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ר ס ^  זזגאק סזנהק רכו מהירת מו״ל נתן מויז׳ דרפירסיס Tדהס דבאוה״ג דרב ולי?ט אסף א
ץ המפירפים החסיד הקדיש ך ד ו הס״ר״ם נבל שלז נ*טין0 ?יו יצא בבר באשר מלירה מ

י ״רי דלא ישראל הפיצות בבל נתקבלי אשר ט ו ק י ן ל י ר ד ו ׳ מ א ה ל ה״ב ח י • ר ר ו פ י ס ו
ת ו י ש ע ת ים׳ מ ו ר מ י ה ט ו ק י ל ת ו ו צ :ע

ף ו ב י ה ה  עמד לםציא ככלתלכהסש״זג ולחדש לבאר תיל רביתאק פקידת ע׳פ נעשה דזח ו
 והתתקיח יניראיח גפלאית ועצות השכל יכיסר האמת הבסת כדרך הלכה בכל וטעם

 מקים מכל דתאודתא בבל לרשייה לדהקרב אדם כל שיתחזק תכלית ואק סיף אק עד השגב עצים
געתקו^כצויחד החסידתיל מתאק הדיבורים ובל פז אתי על פיוסדים עולם שיהי׳ סי יהי׳ שהוא
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ההלכה'א׳ לכ הלכות א־ח הלכות 'לקושיתשייע היי□ ע״י - ״ ג י מ  /M ׳ *  ׳-י׳ ״  n  i  l u  / ! !

• f ' ■  ̂ כפים נשיאת הלכות  ., . - •' - . - ‘
ן י . •. רם וככןל • כפיס ובנשיאת • ובעמידה • בלה׳ק אלא מברכין א
 כ״ש • הבוית שומרי בחי׳ הם ני • לנהנים מסורות הברכות ני י
 - שהי׳ בעגל עעו לא לוי ובר • ינצוח ובריתך • וט׳ ליעקב משפשיך יורו

 להם להת?ר כדי אלא ע*ז ישראל עבדו לא כע־ז״ל הברית בחי׳«ם
 הרע שהוא ניאוף תאוות ובסרע התאוות נל ני • בפרהסיא עריות

 שמזה כידוע החסד נלי משבירת באים הס התאמת כל של הכולל ,
 איש בחי׳ ו»א והכהן את•cxר מאהסת שנאים התאוות נתהווה «

 חרפה ע״ס זה כל rכש העליועת ^הבית שלימות כחי׳ שטא חסד י
 עי״ו הכרית ת־קון בבתי׳ שהם ומחמת ל׳ד>ע*ש• לבי(בסי׳ שכרה

 הרשע בלעם הי^ן • שלם כליהם בי • הס־טת להמשיך יטלין הם
 ונאד משוקע שהי׳ מתמת הכלי קלקול ע״י קללה להמשיך שרצה

)ח״א ליקועי ל״ו מרעיס(בםי׳ עלי בקתב ע״פ רביט כ״ש • זו בתאווה
הברית תירךן בתי׳ הי׳ פינחס כי • דווקא פנחס ע״י בלעם נהרג זע*כ י

 ע׳כ • הברית פגם על צבאית ה׳ ק:אר! ש־ינא נרי לבטנה זכה ועי״ז
 ח״ל סמם וע״ב • כרל ממש היפט שהי׳ בלעם כר\ג דייקא ידו על

 בתי׳ח׳י ־הבדת תיקון בחי׳ טאג״ב כי ״ לתנ״לה כמים ברכת ־ ־
̂א בל^ק לברך צריך ו^כ פעמים* כמה נ:ףר ברכאין  שמירת כי * חור
 ראוף תאוות מכדעץ לה*ק שע״י הקינש לשק בשלימית תאי הברית
,בחבקוק תפלה נרס בש׳ד לשימת השבעים b שב הכולל הרע שטא
בתי׳ שטא רם בקול מברכין וע״ב ע״ש־ וז*א) ליקוטי י״ע (מי׳ רגביא

 את אומרים זה שמחמת רביס כ״ש הברית תיקון שהוא הדעת סיקק .
א ההגדה בי * רם בקול ההגדה  רעא וע׳ב • ע״ש הברית תיקון ס

נופל שהי׳ הרשע בלעם היפך דדטרא סערא ברד׳ שטא בעמידה * •
 לכרך שצדך מזה ז*לT̂ברט■ו נה ז׳ל-וז״ש רש״י כ׳ש ערל שהי׳ מתמת

 בחי׳ שהיא מלבות בחי׳ שהיא השכינה בחי׳ הוא כה כי הקודש* בלשון .
בתי׳ ע״י אלxי של הבלי לתקן כהניס ברכת ועיקר • לה׳ק שלימות

 את ושמו שכתוב וזה • ברטת לקבל ראויים שיהי׳ כד הבדת תיקון
כמננא התיות של הכלי וטא הנפש טא השם כי * י^אל בגי על שמי

 שטא ישראל של הכלי משלימין הם ברכתם ע״י רביט*זהנטים בדברי •
, כי ״ אברכם ואני ועי״ז * כנ׳ל ונו׳ שמי את ושמו בחי׳ ויאפש הסם ,

 וז״ש * כנ״ל לקבל ראויים כלים שיהי׳ ע״י עליהם הברכה תטל ממילא
 שמירת טא הממין כי ״ המזיקין מן וישמרך בממין ה׳ יברכך הברכה

 בממון ה׳ יברכך חט • ע״ש) ח״א ליקיעי נ״ע הנסשכ״שרביט(בשי׳
 שמירת שע״י טכרית בשמירת תלוי זה וכל * העזיקין מן וישמרך עי״ז

*' אליך פניו ד׳ יאר תט • הנפש נשמר ועי׳ז ־ לעשירות זוכין הברית י
ה׳ יאר וזט * רבינו כ״ש הכרית תיקון ע״י אבא נטרין אנסין בחי׳ הייט

 שיהי׳ עד 7פנ שיזדכך שתזכה הייני • דייקא אליך פניו * אליך פניו '■
• כש^. בפנים פנים בבחי׳ בפניך פניו שיתראה היינו • בך יאר פניך
 זוכק שעי״ז אכילה תאוות תיקון בתי׳ זה • אליך פניו ה׳ ישא הט

,על מדקדקין שהם לישראל פנים אשא לא וכי בבתי׳ פנים לנשיאת
ע״י שבא הברית שמירת ע״י כי נ״שרביט* כביצה ועד מכזית עצמן /

 מעשה כת של האור מהתמצצית אכילתו כל שיהיו זוכין לה״ק שלימות * •
ע״י כי * שלום לך וישש וזט • האכילה תיקון שזט רביט כ׳ס בראשית .

 הנני ׳T3•: לשלום זונין הכרית שמירת ע״י כי • לשלום זוכין כל.זה
 האדם את שמתיפין וכיייטת התרפות היפך • שלום בריתי את לו נותן

 תאוות pf תי עי״י וכן * הנ״ל לבי שביה חי־פה בחי׳ הברית פגם ע״י ’
• י : צ׳ע,) ובינו(בשי׳ נ״ש ם לשלו זונין אכילה • ' י י

בית ־ ־ ־ * ׳ • . ־

ו ה  נתוני׳ שאטמהגיןבח״לשלאלברוב׳ככ״אכיו׳ט-כיכח׳ל ה
 אותם להנטע כח בהם אין ע״כ • אומות הע׳ שרי תתת

 מתקני! ^ כיי״ט כ׳א ״?‘לי שלי״ייז כחי' שהוא נהנים צרכת ט׳י
 רבינו כ״ש האומים של הרשנמ מלכות ומכניעין לקדושה המלטת

 ע״כ^׳ * ח״א) ליקוטי קל״? (בשי״ אגג את שוטאל וישסף ע״פ
 הרע את להכניע נח לה יש הל׳ל דקדוקה מלטת בחי׳ שטא הלה״ין

 שאנו חה * בנ״ל כהנים ברכת חוקא אז מברכין ע״כ * אונמת הע׳ של
 כנ״ל לשון מכל ורוממט עם מכל בתר.בס אשר יו״ע של בקידוש אומדים

 בט׳ שהוא הלה״ק נתעלה כי • הלשומת מכל מחממים אס אז כי
 וע״כ הרשעה מלסת שטא לשוטת הע׳ וטפלק ונכנעין לקמשה מלבות
 מהמת אדרבא כי מעולה• קדושתו ששבת אף כפיהם טשאין זאין בשבת

 ע״י חתום לשון ע׳י לה״ק שלימות עיקר כי * זהאיןמברכיןאז
 ושליטה אנזתה יש שעדין וע״כביו״ט • שבתרגום העוב שמעלק

 שלימות אז שיין ע״כ יו״ט קדושת ע׳י להאומיתרקשמכניעקאותס
 י לגמרי ושביתתו הרע ביעול שטא בשבת אבל נ״כ אז יש וע״ב • לה״ק

.בע״ש כבר נעשה זה נתבטל והרע ללה״ק נתעלה שבטיטס הטוב ני . 
 ואין קודש סלו שבת כי * זה כל שיין אין בשבת אבל * חמין רחיצת ע״י
טי שייך ט  טשאין אר אין וע״ב * כלל אולטת הע' של הרע של שם ל
 , • נתבטל כבר כי האימות של הרע להכניע אז שייך אין כי rx3 כפים
 , כלל מכרין אס ההםאין • yכנ »יתה מא ובמת • ?ץ5בע״ש

r בתפלהשל ולא נמת של כקידוש x ט׳ מזר א*י ד  מכל ורוממנו ^
 קדושת וע״כ ״ כנ״ל מזה למעלה שבת כי • ביו׳ט שאומרים כמו לשון
 קצת עדק בו שיש מהמת כי * החודש שמקדשין ע׳י בישי־אל תלוי יו״ע

f שטא אומות ע׳rז^לTא k o • לזה עשיה לעשית ע״כצז־יכין 
̂דש מקודש לומר שצריך בהדימר תאי והעיקר • לקדשו  כי ’ מ<

 הרע ומנניעין להיו״ע ממשיכין שע״י לה״ק בחי׳ טא הדבור
r אכל • האימות של x וקיימא קציעא שבת כי • זה לכל צחך אין • 
א בי לקדשו כלל צריך ואין לגמרי ושביתתו הרע ביטול טא ואז  ס

' ׳ י■ ;כנ״ל מאליו קדוש י
 החלים פתרק ני * כפים שיאת בשעת התאם על מבקשין 3״Vו

 לפשר יטלין כשלימות לה״ק שע״י לה״ק כשלימות תאי ■
 לה״קכנ״ל שלימות שטאבחי׳ נ״כ וע״כבשעת תלמקכש^שם•

 תלוי בהם ני ,הניטים ע׳י לטוב להפט כד החלום על אז מבקשק
■ :הפתרוןכנ״ל ־ .

ד י ע ד ־ ל ח  ברנת ט • כפים בשיאת לברך וע״כצריך ש
שהם האומות של הרע להכניע כד טא כהכים י .*
 התאוות לכל שמתאוה שבלב המדמה כת באי׳ שזה כנ״ל התאוות כל י
 של התאוות ע״י שבא רוח העצבות מכניעין ועי״ז * רביס בזבח כמובא .
 וזשארז״ל שתורה׳ ומרה עצבו׳ז שטא חשוכין אנפין בחת שהם האומות ־

 מכניעין שעי״ז הלב שמחת ע״י כי לכטנה זנה בלבו ושמח וראך, ע״י
 וכש/־ רוח עצ׳כוח בחי׳ שהם הנטאת אהבות שהש שבלב המדמה כח
 * ע״ש המדמה כח מנניעין ידכם משלח בכל ושמחתם בחי׳ שע״י שם

 שלימות ׳’n!3 שהוא חשד איש כהן בחי׳ הייט • לכהונה זכה ועי״ז
 יתקנא שלא על שם נאמד הזה הפסוק ועיקר כנ״ל• העליונות האהבות

א הנה כ״ש משה של בגדולתו אהרן  ״ ה כי * וט׳ וראך לקראתך יוצא ס
 כ״א רע/עיןי*׳ בחי׳ שזה בגדולתך יתקנא שלא די .א5 כלומר * לזה שייך

 שזה בלבו וש«ת וראך אדרבא •׳ אהרן שמר יהי׳ המדמה מכס אפילו
׳ התפך , . •
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ב■ הרבה נ״כ הדבות א״ח הלכות ליקוטי
. 'י . . . ,

 * מקז ויהי המתחיל במאמר היטב זה כל ס״פ כ^ל המדמה בח ^ -
 טצבות בחי׳ שהוא שבלב המדמה שמכניעין ב״כ ם״י יפ״כ ב״ד) <בםי׳ _

 אל אל כפיה־ אל לבבימ גשא כחי׳ ממשה האברים עי״זגחללץ יוח .
(עיין • כפים נשיאח בחי׳ הה * ידי שמים אל אשא כי בחי׳ ׳ גשמים

.ג S) רו בסי׳ הביכורים וכיום המתחיל במאמר

ה נ א ב׳) (םי׳ חכינא בליקוטי חנוכה של המאמר 5^״ נ ה
שהם ההלנית שע״י היטב המאמר ■ט״ש־כל -

̂א האמת אור נתגלה עוה״בעי׳׳ז שעשוע קודהזהודאהבחי׳ וזי׳3  שד
 הוא הדיבור ושלימות * .הדיבור ושלם להדימד שמות ג׳ מארע״י

 ועי׳׳ז • ע״ש וט׳ בלה״ק תירס כה בבתי׳ לשבת מקושר שהוא לה׳ק
 אחדות בחי׳ נתגלה ואזי * החול ימי לששת שבת של השמחה נמשך

 טלם החול ימי ששת בחי׳ שהם משתטת הפעולות שכל •הסשועזעדעין
: היטב ט׳ש וכו׳ יחב׳. הפשוט מאחד נמשכין ■

ת א  ט ׳ לשלום הודאה בין שקבעו .בלה׳ק כהנים ברכת כחי׳ ה
 כ״ש ל^כות זוכה וע"כ הסדים בחי׳ החסד איש הוא הכהן .

 מהם לשאול השופע אל •או הכהן אל ובא וכ״ש ליעקב• משפשיך יזרז
 ההלכות כי * חסדים בחי׳ הס כי ההלכות נמסרו צכהנים כי ׳ קהלכה

 ואודך חמיך כ־׳ש לאמת זוכים ועי׳ו שם,' צמכואר חסדם בסי׳ יהם
ק דהיינו ׳ לאישחסילן  בתי' שהם ההלגית ע׳׳י לאמת שזזכה הנ

 לפה לך יהי׳ זהזא בבתי׳ הדיבור לשלימות •זוכה הנהן זע״כ הסדים
 דהייס ילה׳ק הברכה לכהנים נולשר וע׳כ • • הכהן בא^.ן הנאמר

 הדיטר לשליחות זוכים הם כי בלה״ק תברכו כה בחי׳ כהנים ברכת
י • כטל ההלכות ט׳׳י ׳ כנ׳׳ל וכו׳ תברכו כה בחי׳ לה׳ק שהוא ע׳  ט

 כהטם •ברכת קבעו וע׳כ * ע״ס שם והמבואר נטל לזה הלטתזוטם
 בחי׳ כהנים לבינת זוכים הלכות בחי׳ המדאה ע״י ט ׳ הודאה ^חד

 בהנים ברכת ט : בש״ע כ׳ש בשמחה לבדן צריך זע״כ ׳ כנ״ל לה״ק
 של ה»נחה ממשיכין שעי״ז מקושרלשבת הוא הקודש לטן בחי' ש^א
 שלום שים אומרים ב*כ אחר תיגף זע׳כ • כרל החול ימי לששת שבת

 התגלות בחי׳ הייט • כהנים ביכת ע׳׳י שזוכק גחי׳שלוסזאסדוח
 רגליו עוקר pהכ <ע״כ ׳ כרל שבת בתי׳ ע׳י שנקגלה בפשוט אחדות

 בחי׳ לתקן דה״ט העבודה* כשביל הוא נהנים ברכת עינן* ט גפסדה
 נמשך לה׳ק בחי׳ שהוא ב״כ ע׳י ט ׳ מט״ש עבד בחי׳ דטיס עמדה

 שקב® זזה * מש׳ט עבד בחי׳ שהם החול י«י לששת שבת של ׳השמחה
 ראטטתכעבד ג׳ כשאתיל עבודיז נקראת התפלה זכי י בספלה ג״ב

 נמצא מרמוט" פרס השואל כעבד אננצטיות המסזדשבחושלדבו׳
 וצריך ׳ דצלותא רכאין3 ח״י דכלול מש׳ט בחי׳ כעבד האדם שבמילה
 ה׳ אס עבה בחי׳ לבחי׳עבדמס״ש שבת של מהכמחה להמשיך

 בעבודה זפ״ב ׳* כנ׳ל כהניס ביכת ע״י נעשה •יזה ־* שם גשממסכ׳ש
 העמדה יתתקן שעי״ז כהניס לברנש תליז שעוקר לרמז זזדליז עוקד

כהכים לברכת להליכה דגליו עקירת גס שי גשמחהשלשכמכצ״ל'
—e  _ _  11 _    ^  ___1 . ^     ___ r_ _

 טבהליכהשהוא יזאוע־ריסיה׳ד־שתהאמ:רכהזכו״ גלהברכה׳
®153-iiyiriא הלכות ׳  טסיוךהברכהטליט ׳ הבחנה מפולת מ

בעבודה כהניס לברכת להליכה דגליז שעקירת מצא5 ,־• ,
 של שמחה ע״י מט״ש עבד בחי׳ הייט7 מגודה גזיוקון על «ז1א1ה

 מ׳׳ל בלה׳ק תברכו כה בחי׳ שהוא דע״יברנחבמיס משך5ש15מנ
נהנים ברכש של גומת ןי׳ג׳33«דמ׳ל:*זה1מ(| גע״ש יממוזארשס״

 אלו גס ט * אתת של שמות ג׳ על מרמזים *שהם שמות ג׳ בהם שיש
 כהנים ברכת ועימר * כמובא אמת של קוין ג׳ בט׳ הס שמות הג׳
 ברכת ע׳׳י שנתגלית הפשוע שלוסואחחת בט׳ דהיינו • שליס ד\א

:ע׳ש שש וכמבואר כנ״ל לשבת מקושר שהוא בלה׳׳ק כהניס
ח ב  שאזימאח^יתהיחוד התטלה• אחר אטם נטלת בחי׳ ה

 הנפילה וענין • כנ׳ל שנתגלה הפשוט בחי'אחדות
 שמטלין ממש נפילה שהוא בכתטס זאיתא * פניהם טל ליפול שצרטן

 בחי׳ שיהא בחול כי הוא * ע״ש כמובא ,התהתומת יגותrלמ אז עצנק י
 ע׳י כ״א הפשוט אחדות בבתי׳ החוד בקדושת להכלל לני א׳א עוה׳׳ז
 (בלק״ת רבימטי בדברי וכמובא העליה תכלית שהא זירידיז נטלה

 שכשספלין והכלל * היסב ע׳ש היתב באר העליה תכלית ענין י״ב) סי׳
 * כבודו מקום איה ומחפשין מבקשין ואז מאד ממוכיס למקומות ח״ז
ה כי * העלי׳ תכלית בט׳ וזהו א א׳  היניב ע״ש העליונ׳ קדושה ה
 תכלית הוא דייקא אזי זיזיריד׳ הנטל־ שבשעת אטם בחי׳נפילת וזהו

 הוא העליור׳ הר,דוש' שהוא אי׳ בחי׳ ט • העלי׳ תכלית בחי׳ היחוד
וכו׳ אי*ה בהי׳ שזה כלל ט׳ תפיסא מחשבה דלית הפשוט אחדות בט׳

 • העלי׳ חכלית היא ידדה בתי׳ להיות צריך זו עליונ׳ קדו^ זלבחי .
 תכלית שהוא זו ויריד' נפיל׳ ט :אפים נטלת קולס ורדוי שאומרים וזה

 כשמבקשין החשוב׳ טקר זה כי • שם כמבואר חשובה בחי׳ הוא העלי׳
 או שאומרים מדות י׳׳ג כחי׳ וזהו * שם כ״ש כבודו מקום אי׳ זמחפשין

 כידוע*וט״כ אי׳ה בחי׳ כתר בחי׳ שהוא מא״א הנמשכין ת׳׳ד י־׳ג שהם •
 • פרהס על ין גופני אין ויו״ע בשבת אבל * בהול כ״א אטם נפילת אין
 וע״כאין * הפשוט אסדות ה-־\זי.לות עצם הוא אזי ויו״ע בשבת כי

̂ז בחי׳ שהם ההול בימי רק • העלי׳ בשביל ירידה אז צריכין  בהי״ עוה׳
 פעולות בבתי׳ ג״ב היא סל של התפילה ואפילו ■ל משחנות פעולות
 • מזה זה משונים שהם אמצעיות ברמת י״ג מתפללץ בי * משתטת

 טא זו לעלי׳ לבא א׳א הפשוע אחדות בבחי׳ להכלל כשחצים זע״כ
 הפעולות כל נכללין ואז * כנ״ל העלי׳ תכליש שהיא ידידה בחי׳ ע״י

 אבל * כנ״ל אטם נפילת בחי׳ שזה הפשוט אחחת בבט׳ משתטח
 הפבוע אחדות ההחגלוח עצם שבהם עוה״'ב בחי׳ שהם ומ״ט בשבת

ט׳ דו ה א ה׳ ט׳ אי מ ה ס מ תי׳  ברטת כל אונכללין וע־׳כ ׳ ב
 וע״נ * באמצע אחת ברכת רק מחפללין שאין אחת האמצעיותבברכה

 והירידה הנטל׳ כי * אסים נטלת דהייס זירידה לנפיל׳ צריטן אין אז
 אחדות בחי׳ שהוא שבת קדושת לבחי׳ דהיינו לעלי׳ לעלות כדי רק הוא

 יום בכל וכן * כנ״ל לזה צריכין אין בעצמו זז״ט בשבת וע״כ * הפשוט
 שמא משבת נמשך קדישה תוסטת זכל * קדמה תזספוח איזה בו שיש

 אין ע׳כ * שבת קדושת התגלות בט׳ ס שיש זמאחר * הקדוש׳ בללמת
 הימים מזי' וז׳מ * אטם נטלת בו אין זע״ב זירידה״ לנפילה צריכק

: כש׳ע כמבואר פניהם סל בהם טפלין שאין
1 T O שהתרגום תרגום־טיכו בלשון שנתקנה דסידדא קדושת בחי־׳ 

 הפשוט באחדות שנכללין משתנות פעולת ט בקחשה* גכלל
 ונכללבלה״רן שעולה תרגום לטן זהבחי׳ ־• ככ״ל התפלה תיקוני ע׳י
א שרגזם ט  * ח״א) ̂״ט טי(בט׳ רביבו כ׳ש סו׳ר הדפת טץ בחי׳ ט

 יההבחי׳ ־ כנ״ל החול מר ששח בחי׳ שהוא כמובא יההגחי׳מט״ש
 •Y® כדעה p בבחי׳ הם משחגוס הפעולוח כל ט ־* משתכודז סעולח

ב כולו במי׳ היא בסצמה הקדושה ט  פעולה שם זאין אחד טלו ט
א אחד כילו דק ח׳׳ו משמה  שם ■■יש משוכה פעולה שנמצא ■וחיכף •• טוב ס

 ד׳ אטד במאמר זכמוכןזאס עי״ר הדעת p יאלףזתקדפשזהבחי׳
 גמצא * מייזש נףא) ג״א וגו׳!בשי׳ משוד שלש לאבני שקעאכשסטס

ששמוס ' י ־



 משתמס סעולוח בחי׳ מט״ט בחי׳ מא הדעח עץ בחי׳ שהוא שמ״;וס
 שהוא בחידל^ק בקדושה נכלל מא ועתה • החול ינני ששח בחי׳

 ■ וככלל חרמם ובלשון בלה׳ק הקמש׳ שאומרים דהיינו לשבח מקושר
 הסשוע באחדות שנכללין משחנות העולות בחי׳ שזה בקדוש׳ החרמס

׳ • דסידרא אקדושא קאי אמאי עלמא וזשאדז״ל * הקמש׳ עצם שסא
̂ז קמם עיקר ני  כי * בשרשו ויוכלל שיחזור התכלית בשביל הוא הנמנ

 .שהעו^ שאמרו וזהו ' • העולם קייס זה ועל העולם נברא זה בשביל
 פעולות בחי׳ שמא תתוס בלשון שנתקנה דסידרא קיים.אקמשא

 קיום כי * מ׳ל העולם קמם שזהו הפשוט באחדות שנכללין משחנות
 יקבלו ומלואו הנמלם דהייס משתסת שפעולות נפלא דבר הוא העולם

 ידי טל כ״א להטולם קיום אין וט׳כ • הפשוט מאחד נמשכין ויהי׳ חיות
 הפשוט באחדות משחמת הפעולות כל דסידראשעי״זנכללין קדושה
. . : :כנ״ל העולם קיום וזהו כנ׳ל ־ .

ו ד ה  שאט דשידרא קדושה אחר שאומרים יום של שיר בחי׳ ה
 ראשק יום היום כמושאומרין שבת יום בכל מזכירין ,

 הייס השבת את יום בכל לזסר בשביל שזה בספרים וכמובא וט׳ בשבת
 בעצמו שזהו כנ׳ל החול ימי לששת שבת של השמחה להמשיך כדי * כנ׳ל
t בבבת רק הס השירות כל עיקר כי שאומרים יום של השיר בחי׳ o 
 ימי ששת של השירות ובל * לעתיד של השיר יתער שאו עוה׳ג בחי׳
 שירי החול ימי לששת משבת שנמשך מה רק הם ־ עוס־׳ז בהי׳ ההול

 ואח״כ וס׳* א׳ יום היום מתחילה אומרים וע׳כ ־ כנ״ל ושמהה
VS3 t לימי גוגמשך שבת משמחת מנשך השיר כי ־ השיר אומרים o :י

 ישמח קערת כ״ש שמחה בחי׳ התשלה אחר של קטורת בחי־ ג׳כ וזס
 החול לימי שבת שצ השמח׳ שנמשך ע׳י לשמחה זוכין עמיו כי * לב

j בכל הלכות השונה כל דהיינו • ושלום בהלכות וחוזרין!מסיימין • מ״ל 
 שעל הלכות ע׳י נעשה זה כל כי הנ״ל* הנהי׳ כל כלל זה ני • וכו׳ יום 1
 . בילאו׳א r כנ״ל שנתגלה הפשוט אחדות בחי׳ לשלום זוכין ידם ■

 5כר היינו ־* כבת במוצאי שאומרים דסידרא קדושא בחי׳ וזהו ה
 ע״נ החול ימי ששת זמחחילין השבח יציאות אמר בתיכף ״

j להמשיך תרגוסיכדי ובלשון בלה״ק שנתקנה דסידרא קדמא אז אומרים 
 חרמם לשון ומללין שמקשרין ט׳י ההול ימי לששת שלשבת קחשה
 * כנ׳ל בהם הקדושה סדר ואומרים לשבת מקושר שטא מןודש ^שון
 בש^ית דסידרא קדושא בהם אומרים שאין ויו״ט בשבת טהגין יע״כ
 הס כי כדל ^חש׳ טליהם להמשץ צריכין אין אז כי * במנחה כ״א

nnw כמובא שבת קדושת בו מתגלה יו״ט וגס עצמס^דש »p 
 כי * ההול לימי סמוך הוא מצחה כי ׳ דסידרא הקדושה אומרים
 קדחמ אז אזמרים ע׳כ לעניןתחנק שלאחריו ליום כרוך קמנחה

:דסודראכג׳ל

ל  בדברא בירא לן אית המחוזיל המאמר Q'V א 0 ה3ה
זכו׳גבסי׳ל׳אליקוטיח׳יא)ע״שהיטנ ,

 מלגלימזכו׳«אק בחי׳ הוא צדקה כי * ובקיצור * כוא המאמר כל
 וט׳כחסר ‘ הברכוח מקור שהוא אמונה כ״אע״י לצדקה שלימות

 כנבדז׳ ברמת שיהי׳י״ט ראויים שהי׳ צדקה אצל הנאמרות מהברכות
 ברמח בעש מתברך צדקה הנותן אמרו וחיל * גלגלים וי״ב לכת כוכבי

 שאק מורה זה ״ ■מלס שתכד ע*ג)גמצא ט׳ ד זהמפייסובי׳א(ב׳כ
 בביחת תלוי׳ הוא ואמונה * כנ״ל וכו׳ אמונה ע׳י כ׳ת להצדקה שלימות
dtjch הברית:vבד א pht3 גמי ת'צבאות* ‘ מלאך בחי׳ שהם 

ת\«סשנדןי אכבה סייגו ססדמסגלס אזי (סברש ^ככלשנרדס

ב ' ־ 0 הלבה נ׳כ ‘הלנות איה הליכות לקוטי
 היינו • נממחלהאיהיות וגעשין נפשות מזשין ועי׳; ל«ו״ח וכיסופין

 לבד וכיסופי? בהשתוקקות די ולא ־ * עוב לקבל האותיות שנצטיירין
 אל מסשמכח שתצא כדי שלז הכיסופין בשקתיו לטציא גס צריך אלא

• מפשות זווגי בחי׳ חה * ע׳ש ובז׳ הנפשות גילגולי בחי׳ וזה * הפוטל
 ואזי מק׳• נפש rעב שבקדושה הדבר אל שנוסף דלחחא אחערוחא כי

 מטרא נמש עביד דדכורא אתערותא בחי׳ וזה ♦ אלץ ונכסף הדבר וזזר
 לחם בבח׳־ ונזעוזזתץ אכילוחיו כל אזי נפש כשיזואבעל ואזי י* וט׳

פרנסתו טודחיסבשביל כולם ״ העכו׳סוט׳ גל ואזי וט׳• הפנים
 ני- • מוריך עוד יכנף בחי׳(ל(| החמה אזר בחי׳ פנים בחי׳ נתגלה ואזי

: מאד עליורס דברים הם כי ע׳ש * וכו׳ ־;ציל&0 כי ה׳ פני נתגלה

ה ^  והוא החסדכידוע* איש הכהן כי * כאניס ברכת בחי׳ ת
ל דמחגלהוט׳ חסד בחי׳ . ׳ אצל השורה חסד שהוא מ׳

 בדית וכו' לו והיתה שלום בריחי אח לו גוחן מני בפחי׳ שלה הבריז!
 שמירת בחי׳ ע״י מחגלה הכזד בחי׳ ואx הכהונה כי ״ מולם כהונת

 שמרו כי כ׳ש הברית שמירת בבתי׳ כיהכהניסהם הבדחכדל•
 כל כי * וניסופק רצון בבחי׳ הוא הכהן וע״כ * ינצירו ובריתך אנמ־ותיך

^ ע  לרצונכם כ״ש רצון נאמר הקרבטת ובכל הכה| ע׳י הס הרך־בנות מ
 כי * לרצק נאמר הכהן ע״י הקרכנות מעשה ככל בזה זטוצא תזבחו

 בבחי׳רצוך הוא הכהן כי הרךכמתלרצק־ את להקריב יכול הכהןדייקא
 ׳ וע״כ • כדל ורצון השתוקקות בחי׳ שהוא ואהבה חסד כימאבסי׳

 , הבריק שמירדז שהואבבחי' דהיינו צב^ת ה׳ אולאך «»אדומה̂ 
̂יוז סססד מחגדה שחזי  - וט׳ וכיסופיו •והשתוקקות דהייגו על

 בפסוק שס במפורש צק ׳נקת# הרג זה * הדל במאמר היטב כמבואר
 .• צבאות ה׳ מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה דעח ישמרו כהן שפתי כי זה

 מפיהו* יבקשו חורה ה׳צבאות למלאך דומה הרב אס זה על תדז׳ל הוא
 ה׳ למלאן■ דומה כשהרב ני * זה עטן הדל במאמר ז׳ל דביס וביאר
 חסד ואזי שם כ״ש בב׳.בחינות הברית שמירת בבתי׳ ייטvדר צבאות
 * מפיו הכימפין להוציא וצריך * והשתוקקה טספין דהייט מתג^

 לטוב סתור׳ ^תחת מצעיירין התור' להאותץת מ־ןידות נעשין וטי׳ז
 התור׳מבקשין שאותיות מפיהו יבריזו ־ה6ת וזהו עוטת* פעולות לעשות

 היטב בל.זה במבואר * צבאות ה׳ למלאך שדנמ׳ הרב זה ע״י להצשייר
 שיהכק מ׳׳ל*p נקרא הדל הרב חה י היטב הג׳לע׳ש במאמר

 זע׳כ מ׳׳ל• הברית שמץ־ת בבתי׳ הוא הנהן כי * מ״ל הרב מחי׳ הוא
 קדושים ב׳ש מישראל ־יותר הברית בקדושת יחירה בקדוש׳ בצטוה.הכהן

ט׳ riibw זונה אשר זגז׳ ■יהי׳ ק זט׳*וט׳׳כ •קחו לא «גח^ ו  'הוא ע
י‘כמובא חסד בבתי׳  בבתי׳ הוא חסדמחגל־כנ״לחע׳ג ברית ע׳י ג

 מה * סרבסנ׳לכדל זע״כהכהןהואבבחי׳ * רצוןורסוסקבנ׳ל
 אמחמין ®גרו כי בכהניםחומיךדאורלךלאישלמזידךזכר3שכתו

ק כי * לישראל ליטקב.ותורתך משפעץ חח ינטרו זבריתך  שהוא הנ
 אמרמדן* שנמ־ז כי בחי׳ * הברית שמייס ע״י לזה שזוכה מסידך איש

 הוא ני * ליעקבזתויהךזט׳ משפטיך עי״זיוח ע׳ב יגצוח*pוברי1
 י2 * י^זומפיהו תורה בי * לושרמ וחור׳ משפט להותס דאר בודאי

 3הר שהוא המסד איש כהן בקי׳ מבקשין:דצטיייוע״י החזר׳ אותמת
ל הדל  * לישראל הודה מידה הג׳ל 3םר בקי׳ שהוא שהבק .זע״י * מ׳
 '' מתמע .לנמב לציירם הוא־עול ^בי * לגיוב מליראותיותהחוד׳ טייז

t ע״יג^י׳מיינדמ^ב חסד בבתי׳ שהוא o’ק נ ־ לסוחזם ראוי הוא ה
■ ׳ :אלע!י׳ל1(אודה«ע!יטליג ■

א צ ט ה * שכבקןשסואבסןזיגרמג^זי׳^ג^דהדל ג מע  5ו
■ ■ גבועוש ' _ ' ־ י



\ -

א״ח: הלנות ליקוטי• ׳ -
 • כלהברטת רשלמין ית על כי ‘ pvר ע״י הברכוח

 בשמירת. ז^^5ואמ\כ»- • שלימוחכ״אע״יאמונה להם ואין הסריס
 ;ר^ןוביסובין״ל^״ת דהייט כנ״ל וכו׳ מתגל׳ חסד ברית וע״י הברית־

 «עי״זדיי!זאנשצמין * לסוב התורה אותיות כצעיירין ואזי * כצ״ל
 ע״יר\:יסושץדקדוס/סעין . עי״ז כאי. הברכות כל כי הברכות•

 פועלים שהם התור׳ אותיות מציירין
’i* עייר ומשם ולברכ׳* לטוב אותם
̂  להם אין התור׳ אותיות . • שכעזלס הדברים כל חיות שמשם
^ו להי^ או לטוב הכיסופק ע״י אותם p•»(ציי מה כפי רק סעול׳

 אתונאהמתתיל דבי לסבי המימרא אחר כמטארצנאמרסנ״לע״ש
 כל משם דקלזש׳ כיסוסין שע״י נמצא • האותיות של והצעיפיחן זווגז

ת ט ^  הפרית שמירת ע״י שמתגלה החסד ע״י נע״כדיקא ״ כב׳ל ר
 ששלימותן הברטת כל נשלמין עי״ן לקדוש* וכיסופין רצון בחי׳ ®עא

 וסה * שעי״זמתגל׳חסדהנ״ל הביית שתלוי'בשמירת אמונת פ״י
 לענין דקדוש׳ הכיסופין שהוא החסד ערן הנ׳׳ל במאמר היטב מקושר

: צ הברטתהרליהק שלימות
ץ  היא ברית בכחי׳ שטא ע״י החשד איש • כהרם ברכת בחי׳ ןןן
׳ הברכות כל שלימות כי * לישראל להמשץברטת יכול דייקא ,

 במן) שם מטאר וט׳*.ט בממון ה׳ יברכך בחי' תה ־ כנ״ל ידו על הס
 בחי׳ והרצון התסד להייט נפש בעל שהוא שמי מנאמרהנ״ל

 ואזי • ה»יס לחם בבאי׳ ופינסתו אכילתו הנ״לעי״ז כימופיןלקדוש׳
 העט״ס דהיינו * צילם סר ואזי פרנסתו בשביל טותזיס העכו״ם כל

 החמה אור ומאיר ונתגל׳ החמת אור על שמכסה הצל בתי׳ שהם
 ה׳ יברבך וזתו • היעב ע״ש וט׳ מוריך את מאות עירך ותיו ונתקיים
 מ־טת להמשיך יטל ש^א הטל נגול שהואבנד׳ הכהן ע״י כי בממון•
 ה«ים לנס סנתי' גזול׳ ופרנס׳ ממק כמשך ידו על • כנ״ל לישראל

 המזיגךן נק וישמרך pn • כדל מ־נסתו כשביל טורחים הכל הנ׳׳ל־שאזי
' סר בחי׳ הייט ה הצל שתם לטלמא עט״ם כי • צנ׳׳ל צ̂י ס  על ^:
 שהם עכשיו וע״ב י עלמא מזיקי הן הן * הנ״ל במאמר ככ׳ל החמה אור

 ה׳ וט׳ בלילה ררח יכבה לא השמש יומס נא,־מ־ התן<ה. על מכסין
 היזק יגיע שלא ולבנה החמה p שמירי צריכין עכשיו כי * וט״ ישמרך

 ״ כנ״ל בהם נאחזין עלמא מזיקי שהן דעלמא שטכו״ם מחמת ידם טל
 ואזי הפנים־ לחם בבתי׳ הפרנס׳ ממשיך שתיא החסד איש הכהן וע״כ
 ונתבטליסי־ ונכנעיס כמטא^שס • וט׳ צלם סי־ כי ־ חמת מרא׳ת נתגל״

 • כנ״ל צילם ע״י החמת אור זמכסין בהחמה הנאחזין דעלמא עטים
 המזיקין שק דעלמא מעט״ם היינו • המזיקין מן טי״ז נשמרין ע״נ
 מן וישמרך בממק ה׳ יברכך י החסד איש כהן שמברך תהו • כנ״ל

 שתהי׳ פנים בתי* שיתגלה אליך פניו ה׳ יאר תהו ־ כדל המזיחין
)wnKיכנף ולא בחי׳ שזהו ה׳ פני שמתגלה ע״י הפנים לתם בבתי׳ ׳ 
■ •• תידלע״ש במאמר שם י־גאמר מוריך עור ־

ר ו ה י מ  טהתפ״השהוא • התפלת בשעת הוא כתנים ברבת ו
רמא התפל׳ כי • הדל בבחי׳ הוא דצלותא ברכאין ח״י י

 ברכאיןדצלותא ודי בחי׳ ברית בבתי׳
 ך מנק נ התפלה עיקר כי • הצדיקים זוכין התפלת עיקר יע׳כ ־ כידוע

 ל כנvאמונר ע״י הם הפרכות ושלימות * לישראל וברכה ושפע עוב רב
 פרישן ותרגומו אמונה ידיו ויהי כ׳׳ש אמונת בחי׳ שיעא תפלה בתי׳ וזה

תלויה ואמונת • פעמים כמת דל רנינו כדברי זאת שמובא כמו בצלו

חרברדג׳ נ״ב הרכות
 י כשרן׳צ המינים בברכח תלוי׳ התפל׳ עיקר וע׳כ * בעולם האמוג׳
ת ט ט  . חו״ת אותו מעבירין אץ אםטעההשץ הברטת בכל כ׳ס) (
 i - ■1ע״ הייוו ׳ הונינים ברכת חון ברכאן ה״י בסי׳ חט ־ המינים מ<ךכת

 ■ ׳ ׳3גחג עי׳׳ז * ט״ל צדיק כתי׳ הברית שמירת בחי׳ שהם ברכאין מ׳י
 ראזי-■ • הפדתכדל שמירת ע״י האמונ׳ עיקר כי האמוג׳• ונתחזק

■ :כנ״ל המינים ברכת בחי׳ שזט והכופרים המינים כל נכנעין ■ ■
״י מ  י ושלימות־יאמירים בתת בחי׳ שהם המינים וברכת ברנאין ח״י ן

רדי וע״נ • כנ״ל הברסת כל נשלמץ עי״ז • כנ״ל בברית התלוי׳ -
ט ברכות י׳ט הס המינים וברכת בדכאין  שתש תברטת ש^מות בחי׳ ז

 ̂ בחי׳שלימו־ן שזט י״ע תם יחד ששניהם לכת טכבי ח׳ גלגלים י׳ב כעד
 ״ וז״ט-כילנ־ז הגלגלים כל כנגד ברכות י״ע בחי׳ כשהם הברטת

 ■ שאינש מתברטת שחסר ומה שם שכתב בתחלתו מ״ל במאמר כמובן
 זם * וט׳ ברכות י״ט •היינו וי״בוט׳ שבעה שיהי* ראוי והי׳ י״ז אלא

 ̂ התפל׳ ע״י וע״כ ע״ש־ וט׳ אמונ׳ ע״י כ״א לצדק׳ שלימות שאח מורה
 ידהשלמין ע״כעל • כנ׳ל ברית בתי׳ ט״י שנתגל׳ אמונ׳ שיעאבחי׳

 i״,’ הוא בכלל התפל׳ וע״כ • כדל ברכות י״ע הם ואזי • הירטת כל
■ :כדל ברמת ״

י ד י א  להשי/ן דקדס׳ וכיסופץ ורצון אהבה הייט חסדמתגל׳ ו
וזהע־קרבחי׳התפלה׳ * הכיסופיןבסה וצריכחל^ציא

 להוציא וצהכץ וניסופיך והשתוקקות דביקות בחי׳ • שבלב עמד׳ שהוא
 אצ מכת מפש שתצא כדי בפיו לטציאהכיסופין כדי בפה הת^׳
 באמצע שם שם־ואיתא דל רביט כ״ש החפלות סדר נסדר שעי״ז הפועל
 כי * וט׳ זווגץ בחי׳ נעשה הנ״ל והכיסוסין השתוקקות שע״י * התור׳

 ועפיד דלחתא אתעחתא בתי׳ זה • שבקדם׳ להדבר נכסף שמא מה
 f אחעיית בסי' m אלח ונכסף שבקטש׳ הדבר חתר ואזי • טק׳ נפש

 התפל' בשעת כמיס ברכת בחי׳ וזה • ע״ש דטדא נפש עביד לדטרא
 ואסמט- ׳ הש״צ אותם שירץ־א עד לדוכן לעלות רשאים הכהנים ואין

 .כהניס אותם ולקרוא להם לומר דווקא שצריכין •- להם אמור אקרא
 מלי- נהנים ברכת להם להקחת צריכין וכן * י^אל את לבע יעילו ואז

 / כי היינו ־ בש׳ע כמבואר להם אמור מ״ל מקרא על ג״כ ונסמך במלה
הוא כדל וכו׳ לקדוש׳ וכיסופין והשתוקקות דביקות בחי׳ שמא התפל׳

חי׳ rnc7 י17עע I h׳. jjj חיתערכעי^ח ג
 כנקל׳זהצדיק שבדור ומדיק ר\ב בחי׳ הוא הכהן כי א דלעיל אתעחתא

 - הכהן בל החסד וע״: * כידוע דכרונוק׳ בפחי׳ הם •ו^לי^אל
 בשע^ כ׳א ביכה להמשיך מתעורר אין ככ״ל־ הפרטת כל שמשם
 תחל- דלתתא אתערותא צריכין כי * דווקא אותו שקוראין ע״י המפל׳

 אן • כדל וכו׳ דקדוש׳ כישיפין בחי׳ שמא התפל׳ כשעת וע״כ ־ כדל
 עי׳ן ׳ כדל דסק׳ אתערותא בחי׳ שמא שלהחפל' ע״יהכישופין

 אתטחתא דדנורא אחעחתא בחי׳ שמא החסד איש הנהן מעוררין
 כיע/ןד ־ להם אמור כ״ש דייקא בפה לקרותו וצריכין דלעילא•

בדברן יצאה נפשי בבתי' הפה ע״י הוא הפועל אל מנח הנפש יציאת

_ נשנמין עי״! כי • ישראל אח ומברך עולה הן...................״ ̂ ״
 כל במלה מלה הנהן את שמקרין מה בחי׳ ג״: וזהו ־ כנ״ל הברכות

 f דייק שמתעורר דלעילא אחערותא בחי׳ סא הכק כי נהנים ברכת
 תחיל׳את להקרוח המתעלל צריך וע״: • דלתתא:דל ארעדותא ע״י

הכהן ^ י י



ד הלכה הדכות:;נ־כ ן אי־ח הלכות וי

שיש וצער היסורין מכל הדרך נהת־ןן נהנים ברכח ט״י . .
f בדרך לאדם שיש ^®רים כל כי .•בדרכים לאדם p גלגלי בסכת 

 וע״כ • הנ״ל במאמר זה כל היעב כמבואר בבריח סלו׳ והכל • הרקיע
 • כדל ברית בחי׳ ע״י שמתגלה 7חם כחי׳ שהוא נהנים ברבח ידי על

 ע״י שקיומה אמונה ע׳; הגלגלים כנגד שהם הברכות כל נשלמין שעי׳ן
 הלרכים כי * בדרך ויסורין צער מכל ניצול עי״) ע׳׳כ * כג׳׳ל .בריס

̂א ברית בחי׳ ע״ו נתתקניס ־ . :• כנ״ל נהנים ברכת בחי׳ שי

 ליקועי כ״ב סי׳ חותם כתק־ חותם התורה ד הלכה
לסושה־וכבר מראשה התורה כל ע״ש ׳ ח״א , -

:פעמים כמה מאח בחורה 'דברנו - •
f א \V i ים כי ־ כפים בחי'.נשיאת  בברכת כפיהם נשיאת ע״י הכ̂־

 אמינה בחי׳ שהוא הידן בחי'חותם ממשיכין הס כיגיס ' ■ י
 בהתורה שם מבואר כי • ויברכס העם אל ידיו אח אהרן וישא בבחי׳
 רועים משבעה הידים למלאות צריכין הידין חותם לכחי' שלזטח ..מ׳ל
̂' ידם תמלא יונים שכעת בכחי׳ וטי דיקא הכהנים וזהווכין ע״ש• וכ

 ע״מכל וט׳ שלם ידאה היינו השלם מאמר גשת ירא בראשית שהוא
< :זההיעב ,■ -

א והתפלה התפלה• בטור וט׳ נסתר בחי׳ נשמע בחי׳ ט
וט׳ ומודים רצה לברכת כשמגיעין החפלה ובגמר • כדל ,

 צריכים ואן • כשארןי׳ל וט׳ מרבו פרס שקיבל בעבד התפלה גמר שהם
לבחי׳ לזכות דהיינו • נעשה מהנשמע לעשות ׳ הנשמע להשיג לזצות

 שאגו כמו יראה בחי׳ שטא רצה ברכת בחי׳ וזט • שלם יראת ירושלים _
 ושם * שם אומרים שאז כפיהם לישא חצין שהנהנים בעת שם אומדס
 וע״צ * נעבוד ביראה לבדך שאותך הברכת וסתם וכו׳ ביראה נעבדך

 את ינברכק ואח״כ * כפים נשיאת בשביל רגליהם שקרין הנהנים א!
 גמד סייס 6pd שלום 6p הברכה ועיקר • שלום שים אצל .ישראל
א הכהניס של כפיס נשיאת עיקר כי • שלים לך וישם כ״ש ברכתם  ט
 ע׳י שזוכין נאמנה קריה ירושלים בחי׳ שהוא הידין חותם כחי׳ להמשיך
 תפלה בשעת כפיהם משאין וע״כ ־ • כנ׳ל נשמע בחי׳ שטא התפלה

בחי׳ ברכתם עיקר וזה • שלים שים ברכת אצל הוא והעיקר • דייקא

 ייקח W/W ע״י דייקה הידים ענ הי. גקש קר
̂״שם אגתנבחרט.וכו׳ ויצר מידם ̂־  ואח^: • ע?ש הדל בהתור׳ כמבי

 • . העגל של הט״ז של החעא ולח<|"זה למחול ורצה הש״י כשנתרצה
 שם נאמר והנהנים כן המ של החינוך בשבת אז • המשכן לעשות ויוה

 בחי׳ שהוא ’ הידין חותם תיקון בחי' שהוא ידם תמלא ימים '.שבעת
 זה מקרא נאמר שעליהם הנהניש ש:לזה;ונין ־ מהרועים שמקבלין

 הידין חושם לבתי׳ שהנהנים;וכין גמנא • כנ׳ל ידם תמלא ימים שבעת
 של עבודתם נל וע׳ב נאמנה־ קריה ירושלים בתי׳ ־ אמונה בתי' ש־עא

 שהוא ירושלים של ובגין שלימות ע־קר כי דווקא־ בירושלים הוא הנהנים
 אמונת בתי׳ שהוא הידין לחותם שונין הנהנים ע״י הוא אמונה בתי׳

י ;כדל י. . י . ■ . .
דןן 3,  כי • שלום ש־ם אצל ההפלה במד כהניס ברכת בתי׳ וז
ממארבהתו׳הדל־שא׳׳אלונותלהת-ןבלבתי׳שיעה ׳ ' ־ .

 עיקר כי • תידין חותם אש וממלאים ממשינין שהם הדל רועים
 לקדוש׳ ע;ות ע״י כ׳׳א אליהם להתקרב וא׳א ־ ידם על נמשך האמונה . ■

 השמחה וכרועיקר וחדות שמחה ע״י נ׳א ל;טת א׳׳א לקדושה ולעוות ׳
̂א ותפלה תורה ע׳י דהייט ונשמע* נעשה בתי׳ ע׳י זוכין  נגלה בחי׳ שי

 וביעול דביקות כתי׳ נשמע בתי׳ נסתר כיתפלהיטאבחי .־ ונשתר
 ננהנשמע לעשות לדרגא מדרגא פעם בכל לעלות כ״א וצריך :לא״ס ־
 גבוה אתר נשמע לו יהי׳ וא; • ונו׳ תורת מתפלה נגלת מנסתר נעשה '

 היעב־ומטאר באר שם זה כל כמבואר ע״ש וט׳ לעולם וכן • המנווט׳
 יראה בחי׳ שטא בראשית בת־׳ הוא תפלת בתי׳ שטא שהכסמע שם

 השמחה שלימות עיקר ט. לשלנאה־ ;וכין ;‘יעי וט" תשלם מאמר בחי׳ ,
 לעזות ;וכין השמתה וע״י • וט׳ שלם יראה בתי׳ שהוא התפלה ע־״י ;
 ולהצדיק להנשמה להתיךב וזוכין הגיף עזות■ משברין דקזושהשעי״ז ־

 כל יקבלו מהצדיק העולם כלליות וכן ־ מהנשמה. הגוף ושיקבל ,.הדור.*
 ואז תמילונו׳ ומשיגין ריאין הדור והצדיק שהנשמה ו-ההשטת טנארות ,
 נקראת וע:ף; * גאדננה קריה ירושלים בחי׳ שהיא האמונה נשלם ;

הנשמע בחי׳ ע״י בדנה עירך ט • שלם יראה שטא יחשלים האמונה

»w-׳v v ׳« wvwir גן J wr
. : נדל ידיהם נשיאת הידקשממשיכיןהכהניסדייקאע׳י .
• הכ׳ל בתתורה מבואר כי * בז־ תלוי וזה אתל הכל באמת ד
כלליות שסא הדור מהצדיק האמונה שלימות לקבל שצריכין ... ..

 ההאחת 1כן שלו מהנשמה לקבל כ׳א צו־יך pi ־ וט' רועים שגעה
ל;טת א׳׳א זה וכל • מזה ודא בי׳כ שט:יף משגת שהנשמה 'וההשטת

מהנשמע לדרגא■ מדרגא לילך פעם בכל וצריטן • כי׳ששם  -זלעש̂ו
 נכלל שיהי׳ עד לעולם וכן * ונו׳ ממצו vגבו־ נשמע לו ושיהי׳; נעשה
 לקבל זוטן ועי׳׳; * לעזות זוכין שעי״ז לשמחה ואז;וכה • ונו׳ בא׳ס

 יטלקלקבל העולם כלליות וכן • משגת שהנשמה זהשצות ו התאמת
 • וכו׳ הידין חותם ונשלם שלימה לתמונה ;וכין rf׳־1 * הדורונו׳ מצדיק

 שא׳א נראה ריהעא לפום ולכאורה * הנ׳ל בהתורה שם מבואר ה ; כל
 יד על כ״א • וכו׳ הדור לצדיק וכן • וט׳ שלו ל־אשמה להתקרב לזנות

 הדבר זה* לפי בן ואם • - בא׳סוכו' שנכלל דהייט העליון ונשמע נעשה '
 דהייט'. כזה גבות ונהמע לנעשה זכה כשכבר בודאי כי ' * מאד .'תמוה

ט א׳כ ־ ר\.שתרות שהשיג  כי * מהנשמה ^בה והשטת הארות קיבל כ
 הארת בודאי בעצמו P;הנסתר• השגת דהיינו הנשמעבעצמו• השגת

 לנטת יזכה מת הנשמע השגת שע׳י לומי שייך ואיך • הנשמה והשגת
 כשכבר בודאי כי • ל-ינעמהולהצדיק להתקרב ולזכות הגוף עזות לשבר
: אס כי ;הגוף עזות שבר כבר בודאי • כזה ונשמע נעשה השיג  איך ̂ל

 טה;כי זה :י\ט־;ם‘ הד^ום באמת אך • כזה הנשמע להשגת זוכה הי׳ .
 לגקבל שצריכין וההשגות ההאהת בעצמו זט הנשמע השגת בודאי
 הגוף שמקבלין מה כל כי כדל־ מהצל־יק הטלם כלליות מהנשמה הגיף

 שבתחילה ונסתר נשמע בחי׳ הוא והצדיק מהנשמה העולם וכלליות
 באמת כי ד כך טא וקישורם הדברים המשך אך • מהם נסתר הי׳ .

 להשיג כשזונה אח״כ כי • ממט נשתר עדיין שההשגה בעת ניךא נשמע
 כשמשיג כי ׳ נעשה נשמע.כ?א^ם בשם נקרא אינו ®ב הנשמע. ׳
לעולם יכן ממט גבוה נעשהוישלר^מע מהנשמע נעשה אזי‘הנשמע !

בחי׳ גגל׳־ונכזתר. בתי׳ הוא ודרגא דרגא בגל ושמע שסנעשה ועיקר
 דקדושה עזות בתי׳ שטא שמחה לבתי׳ זוכין ועי״ז • ותפלה חורה .
בעצמו»wשמהומהצדקxמ■ וההשגו׳ לקבלכלה-האיות זוכין שעי״ז י ̂• י ' ' . ־ 7גימ ־. .■׳ ‘במי׳



ד הדפה נ״פ א״ח:הדנות
ר י^ג־ת׳לצ^ננונג^מו צח>׳ נ ^  ב^ייגה העו»ד מ»ל'^־ססשוט5•

6שהג שלו והנשמע * עות’כפ£ חור^ ftp שלו והנעשה כחחתונ̂/
י1ל״צ^ה'מד א ערע u’fi ftp 6 ממנו־ הגבוה גינה1^

>̂b P p s בחי׳ הם והעצות הדרכים וכל • ה׳ צעבודת ועצה דרך 
 צתך fnn:היינו ׳־ דביקות הפלה לחי׳’ שהיא אצלו צחי׳'נסתר ממע

בהתבודדות ולהרבות ית׳ להשפללהרצאלאש״י'ולצעלעצ^׳אליו ^
 הוא זה וכל ׳ וכו׳ ובקשות ותפלות ובתחינות קונו לצי( ביע ושי^ת ■ •

שיורירץ להשי׳׳ת שננתפלל מה דהיינו • חפלה בחי' שסא נשמע -בחי'
^ן שעתה * ינז׳ לטטדתו ישרה ועצה דרך הש׳׳י  ftp מאת והעצה ה

̂אזי צליל בבהי׳ נסארממע  בעצמו והתפלה הדביקות זה ע״י <
 סלראשס עילם ושמחת בתי׳ לשמחה לבא זוצין ^י׳ז נשמע בחי׳ ftpc ״

̂ל3 ונשמע ־'שצעשסמנעשה  התורה ע׳י כי • ותפלה מתורה .*"היינו <
 שפורש שא וההתבודדות התפלת וע״י ^■גתו לסי שלומד מפשוטה '

ח כפע ע ן  הנסתר לעבודתו דדךועצה שיורהו הש״י לפני עצמו ^
לשמת^■W• ממט‘  זוכהלגיזות שאת שמחתvוע״יר * בעלמויזו̂כ

 והשגות לקבלהארות הוכה * פו1ג עזות נשבר ואז• * מ״ל לקדושה
 הנשמע השגת מהם שמקבל הי»מ הדזא*׳־ מהצדק •וכן שלו‘ ממשמה

 נסתר שהי׳ והעצה הזדך שמ^געתה ה״נו מסתר• מנגה -שמא
 ftpp הידין חותם בש׳ ששא האמונה נשלם כן השגתו לפי ואז * ממע

 ריכשמע ע״י שזוכין שלם יראה מזי׳ ששא ’ נמגנה קריה יחשלים בתי׳ ־
:f>n בחי׳ זהו בעצמו משמע השגת כי כנ*ל• השלם מאג«* יראה בתי׳ 

 מהצדק שמקבלין האמונה שלימות היימבחי׳ ■ ידושאסלךהנאמנה
:וממשמהכצ׳׳ל ■

ל ה־ ד פ ז ו  ה1 ונשמע מנעשה לצאת וצין5מ! תדגא רו-גא שבכל ^
 זש הנ*ל שסבהתו׳ ■כ̂ש יותר גמה ונשמע• לנטשה

וזוהין N זמיצדיק שמקבלין^ננשעה וההארות ההשגות מזי׳ נעצמו
^ לזה' • » מנ ט  • ותכלה תזיה וכסתר נגלה ע׳י •דהיינו בע^מ1ע״יכ

̂ש״י עצמן ומדבקין שמהסללין י והדביקות מלמלה עףי הייע  בעת לר
ו ־עי״ז ̂ד ממס שהלברבסמ׳ ^  לעזות זוכין שעי״ז לנמחה זומן ב

 ״ והצדיק ממשמה והשנמז מאחת ולקבל • מיף שוד! ולשבר דקאשה
 בש׳ האמונה נשלם ואז • זמפתר הנשמע השגת בחי׳ בעצמו שזהו

נעשה ואז * כמל וכו׳ הידן אוחס בחי׳ שסא נאמנה ^־יה ^ןנליס-
 נשמע בשם נקרא שה והנסתר הנשמע אין מי jftV׳ • נעשה י'ממשומו

 מזש גטה ונסתר נשמע בחי׳ לו יש rf«<׳ ועלה נעשה בשם ונסחי
 והתבודח׳ בש־חה ומרבה השייס לפני טצש חוזריומחפללומסתטח ואז

 וההתבודדות ואזזאתאתפלה‘ * הזה ו׳הנשמע הנסתר משי״ת שיוריש
 ר\״ל התפלה ftpt הזה הנשמע ע׳׳י ואן * אפמע בשם נקרא והדביקות

 גדולו; יותר הארה ימקבל וחתר * דס׳א העזות ביותר ומשבר חואי
̂נו הוא ההארוזו<־.הפגה האח ״ זמהצדק מהנמנה  משמע השנת ב-ע

ל  זכן * נאמנה קריה ^שליס ביושר מ3ונ מלס' ואז • •pp מבוס ^
־ ק לשרגא גא1■יגד - , : לעולם יו

 גטה ונשמע לנעשה זת ונשמע מנמוה לצאת רין׳5ד*רץ'»דם?ז
א והירידה • העלי׳ קודס ירידה 6 שימ׳ צריך תתל‘ י  תכלית ס

 במחגבר הגוף עזות מזי׳ בעאזע זמ העלי׳ •ומרידהמןדס ^לי׳
 הגיף מזית שבירת ועיקר :׳ לדרגא מזזרגא לנ^ז ־ -במתעם־מרזצה

א צי * ־^זמהה 6^ ע»ת ר ^ י ^ שמחה ט*י כ״א עלץ ל
ה ־־ מז ^ ו  * ותכלה חורה מיס * נע^הל^מע אסן^יי ול^תה ״ 1די
ד היימע״י‘■ ^ לכש״י שמתפלל לההתטדדזת• התפלה וע״י * ס
מ דימה • ל ע ל ^וו מזו ג די ^  ועקרע״י * מתר גביה ל^זדגה ^ז

שלימותהשממש עקר ftviB ממע ישמא«ז>׳ ^:;שטו?»ו5׳ה«!^

 שעי׳ו וכו׳ וההתבודדות התפלה ע״י זוכין השמחה עירך כי * ■בל״ל
 בחי׳ שהוא פעם בכל שמתגבר הגוף עזות לשבר דקדושה לעזות זוכין

 להתחזק וההתבודדות התפלה כיזוכיןע׳׳י •״ שי\דס'העלי׳ הירידה‘
 עזות שמשברין דקדושהעד גדול ועקשעת בעזות ולהתגבר -בשמחה

 ומסתר הנשמע להשיג תוכין לעלי׳ • הירידה זמהסכין ׳א6ד 'הגוף
 והצדק שהנשמה וההארה ההשגה כחי׳ נעצמו שזהו עליו שהתפלל

: כנ׳ל נאמנה רךה יחשליס נשלם שעי״ז ט מאירין
:; \s r y • בגמד כפים נשיאת ענין היסב ממאחם האלה הדבמום
• בחי'נשמע ftp התפלה כי בשלשאתרונות• התפלה - ־

 חפלתיע עיקר כי * ור\סתר הנשמע להשיג להש״י שמתפללי; דהיינו
ftp רבינו בדברי כמבואר ולפרכסתה ומפס לרשאת שנזכה זה בשביל 

 שאט האמצעיות ברמת בג-מר • התפלה בגמר ואז ח״א) ז׳ל(נסי׳.י״ד
 שאט כמו משאלותינו וימלא פה כל תפלת שמנע שהש״י בטוחים‘

ע אתה ברוך מסיימין מ « ט׳  אחרועת ג׳ לסדר מתחילין ואז • תפלה ו
ט׳ מיבו פ־ס שקיבל כעבד  שאותך כ״ש • יראה מזכירי; אז וע״כ • ו
 שזוכין כנ״ל השלם מאמר בתי׳ ftp היראה כ• • נעבוד ביראה לבדך

 ׳ בחי שהיא ירושלים בנין נשלם להיות מתחיל שאז התפלה ע»י להשיג
onp ;כפיס לנשיאת רגליהם עוקדן הכינים אז וע״כ • בדל היד 
 להשי׳ת ומודים במודם וטרעין • וט׳ מודם אומדם ואחיג * וכנ׳ל

 שאנו כמו וכי׳ עת ובכל יום בכל עמנו שעושה והנפלאות כל״הנסים על
 נפלאותיך ועל עמנו יום שבכל נסיך ועל וכו׳ אנחנו מודם אומדס

 ורגפלאוס הנסים על • דגפש ישועת על הוא הסדאה ועיקר :וט׳
 עק ובבל יום ככל מישראל וא׳ אהד כל עס עושה שהשי״ת והטבות

 לו יהי׳ סוף כל שסיף באופן עת בכל לעונתו סיכות שמסבב ושעה
 ונפלאות גדלות למעלות עי״ז לזכות יוכל ירצה לנצחעכ״פ׳ואם תיקון ׳

 תמיד לכל עוב הש״י כי • * לה^׳ת לטב להתעזיד שירצה עת בכל
 אמתיוק זהטוטת הרחממת ששיקר ידוע חה * מעשיו כל על ורחמיו

א  הנ^ מזה וחק באמח מז׳ לעטדחו להתקיב לזטת הנצחיית עובה ת
 וכיוצלן ובדאי׳ פרנסה להאדם לתת הש״י רחמי עיקר אין הבל־ובודאי

 ״ ית׳ אליו להתקרב עי״ז ח״ו מכה לא אס זה בכל לו יתרון מה כי בזה*
 או אדומיס אלף לאדם יחט אס ורחמסת עובה נ^־א זה אין בודאי כי

 כמה ומריס קשים בעיטייס אוחו וייסרו יט זאח״ב במתנה יותר
 כמותו יודע ימי העתידית כל יודע שהוא זבפרעהש״י שנים* מאות
 נקי־את העוה״ז של טובה שים יאץ * תבר כצל וריק הבל העוה״ז ככל
 כ״א טובה בשס נקראק ורחמנות טובה בים ואין * כלל טובה בשס

 והנסיס העוסת וכל * הש׳י לעבודת וישועה איזתטיבה מה כשיצמק
t והנפלאות xשתא מה רק תא הכל עת וככל יוס בכל עימס תשה ׳•־ 

 מתהפך מסיטש והוא * לעיולם נדה ממט ידח לבל מהשטת תשב ית׳
̂ירצה שיזכה למה האדס שיזכה באופן * לפעלם  עכ״ת לא ואם * אה

 אעפי״כארז״ל אן • לאדם הכתרה נתן הש״י ני * לגמד נאבד יהי׳ לא
׳ עוזח הקב״ה ואלמלא עליו מתגבר אדס של יצרו יום בכל ̂  ת
 פלא• מרתק לר׳אות יטל * ה׳ נעט־ת זמן איזה מכען ומי * וכו׳ ביד

 ־ p”0 שישאר באופן וא׳ כ״א טס עושה שהש״י ונפלאות נסים פלאות
 מתמוין שאנו והנפלאות הנסים שעיקר והכלל • וכי׳ ישראל בקדושת

א ההודאה עיקר • * מידסכנ״ל להשי״תשזהובת׳  יתאית טל מ
 צכל וטראזת גדולות ונפלאות נסים עמט שעו^ רגפש של הנפלאות

^ק שעה ובכל עת ובכל יום  ד• ולא * ח״ו ממט להתרחק לבלי שסכה ב
מ הדגים בעומתיט אותם מרחק שאין ם ףנ  יס3וצסרת^והמרו1א
א  ונפלו^ס נסים עננט 1ועושי־ * לזכיית העוטה לעלי׳ הידדה מהפך ת

ל עראית מ באוש עת מ ז  לתרהממקך מאפי^ לצאת פעם ב:ל «
לתר ^



̂־ן זזלכות דמוטי ד הלצה מ הלכות א
'1

 נסים בברכת כנמדדן סורים1 חנוכה של הכס בחי׳ ש!הו י #רגדול‘
̂ש הרשט המן וכן • יון מלטס להכניע י^אל כלל שזצו מה שהוא  ימ

 מחמת הרשע והמן ־ מעבולתם לבסלס ורצו בישראל נתקנאו שכולם
 הסך צומיס1רג ברחמיו והש׳י • ח״ו לגמרי לכלותם רצה זאת מנאה
̂יק־ לשמחה מיגו!  התקיימה שלא די שלא ממש בהיפך הדבר של

 עוביס ימים שני עי׳ז לט שנתוסף זכינו גס אף • הרעה־ח״ו מחשבתם
 גדולות הארות בהם לקבל זוכין .שאנו ופורים חטבה שהם קדושים

 שהם ■אלו הנסים ע״י שנתחדשו חדשות מצות בהם ונסלאיתולקיים
 הירידה שנתהפך נמלא • ונו׳ מגילה ומקרא וכו׳ חנונה נר הדלקת

 • ונו' קדירה כשולי סניהס והושתרו מאד מאד אז ממדים ישראל שוכי׳
 לאור שזכינו גדולה לעלי׳ מירידה ונתהפך • ממש בהיפך נתהפך עתה
 ובכל אדם בכל הוא וכן כאלו• קדושים וימים קדושות למצות כזה לדול
 כסיס עמט עושה הש*י וצהרים ובקר ערב עת ובכל יום שבכל * זמן

 שחצה כמו חח לגמרי ליפול לבלי שנזכה באופן אמתיות ונפלאות
 בכל לט מהפך הוא העצומים ברחמיו אדרבא * ח*ו יום בכל הבע׳׳ד

^ : כג״ל גדולה לעלי׳ הידדה עת ■ ’
 בי ̂ • מודים של הכריעה בהי׳ וזהו ־, מודים ברכת עיקר ףןך1ו

 של מהצרה כשניצולין להש״י שמודים וההשסהויה הכריעה י ; -
 שנתהפכה 57הירי בהי׳ בעי׳מו ־.והו כה׳ל ח״ו הצרה עיקר שזה מפש
 בתי׳ והוא רגלי* נטוי כמכיט בחי׳ בחי׳-נפילה הנא הירידה כי * לעלי׳

 לפני להשתשח צריבין ■ץאז ־ כשניט לאק דבקה נפשיט לעפר מזה כי
גמזי׳יתן חפלה מזחינה ובהשתחויה בכחעה הש״י  מו^איהו בקשי̂נ
«4<»במ^ר^ וה3̂ר5כ»־.ואח ואז • חהוה יש אולי  אחרים קותות1«

 הכריעה בחי׳ שזהו גדולה לעלי׳ הירידה זוכהשיתהפן אזי ־ באריכות
 שזכיט ויגפלאות שהנסים שמרמז • מודיםשאזטרעיןביטלאה ..של

 עתה להמשיך שאנוזוכין עד * הגוף עזות ולשכר שנצלט להנצלממה
 ע׳׳י זניט זה כל ־ שלם:נ׳״ל יראה בחי׳ שהוא משמע והשגת סארת

 נתהפכה הירידה כי • הכריעה בקי׳ שזהו העלי׳ תכלית שהוא הידדה
 מגודל כידוע גדול שאזמקבליןאור להש״י והשתחויה כריעה לבתי׳
 ובשרע • התפלה של הכריעות ע״י מננשכין הטראות האורות עוצם

 ירידה בהי׳ מא והכריעה מודים שברכת נמצא • מודים כריעת ע״י
 בחי׳ שהוא מ״ל הנשמע השגת בתי׳ נשים ואו • הנ״ל העלי׳ מכלית
 הכהניס עולין אי, • מודים ברכת אחר אז וע״ב שלום בחי׳ השלם מאמר

 כשלימות לקבל זוכין אז כי • בשלים ישראל את ומברכין ידיהם וטשאין
 בתי׳ שו־ט י שלום בחי׳ • השלם מאמר בהי׳ שהוא הנשמע השגת בחי׳

ה ירושלים בתי׳ הילין נדתם ך  כפים נשיאת בהי׳ ההו :כנ״ל נאמנה י
 ע״י לקבל ישראל שטכין האמונה כחי׳ שהוא הידן חותם בחי׳ הייט
 רביע כ׳ש ברבות־ רב אמנטת איש בתי׳ * הביכה עיקר שזהו אלו ♦דע

 קריה יחשליס בחי׳ שזהו השלם מאמר בחי׳ כעצמו וזהו • במ״א ן*ל ;
 עוז ה׳ וזהו :וכנ״ל ^ום הוא הברכה עיקר וע*כ • שלם יראה נאמנה

 זיכין לקדושה עמת ע׳י היינו • בשלום עמי את יברך ה׳ יתן לעיט
ם  שזוכיןלזה קריהנאמצה ירושלים בחי׳ שהמא שלום יראה בוזי׳ ^

 שעיקר ככ״ל• נהנים ברכת בחי׳ הברכה עיקר ש^ לקדושה עזות
. S אמןvאמן בשלום עמו •את יביך ה׳ בתי׳ שאם ברכחס

ה1'. ! ג ל ! ה א ה י ף  כמים ממלכת לי תהי׳ ואתם התורה ל
כל ע׳ש ח׳א) ליקישי ל״ד (בסי׳ וכו׳ ^ *

xל שהוא התפלה ענין שם מביאי ׳התורה♦ pבחי שהוא הנקודה
 ל^ש קונו לבין בינו לדבר שצרילן מה עניו שזיט הלב אל מזשל לזיק

חבירו עם לדבר צריכין וכן ׳ ית׳ לעטרתו לט לעורר יש׳ לפניו שיחתו

 J וי0לן3בטצ»*ה עסמליק לדמי■ צדיכין יק ’ וט׳ שמים ביראת
 לימדו מושל צדיק שתוא־מזי׳ הקמשה הנקודה אור

i בסי״ומזח לתוך הקמות ידבר ץ בחי׳ r• עליאו#ן מ• תבוסת^ 
 אצל שם ’? * הנשלין אהבות רמוס .האהבות כל שהם לב ערלת לב

 ומיי * OT כי־אודהחסדבשאר היןחשה■' אהבה שורה הנקודה ׳
 5אהס תכסה פשעים כל על כי ♦ לב החרפות כל נתבעלין הק׳ האהבה

 רז&ה-<ףש1ושזהו'^-י1בתחיא וממארשס • היטב כלוה •וכו׳ע׳׳ש
 השפע fcjrff כדי שהוא התפלה מענין שס מ׳׳ש ג׳ -כאות

 ^ן3םל־'ה זהדיבוריס וט׳ לכס דבר xכא אתכם ויברך כ׳ש הדיבור
̂ע להמשיך יכול לכן ובמלואה• כשלימות טדאי ■הס  וע^ן ■ל'שר% ישי

 ובשלימותוכל^אד במלואה שלו שהפה ל^חת מלאשם בוזי׳ נקרא
 tW«' • וכו׳ מלאסוס בחי׳ שהוא ומשל צדיק בחי׳ ט יש מי^אל ואחד
 זהביתי׳ * ואמצאט פיך ^חב מצרים מארן המעלך אלקיך ה׳ •אנט

ט׳ •מלאפום ס ונחי׳ י וט׳ ואו עם נקודה בחי׳ טא ומלאסוס י ו ^ ל  מ
̂זה ע״ש וט׳ הלוחות עם הדברות ?ושרת כי * ובפרטיות בכלליות יש  כל

ל א׳ שבכל מהמת הוא התפלה שעיקר ■נמצ׳א :י היטב . א  ניץדת יש ^
הנקודה וכפי • צדקיס סלם זעמך בחי' ומשל צדק בחי׳ שטא •עובה

הרי^טןי בהי׳ דייקא הדיטר ע״י שפע להמשיך יטל כן שלו עובה •
̂?ר6ז להאיר הוא נמשל צדק כחי׳ ממושלה ועיקר • •זאמלאהו  התע

 והסטהזק האפלה של הדיבור נעשהע״י וזה כ״ש;שם* זט׳ להש׳י ,הלב
 ידטחכמזת ט בחי׳ תאירהנרןדה שעי״ז קיס. לנין נינו שיחה שהיא
 י החרטמ^ב כל נחנטלת בעי״ז • תבוסת לט והגות לכחי׳ הלב :לחוך

%ס ביובה ■הנקודה אצל שם כי אססשרהנפזזלין׳ טמט ^אווח << הס5 ׳
׳ : היטב זה כל ע*ש חור,החעההקדושהום׳

 שלים־טהנמ/״ שים אצל גסייףהתפלה ברכת־כהניש בחי״ n» r ^ ־
 ד»רה ושם *, שם כ״ש שלים ברית בחי׳ הוא ־ הנ״ל טובה

 לעולם כהן אתה בהי' אברהם בחי׳ כהן בחי׳ שהוא הקדושה אהבה
 ולקשר להאיר התפלת עייץ• זה ובשביל ־ * ע׳ש הכ״ל בהתו' שם כ״ש

 הקדושה האהבה אור ע״י לב חרפת לבטל כדי הלב אל הזאת הנקודה
 לבו בכל להתפלל צריכין זה ובשביל * כנ״ל הזחת הנקודה אצל ששורה

 ט • תפלה זו כבלב טבזדה איזיס כטז״ל שכלב עמדה הזח התפלה כי
 ערלת'לב לב החיטת מכל הלב ולזכך לטהר .התפלה טטדת עיקר •זה :

 הנקודה בחי״ שהוא י מושל צדיק בתי' שטא התפלה של הדטד ע״י
x אהבת שוד־ ששם הרןלושה r p 'התפלה בשעת וע״ב • כנ״ל וט 
 עיקר כי ‘̂ שבל?• מחטטחרעות וכל הברזלים כל ביותר מתגברין
 הבלבולים וכל זחת המתשבות כל כי לבטלם כדי n בשביל באה התכלה

 ומבוין מחרפין הם כי * לב שביית לב עילת לב חרפת בחי׳ הם טלם ־
 לבט^ז מצה התפלה הדבולשעי״י שע״י ומחמת * אדם של לבו זשובוין ^
 זה טם זה בלחמים כל p«־ אזטגתר מתגירין הם ע״כ כנ״ל :

 בצל ויוחד ^תר ומתגבר תביח מתעורר אזי לבטליאתתבית•• צדאחד
י ולבטא להעטרו שמדם ־שרואה מהמת וחיילותיו כהותיו ר <רנ •י ^

 נמיבח! היא וחנת בחיי •'■וזט וכנ״ל גדולה התפלהמאמלחמה בשעת •
טי התפלה שעיקר א׳) • א' (שמואל לבה. .טל ^הד  מי אלב אל לק

; הנ^דה' ׳1מ שהוא הדמר ס״י לב שבירת לב הדפת לבטל ^ ק  ה
 B נתבשלין שעי״ז הקדושה שזרה'ו>היה ששם ומשל צדיק ביזי׳ שהוא

 עיליןהכהנים אז שלום שים וע״כ^ף־הת^האצל פתלבננ*ל•Tה
 שפי^ו מה תה •י התפלה תקון עי^• זה כי • י^אל איז לס־ך לדוכן
 לכיךםיכא עז^ןרגהניס ־הת^ה ממר שעתה ®ו:ק התפלה בכל

 הנ^דת אצל שטרה הדל אגסזדקתשה בחי׳ הם הכהי־ס ט • כהנים
עמר וע״ב * כג״ל התפלה חירץן עיקר שטין התפלה של הדבור שטא

התפל'



א״ח הלבות ליקוטי _ , <
 ה^דו^ ׳ראהיה צתצלה אז כ♦ לדוכן• לטלויז הכמיס לחבק אז הימלה

שלום פיס אצל י^ין זט״כ * כנ״ל. מזסלה תי^ן מיקר f שעי כהן בח^
הנקודה אצל שרה כהן בחי׳ האהבה כי * שלום הוא ברכותיהן וסי^ -

 בריתי את לו הנעגותן פנחס של בכהונה כ׳׳ש שלום בריח בחי*. שהוא
V־v / . י■ - ‘ ״ :שלוסכ״ששסט״ס ׳ ־

בחי׳ שא כפים כשיאח כי כפים• בנשיאת אלא מברכין חין ג■: ־
 כסיס נשיאת וע״י • ללב הידיססמוכין כי הלב* נשיאת ־ ' ג -
 סע״י הייט ״ בשמים אל אל כפיס אל לבביס בבחי׳ הלב מזשא .

הדינור אל הלב מנשאין הס אלxי את לברך: הכ׳הניס של כפיהם .׳נשיאת
 כנ׳׳ל- משם ותיקין הארה הלב שקבל כדי שורה הקדוש׳ אהיה ששם הה
 שהם הנהנים ע״י כשלימות התיקון שננמר התעלה תיקון עיקר זה כי

 וע"כ כנ״ל* ובו׳ הנקודה אvשד שלום הברית אצל השורה ?אהבה בחי' י
 יקון1 ה קי ע דייףאיכי באהבה • באהבה ישראל עמו את מברכי^ב^

 אכסה פשעים בל על כחי׳ כהן בחי׳ הקדושה האהבה ע׳להחגלוח ״
 פשעים כל על באי׳ זה העוטת־ כל על מככ< הכהן וע״כ • כני׳ל אהבה ״

וכר׳ל אהבה הנסת. -
ה י* • ה׳״ יברכך בחי> שמות* ג׳ שהם הכמיס של ברכית ג׳ בחי׳ ת
J ■כלךזת שהם ̂ • הנ״ל נקודות שלשה כעד * ה׳ ישא *. ה׳ יאר • . ־ .ד 
• - בחכייו שאין מה בו שיש אלxמי כלאחד ונקודת • כעצמו הצדק י
.v̂י ע׳ש שם כמבואר בעצמו וא׳ אחד נקודתכל  אלו נקודת שלשה שי

 שמו בחי׳ עוב כולו כתי׳ ^יק בחי' מא הנקודה כי • התיקון עינך
 טובה הנקודה כי * דרכיו בכל ה׳ צדיק בחי׳ עולם של צדיקו ,שהוא יח׳ ׳
מחמזין וע׳׳ב *■ מישראל אחד בכל שיש ממעל אלוה החלק בחי׳ הוא ‘
 בפרטיות לרמז ויש * כהניסוככ״ל ברכת של שמות בהג׳ ^דות השלש -
 יברנך ראשינה כרכה כי * שלהכ^ס ברכות בהסלש יג׳ל הנקודות ג׳ '
 וברטת'לראש כ׳ש הברכה מקור שטא בעצמו הצדיק נקודת וכו׳ננגד ה׳ >
הוא כי ממט לקבל ^:ין ש^לה י ה׳ מאת ברכה ישאו וכ״ש * לדק ;

 שהם המזיק־ן תן ד»מ־ך ודט * הברכה מקור שהוא הכלליות נקודה
 וע׳׳י ־ כידוע כלים שבירא מן נתהוו שכולם הקליסוח שהם עלמא מויקי י

 עי׳ז 'עולם לשוד הצדיק נקודת מבחי׳ הברכה מתקיר הנמשכת הכרכה - י
 פניו ה׳ יאר * המזיקין מן שמרק ועי״ז ׳ השבירה בחי׳ ונתבטל נחתקן

• בהכירו שאין אל.מהxמי אחד בכל שיש הב׳ נקודה, בחי׳ זה . • וכו׳“•
 ה׳פניו יאר חהובחי׳ * וכו׳ הנקודה זאת מחבירו לקבל צריך אחד וכל -

 שהם מישראל אחד בנל שש .טובות הנקודות כי • פנים הארת בחי־ ל.
מה וכל ■ שכינתא אנפי צדיקיא כי * ה׳ פני בש׳ הס צדיק בבחי׳ ל

 וזהעיקר • ה׳ פט הארת יותר מאיר לסבירו מאחד שמאירקיותר
 ה׳ דרשו נ׳ש ית׳ פניו הארת בעולם ולהאיר להמשיך האדם עבודת

 • סלה יעקב פניך דורשומגקשי דור מ וכתיב • תמיד פניו בקשו ועש
 עם מדבר ע״יבחי׳הצ׳לע״ישכלאחד הוא ית׳ פניו בקשת ועיקר

 מזה ז־ הארה שקבלו ומשתדל ומבקש ־ פעם בכל שמיס ביראת סבירו ;
 ימלא שהש׳י שעי׳זזונין • ה׳ פני בחי׳ שהם שבלבם טובות מהגקודזת ’
 לך(ד״ה ימצא תמיישט כ״שאם ה3באה פניו בהם לבסויאר משאצות ל
 לדמ־ שמבקשק עם רוב שע״י מלך• הדרת עם ברוב בחי׳ תה א׳.כ^ח) ל

 הדרת עי׳ז כגיל• לזה מזה טומת מקולות ולהאיר לגלות שמים מראת
 והדר הוד בחי' מלך הדרת בחי׳ שהוא • ה׳ פכי מאיר עי׳׳ז .כי ;מלך

בש׳ ית׳ פניו שבקשת הנ״ל כמיחוימדו שם מבואר וכן ־ יכו׳ לפניו
 להש׳׳י לעוררו חבית עש אחד שמדבר השיחה ע״י הוא תשר מןשופניו ‘

ש׳ דהיינו • נפלאותיו בכל שיש שנמהיר מקולס שש כמסאר  הכ׳ל ג
 כדי בכלנפלאותעית׳ חכיח עם אחד קרנה ולדבר לשח שצל.ינין
ה׳ דרשו בחי׳ שזהו לןמ.ןנ;*ל הנקוד?(לזה שתאיר ית׳כדי אליו לטורח

ת ו כ ר . ה . ב ה ר כ ל M ה

 עזיו ה׳ יאר ביכת וע״כ •־ אח׳כוכנ׳ל שמזהיר תמיד פניו בקש וט׳
 תש ־ וכנ׳ל לתבירו מאחד להאיר שצריכין הנ״ל הב׳ מקידה בחי׳ הוא

 כלליות בש׳ הוא וההידור היופי החן עיקר כי חן* לך שיתן ויחונך
 בהתד כ׳׳ש והיופי החן עיקר זה בזה זה כשנכלליןהגווניןרביס הגווכין׳כי

 בהי׳ ע׳ש־וזז ת״א) ליקיטי כ׳ז <םי׳ ה' בעיני חן ע״פ • מנא לן אשי
ל הב׳ נקודה  הנשדו׳ להאיר שמים ביראת חבית עם לדבר שצריכין מ׳

 מכמה טובות הנקודות שנכללק וע׳׳י • פנים הארת בחי׳ שהם לזה מזה
 בך אש ישראל בחי׳ יש׳ התפארותו טיש־ שהם לזה מזה ישראל בני

 הטונין ריבוי ע׳י ישראל של החן ונתגדל נתרבה עי׳ז • אתפאר
 שבכ׳א טובות הנקודות בי • לזה מ;יז ונתגלין שמאירין ו־התפאתת

 לזכר שמרטן מיז וכל • שלישראל וההתפארות החן הן ק מישאל
 נתגלין עי״ז יותר מאירין ׳ טובות משדות שעי׳ז בי׳ש תבירו עם אחל

 שמא וישנך אליך פניו ה׳ יאר וזהו ביותר ישראל של והתן ההתפארות
ל הג׳ נקודת בחי׳ זה אליך פניו ה׳ ישא • ומ״ל הב׳ נקודת בחי׳  • מ׳

 אל חכמוח ידבר פי לקש כדי ובי׳ מיני׳ עובה הנשדת להאיר שצריכין
̂ב  פניו כתי׳ שהוא טובה מקודה שישא אליך סטו ה׳ ישא חהז וכו״ <־
 שתא!ר,הנקודה הלב אל מקודה יקש שברחמיו הייט אליך• כנ״ל יה׳

 זסו • ש!וס לך וישם משישן ו'אח׳כ • וט׳ לב חרפת לבטל בדי אלהלב
̂צ השורר; הק׳ האהבה להמשיך שהם ברטת הג׳ כל אלימות חכ^א  א.
 נקודות הג׳ התקשרות ני מ״ל• נשלות הג׳ כל כלל שהוא שלום הביית

 אזי • ח׳ו מהלב רשקין כש״שחת כי • שלום בחי׳ זהו תלי אל מ״ל
•וכו׳ בעצמי שלום אין בחי׳ שלוש אין  ן5חל שהלב לבס חלק בש׳ .

 בחי׳וישש השלום עיקר זה הלב אל יגקודה נשמקשרין אבל ׳ מהנשדה
. וכטל ברכת:הנים שמשימין שלום לך ' ׳

ה י׳ ג ה ד התפל-ז שמיש הזאת התורה ע׳פ מבואר ו  להאיר ג
שמא הלב אל חכמות ידבר בחי׳פי שהוא מקודה ולקשר י ^

̂ישראל מושל• צדק בחי׳מ^שםצחי׳ תבומתשהו לבי והטת בחי׳  כי
 ומזוני שי בכי ושנסה רפואות ההשפעות• כל להמשך בתפילתן נטשלק

 ח׳יברכאיןדצלותאגעדבתי/ הם וע׳נ • הטבע לשמת •יאפי׳ וט׳
 מלאפוש ובאי' וז״ל ו׳ באות וא׳ל בהתו׳ כידוע-ומבואר עלמין חי צדק

 בחי׳ הוא הלוחות טס הדברות טשרת ני • ובפרטיות בכלליות יש
 העולס עם וט׳-יהתורה כשארדל וא׳ו הס והלושת יוד שהוא מלאפום

 הוא והשלם חכמה ראשית שנקראת יוד הוא החזרת כי * וא׳ו יוד ג׳כ
 וכו׳* יאו יוד ג״כ הם ישראל עם וצדיק המעשה• ימי בששת שנברא ואו

 כ״ש־פז הסה ע״ש יוד • ואו יוד בחי׳ ג׳כ יש בפ׳׳ע מישראל כ׳א ואצל
 וא׳ן שהם לוחות בחי׳ שהוא תבוטח לבי והגות ע׳ש ו' חכמות ידבר
 לבאר טכל ועפ״ז :ע׳ש וכו׳ לבך לוח על כתבם וכו׳ קשרם כ״ש כנ׳ל
 . עשי׳ בחי׳ שזש וקטורת קרבטח שהם התפלה חלקי ד׳ בחי׳ שהו

 ד׳עולמו^ כנגד שהס * עשרת ושמונת וביטתיה־ וק״ש • חמרה ופסוקי
 בש׳כנ׳ל. ד׳ המלאשס בענ-ן ששב הנ׳׳לבוא בהתו׳ כי היינו • בידוע
 ולהאיר עיקרהלהמשיך התפלה כנ״ל-:י התפלה חלקי ד׳ הס זה וכנג־

י ' כנ׳ל מלאפוס בחי׳ שמא הנשדה ולקשר •
 כידונו העשי׳ עולם לעש שהס וקטרח קו־בנות אומרים בתחילה

 - י ׳ וקערת הקריטת ע״י הוא העש׳ עולם ובירור תישן ששקר ־ ’
 גי ־ כנ׳ל התורה אל העולם התקשות של המלאטם בחי׳ נעשה ועי׳׳ז
 רישר^ אל להתקשר כת לו אין בודאי העשי׳ עולם שמעשין קודם

 מטשיןעמס־רין שטה ו^ירס שבנות שאומרים ע״י אבל * הקדושה
 כששלן שנברא שלסהעשי׳ עי׳זאטמקשין מתקליטת הטשי׳ עולם

 ר.י׳ זה ובשביל יוד• בש׳ שהיא אלהתזרה וא׳ו בש׳ שהוא המעשה ימי
 השבעת עייר כי • הקרבטת בשעת כתורה עוסקים המעמד אנשי

לעש • . . י - .



.. -

 בראשית כפ' עיסקין הי׳ זה ובשייל ’התירה אל ולקשת ולם1הצ פהר
 שעי׳ז המעשה• ימי בששת העולס אס הבייאהשברא מתחילת שמדבר

 יוד בחי׳ שהוא התורה אל שיסק^ מ״ל■ הואו בתי׳ ומאירי? ממשיכי?
 ה׳) כ׳ש(כתיקונים־חיקון נקודה בהי׳ הוא בראשית כי • בראשית בחי׳

 ברא שהש״י כשמעידין כי * חכמה ראשית בחי׳ בהיכלין נקודיה פיאשית
 בחי׳ vחכמ- שהוא מקוד' הארת שיקר טי*ז המעשה ימי בששת העולם
 שהוא עלמא קוב׳ה ברא באורייתא כי • העולם בסיברא כי • התור׳

 של מקומן איןר\ ס׳ בחי׳ וזה * עשית בחכמה כולם כ״ש חכמה בחי׳
 המקומות בכל שיש טובות רגקודות כל ולהאיר לברר שאומרי׳כדי זבחים

 אל להתקשר להעולם כח יש שעי״ז • העולם בכל שיאירו הפיהמ׳׳ק מל
 שעיקר בביהמ׳ק הוא הקדוש׳ מקוד׳ עצם הארת עירך כי * התורה

 ששם העולם הנקוד׳הקדוש׳של בחי׳ שהוא שתיה האבן כקודח על יסודו
 וכלליות התקשיות עיקר ושם הדברות עשרת עס הארון עומד הי׳

 ומשם הביהמ׳ק מקומות לכל הקדוש׳ נמשך ומשם י התורה אל העולם
 מזו למעלה זו קדושות בעשר שנתקדשה ישראל אין ולכל לירושלים

 מה וכל הדברות עשרת בחי׳ יוד בחי׳ בעיקיה מקוד׳ אור כנכד
 קרבן וכל * ביותר מקודש הוא שתי׳ האבן לנקודת יותר סמוך שהמקום

 עיקר כי • וכו׳ ולזריקתו לשחיטתו בביהמ״ק מקוס לו הי׳ כן כתדחו לפי
 שורה הקדוש׳ ה׳אהבה אור ששם הנקוד׳ אור ע׳י הס כל-העוטת נתרת .

 הכק ע׳י הרךבנוח כל הי׳ וט״כ • אהיה תכסה פשעים כל על בבחי׳
 וע׳ככפי ־ כנ׳ל הקדושה <חי׳אה:ה כתי׳אכזד כיהכקהוא

 שהי׳ מה כל כי ״ בביתמ׳ק מקום לו הי' כן לכפר צריך הרךבן שהי׳
 ק/, כגון * ביותר וקכיע מיוחד מקום לו הי׳ ביותר לכפר צריך הרךבן

 • להיכל דמן להכניס צריכין שהי' רךבנוס יש וכן דייקא צפון שצריכין
 מנקודת ביותר הכפרה להמשיך הרךבן הכלכפימהשהי׳צריכיןבזה

 וע׳כ כנ׳ל• הנקוד׳ אצל ששורת הקדוש׳ האהיה עירך ששם שתי׳ האבן ?
 עלבליהעוטח כילם ישראל כל על לכפי צריכין אנו' שאז ביוה׳כ

 ליכטס הכה׳׳ג צריך הי׳ אז ע׳כ טלהי השנה כל של והפשעיש והחשאיס
 להמשיך והלוחות הארון למקים שחי׳כעצמה האבן לנקודת ולפניס לפני

 עיקר הקדוש׳שעי׳ז האתכה עירך הנקוד׳ששס משצס והסליחה הכסיה
:כנ״ל אהבה תנסה פשעים כל על בחי׳ הכפרה

עם הדברות העשית לקשר • דזמרה פשוקי אומרים י
 של התורה ות אות והתחברות התקשיות כי • הלוחות

 הוא התורה כי י דעיס תמים נפלאות ר\א הלוחות אל הדברות העשיית
 פלא דבר הוא וע׳כ מותניות־ מכל ומנושא מרומם והש׳י • ית׳ אחדחו

 הספר על ויוכתבו עדשיצעיירו באותיות לתתלכש התורה שתוכל מאד
 בכמה התורה אור את צמצם ישראל מאהנת הש׳׳י רק • הלוחית טל או

 הלוחות טל שנכתבו עד התור׳גאותיות שנתצמצמה עד צמצומים וכמה
 הוא אלקיס מכתב והמכתב • המה אלק־ס מעסה והלוחיח בחי׳ וזה
 זה התורה אותיות כהס להצשייר כח להם ש־״ שהלוחות היינו • וכו׳

 וזבו • המה אלקיס מעשה כיהסמעשמונפלאוחיובחי׳ • ה' מעשה
 הס כי היא• אלקים מנתב הלוחית על התיר' אותיות שנכתבו והמכתב

 ולהכתב להצטייר התור׳ אותיות שיונלי העצומים ונפלאותיו ה׳ מעשי
 מאד ועצימי׳ נשגבים איהת הם בשרשם התור׳ אותיות כי ־ הלוחות על

 הגשמי-אךבנסלאותיו עות״ז מכ״ש אורם לסבול העולמו׳יכולים כל שאין
 כדי זה וכל • וכנ׳ל הלוחות על שנכתבו עד כ׳כ נחצמצמו העצומים

 ולהתדגק רצונו לעשית שילעי כדי התור׳ אור את לקבל ישראל שיוכלו
 שפרחו וארז״ל הליחות נשתברו בעגל ישראל כשסשאו וע׳׳ב • ית׳ בו

 ניגידאי * יעי׳׳זנשחברו בידמשה בכדים הלוחות ונעשו האותיות
של הגדול אזר לקבל יכיליס הלוחות אין יס׳ רצונו עושין ישיאל כשאין

ה הלכה נ׳כ הרכות א־ח הלכות למוגיי
 א׳׳א נשתברויני ועי׳ן * מהלוחות האותיות סרחו יע׳כ * הסיר׳ אותיות

 כשישראל כ״א הקדוש׳ התורה אותיות אור את ויסכלו שיקבלו להלוחות
 שיהי׳ ומשהקים התורה אל לבס את ומכווכין מקום של רצוט עושין
 • לבך לוח על כתבם בבתי׳ לבבם על וגנחביס גחקקיס התור׳ דברי

 מלאי״ בדרניס התולה אותיות ומצמצם אהבתם למען עושה הש׳׳י ואז
 יכולים ואז • התור׳ אור לקבל כת לו שיהי׳ עד העולם זה את ומזכך

 שזהובחי׳נהיבת הלוחית על ולהתקיים ולהכחב החור׳לרגטייר אותיות
 שאט אעפ׳י ־ הליחות שנשברו אחר בעו״ה עתה וע״כ • הקלף על ס׳ת

 לאיזו vזוכר אחד כל לאו אעפי׳ב ״ והנייר הקלף על החור׳ ספרי כוחגיס
 . וקשורים התור׳כתובי׳ אותיות אצלו שיהי' זוכה אדם כל לאו כי • התור׳
 לוחות שברי בחי׳ שהוא פורחות אותיות בחי׳ יש כי * הס®• על היטב
 התורה שאותיות שאעפ״י צמשך שמשם כשה״ל השכחת נמשך שמשם

 שכלמ בחי׳ שזהו נלל אורם רואה איט אעפי׳ב הספר טל כתובים
 מהלוחות סרחו שהאותיות בחי׳ שהוא לוחות משברי שנמשך התור'
 אם ח׳ו להיפך בהתורה שרואה לסטמים שיש עד • ננ׳ל נשברו שעי׳ז

 זכה לא חיים סם לו נעשה wזכר כשרז׳ל האמת אל לבו את מטוין אינו
 התקברות ועירך • הרל מבחי׳ נמשך זה וכל • מות סם לו נעשה

 לוחות שברי תיקון בחי' שזיפו המסר אל התור׳ אותיות אור והתחברות ׳
 והתשבחות השירות כל בחי׳ להש״ישרנס וזמרה ע׳ינימן הוא ככ׳ל•

 מכל שכלול המע׳ה דוד שיסד חהלים ס׳ כל בחי׳ ש̂ז להש״י שאומרים
oxun מאד מזה י\חיק'ס דבר־ס שני התחברות עירך כי נגינה מיני 

 ו׳ל אדומרר כ׳׳ש ניגון ע״י התחכרוחס עירך • הפכים שני כמו שהם
 ליי כשנולד לאה שאמרה אלי אישי ילוה הפעם בחי׳ שזהי רל״ז) (בסי׳
 מזה להש׳י וההחחברית הדביקות עירך כי • דגגונא סטרא בחי׳ שהוא

 שרואי? וכמו • וזמרה ניגין ע״י הוא דf^ והנמיך והגשמי השפל ̂עונס
 ע״ס הההתונ׳ בדיוטא יייונח מהש״י מאד הרחוק האדם שאפי בחוש

 כששומעין בעולסירק הוא היכן א״ע ומזכיר להשי״י ניגוןנחעורר ע׳י רוב
 להדק יוכל אזי ביותר עכשיו המצויס קלים או רשע־ס ממנגנים מיגון

 וזמירות טגוניס כששומעים אבל לק׳׳א) ג׳ (בסי׳ כמ׳א כ׳ש ביותר לו
 כשמנגן או להש׳י באמת לבם את המנוונים באמת כשרים מאנשים

 להש״• מאד עי״ז להתעורר יכולים לשמים וכוונתו ניגון איזה בעצמו
 הזה מעולם והדביקות החיבור עירך כי • ז״ל מאדומו״ר ששמעתי :מו1

 מאד ונתרחק שיזעא מי • מאד ונשגב מחמס שסא להש׳י הגשמי
 ̂ והתשבהית השירות בחי׳כל שהוא וזמרה ניגון ע׳׳י שבשמי׳־הוא מאביו

 מכל שכלול תהליס ם׳ כל המע׳ה דוד יסד וע״כ י להש׳י שאומרים
 ל;!קן עוסק שהוא משיח בחי׳ הוא דוד כי • כשח״ל כגינה מיט העשרה

 נ^ד■: הכרית סגם ע״י שהי׳ העגל חטא ע״י שבא לוחות שברי סגס
 שהוא ודוד כידוע החרבטח כל הי׳ שעי״ז • וכו' ע״ז ישראל עכדו לא

 ט״כי©דספי־ • העולמוח שיטאחיקוןכל זאת לתקן שעוסק משיח
 מחקייב נגינא מיט ט^ה ע׳י כי • נטנא מיני עשרה בחי׳ ש^א תהלים

 מקום מכל להש״י הלב ומחברים מדבקים ניגון ט״י כי • ליחות שברי
 ׳ לבך לוח טל כתבם בבחי' התורה אותיות אור לקבל שיוכל עד שהוא
 לסמל להלוחות כח יש כן כמו * הש׳י אחר נמשך שהלב מה כפי כן וכמו
 הלב שבירת בחי' שהם לוחות שברי תיקון בחי׳ החור׳שזהו אותיות אור

 זה שנסמכו לבך ליח על כתבם גרגרותיך על קשרם בחי׳ וזהו י כנ״ל
 כל יוצאין משם כי הנגינא קול מוציא הוא שהוא'הגרון הגרגרת כי • לזה

 לשמים שלו לוחות•,וזהוכשהנגינה שברי בחי׳ נחחקן שעי״ז הקולות
 tjxp ההו • וכרל ולהתור׳ לה:ףי לדכקא״ע כד להש״י ומזמר שמנגן

 הנגיסה• קול ששם הגרגרת אל התורה דברי לק^ שיראה גרגרותיך על
 • בלבו התורה דברי לקשר לשמים יהי׳ שלו הנגינה- קולות שכל הייני

D v l ועי׳ז , ׳



ה• הלכה נ*כ. הלכות ’א׳ח הלכות דימוטי
 'אותיות ונחקר,ין נכתבין שיהיו יזכה f עי עי .לבך לוח כתבם.על ועי״ז

 התורה אותיות אור לקבל והספייס לשלוחות כח יש שעי׳׳ז בלבו התוו׳
 , ■ ו וכנ״ל לוחות שכרי תיקי! ‘בחי שזהו בהם ושיתקיימו -

f ן ה ו  א^אלט כי ותפלה ק״ש קודם שאומרים דזמרה בחי׳.פסוקי ו
יתב׳ אליו ולדבר, ית׳ באחדותו לכלול עצמינולהש״י לדבק , ' ׳ •

 נגינא מיני עשרה נחי׳ שהם ^תושבחות שירות ע״י כ״א יוחפלה גרךש
 וע״כפסוק/־זמרההם מרןודםי- שאומרים דזמרת פסור,י בחי׳ שהם

 עיקר כי מלאפוס־ בחי׳ ש־זם הלוחות אל• הדברות העשרת כבאי/חיבור .
 ע־׳י הוא הלוחות אל הדברות העשרת של .הרןלושיס אותיות של הח־בור

כנגד הללויות עשרה הס וע״כ • חמרה פסוקי בתי׳ שהוא וזמרה ניגון '
• , : וכרל נגינה מיכי עשרה כנגד שהם עשרת'הדברות ׳

 כי ופשלה־ ק״ש קודם יום בכל שאומרים הים שירת בתי׳ וזךקי ח
של הר,דושיס ספרים כתיבת בבתי׳ הוא סוף ים ■קריעת . ,

.התור׳ אותיות אור להצעייר יכולים שיהי׳ מאד נפלא דבר התור׳שהוא
 אותם מצמצמים ישראל את. מאהבתו ה^׳י אך ־ וכנ״ל הספר על

 בחי׳ וזהו • עלהספרוכנ׳׳ל להצעייר שיוכלו עד נפלאים בצמצומים י
 אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו בבחי׳ שהוא ־ סוף ים קריעת
 מורה סוף ים קריעת ,כי ז כמובא של.קי׳'ם הנס שמשם היבשה ותראה

ק הבריא׳ שבשעת שכמו , העולם חידוש טל  למקום המים כל וכנס ק
 ישראל שיעברו כדי ויבקעו המים שיקוו עתה גס צוה בכחו כן כמו אחד
 לסבול העולם ז׳ה שיוכל התורה אור צמצום בחי׳ וזהו ביבשה׳ ה̂י בתוך
 ים בחי׳ ידים ורחב גדול ים בתי' הוא בשרשו התורה אור ני • אותו

 דל גו מכסיסיומחונת לים כמיס ה׳ את דעה הארץ ומלאה כ״ש החכמה ־
 : היעב לבו כשמכינין נ׳׳א ממנו ולר,כל לאיכו ליכנוס של,החנמ׳א״א הים

 מימי מצמצם הוא הנפלאים ובדרניו • עליו חותל הש״י שאז להש׳׳י
 לר,בל התחתונים שיוכלו כדי נתיבה־ ג«ים ובמים דרך בים ונותן הדעת
 כי הק׳• התורה אותיות צמצום בחי׳ וזהו • ובמדת בהדרגה הדעת מימי

 ומא^ת * ה' מבית היוצא ממעין הטבע ממעין נמשך ואות אות כל
החכמ׳ ים לצמצם שיוכל באות כח טתן הוא להש״י המכיני׳לבס ישיאל

 להשגת ישראל זט וע״ב * התור׳ מאור לינר, בו לעבור שנוכל כדי י
 קי״ס ונו'■ני היס על ראתה שכחיץ שאפי' כשרז״ל קי׳׳ס בשעת נוראות י

 התור׳ אותיות של נפלאים צמצומים ע״י הדעת בבחי׳בקיעתמימי ס־א
 בששון מיס ושאבתם בבתי׳ משם ולשאוב דרךשס לעטר שטכל כדי

 בזזה׳׳ק וז״ש ל ט׳1 חדת אולפן ותקבלין ותרגומו הישוע׳ ממעיני
 דאיהו בקנה בימיאה ונגלותא ימא בזע דילך במעיה קדמאה זבגלותא

 מלהספר תורה דברי שכותב הקולמס כי דאורייתא־ ימא קולמשאבזע
 הדביכןת עיקר כי * הים על שירה אמרו וע״נ ־־ וכנ׳ל רףס בבתי׳ הוא

ר על התור׳ אותיות של והחיבור פ  שירה ’שזסבחי׳רן*׳׳סד\א.ע׳ מ
, :ונגינאכרל ־ ..

P ח ז התיסיכי פצי על שהלט משה ותיבת נח חיבת כחי׳ !
התורה־ של הדבורים ואותיות מתינות נמשט ומסה נח של '

 עד בברית ופגמו הש״י נגד שחעאו מחמת נמשט הממל עילןרמימי בי
 גם כי * העולם ולקיים העולם בזה להתצמצם התור׳ אותיות יכלו שלא
 שקדמה התור׳ אותיות ע׳י העילס קיום עיקר הי׳ מ׳ת ךדס51מ ז;ימי

הי׳ ובהס מצות ט׳ כצעץוט כבר וגם • כידוע העולם מ־א זבה לעזלס
 התור׳ האותיות הי׳ לא זעי״ז עליהם עברו העולםאזוהם קיום קלוי '

 מעיינות כל שנפת.זו • נמשך ומשם מימיהיס.ומסם לצמצם יכזליס
 שנמשכה הת־בה ע״י ניצול צדיק שהי׳ זנח ״ המבול שבא עד ו־בה תהום

 לקיים־ שזכה החור׳ ותיבת אותיות ע״י היינו • ממש ודבורים מחיבות
fv המיש־ועי־׳ז פני על לילך בהתיב׳ כח הי׳ זעי״ז כתיבה ליכסש מה

 שניצול משה תיבת נחי׳ דכ וזהו העולם־ ונתקיים נכו׳ זרעוvהוא ניצול
 'מצמצמין התור׳פהס את לקבל עתיד סהי׳ מחמת המיס פני על בתיבה

 בחי׳אותיות התיב׳שהם ע״י זכה לא נח דל! • ככ״ל הגדול הים מימי את
 כל את הציל משה ־ העולם לר,יום וזרעו א־׳ע להציל ב״א התור׳
 נמצא ־ עולם לדורות ישראל לכל התור׳ ותיבת אותיות ומסר ישראל

 הלוחות עם הדברות עשרת חיבור כנגד הם הים ושירת דזמרה שפסוקי
:וכרל מלאטש בחי׳ שהם

והתורה המאזרוס ברכת שהם וברכותיה ק״ש אומרים ’
 ע״י שנעשה המלאפום נקודת בחי׳ זה • ישראל וגאל

 הכלליות נקוד׳ שהוא הצדיק הוא הנקוד׳ עיקר כי * ישראל עם הצדיק
 עיקר זה ית׳ אחדותו קילת שהוא רךש כי ־ וברכותיה ק׳׳ש בחי׳ שזהו
 ית׳ בארזדותו לכלול הוא הגר,וד'עובה עיר,ר כי ־ הר,דוש׳ הנקוד׳ אור

̂הנר,וד׳ שמשם  פשועי אחדות הוא צדיק בחי׳ הנר,וד' כי ׳ הטובה נמשני־
 נמשכין המאויות נל של האור כי ברכת-תמאורות־ בחי׳ וזה ־ ית' עמו

 התו^ כל נמשך וממנו לצדיק• זרוע אור כ״ש אור שנר,רא הצדיק מנקודת
 בחי׳ שהוא ישראל גאל ברכא בחי׳ וזהו • עילש אהבת ברכת שהוא

 גואל ש;ר,רא כידוע הצדיק בחי׳ גאול׳;ת כי '• לתפלה גאול׳ סמיכת
 שגאולה במ׳א ז״ל וכ׳׳ש־׳אדומו״ר ג׳) (תת יגאלךעובוט׳ כ״שאם
 גאולה בחי' הוא הצדיק סהוא בועז בי • ורות בועז בבחי׳ הם ותפלה

:שפי) חלק ק״ב בסי׳ וכו׳(ע׳
 עבודה שהוא י״א תפלת שהוא התפלה עיקר מתפללין

א׳ כל אצל שנטש׳ המלאפוס נקודת בחי' שזהו שכלב
 לכחי׳^והגותלב חכמות ידבר עי בחי׳ שמתיר ע״י עצמו וא'בפני

 לבז ומכווין גדול' בטינה התפלה דיטרי כמדבר ע׳׳י דהיינו ־ חטנות
 הנקוד׳ מאירה שעי״ז הלב אל פין דימר שמיןשר עד מר סח למה היעב

:כנ״ל התפלה עבודת כל שזהו ר<ל נתתק; שעי״ז הלב אל‘
• H tl על שקינא ע׳י לנהוג׳ זכה פנחס כי ־ פנחס פ׳ כל בחי׳ 

בחי׳ והמשיך זה על קינא ופנחס בבריח ספגם זמרי מעסה
 אצל השורה הקדוש' אהבה בחי׳ שהוא לכהו;׳ זכה ועי׳׳ז הברית־ תיקון

 • וכו׳ שלום בריתי את לי טחן הנני 1נ* • שלים ברית שהוא רגר,וד'
 פינחס מעשה וכל ע״ש־ הכ״ל נהתו׳ פנחס כהונת של זה ענין ״וכמבואר

 הברית פי.ם שהוא העולש מ/ ס1 בל קליפת ולבעל להכניע תיקון הי׳
 ומתועב ומשוקץ פגום הי׳ בלעס כי • בלעם בדני הי׳ רמה כ׳׳שהן
 רצה ולא הזאת תאוה אחר ימיו צל זנמשך ,כשרז׳ל מאד הזאת בתאו־

 הנר,ודות ג׳ בתי׳ שהם קדושים ליטרים ע׳י לט תאית לכעל להשתדל
 חביח עם ולדבר קוט לבי; בינו קתסיס דבורים לדבר שצריכים הנ״ל
 שבגרועים הגרוע פי׳ יכול ואז • כנ׳ל וט׳־ ^דיק עם ולדני • בי׳ש
 וסלמידיו הישע לתש׳י־ובלעם ולהתקרב ולעלות נפילתי מעמקות לצאת

 גם אף כ״כ המשגל תאות אחר שנמשכים ד ולא • בזה חפצים אינם י
 להם די ולא ־ הנ״ל בחי׳ ע׳ קדושיס דיבורים לדבר משתדלים אינם .

 ע׳י מאד פיהם שמעמאי׳דמר היפך אל עושי׳מהיפך הם גס אף בזה
 • פה וניבול בעלים ודברים זלה׳ר ורכילות ליצנות של רעים דיבורים

הכשרי׳ ואנשיהם האמת הצדיק על שמדברים ולה׳ר ליצטת ע׳י ובפרס

 דיבוריהם ע׳׳י בישראל. עומת הנרןודזת מאיריס והכשרים שהצדקיס
 בלעם בחי׳ של רני.ים דיטיים עיי להיסך כן כמו ־ והעוביס הכשרים
 את להביא בלק קליפת עצת הי׳ זזה • מהנר,וד׳ מאד מרחיקים וסיעתו
 רעים דטריס ע׳י ח״ו לישראל לנתיק הייט ־ ישראל על בלעם קליפת

של ׳



ה הלכה נ״כ הרכות א״ח הלכות לימוטי
 משה בחי׳ הצרי! על החולקים ניאוף בתאווס מאד המשוקעים ל1של
 וא״ל משה על למדין ששאלו ונשרדל • כנ״ל וסייעתו בלעם בהי׳ הס1

 היינו בפיו• שכחו באדם עליהם נבא אנו אף אמרו בפה אלא נחו אין
 שמאיר ע״י ־ פיו רקע״י הוא משה בחי׳ הצדיק של שכחו שאמרו

 עליהם גבא אנו אף ע״כ כנ״ל• פיו דיבור ע״י טובות הנקודוח וממשיך •
 להיפך דיבורים בפיו שמזכר הרשע בלעם שהוא בפיו שכחו באדם

 בסכנה באמח ישראל היו וע״כ • משה כחי׳ הצדיק של מדיגורים ממש .
 מאד מאד גדול כח לו יש הדיבור כי נלעם־ אחר בלק כששלח אז גלולה ,
 עליך י״יץ מה זכרגא עמי ו׳) וכ״ש(מיכה ח״ו• להיפך בין בק־וש׳ בין ‘

 הפסוק מדברי וכו׳־שנר׳ כןבעור בלעם אוחו ענה ומה מל־מואב בלק
 ־אךהש״י בלעם-• אח להביא שלהש״א מאד עמוקה עצה שהית׳

 בג׳ המלאך וע״כעמד • לברכה הקללה והפך בעזרחם עמד ברחמיו
 אבות ג׳ כי • בפרש*י כמובא הראהו אבות סימני כי ואח״ל מקומות

 נקודות שהג׳ ש^אה הייני • ■:ודא כונובא הרל נקודות ג׳ כנגד הס
 הקדיש פיהם בדיבור ואנשיהם הצדיקים שממשיכין ג׳אבות בחי׳ שהם
 גי׳כ ן;ר\ • אותו יכניעו דאי וס • הכימא פיו ליטר על יוחד עולה נחס

מכקש אחה ופרש״י ל רגלים שלש זה הכיתני כי האתון שאמרה מה בחי׳ ;
נקודות ג׳ כנגד הס רגלים ג' גם כי • רגלים נ׳ החוגגת אומה לעקור *
שהמרה כנ׳׳ל־ היינו כמיבא אבות הג׳ כעד הם רגלים הג׳ כי • הדל .

הקדוש פיהם בדיבור שממשיכין ישראל של נקודת הי׳ שבודאי לו ר
 לברכה הקללה כשנתהפך וע׳׳כ • כדל הטמא פיו דיבור כנגד יחגברו

ג׳ גגד3העמים^ שלש זה ברך ברכת כ*ש.והכה פעמים שלש ברכס ׳
עדשנתהסך שלבלעם פה דיבור על שהתגברובכחס הג־׳ל נקודות . *

־• : לב־כה הקללה ■י -
ך, ז  פנחש כי • סנחם שיסדר הפרשיות כל כל הסמיטת בחי׳ ו

אור בחי׳ שהוא לכה•(׳ זכה ועי׳׳ז ■ בלעם קליפת הכניע _ ,. 4
׳ 'וכנ׳׳ל שלום ברית בחי' שהוא הנקוד׳ אצל ששורה הקדוש׳ האהבה

 הנטלין אהבת שמהם אוחרנין והסיערן הקליפות וכתבגילו׳נל נפלו זח;
 אחר תיכף שם טש המדיניס כל ולכער צנלות כת להם הי׳ עי׳׳ז זע״כ

 בודאי כי • א(תס והכיתם המדיניס את צרור לפנחס הכהונה נתינת
 נתבעלז שעי״ז הקדוש׳ אהכה שהוא לכהונ' פנחס שזכה אחר עתה

 ולכער להטת יטלין עתה ובודאי • הנפולין אהבות שהם הקליפות '
 'Tj3 שהם הרשע בלעם קנח ישראל את שההעיאו המדינים את

 הס עתה כי • ננעלין אהבת שהם כלים משכרי הכאים הקליפות
y( • ונדל הקדוש׳ לאהכה שזכה פנחס ע״י מתכעלין v פנחם הלך 

 כי * כשרז׳ל בלעם את הרג בעצמו והא הואס המלחמה אל בעצמו
בתי׳ שהוא הקדושה לאהבת שזכה פנחס ע״י הי׳ הכנעתם עיקר

כדל: הנהונה
ח לעורר כדי ישראל את למנות אח״כ תיכף שנצעוו ךץך יד  כל נ

בסי׳ להמשיך נדי ׳שיאל נפשות רבוא מששים ונפש נפש '
 מסומאת אותם לסהר כדי וכפשמישראל נפש ככל שיש עויה הנקוד׳

 יש מישראל ואחד אחד בכל כי • הברית פגם בחי׳ שהוא בלעם קליפת ׳ ’
 הוצרכו זע״כ • הדל בהתו׳ שם טש בחבית שאין מה עובה נר,ודה

 בזה ה׳ מלחמות ללחום הייצא כל צכא יוצאי כל ישראל כל למנות ’
 שם שפרש׳׳י ווה • כדל כלאתד של עוב־ הנקוד׳ כח לעורר כדי העולם
' בסוף יזד בראש ה׳ כי * הברית תיקון על עליהם מעיד שמי החטכי

 בהם שיש הנקיד׳עובה נתעוררה הקדושים שמותם מכרת קע״י קייט -
 החלק בחי׳ טא טובו: הנקוד׳ כי * ית׳ שמו בחי' שהוא וא׳ אחד בכל

 וע״נבכלעת ־ בחי׳שמוית׳ שהוא ואחד בטא שיש ממעל אלר!י
׳ מנאום מצרים מעומאת כשיצאו כי • מנאום לקודש מפול שיצאו י

ו ^
 ע׳׳י זה מעון להטה■ צריכים כשהיו אידכ מנאום ונפלו כעגל וכשחסאו

 אס״כ מנאום ומדין בלעם מעשה f ע כשנפלו וכן ̂ ־ המשכן מעשה
 .׳שעי״ז מישראל בטא שיש טובה הנקוד' לעורר המני;ר\א כי ־ כשניצלו

. ■ :מכלהעומאותוכדל נסהרין
ה טי ז  הארץ החלק לאלה טש א״י אח״כיחשת מיד שנסמך ו

 בכמה נמשכת הקדושה מקוד׳ אור כי ־ וכו׳ שמות במספר <
 עיקר.הנקוד׳ העולם בני ובכלליות • והזמן והמקום האדם כפי בחינות

 ז האמת הצדיק הוא הנקוד׳ עיקר ישראל כלליות ובין • ישראל כלל הם
 שהיא א״י שהוא עובה נקוד׳ יש מקום בכחי׳ גם כי • במקום וכן

 קדושות עשר יש בעצמה ישראל ובארץ * העולם כל של עובה הנקוד-׳
 ■ נקודת שהיא א׳׳י הנקוד'של שהיא שחי׳ אבן נקודת הוא הנקוד׳ ועיקר

 יום לית כי • עובה נקודה יש ויום יום בכל כי בזמן• וכן ‘ העולם כל
 ימי שבעת כלל הזמן כלל של הנקוד׳ אך • נשא) ס׳ טוב(זוהר בו דלית

 המעש׳שבהס ימי ששת בכל שמאיר הנקוד׳ שהיא • שבת הוא בראשית
 וימים חלשים ראשי הם והחדשים השנה כל של ד׳ והנק • העולם נברא

 יום הוא עונים הימים כל ושל השנה כל של ר\קוד׳ ועיקר • עוביס
 שהוא הנה״ג נכנס שבו יו״כ זה בהם אחד ולי •וצח ימים כ*ש כפור
 נקודת שהוא שחיה האבן למקום הכלליות בחי׳נקהיה הדור צדיק בחי׳

 הצדיק של הכלליוח טובות הנקודות כל נכללו שאז נמצא * העולם
 שא: מחמת העונוח כל וכפרת מחילת טא אז וע״כ • וטמן והמקום
 ' ומקום שלאדם הנ״ל• הכחי׳ כל ע׳י ויותר ביותר הנקוד׳ עצם מאירה

 שעי״ז הנקוד' אצל ששורה הקדוש' האהבה ביושר יעי״זמאיר/־ ' יזיק
 וע׳׳כ * וכנ״ל אהבה תכסה פשעים כל על כחי' העונות כל מחילת
 בחי׳ הוא א״י כי ׳ ישראל בר מנין אחר סכחם בס׳ א״י ירושת נסמכת
 אור וא׳ אחד כל שיקבל ישראל בני בא״י;וכין שם כי ־ המקום נקודת

י :לזה זה נסמכו בא׳י׳וע׳כ חלקו כפי שלו הנקוד׳

ד טי א כי,משה • משה הסתלקות של הפרשה נסמכה כ1ו
 התורה נתן והוא הכלליות נקודת בחי׳ תדור צדיק

 ,ישראל את להכניס צריך הי׳ והוא • כנ״ל הנקודה כתי׳ שטא לישראל
 התור'י אור שהוא הקדוש׳ מקום עיקר ושס העולם נקודת ששם לא׳י

 מתתקן הי׳ ואז כידוע• בא׳י הוא בשלימות התור׳ אור קבלת עיקר כי
 הצור בהנאת נכשל משה שגס גרמו ישראל בני פגם ע׳י אבל - הכל
 הי׳ הצור הכאת פגם ועיקר • לאך יכנום שלא נגזר פעי״ז מריבי. במי

 כי וכו" מרינה במי פי מריחם כאשר זאת בש׳ טש הדיבור סגס כחי׳
 אל ודברחם הש׳׳י שצווס כמו הסלע אל דברו שלא על הי׳ הפגם עיקר

 . להוציא ליכח שיש שלהם הדיבור כח טדל מראים ט׳ שמה הסלע
 כך בגשמיות מיס מוציאים שהי׳ כמו ני ׳ ורוחרות בגשמיות המיס

 שמיס שם נתקדש הי׳ ועיי-ז • במתניות התורה דעת מימי מוציאים הי׳
 להמשיך משתדלים‘הכל' והי׳ • הדיבור כח גודל רואים הכל הי׳ כי

 שעי׳ז הנקודה אור ממשיכים שעי״ז הדיבור ע׳י עצמם על הקדושה
 בתי׳ והמחלוקת המריבה גים זה וכל * כנ׳׳ל להש״י ההתקרבות עיקר

 וכו׳ חכם יהולל העוסק כי משהיטש דעת גס בלבלו שעי׳׳ז מריבה מי
 כחי׳ שלום בחי׳ הוא הקדוש׳ הנקוד׳ ני * ו׳} פ׳ רבה כשרז׳ל(שמות

מי בשלום חלוי׳ עיקרה כי • שלום ברית  לת^בודד משתדל שאין ט
 לבם־ חצק בחי׳ בחי׳מחלוקת זה להש״י לס לעורי־ קוט לבין בינו ולדבר

 P שלום ן א כשח׳׳ו זכן ' הנקוד׳־הקזזש׳ מכחי׳ למחלקמפיו כי
 שמיס בירתת זה עם זה לדבר יכולין אין׳ בולאי לחבירו אלם בין

 האהבה שאין אלא מחלוקת כשאין ואפילו שגיכיהס• המחלוקת מחננת
 ואהבת טש כנפשו חבירו את לאטבא׳ שמצווים ישראל בין בשליזטת

. לי-רך י : י •



ה׳ הלכה רב הלכות א׳ח הלמת ליקוטי
 כיותר ליזהר נתורה־שצריכיס העוסיןיס ההבריס וכסרנז י כמוך לרעיך
״ יניהס וי̂ו  סאריז״ל שהזהיר האזהרה גידל כמיבא רבת שיהי̂׳

 יכולים אינם בשלימית האהבה וכשאין שיעור• בלי החברים תהבת על
 ' הקדושה הנקוד׳ אור נזה זה מאיריס יאינם נראיי זה טס זה לדבר

 ריקודה עיקר שהוא כשחולקיןחאמלה^יק^אמת זמנ׳שוכ׳׳ש
 אור לקבל יטלין אין ח׳׳ו עליו וכשחולקיס * הכללץתשלכלישראל

 * שלום ע׳י הוא הנ׳ל מקוד׳ אור קבלת סטיקר ?מצא ’ שלו ׳7הנרך
 טטה שגסמשה גרמו מריבה מי בחי׳ והמריבה המחלוקת וט״כע׳׳י

 לארןששם יכנום שלא ועי״זעזר י בפיו דיבי ולא הלוי את והכה
 לאק טמהם נכנס משה הי׳ ואם כשלימות הנקוד׳ אור לקבל המקום

 • הנ׳׳ל. נתתקן והי׳ בשלימוס מקנדה אור שם ממנו מקילים הי׳
 לא״ישעי״ז טמהס מסה נכנם שלא גרמו המחלוקת ע־׳י ובעוניתינו

 בחי׳ שהס אמת צדיקי באים ודור דור בכל וכן • ובו׳ מארציט גלינו
 אותם ומחזירן רמת נששות מתקנים שטי״ז הכלליות נקודה בחי׳ משה

 המתלוקת ע׳׳י אך ־ הכל לתקן הי׳יטלים בתטבהובנהסהנדול
 ם־טת ויסבב להם ויסלח ירחם המקום ר״ל שגורמים מה גורמים
 איש הרוחות אלקי ה׳ יפקוד מסה־ ביקש וט״כ • הכל שיתתקן לטויה

 היינו • וא׳ אח: כל של מחו נגד להליך שידע 'ןתרנףי • וכו׳ העדה על
 רוח בחי־ היא ־:ק•:׳ כי ־ * מישראל כ״א בלב הנקוד׳ להאיר שיוכל

 זכה ואז ־ ט אנקים m אשר איש בו שנאמר הצדיק יוסף בחי׳ אלק־ס
 הכלליות נקודה בחי׳ מישל צדיק בחי׳ שהוא הואהשליט ויוסף לבחי׳ י

 אחד כל של רוחו כעד להלוך שיודע כתי' מישראל בכ״א שמאיר
. : ואחדכנ״ל .

ב יז ״ ח א  האמידין שהם השנה ימות שלכל הקרבמת פ׳ נסמך ו
בחי׳ זה • שכתויו־׳ע־ומח שבכליוסומוששקשל ■ '
 ויו׳ע שבת של הכלניות נקודה וכן ' ויום יום שבכל הנקוד׳ להמשיך
ע שבת של המיספין י׳^במת חתמידין קו־בטת באו זה דבשביל  '•• מ׳

 הקרבמת ע״י כי * היום באותו להמשיך שצריכין הנקידה כפי הכל
 הנקידס אור תאירו ו המשיט עי׳ז • הנהן ע״י בכיהמ״ק שהקריבו
 היום כפי הכהן ע״י שנמשכת הביהמי׳ק במקום שעיקרה הקדסה

 אהבה תכסה פשעים כל על בבחי׳ העוונות כל מחילת שעי״ז י וכג״ל
 זה נפלא בשמך סמוכיס פנאש סדר של אלו סו־שיות שכל נמצא ׳ כדל

 ובפרשיות בכלליות הקדוש׳ הנקוד׳ איי להמשיך מדברים כילס לז^כי
 שהס והם׳׳א הקליטת כל מכניעין שע*״ז והזמן והמקים האדם נפי

 שהם הבהמיות רוח להכניע הקרבמת בל בחי׳ שזהו הכפולין אהבת
 שר\א הכהן ע״י להכנייעס הכפולין אהכת בחי׳ שהם הבהמיות תאוות

 בביהמ׳׳ק שהאןרה הקמשה הנקיד׳ אצל השורה הקדוש׳׳ אהבה בחי׳
 שעי״ז לוחות שברי בחי׳ כלים שבירת בחי׳ נתתקן שעי*ז וכדל־ ביותר

; אמן בימיט במהרה שלימה הגאולה תבא ועי״ז היל נהתקן

■ אפים נפיייז הלכות ,
• התפלה אתי תיכף שאומרים אפים ונשילת הווידוי בחי׳ הtו י*’

 ולבקש החטאים כל על להתוודות הזמן אז התפלה אתי כי
 אל הלב pxpn התפלה ע*י כי ביוה״:• כמו וכפרה מחילה עליהם
 החמאי׳והסשעי׳ כל בחי׳ שרם לב החרפות כל נתבעלק שע^ הנרך־׳
 להתודו׳ הזמן הוא עתה כדציוע״כ אהיה חכמה פשעים כל על בבהי׳

 נתעוררה שעתה מאחר מחיל׳ עליהם ולבקש והפשעי־ החסאיס כל על
 נמצא ‘ לב חרפות שהס הפשעים כל על שמכסה הנקוד׳ שאצל האהבה

עליהם לההודו׳ צריכין עזה בוודאי ע״כ עומת סליחת זמ ־-יהי-ץא ש

 «-6ש מחמת עוטת סליחת זמן שהוא ביוה״כ כמו עליהם מחילה ולבאס
 ־ אבן לנקודת ולפנים לפני הנה״ג נכנס אז ני • ראקוד׳ הארת עיקר
 כל על מחילה ולבקש להתודות צריכין ביוה״כ ואזי • כדל וט׳ שתי׳

 עמית ע״י הנקוד׳ מאירה שאז התפלה אחר עתה כן כמו * החטאים
 אז צריכין בודאי ע״ב • כדל העונוח כל נמחלין שעי״ז * כדל התפלה

 להתודות צייכין והמחילה הסליחה לזמן כי * מחילה ולבקש להתודות
 נחי׳ •ז־ אפים נפילת נחי׳ וזה * וכנ״ל כיו׳׳כ שעושין כמו מחילה ולבלך!

 עוצם על השי״ת לפני בעצמינו מתביישין שחנו ויזחרפה הבושה גודל
 לנו וסולח אהבתו מעורר ברחמוו והוא • לפניו לפשוע שי\בינו פשעינו
 בעצמינו מזביישין אנו זה ועל הגדול׳ה־ באהבתו פשעינו כל על ומכמה

 ומכסין לאין עצמיט מסילין שאנו אפים נפילת כחי׳ וזהו • מאד,,לפניו י
 עמט עושה אשר חסדו עוצם על לפניו והבושה החרפה ממדל פניט

 בעת שדייקא צריכים כן כי • ומעכיר(־!דפתיט באהכה פשעיט ומנסה
 אם דייקא אז • ובשזיט תרפחיט ולהעביר פסעיט למחול עיסק שהש״י
 ועל פשעיט עוצם טל מאד מאד בעצמיט וז!התנייש להתודות צקינין
 שבעת סשוקיס בכמה מבואר וכן י באהבתו טמס־ שעושה חסדו גודל

 כ״ש • מאד לפניו נתבייש אז אהבתו למען עומתיט הש״י שימהול
 מפני פה פתחון עוד לך יהי׳ ולא ובשת תזכרי למען ט״ז) (ביחזקאל
 שם שמדבר ל״ו בקפיטיל ו:ן * עשית אסר לבל לך בכפרי כלימותיך

 וזרקתי כ״ש עומאתיט מכל ויטר\יכו הק׳• עמט שיעשה החשד מגודל
 נפלאות העובוח ריבוי שם ומספר • וכו׳ וסהיפס מהורים מים עליכם
 דרניכס את וזכרתם שם מסיים לבד־ ואהבתו חסדו למען עמט שיעשה
 והנלמו וכו־כושו בפניכם ונקעותכם גיוכים לא אשר ומעלליכם הרעים

 התפלה אחר אפיס נפילה בחי' מקומוח-וזהו בכמה וכן וכו׳• מדרכיכם
 ששורה האהבה לעורר כדי הנקוד׳ אל הלב לקשר התפלה עטדת כל כי

 להתודו© תעת עתה ע״כ • כדל סשעיט כל על מנסר הש־׳י שעי׳׳ז שם
 ר\בהעל בעצמייו ולהתבייש מחילה עליהם ולבקש עלחעאתינו-

 עמע שעושה וחסלו אהבתו עיצס ית׳־ועל עדו שעשיט הרעים מעשיט
 הבוש׳ מחמת פנינו ומכס־ן לאק עצמן שמפילין אפיס בתי׳נסילת שזהו
 הוא התשובה עיקר גי • עונותינו לשלוח מיבה הקד־ ועי״ז * כדל

 כן במו ביותר עצמינו מתב־יסיןי שאנו מה וכל י במ״א כמובא הטסה
 שעדם רוצה ־.ש״י כי ־ ביותר חעאתינו ולמחול לסלוח מרבה ית׳ הוא
 פשעת אלקיך כת׳ כי עוונך דעי אך דש נגדו שפסענו עוטתיני נדע

 הנקודה אור ממשיכין אט עי״ז לארץ •עצמיט מפילין שאט ע״י וט׳יגם
 המדריגות ולכל התחתונים העולמות לכל חכמות ידבר פי בחי׳ שכסה

 הניצוטת כל משם להעלות נדי מאד התחתונה דיועא עד התתתוטת
 אל הלב קשרט שכבר מאחר כי ' • עונותינו ע״י לשם שנפלו הקדושים

 בחי׳ הבריאה אל שנפלו כלים שבירת בחי׳ נתבשל שעי״ז כדל הנקוד׳
 ואל העולמות שאר אל הנקוד׳ הארת להמשיך צריכין עתה * לבא (בינא

 , ?rr:D הקליפות אחיזת עיקר שם כי • מאד התחתונות המדריגות כל
ב אחיזה להם אין בעצמה בבריאת כי כלים■ משטרת  ועיקר • ד

 מדש י ביעשיה וביותר ביצירה קצת העולמות בשאר התפסשותסהוא
 לבין בינו שיחה ע״י הנקודה אל הלב לקשר וכשזוכיו י ר״ל יותר למטה

 אזי השבירה־ נתתקן סעי׳׳ז התפלה עבודת בחי׳ שזהו • כדל וט׳ קוני
 - המיריג̂י ו-כל העולמות שאר לכל גם הנקוד׳ הארת להמשיך יסלין

 ■ הק׳ תורתו וקדושת אלקותו אמתת בכולם ולהאיר להודיע התתתוטת
 שיירת בחי׳ שגוריגין עונותינו ע״י לשם שנפלו מיצוצות כל 'ולהעלות

 הנר\דה ר1א ע״י השבירה בחי׳ נחחקן עתה כי * ר׳ל ביותר כלים
: ובדל הפילותנו ע״׳ הלב אל שנתקשרה ־
ל יט כ  ויו״ע בשבת אבל • חחנון החול'שאומריש'בהס בימי זה ו
(*r►׳ 1 ׳



ה תדכה כ1 חלסזז א־ח הרכות דרץםי
 .סנת קדושת כיד׳ קדושה תוספת איזה נהם שיש הימים שאר
 כ״כ גדולה אהבה נתעורר אז ני • כלל חחסן בהם אומרים אין יו״ע

 לירד אז צריכין אין וגם י להתודותולמזביישכלל צרינין שאין עד
 ־ נמוי̂א נתתקן הכל כי • משם החוצות להעלות התחתונים לעולמות

 אז שיש מסמת ויותר כיותר אז שנמשך והאהבה החסד ריבוי ע׳׳י
̂־ת שיקר שאז שכת קדושת בחי׳ שהוא קדושה תוספת  הנקודה הג
 שהשי״ת שכעת למעלת שאמרט אעס׳י כנ׳ל־כי החול ימי בששת שמאיר
 ■ פכזוקים בכמה כמטאר ביותר להתבייש צריכין אנו אז חרסתינו מעביר

 ביום לנמר• התיקון בגמר בודאי כי ח׳ו* לעולם יהע לא זי: אבל • כנ״ל
 מכל תבושי לא הטא ביום כ״ש ^ל נתכייש לא אז כודאי שכת שכילו

 מרמזין זה ועל ד׳) (יואל לעולם שמי ימשו ולא וכתיב וכר עלילותיך
 ביותר שבת קדושת ביזם נמשך כי תחק בהם אומרים שאין הימים
 אין וע׳כ ננ״ל• לגמרי הבושה תתבשל שאז התיקון גמר סיף על שמרמז

:וכנ׳ל כלל אפים נפילת כהס
ח ^  וכו׳ לציין ונא באשרי ממשיכין שאם השפע המשכת בחי׳ מ

הנקוד׳ ע׳י כי • בטוטת כמיבא השפע ירידת הוא שאז
 vואמלאר פיך ר^חב בבתי׳ ההשפעות כל נמשכין עי״ז מלאטם בהי׳

 לציון נייבא קדוש ג״ס אומרים וע״כ • הכ״ל התורה בתחילת כמטאר
 . בחי׳ הנקודה כי ־ כנ׳ל השפע נמשכה שמשם * הנ״ל נקודות ג׳ כעד
 . קדושה אומרים בתידלה וע׳כ * ע׳ש הנ׳ל בהקו׳ שם כ״ש * וט' קודש

 הבריאהכ״שבטונות נמלם בבתי' וק״שהם המהירות ברכת כי דייצר*
 . צריכק שם בנ״ל־יע״כ להא בחי' בריאה כי • מהודה לקע־ צריכין ששם
 ‘ הטל ת1דtהכ הארת־ג׳ להמשיך נדי ־ קדם, ג״ס דהיינו תלושה לומר
 שם י׳ה בתפלת ואת׳כ * ע״ש שם יכ״ש כטל וא״ו ^דם בחי׳ שהם
 ש^א באצילות שמאיר הנקודה הארת עיקר אז בצביריני הקדוש' עיקר
 עיקר אז אומרים וע׳כ * חנמית ידכר פי בהי׳ שהוא י י׳׳ת תפלת כחי׳

 כאשרי ה לבריא מאצילות השפע וממשיבק כשחוזר־ן ואת׳: * הקדושה
 הקדושהצריכין ׳TO ע־קר כי • קדושה ג׳ב שם לומר צמסן לציון ובא

ד * והפה הלכ בתי׳ שהם ואצילות בבריאה לומר  הפה אל הלב לקשר נ
 בריאה בחי׳ שםא יוצר בברצת וע"כ * כדל ואת קדש קדוש בחי׳ שזה

 ע״כ • הפה אל דהיינו לאצילות הלב דהיינו במאה בחי׳ לקשר שצריכין
ד קדש ג׳פ שם אומרים  מג׳נקודות מהנקוד׳דהייט הקדושה להמשיך ג

 קדש״ לומר צריכין שם טדאי יי׳חבבתי׳אצילות בתפלת ואת׳כ • הדל
 ומשם • קודש בחי׳ שהם הנקוד׳ עלם שם כי הקדש׳ עיקר שם כי

̂דש׳ ממשיטן  וממשיכין בריאה־ואח״ככשחוזרין בחי׳ שהוא הלב אל הל
 ולומר לחזור צריכין לציון ובא באשרי שדא לבריאה מאצילית ^שפע
 עיקר כי • נקודתהדל מג׳ הנמשכת השפע לקבל כדשטכל קדשה

 קדוש בחי׳ שהם ופה לב בחי׳ שהם ואצילות בריאה בבתי׳ הקדושה
» ונדל וא״ו קדש

ד, כא ז  והארת התקשרות כי אח*כ• שאומרים יום של השיר בחי׳ ן
 ■ מיני עשרה בתי' וכגון שיר ע׳י הוא העולמות לכל הנקוד ,
 עטדת בשעת רה בש לעסוק הלויס צ׳־־ינק שהי׳ מה שזהו כנ׳ל נגינה

 הנקוד׳המאירה אל העולמות כל לקשר הי׳ הקריטת כל בי ׳ הקרבטת
 שידא וזמירות בשירות להרטת לזה צחכין היו וע׳כ • וכנ״ל בביהמ״ק

 ונגון המרה שיר ע׳׳י ה־צזקשמת עיקר כי הלךק בשעת לויםvר עבודת
 כפי מיוחד שיר לו יש ויום מם כל כי * יום של שיר בחי׳ וזהו * כדל

 ננזכירין וע׳כ * vקודרxר עצם שהיא משבת מ שמאירה הנקוד׳ הארת
 וכן כשבת ראשק יום היום מס בכל שאומרים דיקא שליום בשיר שבת
 כל אל ה:רץדה והארת התקשרות עיקר הסיר ע׳י כי - וט׳ בשני

שכת מזצירן ע״כ : כדל שנת בחי׳ היא הנקודה ועיקר * העולמות

הקרברות מכל שתבעה קערת אומרים את^ ותיכף מם של ר בש
 »ן4 ע״י הקליפות מכל העשי׳ עילם w העולמות כל שמעהרת

ד * טת? ומאייה שנמשכת הנקודה אור ̂  iהשס ינעלו שכולם כ
׳ הנזסלהכנ״ל נדי שנמשך טוב

ב כ כ ״ ע ל בטמג״ה הלויסאממייס שהמ השיר בשבת אומרים ו  מ
^ אממ־יס שהיו השיר עיקר כי • ויום יום ־  בכל מיהמ

 ימי ששיז בכל ט שמאירה הנקודה עיקר שהוא משבת נמשך ויום יום
ל מיוחל שיי אומרים וע״כ * העולמות כל נבראו שבהם המעשה  מס מ
 הימיס• בשאר שאין מת ממחדת נקודה הארת מ יש ויום יום כל ויוס־כי

 אל הלב לקשר שצדכין הדל התורה בתיזילת אדומו׳רז׳ל דקדק וע׳כ
:כמ׳א מזה וכמנואר דיקא הזאת בעת המאירה הנקודה

ה^רה קריאת הדכות
ת  התפלה ט * בצמרבשעתהתפלה התורה קריאת .כחי׳ ת

דל הלב אל הנקודה לקשר הוא  מא הנקודה ועירך ״ נ
 צדקת עיקר כי שם כ׳ש הדבחת בעשרי! שכלולה הקדשה התורה
 נקראת התורה כי ־׳־ שמקיים התודה ע׳׳י הוא להנקודה שזוכה .הצדיק
• הברית דברי אלה כ׳ש ברית ט׳  בשעת בתורה לקרות וע״נצריסן ו

:כי׳׳ל הנמודה ימר1נ שדיא מתחורה הצהודה ליצלשיד כדי התפלה

מתפלליו ^זרהרנאיריןכלהשלשהגקומתמ״ל׳כי לנין
ומקכלמ מחכידו כ״א הארה מקכל ז ועי * כיחד  וכל • דן לין«ז במ^̂׳
 הצדיק• של הצללות נקידה בהם מאירה וגם * וביה מיני׳ מקבל אחד

 שהוא הצדיק אור האדת שהואבחי־ שדא שכינתי׳ משדה אכלני׳ כי
 הם הצדיקים *ני הצדיקים על הוא שכינתו השראת ני הנקודה־ בתי׳

 זהש׳׳צ • התיבה לפני ש׳צ יורד אזי צבור כשיש כי מקום* של מרכבתו
 ראקודה כבחי׳ הצדיק בבתי׳ כשרז״ל׳והוא שבעדה המבחר לה־ות צריך

 מנין כשיש וע״כ • סלם את מוציא הוא כי המתפללין כל נגד הכלליות
 עצם להמשיך בתורה קורק ו̂< * הנ׳׳ל נקודות הג׳ כל ננאירין עשיה

 בירך שכבר אעפ׳י בצבור התורה על לברך וצריכין * מהתורה הנקודה
 קריאת עיקר ט • התורה סתן הוא התודה התורה־וכרכת ברכת בבקר

 ט • התורה קבלת בחי׳ מחדש להמשץ הוא בצמר בברכותיה התורה
 מקבלה הקריאהכאלו בשעת וזיע ורתת ויראה באימה לעמוד צרינק

 ודוחות שבירת בחי׳ לתקן די5 בצמר הקייא׳ עינך* זה בשביל עתה־כי
 מה ע״י למעלה טרסת אותיות כחי׳ שהוא הכלם שמרת בחי׳ שטא

 העשרת בהי׳ שהוא הנקודה כחי׳ שנסתלקה דהייס * כדל אז שחגזאו
 אנו עתה כי • כנ״ל נשתבת וע^ בחי׳ ש:ם מהלוחוח הדברות
 עבודת ע׳י בחי׳לוחות שהוא הלב אל הנקודה xולק להמשיך עוסקין
 בתורה וע׳כצדכיןלקרות • כדל לוחות שברי תיקון בחי׳ שזהו החפלה

 פה הדינור התורהע״י של הנקודה אור ך להמש דיקאכד מלא בפס
 ודח׳ל למוצאיהם הם חיים ט וזהו ׳ וכנ׳ל חכמות ידבר פי בבחי׳

 כחי׳ מתקנים בזה כי י חיים הס לייקא̂  כי »דיקא בפה למוציאיהם
 ׳’מקשר הדבור ע׳י מהלוחות־כי שרחות האותיות שהיו לחות שיירת

 היפך חיים סס לו נעשה זכה בחי׳ ודים הם ואז * הלחות אל האותיות
 'דמותא סגירא נמשך שמשם כלים שכירת בחי׳ שהס הלחות שבירת •

 נמשך ומשם נשת״ל• העגל מעשה 10נ שנאמר המותק כאדם אכן כמ׳׳ש
 אור חאה איס אזי זוכה שאיט מי כי * מות סם ל נעשית זכה לא בתי׳

א אותיות . ה



הרכות rm הלכות ליסוטי
 סזיה־ן האוהיגה אור כי , • הנקודה בחי׳האלת התורה;שהוא אזחיית

<וסות לימודו ואז ממס ^ 6 שמשם השכחה שמשם בבחי׳שכ̂ר x  למות׳ 0
̂מזה ננילוכמכואי  בצכור בתורה וע׳נצריכין־לכךות / ע״ש לגגיל

 ונו׳ הקלף על כדינו כשר.שנכתב תורה בססו־ מלא בקה התפלה בשעת
̂זה וע״י הסורי?;• נותן וסוף ה1ת^ ולב^ ונקודות מזעמיס ולקרותו  . סי
שבירת בחי׳ ומסקניס מחדש מזורה נתיצת היטבתי׳ ־ממשיכין

\ \ י ׳' הלוחותוכנ״ל . ■
- H i t בתי^. ברכו שלא, על הי׳ החורבן שעיקר משאח״ל בחי׳

^ שאלו זה דבר • וט־ p6v*j אבדה מה על כ׳׳ש תחילה ־ ו
. כתורה מנרכין כשאין כי •_ תחילה בתורה ברט 6S:בה הלט ולא מאי

 בעיניו?ם חשובה התורה שאין אעפ^וקעושקיןכתורה.*..בזהמראין ״
(•‘ח׳ ודת נימוס כמו אצלם היא רק ורגע עת בכל בה עצמן מחיין ואין
 קוס שאמרו העגל חטא בחי״ שזהו , העט״ס ודתי נימוסים שארי כמו

 י שילך מי להש שיהי׳ כדי ע׳׳׳ז שבקט לפנינו ילכו אישר אלקיס לט עשה
 ' ויוליכם לפניהם שילך מי להס שיהי׳ עיקרחסצס זה.הי̂. כי צפניהו•

 לא אבל • רעהו את איש .שלאיהי׳מלעיס באיזיזנימוסודתכדי
 היו אז כי * בע״ז נכשלו ועי״ז * הכצמ־כלל האחרון על.החכלית הסתכלו .

 כי • עובדיםע״ז שאין אעצףי כןעכשיו •וכמו שלע״זבעולם היצה״ר
) של.(יומא ע״ז היצמר הרגו ׳  כופרים כמה יש עדיין אעפי״כ אבל ד

 משה תורת ח״ו להשוות שתצים האפיקורסים בדרכי שמלביס בעולם
 . שלהבל טעמים שאומרים מת ר״ל.ואומרים כשאגנימוסיהדתות

v ח״ו אנושי שכל ט״ס כולם כאלו הורתיט,הרןדושת מצות על ושטות 
בחי״ וזהו והמרים הרעים דבריהם כידוע המדינה, נימוס לקיים כשביל

 הכתות אלו כי * תחילה בתורה ברכו שלא בתי׳ הט י כנ״ל העגל פגם
 הדתות לשאר שוה התורה שאצלם מא^ התורה מבמי׳טל אינם כודאי

x הוא היזורה ברכת עיקר כי ח׳׳ו• והנימוסים  העמיס כשמכל כתר 6
 מכל בט בחר בזה .* התורה את לנו שנתן גמה .תורתו את לס. ונתן ;

 שכל ע״פ רק ר\א רדתיהס נימיסיהש ט ־ לגמרי מהס וסבדלפ העמיש
 לו ואץ כשלימות איס זה וגס , * העולם זה של שעה חיי בשביל ,אטשי .

 אסילו האדם את מ^ישין אינם ודרכיהם דתיהם ע״ס כי * כלל ק־וס
 האחרון התכלית על מסתכלין שאינם מאחר לחכירו שביןאדם מדברים

 מאימת מתייראין רק מיתת אחר של מעונשים .מתייראין ואינם ,
 למלךוסוסטיהס ייודע שלא ורמאות גזילות לעשות יוכל מלטת־ע״כאם

ית׳ ה׳ בחר אותט אבל *. בחוש בטאה לעשות שיטלים מה כל עושים
x הויחו את לט ונסן העמיס מכל  לעולמי ימינו ואו^ .סא.חייע 6
 בשביל הוא הקדושה תורתינו מטות כל עיקר כי . * נצחים ולנצח עד

 סודות בהם יש לחבית אדם שבין המצוות ואפילו * האחדו; התכלית
 בשביל וטלם ־ תכלית ואין סיף אין עד מאד גדילים ורזין עמוקים

 זה ועל • ועוב ארוך שטלו לעולם. לכו ייטיב למען האחרון התכלית
.לט וכחן העמיס מכל בט בתר מברכין שאט התורה ברכת מורת .
התור׳ ססן שהש״י התורה*די?יינו מתן מסיימין ואט ־ וכנ״ל תורתו את ־

 בעינך יהי׳ יום בכל דלrמ היום מצוך אנכי אשר נ״ש • מחדש יום בכל
 נמשכת יום ובכל * וט׳ מני,ים ורחבה עמוקה התורי: כי כחדשוס* .

 שאר מדתי הקדושה תורחינו נבדלת בזה *״וגס נפלא עלימ.בהסחדשות .
 המדינה לתיקון המלטת חוק שהם דתיהס כי,אצל • להכדיל האזמות

 ע׳׳ש שהוא טעם מאיזה הדת ניתן כבר כי • יום ?כל התחמוח ש״ן ין1
 לחבונתו חקר אין אשר ית׳ אחדותו שהיא הק׳ חורקיט p צא * שמס
 מים באר הס כי • ונו׳ לעד ונחמדים קיימיס.גאמנים1 ח״ס ודבריו

 ומקייתין מחיין והס ית׳ בו שכלולים מאחר ורגע עת גכל טבעים חיים
יום בכל מחחדשים והם והגע• עת בכל בהס אשר העולמות.עס,כל כל

ההרכה
 מחן יח׳ סא כי *. הסורה נותן מירכין אנו וע״כ • שעה ובכל עה וככל .

 בתחמלותיו סיבות הש״י מסבב ועת יום בכל מחדש־כי בכל-יום הפורה
 בכל שמחדשין אמתייס צדיקים לט ושולח בעולס־ התורה קום לרבנים .
 לחדש הכי בר שאינו מי ואפי' • אמתייס •דאורייתא חידושין פעם ■

 • החורהזיטג״כ לקיים שכחעוררמתדש סעם בכל אעסי״כ • חידעיק
ה קבלת בחי׳  המדרש לא כי התורה קוס הוא עיקר כי . • מחדש מוי
 קבלת עלינו ממשינין אנו התורה ברכת ע״י וע״כ המעשה׳ אלא עיקר

 השור׳וכנ״ל' שפג»ו.בנתינת הלוחות שבירת תיקן וזהו ־ התורהמחדש‘
 עיקר ששם נחרבהביהמ״ק עי״ז 'תחלה, vבחורר ביט שלא ע״י וע*כ

 נשתברו שעי״ז העגל העא ע״י רי׳ חורבנו שעיקר כדל הקדוש הנקודה
 שאז בתמוז בי״ז נשברו הלוחות כי • הזאת הגזירה נגזרה שמאז רווחות

 על שתתשיכין התורה ברכת אךע״י • בתמוז בי״ז שהתחיל החורבן נגזר
 ברכו ע״ישלא וע״כ * כנ״ל זאת מתקנים מחדש קבלת,הסורה עצמן

 .לברך צריכין וע״נ ־ וכנ״ל הכית נחרב ע״כ ל בזה ופגמו תחילה בתורה
התור׳ קבלת בחי׳ עיקר בבקר־כי בירך שכבר אעפ״י בצמר התורה על

:ונדל בצבור התורה קריאת ע״י הוא הלוחות שטרח לתקן מחדש ,

ל ^ בי ^ז ^ ב בברך• החורה ברכת אחר כהנים בינת אומרים זה ו
 שבירת בחי׳ לתקן ר\א התורה ברנש עיקר ט '

 שורה הקדושה אהבה ששש החורה קודת אור להמשיך לזכות הלוחות
 ברכת בחי׳ שזהו הלוחות שבירת כחי׳ שהוא כלים שבירת שעי״זנתתקן

. : באריכות לעיל וכמבואר כהניס ■ ־
 לעיני עד מבראשית • שמע בכל הסדלא שקורין מה בחי׳

 מבואר כי * שנה בכל התורה את שגומרין שד ישראל כל
 בעת ללבו השייך להנקודה עצמו את לק^ כ״א שצייך הנ״ל סהתו׳
 הנקזד־ זעיקר • וכנ״ל והיום העת כפי מאירה הנקודה כי ״ וט' סאת
 עד שבוע מל הסדרא ולגמור ת לקת וע״כצריכין • כדל התורה הוא

 מנהגדן שבוע שבכל הסדרא לעולס׳ט וכן השנה בכל התורה כל שיגמה
 בהס שמאירה מהנקודה עת ח מקבלין השבוע ימות כי-נל * השבוע כל

 השבוע באותו לקבל שצרינין הנקודה נפי כי הסדראי אוחו קריאת ע״י
 וכן השנה ימות כל מתנהג וכן • השבוע באותו שהולכת הסדרא היא ק

 הנקדה• כלל שהיא מהתורה חיות מקכלין השנה ימות שכל נמצא לעולם
 מיוחדת מפרשה ויום יום כל מיוחל-וכן מסדר מקבלת ושבוע שטע ובל
 צדכין ויום יום שככל השבוע ימי ז׳ כנגד הס סדר שבכל ^שיות ז׳ <י

 שנר■ ככל וכן * מיוחד מסדר שבוע בכל וכן • מיוחדת מפ׳ הנקדה לקבל
 הסדר כל רךיאת וטירך • השנה כלל הנקד׳ כלל שיטא התורה מכלל

 בכל שמאירה וקיימא שקביעא שבס הוא הנקד׳ עיקר כי * סאגשבת
 ימי שרעת כנגד בשבת נךיאיס ז׳ קרין וע׳׳: ״ נדל המעשה ימי ששת

ה לי?איר נדי השבוע  השבוע ימות לכל התורה ע׳׳י בשבת מקד
S ' : וכנ״ל ־

ח  אחד לכל קרין ואין משלשה כפחות בחורה קורין אין 2^'ן כ
 כל וע׳־כ ■ ״ הג״ל ר\קמת ג׳ כנגד פסוקים מג׳ פחות

 חליחאהביוס אוריין לן דייזיב רחמנא בריך כשח״ל החורהמשולשח
 הדל נקדת ג׳ כעד הכל ,(שבחד־) חליתאהע׳יתליתאהוט׳

' ;כדל מהם כלולה vש^תורר .
ט  ״ ביותר קרואים קרים קדושה חוספח בו שיש יום בכל .2״yו כ

 וגיו״עטשבוביעול * ד' מוסף מ שיש בר״ח דהיינו
 אור לקבל יכולים שנתישפיןהקיואים מה כל כי * ונו׳ ה׳ מלאכה
 «השומעים בכל הגקדה מא־רין בהורה הרךואיס אלו ביותר־ני הנקוד׳

 להשית ושלא סתורה רץיאת לשמוע היטב ולמ אזט לריעות צרינין וע״נ
רעתו י



^י ה הלכה ג״כ הלכות״ א׳ח הלכות ר (>

 ליצלן רחמנא מנשוא 1ונ1ג גדול כי אז לסיח שלא וכ״ש מכ״ש • ח׳ו דעסו
 ממשיכיןעלטצמז קדיאתהחורה ביט״יששומעין .• רהמנאלשיזכן

 שבאים והתאות העוטח תרןוני כל חלוייס שבזה מהתורה הנר,יד׳ הארת
 כל תיר,ון שסא כיל הנקוד׳ אור ע״י שמתחקנים כלים משבירת

 * בלים שבירת תיקון ט*' הוא העולמות כל שתיקון כידוע * העולמות
 אחל בכל כי ׳ יותר הכיןוד׳ מאירה לחורה הקרואים שנחרבין מה וכל
 שמתדבין מה כל זע״כ • מיוחדת נקידהגיובה בו יש מישראל וא׳

 חוספת כפי שבחורה משרשה בישראל ימקודה להאיר יכיליס •cהק^אי
 מחמת ד׳ קורין כר״ח וע״כ ׳ שנתרבה מהקרואים אחד שבכל מקורה

 * הנהן ע״י בביהמ״ק מקריבין שהי׳ הקרבנות כי ׳ מוסף קרנן בו ש־ש
 ע׳׳י מפולין אהבת בחי׳ שהם הבהמיות חאות ולבעל להניע הי׳

 ר״ח כגון מוסף בו שיש כיוס וע״נ ׳ כנ״ל בביהמ״ק שהאירה הנקוד׳
 להמשיך כדי סלןרואיס בהם מוסיפין ע״כ הנקוד׳ביותר־ מאירה וחיה״ו;

 קורין מלאכ׳ ביטול בו שיש וביו״ט • ני׳ל ביותר הנקוד׳ הארת ידס על
 מתר בהס שמאירה כחי' ות מלאכה ביעול כי ׳ ת' דהיינו יותר עוד ,

 שכחה הנחש מ;ור\גת שהם המלאכות כל נעליס שאז שבת קדושת
 ׳• ונו׳ אפך כזעת תאכלנה כעצנון נגזר שעי״ז כלים משבירת מהקליפות ‘

̂ר חעא שע״י מהמת כי * מלאכות הל״ע שלכל היגיעות כל שמשם  אדה
 כל כי * מלאכות הל״ע כל צריכים ע״כ • כידוע כלים שבירת כיותר גיס

 מלאטת בל״ע להתייגע האדם שצריך כלים תיקון בהי' הס המלאכות
 כמכירת לסר,ן,גתי׳ • כלים. תקין שהואכחי׳ הדבריס כל ולגמור לתקן
 המשכן נת5מלא ע״י ההירץן טיקר וע״כ י בחטאו אדה״ר שגרם כלים
 עומד ששם הביהמ״ק בחי׳ ר\א המשק כי מלאטת• הל״ט כל בו שהי׳

 שבירת תיקון עיקר שעי״ז הנקוד׳ הארת עיקר ששם הלוחוח עם הארון '
 שהכל כמו״מ או כמלאכה כשעוסק ליזהר האדם צריך ננ״ל־וע״כ כלים
 גדול׳ע״פ כקדושה המו״מ ועסר, המלאכה שיעשה מלאכות בל״ט כלול

 שעיץ והמו״מ המלאכה הנקוד׳כתוך הארת להמשיך שיוכל כדי התורה
 מלאכת נגחי׳ שלו ומו״מ מלאכתו כל ואז ׳ כנ״ל הכלים תיקון עירן

 שיהי׳ננחי' לר,דשס נריכיס והנגלאכזח שהמרמ במ*א המשק(כמבואר
 בעלים נשכת אבל • א׳) חלק י״אלי^טי ע״שבסי׳ המשנן מלאכת

 שכת כי • שבת מחה איט המשכן מלאכת ואפי׳ • מלאכות הנ״ט כל
 הוא אז וע״נ * הכלים כל של תיקין עידן שעי׳ז • הניןודה עצם היא

 שבכל הכלים חיקון ועירן • וקיימא קביעא מקודה כי • ונייחא שביתה
 מאירה שעי״ז שבת של והשביחה המנוחה רעאע*י החול ימי ־ששת

 כידוע־הייע משנת חיוסס מקבלים שטלס החול ימי ששת בבל ימיןידה
 טוניס הימים וכל * ונצ״ל בשבת הוא בעצם הארתה שעיקר מהנקוד׳

 יו״ט וע״נ בשבת* ביותר וכלולים ממונים הס מלאכה ביטול בהם שיש
 נהם להאיר ביותר גנרי נהם קורין ונדכ • כשרז״ל כבת אירןי נמי

• ניותר הנקודה מאירה גירע כי * הקיואיס ריבוי ע׳י ניוהר הנקודה
:כרל מלאכה ניטול בו יש שע״כ שכת ביותר.בבחי׳ כלול הוא ני

כיקמשתיו״נסננוך * דהייעששה כיותר קודן ביוה״ב ל
 סמוך והוא טובים הימים מכל יותר שכת לקדושת ביותר

 * וט׳ לשבח יוה*נ בין אין בבתי׳ הסמיכה בתכלית שבח לרןושת וקרוב
 ר\^דה מאירה ניוה^ כי י תטט חילוק אלא ביציהם שאין נמצא
 וע״כ • כנ״ל בהם אחד ולא השנה:״ש כל נקודת הוא כי י ויותר ביותר

רון שתי' האבן לנר,ודת ולפרס לפר ׳ג הכה נבנם אז  והלוחות ששם,̂י
 • שסה דהייט ביוחר לןואים קוראים אז וע*כ * הטינותוכנ״ל יכל לכפר
 השלימותץאזמקבל בתכלית אז שנשלם המלאפום ו׳של בחי׳ הוא וששה
̂א משבת הנקוד׳ עצם שהוא יוד נהי׳ והחכמה הלפת שלימות נחי׳ שי־

ח• .
 וכל והמלות )הבחינות שכל ״ מקוים. בכל כלל »כי י הנקוד׳ עצם

 בלולה תזימן ומדה כחי׳ וכל ובט־עיות בכלליות הם ? החי,ורס
 בכליות שהוא המלאפוס של זה בענין ז״ל, בדבריו וכמטאר * מכולם

 אדם בכל וכן הנקוד׳ בו מאיר ויום יום שככל אעפ׳׳י וע׳ב * זכפרטיות
 ככחי׳ הוא נו שמאיר הרבוהצדיק כנגד הפטט האדם אעפי״ב * ואדם

 יום נגד יום כל וכן * הנקודה בחי׳ • יוד בבחי׳ והצדק • לב בחי׳ • '1
 כקטשההוא הגדול יזם כי ׳ נגדו ו׳ צחי׳ טא במעלה ממט הגדול
 טוניס הימים כל אפי' הימים כל אבל * צו ומאיר עדו נקודה בבחי׳
 שגכללין עד שלהמלאפוס ו' בבח׳׳ אפי׳ התיקון שלימות צהכליש אינם

 העורת כל נמחלין שאז השנה מכל שכלול כשנה אהד יום שהוא ביוה״כ
 שהוא מאד לשבת סמוכה שקדושתו מחמת נגדם נקודה כנחי׳ הוא ני

 ו' בגחי׳ הוא שבת קדושת כעד יוה׳׳כ קדושת כל אבל * הנר,ורה עצם
 בשליחות בו שמארה סד * השלימות בתכלית אז שנשלם המלאפוס של

 ט * שקדושתינקהיעאורןיימא שבתקוע של אזר.הנר,וד׳ עצם גדול
 אין אטפי״נ שבתון .שבת ונרןא מאד מאד שיןדוש אעפ״י יוה׳׳נ

 * בישראל תלוי יוה״כ קדושת כי * תית נחו וקיימא קביעא קדישתה
 מיןדשי^אל מברכין ביוה״נ גם וע״ב דהיינובב״דשמקזשיןהחדש*

UX.. 1לה מקדשי ישראל כי * טובים ימים בשאר כמו ויוה״כ י ^ ' wi0 %i 0  *  ̂ X
‘ית׳בטצמו ממנו שנמשכת הנקודה ענס &כח ט * וקיימת קביעת שכת

טאבבחי׳ו׳שלהמלאפוס• שבת עד יוה״נ *ה*וע״כ3דקו שמא שנח ני
מ ושבתבסי׳ ־ ^ בתכלית מ״או בתי׳ שכיוה״^נשלמת רק ׳yמהנ

 k חיקוז שהם שציוה הלוחות ניחנו במה^ב וע״נ * שבת קדושת בחי׳
 יוה״ב בחי׳ עירן ני כצ׳׳ל• היינו * בראשונה שצשתברו לוחות שבירת
 מאירההואא כיביוה״כ ‘ שמהסנלההעאיס לוחות שבירת לתקן

 מרןלין לוחית׳שעי״ז שנרי היפך כשלימות לוחות בהי׳ שהוא כשלימות
 לעולם שיתקיימו ־עליהם שנחקקין הדברות תTט נחי׳ הנקודה אור
 ני ״ העועת כל גמחלין אז וע״נ * עוד טרחות האותיות יהי' ולא

 הכל תיקון שהוא הנקודה אוו׳ ט״י וט' לב החרשות כל א נתגטלין
. • כנ׳ל

א ב ל ״ ע  ■ וירד שעלה הימים שהם ובחמישי בשני בתורה קודן ו
■׳ שניתט שניות הלוחות את לקבל גהסמשהרביט

 קורין וע*נ * כיל נליס שניות חיקק הס שגיות הלוחות כי • ביוה״נ
 הוא התורה רןיאת עירן כי • נהם וירד שעלה הימים באצו בתורה

־וכלל הלוחות שבירת סל התיקון זה בשביל , ׳ :
ג ישויאל כל לקרות ש״ע שועא חויה בשמחת טהגין ל
הנקודה כלל גו»*יןהחורה:שהוא א ני לחורה לעלות , ־

 מישראל ״א3 <רץדא פי מיע־אל• וא׳ א׳ בכל שיש הנקודוח מכל שכלולה
̂רין וע*כ כידוע* נסשו שורש שמשם כתורה לו שיש האוח כפי הוא  גל ר
 מיני W נעשה וזה א• שגומרין מהתורה הצקורה ט שיאיר כד וא׳ אחד

 הימים כל ומף גמר הוא עצרת שמיני ני • חורה שמחת שהוא עצרח ־
 וע״כ • ננתניס כידוע כש*ע נגמר זיות״כ ר״ה של ן ה׳תיק! וכל • טובים

ה בכל שנעשו האיקוני׳ כל ומקק שאו&ף אסיפה לשון עצרת נקרא ■ »  : ה
 שאן עצרת בשמיני וגחקבץ צא&ף ה;ל וידש וי׳ה טובים בימים בפרט
 האחרון רגל שהיא ההינית אג של הגמר ר\א כי • התיקונים כל נגמר

 תעי כי י השנה כל והוגג מקיף שט השנה תקופת ראם־ף חג שאז־ןא
 כל וקורין האורה כל א גימיין ע׳*כ י ני ונגמר נכלל השנה ימות נל

האורר^ש^רת כלל הד,יז׳שהוא עי' החירן, עי.,ר ני * לחורה י^אל ־
׳אי



n הלכה נ״כ הלבות א׳ח הלמת ליקוטי

: הכל נחתקן שעי״ז . ישמח צדיקים אור כ״ש השמחה עיר\ שם צדיק ובנאי׳ * מ״ל צדיק
. ' . ובחיב * י;»גחודשלצוזט׳ וצדיקים ובחיב • בה׳ צדקים שמחו ונתיב

ר\' הגנה השחר ברכת כהלכות נכללת • ף הלכת כפים שיאי! (הלסת : ואנק jjrf< • שמחה לב ולישרי לצדיק מ־וע אור
; כבי) הנדסש הראשון בכרך • התור' יץיאת לענין עומד) הקורא ®׳־ק שארז״ל(במגילה .לג

»m i HHH JI J1 » K » n‘1 י■*'*י■“ ■H-K-11 It-H-H n H-W-H-H ■H ■t-W ■M-W■<

, א הלכה דסידרא וכךושה אפים נפילת הלכות
ד ה א  שנמשכ- השפע ולצייר לתקן כדי הנ״ל הקחשה אומדם היוס בגמר כי מ״נ. העלאת בתי', שהוא * עלפניהם עפלק התפלה ל

• כלהיוסשתתי׳שסעקדזשהשבהוברכהכדל נפש במסירת דקדושה וכיסופין שנע»;ע״יהשתוקר^ת
 ב׳) הלכה כפיס נשיאת בהלכות שללת ב׳ הלכיז אפים נפילת (הלכות של וווגן המתפיל בונאמר בפירוש רביט כ״ש אפים נפילת בחי׳ ש!ה

 ולא הק׳• כתביו באמתחת מצאנו לא - ג׳ הלכה אפים מילת (והלכות האותיות מציירין אגו נעי״ו • ח״א> ליקוטי ל׳׳א ‘(בנד׳ • וכר אותיות
 וכמה שכמת כמו עףה3 נאבדה אך רע׳ג״ב בפעם ביארה אם לט נדע בתפלה שנמשכת ההשפעה לתקן גומרין אט טוב־ובזה לקמל כלי וכעשין
. ;)5א ביארה לא או נאבדו* הלסת . בכיסופין תלוי העיקר *כי נ׳׳א של ע״יכיסופין וברכה טובה שפע שחהי׳

׳ 7!ו3ל*1ל כמבואר טוב לקבל כלי אותו ועושין האותיות מצייק דקדושה הם אם  . ; פרשיות וד ופסח עניןפורים יתנאר ר
- מ׳ שיש עם בכל פניתם על טפלץ ואין תסמן אומרים אין וע׳כ שם;

bוכו׳מוי׳כ היכא דעלמא אמצעותא. התודה נפש תוספת בתי׳ יס קדמה תוספת בו כשיש כי ־ קדושה תוספת ה5אי  rחלק יק'עי *
המצות עשיית שע״י והכלל ־ לסופת החורהמראשה כל ע״ש ־ ממש* יתירה נפש ישט גדולה שקדושתו שבשבת p ״ כשבת כמו ♦תירה

 ומעולם דכא7ל מדרגא ^עלות * מהגלות השכינה לעלות זוכין בשמחה נפש בתי׳וניסטת בהס קלוש׳יש תוספת קצת בהם שיש הימים ובשאר
 הא״ס אור להשיג שווטן עד * למעלה.^עלה וטןלעלות1עדש לעולם ^יה׳שעי'^מתדשקהנפשמבזה ליפו׳על יתידא״צ בלזי׳נפש ̂תיר׳יוכשיש

 עיין למעלהמהםס׳רותוט״ שתזא.למעלה.מכדג מעיולאמעי ‘בבתי׳ ונחומזקמשהבנפשו נפשו נתחדש כנד מש־ני כמבואר השפע מציירין
 שהסדקית הברכא־ן שמפנימיות שס. מת'שכתב היעב זה שסכל שהסבתי', ע״יהכיסופ/דקמשה יתירה לביזי׳לכפש שזכה בכניסתהיום

א הרנוחין את ותמיישב המסדר כתב^ הברכאין בעצמו שעי״ז דקסשה כיסופי; ב^׳ שזה, נפש מיאידה ששבת כיוון  שהוא הכתר בחי׳ ^ו
ט׳ לעלות יהיסו לבל המוחין את והמסדר הכחי׳.*מנעכב ג׳׳כבחי' שהוא פניו על לפול עוד: לדיך וע״כאק הנפש־ נעשה  אלה׳ו

ידם עי״זנה*שיןבתי׳הט׳ה'כליןשעל ״ והמעכב הרדיפה בחי׳ שע״י ' ' 1 היטב הצ׳ל במאמר כיסופץננ׳ל*עיץשס ־
 : משיגץאורהא׳שבבחי׳מעיולאמטיוכיע״שכלזההיעב ,כדלפננשיךקדושתעל. * דעזידרא קמשא את״כ אומרים

ח א אימייס וע'כ טוב ל^נל ראויים בלים ‘שנהי 'עצמיכוכדי  העליון היחודוהזווג תכלית הוא שאז אפים. נפילת בחי׳ ה
המבוארין • גיכלהבהי׳הנ״ל * הקפלה כמובאבכווטת . הלה״קע׳׳ילשון להשלים כדי תרגים יבלשק הקדוש בלשון הקדושה
 תלביש ומלכות * הקליפות מן עולה שעלטת דהייט בהתורההטל* ל:*ק שלימות ע״י הקדושה שעיקר לה״ק שלימות בחי׳ שזה תתום

 טוגת הוא זה כל * וכו׳ לחכ׳ד ותג״ת לתג׳׳ת ׳ונהי׳ כהי לבתי׳ ועלה שאתה מיק־ם כל כי * הקדושה עירך שהוא הברית לשמידת זוכץ שע״י
 דזתרה• ®שוקי ואידכ * וקערת רןבטת מתחלה שאומרים התפלה סדר ' נע״י )כ״ד רכה (ויקרא בשרז׳׳ל קדושה מוצא אתה טרוה גדר מוצא

 טולין זה כל שע״י * וכו' * ש״ע התפלת ואת״כ * ואח״כברבתק״ש טושין עי״ז הברית שמירת לה״קבחי' שלימות בחי׳ שהוא זו קדושה
 הקליפות מן עולה שמלכות נבחיטתהמבואריןבתוזיהנ״ל* העולמות שיקבלו הכלים תיקון עיקר כי * למעה השפע להמשיך קדושים

גילה ז״ל ורבינו בכוונות* היטב כמבואר * וכו׳ וכו׳ נהי׳ מלביש ומלסת : כנ״ל הברית שמירת ע״י הוא טוב

, ןהעולנטתג-......................... _
 עד לעלות שזוכיןעי״ז עד כנ״ל* התפלה סדר טזטח מד שהם הנ״ל• כ׳א בשחרית דסידדא קדושה אומרים אץ ויו״ע בסבת

 שעי״זזזכץ המושין את והמיישב המסדר בחי׳ ולתקן לברך הכתר התפלה בשעת צ״א השפע נמשך אץ בחול ט במנחה•
 היכצץ בחי׳ נעשץ שעי״ז מטי ולא מעי ברחי׳ הא״ס אור להשיג עצמם הם כי סדש היום כל ומ״ט כשבת אבל * השער נסגר ואח*כ

שעכלטום^וע^ ונמשך אויז  גמר חמי כי התפלה* גמר אחר אפים נפילת בחי׳ חהו 'הנ״לכנ״ל* כ״א דסילרא קדושא אותדם אץ המ
למעלה קצינות עד למעלה העזמנות כל עליית נגמרו ככר אז מזפלה אין יתירה תפלה עוד שיש ניוה״כ וכן • מנתה תפלת שמא בגגט*היוס

מד T’״ ®״ הא״מ באור לרגלל צריכין ואז * בטוטת כמובא למעלה * המס בגמר שהוא נעילה ספלת שהיא בתפלה^זחרונ׳ נ״א או^יס
חוד ה
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ד הלבה נ*̂> הרכית א־ת הרטת ריק־ט״
̂זוד כיד׳ ידקך ט • המפלה כגמר שנעשה יהדוג ידחוד  המ# יהווע הי

 ובפרט • מקימות בזהרבכמה כומבן תתאהבעילאה עלמא אתחברת
 מישראל כשנפש הייט • ט״ש ‘ונו טטח המלכיס הנה כי ע׳ש ויגש בס׳ ^

 נכלל להיות כשזוכת. • ב״ת א״ט אור נגד תתאה טלמא בחי" שהוא
fgורהא*סבמrשל והןווג היתוד תכלית בחי׳ זתו • מטי ולא מטי י׳ 

 המוחין את והמוישב המסדר תיקון ט״י כ״יא א״א חת טליזרם• עולמות
 המוחין אל מטבב בחי" נמשך זו בחי׳ שט״י - כנ׳ל בתר בחי׳ שהוא

 והמטכב* הרדיפה דייקא־דהייט אלו בתי" שני הגביל'וע״* יהרסו לכל
 בבחי" הא״ס אור משיגין ידס שטל • הרל ההיכלין נטשן דיקא ,עי״ז
 שאז אפיס לח נפי כחי וזה היחודכנ״ל• טיקרבחי׳־ שןר\ מטי ולא מטי
 אז צריכין וט"נ כנ׳ל בכיונות כמבואר ור.:ווג היחיד כחי" עיקר הוא

 האלקיס אל מהביט ירא כי פניו משה ויסתר בחי׳ זהו • פניו על ליפול
 מפרמיוחהברכאין שנתברך מבחי׳מסדרוהמיישב נמשכת 'שבח־׳זאת

 לעכב יהמוח־ן כת יש זאת ומבתי" • כרל הכתר בחי׳ שהוא כנ״ל וכו" .
 פניו משה■ ויסתר בחי׳ נ״א בחי׳ שז־־\ ׳ כנ״ל וכו" מרדיסתן המיחין ,את

 דייקא שעי״ז ״ כרל המוחין את והמיישי •המש^ המעכב הנח בחי׳
:כנ"ל1-משיגיןאורהא*סב*ר .

•זהסיד אפים נפילת קודס חטאיו לימרווידויטל צריכין ב
 סבי ששאלו מה על מ״ל בהתו" שם ז*ל רביני שכתב מה

 התמורות להיכלו לכטס יטל מי שס ופירוש *• מייינני־ ^זונא דבי
 מהגלות השכיצת תעלה שטיה כדי משת והשמחה הקדישה להטלוח

 שהזא. דעלמא אמצומתא להשיג, שיזבה טד • הנ״ל עליות בכל ותעל׳
 יא9 קודם שאומריש ^לתוזטאיס ווידוי בסי׳ וזהו ט״ש־ אורא״ם בתי׳
״ל•5כ מטיוכו׳ ולא מטו בבסי׳ בא״ס שנכללין היחוד תכלית הוא שאז

 ■צות■tניצ כל שמטלין ע״י אס •'כי א״ס■ אור בת*׳ האור זה להשיג א׳/א צי
 *■ ע׳׳ל מהגלות השכיגה טליית בתי׳ שזהו הקליפות מטמקי הקדושה

 ״שהיין ניצוצי-הק כופלין החטאים כל ע׳׳י ווידוי■דבריס־כי צריכין ולזה
הפגס, כי;זט*וטיקר שבטולם התטאיס כל של פגס טיקר שזהו הקליפות

 * מחטאתי• אדאג בבחו׳ התסאיס ט״י הטצבות ׳ו ח שמתגבי מה הוא '
• שמחתן הוא הקדושה, כלליות שיטא י השנינה כי לנו אל ויתטצי בתי׳

 י דדינא תוקפא טצבות בחי׳ הם הקדושה שכנגד והקליפית • ישראל של י
בחי׳י■ הקדושה שניצוצי גורמיסת״ו ‘החטאי וט״י י הכ׳״ל בהתו׳ כמבואר ־
 נצוצות אלו • ית׳ אחדותו לשמיחבשמהת בהש׳׳י לשמות השמח: ניצוצי י
בתי׳ שהם הקליפות שטפליסבין הקחשי; ניציצי בחי׳ הם השמחה '
 שחורה. והינרה הטצטת ואזי *■ כנ׳ל הקדושה f.v־ השמחה כי * עצבות ■

השכינה: גלות עקר וזה י־ לשמות לישראל מניחים ואינם ־ f ח מתגבר
ע׳נ • שבעולם ההטאים כל פגס טיקר .  י לכלול: שצרכין התפלה אחר, ו

 • כדל•־ שמחה ע׳י כ׳א א׳׳א שזה כדל־ משי ולא מטי בבתי׳ הא׳ס באור
 א׳א; ט״כ בגלות השמחה בחי׳ שטא השכינה • בגלות שעכשיו ומחמת

 לעמקי■ שיורדין ע׳׳י כ׳א *■ כנ״ל הא׳ש אור להשיג כדי לשמחה לזטת
 משם. להעלותם הקדושה ניציצי שהם השמחה ניצוצי להעלות הקליפות
ם עולין הזאת השמתה שט״י הקליפות מעמקי ^  עד וט׳ לט^ם מ
 ע׳י־ כי • אז דברים ווידוי צרינין וט'כ הנ״ל־ בבתי׳ הא׳׳ס אור שמשיגין
 ומודה כ־׳ש החטאים מחכפרין טי״י־ החטאים על שמתוודין הווידוי
 •־ החטאים ע׳י שנפלו הנצוצות כל מעלין הווידוי ע״י כי * ירוחם ועוזב

 אזי הווידוי ע׳׳י שזוכין טווטת מחילת ע״י הקדושה ניצוצות כשפולין ואז
 זאת שמחה וע׳י * כנ״ל הקדושה עיקר שהוא מהגלות השמחה עולה

 בחינתו• לפי כ*א תעי ולא מטי בבהי׳ להשיגו הא׳ם באור להכלל זוכין .
 למטה א׳ע תפילין שאז בכווטת שמבואר אפיס נפילת בחי׳ בעצמו וזמ

־ תכלית נעשה ואז * משם הקדושה להעלות כד למותא לסגירא למעה

ם

ט הייט ע׳ש היחוד ^  לבח- ולהגיע להשיג א׳׳א כי תליא האבהא כנ
ל בבתי׳ הא״ם אור השגת בתי׳ שהוא היחוד חנלית  שמו»ד ע״י כ״א מ׳
 הקדושהשהואהשתחה־ להעלות הקליפות לעמקי ע״ישיורדן ־שווכין
 שכבד ואטפיי * הנ״ל בהחו׳ הנאיטי יימר מי בחי׳ בדלשזהו משס

 וקיבטת קטרת הקליסותע^אמירת הקדוש׳מעמקי את ובררנו הטליט
 השמחיז שהיא הקדושה טולה קערת ט״י בי * בבחי׳קערתיסמתלב

 אעפי״כעתהאחרגמרהחפלה־ • הדל בההורה כמבואר מהקליפות
 לחזור ציינין הנ״ל בבהי׳ הא״ס אור להשיג היחוד לתכלית שזוכין קוד

 בחי׳ דברים ווידוי בחי׳ שזהו הר־ןליפות מעמקי הקדושה להעלות ולימ
 עליירן בשביל והשמחה הקדושה גרמו מתחלה כי • כדל אפים נפילת

 המוחין להשיג. שנזכה כד לעולם מעולם לעלות שנוכל כדי העולמות■
 עוסקין אט זה שכל הא״ס■ אור להשיג לרדוף שנזכ̂ר כדי הקדשים

 שע׳ישעולין; סוף עד התפלת סדר מתחילת עיודתינו ע׳י לעשות
 מלביש ונהי׳ נהי׳ מלביש ומלכות • וכו׳ לבריא׳ ומיצירה ליצירה מעשיה
 מה העיקר אבל ״ להמיתין זכיע שכיר עכשיו ׳י?<ל וכו׳ וכו׳ ח;׳ת

 את והמיישב הומנדר את השלימות בתכלית לתקן הוא עכשיו 'שנריכין
 ־ יתירה צריכיןשמחה זה ובשביל המטככהנ׳ל-ר בחי׳ דהיינו • המוחין
 הקליפות מעמקי הקדושה לברר הקליפות לעמקי ולירד לחזור וצריכין

 להעלות שנזכה כד למטה עצ:־;ן שמפילין אפים דביי׳ונפילת ווידר 'ע״י
 השלימות בתכלית ויושלם שיתברך ד3 הקליפות עמקי מעמקי השמחה
 • מטי ולא ה׳א״סבבחי'מטי אוד להשיג שנזכה־ בד והמיישב• ■המסדר

 שהוא שכ.הנ׳ל”המסדרוהנכ נח הואעי׳י ההשגה שלימות עיקר כי
^ בתי׳  הרדיפה ע״י אורהא׳ס משיגין fדי^ שטית * הכל מן שגבוה כ

 ידי טל הוא והמיישב המסדר חיקץ עיקר כי ׳ גכ׳ל *ד*יקא והמעכב -
 בהי׳ השמחה הוא^צחי׳כמ׳ששם־ונקנר והמיישב המסדר כי * השמחה
 למכילה שהוא כתר בחי׳ זה דייקא ראשם על * ראשם על עולם ושמחת
 להם יש ואז • המוחין מוחקת השמחה כי • המוחק בת׳ שהוא מה־אש

 אבל הגבול את לר\וס (לבלי הא״׳ס מאור שמשיגין מה לסמל כח
 • האור את מ^יל רןטן שהוא עד • הדעת את מצמצם • ח׳ו הטצבות

 להרוס ויכול לו שמאירין האור ניעצי מעש אפילו. לסבול יכיל איט ואז
̂ו הגבול את  השנינה אין בבחי׳ השמחה ע׳יי ההשגה עיקר וע׳כ ח

, כ שמחה מתוך אלא. עצבות מתוך שזרה ■
'אין תחנון בהם אומרים שאין ימים, ושאר וידע בשבת :

 הגדל מ6ש עוה׳ב מעק הוא שבת כי י, אפים ילת1« בהם
 זה ונו׳ ההוא כמס ואמר בחי" חצאו בשמחה כי בחי׳ מאד•• השמחה

 שאין הימים וכל במ״ש, וכן - וכו׳ בישועתו ונשמחה עילה לו• קוינו ה׳
 הארת בהם שמאיר טובים כחי'ימים הם טלם תסנק אומריס-בהה

 אק אז כי פניהם• של אז טפלים ואין ווידוי אז אומרים אין וט׳ב * שבת
.וא*ן זע״באזהשממהבשלימוח שליעהלהתליטחשהם,בחי׳עצבות*׳

כיאזאק ־ י . י . . .

 אז צריטן ואין שמחה ימי הם אז כי • השמחה ע״י השגתו שטיקר
 שהס להקליסות אין אז כ! • מהקליפות השמחה ולברר להטלות לירד

 חוספת מעצם ממילא השמחה מאיר ואז * כלל שליסה שים הטצבות
 שאין הימים אא של קדושה התוססת שזאת■ היום שבאותו קדושה
 עיקר הוא שאז טוה׳ב מעין שהוא שבת בחי׳ הוא תחנון בהם אומרים
 ווידוי אז צריכק ואין הא״סבגחי׳הנ׳ל* באור ופי״זנכללין •־ השמחה

;כדל אז שמאיר השמחה גודל מחמת כלל נ׳א ולא דברים
וזה

ואו



ד הלכה נ־א הרכות א־ח הלכות 'ליהוטי
'י ,

ה ד ״ טת בכל לשמוח הוא פורים מצוח שעיקי * סורים בחי׳ ה
 משתה ימי אותם כ״שלטשות שמחה• א״טמלמיני לשמח -

 בפורים שמחות מיני בכל לשמור. ישי־אל כל שטהכים ונמו ׳ נשמחא
 הכחש זוהמת שסא הס״א הכנעת עיקר ני סורים מצות עיקר שזהו
 זוהמת עיקר שהוא עמלק המן קליפת מכניעיו א; כי ׳ בסורים הוא

̂מן אחיזת שמשם הדעת עץ ע״י,חעא שנמשך ־* קנחש ̂׳ש ר\שע ר  ימ
 הרשע שהמן נמצא זכו'• העץ המן שנאמר מנין התורה מן המן כשאיז״ל

 ועיקר הנחש־ זוהמת נמשן־ שעי׳יז * עו״ר הדעת p פגם בחי׳ הוא ימ״ש
 בכל שמתגברי׳ שחורה ומרה עצבות בחי׳ הוא הנחש זוהמת המן זוהמת

 עצבות הוא הס׳׳א עיקר כי לשמוח־ אותם מגיחים ואינס ישראל על עת
 אז שנגזר תאכלנה בעצמן מזי׳ • הדעת עץ מפגם נמשן■ שזה * כנ״ל
 P פגס ע״י נמשך זה שגל המבול בדור מאמר לבו אל ויתעצב בחי׳

• בהש׳י לשמוח דהיינו שמחה הוא הקדושה עיקר כי ? כידוע הדעת
 בה^י• תמיד לשמוח לו ראי בהש״י-סדאי שלימה אמונה לו שיש מי כי ד
 • בלבי׳ דמשער מה כפום חד לכל מא כי • בכתב לבאר א״א הדבר זזת .

 בחי' שהם ועמלק והמן • פעמים כמה מזי: וכברמסארבדבדט
 כי * שחורה והמרה העצמת עיקר נמשך מהם • זהטסרים המחקרים

 • לב משמחי ישדם ה׳ פקידי בחי׳ המצות מצחת הוא השמחה עיקר
ב ח”ס»^ ומי ״ ת  ישראל שכל כמו בתמימו׳נפשיעות הק׳ ובתורתו ^

 שאט המצות עשיית שמחת כמו בשלם שמחה אין מדאי • מאמינים
 עולם חיי לט קורס ואט ית״ש׳ וסראיט מצרינו חח נחת נעשית זיכין

גדול בעד אותם שקונים הציצית חוטי ט״י * נצחים ולנצח טד לעולמי
כל ניזה • מזו גמלה שמחה היש הא״ם• באור עי״ז נכללים ואס א׳_
 לאדם יתרק מת כי * בעולם שמחה שום אין מטוה״ז להבין יכול ם א.

 כל סוף וזהב כסף כטסר יצבור ואס * השמש מזת שיטמול עמ-י ככל
 שסוף יזדעין וסכל מףמי:יחחןלובכלזהכ׳לאמגזמיקחהכל•

 של בעלמא רשימא איזה רק לו שיש וגר * טיבר כצל וינרט ^גות אדם
i להבק יטל נ^י אפילו אמתי שכל s} כי כלל• העולם מה שמחה שום 

 )ב' עושר^קהלת מ מה ולשמחה נאמר זה וטל * תוגה שמחה אחר^ה
̂להס והכופרים המחקרים חלו וע׳׳ג  ? כלל אמתיות שמחה שם אין

 כי * ואנחה יגק עצמת מלאים הס חב שע'פ בם ענתה פניהם והכרת
 הק׳ובעשיית בתורתו שמפרי׳ מאמר אמתיות ושמחה חיות יקבלו מהכן

 המצות עשייח על ושטות הכל של טעמים מלבם ובודים • ית׳ מנותיו
 בדו אש* כן לא neb דברים משה תורת ועל ה' על דחפאי • הקדושים

 כשביל ח*ו נימוכדוח הס ד*קמשם המטת עעמי כל ידו כאלו • מלבם
 רוחם תיפר. י לנפשם או להם או * ח׳ו המדינה תיקון היעולס תיקון

 והמרים והזרים הרעים ולדבריהש • מזו גדולת כפירה אין ני ונשמתם
 המטה שתכלית מאחר ח״ו vמצזר בשום לשמוח אין מדאי והמעונסיס

 חפצי ושאר והממון העשירות בגוף ואם ״ העולם זה תיקון בשביל הוא
 מכ״ש * כנ״ל כלענה מרה אחריתו כי אמתיות שמחה שוס אין העולם

 דעתם לפי ח׳ו המדינה נימוס קיום בסביל רק שהיא בהמצוה ישמח אץ
ה מ ̂אחר כונה במצות ישמח ואיך ־ והמשובשת ר  טעם עליו שאומר נ

 שעות• שזה יודע בעצמו והוא • כזה באויר לישב טוב שאז כזה ^׳ות של
 ואם * במכה מלישג בביתו תxל יותר טוב אז בודאי ע״פפשוסו כי

 העשוי׳ סוכה ולא השרים כדרך פשתן של אתל לו יעשה לישכבצל ירצה
 צר־כין ואין • המצות בשאר וכן דייקא־ ייקב גורן מפסולת שסככה כדיט
 עיקר הס שהם כאלה בדויים ודברים ושרךס כעותיס לסתור לח;וא

 השקד ומהפין לגמרי משת בתורת שכופרס זהכפיחח האפ־קודסית
 עי׳ה ובינו משה דברי את מתרצים הם כאלו כאלה בשעותיס סv:לר

בריר טעם יש אס גאלה ומזחיס מרס טעמים לדבריו טעם וסתלס

 וכתבי הזיה׳ק לספרי שכברזבינו עתה בפרט ־ כאלה ושטוחים חלמות
 ׳ ועליוני גטתיס לדברים מרמז ומצוה מצוה שכל בהם שמבואר האריז״ל

 ובבא בזת ימיט ואורך חייט הם כי תכלית־ ואין סיף אין עד מאד מאד
 ברחמיו הבדילנו הש״י אשר ישראל בני ואט • נצחים ולנצח עד לעולמי

 חלקינו טוב מה רב• הערב מן בודאי שהם האלה והכופרים התזעיס נק
 ויפרע • עת בכל לשמוח ישלט וכמה כמי־• • גורליטוט׳ נעים ומל;

 עשיית של קלה ברגע זוכים אנו איזהמטהיאשר לעשות מגיעים כשאנו
 חי♦ לנו קונים ואנו • ב׳ה הא״ס באור בהשי״ת נכללים להיות המטה
 לעשתס קלים כטלס שרובם ומצות מצות ע׳׳יכל ולנצח לעד שלם

 לאחיט בזה להאריך ואין • וט׳ מעס דרכי דרכיה כ*ש מאד ונעימים
 לו יש כמה מדעתו יבין החכם ני • מאמינים בר מאמינים ישראל בכי

 עית המטה שמחת ע״י ודייקא • ומצוה כלמצוה עשיית בשעת לשמוח
 העולמות כל להעלות שזוכין עד מהגאת השכינה עליית ̂גיקר דייקא

 עיקר וזה • כנ׳ל הנ״ל בבחי׳ אורהא׳׳ס שמשיגין עד למעלה למעלה
 ישראל כל שמחים אז בשמחת־כי המצוה עשיית בחי שהוא שרים בתי׳

 הוא הנחש זוהמת ד^ן כי • חכלית ואין א׳׳ם עד מאד גדולה בשמחה
 חוקת בחי* שהוא הכולל עם צ״ו בגימ' המן כי • כנ׳ל עצבות בחי'

 היינו • ז״לxכ ע׳ז אלא צ׳ו אין כי בטוטת כמבואר שבעשיה הקליפות
 בשביל הוא העירך • המצות טוי כלליות בחי׳ שהוא צ״ו בחי׳ שעיקר

 • הכולל עם צ׳ו שעולה המן בחי׳ שהם הכפימת שהם הע״ז להטיע
, וע*ש י שרך של עעמיס עליהם ובודה המצות בעשיית מפר שמא
 לששת מניח אינו כי שלהמטח* בהשמחה הוא והחגחתז קטרוגו שרך
 עסקי בשביל שטית של טעול׳ שהם כפיה־ת שמכנים מחמת מטה בשם
 אין בעוה״ז ני ־ מטה בשם חת לששח אין בודל.׳ שעי״ז * ח׳ו עו^ז

 שהש שראה וישראל במרדכי המן של קנאתו ומחמת ״ בנ״ל שגנחה שם
 וכמשרת גמלה בשמחה אושש וששין • מטתיהם בעשיית כ״כ חזקים

 ח״ו׳ומחמת העולם מן להעבירם שרצה עד מאד בהם נחקנא עי׳ז נפש־
 הס המטה גוף על כי ׳ המצוה של כהשמחה הוא קנאתם שעירך
 אבל ״ גלו העכו׳ם נימוסן שאר כמו רלו רמוס שהוא ח״ו לומר יטלים
 גדולה בשמחה קידוש'השם על נפשם מוסרים שישראל שרואים מאחר
ע ש־איכו כש המצות עשיית ב^יל  שדם בשעת וחייך גחין מה ^׳
 עובמשלי שחר במדרש כמובא ימ״ש הרשע עורססמשס למי אותו

 ובזת במטחם• קדושים'שמחים ישיאל וכל • קדושים בשאר בזת וביוצא
 מןן נכנע שאז בפורים וע״כ • ביותר הטפרים בחיי שהוא המן מתקנא

 כי ״ שמחה הוא המטה עירך •אז הנ״ל הכופרים בחי' שהם עמלק ,
:כדל הכנעתו שרך

ח1 ה  ישראל כל שטהגים מאד מאד השמחה הפלגת גודל בחי׳ ז
בות • בפורים  כל אז וששים מאד גדולה בשמחה א: ל̂ר

 הוא שחם מטת עירך כי • השמחה להרמת בשביל ושחוק צחוק מיר
 אז וששים ״ ומילידששתא שחוק מיני כל ששים •זע״ב כדל השמחה
 בכמה לל רכיט בזבח ר.יתא כי השמחה• בשביל ושטות שכרות מעשה

 בשמחה להיות א״ע להרגיל האדם שצרץ גדולות אזהרות כמה מיןשת
 בשוגחהכ׳אע׳׳ימילי להיות שא״א הקדושים בדבריו ואיתא חמיד

• דשעותא במילי א״ע מס»ר.ין1 כשוטה עצונו שעושין • דייקא דשעותא
 מלא אדם בל כי * מאד העצבוה אחר נמשך האדם ששבע מחמת כי

 בכ,« -א׳׳ע להכריח צריכין ע״כ / וא׳ אחד לכל כידוע ויטנות ישרים
 דשעוקא מ־לי ע״י להיו׳כ״א השמהיא״א ועיקר בשמחה• להיות הנחות

 אז פנים אה האע סע • הלשון נזה שאמר לל מפיו ששמעתי כש
 עול- דינר* וכן ' זיך מאנין ■ריש ד מיע נאר זיין סרייליך ניט מער קען -

הגדוליש הצדקיס כל נוהנין שהי׳ מה הענין וזהו • פעמים נמה מזה
המשרסמים



א־ח הדכות דקוטי ■
 כדחנים כמו שכיו אנשים להם היה רוכ שע״ס כימיט ■המפירסמי׳פהי'

 שמחה כשכיל כמפורסי׳והכל ושטות צחור! מיני כל לפניהם והי׳-עושיס
 הספרי׳הקדושי׳• בכל כמובא העצבות ה׳כמו לעבודה ומיק דבר אין ט

 להיות א״א וממון ונפש 1בגון הוה המר הגלות וצרות מרירת ומגידל
 דבדוחתא מילי בחי׳ וזהו * כנ׳ל דיקא ע״ימילידשטותא כ״א 'בשמחה

 לבא כדי קודםהליומד הקדושים ואמוראים התנאים .שהי׳טהגיש
 מ״ש בחי׳ וזהו ־ דייקא דשעוהא מילי שהם לבדוחתא מילי ע״י לשמחה

 קמי׳פירקא מסדדן הוו סבא המטנא ע*ב)שרב מ״ז ד' בןוה״ק(ויקרא ,
 השכינה• גלות שהוא ישראל גלות עיקר כי ’ כנ״ל הייט • דשסותא מילי

 טל מתגברק והקליפות הס״א שהם שהעצטת מה הוא הגלות 'עיקר
 בי^ו׳ הק׳יכמבואר ובתורתו בה׳ לשמוח אוחס מניחים ואינם ישראל•

 של שמחתן שהוא השכינה גלוח עיקר שזהו ׳ הדל דעלמא אמצועתא
 ח״ו ישראל טל דהייט עליה מתגבר כשהטצבות גלותה שעיקר ישראל

 בגלות* היא שהשמחה מה הוא וכנס״• השכינה גלות שעיקר ע״ש:גמצא
 בגלות למעה כסלה שהשמחה הוא הגלות שעירן בגלות עכשיו וע״כ
 לבס בשרירות ההולכים והרשעים הענו״ם של השמחה כל נמשך ומשם

;x  כי • לו לתוגה כסיל יולד כ״ש אמזייח משמתה רחוקים הס באמת 6
 אך • כידוע ואנחה ימן נקראת הס״א כי * ונו׳ ומכאובות כעס ימיו כל

 של שמחתן שהוא השכינה גלות מבהי׳ רק נמשך אצלם שיש השמחה כל .
ת עכשיו שהוא י^אל .  תצלם שנפל השמחה ניצוצי נמשך ומשם • ^

 ןו מה ולשמחה נאמר ועאהס • שעה לפי שמסתס כל ומשם כגלות
 אמרתי עושה-לשחמן זו מה ילשנ^: מהולל אנ^סי לשתוק כ״ש * טו;^
 נמשכת היא לשמים שאינה השמחה שכל היינו ־ מיסרבוב לשין מהולל

 ונתערבה השכינה גלות ע״י שנפלה השמתה כיטצי מתעחטת רק ־
 ממקום שבאה זלוקחי׳השמחה בטוב רע וממירים מהפכים והס ביניהם

 הס באמת שלהם רעות תאות בדברי עמה ושמחים מאד עליון
 כי * עושת זו מה כזאת ולשמחה מדאי וע״כ ממות ומרים ואנחה יגון

 וע״כמחמת * תוגת ^מחה ואחריחה שכתוב כמו ואנחה יטן אחריתה
 מילין שהם דעלמא במילין מלובשת היא * בגלות השמחה שעכשיו

 נמה יהודותו בקדושת לשמוח לשמחה לבא ^וצה מי ע׳כ • דשעותא
 מיצי ע׳י כ״א לשמחה לבא א׳א טי עשני ולא י^אל מזרע להיות שזכה

 שהוא השנינה גלות מהמת השמחה כפלה לשם כי • דייקא לשעותא
 מילי ע״י א׳ם כשמשמח הישראלי איש וע׳כ • כדל י^אל של שמחסן

מגלותה* השכינה ניצוצי גמלבחי׳עליית תיקק מזה כעשה אזי דשמותא
 מילי ע״י לשמחה בא שהוא מאחר הגלות מן השמחה ניצוצי מעלה גי

 חזרה חיכף ״ בשמחת הוא י^אלי כשאיש תיכף כי ״ אלו לשעותא
 השמחה שורש ששם י^אל אצל שהיא ושראה למקומה השמחה ועלתה

 קץ בלי שמתה מיני בכל ימיהם b לשמוח להם יש י^אל כי האמתיות
 כי • וט' הק׳ ובתורתו עבדו ובמשה בה׳ להאמין שזכיט מאחר ונזוף

 של שמחתן שהיא השנינה שהיא שמחה בבתי׳ הוא י^אל נשמת מקור
 מני רגשואים בען מני העמוסים כ״ש ״ נשמתירו שורש ששם אלxי

’ :כרל השמחה שהוא מהשכינה חלק הם אלxשי • רחם
 כי ■ וילך זיגרשהו אבימלך לפני טעמו את בשטחו לדוד בחי׳ י

 השנינה בסי׳ שר«וא דקדושה מלכות בחי׳ ר״ץלך'יטא דוד
 ועיקו־ • כידועשד^אבחי׳שמחהכנ״ל משית דוד מלטת בחי׳ שהוא .

 ולזכות העצבות רxל רק הי' והקליפות הש*א עם דוד של המלחמה
 ספר ע׳י בעולם דוד שהמשיך עשרה^גינינגינה בחי׳ שזמ לשמחה ■

 XU עלי כ״ש שמחה* בחי׳ שהם עינה עיני הע^ה מכל שכלול חהליס
 מבואי* וכן במ״א h רביס כ״ש וט׳ נפעליך ה׳ שמחחט. כי * נבל ועלי

על שהתוודה בעת שאסי■ דמלנא בדחא הוא ז שדודהמע׳ בזוה״ק

י י ד הלכה נ־א הלכות
 ־ ; ע׳ש שם כממאר 1כדהת דדכי את שזב לא לכ בשבירת 1וןטא

 של מוחתן שהיא השכינה בחי׳ שהיא דקדזשה מלכות בחי׳ הוא לוד ני
 אותו ותפסו בגלות הפלשתים ביד דוד שבא בעת וע׳נ * כדל ישראל

 עליהם להתגבר שא״א מד ט־וראה לנקום ורצו אבימלך לפני והביאוט
א מהם ולצאת  הקליפות על ההתגברות עיקר שעי״ז שמחה ע׳י ד
 . שמתגברין הגלוח חיקף בעת אבל ״ כדל עצמת בחי׳ שהם והס״א

 . ט וא״כמאיןיבאעזרימ י לשמוח מניחים ואינם השעבוד כמרירח
 תוקף מחמת לזטת א׳א שמחה־ולשמחה ע׳י דא מהס׳א להמלע א׳׳א

b’ של שמחתן שהי׳ המלך מל ע׳ב ״ כדל בגלות החגברוחס fx • 
 האת בעצה אותו ה׳ חק * .הפלםתיס שהם הסי׳א ביד בגלוח .כשנפל
 ומרידריגזו ממש ו^עק שעות מעשה ועשה ממש בשועה עצמו שעשה

 מידם נמלט r’וע נ״א) א׳ וט'(שמואל השער דלתות על ויתו זקנו על
 , כי מהם כיצולין שעי׳ן שמחה לתוך נאים דיקא דשעותא מילי ע״י כי

^ * שמחה ע״י הוא עליהם ההתגברות עיקר  כ״א לשמוח בגלות ו
 כל אז שעושין פורים שמחת בהי׳ הט ;כנ׳׳ל דייקא דשעותא מילי ע״י
 ע׳י הוא המנחה עיקר כי * שמחה בשביל דשגיותא ומילי שחוק מיט

:מילידששותאדייקאכדל -
 מק ארור בין ידע דלא עד בסודא לבסומי אינש חייב בתי׳ החו ז .
 הנחש זוהמת הכנעת עיקר אז בפורים כי ״ מרדכי לבחך ; ■
 השמחה למ»!ות אמ ומ*יכין כדל* תאכלנה בעצק בחי׳ העצבות שמא .

 להשיג השמחה ע׳׳י מזכה עד הנ׳ל יימר מי בבתי׳ הקליפות מעמקי
 • ולא מטי בבחי׳ הא״ם אוו* משיגין ידם שעל הכ״ל היכלין הט׳ במ׳ ,
 אינש חייב מדכ * כנ״ל גדע fit אשר הידיעה תכלית כרד׳ שהו מטי .

 אטש לבב ישמח ויין ןדש שמתה בשביל בהורי׳ להשת^ דה״ט לכנוומי
 סרים של והשמתה הש^ות ע״י שיזכה עד השמחה להגדיל זצויכין

x הידיעה תכלית לכחי׳ לבא t וט׳* ידע דלא עד כחי׳ שזהו נדע* לא 
 עיקר המן וארור מרדכי בחך בחי׳ שוהז * וה*ע העוב אחיזת עיקר כי

 אלוף* מסיד נרגן מגחי׳ נמשך שעיקרו טדי הדעת מעץ הוא אחיזתו
 המסדו־ שמא כלא בחי׳ אלף בחי' שהוא הכתר כחי׳ שמפריד דהייט

 השגת שעיקר מרדיפחן המוחין אח המעכב שהוא המוחק את והמיישב
x< היחעה חכלית בבחי׳ דייקא עי״ז הוא הידיעה f שכחי׳ * נדע לא 

א נדע לא  הידיעה נכלל אז לזה שזונה ומי י הידיעה תכלית עיקר מ
 ׳ אחד שניהש שבאמת והמעכב הרדיפה בחי׳ שהם יחד הידיעה והעדר

 כי ״ לגמה ר\ע נחבטל ואז * הידיעה תכלית עיקר ועי״ז * שםxב
 ריבו מחמת שנמשך זהסתהזו הידעה מהעדר הוא המו אחיזת עיקר

והעדר הידיעה כוללים שאינם מחמת שזהו * כלים שבדת שגורס אור

w v!עי w&u ר/ ןר*ע 7יח עככ7ןמ תדדיפה גמע
 נדע׳ושס לא xא הידיעה תכלית בכחי׳ • יחד נכללין שניהם • הידיעה
ע כל נתבשל  המן אחר כין ידע דלא על בחי׳ וזהו • כנ״ל לגמרי ^
 כולו אחד כולו שם כי * ורע טוב לומר שייך אין שם כי * מרדכי לנחך

; וכג״ל• טוב
רן יי n זפ' ׳ זכוי זם׳ • שקלים ס׳ * ^שיות ד׳ כחי׳ וז x * ו^שח 

׳ ומלאחריו מלפניו לפורים סמוך שקויין * החודש
 ונו נגאלו שבו בניק שנזכה b6x’ וישועת לגאולת הכנה מא זה שכל

^ כי • נשח׳׳ל למאל עתידין  ע׳י מא הגלית מן ישראל גאולת ע
 עשיית ט״י הנ׳ל־היינו בהיזודה לעיל נ״ש תצאו כשמת׳ כי כ״ש ה:מתה
 שמכין על ״ כרל זכו׳ מריגלות השכינה עולה שעי״ז בשמחה המצוה
שקצים מצות כי • חהוכחי׳פ׳שיוליס * הא״סוכו׳כנ״ל אור להשיג

הוא



ד הדפה לא דזלס־ת א׳ח הדנות דקיטי
 הרןדושיסמן טצוצות, טיקרעלייח שטי״ז גזאכשבילר^י־נטתוקטמז ,

 ושמחתם בקרבגות שמחה״כ״ש וקגירת בלךבנות גאמר זע״כ הקלימת* ’
 בססוקיס בזה וכיוצא אתהיוביחך הטוכ ככל ושמחת ידכם משלח ככל

 וט״פ - הג״ל בהתו׳ וכ״ש לב ישמח קשרת נאמר בקטרת וכן . הרבה י
 וזמרה ט:דר: הסרבנות כשעת הדוכן על כשיר מנצחים הלווים הי׳* י

 הקדושה ניצוצות כל עולין וקערת הרןבטת ע״י ט * שמחה בחי׳ מא
מרת• ע*י.הקרבטת השמחי־\שי.משכת ט״י והעיקר ׳ הקליפות מן י  כי ̂ו

 בחי׳ וזהו י כיל אואע״יהשמקה הקופות מ; הקדושה עליית טיקר
 שהם וקערת צטו קרבנוח בשביל שנה בכל ליחן שמחוייביס שקלים

b?כנ״ל״כדי'להעלות שמחי: כתי׳ י i הקדושהמגלמזהקליפו׳• ניצוצי כל 
 המסדר שמתקני? עד השכל לברכת שזוכין עד למעלה זעי׳זעולין

̂י זזכין דייקא שטי״ז הכתר מזי׳ שהוא המוחין את והמיישב הרדיפה ע׳
 בנחי׳מעיולא הא״ס אזר להשיב והמיישבהכ״ל של.המסדר והמעכב ■

p n היעב כמבואר • ונו׳ נסרק איען דלאו היכלין הע׳ נעשין ואז 
 דייקא בשמחה המעה עשיית *‘זוניןע׳ זה •וכל היסב בחתו'הנ׳לע״ש ,
 קרבכות נעשו שמהם שקלי׳ בחי שזהו כטל וקערת קרנלות בחי׳ שהוא י ''

 דא גלגלתא כי - דייקא לבלגלת ׳ לגלנלח בקעי בחי׳ וזה ־ כנ״ל זקערת
 המוחין את והמיישב המסדר לתקן לזכות הוא י. עיקר.התיקון כי כתר

 כמולן הנ״ל היכלי? בחי׳ע׳ השגת עיקר שעי״ז גלגלסא נתר בחי שהוא
י ■. . > V' ' ' ,בהתו׳הדל':: . י ׳ . '

ר ט ה i< כי רו t f טכר איש ונפנו לפקודיהם ישראל בני יאס אח 
וכו׳ יתט זה * אותם בפקוד ננןז בהם יהי׳ •'ולא ונוי ̂נסשו ׳ י

ומטאד • לה׳ תרומה השקל מחצית וכוי הקויש השקלבשקל מחצית
 ע״כ • ח״וע״ייהמנין לשלוט תוכל שהמגיפה רז״ל ובדברי בפרש׳׳י

■ נגף בהם יהי׳ שלא כדי * השקל מחצית נ״א שיחן הסויה צוותה
 נמשכת חיו דמותא סשרא■ עירךאחיזת כי ׳ גופי׳ בפסוק במבואר ^
 עץ פגס ע׳י י שנמסך רבים חשבונית בקשו כחי׳ שהוא מנין מבתי׳ י

’ עדר הדעת ען פגם ע־קי ני העולם• יעל מיתה נגזר שאן עו״ר הדעת
 הנכנסי[ החונךיס שישאבחי׳פגסכל ר^ס חשכוצוח בקשו בתי׳ הוא

 גדואת לכפירות עיח שלאיש עד : מקכלס למעלה וקשיות בחקירות
 לנגד עצה■ ואץ תבונה ואין חכמה אק באמת בי י גמור ולאפיקורסית ־

 לית השייטת כי י להם מאסרוחכמת׳מת ה׳ בדבר הנה וכ״ש ־ * ה׳
 מעשים כ׳אט״י ית׳ מאלקוחו לידע וא״א ־’ כלל ט׳ חפיסא מחשבה '

 לעלות זוכה שעיחד״קא בשמחה המצוה עשיית ע״י הייט ־;טוניס
 ' מעייכבחי׳הע׳ ולא מעי בבחי׳ איס אור שזוכ׳להשיג' מעלה־עד למעלה
 לזתמעיקר,תכלית הזוכה אשרי אלקות השגת עיקר שיה * הנ״ל היפלין

 ’ עי״ז שזוכין מה הוא בשמחה התעה עשיית ע״י שזוכין התיקון שלימות ,
 שסא.. כתר בחי׳ שהוא המוחין אח י והמיישב המסדר בהי׳ את לתקן
 כיסא • ומעכב מונע כמו הוא הבאי׳ שזאת ואעס״י • הכל מן גבוה

 אדרבא באמת אעסי״ב האיס* אור להשיג מרדיפחן המוחין את מעכב
 .•השגה פוס להשיג וא״א * המוחין חיקק שלימות הצליח עיקר מו

 שהוא והמיישב המסדר תיקון דהייטע״י■ • דייקא עי׳ז כ״א אמתיית
 בהתורה וכמבואר מרדיפתם המוחין את מעכב כמו שהוא כתר בחי׳

 המוחין את והמייסב המסדר המעכב בחי׳ שהוא הכתר וזה • הל׳ל ,
 דהיינו • דייקא מעשיות מצוח עשיית ע״י כ״א להשיג זהא״א • כל׳ל
 הוא השמחת שלימות חכלית עיקר כי כנ״ל• בשמחה המצות עשיית ט״י
 זה דייקא ראשם על • ראשם טל עולם ושמחת בבהי׳ * כתר כבחי׳ שם

 הראש על הוא הכתר כנ״ל־כי ראשם על בהי׳ שהוא גלגלתא כתר בהי׳
 המוחין את והמיישב המסדר הוא כי • והמוחין מהראש למעלה הוא כי

דיקא ראשם על • ראשם על עולם ושמחת בחי׳ השמחה עיהר ושם

 1דהיינ ־ העשיהדייקא מעולם עולה השמחה כשזאת והעיקר גר׳ל•
 שהוא הנ״ל כתר לבחי׳ זונין דייקא שאז בשמחה מצות לעשות כשזוטן
 דייקא• שעי״ז היכלץ,רג״ל ע׳ נעשין דיקא שעי׳ז * והמיישב המסדר

 שלימוד! עיקר כי * כנ״ל ו;ר׳ מעי ולא מטי בגחי׳ 1•הא״כ משיגיןאור
 • שיא־א בתר לבא׳ כשזונה הוא הטובים מעשיו ע׳י שזוכה הצדיק זכות
 השני! עיקר שעי״} * ׳ל הנ והמיישב המסדר בחי׳ שהוא הכל מן גבוה

 איס: החילוק,שטן וזהו ״ א״׳סמש׳כנ׳׳ל אור השגת דהיינר * אלסת
 ועירך־ • כמובא המלאך מן הרבה גבוה הוא הצדיק שהאדם • למלאך

׳ אני־ל הכתר השגת לבתי׳ כי הנ״ל* הכתר השגת החילויןהואבבחי׳
 עובי© ובמעשים בעובמת דייקא התחתונים מעשה ע׳י כ״א ?וכין אין

̂'*־ לעבדה:ולשמיה, השפל העולם בזה האדם נברא זה ובשביל דייר
 שלימו׳ חכלית שהוא הנ׳ל לבתי׳הכתר לזכות כט ול״ת דעשה בפיקודין ,

 מחמס^ ב׳ה השי׳׳ת כי -• כנ״ל אלקויז השגת עיקר עי״ז כי • תאדם
 כי׳. תפיסא מחשבה. לית כי • מאד מאד המחשבות מכל למעל׳ ומטשא

 שיוכלן. למעלה ולמעלה למשה ונאצל ונעשה פום.טצרונברא ואין • כלל
 דרי שלכל ההשגות כל על נעלה: * מאד נורא עליון ה׳ כי • להשיגו
מאימת: ויפחמן ירעדץ טלם ומעה מעלה במאי וכל ״ ומעה מעלה

 וזכרו- שמו אימת יאחזוןבזכרם ורעדה וחיל יחפזון הגדול-ומלאכים שמו '
 ,p״p בברכת אומרים שאט וכמו י־ לנצת ויתעלה יתברך והנורא הגמל
 ‘הקו־ש וחיות והאופכס וכו׳־: קונס רצון וביראה באימה עושים וטלס
 רטם^ בפסוקים וכמבואר וט׳ שרפים לעומת מתנשאים גדול ביעס

 .ומתלהבים ומערים רועשין הכל ומעה מעלה ברואי וכל • רז׳ל וכדברי
 השגקך; להשיג א*א אכל • ית׳ אלקותו השגת להשיג מח^תם ורודפים
 בתכלים-. להשיג א״א ווה כלל־• מעי ולא מעי בבס׳ כ״א ית׳ אלרךתו

ט התחתופס מעשה של יד-העטדה על כ״א השלימות - ^ י י  עיקס ד
 טחע-ועיקרהכליס, לקבל ריבוי-אודשא׳א מחמת הוא ההשגח מטנות

 נעשיז ולא־גנעיהם במ??׳דנער בתדרגתופמדה מ^ור לקבל ותהיכלמז
 ומ(ייםב;את־המוח*|־חסא?מ(. המסדר דמקא־שמא הכתר התיקק ע׳׳י

 אץ כללר־וזה ההשגה המוחיץומרדיסתם־שעי׳זעיס׳ את ומונע מעכב
 שא^״ן נשבת־ס:׳ח>בשעה וכשיג׳ל דייקא מעשיות ע״י־מצות כ״א מכין

 עא כתדס קני זגחט .מלאכים רבוא ששים ו7יו ונשמע■ נעישה ישראל
 קבלתהתוים שע״׳ וכו׳־שנאמרוסמחתעולםעלראשם'נמצא ראשם
̂ז כתר לבתי׳ זכו ונשמע נעסה בחי׳  העולם ה1 כי • ההשצה עיקר שעי

 בפני-השצרן המבדיל עיקר'מסך והוא הגשמיות• תכלית העשיההוא
 ולעשורן העשיק העולם בזה ה׳ את לעבוד כשמכין אבל ית׳•* אלקותו

 מעשיות המצות ע״י זוכה ט התיקון עיכך זה בשמחה-אזי מעשיות מצות
 . המסך תכלית שהוא העשי׳ בחי׳ את ומעלה ומתקן שמביד בשמחה
 מבתי׳ ונעשה נתהפך ואז ״ כתר לבתי׳ אותו מעלה• הוא • המבדיל

 בתי׳ ג״כ שהוא כתר כחי׳ ממנו •נעשה המבדיל מסך העשיהמכחי׳
 המאציל לבין הנאצלים בין פרוס הכתר 'כי • עליון בתחניות המבדיל

 מרדיפתם המוחין את ומעכב מונע כמי סא הכתר בהתו׳הנ׳ל*כי כ׳ש
 התכלית עיקר י־טא והמעכב המניעה זה אבל • הא״ם אור להשיג

 ל דייקא' ע;׳׳ז כ׳׳א א׳ס אור השגת להשיג א״א כי כנ״ל־ התיקון שלימות
 והמסך והמעכב המניעה עיקר שהוא גשמיות ששי׳ שמבחי׳ נמצא

 את,העש׳׳ ולקדש לטהר כשזוכה ית׳ אלקותו מהשגת והמונע המבדיל
 עולת ני התיקון• עירן לייקא מזה אזי • בשמחה המצות עשיית ע״י

 בחי׳ ג״כ שהוא כתר בחי׳ לייקא עי״ז שנעשה עד למעלה למעלה עי״ז
 התינ^ן שלימות תכלית עיקר הוא והמעכב המונע שזה ומעכב מונע
 ש״\א מעשה ®וף ט r תהילה במחשבה מעשה סוף בחי׳ וזה * כנ״ל

׳ כתקשתוא שסאנחי תחינה במחשבה העשיה^סא גשמיות תכלית
י קי׳3 . .



ד הדכת נ׳א הלכות. א־ח הלכות לירץטי
 הנגחשמת שהם המוחין כל שורש הוא הנתר המחשכה־ט תחילת נחי'

 הבריאה כוונת להקצים כשמכין והתיקון התכלית עיקר וזה נידונו
 שמגשוניותהעשי' דהייט • המחשבה לתחילת המעשה סוף להעלות

 שהוא המחשבה תחלת להשיג יזכו דייקא מזה מעשה סוף בחי׳ שלטא
 המצות עשיית ע״י דהייט דייקא העשי׳ תיקון ע״י שנעשה כתר בתי׳

 וע״כארז״ל י אלקותכנ״ל השגת עיקר שעי״ז דייקאכנ״ל מעשיות
 ממלאכי לסניס מחיצתן שיהי' צדיקים ב*חשלמי)עתידן ב׳ פ־ (שבת

 דייקא• מחיצתן אל פעל מה אלx’ול ליעקב יאמר כעת השרת־שנאמר
 לבין דגאצלים כין פרום הוא כי • מחיצה בהי' שהוא כתר בחי׳ שר\א

 יהי׳ דייקא-ובזה עי״ז ית׳ אלקותו השטת ישיט וישראל • כנ״ל המאציל ^
 בנסיון עמדו ולא * עומדים הס המלאכים כי ־ המלאכים מן גבוהים

 א׳א וע״כ • נטל נחר לבתי׳ זוכין אין ע״נ * המגושם העולם זה של
»  האור ריבוי לקבל יוכלו לא כי • הצדקיס כמו ית׳ אלקוחו להשיג ל

 וע״כ • אצלם הר;שגה לעכב בדעחס ומתיטת כלים להם שאין מחמת
 השגתם׳העצומה מאור ונתלהבים נשרפים הם כי ם־פיס* נקראים
 וט׳ מעשיות מצות להם שאין מחמת לעכב מחיטת להם ׳|te מחמת

 שם ז׳ סי׳ בלקי׳ת וכו׳ ינהגם מרחמם כי מק־ן ויהי בהסו׳ י(וע׳ נטל
 שמחיצתן • וט׳ מחיצתן שיהי' צדיקים עתידין המאמר זה טכ מטאו

: היעב) והבן במ״א עוד ״וע׳ כתר בחי׳ הוא
ו * ה ז  אסור בפסח זה ובשביל * לשטעוח פסח שבין החילוק ו

 באימר תמוך באינצר ימצא זבל יראה בגל החמץ
 איתא כי .׳ דיי^ מחמץ הלתם %5ש להביא נריכין ובשטעות * כרה

 ^השמ^ גדולה הארה שכפסחיודדנז * ססת בפע״חסטוטתשל
 שנא אחד בפעם פסח בליל שיורדים מאדרנאד גדולים. מואין הארת

 שאח מת וכו׳־• א׳ בפעם המוחין יורדיןכל ני • כסדר ושלא ^:דרגה
 לקבל צריכין Tתמ ט - ושבועות בשבת ואפי׳ ״ השכה בכל כן גמצא

̂)רת  בליל סלק-אבל בהמשך לדרגא נמייגא וכסדר בהדי־גה המוחין ר
 והגאולה הנם תוקף הי׳ ועי׳׳ז * אחת ברגע המוחין כל יורדין פסח .

פ ׳ מצרים יציאח של הנפלאה ! פי ^ כ  של ההארה האחרתי׳ כנחי׳ א
 באור הכתר אור גס מקבלין כשמעות כי מפסיז יוחר גדולה שטעות

 שעי״זמקבלין • הלילה כל שנשרין בלילה התורה עסק ע׳׳י הבקר
 בשי׳ שטא כתר לבתי׳ הבקך Tבא שזובין עד בהדרגה כסדר המוחין
 המוחין כל שמקילין אעפ׳י פסה בליל אגל • בעצמו שכת של ההארה

 אעפי״ב אבל ׳ ושטעות בשנת אפי׳ נמצא אין הנחו׳ שזאת בבתחחת
 בפסח ני הייט ;פסח של גטיטת מבואר כלזה • כתר לבתי׳ זוכין אין י

 הוא. אז ני - דלפתא אתערותא קדם הואכחי׳אתעחתאדלעילא
 ראיין ישראל לאזזי׳ עדיין גע׳׳כבאמת ' התורה קבלת קודם עדיין

 לטן פסח נ!ךא זה שבשביל כמובא להגאלאלאשהקב״הדלגעלהקן
 טוניס למעשים זכו לא עדין כי - דלוגור^צהשפסתודלגעלהקץ

 XV3 ונ״ש התורה את קיבלו לא עדיין בי • לגאולה ראויים שיהי׳
 וט׳זע׳ב' מרטגי׳ דברת כעב־א אורייתא בלא דנפקו ובגולחאקדמאה

 דלטלא אתערותא ע״י התחתוני׳רק מעשה בלי שתגאול׳היתת מהמת
 שעי״ז הגדול בחשדו מאד גחל׳מאד הארה עליהם הש״י שהאיר אעפ׳י ,

 בחי' את לתקן א״א אעפי״ב אבל * בכווטת כמבואר הגאולה היתה
 את המעכב בחי׳ שהוא המוחין את והמיישב המסדר שטא הכתר

 התחתונים מעשת כ׳אע׳י לתקן א״א שזה * וט׳ מרדיפתם המוחין
 באיכזור אז החמץ אסור וע״כ • כטל בשמחה המטה טשיית ע״י דיינץא
 ,חימוץ שעיקר בחוש כנראה הזק איחור ע״י הוא חמן כי • מאד חמור

 ליד באה היא זמן איזה העיסה את שכשלכשהק השהי' ע״י העיסה
.מינים ה׳ של הלחם כי * המוח חימון מבתי׳ הוא החמץ וטרש ״ חימיץ

r ע״י ט י־ דעת כוו׳ הוא ממוט האדם אכילת עיקר שהוא to fo 
^ רעין תדן שהם רעים אכלו כידוע־וכ״ש המוחין נמשנין  מתפדשין ד

 כי * 0^ ווית נמיא האכילה כסי שנמשכין המוחין שהם חו׳׳ב שהם
ה החכמה כ״ש והמוחין הדעת הוא החיות עיקר  כדברי וטגמאר מד
 האכיא^ ועיקר ״ האכילה כפי והדעת שהמוח מקומות בכמה טל רביט
 עליהם שמבדנק מן מיני ה׳ שהם אטש לבב סועד שמא הלחם ועא

 מוחין: בחי׳ דהייט האדם וימיות המזון עיקר שהם • ובהמ׳ז המוציא
 הדעת ט׳ בחי׳־ דגן מיני ה׳ וע״נהס * כנ״ל החיות עיקר שזהו ודעת

 , לידי באים הס דעת בחי׳ םvשר דגן מיני הה׳ ואלו • במ״א זכמטאר
 • •' ביזוש כנראה אכילתם תיקון עיקר ואז • והמתנה שהי׳ ע״י חימוץ
 והמיישב המסדר הכת מבחי׳ מ$זלשל הסמץבקדוש׳עלונ׳הוא סורס

 וכט זער לי נתר בתי׳ המתנה בחי׳ שהוא כתר בחי׳ שטא המוחין את
 המתן מ אומר הוא דבר איזה חטח את שואל כשאחד כי לו) (איוב

 זה כל במבואר לטל• המתנה לשון שהוא כתר בחי׳ שזט שאתיישב עד
 שהוא זאת כחי׳ הואע׳״י והמוחין הדעת תי^ן ועיקר • הנ״ל כהתז׳
 טןדזשיג הועוץ שורש ומשם • מ״ל כתר בתי׳ והמיישב המסדר הכת
 בחי׳ שהוא• הטל המסדר הנח בחי׳ שזהו ושהי׳ המתנה ע׳י שהוא

מק בחי׳ דהיינו • כתר כחי׳ המתנה  ונשזוכק • וכטל שאתיישב עד ה
 הכתר הארת שמקבלין ע״י כראוי בקדוש׳ והמיישב המסדר את לתקן

 היכלין ט׳ לבתי׳ עי״ז לזסת שיטלין עד • עי׳ז המוחין תיקון עיקר אזי
 עי̂' ט • ית׳ אותו משיגק ידם שעל הצחצחזת אוחת בחי׳ שהם הנ׳ל

 לתקן א״א הכתר זה אבל כטל* מכיי וא) מעי בבתי׳ הא״ם אור מ^גק
ץ  זונה האדם שאין זמן וכל * וכטל התחתוציסדייקא מעשה נטי כ

 אלז לזזבר :טייס־ • כראוי טשלימזא בתכלית בשמח' טוגיף כמעשים
 שיזכה עד י הש״י מעבודת והעיטביס המניעות כל ונבעל ר היצה

 את לתק זכה fb עדין • לזה זוכה שאין זמן כל * כראוי תמה לעבודה
 מחקן שאינו זמן וכל * הנ״ל והמיישב ר^סדר הכת שיטא • הבתר בחי׳
^ הנח את מ ה ה  תקירה לשוס ולא השגה לשוס לכנוס רשאי איט • ס

 לסמוך צריך רק • קודש יאכל לא זר וכל נאמר עליו כי • ית׳ בידיעתו
̂צותיט בעקטת האמתייס הצדקים בעקבות לילך לבד אמונה על  י

 לילך מחוייבים ואט • הטובים מעשיהם ע״י לזה זט שהם (דץדושיס
 חכמתו ח״ו שמקדים ומי * כלל חקיט שים בלי באמונ׳ילבד בדרכיהם

 מעשים לו כשאין וכ׳׳ש מכ״ש * ומועשט מדובה וחכמתו חעאו ליראת
 תוpאל יליעת בחכמת למזחנס ורוצה • ח״ו כלל חעא וידאת שכיס

 לעולם בא שלא לו ^בטוראוי וטגס מקלקל הנפלאים*סא הדכת ית׳
 עצמו ויעקור גדול ואפיקורסית בכפדות סומך בארן יטל מדאי כי

 מאתר כי ״ שובבק הוא ודעחך חכמק מ^וד ועליו * שלמות משני
 אין ע״כ * והמיישב המסדר עדיץ תיקין ולא עוביס זכהלמעז־ס שלא

 דעתו ^בהע׳י יקלקל ומדאי י דקדוש׳ הדעת את לקבל כלי שום לו
 וכל • ממט ורחוק מזפלא הכל כי * ממט בוטפלא יכטם ני וחכמתו*

 תיקן שלא מאחר וט׳ למטה מה אגעל׳ וט: בחי׳ כעדו ההשגוחיהס
 הכח בחי׳ שהוא הכתר נמשךמבחי׳ תיקונם שעיקר המוחין כלי עדיין

 הוא הכתר ט המוחין כל תיקק נמשך שמשם הנ״ל והמיישב המסדר
 בחי׳שטרח לטניןחקון בזוה״ק מ*ש בחי׳ וזה הנטחין• כל תיקון שוי־ש
 דלאאתתקן כלרישאדעמא (אד׳רקל״ה) המלכים ומיתת כלים

 ע׳י הוא החיקון שעיקר • ע״ש וט׳ מתתקנא עמא לית בקדמיתא*
 • נו׳ ו והמדוח המוחק כל ראש שטא שחיק בחי׳ שהוא הכתר תיקון

 וזהו * כנ׳ל דייקא התחתונים מעטה ע׳י כ׳א לתקן זוכק אין הכתר וזה
 מיתה עלז נגזר זה ידי שעל עטר הדעת מען שאכל אדה׳ר בחי׳העא

תאכלנה בעצמן כהי׳ דמותא סטרא שטא ח״ו העצמת ונמשך לד\רות•
גי דין



א״ח הלכות ‘ דיקוטי - '
V ס ^ f שכל' ת״ל-עד בדברי כמובא מאדמאד עצומה ה^הו ה-חא 

 עדיין היחה השגחו כל אבל • כמיגא וכי אוקו מקנאין הי״: .המלאטס
 לאןכה כי דלתחאגלל• אתעיזתא לבדבלי בסחי׳אתעתתאללפילא

 בראו רק'ה:ףי מקודם שהקדים יס,טוכים1מעצ1 ח?לא ע״! בהשגתו
 היוא״י אכל והשגאו בריאתו עירך וכל :האת עצימה בהשצה בעצמו

 עדיין הי׳ לא והאדם,. ר^ולא בריאת בשעת כי לב׳ד ללעיילא אתעחסא
 שהשגת מאמת לע״כ * כמובא.בםפרים דלתתא את^תא שישח־ ̂מי

 ־3כל דלתתא אתערותא בלי לבד דלעילא אתעהתא בבחי׳ היו אדה״ר
 וכמובא נו התלויס העולמות בל על האדם • חיקין צריך היו עדיין ע"כ

 תפלתו שיתפלל עד אז ועומדים תלויס הי״ העולמית שבל * בספרים
 זוכה היו שאז הדעת עץ אעא על יפבור ולא .• שבת מד כ!ווגו וימתין
 ולכאורה ’ לעתיד ‘שיהי כמו אז קן1מת הכל והי׳ העולמות בל לחקז
 הי< לא שעדיין מאחד העולמות צריכין הי׳ איזה־תיקון המות הדבר
י הדעת עץ ע?ין מה וגס • בלל ופגם חעא ביס  עיקר בל אן .־ תי

 שבירת תיקין בסוד הי׳ הכל • אז והעולמות הגאדם שהי״בריכין התיקון
 שהי׳ ן9עיקר.התי וכל .׳האיידל בכתבי בידוע המלכים ומיתת כלים

 • דלתתא אתערותא בלי בבראו העולמות שכל מחמת ר^להי״ צריבין•
 נמשן.ונשתלשל ומשם • כתר בבתי׳ הדק מן דק פגם איזה נגע זעי׳ז

 שבייה מ היו שלא אעפ׳׳י שהכתר בכתבו׳ ונו׳כמובא כלים בחי׳,שבירת
 הי׳ שלא מתונת היו הפגם ועיקר ־ בישול בחי׳ פגם בחי׳ איזה מ נגע

 וכו׳ והמיישי המסדר בחי׳ שהוא הכתר כי • דלתמא אתי^ותא עדין
 שאזמהפגין והמגיעות היצה־ד את בשלימו׳כ׳אכשמשברין נפתקן אינו

 כת בחי׳ מהמכיעות נעשין כי י צסלא היצר^״דוהומיעותלבחי׳-טוב
 בתי׳ שזהו לגמל חון מלצאת אח.המותין ומונע מעכב שהיא במסדר

 א אתעמת בלי נברא שאלה״ר ומחמת ־ כג״ל התיקון שקר שהוא כתר
 ׳ שלימות <ו תי׳ לא עדיין ע״ב . • כנ׳ל השגתו כל היחה זק דלתתא
 הדעת עץ אכילת של בנסיון עומד הי׳ אס נגמר הי׳ שלימוחז יעיקד
 הש״י עציו שאסר זאת בחי׳ הוא ״fyo הדעת עץ איסור )ר'1י1ה • עו׳ר
̂:ילה0יא שלא  ־ yטו בהי׳ ולחקור לדטת יכטסימוסו ידה שעל סאת צא

 הנהגתו בדרכי חקירוס,וידעות בחי׳ הייט הטעוהרע• מתיכןיממע•
 הכתר בחי׳ לתקן עדית זכה שלא מאחר לעוסבזה עליו •שאסר «ת׳

 מתפלל זהותי׳ בנסתן לעמוד מנה ״.ואםהי׳ העוביס ע׳ינמושיו
 הט׳ בחי׳ משיג והי׳ הכתר ‘צחי את לתקן עמז מכה הי׳ , * הפלרו

 אחיזת מתבטל הי׳ ואז • דלתתא אתעיותא ע״י הינ^ןהנ׳לבשצימות
 r השביר מבתי׳ כ׳א תיתה לא אז אחיזתו טיקר קי הדעת;לגמרי עץ

'כדל דלתתא אתעחתא בלי הטולמות שהיתה-ממנתשנבראו :

ד׳ הלכה ג״א הרכות
 חמץ־ לך יראה ולא וכו׳ יצאת בחפזזן כי כ׳ש חפזון בבתי' כמובא־ שטה

 שעדין מאחי העצומ׳ בהשגהס כלל ודעתם מוחם להחמיץ אסורים כי,
 עדיק ע״: • כנ״ל כתר בחי׳ שהוא והמיישב המסדר כא לא.איקעאת

6 ר\א החמץ אז • • בפסק אז וע*כ • בקדושה התמן נתתקן לא x 0 
לא שעדיין מאחר מולש טו^ הדטת טץ בתי׳ הוא כי ־ מאש, דמותא

 אין כי • בדעתם והשהי׳ ההמתנה טליהס אמר ט׳נ הכתר׳ את תיקנו ■
 אכילתם כל ט״ב • כדל המתנה בחי׳ שהוא הכתר לבתי׳ עדיין .מנין
 גדולי' בחי׳מותין סא והשגתם הארחס כל לבד־ט מצה להיות צריך
 ־ גג׳ל הגאולה לצורך שעה לפי רק שבאו ממדריגחם למעל׳ שהם מאד
 כחפזזן שמקבלין מאד גדולים מוחין בחי׳ שהוא מנה נחי׳ הוא זה שכל
 המשדר הנח את תקמ לא שעדיין מחמת כסדר ושלא בהדרגה שלא

 ימתמתזר * כסדר בהדרגה המותק יורדן שא; המוחין את והנניישב
 ולהתמיץ להמתין ירצה אם כי • מאד המור באיסור עתה הסמץ אסור
 הס׳א תתגבר כי מאד לתעות יטל הזאת הגמלה ההשגה בא}ר 'מוחו
 : קט ת לא שעדיין מחמת זה זכל • המוחין ובלבול הכפירות ש־ם מאד
 הוא וזה י כסדר שלא בחפזון יורדק והמוחין • הדל המסדר הכח את

 ׳ מאד ונורא נפלא חסד טמ:ו טש־ שהש׳י פסח הגאול׳של של הנס תוקף
 . אתטמתא ט׳י לזה ראויים אנו שאין כזאת גמלה להארה זוכין ישאנו

לקנל א׳א ט ־ אופן בטס לעאל אפשר הי׳ לא זה בלא כי י .דלעילא
 בהש נאחזו שבמצרים מחמת יג׳ל המשדר כח י‘ ט נסדר המוחין אז

 הכת את לתקן לזטת שא׳א רג״ל ב־חן מיזאר וכבר י מאד הקליפות
 הא׳ס־י״א אור שהוא דעלמא אמצעותא משיגק ידו שעל הדל המסדר

 • ניצוצי שחס השמתה ניצוצי להעלות הקליפות לעמקי תתלה כשיורדין
ע״ש הדל בהתי׳ שש הנאמר יימי מי בתי׳ שזהו משם ל.:ררם הקדוש׳

 א׳א או VXT.יציאת בשעת חראטנ׳ גאול: אגלענטובשעת היעבי ■
 עשיית י‘ ט nc הקלי הקדיש׳תעמקי ניציצי תתילה לברר כסדר להתחיל
ד ט • הטל בי־יתורה ימאמי־יס בבתי׳ אח״נ ולעלות • בשמתה המטת

ךןן יא ̂־פא בפסח מנץ איסור בחי' ץ בחיטת שטא מאד חמיר ש
תמן מחמצת כמובא דמופא ספרא שהוא הדעת עץ השא ’
 המתנה ע׳י שבא כרל המוא חימוץ בחי׳ הוא חמץ ט מת•• חמן מגן

׳ י  דלתתא אקערוחא ע״י המוחין לתקן זוכק שאק זמן וכל י בדל ^
 וע׳נ כדל• הכתר לבחי׳ זוכה איט עדיין א;י ומעש״ע ומצות חפלה מ״י

 במצרים וישראל כדל והכגה בטטידטה מותו את להחמיץ לו אסור
 לשם שנפלו טומאה שערי נמ״ט משוקעים והי.׳ מאד שהי׳בגלוחגדול

t2)7D r חטא ט״י o i t אפ הי׳ ולאr עלי־מ טאיר ע׳י טא לגאנם 
 כמובא מאד גלולה בהתרה יה׳ אלקותז להשיג, אורגדולמאד הש׳י

 נפ-א'. הארה עליהם והאיר השי׳ס עליהם חתל באמה וע^כ ־ נטימת
 ־ דכתתא אהעחתא בלי עדיין היו הארחס שיל מחמח אבל ־ כדל אז
 ט*נ • כדל כתר נבחי׳ זכו לת עדין ש: החויה קבלת קודם הי׳ כי

צט רק הי׳ אז זהארהס השגרס כי מאד המור באימר החמן אז הסוד

ל יב כ  הגדולד, הארה נסתלק ■סת של ראשון יזם אח׳כאחר א
המיתי. לקיל מתחילין אז ו ת*:ימו רק נשאי אתיולא הז ' , -.....................

יד' על בשבועות שזינין יעד ־ כידוע השמי ספירת ע״י כסדר בהדרגה
 עליהש נמשך כי המוחין• את והמיישב המסדר גס לתקן התור׳ קבלת י

 מצות כ״אע״י ל<ה שאיןזונין ״ כדל עליון מכחר ר^רה
 שהי להניא צרינין אז ויטב י התורה'כדל קבלת בחי׳ שזי\ בשמחה

 לשרשז החמן בחי׳ מכילץ אז ט ־ חאפנה חמץ דש די׳קא מחמץ הלחם
 פחי׳ המתן בחי׳ שהוא ־מסדר כהי׳נת שטא העליונ' כקדושה העליק

דל וט׳ ושהי׳ המחנה ע׳י שה שנע חמץ בחי׳ שזהו כתר  ז נ
 אתש ט נאמר בי^אל כי • לעט׳ם ישראל שבין לוק הח יןךץן יג

כשא;. * עצמ־נם ממעיגיין שאתס מכלהיעמיס המעט
אלקית, החנובצות הארת הם על י־ ז מ ש:שזשי״ח עובה לכס משפיע

מתחזק•?; הם סצמופ־רק ׳ידעית •y,חקי אחר חדשי׳לתקיר אינם ית׳ '
באמינה



ד הלכו־!■ נ־א■ הלכות א־ח הלכות ■דקוטי
 כשה שתיכף ניוצה אחריך משכני בבחי׳ מיד אחריו c כאמונ׳וחדשי

שסי וכשפרש*׳ י אחריו רצים הם תיכף אזי * אליו למישנס משחיל
 הקדושים ובמטתיו ובתורתו שבדו ו?תשה ־ת■ u להאמין זויין אנו גי אחריך רצתי תיכף ואני אליך למושכם רוצת שאתה משלוחיך Tשמע

 כ*א י שתכה למה אח'כ נזכה ע״יהאמונהלבד';ועי״ז בהם ולשמוח עושה הש׳י יח'אזי אחריו לרדוף מתחילין כשישראל ושיכף וכו'•
•מדריגתו לסי וט׳בבחי׳ דוד ברח בכתי׳ ענמו ומעלים זמששי< שצורח מי כמו עצמו  cטהTב ההולכים החוקרים הרשעים העכי״ס אבל '

 בדדים דברים ואומרים־ • המצות נו»ח בשודות להאמין רוצים אינם , בהדרגה להשחיל נריכין ואח״כ • וכר עבר חמק ודודי לדודי אני השחשי
’ית מצותיו על והבל שעות של עעמיס ומפרשים • ע׳ה רביע משה על בשמשה עיבים ובמעשים בעיבדיש ולעבדו ולבקשו אחריו 1לרדו,' כסדר

 פסח בחי׳ הוא זה שכל ויושר יותר נפלא בהתגלות למוצאו על.שנזכה
Tהמ לתקן זוכין בשמחה הטובים מעשיהם ׳י ע ל • כנ״ל ושבועות c 
 וכדהנ״ל־ היכלין הע השגש בחי׳ ־תיט שזוכין למה זוכין ואזי • והמיישב

 • . לנשמע נעשה .שהקדימו נעשהוצשמע ה׳ ־:ר אשי• בתי'כל וזהו
 האמת שישמעו קודם לעשיח אפשר איך כלל הדבר להכין א*א ולכאור׳
 נעשה הקדימו להש״י תשיקשם שמגודל זז ל1 אושש שבחה ,שהשורה
 קשה אעפי": אבל •' בזה ישראל שכח גודל כדרז׳ל כמבואר לנשמע
 לעשיתקורש הדעת על עולה ואיך ' זה עצין יצוייר איך מאד הדבר

 מטאר כ* ־ היסב העגין מבואר טפה כהשורה באמש אך • שנשמע
נמצא * ונשמע נעשה נ;׳ דיבר אשר כל • כך היתה שיבתם שש בפסוק

 שזרע המעשה קודש ולהבין להשיג רוצים הס כי • והנוראים הקדושים
 לו ואמר הק^טי הנחש שהסיתו ערר הדעש עץ חעא סגס עיקר

 אכללממנו.ונפקחו בי.ס אלקי׳ני יודע כי ח׳׳ו־כ׳ש אותו משעה שהש״י
 ע״י השורה לקבלת עי׳ז שזכו ישראל של הנסיון עיקר וזהו וכר עינכים

x ככל לעשות דהייט לשמיעה עשיה שהקדימו h שום בלי ה׳ ידבר 
־ כנ*ל־ עבודתה ע״י ששנו כפי'מה להבין יזכו ואח־׳ב כלל ותקיך׳ שאלה
לנתי׳ זוכי; עי״ז כי • • עולם שמחת בהי׳ י^׳ל לכתרים זכו עי״ז וע״כ

- כרל: השמחה מקור שהוא כתר ־ ;
* טי ק ל כ ׳ עשית ע׳י.שמקדימין הוא העולרמ׳ כל תיקון שעיקר ■ ח

לעשות דהייסשמקדימין בחי'אמינה• ש:הו לשמיעה • ̂ . .
 בהם מבירן שאין אעפ׳י לבד עי■־-האמונה גדלה בשמחה המצות כל ,שישמעו אחר עישין שבא-מםהם וכו״נמצא ה׳יעשיו טדבר שמה שאמרו

 מיענה לעמת זוכה כשמתה המצות עשיית ע*י עי׳ז ואז • עעש שום זה לזי אן • ונשמע נעשה ־ה׳ אשרגיבר כל בפסיק כמבואר • ה׳ דברי
 שהוא והמיישב המסדר ולתקן ברנת-השכל להמשיך שזוכה עד מעלה לומר הקדימו כבר הלא לנשמע כעשה שהקדימו מה;(עלאם א*כ קשה

 היכלי; השגיחהע׳ להשיג ע׳יהרדפהוהמעכ: כתרואזזוכה בחי׳ ע׳פה^ל,* שיעשימהשידברה׳כנ'ל?אךבאמתהעניןמטארהישכ
 •כיא׳אלהשיג זאור.הא׳סכנ׳׳ל שה -הצ׳לשעי״זמהיגיןאלקיחויש' שישראלאננרו׳»t-7 קדושח'ישראלבבחי׳הנדל• ביזזעיקימעלת

 ולהמשיך כהבל כשזונה כ*א ית אלקיתז השגהאמתיישבהשגת ׳שוס השגתו וכ>רכי המצות כשעמי חקימה לתקיה רוצים אינם שהש
 המונעוהמעיי־ שהואבחי׳ כתי ממד׳ שנמשך והמיישב המשדר כח שאלה שום בלי תיכף מיד נעשה ה׳ ידבר .כלאשר רק והנהגותיויתב'

 שעיש מעי ולא משי בבחי׳ הא״ם אור השגת עירך שעיא המוחין אש כמבואר בלב הבנה לשון נשמע כי • י ונשמע ״;rtt כלל:• וחקירה
 זיכין אין המסדרוהמיישב של הנח וזה כנ׳ל• הגיל• היכלין הע׳ נעשין שכלאשר אמח.י שישראל דהי־ט בצמהמק־מות בפוש׳^בדבריח״ל

 .־כנ׳ל בשמחה המצות עשיית ע״י דהיינו דייקא ועובדא עשי׳ ע״י כ״א ושאל' חקירת שום בלי רכינו משה כי מ יצא אשר כפי מיד ה׳יעשו ידנו
 כבתי׳ דייקא והמעכב הרדיפה ע׳י אור,הא*ס ג1לה זוכה דייקא ואז באמת המצית עשיית ע*י כי * ונש׳מע עי׳ז ואח׳ב כלל־ פעם שיס אחר

התכלית נדע־וזה לא הידיע׳אשר תכלית נחי׳ שז־ע כנ״ל מפי ולא מעי כחי' לתקן שזונין ע׳י שמשיגין מה להשיג אח׳כ כשמח׳זוכין בתמימות
 כידוע השמחה מקור ששם . • כנ־ל כתדוכו בחי׳ שהוא המסדר הכח
 כחי׳ שהם כתריס לשני עי׳ז זכו באמש וע׳כ • ישראל מעלת גודל וזהו

 ונתט מלאכים ירדו ונשמע נעשה ישראל שאמרו שבשעה כשרז׳ל שגוחה
 אלו כי ראשם על עילם ושמחת שנאמר וכו׳ אחד כל כראש כתרים שני

 שמחה בתי', כשרים בחי׳ הם ונשמע נעשה ע׳י שזס ההשגותוהעדיים
 המסדר בחי׳ שהוא כתר לבחי׳ זט כי • ראשם על עולם ושמחת בחי׳ ;

״ «כנ״ל ותמיישב׳ ,
■ יד

 שהכל אעפ״י כי • מאד במעלה עדוליס הצדיקים כ׳א שזוכה מי אין
 דבר היחש שידע איק,מי אבל • נדע לא אשר הידיעה שתכלית ־אומרים

 העובים ע״מגיעשיו לזה שזוכה דהייע סה׳ שאוחז מי כ׳א כשלימות זה
 כשזונה ואז • הקדושים בשיחותיו כמבואר ז׳ל רכיט מפי הבנתי כאשר ■
 נגמר דייקא שטהם עי׳י כי הידעה.הכלאחד• והעדר הידיעה אז • לזיז .
גדע לא אשר הידיעה תכלית בברד׳ אחד שניתם •..בי וההשגה הידיעה •

ובאמת • הידיעה בעצמו יטא הידעה היעדר שהיא בעצמו נדע שהלא ____ ,
ל כ  הידיעה ט להם• אשרי לזה ה»כיס כ״א בשלימית מ ענק שיבין מ* אין , עץ מפגם הנחש מזוהמת הס האטקורסים ר\עכי״ם א

דסשעושין * אמונה בני שאינם עו׳ר הדעת כ* * אחד שניהם שבאמת הרדיפהוהמעכב בחי׳ הי,דיעההס והעדר ^ שום ו̂ר

 אפשר ואז המצות כל ועעמי הנהטסיו דדני כל להם ויגלה סודותיו כל
 המצוה אור חאיס הי׳ אם מדאי כי • מפה. אתה לעשות מרוצים הי׳ :
 נלהתעצוגי׳שבעולם תכלית י״יא הטלמות בכל מא־־ה שהיא נשרשה ‘

 * וט׳ וט׳ וההצלחות העלבות מכל למעלה ־ עטג־ם r ה מכל ולמעלה
בפרע • כזה ונצח־ טוב;שלא לקבל •רצה שלא הנה יסיר פתי מי כודאי

 א r דמו ס־-ייא ומבעל אדה*ר חטא תקן מ הוא זאת להסגר. שזוכה ומי
 שנמשכין רב*ס חשבוטת בקשי הכפ־רות־שהס בחי׳ שטא הש׳א שטא
 • רכים חשבוטת בקט בבתי׳ הי׳ הפגם שע־קי הדעת עץ מפגם

̂קים ע'פ כשפרש׳י  חשבונות והמהכקבו ישר האדם ̂־ת עשה ות-א
הי׳ אדד.׳ר חעא עיקר כי ״ ת:ד.׳רע׳ש חטא על נאמי• שזה • רבים

 0 הוא ני י כנ״ל הייט בזוה״ק• כמיכא רט לי׳ טו -לא שבסתכלבמה לטליתו ניצית לקנית א׳ גלול ■:עד לזפת ק;ים כרמית לק.ותו יכילין
 לכל• צ־יך הי׳ ע׳כ • כנ׳ל ו־מ״שכוט׳ הכת,המסדר לתקן ;:.־עדיין • עלמא בהאי מצות שט כי • הציצית א־ר לק:ל יכול אני ר.עילס כל אע־
 לי שאין במה ולחקור להשיי כלצ לרדוף ולבלי בר.שגתו מוחו ץ לתחת הוכה ’xא ־ מאד" מאד וננגב נעלה ומצוה מפה כל אזר כי • ל'כא

 מעץ לאניל לבלי עליו בציה '.מפה :ן ל בתש״י, להאמין רק רשות רביטע״ה אותטמשה חשרז־כה צשמוח ביאוי'לע כשמתה לגפאש
הדעת ' . ׳



ד הלכה ג״א הרכות א׳ח הלכות טיpמ
 מעץ ואכל מצותיו יאחר השי״ח אחר והרהר זה על עכר והוא * הדפע
 מיתה עליו נער ועי״ז להסתנלא רשו לי׳ דלית במה ומזתכל הדעת
 ור\ע הטוב שורש לידע ורצה טו*ר הדעת מעץ שאכל ע״י כי • לדורות

 הי״’ כי כשח׳ל לכסיחת נסל עי״ז • וכו׳ המהודר הנח את שתיקן קודם
 שנקרא כתר בחי׳־ שהוא עוו^ של אלופו שתפריד מ׳רידאלוף pבח'׳נד

 בחי' ובין הדעת בחי״ בין פיחד שעשה דהיינו * כידוע אלף בחי' פלא
^ ועי״ז • מההעכב שהמיידהרדיסה הכתר  ונתבטל ונשכר לגמרי נ
מרי וההשגה הדשית f עד ̂י f t z מטי בבתי׳ שלימה השגה שוס להבין 

 עצמן לזכך שזכו הגדולים הצדיקים דמעע מעט כ״א הל׳ל מעי ולא
 מצות לעשות זוכין כי • אדהיד חעא מתקנין שהם לגמרי הנדהו מזוהמת
 לתקן הכתר השגת להשיג עי״ן שזוכין עד בצ״ל לבד באמונה בשמחה

 דייקא שעי״ז הנ׳ל הט׳היכלין נעשין שעי״ז הנ׳ל והתיישב המסדר בחי׳
ד כנ׳ל וכו׳ מעי ולא מעי בבתי׳ הא״מ אור משיגק .

ך טז ח ז  היינו • וכו׳ לפקודיהם ישראל בני ראש את תשא' כי ו
 ותיקון שמירה צריכין ואז איוישיאל למנות כשתרצה ־

 נגף נהם יהי׳ ולא ב״ש פ׳יהמנין טלאישו^טסטראדמותאח״י
 עיקד כי מגק־ ע״י ח״ו שולעת מיתה מדגסהבח׳׳ כי ׳ אותם בפקוד
 הוא הס״א גי * מנץ מבתי׳ הוא דמיתא סערא שהוא הס״א אהחת

 למעל׳מהסגנק הוא שהש״י ידוע מ ט * כנ״ל רבים חשממת בקשו בחי׳
 והמספר המנץ עיקר וכל * סופר אתה מה אחד לפני ממגספרבבחי׳

 גווק כמה יש הבריאה אחר הבריאה־כי אחי־ מתחיל ריבוי בחי׳ שהוא
ם רק שהוא מנץ שייך ושם * זפרטים  א״א הזכר וזה * הרימי במ̂ר
 ומספו־ מנץ בחי׳ שהוא הריבוי נמשך אץ אנושי דעת בשום להשיג

 1שנ»שכיןמאחדהסשמ משחנות פעולות בחי׳ דהיינו האחדות* ממקור
 ל» שממשיכין לבד כאמונה tfo בהדעת עכשיו להשע א׳א מ ט * מז'

 הצדיקי׳ אלו הנ״ל־כי היכלין הע׳ להעת שזוטן הנ׳ל הגדולים הצדיקים
 בחר שמא הבריאה כלליות ומייחדין כוללין זאת*הם להשגה הזוכין

 בקוד© הכל טללין סם כנ׳ל הבריאה אחר בבתי׳ שמא מססרזנמין
 ימ׳ השגתאלקותומ^זדוחו משיגין הס כי ״ האתחת בשורש הבריאה

ע׳ אצלן שנעטן עד ומעכב רדיפה בבתי׳ מגר ולא מעי בביד׳ דת׳
נעלה בשרשם היכלין הע׳ ואלו - הנ״ל היכלץ •  ונעלמים גבוהים הם ̂י
 לומגל׳ שהם הצחצחות אורות מזי׳ הס כי ההעלם* בתכלית מאד מאד י

וכו׳ ידיען ולא מתדברךן ולא בהו דקיימא מאן לית כי ־* מהספירות
 הרדיפה מכה עי׳ז הנ״ל• והמעכב הרדינמ מחמת אעט״כ אבל ״ בנ״ל י
 ומרן* בבחי׳מססר בההשנה בחי׳היכלית כביכול שנעשין המעכבגמ*3 '

 המספר שורש הספיחת'שהם כל הט׳היכל־ן ואלו כיהסט׳היכלין
 הספירות שורש שהם הצחצחות אוחת הם הגי׳היכלין כיאלר והמק ‘
 הבריאה כללתת בחי׳ שהם שבעולם המספרים כל כמשכץ שמשם בידוע ׳

 הוא חשעה מספר כי * טיקא פ׳ * היכלין ע׳ במספר הם וע׳כ • בכ״ל
 *ני חשעה אצל כלה שהמספר בחוש כידוע שבעולם המספרים כל שויש
 בהי׳ שהוא * עשרה שהוא’ האחדות למקור המספר חוזר תשעה אחר

 עשיריות תשעה עד המספר הולך וכן אחד ו׳Tעש הוא עשרה אחד־גי
א באחד ונכלל חוזר ^ח׳כ  נמצא * כידוע לעולם וכן •rrrf(מאה ^ו
 ט באחדות• ונכלל הכל חוזר ואח״כ • תשעה הוא המשפר שורש שעיקר

 שזה ית׳ באחדותו תמיד ונכלל חוזר והמנין שהמספר באמת הדבי כן
 ית׳ מאחחתו כמשן המספר שורש באמת ט העואנות* כל תיקון עיקר

 שהם הנ״ל והמעכב הרדיפה ע׳יי שנעשין הנ׳ל היכלין ע׳ בחי׳ ע׳י
 תמיד ורצים שביס שהש ושוב רצוא ושוב רצוא משי ולא ־בבחי׳מעי

 .וע׳ג • ית׳ האחחת ממקור לעולם נפדדים ואינם ית׳ באחדותו ננכללין
היכלינהנ״לאויאל ט׳ לנחי׳ *<טאחרשמגיעין היכלין רקע׳ הס

 ולא מטי בבהי׳ ושוב ברצוא ללכת שבים הס שם הולכים שהס מנץס
 שורש שהם היכלין הט׳ שאלו ית׳נמצא באחדותו ונכלציס וחוזרים מטי
 ומי • ית׳ באחדותו ומיוסדים מקושרים הם שכעולס המספרים כל

 דמוחא סטרא וגתבגיל הכפירות כל נתבעלין אזי זאת להשגה שזוכה
 הנמשכץ והכפיחת התקיחת שהם רבים חשבונות בקשו בחי' שהוא

 ס’מ«®־vכל< לכלול זוכה זאת להשצה שזוכה הצדיק זה כי מהריבוי
 השגת ע״י האחדות במקור הכל הבריא׳׳לכלול אחר באים שהם והמנין

הט׳היכליןהרלכנ״ל;
ן ח ז  ק5המ ומלאכת קטית צטר נךבטת לצורך שקליס מצות בהי׳ ן

 טע׳ימעתשקלי׳שמביאץמהסקרבנותוקטרתעי׳זנמשן
 ̂ כ״ש שמחה כתיב בקרבנות וכן כנ׳ל לב ישמח 0X'p כחי׳ שמחה

 “ מאת השמחה שעי״ז הרנה בפסוקים וכן • ידכם משלח בכל ושמחתם
 ׳ מעלץ עי׳ז בשמחה המעה עשיית בחי׳ שזיע וקערת קרבנות של

 5וא * הג״לכנ״ל להשגתע׳היכלץ שזוכץ עד מהקליפות הקדושה
 בהמגץ הנאחזין והכטתת דמותא נתבעלסטרא זאת להשגה כשזוכץ

 ההוד עתה וע׳כ כנ״ל* ית׳ באחדותו והמכין המספר נכלל כי והמספר
» בהס יהי׳ שלא כדי המגין בעת וקערת קרבמת לערך שקלים ליתן  ע

4© הנאחז מז״א שהוא סטראדמותא נתבטל כי אותם* בפקוד m 
 בתי׳עשיית שהם וקערת הקרבנות לצו^ שהם השקלי׳ ט״י נתבטל היא

 היכליו הע׳ השגת ע׳י ית׳ באחדותו המנין נכלל שעי״ז נשמתה המעה
, הנ״לכנ״ל: ,

ן ^ ו ז  השתל מחצית בחי׳ השקלדיקא מחצית • השקל מחצית בחי׳ ו
ה השגה ני ׳ לה׳ תרומה &  הע׳ השגת הזאת רג

 בשמווה׳ המצוה עשיית בח.י׳ שהם השקלים ידי היכליןהנ׳לשזוכיןעל
 עעי־בבתי' ולא מעי כחז׳ שזהו הש^ מחעת בבתי׳ הוא ההשגה זאת

 להשיג ירדוף אם כי * תמיד המשקל לעמודעל שצרץ־ ר־ ונמזכב רדיפה
 . גורם השמן ריטי כ! ״הכזגה תתבטל בתיפחס לט מהראוי יותר
כ ישיגכלל* לא :מריג״כ6 ההשגה וימנע יעכב וא© הגר* ביבוי  ע׳
 המשקל להכריע תמיד וצדץ* י־ השקל הספגההיאבבתי׳מחצית *את

 השקל מחצית בבתי׳ ושוב ברעא תמיד ית׳ באחדותו לכלול למעלה
 הקמת בעת שקלים ליתן נצטוו וע׳כ אשריהזוכהלזה*‘לה׳ תרומה
 כלי© בחו׳ הס סלם * רמדיהמשכןובי^מ״קוכליהס כל *ט המשכן

 בחי״ הס טלם ששורש העלעניס מהיכלץ עמשכץ זשה7מן והיכלות
 עשיית ע׳י להם שזוכין אלקותו השגת נרקר ידם שעל הנ״ל הט׳היכלץ

 שקלי© ליתן נצטוו ע׳כ * נג״ל שקלים מעת בחי׳ שזהו בשמחת המעה
ל היגלץ בחי׳ שטא המשכן כי * המשכן בנץ בשביל  ונטש© ענה מ׳

 בהחו׳ מב^ר וכן • כניל שקלים בחי׳ שהוא בשמח׳ המעה עשיית ע׳י
ךr ה׳כוגנו מקדש הנ׳לע׳פ  כמטאר השכל ברכת כחי׳ הוא שמקדש י

 וטעדתי כ׳ש • והמ^ן בביהמ׳ק הי׳ אלקות השגת עיקר ט • ע׳ש שם
שסעו׳: • ‘ ' לך

y]* ;«ח y עמ^ן מחיית שהואבחי׳ זכור פ׳ קודן שקלים ס׳ אחר 
^ המחקרי׳שהם של בחי׳הכסירות שהם ימ״ש והמן עי

 שם אחיזתו בתוקף המן רצה וע״כ * דמותא ספרא בחי׳ הנחש זוהמת ׳
 להמית מלזגבר לדו רצה ע״כ * ממתא סטרא שהם אלו בהכסיחת
 מחשבסו• וקלקל עצתו הסך בעצמו והנדי ישראל׳ כל את ח׳ו ולהשמיד

 עשיית בחי׳ שהס י^אל השקלים.של כח ע״י העולם מן אותו ומחה
 רשע וכשאדז״ל י כנ״ל הקליפות כל נתבטלין שעי״ז * בשמחה המצוה

:כנ״ל הייט • לשקליך שקליהם קדמו ־ככר
ר יט ״ ח א פ׳ כי * מת מטומאת מטהרת שהיא • פרה ס׳ מרין ^

שוס ולהכין להשיג אפשר שאי לע מגלה אדומה ס־ה ■
גיעס ' . .



 חוקת זאת כ״ש * כלל בזת להרהר ואסור יח״ש הנורא כמצות נזטס
 מצוה מה ישראל אח מינין ואו״ה שהשטן לפי שס וכשסרש׳י • מתורה
ח  גזירה חקקתי חיקה לומר חוקה כתוב לכך ״ ה3 יש שעם ומה ׳ ^
 לא אדומה פרה של המצות וזאת * אחייף להרהר רשות לך אין גזרתי
 כל על ולתורות לגלות יצא כולו הכלל טל ללמד אלא יצא עצמו על נלמד

 המצות שאר גס וע״כ - כלל טעמיס אחר להרהר שא^ התורה מציית '
̂*י והתורות והחוקים כ*ש חוקים גקראים  חזיר אכילת כגון שס גם ופרש
 טעם שום בהם אין כי ,ישראל את מונין שאו״ה וכו׳ שעטס ולבישת

>pלהשיגסיבדעת וא״א ונסתרים נעלנגים המצות טעמי באמת בי • ׳ 
 עידו ובננשה בה׳ להאמין לבד באנגונה לקיימם צריכים רק כלל ,אנושי

 שלהם והשעות ■החכמות דרכי בלי בפשיעות מאמינים ישראל כמרשכל '־ •
, xעל להעלות שאסור ־ משה הש״י'עם דיבר איך ולהבין לחקור וציס 

 והסרוסותוהננעונפות הזרות ודעותיהם דבריהם הפה על מכ׳ש הצתב
 מהם גרוע רע וריח סרחון ואין • הכסא מכית יותר צואה קיא המלאים

 פרת פ׳ כי י מת מטומאת מטהרת אדומת פי־ה מצות וע״כ * כעולם
 מטהרת היא ז׳):י ממני(קהלת רחוקה והיא אחכמה אמרתי לחי׳ מא

 דעת בכוס ולהכין להשיג א״א בודאי שזה טיגריס ומטמאת אמאים .
 היא הטי־מאה שעיקר * מת מטומאת מטהרת דייקא והיא • כלל אמש; - .

 טיקר הם כי דמותא סערא שהם והגיפריס המחקרים חקירת בחי׳ י,
 התורה חוקת בתי' שהיא פייה מצות ע״י ועיג • כדל ׳הנחש «והמת .

 רחוקה והיא אחכמה אמרתי בהי׳ חוקה בחי׳ שהקור׳היא לט שמגלת
 ■׳.עי״ז אחריה רשות;ל~<הר לו אין. גזרתי גזירה חקקתי חוקה בהי־

 שמאמינים דמותאעי׳י כיעי״זנתבטלסעירא • מת ■לוטהרינמטיומאת
 רקננקיימיןאותם כלל טטס שוס אחר ין חוקר ׳ואין ובמצוחיו בידש״י
 שעיי־׳ז לשמחה דייקו);ונין ועי״; האממהו עיקר שזה לבד חוקה בדרך

 הרדיפה נכלל ששש מטי ולא מעיי בבחי׳ הנ״ל היכלין הט׳ משיגין
• יחד ההפכיים כל ו־תייחדין נכלדן וישם גדול באחדות יחד והמעכב

 אדומהשהיאבתי׳שני■ פיה סוד שורש ששם ית׳ באחדותו ננללין וכולם
 נמשך ש;ה טהידס ומטמאת טמאים מטהרת כי • אחד כמשא הפכים

 והפדד אדה׳ר בו שפגם שט׳׳י ־ הנ״ל והממיב הרדיפה בחי' מסוד’
 חמותה המש־ך עי״ז * וכו׳ הדעת עץ אכילת ע״י המעכב מן הרדיפה

 כל כי * להשיגם שא׳/א שבעולם ההפכים כל ומשם • בעולם והעומאה י
 בזה וכיוצא והבחירה הידיעה קשיות כגון ׳ הפכיים בחי׳ הם הקשיית

 נהאים עכשיו של אטשי דעח שלפי מחמת הקשיות אלו להבין א״א5 .
 יצדק גטן הכל שבאמת מאמינים אט אכל אהד• בנושא הפנים כשני ׳

 ומחמת אדה״ר חטא שמחמת רק * כלל הפכים שני אינם ובאמת
 נכללים איך בשכליט להבין א־׳א עי״ז עצמינו של וחעאתיט גשמיותינו

בהכנתו אדס׳׳ר שגרם הפירוד מפגם נמשך זה. •וכל יסד הידפכיס אלו ■ י

jVV V U uub yj ih V rrwjji.u s u wvu  ̂vu
 מלנשיכ׳ן אנו טי״ז • לבד באמונה איתה מקייננין אט ואעפי׳׳כ • בודאי
 ועי*ז • כלל עטם שום בלי וחוקיתוו מצותיו כל לקיים אמונה עליט

 ע״י כי * הנ״ל והכסירות רמנןרות בחי׳ שהוא מת מעוננאת נגיהרין
 נכללין עי״ז • כדל השמחה עיקר שזה לבד באמונה המצות שמקיימין

 חתגלה שלעתיד יהד ההפכים כל נכללין ששם הדל היכלין הט׳ ככת׳׳
 ואתה כ״ש בה׳ ונשיש נגיל ואנחנו • ויבושו שונאיט ויראו זאת השגה

 ; תתהלל ישראל בקדוש בה׳ תגיל י •
א שה החודש קידוש סוד הוא זה בל כי ה׳חודש• פ' קורין נ

שווים ולבנה המה ני י הלבנהמפגימתה בתי׳חיקון .

גדזלכה נ־א הלכות א׳ח הרכות למוטי י

 קיטיוב ט״י אך י ינשאח״ל ׳ מדו^ם המאותת שני את כ״ש ״ נבראו
 * נתמעטה טי״ז אחד בכתר להשתמש מלכים לשני א״א שאמרה הירח
 פגימת למלאות בתיקונה עוסקין אט עי״ז החודש קידוש מצות וע״י

 השגות להשיג שזוכה זה דהייט הדל• מבתי׳ נמשך זה וכל • וכו׳ הלבנה
 frbn כחי׳ שזהו מטי ולא מטי בבתי׳ והמעכב הרדיפה ע״י הדל

 בחי׳ שהוא הלבנה פגימת למלאות זוכה זה • כדל נדע לא אשר הידיעה
 הא״ס אור מכתי' נמשך אורם ולבנה חננה כי * כנ״ל החודש קידוש
 כל של האור עיקר משם כי בהתו/הדל• כדל וכו׳ מנר״ג למעלה שהוא

 ע״י נ״א להשיג א״א האור שזח ומתמת • העולמות שבכל המאורות
 כמשך אלו בחי׳ ע״כננשני והמטכניננ״ל־ הרדיפה שהם הג״ל בחי׳ שני .
 כמשכין שהם ולבנה חמה שהם הגדולים המאורות שני בחי' ונשתלשל ־

 ׳' וע יחד• נכללין ששניהם והמעכב הרדיפה בחי' שהם אלו בחי׳ משני
כי ׳• כדל ■וכו׳ מעי ולא מעי בבחי׳ הא״ש אור ין משיי לייקא שניהם

 המוחין רדיפת הייט • הדל רדיפה בחי׳ שס־א ידועה בחי' הוא חמה
 ני • המעניהג״ל. שהואסחי■ הידיעה העדר כחי׳ הוא ולבנה כנ״ל•
 הוא המה כי נמצא כשרז״ל• מבואו ידע לא לבנה אבל מבואו• ידע שמש
 בחי׳ זה מבואו ידע לא לבנה אבל • מבואו ידע שמש בחי׳ ידיעה ברו׳

 ביתי׳ שווין שניהם ובאמת • הנ״ל המעכב שהו.־בחי׳ הידועה העדר
 הרדיפה ביחד נכללים כי אחד הכל בש־שם כי • הגדולים המאורות שני

 יהד שניהם ע״י דייקא כי הידיעה והעדר ידיעה בתי' שהם והמעכב
סהא אזר מפיגין  אלו במי׳ משני■ הנמשכין ולבנה התמה וע״כ ׳ ננ״ל '

 • שמין שניהם באמת כי ־ גדולים שניהם והי' שווין שניהם נביאו כדל
 ע״י.קישרו: כנ״ל-אך הא״ם אור משיגין דוקא יחד שכיהס שע״י מאתר
בהמה גתקלוה כי א'• בכתר להשתמש מלכיס לשני א״א שחמ׳־־ה הירח

 מבחי׳המענב נמשכת הלבנה של הידיטהיואורה מבתי׳ אודה שנננחכת
 א״א ואמרה שווין* שניהש שיהיו ולהאנגין להמתין רצתה לא ע״: • הדל
 שהרדפה להאמין רצתה לא כי * א׳ בכתי להשתמש תלניס לשני

 השגת משיגין דייקא יהד שניהם ועיי . * יחד שניהם והמעכב:גללי]
 אותה למלאות תלביה תיקין עיקר וע׳׳כ נתמעעה• ועי״ז ־ ית' אלקוחו

 שעי״ז מצות של השמתה ע״י דהיינו הואע״יבחי/מ״ל מפגיננתה
 דייקא יחד שניהם ע״י והציענב הרדיפה ע״י הא״ס אור, ל-־צשיי זוכין

 בבחי׳ בשוה אורם עליהם ונמשך ביחד ולבנה החמה נכללין ואז • כדל
 כמסר שלא העיבור סוד בחי׳ וזהו • וכנ״ל, הגדולים המאורות שצי את

 היכלין העי' השגת מסוד נמשך הסוד זה כי * ישראל גדולי לגדולי כ״א
 גדול״ גדולי לזת שיזכה מי שאין כדל והמעכב הרדפה ע״י הנ׳׳ל

 שנוהגין בש״ע כ״ש הלבנה קידוש בשעת מאד לשמוח נוהגין וע״כ הדור•
 ע״* הוא הלבנה פגימת תיקון עיקר כי • וכו׳ ומחולות ריקודין לעשות
 רצון לעשות ושמחים ששיס אומרים שאנו וזה כדל״ וכו׳ המצוה שמחת
 וששים בצאתם שמחים בשבת המאורות בברכת אומרים וק קונס•
 להשיג זוכין דייקא השמחה־שעי״ז ע״י הוא המאורות עיקר כי • במאם

 הירוז פגימת נתתקן שעי״ז • כדל והמעכב הרדיפה ע״י ית׳ אלקותו .
 ישראל כה שנצטוו ראשונה מצוה הוא החודש קידוש מצות וע״כ • וכנ״ל

 שז^ כנ״ל בשמחה תלוי הירח תיקון שהוא החודש קידיש מצות עיקר כי
 וע״נ לב• משמחי ה'ישרים פקודי בבחי׳ שבתורת• המצות כל שויש

 כיעיקר ״ שסבפ׳ כמבואר מצרים יציאת בשעת הזאת נצעוובמצוה
ים יציאת  נשנצחה ני נ״ש הגלות מן יוצאין שעי״ז השמחה ע״י ר\א מ̂'
:כדל תצאו ־

ווה ■ ' חית



. . • >Dpr* א־ה הלכות
 כחצות כ״ש מציים גאולת עיקר הי' שאן לילה חצות בחי׳

נחי׳ הם זלילה יום ני ׳ מצרים בתוך יוצא אני הלילה
 הרדיפה בחי׳ שהם ״ הנחי׳הרל משני ששרשסנמשך חמהולכנה

 בבתי׳ אלקותו השגת משיגין דייקא יחד שניהם שע״י הנ״ל והמשכב
 שם וע״כ • כ^ל גדע לא אשר הידיעה תכלית ככחי׳ מעי ולא משי

t< אחד יום והי׳ בחי׳ שזהו יחד ולילה יום נכללין t יום לא • לה׳ יודע 
 שנמשכת זאת להשגה נזכה לעתיד יהי׳אור־כי ערב לעת והי׳ לילה ולא
 יחד ויום לילה נכללין ששם • כנ״ל ביחד והמעכב להדיפה כלליות ע״י
 הוא שם כי • לילה ולא יום לא הוא אשר אחד יוס אז יהי' וע׳׳ב * כנ״ל

 ערב לעת והי׳ ההו : ככ*ל יחד ולילה יוס נכלל ושם • מממן למעלה
 המסדר ע״י הוא הא^ס אוד שהוא האור השגת עיקר כי • אור יה:׳

 חשך ישת כתי׳ חשך כסי׳ שהוא • הנ״ל המעכב בחי׳ שד%א זהמיישב
 ם4ה אור מש־גץ עיח גי איווה ה מכל למעלה הוא החשך שזה סתרו•

 הוא א׳׳ם האור השגת עיקר כי ־ א:ר י׳v<ר בuי לעת והי׳ וז־ץ כנ״ל’
 כני״ל העליון חשך ?חי׳ שהוא והמייצב מנסלר שהוא המעכב ע״י

 ו;ז׳ נקר ויה• ערב ויהי כ״ש לאור החשך ^דם הבריאה בסדר גם זעי׳ב
 ■ ע״ נ״א האור ל:שיג א״א כי )ע״ז נהורא(שבח והדר חנזכא ברישא
 תאור כמשכין האחת בל כי * החשך מן האר כיתרון ביחי׳ החשך
 בחי׳ המעכי בת־׳ שהיא החשך בחי׳ ע״י אלא להשיגו שאף-א הא״ס
 שאינו בעצמו שיודע כמותי הנח זה לו כשיש דהייט הידיעה• העדר
 כת שהוא המשדר כח לו שיש ב״א האר זה להשיג א/א כי • בלל יודע

רשית• לו שאין במה ינניש שלא רדיפה בשעת מיתו שיעכב כדי המעכב
וז • כ;״ל וכו׳ מעי ולא מעי בבחי׳ שישיג מה להשיג יכול דייקא או

 שא־;׳ל ער • להשיג קשה ליל: חצות של האמתיית ס:קיה תזות בת י
ז א,• הלילה בתזות כי • וכי׳ ז א'מ חצות ידע לא משה שאפי׳  ל מז

 בתי׳ שהיא ית/ אלקיתו התגלות נמשך שאז היינו • היזם אור להתנוצץ
 אז כי ־ דייקא שנתגלה:חצות רות המא בל של שורש שהוא הא:׳ס איר

 יתר ננללין ששניהן והמעכב הרדיפה בתי׳ שהש יחד ליום לילה נכללין
 שאז מצדם יציאת זמן הוא או וע׳כ * ית׳ אייו משינין :ק ד שע־י׳ז
 ינו דה מצרים בתיך יוצא אני הלילה כחצות בבתי׳ ית׳ אלקית נתנלה

 ממצרי׳ ייצאין שע-״< עצוצו מנגלה ב_יצתויוצא כביכולהש״י כחצות שאז
 הכאת עירי שיזם הכשירות שהש הקליפות בי ■ הגליות כל כלל שהם

 מעת שאז דיצקא בחצות שנתגלה אלקיתו התגלות ע״י ונננעין כתבגילין
כתי׳ שהה יחי ולילה יוש והאור התשך נכללין אז לילה חצית של הנקוד'

 ככ״ל-וזאת אלקותו השגת נתגלה שעי*ז יחד שנכללין והמעכב מ־דזפה .
 כי אימת• חצות ידע לא משה שגם ארז״ל ועי׳ב ׳ להשיג א״א הכקיד׳

 ככללין איך להשיג א״א שזה ,• נדע לא אשר, הידיעה תכלית בחי׳ זהו
 שניהם נכללין קיד׳ששםxוו ה־גע לכווין וא״א הידיע׳יחד הידיע׳והעדר

 לפרשת וכי׳ הליל׳ כחצות פ׳ נסמך וע״ב • ננ״ל סצות כחי' שזהו • יחד
 שהוא העינוי סוד ג״: זהו כי * אחת. בחי׳ שניהם בי ׳ חודשvר קידוש

 נכללין ששם הסוד זה ע״י הלבנה פגימה למלאות החודש קידוש סוד
- . :כנ׳ל זני׳ יחד ולבנה חמה ■ י■
 אלא ידע־ ודוד אימח ז חצי ידע משה.לא מכדי שאידל ןיןךץן •ככ

 משה כי • וכו׳ דוד ממעחו.של למעלה הי'תלוי כנור
)ע* (ביב • המה כפני משה פני בתי׳ המה בחי׳ היא ^  ׳T•: הוא ודוד :
 תי׳ נ הש־ג לא שמשה ,תחר5ו. כידוע נמש^ללבגה די־ מלטת כי • לבנה י

 חצוי הי׳ כיור אלא ק ש־ 1ול • להשיג לדוד אפשר איך • חעת של הנקוד׳
 ועיח • מאליו מנגן הס* לידה חטת שהגיע וכיון דיל של ממביתו לת<יל׳

 מיני עשרה ע׳י שהמשכת שמחה בחי הוא כטר אימת*ט חנית יודע הי׳
כי בנצור הגיון עלי נבל ועני עשור בפ׳עלי ? כ״שרבימז׳׳ל ננינה

ד הלכה נ*א הרכות
 של מבטר שנמשכת מצוה של שמחה ׳ בח היינו • בפעלין ה׳ שמחחגי

 הרדיפה ע״י מעי ולא מעי בכחי' הא״ס אור להשיג זוכין שעי״ז דוד
 סוד לילה חצות סוד הוא זה כי אימת חצות יודע הי׳ שעי״; והמעכב

■ ׳ , :כנ״ל החודש קידוש
והוא משיה מלכות כחי׳ הוא דוד כי לזה זכה דייקא דוד 1 ,

 הנבל עורר:, כבודי עורה בנהי׳ דלתתא אתערותא בחי׳
 אותי• מעורר השחר ואין השחר־ מעורר אני ודרז״ל ־ שחר אעירה וכמר

 ■ שפי׳ דלעילא•(וכהו אתשריתא קודם דלתתא לאתטחתא שזכה דהיינו
 ממצרים ישראל את הוצ,יא רבינו משה ני ע״ש) אדח בתחילת הע״ז
 לגואלם הי׳ שההכרח התור קבלת קודם הי׳ שאז ‘הראשונ׳ גאול׳ שהוא

 ומחמת ההמץ נאסר אז זה ומחמת * ננ״ל לבד דלעילא אתערותא ע׳׳י
 תכלית נקידת שהוא חצות נקודת להש־ג א׳א כי • כחצות אמר ז־

 עדיין ישראל זנו שלא התור׳ קבלת קידם שתיו מחמת הנ״ל הידיעה
̂תמהיתא ̂־  אשר הבצק את ויאפו והו • בשלימותכרל דלתתא לבחי׳

 יכלו ז יל ממצרים גורשו כילאח:נץכי מצות עוגות ממנרים הוציאו
̂לילה נקודת בעת זהה׳׳ וכל • וכד להתמהמה  עיקר ה•׳ שאז חצות

 הגאול׳ מתמהמה הי׳ שאס גאולתם הי׳תללי -:קול׳ ובאות־, הגאול׳־
 איסור נמשך ומשם כשכרים כמובא ח׳ו סם היינשקע־ס אחת עידרגע

 להתמהמה יגלו ה׳נ׳לשלא משכי סוד שהוא כמפהי שצסיר בפתה חמץ
 י גופי בפסיק שם כמסתי הח.נן נאס־ זה שמהמת משהו אפי׳ עו־
 כי המן נא ני מצית עוגות וכי׳ הבצק את ויאש׳ כי׳ש חמן איסור סוד

 שאן לילה תציית בעת הי׳ n וכל ־ להתמהמה יכלו ולא ממצרים גורשו
 בבחי׳חנות הגז ית׳ אלקותו j הגלו ה ע־רך כי כג*:' ה.אול׳ ק־ ע ה̂י

י י' יחד::שבזי ייום לילה נכלל לילהשא;

 ולבני גדול ית׳בתפזון אחריו נלון יייך דלתתא בלייאתיעיותא מלמעל׳
 יהי׳יכשל דעתי ליישב א: ירצה אם כ־ י כלל דעתו וליישב מיחו להחמיץ

 בנ״ל ונו׳ קור לח תיכף שרצה , 0v3 שחטא אדה׳ר כמו מאד מאד ויפול
 ־,מאחר שלו ן המות מכני מ.זד מהד ושגבה גדול׳ שההשגה מאתי

 מצה לאנמל&ז צריכין •וע״ג • דלתתא אתערותא בלי שיורדת:ולמעל׳ ’
 והמצה ־ מאד sהגבו־־ העליונ׳ הארה בחי׳ חפזק בחי שהוא דייקא

 מצה אונלין אצני בעצמי זה •a׳ כי בזוה-׳ק׳ ג-ש אשווקא הוא בעצמה
 לבלי ימחיט אח שינני׳ן אני ״!’ע • במשהו מחמץ ינזהרין שכעת־ימים

 בעצמו עי״ז ׳ יסית יצי יין ב.נהש להסתכל ונבלי מדותיו אחדי להרהר .
 הנטשין את׳*כ לק-:נ שזטזו׳״ק עד אתעחתאדלתחא בחי׳ נעשה

 כסדר ׳ורדיו דן המי נש ק־כ׳ הח הותר פסח אתי זע־כ כשלי• בהדרגה
י ב׳-ז ח! דלחחא אתערוחא עי׳׳י  המסדר כח כבתי׳ זוכה נתו נח ״

 מבחי׳ הארה ענינו מנ:ן' כי ־ ת.(׳; צריכין שין זא; • שכלי אח והמיישב
 כח ע״י בקדושה התמץ ונחשקן ־ היח ואז נדע לא אפר הידיעה תכלית

:נג״ל הנסר הארת עהוז עלינו שנמשך והמיישב המסדר
י c,הלח למצה חמץ בין אין כ :r • להשיג א״א הלנש׳הו שיה • 

 תכלית סול * האודש קידוש שוד :יי; חצות נקילת היד שהיא
 דוד בן משיח שינא עד יחגנה נא ור0ר, ש;: • צדע צח אב* הידיעה

 יאיר ואז • דלתתא חזעחתא ע״׳ ר.ת־ד ע״י הגאוג' חחי׳ שזז ר ב״ב
 מעאוכד יומין עתיק ועד •:כ־,״ משיח שישיג חכתר הארת עצינו

י ״כא;גאמרכ׳1<דניאל!׳)ד . ״ צ ח ח חלכוןוכי ו,מ;ים־.לא ל
 משיהיהיוככוכ כ ־ (ישיט׳נ׳א!־ואז,יהי׳ככצדסמכ:ו־ידביסד ׳

 ואמינת דעת ב:ז״ שהם ומעכב רני.;: וכבנה המה נחי' שהם משניהם
ני • .



ד הלכה נ־>} הרכות א׳ח הלכות ליהוטי •ו
 ככ1^ץי 1דתיינ ״ חד מלכות בהי׳ שהוא אמוצ׳ כחי׳ ואvר :ב1המנ כי

 סvשניר ככללק שיתי׳ וכשזוכין * אמונ׳ על לסמוך רק מרדיפסס המוחין
 כלול שיהי׳ המשיח בימי יהי׳ שאז ־ ית׳ אלקותו השגת עיקר אז יהד .

ז וכל • בשלימוס אדה׳יר חעא ואזיתתקן • כנ״ל ודוד ממשה משניהם
 ני כחי׳ * ־גאול׳ עיקר תהיי שעי־׳ז ־ צשמיזה המצות עשייה ע״י נזכה '

 מי אשרי י הדל כההו׳ נג״ל אנ׳ל להשגה מכה וע־״ז ־ חצייזז בשמחה
■ ח ב׳׳ב לזה שיזכה ■ ,

ר ״ ו ז ה ג שאז אפיש נשילת בחי'סוד הוא זה שכל ראשון לעק ו
השגת בחי׳ שי־\א שלמשל׳ הזווגוהיחוד תכלית הוא \

 נפילת אחי ק ועל י ו:דל והמעכב הרדיפה כלליות עי׳י הא״ס איר
 כידוע למטה השפע ונמשכת יורדת זאז דסידרא קדנשה אומרים אפיס -

 את ר^שדר כח ע״י הוא למטה ׳השפע המשכת עיקר ני י בטונות
 רהיטת'ורדיפת לפי כי מרליפחש המוחין את המעכב כח שהוא המוחין
• הדל המעכב כח הי׳ לח אם •ס הא אור למעל׳להשיג למעל׳ המוחין

 לגמרי מתבטלים והי׳ מכליהם יוצאים והי' • לתעל׳ טולים ה;מוהין הי׳
 עולים המוחין שהיו מאחר למעה יורדת שפע שים הי׳ לא בולאי ואז
 כתי'מיתת כי י העולם נחרב ח׳׳ו באתת והי׳ כלל חוזרים ולא

 שהם האורות וחזיו האור לקבל יטליס הכליס הי׳ שלא מיזמת מנלכיס
 מבהי/הכחרשעל שנמשך כחהמסדר בשרשס־אכלט״י לתעלה המוחין

■ • למטלה רודפי] כשהמוחין עי״ז • כנ״ל העולמות כל קון ת ע־קי ידו
• מרדיפתם אותם מעכב הוא המעכב כח שהיא המשדר הכת זה אזי
 מכה אזי י אותם מעכב נב1והמ־ המוחין רדיפת מהירת מהמת ואז

• ונו׳ נהזרין איכון דלאו היכלין ט׳ עי״ז שנעשין עד בהמטכב הרדיפה
* ׳ כנ״ל משי ולא מטי ׳ נבח ושוב ברצוא הא״ם אור משירן ידם שטל
 נכללין הרדיפה ע״י כי • למעה השפע ומורידין ממשיכין עי-ז וע״כ

̂׳ תוזרין הם המעכב וע״י י רצוא בבתי׳ למעלה המיחין  שוב בבת
 הנרטת כל עיקר כי י למעה והברכות ההשפעות נל נמשך ובסזירתם

 כל שורש והוא טלס את תחיה שהוא ןת״ש ׳־א״ם תאור משם נמשכין
 שנעשין הכלים יט״י נ/א השפע לקנל ׳א שנעולם־וא וההשפעות הברכות

 אומרים נדליוע״כ יהתטכב ר\דיפה ע״י שנעשין הינלין הט׳ בחי׳ ע״י
 הוא קודש כי • לציון ובא קדושת בטא אפיס ת נפי אתר קדושה אז

 יחד שנכללין מוחק תלת כנגד קדושות שלש והס ■ כידוע המוחין 'בחי׳
כמבואר והמיעכב הרדיפה ע״י היכלין ט׳ כעשין שיטי״ז רדיפה בשיעת ־י

דסידרא דסידרא־ קדושא הקדושה זאת נקראת וט״כ ־ מי׳ל בהתו׳ שם ,
 יורדת השפע שעיקר המוחין את והמיישב המסדר שם על י דייקא

 שפע ותמשינין כליהם לתוך המוחין חוזרין עי׳ז כי דייקא־ עי^ לנגטה ■
: ואמן אמן • כדל ישראל לבית גיוב ורב

« )׳ת הלכה כפים נשיאת בן.׳ נכללת ה׳ הלכת אטם נפילת (הלטת

ה כ ל ו התורהואיההשהלעולת־בלק״חסי׳י״ב־ א ר ל
מאז עמוק ענין הוא היטב־כי היטב ע״ש

ט׳ ל לכ עובה עצה ודרך  מאד מהש׳׳י נתרחק כשאדם שאפי' והכלל י י
 ודורש עדיין א״ע מחזק כשהוא אעפי״נ ־ י־^עיס מטשיס ’׳ ע מאד

ט' ותחבולה ט:ה ומהפשומנקש ושותל  זיכה אוי ־ ית׳ אליו לשוב ו
 המעינפיס מ*ותות לכהי׳ שנפל־ יש כי ־ העלי׳ חכל־ת הירידה שתהא ■ .

 אלו גכי בודאי בהמת אבל • ו:ו׳ א־ן לאחר וכנ.־די נהמד ששם ידי
 ממאמיסתום היות מ־ננין הם אך י ■ת ממנו ת חי מקבליו ח 'המיןיד

 M של התעלמה מטדצ ני י יכו׳ אי׳׳ה בחי׳ ש־\א ט1 ירחכיק שתות ,
 וט׳כנני י דייקת יתהשח;*־. התעללנה ׳ מכה היות מקגל■; תם י־/מאמר

ומגקש מחפש הוא צג;;,־'ועדיין איע מייאש כשאיש כגיפללששח״ו

̂' שהוא איה לבתי' עולה כי העלי׳* בתכלית עילת עי״ו ונו׳ אי״ה  י גחי
; היטב ע״ש מנ׳ל סתום מאמר בראשית .

H.* ב t צמרר דל האר״י בכוונות מבואי כי * אפים נפילת בחי׳ 
 כדי סטראדמותא לנתי׳ עצמן מפילין שאז אפים כפילת ,

 של היחיד גמר לעשות שא׳א מאד שנפלי הקדושה ניצוצי משם לטעלות
 התור׳ סוד הוא זה וכל ־ ע׳׳ש וכו׳ הכצוצות אלו עליית ע׳י כ*א התפלה

 יש העלי׳ תכלית ירידה בענין ט י העלי׳ תכלית ירידה בהי׳ ־ הדל
 ■ ותאותיהס מעשיה׳ ע״י שירדו ממס וירדו שנפלו יש ■כי בתי׳ וכמה כמה

 ■ לשוב כשחותרין לעלות ינולין הס גש תי׳ו־אכל לשם ו-נפלו שירדו לננקום
 שלא אותם ומחזקי׳ שמלתדיס אמת לצדיקי עצמן ומקרבין באמת להש־׳י

 ט׳יי שאז י כדל זכו׳ ובקשה ומהחיסוש להש״י הצעקה מן עצמן יתייאשו
 העלי׳לבחי׳בראשית לתכלית עולין עי׳ז * וכו׳ אי״י: להתיטש הבקשה

 ונוראים גדולים וצדיקים כשרים גס אבל כני׳ל* וט' סתום מאמר איה
 עצמן את מורידים הם פעמים וכמה ־ הדל כל עליהס שיעבור בר^רח
 להעלות המטונפי׳,כדי מרךמית ׳Tג שהם הדל מ־ךמזת לבתי׳ בטונה

 העלי׳ תכלית מיידה ככחי׳ לשם שנפלו קדושות ונפמות ניצוצות משם
 שזהבחי׳הליכה ’בסיפושכתבשם הדל בהתו׳ שם וכמובן י כנ״ל

 • באלו תחילה לעבור צריכין חורה חידושי כל קודם בי • וכו׳ בדיכיס
 תלוי וזה י א׳ ה;ל ובאמת ־ ע״ש וט׳ הבלבולים כל שמהם ־נק'מותAר

 בשביללהעלית הדל־ למקימית ע:מן מירידין הצדיקים גדולי כי בזה*
 יש כי כתי׳• כמה יש ש;פ;ו הנשמות עליית ובענין י לשש שנפלו נשמות
 ע*׳ כ׳א תיקון להם שאין שנים וגמה כמה לשם שנפלו המתים נש־־נות
 ׳ מהטטש׳ט שמשפרין מהדנעשיית וכמיבן במ״א כמיבן וט׳ כאלו צדיקי׳

 עוסקי׳ הם אבל ך זה כענין הק׳הרכה מפיו ששמענו מה זצוק״ליונפרע
 כחי' ע׳׳ והעיקר * בעוה׳׳ז עדיין התייס נפשות ולהעלות לברר העיקר

 להיורדים גס' תשונה הרהורי מכניסים הם לשם ירידתם שע׳י הג״ל
 להם ויש עדיין בחיים תם פליס הנ שאלו מחמת אבל • מאד זהציפליס

 לבעל כי * להם לעזור מאד מאד וביד קשה ע׳כ • הבחירה נח עדיין
 שזוכים הרבה יש אעפי׳׳כ אכל ׳ במ^א כ״ש לע:ור מאד קשה בחירת

̂י  שמתחילין עד החעוררוח באיזה להזעירר הדל הצדיקיס כת ע
 שהם שאיך הנ״ל בהרחוקים מאירין הצדיקים ואזי י אליהם. להתין־ב

 את גס מעלין הס ועי׳ז * כדל וכו' הש׳י את ויבקשו יחפשו עדיין
 והכל * העלי׳ תכלית ירידה בבחי׳ יעלו הם שגס הדל ממש הירודים

 ונשגבים העמוקים הקדושים ורמזים ועצותיהם תורתם ובנח בכחס
̂ נ ■ S בהם שיאחז אשרי ותגלית סיף אין עד מאד מאד י
* למקומות בטונה א״ע מפילין שאז אשים נפילת סוד הוא זה ^

 נפשות בתי• שקם הקדושות הנצוצות להעלות כדי הדל .
 נופלין וט״כ * כבתי׳הנ״ל העלי׳ תכלית ירידה בבתי׳ והמתים החיים

 שהיא הפנים בתי׳ ופ^י והעלמת הסתלקית בתי׳ זה * פניהם על אז
 כ״ש החיית עיקר שהוא פניו תאיר אדם חכמת בחי׳ חכמה בהי׳

 שבהם ומאמר מאמר ?כל חכמה יש המאתרות בכל זכו׳כי הסכננ׳תהי׳
 הכטר התגלות עיקר ועי״ז • שית יי בחכמה טלס כי לס העו נברא

 ינחלי(משלי חכמים כבוד ביחי׳ שם נ״ש המאמר זהנתהוה כבשביל
 שהיא ם1חת כהמאנוי אבל • חכמה כתי׳ הא שכייד במ׳א וכ״ש ג׳)
 והסתר שנס ב־ הפנים בחי ש:וא גהכמה שם ׳בראשיא בח אי״ה בתי׳
 סור יחי׳ יזה * נייע לא אשי דד,־עה תכלי־׳ כחי׳ הוא שם כי • גדול

 ומכשין ע;מן מ״ל־ן שהצ״קיס פניהם על ויפלו בתי אב־ים נפילת
 בזדא לכחי ^שעאחכמפןוטירידןטצין וי:ש'.קין:ניהם ומעלעוין

 רזאין-:טוז תי] :!ששז הדל הניעינכיס בחי׳ננקמית שהות ד,;ותא
גנסי׳ יההשם־ן מבקכין ct השג: שי׳.;;־.ז-אכל חכמה נחי׳ שהוא

איחה



ר הלכה נ״א הלכות א׳ה הלכות ליקוטי
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 וראסשות הניצוצות השלי׳וממל׳ין בתכלית מולין י״ז1ונ ־ צצ״ל ונו׳ '&י״ת
 לבתי׳ עולים כי העלי׳ תכלית ירידה בנהי׳ הקליפות עמקי מעמקי

 כל עורש מאמרות העשרה כל שורש הקלושה שורש שהוא בראשית אי׳ה
 כל של היתול גמר עירך שעי״ן י וכנ״ל הדברות בעשרת שכלולה ®תורה

. . ■■ התסלהכנ״.ל: .
^ ע ו  שסוד ■ואיתא רתמים של מלות וי״ג רס מקו ווידוי אומרים כ י
וכו׳• עונותיו כל את עליז השעיר ונשא כסוד הוא הוידוי -

 והנה״גהי׳צריךליהן ;• וט׳ בקומתם שווים הי! יו״כ שעירי שני כי
 סוד בחי׳ והוא לעזאזל א' וגורל לו;׳ אחל גורל השעירים שני טל גורלו'
 לייקא ר\א ע;אזל שהוא העונות כל שמשם הס״א חיות' שא הג׳׳ל עמוק
 הקדושה שהוא קדשיס קדשי בתי׳ שהוא מאד העליונה הקדושה מסוד

השעירים שני וע״כ • א׳י בהם שנתקדשה קדושות העשר מכל הטיליונ׳ .

 לה׳ איזה יברר בעצמו מהש״י היוצא הגורל ורק גורל הכה״ג 'שיעיל
 הוא שאן יו״כ של עוגות וסליתת התיקון עיקר ועי״ז • לעזאזל ואיזה

 הוא והעלי׳ כידוע• בחי׳.נהר איה לבתי׳ ולין ע ואו מעשי״ת עשירי יום '
 הוידרס-באומריס ריבוי שהוא ישראל עוטת כל ין שמזכיר ע״י דייק׳א י

 של הוידוי עיקר שהוא המשתלח שעיר שעל הוידוי בחי׳ שזהו ביד׳כ
ג  בחי׳מקומות שהם העונות שמזכירי/ הוידוי כי ‘ישראל כל בער .הכ̂י

 בקשת ע״יי העלי תכלית ירידה בסי׳ הנ״ל עיקרבחי׳ הו המעונפיס
 העשרה שהם ודיבורים אותיות ע״י היחה הבריאה כל כי הנ״ל־ אייה '
 מאמר שהוא כראשית הכל ■ ונו׳ רעשו שמים ה׳ בדבר וש״ש * מאמרות .

 במסהו הנאמר פה כבד בבחי׳ נפלא הדינור-בהעלם אותיות שם מתום
 שנעשים עד המעונפיס מקומות יונקים דייקא ̂מה ההעלמה ומגודל
 מי את ומדיחין ומפתין במסיתין שרך של ודיבורים אותיות אצלם
 גדיבורץ שהסיח הקדמוני הנחש בתי׳דיבורי שהס ר״ל אחריהם שנימת

 צדירן על הדוברות שדך שפתי תאלמנה בהי• שהו '•וכו׳ וחוה אדם את
̂;נה עתק• עולס של .  לימרזואחיזתם שוס להס אין בחמת כי וודאי• תא<

 אלמיסד אלילים נקראים זע״כ ־ אלס יונת מבהי׳ הדיבור מהעלמת רק
 הנ״ל סתום המאמר של ההעלמה מגודל אבל ־ ידברו. ולא להם פה בחי'

 • פי אפתח לא נאלמתי כהי׳ מעיב דומי׳.החשתי נאלננתי בחי׳' .שהוא
דיבורים ■וממשיכים יונקים הם לייקא 'משס  כל שמשם שקר של לעצמ̂י
 ללשונינו אמרו המגיונפי׳הני״לבחי׳אשר מקומות הס״א בל המתות ^יני

 רעים והדיבורים מגאלגהאיתיוה זכו" לנו אלון מי. אתנו שפתינו נגביר
 כ׳׳א ית׳ כבודו את בהם למצוא שא׳א ר״ל• והפשעים העונות כל נתהוו ■

 ומבקשים שמחכ-שים מאחר כי • כרל ונו׳ איה והחיפוש הבקשה ע׳׳י
 שהש'*י. שיודעים ובתורתו ית׳ באלקותו עכ״פ שמודים נמצא כבודו את

 רק * התעאיס אלו לעשות לכלי בתורתו עלינו ואסר בעולמו מישל
 סליחה ומחפש מבקש. ועסה ־ ית׳ רצונו עבריגיל תאוותם כמתוקף

 מאד נתעה כי * דרך באיזה יודע שאינו אעס״י ית׳ אליו ולשוב וכפרה
 ומבקש א׳׳ע מייאש א־נו גידיין אעפי״כ אוכד כשה תעיתי בחי׳ מאל
 איה לכחי׳ העליה בתכלית עולה הוא עי׳ז ־ וכו׳ אי״ה ותחבולה עצה

 ההעאים להוכיר שצרינין הוידוי בחי׳ וזהו • כנ״ל וט׳ סתום מאמר
 אבל • כאלה מגונים דברים בפי׳ ולהזכיר מלא בפה הגמורים והעוגות

 שיש מודה הוא הדי הסאתי ואומר שמתודה מאחר ני ״ חקוני כל זהו
 שהיורא אמת משה בתורת ומוד׳ ית״ש המהו־כ נמצא קדמון יחיד ,בורא
 שיצרו רק החעאים אלו לעשות לבלי משה ע׳׳י הזהירנו קדמון היהיר

להתגבר נח לו הי׳ בודאי גי בזה׳ ועיות שחעא ומידת וט' עליו התגבר

 תשובה•, ומבקש החטאים טל שמתודה מאחר אעסי׳כ אף * וכו׳ נגדו
 עיקר ועי׳א כרל ט׳1 איה עדיין ומבקש מחפש הוא הרי י ומחילה

׳ : ככ״ל עלייתו י.
רןן ה ן תתעלש■ ואל תפלתינו לפניך חבא בהוידוי שאומרים ו
ה׳׳ לפניך לומר עורף וקשה פנים עזי אנו שאין מתתינחיט ׳

 י- וט׳ חטאנו אנחנו אבל • חטאנו ולא אנחנו צדיקים אלקינווא׳א
 פניס עזי אט שאין שלילה לשון שמזנירין זה מה פלא הענין ולכאורה

 • היאזאת טענה מה • וט׳ חטאנו ולא צדיקים ונו׳ לפניך לומי וס׳
 ״ וט׳ ה׳'חמאתי אנא תיכת להתחיל לט הי׳ , • זה כל להזכיר לט ולמה
 יודעי' שאט מאתר חטאנו ולא אמזנו צדיקים לומר נוכל איך קשה וגס

 ׳ f ל לאמר כ׳כ פנים עזות שאינו זטת זה ומת ז שחטאט בעצמיט
 עירץ- אך ׳ של[פא שיודע מאחר . החוש להכחיש א׳־א הלא ־ חטאתי

 ותבא, מחח־נחיט יתעלס שלא מהש׳׳י שמבקש הטטנא-הואע״פהנ׳ל
 שלוז אבקש איך בדעתו ליטל חיכף יכול הוא נאזי •• תסלתיט לפניך

 העלמה בעומתי שגרמתי בגסצמי יודע שאגי מאחר מתחינתיט יתעלם
 כבוז־ר ומסתירים מעלימים ופשע ועון חטא כל ע׳׳י כי • כזאת והסתרה

 ט״כ • אלקיכם לבין בעינס מבדילים הי׳ טווטתיכם כ*א בנחי׳ ית׳
^ פנים טזי אט שאין ית׳ואומר לפניו ומתנצלא״ע מהזקא״ע חיכף ק  ו
 הזכות עיקר שזה הייט * חטאנו ולא אנחנו צדיקים לפניך לומר עורף

 ומחפש מבקש לפניךואני שחטאתי ומאמין יודע אני שעדיין .מה שלי
 לגמרי שיכחיש עד כ׳כ ליפול חי׳ו אפשר הי׳ כי ־ ומחילה חשובה עדיין

 לכפירות שנפלו גמורים וטפריס אפיקורסים כעו״ה שנמצאים כננו ח״ו
 חטא זה שאין אומרים כי לגמרי בההטאים שמכהישין עד ר״ל גמורות

 כי ־ חטאתי לא עלאומרך אותך נשפט הנני נאמר שעליהם • ועקכלל
 טכריס. ובס ו איל ית׳ במציאותו שמודים אותם אפילו האפיקורסים

 שלא בתורה פגים שמגלים או משה בתורת וכופרים ההעאים בפגם
 שלדעהס עד שאומרים ואומרי׳מה וחביריו נבע בן יי-בעם כמו כהלכה

 רחמנא • ר״ל ׳1וכ המדינה נימוסי בשביל רק ח״ו ועבירה vמצור שייך אין
 מאמינ׳׳בהאמרן. שאנו מאחר מתנצלים ע״כאנו כאלה מכפירות לאזבן
 הכופךיס כמו חטאנו ולא אנחנו צדיקים לומר וכו' פנים עזי אנו ואין

 כי • כלל חטאו ולא צדיקים שהס ואומרים העבירות כל שעושים הנ״ל
 לומף. פנים עזי אנו שאין מאחר אבל מ״ל• התורה מצות בכל מכחישים

 ראוי כודאי *•ע״כ ופסענו עוינו העאגו מלא בפת אומריק ואנו היו כך
 העון שע׳י מהמת הוא ההעלמה עיקר מתחיגתינו-כי חשעלם לך.שלא י

 ׳ בס׳ כ״ש ח*ו כפזה איזה בדעתו להכניס ויכול ■ המבדיל מסך כעשה
 הילה^ שורש עירך כי • באדם כפירה מכניס הפשע א״ב ע״פ חמדות

 אבל• הרל• מההעלמה ששרשו • במ״א כ׳׳יש כפירות אסר V׳6 בחי.׳ הוא
 העיסקיס הצדיקים של הכת גודל ובפרט מאל גדול ישראל כשמות כס

 ח״ו.עדיין הגמורים והעונות החטאים כל אחר אפי׳ ע״כ • כתקונס
 עד עונות־ה של העצום כאכה ומרגשת בהאמת עצמת מזכרת הנשמה
 י,הי׳ הקזה לו יש עדיין שמבקש זמן וכל 'ומחילה תשובה עדיין שמכקש

 להכחיש הנ*ל פנים עזי אצו שאין שמכקשי׳מאחר וזהו וכרל• שיהי׳ איך
 ״ וכו׳ תיקון ומחפש מבקש אני עדיין רק כנ׳׳ל וכו׳ חטאתי לא ולומר
 וכמבואר מסם יונקים. שהם וההסתרה ההעלמה נתבעל תיכף ע״כ

 ע׳׳ש וכי׳ מההעלמה הי׳ יניקתם עיקר כי ־ תנ׳ל התורה סו,ט3 היטב
 שתתבטל ראוי כי מתחינתינר תתעלם שלא לך ראוי בודאי היטכיוע״כ

דין חיקון עדיין ומחפשים מבקשים שאט מה ע״י ההעלמה ׳  וצועקי׳ומ̂ר
 לאמר גמורה והעלמה להסתרה ליפול הנ״ל פנים עזי אט ואין העאיט
תתע.ס שלא לך ראוי בודאי ע״כ • • וכניל חטאט ולא אנקט צדיקים

־ י ׳. וכנ׳ל מתחינתיט
זזה .



ו הדכה ■ נ־א הלכות א״ח הלכות לירוטי
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ה  לפניך נסנ׳ר ומה וכי לפניך נאמר מה הוימי בשעת שאומרים ‘ת
 חי יודע אתה • יודע אתה והנגלות ר\סתרות כל הלא וכי

 מנגד נסתר ואין ממך נעלם דבר וכו׳-אין כלתי סתרי ותעלומות עולם
 שאין ומתודים מודים שאנו והתשובה הוידוי עיקר זה בי • וט׳ עיניך

 שמתודים כמו נגדך לפשוע הרביט כי בעולם אנחט היכן יודעי׳כלל אט
̂ם  התורה אותיות הכ״ב בכל שפגמנו שהוא • וכי בגדנו אשמט א״ב ע

 בתועה הולכים שאנו • תעתעט תע־ט תעבנו שמסיינון עד וכמובא
 רק וכו׳ לפניך נס־־ ומה ונו׳ לפניך נאמר מה יודעים אגו ואין ומתעה ,

 חי יולע אתה רק כי • יודע אתה רגסתרותוהנגלות שכל מאמינים אט
 הנמשכין והנסתרות הרזין שכל היינו וכוי• חי כל סתרי ותעלומות ^לם

 היעוטת שמהם הס׳א ינוקת כל שמשם מאד ונסתר סתום מהמאמר
 דעת עצמה וההעלמה בההסתרה יש באמת כי • כולם יודע אתה כנ*ל
 נמשך ומשם להשיגו א׳יא העלמו שמעוצם רק מאד ונעלם ונסתר עמוק
 תעלומות כל יודע שאתה מאמינים אנו איל • כנ״ל הס׳׳א ירקת

 נעלם אתה שם שגם יודעים שאט מאחר תקותינו כל ועי״ז י ונסתרות
 של גדול בירך לו חאמר אלקיך היכן אדם לך יאמר אס בבחי׳ מאד
 ומבקשים מצפים אט עי*ז ע״ב • הנייל התורה בסוף שם במובא דומי

 העלי' חכלית ירידה בכחי׳ הכל תקן ושית תליך' לשוב עדיין ומחטס
. :ובנ״ל וט׳

ח1 ו  אחר שמזכירין ת״ד מי׳ג שנמשנין רחמים של מדות יי׳ג בת" *ז
 מאמר כתי׳ שיטא עתיק מיתי׳ נמשכין ת״ד י״ג כי הוידוי

כי • מדות יי׳ג מזכירין הוידוי אחר ׳כ ע ו ■ ב׳כוונית כמוכן הנ״ל סתום

 ונדמה ־ וכו׳ שמה את ואמחה לו אוני שהש״י עד התעאיס כל סטלל
 להתפלל והריה מקומו את הגיח לא משה איל • ח״ו תקוה אפס שכבר

 הניח:וית שלא פ׳ג) רבה (דיריס במדרש כ״ש להשי׳י מאד ולצעוק
 כי * הנ׳ל בהי׳ הוא ה1 וכל • וכו׳ עליו ונההיע נשתעת שלא ברקיע
 ואין בעולם ייאוש שוס שאין שירע נזה מאד עצמו ק שהתת זנה משה
 אופך בשום רחלרו ואת ית' אותו שיעלימו בעילם עונות ריבוי ולא טון
 השי״ת לו גילת דיקא ואז תש׳׳י לו שנתרצה עד ומצא וביקש חפש עי׳ב
 תכלית ירידה כחי׳ הנ״ל בחי׳ הוא זה וכל ■ רסנרס של מרות י״ג סוד

 4’א ואש שאמר מת בהי׳ וזהו • וש-״ל אי*ה וחיפוש בקשת ע׳י העלי׳
 שמי כי ית׳ משמו נמשך הצדק שם בסרט ישראל שם כי ־ נא מתכי

 זהוא ״ שמו יטא חיה נפש ככתי' החיות עיקר ו־טא * נשמיט מטתף
 לחח ותרגינט חיה לנפש אדם ויהי בכסי׳ שכאדם הדיבור כת כחי׳

 • המתגלים המאמרות עי׳י רק מתגלים טלס ־ השמות וכל • ממללא
 השמות• הואלמעל׳מכל כי גדול בהטלס הכל שם סתים בהמאמר אבל
̂כ  מתוקף לתם ולמחול חשאתם לישא אפשי שאי ואסאין משה טען וע
 הדין עיקר כי ׳ כ׳ב ^חמים להעלים שגרימ חטאם עוצם עי׳י הדין

 עיקר שמשם הצמצים תוקף בחי׳ שהוא הנ״ל וההסתר ההעלמה מבתי׳
 כ*כ• וההסתרה ההעלמה גברה כי אין ואס משה עען כידוע־ע*: הדין
 ההעלמה שייש לתיך עצמו מבעל אני כי • וני׳ משפדך נא מתני ע*כ

 הוא תמיד התיקין ועיקר • ננ״ל השוטת מכל למעל׳ ששס וההסתרה
 את הנ״ל סתים מאמר בראשית איה מכחי׳ י להמשיך ההסתרה לגלות

ת מ מ א מ ל  סמו לגלות הגילוי אל מההעלם להוציאם המתגלים נ
 מאמר ביאדת כתר בחי׳ זה • לבדו נפלאות עושה בבתי׳ ית׳ וצטט
 שם התגלות משם להמשיך שצריכין לעולם כמדו שם ובתך . סתיס
כל מאידן ידם שעל * משם תנמשכין המתגלים המאמרות ע״י נצודז

ר מ

 הארד כל את כבודו וימלא שיתקיים ית׳עד כטט נתגלה שעית השמות
 נ׳כ שחטאו עתה אכל • ומטת תולה ע*י האדם עמדת כל יזה וכו'
 מחני ע*כ ההעלמה החגכחת מתוקף להם למחול רוצה אתה שאין עד
 המתגלים מהמאמחת הנמשך חיות שוס רוצה שאיני * וט׳ מספריך נא

 חמיד נכלל להיות מיוצה אני רק כנ״ל החיות שהם השמות כל שמשם
 ולבקש להפש מרוצה אני כי ^ל• בבחי׳המאמרסתים הנ״ל איה בבחי׳

 שם נשאר ואסאיןאהי' * שםר^נוהךלעולםעדשתשאחעאתס
 שזהו לעולם משם אצא ולא סחים המאמר של וי^יטש הבקשה בכחי׳
 ‘ ־ 5כנ״ כלל שם שים שייך אין סתים בהמאמר שס כי * נא מחני בחי׳
 יהי׳ ידס שעל ית׳ אצלו רחמים יש שבודאי בדעתו הזק הי׳ כי הייט
 הכ׳׳ל ההעלמה מגודל למוצאם רקשא״א העגל חעא גס להם מוחל

 תוקף לתוך דTל מרוצה שטא אמר ע׳׳כ ־ ננ״ל הדין עיקר שמשם
 .הד; כבודדכי שס התגלות בחי׳ שהם חנלד רחמיו שם ולבקש ההעלמה

 שם נשאר להיות מרוצה והוא ־ כידוע וכבודו שמו העלמת בחי׳ הוא
 ויבקש שם נשאר שיהי׳ הייט • נא מחגי בחי׳ השם מחיית בחי׳ שזח

 לו וגילה הש׳׳י לו נתרצה דייקא ועי׳ו • תמיד בכחי׳אי״יזהנ״ל חפש ו
 רבים רחמיש ̂ הגילוי אל מההעלם לטציא שזכה רחמים של מדות ג‘ י

̂יפוש הבקשה תוקף ע״י והכל • לטולם כלים שאינם כאלה כבתי׳ ור
. :וכרל לעולם ומבקש מחפש להיות 'ל.שנתרצהxאי*הר

ף| ן  כלל שהש שבלוחות טשרתהדבתת ני ־ הלוחות שבירת בתי׳ ןן
 שם אבל * המתגלים המאמחת ׳בחי' הם כילם התורה

 לייקא משס שבאמת רק ובהסתר• בהעלם הכל סחים מאמר בבראשית
 מאמרות עשרה בחי׳ שהם הדברות העשרת כל שהם התורה כל נמשך

 אי״ח־ בבחי׳ ית׳ לבקשו תיץנס שכל והבין ישראל כשתעאו וע׳נ ־ וני׳
 אש שבר ע״ב * כנ״ל הסתים מאמר לבתי׳ לעלות שיזנו עד הנ׳׳ל

 • וכל מכל א׳׳ע ביטל כי • התורה כלל הדברות העשרת שהם •הלוחות
 v*f< והפיל הורה של פנים בע׳ הכלולים החכמות כל מוננו וסילק

 העלמת אפיס נפילת סוד שזהו עונותיהם עי׳י ישראל ירידת למקים
 על אותו שיבח והש״י • התיקון כל הי׳ דייקא ועי׳ז י כנ״ל וכי׳ הפניה

 כה הוא בודאי ט ־ דיקא כחך יישר * ששברת כחך יישר לו ואמר זת
 הפכי׳ כל תמנו לסלק כ״: עצמו את שיפיל עד בכחו לבעוח ועצום גדול

 • התורה' בעצמו יטא משה כי • לוחות שבירת בחי׳ שהוא תורה של
 א׳ע והשליך הפיל כאלו הוא הרי ושכרם מידיו הלוחות את וכשהשליך

 שדייקא ככחז מק הי׳ כי • אלxי עוטת בעייל והכל * לארן משמים
 עי״ז הלוחות שבירת ע׳י א״ע ויטריד שהפיל’ הגדול׳ הירידה עי׳י עי״׳ז

 עד כדל וט' אי״ה כ״כ ויבקש יחפש כי • העלי׳ בתכלית יעלה דיקא
 *ה זכה כהו ובעוצם * וכדל העלי׳ תכלית ירידה בבתי׳ לשם שיעלה

 יטרה שפי״ז רחמי׳ של תדות י״ג והמשיך שניות הלוחות את וקיבל וחזר
 ולבקש לחפש יהי׳חזקי? ח״ו לעוטת שיפלו טת שבכל לנצת תשובה דרך

 היריד׳ להם ית•^• אי״המ׳ל־ועי״ז בבתי׳ שהם מקום ית׳מכל איתו
 ש־הי; איך יהי' תמיד ולבקש לתפס סה חזקים שיהי׳ רק גדולה לעלי׳
־יכת בפרע מה• ושנים ימים עליו יעבור אם אפילי  הגלות מרירת ב̂י
 הסתר ואנכי בבתי׳ מאד מאד וההעלמה ההסתרה שהתגברת הזה

 • דדן‘ יק והתקולטהוא התקנה עיקר ע״כ ־ וכי' פני את אסתד
וכףזכנ״ל: איה כבתי׳ תמיד ולבקש לחפש הנ׳ל

ז ח  וסרש״י * אראך xא הא^ אל י וט׳ מארצך לך לך בתי׳ ץ1ו
 רxול'תןלו בפינט לחיבה כדי מיד הארץ לו גילת ולא

^ ההרים אחד על וכן • וט>  הקריא׳ את טליה ורךא אליך-וק אומד א
f זה כל • וכו' p !הצדיקי׳ גלזלי על שגם מ׳׳ל התורה בסוף מ״ס בתי 

אלרהבלטלים דרך לעמד מיכרח תורה כל ץדםx זאת בחי׳ עוכר והססי^ת טית



ו הדכה נ׳א הלכות א׳ח הלכות ליקוטי
 הנ״ל בסי׳ ההו • שס כ״ש זס׳ זנו׳ סחתזר לבי בחי׳ שיזם !הספיקות '

 ולבקש לחפש שיצטע כדי מיד ארץvר את לאברהם גילה לא שהש״י מה
 ששמעתי •וכמו הצדיקי׳ b וקשל שלו מסיון עיקר היעב־וזה רטנו ^חר
 בשלימוח בדעתו האדם אין ־ האדם כל של הנסיון שבשעת הק׳ מפיו

 זה וכל * כלל נסיון לו היו לא י בזה שלם דעתו הי׳ אס כי נגסיון בענין
 כדי מיד האק את t גילה ולא אברהם את גסה שהש״י הרל ענין א0 ,

 ועית^דייקא רצינו אחר ויבקש יחפש ואעסי״כ * ומסופק צטך שיהי'
 והחיפוש הבקשה ע״י בי עי״ז שכרו .וירבה רצוצו לו יגלה שהש״י אכה
ק • וכרל גדולה לעלי׳ יזכה וכו׳ ההייס אחד על בו שנאמר העקידה ז

 לא רעתו לסי יונה כי * הרןיאה את עליה רןא1 מ שנאמר בזנה זכן ־
 הש׳י דחמי עוצם המן לא כי ־ כשרדל לגיסה זה שליחות בעיניו 'הזשב

 זיד לענין שאת״ל כמו השי״ס אותו התעה ע׳־כ י מגיעים הם היש ■טד
 ויבקש שיחפש כדי מיד לו גילה ולא * ום׳ הצדקים את מתעה הקמה
 להשיב מרבה שהיאית המתביס רחמיו ומדת רצונו ועי״זישיג ־ הרבה
 יונה כשתי׳ באמת וע״כ ׳ שלישראל ממש vאףר אפי׳של בתשובה וריצה

ש יחמיו ריבוי על להש״י מדה הדגה במעי '  שועתי שאול מבגין שם מ
 :וגליך משבריך כל וט׳ עיניך מנגד נגרשתי אמרתי וכו׳ואני גןלי שמעת

 ענק הוא זה שכל קדשיך היכל אל להביע אוסיף אך ס^פברוזס׳
ה אל 1לנעור צרינין ממש שאול מכשן שגס ״ הרל והחיפוש הבקש:

ו שועתי* שאול מנש] שי-טיקרסא בזה״ל שאמר ׳p מהיו ששמעתי מ
:כה׳ל ה״נז.................... י

ה ט  בבחי׳ שהכל לזה 7שנם- פרעה למת שרה לקיחת בסי; ח
 כד כזה ומטונס עמא להקיס לי׳רד הוכרחה שהצדקת הצ׳ל

 אברהם עס תפלה זעי״ז הש״י את שס גס ותחפש תבקש כחס בבהייצס
 וישועת הצלה המנה זעי״< ׳ ממצרים אגרס ויעל בבחי׳ גדולה בעלי׳
לשלוש שומאת יכליז לא שע^ מצרים בגלות לי^אל גמל׳  בהם מצ̂ר
 ע״י הי׳ זה שכל זמצרים ש־עה את שהכה מטת עע־ ע״י משס ויצאו
 המשיב׳ עי׳ן שרסכטז׳ל־כי את כשלקח ביתו זאת סדנמ ק׳אס ויפגע
 המעוגפי במקומות אפי׳ בגלות שיהיו מקום שבכל לישראל קנ׳ל דלן
v שס 6מ מאד p y כנ״ל• משם יעלו ועי׳ן וט׳כמל בבחי׳אי״ה ויחמזו 
 לתה אלי אלי צעקה שאז אחשוחש לביש אסתר לקיחת מד׳ ג״כ וזהו

 זוהמת תוקף שהוא עמלק המן מפלת הי׳ ועי׳ז י כשאדז״ל עזבתני
 המסונפיס במקומות שגם לישראל להוחס כד הצ׳ל בבתי׳ הקל ם׳א3

תו זיבקנז זיקפשו ה׳ אל ״צעקו  שכנסו ואסתר אז(מ־דכי שעשו ־וכמו ̂י
ם את ד מו ה  בכלליות דמיזחד בכל צריק זק ׳ לה׳ קרבה לזשק מ

\ כל^זדוא׳ זבמ־ט׳ז׳ ישראל c׳ p שהוא מקום בכל הש״י את תמיד 
m יתייאש זאל • שועתי שאול מבק בבסי׳ להש׳י. שת בכל ^שוק  

; מטקהזהבקשהלעזלםעזישקיףויראה׳משמיס

דסידרא קדדצא ענץ
 בלה׳ק שאומייס ^יק זבא קחשת שסא דסילדא קדושא

 : בכזוסת במובא למטה השפע זאזממשיכין ׳• מ־גזם ימשון י
 תכינא(סי׳ בליקוטי למלחמה תצא כי מנאנמי ז׳ל דביפ יג׳פמחשמב

 בלד׳א׳ב ׳ Tכס זשלא ד7סס בחי׳ יש כי סמאמו״ כל הינג פ׳ש 0^
׳ ^rp 'מ׳ ׳ אל^־זקדס ®זי  כסדד ז^א בסדר וחוס* אדם וזה :ז

שבע׳מ זתורה פה מלסח בהי׳ וחוה * אדם מ׳ס גזת׳ אלפין קד׳
ס'  זה כסדר שלא לאדם לו כשטלן והכלל ׳ זכו׳ לשקדיטר * י
ק שהיא 0^ ׳ ^ י  אנא בחי׳ גדאת לו שיש חייט לעצו׳ז מלסח מ

מ5וא ’ ׳ ו ל ־ ^ אכסח־בימאבסוךבסי׳.שלאערר״-ד.ייפ1י

 הייג להקב׳ה מקישרת א ס חוה הבחי׳ וכשזאת • תשר״ק חוה מלטת
 כסדר וט׳־ובחי׳ דכר דאית באתר מ ־ כסדר לו הולך א׳״י אד׳ס לבחי׳
 .שלא לו נעשה אזי לעצמו מלכות בתי׳ הי׳ זכשמחלק ־ וכו׳ יוד נקרא
 . כסדר שלא לאדם לו כשהולך כי • חי לבב וכל בחי׳ ז ונו׳ דוי • כסדר
 לו שהולך אדם ונבואה • וכו׳ ממושכה תוחלת כ״ש לב מחלת זלזלו
, ויהי׳ א״ע וישפיל תשובה יעשה * וכו׳ גדלות לו שיש ידע כסדר •שלא

 נסדר ונעשה מה לנתי׳ אדס לבתי׳ חוה נחזר ואז * ויט׳ מ׳׳ה בבתי׳ ,
ח חכמה בחי׳ שטא מ׳ה בחי׳ הוא המלכות חיות עיקר וכו׳*כי '  מ׳ה ד

 החנתה ־כ״ש וכו׳ חייט תה כהיט מה בחי׳ הדברים כל של הח־ות שהוא
 f .מקושרת חוהמלטח בחי׳ כשהארץ י ומלואה הארץ לה׳ וזהו ׳ תחיה

 החשובה היטביועיקר זה כל ע׳ש וכי' ובשלימות בננלוא-ה היא אזי -לה׳
 עצמו קשר משה כי בה־ לילך כמשה דרך משה פחח אז כי אלול• בחדש
 עליה בכל גס * ונו׳ עליהם נפשו זמסר שבפחותים להפחות אפילו
.וזה וט׳* אתה שם שמיס אסק אס בחי׳ י וכו׳ הקב׳׳ה שם מצא ועליה

. : מודכממתאלולוט׳יע׳׳שכלזזהיעב
ח ן כיזהיחע * התפלה אחר שאומרים דסידרא קדשה בחי׳ ך

׳ .וכו׳' חסתח שפתי אדני בחי׳ פה• מלכות בחי׳ הוא שהתפחה
 באחדות להשי׳ש התפלה ומייחדן שמקשרין הספלה שלימות ועיקר
 י אחדות היא החפלה אזי כשלימות כראוי לתפלה שזוכה מי כי גמור
 , רביט בדברי כמובא אלקיך ר\א1 תהלסך הוא בבתי׳ השי״ת טס פשוט

 אענה ואני ילןאו ערם בכחי׳והי׳ טדאי נתקבלת כזו ־ ותפל במ׳ח ז׳ל
 זה ’ ■ •ת' מ נכללת כפהתכילה כי ־ כודאי מיד בקשתו ונתמלא * זכו׳

 שהוא נסדר בבתי נכלל חסלה בחי׳ מלכות חול. יי׳ ב׳ כשדר שלא בתי׳
̂י בהקכ״ה דהיימ אדם בחי׳  הנ׳ל במאמר כנ״ל כסדר הכל נעשה ז:
p בקשתו שנתמלא דהיינו כסדר להחדס מלך זאד ’r כסדר שלא בחי 
 ובקשתו רטנו נוזמלא שאין לב מחלת ממישכה תוחלת בחי׳ שה־א מ׳ו־
 בחי׳ זנכלל ית׳ בז התשלס כשנכללת כסדדיאבל שלא בחי׳ מא שזה ח׳ו

 אז־געשכ ־ כג״ל כסדרבבחי'xככו שלא בחיי שמא מלטת חפלה
 כל נתמלא רק , לב מחלת בחי׳ כסדר שצא בחי׳ ונתבטל כסדר הכל

 ׳ ונתמלא כיצוע כסדר לו שהולך כסדר בחי׳ שזהו לטובה לבו משאלות
 זוכה שאין אכלתי ־ וט׳ משאלותיך כל ה׳ ימלא נחי׳ משאלותת כל

 *■ שבתפלה זחת המחשבות מחמת וזה • יח׳ מ נכללת מתסצה שתלד׳
 שאף אמליך אנא בחיי שזה ח״ו בתפלתו א שיש זגדלות פניות דהייט
 כסדר• שלא בבחי׳ הוא ואזי לעצמו• כסדר שלא מלטת בחי׳ ח״ו מחלק

^בל אץ זאזי  ח״ן- כסדר שלא לו געשה כי משאלמ נתמלא ולא תפלתו נ
 י תפלשו נתמלא שאין 'דהייס וס׳כנ״ל ממושכה זי׳.תוחלת7ב שהוא

 בתי׳מלכו׳לעצמז שחלק ע״י נסדר בחוןבתי׳שלא שהוא מחמ׳ זתוחלתו
 ״ כנ״ל אמלוך אנא בתי׳ שהוא בתפלתו א שהי׳ והגדלות הפניות ע׳י
 חתר ואזי ־ מ״ה לבתי׳ התר ואזי 1א*נ וישפיל סשובס לעדזת ציין ט״כ
 ,כנ״לתזהז כסדד לו והולך בקשתו כתמלא זאזי ׳ בכסדר ונכלל כסדר שלא
 כי ' השפע להמשיך התפלה* אחר שאומרים דסידדא קדושה בחי׳

 בקשתו שיתמלא דהייט התפלה ט׳י שבאה השסע להמשיך כשרזציס
 שבחי׳ ־דהיינוTכס בחי׳שלא שיתבטל צחכיס אזי עליי שהתפלל והפצו
 י שפי״זנתמלאיןכל * זנכללבבחי׳כסדרננ׳ל נחזר יהי׳ כסדר שלא

 , שלא נכלל ואזי . • דסידרא קתשא אז אומרים ט׳כ • כנ״ל <ט׳ הבקשות
 הוא זחנמה * בא כמ ח^״ה בחי׳ הוא קחש כי * כסדר בבתי׳ כסדר

 ראשית ונתיב ראשית«ט׳ לה׳ ישראל קדש בחי׳ וזה בחי׳מהכנ׳ל
 , . אתם באי׳ * אדם מה בסי׳ שהוא חכמה בחי׳ הוא שקלש נמצא • סכמה
 .בחי׳ מה בסי׳ שטא אדם קרויים קדוש עם י^אל הייס * אדם קרויץ
כי חכמה מזי׳ שמא החלה במתשטז טלה ישראל באי׳ * כצ״ל ןן;מה

המחשבה
-



ער} א״ח הרכות ליקוטי V
 מה ח:מה בחי׳ הוא שקדושה כמובא־נמצא חכמה בחי׳ הוא המחשבה

 אין בחי׳ וזה כשרז״ל־ קדושת מיני יוד בחי׳ חה • בסדר כחי׳ שזה אדם
 כנ״ל יוד בחי׳ שהוא כהדר בחי׳ זה קדושה כי • מיוד בפחות קדושה

 לשון • תרגזס ובלשון בלה״ק א; הקדוש׳ אומרים ואנו • הכ׳ל כמאמר
 ״ הרדימה ט*י בנינה ששיקר חוה בחי׳ כסדר שלא בחי׳ חיא ■תרגום

 כמובא׳ חרמם במסשי־ הוא חרדמה * וכו׳ תידמה אלקיס ה׳ ויפל נ״ש
 בחי׳ הס לשונות הש' יונקים שממט חרטם ולשון הקודש לשון ני

 נברא שבו הקודש לשון ר\א הלשון סידור שיקר כי ־ כסדר ושלא נסדר
 הצירופי׳ אבל כסדר• בחי׳ כראוי המשודך האמתי הצייוף וזהו השולס*

 ואין שלגיס לשון נרןאים הס כי כסדר־ שלא בבתי׳ הם לשונות שאר ש׳ל
 מסודרים אינם ציחפיהם כי ' כסדר שלא בבחי׳ זהס שלימות להם

 הבייאה סדר כי השולם בריאת בעת בראשית ימי מששת הראי כסדר
 וכלשון בלת׳ק דסידרא קדושא אומרים אנו וש״כ • לה״ק ש״י רק הי׳

 כחי׳כסדר בתוך כסדר שלא בחי־ תרגום בחי׳ נכלל שיהי׳ כדי תרגיס•
 * וכו׳ חכמה בחי׳ כסדר ׳Tב ש־\א הקודש בלשון הקד^ה בחי׳ שהוא
 בבחי׳ נכלל הלשון שזה על הקודש לשק נקרא זה ובשביל * קדוש בחי׳
 שמשם לשקתרגיס גס כוללים אנו כנ׳׳ל־ושכשיו קדוש בחי׳ שהוא כסדר
 כנ״ל מידמה בסדר שלא בחי׳ עיקר שהוא הע'לשונות יניקת
 הקודש בלשון שאומרים הקדוש׳ ע״י בלה״ק קודש בבחי׳ הכל <נכנל
 לביס משאלות כל ונתמלא השפע נמשך אז וע״כ י ככ׳ל מ־גוס ובלשון
 ועש״זגקרא י כדל כסדר בחי׳ בתוך כסדר שלא שנכלל ע״י לשובה
 נעשה שיהי׳ כד זז קלזשה שיקר כי • דייקא דפדדרא * דסידרא קדושה

t: הכל d ידדת בחי׳ שזמ אזי לביס משאלות שיתמלא בד כנ״ל - 
קדושאדסידראכנ״ל* שאומרים בשת השפע ■
 שמא מ׳ה בשש שיש אלפין שלשה בחי׳ כנגד קדושות׳ שלש בחי׳ ןןן־ן

שכינתי׳• בית עילאה מחמא כשמי קדש בחי׳ וזה י אדם בתי׳
 בבתי׳ ש־\א ר\׳ל במאמר הנ׳ל החשובה בחי׳ זה ונו״ ארעא על קדש
 מהו • הנ׳ל במאמר כנ״ל הנך שאול ואלעה אתה שם שמים אסק אם

 מלא וזה ״ זס׳ ארעא על קדיש עילאה מרומא בשמי קדש בחי׳ כעצמו
 על עליס הקדש׳ שממש־כין הארןומאאה לה׳ בחי׳ * כבות הארץ כל

 ני * כנ״ל ובשלימות במלואה הוא ושי״ז י ארן בחי׳ שהוא מלטש בחי׳
 :כג״ל קתש בחי׳ אדם כתי׳ כסדר בבתי׳ נכלל אדן בחי׳ מלכות

ה  ט״פ שנתייבזד לתד חהלה דהיינו ־ מקודם שאומרים ’xא בחי׳ מ
מלסת בהי׳ זה לחד תהלה כי * אתוון הכ*ב ס שכלולים א״ב

נוז דסידתז־ ה8קדר :ץ
 כנ״ל:י דסידרא קדושה ע׳י מזדר א״ב בבחי׳ נכללת שתהי׳ כד פה
ח ז  הביהמ״ק ששם בציון כי ־' זט׳ פשע ולשבי גואל לציון ובא בחי׳ ו

 OT וע׳כ ״ בא״י שיש קתשית מיני היוד כל כלולים שם וק״ק
 השי״ת נגד בבלא השלם ט החפלות׳ כל עולץ שם שדרך השמים ששר
 ׳ חשדי • העולם גברא בתשרי בביד׳ ת^״ק בחי׳ כסדר שלא בבחי׳ הוא
 בחי׳ הוא זהטולס 'מ״ה בחי׳ זה כסדר כי ׳ כמובא תשר״ק בחי׳ סא
 שהוא מלכות בחי׳ ע׳׳י העולם :נהגת3 כי ־ כסדר שלא בחי׳ שהוא יש

 נכלל שהשלם ’ט״ העולם וקיום חיות ועיקר • כסדר שלא בחי׳
 את ומקדשין עצמן שמקדשין קדושים ישראל ע׳׳י דהיינו ית׳ וppבקד

 כסדר בבחי׳ העולם נכלל ואז ית׳ בקדושתו םWvר ואזננלל העולם
 ע״י הוא החיות עיקר כי ״ כנ״ל החיות עירך חה קודש בחי׳ שהוא
ק ע׳י העולם וחיות קיוס ועיקר • הנ״ל במאמר כנ׳ל כסדר בחי׳  א

 • מקדושה למעלה קדושה טיש ׳ קדושת מיל היוד כל ששם אלxי
 שהוא ששאק׳ק זלפנים לפני עד וכו״. ממט מרךדש ההיכל כשת״ל

 כל כלואס ושם * מסלם העליוג׳ העשירית הקדושה שהוא שחי׳ האבן
 העולם הושתת שממנה נקודה שא שתי׳ והאבן • קתשת מיל היוד

 מיוד שכלולה הנקודה זאת מי׳היני בבתי׳ והיא חפיסה בה והנקודהא־ן
 וע״כעירך ׳ קודש חכמה בחי׳ שהוא מה בבתי׳ נכללת קת׳שת .מיל

 ביך׳ התפאת נכלאן שס דרך כי ׳ שתי׳ האבן דרך הם החפאת עליית
 ראTDד בקדשה שמזכ^ תה • שלאנסדזרבבהי׳מהכםדרכנ׳ל

 בבחי׳ Tכס שלא כלליוי! עירך ט ־ טאל לניון ובא בתי׳ ציון קדושת
 שדדך שתי׳ ההק ששם נ׳ק לדך שא דסידרא קדשה כחי׳ ®הו

מ׳ה מיד׳ שנכללת ששי׳ של הנקידה ע״י התפלות כל עילן שם
 ללזו ובא וזש • כטל קדשת מיל היוד כל כאלין שם כי ׳ קדוש בכחי
 עכשו כי * ב״ב צדק הגואל ביאת בעת יהיו כסדר בחי׳ שרך ט י גואל

 הם והאומות ־ בש^ת למטה ישראל ט כסדר שלא הבל מתנמ
 שישראל כסדר הכל יהי׳ משח כש־בא אבל שאוי• כסדר שלא בגדלה

x שמקורב מי כל בעצמן ישראל בין <כן ־ למעלה יהי׳ r השי״ת אל 
 כסדר שלא פכשו שמתנהג כמו לא • ושבה בגדולה למעלת יט׳ באמת
 מזטרין כנ׳ל׳זפ״ב טאל לציון שבא בעת יהי׳ כסדר בחי׳ שעינך נמצא
 להמשך כד משח התנו«ת לעורר כד בקדזשדסזידרא טאל לצמן ובא

:מ׳ל ש־כה שבה שפט שיט כסדר כש׳ עכשו גס
כ׳אואתו!" נכלל • קדשהדסידרא מעניני המדברים הלסת (זשאד

, . :בה׳גשלתאשם) ־

ץ א

א הליכה התודה רךיאוז הרטת
 סלק ואי * וכו׳ שלה x־n פסוקיסי מיוד בסשת בשדה קודין

 שסיד מיקיס ש אלא בה שאין עמלק ששת כטן f01 ענינא
, דמי* ..

 ::חדהה6המ לשן אדיכתימים להמשך שצריך נ״י דביצו מ׳ש .
P ידה שעל מנאדקוב״ה שהיא השרה עסק נעשהע״י . P 
 .המתחיל המאמר כל זהכלי׳וס׳ע״ש המלות לתוך זממשיטן החיים את

ט התורה קריאת בש׳ סה ׳ ח״א) ליקועי נ׳ו הביטריס(בסי׳ וביום • 
 זה כל על * אריכתימיס ממשיכין מנךם בכל התירה עסק שע״י אף

 כשבה ששא כמו בעצמה השרה כי • התודה קריאת לזה ממגל
p ממש העצס שס דקוב״ה שמא בחי׳ היא ^^יט i עמו ושתה הפמק 
זע׳כ • לכשב^ המ^• שצריך כחזרה ספד על ג״כ נאמר וכז׳ ט וקרא

 . כל מ בש׳זקדא ממש קריאה בחי׳ •היינז השדה קדאת בלשון נקרא
 המניח כל שארו״ל הה • כמ׳ששס החיים את«ד שעי*זנךתן חייו ימי

 זע״ג הדל• ימים אדכת שק׳ ימז נסקט־ק ויוצא פשתה כשהוא גדה
 מלם ט • וה׳ זבט בשבת ובמנחה דו״ס בשבח השדה קריאת תקנו

 שי׳כצרץ־לנךותבשרהכדיל^־ותש! רצוןואזנמשן־שפע* הסימי
סי יש׳ שלא כד וכלים התדוא לתוך השסע אKשי השים  כר אוד ט
 יי בת תד התפלה ט התפלה׳ עת ב ס♦ ^יאת תקס וע״כ שם־ כירש

ra להמשיך וצריך rccn משד^ הה^ה וע״י מצכוס• n t לשך ימים; 
 ובכל • מ׳ל מנדת לשן החיים את להמשך שצריק שיד י המלסח

 ידם ועל פמקיס ^יאת ג״כ שהיא דשדרא קדשה ע׳י זאת נעשה יום̂ 
^דס וע״כאשדלנאתמטה״ב הממתכנ״ל׳ לשן• השפע את סדין

קדשא



, א הלכה קודת הלטת א׳ח הלכות .ליקוטי .
 ׳ נהי׳ ו!הי • שלימה מגילה נמשה טי״ז ט מאד־ מרובה בתוסשת החסרון בב׳ אבל • התורה קריאת באמצע לצאח שאסור כמו דסידרא ,קדישא

 הכתיבה דיני התור׳בבל קריאת בהי׳ ג״כ שהוא אח*כ שקייין המגילה ונתעורר רצון עת שאו ומחמת רצון י.(•־ •שהס קדושים ימיס ושאר זה׳
 ̂ התורה קריאת כ״א נצבור קריאה שוס נמצא לא כי * כנ״ל והקריאה ג״כ וצריך * הכ״ל דסידרא קדושה מסשיק אין ע*כ ־ גדול ושסע חייס

 וזשארו״ל • ננ״ל ממש התורה קריאת בחי׳ היא כי ־ המגילה וקריאת לקרות כדי כנ״ל החיים קריאת עירך * ידה שעל כשירה בחורה ־ליךות
 נשלם ידה טל כי • התורה קבלת נשלם או כי •* כבר קבלו מה קיימו ימים אריכת להמשיך כדי • כנ״ל המדות לתוך והשפע והחיים כריען
־ ■ !כנ׳׳ל חסירה שהיתה התורה לתקן כדי פסוקים מיוד פחות קורין אין וע*כ •־ ננ׳ל המלטת לתוך

א שבה הקכינה שהכחי׳ המלטת ! כי * עשרות ט־י בחי׳ הxבחי׳<ע ס ו י  כפחות בתורה קורין אין אחד־וכן לכל פסוקיס ג׳ לקרות שצדך ו
שממשיטן ע*י ה;נלטת שלימית גי לתורה־ העולים אצש־ם מג׳ ועשר מעשר xעv מעשר היא!כלילה כי • וכו׳ מאות ושרי אלפים ’X 0י

ט׳ ת קורין אין זע״כ • xמע כלליות ר\א שבכללות והצניעוע * י  ובחי' שלום בחי׳ שהיא דעת־ בחי׳ שהיא ימים ואריכת חייתי לתוכה פס
ט׳ ט׳ס אלא בה שאין שאע״פ עמלק שסxמ חון י פ§!וק־ס מיוד איןשלים כי • המכריע השלישי כחי׳ הוא והשלום ־ שמיס לשם מחלוקת ־(כי ו

t שכחך מאש בחי׳ הוא עמלק מלטת והנה • היטב ע״ש מעשירות )b שהו המשפע לפסוק כדי יושבין ב״ד שיהיו f הוא דין הפסק כי ־ השלום 
כשי^יכס שפסו שלום משפע וטש ׳ והשלום ההכרעה הכחי׳ שהוא בעשירות מתגבר וע״כ * הקדוש׳ מרגלי ויונים כקדוש׳

י מעשירות
. . כקל^

 א״חז׳׳לכגון בשם הב׳׳י מ*ש הש׳ז שהביא ראיתי כותבי;את אחר ע* אלא עמלק בפרשת אין וע״כ ־ במ״א כמ׳׳ש רגלין בחי׳ האמונה
א; טו לא / מחה; או מלמעלה בה הוסיפו לא א״ח בשם הניא ב״י • עמלק פ׳ יש יעליין ט׳' כ׳׳ס על יד גי טש לגמרי נ י כי י מפוקים

א בה אין וע״נ ־ העשירות הבהי׳ שהיא הקדש׳ מי־גלי יניקה קצת א  כך חסרים וכסאי שמי להיות גרם עמלק הקטת שאמר מפני מלמטה ט
פרשתו לפיכך קטועה מעשת עשה הוא אמר ובירושלמי חסירה־ משתו ־עת בחי הוא ר\קדוש׳ ייל שמתגט והתגטותו ןניקתו ’ ׳ . , . ט״פ•ובאמתכל,

 שיש שם וטש ־ מקומות ככמ־. כמבואר לו לרע כאדם תאדם שלע אשר
חי׳ לקדוש׳ במלטת נח ב א חיל כבסי׳ מפיו בלעו להוציא מרדכי ^ו

מין כי ע״ש־ חיל אשת כתי׳ שהיא חורה מזה ועושה ויקיאע לע  לו מו
בל משם שתוציא כדי שם בגלות ותמלטת י וממשלה מלכות כוונה

ב
בכוונה
לה׳בעמלר מלחמה י*ה כס ישל יד כי בחי׳. וזה שם־ שיש הקדוש׳ (יצוצי

,ל
T

 ויש התגברותו מחמת וכל;ה * תאק השם וכן חסי שהכסא מה הייט
 כ* מדר.דד בעמלק לה׳ מלחמה זהזהבעצמו מסקטש׳ גדילה לגיניקה

 עמו ת׳ נלחם בעצנט בזה כי ■ דד בעמלקדנדר ה׳ חם1ב;הכעצמו.מ
ט׳ שלע אשר עת בחי' לגנמיי בימחהזמו עד . שסעה' ־. כני׳ל ו  וע״כנ

כי עד שלם כסאו שלםוא־ן שנש, שאין א:מר זכרו שאיקנמחה זמן כל ט׳י

 כמ׳ש אמת בדרך ה' ש־גחני ראיתי ת״ל ני עיני ואורו ■ עטל קעועה
א עמלק בס׳ שאין שמה למעלי: יה כס על יד כי בבתי׳ הוא מ״פ ט

ל ד ■ ■ '■ : נ
ם  לציין ובא שנתקן שמה הפוסקי׳ בשם הב״י שכתב אח׳׳כ מצאתי ג

 כמ׳׳ש מנוון ‘ע״ש יום בכל התורה לימוד ישראל כל שיקיימו כדי
 ללמוד דווקא צרכין כי התורה,* עסק במקים. הוא לציון למעל׳שובא

ט׳ ילנים ואדיכת חיים להמשיך כדי התפלה אחר  ממאר כטל־וכן ו
 - : ;ללמודכדל כדי לטהנ׳ני׳ד מביה״ב לצאת צגריך כש׳ע ,נ׳׳כ

 כ׳/א בשבת לציון זבא אומרים שאק מה ג״כ נבון ■עעם;ה
״י טש ובנביא ביזודה קייץ אז כי • •במנחה ^ ׳ ה עעס שם מ

 - מפעירין ואין מעכי שקייין מחמת וה׳קוריןג״כ-אעפי׳׳כ שבב׳ ואת . להוציא כדי משם והתגמותו ע^יידקתו שלם והכסא השם אין נביטל
כ צריכין ע״כ בנביא , עייי זכח׳אצמרי שימש: כדי ממט ה.קדוש׳ ניטצות וכל חיותו עצם נל טל ע״ש כטן והכל * לליק ובא ט  י ׳ :מ
נתבארה או נתבארה לא אס לנו נודע ולא ׳ אי׳ טדע לא כ׳ (הלנה • :זהדוקאכטל ! י. •

ה שג גודל לפי כי תמוה לכאורה כי מרדכי־ בימי רא־ע ה ה) ונאבדה ■ ■ י של יז1^ עו׳ . / , ג
ה לגודל הגדול.עלי׳ קעיגור ית־ו שהמן מאין.בא‘־ הרשעה ושקי • י ־ כ ל ו ט׳ וה׳ בב׳ התפלה כשעת התורה ין־יאת ענין ^ !  ׳ :ו

tT מון של הי־שעת x י ׳ * היא כי *עלי' גדול סניגור שיהיו י־אוי והי׳ ־
 ׳׳ אלול שכוונות )f ס (סי׳ בלק״ת ז״ל רבינו ספתב מה V שחלקת כדי הסוף על הי׳ הס״א שמחשבת הט־אה אך דוגמפו-ברשעית■

שצריך דדך ביס השתן בחי׳ הם אלול טוטת כי ־ הידית תיקון בסוף ובאמת אצלם• דקדוש׳ המלכות שיכבשו כדי המלך אלטת 'אסתר
 * וכו׳ כנגדו אינה והיא זווגו מוצא הוא ועק; • וכו׳ בים הדרך להאיר . מתר המלטת להניא כדי שהתגברו מה מפלתו־וכל אצלם הי׳ דייקא זה

 יצח־ו של הזווג למצוא אותו ששלח בעת לאליעזר אברהם מסר זה וסוד דיקא פ־׳ז ״ המלכות לבית שנלקח: אסתר בחי׳ שזה אצלם בהסתרה
r r o ׳, ׳’ , אלול ר״ת אחריך ללכת האשת תאבה לא ואס לו שאמר וזה • בט דקדושה מלכות ולהיפך י בסוף כאגלגל כאשר העצומה מפלחס 
 נעשה שעי״; אלול טונות ע*י כי ; האש: תאבה הימת הם ובאמצע שבלעו הקדושה ניצוצות כל עמה הוציאה ואז • מאד גדולה עלי׳ עלתה

 ■ דיניה ב:ל להתור: לדל שדמוה הונגילה היינו חדשה תורה מזה ועשו '
xבכ^יבה ק vכי • וקריאתה עוטה

. טסותשסאסתר כלעויקיאנו* חיל בבתי׳ מסיו
- :•מאד מאד ונסתר עמוק סוד הוא כי י יטבvר ,הזאת* מהמעשה ^עשית המגילה היימ חורה זה נעשה אז .*הצק

* א כי • פסוקים ע׳ אלא בה שאין 1אן עמלק nDx אז קורין בפורים וע*כ ן  כי * רייקא ללכת א^יך• ללכת האשה תאבה לא ואם בחי׳ ן
ו כשי' מתקן * פר׳ת המרומז אלול טוטת ע״י בקריאת ומלימין אט החסרון וזה * כטל מפלתו היתת עי״ז אדרבא ן ^
ךxא ללכת תאשה תאבה ואזי ־ דרך ביס המתן נמצא לא וע״ב ־ כדל זו מבאי' נעשית אח״ש,שהיא המגילה  הית כי דייקא• ללכת י

 הדרך נחי בה וה^יר תיקן שבבר מאחר אחריו בדרך לילן ממצה היתה אז כי • עמלק פ׳ שקייין בסורים אלא שמךאע׳׳פ פעס נשום
כחי׳זו יתתsר והמפלה מפלתו־ ר^ע״י  הטתן בחי שהם הפסוק שלזה. בר״ח המרומז אלול טונות בתי׳ שהוא נשלם כאמת ואז • בדל די

ביס , ■ • .• . . י.

<נננ7ע( עי , נונותהק,ושהשכנעז’׳ ^נ טוטת כי שעי vCLחמנ
ה נעש: עי׳ז ־ הברית תיקון ־ דיניה בכל להתור: לדל שדמוה  ע״י כי • ה־אשה תאיה ואזי -־ אליו רצין י

ת פגם בלעו והוציאו כשכתהפך אתי׳כ כי טי  .*אלול טונות ע״י הברית תיקון וע״י וכו׳־ מיצוני נועה היא ה
ק ע׳ש ־ ונו׳ האשה תאיה עי״ז * דרך בים הטתן בחי׳ שהם בית על מרדני את‘ תשםאסתר . ע ,ז



׳ ,1' _
 דייקא ללכת י וני/ ללכת האשת תאכה טי״ז וע״כ * לדךכרל ניס

: ננ״ל דדך ביזי׳ שהוא
ז ^ ד  דרןלוש׳כימע זווג בחי׳ הוא התפלה ppo ני • תפלה בחי' ח

 הפרש אין הגדולים הצדיקים שאצל במ״א ז״ל 'כ״שרביט
 למטתי סמוכ׳ תפלתי שתהא מאמה״ל על דל רביט כ״ש לזווג ה5תא ק3

 התפלה תיקק ועקר • ה׳ יראת אשה בחי׳ הוא התפלה כי • ע״ש וכו׳
 תאבה שעי׳ז דרך בים המתן בחי׳ אvשר אלול טוטת צחי׳ ט״י הוא

ט׳ ללכת האשת ה׳* אתT אשת בחי׳ שטא התפלת ץן5ת בחי׳ וזהו • ו
 אני יודע בפי תפלתי שגורה אס בבהי׳ הוא התפלה תיקון עיקר כי

א ויהי בחי׳ שסא • מקובל שהוא  יוצאת רבקה לדכרוהנה כלה טרם ס
ט׳ מי׳ בתיקונים כ״ש פעמיו לדרך וישם יהלך לפניו צדק הה״ד • ו ) 

 שהוא יוצאת רבקה והנה לדבר כלה טרם הוא ויהי המניסריע״ש)
 תאבה בחי׳ הוא • כנ״ל בפי תפלתי שגורה בחי' התפלה תיקון בחי'

 נמשך יצחק אשת רבקה שהיא ה׳ יראת vשהאשר אחריך ללכת האשת ■
 רבקה והנה לדבר כלה ערש הוא ויהי שעי׳ז אלול כוונות ע״י רצון בה

 כמבואר בפי תפלתי שגורה בחי׳ התפלה תיקון בעצמו וזה * יוצאת
 ונמשכת הולכת התפלה בהי׳ שהוא ה׳ יראת שהאשה כנ׳ל בחיקוני׳

 יכל ■ מקובל שהוא אר יודע בפי תפלתי שגורה אס בבתי׳ האדם אחר
 וכמוששייסשס • דרך בים הנותן בחי׳ שהגא אלול טוטת ע״י זה

 להאיר צריך כי • פעמיו לדרך וישם יהלך לפרו צדק הה״ד בתיקונים
^ בחי׳ התפלה בבחי׳  ה^-לה שתהי׳ כד אלול טינות בחי׳ שהוא הד
ט׳ כפי תפלתי שטרה בבתי׳ בראוי  ■ כדבר כלה ערס הוא ויהי בבתי' • ו
ט' יוצאת רבקה והנה כ • גנ״ל ו ע'  בחדש הוא התפלה תיקון עיקר ו
 התפלה תיקון עיקר כי ־ ותחעניס בתפלות ישראל מרבים שא; אלול
 ללכת האשה תפנה שעי׳׳ז דרך ביס הנותן בחי׳ שהם אלול טוטת ע״י

בחי׳ שזה יוצאת רבקה והנה לדבר כלה ערם הוא ויהי כפי׳ שזה אחריך
קן ■ י . :כנ״ל התפלה ת
 ללכת התפלה שתוכל כד בח־׳הדרךבהתפלה להאיר צריך ^

חן הישר בדרך .  ליםPTל ומשם • ישראל לאק לאק מ
■ דייקא דרך ארצס• דרך אליך בנחי׳ויחפללו קדשים ולקדשי ולביהמ׳׳ק

ט׳ לא״י לילך צריכה התפלה כי  מרקיע גאת׳כ לשמים: ולק׳׳ק־ומשס ו
 להאיר צריכין וע׳׳כ ־ למקומה ופעלה שתלך עד לעולם ומעולם לרקיע

; נכ׳׳ל דרך ביס העת| בתי׳ שהוא אלול טנטת ע״י הדרך בחי׳ בה

ה ז  מאיר הדדך עיקר ני * התפלה כשעת התורה קריאת בתי׳ ו
 זת שם על כי הדרך* את מאירה התורה’i״ התורה ע״י ’ -

 את להם להורות כ׳יש .*הדרך את לט מורה שהיא ע״ש ־ חורה נקראת
ק ש ילכו אשר הד בחרתי• פיקודך דרך וט׳• ארון מצותיך דרך וט׳־וכ׳

ט׳  התפלה בשעת שקורין התורה ע׳י וע׳ב מעם,* דרכי דרכי׳ וכתיב ו
 התפל'מקובלת א;י1 התפלה: בבחיל דהייט ביס• הדרך את מאירין עי״ז

 ויהי בחי׳ שזה מקובל שהוא -אני vרv בפי חסלתי שגורה אם בבחי׳ ^
 יקראו ערם והיו בחי׳ שהוא יוצאת רבקה ור\ה לדבר כלת ערם הוא

ט׳ אענה ^אני ׳ -  כוונות בחי׳ שטא הדרך. בחי׳ מאירה החורה ני ו
את נתקן וע״כ י התפלת בבתי' אלול  בשני התפלה בשעת התורה יןי

 שהם ימים.האחרונים בארבעים משה וירד שעלה הימים שהם ובחמישי
 לוחוח שקבל היונים באלו כי * כשרז׳ל אחרונות לוחות לקבל אלול :ימי

אמיוטח ‘  כ״ש אלול כמנות שהוא כבושה דרך משת עשה אלול ימי שהם '
 ני וירד• משה שעלה הימים באלו בחורה קורין וע״כ ׳ במ״א ז׳ל ?ביט .
ישיאל שהלט בעת נתתקן וה׳ בב׳ התורה קריאת מיקר יי׳ • כרל בים הדרך להאיר כדי הוא התפלה בשעת הסורה קריאת מיקר י ,

ג הלכה קה׳ת הרכות א־ח הרכות למוטי

 הדרך ת«קון עיקר כי * כנ״צ דרך בחי׳ תקון בשביל הוא וחמישי בשני
 יי תנחה בהתהלכך בחי׳ וזה • דרךכנ״ל מורה שהיא התורה ע׳י הוא

 ■ חמו וט״כ נתייגעו תורה כלא בדרך ישראל כשהלכו וע״כ • וכו׳ אותך
 * ננ״ל דרך בחי׳ מתקטס התורה ע׳י כי * התורה קריאת דייקא אז

 אלול בימי משה שעלה בימים התפלה בשעת התודה קריאת תקנו זע״כ
 כווטת בתי׳ להמשיך כדי •י כנ׳ל כבושה דרך ועשה התורה את לקבל
 התפלה שגורה אס בבתי׳ התפלה שתהי׳ נדי ביס הדרך להאיר אלול
 והנה לדבר כלה ערס הוא ויהי בחי׳ ש־ץא מקובל שהוא אני יודע בסי

ח׳ יוצאת רבקה  * חאשה תאבת בחי' שזהו אענה ואני יקראו ערס ב
 קריאת ע״י שנמשך אלול ועת ט ע׳י געשה שזה וכו׳ ללכת רבקה שהיא

• ;כג׳׳ל וכו׳ וחמישי בשני התורה .
י 1  הצ׳׳ל דרך ביס הנותן בחי׳ אלול טונות בבתי׳ הס וחמישי שני כ
 מיס בין מבדיל יvויר המיס ■בתוך רקיע יהי נאמר בשני כ׳ י

 בחי׳ אלול כמנות תחתוניס-וזהבחי׳סוד למיס עליונים מיס בין ,למים
 שאול ואציעה אתה שם שמים אסק אס בחי׳ ע״י שנעשה מ״ל דרך
 האללו שטל עליונה יוד בהי׳ הס שאול ואציעה שמים אשק אס • הנך
 שמהם דס״ג וה־רוק דקס״א. שתס׳בחי׳מגול האלף שתהת תחתונה דוד'

 . משה ה׳אל ויאמר במאמר וכמבואר בכוונות צתבואר הדרך בחי׳ נעשה
קיא תסי׳ תצא כי ובמאמר קיעיח״א>4ו׳ (במי' יהושע את ׳  (לק׳

 מים בין מבלין! ויהי המים בתוך רקיע t׳׳ בחי׳ וזה • היסב ע״ש ה״ב}
 עליוני' כימים • כמובא-בחיקונים אלף תמונת סוד שוהבסי׳ למיס'

 יוד כחי׳ הס חחתוטם מנמם * האלף גג• חסל עליונה יוד בחי׳ הס
 בחי׳ למיס׳מא מים בין המבדיל ורקיע • האלף גג שתחת תחתונה

 בבחי׳ שהות דרך ביס הנותן בחי׳ וזה • כידוע האלף שבתוך f הוא
'העולם• בריאת עירן שזה כיס דרך נעשה שעי׳ז למיס מיס ק ג הבדלה

ק שמיס נעשי f עי כי . א ך' בחי׳ כי ״ ו ר׳  התטבת דרך כחי׳ שהוא הד׳
 העול׳ בריאת עיכן־ זה הנך שאזל ואציע׳ אתה שם שמיס אשק בחי׳אם

 , עירן ^],העילסמתקייס־כי זה ובלא • לעולם קדם תשונה כי :וקיומו
 בכל ית׳ אונמ דמ^־להביר • לי׳ דישתמודעין בגין העולם בריאת
 'שיום נמצא ׳ הנך שאול ואציעה אתה שם אסקשמיס אם בבתי׳ מקום•

א שני כנ׳ל• בחי׳אלף אלול כוונות בחי׳ שהוא דרך בים הטק בבהי׳ מ
ס המיס בתוך רקיע יהי בחי׳ שר\א . • . ט׳ תבדיל ד י; :ו  הם ודגים • לתיס ברכה נאמרה בחמישי כי חמישי יום בחי׳ ■ וזה ן

עיקר כי * וכו׳ לרוב יידט שנתברכו יוסף של זרעז בבחי׳ י . ־
ם המאיר הד׳ר׳ך׳  הואכ?חי׳.טמף,שסאבחי׳שמירתהבדת הנ׳׳ל ט

 נאונר ®עליו סוף ים רןיטת עיקר כנ׳ליוע׳כ ביס הד׳ר׳ך׳ מאיר שעי׳ז
• החובפבשדח*ל1ראהזינסויצי הים כ׳ש יומף ע״י הי׳ דרך ביס הטחן

 כנ״ל דרך ביס הנותן הואלתי׳ שעי״ז הביית שמירת בחי׳ הוא יוסף כי
 ע׳׳י דרכיך ביס בחי׳ * בים ד׳ר׳ך שנעשה י״ס רןיעת בחי׳ הוא שזה

 בחי׳יעקב ע׳י נעשה הדרך לה-,כי1צ ויוסף יעקב בני עמך בזרוע גאלת
 , יוסף של זרעו נתבדט וע״ב . • • בדל הברית שמירת בחי׳ שהם ו:וסף :
 עיקר כי * חי ונין מכל יותר ביס דק־ להס יש הדגים כי • דגים בברכת ,

 והדגים * שס מובע יהי׳ בי ביס דדיך לו אין חי מין וכל כמים• ח־ותם
 וע״כ שס• והולכים שחיים בים לרך להם שיש נמצא י שם חיוחם עיקר

 כחננישי כנ׳׳ל־וע״ב דרך בים הנותן בבחי׳ שהם דיוסף זרעא בבחי׳ הס
 בי ־ בכתובות כשרזי׳ל נישואין בו חז׳ל תקנו לדגים ברכה בו שנאמרה
 דרך בים הנותן בבחי׳ הס ישראל של דהיינונשואין דקדושה■ הנשואין

בו ונאמרה הואיל בחמישי נשואין תקט• ט*נ ♦ הנ׳ל וביט בדברי כמובן
ברנה



ג הלכה קה־ת הרכות א־ח הלכות ליקוטי
! ס ח ־ג■0מי5 מ מ מי׳ to גים7 כ ח״ 6שמ מס!) זיפא ב  הס״ז נ

ת תיקון בחי׳ שהוא רך1 ■ביס . :כרל זקחשה נשואין בחי׳ הנד
כזוגות ברף' שהוא דרך בים הנותן בבחי׳ הס ■וסמישי ששני ■

כ אלול' ■ ע'  האחרונים ימים במ״ס וירד משה עלה כהס ז
 קבלת בשמת משה ששה שאז אחרוסת לוחות לקבל שהם־ימיאלול
 אלו בימים זפ״כ דביסדל• בדברי כמבואר קנ׳ל כנושה קלוחושד׳דן'׳

 כוונות להמשיך בדי התפלה בששת ־ בתורה קורין דהיישבשני^זחמישי
 ה כנ״ל התפלה תיקון פיקר שזה ביס הדיך להאיר כדי אלול

 במדברשלשהימיםבלא ישראל כשהלכו משאדז׳ל בחי׳
הי׳ ' . ה' ד ם' תו טי  בב׳ החזרו: קריאת תקש זה ובשביל עי

 כי ׳ תורה בלא ימים ג׳ ילכו שלא הקפידא ופיקר ׳ לפיל כמובא זה'
^ תיקון בחי' בשביל הוא התורה כךיאת כייקר ד  התורה פ׳י כי ־ ה
ר׳ן' מאיד  שהוא משולש כבחי׳ הוא הדרך בחי׳ תיקון ושיקר כנ׳ל־ הד׳
 זעיקר ־• זאמצפ ושמאל ימין בחי׳ הס ימים כ׳ כי * ימלס שלשה מזית

 בבח̂י ושמאל ימין בין בחי׳ממוצע שו»א בבחי׳המכדיפ ?ךקזןהדק־הוא -
^ זה כי ׳ זשגגאל ימין תסורו לא תלכו אתכם צויתי אשר הדרןי <בכנ  טי

ק ק  אלףהנ׳צישר^אכת׳׳ ההבחי׳ ושמאל' לימין המץשלא׳לכשזת ח
א האלף שבחזן f והוא וק־' שאול ואציפה אתה שם שמיס אסק ■אס  מ

 זזה • משכיהם וכלול תחתונה ליוד פליונה מד בין שמכדיפ הדק־ מי׳5
 תמיד השי״ת את למצוא שנוכל אלול בחדש משה שעשה בחי׳הדק־ מיקד

rro^pת שאול ואציעה בבת־' הן שמיס מסק אס '׳r שכוסה מי יש כי 
 תזסה הוא דייקא שמיס׳ושם אסק ■בחי׳ ש־^א עלייתו ש״י מהשי״ת

 מהלזץ תועה הוא נפילתז שע׳י להיסך דש • הדדןזשוכתבהשי׳ת נק
ת' הכד חע שונ  ימין לנסות לבלי ע׳הששהדרךכסשה זמשוזדבינו ,ז

 משה כי ׳ הממוצע הדרך אל הישר הדרך אל בכל להשיב̂  ישמאל
 P ׳ הדרן p יספו לבל ישיס דדך זמורה־אותם לשניהם מאיר ידמכו

 נרי ח׳ז הדון P יחסו לבל ׳ שמיס אסק אס בחי׳ אמנלה קמולים
te p c s i r 'f e ע מלי׳  ־אסאסזקשמים בבסי השי׳ת את ימצאו ׳6ז

ה' שס ת  שנסא לאוק אפי׳ fp להיידדים גס מאיד משהלבינו •יוק א
ס להם בס ׳ דרו עתידות בשאול זהס מקדישתס■ מאד הךבי ש מ ר ^ ■ 

 הוא בייגסשסנמצא לבלישכתובהכרי הד׳רץ׳ מ׳כזמזדהלהסאת
 פיקד הדצ׳זזה תנא כי במאגנר וכמבואר דק־ ש^ל במזי׳זאציעה ינז׳

 זתחתזניס עליונים p לשמנאל ביןימין מטייפ במי' שהוא סדקי בסי׳׳
ל ודקך בתי׳ <פ׳נ ׳ xהי pלהד סלם להשיבם לשניהם מדשלמז  ^ו
ה ש ה מתלת שכ^ל אלף שסואבהי׳ ^ ^ד  קסהתזנה מקוד׳ פלזג׳ נ

ל זואו:מאמע! ד כ ׳ מ מ׳ ה ז ר  בחינותיה כל כנ׳ל דוץ בחי' שהוא ^
pא̂  דיהיב ש׳ס)בדיךד*ונא שלששלשממ׳א[שכת בוא '  סליתאה 1

ס׳ קליתאה ע על קלישאה ׳וס3 קא ימ״ב ׳ ו  י^אלשא£ה סשהלס די
ס׳ כי נתייגעו״ ®דה בלא .מיס ד מ ^ לן לי א ״ א ס מי הי ש  ׳J כי ^
ג ומין במי׳ בם ורם ^ ו ל א נ ^ א הדוךופיקר כללמת בסי׳ שסא ז  ס
ד t יזם בי o  * p fe דדן בתי׳ פינך שזה ממוצע בהי׳ ^  שלא הי

ת ז א ז^ז&לכנ״ליופ־׳כ לימין ^  שהוא חודה בלא ימיס ג׳ להיות א׳
־ בקי׳ ק נו' ימים שלשה דד׳51 שעיקח מ  קריאת תגך זש״כ * כג׳ל ו

:התורהזכנ׳ל _
ק אין ך ס משלשה בנזהוה בסודה נ סי ק שהם ^ אל אי כ ^  י

ת . א רי ק ד ק עי ס ס׳ םונן ס מג׳ ח חו פ א ר קו ם אי ד ת א ע  ק
ץ' ר ד ה מןי׳ ־ אז ה ל ל מיי אג מ ק בחי׳ ש^א משלשה שלזאכלדל מיי

ק בחי׳ שסא . ;זסנ׳ל ׳ כמובא ישראל לי כ
ל ך3ד ־ צויתי מנורמס ואס הסוו־ה <רפ ח ^ ג  בלק^ז זכו׳ ל

ה ״ ׳ ' ד ס ה ל כ ש ע׳ ד ׳ : סי׳

בהי׳ הוא התפלה כי ׳ התפלה אחר התורה ק־־יאת בחי' א
 רק מתנהג שהכל הרצון את ומגלה שקוראת קודש מקרא ‘

 צהשי׳ת מחפללק ש^ו בזה ני ׳ כלל הסבפ חיוב שום ואין ית׳ ברצוט
 ׳ מה זטוצא ומזוני חיי בט ורפואה ופרנסת מסר על כמן דבר כל על

 סשבע חמב שום ואין לבד ית׳ ברצונו דק מתנהג ^כל מראין אנו קי:
״ סי׳ במ׳׳א וכמבואר ׳ השבע משנה התפלה כי כלל־  שהתסלה נמצא ז
תי' קודש מקרא בבתי' הוא  ית׳ ברצוט שהכל ומגלה ש^רא שב יום ג
 והמוסתים הנוראות האותות כל גס כי • כלל פבע שוס ואין לבד

 ישראל כל לפיני משה עשי: xא הגעל והמורא החזקה היד הגדולי׳וכל
ל ס־ זכר הס קודש מקראי שובים הימים מ  תפלה♦ פ״י דק היי הכל ל̂י

ה יבינו מעה של האמתייס המופתים כל כי  האמת נביאי ושלכל ע׳
 תפלח ע׳י הס בולם הזה היום פד יהסxא הבאים האמתיים <צדקים
 בדברי וכמובא דפביד תפלההזא מתדפבידע׳י שע ואל כשאדז׳׳ל

סי׳ רביט )  בחי׳קדושת טיקר שא שתפלה נמצא ־ ת׳א סיpלי סע) ^
ס ס ׳ מצדם ליציאת זכר ש־.ס קודש מרךאי ק׳  הנוראות להאותזת ז

ס יו׳׳ס בכל הש״י שפשה f הנ״ל בהתו' כמסאר זז׳ ^ c קודאין הם 
זאת קדוש׳ שקר כל כי כנ״ל* לבד ית׳ צזסx דק מתנהג זמגלין
p התגלות שהוא x נעשה זה כל ׳ הנוראים והמוסתים האושת עע 

 בחי׳ שהס אבק תלת כעד ביום הס^ת ג׳ הם ופ״ל כנ׳ל״ תסלה פ״י
 שהו אבות ג׳ בנגד הם רגלים שהג׳ יסxבס כיתפזמובא שלשדגליס

כ שהם ביום ג׳תפלות בחי׳ rp אבית שלשה כנכד ג' x אלו תפלות ג׳ 
 ומגלה שקייא קידש מקיא בחי' יו״ס בתי׳ כזא כתפלה בי כשח״ל*

 כלל הסבע חיוב שוס ואין לבד ית׳ ^צונו רק מתנהג לxש הרצת את
r הרןיא׳של הנ״לפכעדקל בהתז־ שס מכואד כנ״ל״״אבל r שקורא 

p את ומגלה x שאגת קיל יש כעדזה ׳ לבד ת׳’ ברמט שהכלמתנהג 
 חכמתס ס״ס בקולם שאגים זט׳־שהס זשורפי׳ הדודסיס ההיזתדעות

פ שהבל ^סההמונזסס ש המבע מ׳ פ״ ס'  ולזהצדכיןחכס ־ תעז
x*שמכל גדולדקדושז j כלxלשרש צוסת xמצדן כחי׳ שהוא צק 

תלקה משה הסתל^ח בתי׳ דדפוזק ^צוןשהואבש׳רשא  שנס
 r היסב כלזה ס״ש שס־צוסתזס׳ רצון בתוך

ומגל׳ ^ראת התפלה התסלה•טTא השרה גךיאת בתי׳ ,ץךן 3
p את י ‘ x רגליס ג׳ בחי׳ שהם התסאת ג׳ מגד אך ״ כנ״ל 

 שהס הרל־ רעדת חיות P זה כנגד ׳ מרצון את שמגלים קודש מקראי
 שהקן תפלות דג׳ קשזגא שהם בתיקיניס מדכא רשת חיות הג' בסי'
 ולמ^ן שבתפלה־זיחע זחת המחצית בל כמשק ׳שמשם נץ תנגוד כלב

 מכסי׳תר{ fXTD ^תסלה זחת המחשסת כל שעיקר ז״ל רבים בדבד
ר וא' אח־ שלכל אמונה ופנס זאפיקודשית )  הכשדיס ׳#ש־ם אפי׳ ׳

 הפילושיזי^ של החברות בדרט הולכים שאנס עם והמון קצת
ש ׳ זסאפי^רסים  קצת בהם קxו אמונה בלבלי להם אספי׳כחבס'

 התגבדו׳ געזד׳וכו׳תצריכק תשאת ׳י ע שטלםך בלבם אפי^רסית
 ^דליכת זכלכזלי הכפידזת ולנסר לגרש גדולים מיםמ־ח פהדשו גדול

ש' כמשך זה ז׳ל) רביס מל היו בשמזודח וכמבואר מלבם  הג׳ מב
שהחפאתמ׳ל' שהם הדל דעות חיות קול הם כי קסדזגאמל בחי'

 שהסשאגיס השבע חכמי סל כסיחח בסי׳ שהס =דשתמ׳ל החיות
 , זכדל ההפלה קול בחי׳ שהוא וו׳ס̂  הקי־יאה קול כנגד בקולם
ס זה ובשביל אי שאגת קול להכניע כדי התפלה אחר בתודה ^

V רעות הידוע bp שהם סירצודה x תירתע ׳ מובע חכמי שהם
א  ה^מזתלשיו־שישד^^ כל לקשר להבת שיש דקדזשה בחי'חכמה ס
p דעוזא בחי׳ x x בי התודה• שורש ששם ccn ממשכת תיוצא

משס הוא גשמ^ ®זדש עיה דכיס משה ע״י בשסעות שניתנה
I ־ רעוא



ד הלכה קה׳ת׳ הדכות א׳ח• הרכות רי^טי
דגמהדססהואנלליוס ׳וע׳כנםחלקנשמחולשם־ דשאדדעוין

 וח1כשכזצ קתזרה דחגה זט״כ ׳ החודה^שהרובחי׳רטזאדרטווץ
א זקן כי • כשה״ל סקן להם נדמה אז1י  דעוא כחי' pהרצ מצח כחי* מ

 גתצא הנ״ל בהחו׳ כמבואר דקדושה̂ 1ה כרד* ט״י שמתגלה דיסווין
 התפל׳׳ בתור׳אחד קוראי,; •וט״כ שברצונוח* דצין שדשהמבחי׳ שהתורה

שבהתורהמ״ל מ׳  הואפ״י רטוח החיות קול שלהכניע כיזהובחי׳
 rw כברצומת לרצון הי־צק לשורש הרצונות כל שמקשר לקדושה חכם
 דקדושה חכם בחי׳ הוא התור׳ בי ׳ התפלה אחר התורים רךאת בהי׳

 כג׳ל התורה שורש שנושם שכדצומת לבתי'•רצי; הרצוטת כל שמק^
 חכמיהטבש שהם דטוש החיות קול זטפליןוגתבטלין דטי׳זגננטץ

 את יומגלה שקוראה ח״ט בחי׳ שהוא התפלת של הקריאה קול ■זנשמט
ל׳ הדצק  קודאין ט״כ ׳ התפלה תיקון הוא התור׳ שקריאת נמצא כנ׳

 פםוקי׳ משלשה בפחות בחודה קזרין אק זט׳כ התפלה' בשטת בתורה
 את שמגלים דגלים שלש בחי' שהם תפלות ג׳ כנגד גברא זתלתא

J כנ׳ל הרצון לשורש הרצומא כל שמקשיש כפורה ט׳י שתקונס קרצק

j ־• דצזןדיקא זה׳שהםימידצון׳זמי בבי באזורה קוראין
 הרצון הארת לגלות בשביל הוא הידרה קריאת ipT כי

 הוא זה' בב׳ שמאיר הרצון הארת טיקר כי ׳ זכג׳ל התפל׳ ע׳י שנתגלה
 בחי׳ הזא <ה זכל כשח״ל׳ האחרוסת לוחות לקבל wמשד טלה שבו מחמת ■

ל  הפבט חכמי של הכפיתת להככיט דהיינו ׳ הג״ל ׳ בתו אד המס מ׳
 האמת‘לגלות הקליש׳ האמזנ׳ חיזוק דהיינו הדצק התגלות זלהגכיי• ׳

 בהס שלזבל האחחשם ימים לבד־כי«״ם ית׳ רקכרצוס מתנהג שהכל
מראשוני׳ כימים זס׳ זאתנפל כשוק׳ל הי׳גדצק האחרונות הלוחות משה י
 הי' אמצפייס מפתה אמור בר^ן האחיורס א,ף בדצו; הראשונים מה •'
 שפבח הפנל חסא מחמת הי׳ זה זנל • הרצון היפך הוא כעש ׳ בכטס ׳

ק מתנהג שהכל האמינו שלא ביצו; וכפח 5ע"  לבד ית׳ הפשיע ברצונו י
 שנין הי׳ שזה להמשיך שרצו ממקום כחות להמשיך זרצז בפ״ז זטעו

ק קנס סא הפנל שהפא נמצא • שלהס זחת העסדוח  בחי׳כפיחת הי
שודסהי׳כלככנ״דותנףקדדס ׳ שלהכמיהשגפ  כיבדותתהרא

 התגבד פ׳ז של כיצתמ־ זגתבשל מפת אלו בדזחת שלהס׳וטכשיז הפ״ז
 כפיחת שמכנימין הטבפ חכמי של כקידות שתם פילוספיא של r^נה

 חכמי של חכמתם שורש כי ״ א' הכל זבאמת ׳ הדסה חכמתם 'פ1ג
 שמזח מפלי גדולים מכשפים שהיו מצדים מחישומי כמשך הסבפ

 יסוד זע׳כ * השבס בחכמת גחאס חכמות גס ידפו ועי׳ז ׳ סשומאה
 בספר׳ כמובא מהם גמשך ’ שבסולם החכמות כל של זסיקר ושידש

 חכמהזוהיזאצלבר^סזאצלמ׳סומימח־יס• שתחילת המחקרים״
 ל^מידסד מאומה p ׳ לימדם שבאה סד לאומה מאומה הלכה זאח׳כ

 הדמה חכמתם גדשת כלידיס להיות י^אל מי נם התמיא שבעז״ס
סן הימים עז^וות״(ומזב משני האדם את הפדרךת  הכישוף חכמת ס

 שאמח וספדי׳כדדיל ושדים סשיף זמזכיכי מתלוצצים שהם סד לגמח
 ושדים ןז5כי מסמיTמס לאין מפשיזת הרבה זזהדשים בגמ׳ מפורש

 הכלל נמק־מהסמ״ל)׳ בעצמה הדסה חנמתש כל גס באמת אשד
ל  סגס בחי׳ הוא הכל הסגל זחשא הקודמים הדוחת של ע״ז סרר ^

 משדכת ס״פ הכל שודו ואומדים כרצון שספרים הגבש חכמי של הרסן
 האמצסים ימים החרבסיס הי׳ rזעי * f ח השבש חיוב שהוא מחאת

 משה המתיק אזדכגימיסהאהחניס אבל מפסושסאהיק־חדצק״
 הכססזצמ־צההשי״תלישיאל״וע״כהס׳מירצון'כיבהסהזרמשה '

 בחי'סגס שיזא הפבס שלחכמי כפיחת והכני® כח}ון זהמשיןהארח
ל מא7 הם וש׳כ ■ הדצק הארס והמשיך ״ אלו בימים שתיקן כנ׳ל ^

יח
x טלה שבהם מחמת דצק ימי שהם ■זה׳ ב' בחי' זוס • רצון ימי n 

 הרצו! 0סג שסא הטגל חשא של התיקק שהם אחחשת למזות לקבל
א התורה קריאת סיקר כי ׳ בתורה בהם קוראין זט^ ׳ כצ״ל  בשבילי ס

:ככ׳ל התפלה ס׳׳י שנתגלה הדצק התגלות להגביר
n ד i l הקריא׳ התור'שאחר הגבהת בחי׳ ^  התור׳וס׳ את מגבי

בהתז׳ מסאד כי גכףע־ כ״ש קרים בדמים לקנותו זנוהגין
 ח״ז מתגבר הרצזךלססמים לשורש הרצוטת כשמקשחןכל שאפילו הנ׳ל
 קס־ים ואזי ׳ הדחן שורש שהוא ד\צק מצח בנגד הנמקשהוא מצח

ס/ הטבס חכמי של זחת הדטזת שהם דטזת החיות קול זמתגבדס  ז
 הנחש של־מצח החיות מוציאק צדקה מצות ס׳י כי ׳ צדקה pצרי זלזה

פ׳י ׳ שלימות בהם שאין המד מזקני היותו שיונק  מוציאין צדקה מצות ז
 הקריא׳ קיל נשמע זאזי הרצון מצח התגלות זמתגבר זחוזד ממס היחת

שכלזה זכו׳ הרצק את שמגלה ׳ שלח׳ם ס ׳ היסב ס׳  מצות כחי׳ זז
 קראת אחר כי ירךים׳• בדמים אותו ש^נק ההוד' ךיאת5 אחד הגבהה
ק ׳ הרצק לשורש הדצוטת כל את שי׳ז מקשדין שאנו התור׳ ד ק פ ר  צ
 את מנסהין זכשבילזה ״ מ״ל זכו' הנחש מצח ק״ז יתגבר שלא קיקק
 ימנל התדות מכל שכלולה התור' את מגכיהין שאס להידות ״ התור'
 כי להש׳י' למטלה מגביהק אס הכל ׳ שבטולס החכמות זמ;ל הימים

 ׳ הקמשה חורתיכו זאת כי ומסידין קיראק זהנל לטס הכתב מראין אט
 הדצק ששורש זלהוודס זלהודיס לידט וכד משח שם אשי התודה וזאת

 מצח זלבשל ולסקור להככיש מהש״יבפצמו הוא התור׳ שהואשויש
 א ס ההגבהה כי • f ח בפצמו הרצון בשורש זכפירה סגס שמפיל קמזש

ך; תיג ^ סז די ד ל' הרצון פגם שהוא הסגל חשא לפגם נ ״  זח שפל מ
 ^פרז מחמת עליז כבדם הי' האחושיכי את משהמידז כאמרדשק•

ס אנו זפכשת שאח׳ל' זכמו ברצק ס הסוד׳ זמגביהיס זאת מת^י ד  בי
 פל שאממסידח נמצא ״ הש׳י מאת דתכה שהתור זמודצק זקזראין

̂א כדצק שורש ן אס ממילא זשי׳ז ״ מחש׳י א1ש? התור׳ שר ^  כל מ
ם׳י סדצון לשורש הרצוסת תוי׳ כי  מצה לשורש הרצונות כל מקשרם ה

 כנגד הוא המגביר. שהוא ם״ת הגולל זש׳כ : כנ׳ל התור׳ שירש שהוא
 ידי של בי ״ החזר׳ כלקייאת של התיקק הסיקו זה •כי כשח׳ל גולם

3 חה ׳ כרל הרצון מצח ין ומכל כנחש מצח ק מכביש ההגבה p x בש״ע 
 הכצעת עיקר כי ״ יקריס בדמים הגבהה של זאת מאה לקסת שסהגק

ל צדקה ע׳י הוא הנחש מצח  מצוה בפד הרבה ומסן נותק וס״כ * מ׳
 שזהו הנחש מצח צדקהשידזממישין זאת׳כיהממזןשסומיןשאבחי׳

:כדל התודה הגבהת מיקד .
H ה A SI לאחד זה׳ בב׳ חשרת לגזור שסהגק מה מסאדזמזבן 

 באז ח׳ט שמחת מחמת שמא שהששס זאיתא ״ ידם
׳ סאת חששה חלחסש ^זזד שייך איך ולכאורה * ידו חשא איזה

שמחים קחשיס וישראל ♦ החוד׳ ק סאמצוה ידש שמחת מלא
ק׳ ה מדפ ב ףיו ביג  ממצרים והוציאמ זנפלאות נסיס עמנו שפשה אז

חל וקרמו מתור׳ את לש ונתן הג מז  טוניס נמזשאגזאומיי׳בימים ^
 חששזזאששמא לחשוש שייך זאץ • אחהבחדתסמבלהטמיסוכז׳

ח לידי באו חז שיקר כי ׳ היטב מם.זר הנ׳ל פ״ס אן־ * 1׳חטאעי׳ז מ  נ
 ♦רחץ פשודו נקם חזה ט צדק בחי׳ישמח היצזן התגאס פ׳י צמנץ יז׳ש

 ל1ק שחס הנ׳ל ת6ת הוזזת ךל5 יש אבל ״ הנ׳ל בה®׳ כמבואר ס׳1
 ״ ח״ז יו׳ש של ראהp קול כעל להתגבר רוצים שהם העבט חכמי

t שממת ת3פי״זמ חיו מחגבריס זכשחס f f ש כ״ששס  אחר ש׳ב * ע׳
רל ה הז ש ר ת מזז ^ ח׳ו בדז הג אי של ק ש ^ ס א ש ל ״ ׳ז״ ^ ז ז  ט

 דקדשת ששדא שמתגבר זתיכף * אלקים ששח זה עומת ל זה את כי
ה מד ס־ ק •וכל הס׳א מיזג M התנגדה ולא הקדוא׳סה שזיהה ז

ק , חד



ו הלכה קה׳ת ;הלכות א״ח הלכות ליקוטי
̂תגבר כשנגתחילין תיכס אכל נחים• הם גס *p • ר^צון  הרצון לגלות לר

 הענין כי ־ כנ״ל כקולם לשאוג ומתחילין להסגכר הס גם אזימתחילין
מתחזק אזי להתגבר מתחיל שכשאחד הנלתמיס אדם כני שכי כמו תא

 שמא יו״הו אחר מתייראין אגו כמ״א־וע״כ כמבואר ביותר כנגדו השני •
 שבא יו״ת שמחת מתוך שמא היינו ;פגם איזה בא יו״נו שמחת מתוך

ו/ של הקריאה קול ע״י  איזה כא דייקא טי׳׳ז שמא הרצון• אא שמגלה 1י
 ירש שמחת עיקר שזהו הרצון התגלות התגברות מחמת ני * ח״ו הנס
 רעותעד החיות כנגחקול התגבר זה שמחמת להיות יטל • מ״ל

 מחמת כי העכע• חכמי מדעות שנמשכת ח׳מ רעה מחשבת איזה ש<גנס
 גוזרין אנו כג׳ל־וע״ב כנגדם הס החגברו יו״ע של דקדוש׳ קול שהתגבר

 קכלמשה שבהם רצון ימי הס כי וה׳׳דייקא יו״ע־ב׳ אחר זה׳ ב׳ חמנית
 ע״י ע״כ1 ׳ כדל הרצון פגם שהוא העגל חעא ותקן האסרונות לוחות

/ שמחת וגתתקן הרצון הארת מ׳תגבר זה׳ של.כ׳ תענית ו  שנמשך י 1י
̂ל הרצון התגלות ע״י  הקדמוני מנחש יניקתו הנחש מצח עיקר כי .•כפ

 שהוא טו״ר הדעת עץ אכילת שהוא אכילה ופגם חשא ע״י ,שהתגבר
 וע״נ • כשרדל כעיקר כפר f אדה כי • העבע חכמת התגברות כחי׳
 בי ^צון■ הארת מתגבר ואז האכילה פגם מתקגין ור\ ב׳ התענית ע״י

 שהוא העגל חעא תיקון בחי' שהס אחרונות הלוחות משה קיבל בהם
 שהתפלל משה תפלת שהוא ויחל בהם קורין וע״כ • וכנ״ל הרצון פגם

 והפכז הכעס ביעל שעי״ז העגל חעא של אף והחרון הכעס להמתיק
 של מדות עשרה שלש בחי׳ שהוא בעולם הרצון הארת והמשיך לרצון

 של מדוח יי׳ג ני • התענית ביום אותן שקורין אז לו שנתגלה רחמים
 דיקנא תיקוט חליסר כנגד מדות י״ג הס וע״כ • רצון בחי׳ הס רחמים
גס ; כדל הרצת מצח מתגלה ידו שעל דקדושה זקן בחי׳ שזהו בידוע

חי' צדקה* בחי' הוא התענית • בהתו׳ וכ״ש • צדקתא דתעניתא אגיא נ
 מצח עיקר,הכנעת הצדכןה וע״י : * ח׳׳אע^יש בליקועי דרשו(סי/ל״ז) .
’ ע׳כמתעניןאחרמ״עונכ*ל» ̂ימתש* - . ’ ׳ ־

ה׳); הלכה1כפיי נשיאת בה׳ נכללת ק■ הלחה התמיה ר\׳יאת (הלמת

ה י כ ל ■ ■י :ח׳ סי׳ בלק׳׳ת יעכתה תקעו התורה ע״פ ך ה

ה ^ ה קורה 'כסמ־; ■בצסר התורה קריאת כחי׳ ^ ^  בניגון צ
תיקון שאז וידע כשבת הוא הרןריאה ועירץ־ ובעיעמיס*. ,

 עמדו * ימים ג׳ מים בלא .כשהלט.ישראל אך לקרוקבתורה* השה
 ימים ג׳ יעברו שלא נדי וה׳ בב׳ הקריאה ותקנו שביניהם הנביאים

 בגמרא בדרדל כמבואר‘במנחה ,בשבת תיקון ועזרא תורו:,* כלא
'׳• ׳ V,׳ V יפזסקיס*'■ ׳, . ' ״ י

 כי * תורהבשידל ניתכה שאז בשבת. הוא בתור׳ הקריאה עיקר
 שהוא הקמש׳ האמונה בירור שעירך־ הנ״ל; בהתו/סקעו מבואר

 תלוי׳, שבזה שמבררהמדמה הח:בואה ע״י . הוא העולם חידוש אמונת .
 ע״ימשהלרוח■ טלם זכו שא; תורה מתן כחי׳ וזה • הקדוש׳ האמונ׳
 אמונת אז שנתגלה להיינו * ונו׳ העולם ונתקיים נתבסס י-ואז נבואה
 להם שיש צדיקים שיהי׳ בהכרח ודור דור בכל *וכן’וכו׳ העולם •חידוש

 המשכת עיקר שעי״ז • וכו׳ הקודש מן הבא רוח בחי׳ נבואת רוח בחי׳
*ע״ש וכו׳ העולם חידוש אמונת  חידוש אמונת שע״י שם ומבואר ,

 של שיר ועי״זנקעירר • וכו׳ ^עתיד של העולם לחידוש ,היעולסזוכין
 על שיתנגן לעתיד שיתער מחבע משולש כפול פשוע שיר שהוא נפלאות

ט׳ נימין ט״נ ,  נבחי׳ להוכיח דייקאיכולין הזה השיר קול שעי״ב ן ״ ו
 החור^שבת• קריאת עיקר וע״כ 5 היעי זה כל ע״ש וני' רייזי נתן נרדי

להודיע שכת קדושת מצות עיקר זה כי העולם חידוש על מורה שכח כי

ף .
p ואת השמים את ת׳ עשה ימים ששת כי  וכו׳• שבת הסכיעי וכיום 60

ש  ־ וכן ־ וכו׳ ה׳ T>tv ימים ששת כי י^אל בגי ובין ביני עולם בריח נ׳
 שטלי יום יהי׳ אז כי • שבת בס־׳ ג״כ הוא לעתיד של העולם חידוש

 בשכת שמתעוררין והנגוניס והזמירוח השירות כל בחי׳ וזה * ונו׳ שבת
 נמשך שהכל ׳ ושיחת ובזמירות בנגוניס להרבות ישראל כל טהגין שאז

 יו© שסא העולם חידוש בעת לעתיד שיחער הדל והניגון השיר מקול
א ה:׳ל כל כי ׳ בשבת התורה קריאת עיקר וע״׳ב שכת שכולו  בחי׳ ה

 העולם חידוש אמונת לברר זה לכל זוכין התורה ע״י כי • הקור׳ קריאת
ט׳ לעתיד של העולם לחידוש ולזכות הבריאה סזילת של  ה שכל גכנ׳ל נ

שבתכדלג . ׳ אגחי׳ הו
 רגביאיס עמדו ' תורה בלא ימים ג׳ ישראל כשהלכו אבד ב

ה׳ בב׳ קורין שיהי׳ ותקנו שביניהם דגיקא• הנביאים • ו
 צדכק אזי • וכו׳ מהחמנזת יונקת שכשהס׳א הנ״ל בהתורה מבואר כי

 התקונ» כל נעשין שעי״ו • וכו׳ דין בבתי׳ חסלה שיתפלל גדול כח ביעל
 האמונה בירור עיקר שעי׳׳ז נבואה חח לבתי׳ שזונין עד שם המכוארק

 כל־ כחי׳ וזס • היעב היעב זה כל ע״ש וכו׳ העולם חידוש אמונת שהא
 תורה אתרמחן ודור דור בכל לי^אל רוה״יןשעמדו ובעלי הנביאים

 האמונה בירור עיקר ני * הנביאים כל של רבן שהוא משהרבינו ע״י
א ה  קיימת שהיא הנסאה עיקר שהיא התור׳ את לכו שנתן משה ע״י '

 רשאי נביא שאין כשרז׳ל לגיוע ולא להוסיף אין ועליה לנצח למרות
 אחר שעממ רוה׳ק בעלי והצדיקים הנביאים בל אך מעתה• דבר לחדש
 עונותיהס על ישראל את להוכיח רק באו לא כולם הזה• היום עד משה

ט׳ נבואה רוח ע״י שנמשך שלמשה קולו בבחי׳  שזהו * עי׳ש שם כ״ש ו
ש׳פ׳ר׳ בחי׳  מחמת הוא זה וכל • נטאה לערן הנאמר קולך הרם כ׳

 יונקת הס׳א שלפעמים מה שהוא הדיל בתורה המבואר כחי׳הג״ל
 הקלקולים כל וט׳עדשבאק אצליצו הרחמטת נתמעע ואז * מהיחמטת
י היא' והיזיקון שם הממארין  דן בבתי׳ חסלה כח:מתפלל הבעל ע׳

טי התורה קבלת בחי׳ שהוא נבואה ^־וח שזוכין עד הכל נתתקן שעי״ז ;  ו
 קיל^ שכבר אעפ׳י כי • בחיטח בכמה עת ובכל דור בכל נעשה זה וכל ■

 אעפי׳ע • הדל לכל התיקון עיקר שהוא רביגו משה ע׳י התודה את
 התקוני׳ כל ח״ו לקלקל עת בכל וחותרים אורבים הם וחיילותיה הס״א

 התור׳(באות באחילת שם מ׳ש בחי׳ הוא זה שכל התורה ע׳׳י הנמשכין
 כי• ׳ ח״ג הקלקולים כל שעי״ז יונקת;מהרחנגטת הס״א שלפעמים )ב׳ .

ט׳ אטריות ונעשה אצליט, הרחמנות נתאעע  הדעת עדשנקען • ו
 הג׳ כי * ניאוף תאות בפגי פרוסות מחיצות שהם המוחין ונחקלקלין

 הדעת עיקר כי הייט וכו׳• התאוה זאת בפגי פרוסות מחיצות הס מוחין
 ובחמלתו באהבתו לט שנחן הקדוש׳ התור׳ רעא ר\חמסת עיקר שהוא

 וזהו התור׳ לענין הנאמר עלינו חמלת ויתירח גדול׳ חמלה עליטיבבחי׳
 מחיצות שיזם והמוחין הדעת עיקר ורעא • לשונה על חסד ותורת בחי׳

 מזימה ונ״ש .ומצלי מגינה בבחי׳.אורייחא התאוה זאת בסר כיוסוה
אDvרpתבלין•אך תורה בראתי rיצה בראתי עליךוכשארז׳׳ל תשמור  ׳
 פעס שבכל היינו • • וט׳, הרהמטרז נתקלקל אזי ־ הזה מהרחמטת יונקת

 התור׳הקדוש׳ שהוא מהרחמט׳והדעת לינק וחיילותיה הס׳׳א מהגברת ,
 החכמות ■וכל התור' כחכמת חכמה אין *:כי והמוח הדעת עיקר שהוא

 חכמת כנגד כסילות הם באמת * כחכמות שנראים אעפ״י חיצוניו׳
סי׳ ה׳ דרשו בהתו׳ כ״ש התורה ) כו׳ א) ל׳׳ז ו  חנם יתהלל אל וכ״ש ח׳

 האמתי,שהוא ליכקמהרחמנות מתגברת הס׳א אבל * וכו' בחכמתו
ס רוא'ס שאט מה שזיהו הרחמנות• לעצמם להמשיך ורוצים • התור׳ ה  י

 התורה בתוך חיטניות חכמות להכניס * ה׳ בגיח זרה להכניס חותרים
 שלא בתורה פנים שמגלים הרעים דרכיהם ע״ס ההורה ולפרש הקדוש׳

■ • כהלכת ־ ̂ ־ . *



ר הלכה • rrrp הלכות א*ח הלבות ליקוטי.
^’ומסצישי׳פנ לדרניתש• אלקיש,חייס דכרי ומהפכים כהלכה מד׳ ' או ו

 שהם על ישראל על גדול רחמנוח להש שיש ישראל לשונת כויכתש שכל
 וכל * כמצות רק שמדקדקים מה דהייגו • המיה דעתם לפי כ׳כ נכוכים י

 לתקנת שוקדים והם * וכו׳ מוסר וספר• ופוסקים גמ׳ רק הוא לימודם
 ולהכריח ולהסית לפתות ורוצים ״ שלהם והמרור ברחממתהמר ישראל

ר^חמגז׳ ע״י שנמשך מת חאיט כבר בדרביה׳אשר לח שילכו ישיאל את
 הסמיים בכל כמבואר לגמרי עול פורק אחדהם שנמשך מי שכל שלהם .

 כ״פ-וכל בדברים וכמבואר ׳ ונמהר מר בקול ה5 על שצועקים הקדושים
r הק׳ בדיבור כלול זה p יונקים הס שלפעמים ׳ל1 אדומו״ר שכתב 

 שהם הרעים סvבסמ•יר ומובא הטמא בלשונם מותל כך מה־חמנות־כי
־ רק רוצים ת מ א  ורוצים י»־אל בני נעד על רחממת להם יש כי ב

פ יפיה בדרך להדריכם  וכו׳ ולאבדון לשאול שלהם התורה פירושי ע׳
 תיכף גי שונות בתינות בכמה חר בכל מצוי הקילקול וזה. ליצלן־ רחימא

 להם לעשות אהרן על נתקבכו ההר מי משת שייד קודם תורה מתן אחר
 שם במ׳ישה כמובן שלהם הרחמנות מצד ג״כ,שהוא שאמר העגל את

 • לי הי׳ מה ידעם לא האיש משה ה ז כי אלקים לני עשה קיס שאמי־ו
 לפקת גדול בקיבוץ שמתקבצים • חרב כמדקירות בועיס אלו שדבייהש

 לפניהם שילך מי להם ומבקשים עליהם ימיחמים ההמון תקנת על
 בכל הוא וכן ׳ לפנינו ילט אשר שם כ״ש ריצים שהם בדרך להדריכם

 ודרכיהם , בלקריהס קצת שבקן למי כמובן rבדומהו בפרע ודור לור
 ״ זת !a;ספרים להדפיס בידיהס והמלאים }3ה בפי שאומריס הרעים

ם הם שלפעמי׳ לגייל מ״ש הנ׳ל ׳to ט.א זה וכל ^  וכר מהריומכות יו
ח ע  הבעל ע׳י הוא ויז־גיכןן ׳ ת*ו המפלה ונתקלקל ;יאות תאות בא ו

ט׳ הנ.״ל כח ט׳ דין בבתי׳ תפלה שמתפלל * י משך ו  נבואה. תת עד■̂:
 את לר^כית רק שבאים משה אחר שעמדו הנביאים כל בחי׳ וזהו • ו:ו׳

 C נטאת גל ידס-כי על השי־ןו, עיקר עי■ באמת התור׳ את לקיים יעראל
 כל ודור דוד בכל וכן • עיקףה.תירךן ידו כתתצ׳לשעל מהבעל נמשך

 שםה,יעכ־ כמכואר וט׳ פתה גס כחי׳רותנבואה להם יש אמת הצדיקי
 שהוא י מיים, בלא ימיס ג: גמדבר ידאל שהלכו כשראו סנביאיס דע״כ

 בתי׳ ש:וא בחייכמישליטמכנ^ם שהם הדעת נעמי שנתמעטו• מחמת
כ הג׳יל* דפ׳א מה.רהמ;ות רק נמשך שזה. ההורה  שיהי׳ ותקע עמדו ע׳
 וע׳כ ׳ תודה בלא. ימיש ג׳ יעבת שלא כ-די ויתן בב׳ גם. ^די/ י^אל
אז ג׳ דייקא־כי כ,ב׳.וה.׳ תקנו  שיום בטונות כעוק דינים בתי' הוא ות׳

כ שהוא י־\ד ב.תי׳ הוא ה׳ ויום ־ גיורה בחי׳ הוא כ׳  הגבורה. ענןז. ג׳
 לה־סיך• טות* אז צריכין וע׳כ ־■ יושכין דינין בתי בהם וע.׳כ • כידוע

 הש׳א תינק שלא כדי■ כח. ר.בעל: של דין בבתי׳ התפלה כח עצמו על
ט׳ מהדינים  הרבה: ותפלית כתחטנים, ל״דכות נוהגים וע׳ב ׳ שם. כ״ש ו

 הגדול נכחו שיטל הג׳ל כח הבעל של כת עליט להמשיך כדי וה׳ בב׳
ט׳ דין בבתי׳ תפלה למתפלל  הרכה ותחטניס תפל<ת צריכים אז כי ו

 ריבוי ע׳׳י רקעכ־־: הדינים ע׳י■ מהתפלה לינק הס׳א תתגבר שלא מאד
 כת הבעל עליטכח שימשיך עלינו רחמיו לעורר והתחנות התפלות

ל  התיקונים כל ידו;תתקן פעל דין בבתי׳ חפלה להתפלל שיודע מ׳
 ■הבל נתתקן שעי׳ז התוי׳ קיום שטא נבואה לבהי׳רוח שןוכין ע־ הכ״ל
כ ה׳ בב׳ בתורה קורין שיהיו לישראל ותקנו• דייקא הנביאים עמדו ע׳  ו

 קריאת ע״י• עליהם ימשיט ישראל שכל כדי ■ וכו׳ דין ימי שהם דייקא
 בחי׳ שטא כבואה הרוח כמשך שמשם הנ׳ל כח הבעל כח בצבור התור׳
 לברר• לזטת שבת קדישת להמשיך החול בימי גס לזטת כדי התור׳
 עד שלעתיד• העולם חידוש ‘בה נמשך שיהיו עד העולם חידוש אמונת
 שיתעד הניגון קול בחי׳ ש־טא הגן א,ת המשקה הקול בחי׳ נמשך שיהי׳

ב וט׳שעולה כטל פטש שיי ש־טא לעתיד לטניח •כולין וט׳ישעי׳ז ע׳

V
 בתורה למתת צריכץ זה ובשביל .* שס כ״ש הכל ונתתקן ישראל אח

י שנמשך מ״ל הניגח קול עצמו על להמשיך כדי ובטעמים בניגון  ע׳
 ור^עמים * טנת״א בהתור׳ יש כ• ׳ הכל מן גבוה שהוא כנ׳ל התור׳

 נחייגיוון שהם הטעמים כי ׳ כמובא הכל מן גטהיס ניגון בתי׳ שהם
 שעולה ומ״ל והניגון השיי בחי׳ שזט כמובא ע״ב שם בבתי׳ הס הצ׳ל

’ :ע״בכמניןחסדכ׳ששם
ל ^ ס ש כ ק שלשה וה׳ בב׳ ^רין זה ו  בתי׳ שהם ישראל ליי כ

ל מוחין תג׳ בחי׳ לתקן חב׳ל  מחיצות שיהי׳ מ׳
ט׳ סרוכזת הי׳ שהס ו  כיוס תפילות ג׳ בתי׳ רחמטת מיני ג׳ נ

־ :כ׳ששם
ר? א במנחה אז במנת׳יני בשבת התורה קריאת בחי׳ וז  סמוך ט

כ • החול לימי סמוך שבתא ורך לאש  בחורה אז קורי; ע׳
 חידוש אמונת בירור עירך התור׳ <ך:לת עיקר שאז שבת קדושת להמשיך
 גס לנוכח שיהי׳ החול לימי האלו הקדושות כל להמשיך * וכז׳ טטלס

 במנחת כי מ״ל־ התיקונים כל שעי׳ז הקדוש׳ האמונ׳ לכרר החול בימי
א בחול  ׳ז ע■ רצון עת שהוא שבת של מנתה בנח אכל שלעא־ תקיסא דנ
 שהוא מ״ל כת הבעל בכת והכל • גדולים לרחמים הדין שיתהשך זוכין
 כדל׳ הכל לתקן במנח׳שעי׳ז;וגיס בשבת אז שנסתלקו צדיקים ג׳ בחי׳
נ ׳ כדל התור׳ רךיאת בחי׳ שזהו ע׳  לותר והיראים הצדיקים טהגי׳כל ו
 הניגון קול נתעורר אז כי ביותר שבת של שלישית בסעודה ירמסי׳ תירה

שלמשה קולו בבתי׳ ישראל את לטכיח יטלין הנ׳לשעי׳זדייקא

״ על; הוקשו צא נ____ . , _ ^
 הסברה שבר׳ח במחק ויישבו שש התוספות היקשי וכן ׳ f י

 טעס ע׳פ שבודאי !הדל ע׳ש נאמר אט נאןז ׳ ע׳ש א' ׳׳היטיןז נחנת
ר״ת של ^־בע מנין על לשאול {’צרי; אין התור׳בצבור קריאת ̂ע הג״ל ., של. ^־בע מנין על לשאול צרינין אין ׳׳בצבור . ̂ ^
 ־מתן קדושת עליט להמשיך טא בצבור התור' קריאת עירך כי * יט'

 קדושי׳ בימים והעירך עת* בכל. דור ככל עצינו להמשיך תורה.שצריכין
 שמקבלים וחוה׳מ יו׳טי וכן ^רה׳ ניתנה שט קודש שבת היא שעיקרם

 שהוא ר׳ח וכן • קודשוט׳ למרךאי תחלה שהוא משכת ש קמשת כל
 מוכין מר״ת כי ״ למועדים, ירת עשה בבתי׳ יי׳׳ע קלישת בתי׳ כ׳כ

̂ות תיקון יבהםעיקר המיעדי׳  להם תיקק משת כשרז״לשם התור׳, קר
 תזרז מתץ ועינך.יןדושלו • וט׳ ובמועדים בשבת קורים שיהי׳■ ליקראל

 בירור התזד׳יטאבםכיצצ^ננשיךערט קריאת ע׳י טליט ממשיכין שאט
 ואיט תלוי העולם שכל הטאלש הדוש אמוצת נתברר טי״ז וט׳׳ש המדמה
שישראל העולם אמונת׳יתימש ע׳י עת ובכל דור בכל, מתקיים
 העולס לחימש זוטן ועי״ז .*כ;*ל התור׳ יךאת ע״י עליהם .ממשיכין
 מיובע משולש כפול, סשוע שטאשיר חדש השר יתער שאז שלעתיד

 הוקשו לא ובדגקוכנ״ל׳וע׳נ בתור׳בעעמים לרךות צריכין וע״כ • וט׳
 הימים כל של היךיא׳ עיקר טלאי וכו׳יכי ר*ח של גברי ד׳ מנק על רז׳ל

 הלש השיר לעורר בשביל הקייא׳ עירך כי’ד׳• מנין להיות ראוי םtהקדו
 שנמשך מרובע ?®למשולש פשוט שיר טא כי *■ ד׳ בבתי׳ שטא הנ׳ל
 בודאי מרונע־וע׳כ נשטא טא השיר שלימות שיעייך אשם אותיות מד׳
 הק־יא׳ עירך כי ־ ׳7 מנין הקדושים הימים בכל תמיד ראדלקתת הי'

ט׳ ר״ח של ׳7 מנין על גלל הקשו לא זע׳: * הדל רבוע בש־דל  כי • נ
א, ' ' , עירך י



ו הלכה קה־ח הלכות א־ח הלכות ליקוטי
א׳ עיקר ך f־״o באמת וע״כ • ד מנין להיות צריכה ר\ r p n תיקון 

 כ״ש דוד לשירי לזנות ותתפללין מוסף בתפלת מזכירין אז המישדת
 מלך דוד בחי׳ ע״י מנה השיר עיקר כי • ונו׳ עבדך דוד ובשירי
א ישראל  ימיו כל עשק כי • הדל השיר בחי׳ שהוא משיח בחי' ^

 בבחי׳ ור\א אלxי זמירות נעים ר\א וכו׳*כי ותושבתות שירות סמירזת
 זכו׳ הכסא רגלי ל׳ דהייט לייקא רבוע ע״י ששלימותה המרכבה שלימות

 בשביל שהוא ר״ח קדושת עיקר וכל • ז״לxכ רביעי ברגל דור כי
 כשעת אומרים וע״כ • ר;״ל בלברי כמבואר לוד בבחי' הוא כמועדם

 קיימא ושלמה לדוד בימוי כי • וקיס חי אלxי מלך לוד לבנה קידוש
 חידוש אמונת שי\אבחי׳ השירהג״ל עיקר כי • באשלמותא סיהרא
 עיקרו שלעתיד העולם לחידוש נזכה שעי״ז הבריאה תחילת של העולם

 לבא עתיד והוא בימיו* העולם תיקון שהוא משיח שהא דוד ע״י כזכה
 וכו׳ לכרך נאה לי כשת׳׳ל כשלימות הזה לשיר שיזכה עד העולם ולתקן

 כבתי׳ הוא ודוד וכו׳ והכהים הצדיקים של שכר הקיטל כל יהי׳ שזה
א שאז כנ״ל המועדת תיקון שהוא ד״ח  שאז דסיהרא חדתזתי בחי׳ י\

 כשמביאים הדש שיר מתקנים' הכסא טשאי כל לסיהיא חדתותי בעת ,
n שיר שמא שמש לבית הארון x c לבית ר^רון כשנשאו אז הבשן סחת 
 זה (שכל * וכו׳ עשה נפלאות כי חדש שיר לס׳ שיח מזמור שמא שמש

 היעב ע״ש שנחלפו הבנים ב׳ של המעשה בסיף נפלאים ברמזים מבואר
p i( שיר שהוא הנ״ל והנורא הקדוש השיר בעצמו הוא השיר וזה ־ 
 שם וכ״ש • כדל בתור׳ קורין ז־ שבשביל - ומרובע ומשולש כפול פשוש

 כי חדש שיר לה׳ שיח בחי׳ הוא הדל ששיר תוכחה התז׳סקעו בסוף
ש עשה נפצחוש  בחי׳ הוא דסיהרא חדתותי שהוא ר״ח כי ־ וט׳:.ע״
 עשרת שתתחדש אמר וללבנה הלבנה־ קידוש בברכת כ״ש השולס חידוש

בו׳' כמיתה להתחדש עתידים cc'c בשן לעמוסי תפארת  וע״כמצזת ו
ט לא אלמלא וכשח׳ל מאד מאד יקר הלבנה קידוש ^אל ז  «י להקביל י

ט׳ דים בחדש א׳ פשס אלא שבשמים .אביהם ' . :ו
f אותה מכסין ענניצו כשאן הוא הלמה קיחש עיקל־
התפלה ע׳י הוא הדל השיר תיקון עירך מלי,אותה,כי ^ ׳
ד'3‘  כעב מחיתי בבתי׳ כלים הענרם סעיח הנ׳׳ל כח הבעל של p ם

ט׳ !פשעיך ש ז  שלא מדאי ץתר מדקדקים הרבה זה ובשביל ע״ש־ שם ד
x:בזה גיועיס הס אבל * לגמה העננים שיעבח עד לקדשה  שתעע 6
 לסוף שסמוך דחוק שהזמן בעת עxוב ־ דל r ומאדומז צדיקים מכמה

ע ־ החדש קצי ^ א שטדאי בחורף ב  נורתה מצוה לדחות גדול ששות ט
ה רק אמח לא ני • כלל בגמרא סכר שלא קל דקדוק בשביל ׳כזאת א  ^ו
* בחידושה לבנה ט/ ךו ^ תה כשחאן שתיכף שמובן מ  לברך צריכין א

אדד שכשהוא מכואד’ דקשבטסקים ט ס־ו בי־ אי םל ר סהבענ  מס
ת א ומובן ^ ד ^' אתה תיכף,כשתאין אבל 'מ  סביבה כשהעננים א
 כפיחש זכמטאר לקדשה מחוייביס בודא קלוש ענן מתוך אאית !היא
״ קלוש שנן עלית יש אם ׳ תכ׳ז בסי׳ שם  ' שxב להחמיר נוכל ואיך ונו

 השעות זה קל־וב^ת דיקדוק בשביל כזאת מצוה לדחות מןוק׳ גשהזמז
* זכשרז׳ל ישראל אצל מאד שיקרה המצוה חביבת טדל מחמת מנשד

כ ־ כמותה להתחדש עתידין שישיאל האלם ידדזש על גמ-מזת̂  ־  ע׳
ס הם ני ־ בזה יפה כ־זוס לא לגמחאבל זנה שתהא מפצים קכל תי  טנ

ה ת פ  באתרית הללו בדוח׳ זה ע פלזהחשך*בדש1ה תשולם בזה ^זז
 מאד מאד ומתפשע מחכיר הנפש גלות px3 שהגלות האלה יהדמיס
נ • זא׳ א׳ כל על וכפרש בכלל ס חה המא כל עתה ע'  מאירן אנ
 חשך אןנאמר גי ׳ המאוחה חשט ביהלנ״ק שחרב מיום כי ״ פו־אי
ח יגיה צא זייש בצאתו משמש  דמעכי במעש עצמים מהיין ואס • א
r ה:^־ t m המצות ככל ע״כ1 ־ הזאת אפילה החשן עזמק מקזן ו5םצי

 בבהירות המצוה לקייש שנוכל עד להמתין ח״ו נרצה אס הקדושות ובכל
כי ח׳ז והמצות התור׳ כל בעלה כבר * בראוי גדול ובצחות ובזכות  ח׳וי
 הדקדוקים בכל עתה כשלימות מצוה שוס לקיים ־ כיליט אין טלאי

 אעפי״כ אבל • העיקר שהוא המחשב׳ וצחות בזכות ־ טיסxות
 עצמיט מחיין אט בזה ורק • שטבל מה כפי המצות כל לקיים צריכין אנו

r המר בגלות נסשינו ומשיבין p ב ־xמרירת אחד כל שיודע מה כפי ני 
ט׳ לבבו ונגעי נפשו כ * ו  ברכת ממצות למטע לט חלילה בודאי ע׳

 וטסקי׳שמטאר בגמ׳ ז■׳לxכ לקיים רק * הנ׳ל דקדוקים בשביל הלבנה
ט׳ לקדשה שחייטם  תיעב זע׳ • וכנ׳ל קלוש טנן מתוך כשחאיןאותה א

 ולחדש לבאר הש׳י שעזרם ובמה מקומות בכמה דל אממו׳ר יxבד
t וחיותיט קיומיט כל שעתה היטב ומובן מבואר * בתם v ע׳׳י רק 

 היע.: ותבן ־ וכו׳ והחשך הענן מחוך חועפין שאט עוטח הנקודות
בה בזה יש לאמתו־כי האמת  הישראלי איש קחשת לכלל הטבע לדבר י\

 כל שיודע כמו טxוב שבישראל כח להתלושי במעלה להקענים עxוב
 יטלים יתירות בחומרית ולהחמיר לדקדק עוד ירט אם • בנפשו אחד

;בזה בדברינו וכמבואר ח״ו ח״ו ייתר עי״ז וליפול להכשל

ר ^ ו ג ח נ  ארבע xמס על רז׳ל הקשו לא זה שבשביל • לערניט ו
 הרךיאה תיקון עירך אדרבא •כי ק־ואיסשבר״חוסוה׳׳מ

pעל רק הקט וע׳כ * כנ״ל הנ*ל שיר בחי׳ שטא ארבע בבחי׳ רק א 
 המלך פ:י ה׳חאי כנגד הוא שביו״ט הס־והפיכו מי כנגד המספרי׳ שאר

חאי כנגד ובשבת r הדל השיר עירך המלףכי פני ז׳ : r האמתי המלך 
א המשיח מלך שטא ישראל של ב  וכל. ־ המלך דוד בחי׳ שהוא ב״: ז

 לנפלאות ביותר יזט תם המלך פני רואי שהם טותר אליו הסמוכים
r תשיר נעימת p חט כ/א ישראל כל יקבלו ומהם קי  פני לרואי כפי
 תאי כנגד הנ״ל השירה בשביל שטא התור׳ קן־יאת וע״כתקט המלך

וז׳ שהם המלך פני . : וכלל ה'
כודאי־ בחול הסף־כי שומרי ג׳ כנגד הס שבחול שג׳ אמח ח

n משיר רחוקים p ןף._ זיף^ בשית רק שהואמתעויר *
ע שכל * טוב שכולו יום שבח שכולו יום בבחי׳ שהם ג״נ.יו״ט שי%א  ■ עו

 צריכיס רק מזה רחיקיס בחול אבל ־ ' הזה השיר יהי׳ ו;יובו שביתתו
 שכת לקדושת עי׳ז לזכות כדי שבת, קדושת משיךvלי כחול להתייגע

 הוא הרךיא־ תיקון עירך כל ואז ־ זכו׳ בע׳ש שערת מי בבתי׳ ־ דדש
 דין ככחי׳ תפלתו ע׳י מוחין הג׳ לתקן שיכול הנ״ל גדול כח הנעל בכת
t הרךיא׳ ע׳כעירך • ונו׳ v  t ר מוחין הג׳ שמירת בבתי׳ רק ד  ה

וכנ^• הנ*ל התאוה כנגד פחסות מחיצות ג׳ שיהי׳ התורה בכת שסכה
נ ׳  הסף שומרי שהם הסף שומרי שלשה כנגד קרואים ג׳ בהם תקט ע׳

 מוח־ן הג׳ שמירת • בחי היינו • זר בהם יכסם שלא המלך של והפתח
 בבית זר יכניס שלא הנ׳ל החאוה הרטרי בפני פיזיות מקיטת שיהיו

 ׳ ט שיש מי כל בבחי׳ ה־כ־המ״ק קדושת בחי׳ ש־ם המוחין שהם כ׳
ד. כימיו ביתמ׳ק כבנה כאלו דעה

ח פ ז  , לפניה ברכה * בצבור לקורא שתקנו ה^רה ברכת בחי׳ ו
 עירך בבקר*כי התורה ברכת בירך כבר אס אפי׳ זלאחריה

p נמשך שאז ^רה מתן קדושת להמשיך טא בציבור התורה 'קדיאח n 
 f שעי המדמה מתברר שעי•! זכו׳־ רביט משה גי׳י ישיאל נל על כבזאה

 וכו׳ העולם חידוש אמונת הוא שהעירך וביורה שלימה לאמוג' זוכין
ם' דוי* בכל הוא ז:ן ־ בדל  בחי׳ יש זה שכנגד שם ומבואר * שם כ׳ש ו
שעל ומעונניםמנ^^ס בחי׳ ר^סש זוהמת בחי׳ שהם ש־ך נביאי ט׳,  ו

ם המדמה מתכלכל ידם  תחילה לברך צריכין נדו*ע״כ לנפ־רו" יו^ובאי
p נש וסוף T ו׳' העמים מ;צ בס בתר אשר שמשנין בתורה נ ם ז  טי

. שמודיעין . י ^



ה קה׳ת הלכות' א״ח הלכות לקוטי כ ל ר ה
. , y . .

 אסשי משכל f ח גמשנה לא שלט שהחזר׳הקתשה ומסרסמין שמודיטין
 שלהמנחשי׳ וההלוספי׳או המחקרים גדולי גדולי של אנושי משכל אפי'

 מרוה״ק רק שנמשכה אמת תורת הזא שתורהינו רק * וכד והמעוננים
 ונוק העמים מכל בנו בחר שעי׳ז ״ה ע משהדבינז של ברורה ונבואה

 העמי׳שמקבלי׳נימוסיהם מכל בתר שמידיעי׳שבנו הייט חורתד את לנו
̂״ל והמנחשיס מהחנמיס ותורתיהם  רק לנו הק׳נתן תורתיט כל אבל ר

 מהם ומובדלים מובחרים אנו ני * העמיס מכל בט שנחר ע׳י
 רוח ע׳י רק שניתנה חמת משה תוית הוא תורתינו כל כי ומדעותיהס'

ט׳ המדמ׳ שמברר אמתיית נבואה  לט נתן אשר לאחריה שמברכין •וזהו ו
 אמת תורת הק׳ תורתיט שעיקר • בתיכינו נעע עולם וחיי אמת חורת
 שעיקרו לעתיד של השכר קיבול שהוא עילם לחיי לזכית הוא לנו שנתן
 שנז;ה ומרובע משולש כפול פשוט שיר שהוא הרל הקדוש השיר הוא
 של העולם בחידוש להאמין שזכינו ע״י לעתיד של העולם חידוש בעת

 שהוא שקבלט אמת חורת ע׳׳י כ*א לזנוח א׳א ז־ שכל הבריאה חחילת
:וכנ״ל ונו׳ אמתיית נבואת רוח בחי׳

 לעמוד התורקןצריכין קריאת שבשעת רז׳ל אמת באמת 2^^* י
 כמבואר ממש עכשיו ניתנה כאלו ודע ויתת ויראה באימי

בחי' להמשיך הוא בצבור התורה קריאת עיקר כי * הק׳ הספרים בכל
: וכנ״ל ממש התורה נתינת ,

*H t שהלכו מחמת תקט וה׳ בב׳ התורה שקרי״את חז׳ל שאמת
ימים ג׳ תורה בלא ימים ב׳ יטברו שלא כדי וכר• ימים ג׳ י

 בסני פרושות מחיצות ג' שיהיו מוחין הג׳ לתקן הוא הטיקר כי * לייסא ,
 ע״י היא והעיקר • שםבהתו׳ה:*ל זא־זהחאוהשלמשגלוכי׳כמובן

 לבלי ביותר ליזהר שצריכין חביד מיחין מהג׳ הג׳ המוח שהוא הדעת
 הדעת עץ בבתי׳פגס הדעת פגם ע״י הס הפגמים כל כי כלל כו לפגום

yid הייט ומשם • כמובא בהדעת הי׳ הפגם שעיקר אדה׳ר שפגם 
 הדעת ע״י נטא המחשבה תיקון עירן כי י התיקון עירן הוא מהדעת

 * חוץ מחשכות ולחשוב חת להרהר צריכין שא־ן האמת בבירור שיוד׳
 בספר (וכמובא • וכו׳ כלל ונעען בעוען ליכטס להתחיל צריך אין ןע״כ

) ונעען בעוען פתויך עש אלסכטס הא״ב ט׳  כםפל־מ, וכ״שבמ׳א ־ ו
 בודאי שבאמת אעפ׳י כי וכלל• כלל לחשוב להתחיל לבלי שהעידן הק׳

 המוחין פגם מריבוי וט׳-אבל התאוה לבעל מסוייבין והתבונה החכמה
א לבטלם ותבונה חכמה עם ע׳כא״א  הדבר סוף שיודע הדעת ע׳י כ׳

 שד צריכין אין יע״כ • האמת הוא שכך וההתבוננות החקיתת כל אחר ׳
 הדעת הוא העירן הקדוש׳ האמונ׳ בעיקר וגס וצנ״ל־ כלל כזה לתשוב
ם׳ האלקיס הוא ה׳ כי בלבבו האמת כדודע  רק כלל סקירות שם בלי ו

 שעירןה הקדושה האמונה לט שביררו הק׳ מאמתינו שקבלנו מה כפי
א : ט׳ רוח שהוא הק׳ התורה ע׳י העולם חידוש אמונת מ אהו ט  כ״ש נ

 במ״א וכ׳ש האלקים הוא ה׳ כי בחרה בידיעה יודעין אט ועי׳׳ז • שם
 וכ״ש אמונה ע׳י הוא האמתיות הברורה הידעה שעידן

 והשבות היום וידעת נאמר זה ועל * ה׳ את וידעת באנטנה לי וארשתיך .
 הוא שפירושו אביך אלקי את דע וכתיב • האלקים הוא ה׳ ני לבבן• אל

 בספרי כמובא מאבותינו שקבלנו אמונה שתיאע״י הידיעה:%כחרה
 הראת אתה רביט משה ליזם שאמר חה • ע״ש בדבריט בפרט יןדש ^

 אחר שם נאמר הפשיק זה כי דייקא• לדעת ־ האלקים הוא ה׳ כי לדעת
 בהם שהכניס חלקות והתגלות טראי׳ המופתים כל את להזכיר .עה-^־יך -

 מה כל אחר שעתה להם ואמר * וכו׳ חורה ובמתן ט׳1 מצחם ביציאת
 ט כלל עוד חקייה שום בלי בתרה בידיעה לדעת לכס ראוי שיהיתש

 למעל׳ ^געל׳ עולרי הדעת שהוא הג׳ מוח כי • \כדל האלקיס הוא ה ,
הקדושים קבלה בספרי למשכיל כמובן מאד מעה למשה עד ויורד מאד

: כחרכמוכא בברד׳ הדעת כי
 הדבר סוס אמתח שיודע הדעת שמירח הוא שעיקר
השועפי׳ יס תוקסמצולזת מכל להצילא״ע p יכו שעי׳ז

, שיודע הדעת פנימיות ע״י היא א״ע להציל שהעירןר לדו האדם על
^ האלקים ה׳הוא כי האמת א ’ יודע וטי״ז • וכו׳ להרהר בחורתו לס ו

 אחריו שרודסין ממילא עמו שנעשה וכז׳-ומה כלל לחטב להתחיל לבלי
 יודע כאיס עצמו ויעשה כלל זה על יסתכל אל בעצמן רשת המחשבות

 לבאר הק׳-וא׳א בדבריו הרבה מזה וכמבואר כלל לאחורת יסתכל (אל
 המחשבות מכל הדעת ע׳׳י לברוח איך בעצש להבין שצריך רק זה בל

 טצותץ דרכי וע״פ הרל כח הבעל האמת הצדיק בכח והכל ־ רעות
 אין עד סוף מאין טעם משיבי בשבעה נפש כל שמשיב והתחזקותו

- :חכלית
ר ^ מ י ע  משה ע״י שניתנה הק׳ התורה ט״י הוא הדעת שמדת ו

 לט סדיע הוא כי כמובא דעת בחי' שהוא רטט • י
 על ימיט ולבלות והמצות החוד׳ לקיים שהוא האמתי הדעת נזוף חכלית

ס׳ דאתה לא עין שזוכץ למה ומכין רע מכל ניטלין שעי״ז זה  , וע׳כ ־ ז
 תורה בלא ימים ג׳ יעברו שלא ' וה׳ בב׳ בצבד התודה קחאת חיקנו

 הדעת שיטא הג׳ מוח הוא שהעינן שחק הג׳ נשמרין שיהי׳ כדי
;וכטל ,

ר יי" ב כ ובטעמים ברמן בצסד התורה קריאת שטיין מבואך ו
. בפעת צריך החזרהיט נתינת בחי׳ ולהמשץ לטורי הוא

 בסיר רתנה היום כאלו זכו׳ ובדאה בא'«ה לעמוד התורה רןיאת
כו') יו^ (באות וכנ׳ל  עת וככל יום ככל שנתעזדד כדי הדכר ועיקר ז
 שבשביל דחס היום כאלו יום בכל אצליט חדשים תורה דבד שיהיו ועת

ם ע״ס כשפרזדי בסיד מתחילה התורה ניתנה זה ה טו ^ מ  מדבר ב
 ניתס• היום כאלו עליך חדשים מרה דברי שיהיו זכו׳ הזת שנאמר סיני
 - אשר פסוק על כשט־שי׳י מאד הרבה במקושת רז״ל בדבד מבואר <כן

ק כחדשים בעירך יהי׳ יום בכל היום מטך אנכי  אורייתא כי הרבה־ ו
 שש ולקדש להגדיל ית׳ לשמו הוא כלליהעמדה עירן כי דקוב׳ה שמא

ת׳  שמי ספר למטן זכ״ש ־ וכו׳ לשמי ומוגש מוקער מקום בכל בבחי׳ י
ק בכל א  ובשביל ־ בדדז״ל מזה הרבה וכמובא הרבה בפסוקים וכן * ה
 , נזכה והמצות ההורה שתיי כד דקוב״ה שמא שהיא תורה ניתנה זה

 דברי כל את לעשות כ״ש ברבים שמו זלגדלולקדש י יח׳ שש להטר
 בתחילת זע״כ זט׳־ הזה והנורא הנכבד השם את ליראה הזאת התור׳

 שאל התורה את שיקכלו כד ממצדס. ישראל לשציאאת משה ש^חות
 ששתת הש׳י והודיעו אליהם אומר מה שש מה לי ואמרו תינף משה

, :וכו׳ לשלם שמי זה שם כ*ש הקדושים ■
ך טו ח  על שמעת זעקתם זאת במצרים אבותיס ער את וחרא ^ן

ט׳ במיעה ומופתים אותות ותתן נזוף ים  כי ידעת ט ו
n ’p שם לעצמו עשה כביטל שהש׳י * הזה כהיום שס לן־ ותעש עליהם 
 תורה ומתן מצדים ביציאת שעשה הנוראים והשפתים האותות עי׳י

 לך ותעש וזהו ׳ הזה היום עד לדור מדוי כעולם ית׳ שנט נתגלה שעי״ז :
 שמו להמטך.הגדלת אדם בל צי־יך כי ־ דיקא הזה כייס הזה כייס שם
 על' לקפל שנדכק התורה קבלת עיקר *־rC מחדש ויזם דם בכל יס׳

 הזה כיום ׳ הזה כיוס שם לך ותעש וזהו • כנ׳ל מחדש יום בכל עצמו
 טוס בח•׳ שזה משלש יום בכל להיות צייך ית׳ שמו שעטית ־ דייקא
■ :ודור ר1ד בכל 1ב שעומד אדם כל של ויום יזם כל על שנאמר הזה

. י > • / ■ ■ - ־ י > .

ל טז י  להתפלל שיבול כח הבעל י^דול ע׳יכצלק זהזוכקדק ך
שש נר־ס הנא התק-נ־ם כל נעשה שעיא P בכת־׳ חפלה

' -עד ■ ^ - • . ■



ו קידת.הלכה הדסח א׳ח הלכות ליקוטי
 אמונת נתכל׳ שעי״ז תורה מחן נחי' שהוא מואה מח הי'5ל שזוכין עז

שעי״ז ׳ ונו׳ שלעתיד העילש לחידוש זינין שעי״ז ומ׳ העילס חידיש
«p של התוכחה בבתי׳ אחד כל את להוכיח ינולין שעי״ז הג״ל לניגון 

 נתן כר־י בבחי׳ עוכ ריח נהם והוסיף לזכיות עונות הסך שעיא משה
 שיזכה הרכה מהש״י ולבקש הרבה לפסש לייכין שבשנילזת נט' ריהו

 רנתשזוכת כסי נ״א ואזי ׳ שס כ׳ש וכו׳ מה כת הבעל הצדיק אח למצוא
 אמונת קדושת ענמו על ממשיך כן כמו הזה מהצדק דקדושה כת לקבל̂ 

 יוה ככל אצלו והעכודת התורה שתתי׳ זוכה שעי״ז ׳ יכו' העולם חידוש
 וחתן סיןז ים על שמעח זאהזעקתס וזהו במ״א) מזה מחדש(כמבואר

 ׳ והמופתי והאותות סוף ים קריעת כל כי וט׳־ כ<עת3 ומוסתיס אוחוח
 ככתי׳ התפלה בחי׳ שהוא המטהעוז ט״י הי׳ הכל וכו׳ בפרעה שנתן

 לס;♦ והשלך ר״ת שי\א ו׳י׳פ׳ל׳ל׳ שטע׳ם ג׳׳ש הנ״ל• כח הבעל של לין
 הרל תתי^ניש כל ע״י התורה לקכלת זכו ועי״ז ־ וכו' לתנין יהי• פרעת

 חורת דברי שיהי׳ שעי״זזוכין וכו׳ העולם חידוש לבחי׳ שעי״זזוכין
 הזה׳ כהיום שש לך ותעש לזה שנסמן וככ״ל־וזהו כחדשים יום בבל אצלו

 הזה כ:ץס בחי׳ שזהו מחדש יוס בכל ית׳ שמו להגדיל זונין אנו עי״ז כי
 זוכין ז־ שכל ׳ וננ״ל חייו ימי כל. P עומד שהאדם ויום יום כל שהוא

 והמופתים האותית כל עשה שעי*ז כח הבעל של דין בבתי׳ ע״י-התפלה
״ . , - וננ״ל לזה זה: נ.כוJוע״כנם וכו

* ל כלי  תפלקו על ולחשוב עצמו על לחוס שחצה מי שכל ה
 שעיני יהי' שהוא איך שהוא שאיך חקנתו כל הנצת׳״

 וכפוסקים כש׳ע שמבואר וכמו ממש חדשה כבריה. ויום יום בכל עצמו
שנעשה נשכיל הם שכולם יום ככל מוכרכין לעניןבלכרטתהשתר

 נק־א ישראל. שעת זמן כל שהוא׳ אין מישי־אל יאחד כל כי * לנמרי אצלו '
 ואומר ותפילין ציצית מניח ט ־ יוס בכל מצות כמה עושה הוא עליו

 תורתמעע ולומדס תהליס אומרים והרבה ותפלה וין״ש השחר גרכת
שעומד היום שזה יום בכל דעחז ליישב שיראה העירך אן • הרב<* א(
 והעבודה • כעולם הזה יום עוד יהי׳ לא וכן • כעולם היה לא עדיין בו

באותו שעומד■ האדם לגמרי-ורק חדשה הוא היום בזה שצריכין להש.י״ת
 ו׳> לייס השייך ציון בשערי (וכ״ש ־ כזה -לעסוק צריך הדור באותו היום '

מקולקלין שמעשיו בעצמו יודע אם ואפי׳ * היום. סובת נסל עליך כי
 אעפי״כסהיום ׳ איןמססר פעמים במעשיו• נכשל וכבר ר\בתוכו/י• -

־; ית׳ 5שמ וליךש להנ־־יל שם שי»א ממקימו גס רכול לגמרי הדש הוא
 במקומות אפילו דייקא מקום בכל ׳ לשמי ומוגש מוקער מ^ם בכל כי

̂יאלי איש ״מכ׳ש זה פסוק על כשרז״ל העע״ז של לגמרי יס הגימא  ׳ הי
 ירנצה,עתת לשמים מאחישעסהטונתו * שבגרועים הגרוע אפילו

 ית׳ שמו ומקדש מגדל הוא שבודאי וכו׳ ולהחפלל ותפילין עלית ליניח ־
 ושרף, מלאך שום להשלים יכול העכוד׳^כו שזאת היום אותו כפי מחדש

 יכולים אינם העליון ע-ן שיגן ישראל של קדושות כשמות ואפילו ׳ וט׳
 במתים כי■ ׳ ויו׳ יה יהללו pTW לא כי * הזאת העבודה להשליש

 אל •יודיע לבנים אב היום. כמוני יודוך חי חי יחזקיהו וכ״ש ־ כתיב חפש•
 פחותה ‘יגTמ באיזה היום שאני כמו היינו דייקת; היום כמוני■ * אמחך

 שיודע מה כל אדרבא • לך להודות צריך דייקא אני ״ חי־ ;יfמאחרמ
 ויחקדששמו יחגדל דייקא ידו על ביותר ומקולקל גחע שהוא בנפשו .

 דקוב״ה שמא ואקייקי א־סתלק כדין יתרו אתי כד בבתי״ ביותר הגדיול
 גדולתו שע-רך ה״א) יוד ז׳׳ל(בס־׳ אדימו״ר שאמר כמו * וחתא טילא .
הזוהק■ של זה מאמר שם וממא • וכו׳ מפקיביס כשהרחוקוס הש״י של ,

 ■ כיום סש לך ותעש עליהם הזידו כי ידעת כ• וז־*\ ׳ הינה במקומית יכן
 בצוף כוש מי בגלות אותם וכבשו עליהם שהזילו מה ע״י שדייקא הזה•

 שהכע׳ד מה כל כי * תזה כהיום שם לך ותעש עי״זדייקא ׳ ונסשוט׳
 של כפתו עצמי ומח;ק בדעתו חזק כשהאדם • ביותר האדם על מתגבר
 נתן נרדי ביתי׳ לעובה הפל נתהפך אדרבא אזי. ׳ כתהנ״ל הבעלי

^ שמו הנ״לשעי׳׳זנתגדלונתקלש ריחו ב ת׳ ז עלידודייקאוכנ״ל י

̂ב'אים משהרבינו לנו תיקנו זה יח בתורה לכךות וי־
״ תורה מתן פעם בכל ג^תט להזכיי־ נדי כצבור ו

 עיקר וע״כ * כנ״ל מתדש יום בכל התורה קבלת עליע לקיל ^זכת כדי
 כך אתר אבל וכנ״ל וט׳ תורה ניתנה שט ויו״ט בשבת התורה קי״את
 שאין ראו כי • וה׳ בב' גס בצטר לקחת תקנו • ימיסזבו״ ג״ כשהלט
 בב״ גס לקרות תקנו ע״כ השבת ימות כל על לבד בשבת להזכיר מספיק

 כי׳ ־' ימים לג׳ שניתנת כסיני תורה מתן ימים ג' כל בתוך כהזכיר נה״
 כל על שיעברו בינכרת כי ׳ גבר עם שלם פעמים אל יפעל אלת כל הן

 שכשיץ הדל התחדשות בשביל והכל מאד־ הרבה וידידות עליות אדם
̂והוא אור ולילת יוס נירא זה  בגשמיו׳וברוחניו״ ומאיר ית׳מאסיל נתשך

 וכו׳ היום נצביס אתם ע״ס וכשפרש״י זמן ובכל ארם בכל בכללוב^^ע
 עתיד כך ״ ומאיר מאשיל שהוא תזה כיום ־■ התוכחות שצאמי^זר

 כי וכו׳ אתכם המניבין הן p וכו■״ תתוכחות וכל • לכם ולהאיר ל'זאסיל
 מיומייש וע׳כיתייט כרציני־ תמיד• ברת^ו וגו׳ העליונה על ידו לעולם

 להם ויאמר • פסוק על rמ3וכ״ש ־ לפניו ונחיה יקימנו השלישי ביום
 ג׳ בצרה הצדיקים מש׳הה הקב״ה אין שלעולם וט׳ השלישי ביום יוסף
•וכו׳ וליונה לדוד וכן ׳ וכו׳ ימים  יזיז ימחן• ויחבש יכאיב הוא כי ,

 מרומם אף משסיל ומעשיר מוריש ומתיה ממית ה׳ וכתיב. ״ חרטאנה
 קורין זה כל. יפשביל: ׳ )זאת בסוףהלכה לקמן (וע׳ ■ שאזלדעל עוריד

 בתוך• אותנו להזכיר בדי ׳ ימ.ים ג׳ בכל ובעעמיס בניגון ב<טר בתורת
״ ימים לשלשת בסיני תורת מתן יום ימים ג״ כל כו  נזכיר שעי״ז כדי ו

 שזההעימר• מחדש אצלןס ע.טדתvור התולה; שתתי׳ ויום יום בכל
' :.וכדל

P מתחילין כשהרית־משס■ בשבת שמפסיקין מקום מ״שבש״ע ןןןץי 
זתהו^ ודין הנאת• ובשבת ובחמישי בשצתבמנחהןבשני .

) (מגילה מהמשנה.  כסדק ות׳קורין ובב׳ במנחה בשבת ־ שם, ששנו ס/
ור׳ מאיר ר׳ בין בגמ׳ פלוגתא והוא ר%ז,שבון מן להם. עולים ואין

 הסדר מתחילת פעס בכל להתחיל שצריכין י<םדה כר״ והלכה דה\■1יה
 ;הבאה. ובשבת ות׳ ובב׳ במנחה בשע!

f ltD I ̂ששאלמשה בחי׳ וזה * מרמזיןלנו-כלמ״ל  אנכי הנה מר
אליכם שלחני אבותיכם אלקי להם ואמרתי bfישר- בני אל כ<א '

 xא אהי׳ משת אל אלקיס ויאמר ־ אלהם אומר מ: שמו מה לי ואמרו
 עוד ויאמי • אליכם שלחני אהי׳ ישראל לבני תאמר כה ויאמר • אהי״
 אומר מה שמו מת לי ואמרו ששאל הלשין מדוקדק איט ולכאורה ־ וכו׳

 לי^אל״ שיודיעו כדי שמו הש״י שיודיעו כששיעו לשאול לו הי׳ אליהם׳
 ■ נאה וסלסול ושיחה אמירה בזה שנראה ׳ אליהם אומר מה הלשון ומהו
 קשש וגס הגדולה׳ שאלתם על מקובלת תשובה להם להשיב איך שידע

 כמובא משמו הודיעם כבר הלא • שמו מה לי ואמרו השאלה גוף על
 אליב^ שלחני אטתיכס אלקי לתם ואמרתי שהזכיר בעצמו הפסוק בזה
 של התשובה גס אטתיכס׳ אלקי שטא הקדוש השם זה משפיק אינו וכי

 ט אמר .ואח*כ • אקי״ xא אקי' לו שהשיב ׳ היעב מוין אינו הסי׳״ת
 הקדוש אקי״ השם הלא וגס ׳ אק•״ גיס עכין מ׳ט ׳ אקי׳ הפעם שד
 שאנו ית׳ שמו עירך כי • לעולם להזניח שצוהעליט עירךהשס איט

מזנידן - , . . י



א-ח הרכות למוטי, \ י
א תמיד מוכייין ״ כעצמו שס שסייס וכמי • אדני בכיטי סי׳ שם ס
 וט׳ אליכם שלחני אכותיכס אלקי ה׳ ונו׳ משה אל אלקיס עוד ראנר
 שמו שעיקר בסיחש צוה הרי • מר לדור זכה וזה לעולם שמי עמה
א לעלם  רק * השם זה תיכוז לי אמר שלא זה ומה • ב״ה סי׳ שם ס

 שזיע ״ בחברתה •מחורצת קושי׳ חדא אך * אקי׳ ג״פ חחילה לו אנר
 אל בא אנכי מה • בשאלתו והאריך בלשונו שדקדק משה שאלת ועיצמו

 ואמרו ואעסי׳כ אליכם שלחני אבותיכם אלקי להם ואמרתי ישראל :ני
 אני אכותיכם־ע״כ אלקי להם שאמרתי מה להם יספיק ולא שמו מה לי

 מה בשאלתם עמוקה כווני: להם יש מדאי אליהם־כי אומר מה שואלך
 מה נא השביני ועתה • אבותינס אלק׳ להם אמרתי שכבר אעפ׳י מנו

 • תחלה הש״י לו והשיב * הזאת הגדולה שאלתם על להס ואשיב אומר
̂הוא שמו עיקר סדיע ואורב • וט' אקי׳ אשר אקי׳  ב׳ה סי׳ שם ש
■ * ונו׳ לעולם שמו שהוא . ■

ן ' ל ^ ה א התורה לקיום העצה שעירן לעיל שכתבנו מה ע׳פ ו  ס
 בתחילת המירם מ ובשביל מחדש יום בגל לתת־.יל .י ' -

 על כ״ש ניתנה היום כאלו יום בכל בעיניו תורה דברי שיהי׳ נתינתה
ימהלק שנזכה הוא התורה קבלת עיקר כי וט׳וכנ׳ל־ סת ביום פסוק

. בעולם התורה קיום ולהכניס המעשה־ אלא העיקר הוא המדרש לא כי
 וכשרז״ל־ יוס בבל עליו מתגבר אדם של יצח כי • הכל מן וכבד קשה זה

 זזה • ויום יום ובכל ומר דור בכל מאד מאד עמוקות עצית ל;ת וצריכין
 שבעת כל השי״ת ובין משה בין שהי׳ והארוך והפלפול הוויכות עיקר

 שאיט הי׳ טענותיו קוטב עיקר כל כי * בשליחותו משה שמיאן הימים’־
׳ שהם העולם שמערבכין החולקים ריבו• מחמת בשליחותו לילך רוצה

 וע׳כ מדעוריו־ ריע ואתר אתד כל של האדם לב ויצר * ואבירם דחן כחי׳ -
 ראיתי ראה בפסיק הש׳י לו ש׳־מז וכמו ' סעס בכל שיקלקלו יודע אני
 ׳ לילך להתתיל רצה לא וע״כ • וכשרז׳ל לחעוא שסופן אני רואה • !:ו׳

 ואיני לארץ מכניסם שאיני אני יודע ופרש׳׳׳׳ ׳ תשלח ניד נא שלה וי׳ש
̂. מחמת זה וכל * וט׳ לעתיד גואלם  ואח׳׳ג א! שלהס הקלקולים ריב

 שעי׳; דור בכל יק * נסיוצות עשי יסב׳ אותו נסו במדבר !6 דור־כי בכל
 מאתר היינו ״ ונו׳ שמו מה לי י^נרו שאל וע׳כ ׳ הגלות אריגת כל

 מה ישאלו יאעפי״ג ״ אליכם שלהכי אטתינס אלקי להם אמרתי שכבר
 שהוא לבד הזה השם ידיעת להם מספיק שאין כוונתם שמובן י שמו

 כמה כוונתם שנראה שמו מה עדיין שואלים הס רק * אבותיכם אלקי
 וע׳כ *• ישכחוהו ולא תמיד אותו שיזכרו לעולם אצלם ית׳ שמו ותקיים

• זכו׳ אקי׳ אשר אקי׳ הש׳י לו השיב ־ להם אומר מת מבקש אני
 תשובה לעשות רוצה בסי׳ו׳שנשהאדם יסשע את קרא גמזו׳ מבואר כי

א  הוי׳׳ א שיתי׳ שמתחיל למיהוי זמין אנא בחי׳ שסא אקי׳ כבתי׳ ס
 תשובה* על חשוכה לעשית שצריכין שס ע״פהיעב׳וממאר וכז' בעולם

 שכבר מי ואפי* • וט׳ פנ̂י בלי זך איני חשאתי שאומר בשעה אפי׳ כן
 וט׳ הראשונה השגתו על תשובה לעשות ג״כ צריך שלימה חשובה עשה
 מחדש פעם בכל להשתיל שצריכין שאקי׳מרמז נמצא היעב• זה כל ע׳ש

 ׳ וכנ׳ל בעולם סי׳ שום עדיין לו הי׳ לא כאלו למירעי זמין אנא .בבתי׳
 אקי/אשר לו ע׳כהשיב ית׳ שמו שהוא התורה לקיום העצה ׳עיקר זזס

 סי׳ לו שיהי׳ פעם ככל עצמו להזמין להשחיל שצריכין שמרמז • :אקי׳
 ני • פעמים ב׳ אקי׳ אשר יאקי׳‘^־ * ית׳וכנ״ל אותו שיכיר געולם
תטב׳ לעשות שצריכין לעיל התחלה־וכ״ש אתר התחלה להתחיל צריכין

חטבה: על -
 וט׳׳אקי׳שלחני תאמר כה עוד לו שאמר השלישי אנך' נחי׳ \יןךן\* כ

ל יסשע את קלא התורה כדני תדקדק אס כי אליכם• . • מ׳
טת• מיני מג׳ בכלל שם שמדבר ימ־אה ט * שס מבאר בתחילה כי ת

כא׳ ■ו הלכה קה־ת הרכות
» t»' ש־יושינ״י״א^יי׳איז/א־* ט׳• ’* ^וינ י ts ו jr a

 אומדסעאתי שאדם אפי׳בשעה תשובה־כי על תשובה לעשות שצריכין.
על תשובה לעשות שצריך נמצא • וט׳ פני׳ בלי לומר א״א זה גם וט׳

 אעפי״כצריד שלימה תשיבה שעשה מי זאסי׳ ואח״ככתב • תשובה
 השגתו על לשוב פעם בכל שצריך דהייט * תשובה על תשובה לעשות

̂׳כ בחי׳ שבת כחי> שזהו וכו׳ הראשונה  נמצא ״ היעב ע׳ש יט׳ טור
 : הראשונה דהיינו,תשובה • חשובות ג׳ כאן מזכיר כלל שבדרך

 לא הראסנה שהתשובה מחמת תשובת על תשובה לעשות שצריך מה
 שיש ואעפ׳י ׳ ב׳ תשובה כחי' וזהו • כנ׳ל כראוי כשלימות עדיין היתה

 3ולשו ולהתחיל פעם בכל שצריך ובפינות מדריגות ורבבות אלפים בזה
 תשובות* בב' נכלל זה כל אנל כראוי• היתה שלא הראשונה תשובה על

 שמחזק מה ואח׳כ ללהש׳׳י,* להתקרב שהתחיל vהראסונר חשובת שסיא
 ־ שזהו מחדש סעס בכל ומתחיל ליפול א״ע מניס ואינו פעם בכל א״ע

 בדברינו (וע׳ • אח׳כ שם שמבאר בשוב בקי ברצוא בקי כחי׳ בעצמו
 לתשובה כשזוכה את״כ אבל •׳ ,ב׳ תשונה בתי׳ הוא זה כל במ״א) מ־

 יאעפי׳כיהוא ־ פני׳ שוס בלי השלימות בתכלית כראוי באמת שלימה
 זהו שם צ״ש וכו׳ הראשונה השגתו על דהיינו תשובת על תשובה עושה,
 בג' הנכללין ותשובה תשובת ג׳*וכל תשובה בחיי: וזהו לגמרי• אחר ענין

 להתחיל שצריך למימי זמין בררייאנא שהוא כתי׳אקי׳ היא כנ׳׳ל חשיבות
 שגילה אקי׳ פעמים ג׳ בחי' וזהו • ננ׳׳ל מחדש פעם בכל א׳ע להכין
 בכל שיתחילו זה בדרך ישראל את שיוליך לו שגילה *, אז למשה הש׳׳י
•מחדש סעס  התגברות מגודל כלום לעשות יטלין אין אם ואפי׳ '

 ולהזמין להכין פעם יתחילו אעסי״ע * ופיינשה ונפש בגוף הגנות
 ‘יוציא בודאי זה דרך <a׳v׳01 למימי זמין אנא אקי׳ בבתי׳ ע,מס חת

 ' • לשמוית׳ אותם דקרב הגלות עיקר שזה מזוהמתסועומאתם אותס
 ב*ם הוי׳ שס שהוא הקדוש השם עיקר מיד לו גילה אחי׳כ תיכןז (ע״כ
 שלחני, אבותיכם ת׳אלק■ וט׳ תאמר נת עוד אלקים לו ויאמר שם כ׳:

 I העולמות כל תלוים שנהם התור׳ותמצות שכל ידוע זה כי * וכו׳ יכס1א
 וע׳ב ׳ כולם •־שמות כל ושורש עיק־ שמא ב׳׳/ה הוי׳ בשם כלולים סלם

 העיקר מטונים ר־.ט המצות ובכל התפלות ־בכל וההודאות בכלתנרטת
 ומצוהיוק תורה כל ע׳׳י העולמות בכל שנעשים התיקונים וכל זה לשם

̂׳י שפוגמיס הפגמים כל ת׳ו להיפך  כל, •' מעה ביטול או עיירה כל ע
 • הקדושים הספרים בכל כמוכן * זה בשם עיקרם והתיקונים הפגמים

 ■ שם ע׳י הוא וט׳ ותפלת ומצות בתורה להש״י ההתקרבות שמיקר נמצא
 שמא אקי׳ בהי׳ ע׳י ב״א לעולם אצלו השם זה שיתקיים א׳א אבל * זה

 אתי־ כל׳ליוע״כ מחדש פעם ככל להתחיל שהוא למיהוי זמין אנא נסי׳
 והנתיטת והדרכים העצות. כל כלל עיקר שהוא אקי׳ ג״פ לו שגילה

 להזמין להתחיל עצמן 1ג» שיקבלו ע׳י שמא ית׳ הגדול לעמו להתקרב
 העצם שם עיקר מיד לו גילה דייקא אז • מחש פעם בכל עצנק ולהכין
 שמי זה לו ואמר ל וט׳ התקונים כל הכל תלוי שבו ב״ה ר\י׳ שש שהוא

 לעולם וזכרו שמו יתקיים בודאי, עתה ט • דור לדור וכד וזה לשלם
 שהקדים בחי׳ שהוא הנ׳׳ל העצה לגלות הקדי׳ שכבר מאחר ודור לדור

 סוד לו שגילה מה שהוא ית׳כשארז^ כדרכו למכה קודם ''עפואה
 ישאח שעי״ז מחדש פעם בג( להתחיל ישראל בלב להכניס אקי׳שהוא

 עליהם שיעטר בנלמת שיהי׳ איך יהי׳ תמיד ישראל בקדושת קיימים
 נתקרבו עי׳ז וע׳כ ־- וט׳ ובפרט בכלל ופרנסה ונפש בגוף הגליות בכל

 שמי נכח׳׳;ת לנצח אצלם דתקיים י ב״ה ר\י׳ שמאשס הגדול ,לשמו
ד וזה לעולם •י . .x;וכנ״ל דור לתר זנ

א ה כ ת ע  סדר כל להתחיל ל1ר תקע שבשטל;ה לומר נוכל ו
ת דהייט ׳ שטע בכל ג״פ ורסדר ־ • ה׳1 וב׳ במנחה ענ
ב שבכל ר ' י



ו הרכה רןה״ת הלסת א״ח הרסת ליקוטי
 מתחילתו ה&דר ומתחילין לאתזריהם. חוזרים פעמים הג׳ אלו בל5ש

 אותו' וגומדם מתחילתו הסדר ומתחילים חוזרים הנאת בשבת ואח*נ
 להזכיר הוא התור׳בצבור שקריאת מטאי ככר כי ‘ ושכת שכת בכל וכן

 ההורה קבלת עיקר שזה מחדש פעם בכל שיתחיל האדם את ולקויי
̂פ כעד * שבוע ככל פעמים ג׳ td כל מתחילין ע״כ • מ״ל  אקי׳ ג
 • שהם תורה הי׳מתן שעיקרה הגאולה כתחילת למשה הש״י שגילת מ״ל

 שמתחילין אה מרמז כנ״ל־וזה מחאז פעם ככל שצייכי׳להתחיל מרמזים
 ■ כצגד מחדש אותו ומתחילין חוזרים פעם ובכל פעמים ג׳ הסרר
הכאהוגומרי׳הסדר בשבת ומתחילין חוזרים ואח׳נ • וכצ״ל הנ״ל אקי׳

 עי״זזוכין * כנ״ל בג׳ הכלולים ההתחלות אלו כל ע״י כי כשלימות•
• עגאדאיתאכיד רעותא כילית י כשלימות ולגמור להתחיל הח״כ
 ה׳ בעבודת שמתחילין פעם בכל שעושין עובה ועשיר. עוכדא מנ״ש
 עבודתו ולגמור להתחיל שזוכה עד לעזרתו ומתקבצין מתקרכין •וכולם
 מתחילתו הסדר שמתחילין פעמים הג׳ אלו שאחר בחי׳מה שזהו כראוי
אותז־ וגומיין בשכת אותו מתחילין אח״כ • אותו גומרין ואין פעם ככל

̂ןי׳ שהוא ת׳ כעמדת הדבר p כי י :וכג׳׳ל התורה קבלת ו

ג 5 כ  שהוא ומרובע ומשולש בסול בחי׳שירפסוע הוא זה ?*1
בחי׳ שמא התורה קבלת כחי׳ ע״י שזוכין הק׳ הניגון •

 כפול פשוע שיר כי * שם המבוארים התיקונים כל ט״י שנמשך מואה
 היוד• תפילה שכותבין באחוריים הוי׳ב״ה כחי׳שס הוא ומרובע משולש
 לאחוריו פעם בכל שחוזרים נמצא ״ וט׳ יק״ז ואח״כ • י״ק לאח״;

 • מחיש ומתחילין פעם בכל שחוזרים מה בחי׳ וזהו * השם כתחילת
 פעם בכל שההתחלה • ח״א ס״ב כסי׳ אלקים וישב בהתו׳ ממאר (וכן

 בחי׳ שהוא ג׳ם הוא וכן • ע״ש) ונו׳ באחוריים שנותבין השם כחי׳ זה
 חוזרים <ע״פ אלו שבכל * יק״ו י״ק י׳ שהוא משולש כפול פמע ־ד5

 וגומרים אותו מתתילין ואח׳כ ■ ״ השם גומרים ואין לתחילתו לאחוריים
 שאת״כ הג׳ל בחי׳ זהו כשלימות הוי׳ שם שהוא מרובע נחי׳ שהוא

 לבתי׳ וזוכין וגומרים הסדר מתחילין הכאה בשנת שהוא הרביעי נפעם
 והניגון השיר נשלם שעי״ז דקוב״ה שמא שהוא בשלימות התורה קכלת
 משולש כפול פשוע כ* ״ מיזבע כסולממלש פשוע שיר שהוא י מ־׳ל
 שהוא כשבת נמשך ומרובע * שבת קודם שקראו פעמים בג׳ נמשך

< והגמר ההתחלה צ  וכל ׳ וכ^ל וט׳ לעולם שמי זה נתקיים ואז ‘ונ
 חוזרים במנחה בשבת ואח׳כתיכף * זההואככודרשלשמעזאת

 עד ושבת שבת ככל וכן * כג׳ל 15 ומתנהגים ?שני1הםדר ומתחילים
 שהכל ישראל כל עדלעיני שנהכלהתור׳טלהמכראשית ככל שגומרים
 ואח״כתיכת * וכדל טלו העולם ככל העולם חידוש אמונת להמשיך

 כי • בראשית מיד אותו ומתחילים חוזרים וש״ת אותהכש״ע שגומרים
 וככל ושבוע שטע ובכל ושנה שנה וככל ודור דוד ככל שנרינין הדבר כן

ס יוס  ואין להתחיל צרינין פעמים וכמה וכמה התורה* להתחיל ח
 כן הגמד צפי כשגומרים וכנ״לואא׳כ אקי׳ ג*פ5 כלול וה וכל * גומרים

 J וננ׳ל התיקון עיקר ששם צ״ה הוי׳ שם ליחד ןוכין
ס ג ^  שהם יק״ו שם גחי׳ הוא אקי׳ ששם האו*׳י בכתבי מבואר כ

 כמו כ׳א שעולים כ״ה הוי׳ שם של ראשונות אותיות ג׳ ^
 משם ג׳ אות עד רק שהוא משולש כסל פשוע נומא־ששיו ׳ אקי׳ מ&פד

 שבת קודם הג׳ששקורין ע״י ווכין שזה הואכבחי״אקי׳ • כ׳ה סי׳
 ואז * סוס ועד מתחילתו הסדר כל קורין היאה נשכת ואח*כ * הכאה ׳

 הניגון כחי׳ שהוא תחכע משולש נפול פשוע שיר נבאי׳ הוי׳ שס ;שלם
■ S וכו״וכנ״ל התורה קבלת שזוניןע׳י מ״ל

וניגון נש? התמ*הע«זקיםנ)ז תורהנשמסיערן נשמאת

.שזוכיןע׳י הדל ר.קדוש הניגון משמחת נמשך זה כל ני * גדולה כשמחה
■ • t וכנ״ל ר.חורה קבלת ■

^ nD5?*l ׳.כזב♦ הנ״ל המשנה של הקדוש לשון היעב מדוקדק
לת^ עולין ואין כסדרן קורין במנתה וכשבת ובחמישי ,

 ». וכנ׳׳ל פעם בכל להתחיל צייכין התורה שקיום שמרמז י החשבון מן
 שקרא̂) שהקריאה ״ בפשיטות שפירוס החשמן מן להם עולין ואין חהו

 כלצ החשכין מן להם עולה איט במנחה ובשבת וה׳ בב׳ פעמים ג׳
ק • כלל השדר לקחת התח־לו לא כאלו  הבאג^ בשבת להתחיל צריכין \

 התור׳הנ״ל לקיום מויאה העצר. לענק ממש יעא וכן • השדר מתחילת
 שזהו • כנ״ל ט׳1 מחדש בכלקעס א״ע להכין להתחיל אקי׳ בחי׳ שי־\א
 מאחילין ואח׳כ * הסדר מתחילת פעם בכל שמתחילין ההתחלות בחי׳

 האדס שצריך * החשמן מן להם עולין ואין וזהו וגימריןאותוכנ״ל*
 היוס אותו עד עליו שעבר מה כל פעם ובכל יום בכל מדעתו לסלק
 עדיין התחיל לא כאלו כלל בחשבון אצלו יעלי. ולא • השעה ואותו

ם  שעוברי{ והכפילות הירידות בענק ותבין תשכיל אם כי כלל* ^
 לו שנדמה מחמת אvר כ׳א של בדעתו נפילתו ע-לך * אחד כל על

 זאח׳כ מזה ונפל ה׳ בעבודת קצת והתחיל עצמו אח נסה שכבר בדעתו
 * פעמים כמה תי׳ וכן * הפעם עוד וכפל עוד להתחיל התחזק
 כ♦ רואה אתר. הלא בלצו לו ואומר לגמרי ס*ו א׳ע לייאש הבע׳׳ד מסיתו
 של הזה הקדוש בלימוד שעוסק למי זה כל כידוע ; ונו׳ תקוה אפס

 לחבריס להתחבר שזוכה מי א־:ל תש׳י לעבודת הנעורים בני התקרבות
 ^דוש־ן עצה כל־כי ולקבוע לקבל שיזכה עד תמיד ואמתייס נשרים
 אלפיס התחיל שכיר עפ*יf עליו♦ שעיר מה כל פגים בכל לשטח הנ״ל

ע ולהזמין להכין יחחילמסדש עתה רק ‘מספר. בלי פעמים ורבבות  א׳
 גאיתה עתה שצריך כמו הלב מעומק ה׳ אל לצעוק הן שיוכל מה בכל

ת לשמח p • במצות ולעסוק ולהתפלל ללמוד להתחיל הן * 'השעה  א
 היגון וט׳־ולהפוך התועים p והבדילנו • וכו׳ גוי עשני שלא במת נפשו

ט׳ וט לשמחה ואנחה  תמ^ התורה בקמם קיים ישאר זה כל ע״י * ו
 ועבודה בתורה ההתחלות שכל החשבון מן להם עולק ואין שזמבחי׳
 מעולס עדיין התחיל לא כאלו החשבון p לו יעלר. לא עתה עד שהתחיל

 העצ א מוחלין באחרונה ושב ימיו כל חטא אס שאנדא לכל ידוע זי. ני
 תשומת כמהבעלי נמצאו כבר וכן מוסר ספרי ככל וכמטאר נשארז״ל•

 בימי ששב מי בודאי כי • ימיהם סוף עד בתשובר. שנו שלא כעולם
 סו» עד שצ ולא ידו נתרשל כבר אם אבל * הימם למעלה אין נעוריו

 עיקדרגפיל׳בדעיזו אבל ימיו*עכ׳*פ בסוף ששב מה א אשרי ג׳נ * ימיו
 נפילתס •עיקר וכי ונסא פעמים כמי. התחילו שכבר אדם כני הרבה של

 רוצההבע׳ד ע״כ ונפאי פעמים נמה התחילו שכבר שראו מחמת הוא
 לר.תחילמחדש הנ״ל כדרך לילך צרינין עךכ י ח׳״ו א״ע לייאש להסיתס

 ואין בבתי׳ עליו שעבר מה כל לגמרי מדעתו וישכח שמא כחי׳ באיזי.
 בג׳ שכלולים רגר. עד שהתחיל הייתחאת שכל החשמן מן להם עולק

 מן א יעלה לא זר. כל • כרל שבוע בכל שמתחיליןהסדו* פעמים
 שיזכה עד לעולם וכן • לגמרי מחדש להתחיל צריך עתה כי • החשבון

 שאז ח״א) סי׳ע״ט בה׳ כעח בהתו׳ (עיין שכת של תשוב־*. לכחי׳
 5ג׳ זה על מרמזין ישיאל בכלל כי וכנ״ל־ כראוי כשלימות ויגמור יתחיל

^ ג׳יס מזרשמתתילין בכל  מתחילה ובשנת אקי׳חנ״ל ג״פ כעדי שמע ב
ל לנכק זיעת * נרל וממוין  על מרמק.א בפרעיות אדם גל שאצל ק

 0 שבועוככל בכל פעמים וכמה נמה מחדש פעם נכל שיתחיל וה יד,
ט׳ ויום  כיו© התחאת וכמה כמה א שהי׳ ז״ל אדוגמ׳ר שאמר וכמו * ו

 שזכה צמה את״נ זכה דיקא ועי*! הקדושים• נשכתיו אתדנמונא
־ ־ - t «נדל*ור.בןהיעכ • ׳ ■ ־

מז .
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בו -^צה הה׳ת הלניות א׳ח דמוטי■הלכות כ

̂נ ’ רקרי^א1אר מביא ליךות שתקנו מססיי קריאת כהי׳ כי המספרה ני * njwb ועל ההתתלה ל1מללמצ ייז1^
קבלת קדושת להמשיך בשביל היא התור׳ קר?את אחר בנביא שנץרין מובא והטעם ‘ הקריאה עיקר שאז ויו״ט בשבת התורה .

 ונו כנביאים קודין ותיו בתורה לקרוא שלח גזרו פ״א כי * נשסקים
 צחורה כש^רין שגס במקומה החקצה ונשארה הגדרה נתבשל? ואח״כ
 ע״פ היינו • המפשיר־ קריאת שהיא הפרשה מעין בנביא את״כ יקראו

 בחי׳ איזה להם שיש צדיקים יש דור שככל * הצ״ל תקניו בתו׳ המבואר
 המדמה בירור עיקר ז‘ שעי ונו׳ נטאה רוח בחי׳ שהוא הקודש רוח

 הנצחי תכליתו של לחוש הרוצה אחד כל וצריך ׳ האמונה בירור שהוא
 הקדושה האמונה כל כי כאלה צדיקים אסרי מאד מאד ולבקש לחשש

 וכבר * שם כ״ש וכו׳ בזה תלוי העולם חידוש אמונת היא שעיקרה
 קבלת המשכת כחי׳ שהוא בצמר החורה קריאת בחי׳ שזהו בארט

 * למפטיר כנביא קורין הסורה קריאת אחר וט״כ * כנ^. וכו׳ התורה
 קכלת כחי׳ שהוא הק׳ האמוג׳ קדושת המשכת ולהוהת׳שטיקר להודיע
 רוה*ק בהי׳בטלי שהם אמת הנביאי ע*י דור בכל נמסך עירןה החור׳
 קורא המפעיר וט״נ התור׳מישראל• סשחנח לא ידיהם שעל דור שבכל

 ההפטרה טל מירך :‘ואח התור׳ כבוד משום פשוקים ג' חחילה כתור׳
ש^א רבינו משה ט׳י שניתנה החור׳ הוא שעיקר למרות בנכיא וקורא

 ויום יוכז ככל להתחיש להתעורד שנזכה הוא שטיקרה רור ככל התור׳
 התחלת ל^ן שי^ רה1ה« לשון תהו • וכנ״ל מתדש יום ככל להאחיל

 השיעכודי׳ ובל הצרות כל הגאול׳לסטור לגמר נזכה כעצמו ועי״ז • נצ״ל
 בשום א״ע להפיל להניח לבלי זה בדרך שילכו היראים אלו נל ע׳׳י כי

 משית צזכהילביאת עי*ז ‘ מחדש יום צכל להחחיל רק * בעולם אופן
 ‘ וכו׳ טוב כי מנוחה וירא פ׳ על שם כ׳ש הנ״ל הנחי׳ כל פ״י שצמשך

 יום ככל להתחיל שמתגכדין שע׳י נמצא * ט״ש וכו׳ עוכד למ& ויהי עד
 כחי׳ ע׳׳י זוכין זה וכל שלימה הגאול׳ גמר שהוא טוב לגמר כזכה מחיש

 בנביא קזדן זעי׳כ • כצ״ל דור שבכל אמת צדיקי כחי׳ שהם הנביאים
 גמר זלשין התחלה לשק הפטרה נקיא וע׳׳כ • כג״ל התורה קריאת אחר

: וכדל ■
כ * ע  מחדש חתור׳ לקבל שהעיקר התור׳ שהואקכלת בשבועות ו

 מכל ההתחלה שמתחילין נוהגין ט״כ לקיימה• שמכה באופן
 פעם כצל שמתחילין שע׳יי ׳ הנ״ל בחי׳ היינו * הגמר ומםיימין ספר

זמן שהוא בשבועות ושנה שנה צכל ני ו כנ״ל לגמור זונ'ן טי׳ז מחדש
 הצדיקים כל קדושת הארת מחדש טליצו להמשיך צריכין תורחיצו מתן .מדאי׳ כל אך מטתה־ דבר לחדש רשאי נביא ואין הנביאים כל של רכן

 שגילו הקדושים ספריהם כחי׳ שהם וגמרו נוראים תקוניס שהתחילו דור בכל מונ׳f ה ביחר ולהמשיך תורה דברי לחזק רק באו לא שאחריו
 - התורת כל כלל שהם מתציוח ות״ס חרב ספרי היא יהט-קר ׳ בעילם געת אפי׳ יעיב * כנ׳׳ל לעולם נפסק אינו שזה שלהם רוה״ק ע״י ודור

̂שי שןצלנות  נדי מ״ל פפרים מכל והצזוח ההתחלה אומרים ע״כ ‘ ובע״פ שבנתב ח׳ו להשכירז רצו כי בתור׳• לקי־ות שלא וגזיו התגברו הtר
 טוב ככי לגמור זונין r15B תקונס. התחלת מחדש עלינו להמשיך לקרות נפלאה תקנת 1הקדושי׳ועש אלxי כני •נתייעצו מישראל התור׳

י * y i ונצ״ל י ■ מביאים כי • התור׳ חשסכח לא הנביאים המשכת ע״י כי * בנביאים
 מק־יא שנים תצבור עם פרשיותיו אדם ישלים לעולם בחי׳ ה1ו וע׳׳כגסעת־ * כנ״ל התור׳ קבלת עיקר שזה תאמונ׳ ם מברר הם

בחי׳ תרגום * וכו׳ ודיכון עטרות ואפילו * תרגום וא׳ * למפטיר בצכיאים לקחת במקומה התקנה נשארה הג״יר׳ שנתבטלה
 תרגום כי תרמם בחי׳ שהוא ותרדמה שינה כבחי׳ שהוא המדמה בירור הוא עוד תפתנח ולא החור׳ שתתקי־ס תקותינו כל עכשיו שגס להורות

̂ש תרדמה בנימ׳ המדמה כירוד קדשס ברוח שהמשיכו דור שהי׳בכל הנביאים בסי׳ ע״י  כבר כי ע״ש): ח׳א י״ע לחבקוק(סי׳ פעלה בהתו׳ כ
 15אז המעה אדם כל על להמשיך הוא בצבור התורה שקריאת מבואר כלקיומ־צוהואנףי • ודור דור בכל עתה וכן • האמונ׳ ביחר שמא

 התורה צתיצת בחי׳ עלא לההשיך הקדושה התור׳ קריאת לשמוע היעב אומריס וע״נ * כנ״ל האמו;׳ מבררים שהם רוה׳׳ק כעלי הצדיק־ם
 ״ לקחת צריכין כי מיוד בפחות בתורה קודין אין וע׳כ וכנ׳ל־ מחש ממש יגמור ■שבודאי ית׳ גדולתו נוראות בשבח ומספרין ההפטרה כברכת

 הצמאה רוח כלליות כחי׳ שמא התור' קבלת עיקר כי ׳ דייקא בצבור כל צור שלאחריה בברכות שאומרים כמו משיח שיבא עד כרצונו הכל
 עשיהיכי ולפחות יחד רביס ישראל צפשות קימן שהם מצבור דק גמשך והמקיים והעיש׳המדנר האומר הנאמן האל המרות בכל צדק העולמי'

 שי?צבואה * הצ״ל בהתו׳ שם וכמבואר שריא שכיצתא בי׳עשרה אכל וט׳ ריקם ישוב לא איחור מדבריך אהד וט׳ודכר וצדק אמת דבריו שכל
ח יכנה שלא לו נשבעת קדשך כשם ני * וכו׳ זר ישב לא נסאו טל וכן  אבותיו ירדו צפש בשבעים ע״פ שם ונ״ש ישראל מכפ^ת נמשכת נ

 מתוספת הנצוסלגת המעלה מעצין שם מ״ש כחי׳ זה’ וגו״(וגס מצרימה מר שבכל חה״ק כעלי הצדקי׳ כת ט״י מנה זה כל כי • וכו' ועי לעולם
 כי וס׳• דן חי׳35 התפלה ע״י הנעש? התקון בחי׳ שזה ‘ ונו׳ שכאם העולם חימש לבחי׳ שזוכין עד העולם חימש לאמונת זיכין שעי״ז ודור
 להמש׳ו יותר כח יש • וכו׳ הקמש הקיכזן אל יותר נפש שנתרבה מה כל הריחות כל גדילין שעי״ן הנ״ל השיר לקיל זונין שעי״ז וט׳ לעתיד סל

ישי-אל נפשות הדכה מקיצון התור-שנמשו קבלת בחי׳ שהוא נבואה רוח ככל בחי׳צדיק חהו ‘ שם כ״ש ונו׳ משיח התטצצית בחי׳ שהם והיראות

י-נתזד מ׳ ןחפימ3•ו וכו׳ ונינה יומס כו נ״שוהגיה עצמו בפני : בכלדורומר ית התגנותחנקיתו
ףןן ■ כז  הורת תלמו? כי גדולה* מעלה שהוא אמחיית קדזשה ישיבה קיטץ אצל הגמר עיקר ני • גתי• לשון שהיא ומפעד הפערה לשון מ

מת עצמו לפעור א״א טדאי אעפי״ב »מאדכשח׳׳ל מאד יר]ר דרבים שעיקרם ר%צרות1 והיוטת השיעכודס מכל וייפטור -
a לתל] w שמכרסים הנביאים בחי׳ ע׳י הוא orp דרכים תורה לימיו פי * עצמו גפני בתודה להרכית גס צריך כי * לנד שהם התור׳געילס 

pvXi^ ̂ק בעלי דור שככל אמת א״א ני ׳ פצהוג גיוס שעות איזה רק היום צל בקביעות שיהי* א״א החורת תשתכח לא ידם שעל רוה

 נ^ל מישראל נפשותדנים ע׳״ היא התור׳ קבלת עינן בודאי שהוא רחם פער ט״פ שפרש״י התחלהנמי לשק הוא הסערה
ל מכור תתור״ קריאת בחי׳ מחו נךאת אמת־כי *ושניהם וכו מיס פוטר כמו וייחלה פתח לשון  נמלת זניה לוה fנרי| אנל * ני

סימה, ׳ ״.....



א׳ח הלבות דקוטי
 הגינים צבור בני של ישראל נפשית נסוך נפשו ולכלול להוזחנר פין5̂

 התור׳ ?;ת’כח בחי׳ שהוא נכו^האמתייח יות כחי' נמשך ידם סל אשר
 ולבקש לחפש שצרינין ח׳) מ״ל(באות בתו׳ מ״ששס בפי' יווהו כ^ל
 קיבוץ ״•p נמאה רוח בחי׳ להמשיך שיטל האמת הצדיק את מאד מאד

 התומ: קריאת לשמות שעומדים בשעה ני • ע*ש יני׳ נפשות^שיחל
 דיסר לבל היטב אזנו ולהעות וזיע ביתת יייא׳ כאימה לעמוד צריביס

 כשפרי סיבי(כמובא הר תחת שמל הוא הקדוש׳כאלו התור׳ של ודיבור '
 קבלת קדושת עצמו על להמשיך ולמוץ מ;ה) לעיל וכמבואר קודש

 ישראל נפשות ק־בוץ ע״י י ע״ה רביע משה ע״י בסיני שניחנה התור׳
 כי ובי־ אחד כאיש יחד בולם זסרש״י ההר מל ישראל שם ויחז כ״ש יחד

 ובו׳ פה אינט אשר ואת פה. ישנו אשר את כ״ש שס נפשו גס היתה 1א '
 עמדו כולם לבא העחידין הדנהת כל של ישראל נפשות שכל זנשת״ל

 משה כ״ש ידם על אלינו התור׳ שנמשכה ודור דור בכל סיני-וק הר על
xו מסיני חורד. קיבל nונו׳ לנביאים הקנים לוקניס ויהושע ליהושע ה 

 הישיבות ן קיס ע״י החור׳ המשכת עיקר היו בכולם • הזה היום, עד
 בחי׳ נמשך שעיי׳, יהד נפשותט נכללו f שעי האמתי רבס אצל הקדושוס '

 קריאת לשמוע שבאים עת בכל וע׳ב * ודור לוי בכל התורה קבלת
 ישיאל נפשות בכל נכללת נפשו שתהי׳ לטוין צריכין בצבור האור׳

 שמשם יתד ולטללם לקנצס ס עושק ודור דור שבכל אמתייס שהצדיקים
 קדושת כתי׳ שוהעיק־ כנ׳׳ל ודור דור בכל התורה כתי'קבלת כמשך
 הצדיק ש׳י יחד נפשותם וכלולים ומסוכריס מקובצים כשהם הצבור
 כרועה בהי' ישראל רועה נקרא שסא ודור דור שבכל האמתי סלבי
 ומהצדינןיס * ינהל עלות ישא ובחיקו טלאים יקנן בוריעו ירעה עדרו

 מקום בכל וצבור צטר כל מקבלים דור שככל האלו האמתיים הרועים
 צריך זיתיד יתיד כל .אבל .־ולעסוקבה בתור' לקרוח מתקבצים שהם

 הצכיר ככללתבתנך נפשג שתה׳׳ 'שיזכק לזה ^בה עצמו את להכין י
 בתי׳ הה, וכנ׳ל• דור שבכל האמת הרבי ע׳׳י יהד שנכללים הדז הקדוש
 ששומע אעפ״י ויחיד יח>ד שכל הצבור׳ עם פרשיותיו אדם ישלים לעולם

לקרות וצריך לנד בזה יוצא אינו אעפ״כ בצבור התור' קריאת שבת בכל
צה צריך פיאו' כש׳׳ע ה5 לשון כמבואר תחילה הפרשה בעצמו ,

 שיזכה כדי תרמם ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות שבת קולם א״ע
 כרל'עד התורה. קריאת בעת הקדוש הצבור נפשות בתוך יחד להכלל

 עי״{' מסיני ככתינתת ממש מחדש התור' קכלת בחי' עצמו על. שימשיך
 לעולם הלשון תיעב מדוקדק ועתה * וכרל יחרץ הנפשית קיבוץ ע׳י

 הפרשה אדם יקרא לעולם אמרו ולא 'הצבור עם פרשיותיו אדם ישלים
 ט • הצטר עש פרשיותיו אדם ישלים לעולם ואמרג דקדקו אך * תתלה .
 הצטר עס פרשיותיו ששלים כדי אp תתלה, הפרשה קריאת טונת כל .

ש נפשו שורש כסי בתורה חלקו ונכלל שיהי״.כשלם ת״ ע  פרשיותיו נ
 שיהי׳ הצסר עם נשלמים שיתי׳ ־ כנ״ל נפשו של התור׳סלו פרשיות שהם
 במתן וכ״ש * ככ״ל מקודם לזה ׳ע א ש^ין פ׳״י יחד עמהם ונ^ל נשלם
 ימים* לשלשת נכונים והיו וכתיב ‘ השלישי,ונו׳ ליום נכונים היו תורוה

 יחד הנפשות עם לה.;לל שיזכה התור' לנךלת רבה הכנה צריכיס כי
 את והכינו הששי ביום והיו בתי' דשכת רבה הכנת כחי׳ שזהו * וכג׳ל
 וט' מקרא שנים הפרשה נןייאת על גס שמרמז והי'משנה יביאו אשר

 צריכין וע'כ • תורה ניתניה שאז התורצבשבת נץיאת עירך־ ׳.כי למובא.
;הצמרוכנ׳ל עס פרשיותיו אדם ישלים לעולא בתי׳ מתו רכה, הכנה

 רות המשכת עיקר .כי ׳. תרגום ואחר מקרא שטס כחי׳ וזהו בט
 יום ובכל דור בכל מהדש התור׳ קבלת בסי׳ צלואהשהוא

ע׳׳יכלהת־ןוניש מוחין הג" לתקן שעזשק כח הבעל הצדיק ע״י הוא

ו. חלמה קדן־ת הרכות
v< תמךן בחי׳ סהם תרגום וא׳ מקרא סרס כפי׳ תהו שס• המבוארין x 

 תרץ שהס ובינה חכמה בחי׳ הם מקרא שנ!ם ט ׳ חב׳ד שהם מוחץ י'
 ששם הדעת שהוא הג׳ מוח בחי׳ תרגים ואחד רעקדלאמתפרשץ׳ .

 ש׳רשהטאבו הדעת עץ מאחיזת הדעת לברר תתיקין צריכיןעיקר
 כל שעי׳ז הנחש זי־מה ע״י המדמה נתבלבל שעי׳ז הששי טיס אדת׳ר

 הצדקים שצריכין העולש חידוש אמונת בלבול הוא והעיקר * הקלקולים
̂תיקון י״כ)שעירך י״א באות לעיל( וכמבואר ודור דור בכל ולתקן לברר  ד

 תרגום כי תרגום ואחד בחי׳ הדעח־וזתו שהוא הג' המוס יכהי' צרינין
ה בגימ׳ , מ ד ר  שחקוט ותרדמה שינה בחי' שהוא המדמה ביזי׳תיקון ת

 ■ השים ע׳י ני אונקלוש,הגר• ע׳י הל־ןודש ברוח שנאמר חרגוס בחי׳ ע׳י
 בש׳ נכתבה התורה קבמז בחי׳ שנמשך עד הכ״ל נל ביותר נתתקן
 . עמלק ■^לחמז קי״ם ששמע ע״י ונתגייר שמע יתרו כי * יתרו וישמע
 f שעי היטב כתוכו׳כמטאדימ היעל של בבחי׳דץ מהתפלה שנמשך
 שעי״{ ע״ש שש כ״ש התור׳ לקבלת שזכו עד וט', ת׳ י כבודו נתרבה
 אונקלום ע״י התרגום נאמר וע'כ ־ תרמס נחי׳ שהוא הממנה נתברר

ד הגרדייקאוכנ״ל
ר ל, מ י ע לאמוג׳ שנזכה כדי המדמה לברר התור׳הוא בחי׳רךצלת ו

 שעי״זזוכין העולם חידוש אמיכת הוא שעיקרה. שלימה י,
 תעיזין ע׳י זוטן וזה * מ״ל השיר נמשך שעי״ז שלעתיד העולס לחידוש
 ידם ועל כידוע• י״ק כחי׳ הס וניכה חכמה מיח־ן הב׳ כנ״ל־כי המוחין

 בתי׳ שזר\ כסרז״ל עולמים צור ה׳ ביה כי כ״ס והעוה״ב העוה׳ז כירא
 וחידו-ש העוה״ז* בריאת בתי׳ שהוא הבריאה תחילת של העולם. חידוש
א יזנה העוה׳ב כל העוה׳ב־ט בריאת בחי׳ שהוא לעתיד של העולם  כ׳

 עולמות לשני זוכין המוחץ תיק־ן וע״כע״י לעתיד העולם חידוש בעת
 אבל. י שלעתיד ההנחידושהעילס עהסבש׳׳אמונתחידושהעולם

א לזה לזכות א״א  ביום נירא האדם כי * rw הדעת עץ ביתר ע״י ט
 ע׳י תלוי הי׳ והעירך • בשבת הבריאה כל נכלל יתי׳ ידו שעל כדי הששי
 סנ?ראע הבריאה כל כי • עו״ר חדעת עץ אכילת מפגם נזהר שיהי׳
 העולס חידוש הוא זה כל • הששי יום עד א׳ מיום המעש? ימי בששת

 העולש חידוש בחי׳ עוה״ב בתי׳ ושיתמא • הימים באלו שניראה הזה
 ימי ששת • העות״זבהעות״ב נכלל שיהיו התיקן ושקר לעתיד• של

 העולש שסא-סודוש שבת שטלו ליוס לזטת א״א ט ׳ בשבת ר?מעשה
 . שהוא בע״ש השירחא ועיקר • בע״שצפארז״ל שי^ח מי כ״א לעתיד של

 נמשכין רגסיוטת שכל ־ העולם בז'̂־ בגכזיון לעמוד הוא העוה״; כלל
 שנים לקרות דיקא השסי כיוס צריכין וע״כ ׳ ש״ר הדעת מבתי'ען

 נברא השש־ ביום אז כי • מצריי בכתבי כמובא תרגום וא׳ מקרא
 מוחיןי״ק הב׳ ע׳׳יתיקון השה״זבהעוה״ב לכלול צריכין ׳ואז האדם
 הדעת ש־וא הג׳ המוח שמכררין ע׳י התיקן שעיקר כבראו שבהם

 הדעת עץ אחיזה שם כי הנסיונות כל עיקר ששם כידוע יחד שמחברס
 ועתה ממט• לאכול שלא נזל־ש הי׳ אס אז לכרת האדם צריך שהי׳ עו׳ר

 בכל זה בתיקן לעסוק אליהם הנלויס אים והיר הצדיקים כל עוסקים
״ ■ ׳ ■■■ ■ דור'ודור

I בחי׳ שהם
. חיקון ע׳י נמשך שזה לעתיד של העולם לחידוש

המוחין מב׳ שרשם ט הדבר כן ט • יתד נכללים המוחין תיקן שע״י
^ס ה״ותהג׳ בירור ע״י התיקון ועיקר הנ״ל* הדעת א ט  כל ס

 הבחי׳ כל ע״י לברר שזוטן מת כפי יחד ננללין שעי״ז וט׳ הנסיונות
 ^ששי בה׳ שנרמז ב©יון ששי עד תלוי הי׳ העולם כל וע״נ • הנ״ל
 בח^חם הוא שאז דייקא הששי יום צחי' ע״י התיקן עיקר כי ־ א דייק

_ שגיד: והעוק״ב השה״ז יחד העולמות סכי לכלול צריטן אן ט • נושנה
, י שממטכין " ■ י ־ ־ ־ י ־ " ‘ ̂ .



ו הרכה קה־ת הלבות א״ח הלכות טיpלי \'
 שעי״ז העוה׳ז בחי׳ שהוא טכשיו של הנוולם חידוש אמונת שממשיכין

 התורה בקבלת חלוי זה שכל לעתיד של העולם חידוש לאמונת }וכין
• ■- ? וט׳וכנ״ל המדמה י^נתבלר1» ־

ע׳׳י לא  בר״ת נרמז שמא ב׳ה הוי׳ הקדוש השם נשלם דהששי ה׳ ן
̂יד שמשם השמים• ויכולו הששי יום ^ • ' בשבת pמ^חיל'ןהר

 לעתיד של העולם חיחש בחי׳ שהוא המעש׳בשבת ימי ששת נכללין שאז
 הוי׳• אותיות ל׳ בחי׳ שהוא מרובע משולש כנול פשוע לשיר זוכין שעי״ז

 ע״ב עולה וכו׳ פשוש שיר כי • קידוש של תיבות ע״ב בחי׳ בעצמו וזהו
 שיר אומרי׳ אין בבחי׳ הרל שיר בכחי׳ הוא היין על הקידוש ני * ככ״ל
 דקידוש תיבות ע״ב בחי׳ ע״ב שעולה וכו׳ פשוש שיר היין־הייע על אלא
^ הב' טס ת ט  בר׳׳תי שמרומז הוי׳ בשם כלול שהכל כמובא הששי תי
• כמובא ע״ב עולה ויכולו תיבות גם ־ וכרל וינולו«מיס הששי יום
 בראשית יוצר של מלאכתו כלתה הששי יום שבסוף תכלית לשון ויטלו כי

 שעיקר וארץ שמים תכלית שמא שנת שהוא התכלית בשביל שעירןה
: וכרל וט׳ אז שיתער ע״ב שעולת הנ״ל והניגון השיר הוא התכלית

ב ו לעיל שיי! ל ה ז  אגי מה לעצמי וכשאני • לי מי לי אני אין אס ו
הנ׳׳ל עגין הייט • אימתי עכשיו לא ואס י

 כלי עצמו בפני פרשיותיו ולהשלים בצבור לקרות דוקא שניהם שצריכין
 קבלת בחי׳ עינך שזה הקדוש הצבור נפשות בתוך להכלל יזכה שעי״ז
 ללמוד בעצמי אשתדל לא שאם ל* מי לי אני אין אם וזהו • ככ׳ל החור׳
 מי א'ן ואי אתד כל של האדם חובת כי לי מי ועטדה בתור' ולהגות
 ועמדתי תורתי בודאי כי אני מת לעצמי וכשאני • מזה אותו שיפעור
 איש כל שמחויב התור׳ קבלת כחי׳ עיקר כי • נחשבת אינה בעצמה
 הקדוש הציור בתוך ויכלול שיתחבר ע׳׳י רק הוא דור בכל לקבל ישראלי

 ולהתחבר לבא כשאזכה כ״א ולהתפלל ללמוד שלא אומר ואס • כלל
 לא ואס לעצמו משיב עלזת • ועבודה בתור׳ העומקים הגון לצמר
 ועבודה לימוד ני לזה יזכה ולא חייו ימי זמן יכלה ח״ו כי אימתי־ עכשיו

 חייו מימי הרבה יאבד כך ובתוך 'כלל בתמידות קטע אינו הלכור של
 שיזכה ה.ק צבור למצוא זוכין בנקל, לא כ׳ וגס * ועכידה חורת בלא

 החללפקת לאדם להורות התנא כוונת וכל ידם־ על עבודתו להשלים ‘
 מאד ולחפש לבקש להשתדל שצריך * ח׳ו ימיו יאבד שלא חייו ימי על י

 תלמידיו שהם הגין צטר עם אמתי רבי למצוא שיזכה להש״י ■ולהתפלל
 עבודתו בכל להסתבר ידך תנח אל מזה וגס ״ בזת ויאחז אליו ?:נלווים

 בתורה יעסוק עצמו בפני וגס • כנ״ל ההגון הצבור עם וחפלר* בחורה י
 מקושר יהיו אז וגס ־ הצבור עס להח־ועד יכול שאינו בעת וחנלה ׳

 שיזכה יהי׳ ותפלה בחורה בעוסקו טונחו שכל לבבו בפנימיות עמהס
 בחי׳ לו שיש בהרביהאתתי הגכלליש הקדיש הצבור עס להנלל-תמיד

.׳ : וכנ׳׳ל ידו על התיקון שעירך וכו׳ חה׳ק
 הצביר עס פרשיותיו להשלים זהרהKר אצל שהוכיח מה ןץךןן לג

 ודיבון עערות תססו ולמה ודיבון• עטרות ואפילו במו׳ש
 וכו׳ ושמעון ראובן כטן תרגום להם שאין פסוקים עוד יש הלא ־ דייקא

 תקעו בתור׳ ע״פמ׳ש * בדבריהם המרמז עניןגפלא לנו 1רמז בזה אך
 הבשן מלך עוג בחי׳מלהמת הוא הכל. שם שנאמר מה שכל בסוסה ר\״ל
 והדעת מהרחממת לינק שרוצה הקליפה בחי׳ הוא עוג כי * היטב ע׳ש
 שקבל משה בחי' שהוא וכו׳ וכו' הניל כח הבעל ע״י והכנעתי • וכו׳

 ונו׳ ודיבון עטרות תססו וע״כ *• שם כ״ש וט׳ עי׳ז איתו והרג התור׳
 של התיקון עיקר כי ־ ועוג סיחון של שהי׳ הירדן עבר של העיירות שהם

 שהוא התורה קנלת לכתי׳ לזנות בשביל שר\א שמו׳ית הפרשה רךיאת
שיתעד הנ״ל לשיר לזטת הוא העיקר בצטר־נרל התורה קריאת בחי׳

מ
 י^פת בחי׳ שהוא טשי עקב מכניעץ שעי״ז העולם חידוש שיהי* בעת
ש שם וממאר צ שס נ״ש וקעלי׳ בירסילי׳ ומחיי׳ בבתי׳ שג  ^לו

 לארז סמוכץ הי׳ ועוג סיתון של ועיירות • וט׳ איי בבתי׳ הוא העולם
 להכניעם״ מאד קשה הי׳ יע׳כ הרבה־ א״י מקדושת יונקים והיו ישראל

 ישראל א׳ת להניח רצו ולא א״י שהיא הקדושה גבול על עמש הם כי
 בעל שהי׳ רביט משה ע׳י כ׳א כניעםvלר אפשר בלתי והי׳ לתוכה לכמש

עבר של עיירות שהם וליבון עטרות הזכירו וע״כ • וכרל וכו׳ גדול כת
. pp,ס של
גן לרןות ו׳ת

. . . בקד-.- לכובשם נדי ועוג שיחון ׳ץליפות
*[y V הירדן עבר שהוא ועוג שיחון ארן מש־ שכבש אחר f t 

 בעת ת' אל כ׳ש׳ואתתנן ׳ לא׳י ליכטם הרבה התפלל
 שכבש נואחר ששבר ופרש״י וכו" להראות החילות אתה ־ לאמור ההוא
 הנ״ל ע׳פ •היינו וט׳ ליננושלא׳׳י ויוכל הגזרה נתבטל כבר ועיג שיחון

 *י לא שסמוכים הקליפות שהם ועוג ס־חין כבש שכבר מאתי סיר כי
 לכתי׳ שזונין עד וכו׳. כת הבעל של פלהrAר ע׳י כ״א להכניעם םא/א
̂י בבתי' ש^א לעתיד של הטילס חידוש  ניר שהוא מאתי ע״נ וכו׳• א

 ני • לה׳• לכמש יוכל מדאי עתה ע״כ ולהכניעם ארצם לזהלכמש זכה
 לעתיד של העולם חידוש בחי׳ שהוא א׳י קדושת לבתי׳ זנה כבי הלא

 עוד אלי תושף,דבר לךאל רב לו השיב הש׳י אכל ־ כג׳׳ל הכניעם שע־*ז
n במר r• עמו באחדות היו לא הצבור שבני מתמת הי' העיכיב וטיק־ 

̂׳י הי׳ וכו׳־והעיה־■ למענכם ה׳כי השטמיתכ״שויתעכר מריבה מי ע
 אמתי-יס בצדיקים שאין מה העיכוב ״'קי

 ע׳י והעיקר הצמר קלקול מחמת סוא לא״י ישראל את להכניס ס טל
 כי ׳ הזה בדבר עוד אלי דבר תוסף אל הש״י לו אמי וע׳כ * המחלוקת

 בתקונים שיעשקו הרבה כח בעלי עוד צריכים כי גלי לא לפומי׳ לבי׳
 אחרי באמת שיחפשו עד ישראל בלב האמת נקודת שיכניסו עד ־ הרל

 אמונת ויחזקו המדמה שיבררו עד אותם שימצאו עד אמת הצדיקי
 ישראל כל שיכניסו עד הנ׳ל לכל שיזט עד ישראל כל נלב העולם חידוש

V ’ לארץישראל; ־
רןי1 ליי•  ירדן מארץ אזכרך כן על תשתותת נפשי עלי אלקי ז

.מר בקול צועק ע״ה המלך שדוד ־ מצער מהר וחרמונים ,
 שנפשי תשתוחח טלי,נפשי ואומר עכשיו של הגלות ארינת עטר

 תקן ועדיין הגאול׳ על מצפים שאט עיניס הכליון מגודל עלי תשתוחח
 וחרמודס ירדן מאק כ^אזכרך על הוא דאגותינו ועירך מאתט סתיס
 עציט שנסשיט היינו התורה קבלנו ששם סיני הר שהוא מצער מי\

שאט מאחר שלימה לגאול׳ מתי,סכה ומתאוננים דואגים ואט תשתוחח

 משה זכה שעי־ז התורה קבנס ששם סיני הר שהוא מצער מהר הי׳ זה
 קליפות שתכניע כזה כת בעל כבר לס שהי׳ ואחרי ־ כנ״ל להנניע׳ס

 שנחרב ־ החטא שגרם עד לאיי׳י נכנסט לא עדיין ואעפי״כ • ועוג סיהון
 נפשי עלי ע״כ • כמה זה • הזה הארוך בגלית ואנו פעמים ב׳ הבית

 אחריטל׳הנסיש הלא ט • שלימה לזנו׳לגאולה נוכל מתי מתי השתוחח
 כל אחרי • כנ״ל וכו׳ וחרמונים ירדן בארץ לט שעשית האלה והישועות

 אל. תר%ס ט * הכה ועד מאז שיעור בלי ותלאות צרות טליט טבח אלה
 עלי וגליך משכרן וכל כשפרש״י לחברתה קורא שצרה * קורא תהום
 הזה כת הבעל למצוא נזכה מתי עליט׳ועתה עברו צחת מיני שכל עברו
 יומס לזה נסמך וע״כ * *‘לא' ולהכניחיט מ״ל התיקונים לגמור שיוכל
ג י יצוה ' י



̂ח הלבות לקרטי . . א
 להגיד ז;הבפי׳7חס יצוה זס׳׳^יזמם עמי שירה יצוהה׳דזסמזבלילה

ר  ״ בהתו׳הרל שם כ׳ש לעתיד של העולם חיחש בחי׳ שהוא חסק* מן
 שירה עתה שגס עכשיו ■כלילהזהבחי׳הזמזשל עמי• שירה !גלילה

 הארת ע^כו נמ:ך טי״ז העולם כחידוש מאמינים שאט ככח כי * עמי
 מקבלי■' אט שמסס חדש שיר יתעד jte לעתיד שלcהעז^ חידוש קדושת

 אותו זלזמר לשיד עכשיו בהם עוסקים שאט זהתישבחות ות7הש כל
 להתקיים נפשיט ומשיב הייע הם רק אשר ומושבתות ית׳גשירות

 להתפלל כח לט יש עי^ כי ״ חיי לאל תפלה וזהו • הזה הגלות במדרת
 למה סלעי לאל אומרה ו;מ • הג^ת אריכת על לפכיו ולצעוק להשי״י

 ה־חילי עלי ותהמי נפשי חשהמזח• מה סייס וע״כ * וכו׳ וכד כמסתני
 הש׳י בי לה׳־ לתלות חקוה לי יש עדין ט •• זט׳ אודט גמד כי אאלקיס
̂ז ודוז• דור בכל גדולים כח בע^ אמתיים צליקי׳ לט שולח ברחמיו  שעי

 לגמרי עוג קליפת ויבטלו שיעקח עד משה מזיקו/שהתחיל יגמור
 שלימה הגאולה עדשיגמח עשו עקב בחי׳ הנחש זוהמת כחי׳ שתא

:אמן בימיט במהרה לא״י ישראל כל זיכניסו
ר ליי ח  שם שהזטח כגט • פרשיות בשם התורה קריאת להזכיר רז

״. הצבור עם ס־שיותיז אדם ישלים לעולם הנ״ל במאמר ,
 שתא שם על פרשה־ גשם נקרא הק׳ בתורתינו שנזכר זענין טפן נל ט

 הוא שעיקרה הקדושה אמונתו הגילוי אל מהעלם לאור ומוציא מפורש
 הקדושה התור׳ ע״י שכלכ״א בשום להשיג שא״א העולם חימש אמונת

 בה׳ מזה (וכמבואר עדוש נקראת כן שעל הש׳י על מעידה התורה כי
 ע׳י מאירכ׳א היש נמשך איך להבין א״א העולם חידוש כי ע״ש) עחת

 ע׳ש מישיוח שנקיאת הרןלושה התורה ע״י שמתמקת הקדישה •אמונה
 סעץ עיז שמהאטחאין הגכלוי אל גמור מהענם שפיר־שהוהוציאה
 שא״א להבין ימל האמת על למזתכל מיקיצה ט עיחתישמאין■•

 שבילו זנפלאיס טראים הוזימשים כל עם כזאת קלושה תורה מלות
ה המס ז׳לעד חכמיס  שגט יתברך הקדמק היחיד הבורא ע״י כ״א • ת

 ר\זורה רמגטת והוציא אגגתיים הצדקים על קדשו חח ייחעלהשחוטע
 להבין יכולק אט ליש מאק הדזודה התגלות וע״י • ממש ליש מאין

 כלט ■ליש מאין הבדאה כל שהמציא העולם חידוש באמוכח ולהתחזק
 מגגש ^ש מאין וכר חידושיה כל עס הק׳ החורה לגו שנתן חאין שאט

:■כנ׳׳ל 1 ־
* גמלות חממת אעפ״יטשמהס כלהוזנומתמזיצירות

הראשונות• מושכלוח על מיוסדים טלם נגיש־כי ׳יש הם כ^ס אבל
 שגס מאמיני׳ אט ובאמת • חכמתם המציאו ומהם החוטם הדאות ועל

 כת להם ש^ן ירק • דעת לאדם המלמד מ־ש״י מי! כמשך הכמתם
 והכל ח״ו להחפרן שיכולים עד שירצו כמו דעתם להטזח ^בחכמחס

 ■בשביל גברא הכל ט «גדול כח לה הבחירר^ש כי ״ הבחירה כשביל
 החכמות וכל * הכל על עולה התורה חכמות אבל ׳ במ׳א כ״ש הבחירה
 מאין רק שנמשנח התודה הכתות אור נגד וחשך כסילות ־הס היצוניות

̂״ ליש  חזק שהוא חביריז עם שטען הטעמת לנמק אמב שאמר זזה ממש
 ברזל יטקו לזהב ומקום מוצא יש־למף כי וטנקואמי יתב׳ באמונתו

 בינה מקום זאיזה חמצא מאין והחכמה שמסיים פד ► ונו׳ יקח <מע«־
 שהמציאו החכמים שמעלת שאמד חייט ־י כליחי מי^ן 'ונע^; •

 ר^דשעלי■׳ חכמות עד איטכלוס ובו* האוץ מע»־ וזהב כסו> עפיית ,
 הכמה שהוא אעפ״י וז״ל־הייע שפירש וכמו חמצא מאין וההבמ׳ ים 0

״ וזהב ־כסף עשיית למצוא בדולח כו  יש כי מיש־• יש הוא הבל אבל ו
ס׳ יזוקו לזהב ימקיס «יצא לגסף  שמצאו כיד חקרו בחכמתם שהם רק ו
 אבל • חכמיח מיני כל שאר pv* בטסרהאוץ ומסףששונעלם הזהב

התורה ותבוטת חנמות כי * מאי}תמגא<אוזה«קוסכיגה החכמה

ו הלכה קודת הלעות
60 I’finrxw נ1 • נרל נ«וו^ S15 ידה p s זודש לא««ן

:ומ״ל העולם  הז׳בטעלירש של למהמעשה היום המעש׳של בסוד מרומז זה וכד
 שהתפאמ החכמים כל על עולה שחכמתו פה הכבד שהתפאר

 וזה ס׳ מתכות מין הה פלוט מתמת מין עשיית המציא בחכמתם.דמה
ק נתהוה מהיכן יודע הוא אבל • וכר וזהזהבוכו׳ כסף המציא  מנ
ס נמשך !מהיכן  זכו־• החכמות כל כ^לים שכהס ושבחים בשירים ש:א סו

נ זכז׳ע׳שהיעבוהנן
 אדס ישלים לשלם הנ״ל ה״ל דברי בענין • מלין לאלקי

 האד עמוקים דבריהם שכל • וט' הצמר עס פרשיותיו
 אדס לעולס׳ישליס !רענין ׳ טמוקין וזין נהם יש זבכלדיבורודיבור

 1סרשיותי לעו^השלים צריך * שהוא דרגא שכבל דייקא לשלם וכו׳•
 כסצמו■ שלימודו מאד גמלה למעלה כבר הגיע אש׳ אם כי הצבור• עם

 כד• הצבור עם עצוט לקשר צריך אעש״ב • מאד הש״י אצל ויקר גבוה
 התורה קבלת בחי׳ להמשיך, שיוכל כדי אליו לקשרם הצבור ליזעלות

 היפה ומעלתו שקדושתו בעצמו רבינו משה אפילו כי • פעס בכל מחדש
 כ״א תורה וליעגשיך לה׳ לעלות יטל הי׳ לא אעפי׳ב מאד מאד גבוה
 גדול׳ לך נתתי כלום רד לך ע״פ וכשרז׳ל אליו ישראל נפשת קיבוץ ע״י
ק שלו הפגם •וכל • ישראל בשביל אלא ע  זכה לא שעי״ז הצור הכאת ב

 כלל עם קשהכראוי ולא תפלתו אז שסילק בעניןזה היו לא׳י ליכמס
ס ע׳ש)מג״שוכ'ש חירמיןוט׳ ע׳ ישראל(כמנוארכהתר נפשות מי  א

 מהש״י שיבקש תקוכס שכל ביותר והגרועים הנמיכים מכ״ש • פשעים
 הקדושוכרכרצ' הצבור עס שתכרלהתקש עמדתם בכל ויסוכו תמיד

 זה איש יסרת עק על גתזכשת )כ׳ דברים ( רבה במדרש שאמרו וזה
 יסררן הצור הכאת של קל א׳ עדן שבשביל משה• והאיש בי׳ דכתיב משה
 לימוס מאד שלמד חמדש ■ובעלת שהמסת • חמודו בעש ותמס • ^מו

 כצ מדאי הם אדם מי ששאר * סלה נצב אדם בל הבל כל אך * ^י5
 pfi ולסהיד TכDל מללרש שטונס • ככ׳ל ומ׳הייט הבלים הבל הבל

 להסצצ לנפשו זישסעלעצומלבקשתחסלה דרכט על שפקח האדם
 שהזהילישלימו- מה • דאתי ובעלמא דין בעלמא להנצל שצריך ממה
 י^^p הי׳שלא פגמו לא״י־וכל נכנע קל עון שבשביל רכיט ממשלז ק׳׳ו

 בודאי הוא עונות שמלא אדם כל ימכ׳׳שזכ״ש מ״ל• הצימר עם א״ע
 pיוsפשולרo על לבקש ימיו כל שישתדל תקנתו כל בודאי זע״כ ^בל•

שסק האמת להצדיק המקושי׳ ישראל נפשת בתוך הצמר מזוך  ה
 •י חיץהגחלה ג״כ ישלו רקעי״ז כי יחד• אליו ולקשרם לקבצס חמיד
ק ס אף נפש גס הצדק הכלציעלה זבחיך • ימאס לא כביר אל בי  א
 <וכ״שכהתו׳ סח הרכה ז״ל כדבריו מאדזכמבה^־ בעונות פגומה היא

 וממ ע׳ש) וכו׳ בשמי עם מורי אריתי עי׳ס ־י׳׳ג סי׳ השגחה העם אשרי
f בזה הק׳ מסיו ששמעתי

ה לח  ,כ׳פשדץ/ להקזרא להתחיל שאסור עחך כשולק מ׳׳ש בחי׳ ח
 לפרשה סמוך בס• ^זיים זקאסוד ־• שלמיה לם׳ ממוך

 שלאיעען והיוצאין הנכנסין משם בבמ׳ זהעעסאמח שלאחריה•
 היוצאיס יעעו שלא pr רקב׳ססוקיס שלפניו לזה שקראו הנכנסין
 לקרות רז״לשהאישר מדברי שאה והכה ב׳׳פ־• ■לשלאשיודק שיקראו

 להתחיל שלא גזירה גזרו זה שמחמת עד מאד חמור פסוקים ב׳ דק
i לשמגד שצדיכין הג״ל ע״פ והעכין • לפישה סמיך ב״פ זלסייס t n- את 

̂• התאוה► זאת בפני שומת מחיצות שיהי׳ מוחין הג׳ p הוא והעיר v  

 הנמיון עיקר שש״ז ש״ר הדעת p אחיזת ששם הדעת שתא הג׳
 (כאותי^י״ב)שזהובחי׳ • ועניחשקרההימןוכנ׳׳ל זהבשור•

* ■?ךיאתהפרשהששמ^וא׳־מיגגם



ו הלכה קה׳ת הרכות א־ח חדכות רמוטי
'י .

 ע״י כ״א טוה׳ב שנושוט תכלית שהנא לעתיד <לס1רג חידה געת שיהי׳
 כ*א לזה שזונה כסי׳תרגוס שזהו טו^ הדעת טץ מאחיזת הדעת גירור

 שזכה מה זכסי ̂ הנ״ל בתאוה וצירוף בנסיון שעמד מה כסי מישראל
 עיקרביחר ידו שעל הנ״ל כח הבעל האמת הצדיק את ולבקש לחפש

 כ״א שמחויב שבתורה ססוקים ג׳ בסי׳ הם זה וככ״ל״וכנגד וכו' המדמה
 התור׳כשוז״ל של ושלשה שלשה בחי׳ כל וזה • לפחות לקרות מהקוראים

 בירחאתליתאה תליתאה גיוס אודקתליתאי לן דהיב רחמנא כריך
 השלישי המוח הוא שעיקר הנ״ל מוחין השלשה בחי׳ מנד הכל וט׳־ני
 וע׳כ * וכנ׳ל וכו׳ בבחי׳תרגום שהוא הבירור עיקר ששם הדעת של;וא

 ולהתקרב מזוהמתו ו^את נפשו על לחום שחצה אלxמי כ׳׳א צריןלידע
 שיעברו שבהכרח לידע צרץ להש׳׳י לשוב באמת וסונתו אמת לצדיקי

 לא ואם • וצירופים ונסץנות ובחיטת וגלים משברים וכמה כמה עליו
 מדאי עליו שיעבור מה בכל מקונם את יניצז ולא ונכזיל ופתי שוטה יהי׳
 לשוב שרוצה שמי ו׳ במי׳ מ׳׳ש בחי׳ Kוזר • לנצח טוב לאחרית יזכה

 זכאה בבחי׳ בשוב בקי ברצוא בקי בהלכה בקי שיהי׳ צריך בתשובה
 מהצדיק רק מקבלין הכח זה וכל • היסב ע״ש וכי׳ ונסיק דעייל מאן

 כח תלושי בשביל תמיד נפשו מוסר שהוא משה בחי׳ שהוא •האמת
 ולקיים להחיווז כדי נפלאה בחכמה תחבולות כמה ועושה • •שבי^אל

 הרנה ז׳ל אדומו״ר בלברי כמטאר להתקרב החפצים הנפשות בל את
 הפתוחות שהם לפרשה פרשה שבין שבתורה ההפסקות בחי׳ וזהו * בזה

 כי׳ ומה ויקרא בס׳ במיגדי ומובא רז׳ל בדברי מבואר כי • והסתומות
ק ובין ®־שהלפר־שה בין להתבונן למשה ריווח ליסן משמשת הפסקות  ע

 משה צריך שהי׳ מה והעיקר טכ״ל• ההדוט ק5 הלמד להדיוט ק״ו לעני?
 העולם של המעשי׳ עכירת מחמת הוא למישה פרשה בין להתטק רווח

 צהעולם תורה להמשיך משה בחי׳ שהוא למדיק מאד קשה זה שמחמת
 קטחגים וכמה כמה יש כי כנ״ל* פרשה בחי׳ שזהו הגילוי אל מההעלם

 וכן * התורה קבלת על המלאכים קשיגז כמה כדרז׳ל כמבואר זה טל
א  ומחמת • לקבל משה צריך שהי׳ עניןוענין ובכל ודיבור דינור בכל מ

 להתבונן רווח לו שהיצריךליתן עד הדיבור שקיבל בעת מומו נתייגע זה
 עי״ז ובו׳ ומתבונן מפסיק שהי׳ הרווח וכזה * וכו׳ לפרשה ש־שה כין

 הוא ההפסק זה ני • ממט לקבל הצריכים להענלס נוראה טובה טשי:
 מ׳׳שאדומו״רז״לעל •בחי׳ שזהו ' קיומה זהו שלתורה ביטולה בבתי׳

 במקומות וכן ט״ז) ט״ש(בסי׳ וכו׳ סיהרא בתרי עיניו ודמיא צנאמת״ל
 מהשגתו עצמו שמבטל הצדיק של הביטול שע״י מהם ומבואר * אחרים

א עי״ז לטנין ערן בין  האנשים b את הטולם כל את ומקיים מחי׳ ס
 שמבטלים והיראים הלומדים הן ממש פשוטים אסים p * הפשוטים
 ההפסקות שע׳י ובמ״א)נטצא לק״ת ע״ח וארבסי׳3ובו׳-(כמ לפעמים

 כל להתקיים ■יכולים דייקא עי״ז * הפרשוות מימני שהם הפרשיות שבין
ל בקיאות בחי׳ לקבל שצחכיס להתקרב הנאים הרחוקים  ברך בחי׳ מ׳

 מהביטול זה כל שמקבלים וכו׳• בנפיק בקי בקיבסובכקיבעייל ברצוא
 ט׳י כי ־• וכנ״ל טישה6 מ־שה שבין ההפסקות בחי' שזהו הצדיק של

 ^־גנעז איך מתבק עי״ז לענין ערן בין מהתורה עצמו מבטל שהצדק ■
 טל ויתחזקו אצלם שיתקיים כאופן העולם לתוך והעניןסה כ^שה
 יוההמזקס הביטול ע׳י דייקא גי • טליהם שיעטר מה בכל עמדם
 ‘ מקומות בכמה ז׳ל בדבריו וכמובן • כנ״ל הזה התחזקות בהם מכניס

 שמא שלהם הניחר עיקר עי׳ז כנ״ל להתחזק הזוכין המקורי זכלאא
 צריבין זה שבשביל השלישי מוח בחי׳ שהוא טו״ר הדעת טך בחי׳בירור ־

כ כדל דיקא פסוקים ג׳ לקחת
ה י® ת ^  להתחיל שאסור שאמת בדבריידז׳ל מרומז שזהו תראה ו

ממס?! משוס -לפרשה מניך מג׳פסוקים פחות ולסיים

בד,
 התורה קבלת באי׳ עצמו על לקבל שחצה מי שכל נזה רמזו • והיוצאין

 ג׳׳פסוקי׳ לפחות דייקא שיקרא שההכרח כדל התור׳ בחי׳קריאת שזמ
 אסור ע״כ • כדל והבירור הנסיון כל ששם כג׳ל הג׳ מוח לתקן שהעיקר
 והיוצאין הנכנסין לפרשהמשום מג׳מזוקי׳סמוך פחות ולסיים למזחיל

 שיכולין להש׳׳י להתקרב הנכנס יטעה שלא כדל־הייט זנו׳ יטעו שלא
 מוס ביחר בלי לבד נחי׳ב׳פסוקים ע״י להש״י ולהתקרב כתורה לכנוס

 לעולט יתקרב לא בזה יטעה אם ח״ו אז הדעת׳כי p אחיזת שט • סג׳
 . לגמר• ליפול יוכל עליו לעבור שבהכרח מה כשיעבור תיכף כי * כדל
 כ׳ רק לאחריו שיקראו יטעה שלא ביותר לץ^ צריך היוצא וכן ח״ד

 תמיד כפנים להיות א׳א כי יוצאים• גם שימצאו שבהכרח •היינו פסוקים
 לגמרי יפזל שלא ביותר ליזהר צריך אז אבל • קצת לחון לצאת ובהכרח

̂ו  מפיקבחי׳ בקי בעייל ברן בחי' הג׳ל הבקיאות אזהרת כחי׳ שזהו ח׳
 פסוקים כ׳ לסייס שלא ליזהר צריכים ■וע״כ • ונפיק דעייל מאן זכאה
 והעטדס התורה אל להתקרב שאפשר היוצא יטעה שלא למ־שס מעוך

 פשוקים בחי'ג שמא הדעת בירור בלי בלבד פסוקים ב׳ בחי׳ ע׳׳י
 כל וע׳כרמזו • וכדל לגמיי יוכללצאת fn יטעהבזה אס כי • דייקא

 ב׳פ וצסיים להתחיל שלא לפרשה ©־שה שכין ותlססרvהר של בהדן זה
 בשביל זה הי׳בשטל הפרשיות שבין ההפסקות עיקר כל כי ־ להם סמוך

 זכאה בבתי׳ עמדם על שישאח והיוצאין הנכנסין את ולקיים להחזיק
כ מאןדעיילונסיקו^׳ל

 בחי׳ וזה גבר• עם שלש פעמום א׳ל יפעל אלה כל p בחי׳ ^
)ו׳ הושע(Tלפנ ונסיה •קימס השלישי ביום מיומים יחייט

 הג^׳' המוח לברר בשביל כ׳׳ב השלישי הגלות עתה ■מתחרך זה שכשביצ
 י שמא ■יעקב בחי׳ ע״י עיקרו נעשה שזה * וכו׳ הדעת עץ בחי׳ לברר
 • כשארז״ל ידו על נבכה יהי׳ מקיים שאט השלישי שהבית לאמת שלישי
 P בכלליות שהוא ונמו • ינתק במהרה לא המשולש והחיע בחי׳ ש;הו
 בחי׳ שזהו • כדל הג׳ המוס לטר שהעירן אדם כל אצל בפרעיות הוא

 וירידות עליות נמה כ׳אע׳י לברר א/א שזה ג׳פדייקא בתורה קריאה
 מג״פ פחות ולסיים להתחיל שלא גזרו וע״ב ־• ונפיק עייל כהי׳ שהם

:ונדל והיוצאין הנכנסין בשביל לפרשה סמוך
ו ה ז  ההפסקות לעגון שאמרו הנ״ל כדבריהם רז״ל שת© ו

 עד1£י להדיוש רף.־ שם למשהוכו׳וס״מו רייוס שהי׳ליחן
 .הי׳ טיקרם וכו׳ להתטנן שהי׳ משה של שההפסקות הייט • ההדיוט •מן

עדו רףו שילמדו בשביל  יכו׳* להתבוגן לערן ענין בין ריווח שישימו וייו
שת^ משם בשב^הסתבונטת ליק שצריק הדווח הכחי׳של ומאלו  נ
ל ונפיק טייל בחי׳ כל •ונמשך  כל הלימוד מן ולבטל להפסיק שצדכק מ׳

 עיידת בדרכי מא ק כמו הלימוד בעק שהוא וכמו • בחינתו לפי אחד ,
̂' can ס3הו עליותדרידות עליו שיעברו שבהכרח הנדלך ה׳שטא  באי

־.ד׳ סהפסכךת בחי׳ ט״י מא בהם להתחזק הכה שעיקר ונפיק טייל
וע^לה ינבו׳ .

ב •  הכתוב שעא את;זהעד זה המנחישיס כתובים ©;י בחי׳ מ
̂יע סשלישי  שתוא הבתובהשגישי סוא שהעיקר בירהם וימ

 והבירור־וגו׳ הציח,ף עיקר ששם הדל הג׳ המיס בחי׳ שטא המכריע
 הסרק מחמת מצדינו• הוא הכתובים ‘נ שבק ההכחשה טיקר גי ״ בנ׳ל

 אין בוודאי וכאמת •“ה׳־י^יםצדהץימדיז משפטי טבוודאי • דטתיט
 הכתובים כראקב׳ מחמתסשיזוןדטתיבו רק ח״ו הכחשה שום ?הם

 אrש כג׳ עד״ןמוח נתברר שלא מחומ! רז ובל זה את זה פמכחישין
 ‘ כב׳ל כשלישי הכתוב בחי׳ שזהו • כג׳ל הבירור עיקר ששם הדעת
 כתוביס ב׳ כק המכריע * הג׳ הכתוב ע׳י הוא והתיקון ההכרעה .זט״כ

א התורה ־ללימת שלימות עיקר כי • זה את זה .המנתישין  הדעת ע׳׳י ס
- ftpp. ' •׳ •



א הרכה ביה״ב הרכות א׳ח הרכות ריחוטי
ו . ׳

 (ועיין וכנ״ל; השלישי הכתוב בחי׳ הג׳ המוח שהוא הגידור עיקר <ששם
׳ ־ ל. :בסופו) י׳ח באות לעיל ־ .

: , א הרכה הכנסת בית הרכות
 הנפשות כל מלזכנסין ששם על הכנסת ביח נקרא התפלה ביח כי

• כש״ר נסש בחי׳ הוא התפלה כי • שס שמתפללי( התפליס ע״י
 ושלימותת הנפש עליית עיקר כי • ובצבור בביה׳׳כ התפלה עיקר וע״כ
̂ין הוא  כי • הקדושה עולין,אל אן •כי אחד ונעשין הנפשות כל כשנכל

 נקראין שכולן יעקב בית נפשות ע׳ על וכשפרש״י אחד•־ הוא הקדושה
 כשנתאח־ין תלוי עילךר« רגפש כחי• שי\א התפלה וע״כ ־ אחד נפש

 כמוך לרעך מ״ע התפלה קודם עליו לקכל צריך וע״כ הנפשות•
ס שנתהכר השלום כ״אע״י התפלה דיטרי לדבר שא״א וכ״שרבינו .  ע

 כל יהי׳ ביחיד,שלא ולא בצבור ה;תפלה עיקי וע״כ • ישראל נפשות כל
ע חלוק אחד  הקדוש׳ העדה יחד לחיר צריכין' רק הקדוש׳ היסך שזה ^׳

 נתננסין ששם זבביה׳׳׳כדוקא בצבור תפלה אחדוןהכחי׳ בחי׳ ונ^ין
 הכת' נהיאי! וע״כ ״ כרל התפלה שלימות הוא וזה • הנפשות ונתאחדין

 כלליות הוא יעק: כי ־ יעקב אהליך טובו מה כ״ש יעקב ע״ש ננ^ות
נ״י• רביס כ׳׳׳ש יעקב לבית הבאה הנפש כל בבתי׳ ישראל של ׳,.נפשית כל ׳
 נפש ע׳ על הנ׳׳׳ל רש׳י כפירוש באחדות הם הכפשות כל יעקב ומחי -

בבתי׳ שהם ועשו ישמעאל מהם שיצאו ויצחק אבר^ נכחי׳ אכל ל ̂ה
 קראו אברהם וע׳׳כ * שם כשמ״ש׳׳י רבים בלשון נפשות נקראים tT< ה

 כניסה שם ואין מחיצות שמוקף מכץס שאיט שדה קראו ויצחק ס־
 קראו ע׳כ ־.אחדות בחי׳ ששם יעקב אבל *’ יחד והתחברות ת יהתזוע״

 ומתחכרין מתכנסין הנפשות שכל • והתחברות התוועדות בחי׳ בית
 בית בתי׳ יעקב בית בחיי שהוא הכנסת בית בחי׳ וזה • אחד למקום
 בחי׳ הס כנסיות כיהבתי * כנ״ל יעקב בחי׳ ע״י רק שהוא חפלה

 בתחילת זה ענין היעכ ועיין • מעט למקדש להם ואהי כ״ש ביהננ״ק
 ושדה הר מענין המדבר יי״ד בסי׳ המשפטים ואלה המתחיל המאמר

 שלימו׳ עיקר כי בליה״ב להתפלל דוקא צריך ח״א)וע״כ ובית(בליקוטי
 לבנו׳ חבית את א׳לכוף יכול וע״כ שס• כמ״ש בכחי׳בית התפל׳כשר\א

 כמו חביח את לטף כ״א יטל ע״כ בחי׳אחדות שהוא מאחר כי ביה״כ
 אףשהאבר יטללכוף.אברא׳אתחביחכשיולעחועלחו אחד שבאדם

 חבירו כאב מרגיש השני האכר עכ״ז * שצריך מה כלל מרגיש איט השני
 אחדות בבחי׳ שהוא נמצא ביה׳כ לכנות רוצה כשזה כן בהצלתו ומשתדל

: כג״ל ולהכריחם לכופס יכול ע׳כ * כנ״ל חבירו עם  בכב^ קלוי הנפש עיקר כי • כבוד בהם צוהגין כנסיות ?תי רע״ב
תחז־ אל ובקהלם נפשי תבא אל בבחי׳בסודס שם ובינו כ׳ש

 • מזוזגהי מ שיש בפתח אלא ־ מכבדין אין משארדל בחי׳ וזה * כבודי
 בתי׳מלטת היא מזוזה כי מזוזה• בו שאין אעפ״י גיה״כ בפתח ומכבדין
 וזה • כרל רגפש בחי׳ ור\א הכבוד מלך בחי׳ הכמד בחי׳ והיא כמובא

 עשירות דקדושה־ני בחי׳עשיתת היא שמזוזה כ׳׳ג כסי׳ שכתירבינונ״י
 • מכבד־עשירים רבי וע״כ * ס״ח בסי׳ נ״י רבינו כ*ש מסשות שורש הוא

 • כנ״ל כמד בחי׳ הוא הנפשות שורש שהוא העשירות כי * ל״קא מכבד
i כ לכבד ראוי אין וע״ב • וצבוד xעו בחי׳ הה f מזוזה בו שיש בפתח • 
 כדי חבירז את אחד כל שם לכבד וע״כצריך • הכמד 0מרץ הוא שם כי

 דרשו במאמר במקומו רביע נ׳׳ש הכמד שהוא משרשה בהנפש להאיר
ק מזהה ט שאין אף בביה״ב אבל ל׳״ז) ועוזו(גסי׳ ה׳ » שס שס׳ני מ

 שמו על קראין ומפש שהכבוד יעקב בית בחי׳ הוא כי הכבוד מקום
 צריך ע״ש-וע״כ רבינו כ״ש כבודי וט׳ ובקהלם • נפשי ונו׳ בסודם כ׳ש

 שהוא משרשם הנפשות בכלליות להאיר כדי ' בביה״ב גדול כבוד לנהוג
׳ ז כבודככ״ל "בחי׳ ■ ■ - י ׳

ה כ ל ו ב ה ר כ לא להי^ אבל ע״ש• מטפחת יקנו תיבה מ
 קדושה תשמישי מורידין ולא בקודש מעלין •

 כמובא העלי׳ תכלית הוא הירידה כ* * סיקין מצוה תשמישי • נגכזין
 • ואיה פסוק על בלק״ח) י׳׳ב (בסי׳ נ׳׳י רביט בדברי היטב וכמבואר

 לכח̂י ר׳ל מאד התחתונים למדרגות ח׳׳ו ומסל שכשיורד ־ לעולה השה
 מחמת • כטדו מקום איה ית׳ אותו לבקש ומתחיל המטונפים מקומות

 עצמו ומדבק חוזר הוא בעצמו ובזה הואית׳ מאד ונעלם נסתר ששם
 העליק הכבוד אי׳שתוא מנחי׳ היות מקבלין אלו מקומות כי * ית׳ אליו
א כי • היטב היטב ע״ש  העלי' לצורך הירידה והנה ועמוק• דק ענין ס
 לעלו׳כ״א שא״א קליפות מלא העשי׳שהוא טולס שהוא בעוה״ז רק הוא
 ע״כ * רכות ומניעות רבים קטרוגים עליו יהי׳ זה בלא כי * ירידות ע״י

 דייקא שם ולמצוא במקומם להכניעם הקליפות למדור לירד דייקא צריך
 * מונע בלי לבטח עולה ואז כנ״ל העלי׳ תכלית ירידה כבתי׳ ית׳ אותו
 הארץ מן יעביר הטומאה חח ואת קודש כולו שיהי׳ לבא לעתיד אבל

 ירידה בלי חיל אל מחיל לדרגא מדרגא יעלו אז • הקליפות כל ויתבטלו
 ודמיא רישי׳ממיא כווראדאפיח חזיכא משתעי יונתן ר׳ במאמר וכמובן

 שמה משם היוצא והכלל ע-ז) היטב(בסי׳ ע׳ש וכו׳ סיהרי כתרי עיניו
 דמכסיין עננין מחמת בעוהץ רק הוא מדבירץתו לבטל הצדיק שצריך

 שיתבעלד לע׳ל אבל וכל מכל ויתבט׳. ח-ו יתגברו שלא כדי עיינין על
 הוא זה וכל ומ׳ע״ש• מדביקותו לבטל יצטרך לא אז • העכניןוכו׳

 ואזי מדביקותו מבטל כשהצדיק כי ״ העלי- לצורך יחדה ענין בעצמו
 העלי׳ לצורך הוא אבל אצלו■ ירידה זהו שם׳ כמבואר סיתרא בבחי׳ מא

 נוהג איט זיז וכל מבתחלה יותר ומשיג שכלו נתחדש אח׳׳כ כי
 1ןןך כג׳ל; לירידה יצטרך ולא העננין יתבטלו לבא לעתיד אבל • בעוה״ז

 בח«^ על רמז הס קדושה תשמישי ני • מורידין ולא בקודש מטלין בחי׳
 בקודש מעלין בהם נאמר וע״ב סוב• טלו קודש כולו שיהיו דאתי עלמא

 תשמישי בחי׳ וזהו • כנ׳׳ל ירידות בלי הטליות הוא שם כי • מורידין ולא
 מלכמן בסי׳ הס מצוה תשמישי כי • נגנדן קדושה תשמישי מצוהנזיקין

 עליולז יס זו ובבחי׳ • קדישא מלטתא וצדק • צדק מצוותיך כל כ״ש
 למדריגורן ויורד המלכות בחי׳ ונתצמצס נקטן לפעמים כי • וירידות י

 וזהו משלה בכל ומלטחו בסוד הקליפות במדור ואפילו התחתונים
 כי ׳ אחרון ואני ראשין אני בסוד אלו מקומות שמחיה איה בחי׳ בעצמו
 שהוא בכתר שרשה מלכות שבחי׳ הייט -■ • בסוף ומלכות בראש מלטת

 וקענות בהסתרה תחלה־וכשתמלטת במחשבה מטשה סוף כי • אי׳ בחי׳
 בכחי׳איה הוא דייקא אזי • להחיוחס כאלו במקומות שמלובש עז גמור

 חיותה עצם רק לה ואין בתוספת אליו שכאין הלנוחין נסתלקין אזי כי
 שורשה שם כי אי׳ מבחי׳ הוא הנקודה חיות נקודה׳ושורש בסוד לה שיש

 בזכרי שם שכתוב שמה נמצא כנ׳׳ל• וט׳ תחלה במחשבה מעשה סוף כי
 בבחי׳ הוא מדביקותו מבטל שכשהצדיק הנ׳ל יוחנן ר׳ במאמר נ״י וביט

 י/ בח הוא סיהרא כי ־ הרל העלי׳ צות הירידה בחי׳ בעצמו זהו סיהרא
• מלכות  עולה מלכות בחי׳ כי מלכות בבחי׳ כם וירידות העליות וכל י

 כעצמו ו;הו כילןע משם טולה ואח״ב • להנניטס למדורות ויורד
 המלכו׳כידוע. נקו־־ות שורש בחי׳ שהוא האלו מקומות שמחיה ‘אי בחי׳

 * כנ״ל העלי׳ תכלית הירידה שעי״ז
 בחי׳השתלר^ת יש שם כי נזרקין ממצוותן

ל• t -את• עלמלו נבסי׳ מ נגגוץנ. קדוש־. ימ״ק׳ אגל כי o ,קן P



א״ח הדכרת מןיטי ̂ י
 ננמין רק ירידה בהם j’f כי לדרקן אנזר ״כ1ר נלל ידדה יה*״ לב) {אז

 גניזהן וזהו לקוגרם באמת הדין והעלמה-וכן קבורה בלזי׳ ר%א ועניזה
 סו> הוא שהה ב*ה א״ם אור שהוא הגנוז באור לגונזן שצריך הייס

ת  עד העליונה בקדושה נכללת הקדושה כי י גנתתן מא ח״ממם ^י
 כי מורידה ולא בקודש מעלין בחי׳ בעצמו וזת מע^:וכז״ למעלה
העלי׳ לצורך ידדה שוס יהי' לא לעתיד כי ירידה• בלי הם אלו העליות

; . , נ כנ׳ל קודש כולו יהי׳ רק . . :
* • ■ ' » • ׳ י

ה כ ל  שכל תשמישיקמשה ושאר הכנסת בית קדושת ג ה
,האדם בדעת תלוים שבקדושה הדברים אלו י . ׳

 נתקדש אזי שבקדיש׳ לדבר בו ומשתמש קתשה לתשמיש הדבר כשמזמין
 קדשה חיילא לא אזמני׳ בי׳ולא בי׳צר צר ולא אזמני׳ בש׳ע שכתב כמו
 נמצא • לודלין להוציאו ואסור . • קדושה חיילא אז בי׳ וצי אזמני׳ רק

 הכנסת בית קדושת וכן האדם• חיילאע״י קדושתם שהשמישיקדוש׳
: בש׳ע כמבואר וכו׳ העיר טובי בז׳ תלוי הכל

י  הוא א׳י קדושת שעיקר ע׳ח) ז׳ל(בלק״ת-סי׳ רבינו בדברי איתא כ
 וברטע לד«ם נתנה בי־צונו • וכו׳ לעמו הגיד מעשיו כח בחי׳ ע׳י .

 ע׳פ ו״ל רביט בז־מ־י שם ומבואר ״ ע׳ש וט׳ לט ונתנה מהם נעלה
שים’ש שבקדושה המקומות כל בחי׳ שזה וט׳ ואתחנן טב  ם לפעמ ^|,

ם ישראל בקדושת אותו ומקדשים מקום איזה טלי הי  לשעיס לומר ו
ט׳ לעמו הניד מעשיו כת ע״י אך וכו׳ אתם ̂ז ״ ו  לכמש כח לט יש טי
 :יט׳ וברטט להם נתנה ברטט כי הראל בקדושת ולקדשו העולם כל

ךן  ע״י הוא הכנסת הבית קדושת עיקר כי • ביה׳כ קטשת בחי׳ ח
המקומות כל לקדש כת לט יש שעי׳ז הנ״ל וכו׳ מעשיו כח בסי׳ , .

א׳י' קדושת בחי׳ שזהו לנו נתנה וברצוע הכל ברא השי״ת כי שכעולס•
 מקדש בבאי׳ והכיהמ״ק א״י קמשת בחי׳ הוא הביה׳כ קדושת גם כי

 כומו ה׳ מקדש בחי׳ וזה כשארז׳ל מדרשות ובתי ננסיות כתי אלו מעט
n המקדש קדושת שעיקר ידיך n א ’ ככ׳׳ל וביהמ׳ד ביה״ג בפי׳  ע׳׳י ס
 בדברי כמבואר מעשיו כח בחי׳ שהם פרקין כ׳ח בהם שיש ידים בחי׳
 תשמישי בכל כ‘ וע • כנ׳ל הייה׳; קדושת עיקר שעי׳ז כמ׳א ז״ל רביט

 כי • כנ״ל בי׳ וצר אזמני׳ דוכיינו בו שישתמש עד הקדושה חל לא קדושה
 כת בתי׳ שהם סרקין כ׳ח בהם שיש ידים בבקי׳ הוא הקדושה עיקר
 פרקין מבחי׳כ׳ס שנמשכת א׳י הקדוש׳כחי׳קדושת עיקר שמשם מעשיו

 עשיה בתי׳ זה השימוש כי בקדושה דייקא שנשתמש בעינן וע׳כ * כנ׳ל
 קדושה שנמשך מה עיקר ט • דייקאחיילאהרןושלז ואז ידים• ■בחי׳

 בחי׳ שזה נטל א״י קדושת נמשך שמשש מעשיו מבחי׳כח הוא הדבר על
 - מתשבה ד^יט בי׳ וצר אומני׳ בעינן וע׳כ כנ׳ל• פרקין כ׳ח בחי׳ ידיס

 חכמה בתי׳ טא מחחבה ט • במחשבה הוא הקדושה שורש כי • ומעשה
t הקדושה שלימית אבליעיקר כמובא קודש בחי׳ v נמשכת כשהקדושה 

 כשמק^ין הקדושה ושלימות מעלת עיקר זה עובדא בבהי׳ בידים
 שלינמת שעיקר קודש ידיכם שאו בבחי׳ הקדושה אל והעשי׳ העובדא
 שהם הידים ומעלין כשמנשאין הקחש' עיקר ששם בידם הוא הקדושה

 שלימות עיקר כי, הקדישי שלינטת עיקר זה הקדושה אל משיה בחי׳
 וזה ־ עטת בבתי׳ התחתונה במדריגה גס הקמשה כטמשך הקדושה

 ועוברא מחשבח ע״י לייקא חיילא(קוושתש קחשא התשמישי שכל נחי׳
עיקר p;,הוא מילתא לאו וכנ׳ל־אבל בי' וצר אזמני׳ דהייס
עשי׳ דייקאבבחי׳ בעוכלא כקנמשנת הקתשההוא ושלימות מעלת

בהד ג הלכה ביזז״ב הרכות
מזיצ»פטודעץשהע״» • טהש״יב״ה<קראקדוש ש״למאחוית׳*

א הידיעה מעלת ועיקר קלושה לשם נמשך הדבר ברא .  נשיודעי* ס
 עז ?־ישתו שצמצס מחמת בי ׳.'ית׳ מקטשתו הגשמי העשי׳ בעולם
 לבחור כס שיש עד קדושתו נתעלס ע״כ הזה הגשמי עולם שברא

 עולש כשמקדטן הקדושה מעלת עירן וע״; • ח״ו להיפך או בקטשה
 שזיק היקץ ב״ת בתי׳ מעשיו נח בחי׳ ידיס מבחי׳ נמשך שזה העשי׳

; וכו׳וכנ׳ל א׳י קדושת בחי׳
ה ז  שירע שנןשס מיחק בתי׳ עם ראשי שהם העיר עובי ז׳ בחי׳ ו

 הדעח כי טוב לשק העיר עובי נקראין ופ״כ • כנ״ל הקדושה
 בלכר» כמובא טוב לא צסש דעת בלא גס כ״ש י׳ טוב בחי׳ הוא והמוח
 כי * וט' והלבנון vהזד העוב ההר כהי׳ א׳י קדושת כחי׳ וזה • דל רביט

 שהש קדושי• וכל׳תשמישי הביה״ה קדושת תלוי׳ה בהם העיר טובי ז׳
ס גם • א״י קדושת בחי׳  העש את ומדיינק ישרות תקנות מתקנים י
 צא’ שלא העולם את מנהיגים הס ני , • אין בדרך והישר הטוב בדרך

 בדרך כראוי יתנהנו רק לחבירז עולה א׳ יעשה ולא לטרה חון א׳
 כמאמר כמבואר ארץ בתי׳לרך א׳י קדושת בחי׳ הוא זה שכל וטי xהי

 מיתק בחיי שהיא עוג לשון העיר טובי ז׳ ניןאים וע׳נ • הנ׳ל ואתחנן
 .וע״כהסז׳עוביהעירט • א׳׳ישכרןאתההי׳העיבוט׳ ככ״לבחי

 וביהמ׳ד ובהיה׳כ שבקדושה הדבדם בכל א׳י קדושת הסזממשיכין
הדברי׳ כל ־כי בידם בתחילה א׳י שהיתה מכחי׳ז׳עממיז אותם ומוציאק

, r . 1 . ____^ _____ %דד

 תא א׳י קטשת ישיאל־זעירן קדושתארץ בהי׳ הוא הקמשה
̂ודעין אמונת בקי' דהייט • וט׳ זמעשמ  כל את ברא שהש׳י ש

̂ו העולם ̂׳י מיזש נעלה וברטט ברט •וצ נשיודעין הקדושי% עירן תת '

 עיקר ני
בבהי׳כחמעשץ

 כהי׳ א׳י בקדושת מדרשות ובתי כנסיות כתי וכן דושה
 י ההרהגיוכוט״כנ״ל

 ׳ אלקית חיות דהיינו קדושה בהם נעלם שבעולם הדכריס בכל 3̂
 מתן קודש העולם את מקיים שהי׳ הנעלמת התורה בחי׳ תה

 נל כמבואר לא׳׳י הדרך בתי׳ שזהו לתורה שקדם אין דיך בחי׳ תורת
 הדכריס כל לקלש יכולים דייקא זו בתי׳ וע׳ • הנ׳ל במאמר היעב וה

 כנסיות נתי או שבקדושה הדברים כל נטן צנתילקודש ולעשות שבעולם
 ע׳י הכל קודש מהם עושין ואח׳׳כ .*גמיר חול הי׳ שבתחלה וכייזמ״ד

 כחי׳ שזה הנ״ל ארן דרך כהי׳ הנ׳ל הנעלמת התורה כחי׳ ע׳י זו בחי׳
 עיקר כי • כנ׳ל יט׳ הטוב ההר בחי׳ טיב א׳י נרןא וע׳פ ־ מעשיו כה

 ותיכח הכל ברא שהש״י שמגלין ע׳י מעשיו כא בחי׳ ע׳י א׳י קדושת
״ בילארא ונו׳ לנל ה׳ עוב כ״ש עוב כחי׳ ית׳,סא אלרןתו כשנתגלה

ה כ * /!  דראו אלקיס יברכט המתחלת התורה א ף !
ק אפסי כל אותו . . . . ״ , לירןטי ע״ה (מוי׳ א

 העלאת הסמזי׳ ותפלה תורה שדיבורי והכלל • התורה כל ע׳ש ח״א)
ת כל שמעלין דהייט • שלים נעשה ש:ט״ז מ״נ ט  ן ימחביי ׳ שנפלו ^ו

 וקודם^ • חדשים עולמות מהם •ובוהאין שזטבוד׳שלום יחד אותם
 על טלע מחי׳ הם בבחי׳למיס*יאזי הם הנצוטת אזי הנטטח שמעליז

ם בחי׳ יריט  בהנצוצות הקליפות,שנאתןין אחיזת עירן ששם הרגלין ע
 שיהי׳ • הדבור־ להכרשס הנציטת להעלות צריכין ע״כ • שנפלו
 בחי׳מגלאת ותפי^זמ|מצנלין הקדוש׳שלתורה דבור מהדמיס נעשה

 ואן ביניהם םיזחי^ור1ו?עקה^ הנצוטס ומתחירין עולין שעי״ו מ״ן
 בתור׳ותפלה לדבר ^כין הללעוט׳ את בבחי׳ויק הרגלין פגם נתתקן

 הארליות נל נתכשלין ואז ואפס כשל שיהי׳הטף לגמרי הגוף שייעל עד
 לא שעדין והנלחקיטאמהדמים כיעייןמגחאקת • וזוכין^זלוס

,הש״י את בהם עיד  ית׳ אותו בעטדתו ב״נ לעסוק האלש צריך ני !
ל אתהשץ שיעסד שיוכה עד  ט ישאר יר\׳ שישטולא עפידמים מ

ניפה ,



ד הלכה ביה־כ הרכות א׳ח הלכות דגןוטי . '1
מ שלא קסהדס  בתורה לדבר סצריכין הה׳ל בחי׳ הייגו הש״י את גה ע

 הדמים הם הם הגוף חיות כי * לגמרי עזף שיתבשל עד כ״כ, ותפלה .
 עד ותפלה תורה דיבוד, לתוך .הדמים כל של החיות כל להכניס וצריכין .

 עד ותפלה חורה בתוך שבהם . החיות עם הדמים כל נכללין שיהיו
 לגמרי הגות ולבעל • לשלום זוכה ואז כנ״ל לגמרי המף שיתבשל

 היראה שע״י ארץ אפסי כל אותז רראו בחי׳ וזת ׳ זכג׳ •אה יו ע׳י «כין
אללןים* בחי׳יברכנו לשלום זוכה ואז וכאפס כאין הארציות כל כתבעלין

 הנ״ל כל כי .* ע׳ש השלום אלא ברכה מהזיק כלי הקב״ה מצא צא •כי __
 שאינם כאן שכתבתי דברים שיש הנ״לאעפ״י התורה מתוך שס שבואר

: פס נכללין דברי כל באמת אבל • בפירוש כך שם מבוארים
ח 3 ז  ותפלה vתורר מנדלין בביה״כ כי ׳ ד^נסת בית קדושת בחי׳ ן

 וקריאת בתפלה תמיד שם שעוסקק הקדושים דמריס «ע״י
 הארציות כל נתבטלין ועי״ז מ״ן בחי׳העלאת מעלין עי׳ז • וכף ■התורה ,

* הביה׳׳כ קדושת עיקר ומשם * קנ״ל שלום ועושין מצוצות כל זמעלין
 ומבררין ומעלין זהגשמיות האדצמת כשמבשלין הוא הקדושה יכי-עיקר .

 זה גתקדש שאז קדושים עולמות מהם ובוק אותם ומחברין קנצוצות
 מששת באלו נאחזין שהי׳ הקליפות אחיזת משם כינתבשלין • המקום

 הקליפות מבשלין ותפלה תורה דיבורי ע׳י ,כי השומאה• עיקר שהם
 מששת כחי׳ שהם אלקות התגלות ט נתגלה כי ״. המקום ומקדשין

 זביהמ״ד בביה״כ גדול מורא •לנהוג צרינין וע״כ * תמיד משס שעולין
 כי ’ מעע מקדש כחי' הם וכיהמ״ד כימכ כי * מקדש מורא בהי' שהו
 ׳ כרל הארציות נתבשל היראה ע״י כי י היראה ע״י הקדושה עיקר
y v r כל לבשל לזטת כדי וכיהמ״ד כביה״כ גדול מורא לנהוג צריכין 

 מתמת קודש ההוא שהמקום ביה׳כ קדושת בחי' שיקר שזהו הארציות
 הרבה שם שמדברס ותפלת חודה דבורי ידי על הארציות נתבשל ששס

 ט ית׳ בקדושיט נכלל כי ׳ קדם למנןם המקום שנתהפך עד תמיד ;
 היפך אFש זהשומאה החול בחי׳ אחיזת ששם והגמגיית הארציות
 תמיד* שם שמדברים ותפל׳ תורה דיבורי ריבוי ע׳י שם נחבסל תקדושה

 מורא שם לנמג צריכין ט*כ ־ כנ״ל היראה ע״י היא הבישול עירך יאבל
 תיראו ומקדשי כ׳׳ש מקדש מורא על האזהרה בחי׳ כדל-.וזהו גדול
 ביה״כזביומרדשהם מירא זה ימלל ‘ זכר׳ מה המקום טרא מה ■וכ״ש

 הוא גמורה לקחשה להפכו בישולהארציות שירך כי כנ״ל• מעש •מקדש
 הגוף לבשל יכולין דייקא אז ליראה כשזוכין כי * כנ״ל אהTה ע׳י

בביה״ב לדבר אשור כנ׳׳ל־יע״כ ותפלה תורה דיבורי ע׳י ■•בחי׳הארציות .
 vתורהזתפלר דיסרי רק שם לדבי צריכק בשילה־כי שוםשיסה זביהמ׳ד

 לשם וממשיטן העולמות כל ומתקנין שלום ועושין מ׳ג מעציץ שעי״ז
 פוגמץ ח״ו כזה קדושה במקום בשילה שיחה ע׳י אבל • ה:ףי קדושת

 העולם מחזיר כאלו • ח׳׳ו למקומו הקלרךל להחזיר רוצה כאלו מאד שם
 בחי׳שבירת חץ ומגביר חוזר כליס־כי בחי׳שבירת שהם ח״ו ובס לתהו
 בדיבורים חמין שם ששוסקין כזה קדוש במקום כשילה שיחה ע״י כלים

 משב־רח הנשצוח כל מעלין שעי׳ז שמים ויראת ותפל' תורה של ■קדושים •
 כיצריכין כזה ח׳׳וחיקון מקלקל שלו בטלים דברים ע׳״י, והוא • כלים

 לקדושה המקום שיתהפך עד •• תמיד קדושים רקדיבוריס שם <דבר ’
 שיחת כשמדבר ותיכף , "שיתבעלכלהאדציותיוכטל דהייט * גמורה

א כעילהחץ ‘  הנאחזין ומגבירו^רציותוהקליפיית וחוזר• פוגסבזה ס
 גדול מדרשות ובתי כנסיות כעילהבבתי שיחה סגס וע׳כ • ח״ו כהס
 מקדש מורא בהלץנטרם (ובפרט הספרים ובכל סוה״ק כמסאר מאד

מאושטרהבעה״מס׳ מ׳מ זצוק״ל יוסף נטה׳ המפורסיס החסיל 3־0
. . :!רבייב״יע״ש) .

יחל ומחבדיץ טגסיץ w .גי • המסת בית נקרא זה '

 שעולה מ״נ ההעלאת ע״י ביניהם שלום ועושין הקדושים מצוצות כל
̂  ירושלים בונה בתי׳ וזה • כנ״ל ותפלה תורה דיבורי ע׳י תמיד שם

 הכתי כל כי * הביה׳כ קדושת בחי׳ הוא ירושליס * יכנס ישראל גדחי
 עיקד שמשם הביהמ׳ק מקום ששם מירושלים קדושתם מקבלין כנסיות
 יחשליס נכךא ועש״ז ־ כשאת״ל מעש מקדש שקרא הטה״כ קדושת

 כ* וביה״ג• הגיהמ׳׳ק של הקדושה עירך זה כי כשה״ל שלום יראה ע׳׳ש
 ביניהה שלום ועושין הנצוצות כל ועולין הארציות גחבעלין היראה ע׳י

א הקלושה ששיקר נמצא לק־ושתס• וחוזרים  ׳ כטל שלום בבהי׳יראה ס
 הקדושות צל הקדוש׳של תכלית שהוא שם עומד שהביהמ״ק מקום וע״כ
 כי * כטל הקדושה עיקר שמשם שלום יראה ׳ש ע יחשליס עס*ז נרךא
 שס שמבררין הנשצות ובירור עליית כפי הדכדיס.הוא כל קדושת עירך

 הקדישה ומגלין ארציות כחי׳ שהם הקליפות כל שס שמבשלק דהייש
 ״ כהס הנאחזין הקליפות ע״י שיששםשהםה:ששתשהיומפוזריןשם

 שליס כבתי׳ יחד הסמתחבדן •הקליפ׳(הארציות כשנתכעלין, ועכשיו
 יהלכוינמצא קדושה מחקים כי קודש הש כיהנצוצות זמתגלה׳קדושחם־

 כי * שלום יראה בחי׳ יחשליס בבחי׳ הוא הדברים כל קדושת שעיקר
̂ארצ ביעול עירך היראה ע״י  ביןהנצוצותשזה שלום נעשה שעי*ז ות’ר

 ז וכטל שבקדושה הדברים כל ושל הביהמ׳קוביה׳כ של הpהקד עיקר
 ביה׳כ בחי׳ זה יננ® • יכנס ישראל נדחי ה׳ כונה!מ^ים בחי׳ וזהו

 כדתי בחי׳ שהם דגצוצות כל מחכנסין *ששם בימלקלנ׳ל בחי׳ שהוא
 עיקר שזהו ירושלים בחי' שזהו כבחי׳שלום יהד ומתח־רין כידוע ישראל
 בגוייש הפיצותיס כי י״א) (ביחזקאל כדל!זז״ש היינטכזכו׳ קדושת
 כנס־ית בתי אלו ח׳ל ודרשו * מעש למקדש להם ואט בארצות וזריתס

 הפיצותי׳ כי הייט • לראשו סופו טעב היטב מחובר׳הפסוק זכו׳׳ועתה
 ז כידוע לשם שנתפזת הנצוצות פיזוך בחי' שזהו בארשת וזריתס בגויס
̂  •י וכו׳ כנסיות בתי אלו מעע למקדש להם זאהי הפסוק סיים זע׳כ

£לה בתורה שם שעוסקין מדרשות זבתי כנסיית בתי ע״י  עי^ן • ̂ו
 , כדל יכנס ישראל נדתי בבתי׳ כטל הנשצוח שם pומתחב ימתכגסין

 של והישזאה התיקון הוא • כהייסבייטכוכי׳ ממש שהמקדש נמצא
 הפשוכך יפה ומחובר מקושר וט׳-וכזה בגזים שהט» ישראל Ifc הפיזור

* : נטל לסופו מראשו הנ׳ל הפיצוחים כי ־
כ י * ע  כשרז״לשתיקס בביה״כ השלום על ביותר ידל חששו ו

 היעז כי שלום דרט מפני וכי׳ ראשון קורא כהן ח״כ בבי ^
 שזתן שלום כבתי׳ הוא הביה״כ קדושת עיקר ט • אינצדי ל ליתי דלא

ותורה תפלה דיבורי ע״י משם שעולין מצוצות עליית בסי׳ עיקר

- - : ע - - . -------- ן

 סו;ס וביהמ׳ד בכיה״כ המחלוקת כי ׳ ח״ו מרנחלוקח ויותר ביזתר שם
 הפליגן כאשך מאד המחלוקת שנאוי מקום בכל באמת ט , * מאד מאד
 ליז^״ צריטן ויותר ביותר * ר׳ל המחלוקת איסור בגודל ׳רן׳ל

 תיקוגש שעירך מצוצו־ לתקן תמיד עושקין ששם בכיה״כ חץ ממחלוקת
^ שלום בנחי׳ לסתחכר הנצוצות יטלק שאז *. שלום בטש  שזטעי

 ♦ מאד מאד מקלקלין ח״ו שם מחלוקת כשמעוררין אבל • כטל חקונס
 ובביהמ״ד בביה״כ רגמשין והק־ו^ת התקוניס כל חץ לקלקל יכולין גי

:כטל דירךו מחי׳שלום חקונם פיקד כי . י .
 ר׳םקיכא תלמיד למות פסקו שאז נעומר ול״ג ספירה חי׳5?ךן״',1

בזה זה כביד נהגו שלא ע׳י • ה־זלוס יזוח ריד»



ד הלגה ביה״ג הלכות א״ח הלכות ריקוטי
 זאראן 7טל זאטכיי מחי׳ כמזע סגסהמרם כחי׳ אvר הם5יןג

 לזכך הספירה טונת שכל בחע״ח וכמבואר י. וכי בדמיך מתבוססת
 • מקא מלא כפה הימים לספור צריכין כידוע*וט״כ הדמים כחי׳ ולמהר

 נבחי׳ הם התירץן שקודם העול^ז כלליי־ת שהם המדוס הם הימים גי
ס  והחיות הנפש הוא הדם הטולמות־כי של בחי׳החיות שהם הדמים מ

 הק׳ הדיבור לתוך הדמים Dכניvלר כדי בפס הימים לספור צריכין זע״כ
 לחבר וזוכין מ״נ טולה שטי׳ז הספירה של בחי׳הדיבור מסם נטשה שיהי׳

 בימי טוסקין שאנו התירץן שעיקר נמצא ׳ כנ׳׳ל שלום בבחי׳ הנצוצות
 היקת כחי׳ הנצוצות עליית בחי׳ שורו.עיקר שלום לעשות הוא הספירה

 לקכלת מוכנים שיהי׳טלס ולקדשם לתקנם עוסקים שאנו העולמות כל
 זיחגו כ״ש השלום ע״י הוא התורה קבלת עירך כי ־ כשבועות התורה

 טלם שם בפרש׳׳י ומובא ודרז״ל ההר מד אלxי שם ויחן ברפידם
 נמצא * וט׳,׳ במחלוקת שליו החניות שארי משא׳׳ב • אחל בלב כאחד
 הספירה בימי עוסקק אנו זזה • השלום ע״י הי׳ התורה קבלח שעירך

 ולא בשלום שפגמו ר״ע חלמידי זע״כ ־ • כג״ל הדמיס תיקון בחי׳ שזט
 בהם נאחז כי .דייק׳א הכזפירס בימי עונשם הי׳ ע׳כ כזה זה כבוד נהגו
 שהם מצרים של הדמים מפגם הוא הדץ שעיקר ־ הספירה ימי של היין
 עושין שפי״ז הספירה ע״י ולהמתיקם לתקנם עוסקים שאנו דנים בחי׳
 fA מחלוקתע׳כ בלניהס והע בשלום פגמו שהם ומחמת * כל׳ל שלום

 דיקא אז הדן בהם נאיזז ט״ב ־ ספירה של הדין להמתיק היו^טלים
 אמר ט״כ שלהם התזקין היו שמטקוחביריו ור׳ • כדל דייקא אז זנטנשו

 מדי בהתו׳ רבינוז״ל בדברי וכמטאר שלום שהוא תליא בתסבותא אנן
א בסי׳ שמעון ר׳  תלמידי פס^למות שאז בעומר ל״ג בחי׳ וזהו ־ ס׳

א הוא ואן ך״ע  תיקון עיקר ט שלהם־ התיקון שהוא דרשב׳י רבא ^ל
 נגמר יהיו התילןון שזה הרגלין בחי׳ כשגתתקנין הוא והנצוצות הדמים

̂נותכשיבא  ביוסההואעלהר דגליו ועמדו יתקיים שאז משית בשל
מנז ׳ק בזוה הנאמר ברגלין רגלין דמשו שזר\בחי׳עד הזתים  בכתבי׳ מ

 נבר אז כי בשוער בל״ג הוא הספירה ימי של ההת־קה עירך ונו׳כ
 והוד נצת י7דרגלין רגלק יחי׳ שטא שכטד הוד בחי׳ עד התיקון הגיע
הודבבחי׳ בבתי׳ הא הקליטת אחיזת ועידך • כידוע רגלין כחי׳ הס

 הוזזה בחי׳ לתקן נשזוכין עירך.התיקון ושס כמובא דוה היום כל .
ק שאז בעומר ל*ג יום כשמגיע ף7ת וש״כ ־ התיקון שלימות עירך  זו
̂,;ג״כ רגלין בתי׳ התיקון עירך שהוא שבטד הוד בחי׳ לתקן  אז שברג̂(

 וצות3הנ עליית פירך ההמתקס עיקר ואז ־ יריס על צולע בחי׳ נתתקן
 שפגמו עקיבא ר׳ תלמיד פגם נתתקן א! וע״כ • ביניהם שלום •ונעשה
 הי׳ הוא כי שלום כחי׳ שטא דרשדי יבא הילולא הוא אז וע׳כ בשלום־
 הוא הנצוצות תיקק בחי׳ סטא השלום בחי׳ עיק־ כי *_ שלהם התיקון

 ההילולא ועירך כעומרבנ׳׳לי •וכיןגל״ג שזה הרגלין בחי' כשנתתקלין
 הוא אז הצדיק נשמת הנזתלקות בשעת כי ־ רשב׳י נסתלק שאז הוא

 מתפארת שהשכינה ההתטאהת עיקר א; כי ־״ ויותר ביותר מ״נ מעלה
 טיקר *■ועי׳ז מ״נ העלאת בקי' עירך שיה לגבך קאתיבא ברא כמה חזי

 צריכת שאז בעומר בל׳׳ג כנ׳ל־וע׳׳כ השלום תיקון עירך כנצוצות עליות
 שהי׳ בפרש מאד גדולה מנשמה מ״ג העלאת צריכין שלזה הרגלין לתקן

 התנא ע׳כתכה כר׳ל שפגמובשלום ר׳ע תלמיד של הפגם לתקן ־צדיכין
 וזגס בשועו־ ל״ג במס בשלום נספלק כי זה־ תיקון לתקן דשכ׳׳י האלקי

 למעלה לה1למ־ הסתלקותו בשעת מ׳ג העלאת בנוד כשמתו להעלות
 ע״ש וט׳ חיים הביכה את ה׳ צוה שס ני ע״פ הקדושה באדד׳׳ז כמיבן

 הפגם זלתקן שלום״ להמשיך זכה וע^ ־ כקדושה נשמתו נסתלק ;שאז
 דעינן• חכזפירה עד של הדן המתקת בחי׳ שזהו ר״ע תלמיד של

סשלנם נחרבה הצדק בשעתיהסתלקות ני■ • כנ״ל השלום ע׳׳י הזמתקה

סי
ט׳ ש^סיסחו זנאדבבחי׳יבא  כשדרז״ל־וטן הצדק סילוק על הנאמד ז
 יבא שאמר מל ששמעו הסתלקו/רשב״י על בפיתש שם מטארבאדד״ז

, לו אשרי הייגוכג׳ל* שלום ״
בחודש שלגנההמע״הלבנותיסודביאמ״ק החסיל זה %

 •■זע״י הספירה ג?מי כולו הוא שזה החודש שכל אייר
 טהמ״ה בטן התחיל אז זע״כ ־״ לשלום וזורן הדמים מחקנין הספירה

לג שלום בבסי׳ הוא קדושתם שכל זביהמ״ד הכיה״ב קדושת שמשם  נ
 שלום בבחי׳ קדושתו, עיקר כי שלם סוכת הכיהע׳׳ק נקרא זה ■ובשביל

ת כנ׳ל * י
ע״י כי ״־ לירושלים שיעלו בתי-ננסיות כל ארז״לעתידין דע״ד *

 כל נתבטל עי׳׳ז שנוהגקט. זהיראס הביה״ג קדושת
 זוכל בודאי הארציות נתבשל ששם ■.מאחר וע״נ ■ לגמרי משם הארציות

 למקום שבין עירךחס«ןקזהדחוק ליחשלים־כי ממקומו לעלות
 מקום בין גבולזהפסקזהכדל מתן הארציות בי הארציות־* מחמת הוא

 אק P ׳. אמד הבל אזי ־ שלום ועושין הארציות כשכתכעל אבל * למקיס
 הארציות־וע״כ כל שנתבטל מאחר להביה״כ״ ירושלים בין וגמל הפסק
 החטוש כי בימ׳כליחשליס שהס הקדושים המקומות כל יעלו סדאי

 ט ;בשלימות הייחר כשמשלם לעתיד יסי׳ זה אבל ־ מקום תופס איט
 רגלז ועמדו גשיתקייס לבא לעתיד עד בשלימות נשלם הקדושה א:ן

 הביה״כגשלימות קדושת מלם יהי׳ זאז • הזתיס הר טל ההוא ביום'
 :וגנ״ל אז לגמרי מהם יתבטל סאדציוח כי לירושלים סלם שיעלו עד

 הו־הזתים. על ההוא במס רגליו ועמדו גופי' בפסוקזה שם זקממאר
ט' ההד חצי ונבקע  גדלים'בעמ כסיס אז שיסי׳ שם שממאר גמצא • ו
אצג אל סרי גי הי־יגיע שם לזה״ ההריסזה שיגיע הר̂־ בקיעת

 שיסי׳ג^ ■הקדושה שלימות גודל יסי׳.מחמת זה וכל • ■ע׳׳שבפרש׳־•
 שמחמתזס ברל רגליוזט׳ בחי׳זפמדו שזהו ביתרהרגלק גשיושלס

̂  רע״כ * לזה להתקדבזה ההרים 6שיונ עד הארציות 5p3m ■געצמו
 ■יכוליןכל הארציות נשנתבטלין גי לירושלים״ הבתיבנסיות ^עלוכל

 ■טדל בחי׳ מזהו ״ כנ״ל יחל ולטזחבר להתקרב הרחוקים המקומות
 ■דייתבעל * והתחברות אחדות היאגחי׳ כלום כי אז״ שיהי׳ השלום

 גבחי׳ יסד הקדכות כל זיחחס־־ו ויעלו המבדל מסך שהוא הארציות
■ ■ ' . ; וככ״ל: שלוס

^ HIT הקדישה תכלית זעירך • מורידן בקידשולא גחי׳מעלין
 העיר.שמפת זבש״ע־בד ס׳׳תכממארבמשכה קדושת הוא . - •

ט׳ לוקחין ביה׳ב מכח אבל ־ וכו׳ ה׳ס  ס״ש TO’■ ספרים מדמכח ״ ז
 לגמרי הארציזת תבטלי.ןxב הוא הקדושה עירך בי ־וט׳־ כקודש שמעלין

 חזק בת־בוד הכתב לאותיות מחוכר הקלף שעור ס׳ת ■ק־ומת נחי שזהו
 הקדשים כאותיות של גמורה לקדשה סקלת כת-הפך זעי״ז • לשלם

■כדיבור <ע״ הוא הקדושה עליית עיקר כי שבכז׳ת
 מוקבחס שהקצף •זמאחר .• כדימר ות אות שהם שבש״ת האותיות
בקשרחזקזבאחדתגדל כאותיות
^ז ה^ת ,זע״ב גמורס קדושה זקונים הכתב אותמת  מצות הם •זס

 צהאותיות׳ע׳׳ב שמקושיים מחמת קדושים גופן בי * שישגגופןקחשה
^ שא׳ס עד הקדושה לגבי לגמרי נתבטל שלהם הגשמיר  הקדישה 1ל

 משתנה איגו קדושה בגו® שיש שדבר בפוסקים כמבואר * לעולם עוד
 הניה״כ אבל גנלזה״ צדטן שבלו קדשה סשמישי בי * לעולם מקדשתו

 נדךא הוא ותפלה״עדיין תורה של קדושים דימרים בו אספ׳ישמדכריס
 ח׳ס במ זט״ס קדושתו לשסת ויכולים בפוסקים במבואר מצרה ■יזשמישי
 דקלט במו הקדש להדיטר כי״ב מקישר כביה״כ אין כי '־ב:ףע כמסאר

 ותפלה חורה כ׳נמיבוויי עצמו שיקדש האדם זע*בצר;ך ״ ■בהאופיות
• מל ■ ' ■



ה ד הדכה ביה־כ הדכ<?ת א־ח הרכות דהוטי
 וכלול מחובר שיהי׳ דהיינו כרל לגמיי הדינור לגני שיתבטל מד

 הם האותיות עם שיזקלף עד בהאותיות המחוס־ הקלף כמו בהדומר
 הגוף. יהיו ממש p כמי תורה סתר הס יחד שניהם כי ממש אחד דבר

 ■ גכתב יהי׳ ולא • היטב ס ונחקק כתוב שיהי׳ עד בהדיבור ונכלל מחובר
 של קלף במו התורה ודיבורי אותיות רק אחר אות שום בגושי ונחקק
 הוא האדם ואוי;ה • התורה אותיות רק דבר שום בו נכתב נןאין הסי״ת
 דהייס • אדם התורה זאת נאמר ועליו ״ ויותר הס׳ת בקדושת קדוש

 ת^ז ועל • ז״ל רביגי בדברי זה כמובא התורה ר\א בעצמו הp שהאדם
 מקמי קיימי ולא ס״ת מקמי לקיימו אינשי שאי טששאי כמה אח״ל כזה

 דיבורי שיהי׳ היינו • לבך לוח על כתבם בחי׳ וזה • וכו׳ מרבק צורבא
 ? כדל ממש בס״ת הנכתבים האותיות כמו • ממס בו כתובים התורה

 תשילין כתיבת למצות תורה בדברי והדיבור לימוד מטת שנסמך וזה
 ק״ש גש׳ ־׳.כ*ס אתר) דיניהם כי ס־׳ת כתיבת עם אחת בחי׳ א4(שי

 וקשרתם * ובשכבךוברןמך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בס ידברא
 האדם את מזהיר שהתורה היינו ;וכו׳ וכתבתם • וכו׳ ידיך -לאותעל

 זה פסוק על כשדרז׳ל בטלים דברים ידבר ולא תמיד תורה דברי שידבר
 כשבתו תורה דכרי כ״כ שידבר היינו ״ בטלים בדברים ולא בס ודברת -

 הדיבור לגבי הגוף שיתבטל עד ובקומו ובשכבו בדרך ובלכתו בביתו
 ותפילין הקלףשל'ס^ת כמו בהדבור ונכלל מקושר שיהי׳הגוף עד לגמרי

 שתדבר הייט * וכו׳ וכתבתם וקשרתם • וכו׳ בם וזהו,ודברת • ומזהות
 • בבתי׳ שיהי׳ עד הדיבור לגבי לגמרי הגוף שיסכעל עד בתורה נ״כ

 ממש אחר שניהס והקלף שהאותיות הקלף טל הנכתבי׳ ומזוזות תפילין
 שיתבטל התור׳עד של הקדושים בהדיבוריס ונכלל תקושר הגוף יהי׳ ק

 ולאמידדיןביצריכין בקודש מעלין זה ובשביל • כנ״ל לגמרי אצלם
 ^זר בירור צריגין כי • מעלה מעלה הקדושה אל הנאצות להעלות

 מקומ* ה־ןלף ששם נז״ת ק־ושת הקדוש׳שמא לתכלית שיעלו עד בירור
 בתי׳שאם הקדושה עליית שלימות נרקך שזהז התורה אותיות לגבי ובעל

מ׳ל ואחדות ־ . ■ : •ו
ץ ד כ ל £ ןץ ח  • הפשיעות הנהגת בעכין המתחלת התורה מי׳

בלרףתסי׳יע׳׳א-ע׳שכלהעניןהיטב-והכלל ^ /
 בחי׳חסד שהוא הנם מתנת ^וצר ע״י הוא הדרךלא״י שעיגך לעדרט

 הצדיק א״ע מחי׳ שעי׳׳ז תורה מתן קודם' העולם מקיים שהי׳ חנם
 ואפילו • שבעולם הפשוטים ^ מחי׳ הוא ובזה • סשיטותו בעת הגדול

 מאד התתתונה בדיוטא שהם אותן אפי׳ שמונחים במקום המונחים
 ע״שכלזה וכו׳ בעולם ייאוש שום אק כי ממש, תחתיות בשאול אפי׳

י , היטב: ׳ ־ ׳.
 נמשך ביה׳ב קדושת עירן כי • הכנסת בית קיושת בחי׳ .*זה א

 והתפללו כ׳׳ש התפלה עליית עירן ששם א״י מבחי׳קדושת
 תדרך מבחי׳ הוא ביה״כ קדושת עיקר כי הייט • וכו׳ ארצס דרך אליך

ט׳ מעשיו נח ע׳י אףיהוא ולכבוש לילך הנח שעירן לא״י ש־ולכין  ו
 מתנת האוצר שהם העולם נברא שבהם מאמתת העשרה בתי׳ שהוא
 שם ומבואר תורה מתן קודם העולם שהי׳מקיים חנם החס: בחי׳׳ קנס

 באים ישראל כי זו בחי׳ נמצא לאק בחוץ כאן וגס וז״ל ׳ הכ״ל בהתורה .
 וכו״יוהם ישראל מקדושת מאד מאד רחוקים שהי׳ במקומות לפעמים

 אחא גזלנים לומר זהי׳יכוליס וכו׳ ישראל בקדושת המקים לקדש הציס
 עשרה בחי׳ מעשיו ע״יכח אך שלכס• שאיט המקום זה שכבשתם
 ישראל בקדושת ולקשו העולם כל לכבס רשות לס יש עי״ז - מאמרות

 קתשין נמשך ומשם ע׳׳ש וכי׳ לט נתנה וברטט בראה ית׳ יעא בי
 דהיינו גדולה בקדושה המקומות כל לקש ליע־אל כח הביה״כשיש

בעשרה העולם אח ברא שהש׳י מאמינים אנו כי ביה״ב!* בקדושת

 ישרא|< בשבילט כ״א נברא לא העולם בל כי לם• נתנה וברטט מאמרות
 חצימ שאט מקום ובכל ׳ ותורה תפלה ע״י המקומות כל שנקדש כדי

ת׳ בעבודתו בו לעסוק ביהמ״ד או ביה״נ דהייט קחש מקום לבטת  י
 בשביל רק הכל ברא ור\א הש״י של ר^ל ני המקום קונין אט חיכף

̂א מי ברשות rx(עד ש־\׳ מה רק כנ״ל  הי׳ יה׳ מקדושתו רחוק שי
 שיבייש עד שהוא מי בשות עתה עד שיהי׳ הוא רצה כך כי ברצונו הכל

 הכלן זה להם ש ני • שראל בקדושת ויקדשו מהם המקום ויעלו ישראל
 וברצונד הנה עד להם נחנה ביטט רק • זה בשביל רק בראה ית׳ הוא ני

 מבתי׳ רק הוא הביידכ קדושת שעירן נמצא • לנו ונתנה מהם נעלה
 החשד בחי׳ שטא מעשיו כח מבחי׳ הייט • לא׳י הדרך ר\״למנחי׳

: חנסהנ׳׳ל .
ח ב ז  ובכצ המשנן עם במדבר מהלכין ישראל שתי׳ מה בחי׳ ו

 הבינן בקדושת קדוש המקום היו המשכן שתי׳מקימין מקום י
 להמשיך צריכין שלזה י ישראל ארץ הולכיןלכבוש היו ישראל המקדשיכי

 העולש ברא הש״י כי שלט שהכל עולם באי לכל לגלות מעשיו כח בחי׳
 נובשין שעי״ז לט ונתנה מהם נעלה וברצוט להם נחנה וירצוט בשבילס

 צזה ע״נ • כר׳ל ישראל בקדושת המקומות כל לקדש ינולין ועי׳׳ז א׳י
 שחנן מקומות בכמה איתו .ולהקים במדבר המשכן להוליך הש״י איתס

 יכולין שעי״ז הנ״ל חנם חסד כחי׳ מעשיו כת בחי׳ המסיט בזה כי • שם
שת» מקום בכל המשכן את שהקימו ע״י כי • כנ״ל א״י ולכבוש לילך

 הראן בזה • הביהמ׳ק בקדושת גדולה בקדושה המקים תיכףאת וק־דשו -
 מקיש שממה במדבר אפילו שבעולם המקומות כל לקדש כת לני שיש
 יטלי׳לקדש וישראל הקליפות בחי׳נגקום שהם וצמאון ועקרב שרף נחש

 ע״י והכל המשכן קדושת שהוא כ*כ גדול׳ בקדושה המקומות אפי׳אלו
 לילך יכולין ובזה • וכו׳ וברצוט לתם נתנה ברטט כי • מעשיו כא מזי׳

 . לכטש ש^לט ר^אשונים ר\׳ המר שאותו מחמת ע׳כ כנ׳ל• א״י ולכבוש
בז^ כי פעם בכל ולהקימו משק הוכרחו,לעשות עממין שבעה מיד א*י

. ,• כנ׳ל א׳י לכביש הלכו בעצמו הכת ' ׳
ו ג ה ז ק לעסוק מוטס של המופלג ומכות המעלה גודל ו תי מ  י

ת- גם צריכים אס כי : שמיס לשם וביהמ׳׳ד כנסיות .■  ע
 3לשו שנזכה יום ככל ומובנים מצפים אנו זה על לא״׳י־כי הלרך להמשיך
 - לא׳י דרך לעשות מאד להשתדל צריכים אנו וע״ב • בקרוב לארציט

 ״ ביה׳כ בקדושת חול מקום ומקדשין ביהמ׳ד או ביה׳כ שמנין ועי׳ז
 חול מקום כשמקדשין ט • כטל א׳י לכביש הדרך בהי׳ ממשיכין עי׳ז

 שהכל שמראין רג׳ל מעשיו כת בחי׳ ממשיכין בזה ביה׳ב ממט ועוסין
 וזהנ ביהי׳ב בקדושת המקום לקדש יכולין אט שעי׳ז • וכו׳ וברצונו שלנו

 הפסוק(יחזקאל דברי ךrל נמלט מה ועתה :כנ׳ל לא״י הדרך כעצמו
 מעע למקדש להם ואהי בארטת זריתים וט בגויס הפיצוחים כי י׳א)

 שהס כנסיות הבתי כנ״ל׳כי הייט מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו ודרז׳ל ^
 גליע אשר הגלות צמת על ומתמה התיקון עיקר הם הם מעע מקדש

 שהם מעע המקדש ע״י כי ־ ובארצות בגויס אותט הפיץ אשר מארציט
 י * כנ״ל א׳י לכבוש דרך עושין עי׳ז כי • לארציט לשוב נזכה עי׳ז הב״כ

 מעש למקדש להס ואהי בארצות זריתים וכי בטיס הפיצותים כי וזט
 ע׳י ני הפיציתיסיט׳ אשר על והנחמה התיקון שתם הב׳כ שהם

■ננ׳ל ל^י נשוב ננסיות הבתי שהם מע׳ע המקדש ־ , :
ו ד ה  כמבואר החדש׳ שמנין קודם לסתולביה׳כ שאסור שאח״ל ה

 פעם שבכל מחמת כי • בש׳עניחיישיקלפשיעותאוט׳
 הקמזזת כל ני • כנ״ל א׳י קדושת בחי׳ שזהו מקום איזה לקדש שחצין
 : שבעולם הקדושות כל כלל שהם קטשות xמע שכלולה מא׳י נמשכין
שכולסנמשכין רכות ומרעזת קיערוגיס פעם בבל נתעוח• ןה ומחמת



ה ■חדכה ביח־כ הלנות א־ח הלכות ליהוטי -,1
 א״י שככשו על שמקערגים זפ״א הקליפות בחי׳ שהה או׳-׳ה מבתי'

 רבות מניעות ותזמיניס מקגירגיס הס וכן • ונו׳ אתס לסעים ואומרים
 ביה״ב לכמת מון אי׳י בקדושת מקום אתה לקדש :רוצים פעם 'ככל .

 למניעות חששו ט * וט׳ בית״כ לסתור שלא רדל אסרו ועייב .יביהמ״ד
 או סשועסא משוס ר!"ל שאמח מוןהיפעמ־ס להזדמן שיכולים רבות ■־

קי^וגי' שיש מחמת הס החששות •וכל ונו׳ שבוים פדיון דילמאמיתרמי
 הס״א כי א״י בסי׳קדושת שהם וביהמ״ד בניןטה״נ על רבות ומניעות ־

 שנבשתס אתם לסטים ואומרים א״י בחי׳קדושת על ונו'מקיירגי׳תנניד י
 התורוש הט׳י התחיל זה שבשביל עד שלנם שאינו ,וקדשחכגמקוס

־ נתנה וברצונו הנל ברא ובשבילנו שלו שהיכל להם לגלות כדי מבראשית
 חז״ל אסרו ע״כ ־ גדולה' מלחמה הוא עכ״פ אבל ־ וט׳ וכרצונו להם

' :כנ״ל הי״ל נובסי׳ נמשנין שכולם מניעות יזדמנו פן ל^תורוט׳ י

y ה m ̂ו בביה״ש׳ להתפלל רדל הזהירו  מנין שם כשאין ואפ
 בניה׳׳כ הוא התפל׳ שלימות עיקר כי • נספרים טנבואר ־

 שהי׳ ר^חסד'חנם מכתי׳ נמקי הבית״נ קדושת שעיק־ מטאר נירי ני , ,
 י עיקר _וע״כ • כנ״ל אי׳י טבשק שעי״ז ׳ תורת קודס:גחן הטולס מקיים

 לבקש זאת בבתי׳ להיות צריכה התפלה עיקר כי בטה׳כ• התפלה
 שימלא ראוי אינו מעניו שלפי יודע אחד נל כי ־ חנם מתנת רק מהש״י

 בביה*כ להתפלל צריכץ וע״כ חנם* מתנת לכקש צרינין רק בקשתו הש״י '
 קדושתם שכל ■מחמת הנם החסד להמשיך ן שם'טלי כי >-ביהמ״ד או

 מקייס שהי׳ חכם החסד בהי׳ שהיא חנם מחנח אוצר מיחי׳ נמשך
 שכונס שם טל הכנסת ניס• נקרא ועש״; • חייה מהן קידם העולם
 פדאסטאקיס) רין’הפשוט'ם(שק האנשים כל אפילו הכל לשם ו«אםה
̂יי ט שפנינו טנו ופגננו שחעאו אותן, אפילו ננאד המגישמים ;תפילו  א׳

 בהתור' כננונן להש״י להתתקןולשוב יכילןס הכל הרל חנס החס:־ נחי׳
 ו:נק'ים ע־״ז;נת•׳ לא- הדרך טזי׳ שהוא הזה חנם החס: שע׳י מ״ל

 קם אין ט • קנונח־ס ב;׳נקופ המונתיס ואפי׳ שבעילם הפשוטיים כל
 שם(וכמבואר נמובן הנ״ל ח:ס החםד בנח והכל • נל.' בעולם ימאוש ■

 משם מנשך הניהי׳׳כ שכלקדוש:! ומאחר אתדיס) במקומיח מזה בדברינו
 כונס שהוא הקסת מת נקראת ע^נ .* הה,כנ״ל הנם החסד מבחי׳

 הם אס אפי׳ שנעולם הפשוטים וכל בעיומתיהם כלהנדהיס ומאסת י
 יכולים הכל' הגדול תצדיק שממשיך הנם התסד ע״י כי * שהם נמו

 וגתי כנסיות בתי יש־בת בכלל עדיץ מישהוא ומ״נכל • להתתקן
 שנמשך הטה׳: קדושת עדייןט תקו־ לו יק־אלניש בכלל הוא מדדקת י

 סמיכה שים עתה ליו אין כי י• כניייל הכל מתקן הנ״ל .חנם החסד מבתי'
וכטל• לא״י בחי׳הדרך שהם אמת הצדיקי שממשיכין חנם חסד על צ״א
 ני • לביה״כ כשנכנסין שאומרים ביחך חטא. חסדך כרוב ואני בהי׳ וזה

 חנם החסד בתי׳ ית׳ חסדו רוב, ע״י רק הוא הכנסת הבית קדושת עיקר
' . . • ' הטל ׳• . - י

 להתפלל בו נננכז ואהו בית״בבטח ןץף•,:אדטלכלמישישלו ן
בנתלה הנעעי׳ הרעים שכני כל על הוי כנא׳ רע שכן ;רךא י
ט׳ ישראל עמי את הנחלתי אשרי י  בנתלת הנוגעים הרע־ס שכנים כי ־ ו

 על ם המקטרג והס־׳א הקליפות שהם האו״ה הם זה נפסוק הנז-כריס :
 ובאות • אתם לסטים תמיד ואומרים ישראל שכבשו א׳׳י שהוא הנחלה ׳

ק את העט״ם שהחריבו החורבנות כל  מקוטרוגי׳ נמשך הכל ישראל א
 ויחן כ״ש שם רצונו כנטשה כדי לנו ונתנה א״י מהם הש״י;טל כי י הנ״ל
 כשישראל וט׳״אבל ותורותיו חוקיו ישמרו וכו־׳געבור גויס ארצו׳ להס

 לסטים ואומרים א*י כבישת על ומעוררים חוזקים הם אזי f ח חוטאים
בחי' מתגלין אין כי מארצינו אתנו וגלו א״י החרים באמת ועי׳׳ז אתס׳

i .V

̂י■ שעי״וכובשין מעשיו.ית׳ נח  ז? בדביל ט ית' רצונו כשלגושק כ״א א
 ב״ביל ונו׳ ברא כראשית כ״ש א״י לנו נתן זה ובשביל העולם את ברא

 שישראל בדי היינו ראשית ובשביל.התור׳שנקי־א׳ת ראשית שנקראו ישראל
 מכישיוואזי כת שהם את.הטולס ברא זה: בשביל התורה את יקיימו

 העולס• נברא שבהם מאמרות הטשר׳ שהם מעשיו כת מאיריןונתגלין ,
 לנו ונתנה מהם נטלה וברצונו ■ בשבילנו נברא שהכל יודעין הכל ואזי ’

 י העשרה כחי׳ ניזטלמי! התורה את ימין מקי אין כשח״ו אבל י וכנ״ל
 על ומקטרעס חיזרים הס ואזי מעשיו נח בחי׳ מתגלה ואין מאמרות

 .לא״י לשוב תקותינו עיקר וע״ב • מא״י תגליות כל גרס וזה א״י כטשת
 שתוזריס יע״י לא״י הדרך לעקת שמשתדלין אמה הצדיקי בכת רק הוא

 "מקיימין שטי־ז. מ׳״ת קודם י העולם מקי:ם שהי' חנס ההסזי וממשיכין
 החסד :ע״י הכל להש״י אותם ומשיבין עי״ז רבות נפשות ומרימין הכל
ם רעים השכנים שכל מוצא . • הנ״ל ^התו׳ r “ כמובן הזה חנם עי  הנוג

 אתם לסטים. ואומרים קדושתה על המקטריגים נהי׳ הם א״י פנהלת _
 vמראי כי רע שכן ג״כ נקרא בבייטכ להתפלל נינם שאינו זה כטל׳וע״כ .

 שנמשך א״י קדושת בחי' שהוא .ביה״ב בקדושת מאמין שאינו בטיצמו
 ומאתר • כדל רעים השבניס של הקיעמגיס נתבטל שעי.;ז מעשיו מניה ,

 כבלהשכני׳הרעי׳המקטרגי׳ הוא הרי להתפלל לביה״כ נכנס אינו 'שטא
:וכטל הביה״כ קדושת בחי' שהוא א׳י. קדושת על ״

ח י ו  דרך פס במדבר קורא קיל נהמו* שבת בהפטרת מ״ש בחי׳ ' ו
הנתמת עיקר זה כי •" צאלקינו מסילה בערבה ישרו ה'

הס כילם וחורבות, וערבית שמתות \ת ̂ - - __̂ ^
 הנם החסיי בכח והכל א״י בהי' ישיאלשהוא בץ/וסת אותם ם מץ׳״

ו בחי׳ שהוא קנמשיכין י  לארציע לשוב תקוה לנו ועי׳ז׳יש ־ לא׳י ״
̂י הדרך •שהוא הנ״ל חנם התסד ע״י הוא חקותינו עיקר ני * בקרוב  ״ לא

 הרחיקים מקומות שמקדשין גי״י רמשך זה וכל :nn׳: סיב;ארצינו
 ה׳ישח דרך פס במדבר רא ק■ קול בחי' שזהו בבתי׳ס״י ישי̂א וסת בק/

 שממות במדבריות ה׳ ״רך לפנות שלריכין .׳ לאלקיס מסילה בערכה
■ מהש״י ארחוקיס מקומות בכל ד׳דיס ה בערב לאלקינו מסילה ולישר

 ■י בשבת זאת וע״כקורין לארצינו ננ\ב שטי״ז הנ״ל הנס החסד בכת והכל •
 הוא אך • הנ״ל התו׳ ע״פ ג'׳כ נתבאר ג׳ בהלכה (ועיין * וכנ״ל נהמו

א׳ מאמר * סלט יפוצן כפטיש הם (וד״ת * ע״ש) קצת אחר בסיגנין
,ע ; ■ • : כשארטל) טעמים מתחלק;כמה ׳ ,

■ קטו ביה״כ׳בסי׳ ה׳ בסוף הש״יע וז״ל ־ רמתן משא בחי׳ ת
■ סוכ-ה מלאכה טמה שאין חוךה י־כל לעסקיו ילך אח'כ ■ ׳

 . טרסי אלא עיקר מלאכתו יעשה לא ,ומ״מ * וכו׳ טון וגוררת בטילה
 ■ ויזהר ‘• יכו׳ באמונה ויתן וישא בידו יתקיים וזה, חה * קבע ותורתו

 המרה, ט״& הוא חיקק כ.י'כל * ע*ש' וכו׳ עכו״ם עם מלהשתתף
 , ששוט(דהייט איש rf(והוא בהורה עוסק אינו המו*מ בשעת כי • הנ׳ל

 איש, לפעמים שהוא הגדול הצדיק ע״י הוא וקיומו היותו פראסטיק)וכל
 תורה מתן מדם העולם קיום מבתי' היות ממשיך שעי״ז וט׳ פשוט
 העשרה בחי׳ שטא הנעלמת התורה בחי׳ שהוא חנם החסד ע׳י שהוא

 שהם ארץ דרך עניני כל נטטן ידיהם שעל העולם ערא שבהן מאמרות
 חורה טוב בחי' וזה • כנ״ל הזדך־לא״י ׳ בהי שזהו והמו״מ המלאכות כל

 צריכי׳סניהם כודאי כי ובו׳״ טון משבחת שביהם שיגיעת ארץ דרך עם
 חנם מהחסד החיות להמשיך מלאכ׳נדי או מו״מ שהוא ארץ ודרך חורה ■

 כל של פיהס וסותמין מבעלין שעי׳׳ז .לא״י pתד בחי׳ שהוא הטל
לסטים שאומרי׳ הקדושה כלל שהוא ישראל ארן כבישת. על המקטר־גים

י אתם ס ' טו



ה הלכה מדדב הרכות א״ח הלכות ליקוטי
ם אתם והקליפ׳ הס״א שהוא טון משכחת שניהם שיגיעת וזהו כ^ל* ‘ז

 קדושה לאיזה ^שת הרוצה כהאדס ומתגרים שמקטיגי^ בחי׳עון שהם :
̂י כבישת בחי׳ ®הו : מה וכל א״י הוא ישראל של הקדושה כלל ני • א

)(לברים  עשית1וכד* וחוקיו ועדותיו זכו׳ ת׳ מטת את תשמרון שמור (׳
 העונה האר] את וירשת ובאת לך יישב למען ה׳ בעיני והטוב הי%

 תחיון למען לעשות תשמרו; היום מצוך אנכי המטהאשר כל ב וט׳־וכת
ט׳ האדן את וירשתם ן;ו׳ שס מבואר וכן • וט׳ הדרך כל את וזכרת ו

 ■ והמצות האורה לקיים משה והזהירם שהוכיחם ־ רבים בפמקים שד -
עצמו ולטהר לקדש עוסק שהאדם מה שכל נמצא א״י• ולכבוש לבא כד

̂י - ,בו מתגרה הש/א וע״כ * א״י בזת וטבש הולך הוא ועטדה חורה 'ע
 ואיך אתם לסטים ואומרים פעם בכל מקטרגים הם ני יוס• בכל חמיד -

בתי׳ הנ׳לשהוא חצם החסד שממשיכק ע״י אבל • בגטלש באים אסם
 ומבעלין פיהם שתמין עי״ז וט׳ העולם נברא שנהם העשוהמאמרות -

 לעסוק צריכין וע״כ’ננ״ל לנו ונתנה וט׳ וברטט • וט׳ מ־טט כי קיטדוגם
 שלא הס׳׳א שהוא עון משכחת שציהס איזשיגיעת וד^ בתורה בשניהם
̂׳א כי • כלום אינו בודאי לבד מו״מ כי ״ עוד יקטרג החסד להמשיך א

 באמת בתורה כשעוסק־ס כ״א קטרוגם לבגיל המו״מ הנ׳׳לבשעת
 שיה חנם מהחסד לקבל יטלים אינם שרשעים הציל בהתו׳ כמטאר

̂א באמת בתורה שעוסק הגדול הצדיק ע״י ע״א  חנם מהחסד מקבל שי־
 שהוא מי כל מדאי אבל הכל• מחיה הוא ובזה כנ״ל וכו׳ פשיעותו בעת .

 שהכל מגלין שעי״ז יותר חנם החסד עליו נמשך יותר התוויה אל ^וב
 בשביל רק כי • לט ובתנה מהם נטלת וברטט להם נתנה ברטט כי שלט ־־

 זה שבשביל ותמטת התורה את שנשמור כד לט ונתנה מהם נטלה זה
ל הכל "  בהכרח כי ׳ שלישת איט ג״כ לבד אורה אפיט וכן • וכ̂נ

 כד ׳ וכנ׳ל מאד בהתורה שדבוק מי אפי׳ לכעצ'א׳ע<פעמיס צדכין
 עולם באי כל להחיות כד לא׳י הדיד שמא הכס-הדל החסד ל^:!־ד .

 דרך ועושה קטרוגים מבטל שעי״ז או״ה ואפי׳ שבשלס הפשוטים כל "י
 וקיום החיות עיקר שהוא ’‘אעפי לבד התורה סקu ע׳י כי • כרל לא׳י

 באי לכל חיות להמשיך א׳א אעפי׳כ ; וט׳ חייך הוא כי כיש העולם
 בעת עצמו שמבטלין מה שהוא הנ׳ל פשוטות בחי׳ ע׳י כ״א שלם *

̂הסרח  שהם מטשמיס גס כי * כנ״ל. ומלאכה מז׳מ טסקי בחי׳ ®הו ר
 מהחור׳ חיות לקבל להם שא׳א או״ה וכ״ש מכ״ש מאד מהתור־ רחוקים ■

 נחי׳הפשיטית ע״י רק הוא חיותם מאדזכל ממנ־: רפוקים שהם מחמת
 צריכק וע״כ 4כנ׳* הנ״ל חגם החסד ממשיך שאז הגדול הצדיק של נ׳לvר

 גס כי • טון משכתת שטהס שיגיעת וזהו • ומדמ תורה דיקא שניהם
 עי׳ז שמוכרת מה אפי׳ כלל עצמו מבטל ואיט לבד בתורה מ»וסק

 שוסיחיות נמשךלהס שא־ן מחמת לקטרג ג״כ הס׳א שהוא הטון <הטורר ־ '
p d לקבל להם א״א בעצמה מהתורה כי כלל• א״ע מבטל שאיט האיש 
 שצריכי׳ בזוהר מ״ש בקי׳ זהו כי הרבה* מקטרגים הם וע״כ • ינ׳ל חיות
 שזהו יקטרגו שלא כד חלק איזה ג״כ להס׳א ליסן שבקדושה לבר גכל
 הצדיק אפילו צריך ע״כ • ע״ש וט' לבד עולות שהעלה איוב פגם בחי׳

ל מ ד לבטלא׳עלפעמים מ  ואפי' דייקא פשיטותו ע״י הכל להחיות נ
 מהם נטלה שברטט להס ומראה קיטרוגס מבעל דייקא f ועי • ׳ה1כ

 אותם מכניטין בזה בצמטס חיותם ד להם נשטתניס כי • לט ונתנה ̂ ׳
טון משכחת לייקא שגיהס שיגיעת וזהו • יקטרגו שלא ומתמין׳צקס

 מגודל שן וטררת לה בטי סופה מל:';כה עמה שאיי חורה וכל ומו ו®׳• -
שהתנא לכאורה שקשה מה מיושב ועפי״ז ;וכרל והתגרותס קטרוגם

׳ ^דיקיס ומלאכה ארן בדרך לעסוק מאד מזהיר
 - - התורה ע׳ס אך • כלל ונמ״מ מלאכה שוש ששים שאינם ות״ח

 ׳ עישיס שאינם אותן אפילו והת״ח הצדיקים כל כי * היטב הכל מיושב ־
ע לפעמים עצמם את שיבטלו בהכרח אעפי׳כ ומו׳מ* מלאכה  pכ
p דרך כחי״ שהם וש׳מ כמלאכה עוסקים ככחי׳ הם ואז ־ זשהכרח  • ־•6

 ׳ מהדרך א״ע מחיין הס אז פשוטי׳לגמרי אנשים הם שאז ביטולם ט״י כי
̂״ל חנם בחי׳,החסד שהוא .שלא״י  _ מחייןומקיימין הס שבזה ר

ש<̂; נמצא \ כנ״ל וכו׳ ובמו״מ כמלאטת העוסקים פשוטים האנשים
ס אין ט ידם על רק ונתקיים נעשה הכל והמו׳מ-שכעולס המלאכות ׳  ׳ ־ סיי

 ־ ת1בצ ממשיכי; שהם הנ״ל סנס החסד ע׳י ומלאכ׳-כ״א עסק וקיוסלשוס
 ,תור,- טוב מקיימים והת״ח הצדיקים גס בודאי וע״כ * כרל פשיסותם

 ■ כן* של והמלאכות המו״מ שהם ארץ הדרך כל כי וט׳ ארן דרך עם
ס שאז ההכרח בעת בישלם ’ע־׳ ידם על רק מתקיים הכל העולם  ה

:וכנ״ל וכו׳ אנשים,השועיס . ,
ב ט , מו״מ vבאיזר ולעסוק א״ע לבטל שצריכין אטפ׳י מדאי 7א

א העיקר אבל מלאכה* אז י . ל ששטח נמו התורה ס ז׳  י
של בחי׳ של החיות כי • עיאי ימלאכתך קבע תורתך טשה  • ״ שהוא מי

חי׳ עראי בבתי׳ רק הוא מ*ת קודם העולם מקיים שהי' חנם החסד ־ כ
 ̂ י עיקר ש׳טא החורה ע׳י דק הוא קבע בדיך הקיום ועיקר ־ עראן דירת .

 י 4נאנ החורה את ישראל שקיבלו קידם וע״ב • בקכישת, העולם קיום
 • עראי דירת כמו נשה״ל ננתמוטס העולם שהי׳' יושביה וכל ארן נמוגים
 ד אנכי בתי״ ההורה ע״י הוא נקטטוח הקיום ועיקר מתונוטט ששא

« * הטילס נחבסם שאז התורה קבלת על שנאמר סלה עמודיה .תכנתי
 ד נברא שבשבילה התורה ע״י הוא בקביעות העולם הקיום עירך

< ■ • הכל ■י . . ׳ • . ׳ , '
ה * ל  הר׳-גי חנם חסד בחי׳ סוכה כי בעיק עראי דרת בחי׳.שכה ו

 ״ כידרי אז שנמשכי! מאד וגדולים רבים בחי׳חסדים סוכה כי ,.
 לא*י הלע <נה׳״ ממשיכין אט אז ני היינו •י ז״ל בדבריו ?כמובא

: ןן3מהתורה־וע״ שבטליס בעת השלם הנ״לשמיךס חנם החסד .
 חיוה א־זה להם ליחן כד אומות הע׳ כנגד פריס ע׳ בסוטת ,
 הנ׳ל חנם חסד ע׳י עגשך זזחיות שזה בצמטם להם ליחן שמוכרח ,

זר 1ר • עראי לירח שא הסוכה וע׳כ • סוכה בש׳  הוא היזיות זה ני ־. עיאי דירת שא הסוכה וע״כ • סוכה בש׳ ^
 ולהת״י?נ ילחזור השיה את לגשר שסקין בסוטת אז ני ככ״ל• עראי .
i לשאות וההתחלה, הגמי בין כלל להפסיק יוצין ואין בש״ע , n S״ 

£ א״כ אכל ילילה־ יומס ט ושיח כ׳ש בתורה לעמק תמיד ^ ^ היכ  מ
 י• נתכל-ס או״השיהיקיס מכ״ש מהתורה הרחיקיס כל חמת

ל צנג׳ ל ״נ־לנ ה ל ^ל־לי
 2להתשיר^ כיי הנ״ל ה;ס כחסד בחי׳ להמשך כד מכההקדשה

f ואפי׳ מהתורה הרשקיס נל מחיין שטי״ז פשישחו בעת שזח S 
! הע׳ בשביל מדךיבין שהי׳ פריס הע׳ בחי׳ בעצמו שע̂י ^ אן

^ ̂ - r ונדל .
 כשיש^נר דיקא באהלך־כי ויששכר בצאתך זבולון בש׳שמח ^ןןץ יא

 ־ ^ ש’ אז * איתי מהדק ואתה בתורה עיסק שהצרק באהלך ;
ט'ל״חר>' אויזר ויקיים יחיה הצדיק כי * זש״מ לסחורה בצאתך לשמוח

̂  יחשת טל מקערגיס שהינס ד לא אדרבא וחזי ־ כנ״ל קטרוגם
 ,p3r שס יקראו הר עמים בתי* ומרגייריה באים בעצמם הס גס אף
בצמצוס יניקה להס ם חניתנ יינקו ימים אפע כי ז;ש נצ׳ל וט'

יל'ימים ׳ . - ■ ■ ■ ■ •



כהה הלכה ביה״ב :הרכות א״ח הלכות ליקוטי
 f([לארציט לשוכ התקוה עיקר כי • עבדן למד וצמיחת לעירך
 ובו • חנם בחסדו העולם נברא שט ר״ה קחשת ע״י הוא צדקינו משיח

 ומאחר בראה ית׳ שהוא קדוש עם ישראל ע׳י סני־< שכה בכל נתגלה
 מעעם להם נתנה ברצוט רק , • לט שייך הכל מדאי מגליןזאת שאט

 הוא ור״ה ר״ה בכל כי ‘לט ונתנה מהם נטלה וברטט • ית׳ עמו הכמוס
 וממשלת הקליסוח וטסל נכנע ור״ה ר״ה בכל לט־כי וטתנה מהס טטלה

 שיכמח שמכה עד לנו א׳י קמשת ונמשך ונתגלה א״י על העכו״ס
, :ב״ב לט הארץ ויק וישוב לגמרי אותם ויבטל ויכניע רחמיו ־

כ ■ ע״  ע״י הוא החשובה עיקר בי • לעשי/ת ראשון יום הוא ר׳ה ר
■ תורת מתן קודם העולם ונתקיים נברא שט חנם החסד • • -

 אוק כי ' כדנריט למטלה מזה קצת וכמבואר ״ הנ״ל בהתורה כמובן לפי המוחין הסתלקות בחי׳ חורק שמן בחי׳ זת * כנ״ל מהתורה א״ע .
 , שעבת מאחר התורה ע״י קיום להם אין -י התורה מצות טל טבת שכבר הכל ננחיה שעי״ז הנעלמת מהתורה א״׳ע מחי׳ דייקא אז אבל • שטה

 לנ״ד. שנמסר כאיתגליא תורה דין ע״פ כי ׳ לשוב יכולים הי׳ ולא טליה כן על שמך הורק שתן וזהו • כנ״ל ומתגיירים נאים שעי׳; או״ה ואפי׳
 נו שחייב לאו איזה על ון׳ו שעבר מי כי • תשובה מועיל אין שלמטה כי • וכי׳ ונתגייר יחח בא כשפרש״י גרים בחי׳ שהם אהבוך עלמוח
 יוצת אם אפילו לב״ד אותן כשממאין ב״ד מיתות מד׳ א׳ או מליךת של קיומה זהו תורה של ביטולה בהי׳ הורק שמן בסי׳ ע׳׳י דייקא
 או ןגלקות מדין לפטור לו מועיל לא בעולם ־תשומת מיני בכל לשוב ארגוך עלמות בחי׳ שר\א גרים כעשין דייקא עי״ז האמת הצדיק

שהי'מקיים' חנם החסד בחי׳ ע׳׳י סא שמועיל התשובה וטיקר • מיתה / ■ כדל•:
דורות כ״ו הז־ בחסד העולם את שק״ס כמי מ״ת־כי קולם העולם אס ושם על ח׳ו יעבור שלא העכו״ס טס להשתתף אסור ^

את מקיים הוא כן כמו החורר\ את ̂לxי שיקבלו עד תורה מחן קודם ; שצריכיןלעםוק אעפ׳י כי • תזכירו לא o’T^ אלקים ׳■ ■ -׳
* התירה את ויקייתי שישיבו עד התורה על c שעוברי אעסי׳י הרשעים . מחמת גדולה מלחמה הוא אן כי * גדולה מכנה הוא א;נ י ננ״ל כמו״מ

 הדרך שהוא הזה. החסד נמשך. העולם נברא שבו שט״ה מחמת יע׳כ ?
 מחסילין אז זע״כ התשובה ה׳תחלת ע׳קי־ הוא אז ע׳כ * כדל לא׳י

I • רו1דן מסתד ״י1נ הוא הסשוכה עימד כי r o • :

 עתה נעלם שהוא הנפלא הדעת שהוא הנעלמת התורה של ימים
 • מכסים ליס כמיס ה׳ את דעה הארץ ומלאה בבחי׳ לעתיד שיתגלה

 חנם החסד בחי׳ שהוא הנעלמת התורה שזאת * חול טמוט ושפוני וזהו
 שטלם ומו״מ המלאכות כל שהם חול עסקי בכל וטמון סשון הוא הדל

;כנ׳ל הנעלמת התורה בחי׳ שהוא חנם מ^סד חיות מקכליס -י' -
, - - , J . ,*־

ן יב ח ז אהבוך• עלמות כן על שמך חורק שמן טובים שמניך לריח ו
עסק בעת כי ־ ׳ל מ תורה של ביטולה בתי׳ זה תורק שמן ' .
בחי׳ קודש משחת שמן בחי׳ שהם המוחין המשכת בחי׳ זה הוארה .
מבטל כשהצדיק אבל • טובים שמניך לריח בחי׳ שזהו ראשי בשמן דשנת ,

 אז שממשיכין חגם החסד עץ לא״י עושין גנט*מ שעוסקין שבזה
 המו״מ לעשית מאל ליזהר צריבין וכדלעט׳כ המו״יג וקיום חיוח שהנא

.כדי בהמו״מ האמונה הוא עיקר כי • באמונה ונחת נשאת כ״ש באמונה
 כ׳ש ־ הכל ברא ית׳ שהוא להאמין עצמו על היןדושה האמונה להמשיך ■

 וע"כצריכין * וכנ״ל וברצונו * יכו׳ וברציט • וכו׳ אלקיס ברא בראשית
מו״מ'ומלאכה הבעלי כל ומקיימין מחיין שהם אמת לצליקי א״ט לקשי

;פדל שה הנם החסד ע״י היא התשובה עיקר בי • טשי״ת
 חנם החסד זה בי ״ ר״ה על אמת לצדיקי לנסוע צריכין ו טז

 אין לא׳י הדרך ששא מ״ת קודם העולם מקיים שהי׳
. . , . , . במעלה הגדולים האמתייס הצדיקים כ׳׳א להמשיכו.כעולם שיוכל מי .

 ׳ הנ׳ל בהתו׳ היטב כמטאר פשיטותס בעת החסד זה ממשיכים שהם להאמין בחי׳.אמונה שהוא הדל חנם החסד ממשיכין הם ני • נדל
 * ממש פשועיס אנשים הן שכעילס הפעוטים כל מחיין הס ומה • ע״ש ליחק צריכין וע״נ ־ העולם את הש׳׳י ברא שיהס מאמרות בהעשרה

 הרחוקי׳מהתורה ואפי׳ התורה מן לפעמים שבעלים ות׳ח הלומדס הן שהכל ויאמרו ח׳ו יסגכח עכו״ס׳שלא עם שותפות מלעשית מאד א׳ע
 בדה• בתשובה לשוב צרינין הכל כי • ט:׳ה צריכים אט תה • וט׳ מאד מקומות לקדש שרוצים על תמיד מתגד׳ומקטרגיס שהם מחמת שלהם

 י בכל באמת ועבודה בתורה שעוסקים אמתייס ות׳׳ח לומדים אפילו כי ע״כ * ונדל מו״מ עסקי בחי׳ ששא א״י כבישת נסי׳ שמא החטנים
^ אשר בארץ צדיק אין ב׳ * בר׳׳ה לשוב צריכין השנה שיעבור עד עליו להחגכר ח״ו יוכלו והתחבח׳עמהס שוחטת כשיעשה ' ע  י .יחטא ולא טוב י

 חורין בו ולמדןשיהיו ת״ח מצוי אין הללו בדורות בפרע רוב שע׳פ מכ״ש טזביות לאמונת ח״ו יניקה תזכירדשיתן לא אחרים אלקיס ושם על ח״ו
 ־ וחסידם שכקראי׳לומדים אנשים שאר מב׳ש * הרבה ופגמים מחעאיס עמהם־ להשתתף אסור ע״ב האמונ׳הקץושה כנגד מתגרי' שהה שלהם

 מכ״ש ומכאובם לבבם נגעי בעצמם יודעי׳ הס כא^ כלל נקיים ואינם שמףי ל^מין יתירה באמונה א״ע להתחזק צריכץ ״מ1המ בשעת כי
ר שזמכחי׳ • מאמרות הע^ה בחי׳ שרים דמ״ב טאהכלבדחאתוון  ,לשוב• צריכין •וע׳׳כבוד+הכל וכו׳ המגושמים הפטטיס אנשים ^

 .שבעת, !הדל הצדקים של האמתי הפשיטות בכת הוא התשובה ועיקר וט׳־וזכרא לי עשה יד ועוצם כחי ח״ו לומר שלא התורה שהזהירה מה
 פ׳י מהתודה הרחוקים וכל שבעולם הפשוטים כל מחיין הס סשיטותם שת׳א כמו מו״מ דהייס חיל לעשות כח לך הנותן הוא כי אלקיך ה׳ _את

שיעיז^ך^ בעת הדלשממשיכין החסדחמז כ׳סאתווןדעובדאדבראשיתשהם בחי׳ • כ׳חדייקא • נכסין למיקני  פ
 חזאודם נקבג ו^א -• מאד מאד מהם רחוקים אס ועמדת בתורה שע״י בחסדו העולם שבהסבראהש״יאת מאמחה העשרה בחי׳

̂ד׳ הם פשישותס בעת רק כיותר הגדול ■ . : כנ״ל ותקוס הוט״מ וםp עיקי* אמונ><את ' ס מורי מ , וכמת בכמה אניט ע
 והרחוקים הפשוטים כל לשוב יוכלו לונען לנצח לחיותיט כד חחמלות ־ אט אז ע״כ • העולם מרא בר״ה כי • השנה ראש בחי׳ ךןךן יד .
̂ז ,־ לשם לשוב תקותיט ^ל לא״י נטשת דדך לעמת עוסקין . חנם החסד החגצות עיקר ני ״ ר״ה על לנסוע צדיכק ע״נ • שבנמ

 העולם נברא בו גי דיקא בר״ה הוא הכל ומקיימין .מחיין ו5ע הדל ה׳ עיר חמיד כ׳ש • בר״ה מא א״י קדושת התגלות עיקר כי * בקרוב
ל י ■־ ;־ ; הדדךלא״ימאע״ישממשיכק עיקר וט׳-כי השנה מראשית אלקיךבה •: . וני , ' ״ י . •
̂ת וכל ויו*צ בר״ה ישראל כל של העמדה עיקר יז המ^זלל} זה כי בר״ה• נטשה וזה כנ״ל• העולם נברא בס חנם החסד ־ . t עשי v 

 ■ אז כי כלל חכמות שום בלי גמור ובתמימות בפשיעות - ̂ ̂ אט אן וע״כ • מאמתת הxבע בחסד העולם נברא א; ני • מעשיך ׳■
t בשכילט הנל הנורא הוא בי • עליט מלטתו מגלין . v בפשיעות הלב מעומק להש׳׳י וצועקק ומתפללין ר^מ^ אל שבק הכל - הוא המנהיג - 
ולא בחסד לא נ׳ש חנס מתנת רק ומבקשים כלל חכמות בלי ובחמיסת ' אט וע״ב לנו ונתנה מתם נטלה וברצו.ו להם wנ:נר ונרטני ומושל השליט ..

j ̂ - על כי וכןדנתיךונו' דפקנו וכרשיס כדלים לפניך באס במעשים וששון לארצך שמחה נ״ש משיח קרן צמ־חת על הרכה אז מתפללק
רסמיך



. , . V וז א^^ןלכות^^כ״^יכה ̂;הלכמז ״ ז : -
סשועהלפכי^ 1צדכיןלחרןו־ לתורה פנים מהע׳ פנים איזה ׳המשכת. הדכה־וכן' ונו'וכן נששנים אנו חסדך ועל כמוחיס אנו הרבים ריזלגין־ ,

^סד מם ■כי ^ הכעלמת־ומשש התורה כחי׳ שהוא הנ״ל חנם החסד להמשיך 'ולאחמה ממעמקים במזמור שאומרי׳בעשי־׳ת פדות עמו והרבה ה׳
וכר׳ל הגילוי אל מהעלם התורה ממשיכין

, __________i'____A !___Ml
_ •ממעמקים....... .............. _
---------------,------ ' ן5י7;הצ5 (|ון3הסשובס:•מק דרך עירך זה כי ׳■ הרבה בזה וכיוצא וכו׳ ■

ף ' ואז • חנם מתנת האוצר בחי׳. ממשיך שאז פשיסיתו בעת האמתי הגדול ־ ,. א ב ל ' !  ייי/:תעוירות3 שהוא שופר תקיעת כי הוא יותר. הענין כ
בחי׳קבלתהתזר^ שהוא המוחין המשכת כתי׳ ־השיכת■ : *־ גל■■;־- באמת בתמימות'ופשישות רק האמתייסלהחנ!צג דרכיו בישראל ימאיר

 מבואד כי היינו • ישראל לארץ שבאין בחי׳ זה * שו©־ קול ע׳י שניחנה מתנת רק מקש״י תמיל ,ולבקש ;כלל הננמת שיט בלי ובאמונה'שלימה ; ,
 כי י ון"ל * הזאת התורה שאחר הק׳ בשיחתו שם שכתב הזאת בהתורה הצדיקי׳ וזכות בכח הכל ל-ק לקבל ראו״ס אנו חנם'אין מתנת וגס חנס־׳י •
ק דרך מנחי׳ דברנו למעלה * קהוא בעת:פשישותס בעולם. אגס מתנת האוצר שממשיכים האמהייס ז ■ ישראל ארץ אמנם • לא׳יי ךTה הייט א
׳ ירא׳בתי׳ לו יש מאמר וכל • וכו׳ קדושות עשר בחי׳ ג׳יכ בה יש בעצמה ־ .הכ״ל• בהתו׳ היעב וכמבואר וט' הנל מחייןיומקיימיז שבו לא״י הדרך ■

*. וט׳■ מיראה למעלה יראה וש כי ז ליראתך אשר אמרתך לענדך הקם ; הרלשמדבר התורצ שגילה והק'שהשיחאהר5התורה'בשיח בסוס זע׳׳ש י
 ׳-T3 ויש לא׳יי הדרך בחי׳ שהוא עבודה בחיצ יש כ'י הייט ♦ ע״ש עכ״ל ' עיקר זה כי היעב־ גג׳׳ש ופשיעיות ו-תינימות ^מונה ממעלת הרבה שס ג .

 עוטקין שאז ר׳ה כחי׳ וזה • ממש לאי׳י שבאין בחי!׳ שהוא ̂,־עבודה באמת אליו ולשוב הנצחיים חייו על שרוצה׳ילחוס מי כל של התשיב׳ דדך ־
.השופר ע־*י והתעוררו׳השייר. בחי׳שינה אז שגעשה א*י קדושת להמשיך ; לצדיקים לנסוע צריכק ע״כ •ד ■ לעשי״ת ראשון שהוא vבר״ר וזהיצדיכין .

הנ׳יל הפשיעות בחי׳קנה׳ת .שיכה בחי׳ שהוא לא״י• הדרך צתן׳ שזהו , ־ ■ ׳ • אמאייסעלר׳יה־ז ■ •ע.״: - .. ’
'בתי׳ שזט א״י לכבוש הולכין שעי״ז הנ״ל חנם החסד ממשינין ימ שעל ’ שנעשז ובזוה״ק בכתבים המובא והדורמיעא השינה בחי׳ ךץךן .ייח

׳ בתי׳ שזהו השופר ע״י השינה להתעוררות ;וכין ואחייב ׳ לא׳י הדרך הסתלקות בחי׳ היא שינה כי ־■ וט׳ דורמיעא דאפיל בר׳ה :, ■־ ■י .; ;■ ,'
 ע״י השינה התעוררות שהוא המיחין המשכת כי . * ממש נא׳י שבאין : חנם ע״י:החסד שהוא לשובבחשובה להתחיל צריבין שא; היינו המוחין ■

 הכמש אץ כי בא׳י המוחין עירך כי ממש ישראל ארץ בתי׳ זהו השופר פשיעותו ע״י שממשיך,הצאק מ׳׳ת קידם ונתקייס העולם כט.נבדא ׳
בחי' ע״א>יזז סו' בלק״ס וכמובא שמיני פ׳ במדרס א״ן(כ׳׳ש כהמנת מ׳׳ת קודם בחי׳.קיוס'העולם המוחין הסתלקות שיצה בה?׳ וזט דייקא ־ ־-
 יי .(יהייקולות: השלישי ביום ויהי כ״ש שופר בץול שניתנה התורה קכלת מה כל על לשוב צליכין אז אבל * התורה חכמות הם המוחין עיקר כי י '

'1א־ כי בא׳׳י ■הוא ההורה המשכת עיקר כי וכו׳• תופר וקול וכו> ונרקיס ומתנהג בכוונה מוחו מסלק ע״י'שהצדיק וזה הקורה• על י.;שעברנו
;ההכחיד• תלאחורה׳ וכ״שכיימציון כ״שבעדרששם א״י כתורת תורה ̂ מהתורה הרחוקיס העולם שמקייס הנ׳׳ל החשד להמשיך כדי בפשיעות ,
cP שופר.כעיר היתקע כ׳׳׳ש השופר ע׳׳י היראהשנמשכת עוצם גודל ונמשכין חוזרין ואז השיג׳ התעוררות הוא השופר ע״י כנ״ל-ואחייכ .-יוכו׳ ■ i ־ 

̂• ונמשכי! שחוזרין המוחין שטא התורה קילת בחי׳ שהם המוחין ירא.-; נמשך התורה בתי׳ שהוא המוחין כשנמשכין כי ׳ וכו׳ יחרדו לא ״ ע׳
י----------■י ‘ • ׳ ׳ ־ ■■■• ־ י■ ׳ י - ’ ־ ׳ ־--־׳--—נית:־״ שבו ״השופר

_ _ . קיותהעוצ עירך כי בשנימות־ התשובה תיקון עיקר ,.
אשר; אמרתך לעבדך הקם בחי׳ יראח׳ גסוףהתורהשכלמאמרישלו יחיואזממשיךהחסד•■'1רקשהצדיקמבגול,עצמואיזהסעהימת;!הגבפשי־

̂־׳י כשבאין זוכין ־׳-שזה ליראתך ׳ ופי״זמחי׳כלהרהורןס מ״ת׳ קילס שהי׳'תקיים'העולם הנ״ל הנם ת x שם שיש ל u שהשבחי׳ קדושות - 
 כי שופר קול הי׳ע׳׳י א׳י כבישת וע״כ׳עיקי ע״ש• זכו׳ מאמרות עשרה :' * בעולם ׳וחמימות הפשיטות המשכת ע״י תשובה ס־הורי בהם '.ומכניס

 . כיהישע בשוסר־כ״ש תקעו לא״י ככיסחס תחילת שהוא ליריחו כשנכנסו ו כל של והקיום■ החיות ועיקר י שעח טא־רקלפי והקינס החיות זה אבל ד
r ̂שהזא חקיעת צי איזה בטל שהי׳ אחר וממשיך הצדיק ע״יר^תורהשחוזר רק הוא הטילם שהוא׳ המוחין המשכת השינה התעוררות כחי׳ שופר

 כנ״ל׳ והתורה הומחץ עיקך ששם שבאין.לא׳י בתי׳ הסורהזהו המשכת ד העולם קיום עירך ואז י ־' vקיזמי־ זהו תורה• של ביטולה בבתי׳ שעה .׳ -
 תמיהות בחי׳ זה העם אשרי וכו׳'* תרועת יודעי העס אשרי בתי׳ וזה י 'בר׳׳ה כנעשה השופר ע״י השינה והתעוררות הסינה בחי׳ •וזהו כשלימות

ס ; ■ ■■־׳ ■ ,: איו הנ ש / אט(איוב ולא שמרתי דרט רגלי■ אחזה ־'בחי/באשורו. 'ופשיטות‘? ־. ח. .׳ ,-י־;; .־ : וט׳ל לעסי״ח חאשון "י־;־ד־י  י /ק
 י 1שזה רגליו אחזה בדרטובאשורו רק ית׳rJמ־רכי ושמאל ימין הטה שלא ? ■' לסלה סש?טה תרועה וכל ־ לכם •יהי' •תרועת יום בחי׳ רזדן '

שוטהלאחריה־חרוטה  שנתצאן נמו חכמות איזה ע״י מהדרך נוטה וסשיעו'שאינו בחי׳המימות ׳ שופר־ בקול שניחנה התורה בחי׳? ־ופ
 אשוריו עיקר ת־וןהו1חכמ ע״י והחמים האמת מהדרך שנטו וכמה כמא 'חתעה וכל י־ כמובא לתורה פנים‘ ע׳ בחי׳ ע׳ חורה אותיות תחטה כי ־•:
־• ההולכיס רך1 המימי אשרי כ״ש בחמימות 'כשהולך איש של ותהילתיו קבלת'-'. שעיקר הרל׳ בחי׳ על מרמז זה • לאחריה ופשועה לפניה פשוטה ל

 - להמשכנן אא״כ זונין עיי׳ז חמימות בחי׳ העם אשרי וזקו •' ה־ בחורת • !זהו תורה של טעולה כנ:׳ל־בבחק והפשיטות התמימות ע״י הוא התורה ״ ־
, בחי׳התעוררות שהוא שופר בחי׳חקיעת תרועה בחי׳יודעי שזהו יודעי'המוחין כאיט שמשיס,עצמו בנר אלא r מתק־ימ אידהתורה בחי׳ י קיומה

 ;ולבעבור•' התורה. בקבלת וכ׳׳ש ונו" יראה אין חכמה אין אס ני גדולי; ■ ^ז לגמרי הדינים כל וגתבטלין נמקקין ואז ־ התורה כה
התנית היראה. ׳ בחי וזה • וכו׳ תחטאו לבלתי פניכם על 'יראתו תי:י׳ !החור׳* ע״י הוא העולם קיום עירך כי כשלימות־ !טיה

!■״:־

■ ז •
 כ״פ• דל מאלומו״ר- בעינינו זאת ראינו כאשר■
וכמהפגימיס! • כלל יודע אינו -יתה

הי׳ וכן * שגילה מה וגילי; ^קדוש פיו פתח דיבור כדי תוך ואח״כ * .נלל

 בח:׳;המוחין ׳הלכון פניך ה^באור וזהו י ככ״ל המוחין המשכת שיגהvו־ ’־’ אומד פעסהי׳ ־שבכל ;ד ך׳פ
יכילון בשמך הט י וכי פניו תאיר אדם בחי׳,חכמח הפנים אור שהם יודע איט ־שעתה זז טל :בט

 לכא שינולן הנ*ל התורה בסוף’ שם כ״ש לשמחה עי״ז,זוכין כי היום כל •
 :הוא עיקר כי * ע־׳ש־ וכו׳ והפשיטות התמימות ע׳י • גדולה לשמחה '3 בהשיחזת כמבואר עתה( בה עוסקין התור׳בעצמה־שאנו בזאת 'ז/המטשה

חכמה שהם שלימים למיתין דייקא;וכין ואז ‘ חמימותופשיטותואמונה "חזר לו מהשטדע שגילה:וטדעלו מה ואסישגילה הסיפ״מ■) שלאחר -׳

הנ׳ הפשיעות בחי׳ צנ״י כ״א כעו!^ לגלותם
פעס נכל ט • בר״ה פעמים נמה ע^ין ,■

' ^ המזמור כל ענין 'ןןךץ ן וכן כנ״ל• ולאחריה לפני' הרל
כי העולם נברא שבו חנם מקסד מדבר מתחילה י ש ׳. ; לקמע שצךיקין וזהו כר׳נ ו
־י -r ■ י :..-־י■ :י-.״ ; •■קסדי • •

• 1:



. y . ,
 ותיכף f וט׳• יכנה חסד עולם אמרתי ני וכי אשיריז עולם ה׳ חסדי

 גשכעתי לבחירי ביית כרתי שם כ״ש משיח וד7 ממלטת לדבר מתחיל
 העולם בריאת מנפלאות מזה מדבר כל־המזמור וכן • וט׳ עבדי לדוד

 אתה וימין צטן * וט׳ שמים לך שם כ״ש משיח נמוא דוד וממלטת
 דכאת אתה שם כ׳ש וחשוכאיס האויבים מהככעת ומדבר י וט׳ בראתם

 ע״י כי ״ אחת בחי׳ הכל כי * וט׳ אויביך עזרת עוזך בזרוע כחללררג
 הכנעת שהוא ׳יf ל דרך עושין ע״י שבו.נברא'העולם החסדסנם

 אתם לסעים האומרים .לא״י למטעמלבא הרוצים והשונאים הארבים
ט׳ •'ו א זה שכל '  לכבוש מלחממה׳ שלחם משיח דוד מלכות בחי׳ ס
̂והכל שישיביט משיח ביאת על יוס בכל מצפים אע וכן • א*י  בכח לא״י

בפי׳ הוא זה וכל לא״י• ךrה שהוא העולם נברא שט הנ׳׳ל חנם החסד
 הד^ ׳ בחי שהגא השוכר ע״י השינה והתעוררות שינת תרועה יום ר״ה ‘

• כנ׳׳ל- וט׳ תרועה יודעי הטם אשיי ‘בחי שזהו • כטל ממש וא'י לא״י
■ . ן :הנ״ל במזמור לזה זה נסמכו 'וע׳׳כ ׳ ־

א ד, כ  שמגלין בחי׳ זה ושופרות;מלכיות מלכיותוזכרונות בחי׳ ח
 הצל ברא הוא כי העול® מלך ית׳ שהוא דהייט מלכוחו , '־״

 לתא הכל לאדון לשבח עלינו מלכיות. שמתחילין כמו בכל ומושל ומנהיג’
 ועי״ז * וט' pהא ויוסד שמים כועה שהוא !וט׳ בראשית נדולפליוצר

•ית׳ מלכותו ^תגלה שעי*ז העולם נברא שבו חנם החפד ממשיכין א:ו < . 
 .נמצא כידוע.*.. מלכותו כדי.לגלות הוא בחסדו העולם בריאת עיקר ט

 החכזד כנ״ל־ועצי העולם נברא שבו ההסד התגלות בחי׳ הוא שמלטות
 בחתערוט׳ עיקי־ כי זכלונות* בחי׳ וזה כטל־ לא״י דרך עושין הזה חנם
 שהוא לא׳י ,וישיביט אטתיע בכית שיזכור מהש״י מבקשין שאנו הוא
 וכמו • אזכור והארץ וטי. בחתכיעקב את וזכותי כ״ש • וכו׳ חייט בית

 את שכרת הברית זוכר שהוא דה.יינו 'הברית זיכך הברכה סמס״מין ־'
 לא״י הדרך שממשילין בחי׳ הוא זע־׳כזנרונות • לא*: להסיבינו 'אבוחינו

 אחה כ״ש תורת ממתן שמדבר שופרות אומרים הנ*ליואח*כ החסד ט״י
 תקיעת בתי׳ שזט החווה ק:וא המוחין המשכת כחי׳ היינו • וט׳ נגלח
 וע״כ ממשכנ*ל לא״י שכאין בחי׳ שהוא כנ״ל השינה החעוררת שופר

 ומסיימין . • וט׳ עלת אתה כ׳׳ש תורה ממתן שופרות ברכא מתחילין ־'
 לחירותינו גדול, בשופר תחע כ״ש שופר קיל ע*י לא״י נדחים בקיבוץ

 כנ*ל לא*י*היינו הנדסיס מ קיבוץ דהיינו ,*וכו׳ גליוחיכו לקבץ ס ושא
 אחת בחי׳ הס לא*י ולבא המשכ^המוחין בחי׳ שטא התורה קבלת כי ־

/י .: וכנ״ל. שופר קול בסיז הוא זה שכל
 שכהס מאמרות כנגד.שעשה: . חשובה ימי תxהסע ןיכ*

_ . ■ ■י•  שעיקכהתשוב׳ הכ*ל חנם כחי׳חסד שהם העולם נברא '
 אזניתטהלוחות שהואסוף.העשי״ת וע׳׳כביוה״כ הואעי״זכנ״ל*

 העשרה כנגד הם דברותwר עשית כי ־. הדכחת עשרת שהם האמ־ונות
 אל מדעלס התורה שמוציאין הוא התורה קבלת ועיקר * כנ״ל מאמרות ;
 התור?נעלמין כלל שתם הי׳העשרתיהדבחת שבתחילת מה דהייס הגילוי י
 התטבה וע*י • כנ״ל ידרך.ארץ בחי׳ צהס מאמרות בהעשרה ונסתק י
 התורה כלל שהם הדברות העשרת. זממשיטן זוכין r״tu3 בעושין :
 ני •י א״י של קדושות העשר לכל שבאין כחי׳ שזהו הגילוי אל מההעלס ;
 בחי׳הע^ת שהם מאמחת כחי׳העשרה ג״כ הס שבא*י קדושות העשר ־
 הארון למקום ולפנים לפני הכה״ג ?כנם ביוה״כ אז וע*כ כנ*ל* הדברות ̂,

 ששם בחסדו העולם הושתת שמשם שתיה האבן על שעומד "זהלוחית
 בחי׳אחת הכל כי שבא׳י קדושות העשי כל של העליונ׳ הקדושה תכלית •
 ועשר הדבחת ועשרת תraה.מאxוהע ימי.חשוכה עשרת ^יט • כנ״ל ;
 וזוכין ביוה״כ ממרין אלו קדושות' וכל בחנ׳.אפח הכל שבא״י קדהוח, ^

חנם החנזד נממשיכין אתת הצדקי בנח שעושין החשובה ע״י ;.לקבלם

נם ̂. ה הלכה סה^כ; :הרכות: הרכות-א״ח - למוטי
ההתקרט׳ עיקר שעי״ז והתמי^ו׳בעילט הפשיטות דרכי ומככיסין הכ״ל

, ; ■ :וכרל שטא זאהדירנכל^מקוס אחד לכל להש״י . ,
א ,^ צ מ • ’ ברל א״י להמשיך.קדושת טא ך״ה קדו^ שעיכן* ״ נ

 כר״ה שצריכת המחשבה וקדושת בירורי צחי׳גודל וזט ■
 כדי, ר״ה טל לצדיקים לנסוט צריבין זה שבשביל, במ״א ז*ל אדומנ״ר כ׳ש

 ביחר.וקדושת בי ת^א) בליקוטי ע׳ש(בסי׳ד״א המחשבה ולקדש לברר
 הס המחשבות בלבולי כל כי ; • א״י קפשח התגלוח בחי׳ זהו המחשבה

 ליטטי מ״א (בסי״ * נצביס אחס בתתו׳ ז״ל rאדומו כ״ש מבול כחי׳
 שמ.ימי איתא אגל .״המבול הי׳ לא ובא״י בלבול לשון מטל כי הנ״ל■)
 בילבולי עיקי ט הקדוש) מפיו זאת שיחה לשם*(כעמע התיזו ,המטל

 המבול• מיתי בחי׳ עירך והם • ר״ל ניאוף בסאות הס רעיות ,המחשבות
 בלטלי- ע״י שבא ר*ל זרע השחחת .על הבריח פגם על. בא המבול ט

 על דרכו את X3 כל השחית כי כ״ש ר״ל רעים והרהורים המחשבוח
 משם נמשך הכל ורעות זרות מחשבות בלבולי מיני שאר ואפי׳ ־ מארץ
 הבלבולים לכל עד.שבאין הדעת ונפגם נשחת שעי*; ׳ הברית מפגם

 כל• באים ומהם מאד מאד אדם בני רוב שמבלבלים המחשבות וערבובי
 ,על מתגכד־ם המחאות וכשבלבולי * ר*ל שבעולם והפגמים החגיאיס

 ממש מבול בח< זהו בעצמםך״ל ניאוף והרהורי בלבולים בפרט .האדם
 יודע ך״ל<אשר עולמות מ^י. ולהאביח ממש האדם לשטוףאא שרוצים

 פגס ע״י והכל , זה בענין עליו שעובר ומכאוביו לבבו נגעי את -כ*א
 לשטף רק וכו׳:• יתפלל זאת על המע*ה דוד הזהיר זה ועל .־,המחשיבה

 מעמד ואין מצולה ביון טבעתי צעק זה ועל יגיעו לא אלע רבים דם1
ט׳ מים במעמקי גאתי  ואל מיס שבולת תשטפיני אל וכתיב וט׳ ו

 משונאי אנצלה אטכעה ואל מטיט הציליר 'וכתיב וטי מצולה /יזבלעני
 וכמבואר הנ״ל המחשבות בלבולי על נאמר זה שכל , מיס וממעמקי

 נקראים המחשבוח ,וכלבולי ההרטריס שהחגבחת ז׳ל האר״י בכתבי
 י ולקדש לברר בר*ה וצעקתיט עסקינו עירך וזה ־ ע״ש ים "י,מצולות

 שבעולם הדינים כל המתקת וכל - הקדושות כל תלוי שבה ,המחשבה
 שזוכה' מה כפי אחד וכל ־ ר״הכנ״ל על לצדיקים נוסעים זה שבשביל

 ׳ רעות בהמחשטת בעת ,כי * א״י קדושת נתגלה כן כמו מחשבתו לקדש
 א״י קדושת נתעלס אזי המבול מימי בחי׳ שהם ח*ו האדם על טעפיס
 המחשטת בלבולי מעצמו שמתגכמלדחות מה כפי אחד וכל כרל•-
 עירך כי • א,*י.: קדושת בחי׳ נתגלה כן כמו מחשבתו ומקדש ומטר

 ,בחי״ המחשבת בקדושת שתלוי הבריח בחל׳-חיקון א*י.הוא .קדושת ,
 מתהילין כנ״ל*וע״כ בר״ה עוסקים זה וכל • במ״א כ*ש pא צדיקי׳ירשו

 המבול בעת אותן מכרהש״♦ בברנתזכתטת־בפסיקיזכמןשל,נח
 :ט • היעב מבואר הנ״ל ע׳״פ אך לר״ה זת עכין מה תמוה שלכאורהסא '

 ̂ בלבולי שהם מימיהמטל לדחות שנזכה השנה ראש קדושת עיקר זה
 מזהצדיק הצדקים וכת הש״י׳זטת לט שחטר ע״י המחשטת

 מתחיל נחוט'*שעי*ז אלקיסאת ויזטר וט׳יכ״ש כאהבה הש״י שזטו
 לך לך ט לפ׳נח לך לך פ׳ נסמכה וע״כ • א״נכג״ל קדזשח .להתגלות

 אביט'שהזא לאברקס מתגלה - יש.־אל pא קדושת מהתחלת מדבר
 וט׳אל מארצך לך לך לו ואמר א״י קדהת גילהלו שהש*י •שזכה הראשון

ט׳ ^ו  ונז^ שנדאקמימיהמטל ע׳״י כי .*נח לפ׳ נסמכה -זע״כ הא
 לך פ׳ בחי׳ שזהו קדושת נתגו^ עי׳״ז י נח בחי׳״פ׳ שזט נח צדקת

 זכרוטת בברכת שמזנירין .התורה פסוקי שאר בחי״ וזהו •; כנ*ל לך
 הצדיקי׳ אבותינו זטת א*יע״י.שזפו־ וקדושת מצרים מיציאת שמדברים

 • וט׳ ברית> את אלקיס וחטי נאקת^ את אלקים וישמע ונאמר כ״ש
r x כ״ש ׳■ לא״י לנא היתה הגאולה שעירך מצרים יציאת לענין נאמר 

 •ונאמר שנסמך וזי\ ״, אלהארןוט׳ אותט להביא משם טציא ואותט
טו. י י' ' י . ׳ וזכרתי . ■ ׳
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א-ח היכות דקיטי י , י
האטל׳ נין1ל הוא ב^ת התלויות המצח כל האטל״ט רן1נ3 הוא א״י
עימר וע״כ • וכו׳ והיכנות וטטריס וחלה ומעשיות תרומות מון  

ישראל ארז תל להש< לכרך הוא .המאכלים כל סל שמבדכץ  
טלה^־זהעובה אלקיך אתה׳ וכרכת ושכעת ואכלת כ״ש לט ׳»מן .

; י לאתרת כשח׳להשתא ,ומשסאטלמדיןנסכלתברטתשלשניה נ  
א׳יעל קדושת להמשיך הסיכות.הוא שכל נמלא מכעמא* לעניו מכרך  

רוצה ישראלי איש4כ; ועי׳כ • כנ״ל הקדושות כל נמשטן משס כי  
לקדש לראות צריך האדם חיות עיקר‘האכילה, עיהר שהוא לחפ נ^^־י( .  

קדושת עיקן משס ■כי שאוכל על א״י נמשך,קדושת  f שיה׳ עד  
. את לקדש כלאחד שצריך ידים לנעילת וע״כתקנרה״ל’נזאכילהכ?״ל  
. ־ :אטלתו ילייבמיס.קידס נ״ח כנגד שתם פךקין כ״ח הס היגיס כי /  

ה בחר ■חתפ בראשית וע׳כ ־ )גמ״א מעשיו(כמובא י t  ד־עחזא 
, מימי להמשיך כדי ידים נעילת מצות ששא במים הירס הר1לנ צריטן  

א^וך נ״ח ע״י העולם נברא שבו הטל חכם הספד כחי׳ א A; שר החסד  
שהם,כחי׳ מעשיו כ״ח ונתגלין י העולם בלא'אח שהשי״ת נתגלה זאז

קחשת ונמשך ?תגלה5ועי׳י י אתוון כי׳ת בפתי׳ שהם דידם סרקיי, כ״ת .  
̂דם מקום ;א״י,בכל י • כת ע׳׳י הוא א״י קדושת עיקר ט \ .שס עומד' שי־  
}(, ̂ושנרזגליןומאירין העולש נברא שט החשד ומאירין עץשממשינק ע  
.? מהם נעלה וכרצונו להם• גתנה •וברצונו י ’השי* של שהכל לה4ת  

ט ,: ; וצנ׳׳ל לנו ונתנה ':־ "ר  ■ ■ . , r- ' ̂,י י
■ ‘' ץ ^ ^ ^ שתיקן בשעת סשלמההמע׳׳התיקןנע״יכשת״ל שאה״ל ̂ ל
, ; ,  . שלמה דייקא כי * וכו׳ ב״ק יצתה עירובן׳ונע״י שלמה צ  
' : מקוש בכל תמיד א״י קמשת להמשיך שהוא שלכע״י התיקק' מיקךזין  

ימי עד נכבש לא כשלימות ישראל איץ כבישת עיקר כי .״ מ׳׳ל .;שהוא ־ י,  
; ואמט א׳י כבישת סל, מקערגים האגיניס'עדיי[ שלמאהי׳ עד, שלמהזכי

̂אתכז.,(רל . ׳ ״מי ככל שהיה כמו ■ישראל עש בצלסעם, " .לל^ם1,לכעים
. אבל ו■ רגליו כפות תחת גהכניסש טמהם אלישב^אב;נלך& הטאעיכז  
,'. לבמת רשות לו ניחן לא ע׳כ-יעדיי{ מלחמות עד;ק שבימיוא^ מחמת  

מכל שלום לגונריזוהי׳לו■ כצ,האו'בי׳. :מלסזכעלו שלמה שכא על הבית  
it)■ שמר כ״שכי עבריו ע״כ ■* וכו׳ ושלום'אתןאימכלעכריי שסנאיה̂ז  

ופרס׳י אויביך מכל אלקיך ק׳ לך בהכיח והי׳ ״ש3• הבית ;,לייקאנבצה י  
. ' דייר,א וט׳ץ:^ ה׳ אשריבחר והי׳,המקיס אן • שלמה בימי אלא זה ואין  

ט קיערגו ולא לגמרי האויבים נכנעו שכבר מחמת א״י כןדואת נתגלה  
^ ■שת הבית־התקדש נבנה. וא) לט-א״גברצמו הש״.י,נתן כי ןךעזכו.לס.  
^ טכלזמןאלאנבנהיהביתאין -• א״י■ קדושת טיקר.של;מותהתגלות  

̂ין מחמת קאטת תעשר כל גשלמו לא שע  v  ;. בנל^מות א׳׳י קדושת  
העשר של בהמשגה כמסאו׳ בביהמ״ק הס העליוטת• הקלושות שעיקר ן.  

שלתה טמי רק בשליומתהי׳ א:׳י קדושת התנלות שעיקר קדושוא-נמצא . ,

; ; . א ה הלכה כ1ביד הרכות,
 ,זהקליפירן הס״א מישית הניצוצות ונושאין שמיררין מה דהייט • לרשות
ל אסירים זה שבשביל המלאטת כל ע״י נעשה שזה הקדושה־ לרשות  ע

 ׳ ,מהס־-א ביחריס נחי׳ שהם המלאכות כל ע'כ * מ״ל בשבת המלאטת
 . כרישי) הוצאה התנא הקדים ט״כ * לרשות מישוה הוצאה בכחי״ סס

 כנ׳יל־ועיקד■ לרשות מרשות רמצאה בבחי׳ טלם כי * המלאכות כל ־קודם
ל P ׳״- באמונה מו״מ לעשות צריכין זה ובשביל • אמונה ע״י הניחי  ׳ כ
 ועמקיהש מלאכתיהם לעשות צריכין ארן נדרך מלאט׳העוסקין מבעלי

 יאחתדן התגרות כל כי * הברורים כל מברית האמונה כי ׳ באתונה
 החגתדן בבחי׳ תא הכל הקדושים כהניטצות והקליפות החיצונים
 ׳ הקדושות כל כי ־ל וכר אתם לסעים שאומרים א״י כבישת על .הטנאיס
̂י בבחי/קדזשת תא קדושתם כל ־ הקדושים הלצייצית (?(כבסנלת  ■א

 י ׳ לטציאש וכשרוצים •׳ שסכלהעט־קיושו׳ת ■ט ^שסעיקרהקדזשה
. לארץ תוץ בבתי׳ שאחיזתם עט׳׳ם מהחיצוניסשהםבחי׳שריהע׳

 ׳ החיצוכיש אזי א״י בקדושת ולקדשם ולהעלותם משם לבררם כידוע י
 להככיע הנח עיקר ע״כ ״ וכו׳ אתם לסעיס ואומרים בהם מתגדס

 ע״יאנטכש תא מלאטת כלהל״ט נרי מהם יעיצוטת ולברר 'החיצונים
ת אלקיס ברא בראשית בחי׳ העולם אח ברא שהש׳י שמאמינים ע׳י  .■ ■ א

ד מעשת כח בחי׳ מעשיו נח נתגלין עי׳ז כי י האק. ואת השמים  הגי
' גויס;שעי^יכוליםלברררולהוציא־מהםכל נחלת לעוטלתחלהם  י

 : ם5מה נטלה וברצוט להם נתנה ברטט ט א׳י כטסת בחי׳ שזת הניטצו׳
 ■ • איסוד שיהי׳ דהייט לשפתי עירובין שלמה תיקן זה ובשביל • לס ונתנה

 • - כי- שיתוף* עיחב בצי הבירו של לרה׳י מרה״י לבית מבית אפי׳ לתציא
א התיטניס אחיזת עיקר א כי מחלוקת בחי׳ רשות שינוי מנחי׳ ס  ׳’הס/

 כמבואר.במ׳א- לבס סלק בתי׳ מחלוקת נחי' שהוא כסיחח בחי׳ תא
 העןהדעדן זת אח שבהם החול ימי בששז תא המחלוקת אחיזת ועינך

 • y׳ ושסילוכר כשר ומותר אמר כחי׳ שמשם מחלוקת כחי׳ ,עו*ר.,שהוא
 . שבשמל טטע משנה סלח ששה של הלכות פסקי ע׳׳י ;לבררם שציילין

 :■׳ עצנט לייגע שצריך כתורה עוסק שאיס מי כל גדולה יגיעה צריכק זה
 בהש יתנהג אם מלאטת הל׳ע נרי הביחריס לברר מלאכית בל״ע
 ■ מלאכו־ן ע׳י״הל׳ט זבימיהחול דטטת לביד כשזוכין ואפי׳ ׳ כראוי
 ׳ שהוא שבת שבא עד בשלום מטתתם למקום ועולים שבים אינם עדין
 • ואן ותתאין• לעילאין נייחא בחי׳ הוא שאז שלים שבת בחי׳ שלום .בחי׳

 ׳ על המתגרים והאויבים שכל.השונאים און פועלי כל יתפרט ד״קא
 כל:שולעטרו׳גזין אז ט *, אז בעלים טלם החול ימי בכל א׳י כבישת
ט׳ ערקץ טלת דדינין ■ומארי א ואז ̂ ו  ,אן ני ״ רגיצוטת לכל ריחא ת
׳ בימי■ תא שזה אויבך מכל אלקיך ה׳ לך בר־גיח והי׳ בחי׳ תא בשבת

 שבימיו ניקיסמ^זי ככל א׳י קדישש להינשיך שלנט״;שהוא ...מתזיקון ■
. \ .s ' ; \ cי■ כג׳לג כשלימות א׳׳י התגלות עיקר ,..הי׳ ■ - 

שלאיהי׳נכשליןליטציא כדי שתיקן עירוטן ג״ככחי׳ . ^ ־
 כשבת הל״עמלאטת איסור כל ט בשבתי לרשות מרשות, \ - ,■ ■ ״

 רל אדומו״ר בזבח כמיבא ’ בירורים לברר אסור שבשבת מחמת תא
א) (כסי׳׳כ״א הקודש היכל גהתי׳  שעוש̂י המלאכות כל ע׳י כי ׳ ח׳
 שוס" לעשות אסור ע״כ :שובתת השכינה ובשבת בירורים מבררק בחיל

׳ מרשות הוצאה באיסור שבת מסלח התנא התחיל וע״כ • בשבת מלאכה
./מרמת הוצאה כבתי׳ הם מלאכות הל׳ע נל של אישר כל כי * לרשות ,

 . חירחג;כ'שפמ׳מ ומקדשי תשמיו שבתותי חת טש דייקח גרישצמה ^
 השיריש שיר כח״ שלמה בבחי׳ תא שבת ט תרנא}• לקועי ס׳ז בסי׳

 .' כבאי׳ שמא •המלך שלמה וע׳כ * כידוע בשנת שנתעורר לשלמה אשל י
 מכל. י וכו׳ ה׳ בהלת והי׳ בחי׳ א׳י עיקדזכישת הוא שאז שאס שבת •

ט׳ אעכיך  להוציא שנא לשבת עיחבק תיקן הזאדייקא ע״כ * כנ״ל ו
. נעורר שלא כד ושיתוף עיריב בלי חביח לרשות רשות משום כשבת

 ש»יהש אענרי לחבירז מאחד. שכשמוציאין רשויות טצוי שום בשבת ■
 . מתנוקע שום אז לעורר שלא בששת שאסור כעיןבירור הוא היחיד רתת

לרמת מרשות להוציא שלא חיר.ן ט׳ר • רר׳ל שאם הכל אז כי ‘ מ׳ו
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t ח״י׳-ט ןןדושת ושיסקז בעירוב דבריס כעת תיקנו וכן הביחז על א׳ ןקפיד ־שלא f דנ1 i r i ^שסגס ?ן״י ט • כציזיא:דג״<* זלמקזשא דמשכ 

שמא א״י כקחשת סגס הדצ^״ן tm בהקסד מגס במגימות , כמחלוקת ביטול בשביל הוא הע:רוב עיקר כי כשח׳ל* שלום דרכי מפני
״«rfnn א״י קמשת עיקר '7^ מ״ט בחי׳ ̂׳שהוא הביהת׳ק קדושת י הי' וע״ב ר כטל ופו׳ א״י כגישת טל המתגרים החיטניס אחיזת שמשם

. - ׳ . ׳ ‘ ‘ י * .
- - . _ - . ̂ מל, נחי׳ • ״
: מ כ ״ ט _______ _______̂ 6הנלישל וצרזשיהי' מןככלי' אלא לידיס אץנו^ין ו

נט״י של המיס ט״כ ^אכות* מ״ט בחי׳ תאכלנה בעצמן עליו עזר ואז כמשןי שעי״ז .הצ״ל החסד ודמי להמשיך א״א כי *. סקא :c. ־ :,־ *.
 אחיזת כדשלאיהיצבהם אכה4שלאנעשובהם,מ מים שיהיו .צדכין נליישלימח* עץ כ״א כנ״לא״אלהמשיכם א׳יןמהנבחי׳־נעיז קדושת

א לקפלו א״א רק תמיד נמשך הנם כי״החסד ,  • בחי' טהורים מיס יהי׳ החקדהנ״ל׳רק מפגם שנמשנק מלאכות הל״ט מי אץ וע״כ • כלי ע״י ט
̂וצר לקבל שיוכל  הנעלמת בחי/התודה שהנא מעק היוצא מהנהר הגמשכין החסד מימי האמת הצדיק כ״א חכם כחסד אהוא חכם מחנת מר

שאינו בעת הצדיקאפי׳ כי 7 - געתסשיטוחו , שעי״זמטכרין פשיטותו בעת הצדיק שממשיך לא״י הדרך בחי.' ;שהוא בסורה עוסק סשיעוח̂ז
׳ האכילה קיקון צניקר פעיץ א״י קדושת להמשיך וזוכין העומאות 'מכל יכול דייקא הוא י'וע״כ • גדול כשלימות תמיד היא שלו הכלי אעסי״כ '

ה ׳ ‘ ־ ̂ א' וכל שכעולס הפשוטים בל את מ ולקיים ולהחיות החסד.חנס 'לקבל ל ט כ /V׳ : . . ׳• • - ־. . •
 ר^סד טי מתקיימים שהי׳ אטפ״י הראשונים הדורות ‘רר* הצדיק של והתמימות הפשיטות •לדרכי ■יותר שמתקרב מה נסי א׳1 .

 - • המבול עליהם בא קלקולם מרוב •אעסי׳כ כטל חנם , '׳.י־ העולם של חכמות אמונהבלי ובסשיטו׳בד^ בחמימות דהיינושמחנהג
 טיויים חגס שר.חסד אעפ״י וכו׳־כי הים אטשהצין$ ב־ור1 נהפכ׳ t>r:ot כי • הצדיק שממשיך חנם מהחסד יותר ולקכל לינק יכול הוא כן נמו ,
̂  שיוכל■ כד הכלי לקלקל שלא עטפצריכין אבל •י התורה כלי העולם לקבלעלידו ודזעים כלישלם ש/ואבחי׳ ותמימות אמונה הוא עירן . •

' כי^הםטכ‘שקלקלו מאד הרטיס מעשיהם ע״י מם חנם׳• החסד לקכל חמימות בתי׳ וחמים שיהי'שלם צריך דטי טל הכלי וע״כ כלטוב*
ם להתקרב רצו ולא • להשיגשום א״א כי שלימות* בהם אין חכמות בי כשלימות• עיקר 'שהוא ׳' (איוב כרמים דרך יפנה לא טש אז שהי׳ ליצצד̂י

ע״יהחסד ניצול בח רק המבול מי אח עליהם הביא ע״כ ביש״י) ט׳ ממט רחוקה מיא אמכמה אמרתי בשלימו׳כידועטש הכמה ע״פ דבר

ד וכנ׳ל עיקר.השלימות זה באמש לחמימות שזוכה מי כי ׳ שלם פירושו

;..ט״יאמונתע״ש^ג

כיראה בחסדיס תמיד ועסק החסד איש אברהם הי׳ וע׳׳כ
השתדל. ע׳כ בחסדו אלא

הצדיק כי * עי׳ז ,
 העולם כל על הזל: חנם להמשיך.'החסד יכול

הוא כעיקר וע״כ * הטל בהתו׳ ׳כמובן מאד מאל הרחויךס על א^׳
^י כ ; ״ ע  להמשיך יכול האמת כיהצדיק .אמתיים* וכשדים לצדיקים התקרבות .שלא.יהי' מלאכידכד בכם נעשה שלא צריךשיהי׳מיס ו

̂-יז*־•־  ששכיח כמו י׳״ל שכפלו כמו נפלו אס. אפי* העולם כל על חנם הגימע״י:.החסד מזוהמת אחימזהל״טמלאטתכנמשנין בהם י■ ג
 .■והפשיעות התמימות לדרבי עצמן וימשיכו שיתנהגו וב^נל בעו״ה עתה ׳ באומנה פגם. f שעי טו״ר גדעת טץ באכי.לת שפגם Yאדה •הטא ■

 קדושת להשיג שזכה הראשון הי׳ וכטל'.וע״באברהס ובאמונה זההעולס.:.באמת של והדעת החכמות אחר ונמשך הטל ופשיטות וחמימוח •:
 ראק אל • וט׳ מארצך לך לך א טה והש״י בזוה״ק טש ישראל ארץ בשבילו כי הבריאה עיין שהוא אדה׳יץ *׳כי טדי הדעת עץ בחי׳ שהוא ׳

 שעי״זהמשץגשלימואהחם־ כיע״יהחסלשעמק׳בוכלימיו מו'* ״ החסד זה להמשיך אגלהשקדל צריך הוא כי׳ חנם,* בחסד הכל ;:נברא
.מכל •• בחסדחנם הכצנברא רק חורה שוס עדיין הי׳ לא אז כי חנם . ̂א הדרך עיקר כי לא׳׳י׳ הד^ להמשיך זכה עי״ז הטל חנם .  ̂ ע״י לא״ייר

׳ מארות חפירת בתיקון שעסק מאשון הי׳ וטא טל*וע״כ5 חנם החסד מלי לקלקל לבלי .א״ע לשמור רק צריך הי׳ אדם וכשבא האדם־ בשביל
ט .א שנדמה הנחש עצת אחי־ לך ולא ותמימות אמינה ע״י דהייט שלו •  עירן שהוא מעק. כיוצא ר5«יטימוםדיםהנמשכיןמה? צהמשיך נ

אדה^ חעא לחקן שהתחיל הראשון הט אביהם אדה״ר־כי תי^ןתטא .החסד ממשיך הי׳ ואז ״; ובו׳ להשכיל העץ ונחמד חכמהטש הוא כאלו
 כי ״, חמים והיה לפני התהלך טש תמים אברהם נקרא וט״כ ׳ כ»*כ</ ,יד שקלקל ע׳י אבל • לעולם כגופו ולהחקייס לחיות יכל והי׳ כראוי כזנם ׳

:וכטל חמימות ע״י ר\א הטל חנם החסד יי(ייקר.המשכת ״ מעצמו מילק לגמרי־כי שיחרב הי׳ראוי הנחש ועצת חכמות אחר ונמשך
כה בחי׳ להמשיך נדי ,*גברא כח ע^ המיס שיטאו צריך מ י הש״י רק - הנחש עצת של פגומים חכמות ע״י הכלי שקלקל ע״י ׳•'החסד

ח בו והאיר עמו ודיבר ברחמיו סיבות סיבב הנפלא בחסדו , הו  התיקון עירן שזה אץ קדושת נמשך שעןץ הגל ;*.:;.*.ומושיו י: c* - חשובה: מ
ד5■־י י כדי■ שנים אלף מיומו הנס,ועשה החסד הארת עליו נמשך עדשאעפי׳ב ^ . ■ ':ד ג;:; -,שלנט״יכטל ח.

̂• ״ מעולם כי ווזסדי!, ה?׳ רחמיך־ זכור נאמר זה שעל * העולם שיקרץים  'עירן' כי • איך.נע״י והאוכל נעץ א״צ להבירו ־.המאכיל ל
 האוכל.דוקא צריך שזה נע׳ישאלהמשיך.קדושתא״י ־; .־ ״״ מיומו--, אדהץשעשה’לשנין נאמר שזה המהטוושדרז״לומובאגסרש׳י

 אין וזה נס׳י* מצות ע׳י נעשה שזה איי בקדושת אכילתו שתהי׳ שצריך -־. הנ׳ל-אבל חנם מסד בחי׳ ה;יט הגדולים קסליו ע״י הר שזה שנים אלת י
בדישתה'׳ דייקא האוכל על גע׳י מצות תיקנו יע׳כ במאכיל שיין ׳ --------- ------- . • י. . י -  ־ מאחר חנם החכזד ע״י לעולם שיחיה עוד אפשר הי׳ לא הר^קנל ע׳י

וכנ׳ל ישראל בארץ אוכל כאלו קודש אכילתושהוא הביהמ״ק קדושת שהוא מג׳ט נתגרש וע׳נ הכל;כ׳ג״^ שקלקל
ע״פ;ז



ו. הלכה:כי\דכ הלכות־ א־ח ^ןוטי.;־הלטת
^ 0תוכח^בםיח׳ע״:ומ״ש(באוח המור/חקעו ו ה

ת ד .׳ :יז; ' שצם טראמז בטקנמאנ
 הצרופי׳ נתרבק ט ישראל של הקדיש ל^יבע שנתוסף;מן ע׳! הצטק

בהל״ /בפרט בזה גדבריכי שמובא ובמה * היטב ט״ש וט' חקר אין טד
, C י־• וב״הפ״וה״הוע׳ דטציתה״ז י - -

ה א ו ח בית בנין מצווח בחו׳ ו ס . רבס מטה שהיא המדרש וביח מנ
 בביהג״ב ט שמיט*. לשם טונתו אם לדורות הקיימת מאד : -

 וברט קדושה ולומר להתפלל י»*אל בט קימץ של הנפשות כל מתכנסים
 אלהרןיבון פטם בכל הטססים הנמגים כל מתכנטיס ולשם ג יט'

 לקבן קשי: וביהמ״ד ביהכ״נ בו שאין שבמקום בחוש וכנראה ״ הקדוש
 והרבה בכה. וזה בכה זה מתפללין מנין לפטנטם כשיש ואפי׳ מרן

 הר!דוש קיבוץ אל שכנים להיות להתוסף באים טחימתזאינם מתפללץ .
 בודאי תא וע״כ • וט״ וברט קדש אמר שבקדושה בדברים שעוסקים

• שמיס לשם וביהמ״ד ביה״כ בבנין להשתדל חקר אין עד רבה מציה
 שאפי׳ הבל זה גס תבואה לא בה:מן אוהב מי פסוק על ש«ש*י וכמי ׳

 ביהנ״נ בכין כגון לדורות הקיימת מטה בהם ואק רמת מאות כשעושה
.. - ■ r ■: י \ ט'ע״שכ1זס״ת *

ל כ ׳ י ב ש ב ביהנ״ג לנטת זה את זה העיר בר טפין זה ו
זא״ז־מא^שמ^ לכפות יטלין מדאי כי ^ביהמ״ד . : ■̂ 

 מישראל וטא * נפלאים צירופים מגתכנסיסלביה״כנעטם הנפשות
 ע״כ • צפלאים ובנינים בתים מהם ונעשים חביחונצטרפיס עם מצטרף
 על כשארז״ל א׳ כנפש חטבים טלם כי • זה את זה לכטת יטלין מדאי

ס כי * יחיד בלשון נפש שנקראיק יעקב בית של נפש שבעים ־  המעלה ז
 ^חדזת בחכלית נכללין שנחרכיןיותר שכלמה קדוש עם יט־אל של

 חשובים שט^ ומאסר קמ״א* מזה וכמטאר הנ״ל־ הצירופים ע״י יותר --
 א׳ ®:אדם כמו חבית את לטף כ״א יטל מדאי יחד כאחד׳ונצטי־פין ’
 גסמטאר • האדם כלל של שבתו מביל הגוף שאר לטף א׳ אבר יכול *

 אל שגנים תוסשז ע*ס הנבטת המדאה הנ״ל;מתפלה במתו׳ שם ונמבן
א הקדוקס י  שם• הממאר גמל כת הבעל של בבחי׳לין האפלה במזי׳ מ

 ביה״ג לבמת זא״ז טטן בולאי וע*כ <ופממארלקנקבאותי*ב)
 שמתפלל הנ״ל* כח הבעל של סכה ע״י לכטת נח להם יש ני ״ נביהמ״ד

 להם שיש וגמתת דטם בחי׳ שהוא כפיה בחי׳ שזהו לין בבחי׳ חפלה
 התפלה טת אל רבים שכרם שיתוספו כד ביה״כ לבנות לכמת כח

 הבעל של מהכח נמשך שזה יתב׳ לפרו נפלאים שעשועים מהם טעא
 ■־ד -״1-ד:כחהדלצרל ;־ י ;

ב ̂ - ״ ע  חכלית עיקר ט שאדבג׳יכזב״מ• גמל כמד לנהוג צרינק ו
 חידוש אמונת לגלות כשביל f>n ברןהביה״כוביהמ״ד -

 שהוא דור שבכל אמש צדיקי של נמאה חח בחי׳ ע״י שנתגלה העולם ;
 וכע״ת הגרים ע״י שנתרבה הכבוד ע״י נמשך שזה התורה קבלת בסי׳

^כ • cc כ״ש הנ״ל דן בבט׳ התפלה ע״י שנטשין י  כמד לנהוג צרינין ו
 הכבוד ע״י הטכןסם־ני המקום כמד שמא וביהמ״ד בביה״ב שם גמל ־ ■

 חימש אמונת מתברר שעי״ז נבואה• רוח בחי׳ התורה קבלת בסי׳ נמשך
; ; ' . T :כנ״ל העיקר שזה השלם - : ;

 שם כי • ביה״כ מקדושת יותר חמורה ביהמ״ד קדהס 7ע1י
שע̂י התורה קבלת בחי״ שזהו בתורה שסקי® בטהמ״ד • ^ .

 אומרים ט ‘ נתוה* עוסקים בביה״כ וגס • מונהבטל1מ ביחר עיקר
 עסק'התורה בתי׳ זה שכל לציון וגא וקלזשת כקרבגות וט׳ ק״ש בם .

̂־ז״ל• יום בכל אנxשט ספשוטס כל שמק-ימק  קדוש טהמ״ד אבל כשג
יותר* חמורה קדושתו וע״נ יום בכל הרבה בחורה שסקי׳ שם כי ביותר

שרי רישלס̂ 7ח אמונת לגלות ^טת הוא הנ״ל התסלה תיקון עיקר כי ,

 . ע״* שוכין התורה קבלת בחי׳ שהוא לשמה השרה עסק ע״י נעשה
 כי.הנמקים • וביהמ׳׳ד הביה״כ קדושת עיקר שמהם.ששך אמת צדקי

Y כ״ש ו־טהמ״ק כמשכן בבנין עוסקי׳חמיד )W t וכשרז״ל־ כמ״א ז״ל 
 - הב״כ קדושת כל שמשם בנדעהגאאנבנייביהמ״קטמיו נלמי.שיש

 ’ ׳ למקדש להם ואהי בארטת זריתים וני בגוים הפיטתים ט בכחי? וב״מ
 גנטש מקדש הס ט * מדרשות ובתי ננסיות בתי אא ח״ל נדרשו מעט

 דוד בכל בבנייס שעוסקים.הצדיקים וביהמ״ק מהמשק קמשתם קנמשך
 התורה בהי׳קבלת שמא נמאה רות בתי׳ ממשיכים כי,הס ר ננ״ל זסר

 . .כלל עיקר ט . ־:• וב״מ הב*כ קדושת עיקר שזה האמונה מתברר שעי״ז
rn n p וכתיב קדוטם בקהל אשנחך בבחנ׳אף הקדושה האשנה היא 

 בחי׳קנלת עיקר ט כ״ב) בט׳ סב״ח בהש׳ נאמן*(וכ״ש קדזשיס ועט
 שהוקש שמיום * כשפרש״י משת טס ה״ דיבר ששם במשכן מא התורה
 כל נתצרח ששם בביהמ״ק וכן מועד באהל אלא עש נדבר לא המשכן
 סכיה״ב קדזשת בחי׳ וזה • תורה תצא מציון כי כ״ש התורה הלטת

; שס כי * יותר חמורה קדושתו ביהמ׳ל וע*כ מעע מקדש שהם וביהמ״ד
;.■־.'•■־% ־ ;וכנ״ל השרה עסק עיקר ; ■
כ י• * ע  לבקש צריכ-ן ט ועוזו ה׳ דרש בחי׳ י המדרש בית נקרא ו

ק׳ האשנה את ולבקש לחפש דהייע מאד ה׳ אח ולדרוש ^ . ה
) (ירמיה לה ואסלח אשנה מבקש איש יש אס בבש׳ תו' וכ״ש ה׳  בה
 באשט• איךאוחזין מאד א״ע ולבקש לחפש בסי׳ה׳שצריטן אמונה חקעו

ש למצוא באמת ומבקשץ ע*יסמהפשיןודורשין והעיקר וט׳ט״ש*  ׳ א
^- כמתה רוח רוחהי־ץדש בחיי להם שיש הצדיקיאמת סעי ד  שטלי

ת ^ מ  f שהו העולם חידוש אשנת בירוד עיקי שעי״ז דור בכל השרה ה
 pע^ וכנ״ליוגס ומבקש דורש לשין המדרש בית נקרא וע*כ כנ״ל• העירך י

 הכצ ״ בשרה הדרשתשדורשיןשס שם על המדרש פשששנרךאבית
̂׳וש שמאמה ר\אבתי׳אחתעסהנ״ל ס ולבקש שצדיכץלז תהצדי  א

^: שמחדשין הדרשות כל כי העולם• חידוש אמונת שממשיכין אמת תו  ב
דן  ־ התירס בחי׳קבלת מחדש להמשך כדי וה בשביל הוא הכל האמת מ
ט עת ,בכל ר השלם שמש אמונת לגלית ג כ ש  גדולס מעלה אv'ייו

ש כשזוכין מאד וטראה  כרינ כאלו נחשב כי אמתייס חידוש׳ כתורה לח
ש העולם את ח חדשים שמיס מהם שנעשין כזוה״ק כ״ש מח א ש- ו  אד
וחידוש ואחדותו מציאותו על עמת בש׳ הם אמתיים שרה שמשי ט

 שא/אי ויעיד יבץ הק׳ התמת:דבייו בעק ששין שש 'ל
 מהצדיהים אח*כ ראיט וכן • ע״ש וכי ברוה״ק כ״א כאלו דברים לגאת *
 רךיאתהתורר- במ/א(ולעילבה׳ שה וכשבא אחריו שבאו הגמלים .

 בלהמ״ד ע״שיוע״כקחשת עדות השרה נרךאת זה שבשביל ל״ו)
 בתי״ ע״י שא השלם חידוש אשנת התגלית עירך ט חשרהביותרי

 r)1f< הצדיקי- של חורה שמשי למצוא ודורשין ששואלין ע״י המדרש בית
 הקלזשה עירך שזה האשנה בירור עירך רוה״קשע^ כחי׳ להם שיש '

׳ :■כרל • . ■ ■
ב, י ״ ע כנישתאלא אע״גדשילשתליסרט רבאמיורבאמי ו

תודה אזטמששע מסיר להווגרש-ט שני אלא מצלי שו
p בש׳ • חליא בלבא ששעה ט • דייקא מששע • חועבה תפלתו גם י r
טצריכיןלהעולן * חכמים א־נונת נחי׳ שזש חכמים דבד ושמע אזש ־

וכין הברור האמת בין להכחץ הכשס דברי לשמוע היטב היטב אזנו
האמלן נקודת למטא שיזכה עד * השקר מכ״שטן ברור שאיע האמת
שיהי׳ צריך השרה עסק עירך ני * כטל האמונה מתברר שגי״ז לאמש
זש • ולקיים ולעשת לששר וללמד ללמוד . בבחי״ י



לבו הלכה ביחד הלכות אלו: הלטת דקוטי<
 וט׳ נטאה רוח למזי״ שעי/«וכין • מ״ל הנפשות קימץ ע״י שנתיכה מוחץשהס הג׳ חיקן לא מדאי כי « חוטבה חפלתו נס * זאת כנחי׳
 וקיומו? וחמוש הביהמ״ד בבק שעוסק מי כל וע*כ הנ*ל• החקוניס וכל אמונתו תוטבת־ועי״ז שנקראת זאת חאוה בפגי פרוסות ג׳מחיצות בחי,׳

 ׳ לדו כבודו בשביל עצמו בשביל וטונתו לביהמ״ד הנכנסין אלו כל או ׳ )שנרףאת **’בחי׳ע הוא אמינה שפגם במ׳א ע״;(כ״ש בחי׳ שהוא גומה5
א האמת הרבי אס למצוא מאד ולדרוש ולבקש לתפש צריטן תיעבה*וע״כ  רדיפת ע״י מחלוקת לכלל חץ כשבאים בפרט _ • כנ״ל מאד פוגס ס

 לכרת הקרואים מראשי שהואיט׳ 'שכ״ארונה ואחד כ״א של הכבוד שזה האמונה מתברר שעי״ז הידק בבתי׳ שנאמרה חורה מצנט שישמע
 ׳’כשחוג:} וכ״ש מכ״ש בעו״ה־ זה כל ידבה כמצד וכר וכר לששי ויעלה שיתעורר השיר ע״י התפלה תיק עיקר ועית הביהמ״ד קדושת עיקר

׳ ומתיגעיס החוחריס ביהמ״ז־ בכל הנמצאים האמתייס ה׳’nr על כ״ש והתושבחות והשירות התפלות כל שמשם האמונה תיקון ע׳י
הטונה״מארהעס לעורר קולם להגביה שמוכרחי׳ עד בכוונה להתפלל ;; ׳ : - : שס • * . י
i טתדם והס בכוונה להתפלל גזה עצמם מייגעים שחינס ד לא • וכתובים ונביאים חורה לקמת כופין־זא״ז שגס בש״ע 

 במו*מ שלהם ובלבולים שעותיס מיני בכל התפלה כשעת במהשבתס ושאר גמרות לקנות טפין שהאידנא נתבו והאחרונים
 על וגוערים שנם חורקים הס גס אף בנפשם* יודעים הס כאשר ונו׳ להמשיך בהם וללמוד תרב לקנות בודאיטפין כי קדושים־ ספרים

 עוסקים והם הטונה־ מן ומבלבליסאותס בטונה להתפלל המתייגעיס האחרוני׳ כתט כדל־וע״כ האמוג׳ עיקר,בירור שעי״ז נבואה בחי׳חח
 וט׳ התורה קריאת וכשעת התפלה בשעת חולין ושיחות כעלי׳ בדברים יתום דור אין בודאי כי • קלושים ספי־יס שאר גס לקנות צריכין שעכשיו

 היראים 6שא ואומרים מחציפיס־פניהס הס ועוד • התפלה ומבלכלין האמונה מתברר שעית רוה״ק בחי׳ בהם יש הקדושים הספרים וכל
, רעות מחשמת .מבלבול אותם מבלבלים הס באפלה קולס המגביהים על טפין בודאי וע״כ .וביהמ״ד הביה״כ בנין עיקר זה שבשביל ־ וכנ״ל

וע״נ ^יביהביה״כוביהמ״ד־ נכלל הם נהם וכיוצא אנו וכל שלר^* - .־ :זהוכרל - . ־ ׳
 ותיקונם במינם העוסקים כל ולא מדרשות'שוין ובתי לאכלהב״ב להגביה ואמור עיר של בגובהה אלא ביה״ב מנין אין כחי׳ יז

 . הביידג מחריבי בכלל שהם יש כי * שווין לשם ובנניסתם וקיומם הוא הביהכ״נ קדושת שעיקר ממאר בבר כי מביה״כ־ ביתו . י
 ע״י שנתרבה חצם שנאת ע*י הי׳ חורבן׳ביהמ״ק כשעיקר * וביהמ״ד על פעם בכל הרב שכנים תוססת לשם ויתכנסו ויתקבצו שיחוססו

^ שנזכה  בהתו' במ״א הגלות(כ״ש אריכח נל וע^ וט'־ כ״גא של הכבוד דליפת נדחי וט׳ יואשליס בונה בבתי׳ וביהמ״ק ירושלים לבנין ע
ל קיטץ השכני׳אל תוספת בחי׳ זה יכנס ישראל נדתי יכנס ישו־אל ^ א ה׳ אני ה  טונתס רובם הכשרים ישיאל סתם אבל * י*א) בסי שוני ס
 .שנתחדשו, אלו והם ממש נרט׳ה כנסיות בתי יש בער״ה אך י נשובה אפילו שבעולם הנדחים כל נתכנסין /שעי׳ו וב״מ כנסיות בבתי הקדוש
 היע ריחם הנשמעץמרסוה אולמ כסרט * ירחס וכי'המקום עכשיו חוצות כל כראש קודש אכני חשתסכנה ככחי' ̂ כחיץ המונחים אותן

ט׳ לגמרי עול שסרקו יחשליס בגין עיקר ני * ה׳ יחשלים בונה עי״ז * במ״א זה כל וכממאר  היתה לא שעדית מעידים מוצמן הם אשר י ו
 גס אשר )קירחט שנתחדשו(שנקראים שנה עשרים כמו זה רק כזאת מבתי׳ נמשך בנינה כל • הקדושה של רבים מבתים שנבנית הקודש עיר •

 שנעשה הרעש גודל נדפס כבר כאשר * בהם ומאסו געלו מלכיהם כ1ר מאד ומפליג משכת הפסוק וע״כ שכנים־ תוספת של הנ״ל חנתיס ריבוי
 אף ולבטלם לעקרם השרים אצל פעלו הכשרים ס’ר^בנ שרוב על ,שם מזגו לחילה לבכם שיתו ירושלי׳כ״ש של והארמוטת הבתים בשבח מאד

 הבתי אלו כל ושל * כך כימיו שעלתה לדור אוי שומעת שכך לאזניס אלקיס רב מלך קרית הארץ כל משוש נוף יפה וכתיב • ארמוטתיה .
 ׳ בכלל שהם ע״כ) כ״ה דף בזוה׳־ק(כראשית מ״ש נאמר לרעה כנסיות והארמונות הבתים כי • דייקא באימוטתיה למשגב־ מדע בארמונותיה

 . העולם חימם באמונת .טפרצס הי׳ המגדל בוני כל כי המגדל בוני הרל והטראים רגסלאיס הצירוסיס מבתי׳ בשרשן נבנים ירושלים של
®p i נקראים הגמלים הטמיס כל עתה גס טעותיהס(אשר כל הי׳ כמשס בבחי׳אלקים כל לעין וממשלתו ואחדותו אלוקותו יתגלה 

ה הבה אמת וע״כ -• )כידוע פ״מ שמם על .ע״י שנעשין רג״ל הציחפים ריטי ע״י כי • למשגב טדע בארמוטתיה :  ורא» ומגדל עיר לט ענ
 חימש לאמונת זוכין שע^ הנ*ל התיקונים מכל ההיסך הס ני נשורס־ גדול כת הבטל של מהכת נמשך שזה • שכרם כתוספת השלימה מת^ה

ל שרוצים זה לעומת זה את כי עיר לט נבנה הבה אומרים הם כי עולם־1ר שם• כ״ש מאד ית׳ כבות מתרבה עי״ז וגרים בע״ת עושה שעי״ז ^

---------------------L ח׳ שאמונת הקדושים--------------- . , . . . . .
 שסהאתתרדברי״אחד׳ האח בל ויהי שם כ״ש בעיקר סיהח״וולכשר הבתים לייקאע״י וע״כ • ית׳ אלקותו נשגבת ידיעת כל של היסוד

ט׳ אמת חדם ודברים וסרש״י ונתחזק מתברר מטרוסיםהנ״ל*שע^ שנבנים ירושלים של והארמונות  שכלזההואנחי׳^גפיתת^מש * ו
 גמורי׳ממח ועמים מטגעים הי׳ לא בודאי למשכיל־כי כמובן העולם אלקי׳ וע״כ למשגב טלע אלקי׳ דיי^ עי״ז גנ״ל העולם חידוש אמונת

מלרמה שיעשו היה מונתם כל רק ית׳ המת! עס מלחמה שיעט שהם וב״« הב״נ ע״י זוכיז זה וכל * וכנ״ל למשגב טדע ארמונותיה
 חידוש אמונת של האמתיות הדעות עד שם שיבט הרעות בדעותיהם

 רצו והס • ית׳ אלקוחו ידיעת כ״א בלב וקובעים מננים־ס שהם העולם
 פנימיות כל שזה עוד ה׳ שם ח״ו יזכר שלא התחתונים מן שכינתו לסלק

שהם עכשיו של הכזסרים כל םל שהי׳אז המגדל בוני של הרעה כוונתם

 הטספים הגס»ת שהם השכנים כל מתכנסין שלשם מעט מקדש בחי׳
:וכנ״ל וט׳ ׳P הקיטן אל

0 ט א3  כבודו ריבף בשביל הוא וביהמ״ד הביה״כ מין שעיקר צ
, . , מאדמתי ליזהר ית׳ע״יריטיהנסטתוט׳ע״כעיכין ■ ־

 •וע״ג אתשמיוט׳ להשכיח וכ׳שהחושטס המגדל בוני בבחי־ ג״כ המיץסנצ״ל־וכל כמד להרבות רק לגמד עצמו כבוד לבטל -־בכ״נוב״מ
 הס ני לעצמו והכבוד השם להמשך רוצים כי שם* ונענמלט אמרו הניה״כ הצטרטת להסטק ובקיומו וב*מ הב״כ בבנין העוסקים י
לעולם נטדו שם ערוך כ״ש נטדוית׳ בחי׳ אvשר ה׳ בשם ח-גמים ־ - ־ • י י ־

כל. מניה״ג* בישו להגביה שאסור שאמרו ח״ל בדברי מרומז זה ו
ני



ו הרכה ביה׳ב הלכות א־ח הלכות לימוטי; ■ , ')׳ ,

 הואבחי׳כימשל הכבוד עיקר ני ׳. בחי׳נטד זה הביתשלכ״א ני
 הייט ״ בית לשבת אדם כתפארת וכ״ש ביתו כבוד ירבה כי כ״ש אדם

 ש־רצת מהניהיכ ייתר להגביהו כבודי בחי׳ שהוא ביפו להגביה שאסור̂ 
 בבנין בעוסקי כוונתו' שכל עד * הביה׳ב כבוד על כטדו להגביה ק׳ו ;

 בוט בבתי׳ הוא אז כי • כנ״ל עצעו כבנד כשביל מא ובקיומו הליה״כ
 מכל גבוה שיהי׳ הטה״כ את רק להגביה צריך כי כטל וכו׳ המגדל
הכיה״כ נגד כבות כל ולבשל ביה'כvלר הכבוד כל למסור שבעיר הבתים

המט במי דיעות ולעקור ולכעל
; V;

קרקרו

 ני דיקא• מגדליה מגדליה״ סטיו ירושלים בשית כאמר 'יא
 השן כמגדל צוארך וזמ וכנ׳יל• המגדל מכוני החיסך הם ״ .־ ^ ;
 מבשלין הם כי ר וג״מ ב*כ בחי׳ שהוא הבייצנ׳׳ק על שנאג׳צר וכו׳:״

 כיע׳׳י .״. העולם בחידוש שכפרו המגדל בור בו שעסקו ד^א המגדל \
̂.<וידוס ממשיכין עס״ז כתי׳בזהמ״ק הב״כוב׳משהם .  העולם אמ!ני

 • וכנ״ל הניוד.דקדושה ע׳יי לשם שנמשך התורה קבלת בתי׳ ע׳׳׳י גנ׳׳ל
̂׳שכאמר עליו תלוי■ המק אלף לתלפיות במי שם שכתב ומו  קבלת על ו

■ כל וזהו • כרל התורה קבלת בחי׳ נמשך לשם כי * שם כשפרש׳י התורה
 שיטלי׳ כת בעלי הגבורים ע׳יי התיקוןנעשה כל עיקר הגיבורי׳ט שלנר ,

 - ■ ■ ;וכנ״ל וט׳ דין תשלהיבחי׳ להתפלל ־:: ד• י-='־.י
,v כ״ם הניהמ׳׳ק בתי׳ הוא המשכן כי המשנן• ׳מלאכת בחי

.'t והביאותי׳ שם כ״ש התפלה בית וט׳שהוא מקדש לי ועשו ; '■־'׳
 , נפשות קיבק ע:׳י שנבנה לכל-העמים_ יקרא תפלה בית כיביתי ,וכו׳

 הפסוק מ שמביא הנרל באתו׳ כמובן השכנים תוסטת מ״י ישראל
 שכגיס בתואנת שהתפלת וזבתיהם עולותיהם תפלתי בבית ושמחתים

 מיואר,שהתפלה וכברV״■. .ע׳ש וכר קרבנותשתכפרין היאבחי׳ הדל
VI * ^ יי! בנהי' התפלה בבתי׳ היא וכו* ^נים בתוספות

שמתפלל הגעלכתהנ״ל של1כוח אתז״ותלויזהשהזכיעי׳יעוצם '׳.הכל

i אל השכנים ;ין ,
 עוצם ועכשיו.ע״י הס״א בתנך נבלעים מאד:ד:י׳ הרחוקים אלו ̂.שהס

 ואזי וגדס בעלי^תטבה ונעשו משם הוציאם כתהנ״ל ־כחושלהבעל י
 נתוספים עי׳ז וע׳כ י■ תפלה ע׳׳י להש״ישהעיקר ומתקרבים באים ;הס

וט׳ חקר אין, עד הבתים נתרבין שעי״ז התפלת בית אל רבים שבצים *
 הרע המעשך* אחר שנבנה • המשכן מעשה בפי׳ הוא זה וכל • שם נ״ש ׳

 :בל לקבל במרום שהי;«שה בעת תורה מתן העגלאחר את שעט מאד
 שהי׳פינא אותם כל אלי־לז סנתחבר רב תערב ע׳י היו זה שכל התורה*

 וקוסמים בתי׳מנסשים השקר נביאי בתי׳ שם אלו שכל משה' על בלבם
 • בדרדל כמובא רבים וכשפים ניחושים יf ע תעגל את שעשו ידוע כי <

 להאיר כדי התורה משה,שממשיך בחי׳ כמד הס וט׳ המכחשים *ישאלו
על אשר מזה ההיפך הס כי שם כ׳׳ש וט׳ העולם חידום אמונח ולגלוח ׳■

 תודדם מחן מ־שזת כל וע״כ וכו׳ ותתא עילא דקוב״ה שמא ואתייקר
 ועירן,- כדל התורה קבלת עיקר הי׳ ידג כיעל יתרו בסדר כתובים

טי זה אבל ״ שם כ׳ש העולם תידוש אמונת לגלות ט׳ התורה קבלת  1י
ת שיש.לה הבחירה בשביל והכל ^לקיס עשה זה לעומת זה את כי  יי כ

 וכתלבשבהער״ז- הקדמוני הנחש בהם התגבר ע׳כתיכף מאד גדול
 לקכצ במרום משת שהי׳ בעת אותם והדיח והסית משה על ובהחולקיס

 - שהש וכפירות ע״ז שטא למעשההעגל שהביאם עד התורה כל שאר
 הקודמיש דורות של העיז כל עיקר כי • העולם חידוש אמונת היפך

 אלוהסע׳׳יפגסאמונתחידוש דורות של והאפיקרסית זיןכפירות
 ̂ ומחמין עעותים* מיני לכל באים זה פגם שע״י ״ למשכיל כמוק העולם
 r נבוא> רוח ע׳׳י שמתברר המדמה. בירור גדי כ׳א א׳א החידוש שאמונת

 התגר^ לייקא אז ־ע'כ * כ׳ששס התורה קבלת הוא שעיקרו דייקא
 ״ ^5וכ rהער בחי׳ ש־פ השקי״ נביאי אחרי ולמשוך במשה למרוד הבע׳ד

 ־. {׳1ש בתבנית כבודם וימיח וזהבחו׳ * הדל מעשת שעט עד * כנ׳׳ל
 ,״ אוכצ שוי כתי" שסא דגופא מזונא בתי׳ י^גביר שרצו הייע עשב• אוכל

 < קבלרץ שע׳יי כמו ט ״ עשב אוכל טר כמו משוקץ לך אין פשבכשרז״ל
 ■ ונו׳■• העולם חידוש לאמונת שזוכין עד המדמה מתברד שעי׳׳ז התורה

 כ״^שטז• ריח בתו׳ דשמתא מזונא ותתגבר דגופא מזונא וט׳עי״זככנע
, י עממתגכר^ האמונה היפך ע״ז שעשו הער׳ר בתי׳ ע״י להיפך כן כמו

. ״ ׳. ̂ ־ ׳ וככ׳׳ל עשב אוכל טר תבנית כסי׳ שהוא לגופא מזינא ■
ולאהגיתאתמקוצן^ היהבעלכתגדולמאד רביע משה

כעוצס ומזגבר ״ הזה הרע המעשה את שראה. אעפ׳י :., ■
 משהגיאמרנה׳י. כ׳שויחל: דק בבתי׳ הרכה סשלות והתפלל וחזר נחו

 כמבואר הש״י עפ הרבא פלילגת ועטז וט׳־׳׳שטק אק־ למהיחרה
פ1ש<ט בדברירו״לריטיהעענותוהמיטחיש! ע  שימחוללהש הש׳י ן

ה יי'ית מהס״א להוציא ופעל שחזר עד׳ כבתי'דין מפלה כתי׳ גם שכל
 י העכצ תיקון ש״א ה«הק מעשה על נצשה 161 הכל נט׳ועסקלמקן

̂׳צ ׳W3 המבוארין התיקונים בחי׳ הם הצמזכן מעשי כל כי כשת׳ל־  הנ
׳-שטלםע׳נשכיסנדי׳הבעל,כתימ׳ל״שהואבתי׳משה: - ! - . ,V - 

שכן :יי  השכטס ריבוי. עי׳י .שנבנה התפלה: בית נחי׳ טא כי'המ
 זהענשך וכל • במ׳א וכ״ש שכן לשק משק וע׳כנקרא י . ,

 נעשין שעי״ז דין בבחי׳ תפלה שמתפלל הדל כח הבעל של ,הכח
ם נתרבה שעי׳׳ו וגרים ס ת כל ששם, ד ית׳ כ ^  נמשר. שמשם ישראל ג

ל! וט׳-כי ועשיר גמר חכם על אלא טרה הנבואה אין בחי׳ מבואה  כו
ך דברי׳של בהי״ג מחמז זה וכל ע׳ש־ שם כ״ס וכו׳ כבוד בתו׳ הס ^  ר

r____ג״,״ ״,>ז כריה ה»שר« מימדננצה כי * ועלי!

 ־ בירן בחוך וחוקפם בחוזקם שעומדים עומדים שעיס בתי׳עצי וזט כארז
 ■ עשר הי׳ וע״כ • נדל פעם בכל הקאות שמקיאה עד הס/א של הבליעה

 ,הנ׳יל התורה בסוף שם המבואר עשר בחי׳ כל כנגד הקיש אורך אמות
 המשכן וכו׳ט אמין עשר הוי כמת משה שם ונו׳כ״ש עוג מלחמת לענין

 הק־שי׳שהיו טבד מחמת והעיקר משה ^׳א להקימו אדם טס יטל לא
 כט־ז׳ל משה של ונחו גבורתו עוצם למדי׳ אס ומשם כשרז׳ל אמות עשר

י ■ ’ היינדו

..L טף ים וקריעת M <׳־־•־׳ .׳•׳•׳״•■׳* «״' ■ • ׳ י » , , ■ ־ - >-ן־ »WWI/# V ■ W ־
.המוחק של פרוסות מחיצות פגם ע׳י שנמשך יג״ל תאוה בחי׳ שט;א ̂ והשלך ויפלל בחי׳ ■ המופתים כל עשה שעי״ז עוז בחי׳'.מפה שהוא יין י
 ̂ ,בתוך הס׳׳ת של הבליעה בבית עומדת הכ׳ל כח הבעל של התפלה אבל .שירקבעזן• אתה כתי׳ קוי׳׳ם הי׳ א !;!י • וט* לתרן דהי פרעה לפני .

ט׳ ונתגייר יתרו שמע ועי״; שס כ״ש וכו׳ ים כל דייקא משם שמקיאום עד שעות ■הרוח ̂ הי׳קילת שס-ןעי״ן נ״ש ו
-• ועץ מן בתיך חשר החיים עץ שהסבתי׳ העניס ב׳ כלליות שעיס איסתליק^ כדין כי שנתגייר ע״ייתח הנה׳:כה הכבוד ריבוי ע׳י■ התירה ^ < ': -• הדעת - ■ .יי ׳ י ̂ י .״<׳•י ־ ,״ . ■־• _ • ̂ r ־׳ _ . ̂ .



 חופין הי הדיטות ג♦ מכבדוחא* למאני׳ קרא יוחק ר׳ כי לטשיס בחי׳
 בחי׳ כבול ענני בחי׳ שמא לטשו ענן בשומי כחי׳ כענן המשכן טל

 על שהי׳ עזים- בחי/יריטות וזה ״ שם כיש וט׳ בעק נראה ה׳ וכמד
 כי • יותר עזים ידיעות כי • וכו׳ תכלת של שהי׳ המשכן יריעות

 מעמקי העולות הקדישנת בחי׳ שהם הגרים כחי׳ על מרמדס הם
היא הס״א עי ידיעות עשר עשתי הם וע״כ יזיותם מעצם .הקליפות

wu^nnp.?u7A1 כהניס יול^עדך
 tnibi חהו ככ״ל* המדמה כירור שמא הקרכטת עבודת שהם בעמדתן
, ישראל היו ע'כvכנ״ל הנ״ל כל עי׳י שזוק רג׳ל שיר בחי׳ לשיק בדוכנם

י ט ו ק י ת ל ו כ ר ח מ ח א \ כ ד %כ ה ה כ?ד כ ד ז מ ו ו
. ■ ' . ■ .. ־־ ׳ ' \ ■ ' ■ י ■־ ' . • ■ ■־•; . ■ י ו . ' .

m ט״י̂  הנחש התגברות פו״רימזיקר ידעת :x בביר שהץ .לאכול האדם אחwוהי המשכן בפין הי' זה שבשביל ובמשק מ״קAזמ׳‘p ‘ כל כי 
 rכ בחי׳בהמיות שהיא ה1הממ בחי׳בירוד הם הבהמות של הקרבטת ונתגרשק רג׳׳ל שעות לרוח שבאים על הדעת נפגם שעי״ז הדעת מעז
 המדמה ביתר בשביל הי׳ והביהמ״ק המשכן כלל עיקר כל כי ״ גמ״א . החיים כל שמשם משמתא בחי׳מזונא בחוןהגןשמא אשר החיים :מעז
. S. . t כג״ל העולם חידוש אמונת לגלות כדי ׳ הלתש מוכרח עי׳ז ק בבתי׳ תפלה שמתפלל כחהנ*ל5ט״יהבנ« .א^ ' 

ח ^ ®”יייי T״ גתיד הדעת ען נכלל ואזי וכו׳ הקדושות כל להקיא 'והם״א  ויע־אל ולזמח ל!זק בדוכנם ולווים בעבודתם כהנים בחי׳ ח
כחי׳ שזהו בתורה מוסקים הי׳ במעמדן ישראל כי במעמק• ־ - . :וניל עומדים שעיס עצי בתי' תהו המשכן בחי׳ מנה ליי^א ומשרהס

ט׳ מתברר שטיזז נבואה חח המשכת י ’ "י . .. י * ־ ־■ ^ * ה- כהניס בחי׳ וזהו י רמתמו
ת י5ג ו ע י ד י ה ■ ׳ • וארגמן תכלת בגדים מעי של שהי' המשכן של ■ ו

_ . . , ______ זהבחי׳הכמדשנתרבהע׳ימפלה«׳לשהוא ־
ברף׳ הוא נראשיח פ׳ כי • האזיט ׳50ו בראשית בס׳ עוסקים במעמדם

בם׳ כי כרל* התורה עסק ע״י שמתגלה העולם חידוש אמונת התגלות ,
בראשי׳ מאיןכ׳ש יש הכל ברא שהש׳י העולם חידוש כל מטאר בראשית

 תדשא אלקים ויאמר .״ וט׳ אור יהי אלקיס ויאונר וכו' אלקיס ברא
ה' פעולות כל את ישראל את ומזכיר האזיטתוזר פ'3< • הארץוט׳

וט׳כ׳ש העולם ברא שבשבילם *שראל כשביל הכל עשה אשר ונ^אותיו _________ _ .
 עד וכו׳ עולם ימות זכור וכו׳ פעלו חמים הצור וכו' השמים האזינו שם בגדים מיני של שהי׳ המשכן יריעות עיקר גי * כמובא עשר אחד בבתי׳

 שם כ״ש המתים תחיית בעת שהוא שלעתיד - העולם בחידוש שמסיים ׳ שהם ישראל של חשובה בעלי בחי׳ זה וארגמן הכלת שהם ייךים דקים ,
 ואחיהוט׳שהוא אמית אני עמדי אלקי׳ ואין הוא אט אני כי עתה ד̂ג לבושץדנלכאבחי׳ישראלאשר^אמפארבור׳בגדיפארוכטד* .בחי׳
 ׳ י : וננ׳ל לעתיד של העולם חידה בחי׳ המתים חחייח ̂ • * ■ הקדושה אל כשחוזרין י שעיר אה עשו בבחי׳ תתילה שהיו הגרים ;אבל

כ ^ ״®יי” י® ? ’עלהמשכן לאהל עזיס יריעיוח בחי׳ מהם נטשה ״ ע פוב ריח שהוא המשחה בשמן נמשח וכלע המשכן -כל ־ ו
הצדיק ע׳י רק כמשך וכלמ המשכן קדושת כל כי • מאד , ■ בחי׳מכסה לעמדתה שיטי' כמו לישראל ומשמשים וטנבדיס טל

בחי׳ שממשיך עד הכ׳ל התקונים בכל הגדול בכחו י שעוסק משה 'בחי׳ זה מלנמזלה תחשים עורמז ומכסה מאדמים ^!ים עורות
̂ש יראה. בחי׳ שמא טוב יריח יזיזי עוד מנושמיס שמן שחת בחי׳ מהם •וחךשנטקה עוד מסים• וכליו המשק קדושת כל ומשם ׳• :שם כ

 כשרז׳ל עשירות בתי׳ בצפון ושולחן ידריס• להחכים הרוצה בחי׳ חכמה
מקש* ומזבח בדרום ומטדה בצפק שולחן וסימנך יצפין להעשיר הרוצה •
 כ* * הצדיקים של וסכת הגבורה עירך שם כי :גבורה בחי׳ זה קערת ,

 שקיי׳ז' קערח בחי^ שזס rטצה שהוא הס״א להכגיע .,,«ירך.גבורתם
 ומכגיעין הקערת בסדי׳אסימט מוציאקמהס׳אכלנצוצותהקחשה

 כ׳ש ועבט המות המלאך כעד שהתגבר אהרן כמו סעויאדמותא
 חכמה הב? אלו וע״י • המג®: ותעצר החיים ובין המתים בק דעמוד ,

התנרטשזהו קבלת נמשך.נחי׳ טי׳ז ־ בחי׳.כבוד שהם ועשירות גבורה ,•

_ :קריחורגאמר
 ונד ריהו נתן נרדי בבתי׳ משה של בקולו להוכיח זוכין שעי׳ז התוהז

' ׳ י י :ע׳שהיעבהיעב •י ' ■' ’ י'
 שסרקוהו במדבר עמס שילך בשביל הי׳ המשנן חקק

 והגלות החורבן על מרמז והוא והעמידומבנלפעס י
 פקודי בבחי׳.אלה מ״ל המשק חי^*: בחד ע״ך שכלקיומינוסא

 נרךא לנמז כש־ז׳ליוכשרז׳ל בחורבני׳ משנן בבנינו משכן משכך המשכן
 כשראה יניס שמשה הייט ישראל- Ic בעוונותיהם שמתמשנן משק שמו

כזה תיקון עשה ע׳כ * ע״כ כ׳כ כ׳נ הס״אי והחגחת התגברות עוצם
 על שתהי׳ שלימה הגאולה שיבוא עד שלו את תמיד יגמור שיהי׳ שאיך - ק״ק בבית עומדים שלןי׳ התורה כלל םvשר הלוחות עם הארון בחי׳

 פעם בכל לעורר ישראל שיוכלו היינו •: .,יחבבחי׳מהשהי׳הואשיהי׳ וכו׳:־ועי״ז הכפרת מעל אתך ודברתי כ״ש הנבואה כל נמשך ;ומשם
 על הנ׳ל התקונים כל פעם בכל בנחו שימשיט עד הנ׳ל התפלח בחי׳ שציורא משארז׳ל בחי׳ וזה העולם p־’n לאממח הוכק המדמה מתברר ־
כ״ששסטלס׳ עי׳ו שיבא משיח בחי׳ שהוא שבוס׳ הריח שיעוררו וע׳כע׳יכל דמככנאהי׳כציוראדעיבדאדבראשיתכמטארבזוה׳נן• -

< i ט׳ש וכו׳ עובד למס ויהי עד וכו׳ כי'טוב מנוחה וירא : . בריאת כל שם מטייר שהי׳ התורה טס האחן הי׳ שעירךו וכליו המשכן ,
בחי' ברטת בחי׳מאה שהם אדנים מאה על המשכן עמד .־ ^ ’ ׳ייטי העולם חידוש של הק׳ האמונה נמשך .עי״ר • בראשית מעשה %

;כנ״ל’ תפלה בית כחי׳ המשכן •"ט התפלה כלליות . מטייר שהוא כמו צבאם וכל a וכא^ השמים הכל ברא הש״י כי הכל ;
י ^ -־ - ־' ' ־ ‘ * י ■ ל ^

; נסי® בחי׳עשרה וזיט ? טבעvר כדרך שלא בבחי׳ינפלאויז העולש יחנהג .  אבנים י׳ב שהיו ותק אפד כסנה■ נגד בחי' - וזר) בי* •
. . . שלא ונפלאות■ נסים p73 רק מתנהג הי׳ ששם בביהמ״ק^מ^ט שהיו ; ; שהסבתי׳ ישראל בכי טליד:ס.שמות שחקק ־ י, י

טן בןןי׳ שהם התפלה בית של אבטקודשהל׳ל , השידם בחי׳גל השירחדפוכו׳יוזו־ץ מתעורר כללי:ועי״ז הטבע נדרך ל  וזה * ישראל נפשות ^
 דקדושה הכבוד עיקר עי׳ז כי * ולתפארת וכנגלכמד קודש בגדי ועשית כפי מיוחד שיר אומרים הי׳ ויום יום ובכל * בביהמ״ק שהיו הלוים של

ריח בגדותיך כל קציעזת ואהלות מור תה וכרל• שחש אמונת שהוא הבדאה התגלות שנוישך היום אותו של הבריאה .היכלי וכו׳מן טוב בח̂י
̂מרו כן וכמו הביהמ״ק עבודת ע״י העולם ׳ .  בחשכת גס הכבוד שהאיר המנורה מעשה בש׳ וט׳מזה שמחוך מט שן ■ של השיר בחי׳ אvשר שיר ל

 שם המובא זרח טליך ה׳ וכבוד בש׳ בכחי׳־יוס עיקרנגטד גי * לילה הבהשת־ בהי׳.מךכטת^ תה השירים* כל שמשם עי׳ז הנמשך ולעתיד ״•
■ ך• ' ■ ■ ״ ̂ ̂ ̂ ' י A •ייי' ■■ ■ י■ ■ יו וט׳



ו הלכה סה״ב :הרכות rrs הלכות :ליקוגןי
 .רקחו צווחאותתחיחתזט" וס׳״ההזאתהחצוהאחבניישראללשון

v אלין c\ השנינ׳לקבן יורדת בלילה כי עי״ז• הכבוד להאיר זט׳ זך זיק 
, •: הרבה): ביאור צריך זה •(וכל לדחיסוט׳ ; ׳

ג ה כ  על שנאמר ישראל משכטתיך יעקב אהליך טובו מה בחי׳ ת
מקדש ״t3 שהם ישראל של וביהמ״קוב׳׳כוב״מ המשכן ־

 ה׳ נטע כאהלים (הר, עלי, כגסת נטיו כנחלים ־וזהו * כשאוח״ל מעט
 שמשם חכמה מקוד טבע נחל כתי׳ וה • כעין כנחלים מים• עלי כאחים

 לחכם תעוז והחכמי־. בבחי׳ הדל כת הבטלי כל של והגבורה הכח :עיקר
 שהוא _החכתה ’ע׳• הוא זההתגבתת הכח עיקר כי * שליטים מעט־ה

 כל של והחיות הנח' כל ומשם תחי׳ החכמה כי •: כמובא מה כח בחי׳
 שנמשן־ כח הבעל של התפלה כח על מרמז נטוי כגחלים הברואיס׳וט״כ

 וכמטין שסק שאיט כנהר הוא שחכמתו חכמה• מקור טבע נחל מבחי׳
 בעוצם פעם בכל ומתגבר החכמה מקור תמיד טכע הוא כי ״ המתגבר

 הריחות גדלי׳כל f מ״ל־שעי התקונים כל שממשיך פד הס״א גגד כתו
 גסר בתי' v< טלי כגטת תיזו הגן■ את להשקות מטק היוצא י\הר ע״י

̂׳ישמשס הגן את המשקה  ה׳ נטע כאהלים הה הריחות כל גדלים כדל
 מן את המשקה הנהר ע״י שנמשך ונפלא. טוב וריח בשמים מיני שהם
 עה מטה שהוא דן בבחי׳ התפלת בחי׳ מיס עלי כארזים rn ״ כנ׳ל

 הדעת מימי נמשכין עי״ז כי מים עלי ההו • כדל כאת קשה שהיא הנ׳ל .
 שטיח שם כ׳ש מכסים לים ה׳.כמיס את דעה הארץ ומלאה בהי׳

 כנ׳ל הדל התקוניס כל כמשטן ,- ■י
ן כג י ^י נזוה״קבר׳מבפ׳בשלחמלפסוקתכיאמוותטעמובהר ן

בחי׳ שהוא ביה״כ קדושת כשבח שס שמפליג •מה נחלתך י • .
 לקטל קיימא דלתתא כנישתא בי דהא שס כ״ש וביהגדק המשק ■

̂# כדשתא גי  המקדש דבית כטוגא איהו דלתתא המקדש בית ״ ללעי<
 «ט׳ רןלאדשו©־ לא טדדהאכגזונא כלמהיטב דלע׳לאוס׳ע׳ש

̂■ זב״מ ב״ג של הקיטץ עיקר כי * ט״ש  תוקעין שאזי סאבר״ה העיר
 הביה״כזטמדז קמ:מ עיקך שזה זאזבדיס נדחים מנקבן בשופר

 אל שכטסרביס דתוסם הרחוקים כל דתקכסלשס שיתכמם כדי
p y p ש י וכדל וס׳ ביתהתסלה 7מא יתגדלמאד שינא־מ כד ^ז

■ ̂ ומתן סשא הלטת ■ ’ ^ - ' :
ואל • וט׳ לעסקיו ילך אח׳נ הש״עא״חסי׳ ךן׳ן*. כד

התור׳ ע׳פ יתכאד זה בל וגס * וט׳ סט״ם עם י»ןת» .......
, ־ - V- ■ ׳ ■, ־• ,הדל: ■י׳ - ׳ ■ ■;
 וכתא נשאת האדם את שטאלין דלTכ מאד גדול באמונה מז׳מ ; י

 שם ומסאר * כ׳ס דל אדוגט״ר בדברי וכמטאד * וכו׳ באמונה •
 מלאכות מלאטת-ול״ע בל״ט כלולים העסקי׳ומלאטת וכל הנמ״מ שכל

 שלימה באמונה נמו״עומלאטת לעסוק ע׳כצריכין גמריטך ממשכן
 אני בהתו׳ המשק(כ״ש מלאכת בכחי׳ והמלאכות ״מ1המ כל שיהי׳ עד .

ס׳ שמי הוא ה׳  ל׳ בסי׳ העורבים ואת בהתו׳ ובלק״ת י״א בסי׳ ז
 כלפסקיהמז״מ שיהי׳ זוכין איך ולבאורקנת • מקונטת) ובשארי

מזטים שאינס פשוטים אנשים שאפי' המשכן מלאכת בבחי׳ והמלאטת ,
ק ההן שיהי׳ באמונה המו*מ ^טשה הוא לזה לזטת יטלים מתז־ית ■

 והזלך שעושה ודיבור ה^ך ובכל ועשי׳ עשיז בכל ויכווין ד 1<א והלאו
 ״(ונ״ש צדקה מזה שיעש-י כד שיחרס שטונתו מטימ בשעת ומדבר
תו׳ m חי. כ״ט) סי׳ למגסיב דאזיל י.אי מ r היא הצדקה שעיקר

 באמת זתסלה בתורה העוסקים באמת הגורס לערים ליתן כשזוכה
כאליסמכמה שהם אליהם וסנלורס אמת לצדגן למק שיזכה והעיקר

 5P הקדש להקיטץ Tולהתק להתחכר זוכה היא שאי ׳ אלxי נפשות
 בחי׳ שהם וביהמ״ק המשכן קיום עיקר שהם י^אל נפטת הרבה
 בחור׳ותשלה שם ועוסקין שמתקבצין הנפשות אלו ע׳י שמתקיימין וב״מ

̂  האדם שלימות שעיקר התורה קדאת ובה׳ לעיל מבואר כבר כי
 המשסן כחי׳בק עיקר וט׳שזה הקדש להקיטץ טוב שכן להיות נשזזכה

 Irv שא אליהם והחיטר ההתקנות ועיקר :̂ וב׳מ ב׳כ ‘כחי שר%ם
ן אורייתאמכמו תומכי נכלל להיות להם ליחן כשזוכ׳ וצדקת ממון אי  ^ו

 והתלמח♦;-! י ,הרבנים שהם בעליהישיטס להחזיק כיותר ־שמשתדלק
 שמחזיק הצדקה של הממון ט׳י כי, בישיבה• הלומדים ההטנים והחברים

 באהליך רששכר בצאתך זטלון שמח ע׳פ וכשרז״ל בהם נכלל הוא ,אותם
ש ועוסק וטחן שנושא המו״מ שע׳י למוין צקך בעצמו בהמו׳מ 'וגס  ע

ג טובים שכרם להמת זא׳ז שימשיס יחד עמהס עי״זייחחבר חבית  א
 הכל מזה חון כי ״ באמת ותפלה בתורה שעוסקיס הקדוש הקיטץ

 ׳ התודה שץ וט־ש׳י ״ השמש תחת שיעמול עמ^ בכל לאדם יתרון ומה
ט׳ עמלו בכל לאדם ישחן ואין שמש שנקראת  ; שמשיש מי לכל כידוע • ו

 ‘ שכאזגי׳ ור\מ״מ אטת1וה» העסקים כל כי • אחריתו על להסתכל .לב
 הבידוד ועי^• טדוע הקתשי׳ ניצוטת לביר בשכיל טלם מלאכית בל״ט

 friTi כי אלק־ך ה׳ את וזכרת כ״ש הרמ׳מ בשעת הנו׳י את שזוכר פ׳׳י
^ עס בנט׳מ לעסוק צריכין וע׳׳כ • חיל לעשת כח לך הטתן י י  ד

 כשדרז^ל הקנה 7ממת מיד קט או מכור לעמיתך ממכר חמכח כי כ״ש
נ • ש׳יxב ומובא ט׳ ̂  בדרך כשהילך xדאפ מה בכל להשתדל ראוי ו
 ט־צש בכל יגיל רהי' והגונים יסxכ עם שיתחבר בכיש בנט״מ עוסק
 אן חבית את שיזכיר באופן שמיס ויראת חורה כדכרי עמהם לד^
^ שאסור כזוה׳ק האחרוןוכ״ש מהתכלית יזם בכל אותו יזכור סדרו  .לי
 נמצא חינו אס ואפי׳ ״ בד״ת עזט שיעסוק א׳ עוט בשיש כ״א בדרך

o’x n א צריך עכ״פ * הנמ״מ בשנמז כאא v מ r t שלא במחשבש 
ס להמשיך חזק ברצק תמיד ויהי״משתוקק המז׳מ בשעת בהש״י ישכח  א
ט העיס^ם חבריו זאת עצ« ״ ’ זחזחזי להשיי «  f״c^ טוית י

 . כנ׳ל בחריס כשביל שהכל בשלם והמלאכות המו״מ עסקי שמסבב ■
 ששוס על זז עס זה אדם בר מתחברים ועסקים המו״מ שע״י !העיקר

תנ^האמת ־ את רמשיךא׳ מישראל כ״א שבלב ,בל«ףי ^ ח בי  ח
׳ הקי אל ויתקבט יחד שתחברו והעיקר ותודתו להש״י טלם ^שוט
1המ בחי׳מין שזש כנ׳ל חקר אין’ עד רבים ב^רס שיתרבה הקדוש 5 

 עוסהא! הא טלאי זאת בטונה במו׳מ שעוסק מי נמצא ״ בנ״ל
-‘-״־'■ מן המשכן מעשה כסי׳ ̂*וא זה כל כי ־ ״ המשכן ־ קיו ו

ו«״ל:
ה כיי  דאמראליהס אלxי בר עדת כל את בתי׳דקהלמשת ה

צ צוום ואז אותם לעשית יי צוה אשר אלההדבדם : י  ע
 לומד הקדם וע׳כ ״ מלאכית ל״ט זה מפסוק ולדז׳ל המשכן מלאכת

 והכניס- והקיסץ הקהילה ב^יל הי׳ המשנן בנין עיקר משה-כי דקהל
 התפלה בית שיתרבה כד שס ישראל כל ויתקבצו שיקהלז כד

 הדבריס אלה בפסזק מלאטת ל״ס להס רמז אז וע״כ ׳ כנ״ל וט׳ עצום
 שהס מלאכות כלהל׳ט שיעט אלxי בר את לסמת במשכ} שכלולים

 שיה»/ התיקון פיקר המשכן״ט מלאכת כמזי׳ זהמו׳מ העסלןיס נל כלל
 שהוא משה ויקהל בחי׳ ע״י הוא המ^ן מלאכת מחי׳ והעסקי׳ המו״מ

 ישראצ כלצפשות ולקבץ להקהל פזסק משה כסי׳ האתת שהצדיק מה .
 הנט׳מ בשעת דעתו צכזזין כ״א שנדיך כנ״ל המשכן בנץ עיקר שזה ;

לה© שיתן הצדקה ע״י פמהם ולהתח^ להתקבץ עי״ז שיזכה והעסקים
• ■' ׳־' י י ■ ■ :■ וט׳וכנ״ל - י

כ ^ ״ ע ד אסמילהשתםףםםהטס״ס ו דתיוכד יתקשר שלא נ



ה הלטת^כיה^ב א׳ח“* הלטת למוטי כ ל ו ה

•'1^

.
 ננתמזק ftp ק כמו טסהעכו׳׳סשמיההתקשרוהוההמחניותעומ

 מקתשת גהיסך הס השכי׳ס כי י ישראל נפשות והקיכוןשל מהיךד
 בחי׳ להמשיך בשביל הוא ישראל נפשות קינון פיקר כי ישראל״ קיבוץ

 שסשעי״ו כ״ש ישראל מנפשות שנמשך התורה קבלת בחי׳ נבואת חח
 •״ שם כ״ש אמת צדיקי ט׳י נעשה וה שכל העזלם חידוש לאמונת זוכין
 והקופמיס המכחש־׳ שהם הנחש אהמת ביותר נאחז בי:ם העכו״ם אבל
 ' האמונה אין וע׳כ התורה מקבלת רחוקים הם וע״כ השקר נביאי בחי׳

 להתמזק הישראלי איש צריך כוזביזת־ש״כ אמונות להם ויש אצלם ברורה
 יתרחק שלא שמהם יתקשר שלא כדי עמהס להשחתף ולב^ מהם

, < • .; הקדושוכנ״ל מהק־בון י
ל ^2 ״ ץ או ^ ^ ז  העס״ם טס להשתתןז שאשור בש*ע ומובא ו

ישמע לא הוכית לא יסTא אלקיס ושם משום . . , י
 האמונ׳הקמשה התגלות עייך כי וכ<׳* שמעה לו יתחייב שמא סיך טל

 ז״ל אתמז^ כ״ש נפי אתזנתך אודיע כ*ש פה הדיבור ע*י הוא בעזלס
 ע״פ הנ״ל בתורה שם מ״ש בחי׳ וזה • וכו׳ דם א של בפה תולה האמונה

 מ1א ומשבחין מתאי־ין שאט התאריסוהשבחים שכל חגיט־ ליום בכסא
ס׳ האמונה מתברר שעי״ז המדמה בירור נפי הס  התגאת עיקר כי ׳ ו

 יום בכל עוסקים שישראל והשבחים התארים ע׳י הוא הק׳ האמונה
 דוס־ סה יש כי ה1לסו»ת וה את ׳אבל י בסיסש ית׳ אותו ולהלל .לשבח

 tפיהxא כווביזת באמונת המאמירש של פיתם דברי שהם מהפוכוח
 יניקה להם ליסן שלא הי^אלי איש וצריך * שקר ימין וימינם שוא דובר .

 • כשאיש .,!ע״כ * כידוע ישראל מקדושת .כיכלכתסכשחיתחסלינק
 P טל מעט״ס אפילו אחרים אלקים שם שנשמע ח״ו מרם הישראלי

 .על יעבוד שלא עכו״ס עם להשתתף אשור וע״כ • מאל גדול פגם הוא
 לעדיל תמיד להשתדל צריך אליxהי איש כי • כנ׳ל פיך טל ישמע לח
 מ שבשביל העולם בזה האדם עמדת כל שזה שיכול מה בכל ה׳ שם
א xולתת xלהתה העיקר וע״נ כידוע׳ ית׳ שמו למדל כדי לעולם נ p 

 הגדזל לשמו ולהלל לסמת חמיד שעוסקים ישראל של להקיבוץהק׳
^ ית׳ שמו ונתקש נסגדל יותר שמתרבים מה וכל ו  3X בבחי׳ וץחר י
 שתxוט אלxמי וכ׳א ״ גשמיס ממתף ית׳ שמו כי * מלך הדרת עם

 יותר 56x’ נפשות שמתרכיס מה כל ע״כ י 'ית׳ הגדול בשמו נפשו
 ״ ויותר מו«־ ית׳ שמו ונתקדש נתגדל יתב׳ שמו ומגדלים שמתקבצים

 כ• שא פיהם xא העכז״ם עם ומתחבר כשמשתתף לשק• איל
 לה^חק חת צורם סא נוזביות ואחוטת אחרים אלקיס שם מזכ^ס

ש הק׳ מהקיסן  טמהס להשלותף אסור ע״נ עמהס התחברותו נ
■ -■ ־ • ־'■ ■; ■ ;וכנ״ל ־ ■ ־ - ■'

ב ״ ע ר ז  המשכן מלאכת קודם שבת שמירת על לסשר הקדם כו
 שמא שבת ני * מנןמות הנ׳ל־־ובש^יי ויקהל בס׳ כ*ש ■

 נפשת של הק׳ הקיסן להגדיל ששא המשק מעשה עיקר ני * דקוליה ׳
א •שאל דקוב״ה• שמא ששא שבת בש׳ ששא ה׳ שם להגדל בשביל ס

 בחי'שבת שהו שם כ״ש העולם חיחש אמונת סא האמונה עיקר כי •
ושת המעשה ימי בששת מוולס את שברא העולם חידוש על שמורה -

 כלל שהם החול ימי של מלאסת הל*ט כל קדושת עיקר וע״כ ׳ בשבת
קדושת שממשיק ע״י שת ע׳י קדושתם עיקר והמו״מ העסקים כל '
̂העולס אמונת ע׳׳י היינו החול ימי לששת שת •  שת ע״י שושן שדוש

ימי ששת של מלאסת הל״ט כל של והתיקק הבדור עיקר שעי״ז כדל
 צולם שנשלם שעושיןככלהדבדס המלאכות של שמאמינים סשל ^
ש שהם המעש ימי ־כששת המוחלט מאין יש יא,הש״י9 ^ כל ה׳ מ
 עשה אש מל&גש השביש במס אלקים רכל נ״ש כשבת ושת מל^ש •

שעזשין וממ^מ המלאכותזהעסקיס נל של השקין שקר ועי״ן ̂ וס׳

^ ד ל

למלאכת שבת הקדם זכדל׳ע׳נ המשק בבסי׳מלאכת שש׳ חול ביש
’ ..י• - ..׳ י\ ד׳■ ^נשנןוכג׳ל ־/ •־-־י ־ ׳ ׳ ־ !

V:י א הלכה ומתן שןזא' הלכות ■ י
כ * ח  משם טכבים שבד טס להשתתף ואשור ׳ לעסקיו ילך א
 לז יתחייב. שמא בי _ • ונו' תזכירו לא אתדם אלקים ושם .

■:־ \ J שבועהוכו׳ הטכז׳ס . , !י ̂נין א/ ס׳ט (בסי׳ רבינזז׳ל בדברי מבואר כי ה  ששורש ח׳
הוא והנפש השם הגדלת ועיקר י • בעשייות הוא מפשת ־ ־ '
 שהממזן ע׳שגמצא מאד דקדוש׳גבוה עשימת דקדוש־ט עשירות ע׳י’

 הזא ישראל ונפש ושם ונפש שם בחי׳ הוא יקראלי ממק שטא ־דקדושה
 * באמוני*. ונתת נשאת בחי׳ וזה ״ בשמיט משחף שמו בי ה׳ שם נש׳

 .אחד ושמו אחד ה׳ בחי׳ ה׳ שס בחי׳ הוא אמונה כי ׳ דייקא באמונה
 בש׳ שורש שם כי • באמונה מו״מ לעשת צריך האשנה׳ע״כ עיקר שה

 והעשיות המו״מ כי • ה׳ שם כחי׳ ששא אמונה בש׳ כתוך המז׳מ
 לס׳א ממק בי * אלקים עשה זה לעומת זה ואת • כג״ל שם בש׳ הוא
 בממון תחובים ע״ז כל כי אחרים* אלקים בכש׳שס הוא כי בהיק־ הוא

7 ז׳ל רט® ש׳ 1^0 בש׳ הוא ישראל ממת וכלל * ח״א> כ״ג (נ
 עכו׳ס ממין ינלל מ׳ל־ ה׳ שם כש' מפש בש׳שם שהוא לקדושה משן
 ׳ כדל אשים אלקים שס מזי' ממש ע*« כש׳ שהוא דס׳א ממי{ הוא

 משס מבביס עובד עס להשתתף רז״ל שאסרז מה היטב מבואר \עתה
 אלקיס ושם על עובר בודאי כי י׳ וכו׳ תזכירו לא אשים ושס,אלקיס

״ בעשרות הנפשת שרש כי • העט׳ס עם כשמשתתף וכו׳ אתרים
•• kM kft    ____m ״_   ____

ש-------- ט׳ אשים אלקיס ושם טל טו ^ j וממק נפש ט ״ ו
 ,לו ואין לו תאמר וצא ״׳ אודיס אלקיס שם מא נפש שרש שהוא

 ס משתף אש ישאל ונפש שם בחי׳ שמא ^שאל ממק טס להתחש
׳ י 'שסה ■ • ׳ ;

 בחי׳ הוא דקדוש. שבועה כי ״, שבועה 6 יתשיב שמא שארז׳ל ה1ו
וכז״ בשש תשבעו וט׳ולא ה׳ שם את תשא נ״שלא * שסה׳

 מגיע למי יודעים ואין אנשים שני שן הכחשה שש מקום בכל וע׳כ
 מניע למי האמת משרת והשטעה • שנועה בירכם משלים אז הממון
 שהוא הממק שורש בחי׳ שהוא ש שם בחי׳ היא השבועה כי * הממון
 - מאחר הממק שיך מתשדהיעב ^טעה ט״י ע״כ כדל־ שם בש׳

 א׳ בל של ממוט בודאישמח*,היטב בשש שם כי ׳ ממוק שרש שהוא •
 שמא ת׳ל חשש וע״כ • בלזס חביח של5 שס ליגע יטל אחד ואין וא׳

 ני • לודאי יתשיב״אהטט׳םשבועה״ביהואשלתאישיחאוקרוב
 דנדא ממון שהוא ממונם ט מט״מ שקר מלאים הם סכביס השבדי

 דם חש W וע״כ שקר בחי׳ שהוא ט״ז שהוא שקי מבש׳ משם נלקח ;
 טדאי שקדוע׳כ ימין וימינם שא דבר שהם אש כ״ש שקר חשדעל

 כי אחרים אלקיס שס בש׳ ששא שלהם שבועה לוהעט׳ס יחשיב
 בש׳ שמא אחרים אלקס שם מבש׳ ע׳ו מבח^ ממונם שרש משם

 ישאל מחזן כי עמו להשזחף לישאל אשר וע׳נ ׳ שלהם שקד שטעת
 ס׳ שם ט משתף אשר שמווכפש שרש בש׳ שמא דקדזשה ממון הוא

. • ■ .- ־■ ;■נדל
מ׳ס וט׳ להש׳ח אדם בני לקי־ב שוצה מי המתחיל במאמר
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ב הלכה םו׳מ ת1הדכ א׳ח הלטה לקוטי
̂ל שס1כיתיונחימותי*ד3 5נתתילס1ז£םעצפםורן . טcc כנ  רftמ

־ ;ננ״ל ונפש שס בת״ הוא שהממי[ זו הקדמה ידפכ ;י

ה כ ל ת' ב ה ת א  לבימיד ליככוס דין5 נמיה״ג שילא ל
 כיצדן לפיל מבואר כבי הה ללמוד•

 כי ״ המו״מ אל ילך ואח״כ • ט׳ חייט לקנות כד התפלה אחר ללמוד
 מניר שלא דזתר עק וגודרת בפילה סוסה מלאכה עמה שאין תורה כל
 לתת כד• הלימוד אתר מו״מ לעסות צייך כי * וט׳ לבש^ שמיס .שס

 בת׳ ר\א שמו׳מ ב&ימש רכיט כ״ש מתייגעין ימי׳ שלא לממחין נייתא
 למוחין נייחא דוק׳ לתת צדך להמופין(בםי׳צ״ה)ני נייחא שהוא שינה

 ני • כליס שבירת גורם אור רטי בחי׳ יהי׳ שלא ־כדי כשמתייגעין
̂י טיחא להם טחן ואיט כשכלו הרבה כשתשב  כלי שהוא המוח אין א׳

 לצאת ויטל לצמרי מות נתקלקל נאז * השכל אור רנב לקבל יטל השכל , '
יפול•3לכיד׳ בא בעילה־כי סוסה ט׳• pfc תורה גל בחי׳ ת1ו * משכלו

 שבירת מרם אור ואריבגי התורה־ עסק רגב לקבל יטלים הכלים אין ני
 נתקלקל נאזי י לגמר! מהבעל ואזי הצמצים מן יוצאהשכל ואזי כלים•

 ולצמצמו השכל לקבל כשינולין המוחין עיקר^ום ט לגמרי• מות נססל ׳׳
 לבחי׳ביטול כשהשנאנסתלק כי ׳ שן סופהבעילהומירת תהו • בתוט
 כשבא הקליפות נתהווה מזה אזי ״ אור ע׳יריטי הכלי שבירת מהמת

 לו טתן ואיט מאד נתייגע כשמטח בי ־ בחוש וכנראה שן וגוררת !והו ,
 הדעת הבלבול יע׳י • לגמרי ולהתקלקל להתעכר יוכל אזי טיחא שום '

 יזכיר שלא שידד המו״מ על ח׳ל שהזהיח עי״חזה שן לגרור ח׳׳ו יכול ;
̂נרת איסור כי • המו׳» אצל זה איסור נ״שבש׳׳ע לבעלה ש׳ש . ׳ ;  שם ר

 אותו רין1שק נמצא’ ש״ש בשמזכירין ט ״ זו בתי׳ ג״נ תא לצשלי: שמים ,
להובירש״תטא־ ע׳׳כאין •; נכמ״ששס החיים חי שהוא כטטל .ית׳

עעמ■5 שהשם ואף ־, התיס לקבל ומדות כלים יש שא; ותפלה בתורה !!
 יצמציס יתכליסלכל•/ כי ממתכגני״ששהאעפי׳כזהילוע־ בת! תא .
 הוא התחתונה בבתי׳ עליונת^עדיין כבת׳ לכלי שגתשב ומס • לצמצום .י

V וע״כ * לקבלו את־ וכלי צמצום לעשות וצריך כלי בלי פשוע אור בחי׳ 
כלי נטשין התיבות ששאר ותפלה בתורה כ״א לגת להזכידש׳ש אסור ‘

■ i א;י ותפלה חורה בלא לבעלה ש׳ש כשמזכירין אבל • כטל האור לקבל 
כ1 • הגר לניבוי גורם הסמן דמי בחי׳ היא ' •  ש״ש הכרס יותר חמור ע'
סופה כחי׳ לבעלה שתים שם בהי׳ וזה • ננ״ל לבעלה מברכה. לבגילה. .־
כ^ל־וע״כ'אח׳ל הכלים קלקול הייט רג״ל ביעול שגורם * הנ״ל בעילה . .

 קריאת היפך הוא י5 ;מצויה מיתה מצויה שמיס שש שרגכיח כצמקום ■
 והכלים המדות ט״י דווקא נעשה כי,זה • ימיסהנ״ל ואריכת החיים ^

מזה הואהיסך לבעלת ש״ש והזכרת • כנ׳״ל התורה ־שנעשיןע״יגמזק
 כנ״ל יתקלקלו שלא הכלים לששר כדי שהוא הש״מ בשעת וע״כ • כג״ל .

:י כנ״ל הכלים וקלקול פגם שהוא לנעלה ש״ש מהזכרת אן למהר צריך

חלבתב/ חשת וגציעת נט״יי מחלבות פדקים ראשי ־קזנת

־ י ר ק ; ומצה■ חמן מהו ̂ קרישה שיש במקום הס״א התגברות ן'
מן לקבל'לחם כדי וט׳ לבביט נשא בבתי׳ להרימן כד. נש״י .י , '

 אנחה:ובממסה מי׳ האכילה קודם חשובה לר\הד צריך ע״כ * השמים
 הלכו אז אבל • התורה קכלת שיש משוס בתראה בפור^א • תלטן לא

 ויאפו מצהכ״ש אכלו .ע״כ עליהם מ־עה רשות עדיין הין כי • במטסה ,
 האכילה :התורה עסק כסי׳ * השולחן על ללמוד ט׳:"צר?ך הבצק את
 היפך • מתים מזב^ אכלו כאלו :ואכלו שכרו לט כ״ש לימוד בתי הוא

^ן • מלכים שלחן מא השולק :החיים יךxו הורץ בן שמלכך ארן א

 בלצ</ רביעית ;מים מקוה בחי׳ חסד בחין במים הנעילה :יאכלן בעת
 . גבינ^ וכס כלי ;ההק רביעית בחי׳ • הדעת ת' ונעשה ד׳ בחי׳ • עלטת
 ׳ עש*-׳ • אקצריך המאכיל ולתיסך ליעול צריך יו7אוכלב כשאיט אפילו
 המלט^ כעד האצבשת xבע לאחוז צריך וגס המוציא בבינת תיטת

 י כ;' הדעת נשלם בכשרות אכילה ע׳י ״ מצע המסובק גדול • עשתת שרי
׳ .- (הלטתמשאנמחןהלנהג׳לאעזעלטאי׳) , ; ,

ה כ ל מעה* • העכים עם לה:»תף ואיסור * מז״מ ד ה
שע כמבואר תזניח לא אחרים אלקים ושם י - : ׳ - י

: באר׳חשי׳קגץ ־ :־
V״D מיידג כל וט׳בכזי׳ע״ןע״ש האלה הדברי׳ אחר דהי התורה  ־ י

ואורהחתד׳■ הישר אור בחי׳ שהוזסתכלותסא משם מטאו־
 וע^* • וכו׳ יידע ממרחק וגטו: יראה ושפל ה׳ רם ט ביזי׳ וזה ״ זכו'

א הדבר שתאה ר\דס ני ? וזנק גטל להייט כלי נעשה ההסתכלות  ■ הו
 נעשה ש״ז בדעתו ונחקק הדבר שרואה ההסתכלות וע״י •י גבול בלא
ט׳ גנול  ׳ ״■ הסחכלות. בתי׳ הוא הבניחון כי * הבעחון מעצת בתי׳ וזה • ו
 ההשסער; כי והפרנסה־ ה»£ע ממשיך וש״ז • ישיח אליך כל שני בחי׳

^ יותvלר זיטל ״■ וזמן גטל בלא שהוא אך תמיד מלמעלה יורדת ד ה  ש
 בת«׳< שמא הבעחון ע״י איל ״. שטס נמה לאחר לו יבא ענשמ שצריך

 שתעא וזמן גבול דהיינו לההשפעהבל* ששה ש״ז ״ להש״י הכזתכלות
ך כל שני vתר י שצדך בעת ההשפעה p להס טתן ואתה ישבתי ^י fi 

̂ש״י בכעחון ההסתכלות ע״י ני * 1בעת ;אכלם ך כל עיני מזי׳ ״ ל־  . אלי
^ דר\ ^ דיקא בעתו • בעתו אט^ את להם טתן ואתה עי״ז • .'*שבת  י

 piD-iprn בחי׳מעלת כג׳׳ל־וזה כלי ההסתנלוחששה תמזני בחי׳גטל
̂  כראוי׳ והעבודה השרה עסק שיהי׳ הנק גבול שש־ס ^דידךם!'כי,הם

 וכ«׳ נפשי צמאת המע״ה למי התפלל 0ל;1;» * וטנק בגטל ערט 'לפי’
כבתי/ העבודה שתהי׳ דיקא ואראה ד, אלקיפ, סד vואראר אנא מאי1
 1א»רי׳ האה (כי • היטב זה כל ע׳ש הנק וגבול בבתי'כלי לטיגז ראי׳ ״

^ ׳ מלשקל»בריס היא מאת :שהתודה סי ע א
̂ כי ״ כסלאיס וחידושים הקדשת שם גס ימצא בה ומעיין המדקדק :
> : מאד) וטרא עמוק ז״ל רביט מפי שיצא. ודיבור דיבור . ן ;

K ה 1 ״ לה»»י- כשטל הוא הש״מ עיקר כי • באמונה ש״מ וצחי׳ ח
ת- , ו א ר ה ח נ ׳ י ת •י נמש- ית׳שתהי׳ השגחתו שטאבחי׳ כ

^ ואורהשזרשע׳ד? אנרהי^ שהיאבחי׳ ראיה. .־עליטבשלישתבבתי׳
 ״ איד. ומתן המשא כל כי ״ כנ״ל ובזמן בעת שתבח להשפע כלי נעשה י

S טת שזה 'זה שם זה ומחנים שטשאיס אדם בני שני ע״י נ״א ־׳עמר b 
ק או מענת ק חליפו לו טחן וחבית סלוני ח ^ נעשה וש״ז ״ אחר ח ח  ב

 - הישד״ בחי׳אור שזה לחבית ־שסש ממשיך כ״א החוזר־ני ואור היש אור
׳' בש׳ שזט החוזר אור בהי׳ שזהו ממט ומקבל. חיזר הוא ואח״כ’.
^נ באמת ע״כ ־. כנ״ל וזמן בגבול ההשפעה נמשכת דייקא שעי״ז . ׳ עי
̂יהסתכלות שיטא בעשן ע״י רק הוא הפרנסה שסע המשכת ׳ ^/ בחי  , * ב

׳ ׳ נמששת שתהי׳ וזמן גבול כלי.דהייט ששה שעי״ז החוזר ואור הישר אור̂ 
 ■ ׳ ומד- • וכנ״ל ובזמט בעהו הט־נכוה לן שתבא וזמן גבול בבחי׳ ההשפעה '

ט V4 בשביל רק ג״כ מא וש״מ עסק איזה לעשות שצריכין  להמשיך נ
̂ור הישר בחי׳אור הראות בחי׳כח ^ כדי כנ״ל• הש״מ ע״י החוזר ו ־ בעי

 ^;אן־ש פרנסה ליסן יכול הש״י כודאי ט כג״ל* ובזמן בגבול השסע היא .
ס בלי  - ילא וממערב כ״שכילאמשצא ומתן משא שוס בלי סיבה ט

 ארבעיש אמתיט את שכלכל וכש • וכו׳ שופע אלקיס כי הי־יס :ממדבר
 ,, אין^ עתה ששיכין מה רק • חשת נא דבר וכל המן ע״י במדבר שנה .
אין בבש׳ שיהי׳ נ״כ חזק בעשן לט שאין מחמת רק זה ומו״מ עכזק ; ר
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ה הלכות<םו׳מ א״ח הלכות ילקוטי ד הלכ

I

, '1׳ , .
ע * מ5«  ה' לישועת תמיד צופות עיניהם שיהי׳ »כים אינס שרוי מיי

 שעיץ החוזר ואור עי״זבתי׳אורהישר לכדככעחקחזרןעדשימשיט
 אדם כל שלאו ומחמת • כנ״ל וממנו במועדו וזמן בנטל השפע גמשכת

 המו״מ של הכיונה ועירך ומו׳מי עסקים צריכים ע״כ • עתה לזה זוכה
 שהוא החוזר ואור הישר אורי בחי׳ המו״מ ע״י ליזמשיך הנ^י בחי׳ הוא

 להאמין דייקא באמונה מו״מ לעשות הבעחון־וע״כצריכין בחי׳ בעצמו
̂׳ א הפרנס̂ר שכל בר  עיקר לכד־ט להש״י עיניו ולכווין ית׳ מאתו רק ס

 בשביל כ״א בא לא המו׳מ עיקר כל וגס • כרל עי׳׳ז רק הוא הפרנסה ,
 בעתו השסע שתבא כדי יזמן גבול דהייט כלי לההשפעה לעשות כדי זה

 וע׳׳י • כנ׳ל וט׳ וזמן גבול בלא שהוא רק תמיד יורדת השפע כי • כנ׳ל
 כלי נעשה עי״ז החוזר ואור הישר אור בחי׳ שהוא בבעחץ הסתכלות

 המשא בחי׳ בעצמו שזהו י כנ״ל במועדו השפע שסבא וזמן גבול שהיא
 באמת וע׳כ ככ׳׳לי החוזר ואור הישר אור בחי׳ חליפין בחי׳ שהוא ומתן

 טרדם עיל במתר ממט סורק הוא לתשיי׳ת ביותר חזק שכטחונו מי כל
 שום צריכין שאין עד כך כל חזק בטחון להם שיש צדיקים שיש טד המו״מ

 כשבטחוט כי • סיינסה בשביל כלל ונכזיעה עובדא שוס ולא זמו״מ עסק
 ע׳י וזמן גבול דהיינו י להשפע כלי עישה הוא אזי בהש׳י ביוחר חזק

 וכנ׳ל' החוזר ואור הישר אור ביד׳ הראות כח בתי׳ שהוא לבד הבעחק
 ע״כ • השלימות בתכלית הבעחק חליטת מחמיי! רק הוא המו״מ ועיקר
 כת בחי׳ שהוא * המו״מ ע״י השפע לקבל הכלי לתזק כדי מי*מ צריכק

 במו*מ שעוסק מי אפילו כנ״ל-אכל החוזר ואור הישר אור בתי׳ הראות
 מעל לא להש״י והסתכלות בעתין בלא p תבטהין הוא העיקר אעפי״כ

i שאק מהמת רק ית׳ מלנמיו י׳^טד העושר ט * שבעולם המוי׳מ כל 
 ומולג עסק שלאיזה בבעחקלבד^שוסעשים לודעתלהתתזק

 ואזממש^הפרנכזה - ביותר חזק בעחוט שאז מו״מ צריך הוא וע״ב
:כטל וכו׳ וזמן גמל שהוא כא שעושה ע׳׳י  ה׳* דבר ראו אתם הדור * ליט־אל ירמיה שאמר מה בהי׳ יבווהו

 להס שהוציא מכאן * ראו אלא נאמר לא שמעו ודרז״ל
 ישראל כי נט" אטחיכס נתסרנסו במה ראו להם ואמר וכו־ המן צנצנת

 עשיה טס בלי להס טרד המן בט׳ שזט לבד בטחון ע׳׳י נזוס במדבר
 דעה דור ומרו הדעת שהוא משה בזכות הי׳ והכל * כלל ומו״מ ועשק

 תכלaלר דעתם עיני מכמק שטו עד כ״כ גדול דעת בהם שהמטך
 * ביומו תם דבר שנה ארבעים המן להם שירד עד לבד להש״י בבעחק

 השמים מן לחם לכם ממעיר המי כ״ש * במן הנאמר הנסיק בחי׳ וזהו
 ולא רום יום בכל בבטחק יתחזק אם הנסיין עיקר כי ונו׳* אנסנו למען
 לאמרמהכעשה פרנסם בשביל לדאוג אחתן מחשבה ויהרהרו יחשבו

 להם שהש׳ייסן ויום מם בכל כבטחון יתחזקו רק מחר המן ירד לא אם
 המך של הגסיון טירך הי׳ שזה בסרשה שם וכמובן בעתו* אכלם בודאי
 - בהם נמצאו באמת וט״ב * בקר ממטטד מחר אל איש נצטוו ט״כ אשי*

 המן ידידת עיקר כי ״ מסה עליהם ויקצוף * ממס הותירו אשר אנשים '
 לבד. שעי־׳ז הסתכלות בחי׳ שזהו :לבד בה^י לבטוח בטטן ע׳י הוא

 וכן - לבד השמים מן ticb ־נסה2ה ידדה שט̂י להשפע המן נטל טושין
 - ימים כמה על אחד בפטם ולא מס המןבכל להם ירד זה שבשביל ארז״ל

 וכנ״ל• חזק בטחון שייזי׳להס כיי כי׳ל למרום*הייט טיניהם שיחלו כדי
 לבד כבטחון ויחהזקו בתורה טעסקו כשרצה ירמיהו להם שאמר וזהו

 המן שדד כמו טסק שוס כלי לבד השמים ק הפרנסה להם שתבא טד ■
 שהודיגג היינו • דיקא ראו • ה׳ דבר ראו להם אמר ט״כ • לאטתיט

ח ע״י היא הפרעה המשכת שטיקר להם  בתי׳ שטא לבד הראות נ
 לרימשץ יכול הוא לבד להש״י רק בבטחק מסתכל שהאדם שעי״י בטטך

הפרנסה שתבאלו רק גלל ועסק סיבה שום וממט במועדו פרנסה ־

I י

 - ;כנ׳ל בטחי} רקע׳י שהי' ממש המן ירידת כמו השמים מן .

מ יג ״ מו ש א. צ מ אורהישד הוארקלהמשיך ישראל. של באמונה נ
עיקר כי בטחון בט׳ טהו כלי נעשה שעי״ז החוזר* ואור , ,

 אסור וע״כ ■ ־ כנ״ל הבטחין ט״י ׳ הגעשית הכלי לחזק רק הוא המו״נג
 כי *’ תזכירו לא אחרים אלקיס וזה משוס טכניס עובדי טס להשתחף

 הראות כח ע׳י נעשה זה * המן בגבול השפע שתרד דתייט הכלי עיקר
 החוזר ואור הישר אור בחי' ועיקר • החוזר ואור. הישר אור בחי׳ שהוא .

 דבר לאיזה הראות כשמטינין.ומצמצמין רק הוא הראות כח ע׳׳י מעשה
ל בהחו׳ מזה עליו(וכמבואר שמסתכלין  אל בועז ויאמר ובהתי׳ ׳ מ׳

 י״ג בסי׳ מהשגחה דמדבר העם אשרי ובהתו׳ ע״ש) ס״ה (בסי׳ חת
 דהיינו הדעת• לתוך הדבר ליקח דבר לראות יטלין שאין והכלל ־ ע״ש)
 עליו ובא הדבר לאותו מכוון מלן הראיס כשנח אס כי כדעתי לציירו

 • בעיניו הדבר זנצטייר כאהvהר ע׳י לעיניו לזות הר חוזר שאז בהכאה
 שנמשך החוזר ואור הישר אור כח בחי׳ בעצמו הדכר־וזמ את רואה ואז
 עס להשתתף אסיר ועי־כ • מ״ל בהתו׳ וגממאר. הראות כת עי׳י

 שמאמינים מחמת • הקדושה דרך יורדת ישראל של השפע כי ״ סעט׳ס
 כי ית׳' מאתו והפרנסה השפע כל כי ויודעים • לבד בו ובטוחים בהש״י

 יושב והוא * שטעולס עלכלדבר מ־עיית בהשגחה ית'משגיח הוא
 נש בר דאיחדכק וכמה * כינים ביצי ועד ראמים מקרט ומפרנס ומכלכל
 מאמינים שאנו כמו דקייס * מלעילא עמי׳ מתנהגין הכי לתתא

 עליע משגיח ית׳ הוא כן כמו • לבד השי׳י בהשגחת באה שהפרנסה
ותט עליט בהכאה שבא. הנ״ל הראות כת בבתי׳ שלימה בהשגת*
 וע״נ ע׳׳ש* וכו׳ השגחה העם אשרי בהתו' וכמבואר * בעירו מטייריס

ת  • ס מ עיקה להקליפות ואין * לבד מאתו עלינו והשפע הסרנשה ^
 בשלימות־ הש״י בהשגחת מאמירס והרשעי׳הטפרי׳אינס העכו״ם אבל

 הצמצום ע״י שגעשה אורהחוור, הואבבחי׳ שלהם 1ועיק־הכפירר
 שתוזר עד שצריכין להמקום ובצמצום בניוון והראות הדעת ענכתנין
 בהכאה בא ואיט הצד מן נתפזר כשהראות אבל • כנ׳ל לעיכת בהנחה
ל הדבר את חאה אים אז לראות שחצה להדבי*  באמונת כן וכמו י מ׳

 מצמצמין שאין הוא והכוסריס העכר״ס של הפגם עירך בהש״י הבטחק
• הש״י במציאת מאמינים ככולם רובם באמת ני להש׳׳י דעתם עיני

̂השגתה הוא שלהם הכפיחת עיקר אבל .  אומרים כי • הפרטיות בר
 שהש״י בדעת לצייר שא׳׳א עד כי׳ב וסגב ומחמם ונעלה גדול שהש״י
 כילה התורה בכל מפריס ועי״ז * פרטיות בהשגחה העולם בזה ישגיח
 מטך כי ״ חצץ פייס דמלא צפומייהו עפרא באמת אבל * בזת התלוי׳

ע מטעים הם כי • אמחי מדעת לבס  ומגביהים מגדילים הם כאלו ^
 טולם טל שישגיח ראי אין חץ ית׳ חממזתו שלרוב ית׳שאומרים כבודו
 ית' גחלתו להשיג רוצים הם ני * משמחם רוחם *ותיפח הזה השפל
 כי * ורוממותו גדולתו עינך זהו אדרבא כי יח׳* הנהגותיו דרכי וליסין
 ונשא רם אמר כה כי ה׳ש • עטותטתו מוצא אתה שס גדולתו במקום

 • וכו׳ חח ושפל דכא ואת אשכק וקדוש מרום שמו וקדוש עד שונן
 א'כ * האדם דטת הבנת כפי רק הש׳׳י גדלות הי׳ אם בי • וכו׳ 'לITכ

 אכל * וגבול קץ לו יש ודם בשר האדם דעת ס י לגדולתו קץ הי׳ ח״ו
 דרכי גבהו כן מאק שמים גבהו כי וכ״ש מדעתיט• מרומם דעתו באמת

 גדולתו זהו אדרבא באנגת וע׳׳ב ממחשמתיכס ומחשבותי- מדרכיכם
 עד * האדם לעת מתפיסת למעלי: ונשגב מרומם שהוא ית׳ ורוממותו

 דבר כל על סרטיית בהשגחה משגי.ח הוא ורוממותו גדולתו שלרוב
 ואעפ׳ישא״אלט * וחאות צופות כ׳ עיני מקה בכל כ״ש .שנעולם

 לב־ באמונה בזה ומאמינים דעתיס מסלקין אט ״ בדעתיט זאת להבין .
ט כי י



ד הרכה כו״ם הרכות א״ח הרכות דקוטי
 להבין שא״א ולהשכיל להבין הדעת לצמצם הדעת שלימות עיקר זה כי

 אבותינו לנו שמסרו כמו לבד האמונה על ולסמוך יח׳ ומהנותיו דרכיו
 השלימה־ועליהם אמוני להשיג וזכו לגמרי גופם את הקדושי׳אםרשברו

 אמונה להס שיש שישראל ס■גמצאvבדרכיר ולילך לסמיך צריכים לבדאע
 ואור הישר אור בחי' שהוא הראות כח בחי׳ זהו בהש״י שלם ובמתון
 להש״ישמאמיני׳במציאותו ביושר הולך דעחס עיני שאור דהייט החוזר*

 הגדלת ע׳י אבל • תכלית ואין א׳*ס עד ית׳ וברוממותו בגדולתו ית׳
 ועי״ז • מהגבול שיצא עד ח״ו להתפזר הדעת יכול הי' י הזה הדעת
 דרכי ולהשיג להבין רוציס ח׳ו הי׳ אס דהייט * לגמרי הדעת יתבטל
 גדולות ולכפירות טזביות לדעות לבא יכולים שהי׳ * דעתם לפי גדולתו

 ומכווני׳ דעתם מצמצמים הם קדש טס ישראל אבל העכו׳ם* כמו ה׳ו
 הש׳י מגדולת שלימה באמונה שיודעים לבד להש׳י גדול בכיוון דעתם

 רוחניו׳שבנל מיני מכל מאד מאד ונשגב מרומם שמא ר\ורא ורוממותו
 יתב׳ הוא ואעפי״כ * הזה השפל העולם מגשמיות ומכ״ש ■ העולמות

 • הזה הגשמי השפל העולם כל על פרטיות בהשגחה משגיח בעצמו
 מכוונין שאנו ומחמת • כינים ביצי עד ראמים ומכלכל,מרךני ומפרגש
הצדיקים אבותינו לט מסרו xא בדע הזאת הקדושה לאמוני: דעתיט

 בחי׳ שהוא הסתכלות בבחי' בעצמו ית׳ אליו לעתיט עיני מגיעים עי״ז
 בכיוון הדבר אותו עד שמגיע ע׳י שנעשה * החוזר ואור הישר אור

 שאט עד אמינה בדרך גדיל בצמצום דעחיט מכוונין אנו גס כי בצמצום*
 שאט כמו כי • בשלימות עליט ית השגחתו וממשיכין ית׳ אליו מגיעין

 השגחתו באמת נמשך כן כמו • בשלימות בפרטייח בהשגחתו מאמינין
 הכאת בכחי׳ וביושר בכיוון הבאה ראית בבחי׳ דהייט עלינו כשלימות

 בכל חלילה חוזר כן וכמו * ושיא רצוא ככחי׳ בעיניו נצטיירין שאט עד
 טוב יב ונמשך ועטס גדול כאור פעם בכל השפע נתחדש ועי״ז * סעס

• ישראל לבית ־ , ■ • ־ ־ - :
ד  כסילות מחמת בהשגחחו שטפרים הטפרים כו״ם1מ אבל ,

על בעצנט מלהשגיח מרימם שמאית׳ שאומרים דעתם ,
 הדורות של זרות העמדת שלהם־וכל הכסירות כל נמשכין ומזה כעולם .
 למערכת המהגה מסר הש״י שיףו בשעיתם אומדס כי הרןודמין• .

שא׳א אמרו כי אדם* ידי מעשה ואבן עץ לעבוד עי״ז שבאו עד השמים
 העבודת כל כלל שהוא גשמיית המונה עבודת ע׳׳י כ״א להמשיךהשפע ■

 הקודמין הדורות של טעותם הי׳סיבת שזה בספרים כמובן שלהם זרות
 מא ככל הללו* שבדורות הכופרים של הטעות כל כן וכמו * ט״ז שעבדו

 להבין דעתם ומצמצמין מטוניס שאינם מחמת כאלה טעותים ע״י
 יטליס אין ית׳*ועי״ז והנהגותיו ית׳ גדולתו דרכי להבין שא׳א ולהשכיל

 ״ מרחיק דבר לראות שרוצה האדם כמו ית׳ אליו דעתם בעיני להגיע
^  שעי״ז הצד מן מסתכל רק הדבר לאותו עיניו ומצמנם מכווין איט א

 כן כמו • לעיניו הדבר אותו. ולהביא לראות יטל ואיט ^אות מתפזר
 גדולתו בהשגת להסתכל שרוצים הרעה דעתם טעיות בענין ממש הוא
הצד מן מסתכלים רק לבד ית׳ אליו לי:ביט דעתם מטוניס ואינם ית'

 להמשיך חוזרים ואינם • הגבול מן שיוצאין עד הרעה חקיחתם בדרכי י
 שאין ית׳מחמת אליו להגיע יטליס שאינם מחמת יתיעליהם השגחתו •

 לבד אמונה כ״אע״י יח' להשיגו א׳׳א הדעת ניע״י אמונת "להם
י ' :וכרל מקימות בכמה וכמבואר . \
כ ‘*״ ע״  משגיח ואין * שלימה השגחה עליהם ממשיך אין הש״י גס ר
• V: העם כמיוארבהתו׳אמ־י הראות כ״אבבחי׳חצי עליהם 

• עליהם שמגיע קודם ההשגחה שפע מתפזרת שכביכול *.דהייט
עמל אל הבט ני * הכאה בבחי׳ והשפע הרישגחה עליהם מגיע אין ני

בהשגחתו להאמין אליו דעתם מסורס אינם שהס כמו כי • תוכל לא ■

 שכאמרן ואטס״י * מדה כעד מדה להם מודד יח' הוא כן נמו * ית׳
בל ־ לבד בהשגחתו יחי ממנו הכל עט״ס של פריסחס כל גם לאמתו  א

 והקליפות השדים דרך וניזונים להחיצונים שלהם השפע מוסר ית' הוא
 ן מצמצמי שאין מחמת זה שכל אור מריבוי שנעשו ^יס משבירת שנתהוו
 שאומריס כליס שבירת שגורם אור ריבוי בבתי׳ טא ודעתם * דעתם

 בעצמו שזט הטולס מזה ח׳ו רחוק ית׳ הוא וגדולתו רוממותו שמחמת
 ■ שרוצים הדעת הריבוי שמחמת • כלים שב־רח שגורם אור ריבוי בחי׳

 בהשגהתו עדשכופרים לגמרי ונפלו נחלקו ית׳ גדולתו רוממוח להשיג
 . גבול בלי אור ריסי בבחי׳ עליהם משגיח הש׳י גס זה ומחמח • ית׳

 ׳ בהכאה עליהם השפע ומצמצם מכווין ואיט * כלים שבירת בבחי' הייצו
 ׳ לחיצוכיס יורדת השפעתם כל עי׳ז אשר בזוה״ק נ׳ש כתפי׳ בתר כ״א

 מקבלי׳פרנסתס• הס כלים*ומשס משבירת אור מריבוי שנתטו וקליפות
 טיזרים אלהים ושם משוס העט׳ס עם להשתתף לישראל, אסור וע׳כ

 - השימאה דרך יורדת כי ז טמאה הוא העכו״ס השפעת ט • תזכירו לא
 'vXi בחי׳ שזהו בשלימוח בהשגחתו מאמינים שאינם מחמס והס׳א
 אלהיס ע״זבחי׳ בהי׳ הם כבעולם הכפירות כל כי • אחרים אלהים
 אחריס^צא אלהיס ושם משום עמהם.טובר המשתחף וע׳׳כ • אחרים
ם הס כי • תזכירו סי  ׳ ועוצס כחם ואומרים השלימה בהשגחתו ט
 .אחרים אלהיס שס בהי', ע׳ז בחי׳ הוהשזט החיל את להם עושה

 אנו כי * הריחוק בחכלית ימדרכיהס מהם להחרהק צדביס אנו
ד היא שעושין המו׳מ וכל * לבד כהשגחה הוא שכלפרנסתיט להאמין  ר

 השפע^ ל3לק הכלי לעטת כדי החוזר וחור הישר אור כחי׳ להמשיך כדי
 שהוא והכעחון האמונה הוא העיקר הטיקדרק המרמ אין אצלינו וע׳כ
 ־ ה׳ שס בחי׳ הוא זה שכל יח׳ בהשגחתו להאמין ה׳ אל הסתכלות בחי׳

 המ־כןי«מ בהשגחתו להאמין דטתיט מצמצמין שאט מה כי ״ וכנ״ל
 .ה׳ שס בחי' הוא הצמצום זה * מאד מאד ומטשא מרומם שמא אע״ס

״ העט״ס אבל • כימע צמצום בחי׳ מלטת בחי׳ הוא שס כי פרי  הנו
 אלהיס שס בחי׳ זהו וכפירות לע״ז עי״ז ובאים הפרמיית בהשגחתו
 *לא אלקיסאחרים ושם משוס עובר טמהםמשתחףvר ע*כ אחרים*

. ׳ * •וכנ׳ל תזכירו ‘ -
H'י t העומר ספירת בחי׳ שעורים׳ עומר בחי׳ * ^ ד ל די  כ

י* ״ בשסעוח התורה קבלת בחי׳ וזה * ובזמן כגמל השפע
 ’במ״ו/^ כ׳ש בראשית בחי׳ טנח־׳א בחי׳ הראות כת בחי׳ הוא התורה

 ״ כח העיני׳שהוא את לתקן כדי בשבועות הלילה נעורי׳כל וע״כ
 r אצלם שנכרת להכרית אחריתם יהי בחי׳ שהוא מנית כיצולין ובזה

 י ^ ובכיווז ביושר העינים אור מטוניס שאין מהמת הישר מאור החוזר
ב תם שמר בבחי׳ הי א ? זה ובשביל * שלום לאיש אחרית ט וי  I ג

 ומכל סדרא מכל והאחרית הראשיח אומרים כשנעורים שבועות
סד. קשה והגמר קשית* התחלת כל מו־אשיתו־כי דבר אחרית טוב כי  כיו

^;; במצוה והמתחיל שגימרה* מי טל אלא נקראת המטה אין וע״כ  אימ
״ הגמר על אותו לחזק צרינין ט גמור* לו לומר צריכים כי גמור לו ן י  ב
ם אדם בכל וכן * אלxי בכלליות ההו * ביותר קשה הגמר ט  ככללי

 טל ירח מחלוקת בחי׳ הה עבודה* ובכל מצוה בכל ובהטיות עמדתו
 חלד מא!צל* אוכלין זה ילxוב וט׳* חכלח שכולן טליתות שהלבישן משה

שבח’ בתלי רוחצת מים אפיקי טל כיונים עיניו בכחי׳ בבקר בשבועות  י
חי; תה * שלימה השגתי; בחי׳ דהייט עולם של מלואה על מלאת טל  ב

״ בחלש גדי תבשל לא אלקיך ה׳ בית תביא אדמתך ביכורי ראשיח מו א
 יקטרגו שלא המלאטס את הש־״ח שדחה מה שטייר שמו:א :

•^^ר^^דחיה^של^* התורה להם שיתן שאמרו לי^אל התורה זינת
 חה

נתינת
אצל ̂׳י" מצית יך על הי׳



לוד הלכה, מרט הלכות א׳ח הרכות ליקוטי
 בבשר לבשל אסור כי ‘ גדול חידוש הוא בב״ח אימר כי • אבינו אכרהם ־

ד אפילו  הו.די1 • מתנה חיותו וכל ממנה וניזון ממנה שיונק אמו בחלב ג
 לחברם אסור ואעפי״כ מיתרת בעצמה והחלב • באכילה מותר בעצמו

 עיקר תלוי שבזה ית׳ הנהגותיו דרכי להשיג שא״א מורה ז̂ר שכל יחד
התורה קבלת

 למעלה להמלי?הו כד לאחד בד׳ להאריך רז״ל אותנו צוו ע״כ • כנ׳ל
 הנהגת ומייחדן כשמקשרין שרשהיחוד סיד עיקר זהו כי וכו׳• ולמסה

 בעצמו ומושל ומנהיג מלך ית׳ שהוא שמאמיני׳ ית׳ אליו העולמות כל
̂! נקודה ועל ־ כולם העולמות בכל ומכ״ש הזה הגשמי העולם בכל  ז;

כתבי כל של הכוונות סודות וכל * והמצוות החורי: כוונת כל סובב סובב
 הוא המצוות כל כמנת ששורש הספרים בכל מבואר כי וזוה״ק* הארידל ואס ־ פרקים יאשי כ׳׳׳א מהם נכתב לא * ו׳ מאות האלה הדברים (כל

שבקדוש׳ ודבר מצוה כל קודם לומר קוב׳הושכינתי׳־וכתושנוהגין לייחד ■ :קצת) יתבארו עמדי ה׳ יהי׳
ר ז י ו ן ח נ  קוב׳ה יחוד סוד עיקר כי * וכאהייטכנ״ל ושכינתי׳ קוב/ה יחוד לשם באמונת תלוי׳ התורה קבלת עיקר כי * קצת לבאר ו

מצמצם שהש״י מה והמלכות ההנהגה בהי׳ כי זאת־ בתי׳ הוא ושכינתי׳ ועונש שכר ועבירה מצוה שייך שאז • פי־עית ההשגחי: . .
 בחי׳ מלכות נקראת הבחי׳ זאת * העולם ולהנהיג להשגיח כדי עצמו כתורה בוחר ית׳ והוא * עיניו מנגד נכתר ואין ממנו נעלם דבר אין כי

 הוא ית׳ ממט מלכותו הנהגת ומפריד בהשגחה ח״ו שכופר ומי • שכינה אבל • גשמיים מדברים הגשמי העולם בזה הנעשין מעשיות ובמצוה
 לה׳ כי מאמינים שאנו סא הקדושה אמונתיט ועיקר אלוף מפריד נרגן ומובן ידוע הדבר וזה כולה• התורה בכל כו^ הוא f ח בהשגתה הכופר

ומיוחד מקזשר מלכות בחי׳ שהוא העולם שהנהגת היינו • המלכות התחלת ש^א בראשית בחי׳ עיניס בחי׳ הוא התורה כל וע״כ * לכל
בהשגחתו הכל ומנהיג העולם בכל ומושל שליש מלך לבדו הוא כי אליו עירן כי • עין ובה דעינא גווגין תלת שהם בת תמן ראשי חמן ההורה ■

 כי * ומצוה מצוה כל ע׳י ממשיכין אט הזאת הקדושה ואמוני: • לבד שאט דהייט והשגחה ראיה בחי׳ עינים בחי' הוא החורה כלליות
 אמונה* מצוותך כל כ׳ש התור׳כולה כל יסוד הוא הזאת הקדושה אמונה • ומשגיח ורואה ומניע צופה ית׳ שהוא בפרטיות בהשגחתו מאמינים י

 עיקר כי וכו״ ושכינתי׳ קיב״ה יהוד לשם מצוה כל קודם אומרים וע״כ יושבי כל על השגיח שבתו ממכון כ״ש בפרט ודבר דבר כל על תמיד
 הזאת אמונה עליט להמשיך כדי ועבודתונו מצוותיט בכל כוונחיט דעתינו עיני מכוונין אט ית׳ בהשגחתו מאמינים שאנו ועי״ז ״ הארץ
 ית׳ אליו המלכות הנהגת ולקשר ליחד ושכינתי׳ קוב׳ה יחוד שהואבחי׳ היושבי עיני את כשאתי אליך ה׳־בסי׳ אל תמיד עיני בבתי׳ תמיד אליו

לבדכנ״ל: , מאד מאד ומנושא ומרומם בשמים יושב יה׳ שמא אעס׳׳י כי בשמים•
ר ט דבר כל על הרטייח בהשגחה משגיח בעצמו יה׳ הוא אעפי׳׳כ • מאתנו י ה ז נדי קצוות הו׳ בכל אוהו שמניפין העומר הנפת בחי׳ ■ ו

הי' וע״כ * ננ״ל רוחות יבד׳ ולמכיה למעלה להמליכהו וב״ש • בו אשר וכל הגשמי עולם של המרכז נקודת הכליח עד שבעולם
 ׳ ע׳׳י כ״א בדעת• זאת להבין א״א כי בהמה מאכל שהס השעורים מן בא וזהו ־ ובארץ בשמים לראות המשהילי לשבח המגביהי אלקיט כה׳ מי

̂שגחה בעלמא כפירה אתה וכופר הפוגם כי ההורה• כלליות עירן  אדע ולא בער ואני בבתי׳ • לגמרי דעתו לסלק שצריכין * לבד אמונה בהר
 משגיח די-שהש׳׳י שלא לרמז בהמה מאכל הי׳ גם ־ עמך הייתי בהמות האפיקוריס הוא והוא מןהדח ויוצא החור׳כולה בכל כופר סא ספרעיית ״

א בהמות אפילו גם עת־אף בכל ולפרנסס להחיותם אדם כני על לכל ומומי ממשומד גרוע שהוא דל רבותינו דברי בכל המוזכר והכופר  ית׳ ס
לחמה לבהמה נותן כ״ש * לבד הפרטיות בהשגחתו מפרנס בעצמו ג׳כ :לבארו צריכין שאין פשוט דבר וזה • sנולר התורה

לר^מין הקדושה האמונה יסוד עיקר זהו כי * יקראו אשר עורב לבני קבלת קודם שבתות שבע העומר ספירת סכרין זה ח
 אפי׳הכהמות ומכלכל ומחי׳ומפרנם סרטיית בהשגחה יח׳משגיח שהוא העומר הנפת החורה־כי לקבלח הכנה החור׳שהוא

 שעורי׳ע״ס של המנחה זאת נקראח וע״כ כניס' ביצי עד ראמים מרןני יסד שסא הסיטייח השגתו אמונת עי״ז להמשיך בשביל הוא פעורים
 שסא האיפה עשירית הי׳ טלם המנחות שכל אעפ״י • דייקא עומר קצוות־ השבה בכל אותו מניפין הי׳ זה ובשביל ־ כנ׳ל כולה התורה כל
 כמבואר עוצגר בשם עיקרה נקראת המנחה זאת אטפי׳כ עומר־ שיטור למי ומוריד מטלה * שלו הטולס רוחות שד׳ למי ומביא מוליך הי׳ כי

 אמונת להמשיך כדי הוא זאת מנחה עיקר כי ־ רדל ובדברי בחורה דעת למען והנהגחולהש״י העולם כל לקשר כדי שלו והארץ שהשמים
 ההשגחה אמונת וע׳׳י • ככ׳ל התורה יסד שהוא בעולם ית׳ השגחתו בהשגחה חמיד משגיח ית׳ הוא כי אליו* מקושר הכל כי הארץ־ עמי כל

 לשון עומר בשם נקראת וע״כ כנ׳ל• וכו׳ להשפע וזמן וגבול כלי נעשה באחד לכווין שצריכין ק״ש כוונת סוד שזהו הבריא׳ פרטי כל על ברעיית
̂מליכיהו כד  החמת להמשיך שנזכה דהייט הכלי דהייט המדה הוא הטירן מדה־ני שלימה באמוג שנדע היינו רוהוח־ ובד׳ ולמטה למעלה לר

 שזה ־ וט׳ אור ריבוי בבתי׳ תהי׳ שלא וזק בגבול במדה והשפע וההנהגה והמלכות משלה* בכל ומלכותו ־ האיץ כל על מלך יח׳ שהוא ־
עולס של אפילו ב^׳ שהוא ההשגחה אמונת ממשיכין שעי׳ז שעורים העומר הנפח ע׳י המלוכה לה׳ כי בעצמו ית' ידו על הוא הזה הגשמי ̂י

כנ״ל־ העירן שזס וזמן בגבול ומלה כלי בבתי׳ השפע נמשך שעי׳ז ראי׳ ובכתבי בזוה״ק המבואר כפי סוד ע׳פ ק״ש כווטת סוד בטצנט וזהו • וט׳
 והשפע החיות להמשיך כדי שבתות שבט לספור מתחילין אח׳כ וע״כ מלטח בחי׳ ולייחד לקשר ק״ש טוטת שעיין שם שמבואר ז״ל האר׳י ,׳

 נתסה שעי׳ז והמדה הכלי בחי׳ מחקק העומד ע״י כי • הזמן להוך .שזס העולם שהנהגת שלימה באמונה שנדע ־ כנ׳ל הייט ט״ש להקב״ה
 העולם קיום ועיקי זמן• הי׳ לא וכלים מדות הי׳ שלא זק כל כי סמן־ ההנהגה זאת העולם ומנהיג ושליט ומושל מלך שהוא מלכות. בחי׳

 שעי״ז וכלים מדוח בחי לתוך ולשפע החיות שממשיכין ע׳י הוא יח׳ לבלו הוא כי אלקיס־ אין ומגלטדו לבח ית׳ אליו ומיוחדח מקושרת
 ספירת •וע׳נ שצריכין בעת וזק בגבול השפע יורד וטי״ז ־ סמן נחהוה מדעתו ומבין חכם שהוא למי שבאמת נמצא העולם• בכל ומושל מנהיג

 ההור׳חלד קבלת עירן כי בשבועות התורה לקבלת הכנה הוא העומר הפשטיוס לכוונה ^זד למקים שביס כולם זהזוה״ק הארין״ל כווני! כל
למעל׳ הוא בהש״י שאעפ׳י ית׳שמאמינץ בהשגחתו שמאמינין ט׳י vבזר אבל • וכו׳ ולמעה ימעלה להמליכהו באחד דמכווניס • ישראל כלל של

 ומחיה משגיח ית׳בעצמו הוא אעפי״כ מהזמן למעלה והכלים מהמדות כוונה שזהו אעפ׳י כי • שני ואין אחד שהש״י כחם יכווין אס יוצא איט .
 • וכנ׳ל לבד בהשגחתו הזמן את ומקיים הגשמים כל לתוך ומשפיע שהש׳יי רק יטוין לא אס כי ־ לבד הכוונה בזאת יוצא אינו אבל אמתיית ,

:והשגחה ראי׳ נחי׳ שהם ׳ עיגא גלדי ז׳ כנגד שבתות שבע הס וע״כ שהוא ית׳ השגחתו באמונת להאמין לבו כיוון לא עדיין שני ואין אחד
^מכר בזה מאמין ונשאים • בעולם ומושל מנהיג בעצמו • וע*נ . . ' . ; . . . • גמיי ח׳ור



ד הרכה מרט א״ח'■הלכות. הרכות ליקוטי
ב ״ ע • לטוין כדי העירם את לתקן כשטעות הלילה כל וריס1מ ו

 ש־־\א הלילה בכל התורה עם־־ן ע״י לכד להש״י ־-עינינו ■
̂י  לטכח עיניך וכ׳ש י כי״ל סלד התורה כל יסיר עיקר שזהו עיניס כי

 .מתקני' כלילה שנעוריס שע״י שמובא ת1ו ׳ נגדך יישירו ועפעשיך יביטו
 בדם נאמר התורה. על שעוברים הרשעים כי ׳ כרת עין על ומכפרים
ס׳ ההוא הנפש ונכרתה  שע׳׳י נמו כי • להכרית אחריתם ידי כתי׳ י ו

 ע״י שממשיבין ע׳י להש״י העילמות נל ומייחדים מקשרים המצוות כל
ית׳ כו מקושר העולם ומלטת שהנהגת ההשגתת אמונת ומצוה מצוה כל
 שעוברק ח״ו עביחת ע׳׳י להיסך כן כמי כנ׳ל• כעולם מלך לבח הוא ני
 א״כ ע״פ כס׳המדות ד׳ל רכיני כ״ש ח׳׳ו כפירות נמשכין עי״ז התודה על

 המלכות מפרידין הס וע׳יהכפיחת • כאדם כפירה מכניס הסשע
 עליהם משכית אק הש״י ועי״ז ״ ית׳ בהשגתתי שטפרק דהיינו • מהש״י

 שהוא העכו״ם על שמשגיח ההשגחה ככחי׳ אס כי שלימה כהשגתת
 הקליפות ד^ אותם שמחיד דהייע כתפי׳• כתר ׳ כחי ר^אות <תצי כחי׳ .

 קשים עונשים מקילים הם באמת ע'כ • עלמא מזיקי שהם והחיצונים
 ולכרות להפרע רצו שדם כמו הכרתיכי בתי׳ עיקר וזה ידם• על ומרים

rn יכולץ שאין מהש׳י נכרתין הם כמוכן מהש־׳י המלכות הנהגת 
,השגחה בבתי׳ עליהם אלקיתו אמונת להמשיך יסלק ית׳יואין ט לכלול

 ית' מ/תו הראות נח שמגיע קודם רק • בעיניו ויצעיירו שיאזרו שלימה יי'
 מה:ףי נכרתין הם והתיצונים־ועי׳א הקליפות בץ מקודם נתפזי עליהם
יתב׳ מאתו וחיותו השגחתו המשכת ני * להכרית אחריתם יהי בבחי׳

 עד וההשגחה התיות כשנמשך ואח״כ :ראשית בתי׳ זה * נברא כל על
 בהשגסתו שו^מין בתי׳אחרית־ונגי וה ולקיימו להחיותו בהנברא שפוגע

א סא כי לכד מהש״י שמאמיןשחיותו הפרעיית  העולם כל ואת אותו יי
 • עי׳ן ״ עת בכל העולם וכל אותו מחיה ית׳ ישמאקהמוחלע*'והוא י

 שאנו דהיים ״ הכאה כבסי׳ כשלימות עליו שלהש״י הראות כת ממשיך
ואזי * החוזר הישרואור אור בתי׳ שזהו * כנ״ל בעירו ונצעייריס חוזרים

 אחרית בחי׳ שטא תנשמי הזה העולם *כיכל בראשית מקושר האחרית
 א שט בראפית.המחשבה ונכלל וחוזר חיותו מקבל דרגק כל סוף הוא כי י .

 ראשון הש״י כי • תתלה במחשבה מעשה סוף בחי׳ r וז * ית׳ השגחתו
 ית׳מגיד וטא אלקים• אין ומבלעד אחרק ואני ראשק אר נ״ש ואתךון

 השגחתו ע׳׳י * האתדות בתכ^ת מקושר האחרית כי * אחרית מראשית
 שטא הזה הגשמי העולם ואפי׳ העולמות כל מקושדן f שעי השלימה

* ננ״ל המחשבה טאשית מקהד הכל אחרית בתי׳ דרגין כל הוף בחי׳
 מזהיר שהפפזק * שלום לאיש אחדת כי ישר וראה תם שמר ־ בחי וזה

ית׳ בו לטאמק בתורמות לילך תם שמר ההו * התורה קיום על אותע
 אמונת ט • ישר וראה אלקץ־׳חט ה׳ עם תהי׳ תמים נ״ש בתמימות ־

 ומביעים טושר תאים הס כי וברה זכה ישרה ראיה בחי׳ התמימי׳טא
 געית שום בלי אד מ ישר בדרך ית׳ אליו עירהם לכדאמכווניס ית׳ אליו

^ צד  ימין פע אל וט׳ יביעו לסכת7כ׳שעינ ולשמאל לימק אלק
 כאלו אצלו טא באמת המאמין כי להש׳׳י מטוני׳עיניהס הס כי ושמאל
 תמיד מביסים שעיניו דהיינו כ״שרבינוז״לבמיא ממש בעימ רואה

 ית׳ בו וכוסח וצופה שמביס רק * וחקירות חכמות שום ב^ לבד להש״י •
ת • לבד ית׳ ממנו תן טא ופרנסתו חיותו שכל שלימה כאמונה ע  ו

 רצוא בכחי׳ הנ׳ל הטזר ואור הסר אור בבחי' אליו טאור טזר באמת
pת * וכ ע  ונצסייר שחוזר לטיע ״ שלימה השגחה בחי׳ עליו נמשך ו

̂ל כעיניויח׳  התכלית עינך שזט בראשית האחרית מקושר ואז • כנ
עיקר זה כי * דייקא אחרית * שלום איש6 אחרית ני חס * מקמים שאגו

 אחרית וכ1נ בבחי׳ טוב לאחרית שיזנו התמימים של המרךה התכלית
שיהי׳ דהייט להראשיח• היאחוית שיסקשר זטt להייט מראזדס• לכר

t יהי בהם שנאמר הרשעים כן לא טית׳* נכלל r ' t f להכרית . 
t ע״י נכרתה* רשסים אחדת ני • דייקא א^יתס x חf להפרr בין ■ 

 ע״יכסירתםשכ^ובאמוד־ו' מטאשית האחרית להפריד הדבקים׳
- וסיף אחדת בתי׳ שהוא הגשמי העולם בזה ההשגחה ל ״ נ כ ו ל כ ד  

 כל סוף עד דרגין כל מריש ית׳ בהשגחתו המאמינים הצדקים אבל
 ־ בבתי׳■ עוב אחייחס ועי׳ז בראשית הא^ית מקשרים הס עי׳ז * דרגין

 rהליל כל שנעורים שבועות בליל וע׳כ ׳ וכנ״ל שלום לאיש אחרית ט
 החוזר ואור הישר אור בבחי׳ שלימה השגתה להמשיך טאות כת לתקן
 בראשית- יתTבתי׳הא ונתייחד ונתקשר ונצעיירי׳בעיניו טזדס ש^׳ז
תי/ אחריתם כריתות בתי׳ שהוא הכרת פגס בהי׳ אן מתקנים ע״כ ב  ׳ מ

 בראשילק האחרית לקשר זוכק שסעות בליל עתלז כי כטל• ראשית
̂ט כנ׳ל ■ ׳ ׳ ;כנ״ל עיניס בחי׳ שטא התורה כל שורש ש

ל יא ב ע ׳ כ א התורה זה ו  ראי׳והשגתט בחי׳ שטא בראשית ט
 עין ובת דעינא גוונין תלת בחי׳ טא בראשית ט

הראולו בחי׳כח ההשגחה ט ישראל• כל לעיר הוא התורה וסוף • כנ׳ל

 ואיז הסמים את אלקים ברא בראשית הוא התורה והההלת ̂'ישראל*
שגהז׳ שטאג׳׳גבתי׳ראי׳וה  כיי ״ בראשיתכנ״ל שזטבחי׳ האת

 ׳ • כנ׳ל הראי׳ עייךשלימות שזט מקושרבהראטת הסוףוהאתדת
 1א<!י ומביעים צופים שהם bf^x’ נל מעיני מדבר התורה סוף וע״נ
 ע^ה רביע משה ע׳י זט שזה תמיד ית׳ בהשגחתו מאמינים הם ט ית׳•
ט׳ והמופתים האותות כל וע׳י התורה קבלת ע׳י  מדבריס שמזה * ו

 ולכצ וט׳■ והמופתים האותות לכל כ׳ש • התורה בסוף שם הפסוקים
« ישראל כל לעיני משה עשה אסר הגדול המורא ולכל החזקת היד

 ראשי תמן בראשית בתי׳ שזט הש״י מעיר מדברת התורה והתחלת
ק ת׳ השגחתו עיר בחי׳ טיע • עין ובת דעינא גוונין תלת שהם בת ח  י
x א בהם 6  וכהש הלירות כל סיף עד הבריאה מראשית ומביע ספה ס
 כי וכ״ש וט' השמים את אלקים ברא בראשית כ׳ש העולם כל את ברא
 עיני נ״ש עת בכל הסולם את מתי׳ טא ובהם יביע• הארץ לקצות טא
 מעידי מדברס התורה שהתחלת נמצא • הארץ בכל משועטת המה ה׳

 הקדושי- התורה וע׳י * ישראל כל מעיר מדטת התורה ו^ום • הש״י
ככ׳ל בסאשית יתTוטא מקושר־הסוף עי׳ז • כנ״ל אמונה בחי׳ שטא
 אחרי״ בחי׳ שהם ישראל כל עיני וכלליות התקשרות בתי׳ בעצמו שזט

ת׳ מקושרים נגטית׳שהם  ״ חד כולא ט המחשכה בראשית טי
 ירן׳ בנזשגחתו מאמיכין שאנו ע״י כי חד כולא וישראל ואורייתא קוב׳ה

 סוזר^ן ואט • כשלימות עלים מגיע השגחתו עי׳ז התורה את ומקיימק
̂ירין ̂״ז כנ׳ל וט׳ בעינת ונצ  יש׳״ בעיניו עינינו ומיוחדס מקושרים שי
 בראשיש האחרית וכלליות בחי׳התקשחת שזט יראו בעין ^ן בבחי׳ט

 בעיט ישראל עירגל בתטלתטמליות הטרה סוף כלליות בחי׳
׳ , ■ :!שטאבחי׳טאשיתננ״ל - , -
ב ל י בי צז ^ ב . לתקן בשביל שטעות כשנעוריסבליל זה ו ן כ,

ל בזה שתלוי• התורה את לקבל כד הראות ■ • ״ מ׳
 כתור׳ מסר כל הל כהזרא כל h:והסוף הראשית לומר אז עוסקים ע״כ

מכתי/ ר^חרית^חשיש לחבר כד כג׳ל• היינו ישכע״פ• שבכתב  שז
ט כתחילתה התורה סוף חיבור  ^טא הה»חה שלימות בחי׳ ט
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/*יד הלכת מ'& הרכות א׳ח הרכות דרץטי ■

 גמור לו אומרים במצו־ לTrהמ שהשהיל־וכשאת״ל• הוהשמדה6מנ
 שהגמד כתוש שרואין ונמו • שגומרת מי מל אלא קראת המצוה ואין
^׳  התחלת כל וכשרז״ל * מאד קשה ההתתלה ני • מאד מאד ונכד ‘י

 כשמגיעים יאח״כ * כסלי קצת ומתנהג הולד ההתחלה ואחר * קשות
 * הגמר על מאד ת״ללההיר הוצרכו וע״כ מאד• וכבד קשה לגמר’

 ד^מאר ע״פ וכצ׳ל-הייט וט״ גמור לו אימריס במצוה המתחיל כ^רל
 בראשית האחרית לקשר ןוכין ואין אחרית* בחי' הוא הגמר ני • למטלה

 המצוה לגמור כשזוכץ כ״א • כג״ל והטטדות המצוות כל תכלית מהו
 מאד להתחזק צריכין וע'כ הכט״דמאד• זה טל מתגרה וט*כ כשלימות•

 לה וש כפרשיות וטטדה מצוה כל ני * שהתחיל והטטדה המלוה נגמור
 למשלכשצדך אותה־כמו שגומר טד שלימה המצוה ואין וסוף• התחלה
 בכל והקלף הטור לתקן יגיעות צריך כתחילה הנה * תשילין לי נכתוכ

 • וכדין כדת טליהס ולכתוב ־ הדיו לתקן ואח*כ * הצריכיס התיקיניס
 אות שדיין בהם כלזמ^שחסר ״ השרשיית כל כתיבת כשגומר ̂>ח״כ

 בשלימות• השרשזת כל כתיבת שממר שד כלל תפילין בכלל אינם אחד
 אלןז יכתוב אס אפי׳ אעפי״כ כתידץנן• הט־שיות נגמרו כשכבר ואח״כ

 כי * תפילין מצות מקיים איט סוט ושד מראשי בתם עצמו ויכרוך פ׳
 הפרשיות ויכניס עור של כתיש שיעשה עד תפילין משת לקיים א״א

 ועל היד על ויניחם וט׳• ברצועות ויתקנם דייקא בגידין ויתפרס לתוכן
 כל נמצא • תפילין משת קייס דיקא ואז * דייקא הי־אוי במנץמס הראש

 דין ע״פ הגמר דהיינו והסוף האחרית אל המשה הגיע שלא מק
 טצמו יכרוך אש אפי׳ ניצית במצוות וכן * כלל מצוה אינה ודתוה״ק

 בכנפי הציצית שיתלה עד ציצית ידי יוצא איט חבלת שכולה בטלית
 עד כ!ה מנה איט ספרים מלא הבית אפי׳ מזוזה במשוח וכן • הטלית
 ומשה מצוה כל כי המצות• ככל בזה וכיוצא ׳ הפתח אצל המשזה ש-קיע

 זה בתיקון אותה לעשלת סצריכין דחוה׳ק כפי וגכולים שיעורים לה יש
 איתה מקיימים אס דייקא אשר משרט״ה מפי לט הגמשי כפי דייקא

 משה כל עי׳י ה»פך האור להמשיך אז»נין לנו שענכ.ר כמו נתיקוכה .
 דרגין כל ס׳־ף עד דרגין כל מריש • אחרית יעל מיאשית אותו לבושיך

 תחלה כמחשבה מעשה סוף בבח׳׳ בשרשו העולם זה נכלל שיהי׳ עד
 שלימה השגתה בחי׳ שזהו והמצוות התורה עבודת תכלית בחי׳ שזהו ,

״ ; ברצואושובכנ׳ל '
י ה י  טלית ששאל הי׳ שמחלקותו שאח״ל קרת מחלוקת בחי׳ מ

̂ משתק התחיל • ק לו אמר בציצית חייבת שטלוךזכלת
 ׳ וכי׳* וממר קל פוערה• תכלת של אחד חושי אחר מין של עלית מה עליו

ט׳ במזוזה חייב ספרים מלא בית שאל וכן  ■ כפר קתז כי • ננ״ל הייט • ו
 להמשיך שיסלין להאמק רצה ולא מלה התור׳ על חלק ובאמת • בעיקר

 בכפירת נפל גי • והמצוות התויה קיום ע׳י עלינו וחיוחי השגחתו
 וע״ג * ננ׳ל עליט כעצמו השגחתו שיבא ח״ו שא״א שאומרים הכופרים

 טטם איזה לומר יטלין המטות בכלליות כי המשוח מפרטי ליצטת עשה
 עכש־ו גס שנמצא (כמו * והכופרים המחקרים של והבל שטית של

 איצם הש כי ״ כמ״א וכמבואר המטית על הבל של טעמים שאומתס
 וכל ית׳• ט נכללין ידם וטל * ית׳ אחדותי הם שהמצוות להאמין רוצים
 אבל »תכלית) ואין א״ס עד • העולמות כיל ועולה הולכת ומשה מטה

 ט-עס• בהם ̂נצוא יכיליס ואינם קטת שיניהם מזה המטה דיני בפרטי
 בתורה וביותר ״ התורה בכל ומפריס מדרז׳ל מתלוצצים באמת זע״נ

 שנפל קרת וע׳כ * ר^עה דעתם בגטת להאריך צריכין ואין שבע״פ
 הוא המצוות-כי מפרטי התלוצץ ע״כ ז״לxכ בעיקר כפר כי לכפיח׳אלו

 שהמצוות השדות אלו ע׳פ טראי׳בהמצוית-אשר סודות שיש מאמין איט
דיקןא זה בדרך המטות לקיום ע״נטייניס שנוגעים למקיס סגעיס

ד כמי הטצית בפרנררלחלוח ע׳ה רגיט משה שטה כמו  דייקא מג
 לסד אותם יתלה אס אפילו הבגד בכנפי אותם מלה שאייי מז וכלז

לבש’ רגט ועד מראשו בהציציח עצמו יכרוך אס ואפילו ד%ד עיניו
 ומתר» מסר הוא אדרבא • כלל ציצית בזה יוצא איט תכלת שכולה טלית

 ר\ אמרות בחי׳ ״ צרופה אלקי אמרת כל כי • משה חורת את ומגדף
 מאקו ומזוקקים צרופים המטות וכל * שבעתים מזוקק עהוחת אמרות

 שכסר קרח וט״כ . * דתוה״ק כפי דייקא וה באופן לקיימם שצריכין ית׳
 במה מזה, שחק * יט׳ בציצית חייבת תכלת שטלה טליח שאל ט״כ כזה*

 חייב© תכלת שטלה זטלית • הטלית נל פוער חכלת של אחד שחוט
 ועד מראשית הג«למות כל מקשרין שהמצוות האמין לא כי ״ בציצית
 צרינין ז־ בשביל אשר • בראשית האחרית וטללין שמטלין כיד אחרית
 , שיגייע עד כשלימות וסרעיה דיניה כפי סוף ועד מו־אש המצוה לקיים

 ט מעילם נכלל שיתי׳ שלימה השגחה בבתי׳ עלינו •ח׳ אורו המצות ע׳י
 לבאר צריכין (ועדיין • כנ׳ל בראשית האחרית כלליות בחי׳ שזהו ית׳

. :היטב) •והין יותר רןח של זה ענק .
 בעת fדינץ ס ״ שטמרה מי על אלא נרץאת המטה אין ^

 • ית׳■ ט לכלול כשלימות פעולחו לפעול זוכין אז הגמר .
 ,אדם כל ני * העולם בכלליות וכן * אדם בכל ובפיטיות בכלליות

̂׳יך עדיין ״ כשלימות לגומרה וזוכה מצו־ לעשות כשזוכה תפילו  לצפיח צ
,* מראשיחו• דבר אחרית טוב כי • גיוב לאחרית שיז:ה יימיי

̂־ז״צ  לנלים באחריתו וכשזוכה ״ מותך יום טי בעצמך אמין ת חל יכ
חי^1אנוחאיןשמ־גהיט וע״כ אשרילו• אז י

 רבים ונמצאים • למעלתם להגיע שזט אימן זעירין חבל ה כ^ט-ת
̂ו,  שבקדושה דבר שוס אין בקדושה שבוודאי ואעפ׳י מעטדחם ציס1ש

 שיצא דקדושה דיבור כל עמדתו בהתחלת שעשה מה וכל * לעולם נחבל
 לעולם נאבד איע בוודאי הש״י בעבודת שעשה קלה תטעה וכל מפיו
 שבקדושה דברים היינו * כאלה דברים כ״א לו ישאר לא שיף כל וסוף
̂ב ולא כסף לא לאלם לו מלווין אין ני * העילס בזה r לעשו שזכה  זלא זי

 למה לזכות אעפי״כ בלבד׳ ומעש״ט תורה אלא ומיגליות טיטת אבנים
 דהייט כשלימות*' עבודתו שיגמור עד לזטת א״א * לזטת אחד כל שצריך
 בחוש האין וע״כ '. הסוף עד חייו ימי כל הש״י את לעבוד שיזכה

 ליכגום וקחב סמוך שהאדם בעת מאד מאד עצמו מתגרה שמע״ד
? במ״א ז״ל כדמ״רבינז כאריטת מזה כממאר ׳ הקדושה לשערי

ן כ  ז שי^עקנז הללו בדורות עתה כי י׳ העולם בכלליות ו
 זה שעל הימים אחרית בחן׳ אחרית בתי׳ הוא עתה משיחא י

̂ית ומצאוך לך בצר * הקדושה כתורתיט מט־ע״ה התנבא  האניש כאה
 עתהמאדמאדבישיח:־- הבע׳ד שצמו התגרה זה ובשביל • האליזוט׳

 ׳1ה-עו׳לכפיר חאווסס ע״י ונחעו ונפלו נכשלו עמיט פריט מבכי ורבים
 מסלקים גם כ׳א י כזה להם ד ולא לטמיי עול וסרקו גדול ואפיקורסית

 והפאות יעקן את לגלח להתנהג ראוי שכך ואומרים מעל«יהם הבועה
 וט׳ חיטניותיט״ וחכמות לשיגות וללמוד ר\עט״ם במלטשי וללטש

 נפלו ג״כ ומדיניהס מהם הרחוקים קצת יםxהכ האנשים וגם • ר״ל
 שיה׳״ איסן חעירין • תמה ועבודה התורה מן ונרפים הפרננזה• בערדת
̂וכל הדורות כמו והעמד׳ היזורה דלתי על שוקדים  מחמת זה הקודמיס

 מאד-ובזודאי הקץ אל סמוכי׳ עתה אנו והגמריכי רשף אל סמוך שהוא’
 יהי׳גאול׳אחרונ׳גאול׳ וכשיבאמשיחב״ב לבא הרבי. עוד יתמהמה לא

 משלימות כתגלית העולם הקון עמד יהי׳ גלות-ואז אחריה שאין שלימה
 הי׳ הראשוטת הגאילית כל ני • מראשיחו דבר אחרית טוב בכחי״

 בשלימות התיקון שיגמור משית שיבא צדיק ועכשיו • גלות אחריהם
ף שנשזב ' כ



ד הרכה מרם הדטת , א-ה הרכות דקוטי
 כברית לא וט׳ חדשה ברית אתם וביתי נ״ש • לתולם הש״י אל שנשוב

 עוד יטמאו ולא וכתיב וכו׳־ בריתי את הפרו הס אשר ׳ כרתי,וכו׳
 בתוכם מקדשי את ונתתי וכו׳ פשעיהם ובכל ובשיקיציהס בגילוליהם

 לאורום מניח(א׳גי הוא ע׳׳ב הקץ אל מלוך שעתה וולחמת • וכו׳ לעולם
 ’* בעולם גדול מחלוקת והכנים • נלעבודתו ישראל את למטע ולרוחבו .

 למזחזק צריך •וכ״א ית׳ בעבודתו מאד מאד להתחזק עכשיו צריכין ע״כ
י , ל ית׳ בעבודתו שילתחיל מה לגמור מאד •

ם א ׳ :ויגמור יתחיל • עדיין התחיל לא ואס ז יגמור התחיל ר

ר ! ל ע' ה  בהש׳יי באמת כשמאמינים כי אמונת• הוא העצה ו
• פרנסת על לדאוג צריכין אין בפרטיות ובהשגחתו I ׳

 יתחזק הנפילה ע׳י אדרבא עולס•כיx דבר יפולמשוס לא מלאי וגס
 פגם איזה שפגם בעצמו שיודע מחמת רק ר\א בדעתו נפל למה כי מתר•

 כי א׳ע• שיחזק ראוי בעצמו בזה א״כ • גמורה עבירה אתה ח־מ עבר או
 • עליונים בעולמות ופוגמין עבירה ע״י שמקלקלין עכ״פ שיודע מאחר

 כל כי • לעולם עדיין חקוה לו יש אמונה לו וכשיש • אמונה לו יש לדכ
 וכמו • לעולם תיקין לו יש אמונה לו שיש זמן כל כי ־ • אמונה מטותיך י

 אחת אם * לו ואמר ענה * מאד בדעתו שנפל לאחד דל רביט שאמר
 אלפים בדכריט מבואר לתקךוכבר שיטלין תאמין לקלקל מאמיןשיטלין

 כי • כנ״ל האמונה הוא והעיקר כלל• כעולם ייאוש שום שאין פעמים
 ושוב-בחי׳כלליות בחי׳רצוא שזהו ית׳בשלימות בהשגחתו אמונה לו כשיש

 אחרית בבחי׳כי שוב לאחרית להגיע זוכה עי״ז כנ״ל• בראשית האחיית .
 המניעות כל על ויקטן ידלג שלימה אמונה ע׳י כי ״ שלום לאיש

 חצים וחיילותיו שהיצה׳ר הדעת והלישו־ דחיות1ור והפיתויים וההסתות
 עובריס אמונה ע״י כי * עדיין תקוה טם עוד ״b אין כאלו להפילו

 הראטניס ואחרון־אלהי ראשון שהש״י מאמין הוא כי הבל על ומדלגים
 וכל האמת ועבודת רבינז משה בעמדת מט־ ית׳ והוא • c^האחרוני
 תענוג ומקבל משתעשע הוא ואעפי׳כ •, המראים הגלולים הצדיקיס

 ובעלי רשעים אפי^ שבישראל• שבפחותים הפחות של קלה מעבודה גס .
 דהייטשיש עליהם נקרא ישראל ששם זמן כל ישראל ופושעי עביחא

 חנועה מכל מהם והתפארות תענוג מקבל ית׳ הוא עדיין • אמונה להם
 בכמה כמטאר - מצוה באיזה או בתפלה לפעמים שעושין בעלמא קלה

 )ח׳א ליקוטי י״ז שקיהם(בסי׳ מריקים הם דהי בהחו׳ כטן י מקימות
 והקטנים ס־םעי׳ נגד במעלה והגדולים הצדיקים גי • מקומות ובשארי
 דדגין בל בבחי׳ריש הס הצדיקים ואחרית-כי ראשית בבתי׳ הס במעלה

 כל סוף בבתי׳ הם הרעים מגישיהס ע׳י • מהש״י ור\חוקים והקגירס
 סוף ומקשר ומייחד אחרית מראשית Tומג ואחרון ראשון והש״י • דרגין

 יטל זה שכל דרגין כל בריש דרגין כל מוף • תחלה כמחשבה מעשה
 האמונה החחזקוח ע׳י שבמזחיס והפחות שבקלים הקל אפילו לזכות ׳

 נכלל שעי״ז • אחי־ית ועד מראשית ■המגיע השלימה ובהשגחתו בהש״י
 חכלית ירידה בחי׳ התטבה בתי׳ עיקר וזהו • כגיל בראשית כאחרית
̂ו ח׳ו האדם שכשמגיע העליה  הרטיס• מעשיו ע״י הירידה לחכליח ח

ס׳ בס נס יתחזק אם אעפי״נ  שגם שלימה באמונה ית׳ בו ויאמין • מי
 ואציעה אתה שם שמיס אסק אס בבחי׳ הש׳י נמצא ממש במקומו בס .

̂ך עאול *  )כ*ג (ירמי׳ מרחוק אלקי ולא ובו׳ אני מקרוב האלקי וכ״ש * ר
 •בבהי׳רצוא השלימה השגחתו ממשיך עי׳ן זאת באמונה כשיתחזק אז

 והנמוך השפל אמקים שהוא דרגין כל סוף כולל הוא שסמעי׳ז גס זטב .
 • כרל המחשבה כראשית דרגין כל בריש אותו טלל הוא י לשם שנפל
 שגיס-וכשככלל מכמה לשם שכפלו והנצוצות הנטטת כל מעלה הוא ועי׳ז

המדריגח שאר כל ננללין ממילא בהש^י• כזה ונמוך רחוק מקום

 באמונה כשיתחזקו הדחוקים שדייקא נמצא • ית׳ בקחשחו, שבאמצע
 ע׳י העולמות כל יתתקנו דיקא־ ידם ל1א • בוודאי לתטבה יזט שלימה
 הגאול׳ אחרית עיקר המחשבה־וע״ב בראשית ממש וסוף. אחרית שנכלל

 אין כי * כשיז׳ל דיקא תלויבתטב׳ האלה הימים באחרית. 'האחרונה
 ביעקב פשע ולשבי גואל לציין ובא וכ״ש * בתטבה אלא חלוי הדבר’

 כנ׳ל' השלימה האמונה ע״י דייקא הרחוקים שזוכין התשובה נר! "וט׳כי
 שלימות בחי׳ עיקר שזהו ועד לעילם ביאשית האחריח נכלל דייקא עי׳ת

, : ארק *ב״ב כדל האחרונה הגאולה ־ ■ ■
ח קי־ס חטאה טם לאכול אסור זה לטיל שייך. י

להמשיך צריכין אם כי * העומר ־ ׳
 שעי״ז בחי׳ראי' שהוא לבד ההשגחה אמוכח ע׳י ואכילוחיט מיכסתינו

 העומר• הנפת ע׳י זוכין שזה * כדל ובזמן בגבול במדה השפע נמשך
 הנמשכין הקליפות אחיזת בהשפע נאחז עדיין העומר קידם אבל ן כדל

 rכא(טנ שסגס אדה״ר חטא ט״י .בהשפע אאיזה להם שיש אור מרימי
 וכר״ לחם חאכל אפך בזטת תאכלנה כהי׳בעצכין טיט כמ״א כמבואר

 הבאין הכפירות ט״י שמחגברין הקליפות אחיזת מחמת הוא זה שכל
 אין וע״כ * כדל ית׳ בגדולתו לחקור שרוצים ע׳י אור ריבוי בחי׳ ט׳י

 הקליפות מאחיזת אוחה שמוציאין טד חטאה טס לאכול יטלים ישראל .
 שאן העומר חדשעדשמקריבין לאכול אסור וע״כ • כפירות בחי׳ שהם

 בבתי׳ ישוב ברצוא שלימה השגחה ונמשך • להש״י קצוות הו׳ כל יןxמק
w השפט לקבל \זמן גבול בחי׳ כלי נעשה שעי׳ז ־ ראיה rr3 •ובמדל 

 החדש הותר דייקא ואז • מהשפע והקליפות הכפייות אחיזת ונתבטל
ע׳. נצים שעושין ע״י לבד הקדושה דרך השפע מקכלין אז כי ה ד מ ו

. :נדל העומר הנפת . ־
 )ח׳ גאות ה׳ הלנה ביה״כ בהל׳ נתבאר ה׳* הלכה ומתן משא (הלטת

ל) באות הלכהו׳ ביה׳כ בהלטת נתבאר ו׳ לכהvר מו׳מ (והלטת כ׳

הפת ובציעת לסעודה ידים נטידת הד
׳ שמברטןעליוהמוציא לאטלפת כשיבא א הדנה

וביוס במאמר טיין • וט׳ ידו יטול . ־ .
 שיש החיות כח *►עיקר האדם חיי הוא האכילה ני * דו סי׳ הביטדס

 דבר בכל כי ■ בו המלובש והשכל הדעת בחי׳ מא הדבר.הנאכל ,בחוך
 איש ונט־טאכילח האדם נפש אח כחלהחיות לו יש וטי׳ז חכמה• ישבו *

 לשבע אוכל צדיק דק״וש׳כ״ש נפשו את להחיות כד רק שהוא 'הי^אלי
 הנפש• אה ומהיין חכמה הייט היות מקבלין האכילה שע״י נמצא • נפט
 f הז הנפש ני המלטח לחוך ימ־ס ואריכח חיים המשכת בחי׳ הוא וע״כ
 דעת כחי׳ הס כי דגן מיט ה* הס המזון עיקר וע״כ • מלטת בחי׳

 כנגלה׳הדעת דגן מיט ה׳ וזה וט׳• דגן טעם שטועם חינוק כל כשלז׳ל
 מהדעת ר\א שביטהvור המזון עיקר כי זייט־ מתן הס וע״כ י רביט כ״ש ־־

ע ״ כשתץ בפ״ע ביכה להם קבעו זאת חשיבותם ומחמת • כנ׳ל ע׳  ו
ה׳ על י^גילי * הדל הדעת ה׳ בחי׳ דייקא בה׳ המוציא לברך חיקנו .

מצה לענין לחס שנקרא
ס ממצר שהיל מגס נחי מנה של ^זס הוא הדעת עיקר כי ׳ שם



לחא הלכה נט׳ל‘הלכות א״ח הלכות לילוטי
 וט

הוהה
 הטן שער י׳1ני עליון דעש בחי׳ הוא מצה כי *■ קדושה שערי לצון •ט׳משיהין אם הימוץ ליד לבא כשיטל כ״א ניךא אין ומצה • ע״ש י׳

* מהמאמר כנראה » • טסמיסניזהכללשהם״אנרוראחרהקדושה ההדהייטכשנילושה ל ״ * • — מ הק אחר כרוך ״א
י נג1 . . ,
v שט יודעים הש״א התגברות שחאין במקום וע״ג

את ולער\ לזכך כד נע״י צריכין מ״ל לחם לאטל ־כשרוצין ך משס לינק מקום לנקש הס׳׳א נמצאת שם קדוש׳יתירה שיש מקום ובכל
לשאת שטכל מי ת1מ בחי׳ שהם החסד מימי הידסע״י . . ׳ יש הזה במקום דאי ״

 כדי ידו את להגביה צריך וע״ג • יד שמים אל אשא כי אותסבבחי׳ סימון■• לידי לבא נ״אגשיטל מצה יוצאיןי״ה אין זע״ב גמלה• קדושה
לזטת שא״א לש״ש מחלוקת בתי׳ בחי׳דעת השמים מן ללחם עי׳ז לזטח אם וע״נ * נוצת בחי׳ שהוא דעת כהי שהוא הלחם הוא לייקא אז ני

 דמוחא סשרא שטת חימין ליד יכא בודאי לשממהיסב הי׳סר\ים לא .
 הקרוש׳ עיקר כי בחי־דעת שטא קלושה שיש במקום שס נמצאת הוא נ•

 חשדם בחי׳ שהם מיס עם נילישה נשהעישה תלוי הדעת־והעיקר הזא
 בתי' דעת בתי' השמים מן לחם בחי להם נקרא ואז דעת* בחי׳ כהוא
 דגן מיני מה׳ דיקא שיהי' וגם * ככ׳ל חימוץ לידי לבא יטל ואז * מנה
• דגן מיני ‘בה כ״א מצה י׳ח יוצאין וע״כאין * כנ״ל דעת בחי׳ בהם

אז כי מצה שראוי.להיות בזה להם על כ״א וציא ה. מברנין וע״כ.אין •

 י האכילה קודם כתשובה להרהר צריך וע*נ הידיס• ג־הרת ע״י כ״א לזה
 פאה״׳ל וזה * שם במ״ש הידים אח לטהר זוכין שעי״ז אנחה בחי׳ זה

 שמחמת שם ג״כ נתבאר כן כי • נטילה ציינין עסקניות שתידס שמסני
ידס* בחי׳עצמן ביותר רוט העצמת שם מתגבר ע״כ עסקניות שהידס

 צריך בידו אוכל נשאיט אפי׳ וע׳ב • אותם ולטר\ לזכך צריטן זע׳נ ,
 דוקא בהאונל תלוי העיקר כי • נט*י צריך אין המאכיל ולהיפך • נע״י

v צריך בהוא jb בחי׳ דעת בחי׳ אכילתו שיהי׳ לזכות כדי הידים אח
 מיס וע״י רביעית מחזיק כלי מקא צריך זע״כ * כנ״ל השמים מן לחם מאחר חמץ־אעפי״כ השנה בכל אוכלין ־•ט ש כנ״ל-ואף דעת בחי׳ הוא ,
 והוא הכלי נחי׳ שהוא ׳מלכות בחי׳ הוא רביעית מהזיק כלי כי • דוקא ■ . דקדושה התלבטה ט שיש נמנא * לחם ונקרא מצה להיות ראוי שהי׳ .

 כחיי. שהם החסדים מימי עם רביעית׳וכשנתמלאא בחי* שהוא ד׳ כחי׳ חמץ ט • שנתחמץ הייט הסתרה בבחי׳ הוא שהדעת רק • דטק הייט
ת נ* ההין רביעיח בחי׳ ה׳ מהד׳ נעשית אז * ככ״ל י׳ בחי׳ שהוא דעת הדעת* הסתרת בחי׳ הייני ימים ואר־כת חיים היסך דמותא מערא הוא

־---------- לדעת ולהחזירה כחלגאתההסתי*;ה לט יש ב• יטליסלאגלו אט וע*כ ׳ ׳ ׳ ’ ׳
 י שעל התורה לקבלת זניט שכבר

 < הוא בעצמו אכילתיט שאפי׳ ובברע ל
 (מגלין חט ידיהם שטל ברכות ובמה
ממין יותר. דמן להם fץ̂ר7 הטב

 ;ללחס זוכין גט״י ט׳י כי * כדצ המנכות נתוך חין כי בטני חימוץ נילי נחים חין זה ומחמת * כ*כ הדעת מלנבשוח
בחי״ השולחן ע״ש המלטת נקרא וע׳ג * נג״ל מלכות כחי׳ שהוא מפש הוכרחו ממצרים ישיאל כשיצאו וע״כ * כנ״ל כ״כ שם מתגברת הס״א

 ננ׳׳ל המלטת נחי׳ כרלינשלם האטלה ע״י כי • מלטם שולחן - הוכיחו עדיין*וע״כ התורה קנלת להם הי׳ לא אז דיקא־כי מצה לאכול •
רשוח הי׳ ני כמטםר\ צנאח ■ החיים המשכת עיקר ני * השולחן טל כתורה לעסוק צריך ההסתרה* כחי׳ שטא עליהם פרעה עדי̂י

v י.—v—• ' חשארז״לנלשולרוןשלא ̂א ני  נחי׳.התסתרה ולבעל לשבר כח ל־.ס הי׳ ולא העורף האותיות ר
 הוכרחו זה שמחמח זוהר בתיקוני וכמ״ש • התורה להם הי׳ שלא מאחר
 עצם בתי', שהוא מצה לייקא לאכול אוגרחו וע״ג • ע״ש בממסה לצאת

 אח אז העלה הש״י הסחרה־ט בבחי׳ בס״א החלנשותה קודם הקדושה ’
 ־ בערן אפשר הי׳ לא כי מאד גדולה בעלי׳ ממדריגחס למעלה יט־אל

א מצה כי כמובא* אחר  הוא ט מאד גדולה וקדושה גדול דטת בהי' ס
דא״חשהואבחי•דרכיה׳ בהי׳אאואלוv̂בר בחי׳מחלוקחלש״ש

_____................ . שם כמ״ש החורה עסק ע״י ר\א
 חיים י\םך ייא ני * מתים מזבחי אכלו כאלו תורה דברי עליו .אמת

 שלימות ע״זהינוך בחי׳ החור׳ננ״ל-וטא עסק ע״י שנמשך ימים זאייכת ,
 אכא כאלו ז*ח עליו שאמרו שזל^ אבל * אמונה נחי שהוא המלטת
̂רין התורה ע״י כי ״ שלמקום משולחט יס׳ שהוא נמצא ■ ית׳-* אותו ק

 השולחן זה אלי וידבר זה מפסוק ראי׳ בהביאו השולחן*ו;ה על שס נמצא
ה׳ פני הסתרת היפך כנ״ל בס הש׳י כי לייקא ה׳ לפני • ה׳ לפני אשר ^

 יאנלרטע״י בעת ושייך חורין גן שמלכך ארץ אבריך פירוש וזה ■ק׳ו• התלבשות נחי׳ שיטא חמץ אבל • מאד מאד גדולה מדריגה שהוא
א כדל -האכילה כנ״ל• מצה ראוי׳להיות שהיתה העיסה שנתהמצה דהייט בס״א הקדושה  שם• כ״ש חורין בן כחי'מלכך שהוא המלטת שלימות ס

 שעסקו שעית ה׳ אחר דהיינו ו׳ שעה בתחילת ת״ח סעודת זמן וע״ב . לבטל כת להם הי׳ לא. כי כנ״ל לאטל יכולים הי׳ לא הסתרה בחי׳ -מטא
דל ה* נחי׳ שיטא לדעת ועי״ז»נין ותפלה בתורה בהם באמת ובתחילה אחדהס מצרים כשרדפו אח״כ אכל • כדל הלסתרה  יכולין ואז • נ

• מ״ל המלטת ושלימות פדל מיטת שלימות שיטא ת״ת סעודת לאכול כחי׳ שיטא פרעה מפלת שיטא סיף ים קי׳יעת הקב״ה לפני קשה יט׳
ק אשריך מפסוק ה״ח סעודת זמן רדל למדו וע״כ . להם הי׳ ולא התורה אז להם הי׳ לח לדעת׳ני ולזטח ההסתרה ביעיול י  כתג וכן * מ״צ א
̂זו מאא אלו נשתנה מה הש״י שאמר חשארדל נדל• לזה כה ■  J הדעת שלימות הוא בכשרות שאכילה י*ז) נמ״א(בסי׳ נ״י .רביט ‘ מאתר להיי
ה ה׳ רזסד ע״ס גיס ונטבעו נשנשכרו ואת״ב • כדל חורה ליס י ז  ונאלידי )ד הג^לס(סוטה וק צעקר ננע״י המזלזל כל שארז״ל ו

fr סרטה נח נשבר /ואז אבות גזטת x זוכיןלסהסה כדמעי״ז ימים ארינח בחי׳ הוא נט״י כי עניות• ל • ̂ החמץ*וע״נ הותר אז הסתרה 
 הפת לאחוז צוין וגם • המוציא נכרכת חיטת עשי יש וע״כ * שם ג״ש את יכראל בני ויאפו וז״ס * ונדל החמץ מותר פכת בל שביעי אתר

 כתי׳.שרי מעשר ^לולה המלטת בחי׳ להבלים נדי האננעות כעשר • להתמהמה יכלו ולא ממצדס גד־ט ני המן לא ני מטת עוגות הבצק
 כל^ יטא הגדול ני • בוצע המסובין גמל ■וע״כ •• ׳ כדל ונד טמ-ות :גורשו ממצריסיגי מרשו כי חמץ ולא מצה לאטל הוכרחו שבהכרת הייט .

 ימים יאיינת חייס להמשין נדי הלחם את בוצע הוא וע״כ ■ י מלטת מהמר.aלר יכלו לא וכמטסה*כי בחיסזק לצאת שיטכרהו דהייט • דייקא
 מפי אמן שיכלה עז לבצוע רשאי הבוצע אין וע״כ * כדל המלנמז לתוך ,שערי בטן שקוטין נשאק הי׳ שם קצת שוהין הי׳ שחס בסמ־יס כמיבא •

 שמא שס המלובש זקדזשה חיות את מעלין הברכה ע״י כי העונים• רוב רק • פרעה כהי׳ שיטא ^ההסתרה כת |h70 שהי׳ ומתמת • ח״ו טימאה
 שהוא מ^הם אוק עד להמתין צרין וע״כ י כדל הדעת בקי׳ מצה נ״א חמץ לאטל רשאים הי׳ לא ע״כ גמל פזץ בח משם שברחו

ח לו יש ואו י שלהם ברנה כמקום מטן היפך תל מהיסץ גמלה עלי׳ הש״י שהעלם מה בחי׳ שיטא כ<״ל t כדל אני^זו ע״י דעת להמשין נ



ג ב הלכה נט־י .הלטת א׳ח הלטת ליקוטי
ה כ ל י ב ה אנדגי’׳> ל ^’פ גז ר ף’.ם’י תנ ^ גין ! ד; מ' ' 

לןנךהאוירכבחי׳א״יע׳יכ״חפררןין כדי שהוא • *,
• ע״ש ה ע״י א׳י קדושת שעיקר מעשיו כח נתעורר ידם שעל דידים

 וע״י • בלבול בחי׳ מבול בחי׳ שהם המבלבלות ממחשבות עזה׳ניצולין .
 ע״ש ממל הי' לא בא״י כי * מבול מלחי׳ ניצולין א״י קדישח שממשיכין

. ; ■ ■■ :■' סטב ’ : י ' ... ...
ו ה ז  אחת כחי׳ הס וחסלה אכילה בי * האכילה קודם נט״י כחי׳ ו

וע״כ כמובא• ואכילה חפלה ע״י שנעשה בירורים בחי׳ הייט . '
 א״י כי * השסע כל נמשך שמשם בח״י רק הוא האכילה קדושת טיקר
 רביט וכ״ש כמובא אמונה נעשיןע״י הברורים וכל • אמינה כחי' ר%א

 בבחי׳ורעה אמונה ע׳י הם המאכלים ס״ב)שבירור סי׳ ויסב (במאמר .
ק שכן בבחי׳ א׳י ע״י נעשה חה * אמונה  ניזונין ששם אמונה ורעי: א

 השפע להמשיך לראות וע״כצריכין ״ הביחריס כל ידה שעל מאמונה
 לחבר צריכין ולזה ׳יf ב אוכל כאלו אכילתו ושיהי׳ - מא״י האכילה של

 נעשה שיהי׳ כדי מעשיו כ״ח נתעורר שע״י סרקין כ״ס לעורר הידים
 ובזה • כראוי הבירור שיהי.'נעשה כדי חפלה לענין כנ״ל א׳י בחי' כאן

 בקדושה האכילה כי • כנ״ל א׳׳י ע״י שנתתקן המבול פגס בחי׳ יתתקן
 ברע• טוב נתערב סע״י אדה״ר בתי׳חטא שהוא המבול סגס תיקון הוא .

 וכו׳-ועיין דרנו את בשר כל השחית כי המבול מר חעא בעצמו וזההי׳
 תפלה ע״י הבירור ועיקי • יום בכל לברר וצריך ״ כמובא טו*ר נתערב

 המטל פגם שם שאין א׳י בבחי׳ החסלה שיהי׳ צריכין וע׳ב • ואכילה ,
 הבירורים ע׳י ממל פגם מתקגין שם וע״כ * כנ׳ל מטל שם הי; לא ני

 ג׳כ להיוח צריך בירורים ג״כ שי\א האכילה וכן • התפלה ע״י שמברדין ■
 לשאת שיוכל כד נע׳י צריכין וע׳כ • כנ״ל המטל סגס לתקן נבחי׳אצי

 פרקין כ״ח ע׳י מעשיו כת שעי״זנחעורר קודש ידכם שאו בניד' ידו
 נטיל׳ בלי הידים ולחכר לשאת א״א כי כנ*ל,ד א״י קדושת בחי׳ שהוא

 אצבעמת בשיפולי הכרא אחיזת .זעיקר • ק עסקניות ידם כי ,*מקודם
 דייקא כיליס טגע הזה פגם שעירך הכ״ל, המבול פגם בפי־ע גנמבא .

 מפגם הידיס ומעי^ין מקדשין שאין ומן וכל מלאו• דמים ידכם בברזי׳
ט׳ עיני אעלים כפיכם *שנם5וב< כ׳ש להרימם א׳א ר\״ל  דמים ידכם ו
 כמובא* קודש ידכם שאו כבתי׳ בקדושה הידיס לשאת צריך כי • מלאו
ח קדשת ע״י שאז  מעשיו מבתי׳כח א״י קדושת נתעורר ערקיןדידט נ׳
 מעבירין שעי׳ז נעילה של טהודס מים ע״י הידים מט^ין וע׳כ ־ ננ׳ל

 יטל כנ״ל׳ואז בידים שאחיזתם המטל מי הזדונים מיס כתי׳ הידם מן ־
 היפך שמא א״י קדשת נתעורר ועי״ז * בקדושה ולחברם אותם לשאת ,

 פגם לתקן ־ האכילה ע״־י לברי א״י בקדושת לאכול יכולין ואזי * המטל
 שלם כלי וע״כצריכין • המטלכנ״ל דור פגם ע״י שנעשה ,ועירבוב
• כמובא זה עון ע״י שנעשה כלים שיירת תיקון על רמז ,לנעילה

 לקבל עלולין המיס וע׳כ כנ״ל־ שלם כלי צדכין וע״כ • נתתקן ועכשיו ,
 עיקראחי!חםע׳*כ כימתמתששסבהי־ים • נטילה בשיעת טומאה
 הי״, שבתחילה שהי׳כמבול כמו בעצמם המים ולטמא לפגום ח״ו יטליס
 מים צריכים וע״כ שלהם• פגם ע׳י למבול נחהפכו ואח״ב * נדכה גשמי
 נסתלקיןע״י המבול מי כי • הידם שעל המים לטר\ *כד וט׳. שנים
 דהייט טהורים מים ע״י זה עון וטהי־מ תיקון עיקר כי טהורים מיס

 ׳ מרץה טבילת כמו ממש טהרה ג״כ הוא ידים נטילת וכן כמבואר• מקוה
 סגס לתקן באים הם ני • והטבילה הנטילה שוים הם דינים ובכמה
 שדיט ננדי בחי״ בעצמו שזהו ע״יטהרהועבילה שתיקוט המבול

:בגמרא כמובא התורה מן ה מרץ שיעור שהוא דייקא ברביעית

y״fi כימדסמסינהגםבלק״ת • מקץ ויהי המאמר

להארת זוכה ותלמיד בן כלליות שע״י פס שכתב מה י. ע״ש ז׳ סי׳
׳ : ונו׳ אכילה בשעת הרצון .

 אכילה בבחי׳ האכילה שחהי׳ כדי • לסעודה בחי׳נע״י ץך! א
 שזהנעשש הרצק הארת אכילה בשעת שמתגלה לקדושה , *
 והמקיפים • וכו׳ החכמה ביס שיש הידים מנחי׳ הפרנסה שנמשכת ע״י

ע׳נ * החכמה ביס מאירין ר\צון הארת כחי׳ שהם  הרצון להארת זוכין ו
 האכילה• קודם נט״י כחי׳ וזה הנ״ל־ במאמר ע״ש דיקא אכילה בשעת

 עליהנש ממשיכין עי״ז במים אותם ומעהרין הידים שנוטלין ע״י כי
 רביעית הים-ני מי כחי״ בתוך הידס נכללין ואזי • החכמה מים הארה

 . מעהד רביעית שמדאורייתא בפוסקים כמובא מיסהואבחי׳מקוה ^
 ע״י ימיס-וע״ב קרא המים ולמקוה כ״ש ים בהי׳ הוא ומקוה • במקוה

̂ס שמטהרין מיס הרביעית  ,בחי״הים בתוך הידס נכללין עי״ז הידם בר
 מידים נמשכת והפרנסה האכילה עיקר ואזי • החכמה cr בגחי׳ הייט
 ואן♦ • ננ״ל החכמה ביס שיש הידים מן נמשכת הפרנסה עירן כי אלו״

 בשיעת הרצון הארת ויתגלה נמשך אזי ״, משם האכילה לקבל כשזוכין
 להארת לזטת התכלית עירן וזה • האכילה קדושת עירן שזה האכילה

 בחי׳ שהם הנ״ל המקיפין מאירין ששם רג׳ל החכמה ים כי הנ׳ל• הרצון
 האיי־ שהוא ע״ה רביט משת של הדעת הארת צחי׳ זה ותלמיד כן רתfה

 ולשמור להציל כזה הדעת ועירן הנ״ל• במאמר שם כמובן הזה הדעת
 CU ישראל על הרחמטת עירן ח״ו־שזה עבירות מן ישראל את ולהוציא

 לגמרי ,רחוקים הס איך לוקחים הס י»-אל מהיכן שיודע למי קדיש
 ולשמרם אלxבי הדעת להאיר שזוכה ומי ״ ר״לוט׳ע״ש מעונות
^ • ועק העא מכל ולהצילם  : ים בחי׳ הנ״ל המקיפים בחי׳ מאירין ע
^ הל׳ל החכמה  Jעי״T•י הנ״ל בים שיש מהידם פינסה נמשך משם א

 נמשך הרטן הארת שעידן נמצא • האכילה בשעת הרצון להארת זוכת
 • כנ״ל משה ׳ בחי שהיא הנ״ל הדעת ע״י שנמשך מעווטת שמירה ע׳י
 ' ו׳ל רביט בדברי במובן ידים בבתי׳ הדא פגמס עיקר ח״ן הכמטת וכל

 בפי׳ זזה • יייקא עבירה לידי. • עבירה לידי בא אתה ואי כשח׳ל במ׳א
 יגמל^ מ כ״ש * במקוס שמרדו המבול בדור הנאמר ידים טצבון

 בפי׳ עצכות בחי״ שהוא הפגם עיקר כי * וכו׳ ידט ומעצבק ממעשיט
 ומעצבון ע״פ רביט כמובןבדבח דייקא בידם טגע הוא לבו אל יתעצב

 ני ״ ע׳ש נ׳׳י סי׳ הביטרים וביום במאמר המובא י הנ״ל ידיס י
 כל טלה־כלל התורה כל כלליות בחי׳ שהם בידם העביח׳כוגע כל פגם

 ידיו שני שתרים מתלרץתו קודם הגדול אליעזר ר׳ כ״ם • כולו העולם
 יסדה יד אף ינ׳ש * מעלמא דיתאבידו חורות לתרין ווי ואמר
שתי■ בחי׳ שהוא עלמא קוכ״ה ברא באורייתא ני * שמים טפחה ימיט

 וידי בבתי׳ הידיס ואזי * בהידיס מגיע ח״ו הפגם עירן וע*נ • הידיס ,
א משה כי י כבדים משה  ולהצילם לשומרם בישראל שמאיר הדעת ס
 ועושה ח״ו ממט הדעת ומסלק שעות חח בו שנכנס ומי י. עכירה מידי
 ו^קר התורה כלליות שהוא למשה הפגם מגיע אזי • וטון חעא איזה

 וו'ש •- ככ״ל דייקא ויד ־ כבדים משה ויד בבחי׳ כנ״ל נידם הפגם
. • :דייקא ידיו שומר רע* כל מעשות ידיו ושומר

א צ מ  המות אל הידם לשאת צריכין וע״כ י בידם הפגם שעירן נ
 כדי ״ וט׳ וברכו קודש ידכם שאו בבחי׳ ־ הדעת שהוא

 דיקאכד הידים על משה בחי׳ שהוא הדעת קדושת הארת להמשיך
 י כנ׳ל דייקא בידים תלויים החשאיס כל ני • עבירה מיד עי״ז להנצל

 . הדעת מימי ע״י לייקא אתהידים לטהר כד ידים נטילת בחי׳ וזה
 מכל ישראל את ומטהר מציל הדעת שזה כנ״ל החכמה ים בחי׳ שהם

 ׳ האכילה שתהי כד דיקא האכילה קוד^ עושין וזה ״ כנ״ל העוטת
כנ׳לץ הרצון הארת בבתי׳



̂י. א?ד הרכות ,לוקי
י כ י ט  פגם הואבחי׳ גאופלבלאנפילה• * שמזלןלח״ובכש״י ו
כי • שבתורה העוונות כל שכולל שו״ר הדעת עץ אכילת ' . י•' ■

 ותאכל מפריו כבתי׳ותיןת בבחי׳ידס מא טץהדעת אכילת סנם טינך
̂צון• הארת מ מאיר שאין מאכל שאבא הכנס ועיקר • יכו׳ .  הרצק כי ר

 שום אי! ראן בבח־׳ ושם לקדושה הדעת מן אפילו הכל מן למעלה הוא
■ לנו אבל • אתבדרו במחשבה ־־־''־ ״ ̂' ׳

. מן למעלה שהוא הרצק בחי׳ הוא .
וע׳כרצההש־׳ישלאיאכלאדה״ררק * -...... - -

 יש ששם הרצח מן למעה אכל • הרצק הארת בבתי׳ כולה שהוא אכילה
בריאת עירך כי כלל־ יאכל לא טו״ר־משם הדעת ען לבתי׳ אחיזה איזה

״ •ין '*Hf ׳•► •
̂ו׳ >«■« ׳« ׳<■•׳• י• ■*״- י•׳• -ן'•- • ̂  ש הוא ׳•שתלותו !'״

 ' רציןשירצינית רעיאדרעמין בחי׳ בתוך שננזתלק הראן שלימות
בשלימותליחי׳רכוךוע׳נהיש-פיי זו למעלה חינף שיגיע ואדה״רנברא

 וכלהעהרותהם עי״זנמשךמעראדמשאבא• אדה״רמעןהדעת•
 1יזדכ נע׳י בחי׳ וזה * וט׳ מעדן היוצא נהר בתי׳ שהם מקוה מי ע׳י ,

 ; בידי© נוגע הפגם שעיקר הנתש זיחמת מפגם הידם לעהר האכיל׳כד
 שאו בבתי׳ החכמה ים ׳Tבב הידים ונכללין נעהרין המים ועי׳י ״ כנ״ל

• החכמת ים בחי׳ אrp קודש ביתי׳ ככללין שהידים ובינו קידש ידיכם
 שנאומ׳'• החכמה בים שיש מהידים להאכילה נמשכת ואזי • קודש שנקרא ט
 בבתי׳ להיות צדכה אכילתינו כל כנ׳ליכי ר\אן האיש מתגלה האכילה '

 הוא האדשעדיין לפני המאכל כשמונת אנילו כי הראןכנ׳ל* האית
 סבא המנונא רב על בזוה״ק כ״ש מלכא מכי׳ נדן ה להוציא לב־־!ש צריך

 פלל ז שה עד לאשל לTrהי׳רוצ׳לה לא מיכןלפ:יו שהי׳המאכל שאע״פ
 שנועלין נכי׳י בתי׳ תה וט׳• מלכא מכי' דאיתייהכ שד ואמי • מזוט על

 התכמז בים הידישטש מנחי׳ מלכא מד מן ה שיומש* נדי הידים
׳ לאכילת הותר דייר,א אז1• הארת,הרצח ■המאכל מה שיתגלה כד כנ׳ל•

' י ' י ■ . ׳■ ׳ :ישיאלנכ״ל .
מתגלה ידה על דתדושה אכילה כמזבת־כי מכסי טלתן בחי׳ f ג

. *•)!i j  Wv ו \ P I.4׳* WV A
 אכילת אך • תאכל אכל הגן עץ מכל בפירוש לו נאמר ןלמה • מהם

דקדרש׳ אכילה בתי׳ הם הארס־כי שלימות עיקר הם עדן גן פיחת!^צי
 באם כזו אכילה ׳י1רבם«הארקם;צוןש שמא אכילה בתי• • הנ״ל '

 שאכלו המן ט * המק אכילת שכת אכילת בתי׳ שזה השלימות לתכלית
 בתי׳מה ס־צוןישהוא הארת בחי׳ נולה שהוא אכילה בחי׳ הוא :ושואל '
 מה ידעו לא כי כיע׳שזהנרךאמן ״ הנ*ל במאמר כ״ש משה -בחי׳ '

• הנ׳ל pjT הארס בחי׳ מה יחי׳ א שהו משה בזכות ירד המן כי ־ הוא
 אכלוהו משה ויאלד מן'כ*ש אכילת ׳ כת שהוא שבת אכילת בחי׳ וזה י

 כשיףל שכת אכילת עירך למרים •אנו מןיומכס אנילת שנאמרעל היום
 רעאבחי׳טן שבת אכילת כי * בשבת סעודות ג׳ לאכול זה ממקרא .

; י  אכילת כי ״ וט׳ למן זכר מפות שתי כין הפת מניחין זה שבשביל כמובא י
 וברצון באהבה בחי׳ רצון הואבחי׳ שנח כי • רצון כחי׳ כולה הוא שבת.

 זה שבת אכילת כי בשכחי שנתגלה דרעווין רעוא בחיי' • וט׳ הכחלשנו ׳
V •ט כידוע• רצון בחי׳׳ ה ה׳ על בחי׳ענגשבתבחי׳אזתתענגעלה׳ 

 להשקית כ״שיזוה״קכחי׳ונ־־^יוצאמעדן ט׳נ׳ג׳זהע׳דןנ׳ר\ג׳ן י :
 הרב השגת בחי׳ שהוא • וט׳ ראתה לא עין בחי׳ הוא ועדן • הגן את .

̂צ'ן הארת בחי׳ שזהו .־ בחי׳ זה מעק יוצא וני־ך * כמאמיהרל כמובן ר
ל בחי׳משה ע׳׳י הדנגת הארת מכתי׳ שגמשן• הדל החכמה ים ד שטא כ̂נ
 י^אל נשמוח בגי־היינו דאתחביאו ן’עשביןודשא הייט הגן• את •משקה - י

^תם , pל ולהחיותם לה pנ׳ ׳' נחי :וז ‘ ועהיה קדושה עליהם 'ך
p(עק שבת ענג־ בחי׳ שהם שנת של ־.שעודות - x זה • כמובא:זוה׳ק 

ד׳ שהם ותלמיד כן הארת בחי׳ '  הדל החכמה יש טזי׳ הדעת הארת ב
 בחי׳הארת הוא שכת ליל סעודת כי כדל־ מעק היוצא נר< בחי׳ שיטא - '

שזהבחי׳מלטתחלןלתפוחיןקדישין* מלאכה׳׳כ בחי׳ שהוא .התלמיד
בתי׳ בידוע• כתר בתי׳ שהוא א קדש עתיקא בחי׳ הוא סעודת ׳

 הק השגת בחי׳ וזה • וסי כבודו מקום אי׳ כמוסף 1א אומרים כמו אי' ״
 שזה ותלמיד בן כלליות בסי׳ היא שליטת סעודת י אי׳ בחי׳ ,טעא - ■
 ז״א ס־עודת כחי׳ הוא סטדחג׳ כזה־כי זה ננללק טירךהשלימותטהי׳ ; ׳
שבת שאכילת הקצה־כמצא אל הקצה מן מבריח שהא יעקב גחלת בחי׳ ’ '

שנצעוה עדן גן עצי אכילת בט׳ וזה • הכ׳ל הרצון הארת בחי׳ טא .
̂ס ׳ . בחי׳ הם ג״ע פרי אצילת כי • תאכל אכל הגן ען מ;ל אדה״ר עליר

 'וזה ;וכדל׳ הרצון הארת בתי׳ לרצון נאמי הךבטת בכל כמזבח•-ט
 י עיקר כי : הציוד על ה־שיפה תמותון פן כו תגעו ולא תאכלו בחי׳לא

׳. ־ . :האכילה הוא האיסור ־ .  r ■ י וכי הדעת p פגם בחי׳ מיתה חייב בנע׳י המזלזל י
 הפרנסה כיע־קר • כיאיןלוט־נכזה וע׳ניגעשהעני . י

 . נע׳י ע׳י צמשך שזה * כדל החכמה ביס שיש מדדים נמשך והעשיהת
א לוסדא רב אמר וע׳כ • כנ׳ל  ״ ׳ מלא לי דהבו מיא חפנאי מלא משאי א

 טש הידם מבתי׳ העשירוקתפרנשה נמשך משש כי חפנאיעיטחא*
- : נע׳יכנ״ל כחי׳ החכמהטה ביס • . י
̂כלי הכלי טהי׳ צריך י־ ה  בדברי כמובא' תלמיד בתי׳ זה שלס

 שלימה להיות הכלי ציינה נ״ג^וע׳ב סי׳ בח׳׳א דל רכינו .־
 . .שלימה תהי׳ רק בה שמכטטן וכמים תוציא שלא תהי׳תסירה שלא כד

 . הארת׳ כי ״ ומלא שלם שיט׳ שצדך ברכה של בט׳יכוש שזה ומליאה
 רות. מלא טן בן דטשע בט׳ • כ^כ מלא בתי׳ מלא בחי׳ הוא התלמיד

 , ‘ מו;ו• הדל במאמר כמובן דייקא מלא עליע• ידו משה כמך כי חכמה
 ̂ יוכל ובמאאה*אז ב^ומת תוא תלמיד כט׳ שהוא כשהכלי דיקא ואו
א בתי׳ החכמה יש בחי׳ הדעת מימי בחי׳ קכל3  ־• כבודו הארץ כל מ

 מבט׳ הידם את לעהר •וכל עי״ז ואז ותלמיד p בחי׳ טחד נכלל ואז
 ׳ העירך זה עבירהכדליכי ידי מכד׳ ידים עצמן מבתי׳ עגזקניות ידיש

להאיר ו׳ל*היינו רביט בדבד כמוק אחרים תלמידים יעסו שהתלמידיס
׳ ׳ ׳ :כנ׳ל ידים נעילת בחי׳ שזה מעוטת להצילם בעולם הדעת

ז - * r יי ׳• - ■־' ;־ ,■ י ■ י ■' ■י- «־. . .
ת כ ל  חנינא ^ליקיסי ח׳ בםי' תוכחה תקעו .התורה ף ה
- ■ ־ ־ וקכללבקיצור ע״שכלהחו׳מראשהלסופה• .



“i,נט׳י;הרכה א״ח־הלכות הרכות ליקוטי
 בגן שמעתי קולך את בחי׳ דכשמתא מזונא שהס והריחות היראות כל

 ־ * וט׳ הגן' את להשקות מעדן היוצא נהר בחי׳ הוא הקול שזה ״ ואירא
 אוחזת וידיו בבתי׳ דס״א עקב מכניע שהוא יעקב קול הקול בחי׳ והוא

בבחי׳״ התפלה ע״י הוא הקול לזה ולזכות • ב1הין ע״ש זכו׳ עשו בעקב
 הדעת מימי וכל הקדושה כל מהס״א מוציאין שע̂י כח הבעל של דין

 ה׳ את דעה ר<ארץ מלאה כי בבתי׳ דקדושה הדעת ונתגלה • שבלעה
 נמשך ועי׳ז ז ית' כבודו ונחג<^ גריס נעשין ועי׳ז * מכסים ליס כמיס

 < עירך עיץ המדמה בירור ועי** • המדמה נתברר נבואה זע״? * הנבואה
 שא״א בחידוש'העולם שלימה לאמונה זוכין הקדושה-ואז האמונה חיזוק

 הקדושה האמונה יסוד עיקר שזה * אמונה כ״אנרפ בדעת להשיגן
 זוכין זו אמונה וע״י המוחלט* מאין ים העולם את ברא שהש״י להאמין
ק בבחי׳ העולם יתנהג ואו • לעתיד של העולם לחיחש  ̂ כי ישראל א

 דהיימ * וכו׳ לעמו הגיד מעשיו כח בחי׳ ע״י הוא א״י קדושת עיקר
 וכז׳ השמים את אלקיס ברא בראשית בחי׳ העולם אמוצת|ןידוש ע׳י

ט׳ הגיד מעשיו כח משוס בבראשית פתח שבשביל;ה שס כשפיש״י  :ז
 שמאמינין ע״י הוא א׳י קדושת שעיקר נמצא א״י לכבוש שיוכלו כד

 בראשית כ״ש מאין יש העולם את שהש׳י,ברא דהייס ״ העולס בחידוש
ית׳בבחי׳ השגחתו מתגלה ששם א״י קדושת ועיקר בראוכו׳כרל•

, א״י בבתי׳ העולם כל שיתנהג ולעתיד * זט׳ בה אלקיך ה׳ עיני חמיד ׳
 י לגמרי• העכע ויתבטל לבד השגחה ע״י רק העולם בל יתנהג אז • ככ״ל ״

 הקול בחי׳ הוא השיר וזה * וכו׳ ונפלאות השגחה של שיי יתעד ואז
 מזונא ומכניעין * דנשמתא למזונא זוכים שעי״ז הגן המשקה־את רג״ל ׳
 הס כי היטב היעב זה כל ע״ש וכו׳ עשו בעקב אוחזת וידו ׳ בחי דגופא ' _

, ' .. ;להם עחך אין ים מני ועמוקים ארוכים דברים ' '
 ' עם ישראל בני אנו כי • הסעודה ^דס ידם נטילת 'בח^ א י
. עדי גדולה בקדושה אכילתיע את לקדש קדושאטצביכק ^

 נפשו לשובע אוכל צדק בבחי׳מזונאלנשמתאבבחי׳ .שיהי׳אכילתיע
 דמפא מזונא מכניע שר%א אבינו דעקב מכגמ־א הוא האכילה שזאת
 קודסהאכילה •וע״צצרינין ׳י כנ״ל עשו כתי׳/עקב דעש סערא שהוא

 מזונא להמ^ע כעעי׳ז לט 'כדישייד׳ לשהרולקדשאתידסבמיס
 בבחי׳מזונא, אכילתיצזי שיהי׳ כדי מזונאדנשמתא הגביר1דגופאח
 ; ידים נעילת מצות ע״י כי * לסעודה ידם נטילת בחי׳ וזה • דנשמתא

 של התפלה ע׳י שיוצאין הנ׳ל הדעת מימי ממשיכין אנו עי/־ • במיס
 < מהר להמשיך שזוכין עד הנ״ל הבחיסת לכל שעי״ז;וכין כדל כה הבעל
 ומכניעי; דנשמתא מזונא בחי׳ נמשך rשעי הגן להשקו׳את מעק היוצא
 הידס טעלין זה ובשביל ; • עשו בעקב אוחזת וידו בבחי״ לגוס׳ מזונא
 הידים ע״י הוא דטפא מזונא שהוא עשו עקב הכנעת יקר1ט כי • דייקח
 עיקר באמת כי * דיקא וידו עשו בעקב אוחזת וידו בבתי׳ • ךיקא

 'הנ״ל בהחו׳ הנאמרים הבחינות כל כי הידס קדושת ע״י הוא ההכנעה
 ע״ז הוא הדעת מימי המשכת עיקר כי • ידים בחי׳ ע׳י נמשכים כולם

ח בחי׳ ונןייך • כרל כח הבעל של *הפלא ״ בבחי׳כח כידוע בידים הוא נ
 ספלה שמתפלל .הצ״ל כח הבעל של הכת עיקר כי ;ל׳) (איוב ידהס ,

 לגלות שיזכה כד הדל הבחיטת לכל שיזכה הוא התכלית עיקר • '■הרל -
 שהוא כמו בהאמת עולם כאי כל דאמיט שידעו בעולם העולם חידוש .

 ועי״ז * הגמור העולם'אהרהעדר את ברא שהש׳י מחודש בהעילס '
 העולם היחש אמונת לגלות הוא שעינך נמצא וט׳• הכ׳ל הדגק במשך ;

 הוא זה וכל ׳• האדן ואח השמים את אלקיס ברא תtברא בחי׳ שטא
 דבראשית דעובדא אתוון בחי׳כ״ח וט׳־שהם לעמו הגיל מעשיי ־בחי׳כח

 כל את הנדי ברא שבהם * טדזע בראשית שבפסוק אותיות הכ״ח שהם
ם נדרקין כ״ח כחי׳ הכ״סאתוון,הס ואלו * הבריאה ד נמצא * כידוע ד

^ '*הנ״ל תפלה הבעל של הכת שעי״;  דעובדא אתוון כ׳ה נתגלה ע
 .העילס- את השי״ת ברא שבהס לידים פרקין בחי׳כ״ח שהוא, דבראשית

 בחי׳ וכל;ההוא י וט׳ שמיס טפחה !ימיט ארץ יסדה ידי אף כ״ש
 הגן את המשקה הנהר נמשך שעי״ז וט׳* העולם חידוש אמונת התגלות

^ וכו׳• אוחזת וידו בבחי׳ עשו קב11 המכניע הנ״ל הקול בסי׳. שמא ע  ו
 י וט* אחוון כ״ת בחי׳ • כ״ח שהסגחי׳ ידים בחי׳ הוא זה שכל מחמת

 כאמת ע״כ • כג״ל העולם תידוש הי׳ שעי׳ז לידיס פרקין כ״ת בחי׳
 .עשו עקב מכניעין ידס־דייקא ועל * דייקא ידם לבתי׳ הכח זה נמשך
 ׳מטלין זה ר,ובשביל כנ׳ל דייקא וידו י עשו בעקב אוחזת וידו בנחי׳
 להכניע יטלין הידיס קדושת ע״י דייהא האכילה׳כי קודם דייקא הידס
 זאנין ואז • כנ״ל אוחזת וידו כבתי׳ עשו עקב בחי׳ שהוא ?גופא מזוגא.
 שהס ישראל אכילת בחי׳ שזהו דנשמחא מזונא בבתי׳ האכילה שתהי׳

 בחי* הם הנגיילה מימי כז .* כנ״ל בידיו עשו עקב שמכניע יעקב זרע
 להכניע זוכין שעי״ז מעדן היוצא הנהר נמשך ילס שעל הדעת מימי

.וכנ״ל עשו בעקב אוחזת וידו בבהי׳ עשו עקב שהוא דגופא מזונא , ; :

̂נטילה של המיס שיהיו צרץ זה -־ נטשו שלא מיס ר
המלאט> כל שלסיכי שיהי׳הכלי מלאכה־גס בהם / '.
 ׳ כל' כלולין שבהם מלאכות . בהל״ע שנאחזת הס״א אחיזא בהם יש

 .ע״י הנחש מזוהמת נמשכין מלאטת הל״ט כל כי שבעולם המלאכות
 אפך נזעת נחקלל שעי״ז הנחש עצת ע״י הדעת מעץ אדה׳׳ר שאנל
 ■ • . כידוע מלאטת הל״ע שמש»נמשכין תאכלנה בעצמן לתם תא^

 ד פגס דהייע • yid הדעת יעץ1שאכל באכילה הי׳ אדה״ר תעא ועיקר
 ; -׳ עכו עקב בהי׳ דגיכא מזונא בחי' בהוא איסור של מאכל שאכל הנ״ל

 ׳ כי ס חנק יודע כי לו ואננר הטעהו הנסש כי *. רך בע כפך אדה״ר כי
 ״־ • העולס אה ועא אכל העץ מן להם שאמר וט׳־וארז״ל ממט ביוסאכלן

 הי׳ בחי׳והנהש שהיא הנחש לענח שמע כי העולם־ בחידוש שכפר נמצא
העולש- בחידוש הכפירה מחגבר זה כל שע״י בהתו׳הנ״ל הנאמר עתם

. , 1 . . מזונא בבחי׳ ,
 ■׳ הי׳ערום והנסש בחי׳ ח״ו כשמתגבר ח״ו להי^ כן כרל־נמו ןנשמתא

 האסיקורכי׳הכופרים דעות ח״ו ומהגבר ח״ו• הכפיהת עי״זמ^גברין
 - מזונא בבתי׳ האכילה . וג/ז .* ימשו״ז ־ העולם בחיסש
 זוהמת שהוא עשי עקב ומתגבר כנ״ל דנשמתא מזונא נחלש ט *דגיפא
 בשמע הטא-אלה״ר בהי׳ הוא זה וכל .־דגופא מזונא בחי׳ שהוא הנחש
 בעיקר וכפר כפרשה שס הנאמר טרום הי׳ והנחש בחי׳ ״ הנחש לעצת
 איסוו• של אכלה דס״א אכילה שהוא הדעת מעץ ואכל • העולם קידוש
 . ולתקנו עלץ ליחס רצה כששש״י באמת וע״כ דגוסא־ מזונא עירך שהוא

 בגז שמעתי קולך את בם׳ שם נ״ש הגן את המשקה קולvד עליו המשיך
 - דגופא.ומגביריןמזונא מזונא ומנניטין חוזרין שעי״ז •־ וכו׳ ואירא

 נתברד לא עדיין אבל • שלו ההכיא תיקון באמת התחיל זעי״ז דנשמתא
 שעי״ן קללות הל״ע גרם חטאו וע׳י / כידזנן. משיח שיבא עד לגמר!
 שכצ נמצא :וכו׳ אפך בועת בחי; סx מלאכות נל״ע להתייגע צריכין

ע זוהמת בהם,אחיזת יש כולם מועכות בל״ט שכלולים המלאכות ח  מ
ע ״ וכנ״ל לגופא מזונא מץ מתג׳כי ידו 1ע ש מ״ל מכל ו;היפך שד\א  ע׳
 בהם ולעד^ לקדש שצדכין הנטילה של המיס

מלאכ^ בהם שלא,נעשה שיהי׳מיס צריכין ע״כ ננ״ל* דממקא למזונא
 עצ^ ״יייי י“כ ׳’ הנחש מזוהמת אחיזה שוס בהם יהי׳ שלא כד ־

̂וא דגוסא מזונא להכניע כח שיהי׳להם כדי הידים את ידם  זוהמת ש
ן . הנחש ■ ־ ־

V s ,



ד‘הלכות׳^•הרכה הלבות׳א׳ח' ליקוטי
י , , . ' .. . .
 ישראל כילת6 מי׳ שהוא כרל דנשמתא מזו;א ולהגביר ננ״ל מחש י
:' . שהסבנייעקבוט׳כנ״ל ״ י • ■ " ,

הדעת על המזין המיס כי שלימה הכלי שתהי׳ צהכין ג
 י ה׳ את דעה הארז ומלאה כחי' לעתיד שיתגלה מפלא ^ ד ,

 לידע דהייס • * ה׳ אח לדעת הוא הדעת ועיקר • מכסים לים כמיס '
 המוחלש מאין יש הבורא הוא היוצר רןלמון־הא ית׳יחיד שהוא ולהאמין ־

ל העולם חידוש אמונת הייט  הדעת שע״י • הג״ל כהתו' וכמכואר מ׳
 לאמונה שזוכין ה;״ל.עד לכחיטת זונין * ונו׳ דעה הארץ ומלאה בחי׳

 'הנ׳״ל הדעת ו;ה כנ׳ל• העיקר שמא העולם חידוש אמונת סינו • מ״ל ׳
 אמונת בחי׳ שהוא כלי ע״י כ׳׳א ולקכלו להשיגו א״א מיס כחי׳ שהוא
 הדעת של ככלי הוא המדמה הנ׳ל־כי בהתו׳ נ״ש המדמה בגהי׳ שהיס

 החכמים של אפילו שלכלהעולם כיכאתתכלהדיעות • האמתי
 הוא האמתי דעת כי המדמה נכח רק הוא הכל * הגדולים והחוקרים

 כילזת * כלל ולעעוס להשיג עדיין התחילו לא וזה ה׳״ אח לדעת רק
 אט אבל שבדורות יחידים ונודאיס גדולים צדיקים כ״א זוכין אין הדעת

 שאש באמונת, רק להתחזק צריכין ואט * מה הדעת להשיג נח כט אין .
 אמת לצדקי להתיךב זוכין שאט שנתברר,!ע״י המדמה בירור ע״י זוכין
 לסמוך רוצים שאינם האפיקורסים הרשעים אלו וע״כ הנ״ל־ בהתו׳ כ״ש
 התאוות בכל ופיכופס נפשם בגועל והס ׳ הקדושים הצדיקים דעת טל
 שלהם המדמה כת באמת ע״צ י* המשוקץ כשכלם לחקיר חפצים הס

 ׳' כווניות לאמונת או גדלות כפירות לידי שבאים עד ומבולבל מעא־ב .
 את ולברר לקדש שווכין ע״י כ״א הקדוש מהדעת ולשאוב לינק א״א

 ואז 'מבורס המדמה שעי״ז אמחייס לצדיקים החקרבוח' אמדמהע״י
̂קר כי ' * דקדושה שלימה לאמונה זוכין  כי • בהמדמת הוא האמונה ע
 המדמה הנ״ל-וזה בהחו׳ וכמבואר אמונה צריכין אין שהשכל'מבין במה

 ׳ הדעת מימי ומקבל ששואב כלי בחי׳ הוא אמונה בחי׳ שהוא המבורר
 שאנו והשבחים התארים שכל כסוף שס שכתב הרל בהתו׳ מרומז vוזר

 חגיס ליום בחי׳ וזה • וכו׳ המדמה בבחי׳ הס כולם ית׳ אוהו מתארין
הפירוש כי כלי* בחי׳ וזהו * ע״שבכוף וכו׳ יתארהו ובמחוגה בחי>

 כ״ששס עשייחכלי על נאמר תארס ובמחוגה הפסוק של הפשוט •
מדבר ושם י וט׳י יחארהו ובמחוגה במקצועוח יעשיהו מ״ד) (ישעיהו .

 שזהו אדם ידי מעשי ואבן עץ בע׳׳ז במאמינים כוזביוח אמונח מגנוח
ממש־אבל ואבן בעץ שמאמינים כוזביוח אמונת שהס דס׳׳א כלים בחי׳

 בקדוש׳אמונה ולהי^ כלים* מעשיית מדבר שהפסוק שם מבואר טכ׳ס •
 ולשבח לתאר שעי׳זזוכין המבורר המדמה בבחי שהוא בהש׳י הקדושי:

 ברוחניות בחי׳כלי הוא זה כל כראוי• הטיס ושבחים בתארים ית׳ אותו
לקביגהשגת כלים הס אותו ומשבחין שמתארק והשבחים התארים ני

 חסיסא מחשבה ליח באמת ני ^בי׳־ דמשער מה כשם מד כל אלקוחו י
 שנחן ושבחים 9חאךי דהיינו וחושבהות ושימת חפלית ע״י רק כלל• ב̂י

 עלינו להמשיך כח לנו יש 1עף * בהם ולשבחו לחאח רשות ברחמיו לט
 כל אלקותו השגת בהם לקבל כלים נעשיןבחי׳ שעי׳ז הקדושה האמונה ' .

 כשלימות לע״י של שתהי׳הכלי צריכק בלני׳*וע^כ דמשער מה נפוס חד
בחי׳ שהם המיס אח ולהכיל לקבל כדי'שחוכל וחמ־ון פגם שוס צלי ^
 ע׳י כ״א לקב̂( שא׳א לעתיד שיתגלה הדעת הנ״לשהזא הדעת מימי '

 כשהכלי,כגומ׳ושבורה ומתוקן־כי המבורר מדמה בהי׳ שסא שלימה גלי
ב׳)שנא׳ (ירמי׳ המיס יכילו לא אשר נשברים בארס בארח בבחי׳ היא

 שחהי׳ צריכין ע״כ * טזכיות אמוטח להם שיש הכופרים העט׳ס ל1נ ’
 לאמונת זוכק שעי׳ז הנ״ל הדעת מימי ידה על לקבל כדי שלימה הכלי

; P7’D ׳ י וזוכין ^מפא מזונא הכנעת עיקר שעי״ז כנ״ל העולם

מ

:נרל מטילא טונת עיקר כזה דנשמתח
וזוקלמזונא א

 - ' .זא׳׳אליכנוס הטומאות' מכל מעהרין מיס זה
•י , בעבודתם הכהניס כגון מים בלי קדסה לשוס . .•

 1ידי ליעול או לעמל. צריכין ותורה תפלה קודם וכן ׳, בקימו בבקר וכן
 מים כי מיס• כ״א,ע״י מטומאתן עולים אינם העמאיס כל וכן • במים

 בי • הבריאה לכל קדמו מים ני • העולם חידוש הדעת,של על מרמזים
 . ׳■ .התחילו העולם חידוש שעיקר כשרףל-נמצא המיס הי׳ הבריאה התחלת

 עיקר rש̂' העולם חידוש של הדעת שורש עיקר שם וטיב . • המיס מן
■ . האמונ׳הקדושה יסוד עיקר זה ה׳^ני כעבודת נכנסין עי״ז ורק הסהרה
 התחלת וכו'*שהוא אלקים ברא בחי'בראשית העולם בחידוש להאמין
 . נמשכין הטומאות כל לתיפך כי • והעהרה הקדושה עיקר זזה • החורה

 הנחש זוהמת ועיקר הטומאה׳ עיקר שמשם שהבי׳מיתה הנחש מזוהצנת
 ׳ כחי', שהם מיס וע״נ ■ • ח״ו העולם בחידוש הכופרים של הכפירה הוא

 ׳' העהרות כל עי״ז העולם חידוש אמונת נמשך שעי״ז הנ״ל הדעת מימי
 נל ט • מיס ע״י כ׳׳א ועבודה קדושה לשוס ליננום וא״א • שבעולם

 ; שזוכין העולם חידוש של זו באמונה חלויים ה׳ עבודת וכל הקדושות
 /. הדין כפי נעילה או טבילה ע״י • כמיס עהרה ע׳׳י עצמו על משיךvלר
 הדעת מימי הארת בחי׳ עצמו על ממשיכים במים עהרהvר ע״י כי

 ׳ 'התורה יסוד שהוא העולם חידוש לאמונת שעי״זזוכין TDvb שיתגלה
• \ * זהעבודהבטל . .׳' 7׳ .•

ח.V̂*׳ ד׳ ז סשא יט״י שנמ^ ביהמ״ק חורק צומות'על כחי/
אמונת מתגלה נאיייששס שפגמו ט״ג בליל שבכי .המרגלי׳ , ״

 ' מזונא הנחש זוהמת ודו החגבר עי״ז בזה שפגמו והס • העולם חידוש
 כשזוטן ני • דגופא מזונא להכניע כדי לניס צריכין ע״כ ־• כנ״ל דטפא

 ,, האכילהצבחי- אזי האמונה ע״י כי ־ לצום צריך אין שלימה לאמונה
 ׳' ז. שבת אכילת בחי׳ הכשרים ישראל אטלת בחי׳ שזהו מזונאדנשמחא

 אמונה ורעה בחי׳ במ״א כמבואר האכילה בירור עיקר אמונה ע״י גי
 ' - לצום צרינין ע׳״כ לי ברל באמונה ופגמו ישראל בארץ שפגמו ע׳׳י אבל

 וזה • בט״ב שאומרים איכה בחי' וזה • הצום ע״י דגופא מזונא להכניע
 הצדיקים הסתלקות על הס הקינוח עיקר כי י• זהב יועם איכה בחי׳

 ,כצאן עכשיו אנו ועי״ז -• ביהמ״,ק נחויק כפלים ששקולה האמחייס
 ואט • הצדיקהאמח ביאיןאנויודעיןמיסוא • רועה להם אין אשר

 / שנחשך־אורו האמת הצדק איכה איכה ולבקש ולחפש לצאוק צריטן
 האמת וט׳-^צדק זהב יועם בחי', שזהו ממנו לידע זונין שאין אצלינו
 ■ איכה הי׳מקוק שירמי׳ וכשרז״ל אצליט• אויו ונחשך יועם מזהב. הנחמד

 _ על מרמז הוא ודור דור בכל וכן . • י יאשיהו הצדיק הסתלקות על יועם
 ׳ זהב יועם איכה וזהו * שבדור האמת הצדיק אור והתעלמות הסחלקוח

א זה די ןלא • מאורו ליהנות זוכים ץאין . • אצליט אורו שנחשך כנ״ל  ט
 האמת שהצדיק כטוב הבתה ישנא גס כי * מגאוביט על יגון טסף טו־

 האמת נשתנה אשח עד מיש־אל אורו נמשך כ*כ העוב לכתם הנמשל ,
 שנשתנה הטוב הכחס ישנא רע־חהו גלמב טוב לרע אומרים ני לגמרי•
 ומשנין הרעות כל עליו במדנרין הארת שהוא,הצדיק הטוב הכתם

 ■ חוצות כל בראש קודש אבני חשספכנה ועי״ז • כשקר האמק ומחליפין
 ־ בית האש בחי׳ שהוא הצדיק והחעלמוס הסתלקות על נאמר. שזה

 כ׳שבהתו׳ חוצות כל ראש כחי׳ שהם שקר של המכזרסמיס ומרגברין
 ציק' מי וזהו *. ס׳׳ז) סי׳ חנינא בליקוטי וט׳.(ע״ש לעיני בראשית
 • מ*ל בסי׳ ע״ש נח אלהקולתח בס׳ בההספד שם כ׳׳ש ונוי היקרים

 בהחו׳חוכחה כ״ש דס׳א רחמטת נחי' וט׳שזהו שד חלצו תניס גם ההו
 הצתת כל נמשך שעי״ז עיוס הי׳ והנחש בחי־ ח׳ו מתגבר שע^ ,הנ״ל
 זוהמת f שעמכניע לעיל כמיק האמת מהצדיק יודטין שאין עד הנ״ל

■ ,״ נח הבעל התפלר\של ע׳י • וט׳ שד חרם.חלצו גם כחי׳ שהוא הנחש
־ אי • ־



 - . . . -'י . .
 האמת תצדק ט״י המדמה מהביר תד הנ׳ל לכלהכחינות זיכק י18

 האמת צדיקvר אור איפה איכה יודמין אק ׳ואדf ח להי^ ולהיפך ככ״ל
והתעלמות הסתלקות על שנאמר מב יועס אי?? מקונכין אנו זה ועל .

הקיטת ע״י אבל כנ״ל• קד חלצו מננזי׳גהחניש נמק־ שזה הצדק אור
מ8הצעקהאיכהא1 - ^  עד שלימה לאמוגר« ונזכה אורי לע שיתגלה י

 אתת שיסו ונשרז״ל , מאל השמחה מגדל שא! שלעתיד שיתעי.מיר
הייט דיקא חזון ׳ חזק שבת בחי׳ *,זזה זנו׳ ׳ על המתאבל•{ כל משוש

ולתמשיךמפעת לחזור צריכקעכשץסא שאט התיקון עיקר מואה־כי י
 כי כדל• האמונה שלימות ידו שעל המדמה בירזר עירך שעי״ז מבואה

ל בכל שפגס אדה׳ר על ה♦1על אגק שנח כ• ־ התיקון עיקר כשגת ־  מי
׳ חזק שבת ע״ב שיןדם השבת זה את |’ip וע״כ עלוהי אנין ישבת

שעיקרה האמונה נתי׳ לתקן הזה בשבת עכשיו צריכין שאנו להורות
נבואה לשון חזון שבת נקרא וע״כ • הנ׳׳ל בהתד כ*ש בנבואה חצוי׳ • ־

■י ■, , . , ■ -

ה' י \ * ו החשאוחצדיקסי׳ הא״ב שכתברביטז׳לבם־ מה יבמי׳ ו
במעשיזי חידוש להניא יכולין הצדיקים שמות הזכרת שע׳׳י כ׳ ׳ '

צדיק שכל הדל בהתרתוכחה מבואר כי ■ השבע לשטת דהיינו בראשית
 המתקרבין גל של המדמה שעי״וטזברר חה״ק צמאה רוח בחי׳ לו יש ץ *

חידוש יהי׳ זו אמונה וע״י ־ חידושהעולם יעי״זזוכיןלאמומז * אליו ,
א׳י לעתיד העולם ־ ' ^סבבחי׳ הג חג  השגחה ?בחי׳ דהייט שאזי

ע״י־ וע׳כ * היעב מבואר זה כל ע׳ש • המבע כדרך שלא מפלאות , ,
ז׳׳ל רביט כ׳ש שלהם הרשימו מעוררק עי׳ז ״ הצדקים שמולן שמזכירץ ׳
̂עי רמ׳ח (מי׳ במ׳׳א ■ א) ליר  נתעורר מצדיקים שמספי־ין שע״י ח׳

 שלהם משימו צח נתעורר ®נותס הזכרת ע״י ׳צ וע * שלהם הישימי ׳
יטא הצדיקים של העוב^ם מעשיהם כח ועיקר י־ העומם מעשיהם של :

 חידוש אלטנה עי׳״ו והמשיט * חה״ק לבחי׳ זט הערבים מעשיהם שע׳׳י '
̂ש :במעש׳ שימי להביא יכולין מדאי שמוחם הזכרת ע״י כדליוע׳כ העוי

 הצדיקים של שמותם הזכרת ע״י כי ; • מזבנג לשכות דהייט בראשית
שעי׳ז בעולם העולם חידוש אמונת וכמשן: »!הם הרוה״ק כח נשעלרר ,

r ננ׳ל עי״ז שיהי׳ שלשתיד. העולם מסיזזש נמשךסארה ■ i c יתנהג 
יכולין בודאי וע*כ ; * הטבע כדוין־ שלא ונפלאות השי.חה בבתי׳ העולם ,,

הצדיקי׳ שמות לעצמו לכתוב שצריכק דל יביט עי׳׳ז־וז״ש הטבע לסנוק '
^ חקוב סהש׳י מי י״ע) סי׳ צדיק אות הישן בהא״ב (כ׳ש לזכחן : ע ב

 צריכין לזנמךט והיראים והתנאי׳ הצדיקים שלוות בספר לעצמו ^תוב י ,
 חידוש אמוצת שמגלין הצדיקים של הכת עיקר לזכרק־כי שמותם לכתו־
 רות רוה׳ק בתי׳ ע״י המדמה הגת שמבררין ע״י הוא ׳ כדל העולם

ס שלהם ככואה ־  בירור ע״י הוא האמונה עיקר. כי • הדל בהתו׳ שם ̂כ
 כי • לזנרון הצדיקים שמות בספר לכתוב צדכק וע׳כ י • כנ״ל המדמה ^

 בכת ר\א והזכרון • בספר זנרון זאת כתב כ׳ש זכדון בשביל הוא ־ה:תכ ■
 ולזכרך לשמך כ׳ש זכרון מי׳ הוא והשם במ׳א• דל רבינו נדש המדמה

ס לטולס שמי זה וכ״ש כ׳ו) צפש(ישעי׳ חאות וכתיב דור• לדוד זכרי ו
שהם הצדקים שמות ״"ע״כע׳י ודור לדור זכרך ה׳ לעולם שמך ה׳ -י ^

 הצדיקי׳ מכל שנשאר ה!כר עיקר כי • לברכת צדק זכר בחי׳ זכרון בחי׳ •־-
 שמותם הזכרת ע״י ע״כ לברכה בעולם זכרם שנשאר הקדוש שמס הוא

 שמם המדמה־יבי מיררין f עי ־ בשמם משותת ית׳ שמו אשי ̂הקדושים
 המדמה נתביר •ע״כ * בבתי־'המדמת שהלא זכרון בחי׳ שד\א הקדוש

ונו׳ המדמה לברר עיידתס שכל הצדקים של הקדושים שמותם זכר עיי
כחי׳ הוא ביעצמס שמם כי ביותר לזה מסוגל שמותם וע׳כהוכרת כדל־
 המדמה תיקק שהוא הזש־־ין תיקון בחי׳ הוא שמס כי י המדמה ביחר

ר\א הנתב ני דייקא שמות׳נהפר לכתוב צויכין כדל־וע״נ הזכחן ששם ■ . ,

ד וזדכה נט׳י הלכות א׳ח הלכות, ליקוטי
 וע״כ, * כנ״ל המדמה נתברר שעי׳ז כספר זכחן זאת כתב בחי׳ לזכחן

 הס הנביאים ספרי כ״ד כל כי בסהר* לכתוב צריכק הנביאים דבד כל
Z בירור הוא נבואה בע״ס־כי לאומרם שאסור שבכחב חזיה בחי׳ m w' 
 בחי/זכרוןשסא הוא הכסב ני • דייקא לכותבם צריכים ע״נ כדל
 / לזכרון הצדיקים שמות כתיבת כחי׳ שזהו • כדל המדמה בירור בחי׳

.׳כדל הצדיקים זבח בזטת שנתברר המדמה בירור בחי׳ טא זה כל כי
r • S כנ״ל העבע משנין שעי״ז םעולס חידוש לאמונת זוכין שעי׳ז .
׳*-’ ;נ ■ ' ר . , ׳ ,' ׳ י ׳■ ■ •

* בל ,היסב כמבואר כת הבעל של דן כבמי׳ התפלה ע׳י זוכין זה 'ז,י
 גרים לעשות זונין כת מעל של התפלה שע׳י הנ׳ל בהתו׳ .

 . שכת נמצא המדמה• נתברר שעי׳ז נבואה ולהמשיך ית׳ כבודו ולהרבות
 -..1שעי״ הנ׳ל כת הבעל של מהתפלה נמשך המדמה שמבררין הצדיקים

 .את שא ס׳ שנסמך וזה • כנ׳ל המדמה מכררין שעי״ז נבואה לרוח זוכין
 1הש״י־ חמת השיב פנחס כי * וס' אלעזר בן פנחס לפ׳ ישראל כני ראש

 ויעמוד בתי' שהתפלל דין בבתי' - התפלה ע׳י מישראל הדץ והמתיק
̂^Jו ויפלל פנחס  ;״ ע׳ש התורההנ׳ל בתחילת היטב כמבואר המגפה תע
 - חמתז את שהשיב מחם של הכח גודל הכתוב שהזכיר זה חיכףאת־ וט׳כ
 כל, נעשין שעי׳׳ז * כנ״ל שלו דין בבתי׳ התפלה ט׳י הי׳ זה שכל * וט׳

 המדמת. נתברר שעי״ז נבואה חח מקבליןהצדיקים הד(שמשם 'הבחי׳
 .מסוגל זה שבשביל בחי׳א׳י שזט שלעתיד העולם לחידוש1 לאמונא וזוכין
 t בני'ישראל ראש את שאו פ׳ בחי׳ כצ״ליוזה הצדקיס לתזכיר,שמות מאד

 .בני.ישיאל־ אבות ראש• הצדיר\׳שהס כל שמות מזכיר ששם למשפחותם
^ שמי כספרש׳י הפלואי המ:וכי כ׳׳ש בשמותס טתףשמו הש׳י אשר ע  : מ

 בש׳ סס הסכרים ר\נשפחות של הקדושים השמות שכל נמצא • עליהם
 מת וע״כ בהס* מטחף ית׳ ששמו הצדיקים שמות בתי׳ הם טלם פנחס

 כת הבעל שטא אלעזר בן פנחס לעק זו מ־שה סמיכת עובדנמ
 אשר וכו׳ הצדיקם של הכת נמשך שממט דק בבחי׳ תפלה שהתפלל

 שנסמך נעים אף יפה מה ועתה כדל' שמותם להזכרת והמסוגל ננחמת
̂״ בנחלה pהא תחלק לאלה שם כ׳ש א״י ירושת ס־. לזה תיכת  במסש
ל הבחי׳ כל כי * אבותס:נחלו מעות לשמות • שמות  ״*4א« בחי׳ הס מ׳

 ־'־ והכן ככ׳ל בבחי׳א׳י הוא הנ׳ל כל ע׳י שזונין שלעתיד העולם pחיז כי
 שמות- ?מספר י שמות במספר בנחלה הארץ תחלק לאלה וזהו • היטב

 שעל הצדיקים שמות בחי׳ היינו •י דייקא אבוחם מעות לשמות • דיקא
̂ז לאמונה• וזונין המדמה נתברר ידם ^ העולם לתידוש זוטן ועי שלע

. , ; היטב והכן כצ׳ל א׳י, בחי׳ שהוא ־ ’
y ח m המוציא עליו שמברנין פת על כ׳א חייביןבנע׳י אין 

, v והמוציאובהמ״זאיןמברכיןאלאעלחמשת * ובהמ׳ז, 
ק בהן שנשתבחה המינין  לברכז רק הוא בהמ׳׳ו מצות שעיקר ישראל א

 על אלקיך ה׳ את וברכת ושבעת ואכלת ב״ש א׳י לט שנתן על ית'
 בחי׳ שהוא א׳י ע׳י הוא האכילה קדושת עיקר כי • וכו׳ vהעובר הארץ
 שתהי׳,׳- זוכין שעי׳ז שלעתיד־ הניגון נמשך שעי׳ז שלעתיד העולם חידה

 כג׳׳ל• נע״י מצוות עירן זה שכשביל כדל דנשמחא מזונא בבתי׳ האכילה
 בהמ^ עליהם שחייבין דייקא התינין תמשח על הוא נע״י עיקר וע״כ
 ■ נדי הדעת מימי זע״י א׳י בחי׳ להמשיך עירן»ע׳י כי א״י שבח שהם

, דנשמתא מזונא בבחי׳ האכילה ש^י׳ כדי הדל להניגון לזכות
' ■ ■ ■ ' ז ככ׳ל ■ ■

ד ו ע  שלימה אנטנה להמשיך ■יזכיט הש״י • דברים כמה בזה ש ו
̂ תשורי תבואי ויקוייס ״ בימיט כמ^ה לא׳י ונשוב ̂כעולם ־ ;'

' • . • ז' אמך ב״ב אמנה מראש . ־■ ד
■ • . . • n:״ . .



א׳ח הלכות■ ’ ,
̂ ■ הפת בציעת הלכות י

ב ״ ע ״;גלהעזלסהי' דל;ששי כנגדה^י הםחמשתהמילן״ טיו
f>PD התורה את ישראל שקיבלו בסיוון ששה עד חלוי ^ ־ -

 נמטארבהתורההנ״ל״נמצא העולם חימש שעי״ןנתגלה נבואה בחי״ י
שמקבלת א״י קדושת עיקר *ומשם העולם חידוש טל מורס דהששי שה׳ '

̂׳מעשיו ע״י קדושתה ' -  בחי׳ העולם את fm שמ״י שיודעין ע״י וט׳ כח
̂ו.״ שם כ״ש וט' ברא סיאשית ׳ חידוש בחי׳ א׳י מנחי׳ ומשם ״ מ״ל בר

 שבת שהם מינין ה״ בחי׳ מקבל^ משם דהששי ה׳ ע״י שנתגלה ומגולם .
 שעי״זעיקרקחשחאי״ישמשם •א״י׳כיהסה׳מינץננגלה״דהששי■ .

 דסמתא בבחי׳מזונא האדם את ל!וןולהשביע כחס מיני[ הה׳ מקגלין
»1א] צליקאול במזי׳ האמתזת השביעה עיקר שמשם מ ע  וע׳כ י ב

ח מקבלין הם כי ״ האדם את להשביע בא להם יש דייקא מינין ה׳ -  נ
 נמשך שמשם העולם חומש אמונת מבחו׳ דהששי ה׳- מגתי׳ מא״י
 בחי׳ שהוא מושא כמזונא כי ״ השביעה עינך שמשם משמתא מזונא
 מזוצא אבל *׳ תחסר נאמרובקרשי^ס ר דס׳א אכילה עשו אכילת

 שימזוגא נפשו* לשובע נתו״צזיקאוכל השביעה• עיקר שם דנשמתא
 רש אראיו מחסור אין כי בחי׳ לא.אחסר• רועו ה׳ בחו׳ משמתאהוא

 שהיא היסךמ^גאדגופאעשאבחי׳אבילתהרשעיס הכיל בהתו׳
 השטעה^א עיקר כעבגשנכית כנ:<*וע*כ תחסר רשעים ובטן בחי׳

^\ *שסועד שהסעיקר^זם ע״יאמשפהמינין  עמה© שחייבין ה
 בהםקדיש© א״ישנמשד ני־הסה׳מי^שהפשמז• • ולהמ״ז המוציא

 זת■ כשטל אשר ט.דהשט ע״י שנחבלה סטולם חודוש אמיצע בתי׳
גבחדא״ייוטייעי״גהפכבחי׳מזונא הסה׳מינקכרל״־.ועי״זשהם

*ידפוכנ״ל על rיע!xה עיקר ועיב • ביותר דצסמתא ■ ^ר . ת הכ  וז
מאד שמהיטח״לוהפליגו כמו דהמוציא ה׳ להטעס שצייכין והמוציא ־
 ה׳׳דהמן;יאהוא,בחז׳ה׳דהסשי-ש»ורה ב!וה*קבעניןה/להמוצ!א*.כי :•
 מזונא, ׳בבח̂י דקלהה. האכילה שע־״ועיקרחיקון העולם: חידוש על י

עצשס:המקדא; המוצןאבהז יז״ללס^ שתמכו וזה דממתאכרל•
 רפקוק, *־ טלאח>• באמת ני • מצרים סבלות מתחת אתכם המוציא י ־

תאמודה. מצרים יצואח ,דפיינן מתחתסבלותמצרים אתכם המוציא ׳
‘ע׳יי העולם מזגלהמדוש מצרים יציאת כשעת כי העלם חידוש טל י
 מצדם יציאת נגקר כי גס *־ הססר-ים בכל כמובא ר^ותותוהמופתיס •

 תעכדו[ ממצייס העם את ביזוכיאך כיש .התורה■ קבלת ב^יל היתה
 כנ״ל״נמצא התורה עריקכלת חלדועהעלםהי״ ועירךהסגלות • ונו׳

מורה,עלחודוש.העולפ*' מצרים סבלמז מתחת אתכם המוציא שפסוק
 על■ מורה שהוא תיקון■ עורןר שהוא דהמוציא ר רז׳יל למדו משם וע׳יכ ■

בבת״׳מזונאדסמתא האכילה תיקון עירך מה העולם חידש

ס טל המוציא׳ לדקדק,לברך שצריכק מה PIT,י לו ויש ״ שלם לנ
xלהשלםעלה קדימה ודן חסיטת * ',׳ n •* ישראל: אכלת כי 

נחי׳ הוא דנשמתא ומזונא • משמתאנרל מזונא בבתי׳ להיות צריכה
דסמתא במזונא הנאמר אחסר לא חטי ה״ בכחי״ חסרון בלי שלימוס ;
ת׳ -  סמוך הוא ני שלם־, ללחם. חטסת יש וע׳כ • ליראיו מרסור אץ כי ב

 מחסור אין כי בלוחסחןבחי׳ שלם שהוא לבת׳'מזונאמשמחא יותר '
•כנ״ל ליראיו ‘  של בדרכיהם ההולכים עתיט טיצי כני באמת וע״כ .
 כי העכו״ס כדרכי טוסות נ״א לסעודה שלם לחם מרחין אין העכר׳ם ׳
ט ישראל* מדת עצמם שעוקרים להראות חצים הם תטעותיהם בכל ׳ א

הרשעים ואלו בש׳ע* כ׳ש המוציא לברכת שלם ללחם חשיכית יש אצליט
אכילת שהוא עשו אכילת בת׳ לגופא מזונא הוא מזוטתם שכל מגלין -

בא ד ־'הלכות:נט׳י־הלכא
. ״ • • ׳ ̂ ״ י '-י' ־’ י .
 תחט• רשעים בטן ^א,בטזי׳ .אכילאס’כ שלימות״ שם שאץ הרשעים ■
 מאמות שנמשך משמחת מ/1זוכים.^נז אינם אמונה*.וע״כ להם אץ כי י

 ט * דשמסא מזוא כבתי׳ הו.א קטש עם ער^ל אכילת אבל • כנ״ל
 ובהמ״־דטל המוציא באנילתם־בביכת המי לברך מדקדקיןבטכתס י
ת׳ שמא השל© על לכרך מדקדקץ וע׳כ • העולם תדוש על מורה זה •  ב
.,: מזונאדצשמתאכט^בילא^: כיאץמחמורליראיובת׳ ■ ׳
ה׳) ביה״בי^גה בהלטת ננללת פ׳ ת!כה לסשדה נע (הלטת י

: , . י ש א ר ם’: ט ר ת פ ו כ ל ז י ח י - ט נ

פ ט י ח כ ^ ה ם' כי ,התורה : ^ ס מ ל ר ד מ מ («?ר6מם ו
. ■ '..................:.בהלכהג׳ ,, . ־ ,.

̂:ילה קודם לנהר נריכץ ',2 א עמדת בל ני . * דיקא הידם .הו
• בזוה״ק כמובן בימינא שמאלא לאכללא הוא ה^סבעוה״ז

א אתזת כל כי • מקימות בכמה  ועיקר ״ דשמאלא מהטדא הוא מד
 ' שיה־׳ על ;לס״א לאכפיא הוא לעולם האדם נא זה העבודה'שבשביל י
מגנה־בכסי׳ ודרי מעלה דרי גת^ הס בשמאל וימין בימץ* נכלל,שמאל ,

 ה1■.אףתייםדהאדזדמיר.טפאהםמיס:.,אקושמיסהסבחי׳דריומ
״ ועוה׳ב עוה״ז בחי׳ •וזה וצורה תמר ונפש גיף בתי׳ וזה מעלה.* דרי1 ־

כיהגוףנגדהנפשמאבנת״עו^זלוחי^יתמר ^כיהכלכבת׳אחא•
 צוי־ה בחי׳ עוה״ב בבת׳ מא והנפש • וכו׳ בתי׳'*ואל to© יי7 בת׳ :
■ ^ r?T הג״ל הבתטת כל יחד נכללים שיהיו והעיקר הדל• בספירה ^מב^עו<«וחתע.אוןבתחחץותחחוןכ^יוןכ״ם
מנ שיהי •ט ה .  ^גלה דרי עס משה לרי כנמה״ב העוה׳ז טמין שמאל נ

■־ עם הנפש מיזחכר האטלה וע״י • וט׳ בהנפש הגוף כמיות ‘בחי שמא
 ע״י הגוף מת׳ ^נסש מה שמא ' האדם את, מחי׳־ האכילה הגיף־ט י
 - ■ חיות יהי׳נמשך האכילה ע״י שדייקא ברצונו הש״י צרא ט־כך האכילה* י

 ׳ מתטל כשהנפש כי ־ * פתים עיקר שזה יחד ויתחס״ו אצעיף; מפש
 נצטוהאדה׳ר הראשונה וע׳כהמצוה * מותה בחי׳ זהו ת׳ז מהגוף
 תלוי ה•״ סקונו עיקר ני * טו״ר הדעת מען לאטל שלא האכילה, בערן

 ■ שהאדם רצה והש״י כידוע מימץומצאל ורעאתתתס עוב ט*• באכילה
, כי .־ * הדעת שהואאכילתען ורע טיב נאחז ששם אכילה לאיאכל׳כלל

 שמשם החכמה בים שנמשך הרצון מהארת ית״׳דק אגילתני שגל רצה ,
 עיקרשצימו׳ההתחברות שתת דקתשה הפרנספוהאכיצה עיקר-שורת י■

̂ות כמבואר ומל׳א אי״ה השגת שהם עעת ודרי מע.לה של:דיי דהנל
׳ הילים ב׳ שורש ושם ונו׳ בימין שמאל כלליהת הנ׳לשעי״געיקר• בהתו׳

 י״ הרמזים שהסבתי׳ מטה• ודד, מעלה דרי שעל.ידסנבראו־שמוסוארץ ,
 בפה לבאר שא׳א הקדוש שבלימוד ההתטננות שהם: החכמת בית שיש

 , נכללים דיקא ועדז ♦- רמזים בחי׳ ב.ידיס,שהס אותם גומרים. בפירוש
 השגת מזי׳ שהם י ומל״א אי״ה השגת שהם והיזלמיד הבן יחדמגת

 מאדגי מאד גבוה אלקות שהשגת ידוע זה כי מטק.־ דרי-מעלת.ודד
 : • ׳ בלבי׳ דמשט מה כפום חד לכל כ״א * כלל בי׳ מחשבה-תפיסא לית

 בחי׳ ע״י נ״א ובא: במוח שאיןנתססין ומלא אי״ה כלליות היא והעיקר
 הלימודים כל משתגלים ומשם התכמה• שכיס ידים. בחי׳ שהם, רמזים

 מרבו להבינם א״א ויראה:.שנולם בתורה וכלההתבונטת הקדושים
, התורה בחמת אפיא _כי י ידם בת׳ שהם רמזים ע״י. כ׳א כשלימות

 הפשע ומחיקת הדבר תמצית א״א^הבץ בגמפ׳ת בפשעים בנגלה ,
 רמזים• בחי׳ שהם בידים להחלמיד להבינם שגומדס ע׳י כ׳א וטזידוש

 ־ מכ׳ש ידו כתנועות לתלמידיו הפשט מסביר שהרב בחוש שהאין במו
ט שהבעל ה׳ בעטדת עצות בדרכי וכ׳ש .מאל מאד האדם על חותר ד . 

ב בתחטאת ' ־ כ



.> I

ו הרכה נט׳י.• הרכות; i א׳ח ליקוטי.הלכות-

, . . i שנאמר המן לאוכלי אלא חורה ניחנה לא i היכן עד כידע ;שמרמז ה־מזיס להבין _ ,
 לסי לנ״א לרמז יכולים רמזים בדרך רק גדע, לא -אשר הידועה חכלית )ע״י נמשך זהי זנל • וכנ״ל ־!ות4א בהשגת וכי׳,־.;*מכ״ש וכו׳ ;להתחזק

 ר\ב;האמת בחי׳ ששא משה הסגת שהוא הזאת הידיעה תכלית ערכו ̂ י^כמת בים שיש הרמזים שהם מהידים משם שנמשכת דקדושה אכילה י
•הרצון הארת ששם  י הזאת הידיעה חנלית להאיר יודע ששא ..בזכותו שירד מן בחי׳ שהוא :עץ אכילת האדם יאכל שלא f הש רצה וט״ש ,

̂א הדעת ע״י כי • עו״ר הדעת  ששולח וכג״ל לרעש איש מנות מסלוח בתי; וזש • וכו׳ הרמזים י5ע ,נאחז משם וע׳כ • הרל כלליות להשיג א״
 מלובשים - שבהם סורים סעודת של אכילה מיני שהם ממת לחבירו Jj רמזיס-שהוא ע׳י שנמשך עץ.ישצון רק הוא הכלליות עירך,כל כי ערר*

 ’ הימזיס ע*.י יש״ל הק׳ הדעת בחבירו כ״א שיאיר כדי הנ״ל 'הרמזיםJ שינוא מיתה עליו נגזר ע״כ בזת סגם •-ואדה״ר מהדעת למעלה למעלה
לU !״׳:■’X שנק.משרתיה התורה ע״י והתיקון • סיחדביןהנסשוהלוהוכו׳ ״ כנ ו כו׳ ■ .: ״ ו

ח בבתי׳ וט׳ ועלען.בתחתון בעליון העולמות׳ינתחתזן לכלול שעירןה ׳ ה. ל1: נ ,  f שש הרב של הידים ע׳י .הי׳ עמלק ומסלס הכנעת כ
ס׳ כאשר ויזי׳ בבתי׳ רמזים בחי׳ שהם .־■ב.חי׳.משה : בחי׳משה שא האמת הרבי ודור דור בצל וכן וכר• וירד שמים עלה מי רי י

 ׳ מעלה כלפי מבזתכלין שישראל שכלזמן גדרדל ישראל וגבר ידו משה !אי׳ השנת מעה ודד מעלה בדדי להאיר הזה; הקדוש בלימוד שעוסק י■
*יחד לכוללם ומל״א ׳ ט׳ . בים שיש בחי׳'ידים שהם הרמזים ע״י והעיקר ■ '  הכשירות בחי׳ שהם עמלק עם מלחמה עשה ־•שנושה כהל *.הי.ינו ו
 שי־מן הנ״ל הרמזים שהם די!קא ידיו. הרמת ע״י. המחקרים של והקשיות . והעהרה האכילה־ קודם דייקא הידים את לסהר צריכין וע״כ • החכמה *'
■■ רל מרסור. ויבינו ויזכרו מעלה. כלפי שיסתכלו התדושים בידיו לישראל : שורש ומשס הרצון הארת מאיר ששם החכמה מים הנמשכיז המים ע״י '

־! 9

 פעם בכל שצריך הנ׳׳ל רמזים בחי׳ זה שכל שס וט׳כ״ש ״לחכמהשתיקה כישינהא״ כשקאיםמהשי?ת^ שחרית בחי/נעילת,ידים
א ,השינה והתעוררות • במיתה מששים י ; • ־ • ע״י הרבה רמזים יביט באמת החפצים התלמידים רק לשתוק הרב תחיית בחי׳ ס
־׳ ; . , נט' ידים בחי׳ שהם הק׳ ותנועותיו שתיקתו ' ׳ לפנרי׳מתיסיוע״כצריכין כשמות המחזיר זה על שמברכין וכמו המתים ■
ה ו •י שהוא בחי/מיתה מהשינה;:שהוא כתקמיס הנ״ל הידיסבמים לטהר י ז ב ׳ ע״ד) סי׳ שכתוב(בלק/ת מה בענין קצת רמזים תבין ו
• וכד. פור הוא מתחילה כי • פרה פ׳ קורין פורים אסר . בשעת וע״כ הס״אכנ״ל; אחיזת שמשם והגוף הנפש בין פירוד בחי׳ ‘
,מהשינהיוחוזרת כשקמים וע*נ י וכנ״ל דייקא ידוהי על שריא ס״א שינה ■ היון שבפורים הק■' מפיו שמעט לזה קודם גם ־ וכו׳ פרה געשה ואח*כ .
; * . מאד מאד מופלג כיד שהוא ואמר קרח מחלוקת חעא לתיח טוכזק ; עליונים והתחברות' ,בל^עת בח;׳י שזה הגוף ׳עם ומתחברת הנשמה ^
הוא רךח פורים ר*ת ר׳אשו י׳מרע נג׳פאתפ׳ניו ו׳אם בפכזוק והרמז . הידים לטהר אז ע״כצריכק י• ככ״ל השלימות עיקד שזה ותחתונים ^
וכד־ע״שבהשיחותוהעניןמובןקצתמי־חיקע״פמהדאיתאבסם-קקא כלליות עירך שם כי ־!; יםr ורחב גדול הים זה למתי׳ שכמשכין במים ’
‘'i מחלוק אתר פרה ס׳ נאמר למה ודל חוקת צפ׳ הראוביני לילקוט .מובא • והקמשה הסהרה עיקר שעי״ז הג״ל הידים בחי׳ב׳ ה^למותשהס r

, בכתף אחןברייךה׳-שנא׳ לשאת שהקהתיםהעהי־ו לסי קרח• בבחי׳\ ̂יחד הרןדושהטאכשנכללין.העולמות שלימות עיקר ;;צי אן ש י  
- . . . ■ ״ *’ י׳ ' ■ .

ה ו ו נ כחי׳סוךים■ :
שיש נס רמז / י ׳ ̂ ״ו /!ip/.,!־ ׳׳■<̂׳11''*' י̂■*׳•!׳ !■בדב׳! כמובא כפירות ״ ,׳

Jח מתלוקת תיקן בפורים כי קשר להם .ע״י נכללין הם איך בעוה״ב העוה״ז כלליות בשכל למין ט־וציס 'טל  פי־ס בחי׳ נעשה ומפוריס • ין
והוא • קרח מחלוקת חיקן הוא אדומה שפרה לט שייאך נמצא אדומה־ ־ וכמובן אופן בשום אנושי בשכל להבץ א״א שזה הק׳ ומצותיס חורותיט ׳'
, ■ הדל פסיקתא עכין . , החוזר גלגל מפמ״עמעניןהדריידילמענין בס׳ הק׳רגדפסת בהשיחה -

ך ז י שנתן מרדני ע״י הנס הי׳ וע״כ בביהמ״קוט׳ע׳׳ש־ הי׳ שעיקרו ונו׳ סו: א שהוא אדומה סרה סוד הוא •כי להכין א׳א מדאי הענין ,
: • וקיא אחכמה אמרתי נאמר זה שעל מאד וסתום נעלם חוק . V. . ■ ומה ע״ס כשפרש״י עת בכל הש׳׳י לנו שמרמז הרמזים על להסתכל לב -

ט׳ ומרדכי דוד שהם וכו׳ צדיקים מבי א׳ זה ־ בה יעשה ־ . ’ בזת רמזים איזה למצוא שאפשר מה כל אעפי״כ אך ־ • ממני רחוקה אין <כ״ש • ו
<ע״כ על המרמזה וכו׳ יושב ומרדכי מגרת אסתר .'י לא-ביארדלנו הק׳ הספרים בכל גס ט *: ולמצוא לחתור אט מחויבים להרע כוונתם כל כ̂ך
 : הזה הנעלם בהסוד רמזים כמה לגו גילו ואעפי׳כ * פרה של הסוד זה ,בכתבי וכ׳׳ש כשארז״ל ביהמ״ק עטדח לבטל היו והמן אאשוחש .כל *
הוא.לאכללא' האדם נבי־א שבשבילו התירךן שעיקר מבואר כבר כי .ע׳׳י בביהמ״ק הי׳ וכו׳ בתחתון עליון כלליות עיקר כי * האר״ידל ̂'

' כלפגסקרחכ״שבתירץני׳ובזוה״ק וזההי׳ שמאלאבימינאוט׳כדל• --------׳ ־ ’̂־ ------------- *'
/ בחי שהוא לוי ה.י׳ קרח בי * וכד בימינא שמאלא לאשלפא בעי דרךח
הקשי© הדינים השתלשלות אחיזת צל אבל,משס כידוע בקדושה שמאל

׳ ואהרןשמשרן נכלל-במשה ע׳'י.שיהי׳ להמתיקם וכלעיודחוהיו
; צריך שהיי הארון מנושאי שהיו קרח ובפרע המשכן את לישא להליויים
 לבעל צריך שהי׳ הקדושה ועיקר שבארון התורה עליו.קדושת להמשיך

. ‘ ■ — •י ׳ ־ דעתו : .

 והתגרו התקנאו ע״כ ־ הרל בהשיחה כ״ש דקרבמתשתכפריןוט׳ ' *
'־ :ונוי בהביהמ״ק -ביותר - • ־ ׳־

ר! :?.י . כ'עכשיוהאכילה ; מטת ומשלוח פורים בחי׳יסי^דת וי
 .הנ״ל־וע״ב מהרמזים נמשכת כי הרצון הארה בבתי׳ rDnp ' - ;:;;■־^
 .סיס הרמזים עי״ז לו לרמז כדי טרים מסעודת ממת לתכירו שולח כ״א '

׳ עם ידבר אדם ירך.שכל1שה הרל בתורה מבואר נבר ני ־ החכמה ניס ’



טבו זהדכותכנטי־י'הרכה לקוטי;־הרכו.ת:א^ח

׳-

 כל ום:ל דעת ׳ע״פ ננ7ל1 “ממ^ול מימין' שמגשכין ורע. סוב לדעת לגמרי דעתו לכשל ע׳קרזהתכמת זה כי משה־ <ג'ד שלו והתכמיית דעתו .
 ' עירוד שהוא מיתה נגזר זעי״ז * וכנ׳ל וכו׳ יחד נכללים הם ואיך שורשם מאד Td סגס ויןח ע״ה רביט משת שהוא צזה אמתי רבי נגד תרע5

 מ״ל בסי׳ r® מועד אהל סתח על ששחש הפרא ■כנ״לירוע״נע״י שהתגברו עד מימק שמאל הפריד ועי״ז משה על וחלק דעתו על .זממך
x ממט וממשיך הקדוש כדעת על מרחוק רל! ׳שמשתכל מה הפגם הי׳ וע״כ • ר״ל תחתיות לשאול ונפל ׳־ עליו הדירם ?תוקף n p לדעתו 
 מעהרין עי״ז כנ׳ל* וממו רחוק הוא טמוק׳אבל וחכמה סוד שיש ■להבין וזה חכם־ ת1לר\ רצה והוא ־ שעת שגילח נמה סכל אותו שעש־ '־.־שאמי

 זה זנל כנ״ל נזה שפגם מאדה״ר שנמשך מת סומאת פגם זמתקנים ני * שעת שגילת על תגר שרךא במה פגם וע״כ י• ננ״ל• פגמו נל י'.יהיו
rnrCiT בפורים לתקן עומקין זה ננל •- כנ׳׳ל בזת שפגם היא חעא תיקן זהוא ידם'עיקר על ני ־ מאד גבוהים הם ובקדושת מותרימותין הם 

 • שנתן ינה׳׳כ של בהגורל לפגום ורצה הגורל הוא פור מיל המן כי כנ״ל• יותר כ־שמתדבים אבל וצו׳ לתלמידיו האמתי הרבי שמאיר להתתבוננת
אדומה, סרה, סוד שהוא לעזאזל א׳1 לה׳ א׳ השעירים שני על הנהן לגלהם(וכ״ש וצריכין הדינים בהם נאחזים אזי ת*ו ■פגמים :בפרסכשיש

̂יוע׳ש איסור של בהתורה ס״ע בסי' ■־מזה •  הן כתי׳ הנ־*ל שערות כתי׳ הס שעירים והשני ־ סנובא בחוץ 'שמעשיה לימינו חכם לב ע'פ משש גדל
 כעצמם אכלבהשעחת • וכו׳ שערות ■מלא שהי׳ שעיר איש אחי 'עשו של השערות ־ תגלחת מצות בחי׳ וזה ומ׳יע״ש) לשמאלו כסיל מלב

וט׳ לימיט מרס לב בחי׳ כג״ל בחי׳ ב׳ יש השעירים שני כחי׳ ;שהם * ■ קתו, חעא כחי' שזהו לה״ר שסיפר ט״י מחליקת ע״י שבא המצורע■
̂ והמן ;וט׳ ׳vלר איזה גורל להעיל צריכין ע׳ג • זאת לאשיג וא׳א י כנ״ל . צריכים הלויים היו ■יוע׳כ ונו■ ראשו ימיע פניו מפאת ואם כס׳ שמתמז •

- מרדכי על להתגבר כרצונו בכשפיו הגורל ימשיך שהוא ואמי כזה לנפר דשמאלא ממער־א הס צי •׳ שש כשפרש״י ועמאיס כמצורעים חגלחת ‘
 וכו׳ זרעו ואת אותו שתלוי עד הדבר הפך כרחמיו וה:ףי ישראל.לףו כלf א״א זה כל אכל וכנ״ל׳י בהשערות ועינך הדירם נאחזים ששם ננ״ל :

 אדומה פי־ה בחי׳ מזה שנעשיה עד rהט שהוא,ע״ש פורים רערז-וגעשה סיג ,זע״כ :• צשלימות להשיג א׳א בימינא שמאלא כלליות כי י להבין
 אחכמה אמרתי כחי׳ עיקר שהוא וט׳ ל«ים ומסתכלים בחוץ שמעשיה יש כי •- החכמה בים שיש הנ׳ל הרמזים כעצמה שהיא שתיקה לחכמה י '

̂יא . בחי׳רמזים שטא שתיקה באי׳ ע׳י רק אותם מבינים שאין לברים כמא ׳; וכנ׳׳ל התיקק עיקר שעי״ז ממני רחוקה ור
̂לייז ע׳י שמבינס ההתבוננות ועירך הרצון׳•. הארה בחי׳ שהוא -  החורש קימש סוד שהוא החודש פ׳ חיכף אח״כ ־קורין 3^*1 ח ■ יייז
כיכלזההואבחי׳סידהעיטרבתי'י שהיא,סודהעיבור : • דרגי' וא׳לפיס אחד כל ממט שמכינים מה הוא האמת הרבי של חות^ ־

 וכנ״ל דייקא העמיס לעיני • העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היא 'כי המקיסי׳ בענין מיאור שם כ״ש להביןיוחר וא״א שבת תחום כאן שעד
 העיבור מור עירך כי * ותבין) ס״א גסי' א<דל ר׳ש חדי בהתו' (ע*ש שהם זתע־ורם בקשיות יכטש לא8•■כ־י.י לשתוק צריך זה שבשכיל וט! ־

 עד הלבנה פגימת לחאן .הוא משה בו שנתקשה התדש קידוש סוד טא >ש ומאיר וא׳ כ׳א עם הרב שמדבר מה שעירך *נמצא וט> מהזמן ,למעלה
 ' שאינה אספר^ריא כלליות בחי׳ שהוא . התמה כאור הלמה אור שיהי' שיש מרחוק שיבין לו שמבאך הוא העירך וט׳ להצילו׳מעווסת ־ דעת בו

 החמה בחי׳ שמא המאירה בבחי׳אספקלריא בחי׳הלבנה שמא מאירה שיטל עד אמונתו שיתחזק כד בתורה נפלאות והשגות אמתיות חכמות
מעלה מ־י בהשגת כה״כ מלא שהוא מטה דרי השגת בחי׳כלליות 'שהוא ׳ ’׳ ׳ ־

 זה שכל מ״ל מרחמם כי בהתורה שס כמבואר וכו' איה כחי׳ ש־\א
 הארת בחי׳ הרמזים בחי׳ השתיקה בחי' ע״י כ״א נשצימות לכלול א׳׳א

פסח הדס עוסקין זה ובכל • יא״ל לכל התיקון עירך שזה וט׳ ר\צון

 כשרוצה תיכף אבל •- ר\צון. הארת בתי׳ הא׳׳ס אל ביטול לבחי׳ לבא
בחי׳ מאד מזה לברוח וצריך, בזה פוגם הוא זו1בדג ולהכניס להבין

 ז״צ rאדומו מ״ש ענין הוא זה ובל • וכו׳ חזרוש אל ממך במופלא •
וט׳ העמים ׳לעיני ובינתכם הכמתכם היא כי ע־׳פ ר*ש) חדי (בהתו׳

/-

הרל מרחמם כי התו׳ . ההתגלות שע״י רק • אצלם נשאר הסוד ואעסי״נ מאד מאד נגמהות
 ונו׳׳וטול מרחוק שמאין רק מאחט ונעלס' כמוס מזוז ועדין סרשיות* פרה בחי׳ וזה • אצלם הסוד שנשאר להעולם מסבירים הם שלנ:ס ־,
. מלין: ■לאלוקי • ,ט המצות• מכל ביותר ונעלם סחים חוק •יר\א בחוץ שמעשיה אדומה :•
ר ט . למטה עליונים בבחי׳ העולמות נכללו עי״ו בביהמ״ק ושהי׳5בהרךבס. ׳ ק י ^ ח  מכ״ת ליזר\ צריך • שהוא איך שהאדם לעוביא ו

החכמות ^צמויכי בעיני חכם יהי׳ שלא מחכמות* י , . .' עירך שזה הדריידיל) וט׳(נענין הגלגל בענין טש למעלה ותחתונים
 מפילין החכמות ז״לrני*שאדומו וא׳ לכ״א מאד מזיקין העולם של עבודת שהי׳ מאחר עכ״ז • להשיג א׳א זה סוד שגס ואעס״י '-התיקון

 •ונפרע ממט חקוהלכס־ל בעיניו חכם איש ראית וכ״ש האדם את ׳ נלהתורהוכל כיבביהמ׳׳קהי׳ טליןלדברבזה״’הרךב:ותבביהמ־*ק ״
^ כשחולק מכ׳׳ש חמ מחלקת ליד שלו חכמות ע׳י כשנא • * מאד נפלאה חוקה והיא ממש בחת מעשיה סרה אכל • וכו׳ ההש:ות כשרי׳ על ע

 אבל אמנו וכשר ר\ ירא שהוא אמח מלא בפה שאומרים ויש וט׳ ממט ־ ששחעה מיי׳גי אוהל סתח נגד אוחה ששחט ע״י ■ הי' עבודתה כל רק
 חכסיכעיניו שהוא 'לו שנדמה דעתו לסי כראוי מתנהג איט אעפי״כ אז שהמשיך הנ״ל העמיס לעיני בחי׳ זה • ביהק״ק נגד והסתכל בחוץ

 פי * העוטת מ:ל יותר לכלא׳ מזיק וזה * כחי׳ כנמה ס־בה זה כמצוי ■ שהוא הניהמ׳ק על לסנים להסתכל מבהיץ שצריכין לידע זאת קדושה
 ועדין כשחייל הכיהמ״ק ועיחצחרב מהכל קשת חנס ושנאת מחלוקת י' האמתי הדעת אהוא האמתי בחי׳ר^ט ש־ץא שם שעמדת בחי׳התורה :י

 ויקיטגוריא המחלוקת רינוי ע*י עי״ן בניןביהמ״ק לעכב מרקד השטן • ביהמ״ק נבנה כאלו זיעה בו טש מי כל ט הביהמיק בחי* משה בחי׳ '
 ■ שומר שהאדם נל;זמן וט׳י״כי והכשרים החכמים נין נפרט העולם בכל ־ מאד שרחוקי׳ לידע צריכין העירך אבל • לשם להסתכל וצריכין • בימיו י- ׳
 התורה דעת נגד דעתו י,ומבטל האמת על מחלוקת מיני מכל עצמו '.שנעלמו הקשיות להבין ח״ו שירצה לזה ליבנוס ואסור הדעת מזה מאד י ־

̂ות לו יש אמתיים והצדיקים . רחוקה והיא אחכמה אמרתי נאמד ה על כי לרגי׳ כפום חד ממע״כל • ^־{ ה׳ גדול ני * שיהי' איך יהי׳ לעולם ת
 שעינך שם מוק ‘f מוהר היי בס׳ זאח רך שיחה ננרסם וט׳ כלל יודעין :שאכל׳מעץ ע״י אדה״ר שגרס מת מעוינאס מטהרת הפרה וע״כ ,ממני: 7

 יודעיז שא־ן ונדיקיו ותורתו ה׳ בגדולת שננאמינים ע׳*' והתיקון התקוה שרצה;־ רשו לי׳ יעי דלא -במה דאסתכיל ̂י׳ הפגם שעירך .עו״ר הדעת ׳; ,
' ׳' ע׳ש , ; נצלוט׳ ־ . , , ■



א״ח הלכות ■ סקוטי ״ - •
.ד ; :הפת■ הדכ\זז,בציעת _:. .

 שיש הפס כציטת כחי׳ תה מ׳ל״ ינהגס מרחמם לי התורה י ע״!! . ■<'
 יסלפלו ודרשו חקרו ות״ל ־ * הביצוע כטגין דנים נמה גו •

 המוציא שרית קא ק׳׳כ^והיכן ממ׳(םנהלדין כ׳ש הנילוט בטנין הי־כה
 :הקודחים) בזה.במכות טמוקיס(וכ״ש מדות כזה שיש שמובן יט׳

 לראות שצריכק הוא * נ״כ רז״ל לו שדקדקו הנק בציטת תיקון כל
 סיצון להארת האכילה בשעת שיזכה בא»פן בברכה הסת לבצוע

 עי״ז ותלמיד נן כלליות שע״י שס מטאי כי !ל•2ה .מ״להמטארבהתר
ט״ט המופלג הרצון האנילהלהארת בשעת זוכק בחי׳ שהיא המלטת ו

, , וכי בסעודה משיחין
ה יא ז הפת טל אצבעות הע®• להניח שצרין בש״ע מ״ש בחי׳ - ו

מהידיס נמשך שאוכל וכו׳־לטרותמ;לחם ר«בציעה בשעת ^.....̂ V י -
 שעיקרה - האכילה קדישת עיקר שעי״ן ־ היזכמהמ׳ל בים שיש מ״ל
וט׳ הרמזים שהם ע״ייהיזים שנמשך הרצון ־תrf)wלר לזטתאז הוא

« י ■ - ’ י , י־ ■ S בנ*ל .....................י ־ ד ■ ■ י . - ; י

 כי בישלה• קשריתהמוציא-מהיכאדרןים מהיכן בחי׳ ךןןיץ ;יב
' ■. v■  האכילה גדולה׳ועייך• בקדוש׳ להיות צריכה ישראל אכילת <

 בטור כ*ש מצות עשרת ט יש וע״ב ■ • הלחם הוא האדם את המשביע
 כל נחי׳ וזה * בירורים ככמה לחםvור התבואה לברר צריכין כי * וש״ע ־

 החרישה שהם להם שנעשה עד בהתבואה שטורחין ואיגיעות הטירחות
ק והבירור ואקצירה ̂והזריעה ־  ולנ^תו ולנסותו לטוחט ואלדב ותבן מו

 באכילה הי׳ שחטאו אדה״ר מחטא נמשך זה וכל * וט ומורסין "מסובין
 ׳ ®׳״I לחם תאכל, אפך בזעת עליו נג«* ,שאז טו״ר הדטת מטן שאכל <

 בשביל והכל * לחה שנעשה. עד הנ*ל והיגיעות המלאטת כל שהם
'הבידור- עיקר באמת וע׳כ ׳ הטוב ולברר והססולת הרע לבטי בירומם

 אלו כנ׳׳ליינל בפת הנוהגת עשר-מטח ע״י ישיאל ע׳י נעשה ברוחניות :
 ממו־ן התבואה לנרךת מהפסולת האיכל מהרע הטוס לברר הטרורי׳ם ,
 האמוכ׳הקדוש׳ לברר יטא הכל לפרי הקודמץ הקליטש בחי׳ שהם ותכן .

בלב שיש הקשיות מהמוח ומבטרין שדוחין ע״י שהיא אדה״ר כה הפגם
 , ותבן בחי׳מון הקליטת בחי׳ כפירות.שהם מיני כל כמשכץ שמהם נ״א .

בחי׳' שר\א ההלכה ביחר לענין זבזוה״ק בת״ז כמוכן החטה על החופין
 היות נמשך האכילה• ע׳׳י כי ̂ * א׳ הכל ט ותבן מתון החטה לביר י
 וע״כ, • תיל׳ החכמה כ׳ש והתכמר! הדעת הוא החיות ועיקר • להאדס ,

 • כת בו מושרש •גי מאד• גטה. העיוץ• שהוא הליזם בפרט המאכל י,
להאדם את להחיות חכמה בתי׳ שהוא וחיות ו 'Tp אבל ;צטט נפשו,

 ’ שהם וט׳. ותק מון ישהה הרבה פכזולת הלחם סביב יש מחטא'אדה״ר ,
ליpשא טד שמסבביןאת,המוח• הדעת בלבול שהם הקשיות בחי׳ ט  י

;צריכין זה שבשביל הקדושה התורה דיני שהם עלבורי׳ ההלכה להבין :
־ כת׳׳ז כ*ש ותבן בחי׳ימוץ שהם ההלכה^מהקשיות לברר מאד לר^ןיגע

 לבלבל שחצים והפסולות מהקשיות מלחם צריכין'לברר וביותר ננ״ל* ,
ע״י\ הוא האכילה תיקון עיקר כי . • שזההטיקר הקדושה האמונה את ־,
 ■ ושלימותו הדעת קיום ס״בלק׳א),כיעיקר (סי׳ נ״שבמ״א אמונה .

 • הרצון הארת בחת כעצמו וזה כ״פ'•, דל בדבריו כמס^* האמונה מא
̂ן הנ״ל שתיקה בחי׳ • מרבו לקבל שזוכה מה כסי האכיל׳כ^א בשעת שזו

 שלימות ט׳י עיקרו יץצין הארת ני כנ״ל ותלמיד כן ה׳אית סאמתי '
 כימלאכלסארן׳- הנפלא בדעתו ע״ישמאירמרט שזוכין האמונה

שדיט־עמנואה״כ הק; ובהשיחה שסבהתו״מ״ל כמוכן וכר כבודו

: ו הרכת נט׳י הלכות
 שנעשה הלחם את לאכול כשבאין וע״כ ססמ״עע״ש בס׳ ומובא

 ונו׳ ומורטן וסוק ותבן בירורי׳ממון בכמה נתבררה שכבר מהתבואה
 , של הק׳ מהדעת נמשך זה שכל כרל וט׳ והכלטליס הקשיות בחי׳ שהם

 הוא ה׳ כי לדעת א׳ בכל הק׳ הדעת שמאיר הרלשטאבחי׳משה
סיג בחי׳ השתיקה הוא הדעת שלימות תכלית אבל •האלקיסוט׳״

 / לאטל כשרוצין וע״כ • כנ״ל הרצון הארת בחי׳ שי\א שתיקה לחכמה
̂• שאז אלחם  ̂ - להמשיך שצריכין והדעת החכמה שהוא החיות המשכח עיר

 ̂ ־ ובטהרה בקדושת שיאכלמגברכה התיקון כל ע״נ ״ הזה הלחם ע״י
 י • תיקון עיקר שמא הרצק להארת הזה הלחם אכילת ע״י שיזכה נאוק

 עד- בהתבואה שעשו העובדו׳ כל ע״י הנה עד שנתבת• הדעת ושלימות
̂זשה  איך■ הבציעה בעת מאד לדקדק ררל ההיח וע״כ • כנ״ל crt שנ
̂וסן * ■לבצוע  שתט אותובקדושה, שיאכלו עד הלחם וישכרו שיבצעו ב
 - מהיכגא המוציא קשרית מהיכן וזט האכילה• בשעת הרצון הארת לקבל

א האש. כן * יותר האש ט ששלע מקום שהוא בישצא דקרים '  י בתי׳- ס
 - (, שם כ״ש היראה ע״י־ הנ״צהוא כל תירץ) עיקן• כי * במ״א כ״ש יראה ;

 . לק׳ה^ (ס&י-׳׳ע״ז *• וכר יוצאה היחס. רצועה בהתו׳הרלוכ״שבר^י׳
 * י האחן ועי״זמינשיכק • ^ילהע״יהיראה תיקק שעיקר ששייכהלזה

"*/ שתיקה בחי׳ הייט ׳ בחי׳.צמטם כיהיראה האכילה• כשעת הדטן  הצ״̂ל
 .׳ קשיות נמה ממוחש ומבעלין ותלמידיו• ^לחטיו הדעת שכשמגלק

אזי.' • ועוד עוד להלין ולט־וח לרון המןח חצה עדיק אבל • וכפירות
 ' > כי• חכא, פה עד. לג ולרמז השתיקה שהוא לדבדו• סיג לעשת צריכיז ׳

 : אצחלדושוט׳■ ממך־ במופלא כי בחינתך לפי• יותר לחקמי- לך אמור
 שט שמבואר■ והתירוציעוט,׳ הקשיות כתתו׳-מ״לגעק. זה בל וכמובן

 ־ ע״שהיטג• וט׳ מקיףאחר נכנם חיכןז מקיף, איזוז מהשמכניסין שנל
 ■ &הוא, היראה נמשךע׳י זה שהואהשתייך שומשיכי) יהצמטס הסיג תה

העירך ,בחו׳צמציש׳ ״ Jופחז אהT לו שיה׳ ע־ עליו׳יראה להנמיך נ̂י
 ̂ הצדיק אפילו כי ׳ לגרשתז• שאין במה. המגושש בדעחג לחקור ובמיה •
- בהשגת מכיט ואינו מוחומחמת־יראה ^ןצס בחי׳משה בעצמו הנחל ;

 ,...שלימוחן עיקר כנ״ל שמחיה והדעת החכמה שהוא. שבצחם החיות עיקר
 ׳ בחי" יראת כסי׳ שהוא כרל שתיקה בחי׳ שהוא הרל הצמצום ע״י הוא
א הלחם תי^ן גמר כל וע״כ • אש  ששלע־מ במקום וע״כ ׳ האש ע״י ס

 ‘ ■׳' לזסת כד הלחם לבצוע צריכין שם דקרי׳בישלא היכא שהוא יותר האש
ה ל  • “ השתיקה בחי׳ ע׳׳י שנמשך העיקר -שה הרצון להארת מאח ^ני

;* :כנ״ל יראה בחי׳ אש בחי׳ שהוא מ״ל צמלוס מנחי׳ שנמשך

f שלם כשהלחם בתחילה , f t שבוצעןיוטמזין■ כך־עד לאוכלו
■; ’ דייקא ואז • אותו אעסין ואח*כ לחתיטת אותו וסוכיין ■ ■ . .

 - הדעת בירוד שטא ההלכה בירור בחי׳ הוא זה וכל • האדם את c מחי
 . עדק מההלמד וט׳ והתבן הקש םvשר הפסולת כל שמבערין שאח*
 ׳ כי ״ בלה להכניסה מסנה על היטב להבינה ההלכה את ללעוס צריכין

 ̂ בחי׳ הם הקשיות טל שהתירוצים הייט • • כמובא שבירה לשין התירץ
טיי׳ ההלכה שיודעים עד הקשיות את ומבטלים ים סמטב שבירה  על

 י וט׳ דנים ופסקי חלקים וכמה לכמה ההלכה את ושסקים ומחלקים
להשיג• הפנימי הדעת בטיקו• הוא וכן השלכה* ביחר שלימות עיקר שאז

̂^ שיהי׳ ושבירתו הלחם בציעת בסי׳ הוא זה וכל הש״י• את ולידע ראני
וע״כ . - י ׳ ־ . : ■



ר הרבה י1נפ הדהות א״ח הלכות ליהוטי
 הסת עם ברכה שתכלת הביצוע בענין סנאד לדקדר, צריכין לאכילהיע״כ י

 .הין׳בפשישו׳שמאעינים הארנונה שהוא בנחי׳הירכה תהי׳רק צז־בציעה
ע .־הלסש את ברא שהש״י ע  'שלא דהייס זה* על ית׳ איתו מברכין אט ו
׳ גץ באכילת אדת״ר תטא כל הי׳ שזה כלל וחקירות בקשיות עוד '.ליננום

 לתקן צריכין עתה כי * כנ״ל וכו׳ רשו ל̂י הוי דלא בננה דאיסתכל הדעת ׳
 בו ששלע המקום לבצוע צריכין ע״כ1 • בברכה ישראל אכילת ע״י זאת

 ע׳יהיראה הוא הדעת צמצום עיקר כי יראה* בחי׳ שהוא ביותר וכאש '
 להארת זוכין שעי״ז השתיקה שהוא הנ׳׳ל vוהמחיצר הסיג נננשן• שעי״ז

 כל שמשם החכמה בים שיש הידים ע׳׳י sהאכילי־ בשעת ממשך הרצון '
. . : מ״ל vבה^ורר כמובן בזה זה תלוי הכל גי הססנסה /־ י

ך כי * ביותר חשוב שהוא השלם על לכרך לדקדק צריכין י
רן ̂ ' מאמר ז״ל בדבריו כמובא תיראה השלימו/הואע׳י עי

 מחסור אק כי כ״ש שלימותא תשכח ^ראת דאישתכח באתר כי הזוה״ק
 בחי׳צדיק שביעה נמשך שיהי׳ באופן בקדושה לאטל צריקין כי י ליראא

x רשעים ובפן שנאמדבהס הרשעים היפך נסשו לשובע אוכל n p . 
חי׳ הנ״ל הרצון הארת עי׳י השביע׳סא ועירן - ומשביע ידך את סותת נ

גג
מ שיוכלו כחו בעוצם האיח^משהרביע שם •גם גילולים מלאה ס:  נ

 ולהוריד כזה טמא מרנקנס לה׳ הבהמה להעלות פסה הקיבן להקריב
 יגא אני ה׳ וכו׳-אני ננצו־יס בארן ועברתי בבתי׳ לשם בעצמו הש״י את

 למע־ה עליוניש בחי׳ עירן שזיע .י וכו׳ אחר ולא הוא אני וכו׳ השליח ,י
ט׳ העולמוא כלליות בתי׳ ותחתונים'למעלה רן היתה עי׳ז1 י ו  עי

^ מאיר' שרנצדק רק להשיג א׳׳א זה שכל מבואר כבר אבל • וכנ״ל הגאולה
 ותירוצי׳' בהקשיות ליכנום וכו׳־אכלאסור עדיין אחט ה׳ כי מרחוק בט י

̂ * וכו׳ התרןבוחו בתחילת אחדוא׳ כל בסרט לחכמהשתיקה• סיג ־כי
 . / שיודע מה כסי וקלקל שחזר אחר כי * התחלה בחי׳ אצלו שהוא זמן וגל

ב ז בנפשו א בודאי ע׳  י כמבואר וכו׳ מחדש ולהתחיל לתזור עתה צריך מ
א מדאי השפילה מדריגתו נפי ע״כ ׳ בזה הרבה בדברינו  צידע לו א׳

 אתר ה׳ עדין כי באמונה להתחזק שיוכל באופן לי pשמאי רק זה• כל
 ■ מהזמן למעלה בחינתו לסי שהם ותירוצים בקשיגת שיכעס חלילה אבל
ט׳ שס זהתידוצי׳שיש הקשיות לבאר תספיק הזזק שאין ̂תו' שם נ״ש ו בר

. _ , ̂ שעירן בתצוצחת ?*:תו׳
^ ' " ' ' י' ־׳־,-■<■-.- ;-'״״.ג■ אוצרווט׳ v י
ל טי* ־ ב  שש ד׳) הלכה חמור בה׳:פער ^(וע׳ ססס בחי׳ הוא זז ו

ע״פ דברים,מערןמצה-ואיסורחמןוכו׳ ^־ננבוארכנ» ' ־:
כי, והכלל ־• ית' בחסדו עוד יתבאר הנ׳׳ל דבריט וע״פ ׳ הנ׳ל התורה י ■

t שנברא שלימות.האדם פירן e•' דרי עם מפלה דרי שיחכר הוא
 צדיק פ״י רק נעשה כשלימות הפנין שזה י עזה לפיל1כממאר וט׳ מפה ■

בבתי׳ מגיה נבדרי מעלה בדדי להאיר שיודע מאד בתפלה הגדול הלור
 במקומו כונבואר ונו׳ יהד ולטללם ולתנרם וכו׳ ובארץ בשמים כל כי יי

 קירובו כפי ואחד אתר וכל • היפי:) ע״ש בלק״ת ז׳ הנ״ל(ישי׳ בהתו׳ ^
 ע״י ני r לנצת תיקוט כל שפי׳ז rf ז הארה עצמו על מקבל ק להצדיק

כי. מה• עליו יעכור אם אפילו לפולם יתרחק ולא יטל לא הזאת 'הארה י
 פעם בכל ונטדעו בידו אוהו הצדיק אזי להצדיק עצתו שמרןב נל.זמן .
 י בכל אותו ומפורר נמקין כי»כה״כ וט׳ ואצלו אתו ה׳ פדין עדיין כי .

עפר שונני ומט הר־ןיצו בבתי׳. נעולש אופן בשום יתייאש שלא פפס
 שהיתה ד\אשונה הגאולה שהוא קשת בחי׳ הוא זה וכל • שם כ׳ש וט׳ -

 בדרי להאיר שיכול הנ׳׳ל האתתי בתי׳ד\בי עירן שהוא רטט משה ע׳׳י
̂ה ונן • שם יח־,כ״ש ולטללם CTולק מפה ולדי מעלה הנע כגלות על

 ועוכזקים מקווים שאט נפשיט ופדות נאולתי׳ט וכל חקותיס כל הזה
 בכח הוא הכל וכר גאלה נפשי אל קיבה בבתי׳ יום בכל עלינו להמשיך

יהי׳ והוא הראשון הגואל סי׳ שהוא בהי׳משה שהם האלו אתת הצדיקי .
 בגלותינו עתה גש וטא * שיתי׳ היא שתי׳ מת ביתי׳ וןTהא עואל ::

עדיין כי אמת צדיקי ע״י בט ותאיר ודור דור בכל אתפשפותי׳ כי עמט
:נכ״ל שטא־וט' איך בפרטיות ואתד אתד כל ועם עמט ה׳ ',

׳ י' י ■ * ■ < ■ ׳ ׳ ' ־ . • » , ' -

מ טז ,  כלליות בחי׳ זה פסח הרןבן כי • ומרור מצה סשת מרמז *זה ל, ך
עליונים בבתי׳ בעליון ותחתון בתחתון עליון העולמות .

 ספמ״ע- הגאוליזכ״שבס׳ שלימות עיקר שז־ למעלה ותשתיטס למעת
 מ״ל ממזמם כי לתורה'׳׳ שייך והוא וט׳ ר\ נחלתך שבע גאלת ע׳פ ״

ניתוח לריח עלתה שהבהננה י רןבטת בהי׳ שזהו שם מבואי כי' * ע׳ש
ט' בביהמ׳ק למגיה ירד כביטל והקכ׳ה למעל׳ת• ^ה׳ ■  ובהרןבן ״ ע״ש ו
שתיתה מצרים נאיץ שכס ויותר יותר גדול בפלא זאת בחי' ה׳איר פמת צ ,

■ ■ ■ * t *4 •4 4 *44 י W ^ •K••*
 אלx’מ אחד כל על מאד נעצודיס גדלים מוחץ הארת נמשכין שעי״ז

שזה כימנה״כ אתו ה׳ עדין כי לדעת במקומו כ״א שיתחזק עד ■־  וט״
ט׳ תעולרנות כנליית בחי^ ,  לבחי׳שתיקת עדשזונץ שזהנויקרהתיקון * ו

ט׳ האכילה בשעת הרצין הארת מזי׳ שהוא  לזמת א׳א זה וכל י ו
א ד ע. נ בבתי׳ לזה שזוכין קודס ̂ מדירות לסבול שצריכק ™ר< בי

ש וכו׳ מר לי מר לשלום הנת פ ע נ״ז בס ש מ  ששלנם שם ממאד ע׳
א אבל הגון£• ורפואת הנפש רפואת הדברים ככל רפוא.. הות  לתיל א׳

א ס השל! ס שהש׳י רק וכו׳ מרירות ע׳י כ׳ ת  ■ עליו שולת ואיט עלז מ
 מרירית עליו €לח ול<ק3לס יטל הי׳ שלא ס׳יבים עונותיו כפי מרירות

 העולמות כלליות כי פהת* בליל מרור אדלת בחי׳ וזה * וכו׳ יכולתו כסי
 בין שלום שעושיז שאם בהי׳ זה בפסח שזוכין התיקק עיקר שהוא הנ״ל
ף הנפש עו ד־ כנ׳ל וכו׳ מעה לדר! מעלה דרי ק ושמאל ימין בין ו  v(ז

א לזכות א״א השליס נ * מריחתא ע׳י כ׳  עם מרור לאטל צריגין ע׳
;כנ׳ל העולמות כלליות בחי׳ שהם והמלה הפסח י ,־ .

ת ^ ו ר י ר מ ה ה כי נתינות בכמה הוא לסבול ׳שצריכין ו ב  ע
׳ המניעות מרימי ממש־ מדרוח לסבול צריכין • '

ה מחמת ומרעות האמת לנקודח להתקרב והסיכסוכיס ס  .ולפגימי' ^נ
ס הקשיות וגס י ח׳׳ו או'מבכים הגוף ייסורי  ׳ את המפקמין ומלטלי

 כתי' זה גס • כנ׳ל שתיקה בחי׳ ע׳׳י יקר והע ונהם לכחח שצייכץ הלב
 בנד׳א וכ׳ש במשיא קשה בעבודה את.חייהם רמררו בבתי׳ מרירות

 המוח, מניעות לשבר העיקר כי מהכל קשה המריחת זה אופנים ובכמה י
 עצמו עג ליזוס שחצה מי אבל • שבלב ועקמימיות הקשיות מחמת שבא

 בחינתו כפי אלו מריחת שיסמל טוןבהכיח ומפיע שמת מבאר להמלש
x בחי׳ שהוא לשלום יזכה ואז p הבחינות כל שהם העולמות וכלליות 

̂׳׳ל  ברחמנות הנריחח שולח ולהאמין לידע צריכין אבל • ר
 כסיטוטתיורק אחרגיווואיטשולחאמריויוח ומ^יךכלחעאתיו

 • המרירד זה שיסבול בהכרח עכ״ס הנ׳ל-^ל בסי׳ שס כ׳ש יכולתו כפי
ה ה דחם בחיוסת-ואח׳ל המחר שמעבלין בחי׳ ו ״  כנ׳ל הייס עלן ^

ח לו הי* לא מעשיו שלפי  ממעש הש״י אך ט* המגיע המייחת לסבול נ
ת ח ד ל מו ל עלן הם רחמנא כי • מ׳ ת כי כמובא• חת חם וזמ • נ;׳  ח

ד בחי׳ על ונרמז ה שייווה ד קי׳ ט׳ ותישבתות בשירות . לז  כשח׳ל ו
ב כ) י׳ד ה׳ (ב׳ א המרירות שהמתקת היינו ^׳  להקב׳ה שמרווין ע״י מ

ג ■ כשירות ' ־ . ' כ



ו הרכה נט־י הדבות א׳ח הרכות ■דיהוטי
, . 'י' , ,

 .וברחמי׳והקב׳ה בחסד שהכל r7:f5n שיודגק דהיינו חזשכהות בדהת
 ולשבחו לי להודות צריכין אכו ועי״ע * כג״ל המרירות זמתעת עלן יזס

 בחשד הכל כי אהלל באלקיס דבר אהלל בת״ בבתי' והשבחות בשיחת
 הי' כי ,כשח׳״ל וכו׳ d’w על מרמדן ההתסת כי גס * מ״ל גדול

 משוקע׳ שהי׳ לזכור ציין כי הייס * וכר בסיע'ותומר חייהם ממררן
 שאק מבור ויעליע ביסי׳ משם מעליהו והקב׳״ה מעשיו לפי טון בעיע
 הכל כי, מת המריחת לסמל בהכרח בודאי וע״כ ׳ וט׳ היון מעיע

■ י ; ■ וכנ״ל: מעשיו לסי ודהמיס בחסד • ’
ח ל! י  מים לשתות יכא ולא מרתה דבאו כתיב קי׳ס אחר שתיכס וז
 כיזהעיקר חוקומשפעושסנסהו• המרהוכו׳שםשס^ • ■

 שעובר /המדיחת לסבול שצריטן J להתקרב המתחיל אדם לכל ,המזיון
 כל אלקיךוכו׳ ה״ לקול תשמע שמע אם ויאמר וזהו • עלתוכנ״ל

שמתי המחלה  וכבר * רופאך ה׳ אני צי עליך אטם .לא במצחם ויי
 הבעחה מבטיהם כי היעב מביאי הצ״ל ע׳״? נססוקזה״אך רז״ל נתקנז
 שיבא ראוי הי׳ מ^דם מעשיהם שלט אעס״י היינו - ״ הנ״ל גמלה
 כ״א להתרפאות א״א הלא כי • ח״ו במצרים אשר המחלה כל עליהם

 ישום ולא עליהם יחוס שבחסת מבטיחס הקב״ה אך כנ״ל; מחדות ע׳י
 והיו לסבול ד\יטליט לא א״נ כי • א^כמצייס המחלה כל עליהם
 כ״א להם ישלח ולא דאסשל מה בכל עליהם מיקל שיהי׳ יאוטרק לאחד

 גדול רחמן שאכי ה׳ שאני הייס - חסאן ה׳ אני כי וזהו ״ יטלתם נפי
 שהוא מעשיך מחמתכט אשלחפליך בודאילא ברפזאחךוע״כ שסד,
 במעש ברמויס אוחך ארפא רק .כמצרים שמתי xא המחלה כ< כחי׳

ט מחרות  • רופאך יד אני כי וזהו * ותתרפא שתסבול באופן יכולתך נ
.a - ד . ’ י ' :כדאויזזכנ״ל אותך ארפא ובודאי. 

̂ י . .־ ׳ י ' י ."׳׳*•'־ י
;כיסדחסם ary ״ לסעזדח מי״י לח׳ השדבר, nos להלגות ז־״ע

ק• של מסות ד׳ בחי׳ ,ךןדן 1'יש  ההגאת בחת זה בקדושה יק ס י
כיין וחכך ׳ בבתי * וכר במו המתטזה כל בבמי׳ f6x< - ר . ■ ־
̂;־ קשזב <  אהבה בהי׳ המישור אהבת •ופרש׳י למשחס.זכו׳ צלזד הו

 יק ושותה שמיס אT שחא שמי בחוש וכנראה ומפלג זרצק השתזקר,ות1
 להש״ייני נמרץ בהשתוקקות לס יתעורר אזי וכו״ דו׳ש בשבת נקלזשה
 הלב הרחבת בחי׳ הוא ושמחה לבב ישמח ויין בחי׳ משמחו זכה^היק
p אח שמחות בתי׳שיבע להש״י ןזזנמרץ5בהשחודן p נזכדה וכנ׳-וב״ש 

ס בח!׳ הה ‘ אהבוך משרים ?ניין דזדך ..  ה^ת לגלות' ביהמ׳ז של f ס
.כנ״ל זכו׳ ותלמיד ק כלליות ע׳״י האסלה בשפת שנמשך הרצון . : , 

 אלא שיר אומדים אין ני * וז״פ בשבת p מס פל בתי'קידוש
מיפלגוכו׳״ ברצון עיקדהדביקותלהש״י כיטרהוא עלהיין* ־ >

y&t ימי שבששת ביאטת מששה כל להטלוח צדכק שאז שבת בכניסת 
 ששת שיוכלא שבת בקזזשת טוכלא דחול הפונדק נל ולתקן במעשה

 בשבת זנכללין כשעולק תכליחס טקר טה שבת גקדושת מנעשה ד5י
 העזה״ז תכלית ששיקר פמד׳ב בחי׳ תx ני ״ זאק שטס הנלית עסא

r שבח נחי׳ שהוא בעוה׳ב ננלל טהי׳ הוא המעשה ס׳׳־״מי מברא x 
 לקדש צחכק שבת בכדסת תייכף ע״ב כנ״ל־ וכר העולמות נללזת בהי׳

 כי וכג״ל׳ הרצון ס׳י סיא הנלליית טצך •כי * מף״דצק שהוא היק על
T ת הוא ^נו ^י מ ה דד הסולם על ל  לסראס הדסת בהם א̂י
 ימי אחחתז׳גז׳ שעקר ״ דיל ■והפגמים הפמות בל שמשם ש:מן מהדוח

r כשסותאזט׳׳אבל ולקשז הסס שעז בבט׳ מזנפשה x  הדעת■ מאיר 3
jsrp ט׳ מדיק כי ׳ י זתלמיד ב־ק שמאיר של,הרכ הדעת  יוכר שבת ב

^׳ מהp 5״r(־ א ט כלליות טלימות עיקר כי דין5 יעל נקדשק ופי״ב ב

 סעודה במקיס אלא קידוש יואין * וכחל הרצון הארת בחי׳ הוא הנ׳ל
 ־ J הרצו האדח עיקר שאז האכילה כשעת ^צון' הארס להמשיך כד

 ■ ושביעת ואכלת וזהו • רצון חי לכל בסי׳(משביע השביעה עיקר שמשם,
א ממשיך עי׳ז כי י יין כוכז על ביזמ״ז מצות שהוא :־*וכו׳ זברכח  • כ/
• איקרי נמי יזי״ט כי יז״ע של קידוש בט־ ג״כ והו •. וכנ׳ל הרצון הארת
^V'' ■ ' ■ ‘ ׳ : שבח ־ ׳ . ״ '■ ,r י'

 ובחסד נפלא בנס שהיתה ■ הגאולה חחילת שהוא בפסח 'ב
 בל'אחערל׳״ת ומאלו מחן׳תורה קודם עדיין הי׳ כי גדול: * , ,
 הארת הוא השלימות שעיקר הנ״ל הדעת להמשיך אז צריכק ע״כ וכו׳

 כנגד־׳לשוסת טסות ד׳ בט׳ בטוטתזזה כמבואר טטייס בכמה הרצון ..
 , ע׳י מעלין בשבת כי * ולקחתי וגאלתי צלתיvוהוצאטור גאולה של

 ' והמטת התורה ע׳י שרעא אתעדל״ת ע״י החול ינני ששת הקידוש
 השביטישבתשנט ויום וט״ תעמדו ימים ששת שעס^בחוליבצחי״

 שהי׳י כפסח אבל • וכו׳ שכת לקדושת כן'זוכה ימים ששת של העמדה
 מלמעלה גטליס מוחין ממשיכין רק • אחדל׳ת אז הי׳ ולא מ״ת רךדס

 , א״א ע״כ ״ היין על מקידוש הוא שההתחלה * לבד בחסמ פסה בכניסת
 בשלימית ולהאיר להמשיך לזנות א׳א עתה כי .״ מיד הסעודה לאכול

ליו קודטהסעודה שישתועודכו©נ׳ נ׳אע״י הארתה־טן ע ^ ל  ו
 ממצרים שהוציאנו הש׳יטמט שעשה והנפלאות הנסים ולס^ ההגדה
 עיקר זעיץ קרבטוכו׳ ועכשיו אבותיט היו rע עובדי זמתטלה 'בחסדו

 ״־ העליין געילס מעלה נדרי העולם זה שהוא מעה דרי של הכלליות
 - בבתי׳ שהוא רשע בק שמאיר שהואבט״לךחכם עט׳באטלוח כלליות

 אצי^ת בט׳ ע׳׳י כ׳א הדעת שם להאיר עשי׳ בתי׳ לסרר שא״א עשי׳
 היינו עשי״ בהי׳ שהוא רשע הבן לתקן העיקררעא ט • ככווטת כ׳ש :

 שיאיר עד נפלאה נחכמי, לתמשיט מאד הגמה העליון הדטח להאיר
ד נטשי׳  ביותר נמוך שהוא מה כל כי . • בתשובה הדשטים למזזיר כ

ה ממקום ודעת ^ל עלץ להמשיך צריכין ביוטי זמנךלקל וחולה • מ  ג
ש הד׳מיש בעד הס טסות צי,הד׳ ס״ש)• אxג<י בהט׳ יותר(כ״ש  נ׳

 עשי^ כנגל שהיא ההגדה עלץ שמסדדין ב׳ כים ע׳י וע״כ * במוגזס ־
 שזה הנ״ל העולמות כלליות עייך באטלות שיט׳נכלל יט׳

 J • מקודס לאכול א״א ע׳״ג * הרצי[ להארת זוכק שעי׳ז הנ״ל התיקון
ם על ההגדה שמסדרין ש׳״ז נ״א מ״ל לכלליות לזכות א׳א עתה  ב׳ ס
בבתי׳ לאכול א׳א עתה ט לטחת מקולס הקערה עויךין וע״ב • וכנ׳ל

 עיקר שעי״ז ־ <ס׳ מצדם ביציאת שיספח ע״י כ׳א בנ׳״ל הרצון הארת .
* 1 כנ׳ל וכו׳ הכלאות . ,

כ  הין כאן כי • נשתנה מה וישאל טנוק' שיראה כד זה 7ו
 i * הג׳ל ברם הד׳ שהם הבן טשאל ההכרח ט ׳ טאל . י• ־׳•

 כ׳ש הברם בשביל הי׳ הכל כל לעק ית׳ אלקוט שגילה יצי״מ עינך
 הנ׳ל הדעת ע:קן־ זה ני רמס בפסורךס וכ| ב;ט ולמי לבנץ והודעתם

 לדור מדור הדעת להאיר מיס ג״כ שנקראים ותלמידים בבנים להאיר
ק בנך באזני תס®־ ןלממן יכ״ש ״ מעטן ישבח לטר דוד בחי׳ לעולם  ו

 ז5ט התשובה כל ט^ל־אבל כד שינויים לעטח טינק וכרזע״כ בכך
 משס ה׳.אלקיט מוציאס במצרים לפרעה טיס עבדים כי שמספרין רק

ס׳ .  וט׳משובלן• מצרים מציאת xob המרבה וכל זה בטפור זמאריק ז
טן זה בכל אבל  מוצוק כל גמור.על זטטס מספקת חטבה אין ע

^תיקון אבל ו^״שבסכדיס«ג;ה• bל זיטיטייסכטמ  כאמתזהעי
 :I .^1 גליליי השינויים שכל לו שמודיעין .

תקמשהשגילר• האמונה עלינו להמטך ב^בל
' ן־ציס ™׳ ״ ® ־א ® יה»*י * = ?ל ז ־ \ T



ו, הלכה נטי .הלכות א׳ח הלכמ לקוטי

Ik

 זה בפיעיזת מצוה כל של הטטס עיקל אבל משת■ ע״י ציווי׳י נאשר
 שנתבש בחי׳מה שזהו מצוזחךמאד קןרחנה הכל׳ראיחי לכל נ״ז ■לנאד י■
̂ל) פשרהמיכ (בה׳ .  הששיז אחר מסטירין אין חכם הכן חשובת על הכ

 * ממצרים י•׳ הוציאנו יד בחוזק רק משיבין לכולם ונן ■ ע׳ש אפיקימן .־
 ' עושים ז־ ובשביל .*וט׳ ומרור מצה טת'ת אוכלין אע זיז שבשביל לומד

̂.ויהפח וישיבו שתשאל כדי פינויים  * יצי׳מ של הצסיסומפלאוח לו ל
 עיקר ■אבל • זה כל לט שמשר משה דברי לקיים לנו בראוי חבין וממילא
ונו׳ העמיס כל לעיני ונדלע׳ס לך א*א'לספר מדאי כפרגייוח הטעם

 ומוציא לנס הזאת העבודה מה עזות כדרך ששואל הרשע יע^ ט״ם ■
 ע״כ מזה) הנ״ל חמור.פער כה׳ ‘*'מוע בעיקר וכופר הכלל מ| ע-מו

 הייט * הי׳.נגאל לא שם הי׳ אלו לו ולא לי לי ואומרים שניו את מקהין
 לכם העכוד׳הזאת מה טאל ואתה הכלל מן עצונך מוציא שאתה מאחר ־
 שיבאת לא אס העבודה זאת 'לקיים רוצה אינו שהוא כאומר ־ לו ילא .

 תז או מי־חקין ט״כ כ;״ל■ שא״א דבר שזה דבר כל של הטעם בפירוש ̂לו
 אמינה ע״י רק היתה הגאולה ני נגאל• הי׳ לא שם הי׳ אלו לו ואומרים • ,

לע אפשר הי׳ שלא רק • אמנה מראש תשורי תסאי וכ״ש העם ויאמן י

____לך לבאר אבל _______
 ישיב אולי לכייביזו הוא הרשע בתשובת, אפילו כוונחיבר וכל • כנ׳ל א״א
 ^בר וכמו נזה• ברשעת קשיות לשאול לבלי לבבו דכניע מרשעתו עי״ז
■ בהס שהכניסו דבריהם ט׳י בחשובה שט דסעים %מה הצדיקים סטא

 הופיע שכבר מאתר מדאי יותר ישאלו.קשינס ולא על־האמת סיסתכלו ־
וכו׳ והמופתים האותות כל ע״י להאמין להם שראוי הדעת עליהם

׳ . וכרלה־ — ; ■
הו כב  מוחין בחי׳ שהוא אז שאיכלין ירק מין שהוא כרפס כחי׳ וז

עדיין ראשון כוס ששתינו אעפ׳י שמרמזין דהייט דקטסת ־ ־
 אנו רק • כשרז״ל מן בחי׳ מלאכים מאכל שהוא המצה לאכול זניט לא

 אחעדל׳ת קודם מ׳׳ת קודם עתה •ני וט׳ ענמתיט החילה לזכור צריכין
 שפגס מחמת השדה ירק את ואכלת בחי׳ בהמוז מאכל בבחי׳ אכילתינו

 ‘ ואכלח לאדה״ר הקב״ה שאמר בשעה וכשרז״ל וט׳ הדעת באכילםעץ •
 י לחם תאכל אפך כזעח לו עד:!אמר . • וט׳ טמזע השדה ירק את

 חנז ומצוות כתורה ישראל שיתיעעז ועמדת יגיעות שע״י לז שרמז
^ י : אדם מאכל שהוא לחם לאכילת

ח ז  זפורסין שבוצטין שאעפ״י להורות המצה שפורכוין כחי׳י^ ו
 לכלול מצרי׳ ביציאת שיספרו עד חיכף לאסל א׳א אותה - ; , :

 הקשיות על שחיקה בחי׳ שהוא מצה לאכילת יזט ואז • כנ״ל העולומת
 שהוציאט טל ותושכחות שירות שהם הרבה דכייס עליו שעזטן רק .

 כה' עונילכ״ש לחם בתי׳ pin־־ וט׳ לשירנו אלוקותו וגילה ממצרים
 שהעיקר הפח בציעת י׳ב)טכין י״א לעיל^כאית וע׳ ט״ש)־ הנ״ל ס״ת

 בשעת הרצון הארת אז,להמשיך שיזכה באופן כדיט כברכה לבצוע
ט׳ האכילה י  כרל וט׳ ההתק־בוח תחילת זאx בפסח ועתה *׳ ע׳ש ו
 בחי׳ שזט מ^דס המצה וטברין בוצטק ט׳כ * כנ״ל תיכף לתכול א״א י

ק  להמשיך א״א שעתה למרות ההגזף• שמסדרץ נר^ע׳ד אונלין ואין י
 שעי״ז יצי׳מ סיפור ע׳י נ״א הארת המשכת שהוא הבציעה תירךן י

ט׳ העולמות בנללק ־ • ׳ . • . :זכנ״ל ו
; . ד ח א ו ל ט׳ טסות ב׳ עוד ^תק ג ל הידס ב׳ כעד ולס ו  מ׳
הפרנסה שמשם הרמזים שר<ם החכמס שישטס . ״ '־'נ ^
' :הדטןוט׳זכנ׳ל הארת שמשם והאצילה " ; ' ־ ■

ד ׳ ה ^ ל ל כ ק ל!ץ:ל שנמלה המלכות כעל הס ססזת ר ס מב׳ ^נ

מד; .־ :
 הילים וב׳ ומלכוח חכמה כחי׳ ד׳ שזהו : ־ ׳ החכמה ניס שיש הייים
 הארת בחי׳ ניצה מצזיימין וע״נ • כשלימות הרצון הארת מאיר שעי״ז

V ג יכג״ל ייתלי כל ט׳י שייכי! נפלאים בתיקונים הרצון

ח ת כ ו ס ו כ ה  הם טסות: הד׳ של היין ששותיןבהם בעצמן' ו
שהוא כמובא בגימ׳.אלקים ט׳׳ם כי יראה• בתי׳ \ . . . ־ ,

 .כלילי׳ביראה הנ׳ל הבחי׳ כל ט אני.ירא• האלקיס את בחי׳ אהT בתי׳
 על רק היין שתיית וע״נכיטי הנ׳ל• כמבוארבהתו׳ מלטת בחי׳ שהוא

 בחי׳ שאוא היין ני * טסות ד׳ לשתות שצרינין שאמת הטסת שם
 בתי׳ שהוא היראה צנ״י כ׳א ולקבלו להמשיכו יטלין אין הרצין המשכת
 בן האלת כל וגס ד וכו׳ החכמה מיס הפרנסה ומקבל שעולה מלטח
• ז יראהנ״סשם ככהי׳ הכל ;ו׳1 ותלמיד •

ה ^ ז  צי • בעהון בהי׳ רחיצה ׳ פסח כליל הרחיצות שתי כחי׳ ו
: ספר כאיזה ראיתי רחיצה*(וגן הוא תרגום בלשק בטחון .. .

 לרחוץ צריכין האכילה שקודם היינו • בטחון) טל מרמז רחיצה ;צזימן
 עסקניית שהס הידיס לטס־ נדי לסעודה נט׳י מצות שזס במים ידיו
 וכל, ‘ וכצ״ל החכמה ביס שיש מהידיס הפרנסה שסע להמשיך שיוכל כדי
 . • פרנסה על מצפין שהכל הנ״ל כהתו׳ שס כ׳ש נעחון ע״י ימשך זה

 הפרנסה ומקבלת עמהס ועולה הבטהוטת אלו כל מקכלת והמלטת
 האכילה קודם במים רחיצה צייכין וט׳*וט׳כ הסכמה ביס שיש מהידים

ם כי  הטומאות מכל מעהרין הס החכמה יס של הדעא בחי׳ שהם נוי
; שגיות הרוח מוצע חב הדעא־וע׳פ היפך שהוא שעות היות נרי f ״י

אותו מטעה שגיות מחמת,שהחח ■ הפרנסה ^עטדהויחב״ע״יטרית
̂נרח סגס בחי׳ שזט י ט־נסה להמשיך ידיז בנח יש נאט  ועוצם כח• וא

ט׳ ל' עשה ידי  הוא שהפרנסה למחא כמיס לרסוז,ידיו צריכין ע׳כ ״ ו
 שמשם החכמה ניס שיש שנכללקבהיליס עד במים הידי׳ טהרח ע׳י רק
 להש׳׳י ידיו כמרימין בגיחון בחי׳ הס בקדושה הידיס כי • הפרנסה כל

 בנהי במהון שוק לי אין ני • כפי אליך שטחתי אליך פרשח״די בבחי׳
 ננ״ל בטחון לשון רחיצה נקרא וע״כ בטחתי• לנד כך אס כי ־ ידי צס1וע
 • כל'דבר שמגדלין מיס ע׳י ?משכין שכולם ' והעשירות הפרנסה כל ני

 י לתת ־. וט׳ אוצח את לך ה׳ יפתח בבחי׳ במ״א (ג׳ש ואפילואוצחת
 של הבטקומת ע׳׳י הדל החכמה מיס נמשך הכל \כו׳ בעתו ארצך מער

;xהכרפש אכילח שמקודם • שחירהיצות צריכין כפסח ועחה * אל 
 ירק מעם של זאת אכיל׳ שאפיא אמר ורק• סימן שזיט ידיו ג״כ ממלין

 שלימגת עיקר וזה •. לבל בחסדך ע׳יבפהון כ״א להמשיך בכחי, אין
 מצומצמת ו^נסתו גדול ובזזזקות בעניות כשהאדם שאפי׳ הבטהון

 גם הלא יאמר רק ממתיו אחר יהרהר אל ירק מעע כ״א לו ואץ מאד
 i האלקיס כי • ם מגיח אם ע״כ • מהדי נפלא חסד מא ירק המעט זה

 . גדול ועושר בכבוד לפרנםני יכול הזה.מא ירק בנלעע אותי הרועה
.דים־ וזה ישפיל זה 1שומ זכו׳כי׳אלקיס וממערב ממוצא לא כי * גרטס

 . 5ע •תמהים המפרשים זכל • בשקם־(דס ה״ל ניטמ שעל.ק לרמז זיש ■
 , שהי׳ הגאולה בתחילת מצרים ביציאת שטחה לרמז יש הנ״ל ע׳ס וה*אך

 והכתוב להם אטט1צ צדה וגס כ״ש כבטחון מאד מאד חזקים אלx.י
 ׳ כמדבר אחרי וס׳,לכק כעורין חסד לך זכרתי, כ״ש זה על מאד משבחן

 אם כי • הבטסן־סה ע^ט עתה ק ממש אט ע׳כ • שם זכו׳יכש^ש״י
די • מהש׳י מלאה בהשגחה הכל ירק המעט זה שגס ■ מאמינים  ד

 ותכאז כרפס חזר כ״ש ■יסpי משי מדי של שם שסא נשסכרפס נקרא ,■
א ירק המעט וזה בידך לxש גלדנמ־אניסטח  מ® נפלא חידוש ס

 למביטד שאתתיטל ק־ בוטח ואט ״ נדפס הנקראים יקדם לבושים
ש ובבוד מושר לפרמדכי  המתקת עיקר ביק־לבדתה הבל כי «55ר0 כע
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ו ד,רכה נט׳י הרכות הרכות.א־ח. ריקוטי.
.1־ .
 לחם מלצה נקראת שכשבילזה הערות תיקון עיקר דקעוות׳וזת מוחין
 ׳ שנאפית בחי׳מצה כהוא •בסהון ע״י עיקר כי • להעוני תיקון שהוא עוני

 ג״כיאכילת וזהו • להם עשו לא צדה וגס ונו׳ ממצייס גורשו כי נתסזון
הבעחון' ליזזק כל.המאכלים קודם אותו ואוכלין ידיו שרוהצין הנרפ׳׳ס

לכד ית' ממט הכל כן בישועתו בו לבעוס ■ העניות תכלית מתכלית .
 העם שעו בחי׳ שעות ר\וח מגרשין שעי״ז וכו״ מלפניו והכבוד והעושר *

 בהי׳״ שהוא העולמות כלליות בחיא שהוא הדל לדעת וזונין ולקעוןכו׳
 זה בחי; שהוא הנ״ל; וכו׳ שבע גאלת של בהתו׳ המבואר החוזר גלגל

 מעפר המשפילי,לראות!כרמקימי לשכת ה^גביהי בחי' ירום וזה ישפיל
 מרומם אף משפיל ומעשיר מוריש ה׳ בחי׳ * אביון ירים מאשפות דל

האכילה בשעס הרצון להארת זוכין זה נל שע׳׳י הכ׳׳ל גלגל בבחי׳ שהכל
״.......... ־ כדל משם שנמשך ̂ י, ■,
א ’ 3 צ מ כדל הדל הדברים בכל שינוי עושין פסח בליל -שעתה נ

בשעת שנמשך nד^רת'הרצ בשביל והכל אותם שכופלין י ■ • .
 אכלם את טתןלהס ואתה בחי׳ י. התיקון עירך שהוא דייקא האכילה

 שזה ונו׳ אל פעל מה ולישראל ליע^: יאמי בעת בחי׳ שהוא בעתו
 ר\צון הארת ממשיכין השנה ימות בכל כי ־ וכו׳ והתכלית התקוה עיקר

 מעין שהוא שבת הוא העיקר כי י, קידוש של הכוס ’‘ע׳ שבת בכניסת .
 בחי׳הארת שהוא וס׳ וכו׳מ״ה יאתר אשר העת בתי׳ עיקר שאז עוה״ב ־

בשעת תמיד לזכות החול ימי ששת מקבלקכל ומשם כדל הרצון
 המעשה ימי בששת בעבודתו שזכה מת כשי והכל הרצון להארת האכילה -
וכו׳שזהעיקר מעלה כדרי מעה העולמו׳דרי לכלול העוכ״ז כחי' שהם ,

 הכיכו על הקידוש ע׳י בכניסתו בשבת זוכה כן שכמו העבודק ׳<זכלית
 ועתה י. כדל ונו׳ בשבת יאכל בע״ש שערת מי בכהי' הרצון להארת
 .ק וכו' בחסדו רק עבודה שוס לנו שאין הראשינה בלילה בכניסתו בפסח

.ע״י ררך קידזש,''’של א׳ • טס ע״י הרצון להארת לזכות לכו ע״כא״א
 ־ עמט ,שעשה הנסי׳. תוקף סליו ומספידן שני הטס על ההג־ה ין שמסדר .

 ■ אאקותו אמתת והודיעט משהרביט ע׳י עיגיס תגדול׳סד^איר בחמלח.ו
' ועכשע אסתיט הי׳ ע׳״ז עובדי מתחילה כי ־ וכו׳ הגדולה וממשלתו

 ש״צא האצילות הארת בחי' ר\א זס שכל ׳ וט' לעפודתו המקום קרבנו -
הארת בחי׳ עולם'התחתון חכלית שהוא בעשיה העלמן העולם חבליק ,

 זוכין אט דייקא שא; . * ■וכנ׳ל בכוונות) רשע'(כמבואר בבן חכם הבן ■
 להמשיך המצתוכו׳ ארףכ1 לאכול יטלין ואז,דיקא העולמות' לכלליות י

.מצוותי ע׳י ויותר ביותר להמשיך עתה שצייכין העליון הרצון •הארת
בסיפור ולרבבות ̂ הרכה לדבדבזה לרינק עתה י׳,כי • ונו' מצה 'אכילת •

 שעדיין מחמת, הדל היצק הארת להמשיך נדי מצרים יציאת של הנסים •
 ע׳ן התיקון עירן עתה כי • וכו טובים ומעשים עובדות שום לנו אין

המרבה כל בחי׳ סס פה פסח בסי׳ שזה 'ביצי׳מ לספר שמרבין הדיבור
,וכן * * וכו׳ להש״י להודות להרבות שצריך אדם בכל הוא וכן ־ לספר ,
 שבתחילה טפלין הבציעות וכן ■ • טפלין בעחונות כהי׳ שהם הרחיצות ,

 ואח׳כפעסשר • יחץ בחי׳ שהוא המצה בוצעין ההגדה סיפור קודם
 כדל־ הרצון הארת בשביל הכל והפציעות הרחיצות ט ־ הוווציא בשעת
וב' הבציעות וב׳ הכוסות ב׳ ובין ־ ■ פעמים ב׳ זה כל צאיכין ועתה

 לר\ושיך א״א עתה ביצי״מ־כי לספר ומאריכין ההגדה אומרי׳ הרא־צות ■־־
 בהתחלה מחמתנדעא זה סדר כ׳אע״י האכילה בשעת הרצין האית

^ וכנ׳׳ל וט׳ אהדל״ע בבתי׳ ■ ' י׳ ׳־ ■
?T ן כ  העולמות לכלול כמעשיו זוכה שאיט זמן שכל אדם בכל הוא ו

עכ״פ -צריך הרצק הארת שהוא הנ״ל להתכלית שיזכה עד ̂ ’;׳ • ..
 לקרבו עמן הש״י שעשה והנפלאות הכסיס בסיפור מאדי מאד ליןכית

סיפור‘בקי הוא זה שכל וכו׳ עונו ה׳ כי'עדיין ולהודיעו ממקיסשסא

. - ־ _ ■ ^
 האקילה בשעת הרצון להארת מכה דייקא עי׳׳ז וכו״כי אדם בכל יצי*מ

 עיקר שזהו וט׳ חכמית ידנר פי בחי׳ הליבוא ע׳י התיקון עירן כי
 , שהוא בססדיס משכת זה הרי בזה לספי המרבה וכל • וכו׳ החליפות

̂ . i הרצוןהג׳ל הארת בחי׳ ורצון ואהבה חסד כחי׳ ־
ה ל ■ ממשינין שאז בכוונות מבואר כי • העומר ספירת בתי׳ ו

י הנ׳ל• העמיס לע:ני בחי׳ ןה • ונו׳ המקיפין הספירה ט״י ׳ ׳
 העיקי־ אך ־ המשכתן מהו וא״כ ־ להשיג שא״א השכל הוא המקיפין כי

 ־ ׳ שכלים את ויקיף אלינו שיהי'סמוך השכל'המקיף עלינו שממשיכין
 סודות שיש מרחוק נבין כי • להבין לט שה״א ולהבין לראות שנזכה היינו

 - אחריהם כחיט בכל לרדוף מחויכים ואנו הצדיקים גדולי אצל עצומים
 לעיני בחי׳ בזהו מאתט נעלמים עדיין.הסודות אבל • בם ולהתדבק

 - מאד התחתונה בדיוטא אטלו ודתא דרגא ככל וזהו הנ״ל•; העמיס
 • נדע לא אשר היריעה תכלית זה אין ואעט׳כ • ונו׳ מכה׳כ ט * מאד

 יודעים אע אין כי הידיעה ,מתכלית מאד מאד רחוקים אט עדץ קי
 ה׳אתט^״ עדיין כי נט מאירין הס להצדיקים התקרבותיט ע״י רק כלום־

 שזהו י אצלם שהסוד מתזוק לט ומודשין ־ ונו׳ אפילו תם שאנחט איך
 הטין יתי ז׳ של ומזה מדה ככל מישראל לכ׳א המקיפין הארת בחי׳
orS ט׳ מדזת בחי׳-הז׳  החורבן־ מחמת להשיג א׳א הפנימי אור כי * ו

 מתפללין שאט ע׳י רק • העומר קרבן להקריב זוכים אט שאין ביהמ״ק
 . עי׳ז וכו׳ ביהמ״ק,למקומו עבודת לנו יחזור :^חמן הספירה בעת

 - י«מבואר ע׳פ בטונותזהייט כ״שכ״ז הפטמי׳וכו׳ אורות מעט ממטנק
 ״ שעיקרהדטההנ׳ל הנ״ל זט׳ שבע גאלת ובהתו׳ט׳ש הנ׳׳ל בתורה
ם׳ בכיהמ״ק הוא מעה דרי עם מעלה דרי שכולל  ■ בעת עכשיו וע׳כ • ו

הצדקים וכת תפלה רקע״י ־ בבלימות הדעת להאיר א׳א החורבן
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̂לעיז וגבי< מחיצה לעסות בדעתיט לט שמאירים הוא  נהחש ־ ל3ל בי
. ־ ׳ וכו׳ מרעיק למעלה בתי' אצליט שהם ותימציס בקשיות ליכטס

ל ד כ ו  .■ כי * הימים תקוטת כתי׳ הם המקי'פק אלי .' י
vs ׳ •׳ הימים לתקיפת ויהי בחי; הימים תקופות בחי׳ , . ־

 בתשרי שהוא האסיף חג על שנאמר השנה תקיפת הואכתי' ותשרי
 מהזמן מלמעלה להמשיך ,'צריכין • הזמן ש־\א דום יום ובכל וכו׳

בתי׳ וזה י הנ׳ל המקיפין הארת הם שמשם הימים תקופות מבתי׳
. ■ י ■ המפירה,:• ■ '• .

א ה ל ז ' שצריך בחינתו לפי לכיא לעצמיכם לכם לכס וספרתם ו
 מלמעלהמהזמןלתוך להמשיךהארהמתקופת.הימים • י ׳י

 שבתית שבע הנ׳לעזה המקיפין בחי׳הארת המן־שהוא של ויום יום כל
נחקירו׳ ליכטס ולבלי ופשיטות תמימות הא עיקר כי תהינה־ תמימות

הרןבטת ע׳י ,בביהמ״ק........
 ׳ ־שע״ז והעיקר,תלוי,בתחתונים ־. למטלה ותחתוניס למטה עליונים
 בעומד, שהם מאד להתחתוכים אפי׳ לתחתונים מודיע האמת ,שהצדיק
 להם וקרוב ואצלם אתם ה׳ עדיין שעדיין • להם כשמודיע מאד הירידה

 בתפלה ליוfrתרןבsלר ומתעוררים הדטת זה שמקבלים עד מכת״כ־ כי
 כק מגכיה הוא פעי״ז■ עפר שוכר ורנט הקיצו בבחי׳ וכו׳ ומע׳ט ותורה

' ? * למעה הטליוניס מ;^יכץ f עי י למעלה ־התחתונים
תכנית וט לעילא איתער בא(«עדל׳ת כי למשה שכינתו 'השראת



ג הלנה ינט״י־ הלכות א״ח הלכות לימוטיי
 כנ׳׳צומעת הי׳בביהמ״ק ועיקרו העולמותי נל ושל האדם של ימות ׳.הש

 אור, שום .לקבל יטלין אכו. ואין 'ונו״ המאורות תשט ביהמ״ק ׳®!רב
גדול דעת להם שיש הצדיקים גדולי ע׳ין נ״א אותנו ולהקיץ לעורר’

N '

בתיקין לעסוק - ־ . - ״
̂ק לנו שאין שעורים•(ואעפ׳י ^העומר  יהתסל׳ שע״י מבואר נבר :ביהנ-צ

 העומר הקרבת כי נני׳ל) העומר הקרבת נזיקין הארת ממשינין ץט׳
 שמאיר למעלה תחתונים בחי׳ הדל בחי; עיקר הוא ותנופתו 'כעוא-ים

 ההתקרבות בתחילת ועתה * הדל גאלת ע״פ שס נ״ש ר^ךכטת ,ט״י
 שעורים העומר שיעא ’ בהמה מאכל להקריב לנו שציוה יותר פצא -הנח

 תשעה כי איש בבתי' שעות הרוה ומבער שמבטל קנאות מנחת שהוא ׳
 הדעת העדר ומעלין הצדיק כת גודל ע״י משם גס מעלין גי וכו׳ אשתו

 שעורה הכלולי׳בתיבת הגבורות תוקף ^המה מאכל שעורים בסי' כזה’
 דייקא ועי״ז ׳ לה' ניחוח לריח ומנישין מעלין הכל בכוונות) י(כמבואר

 וט׳־עד שבתות שבע אח*כ וסופרין * כדל למעלה תחחוניס קחי׳ ;יזוא
וירד, בחי׳ שזהו למעה עליורם לבתי׳ בשבועות חמשיםvר בינם 'שזוכין

 ,התיקון עיקר שזהו כדל ונו׳ למעה שכינתו שהמשיט סיני הר על 'ה' ■
 ׳ העולמות בכל ושלימות שלום שעושה שלוים בחי׳ שהוא תורה מחן ־של

 בתי/ בדליתהו ובו׳ למעלי; תחתונים בבתי׳ יחד גבללין שיהי׳ שהעיקר
 והסכועומ הימים ושלימות תמימות עיקר מן כי • • תהיינה 'תמימות

 לבחי׳תקוהוו^ מהזמן לתעלה למעל׳לבחי׳ אוחן כשמגביהין בזמן שהם
 • שנדחע מקים בכל ה׳־אתנו עדיין כי ומאמינים שיוזעק ע״י הימים

 הצדיק בט שמאיר : הדעת עיקר שזהו מכהרע -כי וכו׳ יעוונותיס לשם
 מקרב שא; חורה ומתן וספירה מצרים בחי׳יציאת שזרע נתי׳משה שהוא

 הנ״ל בהתו׳ שס מבואר כי • הדל הדעת הארת ע״י להש״י •שואל
א השלימות שעיקר '  צדכין זה יחד.שבשביל העולמות שני כשמקשרין ס

 שלימות זה אין לבד למעלת כשהוא כי • וצו׳ ותלמידים בניס ליזשאיר
 לאומר הספירה ע״י כי שלימות• לשון תהיינה חמימות בחי׳ וזהו • וכו׳

 התמימות עירן עי׳; כדל יחד ותחתוני׳ עליונים וכוללין מקשרין שעי׳ז
; . :וכדל תהיינה תמימות בחי׳ והשלימוח ’

ף לב ו ^ מאכל בחי׳ לתקן צריכין בתחילה כי • בזת לבאו־ צריכין ן
בשבועית ואח׳כ וכו׳ שעורים עומר כתי׳ ואvשר בהמה : • ־ ׳ .....
 חעא תיקון בחי׳ שזהו אדם מאכל בחי׳ מתעים, הלחם לשתי זוכין

 בהמה מאכל שמא השדה עשב את ואכלת לו נאמר שתחלה אדה׳ר
 ל« אמר ואח׳כ וט׳ אתד באבוס וחמור אני ואמר שמדעזע כשארז׳ל

̂ת  קודם נפסס כרפס שאוכלין מה כחי׳ שזט * וט', לחם תאכל אפך בזי
ט׳ ירק מין שהוא הסדר התחלת  כי ׳ וט׳,וכנ״ל מצה אוכלין ואח״כ ׳. ו

 מכחי׳שתיקה כסעתהאניל׳שנמשך הרצון להארת לזכות התיקון עיקר
: .בהי׳איןמסיחיןבסעודהוט׳ . ' י

י לג  בקשר יחד קשורה מזורות) כל הנ״ל(וכן מרחמס כי התורה כ
 בכל הר!דוש הדעת להאיר שצרינין כתב מתחילה כי ״ נפלא י -

 ע׳י הבאים מהעוונות עי׳ז להוציאו כדי ודחממת עיקר שזהו וא׳ אחד
 מאיר.בדרי שמזיק גילה שאח׳׳ג מד ומבאר והולך י וט׳ שטות מח

 מאד התחתונה בדועא המונחי׳ מעה להררי שמודיע מעה ודרי מעלה
 מ:ה״כ כי ״ ואצלם אתם ה׳ עדיין שם שגס וכו׳ תחתיות בשאול מאד

 אחד הכל שוכניעפרוט׳־ובאמת בבחי׳הקיצו.ורננו ומקידס מעורריס
 כי מאד- הירודים שהם מעה יTל להודע כח לו שיש בעצמו עי׳ז

 מהם ומגרש הדעת בהם מאיר הוא בעצמו עי״ז וט׳ אתם ה׳ דיין1
מאד כפלא ואומנות גדולה מלאכה הוא בודאי כי פעם בכל שעות חח

מה
 שנכשלו שיש בסרע בעוונות שנכשלו כאלה באנשים הדעת להאיר מאד ■

 רחמן הוא ולזצדיק ־ עצומים בעוונות כמורים במז־דין ר׳ל שנכשלו .״כמו
 - הגדול בכחו הקדיש־כי הדעת ורחממ בעובו מאיר הוא להם שנוצר כזה

 ועי״ו מיני׳.וכו׳'• פנוי אקר ןלית כי ה׳,אתם עדיין עדיי; כי להם .מודיע
 הוא האדם אם אפילו כי ■, * פעם בכל שעות הרוה מהם מגרש בעצמו

 - אתם השוכן כ׳ש הש׳י נמצא שם גס כי לו כשמודעין תיכף שהוא כמו
 ממע כי הש״י נמצא דמסאטתא כתרין בעשר אפי׳ כ׳ עומאותס־ בתוך

 אלילי ונעו בבתי׳ שעות הרוח בורח תיכף אזי וכו׳ חיותם כל לבד ות׳
 אניה׳ולא וכו׳ ואיחגליתי מצרים בארץ ועברתי ובבתי׳ ,*מפניו מצרים
 כי שעות הרוחppr.p דש/א הדעת שטא בכור כל והנתי אזי וכו׳ מלאך

 עומר בחי׳ה-ןבת סא זה •וכל ית׳• אליו לגשת לבו את ערב זה מא מי
 משה בחי' שהצדיק שעות חח בחי׳ ש־־עא בהמה מאכל שהוא שעורים

 ריס בחי׳ בהמה מאכל שעורים בחי׳ להעלות-גם יכול הגדול בנחו
 ובירורים’קדושים ניצוצות שם גס ■. שיברר עד נפה בי׳ג לנפותו שעות

מיות בבתי:. כי י לה׳ ניחות לריס הכל עד'שיעלה נפלאים  בעצמו ב̂י
 טלם את מתי׳ שהיא ית׳ חיותאלקותו כעלם בעצמו שעות הרוע בתוך
 כי מגלין עי׳ז • לה׳ אותו ומקריבין שעורים העומר שמניפין עי״ז וע׳כ

 , הנחשלים כל לשם שנפלו מאד מאד התחתוטת המזריטת בכל גס
 כלליות עירן א1מכת׳כועי׳^.ה הש׳י;כי נמצא שם גס י יא׳ל והירידים
 מגרשי? בעצמו עי׳ז כי להש׳י הכל מרןבין ועי׳ז *' כנ׳ל וט׳ העולמות

 יום בכל כי י לעומר הימים לספור תיכף למזחילין וע׳כ * ששית .מ^ח
d p ת חכמה מ  שליוסהג׳ בהמעשה וט׳(וכמובן ימים.ידברו נחי' ו
 הספירה מצוות ע״י ועתה * ע׳ש) יט׳ כהימים כטליס החכימת שכ<
 ע׳י כי • מצרים וחוהמת עי׳ז לצאת כיי לעומד הימים כל מקשרין חט

 י' שעות בהו־וח בעצמן ^רי׳ מורמת שגס מגלין לעומר הימים שמקשרק
 החת שהוא הזוהמא בורחת בעצמו יתי״ז .*הש׳י,כנ'ל נעלם בעצתו
 ׳ מ׳הזמן למעלה לבתי׳ והימים הזמן מקשרין הספירה ע׳י ני * ננ׳ל שעות
 כ׳ש הספירה ע׳י שמתשיכין המקיסין סוד שהם הימים תקופת לכתי'

 בבתי׳, שם כי • מעלה בדרי מעה דד כלליות בחי׳ שזל־ע וכנ״ל בטונות
 , יש ששם מעה דרי בבתי׳ רק הוא והזמן • מהזמן למעלה הוא מעלה דד

 בכת ישראל בני ואט • סופר אתה מה אתד לפני *'כי ומנין ספירה כחי׳
 ̂ הימים הספירה ע׳י מקשרין משה בחי> 0v־D דור שבכל אמת הצדקי
 ׳ התקשרות בחי׳ שזהו הימים תקופת לבתי׳ מהזמן למעלה לבתי׳ והמן

 - תמימות בחי' משלימות עירן שזהו וכו' מעלה בדרי מטה דרי ננלליות
• .' ׳ * וכדל תהיינה ׳- •

י ו ל ג א . שהם * שבע פעמים שבע יום מ׳ע שבתות שבע סופרין ו
, שהם ומזה מדה בכל להאיר בזי המדות כל כלליות ' ־

דס שפגם ■שאיך הבנין ימי ז׳ בחי׳  גם מעשיו כפי ומדה מדה בכל ^
 סוד שיודע משה ״בחי׳ הצדיק בכח ויום יום בכל להש׳י יתעורר משם
 עצמו על ועי׳זממשיכין • מ״ל וכו׳ בהמה מאכל שעורים העומר הנפת

 ז בתי׳ להמשיך בשבועות עד:שזוכין הרצון• מהארת הארה איזה יום בכל
 הארת לממיך )שסא בכווטת כמבואר שמעות כל.כווטת הכתר(שזה

 לייקא האטלה בשעת נמשך קיה׳ עד הכתר, שפע בחי׳ שהוא ר\צון
 בחי׳הארת ששלהמ׳ה אדם מאכל שהם מחעים הלחם בחי׳שתי שזהו

 ימי בכל ני 'ככ׳ל1כעתיאמרונדמ׳הזכ ר\צקשמאבחי׳מהבחי׳
 דהייעשטוסקין שעורים העומר ע׳* במר:. ^כל בתי׳ תקט הספירה

 ולר^יר להמשיך בהמה,ינולין מאכל בחי' בתוך שגס ולגלות להאיר
 לבחי׳ אז גס שיזכה עד הש״י נמצא שם גס כי .לידע אלקותו אמתת
̂נון הארת  זוכה שאינן הפשו̂ו האדם שאפילו הייט האכילה בשעת ר
חיל יהי׳איש הוא גס בשלימית אדם מאכל בבתי׳ אכילתו שתהי׳ עדין

ולא , . כר



> ' I

I

:'■'1 : 
י')■

הרכות,א׳ח דקוטי
'על להמשיך אכילתו כשעת ויתנכר שלימזלניק)* עצל(שקזרק יהך מא ’
הצדיר! בכח לזה לזטת יכול אדם כל כי • המופלג הרצון הארת עצמו ;

 אזעד האדם אל הבאה היראה עליו ימשיך אכילתו כשעת שדיירי
 פעם ובכל דיקא; האכילה בשעת אז וכ̂ו המופלג הרצון להארת שיזכה י .

 מתברר כן כמו הנ״ל והרצון היראה ר^רת עליו שתמשיך מה כפי
 כשלימות אדם למאכל שיזכה עד אדם למסכל כהמה ממאכל אכילתו ^

 ששרים עומר תחילה בהם ושכוש׳שמקריבין העומר בחי׳ססירת שזהו
 ע״י בתחילה כי אדם• מאכל הלחם שתי בשטעות ואח״כ כהמה מאכל

 הארס שממשיכין ע״י בהמה מאכל מבדרין וספירה העומר הקרבת
 ממש ששח בהרות אפי׳ ה^דה בתוקף שגס הליל הצדק של הדעת .

 לזכות יכולין שם וגם ר כניל הש״י נמצא שם גם בהמה במאכל אפילו
 יובל בחיי הוא ט תמיד חפשי הרצון כי •־ הרצון להארת אכילתו בשעת
ל ח  ארץ בבחי׳אשריך לחיחת שם יומא אדם שכל הפמטם בחי׳שער מ

 היעב ט׳ש הנ׳ל ב<זתורה שם כ״ש יאכלו, בעת ושריך בן שמלכך
 שנתעה מאד והמחר המר גלותו בשמק שאפי׳ הנ״ל-הייע לכל ,לקשרו
 ק ‘ מאד הרעים והרהוריו מתשטתיו כעני[ ק כזה ששת רהז לפיך

 שזהו והכל שא של ;לבעחועת דקדהה מהבעחון שנפל הש־נסה הענק /
ט׳ גששתא ולקש ־ העם שסו בחי׳  הארת עצתו על ימשיך שם גם * ו

התמשיכד, יוכלמבש-׳שער מבתי׳ מעולםהחירלת כשרש שנמשך 'הרצון
 הצדיקים לס סדיעו כבר ט להש׳י אזק ברצין חצה אני אעסי*כ כי ־
 r יע pמכוז׳ ט תמיד אלי וקרוב ואצלי • אתי ה׳ עדיין כי האמתייס . ’

 מאכל ככתי׳ אפי׳ והרצון'מיל הדעת פעת בכל עלעצתו ממשיכין
 א,דם מאכל לבתי' וזוכין בתיישעורים בהמה מאכל שמתבח־ עד בהמה י
 אלxי כל טל הכתר שפע נמשך שאז שטשת של הלחם שהואבחי׳שהי }

 והתיקון העהרה עיקר שא ששם ״ כנ׳ל הר^ן הארת ישקר שמשם
 שער המקוהשל שהוא שטעות של המ^ה בחי׳ ששא השסת מכל

ס׳ כש* בחי׳ ששא החמשים  ורחט גחל הים זה בחי׳ שא וה שכל ׳״ ו
בחי׳ ששא היזכמה ים שא גחל הים שזה יכו׳ הרמזים שהם וט׳• ידם י

 בשעת ׳ שוכץ הנ״ל הרצון הארת באי׳ זה שכל שבושת של המקלה י
 התג שכל בשבועות נמביאא חשם של הלחס שתי בחי׳ שהם האכילה נ ■
 הטטריט וכיום כ״ש הלחסי שפי אא שם על נקיא מה להטרא הקמש ; ;
שס' של הלחם שתי שהם לה׳ חדשה מנחה בהקריבכם '  עיקר זה ט ח

 בשעת מ״ה כתי' הרצון הארת בש׳ ששא אדם למאכל לזכות התיקון
' ■. י * כטל. וט׳ האכילה‘i- ■ ׳ -

וכו׳ באכילת ש׳ פגמו שכל .אדה״וי חעא תיקון שא זה ׳
 את ואכלת בבחי׳ בתחילה זאת מתקנין ועכשו וכטל• - י ,

 ע״י יתברך בהמה מאכל שגסבש׳ נהמה מאכל ששא השדה עשב .־
 אדם יזכהלבש׳מאכל ואח׳ב לשם• גם ש־סן הדעתזהאדח מומשטן

■ - ט בחי׳בזעת^ן־חאכללחםוכטל ״ '
ו ה ל בדברי מרומז ה  rלאדה הקב״ה שאמר שאמרו'בשעה ח׳

א׳ באבוס וחמור אני אמר ׳ מדטזע השדה אתיישב ואכלת - '׳
ה לו שאמר ביק ^ ב׳  שינז י דעש נתיישבה לתם חאכל אפך בזעח ק
 שהוא השדה עשב אח ואכלת הש״י א כשאמר שעי׳זבעצששמדעזע :

 אדשיוהכל למאכל לזטת הכעיאו שהש״י זכה בעצמו פי^ בהתה מאכל
 להמשיך טכ צחן בהמה ■מאכל בכתי׳ עדין שאט׳כשמאנא מ״יל ע״פ

 אז גם שתכה עד האכילס בעגת האדם׳ אל הגאה היראה טצמז על ‘
 ואז אדם למאכל לזטח חזק ס־צון פכ׳פ ,שישתוקק פד הרצון להארת

p.: אדה״ר כמו אדם למלגל יזכה בעגמז עי״ז t i •השי״ת א שאש 
 דיקא• נזדשס נזישש ש״ז בהמה מאכל שהוא השדה פשב את ואכלת .

שאד א־׳־הייכו באטס ממיז* אגי זאמר זאשן וכנ״ל אהv עלז שהמשך

_ , ו הלכדז נט־י .הרכות
י. ףי5ה לו נתיצה חיכף ואז בהמה מאכל מנחי׳ ומבקשישתוציאיס רוצה

 בתורה יגיעות ו דשי אפך זעת שע״י לחס. תאכל אפך טעת לו ואמר .
כחי^ שהם כתפוחים אפך וריח בחי׳ אפך זעת בחי? שהוא ועבודה

 אמיכה תקעו בהתו׳ כ״ש להש׳י המקרבו להצדיק להתנךב היגישת ■
 הרצון הארת שהוא אדם למאכל שתזכה לחם תאכל עי׳ז ע׳ו) (באות

* ־ “ : וכטל השלימות בתכלית י‘ ־ ;
,הש׳״ך לברר יום ככל לכווין שצריכין .םפירה בטונות לו

ד אדם ^ששלים יום בכל ניצוצות מ״ה להמשיך דצוצין ■ ■ ע
ע/ בגימ׳ ז״פאדס שהם רצוצין הש״ך יהיז״נשלם השבוע ימי שבז׳  ש
 ׳■ הניצוצורן לברך האדם ענודה שכל יחע כי היינו • וכו׳ השם של זה״ו?
 5שכה) הפגם ושקר • עוונותיו ע״י ששת והחת הקליפות בין שכפלו הק׳

 הספירה תי^ן שעופ*וע*י לבש׳כהמהלבחי׳חח אדם מבתי׳ מהדעת
 ׳ של שעות לשוח מכל ומשמאותיס מקליפתיס ־ עצמינו לעהר זוכין

ס האמת הצחק ע״י ומטונים טודעים ע״י והעיקר העוומת^•  שס■ ע
ת׳ אלקיתו ניצוציע שם ^ כי * הש״י יעלם בעצמו ־ ששת הרוח בתוך  י

 גאלן' ק' גיצוצות שהוריד העוונות של, הפגם עיקר ,שזה אותם המשין
 שש שיש ומאמין כטודע התיקין עיקר זה, וזה כאלו משנפי׳ למקומות

•כג״ל משם גס להש״י א׳ע ומדבק ית־ אלוקותו בהסת־גת ק׳ דצוצות .
 ״ ייס ככל ומכרי שמלקע עד שהוא מקום מכל להש״י ושב שנתשרר עד .

 . בתי׳ שמהפך עד שעח שעולין אדם ז׳ס שהם אדם ששלין רצוצות כמה
 אדס לבש׳ הכל מהפך בשעיתא ולקש העם בש׳שש שעות כש׳ שסו

 הצדי.ק של הדעת ע״י והכל כש׳מ״ה שהוא רצון בסי' דעת בחי׳ שהוא
 הרמדש וכו׳־והעיקרע׳ן עמו ה׳ עדיין כי וא׳ כ״א כלב שמאיר האמת

 ־ שהש רמים ע׳יי כ׳א כשלימות בפה הדעת זה לבאר א׳א ט הצ״ל
 בירור בשי שנלזה וכו׳ הפדנסה שמשם החכמה שבים בש׳ידים
 שתעורר וניצץ ניצוץ לבל ורמזיו ביחו מא:ר הצדק ט ״ הטל הניצוצות

 המתנוצץ אור כמו ניצוצות בחי׳ הס הרמדם הגחלה;*.ט מנשלתו מקץ
 וע^כ המפסיקים..,• מנחיצות שעותלי ושתם נקבים ד^ מרשק

 מתעורריס שטות בתוך הנעלמי׳עדיין הדעת ניצוצי שהם מניצוצות '
 עד אליז וישוכו בהש״י ז'שזכח בהם שמתנוצץ הצדק של הרמזים ע״י -

 ־ • וכטל הספירה מימי יום ככל וכו׳.*'וכן אדם בש׳ ונפשם שמתלקשס
 חטעהאתע^נד שלא באופן שבות לשבדאולעצות מאד מאד ',(הבן

 עצמרבשוס את לייאש לכלי פעם בכל עצות הרמדם ע״י מרשק ותבין
:אופן ־׳ ־; : • ■

י לז ־  שגעון מיד כמה מהם שחאין אדם כני בשש'שש רואין זה כ
לגנגרי* משוגעים אינם ממשואעסי״כ שטןת חח שהוא ממש -

 ׳ מהדעת שלא.(!צאס שמכיניס' בהם שיש הדעת מניסט נאשך זה וכל
 והרית השגטון אחר ונמשך הרבה בדעתו שגס כשאחד אבל ׳ לגמרי
 הוא עוונותיו כש שכ״א יחע וזה * ממש משגע •'אזי'נעשה שלו ששח

ש׳פ« לקומי־^ן הספר בתשלת כ״ש משגע רלא פבירה בסל משגשט
 דטיהעוונ«גן שששינש רוח בו נכנס אא׳כ עבירה עובר אדם אין כי

 משגעיש טלם נעשים שיהי׳ ראוי הי ניחע אדם בד בהרבה שמצאין
̂-י  מדפתס יצאו שלא דעתם ומקיים הבייזת על מיחס הש״ת אך־ ממ
 בדעחסשנמשך נשאררשמה שעדיין ע׳י דשיס הטל בש׳ ע״י לגמרי

 מדעתם לצאת שלא מטניס שעי״ז הנ׳ל ׳מניצוצות הטל מהדמדס
 שאמר, כש בסירה עדיין לז שסישים ל^וח; ונפל שנכשל מי כי * לגמרי

c לו אמי כעצש ששאז״ל לאחד ז״ל אדומו״ר t אש״כ1 ונו׳ שגעק לו 
 גם כי • זד מ זה והבן ,׳ ׳ משגע אתה אין חצה אזה אם א אמד

 יראה• מחמס השגעון להשליך שטח שסב כשמכיןאוש ממש מגשגפ
מעש נמעט להתגבר באמס עצמו על לךהדו הרוצה כאדם יטל ה1 ®וכל

.ר,ו/



ו הלבה נט׳י הרכות א׳ה הרכותי ליקוטי
 פעם* בכל עלע המתגבר ושגטון שטות הרוח טל טדיין לו שנסאר דעתו
 ' בפירוש הדעת מ ומאיר י רמזים לו המרמז האמת הצדיק בצח ןהכל
 : בו שיאחז אשרי וכו״ ותמימות וטומקות עוטת עצות י בדרכ וברמז

 לטהר הוא הטונה תכלית שהעידן הספירה מומש בסוד מחמז זה וכל
 והבן הדל ע״פכל הוא •שהכל וכו׳ שטות מהתח עצמיגומזוהמתימי

 של האמתי ההזמטת עליך להמשיך שתזכה לנצח עצןנך לטובת היטב
 להמשיך צריך אתה אבל * באמת עליך לרחם האמת,העוסק המנהיג ־

 וכבר עליך יחמול מי עליך תרחם לא אתה אם כי • רממומתו עליך
 א״חם כת לך יש - הגדול שבכחז עד רחמעתו עוצם מרחוק לך הודיע

עליו-והקמאדמאד: ־
 ע׳י יןxנמ בספירה שנמשכין המקיפין שעידן בטוטת n ליי
הנ״ל הכלליות עידן, כי וט׳• בחי׳גצוחת שסא הדיבור . ^
 . אודיע בבחי׳ הקתשה האמונה מגלין שטי׳ז ;פה עץהדבור מא

 י רק וכנ״ל• וט׳ בשכל להשיג א״א הרל הכלליות ענין כי ׳ בפי אמונתך
 הסטצצות הצדיקים בט ומאירין לס שמראין נדי באמוני להתחזק •צריכין
 כאלו של־מ׳ באמונה שמאמינים הקדושה האמונה מחזקין שעי״ז -כאלה
 ״ בתחתון ועליון בעליון כלול העולם וזה וט׳ אתט ה׳ כי בעיניט רואין

 בבתי׳. ית' הפשוט ברצונו ומתנהגים בזה זה וקשורים כלולים כולם ■כי
 , לדבר צריכין הזאת הקדושה האמונה וכל וכו׳,* ובארן בסמים כל כי

 - מטות ע״י הדיטרסה שמסקנין בספירה ממשיכין מה ;;׳גפהננ״ל
v, ;בכזומת כמובן הספירה ־ •'-־ - u : - - * V ;־׳. r

ל ד ר • כתוב ־ מגצ^י ,עה ̂עיין.י במדר,התפלה עוסרןין אט זה \
סוטתק ״לr 1אדומו מדברי/בכלוזסבפטקי.לזמרה.זק*ש !

 תה על נמהר״ן. .חייxd3. שאמלעוסקיןj וט׳ <ברכותץוץזפלת
 בלק׳ת בסי'■מ״ד .שנתוב • ברא הק',שהש׳י. האמונה בפיס לדבר
 אדם של בפה תולה האמונה עליון יתד טללין ועי״ן *• וט׳ הכל את

 ; ^ט׳ , ̂ בחי׳ שזיס בטליק ותחתון בתחתון
■ .־ז . - - ׳ ן5ןמד ביוס לילה מדת לכלול שצדכין

 ולככה בחי׳חמא ולילה.שהש מס ‘בחי יסד לכלול צריכין בי בלילה* יוס
 בחי״ שהם מאירה שאיכה ואספקלריא המאירה אספקלריא בחי׳ שהס

 ־ בחי׳ זה שכל * והארת.דר,ימטהגמובןבהחו/ע״ל מעלה דד הארת
 שצדק תהיינה• תמימות שבתות שבע וט׳ לכס וספרתם ספירהבחי׳

 ולילה מם ^ללק ע״י ושלם תמים יהי׳ דוס יוס שכל הימי׳כדי לסטי
רן שזה ררדמשה דד,מעלה בחי׳ חמהולבגי: בסי׳ שיכס יתד בחי* ̂י

 בחי׳- כנ״ל• זה בשביל שעיקרה ־ לקבלת-התורס הכנה אvשר כספירה ־
 בחי׳י ממעל בשעיס האלקים הוא ה׳ ט אללכבך והשלית היזם •וידעת

 אס.ה׳. ט טוד אק ובטלם בס:׳״לרי«ט,ה עאתת לדמעלהיעל
 * יחד זסללם יכול הכל כ״ש יהד וסללם נילומ המנהייגם האלקיש הוא

 ’ כה׳כ מלא שהוא ק״ש קודם ?!*ש בק־כס • קדושה סלד אומרים זע״כ
 'שהואמכה״ג מסה זדי כארת ■.שהסבתי' ממקומו ה׳ כמד ובחך

 ככול בחך כלןי׳ ש̂; חתית מה מוי׳ אי׳ שהואגחי׳ מטלה דרי והארח
 בסי׳שללעת הוא היסוד ^גוגת ק״ששהוא .ט.עיקר .*כידוע ממקומו ה׳ ■

 לידס * והארמזזיי-מטס מפלה דד הארת שהם י הנ״ל ומלא איה
 בתכלי׳ ונסלס הקדמוןשסואסתיס היהיד הסרא ט מלא בפה ולמדיע :

א אי״ה בתיי בהי*«ה ®■הו ט׳כלל תטסא מחשבה לית ט ההעלם  מ
ט מככהד מלא הו^־ן וכל הכל ועשה ויצר ברא '  טלם אס מסיה הוא ,

. זס* •'■-־*- ' , ■ :ר־׳.■־': ■י ■v׳ כ
ךן ?ט  5בחי/קדסתיםםרףשאזסי׳עיקרהסגלזתהדפתכשדז׳ ןן

:׳  מהשלאדאהירמקאלמבלאהכ״ש פלכים שפחה ראתה :
כ :בלק״ת) ט גמזי׳ נ׳ש זכי מסליס מכ״ש הפשמוס Avf!!^אל -

מו
 י ותלמיד מ כלליות של yהק׳הנ הדטת הארת עליהם שנמשך הייס
ם׳ ידם ומזב נ״ל הים בחי׳זה שמא העולמות כל בחי׳כלליות פטא  ו
 דט* מחמת ליכטם א״א הים לתוך כי ' • וכו׳ ר\צון הארת מאיר ששם

 הים שורש »סא החכמה ים שמא הרוחני בהיס ר%א כן וכמו • המיס
 בו ליכנום שרוצה מי וכל י הדעת מימי מרימי ט שא״אליכסס הגנמי

 . אין ט ומצייס ה1^נ כמו סומך באין בו נטבע אמתי ומנהיג רבי בל♦
ד בחי׳ שהם אמתיים חכמים צדיקים ע׳י כ״א ט ם1ליכנ יכולים ר  .ז

 ׳, לעמר א׳א הגשמי שטם כמו במי׳רביסוט׳1מלאכר עושי באניות הים
 מנהיג צריק זגס גחל ובאומעת בחכמה העשויס אניות ע׳י
 הרוחות כט השעה הכמינ׳כט להנטג איך לידע זעת לו, שיהי׳ הספיגה

 . מנטג צדק שצריטן החכמה ים בעק ברוחניות כן כמו וט׳ שמנשבין
 : נתיבה עדם וכמים דך7 כים הטתן בבחי׳ יםx הדרכים טדע אמתי
 אניות בחי׳ שהם ונתיבות דרכים לגלותלהעולם ויודע קי׳ס על שנא׳
 נמשך משם ני ׳ לחמה תניא ממרחק חהו • ^ניות.כזחר היסה בחי׳

 * וט׳כרל החכמה טשטס בחי׳רמזיס שהם מטדיס והפרנסה הלחם
 . איא החכמה שלימות ועירן האניות את להנהיג איך לידע צריכין כי

א ,ט, • בבאי׳יידמזים כ׳א לבאר  ' החילים את וינהיג יטה איך ללמח ^
 הרוחות נטיות לט. בטצמו להבק שס־־יך רק עת וט׳בכל והספיגה והחור}

עד; ט׳ ̂ל אין ס’פעמ14ו  . בבט* אלה׳ לצעוק כ׳א חכינה שום מוע
 עצה ואין■ תתבלע חכמתם זכל טד וט׳ סערה חח ויסמוד ויאמר

 הטל* החכמה בענתיס ברוחניות ה׳זמ׳מג׳ש אל יצעקו זתר!טלה<יא
דניו קשה שהי׳ סוף יס מזי׳קייעס הוא זי־ זכל א  * כשת^ ית״ מ
ת קר וע ^י  נמר ועיקר ^;ולה־ גמר סי׳ ifc מהמת הי׳ והקישוי הכ

 ״ שלימות עיקר שזה הפולמוס וכלליות התגךורות הוא ■ הגאולה ושלימות
 גשלימות סי׳ לא טדק אבל כנ׳צז מצרים טציאת משה שגילה הדעת
ל הדעת מצדי׳מזגלה שטציאת מחמת גמור  . דלתתא אסעחסא בלי «׳

ס1אתעח ע׳י רק הוא כשלימות העולמות כללמת זעיקר  שבשטלזס * ׳
 שכזה דייקא בסכודתיע. זחפ׳ן כזה בגשמיות העולם אס הש׳י ברא

 זהט׳א rוהיצה מזירה לו שיש ורגניקרמלמת ונו׳ הטולשת כל תלוים
 משהו אפילו מתעזרדם וכשאט צד מכל עת /ובכל עם בכל מתגבדם

 , הי׳ וזה * זכו׳ המלאכים עמדת מכל יוסר ית׳ בעינח ♦קר זה מלמטה
 ־ גזדל להשתיק גטיכזל השי׳ת הוכרח אז ט * קי׳ש של הבטחת צל

 . איזה בחסדו טמצא. ע׳י וט׳ עע׳ו והללו טע׳ז הללו שאמח הקיסתג
אל:גתטורח עוסת ונקיחש זטתים  בבל גס נטשה שזהו בעצמו סמ

 שהם ימים ששה עד הראשונה שבוע שםו«*ין הספירה שפ׳י ודור חר
 * אתדל׳ס בס̂י נמשך טי׳ז ט׳ש) ססטרה(כמבוארבמוסת ימד עיקר •

 שהמשיכו לטיט בחסמ סס״י בהם »זצא שע׳ייבסי׳אתטדל״ח וכעיקר
 ̂ מצריזעדעתעזרס ביציאת משה שהעשיךעליסם כדעתהקחש טליסם
 אחד להרהר ־לבלי שטקה למזי* שזפו טד ♦ת׳ לעבודתו מעצמן מעס

 שהאירעליהש זט עי׳! ואחסעימ־ישון לכס ילחם כ׳ בחי׳ יס׳ מחסיו
. ^ להם בנקע ט י * כתחגיות מ לטסו* עד כתיקזנו הסכמה *&

 עדשפי׳ש בטל ונו׳ טם על ^אדמספחס טד חכמה המעיינות כל ־
בתזן טבשה ועבת טםגגשמיות שנבקע fnw מז ^:ם געשה

ל בחי׳כששיק־ ע׳י לצמעמוסזמסיצושקחשים טם*ן:יזכו  שהוא מ׳
 שהסגסי׳שכעות פרטהזמצדם 5יקה*אב1סי לחכמה זמשיצה מיג בחי׳

ס טתזן ־זבםקשובטבעו זשכליוסחיצזניסרדטאסדמן בחסגעת׳ ט
 בחי׳השטקההג׳ל טמישאיעמקכלטרטמבסי׳משה מגשמיוס '
זתירוצישמז* שלאיבבומכחקיהותגקשיוש השכל מטצוס שסאבסי׳ ,
 .3בחשדד הים בחון משבט נשר6%מו בטל. זט׳ אמונה 1ש יסמוך ירק י

*.זבג״ל מגשמיות  גשר י3 שמר׳האיק ש5ש של לאסו־'שביעי זט׳ב .
. ןש53ןבל ■ ׳׳ ־ ׳ , ■ . י
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 כ״ז וגו׳(כמבואר מהס^א יונק החמץ שאין ^וחין;עד מחיצות גתחקנו - ’
_ חמור^׳ש)x■.^^^נךבה׳פ ̂ '

ה:י ס י סוד (ז שקי״ם פסחי שצ 0 של בכוונות המבואר הנעלם כחי׳̂.
היה קי״ס עיקר גי הייני וכי׳־ נחש-דנשיך ההוא כסוד הי׳ י . . ^

 של הנ״׳ל הקלוש הדעת המשין־מ הגדולמאדמאד בכחו רגיט י.שמשה
 מונחיםvלר 'אפי׳ שהודיע ■עד מאד מאד’ לננעה'למעה עד ותלמיד ן3 .

 ה׳ כי *דעו הם שגם ומתחתיו- תחתיות כשאול מאד התהתוגה כדיוגיא -
בחי׳ באתה מתעוררים הס הגס עד ״ מנה״כוכו׳ כי .אתסעדיין׳

 ית׳ שעשועיו עיקן שזה עבדו בה׳ובמשה ויאמינו עדשידעו אחעדל״ת ׳
 ורוצה.דייקא ונו׳ ושרפים מלאכים העליונים נל מניח שהש״י כמו כי

 נמוכה שהמדריגה מה כל p י.״ וכו׳-כנ״ל הגשמיים אדם בני בעבודת ‘
 נעשה שר\א כל התעוררות באיזה משם- כשמתעוררים ביותר ופחותה

 ואתעלי כזי/אתירך *תרו אתי בבחי׳כד למעלה נפלאים שעשועים מזה .
 געשה שעי״ז הנחש נשיכת בחי׳ וזה • • במ״א כ״ש ונו׳: דקוב׳׳ס שמא

 ן״ל בדברמ מובא ני :ז כנמנית המבואר קי׳׳סוכו׳ הוד א שהו היהוד
 כד חיה האי שהוא זה מעין מאמרהזוה״ק י׳׳ג) סי׳ העם אשרי (בהתו׳ : י

 במעלה הגדול שהצדיק ע״י שדייקא ומובן מבואר ושם אתעברתוס׳ ..
רעבה בחי׳נפש נפש מרת בחי׳ שהם מאד הסגומו׳מאד הנפשות מעלה ,

 ומעלה הקחשים הנפשות שארי כלליות בתוך ג״כ אותם ומכנים וט׳ •
 סס וכי׳ש ונו׳ מפלא היחוד לייקאכעשת עי״ו וכו׳ בבחי׳עיבור אותם ־

לית חועא.דחלא נמלא דאפילו • דמק־ גסרתא חזי סוק מארבב״ס על
שהואע״ס נטוטת המבואר ד-קי״ס ס בעצמו וזהו ע״ש־ ונו׳ דעט־

דקגיס׳ מוחין בחי׳ וכו׳־ישהס הנחש נשיכש הנ״לכענין הזוה׳ק מאמרי
שאפילו מאד מאד הפעמות מפסוח ע״י שדייקא הייט • שם כ׳ש ונו׳ .

בהם נאחז מחש נחי׳ כי דקעמת.'ד מוחין בבחי׳ הס אותם כשמעלין י
 הגדול משת בחי׳ בכחחצדיק ■ היחוד נעשה ליינןא ידם ועל ^ מאד

.מילתא• תליא בעתיקא אלי תצעק מת שם מ״ש בחי' שזהו מאד .במעלה
ע״י דהייט .עתיקא .בתי׳ ע׳׳י. כ׳א < וט■ ולחקנס להעלותם א׳יא ני

ובשאר מישרא נהתו׳ דל בדבריו ומובן עכמבואר וט׳- דע״ס אורייתא -
 בהם ולהאיר להושיעם א׳א כיותר■:י הנפש בחולי שהחולים הקימות
 גבות מבתי׳.. בהס להאיר שיכול מאד גדול רבי ע׳י כ״א ,הקדוש הדעית

■ :דעתיקאסתימאההייטכנ׳ל אורייתא מבתי׳ מאד , '
י ויטם ראה הים כ״ש יוסף עצמית הי׳ע״י שקי״ס מה בחי׳ *זח1

̂וע״י , .; ■ -  כל לפניו ואעפי״נהי׳קשה כשרדל אבות זכות ־
̂; ע־ • הלילה  אמת זכות הלא לכאורה וקשה • אבותס זטת נזכר שבבי

הנ״ל' ע״ס הכל אך מכבר! מוכן הי׳ זטתס כ♦ מקודם גס לזטר יטל הי'
הוא רועים השבעה ויוססוכל ויעקב יצחק אברהם האבות זטת עיקר ני

 ̂ ולבט לכנימז להמשיט - הנ״ל הק׳ הדעת בהמשכת עשקו שכולם ^מה
 אביס באברהם כ״ש האלקים הוא ה׳ כי להודעס עולם עד 'בניהם
 למען ידעתיו ט כעולם אלקותו שגילה רועים מהשבעה הראשון שהוא

 עיקר אבל וט׳,: ה' דדך לשמור אתריו ביתו ואת בניו את יצוה אסר ,
 דעתם״ ע^ט נמשין* בניהם מבני שאנמו הוא סה הדרךהקדוש שלינטת י

 ית׳'ע׳׳י אליו להתקרב מעצמינו שנתעורר עד שהמשיכו והטרא הקדיש
ט׳ אתנו ה׳ שעטין גילו שכבר  כל קי״ם קשה הי׳ וע״כ יט׳ מכה״כ כי ו

 - ״ז1שי מלמע׳ התעוררות איזה בהם אמצא עד ה:ףי שביקש עד הלילה
 ט ועעו מפניהם הים עדאנבקע כשלימות אטת זכות נתעוררו דייקא .
כ״א בסלימות הגאולה שתוגמר עד להמשיך זטת עיקר ט * בשלום .-

 דיקא שאז עליט הק׳.שהמשיט דעתם ע״י נתעורר כעצמיט שאנו ע׳״י
 ■ במובקי״כז כשלימות לגאולת שסכה עד עמל■ זכותם ̂.יומשן־עליט

שיעבשיו מחמת אבל ומ״ל• ^ת בבחי׳ מצר״ס של קגאולה גמר שהיתה

ו הלכה נט-י הלכות;
 שלימ^ גאולה עתה צייכין ט ויותר• שלימהיותר גאולה שתר\/ צריכין
 תהי׳- סוף כל וסוף כ״כ הגלות מתארך ע״נ ; • כלל גלות אחרים ,שאין

 כ׳שואףגסזאת ״ ית׳ למענו חנם ובמתנת אבות בזטת הגאולה
 למעפי למעני ונתיב • וכו׳ יעקב בריתי כ׳׳שוזכרת^את ט׳1 בהיותם
 שהוא ממקום וא׳ כ״א מעט נתעורר שעכ״פ רוצה הש״י אך •_ אעשה

 שקבלנו הקדוש הדעת ע״י לזה גמל כת לט יש וכבר • ית׳ אליו להתרןב
 על ודור דור בכל לט שהי׳ הקדושים הצדקים וכל ורטתיט מאבותינו ’

 '־ ■ ‘ ׳ :■ אמן ב׳ב בקרוב שלימה לגאולה מכה ועי״ו עתה ■ ־ ־ ־
׳מב - ־ הנ״ל וכו׳- הר נחלתך שבע גאולת ז׳׳ל:ע׳ס .  
 בהר וחעעימו תביאמו אמרו הים שתיכף,בשירת -

^ השלימות עיקר שזה הנ״ל הכלליות עיקר בביהמ״ק שם ט נחלתך:  ו
 שימה בהתקוה השיר׳וסיימו אמרו בחי׳קי״ס.שאז הוא זה כל ני חייט

 שנגמר הגאול׳ עיקר שזה הצ׳ל וכו׳ הכלליות עיקר ששם וט׳: ביהמ״ק
• V " , ;; ד י :בקי׳סוכנ׳ל ו

■ המעה שישליך לו אמר כסנה למשה ההתגלות בתחילת מג
: . :  משה ט וכו׳יהייט לנחש ויהי ארצי; כ״שהש^נירע וט׳ .

 ־ הדערן בהם ולהאיר לגואלם בימ שאץ אמר כי ,בתשליחות ממאן הי׳ '
 אמר וע״כ וט׳ הרבה שקלקלו אנשים כמה בישראל שיש שיודע מחמת

 ;שמשם מט׳׳ט דא משה שמטה ואיתא ארצה המעה את שישליך ״תtה לו
 • ולכאן לכאן להטות האדם כיד שיש מעה לשון שהוא הבחירה. שורש

 . האדם הכחיר׳־ע׳כ של הכה גודל שיכי׳ן זה במופת למשה הש׳׳י ור\אה
 באמלז ארצה־כי שלו המטה שישליך לו שאמר וזה עת עטמ׳בכל בסכנה

 - טוב? כולו ונעשה בנטץ עמד כבר לעוב׳ט הבחירה את הפך כבה ומה
 ■ ביז̂י שהוא המעה שישליך לו וטה ההמון של הבהיה: נח i הראה אך
 של וגשמיות ארציות לתוך שישליכוהו .׳ ארצה ישליכויס ״ הבחדה כת

 ׳ ריכ ^צל הייס , ■ ג לנחש רהי ארצה כשהשליכוהו ותיכף - הממן שאר
הבחירה כח שהוא המטה גהסך וגשמיות בארציות שמוכוזים העולם

מרובה עונה
 י אסילו לעזור כת לך שיש הייט ̂ למעת מנחש המעת להפוך בידך ויש

 . שתמצא לנחש המטה בחי׳ אצלם שנתהפך הנ״ל בבתי׳ שהם לאותם
 עד וכו׳ אתט ה׳ שעדין הנ׳ל הקדוש הדעת בהם ותאיר זכות להם

 ■ והמופתי׳ האותות כל אח״כ נעשו המעה למעהישפי״ז מנחש שיתהסט
 ’ שמקרבס עד מאד הטפלים שהצדק'מעורר ע׳י עי״ז הגאולה עיקר כי

 ‘ ע׳י דייקא הגאולה ׳היתה ־ 6בקי״ הגאולה עמר וע״כ להש״יכנ׳׳ל
ד הנעשה היתוד ׳ r וכנץ וט׳ הקדושה אל שנתהפך דייקא נחש נחי׳ נ

. • ■ •».. . . • ■ V־י • • • , ' ■ ' ■■;-•־־
ל ץ ט < אלקיס תהלה דומי׳ לך ־ • וכו׳ ידום כעת המשכיל לכן וז\

 < עובויחילודומם נפשיוכו׳ לאלקים,דומי אך .בציץ• - ׳
o ה׳ לתשועת rהאלה הימים באחרית עתה כי הרבה פסוקים וכן ׳ 
 0 כל טל הרבה ולשתוק לידוס צריכין • הטל בססוקיס נתנבאו שעליהם

 ;, כלל ותירוצים וקשיות בחקירות ליכטם ולבלי בעולם עתה שנעשה מה
 הדומי׳ ע״י הרוב שע״ס עד ה׳ לישועת ולצטת ולשתוק לידום רק

 דומי׳ נאלמתי- בבתי׳ להש״י ויתפלל שיצעק עד לכו ינער והשתיקה
 . וזה י וט׳ בלשוני דברתי אש תנער בהגיגי בקרבי לבי חם וט׳ החשתי
 , בקי״ס הי׳ זה שכל בערמם חכמים לוכד כי • ואבדם לגוים משגיא

 וט׳ואמר החירות פי לפני ויחט וישום כ״ש להטעותם בכוונה שסיבבס
. לילך לבני לח^ צריכין ואלוהנרדפיס • ס־עהוט׳וכןרטאעתה

 שלא ש וכ יהרהר לא עכ״פ קשה גסזה ה/ואם אל לצעוק רק כחכמות
׳ ידכר *



w p .כז0חלכה, הדרות.נט^ א׳ח הלכות

' I

 לתסדו יכו׳ימצפה וידא ישקיף טד וידום ישתיק ית׳רק מדוחיו מד ׳ידכי
ה׳  מה כ״שואנתנולאטע חהרישגן ואתס יליחם־לכס יתילבדבחי׳

 זכו׳- הדז ההמון בכל כח במ אין כי וכתיב וט' טיטס עלץ כי נעשה
 אמר זה שעל הזה הנלוק מזוף עתה כפרט • נשטנט עליך כי. עזדע
 וט׳׳יואמ- חתתיוח מבור ה׳ שמך קראתי וכר׳ ראשי טל מים לסו ירמיה

 כי משמים ה׳ (ירא ישקיף עד כצ״ל וס׳ ה״ לתשועת ודומם ויחיל שוב
 הן מונאים של הרדיפה עיקר כי .*הרבה וכן זכי ה׳ לעולם לא.יזנח י

• הנשרים את מאד רודפים שהחולקיס בעצמן ישראל בין הן מעכו״ם
 שהכל ורול׳ וחבש נבון שהוא לכ״א שנדמה הבל של חכמות ע׳י והטיקי .
 את רודף שהוא לו ■ונדמה • והמהופכת העקומה חכמתי בדרך ילכו .

 ויטעו ותעו שלא ביותר ליזהר צריבין הנרדפים אלו אבל מאד הנרדפים
 חען אל ויקיימו לאמתו האמת על יסתכלו רק הרעות אחריח^תס

 בקשיות ליכנום לבלי בדעתו אפילו ולשתוק להחש רק • באולחו כסיל
 לישראל משה שאמר בבחי׳׳מה • ה׳ לישועת לצסות רק * כרל ותירוצים

 ואתם לכם ה׳'ילחס ונו׳ ה׳ ישועת את וראו התיצבו תיראו אל בקי׳ס
 שלימהשאין גאולה ‘שחה• f שצריב מחמת שעתה רק • וכנ״ל חחרישון

 עתה צרינין ע׳כ וכי׳ מאד מאד מתפשט והיצה״ר והס׳׳א גלות* אחריה
 לבלי בדעתו ולשתוק לידוס יותר ולהתגבר ויותר ביותר חסו להאריך

 לצעוק להשתדל רק . • ר האמשיים ׳0 יראי .ואחרי הש״י אחרי ־להרהר ,
 מוצפא משיחא כעקבוח כ״ס התנא וליש כג״ל הרבה להש״י ולהתפלל

 נטשה שיהי׳ ודרז״ל נעדרת מהי,׳ והאמת * ט׳ חטא יראי ונו׳ ימגא
 על מהייים שבסוף טל שאצלו'האווח יאמר ול״א עדרים עדרים האמת ,
ק ל,: שבשמים אביט טל להשטן לש מי ■  ־שבכל פטמים כמת זאה הוזר ו

 מסיים האלה הימים באהרית שיהי' והקטגוריא הבלבול :שמגלה פטס - ־
 ע״ש כסוטה כמבואר שבשמים אביט על כ׳׳א מי-להשען על ■פעם :ל3

י :כנ״ל היינו ־ 1 < .
ח  והחמימי׳הוא הכשרים אס דסיסaר של הרדיפה פנויקר ל’ל2ו

שלהם ליצנות ובריבוי הרעה בחכמתם לתיפסס שרוצים ,
 רודפים מתחילה כי • המוח מניעת f>D עיקר כי • הכל מן קשה וזה

 בחלקלקות לפתותם ביותר משתדלים ואח״כ * ממשכמסורסיס אוחט .
הכל־ע^ב מן קשה ונו׳וזה טובתם שדורשים שאומרים הרטים דבריהם

היכן ויכין ידום נטח המשכיל רק • בזה שיש מה כל ולספר לבאר א־״א •
r לכו מי על פעמים כמה וכפלו שחזרו הנ״ל החנאיס דברי ויקיים האמת 

' • ■ שבשמים אביט על כ״א להשען - י -
ר טיי • ו ז ח א עוסקקלאקן. שבספירה בכוונות ספירהיוז״ש לעק ו

׳ ונו׳ באברים נבלעים שיהי׳ והעיקר הדמים• ולזכך ;
ואומר תי׳---------------- ״ -----------י‘

'׳בהאדס■
י—־־■י, vv̂ ־• !׳י̂י if שבארנו ל

 חלקוחו רביט משה לט הודיע אז ט ־* וספירה סשח ענין זה שכל לעיל
■ האותות כל ע׳י בעין עין זאת ראיט כטדו״כי הארץ בל מלא אשר .יח׳

 הדעת הארת וע״י ז ׳1וכ כס שהאיר הדעת הארת ועצי והמופקים 1
 עית כנ״ל ונו׳ יחד יתחתונים עליונים העולמות לכלול. הוא שהעיקר ־
האכילה כתיקון עוסקין וע׳ב ־ האכילה בשעת הרצון להארת זיכין ־
ביצני וע״כ וס׳וכנ״ל• cתיהלחP שעורים עימר ע׳י ושבועות בספירה •
̂נ * לי^אל המן ירד הספירה .  ■ •ברכט ימלה vכתנד ארץ אז מנקשיס וע

 להארת שנזכה עוסקיןבתקוגיס ואז השדיז חטאוש צומחים אז כי ■זכי׳
̂ו הרצין ̂ ■  וזה ׳ וננ׳ל כשלימות העולמות כלליות עיקר שזה האכילה כשע

 זה וכל * כאברים נבלעים הדמים שיהי׳ שהעיקר הדמים זיטן ח[׳3 ״
האכילה בשעת עצמו על להמשיך כשמתגברי׳ האכילה תיקק *י0 נעשה ,

 הרצון הארה מו5שממשיכץטלט עד Jא האדם אל הנגשח תיראה
 האלט את להר.ץת כתוא האכילה שעיקר ט1*ד זה ני • מ״ל חז .תמופלג
̂ואvר כי הדמים* בשביל מא עיקרה ' האדסי■ את מחיה והוא הנפש דם•ו

ט׳ הבוער אש באדם p הדמים רסיחח ומחמת ■  צרינין זה שבשביל ׳ ו
̂חמורת המטים לתוך המאכל להכניס לאטל ׳ כמובא ובו׳ הנתך שהוא

׳ לאכול העיקר אבל האדם־ את ת1 להח שיוכלו הדמים את מחיק זעי׳ז ■
. •תו׳ המאכל שע״י דהייט מעי בתיך בבחי׳ותודחך ההורה ע״ס בקדושה

 ׳ כלליות בבחי׳ הגוף טס ^קשר שהנפש עד מפש שבהם הדמים את ־
 כג״ל ונפש גוף, בחי' שהם מעה דרי עם מעלה דרי הדל -,העולמות

 גבורות בחי׳־ שהוא שלימה ליראה ש-יזכה עד כזאת ההלכה בתהילת ־
 גחי׳ממימית שהוא המופלג הרצון להארת שיבא עד בחי׳דמים דקדושה ;
בגחי׳■ דרהימוחא כשלסבין להש״י ולהתלהב לבעור דקדושה הדמים ־
 נחי׳כליעת עיקר וזה זט׳י נקרב•' לבי חם בכחי׳ וט׳ 1̂ ר^י רשפיה :

, J האדם דס את ומחיה Tשהאלףמא אדם בחי׳ שזהו באברים הדס
ג נעשה זה בכוונוחיני כמבואר נד׳ל הרצון הארח נחי׳ שזהו מ״ה ונעשה .  י
 עדשזיכין בבחי׳הדל שאוכלים צדיקים שנקראים ישראל אכילת ט״י רק ;
 וצון חי לכל ומשביע כחי׳ השביעה טיקר שמשם * ולרצזן׳מ״ל ליראה •
̂כע אוכל צדיק בבהי' שאדהוא ;  דשכעא ורעותא בזוה׳ק וכ׳ש נפשו לש
 גי|5ו בבחי׳ הנא הנ׳ל בבחי׳ גקחשה אוכל כשאיט כ• צ טלוהי עויה :

שמקבלי! הדמים •ואזי כדל מהרצק השביעה עיקר כי * רשעוס.ח^־
 - אינם הדמים שאז הדמים עבירת לו. ויש זכים מהמאכלאוינס חיות ^
 ורוחס׳ס שוטסיס הס רק ’ האברים כיזץ היטב ומיגלעס o'xijw ׳
 - הרות כל ומשס הדמים מעכירח שנמשך הדעת בלבול כל ימשס טטמז .
 שיש בחי׳משה שהוא טצמולהצדיק כשמקיב התיקון עיקר ע'כ ו שעות ׳
 כי הש׳י נמצא אצלו שגס שמודיטו עז* * מ׳ל הדעת בו להאיר כח לו י

־ על להמשיך ̂ ונו׳ חיל איש להיות שמחגכר עד וכו׳ עמו ׳(.bp עדיין
 חצות שהוא השביעה עיקר ועי׳ז האכילה כשעת הרצון המרת עצמו ׳

 ■׳ וט׳ חיי בדמיך כבחי׳ בהאבדס היטב נבלעים שהדמים היינו ־,הדמים
הדמי׳ רחיחת ומהפך הדמים רחיחת של הרעים הרצונות מבטל שעי״; :
 ׳ זה קם כשזה צי להש״י חמיד יסט 'להמשיך עצמו שירגיל הקדהה ^ .

 חזק רצונו להיוח עצמו וכשמרגיל יחד מחשטת שני שיהי' א״א ני נושל•
 ואז ביותר הרצון מאיר שאז דייקא האכילה בשעת במחר להש״י תמיד ־

 ־ שלימזלניק שקורין עצל איש יהי׳ לא אס גיוחר עצמו על להמשיט יכולי׳
 דסעיאשנמשבין הדמים רתיחת של רטמת מבעל עי״ז • כ״ששם

 , כמו בהאברים כראוי נבלעו שלא הדמים בהי׳ שהם מטכירחיהדמיס ־
 זה מאמר וכו׳כמוכא ביותר אדום שהי׳ הבבלי נתן לר׳ שהביאו התיסק :

 ותלמידם כבנים להאיר שיטל הצדיק ע׳י זוכין זה וכל • ע״ש מוונוח
̂: בדרי  שטי״ז • כדל יחד העולמות ולכלול ולקשר וכו' מעה ו־רי מטי
 שמחי׳ נדי עם.תגיף הנפש חTהאביל׳שמק בשעת ה־צין להארת זוכין
 בהאברים שנבלעץ הדמים דטך בחי׳ שעי״והוא הנפש שהוא הדם את

 שמוני׳הרצוטת עד ביותר ברצקמופלג טח בכל fלהש שבוער עד כראוי
 אחר בהמ׳׳ז מצוות בחי׳ שזהו להש׳י ומתפלל ומהלל שמודה בפיו

 אש ער3ת בהגיגי בקרבי לבי חס בחי׳ גמ״א האכילה.כמבואא
 הוא אש כמו שמטר הלב חמימות עיקר כי * כדל בלשוני דברתי

 אל הלב חמימות שהם הדמים רחיחת להפוך שצריכין הדמים מרחיחת
 הכיסזפין בלשונו שידבר עד דקדושה ברצומח להש׳י שיבער הקדושה
־ סי׳ וכו׳ בדגרא בירא לן אית (בהתו׳ במ״א צ״ש שלו טוניס והרצוטת

 אודיע נ״ש ככ״ל הדיבור ע״י וץא הק׳ האמונה התגלות עיקר כ* ל׳א) ,
 הדיבור ע״י שנמשכין המקיפין אומת המשכת עיקר ועי״ז בפי• אמינתך

׳וננ״ל ע״ש בכוונותנ״ש י ע  , •׳ :ל״הע״ש) כאית לעיל (
ה ' עתה׳1 כ



■- :>

̂י הלכות א׳ח הלכות לקוטי ו הרכה נט . ..................1׳ .
ה מי ת ^ ? ממזל. הזרים שיר חזית בונדרש אתי5הזהמ6זר ^בא ו

גים שיש הרמזים שהם הילים ע׳״י שזוכין הרצין מעלת ־ ־ ־
) פסוק ש״ה(קפיטיל המדרש ו?*ל כרל״ החכמה  רעיתי את יז; ד
 עילף מכלום בעייא צריכה את לית בעייא את כד רוצה כשאת ׳ כתרצה
 זבהון מהזן לא המשכן לטעון בקר עגלת להביא להם. אמר מי מכלום

 הקדוש המדרש מדברי ודמר דיבור לכל היסב לבך .ושים • עכ״ל זכו׳
 קדוש עם ישראל של לקדושה הרצון במטלת מפליג הוא וכמה מהכמה
 עוד צריכים אינם להש״י להתקרב דקיושה רצומם באמת שכשחצים

 לעשות מה לו יודיעו נעצמו הרצק רק • מממ אדם.וללמוד משום לבקש ־
 בעייא את כד רוצה כשאת מ״ל במדרש כמבואר להש״י רות כחת לגרוס

ט׳ מכלום מילף מכלום בעייא צריכה אח ליח  סאבחי׳אור הרצון כי ו
 יבין כי הייט • הדל בחי׳הרמזים שהוא החכמה בים המאיר הדל מ׳ה

 שא״א ׳P חורת\ דברי עי״י עת לובכל מרמז יק7ר\מזי׳שהצ ע״י מעצמו
:עד בדעתו להאיר יטל למזים עץ;בחי׳ רק ובכתב בפה קכל לבאר

 חצה ר\א מה ידע.כלל שלא עד להש״י מאד תזקיס ברטנות שיתלמק :
1 j נחת לגרוס ל^!ות מא שיבין בלבו ויאיר לו ר1שהש״י,יט; עד שם) כ״ש 

 להביא מעצמם שהביט הנשיאים במו עי״ז אליו להדדי,להתקרב דוח
 וע״ש במדרש שם כמבו.אר כלל זה על נצטוו שלא אעפץ להמשכן עגלות ־

<וט'.ע^ש כדברים היו מאתם מאתם קח פסוק על■ מ״ששם .

 הרצון הארת עיקר כי * שלם יראה נחי׳ ירושלים כיחשלים• גאוה
ה ט״י נמשך <והזעת א  הדגלים־כי שהם כנדגלות איותה וזהו * כדל ז

 , YVC דגלים ה ע׳י נמשך הרצון הארת בחי׳ שמא הדעת הארת עיקר
̂! שזהו לזה זה והאיח בזה זה ישראל של הגוונין כל ונכללו האיח / בחי  ׳

 ׳ יקבל שכ׳א כד יום בכל שמים ביראת חבית טס לדבר צרך שב״א מת
ל הדטת נמשך שטי״ז ובדל וט׳ מחבירו  שהוא הרצון מאיר שטי׳׳ז מ׳

. . :ובדל כתרצה רעיתי את יפה בחי׳ .
ח ץן, מ עד• עיניך הסבי לזה שנסמך וזן . ׳ .. הדל שתיקה בחי׳ זה מ

 - באמרי החכמה שתיקר\ביעיניסע״ש לחכמה סיג בחי׳
 ויסלק שיסב מעזי עיניך הסבי הפסוק ‘ מזהיר כן ועל

 ; צר שחין ■במה יעיין ולא יסתכל- מעדו.שלא .עיני,חכמתו
 - .בסי׳ שזד\ יכו׳ מהזמן למעלה שהם וחיחציס בקשיות יכגוס שלא ישות

■ כדל: הדל שתיקה ־

ל מי י כ  עגלות משיאיס הביאו שאז המשכן הקמת בשעת הי׳ זיה ו
 כתרצה אארעיתי יפה מאד הכתוב משבחם זה זט׳שעל .

 ע׳י געשים הדל בתורה המבוארים הנ׳ל התקינים כל עיקי כי • כ^ל
 הקרבטת ל5שבו.הקריט הביהמ״ק בתי׳ >שהוא המשכן הקמת בהי׳

 חביהמ״ק ותחתונים,הלט׳י עליונים ני,עץך,התקשרופוכללץת לרצון•
 אסרעימי יפה זזוטבחיצ ע״ש הדל בהתו? שם כ״ש בסי׳,־המשכן כהוא '
 נאמי ננדגלות איומה 9 ׳ זכי מדגלות איומה נאויז.ררושלים התרצה •
 ובין בסדר.הדגלים במדבר י^אל שהלכו שלישראל הדגלים מפליז על י

ם t מגלי o התורה של התיקוט׳הנ״ל כל ׳ בחי טא זה שכל המשכן את 
 כיה׳ תמיד להודטס בישראל הדעת^דוש להאיר טא שהעיקר הדל ,

 שלאישכחך איש י,xא כ״ש עת ית׳כשום אותו ישכחו. ולא האלקיס הוא
 וט׳דוזהצייכין שעות מחח מעווטת ישראל את .־זט/שעיץמוציאין

 ■ מישראל שכ״א צריכין וגס כדל משה שתי! שהוא האמת מידצדיק לקבל ;
 לזה זה ישראל איח.כל1מרבו: בלט שנמנן' הדעת הארת בחכדו יאיר

י^אל של הדגלום •מעלת בחי׳ •\זה הנ״ל ודהתג׳ כ״ש דן מן דין ויקבלו
 הארת עיקר שם בתי׳הביהמ׳׳ק המשכן המשכךגי סביב בדגלים שהלכו -

 פמו הש״י שנדבר התווה מציות כמה קיבל שם כי רבינו משה של הדעת
בולם למשק סייב ישראל כל ע״כהלכז כדעת עיקר מועדשהז באהל

 אבני שלי״ב הגתנין עלייהס מצוייר. חדגל;ס,שהיו ונשאו באסד־המים ;
 מישראל זא׳ א׳ בכל שיש טונקקדשין עילאץ הגומין בחי׳ קחשג.שהס

 אלו .;כל • שייאין מגווני] שהם.כלולים אתפאר בך אשר י^אל בכסי׳ .
: p w שנשאו הדגלים של קקדושיס בהציוריס ,כלולים היו. ישראל של 
 שלמתכות הנפלאוהסרא וההידור והיופי־ היז לאותזלנםשהם ;
 מעלת נוראות הפלגת מעוצם שים,Tבמ כמסאד ; קדושים :׳ישראל :
 יאיר מישראל כ״א של הקלוש וגוון גוגן שכל כד ר\׳ זה זנל * קדגלים ;

 נמשי יהי! האסל כל שעל כד מן.דק דין רקבלו בנצ׳ח זהדרו בחבית
 של התלמידים שהם מהחברים כצא שצריך רבים משה של הקדוש הדעת

 הזה ע״י,הדעתהקדוש1 ; ם׳ב״ששם1נשה:ל^ירזהקה.וזהםת1• ■
^לגכדל ' איפה-נון. ה ר. מ: הפסוק של הנפלא הסמיכות מט ׳; )ב

וזהו * כדל הרצק מעלת מגודל שמדבר בהרצה רעיתי ?פהאת הנ׳ל -

 ' המחשבות או אחרים שחלם ודחיה הסתה לשים ישמע ואל כה״ב
̂* ח׳׳ו תקוה אפש נכר כאלו מהש״י ח״נ אותו ולהדיח להסית שבלבו ׳ .ונו

 • ̂ וע״ככשטעט׳ס * גסטתהעדיקהש״י.עמךוט׳ כי לאקהוא כי
ט׳־ השולמית שובי שוני לישראל אומיים 'ןאוחרנין'Xז:ם'  ' שמסיתיס ו

 ״ תחזו מה ישראל משיבין שם שפרש״י כמו אליהם ח״ו שישובו' אותם
 כשפרש׳ישס הדגלים מתנה שגאמיעל המחנים כמטלת בשולמית

 אותט לפתות יכולים אתם איך להם משיבין ישראל ,בי * כדל הייט
 ■ לנו יש כבר הלא הגלות עומק ומאירת, ח׳ו.מחמת מהש׳י ^׳(התיחק

 . הקלוש׳מה נמשך שמשם הדגלים קחשת שהם המתרס מטלת קדושת '
וכן׳ לזה מה לזה מ שמיסומאירין ביראת חהיריו עם מדבר וא׳ שכ״א -י
 מאמתת ח״ו אותס זלהדח להסית יסלים אתם אין. שוב •<ע׳כ כדל ;

׳ . ירך3בח ואחד-מאיר כ׳כוכ״א נפלא דעת בגו מאיר כבר כי האמת'׳
̂ז בדגלים קדושת בחי׳ שזט : ׳ ישראל קדושת באמתת קיימים נשאר שעי
. כדל.: ̂ . , ■

V ' ט׳ ביהמ׳׳ק ולא דגלים דלא משכן לא לט שאין עתה גם כ . - ו
׳ מהכל כלולה הוא לט שנשארה הק׳ שהתורה ידוע■ זה אעפי׳ג _

 ׳ ׳ הדגליס לשטעותפ׳ סמוך בתורה קויין שאט זע^בע״י כשארדל* ־
̂שת י טראות נפלאות עלינו ממשיכק אס .עי״ז  - שהשבתי׳ הדגלים קד

׳ על להמטך שיזכה לזה לכודן כ״א וצריך כני.ל* הגווניןוט׳ :כלליות
. .שמיס ביראת תכירו עם לדבר להתגבר שיזכה כדי הדגלי׳ קדושת עצמו ■

דקבלו מה זה שיאיח ט״י בעילם הקדוש הדעת להאיר גדי יום בכל ״
ט׳ הם כדגלים גס ננ״ל: הדגלים קדושת בחי׳ שזט ובו׳ דץ מן דין י' ב  י

 בנגין דברים לכמה ולרמז לאותולסירצן הם הדגלים כי הדל ,רמזים
, וכמה כמה טלזמביני׳ אנשי מלחמהשיודעים תכסיסי ובענק מקיבוץ .
, ולדגלוזכו׳-וע״כ-מכ למחרט כלא׳זא׳ להתקק ע״יהדגלים ,רמזיס .

'■ הקימן טניר לכל זלס־מן לאות שהם הדגלים ע״י מתנהג מלחמהvד ״
.'־ 'המשתת סיקד שטי״ז הדל רמזים בט׳ הם נמצאשהדגליס י למלחמה •

וכ^׳ל עממום׳ על כ״א שישאר הדל הדעת , ,
שלהנשיאיס׳ טצהזאש בשבח מאד במדרש שם שמפליג ךן■1ו ■
כמבואר המשכן את לשאת זטריס ענאת להביא שהשיט . . . .. •
נסתלק: הקודש רות .שמא 6עדשמשהנטיר שם למעיק במדרש שם -
 הה^כה P ־.וחידש עמל אחד נביא שמא או משיאים על ז^ת ממט •

. ולל• שם ומבותר •־ ע״ש וט; הדבדס היו שמאחס הקב״ה לו שאמר עד .
p א״ד העצה״ את להם נתן' 'o היה אמר •ששכר של שבעו

■V



r■
מחו נט-י:הלכה הלכות א־ח הלכות לימוטי . . י . ■ 

 אלקיו ה׳ zfn כסי׳ הדל מה בתי׳ יראה בחי׳ זה חפלה כי באמת
 חתהלל היא ה׳ יראת בסי׳ תפלה בסי' שהוא ליראה כ״א מעמך שואל

̂ש הנ׳ל סרצק לעניךה;ארת זה הסוק שס זכמובא ' ; ע

ר - ,

I • • . . ..
 בהם נעען שיהא כדי טבלות לו עשו באויר הוא שורת טושים שאתם

א ׳  לעתים בינה יודעי יששכר שנא׳ומבני יששכר שבט משבת שהכתוב ס
pn זהבתי׳-הצדח יששכר מ “וכו מהיטשתי^אל לדעת וכו׳ לעתים, ; 

, - . .. שיכול עד מעה ודרי מעלה בדדי העולמות להאיר-בכל סאמתשיטל
ה הקדוש הדעת שקבלו דייקא יששכר של שבעו , .מאד התחינה בדיוטא המונסים י עפר השוככי כל את ולהקיץ לעורר הנ״ל ס
ששם המשק את לשאת עגלות להביא עצה נאנו הם אמודיעסכיעדניןהש׳יאתםוכףpסהסיתעורחלהש״יניxמאד

• י----------------......— — כייס' בחי׳ שכר יש בחי׳ לכל שמודע יששכר בחי׳ הה כימלאכה״נ•
 סער ‘בה היטב זה כל כמבואר וכו׳ לאחריתך תקיה ויש לסטולתם .שכר

 יודעי יששכי ומבני זה פשוק על שם ומבואר י ־ היטב ע׳׳ש הנ״ל חמור
כל שמאיר יששכר בחי׳ שהצדיק ישיאל יטשה מת לדעת לעתים בינה 1 w׳v t ;  V  ^ i  w v י ק u’ ע u/- ;11 ׳ / -u

 וכל פשוק על במדרש שם כ״ש כסיני כנקינתה בישראל התורה הלכות
 :כהלכה פיהם על ההלכה משכימין ’הי׳ אחיהם שכל פיהם על אחיהם
 ונורא עצום הת^רןת ותלמידים בבנים שמאיר עד מסיני למשה

 ולא יפלו שלא טליהש שיעטר מה בכל ימיהסועתיהם כל שיתחזקו
 _ יששכר ומבני בתי׳ שזהו מה עליו יעמר אס אף לעילם מהש׳י יתרסקו

 התלמיד׳ גם כי כנ׳ל יששכר שנקרא הצדיק של ותלמידם הבנים שהם
 לע^ם להתטק ביכה שיודעים לעתים בינה יודעי הם בנים* נקראים

 עשויזי בידך תד צעק זה על אשי עליהם שעוברים העתים כל שהם
 ט,יו עוביים טזים כמזוכמת אדם לכל זהידע כי • .*נו׳ .הצי:ינ

 בקניעפם בניו ובגידול בם־גשה וממון ונפש בגוף ורוחעות שמיות ב
' ישישות וכמה וכמה שוסש מצרות וכמהמיניצרוח וכמה וכו׳ ־ו-־גדלותם

» כענין ובערע בכלסעם. לו עווי שתש״י ,ונפלאות וחסדים '  קדז
 ״ולי ושם הישרא,י נפש תרחמנותעל עיקר וזה השיקר* שוה יהודזפו

 צא סיף כל ני.סוף אדם כל של והעליות והידידות והישועות ה׳הת נל
 מפח ולהמלט למצל ,ית' בחסדז שהתגבר מה כ״א כלום ים^*ממגו

̂ים ׳׳  פל שטובר זעת עת וככל וט׳ החיים כל על הפרוסה מהמצודה ממ
בכולם וכו׳ וכוי בירידה בין בעלי׳ בין ח׳ו בעקו בין בעינו נין האדם

 הפסוק בחי הזהו לעשות מה עצות שידעי בחי׳יששכר הצדיק בהס מאיר ■
 ו^מזי׳ מהדעת בינה שיודעים לעתים בינה יודעי יששכר ומבני הנ׳ל ־
העתים בכל שידעו יסיאל יעשה מה לדעת בהם שהאיר הצדיק של .
שישאתט, באופן עצמן את יחיה ובמה יעשו מה עליהם שעוברים ■  

כי • לעת־ס בינה מרעי בתי׳ והו לעולם יש־חקו ולא יפלו ולא עמלם
שטא לבחי׳העתהאתרון האדם על שעוברים העתים כל לקשי צריכין '

א של הבכי קיבול עת -  ליעקב יאמר כעת בתי׳ שהוא מישראל נ׳
הנופל: הרצון ״הארת לענין הי״ל בהתור׳ הנמבא אל פעל מה ולישראל ; -

 בחי* אדיק מ*ה ישראל יעשה מה ת לדע כנ׳ל-וזט זנו׳ בקעת.!האכילה
 שהוא הרצון הארת בתי׳ ש־־\א אל פעל מה יליש־אל ליעקב יאמי* נעת

 ההתחזקות עיקר וט׳־כי לירא־ך נפכת אשר טובך בתי׳מהרב מה בהי׳ •
 טכ׳פ שהוא איך שהוא איך עת בכל עליו שעיבי שאיך הרצון ע׳י ס־א .
̂י לסוב וישתוקק יכסוף זעכ׳ס ■ להש״י מאד חזק ברצון א״ע יחזק ו  ל־־

 לס גילו שכבר ובפרש ממנו• מהישאר סיף בל סוף כי סטא מקים מכל
מזי׳ מאדמאדגזה וחשוב יקר בעצמו העוב שיידון אמחיים הלדיקיס

ע טובך רב מה בחי־ האחרין התכלית טירן '־■  מדיד להתמק צריך ׳כ וני
̂ז ש^א מקרם מכל להש״י חזק ברצון עת בכל ׳  רחגבר יתעורר שעי
 רנות ובקשות חהליסוחחינית באמירת להש׳יולר^טת תמיד להתפלל *■
 האמתי המנהיג של Tהרחמסתהאמ טלת הש״ידמשיך טליו שיחמול •;
 וגו׳ויפרט שטות מ^וח לצאת שיזכה עד יכהגם מרחמם כי בחי' שטא ■־
לנו שישפוך עד קנט לטן ניט ותקלת שיחה שסא בהתטדדזת להרבות :־
הקדוש קדעת עליי ייאיי משמיס ה׳ ומ־א ישקיף עד ה׳ «י נוכח •למים ‘ -

להש** להתקרב ויזכה העוונות מנל עדפיצזךשוב שעות הרוח לבטל

___________________, לעשותהמשכן.. ..............
 שעייזמירן וכו'־ מניד׳ב כי ולהאיר לגלות למעה שכינתו שעי״ז'ימשיכו

 ׳ ̂ הקדוש מאךבלימוד עסקו שהם יששכר שבעי־של וע״כ * ונטל התיקון
 , אס לשאת עגלות להביא זאת עצה נתנו הם *.ע׳כ מרבם שקיבלו הזז

 ־ למשה אלקותוית׳, ליהמשיך האשנן נשיאת ט׳י שעכלו באופן כמשכן
 האלקים רעא ה׳ לכל'כי לטדיע מאד הירודים ^עז הדרי בכל למע'ה

 'ועברו מסעות מ״ב והלכו ארבעיסשכה במדבר ישראל הלנו זה שבשביל
 ומנושא מרומם הש׳י כי מקום ב^ לגלו׳שהש׳י ׳^להלי מדכריות כמה
 מצמצם*■ הוא חסדיו בנפלאות ואעפי״ב • הרווזנייס העולמית מכל מאד

ט׳ גדולתו עיקר זה כי דייקא הגשמי העולם טה למעה שכיגתו  כ׳ש ו
f.r סורח עישיס שאתם הז־ המסכן שאמס במדרש אם מגומו וזה שם•

, • בתמי׳ בלשת באוירשהוא הוא סומז ופי׳שםהמ״א עגלות לי עשו כאויר
- הזה המשכן הלא לישראל שאמרו צפשיטד הוא שכיוכתש נפרש וש

ר שרת ^עישם העולם מזה מאד מאד כי־הואר^ק הואכא̂ו
 ״ י תתכולות לעטת צריכי <ו״כ מכם ולהסתלק נאויר ית כיל ו .גשמ

 ■■ שתט' עד אותו לשאת ושורים להט׳עגלוא למעש למעה עוד ך«משיכו
 ש*־\ם והשורים הגשמיות העגלות על גם 'המשנן של הקדושה צמשנת
 ; למטה למשה קדושתו ממשיכין שישראל מה כל כי י דעת סשךי בהמית

 ונתקדש נתעלה עי׳ז קדושתו שורה ות שבתוקף'הגשמ יותרימגלין
 עוד תסתלק ולא למעה קדושתו נקשרת ודייקאעי״ז כנ׳ל• ביותר ית׳

 בתיקילם במ׳ש ובפרש וכתיקיכיס ובזוה׳ק בהתו׳הנ׳ל זז כל כמובן
 ציצית של קשרין בכמז לי׳ וקשי־ין ישראל בשמע לי׳ קיאן דישראל
 / המיבאבדטיות׳ל אנזורברחעים 'שזטבחי׳׳מלך וכו׳וכו׳ ותפילין

 להבי׳ יששכר שבעי של עמוקה עצא היתה וע*כ ע׳ש) לק״ת סמך (שי׳
 - קדושת להמשיך רק באויר יפיח שלא המשכן את לשאת ועוריס עגלות
 ^יכתונמשה ויקשרו שימשיכו באופן ושורי׳גשמייס עגלות יעל המשכן

 מעשה בסי׳ הם המשכן את שנשאו העגלות כי זט׳ל התיקון טיקי שזה
 המשק מעשה כל כי ״ הכסא משאי וגלגלים אופנים שס שיך׳ מרכבה

 ' ארגמן מרכט בבתי' כיחע העליונה מרכבה בבתי׳ הי׳ הדגלים וסדר
̂עגלית והגלגלים האוסמם ואלו . הם המרכבה גלגלי ב'וןי׳ שהם שלר

 דדזרק בל׳ מדדיירילסמובא ז״ל(בכינק בדבךיו המובא בסי׳גלגלהזוזר ׳
בתיי׳ למי^ה ותחידניס למטה עליונים בחי שהוא השפמ״ע) שאצל

:י' ; : היעב ס״ש וכו׳ העולמות כלליות י' ' ' ' ־
ח ־  יוסף שלת אשר העגלות את זירא ביעקב שנאמר מה בהי׳ ^ז

 יעקב את כשנשאו כי אביהם־ יעקב ותחירוס אותו לשאת ,׳ ' -י
 שצוה נמו יסTוDמ שתי׳ הרגלים בס־ כמ״ש המשנן בבתי׳ אותו נשאו י
 בדרז׳לוכפרש׳י למובא הסתלקותו אחר אותו לשאת יעקב לסם ך

 השבטי״ ׳נסיעת בבת זאת בבתי׳ נסיעותיו ס׳כל יעקב בחיי גם ובודאי
 לעשותסיזמי הזם בכחי״ בת״ו אה לזנות הוא העיוך כי * המשכן טס

 בתיז שזכה על כ״כ א״ע קידש אכט יטקב <ע״צ ■* יכר׳ ׳ש ע5 שערס ׳'
 TE המשק נשימתישראלעם ט׳בבסי׳מ״לבבתי׳ ננדעותיו שנל לז׳־ה ־

r̂ ידע השוד cr א ני ב ק ע »x,ט״כבא * צלסנמתז י ה( א ר
הע^ות ■ ■ '



ו הלגה נט־י הרכות א־ח הלבות לקוטי
. ■ ,

 שזה הבין כי ׳ יטקב רוח וחהי אז אוחו לפאת יוסף שלח אשר הגיגלוח
 את שנשאו cאיrהנש של הטגלות עמף;ניהואסוד רק יודט אינו הסיד ,

 •; אביהם,כנ״ל מיטקב קיבלו .הדגלים טם נסיטחס סדר שכל המשק
 הרגלי' סדר טם אוחז נשאו וישראל מושקן מטשה של הזה הסוד כט״י

 חטא לבטל האמינה חיקק עיקר זה כל ע״ו ונו׳ והשוורים הגיגלוח על
̂י כי האמונה* הגם שהוא הטגל  הטגלזת המשכןטס של כלהקיקוניס ע

 ולא ינחק שלא בקשראתיץוחזיק למגיה שכינתו טי״זממשיכץ כלל זכו׳
 בעוקבות הגלית סוף3 האלה הימים כאהדת שאפי׳טתה לטולס והיכז

 יאירו אטשי׳׳נ הללי העתים של הנפק גלות דמרירות במריחת משיחא
 ומבני בבחי׳ עח בכל לסחחזק איך עתה גם שנדע אמת הנדיקי בט

; : ונכ׳ל ישראל יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי יששכר. ■ -
- . יל־'.' • • ' .  ’"׳־.*׳ ׳' ■ ■ ' ־׳־'••• ״-י. -* ׳ ' ל'̂'

 ברבת בחי׳ וזה * וכו* הפת ובציעתvודרLסי ה׳ לענין וינהזרר*, בד
הניןxר ביכח לכל וקודמת .חשובה שהיא המוציא - י ̂ י
 שהוא הלחם הוא הלב וסעדת השביעה עיקר כי ׳״ בפוסקים כמבואר .

 פת ואקחה פסוק על ז׳ל בפרש״י ומובא וכשארז״ל האדם טיק׳אכילת
 עידך כי וט׳ דלבא סעדא שפתא מציט נו״כ בחורה לבכם וסעדו להם י
 מהירי׳ שנמשך רצון חי לכל ומשביע בבחי׳ הרצון מהארת הואvרbי3הש ^

 וט׳-כי ידץ את פותח בחי׳ הנ׳ל הרמזים שהם החכמח בים שיש
 שמלובש והדעת החכמה ע״י הוא מהמאכל שמקבל .האדם חיות

 הדעת שלימות ושירך ׳ “תחי' החכמה כ״ש החיות כל שמשם מאכלvבר
 רות3נpvהר עיקר ועי״! וכנ׳ל• בידו לתלמידיו ררב שמאיר הרמזים הס

 והגדולה הארוכה מלחמה העולם בזה ללחום אלט כל שצריך ״במלחננה
 כמעט עת ככל ומתפשטת מתגברת שהמלחמה והמונעים היצה״ר עם
 ז״ל מרבותיט שקבלנו התורה ע״י כ״א כת שוס לנו ואין .שיטוי בלי

 עצות וכמה בכמה התורה דרכי לט והודיעו משה תורת לט שביארו
 בחי׳ כרשחם'שזהו נלכד ולבלי'להיות כעדם להתגבר ישרים ודרכים
 שהעיקר ולתלמידיו לבניו דור בכל האמת הרב שמאיר הנ״ל הק׳ .הדעת

 להאיר א״׳א שה הדעת יעי^ * כנ״ל וכו׳ מעוזטח ישראל ל־א־ל הוא .

̂י כ׳א בהם .  להודיע אופן בשום א׳א כי ידיסכרל־ בחי׳ שהם רמזים ע
 בכל עליו שיעבור מת בכל עומדו על לישאר איךיחגבר אלם לכל ולבאר ״
 לשום צריך באמת החפץ המשטל רק חיט ימ: כל של השונים העתים :

 שישאר באופן החכמה בים שיש ידים בחי׳ שהם, הרמזים ב'ןvלד לבו
 הצדיק שמאיר הרבה ישגמזים כי ועד'* לעולם יהודגתו בנקודח קיים .

 כי מחשבתו שישמור מחעאיס להצילו נפלאות. עטת בדרכי אדם לנל
 שמרמזים רמזים בכמה בזה וכיוצא וכו׳ ביחד שיהי׳ מחשבות לשני א״א .

וכו׳ לבו שרירות אחרי כרוך יהי׳ ולא עצמו שישמיע אמתיים הצדיקים
 כסוס תהי׳ אל עיני עליך איעצה תלך זו בדרך .ואורך אשכילך כ׳*ש \
 rהיצה של המלחמה התגברות מגודל אבל * וכו׳ הבין אין כפרד :

 כמו שנכשלים ^בה נמצאים עי׳ז גדול כח לה יש הבחירה כי וחיילותיו
 כידוע ח׳ו לגמרי להפילם עליהם הבע׳׳דלהחגבר רוצה ואזי שנכשלים*

 העיקר מןהכל־ע׳כ גרוע וזה אדם בני וכמה בכמה הזאח המספחת נגע
 ואצלם אףס ה׳ עדיין כי דעת מנטסי׳בהם והס אמש לצדיקי להתקרב

 ע״י בהם מכניסים כשלימות הזה הדעת ועירך כנ״ל וכו׳ מכה׳כ ני
 צריךכ״א היכן עד היכן עד י וככתב בפה לבאר א׳א כי הג״ל רמזים

 ולהתגבר להתחזק צדך רק חייו ימי כל עליו שיעבור מה בכל חחזקv<ד
̂וכנ״ל הצדיק של האמתייס הרמזים על ולהסתכל בעצמו _  נמצא * וכו׳
 וזה הרל• ידים בחי׳ שהם הרמזים ט״י הוא המלחמה התגברות שעיקר י

 אנגעותי לרךב ידי המלמד צורי ה׳ ברוך המלךע׳ה ^בהיזמ׳שדה־
̂ימוד עירן ט י למלחמה והעשר מ־יס31ע׳י הוא זאת מלחמה ללחום ר

 ̂ ׳ • י ׳
 ככל כלולים הם ידי כטיחי ׳T3 ידים בסי׳ שהם הרמזים כי. • אצבעות

 אצבעות מהעשי ואצבע ובכל׳אצבע רמזים תדיה יק כי אצבעות ,העשר
 ומחמתשבהלחס למלחמה• אצבעוסי בחי׳ רמזים.^^ וכמה גמה יש

 להש־דע ביותר כח ט יש ע״כ .הי־מזיםהטל טס הד.עת ביותר מלובש
 הידיס שהם הרמזים ע׳׳י השביעה כי־עיקר לבו־ את ולסעוד האדם את

 ׳ רןא נ וע״כ • כנ״ל השביעה עירן שמשם הארת.הרצון נמשך ידם שעל
 דס^עו־חא שבשעתא במה״ק לוחמי־וכ״ש את לחם מלחמ׳ב״ש לשון לחם

 שקורק עצל ת לה*ו לבלי שצריך הצ*ל בהחו׳ שם וכ״ש • רןבא עידן הוא י
 ■ עצלט על להעשיך מאד ^כילה בשעת להתגבראז צדכין כי שלימזלניק

 התור׳ וע׳כ • וכנ׳ל שהוא כמו ר\א אם ןז6 הנ׳ל הקדוש הרצק הארס
 י שמשם הנ׳ל הדעת הוא החור׳ בי בלחמי לחמי כ׳שלט ללחם נמשלה
 ■ ״ כרל וכו׳ הרמזים ע״י והעידן האדם אח להחיות חיות הלחם מ^ל

 ברכת מכל זו ביכה שמשונה הלחם על שמברכק המיציא בסי׳ברכת וזה
המוציא מברכי; ט הלחם יציאת מקום בפירוש בה פורטין כי ;ר^הנק

 - הנהנין ברכת בכל ,משא״כ ; בפירוש .ומונירין'/הארן הארץ מן לחם •
 ואיןמזכירין וכו׳. שהכל או האדמה או העץ פרי בורא רק שמברכין
כי הארך מן הש׳׳י הוציא טלם שבאמת י אעפ הארץ מן שיבאו בפירוש

 ע״י הוא וחיותו האדם שביעת. שעיקר מחמת אך. העפר.* הי׳מן 'הכל
 .׳ שהוציא בהמיריש ומזטירין חשוב׳מכולס זאת ברכה ע*כ ביותר הלחש
 הלחם.והשפיעמ ה״טשמברכיןלהש׳ישבראאת *. הארץ רק, הלחם
״ ;ראדס את להחיות כהו כל שמשם בו המלובש הקכמ׳והדעת שטא חיות

 . r דייקא-־■ הארץ מן הוציא • שט החיות שהוא הזה הדעת ועיקר • כנ׳ל •
 טעירןאלקותו דייקא הארץ כל כבודו־ הארץ כל מלא דהייטמבחי׳

■. שמראים הזאת התור׳ כל דייקאשזתכלל בהאקהזאח מתגלה ית׳
 _ וחיות לו,שרפים יש הקב״ה כי * כבוח הארץ כל מלא כי מעה להדדי ׳
̂  בתחתוני׳• שכינתו ומשרה טלם ומרת מאד מאל עליונים ועולמות וכו׳ ^
ט׳ הארץ כל את כבודו מלא העולם בזה למעה כילייקא ׳  'ומשם • כג״ל ו

 ׳ החיית עירן כי האדם את לר^ח הלחם את מוציא הש׳י זאת מבחי'
א ה׳ .שיודעין־ט עי״ז מא  כבודו האיץ כל ומלא האלקים ט

• ' ־. .■ וכטל י . ■ • , ■ ■׳■ ׳■
כ ^׳ , הבאי׳ הדירים כל ופוטרת לכל וקודמת חשובה הלחם ברכת ן

את סטר הפת טל בירך במשנה הסעודם*,וכ'ש מחמת ' .
 ־ הדעת שלימות עירן כי הפת* את פטר לא הפרפרת על בירך הפרפרת

 י כיס שיש הרמזים כל ונעלמים מלובשים שם כ׳ י בהלחם ביותר מלובש
 - בהם יש המאכלים שבכל בחוש רואין זה כי * העירן שהם ההכמ׳ .

 אב^אטפי״כעירך * יוחרמבהלחס וט׳ ומתיקיס ערבים גיעמיס
 כלהעעמיסנמשכין וזהמהמתטבאמת הלחם הוא והחעת השביע׳
 נרנמאנל כח יש ועי״ז למדני ודעת עטם עוב כ״ש עטם שנק׳ מהדעת

 מהדעת הלק איזה מקבל ומאכל מאכל וכל האדסוכנ״ל* להחיוהאת
, בהלהס וט׳*אבל ומתוק ערוב הטעם בו יש כן ׳וכמו האדם את להחיות

■ כל בהלחם נעלמים באמת אכל כ״כ ומתיקות עריבות בו מרגישין אין ■
 הזעת עירן מלובש שם ט י שכעולס מאכלים מעי נל של מינייטעמיס :

כל*■׳ ושלימות כלליות שהוא ההכמ/ שישכים הרמזים שהם .בשלימוהו  
 שבעולם המאכלוס כל על ועולה חשוב וט״כהלהם * 'הדעתוכרל

 עריכותס כל ט . • מאד ומתוקים ערבים עגימים בהס שיש אעפ׳י
 ־ האמת(ז^זש והמתיקות העריבות כל ששם מהדעת שנמשך ומתיקותם

 וכ׳ש הכל על עולה הדעת שקתיקוח * ישראל מארץ שיודט מי בהתו׳
כ״אע״יהלתסש^ת זהאקלושלזצנות כל צופים וטסת מדבש ומתוק

• ^ . הרצון הארת שהם הרמזי׳הנ׳ל כל נעלמים בהלחס שם כי האכיל' עי
׳ כ׳כ והמתיקות העריבות מתגל׳ אין השביע׳יוע׳כבהלחס עיקר ששם



ר היינה נפד הרכחת א־ח הרסזז דיסוטי
tx מחמת ' z והשביפה החיות עיקר הס גדול־אבל בהפלם הו־מד׳שהם 
 עיקר כי העיקר* שהוא להלחם ליסcsסטvר המאכלים כל וע״כ •* יככ״ל ;

 שהס הרצון הארת כחי׳ שהם בהלחם געלמין שהם הרנטיס הם המות
, ״ : וכנ״ל עיקרהשכיעה , ,

מלחמ׳ עלי תקים אם למ יירא לא מחנה עלי תהנה אם \ץןץ נד!
״ וט׳י אכקש אותה מאת שאלתי אחת משח מאתאני . : ..

 הוא העולם זה של כמלחמת ההתגברות שעיקר לעיל ממאי כי היים
 וכו׳ האמת חצה אני אעשי״ג כי הרצון הארת כחי' שהם הרמזים ע״י

^ומ־ מ״ל ההסוקי בסתיטת ממאר וזה כ׳פ-• כדנריט מזה וכמבואר
 מ^זמהסאתאני עלי תקום אס לבי יירא לא מחנה טלי תחנה אס דוד

 שאלתי ^חת מה •שהוא כי* משח שהוא זאת מי\ וטלך ומפרש בוטח
 וכר בטעם לחזות חיי ימי כל ה׳ בבית שבתי אכקש אותה ה׳ מאת

b הדציןוהכיסופיןדקדושה בנד׳התגבחת הייט ־ , x ובקשתיימאס שאלתי 
 שאזכה י וכו' חיץ ימי h ה׳ בבית שבתי שהוא אחת רק הוא rתמ ה' . .

 שכל לקדושה.ולמאחר רצון שהוא וט׳ ה׳ בנועם לחזות ה׳ בבית לשבת
א חיי ימי כל ובקשתי שאלתי וכל לזה רק רצוני , . אני מאת • זאת רק ס
 ומקיפים עלי ההונים המחמת ובכל על̂י שקמים המלחמות בכל טטח 0:

מהש• אתיירא שאעסי״כלא צדדי׳ זונצידי וסינה צד מכל אותי ומסבגיס ׳
 הדצק התגבחת שסא אתתשאלוד׳וט׳ שהוא כי׳ארבועחבזאת :׳

™ לנצחם הש*י יסייעיגי שעי״ז, עת בכל מתגבר שאני דהדושה ל  - ו
שהוכנ״ל* המלהשז התגברות עיקר כי . הואע׳יהרק^־ו

ר ני  זומא בן שהוא אבות דמסכת ס״ד, של המשנה סמיכות בחי■״ •יז
 מלמדי מכל שנא׳ אדם מכל הלומד חכם איזהו אומר .

ע שוב שנא׳ יצרו את גבורהכונש איזהו • השכלקי ‘ונו מגמר אפיס א
y תאכל כי עיעכפיך שנא׳ בחלקו השמת עשיר ׳איזהו י x t לן־ ושוב 

 הבריות הבא-איז^שנמובדהנגגהאת לעולם לך א^־יךנעןה״ן;וטוב
 J יקלו■ ומזי אכבד ממדי כי־ שנא׳ .
י  הדעת הואכחי׳הארת זומא נן שגילת הזאת הקדושה המשנה כלל כ

 טייג הכל עיקר שזה מ״ל מרחמם כי בהתו׳ המטהר הנ׳ל ־קדושה
 הנ׳ל החכמ׳והדעת של»א מהעיקר ותתחיל שם כ״ש העולם וישוב קיום
ק בזה שיסתפק כוונתו■ אק ובודאי אדם מכל הלמד חכם איזהו ואמר  ל

רז׳ל הזהירנו כגר הלא כי כלל־ מרב ילמוד ולא אדם מכל שילמוד במה .
̂״דז שאיט מי שכל ואמרו חבר לך וקנה דב לך עשה ̂■  קרא אפילו משמשת

פ ולביזפרכ לילך הפליגן־ח׳*ל וכמה וכמה ע׳׳ה הרי.זה ושנה,ונו׳ חנ  ו
 מרבם שקיבלו טלפקיבלרמרבס שבעולס החכמי׳ וכל במרחקים אפי׳

חכם. איזהו הוא התנא כוונת אך שתוא.משדע״ה; הראשון רבי על
ג*כ. אותו לקרות אויx עד האסמן♦־ מרט כראוי החכמה קיבל שכבר
א חכם בשם  הדל הרמזים בחי׳ מרבו כשקיבל הייט אדם מכל הלמד ס

 יטל סא אזי שלו; הרמזים שהבין ע״י כראוי רבי חכמת שקיבל מי כי ;
 אדומרר וכ׳ש להתנץ־בלהש״י רמזים מכולם ולהבין אדם מכל ללמוד

 ועד מא*ס א״ע מצמצם שהש׳י נ׳ד) סי׳ זכחן מקן ויהי דל(בהתו*
 מחשבה כל ע׳*י לעמדתו להחקרב יום בכל רמזים לכ״א ומרמז ח״ת

 בדברי מאד בקי להיות צריכין זה כל להבין אבל • וכו׳ ומעשה דימר
 תורתו דברי למצוא יוכל ואז * שבהם הרמזים עם מרט שקיבל התורה י'" ׳ ״

 אמתיות חכמו׳ושטת מהם ויבין עדשילמוד שבעולם השיחות הק׳בכל
 תורהצעלמת בהם יש שבעולם השיחות בכל כי ית'• לעמדתו להלזקרב

צנרבו• שקיבל התורה בחדרי היטב בקי ולהיות לזה לב לחת שצריכין רק
 שבכל י לי שיחה עדותיך כי השכלתי מלמדי מכל הפסוק מגכי׳ וזהו

מלמדי מכל ועי״ז התורה. ט־ותיךשטא מוציא אני שכעילס השיחות

ב 1כ

 דברי׳מדה שבעולם השיחהז בכלי מדאיזהשמוציא כי :.השכלתי-
 דבריהם מכל ולהבקולהשכיל אדם מכל ללמוד יכול הוא שם הנעלמים
 שבמי שור דל ממט ששמעתי■ •■(וכמו למדי להתקרב רמזים ושיחותם

 מכל שהלמד מיצא : )וט׳ ד״ס השיחורז בכל למצוא יכול בד״ת הישג
p החכם בחי׳ זה אדם r t אדס מכל ללמוד יטל שעי״! תו ר\מזי״של 
ל  הגמרה עיקר ט ״ יצרו את הטבש גבור איזהו לזה שנסמך וזהו ■ ^

 בבחי• מזי׳ידים שהם הרמזים ע״י הזא האדם של המלחמה של והנצחת .
 * וט״■ מגמר אפים ארך עוב הפסק שמביא וזה • ומ״ל וט' לר\ב י7

 הוא להתגבר שצריך מה על העולם להחגברבזה הגבורה שעיקר היים
 יפול ולא חיץ ימי כל עליו שיעבור מה כל טל לה#ריךאפו אפיס אדיכת
שלס דבר משוס  אריכת של בהיזו׳ וכ״ש ״ מה עליו יעטר אס אפי' ^

 לקבלכ״אע״י וכלזהא׳א • מזה הרבה ובדברינו קצת) אפיס(בסי׳
 עד באמת חכם ולהיות אדם מכל ללמוד יכול r^עי הכ״ל הרמד׳־

 החכמה עיקר שזה עמדו על ולהישאר עצמו את להציל :זיביןאיך
■ . י ז כידוע ■ ■ ■ .. *'

ח נז ח מבואר כבר כי ̂ בחלקו השמח־ עשיר איזהו לזה שנסמך ■ ׳
 בן כלליות בחי׳ שהוא הנ״ל הדעת שע׳י פהתרהנ״ל - - ■

 החח לגרש הדעת בהם מאידן כי • כבישידהיצר בחי׳ שהוא ותלמיד
 והעשיחת הפתסה לקבל זוכק ר׳לוכו׳עי״ז החעאיס כל שמהם שעות
T שם שיש הרמזים שהם מה^יס הח;מה מים 3 tx’הרצון הארת ׳ 
 איזהו ‘וט גבור אתהו חכם אץהו הנ״ל לב׳-בבית שנסננך וזהו ככ״ב
ר  והעשירות הפרנסה כנ״לץע־מ־ והשי־נסה העתירות ק משם כי י ^
 ט*ס שם כ״ש בטחון ע״י הכ״ל הדעת שהוא החכיר: מים משם נמסך
ם  שס שמאיר והעשירות הסרנם־ מקבלין שעי׳ז וכו׳ ישברון אליך ^

 ןנחלקת נשחיךז הפרנסה ואזי• רצק חי לכל ומשביע בחי׳ הרצון הארח
 • היטב ע׳ש וט׳ ס לשחק יצית זה לויק ע״ס שם כ״ס לו כראוי לכ׳א
̂־.ו בחי׳ וזהו רן כי • בחלקו השמח עשיר אי  הוא האמתי העשירות ע

 שיש מהידיס י רג״ל החכמה יס מנחי׳ כקדוש׳ ותTש1רג לקבל כשזוכה
 בחי׳רצון שזהו בחלקו שמח מדאי הוא ואז הרצון הארת מקבל שאז שס

 משפיע שהש״י מה בכל ברצון■ שמרוצה רצון חי לכל ומשביע בחי׳ הנ״ל
ך מאתר לו א ע  יגיע זט' חאכל כי כפיך יגיע שנא׳ iwv• ית׳ רצוט ס

 שבים והידיס מהכטם והפרנסה האכילה שמקבל דהיינו דייקא כפיך
 בבתי׳ כפיו יחי אליו ושושח לשמים עיניו שטשא הבטחון ע*י החכמה
 • ושוב אשריך מדאי ואז כפי■׳. אלץ שטחתי בא׳ ידייאליךוט׳ פרשתי

 בחי׳ הוא שוה׳ב שעשוע עירן ט לעוה״ב לך וטוב בעוא׳ז אשריך לך
ל המופז^ הרצון הארת  .מה ולימ-אל ליעקב יאמר כעת בחי׳ שהוא ^

 .• סם כ״ש וכד ליראיך צסמז אשר שובך רב מה ‘בחי שהוא אל פעל
 גם לו אשרי בודאי• ננ״ל הרצון להארת העולס סה צם שזוכה ומאחר
 אשדץ בודאי וע״כ * עוה״ב מעין שהוא הרצון עליו מאיר כי בעוה״ז
 השלימות בתכ^ת היצק קכהלהארת rf(כי • לשת״ב לך וטוב בעוה״ז
הארת עצמו על המשיך סההעולם שגס מאחר הצפון טוב רב שהוא

■ :וכטל בחלקו הדצץשטאבחי׳׳השמח • ־ -
ן ניי ח חכנד מכבד ט שנא׳ הבריות את מכבדvר מכובד אזהו ח

 מזה מוכח איך לכאורט מוגן איט והוא ׳• יקלו ובוזי ■
 מכבדי כי הפסוק זה הלא ׳ הכריות את המכבד הוא שהמטבד הפסוק

 היטטובמאי ומבואר מוכן■ מ״ל ט״פכל הש״י׳אך מכבוד מדס־רק וט׳
 והדעת שהואהחכת׳ וכו׳ חכם אתט החחיל ט *■ מסיים החנא דפחח
 בחכמתו חנס יתהלל אל כ״ש החכמה עירן שזה הש״י את להכיר הנ״ל
 היא מה החנמסוהדעת ועיקר אותי• וידוע השכל נזאאוט׳ כ׳א וט׳

החהתוני׳ בעבודת טחר זדוה?די1ככ הארץ כל מלא ט ולהאמין לידע
ו < שבזה כ



ו הדנה ט״י1 הדמה הלכות.א־ח דקוטי
ה ts לס1י.ט ® c ד ל זיו 1TO5 ™גלות נוקד זנהס מנה ד ני  ־ ז
 צריך כי 'הש״י אש מכבד בזה ני הכריות את לכבד צייכץ בודאי זע״ב

א יתב׳ כבודו מלובש מישראל שבכלא׳ !להאמין  אשי׳ מישראל כימכ׳
 ממנו מקבל מש׳י הקדושה האמונה בכלל שהוא זמן שבגרועי׳,כל קגתע

 טדוע-ומ״כ וגדלו וכבודו גאוותו ישראל על כי * פרשי והתשארות יכבוד
א הכטד זמירך י• א׳1 אחד כל את לכבד צריך .מדאי . א עס לדבר פ  כ׳

 מן לין ומקבלין בבסי׳. ממטו לקבל זכן שמים יראת בו להכניס מהתכלית
 בבתי׳ הכבוד עיקר זה ט בזה שהתשיל אדם מכל בחי׳הלומד שזהו ין7,

 אדם שכל תנ״ל כתורה אדומו״רז׳ל שהזהיר וכמו פרה״ אלא כבוד יאין
 כבוד עיקר וזה ׳ שם וכ׳ש וכו׳ בתביע הדעת להכנים בזה לעשוק כדיך
 כבוד נרקר ןה ט ״ וכו' אכבד מכבדי ט הפסוק הביא וע׳כ כדל קש״י

כדלכ .קש״י - י י ' .
 עלשטזו עלי בני טל נאמר אכבדזכו׳ מכבד כי הזה המרןא ־נט

א׳ (בשמואל בפרשה שם נ״ש זהקרבנות ישראל בני ארן -
דCב׳ קסי׳ -  הס,פ^ כי * לעשות להם ■ראוי שהי׳ ממה ההיפך עשו Cvז

ק קדושת ועיקר כי^ים א הנ  בהפ׳ שס נ״ש זתלמיד בחי׳נלליותק פ
 וההתקשרות כלליות עיקר שעי׳ז הלךבמת כל מטאי׳ הכהנים !הנ׳ל־כי

 את ביזו כי מאך בזה פגמו ׳והם כדל וכו׳ משה דדי עם מעלה דדי 3ש
 שם פכיחם וכר־וע״כ בחזקה לקחתי ואסלא והקיבנותזאמדו י?שדאל
 הכהן אהרן שפא במצרים אביך לטת עליתי להםמגלה ואמר הנביא
 הביהם פלכים.בדרך אינם מדוע שפניתם הייע שם־ כשפרש׳י הראש
 עשק הכהן אהרן ני הנפנה קדושת כל שממט הראשון הכהן אהרן

 או.הב פ׳ ט השצימות בתכלית לישראל הנ׳ל הדעת המשכת גתיקון
 שלוש וחוף שלום אוהב אהרן של מתלמידיו פי כשרז׳ל שלוסיוס׳

 ט ל'*לוש הנ׳ל הרעת המשכת ט זמקי־בןלפרה הבריות את אוהב
 הכל גי - נג״ל שלום בחי׳ זה מעולמות ונכללין שעי׳>זנקשדק מבה׳כ

 לסביח אדם יזנק לאשפ איש בק שלם שין שעו ע׳י _כי בשלים <זלד
 אדם שבק השלוס שע״י כ״שבמ׳א זתצמיליש זנתדט^בגיס סלדק עי״ז

 ׳ בהתו זכו׳(כ׳ש להש״י בי״שזלזך־בו ו7■מב עם לדבר כ״א יסל זבייו1§
 שלום ■ורוקף שלום אוהב שהי׳ אפ,ן עמדת פ׳ כ״ז)׳זזה רציצאגשי׳

 כי לתורה ומקרבן הבטות’את אוהב לחבית אדם pv לאשתו איש בק
 לקתשת דייקאזכה זעי׳־ז ׳ וכג״ל לתורה ההשקדבית עינך השלום ע״י

 'ירתלמידים בבנים 7מנהןלהא קמקת פיקד ה ט י• לדוחת זזכהזנה
 וע״כ הקרבנותוכנ׳ל בחי׳עבודת שזפ עי׳ז העולמות

ס ט פן בדדט הולכים זכשאיגס על עלי בד את פ  אביהם הכק א
 כשהולכים כבודו עיקר כיזה ־• יקלו אכבדובוזי מכבדי ט מרב©ייס

פן של דקך3 ת את •זלאפב ׳ וכו׳ שאס לאפב הכתן א  ולקרק הפיו
 בחמס אסרן זכה כדלעע׳ב הארןכסח כל מלא ט שעטזמגלין לתורה
 זנח׳ אכבד מכבדי כ: בחי׳ הכפנה קדושת שפא זה גדול לכבוד
 אס בכלאדם־וכשדואים חסחכות אדסזמיצאיס בני את המבזים שהם

̂־  בומומיןזחשרועת ומחששי׳למצוא להש׳יימבקטס להתקרב שדוצה פ
מ מ פ מ  ע״י כטדו שכל הש׳י אס כטכול מבזין כאלו הם והדי או
 כ״ש מאדלסש׳י הרתוקים כתרךטת זסעיקו־;!*י התחתונים זמעשה

 הנדות את המכבד סבל ■יקלו- ובוד עליהם נאמר וע׳כ בדברינו
 מהתכלית כ״א עם לדבר ומשתדל זסותר אדם לכל ס תט אל ימקךים
 הע׳י את מכבד הוא •בודאי • ■ הכבוד עיקר שזה הקמשה אל להכניסו

 המשכת פקוני כל בזן כלל שהתנא נמצא אכבד• מכבדי ט נאמר י-עילז
ל הלל לדעת כה פ מי שהוא זכי חכם איזפ שפא הק׳הנ״ל קדעיז ד  נ

פ5 ס׳ ששות הרות סל מתגבר סיא מי  ככובש גבור אתפ בת־׳ פ1ש ז
שזפ וכו׳ החכמה מים והעטרות הפרנסה גמקך זעי׳ז ׳ (פ־

א זה וכל ׳ וכו׳ עשיר אתפ בחי׳ ■  וככל העולם' בכל הש״י כבוד לגלות ס
 כי להס שמגלין ט׳י שבעולם הרחוקים כל לקרב שבעואם אדם בני

פ בהי׳ מכה׳כשזפ ;וכג׳ל וכו׳ מכובד א'ז
’ חורתך אהבתי מה שיחתי• היא היום כל תורתך אהבתי מה ^

א היום כל עי״ז כג׳ל המופלג ורצון אהבה בחי׳ , I שיפזי פ
ל רמזים בחי׳ שפא הלל הלצון הארת ע״י -ט  בכל מוצאין עי׳ז פ׳

פ לעיל כ״ש להש״י להתקרב דמזיס שבעולם השיחות  מלמדי מכל ע׳
 ׳ תחכמיכו מאויבי לזה שנסמך ־הה וכלל לי שיחה עדותיך כי ^השכלתי
 . שהס' האויבים על ההתגברות עיקר עי״ז ט י לי היא לעולם כי מצוותך

ל;וחיילותיוr•פצה ל כ א לעולם כי וזיע ו  קבלדזי שכבד יהייע ־• לי פ
.נצב ה׳דברך לעולם בחי׳ ועד לעולם עומדת הקדושה שהתורה מרטתי . 
ק בוכנת אמונתך זדוד לדוד בשמים  - אחר שהוא שאיך הייט ותעמוד• א

 וקיימיס חיים דבריו כי ה׳ לעולם מחם את? האדם טל שעונד מה בל
 לריתתזר, מאויבי מצוותיך תחכמיכי זכו׳ועי^ז עולמים ולעולנר לעד ,זכא
 לחטוין. מחדש עת •וככל יוס בכל דק'להתגבר דבר משים ליפול לבלי

 לעולם קייס לי ישאר זה שפא איך כי שייכל מה בל ־חורהזמאות
 . עדותיך כי השכלתי מלמדי מכל לזה נסמך לי-וע״כ היא לעזלש כי בסי׳

̂  :האמתייס מרבותי קבלתי כלזה ט כנ״ל אחת בחי׳ הס פ יי שיחהלי
 השיחות מכל רמדס מהם, זלקכל אדם, מכל ללמוד יכול שעי״׳זאר
 סמוך לזה קודם שאמר. וזה י: וכרל לי שיחה עדותיך ני בחי׳ שבעולם

 5לכ תתבונן עדותך לאגדיני רשעים קדו לי רג׳ל אהבתי מ? לפסוק
 תורתך אהבתי מה מיד לזה ונסמך מאד מצוסך דחבה קץ ראיתי תכלה
■ התגברתי לאבדיני־ שקוו הרשעיסוהס׳א שכנגד שאמר הייע זכו׳•  ̂ע

 חכלית לכל תכלה לכל ט וראיתי בתורתך שהתכוננתי אתמכן עדותיך
 והמצוות התורה כי מאד מצוותך יחכה אכל שם בשנן־ש״י קץ יש לכר

 ההתגבתס עיקר •יעי׳ז זא/אלהטגס קץזתכלית בלי מאד •רחבים
פ׳ שזהו כלל ■יודעים שאין שיזלעיס ע׳י זהפתמזקות  לחכמד סיג ב

̂״ל שתיק  ה׳התחזפס ״ייר הרמזי׳כנ׳ל־ני ע׳י שנמשך הנ״ל בחי׳רגון ר
 תיכס וט׳׳אכל כטלז הארץ כל שמלא הק׳מ״ל בהדעת שמאמינים ע״י

■ שאעסי״כ על עצמו טל לו כשקשה ואטלו קשיות עליז כשבאין
 ׳ התשיוס אלו מכל לברוח צריך תקף התוד׳אזי כ״כמקדושיז, ורחוק כ׳כ

̂  בכל להתגבר דק שתיקה לחכמה מיג ולקיים במחשבתו זלשתוק
 ■ 5ובפרעתפ ומצוות תורה שיוכל מה כל סוסת נקודות איזה 'לחגיוף

 - L עליו שעובר מה כל על להסתכל ולבלי קונו לפני ושיחה ותסטניס
^ ׳דק ׳ כלל יודעי! אין כי ה׳ כעבודת גדול עקשן להיות ־צדיטן  להי

ס שאין •ז׳ל וכופיט שציוופו כמו פ1לגד ט ׳ כלל בעזלס ״אוש פ  איד ל
ט׳ אלן ס׳ בהם והפוך בהם ,הפוך ׳ מקימית בכמה נבר מזה וכ׳ש ו  ו

_כיהסהי?ולנצח ; ■

'י כסעודה הנוהגים ורכרים הפת בציעת וז
סחסמן ולכיבל השולחן על להטאמלח שהזהיחדז׳ל

.י תיא בקדושה שהאכילה מכואר ככד ט כמלח• העוטא . ■ .
ח בחי' שהם זפחתונים פליוטם העולמית התקשרות'וצלליות בחי'  . ט
 .־ עיקר כי ׳, כסעודה אל מלח להביא לת^ צריכין וע״כ בנ׳ל וכו׳ •ונפש
חי׳ מלח בדית בחי' שפת מלס כחי' ע׳י פא והכלליות pוTקr כה  . כ

 ממון מלס מאיז״ל על ב׳ג בשי׳ צדק צוית בכפ׳ כברית(כמובן ׳קדושת.
 ■ עליוניס העולמוח כל מקשר שעי״ז הצדיק קדושת עיקי־ פה )ע״ש יחסר■

ק כ״ש צדק דא כל כי וארץ בפנים כל כי •בבחי׳ יתתתוניסיסד  ־ ן׳8מ
 מלח תשטת ולא נ׳ש כקי־נטת עלגל ^לק ל־.;יא גרי^״ ■וע״כ ׳ הנ״ל

f ־ ־׳ ■ r o



 שע״י מכואר בבר ג• ׳ מלח קקדיג קדמיך בל טל ״1וכ אלקיך נדת
 למטלה יסחתוניס למגיה טליוניס הטולתוש זכקשדין נכללי,ן •הקרבנות

 הנצליזת טיקר ט הרןננית כל טל מלח להלךב מונר<זין וט״כ ״
: נדל עולס מלח ברית ט״י . •־ ■

בל כ״שכךד\.אדרט במלח סח היא האכילה טיקר ׳סב
 בחי׳אחח חס ומלח להב וט׳כי האכל במלח פת יחורה ,

 הטטמים כל נמלנק בלחה ט כמובא שוי,ן י״מ׳ל׳ה׳ ל׳ח׳ס אופיוח :כי
 פבכל הטטמיס שכל המחקרים ■בבס בספרם ^מובא כנ״ל ■שנטזלם

 הרגש זסוד שהוא בהרנבחם שמטורב כמלח ט׳י הס שבטולש ::המאכלי*
 הוא כן המלח^ישבהם ■חלקי .?יוד שיטי •וכט -כוטמם

מחמת׳יישהמלת זה :וכל ״׳י שעמם שיגר
 בתוך ■רקיע יהי ט״ש ״לixכT וכי למלח סיומה ברית ט • מאד ־כמה
 בטיק אנן התחתוני׳בוכק המיס שהיו למיס מיס בין מבדיל ויהי ־המים

 בנשוך לקרבן טולים שיהי׳ להסברת שכרת טד •ילמיהויקדסמלכא
 בין הנוכדיל הרקיט בי יי הקדבטת כל טל שמקריטן ובמלח כחג ׳המי&

 עלץנים שמקייס כמובא הנ׳יל הצדיק בתי׳ זה תתאין למיין טילחין ׳ימיין
א לתחתונים  המים היו ••■ובתהילה כטל ומלא vאי״ר בבחי׳ בבחינתו ט

 תו אלק התגלות בהם לגלות טבולין ידטו לא כי ־החחפוניסבוכק י
טז־שנ״יסס קדהמלכא לנרהוי בעינ/ אנן ואמרו בס וט״כ יש׳ •ומלכותו

 הצדיק קדושת בחי׳ מלס בהי׳ שע״י עולם מלח ו^תלהסביית הש״י ■
̂א א כי ״ ולעילא לעילא לפן־ק זלעלוס המזבח ע׳ג להתמדב ימו /•ר

טדייקא ׳ התחתוצץ ע״י הזאדייקא מלכותו כבור הסבלות .•״יקר■
xכסת עיקר זעלידם ׳וכטל כבודו מלא בארז ■ p׳ וכטל, והכלליות ות

 שמא הגוף עם הנפש xלק האדם את המחיין המאכלים כל זע״נ
 המלח חלקי ע״י הוא טעמם הרגשת כל כטל העולמוח כלליות בחי׳

ף הנפש המקשר החיות עירן ט שבהם מ ס  הוא הנ״ל כלליות שהוא פ
 טבהלחסגעלמיסכל לחס בחי׳ וזהו ׳ •ע״י־בחי׳בדיחמלחכטל

 •זט״כלחסומלח ״ נטל המלח חלקי כקי׳ שהם שבעולם הטעמים י
ה זה יםxוממ ־שייכים  פריסת לטבל הזהירוח׳למאד וע״כ מאד ב

 כ ומ״ל במלח הבציעה י ’ - .ז
ב ־ ר  צמובן מבלי.מלח תפל היאכל גאמר הברית סגה על מ
קפיטל היו״ד סימני טל הק׳ ו מפ שרשמתי ■בהפסוקיס י
̂עיג׳ע״ש־ היו׳ד כנגד ר״לשהס המקרה תיקון בשביל לומד מהלי® .  מיצי

xrr אין מלה כלי ט ■סלמזת כדיר שטם ׳יש אם מלח מבלי שפל היאנל 
נ»לם מלח בחיי׳בדית שהוא ממלח נמשטן הטטמים כל ט ׳ טעם *שוס

טליוציותסתזני׳ ושxההתק שטי׳יזכל בריס דנטיר הצדיק שתי׳נןדזשש
 סללין שהם הקרבטס במקיס שהיא לקדושה האכילה |p׳n עיקך שזם *

לפני צתןxע׳פזהה כנ״לוכשו־ז״ל הטולמות יןx^מק מ׳שהאכילה או
. :כטל סייס כמזבח מכ^ שולחן וע׳כ לןבן במקום ■ . *

ד ז ן ״ ע ן  ■ומיס תאנל במצח פת סודה של דרכה א0כך שארז״ל ך
ובתור' זרדיצטדסחיה מישן האק וטל תשתה במשורה . - ■ ■*

 לך זטזב בעוה׳ז יךxא לך זשוג אשרך כן עוש? ה את אם עמל אתה -
׳ הרסן דק הוא זבטוה׳כ כעוהס הטונג •ו הטוב ט־סיכן ׳ לעוה״ב :
בודאי לכלמשכיצכי ומוכן כמו'ש ווהרזאק נרסנו ®א לxכש דהיים *

 אין אם ׳ ומרגליות סיבות ׳ואברם וזהב כסן̂:xכט ■יצבור *אפליאא
זה גס ׳יאבד אולי דואג וגס ׳יותר לו שיהי׳ זדואי וחפן מזה דצוס ׳.

 ויש וכלצא ושכנים מאשתז.זבנל קורתחח לו כשאין מכ׳ש ׳ לי •יטה
לבלום כמשב איס טשירזלס כל מדאי אד • ביניהם וסיכסיטס קפטות ־

 מזה דותר כטל כל מחמת שאוא דאגה ה מדב ננסים מרבה זנשרז'ל
גם האדם מגל סח:ס קהלת אמר וט״נבאמת ׳ מטת מדאגות לאגית

ו דזלבה גפדי הלכות א״ח דבוטי'הלכות
 האדם טמלא שא׳א לכל ומוכן ידוע הה וכו" כעסזמכאובות ימיו 'כל

 כשזונה כ׳א בעולם טוב שים אין באמת ע״כ :• העולם נזה דצונו
 וכיסופיו •ותשוקתו ורצונו חפצו וכל מגמתו כל הנ׳לשיהי׳ |Ox להארת

0 להנלל להש״י דק x| ̂צון שזה שברצוסת  וסד לעילם קיים נשאר ד
 ' כלום חכה לא זאשילואס הרצין זה ע׳י שיזכה טובה ונקודה נקודת וכל
 אק זהנל ♦ תבל מחמדי כל טל וערלה יקר הוא נעצמו הרצון זה דק ;ק׳׳ו

 מיה לבאר א״א ■וזה ׳ הזא הטיב מרצון אחת נקודה גמורכגד ואפס
 תורה של דרכה היא כך בלכי׳י־וזה xדמש מה כפום חד לכל כ״א 'ובכתב

 הטל ן0ד\ יארס כשכיל הוא האטלה עיקר כי ׳ תאכל במלח פת
 r פז הגיף עם הכפש בחי׳הסקשרות שהם העולמות כלליות ע״י שנמשך

 בחי׳ הס המיס כי • תשתה במשורה ומים וזהו • כנ״ל במלח פת <חי׳
 שהדעת ואעפ׳׳י ׳ ידים ורחב גדול הים מזה הנמשיין הטל הדעת ימימי
 שזא לגמל חוץ יצא שלא ובמלה במשורה לקבלו צדכין אבל מאד ירן

 בחי'כדג שזהו לבארם מספק ממן שאין ותירוצים 'יכמסלקשיית
 בתי׳ לשתות תשתהשצריכין במשורה בחי׳ומיס וזה ׳ שתיקה .לחכמה

 תתחכם אל בבתי' יותד להתחכם נלא ובמדה במשורה הדעת ימימי
 ■ בסעודה משיחק אין כחי׳ שזהו וכטל •ותר תתחכם זאל וכתיב 'הרבה

 מארז׳ל טל בהתו׳הטל שם מבואר ט שישף האק יעל וז̂י ׳ שם כ׳ש
 לאדאח? עין מ׳הבחי׳ בתי הוא ששינה ניעזר ור׳יהושט יישן ר״א זיזי׳
׳ עיין בתחתון עליון העולמית לכלול ועייכץ ^ ס׳.ו  כסלז התגלות ז
ז  התור׳ ג^יל האת טל גשיש! יע׳כ דייקא* הזה הגשמי כאיז היי] ̂.

 שיני» נשטת מה כבת־׳ דנכלל עולה כי ׳יתד העולמית ומקשר סלל הוא ,
̂נט עלי׳טיודע שיקן הגשמי הארץ גשמיית מתון  הארז כל שמלא ומא
 ולד• ־• כטל שינה בחי׳ שהוא ׳מ׳ה בבתי׳ נס נכלל היא ומשם ככולו
 שוס אין טולם3 שבזה יבין ט צעד חיי ■יהי׳ ושמחתו שחיותו תחיה לער

 שמחז ואחריתה בבחי׳ בס העולם זה תענוגי כל בי ־תטכוגשלסכלל
 עליה© דין ^חן שעתיד מנ״שמה ׳ העולם בזה גס חוגת

 בזת לחיות ע״כא^ ״ כטל כרסע הכל שיתנהג א׳א כי ״ .בעוה׳ב
 בהל^ ושמח א כשמסתפקכמהשיש כ״א חיים <רןאיס שיהי׳ העולם

 בעילס רסויי' צער שים אין ט בדוחק ומיס לחם דק לו־ אין אם אפי׳
מ עווטת זטא r׳ מיני כל של המשאות מכל הכבד המשאוי עיקר ש w 

 צפד גח*״ שמחצה זה דייקא ט״כ ״ מ״ל החוח: בתחילת כ״ש שכטולס י
 והטוב התזת שסאשיקד עצה! אתה ובתודה ע׳י אמתי׳יס לוחי׳ס יש

 בעוה״זזטובו^* אשריך עישסק אתה אס וזהו כ״שטהואחייךיוט״ ’
 רב מה בחי' שהוא מטל הרסן הוא עוה״ב שעשוע עיקר קי ׳ לעווטב

ק ״ הזה לם1בי תה לרסן עצמו שממשיך ומי ׳• כטל טז^וכו׳  הוא י
 הפול© ושובבה חיים שוס אין ט ״ בעוה״ז גס לו יxזא לחיים זוכה
 ועיין : זכטל הרסן א1ה והעיקר מוטס ומעשים זתפלס תורם כ״א

 בעולס מהשקצת ויעאפישס ״ קצת שבאדטבזיה׳ו^ מה בהטיית
״ בעוה״ז אשריך גמלחזכר פת טל התנא שאמר מה על ה על מקטן

 יוטן ״ השזזנש תחת המעשה בל אח להבין אמתי לב לו שיש מי שבאמת י
 כ׳אנשמדוציסלילך סעולס זסמתבזה עזב שוס שאין וידאה יישטל
 עי כל זה בלא כי ׳ בעוה״ז גס לו אשיי דיקא זאז ׳ הטל התנא בדרך

 מי אטלו טויזד ומדודים קייו.מדים ומהמדז העזהיז מפני •וחר שחפן ׳
 מר המדידות דביי עוצם בתם לבקיאים כמוע הרבה עטרות לו שיש י
מ שיצפיס שם־בליםגסבעוס״זמנ׳שמה הדאסת וריבוי ממזת ’  ליהז
̂אזי זפסיחתם בממונם בתגתגז שלא טל לעוה״ב וחשבון '  ■ ששסהם כר

x.נאמר v j שהעולה הנפלאה השיחה מ״ש וע׳ ־ לרעתזי לבעליו שמול־ 
א מנראהבכאן שכפי ועוה׳בזבו׳ סוה׳ז טש אומדים  נעייתגסושר ס

^ן ro־״טטסלסגאמשל.-גרצגייןיא«ש ומי שחמ׳י שו גסגדע
מ׳ל



ו הרכה נט־י הרבות א׳ח הרמת לקוטי
שמחצ׳לילך מי שרק דבריש של פשוק רק ו^מת״ס מיס מ מ״ל

 לדדך יותר עצמו שמקרב מה וכל * בעוה*ז גס לו אשרי הנ׳ל בדרכו
עונו רב מה • הנ״ל לדרך נשלימות יזכה אס מכ״ש • לו אשרי הנ׳ל

,• עמו חלקוגו ישים הש׳׳י ונו׳ ראתה לא עין געוה׳זובעוה״נומ׳ •
, • ■ ׳ . . • ■אט״ר'

לבחי' ויקתקרחגאיחפליגקרתשחלקביןבח^אי׳ בחי׳ °'"*
 מא 3אxי ועבודת המצוות כל תיקק עירך ,גי • מלא _

 הביהמ׳ק בחי׳ שהוא מושכן בתי׳ מה יחד העולמות ר1ולכך לכלול
 לכנוס אסגר כרל־אכל וט׳ הכלליות עיקר שעי״{ הקרבטת בו שהרןיבו

 דעתו לבעל רק ככ״ל משכלו לנועלה שהם ותירוציס בקשמת הדעת בזה
 ודור. דור בכל .הדעת זה הממשיכין אמת מריקי ועד אבותיט נגד

 וקרח • שם כ׳ש וכו׳ מה מכה״כולטללובבחי׳ כי לבני.האדם להודיע
 עד משכלו למעלה שהם בקשיות ונכנס מאד בזה פגם • גנזותו מהמת
 וכלזה ־ מלא לבתי׳ במי'מ׳ה בק פירוד שעשה ע״י בעיקר שכש־

 ובזה הכבוד את ורדך אליצסן בנשיאת עצמו שקינא גסותו מחנית הי׳
 לבעל אדם כל וצריך ־ כבודו מלא הארץ כל אשר • ככטדהש״י פגס

המקום־ בכבוד ולהרבות עצנט בכבוד ולמעע המ^יס כבוד כנגד כבוט
 שסא בעטה תלוי שהעירך הנ״ל מרחמס כי התורה בסון! שם מובן בי

 רג׳ הקדוש הדעת מ שממשיך מאשון הרבי עקר וע״כ הכל.־ מן גדולה
 החפצים התלמידים וכן האדם מכל מאד עניו הי׳ הוא כי רב־ט משה

 כי הכטד מן ויברחו רות גסות להם יהי׳ שלא עכ״ם צריטם ממט לקבל >
 שחפן ע׳י האמת-ט אל להתקרב יוכלו לא מדאי כבודם יבעלו לא אם

 אני אין ט : כסדו הארץ כל מלא בבתי׳ פוגם מא ח״ו עצמו בככוד
 בעיקן־ שכפר עד מאד בזה סגס וקרח כשרז״ל וכו׳ לדור יטלין ולטא

 כנ״ל־וע״כאמראזמשהואר^ןמההואמ״הדייקאוכג״לגוע״כחלק
 ולבן שיזור חיבור הוא תכלת כי שבציצית תכלת על ועיקר ציצית על

 כתי׳ המושג עומק בפי׳ חשך בחי׳ שחור י • הנ״ל כלליות כחי' כמובא
 מכה״כשצריכץ בתי׳ התגלות בחי׳ לק י אי״הבחי׳מהחנניחוט׳.

. . , ; כנ״ל בזה פגם וקרח יתד לכוללם ״ .
נתון הנטת שסם לו ואמר ״ הקטרת עבודת לו מסר

׳ בחי הס הקרבמת כל כי ואביהוא נדב נשרפו בחוט.שבו
 ההתקשרות שעיקר ק,הקשרת חביב לך אין אבל כנ״ל• הנ״ל כלליות

 מאד למעה למעה יורד קערת ני קשר לשון קטרת נקרא וע״כ ידו על
 י״אסמני בת׳ שזת חצבנה בסוד הקליפות עמקי מעמקי להעלות

 בנון י/אפסוקיסשמתתילין וכו׳שזהבחי׳ עשו אלופי י״א כנגד הקערת '
 ש^א הטן שער שישיג משיח בחי׳ ומן ״ נפילה בחי׳ נק ־ בטן ומסיימין

 הפוכין הטכין בחי׳ שזת שמו ינון שמש לפני בהי׳ ע״י כ״א משם לעלות
 שבקפיעיל הפוכין הטנין בתי׳ וזה כמובא־ וכו׳ בנסוע ויהי פ׳ שסביב

 בהם כנס׳י שנפלו הגליות מכל שמדבר הודו במזמור ק״זבתהלים
 דור שבכל אמת הצדיקי בחי׳ שהם משיח של הסן נחי״ ע״י שתיקונם

 חסת על ית׳ לו ולהודות לה״■ פעם בכל לצעוק כישראל. "שמכניסים
 ונפש בגוף הצרות מרירות עומק כתוך עת בכל עמט שעושה ונפלאותיו

 מזה וט׳כמובא ויצעקו ויצעקו בחי׳ ולצעוק ולחזור לצעוק וכן וט״ וממון
 בטונה לאומרם שצרינין כנ״ל קערת בחי׳ הוא זה וכל בדבריט־ הרבה

 בעמקי לגלות הכח זה לו יש קערת כי ־ כמובא לתשובה לזכות כדי ,
עד וכרל לשם שנפל מי כל משם. ולהעלות כה״כ מלא ט קליםותvר

 אעפי״כ אבל • בזוה״ק כ״ש א״ם עד דקערת סלוקא ט ולעילא לעילא *
 ואביטא נדב פוxנ פט נחוןבחוט המות סס בו גס כ*כ גבוה שקטרת
 בקרבתם בחי׳ מאד העצומה קדושתם מרימי הזה בכלליות ג״כ שפגמו

שלא מעלת למעלת עלו כי מאד עמו אעט׳כ אכל * וימותי ה׳ לפני

^ לדור מדור הדעת להמשיך למעה עצמן לכוריד רצו ולא ברשוח ב  ב
 ״ להם, הי׳ לא וכ״שובנים דלאאינסיכו בגין שזהובחי׳ הנ׳־ל חליפות

 שמשם בקדושה ואשי. איש יחוד בסוד הוא הנ״ל ההתקשרות עיקר ני
ת להקעיר שינולין סבח והם החליפות שתש הדורות כל המשכת ^  ק

 גיאות מחמת בזה שפגמו ועדתו קרת מכ״ש מתו ע״נ וט׳ תירךן בלא
, 1 וכמדכנ״ל ,.

גזולה-. שלשלת ראה • הטעתו עיט שק־ח שארז״ל מה כחי׳ ךןף( סז ״.
 עיית כי היינו ־ וט׳ משמורח וכ״ד ובניו שמואל ממט יוצאת _ .

 סט- ני א׳)• בסי׳ כדרכו(כ״ש במצוות אצלו היצה״ר והתלבש טעה
 הכטד־ שזה מאחר י־ ידג על להיות ראוי מכה״כ כי לגלות הש״י שכבוד
 צרי» זה שבשביל התורתהנ״ל בזאת כמבואר לדווי מדור לגלות צריטן

 מא^־ ע״כסבר * וכנ׳׳ל וט׳ החליפות שהם ותלמידם בנים להשאיר
̂■ שיגלו גאלו צדיקים של קדזשיס דורות יצאו שממט רואה שהוא כטד«

 ׳ הנשיאות של הגדולהוכנבוד כל לו מגיע סדאי וט׳ שמואל שהם ית׳ .
רא̂ו טדאן ״ כעולם הקדה הדעת להאיר שצריך זתהצדיק באמת כי

 ממם■ שייכ-לי כד לכבדו אלין אלxי כל שיבואו הכטד b שיהי׳לו '
 ■ כדבריו- וכמיכן לקדושה בבור סא התורה שורש ט ז עי״ז ודעת תורה

 מכב^ ט נאמר ועליו ינחלוי חכמים כבוד בחי׳ וזה • מקומות בכמה ז״ל
 כ<- שיהי׳ לאוי טלאי ית׳ כבודו לגלות עוסק שהוא מאחר ט :אקבד
 שיוכ«צ כד ממשלה.וגשיאות לו: וייכ̂י גדול ומפורסיס מכובד שיהי׳ רצטד
^ דעת למ^יר הקדושה בדיך אלxי את ולהדריך בעולם למשול ד ק ה

̂  מאד זמטבדם ומלכים מיאיס צדיקים■. כמה הי׳ זה ובשביל בעולם י
 בבחי' בתכלית גדול טכיו ^הי׳ צרך הכבוד שמקבל זחהצדק ■אבל
 רק, לעצמו הכבוד יקבל. ולא לאמתו באמת הכבוד. מן כורת ויהי׳ משה
 וכדל-■ לדור מדור בעול׳ לתאיר-הדעת עי״ז שיוכל כדי הש״י כטד למען
 יח״ע< כבודו עתגלה צדיקים סרוח ממט שיצאו שראה ב;ה טעה .'.נקרת
 •־ ידו נמשך.על יי\׳ ית׳ כטת־ לגלות שלהם תקדש שהדעת וסבר ידם

 למר מדור הדעח כדי־שיוכללהמשיך הכבוד כל לו אויx אמר וע״כ
הי׳ הוא אבל עצמו־ כטד בשביל כ״א לשומם ל(אהי׳ טונתו אכל * גנ׳׳ל '
 כזאת שלשלת שראה ימלט'מאר^ שהוא חזקה לאותו ונכנס בדעתו חזק ‘

״ בעולם כזה דעת שימשיט קלושים דורות שישתלשלממע ממט שיצאו
 הר,״ הדעת המשכת כל שממנו רבינו במשה שמךד עד כ״כ נתעה וע^ ■

 התודה קבלת כאלו וכו׳ אנכי בסיני שמעו כולם ואמך עליו וחלק .הזה
̂־ שהוא ע^ שלא מעצמם. מאטתיהס טלם ירשו הדעת המשכת עיר

 התורה כאלו האלו במתת גס ר\בה עועיס ובזה רביט משה של כחו .
ל • עתה העולם נהגתvבר קצת לבקיאים כידוע וכו׳ בירושה הולכת  ור̂ז
 אכלא וכתיב • ויעול יכא הרוצה כל מונח טוב שם כתר בהיפך אמרו

 הדורות בכל שראיס וכמו ; הבןובןלאישאבעוןהאכוכו׳ ישאבעון
 הרבה״ רשע־ה־והי׳רשעיס בניס שהי׳להם ^בה גדולים צדקים שהיו
 כי ׳ וכו׳ לך יחשה שהיא תאמר ואל וכשארז״ל צדיקים בניס להם שתי׳

 הי׳ אעפי״כלא מהאבות התחיל הק׳ והאמונה הדעת שעוקר. אעפ״י
 שאל ט כ״ש • ע״הxמ כמו העולם בכל הדעת זה והמשיך שהאיר מי
 עתה ואפילו ־ וט׳ הזה הגדול כדבר הנהי׳ וכו׳ הראשורס לימים נא

 מובי^♦ גדולי ע״י כ״א הק׳ הדעת להמשיך תור׳א״א מתן שאחר דורות
 המעשיות מכל למשכיל וכמובן • ודוד דור בכל שילח שהש׳י הצדקיס

 מאד מאד בזה פגם וקרח ־ הזה היום עד וחר דור בכל אלxבי שעברו
 משיג שהיא סבר ע״כ • וכנ״ל ממט יצאו קדושים שדוחת שצפה מחמת
שכפל עד מהזמן למעלה שהם בקשיות ונכנס הכל להבין ורצת הדעת

ג בעיקר שב^ עד ותורתו במשה
^ H tl בישראטודרשו <ךחה שעשה קרח ויקה חלק בפלק שארז׳״ל



ת ׳ ' : ./ ס ר ה •r; ' ר הרכה :דפד׳‘;
 מסדזתזיתז תהי׳׳ ŝיעק’קודתו!ישלTדזשpjצסlדי•כנ״ל••''היינו•שנvכ? ‘ק^יצ^-שהרתיתנל שס טלקלח־לגנאי־ש״ש הק׳ םפנלשמומאמתיז

̂• נך.ת בן׳ וכן נצי־<יס מגולש .  כדי־סחוכלוהגקנדה־בקדושה לשס־ זלאניוכל׳להגזט־סגמס אז ומחתלמת* יט׳י' שעקנ קייעקב •.לכתובsשךlהרv וכו׳
 V הגדולוד. הזאנזלהתלבשעניולפוררסשתשוביזבתודעוצסנהמחלוק^ להפכו: ג״כ שליפקכ לתה-לכתובשס;הקדוש (סנהדריןק״ש)והואפלא; ״׳

 . t̂בתשיבי■^נמ‘ש̂ב שנתוךהרעשתגחלשל־הבליטתז מ׳ וכן ?• הזאת׳ יהיו! לא בניד של שהדפח די גלס:שלא ברנחלוקותו ר^ח אך ׳ * לו ולגנאי
 פד׳ מיזו לא יךח־ ט.״® געז״ל־ מקום'בגיהנמ להס ונתבצל־ הזה גש. וכו׳אף והזקנים יהושע ותלמידיו- משה פ״י כ*א ידו פל לבניו מושך

שע שהמהדורות? קרח שראה השלשלת-הגדולה? יצאיכל שמהם הדעת׳ שכל הקדוש;׳ אבותיו של הקדוש מהלעת עצמו ועקר סגסוכרת  - הקדי
כ!'הוא־נאבד'■ קתד3ש1שמואלוכ(׳סגילראלקותובעולס:אבללאבכח ססימות׳עד-שנל בבחי-לאזכהנעשיתלו לרעה• של^שנהפךאצלו■ \

' ו:ל■ כי־עקר־עצמו־מאבותיו ^ ומכאן׳ כי־כשאררןת׳מנאן מחוך־הקתל ‘במ״א)שלהם.*השך שהשם(נ׳ש שכלול הדעת מנותיהם,הק׳.ש־^א ’
, קיבלו׳ ודוחתידלא• בניר .וגס * כנ״ל עליו'לגנאי נדרשו הקדושיס שמותם עליי: ויה;׳נדרש יעקב בן גם ולכתוב הקשה וע״כ • לרעה עצמו על הכל י ׳

שגס הסית אדרבא-הוא כ• ממש ■הדעתתקדנש התתלת שממע יעקב של הדפת בשורש גס פגס בודאי כי י• לגנאי ג^כ '  - בתוך■ הי׳ גפאותמנגל
 שנתעוררו סיבבהש״י יעקב של תפלתו שבכת רק באחילה: מחלוקשvר עלהדבר׳ והשיב,יעקבביקש ישראל:• בני סלס שנקראים יחוס.ישראל

משה. בדרך־של שהלכו'pהrהדורות עדש׳נאומהסבל מתו ולא בתשובה אכיא.־־ של:יפקב. הכת נפלאות הי׳ שזה הייט • כבודי תחד אל בקהלם
 ני־ בת׳ ולתאמין משההבינדבעולסלידע של הק׳ הדעת והמשיכו רביט שאפ;׳־אם.יהר־ כזאת חזקה בקדושה הזה הדעת קדושת בזרעו. שהמשיך :..

רןחה. אלxבי קרחה שעשה קרח ייקת שס שדרמרדל ס ״ מכה׳׳ב .מזיעי.-■ הדנגא ח״ו יהי׳לפסק לא אעפי׳כ תאד בדעתו פוגס מזרעו איזה
ומכאן מכאן כפלאיס וסירות תבואה שיש • קלחת בו שיש שדה כמו, ודאי ■‘מהש׳י ביקש דעתו'בעולסיוע׳כ שיאירו צדיקים יקומו ודור דור בכל כ; ’

ז הק׳, הדעת לבטל ח״ו הכל את לעקור ירצה כשקי־ח י שאפילו ופעל ׳ מדג כמו תבואהופירות בלא קרחה יש ■׳ובאמצע ,׳ מ

ש נשאר עכ ^ א וכג׳׳ל: רןח קרחהועלננקרא ב

רןיח•״ חי3וזהר מדכדשמס* כמו כצאתכונזהופירות קרחה י&1ו<:לזל;מ ,
והוא קדואים ג״כצדיקיס ודורותיד ובניו קמשים: כולם הי׳ 'שאבותיו הש״י כמד שהוא שלו■ הדעת בשורש לפניס יוכל לא אעסי״כ • ת׳ו

■ ■ * כבוד־ שרשיהנפשות׳הס .ג;כל * חתדגבודיכבודי״ד׳יקא׳ אל בקהלם ■
 שהיא; במ;א-)־ויעקב־;כליל?נכלהכבוד לבבודו(וכ*ש נברא הכל ;.הש״׳יבי ,׳

שו' שור ־־" .'
שכ

 ן. כולם
.בעולם:
- ״—[■. זרעופ׳ ׳ j' ■ -׳ ■ ׳ ׳ ■ ״ - '. b̂/1׳■ li■K'*1' ־־? י. '^ r/ I

 קר<|. של מחלוקת שעל ביקש כי וארך שמיס הבורא את להכיר בעולם עדשאפ^׳אסאחלז׳כננהדוחתיהךנמצא/ודזהרשסמזתגו• לעולם ללור
ה הק׳ אדעת משורש עצננו להכרית שירצה ע׳י הק> לבטל.הדעת שרצה לא; אעפי״כ כמוקרח•״ • ה ע  יזכר לא אז *■ ותורתו; משה שתלק.על הז

■ י’ ׳’ בהם; נשאר יהיו מוננו שיצאו דוהקיו אבל עצמו״. את כ׳א לעקור יוכל
׳ ■ ' י !הדעת קדושת שהוא קדושתו נקודת .

תגנהענ והכופר״ הרשע זה ע׳׳יזרעו(של יתגלה ■'כלפוף  , יהי׳נמשך! ישראל; כל שוישק־ושת ג:כ ידיהם י
 על כרוה׳ק שאמרו והתושבחוא־ השירות כל ע׳׳י הדעת-כעולם ולהאיר ;בעולם שהיו בסהצדירךסד הרשעים כל ענין שזהו * ית׳ כבודו קדושת •

 בעת הדוכן שמועל שיזכי זה; פל יעקב ביקש הדוכן,וככ״לנ־״׳-וע׳כ ביתדוד׳ואת׳״כיצאומהםזיייקאצדיקי׳קדושי׳ונוראים, וצפרעבצנלכי
 הדוכן על כיחוסס. שמו זכירת כי • במתלוקותם שמו יזכו שלא שכיקש ב״כ. ואחז גדול והואיהי׳־רשע יותם הצדיק בן. שהי׳ אתז במו מאדי מאד

נקודת הכל'האפילו את לעקור שביקש תיקיןלפגם״מחלוקסקרס הוא • עיקר ■מישראלסזת שכינתו ולסלק מישראל התורה לבטל וביקש ב״מ1
---------- שי... שלא,׳זכר יעקב.להתפלל; תוכרח •- ־ ׳ - ..........................

לתורות שמו י!כר דייקא אז דוכן שעל מיד ביקש ״כ
 שלא עליהם שמו שלא,יזנר יעקב.להתפלל; שתוכרח על קדושת.יעקב׳ צאן! אין אס תיישים גלייסאין אין שאמר-אם כשרו׳׳ל הנ״ל הכבוד פגם ■

 לתורות שמו דייקאיזכר אז דוכן שעל מיד ביקש וע״כ לשם• הפגם .יגיע שהיא מאד ונורא קדוש צדיק• ממנוי ואעפי״כיצא * ^איןרועהוכו׳־
 שטא קרחה באמצע שהי׳ אעפ׳י לעולם נפשקת אינה קדושתו .שנקודת ׳ את סליד יאזקי.׳ וכן . • - כשח׳׳ל משית לעשותו הקב/ת שביקש •חזקיהו

ה מ ח לא! הצדיק,שכמו־ע יאשיהו מהם יצא זאק״כ .רשעים שתי׳ ואמון מ ו עו יתלבש קדושתו כרןדת כי; :•נכנ׳׳ל י  ופעל ביקש וע׳כ ״ וכנ״ל סי
ט׳ ה׳ אל שכ אם־ הי׳ p״ ו v על תיקן זה ני שמו יזכר דייקא אז הדוכן על ׳ ביתום ־שאז הש״.י אצל . .מתם יצא סוף כל שסוף על דוחת בכמה.

יקום אלקינו ודבר יכ^ל זה מתונת שמו מכר ששם.לא ■ קרח מחלוקת ־־־' ־ י ׳ ׳
אדומו׳ר מ׳ש הרבה-וע׳ נעלמים דברים יש זת וכנ״ל;(ובנגמ • לעולם

ח .יהי׳ סות כל וסוף רשעיס כמהדורות דיך נשמתו שתעבור צדקיט ^י
 ידו על תהי׳ תגאולת עדשנל מאד ונורא קדוש צדיק ויהי׳ • מהם טלד •

 תאות שע׳י ־ קרת ענין כל הי׳ וזה * מזת ז״ל האר״י בכתבי (וכמובא
הדעת המשכת כל רט.כו,שממנו משה כנגד ומרד מאד חטא עצמו צטד

 שבאו־נו ומה סלה• שם יולד זה עננים בכתב יספור ה׳, ט״ס י״ז בסי: דל
. אךאחר’ותביןמרתוקמעע דבריםהיוצאיםמןהסיע״ש בזהקצתבה׳ , ,

 יהי׳ אס ואפי׳ תמיד• חפשיית שהבחירה לדעת אחד כל צדך אלה כל .טעותי חזקת 'וכל קר1ב' שצפר פי כה׳כ מלא כי לגלות בעולם הק׳
 צדיקי׳ לצאי^ממט עתידים אם ואפי׳ ונוראים קדהים צדיקים אבות לו‘ מסברה נתעה נכ׳ל^עית ממט גדול׳יוצאת שלשלת שראה בניו על הי׳

 לאואוילזץ לוואם אשרי מעשיו ייטיב ואם בחירת״ לו יש הוא .אעפי״כ וביקשלעקור משה תורת בכל שכפר עד וטעותים שקרים של לסברא
 -r לנפשו־ איי■ לו אוי האמת ת^דיק על לחלוק מכ׳שכששומךעליהס ■ וע״כ ׳• אטתיוהק׳ קדושת מכל עצמו את שעקר שגרם עד הכל ■את

 וכל .*וכו׳ ישא לא וכן הבן בטון ישא לא ואב תמות הוא החוטאת -הנפש וכדל לגנאי הכל נהפך אצלו כי ;וננ״ל לגנאי שמוחם כל עליו נדרשו
׳ ונדל) קרח ממחלוקת המובן לגנאי ולדורשו יעקב בן גס שיהי'נכתב ראוי הי׳ פגמו עוצם כפי אבל ע ו  שס בהלכה,זאת ז׳ באות לעיל ♦
'קדושת שייש מתתילת עצמו לעקור רצה הוא ני מ׳׳ל בגמ׳ כשרדל עליו ־ , «פ״ש וכי׳ קרח ג״כ.מענין מבואר • ־ .

ך! תחל אל כקהלס הדבר על ביקש יעקב אן • אביט יעקב שהוא ישיאל : או לזטת הוא האכילה תיקון עיקר -ני • המזון ברכת כחי׳ וז
ו ' . X: ■ לנ:ארת, • . .■ .כ



̂ח הלכות ליקוטי ו הלכה נט־י הלכות א
, ̂ .־ . . ״■

בעתו אכלם' את להם מתן ואתה הסי׳ לעתיד שיאיר p'/להא'־תהרצ , ■
’ רכסוכך מה בחי׳ שהוא אל מהפעל כ<־יזיאמ^יעקכולישראל בסי׳ -

 ה ה:־,דוש הזורה' אותנז ציותה וע׳ב ׳ ‘ זכג״ל ונו׳ ליראין צפנת אשר ־
 וא׳.מישראל אתד כל שיזכה כד האכילה אחר העזון- ברכת לברך ;

■ ברכת של קדושvר -הדיכוי ע״י הרצון הארת בתי׳ עצמו טל להמשיך
 הברכות כל כי אכילתו על להש״י ומשבחין ומודם שמברכין המזון ,

בגימ׳רצון* שמו כי הרצון־ האית בחי׳ הם ית׳ הגדול לשמו וההוראות •
ברכה', מיגי<גינה,שהם עשרה בבתי׳ בלולים וההוראות הכינות ציכל , י
 גמרן זהשתוקרלת ורצון נפלא דביקות בתי׳ הם שכולם זכר ;והודאה ׳

 אין מ י ■ יין של הכוס על הוא המזון ברכת עיקר וע׳׳כ - ■* יתו אליו ■ ’
̂׳ ש;ה היין על אלא שיר ״.אומדש  ד׳נוםית לענין כ<רל ורצון דבירץת בח

« : (באזתז״ס) , ; ״ . , /
ה ■ זוכק אין הרצון הארת ט י שלבוהמ״ז ברכזת ג׳ בחי׳ ה

 'מעלת רי7 כלליות שהוא ותלמיד בן כלליות ע״י. כ״א * ״ -
א׳ בכהמ״!־ ברכות ג׳ הם זע״כ ־ הטל בהתו׳ שם מש וכו׳ r מש ודד

כללותם >זא׳,מגד משק,־ דרי הארת .דp וא מעלה דרי הא׳ה מגד . '
בתי׳ נ^רל־ה לישראל המן כשירד. משה תיקן ראשונה ברכה כי • יחד

 היבי עיקר הוא משה בי כל!ל מעלה דרי רארת בתי׳ נן״ה השגת ״
. נכלל התחתון כי שניהם כלולים סבו מ״ת בחי׳ השגתז שעיקר הראשון ' -

 י כ מן שמו את ישראל בית ויקראו כחי׳ המן כחי׳ yrn י שם כ׳ש בעליון :
דרי השנת בתי׳ זה * , הארץ ברכת הוא ב׳ וברכה • הוא מ״ה ידעו לא

הדךנא^ידומהכמישישלואלוקיובו' כל בדבריוז״לוכשרז״ל במובא ',
 ■ בחי׳ יהושע,הוא *-ב׳ כשררל ארן ת ברכת דייקא-תיקן יהושע וע׳כ . -

שמ חלמיד  תשגת ש־וא כבודו פארן מלאכל כפי׳ שהשגתו כ״
 כשנצנה ושלמה מד ,תיקנו ירושלים מנה וברכת ״ שם טש -התלמיד

 מעלה דרי עס מעה דרי, כלליות ותלמיד בן כלליות בחי׳ זה • הטי^״ק -
^ r כשלימות זההתיקון שעיקר העיקרד שזה העולמות כלליות בחי' ש-%א 

 כשנבנה וע״כ וכו׳זכטל הקיבמת כל עולים ששם הביהמ״ק נמשך׳ע״י ־ .
שלישית׳ הירכיז ושלמה לול תיקנו ואז זה התיקון נשלם אז ביהמ״ק

̂ן עיקר כי • ירושליס בונה שהוא המזון בברכת י י  ירושלים ע״י הוא התיר
 הרצון להארת זובין דייקא שעי״ז העולמות כלליות עיקר ששם וייהמ׳ק

ד ישראל אכילת על הברכות אלו כל תיקנו וש״כ האכילה בשעת  נ
 טאיר, הרצון שהוא האכילה בשעת זהתארתהיצון ע״י נמשך טהי׳

 י וכו׳ מה.דייקא ולישראלמ/ח ליעקב יאמר כעת בחי׳ ולעתיד
' ' V ■ דל - • ׳ ’ - ׳ :נ

ח 2ע ״ ״ ז  ביתר הרוגי ביגגהטל אתיקנו והמטיב הטיב ברכת נחי' ו
הוא ותצלחי תאמתי. העוי ,עיקר ני ר לקבורה שניתנו' ׳

 עובך רב מה נאמר זה שעל בחינתו לשי לעתיד כ״א הרצוןשיזכה הארת
. x h העוב הכל על יברכו לבא לעתיד וע׳כ • ונדל. ליה^ך צפנת 

 לטובתו הכל ם האד על שעיבד מה שכל הכל וישיגו יביצו אז והמטיכ׳כי
ד הנצחיית ,. • הכל על עולה שזה המופלג להארת.היינון עי׳ז שיז:ה כ

ע׳נ ■  והמעיג הטוב ברכת בפירוש להזכיר החכמים תיקנו אתדהחירבן ו
 הזה לעולם היא מהעולם הרנין טי׳זהארת להמטך כדי המזון ,!בביכת ־

 הכל על יברכו ט,א; עודב בחי׳ שהיא והמטיב קעזב של תברכה ע׳י _
 הארת נמשך הי׳ קיים ת׳ שייהמ/א בזמן גי כשארדל. והמטיב הצזיב ׳;

 כלליות בחי׳ שהם המזון ברכת של כרכות הג׳ עד ' ממילא הרצון ~"׳• י;
; ת ט«י גניהמ״ק: הי׳ שעיקרם העילמית ' ס עכש־ס איל שמכפרין הךנ

 על והשליח• הכפרה וצריניןלהמטך . קרק יך,מ׳״קןלא3שאיןלגז
 . 5׳שלאד שולחנו שעכשיו כשרז׳׳ל בעצמה• העו<נ<ת״ע״י.התכילה

 . תטוי ברכת שהוא ברכה-רביעית להוסיף צריכין עכשיו וע׳נ מכפר.־
̂מטיב  עכשע הרטן־ני הארת יהי׳ שאז עוה׳ב של הכרכה בחי׳ שהוא וי

 שמדכר׳ת נוספת הכרכה ע״י לע׳׳ל של הרצון הארת להמשיך ״צליכין
 , תיר^ו הכליזע׳׳כ טל לטתיד שיברכו והמטיב הטוב ברכת שהיא -מעוה׳׳ב

- : תמוה והדבר שניתנו,לקבורה כיתר הרוגי על ביבנה והמטיב ,הטוב
 ' זם מה וגם ־ לקבורר, שני,תמ על דייקא והמטיב הטוב ברכת pתיקvלמי■

 , דייקלא בבהמ׳ז ־ הרוגי.ביתר קבורת על שניתקכה ̂ זאת ברכה שקבעו
̂קובעה להם הי׳ האכילה אחר שמברכין = ׳ עיקר אך . * התפלה כברכת ל

 ׳ לן מונין חי שכשהאדם הולד מ־וס המות יום טו: ע״:• במדרש וכ״ש
■ אבל • חיושו•הנצתי התחלת עיקר אז כי לחיים לו מונין וכשמת ה למית

- מנית שום לה אין הנפש כי הקערה לאתר כ״א לזה לזכות מתחיל אין

;ננתייס •׳*;וייס •״•אי■׳■!׳
התייש •צמיחת התחלת אבל -............ . - ---------- -

 י ׳ מתחילתגות שאז הקבורה מעת מתחיל ר<צון הארת בתי׳ שילא הזה •
. י ש־ל אדה״ד מחטא שנאחזבו. הזוהמא שעי״זנכלה להתבלהבפפר

̂ין רתr̂י ■ ■ מניחיז שחין הדור גתותז ״׳ ׳- ׳-׳ ׳•י
 •־ ביהמ׳׳ר תורק ט־ת עיקר ני תקוה אפש f שח סברו לקבורה ביתר הרוגי

 עלי, שיכפר'בע-דימ■ מי שעי״ז׳אין החורק בעוונותינו שגרמע מה •הוא
י שם־זעיקר" כ׳ם שבעולם הציות הצרה.הגדולהמכל עיקר שזה ■עוזנותיט

j י- I ••׳י״ /liV WVW/h.» -׳יי-יי /*י י
.התקית לעיקר לזנות עוד שא״א תקיח שאפם על כי׳כ הקיטחג התגבר

 ■'־■ הר^י ובפרע .דייקא הקבורה אחי שזונין הרצון האיש ז שהו הטל ■
ועי^ן ׳ כמדרש ■ם כ ביהמ/ק לחורבן נחש שהדליקו ע*י שנהיט ביתר י

..V ......______׳■ - י_____  ירושלי/ טל המ״תאבל כל ויותר־כי מתר החורק גזיי׳ת עצמן על המשיכו .
 • מכ^;ן המרק •על שאיטמתאבל מי גל ולהישך גשמחחה ודוא: זונח '

^' עצמיתם- וחזי.עווטתםעל נאמר' .עליו' הזאח צרה על .כששמח \ . 
^׳קעסל מרק נינם שהסעיקי העווסת קלקל ועיקר ,כשרדל•  ̂ כי׳

i ׳ צתשי^ זוכה כשאיס האחיה כעת לתאית'הרצון זוכין א־ן י*ז1 ש היא ,
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 ציתר החגי 'וניתנו עמד סל 'שאטסי״כתמלה׳ החכמים כשיאו ..זע״: •
ט׳ תמכו לא ה־ חסדי שעדיין האו לקמרה .<■  לנז עושה נסשאינו כי.לא ו
בתי<|ני׳ שעסקו האמתיים בנח.הצדיקים עליהם חמל אעשי״ב כי וני׳ ;
י והמטיב הטוב ברכת אז תיקנו •ע׳׳נ לקבור׳ שניחנו עד עליהם זהחפללו ‘
 i בעת הבל שיברכו לעתיד של הברכה סא והמטיב הטוב כי •י דייקא •
; בחי׳ הנצחי האמחי הטוב עיקר. שהוא הרצון הארת בחי׳ התחיהשהוא ;
כברכת זאת ברנה תיקנו וע'כ - ונו׳ ליראיך צפנת אשר טובך רב מה .־
: בזה טנמו על ממשינין לע^ד' של הרצק הארת עיקר כי • דייקא המזון ■:
.■ אז וט׳׳נ • כנ״ל בהמ׳׳ז בחי׳,מצוות שזהו דייקא האכילה בטח -הטולם ׳
 העוב ברכת דייקא בבהמ״ז סשיט הרוגי.ביתרלקכורה שניחנו בטח ־,

’ עדיין תקוה יש החורבן תוקף אחר אתה גס שעדיין •שמורה והמטיב
לקמר► שניתנו ע*י וזהחאין * הרצון תארח שהוא הנצחי לטוב לזכות •
: אדרבא כי *, כנ״ל הרנון להארת לזכות ;ה תיקו; התחלת עיקר שאז .:

 ברמן ויותר ביותר להתגבר צריכין הזה החורבן,הגדול אחר יעתה דייקא י '
' כהן ולא ביהמ״ק אין עתה כי הק׳ ולתורתו להש״י מאד ואמיץ הזק ־:^

 ‘ מתגעגעי׳ שאנו במה רק מסייןטצמינו אנו ואין בעדינו לכפר רןבן ולא :
- כבא״ הקרכנות באמירת עושקין ואנו ביהת״ק לבנין ומחכים ומנפיס -
 ורזצים חושקים שאמ רצון f’n3 הוא זה שכל שפתינו פרים ונשלמה ■

- הארת רך שעי ומחמת וכו' לביתמ״ק להבי׳קרבטת רצונו לעשות ומצפים
 והמטיב העיב של זאת• ברכה ע״כהוסיפו האכילה נמשך,בשטת הרצון ז

: ־'י• ׳■ . י ־ד • ׳• ־. i וכנ״ל בבהמ/דיינןא ;
מה׳ ותוחצתי נצחי אכד ואומר החורבן על ירמימ שקונן עג

 שעיקר הביהמ/ק שנחרב מאחר שחיואפשתקוה W -י - - - .■ ־
 בכיהמ״ק שס כנ׳ל־וע״כ ונו׳ התיקון עיקר שזה ידו העולמו׳טל כלליות '•

 אפנז rn שנחרב ועכשיו • להש״י. הנפלא והדביקות הרצון טיקר הי׳
 P על לבי אל אשיב זאת ואומי עצמו. מנחם דבריו בתוך אך י תקיה
 לברךסרבה חדשים רחמיו כלו לא ני תמצו לא כי ה׳ חסד אוחיל

 כל יתחדשו שאז המתים תחיית כחי׳ ונו׳,זה לבקרים חדשים ׳ אמוצתך י
 הצ״ל הרצק שהוא׳בחי׳הארח נצחיים חיים ויחיו בתחיה ויקומו הנפשות

 כיאע״ס וזהושמתזקעצמו • ונדל לעתיד שיזנו טובך הרב שהוא .• י
חקור. אפם לא אטפי״ב כנ״ל זה תיקין עירך הי׳ ששם הביהמ״ק שנחרב

נפשי אמרה ה׳ חלקי ע״כ ונו׳ לכרךים חדשים לבחי׳■ נזכה אעפי״כ כי '
 זה שכל ואצפה(הש״י ואקוה ואחכה אוחיל עדיין ני ̂ לו אוחיל כן על ■
עתה אדרבא ני חמנווכו״ ה׳לא חסדי ני חקוה יש עדין כי רצון בחי׳ ״

 .יותר עצמו כ׳אלחזקאת צדך ובסרט בכלל גלותיטוחורבניע בתוקף
̂צון התחזקות בבחי׳  ברען ה״ לישועת עדיין ולנפות ולחלות ולחטת ר

 הרצין התחזקות עצמו טל שימשיך מיז כפי מאי, גדולים וגיעגועיס ד
 הארת ■שהוא הצפין לרב.טוב, יזכה כן הגלות בתוקף גס העולם בזה ״

 הארת טיקי הי־ ששם הביהמ׳ק שחרב עתה •כ •וט • ■ היצון-לעוה״ב
וכנ״ל ביותר בזה צרינין.להתחזק עתה ננ״לע״כ הרצון • >;־• ■.

י י ח ע ז  שגרמו גיהמ״ק חורבן טל מתאבלין שאז המצרים בין בחי׳ ו
אחם ההוא כלילה הטס רינכו ע׳ש כשרו״ל המרגלים ־- < ־ י

 כל,זה .וכמבואר. לדורות בכיה לכס אקבע אני חנם של בניה בניסם »
 שס כ״ש ונו׳ הציות מכל הגדולה: שזהו-הצרה הנ*ל מרחמס כי נהחו׳ ־״
שגרמו, עוועתייו על לבכית •והיעיקר זה על מאד להתאבל וע״^נרלכין .•׳

 הכלהויא מן הגדולה וטירךהצרה • הגאולה מעכבים והם סזירבן ; ^
־  כטווגותיע ונתעלמו שנסתלק אמת הצדיקי של וההעלמה ההסתלקות '
 שגרמו העגל חטא וכל המרגלים חטא כל ני בעדנו יעמוד הי יאק יי'

כמדבר הקכ״ס אא אבותינו שנשי נסיוט׳ העשר כל וכן ביהמ״ק הורכן ־

נבו הלצה הדמתזנט״י
 שמעו ולא עליו והתלונס משה טל שחלרך המחלוקא פגם ע״י הי׳ טלם

 ״ וילונו בס׳ שם כ״ש י מזה המדביים התורה פרשיות בכל כמובן ;לדבריו
ט׳ אהרן ועל משה על העם  וכן * החורבנות כל גדם וזה • הרבה וכן ו
 והאמת אמת צדקי על המחלוקת 'ע׳׳* הוא הגלות אדכח עיקר עתה

 הפגם נפש־ועירך במד זה על מאד ולצעוק לבנות צריכין וע׳׳׳ב נעדרת,•
ל רןיח מחלוקת נחי׳ הוא  אי״ה בחי׳ בין פירוד שעושין מה אהוא מ׳

ע״י ומלא  ,והכל וננ׳ל להבינם שא׳א מדעחס למעלה שהם הקשיות ׳
 כבוד נגד כבוד שמבטל מי כי בכבוד־ חפץ שכ׳א זגיאות גסות ע׳י בא

 • יעבור, אם אף לעולם יפול צא בודאי המקום כבוד שהוא האמת הצדק
 r הארץ כל מלא כי שמא מקום בכל בו’ להאיר יכול הצדק כי • מה עליו

להתקרב יכול איע אזי עצמו בכבוד חפץ אם אבל • וכנ׳ל ונו׳ כבודו
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 ונו׳ קדח מחלוקת כהי׳ טהו 'חולק נעשה גם אף להתקרב א״אלו
 ה׳ זכור ירמיהו שצועק תה וכרל הגאס וארינת החורבן עינך שעי״ז

 נההוה מ״ה שתבחי׳ הוא שהצעקה האריז׳ל בנתני ואיחא ־ לנו הי׳ מה
שי ע׳ ט׳ ני • מה בחי׳ לנוטל בחי׳ שהגבירו הנ״ל בחי׳ ה*ינו לנ׳וו

חי׳ :והוא האמת בהרבי גכלל שיהי׳ 'מ״ה בבחי׳ צריך.לתיזת האדם ■  נ
ה בבתי׳ ונכלל ישותו כל שביטל מ/ה ונסני שאמר משה  באי׳ ומשה • מ׳

 מאז מאד ויגע מאד מראה בקדושה וטהור קדש הי* האמת הצדק
 שאר ונ׳ש מכ״ש 'הנישול בתכלית א׳ע ניטל זאע^׳׳ב ה'־ כעמדת

א חנשים  י עצמו על לחונז רוצה הזא אם וכי׳ וחטאיו פגגליו יודע ^״
 האמתי' ופחיתותז שפלותו לידע צריך משה בחי׳ אמת לצדיקי להתקרב

ה ויהי/נכלל סנ״פ כבוד ירצה ולא עכ״פ  הצדיק יוכל ואז בבתי'מ׳
 כי יחד אי״ה וצחי׳ מלא בחי׳ נבלל שיהי׳ עד מנה׳ב כי ג״כ בו להאיר
 נעשה ואז פירוד עושה עצמו בכמז החפץ אבל * חד.ומ׳ל כולא ■נאמת
 • זה וכל מ״ל־ ננתביס נמטאר דינים בחי׳ שהוא לנ׳ו בתי׳ מ׳ה מבחי׳
 על סTהזש שאנו לט נחי׳ שזהו ננבוד וחפץ ישותו אחר שכרוך ,מחמת
ל כאלו שלט •כמד טד גס לע שיהי׳ שחפצים עד לנו מגיע מ  וזהו * נ

שחפצים ע׳׳י כי הכבוד היפך הוא חרפה * חדפתיס את וראה •הניעה
 הנבוד אחר הרודף כל כי י • ח*ו גדולות וטשות לחרטת באים כנכוד ■

לידי נא ואז ־ אמת להצדיקי להתקרב יכול אינו גי ממט כורח -הכטד
 עדיין כי בו דאיו שיצילו מי אין כי * ר״ל העוונות שהם וגסות חיטת

 ע״י אמת מהצדיקי שנתרחק מאחר כבודו הארץ מלאיכל כי עמו'. ה׳ /
 מטאר ני וכו׳ לזדס נהפכה נחלתיט וזהו * וכנ׳ל עצמו בכמד שחק •
הנ״ל העולמות מכלליות נמשך הפדנס׳והעשירות שעיקר הג״ל כהתורה -
 של הקסע להמשיך יכול אינו עי״ז ,מ״ל סירוד וגרם שנתרחק זה אכל ■

אט וע׳כ • i וט; לזרים נהפכה זע״ננחלתיט • ontorj :הפרנסה
.........’ ׳ י כיל לאלם לאלטה׳ ■מבקשים
 ישותיט שהוא לט בתי׳ :וישותיט

iw■< בחי WS ית' לשמו וישוב גהזי יהי׳ הכבוד ׳  v ״עגן■׳..'
. ■׳ ז וכו׳ מני^צ ני יתגלה שעי״ז •מלא ■; ■ ׳

י ע ח‘־ ז  משלשה לנד המלון נכרכת רק שתיקט הזימון גחי׳ברנת ו
להעצים לומר תמניך, שצריך י • לזמן צריכין יחל אונלין •, רד:

״ שכשל̂ש תיקט ע״נ וד.״ל• נהמ׳ז של j אז * יחד «’אי r i  vE’c r • ט 
̂ו נס^הארה הוא הזימון גר;ש עיקר קאט f נת,מ 5ר\ד אי;דיםj 5י^

;יא1ר



J ■ '■׳י י♦:,

ו הרכה הרכות:נט׳י הדטת-א׳ה, רקוטי י־
 ת״ל נכו/ץעודימהיט משלו שאכלט רך3נ שאומרים ךי;כמו ^
 ל■ במכסשין י,ן ל י ו ו מיר רמשי לע׳ז כלשק מקודם w .,להוסיף

 קדשסתקנוהכל איךהז^ברוה כ׳ וראהנסלאות אסה^געיק עיניך
^ שמא לןמן ואת שיקנו בהמ״ן כמלות שדייקא הסדר על ך לו  וכר: ^

טד לומר מקודם עוד ולהוסיף  מלא בפה V30 ר%מפלג, הרצון די
ץ י ו ו מיר • כאומרים  הרצון הארס שעיקר מחמת זה וכל ♦ בענטש׳ן ל

ולומר הדמון ברכת תי^ו דייקא אז ע״כ ל כנ״ל האכילה ^עת, הוא
 ילתשס<א4שא^הא הזימון ברקת עיקר כיזם כפירוש-־ הרצון דיבורי ׳

דייקא האכילה ;בשעת המאיר; ר«מופלג הרצון הארת' כסה התגלות

הרצון הארת מעיקר דוקא: בשלשה הזימון ברכס קמ1.תי י
. י . . שהום■ המל העולמות <רי.בלליות נמשך האכילה בשעת .
 וכנ״ל יחד מעהוכלאתס דרי והארת מעלה דרי הארת שהם כתיטת ג׳ .
מחמא כשמי קדיש וכו׳וכלמתו־גום קק״ק בחי׳ קדומת שלש בחי׳ שזהו .
בחי' וכר ארעא קדיצגעל מעלה דרי הארת קדואת בחי׳ וכו׳ עילאה •
® כללות קדושת בחי׳ זה עלמיא לעלם קדיש •. מעה דרי קמש^הארת י

לייקא. שעי׳ו • בזה זה יחד לכוללם: הקדושה שלימוח -׳ עיקר שזה יחד ,
ולנצא־ ?גד לעולמי העולמות בכל ית׳ קדושתו ומתגלה ל מספשעומ־זיר '

̂! ואז נצחים ל  כי■ ״ .כבודו׳ הארץ כל מלא צבאות ה׳ אומרים אס׳כ fדייר
 למעלה. ית׳ שמו ע״ישמקש יחד העולמות כל מקשר הצדיק בתהילה
̂: ואז ״ הדל׳ דקדושות בחי׳ שזהו יחד וכוללם ומקשרס ולמעה  דייר
 הרחוקי׳מאד לכל. שמודיע עד p כל נפלא בהתגלות הקדושה ממשיך

להם מודיע מעה דרי של והנמוכים הירודים בחי'תכלית שהם .מאד
 לכא להודיע מטס דרי .הארת שלימית עיקר שזהו כה״כ מלא כי דייקא .

 עיקר שזהר חתורס״הק׳ל בכל היטב וכמובן ית׳ גדולתו את הרחוקים
 . שסע״עהאבלבתתילם הזה,כמבואר הרחמן הצדיק של טבודשו גדולת _

 יךהקמסהדותרלמטה:1ה?״ל.עד,«<מ! קדושות בג׳ מקשההעולמות
 עצiשאכ( שלשת^שראל כשיש וע״כ מכה״ק׳ צכאות בבתי';ה׳ למעה

 כחי׳־מכה״כ f שהו הנ׳ל מטס דרי הארת 'כי f ׳• לזמן חייבים אחד שולחן ,
 כי• י הנ׳ל' ד-קדושות בחי׳ כנגד שהם לפחות ישראל משלשה מתחיל .

 הק׳י הדטת ה להאיר בזה לענזיק ■ צריך אדם שכל מ״ל בהתר קבואר
 חבריו לדברסם אדם כל שיזהר דהיי« • עי״ז תלמודיו שנטשים בחבריו
 הדפת כו1לסאיר. האמתי שקיבל'מרבו מה כפי ' בכל^וס סמים ביראת

 וכ״ס כטדווכו׳ ה/טאהאלהיםומלאכלתאץ כי להודיע הזה הקדוש ■
 ביזי׳;ג/ ממשיכין הם .בזה שעוסקץ שלשה שיש מקום בכל וע״כ • שם

 בני כל אין כי * לזמן שתייכץ יתד שאכלו שלשה בחי׳ שז־ט הנ׳ל קדושות
׳ ה^ים;מאיר לגני הרב בבחי׳ הוא שבהם הגדול וע״כ • שווין אדם

 וכמבואר דין מן דן ומקבלין כזה זה מאדין והב׳ הנ׳ל הק׳ הדעת בהם ■
•מזה לעיל  שני עם כ׳זא לדרך לצאת רשאי חשוב, אדם אין בחי׳ ,וזהו .
 כשמתקבצין כי שש מזה וכמ״ש עמו נפרע שני את ויקח כ״ש נעייו
^׳ נמשןהג׳ הק׳הזה הדעת בלימוד ועוסקין שלשא  הארת שהש הנ״ל ב

 ■ שהשגתו בבחי/ר\בכנ״ל שהוא שכהן; הראש בתי׳ שהוא מעלה דדי׳
א שבהם והקטן וכו׳ בטליון נכלל התחתון כי מה בחי׳ הארת כבחי׳ ט

א והאמצעי וכו׳ דרי-מעה •  האמצעי כי יחת וכוללש המקשרש בכסי׳ ט
ס מקכל ^ בבחי׳ההתקשרו׳ הוא וע״כ להשלישי'הנמוךמטלם ומאיר מי

 בתור׳ שעוסקין שלשה מעלת במשנה רףל טכירו וע״כ * הג׳ל זהעלליות ־
 כאחד שאכלו שלשה אסתמזטבתי׳ במשנה כמבואר בפרטעלהשויןחן

 מלא בפה ולומר הרצון הארת להמשיך כיותר חייבין שאז לזמן שחייבים
 שיהן־וטב׳ עדול שטא הרב בבתי׳ טא המברך וכג׳ל־כי לבע שחצים

:וכנ״ל כזה זה ומאירין ממט שמקבלים מ״ל הב׳ בבתי׳ הם עורס1■ .

קע ^;ז ־ תי ש ה־־בסי׳ ̂.צריכין שאוכלין שעשרה וז .לזמףכשס:; יחד
;מפשרסאםרלהזכיחהשש ובפחות נברךאלקיט ■ד׳'שאומרים: . . : י

 הזימון בברכת כ״כ החמירו לכאורה'מדוע. פלא זהדבר־ הזימון• נצרכת
• מישראל א' כל הלא כי • בעשרה כ׳א העש את להזכיר שלא. דייקא ד
שמברך-. בהברכ(ת ורובם בכל.יום כמה,פעמים אתהשםבברכות מזכיר ;
א בשם לזמן שלא החמירו לייקא הזימון בברכת ולמה ביחיד- ־ ;בעשרה ג׳
^; בטזות אומרי-׳אזתס שאין שבקדושה הדברים כל בתוך וכללוט י ^ ע מ
א וגם ;  -■ הדבלי׳שבקדושה- לקמהוהחילוקבין ולשום צריכיןלהבין גופא ט

־ 1 מישראל כ׳א שאומרי והטדאות ברכות שאר לבין עשרהדייקא שצחכין
 ,׳ 1שמ ומזכירין קודש הם, כיגהברטת הלא ־״;. פעמים וכמה ביטדכמס ;

שבקדוש< פניןדבריס אך;עיקר ביחידברובהברכות״ הנןדושור\ורא
<* f te שמבואר* ימ׳ל התורה עכין הוא מעשיה־ נפחות אותם חומרים 
א קדושתו שעיקרהתגלות שם ^ ט תן.  וכנ״ל. יחד כלליות.ן:עולמו,ת ע״י י
̂. הגשמי העולם בזה ד;יקא למעה קדושתו־ שמגלין ע*י שעיקרדטא ^  כי

 כשעולה■; ית׳ שעשועיו עוקרי ואטשי״כ :וכף ושרפים מלאכים להש״י• מ
 לזה■׳ השייך שם(וצמ׳׳א ומבואר השפלדיקאיוכוא העולם מזה הקמשה

השגת,' כלליות טזה׳באי׳• יחד• טאכשנכלליןהעולמות שהעיקר ־'הנ*ל>
: • '• חדיכג״ל■ מלאשצריכין'לצוללם,.יחדכיבאמתגולא ובחי׳ אי׳ה בחי׳ , . 

■ ברכה. בל ע׳׳י עבודחו כ״אמי,שראל'כפי ע״י נעשה• זטהדכר ובאמת
 ■ כן- בד^-העולם־•־ שכפיעבודתו שעושה; ומצוה תורה כל ותהלהוע׳׳י .

 כעולם. אלקותו ומגלה למעלה עצמו את ומקשר למטה אלקוחו ממשיר
 ■•׳כי,התגאת'.הקדושה לרבים ומקדששמו המברך דומ<יטד אינו אבל

 שמו לקדש מטה ודרי מטלה־ הדרי לטוו-רכל שנוכל גדולטד ־בפירסום
ת׳ ;  'אומרים אין שבקדוש׳ דבי־ כל בחי.׳־ עשרה;עט3כ׳(^ זהא׳׳א יחד י

 .גדולת קדושה,שטיקר כגון שבקדושהטם. ■p’p7(מפשרה אותיבסוזות
 ־ ^מעלאם.הואודזשאזאומליסבסירהוקוףאים־לכלדחמטלהשיקדשו

 ש1מו.שאומליסנקדישך'ו«וריצך-כנוג יחל*- מטה הדיי. עמנו שמוית*■
 יחד שניהם .טוחי: שטלליס כתר וכןבקדהת טדשרפי^דשוכו? שית ;
 המוני מלאכים אלקינו, ה׳ לך יתנו כתר. ואומרים מטה; ודרי מעלה 'דרי ,

־ 'ואז וכו׳ ישלשו קבוצי־מטה,יחדטלםיקדושהילך ישראל ;:מעלהטםטמך
 ׳ ד^ימעלה לכל ברבים קדושתו לסיכום כיא׳א דייקא־*• עשרה צריכים ׳

 הכלליות עיקר •כי יחד מישראל עשרה כשיש כ׳א יחד ולכוללם *ומטה
.נוראות תכלית בחי׳ שהם וכנ״ל יחד ומלא אי׳ה הסגת בחי׳, לכלול הוא <
ה אי״ה שטאבחי׳ וגניז דסתים העליונה הקדושה .  י ,כתד בתי׳ בחי׳מ׳

. ׳ כה״נ מלא בחי׳ מלטת בחי׳ שהוא האחרונה קדושה תכלית טס וכו׳
 טשר שהם תקוניס עשר בחי׳ הס מלא בחי׳ טד שמבחי/אי׳׳ה ידוע זזה :

; שבהסורת ז׳ל אחמו״ר לנו ביאר וע״כ י מלטת עד מכתו• שהם ספירין
 ̂ ודיירי הנ׳ל התורה שכסוח בהשיחה כמבואר הע״ס כל ה;אתכלולי,ם '

 צריכין ועזב • יחד העולמות ולכלול לקשר יכולין תירךנין העשר אלו .,ט״י
 י ״ ולעורר לקרוא שהוא כזה שבקדושה אומרי׳דבר ואין לזה אלxמי עשרה

 בעשרה"•־ כ׳א יחד מטה דרי כל עם שמו.ית' שיקדשו מעלה דרי כל את
-הכ״ל תקונץ העשר מכל כאלים שהם .כל לכלול יכולים דייקא ואז «

 דייקא שאומרים ברכו וגס • וכנ׳׳ל העיקר שזה כשלימות יחד העולמות ’
 השחר. ברכת כל אומרים שאנו אעפ׳י כי הנ״ל בבתי׳ ג״כ טא בעארה
 לרבים שמויפ׳מלומר ול^סם לעורר כשרוצים אבל ביחיד ק״ש וברכת
 דבר נקרא ־ זה כי ־ • דייקא צריכים׳טישרה המבורך ה׳ שם שיברט

 D > ל ’ מע^ה בסחוס אומרים שאין שבקדושה -
• עשרה צריכים לזה * מטה יTו מעלה דרי כלולים שבהם שמו שיברכו

חי ’̂ ׳
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ת: ־,_דנןומ • - Iו ־■לדכה ,המות:נטז א'ח ^ו

חי׳ ח1ו מיןשםשאקV'מחP.כוכת-נ מרבתסי שס׳י מזניחה  ׳
ת ני מטהרה כסחיח ׳ -י■- ׳ ־' ן בינ ^ ק הוא מ ת! כמי' י סן מז  קי

 לברן :דוצים שאומרים דק שעצמה הבור אומדיס אין מנדיון מו51זמ •
דיר^ האכיל' בעת שמתגל״ מאד שיקר החצין סארת בחי״ שזיע <^ל

 הזימון בברכת השם את לסכר וע״כ ' * וכג״ל השאמת כלליית ע״י ״
■ת שהוא ’  דייג^ שאז; דייקא יחד שאכלו צדיכיןעשרה ■לזה הרצון ^

 בעשרה העולמות.,שנכללק כלמת ע״י יותר כשלימות ־מחגז^הד^מן
̂כ מימש אים השם את כשנמכירין הברכות בכל ט י ליקאזכג״-ל  כי

 כי ״ .הרצון הא־ת בתי׳■ שהוא הזימון בברכת השם את להזכיר כמו
 • משם קיןpננ השמות /וכל השמות מכל למעל׳ סא הרצון כתי׳■ טאמת ■י

 שמו קדושת שיומפך זוכין ’rf(מאד נפלאים במעל׳ לרצגן־חזק כשזוכין רק
 נחי׳׳ תמית מה בח^ שהוא הרצון זה ששס ויותר יותר הגבוה מהבחינה '

 בתכלית מהשסא כי • '1וכ מל״א בתי׳ התגלות בכת♦׳ 0הואש "אי״ה
 בחי׳ץ־צון במוחכ״א תפיסא שוס ט לע עדשאין השלם כזה :'ההעלם

 מטולוז וגן .מלא בחי׳ התגלית בבתי׳ ייתר הגבות בהעולם הוא לבד ■
̂׳יובסרע זה כל ומובן וגידוע א״כז לדרג׳עד ומדרגא לעולם ׳ פ למשגי  ע׳
ת ̂וע״כ ע״ש־י/ מזהבמ/א דטיוהק׳ז׳להמדבדס ־  המזון מרנ
 למק שצריכיך על ביותר ' הרצון מאזל יתדאזדייקא פשרה כש^כליס ״
י מ״ל,ג ק5ר בחי׳ רק שהוא סימק כברפיז להזכיר בסס ז י  שם גם ^
 ואלקוס^עלכימקלס מלמחיבחי׳ התבלוא בתי' ששא אלקיע השס אח '

J l x -̂לווטל׳ ט״י tam מטל' ■

^ י י *נטל הרצק מאיר דייקא ^  יכולין ירכי עשי׳ שאכצו ומאמי ׳ .
 שהוא מלכנחו התגלות בחי׳ שימשיכו עד להמשיך,הארעיחןכ׳יכ

 שלימנת עיקר שזה הרצון לחנך שלמעל׳ ומהעולם אלקים שם בחי׳
 העולמו׳ כלליות עקר וזה הגילוי■ אל מתהעלס להוציא כ׳1שי עד /ר\צון‘
^ וזה ־  שאיע שכקדוש' דבר בחי׳ הוא בעצמו זהו •כי בעשר' כ״א ח
 דרי ולכלול לקשר מאד הקדיש׳ פרסום בחי׳ הוא כי מיוד כסחות נאמר ז
 השמות מכל למעל׳ שהיא הרצון ע״י שימשיט עד יחד מעה ודרי מעל׳ >׳
 שלמעל׳ והעולם השסמהבחי׳ הזכרת למגשיןלחוט כמזההשלס ׳
 לבאר סה הרבה לדבר צריכין כי ׳ מאד מאל ומק ;וכנ^ וכו׳ ממם ד
, היטכטניןזה; . .■״ / .י: > . ■ ' ■ ■׳ • ■ '
ר עגי * א ב ל  התקיפין מנחי׳ נמשך הרצון כי הוא קצ,ת הענין 1 ו

:־ .* שס ימעיממאר מ״סוזת ביל׳ שזהו להשיג שא׳א : - י ,
 להשתדל צריך אדם וכל י ומדריגתו ערכנ לפי מקיסין בש׳ לו יש שכ״א '
 והעיקר י■‘• ־ כ׳ששש נגדשיכניסהמקיסקשאלסניסוט׳ זלסזייגע י

א פנימי מהאקיף לענזת בפנים ■לזטתא?כרםם התצטות ע׳׳י ס
ק ברצון ותורחו תמידלהש״י לכסוף. עצמו לתרגיל שפ־יך היצק״ •  ח
בשיה לחשוב p כלל חיענ׳ מחשכה שוס לחשוב ולבלי מאד ותקיף ׳

ח שיזכה עד ית׳ אליו ימן בכלעתטצין להשתוקק ועטדתה׳ ה  ל
ט׳ העקיפים הפגת בתי׳ שזהו מתחיל׳ מבק הך שלא מה ולהשיג י  ו

״ • יותר העואגות מולל מקשר הוא ביותר לזה שזוכה מה יצל ז נג״ל
 כתי׳ אי״ה בבתי׳ אvר משיג שאיע מה כי ״ ומלא אי״ת בתי׳ יותר וסלל :
״ מהחמית , ' ט׳  בחי׳אי״ההוא כי השמות מכל למעל׳ אצלו הוא ושם ו
 ושם השומת מכל למעל׳ שהוא הכתר ופצימיות שורש בחי׳ עתיק בבחי׳ י
 האר״יז׳לוזסמעלת בכחבי ומוגן כיחע השמות שורשכל הוא דייקא '
ק ׳  דבר ואזימליןלו»' טשר׳שנינתאשריא ט אכל כי עשרה מ
 מטה ודרי מעלה הדח כל יותר יוסר ולהקיף ורר1̂ שהזא ךמש׳5̂ ״

 אי׳ מבתי״ ביותר כאלים טשי׳ ני • ברביס שמו ויקדש יחד גמכ^ו
»׳ א מל לבחי׳מלא אי׳ מכחי' להמשיך ביותר ואזיטלין ״ מ״ל י

א שליו וא!‘ • השגתה«קיפין׳.ז כתי׳ כעצמו שזהו כה׳ש  בעלתת כ׳
לכל להאיר יותר למטה נעקר/כוליזלהאיר בכ;״ליי.עתר4ג (א/־|<בל7-<

חד׳ מטההצמוכיס סדרי הי ^ג כיוחרומ^להאיד ו םטערין םצמ ׳...ל
ט׳ נה׳כ מלא ני עמס  מכל בשרשם כאלים מישראל עשי׳ ט * מ״ל ו

 עדחכלית’ ישאל גדולי של המעל׳ ׳אתכלית כישראל שיש :■׳הכתות־
 ׳ אלקותו להודיע צרלכים שלטלם מאד והירודיצז הפחותים '־השפאיו•^

ל ־׳אשר  הרט עיקר ,שהוא - ע״ה רכיט שמשה מה בחי' ®הו משלה מ
ק יי ככואש ''®צאיחהדעת־שה  להם ואמר הסתלקותו קודם טלם קי

 , וט״ וצו׳ שבטיכם ראשיכם אלקיכס ה! לפני כולכם היום נצגיס *^תם
ה, שהם מימיך שואב עד עדממטבעציך, כאהמדריגות ׳/ורטנה ש  ע

 ומאיר עדסוףכנ׳ל כלבמדייטתמראש כרטבאשהסנלל :מלחעס
*ננ׳ל עמס ה׳ שעדין כולם שידעו ככולם ־  שק החילוק ׳ בח וזט .
 דרי המלאכים של מה השגת לבק משה בתי׳ הצדיק מהישל השגת •
 ׳. • טלס יודעים אין שעדין בחי׳ימ״ה כהס להאיר צריך שצדק * מעל׳ :

ש בר *וי״ ם לנאור׳•-הלא ק . ר\ בהם Tנהא הצדיק שבא קדס ג
ט/ אי״ה לזה זה שואלים משרתיו כ״ש בטח מקום איה תמיד אומרים י ■ ו
 ומודע בהם מאיר שהצדיק זה מה כן הטל־ואם בהתג׳ זה שמובא וכמו ־

מתהיל׳ גס הלא בתי׳מה שזט ית׳ בידעחו יודעים אינס שעדין צלהס
ח ' ט׳ אי״ה ואמרו עדטים ש>יכס כעצמם כו  ננ״ל־אך בתי׳מ״ס שהוא ו

שאטימד המלאך כי דהתיאקהואדע״פהנ׳ל  לעאת שאיטיטל נ
לעומד. כשזונה כתיר׳־ הכעל האדם אבל ׳ ■• לדרגאעטכא -מד׳רנש

ק ’ ס ק שכעש' העולם בזה גנ  שיטל עד לדרגא מדרגא לעלות יטל טי
 שלא המקיפין להשיג ם1מ בכל זוכה כי י ועצומות גדולות להשגת נבח

 וט׳גנ״ל• מלא אי׳־־לבחי׳ מבתי׳ שממשיך בחי׳ מהו מחחי.ל׳ משיג V י
 t שתו פעם בכל כי ויותר כיותר מטה ודח מעל' בדרי להאיר שיכול עד

 ׳■ מעה בדרי פעם בכל מאיר הוא ויותר כינתר מקיסי-סנטהים י'משיג
ש  בתחיל׳להאיר יכול הי׳ שלא מאל זהירגדים הנמליס שאט׳ חתר ׳ינ

 המקיפין השגתו ע׳׳י עתה י״ וכו׳ אתם ט עדין ט גהסזלהודיעס
אתסגסעתהטמגה״כ  מאיר' וכן • יותררעאמאירגסבהסטה'

 י אי׳ה בחי׳ שהוא המית מה שמאירבהסנתי׳ יותר מעלה בהדרי
 .כי הייט • כ^ס יודעים אינם שעדיין להם ומודיע םvלר שמאיר היינו

ל'  א׳א‘ מידיעתו רקשלמעל׳ ידיגצס איזה שץדעיס מטרים הי׳ ב^-
ט' איה שואלים הם ע׳כ להשיג ששש״י ושב רצוא והתיוס כחי׳ שזהו ו

ש מהרקיע למעל׳ להסתכל פעס בכל שמתנשאים -  ושים יאשס על א
שמה להס מודיע הצדק אבל • ית׳וכו׳ המרא מ)ימא5 תיכף ׳ווזוזריס

 מזה ולמעל׳ הבורא ידיעת מסתיימת נמס ונלמתלהס מהם שנעלם -
טא ני • היגיב יודע הוא ההעלמה זאת • להשיג בחי׳אי״השא׳א הוא

ש עוד ומדע מהם שנמל׳ ר.יעב,מה יודע ל שא״א יודע הוא רק דותך יו
 הגמהים מקיפים יש השגתו-עדין מראות ?עוצם שאפי׳ דהיינו א:שיג -

ש ש הידיעה חפלית כי • להשיג שא״א יו ט׳ נדע לא א שמודע נמצא ו
 שהוא מט שגם דהייט י-• כלום יודעים שאינם הדריןגעלה לכל להם ל
בתי׳ בעצמו vש;ר פטם בכל להם מודיע וכן * מדעים אינם ־׳הם יזדע :
ש צדיקים עתידק שאית״ל עוה־״ב :  • השרת ממלאכי לפנים מחיצתן ש

 הייט שם זה מאש כמובא אל. מתפעל אוחס ^אלו .והמלאכים
 ני ; • יודעים שהצדיקים מה יולעיס שאינם .אז ידש שהמלאכים ל

 למיס'אצלם ממקיף לבתר-מלא איה מבתי׳ ממשיך שהצדיק הידשת
' vi וזהו • פעס ונןככל ־־ זה כל להם להודיע צרך והצדיק בהעלם א 
 בחי׳ פעל ’ העלמה כתי׳ אי״ה בחי׳ נג״ה אל* פעל מה בחי׳ בטצצט ־.
ש ובריא' פעולה ׳־ *מלא ב  בחי׳ אל'שטא סעל מה ידש והצדקיס .

והמלאכי׳ לפנים ממקיף למלא אקלישממ״ה מבתי׳ שממסן־בנלפעס
ח י׳ ׳ : ישאלו , כ



ו הרכה נט*י ■הרכות ־א׳ח הרכות דימוטי , '1 
.־■ :וכנ״ל ןה נל להם שיודעו מהצדיקים זאת נכלפעס ישאלו ־ .

. V  ̂ .......... . - V* -
*דל ממצו ששמעתי טניןמה וזהו  להם יששנדמר% .כי .

 ויש הגלגלים מולם. אחר ית׳ ידיעתו שמסתיימת < '
 מסתיימת;דיעתס אח״ב אבל ’ - יותר לטהים עולמות שיש ־שיודעים ־

 • גדע לא אשר הידיעה תכלית בחי׳ הוא להס.שלמפל/מזה ונדמה
 אלו. כל שיודע צדיק יש כי ׳ שומדוט׳ גסה מעל גבוה באבת אמל

aבח.ר שלו יודע האיט אבל ־• אוחס לידע שי/״א להס שנדמ׳ ידיעות 
 כי • וט׳ מאד ונשגב וטרא עמוק זה שלו גדע לא xא הידיע׳ תכלית

 אינם מהם. שלמעל׳ הגלגלים הידיע',אצל מסתיימת המחקרים אצל
 ביוב ונבוכים תועים ,הס הגלגלים עד ואפי׳. כלל לדבר יכולים

 אלקות רוחניות גולו שמא להם נדמה, משם למעל־; אבל ׳ הדברים
̂׳ והוא ׳  תכלית בחי׳ זהו דעתם שלפי • - - אצלם הידיע׳ תכלית בח
^ -הידיע׳ ■  יליעחם כל האמתיים המקובלים הצדיקים כדע-אבל לא א

• ולמעל׳ הרקיעים שיהס הגלגלים מעולם דהייט ולמעל׳ משם -מתחיל
 מתחיל, משם לגמרי המחקרים חכמת שמסתיימת שבמקום אמר כי '
 שגילו הגדולים המקובלים שגס אמר אבל • האמתיית הקבל׳ ידעת ׳
 גם ובו׳ האצללות בשרשי ולמעל׳ האצילות בעולם גס עצימות השגות ־

 ואפי׳ החכמים שכל אעפ׳י וע״כ וכו׳ למעל׳ ממעל׳ לעלות ינולין בם
 אפץ כל לא אכל ־. נדע לא אשר ר\א הידיע׳ שתכלית מודם ־רמחרךים

 זדע איט כמזי׳ והס יודעים שאינם מה יודעי׳כלל אינם רובם שוויןכי
 במקומו׳ עוד וע׳ הנ״ל־ מדנריט כמובןלמשכיל רותר יותר יודע באינו '

 .מאימתמרעיד ותעמיד להתבונן תובל ומהם כאלו משיחות אחיים
 אי״ה בחי׳ פעם בכל מעל׳. הדרי בכל מאיר הצדיק •',.ע״כ ית׳ הבורא י

 זט׳ וט׳ ויותר יותר גבוה מבתי׳ מ״ה בהי> בחס מאיר' גי • מ׳׳ה בתי׳
 כתי׳ מעה בדר• מאיר הוא ביותר מה בחי׳ בהם שמאיר וכלמה כנ״ל
 סגרי בחי׳ שהם מאד מאד הנמוכים ומקץ שמעורר עד ביותר מלא

 מאד כרבים,והעצומים עוונותיהם ע״י מאד מאד שנפלו ממש מידם
כימלאכה״כ ואצלם אתם ה׳ עדין כי אוחס גס ומעורר מקיץ .הוא

 עצמן חדס האו אלxמי הקיבץ של ־המעל׳ כאי׳ תהו ״ כדל וכז׳ •
ודרי'מטה מעל* בדרי להאיר שיכול הנ׳ל לדעת 1שזכר האמת בהצדיק

בחי׳ אלxי רועה נקרא כי ידו על ישראל קיבון שעיקר פעם צכל .
 שמתקבצים מה וניבל וכו׳ טלאים ^וטהסדרוירעהבזרוע'קבץ '

x uולהברולכלול ולהקיץ לעורר שבקדוש׳ דבר לומר יטליס מ:שראל ׳ 
 לפנים יסיןpמvך ולהמשיך יחד ומלא איה לכלול ומעה,וכו׳ מעל׳ דרי כל ,

 הגבוה מ״ה בחי׳ אי׳׳ה לבתי׳ ולזכות מלא לבחי׳ איה מ־בחי׳ להמשיך
■ ׳* כנ״ל: וכו׳ יותר יי.

לזה לזטת להש׳י כרב־ וצעקות תפילות לזה צריכין עדיין ®
הד^ים נל שיאמרו הקדוש בהקיבון נכלל שיהי׳

 שיוכלו עד אמתיים לצדיקים ובהתקשרות נ״כ גדול׳ ננוונ׳ שנקדש׳ •
המחלוקת צעו׳ה,נתרבה כי : *. פעם ככל הדל התיקונים כל להמשיך :

כחרב ועי״ז - • כשתז״ל הקלקול:ם מכל ביותר מזיק ש־־\א בי^אל מאד
 -הקיבון שאין ע״י הוא הי^נוב עיקר כי בנינו־ מתעכב ועי״ז דביהמ״ק •

חפצי׳ והרב׳ זה כל כמובן האמתי השלום בתכלית כשלימות אלxי של
 הדל קרח מחלוקת בחי•. שהוא המחלוקת כל נמשך שמזה עצמן ׳:בכבוד

נו׳ו ם*ה באות לעיל (יע׳ * ביהמ/ק בנין ועיכוב התורבטת כל שמשם ;
 מבעל ואיט עצמו1בכבו חפץ שכ׳א שע״י :קרח מחלוקת: בענין וכו׳ •

מלא כי הנ׳ל הדעת בו להאיר לו א״א.לגלות עי*ז ^אוי וכבודו ענמו
 הש״י בעטדת מתחזק איט ,ועי״ז . שהוא איך אתו הי ועדין •.נה*כ

שס ותירתו : ע'*ז גדולים וחולקים מתצבדיס נפשים ׳2x1 • בא^מא

 - זה ולגל • וננ׳׳ל) ביהמ״ק ובנין ישראל גאולת עיכוב עיקר ועי׳׳ז * ע׳ש
 לילה בכל וכן באב ובתשע־ המצרים בין מאד תאונןvולר לבנות צדכזן
 :איכ^ בחי׳,ג״פ ישראליוזה ופיזור ביהמ״ק החורבן על להתאבל בחצות

 כג״< מה בחי׳ השגתו שכלל הצדק והעלמת ר^תלקית על שמתאבלין
 להש״י טלס ולהשיב בה׳״ב מלא בחי׳ מטה הדרי בכל להאיר יטל שהוא

 ה^מז הצדק טס וxויתק יחד ויתאסט שיתקבט השלום ע*י והעיקר
 לשס ני • ושלמה דוד שבנה וביהמ״ק vxמ בימי שהי׳ המשכן בחי׳ שזהו

 משה מהרב.•בחי/־ הדעת הארת ומקבלים יחד ישראל כל מחקבציס .
 וכדלוע״כ וכו׳ יחד ומלא אי״ה בסי׳ העולמות כלניות עיקר ־.שעי״ו

 <עצ ישראל פיזור וטל הצדיק הסתלקות על איכה ג*ס זה על מנך<נין
 האמת הצדק ישראלעס כל יחד ונבללו נתועדו ששם ביהמ״ק חורבן
 העיר בדד ישבה איכה בחי׳ וזה • וכני׳ל הכלליות עיקר ששם משה בחי׳
 מירושלים ישראל גלות שמתאבליןעל , - בגויסוט׳ רבתי עם רבתי

 עלהיזול הבכי׳ כחי׳ שזהו וכי׳ מעוני גלתה:היל׳ יזהו קיבוצם ממקום
 טל מרמז איכה-יעיב שהוא ב׳ ואיכה וביהמ״ק מירושלים שיצאו אלxי

מן  ה׳ יעיב איב׳ שהוא ב׳ איכ׳ מתאיל שמזה בעצמי וביהמ״ק העיר ח
 שמתאבלץ שטא וט׳ רגליו הדוס זכר ולא וכו׳ ציון בת חומת את באש

ק וחורבן וירושלים ציון חומת חורק על . ^  וכ̂ו רגליו הדוס שנקרא ב
 הצדק הסתלקות על נאמר זהב יועס שהוא;'אינה ג׳. ואיב׳ • .וכנ״ל
fכ יועם הא־נ׳ כל ירמיס אמר שעליו הצדיק יאשיהו בתי׳ שהוא x׳ ״ל 

 וכנ״ל וט׳ הצדיק והעלמת הסתלקות על שמתאונניס דור בכל הוא וכן
 כל ביחות אלפא ה״ג בל .כלולים ששם הגבר אני אמר הנביא וירמי׳

 אמר וע*כ . • ט הה™; כל תולה כי * עצמו על טלם אמר הג׳.איב׳
 אך וקן וכו אותידיןקא ויולך נהג אותי דייקא אני עני ראה אני-הג^ .
 אבל וכי'.׳׳ נצחי אבד וחימר שאמר עד וט׳ היום כל ידו יהפוך ישוב בי :

 לא כי ה׳ חסדי אוחיל ע״כ לבי אל אשיב זאת ואומר מכי עצמו מחזק
̂תי״שמך עזרתי אמרת• ראשי על מיס צפו וכן וכו׳ חמט  מבור ה' קח

 עצמן על ק״ו י ורבבית אלפים ללמוד. אדם גל יטל ומזה וט תחתיות
 ומחשבות עייטחיי ריטי על עצמר על זה כל לומר צריך היא איך ;

^ רק • ח״ו ט׳י שיהיל חליל׳ חלילה אבל כ״כ עליו השוטפים ר\עים ח י

 ‘אעפ״כחסדי פעם ככל שיאמר עליו xשעו מה בכל הגדול בנחו עצמו
 מזסדי׳ מתחדשים לבקרי׳ חדשים כי רחמיו בלו לא בי תמנו לא ני ה־

ט׳\ שם שפרש״י כמו  חדא ומתא חדא כצישתא בי שע׳י בזוה״ק וז״ש ו
 י קשה המחלקת ריבוי ע*י ני . • כנ״ל הייט באמת כשישובו משיח יבא '

 אעני^ אבל ׳ באמת חדא'שישובו ומתא חדא כנישתא בי לקנן מאד
 הדנוה השגת פעם בכל מאיר האמת הצדיק כי • שלו את הש״י,יגמור

 דרי כל ייקץ יעורר סוף כל שסוף עד מאד מאד נפלאים בדרכים הנ״ל
 שישוכז עד אתם ה׳ עדיין כי לכולם ויודיעו מאל זהנמוכים אפי׳ מעה

 שיתקבצו ע״י כי צדק הגואל שיבא עד חדא ומתא כנישתא בי ויתקבצו .
 ־ ובהתקשרות נכוונ׳ שבקדוש׳ הדברים כל ויאמרו וכו׳ חדא כנישתא בי

 להש״י מלס ישינו ואז • וכנ״ל רגל ילזתקן עי׳ז אמתיים לצדיקים
י וט׳. ביעקב פשע ולשבי גואל לציון ובא ןיקויס הג׳ל הדעת הארת  ט׳

 בסיך שמתי xא עליךודברי אשר ה׳רוחי אמר בריתי;אותם זאת ואני
 טולס ועד מ^זה !אמרה׳דעך ומפי.זרע ז־עך ומפי, מפיך ימישו גא -
 שננךאו וחלתיד׳ בבדם הצליק שמאיר הנ׳ל הדעת האית בחי׳ שהוא :

 מדור נהם שיאיר כזה ונורא ונפלא אמסי דעת בהם שמאיר כניס ג*נ
 .?הי כן כימ'מאמן במ^ם שלימה הגאולה תנא לעולםשעיץ לדור י
K• ',.ר{וןאמ;יא»ף , ־' ־



r נד —ו הלכה נט׳י־ .הלכות חלכות:א׳ח‘ דקוטי
̂רכינז הי׳ א9 < נחשילות זהרנה ׳י.6ל יכ״צ משתוקק משד
שעסק האמתי jt6־o הרבי הוא משה כי ■ מאד עלזה ־ • ־. ־: ד :;ג: ־

 הי׳ ע״ג העולמות זהתקשרזת בלליוק שהוא ל הג״ל האית.הדפת1 ■
ילאי״י מתלהב  הוא העולמות וכלליות הדעת עיקר נ* :וביהמ״ק ̂נ

 מי שהם המחלוקת ע״י הי׳ העיכוב עיקר אך ־ ונביהמ״קוכנ׳ל בא״י ־
 גכס1למ' ני ר\ ויתעבר וכ״ש ל^׳י יבא שלא עליו עזר שעי״ז מריבה ’

תוסף אל י הזה בדבר עוד אלי דבר תוסף אל לך בח*׳.רב vרn • וט׳
י הרל שתיקה לחכמה זה-בהי׳-.סיג וכו׳ דבר * •  א״א זה ענין נאמת ט •

 זה־מלוע עני] להשיג מאד לו קשה הי׳ רכיס משה ׳ ואסי ולהשיג להבין ־
 וכמובא כאלה תטלו׳ בריבוי כקשתו פעל ולא לא״י לבא הוא יזכה לא ;
בתפילתו פעל שהוא זה טל מאד משת שהתפלא בזה הרגה במדרשים י■
 ■ באמת חטאו שהם מו: פעמים נמה ח״ו יכלו שלא ישראל נל להציל •

מריבה במי דקה שגיאה איזה רללנ״א חטא שלא בעצמו והוא דהרבה
 • במ^ כשרז״ל 1 וט״ חכם יהולל העושק ני כ״ש ידם טל הי׳ זה וגס j ו

̂״ל לא״י שיכנוס לפעול תפילות כ׳ב לו יועילו לא ממת ; ■ אתה פ״פ וכשר
 שאמרת להתפלל למדתי כפרש׳ישסשאמרממך החלוחיוט/ומובא •

; הקב׳ה לו השיב עיב י•• וט׳ בך הייתי חופנן ונו'וני לי מיח׳ }ועתה
, ■6א דבר תוסף זתו־בבחי׳שתירן׳בחי׳אל באמת י7תוםףד?ר אל לך רב ל
;שא*א' מאד מאד הג־מהים זדןיפי® בחי^ הוא כי r הזה בדבר גמד י
: מ^כנ״ל־זפ׳ב שגב*3הי׳בכחי׳מהבלתי׳עליונה כי,מ:וה להשיגס.* י
 ׳י שהואמי׳ מד׳שתיק׳מ״ל דבר בחי׳אלחוסוי הוא ט«ו שנטש׳ מה •
ע טנק גם כ? . • ר״ע מיתת על לו שהשיב במחשבה עלה בך שתור. ; . ד
; אח וצו לזה מיד שנסמך וזי: ;־ ♦ ע״ש הטל בסחן> כ׳ש ואת ■ בכחי־ ־הי׳̂ 
כבמה וכן' • וט׳ הזה העס לפני יעבור כייהוא ואמציהו וחזקיט יר\שט .
«  מה לזת' 'נסמך בעבורם להסתלק שמוכיח על שמוניחס מקומות '
v וה׳ • זאח כפרשה לקמן כ״ש לא״י יכניסס שיהושע הש׳י שהנט־חו ■ 

 עוכר טא יהושע • ונו׳ עברי לצלתי וישבע דבריכס על בי רחאנף
h דעים חמיס נפלאות זה כי • ר\ב׳ במקומות וכן. ונו׳, חזק אותו לפניך 
 עי׳׳ז ולעילא לעילא משה הסתלקות ע׳יי דייקא ני ;כלל להשיג שא״א ־,
 מה שכל מטאר כנר ני * לארץ ישראל כל את 9להכני ליהושע נח הי' ^

יכול ר\א * יוחד עליונים מקיפים לנחי; יתיר׳ למעל׳ sעולר שהצדיק
 של הפגמים רמי מעוצם ועיג • מכה״כ כהי׳ ביותר מטה בדרי להאיר -

.עי״ז הכל מן גרוע שזה שלהם והמחלוקת התלונות רבוי ובפרש ישראל
כי הנ״ל ̂הדעת התגלות עיקר ששם לא׳י להכגיסס אפשר הי׳ לא -

*הסתלקותו ע׳ן אם ני גדול׳ לעליה לעלות מוכרח הי׳ כי .
נ( ״  שנסתלק ממש הסתלקות ע׳י כ׳א כלל העולם בזה להשיג שא״א כ
הי׳ שעיתדייקא עד מאד מאד העליון מ׳ה כבחי׳ דרעווין ברעוא ^

̂שע לתלמידו להאיר יטל »- . התלמיד השגת שהוא מכה׳ג הארת נהי׳ יל
כשיתגברו שאפי׳ לדורות פעל ובזה • * הצ׳ל כהחורה כ״ש יהושע בהי׳ - -

נחקיי׳ שכבר גמו אדמתו מעל יגלה גלה וישראל הבית ויחרב העוונות ך' <
 אעפ״ג *. כל מעק מאד ונפלא סיזוס האחרון נעו״הוקץ פעמים ב׳ \ ,

 השגת שישיגו האחרון בקץ משיח בעיקבוח גס טרהיס צדקיס ־.יימצאו
 כלל כעולם ייאוש שוס ושאין מכה*כ כי בינראנ ויאירו מאד "עצומות<'

 שיתפשטו כמו ויתגברו יחסשעץ וחיילותיהס והס״א דבר שהבעל ̂:.ואע׳ס
גפרעיזתעל  קעגוריא שיהי׳ בריבוי.המחלוקת־. ונכלליות׳ ב׳א.יח'' י̂י

משיח בל חבלו עיקר שזה נעו״ה עכשיו שנתקיים נמו ^■'גדול׳ניןהת״ח
 ימהר אטפ׳ב קי״ס שכת ברש׳: ומובא * קי״ג ר בכתובות פארז״ל _נמו -
שתתגנר אע׳ס בעולם.ני׳ הקדיש דעחס הארת ע׳י לגאליט *׳,־:זיהיש '

 מן ל^חלק משה בחי׳ אמת הצדיקי מונרחיס שיהי׳ עד כ׳כ כס׳א '
לששון אכלם ויקפך והגאול׳ תהי'תישוע׳ זייקא עיי; אעפ׳ב * העולש ■>-־

 הצרות מכל והמרה הצריוהלמל״ היא הצדיקים והעלמת המחלקות ני
 נס אבל • וט׳ ביהמ׳ק נחירבן כסלים צדיקים של סילוקן קשה נשרז״ל

 ולעילא לעילא המחלקותס ע״י דייקא כי ׳ • ולנחמה לטוב׳ יתהפך זה
 'אירז־’ דייקא שמשם עד ב״ב ונשגבים גמהיס מקיפים לבתי׳ ט̂< וט׳

 - . עד ,לדור מדור וק יהושע בחי׳ שהם לתלמידיהם כחי׳מכה׳כ ביותר
 ׳ כי ‘הכל שידעו הנ׳ל דעת בעולם להאיר שהתחילו מה רגמח שיפעלו
 , מריבוי ני • כנ״ל הגאול׳ חבא שעי״ז באמת להש׳י דבוכז מכה״ב

 לעלות שא״א כ׳כ גדולות לעליות לעלות הוכרחו והעוונות ה©:מיס
 משיחותיו זה כל כמובן ׳ העולם בזה בגוף מלובשים נשהס לשם

 יי ז״לTכ הדוד עק על שמכפרת הצדיקים מיתת בחי׳ וזט ׳ הקדושים
 לכט• נא סלח בחי׳ ממשיכים הס מיתתם ע׳י דייר^ גי • כנ׳ל היים
 שעיקר התרות כל בחי׳חטאי שזהו הבית חורבן שגרמו המרגלים חטא

 הבית לחנוצח ביזה׳כשטי׳זזוכין נא סלח בקשת שפועלי] החיקוןע׳י
 כ״א זה לכל לזכות א׳א העוונות מריבוי אבל • ב׳ב ביהמ׳ק בנין שהוא

 שיכולים עי נ׳כ טולים דייקא אז כי • ־ שמכפרת הצדיקים מיתת ט׳י
 ישראל את ולהחזיר ונו׳ מכה״כ ני בחי׳.יסשע בתלמידיהם rלהא

 הקודמיסוכו׳ מעוונותולכפרטוונוחיהס זלהוציאס עי״ז בתשובה
• ̂ !זתרמבחייהסהיימבנ׳ל במיתתם ובנ׳לכי־גדוליסזצדקיס --

3 ו 3 ה  ״ הנחמה עינך• ט * אלקיכס יאמר עמי נחמו נחמו בחי׳ ה
־ י'"  נ״א סי׳ עתיקא התודה בסיף הנ׳ל(וכ״ש הדעת ׳

מזהיר הוא למי הפסוק מפורש <אימ ׳ עמי למ;חמו1מ זה>וזט ̂ ̂ ̂ ̂ _ ____________ ע׳פזה>
ממנו אחTהfמDלומר ינילין אך נחמו נחמו שי מ ^ האת  ז
 עצמיכס צחמז נחמו עמי ישראל בלי אתם עמי׳כאומר נחמו נחמו שזהו

 מ־בי של הקדוש הדעת כלימוד שיעסקו שמזהירים רמז הה אחזה זה
 ' שמיס בדאת חניח עם ידבר שדא שהזהיר הנ״ל משה כחי׳ האמתי

̂ננים מס בכל  נך ואחו עי״ז חלמידו שנעש׳ נתבדו הקדוש הדעת לר
 מן דין ומקבלין צבחי׳ לחביח תלמיד בחי' ויהי׳ ט דעתו חבדו ינרס ׳

 וזהו * נטל עמי נחמו נחמו וזהו * בנ׳ל הנחמ׳ עיקר וזה שס נ׳ש לין
 מלא נחי׳ זה ׳ ׳ צבאה מלאה בי אליה וקראו ושליסT לב טל דבח
 ׳ את ומלאז בחי׳ הקודש עיר יחשליס של צבאה מילוי עיקר שזהו בה׳נ
 האמתי הדעת מקבלים שאינם זמן כל ני י הטל בתו׳ המובא הארץ

 ירושלים שעיקר׳ הארץ את למלאות וצדיכיס אדם בני בכלל אינם כנ׳ל ״
 מלאה כי יחשלי׳ את מבשי ע׳נ1 * שס נ׳ש דיעה בל שהם אדם בבל

 מלא ני שמדעיס יעה. בני שהם ה׳ מלנא נתמלאה ככר ני צבאה ■
 נ׳ש וט׳ חכמה רוח מלא סן בן ויהושע בחי׳ המילוי עיקר שהם כה׳נ

 הדעת בהם irfo הצדיקים ני • ליקא נרצה עונה נרצה ני וזהו • בס ד
 כל ונתהסכו הטל לבחי׳דרק שעלו עד יחד העולמות שנכללו עד. נ״כ ^
־ ה׳ מיד לקחה ני וזט • ומ׳יל עונה נרצה כי כחי׳ רצון לכהי׳ העמסת ;
 המד העונש שזה הצדיקים הסתלקות בחי׳ זה חטאותיה כנל כפלים •
 נעצמד ובזה ניהמ׳ק כחורבן בסלייס מלוק קשה בהי* כסלים נרןא -
•אוחס מגחס . שנסתלק חעאותיה בכל נפלים לקחו כבד הלא כי ,
 הנהמין עיקר וזה * מיל כסלים בחי׳ שטא עבורם אמתייס הצדיקים •

 ימשח דרי הארת בחי׳ ־, דייקא משם מאיריס לייקא עי״ז כי ? התקור.1 ן
 מנה׳נולהשיצם כי ־ לכל להודיע יהושע בחי׳ התלמידים הארת שמא :

 ישרו ה׳ דרך פס נמדס* קורא קול נעצמו וזהו • ״ וננ״ל עי״ז ־.;'להש׳י
 שאין דהייצז * כסלו הארץ כל מלא בחי׳ זה • לאלקינו מסילה בערבה !
 אשי׳ לי«ש׳י להאקרכ יכזלי׳ הכל כי תקזה יש ילנילס כעולם יןאוש שוס ;
ט׳1 ה׳ דרך פנו נמדנד קירא קל ני שמס למדבר בעונותיו שנתעה מי ,/

I ישפלז וגבעה הר וכל ינפח גיא כל זזהו ; t למשז עליונים גחי׳ ז
וחחתוגי? ׳
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זוכץ

- . , - ״ מ׳ הדעת בתי׳ עיס• שזה למעה עליונים בחי׳ זה א5יש .וגבע׳ , , . . ̂ ״ ״ . ,
מ ׳ שם  I ליקא באב f בט לקמר׳ ניתנו דייקא זה שבשביל ה׳ נפלאות הער\בי׳ הדרבי׳ שבל והרכסיסלבקעה למישור העקוב והי׳ \ז

 שעי״ן הבית לחנוכת זוכין שעי״ז המרגליס חטא תיקןן מתתיל שכתעת מי בהם שנתעה מאד מאד והנטבים והמיוכסוס והעקימיס
; היטב והבן בנ׳ל וכו׳ ה־ען להארת י :^ ̂ אמתי̂׳ לעת לטלס יגלה בי ונו׳ ישרים לדרכים ו־תהסכז יתסשעו טלס  בקל ג• וכו׳ האלה יס1אמש« את עקבתשמעון ■והי׳ ןןהן פד

פ״שממ הרב׳ משהרגיט אותם מוכיח הקודמים מ־שיות ^
̂׳ל הקדוש הדעת בהם ומאיר התורה את  נאתקת חביבת גודל שידעו ר

 מזת ית׳ אותר ויכירו ידעו דיקא שרולהשהס ישראל את הקב׳ה
ובעדט עוונותיהם מריבו* מצדם שהעיטב רק לייקא הגשמי העולם

כבודו שיתגל׳ ה׳ כבול ונגלה ^וזמ ית׳ טלפלשובאליו שייבלו .נזת י
 בשר כל וראו תהו הכי׳ל ר<לעת הארת עיקר שזה מכה״ב ט יגלה בי ית׳ -

.הכ^יס הנסטת שהם דייקא יחדיו נשר כל ״ דבר ה' ס* כי ,יחדיו
טלם אמת לצדקן שיתקשרו הנ״ל הקדוש קיבוץ נבחי• יחדיו שיתקבצו •

. . . לנחמם סעם בבל אליהם שמדברים שהדבורי׳ ?בר ה׳ פי בי יחדיו .יראו
 מתחילת כמבואר ואהרן משה על ומחלוקותיהס תלוטחיהם מרימי ־ שזהו מנה״כוס׳כג׳ל כי עמם ה׳ עדיין כי ולהקיצס ולעוררם *לחזקם

 חעא טל הי׳ דברים בסדר תוכחתו ורוב האת הפרשה על הדברי׳ אלה מפי: יצאו הקלושים הדבורים א̂< כל ״ הנ׳ל וכר חפמית ידבר פ* .בחי׳
: גימו, שעי״ז ה׳ לפני וחבט הזשוט ב׳ש לדורות בכי׳ שגימו המרגלים ומודע הוא חסך ־pm מאד רחמיו רבים ט • זה כל דבר ה׳ סי כ* ה׳
 שכן ג׳ש הק׳ הדעת הי^ שהם השוסת כל כלל ביהמ׳ק־שי^א חותן ■ הקדושי׳שנסתלקו הצדקיס של והחליפות ההשארה ע׳י ה״ק דיבוריו ^ו
 י את והחיה מחבבה הש״י מ לא שאעפ׳ב 'וטוע/עמהם הידל בהתו׳ עד אותטלשלס יעזוב ולא ודור דור בכל עמנו הש׳י עדיין עדיי? ..ט

«כנ* שהם ושג סיחון ארץ ל^יהם שריש וכבר לא׳י להכניסם בניהם ׳ ־ ־׳ • ׳ ;וכר בארץ תהלה ירושלים את ישב1 יבוק ־ - - =.,.׳.i ׳
א׳ שקיעו־מ המלאכים ־שהם ועזא״לכשרז״ל עז׳א שהם •הנפילים ימים הי׳ שלא ואמת ויוה׳ג באב ע׳ו יום ירל• שהושוו ךן5ר ע
 ׳ ונכשלו'גזת הש׳י ור^ילס תוכרע כי אנוש מה ואמרו האדם ־בריאת באבמתתיל בע׳ו ט ״ ויוה׳כ באב כע״ו לישראל שביס .• . .-

 ויסיועת קיערוגיס מר^ ועדייןששך ן״לxכ ניאות תאוות ע׳י העולם : ת׳ב בליל לדורות בכיה שגרמו המרגלים חטא של והתיקון •המנתק׳
 שסרן ענשךחבםהרהוריסכיבלעסהרשעהי׳ מהם כי אדם בני ־על גכללילת׳ב מתים שהי׳ מתימדבר כלו באב fבט כי -כשאררלזכנ׳ל• ;

 הדעת חלשות כמשך מהם וגס כמובא ביותר בזימה שתי׳שעוף עמהס נא סלח מבקשין שאז יוה׳כ בחי׳ בעצמו וזהו־ כשחרל מנרגליס מחטא
 ״ וגס כ׳ש א״י על דבה להוציא Pvבמחשבותיר שהכניסו עד המרגלים רשל העווטת כל תלויים שט בת׳ב ביהמ׳ק הנרבן שגרס המרגלים חעא על

 : אבלמשת י נרל וכו׳ ביהמ׳ק חורבן כמשך שעי׳ז שם ראינו :בני.ענקים חעא תיקון בתי׳ שניהם כי * אחת בתי׳ שע׳וגאבזיוה׳נהס ,נמצא
׳ גבמי על עמדו דייקא הס כי ועוג סיתין את יעקר הרג כמו בגודל רביע שם שסיים וזהו ״ וננ׳ל ביהמ׳ק חורק שגרמו מנלכר ודור המרגלים

ק ןה לט שמתת וביום תורה ננתן זה חתונתו ביום במשנ׳ '  שליוגיס בחי׳ הייל הדעת נתגלה כיבא׳י :מא״י ההיפך הס ני א׳י ר ביהלרק ב
 יכו׳׳ ^כמייתר«ןהינלאכיס שהאדסיע י לונעל׳ למעהותחתוניס ■ יכוליץלנךזר אין שאמהשעייז ביהע״ק החורבן צרת עיקר כי ^וכו׳• .

 האדס על שקשיגו מהמלאכים נננשכין הס ועוג סיחק נהם ״ -כנ׳ל ר פירוד שגורמן ר׳ל השומת גל פגם ש;הו ככ׳ל יחד ילביללס ת סעולמו -
׳ הדעת שמאיר היל הרבי בחי׳ משתשמא וע״כ וס׳•: אנוס מה ואמת ״ הס' חתוממובקביהמ׳ק וביום בחי׳ שמא מזורה ח״ווכנ״ל׳־ונרכ

בנ״ל• מזה ההיסך שהם ושג סיחון קליפת ועקר הכניע ע׳־כ הג״ל .בחחלזון עליון : העולשת כל מתקשל׳ין התורה ע״י כי .־״ לזה־ התיקון ־
^ כעת שיתי יהישט יאת ׳ שמסיים על דברים פ׳ בכל מספר זה ;־ומצו׳ מצי׳ כל ע״י מכין שאנו התורה כלל עייך זה ט י בטליון וחחשן ־ - ם ה

x כל את הראות עיניך לאמור :־ שזו שטנת ולהמשיך למעלת לקשר השלם בזה בגשמינת ששין שאנו היעל המלכי׳ לשני אלקיכם ה׳ עשה 6
ה׳ אשראתהעוברשמתלאתידאוסצי הממלכות לכל י ה יעשה כן :בחי׳ וזהו ומעה׳ מעה כל ע׳׳י הנעשים היחודים בתי׳ שהו למעה "

̂׳ :לגס הנלחם הוא אלקיכם י שם גי ״: תורה תצא מציון ני התורה מקום שקר ששם ביהמ׳ק בנין ,  ;המלחמה עיקר על ממת וזה .
שלס כזיז היצר מלחמת שטא אדם כל מלחמת שקר שהיא והכביד׳ ־. באב בט׳ו במשך זה תיקון וכל וכנ״ל״ השלשת כלליות עיקר בביהמ׳ק  ה

ת כמו מכתיב ט אתם ה׳ יידאולאיתפתדכללכי שלא שהעיקר אז וע״נ שגרשהשרבן חטאהמרגלים להתתקן מתחיל שבו ויוה׳כ מ ^ '
סי״כיוא^ וכ״ש(כלק״ת תירא אל וט׳ ואצלך עמך אדוש״רז׳ל.סש׳י אז c וכטל; התיקון שהוא המקדש הבית חטנת בחי׳ מתחיל 'י■ - ' 0

ן , ח ז ̂גי ניסט באב שבט״ו משאה׳ל ג׳כ ן ׳ וזה * יתפתל שלא והעיקר צר נשר על השלם בזה לעבוד צריך שהאדם זה שעל לקבורה ביתר הר
ביותר• הזהיר ואזהר׳זאת * לנס רגלחס הוא ה׳אלקיכס כי תיראום לא ־ דייקא באג בע׳ו הי׳ וזת בבהמ׳ז והמטיב הטוב כרכת תיקנו .

ש^תיההעטיתיוס׳״ יהושע את לאננ^והעולמות f שעי ביהמ״ק חורבן שגרמו מדבר מתי פסקו סכו . גייששער\יאבחי׳החלמיד כ״
p*1 טסרזט׳.שטא שוכני ורננו הקיע בחי׳ כה״כ מלא בתי׳ שהשגחו סיבב זע״כ ׳ וכנ׳ל האכיל׳ בשעת הרציו הארת להמשיך יכולין ואין

_____ . - —. .. -----------------------------הרצון הארת המשכת בחי׳ שהוא
ת כי  לא בת שזהי וכנ״ל מכה^. כי אתם ה׳ כי יתייראו ולא עדיץ אתם ■ חנוכת בחי׳ ע׳י שנמשך הטולשת. כלליות ע׳י נמשך הרצון ^־

ט׳ חיראו ■ חיקון שסא יוה״ב בחי׳ שהוא באב בט׳ו להתמשך שמתמיל הבית - כיהצדיעכחי׳ * ו
U .-״!!V * I ועוג סיחון קליטת ונשתלשלו נמשכו שמהם • שכו באב בט״ו וע״כ • ביהמ׳ק חורק שגרמו מדבר ומתי המרגלים

. ״ המקדש.שעי״ז הבית חטכת בחי׳ התטצעת מתחיל ומכי מתי פסקו
fי’’״ על שתיקני והמשג הטוב ברכת בחי׳ שזש נג״ל הרצון הארת נמשך tג^ל^נידmל5 א^ א?ת n S
̂ משה אזהרת בחי׳ שזהו • כנ׳ל דייקא. לקכורהביוסט׳ובאב ניסט ע׳כ1לקבור;״ שניתנו טתר הרוגי

לנ ׳ ’ ' הנ > סT;נ א ^.1D׳ : י נדל



נה הלכה'ו נט׳י הלמח א׳ח חדכות־ לימוטי • .
 הס/א מתגברת שאז ״ משיחא עוקבות בחי׳ שמא תfדמvר -בכלליות הרג שכבד מאחר כי • זכו׳ הממלמת לכל ד\ יעשה p כנ״ל המלאכים

 ■ שמא הנ״ל הדעת בחי׳ האלה המשפטים את תשמעון אם ואז ״ מאד המלאכים קיעחג לבטל כח א יש כי יי חאיי בזה האלה המלכים שני
 ט״1 תיראום לא בחי׳ וכו׳ עמכם ה׳ שעדיין לידע וכו׳ משפע בחי׳ בוודאי מהס*ע״כ שנמשכו ועוג סיהון האלה המלכים שני שהרג מאחר
 ^יינשבע החמד ואת הכרית אלקיןלךאת ושמרה׳ .כנ״לאז שמה עוכר אתה אשר הממלכות לכל ה׳ כן.יעשה כי וחזק בעוח תהי׳

 לאלקים להם ולהיות א״י את לזרעם לתת להם שהבעיח .לאמתיך בחי׳ שהוא משה הדעת זה התגלות עיקר ששם א״י תירשו וטודאי
 כלליות עיקר ששם בא״י' הארתו שעיקר הדל הדעת כחי׳ שזר* תיראום לא בוודאי ע*כ ככ׳׳ל .וט׳ למעל׳ זתחחונים למטה עליונים

בעק־ פרי וברך והרכך וברכך ועי״ז • כדל וט׳ העולמות והתקשרות - ״, . .־ , r.ט׳ ^ , -־ - י ^
א צ מ  בשסע והפרנסה העשירות ברכת לך שישפיע וט׳ דגנך אדמתך 'ומיי להודיעם כק׳ הדעת בהם לי:איר עוסק דברים ם׳ ,שבכל , נ

, כדל העולמות כלליות ע״י נמשך והפרנס׳ העשירות עירך כי * גדול ■ מה שעשו אע״ס לעולם ישראל על הש״י של רחמנות גולל . ,
הרצון האית בחי׳ שהיא ברכה בבחי׳ והמיגסה העשירות נמשך שאז לא להם ואומר .בזה ומתזקס . וכו׳ עמהם ה׳ עדיין אעם׳כ סעט

בחי׳ סנה שונני ורצון וכו׳ אדע ה' מטרכת בחי׳ הסיכה עיקר שהוא עליונים בענן הרבה בזה מדבר ואתחנן בם׳ וכן * כדל זט׳ חיראום
- רצק: סי לכל ומשביע ידיך את טתח ■ . גדולת שעיקר עיקרהדעתהנ׳ללידע שהוא למעל׳ ותחתונים למטה
 ועשית׳ ושמרתם חשמעק עקכ והי׳ רבים בלשון התחיל שז אין המלאכים כי . * דייקא העולם הזק,שבזה האדם נתגל^ע״י הש׳׳י

כ׳׳ש יחיל בלשון מדבר ואח״כבההגטח׳ וט׳ אותם ׳ וזה *• העולם שבזה הצדקיס כמו כח להם ואין הנף: יודעים,את
 המשכת כי * וט' בטנך פרי וברך וברכך ואהבך וט׳ ה׳אלקיךלך ושמד את עבדך את .להראות החילות אתה וכו׳ הר\א בעת ה׳ אל ואתחנן

 כלליות שעיקר לטיל ונמכואר י רבים ע״י הוא עיקרו מ״ל הדעת * ועבורותיך כמעשיך יעש׳ אטי ובארץ בשמים אל. מי אשר וכו׳ גדלך
 עשר׳ ולפחות יחד אלxמי רבי׳ ומחאספי׳ כשמחקשרי׳ 6ט העילמות - בחי׳ שהם אל מי אשר וזט אלים נקראים כי * אל בחי׳ המלאן כי •

ברכת כשנמשכת אח'כ אבל וכדל וכו׳ שבקדושה דבר אומרי׳ שאז שיוכל מלאך שום שאין ועבורותיך יעשה.כמעשיך אשר המלאכים
לויתן בכחי׳ ־לו הראף כפי בייחוד וא' לכ״א נמשך והעשירות הפרנסה התחתוני׳ אדם בבכי אבל ןרטייע ודייקא וכגבורותיך כמעשיך לעשות

שתסו ־הצדיקים
׳11K ^ «־« ־״■־ 1־— — י ____ A »1 עמי לציון ולאמר ׳5 טל > ״ > ' < .V• ־

 והכל הטוב רעם הוא שכך ומאמין כחל̂ר שמח והוא טוב ברצון מהש״י שארז״ל וכמו הרבה כמקומות וכן כן אתם אם במלזלי וארעא ״מיא
 המופלג הרען הארת לקבל יזכה הזאת הפרנסה ע״י דיקא ני לעובתו וגו׳ כמוך יש בישראל אבל כמוך מאין ונו׳ 6הגוי חכמי בכל ני ע׳פ
 עשירות נקרא זה ורק • לייאז צפית אשר טובך רב מה נחי׳ שהא ני לא״י לבא שהוא ונו הארץ את ואראה נא אעברה מבקש אני וטיע

 לו ואין וזהב כסס וכלי רבים ונכסים עושר לו שיש זה מודאי כי ופרנס׳ נביהמ׳׳ק ישראל גחלת עיקר חאין ושם העולמות כלליות עיקר שס ־
 הרבה וחליו ומכאוטת נעם ימיו כל אדרבה בעשרו־ רוח נחת שוס פעל לא ואעפ׳כ • זה על מאד הרבה בתפילות ו:רב׳ • כנ״ל ום׳

 מאד ומקנא ויותר יותר ר^ב׳ להון נבהל שהא תאוותיו מרטי וקלף סיג בחי׳ שהא וכו׳ דבר תוסף אל לך רב הש״י לו שאמר עד בקשתו
 שאר מלבד זה כל ד5נמ וט׳ הרב׳ ממט המופלצי׳ הנדולי׳ בהגביריס מלאך שוס שאין שהשיג מה כל שאחר לו שגילה הנ״ל שתיקה לחכמה

 שא׳א שעה בכל וכמעע יוס בכל לו שיש וט׳ ומכאובי׳ כעסיס מיד להשיגם שא״א כ״כ יסvגבור מקיפים יש ע־יין אעפ׳׳כ להשיג יטל תרף
 לו אשריהן איש ונ״שקר%לח כלל עשירות זה אין ־-בוודאי • לטרעס יאירבתלמימ דייקא זה ובנח זה בשביל לל^תלק ומוכרח בחיותו
 ונו׳ וחלי הבל זה גס וט׳ לאטל ישליעט ולא וט׳ ונכסיס עושר אלקיס יכניסס לייקא הא תלמידו שיהשע כה״כיעד מלא השגת בחי׳ יהסע

 העשדו׳ עירן כמלאי וע׳נ * ליעחו לבעליו שמור עושי נאמר עליו ני בחי׳ הוא זה שכל וכדל לא״י ליכנוס לו א׳א בעצמו והוא בכחו לא׳י
 תעשיר היא ה׳ ברכת בחי' נפרגסחו ה׳ ברנח כששורה הא והפרנסה רבי׳ וימדים גמלות נפלאות עושה שהש׳י הנ׳ל הדעת נפלאות מראות

 בביטחון חזק ושיהי׳ כחלקו שמח להיות שזוכה מי שהא עצב יוסיף ולא כי מעה דרי לכל להדיט גנוחתיו האדם לבני להודיע בשביל -וטצומיס ,
 הש׳י לו ישפיע כוודאי ובניו ניתו ומ-נסת לפרנסתו לו שמוכרח שמה הי׳ שהכל וט׳ תורה מסן סדר כל טמהם חוזר וכן •. כנ״ל וכו׳ מבה״כ
מקבלת r,שעיהנ״ל הדעת ע״י זוכין זה שכל א כראוי המט בטחו צי לדעת הראח אתה שס וכ״ש בעולם הקדוש הדעת זה ליזאיר בשביל

מ זה - א  הפרנשה ברכת של האלה ההבטחות כל אמר וע״כ * וכנ״ל לו כראוי מה וט׳ בפני׳ פנים ה׳ טס לדבר לזכות שיכול העולם שבזה ה
 ני ונו׳ ונרנןור\נך יחיד כלשון הדל הדעת ע״י שזוגין והעשירות למט׳ותחתיני׳למעל׳וכו׳כדל• עליונים בחי׳ שזט זוכ׳לכך מלאך שאין '
 חלקו זה כי ויאמין וברצון כאהבה פרנסתו חלק שנ׳׳א,יקבל העירן הדעח כי • האלה המשפטים את תשמעון עקב והי׳ אח׳כ אמר וע^ <
:;ה וט׳ הרצון הארת לנתי׳ יזנה עי״ז שרק הנ״ל הדעת ע׳י שנמשך ולהאיר וכו׳ המית מה בתי׳ אי״ה בחי׳ מעלה בדרי להאיר הזה הקדוש ־

 טמנם ה׳ כי עפר שוכני ורננו הקיצו בחי׳ כה*כ מלא כהי׳ מטה בדרי
 זה שופט אלקיס כי י כהי׳ ,וכו׳ מ' יאות שס נ״ש משפט בחי' ח יט׳

 המשפטים את תשמעון טקב והי׳ וזט • שס כ״ש וכו׳ יהם וזה ישפיל
 התחחוג׳ לדיוטא ונפל שירד ורגלין בבחי/עקב כשהאדם היינו • האלה
הן כעצמו הפרטי האדם בפרטיונןלטדן ק וזט י * ורגלין עקכ שהיא

 הטוכ הרצון הוא שעיקרו הטוב-לטוה״ג לחלקו יזשה שטי״; העיקר
 ע״י מקבלין זה שכל ליראיך צפנת אשר טובך רג מה בחי׳ כ״א שיונה

 נהירודם ואשי׳ יכיאל ננל שמאיר משה כחי׳ להצדיק עצמן שמרןגי|
 א;רי • הנ״ל לכל שמזנס ע״ל תמיד ומחזקם וט׳ מכה״נ כי מאד מאד

• שיאסןגוכאמת;
* ט ויש ■ ׳ כ
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D ונו׳ אי!קיך ה׳ ושמר אח5 פ׳3מדרש3 n ' t o פ׳
יודטאמונתו את ודם גשר של מאמונתו ט׳1 הנ^ון ;באל ׳ . -
 כ׳ אצלו ששכחו ‘די דיסנהס של המפשק שס: •שמניא ?מו הקב״ה ל£5

ל אנחן זרע• ׳p( שעורים של מאין  זכי׳ גורן אותן שעשה עד שנה ג
 ■ לבא לעתיד קמשימייקז אוקהאכות שנרכו ומייסשסשהנרכית

 את׳מחןלגושכר- ישראלואימתי לו אמרו לזהון״ל קוזס שס איתא .וכן
 משירותיה' עושים שאתם מצוות הקדה לבס אמר עושין שאנו מגותvד

 והיה * ונו׳ מנין לנס טחן אני בעקג אכרו אגל עכפיי איגליס אתם
ל תשמעון .עקב ד ל ׳ פ  בהדי להאמין שצרינין הנ״ל ענין הוא זה ו

רב עיקר קי וכו'כדל לו המגיע חלקו זהו בוודאי בי גהלקו ־:ולשמוח
 עד המ־נסהמשס שיקבל ע״י הנ״ל הדעת ע׳י שיזכה לעוה״ב צפון ביוב

 הברכת עיקי שז̂י האכילה געת בעודו גס וכו׳ הרצק להארת שיזכה
דל  כי וכו' וןpצvר רב'עוב שר<א. - השכר לעיקר לעתיד יזכה שעי׳׳ז נ

ני הכי טלמא בהאי נש בר דאחדבק כסוס ־  לך אלקיך ד ושמר וזהי ׳ ו
 הדל בבחי/ברכ׳ פרנסה להם שישפיע להם שמודע ור^בן וברכך יכ«׳‘

 הצפון עוב רב שהוא השכר עיקר כי ̂ כדל בחלרך שמח להיות ;שהוא
ןע׳כ * ׳ הדל במדרש וכמבואר לך אלקץ־ מ' ושמר שזהו לע״ל משימר י
 שכל עו? ורצון באהבה הפרנס׳ ולקבל בתלקן שמח צךיךלהיות אחה •
י זובין ז,ה ■ עקב והי׳ נחי׳ י שזהו משסגי י בחי׳ , שהוא מ״ל הדעת ד

rז'". וכדל ונו׳ האלה המשפטים את חשמעון , ' '
ו , ה ז  בדבריג שארדל׳ומובא נחי׳מה הוא אותה ועשיסס ושמרחס ו

 לדת עשאו וכאלו עשאו כאלו• חורא תניח בן המלמד כל ;׳ל _ ^
 הדעת בחי■׳ הייע אותם ועשיתם מפסוק ודרשו * לטלמו טשאו ונאט '

 וכ״א מישראל רבים. אותו כשמקבלים שלימו-תי שעיקר ר^׳ל בקחש
 בתי' כדלשזא^ וכו׳ ה;ה הדעת בו ולהאיר בי׳ש סבירו עס לדבר עוסק ,

v גדל וכו׳ ^^יחהאגתם -■<
V'■r ■■ ־-־ *“5; "־

ך ח ■לאותי לערל די נ

1!5יןפציה לכל דרושים ה' מעשי גדולים כמה וראה טא : י
ן■1הקיב של ־הטראא המעלה; י בודל; •־• בארע הנה כי ׳ ־- .• .־ ■ ־ ׳
 בפמתימעשרה שבקדושת דבר איןאומיים ̂כז וכו׳ ♦שואל של הקדוש •.
שאיןאומף/ זת ענין יז״ל למדו זה שבשביל נפלאות מראה וע׳כ ׳ וכי' ־
שנאמר כשייל המרגליסדייקא מעדת מעשרה בפחות שבקדיש׳ דבי ־
 די-י^־ג^ה מזה י^ודו גכלצ יהושע יצאו הזאת הרעה לעדה מתי עד -
אומרים שאו| מכאן ניד■ ■ ונו' ישראל בני בחגך ונקדאתי למקרא שוה ־
 הצחת ■ גל שעיקר מבואך ככר 'כי ״■ מעשרת ?פסוח שבקדושה דבר •

 עיקר. ששם א״י ועל משה. 5ע< שחלקו המרגלים והחורבמתדל;רמו•
̂יז־ה̂י .^ ונדל וכו׳ דור בכל משה שממשיך הדל הדעת ̂ןל ,״ע׳י ןר

̂יאן «הנ׳ל. הרעה. לעדה שנתקכצו שלהם הרע הקיבוץ ,  דבמ-חרן- שהוצ
̂* הקלקולים כל גימו והם ־ ־ . וכלב יהושע %י מ4  פשרוהש״י ;̂ז

משם. ''שילמט הצדיקים ישראל בני הייה.את הרכים חסדיו בנפלאות
 ,,׳ כדל מעשרת בפחות אומרים שאין שבקדושה דבר לעכין ג״ש דייקא ־.
 הצדיק על החולקי׳ שאין שלם לדורות ישראל בני אכל ולהורות להודיע ־

 ידיהם תעשינה ולא עצתם הפיר ה׳ כי * כלום פועלים משי; בחי׳
 לפחות שהם ישראל בני עדת שיתקבצו למדים מהם דייקא כי .״שיה1ח

 הדל הק' הדעת מפרסמים שעי״ז שבקדושה זנדברים ויעסקו עשרה ;
 עדהרעההנ״ל משורשם עוקרים ובזה • צג״ל וכו׳ מכה״כ גחי׳

 דור ככל הוא וכן • ־ כדל וכו׳ וא״י משה על לאלוק ה׳ על מועדים
היגיב: והבן תעמוד• לשנס ה׳ ועצת ודור י

, הלכה הדטת,נט;י ' י ■ ו
. י 'י ■׳־׳' ־ ̂ • ''.-זי י M #- ■ ־■

ח/דפלחו ^(התחלתו ̂ אוסאן) ״ק5 • חר״ג אלול כ״ו n ׳

y!" I הפיתת ברכת ■הדכות
ח ׳לסירות קבע אין כי * הפירות W מזמרן אין בחי׳. ■ \ץ^ן פ ; P ,

 כבד ני • ומזין משביע הוא שרק צנינין מה׳ העשוי ,ללחם • י ; .׳ . ;
 בתי׳ הוא הזימון ברכת שעיקר ע׳ה) (באות בהמ׳ז בת׳ מבואר

 ותלמיד בן כלליות ע״י לייקא האכילה בעת שמתגלה הרצון התגלות
 ■הצדינן של הקדוש הדעת ע׳׳י אחד כל שזוכה ר\עולמות כלליות שהוא

 מאד מ־חוקיס שהם ישראל נדתי את לקבץ שעוסק האמתי הרועה
 שהוא. הזימון ברכת עיקר ק על וס'אשר הקדושה אל להשיבם מהש״י

 ׳ שלשה לפחית מישראל קיבוץ איזה כשיש הוא ב^תר הרצון התגלות
 וכו׳ בשם מזמנין שאז א׳ שולק על עשרה בשמתקבצין נהעיקר

 מזמנין אין אכל ״ לב.ל הלחם על כ׳א הזימון ברקת אין וע״ג • סיעב
 כל שטעם כבר ילנעומבואר זה גי ׳ לפ.יתת קבע אין כי ׳ הפייות על

 • שמשם והחגמה מה.דעת רק נמשך האלם את להחיות וכחם .המאכלים
 ’הש׳ץ■ שהמשיך הדעת גיצוצי חלקי וכפי ׳ ׳ תחי׳ החכמה. ג״ם החיות גל

 ׳ שעי״ן : ,ך 'האדם את ולקיים להחיות נח בו יש כן ומאכל מאכל בכל
 י העולמית כלליות' גחי׳ שזהו מזינת עיקי שזה בגופו נפשו מתקשחת

 אח.הא,לפ,״■ ומזין משביע היא שרק הלחם הנא עיקר ׳וע״כ וגו׳,כדל’
 , 5ז'ע״ הצ׳׳ל' עמזיס בתי־ זה\א2 הדעת כלליות עיקר מלובש בהלחס כי

 סימם בשאר .במו מתיקות עעס ג״ג p ערגישין שאין אעפ״י בהלחס
 ■ כולס עיקר■ והוא *■ המאכלים על.גל עולה הוא אעס״ב. ׳ זמאכליס

 והמאכלים בכ.להפיתת :המליכש הדעת בחי'מתיקוק כל ־ד
ע'; ידעת כלליות שהוא הנ״ל הרעזיס נעלמים שבו בהלתם 'כלולים  / ד
 ברכת אין יע׳ג ’יגי׳ל■ שביפילם רלעעמים כל. בהלחס;עלמין קאמת
עיהד כי * ■ הלחפ' ידאיעל W הרצין הארת שהוא'התגאת הזימק

^.3 תחש עס jpiu’של. שמתקבצ.יןק:מץ וכל-מי: ״
. נכללין ית׳ שמו. את ולברך־ ולרןדש לגדל ועוסקין  ■ העולמיתייותר^יגח,̂.

 ההיבזזו מ;יקר * ימתי־ ־הרצין הארת מתגלה.ומאיך כן וכמו•
 ־ - האמתיי״ נלהצדייךש כלולים שבו ישראל. הרועה ע״י הוא ^האמתי

• ’• בזרוטו־ ירעה עדרו ;רועה ישראל לקב^את עוסק שהוא דור ־שבכל

 שעי׳״ן שבדעת הרמזים ע״י היא היןיביץ ועיקר ׳■ ט״ש ינהגם מרחמם.
 קען ועד' מגדול ,וא׳ אחד כל בלב האמתי והשכל ה.דעת הארת עיקר ׳

 ■ רעיס המקומות מכל לשוב שהיא איך שיתחזק שםא ודרגא מקום בבל
 ישמע לכל * ח׳ו הקדוש מהקיבוץ ולהפרידו ח״ויי לשם לדחותו שרוצים

 עון בכל רגליו על ויעמוד ביהש״י ידו יחזק יק • שבעולם דחיה לשום
 לעילס ימוט לא שעי׳ז ישראל של הקדוש בהקיבוץ כחו בכל עצמו ויאחז

 ־׳ .X הרמזי׳ כחי׳ ט״י כ׳א בפה לבאר א׳׳א וכל׳זה ימאם־ לא כביר אל הן כי
 הוא וקיומס הקיבק העיקר כי וככ״ל וכו׳ ידי נטיתי בחי' שהם .הדל
 עמים ידי,ואל גויס אל אשא הכה ״כ׳ש ידים בחי׳ שהם הרמזים ע״י

 והעמי׳ הגוי׳ בכל גס תאמתי הדעת יאיר שאז שלעתיד וכו׳ נסי ארים
 ' העמ'ס כל אל אהפוך ני,אז כ׳ס ישראל של אל,התיבה טלם ויתקבצו

. V וכף אותי ידעו כולם ט ונ׳ש וט׳- ה' בשם טלם לק־וא ברורה שפה
̂ הגת כחי׳ שהם שבדעת רומזים בחי׳ ע׳י בהס יאיר זה וכל

חשת ■ < - - ^
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 עכר ידו משה ירים כא^ והיה סהבחי' *:■ «׳:1 ידי המים אל אשא .
^מח,ידי׳<• ע׳י מעלה כלפי מסרזנלק שישראל שבזמן, גדת״ל ישראל•*.

 עמלק קליפת עד היהתכבחת עיקר כי ע^עמלק עדאל וגבר עיץ ^
, rהיצה של והדחיות והפיתויים ההשתות כל כלל כלל שהוא .

 הצדק ידימשתשהוא ;שתסכתי׳יהרמת (פיילותיו^אע׳יהימזיס .
ת מ ״ ונדל עי׳ו אלxי נדתי לקק חעיד העוסק הח-עההאמתי ^

 ויבין שישמע כאופן גפשות ורבבות אלפים עס לדבר א״א צמ^י ד
.בחי׳ ע׳י כ׳א ״ ונו׳ להתחזק איך חכמתו,לעומק׳ אחל_עמקות ̂ל5

̂ן ומקבצם להם שמרמן רמדס בתי' יליס.שהס ׳ י  בכלמ-ה אח״כ וכן ״ עי
היטב לבו לשום צריך חייו ימי גל בפרטיות ואחד אחד כל על שעוגר ' ’ .
איו מהם לאיסרד.עצמו1 הקיבוז בתוך לישאדקבוע שיתחזק להרמזיס ; -

יוכללתקן. לא שצאמרעליר<ם.מעוות שלאיהי׳ה״ו:מאותן שיתי׳ .
״ וכג׳ מצוה לדבר חביריו שנמנו זה ודרז״ל י להמעת יוכל לא וחסרון

 עוז מרןית נפשע את בחי׳ שזהו :.ח״ו יעליהם יחלוק שלא וכ״ש מכ״ש ''
 עיקר שזה ד^ודא לעלמא ח״ו נופל שעי״ז • יפרד,ונו׳ מרעהו ודל וכו׳ '

 הרועה שמקבץ הכלל בתוך שמא זמן כל אכל !כידוע הסגמיס כללכל
׳ י׳ ־ <ז «■לעולם תקוה לו יש ״ האעתי '־'י נ י ̂ • ׳ ־ ז

-5 V. ה ו ר . אחד שכל יכךאלעוסקיןמת כל המהשאז בתי׳׳יאש מ
T  = r שזהו שלי^אל להקיבזןהקמש לפא ומתייגע שורת 

מכל ואסי׳ * נזוהדק ד׳הנ״ש על הגאמי־ יושבת אנכי עמי־ בתוך בת̂י .
. יייזי®“ מתקבצים ומקומות,מ׳יזויךס הכפריס .

צדקי©ה;אמת•' גשזופק והעיקר - לנסוע י-שתזל כל גמגין באשר לבא.י̂־
הרועה■' הצדיק הזא•ע״* וקיומו הקיכוץ עיקר כי ״ :■*ר׳׳ה על לצדיקים .

_ רמזים כחי׳ שמא שיפר תקיעת בע׳׳ זזה ׳. ״ כ;״ל משה בתי׳ ^מתי■ י
 ם האו:ד וכאו גזול בשופר 1יתרן ההוא ביים והי׳ בתי' ׳ ^קבןvלר . •

בחי׳ שופר• תקיעת כי ־ ה־מזיס וזה-ע״י • ובו׳ והנדחים אקור ארן■3 ״
כשרז׳׳ללעגיןאמירת בחי׳»פר ג*כ החצוצורות(שתס בענין לש ,רעזיס. ׳
 אותם שלמד >ובו׳ שופרות פסוקי להשלם בהצוציות ותקעתם 'הפסוק •

תרנע׳גנסער לשגתקעתש ׳ הקולות ע״י■ להתקין איך הרמזים שיביע
 י וני תמחסת ונסעו ותקעתפחרועא.■שנית קדמת המחעת.החונים • ■ -׳

 איך וכד':נמצאושהי׳׳לתסרמזים אליך באחעיחק^ונקהלו ואם -
סימבי .להחקבן .  מלחמות תכסיסי■ בכל המנהג ובן ■ :״ הקו-לוש ע̂״

שעיקר פפ^יס)< כמנבא הדגלים מסדר מי^אל 'הגשמיות•(שלמדו
והקולות שלהם הדגלים סימני■ כען רמזים בסי׳ סימנים ע׳׳י קיבוצים ■ -

 . להחקכן יכןvלהתצהגולר איך יודעין שעיי״ז וט׳ ותופים חצוצויח של • .׳
 וכברמבוארילעילמזה ישראל• של הקדושים הדגלים בחי׳ וט׳,*וזמ ,
 כ״א שצריכין שלישראל הקיבוץ קיים בחי׳׳ הס שתדגלים )מ״ז (באות .

< שם כ״ש ונו׳ בחביח שמיס שר\א,יראת הקדוש הדעת להאיר וא׳
 כדי פלוני ד;ל שמרימין ככ׳ל רמזים בחי׳ שהס דגלים ע״י■ הוא זה וכל ,

ואקבצם להם אשרקה בפי׳ וזה * וכו׳, ולילך מת0 להיכן כ״א שידעו
במלחמה וקלומס הקינון עיקר כי ד רמזיק בחי׳ ק^xא יו״ד) .(זכריה •

הקולן׳ שינוי בחי׳ וזה ־ וכנ׳ל הרמזים ע״י הוא העולם זה של הארוכה .
 הדעת עיקר שכס־ הרמזים כסי ■• תר״ת חש׳׳ת תשר׳׳ת השופר של ,
■ לנצח, הדעת קיום• שהם ועיקרהרמזים • השופר שנתשכיןע״י והמוחין - ’

 וארץ בשמים כל כי בחי׳ שהוא משה בחי׳ הצדיק של התורה ע׳י הוא
 שחידושי מחמת יחד ולטללס מעא ודרי מעלה בדד להאיר שיכול
 ומקבצם שלוקחם ישראל נפשות משרשי נלקח ני כלליות הוא הורתו

 עיר, ועי״ז י״ג) סי׳ (כ״ש חכם נפשות ואקח בבחי׳ הדרש קודס יחד : .
׳ נקראת וע״כ • שהואהתורה מבטחה עוז ויורד חכם עלה ■גביריס

חיים הקדשים הבריז תורה כי ״ מבטחה עת כזאת אמתי.ית חודה

4<'■זד הרכה נט״י זרכית

 המשים לכל טוז מבטחה ורש י עולמים* ולעוא׳ד לעד וכו׳ וק״מיס
 ־' ' הקדוש הקיצק בתיך י במלחמה נךים לישאר ורמזיו תורותיו לדברי לב

 ־ פ»ק כ׳א):;על באית ( לנרל מ׳ש בחי׳ שזהו עליו שיעבור מת בכל
ע״ש וכו׳ ישראל יעשה מה. לדעת לעתים בינת יודעי יששכר ומבד

V ומאכלי׳ לשאו׳סירויז לחם אכילת. בין שיש החילוק בחי׳ י
 * הלחם מא״ע׳י וקממו ׳ השביע־,וחיועהאדם שעיקר ־ :* 'י י ‘

 אבל המש את ומשיבין מחיין שהם אף ומאכלים פיחת שארי ל3א
 - כידוע ‘הלחם ,סס הוא'רק נראנו מאכלס עימר וכל שעה לפי רק הוא
 הדפת ע׳׳י' הוא האדם את להחזת וכהס המאכלים טעמי כל כי * לכל

̂דעת בעדן רביס חילוקים ויש • ׳כנ״ל י  ׳ שיש לימודים יש כי • והחכמה ד
 אל מועילים אינם אבל *. והמצאות והסברות גדולות חכמות בהם

 רוב כגון הת;ל?ת אל מאד מאד 'שמזיקים הרב־ רש * כלל התכלית
 שנצרכין הרבה בהם .כיאע׳משיש תכמותתצונייח• של הלימודים

 התכלית אל מועילים אינם אבל * וכו׳ מלאכות לענין הזה להעולס
 העוסקים לכל מאד מאד מזיקין שלהם חענות הרבה והרבה ; .׳הנצחי
 שנקרא.אצלם בעיוטת החקירות'שלהס כגון אחריהם והכחכיס בהם

 נמפורסיא גדולות לכשירות באים כי מאד מזיק שזה אלקית. פלוססיא
 מה כפי. ובעי׳פ משה,?כתב חורת ע׳׳י . נ״א ‘ממנו,ית לידע א״א כי

 וכמבואד שבנל.דור וצדיקיאמח נט׳ יאלמראיס התנאים 1לן שמפרשים
ל  ולימודי׳ מחכמות *;ומשם מזה הו-כה ובדברינו הקדושים הספרים מ
כטן ,צ, לאדם המזיקים,מאד ם’והמאצ.ל‘ ע^י.הפ:ז־ות נמשכים חלה

כליסוהמ ̂ותD•מ̂י י : המזיקים המאכליא שאר או המות• שהם,סם !ץ
. ■ ■ • > ■ . ׳.; ■' . . . . . ■

ד כ הקדישה 'אמגת;הלזורם5ש הקדהיס כהלימודיא גס א
ובמולז כזה• בגסות שלימודו יש כי • חילוקים כמה יש ־
f אדרבא * מאד אמחייס מצדיקים רחוק /והנא כזה ומקולקל פגום r 
 לו געשית זכה לא לימודו על שנאמר עד הרנה עליהם ימהגנד חולק
 חיים סס לו נעשית זכה פכזוקושמתס על חדל שדרשו צמו מות ס״ס

 בבאר ירבה נזפליס נאלו ומלימודיס י מות מס לו נעשית זכה. לא
 תורה לומדי הרבה בעז/ז מצוי כאשר חיצוניות חכגנות ללמוד שהת'

 כמבואר • י׳ל כמנשנתעו שנתעו חיצוניות חכמות בלימודי שעסקו
 \ קדזשיס: ספרים וכמה בכמה זה על והמרוח הגדולות הצעקות •

 חדי כי שמיס לשס ובסלפולא התורה בחכמות העוסקיס אפי׳ אהי,
 העיקר ט ■ י התכלית עיקר זה אין אעפ״ב קוב׳ה.בפלסולא {'.׳

 בהק־מזניס • שמצינו ;כמו דהלכתא 'אליבא שמעתתא לאסוקי• קוא
 [ ■ שמעתתא לאסוקי ההלב׳ לעומק ירדו רה הבל של מהפלפול שנתראקו'

 וודאי שב שמים לשם באמת בזה העוסקיס אפי׳ אבל * דהלכתא, אליבא
 קיקד השלימות,*כי זהתכלית אץ עדיץ אבל חלקם• אשרי להם• אשרי

 ביס טי י מעשים לידי שמביא הקדוש הלימוד אp כשלימות התכלית
 עייקר שזה מעוונות ישראל את להציל מעבירות ולשוב ישחת ומדות

ת ^ ר כנ׳ל על ה  * המעשה אלא העיקר הוא המדרש לא כי :ישרא̂ל
 לשמוע ולהשכיל להבין טנה בלביגו ותן • יום בכל מבקשים שאט וכמו

 הלימוד הוא העיקר ט * וכו׳ ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד
 התורה שתתקיים והעיקר * בישראל התורה קיום שמכגים הקדוש

 וזה •: עליו שיעכיר מה בכל חייו ימי כל וא׳ אחד כל אצל והמצוות
 הלחם כח נמשך ומשם • בלחמי לחמו לכו כחי׳ תורה של לחמה עקר
 ' שם על אלא נקראת הסעודה אין כי • והסעודה השביעה עיקר שהוא
 ט שכלולים הזה הקדוש מהדעת נמשך הלחם כח כי • דלxכ הלחם

 קיום עיקר שעי״ז אחד כל בלב הדפת קיום עיקר שעי׳ז הרמזים כל
. הקיבוץ י• ־•



ו הלכה ■נטל המוח א׳ח הלכות ליקוטי  - 'י _
 וע״כ נרל• בלחם סנדלים שבעולם כלהסעמים שמשם בנ״ל הקיכוץ ,

 רק הוא .יוחר כשלימות הרצון הארת עיקר שמא הוימון ברכת עיקר
ח כי • סעודה: עיגךהקביעות שימא הלחם על כ בו  את להחיות ל

 אע״ס מאכלים ושארי פיחת אכילת יא:ל .*חייו ימי כל ולקיימו האלם
 כל שמשם מהדעת שנמשנץ מאד ומתוקים ערבים טעמים בהם שיש

 של מהדעת נמשך ומתיקותם עעמם כל אבל • כנ״ל שבעולם העעמים
 פיחת שאכילת בחוש כנראה שעה לפי רק האדם את שמחי׳ התורה
 הנפש את ומשיבין מחיין רק האדם את גשביעים1אי<ע מאכלים ושארי

• באמת העולם את שמחיין התורה של הלימודים בחי׳ •<זהו שעה לפי
 לחיות שיבולים וים מאד טוב זה שגם ואע״פ שעה לפי רק מא אבל ־

 הקיו׳ עיקר כי • לנצח אדם בני כל קיום זת אין אכל * זמנים כמה בזה
 .לדורות התורה קיום בעולם שמאירה. הקסשה התורה ע״י הוא לנצח
 וע״כ • לעולם וו.םבךיאמימ בו שנאמר מ״ה רביט משה כמו עולם

 הקימן ׳קביעת עיקר כי • ל<״חת קבע אין כי הפיחת על מזמנין אין
t השולחן על f i שנמשך ר\טן הארת בחי׳ הזימון ברכת שזהו ׳0 לפני 

 דאוריית׳ נהמא בחי׳ שהיא לחם אכילת בחי׳ ע״י הוא • ום׳ מהרנגזים
 לנצח התורה קיום המכנים מעשה לילי המביא .הלימוד בחי׳ שהוא

שעה לסי רק מחיין אין כי קביעות בהם איז פיחת אכילת אבל ;כנ״ל ‘
 לפי כ״א העולם את מחייןומקיימין שאינם הנ״ל מהלימוד נמשכין כי -

 אכילת כל וע״ב • לבד עליהם מזמני אין לאילזוחת-וע״כ אבל שעה
 נו • הסעודה עיקר שהוא הלחם עם רק הוא מאכלים ושארי הפירות

 ולהחיות גדוללהשכיע כח דייקאישלהם אזי הלחם כשמצטרפיןעם
 שהם התורה של הנ׳ל הלימודים שכל הייט .*בחוש כנראה האדם את

א כשלימות כלתקונם פיחת נכחי׳  ־ נהמא בחי״ עם כשמצטרפים מ
 שהיא הק׳ ולתורתו האמת להצדיק כשמתקרבים דהייט • דאורייתא

 תורה של המטעמים כל ונעלמים־בה שכלולים תורה של לחונה בחי׳
 ותיק שתלמיד מה כל יודעים שהי׳ צדיקים וכמה מ^ע׳ה כ^־ז״לעל

 מביאה שתורתם והעיקר - הקדושה בתוריזם בלול והכל • לחדש עתיד
 והמאכלים כלהפירות תיקון עיקר הוא (אז ״ ל<צח התורה קיום לידי ,

• כנ״ל ומשביעיןאתהאדסהיימ ומחיין הלחם את מטעימים הם וא; '
 אח הכל והנמשל המשל באמת כי • לנמשל המשל לדמות היטב והבן ־

 שורשם כפי וע״כ - מהתורה הכל והמאכלים והסירות הלחם חיות כי
 רז״ל תקנו כן ונמו ולקיימו האדם את להחיות נח בהם יש כן כתורה

■ V עליהסוכדל: ולזמן לכרך .
׳ ע״י אפי׳ מצטרף - לזימון צירוף שלטנין בש״ע מבואר , צב

, . ,  בזימון בזה להאולקי״ ואסי׳ ־ ומאכלים פיחת אכילת . .
 • דבר׳מאנל כל ע׳י שמצטרפים מודים הכל עשרה בזימון אבל • שלשה
 אסי׳ע״י להצטרף יכול הקדוש הקיבון אל צירוף לענין כי • בנ״ל היינו

 והקיום השביעה עיקר שרטא הלחם נחי׳ עם מאכליס־כי ושארי סירות
 שאין מהמת פלוגתא יש שלשה בזימון אך וכנ״ל• לטובה מצטרף רכל
 וחצים - ביחד לחם שאוכלים שציס כ׳׳א הקיבון בהתחלת עדיין שם

מצטרף איט ש דטוח יש ע״כ * פיחת אכילת בג׳ע״י לזמן השלישי לצרף
 הקיבוץ כי קיבוץ בכלל א'נס .בעצמן שתם מחמת לציפו כח אין ני ׳

זימוןג׳ לטנין כנ״ל קלושות בחי',ג׳ ,שהם שלשה עכ״ש הוא הפחית
 שהם דמינכר חבא ככר שיש עשרה אנלבקיבוץ • ע״ו) נאות ,(כ״ש ־.
 וכו׳ פיחת ע״י ג׳,אשי׳ עמהם מצטרף בודאי אז * פת אוכלי שבטה : '

 מצטרפין בודאי ע״כ ״ פת אוכלי השבעה של קיבוץ יש שכבר מאחר
• התור׳שהוא קיום שהוא הק׳ הלימוד בחי׳ ע׳׳י כי .־פיחת ע״י עמהס

 נהם ויש י, המאכלים כל עי״זמצטרפיןזצתחקנין תורה של לחש כה?׳
בחי׳ שזהו כיותר הרצון )רתC &ם שיאיר עד האדם את ל־שכיע r? ־ ^

 J■:':ונרל בעשרה הזימון ברבת ל - ד־ ̂ ־
 ׳עי • דבש עם לחם בר״ה שאונלין ישראל מנהג בחי״ ךןף! צג

, ; . האד© של האכילה עיקר כי בדבש־ המוציא פרוסת טובלין :
 צמלח סח תורה של לרנה היא כך כי * מלח עס לחם רק שתהי׳ צריך

 , be המתי^ת וכל הטעמים כל כלולים ומלח בהלחם באמת כי - תאכל
 הלחם ני • מזה לעיל וכמבואר • שבעולם הפיחתוכל,המאכלים כל

 עע© טוב כל וכלל עיקר שהוא הדעת של הרמזים מבתי׳ וחיותו שורשו
 למעש האדם צריך באמת וכנ״ל-כי וט׳ הפיחת כל טעמי שמשם הדעת
 נופימ לקיום לבד נאכל • ז״ל שלו הטבע-•ונ״שבהחרוזים בתאות
 ניקטק שהתורה דברים במ״ח במשנה וכ״ש * טבעיט תאות ונמעט

 תאולדאנילה משברים הגמורים הצדיקים כי * תעטג במישט «בהם
 בתכלית אכילה תאות ששברו הצדיקים מובחרי גדולי ובסרט לגמרי,:

 צדיק•' לבתי״ זט •רק השערה כחוט אפי״ מאכילתם ?תט שלא שזכו עד
 ■ להםוכמוק אשרי וט׳ נפשך בצחצחות והשביע בחי׳ נפשו לשובע אוכל

 : עוכיש חיים לחיות זכו באמת וע״כ ה־) הי׳ ב׳(כלק״ת תקעו בהתו׳
 בענץ ב׳ היום של בהמטשה בסיפמ״ע כ״ש • ומים לתם אטלתס ע״י

 גס אבל • ום׳ ומים לתם אוכל שהי׳ עי׳י עוביס חיים חי שהי׳ החרש
 עצמם לתרגיל עכ*פ צריכים התורה כדרך לילך הרוצים הכשחם שארי
 מאכלי/ ושאר הסירות באכילת למעע צריכים ועכ״ס • בעקכוקם ללכת
 ינולין באמת ני • תורה של דרכה שהוא במלח פח יהי׳ מאכלו ועיק■

 באנשיס שגס וכמי * ט שכלולים המאכלים כל עיעם בהלחם להרגיש
 - שאונליס מהשרים יותר ומיס לחם שמתענגים,.מאכילת יש ■הגסים

״ מהשרים חתר קוונת ונעלי כח נטלי באמת והם • מלכים מעדנים
 עצמו את להחיות עצמו ל^גיל שיכולין והתורה ישראל בקדושת מב״ש י

 של בהמעשה שמובן וכמו • הטעמים כל בו שירגיש עד ומיס בלחם
 לחס חתיכת לי להביא טה לאטל שינה מאכל כל שעל ־ והתם החכם
 הדבר כן כאמת כי * ממש אוכלו כאא ההוא המאכל מאד ושיבח

 ־ ן3 ל^גיש יוכל :רצה ואם * המאכלים כל טעמי בו. נעלמים שבהלחם
 האדש ששביעת בזוה׳ק מובן וכן • יכרל הסירות כל של הטעמים כל

(זוהר וט׳ עלוהי שוי׳ דשגעא ורעותא * שם כ״ש ברצינו תלוי

 לחס לכס’ ממטיר הנני כתיב וכן וכו׳* נכזרתך ולמען עטתך למען וכו׳
 פסוקים בבמה עוד וכן וכו׳ לא אם בתורתי הילך אישנו השמי׳למען מן

 ,על הו׳ל שאמרו עני; ומא * כנ״ל הייט נסיין הי׳ המן שאכילת נאמר
 על שהחולקיס הייט וכו׳• ואוכל תאה לא־ט ואיכל רואה דומה איט זה

 ומסזדריס מוכנים המאכלים כל בעיניהם דייקא שיראה רצו המן
 כל, טוכולר\גישמ ברצון המן לאכול רצו ולא ולאיכלם לפניהם

גיש רצי שלא ומאחר • הטטמיס איתו, ביזו ע״כ • הרגישו לא כודאי ל̂י
 ;לט׳־וש תואנה המבקשים המחאוגנים של התפא שזהו הרבה בזה וחטאו ,

 .כי- התקוה קירות ההוא למקום )ו וקד הרבה מתו שעי״ז המקום מן
 הרבה בזה נעשה עתה גם אבל - וכו.׳ המתאווים העש את קכח ־שם
 ברכת בשעת וע״כ * וכנ״ל חורה של בדיכת לילך ה־־צה אדם כל אצל

 עיק* זה כי • .׳ דיקא במלח המוציא סמסח לעמל צריכים המוציא ■
• י־ ״ ^ וס הטעמים כל זשס והשביעה האכילה ,

V



טה: הלכו? nai א׳ח הרטת דימוטי .
■ . . • ׳• ׳ . .. ץ ־

' ^ 7 D S ̂ין כר״ס שאמ 1לרמ בדכש•* המוציא פחסמ מטביל
חעאי שמירן זה כ.יופ שי:י'• •rr76 הטא עקה. מתקיין • ־ ׳ ־ י

 לתקן שצריכץ אדם. גני כל וכן;חשאי־ • יז1מעךהזצ כאכילה■שאבל מי׳
̂יס, מרמזים. .ואנו *• לעשי״ח ראשון שהוא ימהגי״ה א« שבכלוהצדיר

 ולתקן להמתיק שזינק מד של«מ<־% לתשוגת, וזוכק החטאים. בל מתקנים ,
 בבתי' שא שהדגש נמונאכטוניתטד דגש. בחים שהט הגבורות הוקף,

 - הטעמים מתיקות ט-כל שהי■ כדגש בצמיחת וטעמן מ שנאמר מק:
 ׳ כרל דבש בחי״ הוא והמאנלים הפיחת שבבל. המתיקית בל כייכלל.

 לזכות שתקותיט לשחת •המוציא.עם,דגשתזה.' פחסת אוכלין ואם
 הטעמים, המתיקות בל בו להרגיש מן־ בנתן׳ הלחם לאבול הרל לבה̂ן

 נעלמי׳בלהטעמיס^ ■•,ניגאמתבי:לחם דבשכנ״ל שבננולם.שהםבחי׳
 קיום שהוא. שלהצדיקים האמתי שבדעת מהימזים■ חיותו *כי שבעולם.
והסכמות' כל,השכליגת כלהטעמי׳של כלולים. שבו. נכו׳בנ׳ל לנצח השורה

' ' : וכרוכג״ל שבעילם . . ־'
 עריבות אחן שנמשך בעגיןזה. הי׳ סעאאדה*ר־< ע.יקר כי■ ̂לרי:

בעצמן■ ששא הגוף תאוא שהוא • הדעת ען של והמתיקות .•
. ■̂  אבל •י השכל מתיקות העולס-שישנהש: זה. של חיצוניות חכמות בחו

 ןכנ״ל־וכמשרש הרבה מזיק אדרבא התבלי׳מצש אל: להועיל שלא הוא,
 ;לעינים הוא וכ^חאוה, למאכל העץ עוב 'כ? האשה ושרא כ״ש בתורה
 כג'לקכן^עם,השכל היינו. יתאבל,• וסקח.מפליו להשכול העז וכתמד

 נמשך המאכל של הטעם שרש ני י‘ אתת, בחי׳־ הש. וטעםהאטלה.
i ’יי’ייי'זי|י ע״נ.כפי־האנ'לה.כןנמשךהדעת(ינהז * בכ״ל מהדעת f 

̂׳שוכמ״א); ׳בסיזי .שקיהם מרוקים, .  שלא האדם את הזהיר■ והש״י יי״זת
 המאנלאינו זה ני ,•■תמות מות ממנו אכלך ביום כי הדעת מעץ• לאכול
 רק. תחי׳ התבמה ששא.בחי׳ מחנמשאמתיוש חיים.הנמשכין מגיא

 ואחריתם בתשלתם מתוקים שנרא־פ; חיצונים, 'שאנמשך■משנליות
̂מות,  לעונים, היא: תאוה וכי למאכל הטן■ :p בחי׳.כי■ ש;ש *.־ דרני

 ועמם. הטן של, מאנל ני־טעם אחת בחו׳ הם ני להשכיל הטן ונחמד
 שהי׳; והנחש. עוה״ד תאות הםרין וכולם אחד■ הכל משם, הנמשך השכל
 ני׳ אלקום יודיע; כ״שיי• זה: השיתס,על • להרט,מא־ ופקת * ̂נכל שחם
 בחן'׳ שזהו • כאלרןיסוט׳׳ והייתם עיניכם, ונפקחו אנלנםממנו ביום.

 שמתפש^ם •■ האלו. בדורות עתה השמש תחת הנעשה הרע; המטשה,
 שהחנמ:ס.שלהםמשוקעי® הכחש מזוהמת שנמשכין חיצוניות בחכמות

אחר' ניוך להיות ומדיחים ימסןתים ומפתים; ש־ט׳ולם כתאות; בנל
 המאכליםהמזיקים בחי׳מתי^ת שהם. החכמות. אלו של השכל מתיקות .

 שפתי■ זה.נאמרכינופתתםופנת שעל מ<תהלעולסץכג״ל.•׳ מ»ביאים.
 חכמות על ונו'*שזה.נאמר כלענה מרה ואחריתה חכה משוקזרה,וחלק.
 ונחמדלהשכיל: למאכל עב כי שס־שזשלחי׳ שפירשו-רז״ל כמו חיצוניות.

 תאום להם שיש כמו כי • מתאות נמשך חכמתם כל כי ־ אחד הכל ני
 וזה • הרעה לחכמתם רעות ל׳המתאית יש כן תאות ושארי לאכילה
 בשפריתם שמבהאר מה ממש זהי כאלקים*■ והייתם הנחש להם שאמר־

 אל לבא ששא שלהם התכלית אל בא.3יכולים שלהם חכמות ידי שעל
 שהוא ליןים בא נפשם שנכלל אצלם שהוא * צכו׳ שלהם חכמות תכלים
 ספרים. כמה זה על מרה שצוערךן וכמו • בספריהם כמובן הפועל השכל

 מזה וכ״ש • וט׳ הק׳ ובשל״ה וכו׳ היץדש עבודת בס®־ כתו קדושים
' ' .V כלק״ת(סי׳י״ט) ־:

7 3 S כל שיהי׳ מוז־ירים. אט וע'כ • זה כל על מוזהרים אט 
 שפרש״י וכמי מעי בתוך ותורתך נ״ש התורה ע״ש אכילתינו , /
 כקדוש׳ המאכלים כל לאכול צריכין אנו כי • קיך ננל מאכלי כל * שס

האכילה ע׳׳י שנזכה נדי ושוף תחלה זכר כל על ולברך התורה ע׳ש

 החזרת שנאחכמוין הפכל פשקר יי שהואשילדק־ושה לקבלחיות
 ' החורת קייס לידי מעשם לד״ המטא, הלימוד■ שא שעיקרה, הקדועה,

 • שרשם כרל׳כי ומלח. לחם לשות צויר האכילה. ^קך וע״כ וכרל* לנצח
 ■ שהס :מעולם הלימודים כל כלולים ׳ובו הזה הר,דוש מלימוד נמשכים

̂גמי כל בחי׳■  ׳ בר׳׳ת עכשיו אבל * וכנ״ל: שבעולם אכלים.9וש הכירות א
 ־ שפירשו הצדיקןאמת בכח לשובם הכל להטן לתשובת לזכות צדכין
 ר בברכת דבש עם, לחם וע״כ,אזכלין ׳ לגמרי עוה״ז. מכלחאות עצמן

 ששאלזטת ומתוקה טובה• לשנה לזכות מצפין שאנו לשרות המוציא•■
■ ,■ הדבש נכלל■ שיהי׳ שנזכה הטוב,• טיביםשהואעי^י ומעשים לחשיבה

דבש בחי׳ שהם. שכעולס הטיעמיס מתיקות כל לשגיש שפנה בהלחם ^
 שופר' בחי׳ שזהו הק אכילת בחי׳ שזש לחם אכילת בתוך טלם לשגיש *

 לא כי ׳ זכו׳ אתהעלת חי׳5 שמזכיריןבר׳/ה התורה■ קבלת בחי׳ ששא
 האר״י בכווטת מטאר וע׳ב • כנ׳ל וכו׳ המן לאוכלי אלא תורת ניתנת

בשופר האוחזת היד ועם דבש־ שעולת שיפר של. בש׳׳ו מרומז שדבש: ז׳׳ל:
 בזתענין מרומז דרכים וע׳׳פ ׳ הדינים תמתיןת דועי״ז ש׳ךוט׳ הוא .

 - כל כלולים ששם וכנ״ל הדטת התיקון,ט׳יש־מזיס,של ̂מ,'ל,שעיקר
 ; שהוא בשו׳פר האוחזת של בחי׳* וזה דבש־ בחי׳ שהם, שבשלם הטטעים’

 , עיקי/ כי י• הדכש את מתקנת 'והיא •■ ימפנ״ל נטיתי■ בחי׳ ר^ים .בחי׳
 כנ״ל הרמזים ע׳י שא אעולם זה של. המדומה המתיקות כל תיקון

̂ז .  ׳ דבא בבתי׳ במיעוט ולהסתפק ממט לכרוע לשגילטצמו■ מכינים שש
 ' כל־״ שיוכללו שיזכה עד וט'■ ותוf5יהי תש^■ סן אטצדייך מ׳חת

לחם הטעמים  שכל מיני כל של הטעמים כל גכלליס יש' כן ׳וכמי כ̂־
̂צ  רק ושכלו חכמש כל ש.יה.יו שזורה קיים של השכל שהוא השמתי. בש
 חכמה ראשית בחי׳ שזהו • לנצח התורה■ קיום לידי שיביאו טצות נ^ין
 ׳ ונו׳ חכמה שא ה׳ יראת הן, וכתיב * עושיהס לכל טוב שכל ה׳ יראת

' הס השופר קולות גס כי ־ בשופר־וננ״ל הידהאותזח בחי׳ וכל:זה.שא,
■ * ׳ ־ :■רמזים.הכ׳לוכנ׳ל 'בחי׳ /

 בב׳ג ישראל כל שמתקבצין הקדוש pהקןב אזטיקר בר׳ה
בתי׳ שהם אמת הצדיקו אצל שמתקבצין מה והעיקר ובב׳מ־ י

 . כנ׳ל ונו׳ ישראל נדתי המקבן■ המטה:האמתי ששאטוקר משה■
 ' אדם לכל הק׳שמרמזין של-הדעת הרמזים הקדושה.נמשכיןבל שמתייתז

 ג״כ שס לו מרמז f ח הירידה בתכלית ואפי׳ שהוא ודרגא מקים בכל
 ■ • אז וע״נ ־ וכו׳ חץ יותר ישתקע שלא ועכ״ס וט׳.,• משם לשב רמו־ק ■

ה ד  ע׳׳י בר״ה שזוכין התשובי: עיקר עי׳ז כי ־ ביות!־ הרמזים, מאורין נ
 חורה ישראל מנהג ע״כ וכנ׳ל־ הרנטים ע״י הק׳ הקיבוץ אל שמצטרפין .

 ; הנ׳ל הצדיקים בכת 1א כי • דבש עם לחם המוציא פו־וסת שאונליןאז
 בחי׳שכל,מיט שזש הלחם בש׳דבשבחוך ששא מחיקות כלמיני נכלל

׳ לנצח התורה קיום של הדטת ששא הדעת בעיקר נכללין עעמי־הדעת
: השופר׳זכרל קידם שאומרים יוכו׳׳ למדני ודעת טעם טוב בתי׳ שזהו •

\ ־ ׳ ' ' ■ ׳ ׳ , ״ י̂ ■ - - . י
רן צז  לש־קרכן אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל כי בחי׳ ןן

• תמלח במלח מנחתך קרבן וכל * אותסוט׳ תקריב ראשית■ ■ ■ •
 יי שהס ראשית קרבן הדבש ומן ̂;שאור מן להביא לך יש ומה וסרש״י וט׳•

: :וכו׳ ■הדבש מן הבאים וביכורים החמץ מן שבאים הלחם שתי
י  הטטמיס כל ט שהיו וק בש׳ שהוא מצה רק, באין נלהקרבטת ב

, טעס בה טעמו ממצד׳ ישראל ששציאו מצה שהוא עוגה ̂׳לxכ ,
 וכל ־ הפרט או הכל( של החטאים לכש־־על באין הקרבטת כל כי •י מן ,

 ■ אכילת ע׳י הנחש זוהמת נמשך שאז אדה״ר מחעא נמשכים החטאים
 המוח חימוץ בחי׳ * נמוכא חמן איסור בחי׳ שהוא עו״ר הדעת עץ

אסור זה ומהמה * וני׳ ומחשטתרעות חיטניית חכמות ששא דמ״א
'- pnj ־ י ־ ׳ דמ,ף. ׳



ו הרכה הלכות,נט־י א׳ח הלכות ליקוטי
 שהייט מצרים זלזכךטצמיט-מזוהמת לסהר אזצריכי} ט ממץבפסת*

 א״א החמץ־כי וע״כאסוראז כמובא• אדה״ר מחגיא שגממך בגלות שם
 כל בו שהיו מן בחי׳ מצה.שהוא לאכול ס״כצריכין * וט׳ א; לברח

 בז׳ וכויוכרל-רק האמתי הרוסה משה של הדעת בחי׳ שהוא הסעמיס
 הים זה בחי׳ שהוא מ״ל הדעת ביותר מאיר ite קי״ס בו שהי׳ פסח של

 ■ יכולים אז כי • החמץ הותר אז • בחי'הרמזים שהם ידים ורחב גדול
 המצה שהוא תחילה אמוותא שקיבלו ע״י ישראל לאכילת ולתקנו לברר
 אחר היינו סו׳ף ים קריעת אחר לזכות יכולים שסי״ז ׳ מן בחי׳ שהוא
 ובשבועות ל׳י׳ד) וכטל;באות בבחי׳מן חמץ להם לאטל פסח של שביעי
 שעי״זעיקר. הדעתשלמשה התגלות עיקד שעי״ן תורה מתן שהוא

 שתי מביאין אז ע״כ • כטל ביותר הרען מאיר שסי׳׳ז העולמות .כלליות
 הלחם ע׳׳י מאד ר^צק מאירשארת אז כי י דייקא מחמץ במקדש הלחם
p n דייקא כי • בהלחם שנעלמין הרמזים ע״י במקדש שמביא־ן דייקא 
 מא להשיג בקדוש* מוחו להחמיץ שיכולין הדעתעד נתתקן הרמזים ע׳י

 מביאין אז ■וס״כ • כלל ח״ו לגבול יצא"לחוץ לא ואספי׳׳כ ־ עי״ז שישיג
 כל.הסירות של העעם שהוא המתיקות כלל בחי׳ שטא דבש גס

 התור׳ קבלת ע״י נתתקס ועתה * אדנטר ע״יסזשא שנפגמו גהמאכלים
 בחי׳ שהוא בהלחש הדבש ונכלל• . * הרצון הארת בהם גס שמאיר עד

 מתיקות כלל שהוא הדבש כי בשבועות־ לה׳ אותם תקריב ראשית קרבן
 עיקר נעלמים שם כי הסעמים־ כל נעלמים שבו בהלחם נכלל הגיעמיס
W בחי׳קבלת וממשיכין תוזרין שאז בר/ה וע״כ ־ וכטל וכו׳ הרמזים r׳ 

 אוכלין אז ע״כ • וט״ נגלת אתה אז אומרים וע״כ ־ שופר קול ע״י שהי׳
 ' ראשית קרבן מהם שמב/אין ודבש שאור בתי׳ שהוא דבש עם לחם

 עתה כי • כג״ל וט׳ העולמות כללינת שהוא תורה מתן בזמן בשטעות
 : חוץ גס כקדושה שיטליןלאוכלם ביותר והדבש השאור ונתבררו נתתקנו
 . אחר כי ׳ בר/ה נמשרביותר תורה מחן של התיקון עיקר כי * למקדש

 במ׳׳ם הוא והתיקון - העגל חעא ע׳י קלקלו, בשבועות :התורה קבלת
 עשי׳ת התחלת שאז בר׳ה והעיקר • יו״כ עד מאלול האתרוניס .ימים

 בתשובה ושב וחעא אדה׳ר בו שנברא יום הוא ואז השנה התחלת ואז
 .בזה הצדיקים עוסקין אז וע׳כ ,״ צשרז״ל לדוחת היום זה נקבע שעי״ז

 וע״כ • וכטל אליהם שמתיןבצים ישראל של הקיבין ע׳׳י ביותר התיקון
 • וכטל וט׳ בהלחם. נכלל הדבש כי ־ ודבש לחם בביתו כ״א אז אוכלים

 ברית מלח חשטת ולא • תמלח במלת מנחתך קרבן וכל לזה שנסמך וזה
 עולסילטרות בדית עמו שכרת המלח בשבח מאד שמפליג * ;ו'1אלקי̂ך

 אעפי׳ב * ודבש משאור ראשןת קרבן להביא שצוה שאעפ״י ולהודיע
 כטל העולמות התקוות עירך שעל.ידו מלח הברי׳ ע״י התיקון עיקר

 גם ועי׳ב ס״ב) כטל(באות משם נמשכים הסעמיס וכל ס׳׳א^ (נאות
̂־ה של דרכה שהוא כמלח פת לאכול התיקון עיקר חול כאכילת  רק • תו

 וקבדהאוכלין ־ ודבש משאור ראשית רךכן מניאין לבד בפטעות
 מהן בחי׳ שהוא שופר קול נתעורר שאז מחמת דבש עם המוציא כחסת
 מלח ברית בחי׳ ע״י התיקון עיקר איל • וכטל ונו׳ נדחים וקיטץ הורה

היל באכילת וכן * וע׳כעלכלקרבנךתרןיבמלח * עולסוט׳כנ״ל

 • הסעמי׳,. כל כלל שזהו המתיקות כל כלל השמנונית;ודבש כל כלל שמן ני
 :•וע״כ ־ נטל ושעורה חשה סטא בלחם כולם לכוללם וצריכין ־ שבפיתת

 שבח עליהם. וייחד ושערה חסה אחר ונחשבים ;נמשכים ודבש שמן זית
 / ׳: pא שטא סמהם י^אל ארץ ששיבח בחרא ארץ ע׳י בפרשיית הארץ

 שנרךא:על- מן בבתי׳ הס כי הסירותי ססמי כלל הס ני ודבש שמן זית
 שהם ושעורה תשה Tא ונחשבים נמשכים הס וע״כ • וכטל ט׳1 שמס
 הדכש לתקן והעייך * וכטל לתם מהם שעושין דגן מיני החמשת כלל

 להמשך: הדעת וחסורי הנערים של הסעמי׳שדרכן מתיקות עירך שהוא
 כי.סופו ־ בדבש וסיים בחסה שהתחיל זה במקרא מרומז וזה • אתריו
 .כלליוח ששם בא׳י הוא המאכלים תיקון שעירך לרמז • כתחילתו נעוץ

 . אחד- ונמשך באכיל: אדה׳רשפנס הביא ם־טחנתתקן כטל העולמות
 • בחי׳ א״י קדושת ע׳י כי ־ דבש בתי׳ שהוא הדעת מתיקות'העץ בתי׳

 כל כלליות שהוא בחסה דבש נכלל עי״ז הנ״ל הק׳ הדעת רמזי קדושת
 ̂ כל וכלליות ראש שהוא בתסה שנכלל דבק בחי׳ שהוא הטעמים מתיקית

 -* שסבסרשח וע־׳ככזיבבא״י ־ וכטל דגן מיני הנסשיםמה׳ לחם מיני
 בססו־יס בה־ואיתא תתסר-כל לא לתש בה תאכל במסכנת לא xא ארץ

 . מסכעת מחמת לחם אוכלין שאין סד כ׳כ נעססם הלהס ששם שפירושו
 .כטל ח׳א)'היינו ליקיעי מ״ז ז״ל(בסי' בדבריו מבואר וכן י וט׳ ועניות

 אוכל׳ץ אין שם ע״כ בלחם הטיסמיס מתיקות כל ננללין בא״י ־ שם כי
 . ״ ש־כסולם הטעוויס כל כלולים בהלהש שם ני ועניות במסנטת לחם
 שלא תהילה שהזכיר בענמו הלחם על שמרמז בה כל תחסר לא בתי וזה
; כטל בה כלולים שבעולם העעמיס כל צי * בה כל תחסר , -

ה 5צ: ג ה ■ מסאר כבי־ .ה מיטס זד׳ * וסוכות ויטב ר׳ה ענין כל ו
מרחמסיגהגסבהלכזח הרבהמזהע״פהתור׳הטלכי , : ^

 ״ וט-׳ * ח' אווז ד׳ הלכה נדרים ובה׳ ־ ׳7 הלכה סוכה בה׳ י הקודמין
 התיה^׳ כל שעיקר לבאר עסקינו ח׳-אךעתה אות ה״ג מסלעלין חזקת

■ י־ן4שמה: הנן׳ הקיבוץ מעלת ע״י תשרי שהוא האיתנים בירח נעשים ̂ן»/ ̂,/ זי ,W / I ז ׳ •י

שזה ישראל כל כין שלוה שיהי׳ כדי זה את זה מפייסין ידכ3 וכן .•
וד׳ז ומחלוקת לבמת טרוד יהי״ביניהס שלא הקיבוץ קיום עיקר

 ו שלום׳ אח״כ-כחי׳־סונת שפישין כשי׳סוטת ח״ויוזה הקיבוץ שמהרסים
ישראל-זהעכד נפטת יבוא ששים כל מקוכציס הי׳ ששם כבוד ענני בחי׳

----- .j-m  •p . כטל וט'. כהן בחי׳ שהוא העוכמות »גיות
 כלל על לרמז כסוטת ישנו בישראל האזרא כל בחי' הה ־ )טס (באות
 ׳ השכעה נכנסין־כל זע״ב • שלום סוטת לתוך שמתקבצין ישראל נפשות
 -■ דור שבכל האמתייס הרועיס כל כלל בחי־ הם כי • הסוכה לתוך רועים
 עוסקין שהם וכו׳'• טלאים יקבץ בזרוט ירע־ עדרו כיוסה בחי׳ שהם
 ׳ בסי׳משתרז״ל ונטל־וז־ עולם לדורות הקיבוץ הנדחי׳ולקים כל לקבן

 וקיבוץ אסיפה בחי׳ הוא סוכה בסי׳ *<י אחת בסוכה יוצאין ישראל נל
;■• עמלק שטא ערד מלך הכנעני וישמע בהי׳ וזה י כטל ישראל כל של ' . \ J 1 ר . . - .1

 אחר ונחשבים נמשביס הם שזתיסותמדם .נמצא • ענבים שהם לגפן
^חש ודבש לכלילשמן זההסירך כי לתם,י מהם שעוטן ושעורה הסה



הרכה'ו נ%י הרכות א׳ח־ ■ הרכות לימוטי .. . . . ,  Y . .~
 וחיילותיו עמלק ’ קליתת להצילם'מכחי׳ י בשבילם לוחם משה כחי■ ,
 הק׳המקובציס הקיבוץ לחוך ולאששם ולהככיסם ר\עות* ומדועותיהם ׳
 פרשת שס שמביא כזוה/ק וכמובא סונה* בחי׳ שהם כבוד הענצי בתוך ׳

 חתר תאמתי הרועה משה כי ״ ע׳ש סוכה לענין הנ״ל הניע;׳ וישמע
 ענן באר ט * הכהן אהק ההסתלקות לאחר אפילו כבוד הענכי ואמשיך .
 אס והי׳ כחשת כחש א! עשה וע״כ * כשר!*ל משה בז־טח ח!מ טלס ומן .

ממית נחש וכי ואח״ל וחי הנחושת נחש אל והניס איש את הכחש נשך

נה

כמובן אחת
 כלפי להשתנל הכל שצדיכין להורות ״ יחד שס שנסמכו ר^: vבמשנר
 • הדעת הארת סירך שהס הדל שבדעת רמ!יס בחי׳ היינו • מעלה

 לישאר להתחזק הדל הדעח של הקדושים התמי׳ ע׳׳׳י עת בכל להתבונן
 ידו־ הימת של הרמזים מועיל שאין יש לפעמים כי כדל* וכו׳ עאדו על י

 להם שרמז נתשת נאש אז שעשה משה כמו לזה עובדא לעשות עוד וצריך
 י ומרים• עולש־׳קשים שהם שרופים נחשיים שיש ישכחו שאל העונש יראת .

_ מעינשיו לכתת מקום אין צי מעלה• צלפי להסתכל מוכרח אתה ע״כ
 ■הקלע וכף בני׳הנם מיתה Tלא מכ״ש בעוה״ו גם והמרים הקשים *

תמיצ^ למתם עירו ולשאת ית׳ אליו להסתכל כ״א ד׳ל וט׳ וגלגולים
ס׳ עיני את נשאתי אליך בבתי' \  ואמר■ דל• rתוrא לע וכמוישימז • ו

 יראת א דייק שצריכק בסשרים שכתוב אעפ״י י העוש יראת הוא שעירד
 להנצל שצריטן ממה להנצל שנוכה הלואי באמת אבל ״•~ וט׳ הרוממות

 שהעיקר שאמרו גדולים צדיקי׳ כמה בשם שמעם העונש־-זק יראתי
 להתיירא צריכין וכתה כמה היסב היסב אז לע ורמז העונש• יראת ,הוא י
ורמז משה שעשה הנחשת נחש בחי׳ וזה : זכו׳ העונש מיראת זלפתיד י
 ' העיקר זכדל־ט העונש יראת ע״י היינו מעלה כלפי להסתכל עי׳׳ז להם י :

̂ז ״ זנדל האמתייס א\.רמזיס1א  האתת הצדיק בתי׳ משה לחם ועי
הק׳ הקיבוץ מתוך נפרדיס יהי׳ שלא גכת תלושי להציל עמלק מלחמת

 ענק כנ׳ל(ני כבוד עצר בחי׳ שהוא כזיכה בחי׳ וז־% כבוד־ הענני מתוך .
 ובפ׳עקב בפרש״ישם כמובן עמלק מלחמת נחשתנסתבבע׳י הנחש
 שנא שכיוון וכו׳ מוסרה יסקן בני גשעזמגאחת ישראל ובני ע״פ

 (אז • לאחוריהס(נ<׳ חזרו עמלק מלחמת שהוא }את מלחמה עליהם
, . ' עשהמשהנחשנחשתוס׳) ־ .״'-" ״

y 1 P״D • ״ כנ״ל הקיבוץ זמן עיקר אז ט * כסוכות הוא הקהל מצוות
 הסתלקותמשהביוס מסוף שם שמדבר וילך בפ׳ וע״כ r י
 כמו הביהת״ק ויחרב לחסוא מלשעתידין הוכיחסימאד שאז האחרון :

 שכל לרמז והקהל מצוות אז להם צוה ■מ׳ב * הפרשיות באלו שם כמסאר --
 אלxמי הרבה ויתקבצו כשיקהלו שטא הקהל בחי׳ ע״י הוא התיקון

בחי׳ שזהו משת בחי׳ שהס אמת לצדקי ולהתקרב ה׳ לפסוק־בעבודת ־. ■
 ביהמ׳׳ק נבנה כאלו דעה ש־שגו מי כל כי * בי־המ״ק שהיו הקהל מציות י

 וכן ׳ וזקרכס שבסינם ראשי כל את אלי הקהילו אלנר נשוף וכן • טמיו
 שעיקר להורות * וכו׳ יעקב בס ושמעו הקיט אמר מותו קודם יעק: .

 אלהרזעה והקיגיץיחד הקהילה ע״י הוא הימים באחרית :-התיקין
 שלמה יקהל אז בסו:'ת מפסד־ן וע״כ • וכנ׳ל משה בחי׳ שהוא האמתי ׳ ־

* כדל וקיומו ■הק־טץ תיקין עיקר א; ט י בת; שלמה המלך אל ויקהנו ,

____ ̂ קיביץג
 אמר הכלים הכל ■:תי׳ הבלים דיןצ העילה שכל יותר בלב הכניס מ

’־1־ אנל אהד אצל עיה״ת אייה שיש לסיעית יכול מיז חסד נל כי קהלת־ .

 " ע^פ נשפר^יי החכמה קבוצת בו שיש האמת הצדיק זה דהייט • «ןהלת
 ■ מה ומכין אדם בני כל יחד מקבץ והוא .י ,קהלת' אמר הבלים הבל

 , מלא■ העולם בל כי ׳* הבל שהכל להראות יכול הוא • כולם עם שנעש׳
 סוב on:ושאין ׳ וכו׳ ומכאובות כעם ימיו צל כי שם כ״ש וס׳ יגונות
 נשמע הכל דבר סוף שסי-יס וכמו ׳* טוב ולסשות מרע לסור כ׳א בעולם

 שונם אין כי היינו ־ האדם כל זה כי שמזר מצוותיו ואת ירא אתר^לקיס
 מי כי מצוותיו־ ולשמור ה׳ את ליראה זאת שמקיים זה כ״א בעולם אדם
 הדל׳וע״: הת<׳ בתחילת כ׳ש כלל אדם איט הזה האמתי דעת בו שאין'

 לא כשרז״ל האדם' כל זה ט עליזנאמר כשלימות לזה שזכה מדיק זה
 כין צר עולם כאי וכל וכו׳.־ לזה ולצוות זה כשביל אלא העולם כל נברא

: כפי וע^ להש״י להחקרב הק׳האמתי הדעת ממנז לקבל אליו להתקבץ
̂ ;כדל האדם׳ כל זה ט אדם ב^ל הוא אליו קירובו '
נהגו בש׳ס טש בסוכה לאכול הוא סוכה מצוות עיקר ל<א

סוכר^בחי׳מקיפים ני אכילה־ כשעת מברכיןטא שאין ^ .
 הנ׳ל בתו׳ שס המבלארין המקיפין מחיצות בחי׳ היינו • בטוטת כ׳׳ש
 ■ ־ וכו׳ השרת ממלאכי לפנים מחיצתן שיהי׳ צדיקים עתידן מארז״ל על

 לאכול צריכין זע״כ • שם כ״ש האכילה כשעת הרצון הארת צחי׳ פזהג
 ל!נות סוכה מצוות עיקר כי ♦ בסוכה לישב מברכין דייקא ואז * בסוכה
 בהי׳ הדל המקיפת הארת בתי׳ האביל׳שזמ בשעת הדל הדש■] להארת

 ■ כדל־ הסינה בחי׳מחיצית שזהו אל פעל מה ולישראל ליעקב אמי’ כעת
 כל עם עילה שהמלכות ע״י הוא האכיל׳ בשעת הרצין הארת ועיקר

״ החכמ' היימזיסשביס שהם מהידיס הפרנסה ומקבלת הכסחוטת ט  ו
 צר• לכל בהס ומנענעים בסוכות בידים שנועלים מינים הד׳ כחי׳ זזה

 בהלכות מזה וכמבואר כדל ידים בחי׳ שהם רמזים בחי׳ הוא זה סכל
 להיות ישתדל רין יתייאש שלא אחד לכל מימזין והעיקר ־ הדל הקודמין

 הר׳ ט * ר«ישועה מסועיני הדעת מימי ששואכין הק' הקיבוץ בתוך גנלל
 עם ס בו יש שהאתרוג ז׳לxכ כישראל שיש הכתות כל על מרמזין מינים

 ׳-(אוגדין וכו׳ ריח ולא סעס לא נהש שאין נחל ערכי עד ׳ זכו' וריח
 גם נכללין ועי׳ז ׳ נשרז׳ל יסדה ארץ טל נחי׳ואגודתו שזה יחד מלס

 ט ג׳־כ זנתתקנין הקדוש הקיבוץ בתוך נחל ערבי בחי׳ הפושעי'ישראל
 נחל בהערני בסוכות ביותר וע״כעוסקין * שהור לסהור המחובר נל

ל ״  עינך ט בהדר״ ובפרס וכו׳ מביאק הי׳ ערבה סל מרביות ^
 טתהברו דכ אותם לעורר כדי נהל הערט כחי׳ בשביל הוא מיגיעת
 . זאת האגודדי וטס י ונדל תקונס כל זה כי כקדש pיבpה אל ויתקבצו
 שמקבן הבכיחוטת ע׳י מקבלין הפרנסה עיקר כי * פרשה על משפללק
ש̂ז ׳ שם טש הרמזים שהם מהילים ׳ ה^נסה ומקבל ועולה המלכות

:הנ׳ל הרךדמין בהלכות וע׳ • נדל בידם שנונזלק מינים ד׳ בחי׳ .

ב •וז^ מאכל מיני יכל שאוסף האסיף חג נקרא סוכות ק
ישראל צפשוא של 'ץ והקיב האסיפה כתי׳ בעצמו , ׳

 מבואר כבי כי י, כג׳ל כבוד הפנני בתוך שלם סוכת בתוך אז שמתאספין
 ’שצמה■; השירה סטא מיהלעת נמשכים שלכלהמאנליש הגיעמי׳ ש:ל
 ששם הלחם הוא ועיקר • )טא כדל(באות ישראל נפשות קימץ ע״י

̂ לח אטלת הוא גסו;ת אכילה מצוות עיקר וע״נ • כדל הסענניס צל ,
t ג׳ ־ m י ויבמט. ספידז קביעת נהם אין ט לסיכה רוץ לאכיל מותר■ 

 לישה דייקא;',כרכי! ואז • לחם באכילת סא סוכה תיוב ועיקר * צש־׳ע
•־•זיי V■*. י-.י דל ד!ל ^ *ר■’ני!! • רטרר

0̂
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המאכלי' כל■ יפיו1א: ועיקר יפראל• נספות ומךמןשל האסיפה ששס
 עעררהעאכלייש נל נאספין לפס כי עיקריההאכלים שמא הלשם. הוא . :
 ■ המופלגכשע.תJהרע ל^ארת האכילה■ ע*י עדשנזכה הנ״ל בבסי^מן ,
ע״י• זוכין וכלזה • וכנ״ל מצוויזאכילהבסוכה בשי- לייקאשזהו האכילה ,
 והקיבוץ האסיפה ע״י שמאגמשן העולמות כלליות שהוא הרל •הדעת .

 נמשך שעת. ישראל נפשות וקיבוץ נמנאשאסיפת •־ ולישראלוכנ״ל
והזוגקבסוטיו וכל הסבחי׳יאחת׳ נלהמאעלי'. ואסיפת הנ״ל הדעת ׳

.וכנ׳ל בר״הומה״־נ התקונים,שתמהנו־ כל ע׳י ׳ י ’ .:
ה '  וסוכות yץשלר״ה(יpהתי גמרJ•שא עצרת בחי'שמיני ח

״ אסיפה לפון עצרת דל-וע״כקבא ב׳שבגוונשהאר״י־ ׳ י ־ י.
 תיקון בחי׳־ הוא ״ עד:דע. מר״ה, שתמפכט■ התימנים טיקרכלל כי

 רועי בחי׳׳ האמתייס שהכלינךם ישראל. נפשות של והאסיפה• ל.רךבוץ
 לאסוף: ע־ש״ע ■מר״ה. בכלחודשתשרי' ביותר• בזה מתייגעין ישראל
 על‘ ויעמדו באמת■ להש״י ישובו שכולם. ישראל כלנדחי את ולקבץ
 כל תלוי׳ שבוה: למרותעול® הקלוש באום[.שיתקייפהקיבוץ עמדם

 ירין1מפ־ ובן ישראליככס כלחי יחשליסה׳- סנה בבתי׳ שלימה הגאולה
 עוד נדה^ישראל מקבץ ה׳ נאום תשובה. בחיי׳ שהוא צבור תענית בכל י :

שופר תקיעת ע״י התיקוןנעשהבי״ה זה ועירך • למןבציו עליו אקבץ ^
 והנדחים ׳ וט ®אובדת ובאו בשופרגדול יתקע ההוא ביום, והיה בחי׳ '

t ויזגמי • ונו׳ o וקיבוץ אסיפ; לשון עצרת נקרא. רע׳ב • עצרת בשמיני

דזת.כלעסקיע לעלותלתורה^ נוהגיןאו-לקחאאחכ״א ,
מ בחודש כנ״ל. התורה הל הכל ולאסוףולהעלות לקצץ ה

אז,אל, פולין יע״בהנל • כרל תורה ואמחת בש״ע עמר זה תיקק גמר3 ׳
̂ י - , • 'נ״ל,ז0החודי; • , .־ . ■

’ ועיו״כ; בער״ה ובפרע לאלול קברי׳צדיקיס שהזלכקעל ח1*1 ,׳
 כד-לזטתלפעזלכקשוזסלתנאביו״כעדשמכה־לחסכת .. . ״

תעבור לא ט נחי׳ שזהו שנסתלק הצדיקים בנח כ״א א״א שזה הבית־ ־
̂ז וחזקיהו יהושע את1וצ הזה הידדן. את  וכו׳ולנ״יל הינאיעב^ כי ואמציר

_■'< ־ •■ ־ ■■•-• ־• '.■ ־^'(באורזמ״א}; יי׳ י ■ ־

r^ . , י n n  n

p^ צריד־ אין לאחריו אבל לפנץ ברכתהרי־חשמברכין בחי׳
 כי-עיקרכלברכתהימקהוא לב^כלוסכ״שבש״ע• ׳ •

 הארת בחי׳ שהוא והנפלא: השוב בחי'ההא ולהאיר לגלות בשביל
•כנ״ל האכיל׳ בשעח שזוכין המופלג הרצון  שזוכין ר\צון הארת כי ׳ ■ '
הירא׳הקדוש׳ ע״י זוכין זה נכ״ל וחלמיד בן כלליוח ע׳׳י האכילה בשעת

האוכל לעת ע״! בסי' (כ״ש •■ ®אכילה בשעת האדם אל ובאה הנגשת _
 מחמת האכילה בשעת נמשך הרצון עיקר כי •בלק׳׳ת) ונו׳ הלוס גשי •

שישבי® מהידים כפרנסה מקבלת היראת מקור שהיא ׳•■שהמלכות
 עתה ב® עוסקין שאנו הנ׳׳ל מרחננם בהחו׳כי שס כ״ש וכו׳״ החכמה ,
 בשביל הוא האכילה אחר שמברצין אחרונות הכרטת כל ועוקר • נדש ,.

 ברכה כי , • וכג״ל הרצון מאיר שעי״זי עצמו על היראה להמשיך זה .
 הדעת התגלות ש־\א כבודו הארץ כל מלא ט לגלות מברכין הראשונה ,
 מן הלחם הוציא ית׳ שהוא ומודים להש׳י כשמברכין כי * הרל הקדוש /

ית׳ מלטתו ־כבוד שם ומפרסמין מגלין בזה וט׳ פה״ע בורא או הארץ
'ופירוש להם הכל ובורא עת בכל משגיח וטא • העולם כל מלא שהוא '

' בחי׳הדעת שהוא כבודו האק h מלא בחי׳ הוא ה1 שכל המאכל׳׳ וכל .
שעי*?!ונין האדם אל היראה באה ואז • המאכל אוכלין ואח*כ ׳ הנ״ל ■

ו הלכה נט׳י הלכות: א׳ת הלכות ליקוטי
 כלהכרכן.^ זתנתתקנו ובשביל י■ וט׳־ איש;חיל שהוא מי׳ להארתהרצון

 שמששכלהברטתוהתידאות היראה עלעצמו להמשיך כדי אחרוטת
ה' • בג״ל הרצין הארת היא.תתהלל,שעי״זעייך בט׳יראתה׳ א היר  ו

̂ל■ בדבריו. כ״ש ה׳ ביראת והריחו בחי׳ רית בחי* זה. ור^צק  .נעה: ז
 .לרצון מגיע כי י ריח, בחי; שטא המופלב הרצוץ בחי׳ ג״ב וזהו • פעעיס

 : ריח בתד שזהו■ חצה מא, מה. כלל יודע להש׳י־שאיט נפלא: והשתוקקות
^ רק רוצת• מהטא יודענלל שאיט עוב מ  המוב^-'׳ ריחא דארח נ

 ,הצשע׳:כשח*ל• עירך:חיות שז: * וט׳ שמניךעוט׳ בזוה״קבחי׳לדח
 ,כיא■7 אפרסמוגא: כתרי שטאתליסר. לבא לעתיד שכר הקיבול. ףיקר

 ,ן ליראיך צפנת אקר עובך רב מ־ בחי׳ בעצמו שזט לע״ל צדיקא דירתק
 ׳ ריח: יראהבחי׳ כי ־• דייקא, היראים, הארת!^צוץשזונק. בחי׳■ שטא
 ריח: שזטיבח!׳ עוב כריה תכלית שהוא. המופלג, העוב לרצון זוכין שעי׳ז

ק גן  ׳ ייח,רע. בחי' שהס שמכפריץהעוונות הקרבטת ריח• בתי׳ שטא. ע
 ׳לפו® הכל ומחזק נת*כ, שמלא הדל: דעת הצדיק,שממשיך כח וע*י

 ׳ , שליו״ב נא סלח בחן׳ ממשיך שטאפי׳ז מקם מכל להש״י ולהתקרב;
 ריחו ניד:נתן בכחי׳ ומפ.ליןריח:עןב. לזנמת העוונות שעי׳זנתהפכין

 ,5P האחרונה ברב® שעיקר נמצא (בסי׳־ח׳-בלק״ח).'-ל כ*ש.במ*א
 ■ כ״®. המאכלי׳ עיקר שטא העוב ר^יח המשכת בשביל טא המאכלס

 הרי®) ט*כ:על * כנ׳ל המופלג והרצון הירא׳ המשכת בק׳ במ״אשטא•
 בת;•׳; שהוא; כיכלהנאתוהוא,הריח; ברכ'אחיוד.* לברך צריכין אין

: כיתיכף,שמגליןע*יכרכ^ יראה,ורצון בחי׳ תיקוןהמאכלים.
 בחי׳ בראזהר\יח.עוכ;תיכףמאיר,הריח,עוכ.שטא. שהש׳י ראטנ׳

ה צויכח אין בןו;אי שטא,עיקך׳האכליה,ע:כ ורען יראה ׳ אתרונה. ענ
' ■י ■ , י י י׳ : ־ ; וכדל■:: ־; .

r n i^ pכללזיתהעולמות. עקר שש® ד ישראל ארץ מעלת בחי* ̂׳
 הארת! עיקר שעי׳ז הדל• הדעת,הקדוש המתנת■ ע!<ץ - ; .

 יםראל• כיטייר־את •*׳: וכדל; ישראל בארץ זונק זה שכל וט־צק הירא׳
t ריח,הקערתכשרדל. המוריה.ע״ש הר הוא.הב.יהמ*תסנקרא,  ׳ ' ושש 1

 ■y,עת הרצון ושסעיק׳הארת, - ה!ה המקיס ערא מיש הירא׳נ״ש מקם
וממולדתך■ומי^' מארצך: לך לך כתי׳ א.הבתוכו׳'וכנ״ל:־וזת רצות תוק

להלג,האוזמי-'די■’ולאג אראךוםרש״י האקך־אשר■ אל. אביך-
 ששש-זו-יד היא ’א״ שלימות שעיקר מאחר כי הייט ונו׳ בעירו לחבבה
^ כדי לוהארץמיד ע*כ,לא,ג:לה ■ ר\צון׳המופלג,הדל להארת  - לחב

:,,!,.ן ̂ לשס לבא ויותר וישתורןדןויתאו־יזתר שירצה בעיניוכדי ״ ,1; 
 •הרצוך הוא שעיקרה כשלימות קדושתא׳י ולקבל לשם: לכא. יזכה

שתוקקת  • ,כ3■לד לכ׳א שיש המגיעות, כל כלל. בחי׳ שזט להש*י וה̂ר
 *׳' יותר׳ מגיעות לו יש ביותר ויל ̂ג שבקדושה שהדבר מק וכל * שבקדוש

 י עיקר־ שהוא■ לרצון לזטת הקדושה שעיקר מאמת ' • זה בשביל הכל
 ־ שעי״ן יותר חזק רצון לו שיר\׳ נ׳ככדי אותו מונעים ע״כ נדל התכלית

 ולהשתוקקת עוב ברצון כראוי ולקבלו בשלימית שבקדושה להדבר יזכה
 . . לא״יאולהדבר כשבאין את*כ גם כי * התכלית עיקר שזה נפלא.

 להש׳י גחלים עובים,וטסופין ברצונות לי:תגבר עוד צרינין שבקדושה
. :כדל העיקר זה כי . י -

ה 9  עצ שהבטיחו • שמך ואגדלה ואנרנך גדול לגוי ואעשך ח
הנ׳׳ל הקדוש הדעת בחי׳ זה * השם ועל הונטוז וטל הבנים

* ׳ t-. /.r.1 ״T '1" ״ עהבעיגיו «הז1 ־ שס נ״ט
* נג̂״ ועשירות לממון ?וני] הדטת
^ נוגות ו 3 ' "’̂י• ייי׳י!



ו הדכח גט-י הדנות א״ת הלכות לץ־ןיטי־

א ההי כי כ׳ה• מי׳ שס שהיא הקדוש מ*ה שם כהי' • ע*מ כיהד אל כרכה להניס כסיי עילאה דאימא מסשרא שכרכה כחי' רצח כהי׳ ס
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 - הדעת מחעלה שנחהקן מאחר ני המשקין שאו טל עול לברך צריך אין .וט׳ טובים וכיסופי; והשתוקקות רצון רק הי׳ עבודתו וכל • תורה -עדיין
 ט,טירך f דמים בחי׳ שהם הנפשות גתתקט ממילא וברכתו היין ט׳׳י בדבדט וכמבואר ■ הטוב הרצון הוא העיקר תורה מתן אחר עתה וגם .
חשוב היין כמ׳ש׳שס-וע״כ בהדעת תלוי הנפשות שהם הדמים תיקון ; י ׳הרבהבזה: , . ־

גש כי • פוטרו הפת ואץ הסעודה בתוך אפילו עליו לברך שצריכין / . י : ס׳ט באות קיח מחלוקת לענין לעיל שייך ■ . ־ .
ה . א ר  יע״כ ״ שםעכנ״ל המלובש הדעת בחי׳ מחמת ג״כ יטא הפת חשימת וראיתי שדקדקתי 1 • הימים דברי בם־ לעיני ה׳ האיר זת ו

העיקר הוא הדעא כי • הדעת אל עפל הכל ני • הסעודה כל ■pra הוא שהם לוי מבני הדוכן על שעמדו המשוררים שם שנשמייחס ■ ;
 כושרו הפת אין מאד גדול דעת בחי׳ שהוא היין אבל • כג״ל ישראל שהוא יעקב שם מזכיר שאיט )ו׳ (קפיטיל • קהת.ומררי גרשון •

כ לי* P ע־ שמייחסו ונו׳ יצהר בן קרח מבני שטא המשורר ־נ״אנהימן ״ ע ו  כלהטוכחלוי ני והמשיב* העוב יץ שינוי על מברכין י
׳■ וע״כ • שם נ״ש טוב לא נפש בהדעתבכחי׳גםבלאדעס ■- ־ אינימיעזסוכ״א קרס מכני שאינו אסף באחיו תינף ,אבל קישראל•

̂כיר ולא גרשוןבןל<י עד  הדעת במקום כי ״ והמטיב הטוב עליו מברכין הדעת נחי׳ שהיא היין איייןכ^ מייחם מ J מירי אנ■ובןרבניxי בן י
. I לדטח* הראית אתי« • ישראל ג׳כשס שם הזכיר ולא לוי צן מירי מ עד שסהטובננ׳ל; ־ . ׳ •■!*•w'u'r r*f V• חיוזכיר מה —Vi.— I .•'‘.׳' ׳ •י״י* ״י'־*'־.יי ‘ ...... ■* שמא ^שורר בר'ימן ישראל שם שמזכיר מיץ שעייקר מורת. זה שכל

א • קית מזרע אל בקהלס שהתסנל אביגו יעקב חסלת מחמ^ רק מ
ב הדכה הפת בציעת ,הרכותתכר הדוכן על ביתוסו רק קרח מחלוקת שמו.^ •וכר שלא כמדי הד

 זוכין ועי׳ז * ית׳ אותו ולדעת ית׳ אותו ולהלל להודות העוה״ב טירן * והקלקול הפגס להפגיע יוכל לא לסס בעצמו אבינו יעקב של הקדושה
שבת שמחת קדושת ממשיכי; ועי׳ז לה׳ק• שהוא הדיבור שלימות ‘לבתי הנקוד׳ שתהי׳ כרצונו הש׳י יגמול־ עי׳ז יעקב קדושת נקודת ע׳י אדרבא

בכת הגדולןהכל השלשלת ממנו יצאו שבסוף עד נפלא בדרך ^אסתתרת
. f ׳1;י r ;7ק ממשיכי ________

הפעולות שכל הפשוט אחדות נתגלה ועי׳ז * ע״ש וט׳ החול ימי לששת

****■tHHHm*.(HHH(~**.m-*HHHH(*<H»*******'**»׳tMHHt*******

ית׳ אצלו אפילו מאד יקר וזה י ית' הפשוט מאחד נמשנין נזשתנות * וכנ׳ל ומכאן מכאן קית יהי/נשאר וקרח • וכרל וכו׳ יעקב קדושת י
; היטב ע׳ש וט׳ כרכים הלכרי וע״כ ״ ־ ר ישראל יעקב עד היתום נזכר קרח מבני המשורר דייקאבהימן וע״כ
י כי * העוה׳ז של דבר כל על לברך שצריך הנהנין ברכת נחי׳ ' ה11 קרוז בני אצל איל • לזה צריכין אין שס כי י ומררי גרשון בבני לא אפל

- צדך האדם כי והענין *. כרכה בלא העוה״ז מן ליהנות אסור v עיקר זה כי *י ישראל דייקאשס נזכר שס ג^כ)במהלוקות^• שקלקל
׳ זכאה כי וכל ונכל העוה׳ז מן עצמו ולפחש דאתי מחשבתרבעילמ׳ לדבק ־ לשלם יקום אלקיט ודבר • זכנ״ל בתפלתו יעקב פעל <;ה • התיקון

.ההכרחיות בכל זע״כ ■ * כלוסכ״שבזוה״ק מדלי׳ דלאאיתהני׳ ימאן ־ - ה׳ לעולם מרום אתה כי '
שמוכרח־} וכיוצא סתי׳ אכילה כגון שאנומוכרחיןליקחמןהעוה׳ז _ ' ..................

 אנו ועי״ז • מן,העוה׳ז שנהנץ ההנאה על לברך צריכין האדם לקיום י
הברכה. עוה״ב־כי בחי׳ בתוך העוה׳ז של האלו הדברים ומעלין כוללין

ת ־ ׳ .. י ו ו ל ח ה ד ו ^ ל ס . כשאנו ננ״לנמרא העוה״ב עיקר זה כי * טו^ב בחי׳ הוא וההודאה - י ה5ח
 נמצאשנעשה אותוהדבר־ ית״על אותו ומהללץ דבר איזה על מברכי; י , ־ '

ץ • מודים אנו הזה הדבר ע׳י ני * יש׳ אליו דאהvור שבח עוה״ז מדברי דאזיצ מאן האי המתחיל במאמר ע׳ • משהין מיני בל סוטי ׳ י
 מצרכי; שאט השה׳ז של הזה הדבר נכלל טי׳ז ט״כ • אותו ומברכין שמרימין ע״י סא הדמים כלל שתיקון • כ*ט סי׳ • וכו׳ למינסב ' ’ ׳

 ;כנ׳ל טוה״צ כחי׳ הוא וסדאה הברכה כי • העוה׳ב בחי׳ בתוך עליו של הברכה והגה • ט׳ש הדמים לצל לבנונית נמשך ומשם * המוח את
 . שיהי׳ כדי המוה׳ז מן שנהנין דבר כל על שמברכין הברכה בחי׳ וזהו המלובש' הנפש לתקן יטל ועי״ז נפשו־ ולתקן לחזק כדי הוא הדנדש כל

 הברכות'בלה׳ק־ כל גתקט וע״כ כנ׳ל־ הברכה ע׳י העוה״ב בתוך נכלל מפסוק התפל׳ולמדו קודם לאכול חז׳ל שאסרו וזה • שאוכל הדבר בתוך
 והברכ׳ ההודא׳ ע׳י כי י לה׳ק בחי׳ בעצמה רייא וריהודא׳ הנרב׳ ^כי הדם גי * דננכם על שתתפצלו קוד® חאצלו לא • הדם על תאכלו לא

 קדושת המשכת בחי׳ בעצמו וזהו כנ׳׳ל־ לה״ק בחי׳ שהוא הדיבור נשלם לאמל יוכל ואז • ונפט דמו לתקן תחילה להתפלל וצריך ׳ הנפש הוא
 ׳ בחי׳ הס החול ימי- ששת כי * כנ״ג עי״ן שנמשך החול ימי לששת שבת ותושבחו׳ ש־רוס א1ס התפלה שם־ני המלובשין רגפשות ולתקן הטלות1«

 ששת בחי׳ שזה ■ טו״ר שמעורכ הפירוד עונס כחי׳ חול שהוא עוה״ז בחי׳ הוא הנפש כי * הנפשות יתתקע ועי״ז ז להשי׳׳ת והודאות וברטת
' ■■■■. . . ' י א • ■ ■ימי - , , י' ד



ב הלכה הפת בציעת הלכות א׳ח ליקוטי;הלכות
א ־טו״רגידוע-־ושבת ■החולשהסזמטורבין •ימי  במובא• עונ:״כ בחי׳ מ

 שעי׳׳ןגכלל עוה״ו ־י5ב7 על ית׳’ אוחו 'שמברכין ,וע״כע״י-הברכה’
 ימי לששת עוה״ב שהואבחי׳ שבת קדושת זזעוה״זבסשוה״ב־עי׳דנמשך

־ץזהו-בטצמו-־בחי׳ ־החול  הפשוט אחדות התגלות שהם;בחי׳עוה״זבנ׳״̂ל
 הסטולות כשכל דיקא-דהייע שעולי׳משתטת י5■ע ההתגלות שעיקר ׳ית'

 נמ^יסמאחד שכולם הסשועית׳שנתגלה ומשתנות'נכלל:ן.באחדות
 נעשה ו;ה • ע״שהיטב במאמרהנ״ל וכמבו^־היטב ככ״ל ית׳‘ יהסשוע ^

 פעולות כולםבחי׳ שהם העוה״ז בברי מבדכיןעל שאט הבמה יע״י
 וריח• טעם במראה מזה זה משוכים העוה״ז של כיכלהדברים משחנות•

 ינמצא שבראם אותו'ית׳ זמהלליםיומודים מברכיךעלימז׳ יוכשאט
 שע׳יהברב׳ שבדאסבמצא מאחדהפשוש־יח׳ במשכיס שנחגלהשמלם

 מאד יקר שזה זמפעולות:משתמת ־ית׳ הפשוט אחדות התגלות בעשה
- . , : : ::אצאית׳בדל • • - -
ן1ז ד ת  ומבודרוח-והם סדעיית ברכות במה. קמציס מה מאד בכה י ע

 .יולכאורה 1 בש״ע כמבואר כלליות מברכות יורןר יחשובוח ־ • ־ ^
 אך • בפרש או בכלל אותו מם־נין אט אם ־יש חילוק חיימה״־ימס 'הדבר

 דבר על ית׳ אופו שמבדכין מה, בל היטב:-בי מבואר יע״פהנ״ל^בר
ש נפדטי־יותדבתגל׳־יוהו־. ^ ת דו ח  יוכל ביוחר- משתנות מפעולות א

 גם ■יותרכשנתגל׳ וחשוב יקר ביוחר •משתנות-וסרטיית שהפעולות ימה
 ומיוחד פרטי דבר עיל שמכרכין מה שכל עמצא ית׳- הסשוט אחדות ומהם

 ית׳מפעולות אחדותו נתגל׳ כי • יח׳ הפשוט אחדות ביותר נתגל׳ ייותד "
 א0ית׳ הפשוט אחדות התגלות חשימת טי,קד כי ־• בפרטיות .ומשתנות

 שהפעולות מה כל יוט׳ב -־•. כנ״ל משחנות ?מסטולות דייקאכשנתגל׳
 ית׳ אחדותו מהם כפנתגליגם יותר וחשוב יקר ופדעייתביותג ומשתנות

 מ!ברבמו חשוב׳ הירכ׳ אין בדברו נהר שהכל במצאבשמכרכיןבכלל
 שהכלאין ברכת ע״י בי ־* בפה״ב כגק פרסי דם• על שמברכין הבר;׳

 משתטת־-מאחח מפעולות הפשוט'יתז בתגל׳׳ג״כבפירושבתי׳אחדות
 בתגל׳ פרטי דבר על כשמבדכין .אבל r כלהבדיאהבכלל על שמבדכין !

 קטנה הוא שהכל וע״כברנת אחדותו'ית־•• משתמתזפדטיית ומפעולות
 של וטיקרהחשיסת בזה• בש׳״עוקביוצא מ״טייתב״ש במעלה־מסבות ־

 שמלובש מקום הכל-ובכל מתי׳ מחכמ׳ כי ע׳:הדעת*. קדברינזהוא בל
 ־דהייט ביותו• חשיבה בדנה זזשובייותריוונבדכין־עליו הוא בייתי הדעת

ל ברכהלעצמו מתמתששיכותוקובע ברכתפרעיוילכי  כמה על ™
 בי■ ה\אהעוה׳כ• והדעת ביותר- דעת ם שמלובש הייטזנחמת דברים••,

 אותרית׳ ־ולברך ־ית/יולד\דות אותו לדעת דהייט !זהעקדהעוה׳ב
 בהעוה׳״ב* ־נכללביותר הוא דעתייותד בחי׳ בו שש מה ־וגדכבל שנ״ל־•
 דהיימ פרעיית- ברכה ׳״דהיעו ביותר חשובי ברכה ?וליו לבדך וויכולץ

 •ית׳ באחדותו בכלל שי;;י׳ ,העות׳׳ב בתוך פדט3הפעול׳. צ'^ולאותו
 משיגיןביותג־ יותדגדול שהדעת דעתשכלמה3ה:להן!וי בי - בגיל

באחדות, אחדותהפשוט'ית׳'ומלליןביותרפטולותמשד׳ות,יופרטיות
^ , - ■ ׳ י. בפשות־ית׳ ׳ ־

5 i n n־ביהלחסהוא, חי׳חשיכותפת־וייןשהםחשומםוקיהכל•
• חשוב וע״כ ־♦ וכר בלחמי לחמו לכו כ״ש כמובא דעת בחי׳ ע ■

 דהיינו - פיטיית כרכה עלץ שמברכין כד;הלעצ«ו ווחש־בותושקובע
 לא, זט-כ • כרל בפרט משתטת מפעולות הפשוט־ית' אתדות ש־שגל׳

״ וכנ״ל במ/א כ״שרביט הדעת ה׳ בחי׳ דגן מיני כ״אה׳ בקדאלהס
א הלחם חשיבות •!ץמחננלז  ■י חודה דהיינולחמי תודה קרבן טם בא ק

 דהייט מךהתיז׳ בטליןחק הקדבטת כי,כל ״ כחי׳'עזה״ב היא ;!ח,דה .
̂לת כמובא תודה בבתי׳ ,'ית׳ הללאותו'6■ו להו,דיתp:־דלא־שאד.  בתחי

חם . הרל־הט״כיבדכתז̂־ פרטייח בדנה א ונקבע הנל מן חשוב דזמאמז̂־

 לכד שייוא השוש קרבן שהוא תודה לחמי בבחי׳ הוא הלחם ברכת ני
 היין כי * לעצמו ברכה וקובע חשוב ג׳כ והיין :כנ׳ל לעתיך ־ישאר
 זכהנטשלז וכ׳ש * פקחין וריחט חמרא ע׳) כ׳ש(סנהדרין דעת בחי׳

. •״ : V במ״א וכמובא מוחין הייט ראש -
כל׳ב׳,) ע/בסוףראפסח, כ׳ הלכה בסעודה הטהגיס :(הלנותידגריס

ג הלכה הפת ■בציעת
' ־בעטן ■ )יה׳ (סי׳ בחצוצרות במאמר איתא בי • הפת בציעת?ח

̂יכיןלפטת ■הרעמים , * ומר\־הו.רי זתת ממחשבות המוח את שצו
 . המחשם׳ לגעורבאא ובו׳-וצריך בתאיית מוחו אק ינתאוותשלא'יחמיק

 • חית קנה בזוהר ואיתא • קנה חית גער בחי׳ מריבה מצה״לשון בחי׳ יוזה
 / ' תחמיד שלא מצה־הייט חמץ מאותיות ותעשה ה׳א ־־תשבדיותעש-ממסה

iX חריוד nr:ד היייו *• ד7חיזררי?ר m

 .י .̂ r היסב זה ע׳ש־כל וכי׳ לה׳א מחית למצה מחימק לחיים
n H 'המיבל^ ברכת המברך את רז׳ל שקראו .הפת בציעת ■בחי '
<״ש ■•- הביצוע ע״ש הברכה עיקר את יוכינו ■י בוצע •כשם •

. המוציא. ברבת את,•המברך קראו לא ולמת * מברך ואורח בוצע •לעד\נ
 ״ ” ׳ ־ ־רכן ־•׳ מוציאAר ברכת מקים'נקרא ככל 'וכן :המוציא מברך כשם ב״כ

 אין; פורס לחם שאלו עוללים כ״ש 'ופורס בוצע בשם לחם אכילת יעקר
 שמנונ׳אכילת מקומות בכמת וכן ■• לסמך פרוסילרעב הלא ־וכ׳ש’־ 'להם
̂  של הלטת,ודיינים בל ערוך השולחן בעל ■וכן *י פודחוטצע בשם לחם

 . הוא שהעיקר שנראה , י הפת בציעת הלכית בשם .־קרא המוציא ברכת
׳ ׳ וכמוג׳ הפת בציעת בענק גדולים סוחת שיש בזויד׳ק מוין הניטנרונן

 ; V • - המוציאוס׳.:: שדית קא מהיכן רז״לששאללו בדברי ״ .
 בקדוש׳בגחי׳אכילון צריך,לדייות אכילתם כל קדוש עם ישראל’. ע

׳ /מצה׳*,ביבחי׳חמ;ןמואמטראדמותאואסוד'לאכילת־ינ»*אל ,
 '•- י אדה״ר• זסדנךמתחא שנתבדד מאכל להיות ־צו-יך הייטשללאכילתש

̂ז שאזי י• הנחש מטהמת  ',• ק5מ נחי׳ ביותר,•־וזה הדעת נשלם המאם! עי
 הי׳ אדה׳ר חטא כי ׳• בג׳ל יוזמת קדושות מחשבות דהייט מוחין בחי׳

 ' בחי׳ שזהבחי׳•תמןסטראדמותא׳ .r•באכילהשאנלמעץהדעתעו
 - י המוח בתעדכב ידו •שעל מא;ל בחי׳ דהייט וכו׳־ז ממט אללך ביום בי

̂ז דהייט •r פו הדעת עק בחיי׳ שזה ׳זרות כמחשבות יונתממז י אכיל׳ שעי
' בהמוח רעות כבות מח שרכנסין דהייט •• ונתערב הדעת זו־נפגס

?rn קדושת בחי׳ מצת בחי׳ שסא החיים עץ היפך כג״ל- בחי/חמק - 
 יוע׳יחטאאדה׳ד • הרל במאמר בנ׳ל בחי׳חיים שמא המחשבה

 ׳ • ̂ לחש תאכל אפך בועת וכן תאכלצ׳ בעצמן בחי׳ האדמה בתקלל׳
.• 1•ובסרנ •בירור צדיכין שכולם עד המאכלים כל יונתעדבו כפגמו ןועית

■ - יוזתבחי׳׳' ־ ידבה בירורים צריכין שם האדם טיקדחיוח שהיא הלחם
̂־■ קריש בלחש לערוח שצדיעין זיגיטות . שנג

 וכמה כמי: ׳־.■ויש ו:ו׳- ׳וזריעת חרישה דהייט אידס. לאכילת יונתברד
 ־התלויות מצוות לסיינז ״ בפת התלויות המציות ע׳י כי • בפת מטות

 . כי ׳ וביוצא בזריעת ולן ״ וביוצא כשודיובחמור תאיוש לא כגון בחרישה -
 ־ הלחס, בפת-עי׳זגתמד התלויות אלו מטות זע׳י •י• כפת מטות עשר

 ׳ הפין ץאזידאי ^חא;ל<ם- ון3כעצ אדה׳רמכחי׳ מחטא מחש מזיהמק
-׳ שע׳ן,הברכה-, ״• הנדכה בשעת הוא הבירור גמר ועיקר * אדם לאכילת
 . M ע׳׳י האדמ׳ שנתקללה ממת דר\יט יי לברכת מקללה אותו מיציאי!
י זו ׳־אדה׳ר רי %אותו ומעליו אותו ^ ) ,Vבר.כהv׳ ׳ - ■ ׳שמבדכין ■ ,• 1 .־ ► ■ ■ • ■ הביכח ..-בו׳י



r-f-'‘
ב הלכה הפת בציעת הלכות א״ח ־ הלכות ליקוטים

vr
 זעי״ז לומלסמס מ׳יאיזריסשסוהםיס כ״א למצה מחמץ לעלות 1ל מצה יהואככחי׳ ישראל-אזי גחכדרלאכילס זאזכשהלחס :!מירניןעליוי ,

, v,_ • ׳; ̂ סגס שמא ־חמץ ׳הישךבחי׳ הדעת* קדושח בחי׳ החיים עץ כחי׳ שהוא
ה בכחי׳ חמיד צריכ׳להיוח ישראל אכילת עדר־כי הדעת כחי׳עץ ^הדעת ו וט״ בטיוסה עצי דרטשל מה עליו שדח׳׳ל עוני לחם בחי׳ ו

 כי ״ הך הייס *. ס־בה דברים עליו שעונין לחם ד׳׳א • כנ׳׳ל י ׳ הוא־ זמן * המן לאוכלי אלא התורה כשח״ללא־כיתנה מצה 'אכילת -
 י גפר נחי׳ ה״א ממנה •ועושין החית קנה שמשברין ע״י מצה בחי׳ ע׳י טעמו ׳מצרת דהייט ממצרים ישראל שהוציאו פוגה כשרז״ל מצה בחי׳ ׳

 להוציא לי:תסללבכח סי^יכולין המחשבה קדושת ■קגה׳דהייעע׳׳י ־חית לברר' הוכין ובטהרה בקדושה לאכול כשזוכין בי • גהסעעסמ״ן
ח מ.קול * המוח ־קדושת שהוא מצה בבחי׳ הוא אדמאכל הברכה מיי המאכל ‘ ידי על כי ״ זכו׳ עליו שעונין לחם בחי׳ •זזה בתפילתו* גדול מ

 , בקול עי״זייכולין-להתהלל כי ■ גדול בקול עונין עי׳ז מצה בא!׳ זה לחם ז׳לבמ׳זא רגעו בדברי וכמובן בחוש במובן האכילה בפי הוא הדעת כי
 ■‘ *ד',; ע״ש: במאמרהנ״ג גחלידהיינוחפלר^בכחכמבואר . ומחשטת זכים למוםין זכוס1כדין ובטהרה בקדהה לאכול צריכין ?וע״כ

'’ כחי׳ שהוא הזאתשאבבחי־׳ימצה האכיל׳ ואזי • זו אצ^ה ע׳׳י עהורוח הלחם זלהעלנת לברר .דהיינו האכילה תיקון כחי׳ -ג״כ ' י
בדלזטתלתסלהבכחכמבואר — ימחמץ׳למצה־כנ״ל . .. זאזי הלחם עי^מכרדין המוציא ברכת שע״י נמצא קדושתהמחשבה

 ,כנראה האכילה עי׳י הוא וחיותו האדם כח כי:מיקר ‘ י• הנ׳ל במאמר קנה שמשברין ע׳׳י הוא מצה בחי׳ יועיקר ־• מצה בבחי׳ הוא האכיל׳
 , שזה בשמיוש בבורות בחי׳ גבורות מבחי׳ נמשך האכילי: בי ־* בחוש' שצריכין'להטעים דהמוציא ‘א נחי׳ כר׳ל.וזה ה״א ממנה ועושין החית

 ׳ומשם ע׳י.רעמים הם גשמים כי • בחי׳דטמיסכנ׳׳לבמאמר־מ״ל היא מצהשע־קרה זהבחי׳הה״אהנ׳לבחי׳ ׳־■ ה׳ד־מוציאבשחז״ל
 האכילה הדעתהואבפי יתיקון עיקר יוכן ־והאכילה- הפרנסה -נמשך בחי׳ האכנ״ל-וזה sממנר ועושין החה בחי־ה׳בג״לע״ישמשנז־יץקנה .

 שנמשך בחפילחו היוצאבכח הקול אזי עע״רבשאובלבקדושה * ברל הנדכה פ״י שאז לרמז אחרקביבה הפת שצריכיןלבצוע הסת בציעת‘
 הלב ׳•ואזי רעמים-. ממט אזיזנטשה במוח ופוגע כצ״ל האכילה יט׳יבח .״ ממכהה׳א החיסיועושין קנה שמשברין למצה ■מחמץ הפת מוציאין

 •נמצאשהכל־תלוי;באכילהדקדושה-שמשם במאמרהג׳ל .שזמעבכ׳זל י את ןrומשבד שבוצעיןvמר■עמך־הבירור זה כי • הבציעה מרמז זה יועל ׳
̂. בדנה בשעת הפת  שממט היראה גס •• כלל הדעת עירך>־שלימוח ומשם !גמשדהמז למצה pמח השת את אז שמוציאין שמרמז דיילך
.כנ״ל לה״א קנה,החית בחי'שבירה ̂ישזת ל זהעירךיזיקון ,בי - ד י ר י ב  באה היראה עיקר בי • גקזיושה ג^בע^יאכילה הוא ו

 רבמוזז״ל* בדברי אטלה־כמובאבמ״א בשעת לאדה ,■-̂• * עסתבנ׳ל בציעת בחי־ וזה - כנ״ל מח^למצס זהאכילהילמציא־הפת
ה .וזהבחי׳עהשמשכתןר^צתהאמצעוס •• כימצההיאבחי־־בינסה ז ו ז  .:■בחי׳-מהיכןקאשריתהמוצ'א־מהיכאדקדם:בישו,לא־כי ז

 בי ■• הלחם וכחחקן 'עי״ז־נתבדר האש- יע׳׳יהאפי׳ע״י ־ עיקר בי ״ דייקת עלהפרוסי: מצה אטלת על ומברכין ההגדה מדם
 נתבדר שfpנוע״כע״י• - •״ ((יחזקאלע״ן) יצאו׳והאשתאנלס ,-׳מהאש ועושין־ממנהדא ביחסהדהייטע״ישמשבריןקנההסית בחי׳ הוא ,«צה
ח אז פורסין וע׳׳ב • כלל ס  בישולא דקדים מהיכא לבצוע צריכין וע״כ’ י. ־* מזוהמתהנחש יהלחס עיקר vזר כי‘ ־״ המוציא ברכת קודם מ

 הבירורזהתי^ן שסיהתחיל ני ■בחחילה־י לשלוע שהתחילהאש עמקוס שכבר־נשבר ־דהיינו • המוציא ברכת קודס זנשברה גפרסה שכבד המצה' ׳
 .החיתיועושין קנה משברין שעי׳ז המוציא־ ולברך ׳לבצוע ־צריכין שם וע׳כ‘ אוכלין אז בי * תחמיץ שלא המצה את ששמרו ע׳׳י ה׳ ונטשה כחית קנה

 מוציאיןהלחסמהמץלמצהמחיתלהא ה׳בחי׳ה׳אדהמוציא״זאזי אין •כי י• ׳מצוותהיבפדוסהלרמזטלהלל עיקר מצהעמש״זע״נ‘
/. . . כלל:;. הבירור עיקר שזה . . ממש* מצה נעשה כבר היא כי שוברטעלי׳ עד מלשברה להמתין 'צוינין

את ■אברהם ׳שקנה בעת הי•׳ ישראל החהלח-כיבוש^רץ ^ , זהעיקרבחי׳עצהברלכ •בי אותה משכדיץ היקף ע״כ " '
והסאומהיךאשוכהמז׳עממין ימערחהמכסלהימבניחת־ , - ׳׳ ' י ' י ׳ ׳

n f l i _ המצוות כצהעשרקדושות״וכל שם א״י כי • וכו׳ והאמורי החתי כ׳ש העניות עינך בי בפרוסה׳• עני זדטשל מה עוני לחם בחי׳ 
 כשםעיקרהבידור‘’־זע ההשפעה עירך בא׳יזמשס הס ■בפת החלוים ־טץהדעת ע׳יאכילח שבא תאכלנה ■בעצמן •מבחי׳ ̂'יינמשך
 הגגיחתא׳י זע׳׳כעירך ־* שלהסתילברררמחמץ־למצר\מחיתלה״א - ממט ^כלך ביוס בהי' במח תשוב העני ״זע'כ חמץ ־עו׳׳רשהואבחי׳

 ^'לאבדהסהי׳ככוחשרךאראבלחםבהי״אכ״שולאיקראשמךוכו׳-ושם העני את מעלה הוא 'אזי ״ מלחמו העניזנות/לו את שחונן ייכי׳'ימי
̂נדךא :״ תמץ ׳מבחי׳ שבא תאכלנה בעצבוץ מבחי׳ עניות ימכחי׳ , ק את ולזרעך ■לך ונתתי ונאמר ,יוע׳כ  חוא איי קדושת עיקר בי - וט׳ כנען א

 כי.עינך,הקדו^הןאקדו»ז אויראדא״יימחלם בתי׳ וזiדנvדושתדp' אותו ־ביהואמעלה לחמך״ סרוסילרעב הלא פיונזהכ׳ש בשם הצדקה
ה״אהללז זההוא,בחי׳ א׳י-זכל תדושת בחי׳ שזה הדעת י ■ שזה־בחי׳פדוםה־ושבורהצחיי׳שבידחימנההחית מצה המזלבחי׳ הבחי׳

. . . ̂ .................- דקהשממשיכעה׳זעשין־מצדק .
 חית זלאט׳ישמשמ-ין ישראל לזנוח-בארץ א׳׳א ע׳׳ב י• מא׳י ■ישראל דרט מה זזה • ה׳אדמצה בחי׳ .*הנ״ל ה״א נחי׳ כדוע״הייט ״,?צדקת

̂'קי זה טחסהכי ׳כךמצה,תוא 'שלעיניגפדום׳ ר מצה* בחי׳ ^ ק ע ה בתי•׳ שהואכתי׳-זמצהשטא ממגהה׳א ועושק חית. קנה דהיינו יקנה ו
■ בא״יששסכלהמצווחהתלףוחבפת-וזהכחי׳ 'קדופתהאכיל׳שהוארק שאלו' עוללים בח'׳. זזה כג״ל- ה״אהנ׳לוט׳ בחי׳ ביזה העני חיות ■י.
̂ל דייקא פורם להס אין טרם .להס : ̂^ ׳וזהביזי׳ץלאיייפרמן * כנ . שזכה-לא׳יזמ׳לה ראשון שהוא דאבדהס ה״א י על לך
 ווכ״ש יוכו׳ לחמך ■בשמחה אכול ילך כ״ש ■גכמהה לאכול לריכין י2/ לו איין ע״כ ח׳יז דמיתא ׳סערא בו שנגעה בי.האנל ־• וכו׳ ־אבללכתמו V י

קיעכשאוכלק ■זלשמוחזט׳• ולשחות נ׳אלאכול טוי־לאדס אין . להכניטבוטראדמותא ני'איט,יטלאז ׳־ הפת על ל©*\ם'ולבטע אז כח ■י



הלכה הפת בציעת ^■נות א׳ח הרכות .דגןןסי

✓

 מצה בנחי׳ דקד\שה אנילה י5 • חאבלנה גטצגון חי׳5יפך.3 עג^ה ל?
 בחי׳ ממתק כתבטל ואף ־ י כנ״ל אדה״ר חטא תיקון בחי♦ מא • גנ״ל

 לשמחה זוכין דקמשה אכילה שהוא גחי׳לוצה ט״י כי אאכלכיז בעצמן
 היטב זה 5? ־(עיין כדל וכו׳ טוב זליאות ולשמוח לשתית1לאמל חי׳5

, ״ ־ ;ט״ש) ד.דל שופר וקול סחצוצאת במאמר .־ י
’ . )ל׳ f);3a נט״י בה׳ נכללת ז׳ השת-חלכי: בציעת (הלטת < ,

ד ח מ ד ה ה ד ו ע ס ב ; ט ז ־ ^ ה ם י ר ג ד ת ו כ ד ה

ו ^ • מיגיס וד״ • וטוכית י וטשי״ת י ויוה״כ • ר״ה ענין יתבאר ;ו
i׳ i - '• ׳ ;‘'זת״ריו^עיוש״ת:נ-׳''■ ■ •י i • ־ 

 • ח״א מוהר״ן ליסט• כ׳ בסי׳ ׳ וכו׳ יקירין תימוגין ט׳ התורה
■ ! ־' •'׳■' ׳ ע״שכל׳התו׳מראשהלסופה;

ה א ז / הללו הקדושים בימים טבודתעו כל כי ׳ • השנה ראש בחי׳ < ו
עץ מינים וד׳ וסוכות י ויוה״כ וטיוה׳כ׳י ׳ וטשן״ת גר״ה ר . -
ק קדושת לגלות כדי הוא הכל ש״עי ■  * לא״י לבא שנזכר. כדי • ?:!ראל א

 שהגיד געא • דל רבינו שאמר כמו * הישראלי אי׳׳ש קדושת עיקר שזה
 .איש להיות שחצה מי י בזה־׳ל אז שאמב ׳ הנ״ל הנוראה התורה לעמו

גס'׳ * ישראל ארץ ע״י כ׳א א״א לדרגא מדרגא שילך דהייט’יש־אלי
 כ׳׳ששם ישראל לארץ לבא המלחמה לנצח בשזוכהאדפ שהעיקר אמר י

 בשבא ׳היינו • תקיף אישחכח#כר באילין ודל * רג״ל התורה בסוף
י אוי א״י לכחי' - כ ; א י  יתהלל אל אוי א״י לבחי: שבא קודס צי חקיף ק

̂ן)בל כמפתח חוגר ו (עכ״ל מלחמה איש נקרא אז כשנוצח אח״ב • ־ ;

נ א0׳ ̂קר הישראלי קדושת'איש שעיקר י צ  המלחמה נצחון וט
וזה' ‘לא״י. לבא הוא העיקר הטולם בזה לנצח שצריכין י

 כי • ש״ע עד מר״ת הללו אקדושים הנוראים בימים עבודתינו בחי׳
ה׳ עיני חמיד • < ישדאל ארץ' בשבח כ״ש • בר׳ה מתגלה א״י קדושת .
 ׳ • א״י קדושת עיקר, שמשם השגת טדאתרית השנה מראשית בה אלקין .
 שעיקר נמצא מ״ם) סי' חנינא בליקוטי <ב«׳א דל בדברירביט ג׳ש .

 של והתפילות' המצווח כל טוטת בחי׳ וזה * בר׳ה־ נתגלה א״י קדושת
 שמנסרין הנטירה מחחלח שבר״ה ־ ז״ל האר״י בכתבי מבואר כי * ר״ה

י ,לסוכות יו״כ שבין ימיס כד' ואח״כ - • ׳•'•יו״ב טד מר״ה מלכות בחיי
 זונין• זה כל ופ׳י ׳ * ומקיפים פנימיס החסדים כל נמשכין • ובסוכות ■

 ז1̂ באהבה דודה טס מלכות בחי׳ שהיא ישראל כנסת שנתחבר בש׳ע
 זה יסוד שעל ותראה בטונה (עיין *. של-ישראל שמחתן עיקר הוא

 בחי' ולנסר לכנות צדי הכל • ש׳׳ע' עד מר״ה הכוונת כל הולכין סובבץ
̂ה.׳, מחתול זה תיקון ששלימות פב״ס להחזירה צדי כשלימות מלטת  ׳בר
 ‘׳ א״י בחי׳ הוא מלכות כי * ישראל ארץ כחי׳ הוא זה וכל בש׳ט) ונגמר
 מלכות בחי׳ עיקר כי בססריס־-י כמבואר ה׳ אשהיראת בחי׳ שהוא

 עולם באי כל ויאמינו שידעו ־ :טולס לכלהאי ‘יה מלכוחו לגלות הוא
 אט זה שעל ,״ כרצוט בעולמו שליט ומושל מנהיג מלך לבדו ית׳ שהוא

 אלקינו ה׳ פחדך חן ובני אומרי׳ שאנו וידסכמו בר״ה ר^בה מחסללין
רדע בכבודך־ טלו העילס על.כל מלוך * וט׳ ציון כהר מעשיך כל על
 אשר כל ויאמר יצרתו אקה כי יציר כל ויבץ העלתו אתה כ* פעול ,,־כל
pעל מלך הברכה חותמין וכן ־... וכו׳ מלך ישראל אלקי ה׳ באט מה 
 לכל מלכותו לגלות נדי הכל י המשפטי המלך • הקדוש היגלך • הארץ כל

 הוא זה וכל ו בכתבים המבואר המלטת בנין נחי׳ שזהו עולם באי
 התגלות עיקר בי • נדל מלטת בחי׳ שהוא א*י קדושת התצלות בחי׳

ר וניהמ׳׳ק ירושלים מא ששם נא״י יק ^יא ייז׳ מלט^זי ק י ע '^

ה̂ר .אלהיט בעיר מאד ומסלל ה׳ גדול כ״ש • ית׳ מלטתו התגלות
 הדר וכל ־ אלהי מ שיש כמי דומה בא׳׳י הדר כל רז׳ל וכ״ש * קדשו .

 ר/־ש בכניסת אומרים זה ובשביל , י אלוקי לו שאין כמי חמה בחדל
 ̂ ויבא"מלך כ״ש ית' מלכותו מהתגלות מדברי שי\א הארץ לה׳ מזמור
 ; ומלואה הארץ לת׳ כ״ש א׳י מקדושת מתחיל המזמור וזה • זט׳ הכבוד
כ נא'' הוא יח׳ מלכותו התגלות עיקר ט שם• כשפרש״י א׳■ שהיא ע׳  ו
 ששס א׳י קדושת לגלות הוא העיקר מלטתו לגלות ^סקין שאנו בר״ה

נ ; ̂ י־ V כדל ית׳ מלטתו תתגלה י '
ששס לבאלא׳׳י לטויןשצזכהמהרה שבר״הצריכק ^

 ישראל לארץ ולבא ית׳כג׳ל.־. מלכותו התגלות עיקר .
 ׳ ׳ ובזטת וז׳׳ל ו׳) הנ׳׳ל(באות כהתו׳ כמבואר שממשיכין הורה ע׳י סא

 על לא׳׳י לבא שא״א שם ומבואר וט׳ ללדי זוכין שממשיכין התורה
 יוהבנעת ' • הארץ דבת מוציאי המונעים הרשעים תחלה שמנניעין
־ ■ לש• הוא השולה והתחדשות * התורה התחדשות כפי הוא המונעים

 ■, V :והבן היטב ע״ש למעלה שכתוסף רקדושה ■ ̂ ־׳
ל ל כ ה לשפוך הואצרין־ התורה ביאורי להמשיך שרוצה שמי ו

׳ וכשמתפללקודההדרוש • שיחובתהילהלהניהש״יוט׳ י '
 ׳ יחלה ולא הנס מתנת . הקב״ה מאת ויבקש נתחנוניס להתפלל צריך

 ,׳ ה5 אין ר עבודתו של עוזו מעה נתעורר שעכשיו אע״ם ־ עצמו בזנות
 ברכיסיש-^- כי _ • שבעדה הרע להכניע כדי אלא להתגאות כדי המעה

 ; לסני אבל - ׳ כנ״ל שברעים הרע •וצריךלהכניע ורעים טובים בהם
 ״ . וט׳ עצמו בזטת יתלה ולא תחמנים וידבר וטש כדל יעמוד הש*י
 שיקת וט׳ המעה את קח למשיז אמר שהקצ״ה משה שטעה טעוח וזהו

 רשעתם להכניע נדי שלו עץבים ומעשים ממצווח לו שיש עוזו 'ממשלת
 ■ • לעיניהס-איןהדיכור ההלע אל ודברת ואח״ב • כדל שקעדה ר\עיס של

 אלהסלע׳הייט יחפילתובחחנוניסכדלוכרש שיסו שישפוך נחת ׳אלא
 ' , שיקשר כלי מעש׳ בשעת רקהל שיחי׳ לייקא לעיניה׳ ״ כדל העליון לב

 ׳ בשעת וצדיךזו טובו שזצר ־ עשה p לא והוא ;כדל כשמחס טם א׳ט
 המטד 0V השתמש אלא הקהל בשביל המטה עס השתמש ®לא חפלרמ
 דבר שוס מל א״ט לדחיק לאדם אין זה ובשביל ״ • תפילתו.וכו׳ בשעת

̂® יאן רט״י לי יחן אס בתחנונים יבקש אלא ̂י י  PJ כל ע״ש '׳ לאי ל
 * א״י אל לבא משי- י?ול. חי' לא זת טטות שע״י שם ומבואר • היטב
 י 5התור 6קוד תפלתו לשפוך כי.צריך • הארץ אל וכו׳ חגיאו לא לנן ׳דש

,׳ .לא״י_ זוכה שממשיך ע׳״^התורה וס׳'־.ואז  ׳ הרוסניוח נסות ע׳י כי .
ס הן האלו הנחות שחידש התורה מאותיות יהנכראיס ^כי מ ״ מוצש ק

 וקטלא בסרבא המונעים הרשעים לענוש .כדי מאדם הכח מקבלין והן ־
 התורה התחדשות לפי הן רמלאכיס היינו הרוחניות הכחות ואלו י ־■וט׳

 ולפעמיס . • וט׳ למטלה שנחוסף הקדושה יליט התורה והתחדשות
 • - בידם נח שאין נח מיעוטי הס שהמלאלס עד מועטת הרןדושה,כיינ

; אלא כא להם ואין ־ ,וקטלא נחרכא הרשעים את לענוש כח לקבל
 ... זה גס ־ולפעמים בלבבס מוע ולהניא בלבד הרשעים את להכניע

על -לתאומות כח לעורר הזה הנחי אלא להם ואין * להם אין הנח

.. , ^ ........................ זההכחאיןלר________
בחי׳ נבראים שטי׳ן התורה התחדשות ע״י אלא שא״אלבאלא״י י ' ■ ח מקבלים. שהם מלאכים  : לא מלבא המונעים להכניע מאדום נ

 מ^־וס שמקבלין המלאכים אלו ונחות * לא״י לנא דייקא!וכין שעי״ו
רה וי:תחדפות • האורה התחדשית בפי 'הם  הקדונך ריטי כפי הוא ה̂ו

שנחוסף הקדושה וריבוי כדל־« למעלה ,שנתוסף
' ‘י -':-4*. ' ̂ ׳ י.

י , י

 ע״יריטי הוא למעלה
׳ הנפשות



,כא נ ד&־וה?עה הלכוחיממגת א׳ח הדנות לק־טי:
 יץדסי^רוש ש:<תפלל. מתקשי״הצדי<זשמתשב:»תהתןלה.1יצ«»ת:

 ■עוכיס מעשיס של 1W ממשיך.^ולהע״י'משת כשאין די;״מ ג<&
וגס • בסתת כעגי ותחנוניס C’r׳m tn)po ממשיך הוא רק ׳ שלי

 בשכילתו מואסין יחידלפ^יס שפילת גי א״ע* סומך איגו שפלשו ל1(
 העדס גל פס דתייט רבים פס השפלת בשפת א״פ מקשר רקהא

 הקב״ה, שאין רביס תפילת תפילתו ופי״{ ״: ■ הדרוש בשפת תפומדיס
ת ״ רביס נשמת בהתקשרות זו תפלה, ״*w ׳ -••׳ תפילתם ממאס  פ

 מלב אש כגחלי• חמים דיבורים פליו ומשפיע הש״י• רחמי צספוררין
̂(לץן  לכל שיש •נמצא ׳ .cג״כמשvהתורר ביאורי ופי״זכמשכיןלג י ה

 התפלה, ע״» שנמשכת ■התורה ואזי;את * חליןבהתולה. מהפדה אתד
 כת לה, יש התורה זאזז * רבים, נשמת ותxכהתק ותהטניס ברחמים,

 רבות וכסי■ ’* למפלה קדושהיתירה ־נתוס̂ן רבים תפילת '■‘פ׳ כי י• גדול
 יש כן וכמו ״ התורה, התחדשות ריבגי■ כן התשות ריבוי כפי הקדושה

 ביתר גת־ שיקבלו תויה החידושי הנבראים.מאלו להמלאכיס יותר גח
 מהבתיטת באי;ה,בח,י׳ מא״י הננונעים הרשעים להכניע מאדום שאת

 רבוי נ,ל התורה התחדשות כפי והכל סאת בהויוורי: שם, המבואדם
 בהכאת שחפא משהרבינו וע,״כ ■ כנ״ל לנפשות ריבוי פ״י שהvקדvד

 מפה לקת לג פה, שהש״י הנ״ל בענץ ששפה הי׳ שלו הפגם וכל, הצור-
 שצריכק וסבר גישה והוא ״ שברעים הרע להכפע העדה בשביל עוזו

 בכת הורה המשיך וש,״ג * התויה להמשיך בשגיל המעה עם להשתמש
 הנפשות פם עצמו התקשר לא וגם י• ותחנונים: נרחמ.ים ולא ובאונס
תאחר וגם ידם• על למעלת קדושה ניתוסף ולא התורה המשכת ב־־פת

ממילאלאהכניע י- התורה המתכת בשביל. עוזו מעה עם שהשתמש
 המשכת בשביל עיזו מפה השתמשפס. ׳■כי im מפה הרע-שבעדר<ע״י

 לקבל מהתודה הנבראים להמלאכים כא לאיהי׳ כל;ה • התורה
 משה יכול הי׳■ לא וע״כ י בי תעבור לא לו והשיב, 'י• מאדום כח סום

פ״י■ הקדושה מיתתו•כתוס^ ופ״י ׳ והוכךתלהסתלקפי״ו ליאלא<•
 ע״ש הזאת: התורה; מתוך מכוא; זת גל < שחיסר מה ותיקן נשמתו .

- , י היעב־והנן‘ , . י , ‘י*
v •^  לכל קהילה זמן ר״ה כי •• כר״ה לתקן עוהיןין אנו עניןזה ־' ןר

 ״■ שבדור הצדיקם אל ביחד ישראל שאזי׳מתקבצין ♦ היא • ־
̂יטיסקין■  ג ככ׳׳ל ית׳ מלכותו התגלית בחי׳ שי<א א״י קדושת לגלות ̂אז

 בחי׳■ וזה ־■ לא״י עי׳ץ צדי.ל<א התורה להמשיןנביאורי צריכיןיאז ע,״כ
כלל וגם *• שמתקבציןאליהס בעת גר׳ה, הצדיקים שאומרים ■התורה
מקם יחד המתקבצק ישיאל י קריז לן«ר שיהיי׳ראף, צדיק שם. שאין נ

י ט*י קדושתהחורה. בחו' ממשיכין הס אפפ״כ’ | ! ^ ת  בחי׳ שמח ^
כמו: בר״ה מת^תורו: מזכירין ופ״נ •י שופי; בקיל שניתנה תורה, מחן

 ממשיכין• אט ועי*ז • ממ״ס מדבר שבולו וגו׳ נגלית אתה אומרים שאט .
 המלאכים כק לעורר כדי התורה המשכת של. והקדושה. הכת בחי׳ פליט

כדי המונעים כניעvלר מאדום כח שיקנלי חורה: מחידהי :הנצראיס
 לנ^׳• פוםקין שאטי דקדוא׳ מלטת בחי׳ שהוא לבא,לא״י מהרה שסכה

 המונא והדורמיפא השינה בחי׳ וזה *׳ כנ״ל בך״ה■ ולתקנה ולנשת׳‘
 דהיינו »• המלכות את לנסר כדי ז״א על דוהגיעא דאשיל 'בכמנות

 נתשרר השיסר ע״י ואח״כ * י; ,שינה בחי׳ שזהו המוחין הסתלקת
 להמשיך שצריכין הנ״ל בחי׳ הייט ■' בכוונות זה נל ע״ש ונו׳ ־מהשיגה
 • זכות בשים יתלה ולא לייקא ותחנונים רחמים ע״י רק התורה ניאייי

 שהוא הנ״ל ודורמיפא שינה בחי״ וזהו • כנ״ל לא״י לבא לייקא;וכין ואי
 • כנ׳ל א״י בחי׳ שמא המלטת את לנסר בשביל המוחין הםתג־ןות’

 המוחין את לסלק צריכין מלטת בחי׳ שמא לא״י לזכות הייטנשיוצין
ומעשי׳ ממצוות לו שיש עוזו ממשלת דהייט * הנ״ל עוז מעה נחי׳ י

 ;ניכלמנצוותשעיישץ^״צלמצוה ״ מותין בתי', שהם שלו טונים
 תכמתו״ת״ם הס המצוית קדוש׳ע ודעת מות האדם על נמשך ומצוה,

 * וכי׳ בינא אט וט׳• אקחנמה ו.כ*ש נסקת עילאה מחכמה אורייתא כי
בתי׳ שהס לסגל שזוכה פיביס ומעשים המטות כפי ׳נמצא^לאדם

, , /11 W 1׳.* W W V < I *•׳
 כשביל פתה ט להשתמש צריכין עוזושאין מפה כתי•״ שזהו שלו ומעש״ע
 על בתי/הלח שהם הננוהין הסתלקות שינת ‘בתי *.וזה. התורה המשכת
לצגי .................... ׳ י ■ ׳

היינו , ,
- כת מאתו שמסלק מאתר ני דעת שום, ט שאין ......... -

 האמת* הדפת עיקר כי ״ דעת שוס ט אין כוודאי שלו- ומע״ע המטות
 שאין ערכיט פחיתות יודעין אט בר״ה ועכשיו הואמצוותיומפש׳ע־•

 ׳ חדשים מוחי[ קדושת בחי׳ תורה חידושי פליט להמשיך כמעשינו כח
 מסלקין אט כי ״ דעת כחי׳ שהם העו.פ' מעשיט מםלקיןמפפ אנו ע״כ

 וזט • בפתחשואל וכרש כפני ית׳ לפניו עומדין אט רק לגמרי דעתיט
 אט כי * הנ״ל הדעת מן אלא פגי אין *בי הדעת ההתלקת שינה כחי׳ ,

^ , קודם הסליחות בתחילת שאומרים וזה • ותחטנים רחמים רק שים1מ
 כט במעשי׳ בחסדולא לא * הפניםוט׳ הצדקהולמטשת ה׳ כך <* ב ^
בעוחים אנו הרבים רחמיך על כי ״ ילתיו יאקיי וטל ;

■ . הנמחין שהוא.קדושת כלקדישתר״ה אטגשעצישוט׳-״כי ^

יהמיס נ׳א.ע״י להמשיך א׳א זה ככ׳ל• לא׳״* זיני[ א שכסתחין
 שלואפי׳הצדיק ומפש״ע מציות של עו» מעה ע׳י ולא זייקא־ יתחטגיס

 ■ כשביל אז שהם משתמש איט הרבה ומפ״ע מצמת באמת לו שיש 'האמת
 רק ומבקש דעה בו שאין כעני הש״י לפט עומד כ״א התורה המשכת
 ימים של והסיועיס והסליחות התפלות כל וכן * כנ״ל וחחנוכיס רחמים

 שמתחיל קודם הש״ץ וכן בפתח כעני זה כדרך רק הם כילם כטראיס
 ̂ שמתחלת מקדמוני׳ שנתיסדה תפילתו תחילת ברבים'•מתפלל להתפלל

 ותחנונים ברחמים רק ית׳ לסנע לבא צריכין ג? ׳■ וט'• ממעש עני הלני
 ■ מעה עם משחמש איט הצדיק כי שיט:מ״ל*■ בחל׳ וזה; כעגי־בפתח^

ע להכניע כ״א ומפ״עשלו מטית של .עוזו בעצנגז הוא אבל * שנפדה ר\
̂ בחי׳מ״ש וזה • הנם מתכת רק וכרשימבקש כעני עועדלפכיהש^י

 לבחי׳מלטח הגבורות נל נמשכין אז • הנ״ל בינה בחי״׳ שבעעח בטוטת
 נבוחח בחי׳ הוא הנ״ל עוז מעה כי הייט ׳• לעצמו מקבל החסדים וכל

 קדוטת הגבותת אלו שכל ׳ שלו מעשים ע״י וגבורה כח לו שיש קדושות
 כנסת בתי׳ שהיא מנלטת לכתי׳ הכל ממשיך הוא בחי׳מעההנ״ל

 כלל.העדה שהם לננס״י והגבורה הכח זה שנותן דה,ייט י■ ישראל ־
 מקבל החסדים וכל י - כנ״ל עי״ז שבעדה התג להכניע, כדי הקדושה

 בהי׳ שהם הגטהת עס משתמש אינו כעצמו שאוא דהייט •■ לעצמו
 י החסדים נל כחי׳ שזהו חנם חסד מהש״י מבקש רק י מ״ל עוז מעה

 ; דייקא זו בחי' וע״י * כנ״ל חנם חסד רק מבקש הוא כי לעצמו שמקבל
 עו! המגיה שטתן עי״ז דניקא כי • ככווטת כמבואר המלטת ונבנה ננסר
 ’ דהייט • החסדים לעציגן ומקבל * מלכות בחי״ שהם ישראל לכלל

 ; כלל דהיינו מצנותדקדושה נחי׳ עי״זננ^'ונבנה חכם חסד שמבקש.
 בנין נחי״ הוא זה שכל לה׳י וזונין נסשותם זנגדלין שמנין י^אל

 וארץ ישראל כנסת דהיינו ישראל נפשות כלל כי • דקדושה המלכות
 מלכותו נשגלה ידם על כי • דקדושה ?לכות בחי׳ הוא זא כל • י^אל ,

• ■ ■״. ואמונתו,ית״ש י יי -
ואוד-: . - דב



...

, . ז ץ א , ח ו כ ד ה , י ט ך מ : : - ^ ^ ^
״ ל ח א  נמשנין השינה־וא: ההעזרחה נחי׳ שהוא השופר נא 3ר
•המוחין התחדשות . : ^ התורה ביאורי בחי׳ דהייגו , .

 מסן בחי׳ הוא שופר כי •. תורה חידושי ’ חדשים מואין בסי׳ שהוא
 אש כגחלי חמים דיבורים נמשנין אז כי .. • שופר בקול שניתנה חורה
 כ״ש אש בחי' יראה בחי׳ הוא שופר כי * התורה ביאורי נמשך ז»י׳ז
 הלפידיסואתקולהשופר וכלהשסרואיסאתהקולותואת • במ״ת
 התורה ביאוד להמשין שא״א רמז זה האש; מתוך שמעת ודבריו וכתיב

 האש מתוך עמנו ה׳ שדיבר לנ׳ת בשעת כמו אש כגחלי שדבריו מי כ׳א
א זה שכל  שופר היתקע כ׳ש יראה בחי׳ מ׳ת ,בחי׳אKשד שופר נחי׳ ס

ר  אכל׳ אש אלקיך ה׳ כי ג״ש אש בחי׳ הוא ויראה • יחר^ לא ועס ב̂י
 חמים.כנחלי דיבורים כמשכין השומ־ שעץ הייט • ונורא גדול אל הוא

 התחדשו׳ השינה התעוררו' בחי׳ שזמ התורה לביאורי אששעי׳ז;וכין
 ימי בכל להתפלל שהרביט ותחנונים רחמים זוכיןע׳י וזה • המוחין

 כל שטהגין השופר קודם ובפרש עצומ,.* ובר׳ה ר׳ה קודם 'הסליחות
 ואביון דל רש כעני ותחנונים ברחמים ולהרבות מאד לבם לשבר י^אל
 ואזי • וכנ׳ל השו^ ע׳י המוחין להתחדשות אח׳ב זוטן דייקא ועי״ז
 לא׳י זוכין עי׳ז התורה ביאורי בסי׳ השופר ע״י המוחין התחדשות ע^י

 הייט מלכות כי בכווטת כמבואר המלטת בנין תיקון מתחלת אז וע״כ
 לארז התורה;וכין ביאורי ע׳י כי, • אז ולהתתקן להתגלות מתחיל א׳י

‘ ■ ד • . ■ ־ . - ישיאלכנ׳ל; ' ̂ ‘
ה ה , ז ̂וח זכחטת מלכיות בחי׳ .ר התגלו׳ בהי׳ הם שכולם • שופ

 עיקר כי • א׳י בחי׳ זה מלניות כי * ישראל איץ קדושת ־
 מעלינו אלניות שמתחילין וזה ״■ כנ׳ל בא׳י הוא ית׳ מלכותו התגלות

 הזה הקדוש וע׳י״השבח ־ ית״ מלכותו מגדולת נפלא שכת שהוא לשבח
 השבח ע׳י יריחי את ־כבשי ישראלי עס שיהשע איתא כי * לא*י נכנסין
הי  , י ר^בולשל׳א״י התחלתאvרויריחו לשבחי כיאמחאזעליט מ
 או תקעו וגס לשבת עלים אמיית ע׳י ;א׳י, וכבשו .שנכנסו נמנא

 הזה, הקדיש ר׳ה ביום עכשיו טישין אט וזה י במקילא שם כ׳ש בשופרות
 כוונתיט כל כי מלניות• סמקי בתהילת עליט אומרים שופד קול שאהר

̂׳ל ית׳ מלכותו התגלות ששם א׳י לכבוש )  עלים אמירת ע׳י זזכין שזה כ
 שבכח ״ כנ״צ ית׳ מלכותו עול לקבל שזכינו ית׳ בו מתסאדן באנו
 ליריחו שנכנס יהושע כמו א׳י כובשין אט הזה. וההתפארות השבח

ג; : '■ :כנ״ל; עי•; א״י התחלת שהוא ' v ׳
ב ו ׳ ׳ ח א  והארץ בחי׳ • א׳י. בחי׳ ג״כ שהוא זכרוטת אומרים ,ו

 כמו י הזכרון יום השנת ראש נקרא זת ובשביל * אזכור ‘" ;, י
 כי י הזה הזכרון יום את השנה נויאש חפילתינו בגל אומרים שאנו י

 בחי׳ זנרון כחי; שהוא ישראל ארץ קדושת לגלות הוא השנה ראש
 זכרי וזה לעילם שמי זה כ״ש בחי׳שם הוא זכחן כי • כנ׳ל אזכור זהארץ

 ,לשמךולזכרך ודוריוכתיב לדור זכרך ה׳ לעולם שמך ה׳ דוריוכתיב לדור
 זכח־כי הוא נברא כל של השם בחי׳שסיכי שזכרוןהוא גסש־נמצא חאוות

 כלב׳ זכרו נחקק וכן * לחיירו להודיע הדבר את להזכיר יכולין השם ע״י
 ׳ ״ שהוא כמו ותמונתו בצלמו הדבר מתות כל כולל דיר כל של השם כי

 מנור׳'איןצריךלצייר או לו׳שלחן שיש לחיירו להודיע רוצ׳ כשאחד למשל
 שם לו שמזכיר רח וכז'• עליו ועבלא ולבזבזין רגלים כד׳ דנר לו ביש׳ ',לו

̂להן  כשמזפירין דבר,שיעולם*וכן בכל וכן • הדבר מתות מבין הוא לבד גי
 שיר מין דהיינו לו מודיע שחבית הבהמה ציור כל תיכף כור,;ידעין גד

 סם כשמזכירין וכן תמונתו עוד לו לצייר צריכין וא-ן • חמונתו 'בידע
 עדני וכל הזה האדם תמונת כל כלול בזת פלוני• מע? שמעון אי יא;בן

א אם  הנבראים כל של בהשם כי • וכיוצא טנינדקאורשע עשידאו ס
עיקר ד»ותם-\הוא1 נצלמם ומהותם עצינס כל כלול והנעשים והנוצריס V . I. t ־ ׳ ־.» ,

' ה מז;.ךה׳ב־,וזךכח5הל
 ושס לברכה צדיק זכר וזה שמו־ אלא מזכירין אין כי • נברא כל של הזכר

 מןזכרלדיק הואהתיפך ירקב רשעים ושם כי היינו * ירקק רשעים
 ית׳הוא מנו כביכול הש׳י אצל וכן * כנ׳ל השם הזא זגרwר־ לבינה;'כי

 . מחשכה לית השי״ת כי יתב׳ כשמו כ״א להזכירו יכולין אט ואין • זכרו
א יחכ׳ ממנו לדבר רשאין אנו ואין אנו,ינולין ואין ־ כלל בי׳ תפיסא  כ׳

 וכשאנו הקדושי׳ בשמותיו ליזזכיח רשות לט שנתן הקדושים שמותיו ע׳י
 . ככל והמושל המנהיג שהוא יחב׳ בעצמו עליו מכוונין אט שמו מזכירין

 *,וכ״שלבדבךמכירשמךנ השם זי: לעצמו קרא ברחמיו הוא אשר
 * ככר הנדפס ך\אשון בכרך השחר ברכת בה׳ מזה וע׳ '•כ׳ו) (ישעיה

 . מעלת גדולת מענין הר״כ בשיחות עוד ועי * נ׳ו סי׳ ח״א כליקועי וע׳
א ית׳ שמו זכרון ועיקר ״ אדם כל של השם  נמשכת שקיושתה בא״י ס

 שש להזכיר רשאין אין כי • המץתד שוט זכיק עיקר ששם מכיהמ׳ק
 שמ» את אזכיר אשר מקים בכל וכ׳ש * רז׳׳ל כ׳ש כניהמ״ק כ׳א המפורש

 ,: ביהודה טדע וז׳ש בכיהמ׳ק• דהייט שס וכשברש׳י וברכתיך• אליך אבא
 וממשלתו אלקותו ידיעת כי סוט־ כשלם ויהי שונו גחל בישראל אלקיס

 ששםמזכיריןשש" ששסהכיהמ׳ק ית׳הוארקביחשלים, שמו והגדלת
 . שעד א׳י גבולי בכל נמשכת הכיהמ׳ק שקמשת ידוע כרל-,וזה המפורש

 ׳1הנדאשנאהזיןכל אחיזת הוא ואילך א׳י ומגבילי • הקדוש׳ גבול שם
 ׳. .• ■ ולחון א׳י מגבולי םכיבא.׳י עומדים שרם כחו׳ל המושלים ישרים
 ן וז׳שבאכרהס ׳ בא׳י הוא זכחן בחי׳ שהוא ה׳ שם בחי׳ עיקר וע״כ

ק כתי.ב הקודמת בפי־שה •וכן ת׳ בסם אברס שם ויקרא לא׳׳י כשנכנס  ; וי
 י. שזכה ע״י בא׳י-וע״כ מ:יגין ה׳ שם עיקר כי ה׳־ בשם ויקרא מזבח שם

 : לך לך כ״ש י שמו על ה׳ לו ונתוסף שמו שנגדל זכה עי״ז • לא׳׳י אברהם
ט׳ מארצך אק אל ו ^ וע״כבעת * שמך ואגדלה ואירככה וט* ה ־  ■ ש
 אי״* ירושת על ביותר לו הבשיח אז * אברהם שמו וקרא שמז הגדל

^; שמך והי׳ אכרם שמן את עוד •קרא ולא שס בטישה כמבואר  אבי/
ט׳ ט׳• בריתי את ותקימזתי י ו ת את ולזרעך לך ונתתי ו ס מגוריך א  . א
ק ט׳ א  דגדלתהששהואבא׳.•• ניהאבהאתליא-כיעירך * כנעןו

כ ׳ ואורייתא וישראל קוב/ה כי ע׳ - בא*« י
כ • ית׳ שמו הגדלת עיקר ששם  • שמז ושננת אברהס׳׳וזהו שם שס נגדל ע׳

״ ארז איז לתיז הברית עמו יוניות וט־ לבבו את ומצאת אברהם ״ ג  הי
ט׳ *כנ׳ל אחת בחי׳ הס וא״י השם הגדלת כי • ו /ftp השש כי , ״ /
‘ נוב' ■

כי י
ת׳ שמו כחי׳ כן — - - -— תכליל* הואיבחי׳ י

 . כלל בי׳ תפיסא מחשבה לית כי ית׳.* רוממותו גדולות נגד הגשמיות
 לנכראיז להעיב רחמנותו ננצד כמובא-רק השמוק מכל ית׳למעלה והוא
 ׳ הצמצויניס וכל י לגלות־אלקותו כדי וכמהצומצומים בכמה עצמו צמצם

 באלז לקרותו רשות שנתן עד ככיכול עצמו שצלנצס כידוע גחי׳פמות הם
 יודעין אט אין אבל • אחד ושמי אחד ה׳ כי * ית' אחדותו שהם השמות

 כחי/ אחרונה מדריגה בחי׳ היא שהשם נמצא ־ שננו ע׳י כ״א כלל מנננו
עי דומה בא״י הדר וע״כ ־ ישראל ארץ כחי׳ היינו ־ ארן בחי׳ מלכות  כ

א אלקותו התגלות עיקר כי ונו׳• לאק בחיץ הדר אבל אלקי♦ לו שיש  הו
.ננ״ל א״י בחי׳ ש~עא ית׳ שמי ע׳י ־ . :

ה אזיהאדם שדנין והמשפט הדין • הגדיל, הדין וביום בד
1'1 ___  ̂,.I__ '_



ד המה ■דדדב הלכות
 עיקר r-C ולעילא לעילא ®נו ונתקדש כינתגדל • וכף ולעילא לעיל^
 : כנ״ל זכחו בחי׳ הוא השם כי * הזניק יום נקרא זע״כ * כנ״ל התיקון

 מבורו ה׳ שם יהי * לבו^־פבכחב שקשה .דברים זה בענין יש ועוד
; , עולם ועד משתה.’ . י י :
 *' ®אל’ ארץ ג״בכחי׳ שסא כר׳ה ®פתתשאומריס בחי׳ • ז

יתקע ההוא גיוס והיו גליות־כחי׳ קימץ נחי׳ סא שו® בי ; ...
 והשחתת מצרי׳ בארן והנדחים אשור בארץ האובדים ובאו גדול גשוסר

 נדחך יהי׳ אס כ׳ש לא״י סא קיבוץ ועיקר • בירושלים הקודש ב® לה׳
 ונףיוכמו הארץ אל והביאך ונו׳• אלקיך ה׳ יקבצך משם השמיס .בקצה
 ; ושאנס חקעכשו^גדוללח:חתיע שופרות פסוקי אחר אומרים שאנו
 ענק שכל נמצא י ברנהוכף עירך לציון והביאיס ונו׳ גליותינו לקק

 ושו^ת, וזכרומת שמלכיות נמצא :לא*י גליות בחי׳־קיבץ הוא ®פרות
 • לזכות א׳י קדושת לגלות בר״א עכודתיט כל כי • אלי בתי׳ כולסהש

 ״' * שו® תקיעת מצוות הוא ר״ה קדושת ענין כל וע״כ :זכנ״ל לא*י לש׳וב
 יהי׳לכם• תרועה יזם כ׳׳ש בתורה הזה הקדוש יום קרא השו® שםrועל
לגלות ׳ ר״ה בחי׳ עיקר שזה * לא״י גליות קיבוץ בתי׳ הוא ®® כי

' \ n ז ץ א ־ ^ כ ל ה > ט ו ק ד ;

׳ למעלת ישמו מאיר כן מט®ו וכפי ומהותו' עניע וכל חיו® כל יגבל .
שמות זכרון מטלת בתי׳ ה11 • ח״ו להיסך וכן * לטובה למעלה כזכר וכן . .

 הצדק נגהות כל נכלל מ וצדק• צדק כל של הקודש בהשס כי הצדיקים• .
■ השם כי • ומדריגותיו מעלותיו וכל הטובים ומעשיו ותורתו צדקתו גל

 .ממשיכין אנו הצדיק שם שמזכירין ע׳׳י' וע״נ * כנ״ל משו'ונשאתו הוא ,
 אליו ולשוב ןעד\ה לקדוש׳ אנחם גס נזכי: ועי״ז • וזכותו קדושתו עלינו

 השם מה • יוחאי כן שאינון ר׳ התנא שם מזכירין כשאנו למשל ̂ ■ית' ..
 וכל * הזוהר ס.׳ זחיכר במעיה שטס י״ג שהי׳ התנא זה מעשי כל גלול י

 כן שמעון ר׳ הק׳ השם בזה כלזליס כולם * מצננו הנזכרים המעשיות
- י :הצדיקים שמית בשארי וכן * יחאי ■־ ■־ -־ • .

ה י ״ ר ב  ״ אז לפנע עולה המעשים וזנככל •‘הוכחכות ספר נפתח ו
כל זכר וע־קר • ונו׳ בא לפנץ המעשים כל זכר כי כ׳ש .
 וכפי • כרל וtמע כל נחקק שבו וא׳ אחד שלכל השם המעשיםיהוא ־

 שמו ונתקדש נחגדל כן כמו כרל שם לו יס כן שכמו א׳ כל של המע^ס
 הזנרון יום 5ר״ נקרא 'וע״כ .״ גדל בשמינו משותף שמו כי ית׳ זזכח
 מילין לאלקי (ועוד :נדל א׳י בחי׳ הוא זה וכל • כרל שם בחי׳ שהוא

 וע״י לתחתונים• עליונים בין והקשר החיצור עיקר שהוא כעניןהשם
 החיים.לכלהנבראי׳,שבעילס־וזהצפש מחי החיות המשכת עיקר השם

 העולמות וכל דבר כל של והנפש החיות הוא השם כי • שמו הוא חיה ,
תיקז וע׳נ י • כידוע לה:ףי אותם יקשר ש^א כד האדם בשביל נ^או י

״״״ עע״״ . •V- ,------------- שמזיז להם הנבראי׳לקרוא כל לפניו הש״י הביא אדם כשנברא
f אשר וכל i וכד אלהאדם ויבא במקרא שם , y עד בשלימות יהי־ לא יזה * לא*י לנא זוכה ע״י ?י וט" האדם לו ® 

יחזור שמ^ח • ביעהב סשע ולשכי טאל לציין יכא כ׳ש לשרשן ׳ למעלה ברים1ה כל מקשר ר^ עי״ז שמות להם לקרוא שידוע
־ ^ ------ שיש הש® ע״י שבעולם הדברים לכל החיות נמשך ית׳שמשם שמו ס־עא ■

הי׳ ה־ום וזה * עוץ הדעת עץ באכילת אדת׳ר פגם ביום ונו • להם
כמ> הפגסניס כל שם ני • בבחי׳הפש הפגםהי׳ ועיקר ר*הכירוע• \
■ בר׳ה ואי׳: • הגדול בשמך שפגמתי השמות כל ותמלא אומרים שאנו ^

 לתקן הוא העיקר ע״נ ;אז שחעא אדה^ חעא לתקן צרינין אע שאז י
 ר״ה נקרא וע׳־כ * כדל בחי׳;:רון שטא נשם שפגם הפגמים ולמלאות .

יסב׳ שמו לת1עיקר.גד ששם א׳י ע׳י הוא התיקון ועיקר • הזיחן יום
• טו״ר הדעת מעץ שאכל אכיליז ע״י הי׳ אדה׳׳ר חעא עיקר ני • כדל ׳ .
 והנפש החיות הוא השם ־ני ביותר בהשס פוגם דס״א האכיל• ופגם .־

 להאדסכנרארי חיות נמשך האכילה וע״י • שמו הוא חיה נפש בחי׳
 ונל האכילה׳ פ״ו הוא הגוף עם הנפש חיות התקשרות עיקר כי • בחוש

 מקצל הוא השם זה וע׳י שם לו יש דבר כל כי השש• כחי׳ מחמת ..זהר\א
 ראדם נפש ולק® האדם להחיותאז כת לו יש ועי״ז ית׳* משמו חיות

שהוא לקדושה וחיות נפש ממשיכין אוי • בקדושה וכשאוכלין * גופו עס
 ושנוע אכול ואנלתס בחי׳ C(;־ • ה׳ שם נגדל ואז • בחי׳שסהקויס ■

 אכילה דהיינו זש/א אכילה ע׳י להיפך ולהיפך ונו׳ ה׳ שם אש והללחם ׳ .
והנפש עי׳זפוגמקבהחיוא •. ערר עץהדעת אכילת בחי׳ אישר ־של •

האכיל׳ תיקון ועיקר • וכדל ה׳אכילה ע׳י הים ה אח שמחי׳ תשס שהוא ;
 וע״כ * כידוע משם ימשך המזין וכל והשפע ,הביכהכל שמשם ע״י היא '
 נ״ש לע שנתן ישראל אצץ על הס׳י לכיו הוא המזין ברכת מצווח עיקר ;

 שהוא א׳י ע׳י כי * וכו׳ האיץ ל1צ אלק׳ך ה׳ אח וברכת ושבעת! :ואכלת
 דקוושה יתיות נפש לקבל וזינין האכינ׳בק־ושה קן נתח עיח ה׳ שם בחי׳ ־
 ע״י ושי׳כיברי׳ה • נדל נפשו שהיא סמי תיק־ן בת״ ש״\א אנילתו ־ע׳י ,

̂ל לנצח יוזכרו ה׳ שם מגדילין עיי׳ז נדל •א׳׳י ־ שממדכיןאןד.רושח נ  כנ
די מתיןדן׳יחעא ';שעדז , ;  ושגסניחי׳ הדעת עץ באדלת אז fiTc או

יח׳ שמו הגדלת נחי׳ דקלישה האכילה תיקין עיקר ־כיתזי־הוא - •והשם
̂׳'* ■ שמא־דקידה ־ יכו׳ יתנע׳וי&תכה ועכ״׳ת ®•■ה אומרים וע״כ‘■

יסב

- V*/ 1 lip’d ערחתיסץ^לזגינים ׳■< ׳!״‘׳ להמשיך
, אחד לכל יש ואז שנועיס• ר\ע להכניע כ׳א ישתמש לא ®ז המעה זעם

או1 • נפשוחם מתקז בעצמו •ועי״ז שמגלה בהתורה חלק מהשומעים
■״ ׳זאמשיחצדין•״• ' ..........................״״''">

להש׳ז העולם ־כל.......... .
, . .״ : , ן מ׳׳ל בבתי׳ שימשיך ע׳י<זירתו •

j’ השר בהכאת בתחילת שטעה מה ויתקן שיחזור משיח הוא משה' 
 מקימות בכמה ואיחאסור^ לא׳י לבא יכיל הי׳ לא שעי״;

 נאמר זה שעל ״ רב הערב את שקירג ע׳י שפגם מה לתקן צריך שמשה
 שפגס מה שכל צנקומית׳ ובכמה בזוהר למנין מטאר ובאמת • רד לך לו

 ' התעאי׳ ■וכלrהער את שקירב ע׳י רק נמשךלו הכל הצור בהכאת משה
̂עיאו העד׳ר ע׳י עי״ז הי׳ הכל ישראל על שענת הצרות וכל  את ש־־

 הפקידות ויל הצרות וכל • ביהמ״ק חורק גרם שזה העגל בחעא *®אל
̂ד • כידוע עי׳׳ז הכל rn ישראל על ן שבאי  משה שטעה גרם בעצמו vו

 תלויים הצור הנאת ופגם הער׳ר את שקירב שסגס הצור־נמצא בהכאת
 הי׳נוונתו בודאי רניס משה התו׳גנ׳ל׳ני ע׳פ מטאו זי. וכל * בזה .זה

 נשכינ׳כשפרש״י גייס שיתדבקו רצה רב־כי הערב את שקירב מה לעונה
^ • עמך שחת ני נפמק  פגם לקייט • הדל בבחי׳ הי׳ שלו הפגם ו

 ■ התור׳* המשכא בשביל עיזו מעה עם שהשתמש חה ישמא הצור הכאת י
 צדיך הי׳ לא 1®, מפה ועם • ותחצוניס רחמים ע״י התורה המשיך ולא

 עולה סי׳ כך עושה הי׳ ואם ־ ש^עים הרע להכניע נדי רק להשתמש
̂ה ימה בילו  * רב הערב ^שמתttדהיי • כאלו רחוקים רשעים לקרב שר

 רסעי׳ומרוחקי׳ לקרב שהצה שמי נמ״א ז׳י׳ל רבינו כדברי מוכן באמח כי
 נמה■ לזה וצריך שיעור,* בלי מאד גחלוח סנטת עליו יש יח׳ לעמיתו
 אפילו חע״כ • נשלימות־ פעולתו לפעול שיזכה עד שישר בלי תחבולות

 ית׳ לעטדתו וקרבנו התורה לטיאת שנתן הנביאים אדון׳כל רבינו משה
 עשח חשר כל1/ האלקים ®א ה׳ כי לידע הדעת אור לט פתח מא ורק

 ער טדיצו שנחה לא הערר התקיבוא' צענין אעפי״נ ־• וכו׳ וט׳ ע»ט
ל׳ ניז3 הי׳ העטת ונו׳-ועיקר סבירת,הלוחוח1 העגל חעא ®רמו ד ׳י

 עוזו' מטה ועם י דיקא ותהנוגים ברחמים חור-. ל״.משיך צרינין ני
 ':®עים הרע כ*א:ז;להכ(־ע זמש צא־יש שלו טיטס ממעשים לו שיש

 עצמו«ם לק® לריך הוא רהמים.ומסעצים נשמאשלל ̂לתו n וכשעה
׳ "משיש י ■ ־ ■ : •
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p ;רתוקי לקרב דהיונו ואובדים נדתיס שקיסץ נמפא ממדריבתו;(^^:
p m ?̂ ̂וי ל וגו׳ משומ  לא^ לבא וזוכה בפלימות י^ל ואז;תתקן * מ׳
עי״ז המשכת.התורת* כשביל■ שימ משה שס• השתמש ע״יישלא כי * «״ל
 ®י<ג שהצניע די■ וצא שבפדה הרע להכניע עוע משה עם כח לו ה.י'

 שהתקשר ע״י ונורא נפלא הנפשו׳בתיקון אא■ ^שיףלתק גס אןז שלהם
 /, שם ג״ש כהתורה תלק נא׳ אחד לכל יש שעי״ז התפלה בשעת עמהכן
 - טמהם לבא וזונת כולם, בתשובת חוזרים כייתר־ואז מחחקניס הס מגי״ז

f̂'כלהרתזקיס לתתקבן ושםצרינץ ״, תש״* עבודת עיקר ששם.״ 
 כצ׳ל(א; ונו׳ האק אל ותכיאך וכו׳ נדחך יהי׳ אם ב?סי׳ (הנלחיס.

 / השומעים גסשות בהתקשרות ותחטנים ברחמים התורה גשממשיך
ק אם. • השי״ת לפני וכאבק כרש ז^מל  .ואיט לאג• צאו ואם הש״י;יתן י
 יסל, הוא והתחמכי׳ הרחמים אלו ע״י א;י < וכאננס בכח התורה לוקח
הם. רב'שגם עיב נשמת בחי׳ קהם ביותר המרוחקים את גם לקרב
 ׳ יתתקע.כילם בודאי סוף כל נדחץשוף לא*דח,ממע כי תיקון ?ריכיז
 ברחמים ג״א נבאונם בכח התורה לתוך ולהכניסם לנך־בם א״א אבל

 הרעות ובמחשכותס. בתאוותם משוקעיס שהם רשעים יש נתחמניםי־בי
ג  להש״י• לקן־בם כת ובשום שבל, בשום שא״א עד כ״כ רחועים והם * ל

 כי ׳ אפים, אריבת בחי׳ שהוא וחחענים רחמים ע״י כ״א לקרבם זא׳׳א
בבתי׳ ג״כ שיאחז הצדק. וצריך • שישובו גלי• לרשעים אף, מאריך ה^׳י

 מה, כלול הצדיק של, אפיס אריגת של זו ובבה,י־ ״ . ’ אפים אליכת של מ
 על אפו יאריך רק, ־ דבר כשום השעה את. דוחק שלא'יהינ הצדק, שצריך

 שכוונת כייאעפ׳י• שיעיר■• כלי המרובים לרחמיו הרבי. וימחין • דבר בל
 הוא זה ומחמת *5 הש;׳י רצון למלאות רק הצדקבודאילעובה.ת־וצה •

אעפי״גאשור• רצונו עטא שיודע מחמת * שחפץ־ בהדבר מאד בתול , ית̂׳

p יןרב , , ’pipi
זחחנ-וכ̂« ברחמ:יס התמיה הזאכש^יתשממשיך^דה״טכשממ-שיך

)nf לא״.. הוא הנדחים כל קיכוץ וע״פ, ׳ להש״י הרתוקים כל לקרב יטל 
 שנמשג^■ הדל התורה ע׳׳י הוא וחיקונם עיקיעיבוצס כי , ?• ״ כדל■

בא״. הוא התיקון עיקר כי ׳♦כדלי■ לא ואן1 שעת ותתעניס ברחמים
? רביע שאמר כמי הנפשות גל של כעלי׳ עיקר• שסם■ "  י̂  ’ התורה; בתחילת <
 . א״א לדרגא מדרגא שיעלה דהיינו ישראלי איש להינת שרוצה שמי • הנ״ל

̂ןע*י.  , , בר״ה וקמזכירין •• שופר. בקול התורה ציח;ה וע״כ א״י״ ק
̂םור  :׳ הנדחיס*. קיבוץ בחי׳ שוט־-שהוא קול כי• • ת׳ת ענק קל שופרות יJב
 .־ שממשיכין התורה נ|׳׳» זוכין זה • ■•■■ להש״י הרחקיס כל להחזיר להייט

̂יהקיב^ כדל׳שעי״זעכין  ' ׳ הנדתינם ■שלכל זהתיקוץ לא״ישסם.עיר
 . • pהאובדי יכאו גמל בקופר יתקע ההוא ביום והי׳ בבח״ ׳ יס והאובד

 נמצא •- כנ״ל1 ביחשליש הקודש בהר לה! וה.שתחיו ״ ונו׳ וסכדאיס זנו׳
̂י קדישת מגלין אז תרועה יזם בר־׳ה  בחי/ שהוא שחוקעין■ השופר ע׳י• א

 ' ■ בימים שמרביץ וסחעטס ברחמים אז התורה,שממעיכין מ״ת׳דהייע
 ע״ל לא״י זוכין עי״ז ■V בבחי׳ התורה המשכת שע̂״ י כדל• אלו

 ■ דקדו^^ • בחי'מלטת■ שהוא א׳י■ קדושת להמשיך ר״פ עיקר-בחי׳
ה ולבנותה לנסרה שעוסקין ד  ׳ -‘גמ^/ א״י קדושת עירן■ כי •■ • וככ״ל נ

 י ■ אחריא השנה.ועל■ מראשית גה; אלקיך ה! פיני תמיד בנחי׳■ מר״ה
 בר״ה.נמשך. ק בסופה־■ יהא, מה נידון בדה וזרדל הגאמרנא״י השגה

דושת.א.'י.־כי׳1י עיין שזיחו כולה השנה כל על א״* על ית׳ השגחתו עיני
. קדושתהי^יעיניה׳־כמבואר■במ/אוכנ״ל• 'עיקר -

>■> w n u״•! j■ תעפדפ, חבנ • ית׳ רמע נעטת חתד מחד ™ץ ״ריעין 
 לישועת ימתק רע .את!קשעה, לדחוק. לב̂, אשים אריכת ׳5שיי צריך

■ ' >  צריך כביטל כעצמו שהשדת גאלו רחיקים התקרטת גענין ובסרע '
 ילת לבלתי וחשבמחשבות כ׳ש ליןבס* איך מחשסתותחטאת לחשוב

על מחשבות. לחשיב. צ׳־יך תהש״י ומאחר■ י״ל!• ג׳ גשמואל מענדח5

^ 1^1^ m י»/ ״״ ^  ̂IV 1 ׳/ I I י ׳ג' WM V/( ן- J • — . . , -
י’השעה. את לדחוק  ננסית שבהם ־■ ידכ. על ־מדה תשובה ימי עשרת נח!׳ ץת ת 'בקי■ כתו׳ שזהו מאד זה כגיכין בקי להיות צריכין ג

■■ ימים היוד באלן ני■ בנוונות־ה״גו כמבואר המלכות ונבנית ״V .■ אעפדפ, אבל רצועית׳• לעשות מאד מאד ץvצריכץלר *ט ברצואנשוי
t, עוחיןבכל! נמשכין ועי׳ז וחתמנים; ומרסןס־חננים בתשובה, עוסקין ’ . י י י ̂ ״

 בחד שהיא■ א׳* קדושת בתי׳ נבעת שע!״!, י^יה חיליש׳ גתי' עהס יום
׳ יייללשת תא״'■ עשר-קדושות עשרתימיסכגגך הם. ■וע״ב, כדלה. מלכות

׳ , ■ : נ; במאנה כשרז׳ל בהן .. , ׳ ־.■״ ־.■,״״ ־- ,
ר איאיןהדברבא,בנקל׳וכלענ'|השגיאופשלמשה;רבינובמה7ד*'בו א ז ב מ ח ^ ע  ■ גניסתהכהןגדול ־• משגיל; כל לעין מאד■• ומובן■ ל
ד’שקירב ’ י, ’קדושה,העשירית היא קדשים קדשיי ט ׳ לסתק״ק ביוה״כ ■ הי׳■ ימיו שכל מתמת גי בזת׳. הי׳ תכל ׳ מור וס^את ^

: ממנו מקודש ק׳ק במשנה שם הקתסתכשרדל כל־ על העליונה׳ א״י• של ’ - - -
 לבנות בר״המתחילק כי ־- הגיפוריס כיד;ביום, אלא לשם נכנס שאון

! .־ , - מא׳יעקידש; קדושות העשרה לגל עשו״תזוכין וככל קדושת.א׳י ולגנות _ , , , . .
 ק׳ק׳ר..• בחיי שהיא העליונה לקדושה העשירי־;וכין כייס שביוה׳כ עד• בהן .להשיבם־ומחמ/ כתי בכל העודלה^־היימשתדל כל להשיג הי׳אפפ׳צי

 ̂ על!ונת;את'■ לקדושת מכין אז כי לשם, הנה׳ג'נכנם, דייקא וע׳כאז בעת חפזון, הער׳רבשעת את וקיבל גדול בחפזון הדיר לעשות }קרצה
־ ■ . ־■ י . - ;; כדל . ־־ ■ ’'■ • ■ שיצאוישי־אלממצריםב.חיפזון

בהכאת גו־סשעעה וזה כדל גדול מתינות צליכין רב ערג נחי׳
נ׳א,גשיש. כתלו רחוקים לרןג כי|א׳א • כדל. אהד הכל ני ’ כדל .הצור

 ידחוקאת-סשע׳ שלא. לתייט ־ הנ״ל, כחיגה שטא אפים אויבת בחי׳ לו '
 נפשות בהחקשחת ותחנונים, ברחמים הדרוש קודם ויתהלל דבר נשיס

שלא מאחר• שברעים הרע להכניע עוזו למעה כח יש ואז ־ השומעים
 רשעי׳ שנמצאי׳ אע״ש ואזי ננ׳ל• התורה המסכת בשביל עמו השתמש .

 אעפ׳כיכול • עוזו מעה עם שבהם היע להכניע ;רמקיסכ״כשא״א
 יכול בי השי״ת לפני ש:*\בה והתהטניס הדחמיס וימי עי״י לקרבם
 באלו רחוקים על גם וחסדים רחמים שיומשט עד כאלו רחמים לנטרר

 להמתין לרןבסיההכרח עתה לפעול א״א אעפ׳׳כ ואס * להש״י לקןבס ,־
 תורס להמשיך כשיחזור, אוזרת כפעם בקשתו לפעול יוכל אולי’עיל ׳

 מא בדרךתה ואזי . * עוד ימתין * ימוול לא א.ז גם ואס הג״ל -גדרן
עדששוףנלסוף כיותר הרחוקים את מעע בכלסעסמעע מיןב

, • « י ״. y f״. ., ■ • ' - ■ ' •'
 עי״י א״י לכביש זוסן בסוכות אז כי • מינים וד׳ סוכת בחי׳ וזה צו

בר״ה כי • כזוה״ק כ״ש רןבא מאנא בתי׳ שהם מינים הד׳ ̂, . ■ ■ :
 -V* ט וחחטניס״ זרהמים התשובה ע׳י תורה׳ ממשיכין ועשי״ת
 ומרןב הרחוקים נפשות שמעלין להייןי : ע״י-התשוכה התורה, המשכת

 הזאת בהתז׳ וכמובן י״ג) העם(בסי׳ אשרי בהתו׳ נ״ש ־ להש״י אוחם
 הדחש ׳ בשעת שעומדים הנפשות ריבוי כפי התורה המשכת שעירן■ ■

 טצמו.עם ומקשר שלו עוז המעה ע״י שלהם הרע מכניע שהצדיק
 דימי -כפי ר<גה תורה ממשיך הוא שעי״ו התפלה נסשזתסבשעת

 קד4שנ נמצא * כדל וט׳ למעלה דושהp מתרבה כן שכמו * הנפשות
 שמחזירס •דהייט *, שלהם הרע שמצטע הנפשות ע״י התורי: המשכת
 ומרסן תשובה ימי הם שאו יו*כ עד ר״הועסי״ת בחי׳ וזט * כתשובה
ויחוד© כחפצה ומרבים שבעדה הרע נכנע שעי״ז ותחטנים ברחמים

בכצ התודה בוי ר נמשך שעי״ן ־ א; יחל מתקשרים ישראל וכל ותחנונים
׳- -י ̂ • , ־



̂צזי:ג; ̂ב וזדכרת א״ח הרבית רי נ9וי• ז'1הלע דה

c±9 ר ועיקר ז ל ח ^ f  c ש כר׳הfו כוד:1ת־ עירך זr t ’JT לזתור 
 מ*מיו ונתן הסלע אל ודברת בבתי׳ הצור• דהיינו הבאר• לסתות ילחסוו• ־
 הבארותשחשרו rTtn בתי׳ וע״כבר״המא . • התודה להייטמימי :

̂א אכרהש של באר̂וsר מענין בר״ה קורין וכן בזוהר• כמובן האטת  שי
 על אתאנימלך אברהם והוכיח שם •כי׳ש לחסורבאתת הראשון מי־. ^
 את חשרתי כי לעדה לי תהי׳ כעבור ונתיב * ונו' המים באר אודות י
 והסלע מהבאר ההורה מימי להמשיך ר׳ה בחי׳ עיקר ני. הזאת-• בבאר ,
 אביע אברהם התחיל זה שכל וחחנוניסשעיתזוכץלא^י ברחמים הנ״ל '

 תקילגתיקלא בזוהר צ׳ש א״י שגיל'קדושת הראשון הוא בזה׳כי לעסוק
 ר\.השון הוא שאברהם ות פרש בכתה בתורה וכמבואר לי׳ י דאיחגלי עד

 את לזרעו -לתת הבעחוח בכתה והבעיחו א׳׳י מעלת לו גילה ג־ש״י ׳
 הכה שהשיג הראשון הי׳ שאברהם מחמת וע״כ • האת הקדושה הארן

 באר חוסר הי׳ שעי״׳ז בארות לחפור עוסק הי׳ ע׳׳ב * ח׳׳י .לקדושת
 ומחמת • כג״ל ישראל לאין זוכין f שעי התורה מיתי להמשיך ־העליון ^

 והיגיעה העבודה עירך אז ע״כ זה• בתיקון לעסוק מתחילין ;שבר״ה
 יגיעה צריכין יאז • קשות התחלת כל ני ׳״ הצדק אל הקיבוץ עיקר ־:;ואז

 ,צרי̂כ וע*כ התורה־ מימי משם 7להמש הבאר את שטחחין עד 'גדולה ,־
 בשו^ ולתקוע ותחגוניס ברוזמי׳ ולהרבות הצדיק אצל יחד להתקבץ אז

 •הכל וכו ישוסרות הכחנית מלכימז באמידת אז שעושין תיקונים ובמה
 פי״ן לו־טת צד התורה מימי להמשיך כד הבאר לפסגת להתחיל כדי

^ס מוחין בתי׳ בכציום ממשיכין בנקל אז י ו״ה אחר אבל • לא׳י  ̂ ד
 א״י,' קדושת בחי׳ יום בכל נבנה שעי׳ז הצ׳ל מהבאר חידתקהנמשכי[

 - עד • כג״ל עשי׳ת בכל שממשיכין קדושות xהע כל בסי׳ שזה • כיותר
נתחקנין העליוכה־ואז קדוש׳העשידת ק׳קפהוא לבית נכנסין שביוה׳כ

 ^ילהנפשוח־ניאזהואיוה״נחמוחליןכלעווטתיהס׳וע״כאזנמשכת .
 כלותות נחי׳ וזס • בבחי׳פתאצורויזוטמים גדול בשפע התורה ’

לקדוש׳ זונין שעי״ז גדול בשסע התורה ממשיכין אז ני ביוה^־ שניחע
 המעין מקור הוא שם ק״ק ביית כי * כרל ק׳ק שהוא א״י של העליונה י

 ק״ק מבית דהייע • יצא ה׳ מבית ומעין בבחי׳ התורה באר 'של '
' . : ב^ז׳ל ■

ףן י ־  אנו בסוטת עכשיו כי ויוה״כ• ר״ה אחר שעושין סוטח בחי׳ ןן
^אל לכבוש זוכין  ע׳׳י ועשי״תויוה״ב כיבר׳ה * אקי

 בחי׳קדסת ונתגלה נבנה עי׳ז וחסלה תשובה אז־ע״י שהמשכט התורה -־
 עם ללחום בסוטת עוסקין וזה • לא׳י לכנוס צריכין אע ועכשיו • א״י

p דבת מוציא* שהם המונעים ו י fo שהוא לא״י ליכמס לזכית כדי רעה 
 בסי׳ ליחד שזוכין המלטת שלימות עיקר שאז ש״ע ביום מלטת בחי׳ ■־ .

. מלכות בחי׳ שהוא קדושת,א׳י שלימות בחי׳ סזה חדה עם מלכות
‘ * -...................• ■ ■ ׳ בכ״ל* ־ ׳

 ענני בחי׳ היא סוכה ני • י^אל pfA הדרך בחי׳ הוא סונה י3 ׳־
 לפניהם הולך וה׳ כ״ש כטד^וענרכמדהםבחי׳הדרךלא׳י -

 אז שהלכו ישראל של הדרן וכל * וט׳ הדרך לנחותס עגן כעמוד יומם
 את להם לחת כדי • מם־ים יציאת עיקר לא״ישזההי׳ לילן הי׳ הכל ׳
רץ ^  י נחי׳ וזה * מספר אין פעמים בתורה כמבואו• ישראל ארץ דהייע ̂ה
׳ כדי הנכק בדרך אלxי את מוליכים שהי* כמד ענני בחי׳ שהיא סוכה י
; נחשים הורגין והי׳ הדרך להם מי^ין הי׳ העננים כי ;* לא^ לבא י
 שליעה לו הי׳ שלא עמלק שיטא הגדול השוגא את ומנניעק ועג־ךבים י

 וישמש ע״ס ב^ש״י כמובן ״ כבוד הטכני מחמת עמהס להלחם וכח /
 הוא זה ■שכל * וט׳ נטד ענר שנסתלקו שמע • וט׳ ערד מלן ^י־גנעני

 הס המונעים שאלו ’ לא׳י שמלכץ הליכה נדרן שיש המונעים נחי׳ ■
הכבוד ע״יטנגי אוחס במכניעין עמלק כחי׳ ועקיניס מזשים נחי׳

‘אובה בתי׳ שזיז
■ .מאנאקרגאן בחי׳ שהם בסיכות שנועלין מינים ד׳ :בפי׳ רז׳ץ 'א

 זה: ־ כ״שכזוה׳׳קמאןנצחמאןדאחידמאנאקרכאגיחי ' ' . ־ '
 ייאכלו תורהשממשיכקעי׳ז חידו% בהתו׳הנ׳ל-שע׳י שם מ״ש בתי׳

 _ שממונה, מאדום כח מקבלין חירה־הם החידושי הנבראי׳מאלו מלאכים
 ~ בת־בא. רע̂ר זבת,הארץ מוציאי המונעים הרשעים את לעכס חרב על

 הקדישה רכות כפי תורה החידושי כפי אחרת בבחי׳ או . • וכו׳ וקעלא
 היינו, קדבא מאנא כחי׳ שהס מינים ד׳ כחי׳ וט׳־וזה הנפשות רימי ע׳י

 להכניע ממע כח שמקבלין חרב שממונ׳על מאדום שמקבלין הנח בחי׳
 . אנו שבהם קדבאי מאנא שהם מיניס די בחי׳ שזהו מא״י ם המונע
 שסאבחי׳,סונה מא׳י המונעים כל את ומכניעיס אוגיע את לוחמים

 נמשך א״י קדושת עירך' כי • וכו׳ סוכו בשלם ויהי כ״ש שלם מכת בחי׳
 ,שהד׳מיניס. בזוה״ק שכתב וזה ־ שלם סיכת שנקראין וביהמ״ק מירושלים

 מאן נצח מאן כ׳ש • •' ויו״ג השנה בראש המלחמה נצהט שאנו מורים
 שאז. נר׳ה הוא המלחמה נצחון עירך כי ̂ בידיי דאחידמאנארךבי
 .. כן אז שממשיכין התורה וכפי ז וכו׳ בקיבוץ התורה מחחיליןלהמשיך

 ־ כח המלאכי׳ מקילין כן נמו התורה כפי בי לא״י• לבא המלחמה מנצחין
 זוכין כשאנו יוע׳כ * והפלא בחרכא מא׳י המונעים להכניע .מאדום
 מורים אנו רךבא־בזה מאנא זיין כחי׳כלי שהם הד׳מינים ליסול בסיכות
 • בעי״ז כנ״ל כתיקונו חורה להמשיך אז שוביט בר״ה מגלחמה ,שנצחמ

 ’ נצחין עיקר כנ׳ליכי מא״י המונעים ולהכניע לנצח * רךבא למאנא זכינו
כ • ננ׳ל לא׳י לבא הוא ^לחמה  האתרוג. הוא מינים סד׳ עירך ו̂ע

̂וח  ־ שיהם זיין כלי בתי׳ הס ומיניו והלולב י • א׳י בתי׳ מלכות בתי ̂ש
- : כולך• בתי׳ מכניע;ןר^ונעי'וזוכץלב(אלא׳יצןהואבתי^האחלוגשמא

 ׳ ד• וע״כצר • א׳י בחו׳ אשתיראת־ה׳ בחי׳ • בןי אין ומום רעיתי יפה
 כי־ הייט -׳• p אין ומיס בבחן׳ ותמנן מוס שוס בלא נקי האתרוג שיהי׳

 ח׳ו מע־לין שהס רעה הא»-ץ דכת מוציאי כל ולבער להכניע צריכין אט
 , מהודר טטלין.אחרוג שאנו ועי״ז י אתרוג בתי׳ שסא גא׳י ופגם מוס
 -׳ שהוא ‘דושתא״יjשלר ויופי הידור נתגלה עי*ז * וחסיון מיס שוס בלי

 כל נכנעין• כי י בה כל תחסר לא בתי׳ וחסרון מום שוס בל* אתרוג כחי׳
'להטיל. שרוצים, והאסחנות מטמים כל ונתבטלין ־ pהא דבת מוציאי
. ין - ■; ;:■ • ׳; • ■בא״יח׳ו; ■ , י■ ׳

ה . שאוחג עלבחי׳כליזץ המרמז שטאטיקר הלולב ,־בחי׳ ה
 מאן. וצדיק ימת? כתמר צדק בתי׳ הוא לולב כי י הצדיק -
 . שענה' זיק עיקר־הכלי ני • ירך על חרבך חגור בח•' שטא ניית דנטיר
׳ תירץץ כפי זוכה זה כל מא״י* המונעים להכניע התורה ע׳י לקבל הצדיק
 אתכ< ידעת אתה פסוק על ע״שמ־׳ש • בהפו׳הנ״ל כמובן הברית
ט׳ דייקא ידעת אתה וכו׳ התלאה  פגם שהי׳על מצרים גלות ובפרט • ז
 '׳ כחן׳׳ תה הברית בתיקון תלוי שהכל ומובןשם י. היעב ע״ש וכי הברית

 טל p־tf(חגור בחי׳ * פיפיות חרב בחי׳ יט־ח כחמר צדיק בחי' לולב
ע  עד הנ׳ל בבתי׳ תורה להמשיך הברית תיקון ע*י הצדק שזוכה י

 בדילהכציטעי/ • לולב בחי׳ שהם בסוכות' זיין הבלי לקבל שזונה
̂הדס עם אוגדן וע׳כ * כנדל מא״י המונעים  ערבי ׳ נחל. וערבי הלולב

מ שהצדיק מה הייט ׳ כמובא ימאל ופושעי ר$וים בחי׳ זה גחל ק  מ
 ׳ שעי״ן בחשוב' ולהחזירם שלהם הרע להכניע כד הרשעים כל עם א״ע

 כי • מים וחוט צור פמז בבחי״ גדול בשפע הרבה חורה ממשיך דיקא
־בה שעי״ז לתקן שזוכה מסשות דכוי כפי  ׳־ בן 1כמ * ^געלה הקדזש' נ̂ו
 'זה המיס על גדיל׳ הערבה <ט״כ • גדול בשפע הרבה תורה ממשיך ר\א
 כמים 1שפכ -ע״י מא הרשעים בתי׳ שהם הפרטת שתיר\ן רמז

•ה׳ פני מנח  הצדה זוכה שעי״ז ותחנונים רסמיס ע״יריבוי הייט .
ג . להוזשיו ל



ד הרכה ךה'ב הדכוה א־ח הרכות ריקוטי
ש מצרים גאולת תלוי הי׳ תנות ל לתלותסצוסתיו אל1י «׳ את  נ׳

 דוד ע״י הי׳ כשלימות א*י ככישת ועיקר • tfm מזה וכמבואר כזוי\
 ■נאמר גי״עליו • כשלימות. א״י לכבוש וזכה ה׳ מלחמת שנלחס המלך

•לכפת וישכתס מסביב אוביכס מכל לכס והכיח ונו׳ באק וישבתם
 כימי אלא זה ואין • שס שפרפ׳ן וכמו וכו׳ ה׳ יבחר אשר המקוס והי׳

■ - : ושלמה חד ; ׳■ - .
א ׳' העולס זה של והתעטגיס המעמיס בכל וכו׳וממאסת תאכל -כמלח • צ מ  נתנלה ידם על הטיס! הז׳ שהם האלו־ צדיקים הד שכל נ

בכתסא-כו כי כסוכה־ רועים קחשתא״י׳וע׳כננגסיןהז׳ : • על משולש ההדס וע״כ הנשמה־ חיות שהוא מהריח אלא -ואין.היוקה

- \ :1כ̂נ מיס בהי׳ שר\א הרבה תודה להמשץ . - *
T lt ll . הנשמה בחי׳ זה » מר וכיעמו ונפלא טוב שריחו הדם -■בחי׳ 

 ביאורי כל התור׳שממנהנמשכין שיעבוד על מרירות שסובלת ־ - :
 ־ פעמים כמה ז״ל רפינו בדברי כמובא ריח בחי׳ אוא ורגשמה יהחורה
 טעמו הריח־וע״כ זה הגוף ולא ממנו נהנה שהנשמה דבר איזה ;כשרז״ל

פס בחי׳ התורה שיעבוד על הנשמא שסובלות המרירות על רמז זה ,*מר

....................., ׳ואין!
ברין כשרדל בחינותיה בכל משולשת שר\א משם שנמשך התורה שס

 מרמז וערבה והדם שלולב נמצא ־ וכו׳ חליתאה אזדיין לן דיהיב •רהמנא ־ י
 התורה על מא״י המונעים להכניע זיין כלי ומקבל ממשיך ■שהצדיק
 ע׳י החור׳ מימי שם שמקבל משולש הדס נחי׳ שיזוא מהנשמה מנמשיך

 עמריס א״ע ומקשר בתשובת שמחזירם הרשעים ע׳י לייקא נחל ;ערבי
 נמשכין ה׳-שעי״ז פלי טכח לט ששופךכמיס הדרוש קודם תפלתו -כשעת
בחי׳ fAזהי־ שכל מים־ זיזובו צור בבסי׳־פתת גדול בשפע התורה גמימי

 א׳י לכטש בשביל הוא הזאת המלחמה וכל כנייל־ מים אפיקי נחל '־ערבי ,
;̂.■D3 6rלא׳׳י לבא העיקר כי ־ - מינים הג״ עס שמחברין האתרוג <׳ 

, ־,1 . כנ״ל האתרוג כחי׳ '
 אל המוחין להמשיך כדי המות לעורר שהכוונה הנעטעיס בחי׳ צ^ןד, ,

הצדיק כת לעורר שצריכין הייט • ככווטת כמבואר האתרוג ־ ׳ ;
 חידושי להמשיך זוכה שעי״ז הברית קדושת ע׳׳י והמוח הדעת את קן י'שת .

̂י* לבא זוכין דייר,א שיעי׳׳ז ־תורה־ : להכניע מאחם ר^ח ליקנל דהיינו לא
 בד׳ לנענע צריכין וע׳׳ב ־ וכנ׳ל וכו׳ ידעת חתה בחי׳ שזהו ־ •המונעים , ׳ ,

הדעת תיקון כפי ̂ הוא א׳׳י כבישת בי • והדעת המוח לעורר שיכים
וכצ״ל הצדיק ■י■:-■:שזוכה ,V•'■ ־ • יי־ -
המונעים להכניע בעצמו' מאמם כח מקבלי! שבסוכות '

f להכניע משפעיהם כת טתנין האומות כל •ואז .־מא׳׳י « ,״כ ;: t
 כמבזאו־ מא״י כל.המונעים •ואת ,הקדוש׳ תורה דת על ר%עוברים -יכל

וע׳ננקראםיטת שעוקל משפע■ קייצא על פסוק על הג״ל ■׳בהחזר׳
̂אש אשר האומות כל עם שלום לני. יש אז כי שלם,׳. - . - אדום־ הוא שלהם ר

ע״י אז וקעלא בו»־בא המונעים לענוש נח מקבנק :בעצמו ממע יכי ־
אומות הע׳ בשביל פריס ע' אז וע״כ׳מלךיבין ־ ככ׳׳ל האומות ■מששגיי י ׳

 ע־נכין ע״כ • על,תלה הדת להעמיד מיש כת לקבל אז צריכין אנו כי .
 וע'׳יהקרבטתמברריןהעוכ,הצעלשב:ם ־ עליהם קרבטת ■להקריב

המשפע מחזידן כיהם ־ ביניהם שכפל דקדושה משפע בחי־, שהוא .
הדברי׳שבקדוש׳ ומכל המונעין.מא׳י לר.כציע תוקף שמתנין ע׳׳י יאצליע •' ■

- :כנ״ל סלה על הקחש הדת ולהעמיד ■ י־
ך! : כי ־ בסויה שנכנסין רועים השבעה שהם אושפיזין הז׳ ■בחי׳ ןן
זניט ידם שעל אלו ז'צדיקים ע־׳י נמשכת א״י קדושת עיקר • '
 הוא כ• א׳׳י קדושת לגלו׳ התחיל שהוא אברהם הוא הראשון כי ־ לא״י ׳
 הש׳י לו וט׳־סגילה האק אל וט׳ מארצך לך לך לו אמר שהש״י הראשון ■ ■
אותהית׳ לעיר שרוצה ■שמי . • הארצות מכל מקודשת שהיא ארז ־שיש .
 אכיו ארצוומולדתרובית ולהניח ׳ • לשם ולבא לילך צריך ית׳ בו יוללבק ‘־

לתת הש״י הבטיחו ואח*כ ר\אא^י .. •הזאת הקדוש׳ הארץ אל ■לילך ׳ -
יצחק וכן • האת והעלבה הקדוש׳ הארץ את ישראל בר שהם ־לזרעו , '

 יצאנו הזאת הבטחה ע׳׳י 'אקר א׳י ירושת על לגזלם-הבעית ׳■־ויעקב י
;וגם ־ וכף אברכם אל ־.וארא בתורה לא״יבמבואר ובאט ״־ממצריס .

 מקומות בכמה וט׳־וכן האח את לתתלהס אתם בייתי הקימותיאת ’ ' ■
ן ׳־ומשה ג ני - לא׳י לבא זכיט שעי״ז אותנוגומצרים שהוציאו הם וא̂ד

והשגיע אח־ישדאל היבב גכ׳לץיומף לאץ ה׳לבא מצויים יליאת עיקר ־

̂- ' ־. ־• ■ ' '• ■ ' ■ V־

 ■ ■ - יוסי עז ת הסוס ימי בז׳ עוסקין אנו |ה וכל ̂ ־ וכנ׳ל לאי׳י לבא זוכים
̂א השייעי  .זוכין אז ני * .׳כידוע דוד כהי׳ הוא שאז רבה הושענא קר
■ לכס ה׳ והנ־ח נתקיים שאז מד רק זכה א ל שזה בשללמות א׳׳י לכבוש

, ביוס כ״ש דיד ע׳ש הסוכה נקראת וע״כ כנ״ל־ וכו' בעח וישבתם ־ וצו׳
א הסוכה עיקר כי ־ הנופלת מד סיכת את אקים הטא  - ’' כבישת בתי׳ ס

 - ההתחל׳שהתחלע כת זמעוררין חוזרין אז זע־׳כ כרל־ דוד זכה שזה א׳י
 ־ הוזרין• א; כי * ל^׳י לונית התור׳.כדי מימי המים באיות לחתור כר׳ה

 ’ בארות את ויחפור. יצחק דשי ממא בזוה׳׳ק:ההוא נ*ש איתם זחופיין
̂־'. מד שיסד תהליס באמירת אז עיסקין וע״כ ־ כג־׳ל וכז' המיס  . המע״ה

 • כל,ימיו להתפלל דוד שהרבה ובקסת תתיטת מלא תהלים נז:ר כל כי
 אני ואביין ער כי אזניך ה׳ העה כ״ש ואניק כער ותחמנים ברחמים

 ̂ ’ תמ־ה בחי׳,משנה־ וזה , • וכנ״ל א*י לכביש נאמת זנה שעי׳׳ז הרבה \נן
 ׳ כל ני ■ * *‘א׳ מקדושת מדבר תורה משנה סצר כל כי ־ אז, שהומריס
 יציאת מענין הי׳ הכל ־ ש? עמהש,ןןשה שדבר והדבייש התוכמת

 :׳ עמנו הש־׳י שעשת. והנפלאות העוטת כל לזכור לא״י לבא מצרים
 ■ הממלכות לכל ה׳ יעשה ■כן j וכו׳ ועוג סיחק והי־ג ממצרים ־והוציאט

,rמענק פרשה בכל כמעע מדבי דברים סט־ שכל ותשכח עיין פיק • ©׳ • 
 ׳ המרגלי׳■ חעא ע׳י <הם לא׳י־ מיד להביאם רצה ׳י1ה Tא אל•xי ארץ

 ' מוכצים הס שנהאעתה מם נתעכט עי״ו * וט׳ רעה הארץ דבת מוציאי
 '1/ ־ יכו׳ א*• שיישי כלי התור׳ את לשמור הזהייס ע״יכ נ לא׳* ו^א

׳ א׳י חביכיז יתראה ותדקדק וכו׳־ ראה עקב ואתחק דברים בפרשת
 רחויי-ל את לקיים אוהס שמזהיר האזהרות כל לצל א׳י פעם בכל מזכיר

 ׳ ־ י־ זר^': טחן אנכי אשי ^אק כא׳י היא התור׳ קיום יושעירך
 י ׳ י<5המ וזאת ־ וט׳ באין ימיש והאיכתס תחי׳ למען • וט׳ הדרך ■בכל
 :'־ וירש'! ובאת והעיב הישר וט״ועשית כאץ לעשית א׳תכם ללמד • ■וכו׳
 ־ תורד משנה אומרים הו״י כליל וע״כ מאד־ הרבה וכן • וט׳ האץ את

iי'rישראלזוכיןאליהע׳יהתTא״י•ואrק׳F^מלירממעלתק i r ׳ 
חור״ להמשיד שעי׳׳זזונין תהליסשהוארחמיסותחמניס אז אומרים

̂זזוכין גדול .בשפע . . . רל; לכביש שעי כ ־' ' א׳י
ב T־ ״ ע . איתס:־ שמעליו נח< הערבי טס הרבה עוםקיןבהרר ו

! הרשעי׳ מרמזי׳על נחל הערבי אותם־כי וחיבעין לכ״ם ■ ׳ : .>;■
 •'-־ ־ עכשיו כנ״ל־-ע״ל התורה המשכת עיקר שעי׳ז בתשוב׳ הצ-דיק שמחזיים ,

 ששש נחל הערבי תיקון נגמר אז ־ ש״ע ביים לא״י ־לכנים שצריכין בגמר
 י ימן זה - .־ לבדם אותס טטלין וע״כ • הרשעי!ש של הנפשות אלו תיקק
ס קשורים שהי׳ בעת נ״א הרשעים אלו נתחקנו לא עכשיו ־שעד • ע

 ■ שאפ־י׳נשמסתלק עד אוחם,כ״כ מתקן הצדיק עכשיו נאמת אבל הצדק־ ■
 - ̂ שז־־< בעצנק חורה ולימנשיך ה׳ את לעבוד בעצמן כת להם יר\׳ • .,-מתם
־" ביד כת יש ובןדאי בח־רתל בעל הוא האדם בי ־ שלהם התיקין עיקר

 תיקון זה אלן -אבל גתשובה־ ולהחזירו, היחירה־רמהאדם ליעול הצדיק :
 •״ ־ 3מגצג •וע־קרהתיקיןשהצליק •‘בנקירתו תשיבה עושה ■׳מאחרשאינו■

 ית׳עד^-״-ל-■ להעיש.לגבג»גצץ שזונה. ■עד נפלאים בדרכים ג׳כ :עמו
■׳ בפ? עיייגסלשנוטלי! מימ( זה1דבףי*־ו§



הד.׳’ה הדכה ׳ ־דרוג הדנות א־ח דקוטי:הלכות

\

 לידפ1נ חיקון כשנטשה בחשובה החוזרים הרשטים של תיקון גמר
כדי בקרקע חביעה הערבות צדכין וע״כ • בס״ע כשיזס אפילו למעלה

 לר*מתייו כ״כ׳צריכיס רחוקים שהי׳מתחילה מחמת כי הדיגיס־ להמתיק ■
.שיעלו כדי כשלימות שיתתקט כדי בתחילה בהם הדינים מתם

 שתתפאר להשכינה מ״ג בחי׳העלאת לפניהש״י שעשועים בעצמן מהם -
 מתייחדת שעי״ז לגבך קאתינא ברא במה י חזי בעצמם השכינה בהם

 ארן כבישת עיקר כי • אי׳י כבישת בחי׳ שזהו כידוע בש״ע השכינה
קיבוץ בחי׳ שזהו מ״ל הרשעים כל בתשובה שחוזרין ע׳י ר\א ישראל

t : כנ״ל לא״יוט׳ והאובדן: הנדחים כל לקבן לא״י גליות ,

ח טי ל  י וע״כ • לא״י בשמחה עולק שאז תורה ושמחת בחי׳׳ש״ע ו
. y■ כ״ש בשמח׳ לא״י. לעלות צריכין כי י אז השמחה מגדילין
 על עולם ושמחת ברנה ליון ובאו וכתיב * לארצית בשמחה שפעליט -
 גמר עיקר שאו וש״ת בש״ע וע׳כ * * תלאו בשמחה כי. וצתיב !ראשם ^
.זוכ׳במהרה0 ליכנים שנזכה א׳י על מרמז שזה בשלימו׳ המלכות תיקין 'י
 כשטבשין השמחה כי,עיקר י מא{־ גדולה השמחה אז ע״כ * בימינו ■

כןvו©׳ הטוכ בכל ושמחת ״ וט׳ הארץ אל תבא כי והי׳ וכ״ש • דכנ׳ל
"V■ ז הרבה י- —־':vy״ ' , י

 ע׳׳י כי ̂ • התורה סיום שהוא הברגה וזאת פ׳ קוריואז ־ טד
התורה ע*י כי •. לא״י מכה עי״ז לסרס שזכיע התורה ■ ^ , ,
 על שחלק6 משה ט • •״ : משה פעירת אז קירין וע״כ י כגיל לא׳י זוטז •

 . בהתו׳ כ״ש הסגס זה תיקן וע״׳יהססלקוהו הצור• הכאת על הכיל -פגם
שנאוםף הסתלקותס עי! ידם. על נשלס ייס מל ̂ שנחסר שמה • .הציל

נימינו במהרה ענה זה תיקון ועיי • לשמחם ע״י למעל׳ גדולה קדושה ־
 הוא שהי׳ מה גי כמובא בעצמו לנשה שסא צדקיט משית ע״י לאיי .לנא ■

 מפה ני כשלימות״ ויגאליט יחזור והוא ־ צדק הגואל כיהי׳ • ישיהי׳
 הצור הכאת עיי שנחסר מה חיקן הסתלקותו עיי כי • כניל משיח •הוא

 ואז י ותחטניס ברחמים תורה. לט ימשיך ואז * משיח להיות יזכה '•ועי״ז
 טלטלבאעמו ונזכה שלימה cבתבובי כולנו אותנו ויחזור נדחינו ^יקבז
 הוא הסתלקותו ני •לאיי כאין משה הסתלקות שגכח נמצא • ״לאיי

 הסתלקות קוראין עיכ • לאיי לבא סוזרין שעייז הצור הכאת •תירלן
 שלימות גמר עיקר שזהו עי״ז״ לאיי לנא לזכות כדי תורה בשמחת משק ■

 מלטת בחי׳ גדול כשלימות נשלם שאז ושית כש״ע הנעשה ״הסיקין
אגייר: ביב שם לבא שנזכה איי קדישת כחי׳ שזה דודה טס ומתייחדת ׳

 שחשובה המוציא וברכח סעודה ענין מבואר הניל זשתורם
: . k .׳ y . הנאים הדברים כל וטערח • לכולן וקודמה הברכות מכל 
 ■־ צ בשיע כמבואר הסעודה מחמת הסעודה •בחון ■; ' י״. ..

 המזון של השפע עיקר שמשם מאיי טוםך האכילה קדושת עיקר
 • מאיי רק נמשלין ההשפעוח וכל הפרנסה שכל כידוע וסאכילה ,

 ר,כי הלחם' קדושת עיקר ומשס י שוסין הן איי מתמצית הארצות כל •כי
 יצולם •* וכו׳ וחלה ומעשרות כגון־חחמת בלהס הע״הגת המצוות ״-כל
־ הארצות מכל א״י.שמקודשת קדושת וכל • התלויות,בארץ מטות ^הס

 בין נוהגת המצוות כל שאר כי .־'־ האכילה. קדושת בעגין הוא ־העיקר ’
באהןיישיאל איןנוהגיןאלא בא^ התלויות מצוות רק בס,-פ בין צא:־ץ ־.
 תרומות •דהייט ; ״ האכילה קדושת ־הם • נארץ התלויות !ומצוות ; ■

בר7 כל טל הברכות.כצרצין־לב^ בל עיקר ..וע״כ ;•וט׳ -,׳ומעשיות
!מסגצא •שיהי׳:ניזון: שאוכלין את־המאכל שעי!זמקדשין וסיף *;■•תחלה

 י״״ה;שטיי היא.מאיי הברצה עיי שנמשכת ק':דקדו.שה/!עיקר־הקדושה •
השפע ש׳.י{עיקר1ד17א*יצמשס:ע*יןצ הביכה־גחקדשהימאנלברן־ושת ־
I ̂ ־ • • • . * • . -

 השתא כשרזיל המזון מברכם חיל למדו הנהנין ברבת כל ־כי • כגיל
 . על הש״י לברך. הוא המזון ברכת ועיקר כיש לא לפניו מברך לאחריו

 , הארץ על • ה׳אלקץ* אס וברכת ושבעת ואכלת כיש איי. לנו שנתן
ק מה מאד תמוה'לכאורה והדבר • לך נתן אשר, הע׳ובה  למכת איי ע
 ’ . את לברך הוא רצרכה עיקר הפשוט השכל לפי כי • שאכל המאכל

 , על וכו׳ וברכת ושבעת ואכלת לכתוב ראוי. והי׳ * לט. שנתן האזון על
 ׳ הארץ על אלקיך ה׳ את וברכת ענין ומה * לך שנחן והמזון המאכל
 המק עיקר באמת ט * היטב מבואר הניל ע״ס אך • ושכעת לואכלת
 עיי, נמשכת האכילה קדושת עיקר ומשם ,*מאיי רק נמשך והמאכל
ק שצריכי; כשאוכלין וע״כ ־ וכג״ל באיי הקדושה עיקר ט • רצרכת  לג

 .ע׳יי הנמשך שהחיות כדי י שא^ המזון על קדושה להמשיך כדי ה׳ את
 על השיי את לברך צריכין ע״כ • דקדושה מסערא יהי׳ינמשך המאכל

 . ועייזדיקאממשיטץ י ורחבה חמדה ארץ לט שנתן על דייקא איי
 , למדו ומכהמ״ז ־ כניל משם נמשך הקדושה עיקר ט האכילה קדושס

 הט־כ׳ עקר ששם מאיי נמשנין הברטא כל כי כגיל* יצרטת גל ,רז״ל
א דבר בל על שמברנין הברכה עירך כי 'כנ׳ל והקדושה  לגלות ס

 שהכל • הארץ נק לחם הנטציא מברכק שאט נמו הדבר את ברא '.שהש״י
 הדכד את ברא שהש״י שמגלין ועיי י וט׳ העץ פרי טרא .*נדבח נהיה

 ^׳י מזה נמשך איי קדושת עירך ט * א״י תpקד נתגלה עי׳ז ’ הזה ־
 מעשיו כת בחי׳ שזהו ומלוא׳ העולם ברא שהש״י ,ומאמינים שיודעים ־
 ומיכא בראשית עיס שפרשיי- 'כמי ׳ גוים נחלת להם לתת נעמו הגיד .

 העולם ברא שהשיי שיודעיז עיי א״י קדושת שעיקר דל בדבט.דניני
 וכרצונו להם נחנה ברצונו * בראה הוא אס כמזרשיי י ומלואה

 דבר־שטיזז«כלת נל שמברכקעל שברכה עיי וע״׳ג ־* לט ונתנה .מהס
 ■איי ■קדושת כחי׳ מגלין f עי ' * הזה הדבר את ברא שהש׳י

 בצ7 כל על שממשיטן הקדושה למצאשעירך י? עי׳זנרל קדושתה
והביג׳ הקדוש׳ עייך שמשם א״י קדושת בחי׳ הוא הברכה עיי ׳■מאכל

 שחשוט: המוצ^ ברכת שהוא הלחם ברכת הוא העיקר ועיג ״- כג׳ל '
, טהלססמחונשתהמינןן ״ בהננין עליו לברך צייכין וגס מהכל*

 ' ' ' ■ כנ<: הברכה עירך שמשם ישראל ארץ בהם שנשתבחה י ' • :
 החורה כ״אעיי להמשיך •איא איי קדושת להמשיך כשרוצק '2 יח
התקוכסהנאמריןלעילבהחורההגילדסי־ע בבל הנמשכת , ״

 שע^ ס׳ פגי ■עכח כמיס לט לשטך ותחנונים ברחמים תויה להמשיך
 ־׳ועי״ו אש כנלילי חמים לצורים עליו ונמשך העליק הלב רחמי נכמרק
 כתוביסגל ששם -•ז אזה סלב מבחי׳ משם גיב התויה ביאורי ממשץ
 ברחמיםוחתנו.נים;.^ז הדרוש קודם וכשמתסלל • וט׳ התורה ביאוד
xpV ־' קדושהגדגמ גתוסף שעיזז השומעים כל.נפשות עם עצמו

' גתג התורה טאורי ממשיך הוא כן ■וכמו י הנפשות ריבוי לט למעלה .־
דייקא;זצה; ואזי ׳ בהחורה■* חלק וגפש לצלנפש ויש ■ גדול בשפע משם ■
 - לfו׳קכrבה( זה כמבואר;כל לאיי לבא וזוכה מאיי המונעים להכניע •

 כדי-לזטתשתהי' האכילה בשעת להמשין־ צריכין האלה התיקונים ■ינבל
‘••.-נעקר ^כיליז־פנ׳זל קדושת עיקר שמשם איי בכחי׳׳קדושת •האכלה

 ןמא1ומזין־' משבי,ע הוא כי אדםv7היות עירך שהוא לחם הוא האכילה ■־
x הלחם אלא־על:שם הסעודה:נקראת■ ־אין ג^זיל ■עייךהסעודה ; y
 ■ הניזן! ומכלהבחי׳ נמשך ■איי&רשו בה: ■מינים.שנשתבחה מה׳ לחם •

שממו לאיי זיטן בתקוניסהלל^:מעי^ז התורה המ^ת בחי׳ שהם
 שלל© גי בל־המצוותכארןכניל■• בבוכלולין הלי© קדושת עיקר ;י

 *>י4שי: • להמה יא3^.צפי׳חווה.כיש.לכו..^זמיבלחמי;זוש׳שממרלזנןה
 . •י׳יועקרהחומזנמקך המאכלשאנבלקומשךמיותהאדסגימטצחוש ך

' ימז0פמ3ןן׳ואורךומןך^(וע?’לכ!?שיבי.זזיאח2כ:אלן.־ל’רהשמק3צ:מהה
־ י S8C י י — *



ד הרכה דה״ב: הרכות א־ח הרכות ליר\טי '
 1׳ , , .

6 הכת זה • הא?ע להחיות כח בהגכח:המאכל-י(ז»ש־להת r ץ בלן׳־ 
א וכטהרה בקדושה לאכול שזוכה זמי בהם המלובש התורה אוידות  מ

 מעי•־ בתוך בבחי׳יוחורחך ממשזרקדושתהתורתהקדסהע״יאטלתו
 לחם נר^א אין ני • והשביעה האכילה עיקר שהוא הלחם זעיקריהוא

 * ואש. מים כח בלחם שיש ממצא האש על ונאפה במים כשניליש נ׳א
 _ הצד,יקים של הנ״ל ואש מבחי/מיס בשרשס והאש־נמשכין המיס ואלו

 כמים' לבן ששופכין ע״י להייט ׳־ ואש מים נפי׳ י’ע תורה שממשיכין
 • אש כגחלי חמים עליהם.דיבורים נמ^ שעי״ז קודס-סלדוש זכ<'
כחהמיסוהאש׳ ומשסכמשך ״־, העליון מלב חור̂ר ממשיכין f שעי

 שאז גלולה, בקדושי: ולאכול כראוי לברךהברכת שזוכה מי 'שבלחם
 .שנמשכת לחם שנקראת ממש רץמשכתיהתלרה בחי׳ הוא הלחם אכילת

 סועד הלחם וע״כ • כג״ל שבלחם והאש המיס כח שמשם מים־ואש פ׳׳י
 * ובו׳ דלבא סעלא שפתא מציט וכתובים בתורה־ונביאיס כשח״ל הלה

 .לוי יש וע״כ • כרל העליון מלב שנמשכת התורה׳ בחי׳ הוא הלחס .כי
 אין וע'כ • ככ״ל העליון בשרשומלב שנמשך מאמת הלב את לסעוד גח

 שמועל ע״ש הסעודה שם עיקר בי לי הלחס ע׳ש אלא הסעודפגיךאת
 שנמשכת התורה בחי׳ שהוא בלחם הוארק בתי״יזו עיקר . י הלב אח

 שנמשך מחמת הלה אח לסגיוד כחי לו יש ע'כv כדל.,׳׳ הלגהעליון .
 הלחם' ע״ש אלא נרןאת הסעודה אין וע״: • כדל העליון מלב נשרשו •

 ב^זס רק הוא בחי׳ עירך * הלב את שמועד ע״ש סעודל: שס עקד כי
 מחמת וע״כ * כדל וסי׳ העליון מלב שנמשכת התורה בהי׳ שמא .

 זוכין שעי״ז ־ • הדל בתיקונים הנמשכת התורה בבתי׳ הוא שהלתם
 א״י על הברכה שעירך פלהלחה בהמ״ז צוונוהש״י ע״כ *־ לא״י

 התגלות עינך בי :.נ״שואכלתו^עתוברכתוכדעלהא^ומ׳־^׳י
 המצוות א״ישר;ם קדושת בל תלוי שבו הלחם בחי'' נג׳י־ א״יהזא קדסת .
 הוא איי קז־ושת מירך פי « כדל בלחם הס שכילס באריך רין הנוהגת ̂ ,

חהשהמיגבזה׳יקבכמה :יי !עיייהתורההדל^אכחו״לחם
 קדושות.עשי־תיצןונים עשרי בענין הסעודה קדושת מקוימומבענין ז.
 עירך שהוא הלהם קדושת כי • מות1בזוהרבכמה«ק עיש: שבסעודה י,

: בזה לחם לעעוםאכילת הזרכת אשרי ’ מאדמאד גבוה הסעודה
 בענין אצליט הכתובה הנוראה התטצלותנהמעשה איזה תכין לובזה .

: )והבן ע״ש לקבלתהתורה לחם אכילת ע״י שזכה הצדיק . ,־

 החורס המשכת בשעת עמו שמקשר * מ״ל: וימפשות הצדיק ומבתי!
 עיקד נמשכין מהם ומהנסשות מהצדיק אזייט * אלו בחינות מב׳

 שמא הלחם ני הייט • שבשלס הדברים כל אכילת ע״י ממשך החיוק
 . שמשם בעצמו מהצדיק נמשך זה חיותסאדם.׳, עירך השביעה עיקר
,׳ וכנ״ל השביעה עירך קדושתא״י עיקר  עמו שמקשר ומהנפשות :

 שבסעודה המאכלים כל שאר חיות נמשך. משם • כדל הדחש בשעת
 בעצמו הצדיק חיות כחי׳ שהוא הלחם שהוא הסעודה לעיקר סעפלים

,שאר♦ על מברכין וע״ב • כדל הנפשות. כל עמו שמקשר •העירך שהוא ; 
 ' מנפשות נמשך חיוקס כי :רבות נפשות ^ורא בפ׳׳כי כשבאין המאכלים

 בתוך כשבאין וע״כ ״ כדל הדרוש בשעת הצדיק עם המתקשרים רסת
 ר^׳ל׳ מהצדיק שחיותו להפת טפלים הם כי . * פוערין הפת וסעודה

 טפלים וכולם השומעים הנפשוח כל עמו מקשר הוא כי ׳ העיקר שהוא
־ .r...׳•.■■׳• ' . • אלינד: , .־ . . • - •

א ךן נ _ צריכי] זה שבשביל •־ בפת התלויות מצוות עשר בחי׳ ןן
' עשר בהן שיש vהברכר בשעת ליתןשתיידועלהפת ׳ .
 • ארן בפסוק חיבות ויוד • המוציא בברכת תיבות יוד יש ולכך • אצבעות

 *' יותר מבואר ובעור קס׳׳ז סי׳ כש״עאו״ח כמבואר • וכו־ ושערה חטה
 3הנ מקומות vבכמר בזוה״ק המוכאים בסעודה ניסpעשרתי יש וכן

 שעינ»־ם האכילה קדושת עירך שמשם נא׳׳י שיש קדושות עשר כנגד
. / ׳ הואהלחסוכדל: ״ . , ■
׳ י״ בדל העולם את ברא שה:ףי׳ לגלות הא הברכה עירך 23 ־

 שמשם העולם נברא שבהם מאמתת העשרה מגלק שעי״ז .
^ יש בעצמו ומדמתזה בדל א״י עיקר׳קדושת  , מחמם בא״י דושתf ע

 ״.. מאמרות בעשרה העולם את ברא שהשי*♦ שמגלין רךושחהע״י שעיקר
 «־ כדל שם כשסרש״י הארץ ואת השמים את אלקים ברא ברחשית כ״ש

 כלול' התורה כי י כנ׳ל התורה קבלת נדי נמשך א״י קדושה עיקר וע״כ
 כעשרה העולם את כרא שהש׳׳י נתגלה ידם שעל הדברות ־מעשית‘
^ ישראל שתבלו ששה'בסיוק עד תלוי הי׳ העולם כל כי • מאמרות • » ישראל שקיבלו ששה'בסיוק עד תלוי הי׳ העולם כל כי • מאמרות א

̂ש הייט י התורה העול© את ברא שהש״י חידושתשלס אמונת שהתגי
^ תלוי הי׳ וה *י העולם קיום עירך שזה מאמרות בעשו־ה מאין יש ,

הדברד^ עשרת בתי׳ שהיא התורה את ישראל שקיבלו pr03 ששה
חוכחת^ הקער בהחי׳ אחר במקום זה כל <וכמבואר׳ ־ כדל ■

̂ש> פ כדמן תגינא . . , . ̂ומשס עי ל א״י קדושת עיקר ■■ י * י מ׳ ע כ ו
^ ש * מ - — י 1 התורה בחי׳ הוא הלחם ני 'הלחם השביעסע׳י עינך ן ■ ’ י

א . ו ה ש האמת הצדיק, ע׳׳י נמשך זה שכל קדסתא״י בחי׳ ^
^- שנמשכת ייתורה ׳4״ י־•‘׳ ׳*״•׳־י ־׳־ ך ׳• •r ״ ׳■י ״ - ״• v מבתי׳' השביעהסא נעיקר י כנ״ל הנ״ל בתיקונים החזרה גממשיך - תי  ב

 לא״- לבא זוכין שעי״ז מא״י׳ המונעים עם ללחום יטלין שעי״ז ר\׳ל: בחי' וזה י' כידוע השבע שבעשר בחי* שהוא יוסח כחי׳ 6vx הצדיק
שיהי' כד האטלה ע״י שמתבליו דקדושה והחיות הכח בתי׳ עירך וזה הברכה עיקר משם כי שבת אכילת וזהבח^ י נפשו לשובע אוכל צדק

ת • * ז״ל נ״שרביט והשביעה ג בז׳ כמובן אחת הסבחי׳י וא״י כי;
 המעשה ימי לז׳ השביע יום בין שס שהושב בירושלמי שאח״ל הבדלות •
 הבדטת אא כל כי * לעמים ישראל ובין האראת לשאר א״י קדושת ונין , ■

 כי אחת בחי׳ הם טלם וישראל א״יושבת ט י אה זה שייכים בילם
 י חול בחי׳ הס כולם החול וימי וחו״ל העמיס ולהיפך ׳ קודש טלם

 לבטיו לשוכעוישבתס לחמיכס ואכלתם כ׳״ש בא״י השביע* עירך מריב ־
י אוץ יירשו צדיקים בבתי׳ הדל מהצדיק מקבלת א״י ט י 'נארצינם ‘

. :כדל והברכה השביעה עירך ומהצדיק <
ב ־ < עי הסעודה בתוך הבאים הדבריס כל פוטרת הלחם גרמן ר

מקשר הוא תורה נשממשיו הצדיק ני הסעודה• מחמת ־
ת «סכל^ו *ע ם •ן? מד טו םה ^ מ  דיקת שטי״ו הדרוש בשעת מו

א מגk«^גBs חווה להמשץ יכול ^ •’rי מיל לא״י לבא וכיןffpד

^ שנמשכת התורה ר ת ב
--׳י׳שעייזזוכיןלבאלא״•'

 שיהי׳י כד האכילה ע*י שמקבלין דקדושה והחיות הכח בחי׳ עירך
 ולבערס ולהשפילם להכניעם לא״י מלכא המונעים עם ללחום כח לו
 כי־ • כדל מלמוה למן לחס נקרא וטיב י לאיי לבא ולזנוח העולם מן

 עיקד ששם אלxי לארץ לבא שיזכה סא האדם של המלחמה _עירך
 .״ מלחמה איש נרךא לאיי כשכא דייקא שא; ״ הקראלי איש קדזשת ^

הלחנז הדל־שהואבחיטת החוד,* יד זוכיןעל » מלחמם ונצחון
*'‘י ׳־ '' ’■*f-׳׳ * ״■ י ־ .J * י ” ״'יי.' ,

 fהידהמוצו( להטעים הרכה רז״ל שהזהירו בחי׳ה׳דהמוציא ג3
 מנרכין שעליהם א*י כק שנשחבחי: דגן מיני ה׳ בחי' וזה ׳

 כי י דאברהם ה׳ כחי׳ שהוא א״י קדושח בחי׳ זההוא ונל י, המוציא ,
י ולא א״י קחשלן שגילה הראשת הוא אברהם ' ^  שהוסיף עד ^

׳1ל » נ־ש שמי על ה■ ’« א ״ ו”5 • *״’,״”‘i ?י
• ^.ן , ,“וס׳מססי^ןנ^ועואע^ז׳ אנוקס



s, י

̂א״ה ̂דכות (
■ ̂r: ה: הרכה הפת הדכות״בציעת

ד רי צ ^ .p3b יענין * הפת עם כרנה שתכלה ו»*יך יי• השלם טל 
v - וקראו * ע״שהכוצע כינוי המוציא ברכת דיני שכל ׳;..הניטע :,י 

 בשם מת,ס. אותו קראו ולא ;׳ * בוצע בשם המברךהמוציוא את המיז
 וכשאח״ל- מברך בשס הל»ק ברכת המברך שקראו, כמו מלוציא המברך

 בשם הדינים נל חלו בכל-הדינים וכן * מברך ואורח בעה״סבוצע
־דייקא הבוצע  ע״ש קראו לעני לחס ליתן או לחם אכילת כל וב! ;
 הרכה וכן • להמךוכו' לרעב פרוס הלא כ״ש הלחם את והפורס הבוצע

 מהיכא ומסקו ״ הפת לבצוע מהיכן הרבה ופלפלו שדקדקו מה וענין
• r ־ בישולא: שולאאומהיכאדקייס’דקד.יסב . י  התורה כל ע״ש ׳י״ד בסי־ כעולם שלום להמשיך התורה ■־ א־:ע״פ

 (בליקושיח״א)והכללכיצריכקלהשליסאתהיראהע״י־ ד י
• וכו׳ חסד תורת ע*י שעושין חשובה וכעלי הנחם ע״י שמעלין .הכבוד

 דאית כיבאתרא ,שלימות דהיינו לשלום זוכין ליראה כשזונץ ואז
̂ז - וכו׳ שלימותא השתכח חמן דחילא  ה׳ יראת בסי׳ לתפלה זוכין ועי
r ■ v'י■'■■י ;'"■י י היאחתהללוכו״ע״שהיעבנ?״ 

ש^ין דהיץ - ״ ■הפת בציעת לערן מעלת,השלם ד.בחי.׳ ■3 ׳ כ
.שצריכקצהדר^אחר! “ הפת ולבצוע המוציא ברכת .לברך י־ ‘

 כיי״ ;״'עיקרהשלימותכצ״צ ששס בנחי׳,יראה הוא השלם גי — השלם
 במ^א(בלק׳תי^־ צ״ש האכילה בעתי האדם אל ועשת באה היראה עימר

‘יד• טל דייקא כי •. כיראה ע״י היא הברכה •■וטייא־
י תתהלל* היא ה׳ יראת בבהי׳ הברכה בסי̂. ש̂ז צהש״י ,ולהלל להודות

עיקר שהוא יראת שהואבבחי׳ שלא: לחם אחר־ לתדר וה״כצריכין
 בתו' המכואריס בנהי׳ הוא האכילה תיקון עיקר כי • כדל השלימות

 הככוד ע״י היראה את שמשלימין ע״י שהוא להמשיך,שלום שהוא הנ״ל
 ■ הוא. האכילה עיקר כי • וכו׳ וגרים השובה בעלי ן w ט״י שמעליו ׳

 - נסי׳ הס כנצוצוס •ואלו שאוכלין דנר בכל שיש הקדושים לברר-ניצוצות י
 •וכשמעליןומבררין שנסלו למקום ונתערבו שנפלו קדושות נשמות ניצוצי
 שעושין בחי׳ זהו כראוי הלב בכוונת בברכה כראוי אכילה ע׳י אותה
׳ ג״כ הוא והגרים ר-השובה מעלת עירן גס כי * וגרים תשובה בעלי

 אל ומשיביןאוחס שמעליןאותס ממקום והנשמות הניצוצות שמעלין י
 האכיל׳ ע״י גס וע״כ • האכילה ע?י הניציטת בירור בחי׳ שזהו ̂הקדושה
 (בסימן ,ונו׳ ויכן בהתו׳ במ״א כ״ש ה:ףי כבוד ונחגדל עולה בקדושה

 בשעת וע״כ ' ע״ש ונו׳ הכבוד מלך מלכים שולחן בבתי׳. ס״זת״א)
 ע״יעליית היראה נשלם אז -כ! ר^יראהאלהאדס: באה ^;אכילת

 כבוד נתג־ל שעי״ז האכילה ע״י שנתבדדין הנציצות ע״י הנבודעעולת ־.
 ששם יראה בבתי׳ שהוא השלם על לכרך להדר צדכין וע״כ • וכנ׳׳ל ה׳

' עיקרהשלימותכנ״ל;, . :. ־
י ג ה ז  את לבצוע איך הרבה ח״ל. שדקדקו הפת בציעת טנין ו

דיני וכל בוצע בפס המוציא׳ המברך ;תמיד ורןאו הפת ■ ̂ '
 ׳ הלכה ^יא הש״ע המחבר בעל וגם ר' הבוצע ע״ש כללו המוציא ברכת
 הפת בציעת הלכות כשם הכל רןא המוציא ברכת מדיני שמדברת זאת

 - מובן י האכילה מתיקון שמדברין במקומות ומדרשים ובגמ׳ בזוהר וכן '
■ . הפת; של הבצוע מעכין פעמות שישסודות ומטאר : ,■י - •

.עד בירור אהר בבירור להתברר צריך שבעולס דבר כל באמת '3
״ האכילה בענין ביותר זאת שהאין וכמו שלימותו• לתכלית ז.שינא ,’ .
• ולזרוע לחרוש עיכין שבתחילה הרבה בירורים ט״י נמשך שהמאכל י ,
 לסחון ותנן־ואת״כ ממיץ התעה לנרד ואח״כ ״. החמאה לקצור זאח״כ . -

הניטט׳ נפילת שעיקר מחמת ני • וט׳ ומורסן מקוכין ולכררם החעיס •

M ה הרבה הרכות:,כציעתיהפת
, ■ r - • 4 י ‘ - ’ . , .
 ע״כש® * עו^ ^דה״רתטןיהד^ז שאכל ע״י ^נילה חשא ט״י הי׳

 'י^תויג;! שצהגין, העיעות כל עכין שזהו ביותי הרבה בירורים צריכין
 תאגצ אפך בזעת בחי׳ שזהר לחם הי׳ שת עד בההטאה הרבה ולטרוח

 מאדע״י שם ונתערט שנפלו מיטצוח לברר כדי והכל * וכו׳ לתם
 לברדמ הוא הניצוצות ר1ביר ועיקר כנ״ל הדעת עץ אכילת סגס

 פלגא; בבחי׳ הם שאז במש שגתלבשו הצואיס מהבגדים' ולהסשיפס
 ' ובי״ על,מארנבייח .הנ״ל בהסו׳ שם כמוכן השלימות חסרון דהיינו

 ופלנאז^מאכופתאוסכראלירדנאשממאר פרסא מרבעהי׳־דרישא
 בש© מכונים ^^ם עדיין,מהקדושה. שרחוקים והנטטת שהנשמית שם

 צהם' להיות ויטל. מאד מאד מהקדושה רחוקים עדייןהם גו ■5 פלגא■
 הבגדים' יגיעותרכית.-כל.לקפשיע'מהם מניעוסרטתוצריןילהם.

 ̂ הצואיס 'הבגדים1כי;אל קצואיכך הבגדים הסירו כ״ש שהלבישו צואים
 נש'נהר,המפסיק" מפסיקים והם להקכ״ה מלחזור אוחס שצעיס הס.

ר\ אוחו דיך לאלון שא״א ^ וזה הצואיס הבגדים להשליך וצריך מ מ  ר
 הבגדים מעליהם ומשליכים שמפשיעין ע״י לירדנא וסנרא טפחא

 .הקדושם לבין בינם המבדילים והמסכים המניעות כיל הטאיסינהבעלין
'ובשביל י .א״י.לחו״ל קדושת נין מפסיק הירק כי לירז־נא* וסברא זזה . 
 הצואים הבגדים מהם להשליך צריך עדיין כי * פלגא בשם כקראים זה

ד  לבין בינם המבדילים , והמסכים זהמונטיס י להסי^מפםקים מ
 שנפלו והנשמות הנטצוח שכל נמצא במזי'מ״ל' ע״ש ־

 מהם להשליך שצריכין מחעח הלגא
? ביניהם למפלי והס״א הקליפות ת

 ׳ עולין אז כי * כנ״ל ידם טל גיראה כשנשלם ייתן , , ■ ,
 י היפך השלימות מיין ששס היראה שהוא שלימית לכחי׳ פלגא מבחי׳

 ־ פלגא מבחי׳ חסרון מבתי: וטירןעלייחן ' : בחי׳פלגאהנ״לומן
 "ובשביל כנ״ל׳ הבגדים,הצואיס מהם ומשליכין ן שמפשיע מה כהי הוא

 אהר בירור בירורים כולם שהם בלחם ועירחות יגיעות כמה זהצריק
 שהחטא מחמת הצואיס הבגדים אחיזת עירן שם כי . * בירור,כנ״ל

 רבות וסירחות גדולות יגיעות צריכין ע!כ * אכילה ע״י הי׳ הראשון
 היגיעות כל כי .׳ * לאכילה ראוי שיהי׳ הלחם שמבררין קידם מאל

 בירור בכל ועיכ _• הצואיסננ״ל הבגדים אחיזת מהמת והעירחזת
 כך ואחר דקים לחלקים ולחלקו ולשבח לחזור צריכין הלחם של ובירור
 שהאין .כמו * וכןבכלפטם ר אותו ומשבחן חוזרין זאת״ב נשלם*

 ־ עד שתצמא א״א ואא״כ , * כשלימות היא החעה כשזורעין שבתחילה
 ׳ ואח״כ * שלם שמלת ממנה צומח דייקא ואן - בארן לגמרי שנתרקבה

 . ואז וחבן משן לבררם ממנה החטה ולהוציא השטלת לחלק צריכין
 לאכילת ראזיה איכה עדיין אבל של'החטה״ השלימות בתכלית החעיה

 ־ ולבררם הכיחיניע ע״י היטב ולשחקע ולחלקה לחזור וצחכין , ■ אדם
 ■ לחלקי״ העיט׳ את *ואח״כחולקין עיסה, ממצה ולעשות זמורסן מסובין
 הלחם הגיע ואז * בתטל ואוסיןיאותו הלק׳לחם מכל וטושץ קטינים

 עליו ולברך אדם לאכילה ראוי שאז שלם לחם נעשה כי לסלימותו
 • זה אין טדיין בשלימוח הוא שכבר אט״פ בירור שבכל נמצא • המוציא
 החסין כגון,כשחאין עוד לברח שצחכין הב׳ הבירור כנגד שלימות

 י החעים נשלמו כבר גי גמור• שלימוח שזהו שנראה אע״פ בשלימוחן
 • לאכילה הראוי שלימות זה אין עדץ אבל * לסחורה וראוי־ם לגמרי
 צריכים לאכילה ראויים שיהי׳ גמוי לשלימוח אותו שמביאין וקודם
 נעשה שיהי' עד ולנפוחם,וכו/* ולבררם לעוחנס דהייט ולחלקם לחזור
 פלגא בבחי׳ הדבר אזי בירור כל קודם כי • לאכילה הראוי להס מהם

 כשהלחם אפי׳ וע״כ ־ כנ״ל עדק מ שכאחזץ הצואים הבגדים מחמת
 תכלית עירן חסר עדיין קמוציא לב^עליו שראוי עד בשלימוח

ך , ■ השלימות ל



א'ח הדנות ליקוטי .
ולהשלי׳ האדם נסש ולהחיוח להשביע שיוכל עד לבררו שהוא שלימותvר

 עירך ואז • ־ יח׳ ולשבחו ולהללו לברכו ה׳ אח לעבוד שיוכל ,?פשו ,
 עיגךחנלית כי ; לפיהו אדם בבחי׳נלעמל • העבודלזמדולה

 את ולשבר ולבצוע לחזור צריכין שאז האכילה־עצמה בשעת הוא הבירור
 ונשחיו האכילהנשאן ובשעת • ולאוכלו קעגים לחלקים ולחלקי הלחם
 שבאדם הא*לה׳ כלי וע״י ע׳יהלעי^.- מאדמאד המאכל מידק

 מאי ומזנכיןאותו וממכין מאד מאד המאכל את ושיחקיס שעוחנין
 שנתברר עד .הניתוח) בחכמות (כידוע בירורים וכמת בכמיז מאד

 נעשה והנשאר האדם נפש זמוד׳ שמשביע הדק מן הדק ממע ועולה
 מבגדם נתברי המאכל שאין נמצא ״ • ממס קיא.צואה גמור פסולת
 עי ג*נ ונתברר נחלק דייקא שאז האדם ?וף נתון נ״א ממש צואיס

 והזן והעיוב «צואה קיא ונעשה הגמור הפסולת ונדחה זנתברד פנסשע י
 גדול׳ בכמג׳ הנהנין ברכת לבע וע״נצרינק י האדם את ומתיה •עולה

 שמברנין ,,האדם חיות עיקר שהוא הלחם בינת ובסרט • וסוף •חחילה
בשעת, הוא בשלימות הבירור עיקר ני ברכוע• ג׳ ולאחריו המוציא עליו

 .ההוצי׳ ברכת כי הסת של הביצוע בעק מאד חיל דקדקו וע׳כ האכיל׳־ -
 f השלימו ששם יראה בבתי׳ שהוא כנ״ל השלם על ולברך להדר צריצין

 ,נכר אז ני * כנ׳ל• תתהלל היא ה׳ יראת בנחי׳ הברסת נל שמשס -
 , ו«ורמ וסובין ותבן מוץ שתם מזולת מיני מכמה ונתברך הלחם לשלם

 ועתה • פלגאננ״ל בחי׳ שהוא צואים כמשכיןמבחי;בנדים שכולם
 הגיע שאז הלאם שהוא שלימות בנאי׳ ונעשה מקם הלחם נתברר כבר

 ונדל השלם Tלהדדא ציינין ועיג • אדם לאכילת ראוי כי־ לשלימותז
 ׳ עיקר שהיא היראה ע״י הברכה ועיקר . ״ המוניא עליו מברכין ואז

 '": לפרוס תיכף צרינק המוציא שמכרשין תיכף אבל , ז כנ״ל השלימות
 .:האכיל׳ עי״• מעש׳ הבירור עיקר מתתע דייקא עתת כי ׳ הסת ולבצוע
 - הביחר שהוא ממש צואיס הכיחחמבגדיס עקר לייקא שאז בעצמה
 המאכל נתברר■ דייקא שאו -- האדם גוף בתוך האכילה' ע׳י המגשה,

 .״ האדם נפש ומחי׳. שמשביע נפלא טוב ממנה שעילה יר»־5ה בתכלי?ז
 . י לחון ויוצא שנדחה עד ממש צואה קיא גמור פסולת נעשה ןהפסולת

 ■ שמברכין כמו לעיס גפלאיתמים ית׳ הבורא מראות ייאיס ובאמת,חה
 בוודאי כי דבר־ שים על כן עלז<ומפליאלעשוח''מהשאיןמברנין

 כזה בבירור בקיכ׳האדם המאכל שיתברר מאד גדולות. נפלאות הוא
 fv׳־ והפסולת בי^ם וקיומו האדם חיות שהוא כזה טוב ממני שיעלה

 הטוב שמבררין הבירור שלימות תכלית עיקר אז ־':י כזה גמור ססולת '
 נעשה הבדור זה שעיקר האכילה פסולת שהוא ממש צואים מבגדים

 בגדי' בחי׳ שהוא פלגא מבחי' העוב עולה דייקא ואז • האכילה בשעת
 האדם אח ומחי״ העוב עולה אז כי • יראה שהוא שלם לבחי׳ לואים
 אאר שמברכין ברהמ״ז בחי׳ שזהו להש״י ולהלל להודית כח לו שיהי׳'

 שיתלל כד הטוב שהוא החיות לברר הוא הבירור עיקר ט ׳ האכילה
 ומקיים מחי׳ הש״י זה ובשביל • האדס זיבדךאתהש׳י,-שבשיילזהנוצר ׳׳

 ינולין היראה ע׳׳י. ני היראה הוא השלימות וע״טעיקר • בעולם אותו
 הביצוע ענין וע״כ • כנ״ל תחהלל היא ה״ ירג|ת בבחי׳ ולברט להללו

 .ונהביצוע המוציא בברכת לכווץ צהכין כי .־גחל דבר הוא הפת בל .
 פלגא מבתי׳ הפת את ולהעלות לברר שיוכל הביצוע ב^קטזכהפ״י ■

 להם יהי׳ שלא הצואיס הבגדים מהטוב להפשיט אשלימית תכלית לבחי׳
 היצה״ר אחיזת כל כי האדם את ומחיה העולה בסוב אחיזה שוס

 להאכילה הצואי׳ הבגדים אחיזת ח״ו שנאת; ע״י ה5האכי מפגם נמשך
 יגיעות וכל’ ,׳ית׳ ה־כורא מעבודת והמגיעות באיסיכל.היגיעות שעי״ז

 מאד תאדם. את ומבלבלים מונעים שהם הפי־נסה ועירדות זגייהזות
משחדליןלהסטפ,הכגדיס שאץ ע״י והכל / ית׳;. הבורא מעבודת

, ה הלכה ת8ה בציעת הלכות
 כל וע״כ .כחוש״* כנראה הוא.בהאכילה אחיזתם שעיקר ננ״ל הצואים

ק- מאד והביצוע בהברכה לדקדק צריטן יוע״כ :לטהו אדם עמל או :׳ ב
■ עי״זיחזוך לחלקים* ומשבח שלם שהי׳ הפת את כמשבר שחיקאע״י

 ״- הוא שלימותו. לתכלית שמגיע קודם כי לשלם• פלגא ויעליהומבתי״
 שנתברר תכירור אותו בערך שלם הי׳ שכבר אע״פי «. פלגא בבחי׳

 אחר־׳ בבירור שנתברר • שאחריו הזה הבירור ערך נפי אבל מקודם*
א האכילה בשעת ועתיז • ־ ננ״ל פלגא בבחי׳ הוא עדיין • בירזר  :׳ מ

 ■ ■■- האד׳■ את שיחיה המאכל את להעלות שצרינין כשלימות הבירור חכלית
 •' ׳ האכיל׳ ע״י ככלל שיהי׳ השלימו׳ עירן שזהז זלהלל.להש״י להוח״ שיצול

 י •־'- השלימות עיקר שסם החיים בתי ידה על יהי׳'נכלל האדם את המחיה
 i .ני 'י גדולה עבודה ר\א הביצוע ע״נ1 :בא״• נ״א שלימות אין ני

 לתכלי׳ פלגא מבתי׳ הלחם להעלות מכל הביצוע שע״י להשתדל צרינין
 • ונדידן' שנתבררץ ממש הצואיס הננדס ממט שיפשיע ע״י השלימות
־ שיוכל האדם את ויחיה יעלה והטוב דיקא האכילה כשעת כשלימות

־כנ״ל השלימות תכלית סזמ להש״י ולהלל להודות ־ • '• ׳ - :,
ח י ״ כפתת־'׳' למחר אשי רב שכשאמר ק״נ) |’rr?o(,שארז״ל ח

 :איתהזילי׳בחלמאוכו׳־וא״למהיצאד מנשי. אתא בחירין . - • ־ .
 ־־׳ בדברי׳ לקגעת מנשה רצי־% אס תמוה ולכאורה •_ המוניא למינרא בעית

 הכל* מ״ל ע״פ אך ־* ההלכה זאת דיקא תפש מדוע *. ב׳^נות ולקסתו
 ־ ̂ מנשה כגנות לדרוש רצה אט רב כי • 3היע מכוזניש זהדבדס • ניחא

 רוצהלדחשב; שאתה מאחר אותו מנשה שאל ע׳כ * ע״ז ■ועבד שחטא
 המוציא* קשרית מהיכן לי תניד א״נ ע׳;• שעבדתי עד נ״נ שנתעתי על

 צואה קיא מלאו שולחנם כל ט נ״ש • הייסכיהעחנרןאתקיאצואה
 ' שנמשכו סאיס הבגדים מבתי׳ נמשך האדם ל־־%עעות נתת ועיקר • ונא
י בבגדים ח״ו נתלבש •ן שע אחד נל של החטאים (ט״י rאדה חטא ע״י
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̂■ הצואים מהבנדיס רשיכוך טיקר שטי״ז א המוצי קשרית מהיכן  > ׳ כנ״ל־ומ
*מזה נקיים ואחס ממש ע״ז לידי באט שאני  , ■ ־:י׳ שבימי מחמת זה .

 * ־ היצה״ר.וכמו זה שחעו כבר וטמיכס מאד מאד נדול ע״ז של היצה״ר
 ג הייט * כנ״ל לו זהש־ב ־ ונס האי כולא דחכימת מאתר שא״ל שם שאמרו

 ־־■ יודע שאיס מאחר י הצואים מהבנדיס זך אינו הוא שגם הי׳ שתשובתו
 :רקשלאבאליליע״זמחמתשעכשזכבר. מהיכןקשריתהמוציאוכנ״ל

 , שגס שקינטרו מענינו לו הטב שמנשה נמצא * היצה״ר זה וביטלו ביעח
,. הצואיס ננהבגדם הנפש מזננין אין עדיין יודע אינו הוא

-■ ' ־ ■ ־ ' .׳• ■ :הע״זכנ״ל
ה ^ ’  ; ורואה ־ להשי״ת להתרןב כשרוצה ^דע אדם כל צריך ח

 ■שהמרעותזהמתניםמתפשטים ״ «
׳ משתעטס פטם שבכל ורואה מע« התחיל 'כשכבר



« , : בציעתה^׳הלכהה הרכות י א׳ח הלכות ליקוטי•
 להטהר התחיל שכבר̂  מדמה ושנים ימים כמה שאמר רואה .ולסטמי׳

 מאד טצום וההרהוד׳בהשטתחות התאוות עליו והתגברו ונכל ח«־ קצת
 ־שטדייןלאשדכך נמשךמהנגדםהצואיס rjשכל שידע •צריך כ*ל

בהתו׳הנע היטב וכמטאר ־ .וההתגברות המניעות כל שמשש בהם

 • גודל ט׳ש־ומחמת שס כ״ש רמת יגיעות מה ושנריך י הצותים הכגדם
זוכה אדם כל ולאו ה^איס' הבגדים מעצמו להפשיט שצריגין היגיעות
 'התחיל שכבר מי ואפ̂י האדם על שעובר מה כל נא מזה י בזה לעמול

 ■ קצת עלה כבר אס מעעזאסילו עצמו לטהר ותתחיל ה׳ בעבודת קצת
 שאח״ב להיות אעפי״כייטל כיותר עדנו’ פעס ובכל י לדרגא מדרגא

 מבתחילת יותר בהתפשטות מהרהוריי התאוות כל עליו ויתפשט יהמר
 שנכר אעפ״י לגמרי איחס הפשיט לא שעדיין הצואיס הנגדי״ והנלע״י

 הלחם בירור של 1הג^ מטכץ היטב מוק קצת׳והדבר עצמו לטהר התחיל .
 דהייט י ג ננ״ל בירור אחר בבידור לבררו שט־ינין האדם חיות שהוא

 - החסאהי לקצור זאת״נ גדולה ביגיעת ולזמע לחמש צריכין, שמתתילה
ן וכשנסככק ? ופסולת' ותכן ממין התעה לנקית ואח*כ  ;א-ן״סולת הח̂י
 - • לסחורה יראיי׳, ילהחטה הראוי הזעוך בתכלית וזכה נקיה הוא ונבר
 וצגהחייגע לחזור וצריטן י כלל לאכילה ראויה אינה עדיין אעפי״כ אנל

p הקמח לנקות ואת״כ י: קמת געשית שתהי׳ עד היעב לטוחנה p n ; 
 - ראויה אינה עדין צרנהדז נל מטפה כשהקמח אפי׳ ואח׳כ י ומורסין

*פת שעה־ז-ממנה !יאיילהטל שנע^פח ואז :  כתכלית הוא חו נ
י דשלימות נ  עליו ולברך אדם למאכל ראוי שהוא למעלתו. הגיע נבר י,

 • איתז בירח •וכבר • לשלימזתו הלחם הגיע שכבי אעפ׳י איל • ,־מוציא
 צואיס בגדים מבחי׳ שבעפכין פסולת מיני וכמה מכמה אותו נכו ן!

 ״ וזך נין הלחם שעתה עד וכו׳ והמורסין והסובין והתבן מלוז שהם
 ני כלל• זיכוכו התחיל לא עדיין האחרון שלימותו תכלית מגד אעשי*נ

 «עש< והבירור הזיכוך דהיירוישהוא הזיכוך לעיקר צרייין עדיין
 הניחרואז בתכלית הלתש נתירר דייקא שאז כעצמה האכילה בשעת
 מתברר שאיט ממש אה1צ מקיא ולזככו הטוב לברר היגיע׳ עיקר דיקא

 האדם את ומחית הזך הטוב עולה דייקא שאו האדם בקרב כ׳א מזה ,
ת׳ ית׳ החיים נהי סוף באין עי״ז להש״יולהנלל ולהלל להודות שיוכל י

 נמצא- וננ׳ל* לחוץ ונדחה ונמש צואה קיא גמור פסולת נעשה והפכדלת ׳
 ■ כמת עי׳י בירורים וכמת כמה והלחם לתחטה הי׳ מקודם שגם שאעפ׳י

 כנגד כלל גחשביס הביחרס אלו אעפי״כאין י עצומות יגיעות •!!כמה
 מנגלים הניחר עינך שאז ■ צה0האני.להעצ שבשעת האתיק הבירור
 שכבר יש כי י האש על שעובר מה כל ענין ממש וזע • ממש צואיס

 החעה בבחי׳בירור רק הוא הבדור אן■ קצת,־ עצמו לז:ן1 לברר התחיל
 שיזניי מלעילא רב ושמע גדולה יגיעה צריכין לזה וגס - -• התבן ממי! ;
ק כמובן ותבן־ ממון התעה בירור לעיר , ' ס׳  של זה בירור מעלת גידל ט

׳לזה זנה נכר אם אפילו אבל י ותבן עמון התעה  לברד צריך עדיין ־ .
 מי אפי׳ אכל ־• י»־רה אין קמת אין אם בבתי׳ מנזוביןגמודסין הקמח ,
 לחמי לכו גבתי״ , * לתם נעשה עד:דהי׳ יגיעות צריך עליק ל!ה שזנה -

 לשלינמא הגיע שכבר שנמנה הלשם בירור לבתי׳ כשזכה ־,ואפילו בלחמי
 לבתי' שזוכה מי זעצזמה גמל' מעלה בודאי הוא ובאמת : 'הבירור

 מרך זיעצינמת יגיטיתדסת צריך עדין אבלאעפי׳כ • כאלו ביהרים
 לכתי׳-הביחר שיזכה דהייס ׳ כראוי הלחם לאסל שיזכה עד מבתחילה ׳

 הצואים מהבגדים בירורvר עיקר לייקא שאן • האכילה כשעת הנעשה
 עליוגנרעו׳ משתשחק ס־אר לשמליהיגיעות זוכה שאיט כנ׳ל־ומי ממש .■

הבגדי׳ נתעורדן שעכשיו מחמת מבתסילה הרבה.יותר ׳’'ובלנולי׳וממכ

 מה בחי׳ חה י דייקא האכילה בשעת לדהזתס שצריכין ממש הצזאיס
 \ מ״ו) לאכול(קידושין מת לגו ואין ־. יכו׳ בשר ור\י שולחן הד שארז״ל

 • ׳ ביחריס כמה ביררט וכבר ־ לסגיט. ערוך שהשולחן שאעפ״י הייט
 קשה האביון הבירור זה כי ־: לאכול ינולים אט אין עדיין אטפי׳כ

־,, '■■•■־ ־ ■- ' ביותרכנ״לן י י י
ו ו ה • , י n צל לעבור צריך אדם בל על בפרשיות בי ז• ובכלל בפרט ת
 האחחן והבירור בירמי־ אחר בבירור לברר לתתןיגש שצריך ׳ ־

 לעשות “ע/ המלך דוד שבקש הה * מטלס קשה אכילה בבתי׳ שהיא
 י חודה־ ע׳י הנעשה ב•רורvר שיהי׳ מעי• בתוך יתוו־תך חפצתי אלקי רצונך
 . גמור■ הפבזולח כל נדתין שאז המעיים בתוך האכילה בירור בבחי׳ ומצות
ל • המא1הז ותוקף הס״א וכל הקלישת כל נדחין יהי׳ נן כמו ״ לחק  ׳ . מ
 . בשם נקרא וקיומה התורה קבלת וע׳כ י לחון ונדחה ונבדל נפיש יהי׳

 כלל שהוא ג׳׳) הזאת(יחזקאל המגילת אח אכ̂ו כיחזקאל כ׳ש אכילה
 'החזר״׳ קיום ■כל ני ־ זכי׳ נפי זתהי זאנלה שס •יזנתיב כשארז׳ל התורה
 .. הקליפות שהם הרע זלדחית הטזב לביר בירורי׳ בחי״ הוא הכל * והמצית

ע׳נ • ממש צוא̂־ קיא בחי׳ שהם זהכפירות  ;כי .אכילה• בשם נרךאים ו
 י בצחי׳;׳ הבירור, חכלית יטא שאז אכילה בכחיי הבירור מיהי* צריכין

 ■ טם’פש’1 לגמד הצואי׳ ינהבגדיס עצמו שיזכך דהייט מעי בהק• :והורחך
 ולשבעה לאכול להצדיקיס שמבטיח מה בחי׳ תהו לשן• וישלעס ^טוב

ם אחיזת בה שאין עה אכלה לבתי׳ לעתיד. שייכי ,״יזיין י ד  נג
ה רק כלל ם ת ב *עתים ואיכסה ולשבעה לאטל בבתי׳ תהי' ^ניל ' ’ 

 זנמזיקעשין בחי׳ נקי הבגדיםובנזות שלימות תכלית הוא ^עתיק מכס
 ” י לי ונתן יעקב שביקש וזה ׳■׳ לזה־ הזינה אשרי י חיוור כתלג לכושי׳ יתיב
ם כבחי׳ האכילה פתה•׳ ללכיש ובגז צאכיל למס ̂ זהז1וכנ׳ל; נקיים נגד

 י כי • באבדם נבלע הי׳ המן כי • המן לאוכלי אלא חזרה גיתגה לא בתי׳ •
 ' הצזא׳ם הבגדס אחוזת ט שאין ממני, ציזונין שהמלאכיס מאכל הוא
 ’ התורה קבלת שלימות עירך ני תחטא־ קודם rאד^ מאכל בחי׳ אvשר

 . נמו הצואיס הכגדם מבחי׳ בשלימית עצמו נשננזככק מא וקיומה
׳ משה הי׳ יע״כ • באברים בבלע הי׳ צי לגמד מזה שהי׳ המן אדלת

 ̂ ׳ ע׳כ אתור״ קכלת כלל הי׳ שסא מחמת אכיל־̂־ בלי יום אונעיס י,בהר
, ׳ צ• הזיכוך בתכלית ומת עצמו לזכך צריך הי׳

 ׳ שחצר. למי עכשיו שיש היגיעות טיצם עיקר היעולם בכלליות. ן2ו י '
■ שלענשיו הגלותי מריחת עוצם יכל ה/ בטגודת ליכטס ■ ,

 ;שהוא הבירור תכלית לברר צדכין שעכשיו מחמת הוא דמשיח׳ בעוקכת - ■
ה‘בחי ווה האכילה■ עץ הנעשה הנירור בחי׳  , רףל' בדברי שרגיל מ

■ לאכול* «ה לט אץ ואט ורקדו וטוגו ודשו וקצרו זזרעז חישי הראשונים
 שהוא האכילה בירור, בבתי׳ ר\א ,עכשיו של הבירור העולם בכלליות ט

אעפ׳י. גי * כנ״ל צואים הבגדים התגבמת עיקר אז כי • בחתר קשר
 של מה הבידור בבחי׳ גס עצמן את זיככז בודאי היאשורס שהצדיקים ־•

 עדיין העולם בכלליות הביחד׳הנעשה בערן ;אבל כשלימות האכילה
, בחי׳ אגל קצירהזעחינהורקודהזנו'^־ בנח■׳ הייתיכ״א נשלם .לא

 לסמל צריק וע׳ג • העולם בכלליות נשלם לא עדין האכילה ביתר ;־'
, שבקמשה ן1̂ דם־ שום לעשות שזינק קודם הרבה יגיעות מריחת י׳
 מתגבל אדם של ♦צח פעס בכל והרהורי.׳־כי מתאמת עצמי לזכות בפרט י
 קיא בהי׳ שהס זימנ^תרעים רעיורם ודעו» לט ־על ושוטפים עליו :

■ מאד מאד להתחזק עתה *וצריך הנ׳לכנ׳ל נחי׳ ההמחמת ממש צואה
■ לסשתזל נ־ק כלל מזה בדעתו ל״של לבלי ,התחזקות מיר בכל .׳
שעפה כמו כי * והעצות הדרכים ט׳ס מעתה .
 גס• « לעומס כן כמו קדם מימי יוסו■11כיוס ניזפשע והס׳א הבע׳ד ׳'

ם הק״י עלינו חמל ד ק  צדקשנאלה כסו לנו ושלא למכה רפואה ת
. ».6שהש ■



ה הלכה הפת הדכותבציעת א־ה הרכות :ליקוטי
 קדם בימי ל׳vר שלא מה כאלה נוראים ספרים ברכה אחריהם שהשאירו

 לישאר פחה נם טתה טצמיט, ולהחיות להחהזק יכולי׳ אנו ידם על אשר
̂י א״ע להמשיך ממדע על  . שטף עליו שעוברים אעפ״י פעם בנל להש

 . לולת ע׳ה המלך לוד שאמר תה * ר״ל כאלה הזדונים מיס רבים מיס
 התור׳הקדושה ע׳י הנחמה עיקר כי בעניי'• אגה^ אז שעשועי חורחך
̂י ט״ה רכינו משה ע״י שקכלע  ין ועי מאן שהי׳ הצדיקיס/האמשייס כל וע

 י דגלותא •מזילוסא הכבוד עלייס שעיקר הנ״ל בהתר מבואר כי הכה
 עד בטונה 'לשמה כקורה שעוסקין ע״י הוא וגרים חשוכה בטלי ע״י

 ו טלדין שעי״ז וט״ בהתורה המושרשין ישראל נשמות שרשי כל שמעוררק
־ שנשמות שם ומבואר בחשובה ישראל הפושעי ונלףעודרין הגרים המות

 מהקחשה רחוקים הס עדיין כי פלגא• בבקי׳ הס וגרים חשובה הכפל' ,
 בכל ולזככס וצריכיןלחקנם כנ״ל הצוא^ס,וכו׳ הבגדים. מחמת מאד
 פוסקים צדיקיםvהתורהשי ע״י גנוהכלגפשה פפם בכל ולעוירם פעס

 שעי״ז שבתורה משישי(הכשנגיח תארה ממשיטן שעי׳ז לע וממשיכים בק
 טד והמיייות ת היגיע! לסבול להתגבר שיובל כלאחדזא!. נשמת מאיר

 שהוא התורה ע'י החיקו| עיקר צי י הצואיס הבגדים יך1ד© שיפשיט
 הבגדס ע״י הבאים והעינופיס :והגילוליס הסומאת מכל מפהרח
 מטומאה האדם את מטלין נחלים •מה וכו׳ גפיו כנהלים כשרז״ל הצואים

■ י : • ■ ̂ : וכו׳ ד״ח אף 'לטהרה
ך ו יי ק י  רק נעשה הנ״ל האחרון והבירור ■ הת:קין זה שלימוח ^
. ■ , . . .  .יאכלו דוד היקש זה ועל דוד בחי׳ משיחשהוא ע״י .

 , בירור בכחי׳ כשלימות הכיחר שיהי' • וכ̂ו - ה יהללו וישבעו טמיס
 צוררי שילחזנגד לפני תערוך •-וזהבחי׳ כנ״ל האכילה של האחרון

 ־. וכשירע וכא,* לצדיקים סעודה הקב׳׳ה יעשה לבא שלעתיד שארזי״ל ויה
 :וט׳*כי.עיר,ה לברך לינאה בהצנ״ז:יברךדודהמלך־לייקאויאמר לברך
; וצהל בשלימוח האכילה תקון'ובירור המ|:גבחי״1לעתי השכר קךבול

 ■- -ט בהמ<' יביך הואדייקא וע״כ מפיח• שהוא דוד שלסע״י יהי׳ וזה •
7 אחיי מביכין כתינ״ז לי :של-האנילת האחרון בירור על מבדכץ בהונ״ז ,
 ̂ לכרך צרינין ';׳ואז * האדם את להחיות הטוב נתברר שנבר אכלו שצבר •

 ̂ בבהןנ״ד א׳י להזכיך צר־כין וע״כ נשלימות שיהי׳.הבירור הש׳י,כד את
'על אלקיך ה׳ את וברכת ואכלתזסבטת כ״ש .׳ בהמ״ז מצות עיקר חה

 ז וכל ׳ ישיאל אק ד\א הקדושה כלליות עיקר כי • יכו׳ הטונה הארן .
 שהם ?אק התלויות המצות שהם האצילה קתשתהבפ'נין.קדושת עיקר
 r אדומו״ר שם הקרבנות-ופ״כ.הזכיר וכל ומעשרות והרלמות וניכויי׳ הלה

 רטת יגועוח אחרי, לנא האדם שצריך הקדו»צ דלענקא״ילערןכלל
 ומכיאך כופתא רמא מארכב״ס טל שם ?״ש הצואים מהבגדים הבתים
 7עיקר 'כי * ט״ש וכו׳ לחרל א״י קדישת בין מפסיק הירדן כי • לירדנא
■ ע״כ י, א״י ט״י הוא האכילה קדושת בסי׳.היירואשל יפרט הקדושה

 ,בהמ׳׳ז דיק^יברך המלן דוד וע״כ האכילה• אחר עלא׳׳י צריכין.לביז •
 - האחרון הבירור יגמור שהוא משיח הוא כי לעתידד של הסעודה אחר

•כג״ל בהמ״ז נאי' שזמ האכילה בידור בבחי׳ שהוא  ,־ הוא לוד וע״כ ,
 ■ לך.מכל אלקיך ה׳ והי׳ביפניח עליוינאמר ט כשלימות שככשא״י העיקר
 V הוא א״י כבישת כי י, דוד בימי אלא זהי ואין שם* שפרש״י כמו אוינך
 :רך־ושת'האכילה מצוות שהוא ; האכילה של האחרון הבירור בבחי״

־ ב״כ שיבא משיח נחי׳ שהוא «״י.ד(ד רק נטשה זה שכל בארץ התלויות
V:■ - !. •מן:י א ^ ר ׳ , . ..

U ה ז :וזה לאטל גדולה מצוה שאז ׳ עוה״ב מעין שהוא שבת כחי׳ .ו
 ; ואין ‘ און פועלי כל יתפרח בשבת כי י שבת כבוד ,עיקר ̂ .־

 בופמאכל ויניקה אחיזה שוס להם אין צואים בגדים בחי׳ שהם להם״ח
t נ״ש קודש כו^ שבת אכילת כי * שנת של׳ fm ח״א ליקוטי נ״ז בסי׳ *

 ׳. * קודש שבת בגדי לובשין ואח״כ • ?ע״ש וטבילה תקין רחיצת ברו׳ וזה
 . סאת את ה' רחץ כבתי'אם הבגדסהצואים מבחיצ עצמן פיחחצין

 ■ כתי׳ נקיים בגדים שהם שבת בגדי לובשין ואח׳ב • כמונא ציון בנות
 ׳ הביחר־י שלימות תכלית שאז הבא עולם מעין שבת כי _ צ לכנים ם בגד

 בהי׳- שזהו י וכו׳ וישבעו עטים יאכלו בבתי׳ דקדושה אכילה בבחי׳
ל; ונז׳ לעתיד של. הסעודה  ׳ שכת של משכה לחם ברו׳ זזה .־ר ע׳
ל פ  , המלאכות־ צל ‘ידי על ׳ ,־בחול הבירורים.;םמבררין טי

 ׳ ‘בטלים כולם * וכו׳ והקוצר והחורש הזורע שהם הלחם שרובןקענין
 ;•׳י' החול ימי ששת של הבירורים שכל רק : • בירור אין בשנת כי ׳■ בשבת
 '־י.7בבח הירא' שהוא השלימות בתכלית בשבת זנשלמים למצוחתס עולים

 . ■ ע׳י הכל החול ימי. בששת. לברר הנח כל וגס י שבת; ירא בראשית
 ׳־ יומין שיתא כל מתברכן ׳ ולג ט החול ימי לששת שממשיטן שכת קדושת
 בחול ט שלימים שחילחמים שהס משכה לסם בשבת מסלרין וע״כ

 ׳ על' מברכין ולפעמים • כ״כ חיוב אבלאיע השלם אחר שמהדרין פי על
 ‘ ז ן1א שעי׳ז צואים הב-גדים שהם החצוניס אחיזת יש בחול ני ־ הפרוסה
 ״ השלימית חסרון דהיינו פלנא הכלכבחי׳ הבירור כי-קודם ̂ שלימות
 ־ ׳ ־כי צחצאין' תיכףפורס'|אזתו וע׳עאפי׳כשמברכץעלהשלם כרל;

 , ׳ ולבררעיקר\ לחזור צריצין ט נתבטלהשלימוירהראקון בשעיזהאכילה
 - ;צריכץ •'וע״צ מ״ל וכו; האכילה נשמת שנעשה הבירור שלימות תכלית
 'י הבציעה בשעת שתיכף כדי • ';•והבציעה המוציא בברכת מאד לדקדק

׳לבחי׳פלגוא הפת חזר שאז האחרון הבירור דהיינו הדש בירוי שמתחיל . 
י ׳ השלימויז■ יתחיל ומגד תיכף ;והפרוכזה:כנ*ל.ר הבציעה שיעא  י t ״”ז

 . חכליתהעלי!״ הוא ■יתחילהביתדהאחתןשבשעתיהאכילה-שאז שתיפח
 צריכין.לזה"' בחול אבל‘•' וכג׳ל- שלימות לנתי׳; וחסרון סלגא מבת*
 ׳ * בשעת וע׳כ * םאיםבנ׳ל יעאתיזת;הבגדים שאד מחמת גדולה 1יגיער

 ״ הלחס פרמו כבר בי - ׳ ■ השולחן מן השלם שעה לפי. נתבפל הבציעה
- ־ • וכנ׳ל שלימוהי לתכלית ויתעלה יחזור האכילה ע׳י שעתה. רק השלם
 ־ -׳ והבגדים להחיצורס ויניקה אחיזה כי.אין בירור אין בשבת אבל

 . C עולים החיל ימי בבל שנתבררו ך.ופל,הניצוצות ■ כלל הלואיס
 *- פ״ר ■ • שבת של והשביתה המנוחה עיקר שזהו מיל חקדבשבת ממ׳

 י ־ עדיין כעצמה הכציעה בשעת שתיכןז להורות משנה על:.לחס סוךסין. י
 ״ השטהשלס הלחם לתנתבעלהשלימותאפי׳לפישעהזכיטדייןמונח

 ' .־ אשי׳- מהשולחן השלימות בחי׳ נתבטל אין כשבת עתה כי * השולחן על
־ עילה ומיד חיכף הבציעה בשעת תיכף כי • כעצמה הבציעה בשעת
 ׳ - ובירור יגיעה בלי מיד הכל עולה כי * שלימותו לסכלית שבלחם החיית
: ■׳ בחי׳ ואיןנתבגיליםמהשולחן שלם-. פלגאלבחי׳ תיכףמבתי?. •עולה

 ־' י jהסרוסר בשעת שאפי׳ משנה לחם כחי׳ שזהו קלה שעה אפי׳ השלימוק
 ׳ הבציעה כוונת עיקר שזהו אע״ס כחיל משא׳ג ־ הפני השלם נשאר

 'בערךהנירור פלגא, מטשהבגחי' שחוזר בשעת׳הבציעה שתיכף
 * ־'■ לתכלית מפלגא ולעלות לאזור התיקון יסחיל ׳.-תיכף ! כנ׳׳ל האחרון

 י ,־; ולר^מהמת גדולה יגיעה לזה צריכין בחול כנ״ליאכל האחרון השלימות
 אשולחן על בחוש זאח רואין אין וע׳כ • שלימות לבתי' שיעלה קצת'עד

 ־.. - ימי של הבירוריס. כל ע״ז שלימות לכחי׳ העלי׳ עיקר אז שבת ב ל3א
 '-• יגיעה בלה שלם ̂ לבחי> עולין הבציעה •ואז.חלכףומידנשעת החול
 ׳ - בשעת׳ גם ט • משנה לאם ונצווח ע״י בעיניס זאת חאין יע״ב ׳. כרל

־ שהיא השלום עיקר בשבת כי י השולחן־וכנ״ל על השלם הבציעהנ^ר
; ־ן שלד סוכת בחי׳ שלום שבת בחי׳ שזהו הלל כהתו' ב״ש שלימות בחי׳

׳;■z ; שנפרסנשכת*; י ■ י.
המכוארין שלום ממשינין ידם שעל התיקונים כל *

^’‘’̂’̂’ ^ • קודש בשבת נעשים נולס סקין שעו ^^ '’’*̂*



V

̂יעת״וזפת הרכורו ̂ הרכות ןופןי5ליי ה הרכה ב
 מדמגץ שכתור׳שעי״ז מש׳ימש שרשי ש.עשוררץ עד ככוונש כה ששונקץ

 ; ישראל 1הכוש־ לנשמות תארה ו;־נביא<ן הירישנשמות ימולידין הנשמות .
 ניתנה. כשנת כשכת׳כי נעשה עיקמ ו!ה ע״ש׳ שש כ״ש בתשובה שיחזח
 ־ יותר הרבה כתורה קורין וע״כאזכשפת שורשהתורה* והוא 'תורה־

י כנתינתה כדת שנכתב תוהה בשאר בציור התורה קריאת כי השניד מכל

פו

לקרותש שמשקין ישראל................... ־ ..........
 שעי״ז ונקודות כעעמים וקורין הכתוב.כדנו בששר ושבת שכת כגל

f כ״ש rDtP לשון שכת וע^כ נ^נות השרשי התעוררות עיקר m t 
ת עיקר כי י אלקיך ת׳ עד נ״שושבת ן״ל ^ו ת  שכת ע״י ׳התשובה ה
 מכל שכלולה התור׳ כל כסדר בצבור בובתור׳ תורתוקוראין ניתנה .שבו

 ממה להמשיך יטלין' אן כי *' בשגת הוווג עיקר וע״כ • ננ״ל הנשמות .
 cn כמבואר * אן שבתור׳ הנשמות שרשי התעורחת ע׳י■ ובהיר׳ה זכה ־

ט שלא על מאמה״ל, על שלה כשבת «ע״כ ' ע״ש תתילה כתורה בי
 •• עמים משנתית לה׳ הס בבתי׳ וגרים תשובה בעלי ע״י :־השי׳׳ת כבוד
שלקכלת'־. המומורי' בל וכן י שבת בקבלת שאומרים ועת כבוד לה' הכו

 . ’ שהם על דייקא' הטים ׳י ע 'נטדו הגדלת מעוצם מזה מדברים שבת י
 אמרי' נפלאותיו העמים גבו־ו-בכל כגוים ג״ששששפת כבודו ׳מגירים

 הס שגס ע׳ד הכבול עליית עיקר כי י : הרבה וכן ובו׳ מלן ה׳ בגויש
 ־ ר\שמר ומאירץ סמשררין ע״י נעשה שזה ומתגיירין כבודו .

הירא׳בבתי׳ נשלם בשצת אז וע*כ כ<דל• כשבת נעשה! שיתור׳שעיקרו
 שלום׳ בבחי׳שבת ונפרע ככלל השלום תכלית הוא ׳ואז גנ״ל פבת ירא -

 איש שבו כבתי׳ הנ׳ל בהתו׳ שם כ״ש כשלימות הענוה ע״י ןויק ן-ן
 נעשה וזה • השפילה ממדריגתו יותר בעיניו קען אסדיהי׳ שכל ר^תיו
 1תחתי איש. שנו זה מקרא נאמר בשבת ע*ע)כי■ כמ״א(בםי׳י כי׳ש בשבת

 ושפלותר פחיתותו כ״א • רואה. שבשבת זה• לענין שם המקרא זה כמובא
 ס הצואים■ להבגדים אחיזה. און כשבת ט ־ שבת בגדי כחי׳ הה • ע׳׳ש .

 בגדים כחי׳ נקיים יבגדים ומתלבסין והנשמות עולחגלהניצוצום •אז
■ -•• .■■ ■ • :■ונדל לבנים.שהםבגדישבת , . .• j,י■

ה ז ו ^ כגדי■ 6א על.יך שמלותיך ושמת וסכת ורחצת ברות שכתוב י
 _ נפלא תיקון ותיקנה ׳ אמתיית גיורת וטתה תת ט :נמת : .־ ׳ x ־ ; '־

 ר,וןTגש־.ה’עיקר ודג שעל ממנה'משיח שיצא מכתה עד מאד מאד
 הצואים היגדי׳ ולכער לדחות דהייט תיקןהא:יל'.גנ׳ל* בחי׳ שהוא
̂בחי׳• ולזכות ;לגמרי בתיי׳ שזע וכנ׳׳ל שבת בגדי שהם ־ ניךם בגדס ו

 בגדים בחי׳ ציצית בחי׳ ככפי.מצוה• בחי׳ שהם אמתך על כנפיך ופרשת ־
 ׳ ע״ש הנ״ל בהתו׳ הגריםנ״ששס באים ששם, השנינ׳ כנפי כחי׳ לברם
האכיל׳ ובשעת התבוא׳מהפסולת ביתר בשעת מעשתרות כל קיו :ו»;׳נ

 ועיקר .״ כלותהקציר עד שםכשדם וישבה תקציר בתחילת כי/נכסה.̂ 
 גשי האכל לעת. רות אל טעו ויאמר כ״ש האכיל׳ בשעת היו תיקונה

 היתהגיורת,שהיתהצריט.לצאת היא י,כי דייקא האוכל ■הלוסלעת
. נכנסה ע׳נ *. כרל בדם שעייךאחי׳םס צואיס בגדים מבחי׳ ולהזדכך •'
 מהבגדים הבירור בהי׳ שזט מהפסולת התעא׳ שקוצרין,ומיר̂ר כעת י

 עיקר דע׳נ • כרל כשעתהאכיל' הבירור שלימות ועיקר צואיסכנ״ל;
 ותשבעק ותאכל בתי׳ •וזהו * כנ׳ל דייקא האכיל׳ בעת הי׳ התקרבותה ^
 ■ כשדרז״ל• ולעוה׳ב המשית לימות ותותר ותשבע כעוה׳׳ז ותא:ל ותיתר־ .:
 , שיצא ע׳ימשיח נעשה שיתי׳ הבירור בבחי* הי׳ שאכילתה שזכתה היי« י;

א׳ שזט האכילה. בירור בבחי׳ האחחן הבירור שסא ממכה  אכילת ב
הביחר בתכלית מבוררת האכילה לע׳ל-־היינושתהי׳ הצדיקים סעודת .

■ שנתגיירה ע״י לזה שזנתה־חת כללכנ׳ל הצואים כליאחיזת;הבגדיס , ׳ . ׳' ־ . #

ם יגיעות וסבלה ^מת ונתגיירה ■ממקמות,המזוקי׳כאלה ובאה ^י  י וי
 ׳ רתוק מי.שהוא ע״י דייקא התיקק עיקר כי * כאלה ומרירות וטלעולים

 חיקו! כעשה דייקא להצדקיהאמת;אז לבא מתעורר, כשאא מאד מאד
 וגדולתו כבודו עיק* זה כי. ביותר ית׳ כבודו ונתגדל ביותר ונורא כפלא

 . •* נתשרריטלתשי׳ת ביותר והמשנפים והמאכלניס כשהרחוקיס ית׳
 ׳ ’כאלת,ע״ג,הצדירןי תיקונים עליהם וממשץ ' רחמיו, הש׳י,מעורר םעי״ז

̂זהעינופים העולם נעהר דייקא ידם שעל עד 'האמת  - של^הבגדים' .מכו
 נתעוררו'1כאלו ,ממקומות. ib שהם מתלנת בעולם-כי שגתאחזו הצואים

xונ כאלו•עי״זנתתקן לשובלהש׳יביגישת p כלל. *.;סצויקר השלם - 
 ־ • ^ואק כש. .דייקא,״. שנתקלקל במקום fדייק לתקן הוא התיקרם כל

 ק הצואיס הבגדים עיקר ששם צתאלה נכריות שהיתה שמחמת בחת
 ,־ ■ טש בניו.נשאים,'נכר:ו,ת שהי׳ על צואים בנדם לטש הי', יהושע וע׳כ
cn ד ולהתג״ר כזה ממקום שכתהלצאת וחת * שדת׳ל וכמו במקרא 
 ■ הארץ העומא׳מן רוח שיבער משיח שיצאממנה זכתה דייקא היא ש׳כ
 גחי̂׳ שזהו ישראל נשמות מכל הציאים הבגדים אחמת יתככילו ידו שעל

 י משלו ע״י שיהי/נעש־ה האחרון הביחר שלימית שהוא האכיא ביתר
 ■ .• ולעוה׳כ לישת'המשיח ותותר ותשבע ותאכל בחי׳ שזהו דיקאכנ׳׳ל

ל *V'■'•‘י ־/■ ׳י• • ״ ׳ V ̂ כ̂נ
 ישבע אדמתו שבד כחי׳ שהוא עוכד^יתא את להוליד 'זכתה

י בבתי' נונזק3 הוא משיח יצא שמונע שבד כנ׳׳ליכי הייט לחם• • ■ ־ י
 , לשבוע כשזו.כין כרוריםהג׳לשהשבתי'כיתר.התטאהותלחש'והעירןר

י • " ותותר ותשבע ותאכל בכחי׳ מש!* לשובע אוכל צחק בכחי נחם
עז כחי״.אכילה הכירורשהוא שלישת בתי׳ היינו שי  ׳ ■ • וכנ״ל דקדושה ו
ץ : • ■‘■־'• ז׳!. שזהרבסי׳שבדאדמתוישבעלתםוננ״ל . י■ .■
ב הבירור שקד כיי ־ * השולחן על תורה דבח לומר צרינין י
x שרשי מעוררין שעי׳ז התור׳ ע׳י הוא הצמאס מהכגדיס

 . אמרו שלא שולחן כל שארז׳ל וזה כנ׳ל* וכו׳ גרים נעשן שעי׳ז סנששת
 מלאו שולחנו;! כל כי שנא׳ * מתים מזבחי אכלו כאלו שרת דברי עליו
 בגדים מבחי׳ לברר א׳א ד׳ת־ או.מריש כשאין כי * מקום בלי צואה קא

 זבחי בחי׳ שזש ר׳ אי:ונו׳.1̂ שולחעת. כל כי זה על נאמר וע״כ ״ צואים
האכיל׳ חעא ע׳י, שנמסך דשתא סערא שקר שהוא דהיינו • מתים

y:התיקון עיקר כי כטל* אדה*ר של v ־ . שרשי מעוררין שעי׳ז השרה 
"’ ^  :הכששתוכו׳,וכטל: - י

T ill ' נודל בחי׳ וזה *. הביהמ״ק בש/חניכת שהוא חניכה בחי׳ 
בתורה' בהם מדישתישעוסקין ובתי כנקמת כתי המעל׳פל ־ ־

 הצואים בגדים העהרהמבש׳ עיקר כי • מקדשמעע בחי׳ שי^ ותפלה
 עיקר ■• יתב׳ הבורא מעמדת והעינוביס כלהמנישת, שמהם הג״ל

 חיים שם באר נרציאת שהוא הקדוש התיר׳ ע׳׳י הוא מהם הע^ת
 ־ ■ הבגדים אא כי • המתגבש יכמעק פוסק שאיש וכשש במשנה וכ׳ש

 ששנתלכלך ובסרט *, חעאיו תיקן שלא שן כל. 'אדם לכל שיש הצואים
 י והמיסדס המניעות עליו ומתגט־ין מתשררין שעי״ז ר״ל פמו'שנתלבלך

 , ממש ניש כמו מאד מאד ומפשק!ם לפניו משתעחים והם פעם בכל
 י, מאד שמתדכק שון עיש בש׳ מעמד ואין מצולת יון נש׳־ קם ׳׳ כג׳׳ל
 י בני-אדם הרבה של וההתרחצןות הנפילות כל באים ומשם * פעם בכל

 משתטחי' חיכף לשובלרם״י* ^עמיס מתשרר אפיליאם ט • מהשי
 דוד צעק זה ועל •* שעא בכל וכן * להתקרב אותו מגיחיס ואינם כנגדו

 ♦ ונר אעבעה יאל מילני־מעיט *■ מעקדוכו׳ ואין מצולה ביון שבעתי
 , ־חייס מיס מרןר היא התור׳ כי הקדוש׳ השר׳ שא לזת התיקון ועיקר

 ■וזרקתי שהוריס-בש׳ מיס בחי׳ • והעינופיס מילוליס מכל שמעשת
וזה • ומכלגילוליכם מיס■גישריסונדשתסמכל-עומאותיכש עליכם

■ ' , r« • • ־ לה



ה הלכה הפת בציעת חרטת א׳ח הרטת לקוטי
 אל בכלייוס אס־יבדח / שהוא כמו הוא אם שאפי׳ לידמ אדם 5ג 7צד

 - • מנישת 5שא ־נם׳או5מחמת.הפ לו א׳׳א אם משש הן ר\בה הן התוך׳
 ויעבור שיתי׳ ויום.איך יום כנל ללמוד התור׳ על עצמו כשיקכע עכ״ס
 הצואים הבגדים נשהר'מכל •יהי׳ סוף כל גזוף בןדאי אזי ״ מה עליו

 מאד, מאד באדם נסבכים שהם ני,אשפ״י ; באמת להש״י ׳ויתקרב
 כיותר מתגברים הם !להש״י האדם שמתעורר פעם ככל זמקגנריס

 שיא ד האד״י ננתכי ״(כנמןא ותפלה בתודה לשפוא כשרונ' גפרע
' 5* הרהודיס שהם י§ שהמצולות הרבה

 .צאיניח אם !ן״כ1א־ אבל ותפלה.״ ^ר׳5 פוסקו גפת בע*ם ״ יותר3
rft תו. ד.יח5מקומו.זי^  פעם, בכל זהתפט הזור^ לסוך להמשיכה מו
 ־.:• ^ מש* חותז תשהר התור/ סוף כל סוןז בודאי * שיתי׳ איך יהי'

 עוגגאה שים שאין המתגבר וכמעין פוסק שאיס ■כהד אב^׳יpתזר׳vד
 שבעוצם ם־עומאות,והנילוציק כל כי ,כנגדה״, להתקיים י.סל זלינלוד

 חזק שיהי׳ שהעיקר רק ״ קלה ביגע אותם ומכשלת אותם שועפת הוא
 - וצבחשאג לחמר וצריך כיותר״ חוזריםזמתגבדים הם ^ז״כ כי־ זה״3

.דייקא קבעת •. לתור׳ עתים קבעת פעם!וזהובתי/ בכל וס י קתוד׳ ,
 ־ כל כתודה עוסק שאיע מי אפילו ״. לדול בקביעות שיהי׳עסקהתור׳ '־
 העזים אלו שיהי׳ ליז^ צרץ 'עכ״פ איזהעתיסזשעות״ כ״א מיום '

 פעם בכל שיברא כדי ״ יעכוד ולא תק יזם בכל גדול בקביעות והשעות ־'
ק מיס 'למקור ■מכלהעומאותועגדיםמואישונרל. המשהדס חי :

 הנ״ל בכזו׳ במקומו שם מבואר חנוכה ערן כי. • חצוכה בחי׳. ךןךןן• ־
ס הזלקז מצווז ע״י נמשכים שם הצא-זיים התיקונים שכל .'

 הכ״ל הזיקודם כל עיק* כי ב;ה.ת לדכד־ולבאר עדייןיש אך ״■ מנונת :
 -ישראל נשמות 1של שמעוררין .על .י בטונה שעוסקין התור׳ ע׳׳י ■הש ^
̂ו r שם כ!ש בתורה ׳המושדשין ■  בעלי ונעתק להש״י ושבין נתעודרין שעי

 להשלים דגצזתא י מזי^תא הכטל סערי־עמךעליזת .וגרים זתשובה
 כתי״ שהוא נדמסנה כיד״ וזה ל ע״ש וכר שלש נעשה זדדא׳.שעי׳־ז ־

 ני,.נדמנוה■ ביד׳ כידוע .שהיאביד׳כללהתיי׳ בדותהנמור׳העהוד!
 ׳ ש• כ״ש ממכה של הנד אוד בחי׳ שהוא הכבוד עיקר ני ׳ אור זתודה
r ״ נכ״ל התור׳. ע״י עלייתו עיבר r שנעש׳ חנוכה של הנם ביד׳.מקף.
 שמתגבדת הרשעה מלס׳יק להמיע דודזדוי־שהוא בכל ושנה שנה ב:נ
 נחי׳ מעמד ואק מצוצה' יק כחי׳ זה הרשעה ק מלכות כי * פעס ביל

 זהעימכיםה:משטןמבחי׳ שהםנללכלהגמיעזת ״ מישהיההרל
 כי ח״ו שקוה אפס הזגבמתם:מעש ■ולגודל הצואיסכנ״ל״. הבגדים

 כי, י^אל' באלקי חלק לכם שאין השוד קרן על לכם כתבו אומדים הס
̂־חק ̂ס'  לפנז השזסהותם עוצם לגודל : f ח אתד.לגמדי נל את דוצי

 מאד ומעונפים הדים זדעימיסדעים ומחשבות ועיטבים המרעות י
 אמדתי ראשי על מים נפו זנ״ש ״ , n מהם לצאת תקוה אין שכממס
תקוה יש צווארו עד במים בא שהאדם שבזנק סס זכשפרש״י ״ בגזרתי

 כ׳ שמן קראתי אעפי״כ ואני .״זנו׳ ראשו על מים כשצפו אבל ״ מו׳ ' י
 ע״י נעשס מהם ליגצל והישועה הנס ועיקר * ממדמתתיותזכו״.ע״ס

 פשפתיכיק שנקראיםכהניסכצס הכמיסשהםיתי׳-הצדקי־אוטת.
ס׳ ׳  וגנעורד״ תמיד בתורה שעסקים הצדיקים ע״י הייס במ«א כ״ש י׳ ו

 כנ״לשעי׳ז לה^י הכל. נתעוריק שעת אלxז נשמות שרשי סת צכל
̂. פעם. בכל מתגבדק ,  כי כנ״לי הסאים מהבגדים הבאים המניעות לש

 בגדים בגד׳ קיים לבגדים חוכק יי מהם הקדזש״מעיטיק ®טר׳ .״.מער
י כ .לבנים ״ ,

ד  של הקדוש הדעת בתי״. שהוא סמג^' שלצד השוק כאי׳ 'י
•- - i . קר הדלקת משות שע״י קודש משחת1שמ בסי׳. הסוד׳

 הנמשך התור״ של הקדוש הדעת קדושת עלינו להמשיך זוטן אנו <ןעכה
 המכיעורן כל שמהם הצואיש מהבגדים נטהר שעי״ז אמת הצדיקי ע״י

 ושמן לבנים בגדיך יהי׳ עת בכל בבחי׳ לבנים לבגדים וזוכין כנ׳יל
̂■ של נהי׳.השק היינו יחמר אל ראשך על שמן שע״י יחסר• ראשך־אל  ס•

 יי לבנש בגדיך יהי׳ בכל:עת בחי׳ לבנים לבגדס זוכק עי״ז קכוכה
 ... יח^״.אל,יחסרדייקאשצריכיןליזהר.שלא.יהי״ אל ראשך על ושמן
 ׳■ בחוו״בכחי׳נהר שיפסקו וכנ״ל לעולם התור״ עסק שהוא ■ הקק נסזסר
 , בגדיו יהי׳. עת שבכל יזנה ואז פעס בנל המתגבי וכמעין פוסק תאינו
 ־ ׳ פעם ככל להתגבר ירצו שהם אעפ״י הייט • דייקא עת בכל לבנים
 ;סע® בכל הסיד אל שיברח אנלע״י ח״ו■• הצואים הבגדים פגם לעורו־
ת א<יחסי ראשך על ושק בבחי׳  .׳ ׳ מימי ע״י פעם בכל בגדיו יעי^ ע

ש בגדיו ■יהי׳ עח שבכל ותכה התור״ מ * דייקאכרל עת •בכל נבנ  ■ ו
 ׳ מחבריך ששק שק וכו׳ משחך ק התוך״על עסק בשב.ס שנאמר בוד׳מה•

 בתי״ שנדן שמן בחי׳ ע״י כי בנלזתיז-וט׳. כל קציעזת ואהלות מור
שהבגדים בגדותיך כל קצ־עית ואהלות מור f עי ״ ונו׳ ^שך על ושמן

דיקאעד־ ------------------------- .................
 מעציו הבגדים פגם שהם ות7שהכג לזכיות.עד נתהמק ש־עווטת

ח■ : .■ . י ד י ;־:׳ ז■ עזב -
ץך *י  אל ראשך על יושמן בחי׳ והולך מזסיף חטנה‘ כד כחי״ י תן

- ׳ - ,לט תקנו זה הטכהשעל של הנס תוקף שע״י ״ ־יחשר י ,
■יום בכל התור׳ אוד זלהאד זלילך להוסיף זו:ץ עי״ז תנוכה נד להדליק

—_—ןןיותר

השמן•
r/rf >*.«« .״•rr ׳ —־ ־-------------------בתי

 ישראל שמות שורש ששם השמיני כמי׳יום שטא בבינה ו^שם המנורה
 שבבינח שרשי.הנשמות עלילה שיעוררו גתוד״עד לעסוק שצדיכיז ־

 ; ד3שמד תצוה ואתה בפ״ שנסמך, הה ד, כתורה שורש שהוא חי כל *אם
r;בגדי ס׳ מיד נסמך המנזר׳ משק ir3 בתי׳ הרל בחי׳ זה ״-J -  / ״
דן יהי׳ ^ המטרה שמן ע׳י כי ״ ייזשי אל ראשך על ושק לבנים בג  • ב,

 ־ כהוגי- בחי״בג״י שהש לבנים בנדם נקיים לבחי׳בנדיס זינין תנוכה <ר
• במי״ בגדישהמתתהס שלובשין הכלאס ע״י חנונה של הנש הי׳ זע^

: ■ r וננ״ל לבנש בגדש • ■ .
 - חתיקוביצז כל כי ״ כחנוכה רסך3הניהמ״ק: חנוכת בחי״ ®

̂תור״ שורש ב־כיהמ״קשם שס כי בביהמ״יק• כלולש הנ״ל ׳ ר

̂ל מהם נעהרין משס  )סעס בכל שמתגצר יוצא ה׳ מנית מפין כי ״ .כנ
. כ״מ הכבוד עליית עיקר: ■וע״כשס ״ מכלהעיטפיםוכנ״ל שמעהו־

 וכבוד כש״י 'הכבוד הגדלת עיקר שם כי הבית את מלא ׳5 לכבוד ,
אל  הד עמים כש ״ חשובה זכטלי הגרים המקיסת פיקד שם כי ״ ̂̂י
 בילן בשי כי מ״ש •״ שם כשפרש״י עליהמייס שפירושו ״ - וס' •יגךאו
̂ש היראה ■עיקר שם זע״ב הפמש־ לכל יקרא תפלה  ףס5המ טדא גגה ב

־השליש עיקר שאהיושס ה׳ הלוא הוקום שס אברהם קרא זט׳׳ג ״ ■הוה
1_________.1״ 1___»_____ n *.״.״!.יי ״1 V מיו דדזדי>ת1 ►י——



; - ■. :j ־,־r ■-א' • הלכות ̂וטיî הדD mסח; ; ה הדנה הפת דעת■
ו ה ז ו ז . ״ כחי״ שהם ׳ * מדרשות כיסיוח^נתי חבתי קחשת שחי״ י ב ל ל■- ימיחמנה'i .הס ו ע w שמוגה נ e שנציגיה 

. הצדיקי התורהשל טסק ע״י התיקין עיקר כי • מעט מקדש ■ v ־ •; י ' . כמסזלשס שמרים מצות בחי/כנפי לבנים בגדים בחי׳ . .
 שמן ל«׳ וכ5ח ואתה בה׳ שנסמכין כה״ג בנדי שמונה בחי׳ שזס * גנ״ל שכתורה נשמות שרשי ולהאיר. לעורר לימוד& ע״י שיכולין אמת י
 , '■.1:-,;;י ד ?״; ׳. , :המגורהוכג״ל ־, ..: .׳ י: 1;י ־ ■.־־ להיראי״ עצמו שיחבר עלטצמוע״י אדסלהמש׳ן כל צריך זאת וקדמה ■ ׳
סמק עיקר אז ס •בתורה- לעסוק •לילה חצות קימת בחי׳ י־ בוודאי כי חבראנילגלאשריראין בבחי״ אמס בהצדיקי המקושרים ־. ■

 גשמות התורהשרשי עסק ע״י לעורר ׳ 'התורהבשלימות . ־ אבל ,י*. הארההנ״ל עצמו על להמשיך זנות לו קשה לבדו אחד איש
 הצדוץ׳״ נשמות כל עמו מתעודר?ן בחצות בחורה כשעוסקין ני ישראל׳• אל וכוונתס * בתוררז בו וק5לעכ ביהמ׳ד יחדומנק רבים ׳כשמימזנריס ז

 כלולין הס הצדקים ונשמות • :שבג״עוסלתוזצייתיןלקלי׳ב״שכזוה״ק להם שיש אמת בצדיקי כתורהיזתפלה ע״יעיסקס להכלל לאמתו .מאמת
הנשמות כל נתעוררק מתעודריך• וכשהם •- כידוע ישראל ממות מכל • ימאס לא כניד א״ל p •,בוודאי ישראל כשמות כל ולטוח־ להאד מן '•
̂ז דרבים זכותא שי - ,היושבת מוה״ק ודש * כדל וגרים ,בעת נעשי,ן גמוי״ז לזה זה זמאירק א.שורש יש אחד וכל רניס שהם החמת גס • עדי
שם ומפרש גנות לשון בגנים שס ודרש לקולך מקשיניס בגניסחבריס לזה זה ומאיד׳יס החודה אותיוח חרבה כחעזרדסזהאיריס עי״ז בהורה ׳ .

 מקשיבים הצדיקים חברייסםהס • י• דע׳למא בגנוחא בגדס .היושבת • בהורה כמבואר ־ישראל הגרים,ונתעוררק'הפושעי נשמות שעלדין עד -
̂:נ־״ל• עיניך• שזהו היינו • ע״ש וט׳ לילה בהצוח בהורה נשעוסקיס '.לקולך הצדקזהרבי שם על rהציהמ שס לקרוא ידל בדברי רגיל •זע״כ ׳.

מהשינה ע״י כי .י* בחצות כשקמים התורה עסק מעלת . בבית שאמרו בנמהימקמיות שמציכו כלזו שם הלומדים התלמידים על י  אז שכחעוררי̂נ
 מכחי׳אני בו התלוים הנשמות וכל נשמתו מעלין עי״ז וטסקיסיבתורה וחלך ט*פ שדרשו וכמו .:־, פלוני. ד של מדרש ובבית רבי- של מדרשו ־•
:׳ .וטבד שם בל מדרשו בבית. לדחש שהלכה ה׳ אח לח^ש ' ששכק קודם הפגומין נשננות' בחי׳ שהוא נ'לvי כתתי הנזכר יישנה ׳ טיקר כי .

. ------------------------- שיטליסלנצררמ־שי . צד!.קיאמה ע״ש כשנקרא הביהמ״ד שלימות . , , ■
 1מ יעקב 7אהל טובו מה. חה י* זכג״ל תורתם ט״י ישראל י'נשמות
בנחלי *,-הו ״ מדרשות ובתי כנסיות במי בשבח שמדבר 'ישראל

ביאעפ״כ - מעשיו ט״י ומונה שהוא מיזמת בדעתו ולא.יפול .כתורה.• אם כי נובט• גחל 1כמ אתר^דס מעהדין הס גי לום׳
. 1^^^^בחבמיםב»ויןאדר!א^ ,לקל̂י ניימי! הצי;יףס ל״לי. הסאי® מגדים כעד • ,תמיד, שעגמדם המתגבר

^״^ייס^ייסיייצליידם״קשיביםלקולרטכ^םמתאווי׳ התורה .ני שמהגברק כמו פעם בכל מחגברין אם אף ׳
 fo שימאסו תאמי ולא השמיעיני ותסלה^-וע״ג בחורה קולך לשמוע חמיד עליהם מתגבר r'D מים זמךר •־'נחי׳ וט״ נובע נחל ־סחי׳ '
■ בקולך משתעשעים והצדיקים הש׳י גיאדתא געתך מחמת בקולך מקיס שיש שמחמת וגיהמ״ד הביה״נ מטלת שזהו כנ״ל־* זמטהרממהס ־
מתעוררע 'ביווזר שהרחוקים פת בכל ית׳ עייךכבו-זן יזה כי • דייקא יחידיינולין אדם כי מהם־ נטהר סוף כל סוף טי״ז ותפלה לחורה סנוע ^
חורב] כחצמזכ-ל אז הדל-וע״כמחאבלין להש״יכחטארכסכהתו׳ אבלכשישבירמ״דקבועכלמי * כנ״ל החגבדוחם’-־׳ע• ח*ו להשיל •

■ ט״• הוא להש״י הרחוקים כל של ההתקרבות עיר,ר ס • • ביהמ״ק ח״ו• לגמד מהם עצמו מפריד ואים הקדוש ועיהמ״ד אנשי מלל שהוא‘
• עליו להתאבל אז צריכי,ן ע״כ ■ ׳ הנ״ל התיקונים מכל שכלול מיהמ״ק שיש רבים של ̂ הדזורה מעסק שכלול הביהמ׳ד קדושת יחגבר ■בוודאי י

 בבקר ואח״כ • כנ״ל הכל יתת^ כ״בשעי״ז רחמיז.שיכנה ׳יעורר שעי״ו המשכת נשמותיהם מכרשי ההארה עציהם להמשיך ביותר כח ־להס
ם הס ציצית כי ׳ ותשילץ צינית לוכשין לישאר הוא גס יזנה שעי״ז שמו על הגיהמ״ד שנקרא אמת הנדיקי ע״י ■ ד היפך דקי כסות בחי׳ למיס מ
נקי בכמות כבדימ כפודוגחי׳ עיקר שזה הצואיסמ״ל מנגדי• . צנגדים ויזכה הצואיס הנגליס מכל בכללם טדשיהי׳.נ«הר עמדו על ׳ •

הכבודגשלסהיראהשזהובפי׳זזפילקשה® מ״ל־וע״י כמבוארבתתו׳ נקייסכנ״לז ; ־ * י ־“ י • ’ ״
חי׳' ארןן נ״שאם r לה׳ מקום בלמצוא כל המע״ה דוד ספיח ששם׳•’ט׳דדאוממך.'■■ועי'״ז'יכולי,ןלה^^^ללכ״rאהפ״שורא^T-נ

שהואבחי״חפילין היראה כאי׳ וחפילקשהס כסלית אז מתפללין וע״נ . - מקום לדיךשיהי׳ כי • לה׳ אמצאמקוש עד ונו׳;• לעיני שנת ״ .
 ■•שזהי מצוה כנפי ■חחת ע׳יהגריס שעולה הכבוד ע״י משלש - חוכל שלא כדי הניהמ״ק קדושת מטלת גודל בחי׳ שזהו להקדהה ~.'קכוע

.  , וכממאר כג״ל בחצות ע״יהחורהשעומקין נעשה. כיציסבכלזה בחי׳ הביהמ״ק שהוא קבוע מקום שנשאר מאחר •כי האדם את צהפיל הם״א ;
 ע״י וא3 כבקר זתסלין־דת^ה ציצית •תיקון שעיקר זיל בנמסתהאו־״י. בעו׳ה אבל וכנ״ל• עליהם קדושתה התורה׳לעולסתתגבד שורש *■ספס ־

 בגדין יהי׳ •זזהשדדז״לככל־^ז קימחחטתלעסוקכתורההיעוגדל גחמקיס ועתה מףאעלזהבטצמהוהסר־נפהביהמ״קז הזזגבדה
t לגנש • ותהי׳ וכף• בגוים משיכוחיס כי כ״ש • מדרטת ובתי כנסיות הבתי 'ע״י ־, p ̂נו אלו אל־יסמר ראשך על ושק •. צינית ! כנ״ל חפילקדגי

״ ' .־ '■•■* , הבן^״ק קדושת ביה׳כזכיהמ״דדמשך ככל ;כי ־•־ מטם למקדש '■צהס - i י ׳ ^ ־׳ t  11 •'it'די ־■ י V
ך כ ■ הניהמזק מסס כי ל-״ף. החורק לאחד אפי׳ סימח נשאר .;''שקדושתה ן  ותפלה גטסוהבתורה מאל ׳מאד להתחזק יי'צדיךהאדס ע׳

^י. כבד יגיעתו ע׳י דוד •שככר ל עליו יעטר אם אף יום בכל - ̂ ; . גמשך ומשש ״ לעולם קייס ג כ י ה ה ק מ • יאל ■שחוזר ז
מו גדולה טהרה עליו התה-ה.נמ.שך ׳הקדושה קביעת כיע״י מטע; מקדש שהם הביהיוב״מ לכל 'הקלושה ע ה ש ט ^נד א אף  מע ״.נ-יו

כל דס1הת אל ויברח יחזור אעניכ שנטשה .על יעלה הקבוע קדזשתס כי «־ישראל כעזרין r ע * וב״מ 'של . ^ ^ ד ̂ה סוף ע  <גןהד ■ יה
 . יסPהי זדעימיס מכל דק-לצאס' אותו שדזז־רה ״*. הסרה ט׳י , שמתעוררים אע׳ס הצואיס מהבגדים שנמשפין המונעים התגברות *-כל _

 המניטוע שמהצזכל , י כ״כ כו בנסכבין ;־הצואים לנהבגדיס הנמשכין ;הללו בדורות כפו־ע מאד ומתסשעיי.מאז' ומשחססים ביותר פעם 'בכל -
. ׳ כ<^ שמעהרלזיימנולס איים ורם מקור היא התורה כי ׳ והבלבולים .על עולה וב*מ שלהב״כ הקדושה קביעת כי ׳ •׳ בגפשז נ״א יודע ׳כאם־ ,

 שאפי 'tmfjs אל דגלי ואשימ דדכי חשבתי המע״ה דוד שאמר הה ׳ כשדח׳ל נעיז כנחלים כנחי׳' המעהריס כנחלים מטלס, ומטהרת מלס י. ־
סr־זכ כנסיות כתי .אף האדם את מעסריו «ה;חלים ׳ מ .r1דיז;vמד בכל דרכי מושב ׳v ממס בין כי עדותף אל דגלי •זאשיבה עלי שעונד •

ד8תיא!אהתמהמהתילש(0ע״כ1לבדוחימהשכ״אאלהתורה«'ל: ■ - י ־' וננ״ל; ־■ *׳ ׳ ■ ; ־-.



ה הדכה הפת ̂בציעת הלכות א׳ח הלכות יי
 לשמור׳ ותכלבוליםצר^ץלה!דת המניעות ריבוי מיזמת כי מצותיך״'

ל^ תורתך עודונ.׳' רשעים חבל• זהו1 :מאד גדול בזריזות ית׳ מצוותיו - ׳ ״.״,'תורתך ..................—........ - —-
̂רשעים ״הי^נוחע״פ שכחתי  המונעי׳ור^מבלבלי׳ הקליפות שהם שחבל

 מתמת אדרבא כי • שכחתי לא תורתך איעפ׳כ * עת בכל עלן מתקבצים
 כג׳*צ•a«ד שמעהרת בתורה לעסוק עת בכל ומתגבר מתעורר אני זה

 קימת ע״י התיקון עיקר ני היינו וט׳ לך להודות אקום לילה חצות וזהו
 הלומוד,-תור,ה שהוא 'חסד תורת בכחי■׳ התורה־ עסק שאז כצ׳ל חצות

^f1רללמדתj • נשמות!שואל שמעוררין ע״י שהוא הנ״ל בהתו' כ״ששס 
 יראוךר אטי לכל אכי חבר וזה כדל־ יותדבהעת נעשה שזה ע״י.מזורה •

 כר ;בצדיקיאמת האחוזייס אעקיים ליראים לוהלהתחבר. צריכת כי
 כוודאי לבמ פשוש אדם הדל־כי אשד חורת לבחי׳ לזכות עמהם שיוכל
 אני חבר כבחי׳ אמתןיס ליראים כשמתחבדם כ״א • לזה ולכה אינו

 למדני.״ חוקיך מלאההארן ך.ה׳7חס וזהו • וכניל וכו׳ יראוך אשר לכל .
p,מלאה ה׳ חסדך וזהו ׳ הנ״ל חסל לתורת שיזכה שנגבקש היינו f o  ̂
* חוקיו״ילמדיע זאת בבתי׳ כן' כמו הארץ מלאה ית׳■ שוזסדו כמו ונייע

_כדל וכו׳• חסד תוית לכתי' הייעשנזכת ■ ־ . ' ׳ , ד ;

ב ת1 כ  י נצתו אש וכו׳ יצה״ר על •ל״ע אדם ירגת לעולם שאת״ל ̂ ז
וכו׳ ק״ש יקרא' וא׳ל • וכו׳ בתורה יע!»ק לאו ואם מושב ,

 P קשה;אם ולכאורה • וס׳ המיתה יום לו יזכור מועבוא׳ל נצחו אס’
 ■ הארס בני רוב תאים אט הלא ועוד ר המיתה ינש תיכף לו יזכיר

 ,וכ״ת רי״ל שעושים מה עושים ואעפ׳כ בפיהם המיתה מם שזוכרים
 היצה׳ר כנגד. המלחמה באמתעיקר אך . סלה ירצו בפיהם ,ואתדהס

' אש לניהמ״ד משכייט זה מנוול בך פגע אם כשח׳ל התורת ע׳י רק הוא
 .•הניוול ע״י התגברותו עיקר כי * מנוול קראו וכו׳.מע״כ נימוח ישא אק •

 ,ייכמו והתיקוןע״ימימיהתורהוט׳כדל הבגדיםהצואיםנדל• 'של
 אלעשיה״י העולם להמשיך מאל נכספתי שאמר ז׳׳ל הק׳ מפמ "שטנעתי

״ וכד ערכו כפי וכך כך ללמוד יום בכל אחד לכל שיהי׳יחיוב ;דהייש / .
י בל^א השיג’, דל עבירות בעלי אדם בני יש הלא * אז אותז ושאלתי ;
'וכוונתו ׳ וכו׳ התורה של הגדול כח אתה,יודע אין • קצת גערה י
 ■ אש *• משם לצאת לו שא״א’ ונדמהא ח״ו בעכירות שנלכד מי שאפילו ’

כת הי׳ ;יוס יום בכל לתורה קטעים שיעורים לו קובע 'אעפ״כהי׳

א ה כ ז אשה• זו מצוא לעתי אליך חסיד כל יתפלל זאת על שאח׳ל ו
 זה אמר וחד מיתה זה אמר וחד * וכו׳ חורה זו אמר וחד ־ י . .. •
 זת (דאמר הא שם ואמר )ח׳ (ברכות • הכתא בית זה ״!ח״א קבורה .

 כולו כי * פליגי ולא ומא׳ח מא״ח היינו • מטלהו עדיפא )הכסא בית
 את הזהיר המע׳ה דוד כי ׳ התורה;הדל ע״ם • בזת זה תלוי והכל חד

 הרכים המונעים שהם ־ רבים מיס משעלז המידלקצל שיתפלל האדם .
 לעת דרשו וע׳ב וכדל צואים בגדים בחי׳ שהם מהקליפות הנמשכין,

 מצא אשת עיקר;צחי׳.מצא שזהו הזווג קדושת בחי׳ אשה.שסא זו מצוא
 לבע *שינעץך7ישצאלכ עובזיסקרצחמה׳י־הייטשיזכהלעא־רצשמנת '

t' בניהם איז עלדרז״ל.מפצי־מהת׳ח שס כ׳ש וזכה הTבר. נשמה . fp 
 כ׳אע׳י-עמק לזה לוכויז דיש-אידך^רתודהצ׳״״כיא״א ,וע״כ ̂ י וט׳־ ’■
צי'המיתר* ־ וקבורת מיתה »אמרו ואידך י3וכד הנ״ל בבתי׳ התורה ־
 שא׳א עד הצואים 'הבגדים נמשכו שאז אדה״ו־ חעא לתקן הס וקבורה '

 בעפר הזוהמא יתבלה שאז והקטר' המיתה עד כשלימות מהם להעהר
 למיתר* שיזכה חייו' יוני כל זה על ולבקש להתפלל צריכק אבל ׳ וכדל

 הצוא*ם הבגדם מיד וממו להסשיע תיקון לו שיהי׳ כאופן יפת וקבורה
 הרבה יש כי -‘ולבנים נקיים בבגדים ולהלבישם קטרה1 מיתה בשעת ■ )

̂יוגלגוליס בגיהנס ומרים קשים עונשיס לסבול שצריכין • ‘  קו̂ד רבים וט
ר^בת זה להתפלל;על ע״כצריכין • הצואים הבגדים שמפשיעיןמהס

 ף7ננץיס־וא־ בבגדים מיד אז להתלבש יפה-שיזכה וקבורה למיתה שיזכה -
להוץ• הגמור הפסולת את שדוחין הדסיה עיקר ששם הכסא בית זו אמר
הוא. הזה הבירור כי • לעשות ומפליא בשר כל הפא מברכין זה ועל

 ממנו־ יפשוט ברוחניות שגם זכיהגדולק לזה אבלצריכין ג־ול; הפלא ;:
 שם אמרו וע׳כ • לחון הפסולת בגשמיות שדוחה בלמו הצואיס בגדיםvר

 לדחות זה על לתתפלל צרכיין עיקר ט • מכולתו עדיף דבאזוטרא הא
.עיקר. שהם הכגדיסהצואים ממם להפשיט■ דהיים * לחון הפסולת , ־'

 והטקמימיות זהבלבוליס המניעות בל מהם ט ,״ ״ רבים מים השטף ,
אליו חסיד כל יחפלל זאת על כנ׳לקזה המבדילים המסכים שכלב־וכל <
^לחקןכל ־• קסידד״קא  א תורת חסל•דהייא זהכ״אע׳יבחז׳ ט
באמת הסיד בחי׳ שהוא להצדיק להתקרב להשתדל צריכין וע׳כ ; ימןד -
חפיליס לגישות ללמדה ע״מ תורה ללמוד חסד בחורת חמיל ש^סק -

 ממנו להפשיט .לכלמ״ל לזטת ינולין ידו טל רק כי י בעולם אמתייס
■. v ■ - ־ ״ • :וכנ׳ל נקיים לבגדים ולבכות מואים הבגדים

jju ־ ע^ענומהתזרהד
 ׳ מזם להפןלו מתגכר הוא . בתורת לפ׳עמיס. עוסק כשאדם ואפילו
 ׳ שרואם מחמת בעמנו עי״ז רטא • ח״ו. מהתורה לדחותו הסתתו ועיקר

 עליג מחגכל ע״כ • בתוקפו תלו תרע טד,^ ואעפ*כ * שעוסק^בתורה
 ■ על שמסתכל מ-י אבל ̂ ־ ינתתונתלגמרי f ח לדחותו להסיתו הבע״ד י'
 חיי̂' ימי סוףיעבח כל שסוף המיתא יוס. באמת ויזכור • לאמתו האמת ־

 י f,^cעלה יסתכל לא. בוודאי ליתןדיןמזשבקוככ,• ׳מלטיברוינשר׳ך
 :׳ תי י יעבור ול:/ חוק ייס בנל כתורה. לעתיק ׳ יז״ל לכרי ויקיים היצת׳ר -

̂־ למוטב שגהיחויריהו המאור שיהי׳'טסוף.כלםוף .'איך / וזה • /  הי
 ■ 4לא Vוא • לנצחה!לת*ר י7בק'ש< לעסוקבתורה.או שצוה הנ׳ל הגמרא י־
̂גל ה.יצהךל יז.תורה-ואזי.יירצה. ע״• נצחו שלא י ~ מהתורס מליי'ללחו-תו■ לחח
תיצת״ר-ול^״,,^ ה.תורה.לנצח לו.'עסק שאקמוע.יל שרואה; מאתר לגמרי •
̂,r^V ע׳י • ק״ש אותם,'אהן׳ימלקחית שדוחה עד כ׳כ נופל״ס *ש ■
״. *;Uדרכסז^ ־כייכך הרעים..׳. ריבדמעשיו מחמת בדעתו הבעךד ־
ל לויויו׳״ שאומר על כך עשת <ו :אומר כךותיוע. עשה לצ אומר היום *

׳ המיתה שיזכור.יו.ס היינו המיתה. יוס לו יזכור ־ זה על והעציז
 2כלמ־שתט יותר טוב טייאי הכל בקוף, ואז למואו מוכרח יהי׳ סוף
 V שהוא כמו הוא אם אף וק״ש ותפלה׳ תורה דיבור איזה■ העולם בזה

4לעשו שיתגבר וק׳ש התורה אל יחזור המיתה יום לו ע״י-שיזכור וע״ב
‘משוע בלעתו יפול ולא יום־ בכל ק׳ש עכ״ם:קיא או יום בכל בתורה ׳
 נצהמ שעיקר גמצא •: היצת״ר לנצח כלסוף, סוף יזכה בוודאי ̂ואז דבר ־

 היצה״ר לנצח יכול אדם כל שלאו מחמת אך כנ<• התורה ע׳̂_ rת'צה
 בתודה לעסוק להתגבר צו־יכים הרוב רק מיעט בזמן התורה ע׳י'טסק

 שעוכר מה האדם על עובר, כך ובתוך שינצחו. עד הרבה ושרם ימים :
 לן מועיל שאין לו שנדמה מחמת תורתו לתסילו'מעסק הבע״ד ורוצה .
 •יעשק נלסוף.מה שסוף המיתה יום לו יזכור ע׳ב * ח׳י התורה עסק ׳ ׳

 יעבור .אס ׳. ,אפי עת בכל התורה אל ישוב כוודאי ועי״ז פקודה ליום
̂׳ר יזכהילנצח בוודאי ואז ־". מה עליו ,  הבגדיש מעצמו ולהפקיע היצר
ה ע״י התיקון' טיקר כי • והמניעות הבלטליס כל שמהם הצואים ד התוי
 ״ האיתם יוס לו, להזכיר רז׳ל שטונת נמצא • כנ׳ל חי-יס מים מקור ;!היא ■

נעוץ והמאמר • נצחון,המלחמה עיקר ידה שטל התורה אל שישוב כדי
׳ ־ ■ * בתחילתו;והק כזופו ' י - -׳ י“ י ' .

בפר^ דעחו^תמיד לנתין אדם כל שצריך ־ה;״למטאו
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סט .- ה הלכה הפת בציעת ̂ הלכות א׳ח הלכות ליהוט̂י ̂ ̂ -
 האמת מהצדיק ההארה עליו נמשך שיהי׳ ומצוות בתורה עוסקו נעת

 בתורה עוסקו ע׳י ישראל נשמ-ית שרשי ולהאיר לעורר תמיד שעוסק ,
 הארת להביא עוסק שהצדיק שאע״ס ״ לכל ומובן ידוע זה בי • ־כרל

 גס צריביןלזת בוודאי .אעפ״ב • * י.שראל א.פי'לפושעי והתעוררות
 את תעוררו. ואס תעירו 5א בבתי׳ עצמו מהאדם דלתתא אתעהתא

 לזהביותר״ דעתו מטוק שהאדם וכלמה • כידוע שתחסן האהבה'עד
 לשוב שיזכה עד ביותר ההארה עליו גמשך בוודאי ביותר בתורה ועוסק

 ועוסק חותר שאני מה שכל * לי ודודי לדודי אכי להש־״־יבשלימות׳בבחי׳ :
שמתי משורש האמת הצדיק הארת שהוא לדודי ,א״ע להבר מתר

̂ף כן כמו היינו * לי דודי כן כמו - *, בבחורו^ננ״ל  הצדיק והולך מוסי
 בכל חנוכה גר הדלקת מצוות בהי׳ וזהו , * הארו: בתוספת בי להאיר

 ימשיך הזאת הקדושה דלקהaר מצוות שע׳׳י דורשצדכיןלכוזין בכל אדס • '
 ישראל נשמות כלל בתוך שמאירה שבתורה נשמתו משורש ההארה עצמו ^
 נדלק זאת שמהתארה • ״ האמת הצדיק של התורה עסק ע״י הכשרים ׳

 שנה בכל זאת מצוה ישראל שמקיימין וע״• ״ הקדוש חנוכה נר ומאיר
 עצמו על ולהאיר להדליק ע״י,שעוסק הזאת הארה אחד כל על נמשך ■

V בכלליו׳ של-חנזכה הנס חור,ף בחי' זמ כי * זאת מצוה ע״י הזאת הארה
 אדם בכל סנה בכל בפרעיוח הגס נעשה וכן * וכו׳ מתתימ בימי כהי׳ :

 ;שהוא־ביזי',גיין :הרשעה יון מלכות כחי׳ להתגבר רוצים פעם בכל6 ■
 לגמרי האדם את ולבטל לבלבל רוצים׳ שהם * מטמדוכו׳ ואין «עלה

 וע׳י ■ רצונך חוקי על בירםaולר חורחך להסכיחם, -טנעו^לזהש׳יכדי •־
 בגשמיות אותם הכניעו אז שהי׳ הקדושים הצדיקיס ו-ולימובחרי

 הי׳ ויניקתס כחס כל בגשמיות הרשעה יון מלטת גס כי • ןרוחליוח
 מצולה יון מבתי׳ והבלבולים המניעות מישראל כ״א על שהתגברו ״״י

 ע״י וביעולס הכניעו אז שהי׳ הצדיקים וגדולי * כנ׳ל כו׳uמע'מ ואין ׳
 לדורות הנס קכעז גם qh שהכניעוס די ולא כנ״ל זכו׳ תורתם קדושת

 הארה עלינו שהמשיכו להורות • שכה בכל חנוכה נר להדליק עליט ^
 עליו שעובר מה בכל מישראל אחד שכל עד לנצח נורא ותיקון נפלאה

 הארת עצמו סל ממשיך שעי״ז בביתו הקדוש חטכה יטללר^יקנר ■'
שעי״זזוכיןלסוב. דור שבכל אמת צדיקי ע״י שנמשך משרשה התורה

 אור בחי׳ שהוא הכבוד עולה שעי״ז בתשובה אחרים ולהשיב להש״י •
: כנ*ל חנוכה נר מצווח בתי׳ הוא ה שכל ■ * ונו׳ היראה את ומשלים

י ה1 ב וט׳• זך זית שמן אליך ויקחו ישראל כני את חצוה ואתה ,ז
: ' ,  בחי׳הצדיק התורל: כלל הוא משה כי • דייקא אליך ויקחו , .

 הארה מביא שעי׳׳ז vשבתוכר נשמות שרשי ולהאיר לעורר שיכול האמת ־
 .ישראל נשמות כלל בסי׳ המנורה.שהם קני שבע נדלקין שמשם אדם לכל -

 ■תצוהלשון ישראל• בני אס ואתהיתצוה וזהו כתות• בשבעה 'שגלוליס
• ישראל בני אח ותיחד ותחבר חצוה שאתה מייט * והתחברות צוותא ך
 • כנ״ל אחד b על הארה שיגיע נדי שבתורה ממותיהם שרשי דהייט '

 למעורר צריכין .הס כי ./ זך זית שמן אליך ויקחו מועל ישראל ועל
 זיח שמן בחי׳ להצדיק ולהביא ליקח אחד נל צריך ע*כ • ננ״ל מלמעה .■

 עיקר *כי קודש משחת שמן שיירא ומוהי כנדטתו הטוב בחי׳ הייט * זך
א ,וצריך ־. איהברירו במחשבה טלא כי • הדעת ע״י הבירור ,  לראות נ׳
•עדיין בו שבדעתו.שנמצא עובה הנקודה הייט זך ז:ת שמן צחי׳ ליקח . . 

בחי׳ שהוא טובה נקודה ט:איזה נמצא עדיין ישראל בפושעי ני.אפי׳
 לעסוק עצמו שיכריח ט׳י להצדיק להביאו עצמו להכין בצריך זך nN כמן

הצדיר אור בו נתפס שיהי׳ כדי יהי׳ כוונתו, וכל * ומצווח ותפלה בסודה : - הצדיק אור
נמגמאדס . ,

הגוף ולכתת לנגיש צוינין כי * דייקא כחית • למאור נתית ;הו1■
 אדס נשמה ה׳ נר בנחי׳ ממש נר נמו ומאירה נדלקת בההן׳נשמתו כיני

' ■ ׳ ■ ’;1נננ'זל-

 האור שיוכל שיזכה עד מרירות מיני וכמה גדולות יגיעות כמה ולסבול
 ׳ טסא לי׳ נמראמבעשין בי׳' סליק דלא אעא בבתי׳ בנשמתו לתפוס

 מבואר וכן ־ ׳ נזוה״ין ב״ש לי׳ מצעשק דכשמתא נסרא בי׳ סליק דלא
 עד 0P הזית מה אלא !ת1ל ישראל נמשלו זה שבשביל זאת בפ׳ במדרש

 . י ונחבט הזית מן אותו ואח״כמורידין אותו באליטמגרגרין שהוא
 ■ טוחנין ואח*נ במטחן אותן וכוחנין לגת אותו מעלין אוהו ומשחובטין

 את טתנין ואח״כ אבנים ומביאי] בחבלים אותן מקיפק ואח׳כ • אותן
 יגיעות. מיני וכמה כמה לסבול שצריכין היינו * וט׳ ישראל כך שמנן

 הילניטות כל שמהם הצואיס הבגדים מעצמו להפשיע שזו?ין עד גדולות
 . להעלו׳ כרל־תהו למאור כתיח בבתי׳ הצדיק הארת בו נתפס שיהי׳ כד
־ חמידבכל' בחורה לעסוק עצמו להכריח לייקאשצריכין תמיד תמיד נר

־ המניעות וניעורין חוזרין פעם בכל כי ־ ולילה יומס בו והגית יוס^ש
 להתגבר פעס בכל צריכין וע״כ ־ ׳ הצואיס הבגדים בחי׳ שהס וט׳

 על אשר לפרוכת מתון מועד באהל וזי; ע״יהחורהוכנ״ל כעדס
 העדות ארון כנגד המטרה הדלקת שמצוות * ונו׳ אותו יעריך העדות

. כתי׳ ישראל נשמות עיקרישורשי ששם ההורה שורש שהם הלוחות ששם
 ישראל על ■להמשיך כד הממרה הדלקת עיקר. כי וכו׳• אהבה רצוף חוט ״

 כתי' ש!ס וננ׳ל הצדיק שנמשך.ע*! שבחורה נשמותיה' שרשי האריד
 : הי׳ לא נביהמ״ק פי • הגנז תוקף גודל בבתי׳ שזהו חנוכה נר הדלקיז

 י *״ הטהור׳ הנצנור׳ על כהיכל הנהן■ כ״א זאת קדושה הדלקה להדליק יכול
תה״ -. עבודת לבטל,.רצי הרבכהיון מלכות נחי׳ שהם שהס״א י וע

ק ב כו'׳ חורחו ולהשכיח לגמרי «׳ חמל' זכו׳ השויניס כל וטימאו ו
/ ׳ מהיסראלהיפו עדשנתהסר בעתצרותים לנו עליטהש׳׳יועמד

^ ־ ’ הדלקת שהוא קדישת מצוה לנו נתוסף הנס תוקף ע׳י עתה אדרבא כי
 בחי׳ בליתו להאיר מישראל אחד נל זוכה ז שעי־ שנה בכל חנוכה גר

 משורש ההארה המשכת. בחי׳ שהוא הטהורה המנורה הדלקת קדושת
 ׳ ׳ פ׳ ואת לפ׳ מיד נסמך וע״כ * ננ״ל האמת הצדיק ע׳י שנמשך נשמתו

 _ נשהרין התורה הארת כחי׳ הדל שמן בחי׳ ע״י כי - • כהונה בגדי
 נחי׳בגדי שהם לברם בגדים בחי׳ נקיים לבגדים וזונין צואיס מבגדים

. ' ״ ̂ ■ ״ ׳ t כדל כהונת ■־■ ־' ."־ - ׳ ■
 שבעת יאירו המנויה סני מול אל הנרות אח נהעלוחך

שושבנא שהוא הנהן אהרן את שהזהיר היינו הנחת " . ־
 ’ • . הארת עליהם שממשיך ע׳׳י להש״י ישראל לקרב שעוסק דמערונותא

ט׳ שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי נכחי׳ הדל האתת הצדיק  ' .ו
 ׳ ‘ ולה/איר להעלות כשתרצה ״ הנרות את בי^לוחך תהו • לתורה ומקרבן

 המנורה פני מול אל • ישראל גשמ'ות כלל במי׳ שרס הנרוח שבעת את
א ס _ התורה פני המגורה פני בחי׳. שהוא בחי׳משה האמת בחי׳תצדיק :

 שרשי כל להאיר יכול הוא וע״ב . ’ לתורה פגים הע׳ מכל ;לול הוא כי
 רגוות שבעת יאירו המטרה פני מול אל מהיח וע׳׳כ < ישראל נשמות

 פצי מול אל יאירו טלם ־ כתות בז׳ שכלולים " שבישראל הכתות שכל
 מאיר שמשש האמת הצדק הארת אל דעתם שטלסיגמנו המגורה•

. ’ : . ונדל:. נשמותיהם , . . ־
ה כי ׳• חנוכה שכת הפטרת שהוא בזכרי׳(קפי^ד׳) שנסמך ה

• כגדיס לביש■ תי׳ ויהושע לעגין המטרה מראה שש ■נסמך ■י - ■י.
א הממאה בהי', כי ־ וכו׳ הצואיס הנגדים הסירו מר1וא • צואיס  ׳ ט
ל בנחי׳ לבנים לבגדים ולזכות הצואיס הבגדים להמיר וטהרה מיקון  מ

 .ישמן כחי׳ וזה • וכדל יחסר אל ראשך על ושמן לבנים בגדיך יהי׳ עס
ד מדי נחי׳ הבגדיס בחי׳ מדוחידשמ קי טל שיורד ונו׳ הטוב ט  ג

'• י .■ - ׳ ונדל: נקיים נגלים ־
ה מ השם כתי׳ ע״י מא העגה «־ האות שעיקר בטוטת מ״ש לז

ל . מןל״ ' - ' : ל
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 ינחל כחו׳ הת^ה״ש^ ח•׳5 רץש ^•כה גי לזיליק שהה^ר״ת דןל5
 שמןגמעס נחל* ת135ר בחי׳ שזמ ׳ ׳ נטיי מחליח בתי׳ '1וכ נובע

 דעת קתשת בהי׳ שהוא השמן קדישת להמשיך ההדלקה. עיקר ט • )(׳
 בבתי׳ פוסק המת;בי,וכנהר.שאיגז כמעין הפסקבבחי׳ ההורהבל*

 הורה ,מדבר♦ ידץ יפסוק(יחבעל שלא דהיינו יחסר אל ופמןעליאשך
ל וכו׳ עליו שיעבור, מה מל  מקפה המטיה מהמעשה בחי׳ שזהו וכ̂נ

. שלריכק ועקשנות לץשי לשק שהוא היא מקשה פיתה עד זהב־עד.ירכה
 ׳׳ וכנ׳ל במ׳׳א כמבואר סוף ועד משחילה ה׳ בעבדות גדול עקשן להיות ,

xn לא השמן וצפחת הכלה לא המקח כד י״ז) א׳ בחי׳(מלכיע מר\ n 
 ט תחסר לא השק וצפחת ע׳י תכלה לא הקמח כד וזהו • כנ״ל היינו .

 הבגדים נמשכו if® אדה׳ה תעא ע̂׳ שהי׳ הקללה היפן ברכה סמשכת
 התורם עסק כחי> * תחסר לא השמן וצפחת בחי׳ ע׳׳י כי • ככ״ל צואיס
. ; V, ‘■... :כנ״ל זה כל נתתקן בקביעות . ' ׳
r המנורה ונראה בעת:?יאת הטל בהשערה ורש כח' n r p י ־ז

שסא המנורת מראה כי משנתו יע«־ אשר כאיש ויעירני . ; ,־ ■
 התעוררות בחי׳ זה * וני׳ שכתורה ישראל נשמות הארהמשרעי להביא ■

 הנ׳לתמחמת בהתו׳ ישנההנזכישש אני הנשמו/מבחי׳ להעלות הyשvך
 צריך שהי׳ מתמת משנתו יעיר אשר כאיש ,ויעירני דייקא אז נאמר זה

• ־ ;כטל המצור׳ מראת כהי׳ שזהו השינה בהתעוררות לעסוק ;

כ ״ ע  הש״י לעבודת ליככום החינוך עיקר זה כי • חנוכ׳ קרא ר
^ עצמוההאר׳ על שממשיכין ע׳י ;' ־ שנ שור  שבתורה מ

:כטל חעכה נר הדלקת בחי׳ שזיזו האמת הצדיק ע״י שנמשכת ■ '
ח ל ׳ אמתיים• צדיקים קברי על והולכים המסעים מעלת בחי׳ ה
תורה שלמד דהיינו ״ חסד בתורת ימיו כל שעסק הצדק כי ,. .

 נפשית שרשי מעורר שה״ על בתורה עוסק שר\׳ ;דהיינו ללמדה ע״מ ,
 וכו׳כטל־ תש״י כבול ויהגדיל מעון השיב רכים שעי״ז שבחורה״,* ישראל

» עוסק הוא י על.יין אפייכשנסתלק הצטק זה,  העולם כל להחזיר ■ ב
 כל כי ׳ :נשמתו,שבתורה, משורש הארה עלכ׳׳א ע״יישימשיך למיעב :

 ■ ׳*. בקורה לי שיש הלקו עמו נסתלק כשנסתלק • בתורה חלקו כט גליק
 שנסתלק מחמת • תורה לומר קשה אז • צדיק שנסתלק בעת זה ובשביל

 שנסתלק ת1מ הק׳ מפיו זה כל ששמעתי שבחורה-כמו חלקו הצדיק הס
 כשנסתלקי׳ בנשמתם• כלולה התורה שכל הגדולי׳ והצדיקים י א׳ צדק

 אלו אכל ן ישראל נפשות כל ^רש שיעא התורה כל שורש עמס נסתלק
 נפשם מסרו ימיהם וכל * ישראל את, אלנכתם מתמת הגדולים הצדיקים

 אחר• עתה גס ע׳כ * נשמותיהם משורש הארה להם להביא בשבילם -
 ״ לגמרי עמס התורה שויש אור שיסתלק ונניחיס אינם * הסחלקותס

 בכל בישראל ולהאיר להמשיך הסתלקותם לאחר גס עוסקים הם רק
נשמו׳ כלל שהיא התורה גל כי • שבחורה נשמחו משורש נא׳הארה אחד

 ^פי׳ הוא הצדיק מעלת' גדולת טדוע־ועיקר הצדיק בנפש כלול׳ ישראל •
 להמשיך ג*כ למעה יהי׳ .* שנסתלק למקו׳ למעל׳ למעלה כשנסתלק

 ז׳ סי׳ (בלק״ת ינהגם מרחמס כי בהתו׳ נ״ש מעה דרי לכל הארה
 העולם בכל ומאיר׳ הקדוש קירו על נשארת הצדיק נפש הארת כי ע׳ש)

 הארת ששם קברו על כשבאים נמצא * ו*ל האר״י בנתט כמבואר רעשי׳ ׳
 לאחרינז למד1ימיומ כל בה שעסק התורה כל עם לשם שנסתלקה ׳ינפשו
 לשם כשבאים ׳ שבתורה ישראל נשמות שרשי בתורתו מעורר שהי׳ ט״י

 נל. כלולים שם בי * שבחורה נשמתו משורש עצמו.הארה טל ממשיכים
I- כטל למועב חוזייס •-שעי״ז וכטל כתורה ששרשס ישיאל נפשוח:

א ו י דז ו ( (ב׳ק יר\דה מלך חזקיהו על מהשאמנורטל ו 'P

 .קברו על ס*ת והניחו ■ קברו על יטבה שהושיבו ״ במוחו לו עשו וכפוי
 , צדיקים* שט־ על אמרינן קייס אפי׳ שם ומסקו • וכן׳ זה קייס ואמרו

 , / • נשרז״ל לאחרים תורת ללמד עסק חזקי' ני * אמרינן לא לימוד אבל
 ׳ לאחטם תורתו ללמד חסד כתורת עסק שחוקי׳ מחמת כי הייט
 הזיז כבוד לו מגיע ע׳כ , • שבתורת ישראל נשמות *dx מעורו׳ שה•׳■

- לעסוק מדרשות בתי ישיבות שקיום להורות * קברו על ישיבה להושיב . 
 ‘׳ הנמנות שרשי הארת מאיר משם כי • קירו טל ומיוסד בטי הכל •בתורת
 קכרו על ס״ת הניחו וע״כ * כטל ימיו כל בזה שעסק שבתודה ימאל
ח על שהניחו * הס״ת ני , * וכו׳ ולימד • וט׳ זה קייס ואמרו  .מורם קנ
 י ‘ הי׳ שעי״ז כטל בזה בחייו עוסק שהי׳ ע׳׳י בנפשו כלולה התורה ששורש
 מעלתו עיקר יזה ט • לימד עליו שאמרו מה שזהו לאחרים תורתו מלמד

 ̂ ישראל נפשות שרש• מעורר שתי׳ ע׳י לאחרים תורתו מלמד שהי׳ מה
 ׳ כ״א על שנמשכה זאת הארה קברו על מאיר עתה גס שעי״ז שכתורה
 1קבר על ישיבה ו שאושיט בחי׳ שזהו כטל לתשובת לעוררו מישראל

ל׳ וכו׳ לימד ואמרו קברו על ס׳ת ומיחו ־ ׳ וכבול מפסוה דרשו זת וכל כ̂נ
 • , ומחזירי׳ לאחדם תורתו כשמלמדין הכבוד עיקר זה ט * במוחו לו טשו

 כמבואר, כטל ית׳ כבודו ועליית ־ הגדלת עיקר שעי״ז בתשובה אותם
ל בתתו׳ . ■ ;אכבד מככדי ט בכחי׳ ככודwר זה לו וע״כמגיע •' מ׳

צ ה ל ן  .■ «־מבחייהם .יותר * במיתתן צדיקים גדולים משארז׳׳ל נחי׳ ן
• . * וט׳■ מתו שכבר המתים את אני ושבח ע״ם שאמרו וזה

; ׳, הארון להכניס המע״ת שלמה שביקש שבשעה * ע״ה המלך מד לענק
מ .!י״•׳ דו רו ד ו!וי# דררודו ר׳^ד דזר*. זר״. ^ ו י

 להבירע״מ מקים למ<וא מאל חד מתייגע הי׳ השלימות-וע״כ :תכלית
ר’̂י ״י ̂יא ' ׳ מקים ׳  I ‘ מצץ, כי כ׳ש ,חורה שמשס־תצא שתית האבן נקודת שטא הארון

ומאיר׳באו^ ומקימה משורשה התור׳ הארת מצאת שמשם ;לרייט תורת

 כל/מיושבת עסק חד ט י וכטל לארון קבוע סמצא,מקום עד דוד
̂׳(3נ - -■ ’ ,ן - • ׳ ־ ׳ -- -

כמו^( חהריח 11.1v וכי ̂״ש הי'
S׳ מאמנים מד חסדי כתי׳ חסדשהוא תורת כבתי׳ הטל נבחי׳ v f 

^ שהלכה עמו וה׳ כ״ש הי׳מסיקשמעתתא.אליכאלתלכתא  כמו
ה • כשדרז״ל ^, דהלכתא אליבא שמעתתא מסיק בחי׳ עיקר טז ה ד

••r'yix 1#*\ -*■1m:•1. \ריו•1רר ׳Z________יי ״

 לםוך הלטת נקראים ועש׳׳ז '־ המעשה אלא העיקר הוא המדרש לא כי
 . ליל^ יזכה ההלכות שע״י מינו הלכות אלא הליטת א״ת כשרז׳ל י־,ליכה
 ׳ , עי״♦ התור׳.שנזכ־ עסק שלימות עיקר שזהו ית׳ אליו ולשוב ה׳ בדרכי

 ̂ כלכיע ותן יים בבל מתפללים שאנו כמו ולקיים ולעשות לשמור הלימוד
 . לכל עוב וטעשכל • וכו׳ ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד וט' בינה

. קזיזא אדם שלא וכו׳• לעושיהם אלא נאמר לא ללומדיהס טוטהם
̂ ̂ לזד צעק וה ועל • ו^׳ וברכו באביו ומעע ושונה



ה הלכה nai בציעת הדטת' .א״ח ליקוטירהלכווד־ ■
̂גס שיחוי! ־ 'מהש״ייכמו הרהוז וכ1נ «כל המשער הנשר t שיזכ׳־ v 
זנה ע״כ ימיו כל עלזה מתייגע הי״ שדוד ומחמת ־ כד?ייך לשמיר
 ולא זמכונו מקומו על הארון להעמיד הביתמ״ק מקים למשא ',?אמת

 כשלימות ומקומה משרשה התור׳ הארת שיאיר עוד,כדי יהי׳מעולעל ,
 אעפ״י בעו״ה אבל ל וננ׳״ל בפרמיות וא׳ א׳ כל על ההאה; שיגיע כד

 מאד ר^כה וגמר יפעל ישראל נפשות לתקן בשביל נ״נ הת״געי שחד .
 ״ ימיו עד נתגלה שלא האתן שם להעמיד הביהמ״ק׳ מקוש מצא כי

 שנחרב עד אח׳״נ שהחמיאש עד בישראל הבע״ד התגרה אעפי״נעדיין
 עושים הגחלים שהצדיקים שאעס״י לדעת צריכים זה כי • הביהמ״ק׳

 וכיוצא דוד כמו צדיקייא בחירי בארע זמר ר1ל בנל נפלאים תקונים
 • מאד ר\בה וגמרז ופעלו ישראל נפשות תקנת למוית שעשו מה שעשו

 פעם בכל בישראל ומתגרה מקימו את מניח אינו דבר היעל ,אעפי״כ
אעפ״י■ הצדיקיס־אבל של החי^נים כל לקלקל מאד הרבה וחותר • יותר

 גחלי כי • ה׳ לעולם מתם אתה אעפי׳׳ב ־ מאד הרבה מקלקל שהוא ׳
 אח׳׳׳כ שמקלקל שאעפ״י עד כאלת נפלאים תקוניס מתקנים הצליקיס

 כל שעי״ז׳מוף * לנצח התיקון של הרשימו נשארת אעפי״כ שמקלקל נמו י
 שח*כ האגרה שהבע״ד אעפ׳׳י וע״כ שהתחיל• התיקין הצדיק יגמור סוף
מקים שהוא הכיהמ״ק מקוש אעפי״ב פעמים שני הביהמ״ק שנחרב עד

: רז״ל
* וכו׳ שערים דכקי הארק שלמחלהנניס שביקש בשעה

, f - ;השערים נכה על ראו מה מאד חמוה הדני זלכאורל 
̂/ להניח ולבלי עצמן לסגור  יגיעות וכמה מקומו־ על לעמוד ליכנוס האר
 חצים אינם ועתה הייהמ״ק בנין שגמרו עד ישראל וכל ושלמה מד יגעו

המ״ק קדושת עיקר שהוא הארון להניח  אך,השעריס • לתוכו ליכטס ה̂ב
 זה שאי] חשבו ע״כ • פעמים ליסרב עתיד כי הברן יתקיים שלא ראו

 רצו ולא עצמן דבקו ע׳׳כ * יחרב ואת״נ יהמ/ק3ל שיכנוש לארון כבוד ;
 יכנו® למה * לארון מקום יהי׳ ולא ־ למח־ב ששיפו מאחר ני להכניסו

 ז;רת שאמר נגד לאהועילו ורננות שלמהחפלזת שאמר מה וכל * עתה
 ונסתלק־ מח שכבר המלך דוד וזכות נח שהזכיר היינו עבדך דוד לחסדי

 דוד של התיקון עיקר ני *. לנצח לקלקל א׳׳א שלו התיקון אעפי״ב אכל
 כנ׳״ל• אופן בשום לקלקל א״א שלהביהמ״ק׳וזת המקים שמצא מת הוא

 באמת כן הי׳ כאשר להחריבו אפשר שלמה שבנה .הבנין בשלמא כי
 - • כנ״ל לקלקל א״א זה • דוד שמצא הביהמ״ק מקים אכל • בעו״ה אח״כ

 משיח שיעא דוד סוף;גמור כל מוא ד התיקון ־1 לקלקל שא׳׳א ומאחר
 להמשיך(לעורר שעוסק התור׳ כיז ע״י למושב ישראל כל ויחזיר שלו את

 ע״י.שעומד במתר נמשך שזה כרל שבתור׳ ישראל נפשות כל הארת
י בביהמ״ק מקומו קביעות על הארון ״ פ ע א  אבל ל־דךב שעתיד ״
 לצדיקי, כח ויש ■ בקביעות נשארההארי: האחן שם עמד שכבר .מאחר
 שיחזת עד מישראל כ״א על ההארה.משם להמשיך .עתה גס הלור

 •נענה מיד ונו׳ עבדך דוד זכרה.לחשדי כשזכר וע״נתינף ן למועי ,
 של שתיקון הכינו כ• ־ ומטס מקומו על האמן ונכנס השערים ונפתחו

 הארון מקום שמצא עד ישיאל נשמות שרשי לעורר נ״כ בתור׳ שיגע מד
 שיעמול נדי ר״ארון הכניסו וע״כ לעולם* לקלקל א*א התיקון זה * נרל

 עתהמאחר גס החור׳ הארת מאירת שעי׳ז • לנצח לו המוכן מקיימ על
o xנשאר הארון מקום כי * לנצח הרשימו ונשארה מכוט על עמד ״ 

 חסדי בתי׳ לייקא דוד מםדי * חד לחסדי זכרה וזצו • וכנ״ל לנצח קביע ;
שהי' מה הייע הנ׳ל חסד חורת בחי׳ ההלנית בתי׳ שהם הנאמנים דוד

.וכנ״ל «אחן מ^ם למצוא זכה שעי*ז הנ״ל בבתי׳ ללמדה ע״מ לימד . :
f . I ■ ̂ ̂ ׳ 'y ■ . . ־ • , ■ : ■ _

י חן• ל ה׳ אוהב ודרז״ל יעקב משפעת מכל ציון שעד ה׳ אוהב וז
ם ובתי ב״כ מכל בהלכי המצוייניס שעדים ת(ברכו ^ . מ

 בהלכות*. מדרשוש^עוסקיס הבתי בכל והלא לגאווה־ תמוה והדבר ס׳)
 עד בתורה כשעוסקין השלימות עיקר כי •. הנ״ל ע״פ סא הענין אך

 , ‘ הצדיקי׳עושין שאלו למועב להחזירם ישראל נשנמת שרשי לעורר שינולין
 להש״י ידם יעל להתקר? שמכבר ־ השערים כל וסותחין חדשים שערים
 הלכות שיע״י ׳• בהלנה מגצויינים שערים בפי׳ וזהו • ית׳ אותו ולהכיר

 ידם על נעשו השעדם כי השערים להכיר וסימנים ציונים התור׳נעשיס
 . וזהו ׳ נפשו ילס על כי < בהשערים מצדינים ההלנותיהם וע״כ • כנ״ל
 .״ וכ׳ימ ב״כ מכל יותר אוהבם שהיקי״ה בהלכה המצויינים שערים בחי׳

 התוד לימוד ביותר אוהב הקצ״ה כי המעשה• אלא עיקר המדרס לא כי
 ולציין לעשות תורתו עסק ע״י שיטל מי דהייס ״ מעשה ציד שמניא
 שם שדרך הייהמ׳ק שערי בחי׳ שזהו להש״י ידם על להתקרב שערים

 ית׳ אותו לדעת הדעת בחי׳ הוא הביהמ״ק כי * ית׳ אותו מכירין הי׳
 שעושין כפלאיס ופתחים שערים כמה ע״י כ״א ית׳ ממנו לדעת שא׳׳א

 ניבא'מלך עולם פתחי• והנשאו ראש־נס שערים שאו בבתי׳ הצדיקים .
 שדרן־ האדם שנעשין'בלעת והפתחים הש־ערים בחי׳ יט דה *•• הכבוד

, אלקוקו וידיעת השגת בו נכנס כ^דרךשם ,,•הכבוד מלך נכנס. שס
’ ־ .’■'-;ן,ד. . ■־'.׳ :ית׳ ־׳■' /'. ■■ ־,'.׳ ■

מיום בברכות) (שם רחב׳א דאמר הייט שם שאמח

 ד׳ יש.לו'בת̂י שהוא' מקום בכל אדם שכל היינו • הויה אותיות מדי
 ע״י זוכין אמות הד׳ ואלו במ״א) מזה להש׳׳י(וע׳ בהם להתקרב אמות

 הארת להמשיך הדל כבתי׳ בתורה שעוסקין הצדיקים כת הלטתע״י
 מיום ועכשיו * ביותר בביהמ׳׳ק כעשה שזה שבתורה משרשה הנשמה
 ׳ הלנה של אמות הל׳ אלו אלא בעולמו להקב״ה לו ביהמ/ק־אין שחרב
 למצוא דהיינו הנ״,ל אמות ל׳ לבתי׳ התור׳ הלטת ע״י שזוכה מי היינו

 להש״ג ידו על להתקרב שהוא מקום בכל שהוא מקום מקוס^בכל לו
 f שתי ^•מקוס שהאדם שידע׳היעב מהתור׳עד הארה לו שיגיע דהיינו

 וזה •; להש״י לאתקו? ועצה מקים ג׳׳ב שם שיש דהיינו אמות ד׳ לו יש
 כי הלכה של אמות הד׳ אלו אלא בעולמו לו ואין ׳ ית׳ בעיניו מאד יקר

י, ;וכנ״ל יק׳ אלת הרחוקים נל שיתקרבו וכבודו גדולתו' עיקר זה

 כ♦ * עמו יוסף של :ארונו ליקח ביותר השתדל 'ע״כ * לישראל זליתנה
‘ ־משרשה התור׳ הארת מאיר שם הצדיק קבר בחי׳ שרעא יוסף של אחט

 של,יוסף אמנו שהם זה אצל זה מהלכין הארונות שני תי׳ וע״ג * בנ״ל *
. כדל בזה תלוי זה כי י העדות וארון -י .־ .

ר לי ו ז ה ג  מהיק לענין משאח״ל בחי׳ וזה ־ שהתחלת לענין ו
• בישולא דקדים מתינא • שהשיט ;המוציא קשרית י י \

 חעא מחמח כי * בימר בחי׳ tw האש על והאפי׳ הנישול גס כי היינו
קליפ׳בפרע אל הדבדס כל נפלו זה שמחמת אכילה׳ ע״י שהי׳ אדה״ר  ̂ר

 שמתקנים: קודם ומלאכות יגיעות כמה צלינין זה שמחמת ־הלחם•
. הבישול צדנין מ ובשביל ״ אדם למאכל ראוי שיהי׳ הלחם ומבררים
ו^פי׳*' •



ה הלכה הפת בציעת הרכות ,א־ה הרכות דקוטי
מאחו הרט ושורפין מכטן!ין באש והנישול האפי׳ ט״י בי * והאפי׳

ל האפי׳ קודם אדם למאכל ראוי איט זה שמחרנת האפי׳ קודם בהלחם -
 מד.ר(ליפ׳ור\ט והמאכל הלחם ובירור תיקון הוא אש3 האפי׳והכישול כי

 חאכלס והאש יצאו מהאש כי .•האש ע״י ונתבטל הנאפזטשננדף .
 ׳ כאש דברי כה כ״שסלא אש התול׳שכקראת כח ע*י הוא התיקון וטיקר
 הבירורים כל ט׳י הנטש׳ התיקון טיקר כי שלע־ יסולן וכפטיש ה׳ נאום

 עיקר י בהתכוא׳והלחס שעושין המלאכות כל שהם והלחם התבוא׳ של
 של המלאכוס בכל התלויות המצוות כל שהם התור׳ ט״י נעשה התיקון
 ובחמור מור תתרוש לא עון בפת מלוות עשר כי.יש * והלחם החבוא׳

 מאכלי כל ופרש״ו מעי בתוך ותורתך כמובא׳זזה וט׳ כלאים תזרע ולא ,
•כרל התוה׳ ע׳יי הוא תיקוךהמאכל עיקר כי ־ פיך טצ  צריכין וע״כ ; ,

 שיהי׳ראוי. הלחם צמר עיקר כי • כישולא דקלים מהיכא המוציא לט־וס
■ • שגעש' התטא׳עד בירור עתר שאז והאסי׳ הבישול בשעת הוא לאניל׳

 . עדיין לחם נעשה כשכבר אא״כ.אפילו .אבל • אלם למאכל לחס־שראד י '
 • בכ״ל הבירור עיקר שאז בעצמת בשעתהאניל׳ גדול בירור צריכין

 הוא כי • המוציא פרנסת לבצוע מהיכן טה מאד צתרטורו״ל זה שבשביל
 ־ * וכנ׳׳ל וכו׳ האתחן הבירור שלימות טיקר שאז מתמת גמלה עמדה

 . הפת שהקדים ממקום הייע שסעהיכאדקדיסבישולא וע״כהשימ
 גמור לחס שנעשת דהייע '״ שמבחוץ בירורו עמר שאז בתנור להיזבשל

 כדור לגמור שתתחיל מהפת חלק באותו בודאי וע״כ י לאכילה שראוי
 עיקר שאז מהפת לאכול כדי המוציא לפרוס צריכין שם שמבחוץ הלחם

 עיקר שזהו עצמו האדם בתוך בסניס שנעשה האחרון הבירור שלימות
 שתתחיל ממקום להתחי̂( צריכין .האדם שבנךב הבירור כי הבירור.*

 הקדי׳ ששם מאחר כי • הלחם עמר שאז ־והבישול האפי של הבירור נמר ;׳
 בודאי • הלחם לשאר קודם שמבחוץ הבירור תחלה שט ונגמר להתבשל

המוציא ©־וסת אכילת בר\א שבפני׳ הבירור עינך מכאן להקחיל ראוי י
 הניחר • עירך. מתחיל שאז המוציא לברכת לבטע צדיכין שם וע״כ

, . ;כנ״ל. האכילה ע״י ברךבהאדק שנעשה שבפנים האלדו;

^ ס י ע  התיקונים כל כי ' * ס״יהתור^כרל א0'היזינךן ו
 שכולם העולם■ בזה לברר האדם שצריך : 'והבירורים

 כ״א נעשים אינם כולם כנ׳ל והתבוא׳ הלחם בביתר ומרומזיס כלולים ■
בכל את־ לכל הארה מגיע שמשם ישראל צשמות שורש ששם התור׳ ׳י ע .

 בכל ומתק מביר שעי״ז ית׳ בעבודתו ויעסוק בתשובה שישוב פעם -
 שהשיב מה ג׳־כ מרמז זה וכנ״ל־ועל אז שצריך והתיקון הבירור כסי ,פעס • ^

x ״*,עלמאלהמיתיכן p’ ̂שהשאלה בישזלא־היינו מהינאדקדים המיני׳
ן דרך ובאיזה איך היסה  עיקר לברר זוכין איך הייט המוציא■ צ^וס ז̂ו

 כי והעבודה היגיע;ז עיקר שאז האכיל׳ בשעת שהוא הבירור.האחרון
 מה ‘בחי t ® וכר׳ל ממש צואה קיא מבחי׳ הנפלא העוב לברר צרינין
 בכל הבע׳׳ד שמתפשט גב^רע בכלל הדורות כל ועל אדם כל טל שעובר

 כשלימות כשרוצה-ליכנום בסוף px3 * רבים ועיכובים במכיעות סעס
 מהרע הטוב לברר אדם כל שצייך מחמת נמשך זה כל כי י ה׳. לטכודת

 כשכבר ואק׳כ ,־וככ״ל ו׳תלחם החטאה כמו בלרוריס מיני וכמה בכמה
 מטלם שקשה האחרון ביתר צריכין עדיין הלסס■ בירור בשלינצות נבלס ;

 בעצמה האכיל׳ כעגין שהוא וכמו י וכנ״ל עגמה ר^כילה בשעת בתא
 בתורה הס״י אח שעובד העבודות שכל האדם עטלת בכל רוא כן ^־5

 ןגיעוח.ולשבר. אחר יגיעות לסבול וצריך בחי׳ניחרים* הס טלס ומנוית י
 שיזכה עד - הצואיס מהבגלם הנמשכין מאד ועטמות רבות מניעית

אחח}vר ניחר בחי׳ יש עדיין אבל • כראוי בירורים בכמה ב הט לכך'•
כילה כיחר אי׳שהא-כ; ̂ש צריכין שאז .י̂־ ותש׳א האיפוק ולדחות לו

 בשעת"אכיל׳כעצמל•־■ הנעשה בחי׳הבירור שהוא עדיין בהטיב הנאחזין
 .. הבירור לזה איךזוכין הייט המוציא■ קשרית מהיכן שאלו זה וכנ^י,ועל

 על והבלכילים המניעות מתפשעין ואז : הבירור תכלית שאז הא^ין
 ■ ‘ כעדס לעמוד שא״א להם שנדמה שיש עד שמתפשעין כמי האדם

 i■ וכמר . • שלימותם לנמר סמוך כשהגיעו וכסלו נכשלו רבים oj ומחמת
 - טאז־: ■תיש •* משם וחוזר הפתח אצל כבר שהוא שיש , ז־׳ל רביע שאמר

כ כנגדו מתפשעין  נמשך. וכלזה ■ נ״ב) כ׳שבלק׳ת(בסי׳ * וכי׳ נ'
 .הימו ̂י בישולא מהינאזקדיס *ועלזההיתההתשובה הכ׳ל מבחי׳

 / כל ג© כי כשס-בישול•• 6שנרך והבירור התיקון התחלת שהיתה ממקיס
 ■ .צמיחת כל בישול• בשם נקראים החבוואה של הביחריס'והתיקונים שאר

 גידול, לקרא רדל בדברי שרגיל כמו בישול, ג׳כבשם נקרא התבואה
, .באילו להחבשלז שמתחילין משעה •כ׳׳ש בישול בשם והתבואה הפירות

 . הוא בסוף והבירור התיקון שעירך .שהשיבו הייני , ^בה בזה וכיוצא י
 - התיקון עירך ידה שעל י התורה ע״י שהוא התיקון השתלת - ממקם

 , טמדו- על לעמוד מאדמאד סזק סוף.יוצדץ־,האדם.להיות ועד מתחילה
 ‘ 71שחא ואעפ׳ל ׳ עליי יעטי אשר בכל ח״ו הורה מדברי להתרשל לבלי

 .י פעס בכל ויתגבר מקומו את׳ ינח אל שמתפשסין כמו כנגדו שמתפשעין
 לעלה׳הי'ט.\ עומדת ׳טהורה ה' יראת ני * ותפל־ בתורה לעסוק מחש

 'שעובר מיה ובכל * לעד עומדת היא ה׳.טהורה■ יראת שנקראת שהתור׳
 .החור׳. ע*י הוא התיקון שהתחלת וכמו התורה• ע״י להתגבר יוכל עליו
 , דקדיס מהיכא המוציא יתxק מהיכן בסי׳ שזהו הוא-הגמר כן כמו

 ' קשה שהוא המוציא פרוסת בת־׳בציעת שהוא האחרון בישו^שהבירור
 ׳ בתי׳״מהיכא שזהו תכירוך, הבישול ממקום־התתלת צריךשיהי׳ מאד

̂א והתיקון הבירור שהתחיל ממקם .דהיינו :• בישולא לקדים  ,ע׳׳י שה
 ..כל גמר ומשם * כלהתיקוטם התחלת שמשם לעולם שקדמה התור׳

.׳' : לעד טהורה.עומדת ה׳ יראת כי האחרון הסוף עד התיקנים ;
f-:■. ;־■ :-: ־ ,'.:י'■ .' ‘ •* ;•'V י r- י'■’׳ י■-'.

ט ח ל ז  מטל שמיס ממגד ה׳.ארצו יוםת.הצדיפמטרכת שנתברך• ו
י ומראש זכו׳ וממגד r וכו׳ וממגד תחת ומתהוסרובצת ׳ • .: - ־.

 כייודי׳שנתברר מיני כל בחי׳ שי:ס מגדים מיני בכל שבירכו קש■ הררי
בח^ הברכה עירך שזה ;בחי׳־מגר שהוא ,שבמאכל' והמתיקות הטוב

 ומראש סייס וט״כ ■ ׳ אדה׳ר וזטא של מ^ללה שיוצא ארצו ה׳ ממרכת '
̂י■ קדם .הררי ש  שפל היינו •* פימתיהן להתבשל שהי־רייג.קודמין ̂ז

 נעשיס"־ טלם הנ׳ל המגד.יס בל שתםבחי׳ המאכלים של. '■הבירורים '
 קדם הררי ומראש בחי׳ ®הו התיקון התחלת שתתחיל ממקום ועמרים
 ׳ להתבשל קודמין שהם ’כשפי®־ הפיחת ביטל ראשית שהתחיל ממקום

 'מראש כ״ש לעולם שקדמה קדם התור׳.שכקראת בח מחמת זה שכל וכו׳
 ארצו שהררי .לזה זבת התורה את ששמר דוסף X ח׳ ארץ(משלי מקדמי
 נמי׳-־בירור, שהם הרל המגדים כחי׳ כל נמשכין ומשם להתבשל קולמק

 געשין כולם ני ־ האחרון הבירור טדתשלים בירור אהר העובבביתר
 ;התירס ע׳י הייט קדס הררי ומראש בחי׳ ההתחלה נח ע׳׳י ונגמרין ׳

 לעסוק. להתטק צריכין ע*כ • כרל הגמר וולשס התיקון התחלת שמשם
״ עליו יעבור אם אף תמיד ועבודה כתורה  לאחרית יזכה כודאי ואן מ

, י— ■ ־ :וכנ״׳ל ורYוהב לגמורחתיקון טוב ־ - - . ' .
ר ין ע׳  יוסף ע׳י התורה קבלת עירך ני •. סה נתברך דייקא יוסף ו

 זכת יוסף כי * וכנ״ל עמו עצמות,!!וסף את משה ויקת כ״ש
' העאים הבגדים מעצמיו להפש־א כשלימות

* אביגי ויעקב - כנ״ל ה־:גדם.הצואים עיקז־ שמשם
’י חליא^^ח™ ניזיייז לו ועשה ע ־ יוסף

, ^ - ,,pp ■ כ' פסים* כתיגת ועשה.לז לו זקוניס״הוא בן כי.
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 דהיינו • לו x»ועני רמס מהשלןיגל שכל הכים בר זיןוניס ק לו פתי׳ ..
 חלוקא נחי״ פסיס כתוש לג ופשה ע״פ ותודתו חכמתו נל לו שמסר
̂כין נקויס ב;דיס כחי׳ דרנגן  כתקגאר אחץ אכל י וכנ״ל התורה ע״י ש

̂פיח רףל וגס נוה• בו  ישנה אל לעולם כשת״ל בך. אבינו יעקב על הג
 י .־ונו׳ הדבר נתגלגל מילת סלעים. שתי משקל וכו/,שבשביל בע אדם
 מה t)Dv על לעבור צוין הת עדיין כי ״- הזמן דס5הי׳;י שעדיין היינו

 פסים בכתונת מלהלכישו לר.מתין צריך הי׳ וע׳נ רכות־ נסיונות שעבר
 שיעמול ע״י תצואיס הבגדס אחיזת מכתי׳ צשלימות שיבירעצמו טד

 וראג חה״ק בעלי הי׳ הס גס כי ־ אתיו בו נתקנאו זה ובשביל • בנהיון
 הנגדיס מאודזת כלל נקו שאיע וסברו ועעו בו מתגרה הבע״ד שעדיין .

 ויפשיעז וע״ג פסים כתונת לויאביו שעשה על התקנאו ע״כ הצואים
 בדם־להרות אותו ויעבלו וט״•* הפסיס כתונת ri(כתנתו את יוסף, את

 וע״כ * הצואיס מהבגדים הנמשכין הליכלוכים אתזת מ יש שעדין
 ויקרע ע״ג אביהם־״ יע^ אל בדם המלוכלכת הכתונת אח כשהביאו

 חיהרעה בני כתונת ואזאמר •- שקנמתניווט׳׳ וישם. שמלותיו ■יעקב
 תמוה ולכאורה * פועיטי אשת בו שנת;רה שמרמז ו־יאל וכו'׳ .אכלתהו■

 אכלתהו לחוה.רעה בני כתונת סמיכות עגין ■ימה זה. זהאצל ענין מה
 תיכף. כי היעב• הכ״למבגאר ע״ס אך פוע־פר* עלהתגיעת^פת שהוא
 הבגדים ננתגריןבו שעדיין הבין אז בדס יוםף,מלוכלכח שכחונת כשראי

 וע״כאמראז ניאוף בתאונת בארפ׳הוא; הי»גרוחס שעינך הצואיס .
נשג׳ז שהיא טטיטי אשת התגרות שהיא אכלתהו רען: תוה בני כתונת

 ולא בנסיון יוסתהצדיקעמד י־אבל צואים בבגדים
 וינם בידה בגדו ויעזוב וע;*ב י׳ ניאוף, ע׳י. הנמשנין צואיס בגדים ע״י

 בשלימות-כל מעצמו הפשיט היגע באותה ואז.ד״לףא •־ החוצה יצא4
הצדקו׳הגדולי' אפי׳ כי • נאחזין.בבגדיו. קהי׳ הלואיס הבגדים אחיזת

 אחוזה איזה נהם יש. עדיין להם כראוו בנתיון עמדו שלא זמן כל
 מעצמו הפשיע דייקא אז בנקיון יוסף, נקעמד וע״כ י הצואים. מ.הגגדים ;

 * ■ וינסוכג' בידה בגדו ויעזוב בבת׳. הצואיס,• הבגדים •אחיזת נהי״
אלו מכגדים או־ע והפשיע .̂-.* ביד עזב כו אחיזת שקי־•.לה שהבגד

 עד■ אנתו וילבש בבחי׳ ויקרים נרןייס לבגדס אח״ב זכה ואז כשלימות־
̂מדילי.' וכ*ש ז׳ וט׳ שש ̂יוסף  צדקתו עוצם, ומגודל ־• ובג* נעל בזוה״ק

בבתי׳ אחיו לכל בגדיס^ייס כחי׳ זכהלהמשיך • טת שעמד,ננסיון
 כול® כתלתקן לו שהיו שמרמז ־ וט> שמלות חליטת לאיש נחן לטלם ,

 חליפות וט׳־וחמש ולבכימיןנחן וע״כ נקייס־ בתו׳בגדס .להמשיך
 בירב. פעמים חמשד< עדיו מתלים ש־א׳ כה׳ג נגדי על שמרמז שמלות ,

 נקיים בתי׳כגדים עיקר כי • כמובא שהי״׳בנוי-בחלקו לביהררק .כשננעו
 כaונרל■וי ישראל כל על, מכט־ הי׳ שעי״ז הכה״ג* זגה לבנים נגדיס ׳

 מבהי/• נשמתו לברי כי,זכה חלומות• פתחן ע*' הי׳ יוסף של גדולתו כל
לברר זכה כי שבשינה־ חלומות לפתור יודע הי' מ״ל*-וע*כ ישנת אני

 שבע; בענין שת:ו פרעה, חליס פחמן ע;י לגדולה עלה וע״כ .י■ השינה .
 האכיל׳ הוא,בבתי׳בירור הבירור עיקר כי ־ הרעב שת ושבע, השבע ,שני .

 וע״כ • הרע•: שני משבע שגי-השבע שבע בידר בחי׳ שהוא. ומביעה
 על מרמז שכ״ר זאיתא ׳ י לפקלין האוכל והי׳ • בדוכן׳ ויצברו עצה <תן

 יוסף נדשויצבור • במגעים יוסף שבירר דגרצוצותמ'־\פ״ח.ניצוצות .
ן  לחוש טתצת מו לכל עצה טחן הצדיק שיוסף היינו ̂ כמובא י וטי נ׳

 כעת 'הייט * וכו׳ העונות שבעשנןם ;טננסשו׳שירןנךאתכלאוכל
 1תימ יזדרז אזי השבע שני מיחי׳שיע שהוא איזהעוב.באדס :שמתעורר

• לימימעב אצלגלפקדון שיהי׳ העוטת. השנים אכל ולאסוף ,לצטר

ה הדכה ת53ך בדעת הדכרח
 העובה שיוכלבעת ומעש/עכלומ תמ׳׳הותפלה לחעוף הייעשימהי
in לו ״•כדשיהי׳ עשהוטצ בכחך לעטת ידך תמצא כ״שכלאשר p ii 

,1שא האדס טל ל^ור שצריכץ רע הימי שהם,בתי׳ ת״ו הרעב ליעי
 עיקר הי׳ נעודיומע׳כ בימי בתחילה שקובץ בהעוב א״ע להחיות יונל ־

 אלקי׳ שלחני למחיה ני כ׳׳ש הצדק יוסף עצי מצרים בג^ת ישראל קיום
כי וט׳ בארן שארית לכם, ללום לפניכם  הגליות כל וכן מצרים גלות י,
̂ה. המר האחרון גלות בפרע  כמובא מצרים גלות בשם מטנים שטלס ר

^ הי לא במדרש־בטלס  שהקדי׳ לגי עזרתה ה׳ לולא להתקייס לט אפ
 . רבים בנסיומת שעמדו כאלה מראים צדיקים למכהששלח.לטיט רטא׳

 משורש הארות עלינו ממשיכים שהם יוסף,הצדיק בתו׳ שהם מספר אין
 הזה כיוס לתותיט י כפלאיס דרכים וכמת בכמה שבחורה, נפשותינו

 אמן * גדולת צפליעת לכס ולהתוות בארץ שארית לכס. צשיס בבתו׳
. , ר י.’ ; .־ ״ • ד יאמן - ־

כיאזצדכין^ • חסכת ב!מי יוסף של. אלו ענילס: קורץ ן/ו׳׳ר;
שהוא המטרה ע׳ישמן נקיים בגדים בהי׳ טזמשיך . *

 אל ראשך ושמןעל לבנים יהיובגדיך עת כבחי׳בכל התורה• דעת
 י .וכרל ה התוו קביעות עקר ששם הביהמ״ק חמכת בתי׳ שזהו וחסר

 ע׳כקודן •י הצדיק יוסף כהי׳ שהוא האמת בכח,,הצלק. עשה. נ זח וכל
,*t .;-וזאתבחמכה־■■־ ־ ;

בי  הפת על ̂ידו שתי ליתן צדכין ד המוציא גרסת• כשעת 3ע״ ו ס
 בפת התלויות מצות עער כנגד אצבעות עשר כהש שיש • - • ,ן,;״”״

 התור׳ עי׳י הוא האכיל׳ של והבירור התיקון עיקר כי • ע בש ש כ מג
 , •הדברות עשרת מאנט־ות כנגד.עשרק הס■ אצבעות העשר גס ג כנ

• -־ ג .׳■ , *־ בנ״ל ־הייט התורח כלל שהם
תיקון ׳־*,כיגניקר ומרעיבפת באוכלין כזיון לנטג אסור •■’^

 מזילותא ■הכבוד עליית בבחי׳ הוא האכילה ובירור -
 כשאחד ריב ע״פ זע״כ • ־לבזותם אמר וע״כ ״■ לעיל אר כמכי דגלותא.

 שם ני * ומשקה האכל דבר באוזה מכפדו חבית.הוא את לכב״ רוצה
 יושף שאמר וזה, • וכנ׳ל הכטד מלך מלכים שולחן בבתי׳ הכביד עיקר

 הכבוד לינעלות 'קא־שזכה’סבו־י;ד במצרים כבודי כל את, והנדתסלאבי
 לו אין כי ,*הגה אבי את וסרדתש ומהרתם יע״כ * במצרים לקדשה

 ,מאחר.שככר * מיו על קגברו מצרים■.שלא מזוד.מת עוד להתיירא
 מעתה בודאי ע״כ. ־ מזילותא הכבוד לפניהסוזכית;להעלות הקדמתי

 .עיקר את:הכבוד־ני ויעלו משם שי״צאו עד שס להתקייס מי-ישראל •ובלו
א הגלות  וע״כ •* מ״ל בהתו׳ נ׳ש אליהם נפל מךושה מהשהכבוד ס

 להעלות זכיתי עתה שגם *.■ וכף כבודי כל את לאבי והגדתם להם אמר
ד מהם להתיירא אין ועלז * הככול : עד להתקיים יוכלו נכחו כי ״. ̂נ
. ;.ך כשלימות ליט־אל הכבוד שיוחזר י,הגאולהעד ׳

H tl מקיס־אז שכשקבעז •׳ לסעודה מרץם, קביעת מעלת צחי׳ 
• ובהמ״ז המוציא בברכת חבירו את סער דיקא,אתד . '

 ’ כמטאר חבית את פוטר■ א׳ אץ קביעות, בלא אגלאם,אכלומפו;רין
 הס הבירורים שכל מבואר• כבר קש״ז>כי בזה(בסי׳ דינים כמה בש״ע
 זה בירורים שצריכיןלבררם,בכמה,וכמה והתבואה בירוריהלחש בבתי׳

 כעצמה האטלה בשעת בסוף מא כשלימות הבירוד ועיקר זה אחר י
 וצריך 'ה׳ בעבודת מאד מאד חזר! להיות האדם צדך ־.וע'כ וכרל וט׳

 העונעי׳ מתגברים פעם שככל מחמת בעמדתו מאד גדול. עקשן להיות
 מיני וכמה כמה הצואיםשצריכים הבגדים מבתיי שנמשכין יותדויותר

 והתגרות ובלטלים מעימרירותועקמימיות וכמה כמה ולסבול יגןעות
 ההתגרות נלל־כי ולפיש לבאר שא״א מ־ • להפשיעש נע־שזוכין ר\בה
 ע׳כ • אדם ובכל משתניםבנלעת וההשזותוט״ והמציעות שלהם

P • צרכיו ־



הדכה הפת זזלכות'בציעת מ-ל'*דיר^י:תדכוה־^;-ח ר׳ ־׳צ׳
ל ליזזזן ן עד*כ ̂גץ(? גנ אשכר' הי׳ אגל'לא מ^־• ■נדול ?התא

rלהחזיק, ftלולי.ה׳.עזרחהלזשתנגל ‘לגידלההתגרוחגלישיגגור־ 
 'משהלני^עייה‘אתיילחורהנ!״ לצו למכהוגתן רפואת ;זץהקריש’ע־ל

ל^רה ̂נקוש שקבעו •עד ^^עשומקוצמלסלאלס צדיקים לגו ־ושלת
 V עלפינצאמתיש'לה׳ משיאשיגפכלייגציו צאו׳ שיתות :שותלתי׳דוד
b המעתנז עיקל ־כי מקוםלארין שתוא מיהמ״ק ודשייע.מקום i

 בקביעות הv•:דpודיbןש^:י׳ה’יבt־ט׳עי‘גנר.צ‘ורnי■ה
שזהו עליו שיעבוד מה התור׳'כצל אל פעסיעכללכרווו שככל 'צימל־י-גדי

I ו

 ככרכל״ חכיח פוגיראת אהד לאכילת מקום כשקויעין '2וןד״ ©ד<
ל ד:'•ש 1  האכיל׳מבחי״■ בירור כה מקבלין מקוס־ קביעות ע״י כי ב .

ס  חד• שמצא הארק מקוס קיימות מבתי׳ שנמשך קביעות'התורה -מ̂י
bed 6ה/אלרץכ לפני שם ־ואכלתם נ׳׳ש * האכילה בירור עקר-שלי-מות

‘הצדיק קניעותר\שימת'של ׳‘•שא לתודה' שאי־מדרשות קביעות
 גדי לתור׳ קבוע לעשואימקוס »עע־*-כי.לריכים1בחי׳.מקדצ שהס צאוצס

;־יוכלגצ-או?ד1ש  עליו שיעבור מת בכל• ־התורה אל■ 6פע בצל לסיות ̂י
 ■עיקי ■כי * וכו׳ כל-המרצעיס כעדי ̂ותעמוד1תנב0שתורז- יעוח5:י־בן2
Tר:vחכמים דברי .(קתלת־י׳׳ב) •י'וזהבחי׳ כדל התור׳ ע״י חגכדות 

 ?מובא יו!:ל1■•ודרשג אצ»פוא'וכ<׳ ‘מג<»עום^ל1סתופמפנ«'0̂נלד
 שס) מורת־־קבועי׳וגו׳נע׳בע־ש״י לברו ;גשד:ףי)^נעמכגגגקעעאף

̂ניעות זקיינר^ל ח להתורה גחל' שצדיבים׳שיהי׳יי  בבל לעמיד שמבל ל
 פעם* בבל ותאמת הישד הדרך אל •ולשוב העצומים זקעמ:כנד^:מוצעים

̂ז ׳■מת ו׳כיי צדרמגות ־חכמים ססוק:זה'דבד מל ו'׳לTX מזס  מכד] די
 שצייכיז היינו ־׳, אאדס־וכו' יאא מכווגין ^ף־ד״ת לחלמיה יאתהפדת

 פעס־כמו בכל ע$דרךתישר1*ככלפעם׳לכי0הצתיגיולהדףראתהאד5!
ק הפוש את שממיכק ד  ראשת להסות רוצה שהיא !עס5 שבכל ממש מ

 הדרך ותצמין שתעת צדדק אותא שצד:מלמדק «ן ־אחר דרך לאתה
 מחמת האדם ־אח להנהיגיזלהדריך צרילס ממש מכן5ג ־׳- "לתלמית.

 מ וכנחנריס שמתגברים מה עליי' -ימתנח׳ים מתעוארום־ שככלסעס
הישד׳ דכך51 לכוונו סעם־לחזקו־זלהחיש ככל מאד־״ע׳נגייכיס :מאד

עפגדדךלהישרר  'וזהו *■ 5לתלמיה־?לא?נןגל1המ׳ו למי ־:צכווע-שכ׳̂נ
̂. דייקא א©ופזת’-צעל ‘ אמ&ות ?שועישבעליי ׳!ופמהמדות  ישיבתי׳ י י

 נשמית שישי ■'לעודד צחורה ־ע״י;עיוסיןס :שיכוליס זהצדיקיסחגחלים ־־
 מאשפיס־ומקבצי׳ אסוסות־-כי-הם בעלי שבחודהישמסב^־אים *ישראל

̂זמזחדם  ׳־ומאירים מדים גשמות צועדים -שעי׳יי ־־הנשמוחזחדזמזווצ
 דייקא הצדיקים א̂(1ישו*אלבת»בתכחצ* זנצתעודדים־כשצנרת־הפושעי

 ׳מת * אשיפות ’־וכמסמדזת־גסועיםבעל בבמי׳ קביעותלחורה עמים
 מבתי׳ פעס האדם'בכל את מטס־ין -דייקא ־הם קלשע־ולו׳־ישי מסמי

 בהתחזקות התור׳ אל בכלשעם לבס׳לשוב חבנחשהצואיס־זממשיכין
בנל ־* מ.אל־ בנילא  משדשי ה1חדצ הארה עליהם סעס,!ממאיכץ גי

̂ז ־גבמוחיהששבחודה  0לה:ףי,א צסעוזידקבצלפעסמתדשלשוב, שעיי
 ע״י שזא פעם בשל ההתמקות כי־עורץ־ שעוכר..־ז מה עליו עיובר ■אס

 פעם בכל ומאירין שצתעוז־רין' שבתורה בנשמות שרשי ס״י ־שמירהבמיאז
 ניתט ■וזהו ־• ־כנ׳ל ולז׳ אסופות בעלי שהס־בחי׳ ־הצדיקים׳ בדולי ע״י

 הנ׳׳ל בהתו^ אר עי-ז׳כמבו שגמשך השלום זהבחי׳-מדל * ׳צמיומהאקד
i גי ע״ש ׳זט׳ שלום' ־שומזחלתלהמשקי x  'p 'פסק■ יעל ׳ישש  ̂

!^  יןא■לומחי.'בין,fמע־נ ואלי סאלרמשתלין אחד־׳ישאעפ״י «מעה1'
̂ט■׳' ̂ש אהדזט׳ כוי^ז-גילזנומחפה ׳ ־ו̂א  גחל שלום קחי׳ י־ע0 ־ ע

 סד^ ח*י[1עד'שמע דתייע בחי׳קנ<■'3^׳'יעסקד£^:־ה שמסא
^ ומעיררק ־תשויה געסיןט־^ס'ובעלי שעי״ז שבתורה ^ניאל  או
ע׳י ם ע ®  קיימיס־וקבדעיס שנשאר־ס ^ליביד בנהי׳ מתורה עסק ^

הירא׳שעיז ומלם פעם בכל ם0על עלען־ש־*«המלנמדדש*«

 משצ; הבירור נח לקבל צריגין שתוא מקום בכל שאוכלי] מת זזכל' ־‘כו׳'1
̂מצייח שזהו  הטהמ׳׳ק מקום ששם א״י לברך׳על שהוא ?המ׳ז בתי̂׳
y • ובו׳ העונה האק אלקיךעל ה׳ את ושבעתוברכת ואכלת ־ב־׳ש r 'i 

 tעוצמb̂( ס‘דברהס' 'כי והמוציא לברכת • מקים 'צריכיןקרדעות
 הבירור אז'נמפך-כח את־חטרו*ני פוכיר א* דייקא ־ואז ׳ במקומן ■#דנת
 הבירוריבכל שלימות עיקר שמשם הנ״ל זי התור מקזס קביעיות ימכחי׳

 ■• בעצמ״ה האכילה בשעת שתוא תאחתן הבירוא תכלית עיד ־הבחיעת
 בזה הנשמוח־זת שס׳נכלליס פי * אתחכיח פיסי אתר ארדיקא ̂ע״פ

̂ל נשמות שדם' מעוררים שחס הצדייקים הדל-של התורה ע׳י'עשק  ■ייש̂ד
 ■י־ מארון מקום קביעות בתי׳ ̂■ויזלו אסופות ביעלי ׳V3 Brn שבתורת

 אזי' יע^כ׳׳' יכו׳ אהבת רציף חוט צלוליסג־לשרשי־הנשמות׳כ״ש' שס ‘ג
 ע״י נעשה בזה'•שזה זה גכלליש שהנשמות •מחמ.ת הבייו את פוער יא׳

 לתורהשנמשך מקום’ קביעות ביזי׳ שהוא דייקא מקים קביעות :ברוי׳
*:\ ;•.:■ר ■ע׳יבחי׳בעליאשו־פותדייקאכדל ׳ ־'■׳ • 'י•• ך

י* ידי ל’ד״ ‘ * ״י ' • -י י * • -

בסעודח'£'■ הנוהגיס דברים
ן .'סו ן  השערציש ש־דגליס בסי׳־קע״ח־•' חי׳'הדין־שכחובבש׳׳ע5■ 7ן
 ■צריך אס׳שינה־מקיםאיט ׳ צמקניים לאחריהס‘־ גרכה’ ̂ •י ד■■■•־>־•

ב גמזשפשקהימ״א '■ ׳־לבדך  "קמו^ לק-בעא מ׳ש שאנר־ ח־שדא ני
 ־ ועבידק בתורת קבועיכ׳כ שיהי׳ שלימותהאדס לקהדרה-גיזהעירץ

 למקומו יתמיד יאזור מכולם מקומו׳שכעולס שיצר שיהי׳בכל מיךס שבכל
ר ששם התור׳ שהואקביעזח ־הקונוע ;  ה״ידוע' והקביעוסיכי v*־n>5»r ע̂י

 בזה כלל מניח־•' שים אין־לו שהאדם י בקדקדו מעס ישכל לו •ש׳ש 'למי
 זנ׳שיגמס ־* גשיושבבליתו נ»לו'6 ־ומבולבל ■שעילסויםאחמיד־נעוגד

אדססם ממאהיוקכיעות ואיןישים -'׳ לא־ישכוב־ום׳ לילה ינוח לא  לת
 צריכיג! אבל י* ־ומחלה המנוחה פיק־ ששס ויעבודה בתודה כשעוסק

 גדול בקביעיש יכולי׳־לקוכעו אמתשתס לצדיקי "להשתדלעאדלהתרךב
 •<דח- ■ייהי׳ לא בממתח־וחתנמת שיתי׳ שמקום יתי׳ אם גתזרה־שאפ'׳

ק ה״י לצמיי  ‘והעבודא-בבמי׳ התור׳ אל ישיב שבעולם מית המק מכל י
 ■׳שכעל טאף־זודח־סאשס יאלמקימו אללסק וסובב דיום אל הונך
ש\’■בבחי'׳ שם ■לזרוח ישאף אלמק־מו שילך-ויסנב ־מקום חק»י םדו  ח
 הביהמ׳ק־שש^" •מקיס קביעות בתי׳ ־שזהו קנח אל מקומך עליך ־חשלה
 Vfr ־עתה באחס־עד לא ט 1נאמ D7f מ ני * קביעת'התורה :מקיס

 • כתצזןן ילי׳’ וט׳ <י\רק א״ וענרתס xא עד וני מחלה ואל שמנוח?
 המ'קוט■׳״’3שרוא«ר,וסת יבסר'ה׳T׳•^הי׳העק'ס^1■וכTאלק יה׳

 בתי'מדרשורן קביעוח בתי׳ וט׳־שזהי עד עדי מטחתי זאת נאמר ישעליו
 קי;^! י בבחי׳לקיבעא ה.תורה קביעות אל 0תמ דעתו שימשיך ■־מ״ל

 ־ ;ך5 בחי"' אצחתורהתזהי תורד שמא־יחזור מק־ם חרי ־'״'מכל יקהדד
^/ ם׳ש^ ע׳ ציפור למשי'בודיהרכם תאמרו ח־ך םיתי0 ם.  לעטז ,יז

^ח שיחזירגי חסיתי ־בה׳■ אומר הוא ע׳ג י* מא׳׳י 'שנתגרש ^ להס ל ס  מ
̂שי אתס'טורדי תאמרו ■אייך וכר־מינושחדאומד^אאר הרכם לולי לג

■׳•׳ ׳ - —_ ל־־'- ״■■׳:־.- ׳׳ז. - ע. *v׳7ijaj גי.ר ־האח?
̂ *?י® •ני‘לעולם התור: ־:מ



Htfr■ -■ ז־;■■ !.
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Afc ■ii
r m עב , ,ה הרכה דבת הליכות'מיעת-

.*■ .J % ׳ 4 - < »
זזמלייימיפעמלק כי^יר^יקעסמדיסיבנ^יזדתנובהשי^^מ ;ץ מ̂ו  

*•'■ '■•;; : -י5׳‘..יףמיסצקמשהסמאג^״ז^ל■’..“::״ ..^ . . .
דק״כשימאו י«הי* ‘לגמרי .ק^פח;טמלק מסש טיקד ,  
ד.׳ בהציח צ״שרהמז' מחלה ואל המטחה אל ,־:ישראל ,. ,ר ־ ;  
' ט־כל^זןשאיןבאיסאל אתזגרטמלקזם׳״ ^ן.וט/יזמחה אלקין  
' ̂בל במבואר ז!ט׳ם גכל מחגנר שלימיח.הוא 3= בקיושה המנוחה ^̂ לשי  

צדיקים והצדיקיס־''וצסרס׳ע׳י החורה נכח הנים כל3 אוחו  p’מכניע 
של יסחל ינא־^וס המכוחהבשלימות'כ׳יש אל באו טסרדכיר ־שוכר  

כא(איוב יגיע: ינוחוכחיצושס■ ^(J נ׳ נכחו(ישעיה הולן. משכבוקס  
ש באמיה וחמחזכו׳יחה וכ׳שואחהלך־ללןין הצדיקים על ל1ר7נ׳)' ’ 

:SH”. אשל מכוח אבקש י.הלא p ב ה pמ v • . להחג!יר גמ־צחה לתח נעמי  
באמת בנהגיירה זנחה-בגודלצדקחה כי • דייקא מנוח י וכו׳ לך  

• הבגזי״הצואי׳עסלנש׳ לגמרי, ימעצמה שסשטה עד גדולב״ס בשלימוח  
טדש>בחמשיצא,ממנח י • מנוחה נחי׳ שהיא מדי-שכת־כדל בבחי׳  

הנתלה:בגשמ:;׳ובתחנץ׳ הממחכואל אל ישראל אח משיח-שהואייביא
ך :' ־ :■/'■' ג אמן בימינו •במהרה - - י  

. כ : לאכול נקלהש חצלאברהס המלאכים כשבאו ;ו־ל״כ טיט * 
לקנל שיוציס יגדאל גגל יקטרגו שלא. להם .נוההראק ־  v. .* .*, י 

1 •לחטוא שטחיד;ן אע׳׳ס : המורה איז 'בשעה שמונאנמדיש,* ■ימה . .
מלאכי״^ראלפמט נקשו ,' * ׳. החורס אח -לקבל למרום בעלה-משה ■.

 יחל במי'לתלפיות הביהמ״ו} 1<קרא *r׳uf ̂ * הביהמייק׳וכנ״ל נהי׳ היא5
 שוהועיקד כיכללעוחיןחקועי]חמן ״ אליו־ ומסתכלין טנין שהכל י

 •וימהבלללמקום לבו •מחשקות יהגה שהוא ■ מקום שבכל אההאזקוח
 עוסקין הץ שבביהמ״פ־ששס הגלת לשכת בחי■׳ שהוא התורה לןגיעות

 ׳במי צזארן 7rr כמגדל ■זה נאמד;מקרא זה שעל שחורה הצדקיס גדולי
̂חלפיוס  שהיחה הגדת לשכת שהוא ?וארך וזהו י* ע״ש שס בשסרש״י ^

 להיות בנוי-למי לחלהיוס בנוי המגדל ואוחו של׳י^אל והבצק קוזקן
ס ב< מסחכלין מוצל ~ ״ ׳* ׳ ־ ' 1 ה*יג}^ל • שוא בפרש״י זה כל ע׳ ̂ ׳ ו

^ .7 T 1 H שמע מה !וישמעיחרו  קדעת־יססוךומלחמת וניא שמו̂ו
ק ׳עמלקי , ; ** במדבדתמרןי״ס בשלת לס׳ יחיו פ׳ נסמך ז

̂' במלחמת זמשחיימת  כי * מדויידור 'בטמלק עמלקזדשימלחמה׳ו
 המונעים כל כלל W ■ זה״נז הנחשיכמועא זוהמת עיקר הוא ׳עמלק

 הצואיסממשכיןמזידמת מהבגדי׳ כבאי׳: מן־הקדושה ^המעכבזםזכי׳
 עת בכל מישראל נ״א עלrתמ הורב 6ס קליפת^עננלק זע״כ • 'הנהש
 ברייך ׳'ומזדשיוע״כ' פעם מל מהגבר זהוא הקמשה אל להתקדב ̂;רולה
 דור מדור בעמלק לה׳ בבחי׳ימלהמה ללחום'טמו כביכול ׳בעצמו ׳אש״י

 מהנדר;׳«אד0כעלל־; ־חשובה ־ובעלי ׳הגרים על התגברחוהוא ץעייקר
כו/ ־המניעוח  הממ בחי׳.'ייהמח ©ctr י&ואיםי ■הנמשכיךמהבגדיס ו

̂׳י • עמלק קליפת ־שהוא מי ■ קייס בחי׳ והכנעלזוע ̂ייק̂י  : שאז״ל^
 גכל-*־עה־יחילינגמרי אז •*̂• לא״י, מצדי&־והחחלהליכטס 'יציאת
*;; וקחחילוי לגמרי מרשומו דצאו  ■במייא כאמת נמר ״ לילך^̂!

ארונו ע*י קרי^זייס •י\«ילך ׳נחלסך' כלאי ותעעונז -תביאימו
 יכח מזי׳ •שזהו •־כשאח״ל זיצאד^וצה היס־ראהזיכס כ׳ש ף'6יו ;של

 הברית שמירת לקנליחישלעיות־ שזמ לי׳ ו7הג הצדיקים קברי ח קדוש
 ■ המדגלי׳ כשראה־שמאגברינתאדעצת כלב וכו׳-יוע׳׳ב וללמד ללמוד ש:ס

 כשרו׳ל אבות קברי וסחסחעל הלך ■•־ע״ב א׳׳י ׳בקדושת לפגוס שרוציכז
 • נשדת׳צל וכי בה ׳האיז:אכרדרך אס למה־שזכהיכ׳ש ועי״זיזכה

 ץמשחעחיס מתגברי׳ הקדושות כל כלליות שהוא לא״י כשדלציס־לנא 'כי
 בסקו׳ כממאר ־כמרהיסזהירדן מאד מאד זכו׳ והעיכובים ■אמניעוא

 גמויים ביוהר ׳סצואיסשמחגברים;אז ׳זה־נמשך־מהבגדיס ■הנ״ל־ישכל
 קברי־הצדיקיס בח ע״י כ׳*א להכניעם שא׳א עאכדאהבלב ר:ממש1■ונ'־

 שף ■יס קריעת כל זע״כ ״ זנסתטחעליהס שהלך האבות שהסקברי’
 ■ היחה שעיי״ז בחי׳קברהצדיק שהוא הצדיק יוסף של כחיארוס ע״י הי׳

 V תי׳ ̂ו?יכ ע׳יל״* עמו את־טצמוח,יוסף משה וקח הגאולה;כ׳ש יקר
t התוררנמשך קבלת עינך בי הלשות־• אצלארון יוסף אחלואל מהל(־
ל ׳ י : ............... .. "׳• ש ־משםכרל ג י ־"’'•'. '

 ששמעקי״סזמלחמת ■•נירותו־הי׳ע׳י צדק־עיקוי־ נד קהי׳ יתרו ־ן^״^
■שהואעלחמהנדולהזעצומה שאט״ס והק־) שמע :r עמלק י•'•■;
 •עמיאן מאזמת באמת'ול^ובאלהקמשה־כי־הואבחי׳ להתגייר 'גזכוא

ס גדל ׳ביותר נמחפשני "שמחגבר ̂ל מו  הש״י אעפ״ככברהקדיס כג
 בציוסף ילת־אחצו שהי׳בזכית סוף בדיי׳קייאתהם שהוא למבה 'רפוא>

̂ים בחי׳ רבים מיס שטף ללמ זכו שעי״ז לג״ל זצו׳  ושיוד׳ הזדונים ־ר
 מפעק׳ מגיס שברחו בחי׳,קי>• שזש והדעת ־הרגמה (הס-־מימי <את־ח

 וכי הים על שמזה דאתה גשח״ל אז־מעיינוח'החכמה להס עפתחו‘
 ה*א <יד ?וכל •י־ לא״ייד לג־מדיזהתחיאלינך זחילו ערט־ה ץלזזיגכנע־־ונפל

 הקדושהונד״ מן ־המרמות הש׳ שהוא עמלק קליפת. הכנעת 'לת'׳
P אע״עשאחב וע״כ ,הצואיס ננאדשבאיסמסיבגדיס התתששטיס
וכל להכרעותמיד״ אעס״כבכחהזהיקליסי מעם־יזחר: !•ננזלבדבכל

ים קריאת ובא שמע שמועה זכסי*:מה r ונתגיד־ ׳והק׳יזמ־ו שמע ל ••י

 ■■אברהם 'ג•'ע?צאז.השחד׳צ אחהחויה לשראלשיקבלו כל .שממנוייצאו
 עליתי אף עליהם לקערג המלאכים ■יוכלו שלא ־ישראל את להציל יאביגו

̂־עיn,nשידגf־j לאכול ׳וע״נ־כסןילהמלאכים •, • .שיעגמושהם  fשט
 בויגייתר^ לאכול־שיש שהואמיוכרה בעותחז לסבול צהיך שהאדם כל-מה’
 רג1א,יןלק? וא׳כ ל נדה. מנסילת בחוךהגוף לברת צריך שבסוף עד כאלו .

 גאלו במיןימות _שד\א ; מאתר שגככל ■במה fn נכשל :אס האדם :על
̂כ *■ כאלה ממקימות.מגיונטס ממש צואה קיא מכתי׳ •לברר •שצריך  {ע
מ׳ל שאמת טס ̂פ ־' דמלא  ‘■למלאכי בקדושתגדולה;כראוי שאכלו איע
 מ|י יצאו לא אעפ״ג ממז> ויראת׳ <מר׳ כשרז״ל מסתלק ראשון וראשון

 ■להחמתמהצזתהעו^ עדשהונרחו גשלישתסנשאה׳ל ;אזבינכשלו
 ■p כמובא• עלהעדימי.מנוס לא יעקביואהד בימו לעאחמד יכלו זלא
 ה6 כ±א נמוכאשאעלאך גקיבשלי-מוא ׳מאדילצאת קשה כעולם «זה

 סכיאסשש־ כמה' ■עדשזובלעצמו יכולילעלוקלמקומו איע ־העולם
אכילס בבהי! "בלול העולם ~גזס הטוטמהזוהמא בירה* ועיקר שינור.•

 העלוב ׳סאדמ. שצרץ־ סיגישתץהמר?ךוס עוצם גודל להם הרשאורמז’
ג העולס- <זה לסבול :מזה י  ישראל על, לקסרג פה מתתון שד לר& אין נ
 קי * תאורה את ליהןלט; הדגרת בוודאי 7 ̂ היזת־ה •אח שלא
 לקדושת התורהשנקראתאכילה ט׳י. כ״א העולם גגדזה לעמיד יא״א

ע׳נ • לכנ״ל^דכות  לקבל למדום עלמשהכשעלה לקטרג כם־צו ו
 פאצלסם ואנמ־-להסהלאזהשא' אברהם כמו סרו קלסהר '.השרהצר

 סס לכסיפ־־חק איךיש השיכלהם שהש״י הנ׳׳ל״היינו במדרש כ׳׳ש אצלו
•אגלתס זהלאאכלתסאצלו,.״:. תנחלם לזה קבלת על ■לקטרג
שדן צךח במעעמהס ־כי .דייקא ה  עד העולם מה ג+זניל האד^ מ
 וכו׳ הוושרשעשועי וצהתהיישגליקהורסש״ש לסיות i< שא״א

" ־ ‘ ' ‘ י ׳ ־......... ־■־ «ננ״ל'־ ' ■ ׳
יע״כ



ה הרכה הפת בציעת הרכות א*ח הרכות ל!?ןוטי;.*I #ז• '
ב ״ ע  יפגב{^ שלא נדי בנח״ס' כלל למסיר^ ולא לתצדירן עצמו לק^ גדי לו השיב • לאטל לנכדו ג״כ ורצה • מנות אל המלאך כשבא ו

׳ בהזזכךח״ו••' .׳ בלחמך:״ אוכל לא חטצריני אה נ״ש לאכול שד רוצה שאיש

V

ע ככר אז בי  לאכול.שלא ש־ רצה לא ע״ג ׳ ולעלות לסזור שעתו עי
 אצל האכילה בירור של הכבידות גודל טעש כבר ני . • יותר יתעכב
 למקומו בעלייש שם, שנאמר ת5כנ״ל-ו כ׳כ נתעכב שעי״ו כדל אברהם
̂מו עלייתו כי י׳ג) לעשות(שופעים ומפליא גדול• נלא בדרך הי' למר

 י׳ כדל השלם מזוהמת־וה .עצמו לנקות למקומו ולשוב קשהלמאת ני
 ןה כי, *, לעשות ומפליא • יצר אשר בברכת ת״ל לנו קבעו זה ובשביל

, . , ;כדל גדול פלא הוא הבירור . ^
 והלאה י' מאות י הלכה נע׳י בה׳ נכללת ו׳ הלכה הפת בציעת הלכות

* ׳ >

א' הלכה אחהונים וסיס בהמ-ר, הרכות
&  הפתהלכהא׳-שהאכילה ננדיובציעת בה׳ לעיל שכתבתי מה עי

 ויפי במאמר רביע כתב וכן * כדל הדעת המשכת בחי׳ הוא ^
^ י״ז סי׳ שניהם מריקים הם  ״נ1ה ״ ע״ש הדעת נשלס האכילה ש

• כידוע להס״א חלק לתת כדי האכילה אחר אחרונים מיס לישל צרין
 • ע״ש אדם של שולחט שהוא מזבח מבתי׳ משם שא ינקתס עיקר כי

 ויהי׳׳ ביותר יתגברו־ שלא כדי בצמצוש וחיות יניקה להם צתת ובהכרח
 שמים נמצא * כדל אחרונים מיס בח̂י וזה • לגמרי הדעת קלקול ח׳ז

 שסמכו־ וזה • כנ׳ל f ח יתגביו לאו אס כי • הדעת קיום שא אחרונים
 שניהם כי • ואחרונים ראשוכיס מיס וקראום לזס זה מעילות הדל

ק לצורך  הדעת להונשיך הידיס לע־^ כדי לאשונים' כימיס * אתד ע
 כדי אחרונים מיס באים הדעת נמשך שכבי ואחו^האכיל׳ * כדל משם

 <̂־6 והתקדשתס חשאדז׳ל י ׳ כדל הדעת לקיים כדי חלקם לתתלהס
 בחי׳ שניהם כי * * ניס1אחר מיס אלו קדושים ושיחם ראשונים מיס

 ■ לימה• היטב מדוקדק ועתה • ככ״ל הדעת שא קדיש׳ עיקר כי • :קחשה
 לראו׳ שצריך מחדש התקדשות לשון הוא ושזקישתס כי • במנך־א רדל

 ע״י עצמו מקדש ידיהם טל כי ז ראשונים מ־ס למדו ומזח להתקדש*
 לשק מא והייתם קדושים• והייתם אכל כדל* משם הדעת שממשץ ■

 יסבעלח״ו ולא קדושתו ויתקיים שיהי׳ לראות שצריך היימ י וקיום שה
 * כדל הדעת נתקיים אחחרס מים ע״י כי • אחרונים מיס למדו ומזה
 1שי/א ראשונים מיס כי , • משקים שכלמיני נועלים אחרוגיס מיס וע״כ

 כדי עליהם ידיוולברך למביר צריךשם וע״כ לצורך,המשכתהדעתי
 כדל דעת כחי׳ הוא מיס כי • דווקא מיס צריכץ ע״כ • קדושה להמשיך

להעכיר רק באים שאינם אחרונים אכל ״ קדושים מים בחי׳ והם
 עתה צריך אין כי * למים צורך אין ע״כ הלקס להם ולתת מוהמא

 ומחמת ־• כדל חלקם לתם הזוהמאוליחן להעביר רק הדעת להמשיך ^
 :וכדל כמובא עליהם מברכין אין גס :ידיו לת;שפיל צריך זה ■ ׳ ';

 אז • כדל הדעת שלישת לקיים חכס ידיו שנגיל אחר ־
 נתקשרין הדעת ע״!'שלימות כי - "זוכיןלברכתהמזו[ , י
ק ^  יןxוכשנתק ד־ הנ׳ל וכז׳ מריקים הס ויש כמאמר כמבואר ל
 וזה • כידוע צדיק לראש וברכות בש׳ הכרטת כל נמשכין משם להצדיק

 נדי אליו שנתק^ץ ע״י הצדיק ע״י ברטת להמשיך שזוכין בהמ׳׳ז בחי׳
 בחי׳ • מברך אורח בחי׳ וזה . כנ״ל ה;־עת שלימות שהיא ;האכילה

 צריך ברכה*כי לנע״י תיכף •'וע׳כ וכנ״ל רבעו כ״ש כאור צדיקים אורת
 נעילת אחר ע״כחיכף מדאי' יותר׳ יניקה להם לתת שלא מאד ליזהר

מהם*ולברך תיכף לכחח צריך ומיקה כח להם שסתנץ אחרורס מיס

, בתיוכךי ,
 לשלימולג זנו שככי מאתר ני לשון* בכל המזקנאמרה ביכת ׳

 . טזביולת, האשמת וכל הקליפות נל יניקת ונתבעל .הדעת , ,
 ומ״א: מ׳׳ר נדי המזבח לשלימות זכה כבר כי ־ המזבח מסגס שיניקתם
 • שולחנו מעל לעני להאכיל צריכין זה ומחמת ־ • בכ^ות ואכילה

 עכ״כ * נציקי• חמיל ליזהר וצריכין מאד בלולה צדקה שמצוות אף
 שיתי׳ כדי צ־^: מצוות אז לקיים אכילה בשעת ליזהר צזעכין ניוחר

 שתו׳ וע״כ * ע״ש שם נמ׳ש המזנח בחי־ נשלם ויהי׳ עי׳ז נעשין'גרים
וחזרו לשומת הע׳ כל יניקת כבר(תבעל כי * לשין בגל בהנידז לברך
 כולמ־ וחזרו נתגיירו שכבר ומאחר נדל הדעח ונשלם הקדושה, אל טלס

 כי• * קדושים כילם כי • הלשועת בכל לברך שחר ע״כ • הקלושה אל
 וזה. ♦ ע״ש ממילא נתבעל והרע הקדושה אל וחזר שבהם הטוב יצא

 4שי:ננסר תקנום כנגדתמידין תפלות עלהג״מ שכתברבינובמ״א
 כי * ע׳ש וט׳ צדיקים אורת בתי׳ 'ושא הדעת סיקון שא ת״ח אורח
 לזכוו! נדי המזבח נשלם ויהי׳י ידה, על נעשיןגריס הצדקהשיהי׳ עיקר

 בשערב והעיקר ־ לת׳תל״קא • צדקה כשנותנין הוא להצדיק לר^קשרות
 צדיקיך אורח בחי׳ ת׳ח. אורחים הכנסת בתי׳ וזה • כדל האכילו:

ת כי • כדל  אורת. להצדיק־ואז נתקשרין שעי׳ז המזבח לשלישת זונין ע
 להצדי̂ק וגשנתקשרין ־ הברטתכדל כל מקבלין מהצדיק, כי ״ מכרך
 הצדינן׳ ב.חי׳ כעד כהמ״ז, של כרבות בחי׳.ג׳ וזה ־ ואקיה ליראה זוכין

דל ממט שבאים ואהבה והיראה  . .ברקת! ששא. אמצעית ברכה כי *׳ נ
 *■זע״כ ירשארן צדיקים כי * לא׳י זוכיך שעי״ז הצדיק. כנגד שא הארץ
 ויוצאי׳. מתסשש׳ וממנו באמצע עומד והוא. • צדיק בחי׳ כרית שם עכר

 ׳ כל; אהבה«-כי בח:׳ רצון בסן׳ ששא ראשונה ברנה בחי׳ ויראה אהבה
 בונה* שא ב׳ וברכת י •י ויצוע ורחמיו וחסדג מעוט מדברת מרכה

 להצדיק. התקשרות נד? ני • שלם ירא׳ בתי׳ ירא׳ בתי׳ .ימשלישששא
.ע׳ש, שם. כ׳ש ואהבה לירא׳ זוכין האכילה נדי : ‘ ; ; ,

ע״*, כי • ״' ה בשס שם ויקרא שבע בבאר אשל ויטע
ר .,w׳ אי״זדייקארך^ כשפרצי ששאבתי׳אשיל. ושתי׳. ל׳’אכ

 זכר אכר׳הס כי ’ כלל נהאהב׳ הירא׳ נהגלה עו׳ז. כי • ״ ה׳ בשם
 ״ ♦. גרים מגייר שהי׳ ע״י בנשיות אכיל׳ ששא המזבח לשלישת
ת צדקה ובעל חסד איש הי׳ אברהם, * ׳ גרים מגייר הי׳ ועי׳ז * וג׳

■׳ .t״,5p האכילה תיקון ששא המזבח לשלישת זנה ועת ’

 ועי״ז להתקשמתלהצדיק נדיהאכיל'זוכין
א: בכשרות אכילה כי • ליראהואהבהכדל ש

 סאר שנקראין אפילין בחי׳ אמת בחי׳ שמא ישראל ארן מבתי׳ נשפע,
 ׳ נמצא •י ע״ש שז בסי׳ וט׳ ושמע אכול ואכלתם במאמר רביע כ׳ש

 ושה • הנ׳ל תפילין בחי׳ ההתפארות לגלות ככשחת אכילה ע׳י שזוכה
בחי׳ כדל המזון ברכת בחי׳ וזה * שם כ׳ש ואהבה היראה. נעשה

: :שם כ״ש וכו׳ ה׳ שם אא והללתס ושמע אטל ואכלתם ׳ '
ךןי׳ ̂.מבוף׳ שכלול הדעת הס;כנגד בהמ׳ז של ברכות ג׳ ב  מתלת

■ וע׳כ : ר המחברם והדעח • חדג בחי׳ שהם ואהבה יראה
̂ל בחי׳ ג׳ רק שא הדעת עיקר ני • ברטת בג׳ סגי מדאורייתא •כנ , 

 כי *. בפרעיות הדעת התפשטות להמשיך כדי ד׳ ברכה הוסיפו וש׳ל
כ♦ • והמטיב הטוב ברכת שסיפו וע׳צ כמובא בחי׳ ד׳ הס בפרעיות

, . :רביע נ״ש ונו׳ נפש גם בחי׳ הדעת הוא הטוב עיקר .
ה כ ל ז 2 ה ^ו  ״ סוהר כמבואר כוס צריכין ואז • בשלשה זי

. r* בשלשז הטם שעיקר בש״ע ■וכשבא י '
גדס יי ' • ־ ־. ,



ב בהנמהלכה הלכוח א׳ח ד,לכות ליהוטי
^ • > ,

 מ׳ן (במי׳ וט׳ ג«ע5ו, אכול• זאכלחם במאמר רניס מ״ש
 לאמת זונה מא אכילה חאוות סע׳ישנירח Cח״א ליקוטי . י
 ליבראל מיס אשא לא כשארדלוכי ר ט״ש ונו׳ מופתים לטשות יינול
 כביצה וטד מכזית מדקלקין והן וביכח ושבטח ואכלת אמרתי שאני
 .וטד מכזיח שמדקדקין ‘בחי שהוא אנילה תאוות שבירת שט״י ;מצא

 מקבל וטי״ז * כמובא אמת בחי׳ שמא פנים נשיאת יש טי״ז ״ כביצה
; • ■ ' - :■היטב ע״ש וט' מאמת שיניקתה מאיי השפט ; ,

ה נ ה ^׳ מים נשיאת כבתי׳ הוא בהמ״ן ו • יעקב בחי׳ אמת כ
 אשא לא וכי ארז״ל בהע״ז של זו טלמצוה כי ־ א׳י ,בהי׳ .

 אמת קווי ג׳ בחי׳ הס השלשה אלו כי כשלשה בהמ׳ז ועיקר • וכו׳ כ<ים
 'כשיש וע״כ’ י אמת בחי׳ שהוא משלשתן כלול שיטקב אבהן תלח נחי׳

 יניקת טיקר כי • כמובא נמטת פתורא טל דקאיס הס״א אזי שלשה
 ■ ״ נרל אמת בבתי׳ שהם שלשת וכשיש • vאנילר חאוות פגס ע״י הס״א

i א אמת כי • הס״א נננטת אזי  וכמטאר • כנ״ל אכילה האיות היפך ס
 תאוות נמט אמת קוי ג׳ בחי׳ שהם ג׳ ע״י וט״כ • הג׳ל במאמר שס .

 . והנלחם ושבוע אכול ואכלתם בבחי׳ מ׳זsבר שלימות עיקר ואז אכילה
 אכילה תאות שבירת שע׳׳י דהיינו • הנ״ל במאמר שם כמבואר וכו׳

 pn ’ ובו״ והללתס ומשם השפע א״י מקקל משם אמת בחי׳ שקא
 , וברכחאחה*אלרןיךטלהאוץ טלא׳יכ׳ש נתקן מא בהמ״ן פעירן
 אמרי יוצאק שמשם א״י ע״י המזון ברכת עוקר זהו בי י וט׳ הטובה

 . וזה • ע׳ש שם כ״ש הטונין ילליות תפארת בחי׳ שהוא אמת ט״י שכד
 י - כידוע מלבות בחי׳ מא הכוס כי * ל:מ.1כ; בל:מ״ז של המם נהי׳
 ברכה של טס ^רז״ל וזה - ״ מלטת בחי' ג״כ שהוא א׳׳י בחי׳ והוא
 בה אלקיך ה׳ תמיד.עיני בה שנאמר א״י בחי׳ , • בו עיניו שיתן צריך
ט׳  מ״ס (סי׳ בנכ״א כמבואר אלו הטיצים, ע״י נטשה א׳י עיקר כי • ו

 ’ כרל כרצוט העבט ולשנות מוסחים לעשוח יוכל עי״ז גס בלק׳ת) '
 • הטבע שיטי ע׳י ית׳ ומושל שליש שיש שיודעין מלטתו נחגלה .ועי״ז ■

 וע״כ • כנ׳ל מלטתו החגלוח מלכוח.היינו בחי׳ שהוא הטם בהי׳ וזה
 • ננ״ל מא׳י השפע נמשך עי׳ז כי כמובא* ע״יבהמ״זד*כךהשל-ע

ו • ע׳ש במ׳א זכמטאר  דאורייתא בהמ׳ז של ברכות ג׳ בחי׳ ג׳כ ע
 :כנ׳ל אטה מג׳ שכלגל יעקב בחי׳ האמת ג׳.קוי בחי׳ כנגד .,

ךן ן ב  על חיקכו והמטיב הטוב ברכח * שאמרו רז״ל דברי נטן • ו
 של השייכות מי\ המוה והדבר • לקבורה שניחט ניחר הרוגי . ■ י ^
 כיסייסרבינוגי/ היטב xהנ״למקוDע״v • לבהמ׳׳; הקבורה ברכת ,

•וכו•׳ ואכלחם הנ׳ל הפסוק סיום הנ׳ל במאמר שם  * וכו׳ ,והללתס .
 אמת בחי׳ בקדושה אכילה שע׳י הייט ־ לעולם עמי יבהז ולא שמסיים

 (עי״ז • הגוונין כלליות חפארת בחי׳ מא אמת כי * מבושה לצולין ,
 שם כמבואר הנפולין ממדות הגמנין כלליות ג׳ב שהוא מנושה ניצולין

 הקנור׳לבהמ׳ז שעל והודאה הברכה התקשרו׳ מאד. נכון ועתה • .ע׳ש
 שמחבזה המת' של הבושה על ותיקין כיסוי הוא שהקטרה מבואר זה ני

 כבוד הוא הקבורה כי ' בושתי על מכסין הקבורה וע׳י • החיים בין :
שעל אמת בחי׳ שהוא לבהמ״ז שסיר מיכה וע׳כ הנושה.* חיקון ,המת ;

הנפשות השבח הוא הקטרה ברוחניות גס כנ״ל* מבישה .ידוניצולין

עג

 מעלת כעיקר ידוע ויזה * כדל קבורה בחי׳ שזהו למקורם אוסן ומשיק ..
 ע׳י ת*י׳ קתשת נתעורר כע׳י בהמ׳ז וע׳י בא״י קבורה טא הקבורה

 כנ״ל א״י קטרת בנהי׳ למקורן וחיזרין מתחקנין אזי • כצ׳ל אמת 'כחי׳.
א אמח בחי׳ שמא כהמ׳ז נס ,׳  הנ׳ל במאמר שס נמטאי חיים בחי׳ ס

כי חיים כהי׳ ג״כ הוא והקבורה . • ע״ש החיים ארץ איי נקרא סע״כ

 מתכלה־ חיקוצרי;שעיייז שהיא הקבורה ׳ע׳י להייס שנפטרעכה המת
 -נמצאשהקבור׳•9כתח;יחתמתי לחיות טי׳ז דזכה גוש (:זוהמא־ויזדכןי

הקבורה' פל והמטיב ה.עוב ^קנו,?רכת מיל כל ומחמת ממק סייס הוא
r . ״ ז ואמן ביליא כנ״ל בהמי! אצל ; :: - • י

הקדושהכמובא* להזמין זימון בהמ׳זצריך ,וע׳יכ
א״י*כי.י^אל קדושת לעורר,כאן חצים ני,אט’’ ' ■

 רביט> כדברי כמובן בהו״ל אפי׳ שהם מקום א׳יי,בכל לעבות כח להם •ש
 עלידי קדושתאיי ומעוררים עושים אט ובאן מאמרים* בכמה ני̂׳

 כחי/■ געשה שעי״ז בי עיניו שטחן הכום י5.וע • בחי׳אמת שהוא בסמיז
עישין שאט חדשה הקדושי; להזמין .‘י7נ הזמנה צריך וטיב, • ככ׳ל א״י

; , V ;צרל כאן שנעשה א׳י קדושת הייט עתה ומעוררין ־

? ל כ ר  ממלכת לי תהי׳ ואתם המאמר ע׳פ 'נהמ״ז - V i ה
׳ : כרגיסוכו׳גכסי׳ל׳דבליקוטיח׳א): . - י

' ב י ת  של לבו ובזיונותשוכרין החרפות נזייט • לבי סגרי: חרט: כ
 ללבו, השייך לנקודה, לבו Tשמק ע׳י מא וסתיקון אדם ״ י ״'

 המ;נשל׳להאיר ועיקר • וט׳ הצדיק ביל הממשלה כי * וט׳ הזאת בעת
 ובחי׳ וכו׳:• השליט הלא ויוסף בחי׳ וכו׳ הש״י לעבודת לבס ולעורר
 פזם מלא בחי׳ מלאפים בחי׳ הוא השליע הוא ויוסף < בחי׳ הייט הזאת

 ׳ יכו׳ הש״ז מאלקוא מלא הצדיק של הסה הייט השסע שכלי להוויות
 והכלל י וכו׳ לבד במחשבה דייקאולא בפי: להתפלל זהצריכין ובשכי<
̂יש הכלליות רמדה הוא שהצךק  ׳ הכל ̂־יכין ובתחילת י^אל נשמות ז

 i P מישראל גנ״א כי :-;*מחבירז כ׳א לקבל צריך ואס״ב מהצדיק לקבל
 הוא בחכירו שיש ״ובתי',ה,זאת’. זTבחב שאין מה יקי* דבר עובה נקודה
 ;ביראת חבירו טס. שמדבר *fu זז. מנקודק לקבל וצריך נגדו צזיל־ן בחי׳

 להאיר בעצנט בו שיש ■מהנקודה וני׳ מיני׳ כ״א לקבל ואח״כצריך שמים
 קוט לבין בינו שמדבר ע״י * על.לבו מושל צדיק שהוא בו שיש הנקודה
 וע״ישלש * הלב אל הנקודה בחי׳ שהוא חכמות ידבר פי כחי׳ להאיר

 . כל. דהייגו לב שבירת DvX הלב על השורין ר^רפות גתבעלין אלו בחי׳
 באין שמשם ■החסד כלי משבירת באין התאוות כל, כי *. יעות החאוות

 . אל שמק^הלב וע״י * הלב של, החרפות כל ומשם הכשלין אהבות כל
 בבסי׳ והסבירות החיפות כל נתבעלין עי״ז צדיק בחי׳ הנקודה.שהוא

 . בחי׳ שהם הדל הנקודות כל אצל שס כי * אהבה תכסה פשעים כל על
 דגני בבחי׳ כהן בחי׳ דקדושה אהבה שורה שס וט׳ יוסף בחי׳ צדיק
 כק כי י הכהונה לו כשניחכה בפנחס הנאמר שלום בריחי את לו טק
 ■ בחי׳ צדיק בח!׳ שהוא שלום־ הברית אצל דקדושהשירה אהבה בחי׳
 ששם שמק^הלבאלהנקודה וע׳געי׳ז • - הדל נקודה בחי׳ ,יוסף
 נקומת ג׳ ע״י זה וכל ת משלין אהבת נחבעלין דקחשה אר<בה שורה
 נאח׳ב י:דור־ צדיק שהוא הכלליות מנקודה לקבל צריכין שבתתלה ר\.״ל

היטב זה כל •ע׳ש כדל וט׳ ובי׳ מיני׳ וחח׳ב * כדל דין מן דק לקבלו :
. , '־■״: V: : היטב . ־ , V- .־ ־.. "י־ ־־ ■
ונהנה אוכל שאדם שבעולם הדברים כל ,כי״ בהמ׳ז בחי׳ ךןןק א י

להעלותם וצריך הנכ<לות אהט.ת בחי׳ p בטלס מהם ; - '
 התענוגים שכל נתעטגיס אהבה כבתי׳ שבקדושה אהבה5 םxולק

qולק להעלותם צריכק שבשלס x נעשה זה וכל * דקדושה לאהטה '
 נחבעלק שטית כנ׳ל צדיק בחי׳ שהוא הנקודה אל הלב שמקשרין ע״י '
ק בחי׳ דקדושה לאהבה וזוכין משלין ארגת .  הנקודה אצל שקורה ;כ
 שבעולם הדכריס כ( על חז׳ל שוזקנו הטטת טל בחי׳ וזה • כדל ־
 הנקודה תלבאל ע״יהברכהמקשרין ■כי * ברכה בלא להלות שאסור •
f־p צדיק בחי׳ שיגא ^ r צדיק וברטח...לראש בנקי׳ הברטת גל מקור 
/,־ בבחי׳■: \ .,: לח '



ג הלכה !‘גהט הלכות א׳ח הלכות׳ ליסטי
 שהוא סה״ל מקודת אור כחי״ הש מרכות כל ני • מכרך כהן «תיי

 ומבח הברכה היים • חכמות ידבר פי בחי״ י נרל הברכות כל אקור ־
̂ת ' • וט״. חפלה לענין מ״ל במאמר כרל דייקא כסה שמברכין להשי

 נתבטלין ועי״ז • כהן בחי׳ דקדושה אהבה שורה הנקודה אצל ושם
 מנשס המזין ברכת בחי״ וזה • כרל וכו״ החרפות שהם הנסולין האהבות .
 עיקר בי • כ״ש לא לפניו מברך לאחריו כשרז״ל הברכות כל רז״ל למדו '

 הבירור תכלית טא שאז האכילה אחר הוא המאכלים של הבירור גמר ’
 הטוב דהייט • המאכל ונתברר במתים להתעכל המאכל מתחיל שאז

 אל ועולה המובחר נתברר ומשם הלב אל עולה שבמאכל והמובמ־ ׳
 לגמד לחו׳ן ♦דחה הגמור והססולח * האברים לשאר והמותר * ממיס
המאכל שיתברר כלי האכילה אחר בהמ״ז לברך צרינין וע׳ינ •<ט'

• וכנ״ל המזון ברכת ע״י שבפה הנקודה אל הלב שיתקשר כדי בקדושה -
׳ ז״לxכ דלבא סעדא פחא ני דווקא הלחם על מא המזון ברכת וע״כ ' ־ ׳

 מאהבת יותר הניחר ע״בשםצריכין < הלב סועד זמחמת־שהלחם ,
 אתריו.שלש וע״כצריכיןלברך • נ״ל9שהםכחי׳שבירחלב1ר\פולי ׳
 ריקודה אור בחי׳ שהוא הכרכה ע״י הנקודי: אל הלב לקשר כדי ברטת -

־יכנ״ל■ .־•;־-׳, ■ / - ׳ : ־ ■ ̂ ̂ • ׳־ *,ז’ ־:
 צתבעל כהמ״ז ע״י כי • המזון ברכח זה לט ויעב וישת ־?יאכל ןיןךן

*'כי כנ״ל לב שבירת איגותהנפולין כחי׳ שהוא הלב רוע ׳
 צדיק בחי׳אמח בתי/עוב צדיק בחי׳ ע״יהקודהשהוא מאירהלב

׳. :וכנ״ל ע״יבהמ״ז לנו וייטב •וע״כטי״ז כיזב כי : ־ :■
י ג '  נחי׳ויוסף שהוא מהצדיק נמשנין הברטת וכל ההשפטות כל כ

.בחי׳ויוסף ות1ההשט וכל הכרטח כל מקור שהוא השליט 'הוא ׳ 3
ביד׳ הצדיק ט • האק עם לכל הואהמשביר הארץ טל השליט הוא

 הרעב שט שבע ומבעל מכטע שסא השבע שני בכ^-,שבט הוא יוסף •
 יבי * במ׳א דל רבים בדבח רעב־כמובא חרפת בחי׳ מיסה בחי׳ שהם -

 ,מבשל סא ̂כ׳ י הרעב העולם'בשני כל את ומפרנפז ק הוא הצדיק •וסף - ־
 הצדיק ביוסף אתחרפתיהסאמר אלרץס אסף בבחי׳ו. רעב מרפת
 לט פרעה להם שאמר הה * כרל וכי המשביל הוא שליט הוא יוסף,

 מבוא׳ אצרו הם שגם לו שאמרן וסרשרי תעט לכם יאמד א»• יוסף אל
Lהרpלהם אמר יוסף ני • חטט לכם יאמר אשר א״כ להם אמר * יבה 

ט׳ שימולו  ונמות עלים יגזור אם מה והרקיבה התבואה טל גזר הלא * ו
בחי׳־ שהוא מילה בחי׳ ע״י ־ כ״א רעב חרפת להכניע tfh כי - וט׳ ^
 מושל צדיק בחי׳ הקתשה הנקודה אור מזגלה ידה שעל הברית תיקון >

 כי ור\קינה החטאה טל גזר וזהו,הלא * ננ״ל השליט הוא י,וסף בחי׳
א ־■  - כל כי * ויקם אומר ויגזור השליט מא יזםף בחי׳ מושל צדק בחי׳ מ

 מברכה רחוק הוא הקדושה הנקודה אור אל מתקו־בטצמו שאינו מי
̂::ת החמאה וט״ב ' • הרטכ שני שנע בחי׳ עליו ומתגבר  אצלם נרל

מבחי׳ מי:צדיק רק הוא החיות כל ני ונמות* טליט יגזור אס מה * וכנ״ל
 מה רק בעולם חיות שוס אין ובלעדו * עלמין חי צדיק בבחי׳ יוסף ־

 ומבטיל שמחי׳ הנ״ל ריקודה אור בחי׳ שהוא מהצדק חיות שמקכלין
בחי׳ מבטל והצדיק׳ • כידוע דמותא סטרא בחי׳ שהוא לב שבירת /

וט׳ חיים הברכה את ה' צוה שם כי * בעולם חיות וממשץ לב שכירת -
צריך הוא רעב חרפת לבעל והשפעה ברכה איזה שרוצה מי וכל * כידוע . . .

 וכל דקחשהבבחי׳ הנ^דה אור בחי׳ צדק בחי״ שטא יוסף אל לכא י
ן י י בחי״ שהם ובניו יעקב ואפי׳ ובו״• לשמר יוסף אל מצרימה באו ^

 והברכה השפע לקבל להם, א״א אעפ״כ צדיקים כולם וטמךי^אל .
נחי״ שהוא השליט הוא יוסף בחי״ ע״י כ״א בתיהם רעמן שבר לבטל

 ממנו הכל.לקבל צריכין שבתחילה •אלcמות•p מרש הכלליות נקודה ר
הכל צריכין כתחילה אבל י וני׳ מיני׳ ואח״כ מחבית ׳6 ואמ*כ * כנ״ל .

 החרפית־ נתכטלין דיירא ועי״ז !וט׳ יוסף מבחי׳ מהצדיק דיקא לקבל
 כי ז רפ^ חרפת בחי׳ שהם הנפולין אהבת בחי׳ שהם עלהלב השוריז
 אהבת הכסולין אהבת מחמת היינו • לכהמיות הוא ר\עבון עיקר

 דייקא חרפה רעב חרפת בחי׳ שהוא הרעבון עיקר משס הבהמיות
 1לפ יעקב להם שאמי מה בחי׳ וןה • במ״א רביט בדברי וכמבואר כנ״ל

 מבחי׳שבירת הרעבון עיקר כי • דייקא שבר • בתיכם רעבון שבר הביאו
 ט׳״י שהתיקון וכו׳כנ״ל רעב חרפת בחי׳ שזה לבי שכרה חרפה בחי׳ לב

 לשוב־ע לחמיכם ואכלתם בבחי׳ השביע׳ עיקר ידו שעל ננ״ל דייל^ יוסף
 ברכת כחי׳ וזה ■* נפשו לשובע אוכל צדיק בחי׳ במעים כרכה שתשלח

 בבתי׳ במטיס ושביעה להמשיך.ברנה ושסע ברכה להמשיך כדי המזון
 וכז׳• למישבע ייכול לא עד בזוה״קוני וכ״ש וט׳ וטיכת ושבעת ואכלת

 . • ע״ש וכו׳ עלוהי שווי דשכעא ורעותא שרתא נש בר אכיל אפי' אלא
 בהמ״זמקשריןיבלב ע״י כי * בעצמו בהמ״ז הואע״י השביעה עירך־ ני

 הואהמשביר השליט הוא בחי׳יוסף צדיק בחי׳ שהוא שבפה הנקודה *אל
 ״ ככ״ל רעב חרפת ונתבטל ׳ הלג על השורין החרטת נתכעלין ועי״ז

 לשובע לחמיכס ואכלתם בכחי׳ במעיו ושביעה ועי״זינשתלחברכה
 בחי׳ וכו׳• ה׳ שם את והללתס וט״היינרע״י אלקיכם שם את והללתס
ע׳י־ רעב חרפת נתבטל טי״ז כי ־ לשובט לחנניכס זאכלחס עי״ז בהמ״ז

 ״ ‘ • כנ״ל הברכות כל מקור של\א הנקודי: בפי׳ שהוא יוסף ׳ באי ׳
j ח ז  היימ • רג״ל נקודת שלש בחי׳ * בהמ״ז של כרכזת ג׳ בחי׳ ו
 שמקבל ונקודה יוסף בחי׳ הדור הצדיק של הכלליות נ^דה .

 מז הנקודות אלו שכל * וכי׳ מיני׳ שמקבלין ונקודה מחנירו* כ״א
 לברך צרינק וע״כ י וכו׳ כהן בהי׳ דקדוש׳ אהבה שורה ששם צדיק בחי׳

 בתיץ וזה * כנ״ל ברכה כחי׳ ס1שר אלו נקודות מג׳ לקבל בדי ברטת ב׳
ק  ותורה ברית בבהמ״ז להזכיר צריכין וע״כ ‘ בנ״ל וכו׳ מברך ב

 יושת בחי׳ ר\א ברית * הנ״ל נרךדה בחי״ צדיק בחי׳ זה כל כי • זמזזן
^ תורהיבי בחי׳ וזה • ברית משיר בגין הצדיק יוסף נרןא שעש״ז חו  ה

̂א  ׳ ע״ש הר׳ל במאמר כמבואר הנ״ל בחי׳נקודה מלאטם בחי׳ ג־״כ ̂־
- יוסלז כחי׳ -שהוא הלקודה מבחי' משם כי ומזון חי,יס בחי׳ זזה  ^•י

̂׳א נג״ל והשפע והמזון החיים עיקר משם  כלי״ שב^ת בחי׳ מחי׳ ני«
?1ריי. הוא הצדית ני כידוע מהשבירה דמוחאשבאה זמ^עלסטרא

■•־יל * • :כג״ל החיים - .- , .. . י . ,
ה י ̂״ל נקודת ג׳ בחי׳ כעד בשלשה זימון ברכת בחי׳ ח  כי ׳ ד

 כל מאירי! אזי אחד שילק טל שישט מישראל שלשה כשיש
 יכוונו והשנים הזימון ברכת לבע אחד צריך ואז * הנ״ל נקודות השלש
חל מא שמברך האחד זה כי • אליו  בחי• צדק בבתי׳ והוא שבכולם מ

 בחי׳נרץדת נקודה בחי׳ בהם מאיר והוא נגדם הכלליות vנקודר
מקבלי׳ הס ממט חוץ שנים שהם ימאחר ממט* מקבלים והס הכלליות

,______________אד שאין משאח׳ל בחי׳ וזי: כשלימות•
ק כי וט׳ טמו נעריו שני את רקח כאברהם כ״ש אנשיט שני ד  צריך מ

שיהי• לסחו׳ תמיד צריך וע״כ • כאנשיו שלו ר\קודה נחי׳ תמיד להאיר

- :׳ ■ —, ־ ------הנקוד׳. הארת שלימות עיקר כי ובי׳
השניש שטובים המלמד אצל בפשיטות הלימוד בענין שאטחאין ,־

i ישכח ^>ם כשארז״ל מן.ר^חד f t־!
 ;להם ומאיר התלמידים טס ר\בלומד :

̂ןבלו מה חוזריןביניה׳ הם הצימוד ר מס- בחב מאיר מהרב־וכ״א ש



נ הרכה כהמ־ו הרכות' זרח- - הלכות ־רקוטי
דן מ(ק:לין1א'ז<דכ חציחמהששנח pf.כ״א ז»)ליר היעל הזנו■ לי

_______ ____ . .;''ןודההנ׳לשצריכיןדייקא
 זאירג דיך מן דין ואח״כ ־ האמתי דורvר מצדיק הכלליות מהנקודי: יחד

 לפתות שנים שיהי׳ צריכין וש״כ * לכיןקו^ בינו שמדבר ״י1ובי׳.< מיני׳
 נקודות הג׳ כל שיאירו בדי כנ׳׳ל נעריו שני את ויקח גחי' מהרב ■לקבל
 חליתאה אוריין לן רתמנאדיהיב בריך פ׳א) חהבחי׳(שבת • כנ״ל
 ני * משולשת מא התורה כל כי ג ונו׳ חליתאה ידי על תליהאה ב־וח

 בריתי נ״ש שלים ברית נקראת ני ננ׳ל מ׳ל נקודה נחי' הוא אסורה
 משולשת היא התורה וע׳ב • )ב' (מלאצי והשלום החיים אתו היחה
̂״ל נקודת הג׳ מכל כלולה היא כי • הבתי׳ בכל  קיום עיקר ידם שעל י

 כהן כי כר\יס ברכת של משולשת ברנה בסי' וזה כנ״ל• והעבודה התורה -
 • ננ׳ל רגקודה אצל ששורה דקדושה האהבה אור בחי׳ הוא חסד איש
 שלש בחי׳ בישראל להאיר כלי מברכין וע״כ • כנ״ל הביכה מקור ושם

 ביוהר החיוב חל אחד שולחן על שישבו בשלשה וע״ב י * הכ׳׳ל נקודות
 אז שלשה כשיש בי r בהמשכה נדמשמע תורה דברי השולחן על שיאונרו

- :ננ׳ל נ^דית הב׳ צל מאירין אז צי * התורה הארת שלימות עיקר ,-

. - נקודות הג׳ כל מאירין שאז בשלשה
 נגד הכלליות נקודה בבתי׳ רב בבתי׳ מא שבהם הנחל אןיהאחד

c -'כנ״ל נקודות השלש כל אז •וע״כמאירין השנים "׳: ■
 צריך שבקדושה דבר כל ני • לברך הכנה שצייך זימון בחי׳ יןיף! ו
 שיקבל הלב ולהזמין להכין היינו • בזוה׳ק כ״ש והזמנה הכנה -

 אט רמתי שמעו שאומרים וזי*\ • אליך לכבס והכן בחי׳ הנקודה אור *
 ה^א• בלבא שמיעת כי • כפוסקים כ״ש הזמנה בשביל שזהו לברך רוצין
 לקשר כדי הברכה אל הלב להכין ולבס אזנס שיטו להם שאומרים חייט
 יחבעל שעי״ז כדי • כצ״ל הברכות יוצאין שמשם שבפה הנ^דה אל ,הלב

־ . ' ' ’ : חרפחלבוכו׳כנ״ל‘ , י ׳ יי'
^*!HI ביתר הרוגי בשביל חקטה ביבנה והמטיב הטוב ברכת בחי׳ 
מקבלין ואז • ברכות שלת שמברכין אחר כי * לקמרה שניתט . ׳'

 הנקודה כי והמטיב הטוב מברנין אח׳כ * הנ״ל נקודות ג׳ מנחי' הארה
 הטוב וזהו •• טוב כי צדיק אננרו בחי׳ טוב כחי׳ הוא צדיק בחי' :ש^א

 היא כעצמה שהנקודה היינו לאחריני׳• והמטיב לדיד* הטוב • זהמטיב
 טוב נמשך הנקודה ט׳י כי : לאחריני ולהטיב להאיר כח וי^לה ,עוב־*

 ה לבו וייטיב וישת ויאכל בכחי׳ הלב חרפח הלב אלהלבונחבטלחע
 בבתמ׳׳ז והמטיב הטוב ברכת שתיקס שארז״ל וזהו * כנ״ל וכו׳ בהמ״ז
 מאיר בהמ׳׳ז ^'י כי .•דייקא בבהמ״ז ותיקכוה • וט׳ ביתר התגי בשביל

 , דמותא סטרא כתי׳ ש־טא לב שבירת נתבטל ואזי • הנ׳ל טובה הנקודה :
י בחי׳ וזט י כנ״ל כידוע השבירה ק שכאה ; ג  לקבורה שכיתט ביתר ^

 והמתים החיים כטד הוא הקבורה כי * שעי׳זבכנעסטראדמותא
 הקטרה וע׳י להמת• גדול תיקון והוא המת של והחרפה הבזיון ונתבטל

 ההרוגי׳ והי׳מוטילים לקטרה ניתנו שלא זמן כל דמותא־כי סטרא נכנע
 לקבורה שטתט ועיי; • התגברוססטראדמותאח״ו בחי׳ •ז׳ט נחוץ
 וקבעוה והמטיב הטוב ברכת תיקט וע״כאז דמותא• סטרא בחי׳ נכנט

 שורה ששם הקדושה הנקודה אור מקבלין שעי״ז נהמ״ז ע׳י כי ־ בכהמ״ז
 פשעים כל על בגחי׳ לב שבירת בחי׳ נתבטל שטי״ז דקחשה אהבה
»נוטל המת של הסרסה על שמכסה קבורה בחי׳ וזה * אהבה _חנסה

עד , _.............
א הקטרה עיקר כי • בטיק  ירית בהי׳ שי^ הנ׳ל נקודה בחי׳ ע״י ס

 זכו מרית* חיקי! בחי׳ אביהם ערות שכסו רפת שם שבני ז״לxכ
ט׳ חם זרע ־היפך לקמרה ̂יכ * ו ׳ המזון בברכת זימצעיב הסוב תיקנו וט

̂־;ג־ _ ; - * . ד-^דייקאוכו׳ננ״לער ז-:־.̂;
ה ח  הנ׳ל הנקודה ט י דברים יוד שצריך כהמ׳ז של כוס בחי׳ ח

פה מלגות כחי׳ הוא הכום כי . • קודש בחי׳ יוד בחי׳ הוא ■ - ^
 בבחי׳מלצות זשם • המע׳ה בדוד הצאמר אשא ישועות כוס כחי׳ כידוע

 זט״י ׳ וע׳ל במאמר כג״ל מלאפוס בחי׳ שהוא הצקודההג״ל מאיר פה
וט׳ לב חרצת ומבטלין - הנקודה אל הלב ומקשיין מעלין מ הנ^דה

 הואע׳י היין עינך,תיקון כ: ברנה־■ של כוס של היין בחי׳ •תה כנ״ל .
 הרואה כל בבתי׳ הברית תיקון בחי׳׳ צדיק בחי׳ .הכ׳לשהוא ׳הנקודה

 ע׳י כ״א בקדושה יין לשתות א״א כי * היין מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה ■
 חופז/ שנתבטלין ע״י לכב ישמח ו!ין בבחי' טא אז1 הברית* תיקון בחי׳

 עיקר שם כי ׳ וט׳ ראש נעשה זכה כידוע בחי׳ משני כאל היין כי • לב
 אכילת ע׳י אלה׳ר חטא ע׳י הי׳ השבירה עירך כי * והתיקון מיחר

 ׳ לו ונחנה עגטס סחט׳ כש׳ארז׳ל יין בחי׳ טא הדעת וטן • הדעת פץ
 כד• לב בבחי׳ הם השירות כל כי • היין טל אלא שיר אומרים, אין וע׳;:

נתעורר והניגון והזמר השיר שע״י ככרא׳בחוש להש״י הלב ולקשר לעורר
 - אומרים אין וע״ב ♦ לביובשר^ירנמאלאלחי להש׳יבבחי׳ מאד ר<לב
 הנקודה אל הלב־ לקשר השיר של תיקון עיקר זה כי היין טל אלא שיר

״ שעי״ז כי בחי; אנוכז-וזה לבב ישמח ויין בבחי׳ שיהי׳ היין IP״
וט׳ בשלימות הנקודה מאיר אז ני יין של כוס טל v כשלש בהע׳ז

 חנוכה ני כי חנוכה■* גר הדלקת בחי׳ זה בי ׳ חנוכה בחי ^
 וגר אור בבתי׳ שמאירה הקתשה הנקודה אור כחי־׳ זה ־
 חנוכה נר בחי וזה הנ׳ל• במאמר ננ״ל, להש״י הלב ומקשרת ומעוררת

ל מקודה ני *‘אור ותורה מצוה ׳גר בחי׳ א מ׳  בי י אור חורה בחי׳ ס
 בחי ונר אור נחי׳ טא הנקודה וע״כ י ננצל הלב ומעוררה מאירה היא

חי שמן של גר כחי׳ וזה • חטכה נר  רמת משח כחי׳ קודש משחת שמן כ
 צדיק נחג׳ שטא ילל׳ל הנקודה בחי׳ שזהו המוחין בחי׳ שהוא קודשא

 • רג׳ל כמאמר כ״ש ובינה הכמ׳ת מכחי׳ שנמשך השליט מא יוסף בחי׳
 הנקודה עירך־בהי׳' שמשם :קוש משחת שמן בחי׳ שהם המוסין דהיינו
 כפי׳ המכה נר בחי׳ וזט • ננ״ל משם שנמשך צדיק כחי׳ שטא הנ׳ל

 - שממשיכיןשמן*משחת כיטנא ולאדלקא קודשא משתרכות לאמשכא
 שנמשכת בחי׳צדיק המשכת.רגקודו: כחי׳ שזט קומא רמת משח קודש
 הנ׳ל הנקודה המשכח ע׳י עי״ז בי * ביטנא מדליקין ועי״ז • כנ׳ל משם

 להש׳י הלב ומעוררק מאירין עי״ז כי * והנר האור מאיר עי״ז כחי׳צדיק
 הנ״ל הנקודה בחי׳ ג״ב התורה־היא כי : אזר ותורה מצוה נר כבתי'
: הג׳׳ל הנקודה אור בחי׳ ברית נרךאת היזורה ני • כנ״ל ברית בחי׳

אך[ י ץ  ושנה שנה בכל מקיימין אט חנונה נר הדלקת המצוהשל י ן
ככל עלינו העומדת הושטה מלטת ולהכניע לשבר נדי - .

 הורתו להשכיח * ח״ו ית׳ מעבודתו אותנו לבעל תמן זמן ובכל ודור דור
 מלטת וט׳כשעמדה מתתיהו בימי שהי׳אז כוט רצוט חוקי על ולהעביר

 מלכות נח עיקר כי • וט׳ סורחך להשכיחם ישראל עמך על הרשעה יון
 והע־קר ניחע.•■ יניקתם עירך אמשם כלים שבירת ע׳י טא הרשעת

 על להתגבר רוצים הם שעי״ז רעות תאוות שהם אהכת'הנטלין ע״י
 הנקודי; כשאין כ׳׳א כת להם אין וע״כ • ית׳ מעמדתו לבטלם אלxי

 אותם ומבטלת מכצעח הנקודה גי • מאירה מושל בחי׳צדיק הנ״לשהוא
 בהי׳ • מושל צדיק כחי׳ הנ׳ל הנקודה הארת שממשינין ע׳י ני ׳ ננ״ל

ישראל, ״ -



ג הרכה בהט׳ז הלכות א־ח הרכות לוקוטי
tמSfr•שו aחr ’1!v,לי1!יונ־ שניתזלביואדרס סTO^ןנ  תלה

'ואזי.כשאין כנ״ל• שבירה מנחי׳ משם אלא כחס אק לגמרי*כי גחבעלין
̂ז מושל צליק בחי׳ שהוא הנ״ל רג^דה f ח מאירה ;  עיקר ט *. בחי׳.מלכי

מלכות מא מקודה ,הארת  בחי׳יסראל השליע הוא יוסף כחי׳ פה בכח̂י
 פ'י׳דמשנהד^) (שבת הס מלכים בני ישראל בחי׳יכל •ממשלותיו*.

 מתגברים הם אזי מלטח בחי׳ הדל הנקודה בחי׳ ח״ו מאירה ,וכשאין
 הקודה מאירה שאין ע׳י ס־שעה מלכות ח״ו מתגבר ואזי * כדל r טי

 את לבטל היוונים רצו וע׳׳כ • כנ׳ל דנךושה מלטח בחי׳ שהוא הנ״ל
 התורה ח׳ו־כי תורתו להשכיח עלינו ועמדה * לגמרי התורה מן ישראל

 אור בחי׳ ולהעלים להזגיח רצו והם .־ • הדל הנקודה אור בחי׳ היא
 רןן על לכם כתבו אמרו וע״כ •: ח׳ו מלטתס ולהגביר לגמרי מקודה

 ממעל אלקי חלק נרןאין ישראל ישראל־כי באלקי חלק לנס שאין השור ׳
 חלקי ה׳מנת כ״ש וגורליט חלקיט נקרא הש״י וכן עמו־ ה׳ חלק כי בחי׳
 את לע ונתן בט שבחי ע׳י כי • ונחלחך pחל אני בחי' * וכו׳ וטסי

 כרצוניט רעט שיהי׳ בידיס. והממשלה בידים רצונו מסר עי״ז י קורתו •
 הנ״לי במאמר זה כל כ׳ש צדיק בי מושל נחי׳מי ממשלותיו ישראל בחי׳

■ השי״ת נקרא וע׳כ * כדל ברשי׳ת מושלים כביטל הס אלxשי נמצא . ״
ט׳ ונחלתך חלקן אני בהי׳ • כדל ישראל של ונחלתם חלקם כביטל • ו

* כרצוט בו לעשות מ מושל שהוא שלו שהוא, ונחלה חלק לאדם שיש כמו
 ונחלתם חלקם נקרא וע״כ ־ ית׳ בו מושלים הס ישראל כביכול כן כמו

 רע הס כי ישראל* באלקי חלק לכם שאין לכס כתבו שאמרו וזהו • כדל
o ישראל של הממשלה לבטל x שיכתבו רע יע׳כ כביטל• ית׳ מושלי׳ט 

ק בבחי׳ יח׳ בו ממשלה להם שאין יח׳ בו חלק להם שאין ישראל ״־ ^ 
 ישראל של הממשלה לבטל ח״ו רצו כי ־ וט׳ חלקך אר כחי׳ כנ״ל ונחלה :
 שעיקר ־ כדל בחי׳,הנקודה שהוא . לדל תורתו להשכיח חגברx ע׳י .

שממ־ ע׳י הוא ונחלתים מלקיט השי״ח טהי׳ יח׳ בו שלט הממשלה
 וע״כ * כדל ח״ו זאח לבעל רע והס כדל וט׳ רצוט שיטא חמתו בידים

 נמשך שמשם המוחין בחי׳ קודש תxמ מון בחי׳ השמנים כל טימאו ■־ . '
 בחי׳הנקודה מושל בחי׳.הצדיק עירן צדיקגטשל־כי בחי; הנ׳׳ל הנקודה * ^

^ת שמן בחי׳ ע׳״י הוא ׳הדל  שמירח ע׳י דהיינו המוחין־ כסי׳ קודש מ
 הדעת ולעהר לקדש והדעת הוטח לשמור המוחין שמירח שהוא הבריח

 בנסיון שעמד pי7צvד יוסף ח^כמו המוח בטיפי לפגום שלא מהרהורים .
וט׳-ועי״ז וחכם נמן אין בחי׳ וכינה לחכמה זכה ועי״ז בהמוח פגם ולא ,

 הנס הי׳ וע״כ כדל־ מושל צדיק בחי׳ שמא השליט הוא יוסף לבח׳! זכה ,
o כהני׳ ט׳י חטכה של x ששורה בחי׳כהן שהוא הקדושה אהבה בחי׳ 

• הנ״ל במאמר היטב כמבואר הדל מקולה אצל שלום הבריח אצל
 כי משס שיניקתס הרשעה מלכות ונתבטל• לס שבירת נתבטל שעי׳׳ו

 אהבה ע״י כנפולין מאהטת שבאין הטיפות וכל התאוות כל נתבטלין
■ י Y :הנ״לכנ׳ל הנקודה אור אצל ששורה כהן בחי׳ לקדושת . .

 שפחי כי דש כהן בחי׳ שבדור האמת והרב יצדיק נרןא יא
̂די אצל כי וט׳־ מפיס יבקשו וחוהה דעת ישמרו כהן ־. ,■ • , pר

 * כנ״ל |X בחי׳ דקדו^ האהבה שורה שם רג׳ל vהנקודר כחי׳ שהוא ■ י
 כה״ג של בחוחמו חתום י׳x השמן ע״י היו חנוכה של שהנס בחי׳ וזה

א גדול־כי כק בבחי׳ שסא הדור■ צדיק בחי׳ זה - לבחי׳ שוכה מה כפי ד
 דקטש׳שהוא אהבה לבהי׳ זונה הוא כן י הדל נקודה בחי׳ 6kx צדיק ■

 בתכלית הבריח לשמירח שזוכה האמחי הדור והצדיק • כדל כהן כחי׳ -
א ט״כ ז כנ״ל הכלליות בחי(קולה וסא השלימיח ל * גדול בחי׳-כק ס
ק בתי׳ שהוא בסלימות vרcדקדו האהבה לתכלית זוכה כי .  וכג״ל• גדול כ

קודש ברית מותם בהי,׳ כה׳ג של בהוהמו סקוס ׳’X שמן שמלאו וזהו

 צדק ע׳י הייט * הברית שמירת בחי׳ היינו • וכו׳ התם וצאצאיו כ׳׳ש
 , חתום שלו השמן הי׳ וע׳כ • • כשלימות הבריח לשמירת 'י:דורשזכה

^ת השמן הייט בהיתמו  קדושים הי׳ שלו המוחין דהייט .־ שלו קודש מ
 שמירת,הברית בבחי׳ תחומים הי׳ כי * כלל פגם שום בלי וטסדם
 לאהבה זכה כי • גדול כהן נרןא מא בעצמו ועי״ז ־ כדל תוחם שנרןא
 , על מעוה הכה׳ג כי י כדל שלום הברית אצל ששורה בחי׳כדג גדולר«
 , חוםDי׳x הכה״ג של השמן ע׳י ׳כ’אל־וטxי מכל יוחר הברית קדושת

 שנמשן־ י^אל מגשמות ש^ל הדור הצדיק של מקודה אור בחי׳ שזהו
o דהיינו קודש משחח שמן מבחי׳ x j ’naon דק׳בחי״ בהוחם חתומים 
 J אט ועי׳ז חנוכה של הכס היו עיי*! צדיק כחי׳ עירן שזה הבו־יח שמירת
 ח״ו מתגברים שהם אעפ״י כי • חסכה נר להדלקת שנה בכל זוכים

 להאיר כח?הנקודהשלכ״אמישראל אין ועי״ז • השמנים כל לטמאות
 ־“, ׳ • ■ כדל קודש משחת שמן בחי׳ ע׳י ומקודההזא אור עיקר כי ולעורר

̂ישראל הש׳׳ימרהס אעפי׳כ  צדיק לו:ם ושולה ודור דור בכל טלעמו
 לת יש שלו הנקודה וע״כ ־ הכלימוח בחכלית רגריח שומר ץאx אמתי

 וע״; ״ כנ׳ל הכלליות נ^דה בחי׳ הוא כי * אלxי כל ולעורר להאיר כח
 , נחעוררס עי׳ז * החר מצדיק הכלליות מנקודה מקבל אלxמי א׳ שכל

 חרסת מבטלין הנקודי: אור וע״י ־ מישראל בכ״א שיש הנקודה ומאירה
 הנר^דה אצל ששורה כק בחי׳ xnp7 אהבה בתי׳ ע״י הלב ושבירת

 , נר'חנוכה בחי׳ וזר\ כדל• וט׳ לגמד וסשטה מלטת נתבטל ואזי ־ כנ׳ל
מ |X ט׳י שמאירה הנקודה בהי׳אור «  / מניזדה שמקבלין ע׳י קודש מ
 י של הנס טירן הי׳ ידו שטל כה׳ג בחי׳ שסא הדור צדיק של מלליות

' ■■ ;חטכהכנ׳ל ־ . ■ ■;. י
י  ישראל את ולטהר אלxי על לכט־ ולפטם לפני נכנס הי׳ הכה׳׳ג כ
 הארק מ^ם שחיה■ האבן טל שהגיח ע״יהקטרס מעווטת. *‘י•.,

ס נקודה בחי׳ הוא בביהמ׳ק ׳׳x שתי׳ האבן נקודת כי • זינלוחוח ד  ה
 ממנה/ כי * העולם יסוד הוא שתי׳ האבן נקודת כי *. צדיק נחי׳ שהוא

 לה׳מצוס כי בחי׳ עילס יסזד צדק בחי׳ צדיק בחי׳ וזה העולם• ,הושחח
ק  נחי׳ר^כו הס ארץ מצייו בחי' הצדיקים היינו • חבל עליהם וישח א

- ^ ז״ל(בסי׳ רביט כדברי במ׳א זה כמובא חבל עליהם וישס בהי׳ שחי׳
 yro נקודה בחי׳ שהם והלוח/־ח הארון שם מונחים הי׳ ־וע׳כ לק״ח)

־■ ׳ מעווטת ולטהרם ישראל את נכנסלהגביה הכה״ג הי׳ שם וט«כ • כדל
 די} נר! אל ט חלויות ולבס עינם שהי׳ י^אל כל טם טצמו שההקשר ט׳י .

 י האמזזת קל נחבטלין ידה בטל הדל מקודה אור שהוא שתי׳ האבן
 דקדוש׳ האהבה אל רמפולין כל־האהבות ומקטין שמעלין ט״י רעוח

 שכולם שלהם העוונות כל ועי׳זצתבטלין * הנקודה אצל שם ששורה
 .■ כל עולין שס וע׳ל י ־ וכדל התאוות כל שמיס הנסולין מאהבות באים

 ' ידבר סי בחי' הרל-שהוא מקול׳ ט׳י מא התפלה ע־קר כי י החפלות
 ׳ לסק* הכה״ג בו נכנם שהי׳ קערת בחי׳ חה ־ הנ׳ל במאמר כדל ,חכמות
ת הוא קערת מעות כי ־ לב ישמח וקערת שמן קי • ולפנים ^  ■ הדלקדן ב
 • ן;, • יקעירנה • ונו׳ הנרות אח אהרן ובהעלות כ״ש ביהמ׳ק של כנרות

 ' כידוע• xהקדו שבקליפו׳אל החיות כל מעלין הס הקטרת מנמנני י׳א
שט• של מרות את הכהן שמדליק כעס הייט וקערת כמן בחי׳ וזהו’
ת שמן בחי׳ הדל הנקודה אור שממשיך דהייט ־ בבימו׳׳ק ■ מ  : מ

 משהי׳■ שבא שבקליטת החיות שמטלה דהייט קערת׳ גנקעיו* אז ז כנ״ל
 . הצקודע אור אל אוהס ומקשל ומעלה הנפולין אהבות מבתי׳ השבירה
x לשון קערח לשון וזהו • כנ«ל שמן של גרות שהוא הקדושה p ׳ ■ שמר^ד 

 ,5ל לשמח וקערת שמן וזס • בדל שמן בחי׳ x)6 הנקודה אל הלב
 : שמקשריו ט מ!טרת שמן ט״י לב שב״רת נחבטל כי • לב שבירת היפך

ל; וקערת שמן בחי׳ הגרץדהשזהו הלבאל ד  4ישמ וקטית שמן וט;נ נ
, , . < וז - , ̂ • ;«ל53 5ל - ־ י



ג הרכה לכץ1ב א״ח;הדנות הלכות לימופד;

\
V

ו ה  גקודח אל צהם <פמן שר\׳ ולכה^ביזה״ל3 הקנירמ בהי׳ • ח
החיוח' כל מקכר הי׳ וכס הנ״ל מ־ןולה בחי׳ שהוא שתי׳ האבן ׳־׳ י■ ■

 הטלה הר,טרח. וט׳׳י • הטוונוח כל באין מושם מפולין אהמת של
 אוחן וקיכר מפולין האהבוח כל שהטלה הייט :י מהקליסח מזיוח
 משס הבאים והעוונות כצהסשטיס גחבגילין ה&קוזהבעי״ז אור לבקי׳

 אצל כבורה דקדושה אהבה היינו חכסהאהבה פשעים נל נבחי׳טל
 החרפות וכל לב השבירוח כל ונהנטלין הפשעים כל על מכסה הנקודה

. :במאמר,מ״ל כמבואר *וט' . , -
ך! -י^  שקורי! המזנה לרטכת שהקרזנו הנשיאים בחי׳קרבמת ה

ע״י הי׳ שכולם הרןבנוח כל כהי׳ זה כי בהנוכיז בהם - ,.
 להעלות נח לו בהי׳ ריקודה אצל ששורה אהבו: בחי׳ שמא הכהן
 כל כמהסבאיס הבהמיות בותvאר הנפוליןשהס מאהבות החיות

 .הי׳ והכהן • • הכהן אצל בהמה מביאין שהי׳ בחי׳ הה • חחסאיס
 הנכולין אהבוח הבהמיוח אהבוח מעלה הי׳ מא כי * לקרבן מקריבה

 4שעי״ כהן בהי׳ לקדושה אהבה שורה ששם הקדושה הנקודה אור אל
 תכסה פשעים כל על בחי׳ החטאים וכל * כל צחבטלין

 . משיאים שהקריט המזבח חטכת של קרבטת בחי׳ וזה * כנ׳ל אהבי;
 הכלליות נקודה בחי׳ שהם הדור, צדיקי בחי! הם משיאים כי * דייקא
 * ידם על הסיטך עיקר וע*כ ״ אחד כל של מקומח כל מאירין שמהם

 זה לגןדש ולהעלוהוממל בר,דושה לחנט דהייט המזבח חטכה ני
 ע לקודש מסול עולין שעי״ז מקודהמ׳ל אור בהי׳ ע׳י נטסהרס

ס רי ש ̂י,ודה אל ^ן  .׳’ה המזבח חנוכת וע׳כ ̂ • בדל_ ובו׳ י
 וע׳כ • מושל צדיק מוי׳ הכלליות נקודה בחי׳ שהם הנשיאיס ר,מטח

 נקודתס אור עץ לקודש מחול ולהעלותו המזבח את לחנך בח להם רל׳
 חיותהס׳׳א ומבטלין ומכניעין הלב מקשרין שע̂י הכלליוח נקודה '?חי׳
 לב בחי׳ הס והביהמ׳ק המזבח כי • לקודש מחול ועולין נתחנכין ■ןעי״ז

 הלניות אלxי כל של ולבס עיניהם הי׳ ושס • שס ולבי עיני ג״ס!הי׳
. :כנ׳׳ל שתי׳ אבן בחי׳ הנקודה אור ע׳י עליהס לכפר ־
ה יג ז  אדם כל של החימך טיקר כי י חינוך לשון חנוכה בחי׳ י ו

א בעבודת מ  הייט • ע״יבחי׳הג״לבמאמרהנ״ל ה׳
 הצדיק׳ואח״כ של הנקודה מאור שמקבל דהיינו • הנ׳׳ל הנקודה אור מ׳י

 למן ביט שמדבר ע׳י ובי׳ מיני׳ ואח״כ • כנ״ל וכו׳ מחבית נ״א מקבל
 כל ונחבטלין להש׳י הלב אח מק^ ועי׳׳ז * הנר,ודה מאיר ועי״ז קונו

v י לקודש מחול ועולה • וח,רטוחוט׳3והשבירוחדהייאאה מחרפות 
א הקדושה אל ליכטס החינוך שעינך נמצא̂  ׳• הנ״ל ט׳י'הנקודה ס
מקוד׳. מאירה דיקא שטיץ קוט לבין ביט ושיחה ההקדמת ט׳י כייט י
■ ; ■ ■ ■ ג.:•־ כנ׳ל ־ :; '■-r,■'.■- ■ -^.־\, - ;י‘

ח י’ ז  אור, בח̂י שהוא חטבה מר ט׳י כי י־ חצוכה נר בחי׳ ו
h זזה כג׳ל• ה׳ בעבודת ונכנסין נתהנכין טי״ז הנ׳ל הנקודה ■ ■ ׳ 

ט׳  בחי!, טיט • ע״ש יט׳ יטדיס כ׳ בצימ׳ טולה שנר בכוונות מ״ש ב
̂נקודה הנ׳לי ל׳גרךדת ד עירך ידה שעל לדיק בהי׳ הוא וצל ^ ? 

 ט׳י כי כנ׳ל חטכה נר מדליקין ידס שטל נקודה יחודי׳בחי׳ בחי׳ג׳ וזה
 להשי״ת הלב ומעוררין מאירין עי׳ז ר\״ל נקודת השלש מנל שמקנלין

' -ן נרחטכהוכו׳כנ״ל; שזהובחי׳ :. .נ,׳.־• ,
ה ^ לכ״א• נר והמהדרין • וביהו איש אגוכה כר משארז״ל בחי׳ ו

ט׳ וסלו מוסיף המהדדן מן והמהדרין • /ו  איש כל כי ;
 עליהם ומושל כית ראש הוא כי - • הכלליות נקודה בבחיז׳ הוא ניחו3;

 יק7הצ שבכלל כמו כי עדס הכלליות נד,ודה בחי׳ זסא ״ מכולם וכלול
 אלפים שרי יש בפרטיות כן יטאל כל של הכלליוח נקודי; הוא .הדור

נר\דה כחי׳ הנא וכ״א ,•נכנ׳ בכיהנ שנרר איש כל נכן • נט׳ מאנח ושרי '

עח
 * לענפים וענסיס וטנפים איל! יש כי י שהחחיו האנשים עד הכלליות

 איש מטכה נר וזה >1״נ0 ז״ל(ט׳ רביט בדברי זה כל כמובן וכו׳ וט׳
 ♦ הנקודות שאר־ כל ממילא מאירין ואז הכללית ני,ודה בחי׳ מ וביחו

 , • ואסן אחד כל של הקודה הארה בתי׳ זה אחד* לכל נר והמהדרין
הביס לב ולטורר כח־להאיר לה שיש מישראל בכ׳א שיש הנר,ודה להייט

״מ ׳UJ W1 ע ע/ 7(זמי נקודל!! חור
 השמיני יום בחי׳ שהוא צדיק בחי׳ שמא מר,ודה אור שלמות שהם
ד הרל מר\דה אור בחי' צדיק לחי׳ שמא לשמיני שניחנה מילה בט׳

 ׳ שתכלה עד הכוכבים יציאת משטח חנוכה נר מצות בחי׳ וזה טז
, . מצדיקי.הרבים בחי׳ זה הכוכבים יציאת • הבוח, מן תל .

 .־טל כי ,*הרבים מצדיקי בחי׳ סvשר מ״ל הקודוח אור היינו כטבבים
 הנקודות נר,ראיס וע״כ צדיק• בחי׳ והם הר,דמהככ׳ל אל נכנסין ידם

 הנקודה כי, ־ אור כוכבי בחי׳ ככוכבים וזהו • הרבים מצדיקי הנ׳ל
 מן רגל שתכלה וזמטד • וט׳ לצדיק זרוע אור כנ״לבבחי׳ מאירה

 רגליי בהי׳ זה בתאווח דהייט • בחרפות מטקט לבxכ כי ״ השוק
שביו נתבטלת הנקודה אור וע׳י ל‘י®

ימי יוע׳ר נ פג גדחנמה ־TO <■ ״- ־*׳•'■ 1 ״־1 ־־״
 להודות אלו חנוכה ימי שמונת וקבטו כ״ש והודאה תפלה ימי הס מונה
ר, בבתי׳ הוא .וההודאה התפלה עיקר כי * וכו׳ ולהלל  או

 ־ כמבואר כנ״ל וכו׳.' הלב אל חכמות ידני פי שמאירין הנ׳׳ל מקודה
 זיו ובשביל ׳ ;היטב' היטב זה כל ע״ש תפלה בהי׳ שזהו מ״ל במאמר

 ׳ להיות שוכ׳ הצדק מיוסף מדברת הס׳ זאת כי • בחנוכה מקץ ס׳ קורין
 'צריכי׳ כולם כי אליו באו יטאל בני ונל • השליט הוא יוסף בתי׳ מלך

. חנוכה נר בחי׳ וזה • תכרל1’צר,ודההכלל בחי־ סנא ני ממט לקבל
■ • :• ' C ■י .. .. ;י■ , כנ״ל ■ י . ̂■3 ׳ ,

י ' ־ :המזון ברכת לגינין לעיל שייך י ׳ ^
! ! ז  לא;, מאחיו יוסח שפירש מיום ודדז׳ל עמו וישכרו בחי'וישס !

 תחקבצים כשכחוועדים כ״א יין לשתות א״א כי * וכו׳ יין שתו
 כשמאיר״ הנ׳ל כחי' דהיינו • ■ הצדיק יוסף עס. ישי״אל כני כל ׳ יחל

א עסף בחי׳, שהוא הנקודה  שאז • כ;׳ל וגר יקראל בכל וט׳ השליט ס
ט׳ לב חרפת נתבטל א היין ואז י ו  ־ כדל וכו׳ לבב ישננח ויק בצחי׳ ס

ד! האית ממשיני! בהמיז ט׳י כי • יין של כוס על בחי׳ וזה קו  מ
 עמו' וישכרו וישחו בחי׳ כנ״ל בקדושה היין ואז * וט׳כנ״ל כשלימות

 ׳ צחי׳ שהוא הנרןודר; אל ישראל בט שנסרךבו ע״י הייט י דיקא עמו
ד: ל , כדל ̂.יוסף י ־. *׳---־ ■י ■'■-׳־• .

ך!;  והתקדשתם סהגיסכשח׳ל שהי׳ בהמ׳ז קודם שמן.טרנ בחי׳ ןן
 בחי׳ היינו • ובז׳ ערב שמן זה וט׳ ה׳ אני ני קדזשיס והיימס .,

 משחת שמ| בחי׳ הצדיק של רגקודה אור בחי׳ הוא שמן כי * זיין שמן
 אנו וזה ר שלנרחעכהוס׳כנ׳ל שזהזבתי׳שמן קודשוט׳כנ׳ל.י

 שאז נשלימות בהמ׳ז ע״י הנקודה שתהד כד בהמ׳ז קודם ממשיכין
שבימהבחי׳י אלהננץדה הלב ^מקעיין שיך ׳נדלכדילרמ ; , 
מ שני  ’ דפר חרפת המכטל ר\רךד׳ מחםףהצדרןשמא עהנמשכין3/

ד כשמאיר כי ״ בהמ״ז של יין טס בחי׳ * ככ׳ל ונו׳ ס  טי^ אז מ
 היין סל שהוא ברב׳ של סס בחי׳ דייקא היין ע׳י הקדוש׳ שלימות

ט ׳ . דיקא ל



*
ד הדכת בהמ׳ז הדמת הלמת;א*ח :■ליקוטיi :•י

אין • דיקא  היין לב־וע׳י הייןהואגבחי' •ני ט׳1 שיר אומרים מי'
 שכור זע״כ • צנ״ל ונו׳ בהמ׳ז ע״י שמאירה הנקול' אל הלב מקשרין

} ננ״ל ונו׳ fpליי עמו • עמו וישנרו וישתו בחי׳ • בהמ״ן לבע מותר

 ט ;•;וטתן חוק בתי/צדיק זה כחטכ״ שנותנק הצדק׳ גתי'
. .  אצל שורה אברהם בחי׳ חסד בחי׳ שהוא ;דקדהה אהבה .

 אהבה שורה שם כי ונותן חוק צדיק זע״כ י הצדיק יוסף שהוא הצקולה
 בחי^מן •: הכל עם חסד גומל הוא •^וע״כ חסל אהבת בחי׳ לקדוש׳

 צדיק זבחי' צדיק אלא עוב אין ; • ובחסד בתן בטובו טלו העולם את '
 וע^כ ,ז י; ובו' אחיו ואת' אביו את יוסף ויכלכל בחי׳ הה ומתן.ר קונן

 ■ בחי׳ חטכ׳;שתאיר נר ע״י הנקודה אור להמשיך שצריכין בחנוכה
ד' ק  חונן צדיק באי׳ אן בצדק׳ מרבין ע״כ • כנ״ל ואחד נ״א אצל מ

̂ :״ ׳ י : ז כדל ונו׳ ונותן .• . , ־■ ־ ■
ח ר ד • וכו׳ ישראל מאת שיודע מי התורה לו״ה א ד ה

̂/'׳־׳י .  כל ע״ש ׳• • מ״ם סי׳ תנינא בליקשי r ״ ',*
- ״ ■ / . ;■:התורהה!אתהיעב ;■ - ;׳

י ל ל כ ה  שה:ףי ע״י . ה' עיני ע׳׳י הוא א״י קדושת שעיקר - ו
כי ■ ״ מחכים דא׳י אוירו) שעי״ן • תמיד שם מסתכל - .־־. , , ,

ע״י' נתעורריס ה׳ עיני בחי' ועיקר ■ •, ’ נאתר החכמה ע״ש עיטם '
 אתשאר בך אשר ישרתל בבתי׳ ישראל עם מתשאר שהש״י ההתפארות .

 אצלו נעשין ה!את שמשתכלעצההתסארות ומי • ונו׳ תפילין בחי' שזה
 מקם ככל גס וא!י סקעיןבעיניס' והמוחין תפילין מוחין כחי׳ ג׳כ

 של ההתפארות אבל כדל• א״י האוירבבחי׳ ג״כ נעשה מסתכל שהוא
 - ׳ הצדיק על שמסתכל מ• אך :ליאית זוכה אדם כל לאו בעצמו השי׳׳ת
־ הקיניז עיקר שאז בר?ת דהייט אליו מתקבצין שהעולם בעת ועיקר

.בשביל אליו שמתקבצין : הדל ימהקיטין הרב׳ התפארות. עולה ואז
*־ה׳ את לעמד , •הזאת ההתפארות מכל כלול והצדיק .  עיק׳ בי־ -ז .

 ■אותם שמקרב הצדיק ע׳י הוא בישראל מתפאר שהשי׳ת ההתפארות
 עיקר בעצמו מא שהצדיק -נמצא בהם מתפאר הש׳י שעי׳; צהס׳י

.■עצמו על ממשיך אvר בהצליק בעיניו שמסתכל מי ע׳כ • ההתפארות
 והמוחיןבוקעין ההתפארות ואזי ״ תפילין בבתי' ההתפארות מזאת ג׳כ ׳

̂ש שזה ש מק בכל גס ואזי • בעינים  כי • א*י נעשה;״נ מסתכל הא
כנ׳ל^ע׳פ; ההתפאחת\כו' ע׳י ממשכין העינים ע^ נעשה א׳י טיק־ ׳•

̂־ י .... •ל■- " . ; ׳,זי־״ ̂ - ־ ' : ' ;כלזההיעב '
ח ב  בהמ׳ז עיקר כי ׳ עיניו מ שי-תן צריך בהמ*ז של נוס בחי׳ ■ ח

ותיקן קדושת עיקי שמשם ישראל ארן קדושת לגלות הוא . v ״ .
 ע״ש)וכ״ש כסעוד׳ הטהגים דברים בה׳ במ״א(לעיל כמבואר מאכיל׳
 י לך נתן אשר הטובה והארץ על אלקיך ה' את וברכת ושכעת נאכלת
 של ע״יהעיניסשמסתכליןעלהתפארות נתגלה קחשתא״י נעירך
^ בהמ׳ז של טס נחי׳ תה כדל* ישראל  ט • ישראל של ‘האכיל א

 בי^אל מתפאר סהש׳י מה ההתפארות כלליות בחי׳ זה ברכה של טס ׳
 כשאחד ח׳ו להיפך כי * העולמות בכל גדול׳ וחחה שמחה נעשה שעי׳ז

 עצבות בחי׳ הוא אזי מהשי׳ת.* ונתרחק ח׳ו מעבודתו טפל מישראל .
 מראשי קלני אומרת מה שכינה וכשת׳ל - * לבו אל ויתעצב בחי׳ ^ו ־

 כשישראל • בהיפך אבל * הנ׳ל בהתורה מאמקזה וכמובא תזחעי ■קלכי
 בכל וחחה עוז רתוסף י1א ״. בהם ודישי׳ת׳מתפאר • להש״י מתקרבים . ;
 שש שהש׳י •rfלהתפ! ידי מעשי בחי׳ במעשיו ה׳ ישמח בבתי׳ חעולמות י ;׳

 שעטעיו טיק* שזהו מישראל שמקבל התפארות בטדל כביטל נשמח
 עמו מתשארין שאם שלט ההתפארו׳ לערן שכתוב וכמו • ית׳ זשמחתו .

ט׳ אתה עוזמו תפארת ני וט׳ היום כל יצילק 7̂׳*׳ * ני • ■ ו

 - חסידיס; יעלזו ביטעה עטים■ יפאר ת״ש • הר\זפאדותר\אש«חה
 V יש*,! בגדי הלכישר כי באלקי נפשי תגיל כה׳ אשיש שוש וכתיב -* בכבוד
 ■ .שמחלה הוא שהתפאחת נמצא ״ וט׳ פאר יכהן כחתן יעטכי צדקה מעיל

: ישולת יין׳ ברכה של טס של היין בחי׳ שהוא המשמח יין בחי׳ וזה
 - בחי׳שמתלה הוא ברכה של היין דהייט דקמסה היין כי הייט י לבבאטש

 איןאומך•/ כי ‘ כנ׳ל שמקה בחי׳ שזט הי:תפאחת כלליות בחי׳ דהייט
' (שופטים ואנשים אלקיס המשמח ע׳פ כשרדל היין על אלא שיר

 ־: והתושבחות השירות וכל ־ • היין על אלא שיר אומרים שאין מכאן וט׳ .
 - והלל• ורנן בשיר ית' אותו ומפארין מקבחין שאט התפארות בחי׳ והם

. .עמו של ותושבחות השירות ע׳י ומתרומם מתפאר השי״ת כי * : ושמח
 ' ,אשירה בחי׳ •וזה וכו׳ ויתרומם ויתפאר וישתבח יתברך בבתי׳ • ישראל .

 ־ ; גאותילבש- מלך ה׳ •,בחי׳ התפארות בחי׳ גאהיזה • גאה גאה כי לה׳
 '• ט ׳’ לה'' אשירה בחי' הוא אז * והתפארותו גאוותו למשי בחי' דהייט
/ היין וע״כ • כדל כביכול וגאוותו התפארותו בחי׳ הוא והשבח השיר , - ל ש  
 ’ השירית כל אליו׳אומרים כי . ׳' הי^פארות כלליות בתי' הוא ביכה

■• ר%ין על שיראלא אומרים אין כי • בחי'התפארות והתושבחותשהש
■ \ • . י . ך כדל ׳• ־־ ■ .-־־־״̂: ■ ; :

ה ^ ז י' קדושת להמשיך עתה צריכין אס כי • כהמ׳ז של כוס בחי׳ ׳ ו
• וביכת ושבעת ואכלת לכתי׳ בהמ׳ז מצוות עיקר שזהו א׳י - ־

 וט׳נידל ההתפארות ע״י נמשך א״י קדושת ועיקר • וט׳ הארץ על .וט'
 1 בהי׳התפארד, טא ברנה של יין כוס ט לבהמ׳ז כוס להביא צריכין ע׳כ

 • בהגו׳ת של כוס בחי׳ וזה • כדל א׳׳י קדושת־ עיקר שעי״ז כדל ושמחה
 «:,.r של העיגיס ע׳י נמשך א׳י קדושת עיקר ט • בו עיניו ליתן צריך

דל; א״י נעשה שמסתכל מקם בכל שעי׳ז ההתפארות על שמסתכלי  { . כ
 - המשמח יין ברכה של היין כי • בהמ״ז של בטס עיניו ציתן צריכין וע׳׳ב
 ׳ ■ ״ נעש ההתפארות זה על שמסתכלין וע״י ״' כדל ההתפארות בחי׳ הוא
 ברכ' של שטס כידוע ברנה של טם בתי׳ מלכות בתי׳ שמא ישראל ארץ
 שהות א׳י כחי׳ מזי כתי׳ימלכי׳ אשא ישועות טם בתי׳ דוד בחי׳ הוא
 ■ אי׳י זהבתי׳ לקליש' יין המלא ברכ׳ של שטס נמצ<) • כדל מלטת בחי׳

 . .׳ ה•,. כי * נרל א׳י קמשח עיקר שמשם ישראל של ההתפארות שמקבל
 - ־ בעצמי והכיס ׳ כדל שמחה בחי׳ ההתפ-אחת בחי׳ הוא שבכיס

̂ל בכתבי כמובא אלקים בנימ׳ טס ט מלכות בחי׳  ואלהי״ * האריז
 שהו? הטס וע׳כ ׳ יני׳ מקיש מלט יאלקיס כ״ש מלטת בחי׳ מא
 שהכו? נמצא • כידוע מלכית בחי׳ שהוא • א׳י בחי׳ מא מלכות בחי׳
 -י ישראל של מההתפארות קדושתה שמקבלת • א״י בעי׳ בחי׳מלכות .י\א

 מ ליחן צריטן וע״כ ״ כרל שבטם המשמח יין שה דקרו יין שהוא
 ההתפארד על בעיניו שמסתכל ע״י ט • בעינים תלוי העיקר כי • עיניו
 ׳ ׳ לעיט! מסתכל שהוא מקום צכל ואזי • ה׳ עיני כבסי׳ עיניו נעשין אי״ז

דל א׳י נעשה  ׳ לעשית ’ ̂׳ כיג״ של בכוס בעיניו להסתכל צריך וע״כ • נ
ק׳  , ‘ ממשיך שעי״ז הכוס ועל היין על שמסתכל ע״י עי״ז ■ א׳י ב

: מלכו^ בחי׳ שהוא הטס לבתי׳ וממשיך וחוזר לעיניו• ר^תפאחת
/ ,׳: ג כדל סעניס ע״י א״י ככ^י׳ לקדק דהייט ״ א׳י בחי׳ •, ־־

. ל כ ו ש' כי.אנילתישראל • האכילה אחר זהצריכין ל ;ועיקר קד
5■יהתגלותההתפארותהוחבשעתסעודדקדושהםלישרא , • ■ ;

 ״ ־ שצ אכילת ט׳י ־ היא המלכות שלימות שעיקר ‘ במ״א ז׳ל 'ב׳פרביט
ם גשי האוכל לעת בבתי׳ י^אל  שמלכו^ מלטת־ אלא הלום אין • ^

 בהמ׳ז* מטות ע׳י ועיקר י ישראל אכילת קדושת ע״י נתגלה 'ית׳
״״ ״ מגולש השי״ש מוודע בהמח ע״י אכילה) הא״ב(א׳ בס׳ y!רביט

בא- זה ית' מלטתו ותתגאת



• r \

■ v המנות rm
 מלו אין ט * ית׳ מלטתו יזתילית עיקר שעיץ ישראל כעוס מתפאר

 ,שא;י ית׳ רצונו תושין ־ י ית׳ אותו עובדי) ;שישראל ־.וע״נ עס ננא •
 לנש• גיאות מלך ה' כ״ש ית׳ מלסתו מתגלה אזי י בהם מזשאר הש״י ג

 עיקר ט י מלך ה׳ אזי והתשאתתו גאותו לבוש היינז י לבש ראות
ה נכ׳׳ל בישראל ע״יההחשאחתשמתפאר התנלוחמלטתוד\א  י(וז

 )נמצא והכן תפארת ־ע״י המלכות כנין שעיקר הארמ״ל בכתבי מ׳ש סוד ,
̂א ההתפארות נתגלה האכילה שבשעת  מלכותו 'התגלות בתי׳ שי־

 עשרו כבוד להראות המלכות דרך כן כי * כנ׳ל האכילה בשעת כמנשך י
̂י שעוד׳שאז בשעת וגדולתו ותפארתו כשכת מלטתדוכ״ש התגלות עיי

 מלכותו כבוד עישר את בהראותו משתה עשל: מלכותו כסא על המלך ■
■ דיק־ע מלטתא כעין דארעא ומלטתא י וט' גדולתו תשארת יקר ואת

 • הדס על תאכלו לא שנאמר התפלה קודס לאכול אסור ארז״ל וע״כ ,
 כיא״אלאטלבקדושה־טא • דמכם על שתתפללו קולם תאכלו לא

 להתפלל צריכין וע׳כ י ית׳ לפניו ושעשועים התפארות תחלה כשמעלין
D7p • התפלה ע״י הוא בישראל מתפאר שהש״י ההתפארות עיקר ני 
 ? ית' אותו ומסארין משבחין שאע והתפארות יתושבחות שיחת שהוא
 ית׳מתפאר שטא י ככל,השלמות ומתפאר , מתגדל הש״י שעי״ן

̂ארו הגשתי העולס בזה שיודעין מק קדוש עם לי שיש •בט  עלשבחו לפ
 תפילות שע׳י י ישראל תהלות יושב ר,דוש ואתה כ״ש לפניו בלהתפלל
̂תפאר מתר,דש הש׳׳י עי״ז ישראל זתהלות  ־ קודס וע״כ הישלמית־ בכל ומ
 התפלה ע״י כ״א ישראל בר,דושת לאכול א׳א כי ׳ לאכול אסור התפלה
 . י כי'אזי .*בקדושה האכילה■ ואז י ישראל של ההתפאתת עולה שעי׳ז

 ^י קדושת מתגלה דייקאשעי״ז סעודה צשעת ההתפארות כל *מתגלה
 ושתה בשמחה לחמך אכול לך וזהו י כג״ל האכילה קדושת עיל,ר שעי״ז י

 רצת שכבר אחר הייט י מעשך את דולקים רצה כבר כי יינך עוב בלב
 והוא • ולרצון לנתח ית׳ לפניו עולים שמעשך ׳ מעשך את אלקים
 להתפאר ידי מעשי וקו׳ צדיקים ישראלטלס ועמך בגסי׳ בהם .מתפאר

 • רנמך רצון ונחת הש״י"התפארות קיבל כבר שאז הקפלה אחר ׳היינו
 א׳׳י בבחי׳ ביןלושה האכילה אן ני • וט׳ לחמך בשמח־־י אכול לך ^

; :כנ׳ל ישראל אק נעשה שעי״ז ה׳התפאחת התגלות י־י על ־ -

̂תפאחת הכתוב שר,ורא *זדן1י׳  בשש אישראל מקפל שתש״י הי־
בשתי עס אריתימורי נלה אחותי לגני באתי .'אכיליזנ״ש - ״ ׳

 שפרש״י • וכו' רעים אכלו חליי עם ייני שתיתי דבשי עם יערי אכלתי
 ישראל ועבודת ■מקרבסת הנו׳׳ שמקבל חת מחת על מדבר שהתנין

 אכילה בחי׳ מישראל.הוא מקבל שהש״י וההתפארות הנחת כי י ע׳ש
 ולשמוח ולשתות לאכול בחי׳ וזיה • ננ״ל עירךהתגלותתהתפארות שאז
 מי^ יישב שמח לב טש הפגים מאיר שעי׳ז לט ויישיב וישת ויאכל בחי׳

 ההתפארות מכתי' נמשך זה דקמשה ושתיה אכילת ע״י טיס הארת ני
 בחי' וזה * סניס והארת הפאר עיקר שמשם האכילה בעת :מתגלה

 - ביפי׳ מלך בחי' התפאחת שמא פכים הארת עיקר כי • הטיס לחס
 ’ טיס והתרת הפאר ועינך ׳ כנ׳ל דקדוש־ אכילה ע׳י זונין זה * ים'
 שמא כהמ׳ז הכזסייןשל ע׳י ומתגלה דקדוש׳מתקק האכילה של

 התאדמו׳ כחי׳ וזה י כנ׳ל ההתפארות השנגח׳של כתי' המשמח יין בתי׳
 ההתאדמית זה נמשך ברכה של בכוס דהייט בקדושה היין־כי ע״י טיס

 ניס עי יפש עם אדמוני שומאבתי׳ הנ׳ל התפארות מבתי׳ ־הפנים
 בחי׳ שזמ ,״ ככ״ל ברכה של כוס בחי׳ שהוא המע״ה בדוד הנאמר

״ז ״'יוי ^ התאדשח כל ועליית יו
 וזה וכנ׳ל• שבדור הצדיקים אל כולם שמתקבצין יטאל של ההתפארות

ל)יופי ר^גלות ׳ גח חייט * מעשיכם שטו טש שיטא לט! שיט מי'

עוד הרכה כשט״ו הדטת
 י האוקע פצי התאדמות נמתך ומשם כנ׳ל• יר״ה שמתגלה וההתפארות

 יודעי היעש אשרי יבחי' מאת אחת קיטךההתפ בתי׳ בו שמאיר ע״י
 - •* הנ׳ל התפארות תייט הפכים אור * יהלטן פנץ באור ת' תרועה
ט/ היום כל יגילין בשמך וזהו שופר• תקיעת ית׳ע׳י לפניו 'שעולה  • ו

 היין ע׳י פנים התאדמות בתי' וזה * וכנ׳ל וט' אתת עוזש תפארת כי
 : • שתא • הנ׳ל התפארות בתי׳ שמא ביכה של טס בחי׳ שמא לקדושה

.,־ א׳י קדושת ממשיכין ועי׳ז • כדל פנים הארת שמשם המשמח יין בחיי
t • ־ :וכנ״ל בהמ״ז מצסת עיקר שזהו כנ׳ל י. * :י

 אכילה שע׳י • י׳ו בשי׳ שקיהם מרינקים הם ויהי גהתו׳
 . כל מגלה שמ^ הצדיק אור מאיר שעיי׳ז לדעת זובין כקדושה

 ., שנפחותי' הפאות עם מישראל־אפי׳ בנ׳א מתתאר שהדי ההתפארות
 ... ,דקדושה אכילה בשעת הוא ההתפארות התגלות כי * ע״שהיעב זט׳

. : ̂ .■ :■.כדל ̂.־ '■' ■'
 חדות כי תעצבו זאל • וט׳ אמתרךס ושתו משמנים אכלו וזןץ!* ו

, הוא בקדושה האיילה תיקון עיקר כי • מאמעווכם ה־ • .
 • היא ה' חדות כי בחי׳ ,־• כדל התפארות בתי׳ שהוא שמחה ע׳י

 ־ נאמד זע'נ * וכדל וט׳ אתה עוזמו תפארת כי בחי׳ שהוא • מעוזכם
א בר׳ה אז כי • ר״ה על זה מקרא  י כדל ההתמארות התגלות עיקר ס
 אלקך ה׳ עיר תמיד ה׳ש • ישראל ארן קדושת התגלית עירך אז וע״כ

 , ולשתות לאכול הכתוב מזהיר אז יע'כ ׳ וכדל יכו׳ השגה מי^אשית בה
 ' מאתנו אז שמקבל פארית ההת ע*י מעוזינו הוא ה׳ חדות כי • כחמק״

שק ‘נעש'* שעי׳ז * נ בג . ■ בקדושה האכילה תיקון עיקר שעי׳ז ' א״י י̂ו

1א שלמצוה'־'כיכשנומרךאיזהמטה הסעודות כל בחי׳ ^
שתקבל ההתפארות כיעירך • סעודה עישין מסכתא איזא •

 דייקא סעודה כשעת מתגלה הוא זאת ממרה או הזה מהליננוד הש׳י
 וזהבחי'־ * כדל דקמשה סעודה כשעת ההתפארות התגלות עיקר כי.

 עולה וידע בשבת אז כי • מאד גדוליה מצוה שמא וידע ש־:ת אכילת
 וכמובן בחול שעושין והעבודות המצוות כל של והשעסיעיס ההתפארות

 ; לטי המצוה עולה שבשבת יהלך לפניו צדק ע*פ כ׳ש • דל רבינו בדברי
 כל, של השמחה מתקבץ ביו׳ע וכן י וט׳ בה מתפאר הכדיוהש׳י

 זטרך כל ירא' בשנה פעמים שלש בחי׳ הטיס לאור זיכין וא! • המצוות
 מחמת זע'כ למד) בסי׳ דסכינא תישרא ׳ בהתי' וט׳(כ׳ש ה׳ טי את

 ,׳ עושין שיטאל המצוות כל של ההתפארות כל ומאיר עולה וידגי שנשבח
 בסעור״ להרבות גדולה מצוה ואז • דקדושה אכילת עירך הוא אז ע״נ

ונמשך נתגל' שעי׳ז ההתפארות התגלות ע׳י הוא האכילה -קדושת ני
. \ האכילהכדל: קדושת שמשם,עירך א׳י קדושת הזה במקום ' ,

ל ח ^יי ל ע י ע ז ג ל י נ ע  קדושת שעירך ז׳ל מ׳שרבינו ל
- . . התתסאחת■ יע״י א׳י-נמשך י ■ t . י .

 יירשו לעולם צדקים טלם ישראל ועמך וזט ־ בישיאל מתפאר שתש׳׳י
 ידי מעשי בחי׳ ע*י • כדל היינו ז להתפאר ידי מעשי מעעי נצר ארץ

 * ארץ ירשו לעולם עי׳ז * בט שמתסאר ההתפארא דהייט•; להתפאר
 מעשי בחי׳ ההתפארות א׳י קדושת עירך ״כי ישראל לארץ נזכה עי״ו

ר V - י' ■ ־ ^ ל י ד ל:' י ד ■ כ
 ולגלות להמשיך הוא חנוכה נר הדלקת כי • 1חנוכר בחי׳ ט

 עמו עם תמיד מתפאר שהש׳׳י מה הזאת התפארות אור
ה הגדול האור ממשיכין ומשם יט־אל  , אור ומאיר מדליק שממני ז פ

 י הגסיס תוקף ומפרסם שמעיד ניסא טטמי שפא חנוכה של הנר
 עתו את אהכתו טדל מחמת זה וכל • ודור דור בכל עמע עושה שהש״י

• ■ •;.'ניאל : י ■



ד חרכה כהנמ הלמת א׳ח הרמת דמוטי
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. - ׳י , ̂ ■
 טמגו טושה הוא זה שמחמת • וחי דור ככל כט מהפאר שמא ישראל
 י^אל טל. טמדה הרשטה יון מלכות כי * ודור דור נכל ונפלאות נסים

 כההחפארוש החקנאו כו * רצוט הוקי טל ולהטכירס הורתו ,להככיחס
 ר^ורה. את לבטל ורצו • והמצוות התורה קיום ט״י ט3 מתפאר שהש״י

 ישראל באלקי הלק לכס שאין הכור קרן טל לכם כתבו ואמרו * ח״ו
 ואנהנו אלקיס שהוא ית׳ כו מתפארין שאנו מה" ההתפארות היפך שהוא

 ההתפארות ביסול גיכבחי׳ כמהו ההתפארות זאת לנטל רצו טמרוהם
 כי- • אחד ופניהם הליא בהא הא ני * בט מתפאר ית׳ שהוא השי״ח של

 מתפאגין שאט והשמחה nהפארוvהר וכפי • והמצוות התורה קיום כפי
 האמרת אח כ״ש בנו ומתפאר שש ית׳ הוא כן כמו • ית׳ בו ושמחין

 ולתפארת ולשם וט/לתהלה טליון ולחחך • וט׳ היום האמירך וה׳
 בנרות הנס נטשה ונצחום חשמונאי בית מלכות כשגברה וע״כ *, <ט״

 מאור נמשך טיקרהאור בי ? חנונה נר להדליק לדורות וקבטו 'כמטרה
 שזה* הטובים סvבמטשיר בישראל מתפאר שהש׳י הזאת ההתגרות

 אלו אור ואח׳ל החשך ובין האור בין י אלקיס ויבדל כ״ש האור טיקר
 נטשה וט״כ ' * ישמח צדיקים אזר וכ״ש ונו' צדיקים של מטשיהם

 הזאת שהחפארות הזאת בהתן׳ כ״ש הטיניס אור הזאת מההמפאחת.
 אורהעינים נמשך ומשס בטיניס מקטין והם מוחין חטלין בחי׳ נעשה
 ההתפארות מאור נמשך האור עיקר כי • כנ״ל א׳י קדושת נטשה שעי׳ז
 בכלהנמלמות גדול אור מאיר בישיאל..שאז מתפאר שהשי״ת הזאת

 לאדלקא; סוה״ק כ״ש העליונים והאורות הנרות כל ומאירין ונדלקין
 ממשיכין' אנו הזאת ההתפארות ומאור v ז וט׳ ניצונין ולאנהדא שרגין
 שעשה הנס תוקןז ט״י * הקדוש תנוכה נר כל הזה והטרא הקדוש אור
̂י־ שהש׳י ההתפארות נתגלה f שעי אז טמנו הש׳י  בכל עדין גנו מחפ

החגלו׳ההחפארו׳ וע׳׳י בשביליט גדולות ונפלאות נסיס ודוריועושה דור
 סנ״ל• חטכה של הנר אור ממשיכין אט ומשם ׳ כנ״ל האורות כל מאירין ־

 נר .הרואה רדל נ׳ש לראיחו מצוה חנוכה נר של הקדוש האור הה
 אלא וט׳ הס קודא ללוsר דנדוק שאומרים *״.!ועמז /c(מברך חנוכה

 אור למטה להמשיך הוא חנוכה לקחנר7vע'ר^^־ כי' ̂ •י בלבך לראותן
 לזכות כדי הזאת הר%תפארות אור לראות לזכות נדי הזאת ההתפארות

שמי: • הנ׳ל בהחו׳ כמבואר שלא״י והקדוש המתוק טעס לר\גיש עי״ז
 האויר נעשה ממהכל שהוא מקום בכל גס אזי ההתפארות זאת שרואה .'

ק בבחי׳ מק וחשק חדשה תשוקה ונתעורר וט׳* ישראל א  במובן לא׳׳י נ
̂ל בההו׳ י י הנ  פגם לתקן א׳י קדושת להמשיך צרינין כחנוכה כי ״ י

 כי נהחו׳ רביט כ׳ש בא״י ופגמו הארץ על דבה שהוציאו המרגלים
 לקדושת כןזיכין • שכוטליןביוה״כ הסלתנא שכםי ינהגםי טרהמס

ט׳ המרגלים חטא על נא מלח ביקש כי־משרע״ה • חנונה  נמצא • ו
 צרינין אט ע*כ * א׳׳י טל שדיבלו הגיא־המרגליס לתקן צריכין שבהטכה

 חנוכה נר הדלקת ע׳י נטשה וזה • א׳י של הקדוש הטטם לגלות טכשיו
 בעי״ז בישראל מהפאר שהש״י מה ההתפארות אור נתגלה כעי״ז
 דא״י אוירא בחי׳. נמשך כי בו שמסחכלין מקוס־ בכל א״י קדושת נמשך

̂י * וט׳ מחכים.  בחי׳ וזה • חפילין מוחין בהי׳ שהוא ההתפארות אור ע
 מ ראשך על ושמן בהי׳ חפילין מוחין בחי' שהוא חטנה נר של חשמן
 קודש מנחח שמן בהי׳ הס המוחין כי ־ כשדדו״ל בתפילין הנאמר יחסר
 מרגישין מ־ואזי שמכהכלין מקום בכל א׳י קדושת נמשך ועי׳ז • כידוע

•לאיי באמא ומשתויןקץ ותזרין ח״י של טטס י  -פגם מחקנין ובזה ■ ,
 ולו:סתכל לראות צריכין וט׳כ • ישראל ארץ טל לבה שהוציאו המרגלים

 אור בחי׳ שהוא סאת ההתפארות אור טל להכתכל נדי חנוכה בנר
 יסחכלסס* שוטא מקום בכל א״י לטטח טי״ז נזטת כדי הטנה של הנר
ננ׳׳ל: בא״י שסג,מו המרגלים פגם יחקן ומה ־ וישהיקיךלא׳׳י• יחזור ואזי

כ י ״ ע  ביהצשיאיסשליכיאלהכן * הסיאיס פ׳ בחנוכה קורין ו
 בהתו'.. כ״ש כלולגהס שעיקרההחפארוח הדור נדיקי בחי׳ . ^ '

 *X * ולחשן לאטד המלואים אבני אח הביאו הנשיאים זע^כ ״' * מ״ל
 מתפאד- שריש״י. ההחפארוח התגלות בחי׳ הס זההשן האפוד אבני

 מגוונין כלזלין בישראל ע׳י הגוונין ט״י ההחסאחח טיקו־ כי • בישראל
 - * הי ישראל של הגוונין וכלליות י במ׳א רז׳׳ל בדברי כמבואר כגיאין
 שתי׳ שבעו כט מיוחד גוון לו אבןהי׳ שכל ויזאפוד החסן באבני מתגלין

' השבט מזה מקבל שהש׳י וההתפארות הגוון כסי הייס • עליו כתוב

^___ - »̂ יין* I *» W י
 כבישת עיקר כי ישראל מלהמת עיקר הי׳ שזה ״ ישראל ארץ לכמש

 אבני של הגוונין כלליות בחי׳ שהוא ההחסארות המגלוח ע׳י הוא א׳י
 - ונתגל' ישראל ארץ קדושת לעשה שטי״ז בדגלים מטיירין שהי׳ החשן

 ■ המונעים עיקר ני ׳ מא״י המונעים כל מכניעין שאז * א״י של העעם
ט׳ רעה הארץ דכת מוציאי הס ט׳ תיקונק ט׳ בהתו׳ ז׳ל רביט כ״ש ו ו

. '■ .'■־ • ■ ז ט״ש ' ' ׳ ־ . . . ■'
^J׳'y כי. • והאטד החשן של אבנים את דייקא הנשיאים הביאו

 הדור צדקי בחי׳ שהם תלויבהנשיאיס טיקרהר:ספאחת ''
 כי ״ בחנוכה משיאים פ׳ ריןp וט״כ * כנ׳ל ידס על ההחפארוח שטיכן

בחי׳ שהם הדור בצדיקי חלוי שעירןו הזאח כההפאחת אור מגלין אז
י׳ ־ ׳. ’ :. נשיאיסכנ״ל . ■ - '

ח יא ז אחד' לכל נר והמהדרין • וביתו איש הטבה כר מצווח בחי׳ \
בגר כי ; • זסלך מוסיף המהדרין מן והמהדרין ׳ ואחד . .׳

 בכחי׳ הוא חסכה גר עיקר כי המהדרין• ומהדריןמן מהדרין יש חטנה
 : בגו ומהדר. שמתפאר שליש׳י התפארות הידורוהחפארותשמגלין

.איש דהייט . • חנוכה מ־ במטות שיש גנדריטת הג׳ בחי׳ זזה ז מיל
 א׳י כנגדג׳בחי׳שלהמשכחקדושת ״ ונו׳ אהד לכל וגר זביחז• '

 מתפאר שהש׳׳י ההתפארות שסשעיי מבואר ני הג׳׳ל* בהתו׳ המנוארין
 כל וגס ־ שס הק׳י עיני המזכלות ע׳ו • א״י קדושת נעשה עי״ז בישראל

 ״ בחי' ג״כ לטצמי ממשיך הוא • ההתפאחת זאת טל להסתכל שזוכה מי ל
 בחי׳ ג׳כ נטשה מסתכל שהוא מקום בכל גם ואזי ה>• טיני
 שזוכי- מי רק ‘ וט׳ השי׳י של ההתפארות לראות זה,שיזכה הוא מי .אך

 אר י וט׳ אלxי של ההתפארות עירן שהוא האמת הצדיק אס לראות
 עיניס ולעשקאצלו'ג״כנחי׳ הזאת מהתפארוס לקבל ג״כvסאזוכר

 כמבואר א׳י בהי■׳ שס נטשה מסתכל שהוא מקום בכל גס ואזי ־ 'הנ״ל
 נעשה שעי׳ז העינים הסתכלות בחי׳ ג׳ שיש נמצא •- היסב ע״ש כס

 והסתכלות .*ה׳ טיני אור הסתכלות נחי׳ דהייט • כנ׳׳ל א״י קדושת
 שזוכה מי כל של הטיניס והסתכלות • ההתפאחת כלליות שהוא ק הצד׳

 ההתפאחת כיהואכלולמכל • הצדיק הוא ועירן ־ הצדק את לראות
 יבול הוא הצדיק• וגם • ידחכו׳ פל להש׳י נתקרכיס שכולם ישראל של

 הוא מי • שם רבינו שכתב אע׳ס כי * הש׳י של ההתפארות את לראות י
 אדם כט סתם על נאמר זה ♦, וכו׳ הש׳י של ההתפארות לראות שיוכל

 שלזיאבל ההתפארות את1אתהש׳ישדא לראו,ת זוטס אינם כבוודאי
 שמציט והתפארותו.כמו הנדי אח הסרואק האמתיים הצדקתן

^ז אמר מיכיהו וכן • ה׳ את )ואראה ו׳ נ״ש(ישעי׳ • בנביאים ’  ראיתי
 רקין בוודאי בעצמם הצדיק־ס וע״כ כ״ב) א׳ (מלכים * וט׳ יושב ה׳
 מתפארר עירן הס בעצמן הם בעצמדוגם הש׳י של ההתפארות אח
כל כצל שהוא מדיק ע׳י נתגלה א׳י קדושת עירן ט׳כ 1 ׳ כרל וט׳

ארן יקט צדיקים כחי׳ וזה • כנ׳ל ^י קדושת געשה שעי״ז ההתאדות
■־ ׳ כ ׳ ׳ - • • •

/ .

h • ;



• r*• - • ׳fc«.• « w vq, f

pv.'S4דישתא#י<?(שךט1ד (־\'» ס  רקדובה בעיקר 1̂דמ זס ס ״ «ל
ל • חדס מעשה גפי -למעה גמשך מ  * , נמעשס,הקהתגמז חל\י \

 עי?יו כגתנל<ת ע״י השי׳ס *•/!״י רץ.יבלאצ6 קדושח יק״ככשגמשו
̂ר כי י,- ■ ניכ בבלימות איןהקלושה עלוין ך בעצמו זת״ש  המשכת עי

 חאי ועיקר • בידוע דייקא אדס בני בו׳י ר«וא בשלימיק למעה הקדוש׳
 •' הנ״ל ה׳ תגכהלעיצי ההתפארות ואח כעהצזיקמקבל יוע״כ בהצליק

 אזנמשך *; ע׳יהכתכלנתצויניו ישראל ארץ להמשיןקלושת שזוכה עד
 וזגבתי׳ג^המדריגות * ביותר' גדול קדושעא-״יכשלומוס מתגלה

̂ות;  אור שממשיכיץ ■'זה־גתי׳ י י.ק;וכהכרל־כימ־אישוביחו0 ?במ
 שזאת !בעצמו כשי״ת ע״י שמחג^ א׳י קדושת בחיי שהוא ההתפארות

 כי •* וניסו איש בחי׳. וזה • כלליות בחי׳ היא ואהחהארות הקדוש׳
 לבית שדומה השלם כל של הבעה׳ב כביכול והוא : מלחמה יש א

שרז״ל-^׳ ■- ■ . .,.'־י/.. כית<. ראש כראשית ׳דכ
ן1. י ר ד ד ו ב אנרכהתפאח׳ישנתגל׳ זתכהי׳ • לכלאחד^א׳ ׳;גר ח

1: :V̂: ההתפארות אור ליאות שזונה ע״י • כלאו׳א אצל ך/ ־ ̂ > ד 
 מ^*, מאיר ההתפארות י'וזאת כדל מ׳;שמסחכלבהצייקוט׳ י*זאת,
 אלו עיניס לבתי׳ אנחצוןוכין נ׳כטדשגס ההתפארות שנתגדל ,מחמת

ס קדושת מאירה ואז ל •עיגיו ע׳יההתנלות איי קדושת לממ£יך  א
 לעיגיס וזוכץ ההתפארות זאת מקבלין שאט עיי ט יותדויותר■• ■ישראל

 שם כיש ״'ft קדושת נעשה מסחכלין שאנו מקים בכל גס ואזי • אלג
̂י שנמשץ׳״קדנשס {כל,מה ;הנ״ל בהתו׳  לארץ .אפי׳.לח\ץ . •״ ביותר א
 בייתי ®:תג^עין ומשחוקקין יותר ונפלא גדול, באור ממק א״י מאירה

 מישיודע. י: שם שמסהיל יצ׳ל• בהחז׳ שס היסב לארז'יכראליוכמובן ,
 הם כאחר להכיר יטל היא אזי ישראל• ארץ עעם באמת שטעם מא״י

 שהי׳אצל האיש זר. ע׳י כי בעעמו שס ומסיים י עלר״ה הצדיק אצל הי׳
 שהוא מקו׳ בכל ישראל ארץ כבהי: האויר נעשה ר׳יה על אמתי הצדיק

 מקוד׳ זאת ידע שהוא ואמר • וט׳ שס א״י עעס ומרגישין • ט מסתכל
 וכעסאיזד • ישראל לארץ מאד משתוקק הי׳ ניקודסשהי׳בא׳י

 שזה והבין • לא׳י גלול̂ר תפוקת לו. ונתעורר * א׳ איש עם יחד מזוועד
 וכן • האיש אותו את ושאל • ד׳ה על אצלגצדיקיס בוודאי הי׳. אישwר

ה על• צדיקים נמה אצל שהי'׳. לו סיפר ני ל .מ̂ר  זה ענין (ועיין • וט׳ ו׳
.שלו) בשיחות‘  מקום פננל הדל לעיניס שזוכה האיש זה שע׳׳י נמצא .

 סוזריס עי״ז • לארץ בחוץ אפילו א׳י בחי׳ נעשה מסתכל סהוא
 זה ע׳ו א׳י'כיותר קדושת נחגצה כי • מרנש צא׳י ביוחי ומשתוקקים .

 ולעהד לקדש ינתר למטה שעגשכח מה כל שהקדושה כלל זה ני • האיש
 נתוסף •אדרבא ת׳ו עי׳ז ערעת כקדושה אין • יותר החיצונים מקושת *

 שממשיכק מה כל כפלייס״וע׳כ בכפלי יושרויגתר גדול,ונפלא עליז.אור
 שלכלאחדואחד כרל עינים ע״יבתי׳ ויותר יותר א״י.בסו״ל קדושת ־'

 ננרגישין וגדכ • ויותר יותר בעצמה בא׳י3גדו אור נהוסף עי״ז ;גנ״ל ’
 נר ור.מהדרין בחי׳ וזה ׳ • ביותר לא״י ומשתוקקין א׳י טעם ויותר יותר

א ידי על הנמשץ ההישארות אור זהבחי׳ • וא׳ לכלאחד  V ואחד נ׳
r ונדל בהצדיק שונסתכל ע׳י כזאת התפארות לראות שזוכה ע׳י -

ז - י ך ד ה מ ה  הההפאח׳ אוי בחי׳ זה מילר שסיף כמהדדן ,מן ו
 מכל שהוא.כלול,מהכל,:'. בעצמו הצדיק של

 גסהנו׳י • להש״י ישראל כל מקרב הוא כי ישיאל־ של ההתפארות‘ י
 ומעשיו ותורתי צדקתו גודל מחמת ישראל מכל ביותר מתפאעט ־
• ביותר השי״ת ט מתפאר יותר ית׳ שעושה.רצונו מי כל כי • השבים י
 עיקר וע״כ ’ נדל בעצש שלהש׳י ההתפארות לראות זוכה הצדיק וגם, ,

הצדק הוא ההתפארות רן ע וע׳כ • נדל בטצש הש׳י של הר^פארות

'«< ד הליפה הנמ3 הלבות .» i I * .’־ f » ♦ 4 V ,s»A• . . , ^ ׳
 קדישת המשכת עירן ידו •.וטל הדל ביותר.לבחי/טיניס זוכה והוא
 שנדיז יום בכל. והילך המ^יןמיסיס מן pמכד בהי׳ וזה כנ׳ל* .'א׳י

 מלוסית סת1י שהוא'בחי׳ :הצדיק של ההחפארות האורשל ממשיכין '
 י3ז.,בבס7י על והך.חפאחת' רמידוד שעיקר יום בכל בעבודחו והולך

היול הוא יוסןז בח{׳ שהצדק * מראה ויפה הואר יפה יוסף ויהי ^  עי
 י ע״ש יוסף וע״כגקרא ’ הנ׳ל ההתפארות מכל כלול הוא כי י )הפאר

 רוסה ־ והכטד ההתפארות היפך הוא חרפה * חרפתי את קיס5א *אסף
 מגלהכל הוא כי • ובזתניק החרפות כל מאסףומנעל הוא הצדיק 'בחי׳

 היפןי שהוא בישראל ומהבבד־ .מתפאר שהש׳י. והכבוד ההתפארות
 בתיי שהוא יוסף בחי׳ והלך מוסיף בחי׳ תה ־ • החרפויזזהנזיוסת־

 בכל ית׳ בענודפו ומתחדש והילך שמוכיף ע״ש יוסף שנקרא הצליק
, בכל בעבאסו מוסיף הצדיק כי • אחר בן לי ה׳ יוסף בנהי׳ ויום תם '

 ,בעבודתו,יתי עדיין החחיל לא כאלו מחדש פעם בכל ומחחיל • עת
 ההתפארו׳י, עיקר ט ו הנדי של והההפארות השעשועי׳ עיקר חר. • כלל

 נששלא דהיינו ד ,״ לייקא חידושים ט׳י הוא הש׳י של זהפעשועיס
 וכמבואר להש״י הרחוק כשמחקרב דהיינו . • למעלה חדש החסאחת

• להש״י נתקרב מישראל כשאחד הוא ההתפארות ,שעיקר • כהתו'הדל
, עיקר הוא אזי * ית׳ לעובדו שרוצה מישראל אחד עוד וניחוסף ׳ *
• .מקוש׳, בכמה רבינוז״ל בדברי ומבואר מובן וכן הש״י• המזפארות;;ל ;

 ' ההת^רף כנגד כלל טול׳ איט בישראל מהפאר שה^י שכלההח^רד
 ' לעבא' ורוצ״ה ית׳ אליו מוזלש אהד .כשממרןב שעולה.למעלה החדש
■ עי& לקובה שמא ואת׳יקי אסתלק כדק .׳: יט׳ אתי,יחרו נד ,נבחן*

יקרחשיבותהלבושיס.כגמ1, ,
 והתסאתם! פייךכסדו ז1ש להש׳י חדשים לטשין בחי׳ לעשות כשזוכין

 יקרי׳ הס אס אפי׳ * מנכר לו שיש מלכות בלבושי מתפאר המלך אין כי
 שנתקרב ע'׳׳ למעלה שעולה חלש וגוון חדש כלבוש שמחפאר כמו מאד

 תענוג כי 'וגדלו וכבודי והתפארותו שעשועיו עיקר שזה להש״י היחוק
 ית׳■ והתפארותו ושעשועיו תענוגיו עירן וע׳נ * תענוג איט המידי

 וע׳כאיתאנזוה׳קולטשאדאיהולבק ; הואע״יח׳דושיסדייקא
 לכיש לא בצפרא לכיש דאיס ולבושין אהרא• ליומא לביש לא דא ביומא

;ע״י הנעשים חדשים בלבושים עת בכל מתפאר הש׳' כי • וט׳ הרמשא
 בח^ שהוא החר צדיק ט״י פעם בכל שמחקרבין הרחוקים התקרבות ^

 התחיל ניזההצדיקמחחילבטצמובכלקעסמחדשנאלזלא 'יוסף־
 ומחונק . • פעמים כמה מזה נמטאר:בדברינו • בעבודתרמעולסנלל ■

.  פעם בכל לקרב להש״י. עת בכל ממש רחוקים ללןב זהקלוכח
 הוא נאא מחדש פעס בגל להתחיל התגברותו בנח גי • תתך רחוקים
 'p1« בכל לעורר נח לו יש ,בכח״הזת :•אתה׳. טתהלעטל מפתיל

^ מצדיקים וע״ב :•להש״י לשוב מעתה שיתחילו רחוקים,ממש א א  ,נ
 סספאוץ׳ דהייט • עת בכל נפלא והתפארות ושעשועי׳ תטכיגיס אהש״י

 j'fo עולהימחדש ההתפארות כי חדש.*׳שזר.עיקרההתפארות'נדל•
 ידי ועל בעטדחו והולך ומיסיף עת בנל ממש שמתחדש בעצמו הצדיק

 נקרא וט׳נ ית׳,י לעבודתו להתקרב חדשים שבאים רחוקים קחיןבוח
 שה^י בחי׳'ק הנא ההתפארות ני ׳ ,אחר בן לי ר% עסף בחי׳ יוסף

 ישראל-בניס בטרי בני י בבתי׳ בנו עס המתפאר כאב טשראה מתפאר
 לטא והצדיק י ■ והתפאחש, חיבה של לשומת שהוא אלקיכס לה׳ אתם
 • אתה בני אלי אמר ה׳ כ״ם בן נקרא בעצמו ומא ישראל כלל נייקר

 פעס בכל הוא • מחדש פעם בנל מתחדנרבעטדחו שהצדיק ומחמת
 ילדתיך היום 'אני בבסי׳ה׳אמראליצניאתה 'בןחדשאצלהש׳י,

ם ̂ שהצדיק ׳ ־ ' ■י ̂־ ־ י' ‘ מ
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 הדי זעי״ז ; היום טלד כאלו וגחדש פעם ככל מתחיל שהצדיק
 ילדתיך• היוס אני אתה בר היוס־בבחי׳ ילדו כאלו מחדש פעם בכל בו

ק מבקש שהצדיק אחו• בן לי ה׳ בחי/יוסף וזה ח  יוסף שהש׳י תמיד ו
 בעבודתו מחש ס1פנ בכל ויתחיל שיתחדש דהייט • אחר בן בעצמו לו
 בחי׳ היום שנולד כבןחדש לה:די אחר בן פעם בכל נחשב שיהי׳ עד יח'

 המובא מכולם• הגדול הזקן מעלת בחי׳ שזה ילדתיך היום אר גראתה
 מאד יניק והוא מאד זקן שהוא שהתפאר • בעשלירם ׳P של גהמעשה

 מוסיף שתצדיק עי״ז וגס • והבן ע׳ש וכ<' כלל לחיות התחיל לא ועדוין
פעם בכל מקרב הוא עי׳ז מחדש פעם בכל ומתחיל בעבודתו ומתחש

-״ ,W״ ״ אחר בן לי יה׳ יוסף בחי׳ ׳כ4
 כמו ית׳ התפארותו עיקר שזה חדש בן אחר בן שהוא להש׳י מחדש

̂• דל רבינו אצל שדאיע  חדש איש כשבא דל אצלו הי׳ החשיבות שעיר
 שנתקרבו האנשים מכל יותר מאד בעיניו יקר שהי׳ להש״י להתקרב

ש התפארות כשעולה מא ההתפארות עיקר כי מכבר  עץ להש״י ח
 הידור יצנהדרין מן המהדרין בתי׳ וזה • כצ״ל הרחוקים התקרבות

 • יוסף בחי' והולך מוסיף בחי׳ הוא • דהתפארות התפארות דהמיור
 עיקר שזה פעס בכל מחדש כעמדתו ומתחיל והולך שמוסף מדיק בחי׳

 כי י ידו על עלxי כל של ההתפארות עיקר וכל • כנ׳ל, וכו' התפארותwר
 עיקו־ וזה • כנ׳ל ההתפארות עיקר שזה להש׳י הרחוקים כל: מקרב ר\א

 לנער חנוך כחי׳ חיכוך לשון חנוכה נקרא זה שס על כי * חטכה קדושת
ש אחד כשמתחנך דהייט • דרט !ע״פ  ה׳ בעמדת ליכנם ומתחיל מח
 כי חטכה נר של האור המשכת עיקר ומשם • ית' התפארותו עיקר שזה

 ידי על הוא ההתפאחת ועיקר • כנ׳ל ההתפארות ע׳י האור עיקר ,
 וע״כנקרא ית׳ בעמדתו להתחנך שמתחילים הרחוקים התקרטת

^ - חטכקלשוןחיטךכג״ל* •. ׳ ׳ ״
 פרכת עד ירכה עד זהב מקשה המטרה מעשה וזה בחי׳ : n*< יב

 להיות שצריכין ז״ל רביט בדברי איתא כי י■ היא מקשה . ■ ׳
jro uזאת יודע ה׳ בעבודת מעט שהתחיל ומי * בעמדחף׳ י־״ל 

f הרבה כי , • גדול עקשנות ע״י כ׳׳א באמת • י^אל 
שיעור• בלי וא׳ אחד כל על לעבור ^יכין וירידות ועליות

. שהתחיל-א/א עמדתו מעט עי׳ז ולהניח לכלי גליל עקשן הי לא ואם
 איש קדושת עיקר שזה לא׳י ולכא לנשוע ובנ»־ע • עמדו על שאר D מ

 ע׳-תנתוניז בהתו' כ׳שרביטדל המלחמה נצתון ומאעיקר הישראלי
 • מאד גדול עקשנות ע״י כ״א זאת מלחמה לנצח א״א מודאי * טי׳ש

 מתפאר השיש כי • בי^אל מתפאר שהשי״ת ההתפארות ןזה;עיקר
 • פעם ככל אותו שמפילין הישראלי איש של והטקשטת בהעוות מאד
 כשום עצמו להפיל מניס ואיט נדול עקשן וסא עת מל מתחזק דטא
 ישראל על לאלקים עוז תט בבתי׳ ית׳ התפארותו עיקר הה * הופץ

 ותזקים עזים שהם ישראל של ועקשנית עזית בסי׳ זה גאוותו'עוז ־
 מפני כ^ז״ל כללהתתארות שהוא התורה קבלת עיקר שעי״ז בעמדתן

 ישראל עי״זעל כ׳ה) עזין(ביצה שהן מפני לישראל תורה ניתנה מה
 וכ״ש • ית׳ התפארותו עיקר זה כי • והתפארות גיאות דהיינו * גאוותו

 • והעקסטת העזות הוא ההתפארות עיקר כי :אתה עהמו תפארת ט ,
 באמת זוכה עי״ז ית״ התפאחתו עיקר שהוא בעצמו העקשנות ועי״ז
העזות ע״י כי • המלחמה נצתון עיקר שזה לא׳י ולכא המלחמה ̂לנצח

^t̂נaעיקר י3 • א״י קדושת נמשך עי״ז ההתפארות עיקר ^שכותש^א
 לבש לבש* גיאות מלך ה׳ בחי׳ וזה כנ״ל■* י^אלע״יההתפאחת חיץ

ע״י הוא ית׳ והתפארות! ג:^ותז • לטש עיקר הייט • התאזר ה',שז

ה ^ תו ̂ ^כחי׳תלועו׳ן■ נותשרישראלכנחי;לבשה״עח״אזי1^
 לה׳ אשירה בחי׳ וזה י כיל ונו׳ גאוותו ישראל על לאלקים י

 עי• נמשך חתroתi ה וזה * ית והתפארותו גאותו בחי׳ זה ונו׳ גאה
 הס״נם את ומפילין מכניעים הס שעי״ז ישראל של והעקשטת העזות

 ולנצחס להפילם שא׳א יום בכל מישראל כ״א על שמתגברין וחיילותיו
 ־ *P* וגאוותו התפארותו עיתר וזהו • מאד גדול ועזות עקשנות ע׳י כ״א
ס׳ ס*ס כחי׳ הם ורוכבו סוס • בים רמה ורוכס סוס וזהו • כג״ל ק ט  ו

 , והמניעוקו י והתאוות והפיתויים ההסתות כלל־ שהם בכוומת כ^בא
 ־ שזוכיןלהפילם יום בכל אחד כל על שמתגברין זרות ומתשמת והרהורי׳

 5ש והעקשנות העזות ע׳י ■ v בים רמה ורוכבו סוס בכחי׳ ולהכניעם
 , ועיקד הישועה שעיקר ׳ •; י לישועה לי רהי י״ק וזמרת עזי וזל־ץ ישראל

 דקדושהשד\אבח^*עזי והעקשנות העזות ע׳י הוא הס׳א הכנעת
 כנ׳ל״ גאה גאה כי בחי׳ יש׳ התפארותו עירך וזהו וככ׳׳ל• וזמית־י״ק

 שהוא והתרוממות סי היינו • וארוממנהו אבי אלקי ואנוס אלי זה • וזה
ל י^אל של זהעקשטת העזות ע״י הש׳י שמתסאר התפארות בחי׳ י  כנ׳

 חמ׳■-5מ איש ה׳ בחי׳ חה • ישראל לארץ ולבא המלחמה לנצח זוכה ואז
 י לבא שזוכין עד גדול בעקשנות כשמתחזקין המלחמה נצחון עיין 'ני

 לזבוא כשביל נאמר הכל הזאת השירה כורכת כל כי • כנ״ל ישראל לאין
 ’ נשעיל הי׳ הכל וכו׳ סיף יס ורךיעת מצרים יציאת עיקר כי • לא׳י "לבא
ק * וכו׳ הארץ אל אותט להכיא משם המיא ואותנו כ״ש ׳ לא״י לבא  ו

 בהלכזל הנכלל ר׳ה באריטת(ב׳ה לעיל מזה וכמכואי רבים בפסוקים
מר עד בסוף מסיים 'וע׳כ ׳ ע׳ש) ד׳ ה׳ בסעודה הבאים דבריס ע  י

־ • רז׳׳ל שפירשו כמו לא׳י לכא הירק את שיעכח דהייט • וכו' זו 'עס
; זוכין א׳י ט ׳ י׳ק וזמרת עזי גאה גאה כי השירה מתחיל וע״כ

 ישראל. של והעקשטת העזות ע׳י ̂ ‘שנתגל׳ ההתפארות התגלות ע׳י .
' - ■ כנ׳ל: ■׳-■ ׳. / ;

rn1 •כתי׳ זה המטר׳ מעשה • זהב מקשה המטרה מעסה וזה נחי
̂זד עיקר שמשם בי^אל מתפאר שהש׳י ההתפארות כלל : . :  ר־

 - ומשרד י»־אל עמי אוהב שהש״י עדות הי׳ המטרה בנרות זע׳כ • כרל
■ עול׳שה^יר* יי בהם שכינתו

» ואהבתו התפארותו שמתמת • התפארות באי׳ ש* י אלxבי שורה  כ
א ב״כיט_ שכינתו מ^ת^ הוא א המטרה מעשי ״ל מ

 שצדיניו עקשטת,* לשון מקשה .
 עד חתו ׳־ מאדכנ׳ל גדול כעקשטת ה׳ בעמדת • וקש*; ען להיות
r n עד ירכה x עד שנמכור׳ והפרחים הציורס שכל דהייט היא מקשה . 
r עד ירכה r x ההתפ כלל שהוא fעל זוכין הכל • ישראל של רוח fT ' 

 שבכל הייט וכנ׳ל• היא מקשה עד(^חה ירכה עד בחי׳ דייקא עקשטח
 התפאר!/ הש׳י מקבל שמכולם סוף ועד מתחילה הישראלי עטמתאיש

 ‘ כתי/ • טקשטת ע״י רק נעשה כל • כרל המטרה מעשה בחי׳ שהוא
rn יעד ירכה יעד x עק^ולן צריכין . סוף ועד שמתחילה וכו׳ מקשה 

:כנ״ל גמל ועזות ־ . ׳
ה; קומתך זאת בחי׳מהשהש״ימשבתאתי^אל• ת מ ל

 כעבודתנן ותקיפים וקשים חזקים שהם דהייט לתמר•
 וכשפר^י אופן בשום עצמן להפיל מניחים ואינם

השכח^התפ^־זה זהו ני • לו השתחוו ולא מץפתן שעמדו נסכדנצד



t ־ הדטת רג!וטי*הלטת:א׳ח־יo־vts !̂ ערוד. וזדג
 t5רf נ לכן •:צדיקים כהי׳«״ש תה • נל״ל כסולה tttb הו^זוכה א׳י

א)' יירשו(ישעיה משנה  לחם בחי׳ כפולה גמע בחיי זה ,משנה ס׳
 ע1הש בחי״ עיקר כי דייקן• בארצם משכה בארצם לכן תהו * משנה
 צדק■ ציית בהתו״ ז״ל רביע שכתב תה : וט׳ ישראל בארן הוא כסילה

 על שחולק ומי * הצדק ע״י י\א ממון תאוות שבירת שעיקר כ״ג) (סי׳
 ויאתר אויב־ מפניך ויגרש ע״ס שם כ״ש ממון לתאוות 1נו© טא הצדק
 שר\א כפולה שפע בחי׳ ממע ממשיך הוא להצדק רpכשמק ״ השמד
: וכנ״ל ביס תאוותו וחצי מת אדם אין בחי׳ שהוא ממק תאוות היפך

ח ■' יי  רעות סרות ושבע * טובות פרות שבע פרעה חלום בחי׳ ׳ ת
 תאוות בתי״ זה • הרעב שני השבעת׳ שני ז׳ בתי׳ שהם ־ - ־ .' ■

 פיות שבע שראה מה וזהו • יותר לו חסר יותר לו שיש מה שכל ן ממו
וכל עשירות בחי׳ זה • השבע שני בחי׳שבע דהייע • ועומת בריאות

 בגדי פ׳ נסמך וע״כ כנ׳ל חנוכה נר של האור עינך שמשם ׳ההתפארות
, כנ״ל: סייט גרחטכה בחי׳ שהוא * וט׳ זית שמן אליך ויקחו לס׳ ■כהונה

;י'שלי»יאלכצ.ל-;: •- . -
H ?*' ״ tl כיזה • זקיפה בקומה עממיותופרש״י אתכם ך ואול בחי׳ ׳
הי״<סלכיןישדאל שלשם ישראל• ארן ̂'המקיאבאמרלעגין - ■ ■י ■

 והכבישות המלתמות וכל שלישראל והנסיעות ו^ירכים ההליכות כל בי
• טלה. התורה כל בסיטרי ומבואר כמובן א״י ולכבוש לילך הי״ הכל

 ועקשמת עזות כתי׳ זקופה בקומה דהייט קוממיות אסכם ואולך תהו ־
.שזה לא״י ולבא ולילך המלחמא לגצת גדול בעקשטת זקופים שעומדין

̂־ הי׳  לנצת לא״י כיא״אלבא’ ; ־ כדל וט׳ מצרים יציאת תכלית עיר
 יfע כ״א הישראלי איש של המלחננות כל כלל עיקר שהיא זאת מלחמה
 מהרה ותוליניט כחי׳ • רךממיות אתכם יאולך בחי׳ מאד גדול טקשטת

ד- :,׳ ־ :אמןממיותלאי־צינוב״בp '״ ףי'•'.־ -
ני״ש ההתפארות בגד לובשים שהם הנסבכהנים הי׳ טי

. ___ .. ועיקר לכטד(לתפארת• אחיך לאהרן קודש בגד ■ועשית ״ ־ ■ ־ י
̂ז שהי׳ ואפד בתשן לבוש שהי׳ הכה״ג הוא  אחריהן שלות אחיחת סרות שבע והנה • להעשירים הש״י שטתן עוב בני שמות עליהם צתוכי

 המראה יפות הפרות שבע את ור\עות הרקות הפרות ותבלענה * וט׳ וברקתוט׳ פטדת אודם כחי׳ שהם הגוונין כל מאירין הי׳ ששם ישראל‘
 בחי׳ שהוא רעב שני שבע בחי׳ הם הרשת פרות .שבע * ?הבריאות וכנ״ל• ישראל של התפארות כלל שהם מיוחד גוון לו הי׳ ואבן אבן ־שכל ׳

שבע את בולעים שהם ממקהרבת לבלוע תמיד רעב שהוא ממק תאוות כלל .שהם גדולה כהונת בגד ח׳ כננד ח׳ימיחטכה וע״נהס
 לו שיש מה כל כי • השיי לו שנתן והעשירות תסוב בל את השבע שני

לו ויש • דאגה מרבה נכסים בבחי׳.מרבה יותר לו חסר עתר עשיחת
הרעות סרוח שבע בבחי׳ותבלענה ממש עני הוא כאלו ייסורין דאגות ,

 רע ומראיהז * אלקרבנהולאסדעכיבאואלקרבנה וט׳ותבאנה לשמךהגסצ•כי ולהלל להודות אלו חנונה ימי שמונת וקבעו :■יןןין
 שני שבע בחי׳ שהוא ממי! תאוות של הרע ע״י דהייט • בתחילה כאשר ווגפאו־ין ומכזבתץ שמהללין ה.ספארות הס וההלל המדאות . . נ

והעשירו׳ השפע כל ונשכח נבלע עי״ו • הרעות פמת שבע בחי״ הרעב שזה השלמות בכל ומתקדש ומתגדל מתפאר השי״ת שעי״ז ית׳ תו4ו
־̂׳ ־. כנ״ל חנוכה קדושת עיקר ־ - כתחילה מלא וטא כלל העשירית אצא; נודע ולא הש״י ;ששט .׳ .

x לשנס ט התודה כסוף איתא כי ״ בוזכוכה מקן ויהי קודןס׳ טז n תשבע לא יעיט לשלם בידו תאוותו חצי א אין ט א
זה * יותר פעם בכל שמתאוה מה שא ממק תאוות כי • לשלם שקר ויש * שם ים וסי וט׳ ישראל ארן מענין המדברת מ״ל ^ ‘ י

ט * שלו והעשירות טוב כל מדע לא xא עד שלו העשירות כל את בונע ממלא שאין נמצא בידו תאוותו וחצי מת אדם אין כי • עניניס עוד כ!ה̂ 
ויותר• יותר פעם בכל שמחאוה שלו ממון תאוות ע״י הכל ונשכח נבלע בחי׳שפע יש אבל • כנ״ל א חסר תמיד ט לעולם בממון ורצוע תאוותו ■
ממון תאוות שעיקר-תיקון שבדור הצדיק בחי׳ שטא יוסף ע״י והתירן השפע שבזה שצא * כפול לשון שהוא לך תועפת וכסף בתי׳ נפולה ■

שני משבע שינצלו הממון בעלי להעשיריס עצה טחן והוא ., • ידו על :טכ״ל סיים ולא כשלה שהיא מאחר רטנו נתמלא
H C T : ממון תאוות שבירת עירן ששא צדקה ע״י ממון תאוות מרעטן הרעב מה כל עם זה לענין יש חיבור מה דבריו ביאר לא דל וביט 

על פקידים ויפקד פרעה יעשה בחי׳ הה • י״ג) ן״ל(בסי׳ רביט כ״ש הנלע״ד וט׳*אך ור״ה ישראל ארן מענין מקודם שם שאמי . : v!י
 על לפקח ממונים שהם צדקה גבאי בחי׳ הייט ממונים שיעשה הארן תאווש ,וחצי מת אדם שאין מה דהייט ממון תאוות ט • קצת אבאר ־
 ששיעורה צדקה בחי׳ זה וחמש ;• מצרים ארן אח וחמש וזהו ־ העניים •נבחי׳ הענים ס פי בתי׳ זה • יותר לו חסר יותר לו שיש מה וכל * ביס ל

 ההוכללסקדק והי׳ תהו מחומש• יותר יבזבז אל המבזבז כשרדל חומש פגם ופגסהעיניסזהבחי׳ • ד׳) לאתשבעעוש(קהלת ;וגסעיס
ט לאק שכלול שדק על שמסתכלין העיני׳ מן נמשך א״י קדושת עירן ט • א״י • י ; ט׳  ׳אבותי בבחי צדקה ע״י הוא הממון ושמירת פקדון עירן ו
 חנא•(כתובות ממון מלח רדל וכ״ש וכו׳״ למעלה גנזתי ואני למעה ג?זו * הברכה מ^ר הוא וא״י • א״י קדושת נמשך שש״ז • ההתפארות מכל ^
 ממק תאוות רעבק תתגבר שלא ברעב הא^ תכרת ולא תה ס״ו) קדושתה מקבלת א״י כימע׳כי מא״י נמשכין וההשפעות הברטת כל כי ,

נ״ג) (סי׳ צדק טית בהתו׳ כמבואר f ח האדם את ועורןת שכורתת ברטת בבתי״ וההשפשת הברכוח כל הם שדיק ואצל ״ כצ״ל מהצדק י
ושמרו• אוכל׳בערים ויחן וזיע • כנ״ל משן מתאוות ניטלין צדקה ע״י ט והצדיק א׳י של השפע לקבל וכשוכה וטתן חונן צדיק בהי״ • צדיק לראש ■
ר העיר שדה אוכל בה• ש חחסר לא נתיב בא׳י כי • חסחן שום לי אין כוודאי • כשלימות ׳  האכילה שנחן היינו ז בתוכה נתן סביבותיה ^

 לעני* קודמין עירך עניי ט • העיר אותה לעניי ועיר עיר כל של והשפע הברכה• את ה׳ שש׳טה ט • ח^ק טש בה אין משם ממשכת זמשפע
 נחן סביבותיה אשר העיר שדה אוכל בחי׳ תהו • כשרז״ל אחרת עיר מת אדם אין מבחי׳ תהיסך שזט די נלי עד ברכה לכס והרי^חי בחי״
האטל׳והשסע כל את העיר אותה לעניי העיר בתוך וחלק שנתן בתוכ' א״י של דקדושה השסע אבל • לו חסר שלעולם דהייט בידו חאוותו וחט ........עדקדוש___ ,
 שיבלו ד כלי עד ברכה בסי׳ חסרון שום בה שאין כפולה שפע כחי׳ היא

 תה • ממהישחצה יותר שהשפעכשליזומטפלת ד* מלימר מ»ותיכס -
לתם בחי׳ שהיא יומין שתא כל מתברכין שבי}'דמיני׳ של השסע בחי׳ ♦

 וטתטן * פירותיה מעמדת האק שכל שטיש״י תה • שבסביטתיה
עש בחי׳ יטא העני כי • וט׳ פירותיה ומעמדת לתוכה הארן מעש

עשיחש לשמור האדם וכשוצ׳ דל מעפר מקימי נ״ש עפר עד מונח כי’ _____ . , _______
 עשיחחו לתוך האין מעט־ ליחן טיך שעב שני שבע עליו ישלש שלא , שמסוניר כמו בסי׳'אחת הס וא״י שכת הנ״ל׳כי כטלה שפע בחי׳ משנה

 מעמיד תה * עפר בחי׳ שהם לעניים שטתן הצדקה וכח זטת דהייס . בק • לש״ל ישראל pft קדושת בין ״ בירושלנני שארז״ל הבדלות כהז׳ .
האזות ששא שעב שני שבע ע״י יכלה ולא שיתקיים טש?נש ושומר קדושת כל נמשך שמזנו ששדיק נמצא • מעש׳vר ימי לששת השכיעי יום ,

. ■ ' , - ■ ' ' - ״ . ■' ־ ' . י '



י. *־►י‘*
•V־ ה כ ר ^ . י ט ו ז1^ ן ^ ^

p m פ וטשימהולףו*־ חיז שמכלה ^ חיו א ל קג מ ר מ ^ ה  6מן6ה
 המרגליס, סגס שרמדלהס ואיתא :־ * באחס הארץ טדזת אח לראות
 א״י' נמשךקדמת שממט. הצדיק בחי׳ שהוא שיוסף היינו • בא״י כפגמו.

 נמגמן לאילו אמר • ממק חאווח חיקק כנולתבקי׳ שפק .ששםבחי׳
 הייס • אחס מרגלים להם אמר * למצרים ומנחהו עליו וחלקו מבומ
 במול נשסוגמץ ט ‘ בא״י שפגמו המרגלים סגס הוא שלכס שפגם
נמו־•'ליאות ״־. נטל מהצדיק נמשך קדישחה שכל כא״י פוגמין הצדיק

 הי^י י ״ ־ ובושס הרסה לשק האוץ עיוח • באתס הארץ ערות את
 ארן קדושת עיקר משם * אותו לראות שכש;וכין הצדיק של ההתפארות

 יטו לראות רצו ולא ייסף שהוא הצדיק בכבוד פגמו והם י ישראל
 * התפארות היפך שסא האק עחח לראות באו אדרבא * והתפארותו

 הרעבשמא^כתי' שבמשס התגברעליהש מ ואמרלהסשמחמת
 פגם שהוא א״י בגס המרגלים פגס מכתי׳ נמשך זה שכל למען תאוות
 ״ אתס מרגליס להם שאמר כששמע יעקב וע״כ ״ מנ״ל הצדיק בכתי
 בישכסיכסף קתו משנה וכסף להם אמר ע״כ • מגיגי הלכי א:יכן הבין

 הנמשך כפולה שפע להמשז־ להס שטה כפולה שפע בחי׳־ מ משבא ־
;c v:.• ד -מארץישדאלמ״ל . ׳ :

 ממון תאוות לתקן בשביל בחטכה שטתנין הצדקה מזי' ־ וןן•! יח
מקור ששם מא״י הנמשך כפולה השפע בחי׳ להמשיך . - ; ״

 אל • יחסר אל ראשך על ושק בחי׳ חשכה של השמן בחי׳ שזהו •■הברכה
̂ייש • דייקא יחכו• חחסר השקלא צפחת נלד׳ חסרון• שוס שס שאי; דד

וע״י ■ • כנ״ל קודש משחת מוחין־בחי׳׳שמן בהי׳ הוא השמן גי וכד; ■
 pxin מה קנית דנית דלxחסדוןכ שום לאדם יסר אין והדעת המוח

 ברנה שנשלח חמכה של הנס בהי׳ בעצמו ההו * ונו׳ מ״א) (נדריס
 ושפעכפול׳העגשך ברכה נחי׳ היונו * ימים שמונה שדלק הפמן במעגי

׳ :כנ״ל א״י. קדושת להמשץ עוסקין אס בחנוכה ני, ׳ מא׳י ;. ; ל
בתי*•) זה מקץ * וכו׳ לס1ח ופרעה ימיס שנתיים מקץ ויהי ^!*11

ט׳ש דדהבא זזהמא דא לחשך שם קץ בחי׳ ממק מאוית ׳'- • . ,;■ ־ ־
 חשוגין מזךאנסין בנד׳ שהוא ממק תאיות. הייט ;מ׳׳ל) (פ׳ ,מוהר

 בכל לו יש נמ־בפדאנה*ט נכסים נט־כה בחי׳ • עכבות שמודה מרה \
 ג״ג בסי׳׳ צדק צוית בהתר ה כל וביט ב״ש רוחי שתר חסתכמז פטם
 יום בהם שנאמר המרגלים פגם בחי׳ זה *■ ימים שנתייס וזה • ע׳׳ש

 פגסהמרגלי׳ ע׳י גי רד) דל|בסי׳ רביט שפירוש כמו לשנה יום הxל
 .הממק גי כג״ל ממק תאוות נמשך משם ישראל ארץ פגם דהייט

ממוט זה ברגלילר אשר היקו׳ כל ואת בחי״ ״ ז״ל רטנו כ״ש רגל מךא .׳
 'ט״ ,• מרגלים קראים ממון בתאוות המשוקעים אלו כל וע*כ * וט' ■

י ממק בש־ניל הארץ בכל ומשוגינרם ומרגלים למראקים סמיד נושעיס י
̂זמין נדוכל כיכרי מאמירס ואינם מירחא בלי במקומ׳ פרנסתם להם ל־

 הברכות ש׳הוא א״י להם שיחן בתש״י האמיט שלא המרגלים כמו ■
 א״י לכבוש האק את לרגל חוקא שחצים ואמרו * כלל הטבע דרך בלא
 מרגלים ששולתין הענו״ס נמו הטבע דרך ע״פ הברכה מקור

שיכבוש בה׳ אמיןvלר צריכים אט באמת יאכל לכובשן שדוצין למקומות
: ^  כתאונת אאהמטקעיס כן ונמו •. כלל מעלים בלא ישדיאל לטא

 זמשנעעים למרחקים ונוסעים דרכים בסכנת עצמן ומסכרס ממון
 עשתתם ברכת להם ליחן יכול הש״י אין ת״ו כאלו החרץ את ומרגלים י

 עיקו־ באמת ט ״ מרגלים ■גנך־איס בממון שהמשוקעיס נמצא • בביתס
 וזיט י כרל א״י פגם שמא המרגלים מפגם נמשך ממון תאוות חיקין

 מפגם המנשך ממון תאוות פגם בחי,׳ הייט « ימים שנתיים מקץ ויהי
מה הלס וכדעה ־ וט׳ לשנה יום לשנה יום בהם שנאמר המרגלים  ו

ני פרעה,• שנקרא ממון המשזקנלבתאונת זה פרעה י־ היאור על עומד :

; , ד רזלבח והדטעבהנמ
עיקך י'”כי' י ט״ן׳זמצשג״ש־רנ̂י מא' ממון האווח י ■ ז
 , 3זה אלהי להם שעצץ העגל מחטא ממוןנמשך חאוות שהוא הסרז .

p(המרגלים חטא גס כי י ממון: תאוות מזק׳ i שאן העגל מהעא - •' 
rm ומשס ^ צ ̂רת וכשסרש״י • כשרז״ל עליהם הי  י הארבעים שג
̂ל בייא הא ני הטגל מחטא כבר. עזר • במדברזט* שהי*  הבם ^’י

א זה וכל ׳ בכפרים כמובן העגל גמשךמסעא קמדגליס  בחי׳חאוו^ ס
׳, לשמצה אהרן ט,קרעוה לשון פרעה נקרא ופ״כ ! ד כג״ל. ממון
' ב^מי׳ו המשוקע נקרא גס . ,* כרל ממון תאוות של ע״ז שהוא בעגל

 1ממון.סאבע״חחמידנ- בתאוות המשוקע ט ‘־׳ פרעהמלטןפרעק
, אימז חיןהס תעשיריס: שרוב בחוש נעאה פרעין לשלם טרוד ותמיד

 י ואין פרעון להאזיק יום בכל שצריטןכמעט שלהם הפרעון מרימן חיים •
 ■ עוג^ והנה חלם ופרעה וזקו • טח בכל הפרעק מדאגת שעה חיי לכס
־ :..הייט *ע̂״ אותו עושה פרעה שהי׳ נילוס הוא מצרים יאנר היאור על

־ * הזה. החיל לי עשה ידי ועוצם. כחי שאומר 1ע* שסא מננק קאוש
א טהנילוס * לאלוהי הניאם שעשה נ^עה .  . % תעשירון^ ברכת ביד׳ ס

, ממילום מצו•׳־ עוב וכל מצרים ארז b את ומשק׳ הי״טמ!ה הצילום ט
 זיי (הטשירוס הברגה שכל מאמין הי׳ לא ט * ע״ז אוחו עושה פרעה והי׳
אס טשה רק • מהש״י׳ רק הכל  . תאוות של הע״ז בחי׳ וזה • ׳ לע״ז הי
 הזה .החיל א עשה ידו ועוצם כחו כאלו אצא ע״ז הוא שהממון • ממק

 פרותךעוק* ושבע טונוס סרות שבט טילוח היאיי מן והנה וזס ■ fn ׳
, ' ממק תאוות דהיים שהרע רמז שהוא • הטומת את הרעות פרות נבלעו
 ■ ״ ותבאנה. בבחי״ שא העשירות כל חה טלט הרעב שר שבט בנך״ שהוא

 . לו ׳-יש יותר שישלו מה כל כי קרבנה אל באו כי טדע ולא קרבנה אל
-ע׳י לתקןאלא א״א זה וכל • ל5כ וכד ממש ער יטא כאא יותר דאמת ; 

 , מחקצין עי״ז6 בצדקה להרמת עצה מחן שהוא האמת בחי׳הצדק :יזסף
̂כ״ש כפולה שסע להמשיך וזונין ממק ,;תאוות  .׳ ׳. שמאי מעשר לערן מא״
 . ׳ שפע כחי״ הייט די בלי עד לכס והריקותי יט״ כזאת נא ובחטד. צדקה

-וככ״ל יזאוומממק :כסואדשטאסיקק ' דפהד־ פרעה יעשה .חהו י * .
- 'ז ;היסב באר לעיל כלזה כמבואר * וכי. וחמש םrקידQ >״ '

א( הו מ'ז ה תכ ציו מ קר עי ש הכלל, ^-ו ^ין ^ ^ןוד  לות5^
. , . וכרר» ואכלת־ושבעת בחי׳ - א״י קדושת ולהמשין״ .• ־ • .

 ' ’■ .2(נמשד־ א״י קדושת ועיקר י וכו׳ הגיובה הארץ טל אלקיך אתה׳
 ' ■ של כוס בחי׳ שזה י מזולחן בטת שנתגלה ההתפארות התגלוא

^ • הזימון ברכת בחי׳ וזה ;באריכות לפיל זח כל כממאר וט׳ כ  ׳ י. ש
 הזימון; ברניז וזהו * בבמ״ז קודם משלו גברךשאכלט אומרים שלשה
^י. נברך ואומרים לברך עצמן מזמירס הס המזק ברכת קודם ̂דהיינו ־ <״ ו

 V ■׳ דקי הוא. עבודהו וסירן הישראלי איש קדושת כיעיקר •
■ ־ בכמה! ז״ל רביט בדברי כמבואר ?־קדושה והטשוטן הרצון .; .•

 i בזה שיתסאד מי אין * ה׳ את שלטבוד ז׳ל הוא שאמר וכמו מקומות
o ואפי׳ מלאך ואפי׳ י ית׳ לעובדו שיוכל x ה להחפאר יכול איט , r בז
. ר^צקוהטסוטןשצדךלהתגברשיה«׳- הוא העיקר רק יס׳ r לטוב ,טובל

׳ - ל(כמבואר־ וט׳ הש״י לעבודת גדולים וכיסוסץ תזקס רצזמת ממת לו ■
':׳ מפיגהנ׳-ל■ שמעט מזה ו־ו^ ההוףסיפורסט״ש). נ^ח זאת כיסח

■ ,יכל ■ י ה' עטדת עינן שמא זקדושה ר\צז? מעלת מגודל בעצמו ;
׳ יא״א בזה♦ כלולים מצס טובים ומעשים ומטות וחפלה תורה הסבודת. י
 , , והשתוקקות וחשק רצק ע״י • עי״ז נ״א שבקדושה דבי לשוס לזכות ־

 _ מה כל רק * אוק בשום ^טן את ירפה מזיךס-ולא עגיעיס וג וכיסנפק
ה ע מני ב לגכראייעבחשק׳וניסופיןוגיעגנעיס יראה במחר מתגברת־ ,

■ זרטנית , . ־ • . ׳



. י )

טה הלסתגהפץדמה, דיסטי,רמות־א׳ח ע .

 6 שבקדושצ'שירצה ודבקיה צצודלן
 r וכעיטציים rhu';»fi צגה ל3ו ׳ ׳ס־ציצוא

 שיוציא 7U יופו למקיש ,צוצנס1א״ע׳נ :יסגבר . * ;יומר,
^וכמבואר לעולם וק וזס3ור.ט לאור,ר\המצזת 6צ ציזצה

בכצמיג* ו1ייצ0י1ויאזור סישבקדומה׳’דמהלא׳5צג1'

i בנסקעקשן !כשהוא ___
',1ה1»רנ5 צל אא י£צר מודאי ,'אזי ׳• בשוסאוסן דקדושל: !האשק יחגבר' *.ואם החשק צשביל רק צוא שמוניעס ,ס״ו) בסי׳ שנים ,,'נא'ט

יסבביטמו:םיצות■1שיעזיוויושיעוהשי'ח ומממיות'יחהסכולישועוס' שעיקר" נמצא המניעה־, ,*שבר’יהמניעה*מודא5'שייהי״־לוקשקבדולכ ,
• חצה &מא שבקדושה הדבר הפועל אל ויוצייא שיגמור ן5צאז לעוצה .י והחשק הרצון רק הוא ומהקדישה הננוגעיס על להאגנר 'ההמחזקות , ■

̂' * מישראל ב׳׳א עם מתפאר שהשי״ת מיה סיקרההסצארוה •<ןה! •  וזה , ’• כנ״ל ית׳ החפארוחו עיקר הה • ברצון היעקצצוש שעיקר נמצא שעייך.
 ם׳1הצה6 ■נמוא עזה כי זרועך על כחוסס לבך על צחוחס באי'ישימני •; הפורה' קבלת עיקר שעי׳יז • שלכם והעקשנוה ופ5מהע רזהמצארומ

כזוא״^ותפילין ל׳ש תפילין בחי׳ זה זרועך על צחוחס לבך על 'צסותם בהרצון הוא והע^זנוס העזוא י.ועיקר .כנ״ל ההספארוס צלל זסהיא
 על צחופס אותם ומשים ישראל עם מתפאר שהש״י מה התפארו' •הנז לבל גדוליברצק שיהי״,עקשן ה׳ בגיצו־ח ליכנוס שרוצה אאדם ■שצריך ;
 האהבה ע״י כעשין התפילין ההתפארותשהס'חותם ועיקר ובו״ לבו הקקשטת* עייקר וזה ״. משוס.מרעה'געולא הרצון את ירפה ולא ינטוב .

,; tשימני וזכו *. ברל ישראל של קדושכ7והכיסופי) והרצון והלזשתוקקות . בעבודת ית/מתפאר1 שהו מא התפארותו'ית׳ עיקר הה ' * קל'ו■שה 
.‘'̂ וט׳* אהבה עזה'במוח כנ׳ליצי התפארות תפילין יהייע וצו׳ כצזוחם עם שרש*י.מחפאר, מה הוארק ההתפארות עיקר צ,אמת ני ישרא■ל
 מאד גדול ועקשטת כעזות מאד וחזקה עזה אצלך ורצוציס צי.אהבח*ט מישראל. שצ׳יא מה מישראל ב״א של דקמשה ובכיסופין ויהאשק ארצון " .

 ׳עזה ט וזה • כל׳ל ההתפארות עיקר זה כי בניו להתפאר לך ראוי פיב עיקר! ;וזה באמש ס׳. לעבודת לזצות חזק כרצון תמיד לצו'צוער
ב יקרה אינה בעצמה העבודה גי • ית׳ש התפארותו ל •גי ̂ג ̂שתויקקו׳ רצון בסי׳ הוא קצאה-אהבה כשאול קשה אהבה :כמזת גנאתו מ וחשקרר

מ׳י ;»:קדו^' שום מ0לע לט וא״א .♦ונו; ואשלם הקדימי <ןי צ׳ש ית;  שמשם דמותא סיטרא כהוא הציא על ההתגברות עיקר שעי״ז ל
:יאכללכונונעיםמתגלדת * "י ̂ . ״

מזק ורצון והשתוקקות ה3

המניעהיכנ׳ל'• צריךשיהי:צפי' ״ חזק ברצון לכסוףלהש׳יי הרצוןשמחגברכ׳א ־התגברות ' י
 עזה היא ולעבודתו שהאצגהוההשתוקקותלהש״י ־* קנאה עיקר כי ■' עמו כןהשי״תמתפאר ובמו צמוכןזובה'לעכודתס׳/ '

 מזת בחי׳ שהם המניעות התגברות נמו היינו • צמות גדול צעקשכוח הוא הישראלי שאיש מה ישראל של והעקסטח העזות הוא ולהתפארות
 האהבה ג? המניעה צפי היינו • משס ום׳איכיכלהמגיעותנמשכין ועיקר • הספאחחוית׳ננ״ל עיקר vשזר ה׳ בעבודת גדול ־עקשן י

 שמפלת שהיא השאול קנאהיכפי כשאול קשיה וזהו ואזק עז והחשק ״ לפעול לזנוח המוכעיס על ההתגברות עיקר שזיט ברצון הוא ;העקשטח
כנגדה לעמוד ז:ה לא האדם 'ואס • תשתיות לשאול ח׳ו האדכו חת בעבודת ביותר גדול טקשן יהי׳ אס אפי׳ כי ה׳ בעמלת רוצה שהוא י'«ה ־’

 דמותא לספירא לדר תחתיות לשאול נפל אם אפילו • נסל6 למקום ונפל למשל '״ לשברם לשדם שא״א באלה מניעות יש בוודאי אעפ״ג ;•יה׳ •
להיייגז בדעתו עקשן הוא אעפ׳׳ב אס * משם לצאת בידו צח ואין • ׳מ״ו נגין • ועצומות. רטת מניעות לו ויש אמתי לצדיק לנסוע צריך 'גשאוס

וטסף'בכל לעולם הרצון את מניח ׳איט עקשןבהרציןשאעפ׳כי שמא מתגבר .והוא ״ העולפוט׳ ושארבני ואביוואמו ,'מחותניזאשתו
^י 'ומתת!ק ■ מ  להש׳י טסף הוא • יותר ח׳ו אותו שמפילק מה ונל ׳ להש״י יותר פעם ממין מחמת מניעות צו יש ועדיין :האלו המניעות כל ו

לכמף בוודאי ו7ב הוא הרצון גי • ויותר. יוסר הזק בר^ן ולעמדתו או ומוכר לו שיש מה בל שמפקיר עון * אלו מניעות צס משבר ־והוא ,
 שי״תsלר יש ברמן גדול עקשן הוא אם ואז• * להש׳י חזק צרצון עב״פ - אעפ״ב'אס • רגלי שהולך או להצדיק לנסוע בשבילו נאותו תןמשצן

של והעקשטת העזות הוא nn6Dnv־w עיקי בי • מזית גדול התפארות בוודאי מ״ו למונעו יטלים .ס׳ו למונעו ה׳ו ן כד• מדת מסגמס ,. •
 להתקרב רוצה שהוא מת לפעול סוף 5נ סוף ־טודאי יזנה הרצון-ועי״ז בעולם רבות ע,מניעות מודאי צי לשברם יזבל שלא גאלה כמניעוא

.''.t f k i ,שהש״י מה תפילין'והתפארות סייט וט?*. צתואס שימני הר\ • להש״י וכיוצא ,*ת״ו. אולאת 'או '•ברזלח׳ו בבבלי תפיסה בטן לשברם 
*ישראל טס 'מתפאר .לי^־ולנמוע׳לארץ עוסקיובו שאני למשלצעגין ונן •fn כאלהרבות שאט קט!ה כשאול קשה אהבה צמות ,׳,גיעזה '

, ״______ . 13 ̂ ̂ ...
א וט׳,יכי זר לאל צפינו ונפרש אלקינו שס שכחט אס בצלמות :עליט מכה אתם כל לאו ני * לחוךהיס לקפון בוודאי׳א״א גי • שלו דמוקשטת _  ה

"את בשבילו יקרע .'^ש״י י ׳ ׳ י • • ■ - !
יתל לא ענ״פ שהוא שאין ,ו ׳-: י'

_________________________ ״ אופן בשים מציעופשנדמהצושת׳אצשברס ורבבות ;,נאלסים ;
ה• בשביל ומתייגע לזה שמשתוקק «ה הר*..כיהחשקור^צון1קי1רצמבנלפעסנרצוןח’מיאיעשהאתשלו'ו’'_ -  קרגטת בחי׳ הוא בעצמו זה ז

p במי/צי • סץ.) לבסי׳ שטם סי נא ויהי צמבוארבההו׳ המניעה גפי שיה? ־ ^ y וע*נ ׳ ז׳ל רביצז בדברי זה כל כמבואר היום כל הורגלו

̂־׳

לקמשהבשו׳ ומכיסופיש הרצק להניפאת לבלי נהלען ייזז.עקשן
- ' י .................־ ־

להש״י;,׳ מבקשים אנו
א ס

 שאנו לכד והרצון והתכנה היטעה שבזכות
׳ משתוקקיס י ־ ' ־ י ■



.•W --ה וזדכה בחנמ
 שעדיין 5אפ^ בשבילזה יגיעות ממה ומתייגעים לענולתו ומתורכיה ׳
 כל אעס״כעי״זלבד(זכהלהחגכרעל *. כאמת לעמדתו זניט לא ׳

 יוכלו לא רבים מים חהו ’ ודו וצלמוק תניס מקלס בחי׳ שהם מדעותvר
 אוחתין וסשרין העט״ם שהם רבים מים * ונו׳ האהבה את לכמת
אט .כי • והרצון האהבה את לכבות יכולים אינם המניעות כל שמהם

 אט ביותר מתגברים שהמניעות מי; וכל * בהרצון גדולים עקשנים י •
רק מתגברים המניעות שיקר כי ביותר,י• ודקים ברצוטת מתגברים ,

 .אבל • כנ״ל המניעה של הנהיין עיקר שזה הרצון מ; האדם את להפיל
 / כג/ל וכו׳ המניעה בהי כמות קשה ישראל של והרצון האהבה באמת
,והרצון-אדרבא האהבה את לנבוח להס א״א המניעות שהם רבים ומיס

 היא המגיעה כי■ * ביותר נפלא וחשק. חזק ברצון סעס בכל מתגלריס ’
 להתקרב רוצים שאט מה לפעול .סכה מודאי וע׳כ כנ׳ל• החשק בשביל
: ננ׳ל וט׳ כחותם שימנו בבחי׳ תמיד כט יתפאר והשי״ת • להש׳י

א ח כ  הוא •ימין לרגליו־ הדו׳ אוביד אשיח על לימוני שב בחי׳ מ
' האויבים על עיקר,ההתגברות עי׳ז • וחשק אהבה בחי׳ /

כפיר תרמוס הדרוך ופתן שחל על בחי׳ הה • המונעים שהם והשונאים ■ .
 .?ליפות הס ותנין וכפיר ופתן שחל * ואפלעיהו חשק בי כי • ותנין *

ומתפשטים המונחים הקדושה מן המונעים בחי' שהם אוחרנין מטרין1
 אדם שוס מגיהי׳ ואינם ותנינים ונפיריס נחשים כמו הר\דש דרך על ־
 לדרוך שיוכל הישראלי לאיש הכחוב ומבטיח • הקודש בדרך לילך ;
 ופתן שהל על בבח׳׳ דק׳ והחשק הרצון ע״י ולבטלם ולרומסס עליהם ־

 ההתגברות שעיקר • דייקא חשק * ואפלטיהו חשק בי כי ־ וט׳ הדרוך .
א עליהם  צריכים שאז בהמ״ז קודם וע״כ , * כנ״ל והרצון החשק ע״י ס
 ברכת אומרים ט״כ עי״ד* א׳י קדושת להמשיך כדי ההתפארות לגלות

i של להמצוה והזמנה הכנה שהוא • משלו שאכלם נברך דהייט הימון 
 מודיעים שאט והשתולןקוח רטן בחי׳ ®מ לקיים רוצים שאט בהמ״ז ;

 וט׳י נברך שאומרים מה דהייט • ית׳ מטותיו לקיים רוצים שאט בפיט
 , הוא ההתפארות עיקר בי בנו: מתפאר שהשי״ת ההתשאתת עיקר וזהו י '

 עיקר. שזרץ * כנ׳׳ל ישראל ארץ קדושת התגלות עיקר ועי״ז * הרטןכלל ■
 ’ הריני מטה כל קודם אומרים שאס מה בחי׳ יוזר\ כנ׳ל בהמ״ז מטת
 / רטן בחי׳ זהו ט • וכיוצא ציצית או תפילין מטות לקיים ומזונק מוכן
 i ית׳ מטותיו לקיים החזק וטספיס רטניט בפיט ומגלים מודיעים שאט

 ; מוכנים שאנו אומרים אנו רק כראוי יח׳ מטותיו לקיים כח לט אין כי .
 ממילא נעשית המצוה ואזי ״ רטן בחי׳ שזהו המצוה לקיים ומזומנים

 ועיקר • ית׳ מאחו והכל ׳ • לו מסייעין ר^Dל הבא כי • הש״י בסיוע
א טבודתיט  • וכו׳ ומזומן מוכן הריני שאומרים מה ‘בחי שהוא הרצון ס

 ; עיקר שעי״ן ההתפארות לגלות צריכין שאז אכילה שכשעת ומחמת
 האכילה בשעת ואז • האכילה קדושת עיקר שזהו ישראל ארן קדושת

 דב״כלקערגאלי׳כ״ס כים״אקאיס.עלפתורא • הואעיקקרבא
 ע׳כ • ח׳ו ההתפארות לבעל כד האדם על להחנבר ורוצה * בזוה״ק

בחי׳ שזהו המזון לברכת מנהpה ע״י כי • הזימון ברכת ח׳ל תיקק
 עיקר ,כי • ההתפארות ומגלין הס״א על מתגברין עי״ז • הרצון ־:
 ̂ ישראל קדושת להמשיך זוכין ועי׳ז ״ כנ״ל ברטן הוא מד^פארות ;

 לדבר ההזמנה שע״י בטוטת ונןמסאה * כנ׳ל בהמ״ז מטות עיקר שזהו
 רטן בחי׳ הוא ההזמנה כי • כנ׳ל הייט • הס׳א מגרשין שבקדושה מטה

. :כנ״ל עליהם סזחגברות עיקר שע̂י ־ .
^[״כ ׳ ז מישראל של^ כשיש כי ״ בשלשה הזימון ברכת עיקר .

בבתי׳ ההתפאחתמא עיקר ני ההתפארות• עיקר אז '
כלול כי כאבהן משולש ויעקב • כימע תפחרת כסי׳ שהוא

 ושם ? ישראל שנקרא ימקג ע׳ש אלנקרא'ןxי וכל משלשחן
 - בתי׳קדושה!משול^ן וזה אתפאר•, בך אסר ישראל המזפארותבבחי׳ “

ף׳ כידוע קודש שגרךאיס מיחין תפילין בחי׳ הס תפאחפ1הר כי כי
 בכחי׳ ההתפארות הוא הקדושה עיקר כי • קודשלה׳ פתוחיחותס ־

 שהוא ההתסאחת דהייט ר ית׳ שמו שהגדלת והתקדשתי _והחגדלתי
 ־ ית״ קדישהי עיקר זהו • גדולתו תפארת וקר בחי' • ית׳ וגדולתו כבודו
.ע״י.ההת^>תלן יה׳ שמו ונתקדש שנתגדל ויהתקדשתי והתגדלתי בחי׳

,הגוונין ועיקר הגוונין כלליות בחי׳ הוא וההתפארות • מישראל שמקבל ׳
 ישראל׳ בחי׳קדושת שזט עין לבת שמאירין דעינא גוונק תלת בחי׳ ׳הם י

xעימר ס1י שעל דעינא גוונין תלת בחי׳ שהם אבות משלושה לוליס 
 הקדושהי- היא ההתפארות כי . * משולשת הקדושה וע״ב • ההתפארות ,

 י משולשת בהיטתיה בכל שהיא ההורה קיום ע״י ההתפארות כי ־ וכנ׳ל
 ידי• על ל תליתאה אוריין לן דיהיב רחמנא בריך פ״ח) (שבת כשרז׳ל

מ/י חליתאה ביום הליתאה  התגלות עיקר שאז הזימון ברכת וע״ב ו
בתי/ שלשה בחי' הוא מתפארות עיקר כי • בשלשה הוא ההתפארות

■ חיוכ עיקר ’ כנ׳ל וט׳ משולשת קדושה • טונין תלת • אבהן תלת ׳•
 שמתגלת ההתפארות התגלות בחי׳ טא הכום כי *, בהמ״ז של הכום

• ■ ־ ; ‘ :בהמ״ז של ברכות שלשה כחי׳ וזה • כרל דייקא vבשלשר -־ ־
 ההתפארות התגלות עיקר כי • שבת של סעודות שלשה בחי׳ ח1*1

, ״ כלהמצווחלפניהש״י ׳שאזעולין . כשבת הוא א׳י בחי׳ ׳
 ׳ וכו'•(לזי׳ יהלך לפניו צדק פ׳ על ז׳ל רביט כ׳ש נהם מתפאר והשי׳ת .

 ע״יאורההיזסאדות וע״כאזאנפהאנהיריןבנהירועילאה י קע״ט)
 שהוא נג׳ל הצדיק ע״י הוא ההתפארות התגלות ועיקר • ישראל של

 וזהו בשבת* שאומרים • וט׳ לו נתח תפארת כליל בחי׳ וזט משה בחי׳
 שעי.קר וט׳ינמצא גדולה תפארת באק אחד גוי1ישראן כעמך ומי בחי׳

׳ עיקר שבתיכי כזעודת לאטל גדולה מטה אז וע׳כ ״ בשבת ההתסאחדז
 של אכילה בחי׳ שטא הק׳ האכילה בשעת הוא ההתפארות הטזגלית ;

 כלול ההתפארות כי * בשבת סעודת שלש לאכול צריכין וע׳כ • שכח
 טין לבת מאייי! ההתסאתרז כלל שהם גיונין התלת ואלו • כנ״ל משלש
י שמר־־לוץ ישראל '’̂יי ליי מלכית בחי׳ ברכה של מם בחי׳ שמא

 ■ בחי׳ וזהו כנ׳ל א׳י קדושת עיקר משם ט • ההחסארזת כל
 מזמירה א; בהמ׳ז*כי מצוות שלימות עיקר שאז הכוס על בשלשה המזק

. הכוס על ,בשלשה אבחי׳ • הו ה שלימותהתגלותההתפ?־£ מל
־ מטות עיקר שזהו ישראל ארץ קדושת בעתר מתגלה שעי׳ז

 ̂ . י: ■ ז כנ״ל , ■ ׳■ '׳ ... ׳ ' יי
. בזוהר כ׳ש א״י קדושת שגילה הראשון הוא -אכרמז בד_
׳ לב נדב הי׳ אברהם כי ’ סשמיס כמה בדבריט *ומובא ; ־

 ׳ • ״:ע♦ כמ׳א כ״ש דקדהה וכיסופץ רצון רק הי׳ עבודתו ^ל ־ ס־אשון
 ־ מטה• משום יודע הף לא עכודתו ובתחילת • תורה מתן קוים הי׳ הוא
 ■ במצוי♦ ועז חזק והי׳ דקדישה וניסופין וחשק רצון רק עמדתו כל והי׳
 • לשכר עי׳ז שזכה עד ■ ״ למונעו כעדו שעמדו טלו העולם כל עד מאד

 הדיס אויביך אשית עד לימיט שב כחי׳ שזוט והמונעים האויבים כל
א לרגליך :  התפאר,'בו זה כל וע״י • אברהם על נאמר שזה לעיל ^

־א׳י קדושת לגלות זכה ועי״ז * אוהבי אברהם כ״ש מאד הש״י :  ׳'כיר .
 ;/ וכנ׳ל ובו׳ הרצון ע״י ההתפאחת.שעיקרו ע״י נתגלה א׳י קדושת

 - “ 15 ^זגלה כשזכה מאד מה וחזק ע; שהי׳ הטוב ורטט חשקו טדל וע״י
 דס״אשמ^ העזות שבירת עיקר שערז הברית תימן אvx מיל׳ מטות

 , בו ני הברית בקדושת הטי שהוא לקדושה לעזות הונין המונעים כל
שטלד שמאמאשון יצחק את להוליד הכה • כידוע הוקפא נו עז

השמחה התחיל נקחשתעואלשממט

V J



̂דכה ' ה ו
 ̂ .“שהטע פד נפלא ושכל חכמה שדרך מאד מאד מגמינן ־ פיקד ט • ^ אלקיס ל• עשה צחוק כ׳ש זהשמהה יאחוא ע״ש ,

v, :■ ה ־ ' ׳ ־ ^ז ^ג כידוע* גפלאה כמעלה וזי׳ זל7ג חכם הי׳ אדה״ר ׳ ' "י ■ ההתשארומככ״לז ע״י ה א
:י. ;׳ד - 1̂•: .̂;v , הנמשך הנ׳ל לימוד ע׳י אוחו העפה מאד ערום שהי׳ I

פ
ני כ׳צי אותו

 הקדמוני הנחש
נפולה' מחורה הנמשך

. . . . . אד חעא שעימר נמצא ,.............., - , . .
 נל ומשם.כמשך • נכ׳ל הנפולים אלסין מד׳ בחי׳תורותכסולות אנכי והעצהעלזה * בכסיחתצדולותונו׳ א׳םמס׳ים אלובנ
 ב׳זמ״ז כחי׳ וזהו • הברכות ע׳י לבררם שצדכין שכמאכליס התערוכות את מנצח ספי׳ז תולע כחי׳ דהיינו * וכי' אדם חרסח איש ולא מילעת
 מד׳אלפין הנפילו׳ מתורות הנמשך הפסולת מאחיזת המאכל לברר כדי ■ כי • וכו׳ אברהם כחי׳ והוא ״ וט׳ אמונה בחי׳ חולע כי • אויביו

והמשיב העוב ביכח עם ברכית ל׳ הוא בהמ״ן וע׳כ - * כנ׳ל הנשלין על מתגבר הזה בימין • וכו׳ אמונה בחי׳ חסד בחי׳ שהוא אברהם,
 חסד ועושה בכחי׳ הנפולין האלפין אלו הח^מתקן וכזה י ום׳ אויביו̂ 

 ת״חצדקיסכתוך שיכניס ע׳י אלא לבא א״א לחסד ולבא ולאלפים•
 אלפין ד גימ׳ תמיד תה וכו׳* כשת״ל תמידין הקריב כאלו שהוא ביתו
 דעלמא באוירא ביתא לן בני סד׳א וז׳ש וט׳• כנ׳ל האלפין תיקון שהוא

 ,מתלמידי ששומעי׳ התורה עטדתםע״י לערוך הרוצים אדם בני אלו בי ,
 לבמת חצים כאלו והוי שיסמט מה על להם אין ובאמת * כאא חכמים

. הייסוהת׳ח ; י שמיאלארעא־ •ואמדשסוקסבק ביתבאויראיט/י
ט' וכו׳ לארעא שמיא בין הוא האמיתי י  זה וכל ♦ היעג זה כל ע׳ש ו
 תמים נפלאות וי«־אה י י : ותבין היעב ט״ש התמיד פ׳ טונת סוד הוא .

 נפלא ל,דדךחדש התמיד טונת סוד מה ■ והסתיר העלים איך דעיס
 שהוא למי כ׳א כלל בזה לדבר א״א אשר מאד ונעל׳ הנשגכ כדרט ונורא

:כאן כזה להאריך ואין י לאמתו האמת מדעתו ומבין חכא י
 ברכת כל עיקר כי ? האכילה אחר המזון ברכת מצוית בחי׳ ח1ן א '

̂ . ברכת ובפרש * מהנין

ל אלפין ד׳ ■כנגד  החיות מכררין בהמ׳ז של ברטת ד׳ שפ׳י • מ׳
 ממשך הפסולת נדחה ויהי׳ אלפיןשבקמשת מד׳ נמשך שיתי׳ שבמאכל

, . - כג׳ל: מפולין מאלפין - י
ה ^ ו  אמר כי אף שאמר הנחש והס • באף פתחו ד׳ שאח׳ל ו
ט׳ אלקיס - - . * זכו׳ בחלימי אני אף שאמר האופים ושר • ו

 ,הביאה לא אף שאמר והמן ״ וט׳ ארץ אל לא אף שאמת קיח ועדת
ט׳ אסתר י הנחש מזוהמת הרעות דיעותיהם נמשך הד׳ אלו כל כי ־ • ו

. . . -.׳אלפיןבקד . .
 חפר תורת בחי׳ נמלים חסדים כחי׳ שמא ' אמת תורת בחי׳ הס

וע׳ז כפירות, מזה נעשה בהס כשסוגמין־ אבל • הנ׳ל בהתו׳ כמוכן
 אס תיון בעולם ע״ז שיש זמן כל כשרז״ל אף וחתן דין בתי׳ שהוא ברכת כל עיקר כי •האכילה?

 מאלת אצלם׳ נעשה ני י באף כולם פתחו הנ׳ל הד׳ אלו וע׳כ * בעולם היי* ט העיקי שטא המזון
’ * — י דג' הנטלות תורות ע׳י פגמו ’ י — - ״ייי י״•־•* ■•״־י—

שז־ך: של ודמיון אמת שאיט
 לימוד למט וע״כ י דג׳ל הנטלוית תורות ע׳י פגמו טלס כי ? ננ׳ל אף מכ^ לאחריו השתא נשרז״ל הברכות כל למדו וממנו • דאורייתא

, י ־, • בירורים לברר המזוןהוא על הברכות כל כלל ועיקר • כ׳ס לא לפניו

 I אף אמר 1
 הס שבאמת מה המשקים שר לחלום

: רז״ל בדברי
וכמובא: שגי,הםכיס

. בקד לאכול שזונין עד •ולה .
 כדי המזון שעל הביבות כל כלל בחי׳ חה • אדה׳ר חעא ע׳י ט מאחז ■
שהוא בתמ״ז פחי׳ וזהו * לחוץ הפסולת ולדחות מהמאכל העוב לברר ׳־

 ושראל העעות,את5 וט׳ורצו אק אל לא אף שאמרו קרח עדת ן3ן * כנ״ל המאכל לברר נדי שמא כנ״ל מהנין ברכת כל של רסוד עיקר
, מהתורה שאחיזתו שכמאנל העוב לברר הוא הבירור ועיקר ג ל ׳ נ  ומה • שעות של ק׳ו נלמדו אותם* העפה רבינוח״ו משה כאלו י ה
 הי׳ פנמס שעיקר נמצא • וט׳ העלית את פוטר תכלת bu אחד חוט מהתורה ממשך לחוץ הפסולת אמתייסולדחות צדיקים ע׳י ״ממשנת .

, ■ הה״ל: ונפוצים פגומים לימודים ע׳י ־ ־ מטלין אלפין מד׳ נטלה תורה להם שיש מ״ל הפגומים שלהת״ח
ל• מ׳ 3־ כיייאי החיות •ועיקר בחוש vכנראר האדם את מחיה המאכל כי ׳;  שהוא בדעתו ולמד * זכו׳ אסתר הביאה לא אף שאמר המן ?1

 י מרדכי-ובאמת את לחלות שרצה עד עי׳ז מאד ונתגאה לטובתו ״ י ■ התורה חיות שמא אלקות מחיות כ״א בעצמו מהלחם נמשך אינו ,
 אותו שהביאה בזה ראט על חותה היתה גחלים ני צרעתו* הי׳ הכל ט • ונו׳ הארס יחיה לכדו הלחם על לא כי כ׳ש בהלחם*׳ ימאבש

 לימודים שקיבלו ע׳י פגמו הד׳ אלו שכל נמצא • כשרז׳ל המשתה על וע׳כהכחוהחיות • וט׳ חייך הוא כי כ״ש מהתורה הוא החיות טקר ־
 כולם וע״כ מ׳ל־ הנטצין אלסין מד׳ הנפולות מתורות הנמשכין רעים ־ ל3א ננ׳ל־ הקדושה התודה ע׳■־ נמשך האדם את להחיות בהמאכל שיש ^

 הדין מתוקף רגמשך שקר ודמיון היקש בחי׳ שמא .באף פתחו בהלחם יש כי ־׳ * ־ ורע עוב הדבדם בכל נתערט rאד̂ר חעא פ׳׳י
כדמיון למילתא מילת׳ לדמות רצו אחתתהס׳א*וע׳נ שמשם אף וחרון נחי׳ שהם יגטלותהצ׳ל מתורות הנמשך הפסולק אחיזת גס והמאכל

- . ~ ? וינ״ל ורזי דזר.ר ̂ ^ את להדייך W א שאץ לאמתו אמת י שאיט ומקולקל אטם טמיי ץ
x בדרך כאדם ■ o חשאו עיקר ט * אדה^ מח:יא נמשך זה וכל • כנ״ל 

הנחש מחשכ״ש עצת בחי׳ שהם ■מי׳ג׳כע׳יעםחוחתהנפולות
בערמ׳ עליו נא הנחש •כי הנ׳ל פגום לימוד בתי׳ *•שמא וט' זיהשיאני ׳

 גדול לימוד והאש האסה עם שלמד דהיינו י • כמובא ומרמהגדולה ■
׳ י ■ ־ . . ■ ' - י ׳ ■״׳ ■■

. , צ ונג׳ל וכזב שקר
ץ ג  שהוא ראשונה ברנה כי ות’עxב בהמ״ז של ברכות ד׳ נחי׳ ןןן
̂משיך שצריכין ■ החשד בחי׳ כנגד הוא p-׳׳  מחקני־ן שעי׳ז לר

l ל בהתו׳י שם כ״ש הנ״ל אלטן הד׳  בחי׳ שסא p ברכת בתי׳ וזהו * מ׳
וברהמן׳ במסד נאן כעזכו טלו מעול׳ ה!ן שס כ׳ש התסד המ«ת

ט׳ ו



ה ומעח נהנמ הדנות ־ ׳א־ח הדנות ד׳קוטי
דג ״ ‘_ייפו^?ל?ר!^ו ^ ץ או ה ת רנ ב א־ ס ^ ב/ ה: כ ר נ״: קר1^

 אמך. רכת3<שבעת< נ״שואכלא המזון אעקר,פרנת’־כיה' ׳ ׳^:זדש ■ ׳
 התיקון ממפבת עיקר בחי׳ הוא הברכה ^זזאת ^ןץ־פלהאקוכו׳1̂א
 שם 1f< ובו׳ צדייויס אוראים הכלמח ט״י שנמשך הנ״ל אלפק הד׳ ־על

 ברבת באי׳ וזהו . * זםזהו־׳עעץ־עללבחי׳בהמיזבחי׳אורחהברך ׳
שמברנין עי ׳ י f אץ על ע״̂י a צדקי׳ האורחי׳ קדושת ממשיכין
מ ׳ ק צדיקי/יירשו חי׳33 ישראל ארץ קדושת בחי׳ הוא קדושתם ז!  ז א
;  וטל זאת בברכה שמזכירין. כמו הביהמ״ק ששם ירושלים בובה וברכת .

בתי' שהוא לארעא שמיא בין ביתא כחי׳ זה ונו׳* והקדוש הבדול י«כית
 הביהמ״ק כי . • שם כ״ש קמסיוכו׳ לה שיש הקאשה ״התורה :המשכת '

 ביןשמיא ביתא בחי׳ שהוא קיום של הבית בחי׳ פקר זהו 'שבידהליס
 שתי׳שממט האבן שם כי הארץ יסוד ושם * השמים שער שם כי •לארעא

 לארעא שמיא שבין הבית עיקר הוא שהטהמ״ק נמצא • העולם השתת -
 הלוחות עם הארון עומד הי' שם כי • האמתיית התורה עיקר שק •'וע׳כ
 הי׳יושביןהסנהדרין שם וצו׳״כי תורה מציקחצא ני מור׳כ׳ש תצא זומשס

 יפלא כי כ׳ש התורה אמתח לקבל צריכק הי׳ ומשס • הגזית בלשכת
̂ב המקום אל וטלית תקמת וכו׳ למשפט דבר •ומוך .  בונה ברבת ע׳י ־ע

 שמיא בין ביתא בחי׳ שהוא הקדושה התורה ממשיכקקתשת ^שליס
 העוב שהוא ד׳ וברכה ; הביהמ״קכנ״ל קדושת בהי׳ שהוא *לארעא ■

 הת׳ח של בההורה הגנוז הטוב גס ולהעלות לברר כדי /המעיכהוא
vTהעוב גס ולהעלות לברר ■בגוי׳־וצו,יכין גנת פוביס כי הנ׳ילפגומיס 

 וזהו • מיל התו׳ בסוף שם כיש זריק קליפתו אכיל בבחי׳תוכו ׳שבתוכו :
 בין הגנוז הזה הטוב גס ולהעלות לברר ־כדי והמטיב הטוב 'עדלת

 הרוגי טל תקעה ביבנה והמטיב הטוב כי־ברכת ־* והמתעדים *ההולקיס
לתורבן נרות על-שתדליקו ביתדהי׳ והרוגי *. לקבורה שניתם ביתר '
ט׳ ה׳ בלע בפ׳ איכה במדרש :3כ׳׳ ^:יהמ״ק • מתכגדיס שתי' נמצא • ו
 בוודאי •אבל האמתיית התוויה מקום עיקר שסם זביהמ^ק יל^!יס יעל •
ידי על שטעו רק הרבה טוב בהם הי׳ כוודאי בי • תיקון חכץ5 ̂סס ונס .

טל גרות והדליקו ששמחו עד האמת על המתעדים של רעים (ימודיס .
ם חורבןיביאמ׳ק ־ • ע ט אבל ועעיסי• ביואצזליס מחמת-שהי׳ עטותס ׳ז

 על לשמוח להס אין אעפ׳ב בוודאי כי * מה מאד חטאו במדאי באמת
 לימודים ע׳י שטעו רק ׳ • כנ׳׳ל ההורה עי^י ששם ״ ביהמ״ק יהחורבן

שיחבל׳ המח תיקון בחי׳ שזר\ לקבורה כשניחם ̂כנ״ל־וע׳נ הנ״ל יס1ה‘ -
כ • ומנוחתו לשישו יתבררויעלה והטוב בטפר הרט ,  ברכת 1א חיקט ע׳

 שלכאורה «ה דייקא בבהמ׳ז־ זאת ברנה תיקנו *'וט״כ טובץהמטיב0'
ס החכיביתרלבהמ״ז׳-אך קבורת 'חמוה.'ימר\שיינוח'של  הנ׳למובן ע׳

 ט״י דהייט האכילה מ׳י ׳הוא הטוכ,ימהקליפה עיקרבידור •יצי ■היטב
 רענוז הטוב לברר ר\א הבירור ׳ועיקר אמי־האנילה שמכרכין בהמ׳ז
 ל^ורה שניהנו ביתר הרוגי בחי׳ שזס הרל לממיס הלימודים ־בוזוך

 הטוב ברכת דהייט בבהמ״זדייקא עלזה הביכה קבעו‘-כנ״ל׳־וע׳׳ג
- <־ : . ־ •והמטבוכנ״ל.,: ■ ' . י - ■

ד י’■"' ל כ ז ז מלימוד׳ שינצל להש״י מאד להתפלל לעובדאשצריכין ־
הרבה •כי הנ׳ל הנפולות החורת מנחי׳ רעיסהצמשכין ■ - ■ - ■׳ ׳
הנעורי׳ בר בנ»־ע הש״י, את ליראה חפצים צייהכל • הרבר׳נשקעו׳בז־ ̂ *'
ס • כ״כ משרשם נ״כ׳ואיצסדמוקיס נכ^זמתשטדיךילאכתעו • ע׳כע׳
ס - ״ ה  אבל > לעבודחהש׳י מאד:להתקרב ומתגניגעים משתוקידס הנ

 המתעדים של פוזביות סבדות1 רעות דעות הרבהר^ר^ןגס-מיאמת ■ ’
ץ מזלות ?}ל ׳׳ בלין1מ  חיים שמהסכיןדבד־אלהיס הכפולות תורות ^:ן

 עצמן ומלין ובמסהת-נמן וביגיעות בכת להתפלל שאמר ’ זאומייס י י
י•ני־חלילהpיx שקי ט כלולותולין מצדק כך בא^טו׳לכאמ^קיצלו

vyyfi אמת איש למצוא שיזכה מצוא לעת ״.............
 י^קר׳יב^^ם״ ■ פטלה שוס -המישךמתורתאמח./בלי ילימוץ^יתי

. בזכרות נמלאים 6וטי5ס 0אד בני גסיאצל כי • • כלל מוחלפת מברא
מס3פליס1פרענלהגפילוסשג3 * האמת •שמהפניס •מוחלפות ; ע  ד
̂> עתר עיץ זנתרתקיס טובים לא מטש!הסאט• מחמק ^  Vהכ Vמרש״י
f ל<1בלבוי^ מכנים שהבע׳ד הנ״ל פגומים לימודים מחמת יהוא . f t i »ל * 

ט ג^:• שנבנסין ־ שקר של הסברות באלו וכיוצא להש׳י להתקרב -עוד  ׳ ב
ב׳ צרינין ע׳כ י הנ״ל הנפולות מתורות צמשכין שכולם אדם ©-׳ '^ / ליי

̂ ■ ־ ■י • • • :מזה להש״ילמצל ,, . ‘ ^ • ־:
 ־המשכן זזהבחי׳ ץ נמדמי ישראל הליכת ןןךן,.בחי׳ ה

. <0 המשכן יהי פטם גכל אותו והקימו ומקו לפניהם . , / . . .
״ כמשך ע״ז הטגלשהוא חטא ועיקר • נקרז/ל הטגל ^חקןחעא ^י ל מ  . י ׳

ל נפולין מאלפין שנמשכין מ״ל דטיס  הטעו^מקס רב הערב כי • מ׳
 ׳שד ר\מש עצת מזוהמת שנמשכין הג*ל רעים זבלימודיס רעות במכרות
 , כמודול לכפירוח שבאו עד רביט משה על בדול התעת׳ בהם שהכניסו

 קרם:קער״ך המתנגדים ע״י כא הכל ני העגל את ט׳ז להם ועשו
 ‘ ־ לעשוק אח׳נ הש׳י טה וע״כ י מ״ל רעיש לימודים ע׳י אוחם שהטעו

 : הלך והמשק • התורה כלל שסא הלוהות פס |nfD הי׳ ששם משכן
^ס מא התורה שלימות עיקר ני • מסטיהם בכל עמהס ק מ׳ ה  בבי

 . האבןשתי׳• שהוא העולם בריאת מיום לו המוכן על.מקומו הארון עמל
שב׳ן •. חורהבכ׳ל תצא וע״כמציין שססאבחי׳ביהא  שמיא ני

 ממ;ל .מהמתתטא ובפרט ־ אדה״ר סטא מהמת •אכל כדל לארעא
 במדבר לסבב מכרהו ע׳נ • לא׳י-ולהביהמ׳ק«יד לבא ׳אפשר הי לא
חי׳3 שהם הנפולות החורוה ולרעלוה לברר הי׳ במדבר נולטזלם וכל

 ן שמוכרחי אדם מי גל של הטילטוליס ®הזבקכל, שמשם דעלמא אוירא ״
ר מכיל והכל - • לביתי קוץ ומטולטל וגד 1« ולהיות בדרך לילך ״ ^ 

 דע^א-כי איירא בחי׳ שהם הנ׳ל ולהעלוח־התורומ-המולות
̂ 3ל תי^־חוז ׳ צעושהואבאויראדעלמא הוא, בדרךfנד1 <ע .

ע ^ו בהקוח׳ הטעהגטז את עי׳ז הואעברר אז וכשזובה • ם
-3.ישראל הליטה בחי׳ ש^ • כנ״ל אויראדעלמא שהסבסי־ :  ־ ^

 בדי הכל '* יעקרכוצמאון שרף נהש מקום הקליפוח במקום
 הד-ל הנפולות החוחח של הטוב לברר הייט משם ׳הניצוצוס ־

^ לא עדיין אנל הביהמ׳ק• בהי׳ המשק,שהוא את שם ל ע ע ג ר נ
^ לגרי גדי לפורקו:!ליקימו פעם בכי הוכרחו בק , ^ עי ת לו ע לי ' ז

 ־* כי־זהכללאאיןהד?ן<מתקוזלאבשרשרי£ג • יג״ל מפולות החורגת
 0ישיאלבע« כל בענמןעס והלוחות האיון טס הנטכן שהי׳ ע״י דיקא
 י 5עי״זדייקאביררזיו<־^ ‘ דעלמא אוירא בחי׳ שהוא במדבר זנדיס
־ ונעשו עדשנתתקנו לשרשן הנפילות החורות את פטם בכל

 ̂ן3פמד פעם בכל שנצטוו וקדושה התורה מציות כל בחי׳ שזהו •אמתייח
■ ■המתוז ■פעם בכל ורעלו שביררו ע״י פטס בכל לזה שזט מועד באהל

כנכחטכלמסעוחשלהסנתורה וט ׳. * לביק ׳.הנפולות
, / ׳. בלל חודה געשה שלהק המ-סטית מכל כי * ישראל בר •״מסעי

 הימיעדןן^ •שהסביר׳ והשונאים האויבים הנרטו שלהם בכל:המסעות י
 ■ ■ יהנמסען סא^ בקדושה במדבר הממטותבגסעו צף* ני ,ההמס.ק אל

p-ה•זנקיס:מהימ^וקליפות גל עו1עי״זהכג לפניהם הלך ־ור^חן r , •
ת הטוב והעלו-את ׳■וביררו לעלמא בחי׳אררא שהם הנכולוח י  . * 06׳מנ

 •■הייע^ו^ מןליסות דונו'טל במדבר כע״י־הליכחם בזוה״ק וכמובא.
̂:ות ?עונמחופס את כשמבדהן ;׳^ן^ן^1ו«ת?̂כ ^!ליס אזי%קל



■ >

r ^:בד הלנות תלכותa״זדןלD̂ ד
V טס הארון והכציכז מכונו טל המשכן׳זהנמרדזהו אח צשהסזהקימו 

 0יעח6מ ובירח כלקטו המורה אח ובס הי,ימו אז ־̂* למקומו ■יחורה
 בין שהוא ביחא לבחי׳ דטנמא אודא מנחי׳ החווה את והכניסו זהטלו

 ז אקמחו בטח המשכן נחי׳ שזהו הביימ׳ק בחי׳ f«fc לארטא שמיא .
 ולנשאו נעם בכל לנורקו רקהוצרט י כש־דל מקדש איקרי משכן כי

̂לסלו .  מ׳׳ל דעלמא אוירא כחי׳ שקס ויזאויניס השונאים להכניע כלי ולט
 • כנ׳ל הננולין אלסין בחי' שהם הנסולוח התורות והעלו ע׳י*שבירח

 בחי׳ האלסין:סש וחזח שס, ושם מקומו הקימז.ס־.על אח״נ :אבל
 ונכללו וחזרו לשרמז וטלו חזרו,ונחכרח ני • מקומם טל הנ׳ל התורוח

, ;כנ״ל מועל באהל במדבר סעס בכל שנצטוו הקדישה בהחורה
\ ־•',

 וינוסו אויביך ויפוצו ה׳ קומה משה ויאמר הארון בנסוע ויהי ןןן*ץ
 המחנגדם שהם הנ׳׳ל והשונאים האויבים הייט • וכף משבאך ; ; .
 ט״י כינסיסונחכטליס כנ״ל.• הנטלות מהחוחח שיונקים האמת אל , .
 השונאי׳ יניקת ונתבטל הנ״ל התורוח ועלו גתכררו שצגי׳ז הארון 'נסיטח י

 אלפ̂י רבבות ה׳ שובה יאמר ובנוחה וזהו י '* כג״ל ממילא והאויבים‘
 כשיזאוק ונחים ושבים שחוזלין הל< אלסין בחי׳ אלפידייקא ־בישראל;

 טל(מקומם זנחו שנתבררו ושבין,האלפק חוזיין שאז מקומו טל גח
ל י כדל קדושה תורה מהם ומושה סזר ני :■?בשלום• ,־ ,־׳

ל ו י ב ש ב  הכט^ת התורו׳ להעלות התיקון עיקר בעצמו זה 'ו
כי • כנ״ל צדיקים אורחים הכנסת ע״י הוא הדל .? ״* T ׳

 טילטולו וכל • ומטולטל ונד נע והוא בדע ונוסע שהולך ר^ורח דצליק • ׳
 התורות שהס דעלמא אוירא בחי׳ ולתק לברר ז הנ׳ל בחי׳ בשביל מא

 אלו ודרז״ל מדברותיך ישא לרגליך חוכו והם בחי׳ וזהו ׳ הדל הנפולות ׳
 של כדבריו ונותן ומשא לעיר מעיר רגליהם ומכתתים שסלכים ח״נז

̂א רגליהם שמכחתיס טלטולם שכל היינו . • מר,ום י  של דבריו בשביל ר
 הצדק האורח בזה זוכה כשאדם וע'כ !הדל התורות לבת כד מר\ם—

 הנפולות למזוחת ממחר. כוחן סא כראוי ומכבדו ביתו לתוך ומכניסו י -
 כשננעז טכדו כי ־ * וטילטולו הילוכו בדרך לבררם הצדיק שעסק ׳דג׳ל ■

מהתוח׳. נפלאי׳ אנינים כשלימות נוצה הוא אז לפח מקום ומוצא לבית ■
 והמשכן הארון במנוחת כמו ממש נהוא בדרכו ובירר שלקט ^ר\פולוא ׳

 הצדיק שסלך מקום בכל כי נדל• אלxי אלפי רבבות שובה שאמאמר
 ^רוןכמדבר ועם ישראל עם שהלכה כמו והתורה השנינה עמו ^לכת

 ממש מנוחה מקום גוחן הוא ביתו לתוך מה האורח מגכנינז ׳עגצאזה
 הוא דיקא עי״ז וט״כ • כדל יח טל מחבתו הנסלות התורות י׳1למ ,

 ת׳ש • כדל ממש אחת בחי׳ הס כי ומפולין האלפין ומטלה ימתקן
הרמתה^ וחשוטו .זט׳ והמצפה והגלגל אל בית וסבב 0 א׳ (בשנמאל

 בכל גי.שפו^סבב ״ ו0\הי0נ שנא מקום בכל ודרז״ל ביתו שם ני .
 הטלטולים כל זי: שבשביל הדל האלפין לברר בשביל האלו ממןמות ■ .

; te שבא מקום בכל ביתו שם כי הרמתה זתטבתו וזהו • נדל הצדגדס 
 מכתי׳ הנ׳ל הנמלית סתורות את הכניס שבא מקום בכל ט ביתת 'שםי

,וכדל ביתו ro שבא מקים בכל וע״כ י ביס לבחי' דע^נא אז?א : .
• א . ■ןיי׳זד,״̂- י ■ • ׳ ■ ' > ̂ . . . ■ ,

כ ז ץ ״ ^ א בבימדק כי״ התיקון שלימות עיקר ̂ ו  הבית עיקו• ^ז
 • כדל לארעא שמיא בין ביחא נחי' מקומו על שעומד ־ י ■ % ־‘ ; י

 ני *4ניהד< אח בנה דייקא שלמה וע״כ -• כדל התורה עיקר ושם
וט׳ משל אלניס שלשת וידבר ג״ש גקדונמ, האלפין לאלו ?כה מ1פל

 עיקר ששס הבית את לבמת זכר« לייקא אvר וע״נ •■ .מ״ל בהתו' ,כ״ש ,
•אבל ונדל• בקדושה האלסין אלו בחי׳ שהוא האמתייח התורה קייס

נא
׳ מטצת לג^י סדכט לא עדיין rfi גם כש״ה

 וחב¥י$ עץירכעס’ יעים. אמ״כבליימדיס ישראל את שהטעה עד
 העווט״ שהתגברו עד מדל הנמלית מתורות יקו שכולם השקר •ונניאי
 * וכמה הנ״לכמה רעים מזדם’כ!.ישבעניןהל י: הבית.בטי״ה ונחרב

 שבא עד כ״כ שפוגם יוחרויש ויש מעט בזה שפוגס מי יש ני בחינות
 בתורה גדו^׳ שהי׳ וחבריו ירבעם נמו ממש וע״ז גדלות כפירות ליד
 לימודים ־ פ״י הי״ והנל • כאלה כפירות ליד באו ואח״כ כשדרז״ל מאד

 כמובא וכו׳ וכבזד וחאוה קנאה מחמת אחריהם שנמשכו הדל ̂׳עים
 מתגרה הכע״ד הניתיני את והמייט הרבים את שהחטיאו עד בדרז״ל

 ■לטעות יטליס גדולים צדי^ס שגס עד דייקא חכמים בחלמיד מאד
 ־ז האמת מן דעתם שמהפך עד ר\״ל הנמלית התורות ע״י לפעמים

 וזכה בקדשה אלפין הד׳ לאלו שזכל: בטצמג המע״ה שלמה גס וע״נ
 זה על התקנא לכטתו כשהתחיל אגלתיכף ״ הבית את לבעת באמת
 רעים לימודים ע״י ג״ב אותו שר^עה עד מ והתגרה מאד הבע״ד

לימוד׳ לו בא זה שכל נכריות ונשים פרעה בת את שעזא עד ,הנ״ל  ע״̂י
 כעל להתחכם ורצה ל׳) לאתיאלואוכל(משלי שאמר הנ״ל פגומים

 ני בעצמו אח״כ שהתוודה כמו נשים לו בסT ולא תזלתמשהשאמר
 וכמובא ..•כשארז״ל הבית חורבן גרס וזה • וט׳ מאיש אנכי בער

 התתיל שלא עד שנים ארבע וט׳ ה׳ את שלמה ויאהב ט על בפרש״י
 • מ־עה כת את שלמה ויתחתן לבנות משהתסיל אבל הבית ממת

*,וט' ההיא עיר לי היתה וחמתי אפי טל כי נמנחתחומר  עיקר כי ..
ת חורבן  *התורה פגם .שסא הנשלץ האלפין אא מפגם נמשך מי

 יד־ על אתם והטעו וחזרו הקלימת וכשהתגברו ׳ בכימנ״ק שעיקרה
ונדלג הבית נחרב ע״ז נתברררבשלימות לא שעדיין הנפוטת התוחת

1עי״ ״ פרעה בת אח שנשא כאלפיןהנ׳לע״י ופגם שלמה כשחזר נמצא
 התמיל קרבן הקרבת ע״י ..כי * התמיד• רןגן בבחי׳ הי׳ ר^ס עירו

 ,ועתה התמיד בבחי׳ פגם בהם ןכשפגס • כדל אלפין הד׳ אלו מטלין
 לו הכניסה פרעה בת את שלמה כשנשא שארז״ל שזהו נפלאות תראה
 שקרב שנינו שעה אותו וטל שעי̂ת ד עד ינק והי״ וכו׳ זמר מיני אלף

 ־ .כד התמיד להקרבת הגיע שא עיקרהסגס ד *. שעות בד׳ התמיד
 אט של הפגם כי די^א התמיד הקרבת שנתאחר גרס.ההעא וע״כ

 מ*ןרבת ההיפך הוא פרעה בת את פ!א שעי״ז רטיס הלימודים
 - אחר כשמנשך ע״כ1 • כדל האלסין אא תיקון מא ר^מיד כי • rהתמ

 < כדל דיקא התמיד הקרבת שנתאחר גרס נעומיסהנ״ל לימודים
׳'J. ■■:-;,."■-־‘י ׳ י ‘י■■■■•׳;,::'-.דשריםדרכיה׳ג

H כ ״ ט . מכיבלים אאסינז ודש אאשם הצדקים גדלי קראים ן
 ^י.אלפיבנייע־אל*כימזמעליןכהי/. וכו׳יבחי׳ ^
 ׳ גמלים צדיקי׳ הי׳ שהם אלף והמסגר והחרש בחי׳ ומו • הדל האלפין
 עיזז; שהי׳ הכית חורק מס לחק הדל האלפין לחק שטמנן וטראיס

 ̂ כארצות יסםTוכי בגוים הסיטחיס כי טליהס נאמר באמת וע״כ
 כשזוכין כי * מדרשות ובתי נ״נ אא הדךל *. מעע למקדש להם זאהי

 בהם לעסוק ובמ״ל ב״נ ולגןיוע אלxבי אמתיית תורה בגאתלהרבץ
 החורק סגס לתקן םזרים טית ם •. גחל תיקון עי״ו נעשה בתורה

 ישראל מאיז טלק שישראל הגליות כל ט • בנינו. בתיקון ועוסקים
 ק ״ •:.מזבחי׳אויראדעלמאנדל ומטולסלקונעיםומזסבמ״ל

 טונמ כל אכל וט׳* השמים ב^מ נדחך יהי׳ אם כ׳ש נדחים נקראים
 ע5ו9האלפיןהג את ימ*אג ויאא יברזז דיקא שט^ כד ז לעובה יח״ש
̂יליס הצדקיס בכס אותם שיבררו הגפואת התורות שהם  חד שבכל הג
גאס מ?מ׳ זעלמא מאייא להעאת.:החורהז1 לברר יטליס שהם ודור

לעשות ע״יגזעו^יס מיהמ׳ק כחי׳ שהוא מ״ל לכקי׳ביחא, וטלעןל ̂ ■■ ■•■ ,-י י•
ת קינו



ו נ ר הלכה tibro rvi^ -הלזכוה{אה מו
!1הבמ51■*שיכו<ןקדמי(ז

, מקדשמעעכצ״צ״ ^ , ע׳ ו
ז יחזרו דייקא גצוהם . ^ י ........................................,___(ז

 הבימרק שימה עי״ו שסנה טד כרל סצליקיס גלולי ע״י הגאת נימי
־t ^ אמ}:^3״3טלמכןמ ; - ״ ^ ' .,'•

ם' מלאך ולא אני ״ ה׳ אגי מצדים ^■ין וטגרתי *'מוי״ ט ̂ ו
V . ״ ׳ התורהנ״ש את לק־ל נדי היי' מצרים יציאת ̂̂  .

ת • הוציאךאתהעסממצריסתעבדוןאתהאלקיסוכו/*:״ועינןךקבכת3 ו כ ל ז ר י ת כ ת כ ו ר י פ ה * ה כ ד ה
״,vy,ד; .׳ ־ :י . ■ ׳ . ׳ ־ * .\. ■ - ‘י ■ נצ׳ל התורה נמשכת אל^הנ׳לשמשס הל׳ בירור מתורםתלני׳נבתי׳

ץ המשכת התחלת הי׳ טלם במצרים משה שטשה והמוסתים האותות ונל  מברכת סץ תחילה׳ טלהתכיב היבהמביד תיחח מיני לפניו - ה
ען בינת וכן ״ רי״א) בזה(סי׳ הדינים בש״ע ע׳ • מיניס ן׳ ~ ̂ משה התחיל תה בשלם* אלקותו לגלות הוא התורה עיקר ל התורה- ־ ה

־ ׳ . :yקודםלאדמה(?ו׳ט׳ש;>-•-;: ■ .......... * י
- ״- ..........,1 בשלס* אלקותו :לות6 מא התורה עיקר ל התורה-

 בל כי . • במצרים שעשה מוראים והמופתים הוכחות כל ע״י 7למנש
נתגל׳ שאו הסנת במלאה להמשיך שהתחיל התורה בכת עשה המופתים נתגדרבימני׳(פהתו׳ויטמקןזכרוןסי״נ״ד)שהשי״תמזמי» ^ .............................,_______״................................

^ חל?י לסי ניצוצות להעלות שעה ובכל יום בכל אדם לכל ־ בי התירה המשכת התחלת מ־.וא מן׳ שמותמ לו לוהש״יוהזדיע  ־ ס•
תי אן לי שיש וע׳כ * עלמא ^ב״ה ברא באורייתא כי • לקוב׳ה שמא טלה אודיתא מה ע׳ ®ת כייחי מלוכשיס שש מאכלים בהדברים ו ® .. 

 .‘ לחלסי■ השייכים אהשי״תלאטלמאכלים אחלמזמק וכל הקדושות״ ״ כל כי ׳ נוראים ולעטתמופתים ע״יהתורהיכולןלשטתהטבע
 ״ כירא מברכין שאט תהי ״ נששו להשלים כדי אז א שיש גר׳נ י ־ כרצוט העולם להנר%יג יטל לתורה שזוכה יומי ״ ידה על העולם הנהגת
 ;הנג עתה שאוכל הנפשות אלו כי י טיקא וחסחנס • וחהרונס רטת והמופתי׳שעשה האותות בל בתי׳ שזהו כעולם מראים שמזים !לעשות

_ משליכו הוא אכילתו ע״! וכעת - -״ לשם ונפלו מנפשו שנחשדו הנטצות מחמת'שיש ׳י,אבל כנ״ל למישיך שהתתיל התירה ^בכח הי׳ שהכל ״ זמשה

. 1מל מ עג ־TO תה יתירת־ גהחרה מהיזורי׳ יניקה איוה להם שמשתלשל מ״י הםאיןלהםשוםנחכ״א1-,
ט׳ # הקלימת דרך מקבלים שזס רק חענלס הנהגת וכל החיות כל שמשם ' מ^ אפשר הדברים אותן בלתי שאפילו דהייט שם הרב ו ס׳י קיי  ^מז

 ̂ וע״כמבין׳• ׳: כנ׳ל בנפשו והארת חיית למסיח ״ ביותר למדות רק משת שעשה מה וכל ״ משת נגד להתגבר רצו ועי׳ז;הנשאת מקורות
ע ח עץ הקדישה ד תלוי שחיותו למקום לשרשן עצש ששך דבר נל בי י הלוביכתחלת על מתורת־ שקיבא ע׳י גסחס עשו הקדינד< מזורה נ

הבביד ש׳ז לזז מ׳ ת ממ ש אותו לי ימתאות שחביב מאחר ע״כ1 ״ שס שקיבל עץ והבל לשלחם״ לבלי מ־עה לב הנ  מ׳■5שסע הדברטו^ןי
מג' עיקר תחיל״בי עליו מברך וע׳ב שא ש״נ לחלקי אז השייכי/לו ״ כרל הנשלות מחורת הרעה חכמתם שמן:מקבליפ מצרים מחרעומי ^י  נ

כ ע׳ לו׳ ״ הביכה ע׳י הוא ועלןיחן הנפשות י לקמגאתבעצש כביכול הש*י מכרת ״־ מצרים יציאת גמר בשעת ^.  ״ בדואיים שנשתבתת מינים אי
־----------------סהש״ימוקוךסטלאחד״,וזהובש׳ועברתיבא׳מאטת׳!א;יול(# , - ^. — — ‘־ ״

מנאךומ׳יכיעיקראשזחהתורותמפואתר^צשסתורהמשתאזלת
מע׳ע מלאכים בבתי/ ומתלבשת ויורדת ״ ” בבאי'

מ גידול עיקר־ בי ״■ ?לעת’תעי ומענתה הנפש חשיבות התזת &ם וע^בבשעתירחחשממנריקשע ג  זיניסס,- הנ
א הנשא׳ מתות׳ שינקו מצרי״ החרעועי בחי׳ שהם כידוע מאד הקליפות  היא< הדעת אל יותר סמיכה שהנפש מה וכל / רביע ב״ש ש:דעת מ

^ ע״ש פרי נקרא הדעת בי ׳ פרי נקראים הם וע׳ב * חשובתיותר בעצש. הנלי כביטל נגתגלה עד משם לצאת אפשר הי׳ ע^לא ׳ מ״ל  י 'ש
^vהדעת אל כמיכים שהם להוחת רבים נ״ש פיחת ששה אני שרף׳ ולא אני מלאן״ ולא אני ה׳״ אני מצרים בארן ועברתי ^ש י י מ כ ״  - ע
 • ׳ V7P דהייע ®*י שם צהברב׳ שזכירן הזאת החשיטת מחמע ברכה. להם. ד׳- כנגד אני פעמים ד׳ ומשב ״ אחר ולא, אני;הוא ה׳ אני •: השליח ולא

א אלשן־הנ״ל ל ב , ת י ל ט ש שנתגלה הייט אלף• * . קרבה להם וייחדו ימ״עחשובץמפה׳ת •וכן העץ ;האדמהאו שהוא ה^בעצ : ׳ ^ ׳ י כ
ס יולאנתלבשה נעצמה התורה עצם בחי׳ . ט ■ 7̂’ וע׳׳כ השדה׳;/ עץ אדם כי כבתי׳ בזתר יקרות נפשות 'מלובשין יש בי ‘וט׳ ושרף מלאך ג

ת2ר ט ^ יי-47׳״ jju שהכג כי * ינת שהכנ חמי תם סנס מטע שטעה יש • נגש־י החמת שמהסך יש כי ׳, רטת ״״׳נ.
■' בדכח• זמעט^׳אלהבחיןבלל שוט ב״א מהאמת נועה ^^^*ייששאיע

^ ץ p דברי שץכמה דינים מ5כ בש׳ע שכתוב Ht1 ׳ וחתניו׳ בגשמיות כלהגליזת שכולל גאתעצרי׳ ׳’ז6לצאתמ ט c 1נ מבר^ן^  <י
כי מי ^ ^ ^ ק ז מצרים ■באת שברתן בבתי' לאמתו באמת לתורתה׳1נ י

נאמת חשיטתם«ץ^כ מחמת רק סת הטן טרי מיוחדתעל 'כרכה ולא אטמא שרף ולא אני מלאך ולא אד ותתומויאיתגנתיובו׳^•
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,; גכלמקז© ט • סיזם ארן האדם לבר נתן סתם נתיב ברכה ׳ מ״ל חשימת מחמי! רק :עלכלדס־ודבר ׳ הרטייה כרכה חיקצי לא
 וכמורגל ״ ר׳ יביט כ״ש סתם ^־ן מידא א״י מא נ»ם אוץ מתוב המעלה אותו להם אץ הסד עיקר כש^נס וע״פ ♦ טכה להם ייחדז
א רם עליהם מברכין 1אי נז״כ ^ ס א״י לקרוא בדח״ל עמר לא דכריםשעדיץ כמה וכן ״ ב  שהש״י שנתגל' הכרב׳ שלאתר יריט י סתם א

א שירצה מני ליתנה וברצוט הכל ברא ניכש^עמר * בפה״א רה ג״כ עליהם מכרכץ אץ המירות* טםל ס קאדם לבכי מזן והארץ י;1*  א
V יש ברכה מדם אבל * ככ״ל א״י. הכל שנעש׳ כיינו * א״י הייט • טתס להם אין ע״כ1 * בזה רביט טדש שס שיש הנסש נשלם לא עדין כימלם

̂י כץ ■חילוק . % י כי חשימתוכרל-• . ^םחו׳ל'וזי<שמחלק ובץשאראיטת מכבר שקדושת׳ א
כ ״ ע  דהיינו וכו׳ תבל ומלואה הארץ לה׳ כתיב ברכה קודם הנאמר הפהוק ̂ אחר מלך הכל כי * העיקר על רק כלל העסל על מברכץ אין ן

' , . y f שט ש«ל שמגלה קודס הס־כ׳ קולס ני * כשפדש״י ארצות א׳י׳זשאר -׳ הוא בוודאי אצלו עי»־ שזה ומאחי ׳־״ ודעתו האדם כוונת
אעפ״ג ״ וכו׳ ומלוא׳ האס לה׳ כ״ש ית׳ שלו הכל שבאמת אע׳ס ״ ית׳ לחם• הוא אס אפילו הטפל ופועראת שליו מבדך וע׳כ • נפשי שלימות ;

ה גס כשנתגל׳ רק כדל• מקום בכל למשה א׳י קדושת נמשך לא אעפ״כ' • כנ״ל לעת ותא'בחי׳ מקים בכל מאד חשיב שהלחם אף כי ^  ל
• כנ״ל האדם לבני נתן והארץ כבתי׳ לט נתנה והוא הכל ברא שהשי״ת • בעיניו העיקר אותו לאכול רק כלל בלחם חפץ איט שעתה מאתר ^

 - אלר\תנ כיעיקרכלהקדושתאיקנמשטיזררןכשנתגל׳למשהק/ושת ־ אותו נפשו לשלימית צריך זו בשעה בוודאי לספל כ׳א אוכל איט והלחם י ־.
: ח׳י מקי׳ בכל נטשה ואזי • למשה גס הקדושה נמשך כמז ית׳ ומלטתו את ופושר עליו מברך וע׳כ * אז לו שיש נר׳נ חלקי לפי דייקא העיקר ״

, ' • -l . ראהכל״וברטט3כדלע״יהברכ׳שעלילה-נתגלהאלקותוית׳ש:שא . ־, . . השפלכנ׳ל; ״
lTDniSin ̂ . בכל נעשה שע׳יהברכ׳ נמצא . • .;נתנהלטכ׳שוהארץנחןוט׳כנ׳ל ע׳ה * הדעת ע׳י ועלייחן הנפשות שלימות שעיקר 

V • *-• ישראל: ארן מנןס על דעתו דהייטאסהי׳ ״ תאדם דעת אחר הולכץ ־ . ; ■ ̂־*. ד•
ם כי .ר להיפן וכן עליהם לברך צריך אין למיו הי׳ שלא אף הסירות • ג יח׳ השגחסו עיני ע׳י • א״י שעיקר נר״י רביט בדברי איתא ,

^ל: ^דסכ ת ע איבל ח ץנס חר הסו טליי קר עי ה ״ ‘ ״ ׳ “ ״ ל ;; ־ ׳;.
’ באנכלץ צריךלכהיככבוד ,

V .

ל איטכדאי<ט׳ ׳ ע אתפאר כך אשר ffJהכ ממשלת תחת והא הטמא׳ אויר הוא לחו׳  הברכה מצאשע׳י תא׳יככ׳ל•pנעש׳קדr•ו
 מוקדמים הס א׳י נשתבחה שבהן ז׳המינין וע^ ע׳כאטצריניןלתמכלאכילתיט-נעש׳נחי׳א׳י״־ לישראל׳ ■־ואיטיאוי.השפעתה •

א;י• קדושת בחי׳ עצמם הס ״. א׳י שכח שהם המינים שכעת כי לברכי וזה י ישראל מאס יוצא כאלו א׳י של שפע בבחי׳ שיהי׳ יכתייתיט . '

1

יוככ לבט נתן והאס ברכהאזי לאחר ״ ומנוחסוט׳ החרן

ט בה אלקיך ה׳ עיט חנניד הסמוך לשבח שייך המינים שבעת ששבח את^מולם pm גויס לי^ לתת ̂«יז׳’ ̂ ,
תמיניסvדעיניוית׳שםע׳יז׳ ^ממשבחי׳ ףיכתנהלט'ע׳יהברינהשאטמברכץאותוככ׳ל•5» - ־ ב א ת י י ר ו א  - עין !
̂ן שבהם המינים ששבעת נמצא ׳ ננ׳ל ■ זברטמ להם נתנה וברטט בראה הוא .״ י נט׳ מעשיי. א^שארז^כח , ■ בחי׳. עצמם w א״י נשתב

מס לה1̂ .  רק הוא הברב קך ע ג לבר^ רךדמים הם וע״כ * ברל א׳י «קדושת ,ככתי׳ מ״ל• זהג״כ כל נתגלה הברכה ע״י וה ׳ ל<ו ונתנה ו
: . .״» .־ כטל ברכה לאחי הנאמר יאחס .^אוץ־מזןלבני ' ״ . ״ רוv̂^1. • ״ ^v״יריf יr̂^יי̂י ״ -vיי • לברר׳ חודש לפסוח המודם רל

ט וזהו  שקוד • הכתובים שבין שי
א׳ על שפרש״י ב:ה וזשני תכל אאדן >

חחעה

X
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■p, _ - ■ ' א״ ל?קונו:;הדכ״-
 קודם מזורה הקודס כל י י״ג כמי' מהשגח׳ המדנד מ־יעח

 א״י קדושת נעש׳ שעי׳ז ית' להשגחתו מותר סמוך הוא מ י ־ לבונה '
־< ■ ■ ' . •־ הכרכ׳ננ״ל: עיקר שזהו ־'ננ״ל • ׳ ■ר  השה ארץ ססוק טל בגמרא שהוקשו מה, היטב מיושב ועתה

 לגוסא ההוא ־והוק€ • קדימה דין ממט שלמדו ושטורה 1 י. *
 ד״קא זהו אדרבא כי * ״1כ1 נאמר לשיטורין המקרא כל ני • אצטריך

 שזה דאוריית׳ שיעודין משערין שבהם אלו מינק ז׳ בה שנמצא א״י שבח
 בעצמו זה ומחמת ;כרל א*י נעשה-קדושת בטצמו שמזה עין נת בחי׳
 אק קדושת להמשץ ר\א הברג' עיקר כי ר לברכה להקדימם ראוי
■ ■ כנ״ל ישראל י' ’ ' - . V.

ה כ ל  ושזו ה׳ דרשו המאמר ע״ס הפירות ברכת י• עיייז ג׳ ה
- . פניוחמיד(בסי'ל׳*ז)ע״שכלהתור'- נקשו י < • ־ , ־ ,

 אדם בחף הס ונפש גוף ני , • הוא ב^טר מסס היו^ וקצת !̂כוא ׳
 חכמת בחי׳ • וט׳ ושכח׳ זכחן בחי׳ וסכלות חכמ׳ וחשך אור ובהמה ־

 ד ובו* התורה סכמות כנגד מלות בחי/ חיטניותישהם וחכמות מזורה
^ וצריך  של הגוף של סכלות בהי׳ מיתה בחי* הייט החומר להכניע כ

 בחי׳ וזה *• יכו׳ התענית ט׳י ההנעש׳ • וכו׳ בזוהר כ״ש ?טדות הל׳ '
 צדקה ’ צלק׳ בחי׳ שגי יש אבל ״ וט׳ וט׳ צדקתא דתעניתא אגרא

 שני יש נ| • חו׳ל מ;^ןת ולמעלה גדול' שהיא ב^י וצדק׳ לארץ בחוץ ׳
 להתורה חטא בו מהבא-שיש היוצאת התורה דומה אין כי :חורה בסי׳ ,

 מתקיים ולס הגי ואין נמחק הדין אין כך • חטא בו שאין מהבל היוצאת
 יעקב בריסי את וזכרתי פי׳ הה • שלתנוקחוט׳ הבלפיהס טל אלא

ט׳ .  עי׳׳ז חעא בו שאין הבל וט״י דא׳י אררא ע״י אזכור עדוהאק ו
 ץיסכלו׳ החומר כחי׳ והחשך הדין ונדחה לען בעולם האמת נסגלין
 וחסז־ יאיים אור בחי׳ התורה נחי׳ הכפש בחי׳ שרעא השכל ונסענ׳

 איש נפשו שנא/גומל חסיד צקרא צתעטח היושב וזהשאח״ל •: ;וט׳
 רמזד גמילות והוא חסדים וממשיך וט' והחשך הדין מבעל כי • חסיל ,■

 בן ר״י שהזהיר אזהחת שלשה פי׳ 'וזה ' ע׳ש וט׳ לתורה היינו לנמי
 עקיבא כר׳ בתרידין והזיזו תלמידו ששכח בזקן הזהח בתירהמנציבין ̂ ׳
 מרמזי׳להוזעלו׳ בחי׳ ג׳ אלו כי * תורה חצא שמהם ע׳׳ה בבני .והזהח ^ >

 הש׳י נבוד הוא התורה שורש כי ״; וט* והזכרין ומזורה והשכל הנפש
חלמיח• ששכח לזקן שטחנין הכמד נדי וט״וע״כ בראתיו לכבודי כ׳ש
 הדשהוא «ר*דיןזט׳*ס0מזהת תמ • הנפשוהוכחןום׳ נתעל' עי״ז

 הנפש להעלות לטזק השואע וצריך • להתתקן בגלגול שבא הנפש
 מטגנים שאינ׳ שוחעיס ע׳׳י רק מא הט־נס׳ חסרון עיקר גס ״ שבדם

ט׳ ׳  שמעל׳הנפשו׳ ע״י לישראל ומפרנס מאכיל ההגון השוחט ני • וכו׳ ז
 עמי אוכלי וזט ' ■* היטב ע״שכלזה להיסךוכו׳ *וכן וט׳ להשכיג׳

̂ז מלמדי אלו אמר ושמואל ‘הדייני אלו אמר רב • וכו׳ לחם אוכלי ׳ .  חטר
בחי׳חכמ׳ זכרון בחי׳ תורה בחי׳ שהוא הנפש כי(העלות והכלל • ונו׳

 אכלות בחי׳ שטא והגוף החותר ולבטל ״-,ולהכניע ומסד אור וחיים .
*וכו׳ ושכחה  אוירא שטא חטא בו כאין הכל בחי׳ הו^ע״י יה-קך . .

 הט • לא׳י וצדק׳ חענית בחי׳ שזהו חטקת של פיהם הכל בחי׳ דא׳י , -
 נכבדות נפשות הם ע׳ה כר ני * חורה חצא שמהם ״ה1צ בבני הזתה
ט׳ מאד  צריולכגדס זה ונר׳ובשביל בפח האחתות כצ^יס מז אך • ו

 שורש ט • הנפש הייט מהתטלמוח׳ ההורה יוחר גהגל׳ הכבול ע״י ,ני
 הט ל בשרשו• ס להנלל משתוקקת והנפש • הואהכמדוכו׳ התור׳ י

/ חורהוט׳^ו׳שכלזההיגיב: ההרווט׳שמהםחצא ־ ;
ה א  כי • ברב' בלא משה״ז לימות שאסור הניגין ברכת בחי•׳ מ

 עי״ז כיוצא 1א עלאתה.©־י שמברכין הברב׳ שע׳י יזיע זה • ,
• המגולגלי׳ נפשות יש שבשלס דבר בכל כי י שס המגולגל הנפש מטלין

/ ג הלכה בה־פ חלעת / , :
י !וע׳כעיקרבכרכ׳מאבכחי׳ כד י א׳ כלל.' המאכל שיט׳ ארראד ,־ נ

 , עז ,״ וכו׳ חיים הבדכ׳ את ה׳ צוה שס כי ״ הברפ* ע׳׳י דא״י באוירא ;
 י ; והכיכולן התפילות כל עולין שם ני • הברכות מ^ר טא ישראל ארץ

 י - . כשאס׳ל המזק מברכת למדין אט הנהנין ברכת כל כי • * וההודאות
 • . :כ״ש אץי בבתי׳ היא כהמ׳ז ועיקר • כ׳ש לא לפניו מברך צחחריו
 ■ ־׳ ״ הנהכין ברכת כל וט׳יכי הטוב׳ הארץ על אלקיך ה׳ את וברכת ושבעת

a הנפש להעאת צשביל- הס טלס t צרינין וע״כ ׳ שאוכל בהדכר שם 
 ,׳ ושכעת ואכלת כ׳ש דא׳י אוירא ;בכחי׳ הנהנין הברטה כל שיהי׳

: :״ ככ?ל הברכות כל למדים שמשם,אס הגיונה הארץ על וכו׳ וברכת . 
׳ .- 7 הכמן עליית עיקר כי •*/ כנ״ל דא׳י אוירא ע׳׳י הנפש להעלות כד•

ט׳ תינוקת של פיהם הבל בחי׳ שטא דא׳י אוירא ע־׳י הוא • וכו׳ י  ו
כו' מעשיו כח נתגלה טי׳ז דבר עלאתה *כיכשמברכין כג״ל  ׳ כי; • ו
 < ׳ קדושת ועיקר . • כו^ השלם כל את כרא שהש״י הברכה ע׳י מגלין

ט׳ מעשיו כח ע״י נעשה א״י • ״ ־ הפל ברא ב״ה שהש׳י שנתגלה ע״י • ו
, נמצא ‘ מקושת בכמה דל• רביכו פ׳ש ע״פנראשית כשפרש׳י  י .

ר\' דבר ברא שהש״י מגלין שעי^ שמברכין הברכה שע׳י < הז  - עי
 ג דא׳י אוירא בחי׳ הקדיש אויר בבתי׳ עליו שמברכין הדבר זה נכלל

̂י קדושת עיקר כי  •׳ - ע״י מעשיו כח בחי׳ ע׳י זו בחי׳ ע״י דק הוא א
 . ־̂  מקו׳שישדאל בכל הכל־וע׳כ ית׳.גרא שהוא בחחיל׳התורה שגיל׳הש׳י

 ׳ הכל•* ברא שהשי׳ת שמגלין דהייס • הקדושה את וממ־סמין ומגלין שס
י עיקרהדושת כי • מעע מקדש בחי׳ א״י קחשת בחי׳ לשם נמשך  ׳ >' ^
 ־ ;־ ׳ מקומית•" רביסבכמה בדברי זה וכמסאר כנ׳ל* מעשיו כח ע׳י רק הוא

׳. ׳־ את ברא שהשי״ת ומגלין הדבר על שמברכין 1 הברכה ע״י ;זע׳כ
ש״^ * כנ׳ל דא׳י אוירא בבתי׳ הברכ׳ ע״י טה הדכר נכלל הזהז^ש׳ז ו

א הנפש התעלות עיקר כי ״ מגולגל.שם הנפש מעלין ;  ׳ בתי׳ ע׳י ט
 ׳ וט^ זכחן בחי׳ חורה באי׳ שלהמסש&הוא שעי״ז * כנ״ל לא׳י אוילא
fUכפל iה-בחי;ימהrמזהיחדJנ: 1כבוד;באוכלי לנטג ״לlm ’<שלי - 

 - לנטגכסד־כאוכליוכד* צריכין •כי בש״ע כמבואר האונלין את לבזות
 < - "non ינמכואד •הכל שרש שהוא הכמד ע׳י שם אשר הנפש שיתעלה

ה במי טהרו• משארז״ל על הנ׳ל במאמר רבינו בדברי  * ’ ע׳
ל ע׳׳ש חורה תצא שמהם ^ שעיקר *^נמצא מז ? ^ כ ר ב מ ש רנ׳ כ ^ ה

■^ של פיהם הבל בחי׳ שהוא אויראדא׳י הואבכחי׳ דבר ׳ '• ט׳ / חיסקתו
 ■־ שקו- לימימז-ט בתחילת התינוקת את שמלמדן ברטר! סדר הבח־׳51-

־ ׳ הגיא בו שאין הבל שטא תיניקת של פיהם הבל ע״י הוא הכרכ׳
שיו • מערים את יברך בבתי׳ הביב׳ מקוד ושם • כנ׳ל דא׳י אוילא  < r ו
 ' ̂ והט® החומר ונכנע והחשך הדין למן.ונדחה נשלם האכות נתגלין

ס׳ והסכלות והשכחה ט׳ חסד ונמשך ^ ״ ו י־ וחיים חכמה בחי' ו
. .־ • ; מ״ל כמאמר היטב כמבואר ׳■ . . . r. ?

ךן כ ״ ^1דט־כוח מילי לקיים הסידא למיסי דבעי מאן בחי׳'האי ךן
. : מן בחי' חסד ונמשך • כנ״ל מפש את מעלה הברנ׳ ע״י - , ■׳' 3ג

 r ־ יאש־י וזהו * חסיל טא הברכות שע׳׳י נמצא ״ כנ״ל חסיל נפשויאיס -
 ׳ - ‘ דא״י אוידא בכחי׳ הם הברכות עיקר צי נכ״ל הייס דאבות מילי ’

 - וט׳טדוהארןאזטדוכף יעקב בחתו אח חכרתי נתגליןהאסתכט׳
. 1מייו דיר כל כי ז מזיקץ מילי לה ואמרי וזהו .*ננ״ל

S ועי׳ז טיקו• ישלם טיקו ואם חבירו אח אחד לטיק לבלי מהבירו ; p 
 הדיןשטאבחי׳היזק*חהווא׳למילידמ^ן״ ׳

ט׳ והשכל מפש ולהגלות וההשך והדן 'ההיזק  :־ V הברטת ע׳י ,*ו
ט׳  ההיוק סי^ק כי • כדזל האמיז נתגלו ידיהם שעל דח׳י אוייא נ

כ סא סיקק דיר שהם ?ו3מח ׳ ׳ ,וכן^ נחי׳התטמת^הג®! הנ״ל בכח̂י נ׳
ל י״ל כמבואר מפש שורש הוא הממק כי וכו׳* הדי; ולהכניע

ז,:;י' .



̂וטייהדכות ^̂ הכה־פ- הרכות־ ׳א׳ח ^ כ ל נ5ג ה
 צדקה 'י1שי מ^ל&כתכשם במאמר גס מרומז ז!ה נ׳ט)* נמ^א(סי׳ ■
 להחיות ממון לו שאין מא^ כמת חשוב עני כי ככ״ל׳ יט׳ מפש מסנלין ^
מממיט נשסחן נמצא • ככ״ל מסש שורש הוא די,דיש׳ הממון כי * נפשו ;

 אהת נפש המקיים כל נשארז״ל נפשו ומקיים מחי׳ הוא לעני צדקת
 לעני שטחן ן הממ ננ*י וע״כ * כ^ל הנפש הוא הממון כי ובו׳י ;מישראל

 אלא טט הין כ* י זל אל משכיל אשרי בבחי׳ והשכל נתעל׳'הנפש טי*ז .
 בחי״ בחי׳גסש שהוא ממין לו שאין מאחר כי * אחד הכל כי • הדטת מן ;

 בזויה-יע׳׳י המסכן חכמת בנהי׳ ג*כ הדעת נק טני סא ט״כ כנץ* שכל
 הטחן של נפשו נתעל* ועי״ז * וכי׳ והשכל הנפש ‘נתטל ממון מ שנותנין

̂• מרחמקעליי הבריות טל המר~ס בל כי ג״כ  יחמטת ׳טליו ונמשך וכז
הוא צדקה ע*י וט״כ • כנ״ל הנפשוט׳ בחי׳התטלות שהוא וחסד

:%כנ׳ל הנפש שורש הוא הממון כי * כנ״ל וט׳ הכפש התטלות • * ■
• , ■' - • י ־ ׳ * ' ■ • . * - ' ׳ י יי י

 יזיק ולא יגזול שלא התור׳ שהזהירה נזיקין דיני בפי׳ נאלמו’
 ממון בחי' שהוא הנפש את לפמס שלא כדי חבירו את אחד ■ - י

 להשלים כדי הזיקו את ולשלם לו לחזור צריך הזיקו או גזלו ואס * כלל
 בחי׳החטלות הם נזיקין סדיר נמצא כנ״ל־ ההיוק אשלומי ט״י הנפש את

r וע׳כ ידה• על הוא הנפש התטלות שעיקר בחי*,צדקה ־הצסש v נקרא , 
 י שהוא והכסילוח הדין גלתה כי י י ret? גומלנפשו׳איש הסידאגחי/

 הנפש ונתעל׳ במ״א ן״ל רניט כ״ש הדעת מפגם שנמשך התק בחי׳
 כי היויקי• שמשלים הממון הנפשע״י החטלות שהוא נדקין תשלומי ט״י

 הנ״ל במאמר ג״כ מרומז וזה מיל• וכו׳ דקדיש' נממק הוא הנפש שורש
̂־ז״ג שם שמובא מה  אלו אמר רב • וכו׳ לחם אוכלי עמי אוכלי ע״פ מג

 . לשוחטים וכו׳רמז הנפש את מענין שאינם לי״ן• רי״ז הייט וכו׳ הדינים
 כשתם הדייר׳ כי * כפשוטו דייגים בחיי ג״כ זהו מ״ל וט״ס • ט״ש וכו׳

 את אחד יזיק ולא יגזול שלא לרעהו איש בין צדק משפט ודרס הגונים
 ט״יליגיממומתשדנק טי״זמעליןומשלימיןאתהנפש ממוןהכירו•

לחי׳ זי: ‘ בשלשה ממו׳טח דיני וע״כ ״ כנ״ל הנפש הוא הממון כי ־ כהוגן
 כי בתיקונים' כמובא אבהן דאיטן מתלת פחות רבים לית כי ־ אבות ג׳

 מפש ונתעל׳ ״ וכו׳ הדק נדחה כהוגן ממונות דיני שמין הדיינים ט״י -
 כנ״ל־וע״כהם להגן בעילם האבות נחגלין ועי״ז • כגיל בממון ששרשו ׳
 דא״י אוירא ע׳י רק הוא דיניהם טיקר הדינים כי • כנ״ל דינים סלפה .

 לעשות בקרבם אלקים־ חכמות עיקר מקילק שמשם מחנים שהוא
 ישראל בארן אלא סמוכים ואין סמוכים כ״א לדון אסור כי *• משפט

 של המשפט שעיקר נמלא • בח״מ כמובא עבדינק דקמאי שליתיתא ואק
 מעלין הדיינים כי • כג״ל הסמיב׳ עיקר ששם מא״י רק מקבלק הדיינים י

ק ודחין • וכו׳ הנפש את ג״כ  דן כשיש כנ׳׳ל־כי חסד וממשיכין * וכי ה
 ע״י רק נעש׳ זה וכל • חסד ונמשך הדין ונדחה • למעל׳ אין,דן למעה‘
 בא״י סמוכים רק הוא מדינא הדינים עיקר וע״כ * כנ״ל דא״י אוירא ׳

, ־ ־ \ • :וכו׳וכרל ־ ■ י •
ה ג ו  הוא הנפש התעלות עירן כי * בברכות קדימה דיני בחי׳ . ו

 להכלל תאיבת הנפש שטית הכל שורש שהוא ט״יהכמד - -
 שצריכין בברכ׳ להקדים איזהפרי.צריכין לידע צריכין ^ט*כ ׳ בשרשה

 ט״כצדכין * ברמפשגדול׳ביותר שיש דהיינו הפרי לאותה כבוד לחלק
 הנפש נתנל׳ הכבוד ט״י כי • להקדמת צריכין וע׳כ * ביותר לכבדה

 במאמר תור׳כמבואר חצא שמתם עי״ה בבני בבחי׳הזהרו מתשעלמותה
 מלכים שילחן כחי' וזה ־ כנ״ל כבודבאוכלין לנהוג צריכין וע״כ ־ הנ׳ל
 מלכים שולח בתי׳ נאכיל׳ הוא כבוד כהי׳ עירן כי ־ הכבוד מלך כהי׳
 לכבד רוצה כשאחד בחוש שנרא׳ וכמו ־ ז״ל רביט כדצרי וכמבואר כנ״ל
עירן שם כי מפקח או מאכל בדבר מכבדו הוא רוב ע״פ * חבית את

r יגדרד ״ גכריי ששדשס רטת נפשות שם כי,יש * הכבוד בהי׳ t o 
 tre שינו״ת רמות כחי׳ וזה • כנ״ל הכבוד ט״י הוא מפשית 'וטלי'ת

 כגידכופה״ע קדימה p להס ויש כלליות מברכות יותר בחשיבות,
ר • וכו' פריטיית ברכה שזה מחמת שהכל לברכת קודמץ וצפה׳׳א א ^  כ

 הי׳ כלליות ברכה כי להיסך סברה יש כי קצת־ מובן אינו ולכאור׳ בש״ט
 שמברכין כגט הכל שברא הש״י מאחרשמברכין שתהי׳חשוב׳ביותר ראוי

 .• שברא ייתר הש׳י שבח מזכירין בזה ובודאי • בדבח כהי׳ שרגל
 רק מזכירין אין כי * נ״ב השי׳ת מזכירקשבח אין פרטייח בברכה אבל

 ■ ברכה של הקדימה מעלת אבל *. וכיוצא הא־מ׳ פרי או העץ פרי. שברא
 פיטיית• ברכה זו סח על סמברנק כימאהר * הנ״ל גבחי׳ הוא 'פרטייח

 1ן פדי השי׳תעל שבח מזכירק כי * ביותר בכבוד חלק לה שיש ־נמצא
 - ■ לבד טליה הברכה שמיידזדק עד כ׳כ מכובדת זו שהרי נמצא • כלבד
 'מכובד״ שם שיש שהנפשות ימומת הה ביותר• בכבוד הלק לה יש וע׳כ

 עיקר ני ׳ כיותרולהקדימס כבוד־ וע״כצחכיןלנמגבהם ■ • ביוחר
; _ :■̂ i נרל הגל שורש שהוא הנטד ט״י הוא הנפש התעלות ־ ־

ר מ י ע ' המוקדם וכל * א״י של הם'סירות קדימה לענק החשיבות י ו
 בכת•׳ ר^־נ׳היא עיקר ט • כשח״ל לברכה מוקדם בפסוק י ־ ־

 ■ ׳ וכו׳ והזכחן והשכל tמvמעלק^־ שטי״ז דא׳י אוירא בבחי׳ ישראל אין
 לשיעורין הפסוק וזשארז״לכל • ננ״ל וכז׳ דעת בחי׳ תורה בחי׳ שהוא
 שנשתבחה המינק ;׳של וחשיבות מעלת זהו הך־כי הייט • וכו׳ נאמר

ד בהן  מאד גבוהות■ נפשות נהם שיש כ״כ חשובות הס שהשירות א
 למאמר כנ׳ל התורה היוא והנפש כנ׳ל* הסירות חשיבות עירן שזהו

 השיעורק, כל בהם משערין המינים ן׳ שהם שלא׳י הפירוח וט״כ הנ״ל־
 חורה׳' בחי׳ שהם הרבה גבוהות נפשות בהם שיש מורה שזה תורה של

* כנ׳ל התורה הוא הנפש כי שיעוריןשלחורה כהס וע*כ.משערין
 '׳יש בהם נשתבח ביותר,וא״י חשובות הפירות אלו בעצמו זה ומחמת •

 הרבה תויה בהם שמלובש מחמח פירות שאר על קדימה דין להס
 הוא והתורה חורה׳ של שיטורין משטוין נהם כי * פיחת משאר כיותר

 מחמת ביותר לכבדם צריכיז כי • להקדימם צריטן וע״כ הנפשכנ״ל•
' ■ :־וכנ״ל יט׳ ביותר תורה נחי׳ נפשות בהם שיש י י ׳

הוא אכילה שיעיר וכל • בגזית vתזרר של שיעורק כל בחי׳ ^
הוא השיטור אחרונה וברכה ברכת,המזק לענק וכן בכזית י

 בחי׳ שהם ונפש גוף בחי׳ הנ״ל בחי׳ על מנרה הוא שמן זית כי • בכדת
 ושמן • לשכחת מביאין הס שזתים איתא ני • כנ׳ל ונו׳ וזכחן שכחה
 נמצא * כמובא לזירזן מסוגל הוא סמן כי להיפך הוא מהזתים היוצא
 ונפש בחי׳גוף שהיא וזכרון בבחי׳סכחה הם כסוכה המלובש ושמן שזית
 ' זע״כ * ׳ כג׳ל וכו׳ כעת בחי׳ תורה בחי׳ סא זכחן כחיי והנפש • יכו׳
 זנחן בחי׳ נפש בחי׳ שהוא התורה ני ■ * בכזית שלתורה השיעורין כל

 המלובש בח׳׳זניון שמא בהזית המלובש השמן ־כמו שמן הואבבהי׳זית
 השמן זלמניא •לגלית שא״א *וכמו בהגוף המתלבש נפש בסי׳ בהשכחת

 מהם להוציא הזתיס וכותתין שכותשין כתישה ט״י כ׳א ־ מהזית למאור
 כ״אע׳י ונו׳ והזכחן ומפס התורה לגלות א׳א ממש ק כמו השמן

 החומר של הכזכלות ומשכרין כותשין '.שטי״ז הגוף' ומכתתין שמחשק
 ומכוון vוהחורר הנפש אור נתגלה ואז ־ השכחה ומכניעין ,ומבגילין

 הנפש לגבי ונו׳■ והשכחה הגוף נחבטל כי וכו׳.י והשכחה הגוף מחוך
 שממית במי אלא מתקיימת התורה אין וכשאיז״ל וכו'* והזנרון והתורה

 ̂אז • הגזה ולשבי לנחת התורה על עצמו להמית צריך כי • עלית •עצמו
 זך זית שמן בחי׳׳ וזה י כנ״ל ונו׳ זנחןvוי והנפש התורה נתגלה דייקא
לי׳ דנעשי! נורא בי׳ סליק דלא אעא מ״שכזות״ק באי׳ • למאור כפית

ג ־ גופא ■• ״ ■ ’ מ



ג הרכח בה׳& הלכות א״ח הרכות דגךטי
 נחי' הוא ושמן ®ית נמצא * נכד דכשמתא נסרא *'p’ic 2 דלא משא

התורה מצוות כל כי ׳ בכזית שלתורה כלשיעורין זט*כ ־ וכי מףונהש
 רןיום טייןר אז •י בגוף מ׳לוכש כשהנפש דהייס ונפש דייקאע״יגזף

בבתי׳ א דייק הגוף מתון הוא והנפש התורה התגלות עיקר כי ׳ התזיה
. / ., צמובא: וט׳ החשך ק האור ציתדק , ^

 כי אחרונהי ברכה לברך צריכין ואז • בכזית אכילה חיעור ■ ה
לשובע אוכל צדיק בחי,׳ הנפש בשביל מא האכלה עיקר ,

 האכילה שבתוך הנפשות בו שנכלל ע״י ביותי הנפש שיאיר כדי נפשו
 האכילה שיעור זע״כ *. כראוי בטונה ובברכה ובעהרה בקתשה שאוכל
 עיקר וכו׳שזהו וזכתן שכחה ונפש גוף בבתי׳ התורה בבתי׳ שהוא בכזית

 והתורה מפש להעלות הגוף מתוך הנפש ולהאיר להעלות האכילה
 הזכרון על התורה שהזהירה וזה • ום׳ והגוף השכחה מתוך זהעחן
 וכד ושכחת לבבך ורם וכד ושבעת תאכל ק כ״ש ביותר אכילה בשעת

 צריכין אכילה בשעת כי • וט; כח לך הנותן ר\א כי אלקיך ה׳ את הכרת ;,
 וכד תורה בחי׳ נפש בחי׳ שהוא הזכחן יופגם שלא ויותר סותר לתהר
 ע״י ח״ו יתגבר שלא המתאוה המף אחר כרוך יהי׳ שלא דהייצו ־-' כ^ל

̂א הטף • האכילה .  ולבעל להכניע אדרבא רק •וט׳ שכחה בחי׳ ש־
 רק לאטל המתאוה הגוף תאוות לשבר דהייע י אכילה הגיף,בסעת

 שע׳י באופן .*נפשו לשובע אוכל צדיק בבאי׳ ובעהרס בקדושת לאכול
 נפטת שמעלה ע״י כרל ביותר והתורה והזכיון הכפש יתעלה האכילה .

 הנ׳ל וט׳ אלקיך ה את וזכית בחי׳ וזהו • כנ׳ל אז האכילה שבתוך
 שטא זכרון זוכין בקלואה אכילה ע^ כי * כנ׳ל האכילה בענין מאמר

,י■ . וכנ״ל באי׳.תורה צפש בחי׳ ,
ברכה אבל בכזית• ושיעורה שיעור• צריכה אסיונה ברכה ו '

רt לה אין ראשונה • . * ׳ כ׳א שייך אין ושכחה זכחן כי י • י ̂י
 את לשטח לבלי הזכרון את לשמור צריכין אז , * דשת אתה יש .כשכבר

 מא הדעת שצימית עיקר כי * הלעת שלימות עיקר וזהו שהשיג־ הלעת , .
הלעת * האורמןהתשךוט׳כאל ניתחן בבתי כנ״ל הטף מתוך  •כ̂י

1c1c3 אתלותי הוא התורה שהוא הלעת כי ♦ שועור לו אין בבחי׳ הוא 
 התורה אור את צמצם ברחמיו שהש״י רק • סוף אין בת•׳ שהוא ית׳ ,

ס׳ באותיות  בעולשאע התורה אא לקבל שנוצל כד ״ .ושיעורים ו
 בגוף מלובש והנפש הלעת שהוא שהתורה וע׳י * הגוף בתוך מלובשים

 אחיזת עירך כי ־ זכו׳ ושנתה זכרון יש עי׳ז ותלות שיעורים בחי׳ שטא
 שלימות עיקר זה באתת אכל ־ גוף בבאי׳ ו^עור צמצום בבתי׳ הם׳א ,

 והשכחה הגוף מתוך זכרון בתי׳ הנפש שטא הלעת כשמשיגק .הלעת
 ית׳ אותי ושיג שנלע כלי העולם את השי״ת ברא זה שבשביל * כנ״ל
 מקתצי עפר מגוט תתלה ית׳בבחי׳ואטת כטדו ^קר שזה הגוף מתוך
א הדעת שלימות שעיקר נמצא • כידוע * וט׳ חומר  הדעת כשבא מ
 שמזה ומלה שיעור ככחי׳ וכא הדעת כשנתצמצם דהיינו ̂ שנחה לכלל

 כשמכפעין ואז השכחה• אחיזת ומזה • ונו׳ הגוף בהי׳ ונשתלשל נתהוה
 הדעת שלימות עיקר זה והזנרון הנפש ומעלין הגוף ומשברי} השכחה

 במכךם הוא הזכרון עיקר ני * כנ׳ל וט׳ החשך תן האור כיתרון בחי׳
 זכרק שייך אק שיעור שאין במקום כי *; גוף בבתי׳ ותלה עזרt שיש

מפיך הזה התורה סט* ימונו לא מ״פ ז׳ע דטכו בדברי וכמיבא
׳S ■- : ■ :(סי׳ק׳י) .

ה1  לה אין רנאשונה וניכה • אחרוכה וניכה ראשונה ברכה בחי׳ ז
שאוכל קולם מתחילה כי שיטור• לה יש אחרונה וברכה שיעור• ' .

 ביכה לכרך צדכין ואז * כלל הדעת שטא הנפש נתגלה לא עדין אז
 כי • שיעור לו אין וזה • ככ״ל הנפש שהוא הדעת לגלות כד ראשונה .

בשטל הוא אחרונה ברכה אכל שיעור צו אין הלעת התגלות תחילת

 • ליד- שלאיכא האכילה ע׳׳י והאיר שקיבל והנפש הדעת לסמוראת
ל הנפש בחי׳ בעצמו שזהו בבחי׳יזכמן יך\׳ רק שכחה  כרכיז וע׳כ * «׳

 לכתי׳ עדין נא לא ש־עור לו שאין זמן כל בי .*שיעור נדכה אחרונה
 בשיעור שקיבלו דעת איזה כשיש כ״א שייך אין זנחן כי • וזכרון שכתה

 צזאין נליזמן כי * הדעת שלימות עיקר וזה • לזוכרו נריכין שאז ובמלה
 כשנמ»•״ כנ׳׳ל׳רק שלימות לו אין וזכחן בבחי׳שנחה בבחי׳שיעור הדעת
 צריכי* ואז • ״ וזנמן שכחה שייך ואז • ומדה שיעור לידי שבא עד הדעת
 ברעה בחי׳■ וזה • כנ׳ל וט׳ השכחה ח״ו יתגבר שלא הזכרון את לשמור

 הנפש מעלת לזכור הזנחן את לשמור כשביל שיעור לה שיש אחרונה
־ זנרוו בחי' בכזית השיעור וע״כ • כנ׳ל האכילה ע״י שהעלה

, - -% - ■ :כנ״ל וט׳ מתוך,השכחה היוצא ;
א השביעה דהייט האכילה עיקר כי בכוית• אכילה שיעור ■ מ

 ״ הדבר שבתוך החיות שהוא שם המלובש הנפש מבחי׳ .־
 י עיד%• כי •י צלל אכילה בשם נקרא אינו כזית אכל שלא זמן וכל שאוכל.•

 . זהדע?ן הנפש שנמשך דהייני r שמן זית בבתי׳ כשהוא רק הוא הנפש
 . .* שמן זית בחי׳ שזה ושכחה זנרון לבחי׳ שבא על ומלה שיעור לכחי׳

 בכזית שיעור לה בהאכ כשיש ואז והדעת• :נפע שלימות עיקר רעא ואז
■ י וזוכה כקדושה כשאוכל האלם את להשביע אזישכחלהנפשהמלובש

.הגוףוהשכחהוט׳כנ׳ל את ולהכניע ותזכחן הנפש את להעלות ; : ;

ן ?  שבק כי :״ היין על זכריהו לקלט השבת יום את זכור בחי׳ pן
.ל<שמ^ זוגין אז כי * וינפש שבת ט בתי/כי נפש בתי׳ הוא

 וששת vתורר ניתנה בשבת כי כמובא־ הדעת התגלות עיקי ואז ז ?תירה
 בשעותא קעי יל חעס ששו כחי׳ כשילות בחי׳ גוף בבתי׳ הם החול ימי

 ׳ קדושת ע״י ״ ̂■יחיל ימי שש־ז על שנת קלושת להמשיך וע-יך • צמובא
א החול ימי ז׳ של זהתייח הנפש עיקר בי ז עליהם שממשיצין שבת מ

ל כ״ש בשבתעט׳ מחחל זכייהז ־ זט׳ השבת יום תת י ^ זברידו י י י - 
 מת״לח שזה כדל וט׳ ולעת ותורה נפש בתי׳ הוח יטכרון כי

̂כיין ׳ דייקאכדל משבת ה־תול ^̂ השנא ^ת ^
I׳ ־“״ ' " ״ : י ? ?׳ ״ שמ ג

ב ע ׳ > נשב מאהי ׳!־?״’n־״א״ינשית ו
_ t oיpךהאכלתנשת'ל^ני■הישאתדi״ V ש w T O

כי לכטדשבת ימיו נל אוכל שהי׳ הזקן -  שכת של הוכחן עיקי כי ״ ו
ז הגות לבעל כדל הגיף רלתוך יגפש זנחן דהיינו בשבת.̂־ מאת* ״  ■■ כ

t שבת בחי׳ הנפש לגבי התול ימי ששת v עיתי וזה דייקא• האכילה ע״י 
״, כמובאבמ׳א- ע״יחכילתשבת ^ולחבתשעיקרכגולשבת ע  ט

 pfi ״. בשבת לאסל גדולה מצוה וע״ב * כנ״ל וכי׳ הנפש מ־עלץ .אכילה
 ,משלת אז • וט׳ תורה בחי׳ נפש כתר שהוא שבת כי • שכת כבול עיקר

 האכיל׳ ע״י החול בימי שבת של הזכחן עיקר האכילה־וע׳: הנפשע״י
 יכו׳ זהזניין הנפש לות1להי כד שכת כבתי׳ האכילה שתהי׳ כד דייקא
 זכרי-הי בחי׳ וזה • כדל דייקא זכריהו בשבת מאחד זכדט בתי׳
 וישיק ישחח פן בבחי׳ וזכרון שבתה בתי' שני ט יש יין הך־כי הייס היין

 י־«דעדן הסתלקות שהוא שינה שמביא היין ע׳י שבא שנתה הייס מחוקק
 ככחי/ הוא היין אדרבא אזי כשזוכין אבל זוכין כשאין וזהו שכחהי בחי׳
 כתי/ בעצמו וזהו • לבנון כיין זכרו בחי׳ מיין דודיך מכירה בבחי׳ זנרון

זכרון גיזי׳ דעת הייט ראש נעשה זנה תיחש שני־ןא היין על משהרדל



ג הדכה בתפ הלכות א׳ח הלכות דימוטי . י״״1,' . .
הדעת מן אלא עגי אין רש נעשה זכה לא : •- וט׳ נפש כחי׳ חורה נחי׳ :
כממאר ומסש הדעת פגם ע״י שהוא cהפרנסי חסרון שהוא כחי׳עגיות -
 ' * לשכת החול ימי מששת לצאת כשרוצין בשבת ועי־כ • הנ״ל כמאמר .

 על זכריהו בחי׳ היין ע״י שבת קדושת ממשיכין * וט׳ לזכרון ;משכת־
 'ועי׳ז • ככ״ל וכו׳ לזכיון משכחה היין מעלין אז בי • לייקא זכריהו היין
:כנ״ל וט׳ שכת בקדושת החול ימי ששת ונכללין נתבעלין ;

ה ח ״ ז  אז ני ״ ביין אז להשתכר שמצוה • פוחם של השכרות בחי׳ ו
 הזהירה וע״כ :כמובא.• שכחה בחי׳ שהוא עמלק המן ־.נכנע ■:.־ ,; ן, *
̂ בחי׳ להלציע כדי תשכח לא ׳ ונו׳ עמלק לך עשה אשר אח זכור חורה ^

 ' מצוה בפורים אז זע״כ י וכף הזכרק ולהעלות עמלק בחי׳ שהוא שכחה ̂ ,
 כשהיין ׳'ואז כנ״ל לזכרק משנחה היין עולה אז כי ״ ־ כיין •להשתכר ,

 יין לןיי השלימות עיקר אז׳ ־ זכחן לבחי׳ שכחה מבחי' שעולה קדושכ1 ...
 ביתרון בבחי' ■ השבתה מתוך הוא הזכרון שלימות עיקר כי .דייקא ״; י■
 להתגבר ושכח׳כשזוכין זכרון בחי׳ שיש במקום ככ'ל*כי החשך מן האור r,׳ .

 השלימות זרץיעיקר ורגפש הזכחן ולהגביר צגוף שהוא השכחה להכטע .־
; ‘ :בקדושה־כנ״ל יין בחי׳ וזה י כרל -דייקא ■ ־ .: ,ג -

, ; J3 ך ח ן  ̂ חכרת נבח*׳ מאכילה‘שאהי כדי היין על בהמ״ז בח^ :ן
v בחי׳ בחי'נפש זכרון לבחי■׳ לזטת כד• יט׳י אלקיך ה׳ את . ̂ . ׳״ *

 כנגד בהנג״ז של ברטח ג' בחי׳ חה • • ■כנ״ל האכילהוט' ע״י חורה ’
 ע״י שנמשך ̂ דא״י אוירא ט־׳י להגין בעולם שמתגלים אבות שלשה .

 ושבעת בחי׳ואכלת בחי׳בהמ״ז עיקר שוהו א׳י בו ע״ישמזכירין בהמ״ז
 בבהמת חורה מזכירין וע״ב כנ״ל• וכו׳ הארץ. על אלקיך ס׳ את וברכת ’
וט׳ וזכרון תורה גסי׳ הוא ננ׳׳ל האטלה ע״י שמעלי!=הנפש ני י

; , ■ ־ _ ? •כנ״ל - י■ -
וע׳כ * נפש בחי׳ התורה הוא הזנרון כי 'זכירות ה׳ נתי׳ .ןןןץ ־

חמשה ׳מי בתי שהם לנפש שיש בחי׳ ה׳ כנגד זכירות ה׳ הם . •
 וכו׳ מנצפ׳ך אותיות ה׳ בח!׳ שזה הנ״ל במאמר כמובא וטי נפשי ברכי . -

 כל שכולל מצרים מגלות הכפש להעלות בחי זה מצרים זכירת כי י ע״ש
̂׳ .  במצרים שם כי ׳ מצרים בשם מכונים הגליות שכל כשרז״ל גליות הד׳ ׳

בחי׳ כרל-וזה זכרון בחי' הנפש הוא והדעת -־ כידוע בגלות הדעת ׳הי׳
הד׳ כל באין שמשם יסודות ד׳ כנגד מצרים בגלות שכלולים גליות •הד׳ .

 היינו * כג״ל מצייס יציאת בחי׳ שזה גליות מד׳ לצאת יכשזונין ־גליות -־
• כנ״ל זכרון בחי׳ שהוא הנפש נתעלה ואז • יסודות הד׳ להכניע ־.שזוכין

 שנתעלה הנפש שהוא ן הזנרו לשמור היית יצי״מ תמיד לזכור צריכין אז .,
■ ■ ־ ־ • כנ״ל מצרים יציאת בתי׳ שזט ' .. ; י י ..
ה י ; ז שהם גאולה של לשונות ד׳ כעד בפסח יין של כיסת ד׳ בחיי ו

בחי׳ לנפש לזכוח כדי להכניעם בצייכין הנ״נ יסותת ד׳ כעד ■ •
 כוסות ד' הם וע״כ ;כנ״ל וט׳ יין לשחות דוקא צריכין ואז • וכד ־ז;חן
•שנכנעו יסודות ד׳־ בעד .יין בחי׳ שזהז והזכרון הנפש נתעלה שעי״ז .

; כנ״ל בקדושה ־ ־ ■
ה 'י ז  ־■ :כנ״ל הזכחן הוא התורה כי • תויה מחן זכרון בחי׳ ר

ה ז וכו׳ לזכרו! השכחה להכניע כדי עמלק מעשה זכירות בחי׳ ו
V - : כנ״ל - ׳׳ ׳ ■

ה .  שעי״ז ישראל לדבילה״רעל שלא מריס 'מעשה תTזכ בחי׳ ה
נפגם לה״ר שע״י במ״א רבינו בדברי כמוכן נפגסהזכחן ׳ • '

̂א ־כחןKר כי ׳ ע*ש ג״ד) •המרק(בסי׳ י  הנפש התגלות ועיקר ‘ הנפש ר
 אחד בל את נכבד מאד ליזהר צרינין וע״כ • כנ״ל הכבוד ע״י ־תא '

 עזן וט״כ ־• כנ״ל והזכרון הנפש שיתגלה כדי כבוד מיד ככל ,מישראל ,•
שמבזה נמ^ מי^אל א׳ על לת״ר שמדבר ע״י ,כי • מאד חו:ור ;לה״ר

פה
 פיגס הוא וע'כ ״ להתגלות יטל הנפש אין ואז י :ח״ו מישראל נפש

• מלה״ר ההיפך שהוא דייקא הכמד ע״י שמתגלה הנפש שהוא
 הכמן בחי׳ להגביר דייקא לזכור • מריס מעשה לזכור צריכין וע״כ
 'זכירת בחי׳ זזה לה״ר ע״י שבא מפש פגם שמא השכחה להכניע כד

זכריר» בחי׳ החול ימי לששח משבת נפש בחי׳ הזנרון לגזמשיך שבת
י • . י :כדל וכו׳ בשבת מאחד , ; ^ ־
ה יא ז ■ התענית הנ״לשע״י במאמר מבואר כי • צומות ד׳ בחי׳ .ו

ונתעלה יסודות הד׳ ,דהיינו « והסכלות הגון) מנניעין ; ; ־
התענית* ע״י שנכנעין יסודות ד׳ כנגד צומות ד׳ הס וע״כ ■ וט׳ הנפש

 ישראל כנגד העט״ם כי :כדל גליות ד׳ נמשכין משם יסודות ד׳ כי י
 לחול קודש בין המבדל כ״ש וחשך אור בחי׳ נפש לגבי גוף בבתי׳ הם
 שזה אור כי ■ ־ וט׳ השביעי יום בין לעמים ישראל בין לחשך אור בין

 , מתגברין וכשאין ׳ .כנ״ל שבת בחי.׳ ישראל בחי׳ הוא כדל נפש בחי׳ ׳
 ח״ו גליות ד׳ מהם נמשכין אזי יסודות הד׳ דהייט הגוף להכניע

 משענין זה ועל • כדל גוף בחי׳ שהם ח״ו דעלמא העכו״ס .שמתגברים
■ הז עיקר כי * כדל גליות ד׳• בחי׳ יסודות הד׳ להכניע כדי צומות ד

 וע׳׳י • מארצם ישראל וגלו ביהמ׳ק שחרב ישראל גלות על הס צומות ׳
 קתשת, עלינו ממשיכין עי״זאנו * גלותיטמאי׳י על ומתאבלין .שמתעכין

 • ■ ע״י טי׳ב • בשמחתה ורואה זוכה ירושלים על תבל המת כל כשחז״ל א״י ״
עןקר כי הנפש• ונתעלה יסודות הד' עי״זנכנעין צומות הד' של התענית

, כדל• ישראל ארז בחי׳ ע״י הוא הנפש להתעלות
^ 3 J71 בימין בידו הפרי לאחוז צריכין פרי איזה על ממברכין •

̂נפש התעלוה בסי' זה . הגות ■ נזאוית שמכניעין ע׳י. ר
בח*׳ שהוא בימין הפרי לאחוז צרינין וע׳כ ׳ כדל חסד נמשך שע̂י
. ׳. ׳ , :חסדוכדל ■ ' ■ .' . .
ה יג* ז  לאדם מבהמה מעלין שאז הקרבן בשעת נסכים יין נחי׳ ו

היין להעלות יין מנסכין ואז '*. הקרבן בחי׳ עיקר שזהו . ־
וט' יבטח כדוכרין ותרגומו לבנון כיין זכרו בבח:׳ לזנרון מבחי׳שכחה

 ’בחי הס וזכרון שכחה כי )י״ד (משע וט׳ דמחנסך עתיק חמר על .
 . תוקעין הי׳ היין ניסוך בשעת •כי הדל טנאמו־ כמבואר ובהמה ,אדם

וכו׳ עולותינס על בחנוצרוח ותקעתם נ״ש זכרון בחי׳ שזה בחטנרות
■ :כדל וט׳־היימ לזכרו; לכש זהי׳ .

ה ב ל ן ד ה י ו  בסירות־וחשיבוח קדימה ודן הנהניך ברכת ע
פיחתאחישראלשקודמיןלברכה: י ׳ . י ,

 ע״ש ע׳א) סי׳ וט׳(בלק״ת בנעימים לי נפלו חבלים החזרה
, ל< ׳ ־.. • לסופת מראשה היטב . . , : י . -

ה א ז  בשמל הא הברכה עיקר ט * הנהנין ברכת כלל בתי׳ ׳ ו
שצריך יחע זה ט ד העליון לטעם ולקשרו הדבר להעלות ̂ •

 רק וט־ ושוחה שאוכל הדבל מגוף ותענוג הנאר\ לקבל לבלי האדם ,
 העליון לשרשו להעלותו הדבר בזה שמלובש והארבה התענוג להעלות

 טעם בחי׳ הוא והתענוגים האהבות כל של העליון ושורש ״ שבקדושה
 שיש והתענוגים מטעמים נעימת כל ונמשטן נשתלפלין שמשם העליון :

 האהבות שכל • בתענזגיס אהבה נעמת ומה יפית מה בבתי׳ דבר בכל
 - טעם מבחי׳ העליון כשרשס נמשנין טלם התעטגיס בכל המלובשין

 יפית מה וזהו * מראת ויפה תואר יפה שהי׳ יוסף בחי׳ שהוא העליון
 שרוצה דבר כל על לכרך צריכין זה ובשבע • וט׳. אהבה נעמת ועה .
 לבחי׳ לשרשו הדבר ומעלה מקשר הוא הברכה ע׳׳י ט ממס להטת י

 י שמפבחין להש׳י וסושבחנת בחי׳שירות הם הברכות כל העליק׳כי 'טעם
הם שבעולם הברטת כל זעי׳נ • פזה דברvר את שברא לה^׳׳ ומברק

. בבחי׳ ■



ך הרכה בה-פ הרכות הרכות-א־ח ריהוט' .
: כי לשמו זמרו ןכקיב ״ תהלה נאוה נעים כי כנחי׳ הטליון נוטס נבחי׳
 רנינו שס שהביא ב׳) ב' ישראל(שמואל זמירות נעים כהי׳ שזהו ׳׳געיס

Vt ולזשבחוה ותהלות בחי׳זמירות הס הברכות כל הנ׳׳ליכי ההו׳ בסוף 
 לדבר! א״א כי העליון• נועם לבחי׳ ההתקשרות עיקר שעי״ז להש״י

 דיבורי ע״י’ כ״א ה׳ בנועם לחזות העליון לנועם לזכות ית״ש נהבורא
 נועם בבתי׳ הם שכולם ותושבתות• ושירות ותפלות והודאות בינות

 לברך שצריכין הברטת כל כלל בחי׳ חה «כנ״ל וכ̂ו זמירות נעים בחי׳
 צריכק כי ברכה* בלא מהעוה״ו ליהנות ואמור ממנו שנהנין דבר טל,צל י

 נועם לשרשם.שהוא והתענוגים והטעמ*ס ההנאות׳ כל ולקכר להעלות
 ;'שעי״ז כדל עעם בחי׳ שהוא בכוונה זוכיןע^י,הברכה שזה ־העליון

 העליון טעם לבתי׳ לשישם. והתענוגים האהבות כל מטליןומקשרין ;
 שזיט ישראל מאק הוא המאכליס כל י קדושת עיקר וע״כ •: כנ״ל

 מינים דהיינוס׳ מאכל במיני שכולם בארץ המצוותתתלויות כל בחי' ,
 בהתו׳ כמבואר כא״י הוא העליון נועם השפעת עיקר לעיליכי וכמובא

 האכילה קדושת עיקר כי האכילה קדושת טיקר בא״י שס וע״צ * הנ״ל
 שהוא כדל העליון קעס לבתי׳ והתענוג הטעם י לקשר כשזובק הוא ,
 על שמכרכין הברטת כל עיקר וט״כ מ״ל• ישראל ארץ פל מוחין בחי׳ .

 לא לפניו מביך לאחריו השתא מבהמי״דכשרףל למדין אגו המאכלים כל ־
 נועם כחי׳ שמא איי קלהת להמש? הוא הברכות כל עיקר כי ‘ כש״כ

 כל למדין ־ועיכ * כרל לשיק האהבות כל ולקשר להעלות כדי העליון •
 כ״ש איי קדושת בתי׳ להמשיך הוא בהמ״ז עיקר בי מבהמ״ז* הברצוח

 וע'כ * פעמים נמה לעיל וכמבואר הארץ על וט׳• וברבת וט׳ ואכלת .
 א״י קדושת להמשיך הוא הברכה עיקר ט • לברכה קודמין איי פיוות
העעמים׳ שלכל שבקדושה העליון שורש שהיא נוגים נחי׳ שהוא

: X כג״ל הבתה עיי לזה שזוכין * מיל שבעולם והתענוגים והאהבות ־

 חשיבהדומעלת כפי
משם .

 הטעם ’ השפעת שעיי ־ • הכ״ל בהתו׳ כמבואר העליון כועס מבתיי׳
העשר׳ כל שורש הבריאה שורש שמא ית׳ כבודו התגלות נמשך העליון

 לחלק,כבוד ראר ועיכ ״ : עיש וט׳ העולם נברא שבהם ת מאמר■ ־
 הבת׳" ע־׳י כי להקדים* הראוי להקדים בתה לעכין להסירות וחשיבות י ׳

 כנ׳ל*וע״כ והחשיבות הכבוד עיקר שמשם העליון נועם השעפת נמשך
• ומשקה מאכל במיני היא זה את זה מכבדין אדם שבני הכבוד רוב

 אותו מכבד הוא לכבדו ורוצה הכירו לבית נכנס שכשאחד העולם כלרך ־
הראוי׳ חתיכה והיתר לערןא־סור ארז״ל וכן * ומשקה מאכל דבר באיזה

 שהשפעתו'מלובש העליון ממעס נמשך הכבוד כ<( עיקר ני * להתכבד :
 כהי׳מלחן וזה ־ כדל הככוד עיקר שם וע*כ ׳ ומשקאות המאכלים בכל

 אלקיס הי רבן בהתוי במיא ז״ל רכינו הכבוד(נ*ש מלך כחי׳ מלכים
 נועם.העליון בחיי ע״י מתגלה הכ^ד עיקר ני י )ס׳׳ז כסי׳ הצלע את ׳

 כראוי הברכות לברך כשזוכין דקדושה השולחן כשעת משם לקנל שזוטן
' ׳ ׳ י ■ , " ׳ • . ־ ־ : וכדל : ל

ה ̂ י ז  שיש • המירן בשבעת ישראל ארץ את משבחת שהתורה מה ו
ודבש*ולכאורה הלב זבת ארץ ושיזיא כאלה טובים פייות בה ' '
 הבטיח והש״י ז כ״כ הקדושה איי של שבח הוא זה וכי * תמוה הדינר י
 ובישר לזרעם הא^׳ את לתת וליעקב וליצחק לאברהם הבטחות בכמה ־
 ליסן הבטחתו לקיים מוכן שהוא פעמים וכמה כמה משה ע״י לישראל י
• בה ומדקדק למעיין מליאלרמשבחא״י התורה וכל הארץ את להם '

 או בכלליות והמצוות התורה קיום על אותם ומזהיר שמוכיח פעם וכל
ונו׳ האק את לרשת לבא י7נ א׳י את רוב ע״פ מזכיר הוא ;גפוטיות

 לאכרל הזה.כדי הרעש וטבל .מספר• אין רטם בפסוקים כמבואר
 »׳׳־3טנ פירוח בת שיש הוא הטונה עיקר באמח אך כאלה* עוביס פירות

 • : העליון מטעם מתיקותס ונעימת טעמם שמקבלים כאלה רמתוקים
 .הטוני&:,<:^ש הפירוח ע:*י העליון לגועס להתקשר יטלין דייקא ושם
 גא׳י:ד,ייקאנ שטהגין בהם התלויות לקיים,המצוות שנזכה ע׳י . • |שס

 טיקז- ״ ; הטוכיס המיגין בשכעת א׳י את שמשבח מה שעיקר נמצא‘
בא׳י שזוטן העליון טעם שהוא שלהם הטעם שורש על *הכוונה

 ̂3 ' ומ חשיבהז כפי • כפירות קדימה דין חז״ל תיקנו '
נמשך שבעולס והחשיבות הכבוד כל ̂כ הסירות ־“׳ ^

: ,, . י״ חוחהחנק:; ה׳ שאלחימאח ,אהת .
 1״1הקג והתפלל כ״כ שנתאוה.לא:׳י ע״ה רכינו משה על שארז״ל ' ןיןך?

אן מפריה לאכול וכי • זה טל והוקשו לא״י לבא כדי תפילןת י .נ .  ̂ו
י׳ימ לקיים בשביל ,אלא * מטובה ולשבוע צריך  ״־ f ק^״ץ המצוות־הנ̂ז

 שמכמ הדעת־ על יעלה :וני לה קארי ; מק לה ודקאד תננוה והדבר
̂י אך מטובה ולשבוט מסריה לאכול בשב^ לא״י יחאוה  הקשיא עיג־

 משבח שמשרע׳ה שחאין מחמת ט • שכתבנו מה הוא והתירוץ
 כי * וכו׳ מפריה לאכול וט זאת מקשה טא נן׳ל;ע״כ הפירות בשבח

 ע3וד זב^חלב אי־ץ שהיא אותה משבת היא א׳י שבח שכל תאין אנו
 לקייס בשכיל אלא * שמתרץ וזה וכו;* ות^ה גפן ושערדה חטה ארץ

 העוט׳• ‘סירותי p הן א״י שבח ^מת ט הייט ,*בארץ התלויות מצוות
 ת״ו כוזנל» הי׳ לא אך לא״י משה התאוה זה ובשביל י י ,והכטימיס

 המ^ות לקיים לזכית כדי כוונתו עיקר רק, הסירות של הגשמי לטשס
 ונעימת המתיקות טעם יקשר המצוות שע׳׳י כדי בארץ התלויות
הצדיק♦׳־ וכל משה תשוקת עייץ שזה העליון טעם לבתי' לשרשן הפיתת

; י ;כרל התכלית עיקר ה׳,שזה בנועם לחזות טת1ל ■
ה ד נ ה כ נועם בתי׳ הוא ישראל בהחו׳.הדל.*,שאיז ממאי ו  זע׳
 עיקר כי • א־׳י כחכמת חכמה אין ט • המיתון עיקר שס « ;׳ י ;

 חדל של מוחין אבל בא׳וננ׳ל* ששופע העליון מטעם נמשכין 'המוחין
̂ז בחי׳ חובלים בחי׳ 'הס  המותק שאלי ומחמת • שם כ׳׳ש וכו׳ מחלור
 הנא יתי^נס ׳ יוין’יז מבקשים חובלים צחי׳ חו״לשהס 'בל

וכד• צדה׳ ט״י הנעש׳ כלי ע׳י העליון מועם השפעת שמקבלים בעת -

VI * i ׳«'׳•׳״ ״׳-׳י V ׳A
̂י של להמוחין גס פגם שגירמיס  ד ולא ■ ״ מעם בחי׳ שהס א

 בא ומזה * אותם פוגמים הס אדרבא * הטעם ע״י החובלים נתתקניס י
 ־ היעב:ך זה כל ע׳ש ונו׳ * ח׳׳ו ג׳כ ישראל בארץ שיש המחלוקת ,

ה ז  וטוצס לא״י שבאין קודם לסכול שצריכין הימריס גודל בחי׳ ו
̂י שבאין קודם לשבר שצריכין שיטור בלי המניעות ריבוי  לא

̂דנרים אחד הוא שא׳י ה׳) (ברכות ךלxכ -יסוריס ע״י שבאין מר : 
 הכ״ל החובלים מנחי׳ נמשך זה מא׳י*וכל המונעים היסורי׳הס ועיקר
' מחלוקת בחי' שהס מניעות דהיינו ויסורים חבלה לשון שהם  כל- כי ׳

 לנסוע:־לא״י כך רוצת ר^דם כי מחלוקת בחי׳ הס שבעולם המניעות
 - נמשך וה ח״ו-וכל למונעו ורוצים עליו ותולקין כנגדו עומדים והמציעות

 מתנ׳מן בחי׳מחלוקחיהיינו שהס הו׳ל של המוה־ן שהם התוכלי׳ מנחי׳ ־
נתעורד חיכף'כשהאדם ע״כ • הטעם ע׳׳י להתתקן חצים שהחובלים l.l• ____________ יו\יו ^̂ ̂ד־׳לי־יי־ , וד



פתהדכה:ד. ■בדופ •הרכות א־ח הרכות' ־ליקוטי
 אל f התו רץf ה •מן לו^ו1ול^גpנןצרי מיד וארד,לתצי^ וכתיב ונו/• מטעתגדולורן גוד«יםלזf האדם ומבלבליזלוהז שבתם הרע מחצדר

י• יביעהלשברס וצריך מא״י '' . כ  לסלע אתס בריתי את וגס,הקימותי וכקיב * ורסבהוכו׳ סובי? ארץ הבורא בעמדת גתל בלל זהו באמת '
אל, ^תכס והבאתי לי-לעסוס׳ אתכם ולקחתי וט׳ מען ארץ חת להם ט-כלמר^’צ המוח רק־מניעת ה'ם ולס1כל'ץ:מליעותשמ &עייך , •

' וכו׳ ולי-עקב וליצחק, לאברהם אתה לתת ידי את נשאתי הארץ.'אשר ^מנעו שתוכל מניעה שוס ואין כן־צונו ■לצמזר ימל באמת רוצה שהאדם • י ,
 עוצם מרחוק ולהבין לראות יטלין זה שמכל • כולה התורה בכל הרבה ' כשלימות בדעתו מאמין אינו י שעדיין מחמת רק הוא המניעה ועיקר '

' ■ בגמ׳ ספרים בשאר ובפרס • עליה כ*כ מבעית שהש׳י א׳׳י מעלת שבת אם כי ‘ נזה תלדם הנצחיים ושיריו * זה דבר לעשות צריך שהוא 'כראי
 . הזוכה ומעלת. * א״י שבח מגודל בכולם שמטאר ספרים ושאר ומדרשים שוס הי׳ מודאילא • באמת ־שהוא כמו א״י בקדושת מאמין האדם הי״■’ ־

 ז*ל רבינו כדברי ובסרע ,* אמות בה.ארבע לילך ואפילו בה ,שב’,ל נחשבים. שבעולם הלנניעית כל הי׳ ולא ̂ * למגעי שיוכל בעולם מונע
 '■ הישראלי איש קדושת ושכל .א״י קדושת מגודל קורות בכמה שמבואר הגדולה המניעה כי ‘ כלל מניעות אינם ובאמת * כלל למניעות גצויניו ' ■

:■לזה לבו משים כאדם הי' אס וע״כ ׳ ותשכח עיין ^יק • בא״י חלוי׳ אלפי׳ רואי׳ אנו •זהלא כזה רהוק נדרך ימיס בשני לעבור שצריבין הוא .׳־
 רק הוא המניעה ועיקר • שימניעהו מניעה שים אין בוודאי ‘ באמת ספק בשביל מא״י יותר למרחוק לימים עצמן שפורשין אדם כני ורבבות '

או’זהטסעלמארמעל • רווח ונופלין שבאין החובלים נמשך,מבחי׳ וכל;ס .* כנ״ל המוח מניעת ■ אמערקיא,שרחוק׳מאד1הללונדק־ז;הנ1י

כ לו ן

הארץ שהיחה ■־־. •וט׳ והסתי הכנעני שכס :ן ,
א׳׳י nfipn ממה וממחיריז ומעלימיז א׳׳׳י עילקדושת ?!הס,אופיו ב;דס

 ממש ®■״ל של מוחין כחי', שהם שגחוגלים הרע מבהי׳ נמשכין שטלם משתוקקין שהם מחמת רק הוא ההוצאוח־הלא אלו לוקהיס ומאין ״'לא״י.
 . טלם לשברם אלנהמיטתמא־׳ישצריכין וכל / שהם.'מסנגדים־לא״י טד^שהני״יעתק ך, י להש'״ת ומצפים ונטתיהם^׳ להשיאבניהס כ״צ

. הארך שהיחה ■־י. הכנעני'והסתיוט׳ שכס ין עממ שבעה כבתי״ צלוליס .יהי׳' באמת. משחוקקים הי׳ ♦:׳מכ״שאס לכס שמוכרח מה. בכל להם’
 עוזר הש״י, במלאי.הי׳ לשם לבא ׳,עלזה וחהטלות מחשבות ■חושבים .

 .'^הסגלי
:נמו

הי׳
, שכקח.״יכנגדזהההשבעה.עמעי.ןהמוגעיםמת׳יי-,ק; 1p’yp1w&־. מג־ע וגכ7כזד'(וחוכבהכהנ נשם סורס לו,עצ-הוצחות-ור^י׳ א״ך

 ’' ארז;זכת אל ורחבה עובה ארן אל ההיא הארץ נק ולהעלותו שכתוב נולה התורה שכל י' ישיאל ארן שבח ללבו ־ישים האדם הי׳ אם וכ״ש •
׳' ״ ■סליא בהא הא כ: ׳ וכו׳ והחתי הכנער. מקום אל • ודבש הלכ ברא •מבראשית מתהלח התוךה ־כי •־ א*י משבת מלאה לספה מראשה
וחחתי' המעבי שהם הפסוק שם שחושב ..עממין ׳P לכבושולהכניע' את להתחיל׳ צריך הי׳ לא •ופרש׳י * הארץ ואת השמית אח אלקים

 שr•ו3חל זבת ארץ שהוא הארץ ס שמאמיניה,בשי: ע׳׳י הוא ־ וכי בבראשיתבשבל מהפתח ומ:ט * וכו׳ לנס מהחידשהזה אלא התורה '
 המינים שכעת כל מחיקת שמשם י. העליון טעס שס ששופע דהיינו העט״ס יאמרו שלא * וט׳ גוים גהלח לכס לעמו:לתק הגיד מעשיו כה

י כנ״ל המונעיס כלל שהם עממין הז׳ ולכקוש,כל להכניע ינולין בעי״ז לכס ־P ההודש עד שמבראשית התורה שכל נמצא ׳ ו:ו׳ אתם םעיס5
 י מספרת שהתודה מה השיפורים וכל ־ א״' לננ-ום שנוכל הכל.בבביל

א הכל וגלגוליהם וסיבותיהם האבות לידת העולם מבריאת  לעשות ס
 אכותימ ■יעס. גלגל שהש״י נמו • • זמן ויכל חדש בשל לא׳י כמשה דרך

 להם לחת בשביל הכל * ונירתות-הרבה סלאות עמכם וע^^ הרכה
tp'HDכמבוארבההזרה •. הזאת הק־־ושת אתהאיץ אהדכס •ולזרעס

• קדושת-א׳׳י ננלכרגיש המוח שמבלבלון הוא המניעית עיקר כי
 א.מתיים הצדיקים רביט,•ולגל למשה ומאמין עליהם שמתגבר מי אבל

 , ־ עממין בז; הננניעוח.שכלולוס כל בוודאי.י-שבר ־ א״י בשבח שמפליגין
 בה שיש ודבש חלב זבת לארץ - לא״י ויבא ההוכליס מבחי׳ שנמשכין

, ■ •ודבש • חלב זבת ארץ בחי׳ 'וזה .כנ׳׳ל-״ ■כועס בחי שהם המינים שבעת
 דם שאז הולדה, כייסלב׳הואבאי׳ ׳. א״י׳בתורהקמהפעמים שנקראת והוא. לאמת ראשון שהוא הביס אברהם למית :בס שכתוב נת פ׳1•■

■:מחיקת העליון׳במשם מנועם י')'שנמשך ,(בצילות חלב ונעשה נעכר מעלת השי״ח לו גילה מיד1 •יאקז ׳־ ''• בעילס'• אלקותו בגילה הראשון
 ושם וכו׳' הארץ אל וכד מהרצך לן־לך א*יץטהול^לך־לשםכי״ש ■קדושת

 לח״יואח״כמברית אביהם נסיעת מעינין הסדר-מדבר הפרשהיוכל כל
 בפרשה שם כמבואר ארן -ירושת■ על מ׳״י שהבעיתו', הבסריס בין

 אח״כ וכן • חיבתה ממדל נעמיס זכמה נמה א״י הבטהא כמזכיר ,
 של בכמתלטטת 'נההזכמה־כיעמיס לכ״א שמבעיח ויעקב יצחק .'.אצל

 חאת הבטחה וחוזר, לאברהם נשבע אשר הארץ להם שיתן הבטחה’
סובב בראשית ס׳ וכל הזאת ההבעיחה מעלה שבח מגודל פטמיס נמה

 איי ■ומ״נ כהאו/הנ״לע״שהיטב כמגו.אר בחי׳דגש העעמים כל
■ 5.שוקעגועם:הקלטן.שמשם'ההולדה0גנטגללבניסבי;;ש1י

׳ באס שאמרו דעה הארץ דנת מיציאי פגם'המרגלים ןץךי',בחי ד,
 וזה היא הלב,ודבש זבח אק וגס שלהתט אשר הארץ אל -

שבאמת שאמרו והיפוכו דבר שאמרו וט׳־הייגו העם עז כי אפס פריה•
השפעת, הואגחי׳ זה שכל • ודבש חלב זבת ארץ והיא עוכיס הפירוס ' ____________________ ________

ט׳ העם עז ני כף<:אפס העליון הטעס ״עלפס^, טיחלאבות^נשפרש׳ זהכלהבעהתא״י הולךעלקועב  , ,עממיץ סייגושיששסז' • ו
 U ׳לבחי׳־.טעס■• לא״י לבא מניחין שבחוכליסיבאינס מהרע 'שנמשכין שבאולנלל עד וגלגוליהס מלדותיהס והנזח • יורס ■עקב חולדות אלה
ס ישראל של ■זהמטהה היישוב שהוא נא״י שנא ע; •דהייט •וכו׳ ייטב  גל ולשבר חחנבליס ולבטל לפגר בישראל, נח־ להאמק:שיש •רצו .לא ע

,>P7 • ̂ן כדי הי׳ ־והכל ״ מצריזס מיציאת כמדנד שמוה ס׳ כל וגן והישנט דבר שאמרו נמצא - שבעולם המניעות ־ - •• י ל̂ז
י שנאמר בסנה למקה הש^י החגלוח נרחצס נכרכה במבואר לא״י לבא ' ^ ׳  הינף הי " י^י׳ ייטיילי׳ יהכנ״ כרעה שאמר vההי׳:מר 'ון•
.׳ לבס הוא ששנקר הגאולה של קקייטעה צמעזת ■ככנתעויר ■ , י • : אךץ ו;ף ד.כנטני אדץ אל מנריס ■מעני חתגס ר,ענה חיכץ; •כס

.י ,־■;׳י' '. ׳ ̂ :■‘י מד ■ , ,'■■'..■ . ,' ׳ ■ ■■ ״'



ד הלכה בה־פ הלכות א-ח, הלכות לירוטי
 החובליס כחי׳ נחעויר( (תיכף ;ככ׳ל מעס כחי׳ שהוא * כג״ל לא׳ן
סרטה אה והסיח. שנסוצליס הרע ההגכר ועי״ז * מעימים ונפלו

ומגודל • לאיי מלשוב vהגאזלר מן ישראל למנוע יותר להכגידהעכודה י
 חנכד כחי׳ העבודה כבידות פעיי׳זהי שכחונלים הרע התגברות

 לקראת נצטם ויצאו ואבירם דתן וכחטוררו חזרו עי״ז * כג״ל העבודה .
שנמשך:. מחלוקת בחי' שיזהו דשסוט עליכם ה' ירא ואנוח ואהרן תשה ,,

 התחלתי ע״י העליון דגועס שנתעורר עי׳י ונתעוררו שחזרו מהחובליס ■
̂י לבא הגאולה ׳ שהוא' ממחלוקת נמשך מצרי׳ גלות עיקר כל כי כדל לא
 השבעים שבין המחלוקת ע״י נתגלגל הגלות עיקר כי • חובלים בחי׳ ״
 יוסף כי • דייקא יוסף עם שיהלוקו התגרו'בהם הבע״ל כי • יוסף עס •.

̂ש בחי׳(וטס הוא ̂ '  התגברו ועי׳ת •י עליו חלקו והם • הדל בהתו׳ כ
 שהוא מצרים לגלית ירדו יע״כ ■ * מחלוקת כחי׳ שהם החובלים ,'בהי׳ י
 את * א״י כנגד מא מצרים כי ־ מעם בתי׳ שהוא מא״י ממש ההיפן •

 נמשך ניאוף תאיית כי , • זימה שעופי הם וע־׳כ • כידוע זה לעימת זה ; יי
 הדל־וע׳׳כ כהתו׳ כמיבן נשים לאהבת נופל שאז העליון הטעם מפגם .

 בכליכם הארן מזמרת קחו להם אמר השבעים את שנית יעקב כששלח
 אתם מרגלים םvלר שאמר שמע יעקב כי י- א״יי סיריח דהיינו וכו׳

 שהוא בא״י שפגמו ע״י העליון בנועם שפגמו המרגלי׳ השא טל שמרמז . '
 ע'כ כדל מעם בחי׳ שהוא ביוסף פגמו הם גס כי , . * כנ״ל טעם בחי׳ •

 מלובש שבהם א״י סירות הייט ־ הארץ מזמרת׳ טמהס שיקחו יעקב צוה ,
 והם בעיניהם חביבה שא״י לו להראות נדי העליון הטעם השפעת ־

 לשם א״י,המשיכו פירות עמהס שיקחו עי״ז וגס C • האק את מחבבין
־ להם באו שמשם החובלים בחי׳ עי׳׳ז לנעל כדי העליון הטעם קדושת

■ שהתגברו החוכליס כחי׳ מחמת הי׳ שהכל מיוסף שסבלו היסורים כל
 יוסף ,בחי׳ שהוא העליון בטעם וסגמו יוסף את שמנח ע״י !י עליהם ■

 לתקן העליון הטעם. הארת ימשיכו א״י של הפילות •ע״^ע״י :כנ״ל
ונו׳' ישראל זמירות נעים צחי׳ * האק מזמרת קלז חהו :י v .צ זאת

... י"..יל-," ‘: כדל טעם בחי׳ שהוא ..־־ל*יי:־■-: ‘/;.--.v .- ז׳
ד ז ל ד ר ג מ הגאולה התחלת כעת אזי החיכלים של •ההתגבחת ו
ונו׳ ד-י"י-_שנתעורחכנגךהטעם•.עדשהכבידהעבודה : ̂ ■

כנ/ל ע.ליכסוכד ה׳ ירא שאמרו ואבירם דתן של מחלוקת וגרס '
■ אמר רביט משה שגם וט׳ חנם יהולל העושק אשר עד כ״כ והתגברו

ע״כ החובלים התגברות מחמת זה *.וכל וכו' הרעותה למה להש״י .
לו שרמז מלכים לל׳א העשו ולא וארז׳ל וכו׳ תראה עתה הש״י לו אמי י

 החובלים לתקן בידו שאין מאחר היינו * לא״י יכטס שלא תיפף הש׳י '
 הרעותה״בוודאי למה שאמר, עד הקדושה דעתו גס מבלבלין הס אדרבא י '

ויותר, יותר החובלים יתגברו לא״י ליכניס כשירצה כי לא״י שיכרס א״א
בהתו׳ כמבואר א׳׳י בקדושת ביותר פוגמים הם אזי לתקנם בידו וכשאין ־,

 קטנים שאכשיס השעם וזהו •, א״אשיכנוסלא׳י בוודאי הנ״ל־וע״כ י
 מליא עצומות מניעות להם יש הצדיקים וגדולי בקלות לא״י נכנסין ^
 הבעש׳ע הי׳ לדורותיט סמוך וכן • לא׳י לבא זכה לא שמשה עד לא״י '

 עוצם לפי רביט משה כי לא״י* לבא יכלו שלא ז״ל נפתלי ד׳ ורבי דל
 לתוך מזובלי' כל ולימל ליכטס צריכים הי׳ לא״י נלנס הי׳ אס גדולתו

 שנפגמו הפגומים המוחין כל להתהקן צריכים והי׳ להתתקן הנעימים ^
 * חדל של מוחין בחי׳ חובל־ס בחי׳ הס שטלס ואילך Yמ^עאאדה . ־

 כל כלל שהם ,הש׳י בכבוד שפוגמין ע׳י הכבוד ע׳׳יפגס שנמשכין ׳
 כינ״א • משה ע׳׳י להתתקן צריכים הי׳ שכולם שבעולם * .החציאים

 באין כן כמו הנועם השפעת דהיינו א״י קדושת לקבל שזוכה מה כסי , י.
 לארן נכנס רביט משה הי׳ אס וע״כ להתתקן החובלים בחי׳ ונופלים

לזה׳ הזמן הגיע ע־ייןלא שאז ומחמת להתתקן החובלים כל צריכים הי׳

ה רוח ויכער משיה שיבא עד החובלים כל חיקון יגמר לא כ• מא טי  ה
ס ׳ לגייס יכיליס הי׳ אז לחקנס אפשר הי׳ שלא ומחמת • הארץ מן ג  ה

יאל’ לאי! שהיא הנמנע מן הי׳ ע׳כ *. ח״ו יותר הי׳ *.• ̂׳  :ו
מ לא שאז ממשה קטנה שמעלתו יהושע שיכניסם ההכרח י עו ת  ̂ נ

 'לתקן בידי הי׳ וזה • לקבל שזנה הטעם ערך כפי מעע כ״א החובלים
 באתי! עתה לי ואמר ה׳ליהושע צבא שר שבא וזה • רבו'משה וזכות בכח
 'החיסלים שורש ששס * משנה קדרי ששה שכולל מע׳ע זה ה׳ צבא שר

 ״' בהלכת לז־ זה שחובליס ואמוראים התנאים מחלוקת שהוא. כקדושה
 לחחילרן לירחו שנכנס קודם ליהושע בא וע׳׳ב ־ וט׳ מתיר וזה אומר זס

ל: להתתקן בנעימים שנופלים חובלים בחי׳ הייט גסלארן'ישראל• ס כ

ה1  י מעע - השדה חית עליך תרבה סן מהר כלוחם תוכל לא בחי׳ ז
לא וכתיב הארץ את ונחלת תפרה אשר מפניךעד אגרשט מעע '

 . 1מענ מעע א״י קדושת לכבוש וט׳'.שצריכין אגרשטמפניךבשנהאחת
 ׳' מא׳י והמונעים והקליפות העמים בחי׳ ,שהם שבחובלים הרע לגרש

 ■ לברר דהיינו אמת בבת החובלים לתקן כח אין כי • מעע מעע לגרשם
 י כ״א לזה כח בנו ואין • ויתבטל יסול והרע בנועם שיוכל שבהם הטוב
 . המעש* קדושת ונפי • מעע מעע הטעם קדושת להמשיך מעע מעע

'שבהש ר\עה את ונגרש החובלים את נתקן כן כמו להמשיך שנזכה . 
 ’. שתזכה האק את ונחלת תפרה אשר עד אגרשנו מעט מעט בבתי׳
 ־׳ ״ חסרה אשי־ עד בחי׳ * דקדושה הר\לדה שמשם הכועס קדושת לקבל

 ן היעליו שקחשתהמטעס ולירשא׳׳י לנחול הארץ־שתזכה ואזוצחלתאת
דל; י - ..................כ

ה עס הבע״ד שמחגבר וההתגברות ההתגרות כל בחד , ה ■, בכלס
 r שמתעורר מה וכל הש׳׳י לעבודת ליכנם קחצה מי כל על ..;יותר , ,

 כשרן׳׳ל ביותר הבע׳״ד כנגדו מתעורר לעמד׳,הש׳י ליכטם מתי האדם
̂־ ט * דב) (סוכה ממט גדול יצרו מסבירו מדול כל  ־ הקדישה כל עיר
 י־^ורה כלל שהוא העליון מעם מבתי׳ מא׳י נמשך הישראלי איש של.

 ׳ אל ליככם רוצה שינאדם מה כל ׳וע׳כ נועם דרכי .דרכיה כ״ש הק׳
 גיו^־ העליון הטעם קדושת א׳י קדושת עליו נמשך שאז יותר הקדושה

 הרט מתעורר כן כמי ואזי ♦ כנ׳ל להתתקן החובלים בחי׳ באים כן במו
 אתיזחם והס׳י׳א החעאים כל כי * למונעו כנגדו ומתגברים שבחובליס
ז״ל כ״שרבינו היצה״ר עיקר שמשם מחלוקת כחי׳ שהם מהחובלים

 ' לבחי׳״ניעס החובלים להפוך שבתם הטוב ולתקן פעם בכל שבחובלים
המוס עיקר ששם ישראל איץ של מוחין בבחי׳- המוחין שיהי׳.כל

־ ונדל והחכמה ...................־
ח ח ן  עברים אנשים שני כשראה הדבר נודע אכן משה ,שאמר ן

וכו׳ בגלות להיות לכך ראויים שהם אני רואה ופרש׳י * נציש ״ ,
 •* הגלות עעם לו מדע ע׳כ בישראל מחלוקת שיש שראה מחמת הייט

 עיקד עכשיו וכן • מחלוקח בחי׳ שהם החובלים מחמת הגלות עיקר כי
 בשביל א0 שני בית נחרב שלא כשרז״ל מחלוקת מחמת הגלות אריכת
 מעל מארצימונתרחקט שגלינו מה הוא הגלות עיקר כי ־. יתנם שנאת

̂ס מבתי׳ נמשך זה וכל * -אדמתינו  ממש מז׳ל של המוחין החובלים,שיי
 ,■הגלולן ואריכת הענו״ם אחיזת טיקר שמשס א׳י של המוחין כנגד שהם
 ־ כשרדל בע(/ס שלום לעשות אליהו יבא הגאולה קודם כנ״ל׳וע׳כ מא׳י

 הגאול׳ עירך בעולסיני שלום לעשות אלא ולטהר לטמא בא אליהו אין
i לא׳׳י 'לשוב nשל !’יייז” ש-וא טעם לבתי׳ מכה שעי״ז כשלום ׳



̂ח ,הרכות ־ דהיטי ד הלצה כה״פ’ הלכות א
׳ ־■ ־ ׳ ‘V י . י ח כ ... . ' .שלוםננ״ל: '

בזוהר כ-י״ש צדקה ע״י הוא בקדושה האכילה טיקר,תיקון :׳ וע׳־׳י[ ט ־ ״
האכילה ,קודם צדקה להסריש שצריכץ הספרים ובכל ̂ , •
 צדקה ט׳׳י כי * האכילה תיקון טיקר י'וזה • שולחנז טל לטני ולהזמין .
 כי • האכילה תיקון טיקר שזהו הטליין הכוטם השפטת לקבל כלי נטשה י ׳

לבאי׳ לשרשו ומשקה המאכל ונטימת ה־-יטם ולקשר להטלות זוכין טי״ז ׳
' ; ׳ :מ״ל הטליון נוטס . ,

ה י י שורש כימבוא('כהתורההכ״לשטיקי ׳' השנה ראש בחי׳ ת
̂א הטליון נוטס בחי׳ הוא הבריאה של הטליון . בחי׳מוחין שי־
 האדם של ההולדה נמשך שטי״ז צדקה ט״י לקבלו שזוכין ישראל א^ של ׳ ,
 שורש שהוא ית׳ כבודו ונתגדל נתרבה שטי״ז הבריאה כוונת טירן בהוא ־ .

 כל שורש הוא הכבוד כי • וכו׳ לכבודו הש״י ברא הכל כי • הבריאה .
 הכבוד בשביל רק הי׳ הכל כי • הטולס נברא שבהם מאמרות הטשרה ץ- ,

 האדם ייכוcדי • הטולם נברא בר״ה כי ׳ ר״ה בחי׳ הוא זה וכל * כנ״ל
 הלשוז מורגל וט״כ * בר״ה הי׳ אדה״ר שבריות כשרז׳ל • בר״ה נברא '

 וכן ' • הטולם נברא בתשרי ארדל וכן * הטולם נברא בר״ה 'בסשרים ־
 אט״ש • וכו' מטשיך תחילת היום זה * טולם ר\ת היום אומרים אט

 רק. ,*כשרז״ל ר״ה טד באלול מכ׳׳ה הי׳ טולם בריאת עיקר שבאמת
v ׳ :הטולם טיקר שהוא אדה״ר נברא שבר״ה מחמת ׳ ■

י ‘, הבריא׳ תכלית שהוא האדם בשביל נברא הכל ומלואו הטולם כל ד
 ית׳ כבהז ויגדיל קונו שיכיר כדי האדם בשביל נברא הכל כי "׳

להכיר שיוכל מי אין נולה הבריאה בכל כי • כנ״ל הכל נברא זה שבשביל
 וט״כהאדם • האדם כמו ית׳ כבודו ויגדיל והי'הטולם מי.שאמר את

 כחשב שנברא׳האדס בר״ה וט״כ ־ הנ״.ל בהתו׳ וכמבואר הבריאה עיקר .
 • ככ׳׳ל הבריאה כלל עיקר הוא האדם כי • אז נברא הבריאה כל כאלו '

 הטולס שבריאת נמצא ׳. כדל העולם נברא בדה אומרים אנו וט״כ
 צריכין אנו וט״כ • בדה הי׳ העולם טירן הוא שהוא דהיינו''האדם

 בריאת.האדם עיקר נמשך שמשם■ העליון כועס בתי׳ לעורר בדה
:כנ״ל . ־

ה ז בחי׳ גישרהמינינגיכה בחי׳ הוא שופר קול כי שופר בחי׳ • ו
 מיכיכגיכה ועשרה • במ׳א) (וכמובא בתרועה נגן הטיבו

נועם וממשיכיןבחי׳ מעוררין ידם שעל ישראל זמירות נעים בחי׳ זה
הניגו/ ע׳׳י כי הדביקות׳ עיקר שהוא הניגון נעימת נמשך שמשם העליון •
ה׳ בגוטס להזות וזונין בהש״י עצמן מדבקין טי״ז זמירות נעים בתי׳ ■
וזה שם שכתב בסוסה הנ׳׳ל בהתו׳ שם וכמובן הכ׳ל העליון נוטס בחי׳ -

בחי׳ שהוא השופר קול וט״כ ט׳ש• וכו׳ זמירות נעים בחי׳ השירה •בחי׳
 בחי׳מוסין המוחין עיקר שהם העליון הנועם בחי׳ ממשיכין עי׳׳ז נגינה

בחי׳־ היינו המוחין נמשכין השופר שט״י בכוונות ידוע כי .*א׳י של
 בצדקה להרבות ישראל כל וט׳כטהגין * המוחין עירן שהוא הטעם ;

 השופר ע״י שיתעורר הנועם השפעת לקבל לזכות כדי ר״ה קודם מאד
.הנוטס השפעת לקבל כלי נעשה הצדקה ע״י 'כי ׳ הצדקה עי׳י לקבלו •

 אדם בני שיתרבו ההולדה נמשך הנועם השפעת וע׳י ' • כדל העליון ,
 כי בר׳ה• שממשיכין עקרות פקידת בחי׳ תה • כנ״ל כדי,שיתרבה,כבודו ‘

 ע״י נמשך הולדה דהיינו עקרות פקידת כי • חנה רחל שרה נפקדה ^.בדה '
 אבינו יצחק לידת בדה, קורין וט״כ • ככ״ל בדה בזוכין הנועם השפעת .
 בעולם הראשונה הולדה היא יצחק כי ־ ונו׳ שרה את פקד וה׳ דהייא • '

• ניהאהלחקדושתייבראלהתדלמחאט״ה • ישראל בקדושת שנולד '
 הוא יצחק 'רק ישראל בקדושת נולד לא עדיין בעצמו אברהם אכל ,'.
 שלימות עיקר הוא יצחק לידת וע״כ ׳ בקדושת,ל,שראל הנולד הראשון ,
וכל ‘־ כבודו שיגדלו ישראל בשביל דהיינו יהאדס בה־;־ל שנברא -הבריאם "■

.פר
 לידת בחי׳ וזה ״ כג׳ל יותר כבודו נתרבה יותר ישראל כני שטלדין גה1

 פ/ וע׳׳כקורין כנ״ל ישראל בקדושת הראשונה הולדה ש^א 'יצחק
 עי׳י בשביל־הכבודשנתרבה שנברא העולם נברא אז ט י זאתיבר׳׳ה

כנ״ל: יצחק לידת בחי׳ שזה ישיאל הולדת . ■ . ־
ה - ז הכל • זכרוטת עשרה * מלכיות עשרה • שופרות עשרה בחי׳ ו
 בדה שנתגלין העולם נברא שבהם מאמרות עשרה בחי׳ כנגד ׳ י

 ' לידת בתי' ערןות פקידה בחי׳ ישראל הולדח ע״י שנתגלה הכבוד ע״י
̂ל• בר׳ה שנמשך העליון המטס מהשפעת נמשך זה שכל ינתק  וע״כ כנ
 • הכבוד מלך ויבא שאומרים כמו בר״ה הוא ית׳ כבודו הגדלת עירן
 ־ כי • הרבה וכן * בכבודך כולו העולם כל על מלוך • וט׳ כבוד חן ובכן

■ עירן הכבוד־כי מלך בחי׳ כבודו שהוא מלכותו לגלות בדה עסקינו כל
 העולם נברא זה שנשכיל הכבוד בשביל הי׳ הכל בדה שנביא הבריאה .■

 דש בדה נתגלה אץ קדושת עיקר וע״כ • כדל מאמרות בעשרה
 י.הי׳ מה כידון בר״ה ׳ • ו;ו׳ השנה מראשית בה אלקיך ה' עיר תמיד •

 זונין שזה כדל העליון מעם בחי׳ הוא א׳׳י קדושת טירן כי • בסופה
:ננ׳ל בדה ■ '

״ב *א ע  ־ כי • אתא׳יהי׳ע׳יקולשופר יהושע כיבוש תהילת ׳ ל
ע׳׳י וכבשה ־ יהושע שכבש מא׳׳י ראשונה עיר הוא יריחו , ■ . ־ ̂,

קדושת בחי׳ שופר ^ל ע׳׳י כי •: כדל היינו • ביהושע כמבואר שופרות ;
ה  קדושת בחי׳ שהוא העליון הטעם כחי׳ זממשינין מעוררין •עי״ז ד

בחי׳ עממין ז׳ כחי׳ שהם מא״י המונעים כל על מחגברין שטי״ז ח״י ,
 שופר כי שופר• בחדש תקעו נבל עס נעים ככור בחי׳ וזה • כדל חובלים

 הארד עוב כס׳ שמובא מה וזה • כנ״ל נעים כנור בחי׳ גיגון בחי׳ הוא
ת הוא נ׳בל ע׳ס נ׳טים ש׳כנור  כלליות היינו כנען כי • כ׳נ׳ע׳ן ד

 נעימת ע׳י הכננגתס עיקר מא״י המונעים כלל בחי׳ שהם עממין הזי
 תקעו בחי׳ vר׳׳ר של שופר בחי׳ שזהו נבל עס נעים כנור בחי׳ • הנגינה
 עממין׳ הז׳ ומכניעין העליון נועם בחי׳ ממשיכין שעי׳ז שופר בחודש

 עדות תיכף שם שנסמך וזה • כנ׳ל חובלים מבהי׳ שיניקחו כנען בתי׳
 יוסף האסוריס-ני מבית יוסף יצא בדה כי וסרש״י • וט׳ שמו ביהוסף

 _ שופע בר׳ה כי * האסורים מבית בר׳׳ה יצא וע׳׳כ * כנ״ל נועם בחי׳ הוא ,
' . :כדל יוסף בחי׳ שהוא העליון הנועם ■ ..

דן  המעשה וזאת. • ונו׳ סולם ופרעה ימים שנתיים מקץ ויהי וז
 וע*כ ־ כשרדל האסורים מביח יוסף יצא שאז הי׳.בדה , .

וכו׳• vפרער ויקץ נ״ש פרעה של השינה והתעוררח שינה ע׳׳י הנס הי׳
 שינה בחי׳ ע״י בדה שבנינה שלגנעלה המלכות משורש נמשך זה כל כי

■י :בטונות כיחע השינה והתעוררות ,.י
ח ז  ושבט * ושבטשניהרטב • השבט שני שבט סרטה חלום בחי׳ ו
 אל באו כי נודט ולא ■ אשבט שח שבט את בלעו‘ הרטב שר ־

 הדל ענין על מרמז זה כל • וכו׳ בתחילה כאשר רע ומראיהן • קרבנה
 . הוא הגלות •ועיקר שלישראל הגלות תוקף נמשך מהיכן ראהvשפרעי

 המוחין עיקר שס כי ’ ימינו ואורך חיינו שם ישראליאשר מארץ שגלו מה
 • וט׳ תחי׳ החכמה כי האדם חיות עיקר שהם טעם בחי׳ הנעימים

 שורש וראה כדל.; מא״י ממש ההיפך שהוא למצרים הגלות הי׳ וע׳כ
 שמרמזין סוכות פרות שבע ראה שראה־כי החלום מבחי׳ שנמשך הגלות

 השובע עיין שמשם ישראל ארץ קדושת בחי׳ שזה השבע שר שבע על
 י שמשם הנועם בחי׳ א״י של המוחין מבתי׳ מושך והכל • כידוע והברכה

 את המשכיעין והתבואות הסירות כל כי׳נועס והשפעות. החיות כל
 -• כדל א׳׳י יולושת בהי׳ שהוא העליון הנועם מבחי׳ נמשך. הכל האדם
 - ׳. בחי׳■ שהוא הכנע שני שבע זאת.בחי׳ השפעה שנמשך פרעה וראה

■ ׳ הנועם השפעת כשנמשך תיכף אבל . ;נדל העליון הנועם השפעת
׳ ' העליון ־ ' , • ■



ד הלבה בה״פ הדכות א־ח׳ הלכות ליקוטי
אחריהן עולות אחרוח פרות שבע והנה ־* השבט בכי שבט ביד׳ ■הפליק

̂רפות בחי׳ שהס להט מצרי׳ דאיתיגרגיזבכלארן מדאהוכו׳-לא וזבז׳
 של המוחק סגס שבחובלים הרע שזס היטב שני שבט בהי׳ גמור ■הרט '

 בחי׳ הנועם בחי׳השפעח כשנמשך ח״ו־ותיכף שמחבליןומכליןהנל יהו׳ל
 ומחמת • ידם על להתהקן החובלים באי&,חיכף'בחי׳ השבע שר שבע

 ופוגמי׳ עלהנעימי׳ החובלים מהגבריס עי״ז ביותר בהם נאחז -שס־ע ,
 נועם בתי׳ א׳י של המוחין שבחי׳ עד ישראל ארן של המוחין את גק

 שבע בסי׳ שהס ההובל־ס בחי' ע׳י ׳ונשכח נבלע השבע שגי שבע בסי׳
גלות. כי כלהגליותי וכן מצרים הגלות'של עיקר ומשם י לע־עב שני

 ׳בכתבי כמובא . הדעת, פצס בשביל הגליות'הכל - וכל ■ מצרים י
 הדעת מען שאכל אדה״ר שפגם הדעת בשביל'פגם דהיינו דל האר׳׳י ,
 כחגי־ש חובליס׳ועי״ז בחי׳ מחלוקת בחי׳ זה טוייר הדעת וען עובזרע •

 [כשביל בננ׳א• כמבואר הביהמ׳׳ק׳ קדושת א״י קדושת בחי׳ שהוא ■מג׳ע
 בחי׳ שהוא ז5יום מכירת ע״י הגלות התחיל ,ועייל גלותמצקיש זההי׳
התגברו׳ ועיקר כנ״ל אחים עמו שחלקו המחלוקת ברע״י שפגמו כועס

 קדושתו שע״י ’ גדול צדיק איזיה ־שבא ך פעם ש:כל מחמת הוא מגלות '
א -  באין תיכף אזי א׳י של מוחין בחי;׳ הנועם השפעת בתי׳ ממשיך מ

e עי תוקונס זנק הגיעו לא שעדיין ומחמת ד להתחקן ׳החובלים r f 
וע״: נעו״ה הגלות אריכת נמשך ומזה • א״; של המוחין את ה:גמין

 אדע במה אלט אברהם שאמר ננה כשביל התחיל מצרים גלות מחילת י
 שהש חובלים בחי׳ ישיאל;וזה ארן ירושת על מסופק והי׳ אירשנה כי . ,

 ' ירושת על לו הבעיס כשהש׳י הייטיכי׳חיכף וספיקות מהליקת •בחי׳ ;
א הניעם השפעת תיכן! עליו ונמשך נתעורר -ה״י |שהי ו י  נחי׳: העל

׳ נחי׳ באים הטעם השפעת כשנמשך שתייכף מהמת אך •־ א״י של !מוסין
 חדצ של המוחין מ”wדר החזבליס שבחי׳ ומחמת - להתתקן החובלים’ ,

 גם פגם ע-בגינט צנ״ל• מחעאשלאדה״ר מאוד עדיקפגומיס א; ־קי׳
 וספיקות מחלזקת שנפל עד אז' ..אביט אברי.ם שהשיג א״י במוחיןכ-ל

 שןר\בחי׳-מה • אירשנה אדע-כי במה ואמר ‘״. לבו,עלירושחח׳י.3'
שבאי;, ע״י א״י של המוחין את פיגמין וספיקות rpf מס שהסובלי׳בחי׳

 כי •תדע ידוע *. מצרים גלות נג!ר זה בשביל י׳וע׳נ כרל ל־העחקן ילחוכן ,
 , הרעת פגם על דהיינו דייקא תדע ידוע י להם. לא בארץ זרעך יהי׳ יגד ^

 שלחון והמוחין'פגומים הדעת שהם החובלים הייטפגס • "''.וכמובא
 '•הרעב ששבע'שני •.׳ י, ננ׳ל פרעה ל, הלום בחי' ■לוזה י.״ ׳לארץ

 נודע לא אשר עד ־ טעש בחי' השבע שני שבע את בלעו חיבליס בח:׳5
 באו הטעס השפעת שנתעורר מחמת ,כי יי• קרבנהונו׳ אל באו כי

 י׳ בת ׳י6 של המוחין בחי׳ את ביותר פגמו ועי״ז . • - להתחקן ׳החובליס י
 השפעת כלל ניכר ואין • מחלוקת נפל שס גס חסר עד - כנ״ל נוגים

 ארץ של המיחין השפעת ח״ו נמשך לא ■מעולם כאלו • שלא״י זהמוחין
 נתעורר שלפעמ־ה' • זמן ובכל הדס בכל ה־א הבהינח האת ׳ אלxי’

 ונדמה • נפלא נהשתוקקת להש״י מאד לבו ומתלהב הקדושה אל ■'סאדם
^ איש יהי׳ •שבודאי לו  וחינףאחרשעה. • מונע שוס ימנעיהו ̂לא כ

 כל אח לגמרי ושוכח *' וגחבלגלמוחו לבו וגעמעס נופלמתשוקחו
 הנורא לעבודת כלל חשוקה נו הי׳ לא מעולם כאלו הראשונה התשוקה

rr׳ : גדול זמן איזה נמשך להש׳י שתשוקתו להיות יכול ולפעמים ׳ ׳
 '׳־ הכל בשוכח טד לבו זנעמגיס ,מחשוקסו נופל שאח״ב ־יש ואעפי״כ ,

 מבחי׳ ענשך זה וכל ־• כלל השוקה לו ■הי׳ לא מעולס כאלו לו ונדמה
 בי החדם'־• עיקר שרם היןדישיט המוחין מן הס הקדושת כל כי ׳ םניל
* ,האדם של והחיוח הנשמה כהוח והצגוח הדעת הוא ־האדם עיקר

 ; ננ״ל נועס בהי׳ שהם ישראל ארן של המוחין הס המוחין ועיקר 'י
נמבן זה ולעבזדכו דקדושהלהש׳י חשק איזה וכשנקעוררלהסדם

 ' הארה איזה עליו שנמשך ־ העליון נועם מבתי׳ א״י של מהמוחין
 • רר<,,1גתע * הנועס השפעת עליו כשנמשך חיכף, אך משם•, והשפעה

 י אלן פוגמים הם אזי ־ לתקנם זיכה וכשאינו • ננ׳׳ל וט׳ החובלים חיפף
 ־ כאלו הכל שוכח הוא ועי״ז • עלץ שנמשט ישיאל ארן של המוחין בחיי׳

 מאדישיזכיר הזכרון את לשמור האדם צריך ע׳כ כלל• תשוקה לו הי׳ לא
̂ והכישוסין וההתלהבות ־ * ראשונות התשוקות כל את סעס בכל א׳יע .
 ־. הישימות,, כל את עליו להמשיך כדי • ולעבודתו להש״י מעולם לו שהי׳ .

 ״ וכמז להש״י* עי״זלשוב שיתעורר כדי הראשונות שתוקקיתvשנשאת.מי
 י לו שנשארו במשימות ימו ע לאחוז צריך -י-שהאדם רביטז״ל שכתוב

 . יוסף" בהי׳ וזה *ע״ש ית׳יוכו׳ אוח מזריח לו ׳’מימיםהראשוגיסשה'
 השביעה שתתקיים עצה וחן : פרעה חלום של התיקון בחי׳ שהוא
 הנטחין בחי׳ שהוא ברעב רארן תנית ולא השבע פג: שבע של והעיב

א ועצתו • חו׳׳ל של  האלה הטובות שנים שנע אובל כל, את שיקיצי■ ט
 •' טוב איזה האדם על כשנתעורר הייט'שתיכף ־ ׳1וכ לפקדון האוכל 'והי׳

 ׳ עוב־א איזה יעשה חיכף אז,י הקדושות־• כל שמשם א׳י קדושת בחי׳
 ' מצוה איזה יגישה או ללמוד או להתפלל השתוקקיתז ע״י דקדועה
 .כ שבי\שגיס של העוב כל את שם• לת.עמין סו ירוו אוצרות לעצמו ויעשה

 ; תשוקה איזה עליו כשבא בידו כח ויש בסירה נו יש האדם כי ־ הטובות
A זאיז במחשבתו וליקת מותו ,כפנימיות אותת ,■ולקשר. להטמין גוויה  

■י, לו מודיע הצדיק שיוסה מאחר כי ־ יששחה שלא היע: לזוכרה התשוקה
 . - הטוב כל ממט גהפכיח וירצו ־ ח׳ו ימי.רע עליו יבואו שאח*: מקודם .

 של העוכ כל את היסב לגנוז שצייך מעצמו יבין המשכיל עי״ז ־ כהוא
 ■ כמחשכחי.ייקת" דקדושם החשק שיקשר דהייט ־, שבעכני,השכע בחי׳

 הרע הסעוררוח עי׳י לבו כשיעמגיס שאפילו ׳ בענמי הענין זה בדעתו
 .■כההשוקה א״ע שיזכור •,.ע״י ה׳ בעבודת יקחזק אעפי״ב * שכחובלים ■

. בפכיתיו^ שיגנזו הח:}־־קותר<אשוכות של כנ״ל־וכל.הישימות הראשונה
ע בימי נפשו את להחיות לסקדון לו יהיו מוחו י  • שט שכע ב-חי׳ שהס י

f הרעב שני לארן'לשבע לפר,דק האוכל והי׳ בבתי׳ * הרעב r h' ' 
■ ־*•־ע- ש־ע הש וע״כ י כדל ברעב האדן חכרת ־.ולא כן אתרי חהיינה

ז . י וכשמז־ ־■־ך׳שעמדבנשי
 ־ ,<שהו הטעם׳ השפעת עצמו על להמשיך ז:ה ועי״ז ־ _ נשים מתהבת

 - כג^'׳ מעם ‘מבחי משם שרשו יוסף כי * כדל דקדושה האהב־ שורש
 ‘עמו״ יוסף עצמית אח משה ויקס נ׳ש הגאולה עיקר הי׳ ידו וע׳כעל

 ■ הרע להכניע .ההובציס כנגד פגים בכל נהתגבי. כח ישלו יוסף כי
 יתקנו.אע הטעם בחי׳ אדרבא ־ הנועם בחי׳ אח יקלקלו בלא שבהם

 שנא באונק ־ פרעה הלום ולתקן לפתור יוסף ב-זכה נגה בהו ההעליס
 היטב*, ימי הבבעויחי׳את ינגי אדרבא השבע עני אח. הרעב ימי יקלקלו

 י אוסם־והטליתס הזד%ר בליסיוע״ב הח אח יסקט שהנעימים בחיי שזהו
 יתגבדן הזה ובפח -:. לא־׳; עצמותם שיעלו ־ אסכס מזר. עצמותי את

 מס» בחי׳ בחי׳:נועם אי׳ישיטא שיכבשו עד החובלים על, פעם בכל
־■■;-,-, •’ מ״ל:■ ■ ■־ ׳
ח ^. ,:5 ראשהנזא׳ בערב קבריצדקיס על •מתשדולכין בחי׳ ח

עולי. ששם העציון כועס בהי׳ בחוך הוא הצדיק הסחלקות .
ס׳ ה׳ בנוסש לחזות בבחי׳ נשמה.הצדיתיס בל  בימקצ נעימות בהי׳ ־ י

י ׳ נא, ׳י א נחי׳ הוא גניזתם במיןום כ ועי ־ נצח
קדועין נחי׳ בהוא העליון •טעם בחי׳ שופע גניזתם נמיוום כי ־ במ״א

.■מ״י' י - ■ . . ־ '



r הדכות א״ח‘ 'הרכ\ח tn n  tm ה
c.קדושת כל״הטשר ־כי • ־ הקדהוחיכנ׳ל כל שמשס א״י , r n צל כלל 

̂־ושת  נדי ׳, בעל״ה. קכריהס של הולכין ןוע״; • כא״י שכעולסהס :.הק
 קדושת כחי׳ הטשם השפעת כחי' שהוא ־ ר״ה קדושר! שס לקכל ליכית’ ' ־
קכרי על שאומיים תהליס וזהבחי/מזמורי כנ״לד. rf בר שמתגלה ,.א׳׳י. ־ ^
■ V ישראל זמירות למיס בחי׳ נועם נחי׳ הס תהלים מזמורי כי י הצדקיס

,״נצח בימינך נעימת ופסוק בנעימים לי נסלו חבלים בחי׳ וזה • ״כנ׳יל
 מזמורי מהיוד הראשון שזיאהמזמיר ׳ לדוד מכתם במזמור 'שאומיים י

ל5 חיקון עיקר. ש^א הברית תיקון עיקר כי. * דל שה:קןרבינו ,תהלים.
שטא א״י של מוחין שי\א העליון המעם יץא,..;ע^ה:פעת :התעאיס -

משברין העליון קטעם הששעת ע״י 'כי *: הדעת קדושת אקזיסה ;עינך ■ ■
 הקדושות כל כלל שהוא שלא״י הדעת לקדושת נרל-וזוכין נשים אהבת
 חבלים מתחילהיאומריס כי *;׳ נצח בימינך נעימות שמסיימין וזה 'כנ״ל•

 כמו להתתקן בנעימים נופלים ש־חובלים דהיינו • בנעימים לי .צפלו ,
 שלא חיוששום אנו ,זאזי.עדיין :הנ״ל התו׳.3 זה מקרא ז׳ל ימ3ר שפירוש
ע״כ • כרל ס״ו ג״כ ויקלקלו'אותם הנעימים על התוכלים זתגכרו

̂..אשר.יעצני אש אברך אח״כ אומרים -  עצות נותן שהש׳׳י הייט .ו;ו׳:י ת׳
 תחוכלים על להגביר.הנע־מים שיזכה באופן האמת ע״י,הצדיק לר«אדם

תמיד בתי׳ א׳׳י כחי' זה המיל תמיד,* לנגדי ה׳ ש':תי בחי׳ זזה .*כנ״ל
̂' עיני ־  עצמו טל להמשיך צריכין א׳י שקדושת היינו • וט׳ בה אלקין ה
כי א״י קדושת עצמו על להמשיך יסשוקמלהשתוקתתמיד ולא תמיד '  ̂ז

 ומבלבליס כחג׳,החובלןם :כנגת מתגבר לאץ שמשתוקק סעם ככל
הש״י: רעזריהו ואן תממי. סעס בכל כנגדם להתגבר צריך ע״צ • משוחיתו ־
 לבחח לעולם עוז י^ל ולא ^צח העליון לצועם יזכה ושס *. לא״י ליא -
לא כי בבתי׳ . ♦. הנעימים ־ע״• הנזובלים יתקן אדרבא ילירק חחובלים '^

 החובלים בחי׳ שהם שחת ליאות חסיקי חתן לא . לשאול נפשי תעזוב
 הש״י יעזדיט הצדיקים בזכות אבל * ושחת שאול בחי׳ היע נאחז שבהם

על נתגבר פעם צי'בכל • לנצח. העליון לטעם ונזכה מהס ויציליט ־ -
 לנצח העליון בנועם להכלל שנזכה עד לגמרי. עד׳שיתבעלו החובלים -

-י j■בחי׳נעימח״מיגךנצייאמןואמ!' \ :,.;ל ־ י ; ' ,

י למיל) (שייך י כ י * ע בחי׳ נרןאשוסרלשוןקוסראפמובאשז־^ ו
שהוא שוקר קול שנתעוררע״,י העליון מעם /

 חיעב עיין י עי׳ש בהאו׳.הרל כמבואר וצו׳ חואר יהה יוסף'שהי׳ כחי' .י
 את כלל לר<:ין תוכל לא זה בלא כי י. לתופה מראשה הג^ התז׳ כל "את י

ז .׳.■/. ־'<׳ ■ - ־ ״ ־ - ־1; דכריןו " י '̂.^■ ,t.-
. ®VjntV הי׳ שזה ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראל כתי׳״,ובני

רבבה יק׳ זלמובן • הגאולהיכמויבא של ישועת צמיחת.קק ף .
 צמח ושערך נכונו שדים ועי״ז ; ותגדלי ותרני צתחיך השדה נצמח

 הגלות הוא הגלזת עיקר ׳־כי כרל מוכניס.לגאול<*.היינו שהי* שמרמז .
ם השפעת בהי׳ שהוא מגא׳י ׳- ע  והמשיך עליהם חמל הש׳׳י -■,.אכל’ .מ

 ההולדה נמשך •הכועס'שעי״ז השפעת בחי׳ .גם.שםבמצרים עליהם .
 ז וכף וי^צו פרו ישראל וכני ,■בחי׳ מאד ורבים פרים הי׳ ועי״ן • כנ״ל .;

ונמשך כמדו נתגדל יותר ישראל שנתרט מה כל הגאולה־כי היתה זעי״ז ־'
שמנשך מה תליא-כל בהא הא כי ביותר־ העליון הנועם השפעת .עליהם . ’ ■

ביותר* ית׳ כ?ודו מקגדל י״יאל ?תינין * עתר והמוחין הנועם ;השפעת
יותר! העליון שסעתvכמשךר יותר נטדל ונתגדל. ישראל שנתרבין מה וכל

יותר פעולתה עושה העליונה והשפע ,*יותר. מקללים שיש מת כל כי , ״־

.ז-

׳והיפוכו דכי ה״צו  ״ ■ אזתש לעטת בגלותם מתכדריפ שהי׳ מה שכל ,
׳ הש״« עליהם חמל ?ן כ;״ל׳,כמי החובלים מבחי* נמשך זה -שכל

 כחיי שהוא כדל הולדה בח•׳ ירבה בח*׳.כן ש־וא * יותר הטעם עליהם
יהי׳ הקען כתיב תרוצה תא בגאולה וכן ׳ ?:׳׳ל הגאולה צמיחת
̂ישראלשזחו אניה׳.בעתת,אחישגהשע״י • עצום לגוי ו.הגדול  שיתרבה

 י במהרה ׳ כנ״ל הגאולה <תהי׳ עי״ז v העליון. הנועש השפעת' בחי׳
-A. ־ ׳ ׳ אמן 'בימיט

כ, לעיל) '(שייך ע׳ <ו  בשמחה שחעליגו ?הי׳ר מ?קשין ,אנו טז
לבעלהמוזע!׳ לא׳׳י לבא א׳׳א לארציט־כ! ^

 עשרה בחי׳ שהוא שמחת ע׳׳י כ׳א טעם בחי׳ לא׳י ולבא חובלים ?חי׳
 נעים בחי', נגינה בחי׳ שמחה כי .י. כמ׳א ובינו כ״ש נגינה מיני

לכא זכו׳,׳,עי׳׳זזוכק מין את שננחות קובע בחי׳ ׳, יקראל זמירות
, כנ״ל העליון נועם בחף ׳,שהיא ישראל לארץ

ח1 פ ל  על לברך להקדים וצריצין ׳הפיתת ביכין ה ז
. : ישראל ארן פירות י. • . : • ■ ' ׳ ; .

.ז ,זני׳ אטדים זכרים שיש שם ק׳׳חמטאר סי׳ מ״ש.בלק׳ת
,כי ז ונו׳ שנתבשלה ®־י,קודס לאכול שלא ליזהר צריכין זע׳ב - ,

 בכוונת קפרי שעל הניכח מביך אם זח כל עם אך, נפשי:ג לאבד יוכל י
 יוכל יותר יחזק חוא אם וגס מזח להנצל יוכל אז; י, מנים יכיראם

 אוחזים וכולם • ד,.,וע'שמעניןהמלאךוט׳ י«מצוא.שםאבידות(ט׳ז
 ׳׳ אכידות אתי תמיד וחוסיייסומבקשים עומדיס והם שוקדות ם/ ב

 ושמחת יעש נעשה איזהאבידס• מיצאיס וכשהם תי׳ת תיקעים ו׳.ם
 הרכז אכידות שאובדים מיז אטליסצחייט דברים כמה יש כי גדילת;

 הקודם כסי׳ וע״ש י- וכי תאבד רשעים תאוות בבקי׳, / התאוות ע׳י
 ותה̂י זווגו למצוא יכילין ועי׳ז ? הברית תיקון שתם אלול כוונות מענין
 של הזויג לבקש כשהלך לאליעזר אירהס שמשר הסוד שזהו י וט׳' כרצונו
 דה״ט י הנ״ל שכל ואמר ׳ הזה והערא הנפלא ענין שם ־.עיין וכי׳ יצחק
 ועצין ״ קנ׳ל הפירות יענין ׳ וכי׳ הברית שהס.תיקון אלול צווצת עצין

 מאזי ונעלמים נפלאים עילאין יזין בזת ויש • אחד וט׳;הכל :המלאך
ן א מ . ,■ '■■ V ־־־,' ל ,

ה א ג ח  י תפירות׳.יכמח ענין.בר?'ח הזאת ?התורה היסב מבואר ו
 בכיונה השירית ברכת לברך ליז̂ד האדם צריך וכמה ,-

 ׳ לעיל כמוכן. שם מעלמיס נחי׳,האבילות למצוא שייכל כדי י גדולה
 אעסי׳כגםשם כיגסכשנזהרואיטאוכלהפר;עדשנתבשלההיעבי

'ליוהי• הנ׳ל:שצריכין •האבידות ?חי׳ תרבה.:שתם תקדנטת ניצוצות יש , 
 אחוי לבקש זה בשביל שנברא האלם כל זה כי תיעב• לבקשם מאד מאד

 ■י זצזחים נאבדים בחי' קהס הנסילק, הניצוצוח בחי׳ שהם י, ■ אכילות
 י אם ובקרע י חייו ימי כל ולחפשע להשתדל.מאד;לבקשס אדם כל שצריך

 . לזזרואכז שעי״ז הבליח סגם ובפרט .שפגם מה. בקי ופגם ככיחעא
 י ■ תאוות ע״י טא האבידות קםשעיקר כמוק י. הר?ת איידוע בעצמו
 ר,א ונאכדיס־וצריך כל.הנדחים שמשס״נ׳משני/ הכרית פגם ע׳י ועיקר
 ̂ ויחזש ונשיבקש האלו־, האבילות אתר. מאד ולבקש חייו,לחפש על לחוס
 ׳ התשובה עיקר וזה תאמין* אל מצאוני. ולא יגעתי ימצאזכי בודאי היטב

 השמים בקצה יה־.נדחך אס עד־הצ.אלהיך.וכי/״ ושבק כ;ש העונות על
!יקחך ומשם אלתיך י״; יקיצך משם  , י׳׳י את משם ובקשתם ובתי? ;

 ׳ תבקשנה אם יכחיב • נפשך ובכל לבבך בכל תדרשנו כי אלקיךומצאח
 מאד מאד ילחפש עקש צריכין ה׳*כי יראת תבין ככסףוכמעמוני׳וגי׳אז

 מחמק הוא י מהש׳י רחוק שהאדם מה כל י כ ׳ הקדושה״ דרכי אחר
ל האבירות למצוא יכול ואינו ׳ אובד כשח ותועה הולד הוא שעי׳ז ״ ה̂נ
■ F ■ ׳ '• סח



ה הרכה הלמתכה*פ הלכות.א-ח לימטי
, . ^׳י.. .

 אובד ככלי הייתי וכתיב ״ וכו׳ אובד נשה תטיתי נ״ש * הסייס לרך
;■ י: זממו; נפשי לקחת וגו׳• : ■ • ׳ ;

 לעשרת ראשון יום הוא כי לתשובה ראשון יוס שהוא ר״ה־ בחי׳
 ללתתא באתערותא כי ,* בשופר חוקעין שאז תשובה ימי •

 ביוחר• מעוררין עיייז בשופר• חוקעין שאט מת ע*י כי • לעילא איתטר
 בידם שיעסיןו י שופרות בידם שאוחזין ־ הנ״ל מלאכיסvלר כח ונותנין
 התיקון עיקר • התשובה עיקר שזהו הנ״ל האבידות אחר לחפש ביותר

 שאובדין מת אובדין שעי״ז • התאוות ע׳י להם שבאין ־ העונות כל של
 בתשיבת שבין שאינם הרשעים וע״כ תאבד• רשעים תאות בבחי׳ י ר״ל
 אבל • תאבד רשעים דרך וכתיב • וט׳ רשעים יאבדו בהם נאמר • כלל

 לתקוע וצווט * לתשובה ראשון הקדוש ר״ה לע ונתן • עליט המל הש״י
 כ*א שאבד ׳ אחר^בידות והחיפוש הבקשה עיקר שעי״ז בשופר אז

 מבקשין וע״כ כרל: והתיקון התטבה עיקר שזה ועוונותיו תאוותיו ע״י
 גדיל בשופר תקע כ״ש הנדחים קיבוץ על דייקא שופרות בברכות

 יום בכל וכן • סזוריטוכו׳ וקי־ב גליותיט לקכץ לחיחתינוושאנס
 כי וכו׳• בשופר תקע ומתחילין נדחים קימץ על מתפללין י״ח• בתפלת

 • שופרכנ״ל ע״י האביתתהנ׳ליעא בחי׳ שהם נדחים קיבץ ,עיקר
 אצל הס האבידוח כל כי * דייקא עלר״ה לצדיקים לנסוע צריכין זע״כ

 מצאו וגס כולם• שמצאו שד אבידותם Tא׳ ר^בה תפשו שכבר הצדיקים ־
 • ע״ש) ח״א ליקועי קפ׳׳ח בסי׳ (כ״ש • וכו׳ העילם כל של החבידות כל :

‘הבקש עירן התשובה־ואז התחלת שאז בשופר תוקעין שאז בר״ה זע״כ
 גדולים לצדיקים לבא ביוקר ליזהר צריכין אז ע*כ • כדל זהחיטש ^
' י״ ׳ - • ■ :כלהאבידוחוכדל אצלם אשר ואמתיים ־ '

ב ״ ע  וביום וכו׳• אמר נאשר שיה את פקד וה׳ בר״ה בתורה קורין ו
 שי\גד ב׳מה ביום שמסיימין עד • וט הדברים אחר ויהי ב׳ י ,

 כל זה וט׳־כי רבקי; את ילד ובתואל כ״ש יצחק של הזווג שנולד לאברהם
 תוקף שמחמת גבורות בחי' שהוא יצחק מזד בבתי׳ שסא .ר״ה ענין ־

ל האבידית כחי׳ למצוא קש̂ר והדינים -הגבורות  אבידתם עירן ט • מ׳
 כל כלל בחי' מיט עווטתיהס ע״י בהם שנאחזו דיניםvר תוקף ע׳׳י הי׳

 פחד שהוא ובר״ה • אבדתאבדוןוט׳ כי כ״ש אבודים שניןחים הגליות
 תפלת ע״י יצחק גבורות בחי׳ להמתיק זאת להמתיק עוסקין !צחק

 ביום תא ההמתקה גמר ועירן ־ * כידוע השופר ע״י והעיקר • ישראל
 נמצא שכבר התורה ברןיאת מסיימין ואז י כידוע רפיא דינא שהוא ב׳

̂״ל בהתו׳ ההמתקהכמובן בחי׳ עירן שזט שליצחק הזווג י  של שהזווג ר
 הסוד למסור אברהם שהוכרח עד למצוא הי׳קשהמאד דייקא ־יצחק
 לא ואם בפסוק מרומז שהוא וכו׳ לאליעזר אלול טונת סוד שטא הנ׳ל

 הרבה מספרת הקתשה התורה וע׳כ * ׳ וט אחריך ללכת האשה תאבה
 תלויים הי׳ העולמות נל ני * יצחק של הזווג למצוא זנה איך זה כענין .

t'ישראל כל כי • בזה i זווגו למצוא מאד מאד קשה הי׳ אכל * מהם 
 זה שמחמת האבידות עיקר שמשם גחלוח גבורות בחי׳ שי\א מחמת .
 פחד בחי׳ נתעורר בר׳ה / ישנה שנה בכל וכן • כדל הזווג למצוא קשה ..

 של זווגו ,נמצא שכבר כתורה כשקורין והמתקתו העליון שוxב יצחק
• כנ״ל זה בענק ר׳ה של כ׳ ביום לרןות שטמרין מה בחי׳ שזהו יצחק

 הדינים המתקת עירן שעי׳ז ברוחניות זאת נעשה שנה בכל כי
רל ■ - , ■ - ־ - ,■■־. :נ

ל ל כ  מאד מאד ולחפש לבקש ימיו כל להשתדל צריך שהאדם ה
 יבקש ואם ׳ וכדל התשובה עירן זה כי • אחראבידותיו

 • עדיין ^נצוא זוכה שאיט בעת ואפילו י כרל ימצא בוודאי היעב ^ויחפש
 יגיעה שום אין כי .* הרבה מצא כבר וחיטש יגיעה כל ע׳י אעסי׳כ

וע״י ודיטר דיבור כל ע״י שמצא מה מצא וטודאי • נאכדכלל ובקשה .

*vr״ ׳ ■ ■ ד•'• די ׳?•:־ ’ T״ ■

 , יגעתי שארז׳׳ל וזה ליחרעוחאעגאדאיחאבד• כי • וחיפוש יגיעה כל
 . ן יבולי חאמין־הלא הענין מהו מובן איט ולכאורה * וכו׳ תאמין ומצאתי
 אפילו היעב־.כי מבואר הנ׳ל ע״ם באמת אך • לאו אס מצא אס לראות

 ועדיין כלום־ מצא לא שמזיין לו ונדמה שמצא מה רואים אין עדיין אם
 ; שלימת באמונה להאמין צריכין אעפי״ב ח״ז• כמקודם מהב׳י רחוק ר\א

־ • תאמין ומצאתי יגעתי וע״כ • כדל בעצמה היגיעה מצאע׳י שבוודאי
\ . אעש^י היגיעה ע׳י, מוצאין שיוודא׳ להאמין צריכץ כי ׳ בוודאי תאמין

׳ ד י ■ •ר ״ ' • כנ״ל שמוצאין מה רואים אין שעדיין ,'־ .־
 - פיחת להקדיס צריכין וע״כ r כדל הפיחת בינת בחי׳ וזהו ב
 וחזיתס ועלייתכלהאביתת קיבץ עירן כי ישראל• א^ - ■

 0השמ!'מ.ש בקצה נדחך יהי׳ אם כצש • לא״י להשיבם לטא הקדושה אל
א ביוש והי׳ וכתיב * וכו׳ הארץ אל והכי׳אך • וט׳ אלקיך ה׳ יקבצך ח  ה
 לה׳ והשתחוו ד וט׳. והנדסים • וט׳ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע

־ א״י• סירוק בברכה להקדים צריכין טו־אי וע׳כ • בדושלים הקודש
 . . מציא^ שעיין . :•הג׳ל האבירות ולמצוא.את לבקש עיקרהברכה כי '

 ־ ושכעת ואכלת מפסוק נלמד הביכה עיקר וע׳כ •,;. כדל לא״י להשיבם
 מכרך לאחרי׳ השתא כשאס״ל ־ ״• וט׳ האיץ על אלקיך ה׳ את וברכת

 '•כל השבת ששם א״י קדושת לגלות הברכה עירן ,כי • כ״ש לא לפניו ,
 ע׳׳נ לברכה״י א׳ייקודמין סירות בוודאי ־,וע״כ ככ״ל למקימס האבידות

 ■ כ״ש בתי׳ ימקזה כי • הברכה כשעת בימין הפרי לאחוז צריכין
 ' ״ש* ע א״י ע״ש ימין בן שכרןא בנימין )בתי׳ דה במ״א(בםי׳ אדמוהז״ל

 ״ הביכה עיקר הברכה-כי בשעת העתה את רואה ליו שיהי׳ אסור וע״כ
 ״ וע׳כ V כדל הברית ןpתי עיקר שזה הנ״ל אבידית בתי׳ למצוא הוא

 ׳כ1סודאיאםורשיהי׳לבוחאהאתהערוהשזהובתי׳פגםהכיית'מ
מ זה ובלא ״ העולם מלך דהייט • ברכה בכל מלטת להזכיר צייכין  , אי
נדחו״ שהם ויש ר\עולם• בכל מסוזרק הס הנ׳ל האבידוס אלו כי * ברכה

 ‘ השמים בקצה יהי׳נדחך אס בחי׳ שזהו מאד מאד מקים בריחוק ונאבט ,
_ ףי5שה העולס־להזניר מלך בברכה להזכיר צריכץ יע״כ וט׳י יקכצך ■•נשם
״מלו העילס בכל ̂!נלך ̂  ■ יאבודה פצק שוס ואין משלה בכל ומלכותי .

 וע״נע״ישמזכיריןמלסת * ממשלתו מקימות בכל ט * לעולם גדחית
. שהם מטס מכל האבידות למצוא יכולין ./טי״ז העולם מלך דהייט

־ , ־ . . - . וכדל ■ ־ ׳ ■ ־ ,
ח ג ז  עשה אשי את זטר כ׳ש • עמלק מעשה זכירת מצוות ביד׳ ו
 ״ האטדית כל שמשם הברית פגם עיקר כי * וט׳ עמלק ̂ך - י , -

 וע׳כרעארודם * כ״שאשדקק•בדיךוכו׳ עמלק• זוהמת הםע״י
 ׳ ימיג׳ שמחפש דקדוקה המתטת לכל המאסף שהוא ק מחנה אחר תמיד

 - הי׳מוצאיס הס מישראל שנאבד מה שכל שם שפרש״י כמו האבירות כל
 . לתוססס תמיד. היאבידות על אורב הוא כי ביותר־ בהם מתגרה ועמלק

 . כל בך ויזנב נחי׳ טלטס שהי׳הענן אותן טל התגחתו עירן וע״כ • ח״ו
 הש׳« צום וע״נ • והאובדס הנדחים בחי׳ שהם וט׳ אחריך הנחשלים

 ׳ היטל זכחן צריכה האבידה כי • עמלת מעשה יוק בכל היטב לזטר
 ׳ שעי״ן הדעת והיסח משכחה באין האבידות כל כי * הדבר לשטח שלא
. נרןאק השכחה וע׳כ • ברוחניות או בגשמיות ח׳ו אבידה לידי באין

 ■ שמבו^- שכחה־וכמז שפיחשו לאבד וקשה לשמוע קשה כ״ש אביד׳ בשם .
 היטב לזכור צייכין וע׳כ הדל) קפ׳ח (סי׳ ז״ל בדבריו זה כל

 טמלק־כ״שלאתשכחכיצריכיןלזטרהיטבכלמ־שאבדע״יקאוותין
 ״ עוד שלא'אבד ליזהר ועכ״ש • אבידותיו אחר לחפש מאד ולהשתדל
 .׳ וחוקר ומכקש אביזות שיש שזוכר זמן כל כי • הזכרק הוא והעיקר
■ יש אז ״ ח״ו ח׳ו ייאוש לאחר נאבידה ח״ו עצמו את שוכח ואיט לחפשם

ודאי 5י * נדת ממט ידח לבל מחשבות סושב הש״י בי • עדיין תר\ה לו

••♦י
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ל זיתחקן בימח6ה נמצאין־בל סיף-יהיו כל ץז0 • ^  מה כפי רזכלאחד ̂ מ
 • • אגיא גערא *;זלפוס לו. אשרי nib’nw בהבקשה יותר סלק לו שיהי? :•

 האבילות טל יותיר ;שכלאתדכסלמהשהתייגעדזהמפר׳את־טצמו'
,  והשתוקקות ונביטטיס י ־ותחטניס בתפלה זלחסשס לבקשנז -וסשהדל .
 הרבה דמים ושסיטת טיוטת זםיבל וכשרי׳אמתייס לצדיקים ;והתקרבות '

 עיקר יע״כ ̂ כשלום אביחתיו לי שיחזיח ביותר תכה כן ונמו טי״וז
 כלולים אלול של הטוטת וכלל י- שם כ״ש ״ אלול סונית ע״י מתיקון ;

 שס אמקרשמים בחי׳-אס שהם ו׳י בסי׳ ונו׳ יהושט את שהיןן',קרא
היטב^־ ברן־בשוכט״ש ברטא בקי בחי׳ שהוא הנך שאול •אתקואניעה .
 תה5א שום אץ יזטאז ביטא אתהש׳יבכל,מקום ש&ריכץלמלוא1היי.נ ;
: היטבז. ממשלתווכנ״לוהבן מקומות בכל בעולם;כי ׳ •־• ד-רי- ־.־
ח • ז ך והש׳י : אתשוחלד: אסקר-לבית לקיהת -בחי׳ ו  מדבר מ

האשה כי * פורים. בל הנס היצחוקף דייקא שעי״ז • לטובה ז;- : \
 בעל ■ * וט׳' אבידה לו למישכאבל משל כשח״ל • אבידה בבתי׳ *מוא ,

 מא״ו.טהו שגא הגלות בימי היה ואז ־ * תו1אחר,אבי מחזיר |אב??־ה
 המן וסבר • ‘וט׳ האק מרבה,מטל ואבדתם נ״ש האבידה בח̂י טירך .

 דiאך תמיד; שרודף עמלא מזרע הוא ט •ד הקזה אקס שח׳ו ,עמלק׳
 ביהודים וכוי.:: אלפים וטשרת לאבדם יכתב אמר וט״כ כרל;י מאבילוח ..

 אחטרם לבית אסתר שנלקחה אסר לייקא היתס הצרה יקר1מ י לאבדם
 כל כלולים שבה :בעצמת ה׳ יראת סיאשה שמאהר סברה הס״א כי

 סהי> אתשולוש לבית הס״א אל כלקחס בעצמה היא כנ״ל .האנידות
 ציה עת היתה ובאמת בה־ האבידית:הכלולים כל ח״ו שם נאבדת
 אבדתי וכאשר אסתר אמדה וע׳ב ׳ נהיחה לא כמוקו אשר ואד ־גדולה

 הצדיק מרדכי בכח נטובה הדבר עלינו.והפך חמל הש״י ̂*אגל אגדתי
יום ובכל בחי׳ ולבקש-אחר^אבידתוטהו לחפש מקומו את הניח שלא ■
̂שים בית ח:ר לפני מתהלך מרדכי ןיום *  שהוא אסתר שליס את לדטת ר

לא היא גס ר\א הצדקח ואסתר • בה יעשה ומה * יל’כ אבידתו בהי׳
 גם אף ביציהם נאבדה שלא די לא ועי׳׳; הרחמים מן עצמה ראייאשה ^
גזולה מפלה עמלק המן ולהפיל להכניע הצם לתוקף זכ• דייקא ידה על י
 וקיבלו קימו כ״ש ־ למ״י ;6 ח!רו כל.ישראל בי ר, רבות אבילות ולמצוא -

למ״י חזרו ביןאויה והכאבדיס הנדחים נות צ ה שאפילו עד כשדרז״ל•
כי, י מתייהדים ההרץ מעמי ורבים כ״ש אז שנתגיירו הגרים בחי׳ . -

 לט־בה־כי הכל נקהפך אזי • האבידוח אסר היט: ולבקש לחפש כשזוכין
 שמוצאין די לא דייקא עי״ז • שאבד לגדולות התנידות דבוי ע׳י ׳ליי^
 מימות שנאנח מאד אבידוח הרבה שד מונאין טי״ז גם אף * אותם
 זהב ואבד וחזר • וכו׳ כרועה לו שנאבד למי משל שארז״ל וכעין • שלם
• וט׳ הפרוטה גס מצא הזהב אחר לכקש «־לי שנוחנין וע״י ״ זכו׳

 ״ האבידות כל שאר גם נמצאים שיהי׳ גוימת הגדולה שהאבידת נמצא ,
 כל לב ומחזק האביחת כל אחר תמיד כמחפש הגדול הצדיק בכח הכל1

 האבידות אחר ולחפש מלכקש אופן בשום עצמן יתייאש לבל אחד
 לישועה ולצפות אחריהם מאד ולהתגעגע * וט׳ ובתתנורס גתפלה ׳
:אמן ב״ב השלם כל של האבידות כל ימצא ידם שעל יזט שעי״ז קמיד ־•

ץ ה - הי׳ מצרים גלות עיקר כי • מצרים יציאת שהוא פסח בחי׳ \ןן
 כל עיקר שלאדה״רמושס קרי ניצוצי ולברר ולזכך לתקן • .

דהייט • חיקא האביב בחודש הגאולה היחה וע״כ • כנ״ל האכידות
 בחודש יוצאי׳ אתם היום כ״ש מתבשלי׳ הצמהיס וכל שהתבואה כזמן -

 שב׳הסירוח לעיל מטאר כבר כי • האביב חדש את שנטר וכתיב • האביב
קודם פלי לאטל אסור זה שמחמת ־ הרבה אבילות בהק יש הצמחים

רל וט׳ שנתבשלה ׳ האכימס תיקון בחי׳ שהוא מצרים יציאת נע״נ •׳ נ

■ פח _
 ונו׳ אבידה׳כ״שצאןאובדתקי׳ייעמי ניהג^קהואבחי׳ י׳4- ;כג׳ל

 מציאת ■צתי׳ר מא■ והגאילה ;ג מ׳-1 כגויס וגתיבואבדתם C<׳־ (ירמי׳
 דייקא האביב בזמן ניסן בחדש הגאולה היתה וע״כ • ותיקונה ־האבידה

 זמן הוא אז מתבשלי׳ והצמחים שהתטאה בעת דהיינו האביב בזמן צי
 ̂ שנה בכל הצמחים כל גידול בחיי! עירץ; זה כי ־; הנ״ל: תאבידות מציאת

 והסירות הצמחים בכל שנעלמין הנ״ל שהכלהואמבילהאביחת זשנה
 יציאת ■ זמן שא אז וע״כ י ; צמיחתם בפח קנה צנל ושלין שמתבררץ

 דייקא אז ט *• שכה בכל פסח א; ועושין מצרים מגלות ̂(צריס׳שיוצאין־
 יציאת כחי׳ שזד\ האבילות שהם הנצוצות שלץ'ומתבררין האביב בזמן

 י מצרים מגאולת כשמדבר השיו׳יס בשיר שכתב ̂גזהו צנ״ל מצרים
 ריח םמדורנתט והגפנים פגיה חנטה הקאנה וכו׳ pבא ט־או ־הנצניס

י • וט' לך קומי  וט׳־דהייע בארץ צראו שרנצניס בזה תלוי׳ הגאולה נ
 בחי׳יציאת שזש האבידות מציאת בחי׳ מש הארץ מן שלין שהצמחים

ת..הגאולה וט״כ • כנ״ל מצרי?  במדבר כעכבי׳ כ׳ש מציאה בשם. נקר̂י
 הייט וט׳ ־ ט׳) ־(משפ בראשיתה בתאצה ככיטרה • ישראל מצאתי

■ •:■־ י׳;־■ -■דכנ׳ל;:^■■ :..
:T , ; ר  זוכין שעי״ז אלול כוונת בחי׳ ע״י הס האבילות מקה.מציאת1 כ

u J ט׳ בקדושה למצואזויגו’־ ל  התו׳ בחי׳ הס אלול וכוונת ■י כדל ו
סוד שזהו ממאר שם כי ;ע״ס ח״א) יששע(בסי׳!׳.ליקוט• אס יגא1

ואז • בתשובה לשוב שצריכץ הוא התורה •וכלל היטב ט׳ש אלול לכוונת
 דשחוק־שיסטל ידום בזיוט כשישמע אלקיהונדקרמתשכה ממד .מכץ

 כל שמהם שבחלל,.השמאלי הדס להכרע ?7כ ־
 התשבהמא עיקר כ• : ̂ והשוטתר^

?:,P! א לשכ. שריצה3״ב למיהוי ז»ין תנא  ומזמין מתחיל מ
 כלל״ הוי' לו אץ טדיץ החשוכה קודם כי • בשלם .הוי לו הי ש !ע א.
 1ל שיהי׳ עצמו להכץ מתחיל מא לשב וכשרוצה !נברא שלא לו טוב ני

 אחורי בבחי׳ הוא התשבה קודם אבל •: בחי׳.אקי׳ שהו בשלם נטי׳
 שיהי! לדם שיהפך.דם לזה והתיקון • וט׳ דם בגימ', שהוא אקי׳ פני

 כו״וצריך כבודו כזיון על ידקדק ולא משיבי׳ ואינם מןהשמעי׳חרפתס
 • שלימה השבת אסיעשה ואפילו • וכו׳ התשוכה במזח תמין לאחוז
 הראשזנ׳ השגתו על וט׳-דהייט תשבה על חשובי: לעשות צריך אעפ״כ

 בתלכה׳וצריך בקי להיות צריך התשובה בדרכי לילך אדם וט!-וכשרוצה
 מאןדשיל זכאה כ׳ש • בשב בקי ברצוא בקי הייט שטבקיאות לו להיות
 ברצוא בקי כחי׳ עייל בחי׳ אתהך שם שמיס אסק אס בקי׳ חה • ונפיק

 טונת שד וזה . ,*וט׳ בשב בקי בחי׳ ונפיק בסי׳ מך שאול ואציעה
 בלא אדם לית כי :׳ הכסא, על לשבת 1 אדם נעקה ועי״; • וכו׳ אלול
 האלף שבתוך ומאז :זנקודה״העליונה • ך^תשטז נקודה שהיא אלף

׳•y ׳ ׳ . . ו נ ״ ־ ru -: c:.‘כל!,ההיטכ;־ וכו׳ע״ש ו ■■ ד
ד1ו  חשצ׳שמא כאי' שא מצרים יציאת כי ׳ מציים יציאת נחי׳ ח

 שיוצאיןונולזין בחי׳ שהוא יצי״מ בחי׳ כל שגשם בינה בבחי׳ • י•
 ועכשיו • הגליות כל שמשם החעאי׳ ע״י ובטיבור בהעלם שהי׳ המוחץ
̂ייטשמתחילץ והדעת המוחין וטלדיןונחגלץ יוצאיז  ולהכיר לידע דר

 שלחט אקי' כ״ש אקי׳ בסי׳ נתגלה ואז • השלם והי' שאמר מי את
 שמשם דס מימ׳ אקי׳שהוא פני אחורי בגחי׳ ר\׳ בגלות אבל • אליכם

 כמכיאר בדמיך מתכומח ואראך עליך ואעבור כ׳ש • הגלות כל הי׳
 בחי׳התגברו׳הדמי׳הנ׳ל׳שנאחזין הגלו׳הי׳ע״י ע׳ש־שעיקר בטוט׳פסח

 הוא החשוב׳ ועיקר • לתאובה זוכין שאין זמן כל. אקי? פני מבחי׳אחורי
 אס בחי׳ * בשוב. בקי בקיברצוא בחי׳ שהוא ונפיק עייל לבסי׳ לזנות
 עציו שיעטר מה שבכל דהייט • הנך שאול ואציעה אתה שם שמי׳ אסק
אס אפילו ס51לע ליק!( יניח זלא עמח טל לישאר מתחזק יהי
׳ ' • ' ־ ' ־ ' ' י * ־* ׳ ׳ ך' י ' ע!;ן י
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____ _j כמוכן■ :צמחי׳
̂־ בשנה,אחת זלא א׳ בסחס לבררם ״א6;  ;רקצריכי׳ביחרי/הדני: '*'
 וכמיפן ׳ שנה ובכל חדש וככל שבוע ובכל עם בכל הוכה ובקשה וחיפוש ־

 והצמחי׳׳בנלשןזדז• הפירוא כל גדלס משס1האךיו״ל-<-!1;’כסב1דרחה
 שהתסאת ̂ * האביב בזמן ע׳ל״בי האביב כזע׳צגהוק^עפפא־בזמן

 וף׳55היא: הגאולה ־כי מצת׳ גאולת זמן הוא אן ף ׳•-P’3fa מתבשלת ־
 ?ישולהאבוא׳ בזק דתייכו בזמן'האביב שהוא גג״ל״ האכילות ,מציאת

̂• הנעלמי׳ האבילות בחי׳. ועולין צומחין שאז  צמיחת כפי כי ב׳התבואה
 ̂:ישול שמגיעיןבזמוך הא^סל ק מעעעדעעולץ מעש :הצמחי/
 האכזיוז ואח״כזמן הקצלר זמן ־מגיע ^ואח׳יב לגמרי מתבשללן :ואח׳כ
 4ר׳ממז.כןמתברדיןועולןזצת<איןזא^ל לתוך,הדת התבואה -לאםוף

̂א עללשממיקקמס חיקיך אחי כתיקון ונתתקנין ונשלמח '>הדל  ?זאו
.:;-f ■:־■*:‘*־. ׳ י‘ ■ :י׳ת ד: סבית,:^ הוזסיפהאל ג׳־-בעת ן עc.-

ח ז ק ואיתור מצה חי״3י :ו ̂א ח  6ימי אכעא מחמתהחישזין'?״ש שי
;{י>5?רח שהקב״ה הייצו י יצאת עוני־כיבחסזון לחם מצות צ־זד־״תאכל

ה דכ̂זnפr:בוTOא״חוהלכt^^וה
̂׳ה̂מrדני יכולין תהלשת בשאול שגס שאולקנד׳* ואציעה יענויעליו,מתו!קייס ̂ש ̂בגל■ וסד?די׳’^ייקי׳ בתחכולותאשע״ינח סיכות ב3מי

» או א צו מ -----------------------------------------------------------. ^^^^^^^;וכמבוארןששבס™ ל
 <־לא »ין7ע יציאת,מצךיס בשעת אבל 1 ״ :ע״ש אאל כוונת בעניןכיאור

ההר?׳ מולג־על וכ׳יש כמובא״ הקן קודם ריצאו לגמרי ישראל גזלככו
 ברחמיו י וגאלם ודלג 'שפמז. פסח נקיא זה שבשדל הקץ על שדלג וכו׳
 י• בספוון לצאת הוכר® וע׳כ לה• לגאו יאיים הי/ לא שעדיין 5אע״

 לא עליין בי חגזו^יאיימן*״ נחי׳ לאכולימצהאהיא לריכי/ זה ובשביל
̂לכה*כי לא עדיין כי ההשוכתיכשלימות ל־לכ׳י וכי , ̂אי׳';בד  עליין הי,׳;ב

̂זיך היתתכבתי׳ תגאולה כל ד אתלהתורה־•׳. קיבלו לא  נח/׳ שהוא ®
 אאוה כחי׳ לצעילא אתעריתא )י׳%5ב0ינלהגאמ!ת.תית5רצוא:!׳:

 לפי אלא היתה לא אבל י גדולברחמיו כאוו עליה© ^אירה עלימה
 לחזור ושצרכו. הזאת ההאיה תוקף ונסתלק חןר ואח״ב { כמובא שעה

 ושוב כסי׳ כשדר;שזהו כהדרגה מצרו> ועומאת מזוהמת ולהעתר.עצמס
 אלם כל :עס ׳, מתנהג - כי;ק אדם.ל של הנתיון ע;קר בחי/.כפיין■.שאז

 גדול אור מלמעלה מליג. מאידן להש״י צתתקיב שבתחילהכשחצה
 אחר וכו׳־אבל והתלהבות כחיות להתפלל ומתחיל מלעילא לו ימסייעין

 ?ךטסלמזהועובדטליומהשעובר*,ואזהוא.בכחי'^מכחמכפיק ־
̂טב להיות מריך שיעור:׳ בלי ביותר להתחזק צריך 'ואז ̂מזה  היעב בקיזב

שבשעת ומחמת * הנ״ל בהלכה בבחי׳״בקי מקומו את להניח לבלי ■ ־
. .״ ......... רק הגאולה והיתה * כשלימות אלו לבקיאות זכי לא עדיץ מצרי> יציאת

.....................................................לגמרי קרובה היא האביב שנאפת מצה לאכול ט״כצריכין י חעזון שתאבחי־ • כרל כלחי׳^צוא
 שבתיזמאת האבילות שהם שהנצוצות מה בחי׳ שזהו ונגמרהלגמרי• חוזרין ואז הספירה ימי לכזפור ;.עדאשראח״כמתחילין כחסק■.״: ,
 ישראל היז ממש כן כמו ' • וכג״ל לגמרי קקונס נגמר לא עדיין והצמחים להמשיך מתחילין וא! * כסדר כהדרגה מצדי׳ מעומאח עצמן ומעהדין ׳

• שנה fרד גלותם ע׳י ות7א? וצחצארכמה נתתקט שכבר העת באותו ■תיקון בחי שהוא סוף ים קריעת בחיי וזהו׳עיקר ד בקיבשוב:י נחי׳
hvr ישראל נכזשוה חימוז ני י אחל היל לומיייני .״מזררו1ר\» M אחריה׳עוץ> המצריז' רדפו אז כי * בכוונות כמ׳/ש מאד דקעעת מולזין •

/ המצרי רדפו מאחריה׳ ני ורוחניות בגשמיית עצומה נסכנה ה י מ ^
׳ ומצמיהן י סוער הים הי׳  שגמדבר״ז■ רעות וחיות ועקרבי׳י מזשר ת

 ־־וט״י :י רדל כמ״ש המדריגה בסתר הסלט נחמו ^מתיזתנאמ סעל
 ה׳זקפע אל ויצעקו אכותס אומעח נאמוכהותפסו נךס1ח שקי׳־ישראל

 כתי צרעא בק' בחי׳ שהוא התשובה דרך עיייז־השלימו * •׳ הים לתוך . ׳
 מה עליהם שעבר אע״פ ולישארבאמיגתס להתחזק זכו ני יט׳:* נשוב

 דרך ר ביס'■דרך תטחן כחי׳ שהוא סוף לקדעתיס זכר ועי״ז י ^שעכר
 כחי׳ שתא הברית תיקון שהוא אלול מונא סוד בחי׳ שהוא ’ לייקא
 הנ״ל• ׳•1ב:ת כ״ש דיך מימ' בקי פעמי׳ ב׳ ד האבידואהרל׳׳. מציאת

 תותר דייקא אז : • קרי״ש שלפסאשרעא שביעי אחר דייקא אז ̂ע־*כ
‘חפ!ון'בחי׳ר'צוא נחי׳ שטא לבד מצה עודלאדל צדיכין אין כי החמך׳

 f בקיאי להיוית• והתחילי ׳ כקי׳.וקוב גס תקלו ני • הדרך תיקט כבר ני
 ע״י הוא החתן קותר אז וע״כ ׳ * חפדן צריכין אין אן וע״כ * נהלכה

חי׳ תיקון ^ הבקיאות שני נ שמים חסק אם ושוב רצוא שהוא . * הר
חמן ׳ בבקי שנאחזין דקעטת המוחין צל מתקניו שעי״ז ׳ שאול ואציעה

/ *

j ft •4 ׳•י׳ - u'j [wwsv ’}fj ע׳״ ורן• V V
v׳< ̂ האבי,״, תיקון שהם אלול■ כוונת שכל מבואר מ^לשס

העחן  הנותן זה מקרא כי r דרךט״ששזוטבחי׳;קי״סכדל ביס. לחי̂׳
־ •(ישעיהמ״ג);־ ;ציסידרךנאמרעלקרי״סכשפרשץשק י'

ה ] א כ ל  גידולהפירותוהצמחי׳בכלשנההוא העניןיותריכי ו
בת/' הם האבידות כי * וכדל האבירות מציאת בבאי׳ ,■־ ־ ̂ ־ ״ ,

, י - ־ .........,̂ r. התאוות ק״י י ונדחו שנאבדו למקו' ונדחו שנאבדו היךק׳' מוצות
^ תכרל י מ^?ד״4^אלהשתדללספשסולבל1’־'<שצר רעו שםלגמר׳ במצריםהי׳האדם כרגע ^

■״K . ...........■י------ ־ -...........- ■ •.״r ״ ניטעת לברר י
 לא עדיין אבל * אבילות כמה מציאת ע״י ונתעלי נתתקט כבר הגאולה

 כתכלי׳השלימית תקונם נגמר לא עדיין שנמצאו אותם וגס כילס נמצאו
 ' עליהם שהאיר הגדיל נ״אכחסדו מס5.התיקוןלאהי׳עלידסכט גס1 .

 :באי׳ וזה בצוולות• נסדר?מובא ושלא מלמעלהשלאבהדרגיז גדול אור•
׳ המטאת האביב בזמן אז כי י ממצרים יצאו ;שכו ממש האבי,ב אלא

 לא עדיין אכל ׳׳ ובישיל̂ס מאד.לתיקילס וסמוכים ^ובים ואצמחיס .
 ׳ אעפ*י בחפזון מיד וכאלם הקן על דלג כרחמיו ש״יvור * לגמרי נגמרו
 אי'׳ לא ט ׳ יכו׳ יצאת בחסזין כי כ״ש לגמרי תיקינס צגמר לא שעדיין
 ^׳מ,שה־ די ונשכיל יכו׳• להחמהמיז יכלו ולא כ״ש • עוד להמתין אפשי
 צתפרשה'-■ולבס'|•, שם כמבואר שליחותו נחחילת הרבא ממאן רביט
 י לארן׳״ו^יוא להכניסם אופו שאין 0P ופרש״י תשלח ביד ?א שלח א®׳

 • התייקון גגמך־ לא נדעדיין וידע ראה רכיגו משה כי י וכי׳ לעתיד גואלם
 שיתי׳,קלא מת יהי׳ זה ומחמת * \ הרבה לחשוא עתידים הס יק7|ע

 .■יהי' ולא ושני׳ ראשונה פעס הבית נחרב יהי/ ואח״כ ’ יכניססילארץ
 ®חעכגו'שם מהראוי■ ^;ע׳כהי׳ שיבאתשיחצדקינו עד נגמרהקיקק

 שאין של;מה גאולה היחה ואן • כשלימות. תיקונם נגמר ש?הי׳ עד עוד
 ידהממט לבל אבל׳הש״י^מלאךחמיסותושבמחשמת אתריהגלות•

 עמקו מאד ג׳׳ש העמוקה'כביכול כחכמהו ןדע יק׳ והוא • כלח
t מחשבותיך f v י כי נ3כרג אפי׳ עוד להתמהמה  לא שעדיין אע̂פ

 פי ׳ דייקא מיד לגאלם ההכיח אעפי״ב • שיהי׳ מה י׳vויר לגמרי נעהרו
 י.לי מזה כמובא נאצריס שם שקועים כשאת יהי׳ עוד יחמהמהו אם
p נךד מתמהמהים הי׳ שאס נ״כ הזוהמא בהם שנאחז הרבה אבידות 

־ י”ז»ל^ נשארים ם׳ במצרים ררגת



א״ח הדכות רקוט^ , .■.
נטהדו לא שעדיין ואעע׳י - מיד ולגואלם מלמעלה גדול אור טלןהם

• אוחרנין הסיטרין וכל הבע״ד עליהם גשלימותי׳ימחמתזה(#ובו
 ר^כידוס עי׳זהרזי׳־אותם אז שהי׳ הגאולה הארת ע״י הטסי״פ

 למקורם♦ כולם ישובו סוס כל שסוף עד לנצח קחשת רשימה בהם ינשאי ־
מובחרי גדו̂ל ע״י מר בכל בחסדו צוהג מההעניןהשי״בי־המץ

 נפלאות • פלאות פלאי הרבה פלאות זת בעק ויש •- יזתר פעם בכל
קוד» מצרים יציאת בחי׳ שזהו הכ״ל ע*פ הוא הכל אבל י דעים ממים

 ־ ה׳ ימין אעפי״כ אבל ״ ארדכהרבה הבע׳ד בהס התגרה שעי״ז הקץ ^
 (אעפי׳כ זה מכל סאות'ידע כי יסעלהעליוכת• מממהיזלעולס

. • וכנ״ל ח״ו לגמרי יאבדו לאו אם כי י מיד ולהוציאם לגואלם ההכיח .
כ״שכי• החפזו^הזה מתמת שסא סמן ■ואיסור מצה אכילת בחי׳ סס

א רגיצוצוח וביתר האנידות מציאת כי ״ להתמהמה יכלו לא ל  כפי ס
 וצומתת רארץ מן שהתבוא׳יוצאת זמן וכל הלחם ותיקון התבואה צמיחת ,
 , פעם בכל ביותרץכל ונתתקצים האבידות ושלין כמצאין • כיותר וגמלה ׳

ק שהוא האביב זמן עד ופעם  הקצירה תיקון צדכין ואח״ב ׳ הבישול ז
' ובירור וטחינה ה0האםי1 * / מ  ן מציאת כפי הכל כי עדשנעשהלתםי ו

 בחרישה בפת מצות כמה יש וע״כ הניצוצות■ בחי׳בירור שהוא האבידות
 אלקו'• עשה זה לעומת זה שאת י,דוע זה כי וכז׳יי ולישה וקצירה ודיעה

 ולבררה להוציאה ומתחילין מציאה איזה ן שמוצא ע״כבכלפעס
 הוא כי • ביותר כה ומתגרה אחריה כחכה הס״א ״תיכף ולהעלותה ‘

 מהשמעלין וכל •׳ מפיו בלעו להוציא שו־וצין שיואה פעס בכל מתגבר
 שתאה ממש התיקון גמר בשעת שבסוף עד ביותר מתגבר יותר אותה

בכל מאד מאד ומתפשט ויותר ביותר מתגבר או לגמרי להוציאה שרנציס ־-
ששכנגדו שכשרואה בזה זת הנלחמים אנשים שני בדרך • ר״ל כחותיו . -
,כדברינז וכמובא כחיתיו בכל ויותר ביותר מתגבר הוא אזי עליו מתגבר :
 שבפתמכניע'| האלה ע׳יהמצוות כי מצוותבפת• כמה יש וע*כ .מזה• -

בסי׳ וזס • כשלימות לעלות שיוכלו הניצוצות פעישומקדשין בכל הס״א
 ■ והניצוצות האבידות תיקון גמר עיקר כי בפסח* מצה לאכיל שצריטן מה י-

 לכרך להחיותו אדם לאכילת ראוי שא; ,לחם כשנעשה הוא שבתבואה •י
' אז. ' • להם געשה שיהי״ שסמוך בעת הגמר בשעת א; וע*כ * עליי '
 זה כי • חומצתו עד בצק מלוס וזהו * מאד הסיצא ומשתטחת מתגברת •

 לחס הוא מצה כי ממצה• יותר לאכילה ומועעם עוב שחמץ .רואין_בחוש י
̂-אז נע״: ־ מצה שם עיא!ר שזה תיקונו נעץר לא שעדיין ׳ י  .העור גם רז״ל ר

 רוב באמת וע״כ • ולופתרא מצה כשידל מצה בסס תיקונו נגמר שאים _
 אז העיסה כשנתתמן אז ני ״ דייקא חמץ לחם הוא חמי־ האדם אכילת .'
 הפומאזת מכל הש׳י הבדילם קדוש עם ישיתל אבל * תיקונו גמר הוא .

̂שום ואסורים ■  גיעס שזהו ״אaר מאחיזת לברה בידם שאין מאכל לאכול
 אז כי • בפסח חמן של האיסור טדל בחי׳ וזהו • האסורות כלמאנאת .
דהיינו • מצה בחי׳ שהוא אביב בבחי׳ הן הוא האבילות של התיקק .

 עד מלזשבצק יותר לןvלי שצריכין הניחר אבל כ״אעדבחי׳מצה
̂ןח׳׳ו ואש • לברר עתה בידית בח אין זה • חומצתו -  שתתחיל עד ימת

 כי • מאד מאד הס״א בו תתאהז גס אף יברר שלא ’? לא • ח׳׳י להתחמץ
 שמוציאין שרואה בהאבידו׳מהמת להתאחז מא־ מאד 'עתהאורבת היא :

כח אין בחשדו א; שמאיר ההארה מגודל ה׳ בתעלת אבל מפק•' אותה

ז ו ו כ ל פ ה ׳ ה ת כ כ ל , ה S. . ה S .

 להש״אעלהאבידותכלל׳^אכל־התיקוןשל-ההאזיהיהגמ^^האארס!
 עחוד^*הקןושועונ^־ נמשכין בהמצה עז׳כ חפזק בבחל מצה בבתי׳ רק

 בתוכה■מהאבידותו המאירין.עתהבפסח*כי-כלולים הגדולים האורות’
 י מצאירין גדו^® אורות הם. שכשעוליס .קדושות ניצוצות שהם שנמצאו■

 כשימתין תיכף אבל עתה• עליהם שמאיר הגדולה ההארה בנח הרבה
 הכראי ותתעורר תחזור * העיסהלהתחק שתתחיל עד • עולח׳ו
 ■ ■ —לגמרי הלחם תיקון גמי לטא שאז מחמת • ביותר החמץ אחר הכרוכה

 שם כי מאד- חמור בפסח החמץ איסור ע״ב עתה־ להכניע א״א וזה
 שם חמיד לכסה בדבדיחיל רגיל וע״כ • בפסח עחה בלהס׳יא אחיזת
 { אךשאור רצונך לעשות רצוני כשרז״ל ושאור• חמץ בשם והכרא v'היצה

 ביוחט כרוכים כייהיצה״רוהס״א הרבה• וכן וכו׳ אותי מעכב שבעיסה
 ׳ אסר■ אבל . חימצסו עד בצק מלוש שהזא אחרוןAר התירןון גמר כעת

 נתקנזץ■ ונבר לגמרי המצרים שהם שאזמלו^הם׳א סוף יס קריעת
 ■ ויראו׳ נ״ש ואמונה ליראה וזכו שהתחילו הספירה ימי ע״י הרבה ישראל
 ונול שהשיגו מה היס טל והשיגו וראו - וכו׳ בה׳ ויאמינו ה' את העם

̂׳כ החמץ• לתקן.גס כשח״ל׳ע׳כאח׳׳כיכולים  • החמץ הותר אז וע
 . •׳ ועד״[• • חסדו הארת ע״י האבידות עליית עיקר שאז יצי*מ בשעת אבל
׳־ מאט מאד בהחמץ הס׳א כרוכה אז ע*כ :בנ״ל התורן לתקן נח אין

,׳ ונטל ימצא ובל יראה בבל החמץ אסור אז וע״ג ז :
 מאד החמץ■ אחר ולחפש לבדוק שצריכק חמץ בדיקת :כאי׳. ח

.שלמדו־ כשרז־׳ל בנרויו אחריו לחפש וצריכין * לבעח כד . .
הניט שצריכיולבדוקהחמד־לאזף מנר מחיפוש וחיפוש ממציאה מנחה
 CS כל כי כסך הדיי כל הופש נשמת כר מכךא והכיחו • דייקת

 ■ מאדשזהנ' אחריהם לחפש שצריכין • י וכטל האבידוח תיקון בשביל הוא
 שצריכה; קרוי'סי שהנשמה * וכו׳ חופש אדם כשמת ה׳ נד בחי׳ עיקר
 ׳■ רשעי® ובען בבחי' ר\שעים של התאוות כל ששם בען סרח כל לחפש

 : לשבוי־, ישתדל אהד שכל דהיינו * האבידות לחפש צרינין ושם חחסר•
 ־ 3ו;ה • כעץ חדרי שככל האכידות מחפש ועי'; ׳ השי׳ת כשביל תאוותיו

 , לבען•־ הוא החיפיש עיקר כי * בנחת pd’R ע׳י שהוא חמץ ביעור בתי׳
 י כל■ כמצאק יהי׳ ממילא ואז התאוות כל שמשם הס״א שהוא החמץ

 ■ בפי■. מיל שה̂י כמו • תעשה ואל שב להיות הוא העיק־ כי • מאבימת
כל שמשם הרעות תאוותז אחר בחך יהי׳ שלא דהיינו * אדומו״ר׳דל

, ־׳ ־' ־ ; האכילות כל נמצאין ממילאיהי׳ ואז • האכידות
ה ט  / כל נתקבצין מחמתששס ׳ עוני לתם שנקיאת מה ̂בחי׳ ה

׳ מחזק עני מציל בבתי׳ ענייס ממריחת ויצאו שעלו 'האנידות
 ' (נ״שבמדרשרבי* הניצולים'מהש׳׳א הנפשות על שנאמר * וט׳ מוצצו
 שעשועי־ תורתך לולא כ׳ש אבידה בבתי׳ שא העני כי * נ׳ד) ס׳ וירא

 זזת ל׳א^׳ ש(איוב1לב מבלי אובד אראה אם ונתיב בעניי אזאבדת♦
 . 4ז5ח שלא העניים על שנא׳ ל״ד) בקשחם(יחזקאל לא האובדת את בחי'

 עניים ע״ש בגלות ישראל שנקראים עמי הי׳ אובדת צאן וכץ ׳ עליהם
 - האבידות כל ונתקכציס עזליץ ששס עוני לחם בחי' וזש • ומרודם

 בחסדו רק הקץ קודם שעלו עתה ובפרע כנ׳ל עניות כבחי' שהס שעלו
 עיט לתש נקי׳ עניות בשם נקדאיס ע'כ - לגמרי עדיין \ו“נע לא ע'כ
 סציאך ש^טב בחודש כי * ונו׳ פסח ועשית האביב חדש את שמור וזש
 עוני׳ מטת־להס עליו תאכל ימים שנעת חמן עליו תאכלו לא * וכו׳׳ ה׳
 הנ״ל וע׳ת * יט' צא^ יום את תזכור למען ממצרים יצאת בחפזון כי

 חלש את למצור מזהרח שהתורה הזאת הפרשה סמיכות כל היעב מונן
ט' ה׳ הוציאך האביב בחדש כי • האביב  עלת תאכל לא זה בשניל ,•ו

 החפזון• כי • א' נ<!0 כי * וט׳ יצאת בחפזוץ כי טוני לחס מצות רק חמץ
אטד זה שנשכיל ,הארגי! תיקון גמר תודס שהוא האביב ככחי׳ סא

‘ לאטל ’ פר



ה הלכה בה״פ הלכות א׳ח הלכות לקוטי
p לאכול n שעלו יזאנדזח כל ששם עוני לחם ה5לאכול« ולדינים 

 לאכול וצריכים החמן אסור וה שמחמת וזקונס גמר קולס בהסזי .
 גמר קודם האביב בחדש שיצאו מה בחי׳ שהו pron בחי׳ שסא מצת.

׳ . .... :ומ״ל האחרון ,י;תיקון -
כyו י  כי • התבואה תיירןון בזמן התורה תלתה רגלים השלש כל '
ברוב וכן ״ כסל האביב בחדש התורה תלתה. הפסח חג '

 אכילת וחיוב חמץ איסר מאזהרת כשמדבר כולם כמעס המקומות
 משפטים ובנד » קדש בס׳ כמבואר האביב חדש סעס בכל מזכיר מצה

הביכורים' ויזם ^ציד הג נקרא השכוטזס וחג ראוד וכס' תשא ובה'כי
 ליציאת זכר הס סלם רגלים מ׳ בל כי האסיף חג נקרא הסוכות מזג .

 בצמחים נעלמים שרובם הנ״ל האבידות מציאת בחי׳ שהוא מצרים
 בזמן דהייט והצמחים התבואה גמר בעת הג'רגלים כל ע״כ1 מ׳ל״.

 חג שהוא הגמר תכלית עיקר שאז • האסיף ובזמן הקציר ובזוק האביב ;
 ר״ה של התיקון גמד והוא ׳ אאל ומדש וח*כ ד״ה אחר שהוא הגזכות

 באלול הוא האבידות מציאת סיקד כי • כנ״ל היינו בכוונת כמזבן דו״כ .
 כוונת כי • אותם מוצאין שעי״ז שומי ת^עת p>f שהוא ויזה״ב ור״ה

 הס אז כי • נרל האלימה מציאת בחי׳ שישא הברית תיקק הם אלול .-
 אותם שמוצאים עד האבידות אחר החיפוש עיקר, שט^ תשובה ימי

 שהסמאאלטדיזרי״כשבהס רצון ימי ארבעים אסי אז וע׳ב יכנ*ל•
 מה וכן * וכו׳ העגל חטא ע״י שאבדו האביחח כל של התיקון עירך י

 מאלול שטושק התשובה ע״י כתסקן שהכל ח׳ו חטאיו ע״י נ״א שאובד
א אה״נ ״ יו״כ עד ̂אסיף חג שהוא המוטס חג ס  PPT0 גמר שהוא ר

א אז כי הקדושים• רגלים הג׳ כל ׳קל ,  ,בחי׳ שזהו האבידוח חיקון גמר ס
 שהוא החטאה תיק־ז סוףגמו הוא החטאה אסיפת כי ־ האסיף סג

 דיכה1 ההסוזלה אבצ שלאוחההפנהוכדל האכידוח מציאת גמר
 ומגתינים הי׳ אא גי הגמר"♦ הי׳ לא ההתחלה לולא כי • מפסח להיות .

• וצנ׳ל להתמהמה יב^ לא ע״כ ח׳ד לגמי• נאבדים הי׳ התיקק גמד עד
r ואחד ; o p זת בשנה צבדדן א׳א האביחח כל כי וס" זזירעין חוזדין^ 

 ואז מציאתם עיקר שאז יוה״כ מ־״ה והעיקר • קצה נמצאין שנה סכל כי -
זאת* שנה של האטחת תיקון נמר בשביל וכנ״ל־־שהוא האסיף חג עושין

 האביחת שאדי בתיקח לעסוק שמתת־לין וס׳ידהייע הורטין חוזדין ואז
.החודף ,  הוא אז האביב חדש שהוא ובניסן ד • סיטר בבתי׳ הס וכלימ̂י
 הי׳ אבל מצדים• מקגי^לת ואזהוא ־ צמיחתם וגמר לידתם כחי׳ .

 בחי׳ שהם והאכזיפה הקציר זמן עד תיקונם כנמר לא טדיק כי ׳ כחפזק
 שום אבד’ שלא כד לעים חמים נפא^ת זההי״ אבל • זהוסח שטעות

 נמצא * וכג״ל לאטלמצה צריכים זה ״*ובשביל חץ לגמדי בידהf«בינון
 חלתה כק־־ושה שהתורה מה היטב למשכיל ומובן שע״פמ״למטאר

 בזגק דהיינו התטאה תיקוני סמן הקדושים רגלים השלש כלקתשת
 תיקון הכל,בשביל כי ״ אחד הכל באמת כי ׳ והאסיפה והקציר האביב
 ץם את תזכה־ למען וזהו • וכנ״ל אז ונתתקנץ שטולץ החבידוח ועלייה
 כל היטב היטב טר6 ציין שהאדם • חיין־ ימי כל מצרים מאץ צאתך

 ממצרים שיצא מה דבייס • ממ*\ים צאתו or את רום יום בכל חייו יזמי
 בכל כי שעובד• מה עליו עובר זה שמחמת בחסדו רק הקץ ^דס. בחפזון

א אא3 א״ע לראות אדם כל חייב הזו• דיר /  כל על כי * ממצרים יצא ס
 דרכיו' סל להשכיל שחצה מי כל יןxיזכלל כאמי ׳ הנ״ל עוברכל אדם
̂כור 'נרכ ס בכל צריכין(  שזהו שהוציאו ממקיס ציאוKX יש׳ חסת גודל ז
 החסד שעומ״סודאי מה עליו עובר שעתה ואעס״י מצרים• ♦ציאת בחי׳

לעכור עתה שצרץ• רק ח״ו' לריק איט מודאי מרי עמו שעשה והטובה

 : לעולם יקום אלקיכו דבר כי ״ ית׳ לטטדתו י <
ה יא ז  להכין סא ספירה מציות עיקר כי • העומר ספירת בחי׳ ו

 נעשה רביטיוזה משה ע״י בשבועות התורה לקבלת עצמיט ׳
 b של התיקון שעיקר משה בחי׳ שמא האתת כצדיק ע״י ודור דור בכל
חו בכל להשתדל צריך עצמו על שרוצפלחוס ומי יח על הוא וא׳ אחד  נ

 את קרא החי׳ שאמר אחר ז״ל ממנו שמעתי ט * באמת אלז להתרךב
הוא ותלמיד אמתי רב שיש מקים שבכל • בה עזסקין שאט הנ״ל יהושע

’כחי נטשה והשתיקה הדמימה ׳שע״י _______________
 כחי< זה העליונה ונרץדה וכו׳' רגלי הדוס בחי׳והגא-ן התחתונה נקודה ,

^ו וכו׳ והשתיקה הדמימה ע׳י שזזכין חשובה בחי׳ שטא כתר הו •ו ____ _̂l_ ׳ ׳

............... . . משהי בין יחוד שה1. ------- .
 ייהושעהיאגחי׳נקוז העלימה• נקודה ׳rrב משה כי’דר\שעוכו׳
 דהוש־ג כ״ש האהל בחי׳ הוא האלף שבתוך r והוא • וכו• התחתונה

־ ;היעכ זה בל ע״ש וכו׳ האי:ל מתוך ימיש לא נער מן י

--------------------------- ------------------צריכיןבכלפעסע
 • עמדו טל לעמוד זונה הוא דייקא זטיץ • תשובחו סיקר זה כי ״ גדולה
 התורה ע״פ כי עליו• שעובר מה כל ע״י זמהצדיק יfמהש להתרחק לבלי
̂״ל  מה ע׳י היא התשובה עיקר כי ״ ממש אחת בחי׳ שהכל מט:)ר ר

̂ס שפיכת וסובל ושיתק בזיוס ששומע  ־ • וט׳' אדם בחי׳ נעשה שעיץ דמ
 נקוד^ בחי׳ שהוא משה ביד׳ שהוא להצדיק התקרטת בחי׳ ג׳כ שזהו

■ -״ וט׳ התחתונה נקודה בחי׳ הוא אליו והחלמידהמתרץב כעלענה•
 ■ נמצא ׳ כג^ הרבה ובזיוטת דמים שפיסת ס״י כ׳א לזכות א״א שזה ׳

 תשויכתו עיקר זהי להצדק להתקרב כדי דמים ושפיכות כשסובלבז-ומש
^• העליונה שניךדה והעיקר • אדם בחי־ נעשה שיהי* לזטס שהוא  ׳ ת

דמים שפיסת בחי׳ שהיא האלף שבתוך מא״ו ע*י התחתונה בנקודה

לסכילבדוסת'זש״ד צריכין ע״כ . ... -------* - ...........
 כיבאמתא״אאכולן • להצדקהאעת מקורב להיות ר\בה.כשד<נין

־ בקי בהלכה בקי שהוא בסי׳משה שהוא האמת הצדיק ע״י כ״א לתשובה
 אתה שם שמיס אסק אס בתי׳ • בנפיק בקי בעייל בקי בשוב ברטאבקי

 - התחי^נה ונקודה העליונה נקידה כחי׳ ג״כ שזהו הנך• שאול ואציעה
ר י גסזנתאלילע׳שהיטכ כמטארשם א ש י ל ' כ ״ ע . קיים ז

’ דמים תמיכת בזעטת פעם בכל לססל צריך ״ באמת יהודתו בקטשת
;בכמה תשובה טל חשובה לעשות צריכק כי • מחדש סטם בכל הרבה

׳ היתה לא הראשונה התשובה אדם בר ביזב כי שם״ כמבואר בחיסת
. פני׳ כלי לומי א״א חעאיד אומר שאדם בששה אפילו ס • כשלימות

 של חשיבה פטמים כמה לעשית צריכק בוודאי סי־כ .״ זט׳
r3 לסטת שיזכה עד, תשובה tp ס בלי ולהתוודות בשלימית  ט

ם כי ״ פניה ד א ל ^ זאת לרגין ימל כ ע  אפטר שאי ב
. .״ ..................... .................. . . . בכמה באמת אה ^זנר. ז׳הלואי פעמי׳• בכ> אז אחד a׳D3 לזה אסח י ________.

̂ ‘®יני יי ׳ שא את הפץ יגמור סוף כל op אבל בהם• ולהתנסות האלה בגיכירס
א ממצרים להוציאנו . בהזמז שהתחיל הה ה השגתו ש; הסבה לסטת להייט • תזבה על תטבה לע»ת לק-ביס נדי מר טנ ח ^

f ' ׳



ה הרכה כ^פ הרכות א״ח הלכות • .לקרפר

השגתו על פעם בכל תשובה עשה עדיין - ׳.
ואפי׳ חשובה־ על תשובה ששה סעס שבכל w כל נוהג וכן ההזשונה

 שאיןלמע^ שנדמה מאל מאד וגבוה עליונה והשגה למדריגה כשזונה ־ ׳ ־
 כא%' חקר אין לגדולתו כי טיל יש מה יודע מי אומד הוא הימנה
 מור\״ן סיי בס׳ • הק׳ בשיחותיו מזה וכמבואר בזה ז״ל ממט שמעתי

̂חז מי וכל • מקימות בכמה ט״ש ־ ה כצליק עצמו שי  לו יר% בוודאי * מ
 שצרינין כמו כי ״ מה עליו יעביר אס אפי' ונצחי אמתי טוב אחרית
 ונפיק כחי׳ שהוא כשיב ב̂י להיות צריכין כן כמו ברצוא בקי להיות

 מסתפק איני האמת שהצדיק כמו היינו * מך שאול ואציעה בתי׳ שהוא ־
 ועצומה גטה עליונה מדריגה בתכלית הוא ואפי׳אס • לעולם עצמו ״

עוד יש מה יודע מי אומר הוא אעפ״כ ״ מאד מאד באמת ונשגבה
וכמובן ״ דותר יותר עוד נה1תש על תשובה לעשות ומתייגע וחותר ■
 :בדוטא שהוא להאדם נדמה אם שאפי׳ להיפך שגס לידע האדם צריך ■

ציד אעפ״ב ומוט למטה שאין לו שנדמה עד מאד מאד התחתונה
 ייאוש שום אין באמת כי תקוה יש אילי עדיין עדין ולבקש לחתור -

• כמה ו״ל רביס צעק כאשר כלל כעולם ^ ע  ראשי. על מים נפו וכ״ש ס
p שם בסיישל תחתיות מביר ה״ שמך קראתי עזרתי אמיתי m 

V* ^ לנמיז במיק בשוב בקי ברצוא בקי בחי׳ עיקר וזה לעניניט
 בשלימות אה זכה שכבר האמת הצדיק ע״י כיא לזכות א״א זה כל

 תכלית בתכלית ^ץא ,חמידגכ״ל שלימה חשובה על חשובה לעשות
 תכני׳ בתכלית אמתי התחזקות להאיר יכול שהוא העליונה כחיי.נקודה

 לגדזנחו כי לעולם שאיןעליה שגשם לידע צריטן כי • התחתונה נר\דה
 גדולת עיקר כי • אסד הכל באמת כי לעולם ידידה אין נך • חקר איי

 יומ־ ומשיגק ונלחהשיודעין ית׳ ורחמיו חסדו גדולת הוא כש״י ׳
 השיג הרל הצדיק וה ע׳ב • ויחמיז חסדו יותר משיגין ית־ גמלתו י.’

 גס האמת להאיר שיכול עד וטובו הסדו גדולת שהוא כ״כ ית׳ גמלתו
 תקוה להם יש שעדיין ג״כ לעוררם התחתונה דיוטא תכלית בת^ית

 )י ט׳ אד ה׳ הלכה תפילין ה׳3 (וע׳ * שעובר מה עליהם עובר אס אף
 בנקודה העליונה הנקודה ע״יהארת הא התיקון שעיקר נמצא

 ט״ב • זמיונות דמים שפינת ע״י כ״א לזכות א״א שזה * התחתונה ■ ־
 שהוא בחי׳ באיזה כי • הרבה סיוסחוש׳ד לסבול סעס בכל א־יכין

 נקודה להארת אכות דדיס תמיד תשובה לעשות צריך הוא טודוד ־
 עשה כבר אם ממ״נ בי • בצ״ל וש״ד כזיוטת ע״י כ״א א״א שזה העליונה ,

 ואס • כנ״ל חטבה על חטבה לטשייז פעם ככל ציץ תטבה״הוא
 פעם בכל טורד א נדמה אס ואפילו תטכה לעטת התתיל לא עדין
wv* אם ״ p מומת • הרבה ובדזנזת ש״ל לסבול שצריך שכן וכל מכ״ש 

 יש מא נם מא צאמת ט * ,כ״נ בתיקט עדין השמאלי שבחלל ^:דס
 ש״ד עליו שימאו בהכרח ע״כ * כג׳ל להש״י לטב עדיין חקוה מ ;
 ״ואדרבא סיקוס עיקר וזה אותם* לסבול צריך •והוא הרבה יבזיוסת י

 אוחו טעא̂  עדיק דמים ושטכת בזעסת עליו שבאין בעצמו עי׳ו
שע^ בדרור למק א ראי בעצגט מזה ״ האמת בהצדק עצמו את

 מאמק הוא שעכ׳ס מאחר מאד ונפלא כיוב ואחרית גדולה ה תקו א יש ־
 עליו מתעדים זהם ״ העליונה נקודה בתכלית שהוא האמת pצדvבד

שטבל נמצא * זה בשביל דמו הופכין אותו ומבזין ממט להרטקו נחציס ^
״ חיקוס וזה • העליונה בננןדה א״ע לאחח בשדל זש״ד כדוסת .

 שפיטת ט״י התחוזזנה'קיא בנקודה הטאונה נקודה מ^־ת עיקר כי -
 העליזצ׳- הנקיד׳ גחיז כי ״ וכנ״ל זה בשניל דיקא:^טבלין וכישות דמים
משסד. לקבל א א״א אנל • וכנ״ל שהוא מטס בכל לעולם לתקע יכילה

 ה״ד סיוטת עליו שכא ומאתר * דייקא ש׳י ע״י שהיא תשוכק ע״י כ״א
״ אבדת לא שעדיין בחוש רואה בזה בשבילזה•  ׳ • תקוותוותוחלתו־מ̂,

 י בקשר אוחזט העליונה נקודה בחי׳■ שהוא האמת; הצדיק עדיין כי
 מאחר ' התחתונה נקוד: בתכלית שהוא אע״ם בו ומאיר וחזק אמץ

 העליונה נקודה הארס עיקר שעי״ז בשבילו זש״ד בזיונות טבל שעדיין
' וככ״ל-וקל התיקון עיקר שזה אדם, נעשה שעי״ז התחתונה ב^דה

̂ לאמט,: לטאלהאמת היעבומשים הדל בהתו׳ למישבקי .להבין •

״ ל׳) (משלי לפה יד זמות ואס בהתנשא נבלת אם כחי״
 ״ להתנשא זוכה תורה דברי על א״ע שמנבל מי ודרז״ל . .

 זיכה זה בשביל וש״ד בזיוטת וטבל הורה דברי על א״ע שמנבל מי הייט
 , שמא העליונה נקודה הארת לבתי׳ היים • דייקא להקנשא • להתנשא ־

 pשצרי שם וכשפרש״י • לפה יד זמות ואם תהו ’ מאד וגבוה ונשא דם
 • התטבהוכנ׳ל עיקר זה כי • כנ״ל הייט ע״ש וכו׳ למחרפו לשתוק

 יוציא אסיים ומיץ דם יוציא אף ומיץ * חמאה יוציא חלב מיץ ט וזט
 שמקיא במי חורה של חמאה מוצא אתה במי הרואה בס״ ודרז״נ ריב
 שכועא תלמיד כל ״ דם יוציא אף זמין • עליה אמו משדי שעק חלב
 תורה של חמאה הלשון מט תיטה ולכאורה , ;ים׳ רמוטחק עלץ

 ע״פ, אך • זה על אמו משד שינק חלב שמקיא במי כ״א נמצאת שאינה
 ונעשה* נעכר דם בחי׳ זט התטבה תיקון כי • היטב הטנין מבואר מ״ל
 מעבירת באים כולם התאוות כל ע״י שבאין החטאים כל כי * חל^

̂־ ’ * הדמים  מכנית שעי״ז ש״ד ע״י שבאה ההטבה ע״י ההיקין זטיר
 התיקון שזה * סלב וגעשה נעכר לם בבתי׳ אותם ומזכך רעים הדמים
 ; מזככין אז כי • תטבה שעדי מ״ט כחי׳ שהם הספירה ימי כמ״ט נעשה
 ״ בשבועית טוכין עד עכורים דמים ע״י הבא מזוהמתס עצמן י^אל
 שהם עיניך בת״ח כנ^צר בבתי׳ ׳ כידוע חלב נעשה1 נעכר דם לבתי׳
 נמצא • שם וכשע־ש״י * בחלב רוחצת מים אפיקי על כיונים קת״ח

 לעט׳הטב׳ שצריכין כייס • חלב ונעשה נעכר דם בכחי׳ טא שתטבה
בות שלימה  שיט׳בכט׳ כ״נ דמיו שיזדכט שיזכה עד כ״כ בחטבה ול̂ד

 אמו משדי היונק תינזק ממ כ״כ מעווסס נקי שיהי׳ דהיינו * ממש חלב
 ,כלא שכה כק ודת״ל ״ במלכז שאול שנה בן * בשאול הנאמר בבתי׳
 * הראטנם הטבה בחי׳ אצלו טא זה כל הגדול כצדיק אבל * חטא

 ׳ שיזנק החלב גם שמקיא עד חטבת על חטבה עישה טא עדק ואח״כ
 שבגשמיד כמו טיט * תורם של לחמאה זונה ואז • ההורה טל אנט משד

 ואח״נ ״ הלידה לחלב־ע״י שנתהפט הדמים מבירור חלבשנעטת יש
 אחר ביתר בחי״ שטא שטאהחמאה טצסשמניטט מהחלב מוציאין

 בבתי״' טדשנעשין ־ m כל pלז טיכה אע״ס הצדיק כן כמו • בירור
ט ממש חלב  בבתיי התורה לידיעת זוכה ואז שלימה• חשובה בחי׳ ט

 • מסתפק איט מדין טא אבל • נג^ בחלב רוחצת יכו׳ מל כמניס עינץ
 משדי שינק כחלב גם שמקיא מד חטבה על תשובה •ועושה בזה עצמז
 בסלבבעצמו בירור בסי׳ שהוא תורה של לחמאה זוכה ואז עליה• אמו

 ׳ שכתורה עובהשמנינית פנימיות עצם שמטג עד בירור אחר בביתר
 סוב רב שהם פורה סתרי השגת כייס • תורה של חמאה בחי׳ שר\א

 בלד שהוא בחזקי״iJrfשנ( מה בתי׳ וזהו • ר^דה בפשעי זגטז הצפק ׳
 ממאה ״ יאכל זדבש חמאם ״ וכו׳ לט יולד ילד ני טלע שנאמר מטס
ז׳) חמאה(ישעי׳ יעשה חלב עטת מחב והי' בחי׳ m * כנ״ל דייקא

 בשבת שס נאמר וה מקרא כי הנ״ל• תורה של חמאה טזכהלבחי׳ היינו .
 שד״״ל כמז הרבה התורה על עצמן מתייגטם שהי״ חזקי׳ של לוח

 'וט׳ דם יוציא אף לזה שנסמן וזמ ״ כנ״ל הייס שם בפרס״י ־מובא
שסובל קיינו ־ ג דאשונהושני׳ פעס רבו עלץ שטעם תצמיד נל מז״ל

. נעם



ה הלכה בה־פ הלכות א״ח ליקוטי-הלכות
 שסוכל דמים ושפיסת כלהסיולויז גם ,כי * הרבה “״P כשםוכ!יונות

 מאחר רבו כטם בכלל ג״כ זהו לרבו להתקרב שרוצה מחמת מאחרים
 ומיץ בבחי׳ דמיו לזכך זוכה ופי״ז■ *לרבו' שמחקרב בשביל נמשך ®ה
 וש״ד ובדומח כעסים שסבל ע״י הדמים בירור עיקר כי • דם יוציא אף

' י :ושוחקוכג״ל • , . . -
ן ה  י ששוחק־להבחק ע׳י שזוכה דם יוציא אף ומיץ שם שאמרו ה

 ידי על שזוכה • וכד׳ ריב יוכיא אסים ומיץ * לדם דם בין ,
 התשובה עיקר זה כי • נפשות לדיני ממונות דיני בין להבחין -השאיקה

 להתקרב כדי הרבה ובחנות כעס על ולשתוק ש״ד לסבול כשמתגבר
 אלף נעשה שעי״ז • ־ וכו׳ בקי־בהלכה להיות זוכה ועי״ז • כנ״ל לרבו

 התוי נל כי י וכו׳ חא״ו התחתונה וכרןודה העליונה נקודה בחי׳ שהוא ;
 כלול כל.הענין וכלל • וז״ל בסוף שם כ״ש אלף בתמונת כלולה הזאת

 ובחורתז בדיכיה׳ הבקיאות בחי׳; עיקר זה כי * ע״ש וכר אלף בתמונת
 בחי׳ חיץ ימי כל שהוא מקום מכל עת בכל ית׳ אליו להתקרב לזכות

 זה שעל מאד מאד מפלא עמוק הבקיאות זה כי , * הג׳׳ל בהלכה בקי
 עע ובין * לדין דן ביץ לדם דם בין 1ל«שמ דבר ממן יפלא כי נאמר
 מ״ל• האלף השנת בהי׳ דייקא יפלא • ונו׳ בשעריך ריבות דברי לנגע
 ,האלף בתי׳ להשלים זוכין שאין זמן שכל • כידה! פלא אותיות שהוא
 ״ ברורה להלכה זוכין' אין אזי הכסא על אדם.לשבת בחי׳ שהוא הנ״ל

 ’ וכו׳ למשפע דבר ממך יפלא ני בחי׳ ההלכה ממט ונפלא נעלם ואז
 ששם שכא׳׳י הביהמ״ק שהוא • וכו׳ המקום אל ועלית וקמת והאיקון

 בחי׳ שזהו הנ׳ל התורה בסוף שם כ״ש • הנ״ל האלף בחי׳ תיקון עיקר
■ הוא שהביהמ״ק שם ומבואר • וכו׳ לא׳י ככניסחן שנצעוו מצוות שלש

וע׳כ בעלי,ין ככלל התחתון ט הכל כלול שט העליונה נקודה בחי׳ _
 הוא העוומת כל ולתקן לכפר דהייט התשובה• תיקון שלימות עיקר '

 שם וע׳כ * עווטתיט. כל על לכפר הרןבנוח כל יביןpמ בביהמ״קששס
 כל ומבררין גדולים הסנהדרי יושבין הי׳ שם ט • ברורה ההלכה עיקר

 ממך יפלא כי כחי׳ ה׳ לעבידת הדרך ממט שנעלם מי :וע׳׳כ • ההלכות :
יושבים לביהמ׳קששס •.צייךלעלית וכו׳ ■לדם דם בין למשפט דבר :
נקודה בחי׳ משה בחי׳ שהם אמת הצדיקי כלל שהם והזקנים הכהניס .. ■

נקודות שמאיר העליונה  דרך להם להורות שבעולם התחתוטח בכ̂ו
 על מהטכ׳ש ולקבל להם לעלות זצריכין * שהם מקום בכל ה׳ לעבודת

 עיקר ביהמ׳ק שחרב בעוומתיט ועתה • וט׳ יס־וך אשר התורה פי
 בקי׳י הביהמ׳ק בחי׳ שהוא משה בבחי׳י שהם אמת הצדיקי ע׳י התיקון
 י בימיו ביהמ׳ק נבנה כאלו דיעה נו שיש מי כל כי ־. העליונא נקודה

 להתקרב כשרוצין ה3ר\ בזיוטהוש׳ד ולסבול גזולה יגיעה צריכין אבל
 .בקי לרחת זוכה או הרבה ובזיוטת וש׳ד כעסים ,וכשסונל * כרל להס

 דם יוצא אף ומיץ בחי׳ שזט לדין, דין בין לדם דם בין לידע בהלכה
כי • הנ׳ל ממך יפלא כי בחי׳ נתתקןונחגלה ני י ריב יוצא אפים ומיץ

 נעלם ■ שהי׳ מה ולהבץ לידע הייט • פלא בחי׳ שהוא אלף לבתי׳ זונה 
 הוא ה׳ עבודח דרכי לענין ר\׳ל בקיאות בחי׳ ט • וט״ל ממנו ונפלא

,זה אבל וחמימות פשיטות הוא העיקר שכאמת ואע׳ס • מאד עמוק’
 הוא אדם בני בלב זאת להכניס לזכות בעצמו והחמימות הפשיעות ■

בקי להיות דהייט הנ״ל בהלכה בקי להיות בפרע • מאד ונפלא עמוק
אתה שם שמים אהק אס בחי׳ דהיינו •. בטיילונפיק בקי ושוב ברצוא 
 מקום. בכל תמיד א״ע להחזיק שיוכל דהיינו • ואציעהשאולהנךוכו׳ .

 ־ הלימוד זה • ותכלית קץ אין עד ומתחתיו תחתיות כשאול אפי׳ שהיא .
 אמת אנשי של ביהמ״ד דלתי טל הרבה וצייכיןלשקוד ׳ מאד כסלא כוא

 ־ אריכת ועיקר • באמת זאת לקיים שיזכה עד ®ה כלימוד העוסקים
מהם לקבל אמת לצדיקי להתקרב משתדלין שאין מחמת הוא הגלות

 , ייכקיאות שידע כזה רט י^בה ולבקש לחפש צדכין ט • הזאת בקיאות
 ■ • הזאת לבקיאות זוכה אחד כל לאו ומנהיגים גדולים כיאפילו * הזאת

 אחד כמקום ברורה ומשנה ברורה' הלכה ימצאו :שלא רז׳ל אמרו זה וטל
 יקייס ידס שעל כאלו להלכות לזכוח הוא ״ בהלכה בקיאות עירן כי

 זה יכל־ ״ המעשה אלא העיקר הוא המדרש לא כי התודה דברי את
 שס שמבואר נדרי כל קודם ביוה׳כ שאומרים התיקונים במאמר מרומז
 לע^ת שיכול הצדיק ע׳ו הוא עווטת וסליחת התשובה תיקק שעיקר

:ע״שוהבן וכו׳ למשפט דבר ממך יפלא ט בי׳ דאתמר ההוא לגט , ■

 משהריןעצמיע אנו בימיהכזפידה כי ־ העומר מפירח בחי׳ ןןךן יד
 כמטאר מצריס זוהמת בחי׳ שהם רעים הדמים מבחי׳ - ׳ .•

 הי׳■ שמהם הדמים מבתי׳ הוא העהרה *.שעידן וספירה פסח בכוונת
 נאמר זה שעל דם גימ׳ שהוא אקי׳ שם מאחורי דהיינו המצריים מנקים
 , אך ע׳ש חיי בימיו ונו׳ וזיי בדמיך לך ואומר בדמץ מתבוססת ואראך
 הארה־ עליט שהאיר דלעילא אחעיזתא בבתי׳ הגאולה היתה בפסח
 י פסח של ואידכתיכףאחריוסריאשח י וכו׳ בר״רגה שלא עצומה

 ה^א מהדמיס עצמיט ולסהר לחזו־ ואזצריכין • הזאת הארה מסתלקת
 אקי׳- שם בבתי׳ הוא הכוונות שכלל העומר ספירס בחי׳ שזהו בהדרגה

 • 1ואכוג * דם שהואגימ׳ אקי׳ בם ואחורי הסתרת מבתי׳ לצאת דהיינו
 מכיגין אנו הספירה בימי כי • למיהוי זמין אנא בחי׳ שהוא אקי׳ לבחי׳

 שזח כל לעק ית׳ אלקותו נתגלה שאז בשבועות החורה לקבלת עצמיס
 . בעולס הו-י> לט שיהי׳י עצמינו מכינין שאט למיהני זמין אנא בחי׳ עירן

 - העולט וכל האדם שלכל והקיום ההוי׳ עירן שעי״ז הלזורה קבלת ע׳י
 ; _ כשדז׳ל מתמועע העולם כל הי׳ תורה מחן עד ט ■ • בו התלוי ומלואו

 בחי׳׳ וזה • סלה־ עמודיה תכנתי־ אנכי יושביה וכל pא נמוגים פ׳ על
 ־ לש־ אין שעדיין להורות שהואמאכלבהמה שעורים העומר הקרבת

 ו נדה■ כמו הם הכל רק נבראמשנכרא שלא לו טוב כי • בעולם הוי׳
 ; של האמתי הדעת ה!א האדם עירן כי י ל אדם בדמות 'ובהמה.
 _ חיהוכקמה־ רק הוא התורה קכלת רןדם אבל •. הקדושה התורה־
 ' התיקוו שעי^ מרמז בהמה מאכל שטא שעורים גם .* אדם בדמות

 ■ליד שאין בהמה שזהו•בחי׳ ל̂ר דם בחי׳ בחי׳.השתיקה ידי על
 בביהמ׳ה לקרבן אותו ומניפק שעורים עומר שמטאין הדיבור-ובזה כח

< מניפיןומעלץ אט כי • למיהוי זמין אנא בחי׳ אחי׳ בחי׳ ממשיכין בזה

 ובגת התחוות כה עס נוכד כי.החדס - עטועם w/iw עייןכיחת שזה
 מקטטת שיעלה עבודתו וכל * מאד דקטטת מוחין רק לו אין ט * שכל .

:-־ למיהוי אנאזמין בחי׳ •שדטעיקרבחי׳אהי׳ לגדלותנובהמהלאדם
א ההוי׳ עיקר כי • •; ומהרףס־ נברא שבשבילו לאדם מבהמה כשיוצא ס
 . . שכללטומק • שבתות שבע העומר ספירת לספור מחחילץ ואז הכל י

 ,, ;־י בחי׳ התורה לקבלת ההכנה עירן שזהו וככ׳׳לי ארץ׳ בשס הוא הספירה
ל אלף בחי׳ להשלים לזכות הוא והעיקר * וכרל למיהוי זמין אנא  ׳ ׳ מ׳

 פכלאח:;'׳ ייטvדר •\ ־׳ העליונה בנקודה התחתונה נקודה לקשר דהיינו
 ׳ ■ מ®״׳ ’בחי׳ שהוא האמק להצדיק א׳ע יקשר שהוא מרץם בכל מישראל

־ י.- :ידו על התורה רןלח שעיקר העליונה נקודה כחי׳ '׳שהוא

 י • תורה קיבל משה זמת׳חילין הספיר׳ בימי אבות פרקי אומרים
. נגניאי׳וגכיאיס וןקדס לזקנים ויהושע ליהושע ומסרה מסיני

ה ^  V קבלת ׳אין׳ כל תיכץן שעירן להורות לדור מדור וכן ־ וכו׳ מ
ל. האמת הצדיגץ ע׳י הוא התורה 'יישה !’סיי̂י
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-הליכות;א״ח ה חדסז ,כו^פ זז0;מד ליקוט̂י
 חה ודרא־ דא7 בכל דמשה אחפשסוסא כי *הטליונ^ נקודה חי3 שסא
 v'p הושיע ובהמה אדם רבת opp משפטיך אל כהררי צדקתך כחי׳

״ מאד ונשא מרומם שמא העליונה נקודה בחי׳ זה אל כמ־רי צדקתך
 במעלה הגדול הצדיק כי נקודה,החחחונה■ בחי׳ זה רבה חמם משפטיך ;

״ אל כהררי ורמה גטה למעלה למעלה עולה שצדקתו vשזוכר נפלאה
 נקודה בחי׳ בתכלית למטה למטה להאיר שיוכל צדקתו שלימות עיקר .

 מעשיו. שקלקל מי שאפילו ; רבה תמם משפטיך. בחי׳ שזמ התחתונה
 להאיר רחמיו יגיעו שם גם ’ י׳ל רבה לחמס לירד שמשפטו עד מאד

 שגםשם למדיטי v. ר^ליונה נקודה ג״כלבחי׳ אוחו לקשר גס'בו
, מך שאול ואציעה בבחי׳ * הש״י נמצא י  בקי ברטא בקי בחי׳ שזהו -

 ובהמה אדם' זזמ ״ אדם בחי׳ ונשלם אלף נעשה וטי׳ז * כנ״ל בשוב ;
 בדעת שערומיס אדם בני כשדרז׳ל היינו ובהמה אדס * א' תושיע
 הוי׳בטולם לו אין שטדיין שיודע דהיינו י כבהמה טצמן ומשימין ,כאדם

 טצמו להכין ורוצח כבהמה בעיניו הוא וט״כ * מעשיו תיקן שלא מהמת ,י
 ועי״ז כנ״ל שעורים העומר הקרבת בחי׳ שזהו בעולם מי׳ לו שיהי׳
 כי • ה׳ תושיע ובהמה אדם /וזמ כנ׳ל באמת אדם, בהי׳ נעשה 'דייקא
 בכל א״ע לרגין וותחיל בהמה כמו שמא כשידע בוודאי ה׳ יושיעו :טי״ז.

 התקשרות בחי״ שזהו אמת לצדיקי א״ע שיקשר אדם נעשה שיהי׳ סטם ,
 אל למ־רי רבה מחמס א״ע xלק העליונה בנקודה החחחונה גקודה

ובהמה, אדם וכו' צדקתך הזה הפסוק יפה ועתהמקו^ , • וכ;״ל וכו׳ -

ה טי • ז  בבר כי • לעומרי הימים לספור שצריכין הספירה בחי׳ י
 בחי׳ שהוא טונ׳אלול סוד בהי׳ הוא הזאח התורה שבל מבואר .

 התטבה ע׳י אוחס למטא שזוכין התאוות ע״י שנאכדו מציא׳האבידות
 בקיאת בחי׳ ממשיכק שממנו האמח לנקודת התקרבות ע״י .״ןניז

 כל עיקר ני • לעומר הימים ספירת בחי׳ וזהו ־ כנ״ל ונו׳ בהלנה
 כמובא הזמן כאבידח אבידה אין ני • הזמן אבידת בחי׳ הוא האנידות

 נמו שדנו גלינו בטברחך פנו ימינו כל כי דוד צעק זה ועל • בספרים ■ י
 ושנותי חיי ביגון כלו ט וכתיב י וכו׳ ימי בעשן כלו כי וכתיב ־ וכו׳ הגה

 העולם לזה האדם ביאת עירן כ׳ ־ אובד ככלי הייתי עד • וט׳ באנחה ׳
 שהוא כשמתו לשורש הש״טס האבידות כל •ולמצוא לחפש בשביל אv.ר

 ועי׳ז לשרשם׳ אוחס ויעלה ויבריס שימצאם טד ולבקשם לחפשם צריך
 החקשרוח שסא הנ׳ל האלף בחי׳ שמשלים ע׳י שהוא אדם -נקרא’
 כל זה בי • ננ׳ל מא״ו ע׳י הטליוגה בנקודה החחסונה נקודה ויחוד ־

 בכלל שכולם יחד העולמות כל ולקשר ליחד כדי העולה לזה שבא תאדם
■ התחחוכה נקו:ר נהי׳ שהם עילאה ועלמא חתאה עלמא בשם כלולים

 נקודח תכלית ולהעלוח לק^ צריך האדם כי . * הטל העליונה ונקודה י
 xולק להעלות הגשמיית תכלית שהוא הגשמי העולם זה של המרכז

 התהתוג׳ נקודה בחי׳התקשחת שמא העליון כרשו לנקודת להש״י הכל
 כל כי * מ׳ל האבידות מציאת נחי׳ בעצמו וזהו • ר^ליונ׳ בנקודה

 שע׳י הגשמייח באבידת שרואין נמו הדעח היסח ע״י הס האכימת
 לידי באים עי״ן שברשוחו החפצים היטב שומרים ואין דטתו •שמסיחין

 יודט שאיש מדעתו רחוק שהחפץ מא דה האבי עיקר וגס • אגידה
 הדעת הוא העירן האדם• שברשות החפצים כל כי • עתה החפץ היכן ־

 רק נידו• תוססס אדס אין החסציס בל בי י החפצים נעל עיקר שהוא
 ההפצים אנו לו שיש בדטתו שיודע • הדעח ברשות דהייע ברשותו שהם ;
 בעירן נמצא ־ כרצוט בהם לעשות החפצים אלו על בדעחו מושל והוא ׳

 ונאבדים דעתו וככממיח ־ האדם עיקר שמא הדעח היא בטלהחסייס
 .האבידה עירן •וזהו ר.חפצ^ הס היכן יודע שאינו מדעתו ס רהוי, הס

היאהתול^מא נקודה התרחקות בסי׳ ־’האבידהמא מצאשמירן

א ' ־ _ ^ צ

 שם כ״ש משה גחי׳ הדעת אvשר העלימ׳ מנקודת התפץ גוף בחי׳ .
הסחתונ׳ מץל׳ לקשר ימיי כל להשתדל האדם צריך נ ע • הנ׳צ בהתו׳

 שממשינין. אמת לאנשי שמתיןב ע״י זוכה שזה העליונה בנקוד׳ -
 דרך 4עי< שהיא בשיג בקי ברצוא ברך בחי׳ שיעא ג הנ׳ל בקיאוח

 כנ׳לישזהו העליונ׳ בנקודה התחתוג׳ נרץד׳ xלק זזכין שעי״ז התשובה
 ובזה ׳ בטל לעולם האדם בא זה ^שביל כטל האבילות מציאת בסי׳ .

 חיי׳ מימי ייוס יום כל 'כי • חייו ימי כל ויום יום בכל להשחדל צריכק
 יום כל כי * כנ׳ל זה, בשטל רק הוא הכל העולם בזה מקיימו שהש״י

 וכן אחד מס בין ויהי ערב ויהי כ״ש ובקר ערב (אור מחשך כלול
 ובליל^שהס ביום רטשליס שהם ולבנה המה ‘בחי והם • ונו׳ שני !ביום

 שחמת בהחו׳הנ׳ל• שם החחחונ׳כ׳ש ונקוד.׳ העליוכ׳ בחי'נקודה
 וזה התחתונה ונקודה העליונה נקודה וימשע משה בחי׳ הם ולבנה
 ולבנה חמה ולייחד לקשר חייו מימי ויום בכל,יום אדם עבודת עירן
־ וע׳כ ק׳ש־ ברכת לענין כשרטל בלילי; יום ומדת ביום לילה מדת .לכלול

I מא .המאורות ברטת עירן כי • ק׳ש בברכת המאורות ברכת קבעו ’ 
 אור יוצרי כ׳ש וט׳ ביום לילה מדת לכלול ולבנת חמה בתי׳ וליחד לכלול
׳ וכל טל־xכ וכו׳ ולילה יום בורא אומרים בערב וכן • וכו׳ חשך :ובורא

............ ״ באחד להארץ שצריך
החהחונ׳ נקודה החקשרוח בחי׳ עירן שז!מ וכו.׳ ולמטה למעלה

 שאול ואציעה אחה שם שמים אסק אם בחי׳ העליונר\שמא בנקודה .
 מי באמת כי *• וט׳ שם גס ים באחדת אשכנה שחר כנפי אבא הנך

 בחי׳ שמא הנ׳ל בקיאות בחי' עיקר ׳ לאמתו האמת על שמסתכל
 ע׳ישמחזקיןא׳עיתמיד שמא העליונ׳ בנקוד׳ נ^דההתסתור׳ קשר

 דיועא בתכלית אט׳ שר\א ומזיגה מקום מכל להש״י להתקרב
 'כטל' וכו׳ הנך שאול ואציעה אתה שם שמים אסק אס בבחי׳ החחתונ׳

 בפשיטות• כאמונה א׳׳ע שמחזק מי כי אמונה ע׳י הוא זה ענין כל עיין
 אחד שי־.' שמאמינים האמוג' טירן זה ני * לטולס יפול לא מודאי
 ית׳ ממט לנרוח מקום ואין • ממשלתו מקומות ובכל • ואחרון ראשון

 בתהל׳׳ שס וכמבואר און׳ פועלי שס להסתר צלמות ואין חניץ אין כ׳ש
 -אניח מפניך ואנה מרוחך אנהיאלך ׳ • הטל שמיס אסק אס פ׳ אצל
 קבעו וע״כ ;ונו׳ XD כנפי אשא הכך שאול ואציעה ־ וכו׳ אסק אס

 ברכת עירן לי • אחתיכטל ־בחי׳ הס כי ק׳ש אצל המאוחת ברכת
 מדת כלליות ביל׳ אkשר • כטל ולבנה חמה יחוד בחי׳ שהוא המאורות

 בתי׳ שמא העליוני; בנקודה התחתונה נקודה כלליות בחי׳ ביוס לילה
 * ר\״ל בהלכה בקיאות בחי׳ הנך שאול ואציעה • וט׳ שמיס אסק אס
 על שמשכיל• מי כי * כטל היחוד אמונת שמא ע״יה׳ש נעשה זה כל

 ואור חשך נחי' אדם כל טל טיבר ויום יום שבכל לראית יטל דרכיו
ץ וברן ערב ואור יש חיע ימי בכלל וכן ־ ובקר ערב ובשס̂י
 צהאס*ל ,עתד כן ומאיר מאפיל שהוא כיוס היום נצנים אתם פסוק טל

ק וכלהתונחוחוכו׳ לכם ולהאיר לכס  ומקץמין המציביןאתכס הן
 * העולם. כל זמן ובכלליות • ״ ישראל בכלליות הוא זו; וכל י אתכם

 אדס בכל ובפרטיות • חייו ימי של ואדם אדם כל של הזמן ובכלליות
 WX י^ר חשך ואייך חשך ישראל כלל על עבר כבר מ יום• בכל ואדם

 מה עלינו ועבר י מישם והיציאט מצרים בגלות היינו כבר כי ׳־ פטמים
̂  האור עיקר קמא הביהמ״ק נבנה ואח״ב ‘ י למי־השופטיס כעבר
 ונבנה חזר זאה׳כ ; נחכךהטולס ואז • נהרבבעוונותינו ואך׳כ ישראל

 כתוך וגס ׳ לורודיר כל1וכ[ י ב^עדףלה1זנתרבוכיי;ונןכלמהט
ט ̂>ליזיט לא אקר'החורק'נעמדתיס’החשך עוצס' 7DP עליע י
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ה הלכה הרכות-בה׳פ •א'̂ח הלכות ליקוטי
 יובא מ^גש תרח כ״ש לנו.ל ירם'1̂ שהם דור שככל אמת הצליקי מ״י ̂ '

 השני 'של שמשו מ{רחה צדיק של שמשו שקעה שלא עד ודח״ל השמש
 שככל נמצא : *; ויום יום וככל זמן וככל אדם ככל ככ-יסיות וכן • 'ונו׳

 מציאת כחי׳ שזיש העליונה בנקודה התחתונ׳ נקודה לקשר 'יוםצריכץ
הספירה הימיס־כי לספור צריכק חורה מחן קודם ע״כ 'כדל ^האבידוח

 נאכד יהי> שלא כדי אססופריןהימים -כי י האבידות תיקון בחי׳ ^מא
 הודע כן ימינו למטת בחי׳ וזה ’ • ונמנין במסאר הכל כי ״ מהם אהד '

 כן ס הימי ומונין סופרין שאס ספירה בחי' היינו * ימיט למנוח ־• יוכו׳
ע• ־ מד  הקדוש הדעת עלינו וימשיך הש״י עליט ייחם כן שכמו היינו '
לקשר קד הספירה עיקר זה שכשביל כדל העליונה נקודה בחי׳ שהוא י ״.

tj■ lâ ע■ %v1vfw/vו/עpבנ התחתונה ^ u wjiu ־»;•» v'pu ׳<1וע W
שבחלל הדם להכניע לתשובה לזכות יכדי עליט מקבלים שאנו דמים י.'

 של קנאות מנחת בחי׳ הוא שעודם עומר, כי צדל* עי*ווכו׳ •השמאלי •
היא ובזה ההסתרה חעא על גדולה בושה לסבול שצריכה הסופה ; '״

 לפט האמת תאמר נעמאה נאמת שבאם הוא תיקונה ועיקר ' צביקת ,
 תוכחה לה שאומרים כשידל והבהת הווידוי ע״י עונה יכופר ואז הכהן -
 נגימאה לא ואם * ■ המים על שמיס שס ימחה ולא שתתודה הרבה ^

ני* ■ כשה״ל זרע ונזרעה זנקתה כ׳ש לטובה לה הוא אזי * היא וטהורה ' ־
 הבושה זאת אכל * ההסתרה על כפרה צריכה נטמאה לא אם אפילו .

 תלדת יולדתבצער היתה שאס לטוב׳ לה טליהונתהפך מכפרת ׳בעצמה
ט׳ ברווח  ולהודות להתוודות רצתה ולא נטמאה אם אכל * כשרז׳ל • ו

 כלל נבדקין כז וכמו '̂ וכו',ל ירכה ונפלה בטנה וצבתה אזי י האמת על <
 ואיהו בזוהר כ׳ש קנאות מנחת בחי' שהוא שעורים הטומר ע״י ישראל
 עצמו להכין להתחיל צריכין שאז היינו • כנס׳׳ןי שהם חיל דאשת בדיקו

 כגר התורה כי התורה קיום הוא והעיקר ׳ התורה לקבלת וא' אסד כל ,
מהדש א״ע להכק צריכין ושנה שנה בכל אך .״ רביט משד: ע׳י ר,בלט ־ ;
 העבר על לתשובה לזכות דהיינו * יךוס.התודה עצמי על לקבל י''ולזבות -

 ריהתורההזאת•ועיקרדרך3ייסאתכלדpל מעתה עצמו־ על 'ולקבל
 ימכ״ש וישתוק שישמעבזיוט דמים, ושפיכת בושה ע״י הוא ^התשובה , .

 אין ואס האמת אל להתקרב שרוצה בשביל דמו ושופכין אותו כשמשזין ■ ־ '
 בעצמו דמו את ולששוך א׳ע* ־ לבזות צריך מאתרים וש״ד כזיומת לו _

 בה ומתבייש עבירה העובר כל וכשרז״ל מעשיו על בעצמו ולהתבייש .
 בתי׳ וזה • כנ״ל התשובה עיקר הבושה כי * עווטתיו כל על לו מוחלין ■

 מביישת שאנו בהמה מאכל שהוא מוטה מנחת שר\א שעורים 'עומר
 כבהמה עתה דומים שאנהט ומתוודים מודים אנו כי • כעצמינו עצמינו '

 ממשינין שאט הבושה חאת * מצייס מזוהמת נטהונו לא שעדיין מאחר
 התיקון עיקר כי • כדל תיקונינו עיקר זה שעורים העומר ע״י מליט '
• מעשיו וקלקל באמת בקי שאינו שמי ישראל נבדקין ובזה • הבושה ט״י ;
 ומשתדל מעשיו על בעצמו ומתבייש האמת על מודה אכלעב״פהוא .

• כדל וכו׳ הפליוד קוד׳ בחי׳ בו ליזאיר שיכולין אמת לאנשי להתקרב ̂ ־
שהואעהורואףעלסיקהוא מכ״ש 'נתתקןעי׳זוכדל• ״ מתבייש מי
 כדל וכו' השגתו קוצר על או השלימות כתכלית עהרתו שאין על בעצמו •

 בחינתו לפי אחד כל תשובה על לבהי׳־חשובה הבושה ע״י זוכה הוא ־ .
על בעצמו מתבייש שאיט די ולא באמת טמא שהוא מי אבל • ■ וכדל ק

 אמת אנשי ומבייש רודף הוא גס אף מאד והמגוניס הרעים מעשיו
 ויפול שעורים עומר מצוות ע״י נבדק הוא * בחנם כמים דמים ^ושופך ■

 ונפלה בטנה וצבתה בו ויקוים • ממש הטמאה הסוטה כמו סמך באין
שבספירת ר^׳׳ב בס׳ ן״ל אדומו״ר ה״ש נ עמה בקרב לאלה והי׳ יר?ה

 לבירג^, רמ^ מ^יגרא ולהפילו ׳המסור את ■ ־להכמג יכולת 'היטומך
 כנ^ל עמיקתאהייט לבירא רמא מאיגרא ר״ת לעמר והסימן [טמיקתא

 וכל שכישראל הכשרים את כנרודף בפרט ישראל את והרודף המסור *כי
 מהבלי לצאת והזתרי׳ ישראל בקדושת אוהזים שהם על ורדיפתו .שנאתו
כ • האמת, לנר,ודת להתקרב ומשחדלס ״ ההמון מדרכי *עוה״ז ■ ע״י• ע׳

• שהוא. שעורים העומר נדי אז גדולת מפלה 'לו. יה{* י העומר ספירת ׳
 העומקהף• הנפת ביום וע״כ י ונדל וכו׳: עי״ז שנבדקת סוסה מנחת -

 וכן אז' המ/נתלה כי • ישראל את' שידסו רשעיס לכמה גדולת מפלה”
־. . ■׳־ץ״סנחרבונדשכפלואזהייטכדל; ־-־ *־״■ '

^ H tV ■לשאול רכיס,והיציד ממשה שנעלמו ד׳:הלכות כחי׳ !
ם - ־־'' י■ ת או  :׳ ודיןהמ^שם• • המקלל דין הש״ישהס חת ;

ץ  ■ וירושלמי יונתן• בתרגום ׳כ״ש ־ צלפחד בטת ודין שד. פסח ה
<■׳ ־* לפרוש במשמר ,־ויניחוהו פ׳ .על : אמור בפרשת

 שכלל הדל התו' בסוף מבואר כי - ע״ש וכו׳ מארבע׳דינין חד דין וכו׳
 התחתונה ונר,וד׳ העליונה מ־,ודה בחי׳ שהוא אלף בתמונת כלול הענין י

 בכניסתן ישראל שכצעזו מצווח שלשה בחי׳ וזה • • האלף שבתוך 'וגטא׳ץ
 צ • וכו׳ ביהמ״ק ולבטת מלך ולמנות עמלק של זרעו להכרית שהם לארץ י

• rואrהעליונת ונ^דה התחתונה בחי/קודה הם מצוות הג׳ אלו כי  וכ̂ו
 ׳ בעצמו ויקיים לא״י משיי שיכנוס זכינו לא הרבים וכעווטתינו , • ע׳׳ש
 ■-■ אלו כי • הכל מתתקן הי׳ שאן אלף בתמונת שכלולים מצוות הג׳ אלו
 - בתי׳ שהם וט'״ העליונה ונקודת התחתונה נקודה בחי׳ הס מצווח הג'
 . כעייל בקי בחי׳ בשוב בקי ברצוא בקי בהי׳ שהוא ־ הדל בהלנה בקי

'עיקר שהם הנך שאול ואציעה אתה שם שמים אסק אס בחי׳ ונפיק : 
'מצות ג׳ מקיים והי׳ לא׳׳י נכנס משת הי׳ ואם י שם כ״ש התשובה דיכי ' 
ל  ׳ זוכין הי׳ ועי׳ז ■ י הדל בהלכה בקיאות נחי׳ ממשיך הי׳ בעצמו מ׳

 . • חטא ע׳׳י בערה אבל • הכל מתתקן והי׳ התשובה לדרכי ישראל כל
 זכו לא ועי׳ז ישראל לארץ משה נכנס שלא גרמו * וכו׳ ומרגלים העגל

 הדרכי אלו המשיך' שמשה אעפ׳י כי • כשלימות הנ׳ל בהלכה לבקיאות
 שאול ואציעה אתה שם שמיס אסק אס בחי׳ שהם בעולם רג׳יל תשובה

 .האחרוני׳■ ימים במ׳׳ם משה וט״שהמשיכם אלול כווסת בחי׳ שהם .הנך
 ' ועשי׳״ת אליל באמת ועי״זנר,בע • עדיו׳ב ור״ה אלול ימיי שהם רצון 'של

 ' ולסליחה למחילה ביו׳׳כ שזוכין עד תשובת בהם לעשות לישראל
 - כפי אחד וכל • כשלימות בהלכה זה־הבקיאות קבלנו לא עדיין אעפי׳כ
 מארציבו גלינו ועי״ז • מתשובה רחוק הוא כן הזאת מבר,יאות ריחוקו

־ בהי׳ שהוא מלך לט ואין העליונה בחי/כקודה שהוא הביהמ״ק ונחרב . ^ •’4• *I V ̂ ■ • •'י . ־־■ I ' •'י M l y y  I
 בר^ שהם עמלק של זרעו להכרית בידינו ואין י האלף שבתוך וא׳׳ו

 תי;ןק בת״׳ שזהו ורוחניות בגשמיות השונאים-והחדפיס וכל הס׳א
נכנס שלא ע׳׳י גרם זה וכל אותם׳ ומפילין כשמנניעין התחתונה נקודה
 •בבתי׳'כי הדל בהלכת בקיאות שלימות עיקר ששם לא״י רביט משה
 נעלם וע׳כ • ובדל וכו׳ אלהמקזס ועליח וקמת • וכו׳ דבר ממך יפלא

.־■; ' ' : הדל הלכות ד׳ ממשה .■ / י -
: כעיקר כופר עמלי,-'שהי׳ של זרעו להכרית ללזהבתי׳1דןהמר ד^'

ה ידע לא ומשה • עמלק כמו וגידף שחירף המקלל בחי׳ שהיא 'י ־  מ
 ■ שהס אמתיים הצדיקים ונל משה עבודת עיקר באמת כי • עמו לעשות
 ־* ," העליונה התחתונהילנמדה נקודה תכלית לקשר הוא משת בבחי׳
 ולרהס עליהם להתפלל מאד התחתונה בדיוטא גס להאיר דהיינו
כ אותם־ לקרב עמהס ולהשתדל םvטליר ס זה ובשביל : • להש׳י ג'  ה

 לתש׳׳י כונס צקרב בשכיל הכל הרבה דמים ושפיכות בזיוטת סובלים
1ישרא( בעד מתפלל העגל חסא אתר נפשו מסר משת איך שראינו כמו

׳ ̂ ̂ ע7י * ’̂‘י* והצילכז
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^עשילן ̂אול■' המקל!!• עם -ייעמשהי̂נ v̂ ל^ריך צדיכין כי y of ג״כ־ 
 ונחחייכ נ!ה הזמן(שגה קודם משה שהי־גו מצרי איש הי׳בן שהיא נפרס

 הי׳מסופק ע״נ .־וכג׳ עלים שלש משה אזיבדיל ססוק על כמוכא גלית >
 שצריביז אעס״י ני * סקילה שחייב הש״י שהודיעו עד לעשות מה עתה ־ ־

 לנחום צדיכין כ״כ ומגדס שמחר!) הש״י בזיון על אבל על,בזיוט* לשחיק
 הינס דמית והחרשתי עשית אלה נאמר דאסשר,ועלזה בכלמה ,בו

 :ע״ש הנ׳ל בתו־ שם המובא לעיניך ואערכה אוכיחך כמוך אהי׳ י
 שהוא העליונה נקודה סגס בחי׳ ״ זה בשבת שכ<ם המקושש .־.ךךין

שבת‘שםגהתו׳הנ׳ל שבתנ״ש בח!׳ שהוא תשובת י,:בחי׳ ^ .ני
 תורה'בחי׳ סתרי בחו' דבר הסתי אלקיס כבוד כחי׳ כתר בחי' הוא י■ ■
כסא בחי׳ שהיא העליונה בחי׳,נ^דה הוא זה שכל י דע׳ס אורייתא ׳

:,־ ■ ̂ tדמתכסיאוכו׳■ , ; : • : ■־
ץ ^ ף  כדי לסמל שצריכין דמים ושפיכת הבושה בחי׳ זה שני פסח ך

 1א׳vר בחי׳ שזמ העליונה בנקודה התחסוגה■ נקודה, לקשר ־ י ־: • ‘
 שהי׳ ם’אנשvר אלו ט •• שם כ׳ש וט׳ שמיס ׳1כח שהוא האלף שבתוך •

 י • נגרע למה לשאול שבאו הססח לעשות יכלו ולא ־ אדם לנפש עמאים
 ידם על זנות נתגלגל ט • מאד. הרכה בזה וחיקע ;כהוגן שאלו אלו

 המ^ת בחי׳ שהוא גדול תיקון שהוא שני ספח דין למשה עי״ז שנתגלה
 כשתאה שאפילו התשובה שלימות עיקר זה. כי ; הנ׳ל החשובה דרך

 • הרעים ממעשיו וטומאתו;עליו מהש״י, מאד' רחוא שהוא א״ע האדם
 הש״י ולסגי האמת הצדק לפגי והכנעת בקידה ויבא א״ע יחזק ̂>ע־׳י׳׳כ

 למה ששאלו ־ עמאים שהי׳ האשים אלו שבאלו כמו נפשו על וישאל ’
 יודע אם נפשו על כ*א ישאל כן נמו • ונו' ה׳ קרבן את להרךיב ערע

 ר\עי' במעט מעומאה נפשי ואם וישאל שיבא ממעשיו טומאתו גטצמו '
 לעסוק להש׳י להתקרב דהייט ה', קרבן להקריב אגרע למה אעפי׳כ

 ג׳נ תקוה לו יש בוודאי י',ט קרבנות בחי׳ שהוא ונו׳ ולהתפלל בחורה י
 כמו להצדיק ויודע תיקון הש׳י לו ימצא בוודאי ואז • להש׳י להחקרב ’

 טעיקךזמן • נשגבה פליאה שהוא שני הפסח חיקון למשה שהודיע
 • וגאלם הקן הש״י.על דלג שאז מצרים יציאת כשעת רק הוא 'הפסח

 ודילוג פסיחה לשון פסח נקרא ועש״ז ־ הפסח הקרבת זמן עיקר 'ואז
 שהי׳ מי אבל * וכנ״ל נפלאה הארה אז עליהם האיר כי • הקץ על מדלג
 ' •אבל עוד פסח להקריב יזכה איך במועט הפסח קרטאת ולא ,טמא
 לו ורעדיע דיקא' השמאים שאלת ע״י למשה הסוד 1גילר ברחמיו הש׳י

 דרך לס הורה ובזה :הספדה בימי באייר שר פסח יקריבו שהטמאים
עיקר זדקישל שעבר אעפ׳י ט *. כלל בעולם ייאוש שוס שאין הקשיבה

 כי • בזמט שלא אפילו תקוה יש עדיין כמעשיט עדנאיס ואנחט התיקון ■
ובכל עתה גם אותנו לתקן שיכולים מאד ונעלמים נפלאים תקונים ,ק ’

 פעס בכל לשאול ותפלה מצעק־ עצמיט ני-יאש שלא ובלבד *. וייס יום
׳ ■ :. וכנ׳ל ה׳ קרנן את להקריב נגרע למה ׳ י ־ ׳ ״

 ישראל לארץ כניסה בחי׳ זה בארן חלק ששאלו צלפחד בטח רךין
 שהם אלף בתמונת שכלולים הג״ל ג׳מצוות לקיים צרינין ששם ̂ י

־ :כנ׳ל שר פסה ודין ומקלל מקושש של הנ״ל לניס ג׳ בחי׳ ’ ־ -׳־
1 ’Vה חשובים אין.אט אס בחכמה שאלו צלסחד שבעת שארזי׳ל י ז

מבחי' נמשך הימם סוד עיקר כי * אמט תתיובס זרע .
 הי׳ שלא יותר תיקון צריך הוא בניס בלא שמת זה ני ־ הנ׳ל האכידית

א העולם זה ט , • מישראל שמו ימחה ולא *ש כ לגמרי נאבד  בחי׳ ס
 והאדם הדל־ בתתו׳ המובא רגלי הדום והארץ בחי׳ התחתונה נקודה

 לנקודת התחתונה נקודה בחי׳ שהוא העולם זה לקשר כדי לעולם כא
 להניח צריך זה ובשביל ־* כנ״ל האבידוח מציאת בחי׳ שזהו העליונה

להניח צריטן ע׳כ אחד־ כדור הזה התיקון לגמור א׳א ט * בניס אחריו

צב .. , ה הלכה הדכוות^-פ ..
ר‘^ו^ ^ור זה'ית^ז* ש^.יטגרו כדי ׳כ. העולים בזה נרם ^ ̂ל  ב'̂:

שו»5התחתונהש« בחי׳נקולה שהם ליקא מעשד מעשיך ישבח לדור
 Irn את כמשבחו! השכח ועיי . : • העש־ת העולם שבזה גבמייס בעשי׳ ■

ת תתחתוצה נקודה בחי׳ העשי׳ מעלין עי׳ז - אלת בל שביא ^  לנ
 בכצ שאומרי׳ יתושמזיח ושירות התפלת עמדת בל בתי׳ שזהו העליונה

 וזה וכנ״ל• מעשיך ישבח לדור בבלדורודורבחי׳מר וזהצריכין • יום ,
 ה׳ סומך י ודור דור בכל ך וממשלח עולמים גל מלטחךמלטס במי׳

 . i;טסע התחתונה נקודה בחי׳ זה וממשלה מלטת * וכף לכלהטפלים
 ודול דור בכל וממשלתו מלכותו התגלות ממשיך ברחמיו שהש׳י הייט
 בחיז■ שזהו והנדחי׳והנאבדים הנופלים ולהעלות'כל לסמוך כשביל נהכל

 לפסוק שיסמך הנופלים לכל םומך.ה׳ בהי׳ שזהי הנ׳ל האבידות מציאת
 היעב לבך ושים ודור דור בכל עולמים'וממשלתך נל מלטת מלטתך

 מלטתו ט ־ הנ״ל בפסזידס מבואר הכל איך מדבדט ודיטר דינור לכל.
 . ב̂ב זממשלתי •, למעה ולמעה למעלה למעלה עולמים כל מלכות יח׳
 שממשיכין שבדור הצדיקים בשביל ודור לוו כל מקיים א p ט ודור לור

 הטפליסוהרחוקיס כל את לסמוך בעילם התשובה הארת בחכמתם
 למעלה מקופד; הפסוקים אלו כל ני הטפלים.וכו׳ לכל ה׳ סומך בחי׳

 ורחום וט״חנון יביעו טובך רב זכי כ׳ס ית׳ וחסלו עוט מרוב שמספר
, יברכוך וחסיליך משש? ה/יכל יולוך ,•״וט׳ לכל ה׳ טוב וט׳ ה׳  ט

 ומקשדיט בעולם אלקופו מודעים שהם החסיד׳האמתיים הס העיקר
 מלכותך כטל בתי׳ שזהו העליין ל»־שם מאד התחתוטת המדריגות כל

 מלכותו הדר וכטד גבורותיו האדם לבני ל^^דע ידבח וגבורתך יאמרו
 זה שבל וט׳.. הטפלים לכל ה׳ סומך וכו׳ שלמים כל מלטת מלכותך
 ׳ מקנלק וע״כ ■ • ע׳ש שם כששיש״י •ברטכה ו.חס־דך לפסוק מקושר
 ני, /״ העולם מה לו שהי׳ ותפציו נחלתו כל שהם הירושה אחריו הבנים
 העולם בזה לו שהי׳ י חלר\ הס העולם בזה לו שתי' וחפצים נחלתו
 הכפלות אלו ולהעלות לקשר צריך. שתי׳ נקודה בחי׳ שהוא העשי׳

 הירושה אחריו בניו מקבלין כשמת ועי־כ * העליונה ־לנקודה והחפצים
 הלזיקק נעשה שיהיו צריכין עתה כי • העולם בזה ונחלתו חלקי שהם

 בט ואין זרע חשובות אין אס בחכמה צלפחד כטת וע׳כשאלו ־ ידם על
 : העליונה כנקודה התחתונה נקודה לקשר אביט של הנחלה לקבל כה

 שכשאין. • כרל האבידות תיקון בסוד שהוא אמט תתייכס א״נ * עי״ז
 התחתונה נקודה לקשר הרל תיקון (יגמור נתלתו זרע.שיקבל מניח

 בחנמה כהוגן שאלו■ וע׳נ י כנ׳ל היבום תיקון צרינק העליונה בנקידה׳
 נחלות פ׳ שנתגלה ידם על זכות שנאיגלגל זט וע״כ יי כשח׳ל גדולה
 זאת-וכשפרש״*■ לפרשה משה, הסתלקות ענין שנסמך ידס־׳וזה טל למשה
 ■ הקב״ת א״ל • ׳1ונ להנחיל הש״י לו שצוה מאחר, - הנדר ותרvשי ■שסבר
 אלו, גל לו שנתגלו שראה. שמאחר בג׳ל הייט • עומדת במקומה גזרתי,

 ההלכה שהיא■ צלפחד בכות דין גס ■ לי :שנתגלה ־ עד הנ״ל סלטת הד׳
 לארן כניסה בחי׳ היא ההלכה •''שזאת הלטתהנ״ל קד׳ האחרונה

•ישראל  • הג׳ כל שם שיכטסג״נלא׳יויקיים ע׳כסברשהותרהנדר -
 ישראל כל לתקן ׳כדי הנ׳ל בהלכה בקיאת בחי׳ וימשיך • הנ׳ל מצוות
 אלו לו שנתגלו אעפ׳׳י ט ־ עומדת כמקומה גזרתי הש׳י לו והשיב לנצח

 כשלימו' ולהאיר להמשיך א׳א עדיין הנ׳׳ל־אעפי״ב שאלות ע׳י ההלכות
̂ב בקי גרצוא בקי בחי׳ שהם כשלם ההלטת אלו  אסק וכו׳בחייאס בפ

 כל1 הרחוקים כל לקרב • וט׳ רגך שאול ואציעה אחה שם שמיס
 * כשלימות חיכף להמשיך א׳א זה כל * להש׳י שבעולם המפלים
 את ויסמוך הדור אותו עם במדבר ויסתלק לאק ליכטס שלא ההכרח
 הוא יהושע ט ’ ׳ וכו יהשע את לך קח vבפרשר שם כ׳ש במקומו ייטשע

 ריבוי ומחמת העליונה• נקודה בחי׳ הוא ומשק * התחתונה בתי^נקודה
׳ הנגמים , ,



ה הרכה פ1בד הדמת א״ח הלכות דקוטי . . .................
להסתליו הצ*יק ומוכרח כעצמה העליונה רגקודה שתאיר א״א הפגמים י

התחתונ׳־ כחי׳נקודה התלמיד כחי׳ שהיא יהושע כחי' אתייו להשאיר .
 דרכי בחי׳ לקבל צריכים והיורדים העוליס . והקרוכיס הרחוקים וכל

״ דייקא יהושע בחי׳ ע׳י ׳* הנ׳ל בהלכה נקיאוח בחי׳ סvשר התשוב׳ה .
 למעל׳למעל' שנסתלק משת בחי׳ שהיא ?לעליונה נקודה של בנהו והכל .

 ומשם • כלל תמן חפיסא מחשבה דלית העליונ׳ נקודה בתכלית ונכלל
בחי' ימשע בחי׳ שהם תלמידיו ,ט׳י דייקא הסתלקותו לאחר מאיר
 בתכלית בכבודו כולו לעולם מאיר הוא דייקא אז כי * התחתונה נקודה

 כל את ולהגביה ולמצוא :הטפלים כל את לסמוך התחתונה דיוטא '
 צריכין הנ״ל בהלכה בקיאות כי להש׳י כולם לקרב שבעולם האביחת '

 י ברורה הלכה יהי׳ שאז צדקינו משיח שיבא עד ודור דור בכל להמשיך
 באמת אז וע׳כ השלימות* בתכלית הזאת בהלכה בקיאות תתברר אז כי

 יצה״ר יהי׳ עדיין משיח נשיבא גם בוודאי באמת כי לה:ףי הכל ישובו <
 כי * העולם לתקן מכל לא כן לא אם כי בחירה להאדם ויהי׳ בעולם
 מועיל שאין העול׳ מן שנסתלק במת מא היו בחירה ואין יצה״ר כשאין

 כשינא גם באמת אבל , • כתיב לעשותן היום כי «התשובה תיקון לו
 בהתגלות הנ׳ל בי:לכה בקיאות ימשיך. משיח אבל • בחירה יהיו משיח '

 הרחוקים אפילו להש״י טלס יחזרו שע^ נזה ואמת נפלא כפלא;בשכל ׳
• וכו׳ אבן לב והסירותי תלכו בחוקי xא את ועשיתי כ״ש מאד מאי

 יבץ הפסוק זה של בפשיעות המלות פירוש היטב להבין לב נמשים ומי '
^ את ועשיתי לומר דקדק כי • היעב דברינו  את ועשיתי תלכו בחוקי א

'  של הפשוט פיחש שזהו חלט בחוקי שעי״ז כזה דצר שיעשה דייקא ;
 הנ׳ל כהלכה בקיאות שע׳י *, כנ״ל הייט תלט בחוקי אשר את ועשיתי
וישוט התשובה בדרכי כולם ילכו טי״ז השלימות בתכלית אז שיתגלה

״ : ־ ; ; ואמן אמן לנצח בחורץתיו וילכו להש״י , .
/ . nt*l מקום' של מרכבתו הן הצדיקים מרכצה־כי מעשה כל בחיי 
v להשלים זוכה כן תשובתו תיקון כסי וכןכלאחדמי^אל . ; ־

 המרכבה שלימות עירך כי * וט׳ צדיקים כולם עמך כי • המרכבה בחי׳
 דם15כמראה ועלהכסאדמות בחי/: הכסא על היושב אלס בחי׳ הוא ׳

שס כממאר המרכבה של העליונה בתי׳ תכלית שזי\ מלמעלה עליו -
 ממעל׳למעלה המרכבה r ס שס,כל שמספי שביחזקאל המרכבה xp3 י
 כמראה הרקיע וכו׳יועל רקיע החיות יעל ״ החיית טשאיש שהאופנים .

•מלמעלה עליו אדם כמראה דמות הכסא ועל כס׳א דמית ספיר אבן ,
 הכיל הקדוש׳ התורה כלל הייט • אדם בחי׳ הוא העליונה שבחי׳ נמצא ,

כמבוא׳ הכסא על לשבח אדם נעשה f שעי אלף בתמונת כלולה שטלה
ל תו׳vבר בפירוש שם .  ראה זע׳כ * ע״ש הללו מרךאות שס שמביא מ׳

האשמל• כעין ומתוכה וט׳* ואשמתלקחת גדול וענן סערת חח 1חחלר
 דטיט • ונסיק עייל בחי׳ * בשוב בקי ברצוא בקי בחי׳ • הנ״ל בחי׳ זה

 מרכבתו בחי׳ שהם הצדיקים בכלל להכלל שיזכה הישראלי לאיש שא״א
 שהם ״ וכו׳ גדול וענן סערה רוח דרך 'תתלה כשעובר כ׳א מקום של

מה: עליו שיעבור שבהכרח ונסיק בחי׳ שזהו וס׳א הקליפות כלל בהי׳ ,
ט' ותאוות מניעות דהייט * שיעטר . ט׳ו  ^בה ובזיוטת וחרפות • ו
 וטק סטיה רוח בחי׳ שהם הנ׳ל מהקליפות נמשך זה שכל מהמתנגדים ■
 אז ׳* בנפיק בקי בעייל בקי בבתי׳ זה כל נגד וצשמתחזק * וט׳ גדול ,,
 מרכבתו בבתי׳ נכלל שיהי׳ דהייט • המרכבה בחי׳ להשיג זוכה דייקא .
 * חשמל מבחי׳ הוא המרכבה קדושת טינךהתתלת וע״כ * מקום של ,

 להמחרפיהו ששותקין כתי׳,השתיקה הייט מל־ בחי׳חש זה חשמלדייקא
 השמאלי שבחלל הדס נכנע כנ׳ל־שעי׳ז דמים שפיטת וסיבלין והמציישו ,

 עטרים הדמים הכנעת שהוא מילה מצית בתי׳ שהוא מל' כחי׳ שזה •
 לך ואומר שם שנאמר כנ״ל הדמים לתקן שהי׳ מצרים יציאת רזי׳‘ צו

וכמבואר שס בכוונת כמיבא מילה ודם פסח בדם חיי בדמיך חיי ב"מ־ך .

 יאינס הנעלבים מאמרז׳ל על (בסי׳ס״ב) ז״ל אדומו׳ך בדברי מזה
ן שם מבואר ״ ע׳ש וכו׳ מסיבים ואינם חרפתם שומעים עולבים  שע̂י

 השגלן וע׳כעיקר • בחי׳חשמ׳לע״ש ששותקיןלמחרפיהוכתחקן
 שהוא המרכבה עיקר בי ;ח״ל כדברי כמובן כחי׳חשמ״ל ע׳י המרכבה

 .חשוגל בחי׳ ע׳י כ׳א לזכות א״א זה • ננ״ל הכסא על לשבת אדם בחי׳
 חיית ד׳ בחי' וזה • וכנ׳ל והמבייש להמחרף שטתקין מה בחי׳ שהוא

 ועיסד אד״ס Y׳n(שו׳ר אר׳י׳ שהם . הכסא נושאי שהם המרכבה
 בהנ׳חיות וגס טלהו־ על שליט אדם כי * ■אדס, בחי' הוא טלם שלימות ־

 ״ בפרשה שם כ׳ש אדם פני וא׳ אחד בכל ג׳כ הי׳ נשר שור אריה שיזם
 וכשסמףי להם פנים וארבעה כ׳ש פרם ארבעת היו וגסבהאזשנים

 בחי׳ להשלים הוא העירך כי • אדם פט הי׳ בהאופניס שגם נמצא • שם
 * ̂ אדם ואית אדם איס הק׳.* בזוהו* כ׳ש אדם בחי׳ כמה ןש כי * אדם

 אדס בחי׳ שהוא העליון באדם להכלל שזוכה מי הוא העירך ובוודאי
 מאד במעל׳ הגדול הצדיק כ׳א זוכה אין בוודאי וזה י הכסא על היושב ,

 כל וע׳י .*מספר אין רבים פעמים חשובה על תשובה לעשות שזכה
 למעל^ ממולה ועלה * כנ׳ל אדם ברף׳ להשלים זכה ותשיבה חטבת

 לתי׳ומחי׳ מאיס) יהי’ הגטא לבחי׳אדס עלה שעי״; לחשובה מתשובה
 תכלית ׳ בח והוא ־ הכסא על היושב אדם לצחי׳ שעלה עד וכו׳ לכסא
 שהוא מקום מכל ונ״א * אליי להתקשר צריכין והכל • העליונ׳ נקודה

 - נקוד׳הגוליוכה אדם־כי בבתי׳ נכללג״כ יהי׳ ועי״ז • אליו להתקשר יכול
 גדול וענן מערה רוח מכהי׳ להעלות יכול כי • וכנ׳ל הכל לתקן יכולה

 נצחי׳ אותו שיוכלל עד טנה ומקליפת השמאות הקליפות מנל י וכו׳
 והסוס התכלית עיקר שה הנ״ל העליון בבחי׳אדס שיהי׳נכלל עד אדם

 וש״ד ת בזיונו לסבול צריכין אכל ;לשם להגיע שצריך הישראלי איש של -
 הוא .והעיקר * לזה שזוכק קודם • וט׳ וכו׳ ומאתרים מעצמו ,^בה
 האמת בנקודת עצמו לאחת מאד ודעתו בלבו חזק שיהי׳ הלב חוזק
 במעשה הנאמר ושוב רצוא והחיות בחי׳ שזהו מה עליו יעבור אם אפי׳

; וכנ׳ל: כנפיק בקי בעייל בקי כשוב בקי ברטא בקי בחי׳ מרכבה־ה״ט
ח יט . ז  מיעד לאהל נזכיב במדבר שהלכו ׳^אל של דגלים ד׳ כהי׳ ו

התור׳ קבלת שהוא לשבועות סמוך אלו פרשיות קורים שאס - /
 הוא החור׳ קבלת כי • אחד הכל כי • יחזקאל של במרכבה מפטירין שאז .

 של מרכבתו להיות זוכין התורה ע׳י כי מרכבה מעשה השגת בחי׳
 שלימות בחי׳ שזיט אדם התורה זאת כ׳ש אדם בחי׳ התורה כי ״ מקום

 תיבל ששם מיעד האהל ע״י הי׳ התורה קבלת עירך כי כנ׳ל• המיכבה
 ל העליונת נקודה וקשר כלליות בחי׳ שזט ליהושע ומסרה התורה משה
 נטשת שעי׳ז אלס בתי׳ נשלם שעי״ז הוא׳ו ט׳י התחתונה קודה עם

 ־ כנ׳ל-וע׳כ מועד ואהל ויהושע משה בחי׳ ע״י, נעשה זה שכל אדם בתי:
 ̂ הכסא משאי חיות ד׳ בחי׳ שהם דגלים הד׳ הלכו מועד לאהל סביב

 גמריס ששים והארון המשנן שלשלמ׳שר.וא מטחו ר\ה באי׳ שזט נידוט
 וכמו הדגלים מחטת בד׳ שהי׳ ישראל רכוא ששים שהם • וכו׳ לה סביב

 ירכז על חרבי איש מלחמה מלומדי חרב אחוזי כולם \;הו • שם שפרש״י
לל שחצה מישראל אחד שכל היינו בלילית* מפחד  רבוא בששים ל̂י
 - משהויהישע •ט״יבחי' התורה לקבל המשכן שסביב ישראל נפשות
 * מלחמת מלימד ויהי׳ חרב אחוז שיהי׳ אחד כל צריך ־ מועד ואהל
 מלחמת היא כי בנפיק בקי בעייל בקי בחי׳ הנ״ל בקיאת בחי׳ הייט

 ״ הרבה אמתייס ת׳ח לשמש וצריך מאד ועמוק גדול לימוד והוא גדולה
 מפח- ירט על חרבו איש וזהו • הזאת מלחמה מלומד בכלל שיהי׳ טל

 , איך שיפי׳ מאד מאד, בדעתו וחזק חרב חגור שכ׳א • בלילות
• מלחמת וילהום בהאמת א׳ע יחזק שיהי׳  ■ גלילית מסחר וזהו ה̂׳
 ;וא׳• אחד כל על פעם בכל שמתגבר לילה חשכת בחי׳ ונסיק בחי׳ היינו

- וג?יק'ששס בחי׳ שזרע לבכי; בחי׳ התחחונ׳ נקודה בחי׳ לילה כי עי̂ר



״רזרבות ריקופי ■ ^
 בקיאת ן צריכ כי • זאת מלהמה מלומדי חvרVצ'*':יז נג״כ • מולס^ה • -
שילנן ישי.ל רנוא ששים כל צריכים וע״ג • זאת כהל;ה ד n גדוג ^

 התורה של הלכות ועיקר התורה הלכות משם לקבל מועד לאהל סביב .
 את ולקיים התשובה כדרכי ללך זוכין שעי״ז מ״ל בהלכה בקי כחי׳ כס
 וצועשהולבקיאוה כ״א העיקר הוא המדרש לא כ• .״ התורה דברי כל

 ההלכות וכל כולה התורה כל צריכין הנ״ל ונסיק עייל של הזאת בהלכה
 מאד מתגבר דבר הבעל כי * ומצות מצוה בכל שיש הסרטים והדנים’

׳ .שאר^ וכמו י שיעור בלי תחבולות וכמה בכמה ויום יום בכל ..מאד
 הנסשנת את להחיות .הקדושה התורה של מטעמים מיני כל וצריכין ■
 יצא וכ״א • הקדושה משלימות שיצאו ונפיק בבחי׳ שהם החלושות ־,

 תעיתי כ״ש משם לחזור מאד מאד לו שקשה עד שנתעה למ^ס ונתעה
 מטעמים מיני בכל ולהחיותו ולהשיבו לחוקו וצריכין • אובדוט' .כשה

 בהלכה בקי בחי׳ שהוא הנ׳ל התחזקות לענין כי • הקדושה התורה :של .
 בהלכת א׳״ע מחיין לפעמים כי התורה הלכות כל לזה צריכין הנ״ל

 הס מ״ל התורה של ומצוה מצוה כל ני * זאת בקלכה ומומים זאת :
 סרטיית והלכה דין כל וכן • יותר תסול שלא הנסש חת ומחזקין מהיין

 ? וכי׳ חיין הוא כי כ״ש הנסש להחיוח פרטי נח לה יש מצוה כל של
 לימוד מטלת בחי׳ ווה • בטניי אבדתי אז שטשוטי תורתך לולא וכתיב

;סנ״ל בהלכה בקיאות בשביל הכל כי פסוקית הלכות שהם הסושקיס
 להרע כח ואין . * מהרע הטוב מבררין פסוקות הלכות לימוד ט״י כי .

 הרב? ללמוד צריכין עמדדוכן על קיים לישאר וזוכין האדם את להפיל
היטב* היטב בהם בקי ולהיות ה׳ טבודת מדרכי ברים המו אמת ספרי

 מלה מארץ ארוכה גי • הנ״ל כהלב׳ לבקיאות מאד צריכים בולם כי * .
 כי * התורה הלנות כל של וחכליס שלימות טיקר זה כי • ים מני ורחבה '
 וטעע ושונה קורא אדס יהא שלא וכברז״ל • וכנ״ל עיקר המדרש לא ׳׳

ו י  ישראל כלל ־ני המשכן סביבות ישראל כל הלכו וע״כ • ונו׳ ורכו ^נ
 בתורה* והלק אות לו יש מישראל כ״א ני • התורה של הלכות בחי׳ הם

 שיהי׳ והעיקר * התורה של ההלכות כל נמשכו דייקא ידם על וע׳׳כ
 מלחמה מלומדי בתי׳ ונפיק עייל בתי׳ שהוא מ״ל בהלכ׳ בקיאים

■ : וכנ׳ל .
כ ^ . * ע  כ״ש צבא יוצא נקרא אחל וכל • אותם לספור הש״י צוה ו

 ני * צבא יוצא כל שמות כמספר שנע• כל של מספר ככל . י • • '
 כשהוא ,היינו * לייקא צבא יוצאי צבא יוצאי בכלל להיות צריך כ״א ..

 בחי׳ וזה • וננ׳ל היטב מלחמה מלומד להיות צריך אז ונפיק בבתי׳
 בעגל כשהעאו שם נשסרש״י העגל אחר אותם למטת שצוה המספר

 ישראל בני ומספר הדגלים ומחנה המשכן חק!ני אלת כל כי ̂ טנאס
 משה התייגע ואז מאד ישראל שחטאו הטגל מטשה אתר הש׳י צוה הכל
 שהם בעולם התשובה דרך להמשיך האחרונים יום במס שזכה עד מאד

 שהם הברית תיקון שהם אלול כוונת סוד בתי׳ שהם יו״כ ומד מאלול
 בקי פעמים ב׳ בחי׳ החשובה.־ דרך בחי׳ שהם דרך ביס הנותן בחי׳
 אז בעולם הנ״ל התשובה דרך כשהמשיך ואז • הכ״ל בהתוי שם .כ״ש

̂בני המשכן מעשה על הש״י צוהו ,  סביב הדגלים ומחנה ישראל ומספר
ל החשוב׳ דרכי בחי׳ הוא זה כל כי •' מועד לאהל ■- כחי׳ שעיקרו מ׳
שדהן מועד ראהל שהוא המשכן ע״י שנמשך 1הנ״ל בהלכה הבקיאוח .
 שעי׳׳ז י התחתור העליוג'בנקוד׳ נקוד׳ ליהושע משה בחי׳ מאיר ס5 ;

 לראיך נקוד^העליונ׳ שיטלה עד * הנ׳ל בהלכה בקיאת בחי׳ נמשך
 התה;נ־ןות בהס גס להאיר האחרון קצה עד החחחונ׳ דיוטא נתגלית ^

שיהי׳ עד לנצח עצמן שיחזקו עד מלחינה מלומדי בכלל בולם שיהי׳
 ישראל נפשו׳ רמא ששים נחי׳ שמ לה סביב גבוריס ששים בכלל כולם -

היטב הכל מקושר אין היעב הדברים התורה•(והק אותיות ש׳ר שהם

' ׳ .ה '■בה^הלכה הרכות
 ןאד5ח«מהל(#ש גלהאיי׳׳ למנויזפ׳ ה1וע׳בצ הג״ל>, התורה ט״ם

א שהמניז בתורה ה הו n ימי׳ סכנ m ״ וו i ״ 

״׳•;יי״*'צערךח״קוץהסקליה״ ׳■׳• ........ ■״• •־------^
 ב״ע למסתס ראוי נאץ מהמספר למעלה הס ישראל בוודאי באמת אך

 כעגל שחעאו מאחי אך ימנה- זרעך גס וגו׳ למטת איש יובל אס אשל
 •כי-עלידשאנבדי'׳■ כלהחטאיסהסבחי׳אבידגת •כי למטתס הוכיח

 אבידס שטלע ובמי^ס ״ חאבד רשעים תאונת בחי׳ שאובדים -מה
 במנץ טזהבחי׳השמיר׳שמכניסיןהלבריס * ומספר מנין ,צריכים

 לעתיד מהס׳וע״כ אחד ונחסר נפקד יהי׳ שלא אותם ושומרים .וכמספר
 כל כמצאין ‘ויהי השלימות בסכליח מקים של רצוט ישרא־ל כשיעש׳

 ותתק אכידת שוס טויד ישלוט ולא ״ וט׳ האובדים ובאו כ*ש האטדוח
ק להס יהי׳ לא אז בוודאי • כלל בהם י  איש יוכל אם אשר ררךים ־ • ־ מ
 . ״ כדל האביד׳ בחי׳ בהם שלטה שכבר החטא אתר אבל ״ נכו׳ למנות ,

 ׳ .האבידה חיקין בחי׳ הוא המספר כי •י גדול קיקק הוא המספר ע״כ
 - כמק יש בוודאי האביד׳ חיקון בשביל שהוא מספר שיש מאחר אנל

 המספר ני ״ במספר מאל מחגרים והס ולהזיק לאבד שאורבים .וכמה
 אחיזת לר.ם שאין כי־במקוס י ונדל אחיזה להם שיש במקום רק הוא
 הס ע״כ אחיזה להם יש ששס מאחר וע״כ כללוכג״ל׳ מספר אין שס

 השקלים על ..'ע׳כצוההש׳י * ח״ו לקלקלו בהמספל. מאד מתגרים
 גח*׳ כל לאדסיומקשרין מבהמה מעלין f שעי וקרבטת המשכן לנדבת
 שהי' הקרבנות כל שלימות ש;הו ר^ליוטת לנקודות התתתוטת ׳נקודות
 • לשה» דבר כל ומעלת שמקרב קרבן נקרא שעש״; וביהמ״ק במשכן
 בי.יקריב בבתי׳אדס אלם גכחי׳ הכל שנכלל עד העליוג׳ נקודת לבחי׳
 קרבנכס את תקו־יבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן • וט׳ קרבן מכס

 שלכס קרבן דהייט ׳ לייקא קרבנכס בחי׳ מבקר.וצאן מכהמ׳ שיעלה
 בחי' עיקר שזהו אדס בבחי׳ הבהמה שיעל׳ דהיינו ־ אדס בני שאתס
 לחי והצומח לצומח הדומם בקרקלהעלות שצרינין בכוונות כמובן קרבן
 בחי׳ שהם האבילות מוצאיןבל וכדלישעי״ז האדס שהוא למדבר והחי

 שבאו השקלים ע״י ע׳ב • ובדל הרךבמת ע״י שהי׳ החטאים כל כפרת
 לגרוס האורבים בו יחגרו שלא נחתקן.המספר עי״ז זה כל בשביל

 המשכן בשביל השקלים ני * ט׳1 עף יהי׳.בהם ולא כ׳׳ש f ה ■אבידות
 גר מספר של א^ ®*שינת קורין וע״כ • ונדל זה. כל מתקנים וקרבנות

 עיקר ני ׳. ועצרו מע כשת״ל *. שטעות קודם הדגלים ומחנה יכראל
 הנ״ל בהלכה בקיאות בחי׳ שהם ההלכות כל כלל שהם התורה קבלת

 מחנה ולא כיהמ״ק ולא משכן לט אין בעו״ה עכשיו כי * כדל עי׳׳ז הוא
 ׳ ע״י נ״א חיות לט ואין ..בגולה ומפורדים מפוזרים וישראל הדגלים
 עי״ז.אנו ״ שמטות קודם בתורה אלו פרשיות קורין שאס שע״י ההורה

 י מצאי כולם שהי' ש־אל נפשות רטא ששים קדושות עלינו ממשינין
 למשכן סביב הדגלים במחנה שהלטכנלס מלחמה מלומדי בחי׳ צבא

 שנזכה קחשתס עלינו ממשינין אט שעי״ז כמובא מרכבה ♦וששת בבחי׳
 והעיקר • החורה.בשבועות קבלת לבחי׳ שנזכה עד בתוכם להכלל ג״ב

 לדרני שמכה התורה קבלת בחי׳ עיקר שזהו הדל בהלכה בקי להיות ,
 וזהו * וכנ״ל מאת התורה דברי כל את מעתה לקיים באמת התשובה ■

 שהאני׳ה מה שהוא שפרש׳י וס׳ שובי שובי השולמית שובי שובי בחי׳
 מה להם משינין וישראל • ח״ו אליהם לשוב ישראל את מסיתין והס״א ;

 מאחר הייט ־ הדגלים מחנה דהיינו י המחנים כמקולת בשולמית תחזו
 בחי׳ עלינו והמשכט קבלט שעי״ז .הדגלים מחנה לקדושת זכינו שכבר '

 שבעולם והירידות מפילות בכל עצמינו לחזק הדל בהלכה אות בקי
 בעולח אופז בשום ית׳ מעבודתו אותנו ולהדיח להסית חוכלו לא שוב

ח ונדלי־ י מ



י ; . . ^ ט ץ ר י ת ל ו כ ד ח ה ׳ א

 ישראל בגי הואגחנז כדגלים ינהנה עלסדד האזה־־ה סיקר ■בי ׳
 לכית באותוח דגלו על איש וכחיב י וכו' דגלו על ואיש עלמחגיהו א־ש

 הפסוק שיבח וכן ״ יחכו מועד לאהל סביב מגגד ישראל בגי. יחע אבותם
 שהעיקר הייט • וכץ׳ גמעו וק לדגליהם חנו בן כ׳ש זה על אח׳ב אופס
 לגבול לכנוס הגבול את יהרוס ולא מקומו על לעמיד ליזהר צריך שכ״א

 הה • הגבול את יהסס שלא הנ״ל בהלכה בקיאות בכלל זזבימשכלזה
ה׳ אל יהרסו הן ־ תורה מחן יןדם פעמים כמה האזהיה גודל בחי׳

 לו יש ואחד אחד וכל ׳ בשוב בקי בדצגא בקי להיות צריכין כי * איאות ,
 בחי׳ יש רצוא בבתי׳ אפיא כי * הזמן ולפי בחינתו לפי ושוב דצוא בתי׳
 נגד כ״א וכן * ושוב רציא בחי׳ יש ונפיק בצחי׳ אפילו וכן * ושוב רצוא

 הגדולממכו^• וTרצואשלזההואב^י׳זשובעדחב בחי׳ ־.כי קבירו
 יהי׳ שלא ובפרע ׳ הגבול אח לר^ס לבלי בהלכה בקי להיות ב׳א יצריך
 איש וע׳כוהזהירם * בגשמיות הכירו בנטל ליכמם הכבוד אחר דודף

 צריכין טלם ׳.ני יחנו מועד לאהל סביב מנגד דגא על ואיש מחרהו .טל
 ואת בחי׳ שהוא מועד לאהל סביב וכו׳ מחרהו על איש ,להייתנסלס -

ל  המקים לכל התחתונ׳ לנקוד׳ העליונ׳ דpמנ מקבלים שם שדיך מ׳
^ ׳ א א  כה בקיאותיבה בחיי הוא שכל.זה ' ושעתו מקימו■ לנר שס ס

 אדם בחי׳ נעשה שעי׳ז החשובה בדרכיי ללך כ״א זוכה שעי״ז קנ^ל
 המשכן סביב הדגלים מחנה בחי׳ שהוא המרכבה שלינגות תכלית שהוא

̂ ■ r זכנ׳ל . , .י: 1'"; ■ ■־
א ה כ ז  התפלה תיקוני בתי׳ שהא שבמרכבה חיות הד' בחי׳ ו
שעי׳ז המסכמת חיקק בחי׳ המו ־. לקרבשת. שדומה ■, ,

 בתי׳ שהם רעות המחשבות לסלק להתגבי כשזוק התפלה תיקק עיקי*
 לדברי סישב לבו לברן דהייט עומת מחשבות ולחשוב חימזדעוח

̂ז (כ״ש תרות ט חתת בתי׳ שזהו התפלה  בסופו ועשרין) חד תי׳ בת
 וכו׳• נשר שור אריה כנגד הם סביוס זזפלות שג׳ היסב שם מטאר • .ט׳ש ■

 טלא ומיחד דקריב מחשבת דאייס רךבכא דמקבל דביעאה הוא ואדם
 אינק וריאה׳ ולבא מוחא • דב׳צ בגופא רמיזין אילין קרבנק ׳זכל זכו׳

 ״ יכז׳ וכבד מדה סחול * p אמור כלב דילהון קערוגא ׳ נשר שור ^־יה
בישא מחשבה ואית ׳ puprr:סבא אית דאאדס .מחשבה

 התשובה עיקר ר • התשובה תיקון סא.נתי׳ זה זכל :זכו׳ בישין דחמן ־
 וכתיבבככייטאו זשוכואלה״ דכליס עמכם קהו כ׳ש חפלה ט׳י

̂-חיוח כי ׳. אובילס זבתחטניס  זה נשר שוד אריה שהם הנ׳ל עובדת נ
 העליונה ונקוד׳ התחתוב׳ נקוד׳ שהם הנ׳ל האלוז של בת̂י ג׳ בהי׳

 ג׳ שהם כנ׳ל ריאה לב ממז בחי׳ הם הנ/ל חתת ג׳ כי * כנ׳ל זהואת
̂״ל בחי׳  שס והלב העליוג׳•׳ נקוד׳ בסי׳ שסא הדעת סא המוח כי ־ ר

 בחשוב׳ לשוב אותםכ^ולן להכניע שצריכין התאוות כל. שמהם מדמים
 חת הוא והראה / כנ״ל וכו׳ הדם התחחונ׳להנרע נקוד* בחי׳ ,שזהו

ח בחי׳ ו׳ כי ואיו׳ סהואבחיי ריאה שבככפי ̂א כידוע ח׳  בחי׳נשר ש.
 ל) (משלי בשמים הנפר דרך וכ״ש • השמים כנשר,יעוף כ״ש שמיס ■בחי׳
 בחי׳אדס נעשה האלף וכשמתקנין * כנ״יל האלף שבתוך ו׳ כחי׳ ה שכל

 מבואר כבר כי ׳ הכל תן למעל׳ שהוא שבתיות אדם פצי שזסבחי׳
 בסי׳ קן נתת בעצמן החיות בבתי׳ גם וע׳כ • אדם בחי׳ יש בחי׳ שבכל
 העליון דס6 לבחי׳ זוכין וט׳ תשובה על 03u:r כשעושי! ואס׳כ ״ אדם

■׳ ־ הכ׳לכנ״ל ■ ־ ' -־, ;
י  למעלה שהיא רביעית בחי׳ תא אדם שבחי׳ רג״ל בתתו׳ מובן כ

 אדם* נעשה שעי״; הנ׳ל האלף נעשה ידם שעל הניל בחי׳ מג׳ , ■ י,
 הדוס והארץ בחי׳ שהוא התתתוג׳ כקוד׳ בחי׳ הס הנ״ל בחי׳ הג׳ כי

 היא העל< ־וקוד׳ הואת בחי׳ שהוא החיות ראשי שעל והרקיע רגלי
ספיר אבן כמראה • וש׳ לרקיע וממעל בחי׳ שהיא כסאדמתכסיא

׳ ׳ ׳ 'ה הלכה כה׳פ הלכות • ' t -. • ■.
 היושב אדם בחי' הייט * אדם נעשה כתי׳ הג' אלו זע״י ־ כסא דמות

 הכ׳׳ל נקודות הג׳ מכל למעל׳ בעצמו אדם שבחי׳ נמצא * הכסא. על
 שתוא׳^חי׳ הכסא על היושב אדם כחי׳ הוא כי * העליוג' מנקוד׳ אפי'

 ג׳ כי *. בעצחי ישראל כניסחאק מצות בחי׳ וזה ״ העליוג׳ נקוד׳
 . ישראצ לאיז בכגיסחן ישראל שנצפוו מצות ג׳ בחי׳ הס הנ״ל נקודת

 מכולם למעל׳ שטא הנ״ל בחי׳ ג׳ ע״י הנעש׳ אדם ובחי׳ • כנ״ל
 :ישראל איז ט אדם• שלימות בתי׳ עירך ששם בעצמו לא״י כניסה בחי׳

קימת שהם א׳ל נמלי כל בחי׳ שזט אדף בבחי׳קומח  . דק׳ אדם בנחי̂׳
̂׳ז הקרבנית כל שם ומיךבין הביהת״ק שם וע״כ • כמונא  , עיקר שי
 כי כ״ש כשלימות התור׳ הארת עירך ושם * ־ ננ״ל אדם בחי׳ שלימות

ס׳ יסלא  התורה זאת כ׳ש אדם בחי׳ התור* כי זט׳..־ ועלית וקמת ו
 מתחילה כנ׳ל־כי הנ״ל חיות הד׳ בחי׳ הם בחי׳ הד׳ ואלו • זכנ׳ל אדם '

 שבמרכבה חיות הד׳ תיקון בחי׳ נעשה הצ׳ל בבחי׳ תשובתו כעשהע׳י
 ועושה למעל׳ ממעל׳ כשעול־ ואח׳ב • כנ׳ל אדם בבחי׳ ג״כ שהם
.כנ׳ל העליון אדם לבתי׳ זוכה תשיבה על תשובה ' ;  ג׳כקודת זהבחי׳ קתשקדושקדוש קמשה סדר בחי׳ וזה כב

עילאה מיומא בשמי קדש בתרגום שפירש במו • הנ״ל -
 כיד׳ זה גטרתי׳ עובד ארעא על קדיש • העליונ׳ נקוד׳ בחי׳ זה י וט׳

pוה. כח;׳ התחתור ץד׳5נ f ז עלמיא ולעלמי לעלם קדש רגלי אדום r •
 - העירך שזה העליונ׳ בנקוד׳ הזהתוג׳ נקוד׳ התקשרתונלליות בחי׳ ^

 - הבריאה תכלית עירך שזה ועד לעילם ומתקדש מתגדל הש״י שעי׳ז
 • התשובה׳ ע״י שנשלם הכבוד בחי׳ זה כבודו הארן כל מלא וזה ־ כנ״ל

 שש כ״ש י־ג׳ל הבתי׳ כל ע׳י תשונה בחי שהיא כף בלא ליתכטד ט
 ממק־מו^״ ה׳ כבוד ביוך ״ וכו׳ ואשמע חח שאני ות ־זזה הנ״ל בהתו׳

בשלימו̂ל תשובה ע״י כי ־ עוה׳ב כטד ׳ בח מתר השליק כבוד בתי׳ זה
 כטל,שהוא בסי׳ בב׳ הש״י את לכבד זו:ין חשוכה על תשובה דהייט -

 ' זכטדעוה״כ עוה״ז ניוד שהם עולמית בשני להש״י כבדו כאלי בחי׳
■ הארץ כל מלא הם ״ הנ׳ל כמד בחי׳ ושני * הנ׳ל בהתו' שם במבוא־

 - כס{• בחי׳ זה ־ מ;גקומו ה׳ כסר וברוך ־ עיה׳ז כבוד באי׳ זה ♦ כבודו '
דכר' הסתר אלקים כבוד בחי׳ עיקר 'שהוא עוה׳ב כביד בחי׳ העליק

 כביד בריך בתי׳ שז־ץ כבודו מקים איה נאמד־ זה שעל כלל להשיגו שא״א י
 בגחי׳כסד מלכים כבוד בחי׳ נכלל ו׳אז ־ למשכיל כמוק ממקומו ה׳

 ואו • הכבוד שצריכיןלכרוחנק התו׳ בתחילת שם ממאר כי • אלקים
 נכצל מלכים שהכבוד ה־יט פ׳ש־ זכי׳ אלקים במד לבתי׳ דייקאזוכין

 שכעולס אדם לאיזה שיש הכביד כל ביודאי ט ־ אלקים כמד בבתי׳
 התחתונה נקודה בחי׳ שהוא עוה״ז כמד שטא ם מלכי כבוד בחי׳ הוא

 לשמן, מלכים זההכבוד ומעלה מקשי ש זמן כל אבל • מלמת בחי׳
 בנקודה התחתונ׳ נקוד׳ מקשר שאיט דבר הסתר אלקיס כמד לבתי׳

 שהכצ דבר הקיר ככודמלנים טלת אזנאמי העליונ׳ע׳יהתנדבה
 ־ תשוב׳כשלימולז על כשעיש׳תשויה אבל ־ שם כ׳ש כבודווט׳ על זזורךין

 כי ׳ אלקים בנמד מלטש כבוד מקשר אז יי אלקיס לכבוד שדנה עד
 עוה׳ן בשכיל הנמר מקי: איט העוה׳ב־ט ככבוד סעוה׳׳ז כבוד מקשר

 כתי׳ תה • עולמות בב׳ השי״ת לכבד כדי לבד הש״י בשביל רק ל כל
 יאמת^ ■ לבלעה תרעי הכסדדהעי מלך ויבא שלמה כשאמר משאדו׳ל

 י ׳ עצמו על הכבול מלך שאמר שסברו ופיש׳י * הכסד מלך זה הוא מי
 ששכרן כטל היינו וט״ נחו סלה הכבוד מלך הוא צבאזת ה׳ שאמר כיק י

 שאצו׳מיד וע״כ הש׳י־ בשביל כוונתו ואין לעצמו הכבוד חולק הוא שתת
 • רנלכיס כמד בדד׳ לעצנמשזט הכבוד כשסולק כי י הכמד מ׳יזהמלך

r y'׳rn בתחילת כמבואר הכביד מלן• זה מי שואלי׳ הכל בודאי לנד ; r 
 ככו- כחי׳ הכבוד מלך שבסי׳ דהייט • מלן הוא צבאות ה׳ כשאמר אבל

■־ מלכי© •׳ - ■ '



ח • < , . ^ ^ - ז ־ מ ב מ ה ^ ^ טי ו ען ד .:

 כנגד בשביל הוא.בשבי.ל.ה׳נבאותלבת כסד״העוה״ז חי׳3 «לכיס
 כבוד והנאמר על ט כלל• ילחקור^עוד לשאיל יכלו ולא P3אז • אלקיס ;
 ״י1צ ה׳ כבוד נשלם ב^/שבועוה״שאז הוא זה וכל ־ השסר.דבל סנקים .

״ אוכלה כאש ה׳ וכבוד זכ״ש • יץרה אלא כבוד אין ט שקבלמ התורה
 שע״נ דוד מלכות ב^׳ בעמי יעצור זה ביד׳ מלכות בחי׳ שבועות «ע״כ

 זה עיקל כי * ורוח מעז ע״י דוד מהולדת שמדבר בשבועות רות קורץ .
ד דכה אין .השלימות " מ א'  ע׳׳ו בשלימוס המלטת לקבל משיח.שזכה ט

̂ .ולאקיבלכבודהמלטת איש ולא סזלעס ואנכי באמת.צ״ש טניו שהי״
,כלל עצמו שביל1 ■  שעיקו־ .כשרז״ל זכה,ןוד התשוב׳ שלימות עיקר כי !

. כדי אלא מעשהןט/.< לאותו דודראוי כ״שלאהי׳ התשוב׳ע״יסד
 וכו׳ גנדז כלימתי היום כל סעמים כמה טד אמר וע״כ חטבה' ולהורות ■ •

ט׳ אטנע לא כתרש זאר’  לא נאלמדד . • וטי התשתי דומיה נאלמתי ״ ו
 כי • תהלים בם׳ הרבה וק וכו׳ לו ותתחולל לה׳ לוס וכו' פי 'אפתח \־

 אלקים־דהיימ לכבוד זוכין שעי״ז והשתיק׳ הדמימה פ!י התשובה ,עיקר
 משיח טז־ מלכות בחי׳ שזהו ננ״ל אלקיס ,בכבוד מלכיס כבוד שמכלל ,

:כ;״ל עי״ז התשובה טיקי ט ־ בתשובה העולם כל יחזור שמא .

ס  לבריאה מוח בחי שהם נשר ר1ש אדיה שהם הנ״ל חיות ג' ג
לת^ דהייס *; לסמבה דכין ידם שעל בחי ג׳ בנגד הם ' •י

 בה ר,כ״ש ובו׳ השע ועיניו הכבד זאזרו הזה העם לב השמן בחי׳
הע נקוד שהוא משה בחי* מהצדק לקבל א״א -וודאי כי i זא״ל

בהרדר־
העליונ׳

׳-----  המאירץ כאלה הפלאות י ■ ' ־ VU A VI r־ ־
כלל רואים אינם ללמוד שיטלים אעש״י אדם כני והרבה • האמת טל ■ -

 הכבד ואזניו י וכו׳ לב השמן מבת״ נמשך זה שכל סה ונורא גדול אור ׳
 להשתדל התחילו לא שטדיץ הרעות מתאמתם נמשך זה השעיוכל <טיניו

 בזה להם די ולא • השמאלי שבחלל הרע דמיהם עיירת להכניש גלל
 ממש עיירות בעלי מהם והרבה * התאוות בכל עדיין מטקעיס שתם

בכבוד וחפצים ר\בת קנאה להם יש גס אף • בנפשם יודעים הםxכא...‘

 הנ״נשהם כתיקונים הנזכר ;!יקכישץ uja>.u קניעוקהעמתות
 לב מזת שהם שבקדוש׳ כשר שור אריה כנגד שהם נץ חמור כלב כחי׳
ע'ש• וכר סהול מרה. כבד כחי* הם • וכו׳ כלב כישץ החיק כי * ■ריאה

 :אין5שמי בחי' ז̂ר הקנאה ־• והכבוד וההאוה הקנאה בט׳ הס אלו זג׳
 בחי׳ שזהו כמים דמיהם וטשכץ ׳ אותם ומכיישין והיראים יםxגהכ ^

ם התחתוצ׳שמא נקוד׳ בחי׳ תיקין היפך  מניישץ כס אדרבא ■כי לה׳ ט
 ט * השמאלי שבחלל הדם התגברות הייני והתאוה • ה׳ יראי זמהרפין ׳
 כי * הכבוד וזמ התאוות כל שמשם בהוקשו הרע הד־ם אצלם דא• בו י
 אפר חדפין שהם בחוש שרואין כמו • כנ׳ל הש״י בכבוד פוגמין פי׳׳ז •
 זהכבוד והתאו׳ הקנא חהז * לעצמם הכמד כל ליקח וחצים הכבוד ^

 בבתי׳ פוגמין עי״ז ני האדםדייקא• .מוציאיןאתהאדסקהעולס״
ט׳ לב השנק בבתי׳ הם וסי״ז - כנ״ל אדם  השע ועיניו הכבד זאזכת ו

ט׳ וכבדים שמנים ועיניהם ואזרהם ־שלבס  ומבינים רואים ואינם / ו
 הלב פגם ט • בעולם אמת הצדיקי שמאירין באלו לוראות אוחת

 בודxוהתאו׳ו הקנא׳ שהם הג׳הנ׳ל סגס ע״י כמשך והאזנים ■והעירם
 על בחס מי היא מהם ההיסך אבל • כנ״ל נקודות הג* פגם בחי' שהם ’

ח חייו ־ , סי  ומשתדל באמת הנצחי אחריתו ־ טל הנסדומסחכל מן ו
ה'וט׳'1 בשביל מניס ושפיכת ובזיונו׳ חרפות וסיבל האמת אל לתחי^ב ̂ ־

צד, ה ,קדכמז-בודפאדכה
. ®!"ויכהלסבינרשהיאנוי׳תיןוןי^מסתדוש׳ש^נה״אדה

^, שור חישוזהלב בחי' שהס ’ הדל נקודות הג' תיקון בחי׳ שהם נ
. לד ורפא ושב ישמע ובעיטגיראהובאזכיו בלבו !האזרסזהעיניסטבץ

 שטאבחו׳נקהץן לימין שהוא ראיה אותיות ששא אריה עיניטזה ט
 , זהבחי׳^יאה אזנים • בחי׳נקוד׳התשתונ׳כנ״ללב^ת העליונ••

 חח הריאה^אבחי׳ ט • ה׳,אוני.איחלחאהשסיחטאזטם בחי׳
 ׳ שמיעת בחי׳ שזהו התחתזנ׳ בנקול׳. העליוג׳ 'כקוד׳ מאיר.. ישם שדרך

 ש7שא מה אפילו מקומות;כי בנמיל כשפרש״י הבכה לשין האזניטששא
 ■ע׳ש עיניס כי • דעת בחי׳ שזט השכל בעיר או גשננייס בעירם לואה

 עד ללבו. החכמ׳, המשכת אבל • העליזג׳ ׳p)7 בחי׳ נאמר,• חכמ׳0:
 ׳, ההמשכה זאת • וט׳ שבו והגיאות הרע להכניע להתחיל בלבו טתפעל

 ;. ■ ;הדבר ומבין '־ששומע התבמ,מת בהי׳ שהוא .האזנים שמיעת בחי׳ •הוא
 ■ ומט׳ היזאזות מכל ושב יבין שלבו עד בלט שמתשעל עד באמת היטב
.לאמתו האמת היטב והבן לו וטי״זורפא מקנאהזתאוהוכבול•., ,רטות

׳ ״:'.;,למקייטבלךלעד
HlV בחי' זה עושה • לבט נפלאות *,'עושה ושראל אלקי כרוךה׳ ־ 

לבטזהבחי׳נקו־׳העליונ׳• • טשיה בחי' התחתונ׳שטא ;נקיכ ׳ ’
 בהלכה בקיאות בחי׳ שהיא פלא בחי׳ ששא קנ״ל אלף בחי׳ זה נפלאות ,

ל  דעיס חמים נפלאות הם ההלטת בי .׳ .־נפלאות בהי׳ ששא r.מ׳
 כבודו שס ובחך וזשי • כדל למשפט דבר מ;נך יפלא נאמיט שעליהם

 ־ נקוד והסקנןרות הארת ע״י עי׳ז שזוטן אלקיס כבוד בש׳ זה לעולם
ד העליור  י • כה״כ מלא בחי׳ זה האש נל את כמט החחתונ׳ימלא בקו

 אלקים כבוד בבתי׳ שנכלנ מלכיש כביד בחי׳ כבוד.העוה״ז בחי׳ ששא
 . לבט נסלאוח עושה בש׳ פלא כחי׳ ששא האלף תיקון ע״י זוכין _שזה

 י, ״ העולמות כל וכלליות התקשרות בש׳ זה אק • ואמן אק וזש * וכנ׳ל
בנקוד׳ התחשנ׳ נקוד׳ בחי׳ והתקשרות כללתת בחי' בעלמן תחשן

̂לף שסא מ״ל התשובה שקון ט׳י הע^ונ׳ ,  ,• ״ הכל נתשקן שעי׳׳ז בחי׳..ג
י ־ ׳ י : ואמן אמן , , ׳

)sהלכר נט״י כה' נכלל ׳1 הלכה הפיחת ברכת (הלסת , ' ז׳

הדא= הורא׳ וכרכרו הריח ברכת הלכות̂ 
ל א  כל כיעל • כלזס לאחת׳ יאיןתגרך למי׳ מבוץ הריס ד

; יזברכה ברכהראשונ׳ לברך .צריכץ הנאכלין הדם־ים .
 י־ * כ״ה כש׳ בודיא במאמר רביע מ״ש ע״ם שהוא והנלע׳׳ד * אחרונה .

 המדמה כח דהיינו . י לפרי• הקודמת קליפה יש ומדריג׳ משיג׳ שבכל
 ׳ pשמזכי ע״י זהוא •ת- אותו ולשכר להכניס וצריך * ע״ש הבהמתת כח ,

 ב*מ יןאו לי:׳ ההיו בטונות כמסאר גכנעין ,ועי״ז הטרא גדולת
 כק לבש׳ שנפלו הניצוצות לברר כדי האכילה שכוונות שוע ומה • ע״ש

 צרין וע״כ • מדבר לנפי׳ להעלותן סי צומח בחי׳ הבהמיות נס המדמה .
 נכנע וגדולתו־וש'!ז ה׳ שבח בחי' שא הברכ' כי • האכילה קודם לבדך

 Pצ“ ממדריגת להעלות שם שיש הנפש יכזל זאד כדל- הבהמיות כת
 באברים נתחלק המזון ואזי • כשאו^ ואח׳ב נדל מדכר למדריגת

 הנהילות יניקת ומשם. 'המתאוס נפש בחי׳ ששם הכבל ניזון ומתחיל׳ ־
 הכבד מן להעלוחו כבר הנאכל המאכל לבדר וצריך המדמי:־• כח שהוא י

 הכת שנית להכניע וצייך - ׳ למדריגה משיגה עלי'מן שזה המוח אל,
 להעלד כנ׳ליכדי שנכבד בחי־הדס שקוא בעצמו האדם שבגוף המדמה י

, י ל53קא-י אשר זע'נ עליש עיקי שמשם אלהמוס המאכל

O ־ "״ T
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הלכוזז( » ה ב^ד׳הלכת 1'הלכ^ יאזז דיהוט̂י
כעצמו האדם כבחון המדמה הכח שנית להכרע כדי ־־ אחרונה דכה5 .\

̂,ינן , ,V ככ*ל,; המויז חל ולעלות להחברר המאכל שיוכל כדי  אימא .
 6'א וי^צ ׳' ועל״חן המאכלים כשכילכיחר הוא •שהנרכ׳ כספרים

 עון צורן אין ני י *' אחרונה הברכה עוד מברכץ אץ השון נתעכל כבר
 אחר לברר*כימהדהוההוה־'ומחמתזהאיןמברניןברכהאחלונ׳

 המונו אל חיכף שלה והוא • לכח־המדמה יניקה אץ מהריח כי • הריח
חיי מיף ולא ממנו נהנה ^שמשמה דבר אדהו }מ״ג (ברכות כשאח״ל . ־

 שמיית קודם ראשונה ברכה כ״א pלב אץ'צריך וע״כ • הריח א1 אומר
̂דבר מלובש הריח 'שאז  הבהמיות ,בחי/כת שהוא מדצח״מ.׳ הגשמי בר
 ואץ המוח אל חיכףעלה אד אבלאחרשמריח כדל* להפלותו כדי

 אץ כי * 1אחר לב^ ין צו אין וע״כ • כנ״ל ממע יניקה המדמה להכח !
■; , צריךבירורעודכנ״לכ. י• ■ ׳ ׳

ה ב , ת ע מ  שכתבו * הפוסקים דירי מאד ונכון ;היסב מיושב ו
דומה הוא ני * הריח מברניןאחר שאץ רעעם ■ . • • ־

 אתר מברכץ ואין * אחל עעם משורש ־כי • במעיו.ע״ש המזק לנתעכל
 מבו־כיןפלרית שאין ליעה יש .וע׳״כ כנ׳ל ואחרהריח שגחטכל המזון ;

 המדמה מכח יצא כבר למצימזו שהוקצה מאחר כי V• ה 1מצ של אחרוג ־ .
 ♦ המדמה בנח עוד מלובש הריח אץ ע״נ * המצוה תpקד אל ועלה ׳

 לחזק כדי הבשמים טל במי״ש שמברכץ וזה * כנ״ל ברכה צריך אין .וע״כ
 והכבד תחילה יזין המוח ייכוwדר הנשמה בשבת כי י כמובא 'הנשמה

 ט״כ הכבד שליעת מתחיל שאז ובמי״ש •' נ״ז בסי׳ תינו צכנטכמ׳ש
ה • כנ״ל המוח אל כ״א עולה הריחשאיט ט״י המוח את מחזקין  ו

 ה^ל שליעית הוא בשבת כי * לה׳ הודו שבת בכניסת לומר שתימו - ;
 המדמה מן לעלות כשרוצץ *וע״כ ננ׳ל המדמה כת שליטת הוא ובחול

• אל ■ -־ . ל כ ע צ כרל להכניעאותם כלי ה׳ להזכירשבח צריך מ

כי • לזולות ל'^״נץ טל שנתתקן הודו מזמור אוממס י ג ' ־
המדמה כת ל־־גדע כדי להודות צייכין ג׳כ הס הד' אלו . '

דברישיש־ם הד׳ אלו כי למדדיג׳• ממדריגה לעלות שבחה׳'כדי ע׳י ■ '
 זאיע במדבר תועה הנא מתחיל' כי * ה׳ לעבודת כשנכנס אדם בכל .,

ע יודעישום ־ ' • ה' אל הצעקה וע׳י • עצה ושום ישוב מקום ושום ישרה ד
• זה מגלות עולת עי״ז לצש? כ׳א לדבר יכול ואינו בגלות הדיבור כי

 כשיודע ננ׳לי^ח׳כ ב׳ מדדגי; אל לעלות כדי * לה' להודות צריך ואזי י
 ומוסגר אסור היא1 רבות גדולות מנישת לו יש אזי * הישר דרך קצת

 מזה טולהגס ואח״כ ׳ הישר בדרך לילך אותו מניחין ואץ ברזל בכבלי
 אך,נחלש מזה גם כשיוצא ואת״כ • המונשם שהם נחושת דלתות וסכר
 שאין עד הנפש כת נחלש עי״ז ״ רב זנק בחשך שהלך כימחמת ״ מאד

בהעבודה־נחי־ טעם מרגשת ואינה * שצריב׳ מ־ ולנסות לקבל כח לה
• הישר בדרך וד^ך מזה גם כשיוצא ואח״כ * נפשם תתעב אוכל כל
׳ שמים יעלו • אותו ומורידין ומעלין מאד רבים בלסלים יש שם גס אזי
 ובכל י האמת בדרך לבטח לילך וזוכה הכל לשכר זוכה •ואחיב זנו׳

•כנ׳ל לשדות צריך למדריג' ממדריגה שעולה פעם .  פירוש לפל וגס : :
 כשאדם ידוע ?י • י זק מעעס ג״כ הוא לשדות צריכין ן׳ של הפשוט ,־ '

 •וכן הנפש מגלית •בחחניות הנפש ניצול כן כמו מצרה• וניצול :יוצא .
כשאדם וע׳כ • שומתיו, כל לו מוחלין אא״כ לאדם נס עושין אין ארז״ל ̂ ,

לשדות וע״כצריך * למדריג׳ ממדריגה יוצא בוודאי צרה מאיזה נגאל
 כי • גיסי אריס כמו ונשיאות הרמה לשון נס נקיא *ועש״; כג״ל לה׳
 שיוצאין בע״ש וע״כ -״ כנ׳ל למדריגה ממדריגה הכסיגתרומס ע״י

מ מזמור אומרים למדריג׳ ממדריג׳ י  .שמרומז תה ־״ ר כנ״ל הנ״ל מ
ע׳ הגןאכלים כיתר היא להודות צריכין ד׳ מי׳ שע׳י יכימ בדברי

 ’ עעניץ שם שמ״ש הקדיש מפיו שמעתי כי ס״ב* סי׳ אלקיק ויסב במאמר '
 המאכלים בירור נעשה שעי׳ז דנרו יהליז בהי׳ קדיכור ׳הטלאת

, ׳ :״ ג '' I היטכ ע״ש להודות ד׳:שצריכץvך כל ,:נכלל :־ :

ה כ ל ו 5’^{ ג ! כלל״; לאחריו מברן ואינו לפניו ־הרינזדכרך 5
■ ■_'_ע״פהמאמרתקעובחודששזפרבלק״תכןי< ̂ ■

״כלל לרפואות איןצריכץ אז; שכשאוח;ץ.בתפילה שם מבואר ״ ̂א' ; 
 העשכי^ כל של הטסות כל שרש ששא • ה׳ דבר בא♦׳ התנ׳ילקזשא כי

 ׳ <’ ^נטה יק "יא הכהות שינוי כי ־ אחד הכל בהשורש זשס "והצמחים;•
 כלל חילוק גט-אין * ברפואות כלל צורך אין בתפילה וע״ככשאוחזץ

 ' 1כלצ לתסוידם להתרפאות,ע;'י. ניטלץ • ומים לחם וכץ ופיאות בין
 ;^ הכל• שורש ששא ה׳ דבר ששא חפילה בכהי׳ שם כי ־ ע״ירשאות

 * דסד• בחץ להייט בבהי./זו שהוא ומי יחד• הכחות כל וטרשין ככללץ
 •fהרפואה'לתז כחו.ק להמשיך •יכול הכל פורש שהוא תפילה בחי: ה׳

 1אצ וכרך. וכי' וזהבחי׳ןעבדחס • ומיס לחם ע״: ויתרפא ומיס לחם
 יברך ה׳ דבר הפלה שט״י מקרבך מחלה והסירותי מימקי ואת לחמך

 ״■ כנ״ל ידם על יתרפא כי מחלה* והסירותי ועל.ידם • ומיס לחם .את
 מתפלל כשאדם ני * כנ״ל ומיס לחם לתוך נמשכין הרפואה כתות גי

׳ והצתחיס .העשבים כל של הכתות כל מחוייבים אזי ׳ דבר איזה על •
 .ואז*. • העליון שישם שהוא דברה׳ שסא התפילה לתוך כחם להחזיר
 ושות׳- אוכל ששא ומשקה מאכל לתוך הרפואה נחות ונמשכים הוזרים

' דבר• כל כי . • משית התנוצצות בחי׳ וזה * נג׳ל ומיס בלחם ואפי׳
,־כל בבתי׳ • מהריח הנשמת יניקת ועיקר • וריח עעס במראה נשתנה ' : 

 אומר שי הגוף ולא ממט נהנה שמשמה דבר אזיהו • יה תהלל הנשמת
 ' ומקבל ה׳ משיח אפינו רוח בחי׳ • חופם בחי׳ ומשיתשא • הריס וה י

_ י : . ;וט׳ וט׳ שעם ריח בחי׳ שהס ימעילות כל . ;'
^ H i m ועל * דברה׳ שאבהי' הברכהשמברכיןעלכלדבר 

► למעלה ושוחה שאוכל הדבר ונתרומם נתעלה ידה ; , . .
 שאוכל המאכל ולהעלות להגביה י הברכה עיקר שזש כטדע לשרשו ;
 - נמצא • כנ״ל שרשו היא היא ה׳ דבר שהיא הברכה כי העליון לשרשז :
 לרפואות עוד צריכין אנו אין ושותץ אונלין שאנו מה על מברכץ כשאט ,
 ■ ־' והודאות ברטת ג״כ הוא התפלה כי ־ הפילה' בהי׳ היא הסרנה כי .

■ ״ כנ*ל העליון השורש שהוא ה׳ דבר בתי׳ הייט .• ית* הגדול לשמו
נ י העלית שוxל חוזר הדבר ה׳־אזי דבר בחי׳ העליון השרש וכשנתעורר :

. כי • לרפואות שד צריכין אט אין ויע״כ • כולם הכתות כל כלוליין ששם
 ע׳י ושותה שאוכל והמשק׳ המאכל לתוך הרפואה כתות להמשיך וטלץ ׳
 ׳ מחלת והסירותי מימיך לחמיך(את את ובירך בחי׳ וזש • כרל ה׳ דבר ..
 . כנודע המאכל נתברך ידה שעל הברכה בתי׳ הייט ממש מקרבך־ובירך :

לתוך הרפואה כתות כל נמשכין ני * כנ״ל מקרבך מחלה והסירותי ואזי
• ״ ;■ ׳׳ ' ;כנ״ל ושותה שאוכל הדבר אותו ' . ,

דן ̂ ■  . ראשוג׳ ברב׳ ע״י כי ז אתרו;׳ וברכה ראשונ׳ ברכה בחי׳ וז
דבר לבתי׳ העליון לשרשו שאוכל הדבר ונתעלה נתרומם ׳

( ־ .-._.'וןכרכ  ׳י׳ ׳-׳״•• 1נמצאכשאוכליןע׳־ינ(̂־
 • ואח״כא^ ״.. הכשת כל כלולים שפם העליון השורש מבתי׳ גבוה

 , שא?ן הכשת ע״י ולהמשיך לחזור כדי • אתרוג׳ ברב׳ ומברכים חוזרים
 ■ ׳ אניל^ אתר חזי * כיוצא או לרפואה שצריך מי כגון • גופו לתוך צריכין

י * הגין' בחון להתחלק המאכלים מתחילים שא; י ג י ! f נא^ר י
■ דך‘ ־ '



כ כה׳ן־מעה הרכות א׳ח דקיפר:■הרכות . , י
^ V'.■ ״:׳נ*־;'׳ ■: י ;5*, ׳ ' ■>.״׳’.,ר 1. ■ י "
 מש״־ש ידה על להמשיך כדי ■ ג י אהרוג׳ ברכ׳ מברכק אגו אז י' מיף

 רהואה ״כמן ׳ . צריכיןלהם שאנו הבחות את דבריה׳ מכח̂י ה^יין ’
ברכה נוסת שכל י ! אידו ברכה עיקר זהו כי י• שצריך מה כסי יכ״א .

 הגוה לתוך להחיות המזון המשכת על המדאה טלם הס האתרועת
 כל על ותמרונס נסשות בורא • נפשות בורא בברכת אומרים שאע כמו ־ ־:

 על הברכה שעיקר נמצא ״ וכו׳ חי כל נסש במז להחיות שבראין מה
• ננ״ל הנמנה זע״כ לה»ןז. כת ונותן מתי׳ שהמיק מה הנפשות חיות

 • < שאוכל הזה המזח■ ע׳׳י צריך שהוא וחיות רפואה של הכהות להמשיך .
̂יין מה אבל שלא לוודאי שנךוב ואע״ס ; - מודאי כי ״ רפואה ע״ס לו ש

 י ה׳ דכר שהוא הכרנ׳׳ ע׳י אםס'כ * רפואה ע״ס שלא הם האכילות רוב ג
 אותור^אכל ע׳י :צריך• שהוא הרסוא׳ כסות להמש־ך יכולין ידה טל ־

 את ובירך בבתי׳ •• וכנ״ל רפוא׳ ע״ם לזה מסוגל שאיט אע״ס • ׳,;-שאכל
 - במ׳א שאומרים וזהו • כנ׳ל ונו׳ מחלה והסירותי מימיך ואת לחמך ״
־ היינו - ו;ו׳ חי כל בהם.נסש לההיות שבראת מה כל על • וט׳ כסשוח•: ■

 ■' אע׳ס - ׳ חי כל נפש שיהי׳ מה ׳ יהי ברא8 מה כל עם מחי׳ שהש״י '
” • עבעי לפי זה לאדם מסזגל הדנר אותו אין הרפואה חכמת שע״ס

 ; ודבי בר7 עם;ל כי • שברא מה כל עם חי כל נפש מחי׳ הש״י אעפ״כ -
׳ זה מפשוח מיני כל ט מחי׳ הוא ״ שיהי׳ מה יהי׳ הש״י שברא ‘
 ד ׳ העליון לשרשו הלבר מוזר ידה שעל ה׳ דבר ט״י • הברכה נר׳י כעשה ׳

 -:־ כל ע׳י שצריךד מה ואחד לכ״א הרפואה נחות חוזריןזנמשכין אח״כ1 ׳ ־
א עדז ג״ב הוא המזון ברכת וכן ד כנ׳׳ל שקעולם -׳־:דבר , שהברכה.̂ר

׳ * י לאברי;הגוף וכח ושביעה מזון להמשיך •י המזורשבמטיו '■ג׳כלברך
 ומשביע ידיך אח פותח בו אומרים שאנו זזה • הברכה :כמבוארכנוסת '

 • רצונדדהיינו תי לכל שישביע ומבקשים מודים שאנו .היינו‘חי.רצת. לכל
ח ישפיע כל נמשך ידו שעל ״ • כנ״ל ה׳ דבר ״ע׳׳י ככ״ל שצריך מ

מת מיני ע״ינלמאכלונלמשקהננ״ל:‘וא א׳ כל שצריך נ

■ • לבד ראשונה נרכה רק • אחרונה כרנה א״צ הריח טל 2׳׳׳W!• ך
• הגוף ולא ממנו נהנה שהנשמה ה׳ דבר הוא הריח ני . :י ;

 נהנה אין כי ״ הגוף באברי ונתחלקין נמשכין הריח כחוח שאין נמצא ״.
 התחלקות בעצמה בה אק והנשמה • הנשמה הכאח הוא רק ״ ממט :
 שאין • ה׳. דבר נהי׳ השוע עצם כחי׳ היא בעצמה הנשמה -,קי הכחנת ;

,אחרונה ביכה לברך צריכין אין בוודאי וע״ע * ח׳׳ו כח שזנוי שוס בה
.■ולהמשיך לחזור כדי בשביל הוא אחרונה הברכ׳ עיקר כי. * הריח על

 ;נמשכין כחוחיג אין הריח אבל . • בנ״ל שצריך הכח אוחז הגוף 'י.לחוך
 ״' שוס בה שאין • הגשמה מהנה הוא רק בכחותיו שמשונה הגוף לחוך .׳

ידון■ ברכ׳ראשונ׳עלהריחשעל וע״כחיכףשמברגק • נשינויכחכנ״ל
. : ה׳ דבר נחי׳ . * העליון לשרשו מגשמיוהגוחוזר בר^נחרומם7ה עולה ־ '.
 - • ה׳ דבר בחי׳ ג״כ שהיא * הנשמלז אח מחי׳ הוא ממילא ואזי ’ כנ״ל *

■-- לבקש ח״ל הוכרחו ראשונ׳ ברנה •׳.ואןז ־ ככ׳ל כחות שינוי בה שאין ״,
■ כל שנאמר הריח על שמברכין מנין בשדז״ל ־ הריח על שמברכין ל!מוד

 ־ יכולין הייט בי • זה'הריח * וכו׳ שהנשמה דבר איזהו «חהלל הנשמה י
 ■ הנשמ׳ חיות בחי׳ הוא שהריח מאחר • הריח טל לברך בלל שא״צ לומר ׳

̂ל במאמר היטב בס כמטאר דבר.ה׳ בהי׳ תפילה בחי׳ ג־..  למה' וא״כ ־ הנ
 הוא בעצמו קהריה מאחר • • ־ ה' דבך לבתי׳ להחזירו בשביל לברך לנו •־'

 באמת אך • חכ-ילהכג״ל נחיז טהואחיוחהכשננ׳ •־ ב־.בבהי*דבר.ה׳
 הוא עכ׳ת * כנ״ל: מאד גבוה בחי׳ שהוא אם '.־אעפ*כמאחרשענ׳׳ס

להחזירו כלי - * ראשונה ברנה בהכרח.לטך ע״כ * גשמי. בדנר מלוכש .׳
 נהנה שמשמה בר1איזס ואמרו ריל שדייקו וזה • כנ״ל העליק לש^ו •

ולא ממט נהנה משמה שוק שאע״ס היינו • הריס זה הגיף ולא מ«ו

*! ה פ ע  שבת במוצאי הבשמים על .שמברכין, מה היטב .מובן. ו
שמתחיל משית עלהחטצצות מורה זה כי * בהבדלה. ' ׳
 במהרה ונו׳ הנביא אליהו אומרים שאט נמו • כידוע במנ׳׳ש להתגוצז

 ,כשרךל(עחבין בא,• קדוד אין בשבת כי ־ דוד משיתבן עס אל־מ יבא
א ״שמתרןילהתטצעתשלמשיח*1מ^׳ג)וע״כבמ  ע^כrא5יכולל1ט

 בתי*• שי־\א משיח• גטזטצצות בבתי׳ הוא הריח כי • הבשמים על מברכיז
 הוא טשית ׳ הנ״ל במאמר היטב ■שם כמבואר. תפילה בחי׳ מועם
 שית כי ־ ממט נלמיס מקבלים שט.לס העליון שורש שהוא ה׳ דבר בהי׳
 שבהם הנבדאיס כל ע.ס המעש׳ יעי קשת שכל * הסגימיזת נקודה היא

 בבלזי* וחיותם.געדע שורשם שהנא שבת מכתי׳ חיות כולסמקבלים
 העילם הי' מה ואךףל ר עשה אגר מלאכתו השביעי ביום אלקיס (יכל
 ונגמר נשתכלל בעצמו שעי״ז ואיתא • מנוחת בא שבח בא מנוסה מסר

 שהיא שבת של ממחה ע״י וקיומם חיותם כי.טיקר ־ בראשית מעשת כל
 שלא דבר ̂ודבר בבסי׳ ה׳ דבר נחי׳ • המתי׳־הכל הנקודההפנימיות

 ׳ הואבס״דבר ש״ק קל דיבור כי * חול של כליגורך .יהי!*דיבורן־שלשבת
 היא שבת בשבת שאמרים וזה ׳ העולם נברא שט הר\דש בחי׳-לשון ה׳

 ,השורש ה׳־בח׳׳ דכר בתי׳ שהוא שבת ט ־ לגא קרובה מלזעוקורטאה
 היא שבת וזהו , • בכ׳ל ממילא נמ^יןכלהרטאנת זעי׳׳ז ננ״ל העליון

 כשבת לבא קרובה רפואה כי1לתפילה, הפילו א״צ בשבת כי * מלזעוק
וע׳ב ה׳ דבר בחי׳ בעצמו.הוא שהשבת • בעצמו שכת ע״י ממילא  כנ׳׳̂ל
ה׳ דבר בחי׳ הוא בעצמו שבת כי * בשנת נחפילוז מרנין אין נאמת
̂ן , כי * דייקא עלי ;לוו * עןךע ןן

מקכליס שכולם הגדול העלות כחי׳ ׳הוא * זכרה׳ בחי׳ שהוא שנת
̂לנך־ש במאמר היטב כמבואר ממנו ,נלוויס  דג
 ־ מחחרש^יא •/ מאד גדול בטוח היא שבת כי • ראמלוות בוודאי
 וע״נבמירש * ננ״ל ממט מקבלים'וליויס שהכל הגדול המלוה בעצמו

 מ כי .הנחות שיעי שבהם, הסול ימי ששת ומחחילין נסתלק כשהשבת
 היא החול־ושכת ימי ששת כבתי׳ הס משתנות ופשלות משונים ־הכתות

 כידוע שינוי בו ואון הכחות מכל העציוןהכלול שויש שהוא ה׳ בחי/זבר .
 חיכף אזי • משחנות נחות החול ימי הקשת כשמתתילין כמו׳ש וע״כ

• מרש של בשמים של הריח ע״י גדול תיקון מחקגין אנו  שא והריח ;
 תת אטמחיין ובזה ״• ה/נני׳ל דבר נהי׳ הפילה בתי׳ הנשמה היית

 הריח ע״י כי • ה׳ ,דבר כחי' שהוא השבח שנסתלק ע״י שנחלשה הקפש
 ה דבר ג׳*כ שהוא הנפש אעמתיין הי. דבר בסי׳ ,תפילה בתי׳ שהוא
 שצ ומשתה מאכל של ההנאות כל שקודם עצמיט מטוגין ואט •: -ננ״ל
 הנאת עם כל מתסיליר^דס אט כנ״ל כתות שיטי שהוא החול ימי ששת
 גס לקשר כדי - ה'כדל דבר בחי׳ שמא משמה ומאח שהוא הריח
 משיח החטצלות בחי׳ מהו שבת• בכחי׳, ה׳ דבר בכחי׳ החול ימי ששח
 דתיי;! ■ ־ • משיח שכל.בחי׳ אע*פ כי בא• דוד בן אין ני,בשבת ־ כדל

 בחי׳ נעצמו זהו • שס כמבואר העליון בשרשו ונכלל חוזר הכל שיתי*
̂מי בששת לבא מוכרח מא טדז • כדל ■*שבת  משיח כי • דייקא החול ׳
 ־ הבירור שגמר . טדוע השלמות. כל ובירוו־ תיקון ולהשלים לברר -יבא

 שתש ״ הסל ימי בששת לבא מו;רח הוא וע״נ • משיח ע׳י יהי׳ והתיקון -
̂׳עורד-ז  ועיקר ׳ כירור אין עוה״כ כשכתבתי׳. כי ביתר׳ יש שאז בח

ל במאמר שס המבואר משיה נחי׳ כל ולהעלות לברר נחי' הנא • מ׳
\ שיס ׳ . כט■ ■



ג הרכה בה״ר הרכות א״ח הרכות דייהוט'
^ . . . .

 - ששת למנלות כחי' דהייט ,*מנלי^ לנושם מזותס 5ונ הש?ה שיח
 נמצא * שכת כחי׳ ^שס כחי׳ לחיך כסת שיטי כחי׳ שהה החיל ׳מי

 שבת בבחי׳ העוה״ן החזל ימי לתקן בעיה״ז בדיל זייקא:לבא שצריך
 החול ימי ומתחיל השבת שמסתלק בהבדלה במו״ש יוגדכ טוה׳ב־ •בבחי' .

 דבר בחי׳ * שבת בבחי׳ שהוא הריח טל מברכק אט השעה באותו א!י
 בקדושת לכוללם החול ימי ששת כדי'לתקן • משיח בחי׳ תפילה ה׳.בחי׳

א זה וכל • ריח בחי׳ שסא תפילה בבחי׳ ה׳ דכי בבחי׳ שבת . בחי׳ ס
̂ • : ,התטצטתמשיחשיבאב״באמן _ . : - י

ה כ ר  לאחריו אבל לפניו לברך צריך מודיח דבר כל ^על ג ה
במאמר •ע״סמ״שרכימז״ל כלום ■מברך איט ’ , -

 מי ועזאלרות(םי׳כ״הע״ש)מעטןסדחהשלהביעול*כי5ודאמרו
ויסורים צער שוס לו אין • אזי התכליה דבר'על בכל להסתכל שזוכה ’
 טל ■יברט שאז עוה״ב בחי׳ אחד טלו עוב טלו הוא התכלית כי • כלל •
אחד ה׳ יס׳ ההוא ביזם פסוק על כשרז״ל ־• וכו״ והמטיב הטוב הכל ׳

 על לע״ליברט אבל וט׳ אלאבסה״ז וט״י •אעוהאידנא אהד 'ושמו
בבחי־ חמיד קטע להיוח א״א אבל ׳• ־ ־ע׳ש וט׳ הטוב־והמכייב הכל י

יצא כי ׳* א״ס בחי׳ שהוא טוב כולו ביד׳ שהוא ״ התנליח אל הביטול <
בבחי׳ וכשהוא י• וכו׳ ושוב בבחי׳רצוא להיות וצריך י׳* 'מגדר־אטש •

להשגת ?זוכה הדעת אל מאיר הביטול ׳מן שנשאר הרשימו אזי - ,
 שעי״זישלו טוב־• כולו ש־\א הביטול‘מנחי שזוכה vזהשמהי החורה•

 הרשימו ט״י שמשיג התורה לקנל. כלי הוא הזאת ׳והשמחה שמחה , .
 למי התכלית עיקר זה כי לזה־• הזוכה אשרי הביטול בחי׳ של ■והזריחה

הקב״ה עמיד בחי׳ ־ * עוה״ב חעטג עיקר וזה ־• בשלימוח לוה שזוכה ;■
וט״^ זהה׳כ^יטא וכ״אמדאהכאצבטו לע״ל׳• מסללצדיקיס לטשות •
של הייטהזייחהוהדשימו * מראהכאצמגו ׳ זכר השמחה ה ימהול י
לשמותח׳) אלקיס אצבע בחי* ;:מיא ויהrבעשהמrשעיהביטול •
V ט׳ ה׳ בס׳־זה ית׳ אאדןימו ־יביקוח מזגלההשגת יואזי לוז ט ש יןי - ע׳

v “ ג׳׳כבמאמראעייי׳^לקללימי׳ד׳^־מטניןהדשימזשלהכיעול יועיק 
ה׳ לדעת הדעת הל ?»איר ’• , אתההראת כחי׳ ־• האלק־ס^ם׳ ר\א ט
מ׳ לדעתציה׳הואהאלנךס . י ̂ ע״שיוהבןאסתזכהז ו

ח יא ו תעטג בחי׳ גגוה-מאד׳• הריחהואבחי׳ כי • בחי־־הריח . ד
כשרזיל הנשמה חעטג שהוא ג׳ע ־ריח 'עוה׳ב״שסאכחי׳ '
 הריח על הוא־דברשי:נשמה־נרגהממט־יכשרז״למ<יןשמברכי,ן ?*הריח ■

 ■זה אומר הוי הגוף ולא ממט דברשהנשמה־נמה אזיהו כה־ת״י־* שנא׳
משמות עולם שהוא הנשמההואשטשועעוה״כ חטטג ןר5הריח'-ניעי

ס׳ ־הוא הנשמה העצוג שחרא צוהייחfsיצמ  בחי׳־ג״ט טוה׳ב״ מעין נ
?tsrt שזוכין • דכיא חלישרכהרידאפד־סמונא ימזי׳ טוטת• ׳הריחות כל 

 של. הזריחה־והן־שימל; כחי׳ היא הטוב הריח כי ־• צעורא׳ע המייקיס
ע3ה־עי1ש הנ׳ל הביטול עו  טובים שמגיך לריח בבחי׳ ’־ נל׳ל עוה״ב ך

ס׳ טובים שמנין לריח שמך־וכו״ שמן־חודק ב  •מתיקות מטם ריח מ
י• וסב רצוא בבחי׳ הא׳יסכ׳ה אל וביטול, דבקות ידידות יעריטת

 ריח בבחי׳ טריטחימתיקותהדביכךח־ט״יהזריחויוהדטימו ■שמדגישין .
 ה״ט כטגןן 'וכמובאבזוהק ־* מחשבאחטסאיבי׳כלל כילית • ־הטוב

 ירק י• וט׳’במ לליח'מאןזיקיימא יהיכלין'לאימתדב־לןוןולא!מתידטין י
 שמך*סמן מווק שמן טובים שמנז ־לריח בחי׳ וזה • ריחא לארח •נמאן '

 בבחי׳שמןתורק ׳־זהבחי׳הרסימושלבחי״קניטרלשהא יחורקדיקא
 השמן־כמו •של הרשימו ינשארירק ולא מהכלי רטוב השמן שמוריקין כמו

 א״א כיאור־החבליחבטצמו * כןהואכחי׳־הרשימושלהגיטולהדל
נמאדכד! שלא תורק שמן דקשמאדהדשימושהואכס׳ • כרל להשיב<' ־

 לרין) בחי' • הסוב השמן ריח משיגין לבד הרשימו וע״י • הרשינט
•ככ׳ל. אלקותיית׳ דטקות מתיקות טעם ריח דהייט ’ טיביס שמניך . 

 , מדי בית * בשמים ר\י על • וט׳ לצבי לך ודמה דוד ברת בחי׳ וזה
 להשיגו שא״א הא״ש האור אל הנ״ל ביטול בחי׳ ההסה חכלית בחי׳ זה

 תסיס^ מחשב׳ דלית בגין להשיגו א״וא ני דוד ברח נאמר שע״ז • ^ל
 תהו ״ ע״ש וט' מקומך אל לך ברח פסוק על בזוה״ק וכמובן • כלל בי׳

 בחי' על רמז זה כשארז״ל כשטךח סטו מחזור הצבי כי • לצבי ודמה
 כי * י להשיג א״א הביטול שבחי׳ שאע״פ • הביטול של רג״ל הרשימו
•; ע״ש במ״א כמבואר ידע לא עצמו הוא אפילו נחבטל שראדס בשעה

 ״ שנשאר הרשימו ע״י ית׳ ועונו אלקותו מגלה ברחמיו השי״ת אעס״כ י
 קצרן הפכים החזרת דהייט • לצבי לך ודמה דוד ברח בבחי• מהביטול

לימיגו א״א ט * דוד ברת בחי״ שהוא מהביטול שמאי הרשימו בחי׳

V 01̂׳ ו/נ ׳י׳׳*-■ ׳• ״" ־ ו י . ־1̂ ־ ...........I— I•״'
 מהש׳י לדעת שיזכה ושיב יטא בבחי׳ הביעול לבחי׳ לזטת בעוה״ז

,/JJ33 ״ מ״ל עוה״ב תטטג עיקר שזה * כנ״ל הביטול של הרשימו ע״י
־ - לצדקיסוכו׳כנ״לן מסל לעשות הקב״ה עתיד -

y ב • m ברנה כי ־ וסיף חחילת לכרך צריכין מדברים כל על
־ »מזז6 ושוחה שאוכל הדבר לר^ים בשביל הוא ראשינה ־

 שמכי־כץ כמי ־׳* הדבר־הזה אח ברא שהש״י מגלין ראשונה נברכה כי
הגיציצור} ומיימין־ ^גביהין ובזה וט׳ פה״א בורא או הטן מ־י בורא

 נתברר ואזי בראו' שהש״י שמגלין ע״י • שוxל הרבי בזה שיש ?החיות •
5■וכתבע ספל מתחילה בו נאחז שס׳ הרע ט • הדבר באותו שיש הטוב

 •ואזי ״ הטיג ׳ונתגלה דחחמס זאזי ׳ הדבר אותו ברא ש־ש״י תמגלק ט״י י־
 צריך אזי הדבר אותו אוכל כשאדם זאזז״כ . • אדם לאכילת הדבר דאד .

 טלטהואזן להש״י שמברכין הוא אחרונה וסכרכה אחרונה ברכה לבין־
 אורןן שברא על לקש׳י •מברכין בבדכהראסנ׳ ט • בטוט אוס זמש־נס

וזן לס הדס־ סחו שהומת טל ית״ אותו מליכין אחרונה ובברכה קדט־ -
העו(ירו אח בבהמ״זהזז אומרים ובטובו-כמושאס בחסדו לט ומקרנם’ •

I) nj U ^ V IWI/4#
 דד־־יימ האדם שביטח יועיקר ״ וט׳ ס נפשכל בהם שבראתלהחיות

 ■״- ■הנ״ל בס׳ סאירק כפט אוכללשובע בדק •גס׳ ׳ תנפק •שביעדז :
 ושות^ אוכל שהאדם מה ידי על כי ’ ׳ הביע^נ׳ל ביוי׳ כהייט ■

 תניצוצוח ע״י בכסס תארה <ט^;גיתומף ׳ וכשהד^טןאיי בקדיש׳
—האד תוססת ע״י ואזי’ * ונכלליסבנפשו שעולים המאכל של ■והנפשות

ר ••וייודליוי דיוו ״יז ‘׳ _ _____________________________•ווי יי

הי^אטבבתי/ ׳*יקישביעתאיש ■״•--------־־,— ־־׳•-. ׳• •״
ס׳ הנפש:זה שכיטת י* נפט נשובע גדיקאוכל  הזדיחהיוהרשימוש־ל נ

 הביטול של הזריחה כי * נפשך בצחצסת והשביע בבתי׳ ׳ ־הנ״יל כביטול
■במקומוס' ז״ל רמט בדברי זה 10 ■'וכמובן * הצחצסת אורות בחי׳ יהוא

 אכיי^ן שע׳יי וישתו' אתהאלקיסיויאכלו ע״ש־״וזכבחי׳ויחזו אחדים .
 לאכול בח*׳ יוזה * לאטליס־אוי שזוכה ק׳ימי בטטם ׳זוכיןלחזות יושתי־
 שת״־ח ימנזעוד הנהנה ■ואחיל;נל • האלקיס לפני משה חות,ן עם ילהט

 ושביש’ שצדיקים עוה״ב בחי׳ השכע״-שזס מזיו נהנה כאלו בה ומסובין
̂שנינ׳ ונהניס בדאשיהש יועטדותיהס  ביךזש׳זוכי; אכ*ל׳ ע׳י כי - מזיוד

 לשוב־] אוכל נלייו גבס׳ .טוה״ב יהנמוג כחי׳ שהיא הדל ביטול לבחי׳
* יוכמיכא • כנ״ל כחי״יוהשניעכצחצחותגפשן ־׳ גסש א חי׳ תה ^ כ

.!האדת. .
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א־ח הלסת ליסטי ־
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 ס סי׳ בלק״ת במ״א ז״ל רבימ אכילה(ב״ש כשעת שזוכין הרצין ,החית
 לתש״י שמס־כין שעי״ו האכיל׳ אחר של אחרוג׳ וברכה כהמ״ן ^זנחי׳ ;
עיקר כי '׳ השביעה עיקר כמשך עי״ו • בשובו אוחט ימסינס שזן טל :
ה שעי׳ז ■ וברכהאחרונה בהמ׳ז ט׳י ימשך השכיעה • ת  ושביעה כ
והשטע סזי״ ״ הכיטולכנ״ל יהייט^יעתהג״ל״שהואבסי׳ כמוכא :
 בברמ״ז שמברכין והמשיב השיב ברכת בחי; ,וזה • כנ״ל נפשך בצחצחוק •

 ברכת שע׳׳י נמצא * כנ״ל והמשיב הטוב בולו יהי׳ שאז עוה׳ב בחי׳ וה :
בחי* ש^א ליהטתמזיוה^ינה־ זוכין עי״ז האכילה אחחנה^אחר ?
 ישתו דאכלו ר^לקים אא ויחזו בחי׳ עוה״ב בחי׳ והמשיב ובlxר כולו ■
 ולראות ולשמוח ולשתות כולfכ״א^ באדם טיב אין בחי׳ וזה •, ;״ל3ן
 אכילה ע׳י הטוב התכלית אל הבישיל לבחי׳ כשזוכק דהייס ל ־סוב י
 כלי שתא מ׳ל־ לשמחה זונין ואז • ה׳ טוב ני וראו טשמו בבתי׳ ושתי׳• י;
 ז^־אותשוב ולשמוח ולשתות לאכול בחי׳ וזה ״ כדל התורה לקבלת ;
 ט ׳ מק לאוכלי אלא תורה טחנה לא בחי׳ ק אכילת ׳t(3 ווה * מ״ל ׳
 ק שמו את ־ישראל בית ויקראו לההג״לבחי׳ אב בחי׳ הוא מן אכילת ;
Y הנ״ט בישול בחי׳ שהוא ׳ זכו׳ איש •דעו ולא בחי׳ הוא* מה ידשו לא ט 
 זמ״ל• אנכי במאמר דביט כ״ש ידע לא שצמו הוא אפילו כשנהבשל ?!אז ׳
t הבישול של הרשימו התורהע״י את לקבל ט״י ■זוכין כזו לאכיל׳ ■וכשזוכין 
 ־ המן 4לאזכ אלא חזרה ביתנה לא בחי׳ זזש ״ כדל וכו׳ השמחה וע״י ־;
 בישול לבחי׳ שזינק :ייט7 אכילת'ימך בחי׳ מ״ל אכילה ע״י כי ־׳
כנ״לי התורה לקבלת ׳עי׳זזוכק כדל קא׳סע״יהאטלה אל . :

ז הוא זשתי׳ אכילה לאחר אמ׳־ונהשמבדכיז ברכה ששיקר -
זריחה בחי׳ זהמשיב השוב כולו לזסחלבחי׳ בשביל ׳ ^

̂ל ום' אלשא״ס סבישול של ודשימה  שתא דיח בחי׳ קוא זז יובחי׳ ־* בנ
 של המוגמר את בהביא נוהג•,ן '־חיותהשתהמ׳ל־מהבחי־י׳מהשהי'

 שאק אלא המעמד על זס־אמבדך א)תדהסעודה<שרףל כסמים -
 שאז הסעודה לאחר כי יי d7u־Dv7 לאתר אלא המוגמר את מביאין ״

האל^ם את דחזו בהי׳ הג׳ל ביטול לבחי׳ ^כות בדי בהמ״ז מבלכין
 שהוא בבהמ׳׳ז שמבר^ והמשיב הטוב בחי׳ • כדל וגו׳ משתו ־אס!ו1 •

אזמעמרשלבשמיסלהריחבהס׳ ■בחי׳עוה״בוכו׳כדל־ע״כמביאין
אדח7 כמאן הביטול בחי׳ של והזריקה ותשימו בחי־ הוא שב הדיה כי

:כג״ל ■זנו׳ ־טוביס שמרן לדח בחי׳ דיחא
^ HtT מעוהינ־ הוא שכת הי ■במו׳׳ש* הריח על שמברכק מה בחי׳ 

 הדביקות בתגלית בה׳ ■יזמתדגקין עלה׳ .'זואזמתשעין
כישבתתואמטק כראוי שבת לק־ושת שזוכה מי ■ית׳ ־אליו ץהביכמל :
 אכאהז בשבתכ״ש לאכול גדולה מצוה כנ״ל־זע׳כ ונו׳ טוב עזה״בכולו •

 כ״שדבעו אלקות כולה היא ש־׳ק אכילת בי • לה׳ היום יהיוסביסבת
לחזות ע^יהאכיי^ זונין אז בישבתשמאמעיןטולדב במ״א• זףל

̂כ ־*, בדל וישתווכו׳ ויאכלו האלקים את ויחזו בחי׳ זנטטסה׳־• ;■  יוט
 pj ששבין כחי׳ זה ־״ שגת על היתירה הנשמה ונפתלקה השבת ־כשיוצא ־

 ש׳י עצמן מחיין אזי • ־הרשימו זיק נשאר לא ואזי עוה״ב מבתי׳ !הנישול
 דאדחדיחא גמאן הבישול מכתי׳ וזריחה רשימה בחיי׳ נושא טוב יהריח :
 הארת ש״י ד?ן עצק מחיק הביניול ננבחי׳ ששבין אחר כי ־• כדל יזכו׳ ,

 וע״געכיכיןעל כמסארבמאמדהנ׳ל׳זזהובחי׳דיחכנ״ל־• יהדשימו ..
. . הריחבמו״שכג״ל.? - י,
הברכה עינן כי הדיח־״ על אחרונה ביכה מכרכי] אין !

‘לבחי דהייטלזסת הממה חיות להמשץ בשביל אחרונה ■
 בחי׳ י מ״ל האכילה וכו׳ע׳י והמעיב הטוב טלו הצילבחי׳ ,'הביטול

זחיות -שהוא דיח בחי׳ הוא ונ׳ז • • כנ״ל גטשווט׳ לשובע ־צז׳יקאוכל

צוג הרכה הדכרת״כה׳ד ־ י*4
 אחרוניד ברכה לברך צדיכין אק כוודאי ^יח על זס׳כרל*ט״כ הנשמה

 זריחה בחי׳ הוא הדיס ט ־ כדל הנשמה חיות בחי׳ הוא בעצמו הריח ט
 הריש וע^ * עוה״ב מעין בהי׳ שזט * הבישולכדל שלבתי׳ ׳ורשימה

ה עליו צדכ׳ן^ץ־ אין כדל־זע׳כ ממנה נהנה שהנשמה דבר שא  יינ
 הדימ ט ־ «״ל ם:שנמ חיות מפש שטעח להמשיך בשטל אחרונה

ס לבדך בהכרח ראשונה ברכה כי כנ׳לז וט׳ זו בחי׳ שא לכעצמו ̂  נ
ס ט ״ הריח  ששא דבר כל כי ״ בתחילה זלבדר להדים צריכין הדיח נ

 לגלות ראשוד ברבה ס״י לבררו זבהכדח חעתמתטו״ר ט יש ״ .בעוה׳ז
 ,מ שנאחז הרע זלהכדע לבטל כדי .י שמדיח הדבר אוהו ברא 'שהש׳י

 של בענים מל pמבר אין בחי׳ r זז ד דבר בכל כאחזק הס בעוי־דז כי
 ומגביהין ראשונה ברכה הריס על כשמברטן יז׳קז אגל י וכו* ;עט״ם

 ' בשביל שהיא אחרונה כדנה לבדך צריק אין שיב לשרשו• אוש זמברר־ן
 , b ע׳י ה׳ בטעם לחזות שהוא ־• הנפשזס׳ ושביעת סיזת המשי,ך1

 ית*׳• בשכלו ההכאות כל שיש׳ לזסס pשגרי בהשוהיז ההנאות,שנהנה
 •במטס לחזית ה׳׳צזהות טיב ט זי־או שעמו בש׳ ה׳ על והתענג בבחי׳

 אחרונה ביכה לברן צדיני.ן זע״נ ״ שכעולס הסשנוגית כל ידי על 'כ׳
 י הריח על אבל ״ כדל הנשמה חיות דהייס הנפש שביעת נמשך שעי׳ו

 בחי׳ הנשמה חיות בש׳ הוא בעצמו הריח אסיונשט ברכה ט־יכין אין ..
 נמאן הא״ס־יס׳ אל הביטול תריחה'מעריבותנפימות זהתטצצות הארה

. , :דארחד׳חאזס׳ככ״ל ־. . י
ה ז ק כתי ח י כי מז  זסבמס •ואכלת כ״ש כבהמ׳ז• האדן ברכת ^

 ישראל ארז ט ־ וס׳ הסוכה האת על אלקיך ש את זברכת .
 עמך שהם התפלות̂  עולין שש דרך וע״כ בהש״י־ הדביקות שיך• סס

ס תפלהטזוק הוא הדביקות עיקר ט ־ .־הדביקיתזהבישול  במאמד נ
 CC כי ■* זט' אלקי א שיש דומהכש בא*י תדר כל אדזצל ׳׳גע׳כ * הנ׳ל
ת א״י •זש׳כנ^־א בה׳ להתדבק *זשם־יסלק הסמים שער  המודיי׳ א
 בש׳ שהוא כנ׳ל״ ריח בבסי׳ אvד א׳׳י ס * הקטזרשכשרזל ריח ע״ש

 כנ״ל־בכש״ לזהכא׳י ־מריחסזהישימהשלהגיטול־והדביקותשזוכק
 ישראל שהתשלו א״י גבול תחילת ־וע׳כ ־׳ בא׳י אלא שורה הנגינה יאק

כנוס א יהישע בימי •בתחילה בו ̂־  ט׳שדיח ידיש שנקראת ידיהו עש ס
 הוא א״י בחי׳ עיקר כי ־• הטובעלשר\בזלששאפרםמו]נששרש׳י

 להובדבבהמאז ציעין •■'וע״כ מ׳ל המורי׳ אוץ בחי׳ הטוב דיח בבתי׳
 כנועם לחזות זוכין ששם ׳ הטובשלאי׳י בדילהכללבבחי׳דיח א״י־

כי If במג פ״י מונק הנשמה חיות שזטבתי בהיכלו ׳ולבקר יה׳  ז
^ג . ״ , . \ . ■ ׳ כנ

אחד סלו טוב כולו הביטול בכחי׳ שס כי ־״ מכסי קטדת ן
̂  הקטדח ידיח ־*,יוע׳כע״י לגמרי הרע נתבטל זשס

 )-X להתבטל שתי׳ האק נקודת אל ביוה׳׳כ ולפנים לפני הפה״גליכנום
 ■זשם בהיכלו זלבקר ה׳ בטסס לחזות הביכויל בתכלית הדביקות •בתכלית

•t o ׳• •ישראל כלטותוס עי׳זמכסד לגדנרי־׳ועי׳כ ט־ע ונתבטל • טוב
 ׳ את אהרן כ״שובהעאת הנדות- הדלקת כשח יום בכל יוע׳למקשיי־ין .

■דמזמלהתג^, בביהמ*?ן מדות הדלקת • הנרות־יקטדגה־וט׳
מ הביטול ׳Tשלב והזייחה הדשימינ •  הקטורת• הקטרת זמן הוא ׳זאז1כ

 המשתה נזת-בחי׳שמן שלהביצולכדל• בחי׳דשימו ל\א הקטדח כידילז
 בקדוישלן טלם טלםזנתקדשו נמסו הביהמ״קיועי׳ז שמגמשחו:ס(ס!י

 - כלישרתי*כיכלהקדוטתנמשסןמהש״ישמאשורשכלהקדישות .
ת ־* כ״שדןדושוסחהי׳כיקדושאני מ א ש ת׳ ^לייי ל׳ן ^י * ^ ^ 

 ^,ך/ הטיב ־ריס ע״ישמןמגשחהבחי^ זע״כ - דמשךה!ךגשהביוחר
 ונחבטלרכולםאלהאול־ ■עיזנכלא יוט׳כנ׳ל.־• טוניס שמנץ ילדת

 ונתקדשו עליהסקלושת א/זזהיאשודשכלהקזזשוסי־זש״געיזעגןןי
קחשס3 , - ,' ־ י
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v־:v̂*י 7 ־5 שמד וכ^ המקדש ־ושת7כק wשהנז'ר\בהח‘^שמתג״ריך
TItV _ צתר *■הקדושה יח-י׳כי חבלבגדו^!ו יושכי וידעו־כל יכירו שאו משיח נהי׳}'  ידו3ובויי-וע̂י

̂־אשואה' כי כ״ש * י;אלרךס הוא ה׳י כי ללטש כולם טיד יפקח משית י נתס ■*מגיי״ז ומי־ ̂'בחי

.V)rfr' א' צרפלמוז  חאריואצ וטמיר הכ̂ו
. . . ק1וצגי״ןנמשןיצנואה י ז׳5ו ודהש״י2_היכ . ו  ו

- ■f̂שלימ( לאממה י׳מוכין וכא המדמה מגיי״זנתצרר

 1חי^: לאמונת זוכין *ואו * ■ שלימה לאמונה שיזכה כדי י שלו המדמה
̂י לתאמץ • העולם  ̂נ̂‘ יש!ה■’"iהמוחלנ מאין יש העולה את ברא שהש
 העמלס חידושי יהי׳ ועי״ז * לגד אמונה ט״י ב״א שגל בשוטי ־ להשיג

כי-עיקר״קדושת ־ בבחי׳׳א׳י יהי׳ העולם וחידוש :שלעתיד
V דהייצו * ונו׳■ בראשית ע״פ •<שסרש׳'י לעמו הגיד מעשיו כח ע״י ׳ 0

___ . בחי' • האלקים' הוא ה׳ כי הדעת־לדטת
 הזוכה ע״ש:י-אשרי אנצי במאמר כמובא י וכו׳ האלקיס

, משין אפינו חת בחי׳ י חוטם בחי' הוא משיח כי ׳ נאמת :
 I אלקות התגלות כי במ״א• רבינו כדברי כמובא ה♦ כידאת יהדחו י

 ■י כנ״ל הביטול של ורשימה זריחה בתן׳ שהוא * ריח בחי׳ זה משיח ע״י
 זכו׳ טובים שמניך' לריח בחי׳ ע׳י אלקותיהוא ידיעתזהשגת גטיקר

 ט״ס משיח נרךא וע׳כ שיבאב״ב- משיח ע״י בשלימות נזכה שזה * ברל
, י •- וכאל■: המשחה שלשמן העוב הריח ״ ■־: י

ה ט ז . . -1' טמקום ''י•0בחי׳ד.שחסחותטלרןבריהצדיקיםהאמתיי ו
■ x < • , הקב״תראא' יחדש ולעתיד ׳* העולם את שהש״י'ברא מהישיודעין ״ ירשו צדיקים בבתי׳ ־* א״י בחי׳ סא האמת קבורתקצדיק h:f 

1' גראהצל• שהש׳י העולם בכל ידעו אז כי א׳׳י* של ץ בבתי׳ העולם'כולו ׳ בכתה ז״ל רביכו כ׳ש השה בחי׳ הוא האמת הצדק כי ׳ • כילוע ארץ
׳״י ׳■ א״ כמו ונסלאוס השגחה בבחי׳ העולם כל ואז!תנהג עצמו הוא ואפילו * קבורתו אח איש ידע ולא נאמו• ובמשה * מקימות ׳ .שהנהגאה̂'

שיך; יתעי־ ואז י־ וכי׳ בה אלקיך ה׳ עיר המיד בחי׳ י ונפלאות השגחה כן וכמו * וכו׳ משה שזכה הא״ם אל הביטול תכלית כחי׳ וזה * ידע לא
מרובע משולש כפול פשוט שיר בחי׳ שהוא נפלאות־ של שיר שהוא ־ חדש בשעת הא׳ס אל ביטול לבחי׳ .בחינתו לפי האמת כל'צדיק זונה

'• בהנשמ^ת: טוב ריח שעי׳זהוא;טחן האמת־ המוכיח של קול •שהוא 'וכך זעי״ז • בו נכללק אד עלז ומשתטחין קירס טל וכשבאין • המתלקותו '
<דגופא מזונא מגרעין ^עי״ז וכו׳ ריחו נחן נרדי בבתי׳ תוכחתו ע׳׳י • ־ טוב כולו בחי׳ עוה״ב בבחי׳ ־ הא״ס בהאור הצדק נפש טם נכללין ׳  ׳ : .

 היפב• וכו׳־וט׳׳ט׳שכ^היגיב ריח בחי־ שהוא דנשמתא ;וזוכיןלמזונא יכולין וע״כעי״ו * כנ׳ל העוונות כל ונתכסרין הרע כל ועי״זנחבסל
̂> וכר ברוחא רוחא להתדכקות שזוכה מי גדולות להשגות לזכות  יורדי •" אש כגחלי דבריו שכל דל רבינו דברי הס כי ־ •■כמו
 י י ’ י שחת מבאר נפשות להעלות ! בחי׳ שהוא שנשארמבחי׳הביאול הרשימו ע׳י כי היחודים• בשער

- יי- הדעת מאיראל הרשימו כי התורה* להשגת זזכין נד׳ז כנ״ל* השתטחות !  דוגמתם •אין גדולתם טראות יספר מי • שבחם י !
 X ייאוש שוס שאק קצתי המשכיל יבין האלה הדברים ̂ע׳׳ם !*ח^ה א ; יילט יאיט הט בר שאינו -*י'ואפי׳׳מי ע׳ש הדל במאמו־ • כדל וכו׳

, ר^פדלוע פעמיסיומכל כמה ז׳ל רבינו כ״ש * כלל בעולם * על שבא ע״י ממילא זה כל יעשה אעפי׳כ • וכו' ברוחא רוחא לאדבקא
 הצדה בכה העלי׳יוהכל תכלית תהי' לעלות׳,והירידה יכולים והירידות • התפלות ריכוי ע״י . שלם ובלב באמת בהם ונכלל אמת הצדיקי קירי ל-
ת • גדול בעלכח שהוא • דן חפלר\בבחי׳ להתפלל שיכול האמת ■ כל שס שיחתו ולפרש קבריהם טל שמרבקלהתפלל ובקשות ותחנות •  ש̂׳
 הס״א מוכרחת שלה־שעי״ז הבליעה בבית להה׳א צנומדת‘ היא התפלה ומשתוקק ומבקש באמת לבבו נגעי את יודע אשר צפי * ואחד אחד .

̂*להוציא הצדיקים וכרטן ׳1יי כרצונו ולהיות באמת להש׳י לשוב ומתגעגע  מי ;איל1ה& שזה זאעפ״י ■־ כדל ובו׳ וכו׳ שבלעה הקדושות כל ^
 ' כמעלה האמת׳הגדול הצדיק כ״א ־ זאת כמלחמת לעמוד מתניר שיחגור ■׳ שעי״ז *, בא״ס.וכדל נכלל הוא ועי״ז * בהם צכלל הוא עי״ז • האמתיים

 וע1סוכל'הס׳א^מ שלא ככחר בטוח שהוא גדיל נח בעל שהוא מאד• • י אמן וכדל טוב לכל וזוכק הרע כל נתבטל
חעמוד כי מהס׳א< הקדושות כל ע״יוזפלתו יוציא הוא אדרבא אותו• י ' י . י ־ ״ ... י' ־' ־ ’ ,' י • ׳

ה כ ל ̂צמצאת הצדיק אעפי׳כיבכח כדל־אבל וכו׳ שלת הילי^ בבית ׳ פסח וטנין * פרשיות וד׳ טר[פורים^- יתבאר 1 ה ׳. האמיחי
׳ < אנשי׳ כמה רואים שאנו מה בחי׳ וזהו • בר.האדם בשאר גם בחי''זאת • ̂ ■ ׳ :העומר ומסירת /
 גדולוחיואמגיות ועוברים'עבירות ■ • • שנים כמה גדלים רשטיס שהם' "־ התורה •_ע׳שכל ח׳ סי׳ תנינא בלקיטי חוכחה תקעו התורה

 גמורים'•'■כמיבא בעלייחשובה בחשובהוצעשיס <תע!ררק ואח־׳ב • ר׳ל י; י‘ : מאד אחכ^ועמוקיס הדברים כי * לסופה מראשה היטב
rוכמע • ’ ספרים ושארי ומדרשים גמ׳־3 כאלת• מעשיות כמה אדם בכל ודר דר בכל עמלק ׳ מלן מפלת שהוא פורים בחי׳ f̂cר׳
 - בכל מאד הרבה מעשיות • באלה וכיוצא צוציחא וצחן דוה־יא בן אליטזר ־ הוא עמלק מלחמת שעיקר הנ״ל בההורה מבואר כי זמך ובכל

י ׳ י-----■י ' ־* ^ ■י--------' י -- ״-—- ̂ י— - כל גורית עבירה הלא * מאד הדבר תמוה ודר;ולכאורה דר י ענייז?׳̂'

 י חאוס עמקי ׳יסעד
קרוך מי • משמי־השמיס למעלה ועולים ̂ f■-־ ■‘־*-י

רזה
 ני. עמלק* קליפת מכפעין שעי״ז * כ,ח הבעל של דץ בבתי׳ התפלה ע״י ;;
שלגקוף ביא ומאין הס״א.יותר-•״ בידי נופל הוא יותר עבירה שעובר מההיא ־ אותה לבלוע רוצה בשהע״א דין בבתי׳ כת הבעל של התפלת זאת י

,ןתגברנג,ד הקאות ליק הש״א מ.ונרחת 5י״1ו: ־ שלה הבליעה בבית להס׳׳א עואדת . י '■ז ’וי?’ ^ו’הם׳א;יח!ור.נחשי^ ̂_ /
״ V והדעת צלהקרושות להקיא;זלהוציא דהיינו • ויקיאט' בלע היל בבחי׳

&2ךד ׳ ה:׳.כה.כאדם לא אס כי ; זאת ע״י להקיא צריצה הכל • הקדושה מן שבלעת והרחמנות והתפלות ,^ / ’

ע • י־פרש̂׳ ע״ש הס׳א שמקיאה די לא - נ ־2־2ע׳
לדעת ׳ תרצה אס • נו תמשול ואתה בחי.׳גרים •וזה אל יורישע מבטן בבתי׳ להקיא־ מוכרחת היא היותה•



\

ח ’ . י ״ א ^ ת ו כ ל ^ ך , - ' ן ^;

 הסהזחשבפחוחים אפילו •מישראל כלא׳\א׳ לדטתלהאמיןשמודאי ן
 החשאי׳והתאוות גל שלו־ועיקר תיצה״ר כנגד לשמוד גדול נח כשל רנא . ■

j בהס נלכד נר%אדם rn • וכג׳ מכחו יודע שאינו שטות מהמת רק היא ׳ ̂ •
 י ׳0 בתחילת הנדפסים שלו החרוזים בנעימת ז׳ל רביט בדברי במבואר ,

: וכל י וכו׳ ונגמל הגדול כפול תתי ואל תזקונתחזק ודל מוהר״ן ליקוטי ־<
 .זוזהובחי׳מהשכתברביטדל יודעמכחוונו׳ שאין שטוס זה:מחמת . ■
 • ר*ל החטאים נל כלל שהוא ניאוף תאוית שעיקר ־ הנ״ל תקעו נהתורה ; •

 ̂ שמפילו עד עליו הבע״דמתגבר כי יט'ע״ש דקטטת ממותין רק נמשך̂ 
;שאיט עד דעתו ונחלש מוחו שנקטן דהייט ■ ח״י דקשטת ^,לבחי/מוחין

■ עיקר כי ״ זאת תאוה כנגד לעמיד לי שא״א לו ונדמה • מכתו יודע
 • להתגבר יוכל חזק שלבו ומי ; * במ״א דל רביט כ״ש • כלב הוא מבורה ׳/

 ץ שראינו כמו ניאוף• תאוות כנגד ואפי׳ י שבעולם התאוות כל כנגד ,נבכסו
 ;הנופלין כל נפילת עיקר •רק ״ בנסיון שעמדו ונשרים צדיקים גמה ̂ ־

 T/W שנקען י.דהיינו דקעטת מותין בחי׳ מחמת רק הוא רעות לתאוות י׳
, חכמה שבמוח*כי חכמה ע׳׳י הוא הכת עיקר כי •• מכתו יודע שאיט עד

 רעא האדם כת שעיקר • ומ״הבגימ׳אדם מ״ה כ״ח אותיות מא
 בעיר vה שלישים מעשרה לתכם תעוז החכמה נ״ש החכמת*,

i והפתויים התאוות כל כנגד כנמר עז להיות הכח שעיקר ז׳־הייט קהלת 
■ *;כ׳י דלדלית מוחין כחי׳ שהוא אמתיות חכעה ע״י רק ,מא ;

r .הכצצ;־ מ׳עי בהתויה במטאר ניאוס תאוות כנגד פרוסות מחיצות ̂״בתי׳ i ___X.L ___ _

;התאמת עם העולם כל כנגד לעמוד יכולת מא . ״
.גנוה נשמה לו שאין ולומר נחו להקעין העטה דרך זה אין [[י ב •..•:

 - או X:איש להמת בידו אין כאלו והכשרים הצדיקים כמו
.w ' ענוה כי .־צדק p כלל־רק עמה זה ואין • פסולה ענוה והיא * אסורה 
 ;רק • במ׳א ־דל רבינו כ״ש מאד מזה להתרחק שצריכין דקסנות מוחין ̂ .

• של ר\שמה כי מאד גבוה ממה לו שיש לדעתו לומר כ׳׳א צריך אדרב׳ ̂ג־-
 בדעתו לומר וצריך * מאד מאד גבוה היא שבישראל שבפחותים הפחות - ■
: n. איזה לעבור וכ״ש מב׳יש ח׳׳ו פאות אחר כחך להיות לו נאה שאין 
בדרגי לבו להגביה שצריכין * ה׳ בדרבי לבו ויגבה כ׳ש י ת׳ו עבירה ;: :^

 רבינו ,כ״ש *. ח״ו מעבירה מאד מאד בשרשי רחוק מישראל כ״א כי * ה׳ ,•
א מישראל כ״א כי ־ .* עהבם מרחמס כי במאמר ז״ל <  גדול כת בעל ס

׳ מכתו לידע שיזכה העיקר רק * תאוותיהן עם הגגילם כל בנגד לעומד .
 ןובה נ״א שלאו רק י ׳ גדול כת בעל היא מישיאל כ״א שבאמת מיצא , ■
 שאיט מת ד<הייט • דקענות מוחין לבתי׳ כ״א נפילת ול̂ע • מנתו לידע - ,

;  עיקר ש^א ניאוף לתאוות והעיקר * לתאוות מפל כן נמו ׳ מכתו יודע .
 יותר ממט הס׳א. יינק חי׳ו״ יותר עבייה עובר שאדם מה, וכל ׳ היגה״י - * י

-̂ « כ״כ האדם את בולעת הס״א לפעמים וע״כ • ר״ל יותר אותו ומלע .י
מתחזקת והיא * קדושת,יהודותו פנימיות לעצם מגיע שהיא עד ׳
ה גס לבלוע'' ומתגברת ־ - עבירה. ליד אותה ומביאה' ״ ג״כ זאת ^ד
לבלוע רוצה כשהיא תיכף אבל ̂ ח״ו לגמרי אוחו לבלוע כדי ת״ו• גדולה ■

 בבית לתס״א עומדת הנקוד׳ זאת אזי • קדושתן פנימיות עצם את . -
 גדול כת בעל היא * «DP7p פנימיות של הןקוד׳ זאת כי * שלה, מליע׳ ■

שאינה ד ולא * אופן בשום אותת לבלוע להק״א וא״א * מאדוע״ל .
 בביתי עומדת'להס׳א הנקוד׳-כיובה זאת גם אף * אותה לבלוע יטלה

 כל ולהוציא לי:קיא הקאות ליתן מוכרחת שהית עד * שלה הבליע׳ - •
האדם שלפשתיס מה כחי׳ בא ומזה י משמה מזאק שכלעה הקדושות -

מז ^ז'\ < ת ט מה יזר

 ׳ומ״שמעת*מרביע מ״ל' ה״נו עבירות־* כמה אתר בקשוב׳ גתעורר
 היימע״י • לידחשובה׳ האדם- את מביאה עבירה׳ שלפעמים * ז״ל ,

 בתשובה ונתעורר לבו כתמרמי׳ נגי״ו י ר׳׳ל גדולת עבירה. באיזה שנלכד
ל ע״י וכ׳ז ״ גמוי חשובה בעל שגעשה עד ״ »  ' הע׳א שלטגמים ׳ מי׳

 - 1אוח לבלוע רוצת שהיא עד א.־ כ*כ גדולת עבירה לידי אותו מביאת
 ״ .גדול כת בעל שי\א *■ שלו ה^דה פנימיות מתגברת ואז ״, לגמד

 הבליעה בביא להס״א תיא.עומל־ת ואז* אותת־ גס לבלוע לוצה שהס״א
 גס אף ״ הזאת הקדושה הנקודה את בולעת rate די לא ועי׳׳ז * שלה
.חיל כבתי׳ ־ ״ שבלעת תקדישית נל עי״ז ולהוציא להקיא מוכרחת היא

r ; ר ־ :בלעויקיאטונו'כנ״ל ■
. ל ב . ; האומר כי ׳ ח״ו זה על לסמוך יטל אדס שום אין מודאי א

מי כי ״ תשובה לעשות ביח מספיקק אין *־. ואשוב ^,אתעא \ • י
 גדילה הס׳א מתגברת לפעמה ני • שש לגמווד כת לו יהיו יודעאס

 שעירו אגשים כמה שמצינו .כמו * ת׳ז לגמרי אותו עדשטלעת נ״נ
 ׳ לאק רבים בזהענינים יש ט י לנשוף שבו.בתשובה ולא גדוליח עבירות

 מי שאין * אדם לכל הש״י שנתן הבת־רה* ס^-דרגי מסוד ותם • קץ
 לידע צדך * ח״ו שעבר מה עכר שכבר אחיי אבל * עליתם שיעמוד
 ,, להתגבר רצה כבר אם ואפי׳ ■״ כלל כעילס איש” שוס שאין ולהאמין
ל׳אפי׳ למה וכפל בידו עלתה כשר*.ולא איש להיות פעמים אלפים ש̂כ

ס ותמורות גמותת לעבירות נפל, אם י  כל אקוה לו יש ן עדי אעפי״כ * י
 בהש׳י• שלימה אמונה לו שיהי׳ האמונה* היא והעיקוי • בו סמתו עוד

 הש׳י־שיגלה לסני שיחו דשטך * אמתי לצדק בכלעוז.לו:תקרב משתדל
 לו יש מודאי ואז * שלימה לאמונה ע׳י שחכה נדי ־ האמת הצדיק לו

 : הוא היצה״ד נעד לעמוד הכת עיקר כי ״י שיתי׳ איך יהי' לעולם חקוה
 חבקקוהעמיק בא כ״ש כולה* התורה בל ועיקר כלל שהיא אמונה ע׳י
 בחידוש להאמין הוא האמונה עירן כי יתי׳• באמונתו וצדיק י אחת על

^ שהש׳י להאמין • העילם ; ל ב , מעשיו בת בתי׳ וזה י כנ״ל מאין יש מ
 לעוידא אתוון בנ׳ת הכל ברא הש״י כי * ננ׳ל א׳י בחי׳ שזהו * כנ׳ל

 וזאת • א״י עונשין שעי״ן לעמו הגיד מעשיו בחי'כת שהם * דכראשית
 והתאוות הקליט׳ כל ישראל,לפתגברניגד של הנח עיקר הוא האמונה
t וב״ש(בתיקונים * וברוחניות בגשמיות אוחרנק והסעדן p|ותרין ׳ 

 , בדבר♦ כמובא י אדוס על ישראל, מתתקטן גת ובהאי ד׳ס״וע׳א)
 לצדק מקרב שהוא זמן בל ני ת״אא ליקוטי מ״ד (סי׳ ע׳ש ז׳׳ל רביט

 ־ בחי׳ שהיא * מעשיו נכח להאמין שלימה• לאמונה זוכ̂י שעי׳ז ׳ האמת
^ שהש׳? אמיןvלר • האמונה העירן שסא ׳*. ה.עולם חידוש אמונת

̂פית מעשה של אתוון ככ״ח וגבורתו כבתו הכל • *ברו  . ■וכב הכת עי׳׳ז ,
, בס^בת ישוב סוף כל וסוף * אוחיק הסטרין כע־גל לעולם להתגבר

ד שבלעה היולושות כל ותקיא תחזור והס״א שלימה־ * ^ • לפשות שחכה י
 י ד גדסובעליתשובהכממארבהתורההדל ■
n( י t ׳ מור הר שבכל עמלק מלחמת בחי׳ p הבחירה עירן ;ה 

כנגד לעמוד אךם כל של והבחירה שלנלאדםגנ״ל: :
א • עמלק מלחמת זה-בתי׳ י היצה^  שמשם * הנחש עירן;והמת ש̂־

• : ׳ : היצה״רכידוע עירן , ■
ה ז הי׳ הכנעתו שעיגן • עמלק המן מלחמת שהיא פורים בחי׳ ו

 דן כבתי׳ תפלה בחי׳ שזהו • pתtאח לבית אסיצי לקיסת ע״י ' ׳
 , כיאסתרתיא כנ״ל* עמלק המן מפלת עירן שעי״ז של.הבעלכח.׳

 כידע* ת׳ יראת אשה בחי׳ הוא התפלה כי •' דן בבתי׳ התפלה בחי/
 שיטא הסתרה לשון אסתר נרןאת הוא אזי • דן בבתי׳ סא וכשהתפלה

בבתי׳ הוא כשתתפלה ואז ׳ וט׳ אסתיר הסתר בחי׳-ואגכי ־ דין נחי׳
התפלת את טלטת שהיא • תמיד בדונה לבולעה רוצה הדא אזי ־ לק -

ן , שהיא ■ , ט

י-



ח הלבה בה־ר הלכות הדטת־א׳ח דמטי
 כל3 אז להתגבר רצה עמלק הנק לי • עמלק המן מפלת שהוא פורים ■של

להרן<; להשמיד בקש כי • לגמרי ישראל את לבלוע שרצת עד י • כחו
 - אל אסתר ותלקח בחי׳ חס י הג׳ל בהתורה כמבואר דין בבתי׳ שהיא :
 - לבית נלקחה דין בבתי׳ ה/תפלה בחי׳ שאסתר * אחשורוש המלך בית ־

 בעל היתה היא אבל לבולעה• רוצה הס״א כי י הרשעה למלכות הס׳א
 . הבליעה בבית עמדה היא אותה׳אדרבא בלעה שלא ד ולא * גדול כח .

 דהיינו אסתר עי׳זישצלקחה כי • עי״ז הקאות נתנה שהס״א עד • שלהס
 '' מפלת הס׳א-דהייט מפלת עיקר הי׳ עי״ז הס״א־ אל דין בבחי׳ התפלת י
• עמלק המן ,  .מחשבתם על עלה באשר ישראל את בלעו שלא די ולא י

 ;וחזר, • לשמחה לאורהמיגק מאפילה 1־א •יצאו ישראל אדרבא .־הדעה'•
 ׳ ושמחה תורה זו ליהודי׳היתתאורה מהם׳כ״ש שבלעו ותpהקד כל להם
ט׳ תפילין אלו ויקר ונו׳  ̂ רצתה ״אuשי והקדושות שכל.המצוות היינו • ז

׳ לקיחת ע׳? הקאות ליתן הוכרחה כי הקדושה• אל החזיו־ה הכל לכולעס
 ■ לתס״א שנלקחה דין בבחי׳ התפלה בחי׳ שהיא • אחשוחש לבית אסתר .
 ; גדולתם וכל והמצוות הקדושות כל לישראל שהחזירה לא'די ואז • כנ״ל ‘

 ■ ונו׳ והפתוח והאחשדרפנים המלך עבדי וכל כ״ש * וחשיבותם וכבודם
׳ שבנה ביהמ״ק לבנין טי׳ו אח*כ שזכו טד יי וט׳ היהודים את מנשאים

 ז גם אף זה בנל די ולא * לביהמ״ק־ הכלים כל והחזיר • אסחר בן כורש י
 אז שנחגייח הרבה גדם כחי׳ יוזתו * . .להקיא מכרחו חיותם עצמות ::
:־ ■ ‘ : «הייטכנ״ל וכו׳ מתייהדים האיץ מטמי ורבים ד.כ״ש :

ה ך;ו '  הנסשלפוריםשהואצםנפלאאשרנמוהולא בתי׳חוקף ךן
־ b הנם הפלגת מגודל רז״ל בדברי וכמבואר נהייתה*. .■ ■ :
‘ * צדקינו משיח ביאת עד שעבת הכיסים בכל דוגמתו אין אסר • פריס ;
 ־ הרשע הנק ני •* ננגליס לא הפריס וימי בטלים המועדים כל וכשרז״ל '

 .המן ■כי וכו׳-• היהודים כל את: ולאבד לתשמידול־^וג בקש שמו ימח
 ■ז‘ מהדעת.גנ׳ל• שיונק עחס הי׳ והנחש בחי׳ מחש* זוהמת שהוא עמלק

 ■ תאיות עיקרהתגבחת שעי״ז דקענוח• מוחין בגחי׳ המוח נקק שעי׳ז .
 ד של זק בבתיז התפלה ע׳י הכנעתו שעינך * היצה׳ר עירך fpD ניאוןז

 •% עד שלי הבליעה בבית עמלק בחי׳ להפ״א ,שעומדת ־ * מ״ל נח הבעל .'
שנכנס' נח הבעל הצדיק זה -אבל וט׳הנ״ל/• הקאות ליחץ ־שמוכרח

הנחש אותה - שתבלע כלי .דין ברחי׳ תפלה להתפלל זאת למלחמה :
;' צריך הצדיק זה •־־' ננ׳ל וט׳ הקתשות גל יוציא דייקא ועי״ז ■ • נמדא

־ כיז לו יש אם - * בכחו מאד להתבונן ■וצריך • מאד גדול כת בעל להיות -
לפעמים■.■. כי ת נלחם עסמי.הוא לידע וצריך • זאת במלחמה לעמוד •

 ס׳׳א איזה כנגד לעמוד בא א ויש ׳ • גדול בעל.כת הוא שהצדיק אעפ׳י '
.גדולה וקליפה ס״א מתגברת לכעמיס אעפי׳כ אבל גדולה• וקליפה

 . הוא הנחש וזזהמת הס׳א כל כלל ועיקר • כנגדה לעמוד בכחו כ׳רשאין ׳
 שיונקין עכו׳ם וכל הקליפות וכל אוחרנין הסטרין נל שכולל עמלק
 ■ יונקים וכולם ־ מכולם כלול שעמלק עמלק גויס ראשית כ״ש • מהם
 בעמלק לה׳ מלחמה כ׳ש * עמו ללחום צריך בעצמו הש׳י וע״כ * ממנו
 וכ׳ש * לגמרי להכניעו רבינו משה אפי׳ יכול הי׳ לא וע*כ ד״ר• מד׳ר
 י הרגו ולא גיבוריו ראשי שחתך שפרש׳י וכו׳ עמלק את יהושע וימלש
 התפלה ע״י הי׳ עמלק מלחמת כי • הדבור ע׳ס שעשו מכאן * לגמרי
 ; ע׳ה רביע שמשה ואעפ׳י • הנ׳ל בהתורה כנ׳ל כח הבעל של דין בבחי׳

 ׳ :לגמרי ל׳הכניעו יכול הי׳ לא אעפי״כ * מאד גדול נח בעל הי׳ בוודאי
̂כניעו רוצה הי׳ כ׳א  גדולרי חזקה קליפה בכח מתגבר יהי׳ • לגמרי לר

 עד מגיע עמלק קליפת כי • כנגדה לעמוד יכול יהי׳ לא משה שגס כ״כ י
א * לגמרי לעקח שיכול מי •זאין תכלית .אין  משית שיבא בעת הש״י נ׳

 הדיבור ע״פ גדולה• בחכמה עמו ללחום משה הוכרח ע״כ *.־ צדקיט
 לה׳בעמלק מלחמה וע׳כ * לגמרי להכניעו גבורתתלא ראשי רק לחתוך

 כי • ודור דור בכל ענט ללחום צריך. כביכול בעצמו הש״י כי :ור1 מדור .
הנס תוקף בחי׳ וזהו • בעצמו הש״י נ״א עמו איךלתתנרג שידע מי אין

״ _______ _ _ עד י *
 ■ סלם שהוא נכריות נשים שנשאו ע״י כח לו והיו • היהודים כל חת ולאבד
 אמונה• פגם שהוא לצלם השתחוו גם • כתו עיקר שעי״ז * ניאוף תאוות

 כתי^ ״ אכילה תאוות סגס שהוא • הרשע אותו של מסעודתו נם'נהס
 :• •־זה כל שעי׳י: הדעת עץ אכילת פגם שסא דגופא מזונא התגבחת

 . ומבואר כמוכן עמלק המן קליפת בחי׳ שהוא הנחש זוהמת מתגבר
ס גיאוף ופגם אקילת ־פגם דהייט ״ אלו בסי׳ שכל • הנ׳ל בהתורה ע  ו

 עליהס התגבר ועי״ז ’• זה בכל אז פגמו והם • בזה זה חלויוס אמונה
טןהתורה מן המן כשרז׳ל ־ • הנחש זוהמת עיקר ש^א ;המן,עמלק מ ' 

 וכל• ׳'. הדעת עץ פגם הואעיר־ך שהמן נמצא • וכו׳ העץ המן שנאמר
 כי. ’ כשרז׳ל המן טלד שעי״ז זקיט אגג על שאול שחמל ע׳י הי׳ יניקתו

׳ יניקת עיקר ׳ יי”
 ־ מ5וה * ע׳ש מ״ל בהחורה כמבואר ערום היו ור\חש בחיי־ הנחש זוהמת
 מאך יס7מיו שישיאל דאה כי • רעה' מחשבת חשב אז התגברותו במדל
 ׳ עד • כאלה וקסרוגים עליהם:פגמים ויש • הגלות בתוקף מאדי
 PPP הי׳ ג׳כ בעלמא קענה קליפה איזה בכת עליהם מתגבר הי׳ אם

 תתהכם ימ׳ש ברשעתו הוא ישראלאז־אבל תלישות כנגז-רלגודל 'לעמוד
 ' זיש-אשר» לוייקיכץ שיש כתות מיני בכל א.■ ׳עליהם והתגבר א! י

 ־ ״ דמסאטתא כתיק העשרה כל שהם בניו עשרת וכל - ״ אוהביו וכל
 טומאה* שערי החמשיש כל בכת • וישראל מרדכי טל אז להתגבר רצה1

 - המשיס גליה עץ עשה וע״כ ״ מהם כלול שעמלק הס״א כללנל שהם
 הגדולה• חלישותס בעת אז ישראל על להתגבר רצה טלם ובנח •• אמה
 עמלק הכנעת עירך ט מא״י.* רחוקים שהיו בעת • הגלות תוקף בעת
 תמחה לרשתה נחלה לך מתן אלקץ בארץ.אשריה׳ נ״ש • א״י ע׳י ר\א
ט׳ עמלק זכר את ט׳ מעשיו כת ע״י הוא א״י כי - • דיקא יבארץ ו  , ו

 עיקר רעא שמא׳י דהייט כנ׳ל• כנגדו לעמוד הכח עירך מקבלין שמשם
 שעי< 1'דן, בבתי׳ תפילה להתפלל• שיכול כס הבעל הצדק .הנחשל

 ■ בהתורה שם המבוארים הבחינות לכל שזוכה עד . • טמלק המן מכניע
ה עד • :הנ׳ל  העולם חידוש יהי' העולס־שעי׳ז חידוש אמונת לגלות פונ

 ׳• מעשיו נח לגלות דהיינו • א״.י בבתי׳• העולם יחנתגהל שאז ״ שלעתיד
 ־ הכרן עירך כל אבל • כנ״ל וכו׳ אתוון בכ״ח הכל ברא שהש*י הש׳י של
 כת אתיח כ׳ח מאירין ששם ̂ • א״י ע׳י היא זה לכל שזוכה הצדק של

 ־ כא׳י הוא עמלק הכנעת עירך וע׳כ ̂ כנ״ל הכת T.’״ שמשם מעשיו
 בסוין אבלאז • כנ׳ל כנגדו לעמוד עיקיהכח משם •כי כנ׳ל דיקא
 *. מאד אז חלושים והיו • מא׳י רחוקים בגלות ישראל שהיו י ביל גלות
ר והוא  ח׳ז ישראל- את לבלוע ורצה י כיל כחותיו בכל עליהם מגי

 ׳ נהויתם: לא כמוהו אשר גדולה צרה עת אז הי׳ באמת כנ״ל-ע׳כ לגמרי
 . ומרדכי • * ואסתר מרדכי את אז לט ופלח עלעמו חמל הש׳י אבל
 התפילה ע׳י שנמשכין הריחות-טובות מכל שכלול משיח בתי׳

 כחי׳ הוא מרדני כי • הנ׳ל כהתורה כמבואר כח הבעל של דן בבחי׳ ..
 לכל ראש שהיא היינו כשרז״ל דכיא מרי שתרגומו דדור מר לאש בשמים

 ן5כש שקרא משיח בחי׳ שזהו : • המשחה שק של והריחות הבשמים ׳
 שמז של ספח עירך טא משיח כי המשחה בשמן שנמשח ע״ש משיח י

 ישמן ע׳׳י יע״ש ׳ כבעולם טובות מיהות כל כלל הוא משיח כי המשחה
 :»-ת' וכלי ומזנא המשכן דהיינו בקדושתן הדברים נחקדשין המשחה
 עוכ״שהוא הריח ע׳י מקכלין חקדשות כל כי • ומלכים גדולים וכמים

 יל« על שנמשך - • הגן אח המשקה הקול ע״י וטמח שגדל משית בתי׳
ולהסון- להינייח יכילין הקיל שפי׳ז • כה הבעל של דין בבחי׳ התפלה

’ ̂י’י יח! נר׳י בנחי׳ • לקודש חול * לזכיות עוגות
הנ׳ל . ׳ , . ■ .
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צחה הלכה בודר הרכות' י א־ח הלכות־ ־ ליקוטי
5^i•ממעל אליין חלק משמהושידא הקדושה^סאגחי׳ י* ׳ j מתח6 טזגלה טלםS I מ ^י ר^בר^ט ״׳

 כ״א בהש׳י להאמין א׳׳א יobuw * 5 חידוש אמזנת שהוא ית׳ אלקוחו - אסתר יכולה היתה בכחו וע״כ , * עמלק המן קליפות כל כנגד לעמול ; ;
y שעיקר <מצא באמת' משכיל לכל כמובן • העילם בחידוש כשמאמיניס דין;, בבתי׳ התפילה בחי׳ שזר\ * הם״א בית שהיא אחשורוש לבית לידד;

 . האמונה י עיקר שהוא העולם חידוש אמונת לגלות מא יצי*מ בחי׳ י לא עי׳ו *׳ היהודי: מרדכי של הגדול בכחו אבל לבולעה חצה שהס״א < י
• ,במצרים לעיניט הש׳י המופתים,הגוראיס'שעשה כל ע׳י *,שנתגלה עד שלהם להם,כביחהבליעה עמדה היא אדרבא אותה• בלע שלא •!;ד

בחי׳ שזהו • כח הבעל של דין בבתי׳ התפלה ע״י הי׳ יצי׳מ עיקר וע״כ ̂ מאד נמל עמלק והמן ;׳ שבלעו הקמשות כל ולהוציא להקיא שהוכרחו ,■
 רביע שפירשו הגאולה בתחילת הנאנ«* י לתנין יהי פרעה לפני שלך1ור ־מאד עמלק המן ונכנע נפל כי י הע! על בניו ואת אוחו ותלו י מאד :
״ל דין בבחי׳ התפילה על ן׳ל ׳- וזהו * וכנ׳׳ל אסתר בחי׳ שהיא נת הבעל של דין בבחי׳ התפילה ע״י י;  ע׳י ט • ע״ש הנ׳׳ל במזורה כמבואר • ̂י
y נתעורר הנ״ל כל ע׳י כי * פורים של השמחה תוקף בחי׳ ’-׳ c o י אתם עלה רב ערב וגם בתי׳ גריס•שו̂■ לגייר זוכין עיי״ז הנ״ל התפלה שיתער 

ט/ פשוע בחי׳,שיר ׳ ־;לעתיד ‘  ועי׳ז ׳ דקדושיד הכטד נתרבה ועי״ז • אז שנתגיירו רבים גריס דהיינו ' • כסי • f * שבעולם השמחות צל .שמשם • ו
, משם שמקכלין 'י^ההארה  שהוא העולם חידוש אמונת נתגלה תורהיועי״ז מחן שמא, נפלאה.:!זוכיןלגטאה בהארה השיר זה נתעורר בפורים ואו ל

 י ;הגן ■את המשקה הקול שהוא הנ׳׳ל השיר נתעורר נעי״ז ? א׳י כחי׳ נמשך;•' או וע״כ •׳' כנ׳ל בחי׳׳מרדכי משיח האנוצטת הוא או קי ^/^ד'• י
בחי׳ שמא דס׳א עקב בכנע שעי״ז והיראות הרימת כל גדלים שעי׳ז ' *■ ־״ די) :אין.קץ עד גדולה וחדוה ושמחה -שיר ׳V׳ ■-׳'--ל- -ג•״:

ה ו * ׳ * הנ״ל בהתורה fכ כמבואר וט׳ דנשמתא למזונא וזוכין לטפא מזונא t בתעודה להרבות ־ גדולה מצוה שהיא סורים סעודת בחי׳ י ת
דיז בבחי׳ התפלה ע׳י כח הבלו שכבר אע״ס י־ ׳מ יצי בשעח או אבל ד בבחי׳ בתלושה. האכילה אז ׳.בי • ולשמוח ולשסות לאיול ׳

העולס- חידוש אמונת בשלימות לגלות א״א פדיין .*מ׳ח בהוא נבואה ,. . ״. ־ ״ • V:היסב כ׳׳ז ע״ש 'ה;״ל .. ,, , ,
ו '1!"' ה מצרים מקליפת לצאת א׳א • השלס חידוש אמונת נתגלה שאין וכל.זמן דמסאבותא כתרין עשרה שהם • המן בל עשרת מפלס כחי׳ ת
העולם בחידוש מהכופרים ע׳יהכפירותהנמשכין הי׳ זוהמתם שעיקר . להחליש בלב שמנניסין כפירות בחי׳ הוא התגברותם שעיקר, =

̂'אמוכתייזידוש  מאד ונורא נפלא נס ע׳י יציאתמצריס הי׳ •וע״כבאמת '.ימ׳שוזכרס הדברות. עשרת כנגד עשרה'.׳•.. ח״ו־וע׳׳כהם העולם ^
, גדולים מוחין המשיך.עליהם שהש״י • דל האר״י בכתבי כמבואר, מאד להאמין' לונות האמונה עיקר ,שעי״ן *. של;בואה מדריגות עשרה שהם

זט שלא היינועשאע״פ כסדרעדש ושלא בהדרגה שלא מאד ונוראים רוצים והס • מאמרות כששרה העולם את ברא שהש׳י • העולם בתידוש ׳ '׳
ם ::. ע המשיך אעפ״כ : * ,התורה קבלת שמא * בשלימות נבואה לרות עדיין • כנ״ל כח היעל של דין בבתי׳ התפילה ע״י אבל • ח*ו ות בכל ל

ק של מדריגות לעשיה זוכין טי׳ז ■ ̂̂ו  עד * המדמה בירור בחי׳. בתי׳.רוה׳ק שהם גמלים מיחין הש׳י עליהם , העולם; קידוש איןודק; ;לק5ן • נ
• העולם אמונת.חידוש קבלת^התורה קודם יצי״מ בשעת גס שנתגלה •, פשרת כל יחד טפלים או וע*כ • מאמרות כעשרה הכל את ברא שהש״י

x כל • המן בני ,, b חידוש ע*י.אמונת מא יצי׳מ עיוך ני. ממצרים ישראל יצאו ועי׳ז עשית ע׳יבחי׳ כי;טפלים '. דמסואטתא כתרין
 יחאחזו שלא כדי גדול;*, בחיסזו) לצאת הוצרט זה ובשביל • כנ״ל העולם. חזת. שבפורים שאחדל וזה ׳ כנ״ל אז שנתגלין מאמרות עשרה בדברות ■

'דין בבתי׳ התפילה ע׳י כי יט׳ תימווקבלו כ*ש מהדש התורה את וקבלו ■" התורה לקבלת זנו לא פעדיץ מאמת .הנפימת שהם. הקלישת בהם ,
, . ׳ . . . ! .׳ ״. ׳ . י י ■ ׳ . ק —---------------- ר מהנפירות יציאתם ־',

' )בהדרגה’

. . . ̂לכיןלאכול י: י ,V; נ׳לע׳ש0בהתורה. . , . . ^̂ ^ בפסח• מצה ̂^ ח באיסור אסור ו
ה *י - ז איסיר ועיקר _ • ימצא ובל כבליראה מאד ,'חמור, : . . , ועיקר יצ״ני הוא בפסת ני * חמן איסור וערן פמת בחי׳ ־ ו
למצת־הו<# מחמז הזהירות לקר כי '״ דייקא המים ע׳י הוא ההמן , הי׳ ו;ת • ־ העולם חידוש אמונת לגלות הי׳ מצילם יציאת ׳ . ̂ ;
לבלי,להשהולג־ י;הר;מאד3 לריגין שאז כעיסה מיס שנתט משעה דיקא ,גדולי׳וסראי׳ ימופתי׳ רסיס או עמנו הש״י שעשה מצרים גאולת עיקר ,׳1
^ י הגויס ובכל בכל נראו ולא נשמעו לא אשר * מאד מאד . .׳ העולם חיחש אמונת עיקר־ כי ״ המים ע׳י תתחמן שלא העיסה את א
 העולם הי׳ מתחילה * כשרז׳ל • לעילם קדמו מיס כי ׳ מיס. בחי׳ הוא י הוא כי • כרצוט ט לעשוח בעולמו שליע אלקים שיש נתגלה זה כל ע׳י .

הבריא׳ לכל קדמו שהמיס בראשית בפסוק סרש״י וכן • וט׳ במים מים 'ובידו • העולם את מנהיג ;והוא .*^צוס מאין יש העולם את ברא ית׳ .,;
א העולם אמונת,חידוש ועיקר :ומדם דם ממיס יעת'לעשות בכל הגיבע לשנות * כרצונו בעולם לעשית ׳  שהם הבריאה במזחלת להאמין רק ס

מאי! יש המים שהוא הבריאה חתילת את ברא שהש׳י להאנרן ׳ המיס ־ ע׳י אשר המופתים בשאר בזה וכיוצא • אור ומחושך חשך ומאור מים ,''•
, ■י- המיתלע , ,׳ ־ . י . . - י ,
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 ריכץ5ש מה טעיקר • ומלואו העולם כל מהם כרא ואה״כ • המוחלט •

 שאחר מה ט r ההחחלה על רק העולס־הוא חידוש על כאמונה להתחזק
 ט * כ׳נ< העולם אצל חידוש איע זה ״ מיש יש הש״י שברא הבריאים ’
 ובכל עת ובכל מס בכל רואין אגו זח * מיס יש מחדש ש״יvשר החיסשיס י

 הש״י כי • שעה ובכל עת בצל חידושהעולס רואין אט באמת ט ״ שעה
 שוקעת ימה שבערב ̂ בראשית תמיצמטשה יוק בכל בטובו מחדש ־
 אחת מחטה וכן ■ י " החכמה ומחדש-אור חוזר ובבוקר • חושך ונעשה ׳
 מאות כמה עס גבוהים שבלים כמה ממנה מצמיח הש״י בארץ• ־שזורטץ י
 ומטיפה * ונפלא גדול אילן ביעס מצמיח אחד מגרעין וכן ׳ חשים י

 פלאות בזה וכיוצא. ״ גדולה' וחי׳ גדול אדם ברטט בורא הוא סרוחה
 בריות נורא שהש״י מה • שעה. ובכל עת בכל האין שאט הבריאה
 הכריות אלו שכל אבלמחמת רגע ובכל עח ובכל יום בכל נפלאות

 הבריאה שמיום ברצוט גזר כן ט ״ מיש יש הש״ אוחס בורא קנסלאות י
' מיש יש הכל יברא והלאה  חימשי בעינינו חאין שאט אע״פ ט*כ ■ י

 מחמת העולם חידושי בשכל לי:בין א״א אעפי״כ •־ ־״. עת בכל בריותיו ל
ז  באומנה להאמין ■ י * באמונה להתחזק צריכין עדב • מאין יש הי׳ ^

 י המוחלע מאין יש הבריאה בתחילת ברטט הכל ברא שהש״י ^ימה
 שום אין * האמת על ומסתכל * בקדקדו אמתי מוח לו שיש מי ובאמח
 שהש״י החידוט׳ ובין • הבריא׳ בחחילת העולם ביןחימש אצלו חילוק
ט בכל עהה ת  י ההיל/הבריאה• העול׳של חיחש שאיןיכוליןלהבין כמו ע

 ט ״ עת בכל מחדש שהש״י החידושים שכל בשום להבין א׳א כן כמו
 כזה גדול אילן אחד מגרעין שנצמח * בעינינו רואין הייט לא אם בוודאי י

 י נצמח להיות שיוכל ג בזה מאמין ומחקר חכם שום הי' לא במלאי
 י כאלה ופירות עצפים(עלים עם * כזה גדול איל[ • כזה קטן מגרטין ,
 פלאות געיניט רואין אט ואעפ״כ בשכל זאח לצייר אפשר הי׳ ואין י

 3בע ואדם יי אחד מגרעין גדול אילן שנצמח ״ עת בכל באלה הבורא
הבדיא׳׳■ ©לאות שאר בזה וכיוצא • סרוחה מע<מ נברא שכל ובעל דעה

; בעירעיוגס לאהיימתאיןאוחס ^ם כלל; למדן אפשר הי׳ שלא מה .
 איך ולהבין כשכל זאת לצייר א׳א י בעינינו איחן רואין שאט עכשיו י
שיהי׳ ודנמז שכל מישן איך • זאת rcua :ל :  ליחה מעיפה ל^צסחחה
 הוא רק • כזה שכל ובעל ובעל'צורה רןמה בעל אדם * כזאת וסרוחה ־ :
 לברוא יכול שמא ־ ״ ית׳ הבורא וזה * ויעמוד טה הוא ויהי אמר ית׳ ׳

 ממחלע מאין יש ג״נלברוא בוודאי יכול ״הוא שלם אילן אחד מגרעין
 בריאת למין א׳א כן ; * מאין יש בריאת שא׳אלהבק כמו ט • לגמד

 • עת וככל יום בבל שאעמאיןבריאתיעמיש ומאחר * גנ״ל מיש יש •
 כמיאת גם להאמין מחיובים אט זאת-בוודאי מבינים אט שאין אע״ס

• לראות, זוכה אדם כל .לאו * מאין יש שנייאת מחמת רק ״ מאין יש
 וצריכיןלסמוך * בשכל זאת לצייר א״א •:ע׳כ בעלירוה״ק הצדיקים נ״א י .

 שעיקר נמצא * רוה״קהאמתיים בטלי ע״י הנמשכת אמונה• על רק
 הוא • העולם בחידוש להאמין באמונה להתחזק שצריכץ מה התחזקות

 ממים הי׳ הבריא׳ והתחלת • קמאין שהיתה הבריאה התחלת על רק
 • נתחיל׳,כג״ל הש׳ו ברא.אותם המים כי ״ הבריא׳ לכל, ראשונים שהי׳ .

.ראשונים שהס • במים חלוי העולם שעיקר,אמונת;חידוש נמצא
̂׳י שהם • לבטאה :  שנברא מה ני .• * ,. המוחלט מאין ןש שגבראו העיר

 ,מיש יש בדאת של ,החידושים שאלו מיש שהויאיש ממים נברא אח׳כ :.
 העולם חידוש אמונת שעיקר מחמת וע״כ . • בכלעת תמיל ;'אטרואין

כמוכן • ושמאל, ימין ודין חסד נחות סכי בהם יש מים ע׳כ • במים מא

ה הרכות,כת*ד.הלכה א:ח, הדטח,. ,ליקוטי,

• i

1

 לשנ<- להתקרכ לו שא׳א בעבודתן כהנים כגון ׳ במים ורחיצה נטילה או
אם • ̂טבודה ־ ל כמיצר* ורגלים ידים וקידוש טבילו; ע״י ט מ ק  5י
 1מציכ ולהיפך :י וכי׳ במים כ״אעי׳יעבילה לברית נכה® לא ישראל ־

 כגד טימא■ לקבל מיכשר האוכל אין וכן * טומאת לקבל עלולים '-'שהמיס
. הקדושנ< כל עיקר כי • וכו׳ זרע על מים p וט כ״ש * מיס עליו שינא ־

 הקדושים עיקר ט - ״ העולם חימש אמונת נפי נמשכין הם ־'והעהרות
. והזזהמא הטומאה עיקר ולהיפך ̂ הקדושה האמונה היא • והעתרה' ך
האמונה׳שי^ שעיקר מחמת וע״כ • ח״ו כפירות ע׳י הוא הדין יתוקן! ׳
 ־ שמי ״־י וט' בם ילכו צדיקים ע״כ ■ ״ במים היא העולם חידוש אמונת; '•
 ׳ ״ - תטי;רות1 הקדושות כל המים ע״י מקבל אוא לאמונה שיוכה ''
אן יש י המים את שבראהש״י הבריאה מתחילת י נמשכין שכולם ' ׳ מ
 כמבואר■ קודש הכל הי׳ הבריאה בתחילת ט ״ הקדושות כל שמשם ׳
א * שלהם הכפיחת שכל * בס יכשא פושעים להיסך אבל • במ״א '  הו

 'טימר■ ששם מאין יש הבריאה תחילת שהם מיס'דייקת ̂-'בבתי׳
 ט ׳ טומאה לקבל המיסיעלולים וע״כ • ׳ כנ׳ל ימ׳ש כפירתם '

 תחילת שהם לייקא מיס בבתי׳ הוא לטמא" ה׳עומאהלמיישבא דאחהת
 העומאד עיקר שהוא ' כפירתם עיקר מגיע ששם ״ מאין יש הבריאה

' נטל ־ ״ ■ ־■ '■ '״' * * * ל . נ
ה י ' ו  ם4ב הוא למצה מחמץ הזהיחת שעיקר ומצה• חמן בחי׳ ו

 ׳ ̂ ומיד תיכע העיסה על מיס כשכא תיכן! ט • נכ״ל דייקא .
^ מאד צדניןליזר\  שלא כדי כלל• העיסה את להשהות לבל• מח

 ̂ יע׳׳ש העולם כחידוש שכופרים מצרים של הכסירות בהמיס יתאח^ י
 ,מאין יש הבריאה התילת שהם ״' דייקא במי© הוא כפירתם שעיקר

W שלא העיסה להשמת'את לבלי הוא הזהירות ועיקר * כדל p 
 הרות ע״י הוא הזמן במשך שנעש׳ ושאור חמץ ועיקר גמשןהזמן•

 כשנחמצת״ ונתפחת עולה •שהעיסה בחוש כנראה והאיר ;
 איסור עינד< ׳'זייו ״ מאל מזה ליזהר בפסתצרינין ואז והמת• האויר

 בשעת אז כי * ונחמצה בנפיחה שעלתה מעיסה לאכול שלא ושאור חמץ :׳
 ־ הי> לא שעטין מחמת ״ המדמה כח כשלימות נתביר לא ^־יין יצי״מ ,^

 ״ עדיין אז ע״כ כ^* כשלימות נבואה רוח ,לחה״ק עדיין זכו ולא ״ מ״ת
כחי׳ שהזא ,’ טמא ורוח אויר בתי׳ ״., רותדייקא שטות לרות שליטה ,,יש

 צדיכין״ ע״כ • הקודש רות כחי׳ שהוא קדוש ואויר היפך\וח * שעות חח :
 בת ישלוע שלא • תשהא שלא המים נתינת מעת העיסה את אז לשמור

 המעומיס 5ש הטמא חח שהוא ״ שטות רוח שהוא הטמא ואויי יהז ■
 וכאיס * המדמה מתקלקל י״ם שעל מציים של יהמכשפיס והמנחשים

 שהוגא העולם בחידוש כפירות ןהייט * ידם על טזכיות ואמונת כפיחת
 מית-שעדית מדם שהוא יצי״מ בשעת בפסח אז וע׳צ * כיל מים כחי׳

 *שזת מזם ליזהר אז ע״כצריצק ׳ כיל הקודש לרוח שלימות זנו לא
 ׳ המיס נתינת מעת כעיסה ר^ח ישלוט שלא ליזהר חמך איסור עיקר '

 יתאחדו שלא כדי ידד העיסה את ויחמיץ הרוח שישלוט עד ישהא שלא
 ■לתה״ק זכו לא שעדיין מחמת ־ שטות מתח שנמשכין כמיס הכפירות ,

ל התורה קבלת קודם הי׳ שעדין מחמת כשלימות• אבלבשכועות • כי

 נהכיא'חמץ נריכין וע־כ י ־ יותר המדמה ונתברר שעי״ז הקודש ,אויר
 נמשך, והאויר האח אז ט • הרוחוהאויר בהם ששלטה דהייט ׳• טיקא ,

 / יזתל המדמה מתברר הזה והאויך חח, שע.״י ’ הקודש, חת מבתי׳
 ■ ; וכנ׳ל האמונ' העירך שזהו י כשלימות העולם חידוש לאמונת וזוכין

ה1  צריכין אז כי • במים פסח בליל שחחצין , הרחישת שתי כחי׳ ז
0חןדוש,העול חמוצת, כלך׳. שהם כיותר? הטהרה מימי להמשיך ־

י ‘ י V ^ ׳ - \ ■y י ^ ק ־ ' >■ ^



ט '̂ ^הדכה^ה הרכית׳כהץ־י •ליקוטידהלכרת^אץץ צ

 ״כ וע • ככ״ל אחרונ׳ מרב׳ בחי׳ שזהו ־• א״י בבחי׳ שיתחדש הטולם
מדאור׳ הביכה עיקר כי • ראשונה מביצה יותר חשובה אחרונה ברנה

בוודאי לעתיד• של העולם חידוש כי • שהואבהמ״ז אחרונה ברכה ר\א ״»v - ״״ -------̂ - ---------- - ׳
־הוא התכלית עיקר כי עכשיו*־ של העולם מחידוש הרבהיוחר חשוב שעיקר־האמונהזוכין י הנ״ל בהתורה מבותר כי • כלום לברך נריך ן ע ;

בשביצ כ״א נברא לא העוה״ז וכל י העוה״ב שמא לעתיד של לם העו מנהיג שהוא • אמתי לצדיק שמתקרבין עץ שזוכין , • המדמה בירוד ע״י ,, \
-אליו מוכה אשרי עוה״ב שהוא לעתיד של העולם לחידוש לזכות י . :

 ״ ־.:S כנ״ל צי״מ1 בחי׳ עיקר העה־השזהו עיקר שעי׳ז . ^
S  y ולא לסניו פמברכין ברכתהייס הענין מבואר הנ״ל התורה 

לאחריו אבל לפניו מברכיז הריס על * בש׳ע כמבואר לאחדו - יי■

 זונץ־ זה יד ועל ל.־ היעב: ע׳ש נביאה תח רוה׳׳ק בתי׳ לו שיש הדור
 ׳ כי • באמונה נ*א שכל בשום להשיג א״א שזה * העולם חידוש לאמונת

 ע״כ1• באמונת מעשיהו וכל כ״ש י אמונה ע״י הי׳ ו:עולס חידוש ־עיקר
 אד כי החורה את ישראל שקיבלו בסיוון ששי תלו;עד העולם כל הי׳. ^
•חידוש לאמונת שעי׳זנתבררהמדמהוזכו ׳ וכי' לרוחגבואה ויכין 1
ט׳ן אמונה ע״י ג*כ יהי' לעתיד של העולם וחידוש * ע*ש וכו' העולם ■  , ז

בבחי̂' העולס יחכהג .<אז * א״י בבחי׳ יהי׳ שלעתיד העולם :;,וחידוש
יחערשיר ואז העבע• כדרך שלא ונפלאות השגחה ע׳י שהנהגתה ^י. ' -

,הריסת כל גד:לים מת שיר שע׳י ־. ..*וני׳ נפלאות של שיר שהוא חדש '. ,
,י . ■V :היטב כ׳ז ע״ש וכו' הראוי המוכיח קול בחי׳ שזהו והיראות י ,
הברטיד כיכל 1 הריח על אחרומ ברכה לברך איןצריכין , -
לגלות בשביל הוא הכל • וסוף*. תחילה דבי, כל על שמברכין י ■׳—־״ .

 הברכה ע״י כי , י ,העולם חידוש אמונת ,הייט • הקדושה האמונה '
̂וכל אח וחידש ברא שהנרי מגלין * דבר כל על שמברכין ־ אשיר■ הטולו

 בורא • הטז פרי בירא י הארץ מן לחם המוציא מברכץ שאנו כמו • בו '
ט׳ ה״א9 ~  היוצר; שהוא * העולם חימש אמונת מגלין אנו זה כל שע׳׳י • ו

. וסוף תחילה דבר כל על לברך צריכין מ ובשכ;ל * שמו ית׳ הבורא 'ה^
חידוש דהייט עכשיו של העולם חידוש אמונת מגלין ראשונה בכרכה כי ־
• ונו׳ סה׳א בורא או פה״ט בורא בתחילה מביכין שאני ־״כמו העוה״ן ■
 גס אכל • כנ״ל בו אשר וכל העוה״ז את ברא שהש״י מגלין אט שמה ׳ '
אמונת לגלות בשניל אחרונה־וזת ברכה עוד לברך צריכין ^>נילה אחר י

 • האכילה אהד מברנין אחרונה ברנה כי ׳ לעתיד של העולם חימש
 עילך ואזי י שאכלס הדבר העולם מן ועבר ונתבגיל נאכל שכבר אחרי

 דבר נל כי ■ - לעתיד של העולם חידוש אמונת בבהי׳ היא הברכה ;־
 לא הש״י כי * התכלית הוא ועיקר * ותכלית ההחלה לו יש שבעו^ ־: ,

 הכל • צומח דומס ״ שבעולם דבר כל רק • ה׳ו לריק דבר שום ברא .
חידוש שיהי׳ געת דמיני * הטוב התכלית אל צייךשיבא • לכל כאשי ■

• היוחס בשורש שבעולם דבר כל נכללין יהי׳ שאזי . ־ לעתיד של סעולס -
יהי׳ הדבד׳ כל עליית ועיקר • הנצחי לתכליתו דבר כל ויבא יעלה זזאו , ־

מאין״ מקבל שהאדם החיות וע״י כידוע הכל שבשבילו-נברא האדם ע״י
 •עי״ו • - דתוה״ק ע״פ כראוי בכוונה ובברכה ובטהרה בקדושה ד?ר ; ;
 חידוש שיהי׳ בעת • לתכליתו הדבר ןה יבא ועי״ז, *; ̂שישו. מדבר מעלה - ,

 של הסוף הגיע כבר שאז •־ ץזע׳׳כאחרהאכילה לעתיד של העולם ..
 שמברכץ הברכה עיקר אז העולם• מן ובטל עבר נבר כי • שאכל הדכר .

 זי: הברכה״יעלה זאת היא.שע״י * • המאכל מזה שקבלנו הסיות על ;
״ הטולם חידוש שיהי׳ בעת wxv.לחכליחי שאכל הדבר של החיות

 ובשביל * כידוע שבעולם כלהדבריס של התיקון כשלימות יוגמר «אז \
י נפשות בורא אחרונה ברכה ^ןהמבז־כין < כ ת מ  הברכה ,עיקר ר

 שאז שלעתיד* העולם חיטש שהוא, ־ הנפשות עולם בכחי׳ הוא אחחנה̂ 
חיות' עיקר שהוא הלחם על זה ובשביל * והנפשות הנשנמת עולם ׳יהי'

 לט שנחן א״י על כש׳י לברך הוא בהמ״ז ועיקר • f בהמ מברכין מ^לם ;־
 כי ״ זט' הטיכס p^7 מל א^קיך ה׳ את וברכת בעשp לישואכלת ^

W  וחידס עתיד של העילס חידוש בבקי' יטא אחרונה כרכה שהוא 3
סי׳ העולם יתחדש אז כי ;א״י בבתי׳ הוא שלעתיד העולם . מדל א*י מ

המוש בהי' עיקר מהו * א״י ל1צ הש״י לברן הוא בהמין עיקר יע״כ , -

ב א י צ מ  דבר כל טל שמברכק אחרונה וברכה ראשונה ״שברכה נ
 ־י־נזיץ עכשיו של העולם חידוש אמונת בבתי׳ הוא - ־

־ שזהו לעתיד של העולם חידוש אמונת ובחי׳ • ראשונה ברכה בחי'  . בח̂י
 שהו̂ג האחרון לתכליתו הדבר להעלות בשביל שהוא אחחנה ברכה

 ברכה לברך צריך אין הריס על זע׳כ י כנ״ל לעתיד של העולם בחידוש
 לעתד של העילס חידוש מבחי׳ נמשך הריח עיקר בל כי < אחרונה
 שיתעד׳ הניגון קול מבחי׳ גדלים הריחות שכל • י:נ'ל בהקןרה כמבואר
 חיות הוא הריח ־וע״כ * ננ׳ל וכו׳ העולם חידוש שיהי׳ בעת לעתיד
 ל שלעתיד העולם חידוש מבחי' הוא חיות־הנשמה עיקר בו - הנשמה

 - הו/א ושעקועה וחיותה רגשמה תשוקת כל אשר -־ * רושמות עולם שהוא
 •הנמשך מהריח רק חיות לה ואין בעוה׳ז ממאשס הנשמה ני • משס רק

̂עולס מחידוש  לבק•־ צריכין אין ע״נ •־ השה״ב חיי שהוא לעתיד של י
 ׳ לעתיד של חידושהעולם אמונת לגלות אחמנס• ברכה עלר\יח

̂ ,ד :; כנ״ל משם רק נמשך הריח עיקר שכל 'מאחר
 בדי • וסוף תחילה דבר בל על צריכיןלברך באנו מה באמת ■

ח-מס ואמונת ״ עכשיו של העולם חידוש אמונת לגלות ■ •
 11שעי* ־ י נורורהמדמה בסביל רק הוא זה כל ל כנ״ל שלעתיד הטילס
 ■ מלא בעה הביכה לברך לט למה קשה לכאורה כי ־ < האמונה עיקר
 ׳. במחשבה שיאמין * במחשבה די הי׳ הלא • האמונה לגלות דייקא
 ־ כל לומר צריבין שאנו מת אך * הכל־ לחדש 7ועת • הכל ברא שהש׳י

ת הוא הכל • דיקא מלא בכ-ה והתדאוח הברכות ^  « * כמדמה בירור מ
 _ שזהר • המדמה נתבלבל עי״ז חטאיו ע״י כ״א וכן • אדה״ר מחטא ט

 זהו המדמה שבלבול י. • הנ׳ל בהחורה כמבואר • הנחש זוהמת בחי'
 מגביל וכט • בהמדמה תלוי' האמונה ועירן • הנחש מהמת בחי׳
א  ' א נ א״א המדמה ולברר • לאמונה זוכה ק כמו המדמה הנח את נ׳
 נב לומר צרינק זה ובשביל ‘ הנ׳ל בהחורה ננ׳ל רוד\ק נבואה רוח ע״י

ד * דיקא מלא בפה וכו' והחפלוח הבדנזת ט * עי״ז המדמה לנרד נ
 המדמה,*.כ^הדיטר מתביד והתפלה הברכה של הקדיש הדבור ע׳י

 _(שמואצד בבסי׳רזחה׳דיברבי חחה׳רוה״ק• דקדושתהואבבסי׳
 הסרטת של הקחשים הדבורים בפה שמדברין ט״י וע׳ב כ״ג) ב׳

 • מגדמ', מחברי ח^ק־עי״ן נביאה מבהי׳רוח נמשכין שהם והתפילות
ע לאמונה לזמח זעיבא״א ; • מ׳ל האמונה שעיץעיקר ס  נ

 מ״ד) סימן (בלק״גז רטמ כי-ם • דיקא בפה אמונה דיבורי שמדברים
 ט כיל* הייט בפי אמונתך אודט כ״ש • שלאדם גפה חולה האמונה

 ע׳י ג״א מתברר טf ש המדמה בירור ע׳י כ״א לכאמונה לזכית איא
׳ ■ צ, מלאנטל גסה הדינור . ־־

T אין המדמה h■ כת לז יש ששם גשמיות במשי׳ כ״א נח
שזה, * התדמק של מידור עיקר צריכין ושם • לב^נל ̂ ׳

חג מה בחי' t * געשי׳ הקליטתהזא אחיזת שעירן בכחטס מ j 
 בסי׳ ״ מגה בחי׳ שהוא המדמה כס ע״י הוא ליטת,p אחיזת עיקר

 ־ ושם ׳ * גשמיות געט' אחיזתו .שעיקר * מ־ע עוג הדעת עץ
 • בת הממוצע בקי׳ מא המדמה כח ט דע ט .הבירור.,.* עיקר ציינק

ס כי ״ לנפש טף בין • צרוחמת גשמיות  סבלימ בקי׳ הוא מגמיב ב
א ןקחהמת . ג



ד דבה׳ד״-הרכה הדכיח א־ח זזדכומ ליסוטל

/

̂יות תכלית וסא *' הגשמיים נל של סרמזניות  ׳ הרוחנעת של הגשנ
 'הדבריס כל ני ̂ ורוחניות גשמיות שמחבר בחי'הממוצע הוא ונג׳״כ

 * ממש ודמיתס כתבכיתס במוח לציירם יכולים אנו שבעולם משמיים
 השכל כח כי המדמה כח זהבחי׳ * במוח שמציירגלהדבדם הכח חה

 , הציור רקטיקר ״ מאדמכלמיגיגשמיות ונעלם רחוק כאמתי.מנימי
̂וזההציורש((צי מוסרים' המדמהגמבואדכ״ן כח הואע״י  •לבר דין1י.

 אבל • הדבר אותו של הרנחנימז תכלית הוא הציור וה • במוח גשמי
 שאין אע'פ בי ? הגשמיות תכלית בחי' הוא הציור מ הדעת כעד

כ שום שבדעת כהציור ׳  ̂ גשמי דברי כדעתו שמצייר מאחר גשמ^ת;■.אע̂י
 הדבר׳ נגד אבל :׳־יי ■ ■ הדעת פרמיות עד הגשמיות תכלית נחשב הוא

 דבר מחלין שאע ,מאחר * הרומניות חכלית בבחיי הוא בעצמי הגשמי
 ̂ והבן • כלל גשמיות שום כלי במוח לבל ציורו ומצייריז י המוח אל לשמי
 גשמי בין • בבחי;'.ממוצע הוא ,המדמה שכח. נמצא ל ־ היעב הדבר

גשמי לבר ציור ולהודיע להושיט יכולין הןר< הכת ע״י ורק וינחני•
 הכם בבחי׳ שם ונבע ״:י בספרים מוה וכמטאר *: והדעת להמוח

 אחיזת עיקר ושם - * כלאדם רזבחירהשל הנסיון עיקר שם המדמה
ה הדעת טן מזי׳ ג ע א ו ה  הנסיון עיקר שמשם י מתקלא בחי' ש

 מכל בוודאי ורחוק * ממלאך גמה הוא השכל עצם כי • כידוע והבחירה
 הוא החומר גוף ולהיסך ■ ̂ הטוה״ז גשמיות ומכל • תאוה ומכל חטא .

 י חאוה משום להטות כת לה אין1בחירהד שוס לה שאין בהמה בחי׳
 ועיקר • והגוף הנפש חיבור מחמח רק הוא והבחירה הנסיון ועיקר

.לכאן כחלנעות לו שיש * המדמהשבאדס הכס בחי׳ ע״י החיבורהוא ' 
 שלימה לאנטנה עי״ז זוכה אזי - המדמה לברר שזונה מי כי * לכאן או

 , - אל המדמה דרך לעלות יונה ואו כג״לץ ומי• העולם חידוש לאמונת ,
 ̂ לא עין טוב,הצפון ^־כ ועי״ויזכה השמה• שאיא הפינימי השכל עצם

ז מגיע וראשו ארצה מצב הואבחי'סולם כי.המדמה • ^ראתהוכר,
3כ של והירידות הנפילות כיכל . * לל:יפך זלהיפך ■ וכו׳ השמימה "

 - על-־יליי המדמה בירת שלא ע׳י הי׳ הכל • מהש׳׳י שנתרחקו -הרסיקיס
 ונטרדר נאבדו ועי״ז עצמן* דעת על וסמכו אמתייס לצדיקים השיךבות

 אפי׳ • שבעולם אדם בכי כל של והחכמה הדעת באמת כי • העולם מן
 מעורב' שרובו המדמה כת בחי׳ רק הוא הכל הגדולים החכמים־ של

 . בעלי יצביאים כ״א * אמתי לשכל שיזכה מי ואין בדנליונותטזבים•
 ,נמצאים נדור דור בכל ני בהם* כיוצא אמתיים צדקים ושארי תה״ק

 בנתבי•: באריכות כממאי מבואה אפי׳אחרשססקו .בעלירוה״ק
 לחיים לזכות ®־וצה ומי ר ע״ש הנ״ל בהתורה וכמבואר ז״ל האר״י
 כ׳א־ לזכות א״א *דהיינולאמונהשלימהשזהטיקרהחיים ♦ pאמ^יי

 ן לצדיקיה להתקרב שיזכה מהש״י ר<בה ויבקש ויתאק שישתדל ע״י
 • עיקר. שעי״ו המדמה לברר יזכה דייקא ידם שעל * כנ״ל אמתייס
חי׳ עינן* שזהו * כנ״ל האמונה ,להאמין שזכו ע״י י התורה קבלת נ , 

 ,נתקיים ועי׳ז י חה״ק נבואה חח בחי׳ לקבל זכו שעי״ז * רבינו כמשה
. :מ״ל בהתורה ננ׳׳ל העולם חידוש אמומז נתגלה עי׳ז כי • העולם

-•, •' לעתיד של העולם חידוש שהוא,בחיצ הנשמה חיות  מאחר.שא̂י
 ״ כחלהמדמיה^* עוד ואין • גשמי גשום עוד מלובש אין הריח ׳שמריחין

 . בגוס נשאר עדיין האכילה אחר שגם *■משא׳כשאמדברים כלל לבלבל
 ׳ ־ ׳ שנאחן המדמה מכח החיות לברר־פנימיות המאכל-יז-וצרעין גשמיות

 י לעתיד של העולם חידוש בחי׳ שהוא לכוללי,בהתכלית כלי * משמיות
 • י לגלות כדי • המדמה בירור בשביל אחרונה ברכה גס ע׳נצריכיןלכרך

■’.r י•; י ■ :כצ״ל לעתיד של העולם חידוש בחי' בפה הברכה ע״יי ־ י - 
־ י שבאין קודם גדולים לא״י*מפשצריניןיסורים הדע בחי׳

ע״ייסורין־^ שבאים מהדברים א׳ הוא. .לא״י׳כשה״ל״שא״י ;.
ס ' * לא׳• שבאין קודם רבים כרכיס ולסבב סלטוליס כמה וצריכים  ■ ונ
 שונים דרכי׳ בכמה הש״י הסיבס • א-״י לכבוש ממצרים כשיצאו אטתיט

ק דרך אלקיס נחס כ׳שיולא * • לא״י םזכו^:א קולם  ■ ־כ« פלשחיס א
 י©' המדבר דרך העם את אלקיס ויסב * שם לא״יכשעהףי הוא קךוב
 כד^ העומו• ספירת של יום חמשים ביו׳ יזה * עליוט׳ וחמשיס ®ף

 לאמונת זוכין שעי״ז המדמהכניל־ שעי/נתבח־ התורה לקבלת לזכות
שזה העולם חידוש ל א׳י בחי׳ שלע^ -כ״א 'לא״י לכא א״א כי ׳ מ׳ . 

 ׳■ ה־דוש יהי׳ שעי״ז ״ האמונה ־עיקר', f פ® ־ ג המדמה בירור ע׳י,
 ׳ 'לסבב לייכיז וע׳׳כ ׳ צנ״ל א׳י חי׳3 שזהר ״ שלעתיד העולם
i ״ משונים מקומית בבמה , טלטוליס כמה, ולסמל הדרך

■ י חכלים היא ייאיז ׳
̂י מעלת ״’כת זהי1 המדמה• אחיזת עיקר ששם * סגשמימז ^. שה,א א ; א

 ̂ i-j»7 הגשמי הק׳ הארץ ע׳י ששם עד כזו בקדושה שקדושה גשמי .
 ״ קדמה■ היא הגשמי הארן ני השלימות־• בתכלית שלימה לאמונ׳ זוכין

̂■" בירור בכחי׳ הוא איי של דייקא הגשמי שהארן על שסיכ״כ המדמה̂'
̂״ז ׳ ; עלעוליס־בכמה כמת לסבול צריכק וע״כ האמונ״ עקר שע

.כע״־־' שנאיןלשס מקום בכל כי • המדמה ביחר בשביל •הקל ממנים
 • בלבול ̂ל בלבולים יש ומקום מקום בכל ושס א״י* של בהדרך שעוסקין ,

 שפכימייון מאחר ׳ לא״י לבא בשביל שם דרך פהולכין וע״י 'המדמה
.לא״. לבא בשביל הוא הכל המקומות־ אלו בכל שהולך כוונחו, תכלית ' . 

̂י שנפלו האמונ׳ ניצולי ומקום מקום ככל מברר, הוא .עי״;  ״ בלטלי ע
 ̂ נשכיל־ שהולך ופסיעה פסיעה בכל וע״כ • המקום בזה ׳שנאחז המדמה
 -׳ אמתי׳׳♦ לצדיק להתקרב ובסיט י שבקדוש׳ דבר ל^ר או לאץ הנסיע׳

־־ - י שש שדורך מקום בגל המדמה מכרך הוא ופסיעה פסיעה בכל אזי
ש וע״-־^ו • כנ׳ל המדמה בירור עיקר שמשם א״י בשביל שטונתו מאחר .

 - המדמ^. לברר שצריך מה כפי הכל • הרבה ־הדרך לסבב צריך חב סי
 י י -V אחרים ובגלגולים זה בגלגול שעשה מעשיו וכפי נשמתו'־ כפי.שורש

 ניש^״׳< המדמה '״תיקח שלימות תכלית עיקר ששם לכאלא׳י יזכה .ואז
 ’ בהתור© כנ״ל א״י בבחי׳ ׳’שיר. לטחיד של העולם סאבחי׳.חי:וש

/■ יי;‘׳, .■;-־-׳ ■/- V ■- ■ :הנ״ל ;
• ל י ב ז ^ ב  המדמה בחי׳ דמיח־היינו לטן אדמה* הארץ נקרא זה ו

׳ המדמה אחיזת עיקר ט • אדמה הנביאים וביד כ״ש , ,'
׳ -אד© נקרא זה ובשביל כדל־ הגשמיות תכלית שהוא הארן בבתי׳ הוא

א ׳טי צ מ סי סחי' דמיין לטן שמא י- המדמה ע״ש אדם בשם גשמיות־ששם׳ מגשי׳ רק הוא המדמה אחיזת שעיקר . נ
״‘בשבילהבחירהשקאתלוי׳־בגחהמדמה־כדל::;'י נברא האדם •' לברך צריך אין היית על וע׳כ ■י הבירור עיקר צריכין :׳.< ־

 לכרך ע׳כצריכין גשמי בדבר עאנזזהריח עדיין »)ז • ראשונה ברכה רק
 חידוש אמונת לגלות כדי בחי׳,המדמה.־ לברר כדי י ראטנה הברכת
 בשום מלובש איט שקיבל הריח שאז • הריח שקיבל אחר ״אבל העולם

ק והיא ג^מי דני  כי' • אחרונה ברנה עוד א״צ ע׳כ י הנשמה חיות י
 אין שאז הגשמיות מן שכבר^תפשט מאחר יוד* המדמה בירור א״צ

בכתי׳ תיכף נכלל הריח זע״כ י. • לבלכל.ח׳ו להמימה שליטה ®ם

'״* .' •• ■ ..'.־ן'.'-.',״■ ׳■;. י. ׳ ־"־.’י' /
ה 'י ז ̂עומר רת נזפ בחי׳ • ו ד שהוא • י י ;שיטהרו'נפשותישרא(■•̂' כ

 • ץ הנ,ח:ן זומנת בחי׳ שהוא מצרים מזוהמת הייט י מזוהמתס ■ ־ ■ -
̂שבלבול מ״ל בהתזר׳ כמטאר * המדמה בלבול בחי' שהוא  מגדמם ■

 ׳ י ■ איפהישראלי של והעהרה הקמש׳ ועיקר הנחש* זוהמת בחי׳ הוא

 ׳' ותעהרעמזוהמ•; הניחר בחי׳ שזהו • • המדמה ולברר לטהר כשזוכ׳
, ה«זפ . ׳V ׳ - .



קד, הדכה בודד הלכות א־ח לרכות' ד«ו%
 לספור צריכין זה וכפביל • כידוע האדם עמדת עיקר שזה • כנ״ל מהש

 הי׳ט • הנחש מזוהמת לטהרינו כדי • החוד קכלת קודס עומרvד מפיית .
 והתנין הספיר׳ הימיסגכי לספור צריכין וע״כ • כנ״ל מבלכולהמדו;ה

 הספי^ עיקר כי *, והתמומת הדמיוטת כל ששס המדמה;* כבתי׳ 6מ
בתכלית למעלה כ; • ודמיוטת שיטים שיש כמקים רק

 ווקמתו רשית לכו נתן ועי״ז הבריא.׳* כלהמידמוכל נתהוו ועי״ז * כנ״ל
 השפ-ידה/ז מת-־זיל ושם ,ומבתים■ והתוארים והכיטייס השמות באלו

 והספירם התנין סופרכילוע*ועוקר,שורש אשה מה אחד לפני והמנין־כי
''שהספיר׳גהמנין רנמצא כנ״ל המדמה שורש שהוא הצמצום אחר מתחיל

. . . י ספירת ״■: העומר פפירת מצוות ע״י וע'כ ׳ בנ״ל המדמה בבפי׳ הוא . - . ., .
 המדמ.ה בבת̂י הוא הספיר׳ עיקר כי • המדמה מבררין עי״ז • דייקא שם ןשייך ואי * כולי,אחד ושם * דמיון שוס שם *,ואין אחד כולו סשורש

 ובירור תיקון כחי׳ שעוריפמא כי־עומר * לעומר סופרין כנ״ליוע״כ והדמיונות התמונות שינוי שיש הספיר/במקום כלליזעיקר ומנין ספירה ■
ם1כ ׳ הבהמיות כת הוא המדמה כח כי * המדמה כדמיתו מסבירו משונה שכ״א • שבעולם הנבראים כל של והציורים - . כת לה יש הבהמה ג
 , השעורי̂. ק שמביאין העומר וע׳י- בתמהד מאכל הם לשעורים המדמה• והתמימת והדמיונות השיטים וכל הספירהיוהמנין• עיקר ושם מזבניתו־ ,

 ומורי־ קעות־מעלה הששה להש״י׳בכל אותו ומניפין נהמה מאכל שהוא דמיון לשון .מדמה נקרא זה שם ועל * המדמה כח מאי; הם ̂ולס
מבדרין: שללעי״ז שד/חחות. למי ומביא* מוליך * שלו ומעה שמעלה למי נקודת התחלת משורש נמשך מאד־כי גנוה בשרשו המדמה *.כי ויזמונה

 :העולנג חידוש אמונת וממשיכין * הבהמיות כח בחי׳ אKשר המדמה התחלת של הצמצום, כשנתמה תיכף הצמנוש־כי תחילת שמא הבריאה ..
 לעומר- *וע״כסופריןאח׳בהימים שהש׳יבראהכל*כלהששה.קצוות בחי/ הוא המדמה המדמה•.כי שורש הבריאהכידוע*'.סיכףהסחיל

 בתי׳ המדמת־שהוא מבררין 1עי״ לעומר• הימים ומונין שסופרין ע׳י כי אין וכיוצא בשינה כגון שכלו כשנסתלק .'כמו,לזאדם י השכל צמצום •
׳ 1ועי״ • ננ״ל בהמה מאכ^ שהוא שעורים עומר בחי׳ * ומנין ספירי: למעלה כן וכמו .*השכל של הרשימו רק שהוא המדמה רק אצלו האר

 ועי״!/ *3ננ״ המדמה בלבנל שהוא הנחש. מזוהמח עצמינו לטהר זוכין ׳ העליון' השכל אור הסתלקות בחי׳ שהוא הצמצום חחילת בשרשו למעלה '
c שאז התורה לקבלת תוכין לבריאה* מרץס הי׳ לא זה בלא כיתע־כי כולה הבריא׳ כל שורש שסא t o בתכלית המדמה ובירור .תיקון ! 

ט׳,•״ נברא שוס להחיטות xאפ הי׳ ולא ■ י : השלימות ■ • ■ ! תחילת של זאת'הבתינ׳ ו
 ע״י:ר,בלתהמר׳שהואחחנבואתכנ׳ל ביחדהמדמה עיקר ס יח למובן,ץ ,״כנ״ל שורסהבחירה משם י ; המדמה שורש בחי׳ זמ הצמטם
שאם ע״י כ״א החורה את לקבל בהסורההםל׳יאבלא״א ׳ . נמשךמתחי«; הבחירה ־ששורש ׳• דל רבינו בדברי ובפרט בס^יס
 .*•, מנדמה קמשת עליט להמשיך עצמיט לקדש גחחילה עוסקין < כא בחי׳ הוא הבסי וזאת ; בנע שורש,המדמה ̂נחי; שזהו הצמצום
 - הדבריסשכמדושת בבל כיזהכלל התורה♦ קבלת מקדושת שנמשן־ ונבוכות זחת בדעות נבוכים כולם המחקרי׳שסס בספרי הנזכר ההיולי

י־.י גזכליי! לזכות כלי ׳ שבתיישה. דכר איזה לעשות רוצה כשאדם א״א באמת כי * נספקרו רבים משם הנמשכין אלו חתירות ילי י״י א-יי

,ל׳קמת לזכות חצה כשאדם כגון ״ אחת ה1מצ קיום לענין למשל • זאת עיקר וזה )* מקומות בכמה בדברינו מזה י(ועיין באמונה מעשיהו וכל ׳
 אתרוגים שאין עון זה*• על רכנת מניעות •ויתלו ומיניו נאה אתרוג בשכל*מחמת להשיג א״א העולם חידוש כי העולם* חידוש אמונת כהי׳ .

והוא. ״ ממוןלקנותו לו עכיואין והנא ביוקרגדול׳ *אושהם מצויים הקשיות כל באים נסת אפר .הבריא/' קורש תחילת בשכל להבין עא״א
 ולהגיע להשיג דרכיס׳איך ומחפש ביגיעות ומתיגע ומתגעגע משתוקק .י מהמחלקות נמשך הבריא׳ שורש תחילת להבינו־כי א״א וכוודאי שלהם* ־

. ,דלעילא והס־וע כשח״ל • לו מסייעין לעה* הכא אד האתרוג״ לקטת שורש בחי׳ שהוא הצמצום תחילת שהוא הפנוי חלל מבחי׳ ׳ מכל .
,; להגיעילהימו.. שסק שהוא הזאת המצוה של הקדה׳ שורש ממקור הוא כת•■׳ שהוא הרשימו רק נשאר ולא • השכל הסתלקות שהוא ׳ המדמה ,

 י ׳*משורת3מלמע הארה עליו שולחין •אזי אתרוג שחצ׳לקטת זה לענק להתזק האדם ביד ישכח הזאת• שע״יר\שימו המדמה• כת ■/שורש
 המנישת עד רצוט נלחזק לסייעו' הקדוש׳הולכת האתחג־וזאת קדושת .יפו<| בוודאי • ולהבין לסקור ,ירצה אס'3אב • ירצה אם שלימה באמונ׳ ,

וזהמזי׳מא׳לעהר. ״ האתרוג. למצוא שזוכה עד •’שמחגבר/סעליו הרשימו רק,ע׳י .* משם נסתלק השכל כי להבין א״א ,כי סומך,•-•. באין

השאיו הכת זה כי ׳/־ בתאננת שלימה -
̂׳.כלן י השצום . ״ ,,.״.J הזאת הרשימו ע״י שי . . ״ __ .

 ״, כדצ בעצמה הקדוש׳ מזאת הוא והסיוע והעזר • בידו נופל הי׳ עוזךו .כל כ״ש * המסת כל יסוד שהוא אמונה ששרשה * הכתיר׳ שורש עיקר
ת קדושה איזה להשיג רוצה. כשאדם וב^ס באמונתו וצדיק אחת חבקוק.והעמידן.אל וכ״שבא - אמונה מצוותיך ע  כגון • יהדותו לכלל מג

 שעי׳ז • המ^ה בירנר שעיקר ’• אמתייס וכשרים לצדיקים להתקרב *: הש״י של והשבחים והתאריס והכימיים השמות כל שורש ומשם • יחי׳
הקתש׳ כלניות שהוא לא״י לבא כשחצה או • בהם תלוי׳ האמונ׳ ,עיקר בסופה בהתור׳הנ״ל ז״ל רב:נו לקדוש׳./כ״ש ללבחי/,המדמה הס שכולם י•

עוזרו הקב״ה ,לא.הי׳0*•וא שיעור בלי המניעות כנגדו מתגברים שאזי i שאנו והתארים השבחים שכל שם.* מבואר • ע׳״ש ליום.חגינו הטיק טל .
 הש״י אך ד לא״י.. להצלילןאו ולבא המנישת לשבר לו אפשר הי׳ לא < בפנימיות כי * כבסי׳,המדמה הס ית׳_:כולם אותו מקאדיןומעכחין

 וקדושה ששולחעליג.הארה הוא והסיוע ־ פעם בכל ומסייעו עוזרו . i מכל למעל׳ הש׳י ע״ש.׳•כי ותתארים השבחים מוסשעמכל הנו׳י השכל
 .לשבר נח לו יש הזאת ההארה וע״י • בעצמו מא׳׳י או ;*כעצמו מהצדיק ' שוס הי׳ לא הצמצום הי׳ ואלו'.לא • כידוע והתארים והכינויים השמות

שפרש״יעל מה בחי׳ וזה * ככ׳ל האמת ולתצדיק לא׳׳י ולבא המנישת וחמלתו מאהבחו ירק • שם בשום לקחתו,ית׳ יטלין היו ולא בריאה׳

לקראחס־



•א׳ח ...די»טי.הדנות , ׳
■ ' V י' י > יי C. . V■ . ‘ >
ם55 . £פ ים.1כחי'המומ שהם מזאומות האמודי אוחם־להכניע זנזייעה !

 איי קדושת נתתוררה לא״י ליכטס ישראל בל שרצו מהמת יאז ־• רדא׳י
t ההר: נתקרב בגשמיות שגם עד ’־ כך כל גדולה בהארה לקראתם יצאה

 שתכליתה התורה קודס׳קבלת זע'כ ״ שס שפרש״י כמו לקראתם •וצא
 שעיי׳ז ר^ולס חידוש לאמונת לזטת כדי 'המדמה לכיחר טת1ל הוא ' '
v של שיר יתעורר שעי*) א*!־ בחי׳ שהוא לעתיד של העולם לחידוש סכה ׳ 

̂נל עיקי קזהו ונו׳• זגעלאות • בוראינו להכיר נזכה זה התכלית*שע״  א̂י
העומר ספירת לספור צריכין אנו התור׳ קבלת קודם ע״כ • ית׳. !ויוצריע :־ .

 •:שזהו כנ״ל זאת מצוה ע״י המדמה בירור קדושת להמשיךעליס כד ■
זאת קדושה עליע ממשיכין שאנר ועי״ז כנ״ל• התורה קבלת קדושת צחי׳

בשבועות^; התורה את לקבל כס לנו יש בעצמו עי״ז ״ התורה קבלת ל5 .
: כדל המדמה בירור תיקון שלימות לתכלית זובק ̂אז \ ' : ' "1

■ > - • ,■ ........... , ' י י '. ■י■ ' ■
ץ ייט פ ט  להשתדל לראות שצריכין' : * הנ״ל‘ בהחורה לרש תבין ’ ד

המדמה• לט־ר לזכות כדי’• אמתי' לצדיק להתקרב W * ־ , \
גם קשה-הלא ולכאורה ד כדל העיקר שהוא שלימה לאמוכ׳ תכה מוי״ז ' ■

 לא אס ני ־״ אמונה ע״י כ״א להתקרב א־׳א • בעצמו האמת להצדק
 לו יפלו כי • האמת להתקרב'להצדיק יזכה לעולם,לא • אממה לו ׳יהי׳ .

 ונעלם ונשגב גבוה שהצדיק מחמת • בדעתו להבינם שא״א עליו ,קשיות
•' לאמונה יזכה מהיכן * הלפיתאבבירא *זא*כ מאד העזלס השכל ״

 להתקרב א״א הצדיק־ולהצדיקיבעצמו ע*י כ״א לאמוג׳. לזכית א״א
'מציכו,רוב כי ’ מקומות בכמה עוד, קשה כזה וערן • אמונה ע׳׳י יכ״א ,

 - בדברי מזה וכמבואר ההתחלה־ מהיכן זא״כ • טה !ה שתלויוס ריםrזכ _
 מהיכך יודעין שאין בזה זה שתלויין דברים כמה שיש שאמר ז*ל •יבינו

:של הבחירה כת כ* הבחירה* סתר! מסוד זה גם באמת אך תהתחלה״ . -
 יי■ נפלאוי^הבריאה מגדולת הוא יצחירה ro כי * להביט א״א זנגאדם ,
מזס־ יותר נפלא דבר נמצא לא סוף ועד מראש כולה בכלדצריאה יאשר ־ '

;וטרא'״יתרמכל נפלא חידוש הוא שכח בספרים .במבואר
 שום משכיל־שאין לכל מאד מובן והוא כולה• הבריאה כל מזידושיסכצ

 במין כח הש״י שברא הבחירה• כמו כ״כ חידוש שיהי׳ הבריאה 5בר ייבר ־־
•אולמרותעיגיבבודוח״ו■'‘* האטשישיהי׳לוכחלעשותרצונוית׳

 כח 'ועיקר ’ ? ׳ יצחירה של הנח שורש שכל בשום להבין א/א מאמת ,
 שהאדם דליוהכלל רביט בדברי וכמוצן הידעה מהעדר נמשך הבחירה ,

•■ באמת האמת אל תמיד ולהשתוקק • לאמתו ^האמת דק לבחור ̂,®דע־
• הקדוש׳ האמול נקודת שהיא מישראל אחד בכל דקדוש׳ נקוד׳ בייש
 ־ דהיינו להאמת להתקרב מאד וחפץ חצה הוא נפשו בפנימיוס שעי׳ז

 עולסץכמס.אר יסוד וצדיק כ־׳ש העולם נל שורש שהוא יקהאמח*71לר
ה  לצדיק להתקרב להשתוקק מתחיל כשהאדם זאזי .* Vחז בדברי מ

/ Twtft’ •משורש ההארה עלץ שנמשך היינו לו מסייעין לטהר הבא אוי ־ 
 וכיסופים בהשתוקקת להתגבר זוכה הוא ועיץ ״ בעצמו הצדיק קדושת

»rצונוD ̂יוהרמכל.מה־שמתגבר , להצדיק• להתקרב מתר חזק כישן מזקיס
 עד המרעות לשבר ביונר ומסייעו * י* מתי סצדיק קדושת הטשךעלץ '

■ * כרל טוב לאמונהוכל הצדיק ע״י יזכה ואז * ואללו להתקרב ׳לבא ©זוכה ־ .
ק ' ט ̂ל האי׳י כתמ3 קצסגס זהזמהמז י ■ שכשאדם שם שמסאר • ■ ז

במצוה' עוסקת באהזאתהנשמהשידיחה אזי מצוה־• אתה לעשות ס5יז '
מזעיצם לגומרה יכול הי׳ לא זה ובלא המצוה* ■לעשות א ' '■

כנ״ל* היינו ע״ש א מסייעין לטהר הבא סוד *,זזה שלהביא מנכמזזס
 'קדושת בשורש עכשיו נכללת היא זאת גמצוה בתייה שעומקה הנשנג׳ כי
םהכזאת*טכפוסעהדאתדביקב*גבהאיעלמאהנ<ומ׳*זע׳כ•7מ

אדם י נשמת עלץ אה3 ̂ •י זאת נגצוה לקיים הנמלס rp עכשיו חצה מ

■■ • ד הלכה' בהד הדנות
 ■ שש כי • הזאת המצוה של הקדושה שורש עליו נמשך ועי״ז ■ צדיק אותו
ן'5הןא המצוה זוכה.לגמור .ועי״ז •, כנ״ל הצדיק של נשמה. נכלל

%'; ■׳'' י • 'י• ׳' וכצ׳ל,;.'■ ד, ■ '־ ׳■ ::
ח כ ׳ של שהכח • הזה הדרוש בתחילת למעלה שכתבנו נזה בתי׳ לז

;מאממיז' נמשך • דין בבחי׳ תפלה להתפלל שיכול כת הבעל : ,
̂׳ש וכו' לעמו הגיד מעשיו כח בלזי׳ ׳.שהוא העולם חידוש  , ולכאורה • ע
 ' של שע״י,החסלה להיפך מבואר שם כי יפו^..vלר הנ״ל בהתור׳ מבואר
 . לאוצונת שזיני! עד שס המבוארין ־הבתיטת לכ זוכין • כח,הנ״ל הבעל
 .בכל. באמת כי נכון• על הכל מבואר .׳פ,הנ״ל’ע אך ע״ש• העולם חידוש

 ״ ‘ כי כתחולתו* וסופו בסיפו תחילתו ונעוץ r בזה תאי זה טלם הקדושות
 ■ לגלות שזוכה עד הנ׳׳ל• לנאהצחי׳ זוכה הנ״צע;*ז כח הנעל זה בוודאי
: האמו<׳\ מבתי׳שורש בעצמו משם צניצחומקבל .'העולם חידוש אמונת

 קדושתי קיגל ככר שהוא מחמת אך ’ לזה כח הי׳ לא זה ובלא • הכ״ל .
 י לבאי שזוכה עד • הצ״ל דין בבחי׳ תפלה להתפלל נח לו עי״זייש • משם
 בכל־ הוא .וכן ננ״ל העולם חידוש אמונת •;לגלות כשלימות לזה

בדברינו' כאלה קושיות במה. לך יתורצו ועפי״ז, :•כ?״ל שבעונם הקדושות
■ 1;;;’,׳ י. ‘ :'־ ;מקומות :בכמה י ־: ■ ;

א ח כ  4ורלס תהום פני על וחשך ובס תהו היתה וקארץ בחי׳ ת
 ׳ 'ic רוחו דא חז״ל ודרשו ׳ פני.המיס על אלקיס־מרחפת ־ ', ; י ־ • ׳

 ׳' כשס׳ בתח־לה שגם הנ״ל.,/, בתי־ הייט ע״א) ר״מ ויחי משיח(זור\
 י משית;י של רוחו ע״י העולם קיום חיכף אז הי׳ • וחשן ובהו תהו העולם

 י׳ ;תיקון וממשיך- : • אחרית מראשית מגיד הש״י כי ־ העולם בקץ שיבא ־
 :משית• של חחי בחי׳ שהוא • האהחן מקץ והגלות החורבן בעת העולם

 תיקוי ממשיך וממנו • האחרון בסיףוקץ תיקון'העולם שהוא,עיקי
 - • קיוס שוס לט הי׳ לא זה וכלא • והגלות החורבן בעת, גס העולם לקיום

 ' . פלא׳׳.-. ירדנו x•א הזה המר בגלות.הארוך ובפרס הגליות: ס״ו.בתוק^
' כ׳׳א שיודע כמו • שנפל ונפל,למקום ירד וא׳ וכ״א ורוחניות־ ת1בגשמי

 טימ< בתיקת עכשיו גם עליט ממשיך שהוא לט שהי־׳ ה׳ ולולא בנפשו׳ ■
 ' שיבת משיח של מתחו גדול בהעלם נפלאה הארה וגלותיט נפילתיט

 ׳ בפכזור מחמז וכל-זה ך בעניינו אבדט כבר זאת לולא , * ׳ב3
 - הגליוס' כל טל זה פסוק דרשו דל רבותינו: . ני : • הג״ל והארץ

ס שמרומזיס ב ס.ו ת כל אך * כמדרשים כמבלר וט׳ .וחושך נ

אלקיס
.טמירד; », .

^הי׳לט האחיק^• מהתכלית הקדושה ממשיך שהש״י כנ״ל  כח כד
•' ׳ :וכנ״ל ית׳ אליי לשוב להתעורר להתגבר י ־
י ה כ א^;" ■כשרדל ; • למכה' רפואה מקדים מהשהש״י בחן־ ח

ט׳ אחשוחש המלך גדל האלה הדברים : ־ ־ ״ ' שברא אחר ה ז
א הגלות חוקף שבשעת י • כנ׳ל הייט למכה הש״ירפואה  ̂ ממשיך ס

 ';׳שמ׳ נמו גדולה סמה *ש עדיין זאעפ׳׳כ * כנ׳ל הגאולה מסוף הארה
 ’ כנ׳ל אסתר ע״י לגאולה הכנה היסה שכבר שאס׳פ ״ אחטרוש בימי אז'

 ;: והיו-הלויס ר. גדולה וסכנה בצרה עדיק נתונים ישראל אעפ״בהיו
x עד * השערה כחוע גדולה < בתוך.העיר ליצא. מרדכי הוכרח 6

 I ססכגה עוצם גודל רז״ל בדברי וס״וכמסאר זמרה גדולה זעקה ויזעק
.רק,בחי;; הי' למכה קודם הס״י שהכין הרפואה כי ד לישראל שהי׳

 / .הקסשה אל ליכנום כשרוצף בתתיאה האדם על שנמשכת הנ׳׳ל הארה
'מ.ע*ח לעמוד ל< xאפ הי׳ לא זה ובלא בנסיון לעמוד כת לו שיהי׳ כדי , 
 ;׳ P כמו •' • * הנסיק בשעת נדזלה בסככה הוא עדית אעפ״ב אבל * כלל

1 זמזכנמ עיקד.הצרה^ כי ; •̂  היל י3 הכם של לטנין



r ד הדכה ברדר חדכות א׳ה הלכות ■ ליקוטי
 וצריח גלוח הוא סיקר כי * הגסש צרח כחי׳ הזא הכל המן נימי שהיצ
 החגכרה המן כימי אז כי • הרעים מעשי׳ צנ׳י מהש׳י שרחוקה הנפש
 החטאים ככל ישראל אח שהחטיאו עד כ׳כ עמלק זוהמת הס״א

 השב והש׳י ־ הנ׳ל והסכנה הצרה עליהם באה עדשעי״ז י ה׳ל מזשבו
 לביח אסחר ונלקחה * י והצרה להמכה הרפואה והקדים מחשבוח
 שעי״ז • ננ׳ל ונו׳ כה הבעל של דין עחי׳ הפילה בחי׳ שזהו אחשורוש

 • במגילה כמבואר * באמה טשו כאשר לתשובה ורר1להחי כח להם הי׳
 בהי׳ וזה י וננ׳־ל זמן ובכל אדם בכל סא וכן י ו.ככ׳ל לגאולה זכו יעי׳ז
 הארה עליו ושולח עליו מרחם שנשהש׳י * האדם של מסיון עיקר

מלם ־ .  עומק בהוקס לחשובה שיתעורר כדי מאל גבוה מבתי׳ גדול ב
 הש״י יסייעו ואז • לתשובה להתעורר כארי להתגבר צריך אזי • נפילתו

 שוס אין כי * שהוא מקום מכל ית׳ אלי׳ לשוב שיזכיר עד פטם מל
•. פעמים כמה בדבריצו כמבואר בעולם ייאוש י* * 'י: ר

וזרח בא מסיני ה׳ וכתיב וכו׳ יבא מתימן אלקי כחי' . ^
מלמד עלזה ר׳״ל ודרשו .*פארן מהר הופיע למו משעיר ־ ׳׳י״•';:

 היינו * רצו ולא התורה את שיקבלו העכו׳ם כל על סהחזירהקב״ה
מ שהאיר -  •־;אבלהםלא התורה קחשת משורש חשובה הרהורי עלי

 ותיכף *י לי^אל ובא בהם ןנאס ע״כ • ית׳ אליו ולשוב להתעורר רצו
 בר»- ונגי״ז ■ • אליו לשוב נתעוררו * הנ׳׳ל הארה בהעלם עלמס שהאיר

ז־דזרל להביו h*b אח1 שבתי' מחרות אבל • מייו1ר־\ מרל זיהח

קא

׳% .....- ׳ ׳ — ״ ׳ , ־ ־•׳־" ..........־י ׳ ״' מסני^וי' ?את
 סגולה ישראל נרןאים שבשבילזה ׳ ? כ״א בסי׳ וסתים טמיר עחימא '

 אףא • ודור דור בכל צן וכמו ‘ כלל להבינו א״א הטנין זה כי • ט״ס
 ני אנשים• משאר יותר האמת להצדיק להתקרב אלו זכו מה מפני להבין

 דרכיו בכל ה׳ צדיק באמת אבל כלל* להבין שא׳א סגולה בחי׳ הוא כ׳ז
 שיזכ׳להחקרב כ״א טס גדול כהטלס הש«י גלגל ובודאי בו• טולתה ולא
 או לרחק הש״י אותו הוליך כן אחד כל של ההתעוררות האמת/וכסי אל

 להבין שא״א רק • אותו מוליכין לילך רוצה שאדם בדרך כשרז״ל • לר\־ב '
:כנ׳ל סגולה טס ישראל גקראין וע׳כ • שכל בשום עכשיו •: ׳

מדבר שהוא • שבועות קודם במדבר פ׳ קורין זה ’
 על סימן רז״ל שנחנו ישראלי'וכמו גר ממספר ; ־ ■ ׳ : ;׳ ׳ג״•

 עיקר שזהו ׳המדמה בירור בחיי זהו ישראל בר מספר ני * ועצרו מגו מז •
 ע׳יי הוא המדמה כירור עיקר כי י ננ״ל בשבוצוות החור׳ קבלת בחי'

 זיהמתן סיני'פסקה הר טל שעמדו ישראל כי * דייקא ישראל ,נפשות
 חלו׳ המדמה תיקון עיקר פי • כדל המדמה בלבול שהיא הנחש •«המח

 של חיוחvור השורש והס העולמות כל כבראי ישראל'שבשבילם .בנפשות
רן״ל־ כפרי ככל זה כל כמבואר ׳ כולם הלויס ובהם כולם העולמות כל י

 כי שכטולס• הברואים שינוי כל בין ממוצע בחי׳ שיש כנחכים איחא כי
ק * ממוצע יש לצומח ,בקידזמס , ׳ למדבר הי בין וכן י להי צומח בין ו

ס וממהר • בספרים מכיארכיז ״  לבין בהי'ממוצע שיש בנהניס נ
מאד גבוה שהוא היכראלי מש והוא • ית״ש להבורא העולמות כללייח .

כל והיאר.ממוצע.ורמהביביןכלליוח •: ממש אלקי חלק והוא •בשרשי: ,
 לכל והקיום וההיות השכע נמשך ידה ועל ורא.ית׳3לה :•י^ולמות

 שהם אלו נהי׳ ינל י נידיע רכל מלוי בישראל וע׳כ ? כולם '.העילמית .
 הנפש בין החיבור שהוא המדמה כה בהי׳ הס -בולם ממוצעים.• ׳בהי׳ .

ומקשר ימחני ׳ למילהא גוילהא מדמה בחי׳ הוא המדמה כי • הגיף ::
מנגש נמשך ־ ושורשהמדמ׳למסל׳למעל׳כקדוש׳’שגיהפכיסיחד

 כחי׳הממוין הוא ותחתונים^כי עליונים המחביח היא שהיא הישראלי
 היש^ליי נפש ובאמת כאל• יזעולמות לכלליות ית׳ הבורא בין והחיבור
 ית׳בתכליקן בו ונכללת ■ ממש אלוקי חלק והיא מאד• מאד גבוה בשרשה

̂רקשיש כולא ואורייתא וישראל קוג׳ה כי * האחדות  בנפשר\שראלו חד
 המדמ״ כח והוא ,״ הישראלי שבנפש האתרוג׳ הבתי׳ שסא הזה צח

 העולמות לכל והשפע החיות נמשך שעי׳׳ז י• והרוחני הגשמי שמחבר
 האדם שבנפש האחרון הכח סא המדמ׳ שכח נספרים וכמובא * כאל

 נמשך המדמ׳סרשו כח שעיקר נמצא שבאדם• הבהמיות כח בחי׳ שהוא
 העולמות כל קישור עירןי־ וע'כ ■ הישראלי מנפש דיניינו * האדם מנפש
 האמוא עיקר תלוי שיזה המדמ׳ בירור עיקר ר\שראלי־וע׳כ בנפש חלוי

 בא את לספור נצעוויט וע״כ כאל• הישראלי כנפש תלוי הכל יסוד שהוא
 נפשות שסופרין ע׳׳כע׳י כאל• המדמ׳ בנחי׳ הוא הספיר׳ כי • ישראל

 ■ ישיאל בנפשות תלוי המדמ׳ בירור עיקר כי המדמ׳• נתברר עי״ז אלxי
 עיקר •שזה התור׳ קבלת שהוא שבועות קודם זאת פ׳ קורין וע׳כ • כנ״ל

 עד תלוי הי' העולם שכל • העולם חידוש אמונת עיקר • המדמ׳ בירור
 בירור ע׳י הוא העולמות כל תיקון עיקר כי • בסיוון ששה שהוא זה יום

 שהוא האמונ' עיקר חלוי שבזה י התור' קבלת ע״י שנתבהר המדמ׳
־ ' :■כאל יסודהכל שהוא העולם חידוש ^גוגיז י ;^"׳צ;
ל כ  המדמ״ כת ע׳׳י הוא והקליפות הס״א אחתת שעיקי מחמת א

 •'כי בלבול'המדמ׳:כאל שהוא הנחש זוהמת בחי׳ vשזר
ע״כ־ כאל וכו׳ גוגת בחי׳ • טו״ר הדעת טן אחיזת משם

 שלא כדי * מהם שלוקחין השקלים ע״י כ׳א ישראל. רזת למנוח תסור
 נאחזו שמשם בחי׳המדמ׳ שהוא מנכזפר ע״י ס״ו דמוחא סטרא יחאחזו
 כאי. ראש אח תשא כי ואש • ר״ל לעולם מיתה שהניא הנחש זוהמת

 .כי •י אותם בפקוד נגף בהם יהי׳ ולא * לה׳ נפשו טפר איש ונתנו וכו׳
 בחי• הוא זה שכל • צבור ולקרכטת המשכן לנדבת נותנים השקלים

 ̂ המדמ• כח באי׳ שהם הבהמות מן שמביא־ן הקיבנות כי הננדמ׳• בירור
 כי • החטאים על מכפרין וע׳כהקרבכוח • המדמ' נתברר טי׳ז • כאל

 התאות כל הבהמיוח־ני כח שהוא המלמ' בלבול ט״י באין החטאים כל
 .*כאל המדמ׳ בלבול שהוא הנחש זוהמת בחי׳ שזהו נהמה מעשה חס

 עיץ * הבהמות מן שמביאין הקרבטת ע׳י וע׳׳כ • החטאים כל שמשם
 כל כי • המשכן מעשה בחי׳ וזה • ההטא־ס כל ונתנפרין המדמ׳ נתברר

 ונחשת וכסף זהב הגוונין כל בו שהי׳ במשכן שי;י׳ והדמיונות הציורים
 בשביל הי׳ הכל .• וט׳ אורג מעשה רוקם מעשה וכו׳ וארגמן ותכלת
 מעשה על לכפר בשביל והדמיוטח/כאל• התמונות כל המרמ׳שבו בירור
 מנפיחת כל שמשם • המדמ' מבלבול שנמשך וכפירות ע׳יז שהיא העגל

 לממתס אז נצטוו זה ובשביל האל בהחור׳ כאל כוזביוה ואמוטת
 זהידועשאקהדין כי בשרשו•׳ המדמ׳ לברר כדי ׳• השקלים דייקאנאי

 המדמ־ בבהי׳ שם כי • מןלים. נקראים זה ובשביל • בכרשו אלא 'נמחק
•: ׳ כאל וכו׳ והנסיון הבחיר׳ עיקר שס כי * והמהקלא המשקל עיקר

ל כה י ב ' ^ ב כי. ̂ שקלים ס׳ מקריאת מחהיליןטכשץ אנו ,זה ו
העזלמות כל ותיקון הגאול׳ של ההתהלה עכשיו , .- :

 שאמד אל־בעת ובינו של הק׳ דיבוריו מרמזי שמובן כמו • מפורים הוא
סוריס• ר׳ת שהוא * ר׳יקס פ״ני י׳ראו ו״לא מ״מצריס פסוק טל החור׳

 • C מצרים יציאת מפסחשהוא ההתחלות כל הי׳ שאמראזכימתחילר^ ־
 שעכשיו הבנתי דבריו ך ומת דברו• ם־ים ולא באמצע ופסק וכו׳ ועכשיו .־
 משיח הגאול׳של עיקי־ שהוא עמלק• מחיית שהוא • מסורים ההתחלה .־
 משיח של דורו עד דור מדור בעמלק לה׳ ומלחמה עמלק מינן ראשית כי ;

רפוא׳למכהיני מקלגס שהש׳י לעיל שצתבתי מה בחי׳ שאראליוזה כמו
הש׳י י גב



דקוטיהדמתאז? , ׳
 שהו^עמלק אמם גלות שהוא מה המר האתחן שבגלות הש״'ראה

 מקץ ועצומת נפלאה הארה עליגו שימשיך לא אם ח״ו יץום לט הי׳ לא
 ביותר גדול מה:החול׳ כל כי * משיח של <^זיונ' גאול׳ אvשר ואחרון

 הגמלי׳ בנפלאותיו ע״כ • ביותר יקרים וחיות ביסואות להחיותו (דינין
 מרדכי בימי גדולות ונוראות נפלאות עמט ועשה למכה• רשאה הקדים
 מחשבות ימ״ש-וחשב עמלק גזע שהוא עליהםהמןהרשע כשעמד *אסתר

 לו והשיב • והש״יהפךמהיפןאלהיסן • וףו לגמרי לסאבידאותט
 הי׳מחיית גם ית׳*אף בעזרתו ישראל שניצוא די ולא • בראשו מחשבתו

 שהוא בעילם נפלאה הארה המשיט הנם סוקף שע״י עד • ימ״ש עמלק
ה ^ ה  עמלק-וכמיבא מחיית גמר יהי שאז ‘האחרונ מגאול״ הנמשכת ה

 וע*י • שבטדם הנפלא׳ ההארה מגודל רז״ל ובדברי דל האר״י בכחבי ,
 יש עי״ז • וחורבט שני בית בנין קודם הש״י עליט שהאיר הזאת ההארה

 בנין כי ״ פלאים יררטxהוהא המר בגלות להתקיים לטכחעכשיו
 פרם למלכי משועבדים הייט ט ״ כשיז״ל שלימ׳ גאול׳ הי׳ לא שני בית
ט׳ שבעים ושסעים ע״פ מס־ש׳י וכמובן ״ הגלות ימי נחשב מאז ט״כ  ו

 ההארה הרפוא׳ע״י הש״י הקדים ע״כ )ע׳ נדניאל ע״ש• העתים ובטק
 עכשיו אשר עד ״ ושנה שנה בכל פורים של הנס ע״י הנמשכת הנפלאה

b עמלק מחיית שהוא האחרונ' גאול׳ בחי׳ שהוא משרים• ההתחלות 
 לקיים יכולין אנו אין מחתן נזהרין להיות פסח מטות ואפי׳ • כצ״ל

 יטליץ סורים מטת שע״י דל רביט שם כ״ש שרים ע״י כ״א בשלימות
 שעכשיו נמצא (בלק״תסי׳ע״־) ע״ש בפנזח מחמץ מהרין להיות

 מטרים־והתחלת הוא עליט להמשיך צריכין שאנו הקדוש׳ של ההתחלה
ר באחד כי • שקלים מפ׳ מתחילין אט פודם של והשמח׳ הגם  ^ד

 שטתנין השקלים ע״י הי׳ שרים של הננו עיקר כי השקלים על משמיעין
 ימ״ש שהמן אשקול• כסף ככר אלפים ועשרת פסוק על כשידל * ישראל ,

 ■ שקליהם קדמו כבר רשע הקב״ה ידויזאמר השקלי׳ של הכח לבעל דצה
 חעא ע״י שנמשך הנחש זוהמת עיקר מא עמלק המן כי י <ט׳ לשקליך

ט׳ העץ המן שנאמר מנין התור׳ ק המן • כשרז״ל עו״ר הדעת סך ״  ״ ו
 והכפיחת הע״ז כל שמשם המדמ׳ בלבול הוא הנחש זוהמת עיפר1

- fm s עיקר ע״כ • ע״ז עצמו ועשה גדול כופר שהי׳ עמלק המן בחי׳ 
 מתחילין עכשיו המדמ׳־וע״כ בחי׳בירור שהם ישראל שקלי ע״י הכנעתו

בפסח• ליכטס מתחילין שמשם שרים של ההתחלה ששא שקלים מפ׳1
 שדם ביום שארז״ל בסםח״וזה מחמץ נזהרין להיות יטלין שרים ע״י כי

 שואלין לענין בש׳ע כמבואר הפסח כהלכות ולדחש לשאול מתחילין
ט׳ קודם יום ל׳ פסח בה׳ דדורשין  כי ״ בעצמו הפורים ביום ומתחילין ו

 ויציאח פסח של התכלית עיקר וכל • כנ״ל לפסח נכנסין מריס ע״י
 לברר כדי נבואה לחח לזטת כדי • החור׳ קבלת בשביל הכל י מצרים

 הכל עיקר שזה ״ השלם חידוש אמונת האמונ׳ עיקר שעי״ז • המדזמ׳ .
 במדבר פ׳ קורין התור׳ קבלת ששא לשמשת כשמגיעין וע״ב • ננ״ל

המדמ׳• בחי׳ביחר שהוא השקלים שהי׳ע״י ישראל בני ממסע־ .שמדבר
 בשביל והכל י שקלים מפ׳ ההתחלה כי • אחד והסיף שההתחלה נמצא ,

 זוכין שעי״ז * כנ״ל עמלק המן הכנעת עיקר שעי׳׳ז י המדמ׳ *:רר ־
 את לקבל הגמר אל כבמגיעין גס וע״כ * כנ״ל בשמשת התור׳ לקבלת י
 ותחילתו בתחילש• שש pונע כנ״ל• במדבר פ׳ קורין בשמשת התור׳ ־

- I ״: :בשש•ניהכלאחדוכנ׳ל . : י .
 בימי קבלוה הדד כשרדל «התור׳ קבלת שא במרים ט ־

 הכנעת ששא שרים כי * וקיבלו אחשורוששנא׳קימו :־
 וש ״•; כרל המדמ׳ לבירור זוכין אז כי • כנ״ל המן ששא מחש זוהמת :
 עכשיו כי • בדל המדמ׳ בירור נחי׳ היא שעיקרה התור׳ קבלת בחי׳ !

בימי קבלוה ונשרדל<;דר ״ כנ״ל רתסלתקבלתהתור׳שאמשדס

ד הלכה גה׳ר הלכות
ע'נ * וננ׳ל התור׳ קבלת כשדם אז מתחיל עכשיו כי • אחמחש  יצה ו

 גטה עץ עש: וע׳כ • העומר ספירת של יוס שלחמשים הכת לבטל המן
 ' ׳ביחד גתו שא העומר ספירת כי ’• במ״א דל רביס כ״ש ״ אמה המשים
 ראשן ביום המן נתלה וע*כ כנ׳ל• עמלק המן הכנעת ששא ־ המדמ'

 ר.מדמ' כחי׳ביחר שהוא העומר מטות כי העומר• הנפת ביום לספירה
 י המדמ׳כנ״ל בלבול הנחש זוהמת ששאבתי׳ המן את להפיל הכניע

עי♦ עמלק הכנעת בניו•.כי ואת אוחו ונצח דידט עומר אתי וזשארז״ל
. ; : . ̂ : וכנ״ל העומר מטת . . : •

ל ^ ^ ב ^ ^ ב •הגורל שא סור הפיל זה ו  לימים קראו וע״כ . .
זה דקדוש׳ גורל כי * השר שם טל שרים האלה . .־
 . כי ■ • מבירס שאין דבר שא גורל כי * בקמש׳ המדמ׳ בירור בחי׳

 גורל• מעילין הזה הדבר מגיע למי ושכל בדעת להכין יכולין שאין מקים
 שהוא ״ המדמ׳ כת בחי׳ שש הדעת העדר בבתי׳ הוא שגורל נמצא

 תיט * מאד גסה הגורל ובקמש׳ י המדמ׳י נשאר שאז הדעת השתלקוק
 - ״ ״ המדמ׳ בירור עיקר שא א״י כי • pהא את תחלק בגורל אך בחי׳
 כסל• המ־מ׳ ביתר בחי׳ ששא השלם• חידוש לאמונת זוכין דייקא שם
 - העולם הידוש אמונת מכתי׳ משם נמשך א״י קדושת עיקר כל כי

 נעלת וברצוע להם נתנה וכרצונו ״ העולם את ברא שה:ףי שמאמינים
^ שעיקר נמצא • הסל תקעו בהתור׳ כ״ז כמבואר לט ונתנה מהש  בי

 שיש חלקו לנקודת להגיע א״א מישראל כ״א וע׳כ • בא״י הוא המדמ׳
 המדמ׳ בבתי׳ ושא • מהדעת למעל׳ שהוא • הגורל ע׳׳י כ״א • בא״י לו

 לבד׳ מהש׳י שא שהגורל שמאמינים בהש׳י• אמונ׳ בחי' שהוא דקדוש׳
f מחמת כי f t v למ« א״י חלוקת ולהשג להכין שיוכל .״ אטשי לשכל 

 א״י קדושת כי סמתו• קדושת שרש כפי ביחוד וחלק חלק כל מגיע ומי
 f זאת חלוקה בשכלו להשיג שיוכל מי ואין י המעלה בתכלית מאד גטה

 בידור שי\א * רוה״ק ע'פ שהי׳ דייקא א״יבטרל לחלוק ע׳כטההש׳י
 איט שהגורל שמאמינים אמונה בחי׳ שא דקדוש׳ גיירל כי • המדמ׳
̂רק המזאת ממערכת מערכה איזה ע״פ או ח״ו מקרה  מהש״ז הכל ח״ו

 וע״ג ס משפטיו(משלי כל ומה׳ הגורל את יוטל בחיק כ״ש • לבד
 ועיקר-הנפר? החטאים׳ לכל וכפרה סליחה להמשיך צריכין שאז ביוה״כ

 ששא הנחש זוהמת הכנעת המדמ׳:ששא ביתר מבתי׳ נמשך והסליח׳
 הכה״ג יכול הי׳ לא ע״כ • כנ׳ל החעאים כל שמשם * שגדמ׳ בלבול
 • ביחד בהי׳ ששא וכש־ה וסלית׳ מחיל׳ ולהמשיך ולשים לפט ליכטם
 ־ שני על אהרן ונתן כ׳ש • יוה״כ של הקודש הגורל ע״י כ׳א המדמ׳

 בחי׳ביחר עיקר וזה לשאזל• א' וטיל לה' א׳ גורל • גורלות השעירים
 לה׳ דייקא-איזה הטרל ט״י אז שמבחדן דייקא ביוה׳כ שנעש׳ מנדמ׳

 דקדשה שטרל נמצא •Yw הדעת עץ בירור שד שהו • לעזאזל ואיזה
 ״ המדמ•׳ הנחשבלמל זוהמת ששא המן וע״ב * המדמ׳ בירור בחי׳■ שא
 - בגודל לשום רצה כי • דייקא הגורל ע״י ישאל טל להתגבר רצה

 הכהש זוהמת מבתי׳ והקוסמים'הם המנחשים כל כי •; ח״ו דקדוש׳
 הניחושש וכל • הנ״ל בהשר׳ כמבואר המן בחי׳ שש * המדמ׳ בלבול

 • הניחוש־ס כי * דקדוש׳ הגורל פגום בחי׳ הס כולם שלהם והקוסמים
^ נפלה פיתו סימן שעושן • דקדוש׳ הגורל כמו להבדיל הם שלהם  ׳ מ

 הנחה זוהמת שא רק • טעם שוס בזה שאין וט׳ בדרך הפסיגץ צבי
 הממד בחי׳ שהוא • דקדוש׳ טרל יש שגקדוש׳ ומחמת * המדמ׳ בלבול

 • שלהם הניששסושךסמיס שם ונאחז משתלשל ע׳כמשם • דקמש׳
 עיקף ששא המן זע״כ ־ ̂ דקדוש׳ הגורל כעד אדם בשי כקוף שהם

 היו וביתו היק כי .״ והמעוננים המנחשיט שם בש׳ הנחש זוהמת
^ אח לשוס רצה ט״כ י דל האר״י בכתבי כ״ש גדולים מכשפים  ̂ הנו
״י טל :ולהתגבר ע ^ל מיג^זיוה^ך אש הפיר והשי דיקא• גורל י
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דייקאני׳! orn באותו ומקח חחושנמרוו9מש יעל ליז1צ מייל ה6 .
״ הגודל הוא הפור ע׳ש דיקא סורים האלד. לימים קראו וע״ג • באדיי י
א»י ‘בחי המדמ׳ ביחד שהוא-בחי׳ בבחי׳טרל הוא הגם עיקר עו , .

אן לא״י לחזור ישראל ttx במה החקנא המן כי ׳ ככ׳ל בגורל שמזחלקה ■
 ״ א״י חלוקת בחי׳ שהוא ח״ו הגורל את לפגום רצה וע״כ בשדז׳ל•

ונפל דקדוש׳ גורל שהתגבר הט עצתו את הפיר הרבים בתזמיו והש״י
לחזור אז וזכי ״ לייקא הגורל ע״ש הסורים ימי וקבעו ומשפחתו מא . ■
■ J ‘ ׳ ככ׳ל: דקדוש׳ גורל בחי׳ שהוא לא״י י
נקראת ע״כ ככ״ל המדמ׳ בבחי׳ ששישה הבתיד כח '_

 תומיך אתה וכוסי חלקי מנת ה׳ כ״ש • טרל הבחיד י ■ ‘ ׳ ׳
i על יח מיח שהש״י הנחיר״ לענין נאמר שזה שם שפרש״י וכמו • טרלי 

ם • הטוב חלק  • בחיים ובחרת ג״ש • לך בחר זי: את לבנו שאומר ^ד
אתה גורל־תהי בבחי׳ שהוא המדמ׳ מחי׳ הוא הבחיר׳ כי כנ״ל• הייס

 ובחרת בחי׳ • הגיוב בגורל לבחור מסייעו שהש״י הייט ״ ערלי חומין •
בסיוע האדם את מסייע הש׳י כי י כג״ל הייט ר^ל כשמיש׳י בחייס ־

 למכה־וממשץ רפואה מקדים ית׳ הוא כי בעוב* לנחור שתכה דלעילא
 זה שכל אך • ננ״ל אליו להגיע תצ׳8נ הקדוש׳ משורש וסיוע הארה עליו ׳
א כמו * להכין איא ־ גורל הכתיר• נקראת ^ע״כ t ^קמרל להבין ^״

ה כט  שאט • הכהעהו פניו קדמה ׳vר קימה מבקשים שאט מ
r להכניעו rהבע לפני עצמו יקדם שהש״י מבקשים ’ ־ ר v

^0^^ט':ותדםי מני  לשלזחמליונימ וקדם *ל
- trtn ד אלת• למיע ר ־מס r-ro נ ^נ !להגיע rts ל
;.rr - - ̂ ־ י :כרל הר,מש׳ אל

ה  בסוריא לבמומי אים חייב פודיס״כשרז״ל של השבחת נחי׳ מ
השיכחת גי • מרדכי לברוך המן ארור בין ידע ללא עד ־ ׳.

 ב^אה גלול בבלבול מ המ/ נח רק נשאר ואז ״ הדעת הסתלקות הוא •
ת מא זה וכל מאל• מטלטל ומא דעת לו אין שהשילור בחוש  מרגזתל̂נ

המטלבלק החלומות כל שמשם המדמ׳* ובלבול הדעת
 זוכק אז בטחם אנע • בספרים השיכירכממאר של ובלבול המשוגעים̂ 
 של השכרות שע״י עד המדמ׳ז ביחר שמשם כ״ב הנחש זוהמת לסכרע ,
tx ה^מ׳ בלטל להמתיק זונץ • מדמה בחי׳ שהוא מהם ^  מז ני * 3

 בתשכרות למזחחז והס׳א הקליפות כלל שסא מחש לזוהמת שליש׳ אין
 ״ ואמוטתטזביותעי״ז^ו כפירות להמשיך המדמ׳• בלבול שהוא

 פגם ומבעל ממתיק וט׳ ידע דלא עד מרים של השכחת ע״י אדרבא
'p מ מנשנין מהיכן זהרע הטוב שורש לחקור ^צה ״ טו׳ר הדעת  ט
 ידע דלא עד פורים של השכחת ע״י ועכשיו המדמ׳• בלסל פגם עיד,ר -־

 זה גמתק ט י הפגם זה ומתקנק ממתיקין מרדכי לברוך הנק אחר בץ
 עמלק המן הכנעת עיר,ר הוא שאז מחמת • בפורים בשישו רמדמ׳
 י המדנר ידי על שלימה אמונה אז להמשיך וזונין • מחש זוהמת 'שהוא

:וכנ׳ל מריס של הנס תוקף עיקר שזהו ■ ׳ ׳ י
 ביתתורה מטאר כי • התורה קבלת בחי׳ שבועות בחי' ^

אמונת להמשיך מא התורה קבלת שעיקו• חרןעוהג׳ל* ־ * •
 ישראל כל זכו התורה קבלת ע״י כי ־ ״ הכל טיקר שזה העולם חידוש

 הדנחת עשרח במי׳ שזהו * חה״ק נבואה חח בחי׳ עצמן על להמשיך
 עמכם ה׳ דבר בפנים פנים כ׳ש • נבואת של מדריגות עשרה בחי׳ ־שהס
 עיקר שעי׳ז * המדמה נתברר בבואה וע״י • נמאה נחי׳ זה ה׳ מי

 ̂־אות(להשתדל צריכין זה ובשביל • ע״ש שם מבואר וכ״ז 'האמונה
 ט :דור שבכל האמת לצדק להתקךב לזטח מהש׳י ולבר,ש לתפש מאד

שפסקה עכשיו ואפי׳ ♦ רוה״נן צמאה חח ‘בחי לו יש יצדיק צדיק גל

קב
̂ם של צתיגה איזה לו יש חד שבכל אמוז צדק כל אעפ׳כ ד\טאה  רוי-

שלימה לאממה לזטת כד וע״כצריכיולהתיורבלהצדק • ייי׳ , ............... ^_____, , וט׳
ד מתברר מ^יט המדמה בבירור שתלי׳ ^י ^ ^  ר» ‘בחי׳ כ
 הזה הצדיק את מאד לחפש צריטן אבל • הר,ולש _חח כבואה

ד * יח על המדמה צנרר שיוכה ,  של מנהיגים יש ט ״ לאמונה לזכות נ
 .שמזה • יותר המדמ׳ נפגם ידס שעל • השקד נביאי בחי׳ שהם שרן

 בחי׳ .שהם והרץסמיס הנחשים כל בחי׳ שזט • טזביות אנמסת באים
 מאד ולחפש לבקש צריכין ע״כ • וט׳ הנחש זוהמת בחי׳ • המדמ׳ בלבול

 להצדק להתקרב שיזכה מהש׳י הרבה הרבה ולבר,ש האמת הצדיק את
 שיזכה כדי * המדמ׳ לברר שיזכה כדי חת׳ק בחי׳ לו שיש * האמת

 בתי׳ וזהו * סכל יסוד שזש העולם בסיחש להאמין ״ שלימה לאמונה
 היינו התורה ניתנה שבו בסיוין ששה עד . תלוי הי׳ העולם שכל 'מה

 בחי׳המשכת שהוא * התורה קבלת עד תלו♦ הי׳ העולם חידוש שאמונת
 העולם חידוש לאמונת תכו • המדמ׳ נתברר שעי״ז נטאה חח קדושת
 * וט׳ לעתיד של העולם חידוש ג'כ יהי׳ הזאת האמונה וע״י וט׳*
 סא ששם הוא א׳י ועירן • א׳׳י בבתי׳ יהי' לעתיד של העולם pוחיד
 נפלא(׳ של שיר שהוא חדש Tש יתער ואז • וט׳ ונפלאות השגחה ברר׳
 שהם וגיחות כל גדלים שעי׳ז * הנ׳ל המוכיח קול בחי׳ ההו * וט׳

שאינו ד לא כי • לזכיות נתהפכין הטוומת כל שעי׳׳ז * וט׳ יראה בחי׳
^ ךל • ^יחרעשלהעייטת ^ ע׳ינ ^  העוונות כל תוכחתו ^ד

 לאנאמראלא עזב דחו נתן צדדי בבסי׳ •
 שהוא • למזונאדמגתא חוכין מכניעיןמזונאדגופאr'^ע כת|וט

‘ tוט׳ע״שכ״^היגיב ריח בחי׳
ר” ת  לכתוב מאד והזהיר • סא״ס עמי דיבר שם שכתוב ממה ו

ד5ו מאד מהש׳י לבנןש שצריכק * היטב הענין זה י » ח
 ע׳י המדמה לביחר לזכות כדי • האמת להצדיק להתרןב לזטס הרכה
 הטולס חידש לאמונת שלימה לאמונה שיוכה כדי ;•הצדיק של חה׳ק

 נתב ז׳ל רביט הלא • זה טנק טל להקשות יש לכאורה ומת * כנ״ל וט׳
 לנח׳׳ י^אל כל זט התורה קבלת שבשעת ״ בהתורההנ״ל בעצמו שם

 וכו׳ העולם חידס לאמונת וזט שלהם המדמה נתברר וטי״ז • חה״ר,
 בירור ממם לרןל בשטל לתצדר, לנסוע צריכין למה קשה יא׳כ * כנ׳ל

 'כנ׳ל מ׳ת בשעת לזה ישראל זט כבר הלא • שלו רוה׳ר, ע׳י המדמה
 לר\דירן לגמוע צריטן למה שמר,שק העולם לי,שיות רןובה ואת זקשיא
ל ביזתורה ז׳ל ורביט • מכבר שיש כהכפרים די הלא  לבטל בא מ׳

 קדושת עיקר ושזה • לצדיקים לנסוע דווקא שצויבין ולבאר קושיתס
 כ״א לאמונה. לזסת א׳א בי ״ מה תלוי האמונה כל כי ״ הי^אלי איש
 ^,שיא עדין לסאורה אבל • כצ״ל וט׳ חה״ר, בחי׳ i שיש הצדיר, ט׳י

 ^ןxי כל וכו שאו התורה את קבלנו כבר הלא כי . * עומדת במר,ומה
• בעצמו רבינודיל שם כ״ש * וט׳ לאמונה זכו שעי״ו • המדמה לבירור

 :אטו להתקרב הצדיר, אחיי לחפש צריכק למה וא״כ ;.
 חיים ״’ודבר • חיים אלר,ים דברי הם ז״ל רביט דברי באמת אבל*
וכד• למבק נכוחים ונולס • לעד ונחמדס נאמנים ור,יימים ־

 מחדש ויום יום בכל עצמו טל להמשיך צויכין האמונה שלימות נאמת ני
 דומה יוס ואק * בראשית מעשה תמיד יום בכל בטובו מחדש היןב׳ה ט

 לגלות בשביל • המוחלט מאין יש העולם את חידש הש׳י כי * לחביח
 התכלית עיין שזה ״ הכל בורא מחדש שיש שידעו כד ואדנותו אלר\תו

 לי׳ דישתמודעין בגין היתה הבריאה עירן כי • טמע הבריאה של
 נבראו זה שבשביל להאדס בחיךה שיהי׳ רצה הש׳י אבל • בזוה׳ק נ״ש
נ ׳ כיליע בחייה הבעל האדם בשביל העולמות כל  מדעת העליש ע'

 שיתחזק 'כדי • העילס חידוש בלעתו זלהנק להשיג יוכל שלא האדם
באמונה , ־



ד הלכה כתר הלכות א׳ח. חלכות ליקוטי,
 בל קיוס פירן כי • אדסvר של והבחירה הנסיון פירן שזה • באפונה
חנקור! בא כ׳ד) (פכות ,כשח״ל ־ באמונים חלוי׳ והמצוות התורה

 שם כי אמונה מצוותיך כל וכ״ש * יהי/ באמונתו וצדיר! אסת על הנומידן ז
 התחזקות פיקר כי • המולם חידוש אמונת הוא ופיקר • הבחירה טיקר

 אמונת בחי׳ וזהו • אופן בשום בדטח להבין שא׳א במה צריכין האמונה
 אופן־אדרבא בשום בזפת להבין א״א הפולם חידוש כי • הפולם חיחש ,

 ומבוטח לקושמת יפול בדפתו ולהבין לחקור זה בפנין ליכנוס שחצה מי
 האפיקורסים כל כמו • ר׳ל גמור לאסיקורסת לבא שיכול פד * גדולות
 פ*כ י בדעתם להבין שרט ודפתס שכלם פ״י שלהם לאפיקורסת שנפלו
־ ספמיס כמה ז״ל רבינו בדברי וכמבואר כאמונה רק לר<תחזק צדיכין

 כאלה מראים ומופתים, רכינו.אותות ממשה שראו מחמת להתגייר
 בעיניהס־־־. שראו נוראים המופתים כל אחרי • אלה כל ואחרי ׳ במצייס
 ומוסתיס באוחוח ומ״ת טמלק ומלחמת סוף וקריפת,ים במצרים
 והאותות פיניך ראו אשר הגדולות המסות נ״ש י, ג כאלה נוראים

 י ' ■ כזה מעשה יעשו זה כל ואחרי • ונו׳ פם השמע וכו׳ והמופתים
 היכן עד להבין אדם יכול,כל זה מכל אבל י י לאלוק פגל להם לפשות

 יוס בכל האדם על היע״ד מתגבר וכמה וכמת ־ האדם של הבהירה כח ,
 לא ■ ’ האדם בשביל נברא הכל כי •; הבחירה בשביל הכל ברא הש״י כי

 וצומח וחי׳ בהמה בשביל לא להיפך וכ/ ז שרף בשביל ולא • מלאך בשביל
האדם של והמעלה ועירן,היוחס י האדם בשביל נברא הכל רק ־. וכו׳

 ״ סוף ועד מראש בשב.ילו נברא שהכל ־ הזה הרעש כל בשבילו אשר י והשיי, כג״ל* באמונה תלוי הכל כי • אדם של והבחירה הנסיון עיקר הה
 חשובה עבודחו דייקא שעי״ז נחירה בפל הוא שתאלס מת היא העיקר ומזמין בחחהולוחיו מתהפך מסיבות הוא ע׳כ • לבריותיו לתיטב רוצה
,, מאחר’ וכו׳ ותשרפים המלאכים כל מעמדת ויותר יותר מאד מאד עי״ז שיזכה ומעשה.-באופן דימר מחשבה תמיד הם ככל אדם לכל

 הש׳י ברא זה ובפכיל • בחירה בעל הוא והאדם בחירה להם אין ,הם
 . הבחיר׳ הבחירה־וע׳כ נבראבשביל שהכל גמצא י סוף ועד מראש הכל
עד גדול כחvלר יש  ־; הבחירה לבשל בידו אין בעצמו הש׳י שכביכול ;
 ׳" . • שמיס מיראת חוץ שמים בידי הכל וכשרז׳ל • העולם יתבטל א״כ כי

 להבע^ כח יש .ש׳כ ״ זת בשביל נברא שהכל הבחירה של הנח וממדל
 עד חדשוח זהסתות בלבולים מיני ככמה מהדש פעם בכל להתגבר

 t.העגל מעשה שיעשו חורה מחן אחר ישראל על להתגבר נח לו שהי׳
 ע׳כ * ביניהם הי׳ ולא אז* מהם נסתלק רביס שמשה מחמת ה ובל

 וירא • בפרשה שם וכ״ש • העגל אח שעשו עד אח,העולם השטן ערבב
לא האיש משה זה ,כי • אלקים לנו עשה קום וכר משת בשש כי העס

 יום שבכל ביאסית מעשה חידוש בחי׳ הה י יוחר באמונה להתחזק
 ועושה ׳, ■ בראשית מעשה תמיד יום בכל בטובו מחדש הקב״ה כי

 ובכל יום בכל בעילם שנעשין שינויים וכמה וכמה •י' עת בכל נפלאות
 האמונ̂ר לגלות בשביל והכל • דומהלסבירו יום •ואין שעה ובכל עת

 שהיא העולם חידוש אמונת דהייע :יותר בהתגלות פעם בכל הקדושה
 • יום בכל בראשית מעשה חידוש מחדש הנרי זה הכל־שבשביל יסוד
 בחי׳ וזה יותר בהתגלות העולם חידוש אמונת יום בכל להמשיך כדי

 ומתחזקת מתחדשת הקדושה שהאמונה • אמונחך רבה לביןיס חדשים
 לעומת זה אח אבל ’ היום שבאותו בראשית מעשה חידוש כסי יום בבל
 מעשה ומחדש • ייס בכל סיבות מסבב שהברי וכמו * אלקיס עשה זה

 שהעלי׳ מחמת הוא השטן התגברות שפירן נמצא וכו׳ לו הי׳ מה ידענו . העולם חיחש אגוונח דהיינו • לגלות'האמונה כדי * יום בכל בראשית
 אותם הסית ע׳כ •י • משה נעלם שכבר בלבם נרםvור • משה אס מהם להסתיר והקליפות הס׳א מתגברת זה לעומת זה את כן כמו • ככ״ל

 שלא עד נ״כ הס׳א התגברות הי׳ היום באותו כי • סנ״ל מעשה לעשות כדי בלב <זדשות וקושיות כנזירות ולהכניס הקדוש׳ האמונה ולהעלים
 בשש כי הטס וירא וזהו • שם הי׳ אס בעצמו משה כ׳א לבטלו נח הי׳ ונו׳ עלץ מתגבר אדם של יציו יוס בכל כי • הקדושה האמונה לבלבל
 שהשטן • כנ׳ל היינו וכו׳ המעונן יום ושהי׳ וכו׳ שש כא ודרז׳ל • vמשר ־ היצה״ר של כאו עירן שמשם כפירות בח?■׳ הוא היצרןר ועירן • כשיו׳ל

̂י בדציינו כמבואר  לפורעניות* מוכן יזם שהי׳ היום אותו כסי • כ׳כ העולם את אז ערבב דייר^ להתיןב מאד להשתדל צרינין זה ובשביל כ׳פ
 כח הי׳ דייקא אז המעיק יום והי׳ • שש שבא אחר העח באותו ודווקא . אע כי v ’ מכבר שיש בהססי־יס די ואין ’ שבדור אמתייס להצדיקים

 והממ היום אוחו כסי - ׳ כאלה וכפירות בבלבוליס להתגבר להשטן • המדמה לנו שיברר כד ר רוה׳ק לו שיש שבדור האמת להצדיק צריכי!
 • ׳ בעצמו רביס משה כ׳א כר7 כטס לכסא כח הי׳ שלא טד •• לייקא v כראשיח מעשה חידוש כפי • ויום יום בכל שלימה לתמונה נזנזכה כדי

 ל,ןן5ע״כה • בשמים אז הי׳ כמשה ומחמת 'אז הדור הצדיק הי׳ שהוא ‘ כפי המדמה לברר חדש לבירור צריכק אס ייים ייה בכל כי * יום שבכל
 ושיס• הכניע מההר משה כשירד חיכף אכל • השעה באוחו שטן מעשה היוס שכאיחו בראשית מעשה חידוש ;כס היזם בזה הנמשכין המחשבות

. , _iL1 V , I I ̂ןז,̂ן2ב מתגבר הבע׳ד אכל ’ . כנ׳ל האמונה חיזוק בשביל שהכל
 הדור ט׳כצריכיזצדיק • כנ׳ל ח׳ו האמונה לבלנל בבלמליס'חדשים

 ול־מונה המדמה לברר ההורה־וזכינו קבלנו שצבר במה די ואין ־ דיקא
 לחזק כדי • מחדש יום בכל המדמה לבירור אנויזרילן בי ’ אז שלימה

 לבלר • היום שבאותו בראשית מעשת חידוש כפי יום בכל האמונה
:כנ״ל יום בכל מחדש צעדה המחגכרת והס׳א מהקליסה האמונה .

משהומם. אדם כל אפר וזר נבהל דבר שראינו מי: בחי׳ .. וזהו מ
 לקבל ישרא.ל ̂:זכו כאהרי ״ יסופר כ♦ היאומן . ’ זה על • ׳ _ י

 כל ואחרי • ונו׳ ליוה׳ק זנו ומלם ר כאלו מראות באותות החורה את ,
 ואע״ס • המגל אתר ,לטעות בזאת מעשה שיעשו כזאת הנשמע אלה

 ־.אעפ־יכ מישראל קצת ואס״נהטעו * רב הערב כ״א עשו לא שישראל ׳
 הטרב טל וגס • להם הי׳ זה מה * בזהו שסטו ־מעט המעט אלו אסילו

 כמובן * מאד לדול דעת להס הי׳ רב ־הערב גם כי ־ קשה גוסא רב
 שהם ־אאחר • טוב מעגי איזה גם בהם הי׳ ובוודאי ’ ז״ל האי/י בבח.בי

ורצו אכוחס ובית משפחתם והשלים ..•ממצרים משה אחרי יצאו

 את לחזק וחזר * האחרונות הלוחות את ז^כל זמר ‘היפלל■ אח וביטל
 האמינה.* שגשארהמיסוד הרשימו בנח הי׳ הכל אז גם אכל י האמונה
 •יהי הדאשוסת לוחות קכלח בשעת * מ׳ת בשעת ישיאל נלב שנקנע

 לישראל לברר בדוח יצדק צדק לכל כח יש הזאת האמונה יסוד ׳י ע
ל ^תזוכין אמונה יסוד ^ניע׳י • הקדוש׳ האמונה את  דוד בכל ^

^ • שמיצאיןאוחו עד אוהו ולחפש לבקש האיות לצדק להתקרב כ  4ז
 • דייקא הדור לצדק להחנןב להשתדל צריכין כן ועל • לקמן יבואר

 . ׳,כי. והשעה היום כפי פעם בכל הקחשה האמונה לנו ל:רר שיזכה כדי
חהק לאמונה ישראל זכו הורה מסן שבשעת אע׳פ  אח׳כ כנ׳ל-זנן ע׳י

 סעס בכל האמונה שנתבררה דודי• בכל שהי׳ והנביאיס הצדיקים עיי
 לצדיק להתקרב בדור.הזה עכשיו צריגין אנו כן פי טל אף ־ ויותר ייחר

 ענשי{״ העחיהזנקשל כפי האמונה שיכרד.לנו כדי ז הזה כבדור האמת
 התגברות עיגן כנ׳ל־זזה מחדש ועם יזם בכל לברר צד־יכין האמונה כי

;ומר דיר בכל במחגבר היצה*ר  האמת הצדיק אח ולהעלים להםח:ר ;
־ .♦חאיןבמוש שאט כמו * דיקא הדוד שבאותו א המחלוקת שע̂י  מ

גס מודים הכאיס הימים בשכבר ואס״כ הדור שבאותו הצדיק על
, מה



ד הרכה בה״ד הרכות א״ח הרכות ריהוט'
- .

 הצדיק זה על חולקים אבל • צדיק הי׳ בוודאי שזה *ואומייפ הצדיק כזה
 האר״י על גדול מחלוקח הי׳ ז״ל האר״י בימי כי * שאחריו שבוההלזי י,

 • חה״קיכזה לו שיהי׳ כזה חידוש הדור באותו שימצא להוחש רפ וצא
 ז״ליוהנל האר׳י נהקבל דורות בכמה ואח״ב ׳ ו״ל האר״י ככתבי במובא
 צדיקיפ על חלקו אכל * וכו׳ אלוק איש נפלא חימש שהי* אודם

 שהי׳ ז׳ל• הבעש״ע הי׳ לימיע שסמזך עד * שאחריו שבדוחת אחרים
 רוב הבעש״ש ובימי • גדול מחלוקת עליו והי׳ * מאד ונורא נפלא אור

 בכל הוא וכן ..׳* ז״ל הבעש״ע על וחלכץ * ז״ל ר״יKבר מדו המתעדים
 משם ספר בסוף (ועיין בספרים :מזה ־;וכברמובא ״ ־ זורודור .

 שהוא המדמה ביחר שעיקר מחמת הוא זה וכל מזה) שם מדבר אלימלך
 כי • דיקא הדור שבזה האמת הצדיק ע״י דייקא הוא • האמונה ביחר

 * מחדש יום בכל האמונה לברר צריכין כי * שבימך שוסע אלא לך אי[
 כ״א מתביר אינו שזה • כנ״ל היום שבאותו בראשית מעשה חידוש כפי
 זה על עצמו הבע״ד מניח וע״כ • דייקא הדור שבאותו זהרגדיק ע׳י

 מחלוקת עליו ולהרבות הצדק זה ולהעלים להסתיר ולרחבו צארכו ;
 עיקר שהוא האמונה שעיקר מחמת f ח אליו יתקרבו שלא כד וקשיות י

• ::f , : , . :כנ״ל דייקא הצדיק בזה תלוי׳ ישראל קדושת ,
כ ־ .שבדור האמת לצדק ללתקרב מאד שתדלvלר אחד כל צריך ע

א• הזה . ק  קבלת ע׳י וכו׳ המדמ׳ שנתברר במה לו ד ואין די
 צריכק כי • מכבר שיש והצדיקים הנביאים של הספרים וע״י • כתורה ,

־ עת בכל האמונה לברר כדי * הזה שבדור האננא להצדיק לבא זייקא
־ : :כנ״ל וכו׳ מחדש ויום יום בכל הדור בוה שצריכין הבירור כפי ׳ ..

* ן־ך  שהי׳ הצדיקים;האמתיים פעלו מה קשה לכאורה א*כ ^ך
י ,  קדושיסנרוה^ק שחיברוספריס ״ שלפניע הדורות בכל י

ד הנל שלהס  האמונה בבירור פעלנו מה בעולס־וכן להמשיך־האמונה נ
 ..דור שבכל האמת לצדיק צריכין אנו שעדין מאתר • מ״ת בשעת שזטנו

 בירור עיקר בוודאי כי ־ עומס כ^זד שניהם באתת אך • ייקא7 ודור
כ ׳ הדור שבאותו האמת הצדק פ׳י ודור דור שבכל האמונ׳ מ׳  צריכץ ו

 וסנזגבר מאד הצדיק כזה מתגר׳ הכע׳ד וננ׳׳ל׳אך דייקא אליו להתקרב
 ‘והתחלוק הקשיו׳ גודל ע״י הצדיק מזה העולם אח ל־חק ודור דור בכל

 האמת הצדק את מאד ולבקש לחפש f צריב כן על אשר • עליו שמרבה
 הש׳׳י אשר * התורה קבלת קדושת מעלת שבח גודל בחי' וזמ • כנ״ל

 כי ״ ביתו נאמן יביט משה ע׳י הקדוש׳ תויתו את לנו ונתן עציס ממל '
 דור בגל פנים עד שמתגברין בחכמתו וראה ״ הנולד את חאה מש״י

 אותו ומעלימין זמנזתירין שבכלדור• האתת הצדיק .ודודשחולקיןעל
 אין האתת להצדק להתקרב זוכין וכשאין • ממנו העולם את ומרח'קק •

 אין כי • ובהו לתהו העולם יחזיר ה״ו וא״ב * כנ׳׳ל לתאמונה *וכין
 הקדים ברחמיו הש״י ע״נ • ״ וכל׳ל אתונה ע״י אלא מתקיים מעולם .

ק • למכה רפואה  זכו ואז «רבים משה ״י1ל •החמימה חזרתו את לט מ
 שזכו עד גדל כשלימות אצלם המדע׳ שנתברר סד לתה״ק מלם ישראל

 ע׳י הבע״ד יתגבר שאת״כ ידע שהש״י זאע״ס * שלימה לאמונה או ס6כו
 שהתגבר באמת עשה כאשר ח״ז זה אח גס לקלקל וירצה עימימותיו

 בלבול שמא בעולם הנחש זוהמת חזרזנמשך שאז העגל אח׳כיבמעשה
א הזוהתא זאת ולתקן לברר וא״א ^המדת׳.ר  אמתיים הצדיקים ע׳י נ׳

 מזוהמת בירור בחי׳ שדא i ־ המדמ׳ מבררים שהם ודוד דור שבכל
 בעילם אמונה זממשיכיס ־* ודור דור בכל העגל חעא ומתקנים קנהש

 התורה בקבלת אותנו שזיכה הו^מונה בטרור זא*כמהסמלאל * מ״ל צ
 שעיקר ״ דיקא דד שבכל האמת להצדיק צריכק סוף כל מאחיששיף

״ דעים תמים נפלאות באמת זהו אלדבא .אן «כנ״ל ס באמונה

ג ק

̂} ־ ״ ״ התורה בקבלת עלינו שנמשך הקדשה גודל ע״י כי  ־. זונץ אס מי
 ׳ התורג קבלת לולא כי • אליו ולקתנ^ב ודור דור בכל הצדיין את למצוא

 גודל מחמת • שבחר האמת להצדק להתקרב כלל זוכין היים לא • ח״ו
 ■ • כנ״ל אותו ומסתירים עליו החולקים דור שבכל פנים העזי התגברות

 ; 9שלימ לאנטנה הכיס המדמה שנתברר זכיס התורה קבלת ע״׳ אבל
מעש® ידי על האמונה ובלבול הבע״ל כשהתגבר אח*כ שאפילו עד כ״נ

ק את לחפש כת לט יש שעי׳ז הרשימו נשארה אעפ״כ * העגל ־ ד  . מ
־■ כס לס הי׳ לא התורה קבלת ולולא ’ אליו ולהתקרב דור בכל האמת

 ־ העזו התגברות גודל מחמת אליו ולהתקרב • הצדיק את לחפש כלל ׳
כנ״ל ממס העולם את ומרחיקין עליו התולקין שבדר הניס ׳ '  הייס * מוסר תוכחות חיים ודרך אור מצוה,ותורה נר כי וזהר

 r. ?סמ3כח לס יש ידם שעל ונר אור בחי' הם והמצוות שהתורה •
 < תורס ממתן האמונ׳שנשאר׳.בט יסוד כי ־ אליו להתקרב הצדיק את

דור שבכל אמתי צדיק •וכל לעולם יאמינו בך וגס למשה הש׳י שהבעית
 ׳ ולבקש לחפש כת לס יש הזאת האמונה יסוד עי* • משה בחי׳ הוא ודור •

ם *. מוסר תוכחות חיים ודרך שסיים וזה • כנ״ל האמת הצדיק את
/ וכוי• קרוייןהייס במיתתם אפי׳ צדקים • כשרז״ל חיים נקרא הצדיק ׳

■ אזר הס והמצוה שהתורה «זכו׳ ■חיים ודרך אור ותורה מצוה נר כי וזהו
 • ״ ׳ חיים שנקרא האמת הצדיק את ולמצוא לבקש הח־ך לט להאיר ונר ^
 ^ומת לצדק להתקרב הד^ לנו מאירה שיהחורה * וכי׳ חיים זדרך וזהו ׳
־ זוכין הצדיק ע״י כי ^ מוסר תיכחות חיים ודרך וזהו • חיים ש^יח ;

גו לקול זוכה שעי״ז שלעיזיד־ העולם חידש •הי׳ •שעי״ז לאמונה ׳ מי
 הנ״ל בהתודה כמבואר • זכו׳ הראד המוכיח קול שהוא לעתיד שיזזער

 להתקרב החזרה ע״י שזזכת ׳ כנ׳ל מוסר תוכחות חיים ודרך •וזהו ע״ש
 .כחלסטס שהואצמזדיגםגבוהכ״נעדשיש^ ׳ חיים להצדיקשנקרא

 ■ t כיזההצדקהאמתשיש ״ מוסר תוכחות בחי׳ שזהו ״ ישראל את
 ׳ הניגון לקול זוכה הוא כנ״ל והאמונה המדמ׳ לכרר כח לו שיש ״ רנת׳ק

:ע״ש שם כיש י^אל את להיכיח כח לו יש שעי״ו • לעתיד שיתער

ו ליז ה ז  את ליחן רצה שהקב״ה ׳ חר לאלף ^ה דמי שארז׳ל מה ו
עמל • מתקיים העולם שאין וראה דורות לאלף 'התורה . .
P והן ודור דור בכל ושתלן עמד דורות ותהקע״ד • דודות לכ״ו וגחנת

 .,קסבר מאי מעיקרא :*מאד תמוה תעק זה ולכאורה • שבדור פנים עזי •
̂עולס אס^ הי׳ אין r נברא לא העולם כל הלא תורה־ בלא להתקיים לר

 שהש״י, שמחמת ס״אה רז״ל דברי לסי וגס * כשרז״ל התורה בשביל אלא -
 ע״נ ■ • על,♦דם להתקיים העולם יוכל ולא רשעים הס שהדורות ראה ■

 צדקי׳וכשרי׳־ הדורות הי׳ אם אבל ־ דורות לכח התודה את לתת מיהר
 קשה ולכאורה • חד אלף עד התודה נתינת לעכב מחשבתו מקיים הי׳

 • לצדקיס שתכתן ראוי׳ התורה כי • מסתברא איפכא כי • זאת להבק
 התורה להם שתנחן ר^י, שהי׳ סשיטא צדיקים הדוחת היו חם וא׳כ
̂י׳ מה ומפני • מיד  yp התורה נתינת לעכב תחילה הש״י של בדעתו ר

 כ״כ גחלים צדקיסאמתיים שיש האין אגו באמת אך * עדאלסדור
 לא אם אפי׳ כולה' התורה כל ולקיים הש״י את לעמד יודעים שהיו

 נל את וקיימו הש״י את שעבח העולם אטת שראיס כמו • כיתנה
 . אנרהס שקיים מציס במשנה כשרז׳ל • ״ ניתנה שלא עד מלה התורה
 ידזד דור בכל גס ובוודאי ̂ ונו ניתנה שלא עד התורה כל את אבינו

 כאברהם מ ן שאז דוד לך אין , • כ^;״ל כאלה גחלים צדקיס נמצאים
 בלא • העולם להתקיים יכול הי׳ מודאי נאלו צחקיצז ע׳י זע״כ וט'-•
^ דור ככל הדרן את לס מורים היו הצדיקים מלו ט * התודה נתינת  ו

 הי״ ועי״ז ׳ שלט המדמה לטיראת ש^:ס מתה״ק עליס ממשיכים זהי׳
ג ממשיניס ג



ד הלכה׳ בהיר הלמת >לח הרכות ̂ ליקוטי
 כנ״ל־וע״כ הגנולם קיום עיקר שזה ׳ כעולם הקדסה האמוגה *משילים

 rאדה מחטא כי והענין • דור אלף עד החורה גהינח הש״ילטככ וצה
 *■ האמונה בלבול ׳ המדמה בלבול שהוא - בעולם הנחש זוהמת נמשך

 בתכלית חהביר לא הזוהמא ודור־ויאת דור בכל הזוהמא לבור וצריכים
 הצדיקי׳והכשרי׳ רק בכתבים כמובא לנצח המות בלע זמן עד מלימוח

 י לם ויחחקןהע הביחר שלסrש עד ״ מטם מעט מבררים ודור דור שבכל
 העולם חקון זמן עד התורה נתינת הש״ילעכב ורצה ״ ■ בשלימות
 לעובדו שיודעים ודור מר שבכל שהצדקיס הי׳ יח׳ ורצונו - נשלימות

 העולם את דעת וילמדו העולם אס יקיימו כנ׳ליהס התורה נתינת 43 '
 בה ילכו הדרך את ודור דור בכל להם ומח ״ ,,כעולם אמונה וימשיכו

 פעם בכל העולסי את ויזכנו * ודוד דור בכל כמשעי׳זיבריו יכו׳'•
ד אלף אסר בשלימות הבירור שיושלם על והפסולת מהםיבמ  ואז • ח

 לעתיד שיהי׳ כמו • כמל ומזתגלוח נפלא בביזירות התורה את ידזן •.
 כ״ש • תצא מאתי תורה כי כ׳ש י סתימאה דטתיקא אורייתא שיתגלה
 עד כ״כ העולם שיזדכך עד התורה את ליתן שלא רצה הש״י כי בזוה״ק

 בריחר את יפרו ולא ״ מהתורה דבר שום עוד יבטלו בצזוןזשלא שיהי׳
 התורה סתרי הש״י שיתגלה בעת * באמת לעתיד שיהי׳ נמו • לעולם .

 וכרתי ביחזקאל נאמר שע״ז ׳ דע׳ס אורייתא שהוא Tלעת שיתגלה
 אותם בהוציאי אתם כרתי אשר נבריתי לא •י וכר חדשה בדת סvלר

 הש׳י רצה זה ובשביל • וכו׳ בריתי את הפח הס אשר ״ מצרים מארן
 יתברר הדורות שבאלו כדי • דור אלף עד כ״כ התורה נתינת לעכב

f אח׳כ שיוכל כדי * כנ״ל ודור דור שבכל הצדיקים ע׳י פעם בכל עולם 
 יעברו ולא יפרו שלא כדי * לעתיד כמו כשלימות התורה את לגלות ^ י

• וכרל: לעולם התורה על טול , '
~ ^̂7 ̂יראה ; 3 ;לכ״ו ונתנה עמד ט״כ ״ מתקיים העולם שאץ הש

דור בכל מתגברים שבעו׳ה ראה שהגףי הייט י דורות . ,
 ומעלימין הצדיק זחולקיס.על עומדים שהם ר. שבמר ודורהפדסניס <

 י ■ להתקיים להעולס אפשר איך נא״כ . * ממט העולם ומרחיקין אוחו
 צריכים ידדואנחנו על העולם קיום שעיקר מהצדיק יודעין שאין מאחר
 שלו רוה״ק ע״י האמונה טליט וימשיך - יסדה בדיך אותנו מליך שהוא
 ולהחקרב ממט לידע שא׳א עד פנים העזי שמחגבריס ומאחר י? כצ״ל
• שלהם לה״ר וריבוי טזוחס ע״י עליו שמרבים המחלוקת מגודל אליו

 - קודם התורה עולמויונתן על הש׳י סמל ע׳נ ̂ העולם יתקיים איך א״ב ־
בוודאי וע״כ • הבירור נשלם לא שעדיין ואע״פ ♦ דורות לנ״ו זמנה

 עד כ״כ שהתגבר באמת שהי׳ כמו ״ אח״ב‘גס לקלקל יתגבר
 וכו׳ יסשיע מות אחרי וכן וכו׳ במרגלים אח׳נ וכן • העגל את שעשו ־

 על ישראל שיעכח פעם בכל שהתגבר הדורות ושאלי השופטים ובימי'
 דור בכל להם שעמדו הצדיקים ע״י פעם בכל הי׳ והתיקון • התורה
 אף • ודור דור שבכל הצדיקים ושאר והנביאים השופטים כמו • למושיט

 שפרש״י (כמו העליונה על ידך ולעולם • ה׳ לעולם מרום אתה עפ׳כ '
* אליט ומחשבותיו ונפלאותיו העלילי׳-* ורב העצה גדול שס)ניהש׳י

 התורה נתינת ידי על כי * למכה רפואה לנו הקדים המחכים ברחמיו כי
 עד ודור דור שבכל • ^nר^ הצדיק את ולבקש לחפש כס לט שיש זכינו

 * ית^ אליו ולהתקרב שלימה לאמונה נזכה ועי׳ז • אותו למצוא שנזכה
 את יודעים שהי׳ דור בכל צדיקים הי׳ אם אפי׳ * התורה נתינת ולולא

 ולהמשיך הישר בדרך אותנו להנהיג יכולים והיו * שניתנה החודהקודס
 יכול העולם הי׳ אעש׳׳כלא ״ העולם את בנוולקייס שלימה האמונה
 העזי התגברות ע״י ז מהצדיק כלל יודעים הייט ש^ מתמא • להתקיים

 כת לט הי׳ שלא עד לה^ עליו ודוברים עליו שחולקץ דור שבכל פנים
נתברר שעי׳ז התורה זנינ^לקבלת שכבי ע׳׳י אכל * כלל ולבקשו לחשש

 כמל לנו יש ז טי * הקדושה האמינה ימוד אז עלינו ונמשך המדמה:
 אליו• להתקיב שמכה עד ודור דור בכל האמת הצדיק את ולבקש לחפש

.אותו כפי האמונ׳ לכרי כדי • כשלימות המדמ׳ לכירור נזכה יח זעל
' ״ ־ I 1 ’ אווזי כפי והזק העת ...

• ודור דור בכל ושתלן עמדי דורות שהתתקע״ד שם שאחדל מה
: מר בכל שיש פנים העד כי היינו • שבדור סניס העזי הן זהן ,

 הס ובוז בגאוה סרה עליו ודובריס האמח הצדיק על שחולקין ודור
 לסלקן הש״י שהוכרח ״ עת ולא קימעו אשי • ר\*ל מרוח מהתסקע״ד ;
•שרצה הזמן קודם התורה ליתן ולמהר .  פניס עזי שהם שראה מחמת • .

 ,דורי׳ז שבכל אמתייס מהצדיקיס ידעו שלא עד • הצדיקים על זיחלוקו
 i אלו את ברחמיו סילק ע״כ י וכנ״ל להתקיים העולם יוכל ולא

 עמד מחת החתקע״ד ואלו תיכף/״ התורה וכחן מחת התתקע׳׳ד
.: טל ודור מר בכל שחולקין . ״ שבחר: פנים עזי הן והן • דור בכל ושתלן ־
 L ע׳יגודל הצדיק את ומטלינק ומסתידן • שבדור האמת הצדיק .

 I - העולם יכול עכשיו ואטפי״כ :ממס העולם את ומרחקין • מחלוקוחס
 ישלסכחלחפנזי^כח׳ז^יז^ייקע׳ייסזד כבר עכשיו כי להתקיים•

^ לקכל שזכיט התורה קבלת ידי על בנו שהxונ שנקבעה האמוני: כנ
 ׳ f את לחסש-ילכקש כת לס יש עי״ז אשר האמונה יסוד לנו שיש זכינו שעי׳ז .

 י' מחגבריס הס ואס • פנים העזי של שיאם לשמים יעלה ואס י הצדק
 ד י חושי׳ ידיהם תעשינה לא ״ ודור דור ככל בעו׳׳ה מתגברים Ovoo כמו

 •״ הקדים הש״י כי • ויפולו יכרעו וכולם • שקר דוברי כל פי יגזכר כי
 לנו יש עי״ז אשר הקדושה התורה אח קבלט כבר כי ׳ • למכה רפואה

 ושפת ״ למוצאו שנזכה עד האמת הצדיק את עי׳׳ז לבקש ונר אור בחי׳
■ ' . :וכנ׳ל שקר לשון ארגיעה ועד לעד תכון אמת

הו ה  ודרז״ל ״ סלה עמודה תכנת• יושבי׳אנכי וכל ארץ נמוגים ליי
i שכשהד עצמן מתפארין שישראל • מ״ת על זח מקרא ׳ 

ק נמוגים  ששי עד תלוי הי׳ הקולם כל כי • מ׳ת קידם יושבי* וכל א
,כי ״ סלה עמודיה תכנתי אנכי וכו׳ התורה את ישראל שקיבלו בסיוץ , 

א • עמודיה חיככתי עי׳ז אנכי שמחחלחה התורה את שקבלתי ע״י ^ • 
 הייע • וכו׳ חהולו אל להוללים אמרתי מיד שנסמך וזהו • וכו׳ יחרבו

ל קשיא בעצמו מתרץ שהכתוב  אנ«ס מה ״ האומר יאמר שאס ״ מ׳
 ־ התורה את שקבלתם ע׳׳י * יחרכ שלא העולם את שתיכנתס מתפארים

 • שזיכתם האמונה היא -העיקר מ״ת ע׳י שזיכתס העולם קיום ועיקר
 כמו * וכנ׳ל העיקר שזה העולם חידוש אמונת הייט • בעולם להמשך

 ששה עד תלוי׳ היו העולם• שכל שארז׳ל מה • ז״ל רביט מ שפירש .
 • ששש עד תלוי הי׳ זה העולם חידוש שאמונת הוא שהכוונה י בסיוון
 נתברר..: דייקא שעי׳ז רוה״ק נבואה לחח וזכו התורר\ את שקיבלו בסיוון
 : ט • אחד הכל וכאמת * וכנ׳׳ל העולם חידוש לאמונת וזכו ״ המדמ׳

 ך. שי;וא. כמי בסיוון ששה עד תלוי שהי׳ יחרב שלא כפשוטו העולם קיום
 C תלוי' שהעולסיהי׳ ז״ל רבינו שפירש ומת • הנ״ל במאמר הפשוט פירוש
 :. אלו פירושים שני • כנ׳ל וכו' תלוי הי׳ העולם תימס שאמונת פיחשו
 _ קיום עיקר כי • בזה תלוי זה כי * אחד הכל כי • אחד בקנה עולים

 .־ באמונת תלוי זה • ח״ו וסהו ל.זהו העולם יחזור ולא יחרב שלא העולם
 וכל וב״ש • אמונה הוא וקיומו יסוד,העולם עיקר כי י העולם חידוש

 ״, כל של האמונה בזכות רק העולם את מקיים והקב׳ה • באמונה מעשיהו
 ̂ כ״ש • תורתיטהק׳ התחלת שזח העולם בחידוש שמאמינים ישראל•
 ., בהתורה ומבואר מובן הארץ־וכ״ז ואח השמים את אלהים ברא בראשי׳

 ..ינדאל שזכו יסמוגג שלא העולם קיום שעיקר נמצא • שס למעיין הג״ל
 :־ להמשיך שזכו העולם חידוע אמונת בחי׳ מא * התורה קבלת בשעת

,עדיין הלא בזה״ פעלתם מה ״ הדל קשיא לה^ות יטלץ p ואס ■* אז .



ד הרכות־ ■־' הלסת י־1דק<ע « ד היכוו־ נ
ISfifi דיר 5כ3 גא&ינה לניר צרי̂ה *̂  ודורי דור שככל" ט׳י״הצדיקים ולו

̂.”י ־ ־•  כנ״ל• והזמן העת אוחו w האמוג׳ ‘לבירר 6>נולי דיייןא שהם • י
 כמתפאר ישראל*ואומר כנסת ומדבריבשכיל בעצמו הפסוק משיב ה0ע

החורה* בקבלת שהמשכיי'עלי האמונה בבירור • פעלתי הרבה ה3הר ■
 חצז(לשבר פצים העזי של סימו למלאות נח לי שיש מה טלשיבזה5 כי

■ - מחלעותעולוכנ׳ל;’ ■ • '
־ן 'כי * וכו' קריז תרימו אל ולרשעים חהולו אל להולליס אמרחי '

 סלים הטזי ולהפיל ולשבר להכניע כחי לי יש התורה קבלת ע״י
״ האמת מהצדיק ומרחקין העולם את גענילה*רההוללים'ומבלבלין ;

 ולבקש לחפש עתה כת לנו הנבחרייש במעמד שקבלנו החיורה כת ט׳י כי
׳ :וכנ״ל השקר ולבטל ולראותיהאמת למוצאו שנזכה עד הצדיק חת

ז ך1ו  שלא היינו ״ עתק חדברו״בצוואר ‘קרניכם למרום תרימו אל ז
 על עתק בצוואר קרנם'ולדבר להרים יבולת עוד להם יהי׳ ־ ;: * ־ :

 לעזי, לט יעמוד התורה בקבלת ,שזכיט האמונה כס כי * אמת צדיקי
* אליו להתקרב שמכה טד האנ\ז הצדיק את ולבקש לחפש שמכהעייז

 הזמן וכפי • עכשיו של הדור כפי כשלימות המדמה לברר גזכה ועי״ז -
 זוכין שעי״ז כשלימות העולם חילונו לאמונת נזכה ועי׳ז * האלו והימים

 שהוא א״י של ההנהגה בחיי. שהוא לעתיד; של העולם חידוש לנאי׳
ש־בהחורה .•בדדךיהטבע שלא ונפלאות השגחה בחי׳ • וזהו • הנ?ל ̂כ

 הייט וכו׳• שוסע אלקים ב• י הריס ממדבר ולא וממערב ממוצא לא כי
 $ת שכל • לבד ית׳ בהשלחתו הכל רק י כלדזי בגיולס טבע שוס שאין .
'הצדיקים וע״י • התור' קבלת ע״י שזוכין העולם חידוש מאמונת ־fen(־
̂ל ודור דור שבכל '  תרוממנה אגדע רשעים ובלקרט שסיים וזהו ״־ וסנ
 , נמוגים בחי׳ החור״שזהו קבלת זכות שבכת כג״ל* הייט • גליק ,,ן5״ר י

A 'לחפש כח לי יש זה בכת ״ סלה' עמודיה תכנתי אנכי יושבי •
' פנים העזי שהם רשעים קרני •וכל אליו להתרןכ שנזכה עד א^מדיק

 יראו הכל ני תרוממנה* צדיק וקרנות אותם• ואפיל אגדע ני^ילה^ י
;וכרל כבר שקבלט התור״ קבלת בכח והכל האמת• ״

ו ל^ ה ז  שאהבה לי הגידה. -י מהקב״ה ישראל כנסת שתבקנזת ו
י׳wאר שלמה • בצהרים תרביץ איכה תרעה איכה נפשי : י ׳׳- ־, .■ ■

 וכו״ הגלות תוקף על מימז שצהרים ופרש׳׳י • חגירך נטועיהיטלעדרי
 המע^ה שלמה לע'ניטט*'ט היעש מבואר שם שפרש׳י וכוי הסרש׳״י ע׳ש
 העזי יתגברו ■ הימים באחרית הזא המר הגלות שבחוקף גר(ר^ק ̂יאה

, תהי׳ והאמת חוצפא'יסגי' דמשיהא' בעוקבא כשרז״לי 'פניםימאד
 * להיר ונעלי סכים החגברותיהטזי ומגודל • וכו׳ חוכאה ואין נעלרת י

• התלמידי בין גדולה קסגורייא ונעשה * מאד 'מאדהעולם נתבלבל
 ׳ שהחגפאו משיח חבלי עיקר שזהו האמת־ היצן לידע שא״א עד חכמים* :

̂שצועקת • ז׳-׳ל וחכמינו עליוצביא.יס  הגידה מר בקול כנסת'ישראל וזר
 חום זמן שהוא ״ בצהרים חרבין איכה תרעה איכה נפשי שאהבה לי

 ׳ שמבקשת היינו • הגלות חוקף על שמרמז • לצאן קשה עת שהוא היום
 ׳ את רובץ הוא ואיכה רועה הוא אינה הקב״ה לה שיגיד * ישראל כנסת

 אין העולם' שרוב ־ הזה המר הגלות במוןז דהייט * בצהרים צאןימרעיתו
 ■' שיגלה מי:קב*ה כגס״י מבקשת ע״צ * האמת הרועה הוא הילן יודעין י

 הרוע׳ ־היכן צאנו את ר\ועה הוא היכן להם ויגלה לישראל• האמת
 תהו,שלמה; ־ כראוי באמת״לאמתו מרעייתו וצאן עמו את1שר'טי האמת

 שהיא'השכינהשהיא הייט'שבנס׳' • אהי״כטיעי״עלעת־יהבירך'
 1ה̂י שבדור להכשרים הצדיקים בתוך ששו׳צנת •ישיאל' של הקדוש׳

שצדור האמתייס הנישליס'‘ מפט׳מז^ • לפצייהש״י יקיכלת מ^ו«ת

קד :: .
מ© שירא שש& אמת לצדקי המקורבים

 420ער הטזי כי י־ בצלמיטהרחקות אויזס ומיחקיס כ״כ מבוזים .
 ׳ואפל/ בעולם שקך של יגזvומכ־־ מסזרסמיס כיצה שעונדו על העולם את

 המול® למב שא״א• נדול׳עד מסלוקא בילהס נתיבה הכשרי' המנהיגים
. • כיאוז־ ישראל את להנהיג, שיכול ;האמת הצדיק מא הי:ן לידע
 ומיסכץ ״ האמת להצדק המתקרבין׳ את מאד כמבזין אלא שד

 מנאסין חטא ויייאי את? רשע' ־ לצדיק ואומרים' את'-האמת'
 בעצמן! מתסארין פנים •והעזי והתורה ח״ומהש״י רחוקים הס כאלו
 תגע אל אליך באמפיקרב ואומריס־להכשרים׳ להש״י־ קרובים הם שרק

̂:י* שלמה בעו»ה*וזהו עכשיו מצאו• כאשי וכו׳• קדשתיך כי בי ׳  כעועי׳ ג
 . ה© השכינ׳ ששם באמת שהכשרים' אומרת' שהשלני • חבריך על'עדרי י

 מננהיגיה שאר שהם ע־ריתביריך על כאכליסוכנזופיםח״וי דומי׳ס
 י מתתבד והקב״ת חבריסילהקב׳ה: הס שלהם'כאלו ברבלות המתנשאים

 וכל ״• ח״ו' בסופיה מרחרץם הם האמתייס ואתיהכשרים ״ לבד עמס' י
הע״ התגברות ע׳י שנעשה המחלוקת מחמת האמת' שנעלם מחמת זה

- ̂ פנייסיוכל׳ל' ־ ■ • ׳ י
הו ז ו '  שהש׳י׳ דהיינו בנשים* לךהיפה תדעי לא אס לההש׳י שמשיב .

̂י' משיב ־  להתרךב למי להתנהג איך יולע אתה אין: אם • לכצ
 - והלך השובים אבותיך בדרציי הסתכל ״'■’.ופי־ש 'הצאן בעקבי לך צאי

^• גדיוחיך את ייעי אחייהן ט אעפ׳י כי • לעיל שאמרנו מה הייט ו

mj!^ מ י מ ^ ^מדוור י
 ׳ והרת ־ ויקי״ס קטשים ספרים ל« תיבת דל ונביאינו חכמים שכל לדור

̂:! לחפש בעקבזתס׳ועי״ןנזכה לילן צריכין ואנו ״ החור׳ דרכי לגו ולבג
•מ על האמוכ׳ בירור שעיין ^ הזה שבדור האמת הצדיק את ולמצוא :

' - ׳ ;וננ״ל •.
ן ה ז  שזי» החור׳׳ כח שע״י ׳ הרועים משכנות על גדיוחיך אח ורעי׳ ו

 באמת מס׳י תזכה עי׳ז .״הצאן׳כנ׳ל בעקבי לך צאי בחי׳
 שקבלני החורה נח ע״י׳ כי •• האמתייס. הרועים אצל גדיותיו לרעות

 אליי ולהתרןב האמת הרועה הצדינן את למצוא אנו זוכין נבר
'י■ י : ̂ ;וכנ׳ל ■

ה ז ו ח  קודם שבועוח שבע. לספורהימים שצריכין ספירה בחי׳ י
׳ וכרל המדמ׳ מבררין הספיר׳ ע̂׳ כי • ׳ החור׳ קבלת י

ת ־ הימים שסופרין ע׳י נ•• י • הימים לספור צריכין וע׳כ טן ע ^י ■ מ
 ^ייס^ל^ל עלכליוס האמונ׳ קדושת שסא • המדמ׳ בירור קמשח ,

 כלוצ וכ*א בראשית- ימי שבעת צניגד הס שבתות השבע אלו כי * השני:
 - מרמיכין אנו שבספירה היינו ׳• הימים בל כלליות בהי׳ שזהו משבעה •

V המדמה בירור שהוא האוי־' קבלת קדושת עצמיט טל
 * אעפ ׳ שיבא ויום יום שבכל עולם ימי כל האמיוג' ליסוד שנזכה באופן

% מת. יום בכל התגברותו כפי שיחגבר בלבול באיזה הבע׳ד שיתגבר  
 ב^קרב שנזכה הדוד צדיקי• ע׳י• האמות לברר כת לט יהי׳ אעפי׳ב

 יכוש^זמיג קדושת ע׳י לכקשם'ולמו׳צאם נח לנו יהי׳ כי • י אליהם י
 ימ' מ״פ שספרנו ע׳י התור׳ בקבלת עלינו שהמשכנו

 שנימ׳- לאמננ׳ וזוכין המדע/ בלבול שהוא הנחש מזוהמת נעהרים אנו
 ועיקר י• כשלימות האמוג׳ לברר שזוכין עד •׳ ויום יום ברל להמשיך
 7ע הצדק את לחפש, שנזכה הוא • לעולם ממשיכיןיעליט שאט הקדוש׳

I צ■ למוצאויכנ׳ל שנזכה י ־ ׳ • •
ט , אדם מכ.;י אמונים 4פס כי חסיד גמר כי ה׳ הושיעה ' ל

, ה׳ניגמר־חסת■ הושיפה שלהע״הצועקלפאהש׳ז ■



ד הלכה הרכות.בה׳ר א״ח ■ הרכות ״דירווטי■,
י , ׳

 ;האמונ׳ נתקלקלה ופי״ז האמתיים• צדיקיםvזר היזמידס שנסתלקו מיינו
 • נמשך האמונ/ עיקר ט י אדם מבני אמונים פסו ט וזמ • כטל כפו׳ה

 את שואידכרואיש וזהו * האמתייםנכ״ל ותחשידים הצדיקים ע״י
 אין שבודאי שאעס״י ואומר מתאוק המפ״ה שדוד היינו ; וכר רעכי

 ,הבעלי הזה־אבל בדור גס אמתיים צדיקים נמצאים ובודאי * יי^ם דור
 האמת היכן יודעין שאין טד העולם את מכלבלין פנים והטזי לה״ר
 בעלי שתם ונו׳ חלקות שפת רנ!ר\ את איש ידברו שוא וזהו ר כנ״ל
הצדיק היבן יודעין אין ט * וט׳ אמונים ופשו תשיל שעי׳זגמר ’ לה״ר

 ״ תפלתו ישמע שהש״י ואמי בעצמו דוד סייס זה ועל האמחוכנ״ל; ׳
v הבעלי כל וינרת r i וזהו • הצדיק את להסתיר הרוצים ריב מתיחרי

 ללשונינו: אמת אשר ־ • גדולות מדברת לשון חלקות שפתי כל ה׳ יסית ־ .
 שאינם אדון להם שאין שאמרים * לנו מי.אדון אתע שפתיע מביר

 עניים משוד כי אותם• יכרית הקב״ה • אמתיים בצדיקים להאמק יזציס ■
 באמת ר\וצים והאביונים העניים הכשרים שתם . • ומאנקיזאביוניס

 נואקים ותם • אותם ומבזים אותם ששודדים • אמת לצדיקי להתקרב
ואת אותם ויושיע הש׳י יקום ■ וצעקתם צרתם מגידל להש׳י זמעפיס

־ ישראל .כל — ■";V ״. '
ך • ח  כישע ה׳אשית יאמר אקום עתה אמונים מאנקת עטים משול ח

̂־ש • לו יפיח , -  הלא • הישועה תהי■ מת ידי על הפשוק ומ
 טהורות ה׳אמרות אמרות הפסוק מסיים זה *ועל מאד נתבלבל האתת

ס׳  התורה את לנו ונתן * למכה רפואה הש״י הקדיש נבר ני /הייט ו
 ולזנות עתה־ גס להתקיים כת לנו יש י שקבלנו התוך׳ כת *יע״י מכבר

■ :כג״ל אותו שנמצא עד ה)מת הצדיק את לבקש .. • '
ן ח  שבעתיים התוי׳מזונןק וכו׳־שהיא טהוחת ה׳אמחת אמחת י ^

זהו * שם שפרש׳י נמו ■ שבע פעמים שבע .*טיקא שבעתיים ■ ,
 קבלת קדושת עלינו להמשיך זוכים אט שבהם הספירה,י ימי בחי׳,מ׳ע

 עולסיאעפ׳י ימי כל האמונ׳ ליסוד שנזכה עד • האמיט קדושת קתור׳
 שבאותו הצדיק אותו ע׳י צדיכי׳דייקא זמן ובכל מס האמונ׳בכל שביחד

 הצדיק על ביותר דייקא הבע״ד מתגבר ע׳כ אשר * וכסל טיקא קזנק
 לייקא יח האמונ׳על ביתר עיקור הדור שבזה מחמת • הדור שבחוחז

*ככ׳ל1  עי״ז שזניט האמוג' נתבררה באז התור׳ קכלת ע״י אעפי״ב ; .
 הצטק *אח לחפש לזכות העולם ימי כל ודור מר בכל כת לכו שיהי׳

 שבהם הספיד ימי מ״ע שז־<בחי' *; נטל אלץ ולהשק־ב אותו ולמצוא
 יום נכל כח לנו שיהי׳ כדי העולם ימי כל על יסודהאמוצ' מתשיטן אנו

 תשמרם ה׳ אזה וזי*ו - • כנ״ל האמת הצדיק את ולמצוא קמידלחפש
 אתי שקבלנו שעי׳ז־התוצי׳ טיקא• ̂ הדור מן * לעולם ו5 הדור מן קצרנו

 תשמיש ה׳ אתה עי״ו * שכעתיס מזוקק בחי׳ שזהו הנזטר׳ דנוןמ״ם '
 פגים והעזי מהמתנגדים ישיאל את שתשמור לעולם זו הטי מן הצרנו

 זו הדור מן תצרנו וזהו * טיקא הדור שבאותו הצדיק כנגד המתגברים
 הבלבולי׳שבאותו מן דור ו דוד בכל הכשרים ישראל את שתשמור לעולם•

 כזה וחידוש גדול צדיק הדור בזה שיהי׳ שא׳א שאומרים ׳ א טיק הד<י
 וחולקין גדולים* צטקים שהי׳בהם ראשונים הדורות טל זמוטם ־ קנ״ל

 ות ז יתהלכוןכרוס רשעים סביב ז מ וכנ׳ל־ טיקא זה שבדור הצדיק יעל
 מזילותא r tנפ שמרים הצדיק כנגד מתגברים שהרשעים * אדם לבר

 אותם שמיים זילת .ם1כר בתי׳ שזהו • בתפבה ישיאל ומחזיר דג^תא
 סביב סביב יתהלס .המתנגדים ר\סעים ועי׳: • דגלותא מדו^תא
 ■ולשין חלקות ושפת מחלוקתם גודל ע״י האמת ולהעלים להסתיר
״כנ״ל שלהם גדולות מדנית  התורה בכת אותם אבלהקב׳היכרש ,
ט׳ ה׳ אממש בתי׳ שהוא ככר שקכלס  אותם דשמור שבעתים׳ מזוקק ו

שהוא המדמ׳ לבירור נזכה שעי/ האמת לצדיק זיקיבאותט אליי.־ מ!

 ־ כסי הזמן ב;ה הדור בזה עכשיו שצריכין כמו כשלימות האמוט -ניחר
׳ ־ ■ ;-יחידושמעשהבראשיתשבנליוסכנ׳ל ג . . ״

■ להס שאין אעפ׳׳י • ,קודסק׳ש המאורות ברכת קדמו y\*{[ ם
הזאת:-' הקשיא כמבואר , לכאורה ק״ש לברכת שייטת' :

 ׳. שהוא • היחוד אמונת שסא ק׳ש כי מבואר׳ הנ׳ל ע״פ אך • בפוסקים י
 ית׳כ״אכשמאמיכי' ביחודו להאמין ״א6בולאז' העולם־כי חידוש באמונת

 r נרצוט העולם את וחידש לכל קדמון יחיד שהשי״ת העולם <שTבח
 גמור טפי־ בכל כופר הוא העולם בחידוש ח׳ו מאמין שאין ומי : מאין ;

 . סט־י ממחברי כיש v(ואעס״י י מזו גטלה כפירה שאין ישראל באלקי
 ׳ יפצה הבל • מהעיקרים אינו העולם חידוש שאמונת שכתבו החקירות

 ־‘ * מאליו יבין באמת מאמין כל ט • כזה שגיות לסתור צורך ואין • *,פיהם
 כולה• התור׳ כל יסוד והוא • היחוד אמונת הוא העולם חידוש שאמונת
 ׳■ נראשי׳ברא כ׳ש העולם בחידוש התורי את רביט משה פתח זי* ובשביל
 האפיקורס הוא ח׳ו בזה שכופר ומי ;הארץ) ואת השמים את אלקיס
 ■ ומצוה להעלותו־ ולא להורידו ומטה • ומשומד מעכו״ס שגרוע * הגמור
’ ״ ממנו כעילס גחע ואין *׳ ימגבי כדג ולקידעו ובשבח ביוה״ב להורגו

 ק׳׳ש קודם וע׳כ הק'־ ובתורתו בהשי׳ת המאמינים לכל פשוט וזה . ,
 ביכק מקידס אימייס * העולם אמינתחיטש ׳.שהוא היחוד אמונת י

 יום בכל כשוט מחדש שהשי׳ת ״ הנחאה בשבת שמדברים ■המאותת
' ■ שאומרים כמו * עת בכל חדטת עושה והשי״ת • בראשית מעשה תמיד

̂ו׳ חדשות עושה גבורות פועל ,  ייס ככל בטוט המחדש הנפלאות אדון ו
 י היחוד אמונת שהוא ק׳ש אומרים ואח״כ ׳', וט׳ בראשית מעש־ חמיד
 צריכיש העולם חידוש מאמונת כי ..*העולם'כטל חיטש אמונת שהוא

 ׳ יום שבכל בראשית מעשה ח-דוש מתדשכפי יום בכל עצמו על להמשיך
 רבה* אהבה ברכת אומירים יוצי׳המאוסת ברכת אחר זה ובשביל כטל׳

*.התורה קבלת משבת שמדבר  - י חימש אמונת שהוא האמונ׳ עיקר כי .
אצותיכו בעבור אומרים וזהרשאט כנ״ל■ התור׳ קבלת ע׳י זוטן העולם

 טעי^י.ה;ת ■ ׳ ותלמדיט תחטי כן ׳ חיים חוקי ותלמדם p שבעתו •
. ל־מנשין שזכו אבותיט ככת הוא להשי״ת להתקיב עכשיו לט שיש

 • הצדיק את ולבקש לחפש עכשיו אור לנו יש ידם שעל • התור׳ קבלת •
 זזהוותן ׳ כדל שלימה אמונה בצו ויכניס השי״ה דרך תזתט שילמד
ס׳ ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד ז ו־ו׳ ניכה בלטט < אס ט י ו

 . ולקיים ולעשית לשמור ידו טל שנזכה ״ כזה ללימוד לזטת ו עכש צחכין :
 ־ המצית כל מדעין ואט ״ קבלט כבי התור׳ כי • החור׳ דבח כל את .

 דברי כל את לקיים שזוכין איטן זעירין אעפי׳׳כ אבל • השי״ת שצוונו
ז7י על שמכה כזה ללימוד שנזכה מהט״ת מבקשין אנו וע'נ • החור׳

תכדיק חת נחפש -'כצריטן . ,
ט׳ ודור דור שבכל האמת .  הדברים והי׳ בק׳ש שאומרים הה ׳ וכנ״ל ו

 • כחדשים׳ בעי^ יהי׳ ויום י<ם שבכל וט׳* הייס מצווך אנכי אשר האלה
 בכליוסכחדשהבחי׳חדט׳לכקו־ים צריכה'שתהי׳ אמונה ק־ש־שהיא ט

 יום בכל עצמו טל להמשיך צריכים הק׳ האמונ׳ ט כטל* אמונתך רבה ■
 כפי מחדש יום ככל ץתר בהתחזקות שלימד. באמונ׳ להתחזק ׳ מחרש
 בעולם האמוג׳ להמשיך בשביל שהכל יום שבכל כראשית מעשה חידוש

■ ־■ ;■;׳׳ י : ,; :נדל מחדש יום בכל .• • '
א y\ ט ] J ' ^  שעי׳ן ׳• התור׳ מקבלין אז ט ׳ שטעית בליל נעו

הלילה־ כל אז נעיטן וע׳כ ־ נדל המדמה בירור עיקר ״ ׳
 נשאר ואין ״ השכל נסתלק שינה בשעת ט ׳ מדמה כחי׳ הוא שינה ט

 השינה ועיקר * ע״ש הנ״ל בהתת־׳ גס מסו^י וכז כידוע* המדמה כ״א
' ■ t ( ■ ׳ קיא.

\ .



ד הלמז כרדר הדמת מ־םי׳יהדכות
...................................... , , ) -

מה מא ^ שניל •האמונ״ כיחר שסא נ  השסל הי״ השינה נלא כי ,
 נמזלקץ השינה וע״י • המדמה בלטל ע״י מתייגטומחבלבלמאד

 וצה זך המוח השינה שאתר כנראהגחוש • המדמה בלבולי כל מהמרחץ ,
 השינה וט״כע״י '*־המדמה מבלבולי נמשכים שטלם הנלטליס מכל ,

״ במ^)' אמונתך(כ״ש רבה לגקריס חדשים בבחי׳ • האמונ״ סערר
ע״כהואישן שעי״ז׳הואמבררהמדמה• הצדירןשזוכהלהה״ק5׳1« -
 לברר שזוכה מה כ״אכפי וכן אצלו.* בחר שהמדמה יי-טלזמאדמחמת -

 לקבלת זוכין שאז בשבושוח וט״כ • כנ״ל בשינה ממעט הוא כן .המידמה
 נתברר שטי״ז * כנ״ל ישראל כל טל חה״ק המשכת בחי׳ שהוא ר׳31הי

 מחמת השינה נחבטל כי • הלילה כל אז טטודן ע״כ :•י כנ״ל יא<?מה
י ;כנ״ל התורה קבלת ע׳י המדמה לבירור שזוכין / ' ‘ '

ח : ב ר כ ת מ ד ת ה ו א ד ו «' ה ל שו מז דנ חי )1הי !^ י

• מדבריות מלכי שהם • למדות ארבטה^יכץ מזי׳
' . • הים ויורדי שנתרפא• וחולה • מהסורים מבית והיוצא . .

 בש׳ע כמטאר וט׳ סלה יורוך ה׳ח׳י׳י׳ם וכל וסימנך • ליבשה .מיגיטו ,׳
'■ ■ י ■ ,■־. , : סי'ד׳׳ט .' - ' ■ '

 שנגומלהס׳יכלהנסים בשביל,ממיס למדות צרינץ ״כלאלוהזי׳
 מימש מבתי׳. נמשכין וטלם ? ית״ש הבורא השגח׳ונפלאות הם ־

עיני ע״י שהנהגתה • א׳י בבתי׳ העולם יתנהג מוולסשלטתידמאו
 נמשכץ הטבע-ומשס כדרך שלא ונפלאות בחי׳השגח׳ דהייס • תמיד ת׳
 רבים בדברי כמוק בטוה״ז טכשיז אפי׳ שנטשין והנפלאות הנסים בל

 וק-ילו הגמל• ליס דמעות שר ומודד מארז״ל על ר״ג) בהתור׳(סי׳ '^ל ,
מע  רג״ל ״7ה אלו כל זה ובשביל - ע״ש וט״ סוסו ועד העולם מסוס ט
 בהנחתו וכו׳ החולה מ| או »הים מסערת שרצילו נסים להם ׳שנעשו

 לבני ונפלאותיו חסח לה m 1ק״ במזמור בהם כתיב ית/״ מהלו^תיו
 שלעתיד העולם חידוש הנהג׳של בחי׳ דיקא־זה וכפלאותמ ז7חס *וס•
f * יבנה חסד עולם בחי׳ ״. חסד בחי׳ שמא t בבחו׳ העולם יתנהג 

מבחי׳ כי * הנ״ל חוכחה 51ת^ בהתור׳ כמטו^* וכו״ והשגחה
^ בחי״ • כנ״ל חסד בתי׳ שהוא 7לעת של המהג׳ . שאז • יבנה חסד עו
 שנעשין והנפלאות הננזים כל נמש;ץ בבחי׳נפלאגתימשם העולם יתנהג ■

 ונפלאותיו חסדו * ונפלאותיו תסדו לה׳ nr וזמ ימי,שלם,* כל בעוה״ז
̂א .  טלס • למדות הצריכץ הל אלו על שעברו כלהצחת כי * כרל דייר
 לחפש שזוכה מי א״י*כי פגם בחי׳ בהצדיקשמא ם»גמץ מפגם משכין '
 זוכה ״'עייז אליו להתקרב שזוכה עד • כראוי מאמת הצדיק את ^כקש ’
ר ׳ מ  שזמ שלעתיד• השלם חידוש ^:חי״ שעי״זזוכה • כרל שלימה ^
 הצדיק שע׳י כנ״לינמצא וט׳ ונפלאות השגת׳ ההנהג״של בחי׳ א״י בתי״ .׳

 בשלימות־שהשי״ת כהשי״ת להאמין לאימנ״שלימה זוכין in * לא״י ^«כץ
 ית׳משגיח ומא • עולמו את לחדש ועתיד * מאין יש העולם אח &ידש

 דהייט ״ בזה ש»גם מי אבל • וכנ״ל ®־טמח בהשגת׳ עת ככל 'בשלם
את ולבקש לחפש מתייגע ואים • אמת לצדקי להתקרב משתדל שאיט

 שברין ע״כrוכדל ובא״« באמונ׳ שגם עי״ז • שימצאם עד 7תמ הצדיק ן
 • ר״ל הצתת כל וליםb שבהם •. הטל הד׳ כל של הצ״ל הצרות כל ^עליו
 וחו^ם מדבריות מלכי שהם הנ״ל* ייץהצרהוהסכנ׳םלכלהד׳1"כי<

א שקד • וט״ !  • ^שמיס מאביה ימקה שהיא הנפש ומנות צרות מ
* משכיל לכל כמובן • r הנ במזשר הנאמרים הדברים כל נאמרו שטלע >;
קס״ג) ז׳ל(כסי״ רביט בדברי מזה וכמובא • בסט־ים מזה שנא ■
 . בישישן במדבר תועה שהיא הנפש צחת על מ״למו״מזין הד׳. אאי !גל -
ומא • בדרכיו ולילך האמת להצדיק להתיךב זוכה שאינה ומן כל • ׳חיו '

קה
 התאוות מאסר בץ בגולה נטשה שהוא ? האסורים בבית חטשה כמו

 • אני אהבה מלת כי בבחי׳ הנפש חולת חולה ומא - • רעות והמלות
 • חממות ויורדות שמיס ועולה הים בשמקמטלת ביס יורד כמו והיא
ט׳ ושטלת מים במעמקי באתי • מעמד ואץ מצולה ביוון עבעתי כ״ש  ו

 . • הנפש ציות בחי״ הם הד׳ אלו שכל נמצא • הנ״ל בסי׳ מזה וכמסאר
 טל השבדן והצרזת והסכטת היסורין כל גם כי • אחד הכל ובאמת
 . בלא מיתה אין כי • הנפש בחי׳ישות הס טלם • ח״ו בגשמיות האדם
 רביע כ״ש * העווטת הס היסוריס ועיקר ״ שן בלא ■סורץ ואין חעא

 שבעולם היסוריס כל של מסורין שעיקר ״ יגהגם מרחמם בתור׳.כי ז״ל
 ונפש במף והסכטת והצרות היסורים וכל ע״ש* דל דיקא העווטת הס

 מהצדיק־שעי״ו הריחוק מחמת נמשכים טלם הכ״ל• כד׳ כלולים שטלס
 ״ אלוה אין כי טל הלא בבתי׳ כנ׳׳ל• בשלישת ומאמונ׳ מא״י רתוקים הם

 מחמת נמשכץ ח״ו והצרות הרעות ל5ב ♦ האלה הרשת מצאוני בקרבי
 :פגם דה״ס • תמיד עליט ומשגיח בנךביט ששוכן השי״ת מרגישין שאין

 כל כי ״ כנ״ל ומא״י מהצדק הרימק מחמת נמשך זה שפגם * האמונ׳
 טמיואשחרב • כש״ה הגלות מתוקף ר״לנמשנין שבעולם הצרות

 הנ״ל כחי׳ד׳ וזה * ר״ל מחבית מרובה קללתו שאין יום לך אין ביהמ״ק
 הצחת כל שטלליס הגליות כל כלולים שבהם • מלכעת ל׳ בחי׳ שמז

 . טלם ני מלכיות ד • גליות הד כל על שמרמז מצרים גלות יעץ :י״ל^ .
 ומובא במדרש כמ״ש לישראל• מצירים שהם ע׳׳ש מצרים* גטת נקראים

כשיצאט הכ״ל־ט הד מכל כלול הי׳ מצרים גאש ע״כ • ז״ל רכיט בץרי
. שמדבר הנ״ל במזמור ססאמדיס והנפלאות המיס נבל זכיט ממשים

 • ובמאסר ובשבי״ בגאת הייט במצרים כי • הנ׳ל להודות צריכין מד׳
 המצריים על מכוח עש־ הביא והשי״ת האסוריס- מבית מצא בחי׳ שזהו

 כל כ״ש מהחילאת וניטל שנתרפא חולה בתי׳ וזה • מהם הציל יאותט
 ממן• ה׳ והנזיר וכתיב וט׳ עליך אטם לא במצריים שמתי אשר המחל״

 ■ עברם וגס ״ וט׳ בך ישימם לא ידעת אכר וכו׳ מדזי.מצרי וכל חולי כל
 העבירט והשי״ת במדבר הלכט אח״נ • הים את לט רןע והשי״ת • בים

 הים ויורד מדבריות הולכי בחי׳ וזה • גדולות ונפלאות בככום בשלום
 מצרים יצי*ית בתי״ זה • להודית הנ״לשצרינין הד׳ שכל נמצא הנ״ל•

 מטרם שגילס מלכיות הארבע של הד״ הגליות מכל עאולות כל וכלל
א הגליות כל ועירן כנ״ל מצרים גלות בשם  שקר שזה מא״י הריחוק ס

 חטאיט ומפר אומרים שאט וכמו אדמתו* מעל ישיאל ויגל כ״ש הגלות
 המיל מבקשין זה ועל • וט׳ אדמתיס מעל ונתרחקט מארצט גליט

 ותוליכט יום בכל שאומרים כמו • יש־אל ^וץ השי״ת אותם שחזור
 לארציטוכמצא שתעליטממחה יה״ר * וט׳ לארציט קוממיות מהרה

 . אדיכג! על להש״ח מבקשים שאט רמת חפאת אריp ימות תיקון בזה
. על עת בלל השכינה קובלת זה ועל •י ביןוג לארציט שישיבט הגלות

 שלחן מעל שגא ^ניס להם ארי כשת״ל הק׳ מאיצים רישקיט שצם ׳
 • • כנ״ל הצרות כל שטלל הגליות עירןכל ט • יצאו ומארצס אביהם

 כשלימות האמונה עיקר ששם מא״י שאט-רשקיס מחמת העירןשא
 העוטת כל שמשם • ההשגחה ואמונת השלם חידש אשנת עירן

׳ » הנ״ל ליהדות צריכין בהד שכלואם והיששת נםיסוהט£לאות0ו
 . כמו • האמונה משלישת רחוקים שעי״ז מא״י הרישק כפי ח״ו ̂!להיק־

 , הריחוק מחמת מ«• זה וכל • וכנ״ל ר״ל ויסורץ צרות ת״ו שברים נ;
 עיטב עייר ני ז וכטל ונפרע בכלל מא״י רתוקים שעי״ז אתת מצדקי

 הצדיקי׳ בנטל שפגמו הפגם מחמס נמשך מא״י הגלות ועירן הגאולה ;
 נמלאטסאלשס מלעיכיס ויהיו כ״ש נביאים בש׳ ש־ם מתייסfט

 ואנשי לכ טל שס איש ואין אכל הצדק ונתיב • בנביאיו עיםaומתי
< את מאד ולבקש לחפש ̂יך נ׳א ט ״ וט״ מבין באין נאספים חסד

, ד הנזיק נ



. . , ד הדכות.בה׳ר,וזדכה א*ח הלכות ״ליקוטי ,
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̂;10וכרחזננ בשווקיס ומשומשים לנים מ־נסהי'ובלילה ־ שהיא האמונה עיקר האדם וכנ״ל*שעי״זטיקרתיקון ,האמתt הצד  למצו,
•פ־נסה ה1אי לבקש דרך איזה / את לחפש משתדלין שאין בזה ח״ו שסוגמין מה וכפי ׳* -וכצ׳ל הכל יסוד ■ ימים.ושטעות כמה להם עובדם יכן , ,

 כהשגשת רק להם מגיע להם שיש פרנסה ומעע * כלום פועלים ואין
 נראה,בחוש^ כאשר כלל וחיפשו וביקשו שחשבו ממקום שלא ית׳ השם

 ■ ומחפשים מבקשים הם רוב שע׳פ ״ פרנסה הצריכי כל זה על ומודים
 ,להם מזמין הש״י כלל*^ואח״כ מוצאים ואינם ופרנסה דווח ימים איזה
ח׳ בהשגחתו רווח איזה  , נמצא כלל• וביקשו שחיפשו ממקום שלא * לבד י

־ המ*׳׳י'ס ושלמה ־ ולריק להבל נסנם הי׳ שלהם והחיפוש שידבקשה

 ההיפוך אל’ נופל ואזי • מא׳׳י ונארחקין בגלות נופליס כן כמו ״ הצדק
 ״ ומבקש מחפש הוא מה יודע ואינו ׳ ימיו כל ולבקש ־לחפש צדך זהוא

 ודורש ̂ושואל וכל• נע זטילגיול בגלוח שהוא הגלות בחי׳ עיקר. שזהמא
 יודע ואיט •• נ;אד מאד גדולה ועירחה ועמל ביגיעה ומחפש ומיקש
 שיגיע מי • זהבחוש ארואין/ל כמו;ומחפש -מבקש מההוא כעצמו

גזעלות ביגיעות המתק אחר רודפין דםfהי בגי שרוב האמת״ כעין
:1וצ ח׳ יראת חבין אז • תחפשנה וכמעמוניס ככסף תיקשנה אם ואמר לחפש שושלך שהוא מי כמו ממש ̂והוא • מאד מאד ועירדות ̂ועירהוה  ׳

ל כי ■י •ולבקשאיזה.דבר  גדולכמעמור':וכצסת' וחיפוש בבקשה הקדושה דרכי את לבקש שצריכין ־ בממון לעולם סאווחו ממלא איע אדם ג
 הי׳ימצקש' כמה בדעתו האדם ויצייר ■וככסף'דייקא• כג׳ליכמעמונים וכי׳־״ מאתים מבקש מנה לו תאוותו וחצי ■מת אדם •כשרז׳לאין

 כך יחפש ואס בוודאי אוצר יגגצא שבכאן לו אומיים תי׳ אם ומחפש ■ולודשומבקשץמחפש. זהואשואל • תאוותו ממלא אק שלעולם
 חוחו למצוא יזכה כוודאי כנ״צ• עוב לכל יבא ידו שעל האמת הצדיק את לחפש ומושל שר מחוייב-ומשועבדלאיזה הוא כאלו !אחדזהממון־לעולס

ד יולבקש א ובאמת בד;•7vאי  בגלות אדם בני שנופלים מה עיקר כי עוב* לכל ותכה אליו ■ולהתקרב על מבקש־ני הוא מה ■יודע איט בעצמו מ
־ הכל • הממון ולבקש לחפש נדים7 ונעים בגלות ס’פד«סמעזלםל גדול סאמבקשיומחפש בשבילמי וא״כ • תמיד ומחפש מהזו־סאמבקש ימס

i • ^

 כמותו למות צריכים יהי׳ ■כולם אחריהם ודורותיהם אחריו בניו •גם :
 כי וגס • וכו׳ הכל במותויקח לא כי כ״ש • הממון בכל להם יתחן יומת
 שישאיר יותר כי * להם שיניח הממון כל להס יספיק ■לא בניו גס ■הלא

-w V מת אדם אין כי • יוחר דאגחס ויגדל יותר חסר־להס ■יהי׳ ממון 
 כני בטיב שבקי מי בעינינו רואש שאנו ■וכמו .■וחציחאוותובידווכצ״ל*

אחד עשיר למשל כי מאד■ גדול וצערם דאגתם ככולס שרובם העשדיס
 ורעא • בנים ארבעה או חמשה לו ויש * אדומים אלפים תTע א שיש ■
הוא אלפים עשרת לו כשיש ■ובוודאי ’ הגדולים הנגידיס דנתנהג י
 נדמה כי, אלפים* מעשרת דעחו:יותר לפי לפרנסתו שצריך מתכהגכדרך ■

ותכשיעין שעולי׳נמהאלפי׳ומרגליות וחומות בדירות לישב שמוכרח •
 ורקמה משי בבגדי וא׳ כ״א בניו להוליך שמע בכל המצאה וריבוי

יוהחיד אייו יוצריו ואומר * הגדולים הגבירים כדרך ■וכו׳ זחכשיעיז

. • PW ׳ -׳.׳י■׳- י -...........-
 יחסרו לא להש״י׳אזי להתקרב כדי הצדיק את ומבקשין שמהפשין דהיינו

• וחיפוש ובקשה ערדא בלי צרכם כל להם יספיק הש״י כי • סוב כל
־כנ״ל הטבע כדרך שלא ונפלאות להשגחה זוכין : , .,

 , וירכתו אניות לתוף והוא * ימים'ישכון לחוף זבולון בתי׳ ^0
 י הכנעני גכול ויהי כ׳׳ש * א״י גביל הוא צידק כי • צידון טל ,

ט/י מצידון  ׳: • זבולון קבור שס א״י שמתחיל במקום הגבול בתחילת ושם ו
 , שם לי בעיר,צידון•'ואמרו הק׳ קברו על בעצמי שם להיות זכיתי x(כא

 תאוות תי^־ן בח:׳ הוא זבולון כי ־ א׳י) גבול לחט? מתחילין שמשם
 ■ הבולין • בתורה עוסק שהי׳ הצדיק ליששכר מספיק הי׳ זבולון כי * ממון

 תיקון עיקר שזהו שצז׳ל•'5 ליששכר מספיק והי׳ בפרקמטיא הי׳'עוסק
ממון(מא תאוות תיקון .שעיקר * דל רביט בר:73 כמבואר ממון .חאוות

_ . . . . vjju.i _j״; . j .j vu j .k ק ״רהי נ־יקים ;ג^לו: '■<״• ״׳׳•״‘׳ ח לזכות'לא״י לאלס יא״א ׳- א צדיקיס ע״י- כ׳
 ; 4 ד ליט־אל הארן להנחיל שהעמילמשה איס הנש בחי׳ שזהו • אמקייס' ■ והשנאה מהמריבה גדול צער להס יש בעצמם ואביהם • לו מספיק

ק; את לנחול • וכו׳ האנשים אלה כ״ש ; ימי כל לכ׳א שיש הרבה ויסורים דאגדח בזה וכיוצא בניו• שבין והקנאה א י כ״א לא/י לזכוא א״א כי ה  ע׳
 א׳׳י בחי׳ שזהו • העולם חיחש לאמונת זוכין ידם שעל אמקייס ;צדיקים כל לקבל נ״א רוצה וכשמת שינטת• עליו מצנדם טלם ואח׳׳כ • אביו חיי’

 אותו' ומשמש האמת להצדיק המחרןב בחי׳ שזהו זבולון וע״כ כצקל./ המחלוקת ע״י לטמיון יורדין יהשוא כמה לוב שס״ם עד לחלקו היחשה
פ וגם • הבנים בטן’  : בפרקמעיא־בש^יל שיטרח זטלין כמי כל,צרכיו לו וסישה וממין בגיףונפש ̂ והלא • עגייס ונעשים אחרי( מצליהיס אינם רוב ע׳

 ■- זבולון ,וע*כ :לא״: לבוא כק1ז הוא בחורה• יששכר'שעסק אח להספיק ' ממון כדישיהי׳לבניו • בניו בשביל חושב שהוא כ״א אומי עולם מימות
 לצד,;ק ההתנןרב שמא זבולון ע^בחי: דיקא כי * א״י. ול3ג סל עומד . שלא סיפוקו די לו ישאיר שאביו בעולם אחל נמצא לא ועדיין 'וטשירוח•

?י הממון אהר ־עוד עחד ̂יהי׳ *ב^'(\^-^-.ד עי״! האמת* : ע■, ; מאביו־אעפי*כ הקרב שיורש מי אפי׳ •  זוכה;לכטםולכא^לא״'
״ •'׳.' י ׳ ■V העולם כל סומלים ולחנם שלשוא נמצא • *•יייי יי״'ו»צי־י׳אייי׳י ^ייי 'r-*■ ' , V• ל..

ד ׳ ' ל מ י ב ״ ^ ב להכיא, כלהד׳צריכיןלהודוא.אל״ע:צריכין זה ו
שבועות, בחי׳ ־שזהו ומצה־• מחמץ שבאה חודה '

 בידו ■קאווחו וחצי .מת
. ,_ומכקקיםץמהפכ . . • בעמלם ישאו לא ומאומה המיד הממון יסאחר . י

ושאר והדלים העניים ומכ״ש • סשרץ בכל קהלת זה על צעק וכאשר
ס ה עיני ש ^ בדאגת ושמדיסגבוקר פרנסה על חמיד מ;פים ^ד



יי ‘ ״

חדכ\דו,;א:ח‘נרקוטי / ^ י
 שלהם,והישוטוח ורגנלאות טיקרהנסים נלהד׳הנ׳ל• •כי טמצו;
 העולם לחידוש ןוכין שעי״ז * התורה קבלת שהוא שבועות מכתי׳ גמשך

 השגחה'ונשלאותוכו׳ שהוא א״י בכחי׳ העולם יתנהג שאז שלעתיד .
 ז הנ״ל לר\דות צרינין הד׳ כל של והישועות והנשלאוח הנסים נל עושם

' ׳ , :כנ״ל הנסים כל שכוללים ■ •׳ ,
ח < ז  ה׳ גאולי יאמיו • הרל הד׳ של זה מ:ווור המע׳יה דוד שפתח ו

״ < וט׳ וממשרב ממזרח ומארצות.קיבצס ׳ צר מיד גאלם אשר . .',׳
 ,*הגליות של הקיבוץ כל שלשם א׳י בהי׳ כזהו גליות קיבוץ כחי׳ שזהו ,

 אלקיך ה׳ והביאך • וכו׳ יקבצך משש השמים בקצה נדחך אטיהי; כ׳ש
 מא״י נמשך הוא ״ הנ״ל הד׳ כל של הישועה עיקר כי * וכוי׳ הארץ ואל '

 כל שמשם • כנ״ל השבע כד^ שלא ונפלאות השגחה בחי׳ הוא ששם
x1םיP ונפש בטף הצרות כל שגולל הגלות. וטירך • כנ״ל והישועות 

 מא״י והגלות, הריסוק מחמת הוא והעיקר ' • הנ״ל בד׳ כלולים שכולם •
^ ־ כנ׳ל V ,. ־ ,/'י־' ,

קודם לסבול שצריכין והיסוריס 'הטלטולים גודל. בחי׳ ^
- י  קודם דרכים בכמה לסבב וצריכים ישראל לארץ שבאין . ’ י
 בשביל מא והכל • לעיל וכמובא וכו׳ אלקיס ויסב וכ״ש לא׳י .שבאין

׳ ' ■ ■ ' * . - :הנדחיםר^׳ל קיבוץ . . •י ״
י ־  כנפות מארבע לשלים והביאט בכוונות ז״ל האר׳י בכתבי איתא ד

 בגלות לשם נדחה אלxמי שאחד בעולם מקום שבכל וכו׳ הארז '
 ניצוצות מברר ועי״ז לשס גלו ישראל נל כאלו הארץ־נחשב כנפות בארבע :
 - משוזדן שישראל מה מל .שזהו • ע״שיבאריכות לא״י באין ועי״ז משם -

 הוא הענין זה והנה • מאד מהקדושה בשיו״בגלו<!.במקומווןהרחוקים1נ
 הי־חוקי׳ שבמדיטת רואים אט כי להבינו־ וא׳א מאד* ונעלם לבו^כסחד '

מועעיס* יהודים לשם נדחו • מאסקווע במדיטת כמו ־ ישראל 'מישיבות
 הרחוקים עיירות שיש עד • מעש מתי יהודים טכו״ם הרבה בין ודרים '

 ,• גדולה בעיר שנים או אהד כ״א ישראלים שם נמצאים שאין • 'יוחר
 כאלה במקומות הדרים היהודים אלו שרוב • כעיצינו רואים אנו והנה
 רחוקים הס כי ־ בינוניס הי׳ והלוואי ־ כלל צדיקים אינם ככולם ''רובם
̂אריך וא׳א • מהשי׳ת ^מאל  כי ח׳ו• מישראל איזו; טל לדבר שלא בזה לר

 : r זאח להבין אפשר איך וא׳כ • כמנון מצוות מלאים ישראל פושעי 'גס
 כאלו־אבלבאמת הקליפות ימצוצוח'מעמקי כאלו;תבררו אנשים ־שע׳;
הוא. הגלות שעיקר והכלל • זאת וא״א'להבין דעיס תמים נפלאות ׳הוא

 בשביל הוא הגלות עיקר1 הקדושה; כלל שהיא’ מא׳; וההתרחקות חגלוח ;
 גלו ילא כבחי׳ הקליפות בעמקי שנדחו רגצוצוח הנדח',ס,שהס, ̂,(נךר

הנצוצות בחי׳ שזהו גרים טליהס שיתוססו כד אלא העכו״ס כין ישראל ״,
 הגלות טנין להבין קשה לכאורה באמת הקליפות־כי מעמקי ̂.,המת?ררים

*י

̂וu עי wuJוגן/ חיוקיעו כמקום חס .ימס, ן j11;yû ־ •̂
 •שם■ אס ישראלוכו׳,•• טיקר.קדושת ששם הקחשת ארץ !,אק׳ישראל

 לארץ שבחוץ תקות יהי' איך ־ שר^טיאס טן היציזץ ישראל ה^ג?'על
̂שהוא  וא׳כ ־! וישובו.ישראל שם'יחקט וכו'י אויר'הטמא העמיס ארץ ,

 • בנו לנקום חשץ ואיט ׳ ^צקקנותיט רוצה השי״ת הלא :אפס,תקוה ־ה׳ו .
 ה׳ את משם ובקשתם כ״ש בשביל'תיקון הם והצתת הגליות כל ־רק י

 ודרשם ותפשט נקשט לא שבא׳י זה יתכן איך אכל • וכו׳ ימצאת אלקיו
שי״ת אח ־  כל באמת אבל ־ אותו ונבקש נדרוש העמים בארץ ובחו״ל ־ ה
 כל בחי׳ וזיע י פלאותיו מסחרי והם • דעיס חמים נפלאות זה,הוא ״

 עד ומדדגתו כחינתו ל^ מישראל טלכ״א העוברים והנפילות הירידות ^
אפם כי להם נדמה אש־ • תחתיות תהום ענוקי עד שנפלו הרבה שיש :;

קודי כה״רהלכה
 עוק^3 האלה כאחיייז.הימים הגלית כסוף עכשיו .־כפר • ^ו ח^ה

 זאעפי״כ • ומפאוט לבבו נגעי, בנפשו כ*א יודע באשי • דמשיחא
 תושג השי״ת כי ״ מהם אקד שוס נאבד יי.י׳ ולא ישקנו טלם סוף כל

 שדייקאכשהא־ם לפעמים יש נאמת כי * נדה ממני ידח לבל מחשבית
 יתעורר דייקא ־״־-שס מאד- מאל מהקלושה ורחוק נמוך למקוש מגיע

r הדרוש בתחילת מזה שדברט וכמו ,־ להשי׳ת גדול בהתעוררות p 
 הוא מהם וקצת ובחיטת טעמים כמה זה בענין ויש • כנ׳ל למעלת

 והי׳ ׳ יתירה חיבה הקב׳ה להם הראה בא׳י ישראל מחמחשכשהי׳
 ולא להשי״ת הס.סמוכים שכבר להם נדמה * . אליגמאד מקורבים

 ■ יום בכל עליהם סווץ־ דבר ובעל בעבודתם ונתרשלו יותר בקשור\
 עיניך הסבי בחי׳ וזה ־ שההמ/אס עד טליהס התגבר י״ז1 ׳ו עת ובכל

 חיבה שמחב זה ענין שס שפי׳ שם בפרש״י וע׳ י- תרהיבהי שהם 'מנגדי
 וגם י הנ׳׳ל ענין וזהו ע״ש וכו׳ בו מרדי עי״ז • בביהמיק להם שר\אה
 שלא בעלמא תטעה באיזה ״ א״י של הק׳ לגודל ב'.״י שכשהי׳ מחמת

 גדיל נמשך,פגם הזה הפגם וע׳י / מאד פגמו כראוי בקדושה התנהגו
 באת ני בחי׳ וה • הכע״ד החעיאם וטי״ ־ וכו׳ גוררת עבירה כי * 'ייתר
 כרשע' נחשנח הוא אליהו קדושת שכנגד * עוני את להזכיר אל;
הוכרחו זה ובשביל • ■ כמזשסרש״ישם צדקת שהיתה פי טל אף

שנגלו מהשי־ת רחוקס גודל שרואים הריחוק מגודל ואז * בגלית לצאת •
 מתגברים העכו״ס; ממשלת חחת הטמא באייר העמיס כארץ ונפוט *

של הגיומאה לגודל שם וגס ־ כנ״ל להשי״ת לשיב ביותר ישראל נסטת
 מאל ית' בעיניו יקר בעלמא טבודה אי«ה עושים כשישראל תיכף • ח^ל ,

• מאד בעיניו יקר אעפ״ב * כשלימות עבודחם שאין אע׳פ * מאד
 ועי״ן • הזאת העבודה אפי׳ לטשית יתגברו כזה וכימא רחוק שבמקום .

 ?®:ודת הנופלים כל של בחי' וזהו * ומושיעם עליהם מרחם הוא
 עבירה איזה שעוברים או ־ שפוגמים.איזהפגסvהשי״ת•שע״יכלמר

^ אך תקוה אפס וכי הסוף יהי׳ וא׳כמה ויותר יותר טפליס ח׳ו  ה
 יןה6ופוגס. בעבודתו מתרחק אדם שאיזו: רואה הנ׳לישכשהשי״ח ע״ס
 • יותר וטפל אותו •מרחק הקב׳׳ה אזי עבירה איזה שעובר.ס׳ו או פגם

 ׳־ הי׳ ולא ־ * חקוה אפס ח׳ו הי׳ א״כ אבל ־ לו פותחי/, לטמא הנא כי
. אבל ־ ח״ו יותר טפל פעם שכל מאחר לעולם 3לשו אדם לשוס באפשר

 ; מתהפך מסיסח 6,והו • נדח ממנו ידח לבל מחשבות יושב השי״ח .
מהקדושה הרחוק למקום חעאים ע״י נופל כשהאדם כי ־ בחחטלוקיו

̂̂ר לו■' ומזמין המקים אותו לפי רמזים שס לו מזמין הש״י אזי,   זכית א
• ׳ שלו והבחירה מסיון חהו • דייקא הרחוק המקום כוה לזכות שיכול

 ', לי ■ שמרמז מה שיוכל מק שם ולעשות ״. בקשי״ת לזכור שס תכה ואם ,
 המקום לפי כי ־ להשי״ת לשוב יוכל •בקל שמא מקום בכל השי״ס י

 מל1 ושעשיןו ותענוג דוח לעשוח,נחת קטנה בעסדה לזכות יטל הזה ,
מקבל ניהשי״ת ־. • במתה קדוש במקום זוכה •מהשלאקי׳ -,להשי״ת

 הנמוך ממקום טבודה orf;לפניו כשעולה מאד ושעשוע.גדול תענוג -
כי ואמר יתח אתי כד ;בבחי׳ icv רז״ל בדברי כמובן מאד ורחוק 1

' • עילאזחתא דקוב״ה שמא יתייקר‘אסתלק בדין י וט; ידעתי עסה
 כנ״ל א/1כ!א של הנפילוח ובסרעמת - • בכלל ישראל גלות סוד וזה \
 מהקדושה ורחוק נמוך למקום שטפל מה כל כי . ד הגלות עיקר שזהו .
 שאיט מה ׳ להשי״ת לעשות ךוח ונחת עבודה איזה שם לו יש יותר .
 והקדושות רגצוצות כל מעלה ■.ועי״ז r וכנ׳׳ל גדול צדיק אפי׳ לזה זונה ־
 הקדושות נצוצית וכמה כמה יש כ• /• הזה הטמא למקום לשם שנפלו '

w׳ קדמוניות משנים שנפלו v מאד מאד הקליפות עמקי לעמקי •
 יסודאיאין מאד מאד תטמות בעמקי מצולה ביוון שמונחים ומחמת -

לשס שנפל עד שחטא אדם כשמזדמן וע׳ג • להעלותם לשם שיכמם מי
1<ו׳ י' ' ־ ׳ ■



ד הדכה בהד הדנות י א־ח ; הלכות ליגץטי
 באיה השי״ת את לטנוד ונתעורר • בהש״י א״ע נשומניר ודנף ״ ח״ו

 אוי :ננ״ל ממוך מקומו לפי שם לעשות יטל שר\א בעלמא עטלה
 נחת עושה זבה • משם אותם ומעלה • הנצוצות אלו כל מתדכקיסט

 הנדחים ר.יר\דם בחי׳ וזה • כצ״ל שיעיר בלי להשי׳ח גמל והענוג רוח \
 נציעת שם יש כי • אלxמי הרחוקים במ^מוח • האק כנ«ח בארבע

מריחי/ הי׳ שאם • מאד גדול וצער כגלות שם שמונחים שנים מאלפים
ש תיכף זע׳כ ̂ מאל עצמו מחיין הי׳ י^אל של בעלמא דח כס  מכ

א̂לxי שחנוא אע״ם • אלxי פושעי ‘אט י בעלמא אלxי איה לשם
 הק׳ הנצוצות כשאלו תיכף אזי ״ עליו נקרא אלxי שם ואע^כ • הוא ’

 שעדיין ואע׳ם • ט ומחדבקים מתטורדם הם אלxי של ריח מריחין
 וע׳ב • לתעלוחן כח לו אק מודאי האיש שזה מחמת לעאוח להם א״א
 באלו הנאחזין הקלישת רימי מחמת * יוחי־ ידם על ספל חב ע״פ

t אעפ׳כ • כידוע הנצוצות n f m ואינו • ישראל בדת עצמו מחזק שעכ״פ 
 מאד יקר בענמו זה • אלxי שם עליו ונקרא • ח׳ו לגמרי דחו ממיר

 נל שסוף עד • מזה גדול ושעשוע תענוג להשי׳ת •ויש -בעירהש׳י
 ועי״ז ״ משם הנ״ל הנצוצות כל עמו ויעלה • משם האיש ה יעלת סוס

הי״ שלא מה האלו הנצוצות עלו דיקא ידו שעל מא^ חעאיו כל יגהן
 למקום נכנס הי׳ מי כי • שבעולם xכ איש שוס ע״י לעלות יטלין ' ,

 שיש האמחי עדול הצדיק כח ע״י הוא והעיקר וכנ״ל נזה ומלוכלך טמא
 בהם שנחדכרך הנצוצות עם האנשים אלו כל להעאח כח לו

 מיון אפילו חחתיוח* תהום עמקי מעמקי אפי׳ הנמוכים המקומות
 ומבקש ומחפש משתדל שהאדם זמן כל וע*כ ״ מעמד ואין מצולה

 אם אפי״ • טהי׳ איך יהי׳ לעולם תקויז לו יש אמת לצדיקי להתקרב '
שע״י' להיות יכול הצדק בכה כי ״ פעמים ורבנות אלטם מאד נפל ; .

חד י ^ יתקןתכל כזה הרחוק במקומו להשי״ת שיעשה אחד חח ונחת דב
ס סי' שלא מה * כא^ ממי^מית הנצוצות כל עמו ויעצה ־ : - ^ לע^ז י

o ׳ע׳י - x אדם x  טילעולים לסמל האדם זהצרין ובשביל • וכדל 6
ל סכצוצות ביחי בשביל לא׳ייהכל שבא קודם הרבה רמרים ־ , שסלם ^

קaלר צריכים  מקום בכל כי ״ לא׳י לבא זוכין דיקא ידם ועל • לא׳י ק
^ הנצוצותמשס מטר הוא לטאלא׳י בשביל לשם שמכזבבלבא ' ,  מא

 כל קיכיז ששם * לא׳י למא בשביל הוא שם ומסבב שמלך כוונתו סכל
יהי׳ אם בבחי׳ • לא״י הנצוצוח אלו נל עם לבא זוכה ואזי הנצוצות

 אל אלקיך ה׳ והביאך • ונו׳ אלקיך ה׳ יקבצך משם השמים בקצה נדחך
 יש ועוד ״ וכנ״ל לא׳י באין דיקא ידו שעל רגדיק בכח והכל • סארץ

 לטב עצמו על לרחם האמת על למסתכל בזה ודי ״ ^בת דטים בזה
 ולאכ^רחמיו ה״לאתמט חסדי כי * שהוא מקום מכל להשי״ת ־

, ■ ■ ■ ז לעולם • ^
ה טי ־ ו  שצריכין ה׳ דרשו • תמיד פניו בקשו ועוזו ה׳ דרשו פי׳ \

באמת שלימה לאמונה לזכות מאד הש״י את ולבקש לדחש ' -
 ווה < לאמונה זוכץ איך הייט * השי״ה את מבקשין איך הפסוק זמסרש

 נרןא שהצדיק * ז״ל רבינו כ״ש י שו מקרא האמת הצדיק זה עו» ־ועוזו .
 עז והוא • יצרו את הכובש גיטר הוא הצדיק כי !תונן» ט עז בו טטז *

בבהי׳ כביכול להשי״ס ותעצומות עוז טחן ומא • ית■׳• בטטדתו כנמר י ^
* ועוזו ה״ דרשו וזהו ־* שזו נקרא הצדיק זה ובמיל * לאלקים שז תס ר

. v כ״א א׳א הה * שלימה לאמונה לזכות היים • השי״ת את לבקש סצריכק
 לעיל כמבואר הצדיק היים • ועוזו ה׳ את ויחפשו ויבקשו שידרשו ט״י ״ -

 וזוכין ה׳ את חרשין דייקא וע^ • מאד הצדיק את לבקש f שצריב ,
̂דיקי׳ הס תמידפניו פניו בקשו vרn • כדל שלימה לאמונה ־ מקראי׳ ר

 הייט • ז״ל רבים מפי ששמטתי׳זה וכמו * בזוה״ק כמובא שכינחא אנפי
̂לתפשם * .שצריכיןלחסשולנקשמיה׳שהסהצדקיס ; ולבקשם צריכי

 וההתקרק׳ האמונה עיקר להם־ני להתקרב למוצאם שיזכה עד ״ חמיד
 היינו * יט' עשה אשר נפלאותיו וכרו ההו • כג׳ל בהם תלוי להשי״יז
 יש הלא * האמת הצדיקי את ולבקש לחפש אפשר איך ממיש שהססו?
 פכים עזי ע״י בעולם שנעשה המחלוקת מגודל גדולה.בעולם ערטביא

 . ■ נטפחין עשה אשר נפלאותיו זכיו • הפסוק מסיב ע׳ז * וככ״ל שבדור
 שעשת שזכיט מצרים ויציאת התורה קבלת בחי׳ • פיהו ומשפטי
 מאל ונוראים גדולים מופתים ומאה גדולות נפלאות עמט השי׳ת
 שנזטר אומר שהכתוב הייט ״ פיהו משפטי שהיא התורה את לנו ונותן

מ מכיס מ״ת של הכח את ח שעי׳ז • מצחם יציאת א  ■ קבלת של מ
 להחרןבאליו■ שנזכה עד הצדיק את ולבקש לחפש כח לט יש התורה

 בכל :יט אל ה׳ הוא בחיריו יעקב בני עבדו ישראל זי־ע וזט -• כנ׳ל
ק הייט • משפטיו הא^  מקדים שהשי״ת • באריטת לעיל המבואר ע

 מלמעל׳ הארה לאדם מזמין שהשי׳ח מה בחי׳ שהו סמיד למכה רשאה
 איתן לסייע כדי ״ אליו להגיע צריך ששא הק׳ אותו'משורש ומסייע
סוד שא הבחינה וזאת • לעיל כמבואר ונו׳ הק׳ לאותו להגיע שיוכל

̂: רע ילא העט״ם לכל התורה החזיר שהשי״ת • וט׳ למו משעיר  לקב«
 'רמזי׳ להם ורמז עליהם ירKר שהשי״ת די:״ט וקבלה• ישאל שבאו עד

ר להם כשמו תינןז ישיא( אבל • לקבלת רצו ולא אלץ שיתקרט ^י  - ו
 אליו• ונתיךט באהבה אחריו רצו תיכן! ולרךבם* לסייעם ורצה עליהם

 לרמו לנהניט כשהתחלת שתיכף נחצה־ופרש״ישם אחריך משכיני וכ״ש
 באהבת * נחצת אחחך הינף אזי • ליךביכו חצה שאתה שלוחך ע״י לי

 אזאמז־תיהנה * ונ״שאזרסכריתליוט׳ ^במע*1געשה והקדמתי
 בחי״אזניסמיתלי לקרבם סvלר רמז שזשי״ת באתיושש׳ישםג״כ

ם׳ ’ ת אמרתי אז תיכף ואזי ו  אלקי רצונך לעשוח ספר במגילת באתי מ
מין ולרוץ לרדוף ובשמחה באהבה תיכף חפצתי כי • חמתי  ולתמר א

 דעת• פחיתות כלש * כידטת שני כאן שש נמצא • שמך קדושת על נפשו
ק נראין האדם ת מ מ שהשי׳ת נראה אחת בבתי׳ ני זא״ד כ  כישאל ב

 בישאל בחר מה מפני להבין א״א מודאי תה לבד: הגדול בחסמ בחנם ‘
 בעם בחר מה מפני ליזבק א״א טילאי הה • לבד הגדול בחסדו בחנם ־'
 סגולה סגולה-כי עס זה בשביל ישראל נקראי׳ באמת אשד העמיס מכל -

 אבל בהתורהבהעאתך(בסי״כ״א) הואבחי׳דברשא״אלהטןכ״ש
 ג& כאשר ‘•ת ט ולבשר בהשי״ח להתדבק זכו שישאל אשת בחי״ ̂יש
 אחרי לכחך כלולתיך אהבת נשרין חסד לך זכרתי כ׳ש באמת הי' זה

ט׳ מדבר  אבל • עת בכל לקרבם לישאל מגיע מודאי זו בחי׳ וע״י * ו
 - ולהתקרב לתם אפשר הי׳ לא ישראל של לבד. ע״יבחייתם באמת

 ל5ומב המומו והכרא כנגדהיצה׳וי לעמוד כת להם הי׳ לא להשי״ת־ני :
 ע׳י סי• ית׳ אליו ^להתעורר להחיץ־ב שזט התקרטתס ועיקר • סותם
 .על rr הנשז אתה וסרש״י • גורלי שמיך אתה וכ״ש דלעילא־ גדול סיוע
ש זה את לי ואמרת השב חלק  ז העמתקכציס בחי״ השי •, לך נ
ההתחלה• הי׳ ומהיכן • בהש״י בשו וישראל בישראל בחר שהש״י י יחד
 כיזהובתי״מקיפץ • כלל להבין סתחנסתחתשא״א ממד העגץ זה

גחי^ עיתר וזה • הנ׳ל כהעלותך בהתורה כמובן לעתיד עד יתגלו שלא
 ,ישאל על קדושה שנמשה היא סתורה קבלת עירן ני * התורה קבלת ;

ד כ ^ן באמונה להתחזק זמן ובכל מר בכל אדם לכל כח שיהיו - ל  ו
ט׳ שבכל אמח הצדקי את ולבקש  עייזלהתרןב ולזכות • מרו

*כדל וט׳ שלימה באמונה בשלימוח י  בהירה אדם לכל יש ואעש״ב .
כאשף ח״ו לאו אם אמתיים לצדיקים להתרןב אם ודור• מר בכל גמלה

. אס •



ד ■בה׳ר!יולוכה הרכות ms הרכות■ דקוטי
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 כ״ש אמת לצדיקי המחקרבים הס דמעם כמלגש כעיניט אין
 % כחיריו יטקב בני טבלו, ׳שיאל בחי׳,«־ט וזה וט׳ לצןיק וכ,מטע1<

 ז5שה ישראל גסירח בחי׳' זה טבדד ישראל זרט כי 'ביליהדל של הייל:
 וכו׳ במדבר אהריו שהלכו וטרחחס ויגיטחס טבודחס‘בהש!י־ט״י !נחת

 זהנקראיס־טבדף שטלשס יח'־ אוחו טבדו^דהייסשטובדיס חהביחל
בטוב) בהס בחר שהש״י דהייט • הכ״( השניח כהי׳ ןה ?קיריו טק?’נט

 הבחי׳ שגי הייט ’ זבו׳ סגולה לטס לו _להיוח ה׳ בחר, ובך כ׳ש הגליל״ ■
 הוא וכן ההורה.* את וקיבלו ישראל'להש׳י נחרןבו חני׳לגשעי׳ךשניהס

 בנח והכל * כנ״א אמקייס לצדקיס ההתקרבות בטנין ודור דור זנכל :
 ואצל כתיב.ישראל.•־ עבדו, אצל זה ובשביל • וכדל כבר שקבלנו הבחירה
 בחיי׳גדולה הוא וישראל ־ קטנה בחי׳ הוא יטקב ני ,־יטקב נתיב בחיריו
 .' להתקרב.להשי׳י' צדך מישראל שבחחילהבשאהד עייט • עלוע ביותר

 אותו מסייע היצה״ר־והש״י כנגד כחו חלושת מגודל להתקרב כח לו ואין
 דלטילא סיוט ע׳׳י התקרבותו לי:חקרב:ונל שיזכה כדי צסלא,ונורא בדרך
• .־'אחיו את טקב בבטן בבחי׳ קטנוח בחי׳ יעקב* הבחי׳.נקראת ואח

 שלא והעלמה בגרבה טרמה בדרך ישראל ק־ושת גדולת. לקבל שצרינין ׳
 להתקרב עצמו טבודס ט״י זכה לא ,שעדין מחמת ״ • הבע׳ל יקטיג
 יטקב־ נקי־את הנחי׳ זאת וע״נ ■ דלטילא סיוע ט״י העיקר רק י להש״י

 להתקרב שזוכה ט< הש״י בעבודת כארי לי:חגבר כשזוכה אח*כ אגל
 יעקב נדולה-בחי׳ילא בחי׳ שהוא ישראל נקרא אזי טהודחוי־ ע״י להש״י
 הברכו׳ שקבלת עוד יאמר שלא כמו.שפרש״יrאלxשמךכ״א.י עוד יאמר

cr1*׳

 הנמשכיס והמוכטיס המחנגדיס ואנשים המקטרעיס מלאכים
 שישראל הבחירה בחי׳ שהוא עבדו ןט״כאצל * ישראל נקרא ^הס*(אזי

 ישראל שס כתיב, ע׳כ ,־כנ״ל עבדו בחי׳ שזהנ טבודתס ט״י בחרדבהש״י
 בחסדו בישראל בהר שהש׳י הבחי׳ היא שזאת בחיריו אצל אכל כנ״ל•
 ישראל בחירת כנ״ל־ובהי׳ יעקב בחי׳ הוא הנחי׳ זאת :י יעקב.* נחיב

א טבודתס ע״י כהש״י ■  גם כי • הכלאחד וכנ״ל־ובאמת ישראל בחי׳ ס
 בהטיות או • בשעת,מ״ת בכלל להש״י ישראל כשנחקרבו ׳מתהילה

 גס במדאי זמן ובכל ודור דור בכל האמת ולהצדיק להש^ א׳ נשמתקרב
 זכה שטי״ז נחירה איזה לו הי׳ וההתחלה בשעית.הקטכות בתחילת.
 אלקינובכל ה׳ סא וזרץ • וכנ׳׳ל כלל להבין א״א זה כל אך *. להתקרב

 • בו טוולסה ולא משפטיו וישר ה׳ צדיק שבוודאי הייט • משפטיו כארן
 וכנ׳׳ל• זאת להבין שא״א ובסרט־רק ככלל כט בחר חנם על לא ,ובו.ודאי

 בריתו לזכור שצריכין היינו • דור לאלף ציה דבר בריחו לעולם זכיו ו,זהו
* ה״י[ להצדיק צריטן אנו שעדיין ואעפ״י י־וד דור ככל התורה הייט

 אותו ולבקש לחפש כת לנו *,שעי״ז.יש התורה. ע״י הרבה פעלנו אטשי׳כ
 באריכות־שזמ לעיל כמבואר לאלף.דור צוא דבר בחי' וזהו ולהתיך׳אליו

 העולם שאק וראה דור לאלף ר^ורה את ליחן רצה שהש״י מה בחי׳
 בלז׳הכ״ל הוא זה שכל לעיל שמבואי דורות• לכ״ו ונתנה ושמד מתקיים

 דור*שעי״ז שבכל האמת להצדק להתקיכ כת לנו יש התורה קבלח שט״י
 כרת אשר הלע * כנ׳ל היום וכפי הזמן נפי דור בכל טיקר.כיחר.האמונה

 תכלית עיקר כי • וכו׳ כנטן ארץ את אחן לך לאמר וט׳. אברהם את
 התכלית: ודור־עיקר דור בכל לצדקים ההתקרבות ותכלית קכליזחתורה

 וכנ״ל• א״י בחי׳ שטא • העולם חידוש לאמונת לזכות להייט א״י! ̂וא
 ההקרמת בא״ישהואבחי׳ ני * וזטבחי׳הבלנחלתנםחבלדיקא

^ דקחשה• החבל קטר שם • ננ״ל בחי/אמונה אמתייס לג־יקיס ■  נל, א
שליחה־אזי לאמונה זונה שעי״ז ■ ולא״י להצדיק דהיינו לשס שמחרגכ מי

קז ̂ .........
 ולא ינתח ׳=אט־'לא’לנציונצח’ו עד ביזבלדק׳ץעולמי למ״י קשור הוא

 האהבה׳יוכמייורר בעבדחוח אמשכם אדם בחבל בבחי׳ * לטולס ;יהרס
 לצדיקייאמת-א')• ללחק^ ומחסשץ זוג(*שמשתדלין *;שכל באריכות לעיל
̂* נפילה נחשב אינו שנופליס כמו נופלים ח״ו אס אפילו  ציאדרבא כלל

 במו ממש זוטא יי זכנ״ל כיוחר הרחוקים ממקומוח יוחר ניצועת יעלה אז’
 חחתיוס*'נד• וחטמוח ים מצולות עמקי לתוך חבל ע״י אחד שמשלשלין

 זמן וכל * מאד ונפלאות טוסת ואבנים ילןזת אוצרות שם ויבקש שיחפש
 . ימן שבל ממש• הוא כן כמו • לעולם נאבד יהי׳ לא בהחבל מקושר שהוא

 •: אוסם ומחפשיין אחריהם ומחגעגטין • אמת לצדיקי עצמו שמחקשרין
 יעלת לשם שיורד מקום בכל ואזי * דקדושה להבל עצמן מקשרין עי׳׳ז

 שיעלי:'ר.והץ ד ולא «נו שמקושר דק׳ החבל ע״י מפס הצדיק אותו '
 נפילתו ע״י בי -׳ העלי׳ חכליח חהי׳ והנפילה הירידה גס .אך * משם

 היבה־ קדושות'ויקרות ניצוצות משם יעלה ־ למקומוחיכאלה דר׳יתו
. וננ״ל־'וז^ קא די r• על כ״א צדיק שוס ט׳י להעלוחם אפשר הי׳ שלא

 אחר• עס אל ומממלכה גוי אל מגוי •ויתהלכו ונו׳ מספר מחי בהמתכם ־
 • ומממלכ׳ונו׳ גו אל מגוי בגלות ישראל סוד'טלטול הוא זה שכל היי.נו
 יהי׳ כי׳גר תדע ידוע עליו שנגזר מעת אביט אברהם מימי החסיל חזה

 ר\א זה שכל מלניות הד׳ כל של הגליות כל גס אז לו שרמז וכי׳־* זיטך
 לא וכנ״ל/וזהו הקליפות מטמקי רצוצוח לברר בשביל בחי׳.הנ״ל.* ,סוד

 הייט *• תרעי אל ובנביאי • במשיחי חגעו אל וכו׳ לעשקם לאים
 לעושקם.. אותם הש״י מניח איט בכללובסרט* בגלות יור־יס ;שכשישו־אל

 לא- אוביהס כארז כהיוחם זאח גם ואף וכ׳ש ח״וי יאבדו,שס שלא ,ןט
 ידס סעל דור שבכל אמת הצדיקי יזכויז זהבכה וכל * וכו' מאסחיס

 במשיחי תגעו אל וכנ׳ל־וזהו ויום יום בכל דוך בכל בירור:האמונה טירך
 . הנכללי׳רקרא̂י אליהם המתיןביס _ונל הצדיקים כי תרעו* אל וכנביאי
 , האמו^ בירור עיקר שעי״ז נבואה רוח לנחל זוכה צדיק כל כי ׳ נכיאיס

 ;לבתי׳ זוכין שעי״ז העולם חידוש לא^נח זונין ועי״ז * באריכות ךנ״ל
 נקראי׳הלדיקי׳ זה הג׳ל־ובשביל בהחורה כמבואר בחי׳משית שהוא ריח

 וכו׳ ובנביא' ־ במשיחי חנעו אל וזהו * רביט.ז״ל כ״ש משיח אמתייס
 קיום לישראל יש וזכוהס שככחס 'חת״ק בעלי אמתיים הצדיקים שהם

 יזם' בכל האמינה בירור טיקי ידם על כי • וכנ״ל ח״ו יאבדו שלא בגלות
 יינו׳ חדש שיר יתער שאז לעתיד של הע^ס חידוש יהי׳ שעי״ז .׳ ויום

 יום אל מיום *׳'בשחי הארץ כל לה׳ שיח וזס * ת״ל בהתורה וננ״ל
 הנ״ל,*'בח־׳■ לשיר מכה אמתייס לצדיקים התקרבות ע״י היינו • ישועתו

ממשיכץ מ^נורדחהצדק״ כלהארךוהעיקר.ע׳׳י לה׳ שירו
̂ייום'ויום האמונה לברך :ויום יום בכל עלינו ס בכ ו ^י  ■ והשעה כ

 קרי •'’ודור־יוכצ״ל דור בכל אמתייס לצדיקים להיזקיב צייכיץ זה שבשביל
 שהי̂ז 1^ןא')־כיזדאמו^7 מם אל ישועתו•:'מיום אלמם מיום וTב

 מיום׳ לבדרה 'צריכין • וב^ט בכלל הצחת' מכל והגאולה טיקר.הישועה
 לצדקהאאת להתיך־ב דיקא צריצין זה בשב;ל אשו־ כנ״ל• דייקא יום אל

 בחי׳ ו_זה (מן ; ע״ש באריכוח לעיל זה כל וכמבואר * ודור דור שבכל
 0בסאי:^^"^מ:: בצידז ככתב כאן עד מ׳בץ שבאות להודות צריבין

רבות • עמקנמחשטתין מאד ה׳ מעשיך גדלו מה א״י.* גבול ־'לתחילת
rj((U I .. . p,py ; - - ׳ כ

y ■ ‘ 1 ׳י• * • • ; ־ יי -

ה כ ל ר ד״י) סי- הש/נ (לשון ה ה ו ס  3מלח,טו לןהטת א
, :V^ ד ט ר:. ; ,.: קודם שיברך: ,

 שנים א* ^קי.נא1 התורה ע״ס * כלום לברך צריך אין לאחריו אבל שיריח
 נמה נפלאים דברים שם מ״ש באוחל׳ ע״ש ס׳) אלי(בסי׳ בחתך
 שיזכה שבעולס'עד המניעות בל לשכר ולהתגבר להחחזק צריך האדם

ה י לגמור ״ ג
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 שכרןלושהוט/,״״ונפרט כלהדכריס »טל0^:מורלהוציאמכחאל
 tיטב־מ״vר ט״ש וט׳ וחיותו קדושתו כל חלוי שבזה אמת לאנשי להיזקרכ

 פופלvר אל מכח להוציא כי • רקיעין ט׳ נקודין ט׳ הזוה״ק מאמר טל
ט׳ להאותיות נקודות לטשות צייכין  החשק ע׳י נטשין והנקודות • ו

 וגו׳.וטיקר הכסף נקודות בבתי׳ לדברשנקדושה שחושקין, הכ:סופין1
 גדול שהנחשק מה וכל * וכו׳ לו שמזמינין המניעות ט״י נטשה החשק
 כנגדו מתגירין כן כמו •. במתר גדול חשק לו שיהי״ צריך שא!י כיותר

 וכל החשק כשביל הס המניטות כי • כיותר הננניעות לפניו ימתסשטין
̂גדולים  יחפוץ ואם • ביותר החשק מתגבר כן כמו ביותר שהמניטוו

 המניטות ישכר בוודאי המניטות תוקף כפי חזק בחשק ויתגבר נהאמת
 ממשיכין והביסופין החשק ע״י החשק־כי בשביל כ״א באו לא המניעו׳ ני

 ט׳ נקודין ט׳ בחי׳ וזה • וכו׳ הפוטל אל מכח מוציאין שעי״ז * גקודות
 בהנחשק*כי בחיי כמה יש כי רקיטין ט׳ נקודין ט׳ ויש * ט*ש וט* רקיטין

 בחי׳קמיץ קמץ בחי׳ שהוא נחשק שיש טד וכו׳ מנחשק למטלה נחשק יש
 יטצין בטצמו מאד־ומזת מאד בעתר המניעות משתטחין ששם • וסתים

 הנחשק מעלת בפי חזק בחשק יתגבר ואס pחשxר מעלח להבי! ,
 שהאדם מה סכל הכלל הזה-כי הנחשק אל ויגיע המניעות הבר בוודאי
 כל ע״ש וט׳ הפועל אל מכח ולהוציאו לגומרו יוכל בוודאי באמת חישק

• , ■ . • :- היסב זה ־ , .
 זה בשביל רק שנברא העולם בזה האדם עטלת כללכל ךץךן. א

 מהכל גבוה שהוא האדם מעלת כל זה כי * מניעות לשני . .
 גדולת עוצם וכל *. העולמות כל תלויים ובו וט׳ ושרפים ממלאכים אפי׳

 מלא שמא והגשמי הטשי׳ העולם בזה שהוא מה מא האדם של מעלתו
 בל ולבטל לשבר נברא והאדם .• להש״י מלהתקרב עצומות מניעות

 , • העולם זה של והתאוות והפיתויים ההסתות נל נלל שהם המניעות
 טליהס להתגבר צריך והאדם • להש״י מלהתקרב מטעות הס ^ולם

 מעלתו שגבה זה ומחמת • האמת אל החשק מדל ע״י ולבטלם ^זברס ;
 להוציא האדם ני • הפוטל אל מנח מוציא בחי׳ כעצמו ו;מ «מאד ’

 עד חסירה שתהי׳ הבריאה כל ברא הש׳י בי * הפועל אל ננכח דבר כל
 שהאדם שפירושו ־ לעשות אלקיס ברא אשר כ״ש * האדם אותה ■׳שישלים

 כי האדם ע׳י וגמר תיקון צריך שרגל ונשמ״ל ; אותה וישלים יעשה
הפועל אל מנח מוציא בחי׳ וזה י וט׳ התורמיםין לטחון צריטן החטץ
 ברא שהש״י אעפ׳י כי * ברוחניות'וגשמיות • בזה לעסוק האדם שצריך

 אעפי״כ הבריאה־ כל הפועל אל מכח והוציא • המעשה ימי בששח הכל
 הטעל אל מבח דייקא האדם שיוציאו עד בכח עדיין נשאר דבר כל גמר
 צריך האדם אבל • בהם כיוצא להוציא בזרטס כח שיש הצמחים כל כגון

 הפועל־ואח׳כ אל מכח ותצא החטאה שתגדל טל ולזרוט לחרוש לטסוק
ט׳ ולטחון החטאה לקצור  בלבושים וכן • הסת מלאכות שיגמור .עד ו
 שלימות שאין • ברוחניות הוא כן בגשמיות שסא ונמו * הדברים מכל
 עליו ומתפלל האדם שבא עד * חיותו שלימות ט נמשך ואין ־ לבר לטס
 הכל כי • ברוחניות הדבר חיות כשלם דייקא ואז הדבר בוה השי״י ועובד
 הצמחים כל שנבראו אע״ס וע״ב • וברוחניות בגשמיות האדם ע״י כשלם

p יצאו לא  שסרש״יעל כמו • הגשמים על והתפלל שבאר^דס ענ 61
 לא כי יצמח ערס השדה עשב וכל בארץ יהי׳ טיס השדה שיח וכל פסוק

 ובשלישי שס דש׳י ופי׳ האדמה את לטבוד אין ואדם אלקיס ה׳ המטיר
אק תדשא ט שנאמר ט׳ ה ט׳ אדם כבא פד עמדו קרקע ח ־. ם על ̂ \  ו

 הסועל• אל מכח להוציא צרץ שהאדם נמצא • ע״ש הגשמים על והתפלל
 נקודות בחי׳ א״אכ״אע״י וזה / ^fשלהברי להשלים'^הדבדס

 ע״כ ־ ננ״ל דייקא המרשת ע״י שכע^ן והייסופין החשק ע״י ̂נעסי;
מתר בחשק שיתגבר כד חייו ימי כל רכות עליגמכישת שיעטר בזכרח

 אלהפועל מכת יוציא שעי/ כדי האותיות אל נקומת ימשיך שעי/ כדי
’ . . ; . . . ׳ ■> י■ ’ :וט׳ננ״ל ,״ י

ר ב ל| ע' טוה ריח מבחי נמשנין דקדושה ו־גישופין החשק כח ו
____ , שהנשמה דבר איזהו כשרז״ל משמה חיות בע־שו-שהוא ,

 ע״י הוא המניעות בשעת החשק התגברות ותהיית^*.,.בי. נהכהממט
במ״א״ כ״ש המיח מנישת הם המניעות כל טיקר באמת כי • ריח בחי'

 וכלמליס וקשמיר בעקמימות מוחו שמבלבלין מחמת המניעה עיקר כי
 שאינו עד לעשות שצריך שבקדושה דברים שאר על או אמת צדיקי על

 וטרא נפלא טוב לכל ידם על לזכות שיכול קדושתם ועוצם מעלתם יודע
 ׳ והצלחתו עשירותו גודל בעיניו רואה ר^דם היי אם בוודאי בי •. מאד ׳

 צדקה מחן הי! אדם כל בוודאי שיחן• הצדקה ע״י שיזכה לנצח ובבא בזה
 ומוציא גדולות ביגישת מתייגע האדם וכמה כמה ידם־כי בשתי הרבה
 מכ׳שוכ׳שכשהי׳רואה • רווח ספק בשביל בהוצאות ומרבה ממוט
 כשתי צדקה מתן הי׳ בוודאי ,הצדקה ע״י שמרוויחין ,כזה יווח בעיניו

 אמת־ילאנשיהס לצדיקי להתקרב וכן המצוות בכל רבה־וכן בשמח׳ ידים
 קדושת כל תלי' ובזה • ה:ל על שזהעולה להש׳י אותו לקרב שיטלים
 י-^ על שיזכה התקיה. נעימות עריכות נפלאות רואה הי׳ אס ־ יהדותו

 היחת ולא ־ כחו בכל אחריהם רץ והי׳ הכל משליך הי׳ בוודאי • לנצח
 המניעה עיקר אבל • לכליס בעיניו נחשבת ודהיה והסתת מניעה שום
 עי • בתחילה בעיניו זאת כל רואין שאין דהיינו • המית מניעת הוא

 ; ו־וא אינו אמת לאנשי להתקרב או המצוה לעשת שנא בשעה בתחילה
 • ח״ו למונעו כנגדו להשתטח להמרשת כח יש ועי״ז • מעלתם אמסת
 כרל המניעות לשיר דייקא המניעות על חזק בחשק להתגבר וצריך
 כן-' אס שבקדושה הדבר מעלת מעלימין שהמניעות מאחי* כן אם אבל

 « ,ה:די מרחמי נמשך לשביס הבח עיקר אך - לשברם כח יקבל מהיכן
 ״ מרחוק האמת לו שיחנוק * אדם כל בדעת מרחוק מאיר שהש״י מה

 בכל. האדם אל הבאים הרמזים בחי׳ וזהו * לי נראה ה׳ מרחוק גבחי׳
 את מעטה ואינו י באמת בחיים שחפץ ומי • אליו וישוב שיתקרב יום

 • ר^מת אמתח סנרהוק רואה הוא ׳ לאמתו האמת על ומסתכל * עצמו
 עד המניעות כפי חזק בחשק ועי/מתגבר * לעצמו עד האמת כי

 האמת שרואה הבחי׳ וזאת • האמת אל ומתיץב המניעות כל שמשבר
 רעא הבחי׳ זאת המנישת לשבר חזק נחשק להתגבר שיוכל כדי מיחוק
 הי׳מניעה לא א״כ ני ממש־ האמת רואה איט עדיין כי ־ שב ריח בחי׳
 רגאי׳ותהתנוצצות זאת רק מרשת• לו שיהי׳ בהכרח והאדם נכ״ל• בלל

 ריחא דארח כמאן מהאחת טוב דת לו שמגיע ריח בבתי׳ - היא מרחוק
 על שמך חורק שמן שביס שמניך לריח בחי׳ וזהו ״ קלט טוב ריח בבח̂י

 נמו ולהתגייר לשב הבאים רגחיקיס על ופרש׳י • אהבוך עצמית כן
 יזהו * ונתגיירה רחב נאה ונתגייר יתרו נא אהבוך טלמות שס שפירש
 עלמות דיקא כיוב־עי״ז ריח בחי׳ ע״י דהייט • וכו׳ טובים שמניך לי־יח

 התקרבות עירך וט׳־כי יתרו כמו להש׳י הרחוקי׳ושביס אהבוךישיאיס
א העצומות שלהם מניעות לשגר הרחוקים  שהוא ננ׳ל־ ריח בהי' ע״י ס

 שיתטצץ רמזים מרחוק עליהם ומאיר עליהם מרחם שהש׳י מה בחי׳
 • נרוצה אחריך משכני לזה שנסמך תהו ־ וככ׳ל וט׳ מרחוק האמת להם

 שאמית רמז משלוחיך שמטתי אני • וכמושפרש״ישס * כיהייטהך
 ראזיס מרמז כנ״ל-שהש*י הייט וכו׳ נחצה אחריך אמרתי ואני למשכיט
 בבתי׳ * מיד אחריו רך באמת שחפץ ומי אליו שיתקרב להאדם מרחוק
 לרית' כחי' .־ריהא דארח כמאן ריח בתי׳ שזהו ־ נרוצה אחריך משכיני
D הרחו מתקרב׳ם ש.ני״ז • אהנוך עלמות כן טל וט׳ שביס שמניך f 

■ . ̂ :וכנ״ל לזה זה נסמט ע״כ • כנ״ל
ד ג כ מוציא בבתי׳ סם כולם הדברים כל על שמברכין הברטת ו



n קח • ה הלעה ̂בה״ר הדכחת א״ח י ̂הרכ\ח
 מם כשזה כי המניטית ביותר התגבר טי׳ז שטבר• מה שעבר עד הם41צ אותו ברא שהש״י ומודים הדבר טל שמברכין קודם כי ־ הפוטל אל מכח
 ט*י לקדושה הרצון מחלש ט׳י עבירה גוררת טבייה וע״כ * מפל זה וקדושה החיות שלימות נמשך ואין י להדבר• שלימות אין י לזה קודם
 הנגר עיקר כי * עבירה עבירה ושכר מצוה מצוה ששכר חהו י אטבירה ב״ש • עליו אוחו דברנו שיודו כדי לכבודי־ נברא כי.הכל * הדבר לאותו

 רעני המצוות־שהס כל שורש ששם רצק בחי״ שהיא מצוה היא המצוה של או העץ פרי בורא הפרי על צשמברכין ני י ונו׳ למטרהו ה׳ פעל כל
 וכשח״ל במ״א• כךכ״ש המעה וזאת כך יהי׳ המצוה שזאת ית׳^צה הפרי אותה בריאת שלימות עיקר ממשיכין בזה ״ וכיוצא סה״א בורא
 מכל לשוב יטלין בקל וע״כ * רצוני ונטשה שאמרתי לפני חח צחת שלימו׳ נמשך שעי״ז עלי״ שבירך הברכה ע״י הפרי נבראת עכשיו וכאא

א עיקר כי באמת• ירצה אם העבירות * הפוטל אל מכח מוציא בחי׳ הוא הברכה שע״י נמצא * דקדזשה חיותה  גילTז כשיתגבר ותיכף הרצון־ ס
 ולא ולצדיקיו להכרי להתקרב דקדוש׳ חזקים רצונות לו שיהי־ עצמו את לה׳ כתיל שאח״ל וזה • כנ״ל חיותו שלימות הפועל אל מכת ממציא

 , ידי על הבאים המניעות כל על להתגבר יוכל בוודאי הרצון את ירפה לאחך וכאן ברכה קודם כאן אדם לבני נחן והארץ וכתיב ומלואה הארץ
 נצחיים לחיים ויזכה כולם־ ישבר ובוודאי שלו״ נעורים והטאית העב־ח׳ ומלואא הארץ בבחי׳לה• ה׳ בנח עדיין הכל כאא ברכה קודם רכה*כי0

א העבירה פגס עיקר ני אבל ״ הפועל אל מכחו עדיין יצא לא כאא נחשב גי ה׳ של עדיין שהכל ̂ל העבירה ע^ דקדס׳ הרצון שנחלש מה ס  כנ
 ממה לצאת א שא״א א נדמה וע״כ • עבירה גוררת עבירה שעי״ז מוציאין הברכה ע״י ני • אדם לבני נסן והאת דייקא אז ברכה לאתר
. והע״י לעולם• קדמה ותשובה * תמיד חסשיית הבחירה אבל • בו שנלכד שהם ̂ ישראל לבני דהיינו אדם לבני הכל שייך ואז הפועל אל יוכח

 להש״י ויחרךב המניעות כל ישבר להש״י־שעי״ז חזקים ברצוגוח להתגבר חכלית א יש דבר כל כי וברנה׳אחרוגה־ ראשונה ברבה כחי׳ וזה ו׳ עדיין כח א יש * ח״ו והחטאים העבירות כל אר»• שאפי׳ באדם כח נתן :כנ׳ל הברכה ע״י הפועל אל מנת הכל סציאו הם כי אדם נךויים
 צרכן כ >ייקא רץ וט׳ קלה למצוה רץ הוי התנא הזהיר כנ״ל־וע״נ כיכלהדצדים • הפועל אל מכת נברא'ויצא זה !שבשביל

 * החזק, ורצונו חשקו תוקף על סימן זה כי • גדול בזריזות למצוה לרוץ אותם שמשלים האדם בשביל •י הפועל אל מכת יצאו הכל ^ראהש״י
 רצון לשון גם •שפירושו • ניוצה אחריך משכיר בחי׳ רצון לשון רץ וע״כ כי * תכליתם שזר\ ושורשם למקורם עבודתו'' ע״י אותם ומעלה ומזר

אחד שניהם כי • וקלסי׳ א׳ צדיק כשם ז״ל אדומו״ר מס• ששמעתי כמו מעלה שבזה הש״י את הזה בכת עונד כשאדם הוא הדבחם בל תכלית P •ל
 והחשק הרצון חוקף על סיוק זה מצוה לדבר הגדולה ושריזות הריצה כי

 S וכנ״ל_ וכו׳ אחרת מצוה ולעשות המצוה לגמור זוכין א דייק שעי״ז ־ .
1 HIT ידבר כל על שמברכין - אחרונה וברבה ראשונה ברכה בחי׳ 

אל מכח מוציא במזי׳ הוא ראשונה הברכה כי ̂ שאוכלין ' ■
 עלי׳ שמברך הפרי של חיותו שלינמת ממשיך הברכה ע״י כי • הפועל
 אתרוני• ברכה לברך צריך ואח״כ • כצ״ל מחדש עתה בראת באלו ונחשב

 מברק אחרונת ברכה כי • ושישה לתכליתה הפרי ולהעלות לחזור כד
 מרא שאומדס כמו והמאכל הפרי בזאת ׳ האדם את מחי׳ שהש״י על

 וזמ ״ בבהמ״ז וכן ונו׳ בהם להחיות שבראת מה כל על וכו׳ נפשות ‘
בהאלם כח יש שעי״ז האדם את wנשמחיד תכליתו כי המאכל התכלי״של

 »ף0ל הרצון הוא האדם עבודת תכלית ותנליחסתעיקר ל^שם אותם
 כמה הק׳ מפיו ששמענו צמו הרצון בתכלית להש״י תמיד להשתוקק

 והעבודות המעות צל תכלית וזה < ־״ 'הק׳; בספריו כמבואר .פעמים
 ר\ען שלימות מא והתכלית צ&וף ו מרצון הוא ההתחלה כי הקדושות

 וכלל שורש שהוא רצינו משה הסתלר^ת ששם ל שברצוסת רצון דתי*
 אחד וכל שברענוח• רצון וין1ברעואדר מסתלק י^אל• ,כל נם%ת

 רצון נחי׳ שועא רביע משה בנשמת ואחיזה שורש איזה לו יש ״ישראל
 כבר בי ״ וכנ״ל ומצוותיו ותורתו עמדתו ע׳י וסופו תכליתו עיקר מום

'שלו הגוף מרעות לשיר א״א כי • ׳ הרצון ע״י ההתחלה שעיקר מטאר
. ______ . . . . , ________ והכיסוק וההשתוקקות והחשק הרצון תוקף ע״י כ׳א וט׳ ושלאחרים

הוא דקדושה והחיות העבודה ועיקר * מצוותיו ולקיים הש״י את לעבוד אל מכח ומוציאין שבעולם המניעות נל מסברין שעי״ז ׳ • וכנ״ל וט׳
 של התכלית וזהו • ׳ כנ״ל העירך שזמ להש״י חזק ביצק שמתחזק מה הדבר או המסה וממרין הפועל אל מכת להוציא בשזוכין ואת״כ הפועל־

יותר חזק חדש לרצק עי״ז שזוכה עד אותו והחיה בהאדס שנכלל הפרי המצוה ע״י שפועלין והפעולה התכלית עירך • לעשות שרצה ;מקדושת
כי * כרל הרצון הוא העירך צי * כנ״ל האדם ענודת כל שעי״ז • להש״י עד י ■ להפ״י יותר וחזק חדש ברצון להתגבר המצוה ע״י שזוכין מה הוא

כתב וכן וכנ״ל־ נפשיכם את ים אס נ״ש רצק לשון שמא הנפש שורש שם ישראל' תtנפ כל ני י יותר להלן וכן אחרת מצוה לעשות וירצה שישתוקק
הרצון להארת ר^כיל׳זוכין שע׳י יכתגם מרחמס כי כהתור׳ ז״ל אדיט״ר כחי' שמא י הרצון ממקור נמשכין וטלס כידע אחד הם המסות וכל

הפרי להעלות כד הוא אמ׳ונה הברכה שעיקר נמצא * כנ״ל היינו ע״ש כל וכלל שורש שהוא ׳ • רביס משה נשמח בחי׳ שמא • סת0שבר ן0ר
הפרי זאת ע״י לקדשה רצון בחי׳ להמשיך כד רסן בחי׳ שמא לם־שה של והסיף התכלית עיקר ושם * ישראל בית נפשות וכל והמצוות התורה

̂כין המרעות:מעולם כל משברק שעי״ז והמאכל רצון בכחי שיוכלל דהייס ׳ ומצוותיו תורתו ע״י שזוכה מישראל נ״א כנ״ל ה׳ לעטדת ו
והתשוקה הרצק כל כי *' אחיומ ברכה לברך צריכין אין הריח טל וע׳כ שמא ־ צלל בזה לדבר שא״א הרצת בתכלית להש״י שישתוקק העליק

משבריןמנניעזת<הואבבחי׳ריחבבחי׳לריח1דקדשהשעי׳ והחשק ״ ׳ י י ־ . .
 כדי הריח;״ על גס לברך צריכין ראשונה ברכה כי • כנ״ל ■טובים שמניך

 אבל ״ כרל הברכה שלימותוע״י להשלים כד הפועל אל מכח להוציא
אחרונ׳* ברכה עוד לברך צריכין אין הברכה ע׳י טוב ר\יח שנשלם תיכף

 ותשיו ליצון rעי האדם שיזכה ן0ר בחי׳ שהוא * לשרשו להעלותו כד
כי דקדשה* וחשק רסן בבתי׳ הוא _בעצמו עוב הריח כי י כנ״ל דקדושה

ה אשרי -י לבא לעתיד צדיקיא דכסופין.דיתין עלמין •ו י ת בחי׳ כ  מ
̂■ ז '1 ■■להם : י * ■ ־

ה ה ז  גוררת שמצוה העבירה pj ובורח קלה למצוה p הוי בחי׳ ו
עבירה ושכר מסה ה0מ ששכר עבירה טררת ועיירה מצוה ־ ‘ •־

 כי • להש׳י יותר חזק ליסן זוכין מסה אתי• שטושין מה כל כי ־ נמירה
 נכנעין מסה־כי גוררת ה0מ וע*כ כנ״ל• המסה של והשכר התכלית זהו

׳' ״ המסעות ונתנטלין נמאן ריין נחי■״ נר• מא המניעוחי בשעת וכחשרן הרצון' התגברות כל ע״י שזכה תוקף,הרסן ע׳״י, השני? מהמסה שמונטין
ברכה אחריו לנרך א*צ ע״כ • הריח שורש ומשם ״ כנ״ל ריחא דארת • כצ״ל המניעות כל משבק ס־צק תוקף ע״י כי • כצ״ל הראשונה מסה
י א־,רונהוכנ״ל ___ ___כי • עבירה גוררת עבירה להיפך וכן וכנ״ל־ מצוה טררח ה0מ וע״כ

צרי המרצלינזשפצמועא״יייל־עירך והמפתד*־ידוןדךצחי״*שנם נריהעטר׳שהיאפ״י־שהחגבדרעלירר^וצע־י^ןהם־מסיתי׳ .
'והכיסופין וההשחיקקות הרצון הארת עירך בא״י ס5 ני א״י• דקדשה הרצון בתוקף להתגבר יכול שלא עד מדעתו ^:עבירוקן טד

. להש״י ־ ,

N



ה הלכוז .הלמחיבוזר ל,;לוגי;י
*̂  על:קס,היצו.ן ארץ כנקראח איףל וכן ארצך ה׳ וציח בנח׳׳ להש׳י
 נחבךט וע*כ• הירותי׳ אח מרצה שהיא ארץ נקרואשמה למה כשרז״ל

 ורצון 3וט׳;ו^י רצון vx,נסתלי כ״ש רצון* מלאה שארצם שכטיס נמה
 ש̂ק בזה זה. יעקב כללם .הרי בזה נתברכו שלא (ושבטים סנה שוכני

 בברכת טא וכן -־ שם כססרש״י כולם טל יחולו וא׳ אחד כל של הברכות
 הרצון מיקר כי י; )בס כשסרש׳י יעקב של ברכתו מעין שהיתה משה
 אלקותו מאייומתסצץ שם ני .ב^י.* זוכין להש״י וההשתוקקות החזק

 הרצון האיח כי • ונו' אלקיס לו שיש נמי דומה הדרהא״י כשת׳ל יח׳
 ,של■ והנפלא הטוב הריח ועיקר • לעיל- כמבואר טוב ייח בתי׳ הוא

 בלי pin ברצון אליו ובוםסין משתוקקין שעי״ז '•ח׳ אלקותו התנוצצות
u של הטוב ריח ט״ש המורי׳ ארץ שנקראת מארקבא״י• שיעור p״־p'

 ע״ש יריחו שנקראת לייקא* יריחו דרך בתחילה לא׳י ישראל נמסו כ וט
 שמנין בחי׳-לריח הטוב הריח עייך נא׳י שם כי :כ^רז״ל הטוב ריח ,

 f שעי בלל• בזה לדבר שא״א ית׳ אלקוסו החטצצות בתי׳ שקא * טובים
 מהשזוכין לארץ בחוץ וגס כנ׳ל היזזק והרצון ההשתוקקות טיקר

 דארח נמאן הטוב ריח בחי״ שהוא :אלקות התטצטת לאיזה לפעמים
ג׳׳כמא״י• נמשך ש״י.ז־vלר נפלא ורצון השתוקיץת נתעורר ריחא־שעי״ז

 א״י קדושת ממשיכין עבודתם ע״י ישראל כי : • מא״י קדו:«זיס כל כי
 של הטוב ריח בחי׳ שיטא ר\צון• הארת מקום עיין־ אבל • כידוע לחו״ל

 הלוחות עם והארון וכליו הביהמ״ק ששם בא״י התטצט׳אלקותו_ית׳הוא
 והאהבה והרצון ההשתוקקות עילןר ששם ק״ק בבית העימדי׳ והנחביס
 רצית תוכו ׳ בבת: שבשמים לאביהם ישראל שכין הנסלאיס והכיסופין

 מה וא׳'כפ^ לכ״א הרצון הארת נמשך ומשם ירושלים מנסת אהבה
 .לשם ממש לא״י לבא כשזונה מכ״ש ’!א״י■ קדושת עצמו טל שממשיך

 ).־:&גל-“כאשיצמצ^עכשט׳כתי^ אחרות פניות בשביל (לא * שמים
 תי־צון תוקף ע״* אך לא״יי מלבא מאד ועצומיס רבים המנישת

 חיקז 1ביוחר-כ חזקים לא*י כירא־צומת בפרט * עליהם להתגבר יכולק
 בא״י(במבואר שמאיר הארהמהארחיט־צון בו מאיר לא״י לבא כשרוצה

̂י f מזהבגלאבאריטח) .  ע׳יתמניעוו^ ־ הבא והחמן הרצון תוקף וט
 לא״יץהמרגלי״־׳ ולבא כולם טל לדלג יטלין עי״ז, * כ<*< דייקא הגדולות

תחילה אמרו; חזקים,מהרצין^ע״ב המניעות שת״ו אמרו זכי כזה פגמו
 ?המניעות סיןמו ואח׳׳ב פריה קה היא ודבש חלב זבת וגם • שגתא׳י
מא^ בצורות גדולווז והערים העם עז כי כ״ש^פס לשס• לבא העצומים

ט/ 3^ כארץ יושב •עמלק וכוי  מה ני י והיטט דבר אמרו כי היינו * ו
 בכל. כי * שם שמאיר הי־צין הארת גודל על מורה זה פרי׳ vוזר 'שאמרו
 עליוניתיורצוט^־ אהטת מליכשים העולם זה של התאוות וככל הסירות
 שה?זז *!6 וע״כ'פיחת • כיחע להעלותם שצריכים רק • לקדושה יקרים

 שם.*: ר\צוןשיש הארת גודל על מורה זה ונפלאי׳כ׳כ וגדולים מובחרים
)’< ונו׳: וגפן ושעורה תעה ארן כ.*ש בסיחתי׳ א״י התורה שכחה וע'נ

ה נה: , ־־ ־ * וכנ׳׳ל שס שמאיר הרצון הארת על מורה זה כל ■ ך
:׳־׳ העם ז1כי< שאמח־וצהסריה^אפם מה. יפה מקושר עתה -

 על מורה ,שזהו מאד ונפלאים טיבים שהפירות שאמרו היינו - ̂■ ׳״
וזה ־, מהס יותר חזק־ס שהמניעית העם עז כי אפם * הרצון הארת

 לו- שיש ר^צון כחוזק שנפח •,־ שלהש הגדולה והישירה הפגם עיקר ■ ר\ י
 כי ממש ההיפך.מזת אמת ̂:והס המניעות.כנ״ל כל 1יל על לשכר כת ■

שא״א: עד מהרצון וקזקים גחלים שהמציעוח וט׳ העם כי,עז אפס אמח

.ג
̂:rדrך,:׳ ז

 מה; הרצון ע׳׳י לשירם כת שאין ^-כיאמיו המניעות לבאלא״ימעוצם
 ■ בכ̂י וגרמו מאד גדול שלהם הפגם ועזנ;הי׳ טא,$הי&ך;כג״ל• שבאמת

 כלל שהוא הביהמ״ק קיום כל כי ׳׳־ וטתתכי ראקון לדוחתחוךנץבןיז
 שס כי * כנ׳׳ל לקדושה והחשק הרצון ישראלהוא,ע/י עבודתוקמשח

 ־ חזכחוהו לרצעכם כ״ש לרצון שעולין ל<קרבנוק זנל הריחות לל כביהמ״ק
 , יהושע׳ ע״י. התיקון.תי׳ ועיקר ניחוח,לה׳.• ריח אשה ונתיר • הרבה וכן

 המרעו׳• על להיזגבר בהרצוןורןזשק נח שיש משה לדבר.י קהאמיט. וכלב
 ■ אופל בשום שא״א שנדמה מאד;;עד מאד משתטחים, אעפ״/שהמניעות

r̂לשברם ̂׳׳  ז־ ::ד :וכנ״ל ׳1בךצק;ונ להצזחזק צריבין אעפי״ב 'ד
עשו■ לכו אומר אפי׳ וע׳־':י. אותה וירשט ; נשלה באזורו.טלה

̂כזולמות .  י כעולם ממעה שום אין גי נעלה:• לשמיס,עלה ועלו }
•הכל על ולדלג לשבר יכולין והרצון ר^שק וזוקף ע״י <.'-כי -ג׳• ,  ז :

״ ה ה ו  קרבן ט * לס׳:המרגלים נסטם מנחות פ׳ שנסמך מה בחי׳ ו
י 3ך5ן7 כי ונפש כ׳׳ש ז ר\צון קאךח בחי׳ יטא מנחה ;ד:;- :

̂י-לא מנחהוכמי  מיתה להיריב דרכו מי במגיתה אלא ■ מש נאמר שסרש
 יהשתוקתות יצק כיז״ זיז נסש * נפשו יזקריב כאלו עליו אני מעלה *, עכי
 עלימן שסומכין ועופות בהמות של כל^קרבנית ■י,כי נפש במסירת חזק

 בה אץ המנחה אבל • כמובא היצר זביחת בח:׳ זה וט׳, ושוחעיןאו.חס
 שהוא מי היינו הדעת* מן אלא עצי אין • עני קרבן בחי׳ י;והיא שחיטה

 f ואעסיי״נהו * לגמיי יצח את לזכות דטת בו ואין טובים במטשים טגי
 הייכר נפשו את שיקריב .עצה התורה לו נתנה :לה׳ קרק להקריב חצה
 כה שאץ עט קרק שהיא נסשvבך שנאמר מנחה קרבן נחי׳ י.שזתו רצונו
 חזה שרצוט מאחר הש״י* נעיני מאד יקרה היא ואעפי^נ :•שחיטה שוס
 ■ טצמו■ את נמנע איט הגמלה■ י,בעניואו: הוא שגס להש״י;:עד כך כל

 בחי׳רצון נפש בחי׳ שהוא מנחה קרבן •דהיינו;בקי׳ להי׳: קרבן מלהקריב
<וד'ל וכנ״ל* ̂,כ קפלת קדושת יקקת ודנבח'̂י  , יהא לעולם ז״לxהמנתר
ט הלא מנתה נקראת למה הפוסקים המנסה-והקשו ■בתפלת זהיר אדם  ג

 צחכין הרצון עיקר,המשכת אך ר דחוק ותיתצס ׳ מנחה הקריב( כבוקר
 : דדיא תוקפא שאז המנח׳ תפלת בשעת ביו.תרויותך,ליזמשיך להתגבר
 ,הזהית וע׳״כ ר הש״ג כלהמניעות-מעמדת שמשם י כ׳שבזוהי שלטאר

 נ״פ מאד בזה והחמירו תפלת.המנתה; לאחר שא. ביוקר ,מאו11ח׳
̂ישבאלם כמשנה  ובמ ימשיך שמא גדרה וכו׳ לאטל ולא לפנגקםפי לא
 »׳ ;1 היום: באמצע שזמנה ר:מחמת ביותר ףמנועות שכי^ם שאן נמ!מת

̂זר-תצוק5איי  ופרנסתס־שמהש־ במו״מ ערודיס שהשלם געת הץם• .
 י חזקיס ברצוכתז ביותר להתגבר צרוךהאדם י־דואז מתשי׳ינ המ^שת כל

 כתוך בהש׳י■ שיזטר להש׳׳יכדי נמרץ גדולים,*,,,־והשתייןץח וכיסופים
 על דדל שהזהירו וכמו r כנ׳ל העיקי שזה( המנ!שת קץ>1ת הקו׳:נגבתוך

 כתי׳:׳ .כי.התפלה *. המנחה בחי׳.חפלת ון-ט * מקומות ככמה מאד זה
 .׳ צריבקבשעת טהזאעבודתשבלב*:אך.עינ^־החגבתתהרצון ״ד ר^ן

 נמשך בחול המנתה תפלת של ותחיקון עזקר.הה<נתקק כי ,*כנ״ל מ.נחז
̂כי הלצון הארת עיקר שאז * שבת של ננמנחה  כידוע דרעיוין רעיא אז ■*
 צריכין.?*יתר, אז מנץזה־כי ?שם, ד.יי,קא התפלה זאת נקראת' ו,ע״כ כזוהר;

 ננ״ל• מנחה בחי׳ שז־ט להש׳י חזקים. יצומת טצמיו על להמשיך להתגבר
 המרגל•״! תיקון הם מנחות בתו׳ מרגליס־כי לס׳ מנחות, פ׳ וע״כ■נסמכה
 .־׳■r ■כנ״ל הרצון כץ'■האמן’מנחה,ממש p*p עזי כי • ’ כלל שפגמו,ברצון

 נ * רצון יהז ק אוק בקרוב לארציט ה:ל.וצ.שוב יסתקן סיף נל ^ף שעי.״ז
:^ ־ 'c , ' ׳ ־ ״ r ’•; יי ז . i ך < ף ־ C׳ ־■•;.- ד

- c־  •'c׳: .lv< r x r :  v x r !ס .\■tt:rr: k ■רז:ז: ::י׳ת c״fu
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 י׳ם ח׳ולה • יידוך ונלה׳ח׳י׳י׳ס ■וסימנם ’צרינץלהומת. י ־ך/ ן ׳

r/ci \* מברנין ומאי .מ׳דבר.״ * האסורים בבית חמש היינו ̂ *׳סוךים 
 r: •;־:־ד• ־ ::וכר. טובות לחייבים •הגומל י■! - ל-'׳•'TTw׳ :
- .j הולאה פוזה שט״י ממאר ב׳*שם סי׳ בלק״ת תפונה של המאמר י 

 ?הי׳ שאן .*■. עוה״ב שטשוע בסי׳ שה * להודות צרינץ ד׳ ̂בחי> - •<״׳ :■5
 ע*י מאיר.האמת י״ו1נ !שם כמבואר הלמת ית'גתי^ לשמו. הודאה •י«י

 הדיבור-להיינו לתוך וןווגים ושדוכים ותשלה שהס;בתי',-נמוה שמות ׳ג׳ *י
• תשבה דיטדשל שהם הדיבור* חלקי ארבעה הדיבור רביעי ̂!שלימות ;־:
 השריגי׳ גחי׳שלשת למלכית לךובים של^שידם צדקה-ודיבור של -יליכור :

 שבת של הקדושה <משך f ועי • ע״ש וט״ פת מלכות של ן*דיטי■ ^ע׳'
אחדות בתוך משתנות הפעולות כל יעי״ז.ננללין : V■ ימי,החיל :

ט' הפשוט ׳■״;• r י הישב וה כל ע״ש * כרבים. הלכה בתי׳ שזה ־ ע״נז ו
די: ־“•- rrs׳;: •־■■ז• •׳• -;',?ד״ו ' • f ' ' V V ״V Vk«' - •• ׳ w - * w V ■ ’ ‘ ־ ■ - • » *

! “ז ל ת ^  שכנגד להודות צריפק ז״ בוד׳ד בעצמו! שזה.‘לומר. ?וכל ן ו
• ע״י-תידה ט עצידית .כורי;שנשלם7ל׳>־חלקיה בחי: ׳ד־

 רבוסייהדימרבנ״ל-׳וע״כ עלידםמלם ל-ממת צריבין ע״י׳הל׳ ״׳מיינו
 חולה כי ילס על ר^זגוגשנשלם חלקי ל/ להידותז.כנגד <רשט־יכין •הם

עומד אדם אין כי תשובה* בתי׳יליבירשל ל־< לשמיייי:* ורמזה ״שנתרשא ■

i* ׳ןית1 רג 1 . t 3 4  t f י

ם־ כי ^ס^״«שרר*^ןי ^
^^},;.־■;רכועהודבו^צן} f ד׳־ל •■:־t׳־■*■ '.ה■6
ח ׳ דגו ס ^־ ס ל ש שנ כ ״ו ימי לשית אזי • ג

̂ימר%זמוד1^^<!,שםו<שטלזהאה ־.-.י ׳!:ז:״ י
י בע״שקולס ׳ר\דו ׳ ע - י כ ת ל ב ^ ק ;״V ז׳׳׳^־יכי^^יית זהמוזמור

של.*יז־ קדושת*; ונמשך הדיבור צשלם1עי״ :
 ימ« הששת בהוף בע״ש עתה צריכין ;

 עיי נעשה וזה שבת* של הקדושה ינמשך־עליהס
^ונו.4^^|^גדיי ?|ל ואס כן הנ״לי הידי במזמור •־מפורשין , ;4^ג

c3j׳f■ של הקדושה המשכת
/ ליס:הגליל ■דמעות שני .ומורי? מארז״ל על ר״נ בסי׳ נ״י. ־
י, 7מניא עץ;)שהש״י והישועות׳׳הוא הנסים שכל והכלל :

 . ע׳י■ 1T(^תנהג ̂,כולם.ע^ בעול־רב כי העוה״ז לתוך דאתי מעלמא
־ היוב סתת טפלים העוונותח״ו ע״י לפעמים עכשיו אבל ׳• ית' השגחתו

, :טמז^^^המזוץ
̂דיקה‘ האשורי׳ בכית חמש המיס• פני לתמף.על שלת •בת?' איתן כנחל ־ן
 קעל ״ למלכות’ קמבים עשירים דימרשל זהכחי׳ ,^י^א־מןהאסורים ;
שרי שלשה השריגים נחי׳שלשת xהמא מתוך החמש שיוצא -ידם<^דך :
 • מדבר .־בתורה כמתויש האסורים יח5מ ׳יוסף יצא ידם שעל 1 ־גאים ■

 טתלדברמרמיעצה־יכור מלכיתפה־: זהבחי/,עיקרהדיבור־בתי■,
 1מלכותפ־־ בתי׳ יהייט דבור:* בחר שמדבר ־ מ<ב(אךכ;וה״ק צכנוצמו

׳י הדיב^:: עיקר שהוא יד r••ר:.■■'י-״י':*' ’.W׳.3 , ־ ג- ,
yVשיהי׳-̂ קריאת התפלהרבשעת ;:בשעתטדאהb ״כ•.•המנ̂ר
 מי קהם השפלה ע'י,תורק -התורקכד.שיהג/<שלס,אליבור . ״
כיע׳׳י סדבןר׳;כנ*ל■,' שמאיריםע״יההודאהומשלימי.ם,'.רנוע ■אאמת

בחי׳ שהם שרטת ג׳ הדיבורע״י ברבוע האמת מאיר עי״ז הודאה פודה ■
מלה ' הוא להודות ד־וזצד׳כק: ■של ההודאה *ל1ל־;ונ5ככ ושגלזניס והפלה ׳

 התפלה ■בשעת שהוא התוזרה קייאז גת בש לשייט והפלה תורה ^שעת
̂,חורכ«תפלה:< שעי״זמאירבך  ב׳..שמותשלהאמתפ?״ל:ך במי.׳ הס1̂׳

tx ע״י.מק 5ג״ ויוו״^ששז שידיטם, בסי׳- וגס , u * - לאודיי צדף כי 
 פתות כיאיזקדושה ■וכצמקום׳שישעמךפישקדושש ̂.זןאפ;עשרר^^

̂וזגוגיס בחי׳ ע״י-יודזה קדושה ךמעשו־הדוכשיש  נסי׳קילושין שיתכיס
 יוד בחי׳ קדושה־ '-שממשיכין1ו,קידושין.הוא.בחי: כל׳רגווגיס ט ממש*,-

^ x שע/י נמצא כידוע״ מלטש לב pבחי׳קידושין בסי׳זווגיס נעשה ־ 
 שם זאיחא צנ׳׳ציגס בר־;ו.ע:תדבור. של׳אעקהמ׳איר הג׳ שש שהואבחי׳ ו

ירדה שיחה קבין עשית כי * שידוכים ע^ נשלם הנ״צשהדיבוו־ כמאמר
 נשלמיג^קי ושדרוך ״ג ו«טש .*.העולם כל וא׳. נשים נעלו /• ט י:לעולם ■
בט׳■ עשרה כנגד ׳ ע^ה,לאו.די.י.בפניהם צריכין וע״כ י ע״ש הדינור :

 ׳ק;^כךאלרקשר?׳הבין וכים71בחי׳.נ ע׳י התודה ע״י שנשלמין *הדיטי
 מלכות הדבוריהואיבח^ כי בהדימר* שיש בחי׳ עשרה כנגד הס .;,שיחה ;
וע״כ • וט׳ שיקה קבין עשרה בתי׳ יש זה וכנגד * כטדע מעשר שכלולה -

 לששת ת5ש ,שבולו yעוה קפייט שבח הקדושהשל המשכת בחי׳ בעצמו
 ה:שכחה שנמשך ע״י עי׳׳ז רק הישוע׳ עיקר ^גוי־.״דכי דהי.יט החול :?מי

 טובות בשב'לוה,אנו«כרבין'כגומללח^:ש ■י•:
 , כולו.טוב?!משם שהוא דיר^א׳זבחיסעוה״ב צ3ע1ק:^3^•שגמלטכלטו

ה׳ב כי הגמיל נמשך א ^שוע׳ע״י^ה̂י שך ^ שס,נמ  טלס^^
הגומל,לחיע:ים״טובות ז כנ׳׳ל ?עקההישועה שעי״ז ־ההשגקה  'וזהו,בחי̂׳

 גו^לחייבי^ו-עובזת^כי-באמת' »■׳ שר<א ע/וךהרעדאה ״.כיזהו יוכו׳
 חידוש ,^ה חנטהמא שעושה-השץ-הןתללאורה הנס וחידוש מעלת

ש״י,:שיטל ־הא’  כי * היס'וכימא ל^גע ונפלאות משים לעשות לפגך̂ר
̂כל ומחיג׳ומקעס הכל ית׳ברא שהוא ,מאחך‘  לעשות.פפ ?ידו4 ברצוט ר

 של והחידוש ס־טקא ^^^רוס^לבטתוט/!/,ומהו כדזוט טלו העולם יכל
 . כייכ^חדם,בצרהית ׳; מא מסים קל ןות1^.שעו.קרך«ת’י־־אך.א י־מס

א ותש״י • גדולים קיטחגים עליו יס׳ קשסי^יגיו ̂והב'דנשפע'':וזר\ ס
̂שמתייב להעביר בעצמו ׳  '•;קוקתנדולת, מתש^ח״יבילףיעזק ס׳׳ו •המשפע

̂והדק■:- פךחמיעהזגצומיסעל ונחגיר שהש׳׳י :הנס ̂̂׳  ׳.ך,ועושה המ
 .י1בקי.״שע ?עצמו הדין':׳.י'וטשל.לו^;שזהו מ;שור;ז לפנים גדול ^זסד
ת .*..•הטבע ו ה . ש  ו אטבע שיטי <וחני׳יםתש1כן: <כ«ו בגק^יית ?נס ,

אותו טי^ילתי^־^לע״׳מת^הכלמתיכ־ם עז׳י-יאי״ל-״י? ג״כ

 ץש.טבעס,כ:״נ;והש״יחשץ1קומשפענ _ ״ ^
 ומשכהקעבע.;*׳היי;( עשדד׳המערגוא סא העולם בקיום וןםדוחצה ן
ודט י ח״ו n ט לעשוא מחייב שטבעם שמ^תמה י

ט ־•■'-״י•• ■ י• כי טנ ?יל ? -* ? סין ^ניגן ;־־

jS‘.,; טלו קיגיהב שים מ •*־'יע*כ ^־־ עיו
י אעס״י;ן-ךד האדס. עש וחסד 6׳נtלע בעוה״ז ,׳;עכשיו ■

v*« %.,.
'■ i■-♦ •־.



א*ח הרכות ■:ליקוטי ; . ;•
■ ' ' , ̂ , ■ י ■ I ז

 יה!״. לא rfc שטלמ«^ מעוה״ב ושובה השגחה טליו לממיף היא פראי *
 ת6ן ית׳ממשיך «הוא • ננ׳ל לזכיות יההסכו זדוטת כי וקיטחג דן שום

̂י טיה״נ וההשגחה ־הסוכה והישועה* הנס לו נטשה וטי״; ״ טוה״ז לת
 ככ״ל■ הטבע לשטת לעוה״ז מהטוה״ג ההשגחה נחי׳המשכת ממש והוא ׳

 טובות־הייט לחיעיס הגומל תהו • כנ״ל הטכע שימי בחי״ כעצמו זהו ט
 חידוש באמח שזהו טובות לחייבים גומל ית״ שהוא ההודאה עיקר זה טי

הדן המשפט לשמד נם ודכד מלא  ד ״ טוב כל שגמלס חהו • כנ״ל ו
 פעולות בחי׳ בעצמו וזהו • ננ״ל טוב טלו שהוא מעוה״כ נמשך הגמולה
^ין והחטאים החיובים כל כי *- הפשוט באחד שנכללין משתטת מ  נ

 בבחי״ כי במ״א כמבואר טדוט אחתתס שמשם משתטח סטולת מגחי״
א שס הפשוט אחדות א טוב ט ש ט ק * קו  פעולות בבחי׳ אחיזתם \

 החייבים שנכללין גמצא • טוטת לחייבים גומל כשהש״י וע״כ ״ נממטת
 שגמלט בבחי׳ הגמולה םwלר נמשך שמשם עוב שכולו עוה״ב בחי׳ ב^ך

 כנ״ל החייבים אחתת שמשם מ»זםח פעולות עללין אזי * כדל טחג גל
^ כתוך י ת ת ח א טוב שהואטא ע1א * י אחדכנ״ל ט

ה כ ל ו ׳ 3 ד זכו״• הים ויורד שנתרפא• מולה • להודות חייבין < ד
• האסורי■ בבית חבוש שהי׳ מדמייותיומי והולט .

 המדבר המשפטים ואלה המאמר ט״ס • וט״ יומך החיים וכל וסימן
 נסים בחי׳ חסלה בחי׳ אמונה ני • ע״ש ח״א) ליקוטי ז׳ מאמונה(בסי׳ ,

 אמונה בחי׳ התפלה ועיקר • הטבע לשנות ובידו מתדש שיש שמאמין
 בא״י אברהם כשפגם זה ובשביל • וט׳ יטיאל כאי׳ן רק הוא נסים צחי>
 טיקר כי * מצרים לגאת ובניו יטקב יודו עי״ז אדע במה מ^מר ט״י

 בחי׳ אנטנה ע״י א ט הגאולה זטירך * וט׳ אמונה חסרין כשביל הגלות
 אמתיכי ט״י הוא לאנטנה לזכות אבל ׳ וט׳ אמנה מראש תטרי יזמא•

 ע״י רק זוכין האמת ועיקר אנטמי ^זעבידת באמת איתחברת רz לדק ׳
 אמת זרט כלה בחי׳ שהם עצתם שמקבל ע״י לצליקי״אמתייס התקיטת

 מטצת להנצל טנק ציאח מטיח וט״י וט״״י מ^דיתא שמ״געטין כהי
 וע״כזוכין • מראית שמירה ציצית כי ניאיסזט׳־• בחי״ טזס רשעים

 כולה בחי׳ הבריח שמירת בחי״ שהם מצדיקים העצות לקבל ציצית ע׳י
 כנ״ל וט״ הגאולה חבא ועי״ז ״ כדל לאמונה זוכה וע״י ,״ אמת התג

■ ע״ש ■ ■ ״ . י׳ : ■ ■ • . . ■ - .
)riT ̂להודזת כ׳ הנסים הודאית ברכת בחי  ע״י לה׳ ולברך צריכין
V ולהזודט ולטדיע לידע * בעולם האמינה לגאת כד מסים .׳ 

 שזה נס עמו וטשה הטבע שינה זביחמיו העולם מנהיג יחבק־ שהשם
 כנ״ל• אמונה בחי׳ הס תפלה בחי׳ נסים ני • כנ״ל האמונה בחי׳ עיקר

ק נס כשנעשה כי ״ להודות צריכין ד בהי״ הה מו  ועי״ז • זה על לי:ש״י ו
 מן לצאת וזוכין הגאולה תבא עי״ז • כרל חפלה בחי״ אנטנה ..נתגלה
 ״ כנ״ל אמונה חסרון כשביל הגאה עיקר כי ״ מלכיות הד׳ של הנאת

 למדות צריכין ד׳ ע״י כי • גליות ד כעד ליטדות שצריכין ר הם ו־עיב
 אמונה חסרון ע״י הגלוח עיקר כי * גליות הד׳ כל ונתכעאן ענעין טי״ז
 נתגלה עי״ז הנסים הודאות ע״י היינו להודות צרינין ד״ וע״י * כנ׳ל

 בחי׳ל׳דאחד• הוא אמונה כי • ברל הגאולה תבא r’םע * כדל אמינה
 הצדיק כי • ככ״ל אמת בחי׳ שהוא הצדיק ט״י הוא האמונה עיקר וע״כ

 שמא האמונה טיקרקיום כי הייט • בתיקונים כ״ש ׳י״ דאות היאקוצא
הצדק וע״ב כנ״ל• אמת זרע טלה בחי' "*יא היא דאחד ד

^ •וזה דכג״ל דאות קוצא היא  להחקרבות זוכין ידם שעל ת1;צי‘,
להסמרמסהצדיח ׳•ייו ^ לאנטנה לזטת הצדיק
ידו על מונה6- זרע טלה בחי׳ ד דאות קוצא שמא
בחי׳ ־׳ה ^ זוכקלגאולה מאמונה וע״י ־ ננ׳ל

ב הלכה הודאה הלכות
 חי״ כב הם לממת הד׳צייכין כל כי וכנ״ל• דיקא ד לממת צריכק ..ד׳

 • הנ״ל במאמר נכ״ל אמונה פגם על הי׳ גלות־מצרים כי מצרים יציאת
ד כל וכן  אנטנה פגם על באים וכולם .מצרים בשם מטרם גליות ה

ד׳ בחי׳ זש אמונה חפלה בחי״ נסים בחי׳ הייט מצרים ויציאת * כנ״ל
 ̂ בחי׳ הנס ימגלין חפלהמסרסמין בחי״ ההודאה ע״י ני • להודות צריכק .

‘ אנטנה ט״י הגאולה עיקר כי • מצרים יציאת בחי׳ חה :כנ״ל אנטנה
 הי׳לישדאל מצרים יציאת בשעת וכנ״ל־כי טבח בה׳ובמשה וי^זיט בחי׳ ’

חי׳ כל  מצליסי ושבי הגליח כייצאומן * לטחח שלד״צריכק הדל הדכ
 מצרים ממחלה ניצלו וכן • ויצא האמרים בבית חמש שהיו מי בחי׳ זה

 • רופאך ה׳ אר כי טליך אשים לא במצרים שמתי המחלה כל ב״ש י
 הש״י ועשה הים יורדי היו וכן ונתרפא• חולה של וההודאה הנס בחי׳ זה

 נמצא ״ מדבחות ר\לכי הח וכן -• סיף ים קריעת של הגדול הנם טמהם
 ועיקר * למדיח צריכין הד׳ של נסים הד״ כל אלxלי היו יצי״מ שבשעת

סי על אחכם ואשא בבתי״ צירח בחי״ ע״י הי״ י״ם וקריעת יצי״מ  מ
 בזמת שהיו במדרש איתא קי״ס וכן * ציצית ‘בחי מטה כנפי דא נשרים ^

 מפניהס♦ ®קט ועי״ז * ציצית של כנטת ד ומת ראה מיס כי כנטת• ר׳
חי' חפלה אמינה בחי׳ שהם הנסים התגלות עיקר כי  מצרים יציאת נ

 •וא® ציצית כפ׳ מצרים יציאת נזכר וע״כ • כנ״ל ציצית ד ע״יבחי׳ הוא
 יוס*ולכא(דת בכל יצי״מ למכיר בשביל בק״ש יום בכל טציח פ׳ אומרים

x בתודה ^שיויז כמה יש הלא • דיקא ציצית פ״ תפסו למה קשה i f x 
 ״ לק״ש יצי״מ זכיית שהוא ציצית פ׳ סמט למה וגם מצו*ים יציאת בהן
א בק״ש מקבלין ־שאט האמונה עיקר אך  שע״י ,״ ציצית בחי׳ ע״י רק ס

ח על האמונה שעיקר הצדק להתקרבות זוכין ציצית  } - יצי״מ בחי׳ וזה ״ י
ל ציצית ע״י הוא אמונה בחי׳ מצייס יציאת עיקר כי • כדל  — יע״כ ’ ני׳

. לק״ם אותה וסומכין מצרים יציאת זכירת בשביל חקא ציצית פ׳ יאומריס . 
וכנ״ל אמונה פרטאבח?׳ ״

ךן ן ק עשרה בא^ לאודי צריך בחי׳ ן ת ט׳ אכל כי ״ רבק מינייהו ו
ע״ג • כידוע אמונה בחי׳ היא והשכינה שדא• שכינתא הxע : ׳ 'ו

ה התגלות עיקר בי * רבנן נליריהו תדן שיהיו צריכין מונ _ הרבק ע״י ^
 .עטין תרייג בחי״ דקחשה עצות מקבלים שמהם בחורה עוסקין שהם .

a דאוו־ייתא x קיום שעיקר הדור נדקי בחי״ אמת זרע בסי״;ולה 
 פירכים עיקר ונק*כי מיטיהו תרין ביהי״ צדיכין ידס^וע״ג על האמונה

קאננ״ל האנטנה החגאח שהוא הנס : ! ת״חדי ה *־ 2 מאע״י
״ « ‘ עיקר ט *, התורה קריאת בשעת הגימל ברכת לברך מהגק .3ן

דאוריי׳ עטין ע״יחרי״ג אמת תורת ע״י היא הנסים התגלות • ' ^
. . כנ״ל . : - ט׳ - \ •:׳a • ̂ ; רג״לע״ש במאמר ו

ה ק נם לו שנעשה למקים כשבאק שמברכץ מה בחי״ לז  - ל! שעשה ב
r במקיס נס ״ . p 0 עיקי* כי * מקום כחי׳ להזכיר צייכין כיS

א מקום ,  המקום במקוס־בחי־אל ויפגע כ״ש מקום שנקראת בחי-׳א״י ס
x א כי • כשרז״ל מקים נקיא הש״י ,כי • האלקים לו אמר 6  . מכךמו ט

א אלקוחו התגלות ועיקר • טולס של ט ט  ̂, כמי ממה בא״י הדר באיי'•.
 החגאת עיקר בא׳״י ושם • מקום בחי׳ א״י נקרא וע׳״כ • אלקי לו שיש

 הזה־במקיס במקום <ם לי שעשה ברוך לברך צריכין יע״כ כנ״ל• הגסים
 קדושת שנמשך ע״י מקים שנקרא א״י בחי׳ ע״י רגם עיקר כי דייקא•

 מ,א א״י ני • ר\סיס עיקר בשם מא״י נמשכין רגסיס כל כי • לכאן א״י .
■ :כנ״ל אמונה כחי׳ חסלה בחי׳ נסים בחי׳ : .

בהל״ נכלל ד׳ והלכה :: א* הלכה הריח ברכח לטתvבד נכלל ג׳ '(הלכה
ה״ד)נ ׳ C........ ־׳ ת ^י ת רכ ■ י ב

ה כ ל ה ה ה ע ב ר  ורגלכי : הים יורד • לטמת צריכין א
חולת שהי׳ ומי * יט״ מדבריוח ̂ ^ ’

.. ־ - ונחרפא ׳ ; , :

ץ'׳



ה הדפה הודאה הלכות א׳ח הלבות ליקוטי
ונלה׳ח׳י׳י׳ם וסימנך ינמ״פ^יומישהי׳הכושככיסהאסוחםויצא״

שצד̂י והכלל • ע׳ש ל*א בסי׳ וט׳ בדברא בירא לן אית החו״
 בזדני׳ לאדם שיש וט׳י־ונלהיסורים הרקיע גלגלי כל מנהגח ; - .

דרך שיהיו מחייבים שהם טכבים יש כי • וט׳ הרקיע גלגלי בסבת מא
 צדקה שיתן לזה התקנה וע״כ וט׳• מדבר שיהא מחייבים םx רש וט׳• •

ועיקר • וט׳ פעמיו לדיך וישם יהלך לפניו צדק כ״ש לדרך שיצא קודם .
ט׳ בשבת אלא איס הצדקה שלימות הגלגלים &ימוח ״  בחי׳ שהיא ׳ ו

בתי׳בריה* שני ויש • וט׳ ברית בחי' ע׳י האמונה קיום ועיקר • וגוונה
 עילאין מיק בין המבדל רקיע שהוא עילאה ברית שטא אברהם מי׳ ^
̂י ובחי׳ • חתאק ^ויק :  חנוך בחי׳ שטא תתאה בריח בחי׳ שהוא אליע
 איסור בין מסאבין למיין דכיק מיק בין המבדל רקיע והוא וט׳י «ם*ע '

<קודש. הבריח לשמירת הו עילאה וברית וכו׳ז והיש*  חתאה ובריא .
 בחי׳ברית שר אלו לו להיות לאדם וצריך וט'• והיתר איטר מנירח »א4

 אהבה טיס חסד לבחי׳ זוכה ועי״ז v ולמקוט׳ צדיק שיהא טיע
 ־ לאותיות נקודות שעושה טיט נפטת עישה להש׳י'ואוי והשתוקקות '

 תטעה טם להם שאין נפש בלא לגיף נקודות בלא אותיות כי ״ 'הסודה
 שערי׳לעטח ברל״א האותיות של ווווגן הצערסות כן י מש בלא ־.ופעולה

 האמה ק ומקודות לסיהנרץדזת אלא כח להם אק פעולה אימ
 הכיטסין וט׳-ולסי הנפש p והנימסץ • הבכןז נ^דת בבט׳ והכיטפין

 האותיות נצטרפים ואזי מקותתרעים עושה לרע טמז אם מטדות »ם
 נקודות נטשה צחשובה לטב טסף ואם רעוט פטילות לטטח בדיונים

פעולות לעשות וסדוזגים ומחטעעי׳האוחתת ̂}ומת משות הייט ^^ות
ט׳ •  צדק טהא צייך כי צבאות* ממהלמלאךה' מטאסהרב • מוממו
לזה סמוך הנדפס לזה ששייך במה וע׳ ״ ט״שכלזההיטב י^מץוט׳ '

שבקדושה לדבר וההשתוקקות הכיטפין יקר סמאי וכללהדנר לשוני*3
 ומתגלגליולפעמים ויוצא הדסר ע׳י ועמר גיוב נפש נתטה ידם על ׳עי '

 הרהודחטבה לו וטפלים הרשע לתוך דקדושה הנפש ובא מתגלגל..
 הכיטפי; גורמים רעות כמה •• להיפךח״ו וכן * למוטב להחזירו מזובל
 ־ לפעמים מתגלגל רעים כיטס־ם עיי שנתהוה הנפש כי • ח̂י רע' לדבר
וט׳ pהא על נעשה אשר הבל יש וזה חיו• להחטיאו ותוכל הצדיק לתוך

 שמי שם ומריאר * וט׳ לפידס שנכנסו ד׳ מערן וע״ש היטי• זה כל עיש ■
א מטלה הוא לבד שלמק טצומר מצדק למק ;מגסריד  אחר בחי׳ ס

נחי׳ למק בחי׳ שיטא מלאך בט׳ מט״ט בחי׳ שהפריד בנטיעות קוצץ8' -
 כי * טובים במעטם צדיק בחי׳ שהוא .צבאות •מה׳ וכו' ופסול בשר י

 זכה לא אדרבא • כלים איט מעש״ט בלא בחורה אפילו ^<ק באמת
• צבאות ה׳ למלאך דמה שיהא היב צייך וע״כ • המית סס לו נעשית̂ 
 ויגי״ז ״ טוניס ומעדם גצ־קות ה׳ את ועובד בתיט למק שהוא הייט :

 שאותיות מסיט יבקשו חורה אזי • לטוב החיו־ה אותיות יר מצ •טא
*מפיו ולהצטייד נקידות לקבל מבקשים התורה  ידבר שפיו ע^ חייט .

נחי׳ שהם הנפטח' יוצאק שעי״ז • שלו -קדושה פין והכיס ■הה%וקקות
ט' לטוב האותיות ונזדווגין ונצעיירק להאותיות נילמת . אותיות כי • ו
.העולם אח מנהיגק זהס דבר־ בל של החיוס הם ני פועלים הס התורה •
תיו להיפך או לטוב כיסופין ע״י ממשינין א־ם שבר הנרץדות כסי והכל י
 כהות ’x לההורה יש ח״ייוע״כ להיפך או לטוב האותיות מציירין שטי״ז •

. היטב זה כל ע״ש זכי׳ חיים סס לו נעשית זכה ' •׳ - ־ : • ,;
 שהי'בצרה להם שנטשה הנס טל להודות בהי׳ל׳צרינק

ס וניצלו - ־  והישועות הציות כל ני * ונו׳ נמ־גר חוט־ס ^
 לצייר שזוכה מה כפי טא הנל סיץ ימי כל האדם על ששברין זהנסיס
מהנהג rעי נרל-ני מוס־ן הכ נפי ־1*ק להיפך או לטוב התירה אוחיזח

ל ב*»׳ שם כממאד להיפך אז לטיב העולם כל  • עיקר ונג׳נ • יטב1י ^
 הד׳ מכל שם שמדבר. ממ, במזמור שם נ״ש טאצעקהלהש״י התיקק

 סא העמ עיקר ני . • וט׳ ה׳ אל ויצעקו כלאחד אצל שם שנאמר ^הנ״ל
 באים שמהס רעים שנעטמכיסופין רעים ההבלים ממגתשהתגבת

 ת״ן טוב ללא העולם המנהיגים האותיות שנצטיירו ע״י ח״ו הציות כל
 צטקס יפה זכשרז׳ל * ה״ אל ויצעיך רק טא לזה התקנה 'ע'כ • וכרל
 , 04^ שיהגבת כד ה׳ אל ולצעוק .להתפלל צריכין ר,כי וט׳ לאדם

 • האותיוחילשש לצייר טובים נקודות שהם נסטת נעשין ויט׳ גקחשה
ט' זעי׳ז ̂ל מהציה ל ניצו י  כי • חיק והבל בחי׳-קיל טא הצעקה כי ״ וכנ

 רעיסעל' התגברו.ההבלים שכבר מורה שזה ת״ו בצרה שטא ,.מאחר
 צז־ין• רק לבד פטע כקול בתפלה ד אין ט״כ • ח׳ו טובים ההבלים

 ים1דקדושהעלט*כ ההבל להגביר כד להש׳י וחזק גדל כקול לצטק
 - רצעקו מהצרה־בבט׳ יצא זעי״ז - לטבה ענט זיתנט שיחזור כד רעים

 מהצרה כטוצאין וע״ב' ״ יצילסוכנ״ל ממצוקותיהם להם בצי ט אל ^
 להש׳י והשבח הועדאה ני «וט׳ חסד לט יוד כ׳ש לה׳ לטדת צריכין

 וההשתוקקות והכיטפין הרצון בט' שזט להש׳י הדביקות עיקי• זט
 'זמרה מיר בעשרה כלולים והתושבטת והשירות הטדאות כל כי להש׳י• י

 • להטי הדביקות עיקר שהוא נפלא והשתוקקות רצון כתי׳ טלם שהם
cn הודו שה המזמור מתחיל וכן ״ דיקא חסד * חסד לט יוד כט׳ 
 ט נמזדי ויחטנט ובז׳ יזכם מי מסיים וכן • מסד לעולם כי טוב כי לט.

 אברר«ס בט׳ שטא הכ״ל בהחו׳ שס המבואר חסד בט׳ • דיקא חסד
 לטחסדו nv חט רצוןואהבהומזהוקקיתמזלאלהטי• שטאבט׳
 י וכיטפי׳גמטם רצון בט' שהוא שה החסד ע׳י כי אדם לבני ונפלאותיו
לעוג ■ האותיות ט׳ישנצטיידין שבעילס הנפלאות כל עי״זנעשין

צ״ל:־ ■ ״V-‘.■:, ,. ;:'.•־ונ . ; . ; . .
ט׳ ב ל לטדות צדיכין ד' ג כישימון במדבר תעו שהם • מ׳

האטדים בבית יושבים שהם חשך ויושבי • ונו' דרך ..• -
 הסכמת כל ט • משם כשעולים הים ויורד • ונתרפא וחולה :כשיוצאים

 המכוארי׳בהתורה בבט׳ שפגמו כפי.הפגם ישא הד׳ אלו על העוברים ,
 מטאר כנ״ל־כי הכל נתתק שעי״ז עוכר לכיפיפין באים ידם שעל הנ׳ל
ט' הרקיע גלגלי כל מנהגת שצדקה שם  טא הצדקה שלימות ועיקר * ו

 ־ הטייס ותיקון • הבריח תיקק ע״י שא לזה ולזכות * אמונה ט'י'שכת
ט׳ דהייט •; בחי' כב׳ שא ט׳ י .ע׳ש וט־ זלמק צדיק ב טג ל׳ וז

- -• -4 ז.,' י... :ש״ל ״ . ' ' , ,
 טתיא בצדקה שפגם פטמה נמשך זהו דרך בישימון במדבר תעו '3

 •ודע וז׳ל * באותיד w שמטאי כמו טקיע גא:לי כל מנהגת
ט וט׳• הרקיע בסכתגלגלי בדהנים־הוא לאדם טש שהימדם  .׳ בחי׳ וז

א הדרך שתיקון שס מטאו־ ע״ש .כעמע לדרך וישם יהלך לפנמ צדק  ט
ר ע״יצדקהיע״ש ̂ . :׳, א - ׳'־' vt, < נ

י ב ש ו  ע״ישפגס זהנמשן־ האמרים בבית משטם שהם חשך ר
• בביס התפוס P’9 חירות שבח;טא כי • אמונה בשבת , ״ ,

׳ . האסוריסוע׳עודלקלקמזה; ‘ V־ ־
H /T H אה חת בדה בט׳ של והתיקון הפגם נפי טא ונהרסא 

 מיין בין המבדיל רקיע והיתר.שטאבחי׳ איסר •שטא
 ההבדלה בחי׳ שזט דם נ״ש וט׳ והיתר איסור בין מסאבין למיין דלק י
 למיץ מרודן מיץ בין .עטר לדם יטמא לם ן ב לדם דם בין והבירור .

 • 3מפרישיןומברריןהיט ואין * ח״ו שמגמקבזת הפגם וכסי מחוקין•
 ־יזולאת נל כי ׳י ח החילאת כל באץ משם לטמא טטי בין לדם דם בין
 • מחרין מיץ נהי׳ שהם מחת הד׳ פגם העטד׳ע׳י הדמים חגבורת ט״י

 בירור ע״י טמאים מדמים טהורים הדמים ולהבדל להפריש זונין כשאין
■ ההלכה'- ' '־ • , .
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:וככ*ל תתאה ציית ׳T>‘ppT1 פגם כסי /ס<)
W שהוא •״ עילאה ברית בסי' תיקון כסי ■הוא מטוליס 

^’בהי׳ שהו תתאין למיין צויילאין מיין המבדי^בץ ירךע ״

V

צחי׳ידדדאר

? לרדצי בים בוו-׳הניחן דלו׳ביס לסךהכחשיהי׳
״בלכיסוכדל;:^־ ■> ׳:  \  c,'■. c־.r fv̂  cr־,

רד׳אניה

̂ ה הרכה הודאה ■הלכות
^ן י׳1ו3וזפ * ח״הס rft "ר^רו1לל'במולבררהות^ זאינויכיל חו

 י- הסולאון כל שמשש מרירן מיין בחי׳ מחת,*,̂. ׳p התגבמת ע״י בא1̂
 ■ את כוד^וימרת החיים קלקול■ הוא ׳־;כייהחולאת rn האדם ׳שממיר'אי

 ׳ ■ ת1ש * מוא שטין עד ויגיא למיחטכ״ש סמון־ החולאת כי •• ונו׳ סייהם
y שהוא הפשכי בחי; פגס ע״י 'נמשך  זוכי} -■איס*rתל̂ז בריש פנס 2

 דכיי,ן'למיי« מיין בין’לבררהאסורוהמותד:•'להפריש לבח־יההלכה‘
̂ך ̂ב שזהו. הקשיות מחמת זה שכל לדם דם בין *■מסא  ׳. בת^ וחומרההלכ̂ז
 מז^ שב^^שט צמצא *■ וכו׳ בקואא קשה בטכודה חייהם את 'וימרדו;

״ ’ ר כסי ולהיסי י ת׳ו' חולאת בא זה סגס שע״י תתאה 'ל־חי׳׳קלמא

^ת * ^ו״יטיקרת  אכלית טו־שםיכ״ש כשזוכין׳לאעשום התורה^הוא ןך
 מכהנתיצל ייטהקורא"■ טוביםוכו׳ 'תהה׳^צהומטלזיס -‘ ז^יז י ־

 עוכים כיסיסין ע״ r אואיואהתור מה'שמציירין כט והעיקי־ ■ ׳ ^"'סעואם
 מצעיירין עי׳ז טובים כיסופים ע׳י שזוכין טולים מעשים’וכנ״ל/כייע** ׳ •
 הכ״ל התורה'שאס!כא'אד חלקי ד׳ כל יץצתתקנין • ^"האותיואלטוב .

 מ^ל באתו׳ המכוארין7כחי'הד׳'תקוניסהדל י׳-שצריצין׳להודואשהס
 6̂-פרד*’בא ואמוגהוט׳כניליכיד׳חליןי^התורהר)א צדקא 6אה' ̂'מ״ל
 ע״י כ״א שלימו̂ת להם אין ץלולס • כמובא סול דרוש רמז פשט שהם

̂יץ<יוצי?א . ' ̂ידם ן#§ ̂י'הדשצכ< ̂'שזאו צנ׳ל לטוב הציור טייקר שט  ו0ב
̂"’ הנ׳ל בהסו'’ד«אהמחצרים'€5 ג אעפי׳כ לכנוס״לפרדס שזצו ;־שאעפ

 מא^׳יוצא^' מעט כשנוטלין אובדוכו׳ייסתיכף כשה תעי.תי פי על 'ז׳׳ל
 ככר 'ומא׳ך־שתצה^לס * ע״ש וכו״ נבוכים דרביא וכולה כמה ימשש

 • א^יח'טא•^,5בארןלכו<'ו י^א^צט׳ק ונו׳ דךך בישימין במדבר תעו’-
 ־'בכל מתוודיס שאט י-זכמו ונהדרך תעה חץ וחטא א אט כל לע״י

^ אל,;הדרך5לשו ולבי־^איך לבאר ואיך-אפשר ״“תעינווכו׳ •תעבנו  הי'
 כ״א ותנואא ה!.לוך ובכל י בללעת" הדרך־הישר כפירוש לבאר א״א ע״כ’

̂ץאזרך בחי־ ״ברמז  שערמדן “מיני ■עליך טלך׳איעצה זו בדרך אשכילך;
 1נתתקך'ע׳׳יצדקא;כחי'לדלזתמיכ זה זךילךוצל א בכל ילהאדם

 זוכהילילו׳במ^■ צדקה ע״י אהלך-כי בארתצדקה וכתיב • !תיישרדרכו
 כחן■ וע*כ ישראי״וצו" בדרך וידריכם בקיץ ורומץא' בגשמיות יהישר

̂ן 'דד!הH 5'"שהוא דרכים הולכי כחי׳'תייןין הוא שבתורה .רמז  שמנלר
̂־• שעיל הרקיע גלנלי ״כל ׳ ̂,הדרכים■ ידס J ששי ל׳ש כ  t*v הגלי^^ן כי

■ע״כ׳זיאיאציז רץאקיצק־גי 'כאכליתיהמו’ שלמים הי׳ לא אבל גמלים ״
w דונה אתפס סו־פו בלבי׳כאשי!:וכיא טינא שהי׳ ומ^י^חר דונסנע b _ _________ _____^

י^^bלהשי5נמשכיד שמשם ז שכה עית'ומל ובכל נכל.יום 'סוביים ומופלג גיול למדן אהי״ לגמרקכיאעיפ׳׳י בנעיעוח קיצץ ע׳׳כ כאאח^ל׳
 •ק,״־,^ןך'ן-ן/ז שחא’שהלףימסבבכעולמו שבשלש' •אעפי״כמאחרשלאתי׳ בחורהכלכךוהחבידוכלד׳חלקיהפרד״ס ^

r מצא לר־שה׳י׳ע״כ הי׳ ואשקתו וכוספיו * לזה צראוי במעשיו שלק l מז בש״ל •:זת;ל מקוס ובכל אדם ובכל יום בכל בפרטיית השינויים ׳^ 
̂׳י ״-״ייייייי- ^ ̂־ייי ̂י ̂׳׳ והשעהיכצ׳ הי״וס אותו »י נאמת הישר הדרך אל שישול להאדש רמזים ■ ----------י־י''"־י ׳ ־''יי‘*י׳^י*' * ’י

נדיכין ד׳ שהשבתי׳ זיקו:יםה:-'נ . _ ,, _
 ש-;ת הצדק׳׳שהוא/חיקוןהולכידרכישוס^ר^ן תיקון הנ״לשהש להורות

 איסור-והייזר ותיקון ־‘בלייתהאנזורים תייקוזחטש אמוכאל:יא"בתי׳ נ
̂«וא י תיקו_ן ^ חולא*סנתרסאי''̂־ ̂קורשי ?ז*קו̂ן  מלכי תיקון כדייא ברית

בשמ^ג":•'^ משם שיעלו ימים .׳ , ,
̂■׳' ״ ־כי ד ’  בחי׳!נט׳״ט שהוא ׳ אקאח תיקחיצרית ־ מא״כתי׳ אט6 נח
 וכוץכנ״ל/שנל והמואר ה' ש^:רר סדךמיאנה ■שללול׳ששה ־׳ ־'-•]'-’1

̂ד̂ו האלכא פשע ׳ידהיינו פשט כתי׳ ^מהוא ̂עיקר׳  * ־ היהלכה ש־עיץ
תא׳ה הואבחי׳ת־קן דלנריאיהאסודיהמוחרוכו׳שכלזה • כצ״ל ברית̂ו

וחומרות* קשיות לו שקשה דהייט - בזיקוטש כ׳ש וכו׳ f ג־־וימץאכת

 כיניז עיקר כי הייעיכצ׳׳ל* ■ בערבית ערלים רמטריב כשחרית אור יוצר ’
 ח;דוש ית;על צברנו הוא בערבית ■ ערבים ונלעריב בשחרית אור יו,צר

̂■' יום בנלי מסדש ובטובו ־כ׳ש * • יום בכל בראשית ימטשה  משש^, לז
 אליו הישרלהטקרכ לדרך לשוב כדי ׳הנ״ל הרמזים בשביל שהכל בלאשית י
קון הוא שרמז נמצא * במ״א מזה וכמבואר ־ וכרל ית׳ ״ ̂י  -ולכי כח̂י
אי הךןט־ומ׳־ל גלג׳י כל שמנהגת’ בחי׳י.:צדקה ע״י שהוא ■'דרכיס י ׳

I

i;rr.



: ־ ע; I הלכותבהךהרכודה; אה הרכות. /
ש י ו ל א לזה זוכין התיחלן עולם כחי׳ שפא אמונה שבת תיקון ‘בחי זה ד  «לולה הזאת התאוה שמשכדן ע׳י • הברית שמירת ע״י נ׳

 crb ‘(בסי מרעים עלי בקרוב בהתו' כ׳ש אומץ תשבעץ כל של מהרע כי • לחימת שיצא האסורים כבית תיקוןהחטש שהוא • ‘ •
 הנסיון עיקר שפא זאת תאוה של בנסיון שעומדי׳ שע׳׳י שם שכתב ע״ש נמשכין התורה דרושי כל כי • כידוע בשבת גתגלין התורה ליישי טיקי
 מגלי{ דמעמרין התורה סודות א כסתחין אזי • לאדם שמנסין והציחף שהם דיקנא תיקוני תליסר בחי׳ שהם בהם נדרשת שהתורה מדות מייג
א ת״ד י״ג הארת ועיקר • הפנים אור ם יורדי של תיקון עיקר וזה * ע׳ש לי/וט׳ כימע לשם עולין שאז בשבת פ  • בשלום שיעבח באניות פ

 כת יש שמשם דרך בים הנותן מבתי׳ נמשך בים לעבור הכח עיקר כי כתורה לדתש יכולין דייקא שעי״ז אמונה כחי׳ שבת כי * שבת בכוונות
א האמונה באמתיט  ע״י׳ נמשך זה וכל • יס בלב אניה דרך בחי׳ • באניות הים דרך לעבור נכנסים• ועי״ז עומדים• והיכזוד'שעלי׳ העיקר פ

ע בים הנותן בבתי׳ הוא הברית סיקין עיקר ט • הברית תיקון אמונה ידיו ויהי ע״ס ז״ל אדומו״ר וכ״ש ׳ * התורה את לדרוש השכל אל  כ׳ש ד
ט׳ השכל אל באים אמונה שע״י השמש בא עד  בפ׳ וזה ע״ש־ הצדת תיקון שהם אלול כווטת בענין ס״ז) בלק׳ת(נזי׳ אמונה וע״כ • ע״ש ו

א  ששי באניות הים יורדי ברוחניות נאמר עליהם התורה־כי סודות השגת .; (כיש הדעת שלימות ״ירך החירות עולם שר\א שבת בחי׳ פ
 כשאין ני התודה את לדרוש יכולים שעייז ־במ״אבסי׳יודבלק״ת)

 ברזל בכבלי ותפוס אסור הוא ושכלו דעתו אז • חיו כשלימות אמונתו
 קצר האנושי ששכל זה.ידוע כי • גדולה בתפיסה האסורים ובכית בשבי .
 נבוכים חמתרןים החכמים כל וע*כ וממט• בוריו על דבר שוס מלהשיג .
 יש כי •: אצלם כחרה חכמה שוס אין עדיין .כי • החכמות בכל ותזעיס ׳

 כידוע החכמות בכל עצומות ומבוטח הרבה ומחלוקת ספיקות ביניהם
ם להשיג א״א אנושי שכל ע׳י כי בהם לבקי  ״ ואמתחו בוריו על דבי פ
 ותפוס אסיר כמו שכלו הרי ח״ו■ אמונה כלי חכמה באיזה צשנכנש זע׳ג

 במה ותפוס נטך נשאר דעתו כי י משם לצאת יכול שאיט בתפיסה
i בשכלו הדבר להשיג לו ניא״א’בשלום משם לצאת יכול ואינו מ למעיין

, גדולה במלאכה החכמה כים יורדם הם רק כי ,•רבים במים מלאכה
 ראו .המה‘בחי הנוראים ונפלאותיו ה׳ מעשי רואים הס ורק ונפלאה

 יתברך הבורא גדולת דשיג שידע מי אין כי • וכו׳ ונפלאותיו ה׳ מעשי
 בזוה״ק כ״ש התורה סודות בעלי כמו העצומים ונוראותיו ונפלאותיו
ת שומד כ׳א לזה שיזכה מי אין אבל * ובתיקונים * כאמת קודש הנד

־ ד פשע שהם הנ״ל התורה חלקי ד׳ שהס לפרד״ם ליבנוס הרוצה כל וע״כ
̂א כשלום משם ולצאת לשס ליכטס לו א״א סוד דרוש רמז ' לכל כשזוכה כ

 כמובן קודש הברית בשמירת תלוי כולם ועיקר * מ״ל התרץנים בחי׳
 טובים נפשות ועושה טובים לכיפפין זוכין דדקא ואז • הנ״ל בהתו׳ *שם

 נצטיירים התורה חלקי ד׳ שכל דהייע • לטוב התירה אוחיות ומצייר
 שמסריד מי אבל • וכטל בעולם טיטת פעילות לעשות לטיב ונצעיפיס .מה רמק וכתיב ״ ממגי רחוקה והיא אחכמה אמרתי וכ׳ש • האטשי

 ליכטם ורוצ׳ הברית קדושת שעיקרם הנ״ל מתיקונים התורה לימוד יז״ו שפ׳הדעת מצרים גלית בחי' )וזה ז׳ ימצאט(קהלת מי עמק ועמק שהי׳
 שקיצז אחר כמו ח״ו בנעיעוא לקצן יטל הנ״ל התרץניס בלי לסרד״ס ̂ וכפירות ע״ז דתייט גילוליס מלאה מצרים כי ״ כמיבא ובשט' בגלות

ה בלא כי •‘ובשבי בגלות הדעת הי׳ שם •יט״ב הי®•'האמינה . אפנ  שתיקן קידם התורה לפדות כשיוצהליכטם הפגם רעירך בנטיעות* ז
ת השגת עיקר כי ״ כראוי יןדש הברית מהמבלכזת לצאת לו א״א כי ובשט׳ בגלות ותשס אסע־ והשכל א התירה פדו  שמירת ע׳י פ

א שבת* בחי׳ אמונה לו כשיש אבל ״ ננ״ל אמונם בלא לבד השכל ע׳»י  ע״י כ״א בשלימות משיגץ אץ התורה חלקי שאר ואפילו • כנ״ל הברית פ
ט׳ וצדקה אמוצה שהס רג״ל כל ני הברית שמירי! ע״י בוריין על הדברים כל יודע כי ״ פרין בן דעתו כי • חירות בנהי׳  תאי הכל ו

ת בשמירת יש ואז הקדושים ואטתיט לדברי'רטתיט שמאמין ט״י * לבד האמונה  הפרה חלקי לכל זוכץ1 אלו תרךנים שע״י י שם כ״ש הנד
ד ע״י כי • הכל עומד שעלי׳ האמונה שפא עליז לעמוד יסור 1ל פ ז וע״כ * כנ״ל י א אס כעצמו ולהסתכל במעשיו לפשפש אגק כל צי  פ

א ואס החטא יק נקי א שיש מאחר בשלום משם ולצאת התורה דרושי לכל ליכנוס יטל אמונה  כעצמו יודע ואם • כראוי הבטת בשמירת קדיש פ
ם •סודות א אס מכ״ש לזה הגיע לא שעדץ על והעמיק חבקוק בא בחי׳ וזה * הקמשה האמונה ע״י פקי פ זה מתיקון רחוק פ  רפק שפא כ

 כ״א שלימות לתורתו אין שעדיין לידע צריך • בעו״ה עכפו שמצוי כמו דרושי של אמתיות חכמות בחי׳ זה יחיה , * יחיה באמונתו וצדיק חת6
 ̂ שכשמקפק כשלימות הברית בקדושת באמת הקמש הגדול הצדיק ע״י ופ״שעיקדם דרשוני ‘כחי חחי׳* כחי׳החכמ׳ החיות עיקר שהוא ■סתורה

אפנ׳ ^וי פד שפא ב  שיזכה ית על להתתקן יטל ואז • וצדק למדן נכלל אד אליו עצמם בסי ז״ל רכיט ח״ש וכנ״ל* האמתייס הדרושים י
פג הפרה אותיות ולצייר עוביס לכיפפץ בתפיסה• נתפס ימיאל מבט כשאחד וז״ל שמים פדון פ׳ באות הא״ב  - כ״א צרץ וע״כ •. ידז על ל

פ רבי אחר מאד ולבקש לחפש כשיוצא הדור-ולהיפך מחכמי החכמפ מפיטת נסתמו בחינתו לפ מי׳ז , מ  למלאך ממה הרב באי׳אם שזפ סה א
א תפיסה טכ״ל-כי מהתפיסה פ' פ  ,איע אם אבל • הנ׳ל בהתו׳ שם כ״ש וכו״ מסיפ יבקשו פרה צבאות ה׳ החכמ׳שהדעת מעייטת שנסתפ ב

ת א פ לצדק מקורב ותירק כנ״ל• ממנם על התורה פושי לברד יטל ואיט ובתפיסה מ מ ט • א״ז ו4ס כשפלק ומנ״ש • כזה א י ^ ע ב  קדוש ו
א • בעצמו דדע xכא כלל ׳ בחי׳אנכי כנ״ליתס החיתת בחי׳עולם שהוא אמונה בשבת תאי זה כל ׳ פ x • שלו כלמדן רק ומתגאה מתפאר ו fo 

פ גדול למק שהוא אלקיך ה״ אנכי * עבדם מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך מ׳ ~  צמדן בין מפריד כי בנטיעות שקיצץ אתר בחי׳. ז
ד עיקר זה כי * אמונה בתי׳ וה - פ פנ' י ^  . התותיות ונשארין טובים מנקודות התמיה אותיות מפריד שעי״ז וצדיק אשר זעי״ז •י ית׳ ט להאמץ ר

א כגיף מעבמת ממצרים שהוציאט דהייט • טבלים מבית ממצרים מצאפך ת סס א געשית זכה נא בחי״ שזהו נפש ב פ׳ פ1 כי פ  מיתה ב
ע כגאת הדעת שם שהי׳ ע״י היז שהכל • ותפיסה ושביה ׳ מ ס ני * הנפש,תהטף פרידת שפא ממש ע״י כי • ט א ג ק מפריד פ פ פ ת מ  פכו
 כמטאד מקודות לגבי גיף בבתי׳ שהם מהאותיות הניךלות שהם שזה ותפיסה ושבי״ מגאת הדעת יוצא אלקיךעי״ז ה׳ אנכי בחיי אמונה ׳
א שדרוש נמצא כנ״ל'״ מצרים יציאת בחי׳ עיקר ^ ־ * בהתו׳מ״לע״שהיטב - : ; ^מנה שבת בחי׳ פ
ו ח * ומ״ל לפרזת שיצא פאמורים בנית החמש תיקון בחי׳ שפא ״ : ה ״ואהרן משה טל שחלק קיח סגס בחי׳ ה  קר.ז ויקח בחי׳ .

שלמק ואמר מצדיק למק שחלק ותיטמוואיתפלגקתז - - - - י . ■
ף0ו ז ׳' w בקי׳ שהיא קודש הבריח תיקון בחי׳ זה ו ’n ם יורדי א בעצמו פ  .כולם וסישיי קדושים מלם העדה כל כי שאמר וזה • מעלה פ

• ״'־'•' ל ״ נ כ ת עיקר ני ' מ ה פ ר ח מו ד ^ ע״י ץ כ *וכוי אנכי בסיני ישמש הבריח זו חתוח*^ את קינא שטלס מאחר שאמי הייס '
ד בחי׳ <ךדש ‘ • ס ובריתו ליראיו ה׳ פ ד ני י לפדע אד וחטא פגס זבזת ת״ר שיוין אפין כל פ״נ אנכי בסיני שימיו וכולם pfc יגיילשכעים פ > מ

H . r; ת ■ ■ ; , י ב ' ; - . ■■ - ט . ^



 כיןיום שמין כולם אץ אבל בסיני התורה לימוד שטלס'קיבלו אעפ״י נו
y י, התורה u i מה כפי אחד כל הצדקותסל כפי רק הוא השלימוא 
 שזה הברית בקדושת תלוי ורגל • כשלימות התורה כקיום אחד כג אזוכה

 שלו החסרונות 1וומ הוא רק חבירו• טס שנטשה מה דע1י אדם שיום אין
 הצדיקהאמת עד להתבגיל א ראוי בוודאי ־ט״כ בזה• אוחז הוא איך

התורה נפלאות ט׳י קדושתו מלאות שרואיסטוצם אהואבהי׳משה
 • לו כראוי הגדולה ליחן למי יודט שבוודאי דבריו טל ולסמוך לט .שגילה
גאווחו ט׳י וקרח • הדבור ט״פ הכל שטשה בעצמו רבינו משה אפרט

; . ה תיכה 1בוד הלכות א׳ח הלכות לקוטי .
 צנאחר * ססמוא לו זנהממית לא שעי״ז 3וט׳^כד טובים נצקודוח*
̂וי̂ר אותיות שמפריד  מרנש מהגוף הנפש פרידת בחי• שזוז מהנקוחת ה

 ע״י אדה״ר מחטא נמשך המיתה עיקר ני -• וכלל המיתה עיקר שזהו
ן הנ״ל בחי׳ הי׳ הדפת טץ פנס וע-קר כיו״רך הדטת עץ מעא ע י כ ; 

 אימר ■ בחי שהם משנה סדד ששה שכלול מט״ט בחי׳ זה טו״ר הדעת
 מעץ כלל לאטל שלא צוהעליו והגדי • בתי^נים.י כימע • וכו• והיתר
יט״ לא יאז * עוב סלו שהוא החיים בעץ ררץ שיחדבק ו׳צה צי * הדעת

 עצלן ע״י הדעת מטץ ואכל חנזאכזת והוא ״ כלל ניחר שוס צריכים
 כ״שונ^ןתוטיניכסוט׳ להתחכם שהסיתו מכל ערום שהי׳ ,רגחש בתורה פנים וגילה שקר של ק׳ו ודן ולמד בחכמתו והתפאר עליו .הלק
 ולבלי ורע לידעעוב ;וחקירות חכמות אחר רק שילך־ שמיתו ^הייט, • וט• פוטרה חכלת של חוט יאחר מץ של טלית ומה ואמי כהלכה שלא

 מצות על לעכור והסיתו עליו שגבר ע> כלל עובי מעשים אחר להשתדל אמונה״ומפריד ט כשאין כי ״ יכו׳ במזוזה חייב אם מפריס מלא כיח -וכן .
שבבדתקומ קו׳ר; הדעת מעץ לאכול ה׳ ■ פגים לגלות מהדת לגמרי לצאת יוכל מודאי מהצדק החורה לימוד .  כשח״ל^וע׳יכל וגםסג

 .•שקיצץ אחר כמו וצדק למדן בין שהפריד אלוף מפריד בבסי׳נרגן הי׳ זה בנעיעד שקיצץ עי״ז-ואחר משה על שחלק קרח כמו כהלב׳ שלא בהורה .
̂׳י טו״י* הדעת עץ אכילת ע׳׳י גרם כי *. עי״ז בנטיעות האמת בחי׳הרב הוא הכק כי הכהונה על רגח חלק יע׳כ • וכנ״ל עי״ז הברית סנם יע

משנהבלד׳ סדרי ששה שהואבחי׳ למדן בחי׳ כץ פיתל בחי׳ שיט למי^ך דמה הרב אם וכו׳• וחורה דעת ישמרו כהן שפתי כי בחי׳ כדל ׳
 גהי׳ה׳צבאות הנדת שמירת בחי' שהיא צדיק כחי' לבין מלאך מע׳׳ע ־ בחי'אהבה הייס אברהם• בחי׳ חשד בחי׳ כהן כי • כדל ונו׳ צבאית ה׳ '

 f ונסע גיף בכחי׳ שהם והנקודות האותיות בין פירוד בחי׳ שזהו ־ כנ״ל ה׳ למלאך שדומה שה הרב ע״י שזוכין דקדוקה פץ ונים *השתוקקות
^ פגם■ נזה מהגוף־כי הנפש ®־ידת שהוא מיתה עי״ז נגזר וע״ב חלנן ע׳כ כנ׳ל מצדק למק לחלוק ורצה בזה שפנס וקי־ח • וכנ״ל צבאות ה ש

 אבל * ככ״ל מהגיף הנפש פרידת כחי׳ ממש שזהו מהאותיות הנקודות והי׳ המטות־וכ״ש ע״י האמת הש״י,לברר צוה וע״כ י וכנ״ל טל,הכהונה
x 'האיש  דמי שבכל הצדיקים כל וכן • קצת לתקן והתחיל עשיהחשוכה. אדה״ר למק כחי׳ ששא מע״ע דא מעה כי י יפי־ח מעיז ט אבחר 6

xעל,יצרש שהתגברו אמת ע׳׳יצדנך התיקון ועיקר זה• בתיקון עוסקים ־ וט׳-כ׳שבהתו׳רג״ל• ומותר אשור בחי׳ שהס משנה מדרי לולמששה 
 ולעשו׳נקודדן טובים לכיסוסץ זכו ועי״ז באמק• הכרית לתיקון שזנו עד האיש והי׳ • העדות ארון לפני שלו מעה יכפם אחד bx הש״י r צו .זע״ב

מ ששא אהרן שמטה להודות • יפרח מטהו מ יבחר  זכה כחי׳ חיים־ בחי׳ שהוא לטוב הכל מציירץ להאותיות־.שעי״ז ^.עומת בחי׳.
 את לקשר צריך חייו לחוסעל ^וצה חייסכנ׳׳ל-ונלמי •געשיתלומס עושה מודאי הוא ואזי וצדק למדן ומיחד שטלל צבאות ה׳ מלאך שמא
 עוסקיס ודור דור ובכל וט״ל• החיים מקור עמם ני אמת !עצמולצדקי בתור׳שהס חידזשץדאודיתאאמתייס מחדש א^דז1שה דהייט, סרות
שיעי״ן אליהם והמקורבים האמתיים ע״יהצדיקים ;לתקאעאאדה׳ר מ־ח ומצא סיתתה״ש וששה וגדל כירקמעהשאפרח ״-Dfrfe בחי׳

I שתיקץ
 חעא של הקילקול גודל ע׳׳י כי ״ האלם ימית שבסוף ובהכרח במרגמה כהן בחי' שהוא דקחשה ואהבה לכיסופין זכה הוא כי מהונה•

x לא משיאים שאי של המעות אבל כנ׳ל• חסד מש x כאמת אכל , • מהגוןן הנפש פרידת ע׳י̂  הזוהמא לברר אדא אדה׳ר פיחת עט ולא
לוש להם להורות  ̂:שארז״ל* המיס זה מאד עוב והנה כ״ש גדולה טובה היא המיתה .עתה עץ נקרא שזה בסרד״ם בתורה לחדש שאיףט^ס ̂ו

ק אמץ ע^יכח לזהכ״א לזטת יטלין אין כידועה-• פרי עושה פד התייס למזיך לטב גדולים לצדיקים אפילו החש^א׳א אחר עתה .כי הנ
b צבאות ה׳ למלאך שדומה האמת רב בחי׳ שהוא ix ־ הארץ'כשהי׳ על הע^ ישוב מהגיףשאז מפש סרידת ט׳״י כ״א כשלימות • וצדיק מלמק 
x האלקים אל תשוצ ןהחח ■ עץ בחי׳ מא ממט עצמו שמפריד מי אכל ז הכסנה מגיע לבד לו זע״כ t הגוף זוהמת תתבלה ואז רתנה ^ ע  עד ב

ויחיו בתחיה ויעמדו המזוכך והגוף הנפש ויתחברו יחזרו התחי׳ שבעת ־ ‘ ... . , עשיית בשם כחשב איט חידוש איזה שמחדש שנדמה אעפ״י כי ר יבש
o אמתיים חיים : דשוא רקיעץ בחי׳ הם כראוי, שאינם שחידושץ בזוהר כ״ש כלל סיתת x שזכה הטובים מעשיו כט אחד כל נצחיים חיים 

 אמתייס ויראים לצדיקים והתמיו התקרטתו וכפי • השלם טה למל . • חץ הר^ שני שבע בבתי' שהם נ״ד) נזי׳ מקץ ויהי בהתו' (וכ״ש f ח
 זה לחיטי' לבסוף יזכה שעי״ז כנ׳ל והנוף הנפש לרזבר עסק שעי׳ז . באמרן פיחת ולעסות בתורה להצליח א׳א פיחת׳כי עשיית היפך שהוא

p אהרן בחי׳ שמא האזנת להצדיק עצמו כשמקשרץ x נצתייש החיים לאלו למיע א״א כנ״ל׳אבל נצחיים חיים שהוא בשלימו׳ .בקי׳- שהוא •
שי בחי׳ שהוא שלו שמעה זכה הוא שדם : ״ דעחוט׳ ישונרו שפתיכהן *ט א  המיתהדיקאנדי-שיתבלההזוהמאשלרזעאאדה״רשגרסע*♦ ,נ׳

n’ מע׳ע בתי׳ *למדן x ויוציא n x וט׳. ליז ויציז•  והנקודות.שהש האותיות בין פירוד כחי׳ עשה שעףז ש״י הדעת עץ , שלימות עיקר ני .
 מיתה דהיש ’ביניהם פיחד שיהי׳ כהכרח ע״נ ר כנ״ל וכמז גוף כח̂י . ע«י רק הוא פיחת מיט כל מ מדלים פרדס כחי׳ שהם תורה חידנשי ל

^• נצחיים ודים בחי׳ שהוא אמתי לחימר שיזכו :קודם ‘ ;וכנ״ל טובים למטשיס זוכים שעח כיסופיסשבים ־ ־ ־'  וע״כקרת וכג
.הקורה- כללעת האמת הצדיק שהוא משה על חלק כי מאד• מה שפגם ׳ . ■־

ד ט ״ ע t ״n ̂ י שאילה חייס וירח ג׳ש בחייו ועדתו קרח נבלע ו i l  S m w -
של״נ ^״יי ^׳ח שאזמצ מעססילנג׳י מיס־מטו ■ ,י-

׳ שן,ן5נ כתי/ שהם יציזו־מת ייוי׳ I, \ 1 הפגם זה ועיקר י מות סם לו נעשית זכה לא בחו׳ הוא שאז̂  ■ ,
איע י ט ̂ pידלמxומ 'ח״ו עליו כשחולק מכ״ש להצדיק-האמת מקורב ;־י.̂; ^ י ? ? לעובשמש^ התורה אותיות שמציידם בים1ע

p י י ^ n שמ דהייע יxת שהם • טובים מכיסופין התורה לימוד יד ט ״ דייקא ״ ® ®’״ ^ ״ מ
/־

/ '



יה הלכה כה׳ד הרכות א׳ח הלכות ;ליקוטי

■׳ 'י׳

 מ< אבל • פילס מולמות ולכל להגוף החיים ממקור החיות נמשך דייקא
 שאינם מאחר • כלל חיים אינם חייו - הנ׳ל סגס ע״י ניניהם שמפריד
 קרח מתים־וע״כ קרויים בחייהם רשעים וע׳כ * החיים ממקיר נמשכים

 משה כנגד כ׳פ סרו והעיז האמת־ הצדיק בלא חיים יש כאא הp שעם :,
שיחי/ הנפעת לכל החיים ממקור החיות טיקרהמשכת ידו שטל רכיני

• שאולה חיים ומדתו הוא וירד * שלו את קיבל ע׳ב • וכנ״ל הגופות את י
 רצה כי ״, שרצה ימה לו נתנו כי • וקבורה למיתה זכה ולא • לייקא חיים ,

 ע״כ • כ״כ טליו חלק אדרבא • למשה התקשרות גלי מעצמו חיות לקבל
 סתחה ותיכף ׳ למגיה חיותו כל עם וכשאר ־ החיים ממרץר חיוחז נחלק '

 בחיים לחיות מקומו שם כי • שאולה חיים אותם ובלעה סיה את האין̂ 
בבחי׳ נקודות לגבי אותיות בבחיי הוא העסר שהוא כיהארן י כאלה

 נמצא • טנת״א כעד הס ארמ״ע יסודות שד׳ ידוע ני • נפש לגני נוף
 שמקבלין הנקוחח ע״י כ״א חיות להם שאין • אותיות בחי׳ בעד שעפר ^
 דרך להאותיות חיות ומשפיעים החיים ממקור החיית'דרךהעעמים ׳

 עד דין רק דין ומקכלין • בזה rt מקובים הבחי׳ בצאלו כי * התגין ;
 העפר מן הש״י בראם שכולם עולם ברואי כל כילוע־וכן למטלה למעלה :
 ’ י מעלה למעלה עד מזה זה מקבלים טלם • וכו׳ העפר מן היי הכל נ״ש - ’
 הצדיק בלי מעצמם לחיות ורצו .כזה פירוד עשי ועדתו שיץח •ומאחי־ י

 ע«־ בבתי• שהוא שלהם חיים עם למעה נשארו ע״כ משה בחי׳ ישהוא
̂ל  שלהם חיות שהסרית מאחר ‘ שאולה דייקא בחייהם ירדו ע״כ ד כנ

־ ׳ :•וכנ״ל משה ש^א הצדיק על שחלקו ע״י החיים ממיןר י- :״ : ־
ה ' ז  - • ■ יוט׳ חמתי *ז השיב הכהן אהרן בן אלעזר בן עחכו בחי׳ ■ ו
 עולם כהונת ברירז אחריו ולזרעו והיתהלו • אמורוט׳ לכן צ־־י ; ך

 כיכהונה הבריתעי״זזנ^כהונה• פ׳ישקינא«יזצ.קנאת <בו/.•זכי
ה בחי׳ חסד בחי׳ שסא י מ  שהוא להש״י טובים וכיםופק והשתוקקות א
 היטב נמטאר הכרית ט״י'תיקון זוכין זה החסד איש אכרהס ׳נחי׳ י

 ישמרו כהן שפתי כי כ׳ש כהן האמת הצדיק נקרא וע״כ • גהתורה,הרל
 למלאך דומה הרב אס רז״ל דרשו זה שמפסוק מפימ• יבקע ותורה דעת

 הלל, בהתו׳ כמטאר הלל הדחש דברי כל כלול שבזה • וט׳ צבאות •ה׳
שעאבתי׳ וצדיק למק וחיסר כלליות בחי׳ ■זה צבאות ה׳ שמלאך

 נצחיים לחיים ■ אליהו שעא עחס זנה וע׳כ כלל* וכי׳ ונקודות אותיות ;
 רךח מעדת ממש ההיפך הוא ־כי • לעולם והי לשמים עלה כי ־בחיץ

 תחתיות׳ כשאול למטה למטה חייהם עם נשאת ע״ה * פלמשה ־קחלקו
 אבל י כלל הצדיק על המח&יקת ע״י החיים ממקור ידותם הפרידו ־כי

 לכהונה שזכה עד הברית קנאיז וקיצא כשלימות מסה רצק שעשה פנחס
 נפשות שהם טובים כיסופי} דהיינו כשלימות הנ״ל חסד בחיי שהוא .

xל שזכה עד י- כלל האמתי החיות עיקר שהם ־עוכיס p למקור עצמו 
̂־ עד ■ טה כשלימות החיים ׳ א״ע שקי^ מחמת * לנצח וקיס חי שנשי

 ועשה צבאות ה׳ קנאת שקינא ע״י צ'כ י בהתק^ות־גדול למקור.החיים . -
 הנחש זוהמת ממנו פסקת ־עי׳׳ז‘ זה בשביל למיתה נפשו ומסר משה ייצק

לעו הייסובל כאלו לגמרי ממנו פנזקה י הלעת־םז׳י פן פגס 'שהי׳ינלי
 ע׳>'ט̂' אז הוא זכה P כמו המתיסי כתחיית ונחיה וחזו ממש המיתה ז

 ידו על המתים תחיית עיקר זע״ג ״ הש׳׳י- בשביל למיתה נפשו מסירת
 . תחיית עיקר ־ני י לטוב זטי־ ע׳יאליהו בא המתים ותחיית כשה״ל
 שהוא בהנקידות האותיות שכולל״ן ולי זונין׳ נצתי־ם חיים שהוא -,המתים

 לתיקון שמו משה בחי׳ שתם אמת לצדיקי ע״יההק^יתוההחכרות‘
זכו ע״כ *' נחייי אלימ שהוא פנחס זכה זה שכל ע כשלימות דהכהית

ידו ■ על 1•יהי המתים שחיית וכל ־ לעולם חי עהוא י באמת לחיים '
- ד־'ט:•׳■■ ־־ד:■ י');זכנ״לז;. ג'יז.:'׳׳;;ז־״ד-^י:; , ד

ויעמוד כ״ש־ תפלה ע׳י אז הי׳ פנחס התגברות עיקר יא

 שכל הרשע בלעם כעד הי׳ פמזס התגברות עיקר ט * וכו׳ ויפלל פנחס
^ו הרעה אמעשה ׳״ בלעם בדבר הנהיהי׳ כ״שק עצתו ע״ם היתה ה

 שאמר כשיז׳ל בפיו שכחו מחמת בלעם אחד לשלוח נתייען בלק צי
ס • שכחו אדם עליהם אביא אל אף בפיו אלא כחו אין שמפה .

 בודל ולהיסך ״ ננ״ל וט׳ טובים f כיסופ של נח מגודל הג״ל ענין מא זה
מ כימשהרבינולאהי׳ ח״ווכנ״ל• רעים טסופק שערמין הרעוח  ב

 לסוג התורה אותיות לצייר העולם מכל ביותר זכה הוא כי • בפת אלא
 זנה 7ע׳ • בשרז״ל הקדהמ בתכלית הברית בקדושת קדוש שהי• מחמת

 החולה אותיות לכל ׳ עומת ונקודמז צפשוש ולעשות טובים לכיסוטן
 ע״כ1 ״ לעוג התורה אותיות כל ולצייר ז^זבר לזווג שזכה עד הקדושה

 ש̂ר הצדיקים כל לזה זכו שלא מה - לישראל התורה את ליחן הוא זכה
 התודה אותיות כל . לצייר העצומה קדושתו ע״י זכה הוא רק כי • לפניו
̂׳יטל כאוק האלו הקדושיכז בצירופים עדשנצטרפה לעוג  להמשיכה שה

 ̂ כבר במציאות היחה שהתורה ידוע זה כי • לנצח לזנותינו לט וליחנה
 שיהי/ עד אדם לבני ליחכה רצה לח הש״י אבל לעולם* קדמה התורה כי

 ניחנת נראו• טובים בצירופים קדושתו ע׳י ויציירה י שיצרפה כזה דיק5,
התור׳■ אף וקיבל מפה שבא על מתמוטט העולם הי׳ וע'כ ׳ לתחתונים

 ט^ לטוב התורה אותיות ומיוקד ננצרף ‘הי׳ שהוא יי ע׳י בה זכיל הוא כי ,
 כמובא החסד איש שהי׳ אביט מאברהם היתה וההתחלה כנ״ל קדושתו

p שעי״ז עילאה ברית שמירח לבתי׳ זכה ש^רסם ״ סחו*^ג*ל3 i 
 התחיל יטא וע״כ • נפ»ת עשה שעי׳ז טובים כימפים בחי׳ שהוא לחשד
 אשי עקב כ״ש לתורה זכה ונרכ ,י לטוב התורה אזתיות ולצייר לט־ף

 וכ:»־ז*ל י וחורותי ומקותי מצויזי משמרתי דשמור בקוצי אברהם שמע •
̂ה אבינו אברהם קייס  לצידה בכך־ושתו שמה אגמ׳׳י אבל ע״ת* ״״5א ע׳
 לתחתונים־ למיזן שתהי׳ראוי׳ עד כזה ^שלימות ^ידא זכה לא * לטוב

 לא אכל הרבה• ותיקט בזה עסקו כולס • וט׳ והשבעים ויעקב יצחק זכן
 בקדושה קלוש שהי׳ רביט משה שבא ד1צ ־ כשלימות ר^יקון זה השלימו
 משה כי כאלו קדושים ורצונות ׳ עוכיס לכיסזפין שזכה עד כ״כ עצומה

ע׳נ בזוה״ק׳ כ״ש שס להסתלק זכה שעי״ז שברצוטת רצון עד עלה  זנה ו
 לט תן1לר ראוי׳ שלזיתה על נזה כשלימות לטוב ולציירת לצרפה הוא

 כתו הי׳ זה ומחמת ידה על לדוחת ומתקיים מתנהג העולם כל שיהי׳
 ומראים גדולים ומופתים אותות ולעשות כרצונו העולם כל להנהיג בפיו

^ בעולם מאד מאד‘  כי * בפיו הי׳ נחו וכל • וכו׳ נראו נשמעחלא לא א
 ע״כ * השלימות לעו^בתכלית התורה אותיות כל לצייר ־סכה מאחר
 שזי׳ הקדוש פץ דמר ע׳י סראיס מופתים לעשות כח הי'לו בוודאי

 הי׳ 1י״1* כפין קמשיס דבורים בהם ולדבר התורה אותיות לצרף יטל
 .׳יבשז מים שיהף׳ כרצוט מתנהג העולם שיהי׳ מראים מופתים שט:

 לצרפם ש»כק מה כסי קתורה אותימז ע״*■ מתנהג כל׳העולם כי • וטי׳
ל וצנ׳ל וט׳‘  ובטובו בחי׳ שזהו התו׳הג״ל בסוף במקומו ישם וכמבואר י

 עליהם להביא בלק נתייטן .וע״כ * תורה■ עובאלא וט׳;>גאין ̂'מחדש
 והוא * כשמ׳ל משה כעד בקלי^ ה«׳ צלעם ני * בפיו כחו שג׳כ בלעם

 להיפך. האותיות לצרף יכול מאד־הי׳ הרעים וכיסופיו טומאתו גודל ע״י.
*̂  אז באמת י^אל הי׳ ועי׳נ ״ אלקיס עשה זה לשמת זה את כי ‘"ץצנ

ק מה נא זכר עמי נ׳ש ‘ בספנהגדזלה  הש׳י אבל ״ וט׳ בלק עליך י
 .׳ וי^אל משה של טובים להכיסוסק כת ונתן י י^אל על אמל ברתמת

 עדשעקש .״ בלעסידשע של הרפים והבלים כצגדכיסוסין שיתגברו
 הדבר ישראלמזה את לברך לשכה האותיות לצרף את'פת'עד''שהויכרח '

 ההבלים כענין כי ״ ז״ל הק׳ ורמזיו מדבריו הבנתי כא^ דור בכל •נעשה
 .הרבה נסתרים דברים יש ׳ ח״ו רעים או עוביס ע״י'הכיסופין היוצאים

. בחי׳ שזהו האת על כעשה אשר שהבל ט״פ הנ״ל בהתו׳ מזה קצת וכ״ש
גילמלי ■ : .



ה הלכה בה־ד הלמה א׳ה הלכות ליקוטי
 מר נכל טמו טל חומל והש״י • מזה לטיל וכמוכא ט׳ש• הצמות גילגולי
 ההבלים טת בכל שמגכיר חסמ טלטולם לכדו גמלות נפלאות וטזשה

 .רטים וההבלים הניסופין טל כנ״ל חסד בחי׳ שהם דקדושה זהכיסופין
 וט״נצוההש״ילזטרמט^בלטםכ״ש אתהטולסח״ו• שלאיתריט

ק מה נא זכר טמי  שגס לידט וט׳כד בלטם אותו טנה טליך;ט׳ומה י
 ט * הגןףא טצת פטם בכל להפיר אז שהי׳ כמו טמם טושה הש״י טתה

 כת שיש כאלו אמתיים צדיקי׳ דור בכל לס שולח הוא ובחמלתו באהבתו
 ההבלים על טובים מכיסופין שנטשין ההבלי׳דקמשה להגביר בקמשתם

 בכחו פנחס זכה הזאת המלחמה ופיקר ״ להיפך מכיסופין שנטשה לס׳א
 בקדושתו שזכה טד הרשט בלעם טצת כעד זאת מלחמה ללחום משה של

 התגברות עיקר לעוב־כי התוף אותיות ולצרף דקדושה בליס1הר להגביר
 רמח ויקח פסוק על מוה״ק כ״ש לטוב האותיות שצירף ט׳׳י ‘הי אז פנחס
 ףת אל להצטרף רוצה והיתה י משוטטת שהיתה וט״ המ׳׳ם ^אה • ביס
 אותה וצירף המ״ס לקת נכחו ור\א • ידו כליה הי׳ שכמעט טד * ודו

 * כנגדם התגבר ובזה ־ רמ״ח נעשה ועי״ז * ר״ח שעולה שמו לאותיות
 עצומה מלחמה היתה כי • ויפלל פנחס דעמול כ״ש בתפלה עסק עם

 היתה מלחמתו וכל כשאח״ל• לו שנעשו לכמהסים צריך שהי? עד מאל
בחי׳ שמא עולם לכסכת זכה וע״כ וכנ״ל לטוב אותיות צירופי ט״י

; וט׳:וכףל דעת ישמרו כהן שפתי ט בחי׳ הטל וחסד אהבה :

ל ’ ה י ז  ויוד מישראלה׳ לכ״א ישראלוהוסיף בני מסמי לזה שנסמך ל
 הצדיק וכו׳יכי י׳׳ק שבטי כ״ש עליוהם מעיד שמי לומר משמו .־

t הברית בקדושת קדושתו בגודל v כל על הברית קדושת בחי׳ ממשיך 
 .בבתי׳ הברית קדושת בכלל הם אליו המקושרים שכל עד מישראל אחד
 * הברית קדושת בחי׳ יש מישראל אחד בכל כי ״ וט׳ צדקים טלם ועמך

 , כמה עוד נמצאים רוב וגסע״פ • דל ממנו ששמעתי כמו. שנימול ע׳יי
 סוגה ט״פ וכשרז׳ל גרשראל א׳ כל אצל הברית שמירח של נממת נקודות

 להתגבר שצריך מה כנגד להתגט־ קדושתו במעע כח אין אבל בטשניס׳ .
אבכח’  הקדושה בתכלית ,הברית בקתשת שקדוש האמת הצדיק כ׳

 מנ׳ש עליו לחלוק לבלי שזוכה מי וכל • אחריו שלימות שאין כשלימות
 ג״כ זוכה הוא קמשתו בכת ע^ז שמו על ולהקיא אליו להתק־ב שזוכה י .

 על ולעבירם טוטם נקודות שהם ̂ נפשות ולעטת ט־ביס לכימסין ,
 הכיסופק לר<ציא שמתגבר ע״י התור׳לכיוב אותיות ולצרןז רעים הנפשות -

וכטל' לטוב ומצרפם להאזתיות טוטת נקודות טושה שטי׳ז בטו סוביס
 נפש כ״ש והחיות הנפש הוא טהשם וכד• עליהם מעיד שמי בחי׳ וזה

 למרות י^אל• בשם משמו י׳ק אותמת הש״י צירף וע״כ * שמו הוא מיה
 עחת מדאי זהו וע״ב הקדוש• בשמו כאל יט־אל של הנפש שהוא מהשם
 שהוא עוט', לנפשות זוכק דיקא שעי״ז הכרית שומרי בכלל שהם גדולה
 לישראל עדות י״ק שבטי וזהו • ט משותף ית׳ ששמו דקדי׳שה שם בחי׳

 טיקך כי • והודאה תפלה בחי׳ היינו דייקא להודות • ה׳ לשם ^:ודות
 משה שם על מקראים אלxי שזוכק מה ומדאה תפלה הוא העדות
ור\דאהשנעשי׳מציחפי״ בתפלה להרבות זוכין האמת בחי׳הצדיק שיעא

. ־ ג וכרל טובים כיסוטס נדי טובים , ■  הם ישראל נפשות רטא ששים כי • כחי׳מהשצוהלמטחסאז וזה,
 פנחס • מע^ז אחר וע״ב התורה אותיות רטא ששים כעד

 ^דקיס צדקת שהתגבר להוחת • למסתם צוה בשגיים השם שקידש ̂ י
 החור׳לטוב אותיות רטא שטם כל שנצטרפו טד רטנו משה בכת -בבשר

 ישראל בני מספר בחי״ בעצמו שזלץ ובמלואותם לימותסP טלם והם
ore עליהם די^ל שמו כי איש מהם נפקד ולא כשלימות רמא ששים 

ט״י לטוב טלם שנצטי© התורה כאותיות וכלולים מושרשים שכילס

■ . ■ :ונדל משה בנח פנחס ' .
ו ה ז  אמונה כחי׳ א״י ט • שמות במספר האק תחלק לאלה ו

פעמי׳ כמה ז״ל אדומו״{־ כ״ש אמונה ורעה ארן שכן כ״ש ; ;.. .•
 כ״ש לאמונה זוטן לטוב האיתיות נצטרפין שעי״ז הברית קדושת עיי ני

 לקמשה שזכה מה כפי נ״א כי האק*. תחלק לאלה .וע״כ • הטל בהתד
̂ ;וכנ״ל אמונה בחי' שהוא בא׳י חלק לו יש כן כמו סברית '

י כ י ״ ע ש מהש״י ושביקש משה לזההסתלקות נסמך ו אי ^ד  ש
. הש״י והשיבו • וכד כצאן ה׳ עדת תהי׳ ולא העדה על ; • ■ / י

 לזנות בחי׳ שמא אץ שלכטש ראה משה כי * ימשע את להסמיך
 בעצמז כמו,מא מהי צח לו שיש מי אין אמונה בשלימית ישראל את
 •הברית בקדושת מאד, קדוש הי׳ ט :עילאה ברית בבתי׳ הי׳ אvר כי

 - סבר וע׳ב *: כנ״ל א״י בחי׳ שהוא לאמונה זיכין דייקא שעי״ז ככ״ל
 מי פעם בכל שי־ואה מאחר לאיז ישראל את יכניס ומא הנדר שהותר

 ובלעם בלק במעשה שראה כמו ח״ו לכלותם ישראל על ממדם ומי
 ללחום ידע’ ייי׳א י׳ז ’ה ׳ לאי! יהיאל אה יכניס שהוא ‘ראוי הי׳ וע׳ב
 .ש־כר השיני הש׳׳י אבל • ורוחניות בגשמיות כנגדם העומדים בל טס,

 א״כ מהש״י טקש וא! • כאן יסתלק שהוא לבטלה וא״א * גזירה עזרה
 רוע? להט חי| אשי כצאן ה׳ עדת תהי׳ ולד. כ״ש •. ישראל יעשו מה

 ׳ .בתי׳ נער בחי׳ ימשע ט ־ תלמידו ימשע את שיסמיך הש״י והשיט
 שזכה ע׳י אבל ״ וכי' נער נון בן ויהושע כ״ש תתאה ברית בחי׳ מע׳ע
 ברית להכלל זכה ע״כ ׳ האהל מתיך ימיש לא כ״ש משה את כ״כ לשמש
 עיקר שזמ בצדיק למק יחד נכלל שיהי׳ דהייס • עילאה בברית חתאה

 אז משה שיסמוך ע״י ישראל את להנהיג כת לו יש וע״כ י • השלימית
 בלמק צדיק לכלול להכלל׳במשה שמושו גודל ע׳י ce1 כי *- • עליו י־יו

^ לטוב העולם כל מתנהג שעי״ז לעוב האותיות נצטרפין שעי׳ז  שעי
 ע׳י לזה שזוטן אמונה בחי״ שהוא א״י ולכביש ימי־אל להנהיג יטליס
 ,למק וכלליות התקשחת בחי׳ שהוא עילאה בברית תתאה בטת כלליות

ט׳ הרוחות אלקי ה׳ יפקול מ.^ שאמר וזה ״ הנ׳ל בהתו׳ בצדקכמובן  ״ ו
 • דייקא הרוחות • בו חח איש ב״נ יהושע את לך קח השיט יהש׳י

v תלוי הכל ט דייקא ט אשיךוח ח הנפש שהוא וההבל וח 3  חיים וי\ו
 ־ אלקי ה׳ שיפקוד. מהש״י. זאת ביקש שמשה כנ״ל הכיסופין כפי ׳שנמשך
 דקדופה חיים והרוח להגביר.הנפש כת לו שיהי׳ • rיט״: איש ,הרוחות

ח על לקדושה העלים שהם  שיקש הש״י והשיט * דם^ והעלים עו
» את מ ̂ש :1י  ׳ ׳• וא׳ אחד כל של חתו עד להליך שיודע ט רות אשר ו

 וההבל החח י שיתגבר אחד כל של חיים ר\וח לאגביר שיודע הייט
ח על טובים הנעש׳מטסופין דקדושה  ■ הגעש׳מכיסופין דס״א והעל עו

 .בסי׳ א׳י»:וא טבשין שעי״ז לעובה רגגילם הנעת עיקר שעי׳ז דטיס
׳ ־ י. .. ‘ • :וכנ״ל הדברים כל שלימות שהוא אימנה : < -

י טי ע׳  3כנ׳ הרקיע גלגלי כל מנעת שהיא הצדקה נשלם אמונה ו
 ושלשבתור״ח שלכליום ההשנסמךלזהכלס׳הקרבנית

 'מחכמי׳ שעי״ז בחי״צדקה לב נדבת הס הנץבטת כל כי דמיס,עובים•
 • רב1ומ בבקר יום בכל תמידן להקריב מטה «ע״כ • הרקיע כלגלגלי

 לטח־-יס ומטה •. ליום שכיס כ״ש ושקיעתה השמש זריחת בעת דהייט
ת שבל להוחת • כשרז״ל ושקיעתה ממש זריחת כעד היום כנגד ע  , הנ

^ עיקר ידו שעל עלגלים מכל שגדול השמש  - .כלעהגי» * הזמנים ם
e י^אל רןבנות ע״י הכל x בשבת מוספין להוסיף טה צדקה-וכן בחיי 

 לכת טנבי ז׳ ט׳׳י מלגליס ע״י טלם שיטי-הממם כל ט ור״ח ויו״ט
ע וע״י השטע ימי שבעת ^סכנגד  חדשים י״ב כעד שהם מזלות י

, ולמועדים לאותות והי״ ״ וט׳ מאוחת יהי וכ״ש • המועדים כל שבהם .... ̂ . ,יזןךן־ ̂ ^
׳

/



ה הדכה הודאה הלכות 'א״ח הלכות ליסטיי
 כדי ור״ח ויו״ט בשבת מוססץ ׳ להקייב צייכין וע׳כ י הנים זלימיס
 מתנהגים כילם כי * המניס שינוי בכל הרקיט גלגלי כל לטוב להנהיג

 מקושרים הסדר פרשיות שכל וכג״לינמצא קרבטס בתי׳ שהיא צדקה יטץ
; וישר באמת עשויס לעולם לעד *סמוכים יפה^פה לוה זה וסמוכים

̂■ ■ - - . י ' . י■ ■ 7* ל' .־. \ ־
ה כ ל  ליקוטי כ״ד אמצעיתאדעלמא(בסי׳ התורה 3^* א ו ה

עשיית של המעלה עוצם שם מבואר * ח״א) י ׳ ׳ ;•־ ״ ־: ; ,
 שטולין עד • וכו׳ מגלותה השכינה להעלות זובין שעי״ז • בשמחה המצוה
 שזה מעי ולא מטי בבתי׳ הא״ס אור להשיג שזוכין עד י מטלה מעלה

 שם ר;״ש ובפרט • היג־כ היטב זה כל ע״ש וט׳ מנר״ג למעלה הוא האור ׳
 והעליות החיקוני׳ ע״י שנעשין וכו׳ נהורין אי?ק דלאו היכלין הע׳ בטנין ,

שנתב^ עד למעלה למעלת שעילין בשמחה תמצוה עשיית ע״י שוכין
 ע״י.הרדיפה ואזי * וכו׳ כתר בחי׳ שהוא המוחין אח והמיישב המסדר ,
ין^לאו ט׳ ואתטבידו והמסדר בהמיישב המוחין מכין אזי והמעכב ^  הי̂נ
 מתיידעין ולא מתדבקין ולא בהו לקיימא מאן ולית ־ וכו׳ נהורק אינון '
̂ - • :וכו׳ע״ש ־ ■■

ץ ד  נעשה שם שנאמר מה שכל ותאמין שתדע המעיק אחה “^
. בשמחת המטה לעשות להתגבר ע״יכ״אמי^אלכשזוכה ״

 אליט קרוב כי וט׳ שמים לעילי התורה נאמרה שלא היא כשמים לא כי
.׳ :הדיבורבוה להרחיב מקומו כאן ואין ♦ וט׳ מאד הדבר ׳
n רז  חייבין ד׳ שהם מהצית היוצאין כל על vדא־vהר חיוב בחי׳ וז

 י האסורים מבית צאין1וי ׳ וט׳ מדברות הולכי שהם לטדות ’
.■ ־ :. משם כשעולין הים ויורדי * שנחרסא ותגלה ׳ ■ ׳

:כידוע־ צר לו צרתם בכל השכינה־כי גלות בחי׳ הם ר״ל הצחת כל
 ישראל לב על מתגבר שהעצמת מה היא השכינה גלות ועיקר

 בסרט התאות כל ש^ם הנ״ל בתתו׳ שם כמבואר לבי אל ויתעצב כחי׳
 • ר״ל הצרות כל ומשם עצכות מן רק שבאין ממון משגלותאותvר תאות
 ועכשיו תודה* קרבן להייא הצרהצריכין מן שיוצאין עוזי כשהש׳׳י ■'ע״כ
 עיקר כ׳ שמחה־ בחי׳ שזט לט* בכל ככה לתודות צריכין קרבן לנו שאין

 שאז לעתיד של השמהה עירןתכלית שזה להש״י ההו־אה הוא השמחה
 בכמר לה׳ ר\דו כחי׳ עצימה כשמתה להש״י והודאה בתודה רק .יעיסוק
 ר\יעו vלתודו־ כמזמור כגינה־וכ״ש מיני עשרת כחי׳ לו־ זמרו עשור בכבל

 התודה של התיקון עיקר זה כי ־ וט׳ בשמחה ה׳ את עבדו הארץ כל לה׳ ,
 באו שמשם הקלקיל לתין| .־מהצרה כש־וצאין להודות שחייבין והודאה ;■

 ׳ ע*י הצרות מכל להננל סנה שמעתה כדי כנ״ל העצמת שי־\א הצרות
 שהוא הכ״ל אור להשיג הנ׳׳ל התיקיניס לכל שנזכה עד ■ השמחה חוקף
 צ תודה מקרבן חון כסלק הקיבטת כל וע״כ ־ שם ב״ש החנליח עיקל

^ , ל - ^ מ ; : פ׳כ״ן) ויקרא (
'  אחד וכל י לחם מיני ד׳ בקרקתודה זהמביאין וב^צבייל* ̂•

י בבתי׳ בהלחם נאתז העצבות עיקר כי ־ חלות עשרה ■ .
 האכילה תיקון עיקר ולהיסך לחם תאכל אסך בזעת תאכלנה בטצבון

 וכו׳* ולשמוח ילשתוח בחי׳לאטל לחנק־ בשמחה בלחי^אטל שמחה ט״י
, שהם נגינה מיני כנגדפחי׳.יוד מין מכל חלות עשרה עשרה הס וע״נ

י . ' השמחות כל וכלל מקור’• ̂ ■ י
 תודה ביךבן שמבייאין הד׳מיכילחם בפרטיות גס .לרמז י .

ם * :  ,שזהו הניצוה שמחת ע״י שנעשין התיקונים בחי׳ נכגד ^
 המצוה שמחת שע״י הנ״ל בהחו׳ שם מבואר כי • כנ״ל תודה p־v כהי'

 בהמצוה כת יש מצוה איזה עושה וכשאדם ־ הקליפות מבין מלטח טולה :
 מלביש בחי׳,מלכות וזה • ונו׳ הש׳י לעכודת העולמות כל ולעורר לילך

העולמות• לכל כרכה נמשך ההליכה וע״י • וט׳ ההליכה כלי שהס ’״v̂־

̂בישין נה״י בחי׳ וזה ״ וכד הברכות 3כ שמשם הידים םvשד חג״ח את מ
 חג״ת בחי׳ וזה ״. וט׳ שכל הס מהידים שנשסעין הברכה ועיקר ;
 נתר בחי׳ שהוא וכו׳ המסדר נתסדר ועי״ז * וכו׳ חב״ד את שמלבישין י.
— , V י■ ■ * ; ̂ ז וט׳'ע״ש : '- ־ ־ .־ י ,
ח ■ , שינחת בחי' שהוא חולה בקרבן שמביאין לחם מיני הד׳ בחי׳ ויז

׳ הנ״ל תיקונים בחי׳ שיסכנגדד׳ המצוהכנ׳ל• . ,
 ששיעורה חלה שנקראת מלכות בחי׳ זה מטת ח ו ל ח כי המטה־ שמחת

(בסי׳ שאול אבא נהתו׳ ז״ל בדבריו כמובא זאת גס בהי׳ ״ בציס מג׳
 • אויביהם בארן בהיוסם זאת גס ואף בחי׳ שזהו ח״א) ליקוטי נ״ה -

 איתה מעלין בשמחה מצוה וכשעושין • כנ״ל העצטת היא ועיקרגלוחה
תה  כעשה וזה * כנ״ל הקליפות מן שעולה מלטת בחי׳ שזהו ־ כנ״ל ״מג̂ו

המטה. שמחת בחי׳ שהוא תודה בקרבן שמביאין מטח חלות ע״י
' • I כנ׳ל י ' י' ־

? רי מי  • ברגלין שאחיזחן הקליפות רגלידלהכניע נה״י חיקון בחי׳ 'ר
י נבחי׳טקעקניימניניוכדשרוציןלהחגברח״ו־בבתי■ י

 ביזי הצדיקי׳שהס אבל ;׳)רפסה־(דניאל ברגלה ושארא ומדקה אכלה
. ויהלקס ינניטס לזה ישראל את ומזקין • בשמחה המצוות שעושין משיח

שס לעלמיא חקום והיא • וכו׳ אלין לכל ותסף תדיק בבחד , ב׳)• ס׳(
 ־ וכו' אדוקס הוצוח כטיט בחי׳ וזה י אותן שמהדקין רקיקין מרמז הה ,

 לרמז כדמן־ משוחים בהם נאמר וע׳ב • כמובא רקיקין במחברת שהיא
 ' שאחיזתם הכל שרוצים.להדק הקליטת את יהדק שהוא משיח בהי׳ טל

 ועמדו כ״ש * כמובא רגלק בבחי׳ משיח מלחמת טיקר ני ז כנ״ל ברגלין
 V :וכו׳ ההוא ביום רגליו

 בלב טציר כאש שהוא השכל ברכת בתי׳ • ברותחין
 אותיות ת כ ב ו ר מ הנ״ל)• שאול אבא בהתו׳ (נ״ס ״
־ י ת כ ר ו ב ■ :השכל ברכת שהוא הידיס ברגת בחי' מ

ל כ  חלות טשר בתודי: לז־גיא צל־יכין ועוד • מצה באות הג׳ אלו ו
הרןבן נוראות נפלאות שזהו ״ חמן לחם חלות על כ״ש חמן

 שאור כל כ״שכי חמן ביצם שאסור הרךבנוס מכל משונה שהיא חודה
 נשרט חמן כי חמץ• מביאין תודה בקרבן רק • ונו׳ תקטירו לא * וכי׳

 . בחי׳כתר שטא המוחין את והמיישב המסדר כת ננבהי' נמשך שבקדושה
 ' • עד r המ אומר שכל איזה האדם את כששואלין צי ־ המתנה בתי׳ שהוא

 חיקק ע*י הזא התיקון עיקר שכל הנ״ל יהתו׳ היטב ע״ש וכו' שאתייש:
 ■ ע- הצ״ל הינלין הט׳ בחי׳ להשיג זונין שעי׳׳ז 'וכי׳ והמיישב המסדר
 .̂ שבקזזש' בשרשי כחי׳חמן וזה היטב• היט* ע״ש וכו׳ והמעכב הרדיפה

 הלכה אפים נפילת בה׳ זה כל ־(וכמבואר * ע״>.המתנה הוא התנין כי
̂ע״ם  • האכילה כפי נמשך והדעת המוח ני • היטב) ע״ס הנ״ל התו׳ ד׳
 , תחי׳ החכמה בחי׳ ישכצ חנמה הוא החיות שעיקר ה-אדם את שמתיה

 ־ שהוא והמיישב המם,־ר את מתקנים וכ׳שאין פעמים• כמה ‘בדברינו כ״ש
 חמן איסור בחי׳ שזהו מאד חמור באיסור אסור החמץ אז :כתר כחי׳

 שעיקר בהתו׳הכ׳ל מבואר וכבר * מצרים מגלות יצאנו בפסת כי ־ בפשת
 איש לב על מתגבר שי־\עצבות סנה שהוא השכינה גלות ר\א הגלות

 ■ כ• בחי׳ הגלות מן הגאולה עיקר זה בשמחה וכשמתגברין הישראלי•
 את גס שמתקנים טד מ״ל התיקונים לכל זוכין ואז ־ וט' תצאו בשמחה

 ע״י מטי ולא מסי בבחי׳ האי״ם אור משיגין שעי״ז וכו' המסדחוהמיישב
 יימר מי בחי' ע״י כ״א זה לכל לזכות א״א אבל • הנ״ל היכלין הט׳

 למקום התמורות בהיכלי ־ ליכנוס שיכול זה ע״ץ שהוא .שש המבואר
 . היינו * סם כ״ש ככ״ל קערת בבחי׳ משם הקדושה ולהעלות הקליפות

 מכין מגלותה מלכות בחי׳ השכינה מעלין שעי״; השמח־ התגברות ט״י
 ■ כאתזי. שהי׳ במצרים אבל ״ כג״ל הנ׳׳ל התיקונים לכל וזוכין הקליפות
ל פ ■ ׳ , הקליפות . . X ט



ה הדכו? הת־אה הלבות v א׳ח הדנות דיהוטי  - ■י .
 בריבד היהה הגאולה דק י• לןה לזכות מאד קפה הי׳ מאד 'יהקליפות‘

 סצולנהמאד בהארה המוחין הארת עליהם וחס־עית׳שר״איר ידחמיו
 להם הי׳ לא בי - דלעילא אתערותא נסדר.ע׳י:בחי׳ בהדרגה •שלא

 בכתבי זה כל ־וכ״ש .:י לגאולה ראויים שיהי׳ כראוי דלחתא ׳אתערותא
כ כעמים* כמה בדבריט ז״לומובא יהאדי  בחי׳המסדר אז נתתקן לא ע׳

 זה ע״י כ׳׳א לחקן א״א והמיישי המסדר כי ״ כתר בתי׳ יזהמיי&בשהוא
 להיכלי לירד שיכול ע׳י שהוא כשלימות. דלתתא. לאתערוחא :שזוכה

 - כנ׳ל ונו׳ מי־יימר בחי׳ שזמ • וכו׳ משם הקדושה ולהעלות :^החמוחח
 בפסח לאכולתמן אסוריס זה ובשביל בחסזוף משם לצאת הוכרחו יזע״כ

 שלא זמן ̂'כל כלל המוח את להחמיץ אסור כי * מאד המור •ואיסורו ׳
 מ״ל־בפרט האכילה כפי המוח כי ׳ המוחין את והמיישב רמסדר יגחחקן

באכילה הי־ שחנוא 'אדה״ר חעא לתקן צריכין הי׳ מצרים שמאולת

. , , - -עץ בחי׳ ו--------
. ♦, מצה לאכול שצריכיץ האכילה בענין קדושתו עיקר ע״כ ־ זאת לתקן

 ■ זאז ־ והמיישב המסדר נתתקן לא עדייץ כי מאד חמור איסורו יוהמז -
 ■ הדעת ען אכילת פגם בבתי׳ החמץ אז כלל־וע״כ קמוח להחמיץ יאסור ■׳

 שנאחז שחורה ומרה עצבות ־ בחי תאכלנה בעצמן נגזר שעי׳-׳ז יסו״ר
כ * כג״ל הגלות עירך שזה ביותר ■בסאכילה .  מצה רק לאכול צדכין ע׳
 אתערותא להם שאין מלאכים של בחי׳מאכל מן אבירי׳בתי׳ לחס שהוא י.

 עצומים המוחין הארת ע׳י מלמעלה המאכל נמשך.. כי.א; דלתתא•
 מוחינו להחמיץ לנו אסור אגו דלעילא־אבל בבחי׳אתנג־ותא שנמשכיןאז .

 כמוכא• הגאולה בשביל שעה לפי אז שיורדיץ הגבוהים המוחין ינללבאלו
 ׳ ע״י תיקין,ך«כתר בחי׳. אז שהתחיל • קי׳ם אחר עד החמץ אסור יוע״כ

' וכו׳ יהספירה ת ואח׳כ ׳ , אז ״ כמובא הכתר תיקון מירך שאז בבועו
 ׳ נפילת בה׳ (הרבה מזה שמבואי ינמו דייקא מחמץ הלחם שתי ׳מביאין .־

 י שהוא הצרה מן כשיוצאין מנביאין התודה וע״כ נדת)• הנ׳צ ה״ד יאסיס
 תי^ן לבחי׳ זוכין שעי״; .כנ״ל שמחה ע׳׳ התיקון שמיקי גלות יבחי■׳

 כיכשנתתק ״ חמץ לחם ע״כאזמביאין (המיישבוט׳כסל• ■•המסדר
 משרשו החמץ נחשקן ■אז :״ השמחה התגברוח ע׳׳י יהמסדרוהמיישב

 חמץ לחם ע׳י נטשי: זאז כדל• וכו׳ המתגה שהואבחי׳ שבקדוש־
. ונחמץדייקא שבאין שמעות של הלסס בחי׳שתי שזהו נפלא תיקון דייקא

 באריכות ונ״ש וכו׳ המסדר תירץן שהוא זוניןלבחי׳יכתר שא! מחמס ■
, ׳ : ב הנ״לע״ש) נ״א ■(בה׳ ׳ . • -

ףן ךן ה,  אלו כי ■* וכו׳ מדברות הולכי שהם להודות צריכין ד׳ בהי' י
ד שכנגדןהס הדל בחי׳ הד׳ כנגד הם הד׳ .  של להם מיני ה

 כ״א וע׳כ * מכולם כלול להודות מהד׳'צרינין כ״א *־ני כדל יהחודה
 שמבואדין התיקונים לכל צריך כ״א כתודהזכן לחם מיני ד׳ להביא צריך

א אטפי״כ אבל ־ ־הנ׳ל זגתורה  בחי׳ כעד הוא למדות צריכין מהד' כ׳
ימ*ל• לחם מיני מד׳ א׳ להם מין בחי׳ הוא שכנגדו הדל מד׳ א׳ יתיקון

 לחם מיני שהד׳ חודה בש׳ שמבאר הק׳ דרכו לפי באלשיך ראיתי <וכן '
 מיני הד׳ כל להביא מחויב שנ״א אטפ׳י • להודות מ־יכין הד׳ כנגד סv<ר ־

ש  הבחי׳־ואטפי״כ מכל כלולה בחי׳ שכל מקים בכל כלל זה כי * לחסע׳
 . כח שכ״אהוא יסודוח ד׳ כגון כן הוא בנגלות ׳ואפי׳ • בפ׳ע בחי׳ לו יש’

 מכולם וכ׳אכלול ־ ונד וייבש חם והאש לבס״ט׳שהעסרקרזיבש•*
ע ־כח הוא וזאעפי׳כהטפר  חכמות בכל מכ״ש פפ״ע כס ׳והאש כפ׳

־■ : בדברינו) כמבוארבכחכיהאר״ידלומובא חהק־כלה - ־
 שמשם בגת׳ כמבואר הודו במזמור מבוארין ללטדוח צריבין יהד׳

סעו כ״ש מדבריות הולכי ;והם • להודות צריכין הד׳ שאלו •למדו ־

ל גזה י• וכו׳ במדבר ע  , התצוה שממת ע׳.י ות מהג שיוצאה מלכות בחי׳ נ
ועיקל־..,* ס״וי נצרה כשהאדם בתחילה כי כדל• והודאה תודה בחי׳ שהיא

 - ^ מדבריוח-בחי׳תעו הולכי במי/ זה כנ׳ל עצבות בחי׳ ר\א והגלות הצרה •
 'אד© כל על מרמזין לממס הד׳צריכין אלו וכו׳-כי דרך בישימון במדבר ;

ל הד׳ כל בחי׳ עת בכל אדם כל על שעוביין הזה בגלות בפרע  ׳ ■ מ׳
ש׳יב^ •והש״ימציאבכלעת• וכמבוארבמ׳׳א ,, וחייבאדסלסדוהלה

 י ' שיכולים■ מה הרבה • יום בכל עמו שעושה והנפלאות הנמים עצבל יום ^
 ׳ , דרכיו־וסרבס על לב שמשים מי יום בכל מצילו שהש״י מה ולהבין לראות ׳

 'זה ועל כשארז״ל• בנסו גס'מכיר בעל אין כי כלל יודע שאיט הרבתמה
 י ־ :פאומרי׳ מודי׳ בברכת ובסרט יום בכל ו׳מדאות ברכות כמה דז״ל ^^חיקס

 .נפלאותיך ועל עמנו יום שבכל נסיך ועל וכו׳ לך נודה יזם בכל ג״ס י'
 י ■ בשבת שאומרים בנשמת וכן • זכו' וצהרים וברך ערב עת שבכל וטובותיץ־ :
א אומרים אין ומלסס בשם הגימל שברכת רק • הרבה וכן '  “ כשעובר כ׳
 ■ אבל זכו^ן• מדבריות הילכי שהם הד׳/הנ׳ל- אלו בגשמיות. האדא על .
̂י ונפלאות נסים הי־בה הרבה ׳ 'י הנ״ל ל'“■ ״ל !’̂■יי
א ’בשמחה;כ 6יו בכלי־^בהלר;ודו־ הייבין זה שבשביל ;  ׳ להתגבר עייךהו
ל עמו שעושה ונפלאותע ה׳ חסדי על להסתכל שהוא * בשמחה ; • יום ע
 *ז (וכמבואר כישועחי ולשמוח יס׳ בחסדו ולבעוח עצמה הצרא בתוך י

 צ ■ בי סי׳ כלק״ש הולאה ימי הם v^כוכר ימי חו׳vר טל מזה הרבה בדברינו
 ״ מדברות״ בסי׳הולכי וזה ע׳ש)• וטעינה פריקה ובה; • בהמה כלאי בה׳

 י כשמתה• להודות צריך משם וכשיוצא • מדברות הולני בבחי׳ שהוא יש כי
 '■ בתחילה ני • א׳,מ*ל תיקון שהוא הקליפות מבין המלכות מטלה וט־׳׳ז

̂י׳ ׳׳ ׳ מושב טיר דרך בישימון במדבר העו בתי׳ ממש במזכר הולך בבתי׳ ־ר
/ שצעקאל וט״י • תתעטף בהם נפשם צמאים גם ךטבים מצאו לא  .. ה

 שהם הקליפות מן טולה מלטת הה,בתי׳ • •בשפחה להודות רצדך הצילו
 ..מהם לצאת יזכה בשמחה הר\דאה וע״י • דרך ישימין שמס מדבר בחי׳ ,

 • ,בבתי׳ שהוא ויש • הנ״ל הקליפות מיק ^:מלנוח טלייש בחי׳ שזה לגמרי.
 י .ע״י הרגלץ סקון שהוא ב׳ תיקון בחי׳ כנגד שהיא האסורים מבית .•יוצא,

ט׳ להש״י הכל לפורר הולכת המצוה ששמחת ^ :לטומת זה ואת שם• כ*ש ו . 
ח בבהי׳ דגלין בחי׳ ותופסין ש־ם.מתגברין יש זה  ,שר\א האסורים ל

 -:,־ ״ אצא ולא בטדי Tג בבחי׳ לצאח אותו מניהין שאין הרגלין פנס בחי׳
 :כשיוצא.־, שאפי׳ בחי׳ שזהו רגלי• בסד וישם בחי׳ וברזל אסירןעני בחי'

;1 עליו מתגכלן אטפי״כ • כישוב כתוך והוא לגמרי שמס שהוא מהמדבר
 ׳ :',: האסורי׳ כלת הוא כאא הקדושה בדרכי ס־אוי לילך אותו ואקמניחין .

 • • :ההצלה עיקר ני איל• אין כגבר הייתי מר יורדי עם נחשבתי בבתי׳ ממש
̂ין מה הוא הצ׳ל הד׳ אלו של ,מהצרות  • היצה״רוהס/א מחילות שכיצ

 V - * הבל הכל מזה חוץ כי. * יום בכל בחינות בכמה אדם כל על שמתנברין
 אדם כל על העיברין הנפש צרות מיני כל עיל הנ״ל הד׳ כל מימזין וע*כ
 V;עלת שעובר מה על לבו שמשים ■ומי * עת בכל ומדריגתי בסינחו לפי
ט כל את עליו שעוכרין מהרפתקאות להבין ^כול  ־,•' ■ והעיקר היע^• מרי

 . הצרות בתוך שימצא •והישועות ה:רחטת כל ע׳י בשמחה להתגבר
 , וט׳׳וכ״ש לס שה:׳ ה׳ לולא כ׳ש ית' וישועתו עזרחו מהם דפין בעצמו

 ’־ אז שעשועי חורתך לולא :נפשי דומה שבצה כמעט לי גיזרתה ה׳ לולא
 ־' ׳ הרבה״ וכן וט׳־ לשניהם טרף נתננו שלא ה׳ ברוך וכ״ש :בעניי אבדתי

 ״ P כמו הצ״ל בתורה המבואר־[ התיקונים בבחי׳ שטגם מה כפי וכ״א
 ;; ויושבים מדב־ות הולכי שהם הנ׳ל הד׳ מבתי׳ ס״ו צרות עליו עוביין
ט' האסורים בכית  ̂ י,.כי ח׳י־ הצרות גל ומרומז־ם כלולים הד׳ באלו כי • ו

 ׳ ,כמיכא־וע־׳כ ח׳ז הצתת כל כלולים שבהם גליות הד׳ ^ל על מרמזים הס
 דהיימ * ישוב לכהי׳. ותגיע שמם מהמדבר יצא כבר בחינתו שלפי ■יש

^י אמת לצדיקי לשנתקרב כ . המדריכים הדור ו



ה זל^זז1^ת'היךאה
 לסריס״ :••אבלגשחצה r ללנת'אלעיר:מוםכ ■במי׳-וידריכסבדרך^שרה ,'■

 -שהם..כ^.; תיקוןנה״יהס! חי׳5:(שזחו • ה׳בדרכי לילך מ־»י)| בחן׳
 ז: שחצים הרג^ן,רקחשה כנגד שתם הס׳׳א כגגדו מתגברק אזי /.תהליכה)

 n ב״כ אל ולילך משס: לצאת • להניפו לבלי ממס הסוהר בבית כמו ■לתוססו
 7,ולעודד ה' מדכי מכיש.לילןברוחניוס ,. וללמוד להתפלל מדרשות ובתי <

נ.3וברז עני. אסיד. וצלמות חשך יושבי בחי׳ שזרו ית׳ לעבודתו אחרים
 :■ועי״ן: • להודותבשמתה וכשניצולמשסצריך האסוריס־ בבית יושבי בחי׳ .

 ז נה*י. את שמלביש מלכות בחי׳; ר<ל-(שהוא הרגלין תיקון בחי׳ נמשך
 ;בחי׳חג״ת) (שהס,0הידי תיקון שהוא ונסלפא חולה בחי׳ ויש שם)• כ׳ש :־

 שתוקבמקשבחךע •חולאת מיני בל. תלויים־: שבו הדפק •־■ושם בידים הוא הכת :..כי.עיקר
־ ’ החיות כל שמשם שם כ׳ש השכל כמשך־ברכת מידים ע״י כי * ורסואתס י

̂ז שהוא חולאת באין עי״ז פזה־ וכשפוגמין ‘חחי׳ החכמה בחי׳ ׳ קלקול ח/
■ ; . י '־־ ' , ^ - ז'־■ ■ ז כשמחה להודות וכשנחרפא.צריך הנ״ל׳ פגםהידיס שהואבחי׳ :החיות <
n* • ־־ ״ ז כנ׳ל השכל ביכת נמשך ידם שעל הידיס תיקון כסי׳ שזהו ,ן״•• . t V, חסדזזהבחי׳ * אדם, לבכי ונפלאותיו חסדו לה׳ יודו בחי׳ 
בחי':חג״ת שהם הידיס ברכת ■ע״י שהם הארת:המוחין , • , - - • . . ■

■ ■י תתבלע חכמתם כשכור:־זכל ■רנומו יחוגו :כל׳לבבחי׳׳
 ' Jfשעי •והמיישב המסדר כח לו שאין •וממלבל.כשכור'זמחמת מתבלע

 צי?להודות ■מזה להנ^ל וכשזוכה ׳ וכג״ל המוחין השגת עיקיתיקק
 ; ,להסתמן בחי׳ שזה כנ׳ל והמיישב המסדר תיקון בחי׳ שר\א בשמחה
 ■ על הנאמר גליהם זיחשו לדממת ou'd יקם בחי׳ וזה נכ׳לי* שבתודה

 ̂ כתר בחי׳ שהוא המסדרזמרישב תיקון ע״י. תקונס כי הים יורדו תיקון
 במ״א* כ״ש כתר בחי׳ שתיק׳שהוא לחכמה ■סיג בחי׳ השתיקה סוד ששם

עד המתן בבחי׳ המוחין אח שמעכב־ כתר בחי׳ שהוא הפרסה כי
ט׳ ואל שתוק לו שמימזין שתיקה בתי׳. זה שאתיושב  רק להעיג נבהל ת

 אשריהזוכיז כראוי ההשגה עיקר שעי*! שתתיישב עד במקשבתך שתוק
 עיקר בי חפצם מחוז אל וינחם יסתו^ כי וישמחו שם סיים וע׳כ • לזה

::כג^ל שתיקה בחי׳ שהוא הכפר לתיקון זוכין שעי״ז השמתה ;ע׳י

. י י ד ל  ■ שנתתקן, ע׳י בשלימות המוחין תיקון בחי׳ זה באניות הים ל
כי המוחין,;׳ תיקין שעייזעיקר * ונו׳ והמיישב המסדר גם . • ;
 ; השגה להשיג.שום אזי.אייא ■. המשדר.והמיישב בחי' תיקן בל.זמןשלא .׳
;. מתגבר סערה שהרוח • הים יורדי בבתי׳ הוא ואזי. • אור ריבוי ימחמת‘

׳ המצוה עשיית ע״י הזוכים והכשרים אלו.הצדיק'ס1 כי י.סםעכו׳.״ר1נמ
 :־■ אור להשיג רודפ'| שלהם שהמוחין עד בח'׳.סתיקוני'הנ׳ל לכל בשמחה י

ש ־■ ס׳ ה^  ; < במים מלאכה. עושי באניות החכמה וור־י.ה'ם בבתי׳ הם • ו
• ה׳ מעשי כמשגדילים ויודעים חאים הם ורק • הדעת מימי שהם בביס

 אך ר במצולה ונפלאותיו ה׳ מעשי ראו דייקא המה בבתי׳, ו מפלאות 1
 סערה רות ׳ויעמז• ויאמר בבתי׳ , סערה הרוח מ״ו מתגבר פע»ים3

 - נתתקן שלא ע׳׳י זזהנא « וכו׳ תהומות ירדו שמים יעלו גליו «תהמם
 - המעככ הפר?ה בחי׳ שהוא המותין את וסמיישב המסדר כחי׳ כראוי .
 חפצם למתוז להגיע להם א׳א ואד , * להשיג ידיפתן נלשעת ממוחין את י

■ ריבוי מסמת כשכור מתבלבלין המוחין כי • להשיג שצרינין מס להשיג י
שלא. הוא העלי׳ כי ו;ו׳ תהומית ירדו סמים יעלו כבסי׳ הם •ואזי אור '
 במ׳׳א ז׳ל בדבריו כ״ש וכו' הומות הת עד למעה נשלך זה ידי ועל נסדר .
ס ■  I ע״י; שעיקרו כשלימות המיחין תיקגן ני קת״ג) (כשי׳ הפסוק %ז

 ■ ש־ורדין ט׳י שטא הנ״ל יימר כחי׳מי ע׳י כ״א א״א זה וסוניישב המשדר
 וע׳כ כנ״ל• וכו׳ משם הקדושה לברך מתמורת להיכלי הקליפות למקים
 . עייל בבתי׳ שיהי׳ הנ״ל bb ולזנות הקודש אל לגשת■ הרוצה לכל בהכרח

 - על שעובר מה בל בחי׳ שוט העלי׳ קודם הירידה שתד\ •.וצרי,ך :ונפיק
 ואפילו • מאד במעלה הקענים אפילו כי ועדגדול- מקען אדם כל

 מיחין בבחי׳ קען ומוחם שדעתם עליהם שעיבי מה כל גנערים קענים ■
 ,מנחי׳ •נמשך הכל נערות ומעשה התאית כל עליהם ומשגברי׳ כקטנות

 ' בחי׳ שהם החמורות היכלי בסי׳ שהם הנ״ל יימר מי בחי׳ שהוא •זטז
 היריסת כל •ומשם שבעולם אדם כל על שעובר לפרי הקודמת ■הקליפה

 עליה איזה לעלות ורוצים שחיתרין מה ׳■וכל אדם כל של שקודם,העליות
 ובלבולים והרהירס בתאות מאד התמורות היכלי הקלזשה.מתגירין אל -

 יעד לנדקים והתקרבות גדולה יגיעה וצריכין • נכו׳ הפונות וסברות
 עשיית ע״י .והעיקר • בשלום משם ולעלות משם הקדושה לברר שיזכה
התמורות מטכלי הקדושה־ מעלה שעי׳׳ז כדל גדולה בשמחה המצות

. , , - ־ ־■ ------- המוחין .........., ,
״ לאזיל יומא והוא דחכמתא נהירו א״ל החסד־כי הוא שיעיקר

 זה נפלאותיו * בדברינו ומובא נכתכים כ״ש חשדו יצותה' יומם בחי׳
ט'  זה על כי כילוי^ פלא קרא כתר כי י והמיישב המסדר כתרשהוא נ
 ■ הנ״ל הד׳ של הצרות אלו מכל לצאת לו עזר שסש״י ההודאה עיקר באה
 בסי׳חסדותיקרן שהם המוחין לתקון שזכה הנ״לעד תיקונים ע״׳ שהיא
 ואצל לה׳■ אמר חסד שאצל חסדו לה׳ יודו וזי־ע • פלא בחי׳ שהוא הכתר

 ■ שי י*. פדל הרדיפהוהמעכב תיקון בחי׳ זה • אדם לבני אמר נפלאותיו
 ■ הי' וכפיירדיפתס ה׳■:* אל לטלית וחצין הא׳ס אור להשיג רודפין המוחין

 ■ וודעק אדם ^ני העונם־וולאפי׳ בגיל והי׳ במציאות ומתבטל שס נכלל
 ' המעכב תיקץ ע׳׳כצדכין :הכל ברא זת שבשביל ית׳ ונפלאותיו גדולתו

 f •'ועי מרליפתן- המוחין את שמעכב בחי׳'כתר פלא בחי׳ שהוא הדל
 מטי ולא מטי בבחי׳ א״ם אור משיגין שעי׳ו הג״ל תיכלין ט׳ געשין
 לצמצם יודעים שעי״ז אמת הצדיקי של והידיעות ההשטח כל שמשם

 לה׳ יודו וזהו ־ הנוראים נפלאותיו לנו להודיע שיכולים עד השגתם אור
 , לה׳להשיג רודף המוחין רדיפת בתי׳ שהחסד אדם לככ♦ ונפלאותיו חשדו
כ כי שלימות־ ■זה אין אבל • ית׳ איח  .ולאיד־עו כנ״ל יחבגלבמציאות א׳

 ■ י להודות.נפלאות יכול עי׳ז הדל פלא בחי; ע׳י אבל • אדם כני גדולתו
 ננ״ל־וזהבחי׳כלהפשוקי׳ אדם לבני לבניאלס*וזהו-ונפלאותיו גדולתו
ש .נפלאותיו,דייקא • בהם ולשיח נפלאותיו לספר בהם שמזהיר  י שיתו ד

 את. במים ספרו ■וכתיב אשיחה* נפלאותיך ודברי וכתיב נפלאיתז בכל
 ■ נפלאותך כל אספרה לבי בכל ה׳ אודה נפלאותיו־וכן העמים בכל כבודו
) ם3(רוה  , יועד דו^) (שם כלנפלאיסיך: ולס£• בקול.חודה לשמוע ע׳
 ■ית׳ וכבודו גדולתו עיקר בי הרבה• וכן עי׳א) נפלאותיך(שם Tאג הנה
 להרתוק•© וביותר נפלאותיו ונוראות גבורתו האדם לבני להודיע הוא
 וסרסוקיס העכדס שגם ית•׳ גדולתו עיקר שזת C71’ בסי׳ .(כ״ש מאד
 עיקר קי • נפלאות בלשין פעם ככל מזכט וע״נ * אותו ידעו מאד .מאד
 פלא ע׳׳ייבחי׳ הוא אדם לבני גדולתו ולספר ולשיח לדבר שיכילין -מה

 ומעבבס בהמיחק שמכה המסדר־והמיישב שהוא כתר בחי׳ שהוא עליון
 להטו, כלים נעשין ידם הנ״ל■;שעל היכלין גי שעי״זגעשין .;מדליפתם

 נפלאות־ולבני ולהודיע►.ולספר לידע יכולין דייקא שע־׳ז שמשיגין ׳מה
 ח־וכ וע׳כ ־ בדל בראשית יוצר של כבודגוגדולתו עיקר שזי: בדל אדם

ש עשרה- באפי‘לאודויי •וצריך גש-ן׳׳ל- דייקא ברבים הוא •ההודאה  ד
 עמדה רגלי וזה: ־ כדל גדולתו עירך זה כי • וכו׳ עם בקהל -וירוממוהו

 הרגלין תיקי] במישור־זהיבתי׳ עמדה רגלי • ה׳ אברך גמקהלים -במישור
שי^בחי׳  הולכת שעי׳ז נשמחה המצוה עשיית ע׳י התיךךן התחלת .

' ' י-־המצוה ’ י . : ■ . ■



ה הלכה חלכותיהת־אה א׳חז הלכות :ליקוטי
*׳ עגהחקן עד הנ׳ל העליות לכל :וכץ • להש׳י הכל לעורר המצוה

̂ז * ונו', המסדר גס וזהו • כרל אדס למי נסלאוחיו למכר יכולין שמי
 ̂ במישור עמדה רגלי כחי' ע״י דייקא ה׳־כי חברך במקהליס לזה שגסמך .

 שעי״זנתתקן • בשמחה ע׳יטשייחהמצזה המלין הקון מ״לבחי׳
̂ לברט שיכולין ה׳ ׳אברך. במקהלים עי״ז ״ כנ״ל כחר בחי' המעכב
העירוי שזה. א־ס מן רבבוח במקהלות ברכים במקהלים לו ולהודות

 - ונסלאותיו בחי׳חסח דייקא חסדיך ־הפלא חסדיך הפלא בחי׳ וזה כג׳ל־ :
ד ■ .ור‘״: ־;: הנ״ל .־■■

ח ז י ז . גישרה■כנגד, ותריןמינייהזרמן• עשרה לאודוייבאסי שצריך ו
 - ור.ר\דאות והתושבתות שמשסכלהשירות נגינה עקרהמיני •.

 ־ נעים שהוא המע״ה דוד שיסד ההלים בם׳ כלולים שכולם ןהזמירות . ■
 מעלת בסי׳.גודל שזהו כידוע נגינה מיני מעשרה שכלול זמייית.ישראל .
 ̂ מקים בכל ני וכו׳• וקדושה ברכו אומרים דייקא באז מישראל עברה מנין ^

 ר מינייהו והרין וזהו • נגינה מיני מד בחי׳ נחעיררין מישראל שישעשרה
 והמעכב הרדיפה כנגד ב' הס וע״נ • ומיחין דעח כעלי שהם * .ינק

' ומעכב רדיפה בחי׳ בהם בודאי.יש • חורה בעלי ב׳ כשיש כי ׳ הנ׳׳ל
שמיהו מהמת רבית אח שואל שזה הסבר עם הלומד מעלת בחי׳ שז:ע ,
שאתיישב ע־ המהן לו משיב בוריו-והכירו על הדבר ולהבין לידשיג רודן} י
אלקות בהשגח נסשוהס בשרשי הוא וכן * הנ״ל כ״שעניןזהבהתו ■ ׳

נמחה בחי׳ שהיא ההודאה עיקר שזה שעי״זמשיגיןהע׳היכלין •
. , : כנ״ל •־ •- ■ ■

״ ^ ' ■ ולהלל להודות עת ובכל יום בכל מאד א״ע להרגיל צריכין 2^
בתוקף,צרח ואשי׳ עמנו גמל אשר הגיובות כל על להש״י • .
 הכל יהפוך • שהוא ואיך שנתרחק כמו ונתרחק כשירד אפילו ר״ל הנפש
שאעפי״כ על במ״א כ״ש וכו' ישיגו ושמחה ששון בבחי׳ ולשמחה לששון

ובמשה בה׳ ולהאמין מס בכל פעמיים ית׳. שמו ולייחד ק׳ש לומר זוכין — ...
 למקום טוטח מעלות וכמר. י דודוכו׳ שבכל אמח הצדקי שהם עבדו ■

ט׳ עלינו ■ ט׳ שירה מלא פינו אלו • ו א הנפש עיקר'גלות כי • ו  ט
תר העצבית ■ מתר מתגבר מידשהעצבוח וכל ״ ע״ש הזאת כמקבה

 הלילה חוזר וכן ־ הכללייח־ החאוה שגעון בפרע התאוות מתר מסגברין
 תאכלנה בעצבון בתי׳ הפרנסה וטילדת ממון תאוות לזה ומצורף ה׳ו
• וכו׳ ידים עצמן בענין נ׳ו) בסי׳ הביכורים (וביום בהתו' וכ״ש וכו׳
־ וורחוק עלינו שמאיר לנו עזיתה ה׳ לולא י ח״ו נפשו הצא שכמעט עד

ס נפשותינו לשמח אמת הצדיקי בכח ,  הצדיקי של עמוקו׳ העצוח דרכי ע׳
 עצמו על להמשיך הכתות ככל מאד א״ע להכריח אדם כל וצריך אמת* ׳

 - כנ״ל־וכמבואר בשמחה בהודאה מאד רגיל להיות צריך וע״כ ״ השמחה .
 בה׳כלאי הודאה( ימי הס חנונה ימי התו׳ על מזה הרבה במ״א אצלינו

* ׳ - וטעינהה״דע״שהיטב): סדקה ובה׳ ה״ד בהמה , :
.■עת• בכל אדם כל טל שעוכרין הנ״ל להודות צריכין הד׳ עכין כל ט . י

' ההרפתקאות שארי ע׳׳י חב וע״פ י ממש בגשמיות לפעמי׳ .

. - _____שנתי בכניסת
 מלא שהעוה״ז ידוע וזה ׳ עוה״ב בחי׳ ושבת .י וכו׳ בע״ש שטרח מי

 לעמל אדם וכ״ש י ומכאובות כעס ימיו כל גס ונ״ש • ומכאובות צהת
 אם לעמל אלא נבר^האדס לא י״ג) פ׳ (בראשית במדרש וכ״ש יולד
 בחי׳ וכלחיותינווקיומיטהוארק • וכו׳ אשריו בחורה W היא זכה
 בא לא -ני • חכליחינו כל זה כי'רק • דאתי עלמא בחי׳ שהוא שבת

 שא״א שונוה מצרות וצרות כזה ויגון עמל לסבול העולם לזה האדם
ץדטי׳ העול׳ בכלל המסתכל־׳ והחכמים בנפשו כ׳א שיודע וכמו לבאר י

 ׳ הנ^^ס כמ^ש וכמבואר וכעיםומכאובות יגונות מלא כולו הטולס שכל
 : ומדבריס זאת חקרו או״ה חכמי ואפי׳ * לעמל אלא האדם נברא שלא
ד (בם׳ ;וכמובא בהv(מזה ס  ל׳ שסבבוהו כמו העולם בזה שתאדם מיז׳
 C י יטרסומ מקצחס •נצל שאם ומובא מוצא בכל האויבים זפגע רעות חיות

ש וכו׳ קצתם  J ברא לא בוודאי וע״כ רדבה) מזה במ״א בדבריט ׳(וכ״
 , : * וכעס עמל שיסבול בשביל כזאת ונורא׳ נפלאה בחכמה האדם אח הש״י
 , ׳ בכל וכמבואר ־ • לעונה רק בוודאי הש״י טונח כי ‘ העולם בזה כזה

 . טובז׳ להראות בדי האדם ומלואוכשביל העולם בל אח שברא הספרים
חו׳ בחחילח וכ״ש ורחמנותו וחסדו ה ב (ו ח ט׳  ■:: בסי׳ פרעה אל בא ה

 הי׳ הכל נברא שבשבילו האדם בריאח שעיקר היינו ח״א) ליקוטי ס״ד
^יז היי׳ס מעשיי חכלית שמא שבת שהוא החכליח בשביל  י ; ׳(כ״ש י

 ז שסוכל והיגונות הציות כל על נחמוחינו נל וזה )ל׳ע סי׳ בלק׳ת
 -• ׳ בהי׳• שהוא נח טל שנא׳ ׳ ידיט ומעצבון ממעשיט ינחמיט זה בבתי׳
 ■ ♦ עוה״ב בהי׳ שמא בלק״ח) ב׳ בסי׳ (כ״ש שבת בחי׳ שהוא הצדיק
 '■ בתורה עמל היא זכה אס לעמל אלא האדם נבר׳ לא הנ״ל במדרש וב״ש
 ■ וכן/'־׳׳ • בעירה עמל שהוא לאדם אשריו בארץ עמל הוא זכה לא ואס

 ■ לדזכי טובי/ גינהו דרוכהקי מפי כולהי צ׳יט) (סנהדרין בגמ׳ ארז״ל
 - י וחיילותת הנט״ד כי * לזה' זוגין איך אבל י דאורייח׳ דרופהקי והוי

 ;• • ■ לזה לב לשום אוחו מניחין ואין אדם כל טל כ׳כ ומתפשטין מחגברק
 .־״'׳שחורה המרה מתגבר שע^ העולם ו̂ר של רצחת מריבוי והכל

 ,■וכו׳• העולם בזה עושה היא מה דעתו ליישב יכולין אין שעי׳ן והעצבות
 ~ שמח׳ להמשיך מאד מאד צריכיןלהחגבר וע'כ בלק׳ח) בסי׳יו׳ד (וכ״ש

 ■ 'שבת בתי׳ שהוא העוה׳ב חכלית שהוא הסוף טל שיסחכל ע״י עצמו טל
' .V שבגרועים והגרוע שבישראל הפחות אפי׳ כי • לטובה הכל יתהפך שאז ' 
 -י «אוחצז שחיזקו וכמו אז שיזכה הנפלא נעימות,העוב לכל שיעור אין

 ■ יי עוןישראל יבוקש ההוא ביום כ״ש זה בענין לשוטח בכמה אמת הצדיקי
 י יחהפכז' כי וכו׳ ישראל עוונות ויחפשו שיבקשו כ״ב) ;י׳5ל ואיננו(כ״ש

 *׳ לשמח* יוכל ועי״ז * הרבר. בפסוקי׳ וכן נסןייחו גרדי ע״פ וכ״ש • לזכיות
 י; ;יגוץ ונסו ישיגו ושמחה ששין בבחי׳ עליו שעובר מה בצל עהה גס א״ע

■ י להפכו ואנחה היגק לחטוף שצריכין * בלין״ת נ״ג בסי׳ כ״ש ואנחה
־ד ■ ■ :וכו׳ ,לשמחה - ל : - • - : ■

 מי * יימר מי א׳ל אתונא דבי שהסבי הנ״ל בהתו׳ מ׳ש בהי׳ י
 ׳ ' להעלות הקליפות למקום החמורות בהיכלי פיכטם זה הוא ׳ י ;

 עליית עיקר הייט • ומושחו אשלי אייתו להס והשיב ונו׳ הקדושה משם
 ' וכו׳ מהגלות יצאו ועי׳ז השמחה תוגדל ולעתיד ־ שמחה ע׳י הקדושה

 ' - שללותיד להם שהשיב הוא שם רביט דברי כלל ני לכאורה וקשה * ע״ש
ט' הקליפות יחבעלו ועי׳ז * מאד השמחה תוגדל מהגלות בצאת ש ו  ל ע׳

 ■ ׳ בעימק אנהטעחה נטשי: מה מבינים אנו אין כיעדיין וא׳כקשה '
 ׳ לזה עתה נזכה ובמה • ונו׳ העצבות הוא הגלות שעיקר הזח הגלות י

העצבות• שהוא הנפש מגלית לצאת אקליפות להכניע נפשיט לשמח
 ■ בחי׳■ עתה גם עלינו להמשיך שהעיקר ידוע זה כי • יום בכל שמתגבר י

 • ז״ל הבעש״ע בשם שאומרים כמו גאלה נפשי אל קרבה בבחי׳ הגאולה
 • - להחיות עצות הס טלם ז׳ל אדומו׳ר דברי בפלט הצדיקים דברי וכל

 . כן ואם. ־'׳. שהוא מקום בכל ואחד אהד כל עתה גס עסה נפשותינו
^י יוצאין איך עתה כעשה מה הנ׳ל בדבריו להתבונן צריכין  מהי

 . י הזה י המר לגלות עתה לשמחה נ!נה איך * שמחה ע׳י שהוא ההמוחת
 - ■ י אך *. מישראל ונפש נפש כל לגל ובפרטיות בבליות העצמת שמתגבר

א) ליקועי ר'נ (בסי׳ במ״א ז׳ל בדבריו מבואר ני • הכ׳ל ע״ס הוא  _ .■ה׳
 V האחרון מיןץ השגתה ממשיך הוא ישראל אח להושיע חצה שכשהקב״ה

בצאת, שכ^סיף^תאתט! נהם,, השיב פריב״ח כאן הוא וכן י ט׳ש וכו׳
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^̂̂  וכו׳י ומשחו אשל; אייתו גחי׳ ל.השו(מה^ד^שז^“וח-.חוג5^
̂• ר״ש  מגלותו מישראל מסש גסש כל צמומגציא:ן1בצ שבזה גוס*.ירמז,צז
א שעיקר.הגלו_ח טחיז ^ס א״ש שיזכיר הוא כדל:'והעצה המצמח פ

ף - וכפרס בכלל את,ישראל.כוודאי ,?ושיעיה׳ שסוףי״כלפן! האחחן מו
 היכלי מצחי׳ חגלוסו ועי״זיצא * אחה כס א!ע לשמא נ!ל'.ועי״ז.יזכל3 -

וכו׳ אודהא״ס שיזכה,.להשיג מי!.ויכררהחדושה..משם.מל,1אתמ
־, i,.,.•., •.,-w׳-.•. « - - ' . ‘ י־; - _ •יי■ ■.

5 vהצרות לשבת־ממרמח מחול שצר.יכ!|לצאח לבה ^^*כ,^לניםח*
ל; ג ה ן ־ , , , . .  ■■לקדושת:..שבת לזכות שת.ימי.הפל,1ת'שנאחז.מ1,

̂̂. צר.יכין מד׳ גנ*.ננאו.מריא.מזמור,,פ.דו.שמדבר1צחי׳חיד,(ס להולוה
̂שמהת על להמשיך,' נד; ■  'כדי*J עוה״ב שבתיבחי׳ מכתי׳ סהולאה עצרט

 לקדושת לזמת 'המעשה ששתימי. ״של‘מכחי^גלות לצאת שעי״ז:מנה
כשמח׳ בחי׳כי השמתה מ׳י הוא שטיקר־החירות חירוח בחי׳ שפא שבח

 העצבות p כמו מחגכרח״ו נהאנתציאג'.בלמ?,ש^אס הא הצאו.;^ י
 מנחת ואינה לכושיאל העצכו׳שמשגכיימל הוא הגלות ̂י.עיקר ^ג.?י

צריכק ״ע״כ ;כדל מהנכר מתגנר.הצלות שהעצטה מאוחי^כצמה

 י^לה‘
 ’ ההנאי./

מאומרו!
. שלעס־כ....

״׳,עצמן*המשמחכחשפאכחיי. , ״׳״■!•v*י׳'׳.״׳.
 השגת ליום. פר מזפר בבתי׳ בשבת פא. .בחי;.שמתה שפא והפדאא

 בשעליך ה׳ שמחתני כי וט׳ נבל ועלי עפר עלי ■ וכר לה׳. להודות, מוב
 מס בכל בכיהמ״ק אומרים הלווים שהיו השירים כל נמשכין ומשם ט׳•1

 שמחת להמשיך כדי יום של השיר אצל דייקא שכת מזכירין וע״כ 'ךום'•
בכיהמ״ק• אומרים שזיו,הלוויס השיר אומרים ואז ויום.־ יום ככל שכת

א כלזה ־ בה׳ שפא ביתמ״ק של השיר עתה גס שמזכירין בחי׳'הדל פ
 יבכה שאז האחרון .קן מבתי; :. שבת מצחי: ך להמש בד.י ^ה.נל שמאה ■

 עתה עצ;נינו;גם משמחין אע ויעדז ־.' השמחה תוגדל הביהמ״קוא!
לזכיות יתהשכו והעוונות הכל כי,שיף.כלסוףיחתקן ־, כהחקיה,הזאת

 אייתו להם שהשיב במה להם רמז גה שכל וכדל.־ לפבה יתהתי והכל -
 אנו שעי״ז שלעתיד השמתה גודל להם שהזכיר נדל וכו׳. ומושפ אשלי ל

 התמורות מהיכלי לצאת כז;1ל:ע׳ז:נ כדל• עתה גש עצמיע לשמח יטלין
;. כ״שסם מייימרונו׳ בהשאלה שהזכירושם.שמלומז

פכל; נקראים וחיילותיו היצה״ר כפת שהם הנדא:והקליפות . י3 ‘5ן
א הי.ע כחם התעוט׳שכל . .■־ ־ וממירין שמחליפין תמורות ע׳י פ

 שמ.ים עוב ׳ולרע רע .לעוב האומרים פי. בבחי׳ רעבעובועובברע
וכל הבלסלים יכל שמשם ה׳) (ישעי׳ וכו׳\: לחשך ואור לאור לזשך.

 ‘ ונו׳: שיך של וסברות ופיחוייס והספות מאלוקת מיני וכל * התאוות ■
 הדל יוד (בסי׳ כ״ש מכולבל והשכל המיח שעי״ז העצטח ועיקר,ע׳י
א הבלבול .ועיקר כלק״ת).־ הכל ומהפכין וממירי[ הדעת שמבלבלין פ

 רוח את ועצבו מחי והמה בחי׳. (ישעיהו.כ״סא ונו׳. הפכיכס בבחי׳ ;
א ומודה מורי ;■’בח. ומרידה המראה לשון כל כי .קישר,(.ישעי׳.ס״ג) .  פ

 כבחי׳ ליצלן רחמנא ממש המרה לידי הרבה הביאו. החמיר׳שמשם נדש
̂יוס  ע״י ׳שהכל ״ עדיוט׳ כך עשת לו אומר זקיוכן ‘ כך ליעשה אומר. ו

 מקדמונים מפויס חפלוה ככמה נקיסד זה ועל ־ ותמורות שקר סבחח, ,
אסרת את החמרתי הקלת xא1 הקלתי החמרת אשר את ,לומר

ז ' ׳ ד הרכה ה־ראה הרכות
w r a |״ יכ תיי, שי מיי טר׳יז> מי

ק הרבה ן מזיקי שלהם החומרות גס כי ע״ס * שלהם המצוות ו  רוב ל
̂ש במצוות rהבע מתלבש  זהבח*׳תמורו< שכל א׳} בסי׳ ח*א ליקועי כ
 מהש״* רק להתיירא צריכין כי * ר׳׳ל הצשלות יראות בחי׳ וזה :וחליפין

 מחיה אי. מושלי אדם מאתה וכשמתיירא וכו׳’ אירא לא לי ה׳ כ״ש ,לבד
 ב״ז• ביראת יראתהש״י שמחליף הכפלות יראות ’כפ זה • וביוצא <עה
 המ# היראה שזאת יערשפ שלא שמת״ראמהשיי לו. דמהxכ יאפי׳ יאך

א שעיקר •■עובה^כ״קאדומו״דז״ל H פ r מןש־ב׳מ במ׳א .(ע׳׳ העונש ,, 
ב^זתהע^ד אעפ;״כ י העונש יראת שמנני] בספריס פמצא "שאעפ׳י

: - ויכו׳ העיהז •יראת להם לריפיןשיהיו צדיקים
 ■ תזאלקיס שם מלפניו:״;דכ^ש״י שייראו עשה •י'ה:יש'והאלקיס )b^״

פ׳ צמה שהכיא משה  ■ rו.מלפנfו;ו׳שייח המבול ודור אשש כמו.בדור עונ
p טובה׳, יראת אךאפי׳ י וכו׳-• מפעונפס ,שייראו  לףמיר ,הביעיד 7

 מפ^ת ועצבות מ״ש לידי האדם את להביא שדרכו מה שפא ולתחליף
אמ£ כני ככמה הזאת נגע כידוע שמרחריןפימהש׳ייעיו׳ז עד ה/את

 ולא לטובה רין לקנל צרינין העויבות היראות וכל העונש אפי';ראת כי
̂'- יראת במזי׳ לרעה  אקים מכל היראה ע״י להת^־כ'.'לאש׳י מזיים ה
 בצחי׳ לשמחה יכא היעונש ע׳ייראת לתתרףק^יאדי:קא ולא שהוא
עי׳ז ר״ל הגואלים מעונשים והרעדה עי״ייהיראה שדייחא ברעדה וגילו

___. הכלילעובה פך---------------- . -1 •
̂ובאילעילימ״ש לזכיות נתהפכין  עין יבוקש ההוא ע׳פ.ביום כ׳ב בסי* כ

 ־ובה׳-בכוריכהמה פנזחהלכהע׳׳ *(יע'׳',כלזהבה' ואיננווכר ישראל
 להבץ צריךהאדכז רותחמזה * קצת שהארצנו'מה ובמ׳א ה״ד) '■עהורה
 נעשית זכה לא בכ׳לל שלא׳-יהי׳ להתרחק היראה' Vn יהסוך שלא מעצמו

 התמורות מהיכלי נמשך זה שכל י בם יכשלו ופושעים בחי׳ מות סם לו
 *.'ע׳כייצריכין ולפרש לבאר שאיא עד* כדל הכל ומחליפץ שממירין
 כל ע״י הנפת בכל שמתח עצמו על ולהמשיך באמת ליראים להתקרב
 ■לאארןי אזמרה צ׳שע״ס וצח- בעצמו עדיין שמוצא טיוטת. הנקודות

 רבוש־בתוך ■ פחבות וימצא שיבקש וע׳י •׳ כ״פ בדברינו ומובא צעודי
 בהמה כלאי בה* גזהופבה כ״ש לי- הרחבת בבחי׳.בצר בעצמן הצחח
 אשל♦ אייחז צחי׳ כנ״לשזכו וכו׳ האחרץן הסיף על שיסתכל וע״י * הדל

מ״ש’ לטונה הכל וימיר שיהפוך עד ננ״ל ופו׳ ומושתו  ששון ע״ע בבחי̂׳
פ ישיט ושמחה  ׳ לחטוף דייקא שצריכין בלק־׳ת) כ׳׳ג ואנחה(בפ׳ יגון ונ

 פתמורות פכלי בחי׳ ^וציס מה שכל לשמחה להפכו ואנחה היגון
 יהפך ננ״ל והמזוייטת המהופכו סברותיהם ע״י ח*ו ולרחקו להשליכו

 כמו כ״כ כ״כ כמוני שרחוק שמחתי תוקף זפ אדרבא כי ־ לפבה הכל
 וכו*• למקרה ופלך יום בכל בציצית מתלבש אני אטפי״ב • בנפשו :דודע
^ * וכו׳ צדקה ונותן  אפז נקודה אור צגד כדאו־ כולו העולם כל אין א

 ' כמבואר וכר אמת לצדיקי להתקרב .שזכה מה ב^־ט מצוה שלחית
 עצמו על שמחה שימשיך עד ה^) פ״ו ובפרט(בה׳ מזה הרבה בדברינו
 •עד וכו׳ התמורות מהיכלי יעלה דייקא שעי״ז בשמחה המצוות ויעשה
 השמחה מקור בשם כסר בתי׳ שהוא , * וכו׳ המסז־ר פיקון לבחי׳ 'שזוכה

 החמורו׳ להיכלי שירד עי״ז שהוא הדל יימר בחי׳מי ע׳י דיקא שתקוע
 להפכו ואנחה היטן ־ לחטוף שהתגבר ע׳׳י הצדיקים; בכח משס ועלה

 נפשו יפדה שעי׳ז לעתיד של והפדות הגאולה טיקר שעי׳ז נדל לשמחה
 פלש ושמחח * ונו׳ ישובון ה׳ ופדויי בחי׳ וזפ וכדנ* עתה גס 'לנילותה

 • כדל השמחה מקור ששם הראש על שהוא כתר כחי׳ זה ראשם על
, מה בחי׳ שהוא ואנחה יטן ונסו ישיט ושמחה ששי[ מיד לזה ונסמך

,שפטפין , - י )( דרת
:%■;י•



ו הלכה הודאה הלכות א־ח הלכות לקוטי.
^ '1' . 

̂נח!;  כידייקאטי^ן גנ׳ל״ לשמחה ,ץאותו ׳זימ שחועכךן^השןז
̂ין  לנחי׳ מוטן טד הג׳ל הטליוח ככל •געילין ר התמורות מהיכלי ■;י̂ו

;לה1וכגא הפדוס עיקר שכס עליראשס עילם גהייזשמחת ־שהוא גתר
. - - כהי׳>וסדוייה׳־ישובו,ןזס׳:-. •( ; י -
•3'■ H Hמהצרה* כשיוצאי! אותה שמביאין מחמץ שבאה תודה חי׳

מהצר׳שדשמוחלין אדס אי.ן תי ^ \ ; כשאת״ל עווטחז כל לו זוצ̂ג
̂אז  קחיקון טיקר שטי*!ן שמחה שנמשך טד ̂ הטמסת-גתהפכין(^כיות '

 תץ הצרות לצטוקכטס שצריכי[ והזטר^ק מטקות וכל לצאת־מהצרה*
 לשמה שיוכל עד :הצרה בחון 0ג ' הדטת-.1עלי שיאיר לזטת הוא גהכל
m שעי זסדלjf והגלות גנלזצרה יגצאיץ דייקא .̂ ̂ו  מביאיץ וט״כ * וכ
 כמחגה^או שהואבחי׳ הכתר חקון ׳י1מבוארשג1בבר כי בהחו־ה זזמץ

■ ט״י שזוגיץ שבתודה ■חמץ בחי׳ מרו בקדושהכמלה תחמן  שנת̂ה
 וכנ״ל: סנתר בפי׳תיקון לוטות נתהפבין בחי׳טוומת שזהו לשמחה סיטץ

 כל כי תודה• מרךק חץ בטלין סקרבסת משאח״לשלטתידכל בחי׳ ,יך:
 ל הנל;', כברגתכפר ט * לטתי,ד אז צריטן אין מה לכסר .הקרבטתבאין

 הנל איך־צתהסן־ אדם לכני ה׳ו^לאוסיו •חסדי לססי מדאה תודה יאבל
 עד ע״ישהייעבזהימטולס-וכלאמדסבלמהשסבל השד״קא3ו1.^

 לשובהכבחי׳ הכל מהפך זעתה מאד מאד ■שהרבהמש^-בכגוונותיהם
 נחי׳ שזש יוכו׳בנ׳ל ואכנו י:»־אל עון המא־^ס^זזיחוסשזכו׳ יום3

 V זה ט יתבטל• לא זה כנ״ל* וחמץ מצה עמה שמביאין חודה קרבן
 מ5ש דייקא הטוצס זה של הטמל כ״א׳מהשזכהשי״י של הטוה״ב חלק• כל

ה ,;כחי׳ששוןינשמחהישינזוט׳מ״ל  •לטתידלבא כשלימות יתקיים מ
 אבלכ^אזא׳כפי וט׳*ששון־ושמחהיפיגווס׳► ;■כ״שופדוייה׳־ישובק

 •בתוך העולם בזה טצהזאת ולקיים וכשרים לצדיקי׳ להתקרב שזכה .:!מה
ל ׳ וכו לשמחה הכל ולהשוך וממק ־הסש בגזף ^־זת מרירות , p • כ̂נ tf 

, •י וכנ״ל: תודה קרבן מוי׳ שזהו מת3־קכהלעק*דלזהכשלי :, . י

ל3ה ;״ר ל  כיזונרהטיקר הנפש ג^ת שעיקרם הגליות כל דמניק• י !
הישראלי► כשש טל שמחגס־ככצפעס הואהעצבות - '.״■׳

 ;מה עמו וגעשה לשוב ומתר יזהוא טריק pשלא:נזד מק כל וובפתז
העצמת► הואבטנין ועיקרהתגרמזו מאד חבע״ד הו שמחגיה -כמעשה

 P דאפע־ מה א׳עבכל לשמח טצות מיני ולבקשכל לחפש *צדיךכ״א.
 נ^שגמ״א כזאטי^ז א״ע לשמח איטייכול רוב שע׳ס שטותא3ננילי3 ־

 הןע״יאזמרס הזאתע״ש) יהרבהמזה־׳גובסרטבה׳דאט׳פהחורה
 גמלאית קדושות יזשיחית תורות הןט״ישארי וט׳* (לאלוקיכעודי

 שיתגבר ע״שעד בספריט מבוארים ■והרבה * זה בערן ששמענו יוטי־אות
 ושמחה ששין ע*פ גנ׳ש * לשמחה להפוך דייקא ואנחה היגק ילחטיף

̂ו בה׳ זה טל מ״ש וטי * כ״ג סי׳ בלק׳ח וכו׳ 'ישיגו • היגיב) ט״ש ה״ג פ
ת וובפרס . ע  ביותר להתגבר צריטם שא; התפלה קודם יום ובכל ויו״ט ב

ת ולקבל נשמתה להתפלל  שמת^vר שימשיך גדולהעד בשמחה זיו״ט ע
ה בשמחה המצוות כל ■ולעשות וכנ׳ל החול ימי לששת שבת :של  אט עז

 עשיית ע״י זוכה שהאדם מה כל בחסדו לט שגילה בהור׳הזאת יעוסקין
 פד לעולם זמעולם לדרגא מדרגא העליות שעינץ־כל בשמחה יהמצוה

 התמורות מהיכלי עולין שעי׳-ז המצוה שמחת ע״י הכל • א״ס עד !כ״ע
 דלאו הינלין לגי׳ שזזטן עד זט׳* ועולין קטרת בבתי׳ הקליפות «עמקי

 אחד כל טל הי׳ כלןדושה שטונתו כתבט זכבר • וכו׳ וט׳ נהורין גאינין
 כל שטא מקום גכל כ׳א כי זכו׳ שבגרועים הגרוע טל אפי׳ ומישראל

 שמתעטף בבקר כגק מצוה באיזה זעוסק עליו קחא יעאל CCB ממן
שעע ריחוקו עוצם לשמחנפעמחוןי בכחו ייש * ציצית3  עד עליו וט׳

זאת עתה-ברגנג זוכה אגי אעפי״נ אלה כל אחר גי * כשעה ואותה

התוכ׳נהמצזש, זאת ישארממכיכ׳א לא שסוסכלגזוף► שציצית להסעסה
 ומסתכל- לו־ריןז'חירה שיש מי בקלט מי^אל וטא * יום בכל יזוטף' שאני י

̂טוצם מרחוק להצק יכול קתשיס ■בספרים  כל' קדושות נפלאות נוראות ־
 בגוזי כ׳*ש ציצייר מציא בזכות רףל הפליגו וכונה במה ציצית כגון עצוה

 מעלת טוצס צ״ט צריך.להזטר «ע״כ • המצווה בכל וכן וכו׳ זמדרשים
 שירצו מה שכל ר^בהטד בזה נפשו ולשמח טדא׳ס שעולה המצוה

. .י' וכו׳־ ■זריבוי׳דאטחיו ;מריבגלפגמיו הו־בה בעצבוא לבלבלו ע*ד3זה
 מתעטו^ אט אעפי׳כ כי ביוחלויותר -נפשו ישמח זה ע״י.כל אלרוגא
ס חסח עלינו גבר זכמה בציצית  אני עתה שעשיתי מה כל אנטאחר ע

 ♦ ׳1הציציתזב באור וממת: ורוסי נפשי תתעטף ובן בציצית* מתעטף
 ׳ •' f<6 בכל בשמחה; לידתמק■ צריך הוא היכן פד וא׳. לכ״א (א׳אלבאר“

 ' מתוך היבה דברים להב^ בראשו עיניו וסחכם שהוא• מקים ככל מחדש
סלמכ|וט׳;כ.^^■’אלהומה־שכתבעבמ״א,בזהי,טלסנכוס ;,-דבריט

' ה ז ” ז^ולדחז• מארצך לו לו וי^;ה׳,אל'.אנדם בחי׳ .\
בע*שיו^ בזיה״ק הדבה טשי השמה •אברם.הוא ונו׳ אביך

S חחז לשמיז מציות לעכין' בשרז״ל שמתה:, ה׳בח״ ד0>וס אלו;ו i 'י
ט׳ שמתה וקיל שטן קול קואת ה׳ שהם  • ,i■ אין vro אומתם קיל : • ז

עיי\ מוליד* איע אברם •וט׳כ ל׳ג) <ירמי׳ & ההולדה ט ה ש ד  ' ק
 ־ את ־ישמח לוברם כבחי׳משאידלמישאין •מבחי׳שמחתסחןוכלה

ארצך לך לו * כלק״ת) (פ״א בסי׳ וכ״ש וכו׳ אשתו  עצבות כחי׳ מ
ת ארורה בחי׳ העצכות נאחז ששם העפר מיסוד pמהא ש«שך ^  . ' כ

ט׳ תאכלנה בעצמן בעבודך  ועי בדכייוז׳ל מקומות במנה זכ״ש * ו
 . ׳ מכתי# ד ת ד ל ו מ מ ו * ובמ׳א )קס״ס גסי׳ וכו׳ תאכל ועט־ ע״ס גנ״ש '

א העצבות  f חאוה כי * ׳t1 חוללתי בנךן ק יחי׳ הטלדה מצד ע
 ׳ שנמשך מבחי׳סטצבות אמך ת’עכr כידוע ר׳ל ועצבות יללה בחי׳ .יסא
^ אס להעציב שדדנם !וט׳שנתגדלבירהם וקרוביו משפחתו «צד א  ה

 ולמוממי ולצערו להטציבו שדרכם כקתשיה ^ו־כי ליכטס כשרוצה בפרט
 התננור!׳ מהיכלי המהופט׳הנמשכק ופזברותיסם דעותיהם ממי ■בריטי

 ; בת־« עצמת נקראים האדם רצק כנגד שהם כינלגניניצער ■• כנ׳ל
 ■ - נ׳ו^יתעצב וט׳(תהלים יעצט דבת היום כל בחי • נמן ביש ־״עציבוט

 מקוד ששם * א״י זה ץ ר א ה ל א • הרבה וכן •ו״€ צבו!בראשית אל
 ששם הביהמ״ק שם <כי. לארציט* בשמחה יהשמחהכ״ששתעלים

ש כסT משלח בכל ושמחתם כ״ש במי׳שמסה שהם הקרבטס עבודת  ז
וט׳״סייס רנא בחדוא להיות ציל דנמא דעובדא מוה׳ק וכ״ש קרבה•

 השינחס שע״י לו ורמז ״ כנ״ל השמחה מקור ששם לא״י שיבא עד לצאת
׳ התגבתתס וט־שעיקר מולדחך ארצך בחי׳ שהם התמורות מהיכלי יצא
« בשמחה התגברות ט׳י משם נפט להעלות ־וצתך כג׳ל העצבות ׳ע״י

 שיעלהמי״ ‘יוזהולךלךמארליוכר • זעתזיתקןכצהתקוגיסהנ״ל
ם אב שנלןא במלכות חלקו  דתמן משם ה ח ו א ה ל ע י ז ך יל יז י
 גדול• לגוי ואעשך ההליכה גנ״ל)ונרי גידי בחי׳ גשהס ההלינה בלי

 האד© מי לכל שיהיע העולם בזה ובכרכי העילמות בכל אלקוחו •יודע
שם׳ כ״ש גלךוכו' ובזקנעו בנעריט בבתי׳ מישותו הדר וכבוד ׳גבוחת^

^ בדול נוי טדשיהי׳נעשה יחקבעויתאסטאליו יובולם ־ •■  ־•דאגרנן
ע • שם נדש ירים בחי׳ שזה ברכ^בטצם להמשיך תנה ההליכה ־ע״י  »ף1ז

 הוא השם ך* מ ש ה ל אבד יו וזט ־• כשגל הואכרכת הברכה
^3ו המוחק הם המיות •זעיקר • סיההוא־שמו ספש כ״ש החייס שהוא .

■ ■ ■־ ■'גתי׳ ■־ י ', • . , > ־



הדכהגו הודאה הרכות א״ח.דשטי,הרבות ■ ‘ . • _ : • «• j * * - י 1 1 . 4- ז ״ » •,״ I י. . i vj-. ן ׳ fe- 1 זי!
 שהוא הכרכה טיקר שזה המוחין שי;כר<לגדל הייט :תיזי; גת^חחנמה

 שהוא שמו מל ר\ אוק לו שיחוסף להשמך7ואג לו רמז יגס האכל ר.נפ3 '
̂בחי', צי£יי.לפ?ן ̂זיזזכה ״ש5 ה׳.הדעת ושכל  שהוא השמחה ע״י במ״א*

 ־1בחי׳באו בחי׳אחת הם כחיות שהוא ודעת שמחה כי • יץלות ה׳ !ח?!.
ה חי׳שובעקמחותאתסרןרכ׳שבמ״א״זהיה3מי.מלך.חי.יס כ ר  ב

 שזהו שישיג מה ידו טל להשיג שיזכה השכל לברכת קיום שיהי׳, כחן׳ וה .
 ברכת עיקרהןיום וכו׳״שטי׳ן והמיישב המהודר ברבת בחי׳ וזה * מעיקר .
 כמסדר ברכת ע״י *■;כי רדיפתם ע״ירבוי לגמרי יתבטלו שלא המוחין י

מעי' בבחי׳ הא״בז אור וישיגו ממחין יתקיימו עי״ז אותם. המעכב כו׳1
 קיום לשק שהוא ברבה בחי׳יזהיס הברכ׳לנצח דןי(,ם שזהו״עיקר מטי ול;א

ב ברכה, א ו \כנ״ל.י ' כי  א״א בל,זה כי ר^ס׳ א fr ך 5 ל ק י,ךיו.מ מ
ל יימר מי נחי׳ ע״י כ״א זלהשיג  י וט׳ התנטחח להיכלי לירד שהוא מ׳

 ברכה בחי׳ שהם מהרט כטוב לברר צריכין ושם משם הקדישה להעלות ■
\ tמברכיו לבקי לו שיעזור הבטיחו וט*נ *־ גדולה והאמלחמה קללה 

 הרע שהם יאור ׳נמקולליו ,י• שיודבקוממשם וביס;0ש-הםסנצומתה
 שכולם האדמה משפחות כל בך וגברכו בו שיקוים 'ע״ ל. , למונעו שיריצו

 התקוגים סדר כל הזאת בפרשה גמצאמחמז •י־ אליו שובו1*שניית.' '
 ואזי מ״ל בהשירה היטב היטב ט״ש בשמחה המצוה טשיית הנטשים.ע״י- ;

 אידב אברהם עם שנעשה מה !וכל . * בעזה״י אלה גרי&1 לך *תבררו
ק רעב שהיו שאחריו בפרשיות כמטאד ׳ א הלו וואט וט׳ למצרים וירד ב

m ״ ום׳ זבזהג בכסף במקנה משם ועלה פרעה למת שרה ונלקחה
סנ׳ל ■יימר בבחי׳מי חוא הכל •• )״א1מה שהעלה רבים גק׳ בחי׳ שהם •
הקדישה והטל שונוש גכמהבימות התמידות היכלי ר\נה להרבה שירד י
הד׳. עם המלחמה במי׳ ג״כ !וזהו * וט׳ בחי״.&סס,דקיזשה שהוא •נשה ’
 גלותם שעיקר במובא הגליוח בל שכוללים ד׳מלכ*וש בתי׳ שהם !נלכים '

א  ממנו לברר כדי לוט את !והציל טלם את נצס ככ״ל!ויע.א העצבות ״
 1א כי * השמחה מקור שהוא כמובא שם צעלם שהי׳ משיח כשעת יייסא
• . :פיעוס׳ שחוק ימלא י

 ולשמחה נגילה סכיהמ״ק על מדדו.שנאמר המלך הניאני ויה פז
־ונשמחה ע״י,עילה ן גך*חדרץבחי/ט׳היכליןיע״לשזובי - ״

 יבא בכל שסא קתשההטשלרית שסיא קדשם קדשי “נזהבח • כדל <ך
ט׳ אסק ■יבא בזאת כ*א הקודש אל טת בכל יבא ^עואל  ביו״ב ז

Tהע׳כינלק נכלא,ן שם ט ־* התשיעית קדושה מא ההיכל בי יי̂ר 
ל . י  המסדו־ שהוא, הכתר תיקון ע״י כ״א לבא אסיר ואילך ומשם * ^

ככתרגידוע-וע״כאסמ־ תיקק בחי׳ שהוא יו״כ בחי׳ שזה יהמיי^וט׳
 כארון במרץם שישיג מה שם להשיג ק׳ק לביס ־ואילד יליפסעמההיכל '

ד • וט׳ אנ סמשמח הקטרת ■וע״י • ביו״ג הכה״ג כ״א ־ומרובים  לתקן נ
̂י  אור להשיג יזכה דיקא שאז והמיימ גחי׳״סמסלר ככתר זה בל ־נ

 כי ״ ׳דמותו ס׳ לפני בקרבתם •ואטהוא נדב פגם הי׳ נזה • יוכו׳ קא׳ם
 בקרבתם אוך.וכו׳בחי׳5בחי׳-וייבוימ שזהו וכי׳ המסדז־ סיקק יהכנסובלא , *
r פ״ו בה׳ •וע׳ * וכו׳ כ׳ אל לעלות יהרסו פן בחי־ שזרא י !וט׳ . a ע״ם 

 שזה דם׳4סמכדילר הפרכת !וענק י מזה לקמן זע׳ :ע׳ש הזאת יסתו׳
שב !בחי׳כפריםא ■ ' י י ־ וט׳ע׳

 בקרא שטא־ס.בעולם ישראל קדושת של הראשונה ■הולדה ייז
^ס מאברהם בקדושה שנולד הראשון שמא •יצחק f . ׳- ־•  י.וע״ג ו
עיקרבחי׳ זה כי אלקיכז* עשה.א צחוק ■*ג״ש השמחה ע״ש ׳יצתק !גיץ־־א י

 שם שנתגדל עד כולד לא ־.וע״כ שמחה בחי׳ שהוא קדושתישראל .
 של קולות כיזי׳,ה׳ שמחה בחי׳ :שמא ה׳ בהם וגתוסף ושרה ton3fr׳ ׳

א שעיקרם שמחתחשןזכלה תסp אומרים קול מ א  תודה שהוא ‘זו
בב״ג ישראל קדגשת של המלדה טין־ן כי.משם כשמחה־• לע״י יומלאה

 רשמתה עיקר ט * זע® יעקב בץ שהיו המלחמה כל ב^ 5ךןף ;.ח
יגל בחי׳ שלימה מעתו שהיתה יעקב קדושת בחי׳ ר\א ׳ - ־ - ‘

 nyyg!0אדו ®א וע® בעו®(* ישראל ישמח ונתיב * ישראל ■יעקבי^ז
 כאשד בבחי׳זסוו -* כנ״ל טצטח ע״י ®א התגברותו עיקר הגליות בל

 טו^ ופרקת אז ועצנוס יללה לשון ייקא7 תריד וט׳ עולו ו^קת תריד
«. מעשו ליקח יעקב שהשתדל והבכורה הברכלז נחי׳ ;זזה ״ וכנ״ל זנו׳

 -סבכורה; במי׳ שמא שמחה נ\׳י שזוכין ברנתיהשכל זהבחי׳ הברכה ^
 הקרמוש עמדת •בי בבכורים קרבנותשהי׳-אז של עבודה נחי׳ שהוא

 אביט יעקב בעת'שעסק המעשה סי׳ זע״ג • ננ״ל שמחה בחי׳ הס
וט* נזיד יעקב ויזד כמ״ש אברהם טל מאבילוסו אבע יצחק את לנחם

 jfpt גמניאזך! ®ציסס עיףמן זהוא , השדה מן עשו רבא ■ואז * כ^ז״ל .
 ,לאכין הבראה בבזעודס אז עסק יעקב כי * ועצבות כטס כמי׳ שהוא

 ־ ׳הפבתמספדלעתוללי בבתי׳ מא הנחמה ועיקר -לנחמו.מאבלותו•
ל ואנחה יגון זנבזו ישיט. ששקזשמחה כסי׳ שסא  שצריק שהוא מ׳

 זגחמתס לששון אבלם זהפכתי בבתי׳ לשמסה ואנחה היגון להפוך
 כי * האבלים שבהם.מנחמים עדשים אז בישל וע״ב ־* עיגונם זשעתתם

 הם בי • כ׳שבמ״רבפ׳זאמ שמחה בהם ויש אבל העד^סישבהם
 שהוא מגשים תחיית על רמז שזה בעולם שחוזר הוא שגלגל מרמזים

 טוב.מאד יומה כבתי׳ מאד טוב היא כמיתה זה שמחמת מחעה עיקר
ט׳  הבפלאים השיגויים נל בי • בעולם שחוזר ®א גלגל כחי׳ שז® ■י ז

 ששר® כמזר בבסי׳בלגל הס • 'שהש״ימגמגבהסמלמו והסראים
 שסש״י ‘ סכל ומתקיים נברא ילםxשב דנשמתין גלגולא מבח׳׳ .זעיקי־ו
 ה׳ גצסי׳ סקר ןן6 טד מוראים גסלאים בלמלים הנשמות טם מסבב

• דטל שאול מודד גמטשיזי ומדש מהמם אף משפיל יממיי^מחיה  '׳ וט̂׳
 י/נגנזלות השמשזסירס הגלגלי׳,של כזיבנבי יכל שמשם ב׳) א׳ (שנמאל

 שח^י שלגשניות סתכל׳ת בשביל טולמו־והכל סש׳׳י.מנהיג ידם שעל זנו׳
 עד זבבמסםיבוחזו^גולים גליות בכמה ועוברים כעולם לזה שבאים
 ירא! סכל יואז ״ המתים כתחיית ולחיות ולחזור למות מוכרחים שטלם
 הסיבוס בכל העולם בזה שעבר עלילותיו ונוראות ה׳ פעולת דביט

 מם כיום טלנם סיום נצביס אתם שסרש׳י וזה י וא׳ ב״א של זהגלגולים
 בי ־* בל׳ל היש ום׳ לבם ומאיר מאפיל ®א בך •־ מאפילזמאיר :שי־\א
 אימזשמאגלגל בהסכאבל א׳זננ״ל־יוזהמרמזטדשיםשמנחמן} תכל

. ועי^ הגחמס טיקר שז־ המתים כתחיית ולחיות לחזור ועתיד • החוזר
ל .  וכנ״ל־אבלעמגפרבאותההשעסגתחייפהמפי* למגחס נתהפך מ

 פגעה זה שאמר'מקן פ/זאת במדרש ג׳ש אברהם שמת עי׳ז זרייקא
 במשכיןמהקליפ׳שמא שטלם ענמיות כמה אז עכר כי • וט׳ הדן «דת
 שמא הזה סאדם האדום מן גא הלעיטיט- אמר ט׳ב ־• פצטת גחי׳

 י במי׳שמחהמד׳, ®א סצךיקים אכילת כי * מצבות שמא דדינא תוקפא
 ׳ שנאמר זשמסתם ^קים ס׳ לפני ואבלפם בחי׳ זלשמוח ולכתות גאטל

r סצדיקי׳שאכילתם גחי׳.אכילת שהוא הקרבגות אכילת על w י בבנו״ 
 ט® אכילס אבל • גמזכמכשרז״ל מכפר שולתגם •וע״כ קובטת אכילת

 האכאמ בעצבק בסי׳ הנחש המת1 שהוא העצבות הסטיקר וסייעתו
ט׳  יט׳־שמא גא הלעיעיגי שאמר סישט ט® עצמו על אז כגביר רוזה ו
 בחי׳ שהוא כמנבא האכילם פגם הלעטהשמא כדרך גכזס אסלה לבתי׳

 כייס מברה גן במועדוובזמגו־אם יעקב לו אמר יפה כרל-*:וע׳ב עצבות
 וע״במאחר שמחה- שהואבחי׳ בבכורות העבודה ט * לי במרקך את

 מגיע אק טצכות*ע״כ בסי׳ ובאכילסדס״אשמא מחיבעבייוח שאתה
 ד93מזבתרצהאטשוטיד,וא3זע״בבא לךהבטרהשהואבחי׳שמחה••

ה לו ם במחיית ו^ז<שאז למוס ®לך אנכי מ מי למס ■מג׳׳ג ־* מ
גט.מ5תגלית«< טיסי שהוא נתח׳ס שטפר מו.דאי,זס גי במרס לי !וס

m..'5■* ׳ ■ ׳ ׳ '

\.
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־א־ח דקוטי;הלכות... ^

fpt יי■..̂* . ׳ f)■- •־,■•;.׳׳ . ■ ' , . .
• אליו שמחה שום המצוות עבודת שאר וכן הקרבנות עבודת חין בוודאי

 לרבנות שעבודח ״ומאמינים יודעים שאצו •מה הוא השמחה עיקר כי ,
ה לו כראזי אמר ע׳׳נ לנצח״ ותקוותינו כלתכליתיט הם והמצוות ■  אנכי מ

 את וימכור ואז ■ בכורה לי למה;ה וא״כ עולמית ,מיתה למות הולך
̂י מאביו הברכות לקבל אח״כ יעקב זקה ועי״ז • ונו׳ ליעקב בכורתו .  ע

 צ״ש לו-יין הביא וע״כ •; שמחה בחי״; שהיא דקדושה אכילה שהאנילוהו
̂ש יין לו לביא לא ועשו * יין לו ו*נא  בחי' בקמשסהוא יין כי במדרש• כ

 שאז כשרז״ל פהח ליל היו אז כי בפרע ־ אטש לבב ישמח ויין בחי׳ שמחה
 pמצרי מגלות לחירות יוצאים אז כי - • f י של כוסות ד׳ אלxי שותין •

 יעקב לו הביא וע״כ כנ״ל• עצבות הוא הגלות שעיקר * הגליות כל שטלל
סברטת כל עיקר כי * הברכות אז קיבל וע״כ ״ כנ׳ל שמתה בחן״ יין י

. ■ : שמחהכנ״ל -•--מקבלתע*י ״ך“׳ ■ ׳ ׳■
וקיערשמוכת כ״ש הודאה חודה בחי׳ חטכה חטכהיכי רזדן,.בחי'

בחיישמחה שזהו ל1ה;ד לשמך ולהלל למדות ן^ימיחמכהאלו r; ., <־־;
 שעיקך r מוחין כחי׳ ר\דש משחת שמן ;.כי • חטכה ט־ בון׳ כנ׳ל'וזה

 זית הקמן מקבלין שמשש למאור וכו'בבחיזכתית גצשגחס^י-הפעישא
 לעילא ומתתא לחתא מעילא העולמות בכל שיאיר תמיד פר להעלוח ק־

 אור ט • ל״ג) רגלו(דברים בשמן וסובל ובבתי׳ דברין־ לרגלי ט■ בגחי׳- ,
̂אור' משמח כי״האור • שמחת בחי׳ זה השמן ע״י <ר,שמאיר י  הנלץכ״ש.נ

 החור ועיקר וט׳י עולמו משמח מאותת והתקין וכ׳׳ש • לב ישמח עינים
 בחי׳ משיח שהטבחי׳ הצדיקים מגדולי נמשך שבעולם האו׳חח כל של

 יירןJ כי * שמחה לב ולישרי לצדיק זרוע אור בחי׳ • ישמח צדיקים אור
 למשיחי נר ערכתי בבחי׳ ב״ב שיבא משיא ע״י יסגלה בשלימוה האור
̂אפי'  שמאיר הגדול אות ע״י רק הוא קיומינו כל הגלות במרירת עתה ,

̂הצדיקים ע״י והסתר בהעלם גט  שם עיקר כי • משיח נחי׳ שהם גלולי
 כתר בחי׳ המשחה שמן המשחה״* בשמן שנמשח ע״ש.השמן הוא משיח
 שמן שנקראים ע׳י המוחין השגת מקבל שמשם ראשו על אלקיו ־.8נ בחי׳

 כשמן בח?' שזהו בכתר: המוחין הכאת שהוא, הגעישא ע״י קודש משקת .־
̂אש שיט^על ^חר ,בחף* •הראש על העוכ  קנה rj זקן • הזקן על יורד ר

ה • וזכמה מ כ ח ה ׳ י ט  כחי' ההנאה ע״י משם שמקבלין וק?עת ב
המוחין'־כי,דוע -כל כלולים ,,שבהם בר^׳יזל'סך;ת״דpשז כנ'ל בםישא

Mf■;־

; . ו הלכה הודאה• הלכות
 גדג(1כנ ה.שהיו.לו1. ד וע׳צהתפארבןה וט׳א

 וק(ו*1עיקצהברכי<.נידןבן...? ני . מ׳בעעול;רא)3ע בהמע׳ יבסיסמ״ע
משיגין !ברכת ̂ומקיר וט׳ הע״,חיבלין השכלוטיא^שעי̂׳  משמקק ̂זש
̂|עולם'עלרא'ש .בחף  נעוצס.'גחס',חכמה ממשיכי] ומשם :וכו׳ 6ושמחר

 .לשמס.צפשם.ג'כ.*,אכ'א מאד. כח'מאד כליהחלושי בלב טראנת 'ועטת
̂'הצדזקיפ-' ,.מהשגנתגבתלהסקרב. כפי. *'.■וא׳ .ץ<1לא!  0לה^(מ-אזכ̂י

מןןגהםעדשמכניטהשמחא.ג;לל^;6סיטאולה :לדבריהם
p י<^(צ־ול1נ!’הכ'ל,*;.' הצדיק■ בח3ת'.1התמור מהיכלי פעם: בכל . j

ל,9 כ המ־אה.כחן!שמחז בחי:חטכה.שהסימי. ם,הוא1^״ו

שען; - !■ ׳■ —,.ק
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 יום כל של והעטרה התשלק סדר ע*י יום בכל נעשה הענין זה כ
 זשנהוכי^אדס.יאדם הושעבכלשנא ובנל שבוע בכל וכן -,•ויום, - ,•

 הזצעים קדושת ונפי והומן העת ולפי מדריגתו לסי
 העליותשלהששצה כל בהסדר -שמבואר חדל בהתו־ כמובן וט׳ ̂דוה״כ
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̂נאת .  וטימאו.: ביותר זה בשמן התגרו וע׳׳ל :בהשרים:.והמעכב.כנ׳ל הר

 החמות׳ היכל; בחי׳ הם השכליות!המוסין־ט כל ׳■שהם השמציס כל
̂■,שמחגכרין ׳ שממירין.ומחליפי[ה:צ. נרגתליפין  בעצבוש על־זהאדס .
/ תאוותיג יייטי הפרעשה  נתקלקל,הימא מתגבר. שהעצטת מ־ה \כל .

 אבדה’ כמעט שכמעט עד חלילה, וק'חוזר ^דש בסי׳.שמן'משחת ^הוצ
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כ׳אמע^ להאיר הף;יטל לא נללקשמונה,<מיםףטנןגמאגץ.ת אסא׳
■עזה טד בעוצם,כחס מתגברים כהן בחי׳ הצדיקים b^T,; ..שעה

בחי׳.ז׳.מדזם ימיטשהם כנלהשכעת מאיר א׳ יום של השמן אור מעט
הדעון כלל שטא הביהמ״ק חגוכת כחי׳ .חטכה’ימ ח׳ בחי׳ עדשנעשין

כ<כ בוזנמתס מא־רין השמן מעע ע׳י ני '־ וכו׳ דעת בו שיש מי כל כי
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 מיכל־ ך כתי׳ וזה לעונה. חליל- וכן־חוזר • השמחה למקור '.הנףל
 ידי והילך.טל מוסיף יום ובכל ההתחלה טא עיקר כי • והולך. מוסיף
,ע״יישהתגכדתחילט כשמאר. ממקור פעם בכל שמקבל השמחה הארת

• ,; להמשיך - ־ . ■ . . . . .
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בחי׳ שזיהו נסשו גלוח בחוקף שהוא שמחי\בכלמקוס עצמו טל להמשיך

 הנמוכי׳ מקומו' בחי׳ שהוא טפחים מטשרה למטה חטנה נר שמדליקין ׳
נשרשו" שנמשך הה והטרא הקלוש אור ממשיכין דייקא ולשם , • מאד
 לתודה זוכה ועי״ז • ננ״ל ונו׳ היכלין הט׳ להשגת שזנו הצדיקים מאור

 השמחה-וט׳כ אור נחוסף •\אז נשמחה ונו׳ הלל לומר בשמחה והודאה ;
• י האור נחוסף כי גרות ב׳ ומדליק והולך מוסיף הוא לחנוכה בי ביום ־

 נר הדלקת קדושח וט׳י * וכנ׳ל יום בכל והולך מוסיף ג/ונו' ביום וכן
.ובכל יום בכל שירגיל השנה ימוח כל טל זה דרך ממשיכין טי׳ז המכה

 שגלו האמתיות הטצוח טמקוח ט״* ך שמחה טצמו טל להמש־ך טח
 שיזכה טד הנ׳ל היכלין ט׳ מבחי׳ מאד טליון ממקור שנמשנין הצדיקים

; כנ׳׳ל וט׳ שיטלה טד החמורות מהיכלי שהוא ממקום נפשו להטלות ,

 נצטוהמיד בפ׳חרומה מיכףאחרצודמטשלהמשק
הקרבנוח עמדת לכל קודם המטרה כמן הדלקח טל • •

 כל כי *. ונו׳ זן זיס שמן אליך ויקחו ונו׳ חצוה ואחה מיד שם נ׳ש ’
 טיקר שהוא הטגל הגס לחקן הי׳ הביהמ״ק נחי' שהוא המשכן מטשה

 ונו'• בור בחכנית כבודם את וימירו בנחי׳ החמורות היכלי החגברות ,
 (שם בישימון יטציבוהו במדבר יומיוהו כמה בחי׳ שזה ק״ו) (הקלים

 המנורה נרות ט״י המשנן טבודח חיקון התחלת הי׳ וט״כ • וכו׳ ט״ח)
̂ל שמדליקין  והמטבב הרדיפה כלליות שבס לפרכת מחוץ מוטד באר

 טליו נדביזס וגהנו נן3דמ כטבידת לטסוק חילו נשהה תיכף כי • וכו׳
 לטלות החהילו ועי״ו. ״ שמתה טלירס נמשך גדולה בשמחה טוב בלב

y בשמןמשחת המנורה נרות מיד המשכןוהדליקו שגמרו טד הנ״ל נטל־וח 
 נסמך וע״כ !וכנ״ל השמחה ממקור אוריישמהה ממשינין שעי״ז לודש ׳

̂ז מצות פ׳ מיד “  • כרל המשכן מטשה מצוות אחר המגורה נרות הדלר
 היינו * המזנח חמכח אחר מיד נסמך הנרות אח בהטלוחך פ׳ !כן

 של הענודוח מכל לט נשאר לא הביהמ״ק שנחרב טתה גס וט״כ י בליל
 שזה * רטנה נר אור נהי׳ שהוא המנורה שמן איר בחי׳ כ״א הביר^״ק ־-•
 מהקץ השמחה אור טלינו ממשיכין אט גלוחינו בחוקף טחה שגס בחי׳ -
 שטיצז הגדולים הצדיקים בכח הג׳ל ומושחו השלי אייחו בגחי׳ האחרון ׳'

 ונזכה לגמרי מהגלוח לצאח שנזכה טד וכו׳ החמורות מהיכלי :עצאין
ועד: לעולם נרו יכבה שלא לו נשבעת קדשך בשם כי לעתיד של לשמחה ;

P H , אור להמשיך צריכין ני ל׳ג) (דברים רגלו בשמן וטובל 
מהיכלי להוציאם טיקראחיזתס ששם ביגלק שיאיר השמן ׳ ;

 מנטלין ונחשח נרזל וטי״ז • זכנ״ל דבריך ליגלי .גר בבחי׳ החמורות ,
 לההקרב יוכלו שלא וברזל נחשח של מנטליס נבהי׳ ר\גלין שמלבישין •

 שם כ׳ש שנגחחם להגדיל ישראל בשיח תיכף מדבר ,וע'כ’ וכי' אליט י '
 שפרש׳י דנאך וכימיך חה • וכו׳ ישראל אשריך עד וט׳ ישורון כאל אין ׳

 טוצס' בהי׳ הייט • חהב כסף לך ומזיבות חבאוח הארצות כל ̂יהי׳ .
 נחי',טוצס שזיו ישורון כאל אין וזה • הנ׳ל הידים ברכת נחי׳ הברניז :

̂ו כלל בי׳ חפיסה מהשנה לית כי ׳ השגתו מילמח -  כא״ל אין בחי׳ שזר
,’®p ואל בבחי׳ בו ולדמותו לכנותו וכימי שס שוס ולא דבר שוס שאין 

 ע״י כנ׳מככין הצמצזס לאחר רק הס הכמות כל כל • ואשוה הדמיוני מי ־
׳ הם וגס מטי ולא בבתי/מטי היכלין משיגין.הט׳ שאז מטכבvור ר\דיפה .
 הק׳ במותיו משס מאשיכק אח״כ אן ונו׳•; מתדבקין ולא לאידטין <

ט/ וחואריו להופכו, וא׳א כאל שאין שאע׳ס ישורון נא׳ל אין וזם ״ ו
 שמיס רוכב נקרא הש׳י ני • נטזרן שמים רוכב אטס״כ ה מחשב בשום -

 למים מיס בין המבדיל רקיע נחי׳ סvשר מהשמים למטלה שהא ט׳ש
;ט׳•1 התחתונים למיס מ תפיסא שוס לט העליון דעת ה מימי נין

Dהודאהיהלכד! הרבות איח הרכות דיקוטי; '  ̂ _ ...............................
̂י״ז א דייק הדעת השגת להמשיך כח בט כחן והש״י  הכאת ע׳י ט

 • וביניט בינו המבדיל רקיט בחי׳ פריסא בחי׳ שסא בהמטכב הרדיפה .
 בחי׳ שהוא מהכריסא למעלה הוא כ♦ ״ שמים חכב שהוא ברחמיו והוא
 ושמי ושמים רקיט בחי׳ כל שמשם החיות מראשי למטלה האליון רקיע

 ■ כל ובק ודרגא דרגא כל בין שהוא הנ׳ל פרוסא בחי׳ הם שכולם השמים
 בחי׳ מכולם למעלה ית׳ והוא • וט׳ ולעילא לעילא עד וטולס טולס
 ולא מטי בבתי׳ הא׳ס אורו משם לט להאיר בטזריט הוא שמיס רוכב
•כג״ל שמ׳ם בחי׳ בהוא בהמטכב הרדיפה ע״יהכאת מטי  וזה ,

 • .כמובא הדטת מןיבחי׳ ־ לצדיקים מן כוחקין ששם שהקים ובגאותו
 • הצדיקים מזון בחי׳ p שוחקין שם שחקים בחי׳ הטליוניס ובהשמיס

 שהם הרקיעים ע״י שנמשך הטעמים בל בו שיש העליון הדטח שהוא
 בחי׳רקץי' יש דרגא ובכל טולם בכל כי י וכו׳ המבדי,ליס פרוסוח נחי׳

 אלקי מעונה -וזהו • דייקא ידם על הדטח השגח ככל וכו׳ המבדילים
 / קדם לאלקי ודירה מטון נחי׳ שהם היכלין הט׳ מזהנעשין ני קלס

 דיוהו בחי׳ שזהו מטי מטי.ולא בבחי׳ האיס אורו משיגין ידם טל ני
 טוצס*:נוכלין זרועות ומחחח וזהו • ונו׳ לט היית אחה מטון נחי׳ יח׳

 דקדץ׳ והזרועות הידיס החגבחח ע״י הס״א של והההגגהח הזיוטוח
 ̂פלו כי * וט׳ אויב מפניך ויגרש ועי״ז • כנ״ל ונו׳ הברכוח כל שכס

 וזה • נרל וט׳ ארצה אוהס כשכב בהבל וימדדם בבחי׳ הקימה באין :
 כל וכלל סיום זה כייס * ישראלמיכמוןטסטשטבה׳וט׳ אשקיך

 זה לכל לזנות הטיקר נ• •י כשרז׳ל באשרי כסייס משה שבירכם הברכות ^
 כאומרי׳ ונו׳ תלקיט טוב מה אשרינו נחי׳ כזהו ינראל אכריך ט״י יוא
 טיקר כעי׳ז כרל עי״ז גדולה כמתה טצמו טל להמשיך שצריך יום בכל
 נחי׳ שזהו המצוה שמחת ע׳י התיקון עיקר כי ״ הנ״ל התיקונים כל

 כשרז״ל וט׳ האיש אשרי חהליס דוד פתח ובזה • וכו׳ ישראל אשריך
 שכל ישראל כמתת משיח דוד כי • מזה החחיל ודוד באשרי סייס כמשה
 עינה מיני יוד מכל שכלול קהלי׳ בחי׳ שזהו נהלל תודה בחי׳ טסקו

 נחי׳ •שראל אנרין נחי׳ אשרי נחי׳ ט״י נמשך זה כל • חיוחיט כל שזה
 ’ שעה ובכל עת ובגל יום בכל בזה עצמו לשמה שצריכין • וכו׳ אשרינו

. אכי׳ר: לזה סוכה אשרי
. בהמעכב הרדיפה והכאח פגיטח בחי׳ כמקום ויפגט
 ברוך ט״פ הג״ל בהחו׳ כ״ש מקום שנקרא נחר נחי׳ שהוא

 שנמשכו שבעולם כלהמקומוח שורש עיקר משם ט • ממקומו ה׳ כבוד
 ,סי׳פ׳ג כלק׳ח מ׳ש בחי׳ וזה • עי״ז שנבראו צמצימיס נמה ע׳י ונההוו

 ן ל י ו • ע׳ש וכו׳ טולס של מקימו בחי׳ גדט;ה ללא הידיעה שתכלית
ש כי שס מ ש ה א  ומניעות המסלקות בחי׳ ז̂ר השמש ביאת • ב

 להשיג ברודף השכל אור נחי׳ כמש בי • רמטכב נחי ט״י כבא האור
 עיקר בי • הס וילן וט׳ב • ננ״ל וכו׳ אוחו מונע המעכב אן * האור

 ומציות וחורה החפילה עבודת ע״י ביום כי זאת נצחי׳ הוא השיגה
 בהמענב הרדיפה הכאת בל זאת נחי׳ ט״י, המוחין גמשכין נשמחה

 הס בהמטכב הרדיפה הכאת של היגיעה מחמת אבל • ננ״ל ונו׳
 אבלאח׳כ • רשימווט׳ שנשאר רק מוכרמיסלהסחלקאהרכחפלה

 - וילן בהי׳ וזה • דל האר׳י בכווטח כמבואר לגמרי מסחלקין טרב לטח
 כי כשלימות המימין להשיג עתה שא׳א יעקב שראה -השמש נא כי בס

 המוחין ברכת להשיג שא׳א החמורות מהיכלי הבירור נשלם לא עדיין
 הגלי(ת על מרמז כס וילן גס ׳ כצ׳ל שס ולן וע׳כ * כנ׳ל עי״ז כ׳א

 מברר♦׳ שאינם הדוחח ע׳יקלקולי שבאים רגליות כל משם כי נשרז״ל•
 זהגסגדולי ר׳לעדשמהמח מקלקלים והרבה החמורוח מהיכלי כראוי

כמובא־ו^הוכרח כרצונם להשיג יכולים אינם העולם אבות הצדיקים

א ^ . י‘ ה
־ •יו ^ ־ '
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ר\וצה מישראל כ׳א טל שכא׳ המתן לו אומרים לו מסייטין לטהר להבא  
את לטהר העוסק הצדיק על נאמר •וק ‘ • ו׳ בסי׳ כ״ש • ונו׳ ילטהר  

. ס ־יבראלוכו׳•ויקח ו ק מ ה \ י ג ב א ישס מ ו ו ■מראשותי  

. כחי׳ שהם ונטצות אותיות בירור כחי׳ המקום מאבני ובירר ־שלקח  
חשתפכנה בבחי׳ נגף אבני שהם התמורות להיכלי שנפלו קודש אבר  
ם קודש אבר שהס טובות ראבנים והצדיק־מברר י• וכו׳ קודש אבני ^  

• לתוך שמקשרס מראשותיו וישם החמורות מנזיכלי ההורה אותיות  
ב ̂ מ־אש־ור&כל כ ש י ם ו ו ק מ א ב ו ה חורה דברי מתוך שישן ה  • 

■'! לקשי צייך שמונטין כמו אותו שמונעין שכשרואה אדם כל טל וזה.מרמז 
ולקשר רעים מרעיונים מחשבתו ולמציא תורה דברי יבמחשבתו  
בחי׳ עירן שזהו תורה דברי מתוך י שיישן ד1ג תורה דיבורי במהשבתו

עירן שמא המשקל חשובת בחי׳ זה כי • החמורות מהיכלי יהבירור .  
כ׳ש־על דייקא עי״ז חקוט שכל המחשבה סגם שהוא הברית פגם חיקון  

במקום וישכב וזהו ע״ש) רציצא בהחו׳ כ׳ז דעל(בסי׳ בהייט למארז״ל  
המעכב בחי׳ שמא בו שפגע המקום שמא דייקא ההוא במקום לההוא  

כך כי * שישן עד אמיץ בקשר מחשבתו קישר לשם דייקא •כי כנ׳ל וכי׳  
כמו מחשבתו את מנעכבין שרואה אע״פ בי • בתינתו לפי כ״א יצריך  

; ולקשר דעות מהמחשבות לברוח שלו את לעשות 7צי הוא שמעכביז  
: יעקב בו שפגע הר.וא בחי׳מקוס שהוא עולם של מקומו לבחי׳ מחשבתו  
. מחשבתו תהי׳ אעפ״כ כלל משם ולהבין להשיג עדיין יכול שאיט ואע׳פ  

שיישן ■עד התורה אותיות בחי' שהם המקים אבני ־ע״י שם יקשורה  
ם ״, ככ*ל ההוא במקום וישכב כחי׳ שזהו חורה דברי ־■מתוך ו ל ח י ו  

ה נ ה ם ו ל ו ב ס צ ו ע וראשו אדצה מ י ג ה מ מ י מ ש ה  
רארץ אל לירד שצריך העולם בזה האדם כל^עבודת שזה שראה זוכו׳־•  

̂ת ששם הזה ־הגשמי ולעלות ■• ונו' ולבדרימשס התמורות היכלי אחי  
בחי שהם מגיעהשמימה שראשו רסילם זה ־ע״י הרל העליות בכל /  

; היכלין הט׳ השגת כל שם שדרך כתר בחי׳ כנ״ל וכו׳ רבריסה־העליונה  
• בחי׳הקל שזה כמובא בגימ׳קול סולם כי • סולם מרמז וזה ־ נני׳ל זכו׳  

והיכלי הס״א כל נגד ־של.אישהישראלי התגברותו: כל שעי״ז יעקב גקול  
יעקב קיל שהקול בזמן כשרז״ל. עשו בבחי׳ שבכולס־כלולים יהחמורות  

! קולות ב׳ יעקב קול הקל וזהו ־ כח שוס לי שאין עשו ידי דיס הי אין  * 
. וכו׳ הא׳ס אור השגת כל שעי״ז ־ בחי׳'שמחה הוא השלימות עיקר לכי  

קול הנ״לשהס קולות ה׳ בחי׳ קולות בחי׳ הוא השמחה ועיקר רכנ׳ל-  
הןיתן בחי' שהוא מעוזכם היא ה׳ חדות כי בחי׳ וכו' שמחה ששון־וקול  

שעירןו הגלות התגברות מהמת אבל בנרא- כ״ש ונו׳ טוז קול בקולו ■
3 ! ר״ הצרות כל שמשם הג״ל העצבות התגברות ע״י שהעיקר הנפש גלות  
■ לצאת לזכות הוא הצעקה קול ועיקר הרבה יום בכל לצעוק צריכין ע״כ  

ונו׳ ישתיקו כי וישמחו • ונו' ויצעקו שזהו כנ״ל לשמחה ומהעצבונזמיגון  
: לשמחה לזכות נדי הרבה לצעוק צרינין כי * הנ״ל סדו במזמור שק?מר  
■ של קול בהי׳ קולות ב׳ יעקב קול הקל בחי׳ וזה • כנ״ל העיקר ־כהוא  

וא׳ חסר א׳ קול וע״כ לשמחה לזכוח כדי ואנחה צעקה ל וקו שמחה ־■  
. • שלימות זה אין כי חסס־ הוא צעקה קול כי • במובא ימלא עירן כי 

שהם צרותיו על צעקה קול לצעוק דנןשצריכין שמחה הו^קול השלימות  
! א׳חסר יעקב קול הקל וע׳ב .*שעיקרם'מחסרון־השמחה חסרונות בחי׳  
• בגימ שהוא יעקב שראה כבחי׳הסולס מרומז זה וכל - וכנ״ל מלא וא׳ ' 
' מארץ העלי׳ עיקר שעי״ז קולוסשעיקרסקולכמחה קולד^ייטבחי׳  

והנה ,• וכנ״ל השמימה מגיע וראשו' ארצה סולם;מוצב בחי׳ נלשמיש  
כ״ש וכו׳ מלאכיו כ׳.כל ברכו .־בהי׳ הצדיקים שהם ס אלקי ומלאכי  

ולירד לעלוס פעמים וכמה כמה צריכין ;ני :ויוודיסלבו ננזוה״^עלליס  
ולא אחד נלא-לינס המלאכה גי ובו׳•• נשוב ומ/קרצוא עייל

-.'■ .׳ ו הלכה הודאה הלכות
n לסנה terorrn fi י״לירדונ,״ שצדנ■! לפיל&  . נמהממיםל
 ־ ין צריכ וע״כ ׳ היכליןתנ׳ל הע׳ השגת לבחי׳ שיזכה עד בחינתו לפי כ״א
 , להתגבר■ והעיקר * ונו׳ הרבה וצעקות ושיחה התבודדות ויום יום בכל
 וכמכואר (בזה בדבריט הרבה ונ״ש • וכו׳ בשמחה עת זבכל יום בכל

 כל ושאר וסיים • ההתבודדות מעלת ובמ״א בלק׳ת כ׳ה בסי׳ במקומו
 עי ד וכו' ו י ל ע ב צ נ ה׳ ה נ ה ו ״ כצ״ל היינו בשמחה) יהי׳ ,;היום

א אלרץתו משיג עי׳ז רק ׳pה בחי' שמשיג'ע״י הא׳ם אור בחי׳ ^ו
ן.’ וכו׳ אלקיאברהם ה׳ אני השמחהוכו׳כנ״לויאמר ע״י שזוכה היכלין .
 ' עיקרי כי • ׳ ולזרעך אתננה לך א׳י שהוא עליה שוכב אתה xא הארץ ׳

 ־ מכל שבלול הביהמ״ק .שהוא המיץס בא״יששסעירן כלזהזוכיןרק
- הכתר עס המוחין כלל ■ שי:ס היכלין הט׳ בסי׳ שהס קדושות העשר

ה ננ״ל וכו׳ בחי׳-רףק יוה״כ בחי׳ העשירית קדושה בחי׳ שהוא • י ה ו  • ׳ •
ך ע ר ר ז פ ע ץ כ ך א  הצשמי המקו׳ כלל בחי׳ הוא הארץ •עפר ה

' - המ^נב בחי׳ שהוא העליק מיץם Kר ושרשו בתכליתי-הגשמיית
 הנסיוז" כל ששס ד:זה הגשמי מקיס שורש שמשם עולם של מקומו בחי׳ '

 בבחי׳המר^ החמורות היכלי בהי' נאחזו הקלקולים ומתמת • והבחיר׳
̂ ׳5בד ׳ העצכות אחיזת כל ושם וכג״ל ועrכ כלאחיזחס ששם הגשמי

 זר בתירוז טסקי האבות זכל • vתאנלנר בעיצבון בעבורך ר\.דמה ארורה י
ע ינהס יצא כי שלימה מטחס היתה לא ויצחק אנרהס אבל • וע כי/  ננ

 ועדככר נתבררה לא וע'כ ״ עצבית בחי׳ הגליות כל שמהם וישמעאל
^ נתכיך <ע״כ ־ שלימה מעתו היו יעקב אבל • עדיין האדמה הי׳זו  ו

 י■ ̂;3, נחלה שהוא ונגבה צפונה וקדמה ימה ופרצת דייקא הארץ כט^
 י כל ששית - עד נעתר אדה׳ר חעא לתקן זכה הוא כי - כשרדל מצרים

 הוא ט * כביז״ל יעקב בבחי׳ יהי׳ האחרון בית כי שלו אח יגמור סוף ■
א המקים שורש עד הגשמי המקום שהוא'תכלית הארץ עפר ■מעלה '  נמו
ע׳נ ׳ כנ״ל וכו׳ עולם של מקומו בחי׳ ׳  בשהכהארץ■ זרעך והיה נתבשר ו
^ יברר ישראל שירח המקומוח שבכל ■ ונו״'* וקדמה ימה '■ופרצת ‘ ע  וי
ט׳ יקבצך משם השמים בקצה דדחך יהי׳ אס בבאי׳ ננשס אוחם ■ -  י כל כי ו
 ככל ודור דור בכל מאיר שהוא ממצו שיצא צדק הגואל על מרמז זה '
 שיעלה על העמוקות ובעצותוו הגדול בכחו ולחזקם לשמחם •י^אל '■'
- התגברו׳היכלי ששם לשם שנדחו שבעולם הרעים המקי;נות מכל אוחס ‘
ינלת ויחקני׳״בבסי׳יופרצת אותם זיעליז יקכצס ומכולם מאד התמירות •
 ׳ א4ממ ומארצות׳קבצם • וכו׳ ה׳ גאילי יאמיו שז-\בחי׳ • וכו׳ וקדמה ־•
■ , . ̂ :וכנ״ל וכו׳ וממערב , _
ח , ז כחי'!הברכות י ונזרטך האדמה משפחות כל ך ב כז ר ב צ ו ו

̂־u ״׳.ץ״״ ׳.'! ״- ׳• ״-י ־. ^ התמוח׳ גגתי־גטחגהי^ג• '
•ת׳ שהוא ממו אנכי והנה ־ הק״י ובישח משם בירר כנ׳ל עבודתו וע״י -
 מלגיתו ' ולהעלות לברר שעי״זעיקרהצח שהוא מקום בכל תמיד עמו .

״ אפי׳כמקימו׳ תמיד טמו והש׳י ממשלתו מקומו׳ שבכל שיודעין ע׳י ׳ית׳

הע׳ השגת עירן ששם הביהמ״ק ששם א״י שהוא הזאת אלרארץ 'יחשוב
ך • הנ׳׳לכנ^ל היכלין ׳ ב ז ע א ' א ל י י כ  זדרז״לשהכעיסו;על וכו׳ ־

 הייע ס״ט) ס׳ בראשית צדיק׳נעזסונו׳־(מ״ר ראיתי לא בחי׳ הפרנסה ■
 ל3הפרנסה'שקי ברכת בחי׳ שהוא הנ״ל׳ הידים שיקבלברכת שהבעיתו ׳
 כיאע^ע יכו׳" השונים מטל האלקיס לך נ׳׳שויחן אביו מיצחק יעקב ’

הצדיקים אצל י.סבל השכל הזא.ברכת שעירן .שס עשמכואר ׳
׳הבלי'׳יד. - v■־. י. . .



ההודאת הדנות,א־ח.הרכות ליקוטי. כ ד ה

’ כי • כרכתהשכל מקנלין הפרנסה גרכח טע״י • אחד הכל
 בעצמו ופרנסחס עדשאנילחס גדולה הוא.בקדושה ופרמזתס אכילחס .
 כ״ש אכילתם ע״י והשכל המוח מקבלין כי • השכל, ברכת בחי׳ 'קא .

1 • ffny י הזה במ^ס *0 יש אק ויאמר ו ת נ ש מ ב ר, ע י ן ק י 
י א ל י כ נ א ,ו • ידעתי לא. "יואנכי ת ע ד  ' הידעה חכליח בחי׳ זה י
fe t א1שה והמיישב המסדר בחי׳ בחי׳כחר המקום בחי׳ שהוא נדע 

 הכאת אלקותוע״י השגת עיקר ועי׳זדייקא • כנ׳ל ה־מעכב 'בחי׳.
 ’ ואנכי rp במקוק ה׳ יש אכן יעקב שאמר כצ״ל־וזמ בהמעכב הרדיפה ׳

■ ־עי״ז • הנ׳ל המעכב בחי׳ ידעתי לא ואנכי ע״י שדיילףא ידעתי לא
 ע׳י דייקא כי ? הp במקים ה׳ יש כי אלקותו עתה השגתי דיקא .■

 • וט׳ הא״ס אור משיגין rעי שיתיישב עד הידיעה מניעת בחי׳ ■המעכב ;
 • כאינו א׳ע נמשי׳ אלא מתקיימת התורה אין משארז״ל בחי׳ וזה • ״כנ׳ל
̂יודע ■ דייקא עי׳ז הנ׳ל המעכב בחי׳ שסא הידיעה העדר ע׳י ייקא7כי '

; בדברים שמובא מה בחי׳ המוחין(וזה השגת שמא התורה להשגת 'זוכה -
 שעחהאיט פעס בכל לומר היו ז׳ל שדרט מה ובמ׳א ה״ה תפילין 'גה׳

ק נוראות השגת השיג זמן באיזה זאח׳כ כלל) '־יודע '  כל פעמים כמה ז
וכו׳ נדע דלא הידיע׳ תכלית בחי׳ יש והשגה ידיעה כל אצל ט חייו ־ימי .
יודע שאינו וידע עצמו שביעל דייקא עי״ז זוכין ואח״כ במ״א־ מזה ־־זע׳ ־

 אל הידיעה מהעדר שמשיג מה להשיג אח׳נ זוכה דייקא עי׳ז * <לל ■
ידי על והכל • דייקא מאי;ן • תמצא מאין והחכמה בחי׳ שזהו ־הידיעה ׳
 ̂ כ• • הזה המקום נורא ׳מה ר מ א י ו רא י המנוהוכנ״ל־ו־י שמחת ■

■ כנ׳צ במקום ויהנע נסי׳ שהוא בהמעכב הרדיפה פגיעת ;;שס'בבחי׳
■־ אל מהניע ירא כי פניו משה זיסתר בחי׳ עילאה היראה עיקר י
 מבחי׳המעכב יראה ־עלץ נופל ולהשיג לראות רודף צ־אלקים־שכשהמוח ׳

‘ אכמה ראשית בחי׳ דעת ראשית ה׳ יראת בחי׳ וזה • הנ״ל ;.*המסדר
 כי והחכמה הדעת ראשית שהוא המעכב בחי׳ כתר בחי׳ זה * ה׳ /;״יראת
 ירא כי בהי׳ יראה בחי׳ שזה המוחין שמעכב מהמוחין למעלה ׳■■הוא

 ■ ה׳ יראת חכמה ראשיח בחי׳ ההכמר\ השגת עיקר ועי׳ז • -:■•מרציט!ט׳
 עי׳ז כנ׳ל מכביש ירא בהי׳ ׳ היראה ע׳י דייקא ני ״ • ׳ ‘זכו עוב שכל1
 הכהמ׳ק שהוא אלקיס בית כ״א זה אין ננ׳ל־וזהו וכו׳ טוב שכל ׳.משיגין‘

 כשיבנה כ״א כשלימות אלו השמח תיקון להשלים שא״א והבין .שראה
■ כל שם ט כשדרז״ל בזכותו שיבנה האחרון הביהמ׳ק שהוא אלקיס -בית1
 כל על :מרמז זה אין בלשון אמר וע׳כ * כרל היכלין הע׳ השגת ־

 ורואה שמשיג מה עתה משיג שהוא שאע״ם הייט • כשרז׳ל החורבנות י .
 ־ שהוא אלקיס ביח אס כי ההשגה חכלית זה אין עדיין אבל ׳'.:מהשחאה

 ונזכה 'כחמורות היכלי ויחבררו הכל יחתקן דייקא שאז האחרון ׳!•הבית
 י הכיל יחתקןנל דייקא ואז י תצאו בשמחה כי בחי׳ עצומה לשמחה טלני ׳. :

 כל נעשין שאז המם כאור '• ר ק ב ב ב ק ע י ם כ ש י .ו :״בשלימוח ־
 שמן ויצק • וכו׳ האבן אח ויקח כנ״ל החפלה' חיקון ע׳י מ״ל העליות ׳ י

 שמשם כידוע המוחין בחי׳ שהם קודש משחת שמן בחי׳ זה ראשה טל גי .
 •האורוח כל ט • חטכה נר של שמן גחי׳ שטא ־המטרה שמן *״נמשך

 והמעכב הרדיפה ע״י נמשכיןרק אדם נשמת ה׳ בחי׳נר שהם ̂וההשגות ;;
 אבל ■ אורvר ומונע כאבן שמעכב שנראה אבן בחי׳ והמעכ^^וא ̂*הנ״ל

 שהוא וכו' סחרו חשך ישת בחי׳ כזהו • נרל האור עיקר ידו על כאמת ד
 איןאור לפנים תאמר ושמא ודרז״ל הנ״ל כמעכב בחי׳ ניתע כתר בהי׳ . 5

בגשמיו׳ גס וע״ב וכו׳• אש וגחלי ברד עברו עביו.?. ינגדו מנוגה 'ח״ל
 בינה הש׳י שנחן ע׳״י דייקא הכאה ע״י רוא האש אור הסהיוח כל י ׳ '

בי׳ סליק זלא אעא בחי׳ וזה • וט׳ אבנים שני במרשליקח לאדר\ר • *
 הרדיפה הכאת מבחי׳ בשרשו נמשך זה שכל • לי׳יוכו׳ ׳נוראמבעשין ׳•
״,כי וכו׳ כהירין אימן ללאו ״ וט׳ היכלין ע׳ נתהווין שמשם בכהמעגכ ;

 ■י שבעולם האורות כל דייקא״המשכת ומשם האורות מכל גבוהים הם
א הנרוח הדלקת עיקוי וע״כ  ישמש ותטרת שמן בחי׳ רת1#הק בעת מ

■ ׳ לבוכנ״ל
מל אלקיס

:׳• סהנינהוכנ׳ג כני \yvn> 11>u ■uj אשראנט^וע!
 ברכת שמא הידיס, ברכת בחי׳ ללבוש ובגד לאכול לחס לי ונתן

 דאוריית׳ לחמא מרמז לחם באמת וע״כ • וכו׳.כרל בפרנסה שמעלבש
 אגל אחד הכל כי , :* דכשמתא לטשין דרבנן חלוקא בחי׳ ללטש ובגד

 ׳ ־• דייקא ושבתי בחכמה אב אבי ?יח אל בשלום ושבחי בנ״ל הצדיקים
 י' בחי׳ שהוא והחכמה השכל אל כשלום ישוב ״ שם טהף מקום שמכל

 ■ינרר החמורות היכלי לבחי׳ למטה לירד כשיוכרח ק • כנ׳ל אבי בית
ק ■ בשלום השכל אל וישוב שיעלה עד וט׳ מבס  טן«׳5 השכל כשירדוף ו

 . בשלים המסדר!המיישב חיהון ע״י ישוב רק ח׳ו יהרוס לא הטל רדיפא
 מטי הא׳׳סבבחי׳ אור שישיג עד השכל אל

 א׳לקומי המשכת עירן הם ההשגות אלו ט ״ לאלקיס לי ה׳ והי׳
 הע/ח^גלין מכל שכלול אלקיס בית יהיה • יכו׳ הזאת והאבן עליו•

 בסי׳ בכלליות ית׳ אלקותו השראת ששם הנ׳ל הכ<יםא עם
 שהם העולם נברא שבהם מאמרות העשרה שורש שהם קדושות עשר

 ,ליע.שי יחקן אשר וכל ;וזה • הדברות בחי׳.,עשרת
ש̂כvבר.נחרהמעשר,שר<כלבשביל מן ומעשר מעשר •סוד לך אעשרט

 המעשי ומע^.מן מעשר ליחן צריכין ישראל שמקבלין ההשפעות שמכל .
 . עבודתם ע׳י הברטת,כנ׳ל כל אצלם הכהכים כי ־ והלווים הכהנים אל.

 שיר.בנל.כלי.שיר:שהוא3 העוסקי׳ הלווים שמעוררים בשמחה בביהמ״ק
 .ר<נ׳ל• התקועם טיקר.כל׳ שעי׳׳ז להמשיך.שמחה נגינה מיני עשרה .בחי׳ ,

 הברכה!על-יזנם נמשך שיהי׳ כדי הנ׳ל מעשרות להם ליחן צריכין וע״כ
 !ה1ו ־• שכלול.מעשר,כנ׳ל השכל ברכת הוא הברכה שעיקר ישראל לכל

 נלי.ם11הנעלם במדרש וז׳ש : לך אעשרנו עשר ל׳ חסן אשר וכל בחי׳
א ־ בי ויורדים ד  ה?צדה1העלי׳,' ני • כדל היינו ־. בו זנשמחה נגילה נ

הדלגד.ל.נ התקונים גל עיקר ית׳.שעי״ז השמחה,בו נפי הוא ,

 אישעמי ויאבק עשובחי׳ של שרו עם יעקב מלחמת :בחי׳ ו-זה
 ?דיע:שגל ניזה • עשו של שרו שהוא ואח׳ל : וט' ׳ ,

 להתגבר.להאריך.מלייזז רצה הנ״ל שהאיש הגליוח בענין היו מלרמחם
 מחמם ■״;כי. משם לצאת יוכלו לא שח״ו עד כ״כ להגביר היו ורצונו

דו.3אומרי׳שיתג הס מאד.מאל.ע״כ וגטלס סתום הגאולה כקץ כוואין
 ‘נמי ה?פש גלות החגברוחס.הוא ועיקר • הקוה אפס שת״ו עד ח׳ו ^

ל ונפזפשל, נפש כל על פעם בכל שמתגברים  כמו.שמתגבח/שמזה יש̂י
• שעיוקרהחגבמח מבואר •!כבר •י כידוע אריכחהגלוח'הכללי עיקר

 הי׳אסשר.להחגבר.עגיהסמתמת ולא כנ״ל ט״;העצבוח רוא הקליפות י ־
 בעצבו׳מתככרןן רין3מה.שמחג כל חליא בהא שהא לעיל שכהבט הענין

 כל;מה.שהתאוות.מת;נר|ן להלסך יוכן וכעסוט׳ וממון משגל -הר,אוח
 ' גבנ;פלה לעליח.{לעסוק א׳א התגברותם ונפי ••מתגבר' ̂ ר.עצבוח '
 השממהננז׳■ לעלוס.ששפמקיר למקוםשצר.יכין לעלות כראוי והקוכיה *'
 ;בכל־?.ור •שטלתלנו לנו ה׳;עזרתה. .בענייט,לולא אבדט כמטע ע׳׳נ י:
 /מלהןצת'’הקונימולוסמיסעבור.ינו'וזה.בח3שהסעומקיס: אמחJצדיק ^
 עיקרמת!! והיא ־* קדושת.ישראל עיקרהחחלת שממנו יערן־הג״ל י ■

 אמת החן אמת,,דש ישראלצט!טל,ב,בחי׳ ישמח יעקב בהי׳יגל ׳;;ישראל
 ם5הי׳;שמאהגכ3.’ בחי׳יחיוס ;שהוא הפנים אור הוא ואמת ונז׳ •ליעקב •

 הכמרצשהוא כגעיקר מ״א. ליקוטי צדק,(בסי׳.כ״ג) צויח בההו׳
יועותמאדיקז^^ז ו/ק.ר<י.שראלי-;ש?עי כאמתשבלב ט״גנקו־ת ;סא



-• V-׳־ ■

טי־ ־ קו ת ליי ו ב ר ח ה ׳ א

 ט כי בחי׳ • בה׳ אשמח אנכי בחי׳ שמחתיס כל שזה ישראל אמומז .

 ישמח בחי׳ • וכו׳ גילי שמחת אל אל • וכו׳ ואבואה וכ״ש לבינו ישמח .

 ו»א שאעפי׳כ א*ע יזטר אס שהוא מה כסי אדס וכל *' בטושיו ישראל .
 א״פ לשמח יכול וט׳ בחיטת בכמה התוטיס מן והבדילנו ישראל מזרע !

 יעקב קדושת בחיי הוא השמחה עיקר וע׳כ * עי״ז שהוא מקום בכל
 והס״א דבר על5ה אבל * מישראל א׳ בכל בנו שנשרש אמת בח̂י שטא ׳
 ומחעייאו מסיתו ובתחילה • ביוחר עלזה מאד הישראלי באיש מתגרה :
 ט׳•1 והפרנסה הממון בטרדת ומי^ימ הש״י מעבודת אותו ומונע ח״ו :

 כשמתעורר ובפרט מאד ועצבו׳ במ׳ש עליו להתגבר מוסיןז הוא ואח*כ
 שאז לו:ש'י ולשוב בכוונה שבקדושה דבר איזה לעשות התעוררות איזה .

 הרבה בספרים כמובא. מאד מזיק שזה יותר בעצבות עליז מתגבר הוא
 כשהאדם סי׳ג'א)סתיכף ז״לונ״ש(בלק'ח אממו״ד בדברי ונפרט מזה

 וכן .״וכו׳ עצבות לו כשיש גדולה עבירה הוא להש׳י להתיךב רוצה
 בהתו׳ וכמובן הק׳ בספריו ניזק וכמבואר בזה הרבה הרבה עמט דיבר

א השכינה גלית ישראל גלות שעינך אמציעתא הזאת  וזה • העצבית ס
 הגלית להגביר שרצה עמו שנאבק האיש עם יעקב של מלחמתו כל ה̂י

 לו יכול לא כי וירא * כנ׳ל העצבוח הוא הגלות שעינך מאד ולהאריכו
 בקדושת מאד וטהור קדוש הי׳ כי כה שום לו אין בעצמו יעקב כעד ני

 כאמת כידוע־וע״ג העצבות גל שמשם בזה פגס שים לו הי׳ ולא הברית י
 ויגע החגבר בערה אבל * כנ״ל האמת עצם השמחה עצם שמא וכה
בחי׳ בחי׳רגלין שהם האחרונים וכדורות בבניו שנגע ואיתא ירכו בכף

̂וה -  ששם כבחי׳רגלין מא החגברוחם עיקר כי * עע שבהם משיחא טר
 יורדות רגלי׳ ■בחי׳ דמותא סערא כחי׳ עצמח שהם הקלינות אחיזת

)יי״י יאכלו לא ע״כ נמשך שמזה וט׳ יעקב ירך כף וחקט ועי״ז • ‘וט
 שבא הביהמ״ק נחרב שט באב תשעה בחי׳ ואיתא,שזה הנשה גיד אה .

המא בלילה העם בבחי/ויבכו בחנם והעצבות ט״יהתגבמתהבכיה
 עתה כי * לדורוח בכיה לכם אקבע אני חנם של בכיה בכיתם אתם -

 הדק להמתיק כדי ביהמ״ק חורבן על לילה ובחצות בת׳ב לבטח צריגק
יוצאי שהם הנפטת אלו ובשביל * הנ״ל והעצבות הבכיה לתקן בשרשו
: הרבה יעקב עמו לחם יעקב של ידיכו ^
• ברכחני כ״א אשכחך לא ויאמר השחר עלה כי שלחוני ויאמר ח

בבחי׳ יעקב ירך בכף שנגע מאחר סכר הכ׳ל שהאיש הייט • <
 אבל • ולטעת ממנו לצאת יעקב יניחו ״וaהעצבות שם להגביר רגלין
 ז״ל רניט מ״ש בחי> זה ברכתני־ כ׳א אשלחך לא אמר כחו בעוצם יעקב
 ואנחה שהיטן מזה לעיל ואנח׳ומיבא יגון וכסו ישיט ושמחת ששון ט״פ

 היגון את לחטיף צריכק אבל בשמחה• כשמתגבריס ולנוס לברוח חצים
ט׳ השמחה לתוך כרחו בעל להכנימ ואנחה  שהשר הנ״ל בחיז וזהו • ו

 לילך רצה ואנחה והיגון העצכוח כל ממט כי הגליות כל שמשם עשו של
 לחטוף מסגכר מישראל כ״א שאז כי,ראה • השחר כשעלה מיעקב
r דזמרה פסוקי ואומרים כשמחה כזריזוח והחפילין הציצית w i 

 _ נצוצות את הצדיקים בכח מעלין שבזה בשמחה הרבה וחושבחוח
 אמר ע״כ ״ הנ״ל העליות בכל שעולים עד התמורות מהיכלי הקדושים

 המלאכים כל שירה־כי לומר זמר, שהגיע השחר עלה קי שלחיני ליעקב
 אדונט״ר וכ״ש וקיומם חיותם כל זה כי כשמחה• שירה אומרים למעלה

 אבל • וט׳ והשמחה השחוק ע״ש שחקים המלאכים מדוך שנרךא (״ל
 מה שאומרים שבעוה־״ז האדם על הוא מלאכים כמה של קעחגס כל

*ולו׳ אטש  בזה שמשוקע מחמח בשמחה שירה לומר לו ראוי אין כי .
 ■ אינם אבל ״ בו מתגרים והס • וט׳ עצבות שהם תאוות שמלא העולם
 עולה כ״ש הש״י של והשמחה והשבח השיר עיקר זה שאדרבא יודעים

^׳ עולס ה־לז מז שתח כשמתגבריס • ואנחה ויגון עצבות שמלא ה

ל ■ ו הלכה הוראה הלכות ־
'*׳ י̂ו”י ואנחז יגון ומהפכים הצדיקים בכח
׳ ולומד למעל׳ לעלות רוצה אחה כ׳ וט׳ אשלחך לא יעקב לו אמך וע'כ

ת להפיל רוצה אתה העולם בזה ובכאן שמחת• בחי• שטא ̂ירה שם -  א
 המטוון ממחת מתגברים והם .השחר שעלה ובראותך • בעצמת בני •
כורחך(א'ט בעל תופסך אני כי הדבר•, כן לא • מהם לילך רוצה ^זה י-

בחי׳ הס. הכרטת כל כי • שעתה שהוא.בחי׳ ברכתני אס כי מניתך
 חצה,לחסיס אני כי • וכו׳ עמה עצב יוסית ולא חעשיר היא ה׳ ברכת ■
 בעצנק• שאתה ברסה בחי׳ .לשמחה אוחך להפוך בעלכרחך אוקך ;

 - שזהו כנ׳־ל ‘וכו ואנחה יגון וכסו ישיגו ושמחה ששון בחי׳ שזהו חשמחיט
 שס מ״ש בחי׳ שזיט אתו• ישלים אויביו גם איש דרכי ה׳ ברצות בחי׳

 י׳ וכו׳׳כבחי׳והביאו עלכרחכס בעצמיכס שאתם ומושחו אסלי אייתו על
 ̂ לשמח יחהפכו בעצמם היינישהעט״ם • וכו׳ לה׳ מנחה ישראל בני אח
 שחועפין עחהעד גס ממשיכין הזאת השמחה ובכח • ישראל אח

 אש^ק• לא בחי׳ שזהו ברבה בשי׳ שמא לשמחה שיחהסך ואנחה היגון
ט׳ ברכחני כ״א  עד שירה לומר לך א׳א שעתה שא׳ל שמובא וזה • ו

 כל ויריעו והדי־ ביר כוכבי יחד בק כ״ש שירה אחילה יאמרו שישראל
■ ישראל קדושת שהוא קדושתי מתחיל שעתה לו שאמר היינו אלקים• בני

 ׳■ תחילה יאמת שבני עד שירי: לומר רשות לכם אין שמעתה ממני שיצאו ,
 ושמחה לששין ואנחה מיגק וחחהסך עדשתברכני וע״כאניחופסך

 ■ הבירור עירך זה ט ״. החמורות מהיכלי לברר שיזכו עד בני אח לשמח
 , לששון ואנחה מיגון שמהסכין לגיוב מרש ומחליפין כשממירין בשלימוח

 ; בחיל שזהו העולמות ית׳בכל אלקותו ולהודיע לילך זוכין שעי׳ז ושמחה
 שאומרי׳ישראל והתוסבסות השירוח בחי׳ שזהו ההליכה כלי נה״י חיקון

 שקדושת כמובא יעקב עליית ששם המסדר שהוא הכחר שעוליןעד עד
 בשמחה שירה יאמרו כשישראל דייקא ואז ״ וכו׳ הכתר עד עולה יעקב

 ; ממני החחיל שככר עתה כי * ג*כ שירה ולומר לעלוח תוכל דייקא אז
, וזה חחילה* בני שיאמרו עד שירה לומר לכם א׳א עתה ישראל קדושת

א לא׳אשלחך נחי' שזה לשמחה ואנחה היגון שמהסכין ע״י דייקא -  כ׳
:כטל בני את ולשמח לברכני חתהפך דייקא בעצמך שאחה ברכחני ;

ר1 מ א  עס שי־יח כ• ישראלי כ״א שמך עוד יאמר יעקב לא '
- v \ זה כל על לו שהודה • וחובל אנשים ואס אלקים • . 

 עס מלחמה עוד לך שיש בחי׳ שהוא שמך שד יאמר יעקב לא וא״ל
 יהי׳ ישראל אס כי ; • ’ וט׳ עשו בעקב אוחזת ימ1 בבחי׳ הרגלין בחי׳
 ; אנשיס ואם אלקיס עם שריח ט המלחמי: נצחת שכבר שמורה שמך

 שהוא הכתר עד שלין המצוה שמחת שע׳י למעליז מ״ש בחי׳ זה וחוכל•
בל וכו׳ היכלין הט׳ ומשיגין ריםאpvבר מכין המוחין ואז • המסיר  ̂ו

 להיכלי שיורדי! ע״י שהוא יימר מי בחי׳ כ״אע׳י זה כל לפעול א׳א
ס שרית ט בחי׳, וזהו • כנ״ל וכו׳ משם הקדושה ומעלין החמורות  ע

 בחי׳.כתר שהוא הנ׳ל המעכב בחי׳ העליון צמצום בחי׳ שמא אלקיס
 כשהידיהה כי היינו 1 ז״ל האר״י בכתבי כמוכא אלקיס ג״כ שנרך־א

 מתגבר הוא ואעפי׳כ • וכו' מונע והמעכב והמסדר בהמעכב מכה
 עש שרית כי בחי' מלחמה נמו זהו היכלין הע' השגת משם וממשיך
ק עשו שהם אנשים וטס וזה • וכו׳ והמיישב המשדר ועם אלקיס ל  ו

 ,להשתיר א״א כי • טלם שנצחח ותוכל !התמורות היכלי בתי׳ שהם
 ׳ ע״י כ״א שישיג מה משם ולהשיג ולקכל המטככ בחי' טס אלקים עם

 לברר שהתגבר ע׳י התמורות היכלי בחי׳ שהם אנשים עס שהשתרר
 ̂ כי ישראל שמו שיהי׳ המלאך שברכו וזה * כנ״ל משם הקדושה טלותvולר
x׳n א עם ששטח ע׳י וזה • וכך המעכב בחי׳ אלחיס עסpכחי׳ יס ■

'שמיכא וזהי ״ וכנ׳ל ישראל שמך ע״כ1 • לכולם ותוכל התמורות היכלי
־ ששם , ■ ,



הדכות.א'ח ליקוטי, :״ , '
עיקר קי ושמחה שיר כחי׳ היי® א*ל שיר כחי' מא ישראל ששם ;

: וכלל השמחה ע״י הוא וכו׳ שילח ט בחי׳ .ההתגבחת ■ ;
אור' לו שהאיר וארז״ל מצלעתוי לרסאותו השמש לו וימיח ׳

. : צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה כ״ש לעתיד שיאיר השמש ־ '.
-  בחי׳ הייט ״ בזוה״ק כמובא לעתיד הגנת אור בחי׳ שהוא וכו׳ ומרפא ’ .

 כנ״ל יעקב קדושת בחי׳ שהוא שמקת'המצוה ע״י שמשיגין 'הנ׳ל אור י
מעי» מסי:>(לא .׳’בבח האור ומשיג המשדר שר\א הכתר עד עולה שעי״ו .'

 עתה שמקבלין השכליים אוחת וכל הגטז אור בחי׳ הוא האור שזה וכו׳ ; .
 זונין הצדיקים גדולי אבל * במ׳א כ׳׳ש בזוה״ק כמובן משם נמשכין טלם 1
 שיחגל׳לעתיד השמש בחי׳ שזה הנ״ל כל ע׳י ראור זה להשיג עתה גם ג
̂י כי מצלעתר־.הייט נתרפא שעי״ז י  כלמה תליא במא שהא מבואר כב
 »ה1וכצ , ,•י%צ אורות להשגת זוכץ המצוה בשמחת יותר שמ׳תגברין <
j ל אותת ביותך שמשיגק וכו׳ ביותר המצוה לשמחת זוכין כן כמו מ׳
 שהאיר זכה כחו במזל שיעקב הנ״ל השמש לו ויזרח במי׳ וזהו • כנ׳ל ;

 אז שזכה הרל בחי׳־אוחת הגטז אור כחי' שהוא בחוקפה השמש לו ־ '
 שהוא מצלעחו נתרפא שעי׳ז עד לעתיד שיתגלה נפלא לוגאור שיאיר ■
 ראחחנים בדורות בפרט ירינו ביוצאי דהייט יריכו בכף שנגע מה ‘
 'הנ׳ל ;אור השגת תוקף ע׳י בי .׳• כצ׳ל וט׳ העצבות עליהם להגביר י

̂׳ויזרח שהוא אז יעקב -שזכה  לרפאות זכה עי״ז וט׳כנ״ל השמש לו בח
 שממשיך ע״׳־.השמתה יריכושרפואתם■ יוצאי ליפאות שהוא צלעתו -','

 • טל עולם ושמחת מוי* ש־׳\א אור:הנ״ל שהוא השמחה ממקור עליהם : י
 .הזהשמחגכר הגלות בטומק עתה וחיותיט בתינו כל באמת כי ״ ראשם

טלינו.גדולי שממשיכין השמחה נקודת ע״י רק הוא כנ״ל• וט׳ העצבות
‘ השמש לו כחי׳-זיזרח שזהו העצומה תםx-בה יעקב בחי׳ הצדימים ‘■
ת י י אז  אשלי אייתו בחי׳ ,וזזט • וכנ״ל יריט בכף שנגע מה צלטתו ^

 שאז לעתיד שיתגלה השמחה ממקור השמחה שממשיכין הכ׳ל שחו1-(גט
,וכיל הגנוז אור יאיר ?  לרפאות שיכול שתתפאר מ׳ש,לעיל בחי׳ וזה :

. :הבתמלךשרפואתהע׳ישמחהוט׳וכנ׳ל , - • )ץ
שהסבחי׳ ואיתא • קענים־ פנים על ^'.וןףן:.שארז׳.לשח;ריעקכ

. v שרצר רןענים ניצוצותv כנ׳ל הייט •: גיג אותם ולברר להגביה 
̂י יימר מי בחי׳ ע׳י מא רג׳ל אור השגת זמירר ר  נצוצות שמכרריס ע
■ ־ החמורותוט׳כנ״ל מהיכלי : 'ליי" :

 ראשה על שמן ויצק בחי׳ השמן. פך על מרמז שפך איתא
 שהי׳ המשסה שמן בחי׳ תחסר לא השמן צפחת בחי׳ שהוא ־ .׳ '־'•"׳ר׳ •י,

̂ים נמשחו ממט כי ברכה* מ \  לעתיד קיים וטלו וכלי-שית ומלכים כ'־
 בחי׳ עי׳י נפלא מס ש־ע חנוכה,מ*ל נר של שמן בסי׳ זה כל כי י לבא ו

 שישכיל כיכה-הנ״ל בחי׳ בו הי׳ ימים־כי מועעשמונת שמן שדלק ,,׳;.זאת
 שמא השמןימ׳׳ל ברכת בתי׳ ,ישראל על להמשיך אז יעקב טיח זה .• ’

 בעוצם שיעקב עד בו והתגרה המלאך בו נתקנא וכו״׳ואז השכ׳ל .ברכת ,
בחי׳ לברכה יתהפך בעצמו שמא דהיינו לברכו שהוטח עד כחונצקו /

:כנ׳ל ט׳1 אור.הגנוז בהי׳ שמא הנ׳ל אור שהאיר עד כנ׳ל שמחה ■ י .

■; ® r נ it l . אקי׳ שם לילה בכל *לטוין חנוכה בכווטת מ׳ש בחי׳
̂לילה ולעורר ד אמת שעולה אקי׳ פעמים '׳ י;  אחת מדה בכל
הנ׳ל אקי׳ ושם וט׳• ונקה ד1נ כלול ששם מצי ע* דרחמי מכילין מי״ג ־ ־י

1! 1 _  ______. .m .....A‘ י A# ^

 ונסט והכליו תאוותיו מן האדתולא מן ישאר לא שאז העוה״ב תכלית ; ,-
לעשות כשבא. בחייו־וע׳כ לסגל המצוו׳שזכה נקודת כ״א דבר וזהס׳שום י':י־ .

ה כ ד ה ת ! א \ : ו ^ . י

»,'3 .0יTO 6 עצימה נשמחה להתגבר,זעשוחה צייו מצית .אתה , Pj
ו טטשה ועכשיו שפשה, מה שה1צ אם ואפי׳ לנצח טוחוונןומו  ין4^

 לשמוח ־יך6 מא אדרבא כי צתתל* ישמח אעט״ב שנעשה
ט/. וגריעוחו שפלותו בעוצם הוא גס  ׳׳ מצותלה^זט לעשות זוכה ו

̂נ?»ה בחי׳ שזט :יט׳ צדק̂ר איזה וליאן תפילין ולהניח בציצית  - ששון
 . אותז״לתיוך ומכניסק ואנחה" היגון ,שחועפין ואנחה יגון ונסו ישיגו .

^כין זה ,ה״דע׳ש):וכל1ס*. השמחהוכו׳יכנ״ל(וכ׳שמזהבה׳  מ
 השמחיזשל קדושת להמשיך שהוא חנוכה נל הדלקת מצמח ע״י ;,עתה

 ב' הודאה.(םי׳ ימי הס חנוכה ימי בהתו׳ כ׳ש ר^ל ימי לשכת שכת .
 עצם שהוא יעקב בסי׳- שהיא אמת בחי׳ ע״י זוכין זה וכל ע״ש )בלק״ת

 . לשמות לו ראוי בוודאי שבלב ראמת נקודת לפי כי נ״ל•5 שבלב השמחה י
! יודע שבלב האמת כי .* עשייתאיזהמצוה ,.מא,ד.בשעת

 - ״ .אקי' שם בחי׳ וזה • כנ'נ וכו׳ המצוה נקודת כ׳א דבר שום להאדם
׳ בחי׳כח שהוא כתר בחי׳ אקל׳ כי אמס שעולה אקי׳ פעמים אקי' בחי>

 הס • זאברכו: עמך ואהי׳ עךפ שם כ׳ש המוחין אח והמיישב המסדר י
̂ן בחי׳אור שורש ושם • ראקס על עולם ושמחת בחי׳ השמחה מקור  < הש

 שממט ראשו• על אלקץ מר בחי׳ כתר בחי׳ שטא המשחה :נחי'שמן
 ש ע שנקךח משיח של אורו f בחי שזהו בנ׳ל השמנים אורות כל מגשכין
 השלימות בתכלית לזה יזכה שהוא מחמת ני י המשחה בשמן שנמשח

שראל המשח׳והוא שמן ע״ש משיח בשם נקרא ע*כ מהכל יותר ,שמח̂ת
ת ב<ו הצדיקי׳להכנים גדולי ע׳י עתה גס בישראל בהעלם שמאיר י  נא̂י
 דש הגלוחצרק בעומק עתה גס המצוות, בעשיית לשמוח שנזכה האמת ,

 חנוצה של שמ| ̂'ומשסממשיכיןאור®. * - כנ״ל וחיותיגו ק־ומיט הוא
 שאונימי-״טת אעפ׳י (כי המשחה•, בשמן שנמשח הכה״ג ע׳י שנעשה

 ('שס5ננ«:ך- ־ הכה״ג קדושת כל אעפי״ב ״ המשחה שמן נגח כבר שני י
 ־ שמבקשי׳ לדורות)וזה קדושתו קיבל שעי״ז שנמשח הראש הכהן מאהרן .

 ואל'משכנותיך קדשך הר אל יביאוני ינחוני המת שלחאורךואמתן
 y אלקיס מזבח אל ואטאה הנ׳ל היכלין הע׳ בחי׳ שסא הביהמ״ק שהוא

 ; שסא ואמתך אורך שלח ע׳׳י זה וכל לשמחה* שיזכה גילי שמחת אל אל
׳ זר.שזהו חז׳לעלפסוק כמושפירשו משיח של אוח שי\א האמת אוי

שיזיה■ עד שבלכ האמת דת נקו להאיר שעיקרו חטכה של שמן אור בחי׳ ■
 נהשמחהב מקור ששש הע׳היכלין קדיש־ז הביהמ״ק קדושת להמשיך ■
,בחי׳הון ואודך וכנ׳ל גילי שמתת אל אל אלקים מזבח אל ואטאה , , 

ם בגימ׳ עולים שכולם צרופין בג׳ הנ׳ל אקי׳ ושם וכרל• ת ו  ;טחע ח
 בחוחמי חתום שהי׳ חנוכה של־ השמן של כאי׳־חוחס היינו • בכתבים

 ’כיחותמדשלקקב׳האמת:,ג.ר ״ אמת הוא החותס ועיקר • שלבה״ג .
 המסדר בחי: כתר בחי׳ אקי> ט *־ כג׳ל אקי׳ פ׳ צ•’אק בחי' אמת

 . שהוחם חוחם שזהו,בחי׳ כנ״ל וט׳ והמעכב הסריסא והמיישבבחי׳
 השגת עייקר לייקא שעי״; שיחיישבו עד שימתיט ומעכבם המוחין בעד

 מקומות בבמה כמבואר אמת הוא ההשגות כל כלל ועיקר •י המוחין
 שעירך המחקרי׳ חכמי כל גם וכמו,שכתט מאאמת: החכמה שעיקר

 שנ,כ׳א ההשגה כלל ועיקר • אלקות בהשגת בפרע י אמת מא .החכמה
 שהוא אמונה עצמו על להמשיך רק נדע דלא הידועה חכלית בחי׳ הוא -

 והאלענה האמת נתחזק שעי׳ז הצדיקים השגת שתאין ע״י אמת בחי> -
 שעיקר נמצא כאמת דבריהם אל לט שמשים מי אלxמי כ׳א בלב ;;

 בחי׳ ע״י .נמשך חנוכה של הנס נעשה שבז המנורה שוק בחי' ,';האור
 חקוס שהי' ׳'i< הנס וע'כ,הי׳. • כג״ל וכו׳ המעכב שהוא החוסם ■־
. ר. ■ i וכג״ל כה׳ג של בחותמו ־ . ‘ י -

 את קרא כהתו' נ׳ש למיהוי זמין אנא בחי׳ שמא, אקי׳ .בחי׳
 זמין אנא סיף כל שסוף שבלב השמחה בחי׳ שזה היינו • יתושע י , ■

ו א למימי ; .ו

' ■ # ' , ■ ' י ^



. ,ו הלכה הודאה הדכות א־ח הלכות: •ליקוטי : ' - • ;־ •
^י ־י פלמימי p ט * tJi בסאס ושמחים ששים זש7מץ 1דצי3ג האלם של ההתהווח כל 'כיי הויה סה:מ«<י1■מ פכי p P .

ע׳ הצמה סגימח למצחות אז שאומרים הלמהוכמו פגימח ומילוי שמזניח לנלימכ״ש כידוע נחייז אפילו ודיק הבל הכל :עחהגזההטולם . ו
̂גות ,  ’ הנכגק פגימת מלוי עיקרחיקין ני כשמחה* אותה וע״כמקדשין אנא רק נלל שוס'הוי׳ זה אין יוע״כ • הכל ויתבלה לעפר ולשוב מ

 מאור ״׳’כח שהיא דייקא ללמה מונק ישראל וע״כ • ננ״ל שמחי: ע׳י לעתיד ר\י׳ איזה ממני שיהיו ומזומן מוכן שגמדאיאני למיהד ;זמין
 וליזול העמים מכל המעא אתם ט נאמר ישראל בשבח כי י הקטן הק' מפיו ששמעתי מהשישאריוכמו אז ממני כיכבוודאי*ישאר לנצרז־״5

א ההשארה ■וכל • וט׳ ■בשמחה לגנניז־התחזקות זה שנין ןףל בחי, שזהו ״ וט׳ טובה לכם משפיע כשאני «מעיאיןטצמינס -שאחם נקודת ס
̂ל־ *המצווח ^ ̂*ל השמחה מיקר שזה למיהוי זמין 6נ6קי'6וזהגרד^־ כנ  - ליקי׳5 הלככה כמו קטן חד6 כל 6שנקר ׳הג״ולי הצדיקים שכלו ‘ננ

 השמחה שלימות עיקר כי ״ דודהקקוט׳ יעקבהקק עלשמן יקראו ' בנ״ל היינו לבדוכו׳ .כירגלהבל* • למהחייגןוכו׳ מהאט !וזהגחי׳
 של •וכלשמיזתס ד עליע השמחה ׳ויסממשיכק ־;משיניןהצדקיס- ר׳והמטת1האדס:שוסהוי׳נללרקמהשישארממטנקודחהח11ן’̂שא '

כ י1זזכנ^  עסיס- ויספו בבתי׳ זענוהדייקאי מפלות ע״יקטנות ־הלדיקיםמא ואין הכלהנל ני וכטל• וכו׳ אשרינו אנדב הגפס אומרים ^
 ס’'ור^שעהעס״ס כי • יגילו ישראל Dwp אדם ־■גה׳שמחהנאביוט שמייחדק ישראל קדושת שמחת דהיש • ;ט׳ ינוxא מי׳>גשלס;נ'א

א שמחיזס כל אחרהעוה׳ז ̂־הכמכים מטו^יאגמבה כל כי ׳ •המצוות יוםוט׳שזהבחי׳.שמחת שמו־יח׳«ל ׳  דהייט , .״ וגדלית גאוה ע״י רק מ
.ד־ . , ̂ יוכנ״לע י ' י ; ־: שאיס הס וגדולה כמד או עשיחח איזה גשמשיגין ̂ v ־־ . זשמיז׳ס בעצמן מ̂י

’n t t ;תמיד מעורבבת שמחתם ׳כי כלל שמחה שמחתם אין באמת וע״כ ̂־■בזר\ * בטוטת כ׳ש אחר בציקוף בכל<לילה ללטוין שצריכין מה’■בחי׳ 
מך כאמת כי עושת• זו מה אמרחימהולל־ולשמחי: לשחוק ׳יבבחי׳ W0 בכל שמתנבחן החמורות ו^נדרבחי׳היכלזן לתקן זה ־-בל • ^ ע ■ ב

■ הכסיל שחוק שמחתם כל •וע״כבקרא ־• כלל שמחה שום אין 'עזר^ וכר והבלטלי׳ רעים הרעיוגיס ^יס מטת וחלמתת וחליפין עשקריס
 כ״גגי בסי׳ צלק ציית בהתו׳ ומובא ג״שגזוהר זמ״ש r עצטח שר\א בבלפעס לתקן צריכין וע״כ וחמורות- וחילופים שיטיים בחי׳- שטלם .
 חאמתעוה״ז- יייא שמחתי שכל מאחר כי ־־ תוגה שמחה 'אחריתה יוכלצירוף.טולהאמחכ'ש.שג)•׳ בצירוף;מיוחד /ע׳ישםאקי׳פ׳אקי׳ .

 לכל יוע’ זה כי * כלל שמחת אק׳זה בוודאי וכיוצא• כעושוע שמתגאה להחגברל<רוח צרינין "כן שלהחמורזח&להס השיטי התגברות נסי .•כי ־
 תאוותו וחצי מח אדם אין כי בעשרו חאווחו ממלא אדם שוס שאין בהם שיש טובות עצות ע״י האמת אמתת עצמו על שימשיך ע״י מהם

מג רוב שע״ס בפרט ווחר לו וכלמהשישלויותר־חסר • בידו תפלה• ע׳י לפעמים ומצוות חורה לסעמיסע״י לטובה שינויים ,וכו״כמה ת  מ
 • עתה הנהגתו לפי מבתקילה באמת יותר לו חסר שעתה ניד יבנדולוח שם של שוני.ס צירופים מכחי׳ נמשך זה שנל r וט׳ שיחה ט׳י לפעמים . .

 - וכן • הכל קח •ינלא.במותו שמוכרח;למות ט בע התאוות <בןבכל שזהו לטובה הכל להפוך ני:צריכין ״ ככ״ל ■אמת בחי׳ שהוא הנ׳ל ..אקי׳
 כל לו שחסר עד כעצמו מתגאה הוא •יותר וכבוד גדולה לו שיש מות היכלי של העצבות ־התגברות וכפי הנ״ל• ישיט ושמחה ששון בחי׳ ,
• נמתקגאבאחריםשישלוגדול׳וכבזד העולס וההחנשאוחשלנל 'הכבוד עוונות יבחי׳ שזט • יולשמחה לששון הכל להפוך צריק התמורות.כן ;

ע׳נ י^אלואעטכג״ל• ההואימקשעק נתהפכיןלזכיותבחי׳.ביום ,  בללרק א?ןשוםשמחה וע׳כע״יבדלהזיוגאוס ;״ תט׳כידזעגלזה נ
 בבתי׳ ליגון נהפכת שמחתם כל ■באמת אבל • שמחים שהם .שנדמה כט אמת ׳בחי׳ כך:וא ארך׳ שם של מיוחדים ממשיכין;צירופים יום בכל •

ייך ׳מזיקין , שמחיזייע־אל שהוא הצדיקים שמחת ופנ״ל-אבל תוגה שמחה יואחריתה הוא האמת כי וככ״ל־• התמורות משיטי לברר שנריכק וס̂י

״ -...........- '1' : נ ׳ ( - * . . ׳ - ■ . ' ״ • ״ • i ׳ ' W J  V JW n W v U l U i i J ’K W W ס י ל ו מ ו
ת •נא יש̂  מ ^ ל י ת אהלל באלקיס דבר אהלל בה׳ כ׳ש בעקוח״ו בין בעוט בין •להש״י מס של יוס ציחף.מיוחדבכל לטוין צריך ב

' שמחי׳בחלקם הם רק יותר• פעם בכל להתאוות מתגאיש ואינם ;דבר• וזהבחי׳מהשצריכיןלכמין - כנ״ל אמת עול̂י שהוא אקי
א שמחתם וכל • ית׳ מאתו חנם חסד המנמחשא שגסזה יודעים כי הי׳׳ג אלו כיע״י וחמן רחום א׳ל שהם דדחמי !’הססילמטל ך̂  י ־ מ

ומדחה ששון בחי׳ שזהו מטה לעמת זוכה . , . . , ,
יע״הכשניתס’ובמא לעיל מזה וכמבואר הנ״ל ואנחה ^ישיגווצסויגק •, ̂ ' -

וט׳״ יעקב שמך על יקראו צדיקים לה אמי מסגימתה הלבנה הש״יסת ׳ הכוכני׳ יציאת מעת חמכה־הוא נר הדלקת מהשמצוות נחי׳
 לה אמי ע״כ • ^!בנה פגימת תירךן שהוא היאשמסה נחמתה כל ׳כי עיקר שהוא העצבות עיקר צי י השק מן רגל שתכלה עד ,

או שטיקים בחי׳ הם המאורות כי • הלבנה פגימת מבחי״ נמשך השכינה גלות ̂ז שמך על קטנים י̂ל * ע׳י שמיז״ס כל שעי לית1י
 פגימת חיקין עיקר שזרנ המצוה שמחת בחי׳ לנצח השמא׳קילמת שזאת * נתמעטה הירח קטרוג וע״י גדולים שניהם הי׳ ובתחילה .•כרל שגמזה ״ י

 דעתה להפיס הכוכבים אח להלבנה שנתן נחי׳־מה וזט כנ״ל- הלבנה נבחי׳ העצבות יניקת הוא החסרון ומז-. • חסר מאורת יהי' בחי׳ .',ישזהו
 הצדיקים שהם ועד לעולם כטכניס הרבים ומצדיקיס נחי׳ זה כשיז״ל -י שהוא והמ״ש היללידוהטצבוח כל שמשם לילי׳ דא חסר מארח משרז׳ל

 הרביסשמגטסיס את ומזכים מצדיקים .שהס הרניס את ׳המצדיקיס ז פגימת למלאות נעבודחס סה עוסקי׳ יסpקד מס וישראל ימזי׳יחשך• ־ י
 עובותשל נקודות בהם שמוצאים שזהעיקרהתיקון.ע״י שמחה גבהס ־ ע״י לייקא צי • בשמחה המצוות עשיית ע׳י שהעילך• • דג^נהכיתע י'
ע אפי׳ ואחד אחד בכל •המצוות ר וע״כ י כנ״ל עצבות בחי׳ שוטא הלבנה פגימת מתמים המצוה שממזת , ^ו ר; ■ שבגרועים ב ^ מ כ ט ו מ״ , גד
ט׳שזהבחי׳אזמדה.ןלא$ןך1ואיןרשע ׳:נבזהסרבהוכ״שע״פונעודמעע תובבש*עx■וכמו רבא בשמחה לקדשה ישראל יקידמ־סלבנהטהגין /

̂ ׳ומחנלזח^טתזןימש^גניה ^מו־ינןקן



‘..׳י .
 טל שהםמסייסין'דטחהשלהלמה יע־אל לב ומפמחיס המאירים
 ככוכבים הרבי> בחי׳ומצדיקי ע״י כי ומ״ש טצבות בחי׳ שהוא ־פגימתה

פגימתה חיקון עיכץ שוה ישראל נפשות משמחים הם ב* אורה ־נתמלא .
■V . כנ׳ל:'■"י:

ה  המםת שמחת בחי׳המשכת שהוא חמכה נר שהדלקת מה בחי׳ ה
ככוכבי׳ הרבים בחי׳ומצדקי הכוכבים יציאת מטת הוא כנ״ל• ׳
 שחכלה כנ״ל׳טל־ המצות נקודת ע׳י ישראל לב המשמחי׳ הצדיסיס מזם
fv המצוה שמחת עי׳י הנעשה התיקון עיקר שזה השיק מן רגל x 

 כי כנ״ל• עצבות נחי׳ שהיא הס״א יניקת עיקר שמשם הרגלין להעלות
 כל לעורו־ הולכת שהמצוה עד וכו׳ המלכות מעלין המצוה שמחת גרי

 מינוקת ר\גלין שמעלין הרגלין בחי׳עליית שזה הש״י לעבודת הטועמת
 שתכלה עד בחי׳ תהו להש׳י לעוררם השלמות בכל שילט עד הס׳א

 ע׳י משם ר\גלין להעלות החיצונים אחיזת מכןם שהוא השוק מן רגל - ־
 ר^בים מצדיקי שוכיןע׳י. המצוה שמחת ב^י׳ שהיא חטכה נר הדלקת !

ד- ׳ יל . 'י/•• ל ׳ נ כ ו ס י ב כ ט '■־ ■ ■ ׳' ' ■ כ
א ; ה ל ז  מלך ,היום נכבד מה לו ;כשאמרה למיכל דוד שיבvשר ו
עצמו והקטין עצמו שביזה על ו׳)'וט׳ ב׳ ישראלגששאל -

 לה ׳והשיב וכו׳ עצומה נשמחה ומכרכר מפזז שהי' הארון כשהעלה ב״כ ]
 היינו ״ וכו׳ מזאת שד. ■ונקלותי - ום׳ מאביך בי בחר אשר ה׳ לפני

; בעיני ק״ין שאני ממות שמחתי' תוקף כל vni שאדרבא לה .־*שהשיב ;
■ותחקיימה מלך להיות מאביך ה׳ בי נחר דייקא שעי״ז ל כ״כ באמת ׳ .
 קופה אא*כ הצבור על פרנס ממנין אין ) נ ב׳ ̂יומא וכשרו״ל * «לטשי .

 f ובשבילזהלא • וט׳ עליו דעתו תזוח שאס !ואחריו שלחצים.תלוי ;
עיקרעליית ט • וט׳ דופי בושום ^תקיימהמלטחו.םלשאו.לשלאר\׳ <
 הוא ץעיקרהשמח׳ הנ״ל־ דקדושהסואע״ישמחשכ׳שגהתו׳. יהמלנות ■ ׳

 בש.ניו.באמתכשזודשאמר קען דייקאשתוא^מות י'ט״יענוה!רןטמ׳
ט׳ עם ובזוי אדם הרפת איש ולא תולעת '!ואנכי  הי׳ בעצמו יובזה - ו

 אדם בכל הוא ופן כאלה־ חסדים עמו הש׳י גמל שאשויזב א״ע צ;משממ
 שאני שמחתי:מה עיקר זה כי • כראוי לה השיב לוע״ב * מדריגחו לפי ?'
ם הארון בשמחת לשמוח כי׳כגשביל עצמי ומקטין עצמי ממה ■  ע
ביאנישמחלפניה׳ • ישראל שמחת בלל התורה כלל שהם הלוחות ’

̂ז * מאבץ־ למלך בי בחר  ייתיvור ומזאת עוד ■ונקלותי • דייקא עי
יותו־ ישד ונבזר. נקל גי׳אניבעיני הנ׳ל) ב׳ וט׳.(שמואל בעיט שפל

 עסיטראל זוכה אני שאעפי״ב תוקף.שמחתי הוא דיקא וזה • מזה .'
ת ; ^ו  מה כל שאדרבא ־ מישראל אחד בבל שא וכן • למקומו הארון ל
 צריך מאד המרובים וסגמיו שפלותו ':מחמת משמחה להרחיקו ־שרוצים“ -

 ;ואנחה יוליזפוך,היגון ע׳יוסבייקא כחו בכל שמח להיות להתחזק .
יום. בכל • ק׳שיוכו׳ ואומר בציצית שלובש אני אעפי״כ כי ‘ לשמרמ , .

 הלבנה פגימת -שהובחי׳:מילוי ׳י נכנ״ל המצוות נקודות בשארי וכיוצא :
̂ז לנצח שתתקיים דוד מלטת בחי׳ ששא י־  כ■אומרי׳בשמחהfכנ״ל•יועעי
 והקיום עיקרהחיוח כי • וקיום חי ושיאל מלך חד הלבנה קידוש בשעת ;

 שמרימין לצדיקים התקרבותו כ״אט׳׳י שיזכה שמתה בחי׳ הוא לנצח ' •
 שובע אורחחיים חנדיעיר בבחל למקומו כ״א של המצוות נקודוח ' . , ־

ט׳ פניך את שמחות בתי׳ .שס שמחה י^אגחי׳ עוה״ב שעיקר׳חיי * ו
 כיהוא ישראל שמחת מדהואבחי^בלל כי • וקים חי ישראל מלך דוד ,
כלל DX מיני,נגינהA,לעשררזכה כי בזוה״ק כ״ש דמלכא בדחא ביד׳ ; '

גדול׳. בשמחה הלבנהוצועקין יקילוש בכעת זאת מזכירין וע׳כ !׳׳.השמחה
 הלבנהמאע״י פגימת חיקון שקר ני - • וקיים חי ישראל מלך דוד -
ל^ייי.זהלנצחaדרןישה^ nלו%ו שזכה (ל.7 בחי׳ שמא שמחה8̂•

■ •,v̂־ V■

aו הדכה הודאה הדכחת א׳ח דיסר<צ<<הלכות v

״כ־ ע ל אמרו באמת ו ^-י לאזט אלמלא ח׳ שי  א^להקביל.-פני1*
. י.  כיזידגזדיס<יגמג>שאומרזם א׳ אלאסעס שבשמים אביהם ;.

 עייר׳ק״^^זטל^גזשראל ̂זה ני בשמחה הלבנה קידוש בברכת זאת
^! לשמוח ׳' ״ רבלהור^פסדוט׳:׳ העולם שזוכיןבזה ת מח ם  54ב

:^׳״ן מפגימתה הלמה מילוי שהוא הלבנה קידוש בחי' ®ש הקדושה
 העו^^אלא-לסקבילמי גזה זכינו לא אלמלא בוודאי וע׳ב • כנ׳ל ׳

 כל:זכיותימ גי « דיינו הלבנה קידוש ע׳י בחודש פ״א שבשמים אביט
^ הלמה קידוש בחי׳ שזוט המצוה שמחת שא וחיותיט ^  ו5כ״1 ;מכ*ש1ג
 נכליזס ומייחדיןשמויה׳:מזמים יום בגל מטס כמה עושים שאנו ־

.׳״פ:׳,•:׳■;:;;:ר־:צ■'?) ,זכו׳::׳.■ י. י:;,:;
ב ל ח - ז  ■יעקב ןא^דחולדות אביווכו׳■• מגורי בארץ יעקב וישב : ו

שהי׳י^ןב גרים וכו״׳ודיז׳׳לבמ״רמגוריאביולשון יוסף '
̂ל בסי׳-(רכ׳׳ח^ממגחי׳ ז׳ל בדברי׳ ואיחא ״ גרים מגייר י  משארז׳
̂זהשעוסק-לגייר • מסף רוגזו,של עליו קפץ בשלוה לישב יעקב ביקש ■־  גי

 אדסשאלו וקהואבכל וט׳■״ ומחלוקת יפורים לו שיהיו בהכרח גרים
שיסי׳ בדגחז צדוקvד־ ע׳י אלה׳ לשוב הרוצים תשבה ובעלי ■הגרים

 *גי פעם בכל •* וט׳ והתגרות ויסורים מחלוקת מיני כמה ג׳כ עליהם ,
 •י הדבהבזה בדברים עי׳ז.כמבואר כ׳א להש׳י באמח להתקרב ;א׳א

•• ׳ע״ש1היצק״ר!(כ בנגד פעם להחחזקבכל שהוא ע״ב) ווכ״ש(בסי׳
 ■יעקב ביקש .נאמר להש״י הרוצה.לשוב מישראל וא׳ אחד כל על •וע׳כ ■

 •* בעצמו מסף בחיצ צ:זהשא0ל ׳;וסתיקון וט׳ עלזו קפץ בשלוה ;לישב
ש'  גטעונים ..גמליו נכנסו הפשתני וסרש״י יוסף יעקב חולדות אלה ב
א׳ג5רהי׳.פק * מה יגטסגלתפשתן אנה חמה הסחש חשתן  ע;ילו12ז
טח הפשתןגךוט׳־״ גל ששורף ממסוחשלך יוצא א׳ גיטץ  יעקב ויהי̂׳

 ווצא־מיוסףעומנ^ומורף עשו;לקש:ר.טץ ■ובית י^ףלרצה ובית ■אש
 ימס י •נזמהיופו׳ סכתוביס.למטלה האלופים כל יעקבראה ״בי יהכל

 ףי1יוכן&ר •״ וכו׳ א׳ ניצוץ וט׳ יוסף יעקב אלהחולדות למשה ;כתיב
̂י • וכו׳ שלחני ויאמר יוסף את רחל ילדה ויהיגאשר בססוק  יופרש
 גי ?הייט י וגו׳ איטשלט להבה בלא אש וט׳ עשו של שטט !משטלד

 - ולהפוך- מישראל כ׳א לב אח לשמק שיכול האמת בחי׳הצדיק שא ■ונסף '
 וכ׳שלבסי׳ע׳ להש״י. ישראל לב את מלהיב ואנחהלשמחה.שעי׳ז היגון

 רוחבדשמנשבהשפיוהותשסוא אשר איש גחי׳ הוא הצדיק כי בלרףלז)
 ־״ כדישיוכלליזתלהבלהש׳יונכו׳ע׳ש ששראלי איש מלב בחי׳יעצבוח

י ■* אישאשו־חחאלקיסבו יוסףשנאמרבוהנמצאגזה בחי׳ יוזה  ג
 היכלי,החמורוקזלהוציאגל כל לתוך לירד שיכול הצדיק בחי׳ הוא ■יוסף ׳

 החאחז.מגי5 שרוצה מי נסי^זוגל מעומק ואחד אחד כל משם הגסשח
 לטיורלו א׳א וט׳•״,•בוודאי כשחולק מכ״ש כלל מצה לטודאי.מי.שאינו

 שחנז מי ■אבלבל ני'יבוז.לשכל;מליך׳ אלחדבר כסיל באזני נאמר ויעליו
 מזי׳ הצדק יטל .כמוישנסל שנפל אעפ״י בחיים וחפץ עדיין נפש ■טל

 מיחי׳ החשרות היכלי, לכל יורד יוסף. כי ; ■י ־ משס לשטאו ■יוסף
 . גמ׳אשממזך פמיכא עצמת ;בש׳ טבחת ־״־ יוסף נמכר לעבד

̂חש ;מזוהמת  יעבד שנתקלל מצר!ם יצא שממט גחי׳י.חם שהוא ר
ט' ;עבדיס-יהי׳ . ווהיהלז ’ בכל,זה עבר לומסף בשבא;•* ו

 .בביתשאסור® בתאוה,זאת.שגמשן־ילעעצבות,והי׳ עטמים ;נסיוסת '
היגלי בכל עבר, .־(עי!ז ־* ־ שנים -גמה  התמויוות בחי/.
̂ף־;נגם ־* •״ .בשלום מהם ,וי.צא  יקז«ה לתוספת ־!זכה,-,: ■■(

 מנסויוסףליךז״וע׳ב^שמעבחי׳ בח>׳מםף עי״ז,שזש ■עצומה.‘
ס ה.rw5לvהלהפןךר^גון,ואנחר3גuפללvT להסיר ח3 א ייש ;  בחי׳מה ל

 עי ‘בדסחי• אח לד:ע^>זאמרשאטן:ואאןנס0.-םשזנכאהרחל,כאשר.
שיג ע׳יבאי׳ ̂סףקצמ̂ך  tjRj:( רמז'ולצאתmורבגצדינגלי.רaל.ט1^

. :וגשל® ־ ׳ י '



״.לקומי.הלכות.א'ח ' .
 יוסף שמו וןוח״כמ־אה • גגשם יהנט^וכלהחיסותהכאין עי״ז נשלוס ̂ . .

 שעל.'ידו י7 שלא שאמרה הייט ־* לינןאחר לאמר!ונןז,ה■
 גח לו יהי׳: נס אף חרפתי את אלקיס אסן> כחי' החרפות יחכעלז ;
הי יוסף בחי׳ שזהן לשמחה ואנחה היגון להפוך לכבוד החרפוח להפוך ;

 י.שמח חכם בן בחי׳ הלב המשמחים טובים מעשים בחי׳ •; אחר בן לי : .
 שדיוקא היינו * גיוביס מעשים הם צדיקים של חולדוחיהן עיקר כי * אב י <

 להוליד סיףvלר לקדושה הולדה שר\א אהד בן יוסף ;•ופו׳ החרפות ע״י ■
 שכל ״- לשמחה ואנחה היגון התהפכות בכחי׳ ועוב שמחה דייקא עי׳ז ^
 וכ״שואתם אלקים;לפ;יכסוט*כ שלחני כ׳שלמחיה זהבחייוסף. ;
 עם להחיות הזה כיום עשה למען׳ לטובה חשבה אלקים לרעה ;חשבתס :

t שלחם למחיה כי בעליתשובה אשריהם זה על בספרים ואיתא ו. -■ רב 
למקומ׳ קחשה ניצוצי לקרב שם נפוט אשר המקומות וכדולעהר אלקיס ׳
 לעוב הכל שנתהפך הנ״ל בחי׳ * העלי׳ תכלית ירידה בחי׳ זה שכל וכו׳ .־
 הלב את להלהיב, יכול יוסן) בחי׳ וע״כדייקא * וכג״ל ושמחה לששת ״
 לשמחה בלל־.אלוםיעשו:זיהםוךנ;כל ועי״זישרוףאתכל להש״י־־״ ז.
 והמיישב ד7המש כח בחי׳ * דייקא ישב • יעקב וישב וזיזו * ו^וובה •־

האורא״סוכו׳ ליזשיג תמיד שרודף הקלוש. השכל בחי׳ ׳שזכהיעקב
 שזכה יעקב וישב וזהו • פעמים כמה כ׳ש יעקב נקרא השכל כי • מ״ל י
 גרים מגייר שהי׳ אביוע״י מגזרי באק וזהו לבחי^המסדרורזמיישב* י
בכל אך ״ וכי׳ התמורות להיכלי לירד שיכול הנ״ל יימר מי בתי' קדזו :

 • וכו׳ אותו מניחים ואין מאד מאד אליו ובהגלוויס בו מתגרים פעם ״ ־־
וט׳ יוסף יעקב אלה,תולדות היא אה והתייץ} .. • . כלל בשלוה לישב ־;

 שהוא יוסף בחי׳ בקדושתו מוליד הקלוש בחי׳השכל יעקב בחי׳ שהצדיק י
 אופן בשום דס״א לזקנה מפל איט בי מוס בכל קדושיה סיססת בח̂י יל

 היגו כל להפוך שיכול פעסיעד בכל ודעת ק^שה מוסיף ';:דק,הוא
נחי׳ נעשה ועי׳ז * וט׳ שמחה בה׳ עטים ויספו בבתי׳ לשמחה ומחה • ץ
 רוח xא איש הוא כי יעקב של הקמשה אש שמלהיב להבה יוסף •בית ״
א׳ ניצוץ ועי׳ז ״ כנ״ל מישראל א׳ העפרוריח.מכל שמנשב מ אלקים ‘׳׳

מביד׳ ־:  המניעות כל כלל. שהם טשו אלופי כל את יוסףששורף: מצ̂ו
ט׳ וההקגרות הדעת והתלישות העצבות כל שנמס אוחדנין והסעדין ׳ ו

ט׳ י '  שמכניס י:אמת אור של א׳ ניצוץ ע׳י כי ׳ואחד אחד בכל שמחגיק ו
י לבי את שמלהיב' טד הישרא^ איש בלב ״־ ^  את ושורת מכלה עי׳ז ל

. : ' ע' ' : ; ' . : ■.׳־ ::ג־ i :-.י־׳-כלמנונעי״וט׳כרל:^'.:,,

״ .. ■ ו הרכה .הלכות.הודאה.
. f י י i ■

ה מי׳^ :,שם .מצימון היג^ וככר ל
ד י״ג להמשיך הס {חטכה  ושצריך רחמים של י״גמדות ?חי׳ ;שהם ל

^׳ אמת שעולה אקי׳ פ׳ אנץ׳ שם לילה בכלל חנוכה ימי ;לטוקבס׳ • ו
ס נר , שעולים יחודים הג׳ שורש ועיקר , ל א העליון יחוד הוא עי ט  ל

 גמחבט רקזה ״ בסע״חבטןנתחטכהותביןכלזה אקיז״׳יע׳ מי׳
 CJ5 מטאר איצו זה הוי׳ שס ס׳ י״ג שעולים, ויוםןו יעקב מענין בכאן י

מס ולעצות לעובדא הנ״ל לברינו .וע׳ס • במ׳א כ״א חטבה -בכוונות  טו
 0P הוא השמית כל ויסוד שעיקר ידוע זה קי ׳י נכון על הכל מטאר ץ

 היחודיס וכל י. לעולם ה׳ ואמת בחי׳ האמת עצם בחי׳ והוא ב׳ה !.,מי׳
 הכצ ומעש״ט מצוות ע׳י השמות לייחד י^אל וכל הצדיקים שעוסקיס ־
 שזמ' הקליפות מעמקי הקדושים ניטצות שמברריס הביחר כסי מא ׳■
ט׳ אמצעיתאדעלמא הזאת ביזתו׳ מ״ש בחי׳ ,  מר’י מי שזמבחי׳ • ו

 יכתורחו ובאמונ׳בהש״י באמת עצמן שמחזקים ע׳י והעיקר וכנ׳׳ל• וט׳
 כל קדושת נפלאות עוצסניראות לע שמודיעים האמתייט וצדיקמ

המטר לעשות שזוכים עד לנצח קיומיט וכל חייט הם אשי ומצוה מצוה
 שנמלר עד הגלית מן מלכות בחי׳ השכינה עליית עיקר שעי״ז בשמחה •
מתדבהתו^ -ללא תנ״ל היכלין ע׳ בחי׳ שצעשין עד הנ״ל העליות' בכל .■
שלכד» אלקות השגת וכל היחודיס שורשפל שמשם • וכו׳ מתיידעין .
האמת נקודח הוא והעיקר ״ אמח בספרי למשכיל כמובן אמק .
 0 לילמומ<? בכל לכמין שצריכים אמת שעולה אקי׳ פ׳ ‘חקי בחי׳ שזמ .

 שמא שם.העצם ע׳י כ״א א׳׳א הזה האמת שלהמשיך שם מובן זה אבל
נעשה׳ע^ •וכלזה כנ״ל אקי׳וט׳ שם עם לייחדו שצר;יכין ב׳ה מי׳ שם

 מימלאל בללכ׳א מאיריןהאמת ויוסףשהס בחי;יעקב שהם אמת צדיקי ;
 י7<ו הישראלי איש מלב העצבות שהוא העפרורית ךמנססין שתנ:ב ע׳י

תי<3הוא' הקדושה האש זה ושורש ״. כראוי במדה להש׳י בוער שהלב
על הוא, כראוי האש התלהטת עיקר אבל * לאש יעקב בית בחי׳ יעקב .
ט׳ להבה יוסף ב?ת בחי׳ יוסף בחי* 'ידי • א(י האש בוער ועי׳ז • ז ^ 

שה© רבים מים אשר עד י״ה שלהבת אש רשפי רשפיה לריש׳יבבחי?
 ן' א לכבות יוכלו לא * וכו׳ והמגיעות העצבות להגביר המתגרים הס׳א •
^ ישטמה לא ונהרות האהבה , באהבה ביתו הון כל את יחןאיש אס א

 עלילי ביתו מן ע׳י האמת מן מישראל. אחד ולהדיח להסית שירצה
 בחי׳־בעצס♦ והדאגות העצמת אחיזת עיקר .ששם הגדולה עשירותו
< טית בהתו' (וכ׳ש דאגה; מיבה נכסים מרבה בחי׳ תאכלנה צדקזכז̂׳

ש) : » ט׳׳י האמת נעימת לטעום זכה כבר כי .״ א יבוזו מז ע׳ די  מ
ף בחי׳ שהם אמת ס ^ויו ה ימי בח׳ מרומז זה וכל ׳ : נצ״ל י כ ־ ^

̂להבה האש להמשיך ״ מוכה נר, לילה בכל להדליק שצריכין ,  דקדושד ור
*t ד־ה.יהמשיד לעסוה התחיל יעקב כי ״ ויוסס יעקב מבתי׳ .

ה לג ז ̂::ב דשראל ו  ״ לו מא זרןנים קן כי בניו מכל יוסף את ג
c פעס בכל להגביר תמיד עומן מא כי *: רבים לשון זקונים ;;. • י ־ 
 שעסקו דס׳א זקן יש כי הזקגהדקדושהעלבחי/הזקנהדסט״אי״ ■

 מא כאלז דעתו את להחליש דהייט זקנה לידי האדם את להפיל חמיר
 צדיקי׳ מכמה שמעט וכן * ז׳ל אדומו״ר הזהיר זה שעל וכו׳ במעשיו זקן ,־

 זקן י בחי■ שמא דקדוסה זקן ע״י והכנעתו ״ וכו׳ זקן להיות שאמור
--------- י ■ . I שהיא יוסף צחי׳ שהוא חכמה קנה זה זקן כחי׳ האמיתי בהשיבה ויושב .

.של הגדולים הרחמים כח עינך שהוא מי׳ שס פ׳ ג י עוצים הם ויוסף הרבה(וע׳ בדנריט מזה וט׳,וכמבואר פעם בכל וחיות קדושה מוסית
•‘בה׳חסילין,ו:׳ה ־'  ה׳אלרחרש ה׳ בחי׳ הרחמים עצם מי' שם כי ;דיקנת־ ■:י״גתיקוט שבכל רבים לשון לו הוא זקונים בן ט בחי׳ וזהו )
 '0 יראת בחי׳ שהוא עלזקנהדקמשה . דקדושה זקנה מוסיף מוס :
 .אל דוד. התפלל זה שעל דס״א זקנה בחי׳ ולבטל להכניע ימים חוסיוז '
 ביסי׳ מחדש פעם בנל להתחרש צריכין כי ״ וט' זקנה לעת חשליכר ־

 בחי׳ שזהו דקטשה זקנה עירךבחי׳ שזמ ״. כחוט׳ יחליפו וקווי״ה׳*
 ודעת קדושה מוסיף שמא שם על ־ יוסף טש׳ז שנרךא הצדיק יוסף

v וכג׳ל פעם בכל החיות עירך שמא ' • ־<■- ■ ־ י■ ; \ / :
ן ן ר ו ; י פעמי׳ י״ג עולים יחד שיעקב,ויוסף • מוקבכתכיס ט ; ■ ל

וייס״. וכ״ת) כ״ד וכו׳,וכדל(באו׳ יאשה על שמ| ויצק בחי׳ ע״י ק^ש
^ ל^־לחוך.,כל ביותר יבזה עוסק שמא יוסף בן משיח בחי׳ הוא ,  ע

 ד ?י וכו׳ משם הקדושה לברר. ̂צ:תמוחת היכלי שהם הקליפות עמקי
•כנ׳ל וכו׳ השמן שורש ששם היכל;| הע׳ לבתי׳ שיזכה יעקב וע׳ג ■ .

C של
ש1• - :-------------- . - ר^

 י^גמ״ותשל בחי׳ שהם ת״ד שעיקרי׳ג בטונת (וכמובן וט׳ וחמן
 הוא «’על המשכתם עירך ע״ש).אך ב/ה מי׳ שם מא שרשם רחמים

 הוי' פעמים נ״ג שעולים ויוסף יעקב בחי׳ שהם אמת כג׳י
 שט־יכין אקי׳. פ' אקי׳ בישראל,שהוא.בתי׳ האמת מאיריס והם • כנ״ל

 שבכל חנוכה בטיטת שם ומבואר ־ כנ׳ל אמת שעולה לילה בכל לטוין
 ב^י/ שהוא הח׳ לילה מ׳לעד ת״ד מי״ג ומדהא׳ אקי׳,א׳ לילה.יכווין

pהתיקוכי שאר נכללין ואזבמדההח׳ ״ ואמת תיר\ן אחר שהיא טצ(
עד
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הלכות *א׳ה הלכות ־1רלקוכ ץ ,
 גי ״ בעזרה״י נטן טל הכל f>T כנ״ל דרכיט' ולפי ־״ ט״ש’ ונו׳ ונקה טל

 ר עוליז ויעקב ? ליעקב אמת חתן בתי׳ יעקב בחי׳ הוא ר^מת עטש .
 השביע-י תיקון שהוא ואמת עד ת״ד ן׳ בחי׳־ שזהו כלטבא• הוי׳ גממיס

 תיקון עד תקונין ז׳ בחי׳ שהם הוי׳ ז״פ ששלה יעקב בחי׳ עיקר שהוא
 יוסף כתי" הוא מצר הח׳ תיקון ואח״כ * כנ״ל ואמת שהוא השביעי ־

/  של להתיקון הת׳ בלילה שמגיעין סינף וע״כ * כנ״ל ונו׳ האמת שמלהיב .
 ונקה עד השאריתקוניןז כל בר ננללין האמת התלהבות. שהוא מסף
 עסקינו'בהדלקת עיקר כי ;י יותר חנוכה גר להדליק עוד צריכים ואין

 יוסף לבח̂י שיגיע עד ,♦עקב של שןמת אור הי׳׳-^משיך חנוכה נר ■-
' יותר להדליק אפשר אי ואזאיןצדכקוגם ? :י ■ מלהיבהאמת ששא ';

־.■ - *■ ־ באתגליארקשאריהחקוניסככלליןבוגנ״ל: ־ •ד ־ ־ ■
 אננת1יגתרהגאולר.שהנאבחי שהוא משיח בחי׳ הוא .יוסף ה5 ־

גמר שהוא הגאולה גמר אבל • וכו׳ ואמחך אורן שלח כ׳ש '
̂׳א האמת התגלות ׳  *כי רז״ל דברי בכל כמובן באתגליא להאיר עתה א

 ק בחי׳ שזהו מדאי יוחר האור יתלהב פלא וגם • לאגלי לסומי׳ לבי׳
בסערה אש tכו; על רכב אשר חיש טל )לק״ח ע׳ כמבואר(בסי׳ יהךסו ׳

ח בענין אמצעיחא התו׳ בזאת וכמבואר  וכנ״ל ונו׳ והמיישב המסדר נ
 ששה פעולה ־ •וסף של התיקון להתחלת הח׳ בלילה כשמגיטין ע״כ -, ■

 נמשכו שכבר ארג הח׳ בלילה א׳ שם וממשינין * ב״ה הוי׳ שם פעמים
 ואמת עד ס׳ד ׳5 שהס הראשונים לילות בז׳ יעקב שעולה הוי׳ הוי׳פ צל

 הוי׳ שמות בחי׳ שהם שארח״ד רק - • ־ כנ׳׳ל להאיר.יותר א׳א אזי י
:׳ כנ״ל יותר עתה ולהאיר לגלות א׳׳א כי ־ בהעלם שס כלולים ואקי׳ "

r?'.•• '*.''*'4 1, ׳ * י *י' I V ■ ־ * ’ ׳ ׳>■/ - ■ ■
י ■  הגדולים ,הרחמים עוצם ע׳׳י : הוא וקיומיט חיותעו כל ״ ד

של מדות י׳׳ג ע״י שנמשכין עלינו אמת הצדיקי שממשיכין • , *
 נלביט ומאירין עלינו מרחמין הס שעי״ז ת״ד י״ג בחי׳ שהם רחננים

 באוק שהוא מקום בכל וא׳ .כ״א בלב צר,ודתהאמח ^
ונו׳ י״ה שלהבת ברשפי להש״י ולהתלהב להחשרר יוכל הוא גם שהוא '■

 הוא זה שכל וט׳ עלייתו עיקי שעי׳ז כנ׳ל נפשו ישמח הוא שגם עד .
. :• ־ י■ כנ״ל-בילא׳ץ; חנוכה בחי׳ ־ ;■ ־.

י ר י צ ו נ  כמבואר הרצון הוא עיקר כי ״ רצון אותיות הוא ו
האמת החלי־.סת הארח עיקד וזה נזה• הרבה בדברינו י . ^
 שרצונו עד ונמלה בהדרגה חמיד נלנו וילהיב יאיר שהאמת * &בלכ .;
 •־ גרל העיקר שזה האמתייס ותורחווגדיקיו להש׳♦ תמיד חזק יהי׳ ״

רל באיחגליא יוחר עוד מדליקי] אץ חסד נוצר לבחי׳ כשמדשס וע״כ  נ
 שמאיר החזק הרצון ע״י התיקון עיקר רק יותר באסגליא להאיר א׳א ני י

־ :• . ;נחי׳-יוסףוננ״ל שהוא האמת ע״יהחלהטת ביותר ׳

ח ' וגם ״ ואמתיים צודקים לחלומות הצדיק יוסף זוכה הי׳ ל
השינה כי • אחרים של שבשינה חלמץ לנשר יודע הי׳ ׳ ־ ־יי

 השינה עיקר כי • כטראדמותא הוא ועצבות • במיתה שאא׳ימששים .
 שינת שהוא בקדושה השינה ״ושורש • ׳ המיחץ שנתייגע מחמת הוא

 רודפיו שהמוחין שעי׳׳ז הנ״ל והמעכב ר\דיפה מנסי׳ נמשך הצדיקים
 הנ״ל היכלין ע׳ נעשין ועי׳ז * וכו׳ שיתיישב עד מעכבם והננעכב להש־ג ■

 מתדכקין לא היכלין הס׳ ואע׳סשאלו • ונו׳ א״ם אור משיגין ■'ועי״ז
 צדיקי של לקדושה המוחץ כל נמשכץ משם אעפ׳׳ב * וכו׳ מתידעץ זלא י ־

 השתלשלות שמשם המלוח כל שורש■ שהם הצהצהוח אורות הם כי אמת
העובי׳ ס4במעשיר הצזי,קיס שששין והכלים הצמצומים ע״י המוחין גל ׳
 לישן מוכר<;־ן עי״ז והמעכב• הרדיפה ע״י המוחין יגיעת מחמת אבל .

ביותר מברר הצדיק השינה בשעת דייקא ואז • למוחין נייחא לתת

ומש*ג-*« שהואהמוחיןלמקוש׳שעולנ} נשמתו. ועולה החמורות מהיכלי
 5ויצ, כ״ד) (באו׳ לעיל; בחי׳־מ״ש שזהו שמשיגץ מה דייקא אז

 לישן ליי־זי צייכץ וע״כ *־ Jע״: וט׳ ייחלוס ובז׳ שם וילן במקום ויפגע
 : דמוחא סעמא יסעוס שלא ד שמחה מתון לישן כדי חותד דברי מחוך

 קזל׳ לומר לכ״א וכןכתחקן • המות אישן פן עיכי והאר דוד שביקש וזה
 V שנסמך וזה • ננ״ל הייט המות אישן פן עיגי והאר המפיל בבר?ת השינה,
 אויב? יחס עדאנה יומס בלבבי יגון מפש♦ עצות אשית אנה לפ׳עד

ט׳ הביעה לזה בנממך פלי  צעק ני * המות אישן פן עיני האירה ׳ ? .ז
 בלבבי יגון בחי׳ ועצבות יגון הוא שעיקרג״ כ״כ מתגבר שהגלות מאתו
 עיניו יאיר■ שהשי׳י אישן:י.מות סן האירחמין! ־ מבקע אגי ע״כ יומס
 בבהי׳סיערא השינה שלאתהי׳ ממת׳: יישן בלא נפשו לשמח ל שיט

 חגה־ עד כיאלו:ה?׳'פעמיס • נעצנות;״ יגון במי׳׳ ח׳׳י ידשתא
 כל ועיקר * שס כשפרשתי גליות כנגדהד׳ הס זה במזמור דוד שצעק

 .צולץ’נ ישראל שך.*׳׳• והחפלל צעקדוד זה ועל ־.,? עצמת היא הגליות
 המית י.ישט שלא ח״ו עליהסעי׳׳ז ירום.־אזביהס שלא והעצבות ־מהיגון

;ט״ל עי״ז  נסבות גלל עבור הכל הי׳ דוד;גהקפלל שצעק מה כל .כי !
 וח׳ כ״א על מאד ומתגבר .שמתפשט הכפש' גלות על והעיקר • ישראל
̂וע׳כ גנ׳ל העצטח הוא הגלות דגגיקר  בחסדך ואני לזה מיל נסמך ?:
 כל עצמי(את את שחיזק י. * וט׳. לה! אשירה טשועחן לבי יגל בסחתי
 מבמחח׳׳ע יח׳-׳ועי״ז בחסדו שבשח ואמי בו הכלולים ישראל נפשות

 שיחזק וא׳ כ״א של טייךהת־קון זה גי וכו׳;.*;' בישועדזך לבי יגל בחי׳
 ויגינ שיבמת עד אוהו יעזוב לא שבוודאי הש׳י בחסדי גדול כבטחון לבו

 אזי לזה זופיס שאינם אנל,אלו "י•: וט׳י;.־ בישועחך לבי ♦גל בתי׳ נפשו
 ועי״; ברמוהין■ שלהס הסגס כפי דמותא בהאטרא נאחז שלהם השעה

 המוחין פגם כל כי - .-•׳ בזוה״ק ג׳׳ש וט׳-* מעורכביס שלהם חלומות
 לכח זוכה שאינו והמיישב- המסדר פגם מחמת הוא כ״א של והדעת
 כראוי הדעחי ישוב לו הי׳ אס ט * כראוי המוחין את והמיישב המסדר
 נאלשונ״ש הגונים שאינם ומעשים שעותיס אחר כרוך הי' לא בוודאי
 לו שאזן מחמת הוא מהש״י ההתרחקות שעיקר יו׳׳ד) (בסי׳ במ״א
 ע׳׳ש • ־ כי שמחר. ע׳׳י הוא הדעת ישוב שעיקר שס ומבואר הדעת ישוב
 מה בשמחה מחגבר שאינו מחמת ר תליא בהא הא בי * כנ׳ל ה:ינו

 זכו׳ בחינווז, בכמה החועיס מן והבדילט מי משני שלא ניצול שעכ״ס
 מחגבר יוחר מיזגכר הדעח שגלות מה וכל *-־ וט׳ בגלות מוחו עי׳ז

 והח־קון • מהש׳י ההחרחקוח כל זה ומחמח • להלן וכן • יותר העצכוח
 לשמת חכמחו׳ בעמקות שיודע י!סף בחי׳ האמת הצדיק הוא ז־ לכל

 כי חלמץ;* לפשר יודע וע׳כהי׳ ־ כדל שהם מקים בכל ישראל נפשות
 פתרון ידע שעי׳ו התמורו׳ שבהיכל׳ הרע מן הטוב לברר לידע יכזל הי׳ י

* ההמירות היכלי כלכול ע׳י הוא ערבונו שנל ההמון של אפי׳ החלום
; י.) ׳ ־ זהכנ'ל: ביהואידט.לבררכל י ■ י ־ ׳

ט y ל m מגלית עא פעי״ז • פרעה חלום לשזור יוסף ידע 
גלות שהוא מצרים מלך שהוא כ-רטה כי י •.־ ועבדות ־ • - :

 בחי׳ דמיהא סעוא עצטת נמשך אדה״ר'שאז מחטא שנמשך ■הראשון
 וע׳נראהפרעה ד וט׳ האדמה אל שובך עד * וט׳ בעצכון'תאכלנה

 כי זט׳עד שבלים העומח-וקז׳ פרות שבע בילעיס הרעות פרות ששבע
 והיגיןעל הטצבוס שמתגבר קרבנה אל באן ני מלט ולא קרבנה אל נאו

 לבשו נפסיק שפרש׳י כמו שמחה בחי' וכרכה שביעה בחיי שהוא השב
ם  ו:ן • שמחה תרועת ישיח יחחעטואף בר יעטט ועמקים הצאן גד

 ועצבות ״יללה בחי׳ ההיפך שהוא הרטב שני ז׳ בהי׳ אגל * במ״א פירוש
ט׳ והלילו גט ררעב בגזירת ביואל נ״ש  ועל הסה על טרמים הלילי ו

שמחת זלהעלים להבליע רוצים הם אשר נ״כעד מחגבר וכו׳ שעורה ־
^ X p t ישרתל



^ rr» הלכות ליקוטי: ל ו הלכה מראה י ה
. y

ל ^  קרבנה אל באו מ זלאגודע קרבנה אל גכחי׳׳זחבאנה לגמרי ־♦ ^
 בטגיןהממק קוא ביותר העצבוח זעירך * כנ״ל הגאס ארינת עיקר שזה

 שאפי׳ תאכלנה בטצבון בקי׳ הטצמת עיקר ששם זהטשירות זלזפרנכה
 מן יוסר זדואג מתר הטם בכל לו חסר הרבה ומשירות ממק ילו שיש מי

 אל באו ני טדט זלא בחי׳ שזה דאגה מרבה נכסים מרבה בחי׳ •הענייס̂ 
 הוא זה לכל זהתיקון במ״א כ״ש ממון תאוות בחי׳ מצרים בי ״ ינךבנה

א הצדיק יוסף בחי׳ ס  xזלפ הגלות בטזמק גס שמחה להמשיך •יודע נ
 לפניכם אלקיס בחי׳כילמחיהשלחני קמם החלוסכאוקשיסי׳לט '

ק שארית לכס לשום א ס׳ ב  יוסף בין שעברו המעשיות אלו כל ט ״ ו
 קץ עד הזה הגלות אריכת על מרמז קנל ונו׳ ואחיו זסן'יוסף !!פרעה

- Mהפלאוחטדוע: . י י ׳■ 'V ־ ■' ׳
 בו אלקים רוח אשר איש בזה ממצא הצדיק בזסף גאמד

 תהו * כנ׳ל וכו׳ ישראל מלב העסרודת ולנסח לנשב שיודע ^
 כימאחר ׳ כמוך וחכם נבון אין זאת כל אחדיקודיעאלקיסאותךאת

 לברד זכול שאתה מחמת שזהו ׳׳ולח^ו od חלום לפחוד שאתה_יודט
 זכ״ש ׳ י ..העמוקות בעטתין השמחה הח)גגחת «״י התמורות היכלי

 שגס ומרקד מפזז לשק שהוא (ס׳&׳ו) מצליח׳ איש ויהי ע״ש במדרש
 העצה עיקר כי ־• נפשו לשמח ומצלח מפזז הי׳ הסוהר בעבדוחיבביח

 לו אמר ע״כ ־־ בזה הרבה בדברנו כ״ש דשטזתא במילי נפשו לשמח
 ׳ כמוך וחכם נבון אין בוודאי כלזאת אח אותך אלקים הידע אחרי ^

התמודו׳ היכלי שמבררק ט׳י שזונק השכל לברכת אתהזוכה בוודאי יכי
:וכנ״ל השמחה התגברות ע׳י ̂ י ׳ ־ '

, D הו ח  הכסא דק עמי כל ■ישק , פץ ועל ביתי על תהי׳ אתה :
׳ אגדל ׳  מהיכלי לטאת שזוכה ■יוסף בהי׳ כצדק כי ממך

 כנ׳ל.יי הברכות לכל זוכה הוא הנ׳ל העליות בכל שעולה עד התמורות
 העולם לכל זתמיות בגשמיות היזשסעות וכל הברכות קל זממשץ זהוא
 ־יהיה ההשפעות שכל עמי כל *־ישק שיך ועל ביתי על אתהתהי' בחי׳

ק—ידך על ינמשכק בחי׳ דמחכסיא כסא בחי' זה ממד אגדל הכסא ד
 מחשבתך ירדוף שלא •ממך אגדל וכו׳ המעכב בחי׳ שהיא בחרמ*ל ־

 שהוא המוא'! מכיכב שסא והמסדר המיישב למזי׳ חזכה דק מדאי ייוהי־
 ג'כ וזהו ח^א) ליקוטי ■ו׳ בסי׳ ( כ״ש דמתכסיא כסא בחי׳ כחד עחי׳

 הרמת - לא־יריסאישאתידוואתרגלווט׳ בחי׳אניפדגיה־יבלעדך
̂זה הירס  להרס שעיקרם הנ׳ל הסיקוניס כללכל בחי׳ וכרגלה
 שזהו וכו׳• ברבה שעי״זנמשך להש׳י העולמות לעוררכל שילכו הדנלין

ס׳ ׳ידים בחי׳  אגדל הכסא דק דוגמת וזהו י אעס׳כאניסרטה -אבל ו
 שמי •■וכלזהמרמזעלכלהמבוארבחורההנ״ל וממךכמושפרש״ישס

 כזוכה עד ״ כנ״ל ום׳ לעלות שזוכה עד - התמורות היכא לברר שזוכה
 המעכב ידי על התיקון עיקר אזי וכו׳ להשיג רודף ומכל ה^ל לברכח
 בעצמו וזהו • ממך אגדל הכסא רק בחי׳ שזהו כחרכנ״ל בחי׳ שהוא
 מימז פשוסויוכןהוא לענין שם אניפדעהזט׳ומילוכמושפרש׳׳י בחי׳

 וקממאר - גחי׳:לוסףוככ״ל האמת הצדיק של אלקוח השגת לעכין
 משה לט ■הכתיב :וז״לאר״לשתיסרשיוח צ׳) (נו זאת בס׳ ■במדרש
 אומר-והייח^ א׳ ■כמוב הרשע מפישתערעה למדים ואנו בתורה
 יואט מגדולתכם למעלה גדולתי •ת׳לדק אחמהה׳ כמוני ־יכול ׳למטלה
 גדולתי •דק ת״ל המוני ־יכול תהי׳ יאחה •הרשע מסרעה אוחה למדים

 ט ח״ל במוני ימל יחהי׳ קדושים זכו׳ דבר •:והדן מגדזלחך למעלה
 אותה לומדם ■ואני ׳ מקדושתכה למטלה קדושתי אלקיכס ה׳ אט קדוש

 למעלה גדולתי פרעה אני ת״ל כמוט ייכול פרעה אני הישע ומשרעה
 כל בהלזו׳הג׳ל ומעיין מהמבזארלמבין המדרש״ גזמזלחךע׳כלשון

במו ייוסףזכה&:רד בחי שהצדיק שאע״ם זזכמומז דשדעוהרלשכל ^

 אשור אעש״כ וכי׳ רודפין והמוחין כראוי המוחין לברכת שזכה עד שזכה
 כתר• כחי' שהוא וכו׳״ המעכב בחי׳ ע׳י תיקוט וכל להרוס.אלה׳ א

ט׳ ככסא רק בחי׳ שהוא  למעל׳ואסור, קדושחי ה׳ אני בחי׳ זה שכל ׳ ו
 במדרע וכ׳ש כעיןמלטתאדרקיע דארעא מלכותא כי ״ זכו׳ להרוס

>x׳b המקום קדושת מראות לעגין הרשע פרעה מס׳ למדים שאט 
..; . . ־,זנצ״ל , ־'.׳ . :

א  T הנ׳ל התקוטס על מתח אברך ד אביך לפרו ויקראו ןןןץך ס
. ■ .  אברך כנ׳ל* המלסת תיקון בחי׳ למלבא אבא דין אברך .

 בסי׳■ ברנה לשון אברך * הרגלין תיקון בחי' שס כשפרש׳י ברכים לשון
 ז והחכמה השכל ברכת בחי׳ * וס׳ בחכמה אב אביך • כרכתהידים

 דלא הנ׳ל היכלין לט׳ זוכה כי נסתרות מגלה פענח צפנת בהי׳ זזה
 הצהוכים הנוראות והסודות הרזין השגת כל שמשם ידעין ולא ■מתדבקין

;׳ :זנכחרים ־. . ־. . . ,
ב  אל לחד“ להתקבץ שזוכים שמאחר :״ חעצבו אל געתה ־ ךןךן מ

לה עוד להתענג אין בוודאי יוסף בחי׳ האמת הצדק . . : :
 שבא מי כל יכי העש שמח צדיקיס ברבות בברד׳ הרבה צריטןלשמוס ’

 ■ צדיקיס סלס עמך כי צדיק בכלל הוא הקיבוץ כלל בסוך הצדיק ■אל
 רה בה׳ צדיקים דננו בה׳ צדיקיה שמחו בחי׳ השמהה מקור שאצלם
 - נ״א אצל שיש צדק בחי׳ נעלם בכללזבפרע הגלות 5Tמר מחמת

 בסי״ מאיר נו רוח אשר איש שהוא הצדיק אל ככמחקיציס חיבף אבל
 • צדיקיס אור בבחי׳ השמחה נתרבה זעי״ז ׳ כ׳א אצל שיש צדק נקודח
 ך5זח אז וע׳כ . זה) פסוק על ם׳א בסי׳ ד׳ש סד בהתז' (וכ״ש ־ישמח

 סי בכי יוסף עוד וכ׳ששסרב ושמחה חיות יחי׳ אביהם יעקב דוח
̂לי זפי־ש״י  האתס שיטח כשמחה עיקר כי * זכו׳ וחדה שמחה עוד רב

א עיקרו כנ״ל זהשמחהוט׳ כחיות b שזה הקדושה זהאתונה  'ע״י ס
 וכו׳ אב ישמח חכם בן בדד׳ ישראל בני גתהדן שעי׳ז שמולידים שבכיס

 . ־כי ׳ ואמך אביך ■ישמח •זנאמר זנו׳ חלציו ביוצאי האב יוכ׳שישמח
 . ז7עג זזהו * השמחה שזמעיקר לדור מדור לגלית צייק הק׳ האמונה

 ׳• עיקרהנמנההזט׳ שזה סpהאל הוא ה׳ כי דעו וכו' נשמחה ה׳ אח
זדה♦ לדור אשירה עולם ה׳ חסדי בTוכ • אמונתו ודור דור ועד וסיים

 מאבדה׳ שהתחיל ית׳ בו השמחה עיקר ופ״כ וס׳־ גפי אמהיזך אודיע י
 שהידמ ע׳ייעקב הbנח עיקרה בעולם אמונתו לגלות התחיל שהוא ,

 נמשד^ שנולד שבס ■וכל ׳ צדקים כולם שבסים ■י״ב שט^ד שלימה מאתו
 יוסח הול־ס ע׳י הי׳ אורהשמדזה החלהמת עיקר אך * כנ׳ל שמחה
^ אבל ככ׳ר ^ מחלקת ביטהם זששת בהם מאד החגדה דבר הב ; ש
» לסי׳ זהשלום האהבה ע״י השמחה עיקר בי ־• מאד השמחה פגם

 העילרשיתקבצוישראליחדאל כי ״.'בשמחהחצאוובשלוסחוכלק
ל יוסף בהי׳ הצדיק - עיי^•השמסהזכנל: שטי״ז מ׳ . ,

, ׳  "*''■״ ■־ י• . ’ י י. י
 סכ«ק ביבר{ציןלף׳ בסיףהיי־נלהרעשע׳יבנימיך

 ששש רזמרא הקדוש המקום שהוא ׳ בחלקי המקדש
 עלימות עיקר באמת בי ־• הזאת הקדושה השמחה אור לקבל ייטלק

 האמתשמשמדו הצדיק יןע״יxוכי׳,הנ■'לשנמpאט*יכלהתvר השמחה
̂י אלxי נפשות  עדשהמוסין זנו׳* וטולין החמודות יbטדשמברדיןמ
 נטשיןהע* ומשם * זנו׳ והמיסבמעכביס והמסדר להשיגזט׳•• חדסין

 ■ בס״ והמעכבשהואבחי׳דחרשהס^מקורהשמקה הרדיפה ’יןע*b'הי
 5קשהמאדלשכן השמחה זאח אבל ■* יושמחחעולםעלדאשסכנ׳ל

^ זצדביןהמקוס וכו׳- למטלה.מנר״ג ד\א גי העולם •בזה ש א ר ח  ח
 בחי/ שהוא ההוא ממקום בשרשו נמשך שהוא גמקוסהביהמ״ק

,שזהובחי׳זימעמלקו® ברוךבבודה׳ממקימו שנלךאמקיסגסי'



̂סי׳ H הרכות אץז הדכות־ ^ im ו חדסז
 ̂הצדיק מימין זכה המקום מה י ג*ך) לטילה^׳־ כ׳ש :<3ק1ניג מאמר

 ׳ ■ישראל את לשמח שיכיל הצדיק אע״פשטלדיוסף וט״כ :בחלקו שהי׳ ׳
 מקום אין גי . • כא״י. בנימין שטלד עד הק׳ המטה נשלם לא מ׳ל

 א״א שזה ית׳ מ לשמוח שהוא הזאת השמחה אור לסבול שיוכל כעולם
 מקים אין ע״כ ■ • בלבי׳ דמשער מה כהוס חד לכל הוא כי זלססר עאר .

 הביאני בחי׳ השמחה מקור ששם :הביהמ׳ק מקום כ״א לזה בשלם
 לכ״א ישראל לכל השמחה נמשך ומשם * בך ונשמחה עילה סדריו התק־

 כסי העיקר1 • הטובים מעשי׳ כסי דמשערבלבי', מה כסוס בלבו זא׳
• הגיושים.מאד אפי׳ הכל לשמח יכולים שהם לצדיקי-אמח התקרמתו

. ־ ;כנ״ל וכו׳ לשמחה זאנחי; ייגק להסון יכולים הס כי :. ״ . ,

י ^ ב ט ^  לשמוח מאד Xj< הביהמ׳ק שנחרב מלוח עתה באמת ו
שנחשב ונפלא גדול דעת להם שיש כצדיקים בכת כ״א ■ \
^ינו ממשיכים שהס :וט׳ דעה בו שיש מי כל כשוז׳ל ביהמ׳ק כבק ’־

 לו קראת וע'כ ־ל המרמה בגלות להתקיים שנוכל כדי ית׳ בו שמתה *
ישראל שיוכלו כדי דרכים בט־שת ונקבר אז מתה רחל ט • אוני בן אמו

 ראתה אמנו שר׳חל מחמס וע׳כ כשה״ל־ החורק בעת קבררז על לבכות •
 אוני בן שמו קראה ע״כ * האסיון לקץ שתכה קודם שיהי׳ כסורק גודל
טהמ״ק תירק טל לבכות לילה בכל שצרינין והבכי׳ גיטת גוללה ע״ש

 גניו שמעכבין פגמץ טל יום בכל הרבה ולבכות לצעוק כ״א צדך וכן ׳ .
טא מבכה רחל ■חמרורים בכי נהי נשמע ברמה קול בסי׳ שזה ניהמ״ק

 ק אותו קרא יעקב כי ט״שא:׳י בנימין לו קרא אביו אבל וכו׳• בניה
ף ט*ש ימין סו  ששם בדמין של בחאוןו. גיהמ״ק ויבנה לא״י שנחוור ה

 בנימין •לקחתו צדכין טסה שגס אמר שיעקב הייט - השמחה מקור
 בעצמת להיות אסור בגלות טסה גי:גם ׳ שמחה בחי׳ שהוא א״י ^״-ן

 בכל אבל ו־יום שעה איזה שיחחו ולפרש זלבכוס •לצעוק צדטן .רר,
 ׳לי כי:על ו דרכי:העצות בכל -נפשו לשמח בשמחה להיוח צריגין היום י
 עלות מן זוצאין דייקא .שעי״ז החמורות מהיכלי הבירור טיקר שמחת -

 ־ • . ־' בשמחהחצאזומ׳ל: כי בנחי׳ בחינתו לפי כ׳יא . •
ה ער מרירת מדל בחי׳ ה  שמצאו הגביע להסט״י שהי׳ ע

להם cpv נחגלה דייקא עי*.ז ואס׳׳כ ־ ברמין באמהחח ■ . , ’
 השננחה העבה שעי׳ז לסחאפק יוסף יכול ולא בחי׳ ייחד .■ונתקבצו ' ■

 אס שמעקס עד מאד ומר גדול בצער שכשהאדם ולהודיע ^דע רמז זה
 דחמש ■געלמין ובוודאי ־• לסובה זה שגם ויאמין ■ידע מאד מאד לבו ־

 ולמטה ולקתמלללהש^ לצשק שצריכין קTהזה הצער במרירק וסלא־ס
 סליסרמכילין בחי׳ שהם ע״ג ־י״-ג ■בגימ׳ שגביע איחא כי. ־* ■יא׳ •איחמין '

ע עדנלום והחסדים הרחממח כל שהם.כלל •מ־חמי מ בסי׳ וזהו - ט
ם ברמין באמתחת הגביע.שהי׳ ע״י שכייקא ע״ל י  קשה צעי להם ער
 היא ונחגלהשהגביעשהי״געלס ■יחדיו עי״זדייקאמזקנצו •ומימת <

 שכם דרחמי מטלין ■חליסר ע׳ב בחי/י״ג הוא כי גפלאים ו־סמים בחי׳
י כנ״ל£ וכו׳ הרסממת כל ■כלל . ; י .׳ ■ ,

׳ ה ה י  ביטיקרהשמסההוא * גלן ה׳ ביס לי באומרים ■שמהסי מ
של שנמשךמבחי׳(מסמו הביהמ״ק מקום שהוא ס׳ בבית . . . י•
 ותלים הי׳ טנמחח ימסו שלסבחי׳ברוךבבזדה׳ממקיגנוופו׳בנ״ל- /

 לברר שהטקר הרגלין של הטמי.דהוהקץ׳ טיקי־ ששם ■ירושלים בשש־יך
 עיהמיגן אל ברגליי כשבאין הוא בירורם שלימות כנ׳ל*אבל בחי׳יגלק

 ששםטקרשליממזהש^; הניהמ״ק בבחי׳ שהם צדיקיאמח אל וכן ־
 טלו ששם ■ימדיז לה שחוברה ■כעיר הבנוי׳ יחשלש וזהו ־׳ כנ׳ל ונו׳

 ה׳־הישכיחושליםשל שבשיי׳כעדוחלישואללההותלשס שנגיש . •
בסי׳ מ״ל העליון המ?ןום שסוא שלמעלה יזרושלים כעד עבק וממה

 5למםב בי • זני" להודות וכר שבשם ט^ ששם הכ״ל במקום ויפגע
 03ל1קדכלהעלץתנריכתקוניסהנ״להואלט^’פיע . ״ .־ העלמת
 לשס להודות בשמחהגש׳ וההודאה התודה עיקר ששס העליק למקום

 אסיורטי למען וס,׳ בחילך שלום יש ונו׳ יחשליס שלום שאלו מהו ה׳
’ • - :כנ״ל בשלום תלוי העיקר כי * בך:וכו׳ שלום גא אדברה

י  שבאמסיבלי בחי׳עצמת וכעס שנאה בחי׳ הוא המחלוקת ב
 בלב שקר של סברות זמכנשין דגל ומחליפין שממידין התמורות .<
 נמסלוקס מרבים וכשרים צדיקים בין שאפי׳ עד בחנם חבירו אס לשנוא

 השבטי* של המחלוקת בחי׳ שזהו האמת מן מנהופכות סבחתיהס ע׳י
 סוףגסספך כל סוף אגל ״ ׳לעבדוט׳ שמכחהו עד הצדיק יוסף על

 ;גס להמשיך.שגסס' שיודעים הגדולים הצדיקים בבת הכללכיובה
 ובוי1 הסמוחס משנלי הגלות מן מוציאין שעי״ז הגלות גגגדרהז

י •כנ׳׳ל: ׳ ,
H tt י שנתקק ע״י התיקון שעיקר ־׳ ■יהודה אליו דגש בחי׳ 

 שבא דוד ק בחי׳;משיח - העיקר שהם ויוסף יהודה
 גנינס בעשרה.מיגי תהליס.שנאמר בחי׳ דוד יוסף־כי נן ומשיח מיהודה

 ההלעותהשממה בי - ישראל זמיחח נעים הוא כי * שמחה בתי' שהם
 נרי הוא סחגלוחו :עיקר * להבה יוסף גיס בחי׳ - יוסף גחי* ש<'כ שכלב

 ׳ומושכחזח בשיזלוח להקבלה שן־יוה דוד בחי׳ שזה והודאה סודה דיבור
 . שטסס גסי״ השמחה החגלות עיקר יוש״ז ■ לוכח-גחל יש כיהדיבור

י ׳ טובישממס־גזה שיחנהזדבר סי׳יזכחיבידאגהגלבאיש גחעזגמטנה
 ללםידייקא^פלזהבש'^דשיצא«שודסםגקרvירננוחירpשסv בחי

 . V •הסעסאודהאתה׳ד יע״שהודאהכ״ש .
n H שהמרישודהליוהףיידברינאעבדךדברבאזני,אדהי׳•■ואזגש

 וושמיעהגלבאחליאששםשוהשהשמנזה •* הסגליהשמיגש ■
 שמלהיב. ץוסף ■בהי׳ השמחה:מעורר שזאת בהי׳-גחתשמחהבלבי

אבלאעפ״כטיקר־מזבלוסווקי® ־* העפחרית ע״ישמנפחמטט
ל7דודשיצא:משו בחי׳ ע״יהדיבורשהוא הוא השמחה מ' ווע״ג ־ ה

 קדושי׳של דברדייקאבחי׳דיבודש עבדך ׳ידברצא אמריהודהלווסף
 • ;ואנמו־שבפסמלא מחפאריןמליש כמושאט ■הק׳ ■האמונה שמחח
 בלבא שמיעה בחי׳ שמא אדוס באזני ־־ חלקינו:וכו׳ טוב מה אברינו

, ■יכנסוהדברשגאזמו הדיבור ע׳י כי • חטא-וסרש״ייכנמודברבאזרך
 סמן בחי׳ שב!א סטצבוח יויחבעל כשלימות שחאירהשמחה שד זנלט

 ■קו̂ל ההרוןאףע״י שיחבטל בעבדך אפך ״חר זזהויואל אף-ודיגש־*
. ' . ׳ ״י׳הדעורמ׳ל:’השמחהשחאד.ט . ■

ב ך ן ו ח  שלאתהי׳׳גשלמח.מנגוההק׳גש^ <זהרי!עקבמאד מ
■ גיאגי ־* שלחני עקף לד1ג״שבזוה׳קשע׳כאמרכשמ ■

 ;גי ״ בזוה״ק לצאלזמשסכשדש ייטל לאהי׳ בחז׳ל בנערן הי׳טלד
 גיטלנדו , ״ ■השממה שלומוסהמטההק/גמרשלןמזס בנימיןשכוא

 המנךסהק׳ שעיקר זהכעולס למקגס •שצם של מגוקומו השמחה גמשך
 במקש ס׳׳ז גוצל הי׳ ■׳!אבלאם זננ׳ל הביהמ׳וק של הנירא המקום <הוא

 ביגל * הי׳ייףו:<משך.השמחסלכם״.א וי!לבבשילגן0הגימא.שהוא
 !ta בחי׳ שזהו לרש השמחה להמשיך ■רוצים ■שהם ע״י הוא החגברוחם
 שטליהטבאמד הכסיל שחוק ■דטוה״זשהסגחי׳ הבלי של מינישמחוח

■אל מבקשש.אליישמחואויגילי אגו ועל.זה1 ״ ששה זו מה !ולשמחה
• פרי !!■ע׳*כ:תסרםי.סי׳צשלםהמטההנף וכןהרבה►‘ייט&צואויבילי

rrto מ נמשכה׳השמחהגלמקומכלאי׳ין־וביחמזק שחהי׳ בדי ברמין - ז
ק׳ השמחה להמשיך אנו'?בגלין יומשם בפ״ל יח׳’ השמחההק־ושכבו ׳ ז

̂ אצxגיגכל,■מקששי‘צחרל גסטחהמלוח
 ־ ומקש.זט» שהםבחד ווכתידמהשוח ט״יגשגנסיות ינןדזשסא׳י

׳ ווהעןך ’ ׳ .



ו הלכה הודאה: הלכות״ א־ח הלכות■ זליקוטי;
• ־::׳ ■ וכנ״ל אמת הצליקי כח ע״י 'והעיקר ״ ■* -
דייק׳ דוד ע׳י הי׳־: הטרא-ההוא המ^ס מציאת עיקר •' ^
 זכור. כ״ש .הזה המקוס למצוא מאד מאד וטרח שיגע ־ 'י - • •' ״ י״ ׳

 שנת אתן t!6 * וכוי ביתי באהל אבא אס וט׳ עונותו כל את לדוד ה׳
 ישראל זמירות נעים הוא כי * וכי- לה׳ מקום אמצא וכי-עד לטיני

 5מקוי ■התגלות שעי״זעיקר 'תמידת1בחCT̂ח שיחת בדיבורי שעסק
 ט״כv’ וכנ״ל שמחותיט כל שזה ית' אלקותו התגלות ששם f הנורא'התו

 ויוסף ממל כלולמשטהס שיהי' דוד כן משיח ע׳׳י תהי׳ הגאולה עיקר
 קדושת עת בכל עצמו על להמשיך צריך מישראל כ״א וכן •״ *' כמובא

 - ־ וכנ״ל: קדושים ית׳ע״י-דיבורים בו -השמחה■ ־
ח נ ז  לו שנעשה למקום כשמגיעים שמברכין הנסים ברכת בחי׳ ו

',־ ־  י נסיסלאבותיטכ׳שבש׳עסינקרי״ח נסאושנעשושס ^
 לאבותינו נסיס שעשה ברוך מברך לאמתיט כסיס שנעשו מקום ר\ואה
 נס לי שעשה כרוך מברך נס לו שנעשה למקיס •ץכשמניע הזה במרךס
 לומר שמחויבי׳ הנס בברכת המקום להזדר ת׳ל •ודקדקו הזח במקוס

 r ״״ ־ ;דייקא הה במקום ־ הזה כמקום נס לאבוחינו או לי שעשה ׳
 הביהמ״ק מקום שהוא ההוא תתקום מן נמשכק הנסים כל עיקר

בחי׳ שהוא הנ״ל העליון המקום מבחי׳ נמ^ קדושתי שנוראות ‘
מבתי׳ משם כי י כנ׳ל ממקומו ה׳ כבוד ברוך נאמר שעליו * הנ״ל כתר .
נשתלש̂ו משם צמצום בחי׳ שזט כנ״ל מקום שנקרא הנ׳ל ונו׳ המעכב . ■
 שאס הארן טפי שטא הזה משמי המקום סנתהוה עד צמצומים כמה -
אדם בני אלנו הנחירה כל הוא העשי׳שככאן העולם בזה עליו טומדס .

 ־ המקום בזה נאחז הבחירה כח ובשביל שכשבילזהכגראהכלכידוע•
^חליף רוצים שהם התמורות היכלי בחי׳ שהם הס׳א הגשמי״אתיזת

 האדם עבודת עיקר שזה ■ ״ וכו׳ לשקר מאמת לרע מטוב הכל 'ולהמיר
 בעצתם הכל שממירין וט׳ רשעים כעצת ילך ולא בנסיק שיעמוד .

 עצתם 'בדרך וילך אמת לצדיקי עצמו ידבק רק האמת מן המהוסכות
 היכלי של הכת ועיקר ־ י ־ הנצחי לתכליתו שיזכה למת יזכה עד יכו׳

 כת בתי׳ אצלו שנפגם הסגס כסי הוא ל האדם את להטעות התמורות
ל המעכב בחי׳ שהוא השכל את והמיישב המסדר  מקום בחי׳ שהוא מ׳

 על להסתכל כראוי להתגבר הדעת יישוב לו אין זה שמחמת ־ כנ״ל וט׳
 שלא מחמת בשרשו נמשך זה וכל • האמת בדרך ולילך לאמתו האמת

 הרדיפה בענין כי * הג׳ל העליון והמיישב המסדר לתיקון עליין זכה
 גס יש כי ׳•' הכל תלוי בזה שמשיגק מה משיגין שמשם הג׳ל והמעכב

 המסדר תיקנו שלא ע׳ן • בזה שפגמו ׳ גדולים נוראים צדיקים כמה
 שזה ה׳ אל לעלות שהרסו עד ביותר מוחם רדפו שעי״ז כראוי והמיישב

 וזהו : ונדל וימותו ה׳ לפני כקרכחס בחי׳ ואייהוא נדב פגם בחי׳
 כזוה^ק כ״ש אדה״ר חטא עיקר וזה ״ ומת הציץ ונפגע הציץ בחי׳

 הלך כי • ביותי ס־ת י סגס והוא וכו׳ רשו ׳ לי הוי דלא במה דאססכל
 אחיזת עינך ששם הזע׳ עץ אכילת תאוות אחר ונמשך הנחש טצת אחר

 הסתכלו כ״א בזה די ולא םמתהפכת החרב להט התמורות,בחי׳ היכלי ,
 תאוההוא וכי למאכל העץ טוב ני’שזר\ רשו לי׳ הוי דלא במה למעלה
חאוותס אחר כחך לי־ייות הנחש שהסיתס להשכיל העץ וכתמד לעיניס

 • • בהס להסתכל רשות סvלר עליוטטשאין והשגות בחכמות ולהסתכל ■
 והחכמים המתקרים צל סגס בחי׳ שזהו • *- כאלה סגמיס אחרי בפרט
 וממון וניאוף שתיה אכילה • התאוות כל אחר סכרוניס עכשיו של להרע
 ולהסתכל ולהתחכם להנץ רוצים זאת ובכל • וכו׳ יכצתון וכעם וכבוד

ת מנ  ״ • שכתעו שנתעוכוט טל י וכו׳ הנהגתו כיTוכ ית׳ אלוקותו ב
 הצרות כל זמשם * המוחין את והמיישכ המסדר פגם כחי׳ הוא זה וכל

כנ״ל התמורות היכלי מתנכרים עי׳ז כי • ח״ו לתאדס שיש והיסוריס

 -•׳ להאדם. גם ועושה זכשהש״ימליחס •־ נהצרוחח״ז הסכנות כל שמשם
 משיגין שמשם ההוא מןהמקיס הגדולים הצדקיס ׳בכת נמשך הנם עיקר
 ׳ מהשכל', למעלה הם וכן׳כי ולאידעין מתדבקין דלא הנ״ל היכלין הט׳

ך השנלמתייכשיהי׳ כי מהשכל-״ למעלה שהם הנסים כל ומשם  כ
 כשהש׳יג אבל ׳ ■ד׳ יבשה ויבשה ים הים בפי,דרךיהסבעשיהי׳ שיתנהג

r ליבשת ים ומהפך נם עושה t המח^רי̂׳ באמת וע׳כ מהשכל*. למעלה_ . 
 מאמיני׳בכסים־כידועוחותח׳־ץמתייגסי^■ אינס דעתם מבטלים שאינם

 איו עד ונפלאות נסים־ בעיניט דאיע שכבי מה • ח״ו הנסים להכחיש
מבחי׳/ שנמשכין הנ׳׳ל היכלין ט׳ מבתי׳ נמשכים הנסים בל וע׳כ מספר

 ' אלו כי י־ כנ׳ל מקום כחי׳ שטא הנ׳ל המסדרזכו׳ תיקון מבתי׳ כתר .
 ׳ וע׳׳כ■ י כרל ידעין ולא מת־בקין לא כי מהשכל למעלה הס היכלין הע׳

 שעיל% גסיס עשרה שהי׳שס מביהמ׳ק נמשכין מסים כל עיקר באמת
 מקום בתי׳ כתר בתי׳ העשירית'שהוא קדושה לטא הביהמ׳ק קדושת

 ־ בנסים ממצרי׳ כשיצאו וע״כ * שבעולם d;v7’0כל נמשכין ומשם • מ״ל
 ׳- חביאימו בהשירה אמת ונורא נפלא בנס 0ר.י את להס וקרע נפלאיס

 יצי״ן. של־ הנסים עיקר שמשם הביהמ״ק שהוא נסלחך בהר ותגיעימו
 •# אותט להכיא משם הוציא ואותנו ב׳ש לשם לבא כדי הי׳ שהעיקר וקי׳ס

 כס לי שעשה לברך צריך נס להאדם כשנעשה וע״כ * במ״א וכ״ש וכו׳
 . הP שבמקום רגס עיקר כי :דייקא המקום להזכיר שצריך הזה במקום

 • בחי'; שהוא המקום שורש קדושת מנוראות הזה למקום שנמשך ע*י הוא
’ הנשי׳• כל שמשם • וט׳ מתדכק־ן דלא היכלין הש׳ שמשם הג״ל המסדר

̂ , ■/: ,• ־ ■״ ־ . : וכנ׳׳ל ־ ־־ -י - . -־ '
■ ומבואר י * שני' עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי בחי׳

י שנה י׳ז שאישן זאת נם׳ ק בזוה׳ ובסרט כת״ר רדל בדברי .■ ־
 חמיה ולכאורה בזוה׳ק שם כ׳ש ונחת בשמחה שחי חייו ימי עיקר הי׳

ס שהוא מצרים ובארץ • * בשלוה ישב לא בא״י שכשהי׳.יושב הדבר ^  מ
 • בשלוון ישב דייקא שם חייהם את שמררו מצרים גלות התחיל שאז עמא

 שלימות שעיקר הנ״ל וכו׳ ישיגו ושמחת ששון ענין הוא ן־ כל אך
 ■ היגון לחגיוףאת הואכשמתגברין החיות עיקי שזה ית׳ בו השמחה
 ' מ*ל: התמורי׳ מ־.יכלי הבירור עיקר שזהו ככ״׳ל לשמחה להפכו ואנחה
 ואנחה ומהפכין"ינון שמחליפין ע׳י והעיקר י כנ״ל שמחה ע׳י שהוא

. ולטדיס לגלות הי׳ האבות עבודת כל כי י הדבר וכלל • כנ״ל לשמחה
 השמח- כל וזה • י לעולם האדם בא זה בשטל שרק בעולם אלקותו ,

 ויגוןוא-חנ ומכאובות כעם מלא הזה שהעולם לכל ידוע זה כי • והחיות
 f ״ ‘ בעולם וחיות שמחה שוס ואין ■ וכי הבל חייט וימי למות וסוסו

 ^עיהר 'נשח׳ל דת״ סמא אמת כי ״ והאמונה האמת התנוצצות ע״י
 מציאותו להאמיןבאמתת שהוא לעולם ה׳ ואמת בחי׳ הש׳י הוא 'האמת

 ■ומ בחי׳ ית׳ בו ולהתדבק לההקרב ימיו כל . ולהתייגע ולחתור יח׳
̂׳ למען כחיים ובחרת ב״ש החיו׳ כל שזה תדבק ' לאיהב׳- וזרעו אתה תחי

 . בשלירגו׳ הדביקו׳ זה אבל ♦ וט׳ חייך הוא כי בו ולדבקה אלקיך ה׳ את '
 - העולם אבות כמו לגמרי הגיף תאוות כל כשמשברין כ/א לזטת א׳א
 ■ ע־;שבאו פעם בכל עצמן על •* הקדושה •יזאטונה להגמשיך שזכו טד

 עד התמורות, מהיכלי פעם בכל ועי״זבירח י, ׳ עי״ז גדולה לשמחה
 בבחי׳ אור׳הא׳ס' להשגת שזט טד י הנ״ל העליות בכל פעם בכל שעלו
 * רבות מדריגית זה בענין יש כי * עבודתו כפי כ׳א הנ׳ל מעי ולא מטי
 התשילה סדר כפרע * ויום יום בכל ישראל כלל של העבודה סדר וכל

 ' בהאו׳ המטארין הנ״ל עליות בחי׳ הוא 'הכל * וכו׳ ותפילין בטלית
 • כללכוונלן שסכל שסשמכאר אמצעיתאהנ״לשאטעוסקיןבהנמובן

 ' יחגי״ןן חג׳ת ילביש ונה״י • ־ הקליפות מן המלכות להעלות התפילה
ת,/ כטוטת היטב ע׳ ׳ ט׳1 לעולם מעולם •וכן ו;ו׳ ונו׳ חב׳ד ח ב ו

• הנ׳ל



r * ר הודאה:^יכוז fהלכוד! 'דמיסזז״א׳חך
 זה כחקון לעסוק נכלדור “כחם מודל מתיגעיס

ה הארס ע׳י ישראל לממזאת < ^נ  אבל וט׳* ס1מ כל3 בלכס היך ה
 :ר^ןולןלבמי4 שחותרים ;הואע״ייהסחלוקת עיקראדכחהגלות

 שאפי׳משה פד האחרק ק׳ן על לעמוד א״א ועי״ז אמת• מצדיקי ישיאל ;
.b’3 i הייגו הלס* תקרב אל הש**־ 1ל אמר ט הדבר על לעמוד יכול לא 

 לעלות שתוכל עד כשלימות כ׳כ התמורות היכלי מזברח לא f שעד
 התמורות מהיכלי הביחר כסי הוא הא׳ס אור השגת כל יותריכי להשיג
 אתה אשר המקום כי רגליך מעל נעליך של וזה * מ״ל יימר מי בבחיי

 העליון המ<ךם קדושת נמשך שלכאן הייט הוא־ קודש אדמת עליו מד1ע ;
ט׳ע״ל המעכב כח בחי׳ מנ״לשסא  ה׳ כס־ ברון כחי׳ שהוא * ו

 נעליך של בה̂י המנעלים חליצת המקס לזה וצריכק י מ״ל !ממקומו
 לילן־ אבל • במא׳ק נ׳ש שוה״ו של לגמרימהגוף עצמו לל:פשיע שמא

 ט עתה• א״א זה לגמרי הסנה ולבער לכלות איך מתר להשיג יותר עוד
 לביחר שסכה עד הרבה להמתין שצריכק הנ׳ל המק בחי׳ ג׳כ «

 ־*8לגנ הסנה לכלות איך הצדיקי׳להשיג שיגו 7v כזה התוטרות להיכלי
 נא שלח ואמר ־.- ימים שבעה בשליחותו משין מיק באמח וע״כ • וט׳•

r ־ד ־־ תשלהוכו׳ומ׳צ:*7ב ־
ף ד5! ־ ®  האי אחין ^:רן הלא לו ויאמר במשה ה׳ אף ויחר מסו

ט׳ ושנמןבלבו וראך לקראתך יוצא הוא יזנה י -ובו׳ -א ד ו
 השלום מדל •ע״י הגאולה תקון עיקר שעי״ז דיקא בלבו ושמח #•אך
 לבדטעיקךהחיקין3שמח1אדרבא5כל ך3 יתקנא ולא עמך לו שיהי׳

ט׳ התמורות מהיכלי המלטת שעיי׳זמעלין השומזה פ״י -  עדמוכין ו
 אל ידיו את אהרן דשא ביץ* הכהונה בחי׳-קדושת »הו הטל לט־כות

caxs 1בלב ושמח ע>י אהין זפז באמת וע״ב * שם כ״ם וט" רכם5ר 
ט היינוכצ״ל״ועי׳זר^זהגאולתמצריס • לקדושתהכסנהכשח״ל • 

 פ׳יי הוא השמחה שלימות יפיקי ״ כנ״ל השמחה ע׳ו הגאולה ^קר
 1ל שגילה היינו • וכנ׳ל חונלק ובשלום תצאו בשמחה ט בחי׳ השלום ‘

 זליקלטאת ישראל rrf(לגאול בשליחותו שילך םש״י*כיההנרח
 לעולם ישראל יוגאלו לא עתה בשליחותו ילך לא הוא אם כי • הוצרה

 לו שגילה ו^ים ״ טאלם אחר =אין גואלש אימ אק אם כמדרש כ״ש
 בשליחותן לילן אתה מוברח עכשיו של הגילת מחמת(^־יכת שאדרבא

ת התורה את ליתן כד  ע׳י; התורה את מקבלים היינו לא אס כי •■ ע
 כלל ה;ה הארוך המר בגלות להתקיים עתה אפשר הי׳ לא «»:רבינו

 לנוהשי״ת הקדים שכנר ר\אפ׳י עתה התקנה שעיקר וכ״שבצהיק
 שעי״ו רביט משה ע׳י והמצוות התורה את קנלט שכבר למכה ישאה

 זוטן שאט המצוות ריבוי ע״י ססס בכל עצמים את לשמח יטלק אט
ל שת1̂  שבכל הצדקי׳ גדולי ע׳י והעיקר • שבקלים הקל אפי׳ יום מ
rfשעת ־ כנ״ל וט׳ המצוות בנקודת ־ נפשט ־ לשמח שמככיסין-בט י 

ל לכל שזוכק עד • וכו׳ פעס בכל השכינה מעלק  לגאול׳ שמכה עד מ׳
 לשמח הי׳ לא התורה מקבלאת מ5מ הי׳ לא אס אבל • שלימה
 שלא במצרים ט • כלל מהגלות לצאת אפשר הי׳ ולא עתה נפשט

 ובניו יעקב הצדקים קדושת מסטק כ״כ-הי׳■ אז־מ ג^ת עדיין מזגבר
 ל«ול נפשם להחעת כח שיהי׳להם כטל הצדיק יוסף קדושת מסיט

 א;חיות אפשר הי׳ לא כתראה דנלותא בחחקא עתה אבל י ת6ד.ג
 הם אשר והמצוות השרה לט שהקדים לולא מהגלות ולצאת ממיט
 ט ועד לעולם ובמפית? שרתך בדברי ונשנח כ׳ש ושמחתט גדיט

 כל אבל ״ בעניי אבדתי אז שפשעי תורתך לולא וכ״ש ז וט׳ חייט מ .
^ של בלס־ ׳ושמח וראך הי׳ע״י אז ממצרים מאולה צח  שזכה א

^ הכטנה לקדזשת  זוכין סעי׳ז וט׳ השים ברכת בחי׳ שהוא כטל ע
ת . ̂ת והשגת ידעת כל שמשם הינלין הע׳ ^וג תכלית פיקד שזה אלר

 דחן־זאטרםשומ נטי הא אז הגאולה עיכוב פיקד ט נטל״ שגאולה
 / ןמ5יז0לי׳יהנ9הקל כל גאו שמהס אחריהם והטוכיס• המלקי׳• ראשי
 הצדמו וכל ״> שני ובית ראשן בית חורבן נלהחורבמת נתגלגלו שעי״ז

 y« המחלוקת ע״י הגלות אריכת שעיקר ר״לעדהנלותהאחרו[מה
 אחה אעפי״כ אבל כשאדז״ל ואטרם דחן ניצוד יש המחלוקת בכל ני

 משה בגדולת התקנא שלא אהקהכה{ נמצא אז כי ה׳.* לעולם מרום ,
 היתה שעי״ז כשמחה לקראתו יצא אדרבא ״ בשנןס ממט הקק אחיו

 ׳־ משה בכח • זה ובכת י הכמטן קדושת ממכה ^ז • הראשונה הגאולה
 , אמתיים וכשרים צדיקים ודור דור בכל טב עתה נמצאים הכהן ואהרן
 'ושומעין לרךאתס ושמחים המובשיס' הצדקיס גדלי אל נלזוים שהם

 הגאולה תבא שעי״ז ומצוה מצוה כל כעשיית נפשם ומשמח־ס לעצתם
. " :כטל וט׳ שבלון ובשלום תצאו בשמחה ט ‘בחי השלימה .״ ?

שחביב חבית את חאה שכשהוא * שהחייט ברכת בחי׳ ^
טזתעיקו• * וט׳ שהחייט מברן בראייש ושמח עליו ׳ -

 .השמת' שעינך הישראלי איש חבירו כראיית כששמחים והקיום החיות
 עינן• שעיץ כשלזס יחד להתוועד ^״ז האוהכים ישאליס שגי שזכו מה

^ * ישראל שמחת הגדלת ב:  שהוא ממעל אלוק ק חל יש מישראל ט
ה מר^ ח  לפרי הקודמת הקליפה אך »בעמץ מראל •שמת בחי׳ מו
א  השמחה להגביר גדל התגטות ופדך עליו שסה נגבית כש׳ ^ו

ויתקבצו שיתחבת ׳ ציליכין ״כ1נ * גדלת מלשמ וה^ העצבות טל
 נסשמו באהבה ומתחברין שמתקבצין מה כל כי • ישרחל כמהנסשות

חלנן ומתחברין מתקבצין כי ״ ביוש׳ השמחה מתגדל כיותר החבטם
. ישמוו שזהבש׳אורצדיקים מותר' גדל באור חשמחתיחדומאירין

 וכטלץע״ב העם ישמח צדקים ברבות בחי׳ לעיללבאותמ״ב) המובא
 ' **ט ובו׳ וקימט שהחייט עליו ר^גיב חבירג ישראל ראיית על f רכ3מ

 חהבחי׳ i וכנ׳ל והשלום השמחה ע״י שהוא והקיום החיות זהופיקר
 שאהרן ע׳י מצרים גאולת עיקר היתה שעי׳ז מ״ל כלבו ושמח וראך

 הגאול׳ עיקר כי כנ״ל־ היינו ממט הקגין אחיו משה בגדולת התקנא לא
 אל להתק־נ העוסקים חכ׳ריס אהבת ע״י שעיקרה כטל שמחה 'ע׳•

׳ . :כנ״ל בלבו ושמח וראן בחי׳ שזה וכו׳ לאמתו באמת ה׳ ״ - :־

 דבר כל ^ שמברכץ י מה לזמן והגיפט שהחייטוקימס
בימים שא שהחייט ברכת -ועיקר לזמן ממק שמחההבא '

 ■ שאחיהג עד מבש׳המחן בשרשו נמסך הזמן התשות עיר!ר ט * שטס
/ בלק״ת ילדתיך היום אני ע׳פ כלל(כ׳ש זמן שס אק באמת ט • הטל

א) ־ ס׳  בזה לעבור צריך שהאדם הבשרה בשביל שא הזמן רקכל סי׳
 • העולם זה •׳כי משמן למעלה הזמן שיקשר כד חייו ימי שזפר העולם

 בש׳_הזמן שקשר כד בר לעבור האדם וצריך • • ובזמן במשס שא
 יטד מילה בה׳ במ׳א גדכריט מזה (וע׳ משמן למעלה לבש׳ והמקום

 המתן מכש׳ נמשך שמן ועיקר ״ הטל) ילדתץ היום אני התו׳ ע״ס
̂יישב המסדר בחי׳כח ששא ר\״ל  הנ׳ל המעכב שהוא המוחין את מ־

 הייבז הטל* יימר מי כחי׳ נטי וט׳ המצוה שמחת ע׳י׳ התיקון שעיקר
 השגת בחי׳ ע׳י הש״י את שיכיר כדי להעולם זה בשביל רק בא שאדם

 • זכו׳ מפי ולא מטי בבתי׳ ח״ם אור משיגק ידם שעל מ״ל שכלין הע׳
 בש׳ שהוא • וט׳ והמיישב המסדר כת ע׳י כ״א זה להשיג־צל ^״א
 המתנה כבש׳ רק הם האדם חיי ימי כל כי • וכו׳ שאתיישב עד המק

 . שטי׳זדייקאישינמה אמתי הדעת ישוב בבתי׳ היעב שיתיישב כד
 המלאכי׳ להשיגיני זוכים המלאכי׳ שאין מה באמת עבודתו כפי ששיג
 שלא מחמת האדם כמו מ״ל בנר«י׳ הא״ס ntfi להשיג יסלים אינם

ת י .׳ תיקט . ׳ . ט



̂'פה ו זזדכוןז,ד^דאה.
א ד כ ס ש1^ י י ^ ו ד » ח נ . תתקןנדאגדמזממזירה5שאיט 3י

א ע״פהחו' אפיס נפילת בה׳ מזה יא(זע׳ להאדם דק שיש ת עי ^ 
 גמה׳ השגתם שגם ואע׳פ להשיגו בועריסורועשים הם וננ׳כ • 0«ג״ז

 העולס בזה שי% הצדיק האדם השגת על, להשגתם ערך מאדיאכלאין1
 5 המוחין לתקן זכה שפי׳ז הכתירה כח עץ ■ שהתנסה ב«ה ;מתנסה
ח לתק שזכה התיקון ;נעיקר  בתי׳המתן שהוא בג״ל והמי׳ישב המסדר נ

 הס חייו ימי כל שהם האדם של הזנק סצ כי ככ״ל■ הזמן גל שמשם דכר.
 יום בכל בו שיתיישב חייו ימי של הזנק שימתין לו שאומרים המתן גחי׳
̂ו ביום שיזכה עד שישיג :מה עת בכל להשיג יזכה שעי״ז . עת מכל  ר

 השלם.לעלות בזה ששמ: חייו ימי של והזמן הימים כל לעלו׳עס >«סמ
 שזוכין אותת״הצחצחות בחי/ שהם שישיג. מה להשיג שיעלה <למקים

 זוכין זה ןעיקר.בל : • להם אשרי, נפשך בצחצחות והשביע בחי׳ הצדיקי© .
 כל של והקיום החיות היא שרנחה כי י ככ״ל בשמחה המעה עשיית ע״י
 בגשמיות גס שיואין וכמו כנ״ל• כלל זמן שום אין כאמת האדס-כי :ימי

 וכענן פורח וכאבק עובר מאדכצל מאל הזמןיפזרח' ס ׳־ כלום -שאינס
 בםמ־י׳ וכמיכא עין כר\ף וההוה עדיין והעתיד אין העבר כ• ■כלהנכו״

ה -הרבה  במדרש (כ״ש הבלים הבל ^ הבלים הבל • הבל חייט •דימי ^
מל א׳) ׳0 /קהלת  ומי ממשות שוס בו שאק וכו״ השבישת הבלי של כ

 כ״אמהשחועפקמממ העברוהמהוהעתיל הזמן מסל .«אק?שאר; <
 נמרז והשתוקקות ויען עובים ומעשים זצדקה ותפלה תורה טוב ,איזה

 השמחה הוא והשקר וט׳ אמתיים וחברים לצדיקים והתכךטח :.לה^י
 עיקר וע״כ וכנ׳׳ל• והקיוא החיות שקר שהוא המצוות כל סהואנקודח י

ת ^יו  טלשמחה שזוכת היוסוהזמן זה. ע׳י הוא ובמקום בזמן שהוא ׳
 .״׳ ט עילהונשמחה ה׳ משה היום זה כבסי׳ ית׳ 13 לשמות מעה של ז

•ט ולשמוח לגיל כשווכק ה׳ עשה היום זה :שרק  החמת כל משם כי ־ ,
זוכים שאינם הו־ששס כי • האדם חיי ימי שהם והזמנים הימים קיום1׳ .

באמתאיןלהסשוםחיות״-וע״נאת׳להרשעים־ / ■^נחתהמצוה
p לקשר זוטן שאינם מאחר • מתים רןדיס מדיהם p ממנת למעלה 

 י אפי לשפך וכן כנ״ל המעה שמחת ע״י החייס ממקור חיוח לקבל ,
 ושתם כיאיי שיתיישבו עד להמשן נזהרים כשאינם קגדוטם קצליקיס

 זה כי • כלל העולם בזה לחיות יטלים נס1ג להשיג מדאי ביותר טדפיס
 של החיות שקר ע״כ ״ ומת הציץ כחי׳ וימותו ה׳ לפני בקרבתם בסי׳ ,
שזוכה ע״י הנ^ בחי׳ ’ע״ מא העולם בזה האדם זממנים.שש שחים - .

ט׳ בשמחה המצוה משיית ע׳י •ט־איי זהמסדר המיישב לתקן י ; ״ כנ׳ל ו
 בבחי׳ שעלה למקים זעקותיו ימיו כל פס לבאזלעלות זוכה ואז י*
 בכל זע״כ סוה׳ק* כ׳׳ש וט׳ ביומק זעאל לסיב כימים בא זקן ואכרהק : ,

 החיות עיקר כי !.הזה לזמן והגיענו וקימנו שהחייט מברטן שמחה עת ,
 בתי׳זה שהוא שמחה של הזה לזמן שיגיע ע״ן הוא ימינו כל של והקיום

 כיוביס הימים של ,המקודשים זמנים שטא כני׳ל וכו׳ ה׳ עשה שום / .
 שזה בהם שעשה ונפלאות הנסים גודל יח׳ע׳׳י אלקותו נתגלה שבהם ■ .

 te שמחה בחי׳ שטא נו ששמח וTחכ את כשרואה או ״ השמחה עיקר
׳ ; ■::: כנ׳ל מטה ' ־■: '

ס פג ̂י׳ ו  אקרא אנא כשרז״ל שהלזייט מברכין חדש מ־י על א
: = - V הסירות וצמיחת גידול כל כי *. זרק אמינא נמי סלתא W 

 (וכ״ש ״ התורה בשביל שגטא העולם כל שמקיים המצוות שמחת עץ ־
 פ׳י הוא והצומח הגודל כח שכל קרי־ס בסי׳ אפים, אריכת בהתו׳ '
 יעעפו ועמקים הצאן כדם לבשו ונ״ש • ננ״ל בחי׳.שמחה שהוא אמונה •

י ־  ע״י השמחה גודל מטאר הרבה בפסוקים וכן • ישירו אף חיטטו’ נ
ק נראו הנצניס נ״ש הפירות בציחקיס א  כל כי וכו׳• יגיע הזמיר עת נ

ל הפיחח וצמיחת גיזול . א שנה מ השמחה שהוא המצוות מו נק• ע״י ס

:: ^ : ל ״ צ כ ו , ד . 
ד  p̂% שלשים אחי הדט: טא^כשחאין ממן ברכת ,שקר ס

איטתעסגכמוכאז לסחות ̂ ך סד כי ־כיחעסגתמידי  עי
 ד4 השיעמ׳^- וע״כ * כג״ל השמחה מרש שמא הנ״ל המתן במי׳ ע״י החיות

 : שאז הלבנה.׳ פגימת מילוי בחי׳ שהוא חודש שהוא יום שלושים.
x מארת בחי׳ שמתקנים ע״י • השסנחה היקון o • כל שמשם ^ צ ע  ה

,, - S ט״ל לשמחה שמהפכיס.אותו למ״ד) כנ׳ל(באות‘ - ׳ ;
ה י ס  ועומ״שעשה ה׳ בתסדי • נפשו את ולשמח להחיות צדיכין ■ ב

.̂ ־. :  • הוא בבתי׳ - להבא עמנו ושיעשה והוה בעט־ -טמט :
א מטיב הוא  ימו שהם הזגק של והקיום ות’בלהחvרn זט׳.־ לט ייטיב מ
ש׳ לק^ם שהעיקר האדם היי * שכל כג׳ל־היינו מהזמן למעלה לנ

 לעש® שזכה מהמצוות עומת נקודות בעצמו למטא ולבקש לחפש בדיך
;p3! והמצוות התורה אח. לקבל זכיט כבר גי י. מעודו• יום ^ . ^  . ע

מ מזה רגבה וכמבואר : ימיגווט׳ ואורך מייט הס xא רביט ^ ד  ב
 82שהיא;עכ איך עתה גס וכן וט׳.״ בשדי לאלקי אזמרה ע״פ ב^ע

 מלאים טאפי׳פושעיי^אל • ויום יום ככל מצוות איזה חוטף •הוא
 ולהבין ולי:שכיל ולידע בזה לששת הוא והעיקר • ,מצוות.כרמון

 • מצפי׳לישגען שאט מי והעיקר • וכרל גנזה חוץ כעולם תיוק שוס שאק
״ כל חיזיץט.; כאשר אמת הצדיקי בכת סוב לאחרית ומקוים ^ י מ  ה

 ׳ ^ ליזם יש י^אל כל כי • וארוגים ראשונים אמתיים ונ:צדקים
ק שמא.כל כמו מא אם זאפיא לשה׳ב W שים שאז שמאמין ז p 
׳־ הנצחי: להתכלית: ומשתוקק וחותר ומעות תורה כ׳א בשלם
שזב^:ע^ לעמת וונתחזק אמשים לצדיקיסוחס־יס עצמו  : גפטגכצ

̂ 3משולשע הקדושה זע״כ !;שב;ד לאחרית ?כה טודאי • המצוות
^ אוריין בחי'. וט׳, ק׳ ק׳ ק׳ משולשת קדושה בחי׳ הבתיטת ת ^  . ח

 ע׳י שמא שמחה מא הקדוקה עיקר כי • וט׳.״ תליתאה בזמן
̂מן כלל שהם הנ׳ל ̂  וקדושתם ״ס חיי שכל ועתיד והיה עט־ שהם ר

f .שבשביל -«המק ה1ז?מש ממן המצוששעי״זמקשרין שנחת e  rn
• ■ ־*T״ C/. .יי. :כנ״ל וכן׳ לעולם האדם ̂ ■ ס : -־ '■'ע
״ על;השמחה^| מאד בססרז;קהלת המע׳ה שלמה שהזהיר ״ ושי

^ כ׳שאיןסובבאדס ■ ימצוה .  ולשמנו לאטלזלששת .נ
 זימים בשבתות ולשמות ומעות wתורר של ושתיה אכיל׳ על ת׳ל שפירש
^ שביס ט  .לדבד מאד מרבה שלסנה כי : .״ברל העיקר כי • ו
 ■ הש^^ הבל גודל פטמים וכמה כמה ושזו־ העולם מרגל קי:לת בספח

 מצות של שמאה התיקון• שעיקר אמר א״עוט׳יע״כ האדם ישעה. שלא
רל באדסוט׳ טוב אין בחי׳ ק נ # אש האדם כל גם אמר ו  מזן

ט׳(קכמז בטמא וכז׳ולשונות אלקיס  אןן הרבהיזטר לא ני וזה ה׳) ו
 מעידכול שהנף? וברש׳י - ̂ לט בשמחת מענה האלקים כי חיץ ,ימי

 כי הפסוק להתחלת זה ונסמך • ט״ש שב לעשת ששמח אט שמחת
 את:האדס ומזהיר משק שהפסוק נמצא י: חייו ימי את יזסר ^כה
 חי^ שמי מאחר כי • חייו יש כל בשמחה להתשק מאד שיזהר ־ מאד

 מיויזנז יכן * ^בה לא ט כ״ש ; מאד מאד ופורשם מועטים
שי^ כי אמר .•!עצכ העולם: מהבל לדבר מרבהקהלת  לאהרבה

 שהי/ להסיותס שיזכור היט • חיץ יש את יזכור ע״נ ־ מאד מועסיס
ץ *.תה תייו ימי בשם לקרותם שיהי׳:,ראויים וקיום אמתי חיות .לרם  ׳, ע

 מימחת־ מענה כיהאלקי׳ 1r>n • נג״ל החיות כל שיטא לקדושה שמחה
שהי} דהייט הכץב בלם.לנמות ששמח לט שנחת על מעיד שהש״י לט

■■ מיישב . • *



f וה,;>}ץן3י3ז???̂ ןומיו
^̂  ג׳אחודס אמתי חיז?ן שים ב-זעס^מהמ»ל&<?ןעתאמתשאק1̂^

ה לתשית שמח הי״לגו ט׳*\מ״כ1מ־^ייט כד סז  תכלית גל ט
iT;.Vi Tj ̂1 ימיחד! אמתישלכל ■',ןקיות.-X -

 מההיא עת ככל היגוב היסב דעחו ליישב צריד ^*^!!י^^לתהאדם
4■״ r■‘ התכלית ומה יהי/סו® העובר.ומה העולם בוה ?/,'עושה 

̂:(?״ש תאוותיו ומכל העוה״ז עסקי מכל  עיקר1בלק״ת) בשז/יו״ד וכר
 זיגת זלאמת עצמת מלא אדס שכל שמחמת העצנות נמתקא המניעה

ף בצים ומצער,גימל מר^נסה p ואנחה ע׳  שוטקץ מריבוי ־,מסרע י
 על שעצבות מוסר מסו־י שכתוב ואעי״ס מיית־י.; לי אוי מיציי לי אוי כי

 בעצבות מתגבדס החמיחת והיכלי 7מע^ אבל - * עוב הוא סעמצות
 הי׳עוב בימאגהעלהטוועת *, ביותר מהש׳י עי״ז שמר^קו עד כוה
 כלעסקי ישליך מהשונית י'מוריבר־הקחד עי״ו, בתשובה חוזר הי׳ אס

^ ־ ^ להש׳יי שלימה בלמובה ישוב לגמרי עוה״ז א  כמה נמצאו כבר כ
 ושם העבירות עונשי החד מרירת לבס אל ששמו ס״י תשיבה בעלי

̂י בייתר מחהזקיס ;בדוריתאלו במ׳ע העולם ריב אבל ̂ י■ גתשבה  ע
 ההמוחת.מחליסץ חו'.היכלי3 כי *יי עוונות של אפר העצבות ריבוי

 אין בלם^גאלו שמכטס&^גסי׳ויאיש דעקומאד ומערנבין האמת
 בח̂י הסרמוה עצסח ומגמבעליו ׳ - ימיו ?נשר להתחדש תרןיק עוד לו

 בד׳רותבאג׳ ממיןולי^נבץהגמחלת חאווח וריבוי תאכלנה געצבק
 שכל עד ’ הלבה יגסרזוכםו הכל וחכשיעין תהב tp? וכלי בית ובכלי

 דאגה• מרב׳ נכסים מרבה ב״ש לו ממפיק איט ל< משפיע שהשי״ח מה
;ויש דחוקה סרנסחס. שהרבה ובפרט  מי מן רבים חואקיס מה וכף..̂.

 הה שיעור בלי ודאגייך'ויגוטת עצבוח מלאים אבלריבשבכולה • אדם
p,̂ j בזה עושים הס מה לטתם ליי:מ <יכולים אין ע^ז :כי ■ ״: - גיותי. 

̂ןלם  מיני בכל נפשו את לנמח מאד מאד להתחק מ־יכין ט״כ • זננ-׳׳ל ̂ן
}!,pj ובדבדמ הין׳ בסמיי׳ וכמבואר . ז״ל, רביכו לע שגלה ודרכים 

 והעוטת החסדים כל אס עת ככל א״ע זכירsלר צריכין ע״כ • מזה הרבה
 ה׳ את נפשי ברכי כ״ש ובפרט עמס.בכלל הש״י עשה שככר והנפלאות

 בכל מצרים יציאת זכירת מצמח בחי׳ vוזר • וכו׳ גמוליו נל חשכחי ־ואל
 חייךוכחיב ימי בל מצרים צאחךד:מארץ יום את. תזכיר למק כיש מס

 *.ועל הרבה כפסקיס וכן וכו׳* ממצרים יצאתם א®־ הזה היום את זכור
 בחגך ושמחת כיש בהם ולשמוח לםש הקדישי׳ המועדים כל נקבש ןה

 עצמו להזכיר לנו אל לשוס צר.יכי| כי ׳ ו מצרים ליציאת זכר הס שסלם
 ונתן ממצרים בהוציאס עמס שעשה והנפלאות החסדים בל היעבאת

 ודור בכל׳דור י7 .' • ואחד אחד כל לנצח תקוה לנו r שטת חמיהו את י
 חנם על לא בודאי כי ד ממצרים־ יצא היא כאא איע לראות אדם חייב

 ממצרים שהוציאנו כאלה וטראוח ונפלאית בנסים כזה ססד עליט נל1ן
 החסד שזה ודור דור בכל אמת לצדיקי וקרבנו • וכר התורה את לס ונק

א עתה וגס • לעולם יקוס אלקינג דבר כי לנצח קייס ישאך בוודאי  ס
 בכל לחטוף זוכים שאע מה וייס ייס בכל ונפלאות נסים ■עמנו שקה

 ואט וט׳• תורה וחסלהזט׳־ולימזד וק״ש ותפילין ציצית מצוות כמה יום
 לא יבא בא ס־ף כל גסיף עת בכל ;לישועה ומצפים ומחכים בטוחים

חקוהלאהרחינווט״,:• ויש יאחר -
ה חוז ה אתה׳ לשבחו אלקים חמד ההר גבנוכים הרים ון7חרצ למה ;

5 V• אל המחנגדים והרשעים העט׳ס שהם הס׳א כי * לנצח ישכון : י 
 עד להרוס שחצים בגל אח ח״ו ולעקור פיעם בכל מתעוררים .תקדישה

 ערו יוס:.ירסליםהאומרים אחםאת לבר ה׳ זכור .היסודח״ו״כ״ש
 אמרו צפורך על מסיעת סוד יעדש עמך על זכ׳ש בה* ר\סד הין,על ,

 ובכל אלם בכל הוא וכן ״ • עוד ־.שראל שס תכי ולא מגוי זנכחידס ■לכו
ל כ״ש וכר להמיתו ומבקש לצדיק לשע צופה וכ״ש -ימן־■ ו יום ככל י

ח א י מ ח ת ה ^ פ ל - ה ח t'ו י

 לא ס׳ אך '״ .וט' לגמרי להמיתו וחצה עליו מתחדש שלאדם רו5ן
 - 3יצחקויעק אברהם בר שאט סזק :?יכברישלטיסוד י ^טזבעבידו
^. באמונחט חזקים וא<י הק׳ התולה; את זבב^קבלט ך ^ ^ ק׳  ‘י ה

 ׳ .ומעריב^.; משכימים שאס וט׳ חלקינו טוב מה אשרינו ואומרים בזה
 צדין מישראל אחד כל ע״כ וכו׳.• יום בבל פעמים ית׳ מנו ומיחדיס
 ; 7עמג זיז תעל הימד עיקר שזה בו שיש האמונה ימד ע׳! א׳ע להחיות

 , : וצדיק בחי׳ יאהאשנההק׳4אחחשר על והעמיק חבקוק בא ב׳ש הכל
 ׳ שאז יוס גכל מצנים יציאת לזכור צריכין וע״כ י כשרז״ל יחיה באמונתו

 האותוחוהמוסתי׳הגוראי׳ כל ע׳י בעין עין יח׳ אלילתו התגלות ראינו
 ודור דור בכל וכן * • עשה אשר נפלאותיו זכרו ש5כ * ט׳1 עמס שעשה

 . כמס להרסם שא״א חזקים יסודות ומייסדים גמלים צדקיס באים ;
 שהתייגע הביהמ׳ק של היסוד בחי׳, שזט ״. עולם יסוד צדיק ט אוק
 כ׳ש שלהביהמ״ק וטסוד המקום שמצא עד ימיו כל מאד, עלץ דוד

 אתן אס יעקב לאביר נדד לה׳ נשבע אשר עומחז כל אח למד ה׳ זכור
 . הקדוש׳ של היסוד מא רעיקר ני וט׳* לה׳ אמצא עד • וט׳ לעיני ־שנח

 משיח כחי׳ שו:וא דוד שמצא הכיהמ״ק של והיסוד המקום בחי׳ ^
 התגברה ואע״פשבעו״י; ? פעמים הביהמ׳ק נבכה הזה הימל שעל

 אעפ׳נ פעמים ב׳ הביהמ״ק .את שהחרימ1,החמורמ4והיכ ^נרא
 מטחס* זאת כ׳ש * אוקבעולם בשום ד.לא«היםו1כיהע ס;•1יאטגמ1̂

vsn&T>v ב  וש־ה גדולה צדה הוא שבוודאי ואע״ס ׳ אויחיה ט ; ^
 לילה בגל זה טל ולקיק להתאבל וצריכין ;הביהמ״ק אס מהיוזם מה

כמז עצמיט לנחם צייטן רק היום כל א״א אעס״כ אבל בחצוה*
 עצטם ע׳י כי * מזמה בדברי לסיים הקינוח מכל חצות בחקון שנחתקן
 'מי ע׳כ • כנ׳ל שמחה הוא החיות עיקר כי ׳ לחיות א״א לבד־ וקימת
 בחצות ב^ט יום בכל לצשק צריך • אחריתו להשחדלבחקון שרוצה
 על והבניה הצעקה ועירן • ביהמ״ק בנק שמעכבין שוטתיז על לילה

 .לצעוק וצריטן י וט׳ לבימ ממש שבת כ׳ש השמחה ומניעת .■עיכוב
 וישמחים לבינו מעצבון וינחמינו עליט :הש׳י שירחם עד פללaזלר

 ■ ולשמוח אמת לצדיקי ולהתקרב החורה לקבל זכיט שכבר כמה בישועתו
הרכים ונפלאותיו , בססמ כבר. שזכיס והמצוות התורה י בבל.קומח

שלטא מד שמצא הניהלדק יסוד, בחי׳. שהוא האוטנה ביסוד והעיקר
 שעל הכנין רק החריבו לא ני לשלם להרוס א״א שזה משיח בחי׳

 וזה • ג׳ג בסי׳ הוא היסוד עד הבנק כלל כי י ג״ג בחי׳ שהם היסוד
 איטי/ לן ■מה אומר שהפסוק • לגמת כולך עלית ט אטא מהלך בחי׳
 רק הוא החורבן שכל *. לגגות טלך עלית כי ב״ב מתפאר אתה זמה

 _ אבל ״ ג״ג כחי׳ שהוא הישד שעל הבנין להחריב לגגוח כולך שעלית
 ■ למה וזה , * כטל לעולם להחם לך א*א בנין י עיקר שהוא הבנין יסוד

 • ועלי׳ גג בחי׳ שהוא גב לשון דייקא גבטנים • גבטרס הרים תרצמן
 אתם מה * גבסרם הרים חרצדון למה להמהריבים אומר שדוד היים

 .בבתי' רק א1ה גמרסס שכל גבנורס הרים ולועגים ומרקדים מרצדין
 הישד אבל • הישד שעל הבכין ששא והגג הגב שההרבתס נבטנים

 אוק D®ב לר^ריבו לכם א״א הביהמ׳ק ישד שהוא הקדושה של טצש
 הביהמ״ק ישד ני ״ לנצח ישכון ה׳ אף לשבחו אלקיס חמד ההר כי

כנין בימיט במהרה שיבכה עד . לעולם נשאר יהי׳ זה משיח מד שמצא

 אור יאיר שאז השלישי בית על מימז חדש בית חגנה כי בחי׳ וזה
 הבית וע׳כ :״חלמת עתה חדשה עמה הנני כ׳ש ציון טל חדש .י ־ ,.

 זט׳שצריכין לגגך מעקה ועטת ואז חדש• כיח עץא לעתיד של השלישי
 והעירןלע®' שלעתיד חדש הבית במין כ׳אוא׳לעשק מעתה לתהר

ג שיה׳׳ מהרים דהיינו.שיהי׳ ״ ממס ימלהטפל שלא להגג מעקה  מ
. שהוא י ' • ״י־ י . .



̂ן ליקוטי; ו !הלכה1'הוך>} מיכחת־א
. : 'י . . ■ - . 

 ^טב היטב ומשוכלל בטי כנ׳ל היסוד שעל הבק כלל בחי׳ שהוא
 , יפול כיי * בביחך דמים תשים ולא בחי׳ שזהו ח״ו שד הבנין •חרב .

 יזגטחת ע״י באין כי דמים בחי׳ הם העכירות כל כי ״ ממט הספל
ק י»ש״ה של הדמים  המפלים נס̂ו שעי״ז ל׳ת השס׳״ה כעד שהים גי

 יטשית בחי׳ שהוא הבק לתקן צריכק ט״כ ״ הביה״ק מזרב שעי״ז י״ל
 דמים עוד חשים שלא כאלה בחקונים חדש הבית לבמה לגגך מעקה
 לישאר יתחזקו הכל רק הטפל ישל שלא עוד לחטוא יוסיפו שלא כייחן

׳ באמונתם קיימים עמדס טל - ;■

ט / ס ל י ב ש ד  מחמתשמףי ־ י כ״ב הגנות מיכת5 הוא w ו
 שלימה גאולת -“ושתהי׳ שלם בנין לבמת מצפה . . י

 דמ-יעשו ^כל אמת ^ע״ישהצדיפ עקר ■ שזה גלות אחריה שאק ׳
^ שלא כאלה קשניס  לנסג ־שום לשלס^א מקלושתס ישראל שד י

 תעו בשיך אשר את ועשיתי נט' מכשרכס אכן לב והסירותי שדכ׳ש
א ע״כ ״ וכו״ ה לכעל כ• הפלאות רןן על ^!גמד ^ ^  מאד קשת ב

 מנתם ברתמז והוא * תעמוד לשלם ה* עצת אעס״כ אך • לעזור
 שיצאטממצרים •ע׳י זניט שכבר - הקדושים בהיסודות ומשמחאותנו

 כנ״ל יום בכל מצוות כמה חוטף מישראל, כ״א שעי״ז התורה את ורגלט
ט הביהמ״גן מקום את דור מצא וכבר ״  שם והקריט פעמיים נבנה. וכ

 • וט׳ הגזית בלשכת התורה הלטת קטרתוקרבנותובירתלמשסכל
 שאפילו זעד לעולם חזקים יסודית הצדיקים לנו יסדו כבר זה כל שט״י

 אחרהחורק אח״כ וק * האלו הקדחים להרוסהיסודזת א׳א כשרבנו
 דור אין דור.־כי בכל ינוראיס גדולים צדקיס ועממ אלקיט עעוני לא

 ■ ימדות לנו שיסמ מראים צדיקים היו בדוחתיט עתה שגם עד יתום ־
 טהפיצותיס בסי? שזהו בשלם prf(בשום למרסס שא״א חזקים

J ו ת״ל זדדשו מטם למקדש להם ואה̂י בארצות זריתים זכי במים^ 
 יהרום שלא מלש הבית למין ומחכים מצפים ועי׳ןאט • ג׳כוב״מ '

■ ■ ■ :'-:ד■■■ י ד ^גזלם': מיט ד. ־
כ : ״  בהנסוסוהיששת צרזלשמחעצשבכליוםבזת- אדם כל ע

שכברנתיסל ישדהביהמ״ק בחי׳ שמא והוה,ועתיד עבר של . /•
 על הזהיר רביט ומשה כשח״ל שהספללושם ויעקב יצחק אברהם מימי

 זתד ר וט" ה׳ יבחר אשר המ^ס והי׳ כ״ש פעמים כמה המרץם זה
 העזים של השמחה בחי׳־ וזה ״ עצומות ביגישת אותו למצוא זכה משיח

 ומד הב״נ שגזםבחי׳ ההוה של והנסיס הישועות וכן שבעבר והישועות
 מעט בחי׳מקדש שהם יזם בכל ותפלה בתורה בהם שעוסקים מדרשות

 שלעתיד השלישי הבנקביש על מקווים שאט התקוה ע״י השמחה ושלך
 שחוק ימלא אז כ״ש קן אק עד השמחה חגדל שאז • לעולם שיחקייס

 שכט טובות הנקודות ככל נפשו את לשמח צריך אדם כל וכן ר וט׳ פינו
ט׳ התועים מן והבדילט גוי עשני שלא מה במ־טי משדו זכה  וכמה • ו

 שלעתיד התקוה -וע״י וט׳ טובות נקודות יוש בכל לחטוף עדיק שזוכה .
 אתטש כילאיששה׳ יחתקןכ׳אששאל בוודאי סוף כל סוף כי

 הדוח׳ על אפילו הפסוק זה שנא׳ ישראל שם למחות ה' דבר ולא • וט׳
שסי׳ שאט אמת הצדילך בכח והכל ב׳ מלכים בם׳ כמטאר ע׳ז שטבח

̂ ג לנצח מןיומים וחיותיט שמחחגו כל והם הכל יחחקן שעי״ז בצלם .

ח ״  כחי הס כי • שלומות ושלש הפטח ושלש פחיוח שלש בחי׳ ה
 מינא חוקניא שמא העצמת לבטל הדנים והמתקת שיון .1

 מלים שמחה ולהמשיך ״ ר׳ל הצרות ובל ונפש מוף הגליות כל שמשם
 אותם אומרים וע״כ • הצחת כל וביטול וחירות גאולה בש׳ שמא

ד ״ שבת בשצאי בימי שמתשרריס והדינים הטצבות יועבר שלא ג

̂  סרבה סשקיכז שהס וכי לך זית| ־ פסוקי לומר טהגין זה שבשביל •החול
להמשיך שלשמחהוברכהושלים ̂ 3ל לימיהשל שבת של השמחה כ̂ד

• השל-וע׳כ להתאתזבימי הרוצה הטצבות
 שלש הס וע׳כ וכנ״ל• וכי העצמת ביטול מזציל הכל וס^• פדיות

שהם ג׳בש׳ כנגד  בהעבר- עצש לשמת שצריכין ועתיד ומה עבר מ׳ל
̂  ית׳ אליךתו בהתגלות הש׳י עשה שכבר ’ האמתי בהטוב דהייט
ק ״ כנ״ל וכי תודה ומתן מצרים יציאת ט׳ והעתיד בהמה ו - • כנ׳ל ו ' 

 סזזין^ שלש כי אלו*. שלש שבשלש האלו הפסוקיס בכל מרומו הוא וכן
̂- בשלום פדה 'זמתשלק  שחת מבאר נפשי פדה שכצר עבר לשק גפשי

 ־ ן׳ג5ו התושס מן תורתו':והבדילנו את לט ונתן העמים מכל כט שבתר
 הגחלמ משועה עשת אשר ימות היוכתן שאול אל העם ויאמר ״ כנ׳ל

 ׳׳ כלאדס על מרש מת־זה ולא יונתן אלז העם ויפדו וכי בישראל שאת
 גסי© עש ששה והש׳י עליו השברים ר״ל זהקישוגיס הסצטת כל על

 JTO1 עליו ללמד הצדקיס בלב שולח ברחמיו מהם-ט ומצילה! ושדהו
M® והטובות החסדים חהובתי׳ ט׳1יוטז[ על שלמדואזזטת ־כש jf ־

שלעיזידי והשמח׳ החרץ־ שצם .......
 ישי̂ג ושמחה ששון וזהו * לנצח עולם לשמחת נזכה שאז כשנשבלציק

לשמחהוכו/ ואנחה היגון כל להשך העירך זה ני * ואנחה יגק ונש
■ - : ל:’- כנ׳ , :ו

ז ר  - ויזאזרכי•’ שקי פתחת לי למחול מספדי הסנת *־ הפוכות הג׳ י
 שצק- שלעבר והטובות החסדים בש׳ • טבר לשק הכל שמחה י
 ל«* למחול מספדי והפך ממסר אין עד ונפלאות עזים הש״י טמס עשה

 ה׳אלקיו אבה ולא ב׳• פסוק * מספר אין פעמים ̂•(חל; מצדה הפך כי
 בחי׳הננד© וכייזה לברכה הקללה את לך ה׳ ויהפוך בלעם אל לשמע

 עציו שמתשרדי׳ עת בכל מטה האדם עם המגשים נפלשת והיששת
שם בכל  ,מסטראדבלען© שהם• הס׳א ר׳לע׳י סעםקטחגיסעט

 אחמי״ד ובדברי בספרים כמובן מיו ישראל את לעקור שרוצה הרשע
 לברב© הקללה ומהפך להם לשמוט חצה איט רחמיו בשצם והש׳י ז״ל

 - דור״׳סשק׳ג׳״ שבכל בש׳צדיקיאמת משהרביטשהוא כששל בגודל
ט׳ במשל בשלה תשמח אז  בחי׳השמחש יט׳זה לששק אבלם והפכתי ו

 vhs:שפתים ראטב0’ •וכןהג׳שלממת כדל יהייט Tשלעת
 שהיו! רשאה הקדים עבר״כיכבר לשק ורפאתיו אמרה׳ ולקחב לרחוק
של שרגיסלס צדייךאמת ע׳י לרשקולרןוב שלום בחי׳־  כירסמיס

 הקדה*© ודבריהם בספריהם כאלה־ ידךות קדושת ורשאות סיים ״
 דבריה© גדשסועס כמיבןלכל טעם משיבי הנסשבשבעה את המשיבין

 וס*• טמשי את לבשה ב׳ורוח ס׳ וט׳ ה׳ שב וראוכי טטש כ״ש באמת
 על ש־מו זה - וש׳ לשזרך ושלום לך שלום ישי־שלום בן זעמך חד

 ©6שנש מה כמשרכזם אמת הצדקי על ודור חר בכל שיש המלחמה
 3̂5 פעם בכל שלח ברחמיו ושז״י - הקודמים ובדמיות במחתיכו מה

 אמת 'הצדינןי אל ובאים האמת על להסתכל מישראל נפשת כמה
 לך שאס להם ואומרים באמת אליהם ומתרךבים אליהם והנלמיס

אס ט׳ ואתהשאם כהלחי ג׳ואש־תס פ׳ :וס* לשזיך מ ^ :ו  -־ מרמז,
 צפשקיס כמטאר הממולא השאם •הי״ שאז שלעתיד נצחיים חיים
̂ שא^ת עיקר בשאס־כי עמו את יברך ה׳ יתן לעמו שז ה׳ תהו * רבים

השא© ע׳י כ* משיק כלי שהוא השאם שא והברב׳ השמח׳ ־
 .״ כנ״ל השת^ אזר מחגדל טי״ז יחד מישראל נפשות הרבה שמתקבצין

 בבחי׳ הא״ם אור להשג %ל היכלק הע׳ אור לקבל יטלין ועי׳ז
אס כ״ו^ע״י.ס־גה ״ לקבא א״א הזה האור ועימי ני ״ מש ולא  כ

■ • כמש ...



״;הלכות לקוטי ר ^מ;הודאת-תדכה א
 אמת לצדיקי ושלום באהכה• יחד שמחקבצק יע־אל. נפשות כמהוכמה ■

 את ־שוזסמרסאיןומשמחין צחצחותvראורוח שהם אלו ™רות מונץ
שהס ״ מאד מאד החולים אפי״ מסש\ בחולי החיליס כל  כינלמה

 שאיןמישיודע יותר יקרות רפואות ע׳י לרפאם צריכים ביותר חולים
 (נ״שבהתורה ביותר, הגדול הצדק אס כי בהם ולרפאות להמשיכם

בשמחה' כי■ וכ״ש • וכנ׳׳ל השלום ״י1< והטיקר ט״ש) ל״ כפי׳ מישרא
■ - :■וכנ׳( וכר תובלון ובשלום תצאו י: י ׳ י

ח1ן ̂לות השלש בחי־׳ !  חרוטה תקיטה הם שעיקרם השוכר של ר
:' , . ; ̂ו שר;׳ל רק * תקיטה .׳. .  וט׳ש וכר החרוטה בקול נסתפר
 זה שלפניו חקיטה כי * ממ׳ כמבואר הברים חחטה לתקוע היקז ,

 הטוב בחי׳ זה • פשוט קול הוא ה’Tשלא 9תקית וכן • פשוט ר\ל בחי׳
ל ס בחי׳ שזהו • שופר בקיל שניחנה תורה במתן טמט טשה שכבר ^

 לחיחת אז זט כי ד לגמרי• שבלב טקמימיות נפשט אז כי • פשוט ^ל -
 וכן ׳1וכ מלכיות ומשיטבוד המות וממלאך מיצה׳ר חיחת כשרז״ל ^ול .

וט׳ האובדים ובאו יתקטבשוסר׳גדול ר\טא כיוס וה̂י יקוים לטאיד
 וטד למקטנם אותי ידעו טלם כי יקוים כי • פשוט קול בחי* יהי; שאז

 מעקמימיות הבאים וט׳■ והטצטת הצרות כל לגמרי רחבטלו * גדולם
 שהם ושברים תרועה שהוא . י חרוטה חוקטין ובאמצע • וכו׳ שבלב
 כל בוטה האדם עחה שצריך מה בחי* זה כשרז״ל יליל וילולי גגת גגוחי

 יליל ילולי גנח גנוחי בחי׳ שהם עצבית מיני כל להפוך להתגבר חייו ימי
 ישוב ט״י שבאה התשובה טיקר שטי״ז * כנ״ל לשמחה טלם להפכם .

 להחטורר נזכה שיפר מטות כח שט״י שמחה־והטירן ט״י. שיטא הדטת
 בבחי׳אשרי שמחותינו כל שזה בלבינו הקדוש׳ ולהכרס-האמונה באמת ,

 מנשס הפני׳ בחי׳אור להשיג יהלכין פנץ באוד ה׳ תתעה יוזאגי העם
ט הקדוש הדעת השגת בל  בשמך בחי׳ שזרט האלקים הוא ה* ט ^

כל שמשם ואנחה הימן כל לחטוף שנזכה פד היוס־וכו׳ כל עילק
 נתהפכץ עוונות בחי׳ החשובה עיקר שזה לשמחה להפכו העוונות -

;וננ״ל העיקר שהוא התרועה קול בחי׳ שזהו * ונג״ל לזכיות ,

ה י  בהתחלת אתסלה קודם שאומרי׳ לה׳ סדו מזמור כל בחי׳ ו
 זנח שס כ׳ש ׳ ועתיד והוה כעבר שמדבר חמרה הפסוקי ;׳ .־ ;- ׳ .

 אשר דור לאלף טה רr בריתו לעולם זכרו • וכו׳ xע אשר נפלאותיו '
 חבל לא׳י והכניסט התורה אח לט שנתן * וט׳ אברהם את כרת !

. 1YD אומר אח*נ1 ־ שלעבר הנסים בגודל מדבר זה שכל וכו׳ נחלחיט
 ויוסיטאעישם יום בכל שגס ישועתו יום אל מיום גשרו חדש שיר לה* _

 העתיד על Tכ5מ ואח״כ * וככ״ל ונוראות נפלאיח ישועות עמנו
 עצי כל ירנט אז * וני' ומלואו הים עסT האק וחגל השמים ישמחו

 לשמח צריכים אט זה בכל ט י ,לעתיד על נאמר זה שכל ה׳ לפני יער ״
 הנסים על יח״ לשמו ולהודות התפלה קודם בפרט עח בכל עצמים
 מרחיב רטא ובצר עת בכל טחה טמט ט^ה יטא ואשר טמנו עשה שכבר

 עונו להעיב עתיד לעילובמ״א־ואשרסא הרבה מזה כמבואר וט' לט
 אמר הודו המזמור זה וכל ״ בהס חוסיס שאנו אמח הצדיקי בכת לנצח ־
השמחה עקר כי בד׳ה כמבואר וכו׳ למקומו כשנכנש הארון לפני דוד ,
< ממקומו ה׳ כבוד בחך מנחי׳ שנמשך מקומו על הארון נשכא , -  כנ

 משם שנמשכה התודה הוא עיקר,הסמאה כי • השמחה מקור כמשס ,'
ועתיד והוה בעבר מדברים רובם והתושבחות השירות בכל *וכן וננ׳ל ׳
כדי ונפש בגוף הארוך גלתינו בעוצם ,הכלכדילשמחינפשיט כנ״ל* -
̂ז לשיב ,שנזכה .  שמחה ע׳י שהעיקר להש׳י ולהחדבק ולהתקרב עי
' ־' י' ־ ״ - . , . ' ■ "■ :■.■■■וט״ל '

ז צ ׳ ׳ ת .״ ׳,שמותהץ9נילר\עראוביגי־ מובא דר*ע באותיות ״

, ■ ־ ־ U« 1 ̂ -̂  < - .■ .י
״,העולס בראתי הרחמים במדת אהי׳• אשר אהי׳ *א7 , ,ץ7,

^י• מחדשויי אני הרחמים מנהיגו־•-ובמדת אני א  ^ו־תהי^ ל׳
 ̂זדשו' ע^ד ואני מנהיע אני טוב ובמדת העולם בראתי טוב במדח
 עיר^ ייטיב.שעי׳ז הוא מטיב הוא ייטיב יטא בחי׳ * כנ״ל ׳הייט טכ״ל

 וזה ׳ ככ״ל והקיום.וט* החיות ברית׳'שהוא והדביקות השמחה
 •׳■■TO כתר ט • ואברנר עמך ואהי׳ ע׳פ שם כ״ש נתר בחי׳ שהוא אקי' ׳

ט׳ המסדר בחי׳ הנ׳ל מקום  של הגאולה שמשם השמחה מקור הוא ו
 אמונה במכת ד׳א ׳ שס שסיים חזה כג׳ל וט׳ הגליות כל ושל מצרים'
הגל. )יסוד' שזה - כג׳ל שנמזה בחי' ני־אמונה :< העולם בראתר

• יו ' ׳■ ׳'■ "כנ׳ל •־■־ 'י' י ■ ■ י י '
ד ד ע ^׳׳  ערקף ט - בהטבתחלום וט* פדויות הג׳ אלו אומרים י ן
 בהעבון שמס״מין כמו שמחה פיי• הוא החלום חיקון ^ ־'
 מבווץ׳י כבר כי וט׳־ יינך טוב בלב ושתה לחמך בשמחה אכול לך חלים

וני': הרדיפה,והמעכב. ט׳י המוחין מיגיעת בשרשה נמשכת שהשינה
 וע׳׳כ • החלומות וכן השינה כן המוחין תיקון וכפי • ל*ח) ככ׳ל(באות ׳

 . ג׳המעיב*{ השמח׳של המשכת ע״י ר\א טוב שאינו החלום תיקון עיקר
 יג* פלויזת אזהג׳ אומרים וע*כ * כנ״ל המוחין תיקון שעי׳זטיקי

 ן1’?ל5כיו׳י עירן שזה ושלום בחי׳שמחה גמשך ידם על כי וכו' הפוכות
■ ■ J ׳ מ׳ל השמחה ע״י שמתבטליס הצתת מכל ל ׳ ־ ’

׳ ה וט׳׳ ישראל שמע פ' אל מ״ש ד׳ו־ל״וט״ב פנחס ס׳ בזוה־״ק ע
fr,יחגדא דמייתד מאן כל :סבא מגנונא רב אמר וז״ל ־ ׳

 ,מהאי• ש*מ ׳ אילין מרזאדאתוון מלעילא עלי' זמינא חמא * יומא בכל
אק סערא• ט' מהאיסערא ו  בה׳׳ אשמת אנכי דנתיב אשמח׳ וסי'־ * ו

 הכ׳צ דבדט קוטב גל וזה. טכ״ל׳ ושפיר קדישא יחודא דא ל ממש בה'
א דבדנו פנימיות שעיקר * הזה הדרוש בכל  צד̂י מישראל אחד שכל ה

 והישועה שזהעקרהגאולה ׳ הנ׳ל בה׳ אשמח אנכי בחי׳ בה', לשמוח
 צריך שהוא איך מישראל אחד שכל והעיקר • וכו׳ מישראל אחד כל של

 וכמו יום ט;ל פעמיים ישראל שמע לומר עכ׳׳ש זונה שהוא נמה לשמוח
 ■ היותינד כל זה כי ׳ ט'1 חלקינו עוב מה אשדים בזה מתפאדן שאט

 • הפורח ימהזמן מהאדם ישאר לא כי * לנצח ובעוה״נ בעוה״ז וחקוותינו
 בזוה״ק מבואר וזה ״ לעיל כ״ש * וס׳ הק׳ דימונה שמחת כ״א * כאס
 ^שמי! ש*מ באותיות מתמז אשמח תיבת שצירוף לנו שגילה הנ״ל

 שאגג מה תאד מאד בזה לשמוח צריכק ט וט׳ אחד של א״ת יאותיות
;וכטל בה' אשמח אנכי כבתי׳ יום בכל שמו:ת׳ לייחד מכין

 ברכמז ^
: :כ א פהטייתהרכה ::י::■ ׳ ,

ה א ו ר אשהחיינו מירך ׳ מס שלושים לאחר חבית את ה ל :T 
’ ז המתים־ מחיה מברד הודם י׳ב

" שפאת ״חיא ט ״,הראי'נלחטצץ ע׳י ט ו ״ . . -
 נמשך ועי*; ,״ החורת ביאורי נמשכין ועי׳ז * גדילה מקבאן כן המוח .
 ״ ?צתי׳ה בחי׳חייס שכת בחי׳ היא ותשובה טכה* ח ה׳א והבושה «בושה י

 0הנת* תחיית עירך שזה • וכי מי^אל בכ״א שיש השסאת שנחיה הייט
כמצאשע׳ימה׳ ׳ ע׳שכ״זהיעב וט׳ נתיי קי׳ כ*א של שהשפאת

! ׳’ ’. ־. שחאיז ̂ ■ / ל



א הלכה וב־פ כה־ר הרכמ א-ח ^כותי :דד^
 <ןיז5כ5ש ש״י שכסים ןר׳ב החיות שמנ}כלת השה לכל חיות נמשן■ זיהי׳ •י סנ״ל המשים תסיים חי״3 געשה ■עי״ז‘ * הצדיק ־עם 'ע6 שדואין

 ואוחי פסוק התגא צו שדרש יומא דחד רב גרבי בחי' •,וזה כרל בזה זה המר הצדיק הוא שהעיכך זאעפ״י הג״ל^ש־ במאמר היעב זכמבואר
ט׳ המוח לבדעתגוצן •שע״יראייתו בסי׳משהש־שלוזההכח  עד ו

 בנ׳אמישראל^ש עכ״ז כנ׳ל/״ עי׳זלכסי׳חחייתקמתש זוכין שיהי׳
<בסי' במ״א ז״ל רביט בדברי כמבואר r צדיק בחי׳ טזבהשהיא יגיןודה . יגקר

 משה כי אבחי׳;משה־•vר צדק שהיאבחי׳ הזאת טובה ל׳ד^זהקודה
 זכ״א ישראל גט בכל מתפשט והוא ׳ ישראל כל כלליות הוא ודביט

 ובמ״א הנ״ל במאמר ג״כ זכמובן ׳ זמשה בחי׳ צדיק בחי׳ גו יש ;מי^אל
 במל וט׳ב ,״מישראל בכ״א מתלבש רביט שמשה בלק׳ת) ב׳ו <בסי׳ ־

 כלל זה ו^־״ע לרשוכמוך ואמת ־ישראל־*•:כ״ש דשלוסזאהבהשבק’
 בזה גכלליןזה עי׳ז למביח אחד האהבהב^ין ע״י בי .בתורה־• מל1

 הואשיהי׳רואין האהבה כיעיקר דק־ מן :ן7 זהבזה״ומקבלין זמאידין
 מאח״ל•סנהדרין על קפ׳ג) (בסי׳ זהכ״שדביט-ז׳לבמ׳א :זהאת
 דאהבה שעינך - ־י זה אח זה חאין שיהי׳ כד עגולה גודן כחצי •והיתה

 חיירו את יראה שלא כלל לסמל כ״א ־יוכל שלא ״ זה אה זה רואין סיהי׳ *
Tומחסצץ ׳ דץ מן דין מקבלין אד זה את כ^ואיןזה כי ע^ש- פו׳

צדיק בחי' שהיא טובה בקודה יש בכ׳א כי ! דזבירו ע׳יאע׳י של והמוח ’ -
הי׳ -  - כרל המוח מתטצן ההסתכלות ע״י וע״כ ־־ הבית לגבי משה ג

f'אלx'ישבין ־והאהבה השלום ט״י החיות עינך יועיייג , ix האין בחי׳
 הואמהמוחוהעלרבכחי׳החכמהתתיה לזהאת־זה-כיטיקרהחיות '

 זfשעי כג״לכ זהאת׳זה ע״י^ואין הוא זכו׳־•־ועיקרהחטנצותהמוח
 וזהבחי׳משארז״ל ככ״ל' המחים תחיית בחי׳ !זובוןלבחי׳תייס'נצחיים

 - החברים אהבת ע״י הוא הסיות עירך כי ־• מיסותא או חברותא ראו
 תחיית החיות-בחי׳ עייך שזה המוח יומתטצן בזה זה :בעיזזמאידון

 יוזהואוחבתתאאו * ושלום אהבה הוא החזת כיעיקד /-־ !המחיס ;
 זהוא־בתי׳מיתה• חיות לקבל א״א פדה־ אהבה־דש כשאין כי ימיתנתא•

׳־מזי׳כיהמותיפריד-כיהפידוד^שביןאישלרעהוזהבחי׳מיתהומ׳ל״
 עדשניסא p כל עזה האהבה כי r אמה כמות כיעזה בחי׳ •וזה ־־'

ח על השם אהבת לענין שם האהבה.,כשפיש׳י כשביל ילמולדחמ  מו
ג״כ rn עמרוע״ש- למות עצמן גנד.שמניחים שהא^בה-ע^ ימ״ל••

קשהועזהכ׳כ-עדשניחא ■שהאהבה שטןא־לחטרו- ל:ענין%.הבה י -
בחי׳ • אהבה כמוס עז־ כי בחי׳ • ■משיתקלקלהאהכהש״ו לתות ייוסר

 כיע״י ־ כנ׳׳ל והשלום עילךהחיוח-מאמאהנה כי ־ ■הניותאיוכו׳ (או
̂ואין וע׳י ־* כנ׳ל ראהכה עיקר זה כי • זה את זה שהאין יהאהבה  ־ זה ■

 אתזהמתיוצן ע״כע״יהראי׳שדואיןזה ־״ (אח־זהוכ׳אישבוצדיק
 המתיס תחיית ■בחי׳ נצחייס חיים נחי׳ החיים טידך ומשם * ,!המוח
 לאחד חכידו ואהאתxכ מתים מחי׳ שתברכין מה •־וזהבהי׳ מ״ל

 כי :יאימזוכמכוארבש״עx־ושמח אותו כשרואה •■ודייקא חודש יי׳ג
•• בשורשם וסמוכים קרובים הס בוודאי •״ זה את זה האוהבים והבדים ^
 ^ונשאחד׳מסתכלבסבידו ווע״כהסצריכיסזהלזהשיאזכ׳אבחבירו ,

 מ״ל־וע״גקם המתים תחיית בחי׳ נמשך וערז • המוח מחנו^ עי׳׳!
 א״ע שרואין ט״י^אי־ גי ־ זה את זה ואיןxכ כמתים מהיי׳ מברכין

ס ׳ ^ עי׳ק הצדיק־• ע ע  בו •ש מישראל ובכ״א ־• כנ׳ל המסים תחיית נ
 xשנים,ע כי חודש• י״ב xלא אותי ג^ואה fודיי̂ר מ״ל־*, צדיק מ:סי׳

 י1 השנה כל את מחיין ■והס * השגה חדשי עשר שנם כעד ־יההס :כבטי '
 ע־״זגמשך בזה זה עללין ^טיס י״ג שהם אלxשי ע׳י החיות מעלקר

 י-ב לאחר חביחעד אה חאה •וט״ככשאיט השנה״ 'יהלוחלי׳כחדשי
 ׳ הדש חיות להמשץ עכשיו צדיכין כי ׳ המהיס .מחי׳צריךל^ך יהיז־ש־־ ,

 הם טכ׳ש כי חודש־ י׳ב זה את זה דאו שלא מאחר המתים עחי׳ידזחיית
זהגזה כדישיהי׳גכללק ־ ^נביסר^אותזהאתזהפעסאהתבשגה .

, P יאומי
 אלן' נראית צריכק כי ;־־ שגה תשע גשנה אחד. שיום ידרושון יום יזם

 P( א כנ״ל השנה לכל עי״ז חיות לקבל כד * בשנה א׳ פעם ר\בעכ׳פ
 ה& כי כנ״ל- בזק זה להאיר צריכים והם זה את זה האוהבים דזברים
א' סכ״ס זה את זה לראות ג״כ צריכים ,הס :••:כנ״ל א׳וט׳ ;משורש  פ/
ה מ  מכיד סדש י׳ב לא^ עד חבךו את תאה כשאינו הוע״ב כנ״ל ג
 החיות עיקר כי ־• ממש המתים תחיית בחי׳ זה כי המתים מתי׳

ד ששל זה את ;מראי׳שרואיןזה  המתים תחיית בתי׳ נמשך זה י
-r .■ ••..*־:כנ״ל. ̂ ^

ת ראותי אחה הסעס אמוקה ליוסף בחי׳-מהשאמריעקב  א
̂  כי ■*. יישראל כלליות בחי׳ זה יערך כי וט״־• מין ׳

55'כלליות היא יעקב ■כי. ישחאל שמו שנקרא יעקב ע״ש גקיאיס
 ד״־וד צדיר! גחי׳ היא זייקף ׳ כמ׳א ז״ל דביס כ״ש • י^אל בית בפשות
 האמסי^ז♦ הצדית עם ^לx־יi6ג א״ע ואיןx בעת זעיזב ׳ כמובא

^ יננזףאמזקה אל ישראל ויאמר בחי׳ הוא אזי • בחי׳!וסף  אחרי פ־י
 וכעז׳^ר כנמה״ז מיתות ’X הייתילמית סבור פניך־ו^ש״י את ראותי
 את 1רואי ראלשיש ס׳י כי ׳ בנ׳ל הייט פ׳א אמות<ק לא עכשיו

א הצדק עם  מת^ס בחי׳ נצחיים לחיים זוכין טי׳ז * יוסף בחי׳ ^ו
̂  ׳ אסס פטם רק, ימותו בטות־םבוודאישלא. זע״כאזי המתים־•
̂י כי . * המתים בתחיית דחיו • נצחיים יזכולחיים בעוה״ג  ראו^ן עי

 דוש ותחי כחי׳ מיל- נצחיים חיים בחי׳ המלזים לתחיית זוכין הצדיק
 ־ האשת הצזיק ישראלפ׳י חיות עיקר יוסףכי בטית לו xתבxקבכuי

-במי־/ המתי׳ החיית נעשה פי׳ז עמו א׳ע rואx פ״י כי • ext!גח^
א׳ נצתייםבנ׳ל; סיים . א׳ו ל׳ ■ - י ־. :• _ r ב׳י׳

; ■' ' ב הרכה חדום הטבת ענץ ; •
^ ע׳י החלום כי .^גוס:־ בלטן pro חלום !הטבת ד ד ת ׳ ה

. - זרע טוב מעורב שהוא ׳ טגה בסי׳ תרטס בסי' שמא - -
ג גסי' חפלהלחבקוק במאמר מהקדזשה־ע׳ש ליונק עולין שם נודדך נ  י׳

בחי׳התרדשה כחי׳הסלזם לתקן הרגוס׳כדי כלשק אותם יוע״כמעיבק
ביזטנבודע ■הנ׳ל-־^הי׳ככלצבקלנ^-כיבחי׳חרגוסהזאממוצע

־ r זמטודכמהסכנ׳ל • : •
;; גלה״ק דהייט בטוב ככלל הוא הקודש שלימוחלשון

^ -• הפה אחר ^לכק החלומות כל שאמחדדל .־חה .
 . כת^: ק '׳ אי^ שממשכין המקום ל^ * הרגום בחי׳ שהוא החלים
X שאם שלהפותר- הפה xא סלן־ הכל ע*כ ■* שם •מכלל X אותו 

 והונתיכיןזחלמא הסלם שאומד וזה ־־וכןלכיפךנ כשוב לטיבאזיגכלל
ט׳נ אז ע טנ הי א שהחלום לומר ז  בסוגגבתי׳ טינזגכלל בבתי׳ ס

 3^להעלות כדי • חרטסככ״ל בלשון שאובים :וזה לשיןקדץדשה
_ t הטוב שהוא לבחי׳לה״ק החלום בחי׳ אvשד גזס'xשב

'־ ־ ״ V ■ , ' . י• '. ■' י . \ ■
 - כיהיזלוסבאע׳יבחהמדמרשתז^ • ■ החלום טל שמתטנין הה

׳ בהע:; מבחי׳ יוצאין התטניח וע׳י ־ הבהמיות כח בהמה בחי׳ -
־ בסימן דרשו במאמר לבחי׳אדס-כמנואד : ז ׳ -• , ל

Q I עניז בדבר^יכינו כמבואר ידיעאנלים על הרלוסכא 
ם האיות להכניע מתעדן מ ־ועל קצת די ק ת ל ה: ל כי  א

: ■המאכלים ■ ,V. ג ; . . -
■ץ, . ••-עדן - ' •י \■ ■׳ .־: ־ ־ ־ . ■
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״י׳ ׳י
,rrK̂ n>D:»rr'ta1pTrrcn r ב ■ ה בה־ר^הלעהגנ הלכות ! 

י זס׳לאק שהרודמ זזהו ממירי!מ)ת* ז c״־5 י ג הלכה ׳טהחיינו ברכת ^ ס ם מ מ ^י עי - י ־ ו מ׳ מ מ
ז ד נ : ^^^!!':גזסשסנזמאמעים-שהסנגמוגוכסל^ . r:'י

-Cזחכמיםססיפימיל כמטארבגמרא• • ים5-שהחייטברג ; ׳ ■' ד.;!{־־) ::־׳t:rt׳c%t'e*ד ״ ״ ?W t• של • כמטחרבגמרח• שהחייטברגצים ; זחכמיםססיפי -cי י ־ד ^c׳r r : r t־׳c
ה חדתאגמיאמיצאזמד חקרא נ״שאנא‘^אפיאאפיד^חז־ש ב ל ה ̂יס«שארגרטס;סרט^מז<\<,;5ט5ש ך ו . ־’ן?ר.מש:שר

ct ־.3׳״.‘ ־ - זטום במאמר איחא כי שהחייט• הטומתוהשמחוחמברכח כל על* /r״: - ׳״ •־נד-׳״^ס— f׳ - ,C • ■■
 Cטrxח̂רDזכףגבTשכנגדכל;מיטממלוקלuTת5^^^מ«חח ״^Ub מיי^ו״ט ׳>7(בלכדחשי׳ הביטייסשלימדאסינדואהמשתעי

םקוראומכרת-אתשיצק גלההרצח1־«  זהכללשלבטל?למיגימחלוקתטאט׳יףטכית* ש״שסיטב* - :״: ►שזהבח^-מרןאקזדש*שה̂י
 5״/הכ שבלב :״ר4טםי.הןמחליקיזהי’ואי מקנאים מחלוקתממש p: שמסת״יט געשה rזעי • ט׳ש זכלל כלל הטבע חיוב ואח ברצוט 'שהבל
י ־ ל ש: י ״ •י - ע״ ט׳ ״ ז . -•i c v  r■ '• ־ ^׳ שהאדם האדם רצה 7בלהמחמקתזזםבןג *בי •ימבטליןט״ימזערת ^ וסגולפ ־ ̂—*------------ י , י . * . ׳ • .

 דהייגו
שמהלוקפ ̂יז.מחבטצ שלהאדס הרלוטת כל ולבטל להכניפ מצרים• ליצואת ןט־ ע׳י לץא <ןדש המקרא עיקר כי •י בסבוש ^וגט־ין  שממל^ להקב׳הץטי

 וט' כדישיבטלדצקאחריםמפניבטנך ׳גבחי׳גטלדטנך-מפנייטט^׳ אז אוקהאזחוחשטשהטמט ולזכרון '*׳אזע^נמטאותותטראות^•
m מקרא בחי• הם ועי״-ו טוטם• הימים עזשין אנו ־• ביצי/ג’ p ע״ש דהייט. •• n^ייפ07 שלום גשאין כי - ■ צום שלום כשאין ימשארז׳ל הבר 

̂י מ־טן את ומגלח סראיז 'שהם  מש המטחשמחמקת עיקר גי !ייקא:•/ צום צריכק אן מקלדיןת .שיש שעשהטממ-באות.ן נוראות האומות ג
 זז שעי הסענית ע״י היץו7 שלוס כשיש אבל • ברל וחעביח צום ע״י שדברום מטן הרל במאמר היטב י:וע׳ מצדים ■יציאת בשעת להעמיס

ט׳ שטןזשמסה אזי לשלום ■זוק - ׳; זהגימכו זרךמנו שמזייט אט.מברכין הקידוש אקר וע״כביו״ט ״ ׳היטב  .. 1:7 היטב כל;זס ט׳ש ז
m;!r •שייכהשפ ש ערכה ■כי הזהTל^״Dשמואהתגnli״- שרצון ז : : ל ' , • ר״:* ■ , •ן• ׳

ש7'ו^זנעשהשמח  וזהבחי׳קדוש׳א״ישטללכלהקדושו׳כמבוארגדבריטכ׳פשעקך « שס<תהושהמיטזס׳*כיפיקישחיזמ ידטכ׳
הוא כיעיקרהקדושה א׳׳י -ע״י אליקואxהי̂<קלישתאיש - ■ ז טכשיודטיןשהכלמ־טמ-ימ׳ואיןשום הרצון•. רידוי/דמע״יהסגלןס

n< היי& n״no י#זי 1י1 •7».י . V 11 ' יי ׳ m  WTltt’nuMGn M1T •■- , - ״ ■ י - .

^n fZ• ה&<ם רטט^שמבוארעבקעטוצם.מטלס זבפרטבדברי שש^ם * . לביב מהדטטד־רחמגא כל ־• מר שהכל:מאתו שיודעח r
ם שו ל שמאמינים עוט:מאחר הכל ^צל•,ן־ק בעולם דם ^  העולם כל להחזיל השלום:יכולין «ע״י .־י האמונה שלעמת עיקר שעיזז , מאתו ^נ

ל בח?ובהטבע!וכאצו הכל ותולה ח״ו טפו־ שמא מ• אבל ► ^ ; להט״ת ע • / ו נ  בדברי.דבימ;ףל כמובן •י השלום-זוכיןגא״י .ועיקר ו
 אאה״חשבא״י טעם קראתי לאחד •(בלק״חסי׳ע״א),יעל-מאוז״ל אתה עליו תינףכעא בי כלל' חיים איןהייו ת״ו ט״פעבע ^

עיקר־קדושתא״יגמשךמירושלים גי ,:■־ לזהבהלכה שמנעימיםמה ־־"־־־ ־־ י ׳■ >
כייזחשלישזנר^ט׳שזראהשלום־גשרז׳ג ■תביהמ״קשנקראיסשלוס־* ,, ,

 6היאירושליסזכןהבידהקגקראםוכחשלא ;תב״שיומלכיצדקמלושלם מה •עליו כשעובר אפילו ‘ לכ;מןאמיןמית׳שהנלברצוט'יח׳5׳ן
ם שהוא המיים ארן שנקראת ̂א״י, קדושת כל זמשסגמשך ביהשי״ת לטובה• הכל •יהי״ •שאעפי׳ג עצמו מנהםTO״r׳שעוס־ת’ ״ ^ חי׳  • ב

 אפויהחישזהשלום-יןמחמתשבא״י־מאעיקר •בריתיהיחה .זנ״ש התייסהוארק שעיוץ• לוריחוכנ״ל-ד.־גמצא6זייטיב ׳יתזסעליו
שלוסברלג ושה־*7-השלום-ט״נשסעיקדהרן שמאמזגלופ -מברטןטו״ט^שאגו מהו '"כשמאמיניסברצוסית׳■* ^הקדסההוא כיע

V t״H כיזה־ימט •תטנמז״' עיקרקדושתא״יגמשן־גריקדושת

ם 1 מכלק טו ג מ i  ! צ־4נ 6״ C א n 1ל I’ft 65 9 מ חקף • יג - S : .
ב י בלים ט.ה*ואינס של המוסח טו טג ל הנ מ ק או ״ א ס נ  t a S  ,

 ; דק תלף הסיות עיקר כי לזמןהןה- והגיעט וקיימט שהחייט • קדצון
ס ך החגלזת שהוא מ״ט שהוא מה מ צז חיים עי^ישהתפותייו בי ע

, ׳•!ifc/t /ן»*י*t jy ז■*׳■''׳• ̂;f77jy U iw P צ , ^w-־״••••— I ״ .I י • ״•^ •
 לוה״ג• ט״יחטניהשל הייט7• ע״יהענית לשסכ״א היד^אפשרליכטם ולגלות למחת ע״ו- שהחייט ומברכין אח:דצון מגלח שאט וזה יסיים-

̂ת1 ־היימכנ״ל-כימאחרשעיקר^דושההגמשכתבא״י לזמןמהשבא שהחיינווגי׳״ •ההו החנלוחהרצון ־שעיקרהחיוחע׳י  ק״קהוא מב
̂בחי״ rir *fti ית׳ אותו ומבדבין יח׳ עלגרנוט תרלץ שאין חדשה ישמחה  ליכטס הי׳^וליס ע״גצא :■•כטל הקדושה כלליות שהיא שאם '
שלזו״כ- לשם^לביחק״קלהמשין;ד,דושה:אסכזא גמברכים הטיבה טל שמחין שאט עכשיו כי חיותיטזקיומיט• ■כעצמו ^ית  •פז ע״יר
להקב״ג; ההצונות יכל שמבטל כ״א.ע״יהתטניח שלום להמשיך ,א״א עיזה ית׳-גרכ ביציט שהכל זה״ביאממאמיניס טל יס׳ איתו ומודים

 את היוםמההטט ;מהרא;ןהבעצס ,זוכרל-נוזהשסכיאשםדגיע״ז״ל אנו .וט״נבהבדבהעצמה - מ״ל כחייסחייה עתה כי י לנוחיות cr ־'
' גפשותיגס , .• .̂ ־



• fS i ..־ ויי ־.  < f'i
•, û. ’ i * f ■’ד ״הלכה כהד:ובע הלכות• ־הלכות'אד יקוטי

דלב</ רגמתא f)Iלאכמ דד שפי/פלמקרא הזוה״גן ;"D'bD 'מישזדדנכז
ה המם בעצם מ מקרא ני י' ט״ש וט' לקוביה ,  תעגית לעסן נאמר ר

 שלום להמשיך כדי להשי״ח ר\צוםש כל הכנעח עיקר ני • יוה״כ של
 רביע שם שכתב כמו מכלהימים כלול שהוא• ידה״כ של תענית ע״י הוא
 ביוה״נ וע׳כ ־־ וט׳ בהם אתד ולו יוצרו *מים פסוק על בסוף דל

 בחי/שאם הוא א׳י קדושת עיקי כי יי קיק מבית א״י קדושת ממשיכין
 בכל המחלוקת לבסל לזכות שמתעניסגשטל וכלהתעניתים י "כנ״ל

 קדושתם לקבל צריכין התערתיס כל הקדושה• כלליות 1שזה ■תבחיעת
 א״י• קדושת כל שמשם הכישרים צום יום של והטרא הקדוש מהתערת ׳
 להכניע החעניתים נדי כת לו שיהיה התעפתם נל קדושת נמשך ומשם י
 שע״י נמצא י וכנ״ל הבתיטת בכל לשאס כדילזטת לר^״ת הרצוטת כל ׳
 ולבא מחלוקת מיני כל לבטל לוזעדתשטיתזוכין זוכין ■׳קדושתאיי‘

 א״י קדושת שכל מחמת כי י כנ״ל הקדמה כל כלליות שזהי לשלום
 בחי׳יתענית הוא א׳י שקדושת נמצא י יוה׳כ של הקדוש מתעניח נמשך :
 לקבל צריכת החטניתיס כל כי ״ בקדושה לתענית זוכק עיי ע'כ מה*כ ׳*
 י / ■׳“זו׳׳' א״יע״ל קדושת שמאבחי׳ ו-ד-;מיוהיכ .־.■/״. ד

̂בחי׳ הר^ה רכמ3 בח̂י ׳־ ח5ו כ  לזמן והגיעט וקיימת שהחייט ^
חבירו את הרואה בטן • דיקא לזמן מזמן ן’ןהשמברכvר ,' .

 פדי טל P י חרדש1לאחדזמןשהואלאחרשלושיסמםשהואשיעו :
 מברכין יו״ט בכל וכן שהחיינו מברכין לשנה לזמןמשגה מזמן המתחדש ׳

, ■ : - : זמן ברכת שבקרא שהחיינו ' ׳
 רצונו לעשות רצוט שהוא V כבודו בשביל היי הבריאה עיקר • י3 י
 • כיהכבודסאהרצוןכשח״לרתטשלאדסזהוכבודז י :ית״ •

• ית׳ מסנירתט רצות שיבטל תייר ימי כל האדם סבודת עיקר הה
 מפט הכל שיבטל מדי: או תאוה דבר לשוס לו שיש הרצונות כל שיבטל ■
 • ית״ כרצוט למשות דבר בכל שיכוון להשי״ת הרתטק כל רצותרקשר ־
 שיבא דבר וכל ׳ ית׳ רתת מפני רגל רתטתיו וכל תאוותיו « יישבר ‘

 ■ * ד לאוד לאו ואם יעשה השי״ת בורצון יהי׳ אס לידו ‘ ד
TR ׳  וירושלים א״י מעלת גודל בחי׳ וזהו ׳ השלום מעלת מדל בחי׳ י1
 ברא כיהשי׳ת ״ כרל שלום כחי׳ שהם ק׳ק יביהמיקזבית ׳̂ - ;;
 אדם בבתי׳ כלולים והשיטייס * מספר לאין רצים בשינויים הטולס ~
 רק'מחמת • במ״א המובא חמן ומקום ציור בחי׳ pשז ומקשחמן :

 ללחום יוכרחp השיטיים מישיטן ואין הבריאה עיקר הוא שהאדם
 הבעל האדם כ״א • ית׳ הבורא לרצק אחד רצק אל כולם לחבר טמהס

 הצמר שבבתי' השימיים נקראים'כלליות אנו ע׳כ בחירה הבעל דיטה ^
:הנ״ל) נחי׳ ג׳ בכל העיטייס רט איך ומבאר מלך אחד(עתה בשם

*•׳<■׳, ־
י  שבין השיטייס ריבוי בחוש שרואים כמו זמן ננחי׳ הס הכיטייס כ

• וט׳י הזמנים את ומחליף עתים משנה ובתבונה נ״ש הזמנים• י
 ושאר וחורף קץ שבין שינויים וכן v לילה זה ובזמן יום זה בזמן כי

 מבואדס שהס עתים בהששה הכלולים הזמנים שבין הרבים השינויים
 ולילה ויוס וחורף וקץ וחום וקור וקציר זרע האיז ימי כל עזד פ׳3 -

 ביותר קרים אלו מדינות כי • רבים שיטייס יש במקום וכן * ומי
 ופירות * לרוב תבואה גדילה זו ובמדנה ביותר• חמים אא ומדינות

 י רבים שינויים שאר וכן • להיסך אחרות ובמדיטת • מועטים חשובים .
 כין • רבים שיטיים יש שבעולם הברואים כל בציור דהיינו כציוד וכן

 ,כל שבין •השיטייס הס והעיקר. • וט׳ לצומח בהמה ובין לבהמה אדם
 לאין רבים שיסיים בהם שנמצאו הבריאה עיקר שהם ‘ * בעצמן אדם

3 של גדולתו להראות כשאיז״ל * מספר p״s בחותם נבראו ב״א שכל 
הם כך נתתתיהס אדם כ;י שמשונים לחבירוזכמו יומה אדם ואין א׳

• כעולט לזה זה דומים אדם־ בר שר דיעות ואין ♦ כדיעותהם משונים
׳• נזה זה דעתםדומים אק וכן ואב אחים שני »אפי׳ .

*■.דהיימ שאם בחי׳ וחימר אחדות ע״י נמשך מדות
!•׳: ב : ;c, ! ההורה ע״ו זוכין שזה ל באחד השינויים כל שנכללים ע״י ס 

 הפכיס שני שמ והגוף חיבור,ר\שמה• הוא החיות עיקר כי ר הקדושה
 יתד ומהכרס * לעשות מפליא והשי׳ת : .• .■מאד מזה משונים זהם

 ־,־ התורה ע״י. מא האדם וקיום החיות שמא החיבור ועיקר * נפלא בדוץ“
 ״ מאתייך ני כ׳ש ־ • התורה את המקיימין והצדיקים ישראל דהייטע׳י

׳ יוכו׳  י הדצזטת כל ולקשר ,ית׳ רצוט לעשות אותנו מלמלת התורה ט /
 . גופס תאמת רצון משברים שי:צדקים וע׳י: ״ לבד ית׳ הבורא איצק

טז שנכלל עד הנשמה לגבי • מפם .ומבטלים השי״ת רצון -בשביל‘  ה
^ן נמשך ואו • * אחד באתדזת והנשמה הגיף נכלל ט״י בהנשמה ־  על

 ובטן לנצחי■ שמו ית׳ הבירא שהוא הפשוט מהאחד ממקורהחיים 6חיי
 העולמוס ולכל אדם בני לכל החיות ונשתלשל נמשך האלו הצדיקים

 לקבל להם שא^ פיייל בחי׳ הם השימייס כי •־ סוף ועד מראש כולם נ
 - ^ א׳א וזה * באחלות כשנכלליס כ״א ית׳ הפשוט מהאחד סיות ?

דשם חיות ומקבל באחדות נכלל שעי״ז נשמתו לגבי גוסס הצדיקשמבטל

׳־ שאר בזת וכיוצא תלב שאוהב האדם זה של וטבע בשר שאוהב האדם זה
י , עיקר היא והעכע : אדם כל של טבע כפי שכולם הגוף של הרצוטת ■
ט׳ ובמקום ובזמן באדם שבעולם השינויים כל כי ־ ,*בחי/השיטייס י ■ ו
שיע* וכן ״■: וט׳ וחוס קור בחי׳ שמשם טבע בחי׳ הס כולם י כנ׳ל •
ר וו־טטת המר!ומות - הש-י״ס מחן הטכט כסי שהכל שמשונים אדם ג
. ע״♦ מתנהגת השי״ת הטבעשברא •ועיקר ובמקום ובזמן באדם בשלם :

. לאיתות כ״שוהי' • הזמז בשביל נבראו שעיקרם כידוע הרקיע גלגלי
 והזמן האדם שבטבע השיטיים נל ידם שעל • ושנים ולימים ולמועדים ־
 ומבטל .־ נשמתו לגבי גוט תאוות רצון שמשבר הצדיק וזה • והמקום ־
 תאוות ר^ן שמשם הטבע כת שמבטל נמצא השי״תד רטן מפני רצוט >*
נסים ולעטת בעולם הטבע לשטת כת א יש עי׳ז זע׳כ ̂ •,: ננ׳ל גוט י
;■:ף . ד :בשלם ונפלאות ;-ז-׳ןד• י-ז;;• ז ־ -
.השיטמם נל, שנכללים ע׳י אחדות ע׳י החיות שעיקר ר
עידך שהוא גהאדס תאי והעיקר * האחדות במקור • • < -

 בדול כלל כמוך.הוא לרעיך ואהבת וע׳כ * כידוע הכל תלוי ובו הבריאה
̂ז והקיום הלזיות עיקר שהוא ושאם באחדות לכאל כדי בתורה והתיד

 -יחד גנלליס בדישתיהס שמשורס אדם שבני ע׳י י .הבריאה כל של *
 ; י^׳אל את לאהוב הוא סאהבה ועיקר *־ ושלום ואחדות באהבה

שים בו ואין בתכלית גמור רשע שהיא מי כי • התורה את המקיימים
 ̂שכאה תכלית כ״ש • הששאה בתכלית אותו לשטא מטה בוודאי טוב ־

, • במצוות לרעך הוא כמוך לרעך ואהבת מצוות עיקר רק • שנאתים
 זטת איזה מישראל ואחד אחד בכל ולמצוא ולבקש לתפס שצריכין דהייט .
 אלxי טשעי אפי׳ מי^אל כ׳א כי • כנפשו אוחו לאהוב כדי וטוב ,
 ' : רשז! ואץ טbמ וטו; ע״פ וכמבואר וזטת טוב צד איזה ט שאין א״א ;
 • עצמו xpS כדי הוא הארגה עיקר כי בלמ׳א) רפ׳ב ט״ש(בסי׳ ונו׳. /
 , .לבעל כדי * ואחלזת באהבה יחד טמהס ולכלול ׳י^אל שבכל הטוב עם .
, והתירן והקיום החיות כל ית׳שמשם הפשוט נאחד ולכלול השיטייס כל י
̂׳ץיגפללין נהמצוות הקזיה ץוס עץ ט «ן;״ל אעןלמוק בל של . ^*^^



W י . *

 ודיטה ״ למשלדיטהשלמנוטהלחסדחמיד יחד* יטיסייעות6נל
 ביניהס ויש בליטותיהם משולם וט״כהם : '• לגטרה מטה מ של ־
 אין וזה̂  השי׳ית יצון מפני רצונם שניהם כשמבטלין אבל • מחלוקת '

 וחסד טוב דהייטלעשוח • השי׳ת רצון בשביל מאמשבמדתחסדוכ״א
 עם להטיב לו־ שיש החסד מדת ע״י כ^וצה ולהיפך • ה׳ אוהבי עם ;
 ממדת שנמשכת רטה ואהבה חאוה איזה לו שמגיע או ז ח״ו ה׳ שונאי .
 עם טושת ואינה ואהבתו תאוותו משבר אזי • אהבה בחי׳ שהוא החסד ,
 .ית׳ רצוט שהוא מה רק • השי״ת רצון כנגד שהוא דבר שום חסדו מדת .

h ק • בהשי״ת העליון ברצון חסדו מדת עם ככלל ואזי י באמת  חבירו ו
 השי׳ת בשביל כ׳א גבורתו. עם משתמש כשאמו גבורה מדת לו שיש ״

 השי״ת רצון נגד שהוא ומה י וכו׳ ה׳ בשונאי ולנקום יצרו על להתגבי .
 בהשי׳ת גבורתו מדת עם נכלל הוא אזי י כנ׳ל ורצונו טבעו מבטל

« בדישתיהם הסכים כשני נדמים שהס אע״ס אדם בני שני אלו ואזי
רצון רק לעשות רצונ׳ שניהם כי • כאחד שניהם ־ רצונם בשורש אעפ׳ב - ■

 במקור שניהם נכללים באמת וע״כ • בגמרה וזה בתסד• זה קונס*.
 מעט ע׳י וא׳ כ״א ישראל כלל וכן • ‘ית הסשוע האחד שהוא ^^חדות

 לאהוב צדכין זו ובבתי׳ • ישראל כלל עם באחדות נכלל הוא שבו הטוב
• זכות לכף הכל לדון טוב מעט בו למצוא דהיינו ׳ כנפשו מישראל ג״א

 יאהוב הנ״ל׳ועי״ז בסי׳ כמבואר לכ״ז נאמת כולם נכנסין- סעי״ז
 ע<הטוב הסשוע באחד יחד כולם עם נכלל יהיה ואז • כנ״ל בנפשו כ״א '
 שבעולם השינויים כל נבללים זעי״ז - •. בכ״א שיש התורה מיום שמא ־'

 ממקור החיות המשכת עיקר שעי״ז * כרל באחד תלוי הכל בי באחדות ־
. :ית׳כנ׳ל הפשיט האחד שהוא החיוח י - .

 כשאת׳ל * המחלוקת איסור ועוצם * השלום מעלת גודל בחי׳ ־, ץ^ףן ׳
כל וקיום החיוח עינך כי ״ השלום וגדול המחלוקת שנאוי י י‘.
 שני יתד כשמסקבצין וע״כ • כנ׳ל והשלום ^״ןלמוסע׳י־האחדות ■

 שהחיינו מברכין זא׳ז בראייסם ס’מחp זא״ז האוהבים ישראלים
wהאהבר ע׳י הוא והקיום החיות עירך ני ״ הזה לזמן והגיענו וקיימט

 i זא״זככ׳ל האוהבים בני!שראל מן שיש והשמחה .
 כנגד לשומת השלושה אלו • וכו׳ והגיענו וקיימנו שהחיינו *1{*זה ה

וזהו * כדל ובזמן ובמקום באלם שהם השיטיים בחי׳ ג׳ ., :
 עיקר* שמשם שבאדם השיטייס מעול בחי׳ שהוא החיות הייט שהחייט -

 בחי׳השינוייס זה וכו׳*וקיימט ויגוף הנשמה ונתחבר שנכלל ע׳י מזות
 שעלוה המקים על הוא הקיום עיקר וקיימט־כי מרמז זה שעל שבמקום ■ • י
 השינד׳׳ בחי׳ זה • הזה לזמן ותגיעט * העולם בני כל וחיימיס עומדים <

 האוהבים ישראל ט׳י אחד לרצון ונתנטלין נכללין השינויים שכל שבזמן
, עי׳זכדל; הפשוט באחדות זא׳זשנכללין • -׳ ״

 כי * בפרטיות הזמן ומזכירין ״ הזה לזמן הברכה מסיימים
ע׳י הש׳י כרצון שמתנהגת בחי׳העבע הס סשיטיים כל עירך - • ׳י ,
 כל שמבעלין ע׳י התיקין שעיקר • כדל זמן בחי׳ שהם הגלגלים .

שזמ *. בהשי׳ת כאהבה יחד ונכללין • וא׳ כ״א של המשונים הרטטת
חבירו את כשרואין מברכין זה שבשביל * כדל ישראל אהבת מטות בחי׳ י ■

 שיעולס השינויי׳ כל שעיקר ומחמת וכנ׳ל באמת אותו כשאוהב ישראל
.ע״כ • כדל ומן בחי׳ שהם הגלגלים בחי׳ שהיא העיט בחי׳ ע׳י הם .

,בפרטיות הזמן מזכירין - י■ « : , ,
ל ^ י ב ש ב  , כחרב אז ני • המצרים בין שהחיים מברכין אין זה ו

׳ שיחי׳ השיטיים כלליות תיקון וטיקר הביהמ״ק*
 שמשם שתיה האבן ששש ק׳ק בבית בביהמ׳ק הי׳ באחדות עללין \

 מחמת משונה מקו׳ שכל שבעולם המקומות לכל וצטחת גידין נמשכין
פיחת וזה סלפלין לגדל מסוגל המץס זה וע״כ • והנימר הגיל כס' ־ .1

ה בה״רוב״פ הרכווז א״ח הלסזז לקוטי: כא י ^:
 בממס אבל < סיי כל עץ בהם וכגיעחס כשרדלע״פ ד וכו' אחרים

r אחד באמיות והשיטיים והציטרות הגידיץ כל צכללין ס5 שתיה .האבן
 גשנה אחד יום שהוא ביגה״כ הכה״ג נכנס שחיה האבן במקום ואם

 יוה׳כ כי ״ יוה״נ זה בהם אחד ולו יוצרי ימים כ׳ש * השנה מכל שכלול '
 ומחבר טלל והוא * הדל בהחורה דל רביסו נ׳ש • השנה ימי מכל כלול

 באסל ;חד וכוללם ,אוחם מחבר הזמן שיטי כל שכולל השכה ימי כל
 וכ׳ו ״ * ביחד המקומות שיטי כל שטלל .שחיה ,האבן במקום
 ואחדות שלום שמדחו ♦ ישראל מכל המובחר שהוא הכיז׳ג ע״י כעשה
 וכ׳ש • שלים ורודף שלום אוהב שהי׳ הראשון הנר׳ג שהיה אהרן נחי׳

 י ביית אחריו ולזרעו לו והיפה • שלום בריחי את̂  נותן הנר בכהונה
 - ישראל בית כל נו נכללין ביוה׳כ הכה״ג ע׳י וע׳כ *. וכן׳ עולם כ־ונת

 טלם והם ״ זא״ז ומסייסין מרצין ישראל כל ביוה״כ כי • ושלום באהבה
 ומקום וזמן שבאדם השיטיים כל גכללין ואז אחד ואחדות באהבה
• בכי כל שטלל ג ה׳ כ ה ע״י יחד נכללים  ישראל מכל כלול הוא כי אד̂ז
 למקום ולפנים לפני • הימים מכל שכלול יום שהוא כ ׳ ה ו י ב שנכנס

ן ב א  ואו • שבעולם המקומות מכל שכולל מקום שהוא * ה י ת ש ה
 יוה׳כ של הק׳ ה-תעניח ע׳י והכל • אחד כרצון יחד השינויים כל נכללים
 ״ וכו׳ ונפשא גופא כולא לאכללא * וכו׳ הזה היום בעצם נאמי שעליו
 זה וכל • הדל בהחורה כמבואר ׳ וכו׳ בקוב״ה דילהון רטוחא ויהא
 מקדשיט ביח שחרב מיום אבל קיים• הי׳ שביהמ״ק בזמן בשליימת זכיט
 כל ובאמת • כשלימות השלום *א״א,לקבל1שיכמ־בעדינ כהן לט ואין

 ביהמ״ק חורבן שעיקר כם־ז׳ל השלום ע׳יסגס היה ביהמ׳ק חורבן
 בבית דוד בית מלכות חלוקת דע׳י • שר בבית חנם שנאת ידי על היה

 י משיח ביאת עיכוב עירך עתה וגס וכו״ ע״ז חטא היה גס ואז * ראשון
 במ״א• כמבואר בעוה״ר שנתרב קת6מח מחמת הוא המקדש בית ובנין
 ולבעל בינש׳י הרצוטת כל לכלול לבד יוה׳כ בתענית די אין עתה וע׳כ

 השלום רך עי שמשם הביהמ׳׳ק שנחרב מחמת * כג^ וכו־ המחלוקת
 בשביל צוננות ד׳ להתענות חז׳ל עלינו גזח וע׳כ * כדל והאחדות

 עכשמ כי • בהתורההדל • יכדל צום שלום כשאין כי * ביתנ״ק חורבן
 ונדל לשלום שנזכ׳ ואולי האי וקולי רניוה״כ חוץ תעניות כמת צריכיןעוד

 ותאוותת גופו רצון אחר שנמשך ועווטתיו .*■חטאיו כפי וא׳ כ״א וכן
 ,וסגס מאד השיטייס והגביר ,• מהנשמה הגוף הפריד שעי׳ז ז הרעה
 לגני גופו רצון שמשבר ע׳י שודצדיק כמו ״ זה לעומת זה את כי * בשלום

 ̂ גופו רצון עושה כשח׳ו ׳ להיפך כן * כדל וכו׳ שלום טרם הנשמה
 כמה עליו מזרים להשי״ת לשול כשחצת וע״ל * וכג״ל בשלום פוגם
 ׳ בהסורה * ונדל צום שלום כשאין כי * חטאו כפי כ׳א תעניות וכמה
 ■ שלום בר?ת בחי׳ שהיא שהתייט מברכין אין המצרים בין וע״כ • הנ׳ל

 » שאז מחמת שלום להמשיך קשת המצרים בין כי * החיות עיקר שמשם
 י <דל שבעולם השיטיים כל בין השלום עיקר שמשם נחרבמקדשיט

 ■ התעלת ע״י שווכין ת׳ב אסר עד שהחייט מברכין שאין טהגין ע״כ
 מ׳^ה ינחמט השי׳ת י שלום וממשיך והמחלוקת השינויים להמתיק

 הרביעי טס ויקויים * לארציט בשמחה ויעלינו מקדשיט בית ויבנה
.אמן ב׳׳ב ולשמחה לששון יהיה וכו׳ החמישי וטס ■ : ׳'. :
, מנעול ומפסיק עיטייס הה׳ בכל חמור תענית הוא ■ת׳ב ז

 חורבן בשביל הוא תעניתת״ב •כי ממש יוה״ב כונו י.ים ■.
 הואמהשפגמט ביהלנ׳ק עלחורבן האבילות ועייך • ניהמ״ק

 העולם נקודת שתית האבן שהוא ק׳־ק מקדושת ץנו ונחרת בעוונתיט
 כיוס הכה׳ג נכנס ששם * נדל ובו׳ זא״י ביהמ״ק קדושת עירך שמשם

 - וכל נלר^צוטת לקשר ישראל על לכפר התענית ביום הכיפורים־
 מחלוקת וגרמנו געהמתינו נזה שפגמנו וע׳י • וכנ׳ל להשי׳ת סשיטיים
בישראל ' )< * יא



ו הלכה MV־t׳ra n«‘:n דיגץטי'הלכות-א־ח
 זעי״ז י לךק בחי׳ שהוא &6n קמשה מנקודה מזרחקנז טי״ז • בישראל

 * ‘ מ״ל והשלום החיים ארץ שהיא מארצימ וגלים מקדשים בית מזרב
 כי י ץה״נ כמו עיטייס בה׳ ולהתעמת בם״ב להתאבל .נמכין וע״נ
 הפגם מתקיים עי״ן . * ביהמ״ק מרבן על והתענית האבילות ע׳י

 על המתאבל כל בבתי׳ י * הבימרק קדושת בהי׳ עצמו על וממשיכין
 בחי׳ עצמו טל להמשיך הקדושה ועיקר ״ בשמחתה ורואה זוכה ירושלים
 שלום בחי׳ שזה ר\צ<מת וכל השיטייס כל יחד נכל^ן ששם ק׳ק :קדושת

 הוא ת״ב וע׳׳כ «כנ״ל לל:שי״ת הרצונות כל שמקשרין הקדושה עירץ■ מה
 לזסת כד לטא ת״ב חערת עיקר כי י יוה״ב כמו החומרות בכל מענית’

ס לתקן דהיים יוה״ב קדושת להמשיך  קדושתו שעיקר ביהמ״ק חורבן מ
 ולפנים לפני הכה״ג מ שנכנס הקדוש צום יום מהוא * יוה*כ בחי׳ הוא

 קדושות כל שכולל • וא״יpמ״vהביר של קדושות העשר כל עיקר שמשם
 להש״י הרצוטת כל שמקשרין ע׳י משם נמשך הקדושה עיקר ■ישראל.אבל

 הביהמ״ק שנחרב עכשיו כי * כנ״ל הקדושה עיקר שזה שלום בחי׳ שזה
 שנחרב מחמת בעצמו יוה׳כ ט״י הכ׳ל הקדושה להמשיך כח בט אין

 ת׳ב ולפניאכוףלי־מג^כצריכיןלקתעטת לפני ליכטס וא״א הביהמ׳יק
 קדושות ממשיכין^עצמו שעי׳ז הזה החורק על להתאבל צומות יוד׳

 ולהמשיך לקבל ביוה׳ב זיכין ואז • ק״ק קדושת בחי׳ שהוא הביר.מ״ק
 להשי״ת ולשוב החשאים כל לתקן בשלימזת ק״ק קדושת סליט עתה גס

̂־יך ווזקדושה התיקון עיקר כי ד בשלימות העשר כל שמשם משם י

 על שמתאבלין ע׳י עליט ממשיכק שאס הביהמ״קיא״י קדושת עיקר
:ביהמ׳קכנ׳ל .חורבן ׳
 ע׳י ק׳ק קתשת להמשיך יכולים הייט קייס הי׳ שביהמ׳ק בזמן

 כנ״ל־אבל ביוה״כ הכה״ג לשם שנכנס ע״י • לבד י«ה״כ התענית ד
 ־ ביהמ״ק חורבן פגם לתקן כד צומות ד׳ בכלל ישראל צריכין עכשיו

 כדלאכנעארעותאלאדבקא תעניתי^' צריך עוונותיו כפי וקכ׳׳א
 השיי כרצון טלם שיהי׳ ר\צוטת לכלול,כל כלי ״ לקיב״ת דערתא,־לבא

 תענית מזי׳ שהוא קדשים קדשי בית קדושת עצמו על לקכל לזכות כדי
צום יום חדשת ע׳י להיפך יכ| • י הקדושות כל שמשם -תה״כ

✓I״•׳ ) ׳* י ׳«־« — - י -
 קדשים קדשי בבית בביהמ״ק העטרה כל עשיס כאלו שנחשב יוה״כ של

 ועיק ״ ק״ק מבתי׳ משס קדושה איזה עצמינו על ממשיכין אט עי״ז
 ועי״זזונץ * השינויים כל ונתבגילין • להשי׳ת כלהרצונוש מקשרין
 הפגם לפי לו כראוי כ׳א עלסעאיו להחענוז לזנות שלימה לחשובה

 לאכנעא שהוא • יוה׳ב בבתי׳ הס ים התענית כל כי :־עוונותיו ע״י שא
 ,בהי׳ הוא זה וכל * כזה זה תלויס הם וע׳כ • כג׳ל וכו׳ דלבא יטותא
 ע״י׳התענית לשם הכה״ג שנכנס מק״ק ימשך קדושתה שכל א׳י קדושת

ד טל שזוכה יש . • בזה זה תלד והכל • כנ׳ל הכיפורים צזס יום של  י
 להיסך ויש ־ כנ׳ל יוה׳כ בחי׳ שהוא לא״י וחשובהילבוא חעניתים

 על תשובה' בשביל לתענית לזטת .>וה׳כ כחי׳ שהוא א״י ע״י סוכה
̂זזטת  בחי׳ שזה להשי״ת הרצוטת כל מק^ין התענית ט״י כי * rנ
 י א׳י קדהת בחי׳ קדשים קדשי בחי׳ שלום בחי׳ • יוה״ב בחי׳ אשובה

 ויורים באמת לתטבה מהרה שנזכה ׳ידר • וכנ׳ל הת׳קון עיקר עהוא
>p7J ואמן; אמן רצון יהי כן אמן מהרה לאמתו ר^מח - ■

ר ח פ ס א״ בחמת מי״ז דהיינו המצדם שבץ *ום מ  f •5טי
 לתזוגן לקבל עלה אח״כ1 הלוהו׳ נשתברו בתמוז ט״ז כי -

ס זע׳כ בכעס• שהי׳ האמצעיים יום ארבעים שם זשהא * שניות  ה
 ״ יזס הכעסשלארכעים להמתיק כדי הארבעים *שמארוב יום כ״א
 הארבעי׳האמצנויו׳ הרוב שעברו ותיכף • כולה התורה בכל נטלו זהבו

 ׳ הארכנרס אלו של האחרורם בימים באמת וע״ב י הכעס נמ™
ט' לוחות שר לו פסל וא׳ל למשהי השי׳ת נתרצה האמצעיים ׳ :'־ו

 1 . ׳־ י ■" 'י ’ . • . ' י
ח ^  na הטבע• שיטי הס הנסים כל כי • הרסיס ברכת בחי׳ ה

נ« • להשי״ס הרענות כל שמבטלין ע׳י השלום ע׳י זוכין •
 . שיש ר\צונוח השינוי כל כי הטבע• משיטי כמשכין הרצונות השיטי כל

 . שסלל הטבע מבתי׳ נמשך זה השי׳ת כרמן שלא ח׳ו רצון איזה לאחם
ט׳ וחורף וקיץ זחוס וקור וחושך אור שהם שבעולם השינוויס כל  י ״ ו

 ׳ ע3גט כס שהשי׳ת י טבע בבחי׳ שנולםהם שימייס מיני כל ומאד
0r3n ׳ י»**ובזמ! יהי' זה ממן וכן • ההמה תשקע וכלילה החמה תאיר 

 S- גדל שהארי ‘ ״ צ׳ח׳ם ד׳ ה בכל שיש השיטייס וכן • וכו׳ חורף אחר
 • שזה * עבע כחי׳ היא זה שכל • מאד כח וחלוש קק והזבוב מאד יגבור
 ־ ״ שלימה באמונה מאמץ האדם היה ואס • כך טבעו וזה • כך עבטו

 ט • לבד ית׳ בהשגחתו מתנהגת בעצמה הטבע שגם י ית׳ בהשגחתו
 שס ולהיסך • זאת והנהגה זה כח לו שיהי׳ ראריה בעבע שם השי״ח
 ■ - בכל שמשתרם שבעולם השיטיים כל וכן • * כך שיתנהג הזבוב בטבע

 -׳ וכיוס * ־ גשס היום ובזה • קר היום ובזה • חם היום בזה יש ויום יום
 אס ״ מספר לאין רבים שינויים בזה וכיוצא • וכו׳ גשם יורד אין אחר
ע כי • לבד ית׳ בהשגחתו שהכל בהאמח מאמין היה ב  בעצמה מ

 - * בשלימות ההשגחה אמונת היה אס לבד-אזי ית׳ בהשנהתו מתנהגת
 שוס לו היה ולא • להשי׳ת שלו הרצוטת כל מבטל האדם הי׳ בוודאי
• ׳: • V • :השי׳ת כנגד רצון שינוי •

בזמם) ביאות נשלם לא כאן עד םיסxר ברכת בחי׳ וזה מן הטק (זה
, , ־ י הימיםנשכח): (וברמת ,

ה י ז  הגשמים כי ״ הגשמים על תעניות שגוזרין מה תטרח בחי׳ ו
 בא ידם על כי ז׳לxכ שלום בחי׳ הם ברכה גשמי בחי׳

 ״ ישביעך חטים חלב שלום גבולך השם כ׳ש • שלום בהי׳ שהזא פרנסה
 , ״' בארן שאם ונחתי וכו׳ יבולה האק ונתנה בעתם גשמיכם ונחתי
 * כנ״ל שאס לזכות כדי תעניות גוזרין .ח׳ו גשמים עצירת כשיש וע״כ

 . מחזיק כא הקב׳ה מצא לא כי • וההשפעות מלכות כל נמשכין שעי״ז
 שאס בחי׳ שהם ברכה גשמי יורדן ואז • השלום אלא • לישראל כרכה
 ' כי • דייקא בא׳י הוא ביותר שגוזרין התענית ריבר טיקר וע״ב • כנ״ל
 ;בזט׳ כ״א יורדץ אין הגשמים עירן וע׳כ * ננ׳ל השלום מקום הוא א״*
 ׳ סכי על מים הולח רארץ פני על מער הטחן פסוק על ככךן״ל א״י

 העניו׳ לגזור צריכץ • ח׳ו גשמים עצירת כא׳י שם כשיש וע׳כ • חוצות
 י״ בא״י שתאי כולו העולם כל שלום ח׳ו שנתקלקל סימן זה כי * הרבה
 זוכץ השאס עיקי כי לשאס לזכות כדי תעניות להתענות צריכין ט׳ב

׳ ■ ^ ■ :כנ׳ל התעניות ט״י . ,
פ ע׳  ץה'כ כמו שלימים הסחעניתים כא׳י החערתיפשגוזרין ן

׳ אץ אבלבחו״ל • עינויים ׳cהו וכל יום מבעוד שננססיקין
 ■ הות העירן ני • בבבל ת״צ אץ כשרז״ל כזה העניות הגשמים על גוזרץ

 נכנס שהכ״ג קדשים מקדשי שלום בחי׳ שהוא קדושתה כמקבלת א׳י
להיזעמת צריכין בא׳י שם וע״ב ״ כנ״ל יוה׳ב םל התעניות ע׳י לשם

קיישת עיין יוה׳כישמשם קדושת להמשיך כד יוה׳כ כמו שלם העניות
. - ־ - גדי י 1.. . . .



■,K̂  f־דמות::אזז ;נ״דיקרפי
 אבל כנ׳ל הברכות וכל גשמים נמשכק י״ז1שנ שאם חי׳5 ש״א א׳י

 ת״צ שוס אין ט״כ ״ .י(ל:׳כ קדושת כשלימות שימשיכו כח אין כייו״ל ,
 בא״י רק מא כשלימות זו בחי׳ כי ־ יוה׳כ כמו וט' יום מבעוד להפסיק

 הכה״ג נכנס ששם קדשים מקדשי שמקבלין נמסכלהעשרקתשות
■ :כנ׳ל התענית יום שהוא כיפור ביום ;•' , ־ י• ■ ■ ׳

ח ז  י״ג הס כי * הגשמים טל בא׳י שגוזוין תעניות י״ג בחי׳ \
עיקר כי • העימי שנת של השנה חדשי כנגדיי״ג העניות • ■ •

א התעניות נל  הוא השלום שלימות ועיקר * כנ״ל שלום להננשיך ס
 ושלום באחדות נכללים שיהיו שבעולם השינויים כל כין שלום לעשות

 כוכבי וז׳ מזלות י״ב םvהרקיעשר בגלגלי תלויים השיעיים וכל • וכג״ל
 «שכעולס השיעיים כל ידם ועל • עולמו מנהיג השי״ת ידם שעל • לכת

 שיהי׳אור הלבנה פגימת תיקון בחי׳ הוא שלום להמשיך התיקון ועיקר
 המתלוקת אחיזת עיקר הלבנ׳משס פגימת ע׳י החמהיכי כאור הלבנה

 כי • פגימת״. עיקר שמשם • השלום פגם בחי׳ הוא הלבנה פגימת כי .
 בכתר .להשתמש‘מלכי לשני א״א הקיטרוג הלבנההי׳ע״י פגימת .עיקר
 א״א הקיטרוג חד. ״ עצמך ומעטי לכי השי״ח א״ל זה שמחמת * אחד

 ומחלוקת• וקינעור קנאה בחי׳ השלים פגס בחי׳ זה ׳ וס׳ מלכים לשני ׳
 הוא הלבנה פגימת לתקן התיקון •<כןיקר הלבנה פגימת עיקר ומשם

 יו׳פ אותו וקורין ♦ ער״ח של התענית בחי׳ וזה י שלום שממשיכין ע״י
א ר״ח כי • קטן  .מקודס להתעמת נהעין וע״כ ♦ הלבנה פגימת לתקן ס

 קורין וע״כ / כנ״ל הלבנה פגיננת תיקון עיקר שזה שלום כדי,להמשין
 ככ׳׳ל יור.״כ של מהתענית נמד< השלים עיקרתיקין ני קטן* יו*כ אוחין

• עשי״ת של ראשק יוס ועא שאז יוה״כממשיכיןע״יר״ה קדושת וכל
 ר״ה וע״כ • מחליקת בחי׳ שהם הרזעאיס כל של התיקון מתחיל -אז ■

 הלבנה פגימת תיקון הוא ר״ח כי * שלום ממשיכין בר״ח כי נר״ח הוא
 עיקר כר״ח׳שאז שהוא בר״ה הוא הלבנה פגימת ר.תיקון ועיקר ז ^״ל

 בה אלקיך ה׳ עיני תמיד כ״ש • שלום בחי' שהוא א״י קמשת המשכת
 , הוא שופר כ♦ • בר״ה שתוקעין שופר נחי׳ ו;ה • וכף השנה מראשית

 כנפות כארבע והמפוזריס והנדחים האובדים וכל הנדחיס* קיכת בחי׳
 מחמת הארץ כנפות בארבע ונתפזרו שנתחלקו מחלוקת בחי' האת־זה

 חנם ושנאת מחלוקת מחמס הוא הגליוס כל עיקר בי • השלום פגס
 וכן • חנם ושנאת מחלוקת מחמת רק הי״ שני בית שחורבן כשרז״ל
 חנם ושנאת המחלוקת מחמת טא הגלות ארינח עיקר בעו״ה ■.עכשיו

 שבין דור כשרז״ל • ת״ח בנין המחלוקת ונפרע • מאד בעולם שנתרבה
 קיבוץ בתי׳ שהוא שופר תוקעין שאז ור״ה * ת״ח בין קטגוריא בא מד

 •חד שמתקכלן שלום בחי׳ יזה ׳ הארץ כנסות מד״ הגלות מן כדחיס
 וזה והשלום• האחדות למקיס לא״י לשם שנתפזרו המקומות מכל פולס
 זהנדחים' וט׳ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע הטא ביום והי׳ בחי׳
ט׳  י בחי׳ שסא דייקא ביחשליס ־ בירושלים הקודש בהר לד.׳ והשתטו ו

 בברכת שמסיימין תה * כדל שלם יראה ע״ש נקרא ירושלים ני שלום
 בשלומך ישראל עמך חגן וס׳*בן יתקע בשו«־ אלקיס ור.׳ שיש־ות

 שר.וא שבר״ר. נמצא ־ כנ״ל שלום בחי׳ הוא נדחים תיבוץ בחי׳ מע־ כי
 ער״ח צכל ע״כ * שלום בחי׳ שטא יור.״כ של התיקק מחסילין שי״יז

 יו׳כ אותו קורין וע״כ • שלוס כחי׳ יוה״כ קמשת להמשיך כלי מתענין
p שמתחלת יוה״כ קדושת ביותר ממשיכין ער״ח של במזענית כי ״ • 

 - שהיאגחי״ זאת קלוט: לר.משיך צריבין ר״ח בכל כי • בר/ז שסא גד״ר.
דל: בר״ח שנעשה ־ הלבנה פגימת תיר\ן בחי׳ עיקר שזה שלום ־ כ

ג א י צ ט  בתי׳• הלכנהשד.וא לפגימת תיקון ממשיכין שבכלר״ח ג
V הגימתהלמהסאע׳״םעיםר ש^ס*זעיקרתיי\ן ״ ״ •

כב . ד וג׳פהדכה כוזד ,דלבות
 שומ«יי^י^ווםנימ« ״ הלבנה שמת עם החמה שנות מטוק 1םטי״

 מטברתאלא אין יע'כ ״ החמה כאור הלבנר. אור והי״ בחי׳ r בלמד.
 הוא שאז שרים נאדדטא כי * עמלק המן מחיית סא באדר כי • אדר

 ׳ המחלוקת בעל עיקר הגדול השונא עיקר שהוא * עמלק המן •מפלח .
מ וחולק יט־אל בקדושת תמיד שמחקנא וסקנא׳והקינטור זהשנאה  עלי
 ידו ועל * בעצמן גיןישראל ,ח׳״ו מחלוקת להכניס ומתגבר ומהגרה

 מכניעין באלר שהוא ובפורים * הביהמ״ק וחורבן הגלות אריכת עיקר
 מסיימתהמגיל׳' וכן • ואמת שלום דברי המגיל׳ נקראת וע״כ • אותו
 ; מחלוקת בחי׳ שהוא עמלק המן הכנעת עיקר כי זרעו• לכל שלום ודובר

 ע׳י הי* עמלק הוק להכניע פודם של הנס עיקר וע*כ • שלום ע׳י סא
 א״א כי ״ וזעקתם הצומות ודברי וכ״ש • וכו״ עלי וצומו ב׳ש «מענית
 שלום כשאין כי ותעניות* צום ע״י כ״א לשלום ולזנוח • המחלוקת לבטל

. הפושט בפוריס-וכל ליחן שמרבין לאביונים מחנות בהי׳ חה * כנ״ל צוס
 , מרבה צדקה מרבה בחי׳ • השלום לר.רטת כדי הכל * לו נוחרן ליטול יד

 להגדיל כד• ־ וט׳ לרעהו איש מנות משלוח בחי׳ ג״כ וזהו • שלום
 לזה מזה שטלחין מנות המשלוח ע׳׳י לרעהו איש בין והשלום האהבי.

 מפלת הוא שאז • אדר אלא מעברין אין וע״כ • במ״א) מזה (וכמבואר
 בחי' הלב;׳ פגימת ומילוי תיקון עיקר שהיא שנה עימר כי עמלק• המן

 המן מפלת הוא שאז • דייקא כאדר להמשיך צריכץ התיקון זה • שלום
 פורים בחי' שזהו לשלוע וזוכין מחלוקת. כחי׳ שהוא * עמלק

V • ' ' . י■ • ';,׳.?':•.כנ׳׳ל ■' ’ י ’
ה ז  למלאות העיבור בשנת ׳שעושין גדול ופורים קען פורים בחי׳ .ר

 הלבנת אור שיהי׳ * ר.קעין המאור בחי׳ שהוא הלבנה פגימת .
 , כא^. מחענין וע״כ * הגדולים המאורות שני אח ויקיים ׳ ההמי. כאור

 עירך. שעי׳׳ז * שלום לידמשיך כדי * הגשמים בשביל דייקת תענית י״ג
 שעי״ז ״ העיבור שנח של ר״ח י׳ג כנגד י׳ג הס כי • כנ׳׳ל ברנה גשמי
 י שלימתה. ד.לננ׳*שעיקר פגימת חיקון עיקר שהוא ר.שלוס המשכת עיקר

- ז ננ״ל שנה העיבור ע׳י
ה יג ז א שפורים רח) כ׳א קקין (ת׳׳ז מור.״ק שאיהא ו בחי' ס
‘ המחלוקת להכניע א1בה פורים קדושת עיקר כי ;ידכ .:

 התענית יום שטא יור.׳כ ע׳׳י זוכין זה • לשלום ולזכות עמלק המן בחי׳
 • כנ״ל ח׳ו הצרות כל על שמחענין ר.חעניתיס כל כה מקבלין שמשה

 קטשת המשיט שעי״; • אסתר ב־מי שהתענו הקעניסיס בחי׳ שזט
 - וע״כ כרל• שלום בחי׳ שהוא לפורים וזכו • וייהמיק א״י קדושת יוה׳כ

• ■ עיקו• שס בביהמ״ק ט ״ ,נשיז״ל ביהמ״ק בנין לבטל ו;רעו המן רצו
 היקי. ״ ומחלוקת קנאה בחי׳ הס כי * מה התק־או ע״כ • נדל השלום
̂לי'כ ע׳׳י הי׳ הכנעתם עיקר ע״כ1 ׳ כרל השלום  - ועשרת ע״ס ז'לxהשר
ם. השקלים כי י שקליהסלשקליך קדמו כבר רשע כרף• ככר אלפים  ־ ה
 כל כי • וכדל שלים כחי״ יץא שהכל ציבור וקרבטת המככן בנין בשביל

 ומחמ* xומק שמקרב קרק נקרא עש״ז כי * שלום בחי׳ הס הרךבטח
 שלום לר.משיך בהתויה * ז״ל רכינו רי בד. וכנטבן • יחד הפולמוס כל

 ׳ ׳. בשלמים מסיים • הרןבטת כל שכולל הפסוק שמסיים הה • י״ד כסי׳
 תכלית עיקר כי * השלמים ולזבח וכי' ולמנחה לעולה התורה •את כ״ש

 שממשיכקשלוסהטלו השקלים ע״כ1 כדל• כלהקרבטחהואשלוס
 ’ נדכת צדקר. בחיי הם השקלים ני כנ״ל• מחלוקת ‘בחי שהם וזרעו המן
i • שעיין * צלקתא דחערתא אגיא בחי׳ החעניח בחי׳ עינך שזה 

 נהקזרי נמט^* שלום״ מרבי. צד^: מרבד. השלוס־כחי׳ המסכת מירך
 כחי׳קלזשת ר.ס השקלים כי • נפשמזיכס על לכפר כשקלים ה״ש :הל<
 חיכי) השקלי׳ על זכדל^זע״כגצעח שלום ממשיטן שאז הכיטרס יום

 1J.י השא כי נס׳ מסרש׳י נשקלים למסק טההש״י שא; יזה״כ אקר
■ ׳ ׳ שקלים ־



ה הלכה וב*פ בה׳ר הלסת א־ה :ת־סת ־ ליקוטי־ A^ f- ״?%.
 שלום ממשינין שעי׳ז צדקה בחי׳ • בחי״הענית מה״ב נחי׳ המ •עקלים '
 לכל שלום ודובר בחי׳ שלום בחי׳ ג׳כ שהוא ®דיס קדושת טיקד •שעי״ז - י

■ . : ןרעוכנ״ל / ־ ■. , '
ד ״ מ ״ ממש אחת בחי׳ הס ני ״ קרבן במקום שהתערמ ארז״ל י

 מהובחי׳כלהקרבטת • שאם להמשין הוא התענית ס ■ל •
״ י' ’ - - ■ : . , ■ ■ :מ״ל שלום בחי׳ שהם ■ י

חלום והטבת ברכותפרט״ת הלכות '
ה ר ל י ה ה ד  אן •שמתחילין נחמו ושבת המצרים• כין מנין ר

שרענותא*וז׳דנחמתא;ותרתי7לרר'תג׳ ■ : ^ ־
\ הכנה הוא זה• שכל * בש״ע כ״ש • דחיובתא - ׳ • ׳

 •ווזכללשט־יכין היטב התורה כל ע״ש וכהן מקן ויהי התורה
 מס בכל היטב לזכור דהייט - י הזכחן את מאד מאד לשמור r י

 צרמנין הזכרון וזה • הנצחי תכליתו את מלט ישכח שלא דאתי בעלמא ׳
איש מנהג להיות צריך כך כי בכלליות ,ז ובפרטיות בכלליות להמשיך :

א״ע •זכור טיניו את כשפותח תיכף ״ בהקיט בבקר שתיכס הישראלי ;
דהיינו ן* וכו׳ במ׳טיות זאת לעשות צריך ואח״כ * דאתי בעלמא מיד ־ ׳׳

 דיבור בהמחשכה יום בכל לו. מרמז שהש״י רומזים להבין דעתו שיגדיל י י
 בעצמו שהש׳י ״ המקום ולפי האדם ולפי היום לפי לו שמזמין ומעשה .■ י

אליו רמד׳להשיט בהם לו ומרמז א׳ת עד מא״ס עצמו מצמצם כביכול , ־
* וכו׳ עין מרע א״ע לשמור צריך הזכרון ולשמור • היטב זה כל ט״ש .
ע׳י שבא מהמדמת העין את לשמור צריך עין טוב שהוא מי ואפילו '

״, וכו׳ הבהמיות לאהבות דקדושת מאהבה נופל שעי׳ז ־ הרע לשון
 ידכם משלח בכל ושמחתם בחי׳ • שמחה דהייט יד בחי׳ לוה והתיקון , \

־ ,־. ׳■•■ ... : וט;ע״ש ■׳̂־ .׳ ׳■ ̂ ־ י;'■
 הרבה ולבכות מאד להתאבל אז שצריכין המצרים בין בחי׳ ;^ןךן א <

בשביל לעוה״ו בא האדם טיקר כי ■ ־ ביהמ״ק חורבן על ׳־ -
 לכל יחע זה כי ״ הבא בעולם תמיד מחשבתו שידבק כד• הזה הזכמן ':. י

 ומכאוטת-ואין כעס ימ?ו וכל • כלה וענן עוכר צל * וריק הבל שהעוה״ז ־ ;
;־  תכלית בשביל כ׳א העולם לזה האדם בא ולא ־ עמלו בכל לאדם יתרון ' ,
לחיים יזכה שעי״ז העולם בזה ויצטרס שיתנכה כדי * עוה״ב של מצחי ־ :

ובכל יום ככל היטב לזכור האדם צריך בוודאי ע״כ * טוה׳ג של נצחיים
 דאתי בעלמא מחשבתי׳ זלאדבקא הזה הנצחי תכליתו שעה ובכל עת

 הלב מיתת נמשך שעי״ז עת בכל מאד מתגבר עין הרע אך ״ תמיד
 ראטן כית חורק ״ ביהמ׳צק חורבן גרם וזה • הזה הזכרון מלכו שמשנח

 י וירושליםוביהמ״ק א׳י מקדושת נמשך הזכרון עיקר שני־כי בית וחורבן י
 בעלמא ביותר א׳ע להזכיר יכולין ושם • אלקות התגלות עיקר שס כי

 זה ופרש״יואין • וכו׳ שמי את אזכיר אשר המקום בכל *כ׳ש דאתי <
 ל»ן וזהו יח׳• הגדול שמו את להזכיר רשות ניתן ששם • בביהמ׳ק אלא

 הוא כי • ננ״ל בעצמו ית׳ ממט נמשך הנ׳ל מכתן עיקר כי • אזכיר
 שבכל ומעשה דיבור בהמחשבה עצמו את ומצמצם מתלבש ית/בעצמו .
 וע׳כ כנ׳ל• דאתי בעלמא שיזטר הנצחי תכליתו האדם את ומזכיר יום .

• שם כשפרש״י ית׳ שמו את יזכיר שהאדם שפירושו אזכיר בלשון כתיב
 את להזכיר נביטל ־ עצמו מצמצם בעצמו ית׳ הוא כי « אסד הכל ס

 מלא שם בחי׳ שהם דאתי עלמא זכחן שהוא הגדול שמו שיזכור האדם ־
• היום ול® המקום ולפי האדם לפי הוא הזנרון כי • ע״ש נ® כ׳ש

 בעלמא תמיד לזכור יטל שבעול׳ אדם וכל מקום ובכל יזם בכל ובאמת
 שורש• לו יש דבר כל א״ט־אך יטעה ולא לזה היטב לבו ישים אם דאתי

ששם שתי׳ האבן מנקודת הביהמ״ק מקדושת נמשך הזה ושורשהזכרון

 ה^ליס דהייט • הקדושה כתכלית יחד האלו בחי׳ השלשה כל נתקבט
 א̂( ג׳ נתקבט ועי׳ז * ביוכ׳כ ל גת הכהן נכעו שם כי י והזמן והמקום
״ ישראל מכל המובחר רץא הכה׳ג ני • נפלא כשלימות יחד הבחיטת

 בחי׳ יזהו * הכהנים מיבחר הוא והכה״ג • אלxמי נבחרו הכהנים ני
 הקדוש המקום שהוא ק׳ק לבית ולמים לפני ונכנס • האדם שלימות
 מר^דשתמכל א׳י כי ״ שבעולם המקומות מנל הקדושה בתכלית
 בחי׳שלימות וזהו וכו׳• מטלס מקודש ולפני,ם ולפני • וכו׳ וכו׳ הארצות

 השנת ימית מכל שכלול בשנה אחד יום שהוא כמר ביום המקוס׳ונכנס
 בהס אהד ולו יוצח ימים כ״ש השנה מכלימות קדוש שהוא שבתון שבת

 שבביהמ״ק נמצא ־ היום קדושות שלימות בחי׳ וזהו • יוה״ה זה ודרז״ל
 הקדושת כמשך משם וע״כ • והזמן והמקום האדם קדושת שורש הוא

 נלכל שבעולם המקונמת לכל הקדושה נשתלשל ומשם • וא״י לירושלים
 ובכל יום בכל א״ט להזכיר הארס שיוכל השנה ימות ולכל אדם בני

 וע׳כ * ית׳ דצוט ועושי[ אליו שבין שעי״ז • הנ״ל הרמזים ביןsלר מקום
 הייט והלב• העירם תיקון בחי' י שם עיני-ולבי והיו • בביהמ׳ק נאמה

 ־ כמבואר הלב מיתת שהוא עץ רע הלב-היפך חיות שהוא טין טוב בחי׳ י
 המלך הביאני בחי׳ וזה כנ״ל־ משנתה רצולין שעי׳ו • הנ״ל בהתו׳ שס

 * •וכו׳ דודיך נזכירה טי״ז * בביהמ׳׳ק היינו • בך ונשמחה כגילה חדריו
 ישראל בגדולת מאד התקנא עין הרע אכל כישםעיקרהזכרוןננ״ל־

 להפיל התגבר אשר עד מכונו טל וביהמ׳ק בארצם כשהי׳ להם שהי׳
 מפני־ אפר עד • וכו' וחטאו תכליחס על להסתכל שכחו אשר עד שכחה

 מרימי וחרב עומד ועדיין * מקדשינו בית וצהרב וכו׳ גליט חעאיט
 בעלמא היטב היטב עצמיט לומר אותנו מניח שאינו מחמת עווטתיט

- י: - ; , : יח׳ אליו ולשוב דאתי , ,׳
ר 2 ■ ק י ע p הכנעת ו x בהתז׳׳הנ׳ל כמוכן אמת ט״י • הוא עץ 

♦ מתחת מעיה נפתחת פ״א וכו׳ שאול אבא מאמר על ,• * ^
־ גדול עין ברע שעמד עד דביקות לו נפתחה האמת שמגודל שם שסי׳

 , אמת כי • ע׳ש וכו׳ משית בחי' ע״י כ״א ממנו להנצל שא״א ר׳ל מאד ״
 עוב שהוא,בחי׳ אמת שע׳י נמצא • ע״ש וכו׳ יבורך הוא עין טוב בחי׳
 ׳ האמת על שמסתכל מי ט •׳׳ עין הרע כנגד להלחם מתניו חגר עין

 ׳ דקדוש־ סערא כנגד הוא עין היע כי ׳ לגמרי עין ר<ע נתבטל לאמתו
 ׳ כל ובאמת • ח״ו דקדושה סערא לנצח פעם בכל ורוצה גדול נצחן והוא

 1בתחכולותי למונעו מישראל אחד שוס לנצח וחצה רעה שעיצו מי
r כ. • כלל נצחון בשם נקיא זה אין שיהי׳ איך שבקדושה; דבר מאיזה
מת יודע כאשר,הש׳י לאמתו האמת בשביל שאיט הנצחון  . כקרא אין ^

 ־ שני■ לו יש נצחון כי * בעצמו א׳ע מנצח הוא אדרבא * כלל נצחון כשם
 שנא׳ מקום כל בעירובין כשרז׳ל * נצחיית ולשון נצחון לשון ז פירושים

 . על שמסתכל ומי • וכו' עולמים לעולמי הפש? לו אין ועד סלה נצח
 אבל אמתי• נצחין זהו הנצחי הנצחת רק כי אחדר מזיחשים שני האמת
 מא.מ;צת אדרבא • כלל נצתון איט העולם בזה שעה לפי שהוא נצחין
 אשר עת וכ״ש לנצח• לעצמו רעה עושה שיתי/היא שאיך מאתר • א״ע
 י 3ח וע״ס • כמובא בעצמו א, ליע הייט • לו לרע באדם האדם שלט

 על במשנה כ״ש ״ דס׳א נצחון בעלי של הרס סופם בעוה״ז גס ״רואין
 השר זה מתגבר שלפעמים בחוש שרואין וכמו • וט׳ אטפוך דאעסת

 י אותו ומנצחים עליו עומדים ואח*כ * מלחמות כמה ומנצח המלך או
 על אח׳נ עומדים ימיו כל שמצליח יש ואם • לעפר עד אותו ומשפילים

 •השכעיס עשרת מלכי בכל במלכים כמבואר • אותם ומנצחים בניו
 . שהניח ויש י שנים כמה שהצליח ויש • והונצחו על זה נתקשר שבתחלה
 מיו את והכריתו עליו שקשרו הש״י סיבב ־ואח״ג «לברו גם המאכה

ק J בקיר מ»זין א ^השאיח אשר טד אחריו  ׳״ה1א םישרימלכי5ו
• .• שהכריחו : . : ' ־ -
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^ על1׳:־יכ1כ1מ אתמבימ1ל
א1נ 1זה1 מרחמא ^ון! י :, ק ?י  שטא־^טייתו אימ ?»ט5 עייאליס י ת

 שנצחו ועצי^א גלולים צמלכים ר״^־^-אבל זדסוללנמדי ואש לאוסו
 אואס ונרחו התרעלה נום נת׳תסך דייקא טליהאי רכוא מלחמות ינפשו ׳ .

 שחוק פיו ימלא • ״ בקדקלז מוח לו שיש מי ׳-׳״וא׳נ לגמדי ורעם חאת
̂־לגמרי נכרא יהי׳ ולבשוןז וינצח שינצח גצחון סוא זה וכי ;'מנצחונס*  ןרנ

 באחרית הלא • הנה עד לזרעו מלכותו סאנשאר ^עי״זי״לזואפיאאס '
מאו׳ה־ •האפילו שאסן דס ועיפה טיסה כל זץזחשפוןעל ליחן •צטקי ן
rר.pהס העולם אי; כי ] n • לעתיד״אפילו גדול ומ^יע די] יה!״ ובוודאי 

■ בשביל בחנם ישפכרדמיסרביס אחזה גו׳זהxש שלאורה הדמים ',:על
מיד סוסים עלבון אפילו ■ לתבוע עתיל-הר^ה כי .י .• שלהם הרע נצחון י '^
 שעמד ״.!מכ״שונ״שמן ?רוכביהסממ-ז״לי^׳מנ״שדמיםישלפציאדם 
 ונצחונו הרעה עינו מחמת אותם ישראלי־וציער דס ושפך ישראל ';כעד ■ :
 וכוי׳ זכר אותם דמים דורש כי כ׳ש להכרית* אחריחו יהי׳ שבוודאי !הרע .

 מונןצלי\צחותשלהבלאפי'שבין3*«כתיבונקתידמסלאנקתיוכדיר
 נצחוןבלל זה בוולאיאין האנות** אל כוונתו שאין מי כי בעצמן !ישראל
 גדולו; אדרכאיזקבל'עונש'ובושה לנצח■* הנצחון עי*ז שלאיצליח נמ^זר

 ההצ־נגג;צ»־המ<וצי!ממא'בעוה״ז ־בתכלית יצערדלהכנע■1ומחמח:זה
 נצתון היא הנצתו; עיקרי ע־״כ הנרדף• את עקש ׳-ניהאלנךם כעזהצב י'̂ו

הרפים ומדותיז חאוותיז לנצח עצמו את שזוכהלנצח «? דהייט י ̂צצחי
 מאבווfרח■רןועיb■ול האמת מנקודת סץציס׳ילמונעו בל את •ולנצח

איף באמחי^אמנצטתמח* לשמים שכוונתו־ מאוזר כי. מ׳ו! שבשמים
 דקדזחהדיכז״איך סערא בשביל לאמתו י באמת שכוונתו מי כי • ״ שיהי׳ • ׳
 וגדולם קענא ומנועה פעולא־ צל ׳כי שמיד מנצח ושמתנמעמוהוא י
 ̂ולנצח עד ■לעולמי לכצא קיים -קיאצשארא סנצחון־הזהי בשביל שעושה ־

 נאה'!■ו שיחה שכר: אפי׳■ י ברי׳ כל שנו* הקב׳׳ה-מקסח ינצלןיםיי-כיאין
מר •וצמו  ה׳־ את משפעי אכן וכיו׳' יגעתי לריק אמרתי ואני !ישעי׳ ^

 לאנותה׳הולךבדרן• האמת על שמסתכל מי נמצא • אלקי אס חפעולתי
 מודאי-אינו האמת* נקודת להשיג תמיד ומתייגע ומשתדל האמת

 ראמא שכוונתדאל אדס׳־מאחי לו יעשה מה כי רטעין-* משוס מתיירא
 וגש ע״פ דל מדבויי־אדומו״ר וכמובן תמיד מנצח הוא שעי״ז * £אמתו

 שנצחו] שם מ״ש ח״א) ליקוטי. קנ״ב בסי׳ (ע״ש * ישקר לא ישראל ■גצח
ישרןרח׳מ׳איערכנ״ל בנצחונרלא אפי? הש׳! אבל האמתד סובל יט6.

ק גי •  לבתי׳נצהאגיס זוכים הס באמת רצונו לעשות החפצים וכל הש״י י
שארהנלחוטת אבל ישקר,*נ לא דתישראל בחג׳ האמת?., ׳..גצחון1גי .■

 לברי שיאמחלהס לסטלאאמת׳-וכלמה יטליס שקרואינס ר^מלם
 אותו האמתי-יי-הס׳דוחין שכל בסוס להכחישו נפלאמוראשא״א אאת .

̂צס מיזמת והבל שעות של -לאמסלאות  בבלי׳-הרע הם כיי יי: הרע צצי
 אתייחס חושנים־על ואינם נעוה״ב שוכחים באמת ■זע׳כ עקהנצלי

W מעלת בעצמם יודעים הס כאשר ז כלל ־ p ii גתאו!ת בנל וקדושתס 
מודיםבפיהם׳ דהממתאיךמםמשקעיםככלהעיטפיספאטיחבס ־

 האמת כי ־ כאן בזה להאריך ואץ י מעשיהם נטזיך רכר מחשבתם ונם •
 נצק שהוא מי וז״ל תי׳-׳י״ג מריבה בהא״ב'באות לעצמו־,וכן.מבואר7:ע

בחי׳ הוא העילם זה של נצחין כי נ ככ״ל עג״ל:,הייט שכחה לידי בא
̂אל.־״. דאתי בעלמא ששוכח דהיינו באשכחהגנצל*• עיןשעי״ז '.רע -  ו

 עיני לסמות רוצה אשר עד כ״כ התגבוג־^עעין עיוטתיט אפלמריטי
̂יהמ״ק נחרב ועי״ז • סאמת טל להסתכל לבלי ח״ו ישראל ,  והגלות ר

 •שביס אין הענה״בל־ועי״ז מלבזכרון שמשכא ע״י עי״ז עדיין גמזארך
^י ;  השכחה התחיל אז בי״זבתקוז־כי החורק וע״כהתחיל לב• בכל ל

ל ■לעולם שכחה בא ס7י שעל הלוחות נשתבח בתמוז P3 גי ^

מה ז

ה* התו:מ^31«וובא א פ ש א ׳ ^ ע ו ג ר י ^ י י י י מ ת ^ א '  ע״י «
 צעי׳זנשיזבח ״ העגל לעשות שהסיחס עד צישיאל שהחאנא זזרע׳טץ“
f׳c החמ׳במת כל באו שעי׳ז שכחה ונמשך בחמוז בי״ז הליחות »y * -

י \ • * ̂ ׳ V ־ ' י■
'̂  טלחודק כת״ב יבמיע המצדם* בין מאד צייכיןלבנות ל י

 כדילהבניעע״י —יורדהימים־ עיני 'עיני • ביהמ״ק יי'; ״• :■‘י
 הרע עליו כשבא בדוד וכ״ש • עין הרע ארס את העיניס של הדמעות .'

 C® הס׳ זה (כמובא • בעיני ה׳ דאה אולי אז שאמר אבשלום של ''עין
 כחיב וכן )1ט* כ׳ (שמואל עיני בדמעות ופרש״י ע״שץ• הנ״ל *בתתו׳

 עלה ועלו וכו׳ אתו אשר העם וכל י ונו׳ ובוכה עולה ונו׳ ודוד ̂שס
 בעיניס הבניה ע״י 'עין מהרע להנצל כה זה וכל • ע־יו) (שם * ̂בכ׳ה
ט׳ לחם דמעתי צי הימה בחי׳ ^זה ׳כנ״ל  ע״י כי * ונו׳ אזכרת אלה • ו

אלה בחי״ לזכרון ווכץ ואז • השכחה שממט עץ הרע מנניעין הדמעות
תיקון בשביל הס המצרים ובץ בת״ב הר,יניח זבו׳'•^כלל׳עיקר אזכרה

;:מ

— - ----------------------- :בהקיטת
דל לזכרון שנזכה עד השכחה ולבעל עין־ הרע כדמעות'להכניע  • י

 שעי״ז ובפרשיות בכלליות יום בכל דאתי בעלמא היעה'■
̂יי̂  ̂י א  שהם פחי׳הנ״ל ג׳ כנגד שאומרים איכה ג״ס בחי׳ וזהו ית

 הזכמן נמשך שעי״ז בביהמ״ק חיק.:קזי׳בתכליתהשלימות ומקום
 שמא ארד• בפסוק כלל וכולם • בעוונותינו כנ׳ל־שגחרמ העולם לכל

 המקים בחי׳קרושת הביהמי״קיהייט שמא מועדו ^סכותחח לגן ויהמיס
 מקודש שהזמן מה כל ק״שתהזינק־כי ושבתי-׳היעו מועד בציון
 אשר עד ביוסי מאירין'הרמזים בהם ־''ק' ושנתיים דיס1נ1יוחדלמומ

 כי ׳ כידוע עוה״ב בחי׳ הזכרוןבעות״ב'*^:ד״כ עייןי ביוק״צאזנ^א
 יותר ג־ול בהתגלות הרמזים מאירין כמו הסנה מכל יוסהמובחו• אז

 האדם קדושת בחי׳ ובהןתה מלך אש בזעם ץfוינ׳ אמר ^'ואת׳כ ויותר
 מלכים שנקראיס אמת בחי׳קדושתהצדיקי שהוא חכה״ג הייטקלושת

 בתי׳ ג׳ כנגד • אינה ג*פ ׳׳ni וזהו • ידם על הזכסן המשכת אעיקר
 • המקום קדושת בחי׳־ על קינה זהו •■ ונו׳" העיר נ׳דד ישבה ה5אי ״ אא

 שעי״ז ועננים עבים ע״י מאור'היום 'הייטשנחשך‘יכו׳-׳' יעיב איכה
 היום• קדושת בחי׳ על קינה בחי׳ זהי היום• כצ־י ^מזים מכינים ̂אינס
 רגלי בחי׳ זה רגליו ס17ה ״ אפו ביום רגליו הדוס זכר ולא שסייס וכמו

 א®* ביום וזהו • כנ״ל ובו׳ היום כפי הנץ הרמזים פחי׳ שהם צזקדושה
 שנמשך'שכחה עד היום ■נחשך י היום אותו של ;אף החרון תוקף צזע״י
̂מזיס״שהש״י לב משימין שאין  שטי״ז אליו ל»פ יום בכל מרמז צי־

■■׳-■^■!'י'*׳י-ק-עיקרקחו^ק<נ״ל: '‘■״
 יועם איכה כל כי • הצדיק הסחלקוח על יועם'נאמר

 פחי׳ הייט • וכשארז״ל יאסי׳ הצדק הסתלקות על נאמרT ̂ ני <יג יז
 כה׳ג לט ואין הכיהמ״ק שנחרב החורבן אחר גס צנ״ל־כי האדם קדושת

 שהוא הזכחן נחעלם ועי״ז • היום מאור גס נהשף שעי׳ז ביהמ״ק זלא ,
 ע״י דור פכל חקוה לט יש אעש״כ י. ‘נכ׳ל- ו^דםוהמקיס היום כפי

 מהנה״ג יקר הצדיק עת־כי בכל הנ״ל הזכיון לנו שמאירץ אמת הצדיקי
 לפני שנכנס מכה״ג ממינים כשארז״לייקר־האיא ׳ למי׳ולסטם שצכנא
 פנל העוה״ב זטון אותט טסקס׳ץשכיר כל ־מליקיס כי • ונו׳ זלסניס

 בעוסקס חפצם ובל ישעם כל זה כי שלימה• צחשופה להשיבנו- כד יום
 ופפרעיות בכלליות הנ״ל זכרק בחי׳ ״ להזניריט כדי הוא עמטשהכל

 הצדיקי׳הא^ גס בעו״ה אבל • נ^אואונוראוא תהנולות וכמה בכמה
 גיהמ״ק נחורכן כפליים סילוקן קשה באמת וע׳כ בעווטתיט; כסחלקו

ב נשהץ . X י



0̂ fri <tn ^^^^̂זי'הל ה ז1^ל?[ו
l * w s קוגן זה זעל S3 3 איכה mז torחי:׳'א3 זזה ׳ f מ?ד

 צרין אין •■ אתלמעדאל כל לכסשומביל בחה״ק ד^בה פשס«דבד
 אליו שישון אשפי״נעד א׳ט להזכיר יוכל ׳אולי לנפ:»אולי לדכר כ״א

 ב^זריחמ״ נטשה מאחט־ומה יהי׳ וף«ה0 כל סף סוף כל סוף ית״ט
 או^-טלעצנט מישראל אחד כל כאלו ■ p״cn13./»nr שמדבר ;ה1

 זמאריכין היבין ועיכוב החורבן שגרמו עוונותיו כאב להרגייש כשתתחיל
 מה בנפשו יודט הוא כי ׳ בעצמו החסרון לתלות א׳ כל וצריך * לות1ך

 כל וצריך • המיס כל ידוו זה ועל ■ בעוונותיו טמו שנעשה ומה שעשה
 זכו/״ טגי ראה אני'הגבר נפשו במר מר6 טצמו טל לרחם שרוצה אחד
 fדיי̂ר אני ״ וכו׳ היום כל ידו יהפוך ישוב בי אך ״ זכו׳ וילך להג אותי
 קדיבורים מדירה עמקות היטב שם טיין * דייקא בי אך דייקא אותי
 שבשמיס מאביו כ״א Ic ריחוקו טוצס טל הקונה מרירות וטיקד ״ ההם
 ותוכל פסוק ולכל דיבור לכל לבך שים * ח״ו תקוה אפס כמעש אשר טד

^י אעפי׳ב אבל ״ שס מיךס"שאתה בכל שם עצמך את למצוא ,  א
 א/ע מייאש איס אטפי׳כ חכאת אין עד כ״כ צרותיו מרידות שמספר

 ו^מלאכד ג לבבו מרידות בתוך שאומר וזהו • אופן בשום ח״ו לגמרי
 שרואה ח״רמאחר לגמרי שלו רגצחון אבד כבר כאלו דיקא נ»י נצחי•

 אל אשיב זאת ״ וכז׳ תזכור זכור אעפי״כ אבל י כ״כ וחורבנו ריחוקו
 חויבס• סדל על והבכיות הקינות שע״י כנ״ל היינו ס׳1 אוחיל ע*כ לבי

 בחי׳ זכדק עליו שנמשך עד עץ הרע ומכניע עליז מרחם הש״י עי״ו
 לזכוד לך יש כי ידעתי שם שפרש׳י וכמו נפשי עלי ותשוח תזכור זכור
 בעצמו האדם אצל הוא כן וכמו שתזכור עד נפשי עלי שוח ת אבל

 נזכה בוודאי סוף כל סוף כי cr בכל ?P הזכחן על להסתכל שצרישין
 כן על לבן אל אשיב זאת שם שאוור וכמו המדובי׳ בחסדיו הה לזנרון
 ^:קריסוט׳ חדשים וכו׳־ רחמיו כא לא כי המט לא ט ה׳ חסד אוחיל
 חדשים יעי׳ז • ״ לעולם כלים. ואינם חמים אינם יח' שחסדיו הייט

 יום בעובובכל מחדש מהשהש״י בחי׳ שהוא ■ אמונתך רבה לכקריס
 לרמז תכלית אין עד מא״ס יום בכל א״ע ומצמצם בראשית מעש׳ חמיד
 בחי׳ עיקר שזהו אליו לשוב הנצחי בהחכלית א״פ שיזכיר לכ׳א רמזים
 כ׳׳א אצל יום בכל המוחץ התחדשות על שנאמד r ושף לבקרים חדשים

ט בכתבים כידוע מישראל .  שהם חס בכל המוחין התחדשות עיקר י
 מא והדעת המוח עיקר כי * הנ״ל הרמזים בחי׳ הם תפילין בחי׳

 הדעת עיקר זה רק ני * אליו ולשוב דאתי בעלמא לזכור הנ״ל הזכרון
 יתהלל אל ת׳ב בהפטרת שמסיימין זכמו פעמים כמה בדבריט כמוב׳

 ז זט״ אותי וידוע משכל המתהלל יתהלל בזאת כ״א בחכמתו חכם ,
 כלים שאינם ה׳ לחסד עדיין מצפה שהוא מה טא נחמתו שעינך נמצא
 עד אמתי דעת אליו שיגיע יזכה עדיין שעי״ז יום בכל מתחדשים והם

ונתמתיט: תקיותיט עינך מ כי אליו• וישוב בעוה״ב טטב א״ע שיזכיר
יי? ׳ ■' ' ■יד■ י . , , , - ■ .

בזוהוי כ״ש יעקב ירך בכף הס״ם שנגע ע״י נמשך ח׳ב ד
 ‘ הנשהוט׳7ג את bhx*בני יאכלו לא כן על ע׳ס >< י ׳ -׳ !

 עין הרע בחי׳ זה מאד יעקכ מהם תייראx איש ותי״ו עשו בי * !ע״ש
 ענט ויאבק בעצמו הס״ם בו סגע ואז , • במ״א כ״ש תי״ו בגימ׳ שהוא
 עדת בעולם להעמיד רוצה שהוא על בו קנאתו וכל י ח״ו לנצחו ורצה

 שקיגלו ישראל קדשת כלל זט כי י דאתי בעלמא תמיד שיזכרו ישראל
 ולמאר לעשותם טיס טש עוה׳ב לאיי אכזתיס בשביל החור׳שהוא אק

 השמי רק פעמים כמה רביט משה אותט מהיר וע״כ • שכרם ל^:ל
 אשר יום 7עינ לאו אשר הדבויס את חשכת p מאד נפשך וממר לך

 ט וירא • וט׳ עמו ויאבק ביעקב ^ע״ד התגרה זה וטל • וט׳ טמדת
• העוה״ב זמיון י^אל את ס׳ו להשביח א*א בכלליות כי ״ לי יטל לא

רמתחיל^^pשהעוĴ•(סדגל1
 שהוא הפרסי זכרון בבתי! שעט ׳-דהיינו העולם.!ל בזה שמתלבש

 g7הא את להזכיר בדי • י וס׳ העולם ?p שמתלבשין דקחשה המלץ
 להסיצ עין היט קחי׳ שטא הס׳ם «ע ובהם • כנ״ל בסדטיוח בכל׳יוס

 בכליות כי * הרמזיסהנ״לגכליום להבין לב ישימו שלא ^שכחחח׳ו
 שמאין וכמו י. בפרטיות הפגם עיקר רק ״ ח״ו למבחיש י א״א חזכרק
 מדבדיס רוב זע״ס c העוה״ב גזכרון מודים הכל בכלליות כי י -בחוש
 אליז להחקרב גדי מס בכל הטל הלמזיס ^)בין בפרטיות אבל י, מזה

 הרעעין שעע •ממה נמשך וזה • לזה דזכיין זעיריןאימן יית׳.בכלעת
 ׳ אבל / כטל בפרטיות הזכרון בתי׳ רגליןשהוא בבחי׳ הייט הירך בכף

 מי כי * ממילא בכלליות גם נפגם בפרטיות מברון שנפגס ע׳י •באמת
 עי״ן יוסי בכל בפרטיות עצלסהזכחןטה על להמשיך משתדל שאיט
 .כנצחי תכליתו לט אל משים זאיט בקלליוע״ הזס־ק גס שוכח דוב ,ע״פ

 כ׳ם בחי׳טוה״כ אמת(כ׳שכמ׳א) בחי׳ השמש לו ויזרח ע״י והתיקון
 נאמי הלבנה אור והי׳ בט׳ ,,״מ:ו׳ צדקה שמש מני יראי לכס וזוהה
 כצאת מ׳,ואוהביו אויביך כל יאבדו כן •דכ״ש וכף החמה ואור * החמה
״יףך כף לרסאוח בשביל בתוקפה זיתה ממש כי בגבורתו• השמש ,L 

̂לל* עוה״כ זכרון של האמת שהחגכך הייט י בו שעע '  5מזמ ועי״ו נ
 שהוא עין היט התגרות שעינך בחוש חאין זה ט • בפרט גם מצלטחו

 מישראל הן * מטכו״ס הן ״ האמת טל והמתעדס החולקים בל כלל
 . בסיסיות הכחן בחי׳ על הוא החגרוחם עינך • שהוא בסי׳ באיזה
 • הי»דה ע׳ס אמתייס דרכי׳ישדס אוהט מורים אמח שצדיקי מה דהייט

 מחגרי׳ הם זה על בט־טיותי הזה הזכרון טליזז לתמשיך הקדושהאיך
 לבארן בדרכס ילכו שהכל רוצים רק : הדרך זה שלא ואומרים זחולקיס

^ ולרחף בטלים ודברים כליצמת קימים  בזה וכיוצא חמיד הממון א
 לחזוד־דבריהש לשמיסיוא׳א כוו.חס כאלו אמת באיך־. השקר ומלבישים

 בחי׳ מחלוקוהסהואעל עירך כלל אבל *. והכל חח לדברי קץ אין כי
 עיקר ושזה עודףב בחיי להוחת הכל מוכרחים כלליות על בי • פרעיית
 ̂ ־רוכס • -ישראל על שחולקין תענו׳ם ואפי׳ ר הנצחי האמתי התכלית
 ' דכי!הס13 לילך שצריכין שאומרים דק ז בכלליות בעוה״ב מודם כטלס

 שדים הכל בעצנק ישראל בין f א:״ להבדיל כן וכש ״ לעוה״ב לבא ח״ו
 מהדרך להטות •גד ♦ • שאומר מה רקשאימרכ׳א ־ הטוה״ב בתכלית

^ ךT כף עיעת מכתי׳ נמשך ,1מתfא האמת מנקודת. היסי ע  י
 העוה״ב זכרון אמתח בסי׳ השמש א חTו בחי׳ שא לזה זהנגה וכנ״לי

• מתנהג שאים ש באמת כפרטיית-ני האמסגס ילעויבין עי׳ז בכלליות
 שנכח רוב וע־פ • אצא מגס בכלליות שה״ב זכחן גס כראוי בסייטיות ■

 ל© אבלששישיסאל גמוחת^ל• לבפירות שבאו.על״ז טדשיש לגמרי
 איזהדדרן בועידת גם יבין ביודאי לאמתו* כאמת עוה׳׳ב זכרון היטב
^ה  לב^ת אם * ר״ל מבאס שהם מה על ימיו לכלות אס • ץ3 ללכת י
 ״ אות® כאשרםח וכף להש״י וצעקה ןתסלה ותורה התטדדות על ימיו

מזי׳ :^rf(ליעקב בתוקפה השמש זריחת בחי׳ ווה • אמת ,צדקי
 1שעג נחרפ׳מצלעש וטי״ז וגבורתו בתוקפו נאמת לו שזרח ישראל כלל
 נתבטל בכלליש הזכרק ו^נתת התגבחת ע״י כי ד בפרטיות הס״ס מ
, ד- - ׳־ ' - - : זכנ״ל בפרטיות גם שלהם השקרים . , ,
כ ה ״ ע  'ההבה ולבסת בחצות לילה בכל מאד.לקוס אזהר צריכץ ׳ ו

 ךן2הרע להכניע כד טהמ״ק ברן שמעכב עלעושתיו. ■•י • ־.־:-־
 כשקמי׳' תיכף בעוה״ב״כי יום א״ט.הכל להזכיר שיוכל כד וכנ׳ל• טי׳ז

 ומפיל מבלבל עץ הרע אבל בעוה^כנ״לי מיד לזכור צריכים מהשינה
 ׳ ולמיגי׳ לאחריו ראשו ולהשליך בחצות לקום צריכין ע׳כ • כנ״ל שכחה
 ועי׳ן • כנ״ל טין הרע להכרע סי״זגדי שיככה ?®ורעד מרירת היטב

V. ■■ . ממשיכץ ■־׳ . ,, ■■ ■״, .



כה ״ ה ^ליכו!ת:םז'ר^זהדכוז,דג״ליקשו־הלכוזת-־-אז! ד!
שיח^1מ5טלט כ״ס ידו טל עין הכעמהרט שטיר,!־ ^ל»ג  

3< שממשיך.טל דד\יט בשמחתה• מיואס זוכה י המה^:לזמ׳1כ  
למטר לזכרון זוכה שחסו׳ע^משיחצדקיגויוע^ מאולה טצמושמ^  

< , הצ״ל זכחן. כעד גדזמוח ב׳ מזמו הס.מזמו ״ וכנ״ל בעוה׳ג היטב עצמו  
. •כי ירדשליס לב טל דברו ״ הנחמה טיקר טוה״ב זכרון כי ובסרט בכלל  

היינו * וט׳ ה׳ דרך פנו במדבר קורא כךל ההו • כנ״ל בלב תלוי  p w .:
קול שומט הוא הנ׳ל אל,מדודס לבו שמשים במי , ♦ בט־טיית הרומים ׳ '  

ירד שהאדם מקום בכל כי ׳ וט׳ ה׳ דרך פנו במדבר גס קורא דקמשה  
, טצמו מצמצם הש״י כי ית׳* אליו לשוב הנ״ל ר\רא לשמוט'קול יוקל לשש  
, לדבר שא׳א המעלה תכלית מתכלית דהייט תכלית אין טד סוף מאין  
שהוא תכלית אין טד דרגין דכל בחי׳רישא סוף בחי׳אין שהוא כלל טה ,  
*, קץלירידתו שאין תכלית אין טד שירד מי שאפי׳ ןרגין דכל ק!ופא בחי׳  
; ̂יד בחי׳ גס ומאיר בחסדו טצמו מצמצם שם גס • מנחם אין פלאים ול  
' ישראל כל יזכו סוף בל כוף באמס וטי״ן • וכנ׳ל אליו לשוב רמזים שס  
, כיקש זה ונשכיל וט׳* חלט כחוקי אשר את ועשיתי כ״ש ית׳ אליו לטב  

. ׳ ישראל כל טל מ״ל הזכחן דס להמשיך כדי ז [״י5ל לבא סיבה משה  
ואתחנן ומ׳ל־וזהו הכיהמ׳ק ששם נא״י הזכרון שטיקר לטיל זכממאר  

כטל-יאתה העוה״ב זכרון שהוא מלא שם בחי' אלקים ק׳ •<ט/ ה׳ אל  
יח־*מכל גדולתו להכיר הניל• הרמזים את עבדך את להראות החילות  

במזז׳הטל שם מאדכ״ש גדלת אלקי ה׳ בחי׳ שזיע שבעולם דבר ג ^  
הצמטם ׳ p שהוא מאד מזזקהבחי׳ ידך ואת   •J בחי׳גדלי גדלך את  

^רגניאצ • כידוע החזקה יד בחי> דקדושה גבורות בהי׳ שהוא  
•עשה אשר ״;* תכלית ואין סוף אין מעלהומטה בהי׳ ובארו בחמים  

עצמו מצמצם הוא רהמ<  r ■ שבנפלאות דהיירומה  
כנ׳ל אחד לכל רמזים לרמז כט דרגץ כל סיף טד דדגץ כל . •  

שהוא הואק הטובה הארץ אש ■ואראה נא אעברה ״^ראכימחחמ  
•כנ׳ל מכרק טיקר ששם ישראל הייט אם ני .  

ישראל לכל טוה״ב זכחן שם ממשץ הי׳ • אז לא״י יבא שמשה זוכים ־  
אח״ב חורבן בלי לנצח הגאולה והיחה חוטאים הי״ ולא V אבל  

ט׳ תוסף אל ויאמר ונו׳ ה׳ ויחטבר לזה זנים לא גטמנותיט טלה :*ו  
לתקן לא״י בטצמך שתבא לזכות ני • זט׳ וראה עינץ ושא הפסגה ראש  
שתטלה בתפלחך פעלת זה אך • טתה לפעול א״א זה לגמרי מיד הפל  

הרע את וחכניט תתקן כעצמה הראי׳ וט״י • א״י כל מרחוק ותראה  
• א ני •. וט׳ ואמצהו יהזשט,וחןקהו את וט הכח ובמ טין יעטר ס  
; ח לעמוד טין הרע יוכל לא כי ־ * וט' ינחיל ׳זד\א קדושת גודל ע״י ע  

הכניע שטי״ז א״י בכל מאד הקדשים בעיניך הסתכלת שלך הראי׳  
אזכור והארץ בחי׳ מכרון קדושת שהוא א׳י קדושת והמשיך טק קרע  

׳ :■־וכנ״ל/־ז;:, ־  ■ '■
ה ו ז א הראי׳ ברמת כלל כי ״, הראי׳ ברטס בחי׳ ; ו להכרט ס  

; הברכה כי • הראיה שמברכיןטל הברכה ט״י טין הרע ד ;־ ״, י  
צריכין שרואק כלמה כי • יגרך> היא עין טוב בחי׳ עין טוב בחי׳ מא  

^ חיסש דברי אתה כשחאין בס־־ט • ס׳ לטבודת רמרם ממס זבק  • 
ל זכ^ מהלב ומשכת שרואין דבר ככל להחאם חצה טץ הרע אבל הי  

שרואק חידש דגר כל על ברכה תיקנו ע״כ 1 הנ״ל רמזים מזי' שהם  • 
טק ר\ע מככיטין עי״ז יברך הוא עין טוב בחי׳ שהיא הברכה ט״י כי  • 

6: בחי׳ וזה • וכיל שחאץ דבר מכל בהש״י א״ט זניר  r to  וטי״ו•!
^ אהבת טלעיט שחביג הביח אח כשרואין לברך שצריכק מ£חיימ ביכת  

רטה עיט שאין עין.דקייס הרט  p א אהבה ט • יקד־מאד הי ס  rv3t  ̂
עי״ז כי • מאד יקר מה י בראייתו ושמת לו חביב הוא אדז־בא * בחנידז  

זה ט *. וט׳• שהחייט זה טל מנרנק •דט״נ כרל בהש־׳י לגוז• ייטלין

r ^ין שלהיט והנצחון השנאה כשמבטלין החיות טיקר w צאהוג ^  א
̂  במזג ימדואמחנהג^ כשה״ד ר\א החיות עיקר כי • חבירו את
מ« גברא הכל ט ר ממטת מלאה טלה הברי׳אה כל גי מת  מד׳.ינ»
^י* ממםטמס שכעדסהם * עפר החמים t׳^ «ו חימל ^ו  מו

 אבל • כמובא וכו׳ יבש וזה חס זה • לח וזה קר זה כי • לזה זה הפכיים
 כל כי - השוה במזג יסד הרכבתם ע״י דייקא הוא הבריאה קיום ;טיקר

 לבלי בכחו מתגבר מטסודות אחד וכל • יסודות מד׳ מורכבים ־הדברים
 חסר יהי׳ א'כ ׳ * לגמרי יתבטל אם כי ״ .חבירו נגד לגמרי להתבטל
 יחגבר שהיסוד חלילה אעס״כ אבל • מציאותו ויתבטל א׳ יסוד מהדבר.

 הדבר באותו שצריךליחן ׳ המדה כפי בכחו להתגבר ירק מדאי ;יותי
 צריף שבחי האש יסוד כגון • השוה ימזג יסודות הד׳ כל טתמזגו באופן

 יחקרד שלא כדי שבחי המיס יסוד עד יתבטל שלא ולהתלצח להתגבר
 יתבטל ג״כ אז כי • מדאי יותר להתגבר לו חלילה אבל * וימות החי

̂ד׳ בכל וכן • התמימות מריבוי וימות הי הנטל  הדברים שבכל יסודות ר
 שהכל ידוע זה ט * דקדשה הנצחון בשביל הבריאה כל ברא הש״י כי

 המלאכי' על אפי׳ • הכל על האדם מעלת ועיקר * האדם כשביל נברא
 זה כי • נצחון ׳ בחי הוא הבחירה ועיקר י בחירה בעל שהוא מה הוא

 שהם ההייס מלוך למונעו שרוצה מתנגד שש מה הבחירה מעלת טיק־
 להטותו שרוצים * נהמטתיסונו׳ והמונעים הסחווחוהמסתרטוח

 1מעלת שגבה שעי״ז אותם לנצח כעדם מתגבר ומא • *נדדךהאמת
wm מחמת וע״כ • סאת מלחמה בנצחון לעמוד יזכה אס שזוכה למה 
 משוטת מפעולות הבריאה כל השי! ברא ט*כ זה• כשביל נברא שמל
 כשהנצחון קיומם עיקר אבל • וכ^ל זה את זה כמנצחים ומלם ״ מימי
א  שיתקיימו באופן השוה הנצחוןבמע' בהם יח׳שהטביט הבורא טצון ט
 כשאחד חיכף אבל - • וכנ״ל השוה במזג כשהוא דייקא הנצחון ט׳י

 מזה כי « הדבר נחרב אזי מדאי יותר ומתנצח הגבול עובר מהיסודות
 בשב̂י נברא שמל להאדס רמז הוא והכל • כידוע ר׳ל החולאת כל בא

 .להמת צריך מצחון אבל • ינניו כל גדול בנצחון להתגבר שצריך שידע
 התורה על ■שעומד העולם קווס בשביל הש׳י בשביל לאמתו נאמת

 עוה׳ז ותאמת כטד בשביל שקר של נצחון ח׳ו לו שיהיו לא וגס ועבודה
 שטונתז לו בנראה מי אפי׳ •וע׳כ ח״ו העולם הריסת הוא הגצהון שזה
 • שבקדושה דבר או מצוה איזה לגמור בשביל בנצהון שרוצה האמת אל

 שלא היכיב להסתכל צריך אטס׳כ • מאד חזק להיות צריכין שבזה אטפ׳י
 ע׳ק * הבלום וגדול המחלקת שנאוי ט ור^יסהח״ועי״ז הורכן יגיע

 לז שנדמה דאסשראע״ס מה בכל במחלוקת למעט להשתדל צריטן
 טזנתי אם טצמו טל להסהכל שצריך וכ׳ש מכ״ם • שמיס לשם שהולק
 חבידז כשריאקאת לעקלקלות-וע״כ אם לעקל אס ץדע הלב ט • לשמים
 ואהבת כ״ש בזה תלוי׳ התורה וכל • מאד מאד יקר זה שליו ־שחביב
 מסור' אדם כר כל כי ־־ ״ בחורה גדול כלל זה ואר״ט ̂ כמוך ליטך

 ברא ףי־5םה * הנ׳ל בחי׳ והכלמחמיז ̂ כשרז״ל מזה זה בדטותיהס
 מחביררובקחש״ משונה דעתו אדם וכל • קץ לאין רבים בשיטייס הכל

 כל כי ״ יסודות הד׳ התמזטח לענין שכתבנו הנ׳״ל הבחיטת כל ׳צריכים
 שמהן שט היסודות ההגבחח כפי הוא אדס כל של והדעות המדזת י
 באותו חזק הוא זה ןסוד ביותר בו שמתגבר שמי י כמובא המדות כל ^

 שכוונתו מי ובקחשה ״ וט׳ להיפך וחבירו * לזה מטה ודעתו • המדה
 שבחר הטובים ובממתץ בדעתו מאד חזק להיות מודאי צריך האמת אל
X וכהדרך • לו ’n משום ידי להימציז א׳ט להניח ולבלי * לו 'שבחר 
 אעפ׳כ אנל ' ’ יז'’ בטבידחי כנמר טז להיות צרינין ט • 07א

א מלאי יותר הנצחון יהי׳ שלא צריכק  b3c3 לחבירו שונא יהיה ^
^1̂ לקייגו ״ השוה במזג חבירו טס יימנהג -י גדרט מתנהג שאיט̂ 

, - ^ י



א׳ח הלכות• דקוטיI *■׳־י-
 ג״נ חבירו על יסתכל אעס׳כ י העונ נזרנו לזיוה צוין8•

 לןאהבה שיהי׳ באוק טיב אתה ג״נ גומיח למצוא ויגמדל עוגה בעין
ep ידו חב lלאיטf ח׳ו רעת עת לו ח ד  רמזים ואזיטללקבל *. כז

 מלמד מכל מהי׳ ט שיפגע שבעולם לעבימזוית^^אדס :סונים
ט האמת מן ידיחו ח״ו שחבירו איטמתיירא •כי • זכו״ :ומכרזי ל » 
 ■ אעס״ה אך • כראוי מאד הטוב ובדרכו בדעתו חזק הוא כי חלילה►

 הולך שאינו אע״פ - • ־ ג״כ חבירו את ואוהב • בחבירו רעה עינו 'אין
 לשי אולי כי r לו שבחר באותו.הדרך לילך צריך הוא אולי כי ׳ בדרכו
 מלך איט וvשחב רואה אס ואפי׳ * זה וTב לילך צריך נשמתו שורש
 ג״ב מ למצוא ומשחדל זכות לכף אותו דן הוא אעפ״כ • י הישר ■בדרך
 ,בדבריו כמבואר מאד זה על ז׳ל הוא הזהירנו כאשר טובה נקודה איזה

 חבירובאמסי עם לדבר ואס(־,ששר.לו - ״ מקומות בכמה הקדושיס
 לדרך עהשיבו האמת אל חבירו להטות • שקר של נצחון בלי ובחמימות

 אדרבא * אותו שונא אינו אעס״כ לאו ואם • נעים ומה טוב מה הישר
 ..שיוכל כד, טובות נקודות ג״כ בו למטא משתדל ני • * ג״כ אותו אוהב

 בהכרח כי ״ העולם קיום עיקר ו;ה • עמו א״ע ולאר\ב עמו להתמזג
 נריכין •אבל וכנ״ל שווין אדם כני שני אין ני • דעות ושינוי נצחון קיהי־

 להרע ״. נז״ו אחיזה יחט שלא לטוב־, והכרעה התמזגות ביניהם ■שיהי>’
 יזכור בטיגיו. שרואה מה שבכל צריך האדם כי • ח״ו שכחה מנפיל ן ע

 זבסרט ״ ,וכנ״ל דבר בכל־ לו מו׳מז שהש״י הרמזים ע״י בהש״י א׳ע
 עת בכל כי * ־ מהתכלית כפירוש טמו לדבר שיטלין חכירו את בשרואין
 להזכיר תיכף צריכין טליו התכיב בחבית בפרט אדם באיזה שפוגעין

 תתי׳ ביותר ולשמוע לר,בין יכולין מהארס כי ’ רגזוה״ב בתכלית א״ע
 ולהבין לשמוע יכולין שבטולס הדברים מכל כי * הנ״ל זכחן כחי׳ שהם

 או • לך זיגד השמים ועוף ותורך נאבהמות שאל כי כ״ש • כנ״ל רמזים
 בשלמה מ״ש בחי׳ י״ב)וזה הים־(איוב לגי לך ויסשת ותורך לארן שיח

x האזוב ועד בלבנון אשר האר; מן העצים על וידבר■  :כקיר יוצא 6
 רמזיט מכולם מבין שתי׳ דהינו ה׳) א וכו׳(מלכיס הבהמה טל וידבר

 הש״י לעבודת טלם ע״י ולהתקרב בראשית יוצר של גדולתו מהם להבין ,"
 יכוליןלהבין שממט מדבר• חי שגדרו האדם הוא הכייאה כל מבחר ,אבל

 וגס • מטלם •ותר ית׳ הנורא גדולת רואין בו כי י מכולם ^ךמ׳יפיותר
 כאיתגליא רמזים ממנו ולשמוט עמי לדבר ויכולין ;ודיבור דיעה בו .יש

 ביותר באדם חסרון יש זה לעומת אבל ׳ / מכולם ביותר ובאתכסיא
 ויטל ביותר נצחון, ובעל בחירה בעל הוא שהאדם מחמת כי מטלס
 הרע נצחנו מחמת האמת מן דעתו יעה שתכירו • ח״ו כתיפך להיות

 ע'כ • כנ״ל האמת את סוכל איט נצחון כי i ה׳אמת לסבול יבול שאינו -
 עם כשפוגע דרכיו עם לצשכיל צריך באמת וחשן דעת בר שהוא מי ■
 ה,אמת הוא והעירן • הבחיטת בכל עין מבחי׳רע להנצל שיראה האדם .
 שובות נקודות בוזבירו גס ימצא ואעס״ב •׳ כתכלית בהאמת שיהי׳יחזק ‘
 שכעולם־וכשביל אדם מכל רמזים ולהבין לשמוע יכול ואז • אותו ויאהב ..
 הקיום עיקר זה כי • עליו החביב סביח כשרואה שהחייט לברך צריך זה .
 שהוא ושלום אהבה כשיש האדם של ובפרע / הדברים בל של והחיות ;
 • וכנ״ל העולם וקיום חיוח עינך שעי̂׳ כראוי היסודות התמזגות נפג׳ ;

 שעל הנ׳ל בחי׳ לג׳ רמז זה הp לזמן והגיעט וקימט שהחייט בחי׳ 'זזה
 ומקום אדם בחי׳. ש.הם הנ׳ל הרמזים בתי׳ שהוא הזנרון שלימות ידם ,
 עירך והוא «. מדבר חי שגדח בחי'האדם זה שהחייט כנ״ל• וזמן }

 אף לנסשחיה!יוכ»שפרש״י■ אלם ויהי •כ׳ש העולם כל .החי,ואשל
מ׳ :,בהמה גז שנתוקז שבטלן חיה אדם של זו אך - •- חיה נפש נקרא ו

 להבין דעהודיטררטלין מ שיש מאחר ני י. ננ״ל הייט דעהנדיטר- '’
ע״כ ״ הכל נברא זה שכשגיל מטלס יותר הש״י לעבודת רמים ממט :

ה חדכוז Ml •בח־ר חדכות
א  .נל הומחש! עיקר 91 כ* .ח*■ נסח נחס העיהר מ

 קזוקו© מרמזעל וקימט י האדם בחי״ על מרמז שהחייט זע״כ
̂והגיעט ומתקיימים הכלעומדם שעליו הקיום בחי׳ מה'* לזמן •  .זה׳

 שהתייצן להש״י שמברכין דבר כל על שהחייט תהכללברכת ׳; • הזמן
 הרמןיס להבין עדיין יוכל שעי״ז ז מה הזצק אוחו ער בעולם וקיימט

 רק כי עתה בו עומד שלטא הזמן1 והמקום האדם כפי לי:ש״י ולהתרךב
;־:%הבל הכל ומה חק ני • עליו שמברכין והשמחה החיות עיקר זה ::

\ ך • ‘ 1'̂* *,'־ -י■ % i ל

צ רבוא כשרואיןששים הרזים חכם כרוך הברכה בחי״ ווה ז א ^׳  מ
 להכין.מהס יכולים * ארם בט יוחר שמתקבצים מה כל כי ■ ־.־

 הרזים• חכם בחך בחי׳ וזהו * הנ״ל זכרון נחי׳ שהוא יותר ורמזים חים
 ^כמו' י * י ידם טל שמימז והרמזים הרזים על להש״י שמביכין דהיינו

 בברכמן ע״ש ״ לחכיח טה אדם של דעתו שאין לפי■ ״ זה על שארז״ל
פ'  4אנ הבית בהר אינלסא ראה עזאי בן שם שאמרו וכמו • הרואה '

 הימה לא זבוודאי ב n לשמשני אלו כל שברא •וברוך הרזים חכס ־ברוך
 י ^ כוונתו»ה עיקר אך ׳־'' בגגזמיות אוחו שמשמשים ב״ע של כוונתו

 ,5 :־׳.a ' לו מועילין וכרוחגיוח בגשמיות כי ׳ הש״י את לעבוד יוכל ידם ,
 אדה^עד יגע יגיטות כמי• שם כ׳׳ש וללטש לאכול לו מכינין בגשמיות

^' ׳' לפני מתוקנים אלו כל מוצא ואני • וכו׳ לאכול לחם לו שהי׳ ז ^ נ  ו
׳ ! gij-j טלידס שמכין מה ברוחניות וכן “ י הש׳י בטכולת לטסוק יטל

l ומ״ל הרזים חכם נרכח שזס ית׳ אליו להחרךב ורמזים ■ :ל i ז -r
'0̂'׳t־ .׳־■.־,S י״ ־

ר ח בי ^ צ ^ ב  ׳ לאנשי להתקרב מאד מאד להשתדל צריכין זה ו
־ :אממ״עי ישרים(אמתייס׳מצדיקי דרפיס שקיבלו ־ ■ -• ■ . *,־*-

 בתכלית היצה״ר את לנצח זכה כי האמתי״:• הוא'יגצחן האמת הצדיק
 :הסתכלות שוס לו הי̂■ זכה־שלא כי ־ ד כלום מלילי׳ מ נשאר הלא עד
 ע״נ1 ״ כלל בו אחחה שום טין להרע הי׳ לא זע״כ • כלל העולם מה

 ־ ״־(כיע״ע ע׳ש העיור של בהמעשה וכמובן י נפלא לזכחן זכה באמת
 .הסחכלות שום לו הי' שלא העוור שזה שם מ׳ש מעט מובן האת התו׳
 > 4היטכ והבן • ננ״ל הייט יותרמכולם נפלא זכרון לו הי׳ העולם בזה

 מחשבתי.׳ לאדבקא הנ׳ל לזנרק לזטח יטלין - ידו טל ,וט׳כ
 .קא®! הרב׳ אצל יותר קימץ שיש פעם בכל «ע״כ * יכנ״ל rחמ דאתי
 בפרע ביותר נט.ישראל שמתקבצים מה בל כי • אן;אליו לבא יותר עוב

 ̂ יותר שהם מה נל ־' ״י ה׳ דברי לשמוע שמיס לשם הנאים אמת ־אנשי
 ביותר מ־מדס בחי׳ ולהכין. בהתכלית ביותר א״עTלהזכ אז .יטלין
לt ־ י ־ ■ ׳::*:.■תצ :להש״יוככ״ל ילשובעי״ז .

̂  נטי^ן כל הש״י בעיני מאד מאד שיקר. ■לדעת צריכין 3^^* ט
 עובדא כל כי ״ באמת שמים לשם שהוא האדם של שטא

צג» 1̂י.ת לרצוט • להגיע בשביל שהאדם:מחגבר קלה ותטעה בעלמא
 א״ע ולהתרחק לשבכד.איזהמדה או ובכח בכוונה. להתפלל שמתחזק ,

 ־•: מוונעייומתגבר לנצח כשמתגבר וכ׳ש מכ״ש בזה• וכיוצא חאוה מאיזה
 ותטעה תנועה ר'.כל לנצח חמתו כל תלוי. שבזה אמת ליני א״ע לרךב

 ׳ איום כשעושה חיכף כי ״ הש״ד• בעיני מאד מאד ירך הוא בזה שעושה ,
 נצו»ן הרבה מנצח מא תיכף ית׳.• רצוע בשביל בעלמא ותטעה עונדא

 קייס ישאר הגצחק זה כי • אמתי הנצחון עירך זת רק ני • ונצחי אמתי -
. בכמה אדומותז״ל שכתב *..חה דאיתאביד טבא רעותא לית כי • לנצח ■
 ס7שהא מה תשבחס׳שכל אתת גליו בטא ע*פ כ״ש • זה בטנין מקומות ^
^ איהו בעלמא חטעה באיזה להש״י א׳ע לסא מתחזק ׳ א ח ב  ע

ט׳ המחשבות בענין מ״ש ופן • דילי׳ ויקר?״ *, ס' בעיניו שירך • ו  י
 שהאל)ס מה דטיט טמאו®.״ החיות עם טהותת החמת כשמחנצתי!
מחככר . *



iא׳ח רי»טי.היבמז■
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 גשמחגבר חיכף כי כמ״א) (כ״ש .וט' רעות המחשכוח לנצח מתגבר
:  שהוא כל הגצ^ן זה כי .״ לקדושה לגצחון זוכה הוא 1חיכן ׳ הס״א צח5<( .
 האמת לרב לנסוט כשו־וצין זט״ב ־ ולנצח.נצודס טד לטולמי לנצח ישאר '
 אטפ״ב • במ״א כ״ש וט׳ יוחר גמל חדש היצה״ך מחגבר שאידב אט״ס ;

 דקמשה נצחון של חנוטה כל כי לנסוט כשהחבל חיכף נצסחרבה כנר
■ ־ ישארלגצחכרל׳כיאקהמרוסלטולסה׳:: %

כשחא׳ הוא וTחב אח כשחאה שהחייט לבע ממן שיטור ד ׳
U vחודש ולאחרי״ב ר יוםשר\אחודש שלשים אשולאחר, ,,.' ״ 

p3i1 להכרע בשביל הס אלו שברכות מבואר כבר כי המתי.ס מחיה 
 המחודשת הרא!׳ ט״י א*ט להזכיר כלי ,•לזכרון לזכות כד עין חרט

 בכל כי חודש להייט far למ׳ל השיטור וט'כ ׳ * וכנ׳ל, בטוה״ב חזאת ..
בחי׳ נמשך חולש שהוא מם ל׳ בכל כי • בח!׳.הזנרון'יוחר מתחדש חודש

 הזכחן סגס כי * מכרון חקון בחי׳ שהוא הלבנה פגימת ומילו! pp’p.׳
 שמשם הנ״ל טין הרע פגם בבחי׳ שמא הלבנה פגם בחיז ע״י היא
ם  קימש ובברכת וטוסקיןבתיקונהבר״ח מתמלאת חלש הזירון־ובכל מ

 י הנ׳ל מכחן נחתקן ועי״ז • ולתקנה למלאותה עוסקין שעי׳ז ךלבנה
f .להייט . iבברכת בד״ח אומרים וט'כ • לאתי בעלמא מהשבתא דבקא 
 בברכת וכן • הזט־ק חיקון בחי׳ נמשך אז כי * יהי׳ לכולם זכרון מוקז ־

 שהחחדש אמר וללבנה שאומרי׳ נרט העוה״ב שכר מזכירין הלבנה נן־יש ־
 כי ~ כמותה להיזחדש טתידיס שהם בטן לעמיסי תפארת עטרת

 הוא פגימתה ומילוי חיקין בחי׳ שיטא חודש בכל הלבנה החחדשות
 ביותר הזכרק מהחלש אז לטוה״ביוע׳נ ישראל נפשוח בחי׳החחדשוח -

 כלי . ’ דיקא הראי׳ ע״ם החודש קיחש הי׳ הכיח בימי וע׳ב • וגנ״ל
ע י  שחצה טין הרע והסחכלוח ראייח את הזאת הראי׳ קדושת ט״י ^נ
 הלבנה כמו לטוה״ב אלxי נפשות היזחדשות שמא טופ״ב זבחן לפגום

וחשוב׳ יקרה ברכה והיא בראיה• תולה הלננה קידוש ברכת «יכן«צות
̂זה ואמרו הסליגו.רז״ל xכא מאד '!(אן ;  ברכת ע״י ני ׳ זט׳ אלמלא על

 טין הרע מכניטין הלבנה קידוש ברכת שהוא בחידושה הלבנה ל־איית '
 ראיית טל מברנין שנה לאחר וט״כ • ־ כנ׳ל טוה״ב זכרק וממשיכין

 וזה • יוחר הזכרון לחדש צריכין שנה במשך כי • המתים מסיה מביח ^
 זכחן לחדש כדי השנה ר^חדשוח בכל לטמח הש״י שצמוט ד״ה בחי׳ .״

 ר׳ה טיקר זה כי * הזכרון מס ר׳ה נקרא וע״ב השנה תסלח בכל עוה״ב
 להמשיך אז וצרינק ־ לטשי״ת ראכזן מא ר״ה כי • טוה׳ב זכחן זלחדש .
 שזיכין ע״י כי * רעוה׳ב ט״^נחן שמא חשונהwר החטיררות פליט '
. » ̂דן יום יהי׳ שאז וה'ב1'  זע׳כ * 1בסשובר חוזיי! עי״ז • ו^ורא הגחל ר

 pTמזנ <ט״כ * כלוע עזה׳ב של הדין יוס כנגד הדק:מוא cr בר״ה
 זוכר אתה כ״ש * ותשכון דן ליק או אחד כל שיצטרך העוה׳ב זכרק ̂אז

 לסכי חהx אץ כי ׳ וט׳ המפטל כל את זיכר אתה ־ וט׳ עולם .מטשי
ס׳ כבודך כסא  שמוכיחן המתים מחי׳ מברכק חודש י״ב לאתר •וט״כ ו

 הגמל הדן עם יהיה שאז המתים תחיית שמא העולם זכחן ;בפילוש .
, ■־ ־ ' ־י■ ■ :עוה׳ב של ,והנורא , , ,י'' \ '

זכדזן' בבחי׳ הם ״ עוה׳ב זנרק בבתי׳ שהם ור״ח ר׳ה '3 .יא
, " כי * הלבנה ^ור החמה אור בחי׳ שהה ובפרטתח בכלליוח . ־ :

 הארס בחי׳ הוא יום בכל האין על שמאירק והלבנה החור: אור עיקר
 • יום בכל בטובו מאל שינש״י מה הנ״ל זרחן בחי׳ הנ״לדהייט ,הדעת י

 זה בשביל ורק התכליח עיקר שזה • כעוה׳ב שיוטר אדם כל רעת ,לתזך •
‘ שהש״י מעשהביאשית טזהטיקרחידוש בטזלס מתקיימ־ס אט

 מלוני ומקט מזיח שערי דלתות יום בכל שטחח תמיד יום בכל פמלש ,
 מא למלם ומאיר ולבנהממכקשנתה ממקומה חמה ומוציא ו־נןע

ד •ום ננל גפלאותץ אדם בט שיראו כשביל הוא שהכל ;יט' . שימח נ

ת ט ד פ ה ס ו - ר ל ה ה כ כ ל ה ה ה כ

ל צו קי • יח׳ ט מחשבתם רדבקו יום ב שאז עוה״ב זכדוז בחי׳ ״י
ט׳ אותי‘ידטו כילם כי כ״ש בעין עין ־אהו0ניוחר.ו אלקוחו :יחגלה  • ו

ז ’ בטיה״י עתה גס הזה זנחן להמשיך שצריכין ^ א א׳  לטוה׳ב ט
ט' בסרחלזד עלק־ התקן כ׳ש f בעוה אוחו לזכור כשמתגברין כ׳א . ״ ו

 עיסף שממס שמ^רבהם הואאורהש״י החמהולבכה עיקראור ני
̂  יום בכל להאדס מרמז שהש״י הרמזים עיקר כי אורי,• ק׳ נ׳ש האור .

ל :ידשמצמצסא״טמא׳סעלא״ח כנ׳ ט׳  מעשה חידוש ט״י הס • י ו
^ יביטו לא ה' פועל ואת ארז״ל וז״ש * יום שבכל כראשית ־ ט מ  ידיו ו
 f בערבית ערבים ומעחב • בשחרית אור יוצר שבחוהו שלא ראוי לא י
r ומעשה ה׳ מעל עיקר זה ני ׳ r ולהבק בהם ולראות להביט שצריכין 
וע׳ ״ יום בכל ידם על מרמז שיזש״י הרמזים להבין ית׳ גחלתו עי״ז י

■ טילמזהבמ״א: ̂ ׳ •י
 ני ז ובפרטיות בכלליוח זכרון בחי׳ זה הלבנה ואור החמה אור .

 טוה״ב״בחי׳(מלאט זכרק בחי׳ זה האור טצס שהוא החמה אור י י
ט׳ צדקה כמש במי יראי לכס וזרחה )ג׳ ״  ונ׳ש י חייישה״ב טל שנאמר ו

ץ1א נל יאבדו צן  וננ״ל(שופטים בגבורתו השמש כצאת ואוהביו ה׳ נ
 - נ״א כולם מגרמה לה לית כי האור צמצום כחי׳ שהוא רלבנה ואור ה׳) *
 מצמצםא׳ע שהש״י מה בפרעיות זנרון נחי׳ שמקבלתמהכמשזה מה‘
 הנצחי תכליתו אדם כל אח להזכיר כד א״ס טד מא״ס צמצומים בכמה י

 והש״י • האור צמטס בחי׳ שהוא הלבנה אור נחי׳ שזהו • כנ״ל לטוה״ג
 שיאיה רצה כי ״ הנחלים המאורות שני אח כ׳ש שמים רהסבראב ׳

 זכרח את הרמזים נרי בפרטיות נבין בשה״ז שגס דהייט :נשוה שרהס
 בשה״ב ית׳ אותו נמכירזנדט כמו ית׳ אותו Tלהנ להייט 'העוה״ב ׳

ח קיטחג ט״י אך • ממש  ונפגמה נתמעטה טין התו מפגם שנמשך ^
 מוכרחים בכליות כי ״ לטיל נממאר פרטיות בבחי׳ עט הפגס וסיקר

ט׳ להוחת הכל ס בפרטעת שפיגמים ט״י באמת אבל • לעיל כ״ש ו »  נ
 כפירות לידי שבאים או לגמרי שונחיס שרובם על בכלליות גס חזכרון ׳
 ת*רץן כחי׳ חולש בכל הזכרק לחלש וע׳כצריגין ר״ל• גמורות“
 זכחן בחי' מתקנים ואז ־’יהי׳ לכולם זכרון בתי׳ סלבנס פגימת ׳

 שאו ר״ה שהוא טלי סכרק כלליות לחדש צריכק שנה ובכל י בפרטיות
 • בר׳ס הוא ר׳ה כי ״ הזכרון יום מ־ןא וע׳כ * הזכרק התחדשות עיקר

 סכרק מתחדש שאז הייט • כשז׳ל ילכאן לכאן טולה א׳ זכחן ואז
 אנרס כי ״ ולבנה חמה יחל וי״הור״ח בחי׳ שהוא ובפרעיזח בכלליות
 הפגם שזה מאחר אעפ״ב • בפרטיות זגרק בבחי׳ הוא אתיזחס שעיקר

 שחוזרין ע׳י כר׳ה התיקון עיקר ע״כ י כנ׳ל הכללי בזכרון גס מגע
ח ר״ה הוא אז ני ״ ובפרעמת נכלליית לגמד הזנרק זמחדשין  ביחד וי׳

 ׳ ׳ נצ״ל ולכאן לכק טולה א׳ זנחן בחי׳ והלבנה החמה ח^ן בחי׳ שהם
ג גדול באור הכללי זכחן להמשיך מא התיקון עינך אבל  שיאיר על ני

 צזטי״ז • השונש לו דזרח לעילט׳ם וכ״ש • בפרטיות גס בשלימזת הזעחן
 fכט*tט׳? בפרטיות פגסהכרק בחי שהוא יריכו כף מנגיעת נתרפא ׳

 שאמר׳ מה ט״י היא הירח פגימלז עיקר כ• ״ כנ״ל הירח פגימת מזחקן
 קנאה יהיה שלא שחששה דהייט • א׳ נכתר להשתמש מלכיס לב׳ א״א

באים טלס ט * הקנאות כל נמשבק בממס עין הרע סגס שזהו בירהם י
ץ הרע ט״י  שכסה יפיל יתגבר פן רטעק שיש מאמי שחששה להייס ע

 א5מן ׳ גחמעטה זעי״ז ז זה על ותי^ן עצה מהש״י שאלה וע״כ • ס״ו ■
ס ט״י פגימתה יכך1ש;  בריות שמא בר׳ה ובפרט וכר׳ח • עק הרע מ

 זנחן בחי׳ ודיט ״ נציל pro!מושך אז זע׳כ * אותה וממלאין מתקרן
' , J ׳ ובפיעיותכל׳לו בכלליות - - י ־

- ר י א ב ל במג׳• דל מאמר להעתיק צריכק * יותר הענין ־ ו
. ------ ענינו: הטובה ה׳ יד כפי מצת ולבארו ־ • -
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ו הידכה בה־ר'וב־פ הלכות א׳ח זזדסד, לשטי ̂ ̂ _______׳ז
ס ס׳ ממרא(חולין 'יי. ״  נתיב רמי פזי ,ו״ש • ע

 המאור את זכתיב • הגדולים המאורות שני את אלקים ויטש ' •^
̂ון  שישתמשו מלכים לשני אפשר רכש״ע • הקב״ה לפני ירח אמרה •הר
̂ע לפניו אמרה • עצמך ומעטי לני לה אמר * אחד בנתר  הואיל רכש

 ובליל׳ ביום ומשולי לני לה אמר • עצמו הגוןאמעע דבר לפניך ■ואמרתי
 ישראל בך 1לימי ןילו א״ל ניwמ־ מאי דשרגא.בעיהרא לא״למאירבותי׳

דכתיב תקופתא ב̂י דלאמע ■ אפ^ אי גמי יומא א״ל : ושנים ??ניס
 יעקב !בשמך צדיקי ליקרו דלי ד ושרם ולימים ולמועדה לאותות •וד\׳

 דעתה*אמר,ה־ןב'ה מייתבא דלא הזיה • הקען דוד הקטן שמואל ן .הקט
 ־ שעיר נשתנה מה •והייטדאר״ל הירח את שמעטתי עלי הביאו.כסרה

.שמעעתי על כפרה יהא זה שעיר הר^״ה אמר • לה׳ מ שנאמר י״ח
י.  ג •עכ״להגמ׳ג הירח את -

^ ־1\ ר צ א ^ מאל ונעלם תמוהונפלא הואטא הזה ! א  נדחקו נ
 כמחט בעלמא רמז.דק א:זה בו למצוא המפרשים כל V ׳

 מענין התורה סודות pעמ מעמקו הוא המאמר שזה ידוע כי סידקות• י
,״ ;כזה תלוים הקבלה סודות רוב אשר ות^נה ומלואה הלבנה פגינמן י

•שכלי עניות במיעוט חנקי אני אף ואענה • לכל מונח חורה וכתר ■ 1 ,
 העמוקות הנפלאות הנשגבות ההקדמות גמלח עחףראזת בחעצונמת !

 לניט הי׳ אם אשר * זצוק״ל והטרא הקמש rלזמוf̂^ ^דשקבלחי
 נולה התורה כל ולבאר לילך יכולים הייט ראשורם של. כלבן פתוח ;
מאד והנעלמז הגבוה בהשגתו שגילה אחד דחש ע״ם ובע״פ שבכתב :

 לא עדיין ואם ׳ הנ״ל מפיו נשמע נאשר • תכלית ואין סיף אין עד מאד צ ■
הק׳ בתורחיט ולמצוא לחתור שאפשר, כלמה עכ׳ז כעו״ה לזה זניט 1
* נחיט ככל בה לעסוק עליס מצוה והטראים הקדושים יסודותיו ע״ס .

 'נמשכים יהי׳ שלו ק׳ הקדמות ע״ט כתורה לחדש שסכה כלמה ני
i נפלא והתעוררות נפלאות עצות • לכל הינזעה מעיני עי׳ו ונתגלים 

 להאריך );ומוסרהשנלאמנמלהחיותספשותרסתעדאיןתכליש״ואין
.,V,׳. ■ - :הק־מים בדבריו לעוסקים מה - V*׳ .

' - י  מלכים לב׳ א״א ירח אמרה ני i מעש •בואר הציל ע״פ צ
אחיזה ויהי׳ ביניהם קנאה יהיה כי * ל^זמשבכתרא׳ ■ל׳- .'.■*-•״ן - ■ .

והלבנ׳ החמה ואוך העינים שאור ידוע זה כי * שכחה שמפיל טין ,להרע
 של המאיר אור שיש ט״י הוא העין אור ראיית עיקר כי • אחת בחי) הם :

ועיניט וז׳ש *־ לראות העין אל האור מגיע ידם שעל והלכנה המנה ;
טגע העירם פגם שהוא עין היס וע׳כפגס • וכירח כשמש •מאירות

• כנ״ל ^י׳ז להתמעע שהוכיחה הלבנה אל ועיקר י והלבנה החמה אל ־
i(ואמרה קיטרגה וע׳כ ̂ * עין מהרע מחיראת היתה היא ני . )  iff׳
• עצמך ומעשי לכי הש״י לה והשיב • וכנ״ל א׳ להשחמשנכחר מלכים .
• עצמך למעע מוכרח אחה מודאי עין מהרע מתיירא שאחה מאחר ני .
 כמבואר ממט לברוח צריך הוא עץ הרע כנגד לעמוד כח לו שאין מי מ *

 שסכלזה באו׳ד׳ממאר ע״ש שאול אבא מאמר טל בהתו׳הנ״ל
ע שעיקר מבואר וכבר * ח״א) ליקוטי נ״ד היטב(בסי׳ ;<  שמפיל עין מ
 אור כי ז הלבנה אור בסי׳ שהוא בסרטיוח זכחן על מתגבר הוא שכחה י

 כעצמו כנ׳ל־וזה ובפרטיות בכלליות הזכרון אור בחי׳ הס ולבנה ך,החמה
בתי׳ נל •־"ט, הכ״ל בהתו׳ שם שאזכיר והצמצום הדעת בחי׳-הגדלת ^

מו כידוע הבתיטח מכל כלולה * ■  בהזכרון בי’• כ״ם) זאת שנחבט ׳(וכ
 שאט רמזים ̂לרמן וכו׳ עצמו מצמצם שהש״י מה שהוא בעצמו הפרטי ̂ :
הגדלת בזהב^׳בחי׳דהיים יש * שם כ״ש וכו׳ בזה דעתיט להגדל צריכין ,

 חמה - בחי׳ וזהו ̂ * מהגמל חון המוח יצא שלא כדי והצמצום הדעת .
 בחי׳ הוא הלבנה ואור י הדעת הגדלת בתי׳ הוא החמה אזר כי ולבנה

הדעת; הגדלת כי .s* ופרשיות כלליות בהי׳ בעצמו וזה נימע הצמצום

 לןי*3 הוא והצמצום * כללמת נחי׳ הו הרמזים להבין דעתו שמגדילין
 כ] שכמי ״ וט; א׳ת עד מא׳ס עצמו מצמצם שהש׳י מה שהוא פרטיות

 ולבנה שחמה מנצא • שכליט לצמצם שלט הדעח בהגדלת כ״כ צריכץ אט
 הדעת הגדלת בחי׳ שהואבעצונו : זכחןבבללובמ־ע "הסבבחי׳
 הצמטם בי ז לחמה ונונין ואו״ה ללבנה מונין ישראל וע'כ • והצמצום

^ יטליןלהכיןצריכיןלצמצם כיכמר^סשאין אמונה;״.. בחי׳ הוא  שב
ה אמונה על ולסמוך  מאמינים כי״הם • ישראל קטשת שלימות עיקר ו

 אמונה• בחי׳ צמצום בחי׳ שהוא ללכנה מונין הם וע׳כ • מאמינים לבני
המעע אתם כי כ׳ש עצמם ומקשינים ענווים הס ישראל קדוש עס לכי

 י הקדושי׳ דרכיו להשיג א״א1שלגדולתואיןחקך יודעים וט׳.ככמ־,״^-כי •
ורכותיט מאטתיט שקילט כמו, אמונה על סומכים הם רק שכל בשום :
 שא״א ומה *, טוב מה רמז איזה להבין להשיג אפשר ואם • הקדושים .
 אמונם שהוא הראשון מקומן טל ,ונשארים מיד שכלם מצמצמין להבין .
 ודטקי׳באלקותו קשורים בידס־כי עולה וזה זה זעי״ז !בה חזקים שהם '
 ^מוכם ע׳י שזיטן הדעת הגדלת וע׳י האמונה חוזק ט״י חמיד ית׳ ׳.

בהתו׳ כמכואר הדעת להגדלת הצמטס שמקדימין צמצום בחי׳ *שהיא
 תחילה וט׳ שמאלו בחי׳ לתפילין ציצית מטות הקדמת שזוט.בחי׳ הנ׳ל ־

 עצמו על להמשיך להקדים הייטשצריכין וט׳*ע״ש• ואת׳כוימיט
 עת7ה הגדלת בחי׳ עצמו על שממשיכין קודם ר־צמצוס קדושת :־בחי׳

 'דקמשה צמצום כשיש,לו נ״א בקדושה בהדעת לכנוס להתחיל א״א כי
 ומי , • ח׳ו דעתו בהגדלת מהגבול חון יצא שלא בריצמצוס חזק שיהי׳
 - לכד אמונה על לסמוך רק כלל דעתו להגדיל לו אסור נזה מזק שאיט
 בלי- לבד הדעת הגדלת בחי׳ שהוא לחמה מונין והרשעים העט״ם אבל

 טיתכיס הס רק אמונה לסמוך'על רוצים אינם 6ה כי • דקדושה צמטס ‘
 גי■ ״ כידם עולה איט חה ;ה * זה ומחמת י בדעתם מיד להבין ורוצים
 rמדרכ דבר שוס ולריבין להשיג יטלין אץ בוודאי אנושי דעתvבי באמת

בחי/ • אור ריבוי מחמת שהי׳ כלים שבירת בחי׳ חה * ית' הק׳
 .והש״י■ ז והעכו׳ס הס׳א של יגיקקם שמשם הנר כיבוי שגויס השמן =

 הידיעה באמת שווים.*,כי שניהם אור שיהי׳ והלבנה החמה את !ברא
 3הכ והצמצום הדעת הגדלת בחי׳ שהם נפיעיות וי;ידיעה בכלליות

א אחה בבתי׳. • אחד  שט־את לאחר הוא •גאתה העולם כביאת קודם ס
 ׳..קודס’שי* אלקיט אלקים זה ט * שניתי לא ה׳ בחי;אר r .העולם

•עתה אלקיט בעצמו הוא הבריאה  צמצס איך להבין שא״א,לט רק '
^ הבריאה כל את •א j:עצמו יחף• היא גי • אחד הכל באמת אבל • ט

ק אחת* בבתי׳ ויהיה רוה היה : בשכליע׳. יח׳ דרכיו להבין לס שא״א י
ס ני • אחד הכל זהצמטס הדעח הגדלת ק1 האטשי:• *  ׳ אגו שאין במ̂ר

 נר1.הי כאלו באמינתיט חזקים אט שכליט לצמצם צריכין ואט מכינין
 מאמר על ז״ל אדימו״י כיש שכליט בעיני היטב הדבר ומבינים רואים
 שיתנהג הש׳י ורצה ה׳) אי' ס״כ בסי׳ ואתגליא(ע׳ש טמירתא הזוהר

היית אבל • וכנ״ל שווין המאורות כני ברא וע'כ זה בדרך העולם כל
 היתה א׳״כי ככתר להשתמש מלכים לט א״א ואמרה מיראחה ״,קיטרגה

 שמשתלשל חיטניות מסנמיות ״, יניקתו שעיקר עין מהרע מתיראה ,
• עין רע נקרא וע״נ ־ כנ״ל צמצום בלי הדעת הגדלת מבחי׳ ״יניקתם

 אp•וjנשפרש* שניהם עיני וחפקחנ̂ר כ״ש נאמר החכמה ע״ש עיניס ני !י
 וכסיתת לאפיקורסית ייס על 'שכאים רעות חכמית הייט עין ;רע

הקדישי׳ ורבותינו אטתיט נגד שכלם לסגצס עצמן להקטין רוצים אינם ׳
ההולכי׳,. כל על רעה עיניהם עוד כ׳׳א בזת להם די עליססתלא ולסוטך ,
ס כי • העוה״ב בזנרון תמיד להתחזק הקדושים אטתיע בדרכי . ט׳ ע  ה

 משם שמשתלשל עד עליהם רעה בישראל.ועינם תמיד, מתגרין .הם
למרע׳ ש בתיטת ובמה בכמה בעצמן ישראל נין אפי' עין רע בהי*

' אך . ■ ■ י -•
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זר^ננה י עין הרע סגס מגיע היכן על געצמז '
ח כ ^  מזהשל^יהגברח״זהרע היפהמסיראה צמצי&אמינה, .

 מהש״י על«ה חיקון אתה וביקשה • לגמרי שכחה דהיל מאת
 ני • עצמך ומעעי לכי הש״י לה והשיב ז שכחה להפיל וכל שמ כחמן -

ובהכרת ,• ליזחיירא לך יש בוודאי עץ מהרע מת^רא ™
א עין ר\ע כעד לעמוד כס לו שאין מי■ כי . - מגייד ®מיעע  צריך ס
ל. ממט ולהמתי 1/א ,להקטין  בהכרח שהואמ״א י^עע^ ני ,*ני

 וע׳כ • בחירהבעולס שיהי׳ כדי כמובא קן עת עד לגמרי תבטל
ח מגי  שמונין ישראל גמלת הכל יראו שלא כדי הלבנה אור שתתמעט ,

^המה מ  בנו יחגרו כדישלא צמצום בחי׳ שמשיגיןע׳י-האמונהשהוא ,
 - לברוחמפגיהסכרל צריך כעדם לעומד נח א מי»)ין ט ותי נ

 הלא כ• ז ־ עצמי אמעט הגון דבר לפניך ואמרחי הייח^יאיל ית־נ
 חזק ססרון בעוה׳ב חמיד ינדאל שיזכרו חצה אני כי לטובה טמת

וכז׳ מלכים לב׳ א׳א שאלתי וה ימחמת ’ אמינה ע״י גדולהבא
 ראוי וכי * הזה מכרון יפגום שלא כדי וחבטלו י<עטין מי

ומשילי לכי הש״י ל: השיב • עצמי אמעט כזאת הגונה שאלה ,
̂א זה •הייט יעלילה ם _ ני לגמרי עין הרע לבשל ^לחך ^נלאוח א

ם- גא מוול ה נברא הכל גי ר ״כינר^רחשיהי׳בחירהונצחון תי
 טצמך את ומקטין ממעש שאתה מה לך איכפת מה אך כנ״ל־ זה ל̂ 

• וכעוה״ב בעיה״ז לםuלג חזק ונצחונך ממשלחך באמת הלא ניהם נע
 מנצח את־ חמיד־א׳ב בעו־״ב לזכור באמת לשמים שנוונתך מאחר כי

 תהו ״ ל^• לע וכ״ש והשפלת הקעטת בתכלית אפי׳ שהוא .פמילאיך
 הקדושים ישראל, שלממשלת מרמז שהוא ובלילה ביום לכיומשולי

̂א שסד כמו הבא ובעולם הזה בעולם  הייטכירק •. ע״ש שם המהרש
 אבל. * וממשלה נצחון נקרא זהו נצחי; שהוא מוצזלהנעחוןדקמנמ

pipy ושפלים נבזים שאט אע׳ס ,וע״כ * כלל וממשלה נצחון זה אין 
 להכגע ומוכרחים הרבה נגדם עצמינו ומקטינים ושחוסים זדווים

 םתמ'דמאסר’כיאטמ:צח • .,מדםיאעפ/זהועזש^תיטוכצהוניט
 ונו׳ כקנה רך אדם יהא לעולם שארז״ל ונמו * וכרל לשמים בטונתיט

 חזק הוא אעפי׳ב ״ פעמים אלפים לעפר עד אותו ופפיןx ,’שאעיפ״
 ע״ס דל אדומו״ר ונ״ש לעוקח• יכולין אין שבטילס ת1ר\וח וכל ,גט־שו

 יביט או׳ה שאפי׳ עמנו לעשות ה' הגדיל אלה עם לעשות ה׳ הגדיל ,
 וממשלתינו(ט׳ש גטלתינו הכל הי׳ וממשלתם גחלתם שכל לעתיד ,

 להם שנמשל בעוה״ז ני * מהני מאי נעיהרא שרגא א׳ל ׳ נםי׳ג״א)
ומושלים מאיריס לנד הס כאלו לחב ונראה נ״כ גדולה והצלחתם (יום ־
• בטיהרא שרגא כמו כלל נצחוניטוממשלתיט ניכר אץ מונצחיס׳ע״כ •

 ז תמיד נמצח באמת דקדושה שנזיטרא כך שהאמיןמא אטפ^ נ ^
אינם כי טפלים רבים זה ומחמת .זאת רואים אין לם יי^ף־ ף

כאלו ונראה ביותר מתגבר עין היע ני והשפלות; לכוכולהבזיון טליס ■ •
ז:חן לשמיר שקשה עד היבה שכחה מס^ הוא יעי״ז • ■ ,

רבה לבקרים חדשים בחי׳ זה • ושנים ימים בך לימט א׳ל * ב העוה .
 תמיד.מעשה יים ככל בטיבי מחדש שהש״י מה -זזמונחך״דהייט

. ^ ל הצמציס בח^ שז־\ ברח  . יום בכל א״ע מצמצם מהשהש׳י ;מ׳
 ר\צחי חכלישו להזניח וכו׳ אח־רמזיס לכל לרמז עדא״ח מא׳ם רום

 i,p3יום בצל בראשית מעשה חידוש עיקר cשז הבא ,נעונס
ס, וומ ־. וכנ׳ל וט׳ •עקרים  יאבד שלא המטי דבר כמו ■ י בחי׳־ל̂י

 מש־חה שומרים.הימים ״'יעי״ז והשנים הימים ללבנה מוכץ ימ׳אל P י
 היום שזה ללבנה נמנין הימים כל ■כי במ׳א) אבידה(כ״ש כחי׳ »:וא

 י׳ח־יעי׳ז עישץ יום נ״ט או ל׳ ולסיף בחדש• ב׳ היום וזה ־ בחילש ח ,
• להתחדש עתיד׳ שהם זוכרין יהיויכי לטלם נחי׳זכרץ בחי׳זכרון «משך

מז כ ד ה דז ב ל ^ ^ ר ׳ ח בר ה ב

 **ב •מים שצ׳ד הסצים חב כי ״ ללכ« נמנה ר׳ה וכן • לעוה״כ טסיתה .
 עם הלבכה להשוות מוסישיןיזרשהעיבוו• לפעמים רק הלבנה• חדשי

 בסי׳ שהיוא ללבנה מז והשנים הימים של המק עיקר אבל • ■החמה
מומן' שישראל וע׳כמאחר •• ככ׳ל הכרון עיקר שעי׳ז אמונה צמטם

 הרע־ן בחכמתו עץ הרע ישלוט לא מודאי ללבנה ושטחיהם ימיהם ,
תקופתא* בי׳ מט דלא א״א נמי יומא א״ל * ח״ו העוה״ב זכרון להשכיח

 והי,׳ לחנלהכ׳ש שנמק התקופות שהם לחמה גס שכהכרמלמטת היינו ■
ט׳ לאותות  דסיים •, לחמה, שמוק והעכדם הס״א יונקים ומשם !•ו

 מטיכ׳ שעי׳ז חכמתם רקאחר לילך ח״ו מהלבנה החמה 'שרוצי׳להסריר
 כידוע השנה חקופות ׳7 בכל להס׳א שליעה יש וע״כ :וכרל שכחה ■ד

 כיאזישאחיז׳הלר^ענק • הסקופה בעת עצמן שומויים זה שבשביל
 בתי׳ שהוא אמונה כלי חכמה דהייס רעות חכמות מבחי׳ שיניקתו ח׳ז

 כמיס סבוני בחי׳ חקופתא בחי׳ חה וכנ״ל לבד לחמה שומגין או״ה
 כנ עני ומקיף שמסבב עין הרט אחיזת כחי׳ , יסד עלי הקיפו המם כל ,

 רכים בסבוביס עדיט מתגבחס הס שנה ובכל מס בכל כי .ד היום
 יעקב בשמך צדיקי ליקרו דלי א׳ל ;ס״ן עוה״ב זכחן אמתח להשכיח

•וט׳ הקטן ,  ל<ז0 כ׳כ שמתגבר עין מהרע מתיירא שאתה מה חייט . :
ושפצית נקענוק נגדו לעמוד אמד־ בלתי הי׳ בוודאי • fn הכל ישכיח

 בתנטת המלחמה שנצחו האמתיים הגדולים הצדיקים בכת אך * כזה
 צהנניס עצק ומורידן עצמן ומצמצמין עצמן מקטינים והס השליוטת

 קטן שהוא אעפ״י האמת אל מוט6 שחצה בכלמי זבחןהעוה״ב
 איתן מחיץ אע^׳ב * כראוי המלחמה בקשא עמד. ילא מאד במענה
̂ש שמטנצמץ נסלאד׳ע׳י בדרכים ג׳ב אוחן ומזכירץ צמצומי׳ בכמה שנ

. .מחמת־שמקטיני׳ קטן נקראי׳ בלבבסמע״ב האמת לרגניש שיוכלו עד
 מחמת ונקטן אורה שנתלמגז הלבנה הקטןשהוא מאור בבתו׳ עצמן
 עין מהרע יותר שמתייראין מה כל ני ככ״ל;ד עץ ר<ע אחיזת חשש

 נפלאה לנמצמ^תובהכמה צריכיןלמעעהאורולר^תירוולתקעיט
 דעתם ^:לבל עין הרע יוכל ולא במיעלה הקטנים לקבלו שיוכלו באופן

/וכנ׳ל להשכיחם  מחמת לה שאמר עצמך ומעשי לכי בתי׳ עיקר וזה .
 צדכין זה מחמת דייקא שאדרבא הייט * טין מהרע מתיראה ^יתה •

 ניס1ומכך יותר והאור כשמצמצמין אך • יוחרצכ״ל האור ולצמצם למעט
 הזכיון. אור נפלאות כלל יראו ולא ידעו שלא חשש יש אותו ומעלימין

 הש׳י וא״ל < ־ מדיוכנ״ל עם טעטתיה הרבתה זאת ועל ״ האמת*
 להקטין איך. יודעים שהם ״דהייס שמהבשסקען על יקראו שהצדקים
 לכל אפילו שהסהזכרון הרמזים שיגיע כאופן האור ולצמצם ולהעלים
 ושמואל יעקב צדקם השלשה אלו כירP וע״כ וכנ״ל• במעלה הקעגיס

 הכנעת עיקר משיח,שעי״ז מלכות שורש בחי׳ הס הג׳ אלו ני * ודוד
 . משידז,יהיו מלכות שעירך אלxי צלל הוא יעקב כי • שס כ׳ש עין הרע

 ישמעאל ממט יצא אברהם ט •י שלימה מעתו היו יעקב כי ׳ עלצאם
. גז ן* V הרע עיקרבחי׳ הס ועשו ישמעאל • עשו ממט יצא ויצחק

Tj3ש^אבל י עינא על דמכסיץ עכנין תרין ׳Tאבליעקב • עין י׳־רע 
 כלל שהם י׳בר״ת צנגד שהם י״ה שבעי מי׳ב שליננה מעתו היתה
 בעולם להמשיך שהתחיל הראשון א vnj * זר בהס נתערב לא כי י^אל
 ‘ .^ייז בחי׳מלטת שזהו • פנזול אחיזת בלי לבד י^אל קדוש טס קדושת
 לגלות יעקב ביקש באמת וע׳כ • ישראל מלטת שא מלטחו שעיקר

 שהוא לבד ישי־אל ,!̂,33 שלימה שמטחו מאמי סבר כי • הקן
 בחי׳מלטתמשיחע״כיוכללגלותהקן׳אךנסשלקהגנמפפכינהיכי

 שהוא מ^ת מלטת שיש בה״ שיעקב נמצא *. המן הגיע, לא עדין
״ ונו׳, ע׳ש פסול בלי וישראל משית כולם יצאו ממט צי אלxי מלכות

׳■ •״ שהס.. '■ י ■י..............■■■־■' •־ ׳־■'■■ '



ח חיכה וב׳פ צה־ר הדנות א־ח הלכות דקוטי
:פטמים כמה eft שעי״ז ■ י^י נוד/הביאו ‘ בטצמו .וזהו .

. wfe כפרתו שזהעיסי באמת אליו רשוי שז־וודו#י יוודרזתיח
 ... .V.:״ • J /* טקכצ״ליסמואל רע כהי׳ הם8

 שפירשתי הקטן שמואל (בערן להמשיך והתחיל מד את משח
̂הנכיא על ״ :מלכות שהוא מש*ח מלכות בחי׳  מצאתי עתה • שמואל

 שמואל על ג״כ שפירש של׳ה בס׳ , מלטת שורש אvר מד ני * מד ,
ק הנביא• מלכות התחיל ממט כי * משיח  מהר״ם בספר מובא ו
:,.. . .. • שיף) ' ■ . ׳. בעצמו והוא ממט שיצא משיח

 I V.1: • כקר׳משיחכ״שמשיחאלקייעקב
 ודוד ושמואל יעקב צדיקים הג׳. אלו שכיר וע׳כ • הנ״ל בהתו׳ וכמובא

:כג״ל עין ר\ע הכנעת' עיקר שעי״ז משיח מלטת שורש בחי׳ הם כי

ה י ז ומאןיכיל מאד מתארך ניך:גלות1!• דעתה דלאמיית& ח
 לה שמבעיח שא וההבעחה החקוה עיקר כי • לי למיסבל . .י

 עצמן המקגיינים באמת העמוים ,האמתיים הצדקים כח על לסמוך '׳
 עצמו מרח כי ביותר• בעצימ בזה עין.מתגרה רדע אבל • כג״ל וכי ׳

 אמר • כאלו אמתיים מצדיקים מאד לרחק כחו בכל ולרחם לארם .
חשעץ־ ש!ס • כפרסזט׳ עלי הניאו מכ״ס  הכנעת עיקר r•.שעי ^

i?p וזהו • כמובא ר״ח שעיר ט״י שנכנע איש.שעיר עש! שהוא עת 
 ישוט בה׳ ישראל תכרו שמודאי ,. לה הבטיח מה ♦ כפיה טלי הביאו

e עד :הלבנה:בעעטחיה שהעלה ע״י כי י < ^לץ xכביכול בעצמו ’״ 
 כ״ש העולם לכל התטבה שורש נמשך מזה • שמיעטה על ושב התחרט
rw nft נשתלשל שעי׳ו בלק״ח) א׳ ובסי׳ • ח׳א ליקוטי • יו״ד (בסי׳ 

 י^אל יזכרו שמודאי בעוהה שמא נמצא • בר״ס העילס לכל .חשובה
 שורש טענותיה ע״י שנתשה שפעלה מאחר כתשובה דטט בעוה״ב .

טוד^ הטרש ומזה • כנ״ל מתחרע בעצמו שהש״י מה שהוא התטבה
ט •עד תשובה הרר\רי להם יגיע ט  פעלה הלבנה כי * באמת לה׳ ט

 אלxשי וטה המיעוט על שהתחו־ט עד הש״י. את שנצחה בטענותיה .
 שאט • עומת ותקוות רמזים כמה לט יצא ומזה כפרה• עלץ יביאו

 שפעלה ע״י באמי?כי אליו שנטב עד אותם יעזוב לא שבמדאי בעוחי׳
נזכה fבווד טבהכנ״ל•וע״כrטרשת נמשך מזה ושב «ךגףיהתחרע ^

ל• לטב . בטעעתיה• אותו לנצח להלבנה כח טש שראיס מאל*־ גס ^
 ג׳כ שסכה תלךה לט טש ללבנה שמוק יטאל ולכל לני יש־עה דמו זה • ,•
הש׳י ה־כי בטעמת אותו הלבנה טצתה כמו בתפלתיט אוחונית׳ ל^ח ^
 אותו שננלח עד עמו ועעסת וטטת בתטילית נתגבר טאנחנו בזה מפן '

 הוא הש״י כי ממת־ אותו שמנצחין למי זמרו ״ וט׳ למנצח וכשירל ית׳
 • שקר של כנצחון מואס כי * ישקר לא ישראל נצח וגס ׳ בת אמתי נצק ..

 אצא שטעלים עד אותו מנצחים כשאמ*וו הוא נצתונו עיקר נו*כ1
ק טא באלה ני • אליו שיטבס  אתלנך צרה במם וקראים כ״ש , • ח

 עלי הביאו כ״ש בעדז טכפח מישיאל ביקש שהש׳י ע׳י ונם ותכבדם•
 אינו שכביכול נוזם תלי׳ כבשל שכמ*תו להם ר\דיע בזה • כדל בפרה

 כאלו הגלות אריכת שמשם הס״א ת1אח־ ^רם הירח מיעוע לתקן ימל
 א״ע מתיר חמש אין כי בעדו• טכסרו יטאל ע״י כ״א לתקן בש אין

 בחי׳ • ומי שלם השם שאין י״ה כס על ני.יד בחי׳ וזה האטרים מב־ת
 זה שבכל * סוה״ק כמובא ום׳ הימין יחזור שלא וט׳ בימיס ה׳ <«ע

 משם יצא ולא רגליות ובכל האיות בכל עמם יח׳חמיד שסא לט מודיע ..
דא מילתא לית כ״ש בתטבה שנשוב דהייס . • בעדו נכפר. שאנחט עד י

תליאבידרקוט׳• חטבה בתץבחאץטרקנאך'לי׳דאיס אלא יזאא
 מיתו שכ מאחר מודאי אליו שנשוב ההכרח סוף כל סוף מודאי וע״ג '

 נצחן יחי רטא כי שלו את יגמור בוודאי והוא בזה תלוי כביכול געצמו
 ’לננס״ מרי חnשהבנx׳ההכטTב׳ בעצמו והוא הנצחנים• כל *«ל

ח״ל בדברי כמבואר שס יאבדו לא מודאי שעיין בגלות ממס מיהי׳

 הוג# צ* * ו תנ נטב בוו/חי ע־כ • בתטבתיט חנוי׳ שכ^חו .ומחחר
ס נאמר עלי.נפרה שהביאו (ואעפ״י וככ״ל בוודאי ינצח יח׳', ״ ̂  נ

 הי׳ או גס אטפי״כ י ר״ח. שעיר להביא צרכין שהיו קייס שביהמ״ק ׳זמן
 ftvn השלימית נתתקן לא שעדץ מחמת בדר\ת השכינה גלות בחי׳

בגלימ שירדט עד הדבר נתגלגל זה ומחמת הירח• ומיעוט אדהיר י

שלמשיחוהלגריס ״דדורו .m!/ !!-ר7קת— —.......
 צי«ר קן בטטן בתיקונים וע׳ .• אמת בספרי קצת לבקיאים מובנש

! • והכן) ט״ש ום׳ הבית בזמן - • ־ ; .׳

ח לעיל שייך יג ״ ל ו ^ שהוא 'הלבנה פגימת תיקון ב^׳ הוא ב
y זכמן נמשך י׳ז1» עין הרע הכנעת • ; • . ־ ■ j j.־
 הרע היית * שיגא רפשש ותשועת יהי׳ לכולם זכרון הה ״

 וכלזהגתת^ע׳י נמשךזכיוןכנ״ל׳יי ועי״ז שנמעבר״ח השונא ̂עיקר
 י יז-קון בחי׳ ׳גא ש הלמה פגימת ומילוי תיקק טיק״ שעי״ז שעירר״ח

 ,לעמך חדשים ראשי חט • כנ״ל וכו׳ כפרה עלי הביאו בבחי׳ הזכחן
 כסשם ותטעת יהי׳ לכולם זכחן בעדם לכפר חטאת ושעירי וט׳• נתת
 לטלס זכחן עיזבתי* הרע והכנעת הזנרון חירץן עירך כי • טנא מיד
 *, כנ״ל ר״ח של חטאת שעייי ע״י נעשה שונא מיד נפשם ותשועת וט׳

־ . י’; ; : יפה ומחובר מקושר ^כל נמצא ' י - : ■ י־
ה ’ יד ז ע חלום לו שתלם שמי • • חלום העבת בתי׳ י  ’ בשני יש־בנו י
ששינה הכ״ל בהתו׳ מבואר כי י. וט׳ ‘לי דתרחמי חלתא , - / ־

ה הנשמה שינה בשעת כי י דאחי בעלמא בכלליות זכרק בחי׳ הוא ל  עו
 הזסרק אצלו שנפגם סימן זה עוב לא חלום לי שתלם ומי דאתי• לעלמא
 ׳ דאתי בעלמא שינה היעכבשעת נפשי שתדבק זכה ולא בחינת באיזה

 כיי בחדאי • כראוי דאתי לעלמא שינה בשעת לעלות זונה y אש כי
 נמצא • טיב טלו דאתי בעלמא שם ני • ומ־ושצים עיבים חלומיתיו

 הרעעין וסגםהזכרקבאע״י ״ שתלושרענמפךמפנםהזכרוןכנ״ל
 וכמבואר • וכנ״ל החלום נפגם וטי״ו * שס כ״ש מנדמה פגם ע״י או

ק5 שס  אחד פרעה חלום בחי׳ חלים בחי׳ מא המדמה ט מנדמת* ע
המדמה ותיקין העינש תיקון טל השינה קודם מבקשין זע״כ ע״ש• הוא

 לוזלזי I n-wjri.Bj ״ככנסשו w״ ■ן ׳׳•v ׳־׳י «׳ ן׳ ׳6
 זהו * רעים והר׳זודים רעים וחלומית רעיוני יבהליר ואל ח׳ש • כדל

 ־מכהילי© כלירעיוכיס שמשם המבולבל המדמה מפגם להנצל בקשת
 שק־דסהשינהמבקנדן- נמצא • רעים והרהורים רעים החלומות וכל

 הג״לבשעת זכחן לבתי׳ שנזכה כדי המדמה ומפגש טין מרע להגצל
 לז נשתלם וע״כ • וכנ״ל דאתי בעלמא מחשכתו שתדבק דהייט • שינת
^י להעיבי צריך ע״כ • ננ״ל הזה בזכרון שפגם סימן זה רע חלים  ב

א לי׳ דמיחמי חלתא  לכל שינא f שרע עין הרע היפך האהבה כי ׳ די̂י
 rמלה שבא המ-מה תיקו; בחי׳ הוא האהבה וכן • מזה והאהבה:ים*

 אוהיין שי^אל דקדושה ואהבה שם• כ״ש הנטלין אהמת באין שננשם
 ־ החליס גתתקן לי׳ דמרחמי׳ א^ ע״י ע״כ • מזה היפך הוא זה את «ה
 1ממ< ולהמיט • החלום ס להטיב rp:p7 zix^fa ע״י מן להם p ני

' ־••׳. . אחיזת י י;■:- י ■ ; ■ - ■ -
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ת פגם לחק לטוב ןמ!נםמ<דמהיולהיסךהחלוס , . מני
 ט י הסה אחר סלטן החלומות כל ט • בסה ההטבה וטילןי־ * יל3ב1 ־
 מ׳ל שחקט בטצמו בזה רואין שאס כמו מאד גמל כח לו יש סה הדינור ו
 ע״י כח שיש הדיבור כח דל w רזאין וכזה • הדבור ע׳י החלום 5ש!יטי ׳ <
.  לו שאומדס דהיים טוב הוא שהחלום ישראלים ג׳ שאומרים ;.סדטר‘י

ןrנתrועי ט^מזית• מלמא ״  לו שחלם אטס״י באמת* לטוב החלום נ
 טבא חלמא בסהמלא ששלשהאומרים מאחר אטסי״כ • טוב לא 0^ ־
 הפוטחיושלונסת שלש עוד ואומרים • פטמים כמת הדבר אזיתיוחוזדים !!

 כח א יש הדבור כי • לטוב מרט באמח החלום מזהסן יסמיות•.טי״ז ׳ .
המלחמה נצחון טיפר כי * לטוב מרט האדם את ל:טך מאד מאד נמל .
אלא כחיס אין ני ׳ • ישראל של זיין הכל• טיקר שהוא הדבור ט״י הוא •
 אמת הנדקי כל בתי׳ שי־\א משיח של p הכלי טיקר וזה כשרז״ל• כפה •

רק הוא משית של וייס כלי כל ני * כאישראל וכלולים תלויים שבהם
 ככמה וכ״ש מיא) אקוטי ב״ בסי׳ הדיבור(כ״ש ע״י שהוא התפלה ט״י •
ביטול בי • השכחה שממנו שק הרע הכנעת עיקר וטי״ז r מקומות ל

 כמו • כשרז״ל בפה זכור גכחי,׳ הדכוי ט״י הוא לזכרון השכחהולזטת כ -
עי״ז מלא בפה פעמים וכמת כמה משנתו שחוזרין שע׳י בחוש שרואין ו

 תמיד לזמר הנ״ל:שהוא העיקרי הזכרון לענין וכן תמיר לימומ זוכרין , '
 מא: להשכיח השכחה עין»מלט הרע זה כעד שמתגט־ דאתי נטלמא ל

להיות פח בדיניו מה הזכרון לחזור לזה העצה ט*כ • הזה מכרח ח״ו
 ולהזכיר לבו אל לדבר הזה הזכחן מענק מלא בפה לדבר pv בכל רגיל ל -
וכי סופי יהי׳ ומה • לעוה״ב ממני התכלית יהי׳ מה מלא בפה pffr ז •

שום שאין יודעין הכל הלא * סעולם סה ח״ו לקבוע.עו»י גאתי^^ה , ■

כן :: ה :הלעגת־בתד^ןהלסז

 שאעפ״י • המחקרים חכמות ע״ס מזסרשנתיסדו ספרי להם ,שמכנים *
t ואין טרח שהזמן ג׳׳ג אמתזאומרי׳ באיזה דבריהם מחפים שבתחילה

 שתתכאת גאומרים השיגית מהסנק אח״כ אך • ולם1דג נזה תכלית 1 -
i שלהם הנמסר מ״י ודיקא • ילשזמתיהס חכמותיהס על ימיו א:אח 

 טונחם כל כי תחתיות• ולשאול לגיהנס לפורחוח הרעס?^<דזןנפשוח
הק׳ רבותינו ע״י "שקבלט האמת אורח מני להטות לטובה ולא לרעה • '■

הספרי כל כי )בהם לבקיאים זה כל כידוע וט׳ ומדרשים בגמ׳ ז״ל *
x ׳ w אעתייס בכל להתבודד צריכק וכן העוה׳בי תכלית את מזכירן ̂ר

 גדול נח לו הדיבור,יש כי. • כדל עוה״ב מתכלית מלא בפה ילדט־ מם : ,
 זטראזנרנועודגכ׳׳ש בחי׳מדידבריבו ׳יזה כנ׳ל האדם את להזכיר ־:
ע הכנעת שעיקר שם שכתב חיטמי עד בעצמו וזט • גמ׳א) י  ע־ן ^
משיחה׳ אפינו רוח בחי* חוטם שנקרא משיא מלכות בחי״ ע״ו הוא -

 משיח מלגות בחי׳ שהוא vדושרpד האמתי מלכות כח עיקר כי :״ ט׳ש ׳-
 ע׳י מלטאו כל מנהיג המלך כי פה־ מלכות בבחי׳ הדיבור ע״י הוא - ׳

t משיח של דקדושה מלכות נצחין וכל • הדימר : v כנ״ל הדיסר ע״י •
 משיח מלכות טרש שי\א ע׳׳̂י המלך דוד שיסד חהליס ספי־ בחי׳כל תה ד. .

 ט״י טלם ונצח ורוחניות בגשמיות ימיו ה׳כל מלחמות לוחם הי׳ שהוא
 בחח טלם שכלל עד שיעור בלי חפלות ריבוי ע״י דהייט פה הדיטר

 משיחי מלטת שהוא נצחי למלכות באמת זנה וע״ב חהליס• בם׳ קדשו !.־
 עיכך זה כי • פבתהליס המזמיריס חב בהם שהתחיל למנצא בחי׳ חזו ;
 הדבור כלליות יתושבחות ושירות בחי׳חסלות שסא חהליס ענין נ

ית׳ לפניו ולהלל להודות בזה רק נעסוק שאז עוה״ב זכחן של הקדוש /
 אמירת לאזמרהלעוה׳בחעיקר זוכה חהניסנעוה׳ז האומר כל כשרז״ל .

עוה׳ב לזכרון שאומרים נלהדיבןף׳הקדזשיס בחי' שהוא ר,מיזליס

- כשעת ויזע
 לחזה שצריבק זה בענין הוא טמש כן כמו לבבם־ יאבדו שלא המלחמה

 להדיב^ גמל נח יש שאיךשהוא ולהאמין מאדולידט עח בכל עצמו את י
 • למנצת בחי׳ וזהו ג .כנ׳ל הדבור הנצחוןע׳״י עיקר כ• • מאד מאד ז
 םרוצה מי לכל ומזהיר Tומזכ כאומר * המזמור קודם פעם בכל שהזכיר ־

 ' נברא זה בשביל רק כי • בזח מוכרח שהוא ה׳ מלחמת ללחום ליכסם
 יאמר זאת במלחמה מנצח להיות שחצ׳ מי שכל אחד לכל והואמ^נדס

 ממש כיהוא ' * והבן למנצח וזט • מלא גסה זה מזמור או זה ממור
״ בשיר שמנצח הלוי בשביל שהוא למנצח שפירוש פרש׳י כעק אך ונו

 1. בדבמ•!■ עצמו את מחזק הוא וק • כנ׳ל הכל על למנצח פרשנו אנחנו •
שהוא לדוד הוא הזה שהמזמור . • לדוד מזמור למנצח ^מו על ואומר ־

 נ^וצין הרבה איע צריכיןלחזק כן הקלוש*כי בדיבורו הכל אח המנצח ז.
 ינצח שבוודאי ולרזאמין קוט לבין ביט ודיבור ושיחה בתפלה לעסוק ו
 נפמ שחצא עד הסיף עד ימת כל מה בזהלעסוק חזק יהי׳ אס טי״ז <
 דרכה נצס נבר שיהי׳ איך כי * מודאי מנצח ניךא שזה שיהי־ איך ,יהי׳ ׳
מיי ע׳י ז  ' מה כל כי • אליו* להתקרב מהש״י וביקש שדיבו־ מךזש ד
p< בשביל שטישין ד s וקול.של דימר בסרט לעומ קיים דקדמה.נ^#ר 
 * וגבורתך-ידנח יאמח כטדמכנוהן כחי׳ •תה מהכל שיקר חסלה ?
 ' ■ידברו, וגמרחן האמיר׳והדיבורחהו ע״י ממשיכק כטל,מלכותו שעיקו׳ ד
 ה׳ וגביר עזיז ה׳ בחי׳ ה׳ מלחמות נצחין אrש ה׳ גבירות שעיקר הייט ;

 הדבור שע^ וכנ״ל-נמצא דיקא הדמר ע״י ממשיכין זה מלחמה• גביר
^6 חיכין טין הרע נכנע שעי״ז משיח מלטת בחי״ ממשיכין  כי ' • כ

 סלוסיגרי העבת בחי׳ ̂זזהו ״ ננ״ל הדבור ס״י הוא הזכרון עיקר :,
 כמה בגמרא כמובא הפה הולכקחהר החלומות כל בחי׳ הדבור. ,־

 ■ להיסן• או למבה הפוחרים דברי שנתקיימו איך בזה נפלאות מעשיות
̂ן עיקר שעי״; כמןpנתתקןJועי׳ גדול• כת ישלו הדבור *ני  תיר

־ , החלוסוכנ׳ל; י - ״
 ומקום אדם שהס הנ״ל בחי׳ שלשה כעד שלשה בפני יעיבט ־

 ושלש־ז הפוכית בחי״שלשי: כנ״לעזה הזכרון תלד שבהם וזנק ־
 שטא הזצרק חיקק ידם שעל ׳ הכ״ל בחי׳ שלשה כנגד הכל פדויות

* ; : אמן לטובה שיתהפך החלום חיקוי '
ח טי* ברכת בשעת יאמר מעיבין לו אין שאם משארז״ל בחי' ח

. כהטסבתי׳.אהבה כי ״• וט׳ ה׳ אדירבמחס כמים ■
הם הכהנים וגם • הדל כהחו׳ שם כ״ש הכהן וקמץ בחי׳ דקדושה •־

 וע*כ * כהנים- ברכת שהוא יבורך הוא עין עוב בחי', עין כבתי'טוב
 שהם הכהנים ט״י יבורך הוא טין הטוב המשכח עיקר שאז ב״כ בשעת ׳
 הזכרון חקק שהוא החלום תקון ר\א אז ע*כ דקדשת בהvאר ׳ בחי ’

 וע״נ • כג״ל דקחשה זאהנה עין טוב שהם אלו חקוניס ע״י שנמשך
 משברי אדרים רבים מים מקולוא ביד׳ • במרום אדיר ♦ אז הכי לימא ־־
r ים :: ib לעולם מרום ואחה בנך״ חמיד מנצחם הוא כי י * ה׳ במרום 

 תיקק בשביל שמזכירין שנ<ש״ישסוזהו העליונ׳כמו טל ידך לעולם ה׳
תמיד מנצח ה׳ישאתה במרום בחי/אדיר חייט * בננרום אדר החלום -
 חייס שתשיס מבקשך אני וע׳כ ,*עדך וכח שליטה עין רע לשום ואין ■
 שלהרעעין וסהתגייח והשנאה המחלוקת ותתבטל ושלם וברכה .
וברכה חיים עליט המשיך רק r החלום קלקול שמשם בזכרון שפוגם .

 'סער־א והיא ׳ המחלוקת כל שממנו עין הרט היסך • שלום למשמרת
שנמשך ־ וכי׳ ובמה חיים עצים תמשיך רק בברכה חפץ ואינו דמותא

אח טשכיכסצוהה׳ פייס שלאאכתי׳ יבורך הוא עין עב מנחי׳ •
X T • ־ הברכה



ה הרכה חדכות.בהזרוב*פ הדכות:א׳ח •לשטי
י . . ■■ י- ' , , 
 חמיד מנצח ואתה בגבורה• שוכן מרום5 א^ר אתה כי חיים* יכה3ח
1 v \ י: וכנ״ל.: ה׳ במרום אדיר אדירים מים מיס בחי׳מקואת

 ס׳י שעיקרו בחורה נערים חיטך של גודלהמציה, בחי׳ טז ־
בניכם את אותם ולמדתם פסוק על כשדרן״ל הדימר . . ־,

 עמו לדבר לחנכר אביו צריך־ י לדבר שיכול שתיטק * בס לדבר
^• ישראל ושמע וט׳ לט צוה תורה שיאמר תורה דברי וללמדו בלה׳ק ו

 מאי יודע שאיס אעפ*י חיסק אסילו וע״נ ר גדול נח לו יש הדמר ט ־̂ 
 מאד יקרים הם בד״ת לדבר אותו מיגילים אעפי״כהדימרים קאמויי

 אמת אנסי על להמלעיגיס מגולה תוכחת ומוה * מאד רבה מצוה נטא
 המצוה עיקר אדרבא מנעוריהם־כי ה׳ לעבודת רגעוריס בני המקרבים

 והנצמן המלחמה בתחילת עדיין הס ני דיקא הנעודם בני לקרב ^
 ותפלה תורה של קדושה באיע אוחס ומחנניס שמלמדים מה כל ־«ע״ב

 ומעוריהם עתה לעת שעשים כלמה כי :״ מאל יקר הוא • נמעש״ע ■
 לנצפ*כינצחוןדקתשהכלשטא קיים נשאר זה לברשבקדושה• איזה ־ 3
 ללחום מנעודיהס רגילים ויהץ •חחנכו עי״ן וגם תמיל• לנ^ז היים ״

 כי בס דרכו ע״ס לנער חנוך כ״ש ̂ יושר בדרכי וללכת ה׳ מלחמות
 תיטק אשילו ללמד אותט סהירה התורה והלא ממס• יסור לא יזקין

 מצוה בני הם שכבר י^עוריס בני מכ״ש ״ עמו ללמד לדבר רק שיכול
 יום בכל שמים יראת עמהם לדבר גדול חיוב בוודאי תטלין המניחים
 קשה שמזקירס מה כל אח״כ כי דייקא• מנעוריהם הקודש בדרך לחנכם

ע״פ דל אדומדר כ״ש • הרבה מהדרך תעו שכבר מחמש לקרבם יותר
, . ט״1 אובד כשה חעיתי ' . ...........

 מקיערוג משתלשל • הנעורים בט על ההתנגשת זאת .
כי אטש מה ואמרו עלטאדם שקיגדע המלאכים , ־. , ׳ •

ט/• מזברט  מתמקכ^יגיס ט׳ מא כי * הס״ם אחיזת עיקר ומשם ו
העוסקי׳ וטלקי״על שמדברים הדיטריה אלו ומשסמשתלשל כמובא־

ט׳ וזה באמת• ת׳ אדס.לעטד.ת בני לקרב ,  •fw אדיר מת אדוניט ט ב
 על המלאכים קעחג בחי׳ rn:הענים על הודך תנה אשר הארץ בכל י:'

 אשו־ ומטאוי • כזאת וגבוה קדושה תורה לקבל ראויים שאינם האדם '-
ק הש״י כי כן איט האמת אבל • שדרדל כמו השמים על ר\דך חכה  ח

בעבודת דייקא וחפץ דעת הסירי עפר גושי התחתונים כעבודת דייקא ׳•
 אחר הפשוק מט־ש כאשר ויונקים עוללים שהם הנעורים ובני הילדים -
אויב להשבית צוטיך למען עת יסדת ויונקים עוללים מט מיד וה .י ,
 בטנץ יקר ויוקיס עוללים של שהדיטר *fדיי̂ר עוללים מפי ומתנקם־ -

 מנצח אתה דייקא שעי״ז וטק עוז ימד ממס מייסד ואתה מאד
 ודייקא • הדיבור ע״י הנצחון עיקר ני ומתנקם אויב ומשבית הצוררים

 והדמים בבתרושם עדין שהם מחמת ויונקים עוללים של הדיבור ע*י
 במ״א כ״ש ?הדמים הנצתון עיקר ני ״ רגצחון עיקר ששם גרתיחתם

מחכט׳cפעתיס־וכXכמ בדבריט כמובא תהזמיס והדיטר )ע־ (בט־
י־דבהמאד יזם על מנצחים בזה *, יום בכל אמת דברי לדבר אותם

 ומתנקם אויב להשביח צוררך למען עוז ניונקי׳יסדת עוללים גבחי׳מפי ;
 צריכין ע״ש • מאד אחכה העולם סה האדם של המלחמה ני * כנ״ל .

ם מימי להתחיל שד • בנעוריו עול ישא כי לגבר שוב <״ש • ממש מ
 שמיך אראה ט וזהו חייו.ד •מי כל ית׳ כרעט להסלימ̂ר שיוכל והלואי
 הלבנה ותסרון פגימת מענק מדבר זה שכל וט׳ אצבעותיך מעשה

 קיעיוג בחי״ בעצמו שזהו ״ כנ״ל עין ר\ע התגחח מחמת שנתחה .
 וכמובן • כנ״ל לתחתונים החוריז ונתינת האדם בדאת על המלאכים ‘ '

 אצבעוטך מעשה שמיך אראה כי וזהו • אחת בחי׳ זה שכל למשכילים ־
רואר כשאני טיט • וכו׳ חזנרט ני אטש מה טגנת אשר וכוכבים ירח

לה כחן וה ®גתמת הירח מיעוט נט^ הייס * וכוכטם ירח זט׳ שמיך <■
 ■ שנחמפעה הירח רואה כשאר טיט ־. כשאח״ל דעתה להפיס הכוכבים ■
ומתפלא מתמיה אני ־ כנ״ל עין הרע מחמת שנמשך הקיטרוג מחמת ׳
 להנ«^ך אפשר סיך היינו • לייקא חזנרס ט .♦וט׳ תזכרנו כי אטש מה ־

מיזגבר עין שהרע מאחר לעוה״ב בתכליתו שיזכור האדם על ־..טכרון
אכלכ^גת י ׳ וכדל מחמתזה להתמעע ■ הירח שהוטחה עד כ״כ ■
 ; אמת3ש הייט • ״ תעעריהו והדר .>כמד מאלקים^ מעש ותחסריס ;
 ■לעיל -וכמרשמבואד ׳ * לטובה נתהפך הכל העצוטם ית׳ בנפלאותיו ל
 כעצמו מ טגע ומיעוטה שחסרונה לה ואמר הלבנה את הש״י שפיים נ
 כבי.«ל בשניו טגע החסחן בסרהוט׳׳כי טלי בחי״הביאו שזט כביטל :
 r שימח עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין י״ה נם טל יד ט בבתי׳! ז
א עמלק ט י עמלק וכר - ה ע:י הי׳ כי ״ עין הרע עיקר ט ע  חמיד י
 ■ כשפיש״י ל לישי־ מרדות יטעה מעולם הוא עמלק כי • י^אל לתV7בנ ־

, זת f עג וכמובא (־* עמלק שהיא ערד מלך הכנעני וישמע פסוק טל
ת לענין :  -י' וכנסת השכינ׳ בצעי עצמו שיתף שהש״י וע״י ־ ע״ם) וכר מס
טס הה עי״ז אוחו שימחה עד שלם שמו שאין להם ונשבע ישראל יי  כעי
 , בתוקף אצליט עצמו מסתתר ית׳ בעצמי הוא כי אוחו־ ̂*כניעו שטודתי :

 :' אותיו מזכיר טא בעצמו תרותוצמצומיםוע^x וכמה בכמה ־גלותיס
 'בע^ס וזהו • אליו לשוב אדם ובכל מקום ובכל עת ובכל ויום יום ככל
c הנ״ל התורה בתחילת מ״ש בחי׳ x'* אין עד מא״ס ’ א״ע מצמצם 

 י בגלית ■מהאדם שאפי׳ הייט * וכו אחד לכל רמז־ס ומרמז תגלית ־
 הש׳י שם גס • תכלית אין עד ח״ו נפל אס אפילו וברוחניות בגשמיות

 אותו־ ומזכיר הייצומיס נפלאותיו .בדרגי א״ע ומסתיר עצמו מצמצם צ
 שישיב צד מ^ס ובכל יום שורם־ידבכל ונמהרמזיס בכמה פעם בכל ל
 ובמדלתו באהבתו סשיעס מיו ומלאך צר לו בחי׳בכלצרות׳ שזט אליי *
 ציית מא ישראל צרות ועיקר י • ישראל של צרותם שבכל הייט • נט״ ;
א' שכביכול טיט כביכול צר לו ואזי שבשמים• מאביה הנמשרי<קה י  ט

א נא»־ להזכירו כד• נפלאים בצמטמיס אוח ומצמצם ומקטין מיצר  ט
 ^כךא האמת הצדק היינו * וט׳ טשיעס פניג ומלאך ועי״ז כנ״ל שם ד
 . מביטס הס במ״א) (כ״ש מלאכים כקראים הלדיקיס כי * פנת מלאך <׳

 : •- טמזיס אלו בישראל ולהאיר להכניס בחכמתם ומשתדלים טמדם
 . • לטיבה הכל נתהפך ואזי * להש״י להחזירם אותם משיעים הס ועי״ז

 ״ מאד האור ונצמצם נתמעע שעי״ז * עץ הרע התגבתת ע״י שדייקא
ע דייקא עי״ו  להגביה עתלים הצדיקים טסלין גדלה טכה מי

 כ״כ האיר שנסתר ט״י ני מאד.* מאד והטסליס היורדים גס ולהעלות
 והצדיקים טמזים ולהבין להשיג קשה שט׳ עד הצמצומים חבוי ע׳׳י

אורמתיך להשיג זט כפש במסירת יגיעתם בריבוי  • ההסתחת תוקף ̂ר
ר לני מלביטם הם חכמתם שבעוצם טל גדולות להשגות זכו עי״ז  ^ו

 רמזים לו להגיע יוכל במקומי אחד כל שנס כאופן נפלאים בצמצומים
 כי י בהש׳יחמיד שטאלאטזא״ע מקים בכל ועלות והתעוררות

 ■ מה כל טיס • ׳ ז״ל האר׳י בכתבי כמובא ט־לוי ב?ביל ־טא ה^לם
 לטובה נחהסך הכל יותר רבים בצמצומים האור ומצמצמין 'שמעלימין

 ומאיייןליטיאלאור כידיקאטי״זהסמגלין * הצדקים גדולי ע״י
 מיעום בחי׳אין שטא־וזת מקום בכל ית׳ אותו ולזכור לידע שנוכל הש״י
 במיעוע האור ומצמצמין שממעעין מה שכל • לרמת אלא מיעוע אתר
 , 3בל (להאירו להגדילו ראור: לרבות בשביל רק טא הכל מיעוט אחר

 מאלין־ם־יתחסרהז מעע וחחהרט בחי׳ וזרע • כנ״ל דיקא עי״ז ישראל
 י כהי׳ כבמה ונתמעט האור שנחסר מיעוט אחר מיעוט בתי׳ זה י מע״ט
א והכל י מיעוע אחר מיעוט כבתי׳  והמיעוע הה^־ן כי * מאלקים ס

כביכול ונחסרו נתמעטו וכסאזעצמס בישמו • כביכול מאלחים מוא
. ־ מטנת ־ , י
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 י״ה כס על יד כי מסי״ • V« עק הרע סל זההתנרוח חצ1היןינ 'מאמת
 והדד סד בחי׳ זהו • vתעטרר והדר וכמד P15 דייקא אבל ׳ ׳-כרל6;ו

 הקדוש״ בחי׳רגלי שהם מ״ל׳ט״ש התורה כתחילת שם המבואר לבשת
 זוכה להבינם שזוכה ומי * ע״ש כ״ש לכ״א שמרמזין הרמזים בח̂י ׳:מס

 תעטרהו ד7וה וכבוד וזהו ״ ועטרה כתר בחי׳ שהם גדולות ;(השגות
 והדך בחי״סד והדר כבוד ע״י שנמשכין חדשי״ במוחין שזוכה'להתנמור

 ריבו^ממצומים ע״י דייקא לזה שזכה מ״ל' הרמזים בהי׳ שהם * הגיל
 ידיך במעשה תמשילהו וזהו * וכנ״ל מאלקים מעט ותחצהו נחי׳ ט״י
 חמשילס תהו, י • רמזים בחי״ שסא ודמיון משל לשון תמשילהו י וכו״

 אתה ית׳ ידיו מעשה שהם שבעולם הדבחס שבכל ידיך -נמעשה
 הם הרמזים כי ; * אליך להתקרב מהם שיבק ומשלים רמזים לו מרמז‘

ד י סיבוב שהוא המשל כמו משלים החי׳  גנוה דבר ידו על להבין כ
iלר םא״אvם הם כן כמו • משל ע״י כ״א בינו מד  מתלבש שהש״י הנ״ל מ
 משלים מהם האדם שיבין כדי וצמצומים למשיס וכמה ־ בכמה א״ט ;

 • פשוטו תמשילסע״ם בקי׳ כעצמו וזהו * יוית־11להתקר^| ורמזים
ל כי ״ ממש» לשון ■■שהוא  האדם של הממשלה עיקר זהו בי * אחד מ

 מכולם להבין כשזוכה ית', ידיו מששה שהם בראשית מעשה כל טל
 כל שברא וברוך מ״שקעזאי בחי• שזהו ית׳ לעבודתו ורמזים משלים

-כנ״ל לשמשיני ^ .  בשבילי לומר אלם כל חייב משאת״ל בחי״ וזהו ;
 רמזים מהם שאבין כד, בשבילי לברא שהכל היינו ׳ : העולם נברא’

 ל1מן אלפים שלשת דדנר בשלמה מ״ש בתי׳ וזהו •' ית״ אליו' "להחרץב
 מטלס שהי׳,מבק וכו׳ בלבק xא האח מן וט" העגיס על רדבר • וכו׳

 נכנע שהכל * רגליו תחת שתה כל וזהו • כנ״ל בחי׳'משלים שזהו רמזים
 והאק מבתי׳ שנמשכין הג״לך, הרמזים בחי׳ שהם היגלין בחי׳ תחת

 אלו להבין שזוכה מי כי * רגלין אותם קורא והכתוב • הנ״ל’ רגלי הדם י
 הם ואזי • בתש״י נכלל הוא אזי • הקדושה רגלי בחי׳ שהם סימזים ־
• בכל שמך אדר מה אדוניט ה' שסיים וזהו ־ רגליו בחי׳ נמ-איס , ^ן  ה

^ ־^אלו  שנברא ראוי בוודאי ני • קאמר לא השמים על ר\דך תנה א
 החסרק ע״י שדיקא זת לכל לזכות שיכול מאתר התורה וליחן האדם ׳
 זכרק להכניס שיוכל עד כאל: השגות ולהשיג להבין יחגבר והמיעוט '

 בכחי׳מי הארץ בכל שמו ולי:א־יר ולהגדיל ישראל כל בלב עוה״ב
. o 'p אדרנו ה׳ וזהו • מ״ל התורה בסוף שס הנאמר ארץ אפסי כל 
 שמך אדר מה הגשמיות בכל הארץ שיכל • הארץ בכל שמך אדר מה .

:וכנ״ל לים הגד! הצדיקים כח ע״י נטלם הימזים להבק שיטלין

^ . ף ן ז ח  על שסאנחמה ח״ב אחר שהוא נחמו שבת לענין נ
תורנןביהמ״ק - ״־ א החורבן שעיקר ' השכחה בחי״ ס

 צריכיןלהתחיל ת״ב אחר וע״כ ־ לוחוד. שביית ע״י בחמוז בי״ז שנמשכה
 לשמור כדי בחורה ולעסוק : חצות ח־רןן לסמי הבקר אור ^דם לקום ־
 למוסיף ואילך מכאן רז״ל שהזהיח וכמו • לעיל כמבואר עי״ו הזט־ון .
 • ^מי שכבי עד מקומי סי׳ חז״ל שנתט ונמו * וכו״ מוסיף ודלא יוסיף י

 אשמורת לראש בלילה רוט קומי לקיים נריכין שטעית עד מת״ב דהייט
ט׳ ה׳ סני סכת לבך מנים שסני  הזכרון שמירת עייך כי • כנ״ל הייט ו

 לר״ה הכנה הוא זה וכל י ככ״ל עי״ז הוא לעוה׳ב ר\צחי בתכליתו לזמר י
 כאשר הדן יום שהוא ד״יי על א״ע להכין צריכין השנה ימית כל כי

 ע״ש בהשיחות נ״ש י וכו׳ ר״ה הוא שהעיקר שאמר * הקדוש מפיו נשמע
 והנורא הגדיל הדן ליום חייו ימי כל א״ע להכין צריך שהאדם כמו ני

 ר״ה על השנה ימית כל א״ע להכין צריך בפרטיות כן נמו • לעתיד של י
א כי הדן יום ש־־-יא  להכק להתחיל צריכין וביותר • וני' זאיוש נורא ס

ע ־ אז כי • ואילך באב מע״ו שהם ובאין ממשמשין הימים נשרייר.•! א׳

■ , י ׳ -ו

א באב גט״ו ״ האמצעיים * יום ארגעים ההמתקה.;של ס  גממן ^
 וגתהוהה^נחק נשתברו^וחות .שמ אחרי״זבתמת תיכף שהיזחילו

בן גרם שזה ר  ח״ג ואחר ־ ״ המצרים בק של המי והאבילוח ^
 1כ& שבו שאמדו ח״ל בדברי גרמבן' :״ באב: בט״ו והעיקר • ההמתקה

 ובמצוי באב׳ ט״ו מת״ב,עד טצנק שבדקו בשנה.האחחנה מדבר 'מתי
 בכיתם אתם כשי־̂ז שהיתהבט׳ב המרגלים גזירת חייםוט׳יכי טלם
 ע״י,קנוא בתמוז בי״ז שהי׳ האחות שבירת של והצרה • חנם של בכיה
 זכו״ ופקדתי פקד וביום .כ״ש לזה זה ושייכים אחת בחי׳ הם .העגל

 ,, נדזעא מאז התחיל המרגלים בשביל המדבר מר שגזירת . 'כשסרשץ
 הש האלו הצחת ״'ושני במנק הראשונה שנה טלתהגם וע״כ 'העגל•

 נתהוז עי״ז אחות שבירת שגרם העגל חטא כי • הזכרון פגם בחי״ ׳
 כיטיהךמטשההרער־זאתשלהעגלהי׳ס״יה^יג שנחהיכנ״ל•

 שה^־ס הרשם בלעם ׳ויומבר׳בני יט הי׳ הס כי • טין רע בחי׳ סvשר
 להז היה מעולם כי :בווהר נ״ש העגל שעט הס והם כשת״ל רע עין
 tp והתעיה ^עה בעינם שהתגכח עד וישראל משה בגדולת רעה עין

 עיי שבא הלב מיתת שכחה נתהוה שעי״ז הלוחות שבירת !גרמו אלx̂י
ע לשון פנס נהי׳ זה המרגלים כנ״ל״וחטא עין הרע .  הנזגירו׳ שגורס ^

כ״ש ג״כנפגס הנפוליןשעי״ז אהבית ׳ ,הרעשבמדמיז:¥<שם  הזכר̂ז
 חס עליהם שנגזר המרגלים של הפסוק שם ומביא •״ ,הדל בהתו׳ שם

 ־ נחרב זה כל וע״י. * ע׳ש וכי׳ ימים שנתיים ע״ם לשנה יום לשנה .
 בת׳״ב כי • ההמחקיז מתחיל ואח״כ • ח״כ עד בתמוז מי״ז המקדש

 • הךן מנסהצמיחת לעת מיד מתחיל החורבן תוקףמרירת בעת ^
שם* כ״ש ז7י טל הוא עין הרע הכנעת שעיקר כמובא משיח מלד כי,אז

^ * מתי,מדבר פסקו שאז באב בע׳ו ההמתקי: ועיקר̂  להתסק מתחיל ו
 שמ} האחרוגיס בארכעיסימים לישראל הש״י שנתרצה רדצון הארת -

י בכעס הי״ האמצעיים כי • כשח״ל ברצון שהי׳ יוה״ב עד אאל מר״ח
מי ע״י למשה הש״י כטסנתרצה של הארבעים בסף אבל :  תפילותיו ד

 המתקת שס באב בע״ו התחיל ור\צון ההמתקה לךזזאת פסל א ואמר
 מלבר מתי פסקו שבו בעיניט חאין אט xכא האמצעי׳ ימים של הכעס

 לא במשנה כשרז״ל -ליו״כ באב ט״ו של טוב יום רז״ל השוו וע״כ * כנ״ל
 יוה׳ג ט * ■ וט' ויו־״כ באב עשר כחמשה אלxלי טוטם ימים הי׳

 ,כי • רצק של שהי׳ האדונים ימים ארבעים של וההמתקה ס־צוץ נמר
̂מת̂ק שלימות גמר עיקר ביוה״כ אז  ב^*«• למשת נתרצה אז כי ״ ה'־

̂ת שהתחיל ההתחא: אבל י • שם ש״יxכש • וט״ סלחת• וא״ל  השי
 באב בט״ו התחיל "זה בעה״כ האחרוטת לוחית ליחן להתראת

 בו זט״כ ̂ האדונים ימים מ״ס של והראן ההמחקה להתטצץ התחיל .
 וט״כ.'יש ״ כנ״ל שבירעאחזת עם אחיז בחי״ שהוא מדבר מתי פסקו
: ::מ״ל; רז״ל אוחס השוו ע״כ :יוה״כ עם באב לט׳ו שייכות -

ב ״ ע מ תיכף י ו ם לתקן להתחיל צריכץ באב בע״ו במט ח״ב א  מ
ק/ ר ב כיעתהנייכין • ’ כנ״ל לוחות שבירת מתהוהע״י ה

 שצמשכין וטח האח האחו׳ קבלת הארת בחי״ עצמו על ולהמשיך לחזור •
זע״כ ׳ סכחן ומתקנים חוזרים שעי״ז עה״כ עד ימי׳ר^וצטיס במ״ם ;
וזה * כג״ל סנרק חקון בחי׳ שסא בחצות לקום להתחיל אז צרינק •
 דאתי״וע״נ ובענמא בהש״י חוכרין מתעורדן אלxי כל שאז אלול בחי׳ -

מ אז הוקעין « x כי • כ x וכ״ש • לזכיון לכס והי׳ כ״ש וכחן בחי׳ 
x היחקע x ע״י כי • יחרד לא ועם בעיר x x אימת ^מן מזכייק 

ק ה ס ^ של יו ע  ירקע הטא ביום והי׳ כ״ש גחל במפר יתקע שאז ל
מ ט  מטת עירן שאז בר״ה נמשך חיקקהזמק ועיקר • וכו׳ גדול ב
x x חן יום שסא להמשין־ וצרינין • לעמ״ת הראשון יום הוא ני • הנ

, טל ׳



U ;
V,.־*
’ tה הרכה ב׳פ5 הרבות.בהץ• ’אץ־ו • הרכות ליק־טי, ־

אז1ובשבילןהצריכיןלב • החשובה עיקר הנ״לשעי״ו ,עלעצומהזנחן / 
ת״ם ̂ל<דיקיס  זכרון בשביל הוא צדיקים שנושעיס מה עיקר ני ;י• ^

̂״ב הנצחי תכליתו אותו שיזכירו כלי ^עוה״ב  עעת אוחו וילמדו . • לעוה
ביגתרצריכוסלזהרלבאעלר״ה׳כ־ ע״כ ; טתלזה6י^ים 0'וררכי

 להמשיך ביותר אמתייס הצדיקים עוסקים ואן ; הזצרון יום הוא אז 1
̂־ אדה^- נברא בר׳ה ני z צנ״ל רכוכרון י  שיתדבק כדי הי? בריאותו ועיר

 הי' והנחש הכרם דאבל עוה״ב של נצחיים מיד׳חיים ויסיה החיים "געז
 לו ומצננין בשר לו צולין המלאכים שהי׳ כשרו׳ל בגדולתו רעס .עיניהם
 וע״כעיקר • wrf(והחטיאו מ שהתגרו עד בו נתקנ^ ועי״ז • ̂יין׳וכו׳

j וכתיב ז • דיקא ותרא ״ וכו׳ האשה ותרא נ״ש בעיניס הגיע ססגס 
 אבל .,״. נאמר החכמה לענין וארן״ל • וכו׳ וידעו שניהם עיני מזסקחנה -
.p to של חכמות שהוא עין הרע נאחז החכמה p שעי״ז עו״ר. המות 

 שכל עצמן ולר.םתיר,ולהעלים לכמת לטשים וצריכים ערומים ג? ״ידעו
לבושים שע׳כיצייכי׳ בעולם עין אחיזת שהמשיכו מהמח מגשך .זה

 עיקר אז ע'כ הגדול ׳.>*ין w! !״v׳״״ ״!׳* 1ו״'4י*^^7קטח.ח -•
 שרזצ״ איש ותי״ו עשו בחי? שהוא טין הרע להכניע הצדיגן* של .*העמדה

•זכחן בחי׳ שהוא השז®• ע״י אותו להכניע ׳ כמובא אז 'אתעורר  כי .
 והתעוררות שינה בחי׳ וזה • כנ״ל שכחה כתי' א ש־ טין רע היסן fmן ^

 כמוקבתו' ובפרטיות בכלליות לזכרון שרהס,צדיכין בי • ך״ה של משינה :
,נ;הנ״לע׳ש .v•;-;״.:' , .ג: נ . ׳ ' .;:4־

לפני הכה׳ג נכנס וע׳כאז ז הזכרון של אזגמרהתיקון •
״..י; ; ;  בחי׳מכרקב^ימו׳ עיקר •שזהו הלוחות ולסניסלמקוס .'
 לוחות ניחט אז וע׳כ השלימותכנ״ל בתכלית ובזמן ובמקום .גאדא :"

 כי י נתמההשכחה עוצידס אחות ירת3תיקון: שסם ^האחיוסח
 p־Dp שלימות כמשך או שניותחע׳׳כ אחות וטמט הדבר נתתקן עכשיו .
I ק בכל1 מקום בכל אדם לכל  והמקים האדם של הקלושה עוצם ע׳י ז
ן , »  כמובא וט׳ קדשים לקדשי כזה pקד כיום א; שנכנס שהזאהכהרג ו
 לעסוק צריכין הדודות כל כי י אחת נהpלתקן א״א שעכשיו (רק יל1צנ4.

̂יקין ' ע.-. ,כידוע) המשיח ביאת עד האחות ושבירת אדה״ר למא צח :

4^ כ״ד עגני שהם סוכות" לעשמז אחריוה״כדכטהנרי , ;
 עין הרע עליטמן מכסין שהי׳ הכהן אהק בזטת שהי׳ ׳- ־ * ז ..,4,

הי׳ והם ״ אהרן בזכות הי׳ כמד הענט כי ימ!וםעליטמעחה• *׳־שלא
 אסץ כשנסתלק וע״כ * עין הרע מן אותס ומכסים אלxי על מגינים ;

 אלא ויראו א״ת כיגועאהרןודרז״ל העדה כל ויראו כתיב באב -"גא״
 העמיס לעין נראו אז כמד הטכני שנסתלקו אחר כי הייט ״ יייראווט׳ "י

עיןשמתקנ׳ הרע עיקר שהוא עמלק שהוא עין הרע החגר׳בסס ואז’ "
 עמלק שהוא וכו׳ הכנעני וישמע שם כ׳ש *. כשרז״ל ישראל בגדולי סמיד ^

 של מגרים ימים מתחילין שאז באב בא׳ הי׳ זה וכל *• כשסר־ש״ישם
יו״כשאזזכיט אסר שמא ובטטת • הימים באלו ,הזרבןביהמ״קשהי׳ '.
מצוות. ע״י כמד הענט בחי׳ להמשיך הש׳י זיכנו ע״כ • כנ״ל זאת לתקן :
 עליט ולהגין לכסות כד כ^ז״ל כמד ענני בחי׳ שרעת הקדושה סוכה ״
 בר״ה עליט שהמשנט הקדוש הזכרון שלאנפגוםת׳ו עין הרע מן ־”
 טזסקין שישראל וט? איש יתיז עט לענין ־ovj וז״ש י כנ״ל יוה״כ ׳
 לענין שם ומובא ״ נט׳ להכניעוולמחירץ מהמלות בכמה ט״ה .

 איש ושיו עשו כי כנ״ל מיס וט׳ סוכתה נסע ויעקב כדן סוכה מצוות
 סוטת רעא זה של שהתיקון t כנ״ל תיו בגימ׳ שמא עין הרע כחי״ מ

ישלוט שלא עליהם ומסוככיס עלי^אל מגינים שהם כבוד ענני גחי״

 * בקממת בסוכות מרבץ כנ״ל״וע׳כ עין הרע אחיזת בהם
 מכניעין הנ״לשעי׳ז ב?תו׳ שגאמך ידכם משלח בכל ושמחתם בחי׳ יד

נ הזכיין תיקי! המשכט ןיוה״כ שבר״ה מחמת ני ע״ש המדמה הכח  ׳ ע׳
 *■ ע־ המדמה ולהכניע סוכה מטות ע״י עין ר\ע להכניע עתה משתדלין
׳ rnt הוא אז כי - ז י וכו' ושמחתם בחי׳ , ריטי.הקרבטת של השמחה

׳.וכנ״ל: ח״ו הזכתן יקלקלו שלא שמחתיטכד , ד .
ח »  ' -עלק:מימ עי״זממשיכין בסוכות'־ ׳מיניסשלגקחץ7בח'׳ ' ו

ח׳ עמס מנענעין כי’הרמזיםהג״ל.־/- בחי? ׳ לכלצדןהנ
 המחשב! ע״• זמן ובכל מקום בכל ית׳ אואו להכיר שטכל הג״ל ,הרמזים

 ■ טס ההקפוח ע״י שמתקנים ם ד א - בחי׳ שהם יום שבכל ומעשה דימר
 כקי^ הייע * מענמכ״שבטוטת דמר דם א שהואר״ת מינים .הד׳

 שהיא שבמוח המחשבה הוא האדם עיקר ט - • מעשה דיבור, מחשבת
 שע׳ילקיחחהד׳-מיניסבידמאטלוסחין כימביארגזוה״ק !הנשמה•

 הכת{ נחי״ שהם הנ״ל הרמזים שממשיכין הייט , • יס״., אוחו :בידנו
 דבור בהמחשב׳ עדא^ מא״ם עצמו מצמצם שהש״י מה דהייס • הנ״ל1

 וישיג שיתקו־כ ובכ^ס מקום בכל אדם לכל ומרמז יזם שבכל ומעשה
־ , r;,אלץכנ״ל: ::: ־ .;:.0

״'י בידהז כץבא מאנא דאחיד מאן נצח מאן בזוהר מ״ש בחי? י ןןךץ
 ‘ הכלי שאוחז מחמת גצחין על סימן זה מה ״ בעיני סמוה והדבר . - ,

 אחיזת וכי *״ זין בלי ג״כ אוח; נגד והלוחם יהולק גס הלא • כידו ̂דן
הוגר יחהלל אל הכתוב דבר מלא מקרא הלא הנצחון הוא זין כלי י
 מטאר למעלה המטאריס לברט ע״פ אך • כ׳) א׳ כמפתח(מלכים !

 עצנ« וחוגי האמת שכוונתו.אל שמי מטאר נבר כי - •היטב הענץ
 עובדא איזה שעוש־ מה בל כי תמיד מנצח הוא האמת בשביל למלמוה

 0לנ»י שכוונתו מאחר • מיד בזה מנצח סוא הזאת מטה מלחמת לטע ■
 כימה קרבא דאחילמאני מאן נצח מאן בחי״ וזמ ד״ כנ״ל באמת

 ’ הבורא מצוות שהם • וט׳ ולולב האתחג שהם היךושים זין הכלי אלו
 מאחר מיד מנצחים אנו בידיט אוהם שאוחזים מיד זין הכלי אלו • ית׳

 עליט הזכרון להמשיך חצים ואם ית״ש טראיט מצוות לרךם שנווגתיט
 דיקנצגן בוודאי ־.ע״כ ח׳ו שכחה יפיל שלא עי״ז עין כרע ולהכניע עי״ז

,.; :־v חמיד״כירקנצחוןנצחיהואנצחוןאמתיכנ״ל: ,
ה ^ '  צדי הזטון״: בשביל הוא החתוכה עיקר כי י חתונה בחי׳ ח

של המטה עיקר שזהו ״ לעולם אחיץ זכי נשאר שיהי׳ . .'
 - שיהי׳ אחי״ץ בניו %שאיר כדי בחורה הראשונה מציה שהיא החתונה

 עיסר שזה העוה״ב זכרון בשביל הוא והעיקר • עולם לדורות זכרו נשאר
 ר^לס שיוליד העולם בלום הש״י רוצה לבד זה ובשביל העולם• תכלית .
ודור לדור זכרך ה׳ כ״ש • לנצח אותו שיזכרו העולם שיתקיים כדי בניס ^

 זכחןעוה׳כ עיקר ני • עוה׳ב זכתן בחי׳ שזהו דור * לדו זכרי זזה וכתיב
 • 3עוה׳ שעשוע כל עיקר זה כי • הנ״ל בהתו׳ כמובן יח׳ בו לזטר הגא ,

• ורק זה בשביל, רק העולם בזה נברא והאדם ׳ יננ״ל איתו ידעו שכולם
 ׳לנצח יס׳ אותו שיזנת כד אחריו בניו להשאיר מחיוב הוא זה בשביל .
 שפוגס שמי מ״ל בהתו׳ מובן וכן : י ,כנ״ל דור לדור זכרי זה בבחי׳ ,
 ;כדל ע״ש־הייט אבשלום לענין שש כמובא ט1 לבן זונה איט בהזכרון ,

 כעילס לזכור שצריכין חאוההזאת בערן הוא בעוה״ב עיקו־הזטון כי
 - קוד' שעושין חופה בחי׳ וזה • fn בזה נלכל יהי׳ שלא כדי הבא

 ז כמ־ז׳ל עוג׳ב ‘בחי היא החופה ני לזכודכעויז׳ב כדי אותס שמזוגגין
 חזק- כבוד בל על כי כ״ש וט׳ צדיק לבל חופי; לעשות הקב״ה 7שעת

א חופה גם * )ד׳ (ישעיה  פגש בחי- שהוא עין הרע הכנעת בחי׳ ת
ומכין איסןי היום כל עליו חופף ה״בבבחי׳1ר.זכרוןכע

1 סופה שהוא בנזה?ב חחיד נזטר רק שכחה יפיל שלא עין מהרע



ה הלכה פ0ר בה״ר 'הלכות א״ח הלכות דקוטי ;
 ולא כ״ש בעינים שתלוי׳ הזאה ע^חאוה טיןהוא הרט אידזת עיקי [ני ;

 להכניט כדי חופה טושין וע״צ וכו׳• טיפכם ואחיי לבבכם אחיי מתות
 V .‘י־ כג״ל בפניו ולהגין טין הרע . .י: ׳ י

 המדמה להכניע כלי וכלה חסן שמחת של המצוה נחי_׳;מדל ;וןןץ.
בהתו׳ שם כ״ש כחן1ה פגם ג״כ שהוא הנפולין אהבות שממט :

 כלי בחי׳ \זיץ • זמר וכלי בכטר ניגון בחי׳ שמחה ט״י והכנטחו •י הנ׳ל
 להכניע רטה מהרוח טובה החח לברר כדי החתונה על שמננק זמר

 בטוה״ב הזנרון נשמר שיהי׳ כדי השמחה ע״י,התגברות שבמדמה הרע
 זכר נשאר שיהי׳ כדי בשביל.עוה״ב הוס החתונה שעיקר חמיד שיזכור
בשמחת רז״ל שהפליט מה בחי׳ וזה ל כנ״ל לנצח ית׳ כו שיזכרו אחריו

 ועירן ויוה״ב• באב כט׳ו ליכיאל יולע היל שלא ואמח ויוה*כ באב ע״ו ■
 יוצאת אלxי .בנות שבהן. במשנה שם כ״ש חתונה בתי׳. הוא השמחה

 ביום • וכו׳ וראינה צאנה אומר הוא וכן. במשנה שם שסיים וכמו זכו'
 שמחת שעיקר למעלה המבואר ככל הייכו * וכר תורה זה.מחן חתונתו

* ־ הנ״ל בעוה״ב הזכרון בחי׳ נחחקן שבהם מה הוא • ויוה״כ באב עיז ־
 השכחה נחהוה שע״י לוחות שברי פגם בחי׳ ונחתקן למחק בהם צי

 חתונשו ביום בחי׳ חתונה שמחח בחי׳ הוא השמחה עיקר וע״כ • וכרל
החחונה שע׳׳י על העוה״ב, שמחת כחי׳ הוא החתונה שמחת עירן בי

^ה ■  שזוכרין ישראל בני נולדין הקדושה'יהי׳ השורה שע׳ם הזאת הנ
 ' זכרי זה בבחי׳ לנצח לדור מדור ית׳ זכה נשאר שיהי׳ כדי חמיד בעוה״ב

 שמחת הוא השמחוח כל של השמחה שורש עירן כי . ■ * כנ״ל ודור לדור
 • ראשם על עולם ושמחת וכ״ש • ובו; פינו שחוק ימלא שאז עוה״ב

 ׳ תיכף ני ״ וכו׳ לטוה״ב לצדיקים מחול לענות הקב^ה עתיד זכשרז״ל
בו העובהשיש נקודתו בחלק לשמוח אהד כל ״צריך כעיה״ב כשזוכרין

 להפחוח שיש ישראל מקדושת דנקודה נקידה רי י ישראל מקדושת ■
 עוצם' תוקף לסבול כדאי כולו העולם כל אין שבישראל ככפחותים

 לבסי׳ מכונה ישראל שכשם מי כל יזכה אז לעתיד'׳כי שיזכה ־השמחה
 כל את והותר די להשביע בה שיהי׳ כ״כ השמחה שסגדל שמחות מ־בע
שובע חיים אורח בחיי'חוזיסיני • שבקטנים הקטן אפי׳ ואחד אחד

:ואמן •אמן נצח בימינך נעימות פניך את שמתוח <
ח ׳ ?  בנוי• עיניך חחן אל אומרח שהי׳ כמשנה שס שאמרת מה בחי׳ ־‘ ו

עין הרע אחר תהי'כרוך שלא הייני ׳ וט׳ כמשפחה עיניך ״.חן • •
 דהייט • כמשפחה עיניך חן רק ־ עוה׳ז תאוח על מוי על רק ׳במסתכל

בעוה״ב ימיהם כל מחשנהס ודבריי צדיקים שהי׳ .הטובים האבות על .
p u לנצח העוה׳ב זכרון נשאר שיהי׳ כד לישא צריך אחה זה כשביל
־ ־ . '.. . י ■

 להורות • עק הרע להכניע בדי v^כל״ פר מזשמכסין בחי׳
 אס כי • ישראל של הכשרה בהחתונה אחיזה עין למע שאין ; -■ ־■

:כנ״ל דייקא עוהיב זכחן התורה-בשביל ע׳פ •־־חחונה עושי; .

ט כ ,
 i הי׳ ט״ייהידבטת שהי׳ המדמה בירור שלימות •ועירן במ״א וכמבוא•

 המשמח ו השמתהבחי עירן שהוא היין נסכי טל שאמרו השיר עיי
 שמתה ע״י הוא המדמה ובירור שעיקר.החיקון בהתו׳הנ׳ל וכמובן

 בבחי״ הזמון נתתקן וטי״ז * כנ׳ל דקדושה שיר בכלי רגון ע״י שבא
 בשזדז״ל שבת לערן שנאמר היין טל זכריהו בחי׳ * מיין דודך נזכירה

ס  ־ טוה״ב בחי׳■ שבת כי י היין על זכריהו לקדשו השבת מם את זכור ע׳
 . בחי׳ היין ע׳״י הוא הנ׳ל עוה״ב זכמן שהוא שבת זכחן היינו • כשארז״ל

 ' ^ נסמכה וע״כ * וכנ״ל טל.היין אלא שיר אומרים אין בחי׳ * שמחה
 בו שפגמו מפרח תיקון הוא היץ נסכי בי המרגלים לס׳ נסכים

, • ■ . . . • ־ :וכנ״ל המרגלים י י , ־. .׳ :י י '

־ :;א הרכה המנחה תפלת הרכות ׳
. א ׳ ליטוין בש׳ע ואיתא י וכו׳ למנחה ממוך הספר לפר ו/דס ינב ל

'. . :ע׳׳ש גזרו למנחה סמיך שדייקא ,■ . . . a  ̂ _ . r יז■
ה ע׳ ד ג ז ד • השינה התעוררות כחי׳ היא המנחה הפלת כי ר

במו״משלוץהמו״גל בעסקיו גירוד האד׳ היום בכל כי .
י ' שיזטי האמס אח להוכיר המנחה חפילח הקט זע״ב • שינה בחי׳ היא

׳ : תפלת •<ט״כ שיכה בחי׳ שהוא מהמו״מ בייט ויחעורר,משנחו בהשי״ח
ה בחי' היא המנחה .  י שהוא השינה התעוררות בחי׳ היא ד״ה כי • ר׳

 יצחק כי • ע״ש ל״ה) הטס(בסי׳ אשרי במאמר כ״ז רביט נ״ש המו״מ
א יר״ה * המנחה חפלח חיקן  התפלה נקראת וע״כ • יצחק פחד מ
 . דיטם אז כי • דינים בחי׳ שהוא עני קרבן היא מנחה כי י המנחה ע׳ש
חי׳ ר׳ה בחי׳ שורין  זהיר אדם יהא לעולם שאח׳׳ל וזה • יצחק פחד נ

̂ בקשיו כי • המנחה בתפלת אלא נענה לא אליבו שכן המנחה בתפלת
 הוא ה׳ ני לידע בעולם האמונה לגלות רוצה שהיה הי׳ אלימ ותפלת _
 מנחה כי • המנחה בתפלת אלא נענה לא זע^כ • שם כ׳ש האלקיס י

 ; • השינה התעוררות בחי׳ היא שמנחה לעיל מ׳ש ע״פ לאמונה מועיל
 באה >:נשמה המו״מ בשעת כי * שס דבינו כמ״ש האמונה נחהדש ועי׳ז
 נשגתעוררין ואח׳כ • שם ונתחדשה כאמונה מו״מ בתי׳ האנמנה בחיך

 כחי׳ ®:יא שמנחה גמצא * יתירה נחחדשהנגוח׳באמונה מהשינה
 לגלות אז זכה אליהו וע״כ * ננ״ל לאמונה זוכין עי״ז השינה התעוררות

נחי* היא שהאמונה האלקים*ומהמת הוא ה׳ שם כמ״ש בעולם אמונה
״ ע*כ . •, ממנת יונקיא והחיענים ונו׳ ®וחיה כגוים בחוך ירושלים זאת .

 שם שקוע‘ ישאר שלא והתגברות זהירות צריך ני • מאד בה ליזר\ צריך
 / לעולם את׳ל ח׳ש • משם יונקים שהם מאחר עליו יחגבח א1® ח״ו
חקנו כנ׳!לוע״כ ביוחר זהירות צריכין אז כי • המנחה בתפלח זהיר יהא

 פן לה סמוך ואכילה מלאכה בשום להתחיל שלא דווקא. למנחה סמוך
 ׳ שורין דינים שאז מאסר לזה חש® דייקא אז כי • להתפלל ישכח

 • ישנת p אא גזירות אז גזרו וע׳כ • כנ״ל ה מהאמו יונקים החיצונים
'כנ״ל עליז יתגברו שלא יחירה זהירות צריך אז כי . : ■

; r

 המרגלים שם.'שחטא , מ׳ש 1 י״ז לאר לעיל
פגסהזעון בחי״ הי׳ ־ ' , • ״ י

 הזכרוןכ״ש פגם שהוא המדמה נפגם שעי׳ז לה״ר שהוא הארץ דבת ט׳י
 כי • המרגלים פ׳ אחר נסכים פ׳ מיד שנסמך מה חהבחי׳ •׳ שם ’

 הוא !top תיקון שהוא המדמה ובירור שתיקון הנ״ל מבואר;בהחו׳
בקדושהעלכלי מנגן בגזי׳ , • לך וטוב בידו ונגן צחי׳ שמא שמחה (ז״י

היטב סי׳ד^ט׳ש הינדוחהמשחטיגבנק־ת י . . מנצחיסב^ר הלווים הי׳ שאז נמנים בחי׳ •הה ע״ש שם אום׳כ״ש כי‘
 הפגסשלזקני מתקק הצדקה שע״י בקיצור משם והיוצא המאמר כל ®ראלאעלהיין׳כיכלהרןבט׳ כילהדונןנשארז׳׳ל*כיאיןאומריס

 ר.רזדו« חדוות ®רש להייט' הנ׳חש מצה נררע י1ות • רראוי תאינס ר.דור . בה^ן׳ נמיבן הבהמיית נח שמא הממנה בירור בשביל הי׳ מהנאמוח ־:־
הרןנטח טל כנאמר ידכם משלח בגל חס ושמח הפמק שמביא i׳?5•־«־

ה כ ל  ר׳^הודל של הביכנרים וביום המאמר 0 ה
סי׳ד׳)ט׳ש.היטו הינדואהמשחטילבלרףח . .

 ורן של הפגם מתקק הצדקה שע״י בקיצור משם והיוצא המאמר כל
 העבט חכמח שורש דהייט הנחש מצה נכנע וחזי • כיאוי שאינם הדור

̂ל נש»ננ ואזי • משם שירקחו  1הרט החגלות אvשר ע׳ט של הנךיאה ל
ר . ע״י ׳ X ט



כ הדכח המגהה הפדת הלכות א״ח הלכות דקיטי
ץ ^ מ  הסתל^ת כחי׳ שהוא הרצון מצח שהוא הרצא לשורש ש

וכו׳ הנובע חכמי שהם רעות החעח nufc קול ננגע ט «
 החסד נשפע יראה וע״י • יראה נעשה הרצק החגלוח •וע״י היעב ^ש
̂«י  בחסיוי העולם נתקייס ט • ועסק מלאכה שוס לעטת צדיק אין מ

 ו ע״ש וט' צאנכם ורעו ורים ועמדו נחקייס זאזי : .י
 סזסלה ע״י כי הרצון התגלות היא התהלה כי * החפלה בחי׳ • ףן1ו

 ונטע • יתי ברצונו שהכל מתגלה יח' אליו מתפללין שא© • ״
 ווזתפלה כך מחייב העבע כי י הטבע משנה התפלה כי ‘ הטבע חכמת
 בחי׳ הוא שהתפלה נמצא • כ*פ רביע;׳י בדברי כמטאר הטבע ןנבנה

 רגלים ג׳ כעד ביום תפלות ג׳ תקנו וע״כ • יו״ע בחי׳ הרצון הרעלות
 כי.ימע י כנ״ל הרצון התגלות ג״כ הוא התפלה כי ר\צון התגלות שהם

3G* יעקב יצחק אברהם אמת ג׳ כעד הס סוכות סמעיח פסח רגלים. 
pv יצחק שחרית תיקן אברהם ט אבות* ג׳ כעד ג״ב הם תפלות ט 

 התגלות שהם רגלים ג׳ בבחי׳ הס התפלות ג׳ ט ̂ י וט׳ מנחה חי® '
 לו תפלתי ואני כ״ש * רצק עת כשיש התפלי: עיקר *וע״כ כדל הרצח

 ואזי • כמובא הרצון מצח התגלית בחי׳ מא רצון עת ט * רצח עח ה׳
 שורש הרצק מצח התגלות ידי על מקובלת והחפלה • להחסלה ^'מכח

 באים הס שבתפלה זרות ומחשבות התפלה בלבול עיקר כי • הרצח ־ <
 נחי׳ג' שהם נשר, שור אריה שהם קדושות חיות כעד שהם רעות מ^ות ׳

 הדורסים רעות חיות שהם * כנ״ל חמור כלב וכעדס • כמובא חם&ומ
 • זרות במחשבות התפלה את שמבלבלין תפלות ג׳ בעד שהם וטורפים ^
̂יות הס הס הדל רטות חיות בחי׳ ש:ס זרות המחשבות ואלו ■  רעות ר

 שם כמבואר ברצק שכופרין הטבע חכמי שהם מ״ל במאמר המגואדן
 האמונה קלקול ע׳י הס שבתפלה זרות המחשבות עיקר ט ״ ע״ש

 החיות רק רק נמשכין שמ׳ז נמצא ׳ • נ״י רבימ נדבט טטב כמטאר
 כי■עיקר התפלה היפך שזהו ברען הסבעשטסריס סכמי רטוח;מם

 שהם זרות ומחשבות * כנ״ל ביצוע שהכל שמאמין אמונה ע״י התפלה
 כעד שהם כדל הטבע חכמי רעות החיות ע״י הס התפלה כעד

 חיות דהייט • אחת ב®׳ שהכל נמצא • בנ״ל ברצון וכופרים האומנה
 שהם הדל במאמר המטארק רעות החיות הם הם שגתפלה נדז רעוא ■

 נכלן!ין ואז הו־צון מצח הרצין שורש כשנתגלה אבל • כדל הטבע -סכמי ־
̂א אז וע״כ ‘ שס כמבואר הטכע חכמי תמת חיות  ונתקילי רצון עת ר

 מ״ז תערובת בלי כראוי אז הם שהתפלות והבקשו״ע״י התפלות כל אז
 אזי זחת מחשבות בלי זכה שכשהתפלה ®וע זה כי * כתפלה הפוגמים

* לפניו לרצון ועולה גחקבליתטודאי ח׳•  : י
 תפלת :שגם‘ (אע׳ם דהיינו • רצון העת לטין התפלה עירך זע״ב

לגמרי זכה שהיא הצדיק החיות נכנעין ואז • הרצון מצח כשנתגלה
 איןנעש׳בקשתו לפעמים שבתפלה מ״ז ונכנעין הטבע חכמי רטת

 דשמע זמנין בזוה״ק כ׳ש 'ואז כשלימות־ וזכה ונקיה צחה התפלה ואז
 אטפ״ב שמט דלא וזמנין שאמר וזהו • כדל לפניו ̂־צון מקובלת היא

 חשס טוש׳ הצדיק תפלת אני יודט כפי תפלתי שגורה אס רחב״ל
 לרצון ומקובלת בוודאי שהוא אני יודע לאו ואס מקובל שיטא

 אין שאעפ״כ רק • בוודאי רעות חיות בחי׳ ״ fדי'̂ר רף מט ־ מעירף
 • בקשתו vטוש־־ השי״ת י בנגד מתגבדס שהם וטורפים הלורסיס

 מבינים אע אין ובאמת לשון מטורף וכשפרש׳י • כדל התפלה
 :ה׳) דרכי מכין הי רחב״ד ט • בפניו תפלתו טורפין

- ■ שום בלי כוודאי זכה שהיתה נחסלתו .
 מ׳ז רטות חיות התגברות שיש מרגיש שהי׳ בטת וט״כ • מ״ז תערוכת

̂׳ וזה  מרוצים והדברים בנד׳ שגורה תפילתו היחה שלא ע״י •ודע ר
התפלה אין בלטל אתה כשיש אבל • שם כ;מ־ש״י נסדר מפין ונאמרים

 T93 שגירה תפלתו היתה כשלא מכין רחב״ד הי׳ וע׳כ • בפה שגורה
 ♦3 התפלה כעד שיזם ח״ו רטות החיות התגברות יש שטודאי כרא̂ו

 תהו * גדיל בדקית בחינתו לסי בתפלתו מלחמה לו יש הגמל הצדק גם
 וזה • בהחסלה ומניעה עיטב שום לו ואין בפי תטלתי שגורה אס

 אד • התפלה כעד שהם רעית חיות ונכנעין הרצק מצח שמתגלה
 ואך • רצון עת מא אד הרצון מצח כשנתגלה כי • מקובל שהוא אני

 שאץ מורה זה • בטו שגורה התקלה שאין • לאו ואם מקובלת התפלה
 וןהו • ועויסיס הדורסים ח״ו רעות חיות ומתגברים * ח״ו רצון עת

 צדקה לייזן צריכין וע״כ • כדל דייקא מטורף * מטורף שהוא אני יודע
 .נאך, הרצון מצח כעד שהוא * הנחש מצח להכרט כדי * התפלה קודם

^ כ״ש • מקובלת התפלה ואז :רצק עת הוא ואז • הרצון מצא נתגלה  1ו
 שלך׳ הראטט׳ חסידים על שארז״ל חהו • כדל רצק עת ה׳ לך תפילתי

 והנמג *, וט׳ בתפלתם אחת ושעה שמתסללין 0רץד אחת שעה שוהין
 משחמרל^ תודחן טו שחסידים מתיך ותירצו * וט׳ נעשית מתי מלאכתן
 - חסילי/ שהי׳ ע״י כי ט׳ • הנ״ל המאמי־ ע׳ס טיט ״ מתברכת ומלאכתן

 ׳ מלאכתן בעצמו ועי׳ז • כראוי להתפלל כד בחסילחס כן כל שוטן והי׳
 מזפלה כי ־• מלאכהוטסק שוס לטשות ואיןצריכין• מאלי׳ 'מתברכת

^' • יראה נעשה הרצון •וע׳יההגלות היצק התגלות ר\א ע׳יהיר  ז
 ■ זרים ועמדי נתקיים ט • טסק שוס לטטת צריכין אין ואז • חסד נשפע
 בעצמו עי״ז החסידם שאלו נמצא • ע״ש שם כממאר וט׳ צאנכס ורעו
 . אץ כי * מאלי׳ מתברכת מלאכתן בעצמו עי״ז • מתפלליטכראוי שהי׳

 וע״כ, ״ ננ׳ל וכו׳ זרים ועמדו נתקיים כי • מלאכה שום לעשות צריכין
 נעשה ר\נק התגלות שמא ע״י־התסלה ט * יראה נקראת התפלה

. . : יראה .. ׳ .
ך, ^ ה ‘לעודד. ■ טוכל בתסילחו לטוק צריך שהאדם לע היוצא ן

 כדי' רצון עת שיהי׳ כדי הרצין שורש הרצון מצח ולגלות י
 - לטוק יוכל עי״ז הרצק שורש התגלות ע״י ני • תפילתי שתתקבל
 V הכוטייס הטבע חכמי בחי׳ שהם רטית החיות על ולהתגבר בססלתו

 י ולהחגכר ליזהר צריך וביותר • כדל וחת מת^ות באים שמהם ברצין
 ; 'בלטא-ומהשתלשלית תקיפא דנא דמנחה בשעתא כי המנחה־ בתפלת .

 חכמי טית ■ החיוג אלו וע״כ * הס״א"כמובא אחיזת משם הדינים
 ־ הדניס שליטת בעת ח״ו ביותר מתגברים הס״א מן שהם הנ״ל הטבט

 רעית הטוס אלו כי • כדל אחיזתם משם ט • במנחה •דהייס ידו
 ;בחי׳ ־ ־;ין ה היפן שהוא רוגז בבתי׳ הס ברצון הטבעשכוסריס חכמי
 בחי׳ הס כי ־ ע׳ש הדל במאמר היטב כמבואר • רוגז שבט ימים קצר
 - ‘ חיות בשם כקראים וט׳כ ״ כדל ח״ו ודינים מרוגז אחיזתם ־ט ״ יוגז

 - ^מנחה .נמצא שבהם! הרוגז התגברות ע״י וטורפים הדורסים רטות
 רעוח החיות עד יותר התגברות צריך אז ׳׳ שלטא תקיסא דינא שאז
 הירית יניקת עיקר גס * כנ״ל רוגז בחי׳ שהם הטבע חכמי שהם כנ״ל
 ומצח י כס כמטאר הטבע אכמת טרש שהוא הנחש ממצח הוא רעות
 .. >1דהיינ כתיקוע• כשאינם שבדור ימים ממאריט הדור מזקני יונק הנחש

 האדם כי מזקיגיס* שהם ויום יום ככל ודעת קדושה מוסיפים כשאינם
 ימיו שפוגם ומי * אח׳כ שבא ויום יום בכל ודטת קדושה לר\םיף צריך

 ;■ 0C<מטאר• הנחש מצח יונק הדור זקני מאלו ומזקין מאריך שו»א
 !הדוד מזקני שיונק מהש מצת יניקת שעיקר נמצא נסתכל וכא^ ־ היטב

 עולה טוס ואז • לטתסטתהיום שהיא מנחה מאטיקרבשטת
 אבל . • ^ אשרי היום באותו • ודעת קדישה שהוסיף ימי • למעלה
 שלא■ כראוי שאינם שלהמאריכיימיסהנ׳ל היום למעלת כשעולה
 מנח מהי.גר מזה היום את ופגמו טום באותו ודעת קלזשה הוסיפו
.ומקני ש מ: מנס י׳יקת קר שע נמצא • חנן בחי׳ שהוא ״ו0 מחש :
החר -



ב הל׳ הסנחח תפלת הלכות א־ח הלכות דקוטי
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f; '

I

 קדושה בלי וסגם ן•3בי שלהם היום הנה שאז ממחה טא הנ״ל המר
 ;שלהא מקיס׳א דינא בעצמו זה מחמת נאפשר * כ^ל יגיקחס ננמגהוא

 1של מומים ימים כמה עולין ו^י י סנה היום שאז מחמח • מממ5
.הנחש מצת שיונק היינו * ח״ו דרם מחגכיים ומזה הנ״ל החד זקר

' זע״כ • כנ^ הרצון היסך רוגז כחי׳ שהוא כרל סגומים הימים
 'בתפלת ביותר להתגבר צדיכין ט׳כ • חגז בתי׳ הדירם שליעת במנחה
 ,אז שמתגברין הנ׳ל רעות החיות על להתגבר ״ מאד בה לטין הממזה

 שהוא הרצין מצח בחי׳ דייקא אז ולגלות לעורר לראות והעיקר * כרל
א רצון עת הרצון מצח התגלות עוקר כי • רצון עת בחי׳  של במנחה ס
 במנחה בחול גם וע״כצדכק • כמובא משה הסחלקית הי׳ שאז שבת

 של דייקא במנחה ולגלית לעורר החול לימי שבת של קלושה להמשיך
 • הרוגז בחי׳ הקשה הדק להמתיק כד • ^בת כמו רצון העת אח חיל

■ דהייט • נדגא בי׳ ליזיל אבא ובי׳ ומיני׳ * כנ״ל בצננחה שמתעורר
 הדן נמתק חקא אז ״ ח׳ו ורוגז קשה דין מתשרד שאז לייקא שבמנחה ,

 צריכק לזה אן כרל• החול לימי משבח שממשיכין רצין העת ע״י והרוגז
 ׳ ועתה • הנ׳ל במאמר היעב כמבואר * הנחש מצח להכניע נדי צדקה

 דיקא זו תפלה קראו למה שתמהו הפוסקים תמיהת מאד ומתוקן ,נטן
 • רל״ב סיוק במ״א כמיכא • מנחה הקריבו בבקר גם הלא מנחה בשם

 • מנחה בשם זו חפלה לקרות ויפה ראוי מודאי כי • שפיר ניחא והשתא
 ע״י היא זו ת^ה חיקון עיקר ״"כי הנ״ל במאמר ז״ל רביט דברי ע׳פ

 ־הנחש מצח נבצע ואזי • דורvר זקצי פגם נחתקן ידה שעל • צדקה
 . מנחה בשם נקראת בנ״ל׳׳זע׳ב הרצון מצח נתגלה ואזי • משם שיניקחו

.ני ע״ש: שש רבינו כ״ס • בצדקה מנחה מגישי בחי' צדקה• בחי׳ שהוא
:.■ כנ׳ל זו תפלה בשעת לצדקה ביותרצריכין . ..

 מיד מנחתי ולקחת לעשו יעקב שאמר מה ז׳ל רביט שם שהביא ןיויק
‘I 'הנ׳ל הכחש מצח בחי׳ • מחש זוהמת הוא עשו כי * ע״ש וט - 

 יעקב מבקשי.ס:יך כ*ש פכים בחי׳ שסאבחי׳רצק יעקב כנגד והי׳
 רביט וכ׳ש אליך פניו ה׳ f יש כ״ש * רצון כחי״ הוא ופנים • סלה

 המכחה• תפלת בחי' שהוא מיצחק הוא עשי יניקת ה:*ל־וע־קר במאמר
 שמא מנחה מבחי׳ מא הנחש מצח אחיזת כי ״ מנחה תיקן יצחק ני

 ;״ כתיקונו שאיצס הדור זקני כשיש ח׳ו והתגברותו • ככ*ל דינים בחי׳
אעפ׳י, כי • הכ׳ל יצחי! בחי׳ שהוא מנחה של הדין מתעוררים שעי׳ז

 ח״ו פגם שכשיש מטאר ה אעפי׳כ * שבקדושה דן בחי׳ הוא שיצחק .
 נזוכילס • מתגבדןשארהדינים ומשם ׳ שבקדושה מתשררהדין

 ,̂:ייט • יצחק זקן כי ויהי בחי׳ וזה • שבקדמה מדן ומקבלין נאחזים
 ‘בחי׳התעמות' שזה הנ׳ל הדור זקני ע׳י יצחק של ח״והדן כשתתעורר

ט׳ לעשו אזייינךא כני׳ל* מנחה של הריכיס  מחיים ח׳יו היינו.שאזי • ו
 הנ׳׳ל־ הדור זקני מפגם תנחש מצח שהוא לעשי יניקה ליחן הקדיש הדין

 ,ואת מודע ברחמיו הנרי אן • כנ״ל הדור מזקני הנחש מצח יניקת ב*
 הדין לפייס שיקדם ומזת • בנ׳ל רצון בחי׳ שר\א הצדק שהיא כיעקב

 ומי * כמיבא הדינים נאחזים שבהם לעניים לאכול שיחן ע׳יהצדנןז
*הדין מפייס בזה ומאכילן צדקה להס מוחן  ינהxה שמזרזת וזהו .
 ישראל דהיינו קדשים צאן שהם הצאן אל לילך יעקב את רבקה ,בחי׳

 שי^ ליצחק מפעמים אותם לעשות זים1י גדי שני מהם יליקח קדזשי׳
 .תבירין מאנין שהם .לעניים ליק צדקה מהם לקבל לטיט הדן בחי׳

 של הדין ק מפייס שטחניי'להם הצדקה שע״י ׳ * הדינים הס3 מאחזין
 • ככ״ל הדור י מזק שיניקחו הנחש מצח נכנע הצדקה ע׳י ואזי • יצחק
 וחמה אלקיךלפני טהקרהת׳ יעקב לו כשאתר יצחק שהתמיה וזה

 כי • יצחק בעיני גדול פציא הי׳ בוודאי כי • וכו״ יעקב קיל הקול ואמך
מצה בחי׳ הוא כי • הרק כעד ח״ו ולהתגבר לינק עתה רוצה אי׳ עם

 'י :ממש סהיסך שימע הוא ועיכשיז ;*כצ׳ל הטכע חכמת שהיא הנחש
 והמאורעות הסינית כל שתולה • וט׳ TPאל ה׳ הקרה כי דהיינו

 prfשמ< * רציו בחי׳ שהיא * יעקב קיל שמולאי«א אמר ע״כ בהשי״ת
 ,י ח׳ו עבע ע״ס וסיבה מקרה שים ואין ״ השי״ת רצון ע׳י רק שהכל
ק שנמחק מאחי־ וע׳כ  . אד ־ רצון »זאבחי׳ יעקב ונתגבר יצחק של ה

ט׳ השמים מעל תהושברטויחןלךאלקיס קיבלהברטת  היינו; • ז
 ״ ומלאכה עסק לשים נצש^ שלא עד גדול חסח עליט שיט׳שיפש שביט

 שנכנע ט״י כי • וט׳ צאנכם ורעו זרים יעמדו בחי׳ עמים יעבדוך וזט
 נחקייס ואז • החסד שפע עי״ז הרצון ונתגלה עשו בחי׳ הנחש מצח

ק כחי/ שזהו • וט׳ זרים ועמדו  ; וחב וס׳ השמים מעל האלקיס לך ד
 ■־ יעבדוך כללירק ידיט מעשה בלי החסד ה^שח רוב הייט • יתיףש דגן

ט׳ עמים  . צחך החסד גי האלקים• לך ויחן אלקיס ^זכיי ומה • כנ׳ל ו
 יראה כחי׳ ואלקיכז • שם כמבואר הרצון ע׳י שנעשה היראה ע׳י לקבל

■ :׳ כ״שאחהאלקיסאניירא:
V1א אח׳נ 3״^ • ונו׳ מנחתי ולקחת לו אמר עשו כעד יעקב כ

בחי׳ שהוא צדקה בחי׳ונוגשיך צוקה בחי׳ טחן שטא לי רמז ..
 יניקת ולרגניע לתקן הי׳ ונ׳ן • ע״ש הנ׳ל במאמר כ׳ז כמבואר מנחה

 צדקה ע׳כהואטחןבחי׳ • יצחקכנ״ל בחי׳ מנחה מכסי׳ שייכק עט
; לתקןזאתכנ׳ל - '

ה fxהמנהד בתפלת זטר אדם יהא לעילם שארז׳ל ח  v■ אליהו .
, ,  ׳ למניע אז רצה אליט כי • וכו ימי X במנחה אלא נענה לא .

• ומזלות טכביס עבודת הי׳ שלהם הע״ז ועיקר • שבימיו ע׳ז עיבד׳
 להמשץ עטדחם עובדם הי׳ ע״ב ■ ״ השמים במערכת הכל תלו כי >

 שתולה הטבע חכמת להכניע צריך הי׳ שאליוט נמצא • למטה כחותם
 , הסימח האלקי-סישכל יעא ה׳ כי ולגלות השמים• במערכת הסיבות כל ,

 מתגברים הי׳ אליט כעד שעמדו וע״כאלו • לבד ית׳ רצוט ע׳י
 יניקה להם יהי׳ מנחה שע״י סברו כי • המנחה עלות עד ומתחזקים
 וע׳כ • מנחה של הדין ממתיק הי׳ אליט אך כדל• ח׳ו והתגברות

 אז נעשה מנחה של הדין כשממתיקין כי • במנחה דייקא עליהם התגבר
 , אליהו גש ו דייקא אז המנחה כעלות וע״כויט • כצ׳ל רצון עת כחי׳

 ענו ואז • או שעשה הגדול והמוסת האות ע״י הרצין וגילה וכו׳יוהחפלל
 • ית׳ רצונו ע״י לבד השי״ת ע׳י ^.כל וט׳ האלקיס ה׳סא טלם ואמח

א ה׳ כי  עושה הי׳ יכ׳ז • ביצוס הכל ומנהיג ימושל השליט האלקים ס
 לטח להמי מנחה של הדין להמתיק שהי׳יטל ע׳י דייקא כמנסה אליהו
 ■ צוית העורבים בחי׳ואת שהיא הצדקה ע׳י נעשה וזה כשנת׳ כמי רצון
־ היטב כמהואר ל־ לכל  ,• ■ נאע באליט כי זו לבחי׳ שזבה ואלייך ס

̂  כי • מ״ל מעשה לאותה סמוך לכלכלך צויתי העורבים ואת מ פסוק
 : אל להראות ט!ך כלכלוט ור^טרביס נסתר-♦. שהיה זו מעשה אחר

 להמתיק באליט כח הי׳ ע״כ הד^• הבעל עיבדי הכניע ואו • אחאב
 וכר• טיתי העורבים ואת בחי׳ ע׳י • כדל לרמן להמו מנחה של '"הדין

 אכזריות את להפיך שזכה ומאחר • נרגא בי,׳: ליזיל ובי׳,אבא מיני׳ כי
 של הדן לי:מתיק ג״כ כ׳ח ט ט׳ עי״ז • אותו לכלכל לרחמים העורג

:כדל האלקיס ה׳מא ואמת טדי שהכל עד לרטן להפט מנחה

 ז׳ל רביס מ׳ש ע״ס • שעות ר• אחר מנחה זמז ג הלכה
)אלי(סי׳סו בחחך שנים פי נא ויהיו במאמר . ’

 שיהי׳ אף החיין של העשן ולברר להמתיק וצריך * אף הרון ‘בחי שיש
 וקוזסשבא • חחאזיריומאכחי׳חטשלמשיח ממטבח נעשה

 הרוח כתי׳ כשבא הטי׳ ועיקר • ההוי׳ נץדס בחי׳ טא הידם לבהי׳ ׳
 קולס בתי׳ טא ואז • יאחד הידים ב׳ ובתחילה *' ר\דיס נחי׳ לתוך

הבריאה־ , . - .



ג הלכה המנסה תפלת הלכות א׳ח דר\טי,הלכות ........................ J - ................. . ,
 הידם. בח̂י זלחחוך לפתוח הסיטל אל נוכח להוציא וצריך * הבריאה

 אל מכת מוניא כחי׳ • הבתאה כחי׳ תה *.; וידשמאל ימץ יד שיהיה
 * ורוח דלטילא רוח הדל שרם פי. בחי׳ הרוחות ב׳ בחי׳ והס • הפוטל

 יארןודנקי השמות שבשני בסיף ויוד בראש יוד יודין שני בחי׳ • דלתתא
 r הואו שט״י • יודך ידך את פותח כחי׳ פותח־ בחי׳ אוסמח ו׳ ובאמצט

מ״ל בחי׳ נסתחיןוכחחכיןהילים הפתח באי׳ מדן  ן נחי׳. הוא ואז • ה
ט׳ אל מכת מוציא בחי׳ הכריאה• ,, שטלו - :ע״שכ״זהיטב ה

ן ה ז ^ בלילה כי • היום בחי׳סדר ו ח ; אנשים טל חרדמה בנטל ב
: החרון לברר וצריך • אף חרון ‘בחי זהו אתטיו דדינין ומארי .

 ,טשן בחי׳ ט״י נטשה וזה ״ באט טשן טלה בבחי׳ הטשן דהייט אף
 ״ כמובא דינץ מאד כל ולנסס להכניע בלילה עולה שי־.י׳ הקרבאת

 ,;היה וע״כ • עשן'הרןבנות ע״י הנ״ל אף החתן עשן לברר,ולתקן היינו
 )א׳ כ״ש(ירמי׳ והכעס• הדין בעלי כל ששם * כמובא יוצאלצטן העשן
 מלבך כטס והסר, )6י* כ״ש(קהלת י כעס בחי׳ הרטה חפתח מצמן

̂נ נמשך ועי׳ז מבשו־ך• רעה והעבר .  .מצפון ל״ז) (איוב בבחי' פרכסה שפ
 משם נמשך • דצטן סטרא שבבחי׳ קכטס כיכשנמתק * יאחה ןהב '■

:נחתקן היטב-ואד ט״ש הדל ובמאמר שס רבים וכ״ש • וש־נסה טשיחת
■ בחי׳ ״ דקדישה אוירי ממט'רוח ונטשה אף־ החרון של ר.עשן זנתברר ,
בחצות• דוד של בככור המנשבת צפון חח בחי׳ וזהו כג׳ל• משיח של חחו .
 בחצות שנתגלה דוד מלכות שהוא • משיח מלכות התגלות בחי׳ שזייט '

 מהתבררות דייקא מצפון נתגלה כי • צטנית חח הוא וע״כ י כמובא
 ‘׳ בחי׳ ההתגלות החחלת הוא בחצות אך • כנ״ל שבצפון והכעס העשן •
 ■ לכחי׳ההוי׳ בא לא עדיין כי וחושך לילה הוא עדיין אבל משיח• של ־יחו ^

* הידים בבחי׳ • הנ״ל הרוח נתגלה שאז * היום אור עד הידם חי׳
■r י נאמר בתחילה כי • שמאל ויד ימין יד אור ויהי א(י יהי בחי׳ 

 בהי׳ ודין כעם בחי׳ זה • וחשך ובהו תהו היתה והארץ א׳) י.ראשית
 ״ ורוח ־ בחי וזי« • משיח של רוחו נתברר דייקא ומשם * הנ׳ל אף חרון

א); ויחיד׳ דאחטשלמשיח(זוה״ק < אלקיסמרחפתוכי׳ ע׳ מ ר״
 אור אלקיסיהי ויאמר ואח״כ * הנ׳ל והעשן החשך מהחבררות שנמשך :
כחי׳ לתוך הרוח זה שנמשך היינו כמובא• הידיס ב׳ בחי׳ זה • איר ויהי ,
 כי האור את אלקיס וירא וזמ אור; יהי בהי׳ הטי׳ עיקר ואז הידים־י <
 '■המשיזזועוה׳נ ביאת עד האור זה יתגלה לא כי לע׳ל• וגנט ושוו־ טוב ,

א האור זה כי ט • כנ׳ל משיח של רוחו בחי׳ ט ר בי; אלקיס ויבדל וז « ^ו
ט׳ יום לאור אלקים ויקי־א החושך ובין : ט ״ ו ■ מכח טציא שאח״ב בחי׳ ז
 היודןתחלת ב׳ בחי׳ שהם ׳ הרואות ב׳ בחי׳ ונחגלין הפועל. אל ,
 היו ומתחילד. • כידוע ולילה יום בחי׳ שהם * המעשה וסוף המחשבה ’

 ע׳ • ואס״כנכדליןונפחחיןככ״ל כיבתחלההסאחד־ מעורבין•
 ויהי נאמר ואזי • כנ״ל הבריאה עיקר הוא ואזי • היסב הנ׳ל בהמאמר

' הימים ונתגלין הבריאה התחלת טיקר היא איי כי • וכו׳ בוקר ויהי ערב '
 . שבאור נמצא כנ״ל השועל אל מכח שהוציא דהיינו * וינדל בחי׳ ע״י ־.

 משיח של רוט בחי׳ נתגלה אז אור ויהי אור \הי בחי׳ הוא שאז; היום
׳ משיח, מלטת נתגלה ששם תפילין אז מניחין וע*כ • ננ*ל הידים בבתי׳ ‘
^ בכחי׳ . ■  בחי׳ימק שהם יד ושל ראש של בחי׳ וזה • כמובא תפילין של ק

דן תידים בסי׳ ושמאל היו .ותפלה• ק״ס בשעת התפילין ועיקר הנ*ל• ^
̂וא דאחד ד׳ הוא ק׳ש כי בסי׳ ז׳ל רבינו (כ״ש • משיח מלטת בחי׳ קי־

א תפלה וגם כ׳) ׳ כ ט  של זיין כלי עיקר כי * משיח מלכות בחי׳ ג׳
א משיח  .מתחיל־ שאין זמן כל בשחרית ך.יום אור3 והכה • התפלה ט

 -־ עדיין • בסוף יו״ד בחי׳ המעשה סיף בחי׳ שטא הלילה בחי׳ להתגלות
א ' אל מכח לטציא זצריכין • הפועל אל מכס שנמניאין רןוד'ם בחי׳ זו

 ̂ ״;•ד חצית אחי המנחה וזמבחי/חפלת .v הלילה בחי׳ לגלות •הטעל
מת שעוח ׳,1 כל ונמשכת  f צריכין ערג צללי משינעי חצות אחר כי י, אטו

ט׳ אלהטעל• מכח מוציא הלילטבכחי׳ בחי׳ לגלות  ̂ התפתחות ככ
 • לערבית• שתריח כין היום באמצע שהיא הפלת-המנחה ככ׳ל־וזט הידס

 f שהוא י סחת בבט׳ וטא י • •ג׳ל היודן ב׳ בחי׳ בין * ללילה יום בק
כ • כדל היודין ב אותיות'שבין ו׳ בחי׳ ע׳  C ע׳י. ט ״ .שעיח M כל זמנה ו

̂  ?חי׳■ ולילה יום בחי״ ונתגלה • הפועל אל מכח המנח׳מוציאין הפלת
כ • מ״ל היודין ב׳ ע׳  החעוריזת עיקר כי • שלעא תקיפא דינא אז ו

/_ •׳ מקערגין הס שאז הפועל אל מכת שמוציאין כשעת הוא הדינים
ט׳ אטש מה הבריא׳שאמת בשעת ץ צ״כ לינק מתעוררין וגם ;ו ״ יז  מז

ט הקדושה א  {בחי; וזה כידוע* למעה ונמשכת נשתלשלה שהקדושה מ
 7■ ופתיחות חיתוך מנפילת הס׳א שאסיזח הנ׳ל במאמר רבינו שד מ׳ש

 ׳: סחת מבחי׳ שאתיזתס הייט ע׳ש* עזרו מידך והמה בבתי׳ הנ״ל הידם
 ’ כשעת מתעוררים כן ועל * כנ׳ל הפועל אל מכת מוציא מבחי׳ הנ״ל

 ע*»ד"׳ כ* ״ וערביח בשחיית רק ־ * במנחה ק׳ש אין וע״כ • כנ׳ל מנחה
א • כנ״ל היודן כ׳ י שנים פי שכליל משיח של ק ט ט׳' י ב * ב ט בחי׳ ח

^ והס הנ״ל; היודין ב׳ בחי׳ שהם ולילה יום וערבית שטית ק ה חי׳  'ב
 כתי׳ והס • הג׳ל היודץ ב׳ ‘בחי שהם ולילה \ום וערבית שבשחרית

 . שהוא ד׳ של קוצו בחי׳ כנ״ל דאחד ד׳ שטא וערכית שבשחריח הק׳ש
 אל מכח להוציא רק צריכין אין במנחה אבל הנ׳ל• ה־ודין כ׳ •היינו יוד

 יק נעשה וזה • כנ״ל ידיך את בחי׳.פתח • פתח בבחי׳ הפעל
 ־ היא התפלה כי • תפתח שפחי אד׳ בבתי׳ • פתח כחי׳ שהוא י חפלה
ט׳ ומשביע ידיך אח פיתח בחי׳  ״ ^פתח ומתפללין מכקשין שאט י ו
, 5 כנ׳ל לתפלה רק צריכין במנחה וע*כ ’ ‘ית מרצונו וישביעיט ידו את

ל ־ ח ז ^נ ז  לא אליהו שכן ׳ המנחה בתפלת זהיר אדם יהא לעולם ו
להככיע- צריך הי׳ אליט כי * וט׳ במנחה אלא נענה . \ ,
 . - עיקר כי • דייקא מנתה התפלל וע״כ • ע׳ז ועובדי הס׳א התגברות אז

 י וע׳כהתנבר׳ :״ כנ״ל נגזרו מידך והמה בבחי׳ ננ״ל׳ משם אטזתס
 ■ רזקא וע׳׳כ * משרשם להכניעם כדי * כתיקוט מנחה והתפלל אליהו
 ■r שכיס סי כי ׳ דייקא אליט ע״י געשה וזה • כנ״ל הבניעש מנחה בשעת
 שכא/. וכו׳ ברוחך שטם סי נא ויהיו כ״ש • אליט מבחי׳ נמשכין וט״ל

 r לכשר ממיכה אליהו וע*כ המשיח־ מלטח בחי׳ נתגלה ע׳י גי • באליט
ט דיקא אליט וע׳נ משיח־ מלכוח לגלות העתידה: גאולה.  * בתסצת נז
 : כממ *־ י ההיטל אל מכח מוציא כחי׳ הוא מנחה כי • ונענה המנחה

̂ צ0 שיבא משיח בחי׳ שהם י הנ״ל והיודין הידים ההתגלות עי^־
אמן •- . ■■

ה ח מנ  כייצתקסיקן ־ העולם. בריאח ר״השטא בבחי׳ קיא בי.
 יצחק נחי' שטא שלעה דיכא אז וע׳כ המנתה.* הפלת ■

 שמנחם'סןא נמלא ובר״הנברא ־ •צחק גטחת בהי' שטא ר׳ה בקי׳
i הפעלנרל אל מנח t'im 'בחי׳ • בחי׳:הנייאה. \ י,

'״'י ■ ביותר ח׳ל ליו עני? ד הלכה
כמעלת״״ זה*ר!־ אדם. יהא כטז׳ל.לעולם . י • , ;

 . ״ סנטךילממזה דבר טס להתחיל שלא סהירו וכן ׳* ונו׳ המנחה
/ יכנצן ילא * ״ד למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב’ לא במשנה

ט׳ ־ ׳ ■ ־ אדסלטחץו

M ׳־■

ב ״ ז ה אל בא משה אל ה׳ ויאמר טנאמר י ע  הכבדתי אני כי ט
ט׳ לט . י ליקוג־־ ס״ד בסי׳ ו

עמוקים דנרים הם בי • הישב שם

n(■־תי’׳־׳- ״׳ ז • * ׳־ ■י ״•י -“׳ t 
א כלהמאט ע״ש ליקועיא״א) :  וה־ו'-, ט

1- יגיזכינות שכל יהנלל מאד ונפלאים מוקיס



י

! i . ; ד םנחוזזזדכך; הפדת הרמח ^ הליכותי to
̂יסל<ר»את’די^*ה3 צמל«םהאוד׳ זה׳כחי׳ ומצגטיאתעצמך•  ׳-מ

^ ׳ -:, יט׳ מלטח חי׳3 ירח הי״3 ע״י הוא שהנהגתו השלם ;,

V . ■ ■ * י.

 כאיס הם כולם , • תשוכה שאי^עליהם והבלבולים והכסימת והקשיות
בריאםץ; בשביל אל^תו כביכול השי״ת צמצם שמשם קסמי מנחי'.חלל '
ט ^ ם: ל  ׳ • הכלא׳ הי׳ כי • אחיהמולם לברוא אפשר הי׳ לא זה בלא העו

̂*כ  .מבתי" לי:יימ הזאת מבחי׳ בא והקשיות י החקירות שאלו מא^־ \נ
ל,;/ אלקיתו את צמצם שמשם חללהסטי בינו כ ת׳  < בוודאיא״א ע*כ י

ק גשום  ,יבין אם א*כ בי ? הקשיות אלו ולתרץ הסקירות אלו להבין או
 ,;■ • ■ הש״י את ג״כ שם ימצא .א״כ ;הקשיות. אלו ויתרץ החקירות אותם

. הפנוי מחלל שבאים • והקשיות החקירות באלו שס למצוא א׳׳א ובאמת
חי׳ ה;יט משם כי י השי״ת את -  r ית׳־ אלקותו את צמצם ה:טי חלל מנ

 C בריאת לה;ות הי׳-.אפשר לא בל״ז כי ״ העולם בריאת בשביל כביכול
 באיה כל נאמר החק־תח אלו על וע׳כ • כנ״ל אים הכל הי׳ כי השלם•

לא בוודאי כי * כלל החקירות באלו ליכמם אמור כ׳ ישובון־: לא
פן\ בשום  שם למצוא א׳׳א כי . • אופן בשום חירוץ עליהם ימצא ולא או

 י) בהש״י להאמין • לבד אמונה על לסמוך צכ.;כיס רק 'כנ׳ל השיית אק
נמצא בוודאן לאמתו באמת כי • כלל חקירות שם בלי שלימה באמונה

 'בלעדי דבר שום אין בוודאי כי הפנוי* חלל בבחי׳ אפילו ג״נ הש״י שם -
 שא^־ * לבא לעתיד עד אופן בשום . זאת להבין שא״א רק ׳׳ ית׳ חיותו
 אלקותו זו את כביכול שצמצם -איך הפנוי.״ חלל של הצמצום בחי׳ יביט
 r ״ זאי^כלל להבין א״א אבל׳בעוה״ז • שם יח׳במצא הוא ואעפי״נ משם

 ישראל נקראים זה ובשביל לבל/־יי אמונה על רק לסמוך צריכים רק
f ב^״ מאד :רק־הנדיקהגדול ״ ע״ש וכי' אמוצה ליזם שיש על עבריים

 י משם להעלות לשם לימם צריך;דווקא והוא וכו׳ לשם ליבטס יכול משה ׳
 הצדיק זי: שמזמר הניגון ע״י הייט • וכו׳ לשם שיפלו הנשמות כל את

;זנו׳ משה ישיר אז בחי׳ משם* אותם מעלה הוא. משה בחי׳ מדולמא)* '
/ ; - היעה זה כל ע׳ש ׳ וכו׳ אמנה מראש תשורי תבואו בסי׳ . ,

ז ד ו הי׳ ן  - זאז ־׳ היום סטח בשעת ערב לעת שהיא המנחה תפלת נ
׳  :בחי׳. הוא ויזם יום בכל *.ני בזוה״ק כימ״ש שלטא חקיפא זינא י

 בראשית;כי מעשה תמיד יום ככל מהדש וכעובו נ״ש * העולם >יאת3
 כפ״ע ברד-׳מדה הוא ויום יום וכל • מיוחדת בריאה נברא ויום יום ננל

חי׳ שהם  כמבואר ״ והמחח הימים התגלות בהי׳ העולם בריאת נ
 והמדות הימים התגלות שהם הבריאה התגלות ועיקר • מ״ל במאמר ■
 יום נל3 זע״כ • כנ״ל וכו׳ הצמצום בחי׳ שהוא הפנוי חלל בחי׳ ע׳י •׳3'

 בשעת שיהי׳כמו צריך • שלאחריו היום ונכנס היום זה שיוצא קודם ויום
;שעי״ן הפנוי החלל של הצמצום בחי׳ שמתחדש דהייט * השלם בריאת

 : ומס יום בכל כי * חדשה בריאת בחי׳ שהוא השצי היום בתיי נתגלית ,
כ . * כנ׳ל וכו׳ יום בכל מחדש ובשבו כ״ש ״ הבריאה מתחדש  r,בכל וע׳

 . בחי? וכו״וזה בקר ויהי ערב ויהי כ״ק • להיום קודמת הלילה ויום יוס
, הפמי חלל של הצמצום כי • נהורא והדר חשובא ברישא העולם בריאת

 * ליום ^דמת הל^ה יע״ג ׳ האור הסתלקות בחי' וחשך לילה בחי,׳ זה .
 של האור התגלות שהוא הבריאה קודם הצמצום שיהי׳ בהכרח כי ננ׳צ•
 בחי׳כיחרון וזה • כנ׳ל השלם אח לברוא א״א בל״ז כי והמדות הימים
 החשךשהואבחי׳ האור-מאמן התגלות כיעייץ* • החשך מן האור

 בהכרח כי י כנ׳ל נהורא והדר חשוכא ברישא בחי׳ • כנ״ל הצמצום
 חלל בחי׳ האור בחי׳י׳הסתלקוה חשך בחי׳ שהוא הצמצום. מר^דס ש!הי׳ /

 , הירח בחי׳מיעוע וזה ״ כנ״ל השלם אש לברוא מקום שיהי׳ נדי הסטי
 זה הא״ם כי,אור ׳ אחד ככחר להשחמש מלכים לשני א״א הקיערוג ט׳י

חי׳ .שהיא ירח כתי׳ זה בכללו והעילם * ה׳ ומגן שמש כי בחי׳ * שמש ג
 בחי׳ וזה • הבריאה כלליות את מנהיג מלכות באי׳ *כי מלכות, נחי׳ ;

•. לט. השי״ת זא״ל ״ א? בכתר להשתמש מלכים לשני א״א הירס קיעחג
S•

' לההמעע החמה מתחיל שאז היום חצות לאחר ויום יום בכל
 U פעס בכל. ומאירה מלכח החמת היום חצות עד כי אורה* ־ •

 מתחיל חצות אחר ואז בתוקפה*. החמה היום שבתצות עד ביותר
 I • מדא? יותר אורה •תפשע שלא נדי אזרה ולהחצמצס להתמעט החמה

ח כי ^י  ̂ ̂ כדי■ היינו • העולם בריאת בשביל, ויחצמצס אורה שיתמעט ב
 , של הבריאה זיחתדש שיתגלה ■'שא^ שלאש־יו יום של הבריאה לחדש
 ■ הדין תוקף מא .וי:צמצוס • כנ׳ל האור הצמצום ע״י כ״א שלאחריו היום

 , והפילושפי׳והכופרי' המחקרים של הקשיות וכל הכסיחח כל וע*ט7ב
 י שיש זמן וכל • הנ״ל במאמר ננ״ל הפטי חלל מבחי׳ משם באים טלס

 ̂ , הטוב כל כי’בשלם אף חרון ואפיקורסית כפירות דהיינו ט״ז׳בעולס•
 • השי״ת אור ממנו שמסלק לכל*ומי ה׳ טוב השי״ח־כ״ש אור הוא והחסד,

 - * עליו שורין ודינים הטוב כל מעצמו מסלק וקשיוח חקירות ע״י ח״ו
 בחי׳ שהוא * היום חצות אחר דמנחה-שהוא דצלותא בשעחא אז וע׳כ

 ■ חקני כנ״ל־ע״נ שלטא חקיפא דינא אז ע״נ * הפנוי החלל של הצמצום
 ולר^אמץ להתחזק עליה מאד •;והזהירו המנחה תפלת אח אז חז׳ל

 , אמונה בחי׳ הוא חפלה כי ., * זמנה יעבור ולא נכוונה אותה להתפלל
 ותרגומו אמונה ידיו כ״שויהי : ״ -,מקומות בכמה ז״ל רביט ב״ש

 ■ רק כלל בדעתו שם לחקור אסור הסט♦ חלל בבתי׳ שס צי י בצלו סרישן
 בבחי׳ שס שגס חאמיניס אמונה ע״י כי * ננ״ל לבד אמונה על לסמיך

ת׳ שא נמצא בס גם הפטי מלל  בשכל ואת להבק שא״א רק • כביכול י
 ג ק״ש גי • לכד תפלה רק ק״שי שם אין המנחה מזפלת וע״כ ,*כנ׳ל כלל
 • ק״ש שם אין המנפה בתפלת וע״כ • כידוע המוחין המשכת בחי׳ הוא

 . רק כלל דעת בבתי׳ שם ליכטס יכולין אין ־ הפנוי חלל בבחי׳ שס כי
 . שהוא אעפ׳י ק״ש כי לבד• חסלה רק שם אין וע״כ כנ״ל* לבן באמונה

 . אחר בחי׳ של אמונה בחי׳ הייט כנ׳ל מוחין כחי׳ ג״כ שא אמונה בחי׳
 השנית והאפיקורסית החקירות לבטל אמונה בחי׳ היינו ״ הבריאה

 בחקירו׳ ליכנום אשר שם שגס כלים^ואטפ״י משבירח ממוחוןת שבא
 יכול שזוכה ומי ג״כ* דטת בחי׳ שם יש אעט״כ * אמונה עג לסמוך רק

 , והמשכת אמונה בחי׳ שהיא ק״ש בהי׳ וזת ״ ושכל בדטת שס להבין
 . ושכל בדעת גס ית׳ אותו למצוא יטלין הבריאה אחד נכחי׳ המוחין־כי

חי׳ שהיא ק״ש יש התפלות בכל וע״כ * האמונה עם  ׳ אכל ’ כנ״ל מוחין נ
 ליכטס א״א הצמצוס׳-ששס בחי׳ הפנוי חלל בבחי׳ הוא המנחה בחסלח
 .רק', ששא חסלהלבד שסרק אין ע״כ כנ״ל• לבד באמונה רק כלל בדעת

 :ובישל דביקות רק היא התפלה •כי ומוחין דעת שום בלי לבד אמונה
 . מהבריאה למעל׳ מהטבע למעלה בחי׳ היא התפלה כי • לבד ואמונה

 ״ בפי׳ היא התפלה (כי ו״ל רביט בדברי וכמובן ״ הבריאה קודם בחי׳
 , מנחה בשעת כן ועל בפועל)■ בריאה בחי׳ היא וההורה ל בכח בריאה

 אז מזכירין ואין • לבד זדביקות אמונה שהיא לבד תפלה רק מתפללין
 הפנוי פלל בכפי׳ שא א כי, • המוחין המשכת זמן איט אז כי • ק״ש
 בתי׳תפלה לבד באמונה רק * כלל ומוחין דעת בשום להשיג א״א ששם

• . ;לכד-וכנ*ל; • ־:.׳■: -י■.־.- ״ ׳ :
ןץ־ ן  עצמה יותרמבנילת הקיסא דיגא מנחה שבשעת בחי׳מה ן

 שהוא הפנוי חלל של הצמצום עיקר באמת -כי בכווטת כמיבא. .
 לפי רק היא השלם לבריאת מקום שיהי׳ כדי •■ החור הסחלקות בחי׳
 ׳ כביטל האור כשנתמצמס חיכף ט • ליד הצמצום ת1מ עין כהרף. שעה
 ׳ ומיד תיכף כי * ית' מאוח הצמצום להתמלאות התחיל ומיד חיכף
 , דר^ע העילס בריאת ש<חלצהפנו,י.תיכףהתתיל הצמעם בחי׳ כשתי׳
ז , התגלות . / X ט



דיקוטיהלבותיא׳חזזזדהותתפלתהמנחהחדכהד ;ז.:.
̂׳5 שעיקר ״מצא ליו״א כימע זהמדות מסגלוחהימיס r שהו עח בכל או מצוה האדם־לשנעש׳בר 5ננ הנאמר היום־זלדתיך אט :׳הוא הצמצום ח f 

 :• - 5ע נאמר שאז ביותר עבודחו עול עצמו על ומקבל עצמו ומעהר מקדש של הצמצום בחי׳ עיקר •וע״כ ״ ברל לבד הצמצום בעת שמה לפי !דק
 C קודם' •וע׳כ' ״ ממש' תרשה בריאה נמשה כי ׳ ילדתיך היום אני האדם הוא אן גי ־״ ערב לפנות להייט לבד המנחם בשעת רק הוא הפעי יחלל
 ׳. לז? קודם • חדשה ברי״ נעשה שיהי׳ מדרגאלדתא לעלות לזה שזוכה • קיכף אבל • שלאחריו יום של בשביליהבריאה ראור של הצמצום בחי׳

 i בחי'הצמצום היר׳ידההיא כי חכליתהעליה״ שהיא ירידה שיהי׳ יצריך מאכחי׳ אעפ״ישאזבלילה שלאסריו היום ומתחיל כשנמשהלילה
 f יסורין תחלתן צדיקים בחי׳ זזה ׳ וכנ״ל הבריאה קודם שיהי׳ שציז ׳ סינף בחי׳יהצמצום שנעשה חיכף כנ״ל*אעפי״כ ‘זכו חשך בחי׳ למצוגז
r בחי׳כל* הנריאהיזה שקידם מהצמצום באים היסורים כי שלוה״ זסופן ׳ של הבריאה התגלות שהוא בתוכו האור ולהתגלות להתמלאות !מתחיל

■זכנ׳ל: ׳־ ; שמתגלה המדותוהימלם בחי'אור שהוא מוחק בחי׳ להמשיך •מתחילין . 1^^:. - ■ ' ־ '
 ד זה הישחהדעת ״ אלאבהיסחכדסת דודבא אקגן ^חי׳ ךך1\ בחטשיש וקמים cהמעי שעל קיש אח״כ אומרים וכן בחוךהצמטסכנ״לי

 כמיבאבמיאפ הדעת הוא האור עיקר כי בחי״־הסתלקותראור’ י שהיאבחיזיס המלכות בחי׳ את מתקנים זה כל שע״י ועוסקיסבתורה
 : r;נברא׳העולם אז כאלו הסולם חידוש בחי' .יתחיל אז משיח כשיבא כי ־ז מלכותו בחי' ע׳י סכריאה כל את מנהיג השי׳ח ט ־־ הבריאה כלליות

L וע׳כנדק* ״ אז רק יהי׳ כחיקוט העולם בייסלז עיקדבחי׳ כי מחדש* ׳ שבאור עד כבריאה כלליות את מתקל* שבלילה אש־־בכלמשליזיגמנא

׳ r אז העמיד משה ככ״ל״זכן נמצא הש״י שם גס הפנוי מלל של הצמצום ז שנטשה ומי» כףw ־* לבריאה מיךם בשבלשיסי׳ עין
ש^״ל׳ השמש בא עד אמונה ידיו ויהי עמלק-כ״ש החמהבמלמגמז - והמדות הימים אור בחי ■ L כ
«’ תוקף שגילה ע״י הכניעו וע׳כ במ׳א כמובא • גדול טפר היה עמלק כי ׳ ל כייי^ מזמי נ״ד,יייזלל

̂ל לעתיד עד בלל ג להש א׳א ה«וי מזלל של הבת זאת ד שגילה־ • דיקא השמש בא עד ״ השמש בא עד אמונה ׳ידיו דהי בבחי* . ̂ כנ
» קן תו ^׳ ^ ^  י עיקד־ז שאוvהמנחד שעת שהיא השמש טאת בעת גם האמונה _

‘ ככ״ל בחי'עמלה של אפיקורסית עיקד נמשכת שמשם יי.בתי'הצמצום הלבנה* זהבחי^מילו ט משה בו שנתקשה ושהחדש !ק בח
^ זה הירח מיעוע כי  ז החמה איז העמיד זע״ב ״ שם תוקףהאמונהגם גילהאת־ רבינו ומשה ־ את לט־ומעעי •בחי׳ היל צמצום ב

 ; כיגילהגסשסבבחי׳הצמצוסבסי׳• ׳ בעתשהיתהדאזיהלשקיע יהי׳מקים לא כי א׳* בכתר להשתמש מלכים לשר שא״א מחמת עצמך
ס כחמה שקיעת אזי המיעיגז לתכלית הירח כשמגיע ףrח ■זע״כ ״ וכנ״ל כלל לבריאה  י ׳ שהוא עמלק את הכלע זפי׳ז נמצא הש״י אור שם נ

 ' C • ־ ביל:' חלל.המוי כחי׳ של ככפמות!האפיקורסית בחי׳ ׳ הצמטסהואכהרףעקומ״ל קיכףהיאמתחלתלוהתמלאות׳כיע^
: נענה לא אליהו שכן בת״מנ זהיר אדס ־יהא לעולם שאדז׳ל ^ןץך| הסמ חלל מד בחי* הוא ט י החדש קימש בסוד משה נתקשה זוע״כ

tהתג^ת' הי׳ אז אליש שנענה מה זעיקו־ י* המנחה בתפלת אלא ׳ .............................
 1r. 5 והכפמות ע״ן של ההבל אחרי מאד אז תועים ישראל שהיו האמונה

 X.ואליה! הפנוי* מבחי׳-חלל שנמשך האפיקורסית מ״י להם כמשך זה יכל
 r r המנחה בתפלת אלא נענה ע׳כלא ׳ אמונה לבעלזאתזלגאת דצה

 t שהוא המנחה בשעת דייקא אז יע״כ ׳ בשרשו אלא נמתק הדין אין גי
 r בחפל׳ ולהתאמץ להתגבר צריכין דייקא 1א הפנוי הלל של הצמצום בחי׳

 V וכשזוכין הפטי חלל בבחי׳ שם צדיטן האמונה עיקר גי ״ אמונה לגלות
’ אליהוזי זע׳כ ׳ וכנ׳ל וקשמח כפירות מיני כל נתבטליז אזי לאמונה* שם

6׳1וחקיר מייו׳ דייקאכלמיט אז לבטל המנחה׳ בשעת דייקא ההגבר

̂שיע אדם לשום שא״א קצמצוס בחי׳ של  - הוא וגס * משה בחי׳ דק * א־
 לו גילה זע*כ * גשפרש׳י הזה החדש השי״ת לו שגלה עד בו !נתקשה

 ׳ בקסשממת <זרנהדהייע דמדומי עס החדש״ קידוש של הסול זה
 החודש קידוש ט * תפיכה שהעס1לבנ!תבתיד שהראהו שם כפמ־ש׳י

 כשמגיע גי , * השמשות בין גאי! ■ זה מפגימתה כלביה מילוי דכייט
ל; to להתמלאות מסחלת אז ורלמצוס המיעוט להכליח כנ׳

H U • בחי׳ Tכי * העלי״ תכ^ת הוא והיחדה ־• העלי׳ שקודם ידה 
גחחדש הדשה׳ט בחי׳בריאה זה לדרגא מדרגא עולהכשאדם' י

קצלמשטילידע^ אמונהגבמי׳ כשגחגלה כי בבסר־־זאלושאנטגה-אזדייקא׳ ה ממש חדשה בריס געוריכיזנטשה כנשר בבלד׳קתהדש ממש
. X ־L . . ג. ' ״

 י<: כ״ב משיא זיבא * מחדש הבריאה תתחיל תינס •■ואז הצמצום תכלית ׳ טיקי" זע״כ ־ ננ״ל הבריאה אור להתגלות דהייע המילוי מתחיל מיכן>
̂ ■אמך: ' r להתצמצם שתתחיל בעת ■להייט הצמצום בעת דק הוא זהצמצוסהנ״ל

Xv■
f׳,r , ״ t., ;■a: •אמן:: _ . . _

H כשעמי חיכף כי דייקא המנחה בשעת ש^א היום פנות לעת דהיינו tV כל^,־ כי ״ במלחמתז׳עממין השמש יהושע שהעמיד מה בחי׳ 
C. < מ״ל הצמצום מכחי׳ הפמי חלל זמבמי׳ ויהתגבתתס •אחיזחס ״ חיכף אז הצמצום תכלית הוא שאז לילה חשכת בעת דהייט להתצמצס

 . n וע״ג־‘ י ״ בנ״ל האור הסתלקות' בחי׳י החמה שקיעת בחי היא זהצמצום ־ בחי׳ להמשיך מתחיל חיכף כי ״ החשך מתוך האור ־להתגלות מתחיל
 אמונת^ש שע̂' ישראל כח 'העולם לכל ■וגילה תחמה יהושע תעמיד ; זה־נכנס עח כהרף השמשות בין בחי׳ וזה כג״ל• היום שלאותו הבריאה

^גל * הצמצום ׳תשלימסה^יטליסלגלותהאורמתזך כיטיקרבחי׳רצמצוסשלחלצהפסי-זפ יזהיוצא*וא״אלעמודעליו?  .* זעי״זהכני
 קלל של בחי׳הצמצוס של מתכפיחת הי׳ שאחיזתם העט׳ס של המלכים ׳ צמצום כחי״ שיהי 7צי שאז ׳• ליום בקיום אvשר השמשות בק כ^׳

 i אך ̂לא תשקע שלא החמה את והעמיד אתיצצמצוס המתיק ט ״ הפנו♦ ז היא ט עק• כהרף רק הוא אבל הפט״ יוס שצ הבריאה־ דוגלות כשביל
ק בתוף גם האלחים מא ה׳ ט סולם באי לכל זגילה •־ חמים ביום לבא ̂ הוא הססי חלל של הצמצום ב^יל האור ר^תלקות ט י קלה לשעה י •̂ י י . ___It״ •wnfr!• רזי< וי-מ¥״»- .

-

V ׳



 ׳■ כג״ל כפירות מיני 5כ גתבטל̂י אד צנ׳ל נמצא השי׳ת שם שלם 'ולהאמין
 •־ אלקותו לגלות <זכה ■י" י אליהו נענה מעתהממזהדייקא זע*נאז
 ז גילת׳ כי ״ הפנוי• מאמ שנמשכ׳ין ותTנפv ט׳ן" מיני כל ולבטל גמולם

 ■ פטר אתי לית כי הש׳י נמצא הפטי נחלל שס שגס • געולם כאוטנה
זיאמחס׳הואהאלהיס פניהם טל ויפלו הטם -כל וירא אזv ״' :מיט'' ^ ___ > . .•.V* at

לב ־1 הדבה דוז2̂ ת1מלכ דזלבותר
̂ןהכפיחתשבא־ים'ןמ0מ1 להפצו'5וי׳־«8כ

.־'-;™•!..'‘־יו;.*V־•"’■‘‘ייר>צון;גד»מ^כ^£^׳ יי
ח גווחלין^- כמר אפילו׳עע״ז בהלכסו שבת השומר כל $חי׳ ̂ ^ז
 שנפאגכסימע ע׳י הי׳ טלם רדאשונים הדורות של ט״ז כל צי’.“̂.,'

> ״ מאד גדולים חכמים הי׳ בי * הפטי סלל שלבתי׳ הזאת זאפיקורסית:
ק צמצום בחיי׳ זא אלקים * האלקיס הוא ה' ^ לטמודע״י א*א 'ושם ►י; י האלו בחקירות נפנ;מתם צייכנוח ורצו י' בעולם האמור גילוי •כי ו קי ח

- . ׳ קמצא ית'כההוא כיה׳הויאה^לקי׳כיסצמציזםהואאחדוהפשוטטמו - ............- ̂
 י’ כולא כי האלקים סוא ה׳ בחי׳ ה11 * חד טלו כי ״ ■ובי' מיני׳ כלטשי׳
טל הטסזיפלו כל וירא בחי׳ עדלטתידיוןה זאת להבין שא״א חד־רלן

 אפייסישהואז נפילות לבתי׳ צריק בבחי׳׳חללהסטי ששם שראו פרהם ׳
 ששם -היינו ■״ כידוע מוחין בחי׳ זה פנים כי ־׳, הדעת הסתלקות נחי׳ .

*f! צריכין הפעי חלל ,כבתי׳ ^pbc לסמוך פני^רק בחי׳ שהוא הדעת את ' 
 גסשם':נמצאהוא •י' בחללכפנוי גסשס באמת כי לבדי חלאמוגה *
א ב׳פ שנפלו וזה כנ׳ל-י האלקיס הוא ה׳ ט ־ינד׳ ;  > האלקיסילבטל ס

̂יינוכפירות‘ הנ׳ל כמאמר הנ׳ל כפירות מיר ־ולשם־כל  ' הבאים י''דר
״'זכנגדזהכפלוואמרו׳־ ;ממוהחתוט׳יוכפידותבבאיםמחללהפכוי

- ■ ל הוא׳האלקיסכ' ה׳ האלקיס הוא ה׳ י'לב*ס ז• ׳
, \3^ ] m'CT להתחיל■ שלא ואסרו ׳• המנחה תפלת ירז״למאדעל

״׳' כמובאבש״ע הפאת־• יוחרמבשאר מנחה קודם דבר שוס —
 ע׳י:^ האמונה אז לגלות גדול החגנדית צו־יכין דמנחה בשטתא כי'אז

של הצמצום ברד׳ הוא שאז 'מחמת ״' כרל אמונה בחי< שהיא האפלה
 התפלה היפך שהם והאפיקורסית הלפירות עיקר שמשם ספנר האלל 

׳ ״ לחסלה החגביותגדיל במכהס אז צריכים -;ע״כ אמונה בחי׳ שהוא
לגלות' הטירן ד\א זה כי ־׳ כנ״ל מאד יקרה מנחה של הזאת וסח&צה

 נמצא שם גס כי לגלות החללזזסנוי בבתי׳ הצמצום גסי׳ בתוך קאמונה ,
b •זאת להכין שא׳א דק לאלהותו x i לבד כאמונה דק כרל r ׳ א0 ה׳ כי

. חאללךסוט׳-כרל: , ■׳ ■ י■ \
 אשתכהכמ״ש-בזוה׳ק מדן'ב^׳-מנחהשלשבתש^רטוואדרעווין י

 ■ כישבתהואנחי׳ . ״• זכו׳ ח׳סביומידחזלבשעתאדמנחה -
יתגלהיזה־' שבת בחי׳ שהוא ואז׳בטוה׳י ־ שכת שמלו מוה״בשטאיוס

 המעשה •ימי נחי׳מנחהשלששת שהוא הפטי כחלל בחי׳ של השכל י
 אז ׳• הפנוי חלל בחי׳ של הצמצום של השכל כשנתגלהי-זה ואז • כנ״ל

 הצ׳ל*וע׳כ הצמצום •זה מגחי׳ באים שטלס שבמולם כלהדינין גחבסלין ^
 אשחכח-גי ורעואדרעווין הדינים כל דייקאנמחקין אז במנחה כשבת |
 הפנוי החלל של ה^ל ־יתגלה שאז טוה׳ב הסטצצת בחי׳ הוא ארכשבח 1
 י ז־עוא ונתגלה כרל- בשרק הדינים כל גמתרךן יזאז מנחה שהואבחי׳ 1
ל דרטווין | כ  כמי זלבטלכפירוחואפיקורסית־* לאמונה ̂נהשזוכין -ני
ק ק |  לרצון זוכין אמונו: שע׳׳י במ׳א רבינו בדברי כמובא לבסי׳דצון זו
 ■לבטל שזוכין במנחה ■יועיל ע״ש מחכמה •למטלה שהוא ן
• מבחי׳ הכפי^׳כבאיס דהיינו האפיקורסית שבכל הגזולה האפי^רסית |
; - שכרצוטת יצון דרעווין הטוא לבחי׳ זוכין אז ע־כ * כנ״ל הפמי יחלל \
■ ■נמצא שם שגם שמאמינים הפמי ■חלל בחי׳ של הנ״ל האמוצה זאת <י י

 זוטן וע׳כ אמונהקעליוכה דהיינו • אמונה בחי׳ראש הוא ׳ת׳ ̂אלקותו ־
- . מי׳לז! לרצונות חצון בחי׳ העליק לרצון .מי״ז ■ -

ב ״ ע r משה גנזתלק •אז ז x .משהזכה. כי שברצוטת ברצק במנחה 3
■ רק כי ״ כנ׳ל אמונה לכחי׳דאש זכה בחייו שגם מחתת לזה '

®וכז׳כרל ימשהיסלליכטס  וע׳כזכהלהסתלקבדצוןשכרצוגות -ל
י *- בזמתכמנחס פ׳ ק ו הז ז דאשאמונההנ׳לע״ישמכניסין■ כי

 - - על מורה שבת כי. * לאמונה זוכק שבת -זע׳י לכפירות נפ׳לז זעי׳ז * ושכל
̂י שאזיחגלה בחי׳.עוה׳ב א0 טישבא • במ׳א כעולס,כמובא חידוש  זה:
 י י עוה׳ב מעק לטעום זוכה כהלכתו שבח שממר מי וע״ל י ננ״ל השכל'

 האמונה:משגל׳ זאת גי • הרל אומה בסי׳יאש י זזוכהלאמונה׳שלימה
ת ^  שהוא'' שיר׳ ומחעורר מתגלה בשבת וע׳כ מטין׳עוה׳ב־י' שהוא ב
 ■ ו5ש לשלנד:'למלך,שהשלום xא שיר.השירים בחי השירים לכל ראש

 לכל ראש שהוא שיר השירים שיר כי ̂ טדוע שלום שבת בחי׳ שהוא
 שעלימי־צ - גמ^נרהנ״ל ענ״ל אמנה בחי'חשוד.מו־אש זה השירים
 ̂ דייקא בשבח מתגלה ■וזה כנ׳׳ל הפנוי חלל של האפיקורסית מבטלין

^ אמש־״ כדוז־ עע׳ז אפילו שנת שמירת ונדכננ׳י כנ׳ל  ■ בכפיחס שנ
 ענעיןזטסלין ט״ישבח כי • לו מוחלין הנ״ל הפנוי סלל שלבתי׳ האלו

̂  י ראש שהוא שבת ע״י מגלין כי • אותם ומתקנים האא הבפירוח כל
. דקשטכשמ • נמצא השי״ח שם כנ״לשגם וכו׳ השירים שיר בחי׳ אומה

. ננ׳ל שבת שכולו ליום סשנר כעס.קיבול לעתיד עד א^אלמיןזאת ' :

®T בחו׳■קTז ושחחוש7םק •נמצא מחדשזפדכצ״ל וש
בעתשהואגתבליס". הלבנה:מסגימתה :־דהיינומילוי • ־

 ■ 'שפלה בחי׳ שהיא האמונה שמגלין המנחה תפלת בחי׳ זה •המיעוט
ט׳ הסנד -חלל בבחי׳ דייקא הממזה בעת - . ר - :.I ז

ת1ל11ד1! ו ל  י במאמר שיריוניגקבמבואר ע׳י הוא ת60 האמונה ג
•וזהבחי׳;מהשארז״לבמשצתאעסיזאחת■ חנ״ל• . • ■.

̂' שלא בשידהתקיגו הלדם לכאונחקלקלו העדים ?נשתהו  יהי׳;מקבליןן
 'זלא ־מלבא העדים שנשתהו ע׳י כי - המנחהזט׳ עד אלא החדש עדות

 דיזקא-יכי^ Tבשיר־•גש הלויס נתקלקלו זעי״ז כראוי החדש לקידוש זכו
 החדש־ קידה בחי׳ שזהו הסטי חלל שלבחי׳ האמינה החבלות עיין
ל אמנה מראש חשורי בחי׳ כנ׳ל־י הסד ע׳י ־הוא,  ־ ■׳וע׳כ^וויה ־• מ׳

 מסטראדדנאכידועשזס■' כיהלויםהס ׳• דייקאהי׳מצצסיס׳בשיר
ם בחי׳ זמנחא שעתא בחי׳  .גדיי שיר צריכע ששם הפטי הלל של ^

י העדים'זלאזט^ןדזש משיזהו ־נדי וע'כ כניל• שם גם האמונה לגלות
-!;וע״כ גשידדייקאכנ׳^ל הלווים גחקלקלו עי׳ז ־החדשכד^יכזמ«

שק במנחה כער׳ח ביותר בתפלה ־בוח0ל שמהגין ׳ ךךךן  ‘ 1א סע
 י צריכיןלזטתילראש גיאז בחםלהמאד■״ ומדביס ן1יוה׳נרך ־

 נדי זוכיןד־ק שזה החדש קיחש בחי׳ מילויחלבגה בהי׳ שטא • יחדש
 ■ הואבחי׳ שאז מנחה דייקאגשעח לגלות צריצק וזה • הי״ל אמונה דאש

 ■ לגלוע לזכות מרביןבתפלה׳כדי אז וע׳ב - כרל הפנוי ■חלל של הצמצום
 חפלע ע׳יגחי׳ החדשtוrק בחי׳ שעי׳זעיקר חאמוניזוט׳כנ׳ל־י

 •' יומתפללןז ■ ״ העוונות טל מתוודקיועוטןחשובה יואז • כנ׳ל המנחה
 בקי׳- הטונטתהס כי ־? קטן עה״נ אותו •ווקודין להם ־יכפר שהשי׳ה

: ■י ■ •־ י כ ' ; . ננשימש י' ■
:״׳•י'
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̂אזוז ה !רכה1מנחח 1פד,ר1דןלןכות.;ו שיזיזזלקונג!וןלסח־
 ץ׳היציז״ר'>.»^אכקראאלא<זרכפיימ^,:ז1< ז5ף:׳-גינו(םבאי נפמ־ומ;,
 סימן אמונא א׳ (איס רבימ^ל של בהא״ג וכן'ממאי־ • במ״א כמובא
 ■ן ער׳ת של נמנתה אז וע״כ לאדם כסירה מכניס הסש^ וףל ׳ כ״ג)

 כד׳להכניע העוונות להם יכסר שתשי״ת ומבקשין העווטח על מתהלין
 ׳ לו־אם י.ולז?ות הקנוי חלל של מהצמצום נאים שעיקייס כקיתח מיני כל

 ,קראוי בכוופ׳ה כשהוא דייקא המנחה ע׳יחסלח זוכין שזה הנ״ל אמונה
̂:מילוי החלש קידוש כתי׳ חדש לראש ועיץ;ונין • כרל ט׳י חלבנה בחי  ו

̂ד̂ג י— י J־״,cnc^^»־ ׳-י-כג״ל^נ- •׳.״' c' : ״ך ■:̂ז■
ה כ ל ת ה נ ע : כל״ח(סי׳ ל7 רכיט מ״ס ט״ס מנחה ך-תסנח ה

 וענוה הכנעה שכענין עטה לענין ך כ״ב) , ־׳ז׳;-*נ - ׳!■׳״
 C ממוחי[ לצאת בחסלה מתייגעין אט כמר% כי ־ ? הרבה.? העול^ טועין

f 1שנ?כר כמו עטה מדת איןזה במדאי כן ואס * דגדילות למוחין ד^וטת
ן כ ] ס ל ז ע ה - .׳^ -- J ך, ̂ . ג, ,

׳ ממוחין לצאת האדם עבולת עיקל כי ״ המנתה חסלח בחי׳ !1JV א
א האדם כיעיקרעכודת לגדלות* לנטחין ^!לקניטת <  f לשכר ס

 ׳ כולם ומזאוות היצה״ר כח שכל ידוע וזה •:ך ותאוותט זלהקניעהיצה׳ר
^ין מ  כח עיקר שמשם הדינין כל אחיזת שמשם לקטנות מוחין מבתי׳ ג
 עבירה עובר אדם אין ארז״ל ע*כ כ״ס ז׳ל רביט בדברי כמבואר היצה^

;הסתלקות ע׳י הס והפגמים העבירות כל כי י שעות רוח מ אא״כנכנס
 תונחה וכןמסארבהתורהתקעו לקטמת ממוחין שנמשך הדעת :

) סי׳ ׳(בלק״ת  התאוות כל כלל שהוא ניאוף תאוות שעירך כתתילחו ח'
 ממוחין לצאת האדם עבודת שעיקר נמצא • ע״ש דקעטת ממוחין נמשך

'שבתחיל׳ בגשמיוא וגדל הולך שהאדם כמו כי דגדלות׳ למוחין דקטטת ׳
 ,מעש ונתגדל הולך ואח״כ דעת שום לו אץ וגם מאד קטן הוא נשטלל .
 קעטת של דעת איזה לו יש היניקה ימי שבסוף על .היטקה כימי מעט .

 ללמוד דעת לו יש ואז • חמש לבן מגיע אשר עד יותר וגז־ל הילן־ זאח׳כ
 ד כנדל ודעתו יותר וגדול יאס״כהולך למקרא*- כשיז״לגן-סמש מקיא

ק ״4יותרוכי , מו  י י̂ת בעטלתו לה׳תייגע ה׳■ בעבודת האדם צריך כ
 דגדלות למוחין דקענות מיחין מבחי׳ פעס בכל ^אח שיזכה עד מניד

כל ע״י :  דקטטת מוחין בחי׳ שהם רעות והמדות התאוות ^שב̂י
 וזה דג־לות• בבתי׳מיהץ ית׳ לדעתאוחו שעייגיזכה נ יח׳ בעבודתו ;

 : דל האר״י בכתבי ומבואר מובן וכן י ימי,תייו כל האדם עבודת עיקר
כיותר,־ עליה הזהירן ויז״ל • מאד גטה שהיא המנחה תשלח כחי' הה
 ,דקטטת מוחין בחי׳ היא ובלילה * דגילית מוחי[ בחי׳ הוא מחריש כי

 r שאור • כמ״א כמטאק הדעת מקעמת שנמשך לילה תשכת כתי׳ שהוא
 דקענות ומוחין בחי\מוחץ<גדלות שיס וסכלות דעח כחי' הם וחשך

 - שמא דגדלות נג^מוחין חשך בחי׳ סכלות נחי׳ הס דקסטת מוחץ ני
חי׳ הס ולילה יום כי יום כחי׳אור הדשת עיקר  והמאור הגדול המאור נ
 - * ונו׳ הקטן המאור ואת היום לג׳נמשלת הגדול המאור את נ״ש ־ ן1הגןנ

ט חי׳ וקטנות גדלות בחי׳ גיי  ■ • כנ״ל דקטטת ומוחין דגדלות מוחץ נ
עיקר״ ננ״ל־ימשם חשך שהוא דקטטח מופץ מנחי/ נמשכין הדנים וכל,

 י חצות אחר תיכף דע*כ • ננ^ל רעות ונע־גת ®תאוות היצה״רנכל אחיזת ■
אזי טרב 4צל ינטו כי * לטרזנ היום שמתחיל תיום .  שורש־ מתחיל תיכף ̂׳

 ,מוחין המתקח עיקר כי י ההמתקה טיקר ושם * דקטנות מוחין אחיזת
 ;המתקת^.)יעא עיקר כנ׳׳ל והיצהץ הדנים נל אחיזת שמשם דקשנית
 נמתין הרץ אין כי -י אחיזתם תחילת בשורש להמתיקם כשזונין לייקא

 ואזי ־ מאד עליה רז״ל שהזהירו המנחה תפלת י^זי׳ וזה בשישו אלא
 שלטא*.;. תקיפא דינא שבמנחה, בזוה׳׳ק כמבואר ־ הדינים המתקת עיקר

 טרטת*. מבתפלת יותר הדינים להמתיק במיתה מאד להתייגע וצריכץ
המנחהעיקר אעפ׳נבזמן • יותר בלילה שליטתם הדינים שעיקר אט*פ

א כזמן דייקא כי • • דיק,א אז להמתיקם ביותר העבודה  . שעדיין ^נח
 \ tb הלילה אל טטה להיות לערוב קיום התחיל שכבר רק ל- גדול היום

 מוחין בחי׳ שהם הדינים המתקק עיקר .כי .דייקאעקהההמתקהיז
 אמו־:̂. שהוא אחיזתם שורש בתחילת דיקא הוא המתקתם עיקר דקטט׳

א4שא היום חצות ,מיחין אחיזת שורש מתחיל שאז המנחה תפלת זנק מ , 
 להתייגנע׳נ צריכין דייקא ואז נ * לערוה היום שמתחיל מחמת דקטנות

ע גדולה מנחם בחי׳ וזה • הלב בכווניז ר^נחה ע״י,חפלח להמחיקס
 _ יום היא עדיין כי ■ י ;וקטמת מנדלת שמנחה.נלול רימז קטנה ומנחה
 I ■ ג בחי;׳ךלוחין החתילו.להחטורר כבי ואטפ״כ דגדלוח בחי׳-מוחץ שהוא

] ■ ג המתקת, עיקר כי \■1 המ,תקהv,ר,ואוי,עיקרי • לינה ,בחי־ שהוא דקטנות
 ' ; כשזוכין' הוא המתקתםבשלימוח עיקר בח?מיחיןדקטנוח שהם הדינים

 כלולי׳יחד״ד וקטטת דגדלוח המוחין כל ששם העליון משרשם להמתיקס
 י כ אבל קצוות ו' כבתי׳ למטה • הוא וגדלות דקטנות בחי׳'מוחין עיקי כי

 - בלל וקעטת גדלות שייך אין המוחיןשם העליוןשל בשורש מעלה למעלה
ה״ דל רכינו בדברי -וכמובן • כשלימות ההמתקה עיקר ומשם ^י ר  ,ב

ד  ןנשכל נשרשו- דין כל שממתיקין המתקה שיש ם*א) לבסי׳ ר׳ש ח
 * הדיכיס להמתיק כשזונין יטא ההמחקה עיקר אבל ־. לו השייך הפרטי

 ׳ כלולים המוח־ן כל ושם * המוחין של הטליון שורש שהוא הכולל שכל ע״י
 י. ההמתקה עיקר חד־ומשס טלא שס ט וקטנותי דגדלות המוחין כל יחד

ט/./ המוחין להמתיק אז שצרינין המנחה תפילח בתי׳ וזה כשלימות ט ק  ו ד
 ,בתחילת להמתיק כדי ;י: כיום חצות אקר להתעורר שמחחילין בעת

 שהוא/ המוחין של העליון מבחי׳שורש ההמחקה עיקר ואוי .אחיזחם
 - וקענד דגדלו׳ יחד המיהין כל כלולים בשרשם ששם המוחין' מכל למטלה
 / א׳׳אלהטולס המוחץ מכל למטלה שמא הטליון השכל וזה כנ״ל•
 f במקום. ‘בחי העטה עירן ושם * אליו שזוכה מי כ׳א * ולהשיט להביט

 בחי׳ן^^ ,לס;דעתיט הטכוהשהיא כי עטוחסתו מו̂צ אתת גדולתו.שם
 גדו^■ במקום כי * חד כולא והגדלות עצמו בעיני קען שי־עא קטטת

 .מי כ״א ולהשיג להבין א״א באמת חה • הטטת מוצ׳א אתה דייקא שם
 ,׳ ־ עשה נזה שזכה באמת הטנוה שלימות עירן הה י לו יxלזה'א שזוכה
' :1עע< על ןכתב שבחו גדולת <ל עצמו, על לכתוב יכול שהיה ע״ת רביט

 - ששם כאץ נכלל כי v באמח ענע הי׳ ואעפ״,; י מאד טניו משה והאיש ,
 . מוצאעטוחטתו אתה גדולתו במקום בחי׳ חד הגדולתוהעטת^ךולא

 ׳' מכולם גדולה ענוה כי לעטה זוכה אדם כל לאו באמת וע'כ ״ בנ״ל
 / שבעניןהעטה י עוסקיןבו שאט זה במאמר דל רבינו שכתב וזה ז״ל•xכ

, y דקטנות במוחין להיוח העטה אין בוודאי כי • הרבה העולם עועין  t o 
.דגדלות מוחין בתכלית להיות נשזונין העטה עירן כי * ננ׳ל וכו׳ ' : I

I שם׳י בדולתי במקום בבחי׳ והביטול הענלה בתכלית יהיה דייקא ואזי
;הדינים כל להמתיק זוכה לייקא ואזי ״ ׳ כנ״ל טטותמתו מוצא אתה

̂ <_______ ̂ __ ־ ___ «

I  i - * דייקא משם המתקחם עיקר כי • דקגיטת במותץ הנאחזין שבטולס
 ן ■:{ / לם שא״א יחד כלול וקטנות גדלות ששם אמתיית טנוה. בחי׳ שהוא

 f i צרלנגין מנחה של כללוכנ׳׳ל.וע״כעירןההמתקה זה ולהבין להשיג
<-« הוא* .שאז רטוואדרעויןאשתכח: שאז שבת של מנחה מבחי׳ להמשיך

,3 t  שו העליון שורש ששם א״ם בחי׳ העליון רצון בחי׳ שזה משה הסתלקות
 המתקת עיקר וקטטת־ושס דגדלות המוחין כל כלולים מנוחיוששס כל

.. :•■׳, ׳̂■ - - •־ • - : כנ״ל ' . ״ י, ,
ץ ב  י אלימ שכן המנחה בתפלת זהיר אדם יהא לעולם שארדל וזו

 . ^ כן וכו׳ז המנחה כעלות ויהי שנא׳ * במנחה אלא נענה לא .. / י'..
̂,ך«יצה״ר,שנקרא שהוא ר\^זוהכסירות הכנעת עירן  ̂ אלאחך ■עירן
 מי המנחה קפלת בבחי׳ להמתיק שזוכין ה׳המתקה הכנעתרע״י עירן

ק/7 הס והכסירות היצה״ר אחיזת עירן גי ׳ לו אשרי לזה שזוכה I . יי
' י - משורש
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1Tt> : הלטת ליטטי
- 'i .׳י) r די,'\■■'' 'j!~1 ■ י׳ך '״'^ד' «״•«■•

 זזוק המס חגות אחר קהוא דרןעטת■ המוחין אודזת התחלת י,•מורש
 הצתצוס מתהילת נמשטן אחיזתהמוחיןדקסנות שורש כי ;•כנרל ואגנחה
אחיות שורש ומשם טת7ה בחי/הסתלקות הוא גי.הגמגום . ̂ולוע
 תחלת כי ־ טיקר,אחתתהסט^א,והכסיחתרז שמשם דקטטת ומוחין

 ליכטס שרוצה זמי ״ במ״א זה וכמבואר שכל בשום להשיג א״א 'הצמצוס
 בא הוא הפנוי חלל של .הצמצום מתחילת הגמשכין כאלו נחלןיתת
 רין בשכל להשיג א״א הצמצום חהלת כי ״ ר״ל ח״ו גדולות ;לכסיחת
 בא • בששמשה כי גס2וירא;ה בחי׳ וזה • במ״א כמבואר לבד;־ נאמוגה

 שורש החחלח שאז מנחה תפלת החחלת בזמן דהייגו דייקא שש בא * שש
 סנמשכק לחקירות שנכנס מ* ̂יש הצמצום מתחילת שנמשך •גוחיןדקסטת

 את רב המרב טשי דייקא וט״כאז •ן כנ״ל גדולות לכפיתת טפל אשם
 באמונה שם להתחזק וצו שלא מחמת •ובמשה; הטגלוכמ-ו-בהש״ן

 להחקירות נכנסו, רק המנתה תפילת ננ״י' הדין להמתיק זלהתצבל
 ■היה •<ו,ט״כאזדייקאטשומהשטשו*וכ״ז והכפיתקהנמשכיןלשס

 מה ידטט לא האיש משי; זה פי כ״ש ביגי'הס,אז היה לא מחמת׳שמשה
 דייקא משה כ״א שימתיקם מי אין משם הנמשכין הכפירות כי ״ לו היה

 תיקף להכניט צריך שהיה כדל׳וט״כ.אליהו בחכלית׳הטיטה טגיו :!.וא
 בתפלת כ״א נענה לא אתאב בימי אז שהתגבר הבטל של fp התגברות .
̂י ני. המלאה.'דייקאנ^ • ' ההמתקה להמשיך זכה המנחה תסלח דייקאע

̂וח̂י ̂י״-׳שלר ^ליםצחד וקטטת מוחיןדגדלותv■ר כל ששם אשורשה
 לייקא ״שעי״ן י ז .■׳כנ״ל המנחה בשטת ההמתקה דייקא שמשם • ל0כ

̂ז ונתבטל נמתק ' אט״ל’לfוכנ הצמצום מתחילת יממשכין והכפירות הע
 האלקי׳; ה׳הוא ויאמרו טלפצייס ויפלו העם כל וירא כתיב צשכענה אן :

א ה׳ א ה^ ני * דייקא- האלקים הוא ה׳ • האלקים ת  בחד׳מדמזין ס
ז׳ל:י) ה^אר׳י בכתבי כימט דקטגות מוחין בחי׳ הוא ואלק־ם • מדלות

א ה׳ כי הד׳ טלא ודקטנות המוחין'דגדלות שכל היינו '  f האלקיס-וטי ס
מ שנמשך אחאב: בימי שהתגברה הט״ז תוקף מכניעין לייקא  רב רב1מ

 כי ד ננ״ל שש כא ני משת בשש ני •ג״ש / כנ׳ל דייקא להחגבר-אז שרצו ׳
 שיכזליןלטלזת עיקרהמתקרבהצדיקהאמללדכמימשה-ואליהו י'

 ששם העטה תכלית בחי׳ ■ אין כחי׳ שהוא המוחין של לשורש׳הטליון
<.־ i ונצ״ל האלקיס ה!א ה׳ בחי׳ חד כולא והקטטת הגדלות ־

גית1כל.תנ כשרו״ל • בזמןימנחה הוא התענית קבלק עיקר ג■
;,  כס התערתיס אינו׳חענית?יכל במכחא קבלג^ליו -.שלא ״

ק .ועיר^הסשונה חשוכה בשביל ד צ ה ן, י נ י שאוא.כחי׳ האמת ז
̂משיך משה,שיבול ~  כלהחשאי׳ ני המגחי<י גחי;חפ?ת של ההמתקיז לר

r וע״נעיקר ממוחץדקטטאננ״ל* ואחיזתו נחו שלל קשניןמהיצה׳ר 
.■של.■,הפלג! ההמתקה ;נמפך'ע״י החעאיס כל תיקון שהוא ׳ התשובה

‘העליק:) שרשם ע״י דקטעת ן המות כל של ההמחקה עיקר שאז המנחה ד
i ״ ן , :ננ׳ל חד טלת וקטנות גדלות ששם <
 ■ טל,;טגיך שפירושו וכן';׳ הצללים ונסו היום שיפוח עד וןףן;'.בחי? ד ,

 זלה[ז7שחטאו,ישראלבמךבר-אחיכל;הג והחטאים הפגמים . ר
̂זר< , , שם בפירש״י שם:,כמבואר, שזכו והטובות ,  איכה ?חי׳ .
 הסט'<|ריואד אח;ז<ז עיקר כי ־ ד״קא בצהרים • בצהרים תרבזן איכה ׳

בעת.?ת^:וד;:׳ בצר<יס תינף שא; היום׳ שיפוח עד בחי׳ צהרים מבחי׳
 תיכ^.ן אז בי ׳ כמיעוט מתחיל תיכף א; היום בחצות הוא ש השמש אור ^
^::0 דייקא ואז ״ שקיעתה למערב,למקום טטה להיות החמה מתחיל : - ' 

 ער:בת בהתחלת שהוא דקעטת■ ■מוהין אחיזת בתחילת הסע׳א אסיזת
 שלמצות.; הרג̂נ באותה תיכף ני היוס נהצות סינף שמתחיל היום
א ׳ •‘ונתחשיך להעריב גועה להיות החמה סינף מתןןיל היוס מ או כ

- *

̂;,:ה ת , :ה׳, הטנחה,^׳ דח0;הדכ
< ל<ל̂ר תשמן כחי׳ שהוא דקטטת מוחין בחי׳.  אחיזס שורש •'ועיקר צנ

 טייבת מתחילת שמז איקר • דקעטה מוחין שורש שמא לילה חשכת
 »<1ע כי • הדינים המחיות עינך ושם היום חצות של ברגע שהוא חיום

 שם להמתיקס זונין וכשאין ״' כנ׳ל׳ רייקא אחיזחס בתחילת ההמתקה
 ־ איכ׳חרט׳אינ׳תרבץבצהרי׳־■ הפסוק ^שםעמ־ן״אחיז׳הס׳איוע״וצוטק

 וזקבחי׳עדשיסות׳היוםדייקאכימשסעיקר^זתם דייקאכצ״ל•
גתיק להתג׳נר צריצין דייקא שם כנ׳<*..זע״כ  שזהו שםxב הדינים ל̂י

 ובנך ערב לש הצהרים יתפלא נפסור! שניךאת המנחה תפלת בחי׳
;ccr וצהריס־אשיחהוארגטהוט/'*•''•׳/'?'•׳=• י ׳ 

 ̂\H t ימיחיי(''׳ כללץתדעטדתו*כל בענין אדם בכל הוא הטנק 
%וע׳ם צ = '־־.*׳ .  כישחריאמרמזטלהאחלתעטדתהאיםאתכ

 ולומד כסדריומאפלל לו הולך אתהש׳׳ת לעבוד כשמתחיל בתחילה רוב
 ' בל מא' ואז חסד בחי׳ שח\א שחרית בחי׳ וזה * ה׳ במבודח ןעוסק

 וציצית ותפלה וק״ש דזמרק ופסוקי קרננות •׳־ באריטת התפלה סדן
 חםד נחי׳ שאו'הוא האדם עבודת התחלת טל רמז וי; ״ וכו׳ ותפילין.

א ה׳ נעבולח ומרבה ׳ כסדר הכל לו והולך  ע״פ אבל יי, בחינתו לפי נ׳
 הבע״ד בו ומחגרה אותו לנסות הש״י ומתחיל מטבודחו טפל אס״כ רוב

 של p’Dxn עירך ואזי ; • ירף ליכמסבטטדתו לכלמישחצה׳ כידוט
̂צחי׳ ■.7r תאדם  ישראל כלל על שנאמר היום שיפוח עד בחי׳ צהי־יה חה

 כשהתגבר וכו׳׳ואס׳ל סיני צמטמדהר שזכו והטימת שזט&:להגאולו'
 ׳ לפי'בחינתו בכלאדס מא דוכן שנכשלו במה ד.'ננשלוf^*הסד^ע

 להתחזק ומספר וטרך ׳ שיעור גלי מאד מאד הוזחזקיתכדול צרינין ואז
 ׳'כמבואר שבעולם־ דבר משוס ליפול ולבלי • ית׳־ כעבודתז פעם בכל

 המוחין בחי׳ כנגד להחגכר שצריך והעיקר י ד כ״ת ז׳ל רכיט בדברי
o דקטנןת x מחשבות האדם על שבא מה ני • אדם כל על מתגברין • 

 ■ שעשה• מה באמת שעשה אע״פ ־ נשעיו עוצם ע׳י פהיהזתרוקעטת בל
 עמה׳ זה ואין ״ היצה״ר חחטלות הס המחשבות חלו רוב ע״פ אעפ״ג
א להרגברטליך■ שרוצק דקגימת מוחק מכחי׳ רק־הוא. •- גלל,״ מי  ■ ל

 . בכוונק תפל״ה מאיזה למונעו או • ח״ו לו־חקוה אין כאלו • ח״י׳ בדעתו
 עצמך ה"האדם1יעצ ילנל רגיטז״ל הזהיר *וע׳ז’ * בזה וכיוצא ושמחה

 אין גמל׳מאד׳ולגדולתו שהש״י' לדעת צי? האדם ני • לעיל כמבואר
 י בם׳ ז׳ל מרבימ זאת שיתה גבמגותר ׳ יודעים־כלל'/ אנו ואין • חקר

■ ׳ ככתב לבארה א׳א זאת שיתה ובאמת • כסופו מעשיות סיפורי

ן שיכול מ !  כמו ׳לזכיותיiה^:f?’אi!19?:ו(f̂וx^מדי.מיעלĴכvר ^
̂נnהזW■a4■דvי: ̂;rשאמרדב TtפירוfBי י -: 

 דהייע הצהרים' ̂זת §5%) »אך«אר להתקזק ׳תאדם צריך !׳
̂יענואי?'שאז 1בר1ע אחר׳ בפרט נצע׳«יו9׳ד־ז־גא1 ;־•;  בבר.י<• ׳הוא מ

אמתגבר'הבע׳ד'1ע׳פחברא1*ו'ר1ו ימי זצגת^כיום<ערך1אסר :̂ן  ̂̂ז
 מעודיס• בימי צריעיןלהתחיל העבודה צך’«ודאיש יוהר.:׳ט בץתר
̂עול פי לגבר כי.עוכ * דיקא ^ ־^^וזא במגורי*»' י»#  r•- ̂־וורד̂ז צל
̂דם׳ה ע״נ)יעיום מםי׳3הישןאותת^ת» ז*ג(בכא״נ רכיט ופ״ש ̂׳שי  א

̂י׳בימיןבעמ׳יויקו• דאסיהש  ן;ן: • בעת־וקיוחו; יותרמכמה^ים ׳ ע̂ו
^י סאלקוב טקרx:sלל׳^rtמיגמר שמעתי  ריימא- הנעורים בל ל

ח•*1(ר^דשא הא״ג מהנעחס:וכמבואר להשיבם קשה עמקניס
 תעיתיכ»זאומ(בסי׳ באחורה וכ׳ש חשובהגזי׳־ל׳) ת:

-מי אפ̂י  9-ו*'יאעפ״נכ:|גז’ר־מ-י'נעיר ה' בעבודת תזלסלוזתשיל א̂ב
r* מתגבר רוב ע״כ ליגיע שצריך למה להגיע ורוצה ימיו לאמצע p ׳ 

X T ומחפש t



א־ח הדכות די־יטי ׳
 היזחיל שלא מי *•'מכ״ש רדו* החיי^ מדרך ^דלמיכלנו מאד ומיזפשם

ע^רגמשא?  משובזכפת^ הרהיר! rrf עלץ כשבא בון<אי ^!{לממ̂י
 שאזדסיכף i t וט/' וחכמתו סוט על סבשגותיוץצריכיןללחטב ^טבת

 להכיט יאצה ואינו כנ;דו;מאד ומתסשכי מ<אד מאד הבע״ד מסגבר׳עלץ
 לי ^!״)ציטקכשמקנהגידה c* ואשר*נלכד,בהס’אשמק%וחעורשס4ל

̂קג ̂יא־ע? שא[הבהגנ  דייקא 'גדי־בצהריסנ להרי©3 איכיז אן?״ איכה
t יז.^ן,המנחה'שהוא4ואג׳נג0ם  ימי ■בכלליהז שהוא חמ^,^הייס 6

 דבים'׳^• ורחמים ישיפז צריכין׳ וע״ג י ^רלו <וב אהרפעברי כאדם
̂י נשריו «פ?דןימ'י כל  שלא לאחריחיעוכ •עזרהו פהשי

 וכמו * יטזביט_ אל אנקיס זקנהושיכה עד וגס לעולם מעבודתו יהול
 ״י סעזצגי אל כחי כנאח זקנת לעין חייכני קזמט״ה-ט£אל שבעןש

̂וחל• לטח וסל’< ■קאיס לןטגך© כי.  הא״ב גש׳ ז׳׳ל רבינו •,-גמיס ♦i והי
 מעורים בחסליזבימי להרמח צריכין ̂<ט״פ <אגחנ,/געי^:.טי>א׳)

̂ןטכודחו :  באים,והגיע ר.ימים כשכבר ובטיע שלא;ז?)גללטולם
1ימי-קטוםוטז. להתקרב לערוב:שמחחילין העם לאמצע

 קדם יעול אנסין בהאין מאדעלאחרייזוומט הין^ל^שקנל«אד1שאו
 לר\ים הוא.־בחי׳ אז שי ,- ביותר.וץחר המגבמת צריך א; כי * מלכא
 ו׳תנזתלקותו •ומיתתו יום גח?״ הס האדם1חי* ז^ה«נחהדני;י(י כתי׳
חני אחר ועזכ •: השמש תחשך לא אשר פד כ׳״ש ר וחשך' במי׳'לילה הוא

̂,ה1הרכר:!.,ס ה הרבח זנףה5ד
V't 1 r i n1 ̂ >‘ג, .

_ שלך^הכנ׳ל; ה״מחקת שהואיהי׳ שלמכחה ההמתקה
̂גמר'ב>וf5ש^uה■של5׳התםו ^V’■̂צtהו vfוסל^^ מחילה יום תענית ום
 אז בר״היכי מתחיל שליוה״כ ■קחשובהזהחעציי׳. שהתחלת גמצא

 תתענים רלגליז כחי'' וזה - בטועי כידוע ביוה״כ ־שנגמר התיקון
ותשונהאתוז^ תענית יום יוה^צרשהוא עיקי׳החוקוךאל במנחה^כי

 ח1ש0 צה1םך מי ן-נל5כמו' • כרל■ המלחה חאלת בחי׳; שהוא בר׳ה
. ״ במנח<דייקאש־וא לקבלו צריך עליוזזטניח• ולקבל השנה בכל תשובה

>'j? • חטנ^ן יום שהזא באי/יוה״כ הוא שמקכל והתענית בחי׳.'ר*ת*־
^ תסלת ’בחי' סל ההמתקה ע״י ׳ והחשובח־זוצין עיקר:התעכית מנ . ה

̂. ■ :וננ״ל' ר״ה של צאי?#^גמחקה שהוא ־•־ ..ז1ר:-ד י*■
ה בו ^ו ̂קישיות • ־ז ̂׳ מיושב  בשם דייקא ׳זאת תפלה קראו למה • הח

בסי׳ במ״א כמובא הקריבו'מנחה־ בבקר גס *,הלא מנחה ׳* rc :׳c ז ;.
קרבועל^ בחי׳ הוא •כימלחה רל׳׳בע״שיארע׳סהנ׳ל־ניחאהיטב

נא^^’וכשרו״ל ונו' האיפה עשירית והביא רוכו׳1י תשיג לא ב״שואם
^ ח1רח ריח באנאה־אשה ונאמר‘ רתוח‘בהמטאשה־ריח כקרבן ל ' ל

̂־צריכין הממעיע׳וט׳ שאחדהמדנהזאחד רבסת■p להקריב *'וע׳כ״הי
בחי׳תסלה׳ עני־זה קרבן שהיא מנחה כי ובערב״, בבקר התמידין־מנחה

̂}שי״ת לענישזיא־זקרה סי■ * באריכות צמבוארימוה״ק • מארירעיני
1.'’-''וט״כףחמידח^ם ח״ל כדברי כמבואר בחי'חט^: •הם הקרכסת ..........._ — ־,.....- ---------,

א’ש התפלה עליית עיקר -ני י ־ מנחות ־יכין0 חי׳:חפלה3 כיותר ולהתגבר להתחזק צריכין שאז ; ף״ המנחה מאב^׳^זמן ימיו ■  ’ קל^ בחי׳ ס
^1ש נזור^ק‘כמבואד להש״י' תחלה שעולה לפט אפלה עיי סזא עצמוהישב,לצדקו xpץל היצה״ו בחי׳ ׳שהוא ל^הינןהליניס נינחל צ ד• הי
בשםמרחה'\ מנחה תפלת •וע־׳כצקראת עניכנ״ל■ שהוא^בן ;מנחה י - • - . ̂ .

 ינךק'■- שהיא jאעפ'י לעני חפלה טני• קינן 'גייקאיצייהמנחהשהיאבחי׳
̂״ל ■מא:<ארבעיכי ;בחי? יגקבלתעתעכית'שהוא ^- .״ ——  P שתעשה׳ גדולה'עד צייכה'המתקה השי״ת■'אעפי

בחי׳' שהוא דיןםנות מוחין בבח׳' העני'הוא כי ״“ןזס^ם־בשלימות חשובההואכתפלתמנםהדייקאכנ״ל:ןב*.ת״.־דפ.
א מנחה כי. • ר״ה כחי׳ כידע׳' והערות הדלוח עיקר הקטן.שתשס המאור בחי׳ הלכנה ממוט • תיקך יצחק כי ״.': פחדיצחק.־ בחי׳ ס

-.r-r • גדול"ממניד* ובצער בדוחק לו באה העני של • א^נסה מטע ימ״כ־נם - פחד-יגחגןוטדוצני בחי׳ »0#ר״הש בחי׳ וזה המנחה• לתמלח •־ 
̂׳ה של שרציתם השב^׳. ̂׳ מחמחשהוא שקשםצ^להמשיך-משפע מדבסי״:■ דינאקטאזדינאמיא/ בחי׳ שהם ר  גחי*^,. דקטכות׳י מוחין - בבח

̂ז״וזה לו השפט לתעכב שעיש בחי׳-דינים יא1ומטיע*הירח־שה ' fXp היאיבחיןדונא■ גדולה מנמה בזמן כי • קטנה ומנחה בחי׳" מאדי
ר\שיע^5ו לחזם"עליו בחרעניאאזילטרוחא־<'אבלצאהש׳יריצה בשמססי.עי?ה.,5׳הצמצו1שלתטלי הדן *^,התחטז^:שורש '

 .’' עושה שהוא מאד הגז־ולבמטלה ע״יצדיק׳הדורהאמתי ישועתו נבקר ועז:אז: כנ״לל.ז)׳, מההתחלה הוא טיר,ך\.תגברותם מזגבמתם^;כי
 י י חמידכעיייכ״שע־־ניה׳כיעט עצמוטט^.נמוזדםמע׳השעשהעצאי גמליג5נעזבנקרא־מנח גסהיותר• ממיץס ע:עיןצהמשיךהמנת^׳

̂^̂שקע ^̂ • • ־ צמבודזהדין«ךvרx4rIש̂נTי^ניא3̂^
̂ד; ס׳כ להעעית כח לי.ם שטאין ^;ןזחלה  C דסלהם עיקר׳הטגות־ כי ־

לx בסם להשיג ?ןזיואי׳א מחמיז דיקא.’ בההתחלה  וע״כאז; : לד̂.
מ ;קטנה מנחה נקרא  ־ ■הדין נסי להמתיס-מיןהוא המשיועממחין ל

̂ך!להמ?ז יותר גדול ונשהדין  כשהדין; ומותגשליותד.^מתיקנ;זנן’צג־
 מזהלגמתיגז.';ך;נזהנהי^שר: זאמ«ז:ר^זן5איןצדכיךלהמשיו כקטן
 בחי׳ הוא שאז 'א״.מחוןת1ל דלנא1י̂'5ו^שיך כיוס ני * ר״ה של ימים

̂.כ.ץ הלמצום;י.־«אז חרזילת ^ צ  ׳fל^ת'̂ו ךמודןגד\ליסמאדמא»5ל
̂ותקםמ . jf< הדירם  המוחיך כל ששם עליון5חי;שורט3^!עיטי*קר%

̂לי?ז דןרל^ו^זרש  ז מ!בנהזשזמ) במ;גרהגכללזךיחד.חמסf;5ןזrצל
 הוא׳ כי אןולבאן5״גרוןאה!יעולהל3 ן*הי13הגדול׳&וסו?נן5׳קמ<?

^ ^ ^ ^q׳s>וזי׳■אמה׳ולג«זs.מ«ז׳aכמxשר׳רx־יז זזכאדסיא א 
 סוחי{צכוהי»י0להמש! רנבק5הקמז:^ס<אןאיך0«ת?ןזקמ

 יט5י«ז7אםן»׳סימאמ1אציפח סהזת-.טומא5ס;’נד,מ4כ׳ג'׳זקאמת*!:
̂חןג*ס5ר\1ןח<3הה עיקך ̂זךששם&לו ^;גמשך5 שד  לזד משורשהעי
מנח^גדואדזגמחה מיזמיטשל נ?ל(<יזד שם ■:■שהכןכח̂י ̂י ?•̂'  .קטצא

■ ני י התךטום מ:ואז־כר״ה גדלו^קזזרת
& ל ת ת ^ בח^י שהוא ממחרןז-מ׳ל' :נש!ועבלד׳,05עגי1ע

i:<tp cc;-c: .;r <r̂ <.rr ' דזז׳
K ' rt . *■' לדו

י,וזוז:ז׳ד־

ו

•\ >
:1.

 '־'W ששם וקטמת דגדלות המוחין מכל למטלה איןשהוא' כאי•'• שהוא
 ̂*”סעמל הע״פ משיח דוד בחי׳ הצדיק זה כי ‘וכנ״ל־ שם והכל-צמסק וזד)•
ש^ ממש כעני עז!מו  והשפלי״שבעול׳̂' העניים^הד^ס כל עם עלמו ומ

 בתכלית,טעותו •אדרבא • דקמסת מוחין לבחי׳ מפליח׳ו אינו אעפ״כ
 י םילא* וקעמח אצלרגדלות כי '־•דגדלות הגדלות צאכלית ושפלותואוא

̂סזהו  הגדולי׳ הצדקיס וכל ודוד ומשיח רבינו כחי׳״ה&נוא׳^משה ימ׳
 ,שקרא הנ״ל פ״ו למזמור במקומו שם חאין שאט •תה וכנ׳ל ^מאייס

wu> ־ יאביון' אאעל’’‘fc'S ׳, ..ובתוך * אני ואביון עצי כי אזניך ה׳ א׳טה 
אל ליפשי׳ כלזמיילרא אר חסיד כי נפשי שתרה וולי־ חלף שם כ״ש ח



0tr:r :ל«וטי^הדכותך,t לדה הלכה המנהה תפלת הלכות ̂לח
 כל ט ״ עמת0 בציו׳ הי׳ שאז הימינוהקודמיס שהם ויניק̂ד הקטנות כ״ש * ער בחי* five משיח מהבחי׳ חיני״ דקטטש למוחין טפל ^יט

ם הקיח־מ־ס והימים * מהש־^אדסהולןיוגדלעדלמיחויותר . כ׳ש שטיקרישוטתהטנייסוהאכיוניסעליח* עלהחמוי טליותכל  בוך+ ה
̂י?ז  פגס הראשופיס שבימים ובסרט ־- אח״כ גדל שהוא הימים נגד קטנות להמתיק יודע כזה צדיק כי יושיע• אביונים ונפשות ואביון דל טל י

 זה- על חשובה ועושה מתענה, ועכשיו השי׳׳ת לעבודת כ״כ עסק לא או ס1ועיקי.העני כנ״ל• העליון בשרשן העניות, שמשם דקעמת המוחין נל
 התענית בחי׳קעמת-וע׳י הם בהם הראשוני׳שסגס ומיס טולאי ע״כ1 ח״ו מהש״י רחוק עהוא והמצות ורהa,ר ■מדעת העניות הוא והדלות
ה־מיס אפילו להעלות שיכולק עד • אותם ומתקין ר\מיס אלו כל מעלה פחיתותו רואה במעשים העט וכשזה :הדעת מן אלא ענ: אין צשרו״ל

עוונותע ע״י להש״י חיי□, שהוא חוכותיו כשמרגיש בפוש • ושפלותו
 ונדכא נשבר בלב השי״ת לפט להאמימר חיל מח כשהיא היכיס ופשעיו -

מאד וחשיבה יקרה תפלתו בוודאי השי״ת' לפני צערו-לשיחתו ימפרש
 ■לעט חפלה עיקר זה כי ״ ובי'. התרעין כל ופוקחת הש״י, לסט לנאד ;

ז הלכת חפילין בה׳ מזהגמ״א (כמבואר .הש״י בעיני מאד םחשובת ׳ ה
ש) -  מחמת בשלימיח פעולתה לפעול צח לה יןfי עדיין אעפ״כ אכל ̂ע

הוא,ע<י-'מן ׳:־ט דקטנוח מוחין •שד״ן׳נבחי* הוא כי : הדירם תוקף
 בחי׳ שהוא האמתי הגדול הצדק ע*י עיקרצשיעתו זע״כ וכנ*ל- ,קדטת, ,

מה׳ ועשו מאד שפגמו אעפ״י העניים ?ןקסףעצמו,עס.אלד גמיחגזתוא

 ומתקן מעלה החענית שע״י נמצא • היניקה ימי שהם גמור קפצות של
 עיקר הה * הקודמים הימים בחי׳ שה׳ס דקגינזת המוחין כל וממתיק

דייק^ מנחה לשעת התענית קבלת עיכ י כדל המנחה תפלת כחי׳
, Vvi■׳.'■ י ■i,.-. '1.*'־/■,' ]■■׳,' •_ ׳ ' ;■■'..׳'■י'-

ח־׳  קודם ועשק מלאכה להקחיליבשום שלא ביותר■ רז׳ל- •שהזהירו וז
 ■ הספרסמוך אדסלפני במשנלהלאישב יינ״ש • המנחה ססלח י י ״ ״’

 ביוחר מה ליזהר צריכין במנחה שדיקא בפוס־קים ומבואר וגו׳• למנחה
 ̂ קשש יש מנחה בשעת דייקא כי להחסלל׳לגנחהוכו׳־ ייט׳עהוישכח שלא

̂יתעה מתתיל שאז מחמת ׳ התפלות מבשאר-כל יותר־׳’וסכנהשלג

,י; *

, זאת להבין יכולין חט ין1 . ,
בעסקי ■ האדם את שמטריד ׳וטרדותיו ותאוותיו איצה״ר כליהכח״של ■ הטנוהוכנ׳ל בטנין בזה עועין העולם חב ■*׳זה ק,: נ .׳,

n t l ■ הטוה״זעדששוכחבה^״תוטבודתרכיעיקרכחהיצה״רהואמכסירו׳■ שהמנחה *:י בשמן בלולה למנחה סלת האיפה בחי׳וטשיחח
ו;ול^ יותר ליזהר צייכץ בשעת־מנתה .וע׳כאז וסגסאקונהוכנ״ל' להיות■ צריכה דקטטק מוחין בחי׳ שהוא עני קרבן <;זי״3ש'עת), ,
 'גט-ק • אז שנתעורר הדק־הקשה ולהמתיק להתפלל וישכח vיעער שלא משילד של אורו בחי׳ הוא שמן כי ־ הדןעי״ז להמתיק כדי ^ולה׳בשמן ,

 למנחה ממיר ומסק מלאכה בשום שלא׳יתח־ל ביוחר אז רז׳ל הזהירו בשמן שנמשח ע״ם משיח שנקרא שזהובחי׳משיח קודש שמן'משחת בחק
 מאד ליזהר צריכין וע״כ • כנ״ל ביותר ונצוי הטעיות אז כי • שיתפלל ד1נ 'המנחה קמתקת שעיקו* היינו • ששק שמן אלקיך ה׳, משחך כן על וי״ש ■

 הקשה' הרין שיזכהלהמתיק בכוונהגדולה•'^צד מנחה לינחקלל ביותר בחי׳־ ע׳י המחקתו עיקר דקסטם מוחין בחי׳ עני קרבן בחי׳ שהוא ׳ '
בחי׳מש? שהים אמתייס לצדיקים התקשרית בכח >הכל י אז שנתעורר זהמתקת' תיקון עיקר שזה המנחה בו שכוללין הקמן בחי׳ שהיא משיא

ק בחי׳ שהוא המנחה בחי׳ י ־ 1,גף' '■ וכנ״ל המנחה חפלת של ההמתקה עיקרי ידם שעל משיח* • ■י י ־׳-•‘וכדל■: עני קי
\ י ■׳ •' י• ׳ ./ המנח׳ה הפלת עיקר כי מנחה• בשם ״בן-'נקראצ[זאי^התפלה6:
. הלבה ׳ מאדמשצרש וטרא עליון ממקים המתקה ; להמשיך ̂וא ^׳,ן-, !-..־ סי׳; בלק״ח * בנעיצנים לי נפלו חבלים התורה ן

הוא' הבריאה כל צי הדברים־ וכלל ע/אעי׳ש•‘ ־ : י ■ שנתעוררים הקשים םדיטס כל להמתק חיךבדיV.צלקמשל העליק .
 דהיינו ־ כולה הבריאה שורש הוא הכבוד וע'כ ־ ית׳ נטלו בשביל רק מוחין מבחי׳ צמשכין הדינים אלו :שכל י '1כל״נ ד״קא־ מנתה כשעת , ’
כשמגיע וע״כ • ונו׳; העזלס נביא שבהם מאמרות העשרה כל שורש -י שהוא מנחה קרבן בחי׳ עיקר יעייי^*'שזקי גחי׳,דליח שהש דקלונות ׳’

:.V

. , . מא להבין - בבתי׳ הוא החפלה זאת IP'P עיקר כל י
* וכנ״ל;■־* .,קרקמנסה ־ כל,■ ע״יהאדםקהואתכלית הוא זטיקרהכבוד * המאמרוט׳ע״ש ׳*■ ׳

-׳ דייקא).: מנחה כשעת שהוא התענית קבלת ; אין: כי‘ ית׳ כבודו וימ־סס יגדל שהוא כדי הכל נביא שבשבילו הבריאה '
יכ;ע״י:ההזלדה־,’■מנ ״ י ית׳ימנו.האדם כבזלז שיגדל מי הבריאה'׳ בכל ' ׳ .־־ • י.*׳.־•:;:־,?■■־

 :בשנולדיןונארביןבני;אדםעי״זינתגלהכטדוית'ביותר־ועיקרההוללה ע׳יהתעניתמאבבחי׳ הנמשך והתיקון •ההמתקה, בס ח_כי.• י
 ץ ונועם ״ ההולדה של העליון שורש שמשם העליון טעם ע״יבחי׳ הוא כיאיתאבדברירכים' ההמתקהוהתיקקשלתפלתהמנחה• י •י*•, ־

 השפעת^הכועם אךצריכקכלילקבלעלידו; שופע'תמיד• העליון ־ התענית של התיקק• גודל קע״ע)*בענין (בסי׳ הראשון בליקוטי ז׳ל
.שכמשנין דרחימותא' שלהובין לקבל צדקה ע״י נטשה והכלי ״ העליון וכו׳ ורוחניות בגשמיות ובסרט בכלל מחלוקת מיני כל נתבקל שעל\^

 ־; * לא^ צדקהישל,חון 'ויש • ישראל צדקה׳שלאין ויש • העליון מטעם הימים עהם המתים הימים כל מחיין התענית שע׳י ומטאר^שס ע׳ש־ ;
 י V המוסק ׳’בה מעם;שהוא בחי׳ א״י כי •י ״ א״י של הצדקה הוא ועיקר ני • וכו׳ ממש מתים פגרים ־כמו מוכחים שהם רפגס'בהם שחט/א-

 לארץ וחוץ שלום־ ;דהיינו בהלכה זה את זה שמנעימים ישראל ארן של ̂ מחמת השי״ח את לעבוד מזה:היום נס לו אין אזי יום איזה כשמחעגה
 בחי׳■: ״ נחי'מחלוקת שהם חז^ של מ׳וחק שהם מבלים בחי׳ הוא י יותר כשמתענה וכן שלפניו• מיום כח מקבל ואזי ״ התענית חלישיק

 י הכלי■ .ע״י1(יו1הי׳ כששופעיהנועם ואזי לזר\בהלכה שחובליםזה - עדשישמישמחענה • וכו׳ יותר הקודמים מימים גח לקבל ̂:יך ,:,היא
 שמא העליון הטעם בחי׳ ״וגם ,• ההולדה בשביל הצדקה ע^ היעשה ־ אמו ממעי שינק מהחלב היגוקה מימי כח לקבל שצריך עד כ״כ הרבה

t̂.מעלה ואז ־ . j זני גל ־ מטלי[ התענית שע׳׳י נמצא י הימ^וכו׳ ;אלו s ]של המוחין אלו אזי ״ כיייע יותר מלינעלה עוד ונשפע מר^ל המוחי 
. _ / ■ . • . ׳ חו׳׳ל ■ י



,ו הדכה תוסז׳המנוזה א״ח הלסת יטי.1מ! '
לשןעח עלי^ יף6למ< כרי ■ כ״ג) כ^ (שממ^ל ממרזהי^׳אל שהם של המוחין לוfי3 מפלים-ג״נ הם

!קמבתי׳
*ifv״\r.1 Art

^ז חיז מוח<של ^ כ־כוונמז כמובן יוחר למעה המוחין המוחק ל3.א‘ כניל חובלים בחי׳ שהם ל ^ התגלמן' עיקר ז
ע׳י ביותר הש״י כבוד עיקר כי • בצ״ל בהלכהשהוא לזה י»יח^ה1י1חוי ז־תי״ h1»< ,־»׳ ח םמחפ^ן=ין ע״י דיחא תפלה מ

ע״ ביותר כטדו :כל ע׳ש ו?גזל־• «״ל החובלים ^י ומלמושך • ובסלע שכא״י א  צןה^מליסי עללרציו שבזהשמחפללין - התפלה מ
לשמת ובייל נל־דברשכעולס על בפרעינת ומשגיח עולמו שהש״ימנהיב ^ י :;.5 _,/«ההיעב , ■ ׳־ <. /

t  ,  הוא בראשית מעשה בחובו ;§סדש
יום כל1ןשופע8׳

j- ; ״׳ רלון רחממפגי מבעל ושהוא נשלמו פחה קמשגיחבס כי יוס* שבכל מ^הבראשית חידוש בבחי׳ ‘ העונם קיום עיקר שאף
׳ שבשביליוה^^ ככודו׳‘ שלימיח עימ־ שזה ׳ ותחנונים בחפלה מרבים הטעם השפעת הי״ע״י בראאית מעשה כל של הבריאה כל שתחינח כמו

שס » לולסי׳^ו ; בראשית מעשה חידמ כן כנ״ל*כמו כבריאה שורש שהוא ככבוד ן-ממ ^ ר ^ עי ש (^ «י קי( V ל
J ץ מא- יום  .בתפלותיהם שיימשלו מי^אל מושיעיא שיקבל ^פה היתה בראשית מעשה טיקר^זי/חידגש זה כי - * עיי״ז׳•. ־ ג

ל ^נחדםגסובי בראן-ה דייקא׳־שנשביל מהאדם זיננגיקרהכבודשמקבל כי ;>׳3בשבי שמחדשהבריאהבכליוק דהייט יום,חמיד״ מ »'5̂ז ^ ן ל
־ ־ ־ ־ הייטמהשצלדולתנסלג^ ־ ־ ־ ־ '

כר לו שיש בחירה הנעל

̂מ!ר ̂שהש ת ^ןלרס ^י ר«דעסי«^^ד ארנקים הדברים כל )שעל«ה ̂ .* בעי־ב ומשקיטה בבקר pv בכל השמש ח ^ -^ ה הענין א • '־מ
- - ־ י י ־ ־ - ״ שצו^לתויחיאשרמחשבותע■ ־^■־־^^—״

^ צ ̂ מארן !מים3׳1פר1.
■ • י ׳ אןץג^יקון^ן c*5f ״•'«״׳«^^םוכו׳•......—״—״■.--«■ — ־:•;!ן , י ̂ , • ־ ! י

 דעתו־ ח״ו הי׳4מ לא אס ־'כי’ קשיות שיר\׳.קשה בהכיח הש״י שטל ;נעימות בתי׳ ^א) האור(קהלת ומתוק בחי׳ ״ העליון הנועם השסעת
 .רואיו שעי״ז חסלה סאע״י כבודו וע^כעיקדמללח כדעתינוע״ש• כ׳שניישיארין..־ « כידוע יום בחי״-אור הס המוחין ני ומתיקות:

" אמחיט לט יכילו התפלה של הדע ווה • ביותר העלמים נפלאוחיי < המטס השפעא שעיקר נמצא • החשך מן האור כיחחן ״ ונו׳ לחכמה ' 
 וכינ^לכל ושיבר - מאד בעמןתו שיגעוטרח אברהם הי׳ והראשון בחי׳? זזלט כללי משם שנמשך יום אור מאיר שאז בבקר הוא העליון

בא^ל^׳ותחטמם והרבה ־ ימיו כל מ׳ נס»־בשכילו ומסר י תאוותיו ̂ בעולם ית׳ אלקותו שגילה הראשון שהוא אביהם שתיקן שם־יח הפלת .

^ ^ת'<־/ והסגלות יס׳ אלקוחו ^כמ  צ דעתיט ^:טל ס־יכים. טאט ותחנונים בתפלה להרבות אותט וחיזקו ימץבצדקה^. כל עומן ו
^ לקבל! כלי לעקות חכודכדי1 ־ מ׳ י ל ׳ניחטעס כנ״לג ת&נועס1ט  ־ ורב^עלהרבות^ אבותיט של ולילךבדרכיהס והחסירהמאד הפקוחה .

̂ס בחי׳ ימין ‘נחי ת בחי׳ אברר מו ^ בידים כח שיש ולהאמק דבר כל טל בתפלה ; הי׳ אברהם וע״ב * בימינך'נצה ^ ' דעוע להשך ית׳ אוחו לנ
אשון - ■ ̂י למוחין וכה כי ישר^• ארץ קחשת קבילה ̂ר ‘r1v הוא האמת כלוה:אעסי״ב אעפ״ישא״אל<הבין לרחמים מדין ' בחי׳ שהוא שלא p • . 

א שלימותמנבוד טיסי וט״כ • כנ״ל כשלימות כבודו הגדלת עיר\־ ׳ מועם ת1מ1.ה: עיקי אז כי -• שחרית סימ אבמ^ם וע׳כ ״ וגנ״ל טעם * י  ׳ מ
ז י • לםל&ה־;7זע״גנצם ״ שרואבחי׳אורעסנג״ל !שמאבחי׳זהמיסיז

w בפסוקי מאועין שאן י ןןרכשחר!ת0 הוא לימותb ׳ • c>w ׳ V j i ׳ .ד וס1׳מ7 - ̂ ̂ . ̂ 5Uד
5.,



h • . t

- ף

..

 של ממחין שהס־כחי׳ העליק הטטס השניטת שטיגץ !כ^ליא .ב ״.
 חור טירך מסם כי • היום כשמאיר כשחריח היא א״י

• חטת עד שהוא היום גצין עד בחוקפי ומאיר מלך והייס • מ״ל יום .
 ונתעלם נתמעם ונתמעעי-ואז האור והולך לערוב היוס מתחיל ואח״כ י
• להתגבר ר^ובליס בחי׳ רוציס ואז המוחין שהם הנועם השפעת כחי '
 כי * מחלוקת בחי׳ חיבליס בחי׳ שהם ’ חז״ל של המוחין בחי׳ »זס ־

 שהם כשהמיחין בוודאי כי * מחמעע המעס כשאור הוא יניקתם ״עיקר
 חובלים נחי שהם ומחלוקת ספק שיש שייך אין * כשלימות נועם כחי׳ :
 י שהמוחין מחמת בוריין על ההלבוק וכל הדברים כל יודעין כי * כלל ׳

 חצות אחר בחי׳ שזהו כשי^מחיןמתחיליךלהחמעע רק י כשלימות
 בחי׳ שהם ומחלוקת וקשיות ספיקות נאחזין אז ערב• צללי ינשו כי היום ׳

 הקלקולים כל באים משם אותם וממתיקין מתקנים •וכשאין חיבלים
 חצות אחר שהי׳ רב הערב ע*י העגל העא בחי' וזהו ה״ו־ הפגמים יכל

 כי • וט׳ שש נא כי ודת״ל * משה כשש כי העם וירא כ״ש * דייקא היום י
 של מוחין מנחי׳ חובלים מנחי׳ שיגיקתם מחלוקת בחי׳ הס רב הערב ,

 של הזוזמא תכלית שהוא ממצריס הי׳ הס כי •" ביותר הפטנכיס חו״ל
 :-מחן בשעת שנמשט המוחין נעימת ע״י להתחקן צריכין v ה והס * חרל

 נתיבותיה וכל מעם דרכי דרכיה כ׳ש -* העליון מנועם שגמשט חורה
 כתחקנו'־ שלא לי לא ע׳כ • מאד ביוחר פגומים שהיו ע״י אבל • שלוס

 חטאה והחעיאם ישראל אש גם שהגיעו הנטימיס-עד את פגוט גס הף
 כי 'כג״ל שש בא ני • דעקא היום חצות אחר הי׳ זה וכל • בעגל ולה‘ג

 מבחי׳נועם שנמשך יום שאור מחמת החיבלים יניקת התחלת עיקר אן
 המנחה תפלת יצחק תיקן וע״כ * כנ״ל ולהתעלם להתמעט מתחיל
 אחיות מהם לבעל החובלי׳ בחי׳ להמתיק כלי היום• חצות אחר שזמנה

 אותם יחקגו הנעימים אדרבא • רגעימיס את יקלקלו שלא כד הרע
 סלדה' הוא יצחק ט • המנחה חפלת חיקן דייקא יצחק וט׳כ • וכנ*ל

 • ית׳ כסלו הגדלת עיקר שזה ישראל בקדושת שנולד בעולם וראשונה
 ' דקדושה הולדה דר«ייטע*י • ע׳יההולדיה הוא כבודו הגדלת עיקר כי
 מגדלין הס ישראל בני יוסי ונתרבין שנולדין מה ש:ל ישראל בני כל

 כי • ישראל בקדושת כנולד הראשונה הולדה ר\א ויצחק ית׳ כבודו
 הוא אכל בעולם• י^אל קדושת להמשיך שהתחיל סי־אשון הי׳ אברהם .
 • בזה הראשון הוא יצחק רק ישראל* בקדושת טלד לא עדיין י בעצמו <

 בהחז׳ כנעימי׳נמבואר ולנפול לבא החובלים התעירדח עיקר אז וע׳כ
 החובלים באים כטדויית׳אז הסגלוס דקדוש׳שאז הולדה כשנמשך ̂.הנ״ל

ט׳ בנעימים ליפול ׳  דקדוש׳• הראשונה הולדה עתהצהי׳ ע״ש־ובפרע ז
 שלם שהי׳מימות בחי׳חובלים הפגימים המוחין כל מצפים הי' זה שעל
 התחיל החובלים פגם (כי * להתתקן שיוכלו כזאת קהי/הולדה מתי

 כבוד בה׳ מזה אצליט כמבואר טו׳^ הדעת מעץ שאכל מחעאאדה״ר
 רצו שבו מחמת הדין חוקף יצחק הי׳ ע״כ ׳ )ב׳ בהלכה ע״ש * ואס אב

 דייקא יצחק תיקן ע*כ * דימם בחי׳ שהם להתחקן החובלים להתאחז
 - ההובלי׳כנ״ל* יניקת מתחיל שאז היום חנות אחר שסא המנתה תפלת

 הראטנה הי׳יטלדה שסא החובלי׳מתמת לתק ביותר הי׳צרין הוא כי
 ולתקנם להמתיקס מאד ליזהר וצריך ־ להתתקן החובלים באים שאו

: כנ״ל ח״ו יוסר מעימיס אח יפגמו שלא
המנחה־מחמת בתפלת מאד זהיר אדם שיהא רז״ל ההירו ^
 ני • התפלה חיקין עיקר שזהו החובלים לתקן צרוניס שאז ׳■ '

 המחשטת מנלבלין שהם מהחובליסהג׳ל החפלהיעא פגם עירך•
 ,העליון הנועם מהשפעת נמשניןונוסין תפלה שבכל •מהמח בחפלה
 • כדל כבודו נחגדל שעי״ן הולדה בחי׳ שהם נשמות נתהוויס מוהס

מיד נאים ♦ זה בתיקון זלעשוק להתפלל שמד כשאדם וע״כתיכןז

דה ו הדנה כגהה הפדת הרכות א׳ח הרס׳ת, ייהו̂ט
 בדזרות עתה בפרט בהם הנאחזים הפגמים ומגודל להחחקן־ החיבלים

 ע״כ מאד• מאד המחשבה וגמלבלים הנעימים אח טגמים עי״ז • הללו
 בתפלת לתהר צריכים וביותר • מאד מאד כנגדם להחגבר צריכים •

ם שלעא דליגא הוקפא שאז המנחה  .ן-ן5יט עיקר אז כי היינו במה״ק• נ׳
 ע'כ ■• כ^ל להמתיקס בשביל סא המנחה תפלת ועיקר • החובלים

 ,כדיי עצומה בכוונה להתפלל מאד מאד המנחה בתפלת ליזהר צריכים
 שארז״ל וז־ ננ׳לל ביותך אז שנאחזים החובלים פגם על להחגבר שיוכל
 כתפלת אלא נענה לא אליהו המנח׳שכן בחסלת זהיר אדם יהא לשלם

 הט< את אז לבטל צריך הי׳ אליהו ני ע״ב) ו׳ (ברכות ונו׳ המנחה
 שע*י ז׳׳ל- אדומות כ״ש מחליקת בחי׳ שהם החובלים מפגם שנמשך

א) ת״אליקוטי לעיז(נ״שבסי׳ באים המחלוקת  ובכמהמקומות פ׳
 שהוא החובלים בחי׳ הסעיפיס-זס שתי על פוסחים אתם מחי עד וזהו
 הננעחס וע׳כ הסעיפים שתי על בחי׳סוסחי׳• וספיקות מחלוקת בחי׳
 בשביל שנחחרך־י במנחה החוכליס הכנעת עיקר כי דייקא• במנחה היו
 האלקיס הוא ק׳ ויאמרו פרהס על ויפלו העס כל וירא וזהו • נדל זה
 י בנעימים ל׳ נפלו חבלים בחי׳ זה פניהם על ויפלז • האלקיס הוא ה׳
 ,ונו׳* נעימות פניך את שמחות שובע פנים־בח׳׳ בחי׳ הס הנשמים ני

 f לע באו ׳ז שעי .בלים1הח בהם שנאחזו שהעם פניהם על יפלו וזהו
 בי האמתייס• פניהם שהם הנעימים דהייטעל • סניהם על נפלו עתה
 ’ בחי׳■ שהם הקדושים המוחין הם ישראל של האמתי הפנים אור טירץ
 נתתקט ואז • כדל בנעימים הספלים חובלים בחי׳ היינו • כדל טעם

 כי■ ־ פעמים האלקיסב׳ הוא ה׳ האלקיס הוא ה׳ ויאמרו וזהו י באמת
 f - כידוע בחי׳אלקיס שהוא דינים הואמבחי׳ החובלים יניקת עיקר

̂■ האלקיס הוא ה׳ אמרו ואז רחמים• בהי׳ ה׳ בחי׳ הס והנעימים  שכו
 נכללץ בהדץ הגאחזיס החובלים שעי״ז • ברחמים נכלל הדין כי • חד

ס ואמרו כסלו וע״ב רחמים• ששורשם בנעימים ̂ןים הזא ה׳ ד ̂א  • ר
 לפעמים כי • לנצח קייס סאר יהי׳ זה שתיקון לטרוח הענין לחזק

 וטגמי• אה״כ מתנבדם הס בנעימים נופלים דינים בחי׳ כשהחובליס
 ׳ מאד גדול תיקון אז שתיקן אליט בנח עתה אכל • יותר הנעימים אח

 וזט * לנעימים יתהסט שהחובלים לנצח התיקון קיים נשאר יהי׳ עי״ז
 ומוחץ * הנע־חים של מוחין כנגד • האלקים טא ה׳ פעמים כ׳ בחי׳

 לא החובלים ני * האלקיס הוא ה׳ ט נשיג שבשניהם החובלים• של
. ה׳ כי ומודים * לנעימים מתהפכין הס גם רק • הנעימים אח יפגמו

.. ״ הואהאלקיס,,:- י
 מנחה הקרינו בבקר שגס אעפ׳י המנחה• חפלת נקראת ד

עכשיושסקי^ כי במ״א• כמובא התוספת שהקשו ־.כמו
 ״ צדקה ע*י נמשך התיקון זה עיקר אשר כנ״ל• החובלים ולתקן להמתיק

 והי׳ בחי׳ צדקה• בחי׳ • מנחה בשם מאת התפלה כקיאת וע״נ • כדל
 'קרבן בבתי׳ הצדקה שתהי׳ התיקון עיקר ד < בצדיןה מנחה מגיש לה׳

 פשוק על נשסייש״י נפשו בכל הקרבן שמקריב עני קרבן שטא מנתה
ש נאמר הקרבמת שבכל שם שפרש׳׳י מנחה קרבן הקריב כי ונפש  ■ מ
 כאלו עליו אני מעלה עני מנחה להקריב דרכו מי כי • וט׳ במנחה כ״א

 החובלים קלקול '•ח״ו מתגבר פלפעמיס מה באמת כי • נפשו הקריב
 • של ע״יכלי לי^חקן בהם כשנוסלים הנעימים גס שפוגמיס עד כ׳כ

 בשליננו׳ אינו הצדקה של הכלי שגם ע׳י נתהוה זה לטיל*^ כ״ש הצדקה
 היזיבלי׳ את לתקן קשז שעי״ז כשלימות הטעם אור מקכלין אין שעי׳׳ז

 וכל ככ״ל' הנעימים אס גם לפגום החובלים ח״ו יכולים שלפעמים עד
 צדקה מציית מעלת כי ״ בראוי הצדקה מצמת מקיימץ שאין מחמת זה

 הכל כי בזה• תלוי השלמות כל חיקון וכל התודה וכל • שיעור בלי הוא
 מעם נמשך ידה שעל הצדקה ?די נתגלה כבודו וכל כטדו־ בשביל נברא

. ח ' ׳ העליון '



ו הרכה מנהה תפדת הלכות א*ח הלכות < דרוטי

-י ■‘־־־ ...

y נש vכילר התורת ככל צדר!ה מצוות שקולה כנ״ל*וע״נ וכו׳ הע׳יון p f; 
 מצווח לקיים זכה ש מהש״י מאד ולבקש מאד להרבו׳גצדקה צריכין הכל

באמת שמו ן1למ־ שלס בלכ שיתן נואר הצדקה  הש׳י לו ושיזמין ית̂׳
 וליפן לקפוץ הבא כל תאמר שמא תשאת״ל נהס־ לזכות תגמיס

,הצדקה תיקון עיקר כי * וט׳ אלקים חשדך ייך ז מ ת׳ל * p? צרקה
 לנתין צריך ע״כ הבריאה־ כל וקיום תיקק שזה ככודג^ שיתגדל ,

 צריכין ע״נ • חת עצמו כמד בשביל לא • הש״י כבוד בשביל בצדקה
, * ית׳ כטדו לגדל הי^סקים באמת הגיכים לעניים צדיקה ליתן לר\שתדל
 שאין בעדה־ אנשים בבמה כמצוי עצמו כבוד בשביל רק צדקה לא.שיחן
א מתניס כדי לו ליחן מונר^ן ש־ס גדול וכבוד ממשלה לו שיש למי נ׳

 .הטנים ערים ועל • נזה לאיש יחט כשלא כמד פחיתות להם יהי׳ שלא
 עיניהם ן וממלימ ׳כללTמשג* אינם באמת בפשיעות כתורה העוסקים

 - שסזדאי ואעפ״י עצמם כבוד בשביל f׳r שעתנין שהצדקה נמצא מהם•
 ,ע״י האבלים לתק קשה אבל • עומת נקןדות יש הצדקה בזאת שגס

 .השרי כבוד בשביל כשלימות אינה בעצמה שהצדקה מאחר כזאת צדקה
 בבתי״ שההי' הצדקה חיקין עירך וע״נ ־ ל ככ קין הז עיקר שעי׳ז לבד

 .שנתינתו מתמח לבד לשמים רק בקרבנו כוונתו ע:י ררק שהא מנ״ה
 ונאמר י וט׳ ונאמר דתות ריח בהמה בנן־בץ נאמר וכשרדל מיעעת•
 שיכווין ובלבד ישl,המי•ב^וא׳הממ־f ש ללמדך ־ כיתות ייח ־במנחה

̂וTבנ ביודאי מטין תעני לשמיפ״כי ללבו  שנתינתו לבד לשמי׳ נ
̂י העשיר ק נמו • נ^וT< ע׳י כבוד לו מגיע ואין מועעת;  ששתן א̂ע

 .רק • לכבות ולהתנתק הצדקה בנתינת להתגאות לו חלילה wהרבר
ה הק ^:דקת שיתן אעש״י צדקה שיחן «ה  ני כעני• בעירו יהי׳ ^נ

מ אמת3  - ממש ה;ל ני י ואשלם אקרמני ת״למי נ״ש עניים הנל ית׳ ע
 שנתן כעת המע״׳ה חד *זוע״נ לך נתנו ומידך הנל ממך כי ג״ש ״<!/־

ה אמר י הכיכמ׳ק לנמת רב הון מ .כסף אלקי לבית הכינותי בער♦ ו
 תמיד דיט וכן ? לעניית r?jro כל החזיק ני כ״ב) א׳ וט״(ד״ה אהב ,

 יקרח כזא׳ת יצדקה נ״פ־ pr'Art jr361 עג׳ ואט כ״ש עד א׳ע לקרות
רק כלל עצמי כבוד נשכיל מתכוזק ן וא לער ׳ע א מהזיק גי יגאל

^3מילכמדה^יל3 - . ,--------------- . . «
̂זבח• <ח!
........................̂.שלימות

 ר^תלתאזמיקר ט • מנחה ה r צריכץבתתרגעת נזההתיקן
בחי׳ תה ־ ונדל מנחה בשם ואח תפצ,' ע״ננקראת *• אש לחיי:י קין ר,
 מ״ל קופץ לקפוץ הבא כל שלא רז״ל למת הכמק במזה חסדך •קר ה ו•
̂* חסדן יקר מה ע*נ)'וזט מ*ט סונה (  והדדקה י%חנזד מאל אלקי׳׳שיי

 חט • לבר ית׳ כבוח בשביל המניס ס לעני כיאו־י הצדקת ליסן לזכות
 יצל כו החושים אדם לבר ציתן שיזכה י יחשיון כנפך בצל אדם תני
ד הגורס עניים דהייט • ית׳ נלש־ מ א  הה נע עי״ז ״ לזה כשזונה זא,י נ
 עין אשר העליון p בחי׳ שטא העליון גועש איר לקבל בשלימנת נלי
 ניע״י * תשקם עדנך ונחל טחך מדק יו־ייק וזהו • יט׳ ראתה -לא

 העליון נזעם בחי׳ שהוא * וט׳ עדרך לנחל ןו:ין כשלימות צדקה
ל . ע׳ :ו

ה יי•  שלימות ר\א יעקב כי * יעקב שתיקן ערנית הפלת גחי* ח
כבתי׳ שפגם אדה״ר חעא של התיקון ע־קד האטת,ובוא ,

 ע״י הנועם בחי׳ 'להמשיך התחיל א:והם ט • כנ׳ל הנ״ל וגטגציס
 • ננ*ל יתTש תיקן וע*: לג נדיב הי׳ כי שעשה.* ההסד דיכוי
 / הנעימים את יפגמו שלא נדי התוגל־ס בחי׳ להמ^ק עסק יצחק

דל המנתה תפלת ©טבלד׳  חיקן וע״כ ,•התיקון עירך ןיעקי;מא • נ
iryai התגכרזת נעת בלילה גס להתפלל שהתקין תיןןנפלא שמא

 כל תרמוס ט ני י לגמרי הפגומיש החובלים שלימית עיקר שאז החשך .
 המזיקים כל כי י עלמא דמחבלי ומזיקים חובלים בתי׳ שהם יער חיתו

 ״ חבלה בלשון שגרךאים העיירות פגם ע״י וכתם * מתבליס ,נרןאיס
 עירך שהוא הברית פגם ע״י והע־רך )א׳ לך(^חמיה חילט תבל כ״ש
 כ• כ״ש חבלה בשם נקרא וע״כ * הנ״ל בהזו׳ כמובן הנעימים פגם

 • .וכו׳ אורחיהון חכילו ארי וחרגומו * וט׳ דרכי את בשר כל השח־ת
, 1לילי vבח'׳מקרד הבריח פגם אחיזת עירך ששש בלילה שליעתש ועירך

 • שם וכשפרש׳י • תמצא בל ציפתני לילה פקלת לבי' בתנת וכ״ש • ר״ל '
 שהם המוחין מסתלק־ן שאז Tמא הדין וק תשלה זמן אין וע״כבלילה .

 על גדפתא פריש לילה כד v׳m5x׳ מ בתי׳ מהו לגמרי טעם בתי׳
 . הסעס המשכת עיקר עדן בנן כי י וכי' סתימין דג״ע תרעי כל עלמא
.כי • סחימין דג״ע xnn ובלילה • כנ״ל ראתה לא עין עק בחי׳ שהוא

̂־ לגמרי נועם בחי׳ המיחין מםתלקק אז  ראוי לא בכוונותיוע״כ כמבוו
 בלילה גם להתפלל חיקין כחו בגודל יעקב אבל י בלילה חפלה ,לתקן י
 חרזן כ״ס אמת בחי׳ היא יעקב כי ־ שחיקן ערבית תפלח נחי׳ שי\א .
 שד<ן שבעילם החיבליס כל של קי,חיקין ע אמת וע״י * ליעקב אמח ,

 י תפלת תיקן וע״נ ״ החובלים לתקן התחיל יצחק כי •י מחלוקת בחי׳ ..
׳ החוכליס אתיזת התחלת שאז לעיוני שמתחיל רק כיוס שהוא המנחה

 • בחשכת אפילו להתפלל שנוכל עיגית תפלת תיקן יעקב אבל כדלי .

 הי׳בבחי״־ f שהו מחמת לתקן זכה וזה * ה׳ו ביותר סמתגירק לילהבעח .
 יניקת׳ עירך כי שבעולש־ כלהתיבליס נתנלבלין אמת וע״י ־ ננ״ל אתת י

 ’ בקדושה המחלוקת מתחיל ובתחילה • כדל ממחלוקת f לט החינלים
 עד גמור מחלוקת שנעשה עד למעה׳ אתיו־ מתנו נשתלשל ואח׳כ

 י סובלים שנקראים החעאיס כל שמשם לגמרי הקליטת אחיזת שנחהוה .
 אל שכוונתי מי כי * מחלוקת מיר כל נתבעל אמא ע״י אבל • ננ״ל

 בהאמתי' רק תפץ שהוא מאחר מחליקח שים ל< ידק לא לאמתו אמת ה .
ת יטקתם עיקי ט ק ^י זה בהלכה חולקים שהחכמים שבקדושה מ

 - שזה רק * האמת אל מחסורם שרהם החכגי׳ם יואלו חהמתיר
 זה לו מזיק אית באמת שחפץ ומי * להי^ זזה • כך לדעתו בראה

 כשח״ל• חייש חלקים דברי ואלו אלו שכאמח מאתין כי כללי המחלוקת
 ,דאוריי/ ספק כזידכגון מיזאקת כענק להתנהג איך חיל למדס זכבי

 בענק יכן וט׳״ כרבים הלכה ידביס ויחיד • וט׳ ןלא5ל וצרבק לחומיא
 י • כלל לו אינו.מזיק באמת רק זהכשרי״כשחפץ הצדיקים שבק המחאקת

 מכ״ש * האמת לידע יזכה • אמת של מלאך לו מיסדין באמת החפץ ני
 ,■מכל דאי בו זדשעיס קלים אנשים או גסים אנטם הם כשהחולקים

 באמת שחפץ ומי י בעצמו הש״י אור טא אמת ני • האתת תי:ן להבין
 בהתו״ (נ״ש אפילה החשך מ־לד לצאת בעצה: הדי לו מחיר לאמתו

 - שתיקן ערבית תפלת נאי׳ ט׳)חה ט״שנסי' זט׳• לתיבה תעתה צהד
 ‘ חשכת בעת גס לי^פלל שמכל תיקן שטי״ז ״ אמת נלד׳ שהוא יעקב
 . תוקף רצחזך מא האמת גי * במתי החונליס שליטת ביעת נס לילה

 :אשב ט נאמי n שעל .נעצמו הדי אוד הזא אמת ני • ואפילה התשך
 ■ ״ וני׳ ■איר כיום ו^לה ממך פיך יח לא חשך גס יכ״ש̂  אור ה׳ בחשך
 r בגיא הלך ט גס ונתיב • חשד יגיה אלקי ה׳ נדי תאד אתה ט וכתיב
 שתיקן r בחי׳אח שטא יעק: עמדי״יע״כ אתה ט רע אירא לא צלמות
ס להתפלל ערנית חפלת • יד על החשך חוקף כתוך נ ל  ז האמת ט

א בעולם .שהמשיך ט  אינו הוא כי • תיעבלים של התיקון עירך ע״נ
 ׳ את גס רקלקלו כיושר הפטמיה החובלים פגם יחנברז שלא מחייי׳

ו רגעימים ־■ כל שהש חובלים מיט כל ט י ד
־ לאמתו חאמח נקודת כנגד נתבעלים העולם את המתשיטם וספיקוא

.^ V לעל״י ע״ האמת ני י יעקב בחי״ שטת



ר הדכה מנחה תפדת הלכות א״ח הרכות דקוטי:
.... - . ..׳י' .

̂״ל■זלי אוני ראשית בשלימוחיכ״ש הבריח לחיקון . . בהמשכת גסcfכש
 יצא ולא שלימה מתתו היתה ע׳כ • וגלל כלל עצמו למאת הנעימים -
̂ר שהם ועשו ישמעאל * ויצחק מאברהם שיצא במו פסול שים מממ ,  עיר

ר^ועס* ששם מארצם ישראל אח והגלו הביהונ׳ייק את החובלי׳שהחריט
 • ננ״ל לתוכם שנפלו געת ר\עימיס את החובלים שפגמו מחמת ה וכל

 את והמשיט מאד טי־חו ויצחק אניהם הקדושים שהאבוח אעפ׳י יע״כ
 קדושוח הולדת והמשיט החוכליס את גם ותיקנו גדול כתיקון המעם

אן־אעפי׳יכגחעזררו■ ויעקבמיצחק^ שנילדמאברהם• 'שהסיצחת .
 ממלטת יצאו אדועי״ז הי׳אפשרלתקכש שלא מאד פנזמי׳מאד חובלי׳ , '

■ ההולדה זהמ׳שיך מה של היחהימעתז יעקב אבל • וישמעאל טשו שלהם ׳
 מלם' מ להתאתוו' שיצו החונליס וכל לנד• הנועם קחשת ע״י רק שלו ;■
 וע*צ • נו ’שהי האמת טדל ע׳י • טלם תיקנו נחו בגודל כי• ״ נחתקט י.
• ונו׳ וקדמה ימה ופרצת כ״ש ומיצר גבול כלי ישראל אין לקדושת זכה ־
 ׳ אמת נחי׳ יעקב בי • נגדו מיצר שים אין כי מצרים בלי נתלה קהוא ,

 בלי ממשיכו הוא מועם השפעת שהיא ישראל ארץ קדושת כחי׳ ך ממש
 מקוש את רךא אברהם יע״כ * כנ״ל שבעולם החובלים כל לתקן גטל -

ת הוא הרושדה כי *. נשיז״ל שדה קראו רצחק * הר הביהמ׳ק ע ^  מין׳
;י ופדה בהר שמקומם עלמא ומזיקי רעות מיות בחי' שהם החובלים

 'בית קראו יעקב אגל כמת׳ל נחרס כנגדם שהי׳ הבנינים שני וע״כ •
 ׳ הטעם בחי׳ להמשץ זכה הוא כי •״.־ להחונליס אחתה שוס אין ששם

 הוא הנושם השפעת עיקר עי נלהת־בליםכנ׳ל שמתקן עד בשלימויז
 • ההלכה ניחר י^אל-פשם ארץ של העליונה קדושה שהוא בביהמ״ק

לגרי גדולה סנהדרי ישבו 0ם כי * בהלכה זי: את זה שמיטימים בחי׳
̂נת י ההלטת כל י ־  שזולת♦ אתת בהי״ תה ״ וכו׳ המקים אל ועלית כ״שוי

ט׳ ת ״ וס״ ה׳ כמעם לחית וט׳ ה׳ בבית שבתי ז ■ כי • דיקא ה׳ מי
ת והעיקו• • הביהמ״ק שטא ה׳ בבית הוא הנועם השפעת עיקי. • ט ־ נ
: •p in להשפעת נזכה שאז נימיס במהרה יעקב ע״י S בלי(ץ!קול ועם
 ^גת כחי׳ יעקב כיע״י<הי׳ • יקלקי^עיד לא החובלים כי אח״כ* י

 מן המבריח ונו״ התיבון הבריח נחי׳ הוא יעקב ני • ננ״ל הכל יחתק
 העליון ׳הנועם השפעת מתחילת העליון מקצה היינו ״ הקצה אל הקצה ־
 ר.תל»ן קצה תגלית עד להמשיט יטל ועי״ז שסי כלל מגם מאיט ־

• ; • :וננ׳ל ביותר הכטלנים החובלים כל לתקן י. ׳
ן V ־ ה ^ז חיקן שאז כמקים ויפגע ח שיז׳ל• ערנית ח  ואזדקח נ

. י; / .  הי׳ שהאבנים ודדז״ל • זישטמיאשותיז המקום ונאבכי .
ט׳ ה עס זה אריטת  בחי״ הם אברם ני היינו י אחד אבן מלס ונעם ו

ף אבד בתי׳ שהם מחלוקה בחי׳ החובלים ט נ״ש • ע  אכשיס יריק ו
ט׳ באבן רע^ את איש זהכה ׳  . מ עם r I ■מדעות הי־ באתה וע״כ • ו

̂ ביניהם עשה בו שהי׳ האמת בגודל יעקב אבל •י גג״ל
 אז וצרג • וככ״ל ערטת תפלת תיק או וע״כ * אחד אבן שה1וני שלים
ט׳ כדר יעקב וידי  וכל אלקים כיין יהי* ״ וכז׳ מאת והתבן יסייה י י

תק שי  ־ טל ו^בל • לב נדבת שטא שנדרנדי לך אעשרנו עשר לי א
^ ניתן בשלימות צדקה מצוות טצמו ע ך ט מגל־ מ  צתמשיך הידקון עיי

א המעש  משפט ״to יעקב ע״י הצדקה שכימות ועיקר • צדקה ע״י מ
 בתכלית הצדקה של ppr׳n להמטך זנה הו<א ני • וכו׳ ביעקב וצדקה

 כל לתק ^1יד נחי׳ מהו * ננ״ל היובלים כל לתקן זכה ט בבלימות
ה שכיראת הבריאה ^ ע  «כג״ל הכטד חאקי כחי* rxO ע״י מאמחת כ

t בחי׳ וזהו י ננ״ר זהנחחקע״יצדקהבשלימות הנ״ל״טכל בתתי׳ 
^ נתיגיז מעלת ע  י כנ״ל נעשי שכאל הכטד חלקי ■יכל לתקן לצדקה מ

 נוxאע נשכיל יטא xהמע בנתינת לך־שנוונתו עxאע xע בחי׳ וזה
צדק צדק בתי׳ cn י ה״ו עצמי כסד בשכיל לת בלבד רטנן לעשות לו ,

מ
 לקיים כדי לבד הצדק למען יהי׳ שתתן בהצדקה שכוונחך י * תרדוף
 לפעמים. כי ״ עצמךכלל כט־ בשביל לא כרצוטית״ צדקה מצוות

ח. יש אזי ־* ח״ו עצמו כבוד בשביל כהצדקה וימזטוגיס בזה כשסוגמיס  נ
̂ובליס  • וככ״ל כתקלקליסח״ו הס שגם עד ״ ר^עימיס את לפגים לר

 התגברו רשע בחי׳. החובלים כי י י\שע שמה הצדק מקים ח״ו הוא ואז
 , מהיו• וע״צ ,•וכנ״ל הצדקה ע״י דתיים הצדק ע״י שנמשכו הלעימיס על

 ̂ ' ואז - לבד הצדק למען כהצדקה בתנווין ■ ״ חרדוף צדק צדק הפסוק
 * החובלים גס יתק הצדק אדרבא כי ״ כשלימות מקימו על הצדק ישחר
 לצדק נתהסכיס החובלים גס כי י ב״ס תרדוף צדק צדק כחי׳ ג״נ וזהו

 • ׳ צדק צדק •נבחי'׳ לבד הצדקה למען צדקה שצוחן באמת בצדק׳ כשסזצתו
. ,לארץ• זוכים עי״ז כי * הארץ את ודשת חחי׳ למען מהז י זכרל תידיף

 ט׳ ■ י וט׳ תחי׳ למק וזש ־ מ״ל הגועס שסעתvר עיקוי fex אלxי
 את שמחות שובע חיים אורח תודיעס כ״ש הסעס מפחי׳ הידוח עיקר
 שישאר• ד״קא נצח בימינך נעימות וזהו ׳ נגת נימיקי נעממת פנז

•ח״ו לקלקלו ההיבלים תכלו ולא לנצח המרעות  ' י בתי׳ ע״י נעשה וזה .
 ׳ ,דורשי! חר זה בחי׳ הפנים אור ן:חי ש־וא אמת בחי' &ד\א .יעקצ

^ ל  ■ כבודו ומגדלי׳ •ת' אוחו הדורשים הלוויות שכל סלה יעקב יי
 אלה' בבתי׳ אור שהוא אמת שהוא יעקב׳ יית׳כמשכיםונ״יבח־״

״ל ול?ות5י מ ףו ס א ^  המקדש בית כי • זכהלנעיומתנצחל והיא • י
 V את טבע'שמחות וזהו )יי יכג״ל לנצח *חיךים טנויזי השליט

 יל האמין■ גודל ע״י כי • נצח צ־מיכך נעימות • «ת5א כלוי׳ יעקב כתי׳ ־, סניל
ג ' :לנצח'ננ״ל הנעימות ויתקיים ישאר רק לקלקלו היכלים יוכלו לא

̂ ̂ ̂ 1 י ■ ־ -' _ ■י ; J ' ‘׳ ' ■ ׳ י י * ' .
ך! ז  ■׳ דהיינו׳ • העילס נברא השנה בראש כי י השגה יאש נחי״ י ןן

f׳c אדהיי ■ •י י r ה( עיקרt׳ ׳ ע״י הוא ר^סד עיקר ני י כנ״ל לס 
 ■ העליוןכמובן מסעם נמשך האדם ועיקף !יעל נברא זה שנשכיל האדם
 ע״י נמשך ווה • הנועם בת־״ בד״ה משיןvלר צריכק וע״נ • מ״ל בהחו״
r כלליות נחי׳ ש<טא ה»פי x x בתרועה נגן הטיט בכחי׳ עינה מיני 

ה נ״ג) ב׳ (שמואל אלxי זמיחת נעים בחי׳ מעם בחי״ שזהו  בחי׳ ו
x נדץל ה״ בתרועה אלקים עלה x * תרועה כי * וט זמח אלקיס זמח 
מ נהי' הם שוער וקל  זה' כל (ועיין כג׳ל נועם בחי׳ שמא חמרה עי

 ׳ לידת בר״ה קרין ״נ1מ ע״ש )ד הלנה הפיחה בינת בה׳ בדברימ
 .מנוע< שנמשך . * ננ״ל נקחשה היאשונה הולדה מא יצחק בי י יצחק
ט התגלות עיקר שעי״ז טליק ט  ׳ טינת בה׳ ה כל ונמטאר ׳ ננ״ל נ

 ׳ ’ להמיזיקם שצריכים ר״ה של הדניס גיד׳חוקז ממ • ע״ש הנ״ל הפידות
 ■ כד ׳הטלק מטס לעותר צרינץ מחמת ט * נרזע המחנןת בכמה
 ״. כאין אז ט״כ כנ׳ל v-1̂ מברא הבריאה כל הי* שעי״ז מז׳ דו כג לגלות

 , ‘ י אדס מחטא נמשך הנם.החובלים כל ט וגם ־י כטל צהתחקן סמכליס
 אדה^' וחטא - ע׳ש) ואס אב גימד כדברינו(כה* כהביאר ו^תםן

 בחי׳־ שרם ההוכליס ני י הדנים תוקף כל אז נתעוזירין 7עי ״ה ב סי׳
e ט «קטם דרם בתי׳ •מלו,ח c x  was עבודת כל וזה כידוע . 

 • ינקת לבטל להמתיק הייט * הדידס תוקף להינתק הצדקיס של ר״ה
 י החובלי׳ ח״ו•אזרכא הנעימים חת לקלקל ל־יחג^ •וכלו שלא החונלים
' י הצדקי׳ לגדולי לכסיע צריכים זה •ובשכיל ונצ״ל הנעימים ע״י יחתקע

וזהבחי׳מהכהולכין • כשלימות מ בתיקון לעמק עלר״אש׳ודיטם
 לייזונז׳1א־- ננונג® ־וא הצדק הבמלי^ת ט * גער״ה קט׳ייצדילךס טל

ע גדולה עמדה יש ני )ע״ש הנ״ל בה״פ בהלטת שם (כמטאר זר r נ
5ץן־׳4^י׳ר%וובניס־־כיכלמהשממדכקהאדהיוחימרעימוח

 ׳ ׳ לגחס דנזליס להחחקן יותר ייתר f מקולקל חובלים נאים • יותר
׳ שיטל מאד נמד נמשלה גדול צדק לוה ע״כצרינין חיו* ייתר קלקול

להמשיך



הדכותתפדתהטנחההלכהו א-ח הלבות־ די^טי
 יךכשאיןמ1ע כגזי׳ מ^כהו^ ^גל כרל• נטלו ייקר העליוןשטי׳ז תנלתהמעלהולו)יפנוסשם.בטטהש'%ה*3העלק0סיךמ<ים1^:
̂קין וכרתא אמא הרין הוא יוה״ב צי * וט' ושתיה אכילה לא שהוא כל עיעה שים לו ואין * כתכלית עוה״ו מתאוות עצמו דכך ט  כחדא ׳ס
 ליון1מ נועם כתי׳ זה וכרתא אמא כי • האגיז״ל ובכתבי בזוה״גן כמובא ואין ׳ העליון נעימות מנפילת נמשכת שכולם בעולם תאום נמוד ם1ש3

 *- ’ תקרא לבינה בחי׳,אם בינה• בחי׳ ה5 העליון נועם כי • והכטד .1שמ, מי כ״א החובלים לתקן העליון לטעם בשלימית לעלות שימל מי
ט׳ מלך בת כבודה כל כ״ש ברתאי שהיא מלכות בחי׳ הוא והנמד • י כנ׳ל העולם בזה הסתכלות שום לו ואת הנעימות מפגם לגמרי נקי  * ו

 כסי׳ הוא ורות העליון נועם ‘כחי זה נעמי • וחת נעמי כחי' והס שום מגיע אין ששם נצח בימינך נעימות בבתי׳ נצחי לנפימית זוכה והוא
6 ר״ה של הטפר בחי׳ וזה • בלל פגם rc הע מכל כלולxדוד ממנה שיצא י רות שמה נקרא למה נשרו״ל ככוד נגינה מיני ה xלהקכ״ה יוה 
 ובנלושא הכבוד מלך בחי׳ כבול בחי׳ הוא ודוד י בשיחתזתושבמת השו^חזקוגבוקמאדמאדיייש כיקול העליון• הנעימות כלל שהם

כי היימ סלרןיןכחדא• וביוה*; ■*; כידוע■ ותלכנהשתיהן בהון נאמר , ששם ד.?'ל עליון ■י־גועס תכלית ולעורר למעלה למעלה לטלית כח לו

של באהבות שיתלבש בלי בעצתו הנועס השפעת פ״י \ הכטל להעלות r הגדול הצדיק כח לזה צריכין אנל • וכנ״ל לר^קלו החובלים שלא
הוא כי יכו׳• שתיה ולא אכילה לא מ יוה״כשאין •וזה-בחי׳ העולם -זה לכל, לזההעילס ל5שנ הנעימית מנפילת וכל מכל עצמו נמירש מאד

הנועם עדאמאשהכמדעולהעד בתי'עוה׳ב״כיאזברתאסלקא • ■
 לשען רשי ולית הכל כתתקן ואז • העילס זה של באהבת התלבשות בלי

 רק יניקתם כי ^החובלים יניקת נתבטל אז ני • לאסטונינשרז״ל
• העולם כזה שמתלבש ימות lיxןב■'־’ע*ישפוגמ שנפגם הכבוד מפגם

יניקת ומשם ״ ית׳ בכבודו שגס כן בזה שפוגם מה כפי אחד וכל

 במעלה גדול שיהי׳ כזה צדק עתה שכיח מאין ומחמת ״ וכנ״ל מתאמת
 במעלה המיפלגים הצדיקים קברי על וליסע לילך צריכים ע״כ ל כזה

ר\ היוז לז מו ש  לעורר שיכולים דייקא יודעי תרועה• יודעי העם א^י .
 התרועה עם, להגיע שיט^ס דהייט • שופר וקול התרועה ע״י המוחין

 • כנ״ל והמוחין הדעת עיקר שמשם העליון נוטס חכליח ו^לשופרעד
כלל העולם זה של באהבת מתלבש הכועס שאין ביוה*: אבל • החובליםשובע בתי׳ שהוא הפנים אור בחי׳ זה -• יהלנין פניך באור ה' וזהו

שבאי׳ העוונות סליחת הוא אז וע״כ אז• יניקה שוס להחובלים אין ע״כ על יגילון בשמך וזאו • וננ״ל נצח בימינך נעימוח פניך את עןהות
הארה. לקבל א״א אבל : ■ כנ״ל החובלים כתבטליס אז כי ״ מהסובלים בצדקתן כנ״ליוזהו וט׳ שמחות שובע בחי׳ השמחה עיקר שם ני •
 לעוה׳ב לזטת א״א כי ״ כפור יום ערב שאוכלין ע״י כ*א יוה*נ של זאת 'כלי נעשה שעי״ז הצדקה התיקוןע״י עיקר כי * דיקא בצדקתך * ירומו

 שבו׳־ • לעוה״ז האדם בא זה שבשביל ־ בעוה״ז עצמן שנגתקניס ע״י כ״א עהגקד זה ובשביל * הנ״ל בהתו׳ שם כ*ש העליון הטעם השפעת לקבל י
 יח' כבודו לגדל צריכין דייקא ועי״ז • עוה״ז בתאוות רגעימות מלובש הטעם השפעת להמשיך כדי אלו בימים בצדקה להרבות י^אל נל

 התלבשות שוס כלי ית׳ כמדי יחגלה שעי״ז לעוה״ב• כנ״ליואזסכה ר״הועשי״ת*. של התשובה עיקר וזה הצדקהכג^• של הכלי ע״י שנמשך
 שעולה עוה״ב נייוה״כהואבתי' ״ ויו״ב עיו״כ בחי׳• וזת כללכנ״ל• - לתקנם ועתהעוסקין • כנ״ל החובלים ע״י כיכלהחעאיסנמשכת

.. ■ . . •v ׳ לזכות א״א אגל • וט׳ ושתיה באכילה התלבשות בלי הטעם עד הכבוד , :התשבה עיקר שעי״ז
ו ח ה  עולה דקדושה אכילה ע״י כי ׳ יוה״כ בערב אכילה מצוות ע*י כ*א לזה כל של התיקון שלימות גמי עיקר שאז * כשר יזם בחי׳ ת

 ס״ז בסי׳ ויבן בי^־ (כ״ש הכבוד מלך מלכים שלחן בחי* ית׳ כבודו סליחת הוא אז כי .* החובלים ע״י שנמשכין החועאים י. • .
ה ה עד גגולין במה״כ כי • עווטת נ י ש ביום זוכין ואז • ע*ש ח״א) בלירץעי . נועם בחי* הוא ובינה כילוע ב  ע״יהה׳ כטדי לגדל יו^כ ^מ
 שזסן כלל התלבשות בלי העליון מנועם הנמשנין תפילות ה׳ • יץלית ̂ בחי׳ וזה י ע״ש וכו* קס״א בגימ* נע״ם כי * בכתגיס כמובא העלזז

ת ^ • היטב וכבן וכנ״ל כחדא סלקין וברתא אמא יוה״כתרין בחי׳ ׳ ובערב • עינויים ט,בה׳ להתענות שצריכין עה״ב של הקתש ה
7ט הדברים . •מ׳ כטמ בשביל הבדאתהיתה עיקר כי • לאכול צדכין מ״כ

 וז •- כראוי וע״נ • כנ״ל הכל נברא שבשבילו דייקא האדם ע׳י הוא הכבוד ועיקר
הדב .וה בשביל רק ני העליון מטעם שנמשך הולדה ע״י נמשך הכבוד עימר  . העליון מטעם שנמשך הונדה ע״י נמשך הכבוד עיקר
 התחתונים אדם מבני ציודו שיעלה רצה כי ־ העולם את השי״ת ברא
 כ״שאדומ^ר • עפרונו׳ ממשי ואביתתהל: נ*ש • בחירה להם שיש
 השפעת ע״י ר\לדה כשנמשך כבודו עיקר וע״כ : פעמים כמה ז*ל

כולם העולם זה והאשמת.,של שכל.התעטגיס כלל וזה וככ״ל• הנועם

 עתה לבאר עתה מסכים הזמן ואין • רחב ביאור צריכין טדיק הדברים
 לרשום הוכיחתי ״ ח״ו לגמרי נש:ח שלא השכתה ומחשש "̂ 

:ממרום חת עלים יערה עד ש־ן כמות לע״ע ׳ברים

. ושינת ושתיה אכילה הוא סונה מצוות ועיקר י סונה בחי* . *!tl̂ ט
 לתוך יכניס שטלס ותטטגיו וחיותו אדם צרכי כל שהם ■י

־ טעם בחי* שהוא בנין על דמסבכא אימא בחי* מא סוכה כי1 • הסוכה
ת וע״יקטשת וכנ״ל לבינה אם בחי׳ העליון אהבה נעמת ומה יפית מש בבתי׳ העליון חנשתילשלתמצעימז סוכהאטזוק מו

^׳ וכו׳ נאים ובליס ושתיה שבאכילה הנעימות כל ולקשר להעלות • ממתיקות כלל לעצמן מקכלין שאין הצדיקים עטדס כל וזה • בחעטגים ק  ל
 יהי* שלא העולם בזת האדם עבודת עירן זה כי • העל;ון לטעם הכל הנעימית כל ומעלין התאוות כל משירין הם רק העולם זה של מעימות

 לטעם לשרשם הכל ויעלה יקשר רק העולם שבזה אתרהנעימית כרוך שכה אדם כשהין ית׳ עיפרכבוח וזה • העליון לטעם לש־שהעליון
v כל את מש^ העולם n tr ̂נועםה ומעלה ^ה • וכו׳ ושתי* האכילה כל זוכיןע״ישמכניסין וזה עליון• ל'ון-וע*כהת*ח1<שכל לתוךה

. אק שפם טוה״ב לבתי׳ זכיט ה״כ ביו כי • כנ׳ל העליון נועם בחי׳ ששא כי * ̂ וכו׳ א בתענית דיתיב רב בי בר תאי כשרז״ל להתעטת אסור

I. ■ ׳’



הכנהה הפית הלכות‘ הרכותיא׳ח רקוטי

'

 ־ נטימיג/של.זה אחר שנמשך הנ״ל בהכסימות חטאיו ע״י שפגם מאחר * י
■ j ותטניחישהוא חשובה ט״י חקוט ט״כ • התורה על שעבר טד הטולס 
 לקבל העולם שלזה מגטימות לגמרי עצמו לפרוס צדך כי • יוה״כ ‘•נחי ׳

 טור\ב לבחי׳ שיטלה כדי יו'כ בחי׳ שהוא חשובה בשביל חטנית עליו ,
 א״איב״א זה כנ״ל;אבל בחי׳יוה״כ שזהו כלל מלובש מוטם אין ,ששם
 לוליו שמקבל ג׳א או, בתענית הכל שחייביך יוה״כ כמו זנק ^איזה

 שיתנהג הוא העולם בזה האדם טבודת עיקר אבל • חטאו כפי 'חערות ׳
 החורהרק ע״ס צורך כפי ולשחות לאכול דייקא שצייך התורה .,ע״ס

 לשרשו הכל לקשר רק * וכו׳ שבהמאכל הנטימוח אחר כרוך יהי׳ שלא‘ .-
 כלבא • בתטניחא דיחיב וב בי בר ארז״ל וט״כ * כנ״ל העליון ^נועם ;

 וט׳כ • מועם היפך מייןמרירין בחי׳ הם הכלבים כי ■ ליכולשירותא
̂י׳ ^  לקשר זכה שלא על • כשרז״ל חוטא נקרא היין מן עצמו שציער זה א
 אתר וע״כ :שם כשחיל וכו׳ מכ״ש !לשרשו שביין והנעימות ־הגיעם '
 בצל עלינו מגין שעי״ז • דמהמנותא צלא בסוכה לישב הש׳י זיכנו יוה״כ י
 ולשחות לאכול טליט וצוה •. העליון ועסxר אזר עלינו וממשיך כנס־ו /

 בחי׳ שהוא לשרשו העולם שבזה הנשימות כל לקשר מכה שעי׳ז כדי זכו׳’̂* '
̂־ Vכנ״ל סוכה כחי׳ העליון נועם , י : ; r׳•'־‘ד ■ 

H tV X ״ ומתחילין.התורה התורה מסיימין שאז וש׳ת ש״ע גחי׳
 כבוד סן לו ואומרים החורה בכבוד אחד כל את מכבדין ואז י • ד .
 גמר הוא שבשיט בכוונות ידוע כי •.: אז לתורה עולין והכל • ;'להורה ׳

v להמשיך ר.כיבר׳ההתחלט בכלשנהושנה בר״ה שמתחילין התיקון 
 הנועם המשכת ועיקר השופר־• ע*י העליון הגוטם ו:שפעת *'עלינו

 שיהי׳ דהיינו הולדה• נעשה שיהי׳ עד קדישיס מוחין גמשכין שיהי׳ הוא ‘
 זת בשביל נברא שהכל כבודו שיגדלו ישראל של קדושות נשמות זמסכין

f • בשביל הטיפה עוצרת הנו״ק (שאז בש״ע כגמר התיקון וזה 
 אמונה קעו ח בההו׳ ז״ל ארומויר בדבד ומובא בכוונות כיחע ■הולדה '

 מחחילין אז וע״כ ־ כנ״ל הכבוד הגדלת עיקר אז זע״כ ־ )לק׳ח ה׳ סי־׳ י'
 שבהם מאמרות העשרה כל וקורין • וכו׳ ברא בראשית שהוא התורה '.
•לכבודו העולם 'נברא .  מאמרות העשרק ומאירין נשלמין עכשיו כי ,

 שהגיע עד הנועם המשכת תיקון נגמר מאחרשעכשץ גדול ,;באור
 הי׳כל זה שבשביל • כבודו התגלות עיקר סעי׳ז ישראל נשמות ־'יולדות '

וכו׳ בראשית לקראת זנאה ראוי עתה וע״כ * מ״ל מאמרות 'העשרה
̂ס מאמחת העשרה ז!הס •י ־  שלימות הוא סחה ני ׳ העולם נברא שכי

 נדל הולדה בחי׳ ע״י כבוח התגלות בחי׳ הוא שעתה מאתר * הארתם <
 לחקןחעא שהוא ש״ע עד שנהמד״ה ככל שעוסק־ן התיקון עיקר זה .;.'בי

 מאמרות בעשרה סגס הסובלי׳שעי״ז אחיזת וגרס בבבוח שפגם ^דה״ר
 שזיכהו ית׳ זבחמלחז • בע״מ שנברא העולם את אובד כאלו ינהשב ,

 וכל ישראל זרע זכל האמת ממס שיצאו בנסלאותע ומיכב לתשובה ,
 ש׳ע מר״העד והעיקר •־ חטאו כתיקון שנה בכל שעוסקים הצדיקים ,
 שקודן מאמחתע׳י העבדה חוזריןומטוררין כש״ע אז זע׳כ * יכצ׳׳ל -

 הגדלת ע״י גדול באור ומאירים חוזרים עתה כי ״ כתורה אז ^אותם
מאמת׳ כעשרה שנברא העולם מקיימיןאת סעי״ז עתה שנמשך הכבוד '

 בגודל שמסיימת התורה את תחילה במסיימין וזה • כנ׳ל זה כשכיל דק
^ זהמוסחיס האותות כל ע״י יח׳שנתגלהייע׳ימשהרביט כמדי י  א

 וכל ההזקה היד ולכל וכו׳ והומפחיס האיתות לכל כ״ש * וכו׳ ה׳ .'.שלחו
 ואכבדה כ״ש ̂ מאד יח׳ נבוח נחגדל זה כל כע״י • הגדולזכז׳ המורא

J למטן בפ׳וארא והמוסתים ^וחות בכל וכ״כ * זכו׳ חילו ובכל מ־עה־ 
 שבאלו נמצא * וט׳ סאיז לה׳ כי תדע למטן * הארץ בכל שמי עפר

 מספרים התורה להם וכו׳,שמגזיימין והמופתים האותות לכל ־"הססוקיס
.בש״ע ביוסד ומאיר נתגלה זזה ״ עי״ז מאד בנתגדל ית׳ כבודו 'מהגדצת

לן
 בש*מ ומסתיימין מפסח בהתחילו רגלים השלשה כל וסוף גמר כהוא

 • כנ״ל כבודו הגדלת עיקר הי׳ שאז מצרים ליציאת זכר הס שכולם
̂י נמשך שאז בש״ע נמשך הכבוד הגדלת ועיקר  הטעם השפעת ע

^׳ לא קיאם • ית׳ כבודו הגדלת עיקר שעי״ז ננ״ל הולדה בחי;  בג• י
 כל כבומט״י גדולת עוצם ויכיר יספר ומי כבודו יגדל מי • ח׳ו אדם

 • הוא כבות הגדלת עיקר כי • מצרים ביציאת שהי׳ והמוסתיה האותות ’
 ' ולפרסם למפר עוסקין שהם ודור דור שנולדיןבנל ישראל בני ע״י ,
 .מלטתך כטד • וכו' מעשיך ישבח לדור דור כ״ש • ית׳ כנות ולהגדיל .

 קורץ ע״כאז * כנ״ל הולדה בסי׳ נמשך שאז בש׳ע וע׳כ י וט' ,יאמרו
 * ית׳ כבודו מהגדלת שמספרין והמוסתים האותות ולכל התורה סיום

•וט׳ אלקים ברא בראשית מיד מתחילין ואח׳כ  העשרה כל שהם .
 בשביל הכל הטזלס אס הטולסובהסהש׳ימקיי נברא שבהם מאמרות

 כל חת אז מכבדין וע*כ • כנ״ל גדול באור עתה ומאיר שנתגלה 'כבודו
 את ולשכיר לשהיר ־' • לחורה כטד חן לו ואומרים התורה בכבוד אחד

 ״ ח׳ו עצמו בשביל הכבוד יקח שלא בהכבוד מאד שיהי/נזהר אחד כל
 מאמרות העשרה הארת עיקר כי ולהש״י להתורה הכבוד ויחן יחזיר רק

 הבריאתשנברא כל שורש שהוא דקחשה ככוד ע״י הוא עתה שמעוררין
 מאמר כולו אומר כולו הכבוד שיהי׳ ליזהר צרינין ע'כ * וכג״ל בע׳מ

 כלל מהנמל ליהנות לבלי כשנזהרין נעשה שזה הנ״ל בהחו׳ כמבואר
 עם פשוט אסדוח שהוא להש׳׳י הכבוד ולחזור להעלות רק עצמו בשביל

־ - י . :וכנ״ל לתורת כבוד חן וזש • החודר. ־ . ׳,
 שנשאו ישראל כל לעיט פסוק על בפרש״י ומובא ̂!ארז״ל

. a לעיניכם ואשברם שנתמר לעיניהם הלוחות לשבור לכו • 
ולכאורי״ ששברת כחן ישר וט׳ שנא׳ וט' לדעתו המקום דעת והסכימה

 באמת אך • משה גדולת נפלאות כענין מת שבח להזכיר לו מה תמוה ■
 לשכור מש׳י לדעת שכיוון משה של גדולתו מראות נפלאות הוא זה גם

 ער״ר ע׳י ה(׳ הטגל חסא עיקר כי י • מעשתעגל אתר אז הלוחות
 בנעימים שבאים החוכליס פגם כהי׳ הי׳ וזה * ישראל את שהחגייאז
 ‘ מזה כמבואר הנעימים את גס פוגמים הס קלקולם ומעוצם • להחחקן

 לקרב רצי. רביט משה ני )ואם אב כיבוד ובה׳ בה״ס בה׳ לעיל(ונמ׳א
 ערות שמא ממצרים הי' רב העיב כי שיתהקט בדי רב הערב אח

 פגם עיקר זשם * ממש מא״י ההיסך לאק מוץ זוהמת עיקר הארץ
 יוצאים אלxמאחר.שי משה וסבר ̂ ביותר המקולקלים ההוגליה
 העליון הנועם השפעת נחי' שהוא התורה את לקבל לא׳׳י לבא ממצרים

 . באמת אבל ,ר להתתקן הער״ר שהם האלו החובלים כלו.גםr עי׳ז
 את קלקא גס אף נתתקנו שלא די לא וקלקולם זוהמתם דבוי מעוצם
 וט״ג ■ • בעגל והחטיאם מטם בחי׳ שהיא התורה את שקיבלו ׳י^אל
 , תקן דייקא וטי״ן - לעיניהם הלוחות לשבר לבו נשאו זאת משה כ^אה
 וע׳י.השכחה • שבחה נמשך הליחות שררת שט״י כיאךזיל * הרבה

 דסייס ז שכישראל המחלקת כל נמשך הלוחות שבירת גרי שנתהוה
 ט״י מחאנןתם עיקר ט ׳ זאמוראיס התנאים של שבקדושה המחלוקת

 נחרבה צרק כל שמט שלא והלל שמאי תלמידי משרבו כשת׳ל השכחה
 כל שמט שלא מסמת aעליר שבאה שגתה ע״י דהיינו • המחלוקת

 הי״ המחאקת שגתהוה היום ואותו רזי׳ל שם אמרו באמת וע״ב • צרק
 «5י י דיקא הלוחות נו שנשתברו ', הלוחות ס שנשתברו כמס דומה
 שכל נמצא משם'* שנמשך wהשכחר ט*י המחלוקת נתטה בעצמו משם

 קון תי נטשה ועי״זדיקא * הלוחות משבירת נמשך דקדזשה המחלוקת
 הדןנתתק אין כי * כנ״ל מחלוקת בחי׳ שהם וע״ל החוכליס בטנץ גדול
 . שבירת ע׳׳י שנמשך נצקדושה מחלוקת דייקאט׳י וע׳כ • בשרשו אלא

 * שהסנסי/מהלוקתדס״א כסובלים יניקת ונתבטל נמחק האחות
ם ; . ■ *כמובא - ׳ '■ K י

V ־ •



ו הלכה המנחה תפלת הדמה א־ח הלכות. דיתוטי ■
 רע״ג! בשי׳ מרמים פלי בקרוב פסוק טל במ״א דל בדבריו ״(וכמובא

שראויי׳ אוחס נתרחקיס הצדיקים שבין מחלוקת מ״י כי • ליקומי'ח״א) '־'
 חובלים בחי׳ ממש חו״ל של מוחין בחי׳ הם שלהם שמו̂ח להתרחק ^
 כששופע כי • עצמן בכבוד חפצים ני • הש׳י בכבוד מאד שפגמו מחמח ;

 שבאים:גם היימ. להסתקן ורוצים החובלים כל באים ר^ליון מוטס
 ובוודאי להתתקן ויוציס חובלים בחי׳ שלהם שמוחין פגומים אנשים '
 ולתקנם לרךבס ירצו ואק • מאד מקולקלים הם אך • לתקנם ראוי הי׳ .*

 הער״ר ע״י למשה שאירע כמו • ננ״ל ממימיס את גם לקלקל ^:יוכלו
א ע״כ'  שקי״ז האמתייס הצדיקים על מחלוקת שיש מה גדולה עובה ת

• להחרחק הראמים אותם ונתרחקיס וקשיות ספיקות בדעתם כופלים ,
.  ״ ומתקרבים וערחות ויגיעות בדזנות סובלים באמת החפצים ואותם .

 השפעת מתיקות נעימות תיכף ומרגישי׳ רואים ככל הי׳ אס בוודאי כי
,״משם שנמשכת התורה נעימת אחר רק רצים הכל הי׳ העליון הטעם

 הרבה קיפציס נמצאים התורה נעימות אתה 'כשנמשך בתחילה וע״כ ;
̂־ ירוץ שלא פחי מי ני • משם ולינק ליזתקרב שחפצים ׳ ״ כזה נעימות אי
 ושפיכות יסוריס בכי מיאעימות נותwלר רוצים הם המחקו־בים אלו אבל ׳
 כל להס יהי׳ יגס . • התורה נעימות עליהם שישפיע חהגים והס דמים ,
 המקולקלים החובלים פגם בחי׳ וזהו ״, שלהם התאוות וכל * הכבוד ;
 הש׳׳י בכבוד שפגמו הכבוד פגם ע״י בחחילההי׳ קלקולם שעיקר במתר “. ־

 ש:ס ממש לארן חון מוחיןשל לבתי׳ נפלו שעי׳; עצנק כבוד אחר ורדפו .
 רוצים לתתתקן כשבאים עכשיו וגס * הנ׳ל בהתו׳ כ״ש חובלים בהי' ־ י

 הנעימים את נם לקלקל יכולים כאלו מוחין וע'כ י עצמן בכבוד עדיין
 וספיקות קשיות נאים שעי״ז מחלוקת שיש עובה הוא ט״כ * .וכנ״ל ,

 כזיומת ולסבול עצמו כבוד צריךלהסקיר להתקרב הרוצה כל שעי״ז ..,
 ובוודאי ״. מתרחק בזה לעמוד יכול שאינו ומי • הרכה דמים ,ושפיכית

 הנעימים את יקלקל שלא בנבודיכדי עדיין שחצה מאחר להרחיקו ואוי ^
 יסורי׳ויגיעות ע״י ומחרןב האמת את רואה בהאמת שחפץ ומי * זכנ׳ל . -
 קגס שעייך מאחר * עי״ז כ״א ולהתתקן להתקרב א״א כי *' ובזיונות ^
 לגמרי כבודו לבעל עתה צריך ע״כ v•'־- הכבוד מפגם נמשך החובלים ’ :

מהנעימו׳ קצת ולעעום להתקרב יזכלז ואז דמים ושפיט׳ בזיוטת ולסבול .
 שנמשך והמחלוקת וההעלמה השכחה אחר גס כי י התורה כועס י

ס < לוחות משבירת  ,גם ולעעוס לראות יכול כהאמת שרוצה מי עתה נ
 שטא כזה נעימות מעש בשביל גס אשר התורה נעימות מטע ^־טתה

 שהוא ומי הכבוד; וכל התאוות כל לתשליך ראוי גשמיותו בחוך מרגיש
 דמים ושפיכת כחנות ע׳י, ומתקרב לזה ומרוצה עצמו על וחס אמת איש
 שעי׳ז כבות שמפקיר מאחר הנועם השפעת ע׳י באמת מתתקן הוא

 שעי״ן לוחות שבירת שע׳י נמצא ־ תחל׳וכרל שפגם הכבוד פגם מתקן
החוכלי״כראוי תיקון עיקר עי״ז י מחלוקת נתהוה שעי׳ז שכחה נחהוה

 שבזה הנעימים ע״י החובלים תיקון הוא דייקא עי״ז כי • לעיניהם ״
 ישראל כל לעיני פסוק על זאת עשו4וזיע: * כנ׳ל החורה סיום 'עוסקת
 הלוחות שיר,את כי * לעיניכם כ״שואשברס הלוחות את ששבר ־'דייקא

בחי׳ שהם הלוחות את להם שהראה דהיינו ״ דייקא ישראל כל ,לעיט .
 נשיון וז־׳ץ כנ״ל שנחה עליהם הפיל ועי״ז ♦ מיל ושכרם התורה נעימות ־
 השבירה אחר גס האמת אחר הואחדף באמת שרוצה מי אחד לכל .
 ע׳י האמת אתר נמשך והוא יניעכ׳סאיוהרשימונשאר • והשכחה ״

 והמתיקות העוטת מכל נפלא נעימות שיש עי״ז מכין ני * הרשימי
והספיקות הקשיות ץ<משךאחר1כאמח חפן שאיט ומי ’ ״ ישנעולס

 ׳ כ וכנ׳ל להתרחק ראוי בוודאי והוא . ;• וכנ״ל ומתרחק והמחלוקת
 ישראל כל לעיני שברם וע״כ • וכו׳ גם ילכו וצדיקים ה׳ דרכי .ישדפ

.לעיניכם כ׳שואשכרם י  נעימות בחי׳ שהם לקתהלוחות כי ,היינו • י ,
 אני הרי כאומר לעיגיהס מיד ;ושברם אותם.לעיניהם והראה החרה

 ומפיל ומשברס מכם תוגיף אני תיכף ,אך‘שתולה. נעימות לכס מר^ה :
 הצדיקי׳ גדולי. מת,הגיס וכך כ,'ל;י לנסיון עתה לכס יהי׳ ;וזה שכחה ;
 אשתכח בחרובא עלמא ׳אנא מארז״ל על דל רביט כ׳ש * עתל גס ,

 - ; היעב ליקוטי.ת׳׳א)והבן םי׳.םמך3 ; ־
i ה ז  להורות', . • בארון מונחים לוחות ושברי לוחות משארדל בחי׳ ו
 לוחות ושכרי לוחות בבתי׳ התורה ממשיכין :',;שהצדיקי׳אמתייס *

 מיד אותה ומכסין מעלימין ואח׳כ • התורה נעימות מגלין מתחילה ■,.כי
 שנל • גסיון בשביל והכל ״ וכנ״ל לוחות שברי בחי׳ שהוא שכסה ::ומפילין

 ■ לאמתו האמת וחפץ והמצה להתיתק מקום ימצא להתרחק הרוצה ״'
ט׳ ובזיוטת יגיעות ע״י ויתקרכ מנגד כבודו, וישליך האמת על יסתכל ל ו

- , : וננ׳ל התורה לנעימת ,ויזכה‘ ־ ־
ב ׳  3טו יום שמחת גודל עיקר רוב שע׳פ צא^ בחוץ שטהגין r11\ י

א ־ ̂ / ובפרע * ספק מחמת שעושין גליות של שני ביו״ע ס
 עיקר ששם לארץ חוץ כי דייקא• שני בידע אותו שעושין תורה בשמחת

 ש^א ספיקות בחי׳ ע״י כ״א כשלימות לתקנם אי׳א הסובלים אחיזת
 המעסשמשסעיקר־ כיביו״גינמשךהשפעת ״ וננ׳ל מחלוקת בסי׳

 קדושת עיקר ששם לבי;המ׳ק לרגל לעלות חייכיס וע״כ * יו״ע שוגחת
 עיקר ועי׳ז *. וכנ״ל ההלכה בירור שם כי . הנועם השפעת א״יעיקי ■

 שלש בחי׳ שזה • י וכד נעימות פניך את שמחות שובע בחי׳ השמח־
 אחיזת ששם ובחדל * וט׳ ה׳ פני. זנורך.את כל יראת בשנה סעמיס .

 שעופין ע׳י כ״א לתקנם א״א הנעימים ע״י לתקנם וצריכים החוכלים
 המפיקות כל שמשם כחי׳מתלוקת שהוא ספק מחמת גליות של שני יו׳ט

 מחלוקת מתוך כשמתקרבים החובלים תיקון עיקר זה ני • והקשיות ..
 כמו לא * זה על זה שחולקים אעפ״י הצדיקים בכל ומאמינים וספיקות :

 שניהם דברי שומע הוא • זה על זה שחולקים מאחי שאומרים הלצניס
 ר׳ל־רקהאמת בכסירות ונוגעי׳ לצנות דצרי זהו כי * שניהם על וחולק

א  המחלוקק על כלל להסתכל ולבלי , בכולם להאמין שצריך להיפך ס
ט׳ חיים תוכחת שימטת אחן ע״פ (וכ״ש • שכיניהם  בחצוצרו״ בהתו׳ ו

צא, בנשים היפה לך תדעי לא אם וזהו . • ע״ש) ח״א ליקוטי ה׳ ,בסי׳
 לא' אס הייט החעיס־ משכנות על גדיותיך את ורעי הצאן בעקבי לך .־
 תרעת איכה * וט׳ לי הגידה תחילה ששאל כמו להתקרב למי לך תדעי ׳

על, • וט׳ ורעי ־ וכו׳ לך צאי • וט׳ לך תדעי לא אם השיב זה על ־ וט׳
 לכולס שתתקרב היינו * רבים לשון דייקא הרועים ״ הרועים משככות .

 לכולם להתקרב אתה צריו ־ להתקרב למי יודע שאינך מאחר־ כי
 בכתב משה תורת לקיים אותך מזהירים שכולם מאחר ככולם ולהאמין .

 הרוצים החקירות בדרכי ההולכים מהאנשים.הכופרים רק ני • ובע״ס
 ורובם עול .ופורקים חיצוניות חכמות ללמוד משר, מתורת להעות <

 הריחוק כתכלית להתרחק צריכים כמפוךסיסימהס וכו׳ זקצס מגלחים
 בגמ׳ופוסקי׳ רבותינו לכו שומרו כפי התורה עפ״י שמנהיג מי כל אבל

 להתדבק צריכים בתם ‘־ הק׳ דבריהם ע״פ יראים,המיוסדים וכזפרי
 עוב יום מרמז זה ועל • בת״ח הדבק וארז׳ל תדבק וט כ׳ש ' בכולם -

 תיקון עיקר ועי׳ז •_ גליות של יודיסיעוביס שני מפק מחמת שעושין שני
 עובי׳ ימים שני ועושים ספק מחמת שמחמירים מאחר החוכלים־ בחי׳
 החורה ע״ש הצדיקי׳ההולכיס לכל להתרןב ספק מחמת צריכים כן כמו

 כימהסגמשך r הצדק קדושת בתי׳ הוא יו׳ע קדושת (כי .וננ׳ל•
, עירך זע׳כ קל׳ך.) נסי׳ וט׳ מועד אקח̂  ע״פ כמבואר יו׳ע קדושת

השמחה ■ ־ •

■



ד ■ ו הרכה המנחה תפלת הרכיה; ,א״ח הדכות ליקיטי
כבנחחק־ הטמחה עיקר זה כי ״ 'סני עוב ביום ^רץ כהיץ rהשמח

•הש׳יי כבוד מדל שאז הנעימים ט״י החוכלים , ..יתרו אתי כד בכחי׳ '
 ה׳ ישמת לעולם ה׳ כבוד יהי כבתי׳ מאד נחלה השמחה ',שעי״ז וכו' ׳

 וע״כ י ונדל ק סש מחמת שעושין שני ביו׳ע נעשהבחו״ל וזה ־ כמעשיו
 טעם בתי׳ הוא ששם מןזמת אחד סוב יום רק שם שעישין אעס׳׳י כא״י :

 מחמת * ימים ב׳ ישראל בארץ גם עושים השגה ראש אבל • *ונג׳ל
 החובלים כל ביותר בא־ס ואז ׳ כנ״ל הטעם השפעת עיקר :שבר״ה :

 בא״י גס מוכרחים וע״כ • קשיא,כנ״ל דנא וע״כאזמא • .להתחקן :
. ■ , : וכנ״ל לתקנם נדי ספק מחמת ר׳ה ימים ב׳. לעשות ■ י,

כשיר הלווים נתקלקלו אחד פעם • ונו׳ בראשונה ,שארז״ל
 ואם ־ המנחה עד אלא החודש עדות מקבלין יהי׳ שלא התקינו . י •

ולמחר. קודש היום סהגיןאותו שיהי׳ התקינו ולמעלה המנחה מן באו י,
 היינו • בפוסקים כמבואר ר׳ה ימים ב' שעושין נמשך ומשם * קידש '

 ש̂ז • ישראל זמירות נעים בחי׳ טעם בחי׳ מהוא השיר קלקול מהמת ^
 החדש עדות מקבלין יהי׳ שלא התקינו ע״כ * החובלים מפגם נמשך

 החובלים אחיזת עירך אז כי • דייקא המנחה עד • המנחת עד אלא '׳
 קידש ימים ב׳ עזשין ולמעלה המנחה מן באו ואס * למעלה כמבואר .
 שעושין ר״ה של ימים ב׳ בתי׳’וזהו יי ימים ב׳ ע״י החובלים לתקן ;נדי ,
; וככ׳ל הנעימים ע״י החוכלים תיקון בשביל י^אל בארץ גם , \

ה י 'ג י. ו  מן האדם את מוציאין ו־תאוה.והכביד הקנאה שארז״ל ו
מהבחינות תהיפך הם רעות מדות הג׳ אלו כי • העולם , -

 שנמשך הנעימות מענין מבואר שם כי • הרל בתתו׳ הגאמרות ממשות
 והתאוה והקנאה • כנ״ל לשלום וז;נין הש״י כבוד נגדל שעי״ז צדקה ע׳י -־

 ני * הנועם מקדושת תהיפך מא התאוה כי י מזה ההיפך הם והכבוד
 וצריך י כידוע העליון מנועם המתיקות מנפילת נמשכין נל-התאוות י

 של המתיקות תאוות אחר כחך לבלי,להיות דרכיו על להשכיל ■האדם ■
 התאוה ע״י גס העליון• בנועם א׳ע ולדנק • א׳ע לקדש רק העולם זה -
ועשירותו' ממונו ע׳׳י תאוותיו למלאות רוצת כי ־ בצדקה ממעט ' ,
 פגם עירך וזה * צדקה טחן ואיט לחם ח^י מעניים עיניו ומעלים ־

׳ הוא והכבוד • כנ״ל צדקה ע*י נמשך הטעם השפעת עירך כי • הגונזם
̂מכואר דקחשה הכבוד פגם '  לבלי האדם שצריך הנ״ל בהתו׳ שם נ

 זה נתהוה מאמר מאיזה הניוד על להשתנל רק הכבוד אחר לרדוף
 והקנאה בזה פוגם בכבוד vשרוצי ומי להש״י רק הכטד ולחזור הכבוד :

 היפך הג׳ שאלו נמצא • השלום היסך שנאתומחלוקת רךאה כחי׳ הוא
 הכל ני • העילם מן האדם את מוציאין וע'כ י הנ״ל התורה קדושת

 כהתו׳הנ׳ל• שם וכ׳׳ש <ת׳• כבודו שיגדל כדי דייקא האדם כשביל נברא . ’
 בני בעגין היעב שמשתכל מי כי • ח׳ו העולם מן יוצא בזה וכשפונה ,
 שמתקיצין עץ חוא נצחיים עולם שמאידין׳חיי מה עיקר י ^העילם ־

\ מאלו אחת כל כי *. רעות מדוח הג׳ אלו כל יחד בהם  רעות מדות ר
 משם ולצאת לשוב חקוה איזה לו הי׳ אעפי״כ אבל אדס•vלר מאד מזקת •

‘לגמד אכלע׳ישמתקכציןאלויחדהסמוציאיןאתהאדםמןתעולם
 לא אש אעפי״כ אך • לתאדם מאד מזקת לבד התאוה בוודאי ני • ר׳ל .־

 והי׳מבסל השפל מקומו את מכיר הי׳ כי תקוהי לז הי׳ בכבוד חשץ הי׳
 אופנים בכמה לו לטשיע יכילית האמתייס״והי׳ ה׳ יראי נגד עצמו את
 על גדול תיקין לו הי׳ ובוודאי י׳ג) (משלי יחכם חכמים את לךvר גי

 לו שנדמה ומכיריח מעעיהו זההעילם של המדומה הנבול אבל ־ ידם
 מעעה זה ומחמת • אמתייס וכשרים ליראים כשיתרךב כבודו שיאני

 זו ולא מהש ומתרחק * ונו׳ וספיקות קשיות עליהם למצוא וחוקר א״ט
כל ועל עליהם □נאה קנאה לו שיש עד הכע״ל עליו מתגכר זז ־;אף

U Vו״ין״
אש' כי • ליצלן רחמנא העולם מן זהנערד כל וע'• • כככזדו הנוגעיס

 יוכללהנצל אמתייס ליראים ויתרךב מלבו והשנאה הקנאה מהיר יהיו ׳
 ע׳פהתורה והאמת הישר דרך אותצו יורו הם כי רעות מהתאוות גס
י -־ ' • : טוב אחרית לו הי׳ ובוודאי הקדושה ■ ־

 י■ . ■ ׳* '■׳ י ׳ י* ' 'י-■־■
^ ה׳ולדק־מאלקיישעו׳זמ מאת ברכיה ישא ה1ו מ״ל לתתו׳ שייך
' השפע ממשיכין צדקה ע׳׳י כי .*דורשיו דור .

' .והברכה השפע כל שמשם העליון מבח־׳נועם דהיינו ה״ מאת והברכה
 v״'• שם כ״ש עי״ז נמשך הדורות כל של ההולדה •כי דורשיו דור זה וזהו ,

 . ובו׳ נעימות פניך את שמחות שובע בחי׳ * וכו׳ יעקב פניך מבקשי וזהו
, :ישראל זרע כל וממנו שלימה מעתו הי׳ כי ביותר לזה יעקב שזכה

 ׳ שאו וזהו •* וכנ״ל דורשיוזכו׳ דור זה ה׳'כחי׳ את הדורשים לדורותס
 ועי׳ג • כרל כבודו נתגדל עי׳ז כי * וכו' הכבוד מלך ויבא ונו׳ שעיים
 י ׳ ובתי׳ ־מים בחי׳הנע כנגד הכבוד מלך ויבא ונו׳ שאו פעמים ב׳ הזכיר

̂נדל שניהם ידי שעל הנעימים ע״י הגתקניס החובלים  ' ה׳וכג׳׳ל כבוד ני׳
 ץ לה׳ שהתחיל כמו לארץ וחוץ ישראל ארץ מעטן מתחיל המזמור זה ני

 שם ש׳׳יTכש חו״ל זה בה ויושבי תבל ישראל• ארץ היינו ומלואה הארץ
 להתתקן צריכין הס שגס חו׳׳ל• של והמוחין • א׳י של בחי׳המוחין היינו

 , צדקה עי׳י הכבוד פגם שיתתקט ע׳* ישראל ארץ של בהמיחין ולהכלל
 ־/ דוי זה • ישעו מאלקי וצדקה כחי׳ שזהו ״ ונו׳ הדוחמת נמשנין י״ז1שנ

 נמצא • וכנ׳ל פעמים צ׳ שכופל הכבוד מלך ויבא * ובו׳ שאו זורשיו
, ■ השנה ראש בכלסת זה מזמור אומרים וע״כ * יפה ומחובר אה^קשור
. ־ ; כג׳ל זה בתיקון עוסקים א; כי . ■

ה כ ל ו  ליקו^ מ״ע כסי׳ כהם אהל שם לשמש התורה . ן ל
ש ׳ ־ :היעב התורה כל ח׳א׳ע׳

ה א ז  , שצריכין הדינים המתקת עיקר אז כי המנחה* תפלת כחי׳ ו
. , הדינים תוקף להמתיק גמלה בכוונה להתפלל ליזהר אז

 . • למנחה ע׳ססלת הנ״ל בהתו׳ ונמיבא בזוה׳ק נ״ש אז שמתעוררין
 • המנחה חפלח תיקן יצחק כי * יצחק פחד כחי׳ דינים כחי׳ שמנחה
 הוא התשובה ועירך ־ תשובה ע׳י הוא הדינים והמתקת התיקון ועיקר
 ̂ שם נ׳׳ש ה־צרין עירך הס כי ׳ עובות למחשבות רעות ממחשבות לשוב
 ״ י■ וה׳דלת נגינה מיני ועשרה ותשובה תפלת יחד זה כל שחיבר תיעכ ע׳ש
 בתחילת שם מ׳ש כל לקיים להתגבר שזוכה זה ע״י והכל • וכו׳ הות

 למחאות להפכם רעות המחשבות על להתגבר שהעירך הזאת התורה
 * אין כי • סוף אין אור בחי׳ הוא הישראלי איש להביות אור כי ׳ טונות

 ולהמשיך עטדה שוס לעשות יכול שאיט עד לתשוקתו תכלית יאין סיף
 ■ בלב חלל בחי׳ שיהע עד הזאת התלהבות לצמצם וצריך וט׳ מדה שום
'העולמות• שהם המדות כל של הצייד הוא והלב ברךבי־ חלל ולבי בחי׳ , 

 וכשחוסב •; וכו׳ עובוח מחשטת שהם שבלב החכמה ע׳י והעירך
 להתגבו* צריך ע״כ * וכו' שבלב החלל מעמעם הוא ח׳ו ל־עות מחשבות

 ריבוי בחי׳ זה כי • מדאי יותר יתלהב שלא הלב התלהבות לצמצם בזה
 , ההתלתכות שיהיו לראות רק ־ כלים שבירת כחי׳ הי׳. שננמנו האור

 להמשיך להתגבר •!העירך וגז׳ ברךבי חלל ולבי בבתי׳ ונמדה בהדרגה
 ׳ על כתו בכל ולהתגבר טובות מתשטת שתם אמת״ת חכמה הלב לתוך

 אתהש#« ולעבוד המדותעובזת לכל ועי״זיזכה המחשבותרעות*
 בשביל הכל יברא זה שבשביל ית' מלכותו שיתגלה כד והכל • כראוי
. ל3ע״ישיק העולמות בכל ית׳ מלכותו לגלות הכ״ל בל ע״י שיזכה האדם

 שזה שם וממאר ״ וכי׳ המעשה העולם בזה כשלימות מלכותו עול עליו
: הישב ע״ש וכו׳ תשובה בחי׳ תפלה כחי׳

ונל ' ■י ......................' ■ . ̂ .



ז הדכה המנחה תפדה הלכות א־ח הרכות ליקוטי
- U י' חחילת בחי׳ מתעורר שאז * המנסה חסלח כחי׳ הוא מ ב ,

 הפלה ע׳י להמתיקו זצדכין הדינים. כל שמשם .הצמצים
 האור התלהבות כיזתהטניןשל • כנ״ל תשובה נחי׳ שהוא גכוונה

ס אצל נעשה זה ונו׳ זהצמצוס ד  הבריאה תיקון כפי ויום ינס בכל ^
 נעשה הבריאה שבתחילת כמו כי ׳ להמשיך צריך ש^א היום אוחז של
־  לבריאה מקים הי׳ ולא א׳ס האור ר\ שבתחילה בעצמו הש׳י אצל ז

 החכמה ע׳י הבריאה כל היתה שעי׳; • וט׳ לצדדין האור וצמצם יכו׳
ט'  ־ האדם אצל זאת כעשה כן כמו י הנ׳ל התו׳ בתחיצת שם כ״ש וס׳ו

 וקיום בתיקון יעסוק שהוא בשבילו נברא שהכל ממעל אלוה חלק ש׳הוא
 היום באותו שהיתה הבריאה כפי וץם יום ובכל ״ חייו ימי b קעולם .

 הבריא׳מחדש אותה וקיום תקון עבודתו ע׳י להמשיך צריך הוא כן כמו
 ב׳ וביום ובו׳ וארן שמיס בריאת כלליות א׳ ביום הג׳לכגון כל ע׳י

 המעמד שהי'אנשי מה שז־בצזי׳ וט׳ המים בתוך רקיע יהי כחי׳
 הבריאה תיקון למשניל־ועיקר כמובן ויום יום בכל בראשית בס׳ יעוסקין ׳

 מתעורר ויום יום שבכל ר\׳ל הבחי׳ ע״י־כל הוא האדם ע״י יום בכל
ס ׳  להתגבר וט׳יוהעיקר לצמצם וצךיך וט׳- א״ם עד חדש בהתלהבות ל

 ולברוח הש׳י את לעטד איך יום בכל טובות מחשטת להמשיך ז
 שעי״ז ’ ובמדה בהדרגה הש׳י את שיעמד עד וכו׳ רעות ממחסבית ״׳ .
 • העיקר שזה בעולם מלטתו ויגלה שלימה שמים מלכות עול עלץ *קכל ' . .

; • הוא ערנית תפלת כי * התפלות סדר אבותינו לע תיקע זה כל «על '
 ותפלת ־ וכי׳ סתרו חשך ישת כתי׳ חשך כחי׳ שטא האור צמצום בחי׳ '; ’
 ואז * הצמצום תיקון ע״י האור והמשכת התגלות נחי' הוא שחרית .־' ־

 שכאותחהיום הבריא׳ תיקין שהסבתי׳ וכו׳• המוחין כל גמשכין גיוס י.
 רק נשאר ולא המוחין מסתלקין התפלה אחר אבל בכוונות) (וכמטאר ׳

 לערוב היום שמתחיל היום חצות )ואחר בטונות כדשימווט׳(כמטאר , .:
הבריא׳ תיקון בשביל להמשיךהאור בשביל הצמצים תחילת מתעורר &ז

 כמשכין הדינים כל כי שלעא תקיפא דינא אז ע׳כ1 • שלאחריו עם של ״ל
 עליו והזהירו המנחה תפלת אז רז״ל תיקנו זה ועל • הצמצום זמחחילת

̂א לעולם כשרז״ל ,ביותר .  צריכין אז •כי וכו׳ המנתה בתפלת זהיר אדם יר
 מתוקף שגמשנין רעות המחשמת ליעל ביותר מאד גדול החגברוח :
 עיקר- כי * חשובה בחי׳ הוא זה שבל • טובות מחשבות ולהמשיך הדפס 'י

 שנלכד רעות מהמחשבות פעם בכל שישוב הוא אדם כל של התשובה
 ושם ורגע עת בכל האדם ביד המחשבה כי • קדושות למחשנות בהם
 ממקום במחשבתו לשוב התשזכה עיקר זזה • והבחירה הנמען עיקר
 נתעה אס הק׳-ואפילו מפיו שמעתי כאשר קדוטת למחשבות שס שהוא

 עצמו שמנתק מה שככל שיאמין צריך אעפי׳ב * שנתעה כמו במחשבתו
 ועיקר וכו׳• יצדיע ידע הוא ה׳־בי בעיני יקר הוא לטוב מרע במחשבתו

 ער קרבן שהוא המנחה תפלת בחי׳ וזה • כנ׳ל המתשבות הס היצהיר
 ע׳פ היום ככל האדם של העסקים מחמת בי • וכו׳ לעני חסלה בסי׳
 יום ככל ניצול אדם אין ג׳ כשח׳ל פגומות ממחשבות ניצולין אין רוי
 עסקיו כל מתוך שצריך השונה בהי׳ הוא המנתה תפלס וע׳ב • וכו׳

 לנתק ע׳י־שיחגבר והעיקר אליוית׳ ולשוב לזטראתעצמובהש״י
 וזה * התשובה עיקר שוה טונות למחשבות ממחשטתירעות מחשבתו

 מן אלא עצי אין כי וכו׳ טת דלת ה׳ בחי׳ שם שהזכיר הה׳ חיקק בחי׳ ̂ ■
 מן עצמו מתייאש ואיט עניותו ורואה עצמו על ובשמרחם • וט' הדעת ׳

 מעוטף שטא ' יעעיף כי לעני חפלה בבתי׳ להש׳י ומתפלל הרחמים
 סבוני כ״פ דוד שצעק כמו ושמאל ימין ולברוח לטס מקום לו ואין כצותז

 לביות דאש^ מה בכל מתגבר ואעסי׳כמא נ וט׳ סבטר גס ־
המנחה. חפלת כחי׳ הוא זה שכל וכו׳ להש״י וצועק רעות מהתחשבות

ה׳וט׳ זאתעבידת אתחזרת ועי׳ז ננ׳ל התשובה עייץ־,תיקון עי׳ז מ״ל

 נמחקים ואז • ע׳ש שם כ׳ם למקומה הה׳ לטב תטבה בחי׳ עיקר שזה
 בעצמו שכהצמצום נתגלה כי הצמצום מתחילת שיונקים הדינים כל

 , ומלטתז אלקותו לגלות כד גדול חסד הוא הצמצום כי ׳ הש״י נעלם
 המנחה בתפלת אלא בעגה לא אליט שכן כחי׳ וזה • כיחע דיקא עי׳ז

 • הוא ה׳ האלקים הוא ה׳ ויאמרו פניהם על ויפלו העם כל וירא שנאמר
 פניו משה ויסתר בתי׳ האור צמצום בחי׳ זה פניהם על ויפלו ״ -האלקים

 צמצום בחי׳ אלקיס • האלקים הוא ה׳ ויאמרו • וכו׳ מהביט ירא כי
 והעלמה המתרה טס אין כי האלקים הוא ה׳ כי נתגלה ואז כידוע

 שם גס הצמצום מתחלת שנמשכין וכו' הדינים בתוקף גם כי • בעולם
 הוא ה׳ ה׳הואהאלקים וזט • מיני׳ פנוי אתר לית כי • נמצאהנףי

 שיש חתאה וביתא עילאה ביתא עליית בחי׳ • פעמים ב׳ האלקיס
 טדשמגלק וכו׳ רעות המחשבות על שמתגברין ע׳י עלי׳ לשניהם

■ • . : שם כ׳ש למגיהוכו׳ ית׳ מלטסי ■׳ ׳ '
 וט׳וגיכני אש שתרד ענני וארז״ל טנט ה׳ ענט אליהו ^שאמי nt*l ̂ ־

 לגלות אז צריך הי׳ אליהו כי השי כשפים מעשה יאמרו שלא י, : ■
 נביאז של ושקר מטעות ישראל את לטציא י בעולם ומלכותו אלקותו
 וכל ר׳ל• הרעות לכל ישראל את והביאו • גדלים מכשפים שהיו הבעל

 פרעת אל בא בהתו׳ וכו׳(כ׳ש אור ריבוי ע״י הכא ממותרות נמשך זה
 אז צריך הי׳ ואליהו ׳ ע׳ש) וט׳ זיעה כמו מיתמת בחי׳ .שכיטף.הוא

 • וט׳ השמים מן שתרד האש ע״י ית׳ אורו ולגלות להמשיך ואת לתקן
 אבל ״ ■ כולא ושצי דאכלי הוא אכלה אש אלקיך ה׳ כי מבתי׳ שנמשך

 חיות מקבלין הס בעולם מלכותו ,ומגלין וכו' האור ישראל:מצמצמין
 בהתו׳הנ׳ל(באות;׳)היינו שם בה׳וט׳כ״ש הדבקי׳ בכחי׳ואתם משם

 שיתגלה באופן וכמדה בהדרגה, שנמשך ־קדושה אש מלמעלה שימשיך
 כמו עי׳ז ונהרגים יהי/נכלין השקר ונביאי • כל לעין ואלקותו מלסתו

ס עי״ז פני׳הס על כפלו שישראל אז שהי׳  האש ירידת של הגדול י\
 י • ית׳ מלכותו התגלות בתי׳ שזה י וט ב׳פ האלקים הוא ה׳ ,ואמרו
 אבלכשר:תסללעלוה כנ״ל היינו עי״ז.• ונהרגו נשתעו הבעל ונביאי
כשסי׳הס* מעשה יאמרו פלא אשוט׳ועכני שתרד ענני הש״י את ביקש

טיכוניש ־ ׳•׳■'׳'• ־»׳J1r׳ בקמת ;אלקיתי , _ . ̂י̂י י
 מה ואומרים הדכר מהפכים הס ־ כזה ונפלא נגלה נס ולהעלים לסתור

 ■ מתיירא הי׳ וזה בכיטף• איתו יתולין הם כשפים מעשה הלא חידוש זה
 ׳ חכמת-הנישיף ויודע גדול חנם בוודאי הוא שאליהו יאמיו שלא אליט
 התפלל זה ועל כשפים מעשת ע״י הי׳ הנס וכל * הבעל מצביאי יותר

 לאמתו האמת על שיסתכלו ישראל של ועיניהם לבם את ה׳ שיפתח
 תפלת ששומע ית׳ היחיד הנורא הש׳י ברצון לבד השמים מן נס שטא

ל יזח.יל ויתנהו ורו • הם כשפים מעשה יאמרו ולא הצדיהים מר יי

שרואין
 להתלוצן חותרים מתחילת ע״ש) הע׳ח בהקדמת מזה (וכ׳ש אנישי̂ 

 טראיס חידושים שם ונמצא קטת ששיניהם כשמאים אע וכו׳ מהם
ט׳ מהם להתלוצץ שא״א  תכס הי׳ בוודאי חידוש זה מה אומרים הס • ו
 וצירופי תיבות ראשי וגס תורת וחידוש פשעים לומר ויטל ונפלא גדול

 כלל צדיקי׳ שאינם גמלים ולומדם חכמים כמה שנמצאים כמו אותות
 תמיד זה על מתפלל תאמתי הצדיק אבל * וט׳ בשכלם תוהה ואומיים

 מן אמתיית התורה התגלית בחי׳ שהוא * וכו׳ אש שתרד ענני ה׳ עצני
 מתוך שמעט ודבריו כ״ש אש כחי׳ שטא השמים
שנאמרו לומר סאמת כחישvלר יוכלו שלא ר הם נשפים מעשה יאמיו

י ■ מדנרים . ■



דט ■ תפלת.טנמ?ז'הדכד.זי הלכות לק־טי,הלכות,:את
 כשפים מעשה בתי׳ שזס • וכו׳ אמתיית יראה בלי כחכמה הדברים

̂א  הבחירה בשביל אנושי לשכל הש״י שנחן ע״י.הכח חהבולות ע׳׳י שי־
 שאין בלבם בעיניהלויבינו ויראו ולבם םvעיניר יסיןח הש״י רק ״ וכו׳ ־
 דאכלי אכלה אש שהיא י' השמים מן חורה היא רק כלל אנושי שכל זה ,

 חיות מקבלים בס הדבקים אבל *, זה טל החולקים כל כולא ושלי מלא
 ־ היום כולכם חיים אלקינס בה׳ הדבקים ואתם בבחי׳ . משם לנצח י
■כ״שע״ש . *• ■ י "־ ' • ■ ■ :

ך! ך כחולליס' בהתו׳הנ״ל המובא בך מעייני כל כחוללים ושרים ןן
 שכלעכודח השמאלי והלל שכלב הימיני חלל חללים ל׳ ’ :'■ ׳ ־:■ ׳
 חלל טל היצ״ט משכן ששם הימיני חלל בחי׳ להגביר בעוה׳ז האדם "
 כייט״ז וכי'כנ*ל'ל■• ורעות טובות מחשבות שהם וכו׳ ששם השמאלי ,

 החלל תיקו, שהוא בקיבי חלל ולבי בבתי׳ ׳ אזי'הלב ■טיבוח מחשבות
 המדות שהם העולמית כל נמשכו שלשם הבריאה בסחילת שהי׳ הפנוי

 שהם וכו׳' טובות המדות' כל י בלבו שימשיך האדם בשביל הי׳ שהכל ■
 טובות במחשבות ומתגבר וכו׳ ההתלהבות שמצמצם מה כסי נעשים ;

 נסתלק החלל־כי מטמטם י ובו' רעות מחשבות ח׳׳ו כשחושב אבל וכוי
 וט׳• כלים שבירת סוד בחי׳ שזיז א׳ס לבחי׳ וחזר1ממנ אל.ץתו שכינת

 וט' שאח״ל בס ונטמעס בבחי׳ האדם שבלב ממש החלל נעמטם ואזי
 1בחי׳5 הלב נטמטס ואז ’ * היעיני החלל על השמאלי החלל מתגצר כי

 -איך• טובות מחשביה שחושב ע״י להיסך אבל ז לב חרפת לב טרלת
 כי • הנ״ל הפעי החלל בחי׳ את ומחזיק מקיים אזי השי׳י את לעבוד

 שהי׳ כמו האור יוחזר שלא הבריאה תחלת של הפעי ההלל קיום עיקר '
 טבודת ט׳י קיומג עיקר העולם נחרב ח׳׳ו הי׳ שעי״ז א״ם־ בבתי׳

 א״ס אור התלהבות שמצמצמין כראוי הנ״ל כל שמקיימין ע״י הצדיקים
 ומתגברין בקרבי• חלל ולבי בבתי׳ בלב פנוי חלל ועושין כראוי בכלבם

 שרוצים פעם בנל הלב על העולים רעות המחשבות על כחם בכל '
 החלל בחינתו לפי ויחכעל ח״ו• א׳ס האור ישחלק שעי׳ז הלב צעמטם

 במחשבות מתגברין ע״צ העולם חורכן הבריא׳שטא תחילת של הפעי '
 נתגלה שעי״ז העולמות כל קיוס שהש המרות נמשביןכל שעי״ז ,״גיובות

 הי׳ זה בשביל אשר י וכו׳ עם בלח מלך אי| כי עולם באי לכל מלכותו
 לביתא גם עלי׳ יש ואז כנ״ל־ ונו׳ ש צ הצ ע׳י א*ס אור התגלות עיקר

 מלכותו כשנתגלה אס״כ דייקא כ• ־• וכו'• בעיר אבוא לא כ♦ ' • עילאה
בבחי׳ בלבו בראוי הלב להביות אור ר ודא חוזר דייקא אז הנ׳ל כל ע״י

̂ורעל ולא לסבול שיוכל באופן תיקון י  ברצו[נפלא להש׳י ישתוקק רק יר
 בבתי׳ צמצום בבחי׳ ר\א אעפי״ב אבל •’ א׳ם עד צמעע מאד ונורא
 לביזבשרי ■ באי׳’ וכו' לאלקים נפשי צמאה ביי׳ שזהו חלליוכו׳ ולבי
 של חהליס ס׳ כל בחי׳ שזה הרבה בפלווקיס וכן - • חי אל אל ירנט

 שכולם נגינה מיני יוד בחי׳ זי: כי ישראל זמירות נעים דהמע״השהוא
 שזה וט׳* א״ם עד ונוךא!ם חזקים וכיסוסין ורצון השתוקקות בחי׳ הס

 רגגונים/ כל כי יתקיים ואעפי׳ל • שבעולם לקדושת הנגונים כל בחי׳
 אומנות כל שזה וירד שמיס עלה מי ■בחי׳ וט׳ ויורד בחי׳'עולה הם

נגינה יוד'מיני הנ״ל בתו׳ לשם חיבר וע׳כ • וסכמוקהנגינה׳וכו'
׳י• ‘ -׳ י i וכו׳ ׳׳ ׳*• י ■ .,׳ ׳ ׳ . '

 שמקטין שמי וט' זעיר דרב^הוא ר^ומאן הוא חע:ר מאן ^
 ט •׳בחי׳ וכו׳ פניו משה ויבזחר בחי׳ האור צמצום בחי׳ עצמו ׳ ־. ■׳ י

 טובה לכם משפיע כשאני' עצמיכס מוועיעין שאתם • וט׳ המעט .אתם
 א׳ם אור התנוצצות שהוא הטובה עיקר שז־ אמתיית טובה אפי׳ הייס

 כל' ע״י זוכה ואז • האור צמצום בבחי׳ עצמיכס ממעיטין אשם ג׳׳כ אז
 א דאו למאן ר׳זלהיפן־ רב הוא דזעיר מאן בסי׳ וכו׳ ונפלא לרצין ■הנ׳ל

־‘ ״ :וט׳ לגמרי האור כי'נסתלק זעיר ז ת׳ויהר וי־וצ^זרוס י־כ י
j. ' כ ־ ■י ־ j■.'. ־ י' י < 1 .■• .־

רן י בחי׳ נטשת • לנשמע כעשה שהקדימו ישראל מטלת בחי׳ וז
 המלות המ«:ת בחי׳ שהם מנישיות מצוות וטשייח טובדות • י ־

 ׳ נטשהייכי בחי׳ שהוא העולם לכל מלטתז ומאיר מתקיים שעי׳ז טובות
 ’ בטולש מלכותו שיאיר העיקר כי * כידוע עשי־ בחי׳ הוא מלכותו
 ז דביקות בחי׳ ונשמע ואח׳כ * הכל נברא זה שבשביל האדם ע׳י העשיה

 ״: בחי׳ אחר שדייקא ,היינו *, וכו׳ תליא בלבא שמיעה כי * וכו׳ ורצק
 שכינתו להמשיך תחאה ■ ביתא תיקון המלטת תיקון בחי׳ נעשה

 בחי׳ שהוא שתלי׳בלבא הנשמע תיקון יהיו אז:־ייקא ־ וכו׳ בתחתונים
 חיכןז■ להיפךשחצים הס העט׳ם אבל י• ננ״ל עילאה' עליית,ביתא

 עוזים הי' ואח׳כ • א׳נז בבתי׳ נגדם שהוא להשיג שא׳א מה להשיג
 בהם מואס הש״י אבל וכו׳־ מצוה שנעשאימכל מה רואים הי׳ כי • ונו׳ ,

 ■ הבחירה ועיקר בחירתו ע׳י האדם שיתגבר חסן הוא כי '•■ זה בשביל
 .*■ בתחילת,הבריזאה האור צמצום’בחי׳ אKשר הדעת ע׳י-העלמת הוא
 יותר *שכישמחלהב בבחירתו הצמצום ־ תקק להמשיך האדם צריך וכן

 ’כחועלקמהפטת־ ברבנל5וכו׳;ררץת ההתלהבות יצמצם לו מהראוי
 שישיג מה •שיג דייקא ■ואז • ונו' מחשטתטובות לחשוב ־ וט׳ רעות
 rפז עילאה ביתא תיקון בחי׳ ע׳י הם הצזליונות ההשגות שכל • וכו׳

ט׳ דע׳ם אורייתא השגת בחי׳  קצת תוכל הנ׳ל כל וע׳י • שם הסכר ו
לבארעוד• צריכין־פייעתאדשמיא ועדין ראההצ׳ל1ר\ התורה לחבר

ו“ '* ת ע ו ש י ב ̂י ■ י: ■■־. :yrc,■*’;:■;: Vי  ׳•
 בח׳׳- מלכות בחי׳ שהם י מכנס׳יי כחו צל לקבל צדך הצדיק ,י

' ־  'מלכותו'ואז נתגלה יהס על דייקא כי * עם' מלך'בלא אין ,
 'בחי'•' עילאה ביתא בחי׳ בהם העצומים בהשגותיו מתגבר הצדיק

 שלי חיצוניח מחכמוא יוצאים שישראל ע״י והעיקר • וט׳ דע׳ס אורייתא
 היפך שמם רעות וממחשבות ־ כנ׳ל מכלהנ״ל הנדפך של:ם העט״ס

 כחילות נקראית בלהס חיצוניות חכמות כי א׳ הכל כי * שבלב חכמה
 ■ מערלת רעות ממחשבות הלב מעפשות נמשכין כי התורה■ חכמות נגד
 בתיקודם העוצזקיס הצדיקים קיומינו כל באמת ע״כ1 * וכו׳ לי

 חיצוניו׳ חכמות כחי' שהם רעות המתשטש טל להתגבר רק צריכין ואס
 , לילך •טלין ישראל שהי׳ הזה אורח לרוץ כגמר- ישיש הצדיק ואז וכו׳
 לשוב לו שא׳א כ׳א של התשובה תיקון עיקר וזה , * מופיס שהי׳ בזמן

•־ : ,•; ־ . t לשבים דדך מורה שהוא הצדיק ע״י כ׳א ־ '־
R רי  , ע׳י הלב טמטם שכבר מחמת במתר לזה צריך הכעלתשובה ב
 ע״י חטבה הרהור איזה בו כשנתעורר וט׳^פיכף לב טפשת ■ , .

̂דה העלמת  או' ״ קיומו כשביל מהרשימו שנשאר בלב המסתתרת הנר
 בא שמזה וכו׳ הא״ם באור בשרשו להתדבק ורוצה מאד הניצוץ מ-זלהב
על מיד שרוצה  וסגופים שבעולם'תטרתיס התשובות כל עצמו לקב̂ל

 ■ שכך■ ^־אבלאעפ׳י וכו׳ ר^בה שקלקל בנפשו שיודע מחמת שיעור בלי
 נסוג וסא שתיכןו מחמת ׳ ס׳ו מהחסובה ינמט זה בשמל לא אבל ראוי

 ׳ נמנע כ״כ־וע׳נ וט" סגופים לקיים יכול שאינו וחושב במחשבתו אחור
 קדוש עם ישראל בי' אדם בני בכמה מאד צוצוי וזה • לגמד מהתשובה

 הכ׳ל ההתלהבות ריבוי מנמיעה'מחמת דבם אבל לשוברי חפצים הכל
̂■ דל לגמד נכבה 1ש:עי״ *̂  הצדיקים ט«♦ הוא התשובה עיקר וע׳כ וכו

התשיכה עיקר מו׳׳כי׳באמת מרבם אמת דרכי וט'שקבלו ותלמידיהם

מתגבר
 שמנ?;ערים 1רלנ בכל אעפי*כ '־י א״ו שמתגברים W המחשנות טלין

 ״ואה וצר תבחננו למעיים ונ׳ש יכו׳*׳ תשובה בחי׳ והו ”ונו׳.* כנגדם
ועדפ^ית שלימה״ לתשובה הימים כ־־סת שהיזלל^זכאן'' ח:ח יהי׳
ויז

i
> .
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 לבאר וא״א • בזה הרבה בדברימ כמטאר זט׳ דאיחאמד מבא יע<הא
 ,והלמידיהם לצדקים רגלי ולילך צריקלגסוע זה בשביל ורק בכתב הכל

 אמתיות עצות לקבל בשביל הכל חבר. לך זקנה לך.רב טשה !ולקייס
 לאחריתו• טובה תקוה יש לייקא שעי״ז מאד• טמוקיס ממיס הנמשכים

 גדול ש<:ש״י לקמן מ״ש ע״י מא כ׳א של התיקון טיהר באמע זע״כ
:י וכו׳ הצדיק עד לעתו לבשל רק וצרינין • וט׳ כלל יודטין ואין מאד

ח ט .כולא לאכלי ?עניךתכלת ־ ז׳ באות הנ״ל גהתו׳ שם מ״ש מ
וכו׳•; חיותם יקב̂< בה הדבקים ישראל אבל וכר• כולא זשצי • _ ^
 אחר'. וגסךודהים י רטות מחשבוק ,מל מתגברים שאינם מוט״ם כי

̂ז כי אור ריבוי ט״י שקיו בלים משבירת שנמשכים חיצומת חממת  רוציס
 t ע״כ י וכנ׳ל רטה ומחשבה רטה מדה שום ששבח קודם הכל ללטת רק

 כולא־,־ ושצי טלא בבחי׳דאכלי אור בחי׳ריבוי אוחם ושורס אזתס מכלה
גיס בחי׳ ע-י בה הדבקים אלx’ אבל  וט׳^ האור שמצמצמין הדל ח̂ל

 ;ואח״כ י וט׳ מלטתו »עלין עד •־ «ט>רעות המחשטת טל ימתגברין
 )עילאה ביתא תתאהטם ביתא עליית בחי: ע״י - ש:נשיגין מה משיגי!

 י נחו מקבל שהצדיק בחי: וזה r וט׳ משם חיותם כל מקבלים הם י <סר
 רעות ממחשבות מהכמרחיצוכיות לצאת י^אלע״י.שמתגברין מכנסת

 חתאה• ביתא נגד עילאה ביתא בבתי׳ הוא כנס״י נגד הצדיק כי ־• זכר ,
̂י עלייתו שכל  אלו בחי׳ ב׳ כי • b6x’ כלל שהם תתאה ביתא טליית ע
 אעפ*י וע״כ • לקמן וכ״ש וכו׳ ובפרטיות בכלליות הס זב״ת ב״ט ^טהס

 בכלליות אטסי*כ • הנ^ בתים ב׳ לתיקון בעבודתו זכה כבר
 גמל' לך נתתי כלום בבתי׳ י^אל מכלל כחו לקיל וטאצריך השלמות

 הגרועי/ וב^ט בתשוצה ישראל להחייר כ״ב מתייגעים הס «ע"כ וס׳'
ר מ  שהם יותר הנמוכים על ביותר ית׳ מלטתו שמה־.לה מה כל ס ־ מ

 זח כי ית׳ מלטתו עליית עיקר מי״ז , • ביותר הטשי׳ גשגדית מכלית
 ’ עיקר כי דל האר׳י ובכתבי , צזוה״ק רמובא בעשי׳ מקק מלכות חי׳3

 במובא :•. וכי סעשי׳ תחתיות בתוקף מלטתו לגלות הוא רצוטית׳
.הנרמכי׳ המקימורז מכל עולה כשמנמתו הרבהבזה־ואזדייקא בדט־יט

 .כל דאמר סנסקייס ית׳ במלטתו ומודים יק׳ אותו מכירק שכילס ט׳י ׳
 עיקר שטי״ז משלה בכל ומלטתו מלך ישראל ה׳אלקי באשו כשמה אשר

 עילא״.. לביתא גם עלי׳ יש תת-אהאז ביתא בתי׳ שהוא המלטת מליית
 ■ עד שהוא דע׳ס אוןייתא בבחי׳ שהשגתר מדיק השגת בחי׳; שהוא
 ' • כנ״ל וט׳ טולה זאת עם מי בבתי׳ * כנ״ל עילאה ביתא בבחי׳ סננז״י

 וכר ביותר עליה להם יש כאתר 6הרחוקי בתשובה שמחז־רים מה נבל
 שזריחתו - וכו׳ כתם אהל שם לשמש ע״ס בסיף שמביא מה גסי׳ שזש

 יוצאין (כשישראל .ונו׳ אלxי ע׳׳י אלא א־ט השגתו היינו הצדיק של
 .׳ וט לו ׳• שהי והמכסה מהחופה יוצא הצדיק אזי העט׳׳ם של מנזסמתן

 ועי׳זחכים הפט״סוט׳ (שציס שמכלים תכלת ערן שם נמכיא
 לחנו■ תוכל הנ׳ל כל וע״י • היטי ע״ש וכו׳ דט׳ם אורייתא להשגת

הבנתי נאשר גדול ובקיצור ברמז שנכתבה הנ״ל התורה דברי; כל קצת
 אמר. כי * וברמז בקיצור ככתבה וכן נאמרה מאת שהתורה הק׳ מפיו

בס׳' נע/א רקבשטללבטלהנז״סוט׳(נ״ש אמרה התורה שעיקר
- . (דיגסהד״ן): , .

שיהי׳ לה׳ תתמה .<השקל מחנית בחי׳ שקלים פ׳ <חי׳ י
המשכן בשביל:נין והכל :«כנ״ל ונו׳ במשקל ההתלהבות • ׳ .

 נס נתתקן שעיייז תחאה׳הנ״ל ביתא בחי׳ שהוא סביהמ״ק שמאבלד׳
 עד בעיר •ניעלבתי׳הביהמ״קנאמד-ו^א^אטא גחי׳כיתאעילאה

 הי׳ המשנן בנין כי :וט׳ שלמעלה בירושלים יכנום שלא זש7ק דגקר^
i ,בשי״ fb וסטא * נשח׳ל העגל חטא לתקן כשביל נבנה בי ■ התשובה

ז הלבה המנחה תפלת הלכות
 נשרדל. מדאי יותר האור שנמשך הנ״ל בתיקונים שפגמו ע׳י הי׳ העגל
 . ע״י הראשזמת עמך יעלה לא ואיש ע״׳ש תשא כי פ׳ בטזש׳י והובא
 ״, הצניעות מן יפה לך אין עין׳^ע בהם שלטה וכו׳ תשואות ע׳׳י שהיו

/ האזהרם קיימו והס כדל וט׳ יהרסו אל מאד שהזהירס אעס״י כי
 • ובמ״א הנ״ל בדרז״ל כמוכן מכתם החבה האור הי׳ עדיין אעפי״כ .

 מאכלו האלקים את ויחזו יח שלח לא ישיאל בני אצילי ואל זכ״ש
 ני וט׳ יד בהם. להשתלח ראויס שהיו מכלל ופרש׳י ־ • ■ וישתו

ע •;וההמון.עם וכו׳ גס לב מחוך בו הסתכלו ^  רכ הערב ב
 רעות ^במחשבות מחשבתם שקלקלו בגשמיית . גס סגמז

 עריות להם להתיך כדי אלא ע׳ז י^אל עבדו לא כשידל והרהורים
 של העבודות וכל המדות כל כי * בזה זה תלוי הכל באמת ני • זט׳

 וכו׳ובתוך. מדאי יותר מחלהב לפעמים כי • בזה זה חלוייס טלם האדם
 והס׳א היצה׳ר ׳'כי * מאד' והרהורים המחשבות עליו מתגברים בך

 להש״י לשוב חשובה הרהור איזה מ כשמחטורר ־ צד מכל עליו אורביס
 כפשוע< לפעמים ומניעות בלבולים מיני בכל לבלבלו עליו חויזר הוא

 י עיקר שלם רעות במחשבות גדול בהתגברות דייקא אז טליו שמתגבר
 הוא xדאפ כמה נגדו מתגבר כשהאדם ולפעמים ■ ־ היצה״רכנ״ל

 הוא אחת כשעה ולפעמים • מדאי יותר הלב התלהבות ע״י מתגבר
 לתאוו׳ לבו בועי כך ובתוך וכו׳• מאד לבו בוער אחת ברגע • מעורבב

 ז״ל בדבייו כמובא תהומות ירדו שמיס יע^ בחי׳ שזה וכד מאד עוה״ז
 בחי׳ שהם ריאה כנפי אלמלא מארז״ל על • זנעיןמ״שבסי׳ע״ח

 יותר הש״י אל ההתלהבות מריבוי אוקידכלגיפא טילכא התורה
 זה על מגינה התורה אן • וכו׳ להתאוות האש הכערת ומריבוי מדאי
 פנים אלקית בהחנקת תורה מחן אחר העגל חטא בא ומזו: • ט״ש

 הנה•׳ משה שד\כיחס כמו • וט׳ כאלווכו׳ טראות באותות טה בפנים
ט׳ הזה הגדול כד^  במסבו שהמלך טל תיכף כ״כ קלקלו <אעפ׳כ • ו
ט׳  בשביל המשכן בברן אח׳נ משה נצעוה ע״כ • הנ״ל בחי׳ ט״י ודכל ו

 שצריכין העיקו־ כי ׳r ;,*החטאים כל שסלל העגל לחטא ותיקון חשוכה ,
’וא׳■ א׳ כל ההחצהבוח לצמצה משה בחי׳ אמת הצליקי בכח להשתדל

 רעות המחשבות על ביותר ויתגבר י יכו׳ הגבול י^ום ולא בחינתו פי ל
 ניד המחשבה כי • ההתגבחת עיקר צריך ובזה • היצה״ר עיקר שהם

 ממחשטת לבייח הדבר להפוך ויתגבר כרצונו להסותה חמיד האדם
 הלכה איזה או מהתורה פסוק אתה לחשוב עובו׳ מחשבות ולחשוב רעית

 רטלמאיוט׳ במילי מחשבתו לפקח צייך ,ולפעמים זכו׳ רז״ל (מאמי
 ואפי׳ המחשבה• קלקול עירך שהם הודםTמ נפשו למלט כדי הכל
 0י.א אנשים בכמה כמצוי מאד אלו במחשבות נלכד רגילותו מחמת אם
 מהם דעתו להסיח אמתיוש העצות דרכי בכל עוז בכל יתחזק כן פי טל

 מנתק שהוא וחנועה תטעה שכל ויאמין במ״א) (צמבואר!בלנרינו <ט'
 ■ גזוכית מחשטת לקין עצמו וימשיך השי׳ת אנל מאד ירך מהם עצמו

 בחינתו לסי להמשיך שיזכה עד • וכו' בחורה לעסוק xoo אל ויברח
 בחי׳ שהם לנו לתוך התורה כלמצווש כלל שהם המדות תיקין בחי׳

 יח׳ מלכותו עול עליו לקבל בתיכתו לפי יזכה ועי״ז העולמות תיקון
 אדם כל חייב ני • נוצרת לכך כי • נפשות לכמה ית' מלכותו ולגלות

 לו שיהי׳ נברא אלxשבי הפחית ואפי׳ י העולם נ^א בשבילי לומי
 . בחי׳ זה מלכותו והתגלות •_ עולם כאי לכל ית׳ מלכותו כהתגלות חלק

 • כנ׳ל וט׳ עילאה לביתא גס טלי׳ יש דיקא ואז • חתאה ביתא תיקון
 (באו׳ וכנ״ל ובמדהנראוי בהדרגה להש״י להתלהב ג־ייקאיטל אז כי

 ,׳ כנ״ל הה^להמת לצמצם פעם בכל ליז^מאד צריך אח״כ גס אבל ד׳)
 עליו זחוהרין אורבין שהם רעוח ממחשטת מאד מאד ליז̂ר (מכ״ש

 ז״ל׳xוכ <ט׳ לצדק רשע צופה כ״ש שעה ובכל עת ובכל יום בכל מאד
' י ■ r(. ־ . ,



א׳ח הרכות ליקוטי ’ ׳
 במשסי עני יחעוף עני• בסונו׳יארובלחעוף כאריה נמסתר יאחב וכ״ש

 עליך חחמול אולי עליך אורב ר\א איך זה כל מאד מאד והבן • בל־שתו
 הכיהמ״יו ע״י הוא בכלל התיקון עיקר ע״כ י ממט להכצל להשתדל

 כ״שאם ימיו• כל משיק דוד התייגע זה שעל לה׳ המקום עיקר ששם
 וטא בניהמ״ק שם כי וכו׳ לה׳ מקום אמצא עד וכו׳ ביתי באהל אבוא
 עילאה ביתא בתי׳ גס נהתקן שעי״ז תתאה ביתא תיקון בחי׳ עיקר
 על עיקרו שנאמר קדוש עדדבקרבך שלמעלה בעיר אבוא לא בבתי׳

 באופן עוזו שכינת לשם להמשיך הנבחר המקום הוא שם כי הביהמ׳ת
 היצה״ר ע״י ופגם שחעא מי ואפי׳ _ ,*עולם באי לכל תלסתו שיתגלה

 הבאים ־הקיבנות ע״י • נתתקן לשם כשבא רעות המחשבות שהם ׳
•בביהמ״ק לקרבן בהמה מביאין הכהנים שהי׳ שעי״ז וט׳ מבהנטת ; 

 קדושות יש ועופות בבהמות ואפי׳ משלה בכל מלכותו כי לכל נתגלה
 עיקר שזה לה׳ לריח'ניחוח לקרב להעלותם שיכולין עד מאד גברהות

 עד עולם באי לכל אמתי הדעת כשממשיכין תתאה ביתא תיקון ב.ח־׳
 הגס נתתקן הקרבן ע״י וע״כ • וכו׳ פעלתו אתה כי פעול כל שידע

כנ״ל; מלטתו התגלות פגם בחי׳ שהם רעות מחשבות שכאע״י כחעא

׳ יא חי ב ה־, ז הוא התיקון עיקר כי במדבר• משה שהקים המשכן ו
לגלות לזה המסוגל הקתש המקום עיקר ששם בביהמ״ק ’ ̂ :

 יכו' לא׳י כ׳כ\בא משה נפאוה זה ובשביל ■ • עולם באי לכל מלכותו
 מוכני׳ליכנוס הי׳ ומרגלים העגל בחטא מקלקלים הי• לא ואס * ^לוע

 קלקולם ריטי מחמש אבל לא״יולבטתהייהמ״קתיכףכשרז״ל
^ חמל הש״י אבל ״ ;בקעכמ ם ה לי  במדבר המשכן לבטס להם ע
»|דושת שיוכלו כזאת בקדושה‘שנבנה  במדבר גס הניהמ׳ק להמש̂י

̂דושת ועיקר • וט׳ וצמאון וערןב שרף נחש בחי׳ שס להכניע  המשכן נ
 כזה חיקון נמשך וכליו המשכן בנין שע׳י טא הביהמ״ק בחי׳ שוטא
 בבניט שמסייע הטוב לבו נדבת ע׳י המשק נבנין חלק לו שיש מי שכל

 ובל וקדושה מטה דבר כל עי״ז • העוב ותשוקתו וברצוט ובממונו בגו®
 מתוך והמגיעות הבלבולים בל מתוך חועף שמא טובה ונקוליז <רץלה _
 מלץם לתוך להכניס יכול הכל י וט׳ הטולס שבזה האש תבערת תוקף ״

̂וא המשכן שהוא הזה הקדוש  האר;למעד בחי׳ שטא בחי׳הביהמ׳ק ש־־
 כל של טובות נקודות כל מחננסין ולשם ישראל כל מתאספין שלשם

 לכל כת יש שעי״ז עד עת ובכל יום בכל נ״א שחוטף ישראל קדוטת
 למב פטס בכל ולהתחזק ישראל בקדושת עלעמדז אחדלישאר
 תיקון בחי׳ הוא זה שכל ההתלהטת ולנמצם , • וטי רעות ממחשבות
 עליז שמתגברק שנעשה כמו עמו נעשה אס אפילו ואז ־ כנ״ל התטבה

 נכנס הזא כבר מקודם טוב שחטף מה- אעפ״כ שמתגברין כמו פעם בכל
 ונכללזה ונצטרף וביהמ״ק משכןsבר מאד ונורא קדוש במקום ועגז

 בח אין שעי׳ז לשם שמתכנסין ישראל כל של הנקודות כל טס הטוב
 הטובים ע״יגקילות^ז געשה שכבר ישה החיקון את לקלקל ם׳א לטס

 ששם ה׳ בית אוצר שהוא המשק בתיך ישראל כלל קדושת בתוך שנ^לו
 יכול זה שככח עד שעולה למקום לה׳ שלה והכל • זרים ידי שולעין אין

 משןאתה ס׳ בבתי' * ה׳ אל שיטב עד חייו ימי כל פעם בכל להתחיל
 חשב עי׳ז * וביהררק המשק בשי׳ ששא וס׳ ודור בדור לנו היית

 לשזבלהש׳יאטלו שכ״איכול עדדכטכאשלנסש אטשטלדכא
ז וחחמת בגשמיות נפש של בדכדוכא . \

כי׳ יב אן  מא וק־זמיט חיותיט כל • המר הארוך כגלותיט עתה ן
 קדושת שהסבתי׳ מדרשות ובתי כנסיות 'בתי ע״י ‘י

 בטן סוד עיקר זה כי * כט־ז׳ל מעט מקדש בהי׳ וביהמ״ק ןxהמ
מתן שאסר וככיא כבע״ד כמתגבמת טוצם ראה רביס שמשה הממן י

a : . ז הליכה מנחוז תפלת הלכות
" ' ' • ״ . י  , ̂ • י י ̂ י

 לדורות עשקתיקון ע״כ * כ״נ קלקלו נזה נהחגלותאלקות חורה
 ־ ; *3 שאסי׳כשיזחרבהביהמ׳ק תיטן המשיך שבזה במדבר המשנן בנין

 בחו״ל אט׳ הביהמ״ק קדושת להמשין׳ כח לגו •אעפ׳כיהי׳ פעמים
 , .להמשיך נוכל שם גס מאד מהש׳י הרחוקים במקומות ן1צפ בארצות ■
 ׳ וטוסקץ שם שמחכנסין מדרשות ובתי הב׳כ ע׳י .הביהמ״ק קמשת ׳

 קתשת בבתי׳ הס בחו״ל שלנו וב׳מ הב׳כ כל כי • וט׳ ותפלה בתורה
ונו׳ משכט בחי׳ המשנה לטן משכן נקרא זה ;בשביל ‘שבמדבר המשכן

 , הפרשיו׳בתורה אלו קורק ואנו במדבר שנבנה המשכן קדושת שע״י הייט י
ש בחו׳ל הזה בגלות גס - הביהמ׳ק קדושת להמשיך נח לט יש עי׳ז  נ

באמת ׳כ1ונ ■* שבמדבר המשכן ע״י הביהמ״ק קדושת משה שהמשיך
 ■ שצריכקלבא אמת צד̂י כחי׳ שהוא מטה נחי׳ ע׳י הוא לזה הכח עיקר •

)Qybf כי • שמס על שנבט מדרשות בכתי שלהם להקיבוץ ולהתקשי
 : כ׳ש^. המשכן ברן בבתי׳ אלו בדורות גם תמיד עוסקים כחס בגודל הס

 'ומץ' משנן בתי׳ בונה אמתי צדיק שכל רפ׳ב) וטי(בסי׳ אזמרה בהתו׳
 לתוך להכניסה שלו טובה ונקודה נקודה נל לגנוז כ״א יטל ושם • ט׳ש

 לחטפה יוכלו לא שעי׳ז הקדוש הקיבוץ כלל של הקדוש הטחטת
 אלי לגשת לבו את ערב זה מי בבתי׳ ח׳ו וס׳א מחבל שוס ולקלקלה

;הש״י ששם וביהמ״ק המשק בחי׳ שהם מדרטת בבחי דהייט זט׳ : ,

: השקלי׳ על העם להזהיר שנק בכל עתה שקורץ שקלים ס בחי׳
 ובית המ^ן קדושת בחי׳ המשכן.שעי׳זממטנין בנין בט:יצ

■ תיקון־ עיקר ,שעי״ז זכנ׳ל הנ׳ל מדרשות הבתי ע׳י עלינו המקדש
̂ ־,- ו ' :יט׳כנ״ל החטבה . ,

' בסי׳ חטבה טל <גדמז בראטס כי ״ בית ראש בראטת בחי׳ זךן1
עיקר כי * שם ̂׳ש חטבה בחי׳ שהוא שבת ידא בראטת - .

 .: שהוא בוגה טהוא הבית בחי׳ ע״י בית הראש ע״י החטבסחוא
 ̂ לבחי׳אורייסא זוכין שעי״ז וכנ׳ל ום׳ המשכן בהי׳ שיטא שלו הביהמ״ד

< • - כ׳ששם; בחי׳שנגשנת 'דעי׳גזשהוא
̂־ □ י  J שנותק צדקה בפרט • לב נדבת צדקה *׳ni הם ׳שקלים ג

־ המתקיימת צדקה שמא ביהמ״ד ברן בשביל ־ - •
 לאחבואהיט׳גכמובא בהמון אוהב זמי יפסוק יעל כשפרש״י
 מזי׳ עיקר כי • הצ׳ל הה׳ טקין בט׳ חטבה בחי׳ צדקה כ♦ במ״א)

̂משיך צדקה  ׳ ה׳ ט ס׳ז) כמובא(בט׳ צדקה מצדק לעטח הה׳ בט׳ לר
 שנמשך זהאביונים העטים של זהדאת העניות כל שתשמשם דלת

צדקה עשירותו משפע לו וכשטתנין י * הנ׳ל הצמצום של הדן מתוקף ,
 ׳ אותו ומעלץ מדאש הער שמזטאין ע״י הה׳ לשך עד ממשיכין בזה •

 ט חנ׳ל בהתו׳ שם כמובן וט* צמגחה סולת האיפה ועשירית בבט׳
 העשירות שפע והמשכת ע״ימחמותקחטת הממתסקתשס

בחי׳ זה *כל ה׳ כחי׳ לעטתה וערה דלה שהיחה הדלס דקחשה'לתוך
 מזכיגה כחי׳ שהוא הגון לער צדקה בט׳ סוא זה •וגל שם כמובן אחת י

 השפע שע״י נכ(;ז דך יטב אל בט' כשרז׳ל יכא אח אשכון בחי׳
 ואתחזרח ̂ ועניוה מדלות כביטל השנינה ׳ מעלין לו שמשפיעין ל

 כס^ שמא בל׳ל ‘בט׳תיקוןהה הוא שצדק̂ד ככ״ל־נמצא ה׳ זאתעבידח
ל: בט׳הטבה שהם השקלים חקון בחי׳ שזהו החקוניסכנ״ל : ננ׳

V בעת השקלי׳ ליסן שנצשו וטי ישראל בר ראש חת השא בי וזח 
ט׳ שלא כד המק  למה וקשה * איתם נסקיי עף בהם י

 כלל• אותם ימנה ולא ״ העף בסם ישלוט שלא סכנה ויש לממוס לו
ל הכרח ט׳ המרן אך א המרן כי • הל׳ל בט׳ מגי  ׳ צמצוס בט׳ מ

ג יוסר יתלמי שלא כ׳אמיט־אל של̂  לסביות ^ר אס שמצמצמיןעי״ז
. . . ממ>י .



^ג.א■

ו הלכה מנחה תפלת הלכות א׳ח 'הלכות ליהוט'
. . . - 'י - .

 אץשייך,מנץימם:!רכלל שם טדא״ס לט להניות לסיאור מד^ייכי /
 אחד, מתחיל והמספר הוונין ועיהך סופר* אתה מה אחד גבחי'לפני

א נמכה שיתי׳ נדי / לייקא למנותם נצסוו נט״כ ‘ כימט הצמצום  וא״ ̂כ
 וגם * כנ״ל ימספר מנין שייך ששם האור צמצום כחי' הו5ש כפרטיות

 שצריכין כמו ני * תכירו בגכול אחד יכנוס ולא יחד יחערבכו 'שלא
 התלהט׳ לצמצם כןצרינץג*כ כנ׳ל ונו׳ מדאי יותר יתלהב שלא הצמצום י

 נתשב ניאט״פש^ישראל «תכירו לגמל שלו מיזגבול יצא שלא הלב
ע״ לו הי׳ שיעקב זי׳לxכ ־ באתד כלולים הס בשרשם כי * אחד כאיש

 לו יש מישראל ואחד אחד כל •אעס*כ אחד נפש נקראים וכולם מש ^
 לענין כסח׳ל מחביח משוני: אחד כל דפה כי .״ בפי׳ע ונטל צמצום
 חלל בבחי׳ לט החלרטת שמצמצם מה כפי והכל • החים חנם ברכת

 נתגלה' ועי״ז טובות מדוח שהס גיוטת מחשבות לשם וממשיך הפנוי ,
* בשערי נודע בבחי׳ מדריגתו לסי בלס שיעור לו יש כ״א כי ית׳ מלכותו

 מדותיו נפי ה׳ עובד כ״א וכן • בלבי׳ למשער מה בסוס חד כל בעלה ׳ ?
 הה חסד מדות תיקיז בחי שהיא זאת במטה ביותר נזהר ;ה • אזובים ,

 טפי זהיר במאי אביך כשרףל אחרת מדה תיקין בחי׳ שהיא זאת במצוה
הטוב׳ מנקידתו מסבירו לקבל מישראל כ׳א צריך ואע׳פ^זסודאי • וט׳ ״ ;
 ממלנת לי תהי׳ ואתם בהתו׳ כ״ש בחבירו שאין מה בפרבייות לו שיש ־ .

 מדאי יותר יתלהב שלא הגטל את להחס אפור אעפ׳ב ̂ ״ ע׳ש בי^ים
 להפיל יכולין הכשרים ישראל בר גס לפעמים כי חבית לגבול ליננוס

 צריכיןהצמצום ע׳כ במ״אי כמבואר דעותיהם שיטי ט״י תכירו את אחד ׳ י
 הגבול יהרוס שלא וגס כנ׳ל וכו׳ מדאי מתר יתלהב שלא בכמהבחי׳

 • בפ״ע וא׳ כ״א נמנה שיהי׳ לממתס נצטוו זה ובשביל • לחבית שביר ,
 בהדרגה ולעובדו• הש׳י את להכיר בדעתו ושיעור גטל לו יש כ״א כי

 כי *. שמות במספר למצותם נצטוו וע׳כ • וכנ״ל מדריגחו כפי מ־ה31 .
 מדריגתו* כפי דקוב״ה כשמא אחיזתו כפי בפ׳ע שם לו י;ש מישראל כ״א ;̂ ׳
 בהתו׳ (כ׳ש הנפש שי־\א החיות נגבל ששם וצמטס כלי בחי׳ השם כי '. ’

 ע׳י אבל ״ כנ׳ל למנותם ההכרח הי׳ יע׳נ נ׳ו) בסי׳ הבכורים ובמס
 שם בהצמצום כי • ח׳ו הנגף לשלוע יכול כג׳ל צמצוש בחי׳ שהוא המכין ;'■־

̂ין כשאין ח״ו סטראדמותא משתלשל שמשם כידוע הדינים אחיזת י  נז־־
 המשכן שטתכיןלנדבת השקלים' ע׳י למנותם נצטוו ע׳כ כראוי להמתיקו

 עילאה לביתא גם עלי׳ יש שעי׳; תתאה ביתא כחי׳ תיקין טיקר שעי׳ז
 מתכנסיןהכל שם בבהימ״ק וכן י מועד האהל ש^א בהמשכן כי * וכנ״ל

 עומדים •בבחי׳ ־' גמלו. על עומד כאיש־א׳ואעפ׳ככ״א ישראל כל
 א׳ כאיש בזה זה ודחוקים צפופים שעומדים חוחים ומשתתוויס צפופים ■

 כי • כשרז״ל חסרו כווידוי א׳ ישמע שלא חוחים משתחוויס ואעפ״ב
 כמו ינחג אחד כל • תא״ב בס׳ צ״ש מדריגתו כפי לה׳ לשוב צריך נ״א

א כי * וכו׳ לי מי לי אני אין אם וכ׳ש מרבו ששמע בפ״ע גבול לו יש נ׳

 שמערבבין רב כחי׳ערב הוא זה שכל שלהם הרעים כנסיות ברבי׳בבתי
 וכפירות ע״ז שהוא העגל חטא טיקר הי׳ הכלשעלידם >מבלבלין ‘

נ שהם לת׳ח וצדקה המשכן לנדבת שקלים לזה והחיקון • כשה״ל  ג׳
• כנ׳ל הקדושה אל העשירות שפע ממשיכין בעי״ז ,־ ננ׳ל בתי׳'שקלים

 כשיז׳ל זהב ודי כ׳ש העגל את טשו העשירות ריבוי שט׳י העדר ■היפך
.כחי׳ שהוא משה1הנ־ ולבנין הגונים גייס ל בשוסי צדקה נשנותנין ני

 ביתא תיקון בחי׳ כסא הנ״ל הה׳ תיקון בחי׳ געשה עי׳ז המשכן נדבת
, :מ׳ל הכל נחחקן שעי׳ז כג^ עילאה וביתא חתאה : ■ ,

־ • - ■ נ פוריס) ענין וט מנחה לה׳ "(ר׳פשיין ' ,

עמלק״ המן הכנעת שהוא לפסח הנגה שהוא פודים בחי׳
עמלק המן התגרות בכחביהאר׳יז׳ל-שעיקר איתא כי ■

יכו׳ הביהמ׳ק לבניח רוצים וישראל הגלות סיף שהיא שראה הי׳מחמת
 י • הוא הדבר צלל כי :ביהמ׳ק ע׳י סא מ״ל לכל התיקון עיקר כ♦

 שהש ומלכות בינה בחי׳ והם י זביתא.חתאה עילאה ביתא בחי׳ יש ,
, '¥v מתשי״י שיודעק מה היינו * פה ומלכות לבא בינה כי * ופה לב כחיי

 עילאת 'כיתא נחי' זה בלבי׳־ דמסער מה כפום חד כל הלב התבוננות
■ קדוש־ז ע׳׳י שהוא דלעילא אחערותא בחי' ע׳י אלקות השגות בחי׳ וזה

 עד להש״י לבעור שמטבעה ממעל אלוה חלק שהוא ' בשרשה הנשמה
 לצמצם העיקר כי - * ־ נדל שלימות זה אין אבל : כדל וא׳ת א׳ם

 בריאת ובמדהשזהבחי׳ בר״רגה הש׳י ולעבוד ונו׳ ההתלהבות
׳ שמגביר ע׳י שהיא שבלב החכמה ע״י והעיקר * המדות שהם העולמות

 המחשבות על טובות המחשבות שמגביר ע׳י שהוא היצה׳ר על סיצ׳ט
 סצריכץ חפלה בחי׳ שזה כל לעין ית׳ מלכותו מגלה שעי״ז ונו׳ רעות

■ להתפלל מאד• לבו■עלי׳.להתגבר כל 'ולשום דייקא בפה להוציאה
 אמץ פה׳יגקשר להדיבור שבלב המחשבה' לקשר טסרות במתשטת ־

הקדושה האמונה התגלות שהוא מלכותו התגלות עיקר ועי׳ז * וחזק
 ויש תתאה וביתא עילאה ?יחא נכלל ועי׳ז * בפי אממתך אודיע בבתי׳

 עיקר עת ״ י״' תפלת זו שכלב עבודה בחי׳ שזהו וכו' עלי׳ לשניהם
 ט ״ ק̂י”ל דלתתא אתערותא ע׳י הוא הבל תיקון עיקר כי * התיקון

 ביתא תיקון כייי' שהיא אתעדל״ת ע׳י ׳Jיל אלקותוומלכותו 'כשמגלין
• J תתאהאזדייקאישעלי׳גסצביתאעילאהכדל ״ ־׳

א צ מ עילא► נהי'ביחא אתדל׳ע נקרא העולמות ות שכללי נ
 למשלז למעלה גס תתאהיוטודאי ביתא בחי׳ ואתעדל״ת -
. עולם בכל וכן * ומלטא■ נינה שהם תתאה וביתא עילאה ביתא בחי׳ יש

 שבשביל הבחירה שיו :הז המעשה עולם עד אצילות מתחילת ועולם
 עילאה ביתא בחי׳ אלו בחי׳ ב׳ יש ואדם אדם ככל וכן • הכל נביא זה

 בהאדם תלוי הכל אך • כנ״ל ופהוט׳ לב שהם.בסי׳ תחאה וביתא
. מלמעלה האדם בלי שמאיר אלקח התנוצצות וכל • בחירה' בעל שהוא

• עד כדל וכשמתגבר * עילאה ביתא בחי׳ סא הכל שהוא בחי׳ מאיזה
׳לכיחא’שמגלהמלכחוכדלזהבחי׳טתאחחאה*וא;דיי-זאישעל ^

 ■ ק : ונצ״ל ונו׳ שכלב אורהתנוצצות^אלקות לקבל יטל שאז עילאה על 3ער שנקראים רב הערב ע׳י הי׳ הקלקולים כל ־2ן?ז״ טי"
׳ V " ■ , טוב שאינו בזעיוכות דעתם התעחמת״שמערכבין שם "

ה י| ממך במופלא בחי׳ לחקור שאשיי כיח מהנז במופלא לחקור שרוצים הי׳ כילא בחפזון• כיאויצאו • חמן ואישור פכזח בחי׳ ת
נ ע * בש,ימות הי׳ שלא אתע׳דלת ע״י לגאווה ראויים ;ןןק1ל; שאשןך דברים כמ״ יש להתכונן שהורשה במה ואפי׳ תדרוש אל

 ביחיד. rבמרנג ולא בפניש י־אפית במעשה כשידלולא ברבים בהם ׳
 ית׳ להשיגו הטציש והטפרים והרשעים מדעחו ומיין חכם הי׳ אא״כ .

 ■ שאתיר יחקירוח שצכננזים מזה כהיפך תם השנל ומופתי הקיחת ע״י
נ:ה f לעש■ רול־ם ו:.ם ■יט׳ דירים ה(■שתכלנד ':כל ״ל.1לח'קור?שר

י?



ג.םא הדכוזתתפלתהמנההמ/ו.■/ ■א׳ח הרכות ליקוטי
 לבחי׳ ליכמס t*f< כי העגל► שהוא זהב אלוהי להם שעשו עד כעריר :

 שמא חחאה ביתא תייןין כסי כ״א אלקוס השנת שהוא עילאה ביתא
טובות המחשבות התנגדות ע״י והעקר טוביס וממשים עובלזת ע״י
גבחי׳ ■ית׳ מלכותו התגלות עיקר שעיש וט׳כנ׳ל דעות המחשבות על

 שצריכין בחי״ שזהו ־* כנ׳ל חתאה ביתא בחי׳ שהוא נסי pאמונ אודיע ־
־ ■ : כנ״ל לנשמע נעשה -להקדים :̂ 

 שהם וזהבונחשת מכסף שנעשה המשכן .ע״י הי׳.התקין
שמירת בענין הוא והבחירה הנסיון עיקר כי ־* עילאין גוונין ־ ׳ -

 וש־הורים רעות המחשבות על •וכשמתגבר * במתשבה שתלוי הבריח ■
 ביתא לבתי׳ עלי׳ יש כן וכמו • מלטתז לגלות זוכה כן כמו רעים

 השגת להבין במחשבתו ליכנום ורוצה בזה זכשסוגס י כנ״ל ונו״ עילאה
 בו מתגבר ואז • במ׳א כמבואר גדולים לקלקולים לבא יוכל אלרץתו

הממון ■כי ״ זהב ואלקי כסף אלקי עדזבחי׳ שהוא ממין תאוות דלאד
 השסע אור במו מגיששכ״כ אינו השפע אור ושם מאד גבוה בשיט ■

aנמx̂ ושם וכו׳ בהגוףבהעפהזרעיית שמתלבש הולדה בשביל b 
ניתנה לא ני חש* באיסור כשטגם והעיקר בזה הפגם וכפי ׳ ־ההתגרות

 • פגמים כמה ■יש בזס שגס אע״ס בהיתר וע״כ ׳ השרת למלאכי הורה '
- וט׳ ששמעתי מנו היתדוט־ הוא אעפ״כ ס׳  באיסור. אבלכשסוגס ז

 הממץ של השסע •לאוד הפנס מגיע יואז תתאה 'חשאזינסנסביתא
 סוגם ואז מאר ־גבוה ממקום נמשןי הפרנסה שהוא הממון בי ״ ביותר

 בע״וממש להכשל שיוכל עד עילאה ביתא בחי׳ שהם טילאין בהגוונין *
נחי׳ ע״זשזמ בסי׳ נ״כ שהוא ־ממון בתאוות ביותר או־שנוסל . * ח״ו

 להם להתיר אלא עש יטאל עבדו לא כי ״.. הנ״ל כל ע־׳י העגל זזטא ,
ז ס׳  בצלאל ע״י משה שעשה הביהמ״ק בחי׳ שהוא מ׳נשכן והתיקוןט״י ו

עז כאלה נפלאים ■בתיקונלם וכליו המשק אס לב חכמי וכל ־..ואהליאב
 עולה זאת עם מי בבחי׳ ית׳ ומלכותו אליןתו התגלות לשם שהמשיכו

 עולה זאת ואמדמי סתחד׳א יוד־• בדף בהקדמה בזוה״ק (וע׳ נ
א וכו׳ המדבר ■־«ן . ד כ  היא דפימא. מלה בההוא ־• וכו׳ נאוה ומדברך י

̂יא בדבורא -ולבתר • דאמא גדפי בין ועאלת סליךז  טל ושריא נחתת ר
 נרי הוא הרל הצמצום חקון עיקר ט ־״ וכו' קדישא דטמא ■רישייהו .

ג׳ בחי' שזהו וחישבחות ושיחת תפלה של הדבור שהוא ־הדיבור
־ ׳ •באס־ז לקק כיוס)(וט׳ תפלות ׳

־י שעהא׳יומחסללין־וכו׳ שוהין הי׳ הראמנים חשידיס
בדבק^׳נפלא• לאודהא״כז עצמן מדבקין הי׳ בתחילה בי • •

 אוTב אנדכ1' י התפלה קודם שיהין־בש^ה השעה־שהי׳ שזרע־בחי׳ ;
יועסקו ־• א״סשנלבם ר^יי צמכמו vמהמדר חק ח׳ו לעילות עיסלין ;

 *’קהחלהם אור לצמצם שצריכין התורההג׳׳ל בנין הנ׳לע״י בחי׳ ע׳י
 ירעונן המחשבות ולסלק עומת להמשץ.מחשבות מאד •ולהתגבר יונו׳
 - •ואפי׳מיששגסבזה עי״ז מלכותו שיתגלה עד היצריןזכו׳ עיקר שהם

 דבדנם מהכ״ד שהוא מאד מאד דעות למחשבות שנפל עד שפגם כמו .
יאיר כשרז׳ל► התשובה המעכבין  . ■5שיתגבר:בפ בפלאותיו גו אעפ״̂כ

 'rעל ־שעוביזן מהמחשבות בדעתו יפול ולא רעות המחשבות על פעם
 - קד לטובהכל מרע מתשבחו שנמחק זדזעתקה נקודה שכל וידע • ^כו׳

ע שבלול עמלק יוהק • וכו׳ לעזרתו יתקבצו וכולם ית׳ בעמיו מאד 1  . מ
 זעל ׳מתחלה להרע כוונתו וכל • זה ׳מכל בהי^ כמובא^הוא הקליפות

 אחם בחי׳,מלכי ■שהם גלים בחי׳שבירח של מהסיגים יונק כי םוף.ז
 לכחרין TU־ שהם מנן מי עשרת שזמבחי׳ . המינים מכל שכלול

 ״ , וכו׳.־ועיקר אדום מלכי מעק בט״ח ־ימע כי.זה ״ כמובא דמסאטחא
 J כשעלמברצוע בזה הע״ח ס׳ שהתחיל כמו האור מריבוי הי׳ ־השבירה

 ״ וט׳ ■וצמצם וכו׳ העולם מקוסלבריאת הי׳ ולא א״ס האור היה וכו׳
 'וכל ־• שמתו־וט׳ אדום מלכי בח׳י׳ שהם שבירתצלוס הי׳ האור ■ומריבוי

 ינו׳■״ בחירה הבעל של מעלת גסלאות וזהעקר זאת► לר.קן טנודחיע
 , שעי״ז־ישבחירס יצה״רבזה לו שיש בחירה הבעל ע״י כ*א לתקן א׳א כי

 שלאהי׳ היתהע־׳י השבירה כל גי אחעדל״ת;* בהכרח.שיהי׳ כי • ■וט׳
 מזה אבל י דיקא הבעלבחירה ט״י הוא ועיקראתע׳דלת - אתט״דלת

 גרי שהי׳ מאמהשבירה היצה׳ר כת כל כי . • הבחירה הוא.כל בעצמי
 הבעל שמחעווד ורגע עת בכל וט״כ ־* מאד •זהבן אחעדל״ת־י• הי׳ שלא

 -תיכףכעדו ינחעורד לשובלמקוירזכו^נ בעלמא נקודה בח־רהאיזה
 . שונים בלבולים נלגי בכמה זמונעי ומבלבלו ־מהסיגים שהיא ־היצירר
 - * אורשמסיחולסתלסב בחי׳ריבוי שהם תהומות דדו יטלושמיס בבתי׳

 . יבמה •ונ׳שכשמסיתו־להסתכל ומכ׳׳ש הראוי־לו צמצום בלי מדאי 'יוחד
 שזהג״כבחי׳־המיקרי׳ ומ׳י למעה מה למטלה מה בחי* רכו לי׳ דלית
 מגושמים'ומזוהמים יטיס ־בהדנזוריס בגשמיות מסיתו בך ובחקי יפו׳

' בבחי/מיס ■לכבותם א״א שבלבו עומת שתנקוחת ומחמת •מאד־וט׳►  ־
 ̂ וט׳־״'.נרכמתעודרב^ובכלפעם באהבה את לכמת יוכלו •רני^לא

w* אור מבלבלובבחי׳דיבוי ד^הודיתשובה'ותיכףשרוצהלשזכ r גוה 
_ - ־הרל דע מכל שכלול ־עמלק המן מעשה זה וכל ־• <ט׳ בחי׳ כמה 'יש

 עמלקי־בבמי' ם׳ת כל־היוס רע לבודק מחשבות יצר וכל כנחי׳ her כי ,
 . אחרית מראשקץעד שננתגבר אובד יעד ואחריתו ־עמלק גויס דאשיח

^ כי * לרעתו ־והכל ד יהי״.כמתת דייקא ע ^י  ל5או י^כחי׳;עדי לעד ו
 לנתק לותיכףכשחאהשהאדסדוצה • לרעלו וכו׳ שלט אשד כחי׳־טת

■וזהכתי׳:כל;«לחמת־מדק • מחשבתו־מדעלעונכנ״לננבלבלוכצ״ל
uא אח יווםוטר •י• שבישראל כח מזלפי עמ^זבשניל יעם טס מי דיקא שעי״ז ־י וכו׳ הצמצום תקין עילך שזה בדיגורים בתפלה x̂ש 

 התגלות.מלכותו עיקר •שהוא תפלה זו שבלב עבודה בבתי׳ עולה ־זאת
ד • התפלה אחר א׳ שעה ושוהין חוזיין הי׳ אח״כ וט״כ ־ שס כ״ש כ

. . . ימי בבתי״ יחד תתאהעסביתאעילאה ביתא בחי׳ הלנלכות .:להעלות
א כי * התפלה של הדיבור שהוא דיקא המדבר מן עולה ואת עם ק  זנשה בהי׳ הנדוליס ־הצדקיס בכת כ״א ננדו לעמוד ::א׳א U?!״^ ד

כפע׳ א״אילהכניעז־ולבטלו כי פו׳* ותלמידים ־ויהושע־רג* .' . עילאהמ׳ל.: לכיתא ־גס עלי׳ יש אז מלכותו התגלות אחר ■

ךו אשר וט׳ אשדי.עשה כל את ילזכודהיטב טננלק־פו׳שצזייכק  בייד י
 החלמי הגלזשלי&אמרץץט׳שונקדדכלהנהשליםשהס וממברכל

׳ ־ ■כתוט':! ־ '

 ערף כמעט שהי׳ :עד אש בהגיגיתבער בקרבי לבי חם בחי׳
 בקרבתם ואביהוא נדב פגם בחי' שזוע וכו׳ ההתלהבות .;זזיריבוי

 התפלה:ושירות הדיבורשל דברתיבלשוניכתי׳ והתיקון • ובו׳ ה׳ כפני
י ־ ' ותושבחותפצ״ל־.: •״

 ביכילעבודת * עמלק המן ומלהגת פודים הואענין ־זה ^
 קטן ̂טד •למנדול עזלס באי לכל מלכותו לגלות הצדיק -
 והנציעת הנשננהז אפ̂י להוציא כלדרבין ף גז מף עד דרגי[ בל :מתם

ווהעקד ולער^ולזככם־וק׳־י ולקבצם לבררם שעלו שנהלי־למקום

וט׳־ושיתבררו דעולס בקיום ורוצה הואוחקןזזכזד אחדכיתנין־ורחוס
 •עלאותשיעלה לעשות.עמהס ־דיקא הנצוצות_.בבתי׳אתעדל*ת. ־כל ,

 יוהעיקד ינרי-בחי׳בחירחסדיקאץט׳.־•, לפטו־ית׳־ ומהסשעשועיס
 בקי רחי׳ יהושע בהחו׳קראאת המבואד בחי׳בקיאות בהם שיכניס
 ־*'ושיצמצמוקהתלעותפו׳־״גיהי׳קד-בעיגידס בשוב־פו׳ בקי •ברצוא

 -עיקר שזה פו׳ לטוב ■מדע כלהעיתקהותעעהשמסזקיס.־מהשבתס
 עד ■וע׳כמלחמידלה׳בעמלק־מדודלדד-מזודוגשלמשה ־ יקתסובהכנ״ל

אחד־*:כיסעדהיזדנםשל למחמז־זכר־עמלקבפעם א״א •בי גט׳ כורז
א ־ י . ’ (C ג



ו הרבה המנתה תפלת הרכות א׳ח הלכות ליקוטי
•• בחי׳׳כיציד ט למיס1גסעלהנציצוחהננ וס1הקב*הוכדטצריכץלי

®ה '1:כסץוכ •  ם6•'"שננ בבג?ברי! תורה למדו המן של מב״ב בחי׳ '
.הרבה הקליפה מתגבר טוב.הרבה לס1שננ ככלמקוס כי ״ צחו הי׳כל ׳ . 

ד ישראל שם יזנר לא אשר לגמרי עצמן לטקור רצו והמן ועמלק נכו׳  - עו
: מפיר הש״י אבל ונו׳ ולאבד להרוג להשמיד המן ר^סע התגבר וביותר ,
 - הגשמות ואפילו ישראל שם למחית ה׳ דבר לא כי * עתמיס מחשבות י

 ״ אופן■ בשום אותם ימחה לא אצלו הכבושים ישראל מקדהת ששרשם
דור מדור בעמלק לה׳ מלחמה רק אחד בפעם זכרו מוחה ,ע״כאיכו

ג הכבושים השמית ־ויצאו יתבררו דייקא ועי״ז רהלכ״א בח יש שסי״ו ’ ■
 ׳ יהיה אז כי וכו׳ השמים מתחת לגמרי וזכרו שמו ימחה ואז כדל אצלו
 ■כי • ןייקא דור מדור בעמלק לה׳ מלחמה וכו׳־וע׳נ לנצח המות בלע

• . - . - שנולדים ע״יהדוחת הבירור עיקר ■ ^
' £ j ■י דרגין כל מרום הנשמה שתעבוד שבהכרח עי׳׳ז ההולדה עיקר ,^י 
ספיסא מחשבה דלית מאתר אבי״ע עולמות הד מכל מלמעלה ^

 ; שצריכה עד * האדם לב מחשבת יצר ע׳י שנמשכת עד ויורדת כלל חמן
 . השתן מעבר דרך ב״פ שעוברת עד הזה הגשמי הגוף־ דרך לעבי־

 דם ריבוי וע״י וצירים בחבלים ונולדת בכמהםפריס> זה לשון (כמובא
 ביום הערלה להעביר להתברר צריבה דייקא ומשם • הלידה של מי: ׳

 כג׳ל הלב שמגימטמין רעות מחשבות שהם לב, ערלת ולבטל השמיני .
' שיזכ׳־ למה שיזכה עד יום בכל הרעים לבו מחשבוק יצר לשבר שימה .עד ''י

 שנכשלו כמו שנכשלו החלושיכח עטר המלחמה ועיקר • קדושתו כפי ’
̂יר חותר לשוב ; נקודחם שמחעוררח פעם ככל עתה וגם בחי׳ סvעל

 , ולעוררם בלבם להאיר עבורם ללחום וצריכים וכו׳ הנ׳ל בבתי׳ טמלק ■
ט׳ מחשבתם שמנתקים ונקודה נרץדה שכל ,ולהודיעם 'והעיקר • כדל ו

 לעולם והתפלה הצעקה מן יתייאשו ושלא * וכד כלל יודעים ®אין ילידע .״
 נעשה אשר נל את ידע הדודהנ״ל הצדיק בחי׳ ומרדכי ינו'■־־,בבתי' ■
ה'  וכד עמלק בחי׳ שחותר ונו׳ והערמימיוח הנכלים כל העולסאת מ

ט׳ לאשתו גיןאיש ובמחלוקת התאתת בחמימות :  שבעול׳ ובמחלוקת • ו
.' בתוך ויצא וע״כ כדל עמלק מעשה והכל '1וכ מהצדיק להיחיק ובהרע ;
ט' דזעק העיר י . ט׳ ובכי צום ועיר עיר שבכל בישראל הכניס וכן ו  בחי׳ ז

ט׳ וזעקתם הצומות ודברי  דייקא ע״כ • לטובה סכל נתהפך •ועי״ז ו
 ; ועד בבחי׳ לדור מדור אלקותו להם שמודיעים הדורות הולדות ע״י ;

ט׳ לדור מדור עמלק ומפלת הכנעת קא די עי״ז • אמונתו ודור דוד י ו
 ■ מגן ודור לדור לבו מחשבות ותעמוד ארן כוננת אמינתך ודור לדיר גחי׳

 .ישבת בחי׳דורלדור- ודור דור צכל אחריהם ולבניהם להם ומושיע
ט׳ אמונתו ודור דור ועד • וכו׳ מעשיך  י :■ו

ץ ץן  בשנים בראשית במעשה ולא בשלשה בעריות דורשין אין \
ה שנסמט ביחיד במרכבה ולא , לז  זה שייכים הם כי ה

ה , ־ 'אלפי׳ יש בהיתר ואפי׳ זאת בתאה הוא והבחירה רגסיון עיקר ני • ל
 הקדוש שהם בשלשה כלולים וכולם .״ ח״ו ומכ״שגאיסור בחיטת ורץ■ ־

 והבינונים ־ מהכל ביותר הגרוע והפגום ממט למעלה שאק ביותר• .
 דרגות כמה יש בחי׳ בכל ובוודאי • ביטניםרשעים צדינזש בחי׳ ־'שהם

 כי בזה שנעשה מה ולחקוד בזה לדחש ואסור ־ גלשה הם כללותם אכל ,
 גם ״ וכו׳ השולל לבחי׳ אפי׳ החגשב ריטי כי ־ הרבה בזה א׳אילדבר ;■

 ואיך הנולד• והולד והאס האב שהם בחי׳ שלשה הם הולדותהדותת בל
ה * עי״ז דייקא נמשכת הנשמה־ ,  ולא וכו׳• מאד נעלם כי לדחש אסור כ
 ואחר היריאה קודם כחי׳ ב׳ הם מ״כ כי *בשנים בראשית במעשה ,

 במרכבה ולא ? וכל׳ ונמשך נעשה איך לדרוס אשור ובזה • הבריאה
 הפועל יצא ואיך r יחד והכת נכלל-הפועל איך בחי׳ זה מרכבת * ביחיד ,

! כמ״א) ההיולץ(כ״ש כש שנקייא שביםהם הממוצע נת ע״י מהכת

 ‘ ם נכללים,טל כי .אחדות* בחי׳ וזה • וכו׳ מרכבה מעשה נקיא וע״כ
 ו מדעת ומבין. חכם הי׳ אא׳כ ליחיד אפי׳ לדרוש אסור וכזה ״ נאחד

ט׳  לדר^ שא״א מחמת כי • ■ בזה זה תלויים הדברים אלו וע״כ י ו
 רג^נ מהסיגים שנמשך תאוותם כל שם שנאחז מחמת כשלשה בעריות

. מרכבה ומעשה במ״ב לדרוש אסור זה מחמת עמלק* זוהמת■ בחי׳ שהם
.ונו׳ דברים בד׳ המסתכל כל במשנה מיד נסמך וע׳׳כ ׳, : 

 ׳ תטעויה! והדר וכבוד • וכו׳ הצמצום במי׳ מאלקיס מעט (ותחסרימ
, :נלהכבודהזהוכו׳) שעי״זבא ‘ ׳ ׳

ס3 ך' ק התפוררה פור בחי׳ • פרורים לשון .ו א  עיקר כי • וכו׳׳ ה
 לחעוף אחד כל שמתגבר דקים פירורים בחי׳ ע״י החיקון

 שהוא הכדת בפגם התגברוחז ועי^־ מתגברמאד עמלק כי • וכו׳
 דנהמא, פרורין דזריק מאן בבתי׳ פרורים בחי׳ שמא המחשבה פגם

 שיכול הצדיק ע׳י והתיקון דמוחא פירורין דזריק מאן כ״ש וכו/י
 רוצה שעמלק טובות המחשבות מעט שמלקט ע׳י ינפיהרין אלו להגביה
ל אותם מלקט והצדיק ולבטלסי לדורסס  המשקל חשוכת בחי׳ זה כי ננ׳

ט׳  והעיקר * עמלק המן מפלת פוריטשמא בחי׳ מזה ועושה ו
 ■:!' שמח,{ שהיא נגינה מיני מעשרה שנמשך פורים בשמחת הכל שמשמח

 ■ ״ העמסה ע״י התיקון שעיקר לדור מדור ההולדה ידם שעל וכלה חתן
• :וכלה) חתן לשמח המצוה עוצם גודל בחי׳ שזהו

א שקלים : J מחצית יחכו היזם בחצי שחטאו לפי ' • פ׳
 התיקון בבתי׳ הוא השקל שמחצית מבואר השקל* , ^

י׳ שהוא היום בחצי ,שצריכין .• .המנחת תפלת ^ : ; .

׳ . ■ •. ■ <כב
ל א ב ל ;המנחה תפלת •ועצין התורההצ״ל ענין .יותר ו

י ■ כצמצום• ענין שכל הזאת בחורה מרמז שאדומו״רז׳ל נתבאר כבר כ
 נעש׳ זה כל וכר בתחילתו ובע״ח בזוה״ק המבואר הפנוי חלל של ,- . ,

 את עשה אלקים בצלם כי • ממעל אלוה חלק שטא מישראל א׳ כל ^אצל
 כשכיל רק הי׳ הכל הבריאה החילת של הצמצומים ענין כל כי ̂ האדם
 ; צמצימ^ בכמה ית׳ עצמג צמצם זה שבשביל בשבילו• נברא שהבל האדם
 בריאת בשביל הכל נפלאה בחכמה אלקותו התגלות והמנזיך ז שונים

 ׳' העסי׳ בעולם האדם נברא שיהי׳ בשביל והכל המדות שהם העולמות
 n שבשביל מלטחו התגלות עיקר ידו שעל כזאת בחירה לו שיהי׳ הזה

 אתעדל׳ת ע׳י מלטתי התגלית עיקר שיהי׳ רצה הש״י ̂'כי הכל נברא
 ׳ נתתקנו(לא לא וע״כ • דייקא בחירה הבעל האדם ע״י שהוא דייקא

 האלם שבא עד ידם על שהי׳ אלקית והתגלות הצמצומים כל נתקיימו
 ה׳י המטיר לא כי וכו׳ כארץ יהי׳ ערס השדה שיח וכל סוד בחי׳ שזה

 - תיקיו סוד שזה * בשפרי׳ם זה כל כמובן וכו׳ לעמד אין ואדם אלקיס
ך כי * המתקלא ' בחירה הבעל האדם ע׳י רז הוא שמתקלא תקין עיי

 או לכאן להכריע ויכול ממש במשקל שהוא מתקלא בחי׳ ולבחירה כי .
ק5וע״ג • ח׳׳ו להיסך  מדעתו' להבין לב לו שיש מי מרחוק להכין רי
 ’ בדורות לאור שיצאו ובספרים מפרשיהם ובספרי, ובזוה״ק האר' בכתבי

בו שנברא אלקיס צלם בחי׳ על נאמרו הכל הקבלה סוחת שכל אלו / Ur l-M*׳*׳ /M V A/ .4/ י / י ׳ •

 בכל אדם כל עם נעשה הכל הפנוי חלל בחי׳ של הצמצומים וכל :האדם
ל הזאת בחתו׳ וכמובן מדריגתו כפי זמן , :ננ׳

ה נ ז הנפלאים׳ הצמצומים מענין דל האי׳י בכתבי מבואר ד
 כלל מטאר שלא מה וכו׳ המלבוש שלש שנרןאים מקודם *

 מזר״י■ בשם בזה ר^בה מביאים האחחנים ספרי בשאר רק הע״ח ;ס׳
שולאמעי בבחי׳ ושוב בוטא צמטמיס כחי׳ כמת מטאר ושס ־ דל מ



מב ־ ו הלמז תפלזז הרכות א״ח הרכות רקוטיי־
 והבל מגיים כמה וכן; 1לימ1והג נחזו־ יותר חדעצפלא בדרך אותו וגילה

 כשביל מ׳ a וכל ׳ ,הג״ל כנתבים כמזבן חג־שיס נסלאיס בדרכים
 וע^כ • כחירה. הבעל האלם שעיקרו עתה ויחקייס המולס נברא שיהי׳

 י בהאדס תלוי הכל עתה אבל הלל* הצמצומים הבחינות בל נעשיןעתה
ת לו שמסר אלם לבני נתן והאוץ בבחי׳ .הגל נמסר שאליו  להמשיך ג

 1ב צתן ט ״ בחירתו בפי הג׳ל צמצומים ע״י מלטתו והתגלות אלקותו
nip שיצמצם עליו צוה אבל • א״ם עד לבעור יכול שעי׳ז בלם. 1אלק 

;האור כשמצמצס ואח׳ב * כנ׳ל וכו׳ יהרסו סן על יעבור שלא האור
̂ מחשטס שהוא ך.יצה״ר בח כל שמהם הדינים אח:זת יש ומהצמצום

 להתגבר לי;מ־ צריך י' • ונו׳ האור תיכןנכשמצמצם וע״כ • כלל רעות
 שיעבוד על ובל עזסת רהןוכחסמת ולהמשיך רעות המחשטת על

. יגלה rו.כו׳ועי העולמות בריאתוקיום בתי׳ שזת ובמלה בהלרג<: הש״י
ית׳־ מלכותו כשנתגלה התיקון עיקר ואז שזתהעייןר• בלל וכן׳ מלכותו

 לינצופ כשזוכה בחירה הבעל האדם אתעדל״תשהואע׳י בחו׳ נלי
 (אח״כצריך * עילאתכנ׳׳ל ואזישעלי׳גסלביתא ולצאתבשלום;

 ליום מיוס וק במלריגתהגבוהיותדוכל אלו ולעסורןבחיקונים לחזור
 יוס בכל שצעשה בראשית מעשה חידוש כלל בחי׳ אה ־ לדרגא (מדרגא

•, , ;הבצכלל נמתרךס נבוא ע״ז,הא.לםשבשביצ .שעיקרג

. Ov' סי׳ מישרא בהחו׳ לל אדומלר במ׳ש כלול •יוהכל וכו״ קודם שהי׳ 
 לעלול צמצומי׳מעילה כמה ע״י כ׳א להשיג א״א אלקות השגות וז׳ל ל׳

 ובלל ט׳ש* וכו׳ גדול רבי לזה וצריבין • וגו׳ תחתון לשכל משכלעליון /
 אלקותו לצלוח הבריא׳ של״חחילת הצמצומים לענין המבוארי׳ הדברים ׳
צ • האור צמצם שבתחלה הוא ית׳ ׳  בהי׳אור איזה להמשיך התחיל 'כ1ו

 אפשר כי" לא כי \ ישימו איזה רק והשאיר למקומו האור חזר ואח״כ
 אור בחי׳ איזה הפעם עוד נהמשיך נאח״כחזר .* האור זה לסבול עדיין

והמשיד. וחזר ׳. אור ריבר יהי׳ שלא והעלימו וחזר נפלא חדש בצמצום
 העהיח סוד בחי׳ שזה פעמים וכמה נמה וכן וכו׳ נפלא בדרך האור .

 שנעשה עד וכו׳ האור שקיפל המלטש *ועולם וכו׳ סתם ועהיח טילאה
 לקבל יכא ולא המלכים אור המשיך ואח*נ ״ בחי׳חללהסמיוט׳ ,

 כשביל והכל י מו׳■ ן התיק עולם שהתחיל עד וט׳ ומתו ונשברו האור
 אתערותא הי׳ לא שעדין מחמת הי׳ והמיתה השבירה כל בי • האדם ’
 בחירה הבעל האדם כשבא וע״כ * ננ״ל וט׳ אין אדם ני ״ דלתתא ;

 אצל נעשים *וע״כ העולמות כל חקון חלוייס ט אלקיס♦ בצלם כנברא
 בחי/מ״ש שזהו .הנ״ל הצמצומים בתי׳ שהם הנ״ל הבחי׳ נל האדם ^
 בחי' הוא .הישראלי איש של הלב להביות שאור הנ״ל כהתו׳ כלל בדרך ;
 עצמו שצמצם בעצמן הצמצומים ואלו * וכו׳ לצמצם *צריכין א׳יסוט׳ ;'
 טלם ית׳,\. קותו5א כדי,לגלות כנ״ל. שונים נפלאים בצמצומים ש״יvר ׳

ס טל שיעברו בהכרח ד  שטא האדם בשביל כ״א הי׳ לא טלס כי • ^
 מה הס הצמצומים כלל בי * דייקא ללתתא אתערותא ג״י5 הכל יחקן

 סעעיא במה וכן אוחו מסתיר ואח׳כ :קצת פניו ומאיר מראה שהש׳׳י
 ימרצן מסאק ואם ע׳ס פורים של בשיחה שוטח(וכ״ש בחי׳ ככמה
 חיים באט רגע כי וכתיב ־ * מסתתי אל אתה אכן וכיש וט׳) ראשו

 • נבהל הייתי פניך הסתרת עוז להררי העמדת ברצונך ה׳ • וכו׳ ברצונו
עמ חמק ודוד! * אלקותו התגלות בחי׳ זה וכו׳ דופק דודי קול וכתיב

 הזס נצביס אחס ע״פ שפרש׳י מה בחי׳ וזה ־ אלקותו הסתרת בחי׳ י
 וכל וכו׳• ולהאירלכס להאפיל עתיד כך ומאיר מאפיל שהוא הזה כיום

 עי״ז כי ,*הבחירה בשביל הכל זמן ובכל אדם בכל דור בכל נעשה זה
 לילך שמצה מי זה ובשביל - • וההעלמה ההתגלות ע׳י הבחירה עיקר.
 בעייל בקי • בשוב ובקי ברצוא בקי לכהvבר בקי להיות צריך ה׳ בדן־כי

 הצמצומים כל כי )וכו׳ יהושע את קיא בהתו׳ בנסיקוכו׳(נ׳׳ש בקי _
 כל וכו׳ ושרפים המלאכים וכל • כמובן ושוב רצוא בחי׳ הנ״ליעא

 ושוב רצוא והחיות כ*ש ושוב רטא בבתי׳ יטא ית׳ הבורא את ,השגתם
 ונברא אלוהממעל חלק שטא האדם טא עיקר אבל א־)• (יחזקאל

 נח בלי הוא העליונים של ושוב הרטא כי * עליהם ממשלה לו איה׳׳
 ע׳׳כהם וט׳ בהדרגה לעובט המשקל לתקן יכולים ע״כאין • vהבחירר

 כשזוכיה בחירה לו שיש אב^האדם • וט׳ ומתנשאים רועשים,ובועריס ^
 .הנ׳ל כגמצוס מסקן הוא הצדיקים* מוגחרי גדולי שהם מעשיו להעיב
 בבחי׳ וכמדה בהדרגה עולם באי לכל ומלטחו אלקוחו החגלות שיאיר
 ,האדם ע׳י שהוא דלתתא אתערותא ע׳׳י התיקין עיקר קי . * איקין

V , ' ;וכנ״ל דייקא תעולס שבזה התחתון ■ ד
ה b ימי כל ויום יום ככל נעשה ה ir מעשה חיטש כחי׳ שזט 

 אור יוצר ומאיר, מאפיל ית׳ שהוא ויום יום שבכל בראשית - ־:
 וט׳וגולל עתים x̂מ ובתבונה שערים טתת בחכמה וט׳ חשך ונורא ,

 הבל לילהטכו׳ ומביא יום ומעביר אור מפני וחשך חשך מפני אגר
 וע״גאומרים ־ לצולם ומלסתו אלקותו להודיע י^אל עונות בשניל

 עיקר כי ׳ ועד לעולם ומלטתו יסודו התגלות שהוא ק׳ש ^דס זה כל
 נמשך הכל וט׳ אור מפני ומשך חשך מפני אור שטלל האלו השימייס

וחזר והעלימו האור שגילה הבריאה תחילת של הנ״ל הצמצימיס ממד

כ  צדבין וביותר בכצדיגאודרגא' *הכעשהא^להצדיקים *.־7ו
 וצייכי[. התורה מצוות על עברו שכבר ■•לאותן אלו חקונים , ;־ ■, -

 ■ וקלקול. היאצחי׳חורבןהעילמות זהימעשהעבירה בתשובה-כי לטב
 מדיקי׳שממשינין גדולי ע׳י היא העולם קיום כל אך ׳ הנ׳ל התקוניס

 כאוסך נפלאים .בדרכים הג׳ל תקוניס וממשיכין פעם בכל ית׳ רחמיו
 להש״י■. אחדלפןרח בלככל ?ת׳.. אלקותו התנוצצות הארת שימשיט
 שיזמו, באופן פעם בכל נפלא והתחזקות עמוקות עצות בהם ומאירין

 , להט שיהי׳ בהכרח אעפי״כ אבל • שהם מקום מכל סעש בכל לטב
 • כלהעליות בחי׳ וזה ::ננ׳ל זהא׳א בלא כי ■דלתחא אתערותא איזה

 מאד על׳הרהוקיס ואפי׳ אדם כל על שעו?רין ולבמת אלפים והירידות
*מקש״י  דומה יום אין אצלם גם כי •י וירידות עליות בחי׳ להם יש .
 , • צמפד לאין שיסיים כמה אחד' לכל יש אחד ביום ואפילו • לחבירו
 .*תלו:! והם לצדירך-א:גת ולהתקרב להש״י לטב המתעוררק אלו ובפרע

̂ר וחותר מתגבר וכו/שעליהס כה  ויז> f ח להסילס. ורוצה יותר היצר
 בלד וירידות עליות בתי׳’ שינויים להם ויש עליו להתגבי־ מתייגעים

 כלז־;צריכין,הקחזקית ועל • וכו׳ תהונמת ירדו שמים יעלו בחי׳ שיעור
 .סמוגק שהם הבאים ובטחת . הללו בדורות נפרע מאד.' ועצום גדול

 . מתפשע מא הבע״ד הקץ• אל יותר שסמוכין מה כל כי המשיח• למות
 שבשמים• אביס על נ״א להםען יותר(כ״שבמ*א)ועלמן.לנו ומתגרה

 כראוי תעולם. זה של במלחמה עמדו שכבר הצדיקים. נהעיקרבכת
̂ס. ; אתריו שלימות שאין השלימות בתכלית  שום שאין לס מודיעים וי

 עי׳ג ומתחתיויאלרבא תחתיות משאול אפי׳ נאבד להש״י התעוררות
 סוף.הגל,יתת^ע הלאסוןזכל כ! כלהרל־ ע׳ס גפלאיס תקונים נעשין

 דלחתז באתערותא א.יזה.חלק שיהי׳לו מי ע׳׳י התיקון עיקר אך • נט׳
 ודרי מעלה ט־י ותחתוטסיוכל עליונים העולמות כל תיקון, תלי 'שבזה.
 שהווא דלתתא אתערותא ע״י הנעשה התיקון על ומצפין מסתכלן מעה
 ׳ ידו על 'אדרכא שבגרועים הגחע ע״י אפי׳ בחירה הבעל האדם. ע״י

 והתעורחע ריות1כל.התע ע״י נפלאי׳ונוראי׳מאד תקונים טעשין דייקא
 ;באיזו שעה ובאיזו: יום באיזו ,נקודהעובה באיזה שמתעירר שהוא כל

 כנת והעיקר אלו בתקוניס העוסקים הצדקים כנח והפל ־ וכדל רגע
 והתנוצצו* וידדות עליות מיגי כל נרלוכדלקמןיני עפר טכני הג־־יקים

־.■ אלקית ■■ _ ■ : ■ ־ ,



ו הרכה המנחה תפדת הרמות א׳ח דיקשד־הדכות
הנרוטים אסי׳טל עת בכל אדם כל על שטונרין נו׳״ v . &5 ־והעלמתו קוח  

! הנ״ל קגסלאי׳ סוד־הצמצימיס מבחי׳ גמשך הכל • מאל מאד והתזוקים  
; סוד וכו׳שמשם סעמיס וכמה כמה וכן י* וכו׳ והעלימו אורו שגילה  

האדם ע׳י כ׳א לתקן שא״א ה T הבח סוד שמשם זהתיקין יהשבירה  
הס •נס אף מתקנים שאינם די לא אדם בט אבל : ■• יהבעלגחירה .  
! ע״י התיקון עיקר ע״כ • להבא המקום'ירחם בכלדור הרכה מקלקלים  

«הס - החיה ותיקנו קלקלו ולא בנסיון שעמדו עילם יסודי יהצליקי  
שהם העצומה אחרהליגיעחס אבל ־• ׳כולו העולם כל לתקן עוסקים  

ע׳י לחקןכ״א א״א אעסי׳כ בשבילינו' וצער ■יסוייש־ מיני כל ׳סובלין ,  
עוב התעוררות איזה שחועסיס מה כל ע׳כ ״ •התעווירותימאתע יאיות  
כל מלקטים והם ־״־ אצלם מאד הוא־יקר שבגרועים ■מ^וע יאפי׳  

! תקוניס מהם ומרס שהוא כל התעוררות נרט כל של טובות רגקודות  
בתקוכס העוסקים על ולצים ■קולקיס יהי׳ העיקדשלא •אך י• עפלאיס  

כל שיוכלו מה ככל מחדש עת בכל להתעורר דבריהם יויתחקדלקיים  
: ם׳ דרא עד־ישקיף וכו׳ ה׳ אל 7עיניתמ בקרבסויקיימז שהצשמה זמן  

חלק רהי׳-להס •ונסלא כיוב לאחרית ואזקכוסומכלסוף •• ומשמים
העולמותכצ״ל •אחעיותאדלתסאסעי״זענץןכל בבתי׳ ־גדול ׳ :  :

דל• ׳ ך בי. בץ :• ליום יום כין שהוא המנחה ־תפלח מזי׳ הוא •זה ג  
שישבזהפוד * שאחריו הב׳ לכניסתייוס זה •יציאת,'יוס ׳' , . , .  
!̂ כהרס השמשות בין בחי׳ שהוא ■הצמצום חחלח •מאדסוד ומרא נפלא  

לטמיז־ שא׳א טיא סוד הוא טלירכי לעמוד וא׳א יוצא נכנם־וזה זה ׳עין .  
אתשד^ת ע״י כלזת לתקן צריכין אבלעתה הנ׳ל• סוד־הצמעם עליו־  
:ו ע״כ ־ ;• תסו^ אתטדל״תהוא יועידך ■שצדיכק המנחה תפלת אז ת̂י  ‘ 

•fa ,̂ ולשום בכוונה ליזר^מאד;להתפלל צריכין אז בי • וליזהרביכמאד  
זה יום הסתלקות שהוא ליום יום שבין הצמטס לתקן כד עליה ילבו  

, אלקיתו החבלות השכלשל הסחל^תאור בחי׳ שהוא אחד יוס ־זוכדסת  
חדש זאור צמצום נכניסת העובר'• אורהיוס בחי׳ יפ/שהוא יומלכותו  

; יום -ובכל שידן ימים שני אין כי הב׳ יום של ית׳ מלכיהו התגלות של  
, בשכל העולם עם עצמו את להכיר כדי • מ׳׳ב בעונו ממ׳דש הש׳׳י ם9ץי  

כמה שעוברים •בגדמה יואעפ׳י ;־ ■ וכו׳ אוחו ידעו שכולם וחדשכאום ״  
’ הנדקיס ע׳ינדולי התיקון עיקר אבל ׳יותר■־ יחב' אוחו שכוכחין ימים  

5 אלקותו ישגת וממשיכי[ מחליש־ יום בכל אותי ודוו־שמכידין ישולדור ,  
ומלטתו אלקותו שיודעו חדשיסגאוקן ?פלאי׳ יום׳בצמצומים בכל יית׳  

׳ ; ■עולם באי יית'לכל ■ ,

 הקדוש דעתם ■הססלר\ת איזו: הוא הדידה רבדיקיס שאצל לדינא-
׳ ונו השכל אוד חשכת שהוא ןה יום וחשכת עדבח בחי' וכו׳שהוא . , --------- ----------וובו

 שלהם והעכירות הסגמיס ע׳י. ממש •ישיירידות ■ העולם רוב אצל יאבל
 ועיקר • בחשובה להתזייס ת־קונים בכמה עוסקים והצדיקים ־ !דל

 העבד׳ המנחה־כי שהואבח־׳־תפלת הערבים בבחי׳בין הוא יההשובה
 הי/קצת שכבר מאחר אבל ראור•־ הסתלקות בהי חיוהוא ווהקלקול

 עשה ככר ובוודאי י• כרמי] מצוות מלאים פושעיישראל גס כי ־ יאור
 אז פגמיו־ ע׳׳י האור ונחשך שנסתלק אחד וע׳באפי׳ ועובי• מאות שמה -

 בהומפת' האור ולהמשיך לחוור לשובבתשויה להשחדל יעבתה עיקר
 הייע ־• כקדם ימינו ונשובה.־חדש אליך ה׳ ־השיגנו ־שבחי׳ ומרובה
 וכן ונתעלם האור שראיר הבריאה בתחילת מקודם שהי׳ כמו ;שקדם

עלע כן־יסע; כמו הבהירהכנ״ל• כל ומשש התיקון שהכלכשגיל כ

 שבא -ביום שענה יום אל ימינועיום •ויחדש לפניו בחשובה זישיכיע
 העלי׳• תכלית בבתי'ירידה הירידה ע׳׳י דייקא גסה למדריגות לעלות

 בתוספת להמשיכו אח״נ יכולין ונסתלק אור איזה הי׳ שכבר מאתו• כי
 כמובן הבחאה בתחילת שהי׳ כמו ־• יותר נפלא בהתחדשות ערובה .

 ־*. כנ׳ל ־וכו׳ האדם בשביל הי׳ והבל • הצמצומים בענין הנ״ל בספרים
 כשלימות זה לכל שזכו הגדולים ■הצדיקים נכח כ״א א׳א זה כל אבל
 כלל אתעדל״ת בלא •כי ל ונו׳ אליהם להתקרב להתעורר שצריכין רק

r וכנ״ל להחתקן א׳א . ‘ ’ , -
ערבשעיכן־ מנחת כפי משאת לפניך קערת תפלתי קנון ךןןץ יכה

;שזהו לעני תפלה ׳בחי׳ ערב מנחת בבתי׳• היא •התפלה ,
 שיחושבעת ■ישפוך ה׳ זלפני בחי׳ קוט לבין בינו ושיחה התסדלות נחי׳

 להחגכז• צר?ך הערביס־אז בחי׳כין שזהו להסתלק הולך שרואהשראור
;^  לסבי כמיס לבו וישפוך בשדה לשוס יצחק בבתי׳,ויצא שיחה בת

 עז־כ צללי ינעו כי היום פנה ט אוילם יוסיבבחי׳ יעבוד הכערס למי ,
 שעבדו מי ומכ׳ש מימז הרבה עבדו שכבר כשהאד׳רואה ׳)מ<דש’.(ירת

 כצל וימינו עתי את האדם ידע לא ני - לערוב מתחיל <הדס • ימיו רוב
 השמש תחשך לא עד ונו' בוראך את חכור ־ לקיים שצדץ עוסר
.וכנ׳ל^ קשובה בחי׳ שהיא המנחה קפלת כחי׳ ר\א ■זה זכל וט׳ מהאור

t כי lH !עות פסח קורס ־שקורק החודש ס׳ כחי . קידוש שלטא̂מ
 הלבנה פגימת לתקן הוא כחדש קיחש מצוות כי • החודש ^

 האוד כיעיקר ז, הנ״ל הצמצומים מפגם דהייט הנ׳ל- מענק שנמשך
 הא׳ם אור שהוא הש״י אור הוא ̂ולבנה חמה שהס המאורות שני של

 ־ובתחלהבראהש׳יאת - אורי־וכו׳ כ׳שה׳ י האןרות כל אור שסא
 טוב־שאור כי האור את אלקיס וירא ע׳פ כשו־ז״ל מאד גדול שהי׳ ־האור

 סופו־ העולם־ועד מסוף מאד הי' כראשית ימי כשבעת •שבראהקב״ה
 שרצה היינו • וכר ומזרלצדירךס עמד וכו׳ לצאת שעתידין רשעים דאה

 ־ השלש שאין מפני וגנזו אך.עמד • מאד גדול יאירכאור הש׳ישהאור
 ■ •האור אס,יהי' יפגמו העילס שרוב כידאה •־ וט׳ בו להשתמש כדאי

 ריבוי שזר\בתי׳ א״ס עד מד\נדה חוץ ט להסתכל ירע כי נדולכיותר׳
 רה כי • וכו׳ לצדיקים וגעו עמד ט״כ ־ העולם חורק בחי׳ שהוא ־אור

 י גס לצמצם יודעים הס ט -• בו להשתמש וראויים כדאי הם הצדיקים
 כן- באור להשתמש יכולים אינם השלם שאר אבל מאד ■אוד'הגדול י

 כפי ומדה גנרל לו יש אחד טודאיכל כי מהמדהכנ׳ל- חון יצאו שלא
 אל •והעם והנהנים ואהרן אתה ועלית - •מדריגחוצשפרש׳יעלפסוק

 ואהרןמחיצ׳ לעצמך מחיצה אתה וסדש׳י יט) ס׳ <שמית לעלוח יר\סו ,
 ־ ז׳לגהחף r•'(וכ׳שאדומו אליהדסו־וכו׳ והעשכלעיקד יכו׳ .לעצמו
 ה׳ כסי׳ ע׳ש ונר ברי!׳ לכל כאלקותי די גדש מאס׳ל על אמינה יתקעו

 חמה שהם המאורות שני את ה׳ עשה הראשון האוד ומשנגנז בל^ךת)
 נשנרש״ישם עלהאק ■וביןהלילהולהאיר היום בין ■ולבנה־להבדיל

 מלניס־ לשני ואמרידא׳א קיערגההירה ואז • וט־ מאוחת יהי בפרשת
 כי ״ ביו״'־ אורה שיתגדל דצונהה'׳ כי • אתדוט׳ בכתר 'להשתמש

̂־אשון להאוד היתתמתאוכ  . מאד למז־חוק מםת;ליןבו שהי׳ שנגנז־ ר
 להםתכל רוצה שאתה מאחר כי • עצמך את ויועעי לכי הק״י לה ואער

 ומאן זעיר הוא רב דאיוט מאן כי יותר עצמך למעע ציץ אתה למרחוק
 , להקעלן צריך מהמדה חץ להסתכל (צהxמי■ ני !רב זעירהוא דאיהו
 .וכו׳ מדאי יותר ישלהב הנ׳׳לשלא האור צמצום בחי׳ ביוסרשזט א״ע

 - וט׳ פזי בן ר״ש במאמר הנו׳י׳כשידל עס ןטעכה הלבנה ואזנתרעמה
 הלןען יעקב שמך על יקראו צדיקים הש׳י לה ואמר )א׳ע בם' (חולין

, &דיק־'הגדול'ם שא׳לשזהעבודח היש וכו׳־י הקטן שמזאל הקקן דוד
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מג ז הפדת־םנחההדכה הרכות זרח הרכות׳ ליקוטי

■ I-V,

 ממעיט־! ׳שאחס’עמvר מכל המעט אוזס בנחי׳כי עצנ(ן מקע־רס שהם •
 ,וכי׳׳זלא לבי גבה לא ה׳ המע׳ה דוד שאמר וכמו • כנ״ל וכו׳ עצמיכס

כגמול נפשי ודוממתי שויתי לא אס ממני ובנפלאות בגדולות הלכתי

 ̂ . I   __ _ M A  V  W 1 / 1 /  I  ^ 1 } ^  i i j  l y #

.הלבנה פגימת ומילוי חיקק בח־׳ שזהו כנ׳ל עולת זאת עם מי נחי'
 וכו׳- בהדרגה שלא האור לקבל שרצתה על הי׳ הלבנת של הפגם כל כי .

והבחי', כנ״ל■ עצמן המקטינים הגדילים הצדיקים ע״י התייקין וע״כ .
 שלא העיבור שוד 'והוא כשת״ל משה בו שנתקשה החודש קידוש סוד .

לטמוד מאד שקשת הצמצום תיקון סוד הוא כי * לגדולים אלא נמסר
׳ כנ׳ל עליו לעמוד וא״א וכו׳ עין עתרף השמשות בין בחי׳ שזה עליו ־ •

בי[ למשה נאמרה הג״ל החדש פ׳ שהוא החדש קידוש מצוות וע׳ב
 .לו נאמרה החמה לשקיעת סמיך הזה החודש ע׳ על כשפרש״י השמשות ■

 שאז השמשית בין בחי׳ קידושהחודשרטא כי • חשכה עם ויבאהו זו פ׳
̂ה ננ׳ל הצמצום תיקין עיקר  חצות אחר שתוא המנחה תפלח בחי׳ ש
יום אור ושיכנוס לצאת הקורס יוס אור כשמתחיל העיביס בין היום

 שז־ט אתעדל״ת בחי׳ ע׳י שלאחריו אור,יוס של הצמצום לתקן כ•ן’̂‘D ׳ י
• ■ : ל; ־ : כנ׳ל המנחת תפלת בחי׳ ': , ־

 ומצוות הלךבןסשח על נצעוו החודש קימש בס שם ״ע1י1
ומצוות חמן, איסור עיקר כי • pm ואיסור מצה אכילת . ׳ .ר:

 ־ עוני לחם ממת תאכל /דם שבעת כ״ש החסזון מחמת הוא מצה אכילת ׳
 חמץ לא כי מצוס עוגות הבצק את ויאפו וכתיב • וכוי •צאת בחפזון צי

 בחי' מחמת הי׳ ההפזון ועיקר להתמהמה: יכלו ולא ממצרים מרשו כ♦ ״
. כי כשלימות דלתתא אתעי־וחא בחי׳ עדיין הי׳ לא שא; י מחמת כנ״ל '

 הש׳יי גי ־ כמובא הקץ על ודלג פסת והש׳׳י לגאולה ראויים הי׳ לא
 אבל • בכוונות כ״ש הגאולה הי׳ שעי*! מאד גדול אור אז עליהם ־האיר י
 ,חמל שהש״י רק כזה אור לקבל אחעדל׳ת ע׳׳י נח להס הי׳ לא הס .י

 ומיל׳ פסח מצווח ל־ם ונתן הגדול האור זה לקנל כה להם ונתן עצנהס
 לא אבל • מעע אתעדל׳ח בחי׳ זכות׳ש־וא איות להש שיתי׳ כדי !ט׳

• ובחמלתו רקברחמ־ו כזה אור לקבל שלהם בהתעוררות כדאי הי' ' ,
 זה ומחמח • להתמהמה יכלו ולא ’ בהפזון לצאת טכרחו זה ומחמת :

 המוח ץ1חי,: כחי' הוא חמץ כי • מאד חמור באיסור אזי החמץ xנא ,־־
 שמצמצמיןאור כ״אעיי־י החמץ לתקן וא״א • החמץ יניקת שמשם .

 להחמיץ שלא ומתגברין בהדרגה האור זממשיכין כראוי ההתלהבות ,
לחשוב קדושית במחשבות המוח להחמיץ רק רעות במחשטת המיח '^
 יתק ואז' עי׳ו ית׳ מלכותו שיגלה עד הש״י את לעבוד איך מחשבות *
לאכול אסור בהדרגה שלא האור שיקבלו עכשיו מהקדושה־אבל החמץ .

 ח׳ו דש׳א המוח חימוץ יתגבר שלא חפזון בתי׳ שהיא מצה רק המץ
 המחשבת חימוץ עדיין ביררו ולא כראוי האור צמצמו לא שעדיין מאחר
 מתחיל חמץ ואיסיר פסח קרבן מצווח וע׳כ :וכנ׳ל בקדושה רק שיתי׳
 אז כי • מנחה זמן מתחיל שאז הערבים בין שהוא ע״ס חצות אחר

 כערב עתה ובפרע כנ״ל• ליום יום שבק הצמצום בתיקון לעסוק צריכין -
.אז ני העולם חידוש בחי׳ שאז פכזח של והאור להתנוצץ שמתחיל פסח

 ׳ ביציאת שהתחלתו תורה מתן עד מתמועש שהי׳ העולם קיום החתיל ׳ '
,הבר/אה חחילת של האור להמשיך עתה צרייכין וע״כ בפסח־י מצרים :
פסח בעיב צריכין ע״נ • אתערותאדלתחא קצת ע׳י צמצום בבתי׳ ;
פסח קרבן ע׳י הנ״ל בתיקונים׳ לעסוק מנחה זמן שהוא חצות אחר ׳ ■

 שאין אעפ׳י כי ׳ • התעוררות איזה ע״י האור לקבל כדי חמן ואיכזור
איזה צריכין כזת־אעפי״ג גדול אור בשביל כראוי כשלימות האתעדל׳ת :

 ססת ע'י,הקרמ שכעש־ן החקורש בחי׳ וזה . • מעש עכ׳ס התעוררות
׳ שהח^ת 'ניאי! הזה הגדול האור שסנללקבל כדי אז חמן ואיפור

ו;נ׳■' מנחי: ומן שהוא חצות מאתי־ הוא התיקון

 חציתי אחר מנחה בזמן הי׳ בעגל רב הערב כלפגם [2^^״ כיז
כל כי * כשרז׳ל שש בא כי משה בשש בי העם וירא׳ כ״ש . .■ :

 ’ קדשו ולא כראוי: האור צמצמו שלא פגמיםהנ׳ל הער׳רהי׳ סגש
 צ כלל אליהם ראוי הי׳ שלא מה ולראות להסחנל רצו רק כלל מחגבתס

 והבינו גדול הי׳ דעתם רק י כלל זנים הי׳ לא ומעשיהם מחשכותס כי
 C'rc האותו׳והמו כל וע׳י בהם שהאיר הדעת ע׳י משת גדולת בדעחס

 ,האור צמצמו לא עדיין אבל אחרי*• זה'הלנו ימתמח לעיניהם שעשה
 ’ וע*כ • שבמחשבה המלחמה של ונכזיון במלחמה עמדו לא ועדיין ’ כלל

 עוי יואמר באמת שיתגיירו. חשב משה רק לקבלם הש׳י רצה לא באמת
ם שידבקו  ■ תנ׳ל הפגמים כל ע׳י והשתיתו שאתו הם אבל בהשכינה־ גד

 ומ;!גם הנ׳ל אור מרימי, בא זה שכל העגל את ע׳ז שעשו כג׳לעד
 . שש אחי הקלקול עיקר הי׳ וע״כ • יוד) וננ״ל(כאות שלהם המחשבה

ל• הצמצום בתיקין לעסיק צריכין שאז מנחה בזמן  י נזה פגמו והס ננ׳
. ,׳ ' דייק-א ■אז ׳' ■"־ ־'

כ * ^ שהוא יצחק פחד בחי׳ שר\א ־ בר׳ה הוא החיקין עיקר ו
בי • המנחה תפלת תיקן לייצחק • המנחה תפלת בחי׳ - : :־ ג־

 ' מחטת אבל * הבריאה חחלת של הצמצום הי׳ שאז העילס נברא כ־״ה
 . להתפלל צריך שהי׳ אדה״ר ע״י ,תיקון צריך הי׳ אתעדל׳״ת בלי שהי׳

 ' תפלתו התפלל ולא הדעת בעץ אז חעא הוא וכנ״ליאבל כשרז׳ל תפלתו
 ' - כ׳ש במחשבה חעא וגס * רשו לי׳ הוי דלא במה הסתכל כי • כראוי

 הי׳ זה וכל בתקוע• ועסק עליו חמל והש׳י • תאב במחשבה בזוה׳ק
 את וישמעו ואז ד וכו' סרחו בעשירית כשרז׳ל המנחה בזמן חצות אחר
 ותקונו קלקולו כל כי • וכשפי־ש״י־שם היום לחח בגן מתהלך ה׳ קול
ע׳ג ־ וכג׳ל הנ׳ל הצמציס בענין הי׳ כ * וכנ׳ל המנחה בזמן הי׳ ו ע'  ו

 באלול בתשובה לעסוק ישראל מקדימין אז כי בר׳ה׳ הוא עיקר.התיקון
 של הצמצום תקון ממשיכין ועי״ז י tאלי: והנלוים הצדיקים ונפרע
 עיקר שעי״ז אתעדל״ת ע׳י עתת ממשיכין בר״ה שהי' העולם בריאת

׳ י , ׳ . ;וכנ״ל התיקון ' , -
! ל ל ג ח ל ו פ;  רין שק פרשיות הד' ענין כל ̂ יתבאר הדברים ע׳

 ש־»א יוד) נתבאר(באות כבר שקלים ס׳ כי פסח־ קודם ׳
ט' כהדרגה האור לקבל המשקל תיקין בחי׳  ■ המשכן בנין בחי׳ שזה ו

 לביתא עלי׳ יש שעי״ז תתאה ביתא כחי׳ שהוא הניהמ׳ק בחי שהוא
 , • ננ״ל המנחה תפלח של התיקון כחי׳ הוא זה שכל * כנ׳ל וכו׳ עילאה

 וכן • המנחה כזמן שש לאחי שחטאו הטגל עון לכפר באו השקלים כי
 ר יחנו ה־וס בחצי שחטאו לפי וז׳ל ס־׳א טרושלמי׳שקלים מבואר מצאתי

 זכורשהואבחי׳מחיית ס׳ קורין אח״כ כנ׳ל־ היינו• מחצית,השקלוט׳
 - הצמ/יוס אחר להתגבר שצרינין המחשבה 5ש המלחמה בחי׳ שזה עמלק

 כחי׳קל־פח שהם רעות המחשבות על עונות המחשבות להגביר כראוי•
א עירך שהוא ’ עמלק וזוהמת ס״ ל עו  להסגבר בכלפעם שחצה ^

 ׳ בחי שמא בדרך יקרך ־5א: בכתי׳ רעים והרהורים רעות כמחשבות
 המחשבה קלקול עירך שהס רעות מחשבות ע״י שבא כמובא מרךה

 שחצ׳ עד המחשבות בלטלי מיני ובכמה חיציניות בחנמית מתגבר וכן
 י עמלק מעשה ’ זה שכל ח׳ו לכפיחת ולבא הש׳י אחר להרי:ר להביא

 ם והזקני ויהושע משה הצדיקים בכח מאד מאד כנגדו לוהתגכר וצריטס
כ ׳ עמי שלוחמים  עמלק לך אשרעשש כל את היעב לדער צריכין וע׳

,אהב ל דרנו ט ח׳׳ז'׳ מחשבתו לתוך שלא;תגגב ממס להזהי־ ליטר כד
ב - •X כ , ל ע



'c .■ - a . ז הרכה מנחה חלכות־תפדת א*ח ליקוטידהלכות , '
 רעות המחשבות על מאד להחנכר גדכין יע״נ ׳ רעות המחשטת ש־& מלחמה בס על יד ני #ה י במיא זכו׳תכממאר תמיד האדש מל

 ותמימות בסשיסות טובים ובמעשים במלות הש״י שיעבוד עד כג״ל . שלם כסאו ואין שלם שמו הש׳ישאין נשבע .־־ דור מדור •בעמלק לה׳ י
 לו שיהי׳ שבהכרח שהעיקר נמצא ׳ • כנ״ל זכו׳ ית׳ מלכותו שיגלי: עד ־ מילאה״ זביתא תתאה ביתא בחי׳ זה שסזכסא זכרעמלק- שימחה יעד
 ולהחגבר• הצמצום להמתיק אבלצריכין מדאי- יותי יתלהב שלא צמצום ביתא בחי׳ שזי̂־ במ׳א וכ״א שא דול ויעש כ׳ש מלכות בחי׳ זה שם כי

האדס* עבודת כל וזה :ח״ו רעות מחשבות ע״י הס״א ממנו יינ^ שלא המשפט בחי׳כסא זה וכסא • כנ״ל מלכותו החגלות בחי׳ שהוא זזתאה
 הצמצום מפגם שבאה מיתה נג!ר הדורות ופגם אדה״ר הסא ומחמת המלכות אימת שעיקר דארעא מלטחא כפק פילאה ביתא בחי׳ שהוא ,

 . בחי׳ הוא אדומה ופרה ׳ המתים פתיית עד כשלימות יתתקן שלא שמו ששומעין השם מחמת רק ־ למרחקים,מא מלכותו מדעות בכל ,
 שמביאין בשרשו הדין המתקת בחי׳ היא מת־כי מטומאת לטהר התיקון עיקר אבל ״ סנלסתו ׳טול עליהם כושאין זעי׳ז ״ עליהם מושל שהוא
 חמימה אדומה והיא מהשמאל שור פגי בהי׳ בשמאל שאחיזתה פרה .כסא על המלך יושב ששם הפנימי המלכות ■בטת הוא מלכותו כסא

 - בעוצם והכק ״ והצמצום הדין תוקף בחי׳ שהוא האדמימחת בתוקף עד שמו שמתסשע תתאה ביחא הואבבחי׳ השם זע״כ י ״ !מלכותו
 עיח כשרז״ל שמו על נקראו פרותvר שכל רבינו משה בנח והעיקר כחו כנ״ל♦ הפנימי המלכות בבית פילאה ביתא בבתי׳׳ הוא והכסא למרחוק• ׳
ק ,  מועד אהל פתח נכח שם ולשוחשה למחנה מחו| אל ליציאה צח לו ■יש שאין הקב״ה ונשבע • וכה״ל מלכותאדרקיעא בבחי׳ כביכול הוא ז

 עילאה וביתא תתאה ביתא תיקין בחי׳ שהוא ובייהמ״ק המשכן שמא • כנ״ל ככנדזה שמתגדהתדניד זכרעמלק שימחה עד שמוזכסאושלס
 וממתיק סוף ועד מתחילה הצמצומים כל יתקן דיקא ופיח ״ כנ״ל ואלמלא ׳ וט׳. לצדיק רשע צופי: כי : • עמו לוחם בעצמו הש״י *ב1זג

•• אדומה פרה של הסוד זה להשיג א׳׳א באמת וע'כ ־ בשרשן הדינים קתש דבקרבך עד בעיר אבוא לא בחי׳ בעצמו שזהו זס׳״ עוזח הלןל״ה
 למחנ׳נקדושה מחוץ עד הצמצום תוקף מתחילת שממשיך הדבר זעיקר עמלק זכר שימחה עד כסאו על לי^ בביתו נכנס מקב״ה אין שיטכול ,
 ׳ מועד אהל נוכו^פתח אותה שוחע משם שגס עד זבטהרהכזאת יךגדלשסכבזדמלכזלזובכלהעולסבכלהרחוקי׳מאדמאדואזדייקא 5
 ״ תתאה טתא תיקון בבתי׳ נכללת שתהי׳ לשם בכוונתו אותה שמעלה־ דור• מדור בעמלק לה׳ מלחמה ההו זכנ״ל־ ום׳ הבתים לשט פלי׳ •יהי׳ ■

^ מתגבר הוא כי דוד בכל מח  הצמצומים כל תיקון בחי' הוא זה שכל עילאה ביחא נחתקן שעי״ז ׳ קשה שהי׳ עד טצומוח בתחבולות די̂ר
̂׳י אבל • מגדו לעמוד  וע'כ * כדל הצמצומים מפגם שבא דמותא סטרא מבמלין שעי״ז הדל צדיקים פעם בכל ברחמיו ושולח עמו לוחם הש

 שלא מה נפלאה בטהרה הפרה עשיית בענין רז׳׳ל מאד החמירו באמת שהוא פורים בחי׳ וזהו • וכדל ונו׳ עמו שמחמים משה בהי׳ גוראיס ^
 נקיים חנוקות להניא מוכרחים היו כי קרבן* ובשום דבר בשום ק עשו ונשמע נטשה בחי•' * וקבלו קימו בחי׳ וזה ׳ וכנ״ל עמלק מנן מפלת .;
 הפרה עהדח בעדן מאד עצומות חומרות ושארי ונו׳ שורים גט על בחי'קימו ׳שזהו C'1 כדל(באות להנשמע הנמשה יןגהקדיסשצדכ ;

 הצמצומים להמשיך צדיכין ט הדל בבחי׳ הכל ״ •כמכזארבמס׳כהה ששומעק נשמע בחי׳ וקבלו הסורה* קיום בחי׳ יוקמו־קימזבחי׳נעשה
 פתח נוכח לשוחטה שיוכלו עד נפלאה טהרה בבחי׳ סוף ועד מראש י התוד את לקבל עמלק המן מפלת ע׳י אז -זמקבליןאתהחזרהוהסזכו

 ידסדיקאיעהח שעל |Drf(5 זכו׳• משיךההמתקהמשסvלי־ מועד אהל לקבלו נךמו להקדים וקבלו יקימו לבחי׳ שזנו והעיקר מהזשכדל•
 ען בחה וזה ■ ■י כדל (צומיס3צvר כל ידה על שחלקנו ע׳י נות מטומאת טל ולהתגבר בהדרגה האור בחי׳'צמצום שמא לנשמע הנעשה ׳

שמר^ שפרש׳י הפרה שריפת לתוך שהשליכו תולעת ושני ואזוב אח ישמעו ̂ואח״ב ומלולא בעובדא התורה שיקיימו סד רעוח המחשבות
̂יס השעצצנת אור ■דקנלו ־ מאן בחי׳ • כדל היינו ״ תולעת וכשני כאזוב א״ע ישפיל כארז שהגבוה :כדל זכו׳ כראוי בהדחגהזבמדה הא

,זע^ידא־הורביכיעי״זסיקרהלדקק דאיהו דאיהורבאיהוזעירומאן • ׳ ־׳ ■ • - • ' ^
א - עיקר הי׳ וע׳־כ • כדל המעט אחם כי בבחי׳ עצמן את שמקטינים ע׳׳י י * מת מגיומאת מגיהרת שהיא אדימת פדה V קודן .ואח״ב ל

. . ״. שעי״ז האור ריבוי ■מחמח נתהוה המיתה עיקר כי י , : ■
צרין־ הי־ ואדהץ־ * כ׳שבכחביהאר״ידל וכו* המלכים מיתת הי׳

___ , המשק ע״י והתיקון • המיתה, עזר ואז חטאו ע׳י וקילקל זאת לתקן
ב שעיקרם העוונות כל על לכפר באים שטלס כ^־בכות מעשה סשס ״ ח א  בחי׳ שהוא החודש קידוש מצוות שהוא ׳ החודש פ׳ קורין ו

 הצמצומים חיסן שהוא הלמה פגימת ומילוי תיקון . הקרבנות ע״י. כי רג׳ל■ הצמצום הגס מבחי׳ הדל ינמשך,מנחי׳
::יהנ׳ל . ־• יטלק זעופות בהמות ואפי׳ משלה בכל מלכוחו כי שבביהמ׳קמגלין

א : להגילוחלה׳וכו׳זכצ׳ל י׳ ־• צ מ להמשיך בשביל 051X פיפיות הד׳ אלו קורין פסח שקורס • נ
r n S t i חורה ומתן מצרים יציאת שהוא ושבועות פסח קדושת , , בחי׳ והיא ׳ בסון מעשיה ני • יופר חתוש היא אדומה ”

ד תיקון בבחי׳ ובמדה כהדרגה ית׳ לקזתו א לגלות בשביל שסא בפני פגמו נשרו״ל*ט העגל טון על לכפר באה כי ״ תשובה ״  ב
^ שוד .. ב ה  תיקק ע'קרע״יvשר ועד לעולם * עולם באי לכל מלכותו שיתגלה עיקר כי הג״^ הצמצומים פגם בחיי כמובא ונו'״ מ

 פרשיות ד׳' ענין הוא זה סכל * כדל אתעדל׳ת בחי' הנ׳ל הצמצומים הצמצומים תיקון נענין נזהרין שאין ע׳י נמשך והקלקולים העווטת כל
ל: . . ואיט מהמדה חוץ ביותר בועד שלבו יש כי ״ סיף ועד מתהילה כראוי . הדלונכ׳

נחמות בחי׳ הוא הנחמה עיקר ט אבלים• ניחום בסי׳ ח׳ד שבידה שגורם אור בחי׳ריכוי שזה כריאוי לבו להביות אור מצמצס -
אתכם ינחם המקום לומר שנוהגין כמז ציקתושליס■ האור ומכמס עלזה •ונשמתגבר ח׳וזנדל ס כמהקלקזל באים עמזה

מכי^זת'f כמטאי טי״ז כ״א העולמות שיסהת והיצס״ר הס״א כלווה כל שמקס הדינים סיגי ז אסיז ממט לכפחלשל



m : ז הדכה מחה תפדח הלכות א׳ח הלכות דמוטי
 דיבף מחמח רק הי׳ הטולמות' את ולברוא ית׳ אורו לגלות הכביחת ’

 רצה זהש׳י א״ם• כי ית׳ אורו לסבול שיוכל טולם שום אי] ני • ■אור
שבשביל, הבחירי: עיקר שבכאן ״ הזה הטשי׳ בעולם דייקא אורו שיאיר

 וכל • צמצומים מיני וכמה בכמה ית׳ אורו, צמצם ע״כ ־י הכל נברא זה י,
 האור המשיך שכביכול כנ׳ל ונו׳ ושוב רצוא בחי׳ ע״י הי׳ אצמצומים

 דרכים בכמה סטמים וכמה כמה וכן העלימו ואח״כ ״ - באיזה-בהינס
 ט׳י הכל שיתקן בהאדס תלוי עיקר אבל * וכנ״ל העולם את שברא עד

 עסק והש״י חיכף חטא אדה׳ר אבל • כג׳ל דלתתא אתעחתא כחי׳
 מאז אבל ־י' כשח״ל בתשובה ששב הי׳ וכן • בתשובה לעוררו בתיקונו

 כשרז״ל גדולה עובה היא המיתה עתה אבל • לדורות מיתה עזרה
 קלקו^ מחמת וכן אדה״ר קלקול מחמת כי ׳ המות מאדזה טוב ותנה

 בחיים זה בגופו בעודו לקבל שצריך האור שיקבל א׳א טי״ז הדורות
 בתחיית ויקום ויחזור יזדכך ואז ־• נפשו ויסתלק שימות וההכרח • חיותו

שכבו מאחר כי * מדאגתו לסי כ״א ונפלא חדש אוך בחזכופת המתים
 שיוכל, הכלי ולזכך ולתקנו לחדשו עתה יטלין ונסתלק .ומת האור הי׳

 ע׳׳י שדייקא הבריאה בתחילת שהי׳ כנמ ביותר גדול חדש אור :לקבל
 שיוכלו הכלים נתהוו דייקא עי״ז ? וסילקו פעמים כמה האור שהאיר

 השבירה שדיק׳ע״י המלכי׳וחרץנס מיתת סוד הוא שכלזה האור זלקבל
 כמובן יותר אור;פלא בתוספת התיקון עולם אח״כ נמשך דהמיתה

■ שיהי׳ בהכרח כי • אדם של בתשובה תלוי העיקר עחה רק בכתבים•
 לך אין ע״כ • אתעדל״ת בחי׳ שהוא כעלמא התעורחת איזה עכ״פ ■

 כי •• וכו׳ ישוב אם לו תחכה מותו וע־ייום • התשובה בפני שעומד דבר
 בכל זה כל עש פעמים ורבבות אלפים אלפי שחטא כמו חעא אם אפי׳
 התעוררות שום אין ה׳ אל לשוב התעוררות באיזה שמתעורר ■עעם
 שהארץ כמו .זבפרע דאיתאביד עבא רעושא לית בזוה׳ק כ״ש ■נאכד

 ע״י כי הרבהכזה• בדברינו וכמובא הרבה״ זה •אדומו״רז׳לבענין
 כי הקלקולים• ע׳׳י תיקון נעשה כי • לזכיות העוינות נתהפנין ^שובהvד

 ר׳ל המזוהמים למקומות שהמשץ למקום האור והמשיך שקלקל ■כלמה
 ״ הכל מק־ם בתשובה,:הוא כשנתעורר אח״כ אבל • הקלקול עיקי 'שזה
 כי נפלא״ חדש אור לחונן ונמשך חדשים ס כל f דייק עי״ז נעשה זאזי
 ׳ ויכולין הכלים נתעבה עי״ז וט׳ גסים למקוננות האור שהמשיך ע׳׳י

 לקבל נפלאים כלים יתטו עי׳ז שדייקא vלטובי שית:פך לזככה .'אח״כ
 להתענות אפשר הי׳ לא כי * מקודם לקבל יכולים הי׳ שלא חדש ^דאור

 נתהפנין טיוטת העלי׳ תכלית ירידה בחי׳ שזהו •.־־ עי״ז כ׳א הכלים ”
א זה שכל התקרבות רכל־ת התרחקות -•לזכיות  מיתת תיקון בחי׳ ס

 הגדול החלש מ״ס אור נמשך ושבירתס נניתתם ׳ע׳י שדייקא המלכים י
 הצדיקי״• בצח כ̂״ זונה אדם כל לאו זה כל אבל בכתבים• כמובן ביותר

 אדם בר, לעורר יגלליסCvשד *' לעימקו זה סיד שיודעים הגחלים
נקוד׳ כל בעלמא התעוררות מיני כל ולהעלות כ״א את ולחזק בתשובה

 ביפר אחד כל שיחתקן באופן נפלאים כלים עי״ז ולתקן ׳«נקודהע.־יה•
 ימיו כל ולבקש לחפש צריך חייו על לחוס •וצה ש מי באמח ע״כ * שאת

 כנ״ל בתקונו לעשוק שמכל כזה צדיק למטא שיזכה ״ לנצח נפשי חיי ;
 אם אפי׳׳ לנצח אליו מאד גדולת טיבה הוא בעצמו והבקשה יוהחיכיוש י
 נפשותיישראל בחקון עוסקק אמת וצדיקי הש״י ס • לקל שק כמו קלקל '
 תיכף פ׳כ ״ כג׳ל מלמטה התעוררות איזה ע׳י כ״א א״ח רק • תמיר •
 ״ וכנ״ל נפלאים תקונים מזה עישין הם בעלמא החעוררית איזה שיש -

 ואני סדקית כמחט לי פתחו מבקש שהש״י ז׳ל שיט רט שאמרו מה זזהו
 והעיקיעלידי * כנ״ל ׳ היים נח) ם׳ ז׳ח (וע׳ ״ ונר לכם מ>פחח ־
 ושבחתאחסס העולם בזה הי׳הצדיקיס שכבר מאסר ט הצדיקים*• בח ־

אעערוסא ע״י עטדתס ע״י שזכו למה וזכו שפעלו מה לגמרי!פעלו ;

 ׳ צסלאים כלים עשו ע״כ ״ השלימות חכלית בתכלית שלהם ■דלתתא
 p,שבטולסד׳ל הקלקילים כל ׳ ולתקן לי\עיל שיכולים מאד ונוראים
 ■ שוס בלי כי • האדסיבעצמו של בעלמא החעורתח איזה צריכין אעפ״כ

 ומתעד וחולק לן יהי׳ שלא ועכ״פ כראוי לתקנו א׳א כלל התעוררות
 לאדם תועבת וכתיב יט׳ תתלוצצו אל ועתה כ״ש • בתקוט עוסק על

 ! ז שכבוי מאחר כי ■ •- ביהמ״ק חורבן על ונחמתינו תקוותיט כל זזה וכו׳'•
 ' אור הי׳ שככר מאסר אעפ״כ • פעמים שני שנחרב הביהמ״ק,אע״פ חי׳

 כל זעתה ■• ׳ רשימו נשאר • ונסתלק שנחרכ אע״ם בעולם הביהמ״ק
 . - גדול כי • יותר נפלאים בתקונים הביהמ׳ק יבנה f דייק שעי״ז תקוותינו

 ̂ ■ כ^ לעשות כשרוצה מלאכה הבעל כנט * וט׳ האחרון הזה הבית ■יהי׳
 הוא הראשון־וע״ב בפעם כשלימות שתצא שא׳א חסרון שוס בלי נפלאה
 כראר שמזככה עד כ׳ם וכן אותה ועושה וחוזר . ושוברה אותה עושה
״ יפעל אלה כל הן • הש״י כביכול כן כמו * כשלימות כרענו לאור שתצא

' זמחריק שלמות בונת שהי׳ סוד שזה * וט׳ גבר עס שלש פעמים אל
 : שישיג מי שאין ואע״פ • כמובא ותקונם המלכים שבירת סוד שהוא
 הכל לידע ק צרינ זאת אך ״ הצדיקים גדולי גדולי כל;ה• זיבין
 לעולם תקוה לו יש בעלמא התשריות באיזה מתעורר שהאדם זמן שכל
 • אשי המקומות בכל אלקיך ה׳ עד זשבת בחי׳ • וכו׳• הצדיקים בכת

 משם. השמים בקצה נדחך יהי׳ אם ־ ״ <הדיהךה׳אלקץשמהגט׳
;■ המקושת שמכל * ונג׳ לבבך את אלקיך ה׳ ומל זכו׳ ה׳'אלקץ יקבצך
̂חו בסי׳תשב תה כנ׳ל לטובה הכל ויהפוך הש״י ישיבנו מאד מאד יסpר

 : כל כי ■• וכו׳ אדם בני שוט יתאמר נפש של דכדוכא עד דכא עד pאנ
 אמת הצדיקי בכא הכל לתקן כת לו יש האדמה פני על חי שכאדם זמן

 ' עי׳ז ששין כי לזכיות,״ העמנות כל לעליות הירידות כל להפוך שיטליס
 •קפיקר הנ׳לרק בבתי׳ כראוי א׳ם האור לקבל .נפלאים כלים דייקא

 אין כאלו חכמש •זיסלק עכ׳פ מעתה בדרכיהם זילך לדבדהם שישמע
'זט׳ המעש אשם כי בחי׳ שזהו נגדם לגמרי דעתו יבטל רק שכל שוס לו ,

■ :וכנ״ל וט׳ רב שא זעיר דאיהו מאן בחי' • הנ׳ל •
ה נ ה ׳ תיקון בחי׳ הוא מצה אכילת שמצוות מסארלעיל ו

■ למצת חמץ שבין החילוק עיקר וע׳כ ־ הנ׳ל הצמצומים -
 שתוא ״ משש אלא למצת חמן בין אין בחי׳ שזהו כמובא ה׳ באות היא

 המבואר • הנ״ל הצמצומים תיקון בחי׳ שא זה וכל הה׳• חלל של המשהו
 - היתה דלת כי ״ ה׳ בחי׳ הוא זה שכל שם מבואר כי • הנ״ל בתתו׳

 , וזהבחי׳מצהפכיךאתלחסעוי ״ ע״ש וכו׳ ה׳ ונעשית ואתחזרת
 ׳ עוני לחם נקראת זס ובשביל כנ״ל״ הייע ״ הה׳ בחי׳ קדושתה שעיקר

 בבש׳ הוא התיקון עיקר כי שם כ״ש ועניה דלה לשון היסה דלת כי
 ■ הלב׳ טפשס שהם רעות המסשבות עליו כשמתגברים דהייט תשובה׳

• בחי׳ היא ואז ״ הדעת אלאק ע^ אין כי ״ והדלת העניות עיקר שזה
 ’ הה׳ בחי׳ שזש ה׳ר געשית ״ וכו׳ מחשכתו ומקדש וכשמתגברים * 'דלת ,

^ קדושות מחשבות בחי׳ מצס כי • מצה של  ־ במחש:ות המוח חימץ כי
 קנה חית ■גער בחי׳ ׳ שמצה ה׳ בסי׳ בהתו׳'בסצוצרות כ״ש ח׳ו רשת

 לחמא הא וזה ׳ ע״ש ״ ונו׳ רשת בסמחפבוס שטערין מה להייט • זכו׳
 כי י ״ וט' בפרוסה עבי של דרס מה פרוסה מצה בחי׳ וזה זכו׳ עניא
 הדעת שמאחשחן ודלות מעניות כש־וצאין דייקא הוא התיקון עיקר

 אתעדל׳ת• בחי' שהוא בהאלם התלר התיקון עיקר שזה תדעת לקדושת
 מחשבתו ומקדש מסברן אvור רעות המתשפא עלץ כשמחגברין דהייט

 עלי׳ בתים לשט ־יש דייקא ואז * בשלישת מלטתו,ית׳ נתגלה דייקא אז
 וכו׳ ה״א וגעשית ואסזרת הוות דלת ה״א בתי׳ הוא זה שכל כנ״ל וט׳

 הג׳ל ה׳ ד\אבחי׳ קדושתה שעיקך עוט לחם מצה נחי׳ שזהו כנ׳ל
. זוכנ׳ל . . . • ' ז י ■י. .
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ז הלבה המנר.ה תפלת הרכות א׳ח הלכות ליקוטי
■ y^ . ..

Q i הלמה פגימת התודששהואיזיקון קידוש נין1לעילבנ מ״ש 
מה• בחי׳ שזהו ר\״ל התו׳ ע״פ עוד לבאר צריכין ונו׳ .

 שמעעתי על כפר׳ עלי הביאו הש׳י אמר הלבנה־ נתפייסה כשלא שבסוף
 שהם ישראל ע״י נ״א הדבר לתקן שא״א שא״ל היינו :ונו׳ הירח את
 שלסג.ימת זה עכין ולתקן לכפר צרינין דייקא שהס הבתירה העולם בזה

 א״א בעצמו הש׳י כביכול ט * הנ״ל הצמצומים בחי׳'פגם שהוא הלבכה
 עירץ־ כי • דייקא דלחתא אתערותא ע״י הוא התיקון עיקר כי • לתקצו -

 הי׳ הכל הפגמים כל שמשם השבירה היתה שעי״ז הצמצומים הגס
 ' ננ״ל הלבנה פגימת הי׳ ומשם כנ״ל אחעדל״ת אז הי׳ שלא מחמת

 פלי הביאו בחי׳ שזהו התחתונים אדם בני ע׳י כ״א לתקן א׳׳א ״כ1נ
 גי לתקן א״א כעצמו הש״י כניכול כי • הירח את שמטסחי על כשרה '־

 שעיקר . • לעיל מ״ש וזהו : וכנ׳ל דלחחא אתערותא שיהי׳ ההכרח
̂א ריס כי • ׳ הפנה בראש התיקון ,  עלי הביאו הש״י א!־מר שאז בר״ח ר

 וכו׳*(כ״ש לעשי׳ח ראשון ייס הוא אז ט • התשובה שורש והוא • כפרה
 בלק״ת א׳ תקעו ובהתו׳ • ח״א ליקוטי יוד בסי׳ משפטים בהחז׳ כ׳ז
 להמשיך אליהם הנלווים כל טס הצדיקים טוסקין אז א׳ט׳ש)*וט״כ סי׳

̂ן ׳  הלב;׳ פג־מת תיקין בחי׳ שזהו אחע׳דלת בבתי׳ הצ״ל הצמצומים קיר
J ■ בספרים ומובן כיחע העולמות כצתיקק חלד שסה J - 
' י י.׳ • י־ - ' ' • . .־י.צ^

ה לדי י ־  י הוא מבועית חג כי • התורה קבלת בחי׳ שבועות בחי׳ ת
 בחי׳ הם רגלים שג׳ ידוע זה כי • המנחה חפלת בבסי׳ , י ״ ־

סוכות יצחק בחי׳ שבועות • אברהס בחי׳ פסח * ויעקב יצחק אברהם
צחק’ בחי׳ מלחה בחי׳ שהוא יצחק בבחי׳ ששבועות נמצא • יעקב ,.בחי׳ ■

.קול וזה ניחנה'• הגבורה מפי חורה בחי׳ וזה • המנחה חפלת חיקן .

 תורה משן מזכירין שאז ר״ה של שומ* בחי׳ שזה תורה מחן של השופר :.
 של אילו של שופר בחי׳ זה שכל * נגלת אתה שהוא השופרות בברכת ; •

 נחשב כי העולם חידוש נחי׳ הוא תורה מחן זמן שבועות כי ־ יצחק ־
 בסיוון ששי עד מתמוטט הי׳ העולם כי :מחדש העולם נברא אז כאלי ̂ .

 חכנתי אנכי ' • יושביה וכל אריץ נמוגים ע*פ כשרז״ל חורה ניחנה שבו
 ששי עד תלוי הי׳ העולם שנל הששי יום ע׳פ וכשרז״ל סלה*. עמודיה

 שהוא מ׳ל בחינות ע׳׳י הוא העולם ובריאות * חורה ניתנה שט בסיוון ,
״ וכז׳ הנ׳ל הצמצום בבתי׳ ־ אותו ומצמצמין הא״ם אור שמאיר ט׳י ־ ,
 המחשבות על טוטת המחשבות להגביר לב חכמת להמשיך ומחגברין . -
 טובים ומעשים■ בממת ה׳ את ולעבוד היצה׳ר על היצ״ט להגביר רעות .

 מתן בחי' הוא זה _:שכל * עולם באי כל לעין ית' מלטתו שיתגלה טד
ביותר הוזהרו ואז • כסניס סכים כל לעין ית׳ מלכותו vנתגלר שאז חורה

̂ל הצמצומים טל ■  וכו׳ ה׳ אל לעלות יהרסו סן אזהרת בחי׳ שזהו הג
 מעשהכשפוש״י וכשעת מעשה קודם מאל זה על אותם שהזהיר ־ ננ׳ל

 ככורס כ׳שהי׳ ופרישות קדושות על אותם הזהיר וכן י בפרשה שם
המחשבה קדושת שעיקר • המחשבה קדושת בחי׳ שזהו ימיס לשלשת

 בהימים כי ־ כנ״ל המנחה חסלת כחי׳ הוא זה וכל ג זאת בתאוה הוא ',
בחי׳ הנ׳לע׳׳י כל לתקן עצמם להכין הי׳צריכין תורה מתן שקודם ;
 יש העילס בריאת בשעת ט • מזה לעיל וכמבואר דלתתא אחעמתא י

 התיקון הי׳ לא וע׳כ • אתעדל׳ע בחי׳ ע׳׳י זה כל נעשה הי׳ ממש מאין
 האדם ע׳י התיקון עיקר שיהי׳ העוללות כל ברא הש״י כי • כשלימות

 שאז תורה מתן בשעת התיקון העיקר הי׳ ע״כ • וכנ״ל כסירה הנעל .
 הנ״ל התקונים כל אז להמשיך הוכרחו ע׳־כ * העולם ונתקיים נתבסס ,

 שקודם הימים שיצאו שקודם המנתה• תפלת בחי׳ שזה אתעדל׳ת .ט׳י
מ בבחי׳אתעדל״ת הנ׳׳ל הצמצומים לחקן עצמם ינימ חורה מתן י  נ

בהדרגה תורה מתן בשעת עליהם שיאיר הא״ס לנ|כל_אור שעכלו

 שמשם מהצמצומים הדינים הוקף יינקו יחצכח,שלא וגם * ובמדה.
 ' מחשנית להמשיך יחגכרו. רק * רעות המחשבות ש־.ס היצה׳ר אחתת

 ידי על הלו׳ בעיקר התורה דברי כל אח לקיים עליהם לקבל קדושות
 על טובות מחשבות החגנהת שהוא היצ״הר על היצ״ש התגברות

:כנ״ל רעות מחשבות .
,• בתי׳ הוא הספירה כוונות שכלל ־ העומר ספירת בהי׳ י ןןן^ לו

׳, וע׳ב * דין ימי הם ט • כטונות כמוכן תצמצימיס תיקון ■ ‘
 ■ לקבלת הכנה; ש־ס הספירה ימי כל כי ־ • בהס הבערות לגלח אסור

 בצוכל כדי בחינות בכמה הצמצומים לחקן עצמם להכין הכל ־ התורה
 כתי׳ ע״י ובמדה בהדרגוה התורה קבלת של ושנורא הגדול אור .לקבל

 ,- • שעורים של מנחה יךבן שהוא ־ לעומר סופרין וע״כ • מ׳ל אתעדל״ת
 כ״ש האביב אז־^ת עיקר ט •׳ .באש קלוי אביב בכורים מנחת בחי'
 האביב שיהי׳ . רז״ל כ״ש העומר בשביל הוא האביב חודש את שמור
 « שם כ״ס חחאת וביתא טילאה ביתא תיקון בחי׳ אביה כי . * בזמנו

 ' המתקת שהוא העימר מ־חת שמא מנחה נחי׳ ע׳י התיקון ועיקר
 שכל אתעדל״ת בחי׳ ט׳י b;־v־’ הצמצימיס בחי׳ שמתקנים ע׳י הדינים

■ ■ כרל: המנחה תפלת בחי׳ זה ̂ ■ י ״ . י
 מתן בשעת שהי׳ הגדול והמורא והסתד הרעש גודל בחי׳ ןץףן לז

. ותגעש וכתיב • נטשו שמים גם רעישה ארץ כ״ש תורה
 ויחרד ־ וכו׳ כבד וענן וברקים קולות ויהי ונ׳׳ש וכו׳ הארץ ותרעש

 י ונויאי׳ גדולים צמצומים לי;משיך צריכים שהי׳ מהמת הכל • וכו׳ העם
 כל אז הי׳ ע״כ • דינים כחי׳ הס והצמצומיס • הזה הגדול אור לצמנס ‘

 ; הי״ כאמת ט י כשרדל נחרב.ח׳׳ו ש־פולס שסברו טד הזה הגדול הרעש
 שיצאו ארז״ל באמת וע״כ ’* נזה ונורא גדול אור לצמצם מאד אז קשה

 גשם פ׳ על תחי׳,כ׳׳ש של על המשיך,עליהם הש׳י אך « א; נשמתן
 שאז המתים תחיית בת' עליהם שהמשיך היינו • אלקיס תניף נדבות '

 יהי״ שזה בחינתו כפי בהדרגה הא׳ס אור אחד כל וירגלו הכל יחתקע
■ לה׳ יוודע היא אחד יום והי׳ יקוים ואז • עוה׳ב שעשוע נעימות עיקר

̂׳ שז־ אור יהי׳ ערב לעת והי׳ • לילה ולא יוס לא ;  לעת שהוא מנפה בח
; נעילכז שיפק״מי כדי הצמצומיס מיקון עליהם המשיך ומשם * ערב

ה ליי ; ' י • בכלל העילס נברא זה שבשביל חורה מחן בחי׳ עיקר ב
; ' , שי^ו בשביל הכל • זה בשביל נברא בפרט ואדם אדם וכל .
 שזדו בהדרגה כא״ס אור לקבל שיוכל ולבוסים כלים בחי׳ העולם בזה ■י

 - שיזדכט והלבושים הכלים אלו ע״י ית׳ אותו להשיג עוה׳ב שנר עיקר
 ■ הצמצומים ע״י שנעש־ן אלו כלים ועשיית תיקון ובענין • בתכלית אז

 תמיד• ומאיר א״ס הוא ית׳ אורו ני • ארם כל של הבחירה כל שם הנ״ל
שהי׳׳ כנ״לכמי לצמצמו וצריכין .* אור ריבוי לקבלו^מחמת א״א אך

 שמשם הדין אחיזת יש צמצום וחיכףשיש וכצ״ל הבריאה כתהילת י
 כסילות לב עפשס רעות מחשבות שהם היצ׳׳הר' אחיזת כח משתלשל

וט״ העולם של נבערות •־עצות זרות ודעוק חיצוציות חכמוח בחי׳ שהם
 שהיא חורה ניחנה זה ובשביל • העולם בזה האדם של מלחמתו כל זזה י

 י ידם על הא^ס אגר ולהמשיך לקבל כלים בחי׳ וצמצומיס שיעורים כולה
 צמצום יש כי ״ בחי׳ וגמה כמה יש הצמצומים בעיין ני כ״שבמ״א.י

 . הגדול אוח שצמצם האצילות שישי התחלת קודם הבריאה קודם שהי׳
 יש זה בצמצזם ונס • הפטי חלל וגעשה העילם לבריאת מקום שיהי׳ כדי

 ׳ כענין מזה מעע לעיל ולמובא (י' האר״י בכתבי כמובן בחי׳ וכמה כמה
 . ספרי! ששאר רק הע״ח בס׳ כלל מובאים שאינם וכו׳ ו׳העהירו המלבוש
 גם אכל , • ע״ש) הקדוש האילן בציור מובאים והס ז״ל האר״י מכתבי
 ״ המדות׳ שהם העולמות בריאת בשביל קו דדן האור כשהתחיל אח״נ

המשיך , : י י ‘ ̂*״



ן הל׳ הכונחה הפלת הלכות א״ח הלכות דמוטיי , -1 ,
■ וגחהוה שצתצמצס (גד צמצומים וכמה כמה דרך מזה כל אור המשיך ,
 בחי׳׳טולם ונעשה פרסה נעשהבחי׳ ואח״כ • וכו׳ האצילות עולם באי׳ ן
 שט הזה הגשמי העשי׳ ועולם היצירה עולם שברא עד זנו׳ הידאה .

 מדה כל של האורות המסכת וכל *. הכל חליי שבו בחירה הבעל האלם
 שהמשיך רבים צמצומים ע״י הי׳ הכל העולמות בייאח בחי׳ שהם ומדה

 הצמצומים בלל שהוא הסטי החלל בחי׳ בחון רניס צמצומים דרך האור ׳
 שעיקרה הבריאה כל את ברא ועי״ז * הבריאה קודם של הראשונים

 שהוא מישראל אדם נל על עובר זה כל ע״כ * בחירה הבעל האדם *
 שזה אחעדל״ח בחי׳ ע׳י ̂הצמצומים כל ולהמשיך לתקן בחינתו לפי צריך ^

 של החזרה קיום וכלל • כנ׳ל חורה מחן כלל ווה • כרל התיקון עיקר
 שאט הג׳ל־ לשמש החורה כלל בחי׳ שזהו ודור דור בכל ואדם אדם כל ,

 בשעת בפסח כי • ושבועות פסח בחי׳ זזה • לעיל וכמבואר בה עוסקין :
 מאד גדול נפלא בהחגלוח הא״ס אור החגלות בחי׳ הי׳ מצרים יציאת ;
 אני מלאך ולא אני וכו׳ ואחגליתי ותרגומו מצרים באק ו^רתי כ׳ש :
 שמאיר האור עוצם בכתבים ונ״ש וכו׳ הוא אני ה׳ אני וכו׳ שרף ולא .
 בלי שא׳א זאע״ס • ונו׳ ושבועות בסבת אפי׳ נמצא שאין מה פסח בליל ,
 וננ״ל• מאד הקודמים הצמצומיה בחי' הי׳ הצמצומים אלו אבל • צמצום •י

J מביאין שאז פסח של ב׳ ביום מחסילין הצמצומים תיקין עיקר אבל 
 בל בתיקון עוסקין ואז שעורים העומר מנחת שהוא מנחה קרבן

 עד הספירה ימי של שבועוח שגעה בכל ומרה מדה כל של הצמצימים
 קבלת בחי׳ שזהו עמדה בהדרגה הגדול האור לקבל בשביעות נין שזו

 בחי׳ מלכותו לגלות בשביל והכל עונוח המדוח כלל שהיא כנ׳ל התורה >
 עצרת שנקרא שבועות בחי׳ שזהו וכו׳ כהניס ממלכת לי תהי׳ גאתם

: בעמי יעצור זה כ׳ש מלכות לשון י • י'
ט י די ר כ  לספור הוא הנ׳ל הצמצומים חקון שהוא הספירה מצוות ו
ר.סבח.מיום ממהרח לכס כ׳שוספרחס לעומר הימים י

 שהביאו שעורים העומר מנחח שהוא וט׳ התנופה עומר את הביאכם
 שהוא הצמצומים בהי/תיקון יצחק בחי׳ מצחה כי .*פסח של ב׳ ביום ', י
:כנ״ל התשובה חיקון בהי׳ הכל חיקון בחי׳ שזה הדינים המתקת בחי׳ ,

 שזט מצרים מזוהמה עצמינו לטהר צריכין הספירה בימי רף D י
ישנה בנה בכל זמן ובכל דור בכל אדם כל וכן • תשובה ׳ בחי ; : '

 ע'קר שזהו התשובה עיקר בזהו מזוהמתו עת בכל עצמו vלע צריך
 המעשה־ועיקר אלא העיקר הוא המדרש לא כי התורה• לקבלת ההכנה

 כי לעני הפלה בחי׳ שהיא כנ״ל המנח־ תפלת בבתי׳ ר\א התשובה ׳;
 עשירית שהיא מאד ודל עני קרבןשל שהיא מנחה בחי׳קי־בן שזט יעטוף ; ^
 כל בלב הגדול אורו מאיר הש״י כי הייט ״ דלות בדלי שבאה האיפה ^

(סי׳נ׳ד) זכתן בהתו׳ מ׳ש בחי׳ שזנע בחשיבה לעוררו יום בכל אחד
 אך * ונו' א׳ לנל רמזים וננרמז עדא״ת מא״ס עצמו מצמצם שהש״י ;
 ע׳פ וע״ב . • א״ם אור נבחי׳ אצלו הוא מלמעלה בלבו שמאיר מה כל ;

 וכשרוצה * מהמדהוכנ׳ל הון מתעורר הוא קצת כשנתעורר רוב
 וכו' מהצמצומיס שיניקחם רעית המחשבות בו מתגברין האור לצמצם .
 • מחשיכה כמה נתרחקו זה ומחמת • כנ״ל וכו׳ היצה^ כת בחי׳ עהס :

 ודל ער קרבן' שרוא מנחה קרנן בבתי׳ הוא התשובה תיקון עיקר יע״כ
 ידיעת באמח־ונל שפלותו וידע לגמרי ג~ווחו שיבשל ד:ייט ׳ דלות בדלי \ ל
 יהי׳לרעה לא מאד המרזבים ופגמיו וקלקוליו וקסנותו שפלותו והרגשת ־

 יבשת רק • וקלקיליו שפלות־ שיכיר ע׳י ייתר ת״ו יתרחק שלא לעובה רק
 לין שיט אליו גס חקוה שיש מאד העצימים רחי;יז וריבוי בחסדיה׳

 שהוא עני קרבן בהי׳ ע״י שהוא מקום מכל לה^י להתקרב לזטת /
ואפי׳ ׳ וככש ואיל פר להביא יכול החמא שאין אע״פ שהוא * מנחה ’.

מה
- לו אטפי״וזמצא • להביאם משגת יח אין יונה ובני הדיס טוטח  הש״̂י

̂נח האיפה עשירית ענ״־ס שיביא המרובים נרהמיו חקנ̂ר  •זבזהגילס ר
 - לט^ יכול האדם אין אם שאפי׳ לעולם כלים לא שרחמיו לנו ורמז לט

 ■ מתענים) שהי׳ הקדמונים תשונה בעלי מעשיו.כמו לפי כראי* בחשובה
 (חץ למטע חלילה חלילה אעפ׳ב • בידוע מאד הרבה עצמן ומסגכים

 . יקר חשובה נהי׳ של אחת עובה נקודה גם ני • מחשבה זה מחמת
 ואים בלט המאיר האוד מצמצם כשהאדם דהיינו הש׳י בעיני מאד
 ובמדה* בהדרגה עםוו על ונאור וממשיך ממנו ונפלאוח נגדולוח הולך

 אע״פ • וכו׳ לשב מרע מחשבתו ומנתק מחשבתו בששומר ור^יקר
 קרנן נחי׳ הוא ני הש״י נעיט מאד יקר ה«א גדול בקגמח שחפונחו

 שהפליט נמו הש׳י בעיני מאד שיקר עשירי׳האיפה כהי׳ שהוא ודל עני
 : ט ונפש ע״פ כשיז״ל ער מנחח קרבן הש׳י בעיר יקר וכמה נמה רז׳ל

 ; יקרת מעלת בעוצם מאד שמפליג במדרש וכן • ונו׳ מנחה קרבן חקריב
 עיקר שזה חסלה הוא עחה הקרנן עיקר •כי הש*י אצל ער מנתח קרבן

 מבקש וכשרז׳לאיר ושמאלה׳ דברים עמכם קחו הסכונהבחי׳
 הס השי״ת אצל החפלתוהדנירים חשכות ,ועיקר • דברים אלא מנש

 נ״ש ׳ הרנה נזה רז׳ל שהאריכו כמו' והדל העני של והדבורים ההפלה
 וכמת כמה • שיחו יש^ ה׳ ולפני יעטיף כי לעני חפלה כ׳ טל בזוה׳ק

 הגשמייס צרכיו על המתפלל הער אפי׳ ־ הער תפלת השי׳ת אצל יקר
 ושפלותו עניותו מרגיש כשהאדם מ־כ״שוכ״ש • שינסחו תכי-ון על

 *x< אין נשרז׳ל הערוח עיקר בזהו הדעת מן ודל עני בהוא במעשיו
 אין כי הדעח ערות בזהו רעים מעשים לו כשיש דהייט בדעת אלא
 שני עליז כשנופליס מנ״ש רוחישעוח בז נכנם אא׳כ עבירה עובר אדם
 הוא וגס העצומים קלקוליז מרעוי הדעת מן ער שהוא העניות מיר
 מאד אותו מבלבל פרנסחז וחסרון והעניות מאד כינסה ומחוסר עני

 אוחו ר\דא שהש״י והימזיס להכחזיס לט ומטה דרכיו על וככמשכיל
 • סומך אין ומשמאל מיוק כי * חקוה שוס שאיחלו ורואה יוס בכל .

 לחם צועקים וברז ואשתו • דחוקה ופרנסתו * מחד מקולקלים מעשיו
 מכל מתגבר וכשהוא ההכרחיות הצערטח זשארי ומלבושים ופרנסה

 לעני חפלם בבחי׳ ולוחקו עניותו עיצס מתוך הש׳י לפני שיחו וטסך זה
 האיפס ועשידח בחי׳ עני קרבן בחי׳ שזהו ישפוך ה׳ ולפר יעטוף כי

 בזה לא כי נ״ש ״ כנ׳׳ל הש׳י אצל מאד מאד יקר זה דלות בדלי שבאה
 ־ מכלל ז , שמם אליו וכשיטו ממט כנץ הסחיר ולא עני עגות שקן ולא

 . מאד מאד רחמיו רביה אך • ממט פניו ולהסתיר ולשקצו לבזותו שראוי
 חשב וכתיב • דכא את אשכון נכ׳ש ״ וט׳ משקצו ואיט מבזהו ואיט

׳ t נפש של דכטכא עד דכא עד אטש ׳ . .
כלהקרבט׳ לך פ׳ rובמד זינךא '9 במדר שכתוב מה

 האיפה מטשיריח חוץ ע״ה אביט לאברהם הקב״ה גילה -
 ודל ■ער קרבן שהוא האיפה עשירת שטא מנחה קרנן 5ש הסוד זה כי

 טה- חליי׳ האחרונה שהגאולה מחמת להשיג א׳א זה * וגו׳ דלוח בדלי
 דלות דלי בדלי אפי׳ עצמו לייאש לבלי חיקזןהתטבה עיקר תלוי בזה כי

ל וכו׳  בחי׳ שהוא שיוכל במה עצמו יתגבר אעפ״כ ’ נדל הבתימח גנ
 עצוס בקטנוס הוא שחכובחו דהיינו עני קרבן שהוא האיפה עשיריח

 הקער© של והחפל̂ר העבודה מעט בגס מזה שלמדו וכשידל מאד
 ביזמה בקרנן נאמר ב״ש הש״י אצל יקר ודלים עניים בסי׳ והנמוכים

 שאחד ללמלך ניהייז ריח במנחה ונאמר • ונו׳ בעיף ונאמר ניחוח ריח
 לאאע״ה אפי׳ נחגלה לא המד זה וע״כ • וט׳ הממעיט ואחד המרבה

 כלים לא רחמיו ני מדעהו להבין צריך כ״א רק יסוד זה לגלות א״א בי ,
 לגלות א״א העגין זה עיקר ני * אלה בדורות הצדיקים לנו גילו נאשר

א . ד מא החפכטה שהס׳א האלה האסרוגיס שמורות הצדיקים ע׳י נ׳
אבל - ־ ̂ X כג



ו הרכה המנחה תפלת הרכות א״ח הרכות .ליקוטי
 כנחבי כמובא משיח החגוצצת כחי׳ שהם צייקיס 1שולחבסון אבלהש״י ^
החסד טוצם ולהודיע לגלוח הענק זה עיקר כי • בזה ר\בה דל האר״י ׳
 רק •זהמחגלה האיפה עשירית בחי׳ ע״י אפילו שיטלץלהחתקן כזה ׳
 שהוא משית התטצצח שממשיטן הגדולים הצדיקים ע׳י ודור דור בקל ‘

 ט • וכו׳ ואביון עני ואני כ״ש ואביון עני חמיד עצמו שעשה חד נחי׳
 • ודל עני עם בו וחסו כתיב וכו החמור על ורוכב עני בחי׳ הוא משיח .

̂דל יחוס ונתיב  י עמי עניי יחמו ובז • יושיע אביונים ונפשות ואביון על
 במדרש דיעה יש באמת וע׳כ * וכו׳ תושיע עני עם אתה כי וכתיב

שם כ״ש ,ברמז שהי׳ ירק האיפה עשירית סוד נתגלה שגסלא׳א
̂זה א׳א באמת כי י־ במפרשים ' •  האדם שיבין ברמז הסודכ״א לגלול

בפירוש לו לגלות אופן בשום א״א כי • להתחזק צריך היכן עד בעצמו .
 מנחת בחי׳ וזה *, בחירה לו שישאר בהכרח כי * הבחירה יתבטל א״כ כי ״

 אלxי ההתקרבות בתחילת שמביאץ העומר: מנחת five ;^וריס ״
 הקומץ גס כי י יותר פלא הוא שעורים עוער כי * התשובה' תחילת five ־*

 הדעת העדר בחי* שהוא ■ בהמת מאכל שהוא משעורים ר\א מנחת י
 מנסת להביא צריכין לייקא ומשם והעניות הדלות תכלית בתי׳ בתכלית

 • והשפלות הקעעת באכלית שהיא ותפלה תשובה בחי׳ שהיא שעורים ■
זוכין שעי״ז שבשמים לאביהם ישראל התלךבות התחלת עיקר ועי׳׳ז

התורח 'לקבלת שזוכין עד הספירה מימי בכליום עצמס להכין -
■ ,־■ ’■• בשבועות: ̂ , ■: ׳ י
ב ׳ ’ ״  על זעירא ר׳ שאמר C הנ׳ל(ם׳־ ויקרא במדרש שם מ״ש ׳־y ו ט

 סליחה לנו, וויתר הקב׳ה אף ירבה כי אלקינו ואל פקוק י י
אך • לכאורה מובן אינו והפירוש האיפה עשירית זו ואיזו • משלו אחת .

 מוותר ית׳ הוא האיפה עשירית ע׳י שסולת החסד שזה מא הכוונה -
״נ ולסלוח לרחם שירכה אניע לאברהם זאת גילה לא כי משלו ' ט * נ

הגדולי׳ הקרבטת שארי בתי׳ ע׳י שמרחם והרחמים החסד רק גילה לא
 כמבואר וכו׳ פריס בחי׳ שהם ועזל ותור משולשת בעגלה שמחמזים ׳'
 לא זה * האיפה עשירית בתי׳ של הסליחה ריבוי סיד אבל ־* במדרש ; -
 הוא רק * ברמז רק הי׳ לו שגילה לאמר למאן ואפילו לא׳א אפילו גילה ,י

 וזת * בתי׳ואלאלקינוכיירבהלנזלוח משלו אחת סליחת מוותר ית׳
 כ׳א רק מגיע תו ח סלי וריבוי רחמיו היכן עד בפירוש לגלות א״א הדבר .

 יתייאש ואל :תמיד • עצמו על שיחוס מעצמו ̂ להבין ,צריך '
 בתי׳ שזהו האיפה עשירית מנחה קךבן סוד זה שכל * 0ר\חמי מן עצמו - י

 הוא העומר של שמנחה בזוה״ק איתא וע״כ ’״ כנ״ל וכו׳ שעורים מנחת
א של הגסיון עירך שזה היינו * ישראל כנסת שהיא חיל דאשת בריקו  ט

 אמת הצדירן לו שמימזים ע׳יהימזים מרהוק להבין שצריכין מישראל
 שעורים עומר מנחת בתי׳ שהוא גיובה ונקודה קודה5כל ע״י תקוה שיש
כנ״ל התורה. קבלת בחי׳ להש״י ההתקרבות עיקר וכנ״לשעי״ז .

כצלכנעותר חללבקרט• ולכי טטניואניקאנכי דודי '
 א הו שאז • ערב לעת כנעותו כצל וסרש״י • וכו׳ נהלבתי •
ראוי דוד הי׳ לא כשרן׳ל תשובה בחי' דוד כי ־ • המנח־ תפלת זמן ,

 (אני בחי׳ תפלה בחי׳ והוא * תשובה להורות כדי מעשרגאלא לאותה
 התפלה דיבורי ע״י הוא התשובה עירך ט חסלהכ׳ישבהתו׳הנ׳ל•

 שהוא המנחה תפלת בבתי' הוא התפלה שהוא התשובה געיקר • יכנ״ל '
* כנ״ל מנתה שהוא עני קרק כחי׳ לעני תפלה נחי* שהיא ערב 'לעת

 לשום צריך שהאדם וכו׳ כנעותו כצל כחי׳ ע״י הו;) התשובה עירך כי .
 כצל הם ימיו, צל וכן *, ויפנה יבא השמש יפני: שהיום יום ;ל3 לס אל •'

 שהדעת ורואה ״ עמו בעצמו׳מהשנעשה ומבין כשרואה ובפיע • עובר
M שמחמת עמטתיו ריבוי ע״י ממנו מסתלק השמש אור בחי׳ שהוא

 יש שעי׳ז מהדעת ונקודה רשימו איזה לו שיש רק הדעת מן עני הוא י
 הכרוז קול עדיין ששימע ע״י להש׳י לשוב התעוררות איזה עדיין בלבו ׳

 עתה. שרק לבו אל לשום וצריך * לשוב לו ומרמז קוראו שהש״י ^והרמזים
 וכ״ש :■ * זאת את גם ישכח אולי כי • נפשו על למלע למהר עת לו ■יש

 וכו׳:ע׳׳ש שכחתי לא מצוותך כי אובד כשה תעיתי ע״פ ז׳ל אדומו״ר
 עני קרבן בבתי׳ אפי׳ שיוכל מה בכל לשוב נתעורר ועי״ז • ר״ו) (בסי׳ ’

 לערוב מתחיל כשהיום עיב לעת שהוא מנחה בתי׳ הוא זה וכל • כנ׳ל
 התעוררות בחי־ עיקר שזה נהלכחי ככעזתו כצל בחי׳ שזה ולהסתלק
ט חלל ולבי אנכי ואביון עני כי לפסוק ניסמך וע״כ * כנ׳ל לתשובה ר ק  ב

 האור ומצמצם כנ״ל וכו׳ ודלוקו עניותו שמרגיש ע׳י התשובה עירך כי ־
 בבתי׳ נפשו על לחום וממי\ הנ״ל בהתו׳ כ״ש ברךבי חלל ולבי ?בחי׳
 לא אשר עד * היום יפנה בטרם • שם כ״ש אורח לרון כגמר ישיש

 וע״כ וכי׳יכנ״ל• נהלכתי כנעותו כצל בפי׳ שזהו כנ״ל וכו׳ השמש תתדך
- . <■ :וככ״ל לזה זה נסמכו - *-'י- ׳

ד ;y!* מ קר״ במעלת ג״כ גסבמד׳רפ׳צו(פ׳י׳ח)שמסל'גשס ׳
 גאים אינם הקיבנות שכל אלא עוד ולא * מנחהוז׳ל ■

 אלא עוד ולא בערב ומחציתה בברך מחציתה חציים כאה וזה חציים
 העולם מסוף מקריב הוא כאלו הכתוב עליו מעלה אותה שמרךיב מי כל

 ומנח׳ דקרא וסיפא י וכו׳ מבואו עד שמש ממזרח כי שנא׳ סופו ועד
 עירך שהוא עני קרבן שהוא מנחה קרבן בחי־ כי הייט י ע״ע טהורה

ועד מסיף-העילם ומגיע התהום עד ויורד טקב הוא • כדל התשוכה
 ובכל דרגא בכל שבעולם אדם כל כי * מבואו עד שמש ננמזרת סופו 

 והעצה התיקון מגיע לשש גס מאד.מאד הרחוקים אשי׳ שמא ,מקום
 וא׳הממעיט בחי׳א׳המרבה שהוא מנחה שהוא עני בחי׳קרבן של הנ׳ל

יכולין ונקודה נקודה בכל שהוא כל התעוררות כחי׳ שבאיזה ובו׳״ י ■
 עצמו וירגיל באמת שפלותו וירגיש גאוותו שיבעל רק להש׳י לשוב

 ה׳ ולפני יעעוף ט לעני חפלה בבתי׳ ית׳ לפניו שיחתו ולשרש להתפלל
 כלי •שהוא לי נדמה אש אפי׳ מים השופך כמו שיחו שישפוך שיחו ישפוך

־ לפניי שיחי יששיך לבבו אשר.עס את־כל *אעפי׳׳כ הראוי כוונה ובלי שכל
 הש׳י כעיני מאד יקר וזז • וכו׳ ה׳ פכי מכת לבך כמים בבחי׳שפכי ית׳ י
טירבהלסלו״ אלקינו ואל בבתי׳ ית׳ אליו ולהתקרב לשוב יזכיז■ ועי״ז '
!שכל אלא טול הנ׳ל־ילא במהשכתבבמדרס מרומז תה וכדל: ׳ : • 

^ מעע גם שא־יי׳ הייט * וכו׳ חציים באה וזה חציים באים אינם  רס
 ורד דלות בדלי שבאה האיפה עשירית עני מנחת בחי׳ והדלה העני׳

 חציים טחי׳ כ׳א כשלימות באה אינה הדלההזאת התפלה. מעע גס
 ראוי׳ אינה שבוודאי וכו׳ הרכה מקילקלות במתשטת מעורכת כי ונו׳־

 חציים באה שהיא הנ״ל לעני בתי׳תפלה של המעלה זהו אעפי״כ לעלות
 ומתגבר עניותו שמרגיש מאחר ומקילה מרחם הקנ״ה שהוא איך כי ׳

וכו׳■ ודלותו עניותו שיטלמתוך׳מרירותדמרירות איך ולשיח להתפלל
 : מעלה אות־ שמרךיב מי כל אלא עוד ולא שם שמסיים וזה ; וככ״ל
 כדל; הייט ום* סופו■ ועד העולם מסוף מקריב הוא כאלו הכתוב עליו

 י מגיע כזאת ודלה עניה ושיחה תפלה שדייקא ח!׳ל לנו גילו זה בכל כי
 מגריעת שמתחזק מאחר ונו׳ סופו ועד העולם מסוף קן אין עד

 מאד ירך זה כי הש׳י• לפני עדיין ולהתחנן לצעוק כזה מהדעת ועניות
 זמן כל מגיעים רחמיו היכן עד להשיג שא׳א סוד והוא * הש״י אצל

 בהשיחה, ז״ל שגילה במו ותפלה מהצעקה עצמו מתייאש שאינו
■ היער •'ע״ש לעיל, המובאה הנ׳ל

״ ל מ ב לעומר• ויום. יום כל לספור ספירה־שצריכין בחי׳ הוא זה ו
 לקכלת,התורה עצמיגו לפ־־\ עצמיט מכינין אט שעי׳ז .

תיקוןהשפיר׳^^ל נקי׳ עירך ני ♦ נני׳ל חשובק כלזי׳ שז׳הו



פו : ו הלכה הטנחוז תפלת הרמת א-ח הלכות ליקוטי,
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 מנחת שהזא לעומר דוס יום כל יום מ״ע לספור שצריכץ כלהנ״ל ע״י
 שעורים העומר מנחת מביאץ הי׳ שישראל שעית דלות בדלי־ ודל יעני --

 באופן ישראל כל של הצמצומים כלל חקנו עי״ז הכהנים ע״י בביהמ״ק
 לשוב להש״י'יוכל לשוב עצמו על לחוס שירצה, מי מישראל וא׳ אחד שכל ■

 קרבן בחי׳ שהו חייו ימי כל ויום יום בכל שובה ונקודה נקודה כל .ע׳׳י
 ויום יום כל אח״כ לספור צריכין וע״כ ״י ששרים מנחת בחי׳ עני ;

 בחי׳הצמצוס לחקן צריכין ויום יוס שבכל לעיל מבואר כבר כי * •,לעומר
 שזהו היום באותו להמשיך שצריכין הבריאה תיקון כפי היום שלאותו ,
j י הוא הנמצועיס תקון עיקר כי • יום בכל תפלות ג׳ בחי׳  הדיבורים ע׳

 לעיל המובא המדבר מן עולה זאת מי בחי׳ שזהו וכנ׳ל תפלה ̂,של
 העלי׳־ ועירן • עולה זאת עס מי לעיל המובא בזוה״ק דרשו זה שעל
 בדף (בהתקדמה בזוה״ק כמבואר הדיבור ע׳י הייע • המדבר מן הוא

 נאוה ומדברך כד׳א וכו׳ המדבר מן עולה זאת מי ואמר ר׳א פתח י״א)
 ולבתר • דאמא גדפי בין ושאלת סלקת היא • דפומא מלא בההוא וכו׳ ’
ט׳ קדישא דעמא רישיינט על ושריא נחתת היא בדבורא ז כ • ו ע׳  צריכין ו

 אותר של הצמצום תקון להמשיך • לעומר בפה הימים לספור יום בכל
 עיקר כי ׳ ישראל שהקריבו השמר מנחת של התיקון כלל ע״י היום ;

בחי׳ שהוא עני רןבן בחי׳ ע׳י ■ הוא ויום יום כל של הצמצום תיקון
 מקום מכל להש״י להתקרב. אחד כל יכול שעי׳ז , • כנ״ל העומר מנחת :
 התנוצצות בו שיא־ר באופן ודעתו מוחו שיצמצם - • ויום יום בכל שהוא ר
 כחו בכל ויחגבר • ובמדה בהדרגה אור-הא׳ס בחי׳ שהוא ’ית אלקותו ,

 ומעשים במדות בהדרגה הש׳י את שיעבוד עד ,רעות המחשבות על
ת׳ שיגלהמלכותו עד סונים  שהוא הספירה כווטת כלל בחי׳ שזה י

שבמ׳א) בכוונות כמוכן מלכות בתי׳ ןfלת ־ . נ. (כ׳
 נסתלק שא! • שבת של מנחה קדושות נוראות שצם בחי׳ הה מו :
השגלותאלקותבשעתא גודל ובכתבים משת־כ׳פבזוה״ק ^

 כל תיקון שהם הנ״ל התקוגים כל עיקר כי • דשבתא דמנחה ^;דצלותא
 אורייתא בחי^ שהוא ע״יקדושתשכתקודש הוא עיקרם השלמות י

בחי׳ התשובה כת עיקר ומשם הנ׳ל• בהתז׳ כמבואר סתימאה דעתיקא
 , והפגמי׳ הקלקוליס ש;ל מנואר נכר כי 'שש כ׳׳ש אלקיך ה׳ עד גשבת .
 כראוי האור מצמצש שאינו מה דהיינו הרל הצמצומים מפגם נמשכין .
^ אינו וכשמצמצס * וכו׳ ־•  שמהם שבהצמצומיס הדינים מאחיזת נז
 א חש בחי׳ שה ׳ כנ״ל וכו׳ רשת מחשכות שהם רשם היצרים אחיזת •

 אדה׳ר אל אגין שכת כי ־ שכת הוא ועיקרהתיקון * כנ״ל .אדה׳ר
 שעירןהתיקין שבתהואבתי׳שה״ב כי * ז׳ל בדבריו■ ומיכא ;״לxכ

 השלמות בריאת שוש אז הי׳ שלא ונייחא שניתא הוא בשבת או־כי יהי' ,
 ̂ תכלית בחי' הכריאה כל של התכלית בחי׳ הוא או כי * המדות שהש <
איז שמיס מעשה .  התגלות הוא נולה הבריאה כל. של והתכלית י

ט׳ עצמו שצמצם ית' מלכותו  בשכיל וכו׳־והכל השלשת כל. שברא עד ו
 אין שאז שבת בחי׳ וזה • הבריאה, של התכלית כל שזה מלטתו לגלות

. המעש׳ ימי ששת כל של ובריאה בריאה שלכל התכלית רק בריאה שום ,
שבת י ית׳ מלכותו התגלות ש־\א בשבת ומתגלה מאיר :  וע׳כנרןא
 ׳ הכל משתקן הי׳ הראשק בשש אדה״ר חועא הי׳ לא ואש • מלכתא ־

 שכת• התיקין"ע׳י כל הי׳ שקלקל אחר אפי׳ אך כמובא• ידאשון בשבת
 חעאו כי י אז שנמשך שכת קדושת צכח כי ־ כדל עלוהי אגין שבת ני

 שצמשך התשובה עליהסהתשררוח האנר שבתיעי״ז לכציסת סמוך הי׳ .
 בשבת ני הראשון בשבת תיכף תקינם התחיל שברחמיו עד בשבת ,

 בהם שאין * וקדושים זבים צמצומים ע׳י הגדולים •האורות כל מאירי!
 מחמת כי י הבל יתתקן שאו עוה׳ב בסי׳ הוא כי • נלל הדיצים אחיזת ־
להמשיך יכולין •ען׳ז • העולם בזה האדם הי׳ ונבר הי׳'בריאה שכבר י

 הצדיקים כתי ע״י והעיקר מזח לעיל כמובא תיקון בבחי׳ האור
 כלימיהס הי׳ אעפי׳ג כלליו פגמו לא הם כי יומי־ דכולהי שבח בנחי׳

ש רשאשוצה השגתם על בתשובה ש )I סי׳ יהושע אח רןא בהתו׳ ׳(  ׳
 מהם לבעל הנ״ל הצמצומים שטאתקון שבת קדושת ממש־כין עי׳ז

 לעין ית׳ מלטסו לתשובה'ויתגלה ישראל שיזט באופן הדינים אתיזת
 ' שצם בחי׳ וזה ; שבת בתי׳ התכלית עיקר שזה הבריאה כל ע״י כל ■

 העלי׳ בתכלית השלמות שלין שאו • שלשבת מנתרי קדושת מעלת
שאדרעתיןנט׳ וכו׳ ת׳ד xתלי עד  י עוצם בכתדס כמובא בחי׳ר

 י • וכו' סשמת ובג׳ ובמוסף ובשחרית בערבית בשנת העולמות עליית
ט׳- העלי׳ תכליח הוא שבמנחה עד  תכלית דרשק רעוא בחי׳ אז כי ו

 ̂ 'שיסחלקאור שסמוך שלשבת שבמנחה ה׳ חמלת זה כי ״ הדינים בישל
 הבריאה תחילת בחי׳ המעשה יעי ששת התחלת ויכנסו קודש שנת יום

. ■ ובכל שבוע בכל מתעורל* שהוא הבריאה של הצעצוס תחלת בחי׳ שהוא
 ־ בתכלית הצמיצומי׳ נתתקנו בשבת שתקודם שי התיקון ע׳׳׳כ • כנ׳ל יום •

 בהצמצומים שגאחזין הדינים וכל ♦ טרא אור לקבל שיטליס עד התיקון
 את׳גלהמש־ןהכריאהש! שעי׳זיטלק ׳ בשרשן ונמתקין נתיבעלין

שישראל ש׳י ושבת שבת בכל נעשה וזה • תיקון בבתי׳ המעשה יעי ששת
 בוודאי וט׳־ני גנזץ בבית שישלו שבה מתנה שהיא השבת את שומרים .

ד׳ גנוזה מתנת •הוא א  הוא להשינכי א׳א הדל הצמצומים תקון כי מ
 הגסזים הצדיקים אותו שמאירק בראשית ימי מששת הגנוז בחי׳,אור

'ואל הצדיקים אל והתיןטתו השתדלותו כפי ואסד אחד כל בלב בשבת
ט׳ גדול בנטל השבת את לקבל השבת • שתם לצדיקים ולהתקרב ׳ ז

 הוא תקונס שלימות שתכלית הצמצומים, תיקון עירן שעי׳ז שכת בחי׳
 , התשובה-וכדל;וע'כ התשרמת עירן שעית כדל. שבת של במנחה
; בסשדה והעיקר , ,יותר בשנת לומר^תורה הצדיקים נוהגין באמת

של פ1מע שי ההתשררות שעיקר לתשובה השלם לעורר הכל שלישית
: שבתוכנ״ל

ב ו מז ״  ־ בשעתא שנסתלק התורה את לע שמזן משה נסתלק אז ע
׳ קיבל משה ני דרשוק• ברשא דשנתא דמנחה דצלותא

 ־ ויגיעתו צערו וכל ־ הזה הדור עד וכו׳ לירעשע ומסרת. משיני תורה
 , התורה קיום בישראל שיכניס הי׳ להסתלקותו סמוך בסוף ותשתדלתו

 _ ־שמרבה דבדם ס׳ סוף של בהפרשיות וכמבואר : כלvמר קשה שזה
 השחת כי מיתי אתרי ידעתי ני ־ נכו׳ אלי הקהילו כ׳ש ה על להוכיחש
ס תשחיתון ת ^ ט' הדרך מן ו  הזאת השירת את לכס כתבו ועתה • נ

 שנסתלק שזכה ידו על גמר ותש׳י .*•וכו׳ זרש מפי תשכח לא כי • וכו׳
 .בשרשו עגשך האדם׳ של המיתה כי * דרעווין ברשא במנחה בשכת

 ׳ ע׳י אור ריבוי שי שהי׳ ז׳ל האר״י בכתבי המבואר למלכים ממיתת
 זאת♦ לתקן צריך הי׳ ואדשר כראויט״ש־ מתוקנים הצמצומים הי׳ שלא

 ♦ המיתה גזירת ומשם המלכים מיתת בחי׳ ונתשרר ח!ר1ועי״ וקלקל
 זה של הנשמה אור הי׳ שכבר מאחר כי • מאד עובה המיתה עתה אך

 ושקר ל׳ב} ונדל(כאות לתקט יכולים ונסתלק ועת בשלם האדם
 - במנחה בשבת שנסתלק משה בחי׳ שהס הצדיקיס גדולי ע״י התיקון
 ׳ שמקבלים מאד העליונים הצמצומים תיקון תכלית דרשויןשאז ברשא

 הסתלקות וע״י ״ משה נסתלק ושש. תיקין בבתי׳ מאד מאד מרא אר
 הא׳ס אור התגלות משם וממשיך חוזר,. הוא לשש הנוראה נשמתו אור
 כל שסוף באופן והמתקתס הצמצומים תיקון בבתי׳ מישראל כ/א בלב
 • מבחייהם יותר במיתתן גדולים כי • בתשובה ישראל כל את יזכה סוף

 מלכותו' לגלית בעבודתם מאד מתייגעים הקדושי׳הי׳ תייהם ימי בל כי
^ • עליהם שממשיכין שי שהוא הצדיקים עבודת עיקר שזה ית׳בשלס , 

. . הש״י את שיעבדו באופן מתוקרס בבתי׳צמצומיס הא׳ש אור פעם ככל
' י בהדדגם . . . ׳ ,.



ז הלכה המנחה תפלת הלכות • א־ח הלכות דהוטי
. . . .  . ,'י :

 לפין מלכותו שיגלו כאופן וט' הגבוה מדריגתם לפי וכמדה כהדו׳גה
 למדיפ ידברו וגבורתך יאמרו מלכותך כבוד יביכוכה וחסידך כ״ש כל

 והחשידם שהצדיקים וט׳ מלכותו הדר וכסד גבורותיו האדם לבני ,
•וכו׳ מלכותך כבוד לגל ואומרים ומגלין מודיפין והם יברכוכה  אבל '

 המחשטי! שתם rוהיצת א׳וא׳שהכףא כל של מחירה כח גודל מחמת
 פל בפרט וא׳ אחד כל על מאד מתגברין וכו׳ ומגופת וזרות דפות

 יותר ומתגבר וחותר הכע״ד אורב שעליהם תקרבלהש״יvלר הרוצים .
 מ*ש בחי׳ שזהו מאתט גחל צפר סובלים הס הצדיקים ע״כ * כשרז״ל

 שיקיימו מותו קודם הרבה ומכיחם הצטער רביע שמשה מה לעיל
 תורה חידושי להמשיך חייהם ימי כל מתייגעים כנ״ל-וע״כהם כתורה
 תורה החידושי כל כי • לשובלהש״י ישראל בני לב לעורר שיוכלו באופן

 שטכללקבל תיקון בבתי׳ קדושים וצמצומים כלים בחי׳ הם ^מתיים
 מתגרה הבע״ד •אבל וט׳ תיקון וכו׳בבחי׳ בי:דרגה ידם על הא״ם אור
ל  לגמור יכלו שלא מה וכל שלהם• את גומרין הם אעפי״כ אך פעם מ

 יותר במיתתם צדיקים גדולים כי • מיתתם אחר גומרים הס בחייהם '
 שנסתלקין ותיכף •' שנסתלקין למקום נסתלקין אז ני • צרל מבחייהס ־
 של חיים בחי׳ שהוא עוה״ב של נצחיים חיים בחי׳ צ;ןיות מתחילין הס ^

 אחר עד החיים לאלו זוכים אינם העולם שאר כי • המתים החיית
̂זחי׳ אחר עוה׳ב לחיי יזכו ואז • הזיכוך -  הצדיקים אבל ‘ חלקם כסי ה
 אחר זוכים הס בחייהם השלימות בתכלית גופם שזיככו הגדולים : ,

 צאור שנכללים בחי׳ ׳שהוא עוה׳ב של נצחיים לחיים מיד הססלקוחס ■
 וכל כשו־דל הש״י את עובדים הס שם וגס נצחיים חיים בבחי׳ הא״ם ץ

 בבחי׳תקוןהצמצומי׳ ישראל כל בלב הא׳ם אור להמשיך הוא עבודתם
 הבריאה צל של התכלית עיקר שזהו כל לפין מלכותו שיגלו כאופן הנ׳ל

 בפרט • צדיקים קביי טל השתטחות של המפלה גודל בחי׳ סט ־ כנ״ל . ;•
 ליזמשיך בר״ה שהי׳ הפולם בריאת בחי״ להמשיך צרינין שאז * •בפר׳ה .,

 נתתקן זה שכל אז שהי׳ אדה״ר חטא לתקן מחדש הבריאה תיקון בחי׳ *
 שנסתלקו הצדיקים גדולי ע׳י נעשה שזה כנ״ל הצמצמים בחי׳תקון ע״י

. ■ וכנ״ל ;, ־ . , '' ־ - • ׳ ' ' ■ ' ,
ח  שמדברת התורה• מסיים שבז־ לוחות ושברי לוחות בחי׳ וזך{ ס

 משת שם וימת שם כ״ש :והסתלקותו משה מגדולת שס '■ ■
 כל לעיני משה פשה אשר הגדול המירא ולכל החזקה היד ולכל * כו׳1

 כחי׳ זה לוחות שברי כי • לעיניהם הלוטת את ששיבר ודרז״ל ישראל
 מא והמיתה השבירה ע״י אבל • המלכים מיתת בחי׳ כלים שבירת
 • שנשתברו שאפפ׳י לוחות שברי בחי׳ בעצמו שזט כנ׳ל התיקון עיקר

 לוחות בחי' וכנ״ל׳שזט ונשתברו הי׳ שכבר ע״י החיקון ידם על אעסי׳כ
 יותר בתיקון שקיבלם שניות הלוחות כי • בארון מונחים לוחות ושברי
 לוחות ט׳ שכבר ע״י הי׳ התיקון זה כל • כמזיל טוב בהם ונאמר

 מתוקן הדבר שיצא קשת כיכפפםר\אשון • ונשתבח ר\אשונים
 כנ*ל)• וכו׳ ומחריבן עולמוח בונה שהי׳ בחי׳ (שזה • וכג״ל כשלימות

 אינם מאד הגדולים הצדיקים אבל ז ננ״ל והתחיה המיתה בחי׳ זקו3
 דילןכ״שבזוה״ק הואמסטרא רקכלמיתחן מצדטצמןכלל מתים

 לא אביס יטקב וכן תרומה)־ פ׳ מית(זוהר לא משה בדברינו) (ומובא
 האור וימשיכו יחזרו למען א׳ם באור יסתלקות הוא מיתתו רק מת ^

 בתהילת כדל'כמושה׳׳ מלכותו.בעולם לגלות תיקון משסבבחי׳
 והסתירו והאיר והסחירו• האור שהאיר האצילות תחילת שהוא הבריאה

 אחעדל׳ת שום בלי הכל הי׳ אז אבל • כדל בחיטת בכמה סעמיס כמה .
 עדל״ת אה בבחי׳ י זאת ׳ נבחי נפלאים הקונים נעשה עכשיו אבל י

 כחי׳ וכנ׳ל־שזט נצחיים לחיים הסתלקותם ע״י השלימים הצדיקים ע״י
שהוא וקס חיכף • ותסתלק שתשכב שתיכף וקס אטתן טס הנך..שוכב

 / לחיות מתחיל שנסתלק הצדיקתיכף ני כ^ז״ל המתים חחייית בחי׳
לכל מלכותו לגלות בשביל והכל כדל• המתים תחיית של נצחיים חיים
 הארת נמשך שעי״ז ננ׳ל חקונים בבתי׳ האוי שממשיך ע״י עולם באי

- - :אכי״ר ית׳ אליו באמת ישראל כל שישובו כנ׳ל התשובה

ח ז ־ שנסתלקו מחמת במנחה שאומרי׳בשבת צדקתך בחי׳ג׳פ ו
 אvר התיקון עיקר כי *. דוד משה יוסף צדיקים ג׳ אז

 עניות בחי' טות דלת ה׳ בחי׳ הדל הה׳ תיקון בחי׳ שהוא צדקה בבתי׳,
' . הקדושה המשכת ה׳ע״י ואיתעגידת ע״יטפשותהלב-ואיתחזרת ודלות

 ■ הצדיקים בכת רעית המחשבות על קדושות המחשבות התגברות בחי׳ י
 . עיקר, כי • צדקתך ג״ס אז מזנירין וע״כ * ונדל אז שנסתלקו הגדולים
 העניות שממדל בחי׳תשובה שזה הה׳ תיקון שטא צדקה בבתי׳ התיקון
 הצדקיס בכת וישוב יחזור כ׳נ שנעמטס שבלבו העסשות שיעא ■־והדלות

 ' עשרה להמשיך שיזכה עד • צדקה מצדק ה׳ מד׳ שיעשה עד שנסתלקו
 . 1בסרנ קודש שבת בשמתת בה׳ לשמיח שמחה־ בתי׳ שס כ״ש נגינה מיני

.. דבי# שפתא בהאי השתא חדו בבתי׳ שלישית בסעודה במנחה בשבת
 - '- לעולם ה׳ במך • יכו׳ בחדוותא במנסתא השתא ארי כחי׳ • וכו׳ רעוא י

: ואמן אמן ■ ,
ח ^ ז מה קשיות הבנים שישאלו פסח בליל שתיינים מה בחי׳ ו

 י שעי״זתיתה, וכו׳ גדול באור הא״ס אור מאיר אז כי נשתנה־
 rh וע'כ • וכדל ובו׳ צמצום איזה שיהי׳ בהכרח אפפי״נ אך • ,הגאולה

 כי ־• צמצום בחי' הס הקשיוח בי * דייקא קשיוח הבנים שישאלו חיוב .
בחי׳ ממשיכין עי״ז ושואלין שמקשין וע׳י הידיעה הסתרת הם הקשיות

; ; כדל מדאי יותר יתלהב שלא האור צמצום י'
. מה חכס הכן שאלת שטא חכמה בדרך שתהי׳ צריך השאלה

- הוא אך והחוקים העדות שהם בהתורה שמודה • וכו׳ הפדות *־ ׳
̂ השאלה רשע־כו כבן לשאול חלילה ,אבל • וכו׳ מימז הכל פל,מה שואל

 הייןן ית״• מלכותו לגלות בשביל ג'כ שתהי׳ צריך צמצום בחי' שהוא ־
 . frrP גלול בהתלהבות הישראלי איש של . הלב לידביות אור כשמאיר

 - י כוונין טייר שתתי׳ צריך, • כנ״ל לצמצמו דייקא וצריכין • א״ם בחי׳
' ש־כיס ומסשיס במדות בהדרגה הש״י לעמד ש־וכל בשביל "הצמצום

 להסתיר שרוצה הסתרה בבתי׳ ח״ו הצמצום שיהי׳ לא אבל • כנ״ל וכו׳ •
 - בחי״ סוררת כיזף אליו ויחס בחי׳ שזט ית׳ אות הארת ח״ו מאתו

׳ שמעתם ולא ודבר השכם אליכם ואדבר אליכם ואקרא  - ־1ועל דו
. כפרד תהי׳"כסוס אל עיני עליו איעצה ־ וכו׳ ואורך אשכילך Tמזה

־ להם מרמז ית׳ שי\א על ישראל את שמוכיח רבים בפסוקים וכן • ונוי <
׳ כי לדעת הראת אתה וכ״ש • לב על שמיס ואינם פעם בכל ומעוררם

 שיוכל בשביל שיהי׳ צריך הצמצום עיקר רק • וט׳ האלקיס הוא ה׳
̂  ד״ שואלין וע׳׳כ • כדל ית׳ מלכותו שיגלה עד וכו׳ הש׳י לפכודאת

 ; קשיות בחי׳ שטא דפח בלא ופני׳ דלה לשון הוות ד׳ ת׳ כי ־ קשיות
 ו־ לעשית הה׳ בחי׳ לתקן עתה פסקיט כל כי כדל• הדעת הסתרת שהם

. 'שטא הרבה דברים עליו שעונין פרוסה המצה כוונת כחי׳ ה״שזה מדלת
ד. יוד דלת שהיא ד״י בחי׳ • אבי^נא אכלו עניאל״י לסמא הא בבסי׳

̂ . , :ע׳ש בטונות כמובא וכו׳ " ״

ז נא ^ ש ד מ מ ז ^ כ . • • ונתתקנת מלכותו שנתגלה מחשבחועד ו
שממשינין, קודש בחי׳ היוד ע״י הה׳ בחי׳ י . '

 K- t מיני עשרה שהם מרובפ משולש כפול פשוט בחי׳שיר נעשה אז לחוכה
 ■ ש־וא למ׳ד.) ישעי׳ (תג התקדש כליל לנם יהי׳ -השיר בחי׳ שהם נגינה
 ־ן כי פפמיס^' כמה אז אותו גומרין ואט ההלל נתיסד שאז פסח ליל כחי׳

I ׳ '״ שר ,־.י ■ ■ - . .



מזז הלכהתפלת הרכות א״ח הלכות לייהוטי
 וכו׳״ הצמצומים שירהשוטכפולוכו׳מרמזעלכלמהשכחובשסכענין _
■ הפשיעות• בתכלית פשוע שהוא הא*ם אור הארת בחי' זה פשוט שיר כי .
 כפול שיר בחי׳ זה * כנ*ל מלכותו לגלות בשביל אותו כשמצמצמין ואח״כ -

 כשממשיכין הצמצוסיואח״כ תחילת שהוא בינה בחי' ה׳ ני • ייה שהוא
שיר בחי׳ זה שהסהמדותוכו׳ העולמות בריאת בשביל בלב sחכמר

 לברוא שבלב החכמה המשכת בחי׳ הוא הוא״ו כי ׳ יה״ו ש׳הוא משולש י
 ימי בששת שנברא הבריאה כלל שהם העולמות שהם המדות את ולצייר

 הפגברות צריכין הס כידוע הו׳ מבחי׳ מתחיל טיקרהבנין כי המעשה• ,
 עונית המחשבות להגביר שהוא לעב vיצירר בחי׳ רק עצמו על להמשיך •

 בהבריאה שנאחז טו״ר הדעת עץ לבחי׳ אחיזה יש שם כי • כנ״ל וט׳
כידוע• הבק ימי בחי׳ שהם המעשה־ ימי בששת הוי״ו בחי׳ ע״י שנברא ־
 עי״ז הש״י כשעובד והעיקר • משולש שיר בחי' נעשה כראוי ונשמתגבר :

 משולש כפול פשוט שיר נעשה ואז ,ד׳ בחי׳ שהוא מלכותו עד'שמגלים
הד׳ לתוך קודש בחי׳ יוד נמשך שעי״ז נגינה מיני עשרה שהם מרובע

 שחוזרין הוא • וכו׳ נפול פשוט השיר ועיקר * שם כ׳ש וכו׳ ה׳ ונעשית ,
 יה׳׳ו י״ה י׳ ע׳י הוא • וכו' כפול פשוע השיר כי היוד• לבסי׳ בצלפעס

ה מ׳  בלב המאיר הא׳ם באור לזכור לחזור צריכין פעס בכל כי כידוע• י
 בכל רק ממט פנים להכזתיר חלילה אבל • לצמצמו שבהכרח אעפ׳י כי ,

 האור כשמצמצמין אפי׳ וע״כ • בלבו הא׳ם אור לקשר צריכין ׳פעס
 וכן הא״ס אור בחי׳ שהוא היוד לשם לקשר כנ״לצריכין ה׳ בחי׳ שהוא

 המחשכו׳ על עונות המחשבות פעם בכל להגביר יוכל וכו׳יועי״ז להלן ■
 ה׳זכרחי את נפשי עלי בחי׳בהתעטף הש״י את תמיד שיזכור ע׳י רעות
 י וכו׳ במדות לעובדו שנוכל כדי זה בסביל רק הי׳ הצמצום כל כי וכו׳
 עיניך הסבי בבחי׳ רק הס הצמצומים כל וע״כ י מלטתו לגלות כדי

ט׳ מנגדי יותר ויחשיק יחלהב ואז מלכותו עול שיקבל נדי רק והס • ו
 שזהו החשקכ׳שבמ׳א כשביל המגיעה כי • יותר נמרץ בחשק להש״י -

 כשלימות ית׳ מלכותו עול כשמקבל אח״כ כי • עולה זאת עס מי :בחי׳
 והשתוקקות ?התלהבו׳ בלבו הא׳ס אור התלהבית לקבל יכול דייקא אז

י ביתא עליית שזהו * לקבלו שיוכל באופן חיקון בבחי׳ נפלא ^׳ ל י ע
׳ קדוש•?׳ דבקרבך עד כעיר אבוא לא כי ־ תתאה ביתא עליית . י . ^  מ

 ולא כראוי נתקדש לא שעדיין מחמת הי׳ זה אצלו־ א׳ם בבחי׳ בתחילה
 אח״כ אבל • דלתתא אחערותא בחי׳ ע׳י האור לקבל כלים לו הי׳

 מלכותו שקיבל עד וקו׳ רעות המחשטת על והתגבר האור כשצמצס
 אז כי • עילאה ביתא בחי׳ גס נתעלה אז • תתאה ביחא בחי׳ שזה ית׳

 מדרגא לעלות צריך וכן • מות לעיל וכמבואר כג״ל האור לקבל יטל ^
• ' ? לעיל וכמובן וכו׳ פעם בכל לדרגא ׳

5^. H tl 'שי\א הכבוד כסא עד שמגעת התשובה מעלת כחי 
 נמוכים למקימוח שירד מחמת דייקא כי ־ אורייחא-דע׳ם “י ־

 דייקא עי״ז משם לעלות הצדיק בכח והתגבר ־ כאלה וט׳ וממשמיס
 גמורי׳יטלים צדיקים' שאין מה הנפלא האור לקבל נפלאים כלים נעשין ’

 יותר שיורדין מה כל כי ׳ כאלו כלים להם שאין מחמת כזה אור לקבל
 נפלא חדש אור לקבל ייחר נפלאים כלים נתסקנין משם לעלות צשזוכין

 חשובה בחי׳בעלי שהם הגדולים הצדקיס בכח והכל וכנ״ל• יותר וטרא
 תשובה כעלי בבתי׳ חמיד הס הנוראים הגדולים הצדיקים כי • ג׳כ

 תשובה עושים הם כי • מעולם ה׳ו חטא עעס שום טעמו שלא אעפ׳י
 • ו׳ בסי׳ יהושע את קרא בתתו׳ כ״ש הראשונה השגתם על סעס בכל
 בשביל מאד מאד נמוכים למקימות בטונה ־ יורדים הס רוב ע׳פ יוגס

 דל אדומו׳ר מ״ש בחי׳ שזהו בחשוב־, להחזירם משם הנפשות ל-העלות
 הנדיקיס אלו ובכח • ו;ו׳ לטהר כשביל • וכו׳ בדם מלוכלכת יל׳ (אט

וט׳- גדולה לעלי:״ ירידתו מעומק שיעלה בם שיאחז תי לכל תקיה יש י

 הס רה כי ״ חשובה הבעלי עיר^ הם הגדולים הצדיקים אלו כי • כנ׳ל
 על שחס מי וכל * התשובה של הבעלים הס כי תשובת בעלי נקראים

 עס מזה שדברתי וכמו ״ מתם לקבל צריך בתשובה לשוב ורוצה חייו
, אדומו״רז׳ל: '

ס ני־ שעובד עד מחשבתו שמקדש וכו׳שנעשתע׳י כפול פשוט שיר ג
 ע׳י נעשה עיקרו ,״ יח'נג״ל מלכותו ומגלה כראוי הש״י .

 שזה ה׳בשמחה את ענדו לקיים נפשו את לשמח שמתגבר ע׳י השמחה
 קודש ספרי בכל כ״פ(צמבואר דל אדומו׳ר כ׳ש הקדוש׳ שלימות עיקר
ט׳ מצות של השמחה קדושות מעלת עוצם  כפול סשוע שיר בחי׳ וזה • ו

 לשמח שצריכין דל אדומו״ר דבד מחוך מיק כי • וכו׳ מרובע משולש
לצדיק♦ שנחקרב וע״י גוי עשני שלא ע״י והעיקר עצות מיני בכל נפשו

 שמיצ׳ ע״י וכן ,*״בחגם עליהם החולקים התזעיס מן והבדילנו אמת .
 בעודי לאלקי אזמרה בהחו׳ כ׳ש עדיין עונות נקודות איזה בעצמו

 עלי כ״ש נגינה מיני עשרת בחי׳ וניגון שיר בחי׳ היא והשמחה ־ ע׳ש
 פשיע שיר בחי' וזה ♦ במ׳׳א כ״ש בפעלך ה׳ שמחתני כי נבל ועלי עשור
 שלא שהוא הקדושה האמונה כנקידח עצמו ששמח ע׳י כי • וכו׳ כפול
 שתאמין יהידי איש שהוא וא׳ע שמשמח פשוע שיר בחי׳ זה גוי עשני

 יוד בחי׳ זה פשוע ושיר • כנ׳ל הפשיעות בח^ית פשוע שמא בהש׳י
 כ׳ש צדיקי׳ טלם שנקראים קלוש •שראל,עס קדושת בחי׳ שזהו ׳ כנ׳ל

ס כ״ע (במנחות כשרז׳ל היוד ע׳ש שנקראים צדיקים טלם ועמך  ע״
 שמשמח פשוש שיר בחי׳ וזה ־ וד’̂ר ע׳ש יהודי איש אחד כל נקרא וע׳כ
 . במה א׳ע לשמח יוסף ואח׳ע • גוי עשני ולא יהודי איש ש־וא על א׳ע
 ■ • י׳ה בתי׳ שהוא כפול שיר כחי׳ ונעשה אמת להצדיק׳ להתקרב שזכה

 . האמת הצדיק עבודת ית׳שזה בגדולתו התבוננת בחי' בינה סא הה' כי
 בגדולתו התבונטס אליו המתקרבים בלב שמכניס חבונית איש שהוא

 1ב שמכנים להצדיק להיזקרב vשזכר בזה מאד עצמו לשמח וצריך • ית׳
 אלקות השגות שעיקר השגתאלי\ת(כ׳שבהתו׳מישראםי׳ל׳ח״א)

 מאד מופלגת במעלה גדול צדיק שהוא אמתי ליבי שמתקרב ע׳י הוא
ע לשמח להוסיף צריך וננ״ל־ואח׳כ כפול שיר נעשה ועי׳ז ע׳ש וכו׳  א׳
 עשה שלא אפשר איך כי עדיין עובות נקודות בענמו שמוצא במה גס

 ״ משולש שיר בחי' וזה ׳ הנ׳ל אזמרה בהחו׳ כ׳ש וכו׳ מימיו עוב איזה
 התועים מן שהבדילנו ומת גוי עשני שלא מת בחינות בשלשה ששמחתו
 אחד כל בעצמיט שזכינו ומה ״ האמת מהצדיק המרחקים החולקים

 (במדרש מ׳ש בחי׳ וזה • משולש שיר כחי׳ וזה ־ עונות נקודות לאיזה
ט' אני שחורה ע״פ )השירים שיך חזית  ונאוה במעשי אני שחורה * ו
 במה א״ע ומשמחים שמחזקים מה בחי׳ זה י וכו׳ אבותי במעשה אני
 ויעקב יצחק אברהם אטתיט מזרע להיות זכיתי רק גוי עשני שלא

 בזה מתפארין שאס כמו בהש׳י להאמין העובת ירושחיט לנו שהורישו
 ירושתינו יפה ומה ׳״ ונו׳ חלקיט עוב מה אשריט שאומרים יום בכל
ט׳  שחזרה הנ״ל במדרש שס איתא עוד • כנ״ל וע6פ שיר בתי׳ וזה * ו
 שאין מה השמחה בחי׳ זה ״ הצדיקים במעשה אני ונאוה במעשי אני
 ועוד :כנ׳ל כפול שיר שזי־^בחי׳ הצדיקים טל ומתנגדים חולקים .אט

 היינו ז המשכן במעשה אני ונאוה העגל במעשה אני שחורה שם איתא
 זה משיק על בפרש״י וכמובא עומת נקודות כמי; נמצאים במעשי שגס
 ע׳׳י עצמו ומחזק שמשמח זה כל וע׳י * כנ״ל משולש ביר בחי׳ זה ׳ ע׳ש

 ותפלה חורה עיב איזה עתה גס לחטיף מתגבר הוא עי׳ז ׳ הנ״ל כל
 שיר נעש־ ועי׳; ית׳ מלטפו עול קבלת בחי׳ שזהו ומעש׳ע וצדקת
 בחי׳ בג' עצמו שמשמח ע״י שהוא • ̂'ימ׳ה השם שלימות שהוא מרובע

 עול לקבל עוב ולעשות מיע לשיר עי׳׳ז עתה גס עצתו שמחזק עד ה:״ל
;׳ יס׳ אוסן שעובדיו מ־ כל ע׳י כי השם שלימות עיקר שזהו ית׳ מלכותו

" כביטל X ל!



ז הלכה הםנחה תפלת הלכות א׳ח ת הלכו דמוטי
. . 'י . ,
 השמחה ונשלם * מתנע שיר בחי׳ תה * כידוע ית׳ שמו נשלם ככיטל
 לכל שי!כה עד בזה שיאחז אשרי * ונו׳ עינה מיני עשרה בחי׳ »טא

. : הנ״ל ! . ׳ -
דן ני"  בימי לעצרח פסח בין שמתו עקיבא ר׳ סלמיד בחי׳ ןז

להמשיך והי׳צריכים גדולים צדיקים הי׳ הם כי • הספירה ;
 כמוב״בספרים רבינו משה שהי׳כמו רבם מר״ע שקיבלו לעולם .מזורה

 ר׳ ומכו קם חכם אבל קם לא נביא • כמשה עוד נביא קם ולא ע*ס
עד עקיבא ר׳ גדולת עוצם ארז״ל ע״כ) כ״ש במנחות •(וגס עקיבא
 ידו על חורה שתנתן ראוי ששאל עד וכו׳ פורתו להשיג ידע לא מנשה

 אהבה ביניהם הי׳ שלא הי׳ ר״ע שלחלננידי הפגם ועיקר • וט׳
 צמצומים ולתקן תורה להמשיך צריכים הי׳ הם כי • כשיז״ל והתחברות

 ודיבור אות כל ע׳י כי כראוי הא*ם אור לקבל כל,ימאל שיזט וכלים
 וצמצומים נעשי׳כלים והלכה הלכת כל וע״י הקדושה התורה של ופרשה
 דסכינא בהתו׳מישרא ית׳בעולם.כמובן מלכותו לגלות הא״ס אור לקבל

 חורה בעלי על גדול חיוב הוא cy ובשביל • מקומות ובשארי ל׳ ׳.סי׳
 וכשרים הצדיקים וכל אמתייס דאורייחא חידושין לחדש להתייגע

בחי׳ נעשה באורייתא מלה דאתחדש מה כל מאל:גי זה על מתייגעים
 שזהו ביותר ומלטתו אמונתו ית׳לגלות אורו ולהמשיך לקבל וצמצום כלי ־

 חידושיןדאורייתאידש ע״י שנבראים חדשה וארץ חדשים שמים בחיי'
 שמיס בחי׳ שהם העולמות תכלית כל כי ד/ה) (בהקדמי: בזוה״ק

 לנגיוע ב:חי׳ * ב״ה הא״ס אור ידם על לגלות הוא • חדשה וארץ חדשה .
 בפסוק שס ומסיים רג׳יל נזוה׳׳ק כ׳׳ש זה על שנאמר ארץ וליסוד כמים

 חיזיושי ע״י שנעשים הצמצימיס אלו ע״י כי • אתה עמי לציון ולאמר
 אלקותו מתגלה עי״: חדשים וארץ שמיס בחי׳ עולמות בחי׳ שהם חורה

 בשלימו׳ אליו וישובו יתקרבו ציון בני שהם ישראל שכל עד ית׳ ומלכותו
 ר׳ תלמידי הצדיקים גדולי אלו וע״נ • אתה עמי לציון ולאמר בחי׳

 ננתקניס הי׳ שעי״« ישראל; לכל להמש־ךתורה צריכים הי׳ עקיבא
 הי״ שלא הי׳ שלהם הפגם אבל ית׳ מלטתו לגלות נפלאים צמצומים

 בהדרג׳ הא״ס אור להמשיך הנ״ל הצמצומים לתקן •כי וכו׳ אהבת בהם
 כי • יחד מישיאל רבות נפשות כמה באהבת שיתחברו צריכין לזה כראוי
 אלפים וכמה כ״אע״יכמה שא״אש־תתקנו רדס כלים ל:ה ̂־יכין
אי יחד שמתחברים כשמות  בהדרגה לקבל שיוכל עד אחד כאיש בהvנ
 רבוא שש*ם שנתקבצו עד תורה ניתנה לא זע״כ ־ הזה הגדול אור כראוי
 ישראל שס וימן פסוק על צפרש״י ומובא • כשיז״ל באהבה יחד ימ־אל

 אלפי ה׳רבבות שובה ע״פ ארז״ל וכן אחד.וט׳• כאיש כולם * ההר מד
 ושכיאלפיס רבנות משני פאות על שורה השכינה שאין ללמדך יסראל

 השראת בחי׳ ך להמש א״א כי ״ וכו׳ חסרים שהי׳,ישראל אלx,מי
 מישראל רנות נפשות קיבוץ ע״י אלא אלר!ותו החגלוח שהוא גשכינק

 הקמת אחר וכן תורה' מחן קודם למנותם שנצחו המנין בחי׳ כזהו
 התורה קבלת להמשיך א״א כי עליהם שכינתו להשרות כדי המשכן

 דייקא שעי״ז אז בישראל שהי׳ כזה מספר ע״י כ״א השכינה והשראת■
 לעיל וכ״ש ־ כנ״ל וט׳ הא״ס אור לקבל כאלה וצמצומים כלים כחתקנו
 .• כנ״ל הצמצימים חקון נמשך הנננין שע״י שקלים נענין י״ד) (באות

 ישראל בני ממנין שמדבר במדבר פרשת שבועות קודם קורין וע״כ
 הוא התורה קבלת שהוא שבועות קדושות עיקר כי ועצרו נננו וכשארז״ל

 לתקן צר;כין שאז הספירה בימי ר״ע תלמידי נסתלקו וע*כ • כנ״ל עי״ז
 כי ביותר־ זה כל לתקן תלוי הי׳ ובהם • התורה קבלת בשביל הצמצומים

 רבם עקיבא ר׳ של נפלאים חורה חידושי להמשיך צריכים הי׳ הס
 אהבה הי׳ שלא ע״י בזה פגמו והם • נצ״ל משה בחי׳ הי׳ שהוא לעולם

ביניהשיע״נמתואזדייקאכנ״לד .

י • ה  ר״ע שבא עד הלוחות בו שנשברו כיום שמס העולם ח ו
ה׳ שהם • וכו׳ רשב״י שתס שבדרום לרבותינו ושנאה י. . .

 של התיקון כל כי ה׳ הי׳ וע״כ • בישראל התורה קיימו שהם תלמידים
 לתקן,בחי׳ התיקון עיקר הנ״ל הצמצומים לתקן שהוא התורה המשכת

 ה׳ וע״כהי' ־ תורה חומשי ה׳ בחי' שזהו הנ״ל בהתו׳ כ״ש הה׳
: ננ״ל וכו׳ הה׳ חיקון שהוא הנ״ל כחיקוניס עסקו הס כי חלמידיס

nו ני p 'V הוי יאות חמן שאמר וחבריו רשב״י ע״י הי׳ החיקון 
־ אדומות בדברי כמובא חליא בחבינותא למדחל׳אנן . . _

 •לתקן ביותר בזה עסק רשב״י כי ע״ש) ס״א סי׳ ר״ש ז״ל(בהתו׳חדי
 אלקותז לגלות הא״ם אור להמשיך כלים בחי׳ לתקן הנ״ל הצמצומים '

 המשיך שעי״ז ״ ואד״ז האד״ר הק׳בפרט זוהר ם׳ כל בחי' שזהו בעולם
 ותיקו;׳ ועיינין מצחא בחי׳ שהם 'נפלאים צמצומים וגילה ותיקן
 .• הא״ס אור עי״ז להשיג מראים צמצומים בחי: וט'שכולם קדישא דיקג׳
 מן פקין’ דא מוהר אמר וע׳כ * חלקא מהצדי לכל ומובן כידוע
 תיקון תיקי זת ידי יעל כנ׳ל הצמצומים תיקון ידי על כי ר גלותא

 תליא דא מילחא לית בזוה׳ק כ׳ש ;הגאו^ז עיקר שעי״ן החשובה
 • ימ_ של מישראל השתכח לא שהתורה הבעיא וע׳כ * בתיובתא אלא
 ע׳בתחילת עליזה ז״ל אדומו׳ר שגילה זרעו(וכמו מפי תשכח לא כי כ״ש

 שמחה לעשות כא״י ונוהגין • בעומר בל״ג רשב״י נסחלק וע״כ הספר)
 על מאד ולהצטער לנכות ראוי הי׳ שלכאורה מה • דילי׳ בהילולא גדולה

 •מה השמחההוא כל כי ״ תורה ישראל בוודאיימנסג אך ־ הנדלקותו
 תיקונים ותיקן כזאת נוראה הורה שגילה כזה וקדוש צדיק שהי׳ שזכיט
 מפי התורה תשכח שלא בטוחים אנו שעי״ז עד הק׳ בתורתו כאלה

 י תלמידי של תיקןהפגס דייקא הסתלקותו־שאז דייק׳ע״י גמר זרעינויוזה
 שגילה מה מלבד זוטא הא־דרא אז וגילה • זמנם קודם שמתו עקיבא ר׳
 זה כל שע׳י ,״ זוה״ק ם׳ וכל דצניטיחא וספרא האר״ר חי-יו ימי כל

 לשוב■• שירצה מי כל הסוף עד ודור דור שבכל כאלה תיקונים המשיך
 י שתיקן הצמצומים תיקון ע״י שהוא מקום מכל להש״י להתקרב יוכל

ט ר פ ב ^  במיתתן צדיקיה ולים ג • כי . * ̂ הק׳ הסתלקותי ביום ב
 כמנקה בשנת מפה הסתלקות לענין לעיל וכמבואר • מכחייהס ,יותר

 Pהצד/•־, גדולי ע׳י תוא תקוותינו וכל התורה קיום כל עכשיו ני * ע״ש ׳
 ■ fS החיים על המתים הצדקיס חפלת אלמלא בזוה״ק וכ״ש שנסתלקו

 ־ שמאחר מזה לעיל וכמבואר ׳ חדא רגעא מתקיים'אפי׳ עלמא הוי
 שהזכח? אע״פ כשלימות התיקק וגמרו בעולם הצדיקים אלו הי׳ שכבר

הי׳ונסת^־נ שכבר מאחר אבל הדורות• ומחעאיYמחעאאד^ להסתלק
& ונוראים נפלאים בח־קוניס הא׳ס אור וממשיכים חוזרים הס  ב

 תלמיד? של ן התיק הי׳ וחבריו רשנ׳י יע״כ ׳. וכיל להתתקן הכל שיוכל
 בחי׳ הננלכיס מיתת בחי׳ זה vר' תלמידי מיתת כי • אז שמתו ר־ע

 / וחבריו יוחאי בן שמעון ור׳ ־ וכנ״ל המיסה גזירת שמשם כלים שבירת
 ע״/ וניראיס נפלאים תיקונים ותיקנו שחזרו פעלו שלהם התיקון שהי׳

 .כלים שבירת תיקין סוד שזה ״ אז שמתו ר׳ע תלמידי הצדיקים נשמת
 עכ״פ אבל * ונסתלקו האלה אוחח כבר שהי׳ שמאחר המלכים ומיתת
 נפנאיס^וניראי׳ וצמצומי' כלים לתקן ביותר יכולים ועי״ז • נשאר רשימו
 כד ע״ש קצת זה ענין המלכים ואלה ע״פ מטאר בהאד״ר וע׳ • וכנ״ל
 אתבעלו אלא ״ וכו׳ ס״ד ואתבטלו המלכים מיתת גענין מ״ש קל״ה

 דיוקנא האי אתא וכד דאדם תקונא דייתי עד תקונא מההוא ואסתלקו
:ע״ש ונו׳ אחרא לקיומא ואתחזרו נולהו אתגלפו

ח וצו׳ האור ש<אצמצם פגם זה * לפרדס נכנסו ארבעה ה
 ראה אבל * לצמצם רצה וזה ־ פשוע בשיר שפגם ונפגע הציז

. י ' . . תיכף .



ה מגהה תפדת הרכות א״ח הרכות דקרטי כ ד מח V ן ה
׳ אסי׳לאברהם נתגלה לא הסוד זה כי • וכז׳ כאלה לגחעי׳ אפי׳ מגיעים

 דיימא תצעק מה • וכו׳ אלי תצעק מת וזהו • ונו׳ גדול ברמז נ׳יא אביט
^ שתיקה סוד שם כי וכו׳ צעקה אין ששם מילחא תליא בעתיקא ל ו

 ני וכו׳ ההיישון ואתם לכס ילחם ה' לישראל אמר וע״כ • וננ״ל וכו׳
• ואח״כ בלחש חפלה בחי׳ וזה • וכו׳ הלב מעומק נלחש לצעוק צריכין שס

. ואח׳כ ״ הנ״ל בלחשמעעמיס לתחפלל בחחלהצריכין כי • רם בקול
 מתפלליןבקול ואז • כנ׳ל וכו׳ תפילותיהם שמעלה הצדיק ע״י נתתקנים

̂ את ולחזק להחיות צריכין כי * וכו׳ בתפלה קול להרים יכולים אז כי רם
 כמבואר הרבהלהש״י לצעוק צריכים בוודאי כי ־' דרכים מיני בכל עצמו

 נןלד להרים שא״א עתים יש כי • עת לכל אך • בזה הרבה בדבריט
- . : בלחשוכו׳ להתחק רק ,וצריכים ׳

ח ז וירחמיהו' ה׳ אל וישוב מחשבותיו און ואיש דרנו רשע יעזוב ו
 רשע שיעזוב שהעיקר הייט • לנזלוח ירבה כי אלקיט ואל ׳

וכו׳ היצרין עיקר הס המחשבות כי * מחשבותיו און ואיש מעתה דרנו
 רעות המחשבות מעתה לעזוב המחשבות על להחגבר והעיקר כדל

 היים סעד מחמת ח״ו חקוה שאפס לומר בדעתו יפול ואל נהם שהורגל
 אלקיט ואל וירחמיהו ה׳ אל ישוב כי פעמים• ורבבות אלפים נ'כ קלקל

.זכו׳ משלו אחת מחילה הקב״ה שוויתר מנלזה סוד שהוא לסלוח ירבה כי .
 - מדרכיכם דרכי גבהו כי וכו׳ מחשבותיכם מחשטתי לא כי וזהו • ,ננ״ל

 היכן עד הסודות אלו להבין א״א ני • וכו׳ ממחשבותיכם ומחשבוחי
 כלים לא רחמיו ני • שבעולם הקלקולים כל אחר אפי' מגיעים רחמיו

•וכדל ונו׳ לעולם -- ' : ••
.ישראל הביאו אחר,שכבר י פסח כל בשביעי הוא קי״ס ן _ נט

, ; לעומר ימים ששה ספח ונבר שעורים העומר מנחת י
־ ימים ששי: ספרו שכבר העומר ספרת ע׳י יכיעיקרהנכזשלקי׳סהי׳

״ מנחה'וכו׳ בחי׳ ע׳י בחי׳^ןייסהי׳ שעיקר היינו • בכוונות כמובן
. הקלקולי׳והחעאי׳ כל שמהם מאד מאד דקעטת המוחין כל חיקון שטא

בחי׳ שהוא העומר מנחת שהוא האיפה עשיריח ע׳י כי • כידוע ר״ל
דל של ותפלה קרבן ̂ניה̂־  עיקר עי״ז דלות דלי בחללית מאד מאד ר

 הימים באחרית רק לא״א נתגלה שלא עמוק סוד בחי' הוא ני התיקון
 - ומשם וכדל ונו' הצדיקי׳ גדולי ע׳י הסוד זה ומגלה הש׳י מיחס האלה

 :כדל ונו׳ מילתא תליא בעתיקא בחי׳ קי״ם סוד הי׳
q ן ך,  פשוע שיר שהוא שלעתיד מהשיר שנמשך הים שירת בחי' ז

 חירץן בחי׳ שהם הנ״ל הצמצומים תיקון ע׳י שנמשך וכו׳
.הדל לבחי׳השיר' זזכין החפלהוהחשובהונו׳נ׳שבהחו׳הנ׳לשעי׳ז

 שסיימו וזה * כדל קי׳ם של הנס הי׳ שמשם דע״ם אורייתא בחי׳ שהוא
 התיקון עיקר זה כי * ועד לעולם ימלוך ה' ידיך גוננו ה׳ מקדש השירה
 הביהמ״ק בחי׳ שהוא תחאה ניחא בחי׳ ע״י ̂ בעולם מלנוחו לגלות

 ביתא עלייח ע״י כי י וכו׳ ימלוך ה׳ הפסוק זה כופלין וע״כ f כדל ־
:כדל וכו׳ עילאה ביתא גס עולה חחאה •

, ציצית כי • קי׳ס של הנס הי׳ ציצית מטות שבזכות במדרש
כחי׳ שזה הנ״ל בי:חו׳ שם כ״ש וט׳ כפול פשוע שיר בחי׳ הם י .

, כדל: ונו׳ אז שאמרו הים שירת ־ ,
ח פא ז  י׳ס קריעת ״ ובא שמע שמיעה מה יחח וישמע כחי׳ ו

 אור צמצום בחי׳ זה סוף ים קריעת כי ״ עמלק ומלחמת
'זה בו לעבור א״א זה שמחמת הים של המים ריב(י ני * הנ״ל הא״כז
־ הארך ומלאה כחי׳ דעת בחי׳ המים כי • ו:לעת’ריבד מנחי׳ נמשך

 , א״ס בחי/ שהוא הדעת ריבוי ומגודל • מכסים לים כמים ה׳ את דעה י
 האוד צמצום בתי׳ ד: • א״אלעמרבו״והש״יעשהנסשנרןעהיס

המחשבו׳ שהם הס׳א אחיזת מיד נתעורר צמטם שיש תיכף לצדדין־אך
־ ■רעות ' '. י • ׳׳ ׳• ׳

 רצו לא וע״כ ונחבהל וכו׳ לכיש יצירה, בהי׳ של הרעש גודל תיכף
 נכנס יאחר * ובי׳ כפול בשיר ופגם ונפגע הצץ ועי״ז • וכו׳ לאיכסובי
 ופגם עי״ד בנעיעות שקיצץ עד במלחמה עמד ולא היצרין של למלחמה

 שפגם • מפומי׳ פסק לא יו;ני זמרא אמרו באמת וע״כ • משולש כשיר
 • וכו׳ מינין ספרי כמה וכשהי׳קסמכיהמ״ד • וכו׳, הנ״ל קדוש נשיר
 שלא ע׳י חיצוניות לחכמות תאוותיו ע״י ונכנס • שבלב בחכמה שפגם
 בשלום נכנס עקיבא ר׳ • אז שהי׳ אמת צדיקי נגד וגאותו דעתו ביעל

 עצומי׳מאד נסיוטת לו הי׳ כי • עצומה למלחמה נכנס כי * בשלום ויצא ,
ונו׳ ורק ישחק שבכה וכו׳ ימ״ש הרשע עורטסרפיס אשת בענין כשרז״ל

 דאחל בד׳ נשמתו שיצתה זכה באמת וע״כ * ■ לו אשרי בשלים ויצא ,
 בד׳ שכלול ניגוג׳ מיני ד שהם רביע שלוש כפול פשוט יר ש כלליות ששם

 הדל התיקון שכל ראוי הי׳ וע״כ : להם אשרי הצדיקים שיזכו דאחד
 מתו וע״כ • שביניהם המחלוקת ע״י פגמו חלמידיו אבל • 1יד על יהי׳

:ונו׳ רשב״י ע״י התיקון והחחיל לעצרת פסח בין ׳ ־ •
ח ז  סוד שהוא בפע׳ח מבואר כי • סוף ים קי־עת סוד בהי׳ ו

נחי׳ ע״י אלא להמחיקס שא״א וט׳* מאד דקעטת ,מוחין ׳
 ע״ש וכו׳ מילחא חליא נעתיקא אלי חצעק מה נחי׳ שזהו עפיקא

̂יעב  עמקות בעוצם מאד מאד שם שמפליג פסח של שביעי בכוונות ד
 וכו׳)יכוליס מ״א מם הנ״ל(באות דברים וע״ם • ע״ש וכו' הזה הסוד

 אפילו שהוא מקום בכל בתפלה להתחזק נפלאים רמזים מזה להבין̂ 
 מאד קטטת לבחי׳ נפל אס ׳ אפי׳ כלל לבאר שא/א דקסנות בקטנות
 . כוונות ע״ם הים על כשעמח לישראל שהי׳ הם;נה יןxבנ המרומז
 ויש ויש בעולם ייאוש אין אעפ׳כ • וס׳ נחש היטא בענין הדל האר״י
 שהיא שעורים העומר מנחת סוד שמשם ,־ עתיקא׳וכו׳ בחי' ע׳י חקוה
 לעיל וכמבואר וכו' אבינו לאברהם נחגלה שלא האפה עשירית בחי'

 ט״י שם גס זיך) האלעין דער (שקורין להחחזק שצריכין בהי׳ שהוא .
 שיטלין עני קרבן שהוא מנחה בבחי׳ לו שיש ור״ר אלפים מאלף הלק

 קימץ שבא שעירים העימד מנחת כמו חלקים vלכמ'■ וכן לחצאין להביאו“
 גס ־ זו בבחיי אפילו שהיא חפלה וע״י • ישראל מכל שעורים של מנחה

כדל הש״י אצל מאד יקרה כזאה חסלה דייקא ני • להיושע יכולין עי״ז
 נתגלה בלא האיפה עשירית בחי׳ ׳ ונו׳ לעני חפלה בהי׳ היא בי

 ואל ס:נהי׳’מג'ע רחמיו היכן עד לגלות א״א הסוד זה כי • לאברהם ׳
וט׳ אלי תצעק מה בחי׳ שזיט לעיל כ״ש וכו׳ לסליח ירבה כי אלקיט

 רעוא בחי עחיקא בכחי׳ הוא הסוד כי;ה * וכי׳ חליא בעתיקא ׳
 בחי׳ וזה מ״ו) (באו׳ שס כ״ש וט׳ דוד משה יוסף נסתלק ששם דרעווין

 הייט • תפלה בחי׳ שהוא לה ולחיש גחין גוצא אחתך הדל בהתו׳ מ״ש
 צריך ונו׳ הקטן המאור בחי׳ גוצא אחתך ’בבח; בקטנות כשהמלכות

 הקעטת שחפלתובחכלית שאפילו הנ״ל ע״ס היינו • וכו׳ אותה להקים
 את מקים הוא ־ משם ותחטנים בתפלה כשמתחזק אעפ״ב והששלגח

וע׳ וט׳־ הגדולים המאורות שני אח שיקויים י ונו׳ הקטן המאור בהי׳
 שלפעמים הייט • בלחש שהיא החסלה כחי׳ ולחים בחי׳ וזהו שם מ״ש '
 יתייאש אל אטפ״כ • ^ל קולו להרים יטל שאינו עד נזה בקטט׳ האדם ׳

 ,ומעפר חדברי מארץ ושפלת ויקיים י ותחנונים התפלה מן עצמו
 י סנימיו׳ עמקי כ׳מעמקי קראתיך ממעמקים בהי׳ שזהו חצפצף אמרחך

 חז״ל שתקנו בלחש חפלה בחי׳ שזהו ה׳ אל לבס צעק בחי׳ וכו׳ הלב
 ובשביל שבגרועים גרועים שבקטנים קטנים בשביל בלחש להתפלל
 בלחש תפלה בחי׳ הוא חפלתם כל מאד הקטנים כי • שבגדולים גדולים

 עד עולים כי בלחש שמתפללים צדיקים הגדולי ע״י תקונס וכל :גדל ,
 סיג בחי׳ שם כי • לחש ונסן חרשים חכם בחי׳ לחש בתי׳ ששם עתיקא .
רחמיו היכן עד הסוד כזה נאתגליא לדבר א/א כי • שתיקה לחכמה .



ו הדכה מנחה תפדת הלכות א׳ח הרכות דסוטי

ג.1

. . , - . . . . 
 רטות כמחסטת ביוחר מתגכר שהוא טמלק קליפת כאי' שהם רשות

 למלחמת קי״ם נסמך וט״כ * וכו׳ בדרך קרך אשר כ״ש יטיס !הרהוריס
 צריכין • כדל א׳ם האור צמצום בחי׳ שהוא קי,״ס אחר כי ״ עמלק

 וזה • כנ״ל רטים והרהיייס המחשבות ולשבר להכגיט טמלק מלחמת .
 בחי׳ שהוא טמלק ומלחמות קי״ס של ראס ט״י כי ונתגייר יתדו שמע

 להכניע טמלק במלחמת ולהתגבר מדאי יותר יתלהב שלא האור צמצוס
 גריס שנאים טד כל לטין מלכותו נתגלה עי״ז ־ כנ״ל רטות. המחשבות

 הרחוקים שגם הנ״ל בל ט׳י מלכותו התגלות טיקר זה כי • זנתגיירין ,
 ומלחמות קי׳ס עיי וט׳נ ; :מלכותו כח ויכירו ויתגיירו יבואו מאד ־

:וכנ״ל ונחגייר יתרו שמע טמלק . •
הים כ״ש ;הצדיק יוסף זכות ט״י הי׳ קי״ס של הנס ; ■
 מהג׳צדיקי׳שנסתלקו הראשון הי׳ יוסף כי, וינם ראה י . י \

 קי״ם של הנם טיקר שמשם טתיקא בבחי־ דרטוון ברטוא במנחה נשכת
 משה ויקח תיכף מזכיר קי״ס של מהנס שסהר בשלח בס' וט״כ • ככ״צ ל
ו ׳הנסשלקי'םוכדל;’טצמוחיוםףטמוכימשס,ה ־ ;
- *\n t בקוצרך שדך סאת תכלה לא ארצכם קציר את ובקצרכם
 וכו׳שגסמך אותם חטזוב ולגר לעני תלקט לא קצירך ולקט , -

מחן שהוא שבועות בחי׳ טיקר כי • ושבועות וספירה העומר של לס׳ :
 האמתי הדור הצדיק שהוא משה בחי׳ ע״י שכה בכל שנמשך חורה .*

 זה כל • וכו׳ זרעו מפי תשכח שלא בישראל התורה קיום להכניס שעוסק ;׳
בחי׳ ג״כ שמא הצדיק יוסף בחי׳ שזה נטשהרקע״יבחי׳ליקיטיס

 ישחקטו שלא במצרים לישראל הקיוס עיקר הי׳ ידו שטל כידוע משיח ־
* יוסף עצמוח בכח משה משס שהוציאם שזכו עד מצרים בזוהמת לגמרי י
 קדושי׳ ניצוצות כחי׳ שהם ליקוטים ללקט בזה עוסקים אמת הצדיקי כי ־ -

 שזהו מישראל כ״א של טובה ונקודה נקודה כל ע׳י עת בכל המתבררים
 בזת תלויה הגאולה עיקל כי ״ וכו׳ הכסף כל את יוסף וילקט ובחי' ־
א׳א אבל * כידוע שבירחכלים ע״י שנפלו הקדושים ניצוצות כל לברר י
אריכת זה ובשביל • ומ״ל וכו׳ ע״^אחטרותאדלחתא כ׳א לבררם ־

• ובסרט בכלל ולרוחב לאורך עת בכל מתפשט הבט׳ד ני * כ׳כ הגלות ־־ ,
 הצדיק אבל • וכו׳ להש׳י להיזקרב רוצה שאחד שרואה מת כל וביותר ‘

 התגברותו וכל שם כ׳ש וכו׳ אורח לחץ כגמר ישיש בחי׳ הוא האינת
 מישראל א׳ שכל ע׳י שהוא מחוסתו יוצא כחתן והוא בחי׳ ע׳י רק א1ה • י
 כמובן, וכו׳ רעים והרהורים רעות וממחשבות חיצוניות מחכמות יזצא ״

 בבחי׳ מאתנו רבים ויסורים מרטץ סביל הוא אבל ■־ הנ״ל בהתו׳ שם
 מעט שאחדמתעורר פעס שבכל מחמת ״ - וכו׳ מפשעינו מחולל והוא
׳ וכו׳ כראוי מתגבר אינו והוא * וכו׳ עליו מחגברין תיכף להש״י לשוב

 בכח ההתחזקות הוא העיקר אבל * אחד כל טל שעובר מה זה כל לידוע י
 טוב׳ ונקודה נקודה שכל נזה כח גבור הוא שמדיק לידע שצריכין הצדיק .

 בית לתוך ומכניסת מיד אותה חוטף הוא רגע בא־זה אחד כל שמתגבר
 תתא׳ ביתא בחי׳ שהוא וביהמ״ק משכן בחי׳ שסא בונה שי\א הקדושה

 אף להתקרב שרצת זה שיורד כמו יורד כשאס״נ אפי׳ וט׳כ • כנ״ל ונו׳
 בנין לתוך נכנס כבר כי .שלו המעש ההתעוררות נאבד אינו כן סי טל

להניח לבלי כ׳א צריך ע׳כ י כבנינוכנ׳ל עוסק שהצדיק ביתהקחשה
 על שמתגבר פעם ובכל תכח אל מקומך בבחי׳ אופן בשום מקומו את

 ונוסף, ומחגעגע טובות מחשבות לחשוב עצמו הרעהזמנשא מחשבתו .
בכל. שעושה מה מכ׳ש ביד דאיתא ניבא להתקרבלהש^יליתרעוחא

 מציות מלאים ישראל פושעי אפי׳ הלא ני י שבקדושה דבר איזה סעס .־
 לאלוקי אזמרה ע״פ ונפרע מזה הרבה בדברינו (וכמבואר יני׳ כרמין • ■

 הצדיק כת מאד)והטיקרהוא זה טס ז״ללילך סא שהזהיר וכי׳ נעודי
שמקבץ ע׳י שהוא ישראל נפשות תיקין ע׳י העולמות כתיקון ^שעוסק

 31ט ומעסה דיבור וכל טובה ומחשבת מחשבה כל ורגע עת בכל ומלקט
 שמתקבצים עד כנ״ל ונו׳ הקדושה בית לתוך תיכף אותם ומכניס

 ואחד אהד לכל שיש עד וא׳ אחד כל של עומת רגקודוח כל ומחלקעים
 כלים ונעשים הנצוצוח מחבררים שטי״ז דקדושה הכיח בבנין גדול חלק ,

 הכל ישובו סוף כל שסיף עד יום בכל כ׳א בלב שמאיר א״ם האור לקבל
 - לו עוז אדם אשרי לפסוק שנסמך ביחך יושבי אשרי בחי׳ וזה • ה׳ ־,אל

 . , שהוא מקום בכל בהש*י עצמו לאחוז וההתחזקות העוז עיקר כי בך*
 וביתא עילאה יחא3 בסי׳ שהם ביתיך יושבי בכלל להיוח שזוכה ע׳י הוא

 זה שעל חחזקות־wהר טיקר שעי״; חתאהשי:צדיקעוםקבבנינסכנ׳ל
 - ועי׳ז כידוע־ העיקר זה כי בוודאי אשרי בך• לו עוז אדס אשרי נאמר
 ע׳י שהעיקר דור בכל לישראל ממשיך שהצדיק התורה המשכת עיקר
 ליקוטי י״ג סי׳ ־ השגחה רעס אשרי וכמובן(בר.ו׳ אלו ליקוטים שחי׳

 • בשמי,וכו׳ טס מורי אריתי בחי׳ וכו׳ חכס נפשות ולוקח בחי׳ \ח״א)
 r ספירת כחי׳ שזהו מבטחה עוז ויורד חכם עלה גבורים עיר שעי׳ז

 - שר\̂י לעומר הימיס סוסרין כי • חורו: מחן שהוא, קבועות העומר
 ׳: הארז אל תמא כי כ׳ש השדי: קצירת שמביאיןבסחילח טנ^ מנחח

 הכתן■' אל קצירכס ראשית עומר את והבאתם קצירה אח וקצרתם
 Wה מנחת ידי על התבואה קצירת לתקן צריכין כי * ׳ וכו׳

 - באכילה שחטא הראון אדם חטא מפגם התבואה את להוציא
■ כל כי • זה בחיקון עוסקין וישראל ־ וכו׳ בטבורו האדמה שנחקללה .
 נידוע^ועיקר וכו׳ שמתבררין ניצועת בחי׳ ע׳י הוא התבואה צמיחת •

כ מקיימין שישראל המצוות ע״י התיקון  התורה קבלת כל בהתבוא־*\י̂ע
 , ׳ ימי מחחילין שאז העומר ע׳י התבואה קצירת בתיקון תלתה בשבועות
 ונא עני קרנן בחי׳ שהוא העומר מנחת ע״י 'התיקון ועיקר הספירה

 . .כחי׳ שהוא עני קרבן בחי׳ מעלה כחו בגודל שהצדיק ע׳י שהוא כנ׳ל ׳
 וכו׳• דלות בדלי גדול ודלות עניות מתוך שמלקט הנ״ל גיובות הנקודות

 ' מהס ובונה עדשמחבירס ליקועיס ומלקט׳ מברר הוא דייקא ועי״ז
 שנתגיירה רות אז קורין ככ׳ל׳וע׳כ וכו׳ תורה וממשיך הנ״ל בחי׳ביתא

־ כקצירת ודרז״ל שעורי׳ קציר בימי לחם כית באו והמה כ״ש הזאת בעת
■ כיותרשהזא בזה עוסק שהוא משיח יצא ממכר. כי מדבר הכתוב העומר ׳
 ״ כ׳ת יאניין פעם בכל עצמו שקרא דוד בחי׳ החמור על ורוכב עגי .

 כחי/ וזהו הרבה ונן וכו׳ אנכי ואביון עני כי וכו׳ מנוער ונוע אני עני
' ועד' הבקר מאן ותלקט ״ וכו׳ ואלקערי אלכה וכו׳ בשדה ותלקט 'וחלך

 ידי על היא משיח כחי׳ שהם אמת הצדיקי של התיקון כל כי ׳ ונו׳ עתה ’
־ :הנ׳ל הליקוסיס ״

; שדך פאת תכלה לא וכקוצרכסוכו׳ חורה הזהירה
־ תטזוב ולגר לעני תלקט לא קצירך ולקט ’ בקצרך

 . צדקה בחי׳ ש̂ז לעניים ולקט סאה להניח שצריכין • וכו׳ אוחם
 ' כי ׳ וכו׳.כנ׳ל המת דל״ת ה׳ הנ׳ל.כחי׳ הה׳ תיקון שהוא

 ; מוסיף עי׳ו לעניים ולקט סאה וקציח מפרנסתו שמניחים ידי טל
; משיח בחי׳ ולהצדיק בגלותא עניה שהיא , להשכינה כח

 ליקוטים וללקט העליונה כשדה לילך כח להס שיש עני שנקרא '
 ■ סעס בכל אחד כל שמתעורר והתעוררות התעוררות מכל ובירורים

 ;־ אחד כל על מרמז וכן :■׳ כנ״ל וכו׳ הקדושה בנין מהם ולבנות להש׳י
 הוא שכל.זה וכיוצא מתיה ואכילה במו׳מ הטוה׳ז בעסיןי כשעוסק

 וע״כ \ האכילה בסביל ועיקרה הזריעה תכלית שהיא קצירה בחי׳
 צריך- באמת אבל ׳ ויו׳ התכלית ש׳היא קצירה בתי׳ ושתיה האכילה

 יד על ^ולם גזה שיזכה הנצתי התכלית לעיקר שיכווין ה׳אדם
-׳' העליונה בשדה שכח לקבל הטובים מעשיו

̂י’י מ״ש (וע׳ אלומותיו ̂׳ “י\'ורול ̂ ׳ *•: ל קערין
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מט המבחחס^.,^ א״ח, ליקוטי,הרכות,r:1׳
^3 האמס׳שהוא להצדיק מס5,ט ״’הרוקרכ ז־\סשות של הקדוש. הקיכר[

כתי׳ דמ׳שששחה \אמוכה1׳(וע׳בהחו׳קקע דשלהישיבה׳3הר
. בחצר?סם לשכון להחקרב הזוכה כל כי וכו׳)• תלמידים עם רבי ,ישיבה

■ «פ יכל עוז בכל שחוטף טובה ונקודה נקודה כל עי״ז י וכו׳ ̂ובביחס
 חיכף ונכלל נגנז טובות למחשבות רעות ממחשמת מעט עצמו 'שמצלזק

,, בנלדור הצדיק שבונה ביהמ'ק1 משכן בסי' שהוא. הגה הביהמ״ד "בתוך
 נוראות לזה שנטמן בחי׳ חהו לעיל 'וכ״ש אזמרהו.כו׳ בהחו׳ כ״ש ̂ובו׳

̂וינו אלקי ?צדק׳חענינו ק קצוי ־'צל מב״טח יש  שהש׳י */ רחוקים וים, א
 הרחוקיי שהם רחוקי׳ ארךויס מקצוי כאלו לקרכרחוקיא נוראות ישנינו

יהי׳ להם גם אעס״ב ׳ מהש״י הרעים ומעשיהם מחשבוחס "מאדע׳י
ה וכרל וכו׳ לשם שברחו וכו׳ הביהת׳ד כח ע׳י מראות מבשחז!ענס

 P'לו עוז אדם 'אשד על.ססוק לעיל שכחבכו בחי׳׳מה ־■ ־ןןךן סז’
 ה^מ ;כלעיקה ■:־• וכו׳ ביחך יושבי יאשד לפ׳׳- שנסמך י■ ד : ־' ־

 עוד יזכה .ועי״ז ׳; 'ביחךוכו׳ יסבי, בכלל־ ע״ישהוא הוא רההוזחזקות
 ולהוגל להודות ״ הנצחי עיקרהתכלית שזה סלה ית׳ ל׳זללו מלה ניהללוך

 מזה שם המזמור,מדבר נל וט׳)וכן ימייחנוכה בתחו׳ לנצח(כ״ש הש״י
;• כנ״ל וביהמ״ק משכן בחי׳ שהס שלישראל מדרשות הבתי ''ממשלוח

 נכ:ד כלתה ו,גס נכספה צבאות ה׳ משכנותיך ידידות מת שם במישכתב
תי:! מצאי: צפור גס וכו׳ לחצדות־ה׳ . ̂יש בי  נפשותשרחוקיסמאד .כי

 ממקומו טכד איש כן , קנה מן. כודדיל; נאמר.כצפור שעליהם מהש״י
 שהם ח׳ משכנות ע״י ממחה בית מוצאים הם וגם י; ׳ במ׳א כמובא
.קן ודרור זזה *, כדל לנצח לההג׳התצןה, עי״זיש כי * מדישוח הבתי

שנשת! דחי צפוך 1כמ הקחשת אל ולקרבם לחוססס שקשה יש כי • ילה
׳ נס.ה;ז הביהמ׳ד קחשת וע׳י ’ נשרז״ל וט׳־ למקום ממקום מאד

 אשר וזה ■ * ,בקחשרן.ישראל קיים ולישאר להתקרב להם קן מוצאים
בחי׳ הס אפרוחים .1 ״ ■ וט׳ צבאות ה׳ מזבחותיך את אפרוחיה שתה

 שלימים גזפיןדלהון דלית צפור קן בעכין מוה״ק כ״ש הנפולין הנפשות
 שהם ק־כעח עליהם חותיןשמקריבין ע׳ימז יתקרבו הס וגס וכו׳•
 שכל להתקרב(ללמולויהתפלל הרחוקים אלו שמתייגעין היגיעות בחי׳

עבח׳ כצאן נחשבנו היום כל הורגנו עליך בי בתי׳ קרבגוח כחי׳ הוא זה
̂ אשד סלה יהללוך עוד ניחן יושבי לזה.אשרי שמכמיך וזה • במ״א כ״ש
ישיתוהו.וס׳ מע:ן הבכא בעמק עוברי וזהו • וכנ׳ל וכו׳ בך לו עוז אדם
ה rהביהמ קדושת שע׳י  י שנפלו הבכא בעמק עוברי שהם אלו גס ס

׳ ההתיוח.עליד הגיהנסוהשאול״ בעומק נופלים שהי' הכנא לעמק
,ישיתוהו מעין הם גס הבכא) עמק על הרעים(כשפרש״יז׳ל מעשיהם
 והשקז ה׳.יצא ומעין־מבית עליו שנאמר ה׳ ממת היוצא מעין שימצאו

 תאווז דגוי שהוא שטיס טלמטשה לכפר ■ שדרדל השטים נחל אס
 בזוה׳ק כ״ש ■ כ״א טל : ההתגברות טיקר שזה בשטים שחטאו ניאוף

 שהוא ה' מבית היוצא :מטץ p אבל ״ ; וכד כיסא דיצרא טיקיא
' גם וזה •ץ זה טל ומכפר שמטהר הנ׳ל הביהמ׳ד בהי! שהוא הביהמ׳ק

 שם וכשפרש׳׳י וכו׳ דרך המורה הצדק שהוא מורה יעניה ברטח
 הייט ׳ י ט׳ש ונץ׳ אותם ומורה המוכיח על נאמר שמורה 'לעריט

 שהוא לצדקה המורה שיעטה ברכות יעלו הבכא מעמק מסם שגם
 שנוכע החכמה מעיינות למקומם גם שהמשיך הניהמ׳ד ראש ■■הצדק
 התיקון כל כי • וכד ולהשיבם להחזיקם להם גס עמוקות עצות מהם

 nהניהמ״ על שנאמר אלקים ראה מגיניט שם מקש וע״כ ־ * ידו על
« הרחוקים כל לקרב בזה שעוסק ממחך פר והבט י שם כשפרש׳י

 הכהמ׳ד של הקיב^ ט׳י ־ המסורק בבנין שעוסק משיח הוא צדיק נל
לציו! ונא כ׳ש הגאולה עיקר שעי״ן מאד מאד היחוקיס מהרב שעי״ז .

ה V גואל . . X כ

̂מ׳ה זע״ב • וכו׳>.י ̂קצוי; x ב pכלום מקבלים שאינם ־הצדיקים יהם 
 אבל • הנצחי התכלית בשביל הכל ויגיעתם וכל,עבודחס • העילס :מזה ■
 יגמרו לא שעכ׳פ י^אל כלל את מזהיר וע״כ ־ לזה זוכה אדם כל לאו ;

aולגר לעני ולקט פאה יניחו רק :ח׳ו תאוות:.גופם.לגמרי בשביל קצי.ר 
 פאה להרח מרמז ־•'ולס שחננוה' מה מכל צדקה ליחן בפשיעות ?שהוא

,לעני.שהוא  בגלועאצלו שהוא מחמין בגלוחא עניה שנקראת נפשו זלק̂נ
 ולקט פאה עכ״פ ותאוותיו ממאכלי להניח העני׳ נפשו. על לרחם וצייו

 שזה לגמרי:רקזגיחמתאוושיובשבילגפטהטני׳ ימלאחאווחיו שלא ־
 ומלקע מקק עני בחי׳ שהוא הצדיק דועי״ז וס׳ לעני. ולקט סאה בחי׳ '
 וע״י הרל• בררם מהם ואחד'ובונה א.׳ טובוסשלגל הנקודות כל-אלו ;
 נסמך רע׳כ כרל שבועות בחי׳ שהוא רה1ממשיך.ח הליקוע!ם "אלו .

' ' ״- )■■ ׳' העומריושמעזחוכרל■*. זהלס׳ פסוק - י ל.: • '
 קרא וק י ״י ליקועיס שנקראים.בשס קחשיס הספרים בחי׳

הקדושה החזרה בל כי ■ליקוטיםי׳י בשם ספדו כל דל ,אדומו״ר :
ז וע״בקורץ ’■* הרל ליקועיס הצדיק׳אמתהסע׳יגח׳׳ שמגלים  ̂ר

 ע״י חקונס חשובלשנל בעלי בחי׳ שהם לגריס ראש ר\א בי. ׳ ץ:,שכזעות
.. .̂nחווהוכרל: מחן שהוא שבועות נעשהבהי׳ הנ׳לשעי׳ז .ליקוטים*׳

ה ״ ז ונו׳• המ^ש לבית משמחו זה מטול p אטפגט שאר.דל . ו
אמת צדיקי הק'של המדרש הבית ע״י. שעיקר.התיקון , '

 האדם וכפי כסייהדור עת בכל נפלאים חזרה חמושי ומחדשים שדורשין ״
מאז הפגומים אפי׳ אהד כל נפש את ומשיבץ ומהזקין והזמן והמקום

 הוא אבן' אם בבתי׳ הזה המיוול לבעל יכול לשם וכשיורח י וכו׳ מאד
 וכפעיש וכו׳'• כאש נהדברי הלא שנא׳ «תסיק הוא ביזל ואס נימוח

 של והנוראים הקדושים והחידושים הדרשות ,ע״י : שכל.זה סלע יפולף ' .
 כלידבדו כי ממנו־ מקבלים הקדושי׳ מדרשות הבתי שכל האמת הצליק .
 לכל טעמים לכמה מתחלק אחד מקרא סלע יפוצץ וגפעיש אש כגחלי י
בחי׳ והאבן הסלע מחסוצץ סעי^ ושעתו מקומו לסי שצריך מה נפי א׳ י, ,
 בך פגע אס ואמרו־ 'שדקדקו vוזר • ובו׳ מבשרכם אבן לב והסירותי • : .־
 עליו שיצח׳מחגבר אדם רואה אס אמת אחר במקום כי • זה מנוול י׳
 אם זה בלשון אמת וכאן ' ״ וט׳ מוטב אזיל א* י וכו׳ בתורה ♦עסוק ,

 דל אדומו׳ר (כ׳ש • ביצה״ר בחי׳ כמה יש כי וכו׳* זה מנוול בך פגע
 מאוס שהוא ממש מנוול שהוא יצהיר שיש עד היטיב) ע׳ש ע׳ב בסי:

 ^וא רע פגע לשון בך פגע אם וזהו • מטול נקרא וע׳כ • מאד (מזוהם ;־
 זעיקו־ רע מפגע להצילנו מבקשים ו>ט זה שעל עח בכל האדם עד פוגע ־

המדרש בית לתוך מחשבתו שימשיך המדרש לבית משניהו ימא התיקון -
 הנ״ל הקיבוץ בכלל שרץא עצמו את שתכיר בעצמו שעי׳ז הנ׳ל הקדוש

:כנ׳ל וכו׳ נימוח הוא אבן אס טי״ז גנ״ל כמדרש הבית של • . ■

 א^חבתר ׳ חכסרם אתה פשעינו מט גברו עוומת דברי , ®י ■ .-
בכיובביחךקדושהיכלךוט׳-־ חצריךנשבעה ותקרבישטן . :׳

ה שהעווטת היינו  'השעינו לבקש בפה אלא כחיט ואין מאד ממני גנ
 בל עדיך תפלה שומע לזה הקודם בפסוק שאמר וכמו * חכהרס אתה

 אך • * חסלה ט״י עדיך לבא יטל כמוט גרוע'ופגום אפי׳ יבואו בשר '
 לרשל כאלו כח בחלושי מתגבר הבע״ד הלא ני • לזה התחזקות עיקר י ■

 מקום להש״ימכל תמיד ולצעוק מלר^פלל מזה גם ח״ו ולהרחיקם ידם
 ישכק וחקיב חבחר אשרי אמל זה על ׳. וט׳ מקום זמן(בכל בכל שהוא

 הבית בחי׳ ע״י מא לזה לזכות שהעיקר וכו׳ ביחך בטוב נשבעה הצריך ,
׳ מעע מקדש בחי׳ שהם אמח שלהצדיקי מדרשות הבתי שהם המקדש

בתוך לכלול הביהמ״ד אל נ׳א ולנוס לברוח מקום אין ני * כשרדל .

I
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ח \  תאבד .אמר מתחילי: כי ־ ביתך אבוא חסדך בתב ואני \
,X . - ואני הסמיך ואס״כ ה־ יתעב ומימת דמיס איש כזב דוברי 

% חאבד,וכ(/ דוד שאמר במדרש ואיסא * אבואביחך אסדך כרוב
 גן עשו; ■ט?שר. ואני אמר זה ועל עליו והחולקים ואחיחוסל דואב טל .

 אדם צריך,כל וכן ־ וכו׳.ע״ש ביחך אבוא חסדך ברוב אך • טשיחיופו״
 ע׳!י הוא וקיומו חיותו וכל עווטתיו כאב בנסשו כשיודע עצמו על לומר
 באמת ,אליו להתקרב ומתייגע. וחותר האמת הצדיק על ,הולק שאיט

 ביתך יושבי תשרי ס׳ על לעיל בכחבט וכמו • בזה עצמו שצריך'להחיות
 של הביהמ״ד יושבי בכלל להיות זוכק שאר מה הוא חיותי שכל * זט׳

 אעפ״י .,הייט • ביתך אטא הסדך ברוב ואני עוין בזהו האמת אצדיק
̂חולקיס שעשו כמו עשיתי אני שגס  ברוב .■.אעש׳כ .*דוד לענין כנ״ל ר

 תקוותי כל שזה הנ״ל המדרש לבית הייט ביתך אבוא עלי שגמלת חסדך
 לאבדס-אבל עוסק אתה אקר וט׳ החולקים כזב מדוברי למהשהצלתני

ע ברוב אני  של הביהמ״ד טא ועיקר * וכנ״ל וט׳ ביתך אטא חס
 אחד שמוכשרז״לבס׳ על נקרא והישיבה שהביהמ״ד האמת הצדיק .

 חכמים אחר הלך תרדוף צדק צדק ,ל״ב) ד׳ כסנהדרין ממוטת. דיני
̂י אחר ללוד ר״א אחר ,בישיבה  • וט׳ שערים לבית רבי לציפורי,אחר ר

■ ; '■ V■:״,ודור דור בכל וק “ י ,י:'־':־’'־•‘,'׳,'
הביהמ^ק בחי׳ מעון ,•ודור בדור לט היית אתה מטון ה״ סט

 כנ״ל מעט מקדש שהוא ק ■ ר.צ של הביהמ״ד כחי' שטא ׳• . לי •
ישיב נמצא ודור דור ,שבכל • ודור. לט'בכל,דור היית אתה מטון וזהו

 תורה בחידושי שלהם בביהמ״ד. שעוסקין אמא רט עם תלמידים של .
 ודור דור 'בכל הזאת והישיבה הביהמ״ד אחר לילך שצריכין אמתיים
אח הלך תרטף צדק צדק שם שאמרו . רז״להנ״ל במאמר במבואר

 רבי אחר. וט׳ חיל לברור רחב״ת אחר בלול ר״א אתר בישיבה חכמים ו
̂ניתשעריס ’  הביהמ״ד שם שקבעו מקומות ׳;.הרבה שם וחשבו וכו׳ ל

 יתום מר אין בוודאי וע׳׳ב • נצחיית היא והתורה ? דור בכל והישיבה
 צדיקי ע״ש שנקרא דור בכל‘ ביהמ״ד עתה גס 'נמצא ובוודאי לגמרי .

 דירה ונית מעון הוא ושם < * ל וכנ״ל לט' אתריו לילך שצריכין ראמת
 הרים בטרם וזה * כנ״ל עת בכל בו שפוגע הזה מהמטול לשם לברוח ,

ק ותחולל יולדו  עד אמש חשב אל אתת עולם עד ומעולם וחבל א
 הואע״י שבעולם הגרועים לכל לכ״א ל התשובה עיקר כי ונו׳ דכא

 6״v באו׳ מזה לעיל שכתבם וכמו • הביהמ״דהנ״ל שהוא הזה המעון .
 ורבבות אלפים וכן V חי׳ו טפל ואחי׳ב לשוב מתעורר אם שאפי׳ י׳ב '

 מחסף הכל ני •' נאבד אינה גיובה ונקודה נקודה כל אטפ׳כ פעמים.•‘ ,
 טת הביהמ״ד של הק׳ הקינון בתוך הכל ומכנים האמת ומקבץ'הצדיק '

 כל שכולל העגל מעשה לתקן משה המשכןלשטשה של תיקון בחי׳ שזהו
כלים שבירת תיקון הוא החשובה תיקון כי וכרל• שבעולם החטאים

 מחמת הי' השבירה וכל • הסעאיס כל שמהם הקליפות כל שמשם •
 וע׳כ כנ״ל דלתתא אתערושא ע׳י רק הוא והתיקון •, כידוע אור ריבוי
 רעות ממחשכות לסוב מרע עצמו שמנתק סובה ונקודת צקודה בכל

 של הנפלא אוףטת בכת נפלאים כלים מזה נעשין גייבות למחשבות
 הבריא׳ כל שגס שם ומבואר ־ מזה קצת לעיל וכ׳׳ש ״ וכו׳ האמס הצדיק
 • וכו׳ והחזירו האור שגילה מספר לאין וגיס צמצומים כמה ע׳י היחה

 כל משתלשל ומשם החדם על עובר זה וכל ונו׳ רושם רק נשאר (לא
ואיס בהצדיק עצמו שאוחז (מי אחד,; כל של והירידות העליות ריטן

 לעולם חקוה לי יס מחדש פעם בכל ומתסזק אופן בשוס עצמו מייאש
 1שאה הנ״ל הפסוקים סמיכות וזה • כנ״ל הביהמ״דהנ״ל בכס והעינץ־

ל הביהמ׳ד בחי׳ שהוא ודור בדור לנו היית אתה מעון ה' שאמר  ה̂נ
 אח״נ אמר • כנ׳ל ודור דור בכל לשם ולנוס להתחבא המעון שהוא
 ׳י* הבריאה התחלת קודם וחבל,היינו, ארן ותחולל יולדו הרים בערס

 העולם שבראת' קודם א׳ הוא שאתה הייט אל אתה עולם ועי .ומעולם
 i הנ׳ל צמצומים ע׳י רק הי׳ הבייאת וכל * לנצח הבא לעולם ח׳ ואתה

̂ן עיקר כי יי אדם בר שובו. ותאמר דכא עד אטש תשב זה ומחמת  תיד
 ס עו ועד מעולם ני ומאמינים שיודעים ע״ו אמונה ע״י הוא 5התשוב

 מלמעה התעוררות איזה צריכין רק הכל יתחקן סיף כל וסיף אל אתה
 עובר כדוכאשלנפששאסי׳7ונו׳וכנ״ל*וע׳כתשכאטשעדדנאעד

 ׳ כ* • אדם כני שוט ותאמר עכ״ז נפש של דכדוכא עד שעובר מת עלי!
̂ש תקוה יש תמיד  ט • כליתם לא יעקב בית שניתידאתם לא. ה׳ אני כ
•וכו׳ יעבור ני אחמי.ל כיוס בעיניך שנים ,אלף  שעובר מה שכל הייני י ,
 אחמול כיוס הוא הכל אדה״ר כמו שנים יחיהאלף אם אפילו האדם צעל

 יעבור אחמיל וייס * אחריוס יוס הימים שהולפין נמו היינו • יעטר גי’
 א״ם איר התגלויז בחי׳ זה שכל עילם ימי כל וכן f שאחריו יום 'וכא

 נצנים אתם בחי׳ שזהו ‘ לעיל וכ׳ש וכו׳ והעצמו היום אור כל שמשם
 היצה״ר כת כל ומשם • וכו' ומאיר מאפיל שהוא הזה כיוס ' היום‘

̂ם־וטת כל ומשם להעלים  ■ מרוט טובה מדה תבל • האדם של והצירוף ר
 י האדם בלב ומאיר א״ת עד מא׳ם יום בכל עצמו מצמצם ברחמיו .והש״י

 . אדם של יצרו זס ככל הסליל) ס׳ (כסוכה כשרז״ל וט׳ לשוב ומעוררו
 האור מהתגלות נמשך שזה • ונו׳ שזרו הקטה ואלמלא • עליו 'מתחדש
 הבעל 'ויום'בהאדס יום בכל תלוי עירך עתה אבל • הנ׳׳ל והעלמו
 וט׳ רעות ממחשבות וליזהר וט׳ א״ס אור בעצמו לצמצם שצריך בחירה

 האדם על שעובר מת כל וע״כ ־ וכנ״ל וכו׳ ויום יום בכל נעשה זה וכל
 הכל * מספר לאין וירידות עליות עליו עובר שבוודאי שנים באלף אפילו
מרן בחי׳ הס וירידות העליות כל כי ׳ יעבור כי תחמול כיוס הוא  • ה̂י

 , המנחה תפלת בחי׳ שזה שאחריו יום ומאיר וחיזר אתמול יום של האור
 וכין • רמים מדות בחי׳ הוא ודרגא דרגא בל וכן • חשובה בחי׳ שטא
 והצדיק ׳ במ׳א וכ״ש שעובר מה עובר ודרגא דרגא ובין ומדה מדה

 . שבא^ העולם שאר אבל • לו אשרי כראוי כשלימות בנסיון שעומד
 כל תקות יש אעס״כלטלם • ח״ועי״זוט׳ גמוחת וירידות לנפילות

 שהוא הק׳ מלישי בית בתוך שנכללין ע״י האמת כהצדיק שאזחזין זמן’
 דכא עד אמש תשב עי״ז וע״כ * ננ״ל וט׳ לנו הייו; אתה מעון בחי׳

׳. , וכרל וכו׳ נצש של בדכדוכא הירידה בחכלית תפילו ...- י■

ף ע ק י ה ה ■ ואן • הוות דלח ה׳ בחי׳ וכו׳ עצמתו שמרגיש גנ׳י ו
ה׳ אמר כה 'וזה * ת׳ ואחעבידת אתחזרח דייקא . ;

 עני אל אביע זה ואל ליונו׳ תמו אשר בית איזה • וכו׳ f כס השמים ,
 ׳ ונכה עני ע״י עי׳ז הוא וקיומו דקדושה הכית בנין עיקר ני • רוח מכת
 שטא עני קרבן שהוא מנחה קרבן נענין לעיל מ׳ש בחי׳ שזהו ונו׳ חח
 עירך כי • וכו' וספירה העומר מנסת בחי׳ שזה׳ו הש׳י בעיני מאד יקר

 מכולם המובחר הרךבן ועירך הקרבנות׳ הם והמשכן הביהמ״ק חנליח
 ; אפי׳• זה סוד ־ גילה שלא ודל עני רךבן שהוא האיפה עשירית הוא

ע״י■ שטא , • וקיומו הביהמ״ק בנין עירך ועי״ז ר נטל אבינו לאברהם
 ’ לעני חפלה ע״י הוא וקיומו ביהמ״ד בנין עיקר עתה וכן • הקרבנות ,

 באמת שפלותו שמרגיש עי׳ז רק רב*כי הוא דזעיר מאן בחי׳ שזהו הרל
 ' בכלל היא דייקא עי״ז • וכנ״ל לר^רחק ולא נהתקרב לרעה ולא לסונה '

וט׳• עטת ׳שמלאים הנפלאים תורה חידושי שקיבלו מ׳דvהביר אנשי
־:שעי׳ן ■ ■ .־ י ..



ן הלכה המנהה תפלת הלכוח ׳א״ח רקוט?^הלכות ■
 עי״ןגהדמיז הא׳ם אור לקבל הנ״ל הצמצומים בסי׳ לתקן זוכין שטי״ז

 ם ית׳בעו מלכותו שיגלה עד וט׳ יטיח ממהשנית ולהכמר ובמדה
 שמא הביהמ״דהנ״ל בנין וכן הביהמ״ק בנין שעיקר נמצא * כנ׳ל וט׳

 שכינתו ממשיכים הם שרק דייקא רוח ונכה עני ע״י הוא מעע מקדש
 השמים הנ״ל הכתוב שאמר וזיע וט׳• רוח ושפל דכא ואת כ״ש עליהם

 בית איזה. גדולתי מראות לסי בוודאי וע״כ * רגלי הדום והארץ כסאי
 השמים הן שלמה שאמר וכאו י וכו׳ מטחתי מקום לי(איזה חבט אשר
 אל אביט זה אל אך • וט׳ הזה הכית כי אף. יכלכלוך לא השמים ושמי
 בכח הצמעמיס מתקנים הס חח ונכי: העניים רק כי • רוח ונכה עני

 שזהו ובמדה בהדרגה אלקותו שכינת שעי״זממשיכין האמת הצדיק
 הכינותי בעניי ואני אמר,דוד וע״כ :ומ׳ל הביהמ״קוט׳ קדושת עיקר

 לעני תמיד א״ע שהחזיק דייקאע׳י בי • דייקא בעני? וט׳ אלקי לבית ׳ •
 יחיל כי • ואביון עני ואני מספר אין פעמים תהלים בס׳ כ״ש ואביון - ..

 ככרים אלף אלקי לבית הכיטתי דייקא עי״ז * הרבה וכן וט׳• אני ועני
- ; ;וכו׳וכנ׳׳ל ^ י י״. ■ י

א צ מ וט׳ הק׳ הקיבוץ ע׳י הוא הדל התקונים כל שעירך ג
 ציצית בחי׳ זה שכל הדל בתו׳ שם כתב נע״כ * כנ״ל , י ' ■

 ציצית הל׳ שמקבצין מה בחי׳ שזהו נדחים מקבץ ־ ציצית כי * וכו׳ חכלת
וכ״ש בטוטת נ״ש וט׳ הארץ כנטת מארבע לשלום והביאט אצל

 שכ״א מזה רז״ל שלמדו וט׳ יהודי איש בכנף אנשים עשרה והחזיקו -
העלית כנפות בארבע שיחזיקו ע״י עבדים ות״ת ב״א לו יהי׳ מישראל ד

 הקיבוץ ע״י שנעשה הדל הצמצומים תיקון בחי׳ הוא ציצית כי י. וט׳ ׳ .
 וביהמ׳ק א״י קדושת בחי׳ תאמת.שזהו הצדיק של הק׳ הביהמ״ד של ;

:וכו׳ לארצינו קוממיות מ^ה ותוליכנו אז מבקשין וע'כ • וט׳

ב '  עם הארון ששם למשכן סביב שהלכו דגלים הד׳ בחי׳ ךץךן ע
לדרוס ראובן העולם רוקות בד׳ והלכו • הדברות עשרת , ;
 ל׳רוהות כנגד כנפות בד׳ שהם ציצית נחי׳ זה כל וכו׳• למזרח ויהודה '

 שהוא השם אותיות ר׳ מבתי׳ דאחד ד׳ מבתי׳ נמשכין שהם העולם .־
לזה. שצריכין הדל הצמצומים תיקון שע־״ז וכו׳ ,כפול פשיט שיר ?חי׳ ■
וע״כ התורה* אותיות כש״ר הכלולים ישראל הנפשות כל יחד שיתקבע .

דגלי׳ הד׳ כי • הדברות בעשרת שכלולה התורה עם הארון הלך ביניהם . -
ועשרה מרובע משולש כטל פשוט שיר בחי׳ הם • הדברות הטשרת עם י :

 להמשיך. שנזכה הצמצום ציציתבחי'תיקון בחי׳ זה שכל נגינה מיני
 לחיים לקבלו שטכל באופן ובמדה בהדרג̂ה הא״ס אור בנו ולהאיר

 קבלת כלל שזהו עולם באי לכל מלכותו לגלוש שנזכה עד וכו׳ למות ולא
 קורין וע*כ • במ״א כ״ש לשון.מלכות עצרת שנקרא בשבועות התורה -

 דגלים הד׳ בחי׳ שזה באהבה יחד שנכללין עצרת קודם במדבר ס׳
 רז״ל דברי ובשאר? במדבר פ׳ במ״ר וע׳ * במרבד בפ׳ שס הכתובים

,; :הצ״ל התורה לענין שייך והכל דגלים הד׳ במעלת שהפליגו מה ;

ה  כיק״ש • ותפלה ק״ש בחי׳ וזה • ביום תפלות ג׳ בהי׳ ה
. ., ,׳ ־ ותפלה י עילאה ביתא בחי׳ עילאה יחודא בחי' הוא בכלל ,
יחוד בחי׳ הוא שמע קריאת טונות כלל כי י תחאה וביתא יחודא בחי׳ ,
 ביתא בחי׳ שזה )בכוונות (נ׳ש המוחין להמשיך כדי חו׳ב שהם או״א ׳

..אלקותו מגלין אט עי״ז * וכו׳ ישראל שמע שאומרים ע׳׳י כי * עילאה '
 בלבינו אמונתי ממשיכין אט שעי״ז ואעפ״י • ומיוחד יחיד שהוא ית׳

עיכך, כי * עולם באי לכל מלטתו לגלות זכינו לא עדיין אבל * היטב י
ועיקר * מלטחו לגלות בשביל כעיקר בשניל-הבריאה שהי׳ ממצוס י

,מלטתו עול מקבלים עולם באי כשכל הוא מלכותו התגלות שלימית -

כל על למלך ה׳ והי׳ שיתקיים ולע׳ל המשיח בימות שיהי׳ כמו באהבה
 ביותר מלמתו שתתפשט מה כל •וע״כ עם בלא מלך אין כי וכו׳ הארץ

 הצמצומים הי׳כל זה המלט׳שבשביל שלימות עיקר זה עולם באי כל על
■ • וע״כבק״שאעפ׳׳ישמגלין ■ וט׳ נפלאה בחכמה שהי׳ הבריאה וכל

 בד׳דאחד, ומכוונין אחד* ה׳ אלקיט ה׳ שאומרים ע׳י ומלטתו אלקותו
̂ווות־ מ׳ בכל להמליכו  ̂ מאמיטם שאט עדין* בכס הוא הכל אעפי״כ ר

 להמשיך גדולה ׳עטדה צריכק אנו עדין אבל ״ היטב בלביט זאת
 -י להגביר שהוא העולמות שהם המדות כל עי״ז לצייר• שבלב החכמה
 שהם לב הטפשות על יצ״ט שהם טובות מחשבות שהם שבלב החכמה
 - שע̂י ״ ובמדה בהדרגה הש׳י את היצה״רולטטד שהם רעות חכמות
 בחי׳ וזה ׳. עולם באי כל ועל עליט כשלימות מלטתו יחגלה דייקא

 שאנו * וט׳ שמיע אם והי׳ ואהבת אח״כ שאומרים ק׳ש של פרשיות
 אם בוהי׳ מצוות עול ואח״כ בואהבת שמיס מלטת עול עליט מקבלים

 שהמשכנו זה*שע׳י כדרך לילך עליט מקבלין שאנו היינו כשרדל• שמוע
 , rעי עילאה כחי׳-יחודא שטא ישראל שמע ב״פ בלבינו הק׳ האמונה

 ולשמור המצוות עול עליט שיקבל מלטחוית׳ע״י עול עלינו לקבל נזכה
” ׳ לבבכם יפתה פן לכס השמח בחי׳ שזהו רעות ממחשטת מאד עצמיט
 .־וט׳ בחי׳ע״ז הס היצה־ר שהם רעות מחשבות מיני כל כי וט׳י וסרתם

 • וכו׳ טלא דאכלי תכלת בחי׳ ציצית פ' אומרים *ואח״כ במ״א כ׳ש
 היצה״ר על היצי׳ט להגביר הנח ע(קי שעי״ז * יט׳ הדבקים ואתם אבל

 גאולה להסמיך וט׳ ויציב אמת אומרים ואח*כ י הנ*ל בהתו׳ כמובן
 ל משיח משה שיעא האמת הצדק כת מקבלין שאט בחי׳ וא ש לתפלה
 ׳ אע בכחו רק כי * האחרון הטאל •הי׳ והיא * הראשון הטאל שהוא
 . כי * טולס באי לכל כשלימות מלטתו לגלות שנזכה עד להתגבר יכולין

 ' ונטן ויציב שאמת ומודם מעידין שאנו מזה מדבר ויציב אמת ברכת כל
 אטתינו על .וט׳ וקיימים חיים ודבריו וט׳ הזה הדבר * וט׳ וקיס

 r מ^ שקבלנו הזאת התורה דברי שהם דורותיט ועל בניט על ועלינו
 מיציאת ומדברים * וט׳ ממט שקיבלו אתריו שבאו הנדיקיס ומפי משה

 ,׳ לכל. מלכותו נתגלה זה כל שע׳י משה ע׳י שהי׳ סוף ים וקריעת מצרים
■ ימלוך ה׳ ואמרו ענו והמליכו הודו כולם יחד שמסיימין כמו עולם באי

 ומלכותו שאומי־ים ערבית ואמונה אמת בברכת וכן * וט׳ ועד לעולם ,
 ונו׳ שירה עט לך ישראל ובני משה בחי׳ וזה * וט׳ עליהם קיבלו ברצון

 מלכותו התגלות ע׳׳י שנתגלה י וכו׳ נפול פשוט שיר מבתי׳ השירה כי
 * שלימות עיקר כי * להתפלל מתחילין ואז . * פם כ״ש וכו׳ כשלימות

 , מלכותו התגלות עיקר כי • תפלה ואני בתי׳ תפלה בחי' הוא מלכותו
 יכולים שעי׳׳ז מתפללין שישראל תפלה ע׳י הוא עולם באי לכל ית׳

; ושליט האלקים הוא ה' כי עולם באי כל יודעין ,שעי׳ז הטבע לשנות ..
י ■ . ;במ״א) לפניו(וכ׳ש המתפללים ישראל רצון ועושה בעולמו

ר y ע m י שננע אחר תיכף אומריםx־ 'ט • בשכמל״ויבלתש אל 
,. שמע ע״י אלקיתו עליט מקילים שאט שעי״ז מודיעים ^

' . לכל מלכותו לגלות כזכה עי׳ז ד עילאה ביתא בחי׳ שהוא וט׳ ישראל
 עיקר שזהו מאד מהקדושה חוקיסxל אפי׳. ועד לעולם עולם באי

 אומרים וע׳־כ • במ״א כ״ש וט׳ קדרה ציקי שהואבחי׳ בשכמל׳ו בחי׳
 יתגרה שלא הדבר להסתיר צריכין ע*כ * לזה זכינו לא עדיין כי בלחש
 טובות המחשבות להגביר במלחמה לעמוד צריכין עדיין כי ח׳ו טמני
 והי׳ וא׳^ת באמירת עוסקין שבזה כנ״ל וכו׳ ההיפך על תיצ״ש שהם
 כח להמשיך ויציב בשמת ואת׳ב . • כנ״ל ונו׳ ויאמר וכו' שמיע אם

 התגלות עירך איל - כ^ל וכו׳ הכל שממט משיח משה בחי׳ הצדיק
ממשיכין שבק׳ש בטוטת מובן וכן • כנ״ל התפלה ע׳י הוא המלטת

מוחין ־ ' ׳ , , : .



. Iהדכהז ההגחה תפלת הרכות א־ח הרכות .ליקוטי
 החפלה ט״י א1ה זנז׳ דהודה בינה עיקר אכל :לבמתה כדי מוחין

׳י■ , זט״שוהקהיטב י■ - ■ . :; ■*־•
 ע׳יכח הוא החשובה ועיקר ־ חשובה ע״י החיקק • רp^ע'
 ידינו להרים אנויטלין אין בלעת כי ק הצד - י _

 על כ״א עמנו בשלימות חפצו לגמור לו א״א הצדיק גס אבל ״ ורגליס
 איזה שימי׳ בהכרח כי : זט׳ אליו מחגבריסלהחקרב כשאנו ידיס .

 איע■ שאוחז מי כל אבל ד עכ״סוננ״ל שהוא כל דלתחא אתערוחא
 כמה. הזהיר כאשר עצמו מחחזק הוא עלץ שעובר מה ובכל בהצדיק

 חטבה בעלי בכלל חמיד הוא אד • וט׳ יתחזק שאיך:שטא מיס1מ
 בבחי' והתקרבות לעליות כתהפכין וההתרחקות ו^היריתתוהנפילות

 רעים למקומות טרד מחמת דייקא כי • וכד לזכץת נתהפכק -זדונות
 ממנו נתרחק ולא בהצדיק א׳ע אחז משם וגם בעוונותיו כאלה ומגונים

 ׳ניצוצות דייקא ידו על משם ומעלה ־י- אותו מעלה הצדיק עי׳ז ח״ו
 עי״ו־נעשין ט :וט׳ זולתו להעלותן אפשר הי׳ שלא מאד מאד מפולין

•׳ ׳ ״ ■ ' T ד' כליסוכו׳וכנ׳ל  T•- י -
'  אמא כי היינו ■ • לגרתא מאנהא אוזסח אמא כחי׳ הוא קטנה ר
 ביתא .בחי׳ מלכות בחי' וברתא עילאה ביתא בחי׳ בינה •־דםא —

 כל על להתגבר בחי׳.ב׳ת למלכות שא״א חפלה בחי׳ שמא מחאה
 הידע כשלימות להגביר טנה הצדיק זה ע«י זט׳כ״א הכדא,זהחולקיס

 לחסלה זוכה והוא כשלימות ית׳ מלטחו לקבל טכה שד וכי׳ על -
 החוחים כל והרודפים ■ הצרים כל להכניע כת לו יש שעי״ז ,כשלימות ^

 ̂סלהAר ע׳י הוא זין והכלי המלחמה עיקר כי י ונו' המובנים זהקוציס '
 לתפלה לזה שיזכה מי אין אבל י . * ח״א) ליקועי ב׳ סי׳ במ״א (כ״ש

 מאן יומא בכל כריז כחזא בבתי׳ ־ וכו׳ הגדול הצדיק אם כי בשלימוח .
 בת״ז כ׳ש צלוחא דאיט דמלנא ברתא לי׳ יהבין קדמאה לחויא דקטיל

 הזה מכלי.זין רחוקים בוודאי וכו׳ מכ׳ש הכשרים אפי׳ ישראל רוב אבל
 שיהי' מכניסם ידו שעל סה הצדיק ע״י כחס כל רא • ■ התפלה שהוא
 ■ אמא בבחי׳ ה׳ מלחמית ללחום כת מקבלים שעי״ז חשובה בעלי ככלל

 לו שאץ שאענ!'י הייו • הנ'.ל בהחו׳ המוזכר ל;רחא מאנהא אוזפת
 התחשבו'טובות• להגביר הנ״ל במלחמה עמד שלא מחמת דן כלי בעצמו ,

בחי׳ שהיא לבא בינה מבחי׳ ברחמיו כח מקבל עתה אעפי״ב • וט׳
 חטבה הבעל* של התפלה לבחי׳ לברתא מאנהא אוזפח קיזיא אמא ’
 אין עצמם שמצד אעפי׳י וט׳ הצרים עם ללטס כח להם שיהי׳ דנ׳ל '

 ■־ שהוא כפור יום בחי׳ וזה ־ התסלה.כנ״ל שלימות שהוא זין כלי להם
 נחדא סלקין וברחא אמא תרין הכפורים יזם שהוא חטבה בחי' עיקר
 בחיצ ע״י ביוה״כ ישראל עוונות מוחל שהש״י כנ׳ל היינו בזוה״ק כ׳ש

 להמשיך שצריכין המדו׳טובות זיכט שאעפ״ישלא שעי״זמרהס משובה
 אעפי״ב כדל המלכות שלימות עיקר שעי״ן ״ ונו׳ למלננת מבינה ־

:ונדל וכרחאמלקיןכחדא אמא ברחמיו
 שמע ואומרים • ז״פ האלקים הוא ה׳ ביוה״כ מסיימין

שכל רם בקול נעילה תפלח אחר יו״כ בסוף שם וברוך ,
 שמע בתי׳ שהם עליה בתים לב׳ שיש עולה זאת עס מי בחי׳ הוא זה ׳

 בי • עתה מהם מתייראין אין כי • רם בקול עתה שאומרים שס וברוך
 כלהז׳ כנגל החלקים הוא והובתי׳ז״פה׳ ־ ישראל טווטת נסלח אז

 אבל ־ כדל מלכותו התגלות עיקר ועי״ז • כדל לזככם שצריכין מדות
 שמחל יו״כ בכת עתה אבל הכל• נקלקלט לבררם זכינו לא בעו״ה אנחט ;

מיותעד כל ביררט כאלו נחשב לזכיות לטעווטתיטונתהסכו  ה׳
 הוא ה׳ ז׳פ בחי׳ שזט עולם לכל,באי ומלטתו אלקוחו. שאטמגלין .

 ז״פ אומרים וע'כ * עולם באי לכל מלכותו התגלות שהוא * האלקים
כדל־ועכשיו מלכותו נתגלה כראוי אותן שעי״זישמנררין ככנדהז׳מדות

כ נחשב עי״ו * הצדיק בכח שנמשך עוונות סליחת שהוא יז״כ בכת
. v ■ ביררססוכדל: . . . . .

ד עז ״ ^ יז׳ אז שמתפללין ביו״כ הוא התפלה שלימות עירך י
 יני,התסלהבחי< הסת.,* בכל נמצא שלא מי: תפלות /-■י■ י ,

 שלימוק לתכלית ן זוכי בץ״כ ועתא ״ שם נ״ש ה׳ בחי׳ הוא חטבה
 התפלה וע״ב ,‘״ הדל ה׳ בחי׳ כנגד תפלות ה׳ מתפללין וע״כ התפלה
 נעילה תפלת מנן חפלממנחת־כי בחי׳ ג'כ שהוא נעילה הוא הנוספת

 תפלת בבתי׳ הוא התשובה תקין כל כשרז״ל־כי מנחה תסלת בזנק הוא
 ליחד פעמים ב׳ המנחה־ בזמן להתפלל מוסיפין וע*כ • כטל מנחה
 שהוא בחי׳חשובה ע״י הוא כללותם שעיקר חתא־ וביחא עילאת ביתא
 שמע אומרים נעילה אחר את״כ וע״ב • וכדל המנחה תפלת בחי׳

 מלכותו התגלות ;שהם האלקיס הוא ה׳ -וז׳ם • רם בקול שם וברוך
‘“ ־ ? \~.-בשלימותוט׳ובדל י ■

ד, עיז ז  כל של והסוף ההתחלה בשבועות שאימריס מה בחי׳ ו
נלספרי של כיההתתלה סדראישל.כלמסכתאוכו׳'■ ' ■ • . ־

 כבר כי * חחאה כיחא בחי׳ הוא והסיף ■ עילאה ביחא היא.בחי׳ קודש
 תא׳ם אור שמצמצם לבא כינה בחי׳ ה עילאה שביחא קצת מבואר
 על שמתגבר עד, : שלימות זה אץ עדיין אבל • 'וט׳ בהדרגה לקבלו

̂לרגה ה׳ ועובד ־ כראוי היצה״ר שהם רעות המחשבות  ואן כראוי כר
 זאת עם מי דייקא יא! תתאה כיסא בחי׳ שהוא יח׳ מלכותו מגלת
■ בהי׳ '.הוא !קולה וספר סדרא כל של ההתחלה וע׳׳כ * ככ״ל וט׳ עולה

 משכת בחי׳־ הקרושה,הם השורה של קודש ספרי כל כי * עילאה ביחא •
 • כדל התורה ספרי מכלית עיקר שזה כראוי מלכותו לגלות הא׳ס אור

 .הא״ס אור האיש התחלת בחי׳ זה המסכתא או הסדרא התחלת וע׳כ
 המכוון נגמר לא עדיין כי ;ב״ע בחי׳ שזה התורה אותיות צמצומי ע״י

 נתברר לא שעדיין בחי׳ שהוא הגמר עד המסכתא או . הסדר שבזה
 עך וכו׳ לביש יצירה מן לטב יצירה לברר שטא הרע העיוב'מן הבירור .

 שעי׳ז זאת במס׳ ׳או זה בסדר המכוון נגמר שאז המס׳ או הסדר סיף
 • מסנתא וככל סדרא בכל רכן ־ תשאה כחי׳ביתא שהוא מלטתו נתגלה

 ,כי • מקום ובכל זמן ובכל אדם בכל הוא הק׳ החור־ שכל ידוע זה ט
 ונ׳ש הרל בתורת הממארין אלו בחי׳ נעשה ־ וכו׳ מס וג׳נל אדם בכל
 לשוכ לעיירי הא׳ם אור האדם בלב מאיר יום בכל כי • מזה לעיל קצת

 לומדין שאט מה וכל • זמן ובכל דיגא ובכל אדם בכל תה • וכו׳ להש״י
״ • • ישראל כל לטיני טי מבראשית ובע״ס שבכתב הקדושה ב־תורה  ן

' בגי שתתי'כוונתיט צריך בכולם • וט׳, משנה וש״ס ספרי׳נו״ב
 המשכת ע׳׳י הנ״ל בהי׳ עי׳י שהיא ית׳ אותו להכיר לי׳ ליששמודעין ;

 ונו׳־וע״כ הק׳ התורה אוהיות צמצומי ע״י ובמלה בהדרגה הא״ס אור
 או הסדג וכלל • תתאה ביתא בבתי׳ והסוף ב״ע בבתי' הוא ההשחלה

השגכרו׳ וכו׳יע׳י למדה ממדה בהדרגה האור בחי׳המשכת הוא הננש׳
 ששפרט אחר כשמעות עכש־ו וע׳כ : וני לביש יצירה על לעוב יצירה ׳

 לצאת כדי במ״א) חשובה(כ״ש שערי בחי׳מ״ט שהם הספירה ימי מ׳׳ם
 נחי/שטבה שזהו מזוהמתו לנאת צריך אחד כל וכו׳יוכן מצרים מזוהמת

 זאת עם מ׳ בחי׳ שהם יהסוף בההתחלה רק עוסקין אט עת־ ע״כ
 יום בחי׳ שהוא יו*כ בחי׳ שזט * חתאה ביתא עם עילאה ביתא עולה

 שבכגז לעיל• מי׳ש היינו • כידוע חשובה בחי׳ שהוא יובל בחי׳ החמשיס
 כל באמצע בררט שלא אטס״י ב״ע עם ב״ת להעלות כח לנו יש הצדיק

־ ל וכג וכו׳ יו״כ בחי׳ שזהו כראוי המדות
ט ד ע ז  רץ שהצדיק • אורח לרוץ כגמר ישיש ע*ס שם מ״ש בחי׳ ו

,כשישראל שתיכף היינו ■ • ע״ש ונו׳ הדרך זה במהיחח ־
שמתגבר מה כפי אחד כל • רעות וממחשמת חיצוניות מחכמות יוצאין̂ 



א־ח הלכות׳ ליקוטי
 אפ ומחקן נכ״ל וט׳ אורח לרון כגמר ליק5ה חיכףרץ ,׳ מהם לצאח

 אותו מעלת ואזי ״ וכו' גזוף שהי׳ בזמן לילך נר־ך זה שהי׳ הדרך נל
 אדרבא • כראוי המלוח בירר אעפ״ישלא ̂ טונה זאח טס מי נכחי׳
 bp בבח׳' הכל על בכחו ומדלג p היא כי • שקלקל כמו הרבה קלקל
 ומעליהן * וכו' הגבעות על מקפץ ה-הייס על מדלג בא זה הנה דודי
 . לגלות שמזכהו היינו בנ״ל וכו׳ לברחא מאנהא אוזסת אמא בחי׳ ע׳י

 בחי׳ שזהו הא״ס אור התנוצצות בלבו ולהמשיך בעולם ית׳ מלכותו
 העיקר *רק כנ״ל וכו׳ המדות בירר שלא אעפ״י וב״ע ב״ת כלליות
 בתצדיק עצמו שאוחז ע׳י קצת דלתתא אתערותא איזה לו יהי׳ שעכ״ס

 מאד יקר זה שגם רעיתוכו׳ מהמחשבות לברות פעם בכל ומתייגע
 וכו׳בחי׳בשוא היום כל הורגנו עליך כי בחי׳ שזהו במ״א כ״ש הש״י אצל

־ :ע״ש וכו׳ תשבחם אתה גליו , ■ . י
צדיקים קברי על ההליכה מעלת בענין לעיל מ״ש בחי׳ &
 ושברכלה׳צרין בחייו במלחמה עמד■ הצדיק כי הגדולים ־ .

 ’ עולה שעי״ז בעולם יח׳ מלכוחו לגלות מעשיו פ״י שזכה עד וכו׳ רטין
 לעילא להסתלק השתלקותו ביום זונה ואז ׳ כדל עילאה ביתא גס

 עי״ז מלכותו לגלות ועובדא מעשה אין ושם • שנסתלק למרךם ולעילא
 שעיקר אבלכברמבוארבסי׳ז׳ • לו אשרי וכו' ה׳ טל מתענג. רק

 שיהי׳למעהג״כ מעלה למעלה כשהוא שאפילו הוא הצדיק שלימות
 הבורא רצון שזה בעילם מלכותו לגלות תמיד ותשוקתו חפצו כי • וט׳
 עיי כ״א א*א מלכותו לגלות אבל • כדל הכל ברא זה שבשביל יס׳

 אין הצדיק במקום ושס ונדלד העולם שבזה טובים ומעשים עובדות
‘ אפי׳ העולם מזה השפל אדם כשבא שעשועיו כל ע״כ * ועונדא מעשה

 ויתקנו בתשובה שישיבנו ומבקש קברו על ומשתטח מאד גרוע הוא אם ־
 ומעליהו שעושה מה עושה הוא הזה ההתעוררות ע״י תיכף שאזי

 בירר שלא אעפ״י שמעליהו שהוא * הדל עולה זאת עם מי ביתי־
 עוצם ע׳י הכל לתקן לזה כת לו יש הצדיק כי • קלקלס אדרבא המדות

 הש׳י בשגיל קשים וסיגופים ביסורים דעולס בזה נפשו ומסירת יגיעתו ,
 וכמו - לדורות ישראל כל בשביל תשובה שעשה עד ישראל ובשביל
 בן יוחס •ואלמלא וכו' העולם כל לפעור יכולני רשב״י שאמר שמציע
 שיהי׳ העיקר רק • וכו׳ הסיף עד להבא גס לסעור יטלני ׳ עמי עוזיהו

 ני • עכ״פוכדל אתערותאדלתת׳מעע איזה העולם שבזה להאדם
 שום הי׳ שלא עי׳׳ז רק הי׳ השבירה כל כי * א׳א כלל אתעדלית בלא

I אתערותאדלתתאוכדל;

זב״ת• ג״ע כחי׳ הס אד׳ הוי׳ • אתה אד׳ ליהדה אמית
ע׳י שמאיר א״ם אור בחי׳ שהוא העצם שס הוא הוי׳ כי •

 ביתנאתחאה בחי׳ אד׳ • ב״ע בחי׳ הצמצום'שזה בחי׳ שהוא אהי׳ בחי׳
 העצם לשם לה׳ לומר לך שי־אוי לנפשו אמר שדוד הייט ״ מלכות בחי׳

 מי בחי׳ ב׳ע עס ב׳ת כלליות בהי׳ שהוא אתה אד׳ עילאה ביתא בחי׳ ;
pb זכיתי לא עליךייכי בל טובתי אך ’ השלימות עיקר שזה עולה זאת 
 אך • בעו״ה הרבה קלקלתי אדרבא הלא כי • שלי טובים במעשים לזה

 ב״ת לכלול לזה כחי שכל בס חפצי כל ואדירי המה בארן אשר לקדושים ,
 כח רק הוא *' כדל אתה אד' ליהו״ה אמרח בחי׳ שהוא ב׳ע טס

 לכלול ,יכולים הס כי. י • וכו'• המה בארץ אשר הקדושים הצדיקים
 קלקל אדרבא י • המדוח תיקן שלא מי אפי: לזה שזיכה ב״ע עם ב׳ת ■
 שאנו רק העולם כל בשביל חשובה עשו כבר הם כי ׳ הרבה י

 דלסתא אתערוקא איזה לט שיהי' כדי אליהם לבא '?ןיינין
. - - ומ׳ל ׳ ■ .

 גא ו מנחהזזדכוז תפדת הרכות
: תפדתנערכמז-י^ הלכות

ב  ויפגע כ״ש ״ אביט יעקב שתיקן ערבית תפלת בחי׳ !1T1 פ
' אלקותו גילו אבות השלשת כי ״־ כשדרז״ל וכו׳ במקום -
 בחי' ע׳י ה!א ית׳ ומלכותו אלקותו התגלות ועיקר • בעולם ומלטתו

 שמצמצמיןאור. ע׳י שהוא ,* הדל לשמש בתו׳ המבואדם התיקונים
 שם כ׳ש חפלה בחי׳ שזס ־ * וכו׳ רעות ממחשבות ונזיין וכו׳ הא״ס

 אברהם * אחת תפלה תינן אחד,מהאבות כל וע״כ לעיל• וכמבואר
 כל אור שהוא א״ס מאור שנמסך יום אור מאיר שאז שחרית תקן

 , טל אדה״ר נכשל זה ומתמת ר אור מריבד לקבלו א״א אבל • האוחת
 ״׳ בת״ז כ״ש רשו לי׳ הוי דלא במה והסתכל כראוי האור צמצם שלא

 הראשון אדם בת״ז שם כ׳ש כראוי שמר.המחשבה שלא מת ובפרש
 בשכיל להתפלל ט־יך שהי׳ תפלתי נפגמה ועי״ז * וט׳ מאב במחשבה

 • את׳כ בתשובה ששב ואעפ״י ־ ז״ל האר״י בכתבי כ״ש העולמות ן תיק
 לגלות העולס בתיקון עסקו לא אבל גדולים ■קיס -י צ כתה הי׳ וכןחח*כ

 הי׳ ש־.וא אביט אברהם כמו הזה הגשמי בעולם ומלכותו אצקזתו
 בהדרגה ית׳ אוח שיגלה באופן הדל הצתטמים בתרךן שעסק הראשין
 השמים אלקי ה׳ בשפרש״יע״ש לכל מלכותו שיגלה עד • וכו׳ ובמדה

 אכרהם רקע׳י השמים אלקי נ״א קרא י־\׳ לא שבתחלת p.האT.ואל
 אברהם התחיל וע״כ בעולם• אלקותג גילה הוא כי הארץ• אלרךtנקרא
 תפלתככ״לי' ע׳י הוא ית׳ מלכיתו התגלות עיקר כי • התפלה בתקק
 ׳ כל עליית שהם התפלה ת^ני כל נמשכין שאז שחרית תפלח תיקן ו־עא

 כל וכן אבךהס קן שת התיקון ועיקי ־ בכוונות כמבואר וט׳ העילמות
 נת הקדמונים הצדיקים גס בוודאי כי * העולם בשביל הי׳ האבות

 התפלת ת^ן המשיט לא אבל בתפלה מסיך וכו׳ ועבר ושם ומשותלח
 שגילת הראשין הוא ואברהם * בעולם מלכותו לגלות עולם באי לכל

 עם בלא מלך אין כי המלכות התגלות עירך שזה העולם לכל מלטתו
 בחי׳ שטא שחרית תפלת ותיקן התפלה בתיקק התחיל ׳'וע״כ כנ״ל

 תיקון עיקר שאז שבעתרית התפלת ת<קוני כל ע״י ית׳ אורו התגלות
 ■ המוחקבכל אזנמ^ין כי • בכוונות כמובן תקוניה בכל התפלה

 מם אור בחי׳ הס המוחק כי ונו׳•׳ בעבודתש לזה הזוכים לכל התקינים
 יצחק בא ואח׳ב • ונו׳ האור כיתרון וכו" לחכמה יתרון יש כי ־ כידוע ,

 נשאר ולא המוחין נסתל^ נבר שאז המנחה תפלח לתקן והוסיף אבינו
 וז־בחי׳ * וכ״שלעיל וכו׳ לערוב היוס מתחיל אז •כי נ׳ארשימו
 גאrו דרגא בין גמירים צדיקים אצל אפי׳ שהוא המוחין הסתלקות

 בעת בתפלה להתחזק כדי התפלה תי^ן אז המשיך והוא • כדל וכו׳
̂ן׳ רשימו רק נשאר ולא להסתלק המיחין שמתחילק  התיקון ועינך • ו

בעת הוא החשובה בתשוב׳ועירך לשוב שצריכין כת החלושי בשביל הוא

, .״.1 ..׳שתיקןיצתק______
 כמבואר1זט׳ הרשימו אפי׳ לגמרי הממזין בחי׳.הסתלקות שהוא השמש

 תפלת גם לתקן הוסיף שבאבות בחיר יעקב אבל . • לעיל הרבה מ:ה
 ינחשךהשמש החמה שקעה שכבר אחר בסשכתליליפ שהוא ערכית
 אור שהם המוחין הסתלקות ביד׳ שזה עלמא על גדסהא פריס וליליא

 לעסוק ש־וכל ערבית לת6ת אז הצריקיסיותיקן אצל אפי' וזה לגמרי יום
 כל ט * העולם גשביל התיקון ועיקר ״ אז גס מלכותו התגלות בתיקון
 כולם להשיב כתשובה העולם כל להחזיר העולם עסקו.בתיקון האמת

 הוא דהעירך * שהס מקום מכל מלטפו עול עליהם שיקבלו ית׳ אליו
,*עקב • י י ■

' 'X נו



א״ח הרכות :ליקוטי ׳
 ידע אכל • כעולם ישראל כל להעמיד הכה שלימה מעתו שהיתה יעקב

 בעת ש־־\א ערבית תפלת ותיקן התגבר ע״כ לחעוא שעתידים ברוה״ק
̂( ממש לחשך שנפל מי שאפילו לילה חשכת  הגלות אריכת בחי׳iש

ונו׳ הושבני במחשכים בחי׳ תהזס״ פני על וחשך בחי׳ שהוא עכשיו של
 התגלות בחי׳ חשובה בחי׳ שהוא התפלה תיקון להמשץ עכל אז גא

 וזה * וט׳ יתיר ביום ולילה ממך ןחשיך לא חשך גם כי • כנ׳ל מלסתו ׳
 ודרז״ל .י וט׳ שס וילן במקום ייפגע כ״ש במקים שפגע בעת תיקן

 מריבוי נמשכין הקלקולים כל שעיקר השיג ערבית־כי חפנת אז שתיקן
דלתחא* אחערותא הי׳ שלא ע״י וזה ט׳•1 גלים שבירת הי׳ שעי״ז אור

. לעומק עצמו להוריד זכה הגדולה קדושתו ומעיצס המחשבה ן תיק
 משיח׳ עקבות עד ודור דור בכל נא׳ אחד כל של ישראל של,נל מפילות .

 וקדוש גדול שהצדיק מה שכל מקימז׳ בכמה דל רביע בדברי מובן זה כי
 • בתקינם לעשוק וט׳ הנופלים לכל יותר א׳׳ע להוריד יטל מת יותר '

 . • כג״ל הגמור החשך בעת שהוא ערבית תפלת תיק לייקא יעקב זע־׳ב
̂ן ועירץ  הגמור החשך בתכלית שאפי׳ ישראל בלב מא־ר שהוא התיר

 כי י דאיתאביד, טבא רעותא לית כי בתפלה לעשוק וק צהת צריכין ״
 נקוד׳ונקודה וכל תטעה כל ע׳כ tדלתת אתערותא ע״י התיק•־] עיקר '

 לתוך ולקבץ להרים יכול הכל לעו? מרע עצמו מנתק שהאדם הזבה ■
 מה עמו נעשה עוטת הכקדות בין לביע שביט אעפ״י הקדושה גית

 כל טובות נקודות פעם בכל לחטיף להתחזק צריך אעפי״כ • שנעשה
 מרים יעקב בתי־ הצדק כי • החשך עימק מתוך חייו ימי כל שיוכל מה

 נפלאים בנינים מהם ובוכה הקדושה בית לתוך הכל ומאסף ומקבץ
 עיקר שזה כאלה נמוכים ממקימות אחעדל״ת בחי׳ שמעלה ע״י

 כמו זיוחר יותר נמוך שהלרגא כיכלמה * אתעלל״ת חפיסת בל'מית
 טיבה ונקודה החעירתת איזה משש כשעולה ויותר ייתר וחטב יקר. כן י

 * כנ׳ל וני׳ העולמות חיקן עיקר שקא אפעדל״ת בחי׳ שטא כהש׳י
 שזה לנצח שיחק״ם מקווים שאט השלישי r׳iv־ ן’בכ. "עקב עיסק יע׳כ
•והעיקו • העולם בזה תלויים פטלם הטצנעת כל ל התקין עיקר

 העושק ישראל כלל יעקב כחי-; הצדיק בכת להשי׳י ע״י,שישוט ביבראל
ם,; ■. י ־■' י ׳ :■/ • : / בתקנ

י פכ  בתי׳ tv'c וביילמ״ק המשכן ע׳׳י יטא הני׳ל כל תיקון עיק־ י
הוא ועיקר ׳מעגי מקדש שהם ישראל של וב״מ הב״כ

 )ש*ע ׳ח ש וכנ״ל(באות דור שבכל תאמת תצדיק ע*ש הנקיא הביהמי׳ד
 של מדרשו ביה זה גדול ביח כל ואת *פ ע א':ה בפחיחס גמד׳ וכ״ש

 כמנין בירושלים שהי׳ י*מ תפ׳א במדרש שם הזכיר גמקידס וכו׳ rר'נ
הב״מ קרישת נל כי גדול ביס קרא ריב*; של מדרשי אבל • וט׳ מלאתי

ויהי׳ לעס יהי׳ מא ועי״זגם • עת ככל שטנה וביהמיק המשכן בנין
 שיהי־ כ*י שיעה הביהמ׳ק בנין עיקר שעי*; הק־ הקיבוץ בהזך ככלל '

 אנרהם הי׳.בזכות ושני ראשיו שבית ז״לTכ אביט יעקב בזנית גטה
 ה שהית יעקב בזכות יהי׳ מקוים שאט השלישי התקדש ויצתק־אבל^בית

 שפגע נ ערכית ןן;זלק 3יעק תיקן וע״ב לעולסי יהיב ו<א שלימה מעתו ׳
 זה אין כ״ש ביס וקראו בתקט אז שעסק הביהמ׳ק מקם שהיא במקש

בק׳ שהוא ה־כית'הג׳ בנין תיקן עיקר ני י כשדרדל אלקים טת נ׳א

׳ ז 'הרכה מגהה תפדת הרכות
 ערבית תפלת בחי׳ ע״י הוא גלות אחרית תהי* שלא תאהרונה הגאולה
 שהוא בתפלת להתעורר כת לט שיהי׳ .שתיקן בחי.' שהוא אז שתיקן
ס׳- החשך עומק מתוך אפי׳ מלטתו התגלות בחי׳ חשובה בחי׳  ו

. • . ■ . . . ־ ■■ ■ ■ י . • ׳ ־ ; כנ״ל .
 רוצה הש*י כי • ככ״ל אתעדל״ת ע״י הס התקנים כל עיק• '3 פי*

 אתמו׳ר שאתר וכמו העולם ועז אותו נעבוד אנחנו שדייקא
־ .הי׳ לא בעצמו . עצמו את לעטד רוצה הקב׳ה הי׳ אם מאנשיו לכמת
 ̂ את לעבוד להאדס מאד וכבד שקשה ידוע זה אבל נ וט׳ אותך צריך
 , ליככיס שרוצה מי כל על ובפרט מאד ותתפשט מחגבר היצה״ר כי הש*י

. * וט* בגדולים ידו בפשע לעשות הגדיל כי ע״ם כשה״ל הש״י בעבודת
̂י כ*ש ית׳ מתנו הכל ובאמת מלעילא סיוע שיתי׳ בהכרח וע*כ  מ

 ̂ וזה מלמטה.עכ*פ• החעוררות איזה צרינין ואעפי׳ב • ואשלם הקדימני
 ן ׳ דלקתא אתערוחא צריכין ואעפי״כ ית׳ ממט הכל איך כלל להבין א׳א
 ̂ מאד וחשוב יקר וע״כ • במ״א מזה וכמבואר ־ דטים חמים נפלאות זי־ו
 בטא: מכל.מקם אדם כל של והחטורתת התעוררות כל הש״י אצל

 י ־ פחתו מישראל מבקש שהש״י ומדרשים בגמ׳ רדל בדברי ר\נה וכמובא
 ■ מהעורר שהאדם חיכף כי • וכו׳ לכס אפתה ואני סדקית■ נתחט לי

 ■ אתערותאדלעילאה תיכף מתעורי שהוא כל באמת ועבודה בתפלה
 •. עול להקעורר כח לו יש ועי״ז אותו׳ מסייעין לטהר הבא כי * הרבה
 היחודיס נהי׳ טיק־ וזה י יט׳ יותר דלטילא אתטחתא נמשך כן ונמו

 ‘ עם אחטדל׳ת שמחייחד מה שהוא והעבודות החפלות מכל הנעשים
 במקס כשפגע יעקב אז השיג וזה בכוונות• כמובן אחטדל״טונו׳

 , לא ומדוע שאמח בדרז׳ל למשכיל וכמובן הניהמ׳ק מקם שיניא ההוא
 ■ השמי׳ ומן דעתי׳לכתפלל יהיב לא איט • והשיבו שם כשעבר עכבוהו
 . ״ דעתי׳ יהיב י. ו:ו' אמר לשם מסי כד 'אזיל חין עד איהו • יעכבוהו
 כ«. ה.ייט • וט׳ במקיס יפגע לקיאהו ובאה הארץ לו וקפצת למיהדר

 השמים מן לעכבו יט לא שס להתעכב אתעדל״ת לו הי׳ שלא זמן כל
 , דלעיל^ אתערותא נתעורר ותיכף . י לשם להזיר לבו אל נתן אשר עד

 ׳ ענין נפלאות עוצם גודל ראה ואז לקראתו המקום ובא לקרבו
 היחודז׳ כל ששם הזה במקום ועיקרו אתדל״ע• נעשה שעי׳ז אתעדל״ת

 ׳ והתעורחק ההעיררות כל שגס השגתו בעוצם השיג ואז • כידוע
 וע׳ר מאד• יקי זה גס מאד והרחוקיס ר\פוליס מקמות עמקי מעמקי

I כנ*ל זה תיקון בתי׳ שטא ערבית תפלת אז תיקן

ה ה פ ז  במקש כשפגע ני ־ כשמש בא ני שם וילן במקום ויפגע ׳ ו
שיתקייש הג׳ הבניז שטא הביהמ׳ק מקם לקראתו שבא ' .

y, שזהו מקדם שיהי׳ הגלות אריכת מריחת עוצם השיג ואז
 ומובא כשדרז׳ל ונפש הגלו׳בגיף מרירת חשכח על שמרמז השמש נא כי

 יקית עוצם אז שהבין ע׳י ערכית תפלת אז תיקן וע*נ י ז*ל בדבריו
 . גאז ׳■ וט׳בנ׳ל אפילה ההשך עמקי מעמקי אפי׳ אהעדל׳ה ותשיכוח

 ה(:וצ'ן והנפשות הנצוצות בתי׳ מראשותיו וישם הנוקם מאבני ויקת
 מראשוחע וישם י חיצוס כל גיאש קדש אבט תשתפכנה בסי׳ שהס

 ואז ־ אתברירז כמחשבה כולא כ׳ ׳ הקדישה במחשגהו וישים שהעלם
 ,לביר הנ״ל נמוכים המקמות לכל א׳ע שהוריד ההוא במקים וישכב

 וראשו ארצה מיצב סולם והגה ויחלום ואז • משם הנפשות ולההילות
■ ■ מגי׳

בשבי׳
 מנזכי *,־ אתעלנ״ת בת•׳ עולים אלקיס מלאכי • ט ויורדים עולים
 ה על שמקדם ע*י לסייע שיורד.מלמעלה בחי׳אחעדל״ע יורדיס אלקיס
ד־ןדושה והתעוררות התעוררות כל ע׳י כי ״ אחעדל׳ת למעלה מלמטה

מלננעה . .



'נב ז הליכה המנחה תפדת הרכות איח הרכות דקוטי

1,'

 . מליגשה טוליס 5אלקי מלאכי ש!יעבחי׳ מלאכיש רבראים מלמטה
 מלטילא סיוט נמשך ואו לעילא איתטר דלתתא ובאתערותא • למטלה

 והנה בתי׳ ווהו • לסייעיי למשה ממעלה היורדים אלקים מלאכי שתיא
 י. עם אתעדל׳ת שנכללין וע״י ״ ויורדם,מ עולים אלקיס מלאכי

 יטקכ ויק־ןי ואז * כידוע והתקונים • היחודם כל נעשים עי״ז אתעדל״ט
 יעקב אעי׳ גי • ידעתי לא ואנכי הזה במקום ה׳ יש אכן יאמר1 משנתו

 ' המקום קדושת עוצם מתחילה ידע ילא ממנו נעלם העצומה בקדושתו
 ,לקראתו המקום בא נאז כנ״ל לכאן לחזור מעצמו שנתעורר עד היץא

 'הכפשות כל תיקון .יןלוי9ש הזה המקום קדושת עוצם השיג ואז סם וילן
ע לדורות אנששות ?ל בלב להכרס תיקן ובזה י העולמות יכל הגשולין

 נמצא אין שבמקומם שסוברין מאד הנפולין הנפשות שאפ̂י הזה היום
 רק נטדו הארץ גל מלא גי הש״י יש במקומם שנס ויאמינו ידעו הש״י

 הש״י למצוא ושיוכלו מאד יקר שלהם ההתעוררות ושגם • מהם הנעלם
 מטדל יודע שאיע רק הזה במקום ה׳ יש באמת כי שבעולם מקים בכל י

 אתעדל׳ת בבתי׳ יתעורר אם אבל י ידעתי לא ואנכי נחי׳ ההעלמה
 שהשיג הזה המקום נורא מה ויאמר ויירא ואז • וכלל למוצאו יזכה
 נמשך ומשם • • הנפשות כל שרשי, ששם הזה המקום נוראות עוצם

 מלמעה התעוררות צריכין אעפ״ב אך ישראל לכל לתשובה ההתעוררות
 השלישי הכית על שמרמז אלקים בית אס כי זה אין אמר אזv • כנ׳ל .

 כשרז״ל־ וכו׳ הר שקראו כאברהם לא בית נקרא זה שרק כזנוחו שיבנה
 והשני הראשון בתים ב׳ של החורבן על שמרמז ז־ א'| בלשון אמר אבל

 עדיין אבל • הג' בית בחי׳ ע״י התיקון עיקר שבוודאי להודיע • נקח״ל
 צריכים עדיין ט • אלקים בית כ״א לחקונו באנו לא עדיין כי־ זה אין

 מקודם שצריכין רמז ובז־ ׳ אלקיס בית לבתי׳ שנזכה עד הרבה חקוגיס
 .שלמט׳ התעוררת מתקכציןכל שלשם מעע מקדש שהם הרכה וב״מ ב״כ '

r s אלקיס בית שיבנה עד כדל לתשובה יזכו ־dx שעי״ז כנ״ל וס׳ j 
:אמן ב*כ הכל ויתתקן ה׳ אל הכל ישובו ואז

ךן פו  ותעצומות עוז מתן הוא ישראל אל וט׳ לאלקים עוז תנו ןן
 לענין קמ״ז בסי־ אדותדרז׳ל בזכרי ואיתא • וכו׳ לעם .

 בחי׳ שזהו דקדישה בעזות להתחזק האדם צריך שבתפילה דקדוסה עזות
 ועזות תתתזקית vמלמעלר עליו משפיע הש״י ואזי לאלקיס עוז תע

 נמצא • ע׳ש וכו׳ לעם ותעצומות עוז נותן ־.וא ישראל אל בתי׳ לקדושה
 לעורר גדי אתעדל׳ת שצריכין הנ״ל מענין מ־בייס הפשיקיס שאלו

 קתשת ע״י זה תיקון ועיקר • כנ״ל התיקין עיקר שזה אתעדל״ע
 מקדש שהם וכו׳ מדרשות ע״יהבתי הביהמ׳קשאטממשיכקעליע

 טחן הוא י^אל אל ממקדשיך ניראאלקים שס שנתב וזה • כנ״ל מעט
 שאט לאלקים עיז הט סער שבתיזילה היינו • וכו׳ לעם ותעצומות עוז

 ישראל משאידל בחי׳ שזה לזל־ןים עוז, לקת מלועה ורר1להה צריכין .
הרבת בסשריס וכמובא תיל נעשה כשלמעלה מושי׳ין

̂׳ בחי־ מלטתו(גאוותו שעיקר * וכו׳ גאיותו ישראל על וז־\ • מזה  ר
 י,ד על לעולם מלטהו מגלין הם רק כי אלxי על טא לבש גאות מלך

 עוזלאלקים שנותנין יעראל ע׳י שדייקא בשחקים זעיזו • כנ״ל עבודתם
 עת התגלות עיקר כי • שח:] מלאכי בין בשחקים גם עיזו נתגלה עי׳ז

 ה4ל נסמך וע״כ * כיזיע למעה ישראל עטדת ע*י מא ית׳ מראותיו
 לעם ותעצומות עוז נותן הוא ישיאל אל ממקדשיך חלקים מיא מיד;'•

 ותעצומות עוז מוחן משפיע ש־הש״י דלעילא רותא1ש־\תכתי׳את
 לתת מלמעה שהתעוררו ע״י עמלם על לישאר להתחזק לישראל תvית

 לטשה זה שכל י כנ״ל זקונים וה היחודיס כל עיקר שעי׳׳ז לאלקיס עוז :
 בתי׳ אר׳לנטעד שננךא הב־המ׳קוהמשנן קדושת ג״קאע׳י;וראות

bf-x’ j’xp»1 מתייחדין ששם שם אלין יטעדתי r ̂י עס שנכלל הש

 לי ודודי לדודי אני בבחי׳ דלעילא אתעיותא עם דלתתא אחערוסא
 הוא זה יחוד ועיקר ״ וט׳ האמירך ה׳1 היום האמרת ה׳ את בחי׳

 • טראהמקוס מה בחי׳ ממקדשיך טראאלקיס וזרע •. בביהמ״קכנ׳ל.
 ,וכשרלן מחילת הוא שעי״ז חמיסדעום נפלאות טראות הוא גי • הזה
 . שהצדירך שלעתיד ;יהמ״ק3ה הוא ועיקר ■*. בביהמ״ק שהי׳ העוועת כל

 ׳ מדרשו׳ ב?תי שלהם הק' הקיטץ ע״י בבנינו ודור דור בכל עוסקין אמת
 ביותר, בהגרועים אפי׳ אחד כל .בלב מכניסים ־;”גנ׳לשע שלהם

 'י ■ כל שלהם הקדושה בית לתוך ומקבנים מתדע פטם בכל להתעורר
 ־ תנו אחעדל׳תבתי׳ בחי׳ מזת שמעלין עד כרל סובה ונקודה נקידה

 אל בתי׳ מלמעלה ותעצומות עוז עליהס עד^משך וט׳ לחלקים שז
 קדושת נח ע״י זה וכל כנ׳ל לעס וקעממות עוז נותן הוא ישראל

וט׳ ממקדשיך , אלקים טרא בחי׳ שזה ב״מ בתי׳ שהוא הטהמ״ק
־ ,<’■ ' ■׳ . , . ■ ’וכנ״ל: ' ■י / ;

פז  ■ הנעשים יחודים על שמרמז ביתה יחידים מושיב אלקיס ןןך,ן .
‘ ע״י.מכלל והתיקון שעיקרהיחוד ישיאל עבודת ע׳י ,

 יחידים מושיב אלקים וזהו • כרל אסעדל״ע עס דלתתא אתערותא
 המקדש הביח בחי׳ היינו הבית בחי׳ התיקיןעייי עיקר גי • דייקא ביסה
 אסירים מוציא וזהו • כנ׳ל אמת צדיקי של מדרש הכית נחי' שהוא

̂אסורים אא בטשרותשגם  וצלמות חשך יושבי בבחי׳ בעווטתיהם ן־
 ויהי׳ מעשיהם ix^;־ בטשתח מוציא הוא אותם גס וגר;ל עני אסירי
 הכל מער\ין מדרשות ובתי כנסיות הבתי כי • ס’xכ אנשים * נעשים
 מת נשיו כנחלים ימאל משכנותיך יעקב אהליך עוט מה ע׳פ כשרז׳ל

 , שחפץ מי זה וכל * וט׳ מע^ין ובתימדרטת ב״.נ אף מע־^ גחל
 ■ הדרך מן הסר אבל •' אמתיים ולצדיקים להש״י להתקרב סותר ו באמת
 כי צחיחה.* אךסוררים'מט נאמר עליו אתעצנטוט׳ ומעעה לגמרי

. ושוכן אותו מרחקין ב?״ל האמת אל להתשרר תפן שאיע מי בוודאי
' ̂ צחיחה י, ,׳ . ■;'־ , ', י ,

ל1  ובט שמסיים תעטת.צטר הפערת בפסוקי זהממאר כ
 קדמ הר אל .והביאותיס ' י וט׳ ה׳ אל הנלווים נגר י

 ״ העמיס לכל יקרא תפלה בית ביתי כי \ט׳ תפילתי בבית זשמחתיה
 שהוא הביהמ״ק קדושת ע׳י להתקרב יכולים ועמים נכר בכי שאפי׳

 שד.'/ נדחי.יםואל מקבץ אלקיס ה׳ נאום שם שנ?סיי.ס וזה * חפלה בית
 שהוא שבביהמ״ק למעלה שגתגט זה כל הייט * עליו,לנקכציו אקבץ
. מת וגל י ישראל מקבץ.נדתי הש״י שם אמת צדיקי של הב״מ בחי׳

 ' שנתוספין עז תפלה מטנו,הבית על צחיסד עי״ו לשם נדסיס שנגקבץ ’
 - אקבץ עוד כבתי׳ אליהם הנלווים וכהנה כהנה נלשים עוד פעם בכל
 נפשוא שמלקט ע׳י הוא הנ״ל ספלה הבית בנין ט.עיקר • לנקבטו עליו

 ־ .חסלה בית בתי׳ שהוא משק בחי׳ הגא,.טנה1שעי* עוטת ונקודות
 יותרבמו נפשות לשם שנקבצים מה וכל • ג־חים לקבץ מוסיף הוא ולשם

יותר ,עודייתר rלu ,שנקבנין .עד תפלה הבית כת מנתגדלונתחזק
־ :טכנ׳ל' - ־ ' . .־ ■

מה הוא ערבית תפלת גי רטש עיביס תפילת בתי׳ ךןןץ פט
 עומק מתוך .אפילו בתפלה להתחזק אביע שתיקן.יעקג '

 עירך שעת .כנ׳ל וט׳ ונפש בגוף הגלות מרירת בתוקף שטא המסך
 r גכ׳ל וט׳ יעקב בזטס ענה שיהי׳ מקווים שאם השלישי בית בנין

 של התפלה *ככשזאת6. •׳ •.ולכאנרד,קשה עיביתרשות תפילת (ע״כ
הדעת על יעלה וכי .• אביט יעקב תיקן •.א״כמת ישות היא ערבית

 אריגת עימק וראה צפה אביט אך,יעקב • בלילה אלסור'להתפלל שיש ■
שxוב בכלל מאד נהיצה״ר.משפשט.מאד הס״א איך הה המר הגלות

 אזטכל כחותיקןמס כשצם והוא • לילהכנ״ל חשכת בסי׳ שזה ,׳
להתפלל ׳ .

'A י



1 הכנרהרדכה תפלת הרכות א׳ח הרכות" דיכוט'.
 ראה אכל * • כנ״ל טרכית חסילת בחי' חזהו ה׳ אל ולשוב הוזפלל5

 'לתקן א׳א יא׳ א׳־ נל על והקליפות הס״א החססטהז מרות שמעוצם
 ,לילה חשכת מרירת תוקף בבהי׳ אז כי * א« להתפלל חיוב עליו להטיל

 ■ פי' אפחיו לא נאלמתי בחי׳ אלמת יוגה בחי׳ הדבור העדר בבחי׳ הוא
 .עד ‘הגלות זמן על נאמר שזה וכו׳ מעיב ר^שתי דומיה נאלמתי י'1ר3

 - לגמרי מתייאשים הכל הי׳ כבר ■יעקב בחי' הגדולים הצדיילןיס כח שאלי
̂תפלצ  חיק^ וזה • כאלה וכו׳ רעים תהומות בהתפשטות אז ולשוב מלר

 כולם, יצאו כי«מנו הגדולים הצןיקיס כלל בחי׳ שהוא אבינו יעקב
 במקום שם שלן בטח מאד ונוראות נפלאות חקנות תיקן כחו שבעוצם

 עד שעלה למקום עלה ומשם שינחו בעת שירד למקום וירד ההוא
 ברעטתחזקי' האדם יתעורר ממש ואפילה לילה בחשכת שאפי׳ שתיקן

 כמו, לעולם והצעקה פלהaרמן ית״אש ולא ולשובלהש׳י ־.תפלל4
 ״(אבי והתפלה הצעקה מן יתייאש שלא רק ואמר ז״ל אדימז׳ר שהזהיר

 הכל ואז )וכי׳ בייט מע שרייט מט 'יאןx פון מייאש ניט זיך איז מע
 אבינו יעקב שתיקן רשות ערבית תפלת בחי׳ וזה י ונו' לטובה מתהפך

 נקודת בהי׳ ר\א מזרעו שבא מישראל בב״א המושרש יעקב קדושת כי
 במ״א־וכ״ש כ״ש הפנים אור בחן׳ שהוא רצון בסי׳ שי״וא לאמתו האמת

 אבינו יעקב ט׳כ ־ סלה יעקב פניך מבקשי בחי• ליעקב אמת החן
 האלה הדורות:האחרונים סוף עד ישראל כל בלב הכנים כתו בעוצם

 תוקף בחי׳ שהוא הגלות במרירות י עתה שגס משיחא עקבית םwשר
 מכל יתחזק אחד שכל עד לאמתו האמת על אחד נל יסחנל לילה חשכח
 בליל׳ זכרתי בבחי׳ להש״י טובים וניסופין חזקים ברצומח שהוא מקום
 מהי רוחי ויחפש אשיחה עס־לבבי בלילה נגינתי אזכרה בחי׳ ה׳ מוך
 שאהבה את בקשתי בלילות משכבי טל כחי׳ ממר והתכלית הסוף יהי׳
 קדושת שהוא נפשי שאהבה את ולבקש לחפש אז נם חזק ב־ נפשי

 מצאתע ולא בקשתיו בחי׳ למצוא יכול שאינו לו שנדמה ואע׳׳פ • יהדותו
 שיקר תה • ונו׳ ובשווקים וברחובות בעיר ואסובבה נא אקימה אטפ׳ב
 הגלו׳ ארינת בחי׳ לילה השכח בתוקף שגס אבינו יעקב שתיקן התיקון

 יתחזק ממילא שעי׳ז עד מאד חזקיש ברצונות הש״י אח ונחפש נבקש
 מטוב החשתי נאלמתייממי׳ בבתי׳ אז גס הפלה בדיבורי פיו לפחוח
 ובאמת * בלשוצי דברתי אש הבער בהגיגי בקרבי לבי חס נעכר וכאבי
 לתפל׳ העצה עיקר וזה * חמיד התפלה שלימות ע־קר הוא זה דרך בחי׳

 ולפרש להחסלל. א״א באמת כי :־ • )במ״א והתבודדוח(וכ״ש ושיחה
 תעש אל בחי׳ וזה * וכו' וכיסופיס טובים רצונות ע״י כ׳א שיחתו,

 חובה שיהי׳ תפילות לתקן בהכרח שאעפ״כ רק * וכו׳ קבע חפלתך
 א*ע שהוריד יעקב •אבל כלל יתפללו לא זה בלא כי ההמקעס בשביל

 בחי׳ שהוא התיקון בעיקר טסק הוא משיחא טדהצזוףטדטקבוס
 ר^סל׳ מן יתייאש לבל הכניכז החשך בעומק שגס רשות מרבית חפילת

 להש״י ל להתפל מעצמו שיתעורר עד להש״י חזקים ברצונות יתחזק רק
כנ״ל: התפלה תיקון עיקר שזה ורצונו ברשותו - ■

י  וידו כחי׳‘ • משיחא עקבות בחי' והסוף העקב ע״ש נקרא יעקב כ
 ונצוצו׳ נשמות יש ששם עשו בעקב שאחז שהוא עשו בעקב אוחזת '

 אלו דורות של הנשמות רוב בהי׳ שזהו העקב טד מאד שנפלו הנסולין
 הס,נשנמת ובאמת * האריז״ל בכתבי כמובן משיחא טקבות בסי׳ שהם

 בם׳ הרבה מזה כמבואר מאד ויירדו שנפלו רק מאד ועצומות גבוהות
 ח״ו הרע רצונו לגמור להניחו שלא עשו בעקב אחז ויעקב * הגלעליס

 למעלה ויעלם הגדול נכחו יוציאם רק • ר״ל לגמד הנשמות אלו לכבוש
 שהוא ונו׳ שרית כי ישראל שנקרא עד המלחמה לנצח יזכה, הי־אש עד

 • העלי׳ תכלית ירידה בבחי׳ הראש עד מהעקב שהעלם ראש לי בחי׳
כ״א כשלימות להעלותם א״א כי י. מאד הגלות מתארך אעפ״צ א:ל

 שלי̂מ מטה שהעמיד טד מאד התייגע דלחחאכנ״ליע״ב אחעתחא ע״י
 שהם דור בכל כאלו נוראים צדיקים ממנו שיצאו ישראל בני של

 • אפילו התחזקות בישראל להכניס כח להם שיהי' עד • משיח התנוצצות
 הרחמים מן יתייאשו אל ננשס שגס ירידתם בעוצם משיחא בעקבות
 ולהתפלל לזעוק שיתעוררו עד טובים וכיסופים ברצונות ויתחזקו

 ערבית תפילת בחי׳ שזהו שיהי׳ אין יהי׳ חמיד הש״י לסד ולהתחנן
̂גדול בוודאי וזהו ♦ אביע יעקב רשות',שתיקן  .שהואעדיין אע״פ * חיקון

 החפלהלגמוי מן עצמןא; הי׳מחייאשיס כילוליחקונוכבר רשות*
 אנלעתהככחו • ננ׳ל והקליפות התפשטוקנהיצה׳ר מרירת מטוצס

 י ׳ וכנ״ל: אז גס ולהחחק להתפלל בנו 'הכרס
^ 1^ ,ולאסוף לקבן הצדיק שעוסק הקדוש הקיבון בנח הוא זה כ
 ל בס־ת כלו הק/ הביהמיל בחי׳ שזרץ להש״י לקרבם טת בכל '־ _ : •

 r בזט נבנה שיהי׳ השלישי הבית בנין בחי׳ שהוא ננ״ל מטע מקדש בהי׳
 ,משכנוחיך יעקכ ההלך טובו מי: וזה • וכו׳כנ״ל לעילם יחרב שלא יעקב

 , C בלע כנ״ל־שראה וביהמ״ק המשכן בסי׳ שהם וב׳מ הב״כ שהם ישראל
 הוא הזה הארוך האחרון הגלוח ב^ע הגלצוח בכל ישראל כח שעיקר

 בנייני׳ השלשה בנגד פעמים שלשה יפי־אל אח בירך בלעם כי • ידם טל
 .וראן גדולים ומכשפים קוסמים הי׳ ובלעם בלק כי • מקדשינו בחי של

 בכל להחטיאם הס״א ההגכרוח מהמח לישראל שיהי׳ החורבנות גודל
 . עזבום לא ה' אבל * ח״ו לגמרי ישראל את לעקור רצו וע״כ • פטס

 הראשונה ברכה שברכם כלק כשראה וע״ב * לברכה הקללה והפך םTב
 בחי״ שהוא הראשק כבית שצפה מהמה ־ הרעה מדעתו שב לא עדיין
 אולי עוד שיתגבר סבר ע״כ * ליחרב סופו שלכלעיס הראשונה ברכה
 , הרשעים וכל וטיטוס נטכדנצר חשבו שבאמח וכמו *. ח״ו הקללה חחיול

 ע״נ הביהמ״ק אח להחריב כח להש שיש שרואים שמאחר המחריבים
 בפעם וכן • עוד ישראל שם יזכר ולא מגוי וננסידם לכו אומרים הס

 אחר למקום להוליכו ברשעחו והחהזק חזר לברכם בלעם השנישהוסיף
 נחרכ יהי׳ השני הבית שגס שראה מהמת משם ח״ו תח;צהקללה אולי

 וגס ״ נשרז״ל העגל חטא אל פניו המדבר אל ששס ובסרט • וכנ״ל
 מאד׳ מאד נעלם הוא כי האחרון קן להשיג שא״א ראה רשעתו בעוצם .

 Y0 הקללת תיזול הג׳ בפעם רעתה סבר ע״כ • גלי לא לפומי׳ לבי׳ כי
 לברעס♦׳ שהוכרח עד פיו את עיקם כאשר מאד רחמיו בעוצם הש׳י אבל
בו ט מה י ״ הברכה בתחילת תיצף פתח  משכנותיך יעקב אהליך ו

 והמשכנו״ הקדושים האהלים שבכת לעיל שכתבנו מה שהוא ישראל .
 בחי׳ שיזם צאמה הצדיק' של וב״מ הב״ב שהס וישראל יעקב של

 ושלום חס ישיאל את לנלוע יוכל לא זה ידי על ״ מעט מקדש
 ״ בנ׳ל דור שבכל האמתיים הצדיקים בכח טליו 1יחגבר טי״ז כי

 ׳ rטר^yמטומא האדם את מטלי[ נחלים מה ודרז׳ל • נטיו כנחלים וזהו
 ׳ נהר טלי כגטת וזהו ־ כנ״ל היינו לטהרה מטומאה ממלין הב״מ אף
 מטע מקדש בחי׳ שהוא המדרש הכית תיקון שעיקר לעיל מ״ש כחי׳ זה

 כל של טוב התעוררות וכל טובות הנקודות כל מתקבצין ששם מה סא
 . ונחשב יחד מצטרף הכל הכלל בתוך כי שבגרועים הגרוע של אפי׳ אהד
 דלתש^ לאסערוחא שנהכב טד ימאס לא כביר אל הן כי ' יח׳ אצלו

 מתעורר וחיכף כדל מאד לזה מצפה הש׳׳י כי התיקון מיקר שעי״ז
 מתוועד• הביהמ״ק כביהמ״דבתי׳ שם כנ״ל־כי וכו׳ לסייעם אהעדל״ע
 בחי״ וזה ׳ כדל אתעדל״ע טס אחעדל״ח ונפלא שלם ביחוד ומתייחד

 הנהר אצל כשהוא פירוח בו שצמחים גן כמו היינו • נהר טלי כגנות
 ״ מר^ה ולהצמיחו להשקותו הנהר מינגי עליו נמשך בו כשזורעין שחיכף
 ■ ישקיףה׳משמים עד להמתין צריכין2אותן: כשזורעין גמת שארי משא*כ
ש< וג״מ הכ״נ הם ממש ם נמו * להצמיהס כרנה גשמי עליהם לוטריד

ישראל , . ־ ׳ .

--



טי : ' rri־> TOW ל̂י
̂ל  p3’pn בהחקשרות שעושים והעבודות והתורות החסלות שכל ישר

 את לי:שקות מעדן היוצא הנהר מי מיד עליהם נמשך וב״מ שכב׳כ הק' ^
 יורד האחעדל״ע בחי׳ כי ׳ * מהרה פירותיהס ולגדל הגן,להצמיחס

 כי וכנ׳ל׳ האמת הצדיק אל שמתקכציס הק׳ הקיבק בזכות מיד עליהם
 צמיחת כמו מאממש דלתתא האחעחתא זר\;חזוטחתשל היחוד
 סרי בורא ה;א כי ׳ הכל ומקיים מרא שהש׳י אע״ס כי • הגינה פיחת
 העולם ברא אעפ״כ • שבעולם' צמחים מיני וכל האדמה ופרי העץ

 ואח״ג • והגינה הארץ ויזרע יחרוש שהאדם שההכרח כזאת בהנהגה
 צומחי׳הפירו׳וכל דייקא זאת וע״י השמים מן גשם עליהם מוריד הוא

 בשביל נברא הכל שבעולם מה שכל מחמת הוא זה וכל ז הצמחים ,
 בחי׳ הנ״ל בחי׳ מחמת הוא גדולתו שעיקר בחירה הבעל האדם

• הכל נברא שבשבילו דייקא בחירה הבעל בהאלס שתלוי אתעדל״ת
 בתקונם שיעסוק האדם אל צריכין הכל שבעולם הדברים כל וע״כ י

 מזה בדברינו (כמובא • ונו' לעשות אלקים ברא אשר ע״פ כשרז״ל
 אינם אע׳פשזורעין לפעמים הגסת של הצמחים שבענין וכמו במ׳א)

 כשהש׳י אבל • הגשמים עיטב מהמת צמיחתם שמתעכב או צומחים .
 האתעדל^ת בענין הוא נן כמו מיד צמחים הס בעתו הנשם נותן

 מתעכב כראוי דלחחא האחערוחא כשאין לפעמים ואחעדל״ע
 אם ואזי • אתעדל״ע בהי׳ שהוא כראוי לסייעו העליון האור השפעת

 ,בתי׳ עליו יורד ולפעמים • ח״ו עי״ז ליפול יכול כראוי בדעתו חזק אינו
 האמתיים הצדיקים בנח אבל ־ הצמחים לענין וכנ׳ל מיד האחעדל״ע

 בכל חמיד מתחזק אזי • שלהם הביהמ״ד של הק' בהקיבוץ שנכללין ע׳י ’
 עליו שיורד אחעדל׳ע בחי׳ שהוא דלעילא הסיוע עליויבכח שעובר מה
 הנהר גשמיס*ני על להמתין צריכים שאינם נר\ עלי כגנות בבחי׳ מיד

 סמוך וישראל יעקב ומשכנות באהלים שם כן כמו • מיד אליהם סמוך
 עוז בכל לסייעו דלתתא אתערותא לבחי' האתעדל״ע .מאד וקרוב

:חמיד-וכנ׳ל להתחזק ־ . ■
וט׳ ה׳ דרשו בהפטרת כ״ש שישיבי ישראל את ר\ביא שמחזק

חטאו אס אף ה׳ אל שישובו מאד מאד שם ומחזקם שמזרזס ..
 ה׳ אל וישוב מחשבותיו און ואיש דרט רשע יעזוב שם כ״ש שחטאו כמו

 כילאמחשבוחימחשבוחינם • לסלוח ירבה ט אלקינו ואל ודסמיהו
 וכמו * לקרב רק רוצה ואני התרהקוחח׳׳ו חושבים איזם כי זכו׳• ׳

 כן • תצמיח זרועיה וכגנה צמחה הוציא כארץ כי שס ואמר שם שפיש״י
 מאד רחמיו רבים כי שהודיעם כנ׳ל היינו • וכו׳ יצמיח אלקים ה׳ ,

 • וכניל תיכף להצמיחם אחעדל״ע בחי׳ דלעילא סיוע עליהם שישפיע
 כנ״ל היינו מןהשמי׳וכו' הגש׳והשלג ירד כאשר כי שם והולך שמבאר וכמו

 והעיקר • וט׳ בהמצאו ה׳ דרשו בחי׳ אחעדליח איזה שיהי׳ העיקר רק ,
 הנלווים נכר זבני שם שסיים זה־וזה פסוק על כשדרז׳ל ועשי״ת ר״ה בכח :

 כי • זט' חפלתי בביח זשמחתים קדשי הי־ אל והביאותיס זט׳ ה׳ אל
 :זכנ׳ל מעט מקדש שר\א הביהמ״ד בחי׳ שהוא תפלח הבית בכת הכל ,

 נתן נרד בחי׳ זהו • יקרים בשמים בהי׳ שהם • ה׳ נטע כאהלים וז̂י
 אבל • זה בכח ח״ו להתגבר בלעם שרצה העגל מע^: על הנאמר ריחו ."

 עזב נתןריחו ןרדי עליו שנאמר עד להם ומחל רפואה הקדים כבר הש״י
 לענין ג׳ תקעו בהתו׳ דל בדבריו ומובא כשרז״ל נחן אלא נאמר לא .'
 משה של קולו בחי׳ שהוא כזה בקול ישראל את יטללר\ניח שהצדיק ,

 טוב ריח, דעלו יתהפכו העוונות שכל עד לזכיות עוונותיהם יהפוך שעי״ז
 וזט * וט׳ ה' נקע כאהלים בחי׳ וזה • כנ׳ל וכו׳ ריחו נתן נרדי בבחי׳

 צדיק בחי׳ אשר'בלבנון ארז שנרןא הצדיק כח בחי׳ מיס עלי כארזים
וכנ׳ל: בכחו הבל כי ישגה• בלבנון כאת יטיח כתמר ,
ח ־ ז מלסשכה ור כי בחי׳ ראשית • ראשית נית • בראשית בחי׳ ו

כט י ז הל׳ המנחה תפלת הלכות
 בריאה שטיהר חכמה ראשית בחי׳ ראשית שנקרא שבמוח חכמה שהיא

 ׳ * .י,!ך, המחשבת בירור בשביל הוא כשארז׳ל לבית שדומר. העולם
 רעו» המחשבות על עונות המחשבות להגביר שהוא היצה״ר על ה.יצ׳ט
 ̂ ידי על המקדש בית בחי׳ הקדושה בית נבנה שעי״ז היצרין עיקר שהם

 עיקר שזה מחוךהרטות טובות המחשבות בירור לשס שמחקנציס
 שס שהביא מה בעצמו וזהו • איתברירך במחשבה כולא כי ,הבירול
 ותשרי בניסן כי ותשרי ניסן שהם ראשית ב׳ בראשית הנ׳ל לשמש 'בהתו׳

 ־ י־Tובת • ־ המשכן' ונתחנך עמר בניסן כי ״ דקדושה הבתים נבט
 עילאה ביתא מבתי׳ שכלולים דקדושה הבתים עיקר שהם • הביהמ׳ק

 המהשטת .התגברות ע׳י הוא וקיומם בנינם שעיקר חתאה וביתא
 הם ותשרי ניסן כי כדל• ראשית בחי׳ שזהו רעות המחשבות על עובוח

 על טובות המחשבות שמגביר ע׳י התשובה שעיקר שס נ״ש תשובה ימי
 , ה׳ אל 'וישוב מחשבותיו און ואיש דרכו רשע יעזוב בבתי׳ הרעות

 , דקדוש׳ הקיבוץ תיקין עיקר ותשרי בניסן אז וע׳כ וכנ׳ל• ונו׳ וירחמיהו
 שהוא בשופר תוקעין ואז * אמת הצדיקי אל מחקבצין הכל בר׳ה כי

 יתקע ההוא ביום והי׳ וביהמ׳קכ׳ש לירושלים הנדחים הקיבוץ בשביל
 . הקודש בהר לה׳ והשתחוו וכו׳ זכו׳זהנדהיס האובדים ובאו גדול בשופר

 ן לחירותינו גדול בשופר תקע זה על אז שמתפללין וכמו • בירושלים
 הס ר\גלי׳ כל כי • לרגלים ראש מא וניסן ונו׳ גליותיט לקבץ נס ושא
 הביהמ״ק אל לעלות נצערנו וברגלים ׳ בניסן שהי׳ מצרים ליציאת זכר

 • הביהמ׳ק אל לרגל לעלות שמחקבצים קיבוץ בחי׳ הוא אז שגס נמצא
את' אלקים ברא זה שבשביל כדל ראשית בית בראשית בחי׳ הם וע׳כ

 שמגביר בחירה הבעל האדם בשביל נברא הכל כי • הארץ ואת השמים̂ 
 ’ בחי׳ וזה • וכנ״ל המחשבות הס ועיקרהיצרין • היצה״ר על היצ״ע

■ שבמוח חכמה ע׳י היא דקדושה הבית כנין שעיקר נית יבנה בחכמה
■ .• • המתשבהכג״ל: בירור .שהוא י

ח ז  ביתך קניעות שעיקר • לחכמים וועד בית ביתך יהי ו
אמתייס שהחכמים שבמקום לחנמיס ועד היית יהי׳ ׳"

 להגביר■ במחשבתם המתגברים והכשרים הצדיקים שהם מתווטדיס
 אמתיי׳ חכמי׳ נקראיס הס שרק רעות המחשבות על טובות חשבותAר

 מתאבק והוי וזהו * וכנ׳ל ביתך יהי׳ שם רק מחוועדים שהם ובמקום
 בעפר, ולהתאבק רמת מניעות לשבר צריך שאתה ״ רגליהם בעפר

 ' להתקרב א״א ט * ויסוריס מניעות מתוך להם להחרןב כדי רגליהם
 . למען עניתי ט לי שוב כ״ש רבות מניעות שבירת ע׳י כ״א הקדושה אל

' ועד הבית בחי׳ ע׳י הוא לכל התשובה תיקון עיקר כי * חוקיך אלמד
. ■ ' נ הביהמ׳קוכנ׳ל קדושת בחי׳ שהוא הלל לחכמים -

, והוא וכו׳ לשמש התורה זאת (כי • חתונה בחי׳ הוא זה ׳, וכלי
V והיא • דל כתו חתונת על הק׳ מפיו נאמרה וכר כחתן •

 להחתן שקורץ מה בחי׳ וזה י וכלהוכו׳) חתן משנין הרבה מדברת
 ■C וט׳ מישראל הרבה עמו והולכין החתונה שקודם בשבת לתורה שיעלה
 נשיםvר וגס •. וכו׳ דבש במאכלי הכל ומכבדין גדולה שמחה זעושין

̂ : ואגוזים דבש של תרגימא מיני החתן על זורקין ̂• גבוה אוא העליק בשרשו וכלת חחן שיחוד יתע זה ,כי . גטה • מ<
 להמשיך צריכין ט • כלל חמן תפיסא מחשבה לית אבר גבוה מעל

 , שסא תחילה במחשבה עלה ישראל מבתי׳ שנמשכה ישראל של ממה
 אנא על י״ז בסי׳ (וכ״ש • וט׳י בי׳ע אצילות עולמות הה׳ מכל למעלה

 על שנאמרה הנ׳ל התו׳ בחי׳ הוא זה וכל ע״ש) וט׳ שביס קלה בריה
 . f י■ וט׳ א׳ס מא כישראלי איש של הלב להטות אור כי • כנ״ל החתונה

 בעצמו מממ-ית׳ שנמשכה נשמתו שורש כחי׳ הוא לבו אורלהביוח ט
' מאור ■ X כז



י הדכה המנתה הפלת הרסת א־ח הרבות ליקוטי
 מחוט דצפיז מאן חייס נשמת באתיו וימז סוה״ק ונ״ס .•הא״ס מאור
'■ההחלהבוא לצמצם ̂־יכין אבל • • מזיס קודש י1ספ1 וכז׳'(וכ״א ל&א

 ̂ אחיזת יש צמצום שיש חיכף אך ־ וכי׳ ׳המדות םsשי הבריאה קיום גשביל -
,פפמי' נמה בע״ח כמבואר והס׳א הקליסוא שורש התחלת ןמדיןשמשס

 אדה״ר וכנ'ל*אבל דייקא הבטלגחירה האדס ע״י רק הוא התיקון צל1
 , וצרופי׳ וזנוני׳ ברורים צרינין ומאז * ונו' בצסיון עמד לא ר\אשון היום
 ע״י שא החיקון וצל ונו׳ מהכסף הסינים להוציא חקר אין עד רכים

בחי׳ הם והעיקר ״ דור. שבכל מאד הגדוליםיבמעלה אמת הצדיקי
 שהוא מכולם כלול שיהי׳ ןושיח ע׳י התיקין גמר וכל • רועים מבעה •
 וגדולת וכו׳• ישראל זמירות נעים בחי׳ מלכות בהי׳ שהוא דוד בן משיח .

 כמובן בעטלירש הזיין של בהמעשה מעט ז׳ל אדומו״ר גילה משיח '
 הנ׳׳ל המעשה ע״ס ה׳ הלכה תפילין בה׳ בדברינו(וע׳ ומעיין למשכיל
 של חתונה ענין על נאמרה הנ״ל המעשה וכל * ן) ראש- בכרך בנדפס

 להם שנתן וכן׳ העוור ה;׳ •/ר^אשון כברכתו כ״א שברכם וכו׳ הילדים י
 מענין להם וסיפר וכו׳ כמוהו זקנים כמוהו קיהי׳ גישאנק) (דרשה

 אצילותו מחחילח האדם נשמות המשכת בענין היי* הסיפור שכל הזכחן י
 מה שזוכר התפאר שבכולם שהקטן העולם בזה שנולד עד הסלף עד

 להביןשאין יכול מבין לב כל אשר וכו׳ העיבור חתיכת בעת עמו שנעשה '
 ואח׳ב • שבכולם הקטין והוא * וכו׳ כזה התפארות למעלת ערוד ׳

 שאינו התפאר בעצמו שהוא ,עד י גבוה מעל גבוה ועוד עוד קתעאויו
 כולם של להתפארות ערוך הין אשר מכולם גבוה והוא וכו׳ כלום ווכר'
 שיחרבו בשביל הולדה בשביל שהיא חחונה בחי׳ הוא זה וכל‘* ונו׳ נגדו ״

שעיסרה בעולם יהב׳ מלכותו לגלות בשביל הכוונה ועיקר • ישראל בני
 בלא מלו אין ־כי מלך הדרת עם ברוב בבחי׳ ישראל בני עם ריבוי ט״י -

רבים צמצומים ט״י כ״א מלכותו התגלות להמשיך א״א אבל ־ וכו׳ עם
 JQ1D עד דרגין בל מריש סיף ועד מתחילה וצמצום צמצום וככל • מאד ־
הדיני׳ יתאחזו שלא באופן קדישה בחכמה ־ לצמצם צריכין דדגין .כל , !

 יותר נמוך לעולם למסה שיורדין מה וכל • גכו׳ הקליפות אחיזת שמהם -
נ״כ אחיזה להם אק אצילות בעולם ני ♦ יותר ושמירה מלחמי. ,צריבין ,

 ביותר אחחתם שם בבי״ע אבל * וכו׳ נפלא בדקות דמעט מעע ,ב׳א .
'  שם בהס מלובשים שאט הגשמיים הגופים ששם העשי׳ שבעולם 'עד י
 כנגדם לעמוד להאדם כח נתן הש׳י אבל • ממשוצו' הקליפות ..אחיזת ;,■

 זעירין אבל * וכו׳ עליו תתגבר תרצה אס ופרש׳י בו תמשול ואתה כ׳ש
 שעמדר מאד הגדולים הצדיקים ואפי׳ • כראוי המלחמה שנצחו איכון ,"

 כל ע״כ • כידוע וכו׳ דקה משגיאה נמלטו לא יובס אעפ״כ • במלחמה
 צ*כ כ״כ נפש במסירת ויגע כ״כ המלהמה שנצח משיח בחי׳ ע״י התיקון

הדל> במעשה זע׳ יכו׳ ניט גאר גידיינקט ער( להתפאר שזכה עד
 מקודם הנשמה עם שנעשה מה יודע הוא כי • וכו* כלום לאו שזוכר ,

 ודרגא עולם שבכל הצמצומים כל טד • הצמצום חחילת עד האצילות
 להתגשם ע־שתחתילו ריח עעס מראה כחי׳ שהם בבחי׳נר״נ שכלולים

 העולם לזה אמו מבען שיצא עד וכו׳ רקיע מיס אור בבהי׳ הכלים .
 מחקני׳ טלם כי • מכולם יוחר העולם בחיקון עומק והוא • וכו׳ הגשתי
 מחארך הגלות עדיין זק״כ ־ תקינם נגמר לא עדיין אכל מאד• ר\בה

שלימו׳ כל ע״כ דקמשה* מלכוח להעלים שחצה מתפשט דס״א ומלכות ,
 שהtמ סוף 7להמש שהוא ב״ב שיבא משיח מלכות בחי׳ ע׳י התיקון '

 עלה שזה מלטתו התגלות בחי׳ ׳ הוא מעשה ומי״ף חחילה ממחשבה ,
 זה בשביל ר\׳ הבריאה לשביל הצמצום התחלת כל כי • תחילה במחשבה ,

 ע״י שנחר\וין המדות ט״י לגלות ההכרח אכל , * כנ׳ל מלכותו לגלות
 ג רבת מלחמה צריכין מדה ובכל דרגא ובכל צמצום ובכל צמצומים נמה

ומריש המסיבה טנתחילת עד כ׳כ לזכך זכה משיח בחי׳ הנמל וו;צדיק

 סו̂ן עדחכלית מנריזו למעלה מהמחשבה למעלה שהם כלדרגין
 נשלימות מלכותו לגלוח שזכה עד הבחינות ככל עמ^במלחמה המעשי:

 ע״כ וכי' עולם באי לכל מלכותו להודיע וצריכין טס בלא מלך אין אבל
'. • מה שכל ידוע זה כי • jr על היא ובסרט בכלל כ״א של התיקון ,עיקר

 זה על אכל • זכנ״ל וכו׳ יותר הקליפות אחיזת שם יוחר נמוכה שהדרגה
 מכנלח שאינה * וכו׳ דרכיניעם דרכיה אשר הק׳ לט'התורה 'ניתנה
 מה כל וע׳כ • וכו׳ יצריט ידע הוא כי ביצ״א) וכז׳(כ״ש ביותר עלינו
 אה לע ואסר אירוסין בברכת שמזכירין מה בחי׳ שזיט שרי'לן לן דאסר

 כל וע׳י חתונה כל ועיכע׳י • וכו׳ הנשואוח את לני והתיר הארוסות
 , •אע׳פשרוב מאד וטרא נפלא חיקון נעשה בהיתר ישראל של שלדה
 • זה בענין ביותר שמתגברת התאווה מאחיזת זך שיהי׳ א״א העולם

 אדם שבכל מישיאל אדם הולדה נמשך שיהי׳ צריך שעי״ז מחמת \הוא
 העולם נברא בשבילי לומר אדם כל חייב כי ית׳ מלכותו נתגלה מי^אל

א א״א המלכות והתגלות * ?די על מלכותו לגלות ששא  צמצומי׳- ע״י נ׳
 עד ביותר מתפשטים יותר נמוכה דרגה ובכל • אחתפם שמהם רבים

 מלכותו התגלית עיקר הרטלדה עיקר דייקא שעי״ז הגשמי שבהיחוד
 וקדשנו עלינו מגינת התורה׳ אבל * מאד התגברותם שס ט״כ

 ־ חוסה קדושת ע״י ומתחברין מאיסור כשנשמרין שעכ״פ במצוותיו
 ׳ ׳ ונשמחה לפחות עשרה מנין בקיב^ ונשואין אירוסין בביכח וקידושין

 . שזוכר הנ״ל בכל שהתפאר הגדול הצדיק כח ממשיכי[ זה כל ט״י • גדולה
 דרגא שבכל וכי׳ והדינים הצמצומים כל נמחקין שבכחו וכו׳ כלום לאו
 התגלית עיקר כי * דייקא זה חיבור עי״וע״י מלטחו שנחגלה עד

 וטיקך ׳ וכ״שכמ״א מאד הרחוקים הגשמיים ט״יfYדיי< שא מלכוחו .
. כנ״ל: הכל שמתקנת החולה שנשכח כל ידו שעל הג״ל הצדיק כת ידי על

ה ו ט׳ חטאי מלבנין א׳תי כלה מלבנון אתי בחי* ו וסרש׳י• ו
וגם הגלות אל מהביהמ״ק יציאתך מעת שף ועד מראש ,

 ־ וכר חה.י׳ אתי וכו* ללבנון למקומך וחשול שתחזור עד הגלות בתוך
 ׳ הדרגות כל עד העליון הלובן שמתהלת לערנינו וכלזהמרמז ע״ש-

עד גליות בחי* שזש ■ הקליפות אחיזת שבהם בהם לעבור שצריכק  
 הגצ לבנין בחי׳ ששא הביהמ״ק קדושת לבחי׳ בשלום ותשוב שחחזןר

 הקי,ץן עיקר טי אמנת־ תבואיחשורימראש בחי׳ שזש וט׳ תהי׳ אתי
 וזרג * דורוס׳ שבכל הצדיקים שהס עבדד ובמשה בה׳ שאמונה ע׳י

 מקומוס בחי׳ ■שהם נמרים מהררי ארימז ונוח ממעי וחרמין שניר מראש
 ׳ אר״» מעוטת שהם מאד הקשות והקליטת החיצונים אחיזת בהם שיש

 הרישנירוהרמוןוכו׳גסמשסתעלהבכת אצל שמקומם מגרים והררי
 • ׳ מצוארטד ענק באחד מעיניך לבבתניבאתת •וזהי הנ״ל האמונה ראש י

 כלנקודהונקידהטובה^מוצאבמ יש^לע״י את שמחבב בחי׳ שזש
t אעפ״י o שס שסרש״י דורוכמו בכל וכן י וט׳ בעגל שקלקלו כמו ■ 

 בעודי לאלקי אזמרה ע״פ ז״ל אדומו״י־ שגילה הק* הלימה בחי׳ שזש
 מ^לשטבר הצדיק זה ע״י שזייץן כל כי * מקימות בשארי וכן ע״ש וכו׳
 ׳ שבכשיכול בכולם. ועמד ועדסוףוט׳כנ״ל מראש הדרגות בכל

 ■ • הק׳ האמונה בכח דרגין כל דש עד דרגין כל משף הכל להעלות
 ׳ חשובה בחי* שא זה וכל ד וכנ׳ל דייקא ידו טל יח׳ מלכותו ולגלות

 יוצא כחתן ושא ע״ס שנאמרה ונו*־ הנ״ל דע״ס אורייתא בחיי־ הנ״ל
; מחושזווט׳ כ

, נקרא בחודה הקורא כי לתורה• החתן עולה זה ציי
ס׳ עולה זאת עם מי בחי׳ • לתורה עולה ״ ו

 כל עולין שאז בשבת שעיקרה השרה קריאת ע׳י •כי וט׳ חשובה בחי׳
*מי ז׳ מתקגיס שהם כימע חעיס שבטה כש* שהם יןואים מ׳

. • . . . ■ ש:ם .
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/crc הארה ה^ל הצדיק בכה מקבלין עי״ז ״ והעולמות המדות כלל 
בחי׳ בחי׳שכת שהיא סתימאה דעתיקא אורייתא שהוא התורה משרשי

 הכל נתתקן ששם ״ וכו׳ נסש משיבת חמימה ה׳ חורת בחי' חשובה •
 החגא׳מלכותו בשביל שמא החתונה של התיקון עיקר ומשס • זכנ״ל
 בתי׳־ מלו הדרת עם ברוב כי ישראלז שם רוב עמו הולכין וע׳׳כ * כנ׳ל

השמחה עוצם שזהו צדייוס כולם עמך כי העם• ישמח צליקיס כרבות
 השמחות כל שמשם וכו׳ סשוע שיר בחי׳ לעורר שמתחיליןאז*שמתחילין -

• דבש של תרגימא במיני החתונה על וק • אז לכבד נוהגין וע״כ • וכו׳
 וגופת מדבש ומתוקים רב ומפז מזהב הנחמדים נאמר. התורה על גי י

* וכו׳ נאמנה ר% עדות וכו׳ חמימה ה׳ תורת לפסוקי צופים.שנסמו
 הדינים חוקף בחי׳ דבש כי * וכו׳ יחדיו צדק עד התורה משבת שמלבר .
 העולם זה של התאוות במתיקות שנאחזים שזפר> בכוונת (כמבואר ^

 בזה נזר\ שאיט שמי )כמובא אשה גימ׳ דבש (כי זאת תאוה שעיקרם
ונו׳ כלענה מרת ואחריתה וכו׳ זרת שפתי תעופנה נופת עליו נאמר ׳

 לעמוד שיטל סבר כי ״ עיניו אחר שהלך שמשון פגם בחי׳ שזה י
 למצוא וזבה וט׳• אלקים נזיר שהי׳ מחמת איסור של בזווג אפי׳ כנסיון
דושה בק אפי׳ וט׳*כי הרבה בזה טעה לסוף אבל בגוויתהארי׳• הדבש

 להש׳י הלב התליגוח על אפילו שנאמר . דייך אטל מצאת דבש נאמר -
ק עזאי ק פגם שזהו כג׳ל לצמצנט שצריכין שעליהם כשארז״ל זומא ו

 כשהוא וכ׳ש מכ׳ש וט׳ הגשמי בזווג מכ׳ש •׳ וכו׳ מצאת דבש נאמר י
 ושמשוןהגבוי'וב׳עוכ׳ז שהמע״הי אפי׳ שבזהפגם *באיםורת״ג י

• הגשמי• לסרידעצמןכלללהתיבור רע שלא וכדבואביהואפגרטלהיפך
 בליצמטמים להש׳י לבד לבם תבערת ע׳י אלקתוית׳ להשיג ורצו

 עתה, אבל r וימותו ה׳ לפני בקרבתם נאמר שעליהם ומלחמההנ״ל
 • קדוש עם ישראל של מטה של לחתונ־* וזזכין לתורה עולה שהחתן

 שורש שהוא הצדיק שבכת ולרמז לאטלתרגימאשלדבש מצות עתה
 אדרבא. שבדבשכנ״ל• הדינים אחיזת נמתק ידו על התורהכשרז׳ל•

 כוונת כל שזה ית׳ מלכותו יתגלה דקדוש׳שעי׳ז הולדה יהי׳ לייקא עי״ז
' -- . ; כנ״ל וכו׳ הבריאה .

 דבש של לעקיך עלהחתן שזורקיןאז הנשים נוהגק זה
 גנת אל בהי׳ מ ואגוזים ;׳כנ׳ל ר\א דבש כי • ואגוזים .

 קליפתו אגוז מה כאגוז.״ אלTי נמשלו למה ופרש׳י • וע׳ ירדתי אגוז
 י^אל פושעי אפי׳ ״ ונו׳ ישראל כך מאבל של מגוחת ובתוכו קשה

 משליכו שאתה אעפ׳י אגוז מת • דבר * וכו׳ מצוותכרמון מלאים
 ננ׳ל הייט • ישראלוט' אף נמאס שבתוכי מה אין הרפשוהעיע בתוך ,

 כמו התאוות גלות שעיקרם, בגליות עובר מישראל שכ׳א שאע״פ ׳
ע״י' דייקא אדרבא כי ״• נמאכז מהשבתוכם אעת־׳כאין ״ שעוברים ,

 אין. לייקא עי׳ז י לשברה מאד מאד שקשה, האטז שעל הקשה הקלי®: '^
 כידוע' לפרי׳ שומר הקליפה כי‘בחוש* מהמשל כמובן נמאם שכתוכם מה .

 כח ט אין בתוכם האגוז שמתגלגל מאד DשוהעיעהמאוD̂ר כל כי
 מגינת הקשה שהקליפה מחמת האגוז שבפנוימיות המאכל את למאם

הקשה: הקליפה ,וישברו הרפשוהעיע במים ירחצו ולסוף י• עליווט׳
: , ב מדיק«׳ל בנח והכל וזך נקי המאכל ויוציאו , ׳

י צו  ׳ הקדושה- המשכת בתו׳ הם • וכלה חתן של ברמת השבעה ,כ
 שמשם ז הז׳בעעלירסמ׳ל בתי׳ שהם רועים מהשבעה

 רךואים א השבע בחי׳ שזה ית׳ מלכותו לגלות ישראל הולדת קדושת
 בשבת לתורה עולה שהחתן וע״כט׳׳י ?. כנ׳ל בשבת לתורא שעולים

ברכות הזמעה לבתי׳ לזכות בת מקבל עי׳ז שלפני ־
■ מ״ל;

 ״ נד ן הרכה הסנחה תפרת הרכות
המנחה. תפדת להדכו׳־ח פרקים רא׳מי

■ ,■ ! ד בהם אהל שלז לשמש התו׳ ע״פ
י > י ‘ . - י ■ . ̂ _ י . , • ' . •

' משס לבחאאתהעולםבמדה׳ד״ במחשבה עלה בתתירה
׳■ : ׳ וארףכשבר ע׳ש) ע״ב בסי׳ (כ׳ס • שורשהיצה׳׳ר ׳ ■ י . -

 התשובה שורש ומשם תשובת בחי׳ זה במדה׳ד מדה״ר ושיתף היצה״ר
 תחילת מבחי׳ הוא ומדה״ד ״ שם כ״ס היצה״ר לשבור הכת ושורש

' * עי״ז כ׳א העולמות כל לבחא אלקותו לגלות אס% הי׳ שלא תצמצוס
 שהוא הצמצום לתוך האור והמשכת דין בחי׳ צמטם כשהי׳ ת־בף אבל
 ריט♦ בחי׳ הי׳ אבל ״ הבריאה נתהוה דיקא שמשניהס רתמים בתי׳
 . והרהורים רעות המחשבות כל שמשם הס׳א אחיזת ומשם וכו׳ אור

 ־ ’, ע׳י זה, כל לתקן צריך הי׳ ואדה׳ר ׳ .וכו׳ ר׳׳ל הנפירות הם והעיקר
 ' הוי דלא במה להסתכל ולבלי הדעתוס׳ מען לאכול שלא אתת מטה

 ־ , רק וכו׳ מדאי־ י'ותר הלב התלהטת בחי׳ האור ריבוי בתי׳ רשו צי׳
 • הנ״ל בתו׳ כמובן התיקון עיקר שזה דוד מלכות בחי׳ בתפלת לעסוק

 ̂ כאלקים והייתם להם שאתר הכחש ע״י,עצת זה בבל פנס הוא אבל
 והיא ״ וט׳ שבת עד בזווגו המתין לא וגם • וכו׳ אור ריטי בחו' שהו

- לפגם שבא עד המחשבות פגם בחי׳ שזהו ׳ וט׳ לאכול אותו הסותה
 שכחרכ כמעט ועי׳ז בזו: זה תלויים האלו הפגמים *וכל הינעשסוט׳

 אך־ • וט׳ אבלו ביום למות ראוי כ^הו׳ בשבילו רק שנברא טלו העולם
 מתהלך׳ אלקים ה׳ קול את־ וישמעו כ״ש אליו ונתגלת רחמיז רבים

 י איכה כתו׳ איכה; וא״ל מנתה ערגבזמן לפכות שטא היום לתת בגן
 ל בתשובה׳ נתעורר ואז ׳ ונו׳ אי״ה בהי׳ ״ צמצוסוט׳ בחי׳ * וט׳ ישבה

 • בכל ואפי׳ שעה כל, וב יום בכל מת־ש עת ככל להתחיל שעיקההתשלבה
.. .אתסאדס הש׳י מבחין.ותנסה רגע שבכל • תבחנט לרגעים בבחי׳ רגע

התיקון ונ;יקך וכג׳ ה;צה׳ר שהם רעות ממחשבות עכ״פ לשוב לו ומרמז
, ־ ־V ׳ וכו׳ כלל שאיט,יודע לבל אל שישים ע׳י .

■ ניע׳ גאר מייסע מע גתים גאסאיז הקדושה* בשוחתו כלול זה
' < וכו׳׳ האדם בלב ר^איר הא״ס אור בחי.׳ זה ה׳ גדול • וכו׳

 וועלע,׳ דער אוף זיך טוהין סע תיקון.הצמצום; בחי׳ זה כלל יודעי; ואין
 שם£ן העולמות המשכת בחי׳ זה *•• גארניט אזוניזאכין׳מעווייסע

 ■ בתוך׳ הצמצום בתוך עח ובכל לוס בכל ממשיכין■ אדם שבכי המדות
 לכח;׳י־ לחזור צריכין פעם ככל גי • כלל יודעין אין אבל * וט׳ החלל

 ■ ‘הנל גפגס שיודע שיחשוב תיכף ט שאין,יודעיןכלל״ צמטסהדעי^
̂פ ב׳ש  העסק. ואפילו ח״א/• ס״גליקועי ולקרוב(בסי׳ לרחוק שלום ע

 לזה; באין אין אך • כלל יודעין אין ט * וכו׳ ענין אכל,יש * וט׳ שלכס
 ' שאק; שמבינים.בלמ ע׳י התיקון עיקר כי • וכו׳ צעקה.ותסלה ע׳י היא

 ' י רחמים; ולבקש ולהתפלל ולצעוק לצעוק דייקא ומתחזקי׳עי,.*ז כלל יודעין
 אחד,_ ביום אפילו כי .*־ ורבבותספמים אלפים נעשהכן אם ואתי׳

 יודעין שאין לידע והעיקר שיעור בלי שעובר מה האדם על עוביים
. ' שהכל; אמר בעצמו הוא איסורים כל לנו שאסר הקדוש והסה * כלל•

 דלא, הידיעה לתכלית והגיע זה כל שיודע כיז-הצרק. ע׳י יטליןלחקן
 ואלתתחכס. * הרבה תרשע אל עכ״פ ויקיים • וט׳ המעוות ברום, נדע
 . להבין שא״א. כמו כי - חקר אין לגדולתו כי • וכו׳ תשומם למה יותר

 שלחללהפטיכ״שבמ״אי׳־כשק שלתחילתהצמצום ואין התחברו׳יש
 W לו אין אבל מאד מאד פוגמין העביחת שכל הנ״ל כל להבין א׳א

► וכורת כדעתו כששב הוא התשובה ונדקר החשיבה בפ̂נ שעומד
S ככל לזכות יטל הה ־ ״ וט׳ טובות למחשבות להפכם רעות ממחשבות

שיונקי׳מהצליק אמת אנשי נגד דעתו ט׳ישימל והעיקר ירצה אס רגע



המנחה תפרח דהדכות דפ א׳חי חמות דמוטי
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ל ע״פ <הנל כלל־ כגמלם ייאוש שוס שאי] שצעק זכא קאמת .  זע״כ • מ׳
יט׳ הלב צמציס ע׳י געשה שהכל וח«ה חשובה הנ״ל בתו׳ שם קינד

 - שלימה מלכות עול שיקבל עד • וכו׳ עומת מחשבות לתוכו ולהמשץ ;
. :ונו׳ ' ..

 המשכת שחריחבחי׳ • צמצום בחי׳ עתית חסלות צ׳ בחי׳
 יש בהצמצוס■ גס מ • מוחין בחי׳ ק׳ש יש זבשרהס ״ האור ^

 בהספרים •ונפרע האר״י בכתבי למשכיל מזה וכמובן גפלאיס מוחין
 גבוה מעל גבוה ועוד עוד יש -ובאמת וכד כמלבוש מפולס שמדברים

 יום בכל אבל * חקר אין לגדולתו כי כק׳ משיחותיו הבנתי כאשר • «כו׳
 תה * במ׳א כ׳ש הצמצום צריכין ויום יום ובין,כל חדשה בריאה יש ייוס

 • וכו׳ עליו לעמוד זא״א יונא תה גכנס זה עין כהרף הכמשוח בין בחי׳
 הערבים בין שנקרא חצות אחר שהוא ערב גללי ינטו מט התחלתו אכל
 מוחק אז להמשיך א״א בי • ק׳ש בו שאין המנחה חפלת ע׳י התיקון ואז

 לגמרי שמסתלקין קודם בקר של המוחין של הרשימו ע״י דק מסדש
 זאת בתפלה ליזהר זצריכק לבד בחפלה רק להתחזק אז צריכין בערב
 בחי׳ יחד כלילי׳ איך האור והמשכת הצמצום סוד שס גי ז״לxכ מאד

 כ״שרראנלהעס אליהו ע״י י^אל אז שג̂י ב׳ס האלקים הוא מ׳
 כי פניו משה רסחד בחי׳ אפיס נפילת בחי׳ שם ט פניהם על ייפלו
t v ביתא לתקן וכד־ האלקיס הוא ה׳ ב׳פ ויאמרו דייקא ועי״ז «וכר 

 עיקר שמא והתפלה הצעקה ע־׳י התיקון שעינך סתאה וביתא טיצאה
\ : ־ : :התשובה , ־ • •: ־

כ ק מזי■׳ הוא זה *.7ו וט׳ יהרסו היתהק האזהרה שעיקר חורה מ
 ועי^ • וכו׳ ראור צמצום בחי׳ הייע • ב׳ס מאד ^זהדס ־ -

 שהם הדברוח העשרת וכל ״ וט׳ אלקיך ה׳ ונו׳אנני דדנר הודיעם
 כדל להבין א׳א זה כל כי *- וט׳ סשוע בחי׳שיר עינה מיני עשרה גחי׳

 כח למשכיל כמוק ניגון בחי' שזה בלבי׳ דמשער מה כמס חד <נךלכל ■
 בחי׳ לאמ^ באמח שחק וט׳־למי שמרמז כמו בלב שמרמז וט׳ הניגון
 וצהרי׳ ובקר וט׳נערב רוחי אשיח׳ויחפש לבבי עס בלילה נגינתי אזכר׳

 :ערג צללי ינסו כי היום פנה כי לנו אוי ;קולי וישמע ואהמה אשיחה
 לחזור וצריכין t. ערב מנתח כסי משאת לפניך קערת תפלתי יזכון
 כנדפס • מעט לבאר עזרני׳הש׳י שככו־ מה הנ׳לע״ם התורה ולבמ־

כלל יודעין שאין ולהבק עrל והעיקר • מלין לאלקי ושד ״ במקומו
 בבתי׳ נגדו דעתו שמבטל הצדיק של דימר בכל עצמו יחי׳ זאעפי״כ

 ואין חמימיז שהיא סחימאה דעתיקא אורייתא דא חמימה ה׳ מורח
- ־ :וכו׳ נפש משיבת אעפי׳כ • כלל בה יודעין  ילבש • וט׳ אדם רואה אס אילעא ר׳ של קצתמאח׳ל לבאר

 בחי׳ שהוא אותו מכירין שאין למקים ולך זנו׳ שחורים .
 אץ כי ׳ פגם אס אותר מכירין אין ששם כלל שם יודעין הנ׳לשאץ

 שס יחלל לא שעכ״ס רדל דברי שיקיים ועי״ז * כלל פגם שוס שם מגיע .
 רעשה על בספרים כמובא לחשובה לזכות יוכל עי״ז בפרהסיא שמיס

ק שלבו גזה  ס כשיש בוודאי ט ״ לגמרי נאבד יהי׳ לא •זעכ״פ וכו׳ ח
 להש״י צועק עדיין בוודאי בפרהסיא ש׳ש יחלל שלא טובה גיןודה עדיין

 הצדיקים בנח לזכיות העוונות שיתהסכו עד לתשובה קכה ועי״ז כו1 .
 שלא ועניפ וכו׳ אש שתרד ענינו ״ ערכו ה׳ טניס :זכנ׳ל ונו׳ ^זת״ם

: הס נשפים מעשה ♦אמדו . ׳ ;
 ניחא תיקון בבחי׳ חקונו וכל • החורבן אחר חיכף הי׳

דייקא ואז מקחיס שאנו הביתהאחרק חתאהשהוא ^
 אחר • יוס,הסחלקוחו עד הא׳ז גילה לא וע׳כ • עילאה ביחא יחחקן .

 כשביל קבורתו אי; איש ידע לא רביע משה ט ז־ וט׳ האד״ר מילה •
 שיכגנז נשכיל צריכים הי׳ וזכותו נחו כל ט : ?מוכא שטים מעשה

■ . ' י ■ • • ־ ־■'

̂ק וידע לא״י ישראל  אבל * וט' בעיר אבוא לא נחי׳ זה שכל ביר.מ
 אין שעי׳ז • ב״ת ן חיקו כשלם ולא עילאה ביתא בחי' זה כל אעפי׳ב

 בחי' בניק שנגמר המשכן כנה משה כי ז פעמים נחרב שלימות'וע׳כ
 . החשוב' תיקון עיקר שאז בתשרי שנגמר ב״ת שהוא הביהמ׳׳ק נגד ב׳ט
ט׳ פעמים ונחרב וט׳• ב׳ת חי^ן נגמר לא עדיין הטהמ״ק גס אבל  ־ ו

 ׳ שכבר אחר אבל : ידח^אתהקץוכו׳ גע״כא׳אלידעקבורחושלא
 אט רק ח׳ו עוד שיוחרב בנץ יבנה ולא ,■ • ב׳ פעם הביהמ״ק נחרב

 ; מיד לעסוק רשב׳י התחיל ט״כ עולם׳ בנץ שיבכה עד ונזצסיס ממתינים
 ־, • תיקון שהוא זוסא גילההאידרא לא אבל • יכו' האד׳ר ע׳י ב׳ח בתקון

 אחר דייקא אז כי הסתלקותו יום עד ז׳ל האר־׳י בכתבי כ׳ש או׳א
 ׳ , תיקון בחי׳ שהוא נ׳ע בתיקון עסק אז ב׳ת בחי׳ והיקן האד׳ר שגילה

 ׳;: הצדיקי׳שנסחלקו נשמות כל ירח אז וע׳כ וט׳־ או׳א סוד ע״יהחגלוח
 ־ . ומאז י כדל וט' שנסתלקו הצדיקים ע׳י עתה התיקץ עירך זה כי

 ׳ עד וט׳ האר״י.ז׳לוהבעש׳ע כמו זה בתיקון הצדיקים גחלי עוסקים
 כי * בעולם ומלכותו אלקותו לגלות שהתחילו מה שיגמח עד הסוף
 ׳ בתכלית מלטתו התגלות בחי׳ ונתמעט הביהמ׳ק שנחרב ביום חיכף

כולד שמשיח מה בחי' שזהז זהחיקון המילוי חיכף החח׳ל • המיעוס
בי ׳ ת׳  שהיא בעת •שמחחילדייקא הלבכה פגימת מילוי בחי׳ שזה ב

■וט' התשובה שורש שאז ר׳ח שהוא המיעוט לתכלית מגיע ׳, ׳■ :

ת ו ל ג ת  לגלות צריכין זה * חחאה בית" בחי׳ שהוא מלכותו , ה
 אבל • כנ׳ל זה בשביל שנברא בעוה׳ז העבודה ע׳י -
 . בחי׳ שהוא שה׳ב בחי׳ זה ׳ ב״ע בחי׳ שהיא דע״ס אורייתא השגת
. שבזה העבודה ע׳י כ׳א לעוה׳ב לבא א״א אבל ונו׳־ דאתי עלמא בינה

 הצדיקים עבודת עיקר וע׳כ יאנלבשבת* בע׳ש שטרח כימי ־ העולם ,
 ■ פעם שבכל זאע^י ׳, העולם בזה עבודתם כל שזה מלכמז בחי׳ לגלות
 עליית שלימות עיקר אעסי׳כ ־ בנ׳ל ב״ע בחי׳ גס להעלות עי׳ז זוכין
 ■ אן אבל ׳־ עוה׳ב לחיי נסחלקין שאז הסחלקוהס בעת הוא וכו׳ ב״ע

 אז כי ע׳ - ד אחרי פ׳ בזוה״ק עלמא(כ׳ש בהאי ׳יתיר שניתי הס דייקא
 ,. שם כל׳עבודהס דק העולם בזה ומשיה עובדא בעצמן להס אץ דייקא
ב מבתי׳ הצמצומים לתר,ן  ■ הרחיקיס כל שתט י'באוסן העולם vלזר עוה׳

 ־ צמצומי׳ ממשיטן במעלהעליונההס שעולין כלמה ית׳כי אותו להכיר
 דייק/ ואז מא־ הרחוקיס לכל ♦ת׳ אלקותו שיגלו עד כאלה בתקונים

 • שלימות בתכלית הג׳ ה^יהמ׳ק ■ויהי׳'נמה העולמות תיקון נשלם יהי׳
 ביתא כיתאעילאהטס בשלימות יחד שיעלו עד תתאה ביתא תיקון

■ד ־ :חתאה •־ , ■■ ־
י תא עיקר שהוא והביהמ׳ק המשכן ע׳י התיקון עירך כ ט ; בחי׳ .

 נפשית כל וכחככסו כחוועדו ששס מומד ח״ל שנקרא ה6ח1ל
̂ז יחד ישראל כדל וכז׳ הא׳ס אור לקכל כלים לעשות יטלין דייקא שעי

, ׳ ;וכו׳ המנץ בשעת שנחנו השקלים נחי'חי^ן שזהו
י ־ ח ועל החורבן בעת הי' עקיבא ד' כ  החיקק עיקר מיד התחיל י

ע׳י ל ׳ ■ לנווין שצריכין מה בחי׳ שזהו השם קימש על שנסתלק הנ׳
ע שעיקרם מלכות הרוגי לעשרה ה' אלנקמות ב״ס יום בכל  כי וכו׳־ ד

 במקולין ומכרוהו וכו׳ בשרו אח סרקו עקיבא ד׳ כי • ה׳ מעשי גדולים
 אלו י'די על תקוותינו כל ועתה ״ ונו׳ חורה זו משה שאל זה שעל

 - יחד שיתחברו ר״מ משת את יעוררו בהם קבורחס שנתגלה הצדקיס
' . ■ : בחינןונימ לעטק ,

י ממשה גדול לנו מי ט קבורתו• אח איש ידע לא ע״ה רטט משה כ
כ • לבת הקב׳ה אלא בו נתעסק שלא  קבורתו טל א3ל א״א וע׳

ט׳ עדינו א״ס אור נכחי׳ הוא כי שטים מעשה פגם מחמת זה וכל .•ו
. ־ . שעי׳ו ■ י

5,׳ ••
fc ■
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 אשר' ור1וןס־1נ בתיקון לעסיק צרץ בעצמו שמשה עד כ״נ סגאו שעי״ז
 ׳ רימי ע׳י כי • קבח על לבא לנו א׳א אכל • וט׳ ממנו העהרט לא
 ״ מחמת זה וכל • וט׳ לצמצמו לע שא״א נגדיט א״ם נבחי׳ סא גמיט9

•ip'riiirn הביהמ״ק נבנה ולא ̂ ישראל לארץ נכנסט לא עדיין שאז
 ׳ משה״קשה ע׳י שהי׳ הגאולה עסק באמת הי׳ וע״כ • תתאהוט׳ ציתא ־

 התגלות כמה ע״י כ״א : אתד בפעה האור להמשיך א*א כי ־ • מאד
 הבעל זהע״י כל לתקן וכשצריכיס ככ׳ל נפלאים בדדכיס !העלמות

 בכל מקלקל הוא כראוי מחקן שאיט די לא כי מאד־ קשה דייקא נחירה
 ; י הבחירה כנסיק שעומדים הצדיקים ע״י העילם שקיום רק וכו׳ פעם
 דקה שגיא-ה א־זה עיא שוגים הם שגס * וט׳ 0ח: יטלל העושק אבל

 • וכו׳ מאד נשערה וסכיביו וכו׳ הציי בהכאת משה ששגה כמו וט׳ ,
 עצומותמאדמאדלתקניטוכו׳־ובשרעמשהשהי/ יגיעות וע״כישלהס ,

 חעאו לא ותלו • וכנ״ל כראזי הצמצומים לתקן קשהמאד שאז רראטן
 שיוחרב בהכיח ע״כ וט׳ נסיוטת כעשרה חעאו אבל * וט׳ ישראל

 ויבנה לא״י ישראל שיכנסו יגיעהעצומה צריכין עדיין אבל • הביהמ״ק
' אעשי״ב י וט׳ אלxי ויגלו אח*כ שיוחרב ש׳אעפ״י עכ״ס הביהמ׳ק

 ״ יתהפך החורכן גס אדרבא י :וט׳ נבנית ברx ע״י גחל תיקון יהי׳
 ששפך לי׳אלא מבעי׳ לאסף קינת לאסף מזמור בחי׳ וזה • וט׳ לתיקון
 הצדיקים מיתת גס שם נזכר הלא וקשה * וט' ואבנים עצים על חמתו
x • מאכלוט׳ עבדך נבלת את <סט  טא זה כל אך • ונו׳ חסידיך 3

 של יגיעתו כל • הראטן ביתמ״ק בנין קורס וע״כ • הנ׳ל כל ע״י תיקון
׳ גדולתו מעוצס קבורתו את איש ידע לא וע׳כ ׳ וט׳ שיבנה מא רשה

 ־ קבירחו ידעו שאם וט׳ סגמיט ומעיצס הקב״ה אלא בו נתעסק לא :
 ־ וט־יוזשארז׳ל איש ירע לא וט׳*ע״כ חורק שגורס אור כהי׳גימי יהי׳
 ומחמת גדולתו מהמת הי׳ כי • אמת שטהס :שעים מעשת מחמת שוה

 נבנה ולא לא״י נכנסו לא שעדיין מחמת והכל • כנ״ל וכו׳ קלקולם
 הג׳ הבק חיכןז התחיל הב׳ החורבן אחר אבל י כנ״ל וכו׳ הביהמ״ק

 טה TO הארוך הגלות שהוא ■ המיעוע לתכלית הגיעו אז כי • ננ׳ל
 סיבב העצומים ברחמיו הש׳י וע׳כ ־ התיק;ן תיכף התחיל וע׳כ ־ וכו׳
 לא בנביאים כ״ש בתנמה ממשה שארז״לשהיינאל עקיבא ר׳ הי׳ שאז
 הי׳בהיסך מיחאו וכו׳;ובענין לי^אל התורה המשיך ופא ’ וס׳ קם

 אלxי אפילו התעסיל לא ובו • הקי׳ה אלא בו נתעסק שלא ממשה
 מעוצם זזה * במקולין בשח את ומכרו * וכו׳ בשח את סיקי אדרבא
 דייקא התיקון וט״אז פעמים הביהמ״ק הי׳ שכבר xומא וכו׳ גדולתו

 הלולא עושין עתה וע׳כ וט״ העילס בז־ שמאר הצדק של הגיף ע׳י
 עתה כי • קירי על ^אים על ששמחים ר״ע שהוא,מתלמידי רשב״י של

 הצמצומים לתקן זוכים שאנו וט׳' כאלו צדיקים קברי ע׳י התיקון עיקר
 מראות פעולות עשו כבר כי הקדושים קבריהם על ^אים ע״י * זט'

 שבגרועים הגרוע אפי׳ קברם על לבא שיטלים עתה יעל מאז כאלו
 הק׳ בבשרו זרים ששלעו יאיםx עי״זכמי ולהתתקן שרשעים ^שש

 לנצח אלxי לטובת הי׳ הכל עכ״פ אבל כלל־ זאת להכין שא׳׳א ר׳ע של
ר ירשז וישראל פעמים הביהמ״ק X כבר וגס • וט׳  בקחשה א׳י ע

 כאלה וצדיקים ותלמידיו עקיבא ר׳ הי׳ וכבר ׳ שניה וקדושה ראטנה
 משה של בכחי והכל • הק׳ קבריהם ׳י4נ התיקון כל עתה ע״כ בעולם

 אבל • וט׳ קבורתו את לידע שא׳א טאשין הי׳ הוא כי ׳ איש ידע שלא '
 ישראל הצדיקי׳שיפירו זנות ע׳י שיבא הא^ון הגואל יהי׳ בעצמו הוא

 קבריהם יע׳' משת בתורת שחידשז הק׳ תורתם חדושי ע״י כתשובה ,
 לקדושים ונ׳ש זט' משה תורת קיום עלינו ממשיכים אט שעי״ז הק׳

 Yא ר׳י אמר במנתוא מארז״ל יסבאו ועי״ז : ונו׳ המה כארן xא
ששקלו ,ובע?ין : בעניןר׳עקיבא ׳ וט׳ למרום משה שעלה כשעה

ה ג
שחבמקולי^ע׳כל^מר - ‘-י -ייל ״■־ד זי. : ב
■ שו«» זי־פן עלי של שינשו שקעה שלא השמש״עד ובא השמש ־

היי« ״ וכו׳ אשי רב מלד רבי שנפטר ביום * וט׳ שמואל של י

ר ק י ל ה  ומלכותו בכסי׳ בחירתם ע״י מעצמם מלכותו שיקבלו ו
 ;ע״י התיקון הטיקר כי ,״ וכו׳ עליהם קיבלו ברצון י" ׳ ■

 וע״כ^בה מדעתה: אלא האשהמתקדשת אין בחי׳ •וזה אתעדל״ת
 ■ • וט׳ א׳ ברק לשליח הקב״ה הי׳ יכול כי • מצרים ביציאת הרנופתיס
 - בחירה להם הי׳ נ• ״ וט׳ אפילה ימי בג׳ שתתו רשעים הי׳ ואשפי״כ
r רדף זי: שבשביל r x אל וכן • וט׳  ■ וט׳ג * יט׳ בי״ס ים על וימח ^

 מרצון עליהם שיקבלו מלטתו שיגלה משיח ע׳י יהי׳ השלימית עיקר
 ד בקנה בתראה ומלותא • וכו׳ אה קדמ ובגליתא כ״ש תורתו חיחשי ט״י

 על למלך ה׳ והי׳ שיתקיים המלטת שלימות עיקר יהי׳ ואז י וכו׳ דילך
 י בתיז אחד ושמי עילאה יחודא בחי׳ אחד ה׳ יהי׳ הפא ציום הארץ כל

 שןחקיים פאמלטתמשיח כיעייךשלימות • • יפדאתתאהוט׳"
 נ׳י־ש מלכים יהי׳ אלxי וכל * וכו' יעבדופ מים כל מלכים לו יישתתוו

 ילחיט רגליך xזע לן ישתחוו ארץ אפים ״ וט׳ אומניך מלכים והי׳
 עוד כ׳ש זט׳ מתים מתיין שיהי׳ ממשלותיו ישראל יתקיים כי • וט׳
 תכלת בחי׳ זה כל כי • המפח לימות גרים מקבלין אין אכל יט״ ישבו

 הצדכן׳ גדולי ונו׳וכן רביט משה הי׳ שכבר עתה כי ״ וט׳ כילא דאכלי
 - וכו׳• התירה קייס שהמשיכו הצדיקים ועי״י התירה כ׳אע׳י א׳א וכי'•
 אישים יחדל נבזה כ׳ש כזה כבזיון הגלות במריחת להם שהתקרבו וע״י
x • יכו׳ ישיחת מי דוח ואת • חשבנוהו ילא fo ״ עתה בחוש האין 

 ״ האמת בהצדק הדבקים שהם • ונא הדבקים ואתם נאמר ועליהם
א אכלה אש והלא בו לדבק xאפ וני כשרז׳ל  ׳ וכא כת״ח הדבק אלא פ

.וכנ״ל  וגדו^ האדם של ומסיק המלחמה עיקר ודר דור בכל וע״כ :
 להצדק התקרבות בענין הוא • בעוה״ז להאדס שיש מלחמות מיר מכל
 פ' ישראל של ומסיומת הקלקולים שעיקר רביט משה כימי שהי׳ כמו
 האריז״ל בימי לדוחתיט שמוך זכן * ונו׳ דד בימי וכן ואבירם דתן ע׳י

 • וכו׳ מחוקים התקיבות כל כי • בימיט טxוכ • וכי' ו־בעש׳ע
 ע׳י שנעשה התחדשות בחי׳ שעיקרה תשובת אפי׳ השינה והתעוררות

 שזוכק דע׳ס אורייתא התגלות בחי׳ שבת בחי׳ זה וכל * וט׳ הצדק זה
 כחי׳ וזה • וט׳ הכבוד כסא עד שעולה לעולם שקדמה תשובת ט״י

 באי׳ זה וכו׳ אי׳ שאומרים בעת כתר קדושת בכוונות המובא הדילוג
 בחי׳ שזפ • וכו׳ שמדלגת מחמת וט׳ אי״ה שאלין סליקת איהי כד

גם ני ״ מוסף שמתפללין ביו״ט וכן * שבח בחי׳ שפא י כנ״ל חשובה
 ' מממחהשבש תמימות• שבתות שבע בחי׳ וזה וכר• תשיבה הם,ימי

 בחי׳ אתמול יום בחי׳ תשובה בחי׳ השבח מ^ת • השבת ממ^ת עד
א שמתחלה • וב׳ע ב״ח שהם ויובל שמטה בחו׳ חת • וט' מנחת  ס
 הסקר הכל ואז וט׳• בעיר אבוא לא כי • ליובל זוכין א דייק ואז * שמעה

 ר«יובל קדושת ועיקר • וט׳ החתונה בשעת שבת שקורין מת בחי׳ שזה
 ■ ר״ה של xהשו בחי־ שונשש * xשו תעבירי ביוה׳ג כ״ש ׳ ביו״כ פא

 וז׳ש־ ״ אק'וכו' הקיבוץ ביותר צריכין שאז התשובה התתלת שפא
כחי׳ שהיא הנ״ל ה׳ בחי׳ הייט • דה׳ בחא הס ויובל ששמיטה בזוה׳ק

: מיעסזאתעולהוע׳׳שבזוה״קכעניןלאהורחלוט/ :

ת תפלת לח׳ 6ר״ ח :חנ״ל חתו׳ 6ע״ ׳ פסח <נין וכו י מ

 ד׳ • קשיות בחי׳ שפא הדעת צמצים בתי׳ י מתנה מה שאלת
 שתתי׳בדרך צריך השאלה אן ’וכו׳ פות ד׳ כ• • קשיות

ח מכמה י _ ־ X׳ כ



המנחה דהדכותתפלת ד״פ r א?ז -הדכות: ;״:ליקוטי
 כי:ממגוםמתחילה לאכקדשטזכו׳.*5אב גממהמההנהיותזכו׳״-

ר חץ יהי׳ לא אבל מלטחד לגלות בשביל ג׳כ שיהי׳ צריך ^ מ  f מיס, כ
 אליהם ואדבר‘זכו׳ אליכם ואקרא בחי׳ סגרית כתף אלת ויתנו בתי׳

 השבי בבתי׳ שיהי׳ דק ״ לב השמ} י,בחי׳ שמעתסזכו׳ זדבדזלא השכס
 * שנטשה אכלו לץ בבתי׳ הה׳ תיקון זאז שם־ כשפרנדי וכד מנגדי עיניך

 אור בחי׳ זה אור־הא״ם כשמאיר •י ■שירסשוטזכר * ום׳ מד׳ץדה׳
 ׳ בחי׳ה׳טילאה ע״ו הצמצום כי ״ כפול שיר בחי׳ זה זכשמצמצמז • מ»ט
 .האור כשממשיך -זאח׳׳כ ד המליס שהם הבנין מימי למטלה הוא זשס

 ' גברא שהכל המדות- שהם הבנין כלל ו׳,שהם בחי׳ ז׳ה קמדות גשביל
 ־ P יתאחז שלא ׳ רטזת ממחשסת הבירור עיקר •ושם י המעשה זמי ו׳3

 .הה׳ נשלם ואז בחי־׳משולש שזהו כראוי וכשמקדש שיניקתומשם הדעת
 .מלך ה׳ בחי׳ השמהה שלימות כל שזה מלכותו נתגלה כי ״ ד׳ שהיחה

 לאחזר לחזור צריכין ובכלסעש ״ זכו׳ השמים ישמחו בחי* הארך הגל
 . • הש״י לזכורחמןדאת דק *ח״ז לשכוחבהש׳י שלאיתגברהצמצים

ום׳,:•; השמרלךהןתמכח זכרתי•בחי׳ ה׳ את גפ^ עלי בהתעטף כלו:
 • ועברתי גדזלמאדי־כ״ש א׳םבהתגלות אור התגלות בחי׳ הי׳

 ־ ׳ האורזס׳ עוצם בכתבים זכ׳ש * אפזלאמלאן־זכי ׳ואחגלתיזכו׳
 הצמצומים בחי׳ הי׳ הצמצומים אלו אבל ; ־ צ«עס. וואעפ״ישא׳א-בלי

 מהמת זה זכל ״ זכו׳ והטהירו המלבוש עולם ‘מבחי «אד הקודמים
 מ״עימי, סופרין אח״כ אבל ״ כשלימות עדיין.אתטדל״ח הי׳ שלא

 שנזכה באופן בהדרגה הגדול האור בשבועות זאזמקבלין * הספירה
 עצרת בחי׳ מלכותו לגלות * וכי המדות כלל שהם זכו׳ התורה לקבל

: ■ יזהיטצורבעמי •! .■'ל■•:־ ■ ל
p  *J5ע׳ה אבינו לאברהם גילה רבנות pn האיפה(נפ׳ מעשירית

 אףהקב׳׳ה־ * לסלוח כי;ירבה אלקיט )ואל ויקרא לך«זבפ׳ לך • ׳
 של הסוד וה כי האיפה עשיריח זו זאיזו משלו אחס סליחה יויחרלמ

ני דלית בדלי ודל עני קרבן מנחה׳ יקרק  מחמת ״ להשיג א״א זה ז
 לייאש לבלי החשובה עיקר חלוי סה מה־בי חלוי׳ האהיונה שהגאולה ,

 הדעת מן ודל עני שמא הבחינות בכל זנו׳ דליח דלי בדלי אפי׳ עצמו
 ומניעות בולים6ב לו ויש פרנסה לו שאין ממש עני זהוא !זממע״ס
 עני ממזת עכ״פ להביא מחגבר הוא •ואעפי׳כ ׳׳ מזהזס׳ יעםמיס
 *זה בהמה מאכל משעורים שהי׳ העומר תנחת בסרט האיפה 'עשירית

 צריכץ היק עד זה הטנין נוראית עוצם לאאע׳ה אפילו הראה לא
 משיח בחי׳ שהם הצדיקים מאירין הענין זה עיקר כי ״ ונו׳ חחזקvלר

 ״ החמור על עני,ורוכב הוא כי ׳ עני(אביק ואני כ׳ס שאמד דוד •בחי׳
 ונסשו׳אביוניס ואביון דל על יחוס וכתיב ודל עני עם בו וחסו כתיב זבו

 ״ דכא את אשכון תושיע עני עס אתה כי * עמי עניי יחסו ובו ״ ייושיע
 מ׳ד ואפי׳ מאדמאד׳ שיקרה בצרתו יעסוף לטניכי חפלה שזהבחי׳

 האיפה י^TשLמ' כי ' וכו׳ ברמז רק הי׳ אבינו לאברהם זאת מגילה
 בסוף בשרז״ל נמאסת אינה קטנה חפלה שאפי׳ ה״ל למדו עני •זךכן

 ריח במנחה ונאמר וכו׳• בעוף ונאמר ניחוח ריח בבהמה נאמר •מנחות
 בזה לא כי בחי׳ שזהו וכו׳ הממעיט ואחד המרבה שאחד ללמדך ביחוח

 מכלל ־ שמע אליו זבשועו - ממנו פניו הסאד ולא עני עמת שקן •ולא
 והוא רחמיו• רבים אך ממט• פניו ולהמחיר ולשקצו לבזוחו ראוי שהיה

:כג״ל וכו׳ משלו אחת זמוותר.מליחה לסלוח מרבה •

 אךאיךאפשרלטור לראות הביטו שמתוזהעוריס
טור מי ׳ לזה נסמך וט׳ב ׳ לשמוט ולהרס לראות ■ ‘ ־ ,

ם אשלח כמלאכי עבדיזחרש -ב״א  המרומזים הגדולים הצדיקים ^
וכו׳: הכל נתקקן ידם ונו׳-שטל זחרש קור שנקראים הז״ג של שהמעשה

V מי וראו עירכם מחם שאו פתח ר״א ׳ ב* ד בהקדמה גזוה״ק י 
'ירושלים ע׳פ מ״ש ע״ש הנ״ל לשמש להחז׳ שש״ך וכו׳ אלה ברא

לביתא אוזיפת ואמא שם זדל״ש * ונו׳ כעיר הכטי'
יי די'■׳■ ■־ ,

. שייכות מעט לו שיש - י וכו׳ חמית מה זמ״ה מ׳י מעק שם מ״ש
עק מרחמס כי להתו׳ ,•  ■י לעק צרכין אך י מטה ודרי מטלה דדי ב

והדברים וכו׳ לתתא הוא שמ׳ה בזוהי׳קמבאר שם כי היטב*״ ולבאר
r.־־:־עמוקים ;■ v-r ו , ■ t ;־ ׳ ר ׳ ̂'■י,' *'•"

 חיקק עי׳זיעיקר כי משה* הסחלקיח שאז שבת של מנחה בסי׳
 שנסהלק■ למקום הצדיק ההסתלקות אסר שדייקא התשובה , ■ •

 הכל לטורר זט׳ נפלאים צמצומים בבתי׳ האור. הארת ימשיך משם
 שמשסיעק ער בחי׳ צדקה : שאומרים צדקתך ג׳ס בחי׳ שז־־ז לתשובה

 זתור^ לשלם צדק צדקחך בחי׳ * וט׳ הזח ה׳.דלת בבחי׳ בו.הדעת
בחי׳'■ זזה וכו': הגאולות כל ידם שעל מל משה יוסף נסתלקו ואז אמת

 ק׳ף ן’א הרבה ספרים ששות אמתייסשצחטןעחהבחי׳ דיבף,םסריס ־
 וזה' :בליסוט׳ נחי' הס החידושים כל ני הדפוס״ מעלת בחי׳ שזה ו

 משה' הסתלקות בטנין התורה סיום בחי׳ י׳ ״ לוחות ושברי לוחות בחי׳
 ■ ששבר ישראל כל לשני משה עשה אשד וס׳ החזקה היד ולבל שמסיים

 כי * זכו׳ מ־א בראשית מיד מהחילין ואח״כ * לעיניהם הלוחות ■את
 ואעפ״י ״ וכו׳ המלכים מיחת שהם כלים שבירת בחי׳ לוחות שברי

 שזה וכנ׳ל* ונשחבח הי׳ שכבר ע״י התיקון ידם על אעפי׳ב שנשתברו
 ע׳י הי׳ השניות הלוחות בי * בארק מונחים לוחוח לוחותושברי כחי׳

 הצדיק לקות הסח בחי׳ שזה זנשחבח הראשורס הלוחות הי׳ שבבר
̂א וט״ועי״ז זקס אבותיך עס שוכב הנך בהי׳ גתחי׳ זקיומו  יתתמ דייק

 למקום הסחלקיחו נכרזט״טע׳י אלקי אחרו וזנה בחי׳ הקלקולים כל
 ע״י אחטדלית ע׳י היקק בבחי׳ האור לדמשין דק עוסק הוא שנסתלק

 ׳ • ית׳ בו מושל צדיק שעי״ז * וט׳ בשלום ויצא המעשה בשלם הי׳ שכבר ־
 מחדש הטולמיח בריאח בחי׳ סעס בכל להמשיך יותר כת לו יש כי

 שיתגבר חיקין בבחי׳ כ׳א בלב הא״ס אוו Tשיא באיסן * תיקין בכחי׳
■ ׳ שבת ‘בחי שזה מלכותו שיחגלה עד ״ זכו׳ רשח המחשמת על

׳ עתילח הי׳ שאז בטר״ה בסרע צדיקים קברי על ההליכה :מטלת בחי'
■ ■ ־ קבריאהזט׳ . ,
ה ־ ז  ׳ ר׳ יסח גאים בית כי ״ זס׳ שיחה הרבה ואל ב״ב טנ״ם ויהי׳ .ו
!‘דיזקא׳^, בעניי * אלקי לבית הכימחי בעניי וזהזאר ־ ׳

 5 זט׳* דכא את אבטן וכ״ש אלקיזכו׳ לבמז להכין זכיתי ט׳יערותי
הא,ך לקכל כראוי הצמצנמיס לתק יכול •וקטנות עניות ע״י

- זכרל: זכז׳ סארב Tעiד מאן בחי׳ שזה ׳ זכניל
ישראל בית ׳ דגראשית בית ב־ת־ ראש בבראשית כלולה הסודה *7כ

 להגביה יכול הצדיק ב״טוב״ת׳ ״ ראשית ב׳ וכו׳״ ביט
 עם חתאה ביתא עולה בעי׳ז תשובה עשה כאלו ממדריגחו למעלה

 וטיקר :כנ׳ל זט׳ יו״ב בחי׳ שזה המדוח גטצמו זינך שלא אעפ׳י ב׳ט
 ■ וכו׳■' ביח דאש בחי׳ שהוא שלהם האמתי הראש טס הקיבון ע״י התיקון

 - יאמר אתם עמי לא להם יאמר אשר והי*כמקום במדכד בכסטרק כ׳ש
 מי ונקבצו ע׳י • לזה קט מה ע׳י הפסוק ומפורש * תי אל בכי להס

 יזהו עי״ז כי * כנ׳ל הייט אחד ראש להם ובמו יחדיו יהודה ובר ■ישראל
להם יאמר עמי לא לכם יאמר אשר במקום שעי״ז חשובה לכתי׳ הכל

■ '1ץרר׳* זיזו־מח יזויז-יווורזרזיוחו־חיו זירי
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הלכותיאו׳ח' ’
 ־ מחי׳ אותו מעלין הם קבריהם 5u ומשחטח שלהם הלכות «י,שלומד

 I המלחמה מצחו העולם בזה שהי׳ .מחמת גדוצ כח לסם יש כי *, הל׳ל
 V שיהי׳ ידם טל להחסקן הרוצה האדם זה צרץ אעפי״ב רק • וכו׳ כראוי

 - בכל&עסשמחזקואוחזטצמ^ * מ״ל וט׳ אתעדל״ת איזה צוטכ״ס
 * ונו׳ מאד גדול הש״י .״ הג׳ל בהשיחה ב״ש מקר אי} לגדולתו כי ביזם
 זנו׳•,־־׳ עק י-אכליש שנסלכ״א(ט׳ מקום לכל עמכם שנעשה כמו. אשי׳
 ; ’ שעיקר שמות שאר נגד א׳׳ם אור בחי׳ הוי׳ * אתה אד לה׳,. אמרת :וזה

 באד׳ כאן נכתב אד׳ • ב׳ע בחי׳ הצמציס חחילת בכחי׳,אקי׳ הארתו
 אד ב*ע בחי׳ הטצם להשם לומר צריך שאתה הייט *, מלכות ב׳ת בחי׳
 זכיתי לא כי עליך בל טובתי טולה זאת טס מי בחי׳ שזה ' * אתה

 טובתי אני אבל *, ננ׳ל המדה הוא שכך שלי טובים במעשים להעלותם
 הם כי * וט׳ המה בארן אשר לקדושים אן * זט׳ סגמתי צי עצן בל

 מנהא אוזסת אמא בבתי׳ יו׳כ* נחי׳ מהמלות למעלה להעלות ■יכולים
 נפשו עוד כל פעם בכל וזה אורח לרון כגבור ישיש נחי׳ שזהו לברתא

; גכלליםישד ששניהם *יאשבית ראשית בית בראשית בחי׳ וזה י גו

ת הרכות ; ערבטתהלבהא תפס
ת ל פ  מ״ש ע״פ חובה עלייהו קבעוה והאידנא דשות טרדת ת

pn יראה שע׳י בז׳ שמעון(בסי׳ ר׳ פתח במאמר רבינו . - ,
 ע׳י ט התורה* להתבוננות באין הזאת העשירות שע״י גדול לעשיחת

 שהוא יעקב והנה • היטב ט״ש היזט והכל החן בחי׳שקר מכרעין יראה
 וע׳כ * נורא מה שאמי יטקב בזכות כמ״שבזי־־\טראסן יראה בחי׳
 שאסר ביעקב מציכו לא וע׳כ * הץפי הבל מבחי׳ כלל מתיירא הי׳ לא

 אנט הבטיחו הש״י אדרבא כ״א למצרים שרד בשעה אפילו זווגו טליו
 שמר והי׳ שלימה מפתו יעקב כי * כו׳ אעלך ואמי מצרימה עמן ארד

 וכ׳ז * היוש הבל ‘מבתי ופחד אחיזה שום לו כי׳ טותרולא יהבריס
 ׳ - קנ׳ל שוש הבל בש׳ מכנעת שהיא יראה, לנתי׳ שזכה מתמת הי׳

 וכו׳ וקדמה ימה ופינת כ״ש מאד מופלג לעשירות יעקב זנה ri;ומתמת
 זכו האמת כל כי י דעלמא שן כל בחי׳ הייט מצרים כלי נחלה הייט

̂אבל הבל אח כנצעתם בחי׳ לש יראתם בח״ לפי גדול לעשיחס  היופי
 * כדל היופי כבל בש׳ לגמד להכטע וזנה שראה שלמות שש׳ <עקב
 מצרים בלי נחלה דטלמא שן כל היינו העשרות לתכלית זכה זס׳כ
 * יטקב בש׳ הוא עישת תפלת כי • רשות ערבית תפלת וע״נ ‘ כג׳ל

 גדולשט׳י לעשרות זוכין ידה שעל יראהכנ׳ל בסי׳ והוא תקנה שא ^כי
 להתגוננות כשזוכק ש ־• ■רשות שא «ע״כ * מ׳ל גדול להתבוננות זונין

 ה^ת בחי׳ שא ההחבוגנוח כי׳זה * להתפלל חובה אין אד הזאת
 כתבזמוס כי ז׳ל*xכ מתפלה סטור הי׳ וע׳כ לזה• שזנה דשב׳י
 שלו מהעשרות אומנות שכל היינו * אומנתו תורתו בחי׳ היא הזאת
 כ׳ש • נחטשרמשה שמשם לושת של פכזולת בש׳ מהתורה רק הוא

 ישכירו רשב׳י כמן אלא שט לא וזהשארז׳ל אדונינימ(׳רשסט״ש
 בני עתהכמצאיס גס הלא ט תמוה עזועו ולש * וגו׳ אומנתן שתורתן

 הש׳ס בימי מכ׳שזנ׳ש בקורה עוסשס רק אודמת שום להם שאין אדם ,
 גקראשרחן זע׳כ * בטשירות שתלוי הנ״ל בהתבוננות תלוי העיקר אך־ '
ל: אומנק ■ ' ׳ - . . • מ׳

 מסיגל ממן בלילה אז ט * דייקא טרביש תפלת תיקן יעקב
 זזטן שורה חידושי ^וב בש״ט כ״ש והחבונסח להכגות יוהד ^

גם •* ע׳ש לביטל יופר ממוגל בבלילה 0ג״ רבינו(בסי׳ זכ׳ש * בלילה

. ׳ j""' ''■̂-‘■־';1 ׳ \ י ■ * . יי י ’ - י ' *

פ ׳ ת ר ט ד ה ת ד ד פ ת ח ח פ נ ו ה ג

 * ■ בלילה לא־יצהה סתרה טוב ט «בחי׳־טעמה טשירות׳ בש׳ שא הלילה
; בדברי מקומות בכמה כדמשמט ״: באמשס עשירות ט גיה.״

 אבלהאידנאקממ©־ ׳ ״ כנ״ל דשות ערנית תפלת <וע״כ שם למעיין
־■ a*(!׳ ̂ בלילה אשלו זו השגה לבש׳ זוכין אין טכשו כי חובה* טלייהו

ל׳^■'■;•־:׳ חובהלהקטללכניל ־
 י אין בשחר אבל י לאחרי׳ ק׳שוב׳ לפט שחים מברך גטרב

־ ס ז • - לאחד׳ זאחת ,לפני׳ שתים ברטח ג׳ כ׳א מברכין ■ .
 ■ ימה ופרצת צתי׳ מצדם בלי לנחלה שזבה יטקב כנגד ששא ערבית
 ולאסדס^י ק׳ש ד׳ברטתלפני וננגדזהמביכין • ונגבה צפונה וקדמי:

 ‘ * ■ מצרים בלי נחלה יעקב לגחלת אז זוכין כי י העולם רוחות ׳7 כנגד
 ■ בניןהשלם של יושת ג׳ כנגד ברכות ג׳ כ׳א מט־כין אין בשחרית אבל

 ששית כי י כו' תפחת מצשן הם״א.בחי' התגברות *.ושם חסר צפון כי
 ■ זכה ולא הס״א לגמד הכניע לא עדיין בישו שהוא אברהם כנגד הוא

 לכבש וזנה לגמד להכניעה זכה יעקב אבל י מצדס בלי לנחלת עדיין
 צסק רוח את שהכניע ומאחר ̂ צפון דוח ‘אפי העולם רוחות ד׳ כל

 יאתהיוע׳כ' זהב מצפון בחי' ‘ משם בא שעיקרו גדול לעשירוח זכה ע׳כ
 ■והוא «בנ׳ל יעקב בחי׳ כנגד נתקנה שהיא בערבית ד׳ ברנה הוסיפו
 .בחי׳ שהוא שלומך סוכת עלינו ופרוס אז מבקשן וע״כ ׳ השניביט ברכת
 החעורתת על אז שמנקשין וזש ״ מונחה נסע ויעקב בחי׳ יעקב

 יראהכמ״ש לבש׳ לבא זוטן עי׳ז כי וכו׳* מלכיט כ׳שוהעשדט השינה
 ׳ עיי כי י מלפניך ענבה בעצה ותקניט וזהו • היטב ע׳ש רביט בדבד שם

 י ■עעטע כליות שהם ההולדה לכלי הדימר כס בא השינה התעוררות
' ־,"■ י: :;־ ■ : ־ט״שהיעב ; ■ י - '

ז י נ ע ׳ ב ה כ ל וא׳גלילס• ביום ב׳ דשים * בתם חפילוח ג׳ ה
׳• חדגזם ע״ילשון לה׳ק שלישת נש׳ זה *

 לחבקוק תפלה במאמר כמבואר * תתום ואחד מקרא שטם בחי׳ ששא
 בחי׳ ‘אשה חוה בחי׳ • כמובא מלכות בחי׳ הוא התפלה ט י״ט) (בסי׳

 במזי׳ * בלילה ואחד בזם חפלזח ב' מחפללין וע״כ • לה׳ק שלימוח
 , זהבש׳נזורהשככתב, בישניםמקרא * כנ״ל חרמם וא׳ מקרא שנים
 ב* מתפללין וכנגד,זה ג׳) ז׳ל<ש׳ רבינו בדנד בשבא יום בחי׳ ששא

 ז חרדמה שינה בחי׳ לילהשהיא בחי׳ זה חתום וא׳ • טוס תפילות
 שנע׳פ*. תורה בחי׳ והיא * רג״ל במאמר היטב במבואר • תרגום בחי׳

 חורה חב גם * שבע׳ס חורה בכלל ושא * התורה פי׳ שא התרמס כי
 ,ח^ס בחי׳ שא חרגום כי * חדגום בלשין כתקן rתלמa דהיינו שבע׳ס
) זיל(סי׳ רטט כ׳ש צלה בחי׳ שהיא שבע׳ס  , חמה וט״במתפללין ג׳

 לילהבנ״ציזע״כיעקב שהואבש׳ תרגום בחי׳א׳ כעד בלילה• אחת
 • תרדמה ע׳י שא אשה* שה בסי׳ בטן עיקר בי • ערבית חפלח תיקן ׳

 ב״ש חיגזם לשן ע״י דייקא שא הקודש לשון זשלישת בנק עיקר היינו
 *דשיס לה״קע׳י׳מחדגזם לשצשת שזכה דהיינו לזה זנה ויעקב * שם

 הדעת טן בסי׳ שהוא ־ • שבתרגום הרע אחיזת זהכטע שנלחם ע׳י ,
 בחיר ■יעקב !וע׳ב • לה׳ק לשלימות זנה ועצז * משם העוב ובירר ש׳ר

 שהוא לס׳ק שלימות בהי׳ שזה * פסיל שום קלי שלימה ומעתו שבאבות
 שלימות ע׳י שזוכין בהלימות שמירתהברית בחי׳ ״ שלימה מעה בחי׳

 אוט וראשית כחי ונ׳שביעקבשאמר * שם כמבואר החרגזם לה״קע׳י
שבעי׳ ״ב’ להעמיד ■זכה וע׳כ כנ׳ל• שזוכיןעי״ז הברית שמירת דהייט

 הייס •• עליהם עומדת דקדושה שמלכות בקר עשר שנים בחי׳ שהם ‘
 שיצאו נסשc בחי׳.ע׳ ■וזה * הברית שמירת בחי׳ לה׳ק שלימוח גחי׳

 הכולל דע שעי׳זימכניעין * לה״ק שלימות בחי׳ ע׳י לזה שזכה מיעקב• •
 העיקר וכ^ז • ע׳גפשות;טר^טקכ להעמיד וע״כזכה ■ אומין ע׳ של

* ' . - ׳ ־ י ־ י ' ' ׳׳ , י י ־ ע
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I הרבה ערבית תפלת הלכות א־ח ■הלכות ליקוטי
\

 ולברר לתקן שוסק ‘הי שיעקב י הדעת עץ בחי׳ שהוא לשיןחיגום ״י1י
 יעקכ'> כית נפשות העיק כי * כמובא אד״הר הגס לתקן הדעת מען
 ל ששם הדעת העץ אחיזת שורש בבקי׳ נאחזים כולם עממין הע׳ pזלהי
 ■ מם הי! יעקב מלחמות עיקר וע׳כ • בכתבים כמובא יעקב כחי׳ הוא

 ׳ ארמיי לשון שהוא • תרגיס בחי׳ הוא הארמי לבן כי * הארמי לבן חזתע
 . להמשיך כד • שהדזחא יגי לו קרא שלבן הנ״ל' במאמר ז״ל רבינו וכ׳ש
 • להשלים כדי גלעד לו קיא ויעקב ־ • תרגום לשון ע״י הקחשה מן ולינק
 עוסק ע״כהי׳ י * הדעת העץ לקקן שעיקת שיעקב נמצא ע״שי לה״ק

 הטוב ולהעלות שבהרגיס הרע להכניע היינו הארמי• לבן בחי׳ להכניע
 לקח וע׳כ • כרל דייקא עי׳ו אשה חוה בחי׳ לה״ק שלימות לבמת
 י שהם אשה הוה ׳Tלב שזכה היינו • דיקא לבן מבטת נשיו את ,יעקב
 ר\ע כניעvשד דהיינו * כנ״ל לבן בחי׳ ש־\א תרגום ורחלע׳י לאה 'בסי׳

 אשת לה׳קבחי׳חוה שלימות בחי׳ נבנה שעי״זדייקא העוב והוציא
 מעתו והיתה השלימוח לתכלית יעקב זכה וע״כ ג ורחל לאה בחי׳

 שבתרגום הרע להכניע זכה כי ־ נפש וע׳ שבעיס י׳ב והעמיד • שלימה
 דהייט • דיקא חרגוס ע״י לה״ק בליגמת לבתי׳ שזכה עד * הטוב ולברר
 וזה • כנ׳ל תרגום בחי׳ שהוא • דיקא לכן מבית ורחל לאה ליקח »זכה
 ללבך.דהיינו מעשו ברס יעקב כי • וכו׳ גרתי לבן עס ^ושו יטקב ששלה

 הכולל• רע הכחש זוהמת שהוא עשי את להכניע שא״א יודע הי׳ שיעקב
 הס שמשם שבתרגום הרע שיכניע דהייט * יניקתו שיבעל ע״י כ׳א

 , יהי׳ ממילא הכולל רע בחי׳ שהוא עשו ואזי ללה׳ק• העוב ויעלה ץנק־ס ::
 .כדי דייקא ללבן יעקב ברח וע״כ • הנ״ל במאמר שם כמ׳ש ונתבטל טסל
 והוציא אותו לנצח וזכה • כנ׳ל ממילא עשו ינול ואד תרגים לשין לתקן
 אעבדך אמר וע״כ ־ ננ״ל אשה חוה דהייט ׳ ־,Aל: דייקאבהי׳ מסם
 לבן מנחי׳ שיניקתם בשבע שכלולים שממין הע׳ בחי׳ כנגד שנים .שבע

 גי ־ שנים הז׳ אותן דייקא לו לעבוד סצרך וע״כ • כנ״ל תרגום מבחי׳
 ועבדת גלות ולסבול שם לעבור צריכין הרע מחוך הטוב לברר כשרוצין

 העוב מבררין דייקא ואזי • ולהכניעם לשברם בנסיון ולעמוד * סvשלי־
 ׳אז • כנ״ל עממין ע׳ גלות בחי׳ שזה שנים הז׳ גלות אחר וע״כ ״ משם
מצפ׳ הי׳ וע״כ • ככ״ל ולאה רחל ביוי׳ שהיא לה״ק שלימות לבתי׳ זכה

 יוסף את רחל ילדה כאשר ואז ׳ הברית תיקון בתי׳ שהוא יוסף שמלד עד ,
 שזכה עד • תרגום ע׳י לה״ק לשלימות שזנה והבין • דעתו נתחזק אז

 וארז״ל * עי׳זליוסףדהייטשמירתהברית•וע׳באמראזשלחניוכו׳
 הייט . • וצו' שעט שיטא יוסף שטלד מאחר מעשו עוד מתירא הי׳ שלא

̂ה מאחר עתה להתיירא לו אין * מודאי בי  ע״י יוסף את להעמיד שז
 במנין ־״ק לל שזוכין ע״י הברית בחי׳שמירת שזה * הארמי לבן בת יחל
 יוסף את רחל ילדה כא^ שנהב וזה • כנ״ל דייקא תרגום ע׳י אוחו
 • כנ׳ל מתרגום בניינה כי־ • לבן בת והיא לה״ק נחי׳ שהיא דיקא רחל

 הבריח שמירת כי ׳ בנ׳ל הברית ̂ן»ירת בחי׳ יוסף דייקאטלר ועת
 וא; • ע״ש הנ׳ל במאמר היטב כ״ש הרגום ע׳י לה״ק שלימוח ע״י זוכק

 • ממילא מסל כיסא הטלל• רע שהוא מעשו עוד נתיירא לא כוודאי
 יעקב דברי תהלת וע׳כ • כ״ששםע״ש לשקטסלעללשון• בגחי׳
 ־ תרגום לשון שסא 'לייקא לבן עם • גרתי לבן עם הוא לעשו ששלח

 ויהי וזהו • כנ׳ל ממילא מפל עשו ואזי * העוב ובירר משם הרע ^גניע
 שבירר ועשירות שומת ניצוצות כחי׳ הייט • וט׳ צאן וחמור שור לי

 איחא כי הייט למינו הולך הכל כי • ישמעאל אל עשו הלך וע״כ • משס
 שיתחברו כד לשם הלך וע״כ • אומץ הע׳ כלליות הס וישמעאל שעש׳

 אבל • ח׳ו יעקב על להתגבר כד • אומין הע׳ כלליות של הרע יחד
׳ כנ״ל: עליהם מחגבר היה לבן את שהכניע ע׳י יעקב

הוא ערבית תפלת ני י ערבית תפלת תיקן דייקא יעקב

 ̂ ה*׳ וזה * כנ׳ל טי״ז ל־.״ק שלימוח שעיקר • תרגום בחי׳
 שהוא שמע של רבתי כע׳ מרומז ערבית וע*כ • כנ״ל יעקב תיקוני בחי'
 חרמס בבתי׳ הוא ערבית כי • בזוה״ק נ׳ש עךנית מנחה שס־ית ר״ת

 ע׳ לבתי׳ ולזכות עממץ הע׳ להכניע זוכץ שמשם הדעת עץ בבהי׳
 בסוטת יעקב׳כי בחי׳ שיץא סוכות כנגד וסא • ככ״ל יעקב בית נפשות

, :החג כפרי והולנין במתמעטין אומין הע׳ מכניעץ ־  כחי׳ רשות בחי' הנא תרגום כי • רשות ערבית תפלח בחי׳ רוהו
 גי • כמובא חרגום בחי׳ ניגה הדעת עץ בבחי* שהוא היתר •־
 הס ורשות ההיתר אבל והיפוכו* קודש בבתי׳ הס ואיסור מצוה חיוב

׳ כנ״<ג* רשות ערכית תפלת וע׳כ • כמובא הדעת עץ תרגום בבתי!

 ׳ סץ בבתי׳ היא כי • לשתיים נחלקת הלילה •בי חצות בחי׳ רזחך
 י הראשונה לילה חצות ני לשתיים• נחלקת ו״ר*וע׳*כ1ל הדעת

 גם ס וחיקינ מצות עושין ואנחט • כמובא הס׳א 'אחיזת בחי' הוא אז
 ־ • הווטה שעל וק״ש ־ וק״ש ערבית הפלח דהייט הראשונה לילה בחצי
 הליל׳ את לחליק דה״ט זוכיןלחצות ואז הטוב ומבררין מכגיעיןהרע ואו

 כיוש זלילה ׳ ביום ולכלול גמור• לטוב האחיונה לילה חמת שיתהפך
 אור שהוא חסד בחי׳ מסגלה ואילך מחצות כי קל*ט) חהלים ( יאיר
 שהוא המלטת שלימות זר\ כי • נחצות נזהר היה דהמע״ה וע*כ • היום
̂ק שלימות בחי׳  זמן וע״כ • כדל חצות בחי׳ שהוא • תרמם ע״י לי־
 • הדעת עץ תיקין ע׳י אכה חות בחי׳ נבנה אז כי ׳ חצות אחר הזווג
̂א חמת ט׳י שנעשה ושינת תרדימה בחי׳ שהוא  ,!השינז שבירת שי

 ולילה • בטוב נכלל ואזי הדעת• העץ שבירת הלילה'בחי׳ שבירת
■ ״ , ;כנ׳ל היום אור חסד מתגלה מחצות וע״כ יאיר כיוס

מ ג נ המאמר ט״פ • חפלתטרביחרשית ע
בנפשו(בסי׳נ״ב) מתחייב זה הרי וט׳ בלילה י

 מחויע הוא שהעולם שאומרים אפיקורסים יש כי * היטב היטב ע׳ש
 רקשצחד • המציאות אסכרי הוא העולם באמת אבל • ח״ו המציאות

 העולם את לברוא השי״ת כביכול מוכרח היה כבר ישראל נשמות שגאצלו
 שעכשיו נמצא * בשבילינו נברא הכל כי • ישראל בשביל בה אשר וכל

 המציאות• מחוייב הוא העולם בוודאי • בעולם ישראל נשמות שנמצאים
 ש^צ^ קודם באמת אבל • כנ״ל שלהם ואפיקירסיח עטותם בא ומזת

 רקחיכףשנאצלו * המציאות אפשרי העולם הי׳ או ישראל נשמות
 • כנ׳ל בשבילם העולם את לברוא השי״ת הוצרך חיכף ישראל נשמות
 ׳. מחוייג בבתי׳ הוא העולם אז ישראל נשמות שנבראו אחר וע״ב

 נברא זה שבשביל בו ונכללין ית׳ רצוט עישים שישראל וע״י ׳ המציאות
 'ית' שהוא בהשי׳ת ישראל נפשות עם העולם כל נכלל ועי׳ז • העולם כל

.וזהו • המציאות מחוייב הגיולם כל נעשה ואז • המציאות מחויב הוא
י :היטב ט״ש • כנפשו מתחייב זה הרי וט׳ בלילה הניעור

ףן  גי • ערבית תפלת חיקן יעקב כי • רשות ערבית תפלת בחי' ןן
• רביס בדברי ומובן כמבואר העולם חידוש בהי׳ היא התפלה ,
 תהלתך הוא בבתי׳ ית׳ אחדותו הוא התפלה ני • מקומות vגכמר ז״ל

 ,נע^ יד שעל ה׳ דבר בחי׳ הוא התפלה של והדיבור • אלקיך ור\א
 ז׳ל רבינו בדברי כמבואר נעשו שמים ה׳ בדבר בבתי׳ • והארץ שמים
 כי. .• התפלה קודם שאוונרים תפתח שפתי אד׳ בחי׳ ווה ׳ במ׳א

 חידוש בחי׳ מא שהתפלה נמצא • כנ״ל ה׳ דבר הוא התסלה של הדיבור
 התגלו' כ׳ • רשות ערבית תפלת וע״כ • כנ״ל וכו׳ ה׳ דבר כחי' העולם

מריאה וכו׳-וקורם אור יהי אלקים ויאמר בסי׳ אור בחי׳ הוא הבריאה
 ■ חסך בתי קרא ןע«נ .צה^י; א״א הבריאה קודם ני • חשך בחי' זה

מעומק ׳ . '

̂ ׳



״ נך / הר;ז״ ערבית הפלת הדברת ;•א׳ח הדברת 'לקרטי ,
̂ור המושגי״־נטן•׳ .«שומק  היה ז6ז ,״ ישיאל המחשבה שתחלת גמצא ׳%;1יצ יצחק בריחי. ;,אח שיצילה בכוונות כ״ש ׳ ״ חשך ובורא יוצרי

 י יעקכ• תפלת שי)יא רשות חסלחערביח בחי׳ המציאות !העולס-אפשרי וא׳אלהקיג שבריאהלמטלהמיציו-ה• מחמת חשך זבריאיז־ יאור ־נקרא
 ישראצ עלה שכבר תיכף אבל ־* ננ״ל אחתה שוה עדיין לה& אין <ושה. גס וע״כ ־ ^חרו השן ■ישת בחי׳ המושג*: מעומק חשך ;ע׳׳כנקרא .*שס

 ,בחי/ העולם חיכף נעשה ישראל נשמות נהקגלוח ;במחשבה,והחאילו והדר ־חשוכא ברישא לו:אור קודם -הלזשך ברוא-השי׳ח בשטח.הבד^ה
 רק נבראו לת שכולם ויצחק אברהם כשנבראו ואז המציאות;• מחויב . בחי׳ שהוא הבריאה קודם טל ־מרמז • להאור שקדם החשך כי * כהורא

 אברהם אח אשרסדה יעקב בית אל ה׳ אמר כה כ״ש ישראל כשביל ׳ קודם בבחי׳קודההבריאה׳דהיינו בנחי'חשך ואז • סחת חשך ישת
 - מאחר כנ׳ל המציאות מחייב בחי׳ הוא העילס ואז ־. במדרש כשאח״ל . מאחר המציאות אפשרי העולם'בחי׳ היה אז ־ ישראל בהמות שנאצלו •

 י עיקר שהוא ביום וע׳כאז • כנ״ל ישראל נשמות בחי׳ נחגלה שכנר : • קשות ערבית בחי/חפלת וזה זכנ׳ל-* ישראל נשמות נבראו לא שעדיין
 -• בהבראנ^באברהם בחי׳ וזה • כנ׳ל היא,חובה ההפלה אז ;הבריאה • למטלה שורש לה 'כייהחפלה״יש‘ העולם בריאת בחי׳ הוא התפלה כי ■

 • חחלה במחשבה שעלה ראשית שנקרא ישראל בשביל ברא בראשית כ' , בטרקית .ואז ;וכוי׳ מתפלל מנין׳שהקב״ה כשרז״ל מתפלל הש״י גס כי
 ׳ ישראל סלה שכבר אבלאח״כ ‘ המציאות נחי׳ זת ה׳ ברא י,אז ה31איןק ציעדי.ין המלאות^• אם%> בחי׳ רשוח בהי׳ הוא התפילה אז

 והאוץ השמים תולדות אלה נאמר אז ישראל נשמות ̂נאצלו במחשבה •' לאנבראו-וע׳׳י •שריאלטדיין נשמות 6שג מאחר העולם את לברוא .ח״ו
 ,, כי/אח״כנטשת המציאות מחויב בחי׳ זה • דייקא בהבראס ;;בהבראס;• כמ״ש . * תחלה' במחשבה עלה ישראל כי • ערבית תפלת חיקן יעקב

 תפלת הוא 6ביו ואז ״ ישראל כש?יל המציאות מחויב בחי׳ העולם , שראשית ׳נמצא • וכו׳ ראשית שנקראו ישראל כשביל ונו׳ ברא בראשית
 ״ תחלה במחשבה עלה אלxי כי • אחר,יעקב שיצאו ויצחק אברהם הי׳ ראשיח'המחשבה בבחי׳ ואז ישראל הי׳ . הבריאה של המחשבוז

 י וע״כ ישראל ביחך מי עולמי עולמי ונו׳ יעקב נוראך ה׳ המר. כה כ״ש ישראל נשמות נבראו לא שעליין •.■'מאחר כנ״ל המציאוח אפשרי :העו.לס
 וע׳כ ־ כג׳ל בבח־׳חובה התפלה אז ישיאל נשמות שכבדצחגלו ביום אז , בחחלת'׳הבר;אה אז וע׳כ * ית׳ כרצונו הדצר והיי במחשבה׳ שעלה רק

 באמת כי י ננ׳ל משם אחיזתם עיקר כי * להאומוח החיזה יש שם המציאות אפשרי העולם הי׳ אז תחלה במחשבה כשעלידישראל דהייט
השלימית עיקר זה באמת כי ל דייקא ביום היא התפלה שלימות עיקר , ■־ ־ י, ■ י' - ׳ ■ t כנ״ל

 רצון עושה כשהשי״ת דהיינו , • המציאות מהזיב נבחי׳ הוא כשהעולם
* ״ בדבק מחויב הי׳ כאלו . * בשבילם העולם כל ומקיים ובורא ישראל

 - י כנ^ ישראל בשביל המציאות מחויב העולם שנעשה מה בחי׳ שזהו
.׳ כדי זה בשביל הי׳ הבריאה כוונת ועיקר ; השלימות עיקר זה ובוודאי

״ - במוסגר אלזכנ״לx>-ע״י,י המציאות בחיוב אה״כ העולם נכלל שיהי׳

ארשות פרביח תפלת חיקן יעקב  המחשבר כי׳ראשית • ש̂ה
ושב כג׳ל המושג מעומק אשך בחי׳ והוא ■ ד להשיג א*א - ■ • ■

מבתי׳ דייקא• זו מבתי׳ אחיזה להם יש עכשיו אעפ׳כ אבל * ע״ש הנ׳ל

■ ,*

־ י

 המחשבה 1
 ושם כג״ל המושג מעומק חשך

 בבתי* היא ההפלה שס וע״כ * המציאות אספרי בבחי׳ העזלס עדיין
 בדב־ בחי׳ שהם התפלה דברי לדבר תוכה אין עדיק כביכול גי ד ׳רשות

בחי׳ המציאות אפשרי הוא העולם עדיין ני ׳ בנע ום׳ נעשו שמים ה׳
. וע׳כ * כג׳ל במחשבה שעלה רק ישראל כניאי לא עדיין ני • רשות ■

 שנאצל! י^אל נשננות בשביל העולם אחר.שנברא -דהיינו הבדיאה אחד תפלת בחי׳ רשות היא התפלה אז יעקב בחי׳ להתגלות שמחחיל בעת
המציאו׳ בחי׳.מחו-ב העולם אז ימיאל נשמיוא בנאצלו אחר ואז • תחלה ־ ונתגלו ערבית תפלת יעקב אחיקן אח״כ אבל • וננ׳ל וט׳ רשות ערבית

. • בנ׳ל שלהם ושטוח לאפקורסיח אחיזה להא משתלשל ומשם • כרל לבקרים חדשים בבתי׳ ישראל נשמות נבראים בלילה כי ־ ישראל כשמות .
 בכחי׳ אבל • בעולם בחירה שיהי׳ כדי לטעות מקום להם נותן הש״י כי היא הבריאה עיקר כי • הבריאה אור שמתגלה הברך• כאור וע״נ זט׳ .

 באמת שוסאחיזהיכי aלר אין שם תחלה במחשבה שעלה ישראל יעקב ;כשכבר אז כי * חובה כהי׳ היא החפלה אז •ע״כ • מ״ל אור בתי׳
 המציאות אפשרי העולם הי׳ ׳. חחלה במחשבה ישראל נשמוח כשנאצלו העולם אה ולברו̂ו לדבר מחויב כביכיל השי״ח הי׳ ישראל כבמות נתגלו

 'וט׳ בשבילם כרא׳העולס זאח׳כ ישראל האציל-נשמזת הטוב וברצונו יצאו שכבר אחר הבריאה עיקר שהוא נדום אז זע׳ב • ננ״ל ישראל בשביל
;ואמן אמן לעולם ה׳ ברוך • וכנ׳ל ■׳ ״ כביכול כי חובה־• כהי׳ הוא ה׳ דבר שהוא התפלה א; ישראל גשמות

 שיבינם למי מאד נכונים הדברים כי * יכם־ העוב ה׳ • יכפר וב1מ (ה׳ העולם את ולברוא ה׳ דבר כחי׳־ שהיא חפלה בחי׳ לדבר מחויב השי׳ת “׳■
-י'ע ~ ובאמונה:. באמת נכון על ' ישראלכצ״ל: בשביל נברא הכל ישראל בשביל י -,

' - - ' • ׳ 1 ■ • ' 'י ויצחק באברהם רק אחיזה ועשו ישמעאל שהם להאומות אין
! ',אחיזתם ני י כידוע מהכפירות הוא אחיזחס עיקר כי ־ ־ ל ב ד ! ; ד ! ן ב ק יתבאר ;ו וד' וסוכות ויוה״כ ר׳הוטשי״ח ע

- ■ ־ .,. ■ ־ • אפיקורסית הוא הנפירוח ועיקר ׳ כפירות אתר אל שנקרא מהסע׳א , :חורה ושמחת וש׳ע והז״ר • מידם ,
כל ע״ש נויה) א׳(כסי׳ בליקוטי חת אל בועז ויאמר התודה יי־ מחויב הוא העולם שח׳ו ואומרים ח׳יס אלקיס דברי שמהפכיס הנ״ל

■ ׳יי;ו/,״, יי. ־.— :■ לסופה מראשה התורה ̂ הוא העולם שבאמת מחמת להם ונשחלשל נמשך זה וטעות המציאות• ,
ה א ,א’יי אח־זחס שעיקר נמצא • כג׳ל ישראל שנבראו אחר המציאות מחויב ־' ז  הבחיר 6שס ע״ה אבינו יעקב שתיקן ערבית תפלח בחי׳ ו

שביום תפלות הג׳ כל של הקודמת התפלה והיא • שבאמת ' ־ י העולם נעשה שאז 'ישראל נשמות שנבראו אחר הבריאה אחר מבתי׳
 כמבואר היום ואח׳ב לילה הוא ובתהילה הלילה..'! אחר הולך היום כי ונשתלשל ועי״זנמשך • המציאות מחויב בחי׳ ישראל נשמות ע׳י

 כיעיקר .* תפלות מ^׳ הראשונה היא ערכית שהפלת נמצא ״ בדרז״ל במשס למעלה ישראל נשמת כשורש אבל * וטעות'שלהם אפיקורסית
כולו אחד טלו בצחי׳ שנכללין הביטול ע׳י דייקא היא התפלה שלימוח להם ואין • המציאות אפשרי עדיין העולם שם כי * כלל אהיוה ־ס ל אין י '

w׳•!.׳ y ״ w׳ ״-־׳■ ח,נ /tw  ■j jw/ wm /״!״ jjvwj ׳»» uu ,ציצים ומלקט העניון גשלס
ט׳ ויפיס נאים וסשגיס ושושנים ופרחים ישראל הוא העיקר כי • וכו׳ יצחק ל בה ולא וצו׳ לך יקרא טצהק כי .  ראשונ׳ אות כשמוציא *ותיכך ו

ט׳ ואף ואח״כ יעקב בריתי אח וזכרתי בחי׳ וזה • תתלה במחשבה לה ■ 9נממנ הנפש את חושסת התיבה אד * אחת תיבה כשגומר מכ׳״ש ו
' יוצא X כט

ך־■־-.: ^



ערבית חפרת דהדכות ר־פ א׳ח הרכות ליסטי
 את מניח ואיט .*טצומה כאהבה הנסש את ואוחז ומחנק הדיבור יוצא

׳ יותר להלן לילך סנפש .התפלה שלימות זה אין אנל ״ ס  ׳ צריצין כי '
 ; ובקשות ותחינות וחושבחות שירות עוד אח״כ ולומר. ההפלה כל «מור

 1 לטשותאחדמנל . כשזוכין רק הוא התפלה שלימות טיקר יט*
 - 'אחרים דיבוריס וידבר הדיבור מזה כשילך שאפילו דהייט • התפלה
,בסוף כשיעמוד ואפילו ;״ לעולם הראשון הדיבור ישכח לא אעס׳כ , 
•התפלה של הראשון הדיבור אפילו עדיין זובי יהיה התפלה  אשר עד .

 _ הראשונה בחיבה עדיין עומד יהיה התפלה של האחרונה בחיבה ־אפילו
 ’ להסחנל שזוכין כיאע׳י זוכין אין ע״ש־וזה וכו׳ אחד כולו כי יהתפלה של’

 התכלית על ולהסחנל • ע׳ש וכו׳ עוכ כולו אחד כולו שהוא התכלית על
 עיניו שיסתום דתייע. ^מרי* עיניס סתימת ̂״י ״ ביטול ע״י כ׳א א׳א י
 : נכלל יהיה 'ואז * הביטול לקכלית ש־בא עד לגמרי עלמא דהחי מחיזו ‘

 , מכל אחד לעשות נזכה ועי״ז • טוב כולו אחד טלו שטא מחכליח
. שם ומבואר • היסב כ״ז ע׳ש כנ״ל• החסלה שלימוח עיקר שזה התפלה

 . הוא ח׳ו גדולים יסוריס לו שכשיש 6האד בעבע שמוטבע מה בחי׳ מה ;
 ן רואי התכלית על כשמסתרלין שס כי • מאד בחזקה עיניו ועוצם מחם ־
 . חכלית כי ׳ לעונה הגל כי • כלל בעולם ורעית יסורים שום שאין שם ׳
 כ״א התכלית טל להסתכל א״א ■אבל גדולהמאד^י עובה הוא היסורין :
 צריך מעיניו הרחוק דבר לראות כשרוצין כי • דעייניןזנו׳ בסחינט ר
 שהוא התכלית על להסתכל ככרוצין ק כמו ̂ וכו׳ הראות את לצמצם ■
 באצבע ולדוחקם לגמרי עיניו לסתום צריכין ־ האדם מעיני מאד רחוק '

 . יכולי׳ דייקא ואז • לגמרי עלמא דהאי מחיזו עניו לסחוס שצריכין דהיינו
 היסורים נחבעלין ושם טיב טלו אחד כולו שהוא התכלית על להסחכל

 . בשעת בחזקה עיניו לסתום האדם בטבע ע*כמוטכע1 * כנ״ל לגמרי ' :
 כשעת עיניו סתימת ע״י כי ־. מהיסורים לברוח כדי * הקשים היסוריס ׳

א עי״ז̂  היסורים  . • כנ״ל היסורין כל נתבעלין ששם גכללבהחכלית ס
 הביטול שיהיה ובהכרח קמציאות יחבטל כי * שם שישאר א׳א אכל

היסורי' ומתגברים חוזרים אזי ביטולvמר כשחוזר ואד ושוכי רצוא נכחי׳ ‘
 שממשיך התורה ע״י היסוריס מקררין אח*כ אכל * וכו׳ ח״ו ביותר '

 ושם • עוב כולו אחד כולו בבחי׳ שככלל הביטול ע״י כי * הכיעול מגחי׳
 - ואזי • שמחה עליו נמשך ועי״ז *. גדולוח טובוח הס היסורין שכל רואין

 כלי מהשמחה נעשה אזי ־ מהביטול רשימה ונשאר • מהביטול כשחוזר
 של וההחטצצוח הזריחה אור ע״י החורה להשגח וזוכה • התווה לקבלת .

 נ לקבלת כלים שנעשו המוחין לתוך ומזריח שמאיר מהביטול הרשימה
 נעשה שכ׳ז • שם ומבואר • הישיב ב׳ן ע״ש ״ וכו׳ השמחה ע״י התורה

 הנשמות כל שם שגדלים העליונה היציר׳ בחיקון שעוסק השדה בעל ט״י
 ברצוא ונחבטליס ננללין שיהי׳ החכליח אל הכל את להביא עוסק שהוא
 התפלה מכל אחד לעשות זוכץ שעייז • טוב כולו אחד כולו כנחי׳ ושוב

̂יב הדק זה כל ע״ש * כרל התפלה שלימות עיקר !שזה ' . :היג

ה ב ז  וכדין להתגבר הדינים מחחילין בחי'זזסלתערבית״גיבלילה ו
 וצריכין בזוה״ק כמבואר וכו׳ נפקין הגרדיגינמוסין כל ־ ' י

 להיות כדי לגמרי עיניו לסתום אז צריכים ע״כ • ולבטלם מהם לבחח
 היסורים כל נתבטלין בשם טוב כולו אחד כולו בבחי׳ ומסבעל נכלל ’■

 ״ ע׳י כי * החפלה שלימות עיקר עי״ז שס להכלל וכשזוק • והדינים
 וזה * כנ״ל התפלה מכל אחד לעשות יכולין עי״ז בההכליח שנכללין

 הג׳ מכל הראשונה התפלה שהיא יעקב שתיקן ערבית תסלח בחי׳ .
צריכין אז שמתעוררים ר״ל הדינים תוקף מגודל בלילה אז ט * הפלות •

̂ט תיקון עיקר עי׳ז  וע״כ * כטל התפלה מכל אחד לעשות התפלה.דהיי
 סיבית תפלת ע׳י כי שכיו̂ם מהג׳,תפלות הראשונה היא ערבית ,חשלת

 נכלל-ן וטל הדינים מתוקף בלילה אז כי * כנ״ל התפלה תיקון ממשינין
 חי.קון עיקר שמשם עוב כולו אחד כולו שהוא דעיינין בסחימו גהתנליה

 ערכית תפלת שבכל ! ז״ל האר״י בכתבי■ שמובא וזה • כנ״ל התפלה
 בחי׳ הוא ערביה תפלח בשעת אז ע׳שיפי לסופה מראשה עיניו יסתום

 אז המתגברים הדינים לבעל כדי בהסכלית לכלול כדי סתימודטיינין
' ׳ ״• ■ ■ ׳■ ■ה : 'כנ״ל ך.'■ • ' .. .

j ה ז  מתוקף והמראייאז הגדול הדין יום הוא ר״ה כי ♦ ר״ה נחי׳ ־ ו
• הטל בבתי׳ לגמרי לבטל,עצמו צויכין אזי שמתעורר הדין ', ,,

̂, לתכלית שיבא עד  עלהתנליח ולהסתכל י בח׳ס נכלל להיות הביטול
 המיבא והדורמיעא השינה נחי׳ וזה * כטל הדינים כל נתבעלין ,שעי״ז

 ביטול בחי' היינו • ע״ש וכו׳ ז״א על דורמיטא דאפיל ר׳ה בכוונות
 בהתכלית ונכלל דטתו ומבטל שמסלק ביטול בחי׳ הוא שינה כי • <׳ל י

 להכלל כשזוטן ושם * הא״ס אור בהי׳ שהוא דאתי טלמא בחי׳ שהוא
 הדינים כל טי׳זנחבטלין ־ עוב כולו שהיא התכלית טל ולהסתכל שם

 בחי׳ ווה כג״ל דדינא יומא הוא שאז כר״ה צריכין שן̂ר • כטל והיסירין
 אז שמתטורר הדין תוקף מהמת בהחבליח שם נכמחבעליס כי • שופר
 שיהי׳ ובהכרח • במציאות יתבטל כי ■־ שם נשאר להיות ח׳א ־ כטל

 הדינים דוציס אזי מהביטול וצשחוזר ־. כנ״ל ושוב וצוא הביטול'בנחי׳
 התורה ע״י הדינים ומבטלין מקררין ואזי * כנ׳ל ונו׳ יותר לההגבר

 ונו׳ מהביטול שנשאר הרשימה ע׳י הביטול של הזריחה מאור שממשיכין
 בהחו׳ כ׳ז כמבואר מהביטול שחוזרין בעת הדינים מבעלין ועי״ז כנ׳נ■
 שניחנה התורה קבלת בחי׳ הוא שופר כי שופר• מצוות בחי׳ וזה • הנ׳ל
 אתה שופרותינ״ש בברכת בר׳ה התורה קבלת מזניחן •וכן שופר בקול

 קבלת נח בחי׳ מעוררין שופר קול ע׳י כי * וכו׳ כבודיך בענן עלית ..
 הזריחה מאור שממשיכין התורה המשכח בחי׳ דינייגו ״ התורה

 בעת הדינים מבטלין זf ועי * הביטול של הרשימה של וההחעצצות .
•כטל מהביטול שחוזרין  הדין המחקח שעיקר בספרים מבואר וט״כ '

• הוא בר״ה  ההתחק׳ הוא הדינים המתקת טיקר שופר־כי קול מצוו׳ .
 שחוזסן מהרשימוהטלבעת שממשיכים התורה ע׳י אותם שממתיקים

 התכלית אל הכיטיל שבשעת אטפ׳י כי י שופר קול בחי׳ שזהו מהביטול
 נמחקי׳במקומס הדינים אין עדיין לגמרי-אעפי״כ שם הדינים נתבטלין

 כנ״ל'* ביותר ומתגברים הדינים חוזרים מהביטול כשחוזרין אח*כ כי ■
 • וברשן במקומן הדינים להמתיק כשזוכין הוא ההמתקה עיקר אבל

 מחעוררי׳ להדיני׳להתעורר־ואד נח יש ושם מהביטול כשחוזרין דהיינו
 שני כדרך הביטול על לבסלס שרוצים שיואין מהמח • ביותר להתגבר

 מתגבי- הוא מתגבר שהשני 'רואה שכשאחד בזה זה שנלחמים אנשים
 התורה ע׳י הדינים לבטל כשזוכים ואזי * הנ״ל כהתורה כמבואר ביותר

 עיקר זהו • קטל שו^ מצוות בחי׳ שזהו • הנ׳ל מהרשימה שממשיכין
 ומקומן*כיב?חי׳הביעול- בשרשן הדינים המחקת בחי׳ הדינים המתקת

 טיקר רק • כלל אחיזה שוס שס להם ואין לגמרי בעלים הדינים שס
 ששסמחחיל • מהביטול בבחי׳ההזרוז ושוב בבחי׳ הוא אחיזתם
 שממשיכין החורה ע׳י במקומן שס אוחס וכשמבעלין ־ אחיזחם

 עיקד וע״כ ״ כטל הדינים המתקת בחי׳ טיקר זהו • כטל מהרשימו̂ 
 קבלת נח בחי׳ שהוא שופר מצוות ע׳י הוא בר׳וז הדינים המתקת
 הרשימו של הזריחה מאור בר׳ה שממשינין שופר בקול שניחנה התורה

:כטל במקומן הדינים המתקת שלימות עיקר שעי״ז ״ הביטול של
־ Z בחי׳ שזהו בהחנליח ולכלול עיניו לסתום דהיינו לגמרי׳ להתבטל .אז ■

ה התכלית אל הביטול וע״י ביטול' כחי׳ שהיא שינה בחי׳ לילה חשכת ה ' * הזכיין יום ר׳ה שנקרא מה בחי׳ ד ’’‘י



!1
ז הרכה ערבית תפדת הלכות ̂ א״ח * הרכות ליקוטי

. ׳י
l הייסיל ,ט״י l*' כחי' שזה מחישימר שממחיכין החורז 

 לדעת האתלזת אור ממשיכין עי״ז כי ̂ התפלה את מיזקרס טי״ז שופר
 כשעומד שאפילו התפלה מכל אחד לעשות זעי״ז!וכין * אחד כולו ני י

 שז־ע יכו׳■ התפלה של הראשוגה חיבה עדיין זוכר יהיה החסלה 'בסון)
 בחי' זזה • הכ׳ל ההורה בסוף שם במבואר זיסדוס וחזרו שכחום בחי׳

 וע״י ז׳א על דאפיל f השינ-ז,והדורמיט ע״י בר״ה הנםירהשנעשית
 המלצות את ובונין מגסרין שעי׳ז השינה התעוררות שהוא השו»*
 הנ״ל בחי׳ היינו בנוומת כמבואר וט׳ אב׳א ’מבתי מסרח שתהיה

 • וכו׳ בתי שמעת הלא רות אל בועז ויא^ר ע׳פ הג״ל בתורה המבואר
 מחמת נמשך וזה • ונו׳ ממנו ;שחלך .הנפש את מניח אינו שהדיבור

 אחיזת עדיין ויש כשלימות למעה האחדק אור נמשך, לא שעדיין
 • הראשון הדיבור את תשכח להלן הנפש שכשתלך ומתייראים האליטת

 העליונים המדות ואזי • להתגבר מהח־צונים שטא להשכחה כח יש כי
 אחיזה להם שכ׳ז'שיש בכוועת כמבואר באחור אחור בבחי׳ עדיין הס
 לשניהם בטחלא׳ דבוקים שהם ואזמחמח • אב״א להיות צריכין 'הם

 להלן לילך הנפש את מניח אינו משם הנמשך הדיבור אב״איאזי בבחי׳
 נוחל בבחי׳ יחד אחיזיס הם למעלה שגס מהמת נמשך שזה • יוחר

 • שכחה בחי׳ שהם הקליפות אחא;! מחשש אב׳א בבח־׳ לשניהם אחד ;
 לעולם יציאתו אך • ותבונה דעת מפיו כ״ש מהדעת הדיבור שורש כי

 בשרשן שנמשכץ הדבודם כל ומילדח מוציאה הנפש כי הנפשי ע׳י מא
 אזי • הנ״ל הביטול ע״י למעה האחדות אור נמשך שאין, וכ״ז * מהדעת

 ואזי • יחד ודבוקים אחוזים * ומלכות חסארח בחי' שהם והנפש אדעח
 אל בועז ויאמר בבחי׳ •. ייתר להלן שחלך הנפש את הדיבוו־ מגיח אין י

 וע׳י רג״ל הביניול ע״י בר״ה נעשה וזה י כסירה צריכין וע״כ * וכו' רוח
 שעי׳ז • וט׳כנ״ל שופר בחי׳ שזה וט׳ מאשימו שמננשיכין החורה

 מכל אחד לעשית זוכין שעי״ז אחד• שטלו לידע האחדות אור !;משיכק
 עדיין זוכר יהיה התפל׳ של האחרונה בתיבה כשיעמוד שאפילו רחפלה
 מניח ואז ״ כלל שליטה להשכחה אין ני • התפלה של ר\אשוכה חינה
 ונדבקים נאחזים ואינם • יותר להלן שתלך הנפש אח והדיבור הדעת

 ניךא וע״כ הנ׳ל׳ הנסירה בחי׳ וזה ־ הקליפות שהם השכחה ביחד עוד
 התפלה מגל אתד עישין שעי*ז זכרון׳ ממשיכין אז כי • הזכרון יום ו׳ה

 של ר\אשיגה חיבה עדיין זוכר יהי׳ בכווףהחפלה כשעומד :אפילו
 אח״כ ולומר החפלה של הדיבורים כל לדבר שמכל החפלהכנ׳ליכדי

 שאנו ועשי״ת כר״ה צריכין אש וזה • טודבמהתחינוחובקשוחכנ״ל
בות צרינין  את אז מתקנין אנו ע'כ • ובקשות וחתימת בתפלות ל̂ר
 הרשימה וע״י הביטול ע׳י שממשיכין הנ״ל הזכרק בחי׳ ט׳י התפלה

 כנ׳ל שופר בחי׳ שזה התורה קבלת שמשם מהביטול כםחוזרין שנשארה
 עוסקין שאט התפלה חימון עיקר שזה י החפלה מכל אח: עושין שעי׳ז
- ־ . : כשלימות לתקנה בר״ה ־

ה ^ ז  • טשי״ח של ראשון יום שהוא בר״ה שמחחלת התשובה בחי׳ ו
 התגלות עיקר וזה ־ הכ׳ל הביטול ע״י החשובה עיקר כי

 ר״ה בחי׳ עיקר שזה • בר״ה לגלות טוסקין שאנו ית׳ ומלכוחו אלקותו
 שליט יחיד אמן שיש הכל שידעו • בעילם ומלכותו אלקותו לגלוח כדי

 פחדך חן ובבן התפלות בכל אומרים שאנו כמו • ברצונו בעולמו ומושל
 בכבודך ‘ טלו העילס כל על מלוך • וט׳ לבדך ה׳ אחה ותמליך י וכו׳

 כי • ונו׳ יצרחו אחה כי יצור כל ויבין פעלחו אחה ני פעול כל יכו׳וידע
 לשמור שצריכין בחי׳זכתן ע׳י הוא ית׳ ואלקותו מלכותו החגלו-ח עיקר

ר מאדשיהי׳ להחגבך הוא הזכרון בחי׳ ועיקר • מאד אתהזכרון ^ 
שיהי׳ הנ״ל מהביטול הרשימו של הזריחה אור ולט במוחועדעתו קייס

אורו ישכח ולא הזה והנורא הקדוש אור וזריחת התנוצצות הישב זוכר ׳

גי
 ■ אור ט׳י כמשך ייח' ית׳ ואדמתו אלקותו ידיעת כל עיקר כי י לעילם

 ׳ מאדמכלהטולמית ונעלה ונשגב ונשא מרומם הש׳י הזאת*.כי הרשימו
 ית׳■ ממט לדעת וא״א כלל• כי׳ תסיסא מחשבה לית כי המחשטת ומכל
 עלמ' דהאי מהיזו לגמרי לגמרי עצמו שיבעל ע׳י הנ׳ל הביטול ע״י .כ׳א

 שם שנתבטל בשטה אבל , • ית׳ בו להכלל ז׳וכה ואז ״ הביטול בתכליח
 ׳' הוא שם כי • ידיעה בשם נקרא איט זה • התכלית שהוא הא״ס באור

 אפילו איש ידע ולא פסוק על ד׳) (בכזי׳ במ׳א וכ״ש • מהדעת למעלה
 וזונה מהביטול כשחוזר הוא הידיעה ועיקר •וכו' ידע לא עצמו הוא

• הדעת עיקר זה מהזשטול הרשימו של התנוצצות מאור תורה להמשיך
 אין העולם. חב כי . * עולם באי לכל ית׳ אלקותו התגלות עיקר ועי״ז י

 להם שממשיכין ע׳י.התורה כ׳א ידיעתם ואין הנ׳ל לבחי׳הביטול זוכין
 והחכמים הנביאים •כל השגת כי • הנ׳ל מו’שvמ אמתייס הצדיקים

 שממשיכין כתורה וכל משרע״ה. מפי שקבלנו הקדושה התורה וכל
 - י1א מבחי׳ משם נמשך, הכל • שבכל״דורולור האמתיים הצדיקים

 :נבוא של ההשגות כל נמשכין שמשם הייעול של הרשימו של התנוצצות
 משם סא אלקיחו ידיעת עיקר כי • אמתייס החכמיס כל של ורוה״ק

 מתיל לעשות עתידהקג׳ה בכחי׳ • העיה׳כ של היזכלית. עיקר וטא
 ז׳ל רבימ שפירש כמו וט' באצבעו מראה ואחד ונ״א לע״ל לצדיקים ־

 את ישמור לך השמר רק כ׳ש • מכחן הוא וטיקר • הנ״ל בהחורה שם
 ,עמדת אשי יום ״ עיניך ראו אשר הדברים את תשכח סן מאד נפשך
 ב■xונ גבוה אלקותו השגת שאור מחמת כי וכו׳• בחורב אלקיך ה׳ לפכי

 : מהמחשבה למפלה כ״א • כלל בי׳ חפיסא מחשבה ולית • מאד ונעלה
 ־ , מה כפי הא׳ס אור לו ויזריח שיאי־ זוכין שם הביטול תכלית כבחי׳
 הזכרון את לשמור צריך מהביטול שחוזר בעת ע'כ • לו אשרי שזוכה
 ̂ אור לקיל ראויים כלים שיחי׳ כדי מוחו כלי שיקדש דהיינו • מאד

 ׳ אלקותו השגת עיקר שעי״ז משם חורה שיקבל כדי הרשימה של הזריחה
 אינם אם הכלים לתוך ליננם יכול אינו האור עוצם מגודל כי • כנ״ל

 חשכת פן בחי׳ וזה • הזה הגדול אור ממט נשכח ח״ו ואז * לכך ראויים
 בעיניו ראה הייעול שבשעת אטפ״י כי ״ עיניך ראו אשי הדברים את
 - • בעצמו בעיכט שראה מה לשכוח יכול בקל אח״כ אטפי׳כ • שראה מה

 כלי שיקדש דהייס * הזכרון את לשמור מאד ע״ז הבחוב מזהיר וע'כ
 שיזטרהיטב כדי הרשימו אור ע׳י תורה לקבל שיוכל כדי ודעתו מוחו
 ית׳ אלקיתו השטת עיקר שעי׳ז הביטול של והתטצצות הזריחה אור

 התגלות עיקר דייקאיכי הזכרקיזכרון יוס שגקיא ר״ה בחי׳ וזה :כג׳ל
:כדל זכחן הואעלבהי׳ • שננמשיניןבר׳הכנ״ל אלקותו

ך י ס י ע  התפלה של הדיבור שלימות נדי הוא הזכחן שמירח ,ו
 התפלה מכל אחד שעושין מה דהייגו‘כר״ה שממשינין י

 י הזכרון נשמר שעי•׳! ובקשות• ושחיטת תפלות הרבה לדבר יטלין שעי״ז
 ׳ מראות עוצם מחמת כי ־ וכו', עוד אזכרט זכור בו דברי מדי כי בבחי׳

 כליי בשום לקבלו א/א ע'כ הביטול כעת שמשיגין הא׳ס האור נדולויז
 י כשהוא מהביטול הנשאר הרשימו של והזריחה ההתנוצטת אור ואפילו
 כמה בהי׳ שהם תקוניס כמה ע׳י כ׳׳א לקבלו א״א ג״כ •׳ ושוב בבחי׳
 לקבל שניכל כדי האוד מקבלין ידם שעל . וטראיס קדושים כלים וכמה
 לקבל כדי מאד רבים כלים וכמה כמה צריכין כי • ית׳ אלקוהו השגת

 צריכין הדל־ע״כ הביטול של הרשימו של והזריחה התטצט׳ אור ידם על
 והלב לדכי יכול הפה שאין מה הרבה ודיבורים אותיות כמיהוכמה לזה

 הרשה׳גו אור ידם על לקכל ונמצומים כלים בחי׳ הם שטלס • לחשוב
ףנ שכלולה הקדושה התורה כלליות בתי׳ וזה * הדל הביטול של  מ

 בכמה ומהגלגלים שמצטרפים י כפולים מגצש׳ך אותיות וה׳ אותיות
וכמה י ' ־ .



.הלכותהפדתערביתהדכהו א*ח הלכות דיהוטי
̂דיבודים באלו שנצטרסו טד צימסיס ממה  הקדושה התור׳ כלליות של ר

 הרשימו של הזריחה אור טל.ידס לקבל וצמצימיס כלים בחי׳ הס שנולס
א' שלימות להחורה אין •־.וע״כ נמשך.נלהחורהכנ״ל הנ״לשמשס  כ׳

 בהס׳תאות חסר יאש * והפרשיות והתיבות האותיות כל בה ־כשיש
 הזריחה אור לקבל שא״א בדטתו שיטר השי״ת כי * פסולה הס״ת אחת

הכלים כל ט״י כ״א הנ״ל ט״י.ר\שימו הנמשך ית׳ אלקותו התגלות של
 והתיבות'והפרשיות האותיות כל שהם וצלמס כתבניתם דייקא האלו ■

■ י ,דרבנן המצוות וכל מצוות החרי״ג כל בחי׳ ,וזה ’• הקדושה התורה של
 הנמשך הא״ס אור ידס טל לקבל וצמצומיס כלים בחי׳ הס כולם ני ׳

 כפי ומצות מצות כל לקיים צריכק ט״כ •. י:נ״צ. של הזריחה ע״י
 שיער הש׳י, כי • רז׳ל שקיבלו מה כפי והדקדוקים הפרטים בכל דניה ’

 - דייקא אלו כלים ע״י כ*א בטולם החגלו׳אלקוחו להמשיך שא״א בדעתו
 ע״כצריכין י ופרטיהם דיניהם בפי אלו-דייקא המצוות הכעשיסע״י

 י י ישקוט ואל יחרש ואל ולילה יום ותפלה בסורה הרבה דיבורים לדבר
 כדי מאד תרבה הרכה קדושים דיבוריס צריכים כי ־ לו דמי יחן ואל ■
 ריחהpו החטצנית אור לקבל שיזכה כדי קדושים כליש ידם טל ן לחק ־

 בעצמו הזכחן שע״י נמצא •- ית״ש הבורא אח ללדכיר שיזכה כדי • הנ״נ
 שעי״ז שופר מצוות וע״י הצ״ל הביעול ע׳י דתייט בר׳ה ממשיכין שאט

 אור ממשיכין שעי״ז כדל־ וט׳ מהרשימו התורה המשכת ממשיכין,בהי׳
 שאפי׳ זכרון׳דהיינו בחי׳ שזהו התפלה מכל אתד עושין שעי״ז האחדות -
 בתיבה עדיין עומד יהי׳ התפלה של ‘האחרונ התיבה בסוף עומד כשהוא :

שעי״; • כנ״ל התפלה של הראשונה תיבה עדיין זוכר הוא כי הראשונה־
״ קזכרון נשמי בעצמו עי״ז ? כנ״ל וכו׳ הרבה דיבורים לדבר יטל הוא

 מהישמדבר כל כי * לעולק אותו ישכח ולא ית׳ אלקיתו שיזכור דהייע ׳.
 וזוכה י יותר אלקותז מזגלות ממשיך הוא יותר הרבה קדושים דבורים

 ר״ה נקרא וע״כ בר״ה• מתקטם אנו זה וכל * כרל יותר ית׳ אותו לזטר
 הרשימו אור ע״י שנמשך אלקותו לגלות הוא ר״ה עיקר כי * הזכחן יום '

 אור היטב .xp'D שיזכה הזכרון הוא ועירן • כנ״ל הביטול של
 ■ את ישנת שלא • היטב היטב ולבו במוחו הזאת והזריחה ההחטצצות

שהתחילו האנשים בפרט אדם בני רוב כי ' * עיניו ראי _אשר הדברים
התנוצצו׳ איזה עליהם סבא מזדמן הש״ייע״פרוכ בעבודת קצת ליכנוס -
 • אח״נ אבל • הנפש נכלזת להט-־ח מאד מאד לבס בוער ואזי מהשי״ת ■

 ראה לא כאלו לגמרי שוכח ואזי * סאת אהתטצצות אור מדעתו עיבר
 ולקשי־ • חמיד א׳׳ע להזכיר גדול החגברות צריכין ע״כ • מימיו מאותת
 והזריחות ההתטצצות כל את אמיץוחזק בקשר היטב היטב ולבו בדעחו
 שיזכה כדי , • הזה היום טד היותו מיום ’ קדם בימי השי״ת לו שהזריח

 • ■ אלקוחו.יתברך התגלות עצמו על להמשיך ית׳ בענודחו להחגבר
l שנקרא ר״ה כחי׳ עיקר וזה א׳) נליקועי מזה (וכמבואר i הזכרון • 

הדל הרשימו ע״י אלר\סו התגלות המשכת עירן א! כי • לייקא ;ט־ון
' ־ :כנ״ל זכרון בחי׳ שזה -

ח ז ז כי לעשי״ת־ ראשון ■וס שהוא בר״ה שמתחלת התשובה בחי׳ ו
כדל• ר״ה בחי׳ שזהו רג״ל הביטול בחי׳ ע״י התשובה עיקר ׳

 כפי כ״א השובה הבעלי על שגוזרין והאגופיס התעניתיס כל בחי׳ זזס
א כי חטאו־ ־  עיניו לסתום כדי ויסוריס חעניתיס ע״ע לקבל צריך ס

 עיקר שזהו ביטול לבחי׳ עי״ז שיזכה כדי לגמרי טלמא דהאי מחיזו
׳, .־. ־ תשיבה בחי׳ י■ . .

י 'עיניו ולססוס ״ השי״ת בשביל נפשו למסור ארם כל צריך באמת כ
 לגמרי לגמרי התאוות כל שישבר צ1דהי: לגמרי עלמא דהאי מחיזו י

 עקיבא ר׳ כמו השי״ת בשביל והסיגופיס העיטייס כל עצמו על ויקבל
ואז • באקד נשמתו שיצתה עד ברזל של במסריקות בשיו את שסרקו

 * ,׳לזה שזוכה מי אברי שגהvהר בתכלית ית׳ אלקוחו להשיג יזכה דייקא
 ׳ וכל מכל טצמו ולבטל רכל לשבר בזה לטמוד 1יכמ אדם 3כ אין אבל

 למחזיקים טץה״ס שהוא הוררו אתי לט ונתן ט״כ׳חמלטליטהשי״ת
 אוחו להכיר זוכין ההורה ע״י כי היינו ; כוטס דיני ודרכיה • וכו׳ בה
 לזכות יכיל שה; • ימיו כל ביורה ויטמק המציוח כל שיקיים ט״י ,ית׳
 . די בבלימות התאוות שיבראתכל שלא אטפ״י צצחייס לתייס ■ ־

ה ז . יט׳בחחילהטלה אלקים ברא בראשית. פסוק טל משארז״ל בחי׳ ו
 הטולס באין ראה הדין במדח הטולם אס לךרוא ;במחשבה,

 תמוה הדבר וננאורה הדין־ למדת הרחמים מדת ושיסןז טמד מתקיים
 מחמת היה הבריאה כל .שעירן הספרים בכל ומבואר ידוט זה הלא,

 סותר sזר ולכאורה • לטולס ורחמיו עונו לגלות כדי זטובו ךחמנותו
 העולם את■ -לברא במהשבה שנהח'לה;_עלה באמרי . הנ״ל למאמר

 מגודל הוא ברוך השי*ח כי ־ הדל ע״ם ניחא הכל ;אך'באמת 'במדה״ד
 שבכלהטוכות־ע״נ הטובה צחכלית לנבראיו להטיב שרצה רחמא!סובו

 שייזני־ג היינו * *ן7לבחא.אתהטולםבמדתה כתחילה במחשבה טלה
. , הדין מדת ט״ס הטולס  עצמם העילס יבטלו הדין תוקף 1שט״ כדי ;

 ■ והיסורי״ הדיני׳ שט':'ח־קף לעיל כמבואר ־ הביטול בתכלית ית׳ אצלו
 נחבטלין ששם בהחכלית ולכלול לחמתנל כדי לגמרי עצמן מבעלין

 ■ זוכים'לשלימות הי׳ ו,ואז כדל; בחי/ר״א שזהו כדל והליניס היסוריס
 '■ע׳י שזוכין מאד ומראה עצומה ית׳'בהשגה' אוחי להשיג העליון תכלית

 , עלה זה וכשביל ״ כדל דייקא הדין מדת ע״י שנמשך האמתי הביטול
 • וגסל טצוס רחמנות היה זה כי • במדה״ד העולם את לברוא במחשבה

• הנ״לכנ״ל לביטול טי״זדייקא לזנות קדי■ • ביוחר  ■ שאין ראה אבל ̂ '
 . עצמ לבטל בזה לטמוד יכולים אין העולם רוב כי י • מתקיים העולם
 זוכי אין ח״ו הדין מדת עליהם כשבא ואפילו , * העולם מזה לנמרי
 לא אס מו7לב'' וחנפי ל״ו באיוב נראויינ״ש באמת עצמןלנמרי לבטל
 ■ ישים ולא ■ בו ותבער ידע ולא מסביב וחלהטהו וכ״ש אסרס* ט ישועו

 י שמוטבע שמה הדל בהתורה ז׳ל'שם רבינו שנתב מה כי , • לב על
 • ר״ל עצומים וכאכיס יסורין בשעת •בחזקה עיניו לסתום האדם בטבע

 דייקא ן דטייני בסתימו שסא התכלית אל רא״ל ביטול מבתי׳ נמשך ,זה
ס ־ ט״ש שם כ״ש וכו׳  שעת לסי הנ׳׳ל ביטיל מבתי׳ בטלמא בחי׳ רק ז

 כ״ש הנ״ל טכע נמשך שמשם ית׳ הגהטחיז פלאי מסתרי והוא קלה -
 ׳כראוו מ״ל ניטול לבחי׳ חח והדינים היסוריס ט״י לזכות אבל • שם
 זוכה־וכמבואר אדם כל לאו כדלתה וכו׳ טי״ז הטוב התכלית שישיג טד
 תורה להשיג זוכה אס היסורין ע״י טובה פטולה פעל אס סימן זה ־שם
 • תלמדט ומתורתך יה חיסרנו אבר הגבר חשרי וז״ש ־ וכו׳ היסורין ט״י
 ■ היכזרין ט^י זוכה אדם כל שלאו במקומו שם מבואר נמצא • ט״ש וכו׳

 בחי׳ ׳ הס3 אשרי וכשרים צדיק־ס כ״א ־ כראוי בשלימות הנ״ל לביטול
 לזה• ווכה אלם כל לאו כי ־ דייקא אברי * וכו׳ תיסיט אשר סבר אשרי
 ̂ שיזכה מהשי״ח מאד ולהתחנן ולבקש מאד א״ט לחזק אדם כל וצריך

 ■ ידם טל להשיג שיזכה טד מ״ל בבהי׳ להש״י עצמו לבטל ה^רין ע״י
 * מדה״ד ט״י מתקיים הענלס שאין הש״י ראה זה ומחמת ״ כדג וכו'
 עצומ׳ לטובה היה במדה״ד העול׳ לברוא שרצה הש׳׳י שכוונוח אע״ס כי

 כזה מתקיים העולש שאין ראה אבל השבהלטובה* ואלקיס כנ*ל מאד
 ■ הנ״ל לב־טול לזנוז בזה ולהתקיים לעמוד יכולים אין העולם רוב כי

 • א״א בוודאי הנ׳ל לביטול זוכק וכשאין * נצ׳ל והיסירין הדיציס ע״י
 הקדים ע*כ • ח״ן לבד ר\ד7מ ע״ז מתנהג העולם היה אס להתקיים

 חשב העצומים כברחמיו הייס •- למדה״ד^ ושיספה מדחהדהמיס
 ,במדה״ד לברוא בתחילה אשב ע׳כ * נדח ממנו ידח לבל מחשבות

 ומדריגות בחינות ב׳ עי״ז שיומשך כדי * rבמדה מדה״ר שיחס זאח״כ
. \ כדי י, ' . .



trJ *נ:זהרכה ̂ ע״־בית תפדת הרבית .״הרכיתי-א״ה לקיםי
 ו ברחלני הנצחי'*~כי לתנליח הכל ויזט • העולם להתקיים ?יוצל כד

 העולם שיתנהג במדה׳ד־ מדה״ר שיחף העולם רןום נשכיל אעצומיס
 העולש''ע״יהזול־^ה:[דישה ויתחייש שיתנהג ?היינו '״-' שנייה? ע*י

 ■עימדא אורייתא ”כי - ♦ ודין מחשד ואאאל *מילצין שכלולהננשניהנ?
 'התורה כי הקדושה.־י' התורה אעולם׳ע״י' הייע^ויסנאל •ר לאמצעותא

 שע׳יי • דאורייתא עסק ■תרי״ג בחי׳ קדושות עצות כולה היא הקדושה
 דיניה כשי בפשיעות מצוהומצוה כל לקיים התורה את לקיים שזוכין

 ‘וס־^ה• קדושה עצמו על להמשיך לזכות יכולים עי״ז וא׳יל■• שקיבלו כמו
 הרשימו̂״ אור ית׳ע״י אותו להכיר זוכין במצוותיו־שעי״ז אשר־קדשנו כיש

 זכה׳י שלא אעפיי • כניל הקדושה האור: כל נמשך שמשם הנ״ל הקדושה
̂י בשלי»ית'כניל*וגס הנ׳ל כיעול לכתי׳ עדיין  והמצוות התורה קיום ע

 ומצוה מצוה ע״יכל פעם בכל וסהיה קדוש׳ עצא) על ממשינק כפשואן
 עדשזוכין * שמיס דראת ותפלה אורה ות׳יצהיעדיבורי תיבה כל זע״י
 לגמרי לגמרי עצמו, לבעל לבו שיתעורר עד לדרגא מדרגא לצגלות עי״ז

 לבתי׳ שיזכה עד ;לגמרי עלמא דהאי מחיזו עיניו לסתום להשי״ת
 הכביד ולא טעם־ דרכי דרכיה התורה כי ־ כנ׳ל כשלימות הניל הביסול

 כשפרשי* וכו׳ כח שגיא מצאנוהו לא ‘שדי ביש ״ מצות בשום עליכו פול
 מנחה קימץ וכוי ביהמיס ציא ביותר' תעריתאאיבריותיו שלא כום

 ויהמור' ראם לבקש טרח ולא יצאן בקר ־ יונא בט1 שורים מחצית'השקל
 לעשותן־והעסק ונעימים קלים המצוות ל*ז)ו:ל ברש׳י(איוב עיש זנו׳
 יותר ויגיעה בשירחא ובא יותר כבד העוהיז מעשקי שבקלים הקל

 הגדולות מהמצוות שהיא ציצית מציות כי שבגדולות־ הגדולה מהמעה
 ומדבריות פימים לעבור צריכין אין תפילין וכן אחד• בגדול אותם ,ונים<־’.

 וכיש ־ המצוות כל שארי וכן • מועעיס בדמים אותם קונים רק למוצאן
 בשמים לא הוא רחוקה ולא ממך הוא נפלאת לא וכי הזאת המצוה כי

 וכי׳ מאד הדבי אליך קרוב ט וכז׳ י\א לים מעפר ולא וכו׳ לאמי הוא
 בצחות הקדוש בפיו שאמר : הקדושים משיחותיז פ״א ששמענו וכמו

 ואין סוף אין עד מאד מאד והנוראה הקדושה שיחתו נעימוח מתיקות
 ביותר קלה השי״ת בעבודת שבגדולות הגדולה שהעבודה • תכלית
 כי י העוה׳׳ז ועסקי פרנסה בשביל עצנק שיועריחין קשן מעסק לעשית

 • • יטד איזה על לנסוע כשביל אדם יגע יגיעות כמת חאק אס ר«לא
 לטעון ונתפזמאד אסרעגלהי' לט־וחולחפש צריך שכת כמוצאי בתיכף

 כליהליל׳ולנדד לנסוע צריך ואח׳כ * גדולה ביגיעה העגלה על סחויתו
 סעונה עגלה על לישי שצריך מחמת כצגזפו ומשבר • מעיניו שינה
 לעמוד ואח׳כצריך • להעולם כיחע בהן כיוצא ויגיעות טירחית ושאר

 אלו וכל • ונ<׳ העצים הקיר כימות וכפיש ־*. וט׳ רגליו על היום כל
 כי * ספק טל עצמו מטריח הוא והקשות הנבילות והעירחות היגיעות

 כידוע ההוצאות יאבד אם וספק ■י קטן רווח איזה ירוויח אם ספק
 ביגיעות כ״כ עצק מטריח־ן העות״ז פרנסת עשק' שעל כמצא להעולס•

 * התפלה טא שבגדולות הגדולה והענידה • ק;ק חוח ספק על כאלה
 שע׳י נמצא •, התפלה וגומרין מהפללין להתפלל כשטומדין ואעפי״כ

 ראה בחי' זזה כרל• התכלית אל לזכות אדם כל יכול הקדושה התורה
 שיתנהג היינו • במדת״ל מדה״ר ושיתף עמד מתקיים העולם שאין

 שיתוף בחי' שהיא הנ״ל הרשימו מאור שנמשכת התורה ע״י השלם
 צדיקים יש אבל ״ כנ״ל משניהם כאלה התורה בי במדה״ד מדה״ר י

 לגמד ע:מן ומבעלין ביותר עצמם מקדשי' שהם מאד וטראים גדולים
 לתכלית באמת שזוכין עד לגמרי־ פלמא דהאי מתיזו עירהס זכותמק
 ולזנות • המחשבה בתחילת לעאת באמת וזוכץ כשלימות הנ*ל דביעוצ
 נמשכת זאת והנהגה • להם אשרי שמשיגין מה ומשיגין העליון לתכלית
כמדה״ד העילס את לבתא בתחילה במחשבה שעלה מה מנחי׳

 '■ הצדיקים מ־־ריגות בחי׳• שזהו כשלימות הביטול לתכלית זוכין שפי״ז
 חשיי'המתחסד אייאי 'כאיל חסידים נקייאיט כאלו וצדיקים הגדולים

 ׳ עצמןכק־וש־.יתיר^ זמקדשין ראם ק חסרעם שעושים ־ * קיט עם
 ' בשבילהשי״זן ומרים קשים והעינויים היסורים כל עצמן על ומקבלין

 • זכו׳ העלנין לתכלית באמת זוכים והם * כלל זה על ■ נצשו שלא מה
 במסשבה שעלה ההנהגה בבחי׳ מתנהטס הם הצדיקים אלו 'ט • כנ״ל

 הם.יטלי,ם כחס בגודל כי י; הדיןי ־אחהעילםבמדת לברוא תחלה
,שזוכים:אשד למה באמח ע'כ,זוכים ־ * תזאת ע״פ־הנהגה להתקיים

 , גשיאיז י י״ע .על,מיתת מט:ע״ה ששאל משארז״ל בתי׳ ח
 זז,ז.שקךה תורה .זיו‘ בחל של בשירבמסדקות את שחויקין . ’

 זו.תורה שמשה.קאל כנ״ל• הייט במחשבה.• עלה כך שתוק א*ל,השי״ת
 ; הקדושה! הקורה .שע״י ההנהגה ע״פ ני ״ דייקא תורה זו * שכרה וזו

̂א  קשים׳ זינים לך*ע אק.מגיע במדה״דמודאי מדר*׳*ר שיתוף בחי' ש־
 וזושברה תורה וו י שכרה תו תורה זו תהו וס׳* כשת את ל^וק כאלה

״דייקאכנ״ל  - טלה כך, . • עלהכמתשכת כך השיבלוהשי״תשתוק ,
 זכה העצומה וקדושתו חסידותו' ברוב עקיבא ר׳ כי ' ’* דייקא בננחשבה

 מי העזליון*שזוכין היינושזכהלהתכלית תחילה' במחשכה לעלות
 תחילה במ.,שבה שעלה ההנהגה ע׳י שזוכין בחי;התכליח שזוכיןישי\א

 הקשי׳ כלהדינ.יסוהיםורים נמשנין שמשם במדה״ד העולם את לברוא
 ה& כי :״ ,ה'שערה כחיע עמהם מדקדק הנוראים'שהשי״ת הצדיקים של

 לתכלית *ז'זוכה1תחילה*שעי במחשבה שעלה הנ״ל ההנהגה לבתי׳ זוכין
 קףרהד;?ית כין1ז ״.'כי זמשיגץמהשמשיגין ״ ביותר הגבוה העליון

 זזהו׳־שתוק״כךטלה * הנ״לבש(ימותכנ״ל הבישול זהיסוריסלבחי׳
, דציקא_כנ״ל::. במחשבה עלה כך במחשבה• .
 חדרז״ל:ראהאפ ,3כיעובזיבדלוכ ^אתהאור זיראאלקים ןץףןך

̂ץ העולם ואין . שב כי האור ־/ :׳  זגסו להשתמישיבו:לעאד. כדו
 בראשית כז׳ימי מאיר שהיה אור כי * הרל בחי׳ הייט • לע״ל לצדיקים

 ;.מבתי׳ <משך אור א זה סופו ועד העולם מסוף בו צופה אדם שהיה
 ^ין השי״ת ראה וע׳כ כשלימות• לזה שזוכה למי אלהא״ס רג׳ל בישל

 זוכין השלס שאין ראה כי * כנ״ל היינו ־ • בו להשתמש כדאי העולם
 והטד.הז^;זנשאין הגדול אור לקבל ראויים שהי׳ עד כ״כ עצמן לבטל

 כלים nT3r ס״ו :שגורם,חץ אור ריבוי בחי׳ הוא אזי לקבלו ראויס
 לזה המשיך ולא ״ האור מ-עט ט׳כ • כידוע הקליטת כל אחיזת שמשם
 הנ״לגנ״ל הרשימו מאור שנמשך בהדרגה מוטט אור כ״א השלם
 ־ • לקב^ שנוכל כדי אלו בלבושן טנשיו שמלובסת התורה אור שמשם
 לצדקים וגש עמד הנ׳ל הבישל אור שהוא בראשת ימי ז׳ של זהאור
 הס כי גמיר• בביטול עציח שמבסלין גדולים צדיקים שיש הוינו • לע׳ל

 באינה זהם * כנ׳ל וט׳ לגמיי טלמא דהאי מחיזו טיקהס את סותורן
' S זכנ׳ל נפלאה הנ׳צבהארה מביטול אור שהוא הגנוז האור לזה זוכץ

א ט צ מ r6 להדר זושן ידה שעל וט׳ חיים דרך f הי שהתורה ־ נ
 הנ״ל בישל ‘לבחי עדין זכה שלא אעפ״י ית*• הבורא

 לדרגא ד־רגא לעלות יכיל הקדושה התורה ט׳י וגם • וננ׳ל בשלימוח
 מחיזז שניו זלסתום יתירה בקדושה עצמו לקדש לבו שתעורר עד

 דק• היא התורה ד • ימ׳ל בישל לבתי' שיבא עד לגמרי עלמא דהאי
 עלים מכב־ש זאינה • ונו׳ טעס דרכי ודרכיה ״ מיסר תוכחת תייס

 מקלקל ואזי * תורז מדברי. דבר איזה טל שבר חץ כשאלס אבל :וכנ׳ל וכו׳ לן’X לן מה וכל דבר• בשם . י
 מושיעו אלקותו התגלות אוד ידו על שמקבלין והכלי הצער .
ל ־ י . ■ - \7 ׳ מ׳



ד הרכה תפרת,ערכית הלכות א׳ח: הלכות ,ליקוטי
 גל מקבלין ואז, ז:■ דכיות׳כ כשלימות - טיקר,מיטזלנגמ״י יב

- ם ששותמין בת;׳ riD י•. ׳*העיגויים .  גנלמא דשאי ו1מחי טיג̂י
אל. טצמן ?ובטלין שנתטורי הדין מתוקף שבריה אטפ״י ט ♦ לגמרי

 גשלימיתד׳^׳׳ע התיקין ל<<(ור א״א •אטשי״כאן ננ״ל וכו׳ החכרח
 סלא גלי ׳י גקאיליזהתשובה בשלימיק״חיכף לבתי/בי^ול לזכות א/א
 היה אדה״ר לא-חטא, שאם בכסביס וכמבואר • אור ריבוי בבת;׳ יהיה
לתקן, אחרהחסאא״א סכשיז •:אך אחדי ביום תיכף התיקון לגמור יכול
..» .ר?״ל ■בר״ה<כי! טצמן שמכטלין אטפץ וט״כ ו ט״ש ונו׳ אחד ביום
אור! ריסי יהיסככתין כדי,בלא בכחי•׳;לביטול, הרבה שא לשהות א׳א

א  שהוא שופר מצוות יfט הגמשך להמשין'התיקון תינף צריכין ט'כ f וכו׳ יגול. םא ט״כ1 , .%משם. נמשך התורה כל ,ני •; מהתורה, אצטלק מ
̂ניס משסיאוחת *לאמישין ̂שאנו בבחי׳; fcrq; השינה .התטוררות. ,בחי׳ י ־• י וכנ׳ל מהשפגס'בלמי.מזרמ לתקן ו,ת!ר  מיזכיטול סוזרין ■ושוב

̂ם איו nn-nm ח־זולה הדמלי י»הום ארזיל ומ״ר בחא״כע ך:שזה שלמרשימריכו/׳ וההתנוצצות הזריחה אור וממשיקין יכולים גמורים רדיה
כשלימות• קתיקון עמי לא שטדיין מחמת קכ״ליאבל יכו; התורה קבלת

*’התשובה-נתשוב ט״.י להחתקן צרין1זאח* אשכרלחקן איך סל.ל;וא״כ -
 צליך הוא י התורה -שטבהטל שמחמת היינו ’מהקורה' למטלה סיא ■

טלמא,לגמרי̂• דהאי מחיזו טיניו שיסתום היא חשונהיוהחשוכה לטשוק
3,nilמחמת, כי חשובה• ששוסקיןטלהבטלי והסיטסיס סי./ההעני.הים 

 3גמור,לקבל-ט ביטול לטלות.לנתי׳ צריך, הוא שעצר..טל,דכרי.קנרה,''
 טד׳ לקמרי טלמא דהאי טיניומחיזו "ולסתום טצמואטרתיסוסיגוסיס '

 טוס כולו ש^א התכלית טל ולהסתכל ”הדל ביטול ׳ לבאי לבא שיזכא
״.וט״כ, מהתורה למטלה הוא שם הג״ל.• ביטול. בכרוי; ו.שס צולו.אחד! '
שם ט •׳ החורה טל שטנר ט׳י וקלקל שפגם מה •טל׳לחקן דייקא שא ^

J Mil.
יכולים, 0,במורי גזי^ם |’א ^^^:ארדל,גמקוס.שנע'ליתשולה^^:;ס

אבלן גמורד. יק3בפכלטית'גקיא"צ החורה את ^רךיס *,ע.מי לטנלוד
 למטל׳,מהת(ר׳- הוא לב,ת:׳נגי,טןלאל.הת:ליאששס טלו ה.3נ»לי.ךזשו,3 ■

בראשית ימי רבמז.משכטת אור שהוא.בחי׳ משם..! נמשך קלזומז שכל ’ ,׳
■ יr יי .׳ ■־״ ' ' ■־'"׳' ‘-־ ■* ■ ■: -rf. -i-rr; - ------ג .

- ' n?,v’D3’':n1T! ̂א כי התשובה!- שאז,טיקרהתסלת ראשון ♦וס ה
עיקר. שזה כדל הדל ביטול לבאי! בר!ה,עול?ן גי •י •״^לעשדא ' ■

1.. . ; ,.:::^שעה,כ<דל.<;’;,נ
, i ^ א זה.של עואקין“ן  שהואכחו׳-תשונה בחי׳-ביעולהדל ב*ק̂ו

ה כדל ; ׳:־. ■ *  ביום לתקן א׳א כי טשי׳ת שהם עד:י(ה׳כ מ̂ר
̂. י'0זהיה^חי/ךי שלא אאד ־'״' ^  מעט תיקורם בכמה לתקן צריכין ע׳צ אור

אדק׳רצריכין' שמחמת,חטא , כקט,,האר.״י;*ל5כא",1מעט..(וכמ .
על, מר״ה תיקון'העולמות המלטת,ישהוא בתיקון ולשמת להתמהמה ן
-' ־’'■ .■ , . . . , , ' ; : ! ! ^ ט ׳ ש י : ■ ’ ד״' ׳ -

1! .ביום הוא הביטול באי׳ ועיקר, ; • טדיוה׳ב מר׳.ה טש^ק ,כאי'. ■ ^
 אז כי • ביו׳ג שמקבלים עיטיים הה׳ צחלכל וזה '-.,כפור״; V״־ .

 ומקבליןטלעצמןכל ! , לגמד ,עלמא דהאי י סיתמיק.עיניהם■'מחיזו ׳
 כי * ניטולהדל בבחי׳ דאת• בעלמא ל־כלל זיכין אז וט'כ ’ הטיטיים •

אל לביטול הסתלקות בתי׳ • כידוע ךאתי ,טלמא בחי' הוא יזידכ
לבית ולפניס לפני הכה׳ג נכנס אז עלמא'דאתי.•וט׳כ שהוא ,התכלית ' ׳
 טיקר בינה׳כ אז וע'צ *- התכלית אל ביטול בחי׳ עיקר. מא ששם ק׳ק ־

׳ ב יום בשום נמצא שאין מה תפלות ה׳ אז מתפללין כי • התפלה שלימזוז
להתפלל. שיכולין התפלה שלימות טיקר בחי׳הטטול.שטי״ז עיקר ט.אז

;; .■».תפלותע״ישטושיןאח־מכלהתפלתכדל;. הרבה ' ■
גמר, עיקר •.-שאז ביוה״כ כעילה,.שמתפללין תפלת בחי! ;

 הביטול ע״י התיקון טיקר כי ׳ ביוידכ הנעשה התיקון ,:׳ ־ ” י י
התפלה' מכל אחד לעשות ביחד התפלה כל לקשר הוא ביוה״ב שזוכין

 עדיין עומד •יהיה התפלה של האחרונה תיבה בסוף כשעומד שאפילו ־
 אז כי יוה׳כ; של נטילה בהי׳ וזה • כלל התפלה של הראשונה כתיכה

 ותקשריןכל שמטליןוסוגרין דהיינו נטילה* בבתי׳ שהוא התיקון צמר
 התיקון עיקר שזה * התפלה מנל אחד שטוסין דהיינו • ביחד התפלה

 בסוף שאומריך כדל־וזה בשלימית אז שזושין הפיטול ע׳י ביוה״כ שזונין ־
 אן ננללין שאנו דהיינו אחד• ה׳ אלקינו ה׳ ישראל שמט נעילה תפלת ''
 • כנ׳ל וכו׳ אחד הכל דין הן חסד הן אחד כולו ששת האיזדות בתכלית י '

*. חסד בין אחד שהכל• •הייט אז שאומרים האלקים הוא ה׳ בחי׳ וזה
ע׳י; שזוכין השלימות עיקר הו שז ’ * האלקים הוא ה' בסי׳ שזה דין בין

.ביוה׳ג שמקבלין התורה קכלת לסי׳ וזה ̂ בהתויההדל כדל הביטול
 הזריחה מאור שמקבלין התורה ניאזכיתמלוחותהאךזרוטת־הייטיבתי׳ '

' :נדל ונו׳. ושוב בבחי׳ כשהוא מהביטול הרשימו של :;'

 אזר המשכת תי>3 •שהוא -‘התורה קבלת .בחי/•.לגמור יכולין אין ט׳כ
 נכמר לא עדיין בר״ה;ני «:ד בשלימוח לגמור יכולין אין - וט׳ הרשימו
 שורש כח כסי׳ ממשיכ•{ השופר שבר׳הט׳י רק בשלימוח,כדל: התיקון
 ,י בעולם בפיעל המשכת.התורה נגמר איט התורה:אבקעדיין קבלת

 כד האור לקבל כלים טי׳ז לתקן כדי -הנ׳ל מר<שימו הארה יק׳איזה
 ■ להמשיך"טון׳ ושוב ברציא ניטול בבחן׳ לעלות כת לנו,טה־ שעי׳ז;היה

 ■ עד;שנזכהלבחי'ביטולנשלנמית־ ■ * בכלסטשהאתחמהרשימוכצ״ל
 ■ ביוה״גגיתמ כי . .* התורה קבלת בחי׳ נגמר שאז יוה״כ בתי׳ שזהו

- ׳ ; יr; שניות הלוחות . ל•'.. ל
 0 אלקו והחגלית וההשגות ההאחת לטיל־שכל ומבואר כלל ז־ ,
-  הביטול ע׳י אמתיים הצדיקים שמשיגין האור ט׳י רק נמשכין !

 , הרבה כלים ע״י כ״א לקבלו א׳א הזה והנורא הגדול אור אבל • ככ׳ל
 נמשכין בעצמן הכלים אלו ועשיית תיקון גם באמת אבל יל כג׳ל
 הכל והכלים נהאוחת אחד,״ כולי באמח כי 1 ^הביטול.,הנ״ל מאור
 * באמת וט׳כ *• הניטיל בחי׳ הוא ששם הא׳ס מאור א׳ ממקום כמשך
 צ׳זא האור להמשיך שא״א מאחר * דעיס חמים נפלאות הוא זה טנין
 וא׳ג ׳ משם האור המשכת ע׳י כ׳א כלים לעשות וא״א • כלים ע׳י

 ענין ה«א יכ1ר ענין באמק וע׳כ ־ זה בתיקון לעסוק ההתחלה מהיכן
 גדולרן גודלעוצס ז׳ל יביט מדברי הבנט אשר כפי * מאד נפלא(נעלם

״ ריטולם י י״״ייי שאמי ר״ה* מראות
̂מחמת • ופלא בדיך'השלא הוא העולם ובריאת  כל כי י הרל בחי׳ .

 ̂ האורלגלות להמשיך וא״א בטולס־ אלקותו לגלוש בשביל הבריאההיס
 האוס המשכא ט״י ■ג׳א הכלים לעשות וא׳א * כלים ט׳י כ׳א אלקותו

 • א״א בטולס אלקותו לצלות זה שתיקון בחכמתו צפה והשי׳ח • כדל
 .שהם דייקא התחתונים אדם בגי ע׳י כ״א נטשה שיהיה
 ■ בטץ־הדטת חיטא היה לא שאם אדה׳ר־ על תלוי כלהטולס היה וט״כ

 בכתבי כמבואר כשלימות הכל הי׳מתקן אז תפלתו מתפלל והיה טו׳ר־
 אור המפכת עיקר ידם שטל הכלים טשיית תיקון עיקר כי * ז׳ל האר׳י
 ; כ״א כשלימות נטשה שיהיה א״א * בעולם ית' אלקיתו לגלות הא׳ס

 ̂ כעלי שהם ע״י והעיקר י דייקא נים התחת אדם בני מעשי־. ט׳י
 כלים בחי׳ שהם צמצימים בכמה טצמוכציטל הש״יצמצס כי • בחירה
 • ז בעולם אלקותו לגלות כדי הטילמות צבחא בדי ופלא הפלא בדרך
 תיקון שום נגמר לא עדיין בחירה אבטל האלם נכי׳א שלא כ׳ז אבל
 * הבריאה קודם שהיה כמו אחד כולא עדיין כי ־ כשלימות וצמצום וכלי

̂א בטולס בחירה הבטל שיתרטה עד הצמצום נמשך שלא זמן כל ני  ש־
 וכמה כמה הצמצום ע׳י נתהוו שנבר אעפ׳י .י הזה התתתון האדם

 מאתר •* כבתחילה אחד הכל עדיין אטפי״ב '• *. שוטח וכריות עולמות
• , שכולם ׳ ; י י ;

I ■■
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̂יןלהם. יח׳ש הקרא כרצון ל^נהג זצדטהיהפ מונדחוס ^מילט ̂"ו •
וקפ אחד רצק עדיןהנל (א'כ • * נחירה־וסשיוןלשמת.דני:מלצומ־ •

כ ^וה שעדיין ■לכליס־מאחר נחשבים אין'הצליסוהצמצימיס ”עדיין *ו̂פ
מ ;• בחי׳ ־שהוא והבהירה בחי'הנסיון 'שהוא ממד׳^קןן־המתקלא '

שהוא נסיון־וגחיוה בתי' שהוא אשקל היא'בתי׳ הנחירה ני :י זןתקלא ־
 נגמר שלא ונ׳ו ■ ׳ לכאן או לכאן להכריע בח־ לו שיש במשקל נמו,תולה ־ •

עדיין נביא שלא מאחר בשלימית נגמר כלי שזס אין עד-יין התיקק יזה
̂וא רצונו כיגד לעשוא לה־כח ןבדיאהשיהיה ,  מטלבח־דה האדם א״ו׳שי־

̂דעח הוא עיקר ני ̂ .  כיזל ^וא והצמצומים גראי׳'אכלים עיקר זהרצוןב• ר
̂י 'ה זהתעלמוח^ והסתלקות בחל' שנתהוו עד אורו צוצצם כקצול ש״הש

 התהוות תיר|ון'םל5 זה וע״י ' •'״ עליידס האור ■לקנל ותיקורס ־.־קלים .
 הנבראיט כלהעולמוקיוכל ע*/לצראו האור* j7xncT־07׳ שעל ;הכלים
לבד ויענו דעחו בסי רק מתנהגים הנבראים שכל כל«זן אבל • מלס

לקכל צח להם אין עדיין וע״כ אכריאה'• הצל־כמיקו/־ם -נמצא־שעדיין -
עדיין כי •; bלכל' נחשבים אינם מאחדשעדיין ׳ בשלימוח האור־א״ס • .
שאין׳להס מאחר הנריאה קודם *כמו ברצוצו ומיוחדים כלולים רכולס .

̂י היה והבריאה הכלים למרתיקון עירך ע״נ מרצונר לנטוח :בחירה  ע
הבריאה כלימות עיקי* והוא הכל* לברא שישנים בחירה הבעל *האלס

̂יינו בחירה בעל צשייש צי - * ׳ הבריאה כל מקיים .והוא •  רשות לו שיש דר
כלליות דייקא אז • ח״ו' הנורא נגד׳רצון כרצונוזכבחירחו לעשות

 כח לו שיס בריאה יש שכבר מאתר ייזי• מאתו וניסית נפרדת הבריאה ״ ^
 אזי ,*כנ׳ל הבחירה ט׳י ית׳ ;מאתו נוסרת זכשהבריאה כרצונו לעשות

̂הצמצוס אז כי הכליסי־ חיקק גמר עיקר ^  אז כי בצלימוח־• והכלים בחי׳
 דעתו ■שהוא אוח■ מאחר'שנתצמצם י >* צמצום נקרא הצמצום ידייקא

שיכוללעשות הנחירה לוכח בריאה'שיש עדשנתהוא יח׳כ״כ 'וחכמתו
 ני י • rj57p3 מוח לו למי׳שיש מאד מיק הענין זזה ״׳׳ ח״ו כנגדז־צונו -

נאמת וע'כ • ית׳' אורו שמא והדעת הרצון צמצום היא הצמצום עיקר
 התגלות היכל *־' ■ נכלהספרים כמבואר נהאדם הנריאהתלויה כל ,
 עיקר שעלידו נחירה נעל שהוא מאחר דייקא ידו על רק הוא אלקוח .

 התיקונים כל שעיקר נכחביס מ׳ש נחי׳ ווה • כנ׳ל הכלים תיקון גמר ■ -
 הבעל האדם ע׳י ׳ החיקולס קל עיקר כי ’ המתקלא כתיקין חלויס

;י' ״־ ׳■‘ד■ בחירהשימאנח'׳מתקלאכנ׳׳ל ■ • ■ י i׳ ־ .
 בו חלוים הי׳ נחירה בעל שהוא אדה״ר כשנכרא חיכף - ו '
ע׳יהבעלבחירתדיקא התיקון עיקר •כי העולמות :'■־כל ■ .• -

יש שהאדם מחמת היימיכי • ההתקרבות תכלית וףחרחקות ני • ננ׳ל ,
 ע׳כישילו ״ נוזההכחלרחקעצמוימהש״יח״ומחמתשישלובחירה

וט׳ והשרפים המלאכים וכל העולמות מכל ייתי להש״י עצמו לקרב נח
 בחי׳ לו שיש מאחר ’ * “ית׳ אורו לקכל כלים לתקן יכול דייקא הוא כי

 הבורא רצון כנגד עצמו כרצון לעשות בבחייתו שיכול עד כי׳ב התרחקות
לבלי הש״י מציות שומר הי׳ שאם ■ באדה״ר תלוי היה הכל זע׳כ‘ ית״ש .

כי • הכל מחקן היה אז תפילתו והי'מהשלל טו׳ר הדעת מען ,לאכול
v כח לו שיש כבהירחו כשהאדם' דהיייגו ׳ דייקא ידו על התיקק -עיקר 

 כשזה • כנ״ל צמציסאאריוי שאין הצמצום תכלית בחי׳ שזמ הבחירה
 עצמו ומדבק יח' ומצוותיו רצונו ומקיים להש׳׳י ורצונו דעתו מעה האדם ,

 וממשז להשיי העולמיח בל ומקשר מייחד דייקא הוא אזי * להש״י ־
 דייקא הוא כי * בעולם אלקותו ומגלא הא״ס מאור הזריחה אור עליהם

 ע׳ישהוא דייקא ידו טל אורוית׳ע״יהנליסשנחתקנים להמשיך •יכול
 ידי על תייכף פגס הוא כי ־ בליילין ביקר אדם אבל • כנ״ל בחירה בעל

 המשיך הכליס׳ולא שלאתיקןבחי׳ לי גיו׳ר׳ואזילא הדעת עץ אכילת ׳.
בתי׳ וגרס ‘ת!ו אדרבא גס אף ׳' • בעולם ית׳ אלקותו חור התגלות _

i - y ת ו כ ר ת ה י ב ר ע ' ה י ל פ ס , . ה

̂זקלכל׳הצסחת ״ מחדש־ ;קבירתכלןם  ־ התיקיריים וכל הכלים וכל ̂^
̂ןיחעאל  , I שממשיג האור ע׳י הוא תכלים, וחיו^כל קיום עיקי כי י •ע

 האורות נסתלק־ן החעאים ע״י ̂'■*,ןאבל והמצוות החוויה ע״ 'לחוכס
 ט״י שכ״א ודור דור בכל הוא וכן י חץ.' כלים שבירת זוהנליסזמרם

 הץ• מהש׳י לידע יכולין אין אות.ית׳ישעי״ז הסתלקות ח״ויגורס חטאי׳
 • וזית דור שבבל החטאים כל ושל אדה״ר חעא התיר\).של הוא זנר״ה

 יום והוא ’: ,'•' ־ הדעת בעץ וחעא ר\אשון אדם נברא ביוס ר׳הבו כי
 ) האמת הצדק ט׳י עיקר.התיקון ואז * ראשון יוס לעשיץז ראשון

̂  בתכלית עצמו לבעל לכול בגודל,צדק־ץ._,(קדושתו'הוא ̂^̂שר
 לום׳ם ואין • לגמרי אהאי׳עלמא ציהואיםותסעיניומיחצזז'

 העינויים כל עצלמ על מקבל מא נס אף כל_ל העולס בזה 'הסתכלות
 . עדשזתז • ישראל ובשציל בשבילהש״י יממות’קשים 'זכלהייסורים

לית.בתכלית ולהסתכל לעלות  ונפלאה גבו־ במדריגה • הביעול ע^הח̂כ
 עד אלקותו לגלות משם תיקוניס להמשיך עד'שזולה :: מאד, 'מאד

 עניזיץ נפלאות ועיקי • מאד" מאד מיחוקיס כל גס בתשובה שיעורר
 ‘ ראשון" שהוא ר׳.ה בחי׳ שהוא — ההתחלה הוא העיקר צי ‘־ בר׳ה הוא’

 ׳ עבודתו אז כי , • לעשי״ח ראשון יום הוא כי • לחשובה ראשו? לבריאה
 כל להמשיך שצריכין מהמת ; הנ״ל וטיאהימאדמחמקגחי׳ נפלאה

 להמשץ <א׳א ני * ההתחלה מהיכן ונפלא ונעלם מהדש החיקונים
 האורות המשכת ע״י כ״א כלים לעשות וא״א ‘י, כלים ע״י כ״א אורות י

 עכשיו אכל י א׳ ביום כלתה מחקן הי' rר(זh חגיא, לא ואם * וכנ״ל
 ׳' יותר קלקל גס אף חיקן שלא די ולא • הכל וקלקל שחזר החגיא אחר
 ,בהדרגה התיקון לעשות וצריטן כנ׳לי ביום,א׳ עתה לתקן א״א .ע'כ

 • ההתחלה הוא שבר״ה ־• יוה׳נ מרץ־\עד עשי׳ח בתי' וזה • ימים בכמה
 ולחזור הביטול לתכלית מאדשצריכיןלקלות מאד ונפלאה וכבידה שקשה
 ■י לתק חילaלד בשניל רק ובצמצום בהדרגה האור ולהמשיך; מיד משם
 - אזרו התגלות 'להמשיך ״ ללמת־ל שנוכל כדי בדקות כלי איזה
 ■ האור ממשיניןאת״כ מעשי״ת •וס ככל ופעם פעם בכל ואח׳כ • ית׳

 לנעל אח״כ יכולין י ע'כ כלי בחי׳ איז̂־ יש שכבר מאחר * ויותר יותר
 וכל • ויום יום בצל וכן י האור לקבל כלי בחי׳ יש ככר כי • יותר עצמו

 ימי ע׳■ שבכל עד יותר הכלים מתתקניס יותר האור שממשיכין מה
 יכולים דיקא זאז ׳ הכלים,-* חיקקבל חשובה'מר׳העדעי׳׳כנגמרין

 ■ בחי׳ שהוא עינויים הה׳ כל עלינו לקבל טלם עצמן אח״כביוה׳כלבסל
 לבחי׳ביטול זוכין וכולם עלמא דהאי מחיזו סותמיךעיניהם ישראל שכל
 Pכנ״ל הרשימו אור ע׳י יח׳ אורו התגלות נמשי ואז • התכלית אל

 וע׳כ ״ יו״כ עד מר״ה הכלים גתתקנו כ׳ ״ האוי לקבל כלים יש כבר
 - בץה״כ אז ;'וע״כ _* בטוצות כמטאר פממייס האורות: מקבלים ביוינ׳כ

 משם נמסך התורה כי ״, לוחות'שניות ניתכו בו כי • התורה קבלת הוא ׳
. נaו' מאוו־הישימושלמיעולכינץלםלמךכ׳׳זכשלימותביו״ככדל׳

^ייג , ' י : • ■ 1,?. ■ כרל: .קוןהמ&הוט׳’י} אז
ח1טי  עוסקין אכו בר׳ת ט ׳* 'ת1 בתי׳ r’“Cv7r,-‘ri7׳/M ' ז
ועקידת שאומרים העקידה־'כמו זכות פעס בכל להזכיר ׳ . ;,־

׳, ס'העקידה בר״ה קורין וכן וכו״י תזכור ברהמיס היום לזרעו יצחק
 פחד בחי' הדין סוקף הוא יצחק כי * העקידה בחי׳ הוא ר׳ה ענין כל כי

 תוקף עי׳:מתמת • העולם שיתקיים א*א חץ דינו קיקף ולפי ׳ יצחק
 ״• כדל הביטול בתכלית לגמרי עצתו לבעל מוכרח היה יצחק של הדן

 נפשו למסור לרך־כן עלהתזכת שהי'צריךלעלית העקידה וזה־בתי׳
 העקידה ׳,שבשעת כשרז׳ל נשמתו שפרחה עד הביטיל כתכלית להשי׳ת

 ; לא אעפ״כ אכל ״ בשלימות תכליתיהביעול בתי׳ שזהו • נשמתו פרחה
: כי • לז״ו אז שיסתלק דהייט • ח׳ו שם נשאר יצחק שיהיה הש׳י חפן

■ הש״י ׳



•ןלרבית חפרת הלכות '■ר־פ א־ח הרכות ליקוטי
רי ̂שבי.ל משג מסר שיצחק חי̂ש טצש הטילם• כקיום מפץ ק  לשחיטה
 אל לאברהס, הש׳י לו אמר ומיד סינף ״ כנ״ל א״ע!יחנליח וביטל אש׳י

 .שישאר V דצוס אין כי אהסי' אסקתי׳ ונו׳,' מטר אל ידך יזשלח :
;:סכרל־רקחיגףצריכיןלחזורמהביסולבצסי׳דצואושובבנ״ל-זאן

 כץtשממ המרה ט״י הרשימו אור יצחק.ט״י פחד בחי״ הדין !ימתיקין
̂ ; ,צ משםט׳י^שמחהוכנ״ל;י... . ^

ה יצחקשה̂ו במקום להטלות מיד הש״י לו שהזמין הקדבן בחי׳ ה
 המורם בחי׳גללעת הם הל^בטח כי ,י חחת־ו שהרןיב האיל .* , '

 טיזו האיל קרבן ט״י בי הייט • •נו״ ולמנחה לעולה הסורי: זאח כ׳ש
 שחוזרין בטח יצחק פחד של ההמתקה טיקר שעי״ז הרשימו אור המשיך

 ט;י ילחק נאד שצהיכיףלהמתיק ישחק יצחק בחי׳ חה , ? כנ״ל מהביטול
 ';שטי׳ז '‘ושמחה. וחדוה שחוק בחי׳ לשמחה זוכין שטי״ן דגיטול.ר^״ל

:בנ״ל ההמחקה עיקר שטי״ז כנ״ל האיל בסי׳.קרבן שזה חורה מקבלק
 _ ,•, בקרניו בסבך נאחז אחר איל ור\ה זירא עיניו אח אברהס וישא יזה

יצחק* של אילו איל של שופר בחי׳ השופר קרן בחי? שהוא דיקא בקררו
 כי : השונר.בר״ה של ההמחקה בחי׳ הוא .הוא האיל של הי-רמסקו: כי

̂הדין כדי החורה קילח נח המשכת בחי׳ ג״כ מא שיפר• ־  בטח להמהיק־
 נמקום שהקריב האיל של ההמחקה תי׳3 בעצמו שזה מהביטול שהוזריו

ג! ' :/,־ '.יצחקאחרהביטולכנ״ל - , ־ ■
כ ' ע  יצחק וטקידח כ״ש !״העקידה בזכוח זנרונוח ברכח 'קוהמק \

 יום נקרא וע״׳כ * זנרון בהי׳ הוא ד׳ה עיקר כי ־ חזנור זכו׳ . ^ י
 ע׳י שנמשך הרשימו אור ע׳י הוא הזכרון המשנה וכנ׳ל.•־וטיקר כזכחן '

. :כנ״ל העקידה בחי׳ vזרD • כנ״ל השופר.וכו׳ • י ; :
 עיקר כי ״ הטקילה ס׳ אומייס החפלה יום.קודם בכל .- 'y^ טז,

- . .'ג■ •..  ה7הט׳יבחי׳,:העקי5ט״יבהי׳,ר החפלהשוא שלימוח ״
 וטישין זצרק ממשיכיןבחי׳ -שטי׳ז ושוב ברצוא הביגיוליהנ״ל סזי׳ שהוא .

חד .  פ׳ אומרים וט״כ כנ׳ל' התפלה שזמטיקר'שלימות ההפלה מכל .̂י
 טי׳ז.כנ״ל הוא חיקוןהחפלה טיקר ני • החפלה קודם וום בכל כט^דה .

 טשה והלא ״ דייקא העקידה פ׳ ,הפ׳ זאח שנקיאח !סהמיושבמה
 טל העליהו וגס־ העצים את ערך .כי .״ לשוחטו בשביל טונדו,ת מ<ה ..

 אך ההטלאה ט״ש או ההערכה ט׳ש הטנין נקרא לא *ולמה המזבח
ני.'זה’ לסןקשירה־י הדייקאTpט ני׳נקראת • היטב ני,הא הכיל ט׳ים

. הטקידה זנות ט׳י ממשך החיקון עיקר .  xלק עי׳ז כזונין דהיינו ;
 כשטומד שאפילו נרוןp כח ממשיכין טי׳ז כי • ביחד החפלה כל ילחנל
 מכל א׳ שעי״זעזשין בתחילת,המפלה* טדיין עומד יהיה התפלה ^בסוף

 שזוכין התיקין עיקר שזה ביחד וקשורה טקידה התפלה זכל * ההפלה
 - .־ :זכנ״ל העקידה בחי׳ שזהו ושוב ברצזא הביטול ע״י . ^

ה  ידים קישור בחי׳ היא טקידה כי :בט יצחק את ויטקוד בחי׳ ח
 התפלה סוף דיבורי וחיבור קישור בח;׳ היינו ׳ ביחד ותלים

א הדיבור נ• ׳ ׳ ראש בחי׳ שהוא דיבור יש כי • שלימה קימה ס
 בחי׳ ידים בסי׳ שהוא דיבור ויש • אתת דברך ראש קי״ע) בחי׳(חהליס

 אש שי.וא בשמים נצב דברך ה׳ לעולם בחי׳, • משה ביד ה׳ דיבר כאשר
 בחי׳ שהוא דיבור ויש במ׳א) (כמבואר .שמאל זיד ימין יד בחי׳ ומיל:
 לרגלו יקראוהו צדק נחי׳ חדברון בחי/צדק • דבריך לרגני נר בחי׳ רגליו

o דשדיבודיס x ד כלליות בחי׳vבחי׳ • האדם בכין עיקר שהם עצמוח 
 שלימו׳ ועיקר ־ שלימה קימת הוא כי,הדיגוד ונו׳■ חאמרנ̂ד טצמזתי כל

 ט־יין יהי׳ החפלה של האחרק הדיבור שאפילו אחד הכל שיהי׳ התפלה
'x tp n שמגיעין להידי׳ למעלה התלין שמקשר העקידה בחי׳ ז בראשו 

 שיהי/ החפלה שלימות טיק• זה כי .׳ ימד מקו^ הכל ואז • בראש עד
נרל• עקידה בחי׳ שזה 7זגן מקושרים הדיבודים ,כל

 אאגרים ש המים וישונו ־ וט׳ נח את אלקים זיזטך בחי׳ .(יןה ;.יז
-V.־מז ־*'•:כ״שוגסאת זכרןמת פשוקי, בחחילח אושוכר״ה י-,: ״ 

 לפניך גא זכרונו ט״כ ונו׳ המטל מי את .בהביאך וט׳ זנראו באמת
 .בע\ל(ם;:ל(ריבוי הדין מוקף הי׳ מנבול. גדור כ;מי,?ח אז ני .יד, :וט/

 ׳ציינין היו ׳אז שהי* הדין חוקף < שלגודל,טוצס טד רגעים' מעשיהם
 ד:כמטאר הנ״ל> בבחי׳ ושוב ברציא הביטול בתכלית לגמרי עצמן לבטל
 טצמןבתכליח לבטל צריכין ח״ו;ז והיסורים הדינים שכשמחגברים לעיל

 שהדין מת וכל * ככ*ל. fwj הסנלית •טל ולהשחכל הא״ם לאור :הביטול
 בשלימום־יותר־ילנודל הביטיל צר:ך;שיהיה ח״ו ביותר גדולים והימוריס

 וטרא נפלא. ג!טול צריכים ,הי.׳ •. המבול בדור אז , שהי׳ :חוקף,-חללנים
 משה כמו גדול צרינוסצדסק כזה ולביטול אז; העצום .להמסיקב־זן

 שאין • - ומשה אברהם נח בענין ובמבואר-בזוה^ק לייקא-; עצה רבינו
 תוקף כשראה משה כי ט״ש/. משרע״ה כמו העולם בטד נפשו שמסר, מי

ואמו בתכלית עצמו -וניטל לגמרי נפשו מסר חטגל אח כשעשו ,הדין
 כחי׳ זה נא מחיני אין דיאס ״•0 נא מחיני אי| ואס חטאתס, חשא. :אם

^־ן מחיע וזה ■ -ל לגמרי נפשו שמסר, הביטול דזנלית  כתבת אשר נאמ
נהרצה .שמסר  תכלית בחי׳. שזהו :ההורה מן !ח׳ו שמו למחות - נפשו̂,

 למטלה הוא שס ;׳ * ית' q)״St באורו ונכללין נשנחבטלין ̂י, *: היכיטול
 הצמצום הם.אחר והכימיים השמויז כל כי ׳ .והכימיים מכלהשמוח

 וכינויים בשמוח יח׳ לקרוחו יכולין אנו דייקא שאז הספירות זהחהווח
 הוא השם כי • היוחם שהם וכו׳ הנבראים כל של השמות נמשכין שמשם
 בבחי׳ אבל ״ במ״א כמבואר שמו מא חיה נפש ‘בסי והחיות הנפש

 בחי׳ מהשמוח למעלת מהספירות למעלה הוא שס הא״ם באור הביטול,
 שסהרבהבבחי׳ להתמהמה ט״כא׳יא סופר-״ אתה מה אחד לפגי

 כבחי׳ משם לחזור צריכין ע׳כ י ח׳ו במציאות יתבטל ,הביטולכדי,.שלא
 מהביטול מהרשזמרשנשאר החיות מקבלין|עיקר \שוב;זאז לצוא והחיות
 מהביטול הרשימו בחי' משם ני • יס׳ אלקחז התגלות עיאר במפם
 כל נבראו שמהם זהנינוייס השמות כל שהם הספיהח כל נמשכין משם

 מהרשימז נמשך הכל גי * הטולם סוף עד האצילות מתחילת ^העולמות
 ליס בטצמו הביטול בבחי׳ כי ׳- הכלים התהוות מתחיל שמשם הנ״ל

 שהוא הצדק אזי ה״ו הדין תוקף וכשיש ,-*כלל ביה חפייסא מחשבה
 מבעל הוא לגמרי טלמא דהאי מחיזו עיניו סותם שהוא משה בבחי',

 משם כשחזור אח*נ ;אבל f טוב טלו הוא ששם, הביטול בתכלית א״ע
 התורה ט״י אח״כ הדק ממתיק שהוא רק . י כנ״ל ביותר הדין מתגבר

 ״ גיוב הרי חטאחס חשא אס משה שאמר זזה • כנילי מהרשימו שממשיך
 ההורה ע׳י המתקה אה׳כ להמשיך הביטול ט״י נח לי יש אם הייט

 הייס • ונו׳ מספרך נא מחני חין ואס • טוב הרי מהרשימו שמקבלין
 ,חמיד מקבל שאני החור׳ ע״י להמתיקו לי שא׳א טד כ׳כ חזק הדין שאס

 • נא מחיני אזי * כנ״ל וכו׳ ומביאים משה חורח כל שמשם מהרשימו
 ברצוא Xמ אחזור ולא הא׳נז באור לגמרי טצמי לבטל מיוצה שאני היינו
 מחיר בחי׳ שזהו לנמוי שס לישאר מרוצה אר רק • המיז כדרכי ושוב

 כתבת אשר מספרך נא מחיר תהו • מהשמוח למטלה הוא כם כי :גא
 המסדח זמגידל • כנ׳ל מהחווה למטלה הוא שם כי * vהחורר שהוא

 בשביל לגמרי העולם מזה ולהסתלק למות שנתרצה אז למשה שהיה <פש
 העצום הדק וניתק לישראל ומחל באמת השי״ת לו נחרצה ׳»יט״כ ישראל
 רחמים של מדות י׳ג בחי׳ וזה י וכו׳ ר\טה טל ה׳ וינחם כחי׳ בונוהו

 לפניך גיובי כל אעביר הני ויאמר בפרשה שם כ״ש י אז שנחגלה׳למשה
 ויקה׳ פרו על ה׳ דטמר זט׳ בטק ה׳ וירד ונר לפניך ה׳ וקראתייבשס

 שכצנולס הדירם כל ממחיקין שהם רחמים של מדוח הי׳ג כל כי ״ ונו׳
̂מאור מלס הדיר׳ ממתיקי^ל ימ שעל הנ׳ל הביטול של הרשימו נמשכי

i ו



̂יטל׳״***• סין סא ד, הפליתערביחמד הלכיח ̂׳ח1: הדכוח ];די
 ■זה • זכו׳ סגיז צול ה׳ זיטכור זכר הוני כל אעכור אנז מזי׳ זזה ד לניל
 שחמר כטת לזה שזוכה .מי של מיז טל שטוכית הרשיגל אור־׳ כחי׳

 זמא־יח שחאיר אלקות זהתנוצצוח סכיו:סזייחה טל טוכר שאז •מהמטזל
 והנורא האור.הגדול שזה ־* הדשימושנשאימהביסול ■־ע״י מהביטול לו

 פניו טל ה׳ ויעבור בחי׳ יחלוף סני על ודוח בחי״ ״ פניו על זעוכר שולף
 שם כי דייקא־ טובי בל ־ פניך טל טובי של אני:]אעביר בחי׳ חהו וכו׳:ז
 שמקבלין ■הרשימו. אור ע״י אח*כr :כנ״ל טוב מלו הוא הביטול בכחי׳
 ידי על שכולורטוב ^דע הביטול אוד בחי׳ ג'כ טצמו על ממשיכק משם

: והיסוריםכנ׳ל*::. ןשעי^נמחקיןכלהדיגיס4־עתורהשמקב .־
r-1 ■־ C ז■ :־: ;־־ י* ־ ■-־ ־ ר ; ׳ f■•־.,  . * * T' V ז-.  מדות ז״ג' בחי׳ הם רחמים של ממת שי׳ג בספרים שמובא וזה
 אור בחי׳ הס רחמים של ממת י״ג כי - כהן נדרשת ד.שהתורה .

 בל נמשך שמשם כנ״ל מהביטול שחוזר פניו־בעת טל שעוברת הרשימו
 כי ■״ התודה כלל שהם בהן מרשת שיפחית מדות י״ג בתי׳ כנ״ל התורה ■

r f ׳ז ̂שימו מאור '•משם : . . f.:כנ״ל התודה נמשך:כל הנ״ל ר  המתיק באמת ע״כ * מה לביטול חכה נפשו שמסר רביט ,:משה ■וע*כ ,.
. t •. < מאד הדן התגברות תוקף בעת אפילו שבעולם הדנים כל י ־ 
 ,הדיןלגמר? לבטל יכול היה •וע׳כ^^א כזה לביטול זכה לא אבלנח ׳ זי״ל ,

 מפנו שס ליזתחבא בתיבה מכרחליכנס ט״כ * בעילם מסל זע״כהיס
 6ל שנח מחמת כי והענין ,״ בזוה״ק כמבואר והמשחיתים הדן תוקף

 ליכנס הוכרח ע״כ העולם• מכל הדין שיבטל עד כראי עצמו לבעל זכה
 בתיקונר כ״ש ץיז'כ דא נח תיבת כי • ביסול לבתי׳ לשם לזטת בתיבה

 מחיזודהאי עיניכם סותמין שאז ויוה״נהואביסול <תיקקזא׳וכ״ב) -
 לא מגת הי׳ט «כנ״ל של,*״כ עינויים זה,ה׳, כתטנית בחי׳ שזה עלמא

 וסתם שם ונסיזרונתחבא לתיבה כניסתו ע״י כ״א־י ביטול לכתי׳ זנה
 עצמו ולהתחבא להסתיר שצריכין ההבזתרה בסי ■זה פ - מהעולם עירו .

 כי הייע סוה׳ק במבואר החיבה בחי׳ שזהו ח״ו הדין תוקף בשעת ,
 רו1נ לסתום הוא 'והביטול י כנ״ל לביטול צריפס מבר שהדין בשעה
 הבית בתוך עצמו להלזחכאזלהסתד צריכין וע״כ • טלמא דהאי :מת־זו
 דק • שה העולם בראיית עיניו ■ישועט שלא כד חוצה לצאת •זלבלי.
 להשי׳ת עצמו לבטל יותר ממינל סמקים ששש ביתו ונתי^תיץ נסתי

ד  דלתין וסגר בחדריך בא עמי לן בחי׳ וזש עי״ז הדין להמתיק ב
 ביטול בחי׳ זה נח שתיבת נמצא * טדייענוריזעס רגע כמעט חבי ■בעדך

 ־ק1 ״ לגמרי מנלהעולס הדין להמתיק כשלימות לביטול זכה לא נח כי
 עיניו ולסיזוס שם עצמו להסתיר בתיבה ליכעס ציוהו ברחמיו שהש׳י

 הדאות יחסזר שלא ,העירם במי סותמין התיבה מחיצות כי * ■מהעולם
' בהתירה כמבואר * ב^ם ולכלול התכלית על להסתכל שיוכל כדי לחון

 כדי התכלית טל תכלaלר עיניו:כשחצין צריניןלסתום זה שבשכיל הנ״ל ׳,
 ההתבודדות מטלת בסי׳ ■וזה’r ע״ש הצדוכי* ק קראות יתפזר שלא

 בתפילות , יעצמולהשי״ח דקשר בשךגיתצ שיחמוד האדם שצריך
 , עינח ראות יתפזר פיניומסיזודהאיעלמאולא שיסתום כד זתחכונים

 בהן עצמו להסתיר הבית מחיצות מגייגלק בעצמי זה ובשביל « גרצן
 מחיטתקבית כי בזוה״ק כמובא ר״ל הדין תוקף בעת המשחיתים :מפגי .

 ששם טוב כולו ששם התכלית טל לתסתכל כד העיניס בפני מחיצות קס
 כ״כ הש^ז הדור צדיק כשאין ע״כ במציאות זהיסוריסבסליס הדינים בל

 אזי, -,'• העולם מכל לגמרי הדין לבטל התכלית אל ביטולו ט״י שיוכל .
■ בבתי׳ ’להםתירטצמ,ןבתוךמחיצותביתם׳ וונשוישצדיכין קצדיקיס

 המחיטת כי ״ הדין מפני ענמו לזסת־ר כדי ונו׳ בחדריך בא עמי לך
 העיניס שהסבזוחמיןבפגי מחמת החכליח אל ביטול ביחי׳ הס דגית
רpטי גי ־ לשלוט יסל הדן אין שם וע׳כ ־* pהח אל ־יסתכל שלא

 ’ הסירם סתימת בחף לשזהו5כנ1ל1,החכלי קואט״יבחי׳ הדינים ביטול
 התיבה בחי׳ וזמ * הנ״ל בהתורה כמבואר ר״ל קיסוריס תוקף בשטח
 לבטלטצמואלהתע^^ רביטיכול משה כמו השלם הצדיק גי ,גרל
 ■יכ̂ו היא כאמת כזה הצדיק זט*כ, :• לתיבה כרסחו בלא אפילו תמיד
׳ • למול ■יכולזן אין שארצדקים אבל . ״ העולם מכל לגמרי הדין לבטל

 ’ בחדריך בא עמי לך בבאי׳ בחדרים ונסגרים טט<ןכ״אכשמוחמיןטצמן
ם כניסח בחי׳ <זהו  . הביטול לתכלית זכה שלא שמחמת כרל בחיבה נ

• ^ הוא וצם * הטולם מכל הדין להמתיק ■יכול הי׳ לא ע״כ בשלימוח
 ?שס ,ר שיכמםבתיכה לוהשי״תטצה ■ע״ישנחן כ״א לארצולו זביחז
f ביטול לבהי׳ יכול,לבא היה לא הוא בי • ביטול לבחי׳ יזכה דייקא o 

 י מעצנא הדן לבטל עכ׳ס זכה זה ביטול וע׳י .•כרל לתיבל: כרסתו ע״׳
 , ' בחי! רטול בחי׳ זה נח שתיבת נמצא • כנ׳ל עי״ז הטולס ולקיים וביתו
 * ' מלמט^• תכלנה אמה ואל לתיבה חעשה צהר בחי׳ זזת ־• כנ״ל יוה״ב
5 כדי למעלה וחלון צהר שיעשה קייט x רק יהיה זהכטחו הסתכלותו , \

 למטלה־ למעלה שהוא העליון החכליח אל הסחכלוח בחי׳ שזהו ;למטלה
 במק אלא ונו׳ שלמשה' וכי.ידיו וכו׳ ידו משה יריס נאשר והיה זזהבחי׳
 סנק הנחש לענק וכן ל וס׳ טצחק הס מעלה כלפי מסחנלין שיש^ל

י הדיגי׳והיסורי׳ ביטול עיקר כי מתרפאק• מעלה כלפי יןbשישראלמסת
 ' הסחנלו׳ ע״י הוא הקדושה אל המחגגדי מגד לעמוד קמלחמה ינצחון

̂ז גלפ ׳ . :ננ״ל התכליח אל ניטול בחי׳ שהוא ■מט
 זנחיךם הדין מםני1נסתר שע״ז ביטול בחי׳ נח.שהוא תיבת

! ' ול0מר<בי כשחזר אח״כ נח זכה טי״ז * לגמרי נחרב זלא קעולס : ,-
 שזכה מה נחי', וזה •. כנ׳ל מהרשימו להמשיךחורה ושוב׳ רצוא בבחי׳

 , •.להקריגיךכטם קדשו וברוח בחכמתו משיג מהתיבה יציאתו אחר נח
״וכו׳ הטהורה הבהמה מנל : ם בבחי׳ ולהשיג לקבל זכה זה כי , ע ' ■ .ה

 ̂ :שהיאבסי׳ מהתיבה יציאסו לומהביטול.כעח שנשאר מהדשימו התורה
 זיזכורדייקא • גח את בחי׳זיזכוראלקים •תה ביטולכנ״ל בחי׳ •יוה״כ
 ׳■ ע״י ההמחקה שעיקר ר*ה בחי׳ שזה הרשימו בחי׳ שהוא זכרון בחי׳

 מזטדק וט'כ • כנ״ל וכו׳ חחעה זכרון בחי׳ זכרון בחי׳ שהוא השופר
׳ ׳ כל.ערןדהכרלג הוא זה כל זכרומתבי, פסוקי בתחילת בר״ה זה פסוק

ד! ׳ ח,ןן  5מ דוד שאמד קילוח ה׳ בסוף הנאמר ישב למטל ה׳ בחי׳ י
 הורהשגיחנהבקולום שלמקן הקולות בחי׳ שהס המיס

 שכא מיס המבול כי תורה- מדברממתן שמזמורזה כספרים כמבואר
 כל שמשם כלים שניתז שגורס - אור ריבוי מבחי׳ זהגמשך אז לעולם

 חס מפכי מאד הזין תוקף הי׳ אז כי היינו • חיו והצרות הדינים
 ה^׳׳ואז לבטל שיזכו עד כשלימות אז,לביטול צריכים והיו :מעלליהם•

 מהכיטול שנשאר מהרשלמו בחי/מים שהיא התורה השגת ממשיטם סי׳
 בהשיבה בחעויח ולא לזה זס שלא מחמס אבל .• כנ״ל

 - ׳ התורה המת •בח־׳ שהם הג׳ל מנחי'המים נעשה ט׳כ כטל ביטול
 האור לקיל כלים להם היק שלא מחמח המבול מימי בחי׳ מהם נטשה
 י כל שמשם אור ריבוי בבחי׳ אצלם הים ע״ג ־י מטשיהם קילקול מחמת
 על הגשם זיהי ע״פ באמת וע׳כארז״ל • המבול מימי שזה קדיגים
 - •,קייס ■ונדבה ביכה גשמי הי׳ לחשובה מתעוררים הי׳ שאם * האק
 , , לקבל יכולים הת כנ״ל ביטול בחי׳ לתשובה אז •זוכים כי׳ •כאס ככ״ל

 נדבוא כשם בחי׳ ונדכה• ברכה גשמי בחי׳ •מימיהחורהשהם השגת
 לעש׳ זמלתשוכה שלא מחמת אבל ׳ חורה במתן הנאמר אלקים חניף

 שפדש״י וזה כנ׳ל* ברכה גשמי מנחי׳ החווה מימי מנחי׳ מבול אנלס
 העונשים עכל וכו׳ לנחתום משל הגשמים לענין עמים ידק בס כי ע״ס
לאגכםר0ןאו1ע חי׳3יס*2ה ע״י וההשפעות הברכות וכל המיס ע״י

■ X , ■ י ־ '' מ’■כי י . ̂ ׳ ,
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 וההצגות הדעת מימי מכחי׳ רמשבין והמיס הגשמים .פי י, כג^ סיים
פמיס׳וכו^־ ה' את דעה האק מלאה כי נ׳ש :למים כנמש(ו העליונות

שזיט: מי כי י י המקכליס כפי ולהיסך לטוב פחימת בהם,שחי ים וע׳כ
הדעררעי״ז מימי להשגת־ זוכה הוא %עוביס כלים לתקן ע״ימעשיו •

- , r;־- ■
ף! שהשיג'להקריג ע״יהקרבנות אח״כ נח שזכה בחי'מה ןן

ל * ״ מ  אתקשתי כחי׳ אותהקשתלהגיןחמיל לו שניחן זכה :
אור'הזריחה בחי׳־ נהירין גווגין בחי׳ הוא הקשת הי • ־ בענן גתתי ;

ההמשקה,כג'ל• עיקר שעי״ז הבישול של הלמשךמדרשימו ןהר^טצצית
 הנ׳ל הזכרי[ בחי' דייקא לזכור • עולס ברית לזכור ודאי.חיה כחי׳ וד: "
 קולות בחי׳ הה ; ״ כנ״ל הרשימו אור בחי׳ שהיא הזכרון ר׳היוס בחי׳ ־

ר . פ ץן םםימנים הקדוש ^ ^ ע ״ הקשת בחי'אוח הייט • כמובא ק
וזהבח'׳ כנ״ל- בחי'שופר שזהו הרשימו של’ הזריחה בחי׳.אור שהוא ■
 מבחי׳ היינו ■ כמובא העליונים מאותת שנמשך התוקע סני התאדמות ^

 שזה • והסברות והצחצהות ^האורות שמשס הרשימו של סייחה אור
^; נהיריןדקש׳ת בחי׳טוגין :הקדוש שופר קול בחף׳ : ^ ייו וכ

ה כ  ודרףל •' זט' הי׳ המבול ומי הימים' לשבעת ויהי בחי' ־, ח
 מבואר כי ־ הצדיק משולחת של אבלו ימי שבעת להם שתלה ̂ - , .
 שהוא השדה בתיר\ן שעוסק השדה בעל’ בענין בתחילתו הכ״ל בסחורה ..,
 מאד במעלה גדול להיות צריך השדה הבעל שזה וט׳ הנשמות ,חיקגני .

 שמא לפעמים ויש ״ צחתויסוריןת״ור׳ל כמה לסבול יוצרץ מאד
 עד כ5ב גובר הדין לפעמים כי ״ וכו'כדל זה בשכיל להסתלק צריך

 ע'!,הםתלקוחהצדיק כ׳א בישול שום ע׳י הדין להמתיק מועיל שאין .
 על ולהסתכל כחשובה מאד לר^עירר העולם צריכים ואז * חץ ";לגמרי ;

 שנסתלק עד בעוונותיהם שגימג' .מה בעולם הס היכן היסב ,עצמן
לב על שם ואיןאיש אבד הנביא־הצדיק שצעק בחי׳ וזה • בשבילם הצדיק .,
 כי • וט׳ הצדיק נאסף הרעה מפני כי מבין באין נאספיט חסד ואנשי *
הרעה מפני כי ולהבין מאד לב על לשוס צריכין הצדיק נסתלק כשח׳ו אז _

 הדן חוקף מפני הרעה מפני הוא הסתלקותו שעיקר ־ “הצדיק-׳ נאסף
ושוב ברצד ביסיל בשום לבעל_הדין יכול היה שלא עד כעולם שהיה

 ואז • לגמרי שיסתלק עד כזה בביסול עצמו לבשל הוכרח רק כנ׳לף וכו׳
 הסתלקות מאד לב של לשים •שצריגין אחריו שנשאת בהדור תלוי 'הכל

ק ד  מהרשימו אור להמשיך זונין עי״ז:.ואז שלימה בתשיבה ולהתעורר מ
 משאיר בוודאי כשנסתלק וצדק כליצדיק כי . * שנשאדממנו הצדיק של

 עיקו־ ואז • הטיבים ומעשיו תורתו ט״י טובה רשימה איזה בעולם י
 בתשובה שכשמתעוררים • אחייו שנשארו יתום הדוו־ ע׳י ההמתקה

 הדיני׳ כל נ(*׳קיןונתבעלין שעי׳ז שלו• מהרשימו גדול אור ממשיכין אזי
 בתכלית עכשיו והוא למעלה נסתלק שהצדיק מחמת כי ־ שבעולם
 שלו להרשימו ונשלא גדול אור פעם בכל משם נמסך ע״כ הביגיול
 ■ע׳י דלתתא אתערותא איזה טכ'פ צריכין אבל • העולם בזה שנשאר
 ע׳י כי _• שלו הקדושה הרשימו אור משיךעי'זvרV הטובים הדור מעשי

לקבלהשגח כק להס ואין קטנות שהםבבחי' אע'פ הגיוביס מעשיהם
̂ה׳ ע״י’זלק-ינולים1שנ: הצדיק בכח אעפ׳כ דינים להמתיק חתורה *  מעש

 בחור עתה המאירה שלו מהרשימו ונפלא־ גדול אור להמשיך עוביס
 ■',א:ל:יאז ’; כשלימות הביעול בתכלית הוא שהצדק מתמת גדולוטדא

 שיא עד הדן גבר ע'כ *. לתשובה להתעורר זכו לא המבול דור כימי
. י ־' ;כנ״ל ונו׳ מסל בחי' הדעת ממימי שנעשה המבול ;. ^

ימיו ימלאו. כי והיה המע׳ה לדוד ה:ףי שאמד מה כהי׳

. ד הרכה המות^מפדת^נרבית ̂יח
לאייזפה־לזה הדי־ לו והשיב הביח לבטח רצה שחד ׳• וצו׳  צ/א שבא̂י

הכזתלקוחו  השגס סיקר־שלימוח י״כי כטאת-הביהמ״ק- יבנה אא̂ר
 חכליח:הביסול.לפני'.ולפניסבביח בחי׳ הוא ששם הואבביהמ״ק התורה

, עומד־על ה?ה ששם וכגזל.; ביוהדג הxאחת.נ פעם אכה״ג נכנס שסס
̂- האבן  קורה משטחצא התורה!ט כלל שהם הלומות 'עם הארון: שתי

 נשלם החורה׳לא קבלת jru:שנמשך ולמות1עיקד-חיקון,הנ ־וע״ג
 הזרה משיז^ שבימי בכתם:האיד שלמה'רנ״ש בימי הבית שנבנה ד1ן

■ ׳ד:.-חלאנתיידזדהבבחי'פביס.עדכמ״סלננה אנ׳א ב׳אנבחי׳ האכיגה
 ::וביום תודה מחן: חתונתו;דז ביום וזה־בוד׳ ? ע״ש הביתיוכו׳ שנבניז
 בחי׳מחן הבורה ה^ח שלימות עיקר ט י טהמ״ק בנין זה • לבו !חת
שמשצן־כל■ ולפנים לפני הביטול־ תכלית ששם ביהמ׳ק3' הוא רא

לבו שמחת
״ -----------------------------------------,---------הוא חורא

 , הביהמ״ק זה:לבעת ר:תיקון1לגמ שרצה דזד וע״כ ׳׳ • ־ וכו׳-מ׳ל החורח
 השו׳ת לו השיב ננ׳ל התורהיוכו׳. משגת עיקר הביטול בחיז עיקר -ששם

 לעזתלק גייך יק־הנא יל ח בחייו שיתקן א׳א צזא נסלאונודא שתיקון
שלו מהרשימו בטלהמשיר-אוי תכה דייקא הסחל^חו ע׳י ואז • חחלי̂■

צ •היעוככ^ל כשלימות הזה התיקון כל ולתקן‘,לצלואהטהמ״רן ט׳  דו
 על הכל כי י ביסך־דוד ראה ט״ש דוד ע׳ש הטהמ״ין כל נקרא באמת

 .יטל־לגמור• שאיט ומה מבחייהס• יותר נמיחחן צדיקים גדלים כי ידו•
 דהמע״הרלפנין׳ כמו וכנ״ל־ דייקא הסתלקותו לאחר גומר הוא בחייו
 ונו • וכנ׳ל העולמות כל חיקון ששם הביטול עי.קר ששם ביהמ״ק בנין

 ; ולא בעצמו-י־ א׳י ולכבוש לא׳י ליכגזס שרצה ע׳ה רביט במשה מציט
 ■א״י לכביש כי ד הזה בדיר עוד אלי דנר 1י!וסן אל הש*י*ואמר הניחו

 בא׳י, שס כי התיקון עיקר ולמיסרה־לישראלשזה עממין מהז׳ להוציאה'
 מלהמ׳ •ולנצח וכו׳ הביטול טיקד ששם הביהמ״ק ־ושם הקדשות כל הס

-ע^בתחיל׳ כזאת  שבזה rnnp אל להחזירה מהס׳א א*י כל להוציא ̂ב
 כחייו זאת מלחמה לנצח יטל היה לא ע׳ציגסמשרע״ה הכל• תלוי
 יהושע כבש הסתלקותו אהד שדייקא • הסחלקואודיקא‘לאחר כ״א

 תמוה הדבר לכאורה אשר •־ בעצמו משה של בנהו א׳י כל את תלמידו
 א׳י. לו-כחליכטסולכבוש הי׳ זאםמשהלא ״- מכלן חייא שנת לא רבי
 כי׳כוודאיבס היסב' טחא הנ״.ל ע׳ם ה'אך6 תלמידו יהושע זכה איך
* דייקא ?שה ע׳י מכל כי • בעצמו משה כבש הכל יהושע שכבש מת כל

 . יכול היה לא משה אפילו וכו׳ בתחילה א״י לכיבוש ■ כזה גלול שדבר רק י
 שזכה הסחלקוחו גדי שדייקא דיר,א• הסתלקותו נדי כ״א לגמור'בחייו

י שנסחלק הטסול לתכלית ח  זכי■ דייקת עי״ז יט׳ ייגגיי'! יעייא מ
 ולי־פלות. הס״א להנניע א״י לכבוש דייקא •הסתלקותו ■ בנח יהושע

 ’בחי׳ שזה כזה ונורא גדול לתיקון ״■?י ׳̂■ הסולמות כל הקדושה־ולתקן
 ■ דייקאל ופי׳ז ־ * ̂ דייקא להסתלק .משה צריך הי׳ העליוצה השדה חיקו]
 אח.באהבה בקשתי בלילות משכבי על בחי׳ -וזה :•ונדל התיקון נגמר
 וטצ ואהרן משה פרש׳י השומרים וכו׳מצאוגי מצאתיו ולא בקשתיו נפשי,

 ׳ שנה• ארבפיס לסוף ממני לפריבוחס קרוב פייש׳י מהם שעברתי צמטע
 : לכנוס יהושע בימי '׳עמיvשד שמצאתי עד שנסתלקו אחר נסמוך' היינו

 . כדל היינו -• בפרש׳י ע׳ש וט' ארפנו ולא אחזתיו 'ואחד'מלכיס6י6בל
 הש׳י את למצוא ינולין האמתי הגדול הצדיק הסתלקות אחר שדיקא
 / מצאתיו זלא בקשחיו מוסיס־בתי׳ והיו למוצאו זכו שבתחלה׳לא אעפ׳י

 יתברך למיצאו יכולין דייקא :הסחלקותו אחר אעפי׳כ ע׳ש וכש\ש*י
 ; לאחך שפירושו וכו׳ שמצאתי ־עדי; מהם שעברחי׳' צבחי׳'כמעט

 : בכהתהחלקות שדייקא למטלה שמבואר כמו היהו כנ׳ל מסתלקויתס
 מכלל הדירסהקשי׳ עוצם׳ חוקף להמתיק כד כזה לביטול שזכה הצדיק
 כ׳א ושוב ביצוא הא׳ם אל ל ביט בשום לבטלם אפשר הי׳ שלא ישראל

להתקרבלהשי׳ע: הזיןזיכולין ;מתק ואזדייקא ט׳יהסתלקותממשי•
אז י
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ד ו”□^fלאי^יהלטל■לגמורP׳^^^?יגמזרבמיתי דז א^ןז ש:ו מ כמו
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 כל ט כנ״ל• תורה מתן לטטן הנאמר ישל נמל4 י':ה'1;בי :־ווח ^
 ;-,׳:ימזןןחוההיגמשן־מכיד׳הנ׳למבחי׳הכיטו^הכ״לשנמשך r 1*c ד:

 הדין תוקף הי׳ מחןחורה אז־מעס באמס <!ט?כ !ח״י היין חיקף ע״י .
מ כתת״ל^טקש^הקב״הליןומוג כו •ההביזי״אוךת, אתהטלסלחהוז

 עליהם שכסה מה כחייי חגגורס^יקאיי^וזה’מט.הנבורהג}??י^עפי
 ר׳ה הגדול,של הדן גדלביד׳ גתעזר.דדק1שא !1ןכו הרכגיטת

 לבטל הדין חוקף בשעת או נו1ו מאד מאד אז קדושים הי׳ וי^אל י _
רח1הת להמש^ ’ הביטול ע״י זכר ־זאז בתכלית-הכיט^׳״ז לגמר* טלמן / '

 נסי׳ישוסר שיפר קיל בחיי שזהו ד מ״ל שמשם,כל;התולה ה־־שימו מאור
 ודבור דלינור שבכל וזהבחי׳משארז'ל1שלקבלתר«תורהוט'גרל-י: ^

 ברכה ־גשמי עליהם המשיך ,והקב״ה נשמתן. יצתה הקב״ה מפי שיצא ; .
 שיצאה" מה בי * כדל היינו אלקים תניף גדבות גשם שגא׳ והחי'אותם . '

 עד נזה לביטול זכי והס נ .• מ״ל הציטול בסי׳ זה דיבור ככל ושמחן
 ברנה לגשמי עליהם והמשיך עליהם ריחם הש״י אבל * עי״ו שנסתלקו

 בחד שהיא התורה כל ומשמקיבא *. ושוב רצוא בבתי׳ משם שחזרו עד
 מהביטול כשחוזרין הרשימו מאור שנמשך ברנה גשמי בחי׳ הדעת מימי

־:׳ c■:■ 1׳*!־ ' ל: ד ר־/ונ ^ •V:.;;'ז. נ־;:;,־ •־־::,
P ך ך ן  של הביטול מאור שנמשך כבוד ע«י בחי׳ באי׳;בוינה••. ן
 בענן כי וכו׳ הקודש אל עת בכל יבא ואל אמ<־.בו0ש יוה׳ב ר;■

ט׳ אראה  .על אשר הזה הקודש ומעק . • הקודש אל אך\ן יבא בזאת ו
 ענני בחי׳ קונה בחי׳ נמשך משם ביו״כ לשם:הכה״ג שנ?נם הנסורת

 הקדושה סונה מצוות ע״י יוה׳ב אחר, בהם ליככונז ישראל שזונין נבול
■ ־ : בדרז׳ל במבואר כבוד נחי^ענני שמא - .׳

י •  כל קיבל ומשם ׳״ משה הש״יעס נדבר משם הכפורת שעל הענן :כ
r:; :: וישמע וכו׳ מועד אוהל אל משה ובבוא נ״ש • * הקדושה. התורה 

בחי׳ זה הקדוש הענן זה אלירכי וידבר הכרובים מנין.שני ט׳ הקול את
. שאור כי,•מחמת .וכו׳ מום חשכת סוכתו סביבותיו סתיו חשך וישת

כ . • אור. ריבוי מחמת לקבלי א״א האי׳ס  אורו הסתיר בחסדו הש״י ע׳
ס  כדי • סחרו חשך ישה בנחי׳ והחשך בתיך.הענן והנורא הגדול הא׳

ובמד׳ כהדרגה לקבלו שיוכלו כדי האור יחצמצס והחשך שע!״ן;הענן •
 יתקרב הא׳סבלא הגדול האור. בפני שימר בחי׳ הוא והחשןי הענן וזה

ר אליו ראוי שאיני מי אלץ כסהי ע׳  עת בכל יבא ואל אהרן את הש׳י ו
ט' אל,הקדש .  שלא ופרש׳י r הכסיהת על אראה בענן כ• ;ימות ולא י

כ 1 ברשות שלא ולפנים לפגי שנכנסו בניו שמתו כדרך ימית ■ שלטה ע׳
• שמשם הזה והחשך הענן מבחי׳ \נ.שתלשל שנמשך דמיתא סערא בהם
הי׳ • לשם ליכנם איך יודעי[ כשאין לינים נ  התכלית אל הפטול כי י

 ורע.לכלול שנכנסו למקים שנכנסו ־ לפרדס שנכנסו ד׳ הג״לזהבח?׳ -
דאוים, כולם -היו לא אבל התכלית בחי׳ שטא. הא*ם באור ולהשתכל

ח ונפגע הציץ זה • בשלים משם יצאו לא ט״כ • לוה  ואחר ומתי סציז ו
כי.׳ כשלום ויצא. בשלים שככננז לבדו ר*ע בלתי לגמרי• בנטיעות קיצץ
* בכבודי שישתמש זה־ זקן היא יאיי למאה׳ש שהשיב הצילו בעצמו הש׳׳י

̂ר.*, רי׳ע כמו ברשות לשם ליכנם שזוכה מי כי '  והחשך העק זה אזי וכיוצג
א מ  האודהאים שסכיב הזה והסשך העק ע״י כי • אליו גדולה עובה ,
 נתכסל ואינו הא״ס באור ולהסתכל להכלל זיכה הוא דייקא עי״ז ־ כנ״ל

הרשימו• אור לו נשאר שיה!׳ מהביעול כשהיזר. ואזי_זו:ה י במציאות ״ס י
 י. ששם הזה, .הקדישהענן בתוך קדושה לשימו ממנו נרשס הא׳׳ס אור כי

̂חשך.1אור,הא״ססחמיזהעצך של הרשימל. ונרשם.אור נצטייר זייקא ר

סב . ד וזיכה r;נבבזtפק̂תr'וnהרכו
שהנא־כחי.׳ כ»קא

.___ _____ הנביאות; כל ע׳*נ1
שם3ב״ם י: הזה הענן-הקדיש דרך טיקא  עמזד^-^י-אליהזם-*בי,
מג?זם ם5מ5מו.’אורהרם ־נצטידמנרשם ■טיקא ר ב^' ען ע ;^ עי \ :  י
 ב!וה!!ב »כין■ קמש^נלליות התורהנהנבואהכנ״ל׳^יושרא^עס ![בלח
בשןן*.^חם ■שמנם זלהסבטלו^ור-הא^הוי^י-יה^• ^הכלל

ייה-בחיך’מ)ןושה.שנצט ההנזימר מאור, יא;י ז. ־ נלפגים,זט׳ לפני
 שהיאגל(החולה לחהל^חזחביו,^כ3לנמי׳ק ןהעק׳הקדישכנ״ל־זוכק -
כ ' אזיזופץאחריוי:'  הטנןקקמצז כחיז ט(נל«ר^;ואל םיזמשך כג^ז

^י1נני,כטד;שנמשכין.נע ברזי׳ ר.;השזהו ה ע/י, ו ס:'
 מאיר קהילה השגח איל עליהם4עי״ז,ממשיני נסי^סיכה. האלו כבוד

 0בש'עוש״סלקב הסובו.ח[עד-שזיכין ^מי שבעת בכל הרןלושס הרשיתי ,
 - אז כי בשמחחא! ולשמוח החורה־בשלימותלהשליןגזזולהקחיילק השגת;

 הסוכה מי,1בכל^׳.\ ׳,קיץשזנילי קנלתהחורהבשלימזת זוכץלבחי׳’
 ׳ .שנמשכועליע1שירשההורק•,עץהטנגי׳בבז שהיא הרשימו לקבלאור

 ׳ קדישי[שהס עילאין4אושסקי הז׳’זזהבחי; • כדל הקדושה הסונה ע׳.י
 כי וט׳* יער,נ יצחק אגלהם שהס הסיכה לתוך שנכנסין רוטיס השבעה

 ידם ד^צד׳י^ס-כננל^לכמל כל בחי׳.כלליות הס רועים אלגהכנעה
• שלר^ביטול הרשימו כנמשך_מאזר בעולם החגלו׳אלקותו המשבח עיקל

̂יס שזוכין .  'תיקן נ״א חעיסיקנ״ל מהשבעה אחד כל כי מ״ל:ד הצדיר
 קגשימו מאי,ר -שנמשך1ץש ממד<חץ אחת קדושה ל- מדת והמשיךוגילה .

מ׳׳י •התגלית עיקר אלו מדית כע׳י הכ״ל ל1ב'בק^תגיט -•^בי ^;
 ,־ץ.קכשחו«־ין1״ל^4ימכלך.ספירוח'כ המלוח מכל למעלה הוא כס הנ״ל

 מתחילין כטאל-•"משט־ הרשימו אור ומקבלין וכוב בבהי׳ מהביטול
 הקקשי׳ הכמות צל החוו׳סלל בללכל- שהם והספירות הסגלותהמדוח

 ׳ כנ״ל-יהאגות אלקוס(.ית׳ התגלות עיקר ידם כטל העולמות גל כלליות
 שהמשין הרשימו ע׳י כזנהאח״כ עד לבהי׳ניטול זנק א׳ כל הקןושיס

 אברהם דהייט ממדותיו:יח׳־ החח מדק, ולגלות נחקן מהביטול ככהזר .
 !עי'ז,ח'קן שלו ביקל ע״י כהמכין הךשימי.כלן• אזר ע׳י וגילה חיקן

ת יעקב מן הפחד* מדח יצחק מד'ח.ההסד:וכן בחי׳ וגילה ת מי ^ ח  ה
 מאור כנמ•,כולם-נמשכין הכל כלל שהם מדות הז׳ אלו כל ני י •: •ונו׳

חי׳ ע״! הצדיקיכ,הדל כהמכינו הרשימו  ־ בחג וע׳׳כ * ננ״.ל ביטולם נ
 ע״י קדושהvר הרשימו אוך עליט להמשיך טוסקין כאנו רקדוכ הסונוח

 ביוה״ג•. יהניעיל.,שזכינו ע^י עלינו מאירה קזאת שהרשימו ־ כבוד הענני
נ  עגנקננוד בחי׳ 'שהיא הקדושה הסונה אצלינוי^לחון נלנס;ן ר,ז ע׳

 »5אוו;הרשי הןנשכת עיקר ידם שעל רועיס הכנעה כל להונה נכנסין
■; צרל בעולם על\דס כנחגלה אלקוסו רחגלות עיקר כעי״( קקדושה

כ־ ^״  בחי׳בעלי הם הס המראים הצדיקים אלו כי ״ רועים נקראים ך
 חיקוכה כעיקר הנ״ל העליונה השדוז לתקן שעוסקין השדה

* י הנ״ל נההורה כמובן התכלית אל וההסתכלות הביטול בחי' ע״י
 כי ׳ העליונה השדה בתוך רועים בחי׳ הס ני • רועים נקראים וט״כ ■

 אל,ן צן כמו * השלה בתוך ומלאכתו עסקו שכל רגכמי. הרועה כמו
 בעלי בחי׳ הס כי העליות•'• נסוך,הבזה רועים בתי׳ הס הצדיקים

 ו:דל■ התבליח אל ע׳ןהביעויל העליזה השדה בחיקון שטץכקין השדה
 ידוע זה ני • ממש בשדה רועיה הנ׳ל הצדיקים כל הו׳ באמת וע״ב

 והצמחים הזא,דוגמח.הבדההעליית.\נלקעשבים החחחון שהשדה
 רועים נהייתה -והאבות • עליומת נכמוח ניצוצי הס טלם השדה ושיח

שדק *̂, העליון בכרבה השלה את מהקגיס הי׳ בשדה ה עלי ה^נ כי

וזה ־

/

ד



c tr;\ •..t 1 rתלפות' ד ערבית תפלת להולכות ד׳פ .:אזז’דקוט̂י
?M r t l |וכות►63̂'?:$ורן(׳ןי to t לספ¥ שמחים אט

_ ,iן;־מיי1ביוםסראש לכס ולקחחס *,יח״' .״ ■ ׳. p הדרוטז
 שפע^ו מה כחיס מראין אט עצשיז וט׳־כי̂ 7אל ה׳ י:מ<ח^ל??ני

דהייכו י התפלה את לתקן הנ*ל פתיר^ים <ל ש!טמע׳י י ,
 צכ׳ל העליון כשדה מיקון בחי׳ אוא שדן מצלה^!§אל׳ אחד &ות7 י

 ךהשדכהעליו.ן1בת אמלך0שכשאדםעו«דלהתפלצ צמבוארשם
̂ משם והיוצא * פ׳ש וט׳ צאים ̂®״חים זעשמם זמלקנוציציס זהולך
p שכל i אין הנ׳ל״ הביטול בסי׳ שיטא התגלית אל להסתכל זוכין שאין 

 להלן לילך הנפש. את מניח הדיבור אין <י ■ כשלימות מתוקנת התפלה - ,
 ועיקן ,«.■וכו׳ מהשדה גפלאים לפרחים;זצמחים משבים וללקא ̂(־ןר

י התיקון ̂ ̂ ^  התפלה מכל אחד עוטן וט׳ישעי׳ז התכלית טל הסתכלות ̂ע
בהשדס גתפלתו לילן יכול ואו י כשלימות לתפלה זזטן ' דייקא ■ואז ,־
הקדושהוט׳ התפלה דיבורי נפלאי׳מ׳י וצמחיה שושנים הט^וןז&קט ׳

^ •וזה <צ׳ל י ■  נממיר.לממיס שכולם 0הקדוטם:והגוראי *מינים7ב
 החמירם אא ;הסוטא חג בימי טליט׳ליקיו צותה הקדושה שהתורה ,

 יקדוטת הנשמות כלליות ’ התפלה כלליות בחי׳ שהם ־ השדה מצמחי
̂אלו שאט ומה השדס« שיח בחי׳ שהם  השלה מצמתי הד״״מיפם לוקחין
בח̂י ע״י שזטס ויוה״כ בר״ה־ מסשפעלנו כחיט טדל מראים אנו מה

ל מיטול -  בידית וללקט לקבן יטלין שאט אד התפלה את לתקן מ׳
כלליות שהם מינים הד׳ כל כחי׳ שזר\ •מהשדההטליון •נפלאים למחים ־

 הנשמות כל כלולים הם מינים הד׳ אלו גי ־ ׳בלןלושה ה7הש ;כצ^נחי
לןס  שיש הכתות כל •בחי׳ לס מיגים ’שהד הנ״ליוכשארן׳ל צהשדה שנ̂ל

בסי׳ שיס ומע״ט תורה ברס שיש צדיקים ^נשמוחיו^אלתיס'בחי׳
ריח ,  בחי׳הדסיובטלי טטס ולא ריח בטלי אתרוג־ויש ■בחי׳ וטעם בעל̂י

 ולא טעט לא בהם שאין רש - סמרים כפת לולב ריח~בוד׳ ?זעם\לא
 הם מינים שהד׳ נמצא . • גחל ערבי בחי׳ שהם ישראל פושעי שהם ידיה .

■ כלהנשמות*וע׳כהסטלס כלל שהם ישראל כל של הכתות מכל
 ופ׳י כנ״ל• העליונה השדה צמחי בחי׳ הס הנשמות כל כי * השדה גמרר -

מראין אט :בזה ״: כשדה מצמחי מינים הד׳ אלו בסוכות ל^חין שאכו
 זכו•: הביטול •בחי׳ ־ע״י שזכיט ויוה״כ גר״ה שפעלט' מה גודלבחינו, <

 צמתי כל כלליות בידינו לקק שאט;וכין עד את־התפלה בנ״ללחקן .
' r ,כשלימות לתפלה ■.כשזוכין אותם ומקבצין הנפלאים'שמלקעין מדר 

 השדה צמתי בחי׳ אס שכולם הקדושים ■מינים הד׳ אלו בחי׳ שיס
 מאני דאטד מאן נצח מאן בזוה״ק מ״ש בחי׳ וזה וכטל ליונה0< .

 המלחמה כי־עיקרנצחון • הקדושים מינים הד׳ שאם קרבאבידוהי-
 בחי׳כלליות שהם הקדוטס סד׳מינים ע׳י ונתגלה ניכר ׳כ’שנ^ו^;יוה

 סטעול ע״י שפעלנו התפלה תיקון כחי! עיקר העליוג׳שזה השדה ננוחי
י צ' שלד״הויוה״כוט׳כנ׳ל

y ''בה m בחי׳ הס כי ההלל״ בשעת הם מינים הד׳ נטילת עיקר
ט התפלה בלליות שהם הלל בחי׳ שהיא התפלה ■חיקון ^ ־

 נל אספרה כשפרש׳י ותושבחות השירות ■וכל התפלה כלליות הוא שלל
 ־ הד! כל כי ״ לעאלוט׳ וישבו יוכו׳ שישגולשטבר סלל ונפלאותיךזה

 הטליונה השדה ׳מתוך שמלקטים מפלאים העשבים בחי׳ כם (מינים
 חחלס לה׳ בהודו שמנענעים מה ה.בחי׳IV -י כג״ל התפלה חיקון ש״י

 תיקונה שעיקר התפלה תיקון בחו׳ •זה בימדוחחלהוכוף : יםנף1 י
,בסוף ששעומדין אשילי אשר עד התפלר* מכל אחד למשות p®5 ־
r י• התפלה. של הרג^ונה בתיבה עומדים עדיין יהתסלה ' e ושט בחי׳ 

 בתיבה עומדם עדיין כשעומליןבסוף אפיל! כי '■״ומוז תחלה לה׳
 הלולב של עירןר,מטנועים ושם כנ׳ל* אחד כולו הומיני ימראשונ׳שהיא

שנמקןי הדעס אור שמעורדן ושנב כתי׳רצוא הם מגגנועיס כן • מיגיו

 הרשיע אור ■'כי “'*’כימטגבתסם שלמיטז^עלקנעטעים מהרשימו
^ל( ע'י.מ&׳דטאו»במ״ל נמשכת הביטול של  *5׳יה:ענועים'ש1יו

 עיקר שעי״ז הזאת הרשיסט מעודזקאןר ושוב רצוא בחי׳ שהיא קלילב
 האתרונא׳עד^ שבתיבה האפלה ■מכל למטת;אחל־ ־ התפלה •סיקון

 שם ■וע״כ וסוף בחי!׳סד\לה׳-תחלה שזהו נתיבההראשוגה עומדים
 ׳4•'■ קר׳ס .;׳• ;■ nv r בה^׳מיממ״ל• נ־ט״׳מגעג^ן •׳ד י דד ':׳•.■;*

ח ;ו ז  אזמן1ה אז בסוטת*־*ל.־זע״כ השאביד ביע שמחת: בחי׳ :ו
 = הנ״ל מזישימו טת50 מימי ט*קר;המשכת ט r ר שמחתים י- ׳4■ • י

הנ׳ל; בהתורה ׳בצ״ל־ קלמדה לקבלת כלי שהיא ־השמחה ע״י הוא
ד:־:••'!״*■דד״ ־ן:•■;■;(: n:r ע׳שז ׳ ■ ־״׳ ך־ד.■'״•

 מראה •זכ׳א ביד׳ זה ה בייקא מיגים־בידיס הד׳ .טטלין זז
 הזריחה מאור שנמשכת התורה בחי׳ דילקאשהוא באצבעו ד־ .ד
 ובזה־ הנ״ל• התורה כמבואד-במןו אלקיס בסי׳;אצבע שהוא הביטול של
 ‘שפעלנוע׳י-קמשת קדוש''־ טס ישראל לט שיש גודלכחיגו מיאק אט

 זוכים־ שעי-״ז שפטלנו היינו- •־ וכו׳סנ״ל בבסי׳׳.ביבול ■זד׳הזיוה״כשתס
 : שע״ינטילת ־ בביטל;•:■במבואיב;וש״ק ממש יח£'נידיגו אותו לאחוז

 הד נשילת ע״י כי היינו נ• ט״ש בטכול ית׳ אותו לוקסין אס 'הד׳׳מיגים
 טדשנצטיירת הקדושה הרשימו •אור עלינו ממשיכין אנו בידים ■מינים

 זרועך על כחותם לבך על שימיסכחותם בבסי׳ ממש: ונרשמתבידימ
 ■ זממשא מחמם הש׳י כי ״ ישראל של כמים גודל מראין אט וכזה ״ ■ונו׳
 ר^ו^יות ומכל הקודש ואופני ושרפים החמת כל המחשבות;של מנל

 קדוש עם זישראל ־ ״ כלל בי׳ תסיסא מחשבה ליח ט העולמות כל של
 ־ לוקחין שעי״ז מיצים הד׳ נטילת ע׳י טדים־ממש אלקותו להמטך ..זוכק
 התגלות אור בי ״ ־ בזוה׳קוכנ׳׳ל כמובן בעיסממש כטכול ית׳ אותו

 הרשימו אור אפילו לקבל ונשגבמאדיט״נא״א מרומם ית׳ אלקותו
 מאד הזכרון צריטןלשמוראת יוט׳ג • זכו׳כג׳ל רבים כלים ע׳י כ״א

 ולקשרג לשימיו צריבין <וע״כ * וכנ׳ל היטב הזאת סרטמו אור לזכור
 על כחותס לבך טל כחותם שימט בחי׳ r ״ חותם בתוך סותם בבתי׳ ,

tו שהאהבה היינו • זכו׳ אהיה במוס עזת ט זרועך : bצהכלל זוקקות • 
 דימיז פ׳י עי״ז זלהסתלק למות שימלין עד כ״ב חזק הוא באודהא׳ס

 , ׳ .ולקשר וכלים צמצומים בכמה האור לצמצם צריטן ע׳כ • ומ״ל האור .
 .בתי׳ שזהו ־• חותם בתוך חותם בבתי׳ חותמות בשני הג״ל הי־טמו אור
r טד מר׳ה לתקן עוסקין שאט החותמות שני p מתחילת כי • כידוע 

 הרשימו אור עללבך־הייטשמק^ין כחושם בחי׳ אחד חותם מחקטס
׳ לתור הרשימו אור שמא הדעת ממשיכין שאין •זמן כל ̂כי לט- ■בח,ן

 כלל' ית׳ ממם יודעין אין על־יץ כ״אבמוח־* הדעת נמשך ואק הלב- .
א הדעת עינך. ט  וירעתהמם׳ גיחי׳ הלב לתוך הדעת כשנמשך ס

 ־ חותם בחי׳ חה ‘ כ״ש ז״ל רבים בדברי כמבואר ונו׳ pלב אל והשבות
 בלבי הרשימו אור שמקשרין אעש״י יאבל וט׳ לבך על כחותם בחי׳ הלב

 ע״כ ■'• אורו גדולת עוצם לגודל ס״ו האור יסתלק שלא חושטן עדיי,ן
 ■ צחות&על עללבך כחותם בחי׳ חיתם על חותם עוד להמשיך צריכין
 ׳ אנו כי הנ׳לי הלב החותם על א׳ חותס* עוד מתקנים שאנו ־ - ׳זרועך

 שזהו בידם• מיטש הד׳ כעילת ע״י בידיםממש״ ית׳ אלקולח ממטכין
 שלא כדי הנ״ל הרשימו אור היטב לקשר כדי ► זרועך טל כחותם •בחי׳

.־ ..ז ועד' אוחו־יח׳לעולם בשכח ׳ י ■ ■; ׳ • ;
p H ימי כל זה בתיקין טוסקין אנו כי ״. רבא רמשענא בחי׳ '

 סתורה השגת מסם ולקבל הרשימו אוד להמשיך הסוכות ■
 יום זבכל כטל מינים וד׳ סוכה מעות ע״י וני׳ התפלה את ולתקן

 מאחז הקדושה הרשימו אוד עלינו נמשך הסוכות ימי «ז׳ ויום
.הצדיק איתו של מנדה אותה מתגלה מסקן jf שעי ממים מהשכמה

, י. , שתיקן ,
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rmזזדכות' ליהוטי ,
ל הכיטול ע׳י •]חיקן כו׳י̂כ ̂שרוא;־*ן גיו?ן •י ש^̂ו  ̂'.מדחמתסד
 / פל. בנוופח'.*: כמ״ש גי^ט/ ובינפ ׳3 מןביום אברהם של «דחו
 ..שך\א,';5התפל תיקון נשלפ זאז • דוד בכחי׳ שמא ׳1 ליום מגיעים אשר

 ,התפל^^!1אל לתקן ק!טמא9פ ל3כי :*־,התיקון פיקר גח״;מדשזק
 ״ וסושבאוא ושירות תפאת לדכד־.' שנוכל כדי התסלה אחדמכל לעשות
 ג ?תשלות,והשידות ישראל.שכל זמירות שהואנעים בתי׳דוד שוט הרבה

 הנ׳ל.;' קתווה דודכשרז״לוכמביאוגסיס ע״ש הנל,נקלאים .והתישבחות
̂.״ הנפש בתי׳ מא שיחת אלחין• מעז על,פםוקויאמר  שממנה;וצאין

 ;תא קראשמה5למה; שארז״ל אמה לזה ראיה התפלה;״.והביא דטרי
<ואוששחות להקב׳ר^בשיחת c'.rx חל ממנה שיצא ̂, אדזד מלצא ,  הוא.
 ''‘כימידגגמר, שאז החפה-השביעי* מא חו בי התסלה׳הנ׳ל־ תיקון ,נחי׳

עד לביטול שזכק עד הנ״ל כתיקון ה-  !האסלהככאי׳הצ״ל את שתיקן מ
 לדברהרנה.: יכולין שעית אחדמכלהתפלה יט.צלעשות שהי׳ דהייט
 ״ בתפילות מרכה כאמת דוד מ׳ וע״כ • ותושבחותכרל ושיחת תפלות
 ' ני ״■ ותישבחות בשיחת להקכ׳ת וריוה מכולם ותושבחות.יותר ושיחת

 ז וכהלתיקוןהתפלהשעו״זיכוליןלדברר\בהכרל-וזהבתי׳הו״י־שהוא
 ״■ תיקון כחי: הוא ״כי,עיקך,הת'קון * התיקון עמד דיקא שאז מד בחי'

̂׳. וכו״ הביטול תיקון ע׳י שנתתק התפלה  r כנ״ל דוד בחי״ שזהו ענ*<
rp וע״גאז  הואג אז 'כי •־ חותם כתון תיקון,החותם בחי׳ עמר 3

 ‘ למצוא זכה דייקא דוד וע״כ ;*ננ״ל התיקון עמר ידו שעל מי גתי׳•
 ״ ביתי כי י,נ״ש התפלה תיקון עיקר שם בניהמ״ק כי • הביהמ״ק מקום

 :ששם ק״ק בית הוא שש כי שס׳ דרך עולים התפלות כל כי י תפלה בית
 שזסבתי׳-ליקשזכה; * כנ״ל יכו׳ ולפנים לפגי הביעול. שלימות עיקר

'ד ננ״ל כשלימות התפלה לתיקון ״ ■‘
,•־.דתיים ןהליל1לגמורהת<ק אוצריכין כי •, בלילהו״ר נעורין

כנ״ל*.ע״כ׳.] ובידינו בלבים ר\שימו אור היטב ולקשר להמשיך ! ...
 החעורחת', בבחי׳ נמשכת הרש־מו אור כי שינהמעיניט• ם־יכיןלנדד

 !שעל השינה התיעוררות בחי׳ שהוא שו^ לענין לעיל כמבואר י השינה
 .החותם הגמר בשעת עכשיו8 ״ כנ׳׳ל וכו* ר\שימו אור ממשיכי[ ידו

 ן 1אוד.הרשימ להמשיך כד לגמרי. שינה לנד־ צריכין בהו״ר ־תוחם בתוך
 'כההוא בזוה״ק מ״ש מהו כנ׳ל• השינה התעורחת בחי' כשלימות'שהוא

 הביטול; ע״י בר״ה ני ומ׳י המיס בארות את ויחפור יצהק וישב יומא
 מימי..הדעת' שממשינין דד\.ימ: המים ברעאושובחו^יןבאיחת

 ■ התורת קבלת בתי׳ שופר נחי׳ 'שז־ע ,הרשימו מאור שבמשכת והתורה
 .בפעם לתקן א״א ני • בפועל צתגלה'הקורה לא עדיין אז אבל כרל,*

 :אז התיקין גמר גיע״רישהוא ועכשיו '*באריכות' וכמבואר,לעיל אחד
 והתורה הדעת נמשכין'מימי אז כי ן• ■המים בארות וחוט־ין חוזרין

 תתורה^ ולתתחלצ, להשלים, חורת שמאת לעשות שזוכי( עד בפועל
 אשר הנ״ל המצוות כל ע׳י גמההתיקין אחי אז כי בשמחתה; ולשמיח
 כפועל בשלימוק התורה קבלת בתי׳ להמשיך נוכין הזה הקדוש בחודש

״ וכג׳ל תורה שמחת. בחי׳ •שזל: ממש ■
ט  'תורה משנה כי תורה.! משנה בספר הו״ר בליל טוסקין y\*^ כ

 חותם בבתי׳ היעב הרשימו אור שמקשרין בסי׳מה הוא ,
 בחי״.. היא התורה כי *. לשלם ית׳ אותו נשכח לא למען חותם בתוך
 ת;,דיעיה עיקר כי הי.עב בלביט הרשימו אור מקשרין ידה על כי ־■ חותם
 בלב ונקשרת שנכנסת הרשימי מאור שנמשכת התורה ע׳י הוא מהש״י

 היטב, לחזור צריכין בעצמה ו.ם,הסורה אבל • וכנ״ל הק־ושה התורה ע״י
 גודל לחי׳ וזה •- ׳ ח״ו ית׳ אותו נשכח שלא כדי • אותה, לשכוח שלא

 סן' מאד נפשך ושמור לך השמר רק משרע״ה אותנו שהזהיר האזר\ה
לכניך■ והודעתם חייך ימי כל מלבבך יסורו וסן וכו' הדברים את חשכת

;. ״■] ־!-’‘י 'f1-< '■״״״ '׳־׳ ■ ■ ׳ י'׳. י

ח י ל פ א ' ת ו כ י ת ת י ד ח ה ע כ ר : y ד ה

ל מתם תורה^ו^ ™נה ״ בניך «לן|ני ז רי' ט חותסי ט ^ו י
 חוחמון •-.ט חותם בחי־ שמא אמין חורין נקראת ני • חויזם מזי׳ היא

 - נרא,• בראשית כ׳ש אמת התורר%נרשם בח.חילת זע׳כ שלהקב׳האמת־
 ' יזס3ח בתי׳ היא תורה מגשכה .חוקם בחי״ שהוא אמת ס״ת אלקיס

ד התורה;לסני־ימאל את וחזר ע״ידשןנהxשמ חותם.* פל  לקשר■־ נ
̂י וע״ב ־* מחס על חותם בבחי׳ היטב. ישראל בלב הקורה. ם0ק  יו«

 את־ישראלז מזהיר שמ^ מה *־ זה מערן מדברים יזורק משנה דצף
 השד■״ עשה אשר כל את ה־טב טלאזהדות־טזצת אזיץ־ות וכמה בלמה
 בנליספד•■ ;כמס^• עיניהם ראו xא והטראות הלדולות נל את עמהם
 הזאת״ השירה דברי שכל האזיט שירק א.vשרxוoעבx,ובחורה משנה

 לנד,ץ; הזאת הrהש וענתה כ״ש ; '״מסיזדעיט התורה תשכח כדי.ש(א
“ט• - תורה הו״רמשנה בליל אומרים וע'כ * זרעו מט חשכת ני לעי

 נתוך־ חוחם כבחי׳ בלביט היטב וןרטמו אור לקאר מא r̂< עיקר כל
 י ז: תורי מסכה בחי״ שזהו ״: לעולם ית׳ אותו נשכח שלא כד, חותם

׳ ' ‘ ‘ ־ כ כב״ל י י ■ י ■■■ י י י . - ' י V ■י ^ ;

ו ל ה היינובחי/תיקקהתפלה • אז שאומרים תהל>םxחי׳.ס3 ח
 י;לים.0 בתי׳ שזהו כנ״ל•r‘בהו התיקון בגמר אז שזוכים ; 

 לומי• 1זוכין,עכש אט כי * ותושבחות עירות התפי^ת כל כולל שהיא
ה ותישבחית שי,רות ב  ע״• זוכין אני כי • תהליס בס׳ כלולים שטלס מ

 תפלוין לדבר יכולים שעי״ז התפלה מכל אהד לעשות הנ׳ל התינץנים
x כל שהם מבה o בשירות׳ להר^״ה שריוה דהמע׳ה שיסד ׳ תהליס 

 . הללוית עשרת מזי׳ וזה י תהליס גם׳ כלולים שכולם הרביז יתושבחיח
 בחי׳תיקין זה ובסיף׳ בתחילה הללויה שהם !תהלים שמסייס..בהס.ס׳

 בתיבת־ עדיןעומדן התפילה של הא^זנה בתיבה ^שעומדין התפלה
 טהכלאוז?- בשף הללויה בתחילה הללויה בחי׳ שזי\ ‘כנ״ל הראשוניז

 קוזע לזמרה בפסוקי יום בכל הללדה העשרה אצו אינמ׳יס וע׳׳כ ע״ל•
 ׳״ התפלה מכל א׳ שעישין ע׳י הוא התפלת תיקון עיקר. גי י־ , התפלה

ip״;הע’בת שזהו וט׳ התובה כסוף שכשעומדין ^ x̂יה  ה!לרת ״ ל
־ < ;כנ״ל בסוף הללויה בתחילה : ,״ ■

ו ה ז תודהמהרסימז■.ה המשכת 'טעיקר • סודה שמתת בת*'. ו
 ׳‘התורהכרל לקבלת כלי שהוא השמחה ע״? הוא ננ״ל . ־ : ׳. :

x ןע״כ f ביםשענאיבא הסוכות ימי בסיף הנ״ל התיקור!־ כל שנגמרו 
 להמשיך זוכין שאט התיקון גמר עיקי כי;ר% תורה• שמתא עושין אט אז

 ׳ ננ׳ל השמחה הוא.ע״י הקבלה שעיקר כשלימות המורה קבלת בחי,׳־
 ׳׳ בראשה סוסז ולחבר לקשר מיד ומתחילין התורה מסיימין אז וע״כ

 האחרגנין התיבה בסוף שנשעומדין חיקון.התפלה של הנ״ל בחי׳ זהו
 בחי׳' וזהו • כדל •אח־ כולו כי ^אשכה התיבה בתסילת שמדין עדיין

 שמחרן בתי״ ועיגיל׳ם גחי/מקיפיס זה !תש״ת עש שששין ההקפות
 מה היא המחול כי * לפ״ל לצדיקים לטפוח הקב״ה שעתיד המחול

 ״ ^אש מחו^ שהסוף ׳ הדל אחד כולו ודדבחי׳ י בעיגול שמרקדין
 השמת׳• שקי וזה וסוף• ראש כו דכי אין בהעיגול כי עיגול• בחי׳ שזש

 י בתי׳ בראששזש הסוף ונחרגר נכלל שעי״ז ״ האחדות אור שנתגלה
. ׳ t הנ״ל מחול בתי׳ עיגול . .
ו ח ז  נמה שמציכו מח בתי״ וזה • א״י נסיעת מעלת בחי׳ ו
ולפעמי© ׳ וחוזרק לא׳י שנוסעים וכשרים צדיקים ,

 ' צדק*ם׳ מכמה בדורותינו שראינו כמו . פעמים כמה וחוזרים מסעים
ל- ^אשון שהוא ע״ה אברהם הראשון באבינו מציט וכן • ונשרים  עי
 וזה ׳■1וכ הארץ אל וכו׳ מאיצך לך לך לו אמר והש״י א״י־ קדשת

 כ״ש' ממנה׳ שיצא הש״י סיבב לא״י כשבא ותיכף • מהנסיוטתהלז אחד
 לחו״ל מא״♦ היציאה וגס • ונו׳ מצרימה אכרם וירד כארץ רעב ויש

ב (©ץ־ X ־ ל
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 ‘ * י‘המניפות־ יותר שגדול מי כל1י
עצימות׳ מניעות להם ־יש

......... שהם הנדחים’ ;
̂צ .כ״ש , •, לא״י מא וקינוצם חינוכם ̂ז1אי4̂ק’-ה באכ-ל• f י? / מא?ן ±זנ ואוב י̂א * העלאת ׳בשבייל וצמ
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• 'תדאההכזרןזד(קאסהש3׳,
...?מ׳0ש?י.יח;כל'ש.אה '

B

V ■ V V W  [>jy 1/ V J J J.) ' iiJQUiit.ן ׳.׳״״׳-, |_׳ .,IV״׳- I t; 1/1 • 1/J ׳<׳- ׳» '׳י• ׳ז׳י-־̂׳
 ̂ שהם' ^דדליס״נדי לאיי^דע׳׳כנתחכמולשלגחמרגלים..^^^לדיקים ית׳הואע״יהעלאתהנצוצוקהנדחיםהנ״ליוכמוכן כדיצהשיגאל^תו .

 . ואש/ • א׳י קדושת בס וקבלו לא״י ויבואו המניעות ישברו בקדושתם שמעלי] ע״י הוא מהלש והעולמות הכלים שתיקון • האר״י.ז״ל כתבי3
 ־ ̂ שאר; להעלות כלים לתקן ץ;לו,יבראל הזה ■ובכת משסמידי ■יאזרו אור מלמפלהבחי׳ רב אור וממשינק מעמקיהקליפות שנסלו גצוצות

 ,״ ; .א״י:ע'י קדושת להמשיך.עליהם כת. להם ■יק שבבר מאחר הנציצוא ע״יבחי׳העלאתמ//,וע'״ז ןוד,עליון1י גורמים ■ועי״ז !מ׳הההדש•
 ל -•4בני לא״י לבא ישראל כל יובלו ותז־רוע*״! בא׳י הי׳ שכבר המרגלים ־ לב״ל בא״י הוא התיקון זה ועירן ״ וכו׳ והכלים העולמות כתהקניס

 אז א־נל * נשיאה עצה לנאוךה ד<א ובאמת אלו צ־עילות א״א כי ׳ ־א תל־א בהא כי״הא ׳ לא׳י לבא זוכין איך אכל
 י ‘־r לינטם טלס ־רוצים ישראל שבל שראתה מאדמאחר גדול הבישול מבחי׳ ־שנמשך מלמעלה רב און שממשיכין ע״י כ״א (מאצות

רל בא<דייקא ןוניז שה ננ״ל הסנליח אל וןהשסשללות .־ ;׳. ־ יי’ היזליפוח מנניעים והי׳ מצואת כל הי׳«עלים ששה א״א ׳ולא״י ־ נ
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וכל, הנדמות כל תיקון 1 _ . ---------- . ............................................................................^
 ■ ̂!כנין מאד. לו נצרך קטן.הנל או גדול שבקדושת דבר כל ני - העולמות אוגאמיד לעולם־ני שש משב של'מות;.ואגצש.־נ!גאיצ^-כולגו5 ■הבייו!

-i.־-׳.■—  i -יי*‘-•- הדבר שעשה ו האדם -וע״צאעש״עשזה •,־• לבנות עוסק שהוא. ■:קקלויסה ד;וכי״’~' י־•־־*׳ י*- ־־“־-■^-' -“-־'‘־ י '
'V נסלאת*כ*אםי׳;י שנים או ימים ה׳ בעבודת קצת כבר עסק או שיקדושה 

.,y , ״ , הש״י ונ^וררלעבודת, אםה!ר ׳ואפילו י, מאד,דל גמלת גפילתו אם .״.פ ,, .
• < יהיי-א;ך^הי׳י אם ^'אפי׳ מספר אין העמים צמה ויק׳ס׳ ייחזרוצפל מ^בגןי׳־הצ^ל־כי;(;אמפ. ^מ^<ומ'פ;ז.צעת,הגליןם-וצ״} ״- -

 ע:ודפ שום ולא דיכור שוס שאין שלימה באננונת ותאמין תדע אעשי״ב רבותיועיקר בתסכולות לבררם צריגים ר<קליאות שהנ^צויונתלרכעמעי
 עובה_אימ ומחשבה בעלמא - התעוררות ואפילו י • לעולס נאבד קלה מחמש הכ״ל מתעת-בסי' ■מה •' קשית התחלות כל .;כי1הזזתתלש ■■סא

 '■בי וכר־ דאיתאביד טכא רעיתא לית בזוה״ק ונ״ש • לעולם נאבד ע׳י. כ׳א לבררם א׳א בי • ההתתלר. מהיכן יודעין ואין י בזה תלוי ■שזה ״
 עובדא איזה כשעואה מכ״א בעלמא עוררות באיז׳הת כשנתעורר חיכף י ??ל, היא ־וכן : .־ וכנ׳׳ל שמברר־ס.אותם ע׳י: נ״א לאיי לבא -א״י״וא׳א
ת להתחJשצריני קה^^לנת  בתיקון העיסק דור שבגל האמת הצדיק אותו חוטף תיכף דקדושה״'.־ שא״אלהתטיררבתשוב־ג ד ללקוב'להש̂י

' ׳ י י ’ - - •1--- - הבנץ לצורך למקים,שמכניס אותו רותכניס אותו קשדהאוא,חוטןו ’ י ׳
 ולא שבעול׳ הנדחים כל לשם להכניס עוסק'לכנות’שר\א והמרא קנסלא
ג׳ תקעו בהתויה ז*ל רביע מצברי ^וכמובן ־'*י בסון מהס אחד ישאר

) סי׳ •ןבלק׳ת  שיעור כלי שנתוספין הנפלאים ריטי׳הכתים בעגץ ,ח'
 חליתי שכן ובל,יאמר ע׳׳פ עי״ש י שבקדושה לדבר אחד שק בשנתוסף

 עוסקיס׳בתפלה אנשים יסxע למשל שכשיש שם ומבואר מובן ־• יוכו׳
 שיעיר בלי התפלה של הבתים גתיבין אחדאזי עיד להם וגחיסף בשבא

^ •אזיגצערס'ן י אומיות עשרים של צירוף על אחד כשנתוסף־אית בי
י 'vוהלב לדבר יכול הפה שאין מה פעמים ור״ר אלפים ^אלסי אותיות■ 

 שגן״וכמחצמ בשם המזיסף יקיא ז״ל-ח־ק ורביצו • לחשיבוכו/ע׳ש ■
t מי גמו • לייקא j חליתי שבן יאמר וכל בפסוק d אשי גשטטת: .

 לו. להזדית וא״א .י• כדלישיתעורר^לשיג הש׳י איר לו שיתנגלך. ע״י ג״א. ;
מ׳היק; וא״כ קודש׳ יאכל לא' זר. בל כי בתשובה* כ/א.כשישוב יש׳ מאוח *
 לתוך. ית;׳ אורו לו עליוי״ומזרית מלחש כשהשי׳ת ולפעמים •; ההתחלה ,

 יכול אינו הוא •י בתשובה לעוררו נדי הגדולה ונפילתו חש:ות.שלו עומק ל
 הרעי/ מעשיו ע״י שבדים לשברי שבירתו עוצם לפי כי הזה־ האור לקבל
שמתעורר' ע״פ׳דוב מזדמן באמת ו.ע״כ • אור ריבוי בתי׳ מא׳אצלו סכל

 פעמים כמה וכן;זדק ׳ מזה זאח׳כניפל זמן איזה בתשובה .,האדם ,
 מחמת יותר־ לא״יגפלו שכשבאו ישיאל בכלליות הגליות בחי׳בל ''וזהו ,

 המלך. בהיכל הי א׳י. קדושת לפי כראוי ביותר להתקדש ער^ו שלא
 ; שלא ומחמת ויוחד יותר ובע־\ה מקוות להיות ליזהר צריכים בוודאי
ננינך שעי׳,ן ■״. אור ריבוי בבתי׳ סנל שס אצלם הי׳ ע״ג ג;ה.• ?זהרו

•'.ל



^כתתפרת ^ןז עריסת ^ז
״ הזמן במשך ^חח״פ ששה וקלסי שמא .אי^^בעלמית א?<מם̂.  י̂ו

̂  •אע^׳י׳שהואבסד׳שני^תשאיס הקדושה פק(כןצשנחוםףאדםאל
ט מ  '’שר\א'' שבקדוקא לדבי בעלמא שכן ע״י גקבישתיאעסי״כ טמהס נ

 שיטוי.ועי^מס^ז,^' בלי התסלה של הבתים ג״כ ׳־גתוססין שטה תלסי
 שיעור̂י בלי למעלה גדילים שיעשועיס ידו סל וגעשה • שם כמבואר יכל

rppjג שאת״כ-נתיחקכמוהשק־)p1'כשישג'* יוא;ן:בחושלמשל 
 ci>vj ̂ אס אפילו !קדושה או ר־%ןדיש1שמןדוש דבר לומר י(צריכין אנשים

 (כשכאאגלם״;־ ; .יכולים.ל^נריהקדישהבתשעה אינם צדנקיסגחלים
 1 אויו^מנין ומכסים שעה לפי השוק שב^וזיסגק הסחות אפילו אקד

 ב גיס שעשעים כמה ^אעסי״ב השיק אל חוזר ומיד שתיכןז אסס״י
 שכומ^בלטז!• אםהי׳ ^^סילו ידז על עמר הקדישה נל p̂ * להש״י
 אחת■ נפש שלקיסןז אצ כל אעפי״כ \ מטרם כמה הי׳ישס אס יאסילו

 ״ מלך הדרת בך)ג־עס יח׳-יו^יותרל^י וכבודו קדישתו נחום^ מיגא־אל
־ ^ ^ • ס״כחיכףכשנצטרף

, כו־־׳י לו סעובהיןולךמה מה עליו שעובר *'שאטס״י זמן אדסיבכל , 
 שרואה מאחר ד<• בעמדת מעע לפעמיסו שהתחיל מה א׳י כלל מעיל
 חטאיי מזידלה/^^בבחי' שפעל מה יראת כ״כ;אעפ^כבסיף !רחוק
 חייו ימי. כל ז דזמיל jלהתחזר צריכין ע״כ • כג״ל אמנה מראשי תמרי

ד לעולם יונח לא כי • מחדש פעם כל5 להתחיל  עבא דעותא יוליס א
 מה שכל • חשבחס אתה גליו בשוא ע״פ ז״ל רבים ־וכ״ש דאיתאביד

ח עולה שאים אעפ^י׳ להש״י פעם בכל ,עצתו מנשא שהאדס  •ח״ו ט
^ אח*כ מפל כי;להש״י -להתקרב  מתחזק שהוא בעצמו זה אעפי״כ * ר
 ; דילא ויקרא שב־אדלי׳ דמ פעסלהש״י בכל עצמו ומנשא ;זמגבית
באתת, ית׳ אליו לשוב שפכה עד י תמיד להתחזק בעזרים יהיה ה^״ת

:v p . ־ ■ ' ; 4 אכי^ • במ^ה 'במהרה • ־

I ־■'

 . ז :ויותר ייתר הr^תרבסהק?^ ■fאה עוד גשנצטרף שיכף
 עוד עליהם כשנח!םףרinברןמ:qיwתראpמהשמחחבריןכל אדרבה

 ״ ויותר מחר ר<.בה הרבה איס1«5נעשקטל,ידותקוניס;.עטגיע אתד
ר אלפי י׳ ^ו ל  :בענין הנ׳ל תקעו בהתירה היטב צ«̂ו1׳י שיעול בלי א
ת שלש מ ^ו  :הפה שאין מה ט׳וכו׳ חשך ו* וט־ה׳ק״ך בתים ששה אבנ
 עושה שי:אדס מה שכל הינ$*־נזגצא והבן ע״ש לחשוב* והלב לדבר יטל

 אעס״ישאח״כעושקמהשששה, בטבולחויח׳ בעלמא אתהעובדא
 ,אל נצערפה וכבר י לשלם גאבדח א־צה העובדא זאת אעשי״כ . fלן

 ; אלפים כמה ונתרבה * הקדושה לבנין גדול תיקון *־וגרמה הנפלא הבלין
 ,להתחיל חייו ימי כל בכ״פ א״ע יחזק ואם •י וכנ׳ל ידה טל גתים זר״ך.
טס  סית!תקבצו כל סוף שיעבוריאזי מה עליו רvיעב אס אפילו מחדש נ

 יחקבצר; וכולס • החחלה ובכל גיבודה בכל שגרס החיקונים אלו כל
 מצעו!; ראשיתו ואם י ׳ באמת להשי׳ת לשוב ולאמס לגזזקי לעזרחז

 , שבקדושה עובדא כל ע״י שפעל מה יראה ואז י אחריחךישגאמאד
 החקוגים שכל י^אל בכלליות הוא וכן יי לשלם נאבד דבר שום שאין

 • נתקלקו^בחעאים. שאח״ב שנסשוע״יהגאולוחהראשוטתאע^י.
ת אעסי״כ א  עמהם משתמש צדקים ומשיח י נפלאוח ישימות מהם ס

 בנים וכשיגמור לו■ מוכיחיס שטל-ס לבמת ששסק האחרק לציע.הבנין
 מגודל לבים וישמח עינים יראו אז י. .בימים במהרה ויגאליםiוימ

 בכלליות ועמדה עמדה כל וע״י וגאולה ^ולה פל ע׳י התיקוגי׳שגעשו
 אחרי, לנחך כלולותיך אהבת נשריך חסד לן זכרתי כ״ש ובפרטיות*

 יחרמין שגיר מראש אמנה.* מראש תשורי חמאי וכתיב י ונו׳ גמןבר
 כל את הש״י ל« תנור שבסוף שפירושו נמרים* מהרד ריית א ממעוטח .

 לא בארן במדבר אחריו לכםvxתחלהvהר מן לם שיש והזכיות החסדים
 טס״י שאף נמצא י וכו׳ שרים כהררי אריוח במשמת ועברנו • זתעה
 וגלו בעווטתיהס הבירמ״ק שנחרב טד * שעשו מה ישראל טשו שאס״ב
 נ״כ שמרחקס מאחר * האלה הזכיות כל להס הועיל ולא י מארצם
 למה ר״ל־וכ״ש שיעור בלי ישראל על שטבח כאלה בצרוח כאלה עליוח
 אף וכתיב • יעבור משסעי ומאלקי מה׳ דרכי נסתרה וט׳ יטקב חאמר
 אבל * שכחגי ואד׳ ה׳ עזבני ציון ותאמר וכתיב • וכו׳ וחכלימים זנחת

 אלה גס עולהוט׳ אשה החשנח הפסוק שמסיים וכמו • כן אים כאמס
 • באמת להש׳י נשוב סוף כל שסוף היינו • אשכחך לא יאנכי תשכחנה

 כל טוניס המעשים כל אבל • השי״ת ישכח שלנו רעים הנעשים וכל
 חשכחנה ארה גס בחי׳ הש׳י ישכח לא טונה וחטעה חניטה

י כ נ א  וכו׳ אלקיך אלה שאמו-ו העגל שמעשה שדרז״ל אשכחך לא י
 נחי׳ עליהם יה׳ אלקוחו שקיבלו החורה קבלת זסת אבל * הש׳י •שכח

ככל «'ונןר\אבש־טיות אנניה׳אלקיןזהלאישכקהשי״תלשלס

̂יי׳וזה'
ח) קפלת ראשקלענין לשין (ונחזור . ט ש

^ מזי״ . .V̂ארזי וכו׳ השמש בא כי ילן.שם גמקום 1וי
 י וישם המקום מאבני ייקח הה • ערבית תפלח שתיקן .,, ;.

 ' אלד הביטול בחי׳ הוא ערבית לעיל-שתפלת מטאר כי • מראשוהיווכו׳
 כחי/חשכת־"" שהוא הדין תוקף מחמת ׳ בלילה עצמן שמבטלין התכלית

 ך. כי * זאת בחי׳ שי הוא התפלה תיקון שעינך שם וממאר * כנ״ל לילה
 התכליתי טל להסתכל זוכין שאין כ׳ז כי י התפלה מכל אחד עושין עי״ז
 ’מניח: איט בחפלה שמוציאין ודיטר פלאות ואזי • בשלימוח התפלה אין

'אק. תוסס והאית הדיבור כי ״ ודימריס אותיות שאר לדבר את־האדס
 ; יותר להלן לילך אותו מניח ואים * אוחו ומגפף ומחבק בחזקה האדם ■

 י 'מראשותיו וישם המקום מאבני ויקח ו;ש • וט׳כה״ל דינודס שד לדבר
 י על/יניאצדיק אומרת זאת »*׳ טס זז מריבות האבנים שהתחילו ודרז׳ל

 אותזס^ הס האבנים ני 'אתד אבן הקנז׳ה טשאן ימין וט׳ ראשו את
 וט׳ אבנים ג׳ בתים שתי ממת אנניס שתי יצירה בם׳ כ׳ש * כידוע

 ‘שבית תפלח שהואבחי׳ התכלית אל שמטןאלהביטול הייםשקודם
׳ את מניחים אינם והדבורים האותיות אזי . • אז אביכו יעקב שתיקן

 י אצלם האדם שישאר אושת אחח וכל *. שד לדבר מהם לילך האדם .
 טס ינייכייז־זי האותיות בחי׳ האבגיסשהס מהשיט׳ בחי׳ תה כצ״ל•

 חפיצה יאית אות שכל * ראשו את צדיק ירח עלי אומרת זאת *• זו
 ולא • ̂ ששי נשאי דהיה • לבד, בתוכה ומחשבתו ראש יכניס'כל שהצדיק

 אנלכזטתוגסיעהב ואות״ אות כל וכן האותיות• לשאר להלן ילך
 טש^ שי״ז ׳ ערבית תפלח ולתקן התכלית אל להתבטל אז שזנה אבינו
 נעשה' האו^?ת שמכל היינו • אחת אבן ועשהמכלהאבנים י נס הש׳י
 אלהחכלית-אזינעשהאחד לנישל שנשוכין ־ כנ׳ל היינו אחת אות
 עדיין התפלה של האחתן באות כשעומד שאפילו התפלת דיבורי מכל
 ‘.שהם' האבנים מכל שנעשה בחי׳ וזהו • אחד טלו כי הראשון באות שא

 > תיקון שקר שש • ^וד טלו כי אחת אות היים אחד אבן האותיות
 אביט יעקב שתיקן ערבית תפלת בחי' ששא הביטול ע׳י שזונין התפלה

 : ־ ששם־ שתי׳ האבן במקיס הי׳ זה וכל • וכנ״ל ההוא במקום כשפגע אז
 ' נמצא וכנ״לד׳ הבישול עיקר ששם ביוה״ב ולפנים לפני נכנסהכה״ג

דע״נין,וט׳;■, בסתיש התכלית אל בישל בחי׳ היא ערבית שתפלח
. . . . . ׳ / :זכנ״ל . , , .

ך לי ח ז *לילה של השינה נחי׳ ו ד בחי׳ שא השינה כי . מ  ־ ■ בי
̂לין העינים ששתמין ; _ טלמא בחי׳ ששא בהתכלית ונכ

 / צייני[ אבל ע״ש• נ״ד) זכרון(בסי' מקן ויהי בהתורה וכמובא דאתי
 בחי׳ וזה / החכלית אל להתבשל השינה בשעת האדם שיזכה זכיה לזה
ש ישלה מי י בזזה״ק כ׳ש השינה בשעת משמה על מאמר וט׳ ה׳ ב

זזש

S •



[ל
^ ■'/r*׳ ■ י

ma- X- ■ •r . •,- הל׳ד ערמת תפלת הלכות הלכות;-א׳ח ליקוטי;‘'י ,.'
t ̂ ̂ ̂ • »̂ . ־ ״ י . ̂ . ־ * y■

̂מןד־;• שהוא ההורה מקבלת ׳א;י ״ ;פעמיש ק״א פרקו תר1.?,שו4האכ| נקודח ששם תביהמ׳ק בחי׳ ״''היינו זייקא בהי.ה* יטלה מי ווהו ,  ,' הסרתש
 שמשם ברטת שהיאבחי/מאה החסלה1'שלימו( אור הקעוררו׳^^ןבלח הוא בבקר וננ״ליואח״כ הביטול טירך ששם ק״ק בביח שתי׳

 v.r<:־ft7«j או וט״כ * ככ׳ל למאה ממה הרשימו אור שנמשכת ט״י §ברון '• ההמחקה טיק* ואו מהביטולי שחווריס מה ושוב בחי׳רטא זה ’ השינה
 ;►V ואחד סטמיס מאה צרילין התורה ילימנד וע״כ היטב התורה יזלור התפילין אור בח;׳. ווא • הביטול של מי\שימו אז שמקבלין התורה ט׳י

 - ק״א פרקו לשינה פטמים ק׳ השיבה^רקו לומה כשח׳לאינו דייקא טל שימ^טןוחם בחי' הנ״ל הי־שימו אור בחי׳ שהם’ בבקי היוצאים
תו * ביום הוא ההורה קבלח עיקר כי • 1גילגנ ׳1וכ לבך צוו ל ^ שי ■־ ׳ הפורה לימוד בבחי׳ נחשב שלומ^הפרק ר\אשון פטם כי ’• סיטתיס 'כ

ג חפלה מזשב^הלימולבבחי׳ יותר שלומד מה ואילך.כל ב׳ לבד-;ומפעס ביבאורבקרזהמי׳^ןוןרין • ביום אלא טמו גדבר שלא מלמד
גכנ״ל. התורה המשכת בחי׳ הוא ואו י הלילה של מהביטול :־ . ■ בחי׳שעושה׳מהתפלה שזהו יותר הצסתר בחי׳ ומשיג מבין פטס בכל צי .•מהרש̂-

 . בכל וע״כ • כנסתאלתוךהתורה בחי׳ ומכניסבהי'התפלה חורה• ההאתקה שעיקר לעיל כמבואר כשלימות הדינים המתקת וטי״זטיקר
.מאה עד לחזור צריכין וכן ״ פסלת• בבפי׳ התורה ונחשב נכלל סטס ההמתקה עירך שאז ר״ה־ של בחי'.שופר שזהו מהביטול נשחוזרין הוא  ,י .

 'התפלה^ אור בחי׳ בשלימיח נכצס ואז ״ הראשון הלימוד מלב־ פטמים ̂. מרבין כאז בשחריח מא התפלה סדר חיקון עיקר וע״כ ‘ בשלימות
 ,■היטכ־י'; מודאי.יזכר̂ר ואז ־ התורה לימוד לחון ברבות במאה 'שכלולה ' דזמרה ופסוקי רךבמת • התפלת ר10 כל ומסדרין ובזמירות בשבהוא

 • ■ התפלת ׳על-ימות שהם ברכות המאה בתי׳ ע׳י ט$רךהזכחןגמשך לקבל שזוכין הרשימו אור ע״י הוא התפלת של השלימות עיקר כי • ונו׳
׳ שממשיכין בחי'הזכחן■ ע׳י שעיקר:תשלימות מאה ממה ע׳ישעושין ' : כנ״ל שחרית תפלת בחי׳ שזהו מהביטול שסוזרין בעת

. קולות המאה חוקטין שאז הזכהן יום שנקרא ר׳ה בחי-׳ •שזהו וכנ״ל • ■ . י ־ ,
, . :ע״ש באריכות לעיל וכמבואר ברכות המאה בסי׳ שהם , מפסוק רדל יום!שלמדו בכל לברך ברכו׳שצריכין בחי׳מאה ־ ח11 לי

׳ . ■ . ‘י ליראה אס כי מעמך שואל ת'אלקיך מה ישראל ועתה ־ ,
ט .:התפלת כלליות שהם ברמת המאה ני מאה• אלא מה א׳׳ת ודרז׳ל וכו׳ ח ל ז בבתי׳ הוא ערבית חפלת כי ־ רשות ערבית תפלת בחי' ו

. קבלת עירך ט * מהתורה למעלה שש<ש:,הוא הביטול . . .. - מאה בחי׳ עד בעשר עשר נכללים שכולם והחושבחות השירות ■כלליות
 וע״כ ׳ ננ״ל מהביטול כשחוזרין שמאירים הרשימו מבתי׳ הוא ה החוו תיקין עירך שעי״ז ושוב ברצוא הנ״ל הביטול מבתי׳ נמשך זה ברכות־כל

י למעלת בבתי׳ הוא כי * חיוב שייך אין שם ני * רשות ערבית הפלת הביטול בחי׳ הוא מה .•מאה אלא מה א*ת בתי׳ וזה ־ כנ׳ל התפלת
 בחי׳ שהם מאה לבתי' מה מכתי׳ הרשימו תאוךע׳י ממשיטן שמשם
 ’ יסלין ושובשעי״ז ברצוא מ״ל הביטול חקונסע׳י שעיקר ברטת המאה

 מאה כבמי׳ צלולים שכולם ובקשות ותפלות והודאות בברכות להרבות
 כי וכו׳'• ליראת כ׳׳א מעמך אלקיך'שואל ה׳ wמר וזהו • וכנ״ל ברכות
 אין כ״ז למאת• ממה להמשיך אח״כ זוכין שעי״ז מת בתי׳ הביטול עירך

 טמחמתסתדהדיןמבטליין • דין בחי׳ שהוא היראה ע׳׳י זוכיןכ׳א
 התורה קבלת בחי׳ לינמשיך אחי׳כ שזובין עד התכלית אל לגמרי עצמן

 בהתורה מזת כנ׳ל(וכמבואר מאה ממה שטושין בחי׳ שזהו • מהרשימו
 יצחק ויזרע נ״ש * שערים המאה מצא דייקא יצחק וע״כ )־ ד׳ בסי׳ אנכי

 שהמאה נספרים ואיתא ־ ״ ה׳ ויברכהו שערים מאה בשנההר\א
 למוצאם זכה דייקא ויצחק • ברכות המאה בפי' .הס שערים

שדייקא זהבחי׳מהה'אלקיךשואלמעמךכ״אליראה• ולהשיגם•

 לעיל כמבואר תשיבה בחי׳ שזהו מהתורה • ־ , ׳
 בהל׳ נכללת ו׳ והלכה ;י' הלכה מנחה חפלת נהלטח נכללת ת׳ הלכת

־ , , ,ז׳ הלכה מנחה הפלת • . - .■

. א הדרה הסטה ׳צער ק׳׳צז ^
״ . .

׳ ׳ ל״ו)ע״ש בסי׳ ( הראשון וט׳בספר מרעים טלי, בקרוב המאמר
' ז נפש מושישבע׳ הוא מישראל נפש כל כי והכלל המאמר• כל

זה לעימח וזה * וכו׳ חווה של פנים בע׳ מושרשים והם יעקב'׳ בית של
רעוי)( מדות כלליות הוא ניאוף שתאוות ודע • וכו׳ לשון הע׳ הס וכו׳ ̂ ̂ ______

עיניכם ואחרי וט׳ תתורו ולא הז׳ל דרשו זת ובשביל • וכו׳ לשון ע׳ של הייט • מה לבחי׳ דכין דייקא טי׳ז יצחק' פחד בחי' שהוא כ״יייראת
רעות מדות של ר.עה מדה כלליות שהיא מחמת וט' ניאוף תאוות על וננ״ל: שערים מאת בחי׳ שהם ברכות מאה בחי׳ ־ מאה אלא מה א׳ת

שיאמר לאדם שבא ■;נוח וריwרvvשל ודעניחיקון : וכו׳ לשון שלע׳ ■ ׳ . ■. ; ,^ י '
p( לח • t - וכו׳ שם ובר^ שמע - בחי׳; כל עירך כי בר׳ה שתוקעין השופר של קולות מאה i וט׳ דמים מטכירת באה' היא ניאוף תאוות כי
דשמיאהואבבחי׳גבירחהאשתיראת שהיאמלטתדסט״אי׳ומלטתא להמשיך זוכין ואז בר׳הכנ״ל• הוא הנ׳ל הביטול תיקון . . ־ י -י
ט»• שנים ברך.' עשר שנים על העומדת שלמה של ים בבחי׳ שהיא ה׳ מאה בחי׳ שהם ^הקולות בחי׳ .למאה ממה השופר ע׳י מהרשימו .

 שטלל הפסור<׳ באלו שמים מלטת עול עליו מקבל וכשאדם • יה שבעי מאד■ ונשגב גבוה הביטול שאור מחמת כי • ברכות מאה בחי׳ ,שערים
 רב ערב מנשמת נשמתו את ומט־יש יה שבעי עשר בשנים נשמתו את צריכין כנ״ל הרשימו אור וממשיכין מהביטול כשחוזרין ע״כ • כנ׳ל מאד ,

’X,מפני בבחי׳ בישא'.שהיא שפחה ־שהיא וט׳'• זונה מאשה הבאים בחי׳_ןימי הרבהשהם כלים וכמה בכמה הלב היטב'אל הדק ?קשרה
 * בשני ני • וכו׳ ממנו ונפרדס בורחת שהתאוה נט׳ בורחת אנכי גבירתי מאה בחי׳ שהם ברכות מאה בחי׳ נמשכין שמהם השופר של <קולות .
; • יה שבעי י׳ב כנגד תימת ■י״ב יש שהםשמעוברוך'שם אלו פסוקים אורו עוצם מגוןל הזה הגדול אור ,ח״ו מלביט יעבור שלא בדי ךלות י.

׳ עול ובקבלת • וט׳ שבעי,יה שבשמות אותיות מ׳ט כנגד אותיות ומ׳׳ע .זכחן בשביל פטמים ואחד מאה פרקו לחזור משארי-ל בחי׳ וזה • נ^ל
 ה',-■ יראת אשה נחי׳ י׳ה שבעי בנשמות נשמתו וט׳.נכלל שמיס מלטת בתפלה נכנילהתורה פעם בצל ויותר• יותר פרקו שחוזר מת כל .ד

י : עולמלטת קבלת שע׳י ק׳ש?להורות גשעת עינים בסי׳סגירת היא אזי נכגפובלבי ולא היטב,; בינו3אין< יין7ע ראשין כפעם הפרק מלומד
.! V ■־ התאוה .שהיא עיינין לה דלית שפירתא עולימתא בבחי׳ הוא שמיס שלא מה בתוט ומבין מביט ב׳ פטם אותו והוזר גיעב.*וכשלומד

, " שצע׳^שוןוט׳ג' שטללתהמחתרעות . (וכמבואר תפלה בתי׳ כחי׳השגתהנסתרשהוא בתחילה,•.'שזמ .:בק
ג נמצא : ופעם פעם ככל וכן ס״כ) כסי׳ חותס בתוך גהחורסקותס " '• ׳ וכשבא■ י ' - . X ל

V׳ . . .
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H'Kvהרכות ליקוטי:
י' ..,« ) ■ r -'-' • i י׳‘ \' •̂''ז*׳־'■-' <׳ ̂ ־ ־ ■ •• .

התתנלות התוךה להתגלות וס׳'. חדשיח נקמות נקשה׳̂ר
כו שני לה יש התורה ותסיסתו־כי נתינתו לפי לכ״א . •

/ש פשוש אור כ״א תצא לא טליון כי/מפי ו גדול כלל הוא ה1ו • וכי׳ ־ •־
בתי? תה וכו׳• בתוכו האור נצטייר כך האור את התקבל הכלי כחי״ לסי .
̂יב לקחתי ברך הגת ^ ̂לי תיקון ו«-;קר Vו5̂Jאש .ושליתית̂י

ולציידו לקבל/האור זוכה ואוי • הכ^ת שמירת” ידי טל הוא ’ הוא
V : נ״זהיטב ט״ש וכו׳ ברכה ,בבתי׳ :

א צ מ הכללין ט״י'יךש^ כי ■זנותי הרהורי ממיטין ק״ש סט״י נ
ה״ש בתי׳ ו»'יץא • וכו׳ יה שבטי בי׳ב דקדושק כמלכית ׳ ■

ןנרמ * ^עים להנצל^זרהורים הוא השינה תיקון טירך ייני המטה שטל י
w קודם המפיל בברכת מהשי׳ת ומבקשין מתסללין שאנו tp יואל■

̂עיקר;■ ידוט זה ̂כ רטים.וכל• והרמרים רטיס וסלמות רטיוני -יבהלוני
p■* ^וות.ניאוףהואבבחי׳שינה פגם הנ׳לדהייט פגם התגברות i’׳

כ ׳ ידי לילה מקרה י ט השינה קולס צריכין י̂ט ההראורים אלו להנ̂נ
. המטאה שטל ק*ש לרךות'. השינה קןדם תזיל תקנללט זה ובשביל • הנ״ל . . '- ׳ .

 שעי״ז גבירתה כחי׳ דקדישה ^!כות’בחי׳’ ה׳ ןראת אשה בחי׳ שי־\א
 שרי מפני כנ״ל־בבחי׳ זונה מאשת הבאים התרהורים ממנו ובורח נננט

 מה בחי"׳ וזה • ט״ש הנ״ל במאמר היטב כמבואר • בוךחת אנכי נבירשי .
 מטתו נחי׳ זה שלימה מטה * וכו׳ לפניך שלימה מטחי ותהי שאומרים י
 פסוק טל כשיז״ל • שלימה מטה שהיתה \ה שבטי י״ב של יטקב של .
 יה שבטי י״ב של שלימה מטתו שהיתה המטה ראש על ישראל וישחתו ־£

 שלימה מטתי שתהא השינה קודם מבקשין אנו ־וזה וכו' פסולת שוס בלי
 נכלל שתתי׳ • כדל וכו׳ רעים מהרהורים ניצול •'שיתי׳ כנ״ל היינו וכו׳ ;ן ׳

 שזוכה ומי שלימה־ מטה בחי׳ שהם וט׳ יה קבטי י*ב בנשמות צשדתינו '
 וכג׳כנ״ל• ג״כ שלימה מטחו * שינה בשטת טמי^ נכללת נשמתו שחתי־ י

 מינים בבתי׳ היא הנ״ל תאוה פגם מירך כי ־ וכו' מיני והאר בחי׳ תה
 חשוכין אנפק ע׳ בחי׳ שהם כנ״ל,־ אומים ע׳ של כלליות הוא כנ׳לכי .

 יה שבטי בי״ב נשמתו נכללת ,תהי׳ השינה שטץ וכשזויגה •. כנ״ל וט׳
 , זוכה אד נהירין אנפין ע׳ שהם תורת של פנים בע׳ o'nxm שהם ̂'כנ*'ל

 נתחדשת הנשמה כי * בתורה חדש להתגלות חדשה לנשמת השינה ע״י '
 רבה לבקרים בבחי׳חדשים ק״ש י בתי׳ שהוא האמונה בתוך שינה בשעת

 בתורה־כמו חדש התגלות שינה בשטת להשיג יטל שזוכה ומי • אמונתך
̂ת גדולות השגות שהשיגו צדיקים ככמה שמרנו  וזה • ונו׳ שינ̂י בשנ

 והרטריסרט־ם ונו׳' רעיוני ואליבהלוני נהTה קודם מבקשים שאט‘
 •דהיינו א׳ הכל כי • המות איש[ ק עיר והאר לפניך שלימה ממתי ותהי

 ‘שתהי׳ ולזכות • כדל וכד זונה מאפה הבאים רעים מההורים להנצל
• כדל של:מה מטה כחי׳ שהם ק״ש ט*י יה שיטי בי״ב נשמתו נכללת

 אומות ט׳ היפך וט׳ ותאר׳עיני כחי׳ נהיז־ץ אנפין ע׳ לבתי׳ ואז.זוכה
 נשמתו לה^יש לזטת רק • דמותא שהם־סטרא חשוכין אנפין ע׳ שתם
 הייט אומית הט׳ נכנטין שטי״ז המטה שטל ק״ש ע*י שינה בשעת מתס

 ■ בי״ב תו נשמ נכלל ק׳׳ש ט״י כי • כדל- וט׳ אותם שכוללת הדל חאוה ,
בתי׳ פנים,לתורה ע׳ בתי׳ נהירין אנפין בט׳ מוגשים שתם יה ישכטי

* ־ ־. וט׳כנ׳לא עיני והאר ׳
' y-^  שטל פטורמק״ש הוא תמיד בתורה *לשת״חהדמקrשאו ז
הורי׳ לתנצל בשביל הוא המטה שטל ק״ש עיקר •:המטה־כי ־ 'י:  ־ מ־̂־

 הדבוק ח״ח וע״כ ־ כדל לתורה פנים ט׳ לבתי׳ ילוכות ‘ וט' רעים
מאתר בוודאי ארטר שים לו אין ני י צריךילזה* איט נתירה

. א ;הדכת טח1ה: שעי ק״ש חד
̂שהוא  ־ לתורה• פנים ע׳ בבתי׳ תמיד מקושר והוא ■ בהתורהתמיד דבוק ^

י  ■ מהרהורא בישא מהו־הורא איסתמר והוא * תמיד קדו'ש־ מחשבתו /
 התורה להתגלות זוכה״ממילא בוודאי'הוא וט״כ • דסיי אילנא דמשקר
 קודם רמים הרהורים .לתכרט המטה שטל לק״ש וא׳צ שיצא בשטת
 הרהור שום לו יאין • תמיד בהתורת דבוק הוא כי י• כדל וכו׳ השינה

־' ■ י■ ̂־  רעיכימחשבתוקשורהבהתורהחמיד '̂*
 העוופת כל כי‘ השיניא* קידם העווטת על שמתוודין ^ורן^^נמןמת

 אומות שלהט׳ רטות ותאוות ^דות תהט׳ בא־ן הס והחטאים
;השינה קודם ומ״כ * לתורה פנים מט׳ ההיפך שהם הטכין שהם־אצסין י
 להפריש' כדי טליהם כפרה מהשי״ת ־ומבקשין עצהטווטת מתוודין >

 כדל• החטאים כל בא־ן שמהם אומות מהט׳ ערבדב מנשמת -'נשמותיט
 כתי׳ שהם יה שבטי י״ב בנשמות ולהכלל לעלות נשמותינו שתוכל «.כדי
 י’ . :ונו׳גנ״ל לתורה פכים ע׳ בסי׳ אנפיןנהירין ע׳ י י '■־י-

■ העליון נועם בחי׳ • השינה קודם שאומרים צוטם ויהי בתי׳ •
 עיקר שזה בחי׳ע׳,פניסלתורה התורה השגת ־שהיאבחי׳

: , : נועם דרכי דרכי׳ בחי׳ הנועם ■ ' ־
ה ־ ז  ופן ̂כו׳ גבוריס ששים שלשלמה מטחו הנה שאומרים מה בחי׳ ו

 הוא מלמעלה האור כשמקבלין כי ״ נהנים ברכת אז אומרים ■
 ברכת אומרים וע׳כ * נדל וכו׳ בחינתו לפי ונצט־ירלכ״א פשוט אור

־ הוא מלמעלה הבא האור כי ‘ • ברכה בבתי׳ האור לצייר כדי כהניס
 האווי לצייר נח להם יש וע״כהכהניס הכהן וקמץ בת־׳ וסתים קמין .
 מציייס וט״כהם • ברכה בבתי׳ לצייר.־ הכהן וקמץ ‘בתי שהוא ההוא ־

 כפיס נשיאת בהלכות זה כל כמבואר * ניסvכי בברכת י^אל את לק־ך
' האור כד;לצייר השינה קודם שאומרים, נהנים ברכת בחי׳ וזהו ע׳ש־

• . ׳ . ־ ; ן_וכדל ברכה בבתי׳ ■ •
ה ז  התירה על ה1 פסוק דרשו כלרז״ל • וכו׳ גמרים ששים בחי׳ ו

 היינו שלשלמה מטתו הנה *. זה פסוק על שס בארש״י כמובא
 רבוא ששים. הס לה סביב גבורים ששים מונחת התורה ששם האיון

 ; סימרס עושים שהם ירט על חרבו איש מלחמה מלומדי ישראלוט׳
 ’ ע׳ש וט׳ חורה של מלחמתה מלומדי והם ־ מהם תושכח שלא בתורה

 מצייר וכ׳א • וכו' כתות שני לה התורה!ש כי * כדל הייץו • כפירש״י
 • תשכח שלא בהתירה סימנים לעשות צריבין וע״כ • לפיבהינתו האור

 ■ שלא ובר;׳ טיובה בבתי' האור לקבל בחי׳׳כליס סימנים לעטת דהייט
 חייס יהפךדכריאלקיס יח׳ו התורה את ישכח שלא דהיינו חשכת■

 וע׳נ • להיפך האור שמצייר נחי׳ שהיא • וכו׳ מותר אסור טל ויאמר
 שמירן בחי׳ שזהו יריט על חרכו ולהיות מלחמה מלומד להיות צריכין
 בחי׳ שהם כהתורה סימנים לעשות זוכין בעצמו ועי׳ז • כי־וט הברית

 3ולהנצ ברכה בבתי׳ מלא אור בצחי׳ האור את לקבל וקדושה כליס
 ,האורן' לצייר שלא דהייט חיים אלהיס דברי ח״ו מלהפוך •.דהייט משנתה
 ,־- את שקיבלו י^אל ששים.;טא שהם גבירים ששים בחי׳ וזה י ח״ו לדפן־־

 ששים יש כי •י רמא ששים ישראל שתיו עד רתנה לא התורה כי התורה
 מישה^, וכ/א • ישראל נשמית רמא ששים כנגד לתורה אותיות רטא

 שתי׳ששיה טד התורה את לקבל אפשר הי׳ לא וט״כ • בתורת לו.אות יש
 ״ לצי? כח לו יש כן בהתירה אחיזתו לפי מישראל כ״א כי • ישיאל רבוא

 • ־ ששיש שהי׳ סיני x נמנימד וט׳כ י' • בחינתו לפי התורה אותיות את
 שמ י״קוט׳■ שכה״ 1כ״ הברית נקרואח קדושים י^אלכלס רבוא
 מ להם הי׳ כי • זירה ה לקילת זכו דייקא אז ע׳כ ■ ו׳’« עליהם מעיד
 נקראיי וע״כ • ולברכה לסיבא מנשמיתיהן שכלולה התורה כל את צנ׳ייי
 ׳ את ומציירת שמצמצמת גבורה כחי׳ זה צאור ציור כי • גיודם ששים
 קידם זת פסיק אומדים \ע״כ « כידוע ולברכה לטוניי במזה האור

. .c - ״'י.’השיכא '
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א־ח הדכות ליקוטי ■? ■ • ״
' ̂ ■ , w tn אמן: •• ולירכה לטובה האור לצייר לזניר כדי • •

 הטס אשרי התורה ע״& המגיה• שטל הלטחק״ש 2 הלכה
̂כ׳א והכלל « לת)ט״ש ןרקא(בםי׳ ̂ -  לשמור שצריך

 לשמור t״:3v ומנ׳ה זרות וממחשבות חיצוניות משנליות ■ שכלו ■את
 בתוך מכג״ים כשאדם כי • וכו׳ רטים מהרהורים מאד מאד מחשכתו

 קדושת נתמעט אזי חיצוניות חכמות הס חיצוניות מחשנות הכךלש שכלו
 זו אף זו לא חיצוגיס משכליות א״ט שומי כשאדם ואה״כ ־ וכי' שכלו

 הנשמה חידוש היינו השכל וחימש * וט׳ עת בכל השכל לחדש שצריך
 השינה ובשעת • וכו׳ אמונתך רבה לבקרים חדשים שיצרבחי׳ ע״י הוא

 ויש • וט' לבקריס חדשים כחי׳ אמוצה בחיך באה הגשמה היינו המיחין ־
 בתוך נשמות היינו שכלו מכניס כשאדם אכל • וכו־ שיה בחי׳ כמה

 לבקרים חדשים בבתי׳ • הייטמו״מ הייטששגיא,אורייתא האמונה ,
 כי • החיצונים vממנר יונקו שלא האמונה לשמור צריך זיf־ שינה כבתי'

 מעולם חשמ״ל בחי׳ לידמשיך וצריך • וכו׳ החיצונים בזוך שוכנת הייא .
 העט׳ס ממנה יינקי שלא אמונה היינו המלטת את להלכי; הבינה

 רב כמו כ״כ באמונה עוסקבמו״מ וכסארם ׳.ל שסנטחיו והארצות י
 ־מלביש, היינו חשמ״ל נעשה זוהבחי׳ בלמו אמת ׳דיבי ומקיים סשרא
 זמ1 • וגו׳ וט׳ ממנה יינקו שלא בנהא על משככת אזי האמונה סייג

:היטב זה כל ע״ש וכו׳ הקטרת והקערת התמיי הקרבת־ךבן בחי׳ ;
■ ג . י

ה נ ה  אמונת שהוא ׳ המטה שטל ק״ש ענין היטב מבואר טשז . ו
 יטא השינה כי • * השינה קודם עליז לקבל שצריכין היווד ׳

 וכתחדשין אמינה בחי׳ בתוך מיחיןvר נכנסין שאז י כ׳ל המוחק תיקון
 השינה קודס ע*כ י כנ׳ל וכי רכי/^ייונחך לבקרים חדשי! בבחי׳ שס

 טיי׳ז שיזכה כדי האמונה עיקר שהיא המטה שטל ק׳ לומר ,צריכין ־•
 שיתחדש כלי • שיני־. כשעת האמונה לתוך נשמתו היז מוחו שיכניס .
 נשמתו הייט שכלו כשמכניס אבל כנ״ל* וט׳ לבקיים חדשינ בבהי׳ שם ,

 שלא בעצמה האמונה את לשמוי ליז^ צריך ש־נה בטת האמונה כחיך
 מעולם השמ״ל בחי׳ להמשיך צריכין וע״כ •י נג׳ל החיצוים ממנה יונקי ,

 על נשש במסירת ק־ש לקחת שצריכין מה בתי' ׳וזה כנ״ל וכו׳ הביכה
 בינה בבתי׳ נשמחז נכלל טי״ז ק״ה טל נשש מסירת רי ני • השם קידוש .

מבתי' משס להמשיך זוכה הוא ואזי * ככז.־טת כמבאר טילאה אימא
בשעת האמונה את לשמור כדי הנ״ל תשמ׳׳ל בתי' שם ממשיך א הו בינה •

, A כג״ל החיצונים ממנה יינקו שלא’שינה;/■ . .
השינה קידם המטה שטל כק׳ש לימי הווידי\ס,שצריכין בחי׳

• בלבבו אמת ודובר בחי׳ אמת נחי' זה שאומייס הווידוי ני
 הוא • לפניו כבמתוודין השי׳ת בעיני שחשוב הווידוי מטלת עיקר ני

 מלשון ווידוי לשון עיקר שזהו האמת־ טל מודה שהוא מה דהייט • האמת ^
 וכזאת וכזאת ית׳ נגדו ופשע שחטא מתוודה מודה שיטא דהיינו • מודה
 לפניו א״ע ומכניע חטאו תכיר שעכ״ש מאחר הש׳י בעיני יקר שזה טשהי

 מכצזה •וכ״ש וית׳7-וכךנגpשטש̂ר האמת על ומתוודה •ומודה ית׳
 ומכסה שקרן שטא מי דהיינו ־ ירוהם ועוזב ומודה יצליח לא פשעיו

 בשנך סשטיו מכם: ואינו שקין כשאינו ההיפך אבל • יצליח לא פשעיו ,
 ? ירוחם אוחס ועוזב חטאו ומכיר האמת על ומתוודה מודה שהוא רק
 חטאתי לבדך לך בם כ׳ש יח׳ לפניו חגיאו כשהתוודה דוד שאמר וזה
 ע״פ שס כשפרש׳י הווידוי לענק בטוחות חפצת אמח הן שם אמר וני׳

 נמצא • הטאשי כי האמת טל מודה •־.־הריני וט׳ חפצת אמת p זה •
 צריך כ* • כלבבו אמת ודובי כחי׳ ו;מ • אמת נחי׳ לעא הווידוי נזעיקר

ולא עוד יעשה שלא לב בכל באחת עליו ולקבל לבבו ככל -׳להתוודות

סו' כ הדכה הסטה תזעל ק־תז הלכות
 וע'כ * ושב יבין ולבבו כ״ש * בלב התשובה עירן כי • לכסלה עוד ישוב '

 שכלב אמת בחי' תשובה בחי׳ שזהו השינה קודס חטאו שמתוודה ■ע׳י
 בתי׳ שזה עיקךהתטבהוסוידוי^ידוע ששם בינה בחי׳ שזהו • יכנ״ל

 לשמור הכינה מעולן חשמ״ל בתי׳ ממשיך א1ה עי״ז ט'כ כידוע יות״כ
 י השינה ואזי מחנה יזנקו ולא עליז החיצוניה יתגברו שלא האמונה את

 •הייט ושכלו מיחי לחדש השינה ע״י זוקא כי • אליו גדזלר. טובה היא
;כנ׳ל אמונתך רבה לבקרים חדשים כבחי׳ האמונה בתוך נשמתו ■ ■

י •‘יי • . , ׳ י ׳׳ ׳ ’ . ’ .
 , גדול חקין הוא המטה שעל שק׳ש ז׳ל האר׳י בכחט שמזבא ־ וזח ' ■

̂צאת שהוא החמור לטון מא־ ־ < ,־ פגם עירן כי • ר׳ל לבעלה זרע ר
 מחשכתו את שומר שאינו שע״י כידוע המחשבה פגס הוא זה '׳עון

 - י ק״ש ע״י תיקוט עיין וט'כ • ך'ל זה טון לידי ח׳ו בא מז־הראול'מה׳הוא
 מא המוחין תיקון עיקר כי ״ המוחין תיקון טירן שהיא [מליה7 שעל
 זרות ממחשטת מאד מאד המיח את לשמור צריכין כי ׳ כדל שיצה ע״י
 המוח נתייגע זמן משך באיזה אעפ׳ב ־ היטב אותו אע׳פ'ששומר אבל

 ואז • כנ״ל וכו׳ למיחין צייחא שהיא דייקא שינה אוחו׳ע״י לחדש וצריכין
 מוחל שיכנום שינה בשטח אז שזוכה האמונה ע׳" הרגוח חיקק עירן
 האמונה• אבל .* כדל יט׳ לבקרים חדשים בנהי׳ אמזכה בהי׳ לחוך

 י בחי' להמשיך צריכין וע׳כ * כדל וכו׳ מה׳תיצוניס שימור צריכה בעצמה
 • אזי. האמונה חת לשמור חשמ״ל כחי׳ כשממשיך ואז ״ ננ׳ל וט׳ קשמ׳ל
 האמונה בתוך המוחין נתחדשין כי • למוחין גדולה טובה הוא השינה

 וזרות חיצורות ממחשבוח היטב מוחו לשמור ויכול י, כדל השינה ע׳י '
 חתמן דו/יתנטלת לאחר דאיזדריקת זרקא בחי׳ התשובה עיקר שזהו
 ״ קדושית בתיך צרה שהכניס rח במוחו נכשל שכבר מי ובפרט כנ״ל וכו׳

 עליו קשה שאזי ח׳־י זה טון לידי שבא עד רעיס הרהורים והרהר • שכלו
 שכלו לשמור כחו בכל עצמו, מתגבר אס ואפילו ״ שכלו לשמור מאד

 ■ מחמת פעם בכל מותו מז״גע אטש־׳ג ♦ והרהורים זרות ממחשבות
 כקבא וענגוו • חיצוניות ומחשבות רעים הורים מרגל שמוחו
 ח׳ו. מהשיטה יצא לבל גדולה ביגיעה מוחו את ומכריח חשובה לעשות

 גדולה יגיטה צייך הוא אזי • חיצונה ומחשבה הרהור שוס יהרהר ולא
 (ע״נ * נ״כ רעות במחשבות שהורגל ׳־מחמת במיחי גדולה ומלחמה

 י r שינר. בחי׳ צריך זע׳׳ג ״ מאד פעם בכל מוחו נתייגע זה מחמת
 הוא השינה תיקון ועירן י • מוחו ונתחדש נתתקן ועי׳ז ׳ למוחו נייחא

■ עזן תיקון עירן היא המעי. שעל ק״ש וע׳כ ׳ כדל המטה שעל ק׳ש ע׳י
 ולחדש לתקן זוכה • נפש ובמסירת בטונה המטה שעל ק׳ש ט״י כי * זה .

מכדל .; ̂ר לעיל כמבואר . • ותיקונו תשובתו עיקר שזהו ־ מי  שעיר
 השינה תיקון ע׳י זזכין שזה *, כדל וט׳ המוח את לשמור התשובה

’■ ונדל: המטה שעל ע״יק׳ש ’  ̂ אמת נחי' שהוא הווידוי ע׳י הייט ' בכיוחות חפצת אמת הן זךן1
‘ עי״זובהחוסחכמהתודעיני ׳ וכמושפרש״ישם כדל•

בחי״ היזידוי כיע׳׳י י המוחק תיקון בחי׳ דהייס • לחכמה זוכה סעי׳ז -
ובסתום וזהו • נדל שיד. בשעת ומוחו חכמתו לחדש זוכה שבלב אמת ׳

 בתוך/. אז זנעלמין נסתמין שהמוחק דנמחין סתימו שהוא בחי׳,שינה
 י גי תודעיט חכמה בחי׳ חדשים למוחין זוכיה דיקא ואז * אמונה בחי׳

.נדל והחכמה המוחין נתחדשין שינה בשעת דיקא אז : .אל ה׳ אותי פדיתה רוחי הפקיד בידך השינה קודם שתומריס וזה
 חתיט תוסריס שאט בחי׳ זה • אפקידחחי בידך אמת׳ י

ידיו זיהי בחי׳ ידים בחי׳ שהיא הקדושה האמונה לתוך ונשמוחיט
 מהאמינה לינק ח׳ו החיצונים יחגבח שלא חוששין אגו עדיין אמונהיאבל -

דיקא אמת • אמת אל «׳אותי פדיתה אומייס אט f ע • כדל כעצמי.
' ■ . כי ■ ־ י ■ ■
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א״ח הלכות דיקוט'
 הש׳י־ ומי״ן • הבינה מעולם חשמ׳ל בחי׳ ממשיכין אמת בת־׳־ ע׳י ני

 , • כנ״ל האנטנה את שומר החשמ״ל כי ־ הח־צוניס, אותנמנן ושומר נודה
^ , • ; ' ׳ י ׳ :ונו׳ אמת אל ה׳ פדייתהאותי ווהו , ,

ן ה ן  ־ בליל׳ שמירה טל בקשה שהוא השכיביט בברכת אומרים שאנו '\
־ ,סוכת • שלומך סוכת עליט יפרוס שס מבקשים אנו ובשינה ̂ .־

כמבואר חשמ׳ל בחי׳ שהוא בנין על דמסנכא אימא בחי׳ מ שלום

־ ב הלכה עעד'הרנזה ק״צ .הלכות
 שלום• כונח בחי׳ • ננוובא בשלום בגימ׳ חשמ׳ל *.וע״ב הנ״ל בהחורה

 אימא בחי׳ חשמ״ל בחי׳ ע׳י הוא בשינה בלילה השמירה עיקר כי
 ונחחקנין נחתדשין שעי״ז • כנ״ל כאמונה נשמר שעי״ז בנין טל ,דמסנכא

̂מוחין  רק ונחשוב רעות ממחשבות מוחו לשמור ווונה • והנשמה <
. : ;ואמן אמן ׳- וכנ״ל עיקרהתשונה שזהו קדושות מחשבות .׳

 זד• בכרך המובאים השנה מזמני מפתיחות
י פסח

 כ׳ע אוח עד ע״ו מאוח ו׳ הלכה לסעודה נא״י הלכות̂ 
או.י׳א עד ה׳ מאות ה' הלכה הפוחת ברכת ה׳ .

 ול׳ וסוכות ״כ1עשי״ת( ענין שם וגם :ל״ב או׳ עד ג׳ מאו׳ ד׳ לכהvר
!־ ותו״רוש״עוש״ת• מינים . .. ־

מינים וד ״סוכות
־•-?■־.
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\v;־;- ' - ;ספדה ־
או׳ הלכה מי״מ הלסת  עד כ״ע מאות ו׳ לסעודה,ה׳ נע׳׳י ‘ה :ו׳ ד̂׳

: י״ז אות עד י״א מאות ה' הלכת • הפירות ברכת ובה׳ :מ׳ז או׳ ,

' ■י׳.■■ ׳ ,׳צבועות, ״ ','וג:
' י ■■ - י ■ ־.-ג ־

̂לכות ׳ . ̂ ש״מהלכהד׳אותו׳': 'ן

̂צ״ע לסעודה נע״י וצה׳ :נ״,ה או׳ ה׳ הלכה ביכ״כ ה׳ או׳ק״ין עד מאו

̂ ן;•;,' וש״ת ■־ש״ע ̂ י ״-
י . ביר.״כהלכהה׳אכ״ז:ז ה׳ : ל׳׳ב הלכותנ״כהצנהה׳או׳

'1חנוכה.;

̂״־״נ הלכה.ד הסת בציעת הלטת  ה׳ג בהמ״ז ה׳ למד אות עד ■־מא
 : למד או׳ עד מאי׳ו ל׳ ה' הג״ל ובהלכה : גמיוא עד מאותע'

־ כ׳ש י״ע או׳ ו׳ ה׳ הודאה ובה׳ , ־י

■ ■-•.פורים ־׳ • 1■• ^ ״ •,-■V ■ . . *'ושופר השנה ־ראש ■־"
םהלכהד׳ :' .־ . ■ — . : ' ; , . , ס ה׳נסילתאפי ש ס ע כ״ג/ או׳ ד ע ד׳. ח או נכללעניז מ

ד או׳ ה׳ vביה׳גהלכר הלטח  י ז ו׳ ה׳ ד׳ ׳1א * *1 ה׳ ׳ילשעודה גע ה׳ :ומצה וחמץ ופסח פרשיות ד׳ עד פ״ע מאו׳ ו׳ ה׳ לסעודה נט׳י ה׳ • י׳
 וספירר ופסח סתיוח ד׳ טנין גס נכלל ושם ד׳ הלכה הריח ברכת ה׳ ויו״ב ר׳ה ענין בל ושם • ד׳ ה׳ בסעודה כבאים דברים ה׳ :צ״ט או׳

.ה״ח וש״ע מכות ן ״JJJ tjjp וגס ; ן׳ הלכה מנחה חפלח ה׳ :ושבועות ברכת ה׳ :יוד אות ד׳ ה׳ ברכת«הפירוח ובה׳ :
aי/ :ושטעוח וספירה , מנחה חסלת ובה׳ :סוכות יו׳ב ענין גס ושם • י״ז או׳ ה׳ הלכה ׳’רא.p,j . * י ,
ך 'vלנהv׳ ערבית ובה׳ : יףכסוטת.וש״עוש״ת שסענין וגם ארן׳״ ׳ ̂ • ־


