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סר ̂גז ממקור הורה רזי יערה והדרכה השכל מו  יהלכץ קדו
ש צופים ונופת מדבש מתוקים נחמדים דרושים  כפטי

 לנו יעמוד זכותו החיים נתיבות אור עלינו יאיר סלע יפוצץ
ב הקדושים בהדרבותיו שנלכו לזכות ישראל ולכל שו  בתשובה ל

ם נעורינו חטאת על שלימה ש בעזריט. ויהיו עלינו ירחם יהברך ה

 העוצם בכל כמפורסם כקדוש הרב אדמו״ר קדוש כבוד הוא
 פ״ה ע״ה ישראל נזר . ופדשא חסידא קדישא בוצינא

 כקש״ת רשכבה״ג ומצחצח צח אור בשחקים בהיר אור נעלם אוד
:זצלל״ה טשערנאביל דק״ק מ״מ מרדכי כמוכר״ר

א ב ה מזי' וכו הרבני הי׳ה הינווחפיס «"י הדפום לבית הו ש ם מ י ק ד א *׳', י  נ
, פבארדיטעיג םו׳׳ם נ׳׳י, ת ו י ל ג ר ם ליפא חנינא מהי׳ ונו׳ הרגני וח׳׳ה

ס• הרבני «ל והמפואר הם«ו־כה ההד« בדפום ו

בעלכאטאווסקי פייבל סת׳
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עילו ך*^אב ^שמח ם ן ^כני לרוכג * קרם לאלהי נשתחוה ה׳ נקדם במה . ן
 מלבי הכרובים יושב , קדם שמי בשמי

 אשר הקדושים אבותי למען . ומקדם מאז עלי חסדו הגדיל אשר מקדם
 כאשר בימים לילות שסו ובעבודתו .הקדושה ובתורתו . בתמים לפני הלכו

י האיש זצללה״ה מוח׳ כי .לכל זאת מידעה כ ד ר  הפליא עצה והגדיל הלך מ
 ואותו עדרים יתאספו אליו ואשר . המדינות בכל הלך הטוב ושטו בתושיה

,מפיהו יבקשו תורה קרשו דבר על והרד ה׳ ירא איש כל ידרשו יום יום  
ת הטהור לבבו עם אשר איש נפישם צמאון רוה למען מ  טעם אמרי לבו ה

 »נושעות להם הצדיק דברי היו נשמעות מפיו כאשר אותו משעשעות היו תורותיו
 צמאונם וימו ולקטו העם שטו . ותמים באמת לה׳ להשיב . לבם סטר לקרוע

 ולאישי החיים באור לאוד , השמיכה מניע וראשו ארצה מוצב בסולם לעלות
שבחו ובה לי תי אומר הטועמו כל ברצון נתקבלו מהרה ישראל טל  ולפארו. ל

 עדיו ק הן ומהולל שמו גדול מבואו עד שמש ממזרח הן . ישבחוהו שפתי הכי
 בהדרים חמה בפגי פניו אור קרן כי .ישרים לדור ויכפרו ינידו המה תלמידיו אלפי

 למהמור אך ולזאת . דורים לדור יעמוד צדקתו זכר . ולדרים לארץ המאיר
 והישר הטוב דרך ואדרוש ואהקור איזיל בלבי אמרתי . בדברים שבחו הרבות

 קדישא בוצינא אא״ק בדורו הכפורכם הצדיק הרב אדומ״ח כבוד מ דרך אשר
י מהור״ר המאירה אספקלריא פ״ה ע״ה נ״י ופרישא אTחם כ ד ר  זצללה״ת מ

ל י ב א נ ר ע ש ט  רבי ולזאת לקוטי בתר כלקוטי בכרם כנטושות הלך אשר מ
י שסי קראתי ט ו ק ה ל ר ו  הניק התורה בפידם בנמושות סוחז׳ל הלך אשר ת

 דרור(םתרגמינן ופר הרופים תבלין בהם ונתן התורה מפסוקי ולקט החיים עץ
 נהלי כנהרי אנשים לפי מתוקנים פירותיו האלופים בין הוא כן בשמו דכיא) סדי

ת דבש ל פני על ולהפיצם ביעקב ולחלקם אותם להדפיס ואמרתי צופים טפ ב  ח
ח בו אשר וכל  ותמימתו תורתו מכות .חיים מים באר ישקני מי לאמר יתאו חיים ח

את בימיט במהרה החיים בארצות לפניה׳ להתהלך לגו יעמוד  אפן טשיחנו בבי
 ולמען הק׳ תזררע ולכבוד יתברך שמו כבוד למען דברי-המדבר רצון. יהי וכן

 :אמן ישראל כל ועל זי״ע וכו׳ קדישא בוצינא הקדוש הרב אדוס״ח קדושת
ק משולם ח צ י א י ס ו ל טוהר״ד הצדיק בהרב ז כ י ט ל א ־ י ח וללה״הג י
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2ב תורה 'לקוטי י׳
י מהור״י כקש״ת רשכבה״ג הקדוש הרב סאדומו^ ־הדרכות כ ד ר ל זללה״ה מ אבי ,כטעעינ

א הדרכה
 נטורים חטאת טל באמת לשוב ריך5 תחלה

יוס רצופים שנים חמשה ולהתטטת .
 חודש שבת טרב בכל צדקה וליתן בשבוט חחד

 במותו וללמוד ששי ליל כל ניטור ולהיות דייקא
 .תיקוני׳ ר״ח . והרf.משנה.גמרא תנ״ך. צילה
 טרוך שולחן .חיים אורח טרור שולחן .יטקב טין

 ז״ל האר׳׳י של שמט קריאת ולקרות .דמה יורה
 להיות התשובה וגייקר בשט״צ לילה,הנדפס בכל

 והכל באדם יש מוחין ותלת מקוש׳אלהמוחין תמיד
ויודט מלשון שבירה מלשון הוא ודעת בדעת חצוי

 כל לשבור צריך שמתחלה הוכו׳ אנשי את בס ■
 הבורא עליון אור דביקות אל ולהתאוות התאוות

 כלות עד ותשוקה ומפיצה בדביקה שמו יתברך ׳
 להיות צריך וזה הדביקות עריבות מחמת הנפש

 אחת רגע אפי׳ מזה לזוז שלא .רגע ובכל עת בכל י
 שהוא היראה מצד הנ״ל לזה לבא לוכל והאיך

 .וגו׳ השער זה הכתוב כמאמר חכמה“ ראשית
 שפלותו בזכרו האדם על ופחד יראה יפול לא ולמה

 הבורא כוונת ועיקר יסודות מד׳ קרוץ שהוא וערכו
 רוח בתוכו שנפח במה האדם בבריאת וב״ש ב״ה

 ונשמת וגו׳ באפיו ויפח כמא״ה עליון ממקור מייס
 נקראים ישראל כי מלאכים ממעלת גדולה ישראל ־

וחלילה כביכול האב ממוח נמשך ובן למקום בנים
אוחז כאלו הדבר נדמה יתברך רצונו על כשעוברין •
 כנ״ל בהזכרו אבל הטינופת למקום ומוליכו המלך ■

 בשביל כלהעולמות בבריאות הבורא כוונת ׳סטיקר
 בהתורה דבוקים ישראל-וכשהם ובשביל התורה

 בו ולדבקה הכתוב וכמאמר יסב׳ בו דבוקים הס י
 בדיבור דבוקים וכשהם אפשר וכי חז״ל וכקושיית
 היא בתורה הדיבור דהיינו ובמחשבה ובמעשה

לנפש האדם ויהי רוחאברוחאכמא״ה ההדבקות
 ממללא לרוח האדם והוה אונקלוס ותרגום חיה ■

 כמאמר הקב״ה של הדיבור היא התורה ואותיות
 עלמא הוא ברין־ בראקודשא באורייתא הזוהר

 לראות דהיינו ומעשה ההורה אותיות בצירופי
וב״ש ב״ה בבורא מקושר יהיה עשיות סכל י
ץ וכל כמאמה״ת •  סס פירוש לש״ש יהיה מעכ

 סיש הארץ כל אדון מלשון שהיא וב״ש ב״ה ■חדנ״י
 ודבר דבר כל של וחיותו אדנותו ודבר דבר בכל

וכמאמ״ה ורגע עת בכל וב״ש ב״ה י מהבורא נשפע
ן חבקוק בא • ^ ע ה  יחיה באמונתו וצדיק אמת על ו
 ולית כבודו הארץ כל שמלא ורגע סמאמיןבכלעת י
ומלכותו כמא״הכ בקליפות אפילו מיני׳ פנוי אתך :■

רעה*" תאוה איזה במחשבתו וכשנופל משל׳ בכל
 מאתו זאת מחשבה לו שנשלח בדעתו יתיישב הלילה ׳

ואחר זאת רעה האוה תחלה להכניע בכדי ״יתברך

 כובב כשהולך כי המושך בין הבדלה לעשות כך
 חושך הולך שלו רעות מהמדות סר ואינו בדרך

 שיש מה כל ומחשב כנ״ל כשעושה אבל נוגה ואין
 ז״ל כמאמר שלמעלה למה כעין הוא השפל בעולם

 אזי החכמה ים דהיינו ביס יש ביבשה פיש מה כל
 בץ הבדלה ונעשה וב״ש ב״ה א״ס באור נדבק

וגומר רבדל שכתוב י ׳
וכל הדינים כל נמתקו

 ש כמו החושך ובין האור
נמי אזי הבדלה וכשנעשה
 הדס בני בעוונות שנעשו המסכים וכל הקציפות

 יתברך בבורא הכל שנתייחד גדול יחוד ונעשו
 השמע ואתה הכתוב כמאמר שמיס נקרא שהוא

 תפארת שהוא שמים עם שם יחוד וכנעשה השמים
 כל להשליך תחלה צריך דבר כל ועיקר ומלכות
 בהם שהרגיל מה וכל החלתה עד נעורים חטאת

 .ובמחשב׳ ובמעשה בדיבור דהיינו הולדו מיום
 רכילות הרע לשון בטלים דברים לדבר שלא דיבור
 האחרון קצה עד משקרים ולהרחיק שקרים ליצנות
 צדך ומעשה •־ שלהם האבק מן אפי׳ לזה וכדומ׳

 שיהי׳ יל' בטלה עשיה יהיה שלא ולראות להתבונן
 וכדומה פרנסה דהיינו הכרחי או מצוה של עשי׳

 בדברים עצמו לקדש אדם צריך דאמת ואליבא
 לך במותר עצמך את חז״לקדש כמאמר הכרחיים

 מקושר להיות צריך ומשגל ושהיה אכילה דהיינו
 התאוה להכניע צריך ותחל׳ הקב״ה אל כן גס

 התאוה עליו ונתרבה לאכול כפרוצה אכילה דהיינו
 סעודה חז״ל כמאמר מלאכול עצמו את למשוך צריך

 ההאוה כשנתמעט כך ואחר וכו׳ הימנו שהנאתך
 ב׳׳ה הבורא לעבודת גופו להבריא לאכול מצוה
 שמכוין והכוונ׳ האכילה על שמברך והברכה וב״ש

 לקיים וב״ש ב״ה הבורא לעבודת גופו להבריא
 הקדוש ולעבוד לנפשותיכם מאוד ושמרתם מצות
 ונכס כוחו ובכל מאודו בכל באמת הוא ברוך

 וכץ .להקב״ה הכל ומייחד מקשר ההוא האצלה
 הזאת התאוה אחר ימשוך לא לזווג כשרוצ׳ זיווג
 למעט כדי הבטן על להשהות חז״ל כדבד יעשה רק

 לקיים יתברך לשמו כוונה לעשות התאוהואחרכך
 נעשה ההאוה מיעוט אחר ובוודאי שציוונו מה

ת ומקשר יתברך בבורא הכל שנתייחד יהוד מ א  נ
 צריך הנ״ל שנים החמשה ואחר .והבן אליו

 ה״ת ושובבי״ס וסוכות פסח אחר בה״ב להתענות
 בחודם ימים שני של והפסקה חודש ראש ערב וכל

 יום בכל ללמוד דהיינו לתור׳ עתים ולקבוע אלול
 , ועין וש״ע וץהר לנשמה תיקון שהוא משניות חנ״ך
 V נמקוה ולילך האדז״ל של וק״ש השינה קודם יעקב
; וטהרה קדושה עליו לקבל בכדי פעמים ט׳ לטבול

י 5 והבן העליונה המקוה מן
1 ראשונה



* ב הדרכה 4
ה נ ל ש א ם נראה כיש כאמת ולהאמין לידע צריך ר  ר2נמ המקוה דהיינו המהוה כוונת הוד ג

 שכם הבינה עולם אהי״ה הואשם עליונה ממקוה כל שהמציא ראשון מצוי אלוק
 יT על שנעשו והקליפות והסיגים הדינים נמתקו ותכלית א״ס עד ותחתונים עליונים הנבראים

 תשובה יעשה במקוה וכשיכנס אדם בני עוונות ב״ה א״ס ומיוחד יחיד אחד והוא אחת מנקודה
 ירוחם ועוזב ומודה שלם בלב חטאיו ועוזב גמורה עולמות וברא הסיבות כל וסיבות העילות כל עילות

אדנ׳׳י בהי׳ הוא והאדם .הכתוב כמאמר ויסלה כל ממלא ואיהו וא״ת א״ס עד ותחתוני׳ עליונים
בחי׳ פירוש בתחתונים ששוכן שכינה נקרא שהוא
,כנ״ל בטוב כשמחשב אדם של והמחשבה אדנ״י

הוי״הובזההכונה ........ ועושההחשוב׳כנ״להואבחי׳
 לענין ונחזור :עליונה קדושה עליו לשרות יוכל ברש׳׳י כמ״ש ישראל ובשביל התורה בשביצ הזה

 לשורר דהיינו מקוה של בשבחו לדבר ראשו ב״הוב״ש ואלוהותו מלכותו שיתגלה כדי הוא והכל
עליו שהתפלל חז״ל שדרשו כמו ישראל בזמירות להאמין וצריך ישראל בני עם בלא מלך אין כי

 ולית מכה״כ שהוא וחזקה שלימה באמונה
 שמו יתב׳ כבודו ודבר דבר ובכל מיני׳ פנד אתר

 המשפיע והוא בקליפו׳ אפילו נזשלה בכל ומלכותו
אפילו והיותו שפעו שיסתלק ולולי דבר כל ומקיים

 כנסיות. בבתי זמירותיו שיאמרו בעצמו דהע״ה
 כל להכרית יוכל זמירותיו ידי ועל מדרשות ובבתי

 עטרה ולהחזיר והדינין והמסטינין המקטריגין
 לילה עת ובכל השרון חבצלת ויתעורר יושנה על

 חשבון ולתת דחושבנא ממארי ;יה
כי׳ הגי בהרהור אפי׳ בתשובה
לא: ושם לעולם שקדמו דבריס

 להפקד יוכל זה וע״י הכל נמתק ובהרהור זמן שייך .האדם כל כי להבין וצריך ז״ל הבעש׳ט כמ״ש
 רוחוונשמתוולעלותלמקורמחצבת׳ושרשהובעת־ צריך כן הדבר ואס וד״ל העולמות מכל כלול

 רעוא עידן אז כי דייקא לילה בחצות משנתו הקיצו דברי שעושה דבר בכל הוא בריך קודשא לאמלוכי
בתורה .לילה חצות בעבודת כי כידוע משתכח אבריו כל על המצוה ועשיית 5ותפל תורה

 ומחשב מדבר יתבר׳ השס בכח כי והמחשבה
 כל על ישגיח אזי שלימה באמונה זה וכשיאמק

 מאתו הוא שהכל ומאורעותיו ומחשבותיו סרטיו
 הוא הכל כרצונו שלא או ברצונו שנעשה והן ית״ש

 מפי וכמאה״כ יחשב לטובה ובוודאי ית״ש מאתו
 כי לעיל כמ״ש הטוב כ״א הרעות תצא לא עליץ
 המחיה ית״ש ממנו דבררעישכחהטוב בכל אפילו

אותו רואה אינו בשר עיני לו שיש מי אתהרעאבל

 קיבה בכל להחדבק צריך ובק״ש .ח״ו פירוד הוא
 ולומר בק״ש זרה מחשבה ח׳׳ו יבוא שלא ולראות

 האיברים׳ בכל חיות ליתן יוכל בדחילוורחימוובזה
 לכבד דאפשר מה בכל לראו׳ וגס ואות אות בכל

 והך ומשתה במאכל הן יכלתו כפי כהלכתו שבת
 שאפילו לרמז תשב הוא שבת אותיות דברים בשאר
 הוא וכייקר .לו מומלץ אנוש כדור ע״ז עובד

הצדקה שבכח דבר כל של שורש שזה הצדקה ...................... - ....................... ,✓I -׳!V ״
 :להע^^ת יוכל וגזה מהשבירה שלו הניצוצות מעלה חוש וכשיזכך מבדילין עונות של המסכים כי הטוב

 מה• דהיינו צדק״ה אותיו׳ כי ג״כ ונשמתו ורוחו נפשו והוא אמות לארבע חוץ יסתכל שלא היינו הראות
 שלעולם צדיקי הואניצוץהקדוש צדק שהסבחינת ההוויה כל המהווה הוי״הב״הוב״ש אותיות תרבע
ק ת כלל- זה כי •־ וד״ל וג״פ ג״כ דל׳׳ה דלי״ת בבחי׳ במדות רעות מדות ז׳ ויוכלל המדות כל ר

 בשבחו לדבק צריך ועיקר הזמן בהבלי מחשבתו
אדנ״י אהי׳ה הויי׳ה שמות שלשה ולייחד מקום בל

 המחשב׳ מעולם נמשך אדם של מחשבה דהיינו
 בחי׳ הוא אדם של והדיבור שס שורה ששסהד״ה

 והכל אהי״ה בחינת הוא אדם של והקול אדנ״י
 אותיות יש דבר בכל כי אתברירת במחשבה

וזה מהשבירה. הנ׳׳למעלה מהשבירהוהכונה

. . , שבהוך
 יו״ד שכליים יו״ד דהיינו מעשר׳ פחות שבקדושה

 מילוי־ לכלל ובא דלי״ת בתוך היו״ד ובא מדות
 ונעשה מאה הוא מעשרה כלול כ״א ונעשה

 וזם משבירה רצוה״ק מעלה הכוונה ובזה הצדקה
 ולדבק רעות המדות להכניעכל כשיראה כללגדול
 : וזהו מהשביר׳ הניצוצות מעלה אזי טובות במדות

 הוא והפי׳ יום בכל ברכות מאה לברך אדם חייב
 הנמשכת ונחל בריכה מלשון הוא לברך דהיינו כך

 1 הוא ברכות המאה אליו להמשיך צריך דהיינו
̂ רטוסולדבקבז: המדוח להכניטכל דהיינו מדות י׳

יהב׳



5 גג ב הדרכה
וגס ודבר דבר כל על יתב׳ חיותו שפע וימשיך ״*הב׳

לדבק קודם יכוין להתפלל כשעומדק גדול.VTס זה
ת..... העולס בזה ולמאוס .וזכות טהורות _.ו

t השפל j הבורא גדולת בהתבוננת האחרון קצה 
 הבורא אהבת לידי לבא ממילא יוכל ואח״כ ית׳ י

 יתברך בו ולדבק רומג׳ עליון לתענוג ונכא יתברך
 ולייחד לקשר אני הנקרא מלכות בחי׳ להעלות ויוכל

 אני הנקרא הבינה עולס אי׳׳ן מדת לידי להביא
 דייקא מי לפני עומד אתה מי לפני דע עמאחז״ל

 מהדיבורים השכל להפריד שלא הוא היסוד זהענין
 יוכל ועי״ז היסוד עיקר ששס וש״ע בק״ש ובפרט
 לעבודת גדול כלל וזה ־ כנ״ל השפל בעולם למאוס
 אז כמ״ש לילה בחצות משינתו יתעורר כי •כבורא
 לחשוב דהיינו ית׳ בו מחשבתו תחלת לדבק ־יאחוז

 ולחשוב זה בשביל אותו ולפאר ית׳ הבורא בגדול׳
 לעבוד בכדי אליו ושלחה נשמתו החזיר מה מפני
 להתפלל וכשיתחיל ומצות בתפלה הן בנשמתו אותו

 וכל אחת בתיבה נשמתו שיצא בדעתו יסכיס אזי
 המדות כל עס ית׳ בהבורא מחשבתו ידבק היום

 דהיינו מדה מאיזה במחשבתו כשנופל דהיינו
 ממדת נמשך הוא עוה״ז ותעמני רעות אהבת
 בקליפות ונפלו השביר׳ מחמת שנפלו אך החסד

 היו לא זאת ולולי המחי׳ החסד ממדת ניצוה״ק
 ניצוה״ק להעלו׳ בידינו נמסר וזה ממת שוס בקליפו׳ ׳

 הגנוז וטוב הפסולת מתוך האוכל לברר •מהקליפ׳
 אכל תוכו מאיר ר׳ התנא מעלת היה וזה בגוויו

 ביאת תלוי ובזה מגמתם כל וזה זרק קליפתו
 בחיר׳ שיהי׳ כדי הקב״ה עוש׳ וכ״ז א״ס משיחנו

ה הכתוב וכמאמר  ואח החייס את לפניך נתתי כנ
 שאר וכן הטובאתהמותואתהרעובחרתבמייס.

 רעות התפארות הן רעות יראות הן כל-המדות
 שלא דהיינו ומלכות והתקשרות והודיות וניצוח

 ה׳ יראת כפסוק פי׳ כי ית׳ מהבורא רק לירא :
 כמה שיש הקב״ה של הרוממות יראת אוצרו :■היא

ס יראת אך ׳יראות ד ח  אדס למשל לריחוק גורמי׳ א
ב מפני מתיירא ח ה דו א  להתרחק היראה גורס ה

ק ו ך מיני שאר . א ת. או ר  בגין הרוממות יראה י
 כך עיקרחושרשאדכ״ע.ואחר ושליט רב דאיהו

 אחר למשוך ולא וכוונתו כוחו בכל הש״י לעבוד לריך ■
 להוסיף צריך דוס יוס ובכל השפלוהנמה rהעוה

 מיתה עונש לירא ולא יח׳ הבורא לעבודת ושכל ■כח
 מפני לירא רק היא נפילה הזאת יראה כי וגיהנם
 אפילו א״ע לפאר שלא לכן וב״ש הוא ברוך הטרא

טס ומעשים תורה בו יש  דבר ושאר עשירות או טו
ה שוס לנצח שלא ניצוח ד  יתברך בבורא ולדבק ב

 הרע היצר לנצח ־נצריך הנצחים כל נצח שהוא .
ע להטות המסיתו ד  הודיות וכן להרע הטוב מ

 לגדלות מזה אסישבחוהוב״אאףע׳׳פקלאיבוא י
 רגע בכל יתברך תמידלהטרא ישבח יודה אלא

 אותו ועשה סרוחה מטיפה יש אותו שברא על י
ק אותו ומפרנס p ובצורתו נםהודיחו ב עד אמו מ

 השגחתו אחת רגע שיסתלק ולולי פטירתו עת
 שיהא התקשרות וכן עולס קיום היה לא יתברך
 יפסוק ולא ית׳ בבורא מחשבתו מקושר תמיד
 מחשבתו כשפונה ולהיות . אחת רגע אפילו

 כמ״ש אליליס עובד חץ נקרא אז אחרים לדברים
 ועבדתם אז השי״ת מדביקות כשסר ח״ו וסרהס
 לקודשא לאמלוכי צריך מלמת וכן אחרים אלהיס

 אל איזה אחר אל ולא אבריו בריךהואעלכל
 זה לעומת זה כי דילי׳ וכת יצה״ר זה אומר הד אחר
 ז׳ יש כן בקדוש׳ מדות ז׳ שיש וכמו האצהיס עשה
 שכר ליתן כדי הקב״ה עשה זה וכל בקליפה מדות

 בעשרה שנברא העולם את המקימין לצדיקים טוב
 מדות בז׳ רעות מדות ז׳ שמכניע דהיינו מאמרות

 ולהפרע דילי׳ וכח הרע היצר כח ומשבר טובות
p בי׳ שנברא העולם שמאבדיןאת הרשעים 

 לבס שרירות אחר ימיהם כל והולכים מאמרות
 יחיד באלוה ושוכחים הנבזה השפל העוה״ז ותענוט
 את ליתן עתידים ודבר דבר כל ועל ומיוחד

 לומד אדם יחשוב ואס ממ׳׳ההקב״ה לפני הדין
 יועיל שלא עד עונותיו בכתמי מלוכלך שהוא

 שעומד דבר אין כי כן לומר מלילה תשובה לו
 שקדמו דברים מז׳ אחד ותשובה התשובה בפני

 . מלתא תליא ובהרהור זמן שייך לא ושם לעולם
 עוד ישוב שלא ומחשב בתשובה וכשמהרהר

 עד שעשה עונותיו כל על לו מוסלין אזי לכסלה
 והלאה ההוא מהיום עליו שיקבל ובתנאי הנה

 כמאחז״ל רעות המדות כל ולשבר בויתב׳ לדבק
 המדות כל שמכניע דהיינו מדותיו על המעביר כל

 למעל׳ למעל׳ עולה חזי טובות במדות ומדבק רעות
 לעולם הכל שעולה כלל דינים שם שאין ראש פד

 כל על לו מומלין ואז הכל נמתקו ששם הבינה
 לשקול צריך ההוא היום עד שעשה מה אך .עונותיו

 שעשה מהעבירה נהנה שהיה ההנאה כנגד
 עצמו לצער רעות מדות ושאר הזה עולם ומתענוני

 וסוכות פסח אחר בה״ב להתענות דהיינו זה על
 כפור יום שהוא חדש ראש ערב וכל ת״ת ושובבים

ק שט הוא חודש ראש ערב תענית כי ק  הירח מי
 שכתוב כמה בגלות השכינה כי חז״ל כוונת וזה

 השכינה בצער להשתתף וצריך בצרה אנכי עמו
S סליק :והבן לילה בחצות

ג הדרכה
ה נ ו ש א  שיש ולהאמץ לידע האדם צקיך ל

כל שהמציא ומיוחד Tיח אלוק י י

עלמין כל בתוך _למיןואיהו............_
 חיותו מסתנק וכד .הנשמות לכל והנשמה החיות

 נשמתא בלא כגופא הכל נשאר היה אחת רגע אפי׳
לזטר השלם אדם טל מוטל חיוב טעמא ומהאי

■ בכל



ד ג הדרנה
ת בכל  כמאמר יתברך היותו שפעת טל ורגט פ

 נשימה כל ודסז״לפל .תהללי״ה הכתובכלהנשמה
ך מן לצאת רוצה הנשמה כי וכו' ונשימה  בכל מו

 וחסדיו רחמיו ברוב יתברך השס אך ורגט טת
 וזה ושוב רצוא החיות בסוד הנשמה חיות מחדר
 רוצה שהנשמה חוזר אור בסוד נשימה בכל נטשה
 ממנו חוצבת אשר הראשון למקורה אורה לחזור
 כי אבר וחסרון מוס בלי להחזירה אדס וצריך

 בשיעור האדם איברי בכל הנשמה התפשטות
 מאיבריו אחד באבר האדס פוגס וכאשר קומה

 כומר ואינו במעשה הן בדיבור הן במחשבה כן
 כי עליהן בברית התור׳ שנכרתה בריתות השלוש

 השלוש שומר אינו וכאשר ההורה קיוס תלוי בזה
 מחשבת לחשוב במחשבה חלילה ופוגס בריתות

ר ית׳ חיותו מקום ובכל עולס קל למקומו חוץ ש ^  ו
 פוגם אזי מלילה בהסתכלו׳ או היוס כל הואבמ״ז

 ובמחשבה במוח הוא הגשמה כ׳משכן הנשמה אור
 במחשבתו כשנופל במחשב׳איתברירתדהיינו ׳והכל
 יזכור אזי ושלום מס רעה מדה שוס או תאוה איזה

 גאונו מהדר ופחד יראה עליו ויפול הנ״ל דברים
 ויבא ושלוס אומןהמדהרעהחש מהתאו׳ ויתבטל
 ושפלות יתברך הבורא גדולת בזוכרו ואין לשפלות

 דהוי יחזקאל שמו נקרא למה הזוהר כמאמר עצמו
 גדול לך ואין .ממנו גדול דאיהו למאן גרמי׳ מבזי
 ההתבוננות זאת לב על ובישומו הוא ברוך השס כמו

 מעליו וישליך לבו ורעיונות מחשבתו יטהר בודאי
 ואור ההורה אור על מכסיס הדיני׳ כי הדיני׳ לבושי

 הצואיס ובגדים לבושים קורע וכאשר .הנשמה
 עיניס-כמאמר ברית ששומר כנ״ל במחשבה ק

 לשמור אדם צריך וגס .לעיני כרתי ברית הכתוב
 וגומר מרע לשונך נצור הכתוב כמאמר הלשון ברית

 וגס :ההכרח פי על רק בטל דבר שוס לדבר ולא
 למקום כטיפה לזרוק שלא המעור ברית צכמור
 הן בזיווג הן לו במותר אף עצמו ונקדש הפקר

 ממ״ח אחד כי תענוגים ושאר ושתיה גחכילה
 כנ׳׳ל וכשמקייס בהם נקנית שהתורה הוא דברים

 לדיבור מזה להתרומם ויוכל במעיו שרוי קדוש אזי
 עליו ולהמשיך ברוחא רוחא לקשר ותפלה התורה

 להכניע ועיקר דבר של כללא .דלעילא וחיי רוחא
 הברואים ובכל אדס בכל נפשהטבעיותאשרשוה

 בהשפילו לאהובה׳ להרגיל רק והשקר הרע ולבנוח
 . החיונית מזה להתעורר ויכול בקרבו הרע

 ישנו אזי .קרבו בתוך החיונית הנפש וכשמעורר
 ומדבר הטבעיות נפש על יתרון הישראלי איש בכל

 הכוחות בכל נפלא בהתעוררות ותפלה חורה דברי
 אל עצמו את לקשור יכול אז אשר האברים מכל
 דיבור על להסתכל כך אחר ויכול השכליות נפש

 על ולא הדברים כל בפנימיות שכלו בעין ודיבור
 • הברואים כל של והנשמה כחיות על רק דוגמו

 שנשמתו רעהו עם כשמדבר לחשוב אדם צריך וכן
לעדב ^־ס כל וצריך .מבירו נשמת עם מדגרת

 הכם הנה.׳ולעבוד עד בו שהיה לבבו ורוע שטותו
 • פגם לתקן העבר ועל מקודם כמבואר הוא ברוך

 ; ובה״ב ת״ח ושובבים ר״ח ערב בתעניות כמעשה
 ? ללמוד צריך הדיבור פגם פסחוסוכותולתקן אחר

 .הלילה כל נעור ולהיות ששי יום של הלילה כל
 ערב בכל צדקה ליק צריך המעשה פגם ולתקן
 י שלום הצדקה מעשה והי׳ כתיב ובצדקה קודש שבת

ס נקרא וברית י הכתוב שלוסכמאכור כן ג נ  נותן מ
 מפי בלעו להוציא בצדקה וסגולה שלום בריתי לו

 כמאמר בה שנבלעו הקדושה נצוצי כל הקליפה
 גדול׳' חז״ל כמאמר פרוק בצדקה וחטאך הכתוב
כנ ובפרט ככלל 'לה1הגא שמקרבת צדקה  .׳1ה'יז

■ : ובתמים באמת אותו מהעובדים להיות

׳ ד הדרכה
ד ר ר ה מחשבתו' ידבק ממטהו שקם בעת ו

 וברורה זכה היא שאז הראשונה
 לאדבקא רכול הזה עולם של ערבוביא מכל

 בחכמה אשר וחכמתו שמו יתברך בבורא מחשבתו
 פירוש, מ״ה כ״ח אותיות הוא וחכמה ארז יסד

 עצמר את לקשר לעבודתו הנלבב איש שצריך
 מלכותו עול עציו ולקבל וב״ש הוא ברוך להבורא

 באמר־ כמה במסה׳״נ הכוחות בכל אותו לעיבוד
 ■ עשה בכוחך לעשות ידך תמצא אשר כל הכתוב

 הגשמיים■ כוחותיו מקשר אזי כנזכר ע״ע וכשמקבל
 ונתייחדו כביכול העליון בכח התחתון כח שהוא

ם וניתוסף העולמות כל ה  כמאמר וחיות כח נ
 ועיקר־ ,מעלה של בפמליא מוסיפיןכח ישראל חז״ל

 ה;אללמודקודסהתפלהולחשובבמחשבתושמדבק■
 שמנענע■ יT התורהועל וחיות אור אל ,עצמו את
 עולם את מנענע ותפל׳ בתורה שלו הדיבור כלי את

 בכלות שמחשבזאת ובמחשבה העליוןעולסהדיבור
 שתצא■ גמורה בהסכמה במס״נ ודבקותה הנפש

בהורה דיבורו בעת שנושם בנשימה הנשמה

 האותיות. כללות שהם הפה מוצאות שהה׳ פיו כל
 ־ ביראה כנ״ל וכשמנענעיןאותם הדיבור העולם של

 . גדול ובתענוג . רשפי,אש התלהבות של ואהבה
 שורה אז רצונו ולעשות לויתברך עבד להיות שזכה

 וב״שוכל ב״ה א״ס אור בהאותיותחיותונבועשל
 בי׳ שורה הנ׳׳לאז תענוג ידי שגיל תענוג נקרא

ת בשמים כל כי כל שנקרא הוא בריך קודשא בא  ו
 ועולם הדיבור עולם מייחד כנ״ל מחשבה ידי ועל

 כללות שהוא ואדני הוי״ה יחוד שהוא כמחשבה
 בתורה העבדות הנהגות העולמותוכןהוא כל יחוד

לו במותר עצמו את לקדש שצריך ובמה ובתפלה
 ומצוזת- ודיבורהכרחי וזיווג ושתיה אכילה דהייט

מעשיות ,



7 דו ה ד דדרכה
 בחינת היא כנ״לכיהעשיה לחשוב צדך מעשיות

 תחלה קבלתעמ״ש דינא דמלכותא דינא אדנ״י שס
 הרע להכניע יתברך אותו ליראה לבבו לעיורר

 הוא להבוראברוך בזה עצמו את ולקשר זהתאוה
בדבר אף לקשר למשכן אדנים בעוד שמו וכרוך

 בצרור צרורה אדוני נפש והיתה כמאה״כ החיים ע;
 בכל במייחד מקשר אזי כנ״ל ובמחשבה החיים
 ויעש וז״ש ואדנ״י הוי״ה שם והילוך ודיבור תנועה

 ונרתק והיכל לבוש סוד הוא שם כי פי׳ שם דוד
חז״ל שאמרו וזה הד״ת היכל אדנ״י שם סוד שהוא ,

 הוא כי דרךהנ״ל על הוא שמים לשם מעשיך כל
 יחודז״א והוא הוי״ה הוא ושמים הנ״ל שסאדנ״י

 כנז״ל דעהו דרכיך בכל לקיים אדם ויכול ונוקביה
 ימצא אזי היכיב לדק הדברים באלה שמעיין וכלמי

, ג סליק .לנפשו מרגוע

■ י ה הדרכה ■
 וחזקה שלימ׳ להאמין'באמונה צריך ההרה

 כל שהמציא ומיוחד יחיד חלוק שיש ׳ *׳י י
 הן האבות אמונת מצד הן מחין יש הנמצאי׳כולס

 אלקי את דע הכתוב כמאמר הודיעה אמונת מצד
 אביךועבדהווישבזההפסוקמשמעותב׳האמונות ־

 לעבודתו הנלבב האיש צריך ית׳ אמונתו ועל כנ״ל
 מפי לך יהיה ולא אנכי זה כי זה על נפשו למסור

 להגביר. הישראלי האיש צריך כי שמענו הגבורה
 א״עעלהמומרולהכניעחומרוולזכךאותוואזמאיר

 אליו מרכבה ונעשה הנשם בקומת הרוחניי׳ קומתו
 כולה התור׳ כל כלל לך יהיה ולא ואנכי יתברך
 שיש שלימ׳ באמונ׳ מאמין האדם וכאשר .וקיומה

 עול עליו מקבל אז העילות כל עילת אחד בורא
את ומאיר אחת רגע אפי׳ שכחה בלי ית׳ מלכותו י

 ואז הלב בפנימיות ורגע רגע בכל עלזה עצמו ■
 ולהיות כוחותיואליויתברך כל מוסכםבלבולמסור

 ולפאר מאדוניו ולירא לאדוניו לאהוב נאמן עבד לו
מאדוניו אוחו להרחיק שרוצה האחר את ולנצח אותו

 ותפלה תורה בדיבוד לאדונו ולהודות הכל אדון ׳
 יתברך אליו ולדבק המצות ומעשה המצות ושאר

 אלהותו קבלת חביבות מחמת מעוכוקאדליבא ־
שר ולהיות הקדושה גבול להרחיב כדי ״ אליו מ^
t יתברך ■ w ולהנתק וחזק אמיץ בקשר כנ׳׳ל 

 הזמן הבלי האסורי׳ בבית חבוש ממוסריואשר
 .שמסיתו מה הרע היצר של ומוסריו ותענוגיו

 הגוף ורצק ולילךאחרחפצו מחיהחייס א״ע להדיח
 עצלות הן הגשמיים כוחותיו בהתפוררות הנגוף

 נעשה שלא במה כעם והן המפר מצד ועצבות
התענוגי׳ תאוות והן האש מצד הגשם רצון לצונו

 זריזות ושאר להרע רגלןם דצה המים'והן מצד
 הרוח יםוד מצד לבדו לד׳ בלתי שאינו למקום הגוף
 ולהקשראל מהרע ולהנתק כנ״ל להאמין וצריך
 רחמי מעורר ובזה מעשיו כל על ורחמיו לכל הטוב
 לקבל השם ביראת רותר יותר שיתחזק עליו שמים

 אשר עולם אדון את לעבוד יתברך מלכותו עליועול
 יתברך אליו לשוב הישראלי איש מלךוכו׳:וצריךכל

 אשר נעורים חטאת על ובפרט ובתמים באמת
ד על  השכל עץ ונסתם הנשמ׳ אור נחשך זה י

 יתברך השם לבין בינו מבדיל מסך הגוף ונעשה
 עזר הגוף הי׳ זה בלא כי נעורים חטאת עון מחמת

 והנה .וב״ש הוא ברוך הבורא לעבוד הנשמ׳ אל
י על  הגוף ומזכך הרע היצר לנצח זוכה התשובה ד

 לא ה׳ יראת זואשה לבחי׳ נמשל שאז ונעש׳עזר
 מחטיא והגוף הנשמ׳ נגד הגוף נעשה כנגדו זכה
 לא אשר בעבודת בדרך לילך שמכריח הנפש את

' ' טובו ׳
בס
 שיש אלוקית בהנפש כח ויש .בה ונתקל ונגוף י
 חרס לכלי נמשל וגוף לטוב qהגו להטות אדם ל

 שהוא בעיניהבע״ת ידמה ואל ושבירהןזהוטהרהן
 גדול׳ מעלתו אדרבה הצדיקים ממעל׳ מרוחק

 נפשו נתחזק אזי כנ״ל לבו על ובהעלות . יותר
 תשוב׳ גדול׳ חז״ל כמאמר בכסה״כ ונשמתו רוחו

 התשובה מדריגת הוא ואיך :כסה״כ עד שמגעת
 צריך והחל׳ ובמעש׳ בדיבור במחשב׳ להיות צריך

 וצריך לעילא מתתא במעשה תשוב׳ לעשות האדם
 להתענותבכלערבראשחודשושובבי״םת״תובה״ב

 שבתדווקא ערב בכל אחרפסחוהוכותוליתןצדקה
 ותיקון שלימות נעשה שלום הצדק׳ מעשה והיה

 להורה עיתים לקבוע צריך בדיבור ותשובה בפגם
 משע׳ פחות בלילי׳גלא הן ביום הן יום בכל ותפג׳
 ליל כל ניעור ולהיות שיכול מה כל וללמוד אחת
 מנות מקיים אם אפילו בתור׳ עוסק ולהיות ששי
 עדאורהבוקרונהתפלל ולגמו׳ צריךלטבולמיד זיווג

 זמירות נעים כל בשבוע אחד ביום ולומר תו״מ
 לחשוב במחשבה ותשוב׳ .החמה הנץ קודם ישראל

 המוח תמיד ולטהר וגדולתו יתברך האל ברוממות
 וחוץ עולס של למקומו חוץ במחשבת לפגום שלא

 אמנה מקטני זה כי למחר יהיה מה לדאוג לזמנו
 ומחשבה הכרחיית עשיית לעשות ההכרח מצד רק

 ההכרה אמרו זה ועל וכדומה בפרנסה הכרחיית
 ולקדש בהיתר יהיה זה וגס ולאישובח. יגונה לא
 יעשה כה ואס בפיך המותר ומן במותר.לו אף

 כימים כל לו וטוביהי׳ לו ורפא יבין לבבו אז כאדם
 ן מהעובדים שגהי׳ אכי״ר כמשיח לימות להביא

ן. . ג באמת

, ו הדרכה
 i בחך הבורא בי שלימה באמונ׳ להאמין עיסר

* וכשאתה מיני׳ פנוי אתר מכה״כולית הוא
 i יתב^■ מסתכלאלהבורא אהה העולם על מסתכל

י ’ שמו, '



ftז ו הדרכה
ס מדבר וכבאתה שמו  עס מדבר אתה האדם פ

ף יוצאת כשהנשמה ־הנשמ׳שבוכי מ ה  אץ ק
ק כיהוא טמו לדבר יכול אתה א  וכשאתה דומס כ

ה טס מדבר אתה חי מנ  יכול אתה ואין שבו הנ
 את לראות יכול אתה שאין כמו אותה לראות
 שהוא תאמץ לכן לנשמות גשמה הוא כי הבורא

 לא כי שנאמר כמו לראותו יכול אני ואין בכאן
. הארס ,יראני חי  טצמו את לדבק וכשתלמוד ו

 • בשרשה לדבק נשמתך יעלו והאותיו׳ בהאותיו׳
 הכל כי ותאמין דבר שוס טל העצבות מן הזהר

 .הרעות תצא לא העליון מפי שנאמר נטובתךכמו
 יצא ומהשקריסואס ומהחניפ׳ הכעס מן הזהר
 אדס מבני תבוש לא רגילות מהמת מפיך שקר

 יצא שלא שתרגיל עד לך מדבר אני שקר תאמר
 שנאמר כמו ב״א מחבורת הזהר .מפיך שקר שוס

 בשמירת הזהר .וגומר הלך לא אשר האיש אשרי
 בשבת.רק בטל דבר שוס לדבר וחלילה בבת

 פירוש בלי משניות פרקים תאמרח״י בתור׳.
 הששה כל החודש בכל שתגמור כדי יוה בכל

 תשבח שלא . חייך ימי כל הנהוג ק פדריס
 לפני תתודה אדס לשוס תקנא ולא אדס גשום
 שתעזוב רק שעשית החטאים כל בפירוש קונך

 הסידור מתוך ותתפלל שלס בלב החטא את
 הן מעט הן יוס בכל צדקה ותתן במלה מצה

 תעמוד יוס בכל רק היכולת כפי הכל הרבה
 לגירסא אלא לילה אברי לא כי בלילה ללמוד
 תלמוד מעט בהמי׳ז קודם סעודה בכל הצמוד

 תתבודד .הקדושה שער ועיקר יום בכל ר״ח ס׳
 ותבקש הנפש עס חשבה ותחשוב שעהאחת בכ״י

 שעשית מה כל על וב״ש ב״ה מהבורא מחילה
 בתשוב׳ תהי׳ ואז בגדלותך וכ״ש בקטנותך אפילו ,

הבן. חייך ימי כל סליק: ו

ז הדרכה
 מה 'החטא לעזיבת צדך דבר רל החלת

ובמחשבה ובמעשה בדיבור שחטא . , ,

 כמאמר רשפים בתשובת ורוצה ובעהר׳׳ח בעה״ד
 מהראוי ובכן בתשובה לדופקי יד הפותה הכתוב

 שלא ח״ו ומ״ז פניה כוס בלי באמת אליו לשוב
 מס״נ עליו לקבל רק מ״ו וrב ושרץ כטובל יהיה

 ית״ש אליו לעבוד רוצה אשר עבודתו כל על
 לקראת הכץ לקיים דהיינו הוא כך עבודתו וסדר

 שבחו יסדר ותפלה תפלה כל וקודם ישראל אלקיך
 בהשבר מאותו כל ויכניע וב״ש ב״ה הבורא של
 קצה עד בעוה׳׳ז וימאוס ישפיל בקרבו ורומו לבו

 החרדל כגרגיר הוא העוה״ז שכל בחושבו האחרון
 שהוא יתברך בו לדבק ומוטב העוה״ב בפני

 תכלית בעל בלתי והוא התענוגים כל תענוג
 שהוא ומגיש״ט בתשובה אחת שעה יפה וכמאמר׳

 דהיינו שעה לא מנחתו וחל מלשון הסרה מלשץ
 דהיינו בתשוב׳ רעות תאוות כל ממנו שמסיר

ית׳ בו לדבק דהיינו ומעש״ט הש׳׳י אל מזה ששב
 הזה העולם חיי מכל ומעש״ט במצות ולעסוק

לסדר אמ״כ יכול כך וכשעושה והנבזה השפל

תשובה ולעשות עונות פרטי כל על נפש במר

 עליהם ית׳ ויראתו גאונו מהדר ומפחדים וזעיס
 והוא וביראה באימה עמ׳׳ם עליהם ומקבלים

 כל כי עונותיו בכתמי ונתלכלך כ״כ נגדו הכעיס
 הכתוב כמאמר לצואה ונדמה כתס הוא מטא

 לדמות חוצפא האי כי וכל הצואיס הבגדים הסירו
יתב׳ שהוא ורק אך ית״ש בו לדבק שרוצה בעיניו

^ ואחר להש׳׳י. להיותכתר למקורה לעלות פ ת  ה
 שהוא משניות תנ״ך דהיינו צתורה עתים יקבע
 וש״עיו״ד ש״עא״ח לימוד ואח״כ לנשמה תיקון
ם שהוא תקנים יום בבל לומר וגס וזוהר  קי

 עריצים לזמר מלשון היא וזמירות ישראל זמירות
ת מזמר שבזה מכד ם הקליפות כל ו ני קי  ו

 עת ובכל ב״א עונות מחמת שנעשו והמסכים
 שלא אותו תופש הקב״ה כאלו בעיניו ידמה ורגע
 כמח״ה והזרות השפילות תאוותו■ אחר •ישוב

 וירחה גדולה אימה עליו ויפול בבגדים תפסו
 עד, נהנה שהיה ההנאה כנגד המשקל ותשובת

 בתענית עצמו את יצער נעוריו מחטאת עכשיו
 פסח ובה״באחר ת״ת שובבי״ס חודש ראש ערב

 רק המשכר משקה פוס לשתות ולא וסוכות
 וצדקה יותר ולא הקידוש בשביל טוב ויום בשבת

 נעוריו חטאת על תיקון והוא גדולה מעלה הוא
 חחר זיכוך ומזכך שלו ונשמה רוח נפש ומעלה

 גדתה חדל כמאמר הגאולה ומקרבת זיכוך
 וגחולת כלל גאולת הגאולה שמקרבת צדקה

. .״ , ,, * סליק ודו״ק פרט
ר טנ״י העתק ״ ו מ ד . זללה״ה בעצסו א

• באות אות . ,
 כל ונתהוו נבראו ראשונה שמנקודה להילת

 ברוך הבורא ואמר גזר כן כי העולמות
 יצורץ וברואין בראהוויין ובאמירתו הואוב״ש

 אלהי אחזה מבשרי בלב הוא ואמירה ונעשין
ס לכל חמת נתן יתברך שהשם בד  ברוחניות האי

 החיוני' שהוא הקדוש החיות ובהסתלק ובגשמיות
 רוח ובהסתלק הק׳ כוחות נסתלקו ברו״ח שבלב

כחיוני :



9הז הדרכה

 כוחוח להעדר סכה היא משמיוח ההיור
 וב״ש ב״ה א״ס אור בהסחלק וכמו הגשנניות.

 העולמות לבריאות פנוי מקום נשאר למעלה
 הגשמיים עוצמות עד לעלול מעלה בהשתלשלות

 כן כי .רשימו נשאר למעלה הק׳ שנסתלק ואע״ס
 ומנקודה נקודה בסוד הוא והרשימו הק׳ כח

 העולמות כל ונעשו ונתציירו ונבראו נאצלו הזאת
 כל כי העולמות כל קומת פרטיות בכל שלם בנין

 ספירין עשר בחי׳ שלימה קומה היא ועולם עולם
 ובהארתו מעשרה פחות שבע,לושה דבר אין כי

 בחמשה הנקודה אל מאיר שהי׳ שמו ויתע׳ ית׳
 בתורתו הוא ברוך הבורא שאמר אור פעמים

 בכל העולמות לכל מאיר היה המאירה הקדושה
 שהבורא בתקוניס רשב׳׳י הקדוש כמאמר הבחי׳

 עלמין כל וסובב עלמין וב״שממלאכל ב״ה
 ואיהו עלמין כל בתוך ואיהו עלמין ואסחרכל

 וזהו עלמין כל מתחות ואיהו עלננין כל מלעיל
 תיקון והוא כנ״ל ועולם עולם שבכל אדם. שליננות
שמו מה כמאמר אד״ם מספר מ״ה בהי׳ עולמות

 ועל ישראל בני עם בלא מלך אין אך שניתי לא ה׳
 מי ועל שמו יתברך דרחמי מכילין י״ג יתגלה מי

 בבריאות שמו יתברך וכוונתו יתקרירחוסוכנ״ל
 השפל עולם עד לעלול מעלה בהשתלשלו׳ העולמו׳

 ובמ״ה ברע ולבחור בטוב למאוס דבחירה עלמא
 'עולם בבחי׳ כלים ושבירת כעולמות תיקון הוא
ק  העולמו׳ מכל כלול שהוא הגשמי אדם שהוא ק

 לטוב הן מלמעלה מעורר כן מלתהא ובהתערותו
 הלב תאוות לבו בהשבר החוטא ואדם הן,וכו׳.

 הטומאה אבות ארבע שהן שתים שהס וחמדה ־
 ובשב חטאת. רוח זנות רוח שטות רוח חמדה רוח
עולמות ש״כ מתקן נפשו ובכל לבו בכל ה׳ אל לגו

 ■ חבקוק בא כמאמר אמונה בבחי׳ תחלה וב״ש ב׳׳ה
 5 איש וכל יחיה באמונתו וצדיק אחת על והעמידן
 ? שהוא הקב״ה כי צדיק בבחינת הוא הישראלי

 ■ אמונת ומבחינת שורהבתוכו. שלעולם צדיקו
 ושהוא וכו׳ כל ממלא שהוא וב״ש ב״ה הבורא
 : בכל ומלכותו בסוד מיניה פנוי אתר ולית מכה״כ
 ■ יתברך מפניו וליבוש ולירא בקליפות אפילו משלה

 משה אצל נאמר וע״ז וגו׳ יסתר אס כמאמר שמו
 כי . השמש בא עד אמונה ידיו ויהי רבינוע״ה

 זרועות שהם ידים לבחי׳ לבוא יכול אמונה מבחי׳
 ויראתו הוא ברוך השם אהבת בחי׳ שהם עולם
 מזה ודבר דבר מכל להעלות אדם צריך כי ית״ש

 העולם זה מן העובדא ובעליות ד׳ אל העולס
 אל תכלית ואין קץ אין עד עולמות דרך עולה

 מהעולם וגו׳ ה׳ ברוך כמאמר ב״הוב״ש הבורא
 תורה ובבחינת .מעשה בבחי' וזהו העולם ועד

 ב״ה הבורא אל הלימוד קודם לקשר תחלה צריך
 ואח״כ צבו לפתוח בתחילה ואמר פתח בבחי׳ וב״ש
 כי שויס שאינם אף עד״ז ג״כ הוא ובתפלה יאמר
 ואמת אמונה בחי׳ נה׳׳י בחי׳ הוא מעשה בחי׳

 גופא בחי׳ הוא תורה ובחי׳ .והתקשרות ובטחון
 אל התקשרות ע׳׳י חג״ת בחי׳ הוא דחיי דאילנא

 ובמי׳ אוי״ר בבחי׳ הלימוד קודם וב״ש ב״ה הבורא
 ית״ש אליו בהתקשרות מוחין בחי׳ הוא תפלה
 אש כרשפי בהתלהבות בתפלה וגס התפלה קודם

 כמאמר דביקות לשון הוא תפלה נקרא כן כימפני
 אש מפני דונג וכהמס נפתלתי אלהיס נפתולי
 יבטלו הקליפות וכל אלהיס מפני רשעים יאבדו

ואור התורה אור מכסים המה אשר הדיניס וכל

ץ ואע׳׳ע המיצר מן ;ד. ל! ק; - ״״,  J ״׳.
 כן כי רשימו נשאר כן אע״פ כקדושה כוחות כל

 לעשות יכול ומנקודה נקודה והוא הקדושה מבע
ק  שמו יתברך בבורא כנ״ל הבחינות בכל שלס ב

 הגשמי באדם באה״ה ולהבדיל(באהתה) באה״ה
 יתברך רחמנותו עליו מעורר דלתתא באתערותא

 כנ׳ע שמו ית׳ הארתו הבחי׳ כל עליו וממשיך שמו
ק בבחי׳  :סלה טוב כל בעדו יגמור וה׳ שלם ב
 לעשות נקודה בסוד הוא תלת גו כלול חלת עניו
 קוב״ה. להיבטלקמיה נקודה בבמי׳ עצמו י

 לפניך קומה וכל תכרע לך ברך כל כמאמר
 דרך על היה במקדש שהיו והשתחדות חשלזחוה

 אור לקבל יכול היה שמו ית׳ נגדו להתבטל זה
 השם עבודת שאופני הוא העולה והכלל חדש.

רא לעטד עד״/שצנקךאדם ב׳׳הוכ״שהס הט

n בגזירת v שאלתץ קדישין ומאמר פתגמין 
 בתפלה העומדין קדישין נשמתין כל על

 המקום לפני וצהרים ובוקר ערב ובחחנוניס
 יתברך ובאהבתו יתברךשמו ביראתו וב״ש ב״ה
 והאבריסוהעצמות הכוחות כל להיותמנענע שמו

 כל כמאמר וב״ש ב״ה העליון כח לעורר וגידץ
 וכמאמר עשה בכוחך לעשות ידך תמצא אשר

 מוסיפין ישראל ודחז״ל לאלהיס עוז חנו הכתוב
 והיראה האהבה ידי על מעלה של בפמליא כח

 תתאה כנפי ידי ועל כנפיים נקראים שהס
 וחיות ואופנים שרפים מלאכים כנפי מתעוררים

 עלק לאל ותשבחות שירות לומר למעלה הקודש
 כמאמר כאדם שמיםואקוזהנקראעבודת בורא
ה אחהו וגו׳ ולעבדו פ׳ טל חז״ל טד  בלב שהוא ע
 למשה תפלה צלותץ כמה ויש .תפלה זו אומר הד
 חפיצה ונפש אחד בלב ולייחד לקשר וליבא מוחא זה

 לדוד תפלה דש מ״ז מחשבתחוץ מחמת פירוד בלי
 ישראל מלך מלכות בחי׳ הוא דוד מדריגת כי

ד תפתח שפתי אדנ״י בסוד אדנ׳׳י נקרא ומלכות פ
ר ט ' ד



ז הדרכה !0
כמי״ כטל1שלסו ולטכודבלב ית׳שמובמס״ר מטשהההפטלות כמי׳ זהו לפר הפלה רש דיבור

 ומה״ט וכנ״ל והתמוררוסנפשאלהיתבאבריסוכו׳
 דהיינו כנ״ל בכדילטורר בתפלתם מנטנטי׳ישדאל

בכוס מצוי אינו וזה באותיות השורה ואורא״ס כח
 וכוחותיו בהס אין ולריק להבל טבודתם כי טכו״ס אומה

רצואושו אברים תנוגית ולהתפורר להתפפל וחיות כח

 בכולו ובאשו צחנתו והכניס בקרבו הנשרש הרפ
 להביאו התשוב׳ טול טליו ומפת׳מקבל בקומה כלל
טבודתו פרט כל טת בכל תיייד נגטתה ית׳ אליו

 והחיות חדשבהוד חיות תמיד וכוחותיובכדינקבנ
ותקבל הנשמ׳ אור להאיר יוכל ובזה .ושוב ׳ ׳

 מעט מקדש נקראים שהם המדרש לבית או
 ״״,׳ע. הכתוב כמאמר מקדש מורא החלה ולהכניס

 ■ ־“ פנימה הקודש ליכנסאל ואח״כ תיראו וממקדשי
 הקב״ה המלכים ננלכי מאימתמלך ולפחוד לירא
 בטל דבר שוס צאתו עד בואו מעת לדבר ולא

 דהיינו תורה דיבור אפילו אהור התפלה ובשעת
 עם ברב כמא״ה ביחד להתפלל מצוה כי ללמוד
 לדבר אתה וכשצריך עולם טל מלכו מלך הדרת

 הארץ טוב ושמעתם תאבו אם .למוץ לילך צריך
 לביאת וברוחניוהונזכה בזהובבאבגשמיות תאכלו

, סליק :אנס״ו ב״ב המשיח ^
' . זח;״ה5) אדוס״ר הדג העהק «׳נ

ה נ  הפשוט ברצונו כשעלה צבאות ה׳ האדון ה
 ויהיה הוה היה אשר הפשיטות בתכלית

 כל את והאציל לברואיו להטיב עולמו את לברוא
 ועלמות הכתוב י

 טל דרחנד
יעקב

 יסור ותחילה אש כרשפי במו יתברך אהבתו
 התענוניס מחמת השפלים אהבת שורש מעיקרי

 ויבוא רע טנאו ה' אוהבי הכתוב כמאמר רעים
 אישים חדל ונבזה בזוי הוא אשר עצמו שפלות לידי

 נגדו מרד ית׳אשרכ״כ נגדו וכלימה בושה וימלא
 עבודתו בכל שמו יתברך כרצונו השלים ולא

 והוא מכה״כ אשר מפניו לנוס מקום ימצא ואיך
 הגוף מן לצאת רוצה והנשמה עולם של מקונוו

 מפניך אברח ואנה מכה״כ רואה יוצאת וכשהיא
 חז״ל. כמאמר בגוף להיות מוכרח והנשמה כנ״ל

 נהמא האכל שלא הוא והטעם חי אתה כרחך על
 העולם בזה שלוח הוא הנשמה כי דכיסופא

 תמה עבודה אותו לעבוד בכדי שמו יתברך מאתו
 להתרשל ולא יתברך אליו נאמן עבד ולהיות

שפלות לידי בא הנ״ל בזה כשמחשב ואז מעבודתו
 1ממנ גדול

על וכפרה

חבל

 רחמנות עליו וממשיך באמת גדול
 ושליחה מחילה מאתו ומבקש יתברך

הרוצה האיש שצריך ז״ל כמ״שהרמב״ס ־־ העב
 לההודות שמו יתברך לפניו שלימה בתשובה לשוב

חטאתי■ השם אנא לומר זה הוא לה ’ י מחילה ולבקש צריך נחלתונצרמטעיומעשהידיולהתפארומה״ט
מיוסהיותי.עע עשיתי וכך כך ופשעתי עויתי כמאמר לדבקבמדותיוית׳שמו לד׳ הנלבב איש כל

רחמים ממך מבקש והנני הזה היום עד האדמה  היטב זה כל ולהבין ,וכו׳ רחום הוא מה חז״ל
ה  עלמא קוב״ה ברא באורייתא כי ידוע כנ

 עלמאואורייתאמחכמהנפקת ׳ובאורייתאמתנהג
 הצירופים שורש דהיינו התורה שורש היא וחכמה

 ה׳ אמרת הכתוב כמאמר צירופים היא התורה כי
 צירופי ידי על היא עולמות הנהגו׳ וכל צרופה

היו ובהם ביתא אלפא כ״ב שהם התורה אותיות

 שאל כתב הלשון בזה וגם לי עליותמחול שתרחם
 הצדיקים ממעלת רחוק שהוא בעלהתשוב׳ ידמה
 גמור. כצדיק הוא הרי תשובה עליו כשיקבל אלא

 הוא מחילה ולבקש להתודות שצריך הוא והטעם
 את. והתוודו כמא״ה הוידוי הוא התשובה כי זה

לעורר שצריך הטעם הוא הסוד וע״פ חטאתם
ת' מאתו בדיבור רחמנות .וארץשנבראו בהסאותיותשמים לצרף יודעבצלאל  אלהות הנפש על שמו י

 בחי׳ רחל רי רח״צ נקרא והדיבור שבקרבו הן בדיבור הן במחשב׳ הן הבחי׳ ובכל בהם
לפני וכרחל כמא״ה רחמנות לדבר רוצ׳ כשאדם למשל צירופים יש במעשה

 בחי׳■ רחג כי
נאלמה גוזזה

 בכללות ית׳ כאל רחמנות מעורר רכה ובדיבור לדבר שירצה מה זה וצירוף הדיבור צירוף איז׳
ם ומחשבה ודיבור קומתו כל נר״ןשלובבחי׳ אל ומהעלסבא בהעלם במחשבה קודם הוא  ה

 הנ״להס שמות והשני ב״ה הוי״הואדרי שם במ̂י והנה בספרים הפהכידועפי׳ בה׳מוצאות הגילד
ס קודם במחשבה שהם אותיות  מקיפים הם כעולם כי העולמות כל יחוד כללות בחי׳ נקראים ה

 ונרתק■ היכל אדנ״י שס הוא המקיפים ופנימיות במחשבה כי עייפות מלשון לאה לשון הוא לא״ה
ת" שייך לא  וחיות פנימי הוא אשר הוא ברוך הוי״ה לשם •• לחשוב יוכלהאדס במחשבה כי עייפו

 עולם לשון כי ועולם עולם לכל ב״ה מא״ס ונשמה האדם יוכל ובמחשבה רגע הפסק בלי תמיד
 ■ כנשמה־ עולם בכל מתעלם שהקב״ה העלם מלשון : בו לדבקה קונו רצץ בדביקות כ׳ על להתענג

 ־ בכל לכיות האדם צריך ומה״ט הגוף בתוך ונטייהה כנפש כלות עד והשוק׳ בדביקהוחפיצה
 'על אותו ולהמליך שמו יתב׳ אליו מרכבה אבריו לפנות מתחלה האדם שצריך דהיינו שורשה אל

בקרבו ישרה הנשמה שאור בכדי דיליה אבדו כל אלהותו עלל ע״ע ולקבל שכ״ז כבלי כל ממחשבתו
זכנ״ל

 ̂  ̂O’



11 וז הדרכה
 משעות שעה בכל האדם צריך הנ״ל וכל .וכנ״ל
 כי כנ״ל ולחשוב רגעים כמה על להתבודד היום

 צירוף יש שעה ובכל הוי״ה אותיות צירופי י״ב יש
 מאיר כנ״ל שיכוון וכוונה התשובה ועל אחד

 וי״ב זו שעה של הצירוף אותו השעה באותו
 ההורה ועל אדנ״י צירופ׳ י״ב יש הלילה שעות
 אלא לילה איברי לא חז״ל כמאמר בלילה שלומד

 וגס אדנ״י צירופי י״ב אור ממשיך ובזה לגירסא
 בפרטו׳ ורחל לאה תיקון שהוא חצות תיקון לומד
 ב״פ כי וסליחה מחילה בשעת לבכות וצריך

 אולימתא נקראת רחל כי רחל גימטרי׳ דמע״ה
 ממשיך הבכיה ידי ועל עיינין שפירתאדליתלה

 שעה בכל כנ״ל התשובה ע׳׳י העיינין אור לה
 ולחשוב יום בכל שעה התבודדות רעשה מקיים

 בזה מחויב ית״ש לעבודתו הנלבב איש וכל כנ׳׳ל
 אהוב הוא ובזה האלהי׳ לפני לדברדיבור הדבר

 :אמן לזה יזכנו הרחמןהוא למטה ונחמד למעלה
 ובתפל׳ בהודה יתברך השם אל להתקשר עצה

 מ״ז תערובות בלי לבדו לד׳ כולי שיהא
 לפרי קדמה קליפה הדברים שבכל נודע הנה

 שיסירו לא אס ממנה להנות שא״א הפרי וכמשל
 לדבר אדם בבוא כביכול כן כמו תחלה הקליפה
 לגרמיה מ״ז בא תיכף אזי הש׳׳י לפני דיבורים
 המ״ז נלקחה מאין להבין בראשו עינץ והחכם

 סור הוא א׳ בחינה בחינות ב׳ בזה ויש הזאת
 מאמה״כ והוא טוב ועשה הוא ב׳ בהי׳ .מרע

 מרע סור בחינת דהיינו ה׳ את לעבוד נקח וממנו
 בחינה .אליה שמוע לבלתי המ״ז את לדחות הוא

ה׳ בה ולעבוד המדה זאת ב׳הואליקח ת  . א
 שכלהמ״זהוא לבשת והדר הוד כתיב דהנה
 במחשבתו כשנופל דרךמשל עליוני׳ לסודות לבוש
 וירומם ויפחד אותה יקח ח״ו התפארות איזה

 והעיקר ,המדות כל מקור שהוא יתב׳ להשס
 שיאמין אמונה דהיינו שמיס יראת ידי על הוא

 מיניה פנוי אתר ולית שמכה״כ שלימה באמונה
 ואהה בחי׳ בקליפות אפי׳ משלה בכל ומלכותו

 ובאמת קוראיו לכל קרובה׳ ואזי כולם את מחיה
שיוצא המעט מן ובמעט ומאוד מאוד קרוב הוא

 מחמתשתיכף בהמצאו דרשוה׳ פי׳ קרוב בהיותו
 פי׳ קרוב בהיותו קראוהו אותו למצוא יכול ומיד

 מחט. של כחודו ואפי׳ מאוד קרוב הוא תיכף כי
 מחט של חודו דהנה .גבוה הוא הבחי׳ דזהו אך

 הוא אבן תזעק מקיר אבן הלב נקודת נקרא
 בתרקורטא קורטא הזוהר כמאמר אותיות

 כך אחר ותתא לעילא מהמוח הלב שקיבל לאחר
 ביט המבדיל מסך שוס בלי דיבורים מדבר הוא
 יהושע ור׳ ר״א פלוגתא איתא דהנה קונו לבין

ושניהם בלב חכמה וח״א . בראש חכמה ח״א

 ! ראשית דכתיב בראש מכמה מ״ד מקרא למדו
 יראת דכתיב בלב הכמה ומ״ד ה׳ יראת מכמה

 אדם בני בשני דאיתא הוא והפי׳ דעת ראשית יי
 יתב׳ להשס מקושר והוא פגם לא שנזעולס אהד

 'התפל׳. ולאחד התפלה ובתוך התפל׳ קודם תמיד
 הוא ב״ה לא״ש קשור שהוא התפלה קודם נמצא

 בעת ממשיך הוא נמצא בי״ע מהעולמות למעלה
 לתתא מעילא להעולניות ב״ה א״ס אור התפלה

יראת מכמה ראשית וזהו ביראה עבודתו ידי על
 הלב אל נמשך ומהמוח בראש חכמה וזהו . ה׳

 לאחר גם וחף בשלימוה דיבורים לדבר ויכול
 השפע. מירידת דמוחין רשימו הצלו נשאר התפלה

 ואף מוץ ממחשבות מרע סור עכ״פ להיות ויכול
 שעה רבע בכל כמו פה שבעל תורה לימודו בעת

 וכו׳. לוניד הוא כני ולפני לומד הוא מה להתיישב
 מיי הוא תורה כי תפלה כמו כ״כ גבוה אינו וזהו

 העולם, קצוות הו׳ שמתקן קצוות ששה העולם
 ב׳ בחי׳ .ב״ה א"ס לאור התחברות הוא ותפלה

 בהוא החבל ונפסק שפגם באדם מדבר הוא
 מטוינטם ולבו נחלתו חבל יעקב כמאמר קשור
 להתבונן צריך אז זכים דיבורים לדבר יכול ואינו

 וסובב כ״ע שננמלא איך יתברך הבורא מגדולת
 ה׳ראשית. יראת וזהו מיניה. פנוי אתר ולית כ״ע
 וזהו ליבא ובינה התבוננות לשון הוא דעת דעת

 כמו התורה ידי על היא ועיקר בלב חכמה
 כל. שקודם לאנשיו שצוה הבעש״ט בשם שכתוב
 הכן פעיני וזהו . זוהר מאמר ילמדו חפלה

 בעולמות. שהולך הליכה לשון היא פעמי באנע־תך
 לו אין וחס דייקא אמרתך ידי על הוא העליונים

 האל. מרוממות ההפלה קודם להתבונן פנאי
 מה להבין יזהר בתפלה דיבורו בעת עכ״פ אזי

 דיבוריס מלדבר המונע ועיקר .אומר שהוא
 דובד כמאמר ח״ו שקרי׳ המדבר הש״יהוא לפני

 העיקר והיא הזונה לב להסיר ובפרט וגו׳ שקרים
 זה כי הבהמיות בתאוות אופן בשום■ לחשוב שלא
 יסוד נקרא שהוא הברית וגם הלב מטמטם הוא
 יום בכל ולהתחזק בינה נקרא מחשבה ע״י הוא

 :ענין סליק .ותחבולותיו הרע היצר נגד
 :בתשובה דישוב נש בר הקדוש בזוהר איתא הנה

לתשובה. זוכה מצוה בדרך והולך שלימה
 זוכה באורייתא דמתעסק נש בר אבל תתאה

 דתור׳ הקדוש מזוהר משמע הנה .עילאה לתשובה
 מתפלה ואפילו המצות מכל יותר במעלות גדולה

 מחכמה דאורייתא מקורנשמתינו איהו דאורייתא
 כ״מ• בבחינת היינו מ״ה כ״ח היא וחכמ׳ נפקת
 הרגש: בשום ירגיש שלא הגמור אי״ן לבחינת לבוא
 ומחשב׳ תחל׳ במחשב׳ עלה וישראל עצמו רצון
 כולא ושר׳ אורייתא ולכך מ״ה מש״ב בחינת הוא
 באתכסייל[. לשון שהוא הכסא עולם נקרא וזה חד

 U יתברך להבורא שלימה וקומה מרכבה ונעשה
ד שמגעת תשוב׳ גדול׳ בגמרא שאמר וזהו  ע

• כסה״כ ,



ז הדרבה12
 איתא והנה ה׳ דכיקויז נקרא וזהו .•כסה״ה
 פמענו הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי בגמרא

 גימ׳ הגבור׳ מפי מלת מפאני הרמ״ע בשס ואיתא י
 סדר לסדר צריך זאת כל ולהבין’מדרבנן. מלת

 דף ללמוד רגיל היה אס בגמרא שאיתא התשוב'
ובתפלה בתורה להרבות שצריך והיינו ב׳ ילמוד אחד

.שיהי׳מאיר אלוקית היות להרבות טצמו ולהעמיק •
 נקרא הדביקו׳ לת׳ התח ומקו׳ א!הי׳ דביקו׳ בנפשו ■

 עליונים בעולמות רוחני בצורת מסתכל באס
 והפתוהקותס ומצבס מעמד׳ חכמת על ומסתכל

את ירחיק שלא רגע ובכל עת בכל לנפשו דרא
 ויאמין שמו יתברך מהבורא ושלום חס עצמו •

 אפילו מאתויתברך שההתרחקות שלימה באמונה
 ושלוס חס הכפיר' בגדר נכנס הוא קל בדבר

 דלית שלימה באמונה מאמין היה שאס מהמת
 ומביטומשגיחעלכלמעשיו ונופה מיניה חתרפנוי

 כובש זה ומחמת רצונו על לעבור פניו יעיז והאיך
 סוד וזה .יצרו את הכובש גבור ואיזהו יצרו את

שמחמת שמענו הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי

 משיח חבלי בחי׳ יש והנה .הקדוש בזוהר עיין
 עצמו בעיני אדם שנעשה בשע׳ היינו לידה וחבלי
 שמו ית׳ מהבורא התרחקותו ורואה גמור כרשע

 אל לשוב רבה בשמחה האדס יתעורר גופא מזה
 י להתעורר המבחנת נפש ברי׳ שום בכח שאין ד׳

 בין לבחון כח יש בנ׳׳י עמינו בני רק ד׳ אל ולשוב
 וז״ס היקרה נפשו מריר׳ על ולהתמרמר לרע טוב

 הזו איל׳ מה לאילה נמשלו יפר׳ במדרש שאית׳
 וכו׳ נחש לה מזמין הקב״ה לילד כורעת כשהיא

 ידי על רק שלימ׳ בתשוב׳ לשוב א״א ב״י אנו כך
 שהוא יצרו את כובש שהו׳ מחמת הרע יצר בחי׳
 יקרא איסתליק סט״א נחשוזהוכדאתכפייא בחי׳

 מאמין האדס שבאס רינו מדב העול׳ כלל ,דקוב״ה
 אפי׳בתכלן' מיני׳ אתרפנוי דלית שלימה באמונה
 מבלבלו יהיה לא בוודאי אז והקטנות ההסתר
 ואדרבא בעיניעצמוכרפעגמור שנעשה בחי׳הזה

 יתברך השס לו שנתן שמחה אצלו יתעורר מזה
 הבחינת וניתקן הסט״א לאכפיא כדי הבהירה

 אין הבהמה מן האדם ומותר וזהו .כלים שבירת
איץ לבמי׳ לבא יכול הבחירה כה בו שיש שמחמת , . - _________________ היצר בעצת לילך שלא יתב׳ רצונו לעשות רוצה

 ברגע ויהיו כליס שבירת של התיקון עצם שהיא רצונו שמתגלה לפי לך יהי׳ ולא אנכי בחי׳ זהו הרע
עילאה שתשובה לפי למקורה נפשו תשוב אחת לו אומר המצו׳והס״א בדרך שילך שיעש׳כך יתב׳

״ ״ " " י ' ״ י ״ כהרף ד׳ תשועת וזהו והזמן ממקום למעלה הוא ----------------------------י
5 ענין סליק עין

 דאית מאמין שאיהו אמונ׳ עיקר זהו ית׳ רצונו על ,
 רצונו על ח״ו כפגיובר אבל .בעלמא עילאה אלוה

 \הא אדס כל ולכן .כלל אמונה בגדר נכנס אין
 א״ע להפריד שלא רגע ובכל עת בכל לנפשו ירא

 הכפירה בגדר נכנס הוא כן שאס יתב׳ מהבורא
 מפי גימט׳ מדרבנן לעיל מ״ש יובן ח״ו(וממילא

 ואהבת רבה אהב׳ בחי׳ יש והג׳ וד״ל. הגבורה)
 ודבר דבר מכל שמתבונן הוא עולס אהבת עולס

השפילות אהבת בחי׳ שיש העשי׳ עול׳ מבחי׳
 תענוגים משיג והתענוג האהב׳ שמזה הנפילות -

 און פועלי כל יתפרדו זו האהב׳ ידי ועל רומניים
 ונמתקין גדע ברזל ובריחי נחושת דלתות שיבור

 רבה אהבה בחי׳ אבל המקטריגיס וכל הדינים כל
 והוא עול׳ הרגש בשום ירגיש פלח אהב׳ במי׳ הוא
 עד אהבה בחי׳ שהוא העולמות מכל למעלה בא
 ונאמר ממשוהנהישבחינת עדכלותהנפש קן אין

כח מוסיפין בחי׳ והוא הללוי׳ חדשה שיר׳ לפניו
 נעשה אדס דבאס מעלה של בפמליא וגבורה •

 ואורייתא נשמתו מקור ומשיג שלימ׳ וקומה מרכבה
הבחי׳ וזאת לעיל שכתבתי כמו נשמותינו מקור היא

 מיו׳ בחי׳ כביכול שמבי׳ התור׳ חידוש נקרא -
 בורא נקרא וזה העולמות בכל חדש והשתוקקות

הדרך בזה החדש׳וכשמתנהג וארץ חדשה שמיס
i נקרא וזהו המבדילים המסכים בטל.כל יהיה אזי 
 כל אל מסד בחינת שהוא יום בכל זועם אל במי׳ ־
v בישא אלזועסעלרצועא מסד כיוסוהיינושהבחי׳

ר ר י  בתשובה משתוקקים עסב״י שאנו היחוד ע
 דביקו׳ עליון ברצון לדבק ודביקה ותפלה ׳

 הימוד עיקר ששם ש״ע בתפלת ית׳הוא בו עצמיות
 העל ובכל המלך אל לבא הכנה הוא ש״ע ועד

 במלך לדבק הוא ראוי אם כאדם את דנין והיכל
 אותט מקש׳ הדיבור כי הדיבור ע״י בש״ע עצמו

 ברכות י״ב יש ש״ע ובתפלת וב״ש ב״ה להבורא
 וחיים רפואה דהיינו ב״א צרכי שאלות שהם

 ור״ת אדנ״י לעולם גבור מאתה ומתחיל ופרנסה
 וב״ש ב״ה שהשם התגלות לשון אגל״א שם הוא

 ורחמיו אלהותוויושפעמסדיו שיתגלה וחפצו רצונו
ה האדם צריך זה על ובכן מעשיו כל על הי  ט

 ר-הכגל א״ע להיקש.י• האדם צרכי בשאלת תפלתו
 השסב״ק למי ולהתפלל ישר׳ נשמות כל עם א״ע
 שמונעהשפעמ מי ישראל מכל המניע שיסיר וב״ש

 ככברחיס כל עם להטיב הטוב מדרכו כי שמו ית׳
ד הפלתו עם עצמו את ליכלל וצריך חגי  כמו י
 הר אל והביאולרם כמאמרחז^ל התפלל הוא פגם

 תפגמי אלא נאמר לא תפלתם וגו׳ ושמחתים קדשי
 אמה ט כשאומר תפלה שומע ובברכות וכו׳.
 את לכגול בזה לכוין צריך פה כל הפלת שומע
ה ובזה .יתברך השם בתפלות עצמו  בודאי הטונ
 שומע בעצמו יתברך השם שכביכול התפלה יקובל

 הקב״ה כי ברחמיו ישראל עמו ותפלת הפלתו
 הקדוש כי אמד קרויס כולם דשראל ותורה

י כמאה״כ אמד נקראים וישראל אחד ב״ה  מ
בישראל מהפאר והקב״ה וגו׳ ישראג כעמך

כנאמר



 :סליק .והנן אחפאר נך אשר ישראל שנא׳
 אשר שחורה מרה דרך דרכו לעזוב אזהרת

 כתוב ה׳ בדרכי כי ה׳ דרך זה אין ,
 למעלה וגטייתה הלב התרוממות שהוא לכו דגבה

 למטה תהיה ולא למעלה תהיה ואתה כמא״ה
 לחשוב צדך כי גטלית לשמיא עיני כי ושלום חס

 למעלה מה דע כמ״ש למעלה ולהסתכל חמיד
r לחשוב וצריך ממך w וביראתו השם• בגדולות 
 פניכם על יראתו תהיה למען הרוממות יראת
 והגבורה הגדולה ה׳ לך וכמא״ה תחטאו לבלתי

 בגדולתו למטה מ״ו לשאר שלא תמיד ולראות וגו׳
 דהיינו עצמיות רראת עצמיות אהבת שהיא

 שדה דלא יראה דא לעצמו ירא או לעצמו שאוהב
 יכול ומזה נפולה דראה אהבה וזאת לעיקרא

 אבל האמת דרך זה ואין לעצבות למ״ש לבוא
 וכל נועם דרכי דרכיה כתיב התורה בדרכי

 להיות נכונה אשר הטובה ועצה שלוס נתיבותיה
 מפגת התורה עסק ועיקר כנ״ל תמיד המחשבה

 הדינין בהמתקת רעות המדות כל של טעמם
ף בשרשןוהבן. קעני  סלי

ת ר ה ז דן בגזרת רשות א  ובמאמר פתגמץ עי
 בריך קודשא ובצירוף שאלתין קדישין

 פשרה בי׳ כל אשר המנין בדבר הואושכינתיה
 דבר לך ואין התפלה בעת ובפרט שריא שכינתא

 לא מעולם ח״ל וכמאמר מי׳ פחות שבקדושה
 שהשרה מה הוא ושכינה מי/ למטה שכינה ירדה

 בתחתונים ושכינה בתחתונים אלהותו והשכץ
 בפמליא כח מוסיפין וישראל הוא גבוה צורך

 אתערות׳ תליא דלמטה באתערותא כי מעלה של
 כופל כשאדם דהיינו עליה לצורך ירידה דכעילא
 אשר במעשה וכן בדיבור וכן ר״ל מחשבה באיזה

 ולהאמין דוקא רע באותו להתבונן צריך לה׳ אינו
 כדי יתברך מאתו שלוח שהוא שלימה באמונה
 ולברור התבן מתוך המוץ ולהוציא השקר להכניע
 שמצד הקליפה ולשבר הפסולת מתוך האוכל
 זוהמ!
ולפמו

. ומניאתי . . . _____
 ישראל כל נקראים זאת שמבחינה אדם בכל שיש

של שצדיקו צדיקים כולם ועמך שנאמר צדיקים
•׳ ואיי■ דאי״א דרוו■■ .*׳ור״ו ווו^ח י

 הוא ועשיה ודיבור מחשבה כל כי הגוף תאוות
 זה לעומת וזה בפ״ע ועולם שלימה קומה שיעור

 ולהעלות להגביה וצריך בקליפה והן בקדושה הן
ע.  ב״ה אלא״ס ולייחד ולסבר ולקשר לדבר א׳׳
 חביריס ואהבת ההתחברות הוא ועיקר וב״ש
 רק ר״ל רעה מדה שום בחבירו לראות שלא

 או שראה מה כל בו שיש בעצמו יתלה כשיראה
אלא הקב״ה לו הראה לחנם ולא מקצתו או כולו

ז דדרכה
שישוב כדי

13 ז
■Uהערלבבו ויכניע ע״ז בתשובה

 הכנעה במדריגת להיות האדם צריך ותמיד
 צריך העבודה בשעת רק מאחיו לבבו רום לבלתי

 כ״לץ ה׳ בדרכי לבו ויגבה כמא״ה א״ע להגביה
 חשוב שיהיה צריך מעט הן רב הן לפימדריגתו

 לפני רות לנחת יעלה ושבוודאי עבודתו בעיניו
 כל אדון לפני ועולה רקיעין ובוקע יתברך השם

 צריך העבודה ואחר יתברך לו עטרה להיות
ה לפני י״ח עדיין יצא שלא לחשוב  הקב״ה מני

 לפחוד צריך אשר ונשא רס אל שהוא כזה טרא
; סליק .ממנו

 דהנה .י״ה מעשי ואספר אחיה כי אמות לא
 מתחלה פירש״י אלהיס ברא בראשית על

 עמז שיתף ואח״כ במדה״ד לברוא במחשבה עלה
 שמאלא לאכללא צריך הק׳ בזוהר ואיתא .מדה״ר
 קודש הפרי ושאר במדרשות דאיתא בימינא
 הוא ומחריבן עולמות בונה היה יתברך שהשם

 כדאי׳בכתביס, וימלוך וימת בסוד השבירה סוד
 נפלו העולמות שכל העולמות ירידת נקרא וזהו

 אדה״ר חטא שקודס בחומריות להתלבש והוצרכו
 עיקר כל והנה כלל. חומריות שוס היה לא

 כלול הוא שהאדם השבירה לתקן היא עבודתינו
ס ניתקן למטה וכשמתקא״ע העולמות מכל  ג

 לשבר שצריך כן הוא התיקק ואופן למעלה כן
 כעולמות שירדו הי׳ דהשבירה שלו כחומר

 העולמות מכל כלול הוא והאדם בחומר ונתלבשו
 כל דהיינו שלו החומר כשמשבר הכל ניתקן ולכן

 י דהיינו הש׳׳י אל המדות כל ולהכניע התאוות
 לירא שלא יראה אותו רק לאהוב שלא אהבה
 שלא התפארות וכן מהש״י רק חיצונית יראה
 רק בריה לשום לנצח שלא אותונצחון רק לפאר

 להבורא תמיד וישבח שיודה הוד הרע היצר את
 ושימליך להש׳׳י תמיד א״ע ושיקשר שמו יתבר׳
 כלהמדות. נכללו ובזה יתברך הבורא את תמיד

 והנה אותם לשבר שצריך מוסר בספרי הכתובים
 בכתבים כדאיתא גדלות מחמת היה השבירה

 במאמד ר״ל השבירות כל מתקן מ״ה ולכן
 לאדם דכשיש שפלות דהיינו מ״ה ואנחנו
 מדם כוס לשבור יכול ואינו ביראה אינו גדלות

 ולתקן .וכו׳ לדור יכולין והוא אני אין כמאמר
 איך והנה .כנ״ל כמדות כל לשבר צריך השבירה

אביראה. לזה באים  וביראה השערלה׳ זה הי
 שאמרו וזה .הכל לו יש יראה לו וכשיש הכל כולל
 בו שיש למי אלא הכמה נותן הקב״ה אין רז״ל

 ולכאורה יהיבחכמתאלמכימין, שנאמר מכמה
 ב׳ כיש אך הראשונה חכמה לו נתן מי וכי קשה
שהוא תתאה וחכמה עילאה חכמה יראות מיני
יראת הןכמאמר יראה בחי׳

׳ממר״^־יר
חכמה היא ה׳

 חכמה בו שיש למי ר״ל לחכימין חכמתא יהיב וזהו
 קודמת, שיראהו כל כמאמר היראה שהיא תתאה

 בבריאות כך הי׳ יתברך השם כוונת והנה .וכו׳
העולם



ז הדרכה !4
ה שכירה שיהיה העולם חז  טשה לטומתזה א

 וכשמתקן ועונש שכר בחירה שיהי׳ כדי האלהיס
 המדות כל שמכניע דהיינו שלו החומר ומכניע

 שמהרע בימינא שמאלא נכלל כנ״ל השי״ת אל
 וכשאינו לטוב כסא שנעשה טוב כולו נעשה
 קרי מדרגיה דנחית ומאן בשבירה הוא אז מתקן

 דהיינו אחיה כי כנ״ל אמות צא וזהו .וימת ביה
 ר״ד לטובה >״ד עתים כ״ח יש והנה הי שאני כ״ז

 וגומר. זה לעומת זה את בקהלת כאננור להיפך
 וכניסה פתח זהו אך . כנ״ל לאכללא וצריך

 להשם אךכשעובד השער זה הכתוב כמאמר
 הקודש לרוח זה ע״י לבוא יוכל בזה יתברך

 חז״ל כמאמר מדה כנגד מדה מתים ולהחיות
 שהוא דהייט לו מודדין בה מודד שאדם במדה
 שירדו קדושה ניצוצות דהיינו המתיס את החייה
 כמה מת נקרח וזה הקליפות בעמקי ונפלו

 וכו׳ מדרגיה דנחית מא| הקדוש בזוהר ככתוב
 לו נותנין בכן הנ״ל ניצוצות אותן העלה והוא

 סתירת קושיית הביא ז״ל הרמב״ס והנה־ מכ״מ
 והנה .ע״ש הבחירה עס הקב״ה של הידיעה

 כמאמר ורע טוב ענין הוא הבחירה ענין כי נבאר
 ואת הטוב ואת החיים את לפניך נתתי ראה

חטא מחמת בא וזה .וכנ״ל הרע ואת המות
 טוב הדעת מעץ שאכל היה שזה הראשון אדם ■

 הרעות תצא לא עליון מפי כי הוא והענין .ורע
 בדעת כי רע יגורך לא כמא״ה הטוב אס כי

 שם רק כלל ורע טוב הואר שוס שייך לא עליון
 ובא לעלול מעלה וכשנשתלשל חו״ג בסוד •הוא

 היה וזה .ורע טוב נעשה הגשם לעולס למטה
 העולמות תTיר שהיה הראשון אדס חטא מחמת

 טוב למטה נעשה וחומריות בגשמיות ונתלבשו
 חומריות ושוס רע היה לא כחטא קודם אבל ורע

 על סתירה אינה יתברך כשם ידיעת ולכן בעולם
בשלס למטה טו״ר הוא הבהירה כי הבחירה

 הדעת הוא ית׳ השם של והידיעה השפל הגשם ■
 שום שייך ואין חו״ג בסוד הוא כביכול העליון
 כוונת היה שזה ואפשר .כלל ורע טוב הואר

 מחשבותיכם מחשבותי לא כי בתירוץ ז״ל הרמב״ס
 .המת במות אחפוץ לא כי וזהו הנ״ל הכוונה על
 מדרגיה דנחית מאן דרך על הוא במות פי׳

 קרויים בחייכם רשעים כי המת וימת ביה קרי
 הרשע שישאר בזה הפץ אינו והקב״ה מתים

ית׳ אליו בתשובה שישוב רק ובמיתתו ברשעתו
 עלה ישראל יתברך רצונו כך כי לרצון הוא וחפץ •

 הפשום■ ברצונו כשעלה העליון ורצון במחשבה
 חטא מחמת ורק אך כלל: רע שייך לא ושם
ל הנחש וזוהמת הראשון אדם טי  והיא בחוה ^

ואדם ממנה יצאו הנשמו׳ וכל מי כל אס היתה

 נדבק ובחטאם הנשמו׳ מכל כלול הי׳ הראשון
 כדי ית׳ דעתו גזרה וכך . הנחש זוהמת בהס

 בחד אשר כמאמר הבחיר׳ לט ומסר בחיר׳ שיהי׳
הו מכל בנו ס.וז  אדם כל שירא׳ גדול כלל העמי

 שתינטל עד כ"כ יתגשם ולא בחיר׳ אצלו שיהי׳
 בקל אזי כבחיר׳ על אדם וכששמד הבחיך׳ ממט
י לבוא יוכל  כתור׳ ידי על חומרו ולזכך תשוב׳ מ

 חירות נעש׳ התור׳ ישראל ולכןכשקיב^ט והמצות
 קודם שהי׳ כמו ונעש׳ זוהמתן פסקה כי מסט״א

 וכן מכל חירות היה ולכן הראשון אדם חטא
 הרשע׳ כל את הקב״ה ינער אזי מצב״ב כשיבוא
 בלי בעצש הקב״ה יעשה כן תכלה כעשן והרש׳
 נפלאות אראנו מצדס מארץ צאתך כימי הדרג׳

: סליק .והבן קודם שהי׳ וכמו
 שיכול מה בכל הדיבור את לשמור כאדם צריך
 קטנות בבחי׳ הוא בדברי׳ שהרבו׳ לפי ’
 שנשים לפי בדבור להרבות דרכן נשים ולכן .הדעת
 מלקי השעה בגמ׳ שאמרו סוד וזה .קלות דעתן
 ׳ שהס מחכנת סוד שהוא לנשים ניתנ׳ דיבור

 ספירות עשר של הדעתולאבבחי׳היחוד כקטנות
 ולא תשע קטנו׳ בבחי׳ אבל תשע ולא עשר שהוא
 יתפרד בדיבור כשמרב׳ הדיבור וסוד .ח״ו עשר

 צדיק שבאיש לפי ומעש׳ דיבור עם ממשב׳ הימוד
 מתקנים שהם דברו ששי כח גבורי בבחי׳ שהוא

 ואז ד׳ פני נוכח דיבורים לדבר ויכולים הדיבור
 וזה ממש ביסוד כמחשב׳ האברי׳אל כל נתייחדין

 ודיבור אסיפ׳ לשון ושמיע׳ דברו בקול לששע במי׳
מם הדיבור עם המחשב׳ ממש שנעש׳ביחוד  אבנ

 פה בבמי׳ ח״ו הוא אז הפירוד בעולם מ״ו מונח
 וגו׳ נהם אך יראו ולא להס עיניס ברו7 ולא לכם
 האיש דרך והיינו חושיים החמשה על קאי כזה

 וכן לפניה׳ דיבורים לדבר יכול פיו את כמתקן
 שכלו בעין לראות יכול הראי׳ חוש שמתקן מי

 שלו טעם הבחי׳ שמתקן מי וכן .שיונים אורות
 בבחי׳ רק השכל ראות בלא אשר בחי׳ שהוא

 התענוגי׳ שבכל הטעם שמתקן דהיינו בלב טעימה
 רק נהנה ואיט וכדומ׳ ושתיה אכיל׳ כגון

ולכך .בתוכו אשר אלוהית והחיות מהרוחניות

 להרגיש זוכה אז הריס האדסמתקןחוש ואם הזה
הרגלים בחי׳ מחקן ואס .ה׳ ביראת והריחו בחי׳

 להיות יכול אז התחתוטת מדריגות היינו ודגלים
 אדם שלימ׳ קומה נעשה ואז לדרגא מדרגא כולך

ק אינו ח״ו אס אבל השלם ע  אז הנ״ל כבחי׳ ב
אף אבבמי׳  ̂ הה׳ לתק יזכט כ׳ וגו׳. להם כו

ק חושיים ה א ׳ : מ

גראעזית



̂טיתליסוטי 15 חתורה ברא
ת י ש א ר ם,ואת את א^הים ברא ב  הפמי

 והא;הים כתיב הנה .הארז
 היתה הבריא׳ עיקר דהנה .מצפניו פייראו עשה
 בירא׳ לפניה׳ דיבורים לומר פיוכלהאדם כדי

 הבחי׳ כי כלים השבירות כל בזה וניתקן ובאהב׳
בחשכות האור שנפל הבחי׳ הוא כלים שבירת

 שמתחלה הגמרא מאמר דרך כיל בירא׳ אבלכשמדברי׳דיבורי׳ לו׳ ההתי מן ונתרחק
העול שאין וראה הדיו במדת לברוא כבוד התגלות הוא וראיה ראי׳׳ה אותיות שהוא

 רחמים שיעורר היינו הרחמים מדת עמו ושיתף
ממלך על חוסה ית׳ הבורא לפני נפשו על ויבקש
יודלו־חדחולוחוריר־דיר-^ דרוידיווידיידיידדו ירו^ד

בו מתקיים ה

 האור הסתלקות היה שמקודם לפי חסרון שוס
 רק נשאר לא אצילות בבחי׳ אפילו עילא׳ בנהירו

־ ' ’ שנסתלק האור של רשימו בחי׳ בכדיכביכול
 היתה והארץ גשסוזהו ובחי׳ בחירה להיות שיוכל
 אינו שלכאורה תהום פני על וחושך ובוהו תוהו
 אדרב׳ והלא ומהו תוהו בחי׳ האיךהיתה מובן

 אך .לבד ושמו הוא היה העולם בריאות קודם
 דהיינו העולמות בריאו׳ שנתפשט לאחר אף הכוונ׳
 וכנ״ל לבריא׳ ומשם אצילו׳ התפשטות גמר לאחר

 להיות שיכול כדי האור הסתלקות נתהווה אז
 שהוא הארץ בחי׳ מלכות שהיא העו״הז בריאת
 נתהווה ואח״כ נפילה סוד וזהו תחתונ׳. מדריג׳

 ויאמר;אלהים וזהו .צי״ח כידוע כלים שבירת שם
 ויאמר שמחמת הוה דכבר אור אור ויהי אור יהי

 ניתקן אז הירא׳ מדת עם דיבורים שמדבר אלהיס
 ניתקן הסתלקות בסוד שבאו רק הוה דכבר כאור

 ונעש׳ כולו החשכות בתוך אורה ונתמלא אז
 התור׳ כל למדר הגמ׳ מאמר וזהו .גמור שלימות

 שרצה דהיינו .אחת רגל על עומד כשאר כולה
 אור לו יאיר ושתמיד נפיל׳ בסוד לעולם יהי' שלא

 יהי׳ שלא דהיינו מדריג׳אחת על רהי׳ בהתגלות
 לבמי׳ לבוא שיוכל ושוב רצוא והחיות של בחי׳ אצלו

ה  כעץ בהתגלות האור אצלו שיהי׳ רק ,^
 שבק דהיינו הבנץ באמת ודחפו עו״הב בחי׳

 להאיר דכול ומדה קו בבחי׳ היה העולם ובריאות
 קו בחי׳ שם שיאיר והחשכות כמדו׳ כל בתוך
 הזה האור אשר נפיל׳ בחי׳ קודם האור עצם שהוא

 שמתיחדעם ןהואהיחוד העולמות מכל למעלה
 שהוא המבדיל מכך שום בלי ממש ביחוד כש״י
 רצונו, אשר רואים אנו הרי כן ובהיו׳ .קן אין ימוד

 ,בבחי׳ דוקא שיהי׳ דוקא היה הבב״ת שמו יתברך
 שיאורו וכדי נפילה להיות שיוכל הבחי׳ שהוא בחיר׳
 התכינוג עצם וזהו הנ״ל קו הבחי׳ כמדות כל בתוך

 וזהו קרובו מעם לקבל הקב״ה שצפה ■והשעשועים
 האור את שמאיר שמחמת החושך מן האור היתרון

 כלל מושך הי׳ לא אם אבל יתרון זהו המושך בתוך
 והבן רכר יתרון שוס הי׳ לא אז פשוט אור רק
 אינם אשר פשוטים אנשים יש אעפ״כהרי אך זה

 שנדמה וזה אמיתית מראה לאהב׳ לבוא •יכולים
ע שכבר דעתו שלט שלפעמים בלבבם י קצת ני

 כלים שבירות עיקר שזה נאמנה ידע באהוי״ר
 לבחינת. האור אשרבא כלים השבירות מכל הגרוע
 שורש הוא שם כלים שבירת שבתיקון עצננו ידיעה
 שאינו דהיינו אתיידע דלא רישא וזהו .ויראה ענוה
 רק מראה אהבה קצת לו שיש מה כלל יודע

ע עצה אך שמו יתברך לבורא שיתפלל ו ^ 
בדעתו עלה י ׳ ׳ ' י

 גודלהתרחקותומהבורא בלבבו ויבין בעיניו יראה
 בחי׳ שהוא רחמנות והרי בחסרון הכל ושמונח

 דראה אהבה המדות מב׳ כלול הוא הרי עקב
 אמיתית ויראה אהבה לבחי׳ לבוא יוכל זה ומחמת

 שכ-גס המקומו׳ בכל אורה שיתמלא גדול והתגלות
 ;ועד נצח סלה אמן יתתקן כולם השברים וכל

ת י ש א ר  להלביש לאדם שיש שבת ירא ב
 ימי ששת בכל ופחד אימה

 שבת כי השבת ליום אכנוס איך ולדאוג המעשה
 .לשבת מכץ הוא דחול אלא החול ימי לו׳ משפיע

 התחתון שבת תחתון ושבת עליון שבת יש והנה
 קדיש נקרא העליון ושבת קודש מקרא נקרא

 והנה .כבת הוא דא דשבת רזא סוד וזה קדישין:
 ושתייה אכילה של הבחי׳ הוא התחתון השבת
 ימי שפת שבכל לפי והוא מלאכה עשיית ואיסור

 לבהי׳ להעלותם שצריכים מלאכות ל״ם יש החול
 משפיע ששבת סוד וזה . שלימות שהיא מנוח׳
 מנוח׳ בא שבת בא איתא ולכך המול ימי לששת

 חסרון בחי׳ הוא עביה שצריך הדבר אותו כי
 ממון כגץ תמיד לו כחסר כ״ז כן כמו באדם ולכך

 ולא כחול ימי בבחי׳ו׳ הוא זה כבודוכדומ׳כל או
 שמא שבת ט .שלימות על שמורה בבת מבחי׳

 וזה .סטרוהי מכל שלים דאיהי ב״ה דקודשא
 שקודם איתא במדרש כי בראשית שבת של סוד

ר על דהיינו לבד ושמו הוא היה העולם שנברא מ  נ
 שנתהווה קודם אחד ושמך בחי׳ שהוא אצילות
א׳ לכלל ובא כעולם  וזה .לבד ושמו הוא היה בד

 דקודכא שמא הוא ושבת חד וגרמוהי הוא בסי׳
ט׳ שהוא שבת ואותו הוא בריך  לבד ושמו הוא ב
 שבר! אותו הוא בריך דקודכא שמא שבת שהוא

 ■ השבת השלם בזה אך בראשית שבת שנקרא הוא
 דלשלא משבת הארה מקבל כעולם בראשי׳שבזה

 , והשלישי כראשון משבת מקבלהאר׳ הכני והשבת
 מקבל שכת כל השנה סוף עד כן וכמו הכני מן

 שלם ככל העולס בבריאת כמו שלפניו מבבת
בק ממט למעיג׳ שהוא מעולם והאר׳ שפע מקבל  » ו

 ושלום חס אך: .השבת מיום ולרשד לפחוד יש
ס וסובא זולל שהוא מי  בשבת מלק■ אקלו כשבת טו

ק הפליץ לשבת יזכנו הפ׳׳י העליץ :סלה א
ח ד ר ת אלקיס עשותה׳ י כנה א ם. שמי ע ו  טו

w, ־׳r,מהיי כשמוס כל שמקור rv מהעשר׳
סאינס

שמות
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 והוא וכ״ש ב״ה הוי״ה שם הוא נמחקים שאינם
 ענפים הס הכמו׳וכינויין וכל דקדוש׳ אילן נקרא

 דרבי בפרקי ואיתא האילן משורם המססעפיס
 לבד וכמו הוא היה בריאההעולם כקודם אליעזר

 כאשר שניתי לא הוי״ה אני כי ב״ה הוי״ה שס זהו
 אחד הכל היה העולם בריאות קודם כמוכן עתה

 נמצא הנבראים כל את ומחייה מהווה ובכוחו
 אלקיס בחי׳ שס תיכף הוי״ה שם אחר היכן!
 ובעל תקיף כלומר לקח הארץ אילי את מלשון

 כח לך הנותן שהוא כולם הכוחות ובעל היכולת
את לברוא במחשבה עלה מהחל׳ כו/ואיהא

 הוא ברוך הבורא את ליקח שצריך שהעיקר ב״ה
 א״ש לאחור עצמו ולדבק המדות כל ומקור שורש

;סלה אמן שמו וברוך הוא ברוך

ם ל ו ת

 I עומד היא מ״מ העביות בתכלית עדיין שיתף מתקיים העולם שאין העולסבמדה״דראה
 אלוה החלק את לו שישיב החנינה נפש על למדה״ד קודם הרחמים בחי׳ ונעש׳ מדה״ר עמו

 הוי״ה שהקדים אלקים הוי״ה עשות ביום כמ״ש
ה ששם צאלקיס .הדינים כל ממתה ב״ה הד׳

 הוא ורחמי׳ דין בחי׳ הוא אלקיס הוי״ה והנה
 בחי׳ הוא ודין תרגום) בלשון אהבה(רחימו לשון

 ולירא לאהוב היה הבריאה שעיקר דהיינו יראה
 שכתוב כמו לזולתו ולא לבד הוא ברוך הבורא את
 לית שמבלעדו אדם לי יעשה מה אירא לא לי ה׳

 שמאלא לאכללא הוא והעיקר .בעולם יראה שוס
 מתחלה אך זו לבחי׳ לבוא אפשר גימינאואיך

 בכל הוא ברוך להבורא עצמו לדבק אדם צריך
 משורש מקור שהוא ותפלה תורה בדיבורי דברהן

 למעלה הוא נמצא אותם המחיה והוא כלהמדות
 בעצמותו כביכול הוא ברוך בבורא כי מהמדות

 וזהו בימינא. בננאלא נתכלל ושם מדות שייך לא
 הקדוש זה הדר עץ פרי לכס ולקחתם דאיתא

 תמרים כפות לבשת והדר הוד כדכתיב הוא ברוך
 יפרח כתמר צדיק כדכתיב הוא ברוך הקדוש זה

 והוא הואכדכתיב ברוך הקדוש זה עבות עץ ענף
 ברוך הקדוש זה נחל וערבי ההדסים בין בונגד
 לולב והנה .בערבות לרוכב הונו שנאמר הוא

 הדסים שלשה כמדות כל אל רומזים הס ומיניו
 בא׳ מתחלף עבות של שעיין אבות כלשה בהי׳

 יוסף בחיי הוא צולב מג״ת והיינו אחת במבטא
 לבב בר לב בחי׳ הוא הצדיק שיוסף לב לו יהוד

 הוא אתרוג וליבא מוחא דעת מדת לחבר וצריך
 נפשי אליךה׳ אמר שדוד תערוג מלשון דוד בחי׳
 איתא והנה .ואהרן מכה בחי׳ הוא ערבות אשא
 לא בה אין ערבה וכו׳ אדם בני סוגי ד׳ כנגד
 אהד ער״בשכל כערבההואמלשון ריח ולא טעם
 וכולם חבירו בעד ערב הוא מישראל ואחד

 למשוך כמאמר אחד בדיבוק ונדבקים נקשרים
 בחינת וזה אלה על אלה לכפר באלה אלה את

 כל הקריב כשלום עליו רבינו שמשה ואהרן משה
 בהם שאין רב ערב אפי׳ ב׳׳ה להבורא הברואים

ס הוא ואהרן .ריח ולא טעם לא  מקריב כן ג
חח יר״»5 ל»רר*ו יתרא;! ומררב הררנוח

נח פרשת
 ואחר פתחים שני שיעור אדם יכנס

 ופתח בפסוק מרומז וזה .יתפלל כך
 ושלישים שניים תחתיים חשים בצידה התיבה
 התחתונה מדריגה הוא תחתיים הנה .תעשיה
מונח שהוא א,ה בהכנעה לפניה׳ דיבורים שמדבר

 ומבקש
ממעל

 את דטהר החשכות לו ויאיר עונותיו טאבדע״י
 הפסולת זה ידי על שדוחה לזבל תחתיים וזהו גופו

 לעני תפלה נקרא זו ובחינה והחשכות והעביו׳
ס לדוד תפלה בחי׳ הוא שניים  בחי׳ הוא זה ג
 אבריו כל עם שלבו דהיינו אחר ובאופן הכנע׳

 ה׳ דוד. אמר ולכן .יתברך הבורא לפני נכנעים
 של הסוד וזהו .נרנח״י כנגד נפשי ברכי פעמים

 ופרישות וכריעה והשתחוויה קידה כניעות ה׳
ה באצבע אפילו וקידה ונפילה ורגלין ידין  קטנ

 אצבעות בחי׳ שהוא התחתונית שמנקודה דהיינו
ם זה וכל הראשונה לנקודה יבוא מזה הרגלים  ה

 שושבינא שנקרא סוד וזהו דלתתא בחי׳אתערותא
 דיר׳לאלהות שנעש׳ למדור שניים וזהו דמטרוניתא

 עיקר שזהו למשה תפלה בחי׳ דש בתוכו ששוכן
 שמורידין דהיינו לתתא מעילא בחי׳ והיא התפלה

 וזה כחוזר אור בכח העולם לזה אור השפעות
 אדם בחי׳ וזהו דמטרוניתא בעלה נקרא הבחי׳
 אדם יכנס לעולם הגמרא כוונת וזהו . השלם
 כאמור ושניים תחתיים דהיינו פתחים שני שיעור

 היא המעולה התפל׳ עיקר אבל לתפלה הכנה וזהו
 לאיש אך יתפלל כך ואחר וזהו למשה חפלה בחי׳

 כל שיוכללו בהכנעה שיתפלל הוא העיקר פשוט
 ביחד וכולן הדיבור בתוך יס7ג ושס״ה האברים

 לפני וגידיו אבריו פרטי כל דוכנעו ה׳ לפני ידברו
.  הוא כנפש כי תתעטף בהם נפשם בחי׳ וזהו ה׳
 יתעטפו ביחד וכולן האברים בכל ושורה כלול

.וגומר כ׳ אל דזעקו הדיבור בתוך ויתאספו
. • •• ענץ סליק  שניים תחתיים תשים בצדה כתיבה לפתח

ה .תעשיה ושלישים  בראשית כתיב כנ
 רז״ל ואמרו .הארץ ואת השמים את אלהים ברא

 וראה rבמדכ לברוא במחשב׳ עלה מתחלה
 והיינו מדה״ר עמו ושיתף מתקיים העולם שאין

תהע הבריא׳ כיהחלה  ,עשהשייראו והאלכיסrכי
 לירא דייקא הית׳ הבריא׳ שעיקר דהיינו מלפניו

 תתא׳ דכייטהירא׳ גופא זה וגס יתברך ממנו
 וגם .נברא זהו מרע ולסור אלקים יראת שהיא
כדביקות ולאהוב לחפוץ דכייט התא׳ אהב׳

אלוהות
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ס זהו ויוחר יוהר פעה בכל ושיהפוז אלוהות ס כיימד נן ג מדי  מקיימים הס דיבוריהם מהוס מכל י
 מכל פחותים דיבורים הם לזבל ותחתיי׳ .העולם מצוה שומר וזהו .בהבר״הס בהברהם וזהו נברא

 אס תיקון להם יהיה הדיבודס אלה גם מקום דביקות על ומצפה שכומר דהיינו רע דבר עT לא
 שלימות אבנים הכתוב מאמר וזה השם ירצה דהיינו רע דבר ידע לא יתברך בו לדבק וחושק

f>S( גואל ביאת עד העולם לבנות צריך שבאמת תבנה לדמות יוכל זו ובחינה הרע מן מרוחק יהי׳ . .  . ____  P i ......
 החשכות כל וגס בעוונותיו שגרס המשכות כל

 ויוכל ועולם עולם בכל מאיר ויהי׳ מכבר לו שהי׳
 תתאה. ביראה פניס כל על ה׳ לפני דיבורים לדבר
 אמירה מחמת דהיינו אור יהי אלהיס ויאמר וזהו

 בלב אננירה כי בלב אפילו גס או דיבורים שמדבר
 אור ויהי אז יראה כהוא אלקיס בבחינת הוא ואס
הכל עוונותיו ידי על שנפגם רק היה דכבר אור

 .והבנק כתיקון גמר יושלם שאז בימיט במהרה
 יום ובכל ושנה שנה בכל העולם את לבנות וצריך
 אלוהית והנהאיתאשהנפש .ובכלרגעורגע ויום
 המדותוכל מכל כלולה רומניות קומה בעלת הוא

 .בכל להכרס צריך ולכן שלימה קומה הוא תיבה
 אהבהדראה הייט שלו. המדות כל ודיבור דיבור

את רק לירא ולא לאהוב שלא וכו׳ והתפארת
 דיבור מדבר באס ונמצא כנ״ל הוא ברוך הבורא יש ורק אך כך אחר ככתוב אור ויהי וזהו .יאיר
 ככתוב כמאמר יו7ג וסס״ה איבריו רמ׳׳ח כל פס לעורר יכולים שאין בתחתיות שמונחין אדם בני

 אבניסשלימותתבנהוכמאמרבאאתהוכלביתך שיתעוררו הוא התיקון תתא׳ בירא׳ אפי׳ עצמן
 ומכניעס מדותיו כל עם בא הוא הרי התיבה אל היינו ותפארת תפארת שהוא יעקב בחינת ידי על

 יש ושם שלימה קומה הוא והדיבור הדיבור לתוך רחמים שיעורר רחמניות בחינת והוא הדיבור
 לסתור צריך שמקודם רק וכנ״ל ויראה אהבה גדולה בהכנעה נפשו על ויחנן ויבקש ה׳ לפני

ה שעד ולידע לזה קודם בינה שהיא שלו הבנק ישפוך ה׳ לפני בחינת והוא מאדי׳ קמי׳ כעבדא  כנ
 לבנות יפה כחו זה ידי ועל תמה עבודתו כיתה לא התפנה שקודם דהיינו הוי״ה לפני דהייט שיחו
 שהשם ויזכור עצמו ושפלות אל מרוממות יזכור

 ככל יהי׳ והסוף עלמין כל ומהוה מחיי׳ יתברך
המיצר מן ויפטור הקדושה קומת לענות ושיוכל רוצה היה אס עכשיו וגס .בטלק יהי׳ העולמו׳

־־־־ ־־■־^........׳ רק ברגע^אחת בטלים כולן הוא ברוך הבורא
מ' ' .אותן ומהווה מקיים יתברך שרצונו
-..................בהכנע' ויתפלל עצמו צשפלות ׳ יתבונן - . _ _ _

 אלא נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי המדרש ברחמים בחינת והוא .קץ אין עד וברחמנות
 קודשא כידוע מאמר וזהו כמה ה׳ היכל בתוכם וזהו לעני. תפלה בחינת והוא אקבצך ;דולים

 כמו הוא חד כולהו וישראל ואורייתא הוא בריך שיוכל דהיינו תשים בצדה התיבה ופתח מאמה״כ
 וכך א״ס התורה כך א״ס הוא ברוך שהקדוש וגידיו איבריו כל עם מוכלל התיבה בתוך ליכנס
 הוא ושלום חס באס אבל א״ס ישראל עבודת הTבצ פתח לפתוח וצריך שמדבר הדיבור בתוך

עליו אזי ליש עצמו מחזיק ערום הוי דרך על ובגניבה בערמ׳ שיכנס דהיינו .

 לבקש צריך זה על רק עז וביתר שאת ביתר מחדש
שלו השפלות לראות עיניס לו שיפתחו רחמים

. . . ._________________.. ך׳ ר ד :
 ושנייסושלישיס יבאלבחי׳תחתייס בירא׳ואחרכך ,,
 שהוא יעקב מבחינת יתחיל שמקודם דהייט ״

 אלוה כחלק שיחזורלו השם מלפני מבקש רחמטת
 ואחר נחלתו חבל יעקב עמו ה׳ חלק ט וזהו ממעל

 שיוכנע דהייט לדוד תפלה בחינת שהוא שניים כך
 יצחק פחד בבחינת מכנע כריעות בה׳ ה׳ צפני

 למשה תפל׳ בחינת שהוא שלישי׳ בחי׳ כך ואחר
דבר של וכללו לטל כנזכר לתתא מעילא והוא

! uv ס נאמר ״«׳ רעה. חולי זה ג
 שירחיב ב״ה הקדוש פר ולחנן לחלות שצריך רק

' 5 ענק למשיח.סליק הכנה וזהו מקוםאהלו

י _'־:■;- קר.לןד פרשת י '
 דכתיב בגק גדול לגוי ואעשך בזוהר איתא

ק ואברכך .לך לך ■ - .מארצך דכתיב מ
 ברכה והיה .וממולדתך דכתיב בגין שמך ואגדלה

ה , ״ נ אדם איתא^]ייכ מ

ה תקרי אל מעמך על לא אס לזה לבא יכול אמד כל לא אך . ה אלא מ׳  הוא והענק מא׳
וצירה חומר עולמו את ברא יתברך השם דהנה - ■ 5 ענק למבק.סליק ודי רחמנות ידי

ם י י ת ח  ליוצרו. והצורה לצורה החומד לדמות האדם וצדך עליונים תעשיה ושלישים שרים ת
ע וזה לאדס.אמצעיםלמדור.תחתורס■ , ולמעלה מחציו אלקיס איש רז׳ל מאמר טו

• גנג״ם אברהם ר׳ של בכתבים לזבל.ואיתא  נקרא שאדם דהיינו איש ולמטה אלטסומחציו ק
ט הרב מג ת ג׳ שיש זנלה״ה ה  להיות •שיוכלו קדושים אברים ולמעלה מחציו :בבחינת מדדגו

 ודיבוריו ומחשבתו לבו כמו יתברך להשס מרכבה הס הדור של מוחק צדיקים.שנקראים דיבודם
ס עם ץוודיס מייחדים ה ד בו  ידוע וזה החומריים אברים נקרא ולמטה וממציו דיבור׳ ובינונים ט

 שאקאדסיטללכיותמרכבהלהשראתנפשוורוחו . כח בהם שאין פי מל אף שלהם והפל׳ יזירה
ונשמתו . . ג ־ /



לןד לקונד :׳ !;8
 ממנו נדסה ולא פגמו תיקן שלא זמן כל ונשמתו

 המחשכה צטהרת וכסטיקרהכנטה לגמרי הרע
 כיהמ״ז זכה במהפכה דיבור שום לדבר יוכל ולא

 כל להיות יוכל לא וגס ממפבתו את מבלבלין
צדך שמיס לשם מעשיו  עבודתו בתחלת אדם ו

 לגמרי ממנוהרע מאוד־ולהתאמןלדחות להתחזק
 כמאמר נשמה נפשרוח לזכות יוכל.לבוא ואז

בז הזוהדזכה ה די תי  להיות רוכל וכו׳־. ליה י
 כל לתקן שיכול לזה מרכבהלשכינתועיקדהעצה

א'  השפלות דהיינו מ׳׳ה בהי׳ ידי על הפגמיהכו
 שמו יתברך גדלותו שבשפליסנגד יהאבאמתשפל

 כידוע הרע כל לתקן יוכל ואז נמשהלמ״ה ויהא
 מ״זויהץ אותו יבלבלו לא ואז השכירה מסקן שזה

 נשמה רוח נפש פס העולמות b ביהוד, דעורו
 מדברת שכינה לבתי׳ ויזכה מרכבהמ״ל שלוויהיה

 אברס ויפול הכתוב יוק.מאמר מהון־גרונו,.ובזה.
 למדריגת שבא הייט אליו פניורדבראלהיס ע;

 ואז .אפיס נפילת ענץ אפים־כידועסוד נפילת
 שכינה לבהי׳ בזכה דהיינו אלהיס אתו; וידבר

 מאה לברך אדם הייב וזה .גרונו מתוך מדברת.
 ואז■ כנ׳׳ל מ׳׳ה לבחי׳ שבא יוסיהיינו בכל ברכות
 הןבדיבור הבחי׳ בכל עולס של עליואלופו ממשיך

 רוח נפש סוד שהס במחשבה במעשה״הן הן
ע וזה . נשמה  כלול אחד וכל יש כוחות שיו׳ה תו
 רז׳׳ל מאמר יובן ובזה .מאה נקרא ולזה מיו״ד
 ונדיח צדיק לכל להנחיל הוא ברוך הקדוש עתיד

 לבוא לעתיד פירוש ידוע דהנה .עולמות ש׳׳י
ס להשיג יכולים שהצדקיס דהיינו  הזה בעולם ג

 עולם של אלופו את שממשיכי׳ דהיינו עולמו׳ ש״י
 שהס והמשכה בחינה מלשון ואחד הנ״ל בחי׳ בג׳

 ונקרא מ׳׳ה בבתי׳ עולס של אלופו את ממשיכים •
 ובחי׳ בחי׳ שבכל כוחות מיו׳׳ד א׳ שכל דהיינו מאה

מ  כידוע באותשי״ן מרומז וג׳בחי׳הנ״ל כלולמי
 הנ״ל בחי׳ :׳6 יזכו וכאשר הנ״ל ע״פ למבינים

 מחכמתו יתברך מהשם להם יושפע אזי כלול
 יח־ נקרא והנקודה נקודה בבחי׳ נקרא והחכמה

 הש״י הצדיקים שמשיגים וזהו קטנה אות שהוא
 האדם וכללהעיקרהיוצאמזהשאין עולמו׳הנ״ל.

 דיבור שוס לדבר ולא מדה לשוס מזה לבוא יוכל
הרע שיודחה עד ומחשבה ומעשה מנו' אין■ כי מ

 באחד מרומז וזהו דפגיס, באתר שורה הקדושה
 כמבואי־ נשמה בחי׳ הוא אצרם אל ה׳ ויאינר

 דהייטשהפסיתברךאומרלנשמה הנעלם במדרש
 שהוא■ לך לך לצחי׳ לבוא צריך שמתחלה .אדם של

 מארצך להיות יכול ואז הנ״ל ברכות מאה ענק
 ג׳' על מרומזים שהם ומבית-אביך וממולדתך

 ונשמה רוח לנפש׳ מרכבה ויכולילהיות הנ״ל בהי׳
 כ״א בחיי׳ על מרמזין שהם אראך יאשר אלהארן
 ועד״ז .הנ״ל •עולמות הש״י להתג ויוכל עדכמה

ר מחמד יינו ה .וכו׳ בגיר גדול ל»י ואעשך סו '
י 'סליק ׳' '■ ' , . * ץ■ צ - ע

■ תורה לך
רא היה אחד ק ם.נ ה ר  לפי אמד אגרהס אכ

 השם אמונת שהודיע הראשון היה שהוא
 • ג״כ ונקרא עולם באי לכל שמו יתברך ואחדותו

 י חטא תיקן שהוא מחמת בענקים הגדול אדם
 ■■ דיעה ויש ,במחשבה חאב דאדס הראשון אדם
 תמיד הוא כן כי היה מין הראשון שאדם אחת

 מינות הרהורי נמשך מזה ומחשבתו משפוגסמוחו
 עברו כאדם והמה ג״כ כתיב רב ערב וגבי ר״ל

 הפרידו שהם ואיתא במחשבה שחאבו דהיינו ברית
 ■ טמא מותר אסור קצוות ששה יש כי ששלשבע בין

 כמאמר משנה סדרי שית טהורכשרפסול.גסיש
 'זרעים סדר זה אמונת וגו׳ אמונתעתיךחוסן והיה
 הוא שזה .לא לא אי אין h יראת איכא אי וכו׳

 יראת כיע׳׳י קצוות הששה לכל המקיים השביעית
 רואות עיניט כי האחדות לעולם הכל נתעלה ה׳

 יראת בו אין כן פי על ואף .הרבה שלומד מי שיש
 לא במחשבות מוחו שפלם ידי על והוא שמיס
 ' בבחי׳ וזהו באמונה עצמו מתחזק ואינו טובות
שבבחי׳(דעת) כן וכמו דיבור  ימי ששת מעשה י

 מאי שבת בבחי׳ ותיקון עלייה להם דש .המעשה
 כי סטרוהי מכל דאיהושלים דקוב״ה שמא שבת

מרגיש בודאי יכונה ישראל בשם שהוא כל באמת

;הזכרץ! . _____
לפניוהיהתמים.להביןעניןלפני. ד ,ע

 מקיף בחי׳ היינו פשוטו לפי הנה י'
 מקיפו ב״ה א״ם כאור שלימה באמונה שיאמין
 כל וסובב עלמין כל ממלא בחי׳ צד מכל ומסבבו

 • יםובבנו.ובהיו׳ חסד בה׳ והבוטח וכמאמר עלמק
 והיה עי״כ ואזי ה׳ לפני הונך הוא כביכול כן

 אעפ״כ ונשבר 'גופל שלפעמים אף חמים
^ ת מ ש .■ושצס תמים ונעשה חוזר זה באמונה כ

 וזהו .הטוב לקרב ואה״ה הרע את לשנוא שבהם
 דיבור מחשבה בחי׳ נר״נ שהן בי״ע עולמות בג׳ .

 י דיבור מחשבה לונר׳נדקדושה שיש כימי ומעשה
■ למעלה תמיד ונתקרבין נמשכק ישלו ומעשה י
י כצו שמדו״מ ולאלמטהמשא״כמישמרגישבנפשך •
■ ^ ש א  דקדושה: לו-נפש סימ|'שאין זה לגשמיות נ

 ■ ונשמור להתחזיך להתצוכן צריך לזאת שפגם או
 וליצנות מדשריסיבטלים הדיבור שלוגם המחשבה

א ולחנן ופרלולבקש ר בו ה מ ^ ל' ־ שיעדהו ב״ה׳ ט
 כשיתקן ■דבדואח״כ שום־ להיות בלעדו־א״א כי

חד וגרמוהו אצילות־הוא לבחינת יזכה הצחירה
 ־ בסי׳ למחשבה מחשבה הקדומה שהוא'מחשבה ■
 ׳ בחי׳ הוא ששס הפשוט רצון חכמה ת^טמוח ־
■ תמורה שום שם ואין הוא שם וגדול קטן השתוות ־

׳ וזהו ־; בעתיהא שמאלא לית כי טוב הכל רק
לו ־ מ כנ



לן? לך לקוטי.......
 דהיינו". האצי'ות בקודם בשצמות צפני התהלך

 בחי׳ תמים והיה ואח״ע בהס צתקן,הבחירה.
 א.היך ה׳ עם תהיה תנרס וזכו . השתוות

 ■ בלאו ט בפרטות עצמך על לאלקי כשתקבלו
 שאתה רק בלעדיך אפי׳ הוא אלקיס נמי הכי
ס7אלה שיהיה לראות צריך ע  תהיה זו בחי׳ .ו

 במלאכתו ,להתרפות שלא שצריך והכלל .תמים
 כי בנפשו חשכות שמרגיש מחמת מונח ישאר ולא

 ותקסבעוד הכתוב כמאמר ויקימהו לו השסיאיר
,; . : ועד נצח סלה לילה.אמן .

&תורה 1י

̂ י.■ וירא ■פרשת :• ,
א ר י  :פתח יושב והוא ממרא באלוני ה׳ אליו ו

 אלה כתוב דהנה וגו׳ היום כחום כאוהל . ■■
 בהבראס א״ת והאקבהבראס השמים הולדות

 בראשית-ברא- בתיקונים דאיתא באברה״ס אלא
 . מאמר העולם נברא מאמרות שביו״ד שית׳שידוע

 מאמל.; נמי בראשית ע״ד בראשית נקרא קדמון
קי ע״ד מאמרות היו״ד כלול וביה הוא

 .בבחי׳ובחיגה שנתצמצם אך ב״ה א״ס בנפעלכ״ח
 אני הנקרא בחי׳ דיש תפלתי ואני כתיב והנה

 בעילוי להתעלה וחשקתה מתפללת הזאת והבחינה
 בלי באחדות שתהי׳ לבום שום בלי הרצון למקור

 שבתי׳ דהיינו תפלתי ואני שאמר וזה צמצום שוס
 ״ התגלות שתהי׳ רצון עת ה׳ לך שתפלתי חומרת אני
 אלהיס מדת שתיקון חשדיך אלהיסברוב רצון עת

 וזה .אמת ובחי׳ ישעך באמת וענני חסדיך ברוב
 שעיק׳ דהיינו אליך הסיד כל יתפלל זאת על שאמד

 הכתוב כמאמר כנ״ל זאת בחי׳ על תהי׳ התפלה
 ע״י נעשה זה וכל הקודש אל אהרן יבוא בזאת

 הנשמות כל עם עצמו מקשר שהוא כנ״ל הצדיק
 מקשר וכאשר משלה בכל ומלכותו ע״ד והניצה״ק

ס ומייחד מקשר אזי עלמין ח״י צדיק עס עצמו  ג
 יובן זה פי ועל .כנ״ל תמיד המתפללת אני בחי׳

 יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך הכתוב מאמר
 בשורש היו הנשמות שכל דהיינו מטעי אקי^נצר

 ץאחר מטעי נצר נקרא שהוא עלמין ח״י צד;ק
 דלתתא וצדיק ;להתפאר צדי ידי למעשה נמשך כך

י׳^י׳ ■ עלמין ח׳׳י בצדיק לשורשו הנ״ל כל יי״זיר
 בחכמה.קדומה:. היו הנבראים וכל וגו׳ בהכמה

׳ ו בראשית וזהו וארץ שמים ביחוד היה ושם
_______ , , _____ י׳ חסד לעולם כי אך גמור ביהוד, וארץ שמיס

 ואיקד בי ידבא שנאטלא סטים המלךע״העשה לסבול. הבריות יכולי׳ היו כבהירות־לא שמחמת
 הקיקוןהואפגסהבריתדהיינוישיתאןכלתעטגיס■ הוצרך,לצמצם■ חסדח״סד״ל,ע״כ בהי׳ ומחמת

 עם ומתפלל ■אולומד תענוג שעושה והגם החיצוני׳ וזהו, .בד מדן מלכות מדת והטנקראיס •בלבושים
תג עלמין ח״י צדיק יש והנה .שית ברא בראשית בעצמו שרואה מאאר נחשב'לכלום אינו תס,טג ו

 שצריך גם ומה תענוגמדברהרשות קדיין שישט בשמים, כל;
ס לתקן ,מצוה עשיית לו׳בשעת שהיה התענוג ג

כל . ״ נקרא וכצדיק, לתתא צדיק . ---------,
 דהייט ובארטיא בשמיא דאחיד תרגומו דבארץ

 כל.המדות:; ומעלה עצמו את מקשר שהצדיק
 שמים: שם שכלולים ראשון דהיינו.למאמר ■לשורשן

 מדות.והצדיקע׳׳יהזדככוהר, שוס גלי ביהוד וארץ
̂ לקשר: יכול זה וע׳׳י שורשו ומשיג עצמו מעתיק
 התענוגים שמתקןכל א״ה באצר דהיינו באברהם והנה-. .לשורש .'גמור ביהוד כעולמות צל :•ולייחד
nin י־יגיי״ כשהצדיק, דהיינו עלמא *־תבא צדיקי תרי בין איתא

■.. ■ישראל נשמת כל עם עצמו ומקשר עצמו מעתיק
.7'fr ירזרימי! רוימר'

 שהשיג דהיינו מ״ה אב״ר נקרא והכהי״אב׳רהס
 היה ס ועל אמייד בתענוג ב׳יה הבורא לעבוד

 אלה פירוש וזהו' כנ״לל וארץ שמיס לייחד יצול
ת השמים תולדות א ה  אלא וכו׳ א״ת בהלרא״ס ו

 ’ שמי מ״ה באצר דהיינו באברהם
הנשמות כל תת ומאשר האמת וצושיג-תענול

 כל: עם עצמו שיקשר עבודה י ותכלית עיקר שזה
ה - ישראל■ נשמת הנ  חבירו את המשיא איתא,כל ו
 הנפש, את כמאמרהכתוב עשאז כאילו מצוה לדבר
 את,וכו׳ מגייר דהיימישאברהס עשו'בחרן אשר

 מיקר. •ןגם הנשמות כל עם הצדק מקשר וכאשר
ת כללות בשביל רק בשבילתצמו אינו תפלתו  החיו

 רק ולבושים צמצום יהי׳ ׳לאורשךשלא שיתקשרו
 אזי עלמק ח׳׳י לצדיק הנ״ל כג עם עצמו מקשר
חל יהוד -גורס  איתא לצדיק,,והנה ,צדי^ p ג
.וגו׳ הפלתי בבית ש^וזמר מתפלל שהקב״א מניץ

̂  בית בבנין שאזכהילראות רצק. יהי מאי.מתפלל ׳
 לברות הפשוט ברצונו כשעלה וכענין״הוא.דהנה

הכוחות כל כפשוט ברצוט כלול היה העולם את'

 זה וגו׳וע׳יי עשו אשר הנפש ואת הכתוב כמאמר
 הנ״ל כל ומעלה גמור ביהוד וארן שמים מחבר

 להבימלך אברהם שאמר מה יובן לשורשן,וע״פזה
 הזה במאוס׳ אלהיס יראת אין רק אמרתי כי

 ירא׳ להם הי׳ אס ובודאי אשתי דבר על והרגוני
 מהמת לרע האהב׳ מדת יפילו שמא מתיירא הי׳ לא

 על צזה במקום אלהיס יראת אין כי אך כיראה'
 לענינינו' ונהזור . וצו׳•' שיהרגוני י ירא היה כן

ח שמקשר •הצדיק• עבודת שעיקר  כל עם ענ
^ ישרא; נשמות פי הנפש ואת ע  ואז בהרן עשו א
 וירא פירואההםוק׳ לשורשן-.וזה אותן מקשר

לוב עם• דה״ינו׳הצדקו ממרא באלור ה׳ אליו ה
שלוא’ ממרא עצמו/באלוני־ את ממשיך תענוגיו

תצ;מריכ3אף'םהסונימרתמל ליהאר^ ..............,
 יייצשיך טצנד^ק המוהל פתח יושב־ והוח הייתם כח אזי פעולה לבחי׳ הרצון מן תפשטr .ואהאכךכ

בשע׳ היום'אף' כאוס האוהל פתח על הוא בחי׳ כך'יש א״ס בחי׳ בפועל שיש גכמו גנפעג הפועל
שכם '
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 פיצץ דשא ד5וכי .עביר׳ לדבר מחחממים שהם

. וגו׳; וירא ואז עיניו מגבי׳ שהצדיק דהיינו

■ שרה היי פרשת ,
 אמרו דהנה .וגו׳ בימים בא זקן ואברהם

וכו׳ זקנה הי׳ צא אברהם עד רז״ל
 היו שלא כידוע לזקן נער בין הוכר שלא דהייט
 רחמים אברהם וביקש ליצחק אברהם בץ מכימן

 רשי׳כעמר ושער כתיב דהנ׳ זקנ׳.והענין לו והי׳
 וידוע .דיקנא תיקוני י״ג אברהם והשיג נקי

 רז״ל אמרו דהנ׳ אוהבי אברהם נקרא שאברהם
 • תוהו אלפים שתי וכו׳ עלמא הוי שגי אלפא שית
 תור׳התחיל חלפים ושתי .וכו׳ תור׳ אלפים שתי

 צדיקים שהיו הגם אברהם עד דהנ׳ מאברהם
 היו סגולה יחידי ושאר ומשותלח נח כמו

 אך הבריות בעיני אלוהית גדלות לגלות מתייראים
 הזוהר כמאמר אהב׳ לבחינת מרכב׳ הי׳ אברהם
 הכתוב וכמאמר הבריות על שתאהב וכו׳ ואהבת׳

 דביקותו גודל שמחמת בחרן עשו אשר הנפש ואת
 הי׳ רבה באהב׳ וב״ש הוא ברוך יתברך בהשס

 נקרא ולכך כל בעיני יתברך השם גדלות מגל׳
 .שלו לבחינה מרכב׳ הי׳ יצחק וכן אוהבי אברהם

 . לעולם רפוא׳ שמביא׳ תשוב׳ גדול׳ איתא והג׳
 שהשם בשביל הי׳ התור׳ נתינת עיקר דהג׳

בכדי הזה העולם עד לעולמות השתלשל יתברך

 אז אחרת בבמי׳ יבקשו אם כי דייקא חנון
 כי■ בקשתו לעשות ראר הוא אם קיטרוג הוא

 חנון בבחי׳. מבקשין אע״כ לבי זכיתי יאמר מי
 מודד י שאדם ובמדה חנם משנת לשון שהוא

 בעל להיות האדם צדך וע״כ .לו מודדין בה
 בץ• חסדים הגמילות ,ולכך חסדים גמילות
 1ל מודדץ v ובמד׳ לעשירים בין לעניים

ס מתנת ג״כ יתברך מהשם לפעול ויכול  הנ
 חסדים גמילת בחי׳ יש והנ׳ . בקשתו למלאות
 נפשד גומל כמא״ה עצמו אדם של בנפשו

 שהם ונשמ׳ רוח נפש באדם יש והנ׳ חסד איש
חי׳ יש נפש במי׳ וגס אלוהות  הבהמיות, נפש ג
ס העבדות עיקר וזה באדם אד  ה

 מהרע, לפשוט הבהמיות נפש כן גם להעלות
 אין.רבותא זה כי אלוהות נפש עם לקשר
 צריך אך לשורשו מקושר אלוהות נפש שיהא

 הבהמיות. נפש עם חסד אלוהות נפש שיגמול
 שנה מאה שרה חיי ויהץ הפסוק פירוש וזה

 כתיש והנ׳ לנשמ׳ הגוך בחינת הוא שרה שהנ׳
 ע שלש פעמיים אל יפעל הן

 . מגלגל ברחמיו יתברך שהשם
̂י עד פעמים ג׳ עד נשמ׳  כי־ יותר ולא שיתר

 בחורב׳ אותם דן הוא ויותר הד׳ בפעם
 מאה עד יתגלגל המך ׳בחינתי אך ושממון
 על משגיח שיהא האדם צריך אך פעמים
חסד לגמול רק זה לכל יצטרך שלא מעשיו

 דהיינו גבר עם
רוח הנפש ''יי'־

נפש את לתקן ראשונה בפעם אך הגוף עס חפשית הבחיר׳ ניתן כן ועל ועונש שכר שיהי׳
י■/ ומחרורו !חי ׳ ירחר המדוח דכל 5ידונ ודג׳ דדדיייוח »ר־מרוח זי• דדחיד  מספרים זה כידוע תור׳ ניתנ׳ הבחיר׳ ומחמת

 תתא׳ תשוב׳ נקרא בחיר׳ ובחינת .קדמונים
 בו' יקוים אזי בטוב האדם יבחר שכאשר דהיינו

 ממדריג׳ לעלות שיכול דהיינו לראשיך חבוש פאר
ק להשיג להעלות ויכול הראש עד למדריג׳  .כי הז

 אתוון בהיפוך ופאר למבין ודי חכמ׳ שק;׳ זה זקן
 שהשיג זקן ואברהם פירוש וזהו .ויובן רפא היא

 ;סליק .יבין והמבץ בימים שבא מחמת לבחי׳זקן •
מ ו ם £ )  מגמלי גמלים עשרה ויקחהעבד ב
.אל וילך וTב אדוניו טוב וכל אדוניו י

 יצחק ויצא כתיב דהנ׳ .ורנח ריע אל נהריים ארם
 ידוע דהנ׳ . באים גמלים והנ׳ וירא בשדה לשוח

 מכילין י״ג שיתגל׳ כדי הי׳ הבריא׳ כוונת שעיקר
אחון אשר את וחנותי כתיב והג׳ .רחמיד

 ינחר המדות שפל ידוע והנ׳ ,הבהמיות
 המדות כל להחזיר אדם כל וצריך כת״ר מבחינת
 רעץ תרץ הס ובינ׳ דחכמ׳ רדוע . לשורשם

 וזהושצריך־ בכת״ר נכללים והס דלאמתפרשין
 להעלותר נפשו עם מסד לגמול, האדם

 שבכל וידוע .שניסיוד״ל ושבע שנה לעשרים
 נשמ^ רוח שבנפש מדות יו״ד בחינת יש עולם

 הבהמיי׳■ שבנפש מדות היו״ד עם מסד גומלין
 אדוניר מגמלי גמלים עשר׳ העבד ויקח וזהו
 נקראים שהם אלוהות שבנפש מדות בי׳

 אל. וילך חסדים גמילות מלשון כנ׳׳ל גמלים
 להעלות נחורידהייט עיר אל נהריים ארס

 3לבט -.הבהממת שבנפש מדות ־ היו״ד גם
די הרע ממנו  רוחי. שבנפש מדות יו״ד על.י
 כידוע בשדה לשוח יצחק ויצא וזהו .נשמ׳

 גמלים והנה וירא עיניו דשא הרע. לפנות
■ י ., 5 סליק כנ״ל באים , ■ . :

I

 וחנותי - רז׳׳ל ודרשו ארחם אשר את ורחמהי
 והנ׳ . וגומר ורחמתי כדאי שאינו פי על אף

 אף רחום הוא מה במדותיו הדבק רז״ל אמרו
 בפרשת והנה וכו׳ חנון הוא מה רחום אתה

תמן א  שיש פי על אף הלשון בזה ז׳׳ל פירש״י ו
 אף הטובים במעשיהם לתלות לנדיקים להם

מתנת. אלא ממנו מבקשים אין כן פי על
״ ------------------ -----------בין חסדים גמילות רז״ל מאמר ועTד מנס

 לחרא דהטיל מאן בתיקונים איתא. ; וגומר שם אין חנון בבחי׳ דהנ׳ לעשירים ובץ ענייםל
צלוחא איהו ודא דמלכא ברתא י ליה יהבין לבחי׳ עצמם מקשרים הצדיקים וע״כ כלל רע

דהייט

 ויצא פרשת , •
טלם ויחלום י ״ י י רו * ר-ר*רוי יייי

מוצב.
והנ׳י השמימ׳ .מגיע

^ ארצה א ר  , ו
;אלקיס מלאכי.
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 הס״ס את הישראלי איש כשיהמג דהיינו

 לדבר יוכל אז הקדמור נחש הוא דיצי׳ וכת
 דמלכא ברתא הוא ובתפל׳ בתור׳ דיגוריס

 הוא מה אמנם מלכות בחינת הוא הדיבור כי
 להכניעו מלחמ׳ כאיש נכדו להזדיין קרב הכלי

 שיוכל בכדי רבא בעומקאדתהומא ולהשפילו
 המבדיל מכך שוס בלי ה׳ לפני דיבורים לדבר

ה הן  כאשר בהיות בעצמם הדיטרים הנ
 שום יb ■ וטהורים זכים דיבורים האדם ידבר

 לה׳ בלתי ופגם סיג מכל נקי זרה ■ ממשב׳
 .. תמים יהיו יחד ודיבור מחשב׳ לחבר לבדו

ס  לבבו את יכון בבוקר קומו מעת היום כל ג
 לבל,יחשב• לבבו מורשי לפנות דתאמץ ויתגבר■
 בלתי דבר לדבר ולא■ יכון בל מזימות

 כאלה בדברים וגס להשיב או המוכרח.לשאול
 האיך דתיישב• פניו ישים ה׳ לנוכח המוכרחים

 לפני עומד אתה מי לפני דע שידבר ומה
 ואז הוא ברוך ,הקדוש המלכים מלכי מלך

 ■ יתרון אזי תפל׳ זמן יגיע •עת ככה בהתנהגו
 שוס: בלי וטהורים זכים דיבורים דדבר לשון

 ממעמקים ע״ה המלך דוד כמאמר המבדיל מכך
 דליבא וממקורא דליבא מעומקא ה׳ קראתיך

 הוא רבא לחויא קטיל ובזה לבדו לה׳ בלתי
 הוא ברוך הקדוש כי וכתדילי/ הקדמור נחש
 הס׳׳ם את לחבל הקדוש בהדיבור כח ■נתן

 סולם וזכו רבא דתהומא ■בעומקא ולהשפילו
 ס״מל אותיות זהו וא״ו בלא ישל״ס ארצה מוצב

 והאלהיס .. עולם של אלופו א׳ חסר סמו זה
 כמארץ מדתו כס״ס כי מלפנע שייראו עשה

 רב זמן והשתדלותו פיתר רוב וכן .■ לשמים
 ידיח שתים ולא י פעם לא יכלם ולא יבוש ולא

 זקן פני ישא רח״לולא נפשות יעשוק נפשות
 המסית הוא שם וגדול קטן יחון לא ונער

 כקדוש׳ התור׳ רמזה לזה אשר והמדיח
 ̂ אפי׳ בו רורדיס עולים אלהיס מלאכי והנ׳

 ■ במלאכי מלעיביס דהץ אלהיסיעדה״כ מלאכי
ה ■ועל אלהיס  ■ בריאת בשעת קיטרוג היה ז
 :כי אנוש מה מרום צבא ■שאמח וארץ שמים

 חומר באמת כי ■הוא כנוף גון! הזכרנו.הלא
ק כלי הוא הגוף  ־ אשר היצר פיתי, -לקבל מו
ם לו הוא אורב כדוב  ולהכשיל פניו יעיז ׳וג

 ׳ ר״ל ידו ■ישית עריות ועל ממורות .׳ בעבירות
ל להסית: עליו יכטד־, ולא  -■ ׳נפלו כאשר ד

 - בלשון האדם חומר נקרא ולזה רשעים במבמוריו
 וגייפתא גיקז והנואפת הנואף כדמתרגוס גוף
ס  ■ להיות הגוף. מדרכי כי ונגיסה נגיפה מלשק ג

 ;ידי על חיים מלך ■ פני מ<^ר ונדף נדת ■כעלה
ך ■והקדוש כיצר פיתוי מ  ׳ למלאכי השיב הוא ע

 וקדמה.■״ לעולם הקדמה תשובה ברארד השרת
ס כי משובתם ארפא ובזה לזמן  כיצר שזה הג

ה ׳ באריה.■יכסוף:ילטרוף .דילים ■גכס הש״ם ז

ל פעולתי ויפעול יעשה ושנים ימים וברבות  ד
 ויעשה לבו אל האדם כשישים כן פי על אף

 ברגע אנוש בחרט דליבא מעוכלקא תשובה
ק מחמת כי היו כלא והיו משובתם ארפא ק

 לה יש לזמן וקדמה לעולם קדמה שהתשובה
 כל את ולשרש לעקור אחת ברגע וממשלה כח

ל דיליה וכת הס״ס ס הפעיל אשר ־ד  וזהו .
 כי למכתו רפואה חלים הדר מלשון ויחלום
 שנאמר לעולם רפואה שמביאה תשובה גדולה
 ארצה מוצב שהסולם אחר משובתם ארפא
 דיליה וכת ס״ס זה השמימה מגיע וראשו

 עוד אס פעולתו הפעיל הקדמוני נחש הוא
 עצמותיו כל ר״ל שבר בזה אשר בשנים רבות
ם. שבירת בסוד  חלים הדר מלשון רחלום כלי

 ולא היו כלא והיו שאשי׳ למכתו'להיות רפואה
 ותשובה חרטה של כוחה זה יפקדו ולא יזכרו

 על וממקורא דליבא מעמקא לאמיתו באמת
 פני אוד יאיר ואז .בנפשו אנוש ידע אשר כל

 את בהכין עולם ומלך חיים אלהיס חיים מלך
 בבחינת לעלול עילוי בהשתלשלות לזה לבט
 מקור במקורו הרצון נעשה כאשר כי כח״ב
 מודה להיות לחכמה הקדום הרצון ושורש הרצון
ס ועוזב ח ח  מקור .לכסלה עוד ישוב לבל י
 אשר לחכמה המאיר כת״ר בחינת הוא הרצון

 מוחא לחכמה מאיר במקורו הרצון בהתחזק
שק שם אשר מלגאו מתשובה איהו  הנשמה מ
 פריה תשלח הבינם שדי נשמת ומשם . במוח

 בינה הלב אל ולהאיר להעיר אל ארזי וענפיה
 אוד ד׳ בהשפיע ואז יוכל לא השקט פד ליבא

 לליבא וממוחא למוח הרצון מבחינ׳ התשובה
 כנפי בחמשה פרי ותעשה תוליד כח״ב שהוא
 אשר הלב פני על המרחפת דריאה אוני ריאה
 יוכל ואז מוצאות'הפה חמשה יוצא הקול משם
 לבדו לה׳ בלתי וטהורים זכים דיבורים לדבר
 הוא רבא לחויא קטיל ובזה .יומת הקרב והזר
 וכקש כעלה יסוער מגורן וכמוץ הקדמוני נחש
ף  למפליט דטריד איידי רז״ל שאמרו ע״ד ^

 בבחינת למפליט טריד הלב כאשד כי בלע לא :
 חכמ׳ ממוח לשעתה לקבל תוכל ■לא בינה מוח :

 ■ אשר הוא וק״ו שכן ומכל .בכתטס כמבואר
 מעילא עלית ■ ואור שפע ישופע אשר ־ בעת

 מוחא לבחינת הרצון מקוד מבחינת לתתא
 תקבל לא לינא לבינה מאיר ומשם מכמה

 שבלעיקיאנו המיל ועוד טוב הבלתי דבר שמץ
 נחזור ובזה . לדור י״לק והיא אני אין ט

 סמל אותיות ארצה מוצב הולם והנה לערינינו
 ■ בקריאת כי■ והנה ׳. עולם של ■אלופו א׳ חסר
ץ סולם א  י■ שוה סמא״ל-כי לשמו לזה יורה ט

ל במספר  : בזה ועוד טא׳׳ו וסולם בא׳ כאן ד
 הדרך את בזה הקדושה פורה לנו ומורה מילץ

י וכת הקדמוט מנחש להזהר' והאיך בה׳ נלך
דיליה



 ■עד להטוח האדם שצריך מדות יש אך זו לקצה
 •• כמבואר מדות ושאר גאוה כמו האחרון קצה
 מפורסמתמאין■ הקושיא והנה . באריכות שס

 נחשב אדס- שיהא הגאוה מדת לאדם יבוא
 ואיך יתברך הבורא גדלות נגד למאומה בעצמו

 מ״נו רז״ל במאמר איתא הנה אך .בזה להאריך
עולם י של כברייתו ומשני ברישא מסגי עיזי

תורה דצא :־ רקוט״ ..• 2̂
 מגיע וראשו ארצה מוצב סולם הוא כי דיליה

 הוא ברחמיו יתברך •הוא אמנם . הפמימה
 הכתוב כמאמר הכל ומכלל < ומקשר המייחד

 נכללים יתברך אשר;בו ונארז בשמים כל כי
 בשמיא דאהיד כולם.כתרגוננו מכלל והוא כולם

ארץ בחי׳ והתכוללות קישור בבחינת ובארעא
. ............ .. , _ שמאלא ולאכללא אחד להיות שמיס ובחינת ... ״
הי׳ פתי בו יש אדם ובכל בימיכא  דהנה הוא והענין נהורא חשוכאוהדר ברישא ארך אלו הנ
 מקטנותו האדם ובריאות שור נקרא יומו בן שור ומומר וגומר לב יצר כי ברע טוב ורב ושמים
 שנים י״ג כבן ואח״כ רוכץ חטאת ולפתח מתחלה קיטרוג נעשה לכל,־כאפר ומוכן עלול הגוף
 יתברך שהבורא מחמת אך לגדלות לבוא מתחיל ויחלום הכתוב כאן הקדים צנן הבריאה בעת

 לקמן כמבואר ישראל בשביל .עולמו■ ברא הקלקולים כל על אשר כמבואר מלים הדר מלשון
 שעשועים בשביל באריכותוכוונתהבריאההיתה דיליה וכת הס״ם בכח. הנעשים; והשברים

 האדם יתחכם כאשר גדול תענוג. וזהו ותענוג ושב אז קראתיך ממעמקים. משובתם ארפא
תקנו שאשיב לו ורפא  מינינו כאשר גדלות לבחי׳ קטנות. מבחי׳ ויצא והיו כולם השבירות כל י
ת ברא ואח׳׳כ חושך היה שמתחלה רואים בבחי׳ התשובה אור ה׳ שישפיע אחר היו כנא  א

 כאשר ולמשלח בנהורא משוכא ונכלל האור תשלח ושורשו הרצון מקור הוא כנ״ל כח״ב
עד קציריה ה. פי ענ  הבית כל נתמלא אזי אפל לחדר אור מביאים ומשם מוחא החכמה ו

ט׳ הריאה לכנפי ויגיע ליבא לבינה ס הלא החושך הלך ולהיכן אור חמשה ו  היתה החושך ג
 השם ברא ע״כ באור החושך שנכלל אלא בריאה כלי שיחו ישפוך ה' לפני אזי וכו׳ הפה מוצאות

 בקטנות חושך בבחי׳ מהמלה האדם את יתברך נחש הוא רבא למויא וקטיל המבדיל מסך שוס
 ימשוך אז גדלות לכלל אדם יבוא שכאשר ובכדי רפואה בבחינת משובתם ארפא הקדמוני

 ,באור החושך ויוכלל הקדושה אור עצמו על לשון רחלום וזהו .ר״ל השבירות לכל שלימה
 לתקן האדם צריך מתחלה אס כי א״א • וזה הקדומה התשובה על כנ״ל חלים הדר רפואה
נעורים רזנואת תיקן שלא וכ״ז נעורים חטאת אשרי השבירות כל על (זמן וקדומה לעולם

 כי• שנים מכמה הפעיל סמ׳׳ל אותיות הסל״ם
 אשר כנ״ל. השמימה מציע וראשו ארצה מוצב

 על בוח״ו ויורדים עולים אלהיס מלאכי גס
 משובתם ארפא חלים, והדר רפואה יהיה הכל
 ויושיעט יזכנו ה׳ עלץ נצב ה׳ והנה לו ורפא ישב

-. . ודוק: סלה אמן לזה■ ,

: וישלח פרעת : .'
וגו׳ אחיו עשו אל מלאכים ’יעקב

 ואשלחה וגו׳ צאן וחמור שור לי ויהי
כתיב דהנה . בעיניך חן למצוא לאדוני להגת

 זה ומחמת המושך דהיינו בקטנות עדיין הוא
 נכלל שלא מהמת למאומה נחשב בגדלות הוא

 מאורות האור לידי לבוא יוכל שלא באור החושך
 וזהו . לדור יכולין והוא אני שאין עליונים
 נוטלת והגבהות הגדלות דהיינו גסה פסיעה

 שמהרקיע ועT דהנה .וכו׳ מאור מת״ה אחד
• .םעד

 המאור ממנו ניטנ גמוה שמחמת מרומז זע׳ז
 לזה והתקנה עליונים. מאורות לו לבוא שיכול
 ׳ שמפא דבי קידושא ידי על הוא בחושך ילך. שלא

.חטאת בתשובה-לחקן כאדם שישוב דהיינו ' 
ח לבמי׳ לבוא יכול ואז בתכלית נעורים מ״ה ג״

 זאת להבין שמשא ,דבי ומהדרינןליהבקידושא
 הנפש ברפואת תלד הגוח שרפואת דידוע
איברים שיש הצדיקים בספרי מבואר כאשר

 . רדבר:דיבוריס השלימוס ומשיו: דרכץ האדם
 ■ שהיה והפלה כתורה גם. אפי׳, ■אזי בדדר

Y בלא n ־שנדבר הדיבור ידי■ על נחעליס
ר חיזצייס איברים כנגד גופניים ש ^  את מהו:ויקח^ בנהירו־ יזטכא ונהכלל בדו״ר נתקלקל ו

אבני׳ד נקראים שהאותיות בכתבים דאיתא האבן : חולי יבא אזי ר.יחטיס מאיבדר אחד באדם
שם הדיטרים שלקח דהיינו ' יתקן וכאשר אבר'הרוחני כנגד הגוף לאבר שי,  1׳ מראשותיר א
להם עשה אותם ושם דו״ר בלי מתחלה שהים לאבר ג״ב רןואה יבוא אזי הרותט אבר אדם
״ שחו וילות ידי טל טריייד טיטלט טט^^ליי .וט״ד טוודו ה מ ח ר ' ל ט

עשו



בתורהדשס־־ןלקו.:ד 23 י

 שהכע מאחר האדם ■מכל עניו, •היה ■כן ועל כל ■מחזיר ■ היה ■ אחיו קטנות לבחינה עשו
_ונת-:ט: הרצון למקור. הסלימות לאחדות הבהירות אור ידי על גדלות לבחינת הדיבורים

□'׳ נמ^ך , ,
 וראה הקדומה במחשבתו שעלה דהיינו צדיקים
 אשר ישראל ע״ד מישראל לו שיהיה התענוג

 לאביהם מפרנסים ■ישראל וע״ד אתפאר בך
 העולמות כל ברא זה תענוג ידי ועל שבשמים

 נקרא שהוא לתתא מעילא צדיק בחי׳ יש והנה
 שעלה הבהי׳ שהוא ■ ראש לי ישראל בחי׳

 והוא לעילא מתהא צדיק בחי׳ ויש במחשבתו
 בכתבים איתא והנה עקב י׳ יעקב בחינת נקרא

 בחי׳ ב׳ על מרומזים והם בראי ובתי גואי בתי ■
כולם ועמך מאמ״ה ידוע דהנה הנ״ל צדיק

 ג׳ שמחמת שד״י הצירוך לתתא ומעילא -הנ״ל
 היה כאשר■ כי די לעולמו אמר הנ״ל בחי׳

 היה-העונס העולם את לברוא הפשוט ברצונו
 היה הנ״ל בחי׳ ומחמת גבול בלי עד מתפשט

 ה׳ העובד צדיק בין שיש החילוק והנה גבול
 ובין ■ וליבא • מוחא בלא היינו בראי בבתי
 שהצדיק כך הוא גואי בבתי ה׳ העובד צדיק

 העולם בבחי׳ לו די אין וליבא •במוחא העובד
כמו חן עליו וימשוך יותר שישיג רק הבא

. . . הצדיקים שאר לכן■ חן שמצא ביוסף שמצינו , ____ . . ___ .
ס וממשיכים: החן • ■עולם שמשיגים יש צדיק בהי׳ ב׳ יש כי ארץ ירשו לעולם צדיקים  לזה כן ג

ניזון כולו העולם כל וזהו וברכה חיים העולם עובד ■ שהוא לעילא מתתא הולך שהוא בחי׳
 המצות ובמעשה ותפלה בתורה■ בדיבורו ה׳

 וידוע עקב י׳ יעקב בבמי׳ וליבא מוחא בלא
 נקרא וזה הכבוד בכסא חקוקה יעקב שצורת

 שהוא אחרי צדיק נקרא■ זה וגס בראי בתי
במתים תורה דברה ולא התורה באותיות דבוק

 בקב לו די בני וחנינא בני מנינאבשביל
 עקב י׳ הוא יעקב בחי׳ והנה . חרובין
 ויש זלע״ז דהנה טובה עין■ ־■על מרומז והעי״ן

מאות וזהודלי״ת ת׳ גימט׳ והוא רע עין
בבחינת שהוא הצדיק והנה עשו ־איש של __________ -............................... -

ולקשר לעילא מתתא לעלות צריך קננקב.כנ״ל והוא לבבו בתום ההולך אך דחז״ל על העוברין
מאות דלית הכת נגד להלחם טוב׳ ■טצמולעין וליבא מוחא בלא עובד שהוא הגס מרע סור
יוסף ,ובית אש יעקב בית ■זהי׳ ■וזהו ;איש ארץ:עולס ירשו לעולם כן ועל צדיק נקרא הוא
ממדריג׳ שהולך דהיינו לקש ■משו. ובית ;להב׳ ■ה׳־גמוחא עובד שהוא צדיק ■בחינת ויש .הבא

 יוסף בחינת ■משיג - ■שהוא - מד ;למדריג׳ בהתלהבות ה׳ עובד והוא ראש לי וליבאבבחי׳
 חזי ■בהתלהבות ה׳ שעובד תענוג שמוסיף ממעל עומדים שרפים בבחי׳ נקרא וזה ■גדולה

ת ויכול.להלחם לקש עשו בית ־יהי׳ שהוא ;מחמת דהיינו ■פניו יכסה בשתים לו  נגד,בחינ
 דלעינא ־הצדיק אך משו של כת■ רעה ■עין בבושה וליבא־הוא.עובד מוחא עם מקושר•

למלחמי צריך .אינו וליגא ■מוחא עם שמקושר ׳ ׳
שלם כל וזהו  בני חנינח ששביל :ניזון ה

 העולם שכל האלם כל נקרא שהצדיק ־שידוע
 עמו צוותא ־להמת ־לזה לצוות אלא נברא .לא

 צריך שאין;■ .־ דהייט בק״ב לו די בר וסרלא
ץ לבחינת  שחין .׳מוע■ וזה ■־ למלחמ׳.כנ״ל ש

ה מכישר׳ פחות שבקדוש׳ דבר  נקרא ח
 שממשך קדוש׳ ברכ׳ יחוד 'בחינה.,.:יב׳׳ק

ק שלם ידי על דלשלא הצדיק ברכ׳ יחוד ה

■יכסה בשתים -וזהו בשת ירא בראשית כמ״ש  
■ כן אברהם,־ועל בחי׳ בושה בחי׳ והוא פניו  

ובשתים הבושה ואפר.מחמת עפר ואנכי אמר  
■ ה ס כ גודל מחמת עוה״ז נקרא רגל כי רגליו י  
• ^ ■הוא, היראה כ הזה תעטגהעולם רגליו. מ  

הוא:בחי׳ יעופף ובשתיים ■יצחק בחינת והוא  
■השיץ;מרמז שדי שם בחי׳ נרמז זה ועל יעקב  

ץ בחינת ג׳ על■ מרמז וד׳ הנ״ל בחי׳ ג׳ על י  
ל החזקה דד הגדולה■ ע ק מז ר מ ה ה מ ר ה ת  r ־>

_______________  _______ על עולה הוא לעילא ומתתא חג״ת בחי׳ ג׳.  ....^
נקרא אזי כנ״ל בחינת י T ם.הנ״ל  על ־מתתא.'לשלא והנהיוששי׳ץ הנ״ל שי״ן לבחי׳ ג׳ידי  

הפשוט הרצון עם ראש:שמקושר־ ׳לי ״ישראל הפלץהלכה של שין דז״ל, כמאמר ראשין בד׳  
ץ ואיתא מסיני למשה מתחל׳ ■■ והתפל׳'-״שעשה התור׳ כל ואז כנ״ל נבראו בינה שערי ט  

. בתי.גואי •לבחינת נתעלה בראי בתי .בבחינת ..־והקושיא ־מאחד חוץ למשה רתנו וכולם  
הח ־ ונכלל החכמ׳ אור ידי.'׳שמשיג ־.על למפה נתנה בולם אמר שמתחלה מפורסמת ^  

אמר ואחר מקשר ישתה׳כשאדס בדרך מנחל וזהו :באור שהשיג ־■האמת אך מאחד ■חוץ כך.  
ס הדיבורים : ומגביה צדיק־דלשלא ■לבחי׳■ •עצמו אלף דקרא איתא דהנה שער;החמשי׳ ג  

' שסב־ רא־:דכנה. עי ומשיג על:ידי־־פמבפל^:רצינו . נחל .■־שנקרא ,.דהיינו ־.זעיר: ,לי כתר ז - 
; ש :מרע״ה-׳בחי׳ שהשיג ^ הפשוט.־אזי ,־דצק הרצון :לתחלת הי : ם י ר הנ׳׳ל כל מייחד ש1י  
■ ע ראשון בבחי׳.אני נקרא ששא הפשוט־ די דצוק .'לבחי׳.ראש.־תהר כהז שז למבק״ שקעל;דא  

ט . וז

■עצמו מקשר דלתתא וכאשר';הצדיק וקדוש׳
̂• זרחירח ידי מל רג’̂רו̂י ־מחח^ דיר



תורה וישלח ליקוטי -
 כנ5 בהרגו אלקוסו ומשרה הקומ׳ בכללות השלם לגחי׳ שבא דהיינו שלם יעקב רגא וזהו

 והיא הגמור בשלימות שלם בנץ ונעש׳ אבריו שמרמז שכס עיר ראש לי ישראל לבחי׳
 לבינה אס כי סוד והוא התיקון עולס סוד הראש שהשיג א׳ שכס להיות עצמו שהתגבר

 רומניות קומ׳ מלא מלכות מדת הוא שקרא פני את ויחן וזהו הכבוד מכסא למפל׳ והוא
נתינתהתור׳ ערך וזהו מאוד ובהירות דקות שהדיבורים מלאכים יעקב וישלח וזהו העיר

 פסקה שמקודם שבע״פ ותור׳ שבכתב חור׳כמו הש״י לפני לפניו מלאכים נקראים
 היה כך ואחר כנ׳׳ל התבררות סוד זוהמתן
 עמכם ה' דיבר פא״פ התגלות התור׳ נתינת
 הס שבע׳׳פ. ותור׳ שבכתב תור׳ תורות ושתי
 וזהו לבינה מאיר וחכמה וביג׳ הכמ׳ בחי׳
 ולכן לך יהיה בולא אנכי שמחיר -סוד

 אס בה לאחוז א״א שבכתב תורה בדביקות
שכל צרופה ה׳ אמרת האותיות בדביקות לא . _

עצמו ומדבק אותיות צירופי רק הוא התורה ושפח׳ ועבד צאן ,.......... ,
 התקשרות נקרא וזה :ה׳ בדיבור דיבורו צדיק בחי׳ על מרמזין שהם ברז״ל שמבואר

שהוא התור׳ בנשמות אבל ■ בדיבורך דיבורו ׳ ־ ׳ ’
 הוא עילאין רזין בה הגנוזים סודות במי׳

 שפילה בנפש לאחוז וא״א מאוד ובהיר דק
 שהדיבור לפי ית׳ בדיבורו דיבורו רק מאוד
נבראים לגבי שנתצמצמה אחרונה נקודה

 ההשתחוואות ענין על בזוהר שמבואר
 בזוהר ופי׳ פעמים ז׳ לעשו יעקב שהשתחוו׳

 פירושו וכן דאיצטרך לאתר השתחווה שיעקב
 דהיינו אחיו עשו אל הש׳׳י לפגי לפניו כאן

 ויהי וזהו . כנ״ל מגישיות בחי׳ כל שהתחבר
 לבחינת יעקב שהשיג דהיינו וחמור שור לי

בחינת שהוא הסתכגות מלשון והוא שור
׳............... ״■ וחמור וכן כנ״ל טובה עין

 נדיץ בחי׳ ע; מרמזין שהם ברז״ל שמבואר
 ואשלח׳ ואמר יעקב השיג זה וכל בקדוש׳

 לבא שאוכל בעיניך חן למצוא לאדוני Tלהג
ס ושלום לחיים יב״ק יומשך כנ״לוע״י לבחי׳חן  ג

: סליק וד״ל בעוה״ז

דשב פרשת ־
ס ו ס פ  פירש״י להמיתו אותי ויתנכלו ב
 אליו כלו׳ עמו אתו כמו אותו י

 תור׳ זה אנכי במדרש דאיתא הוא העגץ
 פה שבעל הורה זה לך יהי׳ ולא שבכתב
 שבע״פ ותורה שבכתב הורה בחי׳ ולהבין

 מחכמה דאורייתא בזוהר דאיתא מ״ד
למשכילי׳ ידוע והוא נפקת מביג׳ ואורייתא

 מקודם לקשר צריך פה שבעל בתורה אבל
ושאר הפלפול דהיינו התורה של בשכל

 הנאים ש; קדשס ברוח שנתגלה דברים
 דנהורא זיו שנתצמצמה לפי וכנ״צ ואמוראים

 לקשר מקודם צריך אך וסברות בדינים עילאה
 בטהירז הדיבור ולקדש שבכתב בתורה עצמו

 מאיר האור וזה החומר הזדככות עילאה
 עילאה בזיו מחשבתו לקשור כך אחר לאדם
ואין קז אין ליהוד יבוא לו יעזור ה׳. ואם׳

 בנו עם כאב באהב״י ־ להשתעשע ,תכלית ראשית התחלת העולמות פנימית היא מכמה
הוד וזהו דודה עם ישראל כנסת התייחדות דבר שוס התבררות להיות וא״א ׳ כג

 בחכמתו חכמתו כשמדבק לא אס והתקשרות
 חהו . העולמות בריאות בתוך הגנוזה ית״ש

 הוא ואבא ועבדהו אביך אלהי את דע
מלא ולטהר לקדש היינו כידוע חכמ׳ בחי׳

 תורה ' קומות שתי קוממיות אתכם ואולך
אהד הכל שבאמת פה שבעל ותורה שבכתב

 במהרה משיחנו כשיבוא זאת יתגלה ואי״ה
 יאיר לעתידי■ במדרש שאיתא וזהו בימיט

ד בחושך להולכים גדול אור סו א״ הו שך' חו  ו
 פה בבעל - בתורה ׳ בתוכה כאוד התכסות

הבחי׳ וזה לך יהיה בולא אנכי מאיר רהיה
מו׳ ■אתו נקרא דביקות.שאמרנו  זה - אתו ע

 הורה זה עמו אותיות לשון שבכתב תורה
, . . . . . . . . . . כבעל פורה בבחי׳ שדביקות לפי פה שבעל .... .
 כנ׳ל במחשבתך מחשבתו התקשרות הוא פה הוא והחכמ׳ תמצא מאץ כחכמה כי החכמה

 להאיר יוכל הבחי׳ שמזה עמו נקרא חה מ״ה בחי׳ של הכח זה יT ועל מה כ״ח.
ד אחד ה׳ של י להתגלות לבא יוכל ח  כוס בלי ממש קץ• אץ יחוד הארת בנפשו ומיוחד י
 מהאותיות למפלה הוא י היחוד־ וזה ההלבשות שלימות מיני בכל השלם אמד מיר•׳ :בכל
שצריך ונמצא לגרמיה שוס לבדו לד׳ בלתי רק אתר ולית .בלל בי׳ הפיסא מחשבה וצית

 ובמחשב׳ ה׳ בדביקות במהבתו ולהיכלל קומתו
 ולברר רטיות המדות מכל א״ע לברר יוכל זו

 נשמתו לשורש• השייכים הנבראים כללות
 שא״א ולפי איתברירו בחכמ׳ הכל כמאמר

 למעל׳ דביקו׳ לנקודת שבא לא אס להתברר
נקודת וזהו אדם ■ בד תענוג מהמחלקות

ד׳ פנוי  עצמו מדבק ׳ הזאת התגלות ומכח מי
 לה׳ בלתי יכלתו ובכל מאודו ובכלי נפשו בכל
המעלות מרוב כלל ■התלבשות שום בלתי לבדו

 שבכתב תורה״ דביקות במי׳ אדם בכל להיות
 דהיינו בזה זה מאיר להיות פה שבעל ותורה

וממחשבה במחשבה ודיבור בדיבור כמחשבה
ה עד דג  ■לנשמה נשמה סוד-י דמהשבה למחשבה יבוא התחתומת שבמדריגות התחתונה מד

 לרש״ילשון להמיתו.־דקשה אותו רתנכלו וזהו המדריגות •כללות סמאיריס לכל״פדס רבא
אותו ׳■
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 דבד בכל וכן מכפר אדס של פולחנו הזה לכן אלוהי שפע רק הוא הדביקות זהו כי
 בדעתו תחלה לסדר צריך עושה שאדם ודבר אותו ויתנכלו וזהו ה׳ על מקטריגיס כאילו

5 ית׳ לפני לרצון שיהיה איך שבקנאת אף אליו כלומר עמו אתו כמו
 התלבשות מ״מ דרזין רזץ יש כאלו ליקי׳‘

: ענין סליק בקיצור וד״ל .קנאה ע״י. הי׳

לרצון שיהיה איך

תרוטה פרשת
■ משפטים פרשת י ,

 לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה
 בגלות בעוונותינו כי ידוע .וגו׳

 צריכים ואנחנו מות יורדות רגליה הזה המרי
 נה״מ אי״ה המדות הכנעת ידי על להעלותה

 לדבק יתברך הנלבב.'לעבודתו איש וצריך
 מצבה כי וכנ״ל המדות כל להכניע במדותיו
 ששת הבנין ימי שבעת זהו שבעה עמודיה

 וצריך שבת הואי. השביעי ויום המול ימי
 לנער חנו״ך הכתוב ע״פ מינוך בבחינת לעבוד

 ימי ׳ששת כל מט״ט בחינת הוא דרכו ע״פ
 יום לאותו השייך אחת מדה י להכניע המול

 אז להכניע וצריך חסד הוא א׳ יום דהיינו
 הבורא באהבת ולהתדבק רעות האהבות כל

 וד״ל משבעה כלול מוא״ו אחד כל ובאמת
 במדת לדבק צריך ששי ויום וכו׳ ישני יום וכן

 לדבק צדקה לעשות צדיק בחינת י הוא יסוד
 כפי צדקה ולעשות צדק בחי׳ הוא יסוד במדת
 נוטדקון שבת אותיות השבת וביום .־ יכלהו
 תקום ת׳ בשבת ב׳ החול ימי ו׳ דהיינו ששת

 ואז־ ועליה תקומה מלכות לבחינת׳ יש אז כי
 עליו לשרות שראוי חלקו במתנת משה ישמח
 ̂ משה שמחזיר עטריז תרין הוא יתירה נשמה

 לעלמא שבח הבינה עולם הוא שבת בכל
 ואלה וזהו הדירן כל מעליו נמתק ואז דחירות

 שיביא דהיינו לפניהם תשים אשר המשפטים
די׳ על בינה הוא לשרשם הדינין  י הכנעת י

 ובא רתקן ממילא ואז כנ׳׳ל רעות המדות
 כן אע״פ מתערץ דינץ שממנה אע״פ בשורש

 כי וזהו בשרשן אלא נמחקים הדינין אין
 להיות כשתרצה 4'דהיינ עברי עבד' תקנה
 בכל אותו ולעבוד יתברך להשס עבד בבמי׳

 ששת ואז נפשך את נוטל הוא אפילו ונפש לב
 החול ימי בששת לעבוד דהיינו תעבוד ימים

 הששה כל ולהכרע עבודתו לחנך מנו״ך בבחי׳
 ■בא^ חנם לחפשי יצא ובשביעית כרל מדות

• ’ - ־ לעלמאדחירותכו׳: ■
ם ו ג ר  ■דירא ואילץ המשפטים ואלה של ת

 מתחלה איתא ,קדמיהץ תסדר די
 באשפה המנקרין כתרעוליס דומין 'ישראל היה
ק להן וקבע ע״ה רביט משה שבא פד • ז

ו ח מ  ידבנו אשר איש כל מאח תרומה לי ר
I הלשון כנות .תרומתי את תקחו לבו 
 כך ואחר . נסתר בלשון לי ויקחו רק החלה
 לנוכח עיניך בחי׳ יש הנה .נוכח בלשון תקחו
 וברורה זכה אמונה לאדם לו שיש יביטו
 תמיד לנגדי ה׳ שויחי הכתוב כמאמר לנוכח
 אך אתה בבחי׳ לנוכח דיבורים לדבר שיוכל

 זוכה אדם כל גא אשר גדולה מדריגה זהו
 דביקות לו שאין אסתיר הסתר אנכי בחי׳ דש

 שמאמין נסתר בבחי׳ רק לנוכח בבחינ׳ גדול
 בעלמא עילאה אלהי דאית שלימה באמונה

 משיג אינו אבל ומשגיח 'מנהיג ושליט רכ
 ממלאכתו יתרפה אל מ״ז לו ויש עצום דביקות
 גנוז אסתיר הסתר בבחינת גופא ששם ויאמין

 פנים כל על עצמו ויתחזק אנכי בחינ׳ בה
 בבחי׳ דיבורים שידבר בענין מדריגתו לפי

 ■ לו אשר הרע יצר לעצת לבו ישית ואל הוא
 מה׳ מאוד רחוק שהוא איך דמיונות מראה
 היצר נקרא לק כי ח״ו תקותו אבדה וכבר
 האדם שמסית שמלבד ומדיח מסית הרע

 במה מדיחו הוא זאת עוד הישר מדרך להטות
 לקרב אין אשר התרחקותו גודל לו שמראה

 לפי עצמו להתחזק האדם תורת זאת אבל
 יזכה כך ואחר נסתרת באמונה מדריגתו

 בבחי׳ לדבר שתוכלו ותקחו צדיקים למדריגות
" ■ ■ קג לי ס ה. ת  א

ה מ ת  נוטריקץ ממאה תרי חז״ל דרשו ת
שיעור מכאן ולמדו., .. .תרומה

 הד׳ בענץ והנה שלם־. השס שיהיה ולראות
ה אותיות מה, דאורייתא חין יש ב״ה הי״  ו
 לו אץ המקדם בית שחרב מיום. שארז״ל
 של אמות ד׳ :אלא בעולמו ברוך.הוא להקדוש

 הד״ה של ־ אותיות הד׳ כן גם הוא הלכה
מ רמוזים הד״ה שבד׳'אותיות הי ל  .שכליים. כ

ת יצחק רזרע ההתוב מאמר והנה א  ההוא ב
 -. הוא פירוש שערים מאה ההוא בשנהי רמצא
ל: כשעריס.וגו׳ טדע בזוהרפ׳׳פ כמ״ש עו שי  ב
 :וזהו בליביה דסשער ,מה הד,כפום כל דיליה
וכ׳׳א ספירות :יז״ד שיש שערים מאה רמצא

כלול



S6דקוטי
 ממאה תרי ננין חהו מאה ^רי מי׳ כלול

 ממאה הרי איכון הוי״ה <)ותיוה הד׳ כשמייחד
 וה׳ ה׳:ראשונה ההיץ הב׳ כשנתייחד דהיינו

 עשר רק מספר מיטוט בסוד שהס אחרונה
 אותיות הד׳ ומייחד הרע יצר עם וכשלוחם

 וזהו מי׳ כלול כ״א ונראה המילר בסוד ובא
 מאה לברך אדס חייב מז״ל וז״ש ממאה תרי

הוא אלא'.מאה מ״ה א״ת וגס יום בכל ברכות

תרומה
במעשה הן

תורה
׳ובהרצון הנפש •הוא הרצון כי

 הגשמיים ■אפילו.:•בדבריס שמיס צשש יהיו
 ודומיהם ודיבור ושתיה כאטלה המוכרחיס

מ בזה להתרחק שלא מאוד להתיישב צדך א  מ
ע״כ מכה״כ ברוך.הוא כי.הקדוש שמו יחב׳ . . ... . . ,

 ושלום ’ חם מעשיו ישווה שלא האדם צריך כויהי ע״ה המלך דוד וז״ש הנ״ל בסוד כן גס
הערומים אדם בר וזהו• . בהמה למעשה שלס השס שיהיה עשיתי ר״ל עשיה לשון הוא

 בעיניכם פירוש כבהמה עצמם ומשימין בדעת
ס ם הס ובזה נחשבים כך כ  .■נפרדים ביי ע

 דעת אין ואם אונלות. שבעים משאר ונבדלים
 כתורה בשביל בראשית וכתיב מנץ הבדלה
 עלמא הוא ■בדך קודשא ברא ישראל ובשביל

עיקר רק בחינת:ישראל יש העולמות ובכל

ודו״ק

' . תשאכי .פרשת
 . ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדץ אין

כ׳ לבו ויגבה כתיב הלא להבין י ■  בדרכי'
 כובד בהרגשת להתפלל רז״ל יאמרו והאיך
 מלוי הדבר עיקר כי הוא הענין אך . המוח
 גריראאם רישא בתר גופא כמאמר במוח

 היום כל השם ביראת רק ומחשבתו במוחו
 שאינו מי אך .מ״ז בלי להתפלל הוא בנקל אזי

 בתוך■ מבלבליס לו יש ומוחו מחשבתו שומר
 על לב לשים הפלתו קודם צריך לכן תפלתו
 במוחו תשובה ויעשה במוחו שמרגיש הכובד

 ואז ■תמיד מוחו את שיחזיק עצמו לקבל,על
 ויגבה בבחינת כך אחר ולהתפלל לעמוד יכול
 וזהו . אל רוממות בהרגשות ה׳ בדרכי לבו
 מלשון לפקודיהם ישראל בני ראש את תשא כי

 איש ממנו נפקד לא הכתוב כמאמר חסרון
 ישא במוחו וחסרון פגם שהוא מה דהיינו

 ונתנו במומו• תשובה ■ככנסת ■ידי על אוהו
 דהיינו אותם בפקוד לה׳ נפשו כופר איש

 לו שיהיה ■הוא חסרון בבחינת שיהיו שמה
 ׳'ייי׳י שהסיח אחר' ושעה שעה בכל וכן תיקון.

 פלי בתשובה •וישוב לאחורו מיד יחזור מה׳
ענין סליק .ר ׳ ......

■'x פקודי פרשת

 ההולכים דלתהא ישראל בשביל •היתה הבריאה
 שהולך יפדאל הוא ישראל כי ■ ה׳ בדרכי
 אורחותיו מעקם ולא יתברך אליו ישר בדרך

 מעלה הוא. בזה ואזי ושלום חס אחר בדרך
 שדם הע׳ כל ומפיל לשורשן הקדושות ניצוצות

עם לכס.פה שבו .וזהו . למטה העליונים

 דעתו
.פנימה

הקדושות ניצוצות
____ - ̂ ......... למטה העליונים

 •ישוב כשאדם כי לחמור הדומה עם החמור
 ברית דתקן יתברך להבורא שלימה בתשובה

 ובתפלה. בתורה לבדו לה׳, פיו את ויכין הלשון
 פיו היינו פה תשובה דהיינו ■לכס שבו וזהו

 לחמור הדומה עם את לתקן יוכל ואז כאמור
ק׳ ניצוצין מהם להוציא דהיינו  אותם המחיי׳ כ

 לט כתב יתברך והבורא למטה ■יפלו וממילא
 לי להיות העמיס מן■ אתכם ואבדיל בתורתו

 ונפרד.מכנעשה נבדל ■להיות האדם צריך כי
 שהמה למעשה הדומה ■ אוה״ע של הגשמיים

 לקדש כי:צריך הישראלי האדם יהיה כן ולא
 קדושה להכניס דהיינו לו במותר עצמו אתי
 אם-חסושלום־ אבל לי תהיה ובזה■ דבר בכל

 אזי כאמור הפס בדרכי הולך אינו כשאדם
 למעלה שמו הוא חיה■ ■הנפש ממנו מסתלק
לדבר, יכול אינו זה ומחמת חוצבת׳ למקום

י ד ו ק פ . . ה ל א . ו כן ש מ  הנאצלים ■כל כ
כל ■והנעשים .והיצורים והנבראים...

 הסתצקות מחמת ובתפצה בתורה דיבורים
ולהתחזק להתגבר צריך ואז . הנפש-אלהית

ב ■ובתפלה בתורה . ____________ _____ .. תי > תמימה■ ה׳ תורת כי
ש נפש ■ משיבת ברחו לא בכיולמו ברודהוא הקלוש. שברא מה ט-הנפ  ממט שנסתלקה היי

 שלימה וחשובה התורה ידי ■ועל .מעשיו מחמת ■ יצרתיו -בראתיו לכבודי. ..לכבודו,שנאמר. אלא
ה׳ כל עשיתיו אף  המחייה ;שמו הוא נפשו את ששי״ת לו מחזיר צריך • ע״כ למענהו. פעל.

ח: נחת שיהיה לראות הישראלי האדם כל: את אחת־מכמע עשהמצוה אותו.•וזהו- רו
 -וחפצו שרצוט אדם באמר« כי זכות לכף העולם ■■ יכי _

נברא כולו כל־העול.ם אזי לבדו לה׳ בלתי הוא בשם:. לכולם -צבאם במספר המוציא. כתוב כנה
ע׳ להבורא. ממעשיו כביכול ויתכבד שמו יי

״ יקרא כל ■אתהמחיי׳ הוא הפס כי ; v ס ׳וזהו ו^זקייס • דבר חחת נפש המקקס כל כן ג
א: לויכאדס כמ״ש.כל.מה.שיקרא הכו חי ש. פ כו מלא. דיעולס קיים מישראל'•כאילו נ  הכל ח

 וזהו .כאמור דבר• בכל שמכניס הדעת ח־י על ועיקר '.המחיי׳ דבר-הוא .של. שמו פיצ שמו
מגשמיות. לערומיסבדעת-פי׳נפשגימ אדם בני כןבדיבור.; -במחשבה מד,ם.קיJש גצוט הוא
- -י . - . ■ ■• « רעולם ־ י׳ ״ ' ■' ׳' י ■■־■'■■•■■ ■■



2 ידתורהפקודידקוטי• 7:

 בדעתם שמתכונרס הדעת מחמת ס5מנו
 שאינו מ׳׳ה ב״ה פי׳ כבהמ׳ עצמן את ומשימין

מי כי צום לה בעיניהם עבודתם נחשב  בחמ׳.
 בתכלית בוודאי הוא אזי ובגבהו׳ בגסות שהוא

 לבוא יכול ואינו מאוד ית׳ מאתו הריחוק
 ית׳ תשוקתו עיקר כי מנהו שמן אפילו לירא׳

 את מקטינים שהם מחמת הוא בישראל
אומות שבעים שאר כן ולא ,ית״ש נגד עצמם

פריטת ■ . ־
ם . העם לאשמת יחטא המשיח הכהן א

 דהנה וגו׳ לחטאת בקר בן פר והביא
 זעירא א׳ וכתיב משה אל ויקרא כתיב
 העולם נברא מאמרות בעשרה ארז״ל דהנה
 מספר אין עד עולמות ברא השי״ת דהנה

 ■וכל מספר 'אין ועלמות כמאמר חקר ואין
ם'מהותם והנביאים העולמות  וחיותם מקבלי
 והא הגמרא קושיית והנה מאמרות מעשרה

 נמי בראשית ומשכי . הוי מאמרות ט׳
 גודל מחמת קדמון מאמר דהנה הוא מאמר

 בהירותו כח יכולים היו לא וזיוו בהירותו
 ■ . הקדמון המאמר לצמצם כביכול הוכרח ע״כ

 והוכרח א׳ בחי׳ נקרא קדמק המאמר והנה
 למאמר ממאמר ולהתפשט עצמו את לצמצם

 א׳ נקרא מאמרות בט׳ המתפשט ובחינת
 הס שהעולמות בספרים איתא והנה . זעירא
 העולמות,כאשר קיום ועיקר בצלים כגלדי

 החבל הפסק בלי עולם אל עולם מקושרים
 . ב״ה מא׳׳ס מעולם עולם חיות ומקבלים

 דומם שבחי׳ דהיינו דצח״מ בחי׳ יש והנה
 להתנענע יכול שאינו ע״ד ביותר מגושם הוא

 והצומח צומח בחי׳ אל ומקשר רוח מפני
 לנשמה ורוח לרוח והנפש למדבר וחי .לחי

 וב״ש ב״ה שהשי״ת נשמה לנשמה והנשמה■
 כל ומייחד ומקשר• ■לנשמה נשמה נקרא

 קדמון ממאמר לבחי׳ הברואים וכל העולמות
 בתורה כתוב שנמצא מה ׳־זבן ועפ״ז רבתי לא׳

 דהנה הנפש ונכרתה ■ כמ״ש כרת ענוש
 העולמות כל היו ■הראשון אדם יחטא קודם

 נחש שבא אחר אך כנ״ל ביחד הברואים וכל
 כידוע ורע טוב נתהווה זוהמאגחוה והטיל
ע דו  זוהמתן פסקה תורה מתן •בשעת כי י

 יציאת ■ מעת לזה ■ והכוונה . ישראל של
 ודור ■ דור בכל והנה תורה מתן עד מצרים

 ציוונו וע׳׳כ זה להיות יכול ■ ושצה שנה בכל
ח' קודם החמץ■■■ לבדוק -יתברך השם  הפס

הו אותו ולבער  התורה' לקבלת הכנה הוא .וז
 כתיב דהנה הנ״ל הזיהמא כח' ^כפסק להיות

הזה המאמר דהנה . מות יורדות ורגליה

מעט אתם' כי הכתוב כמאמר  .־.׳העמיס מכל ה
 שאר■ ולא ישראל דהיינו אלה פקודי אלה וזהו

 שעבודתם י תמיד עצמם מחזיקים הס או׳׳ה
 נפקד לא מלשון ■פקודי' וזהו . חסיר׳ עדיין
 ־ דור בכל תמיד בונים זה ומחמת איש ממנו
 בזה ויש המשכן את ובפרבייות בכלליות ודור
 ע״פ פוקד אשר זה נעשה כיצד דרזין רזין

_ ,סליק ג ואהרן משה

י • /. : - , - ויקרא
 ויגע כתיב והנה מלכות מדת בחי׳ הוא
 באמונתו וצדיק כתיב והנה . יריכו בכף
 הוא עבודה לכל ושורש יסוד זה כי יחיה

 באמת שמאמין דהיינו אמיתות אמונה מחמת
 העולמות חיות עיקר - שהוא ית׳ בהשגחתו

א ו  לשנות יכול והוא דבר כל ברא ^
 והיות ■השפע וכל הזמנים ולהחליף העתים

 האמונה בלבו יתקע וכאשר ית׳ מאתו הוא
 בעת. תפלתו על ויבטח יאמץ בודאי הזאת

 שלימה באמונה י ויתפלל ית׳ לפניו שמתפלל
 לבוא יכול שאין לאמיתו באמת שיאמין מחמת

 אזי יתב׳ ' מאתו רק ופרנסה חיות שום
 ולבקש ולהתפלל יתב׳ רצונו למלאות יראה
 מקשר הוא 'ועי״ז . לבו מקירות ית׳ ממנו

 הרשעיה כן לא אבל וכו׳ העולמות כל ומייחד
 .טבע ע״פ מתנהג שהעולם בעיניהם שנדמה

 יריכו בכף ויגע חהו הנחש זוהמת ע׳׳י וזהו
 זה ידי ועל אמונה בחי׳ דהיינו קשוט בירכי שנגע
 אך .מות יורדות רגליה כמאמר מחמתו נכרת

 כנ״ל באמונה יתחזק בלבו ה׳ יראת שנגע מי
 עוד וצקבל למקורו הנ״ל כל לקשר יכול ואז

צה . ושפע חיות  חזקיהו ויסב כתיב ו̂י
 אמר אמר מאי ודרז״ל הקיר אל פניו

 אברי' כל על חזרתי עולם של רבונו לפניו
 ’ כי לפניך שיכעוס אבר י שוס מצאתי ולא

 מאמין כי תפלה נקרא הוא האמונה עיקר
 לכלול הוא התפלה ועיקר לפניו ומתפלל בה׳

 נשמת עם אף ישראל נשמת כל עם עצמו
 ובאם '■בתשובה לחזור במקור שם הרשעים

 וזהו רבאל דתהומא לנוקבא יפול אזי לאו
 התור׳ לקבלת הכנה שזהו חמץ בדיקת ענץ

 רבדוק שלימה האמונה לחזק • האדם שצריך
 אבר׳כמאמר מכל הרע ולבער שלו בכלהמדות

 בכל' לבדוק וצריך אבר כל על חזרת הז״ל
 רוח נפש בבחי׳ ש^ ומעשה ומחשבה, דיבור

 שהוא הרע ‘מיצר שבא החמץ דבער ונשמה
 האמונה■ לבמי׳ לבוא 'יכול ואז הנחש בחי׳

 כל: ולייחד ולהעלות ולקשר כנ״ל שלימה
: כנ״ל ותפלה האמונה במי׳ ידי על הנשמות fh



תורה ויקרא ליקוטי • .2«
ת ■ ־ כתורה קבלח בחי׳ יTל לבוא יכול זאז ש ר א פ ^ ■ ר

ף• - ״ ׳י« ̂ ^ןן ובריח גו
ד וכמו . ודרא דרא בכל דמשה התפשטוסא ד ד י י י ראש אס נשא משס אל י״י ו  מ

ס גרשון בכל יש כך רב פרב משה של בדורו שהיה ס ג וגו׳ אבותם לבית ה
 פרדס לו שעשה למצך משל . במדרש דאיתא הנדמה האנשים והס רב ערב בחי׳ ודור דור

ת המוציחיס טובים אילנות בו ונטע טבע פי על מתנהג שהעולם בעיניהם ח פי

 האילנות לנטוע לך למה המלך אדונינו לו גמור בחיזוק עצמם מתחזקים הצדיקים
 יתירה ההוצאה ותתרבה האלה הגרועים הנשמות בכל ומתפללים שלימה באמונה
ס וכוללים  שכל תדעו המלך להם אמר . כשבח על אותם ומעלים התועים נשמת ג
 לי נצרכים - כולם בפרדס שנטעתי מה לנשמת להם יש אס ואז • העליון למקור

ם' שנטעתי סרק אילני הגרועים והאילנות לתשובה לבוא יכול אז זכות איזה הרשעים ה  מ
וטרטיראות ובירנות מרחצאות עושה אני לנוקבא ויפול ממקורו יכרת אזי לאו ובאם

. 1(- M ;;.4מ;וי jjjj ."הקב .. _ _...............
 המה הצדיקים . ורשעים צדיקים הקב״ה בו נקראים שהם ודור דור שבכל רב ערב
ת המוציאים טובים האילנות הס סתם שהעם בזוהר כמבואר רב ערב ח  טובים פי
 והמצות טובים . המעשים שהמה ומתוקים באמונה עצמו מתחזק הצדיק אך . רב ערב
 ועליהם . סירותיהן שזהו הצדיקים שעושים ■ כל ומבטל ■ כנ״ל יתברך לפניו ומתפלל כנ״ל

 נטע קודש זרע ■ שורק ונטעתיך ■ נאמר הקיר אל וגו׳ וישב וזהו . כידוע דינין הפ״ר
ס כולל שהי׳ מקרה מלשון הוא  הם כי בהם משתעשע שהקב״ה שעשועים • נשמת ג

 קישוטים . ועושים . ה׳ ברך קודש זרע ויקרא וזהו . הוא מקרה שאומרים הרשעים
 ועליהם הטובים במעשיהם הקדושה לשכינה כנ״ל מקרה הבחי׳ שגס דהיינו משה אל

 הוא ונטיעתו .וגו׳ אדם נעשה ג״כ נאמר כי• אדם וזהו .כנ״ל משה בחי׳ עם מקשר
 שהצדיקים שכינה גילוי הוא ששם עדן בגן יכול שהוא דהיינו לד׳ קרבן מכס יקריב
ס לקרב  כ״א ■ השכינה מזין ונהנים בהם מתענגים כאדם והמה כמא״ה הנשמות כל ג
 בעוה״ז בעודו בקודש והילוכי מדרגתו לפי לה׳ אותם לקרב הצדיק יכול ברית עברו
 הגרועים אילנות כמה הרשעים אבל י, כנודע ■׳ _■ ■ : ענץ סליק . ודו״ק כנ״ל ■

ת חציאיס• שאינם - ■ ח סדק איצני כלל פי
 עושים וכאשר ומצות מתורה שמדוחקין

 טל ונבנה לטוב הרע מהפכים אזי השובה
אותה ומתקנים הקדושה השכינה קומת ידם בחקותי פרשת

ס ו ס ^  בכל מקשטין המה אשר תכשיטין מיני בכל כי . קוממיות אתכם ואולך י
 יעל .שלימה תשובה ידי על יופי כלילת מיני וקומת הקדושה קומת שתי ענין י

ח' דעירובץ בגמרא אמרו זה על. הקדושה קומת בנין נבנה וכאשר הקליפה ב  בעמק עי
ח . וגו׳ מורה יעטה ברכות גם הבכא קומת כח נתבטל אזי והמצות התורה ידי ב  ש

 מקום - של רצוט על שעוברים הרששס הם שתי קוממיות אתכם ואוליך וזהו• הקליפה
 הבכה • גיהנם של בעמקו שיורדץ בעמק ועוד ר״ל נופל זה קם זה וכאשר קומות

 עליהב שמצדיקים מורה יעטה שמה שבוכים התחתון באדם שלמטה קומת קומות שתי
 צחקיס זכית יפה דנת יפה ואומרים הדין את בשום פגם שאין קומה - בחי׳ בכל כאשר-הוא

 .ולכאורה לגיהנם חייבתרששם יפה עדן לגן ובפרט- בהרהור עבירה בדבר אחד■מאבחו
 השק• לאחר- מועיל השובה אין הא תמוה טוב • ועשה מרע סור והוא המעשה בכלי

 טל זה אבל . כתוב לך יודה מי ובשאול גבוה ממקום לו נודעת יתירה בינה משוס
 כרוך הקדוש של רצונו■ על ששבחם רשמים בכלל• העליון קומה בחי׳ מתקן■ הוא אזי

 ונתרמרץ הקליפות בעמק יסrויו; .הוא ומתייחד העליונים בעולמות יחודיס יחוד וגורם
ס ש- שתי קוממיות וזהו בכללם פמהם הוא נ א בחך מהקדו החיים מקור • שהוא מ

שת -....... - שכי הקדושה התורה יעזבו והתענוגים ■ ■ ■ 1 סליק . קו כמ״
■אותי V, ״



29םו חודהי.: נשא;: ־לקופד
 יוכ^ אמיתות בתשובה הלב התעוררות •די ׳ ברוך שהקדוש חיים מים מקור עזבו אותי
. הוא ברוך בהקדוש• לקשרה נשמתו לקרב עולמות יפסוק ולא חיים מיס מקור לוא . 

ק בו הדבקים כן סו פ א'י ס וזהו בזה לא טובתו ל  עוררתיך■ התפוח תחת מ״ד ק ג
הבנים- בין דודי• כן היער בעצי כתפוח וגו׳ י המקור שעזבו הרשעים אבל . בבא וגא

^ התורה• שהיא חיים זליס מ  ה׳ ויטע כ
 עץ דאורייתא סדרים ג״ן שהמה בעדן נן

 מקושרים ־ התורה ידי שעל הגן בתוך דחייס
ס והתורה וב״ש ב״ה החיים בחי  עץ כן ג

 טובים הנשמות כל בה וכלולות . החיים
 חלק לו : יש מישראל אחד כל כי ורעים

■הקחשה התורה ללמוד ומחויב ־בהתורה

 הוא ברוך .שהקדוש מה ענץ שהוא
• - - : בכאן • ־־ד: •

בהעלותך פרישת .
^ א ה  וגו׳ • מאוד ענמ משה :ו

עגלא • 7עני יוסד,־ יי* ״

משר.

רב .
. . , . . תלתא׳ ,

 יומא האי לאו אי אמר דמעצרתא ביומא רמז פשט : ר״ת ״ פרד״ס נקראת והתורה
ם ונקרא . סוד דרוש י חי ס-  וכו׳ בשזקא איכא יוסך כמה דקגריס הנובע מי

 התודה ידי שעל תורה ■ מתן יום שהוא לימוד ידי ועל . ■ העליונים החיים ממקור
 ועיקרי'הענוה הגדלות שלילת ההיפוך הבין .כולל הוא ברוך שהקדוש נתקשרו התורה

ע תורת כמ״ד אמ״ת נקרא התורה כי האדם מ״ו אס אבל . ישראל נשמות כל מ א
־■̂■ ״ “ ׳............. נתרחק אזי ' מהתורה עצמו את מרחיק

 התרחקות וסיבת .' הוא ■ ברוך מהקדוש
 שהוא הדעת קטנות מאמת הוא מהתורה

 והוא שטותמ י מעשה ועושה השכל מקטני
ר------- ־ י ׳ ־ השכל שאו

 השקד היפוך הוא והאמת בטהו היתה
 ולשפת נביאו משה יד על אמת.■ תורת
 שמותר שאמרו אך לעד תיכק אמת

זהו . שבשמינית • שמיני לו ־ להיות לת״ח _
נבון באיש מזה יובן שבו העטה גודל לפי השכל ־ שאור המוחין הסתלקות הנקרא
״ אמיתיות ענוה יהיה שבהגדול מהתורה באמת השובה־ עושה וכאשר■ ממנו נסתלק
מהח״כ שהיה משה של שורשו לפי וזהו הדעת אל בא הוא אזי הזרות הרצונות ומעקר

 ממט שנסתלק הדעת־■ מלמעלה לו שנותנים
 התורה מן התשובה ועיקר ;עוונותיו בסיבת

 והתודה כמ״ד דברים ווידד החטא עזיבת היא
ר על ואז דבכה האדם שיחודה בו הדי די'  י

ישכח והלב המוח בין ׳' הממוצע שהוא

 ממדה הוא ,ע״ב שס של ששרשו ע״ב שם
 ומשם רצון אותיות נוצ״ר שהוא השמינית

ה כידוע העטה שורש הוא הי  בחכמ׳ אב .ו
 לידע .•ישראל לכל דעת והמשיך י בתור׳ אב

התור׳ לאמתיות לבוא כדי כנודע חסרונם
 שהוא מי כלומר ענותנותך■ המכס וכמאמר וגו׳ ולבי:ער ישינה י חני מ״ד וזה בהדיבור

 כי חסרון בעל תמיד הוא באמת ענמ ראשק אני כמ״ד הקדושה השכינה הוא אני
בעל שהוא ומי מכל שנחסר בעינמ נדמה .ישראל נשמות שורש והוא - אחרון ואני

מו פנץ ילבשו ועניה י התורה ודיוקנאות ציורק מיני בכל מצויירק■ והט כ -ו שבמ״ת .
 ורעים טובים בכלל ישראל נשמות שהם
ביתר השכינה גילד ששם עדן' בגן, והיו

 סיני הר על ה׳■ ירד הזה, הקדוש ביום
ענוהנותו מוצא 'אתה שס גדולתו. ובמקום

 תורה שכמה ובארן בשמים לראות המשפילי .הזה בעולם ־הוא זה ־ וכעץ שאת
 התור׳ זה ידי ועל פה שבעל ותורה שבכתב תפלה זו ׳ובעבודה בתורה ה׳ על להתענג

 הוא. בריך קודשא לייחד לשמה אותה בלומדה למקור : השכינה נתרוממה זה■ ידי שעל
ק ובירא׳ ׳ באהב׳ חס ואס ,־ נשמות-ישראל כל עם עליון תינ  וכמ״ש ממש מסיני כנ

 יום שבכל כחדשים בעיניך יהיו ׳יום בכל משובה יעשה מהתורה האדם נתרחק ושלום
סיני - הר על. .עומד ■שהוא בעיניו ידמה אר ער י ולט ישינה אט וזמ״ד וכו׳ שלימה

א אז לשמה. ׳ תורה ,ללמוד נפשו ותלהט V הו
■ לכיור. .יוכל ולא האמיתיות לעטה .זוכה ....................... ,........ ,

 י. מ״ש או .ח״ו פסול׳ - ענוה לצטע .גדלן כחושיית בחמימות המדריגות בתחתית דרד
 ועיקר ומצל׳ מגיג׳ התור׳ - כי ודומיהן אל לשוב שצריך לבבך׳ אל והשבות־ וכתיב

כי׳ .כקדוש׳ ' השכינ׳ לרוממה • בזה כוונתו סוב :יצר הלבבות •שני ■הס ־ ולבנך הלב  ד
■r' , : באמת תורה כתר ■ • ■ - שבשמים לאביט אחד־ ז־לב שיהיו הרע דצך
ב ועל הל ת' רו ר עו ת ה '- די איך כשכל מוסר זה על אדמרר ואסר .למדריגת יבא י

 בגלותא ישינה
שנסתלק המוחץ

ק שהוא ■• גלותא  הסתלקות ־ ע
ממנו ■ והדעת השכל - ־אור גסתלק־

ש.מכס כל השכל שמזכךשעל ער ולבי חכו ,־ ליבא בינה ט כדעת  אי
■ באמת



;תורה בהעלותןז לקופד:■־' ^30
ס עליוני׳ שמיס ■מ״נ ■ העלאת נקרא וזהו מההורה ויבין 'שכלו 'במאזני ישקול גאמת  ה

 מ״ג בסוד הם התהתוניס ומיס rמ בסוד כי הגדלות היפך עצמו מהגדלות הקדוש׳
 בסוד שהוא אני נקרא מלכות בחי׳ והנ׳ בלא כי הגדול׳ חכמתו על הורא׳ זהו,
 סופו' נעוץ אחרון ואני ראשון אני התגלות וכל.■ . הימנו נוחה חכמים■ דעת אין זה.

 עליונים מיס בסוד בעצמו והוא בתחלתו מסתלקת;■ חכמתו הוא חכס אם המתגא׳
 כשהוא שלנו ובעובדות • התחתונים• ומיס בבחי׳ כשהוא תצמח מארץ. אמת רק ממנו
א. ארץ  ונעשה. מלכות בחינת מתעלה אין■ בבחינת אמר ולזה . הנ״ל ענוה ענין הו
 ואפשר ־ אנ׳׳י ובחינת ■ אי״ן בחינת יחוד לשמ׳ התור׳ לומד הי׳ שבודאי יוסף רב
 מי. לי אני אין אס הזקן הילל כוונת שזהו מתן יוס שהוא וכו׳ יומא האי , לאו אי

עס אי״ן בחינת יחוד ■ כנעשה דהיינו לי בשוקא ־ איכא יוסף כמה הקדושה הורתינו
עס צ״א בגימטרי׳ לי מי אז אנ׳׳י בחינת לבוא אדם יוכל התור׳ ידי כעל מבואר
ק ואם : אמיתות לענוה ה י ה ' ן בזהו ואדנ״י הד״ה יהוד .שזהו הכולל כיהי׳ כ

הוא הנ״ל כל והנה עבודה כוונת .עיקר כאשד משה וכמ״ש אמיתות ענוה להס

 חני אין שאמרו המתגאה אצל ז״ל מאמר עצס הגדלות מתוך יבין חכס בהוא
 הוא גדלות לו כשיש• ר״ל יכולין.לדור והוא מאוד •קיצר כי בזה לעיין דש הענוה אמיתות

׳7מפר ׳באריכות תנחומא בס׳ וכדאיתא בלשונו י ח ב  והוה איץ בהי׳ מן אג״י .
 . וכו׳ יכולים •אני אי״ן אס כתיב כאילו ובמיס באש התורה ניתנה דברים בשלשה

ה״ קרח והנה־ עשן סיני והר כנאמר באש . ובמדבר  •שתיא ■וזהו גדלות לו הי
 וז״ש . כנ״ל פירוד ר״ל־שעשה■ ואתפליג . וגומר באש־ ה׳ ירד אשר מפני כונו

 יפריח כתמ״ר צדי״ק ז״ל האר״י ■ בכתט במדבר וגו׳־. י משעיר בצאתך ה׳ שנאמר במיה
כל יתעלו שלעתיד • ר״ל קרח ס״ת בג׳ ביתנה ולמה .להמר כיני במדבר שנאמר

 כזמן במשך כי הצדיק ידי על והיינו כל בכר מקפח הקב״ה אין וגו׳ פדיה יאכל
שינו : מהעלים תמיד על נפשו ונותן יגע שאדם מה בכל אנא. ׳בדיה עד ,העוביס ע״י-מע ..... . . תן ______ . , . .................... ..;ונו
 יבוא ואז • להתעלות הרצה״ק־ כל שישלום■ נוצר נאמר לכך שכלו מקפא הקב״ה אק הדבר

ז סליק• צדקיט-בביא״ס .■׳משיח • ' :סליק .פריה יאכל תאינה

'פרשת^סרח
. ח מ י  התהתוניס מיס' איתאי- , קרח• ז

 קדם למהד בעינן אנן- בוכיס^ י, ,
 שבפלו־ומשוקעיס ישראל - נשמות שיש מלכא

 אדם ־ חטא אחר • שנפלו הקליפות בעמקי.
ל־ בכל■ שנופלים ויש הראשון  והכם ודור־ ח

 ידא׳■■ממנו לבלתי'•־ מחשבות■ ■יתברך.[חושב
 מה יד♦- : ■ץע׳ן,■ להתעלוא ׳ ומוכרחים ..נדח־

 שלנ?׳'על»מ׳י הסעוררותז■ 7̂ על־ מתעלים
 סוצזם ומעכיס* ■״ ומצות ■ י ותפלתינו דתינו1.פ

 אין י בבאי׳■ •בעצקר הוא•- "5אצ ־ בתנאי אך, שלנו
 ו-׳-כלל־-אק0עצ כוונתו'•'לצואך דהיינו.כשאק־

ת לכסשמיכ^אפי׳לו^- כל.מעשיו ^ו הג ^׳ ^נן  מ
̂/ ושהיה־ אכילה'■ כיק ■כלו  ■און ,&*•■ ■•'וכיו

 ממע^׳ מאץלא או־• כלל' עצמו לצורך כוונתו
 כי הוא טוניסי׳שלו׳יוה־צועס ידי,מעשים על

 אין ’חי״1ם וכשהוא; ' תמצא מאןן :כמכנא
ק ־■הוא ט חיתברירו בהכמי וכולהו לחכמה ד

;:פרשת־פיתצא
י י .וגומר- בדרך• לפניך. צפור■ ק יקרא כ

 להיות צריכה שהתור׳ ■ ■■ ידוע ■ הנה -
 שייך איך להנץ וצריך ומעש׳ דיבור בכמזכב׳

 כהורה דהנ׳ . ודיבור במחשב׳ הפסוק זה
 השלום והל׳ .בריתות•,כידוע•. :בשלוש ניתנה

 אחרים בריתות הנ״ל,-הסכנגד■,שלש בריתות
 הלכץ וברית עיניס- ברית דהיינג־ באדם ישיש

 באדם שיש המחשב׳ פי׳ ־כמעור וברית
 יהיד שהוא:אחד בשכלו מה■.שמתבונן •דהיינו.׳
 התבוננות וכו׳.ושאר העילות •כל■ עילת .ומיוחד

א' הורה בחשבו-בדיבורי ׳וכדומה׳:או־  דp הו
 בתור׳ ודיבורו מתאב׳ שכואבלץ׳ עיניס ברית׳ ־

א ותהל׳־  כשנב והנ׳ והבן הלשון ברית כנגד הו
 יא״א. זה •אל זה שייכיס••• הם הכ״ל :בריתות׳

 ״בדיבוד משפעת■ • המחשבה • כי זה ׳ אb ..אה.
 היכל כי מוצאות-הפה•והנה• ה׳ שהזא׳במי׳ .

א ־פ״י־הי׳׳כל המ״ה ה׳י כ״ל אותיות-ה״י. הו
כי



;כיתצא לקדנד*
 שהוא ■גל בהי׳ כורה הפה מוצאות בה׳ כי

 האדם שצריך ■ ■דהיינו כנודע יסוד נהי׳
 ק1ה סלקו ליחן י ובתפלה בתורה נ״כרו
 נמצא והבן החלקים כל לסלק ממעל חנהי

 בדיבור שייכה עירס ברית שהוא שהמחשבה
 והדיבור הלשון וברית ;הלשון .־ברית שהוא

 המעור ברית שהוא כרל סוד בבהי׳ שייכים
 כלי הוא ברוך הקדוש מצאי :לא־ איתא והנה

 שלום פי׳ אלא'השלום לישראל מהזיק,ברכה■
 בכתבים •אייתא והי׳ה יסוד בחינת ■ הוא
 בדעת תלוי הכל כי' הדעת עד עולה •סוד

 האדם צריך תמיד דעת לאדם לו כשיש כי
 ולא וב״ש ב״ה הבורא עדולת■ תמיד למשוב

 של למקומו חון במחשבת ממשבתו להפסיק
 כשיעל׳ ותיכף ח״ו .בקדשיס שמפגלת שלם

 לדמות יראה אזי ירו־ מ״ז - שוס במהשבתו
 אחת רגע י אפילו במ״ז־ בחשס י כי אותה
 נפגם וממילא במחשבתו ■ פוגם הוא תיכף

ס  והלב רואה העין כי שלו יסוד במי׳ כן ג
 זה ומחמת המעשהל-יגומריס' וכלי. יזומד •

 הלב וטמטום המוח ̂ טמטום־ כן גם נמשך
 ובכל שעה בכל אזי כנ״צ .כשיחשוב אבל
ש־. חיות ירגיש רגע הד  מצא צא וזהו ־

 דהיינו השלום אלא וכו" מחזיק כלי הקב״ה
 שלא ידי על והיינו יסוד בחי׳ ■ יפגום שלא

ד ט במחשבתו יפגום סו  הדעת עד מולה י
 ולא הדש חיות תמיד׳ ירגיש וממילא וכו׳
 דהיינו ברכה מחזיק: שהוא־ ,1ונמצר ה״ו יפול
 דהיינו הכנחשב׳ שבלזי׳ נמצא כנ׳׳ל הדש חיות

 בברית ■ כן ■ גכז שויכה ; עינים • בריתי
ד .־ ־ י ־•  ■ ל■ :וכו׳־ המעו

ו ה ז וגו׳׳ בדרך צפוד־לפניר • קן יקרא כי ו
־ , רצה: פי׳  בבתי׳ ׳להיות ■הארס, אסיי
^ צפור;דסייפ■ קן. | ד הי שי  שמכונה' ■'לשכינה ׳

 שירא׳' •דהיינו ®ל־כען־דא;צדיק צפור,-■ בשס
 לקרב יוכל■ ועל-־'ידו לצדיק עצמו י^ת לקשר
■ / 'v : ״ ■ : נ■׳׳ לה׳ד.♦■ אדע

81 טזתורה

 ג״כ, וזהו 7•. וכנ״ל במהשבהו יפגום.־ כ;א
 בנהי׳' ■' ה״ו יהי׳: אם: י דהייט:. ■<־ הארץ ■: על

 ובבמי׳■ בממשבתו- אש׳יפצונש דהיינו־ ארציות׳
 טמגיום■ לו יהי׳ זה שלורתבוודאי.מחמת יסוד

 ומחמת' ארציות'ח״ו והלבדויהי׳.׳בברד׳ המוח
 לצדיק א״ע ׳ לקשר :יוכל לא ־ בוודאי :זה

/ נ כ ה זה יוכל־ וחיך ו א  לה׳- א״ע לקרב ה
 מעל כאם תקח לא לזה:. כעצה:■׳ אה״כ מ״ז

 תשובה׳ ט ׳תשובה.■ פידושר^שימשה הברס
ם שמיילדס:׳את־כל אס נקרא. ט דנ  כיון כי ה
תשובה אפילו כאדם:תשובה:בחמת שמפה

 בכל דבר בכל חדש חיות לראות יכול תתאה
 , בכתוב הנקרא׳ היא , זו ובחי׳ רגע ובכל שעה

 עילאה ■ חשובה עשה אם, וכנ״ל חי כל אס
 התבוננות ידי ,על להיות צריכה היא כי

 אם כי אם גקראת ובינה ־ בינה בחי׳ שהוא
 , שנתבאר וכמו אם אלא אס. א״ת תקרא לבינה

 ט על אך .כי .יותר .מפורש במ״א זה ענין
 אף אם בחי׳ כן. .נם, נקרא תתאה, שתשוב׳

 שלח וע׳׳ש,־וזהו לה טפל היא ק פי טל
 ואת ואז לאם: הטפל ט׳ האם את■ תשלח
 קיום בחי׳ לה שיהי׳ דהייט לך תקח הבנים

 כנ״ל חיות מוליד שהוא פי על אף בלחו״ה כי
 תשובה כשיעשה אבל הימנה לנפול יכול מ״מ

 למעלה לעלות ויכול קיום בחי׳ לה יהי׳ עילא׳
, בילאו״א סליק למעלה,: , :

נצבים פרשת ־ .
 היוס * ה׳ לפני כולכם היום נצביס אתם

ונא היום מה מפני השנה ראש זה
 על קאי 'היוס זה אלא השובה ימי עשרת כל
 תשובה ימי עשרת ככל תשול ימי עפרת כל
 ארוך שכולו יום כפור הארה..מיום להם יש

 מעמד נשין הוא ,נצבים .■שבת שכולו יום
 היא מעלה ואיזה מלאכים בחי׳ היא ומצב

והלח מלאכים בבט׳־־.. היום נצבים שאתם׳ ׳
 אלא מלאכים מבהי׳ למעלה הוא ישראל בחי׳ '

 מלאכים שים ומבץ לכל.,יודע ועT זה
ס  על הן פרנס׳ על הן ישראל על מקטדגי

 ראש שהוא ביום■' מקטדיגי׳ והס שמים יראת
 בשביל 'נצביס אתם כך, מאי׳ ק וגיל השנה
 בשבילכם אתם להמלאכי׳ י ןpהי יש־ ישראל

 על ומצב מעמד להם שיהי׳ המלאכים יתוקנו ׳
יתהפכו שתעשו-חשב׳. ידי על דהייט ידיכם •
 ■ ■ ■ ־ i פליק מדיךלרממים.־,. המלאכים. ‘ ■

ן ר ר ר ת ם נ : ת . ה׳ לכו • והנגלות אלהיט'. ז
ט־1.ולמעו, ׳ י■ ״ ; זאת שדעת .

 • ידיע׳ ול^:שס5נאנ ידיעס׳. פרדס.,׳. בהי׳'־ שש ׳
שג׳ מה על שייך מ  ■ ששייח בראי׳ שהאדם.

בראיה ששגלאדם■ .שאיט היינו.מה ואשנה
שנקבעה חושית ■ שכן•; שלימ׳■' אמוג׳ בגבו, ר^
 דהיינו■־. יתברך■ בבורא גהנה־ .. ספק בלי הוא ’

ס שיך־ אץ, כבימל ־בטיצשתו : ' ושלום׳' ס
י' , , מחשבה לית ■ '■כ ס/' ט ררו׳'שאט כל^- ה
- אמד•' שכוא׳ אמונה.שלימס■ זאת.מצד מאמירם ■
 ■ ■ ־ ונעלס45כפשוש בתכלות:כאחדות ושוחד יחיד ״

 דהייט"■ בהתפשטוס־אלוכית־ אך רגייון מכל
 ■- ל^ש■ ■השנם יש פעולוטר,מה מצל' בהנהגה

 חהו: שששה־-דיליה׳ לפום חד.;. כל ■ •'ב״י
רא דהייט •הנסתרות ק הנ שנ  - לפי .נשחרות א

ש באתגציא שאינה י ■ דהייט אנהינו לה׳ ידיע׳ כ
I בבורא



- . s *
 ולמימ לנו והנגצות . כאמור יחברך בנורא
 ידיע׳ שס לט שייך אלוהות בהתגלות דהיינו

. : ענץ סליק ־ ■ -
 היא נפלאה לא וגומר הזאת המצו׳

 התורה כל הנה כי . וגומר רחוק׳ '•ולא •
 לאביהם ישראל נשמות כללות שיתקשרו מצוה

 וישראל הוא בריך וקודשא דאורייתא שבשמים
 ה׳ בין היום עומד אנכי וכתיב חד כולא

 נאמר ועליו התור׳ הוריד שמשה וביניכם
 של קולו בקול יעננו והאלהיס ידבר משה
 משה של גרונו מתוך מדברת שכינ׳ משה

 שכינה בחי׳ שהוא משה של קולו ובחינת
 הוא אלהיך ה׳ אנכי בחינת כנ׳׳ל מדברת

ואנכ׳׳י וביניכם ה׳ בין ומקשר העומד הוא

תורה נצביים
. יה׳ אליו דרא זה ידי • ועל בד׳ שמעל

מקום לבחי׳ ח״ו שתפול היינו לך בצר וזהו

אלהיך , . .
 משם אזי .הקצה• בתכלית נדח יהיה

. אלהיך ה׳ עד :ושבת . דייקא משם יקחך
 הכבוד • כשא עד שמגעת תשובה וגדולה
 התחתונה מדריגה שהוא יעקב בבחינת ואפילו

 על אף יעקב ישורון ישי׳ מדריגות שבשלוש
 בכסא חקוקה יעקב של דיוקנו דמות כן פי

 חבל יעקב כי תשובה■ בחי׳ ידי על הכבוד
 אחיזה להם יש יעקג בבחי׳ אפילו נחלתו

נצביס אתם בחי׳ שהוא בר״ה ובפרט ושורש . - . , -
 לכל ותקומה מצב להם יש שלכולם היום היינו ״יהבית ״כתבית ״נפשי ״אנא נוטריקון

 .נראה ה׳ מרחוק שאפי׳ עד וכנ״ל הניצוצות אלהות נפ״ש לבחינת זוכה התור׳ ידי שעל
י ויהי וזהו .וכנ״ל אדם קרויים אתם אדם בשם להיקרא המיישרי׳ הבינונים שהם מלך בישורון .יהי .. .. - . . . , . ,

 ראפי .ובהתאסף פשוט בשכל 7תמ דרכם להמשיך היינו ד״ם אלף אותיות הוא ואדם
 גחלים מלשון מה׳ הרחוקים שהם עם והמ״ם יסודות הד׳ .מתוך עולם של אלופו

 הצדיקים שהם ישראל שבטי יחד עוממות . המשרה מלמרבה סתומה המ״ס הוא
- •• י י י ׳ ־ ׳ ’ ׳5דה י

מקור
-V

 כי■ בר״ה ועלייה תקומה להם יש וכולם
 ארץ ירשו לעולם כתיב צדיקים כולם עמך
 ברא בראשית בבי״ת נברא אשר החיי׳ ארץ

 וארץ שמים הארץ ואת השמים את אלהים
 אותה דורש אלהיך ה׳ אשר ארץ רוחניים

 מרשית שנה אחרית ועד השנה מראשית תמיד
ואעפ״כ עולם של. אלופו שחשר א׳ חסר

 אחד מצד פרוץ בבית נברא עולם יהנ׳
 תיקון לה .יש זה כל על אך . הס״א יקור

 סתומה מ״ם אמד. .מצד פרוץ בבחי׳ העשות
 משי״ח בחי׳ סטרוהי מכל שלם השלם תיקון
 שמתקן היינו משיח דוד אדם ר״ת אד״ס
באתר שרי לא קוב״ה כי מקודם הפגם
. ______ _______ .. ..... האדם של הטבעיות שבנפש וכמו . דפנים

 סתומ׳ מ״ם נעשה שמבי״ת ארץ ירשו לעולם לחוץ הפסולת והדיח וכנ״ל הז״ן כוחות לה׳
ס מניי ח ב  וכו׳ מצור אנכי אשר הזאת המצוה כי וזהו לאשתאבא השכינה מזון קודם ק

לא לקובי׳ה כנ״ל התקשרות התורה שהוא בתוכו ולהמשיך לעילא מתתא דמלכא בגופא

 השלם תיקן סתומה מ״ס להעשות תיקון לה קללה בחי׳ בה יש א׳ כי בא׳ העולם נברא
 ריחוק בה שייך שאץ הוא - רחוקה לא וזהו בבי״ת רק בעבורך האדמה ארורה בחינת

 סתומה למ״ס תיקון נעשה מזה אדרבה כי • ואדרבה סתומ׳ מ״ם להיעשות תיקץ לה שיש
ה׳ התיקה יהיה גופא הפגם ידי על ק ח ר  : ענץ סליק כר׳ל לי נראה ה׳ ומרחוק כנ״ל מ

ז - לאחד שוב ■ לבך רץ אם וזהו .וכנ״ל לי נראה י ת  אלהיכם ה׳ לפט כולכם היום נצבים א
וגומד נשיכם טפכם וגומר ראשיכם • .:אזי בסט״א ח״ו וקשור לבך רץ אם היינו
i ־■ ־ - 5וז בראנו אחד אל בחי׳ לאחד שוב מזה

 שביטל י אברכם היה אחד.אחד נקרא ^:רהם
 הקדוש של אהבתו וגילה ואהטת הרצונות כל

 סתומה מ״ס במי׳ ונעשה בעולם הוא ברוך
 וזהו אמד מצד היא.פרוצה אשר מהבי״ת
 קנאת עולם פד. לסעד/ וגו׳ המשרה למרבה

 י-שיתמרמרTהיינופל זאת תעשה צבאות כ׳
דל לט מעלגו  < מה׳ התרחקותו בקר

ד וללבוש גודל על חלטשת נקם בג

ד מימך .שואב עד עציך מחוטב  אל לטא כ
̂ט הפסוקים ביאור ם, א ד ק  מה לבאר נ

 ובית ואינם רשעים הפוך■ במדרש דאיתא
 ובורא אור יוצר כתיב דהנה . יעמוד צדיקים

א בהיפך דהל״ל קשה ולכאורה . חופך ■ ר  ט
 גבוה הוא ■ בריאה בחי׳ כי חושך יוצר אור

 במדרש איתא דהנה יצירה מבחי׳ יותר
 ובמעשה הצדיקים במעשה הקב״ה הסתכל

יודע איט ועדיין העולם את וברא הרשעים
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 מהפכים ■ הצדיקים• כי - כצדיקים מעשה

 הוא וזה .למהיקא וממרירא מחשוכא.לנהורא
 כמדות ברוע בנפל לאדם היעוצה טלה

 יותר זה בזתמת ■יפול שלא החומר ובחשכות
 עלה כי הבריאה היא שכך בחשבו וה״נו

 שכר בחירה שיהיה כדי הפשוט ברצונו
 צמסיקא ממרירא להפך י כדי ״ אך ועונש
ה כי. בנפשו עצות עוד לתת צריך כנ״ל  הנ

 שיש החומר חשכות שבחי׳ כך'דהיינו בחשבו
 חיות גם הוא וכאן בריאה כן גם הוא לו

 נפלאות לעושה וכמ״ש הוא ברוך הקדוש
 נפל אותיות הוא נפלאות פי׳ וגו׳■ גדולות

 גדולות שלו וחיות אות שנפל דהיינו חות
ס בעל ואין גדול נס שהוא■ פי׳ לבדו  כנ

 אס כי חקר אין לגדולתו כי בניהו מכיר
 הקדוש לו עשה■ למה לידע יכוג לבדו הוא

t היות ממנו שנטל כך ה“ב e• כי והיינו 
 לבחי׳ למעלה שיעלה יתברך השם כוונת עיקר
 להד״ה הקודם העדר להיות צריך יותר גבוה

 וחיות אור מביא אזי כך בההיישבו ממילא
 נבקעו תהומות בדעתו וכמ״ש הנ״ל בחשכות

 התהום על חשכות שהוא מה אפילו פי׳
ם בו וחיות אור מביא כנ״ל מדעת  .כן ג

ק נתבטל לא כן ט על אף חך ד  הרע ע
 הנה כי• בדעתו להתיישב צריך .■,כי עמרי

 • ברצונו עלה שכן הנה עד שחשבתי מה כ׳
ס היא כן על הפשוט  בודאי כך אצלי כן ג

 חס בזה שאשאר יתברך כוונתו היתה לא
 לבוא כדי הוא כוונתו עיקר כל רק ושלום
 ומחמת החושך מן האור ליתרק .כך אחד
 נמצא בעולם הרע בחי׳ הנ׳׳ל-נמשך רצץ

 הרע שבחי׳ יראה - אזי כנ״ל בהתיישבו
 חד. ורצונו הוא והנה כפשוט מרצוט נמשך.

 הנ״ל בחשכות אור תחלה שהביא מה נמצא
 כאור בחי׳ יבוא כנ״ל בחשט כך אמר

 וכל האורות כל כי . אץ לבחי׳ ,ההוא
 .צדך כי וכנ״ל קמיה מתחשכין העולמות

 מאין לעשות יתברך■ לעבודתו הנלבב האדם
הבן;׳ ודו״ק כנ״ל והיינו אץ ומיש יש  .' ו

 לר כשיהיה אם כי לבוא א״א הבמי׳ ולזה
טה מ״ה בחי׳ שי  בעת שפל-באמת דהיינו-

 היה בתחלה ־ ,איתא דהנה . כנ״ל חשט
־ עולמות בונה הוא ברוך ■ הקדוש ק. ד ח מ  ו
 ברצוט שהיה מחמת כי הנ״ל rע והיינו

 מחשוכא והיפוך הרע ביטול שיהיה הפשוט
ה נמשך זה מחמת לנכורא הי  ,■טנס. בחי׳ ט
ה דהייט■ . ומחדבן עולמות הי  ׳ רע בחי׳ ט
א כלים שבירת שהיה מה וכנה בעולם  • כו
 בעולמות־ גדלות בחי׳ שהיה מחמת הכל.
ס: מחמת היה״ - הגדלות ובחי׳ ת קו מ ר ת כ - 

ת  • העולמות כל כשהיה בתחלה כי א״ס מבטנ
א ' ה

 הפשיטות בתכלית הפשוט :■ ברצונו קמוצים
 התרחקות בחי׳ שום אז כיה ־ לא בוודאי
 אותם כשהוציא כך אחר רק כלל וגדלות

 התרחקות בחי׳ היה תיכף הפועל אל מכח
ה הנ״ל והתרחקות  גדלות לבחי׳ לכס כי

 נעשה א״ס ■מבחי׳ בהתרמקם תיכף כי
 כביכול עצמו בפני נפרד דבר ■כס כאילו

 ושלום ־ חס ממנו נפרד דבר .אין ובוודאי
 בחי' להם היה כנ״ל־ בהתרחקס , נמצא

 נמצא כלל א״ס בחי׳ אינם שהם כי גדלות
 שיעלה כדי היה ככוונה שתכלית כיון

ס הרע  ועל מ״ה בחי׳ ידי על היינו לה׳ כן ג
 לה׳ עצמו את לקרב האדם יכול ־ זה • ־ ידי
ה כיון כי הי  יחשוב וגס מ״ה בחי׳ לו ט

א נמצא כנ״ל  והוא׳ ממש ׳רצוט לבחי׳ טבו
ט חד ורצונו ך לא יתברך ו ס טי  רע ט

 לאדם שאפשר י ■נמצא יכתיב יגורך לא כי
 רק ממש הרע ביטול בחי׳ אל לבוא

 בדעתו כי בדעתו בזה להעמיק שצריך
ק עוד וכל ; כתיב י נבקעו תהומות ט ע  ט
ה כי יותר כרע יבטל בזה מחשבתו  כנ

 והשכלה י ומשכיל שכל בחי׳ ג׳•־ ■ בזה ,יש
 איזה בדעתו מדמה שאדם מה הוא ושכל

כ לה׳ ויראה: אכבה עפ״ א  מרגיש הוא כי:
 זו*נ בחי׳ נקראת זו ובחי׳ עצמו את עוד

 מרגיש שהוא כיון לאמיתו באמת אינה והיא
ש נקרא ■ ומשכיל עדיין• עצמו את  לו כט

 א״ע מרגיש שאיט עד כ״כ רראה אהבה
 נקר׳ והשכל׳ ̂ יומין עתיק נקראת זו ובחי׳
 הרע שנתבטל עד כ״כ לואהוי״ר כטש הוא

 כי שמאל׳ עתיק בחי׳ נקראת זו ובחי׳ לגמד
 ■ : • לי״ח כידוע עתיק׳ בהאי שמאל׳ לית : ■

די ד י  הקב״ה הסתכל' כמדרש כוונת ו
שטם ובמעש׳. כצדיקים ״במעש׳  הר

 היה הבריאה שכוונת כיון העולם את וברא
ה בכדי. הי ע' ביטול . ט  כביכול הוכרח הר

ה הי  \ הרשעי׳ מעשה שהוא ־בעולם רע בחי׳ ט
 כשעלה תיכף להתבונן ■ האדם צריך וזה

 ישאר שלא כדי אח״כ רק רע שוס במחשבתו
ט׳ כמדרש אמר זה על ושלום חס בזה. ת מ  כ

 כלומר יותר חפץ מהן באיזה יודע אינו ועדיין
ר אפש׳ מ״מ כנ״ל האדם שיחשוב שאף ^  ט
ק ק אם בזה ד  מהן באיזה יודע אינו ע
־יותר חפץ  האור'י את אלכיס דרא כתוב rע .

ר מ כלו ב״׳ עו ־ ב' ■ האדם שצדך- ׳ כי. ט ח  ל
 כדי ■טה הבדאה 'כוונת שעיקר ולההבונך■

 י נמצא ה'■לכל • בהטוכ ויוכלל ■הרע טעלה
 בחשכת אור והביא ■ ■בתחלה שחשב שמה

אי יעלה כנ״ל בחשבו כך ־־ אחר שמקודם  הו
 לה׳ האור כטעלה ■ וממילא י לה׳ ק גם

 וכל האורות כל• כי קמיה יתחשב טדאי
כעולמות י
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דלןזי. פרשת
ד ׳וידבר מפה לכאו כו׳.ו קשה ו

 לפני היום נצביס־ אחס בחי׳ שהיא ׳ השנה שהיה ומחמת הבריאה העיקר־ הוא קמיה
ש הרע במי׳ נמשך זה־ מחמת כנ״ל ברצונו שי  ותקומה ראש והקמת ומצב מעמד ה׳-
שהאוחת נמצא בעולם  ונפשות ורוחות הנשמות ולכל הנופלים לכל ־מתחשכץ שמה:.
 נראה ה׳ מרחוק ואזי לשורשן לשוב וניצוצות הוא ובודאי הבריאה־ העיקר הוא,־ קמיה
ק: קרוב והדר ברישא נרחוק אלי כיון בעצמו־ האור מבחי׳ ביותר גסה במי׳ סלי ]. '

..................... התמשכות לבחי׳ לטא צריך בעצמו• שהאור
א הוא ולכך כנ״ל ר  שהוא בריאה בבחי׳ ק

. :■ ביותר גסה בחי׳ .........
ן ה ץ ד רשעים הפוך: ־ המדרס ■ כוונת י *ו . דר . . . ........................

הנה אך לדיבורו הליכתו ענין מה י *I והיינו יעמוד צדיקים־ ובית; ואינס־ • ■י-
שרוגו׳. נאיכח-יאדנ״י יגדל ועתה כתיב ובית הרע בחי׳־ שיבטל■ דהיינו ע״ד־הנ״ל  כא

׳ ■׳ ׳ • י : ̂ יעמוד:־: צדיקים■ י הורה בדיבורו כחו כל- כשאדם'משים כי י
ץ ך ץ ה היום. נצבים אתם ן אזי׳  מעלה של בפמליא ■כח מוסיף■ ■' בזה והפלה מלכם שהו

ה׳ ־ •- - פני  גבול ונחרחב ה׳ כח בזה מגדיל י וכביכול כיק כלומר וגו׳ אלהיכם ל
 אדם של תפלתו אם לדבר וסימן הקדושה וכאשר הבריאה היה וגר״ה ר״ה שהוא-
תה׳ ובודאי הנ״ל היה שהבריא? נתבאר  תפלתו כשסיים היינו■ האמת ע״ד הי

 מהתפלה פרידתו ■עליו יוקשה נפשו צמאה נתעורר ודבר דבר׳, שכל: הזמן - שבא ■ כיון
 בדברי כעד־ לפניו־ ואדבר יתן מי ומשתוקק אפשר ע״כ ההוא הזמן של והחיות הכוונה•
מן אל יותר בנקל לבוא לאדם■ הז א בחי/  זהו התורה״ בלימוד ■■או ותשבחות שידות: כהו

ק וגו׳ ראשיכם אלהיכס ה׳ ■לפגי אומרו■ וזהו  רברת כאשר וזהו ׳, ׳כהוגן ^::התפלל סי
אב עד עציך מחוטב וגו׳■ טפכם  לומר משתוקק דיבורו כשסיים דהיינו לאמוד כי מימך ס

 לבוא העצה אך :ילפניוי-יתב׳ דיבודס עוד הנ״ל ע״ד והיינו ה׳ לפני יעמדו■ -הבחי׳ כל
ם נוכח באמת דיבורים ■לדבר לזה׳ לכל׳ ,ה׳ בהטוב ו ויוכלל ־ הרע יוברר■ ועי״ז כ  יתברך• ה

ך כתיב הנה סליק: . ■בילאו״א גואל שיבוא^לציון ונזכה ררגלי שר• שמו  אל תלך, כא
■ ס ו ח ר  והוד נצח הם רגליך ובחי׳ האלהים בית שלום שלום אלי נראה ה׳■ מ

ק ולקרוב לרחוק 4 ■ •■ ■״ ס שיאמץ ־ ובטחון אמונה ברישא ר  שלימה באמונה, היינו'
התפלה האותיות בתוך כנוס הוא ה׳י. ־ שאור יותר מתראה רחוק שהוא ■שלמי קרוב והדר

 בלבי בטוח יהא■ וגם דביקות לשנן חכמה: 'יותר' הרחוק גופא זה מחמת בהשי״ת-אך
ס: הרגיש לא ■ •הצדיק ט קרוב'  בבהירות דיבורים לדבר יכול שאין פ״פ אף חשכת פו
 רהר.יו מצד 'שמו הבורא-יתברך מ״מ גמל שהוא ומי מעולם־ בבחי׳חטא נפל ■ולא■ מעולם
 האמונה -לקיום אך ברצון :■יקבצו:׳■’• הדביס ובחושך.. בא •3בהב בתכלית-וכל-ימיו - רחוק

הא מאור'-הנ״ל לו נוגה ואץ ילך סו כך- ר' אח  להיות תמיד א״א להתחזק יי צריך ־ והכסחון ו
 ' לו שקר-אין כי האמת :סמיד:במדת- רגיל :.הדעוונך■ ־מנחמת לאמיתו באמת: - ומתחרט

א גופא  יהיה החמת ■׳שבמדת קאי זקושטא רגלים־ ללעוקתהשם^ ומתעורר משתוקק הו
 לזהר: צריך האמת ונננץ לבחי׳-רגלים היוכג• רקרא,דקנב״ה־ לנהנרא מחסכא מתהפך אזי,

 ודובר״ הכתוב ־בדברים-שבלבי'כמאמר' אף אן^ -־.::jDf מחמת- לעילא״לעילא■ אסתלק
 בחי׳ בודאי ■לו 'יהיר ומשה ־בלבבו■ אמת בשטוסן: ימיה כל־ שהוא יכול־מי איך להנץ

האי ובכמפין,בטלץ  יכול היה לכן ובטחון טהורה' :אמונה' רגלץ לה׳:־ נפשד לקשר פלמא- ז
ס הלא.כתיב■ שיהר זו למדריגה לכעננת:נפגלות'ישראל ■סאם^ תשכח-דהיינו .שכח א

־ - - ____ . .. ה צ ע ה ד ץ במי*:־ א , ״, פדץרגנ
ר׳: בעת דהיינו כח יחליפו ה׳ וקוי ס' כצ עמדו.לחו כדברי שראל אל האלה י  והנה כל'י

 השס ירצה אם שנקיים הזאת־ ובעוגה• בעת שזוכר: הזכרק כת - יחליף ולתפלה ■לעבודה
ד׳ כנגד־ שהם ■ שבלולב מינים- : ׳.׳1 - ה׳ מלוה .:שיהיה אצלו שיש ה׳ ושכחת • עצמו ,חת
י . ״ ־,.ד ■ ־ ג ס
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וילןדליקוטי
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'•f35 יחתורה
 כדברים המצית לשכלוע הוא השמיע׳ ענין אך ממס בה אץ ערבה וכנ״ל אדם בני הוגי
שר ■יכולים כן אע״פ • ריס ונא  רל5 האותיות כתוך. י הכמוס אלוהות שהוא ׳להתק

ס ואך ודיבוד דיבור געשה וזה• - אחדות •קשר ידי ־ על בקדושה  ?קראבחי׳ עדיין.■ זאת ג
ב״ה :־כבורא שכביכול ד ^מצוס בחינת. כלי. העובדות בכל■ הנה עד ■ר״הי מימות

האיש והנה־ .־ האותיות בתוך: •אורו■ מצמצם וזהו אחת אגודה בולם דעשו־ שעשו•.ב״י
 האותיות יTעל בקרט ■לבז ׳שיתעורר הנלבב שנאמר בחך הקדוש זה ערבה ז״ל מאמרם.

בחי' בערבות-דהיינו מלו■׳,לרוכב ־  (»׳” אל התדבקותו־ ידי ■■על ■־דהיינו ששומע שגס-.
ת נדבק עי״ר המלות׳ ־, ■ t ־וד״ל בקדושה יתאחד■: ■,כנ״!ל ערבה .  ־והח ־כאותיות גפדמיו

- ;•* ך•״ •י ־;. : r״ - ■־ : - ס ־ בחיה־־האזינהל^כוא •אמנם שמיעה הואל ז
ת ר׳.־ר ש ר פ ל ״ י ו ד א רבה ■בהכנה־ עצמו ז: ומטן עצמו כשמכוין .■■■־•; . ה

■הכנתו ומחמת:ולבא במוחא • התפלה קודם -׳ -.■ :■■ :7:.............
ו ע ל א :ה ב״ה א״ס ־:כארת- עצמו ■ על ־ להמשיך יכול זתשמע •: ואדברה ■■■ השמים ■ :

ח ■:-:הארץ •׳,־׳ ־ מ  בתוךהאותיות •אלהיס התגלות וב״ש־זממשיך יש הנה־ ,״.■ ■פי א
 אסיפה ״ האזינה'־בחי׳ :־בחינת ׳ נקרא ■ זה תורה ; שבע״פ זתורהל שבכתב ־ תורה בחי׳•

 אלהותו ־ומכניס־ ומקשיב ומאסף־ ־ שממשיך בחי'.׳ :הוא■ ושבע״פ ־שמוס בחי׳ הוא שבכתב
חת הב׳ מייחד ובאם ארץ  בתוך גדול■ אור יוכללכרגס ואחדכך בקרבו שבכתב' תורה תו

 ׳דהיינו כשמים השמע׳ ואתה כמ״ש־ החותמת ע׳יי ומתדבק- ■-לומד־ באס דהיינו ישבע״פ
 שמים בחי' האותיות בתוך: ששומע זו שבחי׳ שלינא באמונה■ ומאמין ית׳ התורה-להבורא

 שיכול אתה בחי׳ נקרא זהו רוחניים אורות דביקות על ־: .,נבנית התורה ־ פשטי שכל'
סחס שבכתב׳ תורה סמאיר בסי׳ וזהו; ■ית׳ הסרא  האזיני׳ פר׳לה׳ל.'׳וזהו■ נוכח לדבר-די

טד פה • שבעל ־ לתוך־־־־תורה . פני לנמלו כגון דיבור ואדבר׳ הפסים נדא־ר־• דהיי י  ה׳
ס •שיוכל זו מדמגה־־ .לו.שאין מר־ אבל־. ־פה;: שבעל והתורה לך יהיה אנכי״בולא בחי׳  לכנ

שבתו ״פ־ ־ ־־ ׳ ־ ׳ ' ־־ בפירוש י׳ הבק:מח
i צקרט •לט יעורר .ידם

פירושי דכייט' פי אמרי־ ,׳ , . . ____
חיו5מדצד.־^־ו מה:שפי המלויז בהבורא׳ .׳: להתדבק איך: ׳ אלוהית ־: דביקות ה•ג  fר■אטונ׳bנ
א7מ ההר ,העולמות־ ומצב מעמד ומשיג *תברך ת הו ט ה ל ת יז חי׳' ב  בזה־בלות ונכלל '

 ■ירה המ׳ץ זהילפל :־עלי׳ידי ולשרפץ הנפש* מצויות בהלכ׳ישהוא בעחם,־מצגצויירם: בחי׳
י.׳ לזה.־הכנה שצריך :■7(3 וזכו ;: עליונים כליטת:.אורות איך: ל׳ הו גזו ריערוף' וז ט מ  כ

®: ט לקחי כלבנץ־• מעצי־ שלמה ־המלך משה;:•לו אפחץ■  יורדת־ גביזמטר־-אמז״לראין'נוי
כנגדה'למע׳׳ועל' עולות שטיפיים מלמפל׳עד- ישראל.־׳ :׳:מעטהם־,׳.של■־. המלבנות משצות־

 פ״י׳׳ההדבקות:■ שלסלי׳־־לשמו-־דכיינו־האותיות־. מעשיהם מלבטת־ ד ששם לבנץ•־ עצי בחי׳
ל א ^ טל ■ כי אמרתי - כטל :כמלות;וזהו בפירוש ד לגבך קארדנא יברא; ■מלאי■ מזי ואומרת ׳י

ט:  ;־..־אך ■שמיפה ומץ.הארץ שמיס־האזיס ב
ה ■׳ כלי רק הוא 'כבמי׳ שאוזן. זאת ־מודעת הנ

רן7ס ׳ ־'■'■ לשמוע■'■' זוכה כלאדם• לא אל-כשמיעה־.׳לכך ר :ד.׳■ י ' ■-
- אלהשמיעה;־.: כלי דק ־.האוזן שאין ה׳־טה דבר - ; ־ , • -r׳ .׳ :■ ד . c׳ y

׳ ■׳.י*־ ̂׳*׳ ;־‘-׳ ■;‘׳־ י 'rr• 'זז־״ -־׳- r.־• •י•• ־׳■, י־,-•״׳

........ ..............תורה • לסוטי ■ ־..............

ר לןד אץ מקום שאץ־צו ט  מקום ״ לו ־שאין די
לו קונות והן ^ הן אדם של־ אמות ׳7־

, ם של' -י "דהיינו השלם של , ד א  1־ כ
ק שלם ק י. שהוא מי אך אמית ד׳ עס כ

 ו דוחק
%



, , תורה לקוטי
בחי׳י ישראל גשמות פרטי ככל יש עתה כן העולם אין ושלום רש ’ השכינה רגלי דוחק
עוכר ושלום חם ואם הדעת שהוא משה • ״ v ; סליק מקומו ״ ■ ־;׳

ר: אתה  הוא אזי מאוד ונפגם הקדוש׳ תורתו על לומד כשאדם וגו׳ נרי תאי
ת המחוסר חיים כמד״א הדיכורים׳:כפיו ומוציא •־ , ע הד ת׳ ממנו ־ ונסתלק ׳ ע ד  ה

ם  תצר וזה להדעתי־ יכוא תשוכ׳ וכעשותו ע״פ והנה . כפה למוציאהס למוצאיהם ה
ט ו ם «  לדכדם־ כנ״ל למרום עלה שמשה וזה כזה גדול דכר הוא מהדיכורים הנגלה ג
ה קול כי מאוד משה כחינת שהוא הדעת שכבתי׳ מרומים זנעש׳ כאדנ״י ודיכור כהד׳
‘להוציא■ שכי שכית ידי על למעג׳ נתעלה גופי ■נקראים מהתורה הנגלים ועניני יחוד

ר:א"ס כלי.להשראת והם תורה  וכפלו;למט׳ שם שנשכו הק׳ הניצוצין מהשכי׳ המאיר או
תהפך הוא שגם כאדם מתנות לקחת הפשטיות ולומד. כזה מאמין וכשאדם בתוכם  'י

 האדם ידי על עליון האדם ניתקן . לטוב עשק כי עצים חוטב שאינו ויודע מהתור׳
 להשלים ובקשתינו מגמתינו כל כי התחתון נקרא וזה מאוד יקר דבר הוא התורה

ת׳ עד .מא׳ אותיות. :דהיינו את״ה בחי׳ ^ ועבודה בתורה העליון דאדס תיקונים . הו  ו
ה/  ממקום נמשך אשר העליון אילן השלמת ענין :לו יאיר זה־ יT■ ועל הפה־ מוצאות ו

 הולר האדם ושלום■ חס ואם מאוד נעלה אלהי וה׳ נרי תאיר ■כי;אתה־ וזהו בנפשו
 נדחק אזי היום כל ושובב הולך לבו בשרירות א״ס אור בפנימיות עצמו כשמדבק דהיינו

א׳ אשר מהתורה הוא התורה מעשק הדיבור בתוך: השוכן ב״ה  בסיטרי י נשבה הו
תהפט משכי יגיה עי״ז והתפל׳־ התורה תותיות וכל ר׳ל דמסאבא מחשוכא החשכות כל י

ק לנהורא .............. נגעי מהם ונעשים ובשביה במאשר המה י : א
כי תשוב׳ ובעשותו ויצילנו ישמרנו ה׳ ב״א , ־ ; ־

למט׳׳ הרע נופל אד נדח ממנו ידח לבלתי מתנות לקחת שבי, ־שבית למרום
ונתברר משה־ שעלה: ־. בשעה באדם•׳ ; ׳

בחסדים ̂ המלאכי׳ לו ,מסרו התור׳־ • לקבל למרום
 תורת זאת כמ״ד אדם נקרא והתורה מתנות
כמד״א;אדם אדם נקראים וישראל .האדם

 הגבורות ונתבשמין׳ ונמתקין הטוב
לאדם• גדול תיקון כן אחר וגורס

 שבית למרום :עלית בענץ כנודע בכלל העליון
האדם בשביל פי׳ באדם מתנות לקחת, שבי.

 ועלה־ :־כמו הסתלקות כמו שהוא עלית ועוד׳ וכתיב. כלהו,חד וקודשאב״ה אתם(אורייתא
 :על הורא׳ והוא■ הארץ p. ועבר קןהארץ דאודיתא סדרים ג״ן שהוא בעדן גן ה׳ ויטע

 י למרום עלית וזהו . ממנו הדעת הסתלקות הוא ־ ברוך שהקדוש הגן בתוך החיים עץ
 ונתעלה-למעל׳ ממך הדעת שנסתלק כלומר נקרא והאדם דסלא חייא החיים עץ נקרא

כח שבי ששבית ידי על למעל) בלא:. וזה השלה עץ והאדם כמ״ד השדה עץ ת.' שהרבי י'
 שהוא• באדם לקחת.מתנות דמסאבא בסטרא אתקטרו קטירא בחד חד כולהו כי א״א זה

ם וקנין.:.־במ״ח : ליקוחץ התור׳־שצריך רצוט י ב״ה :הקדוש והלביש חדא בקשירה• ד ב  ד
 ב״ר קנה דעת: וכן ,לאדס■. ניקרת שהתורה התורה באותיות ׳הקדושה ■ בתור׳ וחכמתו

מו; המה ■ואותיותיו־ התפלה ובאותיות ל והוא כ כ ב ס״נ מ ד  בלומדו ותטע׳י תטעה ע״י
 ממקום־. ויומשך כנ״ל לדעת יבוא אזי ; בתור׳ .המלובש׳ וב״ש ב״ה א״ס אור לגילוי היכלין

 רצון בפנימיות; נשמתו לתיקון מאוד גבוה :אזי־.׳ ומתפלל ׳: בתורה האדם ובלמדו■ בהם
.־ למטה • אורם ונגלו מהשרירים מוציאים T וזהו וד״ל־.־ וכו׳ וב״ש הוא ברוך העליון . n 

ת את בהעלותך • :אותה שמוציאים שבהיכל תורה ספר וזהו ח עלייתך בעת ״כלומר הנ
ך ־ רות— --------- - . ■ . ׳ י ב

' הנשמות

תס ישראל בית דכל חיי החיים מקור דמיי ם למעל׳ תעלהךאו ת:למרו כמו:עלי ;■•- 
 דהתור׳׳ל כדעת ידי על י מרומים מדברים ,הדבקים ואתם וכמ״ד ישראל בנשמות למט׳
 רבא לתהומא״ למטה,] , ■הרע יפול־ • אזי התדבקות ענץ והוא ־. חכ״ה אלהיכס בה׳
' הנרות שבעת יאירו המנור׳ פני מול מה ידי ועל וב״ש ב״ה החיים חי אל אל i ס
פנץ תאיר אדם חכמת כמ״ד ״פני מול אל;־ ע׳׳י־ז, למטה וב״ש ב״ה א״ש אור גילוי הי׳

- . - . . . ' ׳ ׳

מ״י
מהקדוש

ת שהוא משה למט׳-והמשיך , . ̂ הכללי,נכל:־לקדושו״ הדע
ל קדישא וכמי-: בכאו״א הגנוז■ אור בחי-'גילף ■ נשמות ר כ הכהן־.: באהק כח שיש וזהי : . ׳ו

- •:׳ י• י ־ -׳ ד ׳ ■ .׳. ■•־׳: ■׳ ■ ת לו ע ה ל ד '-



תורה לקוטי
 מאוד גבוה למקום ישראל .נשמוח להעלות
ק זקן ^?תעלה ה  והוא מדותיו פי על שיורד א
 במדות שמאיר קדישא דיוקנא ■מנחי׳

 כעליון האדם בכלל והוא למט׳ העליונות
 והוא הנרות שבעת ואמר ולהשלימו נתקנו

 הוא הז׳ ומדה דאדה״ע .קצוות .ששה נחי
 רץמת לתקן מגמותינו וכל לבד נקודה ■ •כחי׳

 שנתמעט הירח מיעוט ענין שהוא השכינ׳.
 אבל עתה הוא בלבד נקודה ובבהי׳ אורה

 החמ׳ כאור הלבנה אור והי׳ כתיב לעתיד
 הקדוש׳ השכינ׳ .ותהרומס ־ אחת במדריג׳

 גדולים ׳המאורות שני יהי׳ ואז מעל׳ למעג׳
 אל יתברך מאמרו . וזהו המיעוט, :-כמקודם

 הנרות.בכלל שבע׳ יאירו■ המגור׳־ פני מול
 הארון בנסוע ויהי מ״ד וזהו .למנין ודי

 ב״ה א״ס הארת והוצאה בנסוע• ■כלומר
 ובשברון באמת תשובה ידי על ישלאל לנשמות

 אומר .שהדעת . משה ראמר . כנודע לב
 שהוא משה בחי׳ שהוא בדעת הוא שהאמיר׳

 שנסתלק אצלו הדעת שנתגלה הדעת ענין
 בשביה והי׳ שעשה עבירות בסיבת ממנו
 ר״ל מהעבירות ,הנעשים אדם בני ■ונגעי

 און פועלי. .כל יתפרדו אזי כדעת ובהאיר
 פני העליון' אדם מבחי׳ נמשך הדעת ■והארת

 ה׳ פני כמ׳יד קדישא בדמקנא חיים מלך
 נ;תקן<.כרע .הוא כ׳ כפני כלומר רע כעושי
 קומה ואזי. רבא לתהומא למט׳ נופל ׳והרע

 כנ״ל .של. .קומה בחי׳ שניתקן פירוש יה׳
י ד י לי  פניך באור עילא׳ דיוקנא תיקוני כ

 כמאיר העליון רצון פנימיות שהוא לנו <תת
 משחת שמן והוא חכמ׳ שקנה זה זקן ■כחכמ׳

 . - רבא כהכא אהרן זקן על שירד יקודש
 כנרות להעלות ביכולתו היה הטעם י ולזה
 בעלה משה כי למעל׳ ישראל הנשמות ■שכם

 דמלכא ■שושבינא הוא ואהרן למטרוניתא
 מלמעלה לישראל השפע ■ נמשך י ■ ידם שעל

 למטה מלמעלה. הנשמות ונתעלים למטה
 ממלחמתו הרע מיצר ההנח׳ ואחר . ׳כנודע ,

 וגבולץ דרך ומעביר אופה י כתנור <בוער
 את מרח ואינו עליו ומתגבר עמו כהאבקו

 נמתקים אזי ושלום תם למטה ליפול יעצמו
העליוני׳ הבמי׳ כל מה'  בלימוד ובפרט הקו

 וגם דעת לכלל בא התשובה אחר התורה
 לבוא כתורה למוד מועיל התשוב׳ ,-קודם

 עוד ושוב שלא י -ובלבד־ . לעשות ,להדעת
 כשדרות . הולך ושלום מס־ כ״א ׳יצכסלה

 ומתשובתו לחיצונים כח• נותן אזי כך אחר -גבו
ס -שעשה ץני ס גי  ברוב לא י אס . ר״ל ה
 נדת ממט מ־מ לא כי מאוד דוליס1 מומיו
 איך יהי׳ 'כדעת אל־ כא וכאשר י: ׳*גומר
נפרדים והתפלה כתורה אותיות אזי ‘►שיכי

...יטז*־■ .,. ..
 הדעת ידי במקומם ונתעלו מהקליפות

 אויבי י -שהוא אויביך י יפוצו וזהו: . ששבו
א ר ט ס ; ז ,דמסאבא ה׳ נ פ  מחמת פי׳ מ

 דדיקנא התגלות שהוא הקדוש פניך הארת
 ־אדם’ תיקון * בנין . השלמת : לצורך קדישא
 בכלל הוא בדך קודשא יחוד ולהיות העליון

 ישראל נשמות כל. ויזהיח יאירו זה יr ועל
 הוא ברוך החיים בחי יתדבקו ותפל׳ בתורה
 הדבקיס׳בד׳■ ואתם שכתוב וכמו שמו וברוך

 כי׳ שתמיד :כיוס כולכם חיים אלהיכס
א־ א׳׳סברוך באור דבוקים  שמוי וברוך הו

 ההוד-זהתפל׳. באותיו׳ בהיכלין א״ע המתלבש
 א״סימהיכלץ אור וממשיכין׳ מוציאין והס•
 יחודים גורמים והתפל׳ החור׳ ברוחניות לחוץ

ב״ה ואודיתא העולמות בכל גדולים  קו
 פי׳ יאמר ובנוחה וזמ״ד חד כולא ישראל

 יאמר הרפי: היצר המנוח׳-ממלחמת בעת
 ונכק התפל׳.כראוי אותיות לומר פי׳-יוכל

 כלומר .׳.׳ישראל ־ אלפי רבבות ה׳ שובה
 כ׳ אל ישובו כולם• ישראל אלפי שהרבבות

 לבבך: אל והשבותז כמו הדעת לכלל באו
 כל י, בכלל ,העליונ׳ הקומה בנין וכל . כנודע
ה בשם תלויס העליונים אורות  ב״ה. הי״

 מהרבבות. א׳ הסר ואס וכו׳ שלם השם ואין
 ניבנית שיהי׳ הוראה והוא ישראל אלפי

 יחסר שלא בשלימות ועלייתה השכינה קומת
ס וזהו . אחד אפילו  את בהעלותך כן ג

 הנשמות של עליות .ענץ שהוא כנרות
 הקדושה השכיג׳ והתרוממות בפרטיות .
 כארס במי׳ ידי על עליון אדם ותיקון .

 נתעלה וממילא ־ למטה קדישא דיוקנא•
 .כאשר . וב״ש ב״ה • כחייס דחיי למקורא

 •כשאדם דהנה : טשו P משה את כ׳ צוה
 לעשות א״א ודאי מצוה איזה לעשות רוצה

 אשר והימודיס הכוונות בכל המצוה לו .
 בלי עושה כשאדם אך v זו למצוה שייכים י
 ■ צום כן ■ כי בסתם• כשעושה רק כוונה שוס .
• הצורך • כל מהמצוה יעשה ומסתמא ה׳ : . 

ה ז ו  .א״ס •לאור עצמו שיתדבק הישר דרך '
 • ב״ה מהקדוש ומבקש המצוה בעשיית ב״ה

■ ויעשו וזהו v מצוה לכוונת הצורך כל שיעשה
 שהם ר״ל משה את ה׳ צוה אשר ככל ב״י .
׳ את ה׳ צוה צאשר ■ רק זו בכוונה המצוה עשו י
ובודאי משה את ה׳ צוה כן ט ..ר׳^ל משה '

ם בהציווי ׳- ס אנו אך נעלמים דבד ט  ׳ מה ש
 שבאמלן •■ יעשו כן ואמ״כ ■ עליט ששטל ;

ש ץ בכוונה .בעשייתן ׳ •כש כן שעשו גר ג  כ
ת דו סו ה גרמו׳. כן משה את ה׳ כציווי• של ;

'־ י :־ ,־. . .; ק י ל ס - , ן ת י ט ע ■r.•........- ב
ה■' ב ה הארה ע״י היינו . רשעים תלהט ל

 כשלהבת כאדם בנפש המאיר גדולה
כזה
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 I 3תכליל עיקר וזה . מצרים בלי נמלה ”בחי׳ דביקה' בבחי למעלה והוא ביותר שמאיר הזה
ק •.הוא כי ■ומסקה ומפיצה -ויין .-ייר״ו ר1א הברקת י  זן ר>̂- 1י־ M י־י)1י־ ־דוו

 הקליפות י כל שנשרפיס רשעים מלהט rעי
־ : מעולם ■לאדם צו שהיה־ והמסכים :

ת א  לאשכולות ושדיך לתמר דמתה:־ קומתך י
ה י וגו׳ ,  השכיג׳ ■ קומת בחי׳ יש ־ הנ

ת כלול שהוא מו של ה  קו בבמי׳ היינו מכל'
ה א׳׳ס  בהתגלות ועולם עולם בכל שמאיר ב׳

 וכל י מלבדו עוד אץ האלהיס הוא ה׳ כי
 •מכל שכלול השכיכ׳ ״ניצוץ בו .יש אדם

 ומתנוצץ מתחלק הזה והניצוץ העולשת
 ומטהר מקדש אדם באס לכן ניצוצות לכמה
 אחרונה נקודה אפילו אז קומתו מלא

 וזהו■ הפירוד מעולם למעלה לאחד נתייחד
 הלב שע״י לב לו בחי׳ שהוא תמ״ר במי׳■
 הכלי נתייחד■ דלתתא אתערותא במי׳ שהוא
 הראשונ׳ בנקוד׳ למוח הלב נתייחד ■ באס

 בחי׳ וזהו ממרומים אור ■ עליו ואז.נתגלה
 מבחי׳ מהדעת למעלה הבא עילאה ־ יראה
 אשכלות' בחי׳ וזהו ופירוד קיצוץ תמן דלית

 וד״ל כל .מיחוד שכלולה כולא אש שהוא
 שהוא ראי״ה אותיות שהוא יראה בהי׳ שזכו

 הזה מבחי׳-עולס שהוא ובהתבוננות בדעת
 אחיזה בו ויש דלתתא אתערוהא כח בבמי׳

 אש אשכלות-שהוא הבהי׳ אבל טו״ר של
 ידע ולא אחיז׳ מבהי׳ •למעלז שהוא כולא
 וזהו' אנושיית י מגדר למעל׳ ערכה אטש

ס בסנסיניו אוחזה בתמר אעלה אמרתי■ א  ׳ פנ
א לבחי׳ בא שהו  הכל שנעש׳ לולב תמר-

 ובא. דמקיפים הבחי׳ מאיר אז גמור ביהוד
 , העולשת כל המחייה מקיף אור לבר,יז

 הדבר הכלל . -עלמין כל ובב3 בחי׳. וזהו
 השלמות מכל ■כלול שלימה קומה הוא שהאדם

 חלק ניצוץ והוא ׳ בו ■ כלולין העולמות - וכל
 לקמה מהחלק ■ הזה ■והטצוץ' י השכינה אלהי

 לתקן וצריך הנפש מלקי- ■ בחי׳ וזה ניצוצות
 ולטהר לקדש דהיינו■ מלקיס ׳ הבחי׳ כל
 שכולו ביום בשורשו ולהק| מוס יום במי׳ כל

ש כל על וגס נשמש למקור השייך אמך  פר
 לנשמש השייכים ורגעיו עהיו חלקיו אברים
 ודי כאחדץ למקום למקור הכל נתחבר שיהא

־ • * סליק .' י‘ למבץ '
׳ ח י טג כי הוא הענין■ ימתקו גנובים מ  הע

אינו . די- מב ודבר. הענוג■ תמי הג
 שש׳ מה הענוג כתחדכות• משיג הרוב ע״פ

 ההוא החפץ מן לק מקודם■■ ממנו נעדר
 תמידי: תענו; כי הקם בעבודת וכן-העני;

 ופעם פעם בכל מרגיש הצדיק אך הענוג אינו
 ״.כמ״ש ה׳ עג׳ תענוג - והוסשת התחדשת

יעקב• נמלת והאכלתיך: ה׳ על התענג י אז

 כל..אדם לא אך הבורא ס7ע:ו3 ״ המכוון
 דרכיו .כל ■תיקן כלא בעוד כי לזה זוכה

ס י קיטרוג יש הרי מכונן על  כעבודש ג
ם היצר. מתחכם שהוא מה וכל ג מ ע; ר  ה

,עניניו בכל בהדי׳ ומשתתף יותר'  ולבן .
שלבמדת כל לשום הוא בזה ׳5הע  מגמ

 .בענין 'מדריגות . כמה דש ובושה שרא׳
 ישער דילי׳. שיעורי׳ לפוס כ״א אך הירא׳
 מרומשת בבורא מלפני ובוש׳ ירא׳ בליביה

 ויעמיק■ א״ח בש״ע י כ״ש שמכה״כ ואיך האל
 בעיניו נחשב , יהא .שלא עד עצש בשפלות

 מסתיר הוא .ובזה ■מ״ה בבחי׳ והוא לכלום
 בהי׳ .על כי מהקיטרוגים א״ע וגונב א״ע
וזהר■ הקיטרוג פס לחול מקוס שום אין מ״ה

 . ...סליק ימתקו גנובים מיס בחי׳ ■ י'
ח ז  .. לו בהדס,לרע האדם פלט אבר ל

 ויש - דר,דוש׳ י _אדם במי׳ . יש הנה ־ ■ ׳
 ה׳ על שיתייצב בליעל אדם דקליפ׳ אדם
 את מניח ואינו וגו׳.. לצדיק - ל־שע צופה

 באהבות אותו ומבלבל הבורא לעבודת האדם
 שהי׳ כ׳ לולי ..וזהו . רעות דראות רעות

 בלשנו ..חיים אזי אדם עלינו בקוס ■ לנו
.-TOn:לבלוע ומוכר,ים שצופים דהיינו ת  א

 ואתם בכח הישראלי לאיש כיש החיים בר^
 כיוס כולכם חיים אלהיכס.. בה׳ הדבקים

 .יעזבנו לא .וחסדיו רחמיו ברוב ה׳ אך
ף בידו ט ה  י■ האריז״ג בכתבי כלאיתא. יהא ו

 .סוףו והוא.,בחי׳ באדם כאדם שליט אשר■
 למקום הכל שיתאסף נשמע הכל דבר״

 ט ירא ■האלהים את יקויים ואז האחדות
 בחי׳ הוא דקליפ׳ שאדם לפי האדם כל זה

אבל ־.המסור אדם  דר,דושה ■אדס ופרוד.
.■ האדם כל. וזהו ושלימות כללות ,בחי׳ הוא

.......... • -S ענין יר,b.. ־־..־-. ■ ■
ד ק י י .י .■ וגו׳ ־ השמים מטל האלהים לך :

,כתיב •דהנה ״■ וגו׳ עמים יעבדוך • ־
 ■ בנים ותקארת - בניס בני. ■ זקטס עפרת
f ובזזה״ק במדרש נאיתא .אסהס, o אברס 

 פנאמד- אברהם■ נקרא• יצחק אברהם נקרא ■
 יצחק ישראל נקרא יעקב גגו׳ ,שלדות אלה

א ־ קי  אברהם וגו׳ שמות ואצה שגא׳ ישראל. נ
 שאברה׳^ במדרש איתא דהנה- כו׳ ישראל נקרא 

כה• פסוק על יעקב בזכיות כאש מכבק ניצול
 .אברהם את פדה אשר יעקב בית אל ה׳ אמר .
שעיר,ד דכייט המרכב׳ ק כן שהאבות דידנע :

 ז״ל כמאמר האבות בשביל- כי׳ כשלם קיום
 הוא וזהע״ה גאברכם בכברא״סאלא .:א״ת
ה רביעי רגל ם • מעיין בזוהר איתא דהג  גני

הס  ונוזלים יצחק 6ד חיים■ מיס באל דא״אבי
,‘כי׳ יעקב:דהייט■.שאברהם ■ לא לבטן מן.; ^

מרכבה ' ■־־ י ־׳ י



;דיקוטי
חי מילכש. ה ימין לג מל  אצוהונז כמ שכי׳ג

ר7’מנ,י.־לפי^ס ש מקו שהי׳;  והי׳ לחכמה י.
 ק ופ״י בחי׳:אהב׳: פולס באי.־ ממגדך:לכל

 מרכבה הי׳ ־ רצחק ־ ■אוהבי־ אבדכס ?קרא:
מה ד אל: מ ¥• אמרו ש  חהא לטולס ל1

מין דוחה י שמאל  שהי׳ ■שמחמת זמקדבת ־י
 הי׳ הזא ברוך כבורא 'לתענוג מקושר *צחק

 דהיים פולס באד לכל היראה :. מדת■ י •ממשיך
 הזה • שבעולם :התענוגים ־ b דוחה שהי׳

ת מ  תענוג ממע שמא.־יבטל' ׳׳. י.ירא שהי׳ ^
ס .הקמת  .לתענוג ־עצמו ־שהי׳:׳ממשיך הג

ה.מתמת הזה־־.אזי •פולס רא  הי׳ הנ׳׳ל:־ הי
 מעלה והי׳־ הגופני־ תענוג ממנו .מדחה

 לתענוג כזה שבעולם התענוג זה גס. ומקשר
תי:מחמת  אמרו ופ״כ כנ״ל זצחק פסד אמי

 להיות אדם חהT■ ־־שכאשר דוחה שמאל תהא
 אברהם הבורא;לבחי׳:׳ . לאהבת .לימין: קרוב
 פשו את יצחק ־זיאהב ס״ש־ •יובן ועפ״ז .כנ״ל

שהצדיק והקושיא  יאהב ׳כמותו־ מפורסמת׳
 לו בכל פתי יצחק והגם:בזקן הרשע עשו .את

 לפי אך ,באריטת הקושיא. באלשיך כמבואר
 לתענוגי עצמו מקשר שהצדיק יובן הנ׳׳ל
 ־התענוג זה: ■להפאת״־גס■ כדי הזה־: פולס

ג גורם.: זה ידי ועל לשרפו■ מו  ושעשועים ת
בדאקאתינא במאי יתברך מהבורא

 ?הייס פשו את־ יצחק דאהב וזהו . לגבך
 ׳מחמת־בחי׳ והשעשופים,כזא שעיקר:התעטג

i״ ,ומקשר :שמעלה. :פשו n x y מ״ש ׳ וזהו 
 מס המקושר צדיק■x פסיעהדלבד. ־ בספרים
מן פוסע:לבר■ ית׳ הבורא; •תענוג: ^ ל ק  ל

 תנמוג לגרוס בכדי הזה פולס■ ■עצמו־לתעטגי
 כ״א ̂יכול ־אינו •וזה מ״ל ושעשועלס אמית׳.

 תענוג .ומשיג־ ב״ה שמקשר■-להמדא־ . צדיק
 פולס לתעמגי: ־שיפול ירא אינו ואז אמיתי

 ומעלה בפיו ־ ציד . שהוא אדרבה ט הזה
 הוא ורבקה׳ שבעולם;;כזהד::^- :■•כחיות זה י

 מלובש שהוא ככרס/־׳■לדבק׳.:דהיימ־ .־®לשח
 דכתיבדעקב טל יעקב: אח אוהבת ■במדות

 פולס לתענוגי עצמו דרא,למפוך. תם אישי
 :.:־ונמזוד.לערכינו לתוכו ישל שמא : כזה

רא לתענוג מרכב׳':: הי׳־ ־ שיצתק י  —רית׳ כס
 על .ה׳;: וגבורות. -מגלה ־כי׳ זר ידי• ופל

א כן ידי י שפיל ־ העולם  מדת :ילק ;לבתי׳־ ג
 לבחי׳־דעת מרכב׳ הי׳־ דעקב. כנ״ל׳ ■אברהם

ס מקשר הי׳ שלימ׳ דעת לו נמי׳. מחמת ־  ג
^ בחי׳ מ ק ־.לנסי׳ פ  .״יצרזק מדת ־דהייע.־ ינ

 ראש לי אלxי .-.וזהו דאש לבחי׳ ־ואברכם
׳ והיינו י  מרס וכו׳־ שבאבות בלדר- יעקב מ

ת כבורא ־התפארות מ ח מ ס׳.  ונפשה אסרתל י
ד רצוני;.!■ r׳:־ c:־ r; . ד ־-:־-;: :׳.:

89 כית״רזז:
ן ך ז אל כקד׳־ - ״שיצחק :ו מ  נקרא ואברכם־ י

. ■־־ ן• ישראל .־ ::־..:: ;

דא׳׳ש
 לבחי׳ עצנר הזא־ בא יצחק ד כחי׳ שמחמת

ק  יתברך השם הכ״לו-והנר אברהם בחי׳־־ ינ
ה כשם׳ כעולם ת6 מהוה  הוא ׳ בחך סי״

סי׳ הס .ירדו ■ ־והנה ישמו וברוך:  מרכב׳ י ג
 ■על :מרמז פהירד׳:־ ד דעקב י יצחק דאברהס־
ד. הסכמה־: ל כ  והה״א ־ גולם ־ בחי׳ ־־ הוא ־: פ

א״  נקודה הא דרך על: בינה.: בסי׳ הו
 ישראל דרך על יעקב בחי׳ בטכליה.והוא

ה .־והה״א אתפאר בך״ ־ אשר  הוא ״ כאמחנ
עי.בחי׳ רגל כנ׳ו . דהע״ה רבי  זיפש כתיב ו

א שם דוד. כמלך ח אי ם: ג קוני ת  אחחנ׳ ה׳־ ג
־ ־ : ־ ״ ' ־ : :  ״■׳־.•:־: במשי׳:״■־::־ד ״

ח ג ה ל נקרא בחי׳:־־המצבות ד ע ר׳' חי  ב
־ ק ■ דהג׳ מות יורדת' רגליה ד

ל1דאבות- מרכב׳ ר ם כ א לו מי ב ה״ו:  גימ׳ י
D״iיגיע מתי לומד האדם שצרק־ דהיינו ־ 

 :■האדם בוחר ־ וכאשר צננעשה־־אבותי מעשי:
 ע״ע ממשיך: ׳אד־ כנ׳׳ל מרכב׳־ ־ ונעשה גפוב

ס מחד. וכאשר תחיה של־ מל ע ושלום זז ר  ג
 ל״ט ע״ע ־ממשיך אזי של;־עולם אצופו ומפריד
ק י׳x תיקון מצבוך ויעש .•■וזס־ קללות ת מ

חי׳ רביעית רגל...שנמשה ־־הפלכות־:עד■ ג
ה למרכב׳ הנ ר בכל ו דו  כקדוש פתל ־ ודור ־ ׳

אי: pב קם הו  עם ד מרכב׳ ׳ כנעשים . צדי
 בשלם אנשים שיש, כנ״ל־־והנם כבתי׳ כל־

ם שהם  צ.פולם.אך.הצדיקים0 אלופו מפחדי
ס  העונם את־ :ומקיימים ;־מרכבה :לעשיס ה

ם ברכה טל־ וממשיכים ל הו מו דוז ק • ;  ד
 מטל • לך דייזן■ אצהיס בחי׳: ו/ת האלהיס לך־־

 שאתה :־מססת ־ ממיס ׳יעבדוך.־ כנ״ל .השמים,־
 מכניע אתה אזי: בחי׳־-־אברהס עם מקושר

: כל: ק ל ט ״ ע פ ש ו י ו ־ ע ר  ״־ברק ־של’טל" ה
ק; ־ ד•:: לי ס ל ד ־נ י ־'■** ;.

ר מ א י ).  xא כעבריו׳ למילדות מצחם מלך .
השרת ושם ;שפרה האחת שס :-׳ .־- .-

 aוראיר העבריות ;אמ■ פופה־־דאמר־גילדק.
ק הוא ־ ק .oh ׳ האברס ־ מל רי ה מ .ו  או

א בת זאם. ה ותיה הי  , לעבוד שצדן ידוע דכנ
 י 5יפק בבתי׳ שסו ובחן* הוא ־:ברוך הבורא
ק ככחוב כמאמר אוי״ר כללות שהוא  ! ח
 צבד אהב׳ במדת העובד־־ ־ ט ליעקב אמת

ה: במלת :או א ר ^ ■:באמת איט ־ לבי י  ■ 1ל
 הוו! ־ברק הבורא את באפשרי..לעמד: ואינו

 ־במד או לבד אחת במרה ;בעולס־־הפשיה
ס מציונים■ בשלמות כ״א־ לבד ד מדאה כ

שבדים
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ס שהוטכפה במדה • כ״א עובדים  כמו מ
 ויש צבד רסד ממדת מהס שיש מצאכיס

 ■עובד אחד וכצ צבד גבורה ממדת מהס
 אץ העוצם בזה אבצ במדתו יתברך צהפס

 נודע והנה דו״ר בשניהם אם כי במפשד
 כמאמר היראה צהקדיס צריך דבר שבכצ

 וזהו . ה׳ יראת חכמה ראשית הכתוג
 צבניס יפה סימן תחצה ,בת חז״צ מאמר

מי צדיקים שצ טובים מעשים שזהו אבצי , 
 תמה עבודתו אין אהבה, בעבודתו שקדם

 שצ דרכו׳ ז״צ חכמינו כמאמר באמת ואינו
מ אחד צמזר איש  .׳ ה׳ יראת שהוא .א
 את המייצדות יראו כי ויהי פירוש וזהו

 יכוציס המ הס כי בתים צהס רעש האצהיס
 ; ס:Tמוץ יראה צהס שהיה מחמת צדבר
 מצרים מצך׳,־ ■ דאמר הפסוק פימש וזהו

 ודיבור מחשבה שהם העבריות: צמיצדות
 כפי׳ מחשבה זה שפרה האחת 'ישם■ אשר
 פועה השני׳ ,ושם הוצד את שמשפרת רש״י
 בינדק ויאמר . רש׳׳י כפירוש בדיבור הוא
 שהם י האבנים עצ וראיתם העבריות את

 בתחצה מקדים שהוא הוא בן אס התיבות
 היא בת ואם אונצ והמיתן האהבה את

א י. וחיה  וחיה היראה שהוא הנוקבא ט
. . • • ■ - ■ : סציק והבן .. .

ן ל י ^  יפשיק צא עקבו עצ כרוך נחש א
 מתגבר ־ הרע שהיצר אף דהיינו .

.ומבצבצו מאוד ■עד עניו . מצ י אף .  כן פי
 ואצ דביקותו מצהניח .יפשיק שצא יראה
 ברגע כי ושצוס סם צבט אחוד ׳ יסוג
 החשכות . צו ויאיר הכצ צדצג יוכצ אחת

 שמאצא ונכצצי. .בעתיקא שמאצא צית כי
 בשצ״ה כמ״ש מאהד״ר .יחוד ונעשה בימין
 יראה כמו אהבה הוא יראה אותיות שסוף

. תחבקני דמינו תחתצראשי שמאצו וזהו בה
״ ;• ..C : צמבץ.־סציק ודי ־ ־ ׳ .

ם כ י ה ל  צמשה ;קביר . כי .•:הוא כהן :א
 ציה אמד קטביצ במאי

א - בנורא הו העח־  שהאצזהות“ האדם צגבי .
 העובד כהן בחי׳ ■ גופא . סוא בתוכו השוכן

 .שבתוט הדעת באמצעות ־ הקודש •לבודת
ת לכוצצ ח  צמשה קביר־ וכי ■אהוי״ר.־ ,
 נקרא שהוא .שצו ־ הדעת שצפעמים׳׳ הייע־
ע בחי׳ פ  שאינו:יכוצ וטמוך קמר, הוא מ

 שפגם הפגם מחמת בקרמ. לעורר-צבו
 יראה בבתי׳. .בטרא : הוא צזה•;; זהטביצה
ט - כיי:,ימס  עצמיכס :שתצבישו :צבבו.דהיי

 צו אץ, מה ־■ זעצ ,-זה : ־:מה ופחד י ׳ באימה
 המשכות כ״א ־ ;זה המומץ־יאץ בהירזת־

 צשוב דראה בטצץ וכיסופץ :תאוות אחר
: שצימהא^ בחשובה

תורה
י א איך ה״: יראת איתא א צ א אי:-  i ג ז

 יראת הן כמ״ש גדוצ שכצ זהו ובאמת
 יש ישראצ בכצצות: :והנה מכמה :הוא י כ׳

 ע-צ הצדיקם באמצעות זו בחי׳ בוודאי■
 אתה כמאמר ־ ואחדות ישראצ הכצצות ידי

 וגו׳ ישראצ כעמך ומי אחד: ושמך אחד
 צהיות ייוכצ.:. האדם בנפש בפרטיות אך

 הוא צזה והעצה' v מבחי׳ ־ נעדר שיהא
 חמוד וצהאמין האמונה במדת א״ע שיחזק

 וודא ובזה. מיני׳ פנד אתר וצית שמכה״כ
 מקום בכצ אור צהכניס יפה כחו יהיה

 אברהם , נקרא וצכך ־ . בחשכות , שהיה
 האמונה מדת שגיצה שע״י האזרחי איתן

ר הזריח . בזה הזה בעוצם המשכו׳ ■בכצ א
, : איץ ■צזה שנזכה רצון יהי •
י י ז  שאיט דהיינו . שומעת ואוזן רואה ?

 עין צמדריגת צמא הנמנע מן י ׳
ס ׳שומעת ואוזן רואה ד ב  עציוניס רוחניים ד

 ונכתבים נחקקים יהיה מעשיך שכצ ובתנאי
.התור׳ פי עצ הכצ שתתנהג דהיינו בתודה

, : שידם צשס יהיה מעשיך וכצ וזהו

א ת י  מקמי׳ ניקום אמר, חד בגמרא א
הו  אמר וחד pאו בר .דא

 הנה .מטאין דחיצ גבר דאיהו מקמי׳ רקום
 שצ■ בצימוד צהתחיצ צריך התחצה בוודא
ר אין כי תורה  והתורה:מביא׳ חטא ירא מ

 שיראת .כצ־. שכתב מה רק חטא יראת יTל
 חכמתו .בחי׳ היינו ל צחכמתו ■ קודמת י מטאו
 שמו עצ נקראת בה שעמצ מי כי דווקא
א יראת שיהא - צריך זו וצבחי׳ ט  I קודמת ־ ח

ת ועיקר צו;: א ד  צהמשיך •כיה׳ העוצם. .ב
0TP שצ ׳:דיוקנא אצהיס צצס בחי׳ ע׳׳ע  

■ •עיצאה התורה את. כי:ז  התורה כי אדם .
 דפש׳ פיקודין מרמ״ח: •כצוצ אדם בחי׳ הוא

 שצומד :התורה ידי ל עצ1 ׳ חעישה צא ושס״ה׳
א יראת שהשיג י אחר כך אחר. ט  ממשיך ק
 המשפטים ואצה וזהו ־,־ -אצהים: •צצם עציו

 צו ־ שיהיה •,פרס בחי׳ צפניהם. תשים .xא
ץ :בד בחי׳ והוא • אצהיס :צצס  צבון ארי
ר  אף אמר ואידך בפרו מארה שהתודה או
 מטא בבחי׳ניראת רק איט שעדק .ע״פ
־i 3זמקמי׳^יזד״ רקום . אעפ״כ בצבד .־ד . 

א צ ו י . ח ד  כמו בעירו דלמה. יהא צשוק’א
 •.כי ופירוש־רש״יי ,־ צסרדיוס שנמסר י., .׳

ק ובעצי המחצוקת בעצי יש בשוק די  צכן ־’ ה
 ברוך - הבורא נגד צהמחת יבוא .שצא צירא יש

ת כצי כי האמת חכמת דרך ועצ הוא  המארעו
 רק.־׳גםד:הבירור הוא הכצ ■פנעשיס:־:בעוצם

 צ״ס שצ סוד וזהו ־. מהרע הטוב שנתברר
מדות שבע׳ הם המעשים כצ וכצצות מצאכות

t



V
תורה לימוטיי

ה' לו שאין מי אך . '. מהרע הטוב גכרר השכל ז
 אפילו ה־ור דור בכל צדיקים יש זה על
 זה כל על בשוק למצאיס ואינם בביתם הס
א  חושדים עם שהמון המחשבות כל לפניהם נ

 האנשים ואותם .להעלותם בכדי נשוק
 להצדיק יש אזי להצדיק■ מקושרים אינם חשר

 דומה יהי וזה .אות׳ שמעלה מד בזה טרחא
 צדך הצדיק צי לסרדיוט שנמסר כמי בעיניו

 כמשל והוא מדריגותס עד עצמו את להוריד
 וטיט הרפש מן חבירו את להוציא שרוצה מי

כדי אליו עצמו את לקרב צדך שם שנצלל

 שלו אלהיס וצלם שלו פנים ■הבחינת שהאיר
 כ״ז האיר • האדם השלמת הבחינה שהוא"
 ■והכניס ישראל שמות ובפרטיות בכלליות

 ברוך הבורא אחדות שהוא השם אמונת בהם
ה וזה ,וגדול קטן ומשוה ששוה הוא  הי
ס יום בכל ולכן .שלו ענוות ענץ  מחג ׳ ח

ס היה הסוכות ד פ  עד־ והולכיס מתמעטים ה
 שכל ■לפי אחד רק נשאר עצרת שבשמיני
עליונים ימים לשבעה מרומזים ימים השבעה

ק ימי ז׳ שנקראים נ  מתחיל שמשם ־. ה
 שכולו ליום ולהעלותם לתקנם וצריך הבחירה

 אחד פר היה ולכן הגמור ־ ולאחדות ארוך טי אליהו גילוי
ם מתייחדק ישראל הזה שביום לפי  דודה ע

 וזה המבדיל ■מסך שוס בלי הגמור באחדות
ס היה בשכלו משיג שהיה שלמה בחי׳ כן ג

 סוד וזהו . מפס להעלותו
 מברר הקדוש■ ■מלאך הוא אליה״ו בחינת
שהוא ב״ן שם בגימטריא אליהץ כי ניצוצין

..................................... . , לעלות זכה זה שמחמת איתא ולכך מ״ד
 ג״כ היה וזה בלתו ואפס הבל שהכל הזך ■החומר מאוד זכך כי למרום גופו עם

’ ׳ ׳ ׳ ׳ ’י - אדם מאמר■ וזהו• :לצורה החומר ודימה
 •. כבהמה עצמו שמשיג אדם ה׳ תושיע ובהמה
כל ומעלה למטה עצמו את שישפיל והיינו

 . לצורה החומר ומדמה השלם מזה הניצוצין .
 יוכל. הלבושין עם שגס לזכות יוכל י ולכך

 שאפילו העיקר אך .לבושין בלא כמו להשיג
 שוס צו יהיה שלא עצש את מרחיק האדם

 אין עכ׳׳ז . התאוות שאר או בעולם כעם
 לשלם ז״ל מאמרם ע״ד אלא ■העיקר זה

 ולא גאוה . יכעוס ולא כעס ־ אדם ־ ילמוד
 ודבר דבר בכל צדך כי וכו׳ יתגאה
 שמזכך הזדככות סוד וזה י . במלחמה להחזיק
 שמץ שוס מרגיש שאינו מי■ אבל החומר

כלל■ - - -
 איתא
שהוא

 צורך לו אין וכדומה ■ וגאוה כעש
 ולכך הזדככות בחי׳ זה אין למלחמה
 .לפי פנים תואר לו יאק שהסדס

מלחמה, ידי על משברה ואינו מהתאוה רחוק

ם .אומר שהיה סלל בחינת  הכל כאן אני א
 שהיה לעיל כמ״ש כאן אט אין ואס כאן

ס משיג  רק מלבדו עוד ואין בלש שאפס כן ג
 משה ר׳׳ת מש״ה ולכן ומיוחד יחש אחד ה׳

 לעבודת אחת הליכה שהיובמדדגת הלל שלמה
•• סליק .וד״ל וב״ה ב״ה הבורא

א ת י ט לעתש מצותבטילות א היי ד א.  לב
רוחט. בלבוש המצוה להיות שנ;תש ,

 ושש אחד ה׳ יהיה ההוא ביום כתיב והנה
 כשאט לא הזה בעולם בגמרא ואיתא .אחד

 באדנ״י: ונקרא בהוי״ה נכתב נקרא אני נכתב
 מ״ש ,של עליו לקבל צריך שמקודם דהיינו
ג' אדנ׳׳י בחינת ׳ ’ ׳ ’ די
I מלא הוא ברוך

 , •V (/!;״״!■ מלך לפט עומד הוא
לשע דהייט אלהיכס ה׳ את משם ובקשתם

ת בתחתית אפילו מונח שהוא שבכ״מ . בקיצור למבין שי מהזדככות רחוק הוא ולכך מדדגו  ה
' ק: י המלכים מלכי מלך, לפני שמד הוא שם גס ■ ■ סלי

ד 1ר.רדוד ר^י רר^ דאו אדו אי^ 'אידיד■ רו 1*1 ירורוירוח דלו̂ו י

כל

כל ממט נמתקיס ,ואזי הוא ברוך הקדוש ואס כאן' הכל כאן אט אס 'אומר
ץ א -------------י ...................... . ,,'ודו» אוןן לכאור^: כאן. מי כאן ■יאט '

ס שהלל מובן •p . כזאת שבר ענואטתו ע
: הנפוניס הדברים וכג ישרת; אני בחינת הייט כאן אני אם הוא כאמת ר וזה . מ א מ , 
 .שיט ומעצטן ממעשיט ינחמט זה הכתוב מעלה ישד בחינ׳ שהוא אחרון ואני ראשון

א על נמצא למקום הכל שמעלה ' מה דהיינו ומגיה•׳ הו ש ה. א ר כי רא ירא שי, מ  מה
הו בגק כמאמר .גאוט ומהדר ה׳. מפחד הטרא מרצון הוא שהכל ומאשן- האחדות ^  ד

' הכל ואז חד ורצונו והוא יתברך ן א עלנדן דכ^ ושרשא ושליט שקרא ■ושליט.:■ רב שהוא, כ
ת •זיר תחיוח• !חרז אחת יתחיריר יתחריו ■ י־יזירת ח מ î-1דיד ,י^דיד? ר־י^ ־ י f ח הכל ק ס  W באמת אך . הכל : נמאק מחמת•.זה שו1אבלח אחת בסקירה נ
 שי לצאת ■ אפשר שאי . לשע צדך היראה תסתלק אנת וכד כאן אט י אין אס 1

 וטרו/ גדול מלך מפני לירא האיך יראה חובת ותוהו■ ■אפס והכל כאן ש אז וכו׳ הוי
ט כי נגדו היי א ס״ ה חי׳ ה כזה ב חי ב א- ת  שהות יראה בחי׳ שיש כדאי

הוא. אש בחשבי• ופחד .אימה• עצש מלביש
מפטו.יתב׳, לירא ^ שראוי ־ מה היראה, אצט
 יראם א־זס בעצש משער״ שאפילו..באס שש
ש ט הרמ״א שכתב ■ כ תמיד־ לעדי ה׳ שיתי ג
סכל ראו

 בחינת 1
 ישלוס •
הו' ! שניי

דו כאץ הגרם וכל  הייט הס״א בחי׳ כי ע
 מ״מ ליש קצת לפטנו שנראה בשעת אשלו ■

שר אפש הוא  הבחירה למען רק י והוא ג
שה וזה יללל ' מ ת' חינ  ■למקום הכל ■שהעלה ב

ק כי בחי׳ וזה .האחדות דהיינו פנ< שר ק
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 היראה מובח ידי לצאת יוכל לא מקום מכל
 ירא שהוא• היראה אמ״ישבאמצט בחי׳ וזכו

 שאינו באשר יראה טוד טציו נופל מהטרא
 שמרגיש מפני והיינו שצריך מה היראה י״ח יוצא
 היראה זה לו מפל לכן נפשו טצמיות קצת

 גחי׳ הוא הוי״ה בחי׳ אבל י״ח יוצא שאינו
 מרגיש - שאינו ■היימ-- וצימאון 'כנפש כלות

 והאהבה היראה גודל מפני כלל .נפשו טצמיות
 יוצא שמא.-אינו היראה זה שייך צא ושם

 וזהו .*כלל טצמיות..נפשו מרגיש אינו שהרי
 הוי״ה יסוד דהיינו- . . תמיד לנגדי ה׳ שויתי

 הוא אדנ״י ששם הוא הנראה שלפי ואדרי
 באמת אבל הוא ברוך כוי״ה לשם דxמת
 בימי נטשה וזהי ■אסד,, שהכל ושלום. מש

 שאדנ״י יודטים הכל שיהיה.׳ ■ צדקינו משיח
ה ״ כוי ס  ואמר הכתוב וזה-שאמר . אחד ט

 והזכיר - וגו׳ קוינו.צו ה׳ זה וגו׳■ ההוא ביום
 ■ז״ל -התגלות.כמאמרם בחינת שהוא זה ב״פ

 בכה׳והכפל הנביאים ושאר בזה נתנבא, משה
 המקבל■ לטובה. שוה ■׳.הכל,.. שיהיה. מרמז

 יכולים ישראל .בני שאנמט ..דכייט. והמשפיט
 מאמר , וזה אור.כבודו,יתברך. התגלות לקבל

 דאיקרי יאתר בההוא רטותיה ולכוואה כזוהר
 למבין ודי השתוות מלשון הוא יראה.ולשוואה.

■ ‘ טניוו סליה •

תורה ׳ ליקוטי

..... יכולין ההורה. י.7 טל .׳לכך
 יכולין שבת ידי טל .כן כמו הגמור לשלימות

 בריאות שקודם האור. בחינת אל .לטא ק, גם
 ושם דנהורא אספקלריא נקרא וזה הטולם

 נדט שלא הידיטה תכלית של .כתנוטה הוא
 אמונה נקרא וזה י. מהשגה למטלה והוא

 אפי׳ העולמות לכל מאיר. זו ואמונה דלעילא
 להתמלאות יוכל זה ידי ועל התחתונה בנקודה

 עוונותינו ,השחירו אשר המשכות כל בתוך,
 וברוך ב׳׳ה .א״ס מאור כעולם .כל ונתמלא

 היה לא תורה של כחס גודל שמו..ומתמת
 גודל .עצמם״מחמת לישראל י באפשרי.להינתן

 אמצעות ידיי- .על להינתן בהירתה'.והוצרכה
 .הדעת■ שהוא .משה בחינת ולבושץ...שהוא

ה גם׳ וכן.שבת ישראל דכל תנ ני  ידי - על גן.
 בתוך ..נתלבש עליון, ששבת ;והיינו אמצעות

א דשבת רזאי וזה.יאמר י 4:התחתון :שבת  י• ד
 אלוהית הוא.השטת, שבת כי.עיקר שבס היא

 ׳ שבתות שתי' ■ישראל. אי^ט׳.שמרו וזה,.מאמר
 ■מימים'■ יום שבכל טדע וכבר׳ מיד.־,.מאלי{.

ת, נתעורר הקדושים. ל ח ם .וכן. הארתו. ת  ג
 ושבת ניתנה כמס :כאילו להאיר מתחיל בשבת

.נערה מתן בחינת הוא  - אומרים .לע, כנ״ל .
ה .משה .ישמח בשבת הנ -ו קו, ל ח ס,; תנ מ ב

ס ■ולכן . ■וברקים בקולות - ניתנה התורה  ג
 דאית׳ כמו וברקים קולות בחינת יש בשבת
 התפלל החול ימי שפת בכל ז״ל האר״י בשם

 הוא וברקים קצת קולו הריס ובשבת בלחש•
 כל על ■מלמעלה מאיר אשר ■ האור הברקת

. אלוהות קדושות ■ אור ■ מישראל ואיש איש
■ ... .. -״. עגין,;, קציק ..........י.

להלביש לאדם שיש שבת ירא ■ בראשית
החול ימי ו׳ בכל ופחד אימה -..................,

ך■ ולדאוג  שבח כי ־השבת ליום■ -אכנס אי
 הוא דחול -אלא החול ימי לששה י משפיע

 וכבת עליון שבת יש והנה ־ . •לשבת מכין
 ■ קודש מקרא נקרא התחתון שבת . תחתון
 הוד וזה קדישין קדיש נקרא העליון ושבת

 התחתון שבת והנה .שבת היא דא דשבת רזא
 ואיסור •ושתיה אכילה של• הבחינה הוא

 ימי ששת■ שבכל■ -לפי והיא - מלאכה - עשיית
 להעלותם שצריכים ■״ מלאכות ל״ט■ •יש- החול

 ששבת סוד וזה שלימות■ שהוא מנוחה לבחינת
 י בא איתא ■ ולכך החול ימי לששת משפיע

 עשיה שצריך הדבר אותו כי מנוחה בא שכת
 כ״! כן כמו האדם ולכך חסרון בחינת הוא

 וכדומה. כ,!ד או ממון• כגון תמיד לו שמסר
 ולא החול ימי ששת בבחינ׳ - הוא זה כל

 שבת • כי שלימות טל שמורה שבת בבחינת
 -מכל שלים דאיהו הוא בריך דקודפא שמא

 כי בראשית שבת של סוד וזה סיטרוהי-.
ה העולם ■שנברא שקודם איתא במדרש  הי

 i שהוא אצילות גמר על דהיינו לבד ושמו הוא
 I העולם שנתהווה קודם אחד ושמך בחינת

 1 וזהו לבד ושמו הוא היה ■ בריאה לכלל ובא
 שמא הוא ושבת חד וגרמוהי הוא בחינת

 בחי׳ שהוא שבת ואותו הוא בריך דקודשא
 ב״ה דקודשא שמא ■ שבת שהוא לבד ושמו הוא

 אך . בראשית שבת שנקרא הוא שבת אותו
 העולם ■שבזה ׳בראשית השבת העולם• בזה

 השני מן והשלישי הראשון משבת הארה מקבל
ך עד כן וכמו  משבת שפע שבת כל השנה מ

 עולם שכל העולמות׳ בבריאת כמו שלפניו
 י למעלה שהוא מעולם והארה שפע מקבל■

'השבת מיום ולרעוד לפחוד יש וכן . ממנו
!אין השבת ביום וסובא זולל שהוא מי ח״ו
 סליק י ,העליון בשבת ■מלק לו -

ם כ י ש ד .־ *נפשי־■ שנאה - ומועדיכם ח
 :■שבת ואילו - בזוהר ^■*^-גאיתא .״

 i אצה כתיב שבמועדים והיינו . לא^קאמר
ם-, כי . ה׳ מועדי ם ■ והרגלים המועדי  צדכי
 ? במאכל עניניו בכל- לבדו לה׳ בלתי להיות

\ למנאו׳ לגרמיה ולא דברים ובשאר ובמשתה  
 דייקא ומועדיכם • נזדשיכם ■ וזה ■'■. נפשו

ולא שלכם שהם חדשיכם •היינו נפשי שנאה.
מועדי



״ ״ ־ טי ו רן ל
̂י מועיי :  אוכצ נפשי■,זזהו-צדיק שנאה ולהכי ה

 ח״ו רשעים גגי ממ״ש היפוך נפשו (שוכע-
 תחשר רשעים - וכטן ---וזהו נפשי שנאה־
 וכשבת ר״ל תמיד ופוגמין הסרון רק שעושין'

ס  והוא . וכו׳ שבתך עשה ח״ל אמרו ק ג
ס - כן ג /  ולא שלך הוא כשהשבת הנ״ל ע

ב שבח טו  כי■ ■מול שבתך שתעשה לך■ לה׳-
 זמדריגתו■ וצפי ערכו ■לפי •צריך אדם כל■

ת ב  ■קדושה-, השפעת זמן שאז טוב ויום מ
 במחשב׳- העובדות כל לעשות ישראל כל על

ס דיבור  לעשו׳.' הדעת■ בהן ומעש׳-להכני
כלל״לגרמיה■ לעשות ■ ולא ליוצרו רות נחת
״ ■ ■■ ■; i הזכרון על עלה ע״כ ■ ̂ י' -

ש’ א ר ד ע י '1ה ־ ' - : ה -ד נ

ר צ מי ה ד-  להבין . ראש ■ נעשה לישראל ר
 ■ לישראל שמיצר שאמר הוא איך • זה ■

ש, יעשה א  הדברים שכל■. מובן .והענין ר
 מקודם להתנשא צריכין השפלתן קודם

 השפלתן .יהיה כך שאמר בכדי ולהתרומם
 לבירא רמא - כמאיגרא בכפליים ודלותן

 שמקודם . השעיר ונשא הענין וזה . עמיקתא
 אל ■יושלך שלבסוף עד שעיר בחי׳ יתנשא

 בחי׳ וזהו ההורדה .בתכלי׳ גזירה ארץ
 במצולות תשליך כך שאחר: בכדי .עוך נושא

 : חטאתם כל. ים -״ -
ד ר י  להבין .: ומקטרג עולה ומסטץ י

גם למקטרג עליית לשון .מהו .הענין . ׳.
 להתייצב האלהיס בני יבואו להבין:מאה״כ

 . מה׳ למעלה• ה׳ על הלשון מהו .. ה׳ על
 לישראל- חוק כי .אמר זללה״ה . Tהמג הנה
 המשפט היינו יעקב לאלהי משפם. הוא

 .מגיע הזה המשפט ישראל לנשמות ששופטים
 כי ב״ה א״ס אוי הוא. שורפן למקור כביכול
 וזהו.להתייצב כולא.:חד ישראל ב״ה קודשא

א על ק דיי  . הקיטרוגיס כל נסתמו וממילא ה׳
 אלהותכי על קיטרוג :במי׳-. שייך אין כי.
 כל נמתקו שם .. ואדרבה בתיב רע יגורך.. לא

 ומקטרג עולה הלשון וזה .בשורשן הדינים
 ענין וזכו עליה .קיטרוג לבאי׳ יש ;ששס

 לברוא .כמחשבה עלה.: מתחלה ד׳ל מאמרם.
^ ה ד מ  שבשורש־ .לפי מדה״ר עמו שיתף וכו׳ ב

 כךמדה״ר אחר -שיתגלה תכלית-המכוון כדץ
 .״נקיבה שבחי׳ גבר:.'הייט תסובב נקיבה כי.

 לבחי׳ הסיבה..והעילה בוא ל? במי׳. שהוא
 .מדה״ד במי׳ זכר בסי׳ כך חמר שיתגלה. גבר
ה, ■.;.המלה בת ..׳מאמר ערן חהו פ מן,.י סי .. 

ם לברם ל., כן, ג ״  :ר״ה׳׳בהוא.., ובכל כנ
. מתנהג הראשונה ,נקודה התעוררות ן כ ם.  ג

f r o .כדי..שיועלה' דין באי׳ שמתעוררתפלה

.43 כי ; ׳תודה ׳t ̂ ־ '
 : סימן המלה הרחמים-ובת מדת•• כך אחר
א •אזי •זכרים בחינת לבנים יפה ב ר- כ  !■ ז

 הצדיקים בין שלום לעולם■ בא תקוה לעולם
 עלה ע״כ-אשר וד״ל- המלאכים בין שלום

■ ג הזיכרון על .

י ר  כשושנה העמקים שושנת השרון חבצלת א
הבנות ■ רעיתי ׳ כן החוחים בין ■ > בין'

 הנה הבנים בין' דודי כן • היער בעצי כתפוח
 היינו כאן הכל כאן אני• • אם הלל י• מאמר

 ראשון אני כמאמר אני נקרא ב״ה שהקדוש '
 היינו כאן אני- אס וזהו .וגו׳• אחרון ואני

^בחי״ הוא ברוך א״ס אוי כתגלוח כשיש
 -הבמי׳ כל שמתייחדיס •כאן ככל אזי אני' .

 אגודה כולם ויעשו כמאמר • הרצוצות וכל
 כולם של-ויעשו הבחי׳ מה מפני ולהבין אמת

 ראוי היה וכן בתמידיו׳ אינה • אחת אגודה
ת הוא שהכל מאמר הי  הנה אך ג רק-אלו

 בונה היה ב״ה שהקדוש , ז״ל מאמרם ידוע
 לם ודין לי ■ הניין דין אמר ומחריבן עולמות

 מוכרח עולמו׳ תיקון שקודם הייט• לי הניין
 מלכים ■ ז׳ ובחי׳ שבירה בחי׳ תחלה להיו׳

 וטורח רה״ר בחי׳ . נמשך משם •אשר שמרט
 לתקן אנ״י בחי• מתגלה כך ואחר דפרידא

 הגכווד בימוד ולייחדם מכונס על הדברים כל
 ר״ה ובכל לון דקשיר הוא ואנת וכמאמר

 כלים שבירת בחי׳ הוא בתמלה .כך הוא
 מתחיל-להיו׳ ואזי אנ״י בחי׳ מתגלה ובר״ה

 כל ונתייחדין אחת אגודה כולם ויעשו בחי׳
 ישראל ונשמות ומדריגות וניצוצות הבמי׳
 שגס השרון חבצלת אני וזהו . הגמור בתיקון
 אלי בשם נקראת בתחתונים ־ שכינה הבמי׳•
 שכוללת שושנה בחי׳ פהשכינ׳ העמקי׳ שושנת

 מכל ■ • הניצוצות כל ומעלה • גוונין כמה
 רום ■ עומק ■ עמקים בחי׳ גמכל - המקומות

 המוחים בין כשושנה , וכנ״ל תחת ועומק
 שבר״ה פי על שאף הייט הבטת בין רעיתי כן

 פי על אף בנות בחי׳ דינים בחי׳.• נתעורר
 לבחי׳ ומעלה 'ככל מהפכת הנ״ל שושנה ק.

 חיל עשו בנות רבות■ וזהו הרחמים מקור
 . בנות 'רבות בחי׳ .כשמתעורר. הייט,

 שמא את שבחי׳ כולנה על טלית.. ואת
 שורשן למקור את..הכל מעלה. בכינה: בחי׳
ס • לו שים היער - כתפוח...בעצי ואזי.  כ ג

 • ככולל ■די שמל הבנים בין דודי כן גוונים.
 את ומעילה •ככל את כולל הוא• גווניס ־ כמה.
 ־. ’נל■ ואף בניס ,לכחי׳ ,מבחי׳..בנות הכל

 ׳’ אד: געשה בבחי׳ השלס אדם .בבסי׳ הכל.
 בחי רכבתי■ חמדתי בצלמט:■.וזהו.:בצילו

 ר בכללות. הכנה בראשי שנתגלה אלהיס צלם.:
■‘ שקליפה..קדמה פי־ על -אף ואז כעולמות

לפרי ‘ " .............................■
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 בראש i יתהצכק רשעים סביב כמאמר ״ציפד י

p ותכלית העולמות פנימיות בחי׳ נתגלה "הכנה 
 לחכי מתוק ופריו ■ וזהו בבריאותם המכוון ־׳ '

היין' בית אל הביאני כי פרי* בחי׳ שנתגלה י
 השנה ראש בחי׳• ■ בינה בחי׳ בהוא ‘

 פנימיות בחי׳ סוד יצא יין נכנם ׳■ואז
 בחי׳ שנתגלה ליראיו ה׳ סוד■ •השלמות

 שמדלגין אהבה עלי ודגלו ואזי שמיס יראת
 העולמות חיצונות ומדריגות הבחי׳ כל וקופצין י

 אמן לבד השלשת פנישות לבחי׳ כבא -עד
■ : כו׳ סלה ■

 ושמועה עייפה ■ נפש על , קרים
בחי׳ והוא מרחק מארץ טובה

 הנה כי הענין וביאור לחמה תביא ממרחק
 המיס פני על מרחפת אלהיס ורוח כתיב

 חסד כלפי מטה חסד רב נקרא שהקב״ה
 רק . חסדיך • שמיס מעל גדול כי ■בחי׳

 שבה החסד ובחי׳ חסד ואית חסד דאית
 שוס כלי השד רב בחי׳ הוא העולם נברא
 פריס זה וחסד חסדיך שמיס מעל גבול
 לרעיס בץ לטובים בין עלמא בני כל על גזע

 לשס יהיו מעשיך וכל רז״ל אמרו והנה
 להמשיך, האדס כל שצריך היינו שמיס
 בתר. שמיס, בשם הנקרא הגיליון •השכל

 תחת נעשים אשר המעשים כל תוכיות
 הוא כריך קודשא יהוד בחי׳ שהוא השמש
 דוד ויעש כמ׳׳ש שס נקרא• העשיה שעולם

 זה .אבל:בלא שמים בבחי׳ שס בחי׳ פס .
 גוזל ברכה בלא הזה מהעולס הנהנה כל ■ח״ו

אמו, הוא ברוך הקדוש זה אביו ואמו אביו
 ברוך: איהו הקדוש הזוהר כמאמר כנ׳׳י זה

 מקור., ■ הוא ברוך שהקדוש ברכה ׳«*איהו
 החייס ובחי׳ ■ החייס והמשכת הברכה

 שכינה דאיהו. העולמות בתוך הנמשכות
 כנסת בחי׳ ישראל נשמת מקור ■ ■בתחתונים

ם: ברכה נקרא ישראל א  נהנה ושלוס חס ו
 ואינו.ממשיךבחי׳. ברכה בלא־ הזה מהעולם

 כנ״ל ואש אביו גוזל ■ ■המעשה בשך •השכל
 שהוא. ובראש:,השנה. השכינה ומעדיר-מזון

 רוח ,בחי׳ הראשונה נקודה התעוררת
חי׳ פני על כנ״ל •אלהיס ב ס׳ חסד.• רב ני

 והנששת הניצוצות־ לכל חסד כלפי מטה אזי
הקדוש כי העליון באור ולייחדס כתקנה

 .•ממנו. שח לבלתי׳ מחשבות חושב הוא ■ברוך •
 ,תיקון■'בראש: להם יש־ הנשמות ■נדח־וכל

 כנ״ל ברכה בלא. שנהנו־ אותן אפילו השנה
 חשוכא ,, דאתהפכא השכינה •־ מזון נעשה

 התשובה שן על למתיקא .ומרירא לנהורא :
i .ש שרר-ברא ם וזהו. השנה המת  י קרים ש
 :עייפה נפש ■,על •הנ״ל חסד רב ■ בחי׳ ענ י ׳

נמשך׳ ואזי ברכה בלא הנהני׳ הנשמות *נחי׳

 ! אשר’ ישבה ששעה בחי׳ גופא מרחק מארץ
ק ■מזה ונעשה עצם תדשן  השכינה מ
דשכינתא■ לחמה תביא דייקא ממרחק וזהו

ק ל R ״ , • ' .,,■ ■ ^י ..• • , , . ,

ת ל ו , ; נפש משבת תמימה ה׳ ת
 מקדש אדם שאם דהיינו •
 בתורה־ ונתדבק אבריו פרטי בכל עצמו

 תורה בעצש ונעשה ברוחא רוחא בדביקות
 עצש שאדם האדם תורת זאת שלימה
 ■ אין אשר תמימה ה׳ ותורת תורה נעשה

 וניתקן לשורשה נפש משבת • מום בה
ש . העליון במקום־ שורשה  בש׳ והנה־י

 ואחר בחירה בחי׳ וזה טו״ר הדעת עץ
 • . הגן בתוך החיים בחי׳.עץ יש כך

 בץ בוחר צריך.להיות שמקודם דהיינו
 שמכה״ל: שלימה באמונה ולהאמין לרע טוב
ש אתר ולית  יכול כך ואחר מיני׳ פ

 ממדריגה ולילך החיים בעץ עצש להכניס
 ומעשה דיבור מחשבה ולקדם למדריגה

 כך ואחר אמתי גשר ביחוד מתייחד שיהא
 דאורייתא סדרים הגץ בתוך להתפלל יכול
 ידי- על הוא שעיקר.: כל^ע-שלדבר אך

מל תשובה ועיקר תשובה א.  חרטה. שי הו
ה מ  הוא' .פגס ושתה וביטול פגם יש ו

 עבירה ושלום חס, עשה באס ידיי על
 שפוגם פגם בש׳ זהו במזיד מעשה בבחי׳

 ‘שנתבטל ביגיול,היינו ובחי׳ היקרה נשמתו
 דיבוריס מדבר באס למשל כמו היחוד
 נעשה אז בטלים מחשבות וחושב בטלים

 קומה כוחותיו וכל ונשמתו ורוחו נפשו
 קליפות' להיכלות מרכבה ונעשה שלימה

 דיבור ■ עם מחשבה,: קיחוד ונתבטל נוגה
 “ושלום ■ חס ■ באס מיתה ובחי׳ ומעשה
ק• .אלוהית נפש מעליו.נפשו מסתלק ר , 
 האדם ובאס מזשר מעט רשיש בו שנשאר

 בפרט■ מ״ע ומקבל רתעלה יתברך לה׳ שב
 • השנה לכללות .מאיר • היוס ־ שזה בר״ה
 ־ ושלוס במזש.,:־.חש .עבירה שום יעשה שלא

 ברוך מהבורא • עצמו את להפרש ושלא
 היוס- עצש על .,ומבקש שש וברוך הוא

 שמו הוא.וברוך ׳ברוך מהבורא השנה בראש
ב; ואז,יהיה. . ממנו אוש ,להרחיק ■ שלא טו
 סלה אמן בבזה.:ובבא; לו: .. :

ה ל ו ת^ בלימה על ארץ ת רו ספי שר,  ע
;בבש? .,הוא .;'.כשהאדם • בלימה ־ . .
 ־■ כי. :הכלים שבירת של .תיקק זהו מ״ה

 וחיצוניות חיות בחי׳. הוא השלשת. פרמיות
 וכשאדם^שנח; ־. כלים בחי׳., הוא. השלשת
 : .שבירת.געיס נקרא אזי ר״ל בשצונית

צריך־' מתחלה כלים שבירת תיקון ואופן
צשקן



ליקוטי ״
 .ואה בלט טמון אשר ואס אב חטא לתקן

 ■ סג' לא כי־ תיקון צדכיס צדיקים בני
 מה לתקן האדם צריך כך ואחר הכי בלאו

 על הוא התיקון ועיקר . בעצמו שפגם
 בקרנו לבו שישובר הגופים שבירת ידי

 ■ רחיקו 'וגודל ערכו י־ פחיתות ויכיר דבק
 עולם לחיי מביאו ושפלות יתברך מהשם

 הבא עולס בן איזהו• מ״ל כמאמר הבא
 נפיק ושייך ׳עייל שייך ברך ושפל־ ענוותן
 ; טיבותא מחזיק ולא תדירא באורייתא וגריכן

 שמשליך י הזה שבירת ומחמת ־ לנפשיה
 ומתקרב הולך בזה ממנו בחי׳,חיצונות ומפיל

 מ״ה ב״ה בחי׳ ■נקרא וזהו הקדושה אל
 באמת שמכיר דהיינו מ״ה בחי׳ • שמכיר
אך ,שפלות  נקרא זה אין עדיין ■ עצמו,

 זה בלתי כי הכנה רק •ממש עבודה בחי׳
 בו יש בעוד אחדותו להשיג אפשר אי

ק הרוח גסות קצת  זה אין אבל מנהו ש
 היא שזה רק בהמ״ה בחי׳ ■ להיות התכלית
 בהי׳ אבל אדם בחי׳ ׳להיות וצריך התחלה

 בזוהר המבואר לבחי׳ .כשבא הוא אדם
 ומה פשפשת מה לתמן דמטי כיק הקדוש

 סתום כולא הא ידעת - ומה אסתכלת
 משגת אינה בהמ״ה בחינת כי כקדמיתא

שס ק,ה  מה■ הוא אדם בחי׳ אבל יתברך דחו
 אשר הוא ברוך הבורא גדלות שמשיג

א״א אין לגדולתו■  תכלית לברור •חקר־ו
 דהייט זה השגה משיג וכק,דמטי;לתמן שדי

 אמיתיות השגה וזה כקדמיתא סתום דכולא
 מה אפילו■ הדברים כל• לקרב יכול ואז

 הנבלע להעלות יכול בקליפות.-ר״ל שנבלעו
 ט אדם וזה, : לשרשם להענותס׳ בהם

 מחמת דייקא מכס לה׳ קרבן מכם־ יקריב
 כשמונת אבל ב?ינו ־ .תלויה זה .כי עצמיכם

 אוד נתרוקן הרי כלים בשבירת ושלום .•חס
 חס שמוסיך הוא והענק .־ שבתוכו א״ס

 בהסתר ושלום■ חס יותר יותר ליפול ושלום
 פטי אתר ■ לית ■ באמת :אך.-.כי. ־ והעלם

 מהתגלות .מאד רחוק• הוא ־: מ״מ :מיני׳
ר;  ויודע כלים שבירת כשמתקן כי.י אך החו
 כעונמות שהחיצוניות • איך מאוד ומשיג

 בקרבו לבו ומשבר ־מהשי״ת ־מאוד מחחק
 ובהמשך טהרתן■ זהו ושבירתן חרס כלי• זהו

ק  בטלים ■• -הכיסופק שכח.1שהולךי' י הז
ל שכוס מי  וברכה שפע ממשיך אזי ובהם ו
 בר״ה אוכלים■ ולכך לכל:העולמות וחיים

 נקרא וב״ש ;ב״ה הבורא כי בדבש • תפוחים
 כן היער בעצי כתפוח כמא״ה: תפוח. בשם.
 ודבש - •■יח״ש ט נכללים שטצס- וגו׳:■־ ד{ך
 רמז^לואתם •שהוא בטבע הנדבק• דבר: הוא

ס קי ב ת בה׳ מ שנ קה- מתו . העובד וגו׳.ו

-45 כגתורה
 ■ כור להיות צדך שמתחלה כעולה והכלל
 אד• עצמו . שפלות .התבועות מתוך מרע

 לפוס ,.התאה ■יראה.. נחי׳.. עליו ממשיך.
אין. עדיין' •ו לי' די רי׳' עו  נקודה בחי׳ זה שי

 ■ שהוא■ גבר תסובב ■נקיבה. הכתוב כמאמר
 היא. והנקודה הנקודה ■למרכז. עיגול'המקיך

< אלא; אינו הנ״ל במי׳ משא׳כ , גבר בחי׳
ומד כנ״ל בהמה בתי׳ והוא סבה בחי׳

 נקודה בבחי׳ .הוא כנ״ל •אדם בהי׳ שהוא
 לחזר איש של. בגמרא.דרכו אמרו זה ועל

 הא״ פירושים דש־..בזה:.שני■ . אשה אחר
אשה. במי׳ אחר כלומר אשה- אחר לחזר■

אינר שעדיין אף כנ״ל בהמ״ה יבהי׳ כנ״ל
 מזה. לבוא יכול כך -.אחר מ״מ בשלימות

 אדם בחי׳ איש שהוא.בחי׳ שלימות לבחי׳
 מי■ ה׳ יראת אשה אחר • לחזר והב׳ כנ״ל

 כידע כנ׳׳ל אדס בחי׳ דכר. בחי׳ שהוא
 דרכס, זהו בתכליתו ■ העולס שפלות ■ ומשיג
 שמים יראת ומשיג ה׳ יראת אשה אחר ■ לחזר

ה פשוטה ביראה אפילו גדול בבהירות הנ  .ו
 מפיצט ׳חשוקה. דבוקה מפיצה ג׳״בחי׳ יש

 בדבר הסכמייח רק טעס בלי רצון בחי׳ הוא
 בדבר טעם כשטעם היא תשוקה .• הזה

 הוא דביקה .. דעתו לפי טובה והיא ההוא
 • כהוא כדבר עס ...ממש . - אחד - כשנעשה
׳ לו שהיה עצמו רשע אותו של ומפרשתו  ג

 בקליפה בהם משתמש היה והוא אלו בחי׳
הבורא בעבודת אלו בחי׳ ג׳< ילמוד גופא מזה
 ףקוים ודביקה תשוקה מפיצה לו להיות ב״ה

 אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם שכתוב מקרא בו
 :: ג■ סליק . היוס כולכס חיים ^ ■ י

ו י ד ה ה , הצדיקים התקשרות ענק - ^  כנ
 באמונה לכא.^ן ■צריך מקודם

 הצדיק שעל.ידי לצדיקים זרוע שאור שלימה'
שט' במרומים .האור • התגלות 'באה  'ומתפ
 מ״מ אבל .. צב לישרי ומכניס העולמות בכל

ך מו ס א-י  נפשו■ ולהפקיר י הצדיק על - ל
 • בברוך מדבק ארור שאין צפי • השי״ת מעבודת

.וגו׳: בידך עו; לפניך • שהשלטן מאמר וז״ס . 
 ובכל ־ תנועותיהם . ■ בכל דצח״מ בחי׳ וכל

 ,רצון בלתי א״א חושיהם ובכל ■ הרגשותיהם
ט הבורא ת׳  אותם ומהוה מחיה ית׳ שרצוט י

 ורק, אך: בכל מושל והוא ורגע רגעי- ׳ בכל
 יראה בבהינו׳ כיינו אלהים טראת מושל • ח־יק
 דבוק - .ונמצא אלוהית ׳ התגלות שמשיג שלו

 יראם כבקי׳ וא/, נורא ■שנקרא יפבר׳ להטרא
 שעצם צשו-^הי - למקורה ׳- שנהעלית ■■

 פועלי־ כל שכתפרדו ־ מחמת ■ טרא עצמיות
 ■הבורא:ית׳■ ממשלת זה ■ שגס ונמצא . און
 י מבטלה והצדיק גזירה גוזר ב״ה שהקדוש וזה

וזה .. וד״ל כבו אלוהית בתי׳, ע״י שמבטלה
סד י י' ■ י
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 י שכראת מה ■כל b .נורא ישמך. מאקי סוד ,
 הדעת מן .למעלה שהוא נורא שח-שס היינו ;
'ושורה הל נורא• גטגעו ■כביכול שכמעס ,רה. ׳
 צורת לו שיש אדס שנקרא הדה בהי׳ על •
ועכשיו' אלהיס׳ צלם בהינת העליון.וזה אדם ;
 נכתבים' ספרים הבחי׳..ג׳ להבין נבאר ׳

 .להבין ונס . ובינוניס ורשעיה צדיקים בר״ה
ה נמרן•. בקיצור ישופר של הסוד־  ישי' הנ

 ואני בהי׳ וזהו . ער ולבי אני.ישינה במי׳
 תו״ר' דא״ש כלי׳ שיש לפי. הגולה. בתוך
א' בחי׳ •של התגלות .הוא ־.ראש סו״ף  הו

 ומורגשות׳ והרגשות הכוחות■ שכל וגרמוהיחד,
 וזה- חד־. ורצונו והוא יתברך רצונו הס הכל

 שכג לפי ושמך'אהד ,בהי׳ של■ התגלית
 בזה העולם בזה כלול דצח״מ וכל העולמות

 הוא תוך ובחינ׳' חד וגרמוהי הוא של הבמי׳
 מ״ם סוד הוא דרקיעא מלכותא בהינ׳,

 כל׳ זרק אך השגה מבחי׳ כלמעלה סתומה
הבחי׳ בזה ונתלכשיס באים העולמות.הס

 שבחי׳ מלכות לבהי׳ חד .ונרמוהי הוא של
ר׳ נפרד דבר כאלו מלכות ק עי ה ו ל ו כ בי  כ

 הכל׳ • שיתעלה ישראל • בשביל היה הבר.יאה
 העשיה-והיא עו;ס של חומר ־ בחי׳ אפילו
 הכל-בבחי׳ שבה העולמות חיצוניו׳ בחי׳

 והוא כלים שבירר. סוד הוא המוחץ נפילת
 •וד״ל.׳ אצילות לבחי׳ הכל להעלות שינה בהי׳
 הכלל ונמצא לפניו אין ■ בינה בהי׳ (הוא

 הבחירה בשביל היה הבריאה שעיקר כעולה
 יכוליס־ זה ומחמת שינה כהי׳ מתחיל ושם

 ומשם.ליהוד אצילות לבחי* ולהידיחד להתקשר.
דלי.  אדה״ר,שמשס •שינת הוד וזה אין.ו

 לפו'• ; כל'מי אס•' היתה שהיא הוה נבראה,
 חחתוני׳ מדריגה. שהוא שינה באי׳ שמכה

 יש לכן ז̂ה בשביל היתה • הבריאה שעיקר.
 אימא •עם התאה אימא בחי׳ אל לבוא כח

מטה יהוד • סוד וזה . ■עילאה י ד וזה• ־ .ה  סו
 המקננת' י עילאה אימא ■ בחי׳ ע״ש שופר.

■; מעשיהם ומשפרת• בניה על בכורסיא
 למיתה לאלתר נכתבים■ שרשעים וזה.בחי׳

ה  b• ושלום חס ■ישראל על• לא■ בוודאי. מ
א'■ ש'•ורק אך המת במות ־ תחפא ל  •בחי׳ י

 סיטרא כזה'■סודי מלאכים שנהרחיס. דעים
- שהתייצבו נליעל־־־, ■־דאלס ה׳ -׳ ל  פהץ״א ע

 שכלול העליון' אדס שבחי׳־ אד״ס במספר
 הוא וזה • ישראל T3 הלויין הטלמות מכל

 כביכול נוגע הקיטרוג' וזה .• שלהס לקיטרוג
 החילא פל״ שמקטריגי׳ יתברך לעצמותו
 ועוד לאלהי'יגיקב משפט וזמה״כ הבדאה

 הלבקיא ואתס כמ״ש הייס שנקראים.ישראל
 ביהוד ונעשה היום חייסכולכם אלהיכס •בה׳

החיים הי שהוא הוא ברוך הבורא עס ■סמש

תשובה'- '.:'.,;לעבתו:•
ה ב ו מ שעל אלהיו״.״ ה׳■ עד ישראל ^  י

 אלהיך. יהיה שה׳ צמשך התשובה ־ י
 והנה• ׳ -שצימה עמ״ש׳ צפרטיות עליו שיקבל

ת ביום כתוב ^  ■' ס ׳ושמי ארז אלהיס הוי״ה ע
ד י גמוריס רחמים היה הבריאה קודם כי  ר

א ה בעת־התחלו א רי ה מ ל ע  ■להבראן "
מ לברוא האור צמצום ••■■ ונעשה במדה״ד  א

 ושיתה -־מחקייס העולם ־שאין וראה כעולם
 רממטת-שהיר- ■׳שהי׳:׳מדת מדה״ר עמו
 •ידפואמ שהוא״בחי׳ ■קודם'הבריאה כבר

 ־1■כי־כ ארפא ואני מחצתי אני למכה קודם
 ידיימדכ^■ ופל •צמצום מבחי׳ באים הדינים

 ן ארפא ואני זה י ידי על הבריאה: •קודם שהיה
 ישראל• נכשחרי -אילתb למנצלו״ והינה-כתי׳ב■

 שמדת צר אילה־מרממר: ׳׳ מה לאילה' נמשלו
 כשאדת י * '־לסעימיס מאור •י׳ צד הוא רחמטת׳

 רחמיס לשרד׳ יסל ■ולא בחשכוא מונחי
 בפרייתה שנושך ■ נחש לה מזמין והקב״ה

 צר שנעשה ׳ ובעת שלה ■י הפתוח מעיין שהוא
 בעסדר• ק דעלמא י במיצי הן להאדם מאוד׳

 נעשה ■עצמה בחינ׳ מאותה־נ ית׳ י הבורא׳
 ממצוסתיה^ לכס בצד ■ה׳׳ ויזעקו׳"אל הולדה

עם'.׳1י קין כרוך■•-על ׳.נחש אפילו וזהו׳ שי  ע
־כרע־׳ לא'■ צר' שי כ ק"' פסי  'עלז,- מתגבר י

 יסיי לא כן פי • פל אף מדביקותר ומבלבלו
 5מסבי ארביו מכל לו ינוח יוה׳ לבבו אחור

בדחי: י נחושת דלתות’שבר צי"  גדע ברזל ו
 ••פתהיס שלוש שיעור״ר ארם יכנס ■ לעולם

־'לפוס חד וראה־דכל אהבה״ בלבו שישער
 ׳בלא מפלה כי כך.יתפלד ואחר: דליה שעורי׳

א: דו״ר'  בגדולי/ לעילא:^,א-דילך■ פדחתו ל
רנן ובנפלאות ממנו'  רדאה אכבה ישער ,.

 'ואינה *מ״ש ״רק שהוא ידאה׳׳׳ פשוטה
 אכל׳לא׳-לעטדה מרע סוד לפצין טובה־־דק
 לאהבת לבו־ -ישרי רק: זו־־הפלה שהיא-׳בלב

שסוב״הו. ה י7 ועל ה  לבתי/ •יסא ממילא ז
י יראה  אהבה י במי׳י שהיא ■' איש י של דרכו כ

ח־ יחאת ׳ אשה לחזי■'אחרי׳  תסיד ה׳:רכסו
 להיזת 'אבותי־׳ למעשה :מעשי W•• מתי

 המרכבה הן האנוס כי יתברך■ להשס מרכבה
 גדולה :ט :־בתשובה - שישוה הוא י והעיקר
ג יה׳ כבת־ כיה שמסחלה׳ שמר ווכו׳ השבהי

' מכוסה
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גו׳' ה' ככול־ י’כמ״ש מכיסה  מוסמר־ והיה ו

 התשובה־׳ -־ ידי ־ וע<■ ’ ׳ הדיבור בתוך ומכוסה
 נהצתו • יעקצ״חבל כי ה׳ כבוד לו יתגצה
 י הפוכים י לבריס שג> שמקשר הזה כהבצי

 והתשובה החבל י י את• ׳ מנתקים והעונות
 י לתשובה ■■■וכשיזכה להחבל מתקשר ' שיחזור ,

 ליראה יכוא■ ממילא דליבא מעומקא מילאה
 היא ושאלה״ ■לשאול קיימא בשנה■ והיינו
ומינה;׳ וגו׳ ישראל ועתה כמ״ש יראה בסי׳

ק שהיא מתערין דיני[ , ס׳י , כו׳ ה, א ל I י ':  V

ת ר ג א ■•• ב שסט«ינ ! רנפל־- י ט - . ;מ
 אזי נורא -עס יראה שנתחבר■ ■ - ■

 לא■ עילאה יראה הנה ׳. און פועלי יתפרדו■'כל
 י 'מתנה עבודת היא והנה ערכה אנוש ידיע
 גדול לבהירות שבא השמים מן האדם אל■
 כלל ■ רק הוא תתאה ויראה תכלית ן1י עד

 ליראה ■ בא ■ '-זה שמכה י עילאה ■■' ליראה
 נורא עס יראה התחברות ענץ וזהו מילאה'

- ׳■ ■ - ■'■' וד׳׳ל'•סליק - ׳• • 1
ו \ ך  והיו ' 'השמים ברקיע למאורות'■ ו

 ואו חסר ■ מארת ולמועדים לאותו׳•■ ־
טט ■ חסרון ל בהי׳ מי  שקטרגה ׳ על -'הלבנה ו

 שישתמשו■ מלכים , לפר • לאמסוכי'■אפשר
 לכי-ומיעטי א׳׳ל״הקז־ושי״ב״ה אחד בכתר

 מאמר וע7כ פייסה כך ואחר עצמך את
ק שמואל שמך •י יעל צדייקיס׳;יקראו ז״ל ק  ה

 בחי׳ יT על הקט[-והיינו יעקב לודהר^טן
ק בחי׳-יעקב' יהיה מיעוט׳להירח ק  ואף-׳ ה

 חקוקה ;דיוקנו דמוס י ■יעקב •שקננן פי על
 לתשובה. גדולה כי למה זה וכל בכה״ה

^’לבאי׳ הכבוד כסא עלי שמגעת טן ק ב;ג ק ע  י
מאד’כי.יבהי׳ ה' ת'גבו גדוניס כי -צעלה <כמו

 ׳ מפני ׳ ׳■אך ׳ ממלה״ש י מדדגו׳ • ־צשתי .■יותר
 יותר' יהיו‘ ■■שבעלי'׳-תשובה כך הוא" מה

 מצדיקי׳-' ■ואפי׳; ;השרת 'ממלאכי גבוהים'
 •"•חותר׳ ב״ה - ■שהקדוש -מאמת ׳•׳הוא גמודם

 לקבל הכבוד' כסא ׳האירה;■;מתחת'■ להם׳
 ;מ?שה;’אצל" 'זי״ל;ל ■ מאמרם -י עידוס' תשובתם-

 שמגלה'ל׳להס-למקום; ־ היא החתירה ובחי׳■;
 ומכל ל הנבראים מכלי■ •צבלמת״; הארה

 הנה' ט להטגה מלאך'יכול ואץ המאכיס•־
 בארן י אשר'היו הנטלים נאמר במלאכים

 :אין'יכול ־ ■ממדריגת שנופל שמלאך דהיינו
 חותר■ בנשמות•-י^אל אבל •־ לעולם■ לעלו׳
 הנופליםי׳ לכל ה׳" ׳סמך •כנ״לי חתירה להם

ד שעל היינו כתיט־  'מפומקא התשובה י
ובפרט ה׳ קראתיך מסממקיס דניבחלבחי׳

:;47 כד . תורה'
מן השובה ימי בעשרת  '•■כל ;אזי התשובה ■ ס

 1 ;כל שנסתלקו הייט בס׳ בטלין ; האיסורין
 , סומך בחי׳■ ידי י על המחיצוח וכל הקציפו׳

 מאוד■ נתעליס ל ה5ואדל י הנופלים לכל ה׳
ר ■ מכל■'הנבראים הצעלס למקור ת חו חי'  ב
 ̂ היינו ■ וא״ו חסד״ מארת וזהו הנ״ל ל חתירה
בכדי הירח מיעוטי כך ' מו היי  י ■"קודם■ טהי

 ! לקודם. ־וירידה ללהוי״ה;קודם והעדר לאור
 הנ״ל■ יעקב•להקק־ בחי׳ טהי׳ •בכדי עלייה

 שמגעת תשובה■ בחי׳ כך׳ אחר שיהיה
 י V כנ״ל י■ כסה״כ עד - שמגעת יעקב בבתי׳

 וודאי מאלהיסלשזה■ מעט ותחסרהו וזהו
 לרשע ל עצמו להחזיק ׳רשאי ; אדס שאין

 יותר ושלום'עוד' חס יפול בזה■ כי גמור■
 בבסי׳ עצמו את להחזיק צריך מעט רק

 שיהיה היה. כך הבריאה ־עיקר וגס חסרון
 התשובה ידי על כך שאחר בכדי• חסרון
עד והדרי כבוד  הכבוד 'כסא' תעטרהו-
 יTשעל'■ 'היינו לאותות והיו וזהו כנ״ל
 בחי׳ בחי׳מועדיס יהיה הירח י מיעוט בחי׳
 כי השתנות שס עצי ',שנקרא השנה ראש
חי׳ שעל והיינו ל השתנות - ■מלשון שנה נ די'  י

 הירח מיעוט בתינו׳' ל לאור ל שקודס חושך
 ואחר יתברך מהפס מעט 'להתרחק יכולים

 שאת ביתר יתברך הפס אל ל מתקרבים כך
 חדש השתנותל' ונעשה - מקודס 'עזי ויתר

 ובעשרת ׳- 'הפנה כראש נעשה ■ 'וזה בעבודה
t י.■• כנ״ל תשובה י ימי j ה כאן שענה' מ

. י::׳.׳ ;־• ■הדכנ-ק. על ל ל ' . 
ת ו ח י ל ז הקדושה׳ ושלימו׳ כעולמות ^

! ■ , •  ■פפ׳ץ ,סיני והר מאה״כ *-'הוא ^
 ''היינו■'פבחי׳ל נ״פש ש״נה לע״ולס; כלו''.ור״ת

 בחינות להמשיך בכלצ,-עשץ• ״שנו התורה
בבחי׳-העולס  ט על הכל י שיתנהג התורה'

ס נפש ובבחי׳ התורם  וזמן שנה בבתי׳ ל וג
 קומה נקרא וזה■ ׳התורהל צריןי-להמפיך

 כיך' האדס ט ל.ליוזהו' השנם אדס- שלימה
 תיקק החיים יעז' הקדוש אילן בח>׳' השדה"

 הדס בו שפגס ורע הדבת־לטובל לגץ■
 ג׳ בכל • התורה המשכת' - ידי על ׳ הרא-שץ

 הייט בראם זכר.ונקבה וכתיב עש״נ מלקי:
 -ונוקבא- דכר~ י בחינות בכל'■להשלמות ל שיש

 ח״נ -יש פנ״ה בבחי' וגס ומשפיע מקבל
 והשר י מקבל ̂ שהאחד וחודך^- :קיץ ׳ ק שק

 השלם’אדם־ •בחי׳ הוא רחודלדו״נ משפיט
 נברא שבו ר״ה בחי׳ 'וזה . השלם ותי^ן

 ונתקבל תשובה■ • ויעשה וחטא■ ■הראשון אדם
' [השלס אדס וגיתקףבבחי׳ ה ז ל  ר״ה ו

ן' בחי׳ ו ד  וגס שלם הרת היום ■ כמאמר ה
ה'נפקדה כמארז״ל ■י' לידה  ! בדק■ שרה בר״
l ■י הוא הTהצ 'שבחי׳ • אבות נולדו i m

̂ והלע^טת
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ה, מתגלות שהי  בחי׳ לשעבר• כבר כדבר-

 • נעשה ■ שזהו ונתקבל תשובה ועשה חטא
 והגשמות הנבראי׳ לכצ תיקון השנה בראש

 הוא הריון ובחי׳ יפקדו בו ובריות כמאמר
ת׳להכין• במחשבתו העולמות זכרון בחי׳  י
 כשנה לכל רוחניים וחיים המשכה להם
 שעתידים עולם• •מעשה זוכר אתה וזהו
 יצורי כל ופוקד הזיכרק בסוד באים לבוא
 לידי באים שקדמו היצורים כל היינו קדם
 והיינו לידה בחי׳ ותיקון פקידה בהי׳

 המקדשי• בית משהרב האריז״ל בשם בכתוב
 ובמ״א בעולם לבוא הדשות נשמות נמנעו
 שנתחדשו והיינו הדשות נשמות ■ שיש כתוב

לידה בחי׳ ע״י בר״ה הבהי׳ וכל הנשמות כל
.................. :הנ״ל והריון

} ך ד ן ^  כי תתאה ה״א ה״א תשוב ת
 שמו !n3v הוא •ברוך הבורא ■ י*

 והד׳ ונעשים ויצורים - ונבראיס גאצליס ברא
 הוא ברוך הוי״ה בשם נרמזים האלו סוגים
שהיא הוא הירד דהיינו שמו וברוך  מכמה'

 ה״א יצירה וא״ו הבריאה הוא • ה״א אצילות
 מלכות ואפילו • עשיה היא■ מלכות אחרונה■

 . מהכמה מושפעת התחתונה מדריגה שהוא
 בחכמה כולם ה׳ מעשיך רבו מה וזהו

 וחיות שפע מקבלת כעשיה■ ■ שאפילו עשית
 בשני נרמזים ספירות יו״ד יש גם מחכמה

 מספר שהוא הוא ברוך הוי״ה דשם ההין
 כמאמר ■ מעשרה פחות קדושה ואין עשר
 רק עשר אחד ולא' עשר ,תשע ולא עשר

 בניו ■ ויו״ד ■ המן דהיינו עשר! אחד יש בס״א
ס  ■רק זה לעומת זה דקדושה י״ס כנגד כ

 באדם -במי׳ ה׳ יש עוד כאמר י״א יש בס״א
 מיצירה רוח כעשיה מעולם נפש נרנח״י
 הוא יחידה' מאצילות חיה ■ מבדאה י נשמה

 כמעט אשר העולמות מכל שלמעלה מדריגה
 לציירה וא״א שם שוס לה• לקרוא בקושי

 מייחד כביכול שהבורא מה והוא בכשכל•
 דקשיר הוא ואנת כמאמר לעצמו בחי׳ הד׳
 העשיה שבעולם אמר עוד ;לון ומייחד לון

 סביב -כמאמר טוב ומיעיוטו רע ככולו רובו
 הרע לשבר •.מאוד. וקשה - יתהלכון • רשעים

 היצירה ובעולם - לפרי • קדמה - כקליפה כי
 ובעולם מחצה' •על מחצה ■כס כטוב'•וכרע

 האצילות ובעולם טוב ככולו רובו כבריאה
 אמר] {עוד :רע יגורך לא - כמאמר טוב כולו
 דהיינו - הנ״ל בחי׳ ’ לה׳ לזכות איך• עצה

 שבאדם -חושיים הה׳ לתקן כאדם צריך נרנח״י
 -במקום להביט שלא י כראייה חוש דהיינו

ד - לראות - רק האסור ב  ידי ועל קדושה ד
 ה׳ יראת ■ לחשה חכה• הראיה חוש• שיתקן־

חוש לתקן יוכן ר^״ה אותיות ירא״ה כן כי

 עץ• וקול■ אשה ip לשמוע שלא השמיעה
 קול לשמוע וכן■• קדושה• דברי• לשמע רק

 ,ידי - על -הוא כופר מצות עיקר כי שופר
ם .. בלבד שמיעה  זה•׳ על הריח חוש ג
ם חוש וגם ה׳ ביראת והריחו האופן ע ט >כ , 

 שס■ כי הדיגור את זה'לשמור בכלל רש:
 עד״ן כן כמו המישוש חוש וגם מקומו

 לכי. לבוא הנ״ל״יוכל חושיים הה׳ ובהיתקנו
 ■ שהוא. • יחידה לבחי׳ אפילו הנ״ל בחי׳

 : •ה״א ה״א תשוב וזהו * עליונה מדריגה
 וכל כאמור הושייס הה׳ הן שהן ’ תתאה

ם כי בשנה יש ■ בנפש - שיש מה  ■-.בשנה ג
 רגליס■ •השלש דהיינו נרנ״חי. בחי׳ • ה׳ יש

 חי כל ■נשמת חיה הוא ■ ושבת נר״נ הס
 הTיח היא השנה וראש העולמים הי שהוא
 נתייחדין שאז • שבמדריגות ,המובחר שהוא

ש' וראש לשורשן העולמות ונתעלין-כל חוד  י
 פכ\■ ר״ה בכלל היא כי החשבון מן אינו

 השנר מראש הארה להם יש חודש הראש
 לתהד' הוא חודש ראש מהות עיקר כל' כי

 הלבנה פגם ועיקר הלבנה פגימת
 אדס" חטא ביום שבו גרס וזה השנה בראש

 תשוברי - עשה עצמו • ביום ובו • הכאשון
 בראש - שעושין - תשובה ידי. ועל ונתכפר

מד יחידה למדריגת לבוא יכולים הפנה  ו
 לשיש חלליו ■מנוי לאזור נעים ומה טוב

 הוא אז כי ■ דציבא מעומקא השנה בראש
 שאלי - התשובה בתועלת שבזמנים המובחר
^ כעולמות כל ונתייחדין נתעלק• שו  ואן • ל
: סלה אמן ובבא בזה לו טוב יהיה

בה הוא מה יו ר לה שו  :תכוד• בחי׳-ה
 % ■ כי ידוע הנה ה״א וא״ו /

^. ומחבר מקשר שיהא להרגיל האדם מיי  ו
 •הגשמוי, מעולם רשיג וצורה חומר ומרכיב
 העריס ועד העולם מן מ״ש וזהו רוחני׳ אורות
 זר- כגל העוצמות שני שמחבר אל אהה

 צריג. ׳ לזה ביחוד -לילך איך הנכון הדרך
 שבירת נהי׳ הוא דוד ושלמה דוד בחי׳ ע״י
ח היינו הלב שבירת בחי׳- והנה הלב ב  <1״

 ■ ובזה קוטי כבוד על לחוס• צבאות ה׳ קנאת
 : כעליןן אדם בחי׳ השכינה-שהיא קומת נבנה
חי׳ הוא ׳שלמה ובחי׳  כשהיא* שמצאה שמחה נ

 ■ קומסף שנבנה ̂ לאחר ■ בחי׳ היינו מקושטת
ס •נכל צריו-להיות בחי׳ השני ואלו׳ ד  א
 ; רחמנות לעורך צריך מתחלה - דהיינו ואדם

חי׳ על דהייט הלב ולשבור ^ עולם נ ר פי  ה
 י בתמידיות אמינה לו יאק משכינתי׳ א׳ שנפרד

״3 והנה״ אחד*. אחר-והכל דלית במה ^ 
אס' ה״א ההץ -ב׳ ובלבבו במחשבתו מאיר ת  ת

 לכחי׳גדלןמ- בא כך, ואחר. עילאה ה״א עם
המוחין י



ליקוטי.
 מעלוה שס בחי׳ ויש יחוד בחי' כוא המוחץ
 בחי' ^שש וממצכחו דוד בהוא,כסא צכסא

 המדריגות תחתוניות ניצוצות הטנץכנמאת צ״צ
סוג רחמניות הוגי ׳7 והם  בחי'■ ט; א' '

 הבחירה בתכלית. מונחים בי׳ שאט מיתה
 שהיא שבתחהוגית ■ תחתונה נקודה שהיא
 .־ כנ״ל ■ והיינו המות מ' תחיה ת' בחי'

סג ה טל ו ב' ה' בהסתר■ מונחיה■ שאנו■ ה  פני
 יביטו 'לנוכח עיניך התגלות בבסי׳ ולא

 מונחים שאנו ■ טל הג' וסוג• שמכה״כ
 שנקודה דהייט התגלות ובמיעוט בקטנות
 בבהי' ולא המוח בהטלס רק שלנו התגלו׳

ת בכל והתגלות התפשטות  האברים חיות סחו
 אחיזה בחי׳ על הד׳ והסוג דצח״מ) מיני (בכל
 בבחי׳ אפי' .אחיזה בחי/ יש העולמות שבכל

 יש מ״מ הבחירה ■מן למעלה שהיא אצילות
 ואחר כביכול כדקה מן דקה אחיזה בסי׳
 בחי׳ כהוא כשלימות היחוד כשנבנה כך■

 כל ויהיו באתגליא יהוד יהא אז משיח
 שלמטלה קץ כיחיי נבטל! העולמות

 וזה הפשוט אחדות בחי' .העולמות מכל
ה הבא עולם בחי׳  נשבר לב בחי׳ .־וז

 שכל נקודה סוד שהיא ירד כבחי׳ שמשבר
 ולא בעלמא גקודה בסוד כלולין העולמות

 מכתירים בסי׳ שיש מהמת בנחי׳-התגלות
 רחמנות התעוררות מחמ׳ בכוחינו יש אכל

 ה״א ההין ב׳ משפר כהים היו״ד • לשבר
 תאיר אהה כי וזה תהאה כ״א עס עלאה

 הבחי׳ כשמכניס כי חשכי יגיה אלהי ה׳ נדי.
עד אותיות א/ו  הפה מוצאות כ' לתוך ת׳ מ

 כ׳ פני לטכח דיבורים לדבר שיכול והייט
ת נר כרי־דכייט האיר אז מ ש -נ אדס כ׳
ממרומים אור עליו משפיע יתברך השס אז

״ ------------------------------------

טפ
....... .............. לשבר שוב
 מדבר שבאם חשט יגיה אלהי כ׳ בחי׳ וזה

 הוא אז בעצמו יתברך השם נוכח דיבורים
 צו ויש • ית' מלכותו עול עצמו על מהבל

 קרוב וזהו אלהי ה׳ וזהו ישראל באלהי חלק ■
 נתיבות ל״ב שמשבר דכייט גב לנשברי ה׳

 ,שר מזה כעשה יוד בחי' שהיא לחכמה
 עלאה ה׳. הסאה׳ הא עם טלאה ה׳ הכין
 והייט רפיא דינא תתאה וה׳ קשיא זינא

 עם ליב״א בינה ■טילאה^שפיא כ' כשמחבר
 ומדבר הפה מוצאות ה׳ שהם התאה ה״א

ס ד בו  כל ימתקו אזי- . וליבא ־ במוחא - ד
פ׳הדינים ת ר -r-ג ■■סלה אמן און פועלי כלו 

■■׳■ ■ ׳ ׳ :■ סליק " "■
ו ש ר בהיותו - קראוהו .גהמצאו’ ■ - ה׳ ד

ה לבאר, :כדי קחב• - ז ה' מ  •ט״פ פ
'י' " %

49̂ כה תודה״:
 עד גסירה וסוד פנץ לבאר ■ נקדים דרכט
פ בבא■ ^  צרתני וקדם אחור כתיב והנה - פ
 ' הוא פרס בחי׳ ואחור פנים בחי' דיש

 לשורש הכל ומקשר ית׳ בבורא דבוק • כשאדם
 כשאינו הוא אחור ובחי׳ ב״ה לא״ס השרשין

 שרירות אחר הולך ואדרבא כנ״ל ■ מדבק
 הבחי' שהשיג ימיט איטר השיב וזהו . לגו

 ידוע והנה . דקדושה לאחוריים לאחור ימין
 מעשר כלולה כ״א ספירות מעשר מדה י בכל '

 בחכמה שורש לה יש ומדה מדה וכל
 שכל וע7 וגס איסברירו בחכמה הכל כי

 ולכן בפ״ע ועולם מדה הוא מעשי״ח יום
 ויום יום בכל בעשי״ח שעושים עובדותו

 מדה באותה הכלול המדות כל מתקן
 מכמה צבחי׳ הכל ומכניס יום לאותו המרומז

.כנ׳׳ל  ועתה השובה ידי על הוא והעיקר .
 ■ יT טל להיות שצריך כתשובה ענין נסדר

 כוא הכנעה והמתקה והבדלה הכנעה
 ונדכה נשבר. להיות לבבו• רוע את שמכניע

 שפלות ‘ רודע ומהותו ערכו שמכיר מחמת
. גבירתה •תחת שפחה ומכניע -עצמו

 כנ״ל הרע אח. שמכניע אחר הוא והבדלה '
 יהא ■ שלא לטוב• כרע p להבדיל צריך

 אלהיס ויבדל כמ״ש כלל ברע טוב מעורב
 הרע ובערת ,וכמ״ש החושך ובין האור בץ

 אותו ימיר ולוא יחליפנו -צא וזס״ה מקרבך
 הרע • על נאמר וזה בטוב• ורע ברע טוב

 שיש ורק אך האסורים דברים דהיינו גמור
ם -בחי׳ די דברים ■דהיינו דקדושה אחו

ס • תד מו  ושתיה אכילה כגון והכרחיים כ
הבדלה אחר צדך הלל לדברים וכדומה

ה, ע הכנ הכל להעלות דהיינו להמתיקה. ו
 ,שבחי׳ א״ס להארות דהיינו שבהם למרום: ל

 - האהבה ■ בסוד כ״א להיות י א״א המתקה
רך-. לבורא דהיינו'להשתוקק תב וזהו' י

 אהבה וזהו :וגו׳ נפשי כלתה וגס נכספה •
בדיבור ■תלוי׳ שאינה פי׳ בדבר תלויה שאינה

ט' י כי  ט מהדיבורים למעלה הוא שהאהבה ד
י על שבא•• י .אהבה  לפסוק יכולים דיבור ?
כל - על כ״כ רשימה• • תהיה י• •■שלא דכייט

 כל בדבר תצרה שאינה ■ אהבה אבל היום ■
 וזמ״ש -■ ־• ■ היום כל . על רשימו - נשאר • זה '■

 פעה שוהיס היו כראשונים חסידים בגמרא
אחת  אחר אחת ופעה - כתפלה קודם ־ ;

 להתבונן צריך התפלה קודם א׳ שעה כתפלה
 להתבונן כנ״ל • והמתיקה ■הבדלה ׳'■בנסי׳■

 וזהו . עצמו ושפלות יתברך הבורא ■־בגדולת
יצמ את שזובח- ט׳ יכבדנט הודה :
 כנ״ל הכנעה ׳ י7 על ■ דכייט - עליו ומתודה •■

 כאיך דרך•■ לו מראה הוא ברוך ■ הבורא ואז-
 אראט דרך ושם וזהו בו ולדבר, לעבדו '
בישע 'י
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 ״ התפלה אחר אחת ושטה .' אלהיס בישט׳
 ■ רוצה פאיט מחמת' המוחין להשהות היינו

 י לדבק רק יתברך■ מהבורא עצמו להפריד
 ' טל רשימו לו נשאר זה ומחמת יתברך בו
 תלויה שאינה אהבה נקודת חהו . היום כל

דהיינו טוב ועשה מרע סור וזהו . בדבר
 בחי׳ ידי על מרע סור
טוב י ועשה ובחי׳ ’ כנ״ל

.1רר״

• תורה
 אורות דאדסי׳רוחניות בכללו' הס הכל- ואוזן

 אדס ויש וגי׳ יראיו י אל ה׳ עיני בהירים
 ונתלבש שנשתלשל דאצילות אדם דבריאה

 הי״ס כל נכללין■ שבו העליון אדס בחי'
 שנעשה התחתון ואדם וכנ״ל בבריאה ונתלבש
העולמות כל בו תלויים העליון אדם תפארת

ה' ונמצא תלויין עולמות ומצב מעמד 'והבדלה־.וכל הכנעה י׳ מז
 רו״נ.לבוראינו נפש למסור האדם יתעורר גופא י בחי׳ ידי ■ על הוא

שנפרד אחד טעמים ב׳ מחמת ית׳ אחוריים בחי׳ הרע לתקן ■דהיינו כרל המתקה  מחמת'
 ■חשך' אדם צורת לו ואין• ממקורו נפשו ■ שמאלו וזהו . טוב ממנו ולעשות דקדושה

וכו׳•■ ולא אדם אתם'קרויים תארס הבחי׳-משחור .דהיינו תחבקני וימינו לראשי החת
" ’ ’ ׳ .............. ׳ רק שא״צ דוחה בחי׳'שמאל שהיא שמאל

 ברע טוב לערב שלא י לקרב ולא להדחות
 כנ״ל גמור רע הבחי׳ דהיינו ושלום" חש

 לראשי תחת בבחי׳ ■ להדחות '•■ להיות ■ צדך
 ■כנ״ל והבדלה הכנעה - ידי י ׳ על ׳ דהיינו
 בו שיש רע הבחי׳ דהיינו־ ■ תחבקני וימינו
 המוכרחים ■ דברים דהיינו ימין בחי׳ נקרא
 והבדלה הכנעה אחר פי׳'שצריך תחבקני כנ״ל
 ולאכללא שמאלא■ הבחי׳■ גס להמתיק י כנ״ל

■ א״א והבדלה הכנעה ■;•■ונס בימינא ^מאלא
 כלל . האחת .בסקירה ■נקקרין גבורה בחי׳ י שהוא ה׳ ביראת כ״א להיות
א המתקה ובחי׳ א״ בבו עצמו ■ מדבק ,האדם שאפילו : בסוד אמד כל להיות -

 כ; נכביכונ העניון באדם שפוגם ועוד
ד וזה כלים שבירת העולמות.בחי׳;  עולם"■ ס

 ב׳׳ה א״ס ומאור אור נתגלית שאין התוהו
 לא'■- כי ח״ו ■לגשם •ואסור העולמות בכל

 ■ אדס-להלביע יתעורר ולכן דרכיי■ דרכיכם
 - אבריו רמ״ח וכל כוחותיו כל ולקדש נפשו

 ולפאד- לצורה החושך גטיו.ולדמות ושס״ה
 במדותיו עצמו ולהשתלשל ■העליון אדם במי׳

 ■ הכל ולהגיע ושתיה אכילה תאוות דהייט
׳ הטל ששם העליון לאדם האמדוס ■ למקום

הדבר ’’ ׳ ״ '
ח׳ בבורא עצמו מדבק■ י

 עצמו את ויבדל עצמו מת רטהר שיקדש ; דוחה שמאל וזהו ירמה-. שהיא שמאנא :סוד
 ועשה להיות רוצה ויהא . רע בחי׳ מכל - שהוא ימין ובחי׳ דוחה■ שמאל שהבחי׳ .־היינו

פי׳ כנ״ל אהבה בהי׳  מלמעלה קדושה עליו להול יכול ■ ואז טוב ,■ מקרבת הימין תחבקר'
 למיעה גמור הבדל מובדל לשון קדוש ה׳ פכי וזהו . בימינא שמאלא' לאכללא

 ־ קשור דהא בקרבו מלל לבו ויהא מהבחירה יש ג״כ' רע ■ בעושי פי׳'אפילו רע בעושי
ס' למיותר וזהו •מאין. החכמה בנקודת קראוהו בהמצאו ה׳ דרשו .'וזהו פנים בחי׳ ד א ה

׳ קדושים ודיביודס המחשבות י ח ב ה העניון אדם בחי׳ שזה האחדות למקום ז
ל. המתקה ״ הנ ; שהוא'למעלה קץ אין 'ליחוד בא ומשם פי׳ קרוב בהיותו קראוהו ׳

 ב״ה' א״ס במאור ולהתייחד העולמות ■!מכל הכנעה בחי׳ שהיא לנשבדלב ה׳ קרוב כי
, ביהוד ממש ביהוד עמו ולהתייחד ולהתדבק דהייט מקרבך ארע ובערת כמ״ש והבדלה ׳

■ אמיתי שיחוד אמיתי מיחוד למעלה הפשוט דהיינו, אלינו קרוב בבחי׳ ב״ה' כשהבורא
ף, ,תו׳יך רא״ש בחי׳ הוא’קראוהו:וה׳,; אז הלב ■ שבירת כשיש;לאדם "' בראש א׳ ס  מ׳

 הכל''".שמכניס. בחי׳ שזה בסוף ת׳• באמצע•־' בעשי״ת'כמאחז׳׳ל י ׳יכנ״ל והיינו בודאי יענה
• וגרמוהי הוא אצילות שזה'בחי׳ העליץ 'באדם ״ :אמן'סלה וגו׳ וירחמהו כ׳ אל רשוב וזהו

' ״ ׳ ‘ ל אץ יחוד הפשוט יהוד אבל מד ׳ ל ד ו ז ק
״ ׳ ׳ ־׳■■ ' י - נקודת רקע׳׳י “־־ י  העליון ,אדם להשלים א״א אך 'לתשובה י 'ולהתעורר בינה אמד'להבין

ואנח רחמנות ע״י;התעוררות ותחלת ־,הירא' נר״נ ׳.כללות ולהחזיר ; 'עילאה ,
 רק אחד שהכל לו! ומייחד לון דקשור. הוא . הטלק אדם בחי׳ להשלים לבדו ילה׳ בלחי
 שה״כ סוד וזה . להיות צריך הסדר 'בזה בחי׳״אדסקדמאי שיש משכיל לכל ידוע הנה
יראה. זה בית בית לשבת אדם כתפארת עולם■ אפילו'בחי׳ בו העולמות.נכללין י -שכל

פי עין ' ובחי׳ ׳ורגל r בחי׳ דהייט עשיה ל ראת בחי׳ אשתו זה שביתו ' שה'י ה׳ א
ועל



תורה דסוטי
 אדס להיות-כתפארת ■יוכל ׳היראה ’T זטל

 שכינה היא מה • להסביר נההיל ועכשיו
באמת כנה . מילאה' ושכינה תתאה

 יתברך אלוהית בהשכל׳■ ישכיל• כשהמשכיל '
 ולית שמכה״כ איך בראיה-חושיית ומשיג■

 הוא זה אלהינו הוא ה׳ מיני׳ פנוי אתר
 לא הוא ברוך הקדוש שברא מה כל בחי׳
 תנתק בוודאי אז ישראל בשביל אלא ברא

 ועושר הון כל חשוב יהא ולא ממקומו הנפש
 טוב ועשה מרע סור יהא ובוודאי וכו׳

עיניך בהי׳ וזהו בטוב--מברע ־ובוחר
 תתאה שכינה נקרא וזה ■ יביטו לנוכח
 שכינ׳ . בחי׳ .ויש . התגלות לשון שכינה
 שנתגלה גופא ההתגלות שזה דהיינו עילאה

 בבחי׳. גופא ההתגלות ובאם ה׳ כבוד עליו
בהשכלות' - משיג אשר המוחין בהירות
 שמו ,וברוך הוא ברוך שהבורא איך אלוהית

 בהשכלות נפשו ונתכלל דכ״ע ושרשא עיקר
 עילאה. שכינה זה בהתגלות נקרא ואז. הזה
 ומקדש ומקשר המקרב המשכיל האיש אך

 על חופפת ושכינה ישראל נשמות כללות
 של כס לו ויש עילאה שכינה בחי׳ חה ראשו

 ויראה אהבה 'בחי׳ שהוא יעופף .׳ובשתים
 ויכול בהון לפרהא גדפין הרין שנקראין

 שכינה "בהתגלות ק מחשבתו בבחי׳■ לעופף
 שהוא י התאה שכינה בהתגלות והן עילאה

 בבהירות .שההתגלות דבר הסתר • ה׳ כבוד
 ישראל כללות על רחמיו ומעורר המוחין

 ואני אני.ראשון וז״ס העמיס • בין הנפוצות
 התאה ושכינה עילאה שטנה היינו אחרון

 שסוף נחמתו עיקר היא שזה ורק אך
 ותתגלה משיח כשיבוא נשמע 'הכל ■דבר

 יהיה ואז כ׳ את דעה הארץ ומלאה עוזינו
 אחד • מקום אל י כמיס ויקוו הכל ־תיקון

 וזהו .כעליון אדם .לבסי׳ אחדות למקוס. ־
 כידוע אסיפה מלשון שמועה כי נשמע •ככל
 הכל שיתחבר האדם •זה..כל כי סוד חה

ס ד א - ל  שכל לעניננו נחזור כעליון׳. א
 לזה-כעולם הארה. להביא' והפלתט מעשינו
 עולם בחי׳ כבנין.שהוא ימי. בז׳ שנבנה
 .מיום השפעה להביא צדך■ לכן ■הפירוד

 כאחדות למקוס שבת שכולו יוס ארוך. שכולו
אסד שהתגלה : כפור - יום - בחי׳ שהוא , 

 ושמו אחד כ׳ יהיה כהוא ביום באתגליא,
 אתם פסוק יעל. במדרש איתא ולכן '.• אהד

 השנה ראש זה היום ,כולכם כיוס ■גצבמש
 מפני חשובה■ ימי. עשרת שאר ידלא־השיב

 אדכתא כיומא חשובה ימי עשרת שכל
 שכולו יום הוא אריכתא יומא ובחי׳ דמי

 חשוב אחד •ליום לכן אחדות שהוא ארוך־■
ס בחי׳ יש דיניס בחי' .שר יש והנה ר ד

51 מ
.שהתייצט., .,מלאכים נקרא שהוא קדושים . 

 ■ בחי׳ שהוא אדם במספר שהוי״ה ה׳ על
 ,״ והוא העולמות מכל שכלול • קדמון אדם
 ־ ב״י' ואנו ומכה״כ עלמין כל מהות בחי׳.

 יתברך..:. ה׳ פנים. בהסתר בשכינה־ מונחים
:■ ■ קדושים דינים הבחי׳ נתעורר. ולכן .יעזרנו

.לפני ומקטריגיס .  ויתעלה . יתברך בוראנו .
 ., ישראל על דינים לעורר שרוצים מחמת לא
. בריך.כוא דקודשא יקרא. שנסתלק ורק אך

 . קונס .. כבוד על וחסים שמותיהם בבחי׳ .
ם לרחמים מדין להפוך התקנה לק '.. ג

 ׳. עליה ■להם יהיה שזכרנו קדושים דינים כבמי׳ י
 . ויהיה. רחמים...גמורים. בבחי׳ ויהיו.־נכללים

 הישר ■אורי בחינת של ומצב מעמד להם.
 אתם וזשה״פ לי״ח.. כידוע החוזר .ואור

 ■יהיה קדושים . דינים הבחי׳ כאפי׳ נצביס
 ..־.בחי׳ שעיקר לפי ור״ל ומצב מעמד צהס‘.
 .. השתוקקות ידי על הוא עולמות .וננצב מעמד. .

המקורות:. לכל מקור שהוא לשורשם זעפיותס
 מהדר,- ויראתם פחדם מחמת ועיקר-קיומם .

 : ., בחי׳,-מעמד להם היה ואפילו ,ית׳ גאוט
 התגלות■:,: לפני-כ׳ בבחי׳ היה אך.לא ומצב
 התפשטות מיני בכל הפשוט אלוהית עצם
 י ה׳ לפני - כולכם היוס נצביס אתם .:וזהו

ה.- אלהיכס נ ה  ■ . עילאה תשובה בחי׳ יש ו
. שתשוב עילאה ׳תשובה. תתאה ■ותשובה

ר שהיא כמקורית נפשו '. מקו  נשמתו בהי׳'
א״ת אין' ביהוד להתייחד :: • לית בבחי^ קץו
 . כל והתפרדו כלל י בך . תפיסא מחשבה ■

אחיזה מבחי' הטוב ונפרד און פועלי
 אלהיט לה׳ הנסתרות בחי׳ שזהו כביכול י
" מהשגה י למעלה נסתר הוא - ששס לפי .
 • •• דילה ■ דלאו דרגא דא ■ידיעה מבחי׳ .למעלה י

 ותשובה לון■ ומיחד לון קשיר שכשי״ת -.רק
. שאמרו ■נפשו:בבחי׳'כחי שתשוב במה .׳.תתאה

 מעשיכם שפרו מלשון בשופר במה .בגמרא י
ל .. י דלתתא • אתערותא . בחי׳ שהיא ־■ ד : ו
, , : סלק ־ , - .
ו • י ר ה . העולמות■ כעמדות לסדר ל

 .אדם שכל • לכל ידוע הנה י ^ ■
ע כלול ד  ■'• עיקר אצילות שבאור רק אבי״ע מ

 וגרמוהי• הוא התגלות באור ומצב מעמד
 העולמות:'.: כל מחייה כזה וההתגלות חד'

שאיתא'- בחי׳ וזה . העולם ■ בזה 'הכלולים
א:.'•" .העולם כנברא שקודם -במדרש הו ה.  כי

 אל״:■- מכס' שנתגלה לאחר ר״ל׳ לבד ושמו
חי׳ ב ה ל' ע שמך שזה אצילות הפו ת׳ז ד קו  . ׳ נ

 , השם בזה כלולים כיו העולמות שכל אחד
 : אבל מד וגרמוכי הוא אחד של וכחגלות

ס' לפניו ואין שיטי אין ית׳ לפניו ו - שם כ
!
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 וגס . הפכוס אחדות אחד הכל תואר ולא

 ,ח״ו שינר לפניו אק שנבראו לאחר עתה
 שחיהו אותס ומהווה מחייה שרצונו רה

 העולמות בכל שמאיר וגס חד ורנונו
 א״ס קו בחי׳ שנקרא ית׳ אחדותו הברואיס

 אבל הפשוט אחדות בחי׳ שהוא ב״ה
 של התגלות היה לא ושלוס חס . אלמלא

 העולמות כל היו קו בחי׳ שהוא הזה אור
 ז׳׳ל אליהו כמאמר ח׳ץ נשמתא בלא כגופא

 ובבחי׳ : וכו׳ מינייהו תסתלק אנת וכד
 כלול זה שגס הבריאה עולס התגלות

 כח הוא חיות שעיקר רק אבי״ע מד״ע
 נקודת שהוא בריאה בחי׳ שנקרא המחייה
 התגלות התחלות מתחיל שמשס החכמה
 ולפי כליס שבירת בחי׳ סוד שהוא כישות

 הבחי׳ לקב: כליס בחי׳ הס העולמות שכל
 מתחיל ומשס כמ״ש וב״ש ב״ה א״ס אור קו

 בבהירו האור הסתלקות בחי׳ של התגלות
 לנקודה האור נתעלס שכביכול עילאההייט

ד  ■ סוד וזה בחירה להיות יוכל שיהיה כ
 האור שנתעלם מחמת פנד מקוס שנשאר

 לית מ״מ אבל החכמה נקודת בתכלית
 וז״ס הסתר בתכלית אפינו מיני׳ פטי אתר

ק הן ורק אך בגלות שכינה  גבורותיו .
 ,משתוקקים גופא התעלס זה שמחמת

 מחמת קץ אין ליחוד להתבטל ומשפפים
 ושלוס 'חס להרחיק שלא ומוראם שפחדס

 ומזה . הריחוק בתכלי׳ ית׳ הבורא מאת
 ואח״כ וא׳׳ת קץ אין עד אהבה להס טלדה

לבטלבבחי׳ יכול האהבה שבחי׳ מחמת
 שלהם יראה הבחי׳ אך . ומצבס מעמדם
 ואחר ומצבם ומעמדם תנועותיהם מחזקת

 בזאת עיצאה יראה התגלו׳ לידי כשבא כך
 ומבחי׳ מאשרם מבחי׳ להתבטל יכול אז

 בבריאו׳ וחפץ הוא חסד חפץ כי רק במאה
 אהבה הימוד ונמצא לנבראים להטיב כשלמו׳

 ו׳1התח שעיקר ורק אך . ביחודממש יראה
 היראה בחינת מחמת האהבה כולדות

 ומוראם,שלא שפחדס היינו מרע סור של
 כטרא מאת לגמרי ,ושלום חס להרחיק

 ומבשרי כתיב והנה .לגמרי שמו יתברך
 ימקודס להיות צריך כאדם שגס אלוה אחזה

 •להרחיק ירא'שלא ולהיות הגמור מרע סור
תברך׳'. מהבורא ושלום חס  נקרא וזה■• י

 'עילאה ייראה בחי׳ אבל תתאה יראה בהי׳
 שנתברר מחמת• הוא היראה עיקר■ שהוא

 העיקר הכלל . אמיתיו׳ • חהבה מקודם
 סס לתתא מעילא בחי׳ שהוא שבהעולמות

 הסתלקות תוסף התחלות על אמיתיות אהבה
 • שלא יראה בחי׳ עליהם שנפל כביכול האור

• אץ ■אהבה טלדה זה וכנ״למחמת להרחיק

 , ■ חיותס. נקודת היא האהבה וזה . קץ
 אבל. . כך אחר המשתלשלים באהבתם
ד׳ לעילא מתתא בחי׳ שהוא בתחתונים ק  עי

 ‘ ■ מרע סור בבחי׳ אבל אהבה מהמת יראתם
 • . תתאה יראה בחי׳ הוא להרחיק שלא שירא
 למטה עליונים ראיתי הפוך עולם וז״ס

 מחמע• היראה עיקר שבכאן למעלה ותחתונים
 האהבה עיקר העולמות ובעולמו׳ האהבה
 אדם כשבא אבל לעיל כמ״ש היראה מחמת
 ■ נקודת לתחלת ובא עליון ^עולס לבחי׳

 אצלר האהבה עיקר כן גס אז הבדאה
 היינו ככהן וקמץ בחי׳ והוא יראה מחמת

 שלא. ומחזיקו מקמצו כהן בחי׳ חסד בחי׳
 וזשה״כ הוא חסד חפץ כי יראה מבחי׳ לבטל

 סור בחי׳ היינו ארץ ליבשה אלהיס רקרא
 כהתגלו׳ מחמת תתאה יראה שמחמת מרע
 עשה והאלהיס שז״ס אלהיס יראת בחי׳

 • ונהר בחי׳ שזהו יבשה נבחי׳ מלפניו שייראו
 צן• יתן יתברך כשהשם כך ואחר דבש יחרב
 ־ שמחמת היינו מ״ה ק״ו מקוה סוד לבחי׳ שילך

 שיש שמו וברוך הוא בחך הא״ס p הבחי׳
 • כנפש■ כלות לבחי׳ לבוא יכול ודבר דבר בכל

 כמיס• ולמקוה שז״ס מה ואנחנו בחי׳ שהוא
 שהה מיין בחי׳ לעורר שצריך ימים קרא
 העיקר- כצל עונש בחי׳ על ולא חסד

 - הזה עולס כללות בחי׳ שבכל להאמין שצריך
 נבנית בתורה וגס הנפולות מדות בחי׳ יש
 עמד' בחי׳ וזה המדות השתלשלות ,סדר ■ טל

 ׳ שנעה׳ עמודיה חצבה ובתורה ארץ דמודד
י ועל  כצ נקשרים ומצותינו מעשינו ?

 תשובה' ימי בעשרת ובפרט לשרשן ■המדות
 העולמן׳'■ כל לקשר Tביח אפילו זמן שאז

 ' רר . למבין ודי הפשוט האחדו׳ לנקודו׳
 ואח״ש תתאה יראה לבחור צריך שמ^דס

 היינו• רצונו מפני רצונך בטל לבחי' לבוא
 ושלא רעות אהבות בחי׳ מעצמו לסור

 וזהו , הוא בחך הבורא את רק לאהוב
 לבחי׳״■ לבוא יכול כך ואחר ה׳ אהבת בחי׳
 רצונו׳ שוס רזושיות הרגשה ' להרגיש ■שלא־

 דומיה לו אשר ויתעלה הבורא רצון ,דק
 ■ אהבה בהי׳ אצלו שיהא לבוא ויוכל תהלה
 ע שוס; ניכר י יהיה ולא ממש ביחוד ויראה
 בנקודת בא שיהא וגס . וריחוק ̂ פירןל

 ק״ו• בחי׳ והוא הבריאה שמקודם קו
 שהכל רק■ אהד״ר לייחד צריך שאין מ״ה
 שבעולס מדבריט היוצא ככלל . אהד

 לייחד' .וכשבא אהבה,ויראה נפרד הפירוד
 • אז'.נעשע הבדאה נקודת החלת על ־ ונעשה

ה אהבה יחוד א ד  ■ שלא . יראה שמחמת ■ ו
 "‘הליכתו כמש״ל.סדל לאהבה בא להרחיק

התגלות־הוא. בהי׳ אבל רראה אהבה של
ירצונו



צ3 כז תורה לקופד
 דכתיכ כאנת במי:׳ ונפשק נפגם מעשיני מהבה לייחד צריך אץ שם חד זרצונז .

בעשי״ת נחלתו חבל יעקב עמו ה׳ חלק כי י ^^ייי ״־״י' יייי״ ייי׳יי • ייי 'יי^י־ סליק וד״ל חמש ביחוד אחד • רק ויראה

ה׳ כה  הדום והארץ כסאי השמים אמרי
. לכסא שרפרף הוא הדוס ■רגלי

 מה כל למענהו ה׳ פעל יכל כתיב •הנה
 אלא בראו לא הוא ברוך הקדוש -שברא
 ל׳י כדאיתא לגוש לפון הוא וכבוד לכבודו

 כנראה מה כל פי׳ מכבדוהא למהני׳ קרא
 אין עד. העולמות בכל נבראיס התגלות

ק  הוא ברוך א״ס לחור לבוש הכל הוא י
 להחיותם בתוכם מאיר ב״ה הוף אין וחור

x ■כדכתיב m ■יתברך שהבורא כשלמה אור 
הנבראים שיוכלו כדי בלבושין אורו ■מע^

 מאמרות עשרה ידי על עולמו שפעל הטעל
 ובראשית בראשית שבמעשה ויאמר ע״פ
 בפירוש נאמר לא ולמה הוא מאמר נמי

 הוא ראשונה שבחי׳ משוס אמירה לשון
פי׳ יומין עתיק בחי׳ וכתר רצון בחי׳

והוא וד״ל יומין מבחי׳ ומושלל שמועתק
 ומשם וד״ל 'אמירה מבחי׳ למעלה למעלה

 שייך לא לכן מדות במי׳ ומשתלשל •יפרד
 ובכל השתלשלות בכל עכ״פ אמירה ■לשץ

 שמחייה בהם הפועל כח יש הנבראים
 שא״ס עתים יש והנה . עת בכל ■אותם

 נקרא והס פעוצותץ ע״ש בהם נקרא ב״ה
 יומין ועתיק רמיו כורסיון די עד בכתוב

 כעמר רישיה ושער חיוור לבושיה-כחלג יתיב
 ר״ה בחי׳ הוא רמיו כורסיוון ■ די . נקי

 ישער עשי״ת בחי׳ הוא חיוור כתלג .לבושיה
 בר״ההוא יו״כ בחי׳ הוא נקי כעמר רישי׳
 עונות וסולח מוחל בעשי״ת דין כסא על ■יושב
 וטינוטס מלוכלוכיס ורוחצס ישראל •בני עס

 ותפארתו עונותיהם ע׳׳י ונתטנפו שנתלכלכו
 עמר בחי׳ הוא הכיפורים ביום פשע על •עובר
 במבטא מתחלפים ואל׳׳ף שעיץ י ונודע נקי:
 ושם קדומה מחשבה נקי ממר בהי׳ •והוא

 בשורשם ונמתקיס המדות כל ■ נתעליס
 וזהו ישראל לעמו והסדץ ■ופועל,רחמיו

 וכתיב בעתיקא שמאלא לית כו׳ נקי כמר
 כי ואיתא . תורא למען י הסליחה עמך כי

 בע״כ תורא למען כעשי״ת ־ כסליחה • עמך
 הוא ת׳ שבחי׳ ■ת׳ אור אותיות תורא פי׳

ל אחרונה אות ףכ  בחי/ וכלל' ־המדות סו
 אות לו שאל וזהו י. אות בחי׳ ונעשה אנף

 ס״ר בתוה׳׳ק שיש נודע כי אלהיך ה׳ מעס
 לכאו״א ויש נשמות ריבוא ס׳ רש -אותיות

יT על שפגם יT טל אך א׳ אות ־שירש

 האות בחי׳ נתקן ומע״ט תשובה ידי על
ס נתאחדו וביו״כ ע  שאומרים וזה דודה כ״י

 כאות יהיה מסר כטר יום ערב בסליחות
 וזה האות של התיקון נשלם שביוה״כ הזה

 דבר כל להשיב שצריך השבה בחי׳ תשובה
 וזהו הדבר זה נלקח מאין ולשרפו למקורו
 דבר שבכל השכלה לשון פי׳ כסאי השמים

 הזה כדבר ומקור לשורשו רסתכל יביט
 ונעלם עמיר חי״ן בחי׳ והוא אותו המחייה

 . כלל בי׳ תטסה מחשבה ליס מ״ה בחי׳
 אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו חהו
 ברא מי שהבינו בחי׳.השכלה הוא מרום שאו
ר בחי׳ הוא ט חלה ט  למעלה .׳ ונעלם מ

ה הוא מהתגלות ט מ  ומותר וזכו ומהווה ה
 מן אדם קרויים אתם הבהמה מן האדם

 שמסתכלים לחמור הדומה עם הבהמה
מ״ה. במי׳.אי״ן הוא ההוא הדבר בלסט  ו

 שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה וזהו
 רגלי דוחקים רשטס וזהו דייקא מה ננעמך

 כשלם אדם בבחי׳ שהוא מה כי השכינה
 העולם מזה לוקח ואינו כלל מקום בחי׳ בי׳ ליס

 משא״כ לשרשו הכל מעלה כי כלל לעצמו
 אדם בני בהפרטו כתיב כוכבים בעובדי

 לוקסיס שהם ב״י למספר עמיה גבולות יצב
 מחמת מקום ותופסים לעצמם העולם זה
 כדבר את כמחיה השכינה רגלי דוחקים הס זה

 זה ומחמת אדם בחי׳ שהוא ט משא״כ
 שורש הוא ברוך הבורא לעבודת לבו יתלהב
 לך עשה בחי׳ וזהו . המדות כל ומקור

שטס וזכו . התלהבות לשון שרף  כשאי כ
 הבורא את עובדים העליונים שהעולמות
 תחתונים מעשה והארז מאוד גלול בהתלהבות

 רע רפיון לשק שרפרף. בחי׳ ■ רגלי הדום
ט בהתלהטת כ״כ. שאינו רף  ,'בעולמות כ

 רגלי הדוס הוא ק פי על ואף עליונים
 השכינה רגלי דוחקי׳ שאינם דכורסייא תמכץ

 עד שמגעת תשובה גדולה וזה . ושלום חס
 כשם להיות התשובה עיקר כי כסה״כ

 אותיות הואי שתשובה׳ שלם והכסא שלם
 מעשה ע״י- ־הוא והכל לי״ה ו״ה תשוב

 לעשות אלכיס ברא אשר כדכתיב התחתונים
 במעשה הוא העולמות כל וקיו^ שגמר

 מעש״ט טי על צאצהיס שז. תנו ב״י עם
 מעלה של בפמליא כח מוסיפיס כביכול

ב ושלום וחס תו כ ך. פ ש  תבי ילדך צור ב
שת להתהוות הכל וזהו , של  בטרא -כי כ

 ושלום חש. שייך לא שש וברור־ הוא ברוך
 כל בטרם מלך אשר . שלס אדץ כמאמר

ל' התהוות בקודם נברא יציר  כיה כיציר כ
י י י שלם . ' ■



תורה ליסוטי

דס. מעשה ידי תו  ונתיישדו נשצמו. הסמ
 בחי׳ היא מ״ה כי; ונודע עוצמות בריאות
א ואות מחשבה הו מהקנה לןוצ המשכה ו׳,

 עזקאין שית דרך■ .מחשבה.;עציונה במי׳־■;
 שיוצאים שופר קוצות ה׳ ידי ועצ בחי׳יו׳

 הוי״ה ■שס נתחבר , מוצאות ה׳ הפה; דרך
 דהנה . שצם והכסא ■השס״שצס ׳וזהו

 ■שש ■לו ממעל עומדים שרפים, כתיב
^ בשתים לאחד•, כנפים כ  וגו׳ ;פניו.; ■ י
א רגליו, יכסה בשתים ט ח א.  שורש עגל הו

 בהי׳ הוא פניו יכסה בשתים הרע כל■
 שיעמוד .אנכי■ מי ויכלם שיבוש בושה

 רמים על רם .שהוא הבורא צפני
 הבושה ידי על .נמצא וכו׳ ואני. ומכה״כ

 זה .ידי ועל עונותיו לו נתכפר שבוש
 ופעם . עליונים בעוצמות יעופך (בשתים

ת ארבע תא.ו  הוא שזה לאחת כנפיס אי
 ועניו .■ שלם ■. ,הכסא.■כאין החורבן ־ לאחר

 ישוב לבל .בדעתו שיגמור וחרטה; הבושה
 לעופת ויכול כסא בחי׳ להשלם לכסלה עוד
 בושה אותיות שובה - כי ישראל ישובה חהו

 הרעה דרכו ויעזוב מאוד ויכלם יבוש ט
 כשלת כי ואז ביהוד אלדיך ה׳ שנעשה עד

 כשל מ;יד;'-נעשה שהוא שמעון. בעוונך
 וזהו כשגגות .לו ;.נעשים ;זדונות שוגג, במי׳

..מיראה כשעושים.־ -וכשעושים .  מאהבה .
 ממילא נשמע • כזכיות .לו . נעשים שזדונות:

בד. וגם שעו ה 'שיהיה צריך מיראה כ א ר  ט
 בושה ,שהיא כובה כמאמל' .י בושה :מחמת

 ואם • י. חיים מלך פני. ;מאור מאוד .שנתרחר,
א לאו כו  נעשה ואז עיקרא האייעקראלאו..

 ובפרטיות שלם והשם הגמור, בשלימות. הכסא
.•ימי ,ועשרת השנה ראש כ׳ליות .  תשובה .

ס ייוס ד  כ׳ ,•ידי ..על ל כשנה .שבראש הכפו
 קלא עילאה ה׳- ;בחי׳ .שהיא שופר קמות

 היא שבת .לבד תשובה ימי. וששה פנימאה
ה ו׳ בחי׳ תכונ שבת:  וביום יוד בחי׳ הוא ו

ם עיטים ה' ככפורים ג א.  עילאה׳ כ׳ כן’ הו
 שנתעלה . ט,.התאה בחי׳* היא תפלח וה'

 בחי׳ לבחי׳...־.יה״ו..וממשיך. תתאה. ה׳ בחי׳
תי וזהו. י״היילה׳״תתאה פ ש מי.  .תפתח א

 אל מי וזהו :..־: המשכה לשק יגיד ופי
ועובר ־כשן את שמגביה עון טשא■ כמוך

 חבל יעקב ־ כי ■ נחלתו - לשארית פשע על ,
 י סTב ואין כוחס שתשש נחצה לשון נחלתו
 הס כי שארית רק טובים - ומעשים מצות

 חבל פשע ׳ עוברי-על להם גם מועטים
 ׳■3 ׳ ומדבק שמקשר חבל כמו כתיב ■ נחלתו ;
 עמו ה׳ חלק כי כן כ״.ו נפרדים דברים ;

 ל3ח בחי׳-בינונים רעקב הצדיקים הם
 שהצדיקים ■ כלומר תשישות לשון ׳ נחלתו

 ;ונאחדיס נקשרים כולם ורשעים ובינונים
 שכולם ינתק במהרה לא המשולש וחוט באחד

 מוציא יחיד ולכך• אחת בסקירה נסקרים
 ברוך בבורא נדבקיס כולם כי הרבים את
ס פירוד לית יחמן • השרשים כל שורש הוא  ח

 עונותיע יכטש ירסמנו ישוב לכך כלל ושלום
דל . • : , ג סלק . ו

באלה לא והכתיב צר לו . צרהס
בעוה׳׳ן, שנעשו הגיסים עיקר הנה

 ח״ו כשהוא כי בעולם ה׳ אור התגלות הוא
 הסתר ■ואנכי בבחי׳ הוא אזי- גלות בבסי׳

 . . מפנינו ׳ נסתר הוא ה׳ שאור אסתיר
 העולס . וכנה ־ שנה ובכל דור ■ בכל והנה
 הוא מהד חפן כי אך מטה מטה הוא
 היוס בחי׳ שהוא השגה ראש לנו נותן לכך

 3בכ מונח שהיה מה דהיינו ■ עולם הרת
 .עתה : כלים , שבירת בבחי׳ השנה - ימות

 וניתקן הריון בבחי׳ הכל בא השנה בראש
 בסוד :הוח ■ הריק כי. כלים השבירות ׳ כל

 גדלות יניקה בסוד, בא: כך־ ואחר • עיבור
 אזי עיבור ־ בסוד שבא ומיד וכו׳- ומוחין

 והמסכים הדינים ■ ככל אינט והנה ויעברר
 והנה ,ועובתיס : בטלים כולם • המבדילים

 יראה בגימ׳ ורי״ו ר״יו ע״כ אותיות ע״יבור
 במדרש ואיתא. -הכל ניתקן יראה ידי כעל

 ;כי• השנה ראש.־,. • זה היום •נצביס אתם
ד מצב .יש כשנה בראש עתה מ ע מ  לכללות ו

ד׳ עולם ■יש כי ישראל נשמות מ  ועולם ש
 עומד ■י בעולס כעת נתעניס - וב׳׳י שבר

 שבירה בבחי׳ שהיה ■ והניצוצות הנשמות וכל
אפי׳ תיקון להם יש־ ■ עתה כנה עד  רו

 כמאמר ותיקון עליה להם יש גריס נששת
 להם אין רק הזה כהיום נפקד צא מי

 ועל ישראל ׳ לנשמות כ״א ומעמד מצב בחי׳
כעולמות׳ לכל תיקק נמשך ובאמצעותם ידם
■ -סליק . ־:■כולס - •

של חבילות עשיתם ,אם. לכנ״י הוא בחך
 של.מצות.ויטפד חבילות; כנגדן עשו עבירות

יעקכ עמו ה׳ מלק כי איתא וכנה . לכס
חבל



«5 כח ־ ■תורה לקוטי .
 ברלכב נקרא הוא כנסיון ־ הכדיק-שעמד אלוה סלק הוא מישראל וכאו״א נחלתו ,הבל

הנקרא התקשרוח לשון ־ צדיק נקרא שהוא לעולם חלק להס יש ישראל כל לק 'ממעל
 מסעי נצר כו׳ ועמך שנאמר כדמסיי׳ הבא

 להתפאר 'T מעשה ■ החיים ארץ ירכו ^:־.עו,ס
ש קדו ק  מע״ם ומרומם מפאר הוא בחך ,

 אתפאר ך3 אשר ישראלי ■ כמאמר עב״י .ש^
 ברוך להקדוש מפארי! • שהשכינה וכמקמרס :

במאי הוא  .ומשעשע אתינא־־לגבך ברא ח^י
 של המע״ט עם הוא ברוך הקדוש ומתענג

 ותפארתו כך ידי ועל עמם ומתפאר ב״י
 ■עוונות הבילות ופולח ומוחל פשע על■ שבר

 של מהבילות התפארות ידי על ישראל עמו ־
 תשובה גדולה וזהו . ומע״ט ותשובה מצות

 יחיה חיה וזה . הכבוד כפא עד שמגעת
 חיה טובים ומעשים תשובה ידי על פי׳

^ אפילו י■ כי התחיה לעולם ויהיה בעוה״ז ע  ל
 הכובה עשו שלא הרשעים רותם לבוא
 יתעלו תשובם ידי ועל נופלים בפוד יהיה

 ו״הלי״ה תשוב התשובה ענין וזהו . 'לשרשם
 במשגה אמרו דהנה . ־ומצות תורה ידי על

 שכינה בתורה ועופקים כיושבים כנים
ה׳ נדברו אז כנאמר ביניהם שרויה ראי: י

 הרב כתוב בתורה ועופק שיושב וא׳ וגו׳
 ועופקיס בבד בד שיושבים לת״ח הבדים על

 שיושב אחד שאפילו איתא ופ״א בתורה '
 ככר לו קובע ב״ה הקדוש בתורה ועופק־
. עליו נטל ט י וידום־ בדד ישב שנאמר

ס הנה אך  ־שיושבים כתיב כניס ־ אצל ג
 תורה ולומדים־ נאמר ולא־ בהורה ־ ועוסקים
ת ־בכל־ להתבונן הוא דהעיקר  מה לימודו־ ע

א הו  א״ס באור ולהתדבק מי ולפני לומד '
 חבירו את מזכיר ־ שאחד בשנים בנקל וזה

 אל חרב כתיב שיושב א׳ מכא״כ עת בכל
ג״כ כנ״ל עושה א׳־ באס אך הבדים

 הוא שיושב זז״ש שכר לו קובע ב״ה הקדוש ■
ועוסק ושכלו בדעתו . שמיושב • ישוב לשון ־

 דד לשק בדד ישוב־ לשון ישב שנאמר כנ״ל
 וכו׳ .בו .:ממשמש :שהתינוק כ״ז דד מה

 לה׳ דום מחשבה־ לשון ק גם .הוא ־־דדוס
 ב״ה • ־א״ס גדולת בדעתו דתבונן שיחשוב

 ־ומ״ש שכר עליו נטל כי ־־אז וחממותו
ת ■ידרס כי זדו״ס נאמר ולא בי׳ רדום  ד

 דיבור מחשב׳ בחי׳ הוא משה דוד יוסף ץ
 '־מד״מ בנהי׳ ־כ׳ את לעבוד שצריך ־מעשה־ !

ע ■במצו׳ הן בתורה ־הן־ תו ־  משה •כי: .
 איתפשטיתא כי ומשסיפרד מחשבה בחי׳ הוא ־
ף ודרא ־דרא בכל הוא דמשה ־ ס  הוא ח
ר הוא כי.יוסף הצב מן־ היוצא דיבור בחי׳ ־ נ
טאף־ מבחי׳ בא הוא הלב טמטום כי לבב ■

ד ועל לב חסר אשה ; היצר התגברות־ י
ויוסף הלב מטמטם הוא בתאוות הרע :

 ונתקשר יצה״ר מתאוות עצמו שעקר ■יסוד
 מעשה בחי׳ הוא ■ ■ ודוד הקדושה במקום

 השם לעבוד כצריך נמצא שם ־ דוד ויגיש
 . מחשבה בבחי׳ האלו - המדריגות בכל ית׳

 הכל ובמעשה אלב מן דיבורים ■ולדבר
 ' נתקן י״ז ועל. .שורשם למקום כהתקשרות

 חהו שלם וכסא שלם והשם־ העולמות בכל
 מחשבה בחי׳ הוא י״ה כי ו״ה תשיב תשובה־

 דרך ־: המשכה היא ו׳ ־ דאתכפיא עלמא
 , תתאה ה׳ לאת מהלב עזקאין שית הקנה
ס ■ונשלם הפה מוצאות ה׳ בחי׳ שהוא  כ
 תשובה גדולה וזהו : שלם והכסא ב״ה הוי״ה

 מישראל ככא״וא הכבוד כסא פד ־שמגעת
 ־. וב״ש ב״ה להבורא כבוד כסא .בהי׳ נעשה
ק::. ־ ־־ ־. ■׳״ סלי ■ .........־:

א ו ע ר ־ א ד . עמיה על דתשרי קמיה. י
 שהיא תשרי חודש בהי׳ עלינו ־שיחול ־

 בראשי״ת בתיקונים ־ איתה והנה הירא׳ ,עולם
 .עס היתה הבריאה־ שתחלת לפי תפרי בא

 לברוח במחשבה ענה מתהג׳ כמאנגר ־יראה
 ’ שהאותיות איתא והנה .־ במדה״ד העולם את

 בדרך הבריאה בתחינת הקב״ה לפני -באו;
 על לבקש בראשונה התיו ובאת תשר״ק

 סוד והוא העולם ־־ עמה לברוא נפשה
־ ת׳ בראשי בראשי״ת  עלמץ •ת׳ יש כי
 קדושה לדברי ומשתוקקים שכוספין ־דכסיפץ

 שמשם דכסופין עלמין ת׳ זה .לעומת ויש
 זכלוס ־חש לפעמים ככוספין מה נמשך

 דכסיפין עלמק הת׳ר ־ואלו רעות לתאוות׳,
 ד׳ במקום ־. הוא ה׳ כי מוחין־ ד׳ נקרא
שד סוד הוא . מוחין ־ הד׳ ואלו ־במ״ק  ת
 לתקן צריכים מקודם, כי לש׳ קודמת והת׳

 סוגי ד׳ יש ולכך מוחין ׳7 שהוא תי״ו .בחי/־
ה והס מוחין .הד׳ כנגד עבודות  יום ד׳
 בראשי בראשי״ת וז״ש שמ״ע־ סוכות הכפור

ה ולכך וד״ל ־ת׳  .באות הבריא׳ תחלת :הי
 ומשם הבחירה מתחיל הבי״ת ק ט בי״ת

 כך ואחר דלתתא אתערותא כח מתחיל
 אתערותא עם :מוחץ ד׳. בחי׳:■ כשמתקן

 השתוקקות לו ■ שיהיה :למדדגה. בת ־ ־ אז
 ! אפילו מ״מ אבל הוא ברוך הבורא לעבודת

 I קז אץ עד השתוקקות לו שיש גמור צדיק
 להורד צריך: עכ״ז .דלעילא אתערותא מכח
 ■ בכח ולהעלות .התחתוניות למדריגות עצמו

ה־ ובחיטת דלתתא־. אתערותא  שהצדיק: ז
 ;עבודת נקרא תחתורות־ למדריגו׳־־ א״ע ־מודד:

 1 אס להיות יכול אינו זו שבחי׳: רק האדמה־
* אתערוהא גבחי׳ והוא אדם שהוא ־ מי לא:

דלעילא
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ליקוכד
 בחי׳ עלמין.דכסיפיןזהוא כת׳ ומפיג דלעיצא

 ההשפעות כל מביא ואז מהשגה למעלה אי״ן
סלה. העולס,־אמן זה על והברכה סובות

■ . • •• סליקעגץ • י .
ח י ז י ס  אזני תשמענה מרפים עלי־ ב

עצה לע נתנה■ התורה הנה־ ■ ,1
 לדבר איך להתבונן דיבורים לדבר איך
 שיהא העצה וזה . לנוכח שיהיה ה׳ לפני
 כללות כלול שיהא לו והתחולל לה׳ דוס

 נתכלל רהא שתיקה בבתי׳ האברים ■ היות
 באורך בחי׳ וזהו הוא ברוך א״ם בחור
 אז ב״ה א״ס בו כלול שבאם אור נראה

 בכל רואה ויהא לישרים אור בחושך זרח
 נעשה ובאם דהכמתא רמיזא ודבר דבר

 חיותו שהיא,מקור מחשבתו לבחי׳ מרכבה
 בחי׳ וזהו . און פועלי כל יתפרדו אז

 שבאם אזני תשמענה ־ מרעים עלי בקמים
 אם כי כמא״ה המבדילים מהכיס אצלו יש

 שיהיה הפצה וגו׳,אזי מבדילים עוונותיכם
 ומקווה המחבר המחשבה נקודת בחי׳ רק

 קיטרוג אץ ששם נשמה רוח נפש כללות
 איך שם מהסט״א.ויחשוב שנעלם לפי כ״כ

 ומכה״כ כ״ע וסובב עלמין כל כממלא
 טכח דיבורים. לדבר כך אחר יכול ונמצא

 גדולת שמאזץ אזני תשמענה חהו .ה׳ פני
 שהוא שמיעה בנהי׳ הוא בחך כבורא

 מחשבתו נקודת אל הכל שמאסך אנזיפה לשון
 שיש ואדברה השמים האזינו ענין וזכו
ק שמים בחי׳ א  בריך קודשא בחי׳ שהוא ו
 . ואדנ״י הר״ה יחוד וזה.בחי^ . הוא

 לבדו לה׳ .בלתי מחד״מ מייחד. באם והיינו
 ושכינתיה הוא בחך קודשא יחוד הוא אז

 במחשבתו שמאזין השמים האזיט בחי׳ וזהו
 הוא בחך■ קודשא ׳שהוא ■שמים הבחי׳
 -־ואז חקר ■אין שנגדולחו גדולתו ומישיג

ת'וכל כל אצלו. נבטלין  התעינוגיס התאוו
 וזה . לבדו לה׳ ׳ בלתי דיבוחם לדבר זיטל
 שהוא פלס ליבור חשוב שזה ואדברה בחי׳־

 ־הארץ זתשמע ומחמת.־זה שלימה קומה
 האחדות למקום ■ הכל־ ־ נד^עשה פי אמח
חי׳ שהוא ב ת־ א ר סקחן ■שכינה:־שהל ק  ג

 מפארת בגיצמה השכינה ואז אחת בסקירה
 קאתינא ברא במאי חזי.־ ואומרת כביכול

 ומשפרת במהפמפארת פי אמרי וזהו .נגבך
 ■ואחר שלהם דימר הבחי׳ זכעפרת מעשיהם

 שהוא יפרח כתמר צדיק לבהי׳ לבוא יכול כך
 , -• . ■ ג סליק• לא^ בסי׳ ■:■ - ־

׳ י ח ב , ן ע  אותיות תגץ נקודות מעמיס י
ה הייט,פשטי־ אותיות :.׳ ,־ ר ^  שישמור ה

 ־. תעשה לא מצות: ז ,■,באזהרות1עצר אח
באותיות ■ המחטצ; האור היינו.׳ ונקודות

תורה
^ וזה־ . התורה  יראה ענץ כי .אהבה ע
ם לעצמו ■ ליקח יוכל ואהבה  העוצם ׳מזה ג

 היראה מיצירתו האדם במבע מוקבעים והס
 הטביע כך ט ודם בשר ממלך שמתיירא

 כי מהמלך שיירא האדם בנפש כבורא
 כשהמלך הוא ואהבה וכו׳ מוראו אלמלא
 יש אזי קצת אותו. ומקרב פנים לו מסביר

 במי׳ וזהו . הנפש ,כלות עד- ״ אהבה לו
 בחי׳ הוא ונקראים בינה ובחי׳ נקודות
 כנגד והס כת״ר בחי׳ הוא ותגי״ן . חכמה

 דבורים כשמדבר היינו ועשיה אבי׳׳ע ד״ע
 בהתלהבות וכשמדבר התלהבות בלי בקחרות

 ושרפים המלאכים עולם יצירה בחי׳ הוא
 בריאה בחי׳ מחשבה בחי׳ הוא וטטמיס כנ״ל

 תעלומות צמחשבה מחשבה בסוד הוא ותגיץ
 ששים שאנחנו מהעובדות ■• שקר ,חכמה
 כפור ויום השנה בראש האלו בימים
 אותיות בהי׳ והיא מלכותו טול עלינו לקבל

 לחבר וצריך התורה אותיות כ״ב יש כי
 שממשיך ע׳׳י והיינו ת׳ ועד מא׳ אותיות
 וא״ו בחי׳ סוד אלוהית המשכות בתוכן

 כשנמשך ■דהיינו אצהיך ה׳ מעם לך כאל וזה
ת׳ מא׳ האותיות בתוך די  המכנות בחי׳ ע

 אות - בחי׳ הוא אזי וא״ו בחי׳ אלוהית
 הארת נמשך אלו הימים בהמשך כך ואחר

 בחי׳ תגי״ן ■ לבחי׳ בא שביו״כ עד אלוהית
 בכל כתר קדושות אז אומחס ולכך כת״ר

 הקדושה מסתלק כך ואחר , התפלות
 ממכה להשאיר הקדושה .כבטבע רק .למעלה
 שבץ אלו ימים שבד׳ הרשימו וע״י. רשימו

 מחדש עליו להמשיך יוכל לסוכות ירכ
• : הראשונה הקדושה ממדחגת .־.־ ■

ם הכסא ■דמות ייזק•1 אד ה, א ר מ  עליו כ
 הלא דמות לשון להבץ ־. ::־מלפפל׳• r ־

 שייך ואיך . לו תערכו דמות ומם. ־כתיג
 הנה ־אך . ית״ש הבורא י אצל ..־דמות ־^כון

Tכדמותיגו בצלמנו .אדם נעשה הכתוב. וע 
 ועולמות מלאכי:רעלה■ .אמר■לכל■ שהגוב״ה

•וגו', אדס ?עשה ■פליוניס  עולמו׳ יש והנה .
 לכון שייך איך ולהבץ . דסיצונים פנימיס

 ממלא ב׳׳ה הבורא והלא ותיצונייס פנימיים
י וליי! כ״ש ושובב. עלמץ ■לל ו נ פ ר׳ ת  א

 •בכל השלמות •:כל ■ומהווה ומחייה שניה
ע עת מ  מלובש ־ :עליונות המדות ואפילו ו

ח ,בהם  הדכתיב בתוכם שמאיר נ״ה א״ס או
 וכל• לבוש■ גסי׳. שהם לבשת והדר הוד

ה אך . ב׳׳ה א״ס לאור  שהבורא ׳•ידוכי: הנ
 I גא״ת קז יייו' פד :שלמות .־,ברא ב״ה

ס ץבדרך.-כלל לעלול ־•מטלה■׳ בהשתלשלות  ׳ ה
1 צמצום יותר יש ועולם שלם ובכל אבי״ט די

■ כאור



I

י ט ^ י ל
 שיוכל הזך־;■ :אוח ב״ה-מצמצס .א״ס האיד
 גדול הוא העשיה י שלס שזה עד להכצו
ח התגלות שוס לעיך ניכר שאץ מאוד  או

ת׳.'נמצא  אלוהית התגלות ממד שיש מה כל י
 מתר ״ - וכשיש פנימיס ־ בעזלמות:־:נקרא

 ובכל העולמו׳ ובכל נקרא.חיצומם צמצומיס
 נתוכס המאיר ב״ה א״ס אור ׳׳יש הנשמות

 שבמעשה פעמי' חמשה ידו על חה להחיותם
 הנאצלים ■ בכל ־ מאיר י ידי .על ■בראשית

 צריו וא״כ לעלול :.מעלה, בהשתלשלות
 •א״ס אור בעצמו שירגיש מישראל. או״א על

 לאו יואס אותו המחייה שורשו שהוא ב״ה
 תשובה לעשות וצחך • שפנס הוא ■־ מוכרח

שיעזבו:-את:•עמב״ה איך ולכאורה  אפשר:
 -פעל כל כתיב הלא שטותץ אחר:' רלכו

 'ב׳׳ה הקדוש שברא מה כל ־ למענהו ה׳
 נשלס ידו. שעל האדס ■ובפרט ברא לכבודו
 ,הכל הf ^אך ־. העולמות והעמדת., תיקון

 ממנו א״ס אור נתחקן וגבהות גסות מחמת
 קורא ב״ה שהקדוש ורעי אחי למען כתיב כי

ד ועל ורעי אחי: לעמו  אין נאמר. ••גסות י
 שבירת • סוד • וזהו . לדור והוא־,יכולין אני

 וימלוך בסוד שהיה נסות - שמחמת כליס
ח מהס־ נתרוקן ,רמת  שהוא וכ״ז הזך או

 המלך פני מאור. מאוד הוא רחוק בגדלות
 של תיקץ•, .הוא •מ׳׳ה בחי׳ והנה . חייס

ת עשר וזהו ״ כליס כבירת רו  מ״ה בל״י מי
 בלתי הזך ולהנות'מאו,ק^.• להשיג שא״א.

 ושפל :דכא את אשכון וכתיב מ״ה • .מדריגת
ה לא ה׳ ונדכה נשבר. לב רוח י הנ ה.ו בז  ת

 כדאי העולס שאין ב״ה הקדוש- ראה איתא
 ומה לע׳׳ל •וגנזו. עמד. אור באותו להשתמש

ה • ■שלא  מחטא הוא'נמשך כדאי. העולם :ט
 גנזו ־ - ולכך ; גסות ־ שהוא ; v הראשון אדס

 בתשובה האדס שישוב -זמן כל ׳ היינו לעת?
? ־, בוא הרי .שלימה ת  הראשון אור :לבחי׳ ע
שון-.:. לאור השבה: תשובס:־ וזהו•  ,הרא
ג והנה ?נ  התיקון ־ התחיל :אביט שאברהס ג

 שא״א נודע וכבר כראשון״ אדס: מחטא י
בלתי:.מדריגתמ*ה'טקוך תיקק שוס׳ להמת !

57 כט תורה:
 נקרא ולכן ■ מ״ה ברא אברה״ס וזהו מגסות
 הכיר י איתן האזרחי • איתן אזרח אברהם

 לבהי׳אורהראשץ• שהשיב האזרחי בוראו את
 של ־ לפמליא הוא ברוך: הקדוש ׳שאמר חה

קון:כל שלימות כי אדס נעשה. מעלה. תי  ו
י מל העולמות  והנה מ״ה גיס׳ אדס במי׳ ?

 יתיב יומין■ ועתיק רמץ כורסיוון ט עד־
 ועשרת השנה ראש על מורה שזה וכו׳ לבושיה

 מס שעד והכלל .״ כפור דוס תשובה ימי
ס עדיץ הכל הוא כפור ?  שפנס כתיקון ק

 התיקק נשלס הכפוחס וביוס מעשיו ?י על
 סליחה י.ומבקש.ונהזק ומרמה׳ תשובה ט״י

 שורש שהיא . והגדלות הגסות ועוזב וכפרה
 עליו ומשרה■ מ״ה בחי׳ וגעשה הרע .כל

o זאחר יתברך. אלוהותו r ס נשאר ■■ כפור  ג
ס שקיבל דמוחץ רטמו •כן  ג׳ ■עד כפור טו

ט ס׳ מי : בחי׳ י יש •י / ד ת כחב? מוחין ׳ ע ? 
 ודעת הכתר התנוצצות שהוא המנץ ק איט.
 נשאר ימיס ג׳ על זעכ״פ הכתר :עד .עולה

 ׳סוכות ערב שהוא ד׳ מהקדושה.דוס ,ירשימו
ס 'בסוכה עוסקיס:׳ .־ישראל כן גס  וממטכי
 ראשון נקרא ולכן אלוהית הקראות זה ?י על

 לסוכף יר׳כ שבץ ימים ■ שבד׳ ־עומת •לחשבון
 עונות עושים ואיגס מהקדושה רשימו נשאר

ס ובסוכות כלל  •קדושה עליהם ממטכי
י על ככל חה אור,מקיף וטהרה־בחי׳ ? 

קץ ת ס שנטשה ב טו  חה’ מ׳׳ה -הכפודס :
 אדם נעשה ־ י וזה כדמותינו: בחי׳ נקרא

ס בהי׳ התיקון ונגמר. שנעשה. ד  מ״ה א
 מישראל או״א וכל לעלק אדמה שאדס ונודע

 הוא ברוך להבורא כסא י :במי׳ להיות 7צר
י על ■סיא העולמות וכל הכסא י ושלימות ? 

 ■או״א כל נעשה וביום.הכפודס־ מ״ה־ בחי׳
חהו: כנ״ל.־. ס״ה .בחי׳  ׳ובסוכות כדמוהימ '

 במי׳ שהוא דמכימנותא צלא .הוא:כצלמיט
 ומיניז - בלולב :כשמנענטס ולק מקיף אור

א ־ בכותל ליגע שלא צדך כ  •עלץ ממשיך ט
ף קי מ ר.  סלה אמן 'יתברך .מקדושתו או

I■׳:  : n צח ■׳־״ .־■ ״■ •י ועד .:.נ

' ת ו כ ו ס ל : : ^ -

W י . /r ׳.־

דיי

ב ״ o,׳ בכל מנשבות ׳ רוחות • ' r *. צ־עות אהבוח ■ מעליו ̂ ומשליר השם ״׳ לאהבת ובשם 
ס צדיק,אסד:. , שכ ח. מ  בבוקר אברכס דשכס שלי זאת:.:טא'הבחי״ השם כנגד א

מ׳דע״ב חסד ;יצלשהוא:כשס ״״-ע״ב:  •'-דכאושפחץ הוא והאמת״ מעשיר■;: ד לבקר גי
ת׳ גכוא ב  שס שהם־שוריס ־:במקום שייך,:אלא איט היזסדכשאד׳ כל אל חסד־ של ה

ס השנה חית י ־ י־.׳ בכל עצמז מחזיק כשאדם י דהייט השנה כל למדס״כחסד עצמנ- : אס ומדבק בטקר■ ק



m תורה ליסוטיי׳
 פלא ׳ דהיינו כנ״ל י. לשורשן הכל ־ להגביה .

 יפאר ולא הוא ברוך׳ הבורא■ את רק יאהב
ויסוד .. מהנוב״ה רק לירא ולא הטב״ה רק

העביד בתכלית מאוד מונח אס דהיינו העפר . ■
 ■יתברך להשם מוחו להגביה יכול שאינו

 ידי על עצמו את שיחזיק לזה ■ התיקון כלל
דבר שוס להיעשות שא״א שיאמין אמונה
 דשא הכתוב שאמר חה . יתברך בלעדו
 ע״י עצמו ■את והגביה שנשא רגליו יעקב

 יסודות והד׳ . רגלק בחי׳ שהוא אמונה
 לפי המרכבה רגלי ד׳ במקורן נקראים הס

 לייחדן וצריך המרכבה הן ק שהאבות
 שנזכה מון יהי כנ״ל ושרשן למקוח הכל

סלה אמן לזה
 שתיה ואבן במקדש היה אחת

הושתת שממנה נקראת היתה י
 הנה ־. ישראל אבן רועה משס העולס
 שייראו משה והאלהיס יראת בגימ׳ תורה

נקרא וזה הבריאה התחלת והוא מלפניו
 קמיה מתחשבין נהורץ שכל חושך בורא

 בחי׳ הנקרא שא׳ והיינו בן בחי׳ נקרא וזה
 אל״ף .אחת אבן סוד וזה . מאיר אצילות

 ונתמלא העולס ונתייהד הושתת ומשס ב״ן
 נקרא וזה . הוא ברוך סוף אין מאור

 אך ׳ . ■ בענקים הגדול. אדס י־ השלס אדס
 נקרא להיות א״א עדיין כן פי על אף

 אהוי״ר מקודם לו שיש לא אס השלם אדס
 רחמנות שהוא״ יעקב בחי׳ מזה נולד אז
 בלא להיות א״א העולמות קיוס כל כי

 סוד וזה . רע בהי׳ כצ שמבטל רחמנות
 בתורה נכתב ולכך את לא אבינו יעקב
 בסוכות אהד ופעס ואו חסר בסוכת ב״פ
ק כל ■מתחלה כי מנא  מדת לו שאץ ז

 עדיין נקרא לא לבד אהוי״ר רק רחמנות
 מדת אצלו 'כשנולד ־ כך ואחני השלם אדס

■ ; השלס אדס ;נעשה רחמנות ־ י א/ ־מלא בסוכות מהו בו  שהוא צפי י
 וראה 'תהבה : המדות ׳3מ ד כלול ־
 ־. וא״ו בחי׳ .שהוא רחמנות ־ מדת ־ שמא
 ענץ כשמקייס הסוכות עכשירבימיד ולכך
ק שהוא גענועין בפ״ה לולב מצות כ  כנגד מ

ס נענועין והעיקר v ע״ב שס  רוחות בד׳ ה
 ואחר סתומה־ מ״ס במי׳ -שכתהוה העולס

ה־. יחוד:■־מעלה נעשה כך ט מ  ימוד וזה ו
 באחדות ונעשה אחרון ואר ראשץ אני של

 מהיראה עצמו על להמשיך רכוון ממש
 אותם ועס הראשונים מסידיס כמו עליונה

חי נעשה התפלה: שקודס נעטעיס ח״י  ב
i ־: י סליק■ צדיק■־ ;.־׳ .־ ־
ש ־' ר ד מ ב אביט אברהם שאמר־־ בשכר ־ .
ט הפץ־ תחת וכשענו : . ■ בנז ז

ת פעמים ג׳ לקייס  בסוכות בסוכות בסכו
 כמאמר מצרים סוכות הס סוכות ג׳ ואילו

 וגו׳ בנ״י את הושבתי בסוכות כי הכתוב
ק וסוכות א  ׳. י'לבוא עתיד של וסוכות ה

 תחת ־דבר כל להכניס שצריך העיקר וכלל
 ■ שמחמת לפי הדעת p בחי׳ שהוא העז
 ורע טוב עירוב נעשה כראשון אדם חטח

 אדס חטא לתקן התחיל אביט ואברהם
 תורה אלפיס הב׳ התחילו :וממנו הראשון

. דמלכא . גופא במי׳ היא והורה  ואדס .
 משיח משה דוד אברהס נוסדקון הוא
:הראשץ אדס חטא לתקן היה מגמתס שכל

י ה ז  ואותיות שבע בבאר אשל רטע סוד ו
 לד״ה שתיה אכילה גוטדקון א״של

 שמעלה לפי אורחים הכנסת של־ וז״ס
 דברים .עלמן .ולמ^ס לקדושה הכל ומחבר
 וזה נפילה בבחי׳ מקודם היו אשר ■ חדשים

 הכנסת גדולה בגמרא וז״ש אורח בחי׳ נקרא
 שכיכה-שדבר פד מקבלת׳ יותר י אורחים

 ־שלס בורא בעיד מאוד חשוב הוא זה
ך.  על רק הדבר להיות• א״א ורק א
 ■לקדש מדוח הז׳ שהוא שנע באר בחי׳

 עלית הפסוק פי׳ וזה לשורק•.־ ככל ולקשר
 באדס־ מתטת לקחת שבי שבית למרוס
 ושלוס חס רע בבחי׳ מונח שהאדם שבעת

 את כשמוציא אך השפלות בתכלית הוא חד
 למרוס עלית בבחי׳ הוא אז מהרע עצמו

 שביס בבחי׳ מונח שהיה שמה שבי שבית•
 הוא ברוך להבורא ביהוד לעצמו מעלה

: במו וברוך
א ת י א  אדס הנקרא אברהס שבזכות ו

 רבינו משה קיבל בענקיס הגדול ,
 מזה היוצא והכלל . כתורה השלוס עציו

 זוכה אז מדס בחי׳ לתקן זוכה שכשאדם
 גדול דבר ־ שזה יתברך מהשס מתטת לקבל

 מקבל אדס־ שבאם במה מאוד הוא וחשוב
 -חשוב הוא ב״ו. מיד מטלה מתנה איזה
 באס fp של בנו ק וחוסר _קל מאוד אצלו
 המלכיס מלט ממלך מתנה ,לקבל זוכה

ד הוא משוב שבוודאי הוא בחך הקדוש א  מ
 עיקר ט סוכה זז״ס תכלית ואיך קן ואץ

 והפעט בחי׳ שהוא .סכך י ע״ש היא סוכה
ס כעץ.־, החת ד׳ לולב מיני. ד׳. ׳וג ס־ ה  כ
 ייש ק ־ כחי׳ שנקרא אדס׳ שים ב״א סוגי
 שהוא ביחד מירס ד׳ לאגוד צרץ־ ולזה
ד׳  ■רצונך אחת:לעבות אגודס כולם ויעשו מ

• ודו״ק שנס ־ בלבב ־ :־ : ק:׳ ; ״ סלי
ץ ב ה ק בסוטת • אומחס באנו מה ל  ז

ק . שמחתיט י. ■  תחת ־ כתיב ה
 . בפמסה אלהיך ה׳ את ז עבדת לא אשר
־כי .
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: ובך שכתב כמה■ ביחוד ישראל ', ה׳ ר.. ח י■ • ג
■ ■’ ■ ועסלה ־ הזה כיוס סגולה .למס לו להיות א ג ו ג ש ו ה א ל ב ר

■ ■ ׳ י • ■ ' ■ שהיה,;..בזמן כי ■מאוד• גדול הוא בשמחה

ס; ברעדה וגילו כתיב■ ולכך באמת  ואורייתא ב׳יה וקודשא: ‘אלוהית שזהו'עצמו כעקו
הואי גופא שזה ונמצא; “■ חד י כולא רשראל את עבדת לא שמא רעדה תהא שס גילה

 שניתי
שהשינוי.

,................, ____ __________-................ , , . _ . . . . מחמי^ .
 ב״ה רצון התגלות מכניס שלו ואהבה יראה יאור שמקבלים מה כי השנה ימות לכל

 צדיק .■שנקרא מה. ורק אך העולמות בכל - וזהו ־. כשנה כל על הוא בסוכות וקדושה
תענוגים ;כביכול ־•:שמכניס י■ •היינו' מושל לכל הזמנה לשה הוא זמן שמחחינו זמן

ה להבורא ושעשועים .. ■ י ■ ־ • ״ ; השנה • ■׳ בחינו^ שהוא וב״ש ד
א ת י י א ברכני בני ישמעאל .הדס באגודתו־ לולב המקיים כל א מו  כביכול ברכה בחי׳ י

ב עליו מעלה■ בעבותו תו כ כ . בבהי׳ הוא והממשל׳ וד״ל. מושל נקרא■ ולק ו
.זרועות שתי כחי׳ שהוא מ־מ בשתי ברכה הנה . קרק עלץ זהקדב מזבח בנה כאילו . 
 יש.... שלו אהוי״ר שמחמת אהד״ר עולם לשרשו.ומקורו כדבר שנתקרב קרק ענץ-
 ■צדיק וזה ־ ושעשועים ז־ תענוגים • להבוב״ה לה׳ קרבן מכס יקריב כי אדם כתיב וכנה
היס מושלי^ביראת נקרא והתורה אדם כתורה' זאת כתיב  , ודודי לדודי וז״ס־אני א׳
כיה שמקודם דהיינו אלול ר״ת שהוא לי או״א לכל מקרבת התורה נמצא אדם בחי׳

אני בחי׳ שהוא דלתתא אתערותא - בחי' י ח״ם ■א׳׳ל rחש ע״י וזה . לה׳ מישראל
ל הבנין השלמת גמר אחר ועכשיו לדודי כל מקרבת נדח ממנו ידח לבלתי ד
 כח בחי׳ שממשיך לי ודודי בחי׳. הוא אז א׳׳ל;אלה ■ של המילוי והנה . לשורשן כנ״י
 וזה . ישראל וכל העולמות בכל המשכה׳ 'וזהו' 'הקצה בספר כמ״ש היקף גימ׳ rלמ

 ומקבל בראשו לו נענע ב״ה שהקדוש בחי׳ ״כתורה את - ומיניו ״בלולב מקיפים שאנו
ל אין עד ושעשועים תענוגים •שורשינו: אל עצמינו את לממשיכים שאנו כ תו א״ -ז קז . 

ם־ קץ ־אץ בעליית יתעלו • העולמות זהנ.;1א״ל- חס״ד. •ע׳׳י אותנו מקרבת והתורה ■ המעי
ד כבימה • כי וכו׳ המקיים כל ס א. בין■ ;■כרועים ישראל • עם 'שהם בשושנים • מזבח הו

ד׳ הוא וכתורה ■ ד ד:-;־ סליק:.׳: זדל■ האומות ••'■ ^ שמקרבת.כדכתיב; קרבן סו
מכס כי אדם; ב. קרי • ■'■ וזאת.'התורה-אדס , י י " ׳ •, ״- .׳;■ ......... -

ע '■ זה .ידי ועל אלי - מסד סוד ■ שהוא ומקיפים ב י א ל ת1. ו י ש ר  ,פ
- . ■ י ■ ■ישראל־-לאכיהס, של התורה,לבן מקרבת : ׳ - ׳ .•-■■ ־ :•. :

״״ . :r ת • שבשמים.■': ׳■־•;:׳ ו י ש ר פ - ׳ ו י ד ל הס'. וכו׳., זכור שקלים א
י ת ר ' ׳ ׳בהוציאי, ישראל בניי הושבתי בסכו ׳ ; • ן חי מו הוא.. ובס כחב״ד^ ד'

ת אנכי״ כתיב כנה :• מצרים מארז ■ אותם : . ולהמשיך גדולה הארה לקבל׳ הכושר ע
א. לכתר רומז וגו׳:■וכ״ף אלהיך ה׳ הו " אני - על קדושה ו מו. צ ;-לזכך .שצריך ובאוק ע

ד' בחי׳ סו ה: ה;זז ׳יכיהיעליז״סקלקבל•״ ץאז ולבו מאוד-מוחו שזה;׳ ל• אנ״י אנכי• שכינ
ןך ן ,^ ן ק , l

 ■בו וזה מקיף אורל ■הוא.בחי׳ כתר כי
 י אך, קץ אץ ליאוד נבטלץ כעולמות שכל.

׳־ ׳ ששהה!
 :דקשיר

ת א מ
. .. ............................ נ זז״ס . . . . . . . . . . . ,

ה . מצרים מארז אותם בהוציאי כ ק כתורה מן' מרדכי ’וזשמז״ל . מסיע הוא ס  מ
שנאמר .



 מרדט של כקדושים
 ודח״צ ■ וששון וגו׳ אורה היחה ליהודים

• מילה זה ששון  כי זה לבטל רצה והמן .
 ברזי׳ שנתגלה י״ה מ״צ אותיות הוא מילה

 מטו״ר ונטשה הפה מוצאות בה׳ חכמה
פריס ונשלמה וזהו . באל״ף אור בעי״ן

 ובתפלה בתורה בשפתותינו פירוש שפתינו
 והמן ר״ל דינים■ פ״ר פרים בחינות נשלם

 המדות • מכל וגבהות גסות לו ליקח הרשט
 די לא הרע של דרכה היא כך כי גרועות

 הרעות מכל י ומלא הכל מן מנוער שהוא
 הפייטן שייסד כמו הרוח גסות לעצמו לקח הוא
 שמתגאה מי באמת כי ברשעו ונפל בעשרו גאה

עמלק בחי׳ הרע בחינות הוא שיהיה דבר מאיזה

. 6® מ ,תורה. ליקוטי.
 - בהס להכניס הפה מוצאות ה׳ ה׳ פ״ר הוא ■ דכתיב ואסתר

 זה•- ומחמת כנ״ל. מוחין ד׳ בחינות הדעת
 אשר תמימה אדומה דינץ פ״ר בחינות נמתק

■ בלתי :בהדבוריס שלימות שיהיה מוס בה אין
 י בשעה כלל טצרגו את ירגיש ץלא לבדו• לה׳

 עול עליה עלה לא• אשר יתברך ■נגדו שעומד
׳ הד״ ■ומכניס דיבורים שמדבר מי כי פירוש
■ אינה בוודאי. התפלה אזי כנ׳׳ל בהס מוחין

את.־. לעזוב ממש רוצה איע אדרבה רק כמשא
• אשר גדול תענוג לו, שיש מחמת שאמר התיבה

 עליה עלה לא אשר לערכו.,וזה שיעור אין
פעס ■ במקרה• שמתפלל■ מי כן ■לא טול.אשר

מהפני
ואינו

 במעט
מתחזק

 מבחי״ נופג ופעס התלהבות
בחינות וזה במהרה לעלות

 האדס• צריך ורק אך במקרה שהוא ר״ל קרי ■ממדריגה שיפול יהיה סוף■ ובוודאי המן הוא
• הוא פס הוא באשר מדריגתו ולפי ערכו לפי שכצ לו שאין רק עבירה בעל שאינו מי ואפילו ____ ^ ______ .. _.\ן ,_____________________
 בבחיט' יתברך אליו להתקרב לראות הכל אלוהותו הגועה ובכל דבר בכל להכניס ודעת

 i בסוד מאה בגימטריא הוא וע״ל כנ״ל מוחין אינה כן שגס כבהמה נחשב הוא הרי ואחדותו
 :זררויס!ידרר׳ 1רבוחיי שדרשו רמו ררראיל מר)ו־. ק האדס ומותר וזהו . עבירה שוס עושה

 בבינה. נ׳ יו״דבחכמ׳׳ה כת״ר א׳ אין הבהמה
 והדעת בדיבורו אלו מוחין הג׳ וכשמכניס

 לבחי׳ ונתייחד נתאחד כוח הרי נולד ממילא
מהמת הפשוט אחדות א' בחי׳ שהוא כתר

 צברכ״ זכרונס רבותיט שדרשו כמו ברכאין מאה
 אלא מה. תקרי אל מעמך שואל אלהיך ה׳ מה

 ה׳•-ומדבר; בדרכי מתעצל וכשאדם מאה
 ‘ נשלימות ואינו מומק בעלי בחינות שהס דיבורים

כי: פירש• עול עליה עלה לא אשר הוא אז

 מזכך; הוא מעולם' הוא אזי ומתן משא בעניני אפילו
 הנוע! בכל בפלוגתא' הוא רק מאחדות היפוך כנפרדיס

 החיים מחי החיים ממקור ונתלש ובהתחלקות
 שכנ״י לי מי צי אני אין אס■ הצל אמר ילכך

 ודודי לדודי אני הוא ברוך להקדוש אומרת
 אני אץ אס אבל השם אחדות בחי׳ שהוא ני

רק האחדות סוד לדודי אני בחי' כיינו צי

 יתברך•׳ שמו צהכניס וצבו מוחו
אזי כנ״ל מוחין ד׳ בבחינות ■ יותיו

 מקודשיא ונפרד ופלוגתא בהתחלקות הוא
 במי׳ וזהו בעזרי יהיה מי לי מי הוא בריך
ונו״ן בחכמה שהוא ויו״ד כת״ר צסוד אל״ף

:ענין סליק

החדש לפרשת
- כחדשה וכארץ השמים.החדשים כאשר יי'

מעושה אט אשר ׳ ,___________________________.... ת .T המחדש• עושה אט
 אלהיס. ברא אשר כ״ש וכו׳ יוס ,בכל בטובו תמיד־ ולהתחנן להתפלל צריך ורק אך בבינה
 לא,• :כעדקן רבותינו■ז״ללעשות לעשות.ודרשו במוח• שכל עלינו ישפיע שירנו יתברך לפניו

 ; 'T על היא כבריאה גמר כי■ הבריאה נגמרה מהו'־■ ובתפלה בתורה השכל בכין ולראות להשיג
ס ב״י. עם התחתונים מעשה מהותם בספרים שנכתב מה. כי כחב״ד בחי׳  את המחדשים ה

 ■ תחתהשמשפירוע חדש כל. הבריאהוכתיבאץ העיקר אבל רשימה כמו רק הוא ואיכותם
 : כלים שבירת עדייו שם שיש השמש שתחת מה ״ ולבו במוחו להשיג הישראלי האדם שצריך הוא

 ' על T כי נאמר זה ועל כלל התחדשו׳ שם אין אסתר ובמגילת והמדריגות הבחינות - כל
 אבל שלם.- הכסא ואין שלס. השם אין י״ה כס כמבואר.׳־ גדולה אור נתגלה ובמצותיה בקריאתה

 כצל שבירה ישם השמש:שאץ מן שלמעלה מה - שואצץ לכך לפסח גדולה - הכנה ■וזה . במ״א
ט והר ואיתא. התחדשות. יש שס ־ מחמת יום שלשים לפסח קודם בה״פ ודורשין  כולו*■ עשץ סי

 ‘ בעולם הוא כתורה נפש שנה עולם הוא עשץ מטרים־־. מתחיל שלפסח אור בכירות שהתחלות
 בתינו״ הוא דיבור1קול־ לייחד וצריך נפש שנה עוצם של אלוט כיינו סת״ר •א׳ הוא אסתר כי

 דליבא; מעומקא ודיבור הקול וכשמייחד הזך■:-דו״נ אורו נתגלה דבר בכל ונעלם המוסתר■
ס ידי׳ על בעולם והתטצז אחר; פורים של הנ  הד״ס־ שורההשס ואז לעילא פרחח אז בדו״ר ו

מ ע״נ ודיבור; קול הוא ה׳׳א וא״ו כי ־. סרה אליך רקחו וזהו . פרה פרשת לוא כך,  או״.א: ה״א י
י •־״ חכמה ■ ־ מ



ליקוטר: ......
 '.־7וצר ישראל כללות 'על התפללה ומחמת

 מורה ע״ז במד״ומ הבחינות בכל הרע לבער
תנק וינתן לשונות, השינוי  בכל פי׳ ותעש ו
 למבין .ודי ־מעשה דיבור במחשבה הבחי׳

J בקיצור .
ר ו ר  ארור .'■ לאבדי בקש אשר המן א

‘שניהם של גימ׳ ■מרדכי וברוך 'כמן
 בראשית ביתין שני איתי כי זה להבין הק״כ

 ■ כמו והוא בביתי דגוש״ שיש בהיכליה נקודה
 . וידוע למדקדקים .■כידוע ביתין שני ככתוב

 העולמות־ כל ברא שמו יתצרך שהבורא■
ה מהלך ׳ לרקיע רקיע לבין שנ קי  והוא■ ת״

 ומעשה דיבור: במחשבה • ת״קישנה מהלך
 הקדושה־ אל ■לקרב הרוצה׳ 'הישראלי ואדם

 במחשבה שנה י ת״ק מהלך■׳• ■ הואי העליונה
 מן אחד בית מורה זה ועל• ■ ומעשה דיבור

 ברוך וזהו תק״ב בנימטריא והוא בראשית
 הוא השני וב׳ דא בחושבנא שעולה מרדכי
 מתרחק■ ׳הוא כשאדם ושלוס׳ חסי להיפך

 מהלך והוא מקדושתו שמו מהבורא'יתברר
 הבא ׳ שאמרו פי ■ על ואך שנה ת״ק

 . שנה ת״ק יש חעפ״כ לו פותחין ליטמא
הק ׳של הק״ב וזהו ר.:  ארורים והי״א ארו

 וארור המן בני עשרת כנגד ׳הס שבתורה
 המחיה׳ הקדושה בחי׳ על כביכול מורה הוא
 אפי׳ משלה בכל■ מלכותו כי הארורים את■

 כן . גם הוא וחיותם - ויניקתם הקליפות
 כביכול הקדושה״ שבחי׳ רק מי^קדושה

 הכי בלאו כי ארור■ בשם המכונה ■ממקום
 מהקדושה •יונק תהא׳ שהקליפה אפשר אי

 דלא עד בפריאי לבסומי אינש חייב ולהכי
 ,י'■■- ■ עניף. ידעיוכו׳■׳.-סליק ־■׳ י

ה ח מ  ־שמחת זה שממה: ישגון ש
 פורים שושן׳ ששון'•זה פורים ••

א גי ה כמהה:הו  מששון עליונה יותר׳ מדדג
 נוקבא בחינות וזה׳ דכר במי׳ הוא ■זה ט

 כתיב טוב ־יום ובשאר שמחה מבמי׳ המקבל׳
 ונחיה׳ יקימנו השלישי וביום ■מיומייס יתיינו
 טוב יום קדושת של הארה פירוש לפדו
 זמן שהוא■ ובפורים ימים י י שלשה עד מאיר

ם שושן '•אחר עד שלו הארה שממה:  פוד
 וששון שממה וזהו אמד יום עד ניכר ורשימו-

י י׳ : ב-: וזהוישוש^ ״ ק ע ■ י ם כאלה־ והימיים  דור בכל זנעשיס נזכד
■ . . ר ו ד  בכל עתה אך פירוש ו

ת  בחחניוח ונעשה נזכר הוא כזמן אותו ע
 משיח בהי׳ הוא אסתר מגינת * וגשממת

 צדכיס ׳בוודאי ב׳׳י אנו כי לוי והכנה
מא שבוודאי להאמון  אנפץ ובהאיך ב׳״ב- י

ץ פניו גחזי•  השי״ת לט נתן לכך והזהיר י ה
בקדאת הזך אוח לסבול שנוכל כדי הכנה

6 לבתורה 3

א .מגילה,ומצותה ״ מג טד  • ■ אור■■ התגלות הוא ־
 ־ ., הכל ומרדכי ;משיח בחי׳ באמת י כי . הגדול

 מד, הוא דרור. מר כתיב במרדכי כי אחד
 • ולכךצדך ; ודאין מורח כתיב ובמשיח דכיא

p בכל ע5עצ לזכך.ולטהר האדם r ־ .ובפרט 
 ■ ולכך: . הפורים זמן למשיח הכנה בזמן
 .כלל..; יהיה שלא צדך כי עלי וצומו• כתיב

 בשעת/■•' .כלל עצמו את ירגיש ולא ׳לגרמיה
 ■ ■ • גבוה יותר עלי בסי׳ וזה ־.׳ שעשה ׳העובדא
: למשיח עצמו : את יכץ ובזה .ממני ־ למעלה . 
 : סתר א׳ בחי׳ .הוא ואסת״ר . ב״ב לשימא

 ונעלס"־׳■ מושתר הוא שלם של־ פי׳.אלופו
 .מיניה פנוי אתר לית ט ׳שבעולם :בכל.דבר

 ב״ה הקדוש אתה פי׳ לי סתר■ אתה וזהו:
 כמן ואויב מצר ראש תוך בסוך סת״ר הואי
■ ■ והנה . ,תצרני ונזק צער ומכל הזה הרע

 • עשרת כנגד שהס ״בתורה ארודיס י׳׳א־ יש י
 ־ ומהי״א בעצמו ׳המן׳ כנגד ואחד בני.המן

 :שבעולם־ הטומאות כל נמשכים כנ״ל ארורים
י אשת "וארורהזרש ^ פ  ־ זמן בכל פי׳ מ

 שמה .־ימח לילית היא אותו מפחדת י היא
 ■־ שמע ק״ש לקרות^ זה מכל להנצל ״והעצה
ת אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל  וכשאדם י״ח ד

 וזכה שלימה באמונה ' מאמץ . הישראלי ל
 אזי השלמות בכל 7יח הוא יתב׳ שהבורא י

ס מכל ניצול כוא ד רו א א.  מאשתמפחטי הי״
 משיח בחי׳ הארת ע״ע להמטך וזוכה ר״ל

 ״׳ . זו למדדגה־ לסא הוא קטן דבר לא אך •
שיהיה ה׳ מלפני ולחנן לבקש האדם צדך '־ש׳כ

ק . ארורים מהי״א אותו ויציל בעזרו ■ י  - ו
■ ■יבוא ובוודאי וצלול״ טהור י ולב זך שכל לו

ח י"־ - ט ׳ : ״ : סלה אמן בימינו במהרה מ
ר י י ת כ י■ מור נוטפות י שושנים לשפתותיו '

 • ששונים אצא שושנים א׳׳ת ■ודרז״ל . י
 שוק■־: מלשון הוא ושושנים מר אלא מור• ל־וא״ס

ם שושן בחי׳ שר לטש דהיינו י ד  י פ״א כי פו
’ ושמחה ל צהלה ■שוק י והשר לכתובלבמג״א

 י מצות , שקיים :מי ט נבוכה שושן והעיר ופ״א׳ :
ם בשושן ושמחה משתה ויום שמחה ־ ד ס פו  P נ
ת שאחר ביום דווקא פי׳ י א  הוא כמגילה קד
: צהלה עושן והעיר בחי׳ גדולה מצוה׳ בוודאי '
שת כתיב זה ועל .ושמחה ■  בששם שהוא שר מע

ח ,״ומעלה  לעצש ש^טקח י ש אבל ־טוב ד
ד עו ם ״ ש ם אחד במשתה י ד  ■סעס׳,■ בלי ש

ם p® ימים כמה ועושה ל ד  י ■ שושרס וזהו .ש
ם p® הרבה פי׳ ׳• ד  ■׳ והשר• כתיב זה על. פו
שת ■■ בחי׳ י. נבוכה pוffנ■  ■ ואיתא שר■־.'׳ נופ
מא דשע מאן לית -׳ ש טשא לי  ■ שהוא • ש כה

■פקדם-וכנ״ל הרע לשון ־'־בעל ןבדם7 דובר
 וכשב הק בסי׳ הוא הד בלשון כתלויים ־

■ יש גופא בהלשק יכל®[: טד' וגו׳ ־ החיים
ש׳ ‘ ב



» י י ■" י * ט ^ י ל
א3י בחי׳  בשאר שיש כר!■ לא־ וסמאלא ינ

 ■ וא׳ מהס שאחל ודגציס ידיס אברים
 הלשון ביד ־כתיב. בלשון ־ משא״כ 'שמאל מכס

 • ומהבונן יודע מכמה פליז כ> שהשפיע ומי
 כי. ישבחנה באחור חכס כט״ש גרע טוב בין

 אחזדים בחי׳ ובין מוח בחי׳ כין הבדל יש אצלו
 ־ שאק שבעוצם בוטים אבל לו הוא שבח ולכן

 שלהם המוחץ אפילו אזי להבדיל דעח בהם
 ■ :עיני בו יראו. ־ לא וממש בבחי׳:אחוריים

 הושוו ממעשה ט בין והפרש הבדל שכל־
 ג אמן : הכמה עליט ישפיע ה׳ שרהן אח

רי גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר. ר
למלך.־ אסתר ותאמר־ שנאמר לעולם

ט בשש ת מ  דבורים מדבר כשאדם כי: .
 הדיבור למקור עצמו וומקשר ה' פר נוכח
 אמרו בשם בחי׳ וזה . אנוהיח פצס שהוא
^ מי בשם א  מביא ■אזי הדיבור זה. ש

 למלך אסתר ותאמר בנאמר ,לעולם גחולה
 מרי הנם מקור בחי׳ הוא מרדכי גשם
 ■שלימה גאולה בחי׳ הזא ושם רכיא

 הוא ■ הנס ומקור החומריות כל ונזדכך
 בחי׳. הוא ־••ואסתר אלוהית עצם התגלות

 ■: וגו׳ ■ ׳אסחיך הסתר ואנכי ■ השכינה גלות
 רק גאולה שס להמת באפשרי היה וצא
 בקשרה■: ■מרדכי: בשם דיבורים באמרה על

■ הנס•• מקור שהוא כדבור. למקור דיבורה

הפז שנאמר^המן ■מניין התורה מן
x י  ממנו אכל לבלתי צויתיך - 6
 טוב כדעת ען טו״ר במי׳ שזהו . אכל״ת

 • הוא חיים עץ כתיב •בהתורה כי . ורע
 שהוא מי כי דחיי אילנא בזוהר ואיתא וגו׳

 על«ו״ משפעת הוא כתורה בעצת כולך
 ' . פת בכל ירווך דדיה כמ׳ש חכמה Tהמ

 את ששופכת סוררה כפרה כתיב ובהיפוך
 ־ פניה מל הקערה.־ להפוך ביקש ■והמן חלבה

 ■ המן בחי׳.• •הוא •וגבהות גסות בו שיש■ ומי
 - ־,-יראה ־'לא שמיס • ליראת יבוא • לא ובוודאי

אה ■ הפייט יסד כמו■בהמן ר״ל ■ אור  ג
 ■: הפכיים דברים שני כי־ ■ברשעו ונפל בעשרו

ה.כמו הי שי ר ; שחז״לאומר א״א׳ מ א ס׳י  א
אדם לך  ::או בניות שתיהן ירושלים-וקסרי ׳

 ■־ הוא ירושלים תאמין ־. אל חריבות־ ־ שתיהן
 קסרי-^הוא .־ •שמיס יראת ■שלס, יראה

 .לדור ;יוכלו שתיהן -לשעה של ■ מלכות
ס. בלב•־■האדם׳.,אלא ק : ה: בז ה: ג  •נופל ז

ס של הארה:־ ־ והתחלת ס פ  מפורים:' ־ ־מתחיל -
 ,.פורים ל והארת .:־־; ■ <מ״א ־ שמבואר - כמו

ם׳ עד נמשך■ ח. של■ שני יו ס  נוהגין:: ולכך פ
 •אסתר ע״ש הנקרא מאכל לאכונד-בפשת■

• מחמת ■ה?וע -בסדר :הקערה מסדרץ ולכך

ה ר ו ׳ ת
 זהשי״ת וד״ל הקערה להפוך רצה שהק־

ס לט עשה ■ :־׳ .... . ; : סליק ג נ

' ת ' ש ר פ ח ל ר ־. . פ

. ר ת ו מ  השי״ת .אין הבהמה מן האדס ל
וכ״א דצח״מ יסודות י ד׳ ברא. י

 ממע שלמעלה מה נגד • נוקבא בחי׳ הוא
, וכן מצומח מקבל דומם מקבל בחי׳ ם. ל  כו

 השצס האדם בשביל היתה הבריאה ועיקר
 :בחינות שהוא בצלמיט אדם .נעשה ■כמ״ש
 ■ ונעימיס קדושים דיבורים • שדובר : מדבר

מן וזהו . ותפלה בתורה, מקבליןדן־  דין ו
 ואיתא .• קדושות •אמירות קדישץ ■ ואמרין■

 . שרצה ככמן ביכא לישנא עTד מאן לית
 וישראל מרדכי של קדושי׳ הדיכורי' לבטל
 היינו אמה חמשיס גבוה עז יטשי כמ״ש

 כלויז הוא מוצא וכל !הפה מוצאות ה׳
 ׳ מעשרה בפחות שבקדושה.■ דבר אץ מעשר

ק . אמה חמשיס, בחי׳ וזהו ג בכל יש ו  די
 דיטד^ס לבטל שרוצים ■ בליעל אנשי,■ ודור

 ומ״# הרע בלשון הדור צדיק של קדושים
 ■כ׳ בשוב נראה כעין עץ וכתיב שלהם

 W• וכן עולם ■ של ־ נקודה הוא ציץ ציץ
 .U •גי אמיתית נקודה להיות האדם

א הנקודה  ׳ השי־י! אמת אל .אמיתיות אל נ
ג נכון עיגול לעשות ■ שרוצה מי- כמו ^  עו

 ונוודים סביבה מעגל כך ואחר נקודה תחלה
™ א1ה הג״גו^. א ו’<י •גק. גא ה  -ס7.

 ודעח השכל עליו שישפיע לבוראו ■ להתחנן
 1צן ה׳ כי״ה כי אמת לנקודת שיבוא

 ובר״א הזה עולם ברא ■ עולמיס
כ/ מחשבה•־ :בחי׳ וזה הבא עולם ר' בו די ו

 מחשבי׳•' בחי' הוא ח״ד הפה מוצאות י
 «נ5כח מוחין ד׳ הבהי׳ בכל :•מוחו וכשמזכך
 ־0כ̂ץ בהי׳ וזהו •עצמו■ על קדושה וממשיך

הנא  ומבשמ וזהו גחייך. תראה עולניז-. .
 בעץ לראות שיוכל חטה אחזה

 ובשד^ לבי מבשרי אלוהותו-ואחדותו,אפילו
או' רב והגירב . חי •אל אל •ירננו מ  ח

- אלדיו אלה עליו ואמרו ^ מ ל ג ע ל א ר ש  י
 ־‘טובית ■ מקיפים ..להס ;היה • ׳שלא עיגול

 אמיתית 'נקודה - להס ,,היה שלא מחמת
vאמהי- י תכוא ■־־אמר־ .הוא ברוך : הק^ש 

 ‘ת־כ אליו ויקחו .:חהו בנה את. לתקנת
א אדומה הו  הפה י מוצאות ה׳ -פ״ר. פר״ה:

ק שייסד, ־והוא  - נהפד המן .־פור כי •• הפיי
ד' דינים פ״ר ■היה מתחלה צפורנו^■כי סי  • ו

ד׳ וא״ו ׳ פהיא הדנית ־■ - מחמת ■ ■ כך  בי
 נהפך,: פור'.המן'׳■ כי •וזהו פור ■נעשה הדעת

 והדיבור׳- ; כדעת ; מחמת ־ וככל - לפוריט
׳ כקדושים ‘ '



 מרדכי שצ הקדושים
 וששון •וגו׳ אורה כיהה ליהודים

לבטל .רצה והמן .• מילה זה ששון
 י״ה
הפה
ונשלמה וזהו

 ה־רז״ל
כי ^ ה-  ז

במי׳ שנתגלה
 מש״ר ונטשה

 -פריס
 ■ובתפלה בתורה

 והמן ר״ל דינים• פ״ר פריס בחינות^ נשלם
 המדות - מכל וגבהות גסות לו ליקח הרשט

 דיי לא הרט של• דרכה היא כך כי גרוטות-
הרטויו מכלי ' ומלא •• הכל מן מנוטר שהוא

 מ״ל אותיות הוא מילה
 מוצאות בה׳ חכמי^
 . באל״ף אור בטי״ן

בשפתותינו פירוש .שפתינו

:65 לג :תלרה\ ליקוטי:
בהס״. להכניס הפה מוצאות ה׳ ה׳ פ״ר הוא • דכתיב ■ ״ ואסתר•

- ומחמת .כנ״ל מוחין ד׳ בחינות הדטת ה  ז
, אשר תמימה אדומה דינק פ״ר בחינות נמתק

• בהדבוריסיבלתי שלימות שיהיה מוס בה איו
̂׳  בשעה כלל עצנע את ירגיש ■ ץלא לבדו■ לה

של עליה עלה לא■ אשר יתברך שעומד<גדו
הד״•׳ •ומכניס דיטריס שמדבר ש כי פירוש
׳ אינה מודאי: התפלה אזי כנ״ל- בהס מוחין

̂ את לעזוב ממש רוצה איט אדרבה רק כמשא
״ אשר גדול תענוג לו שיש מחמת שאמר התיבה

עליה עלה לא אשר• לערכו;:וזה שיעור אין . ^1 _ : ו י . .   J . זו . .

אינה כן שגס כבהמה נחשב הוא הרי ואחדותו

 פעם ־ במקרה• שמתפלל■ מי• כן ■לא אשר טול ■ כפייטן שייסד כמו הרוח גסות לעצש לקח הוא
 מבחי׳ נופל .ופעס התלהבות• במעט מתפלל שמתגאה ש באמת כי ברבש ונפל בעשרו גאה

רה. לעלות מתחזק ואינו הרעבחי׳עמלק בחינות הוא שיהיה דבר מאיזה ה מ • בחינות וזה ב
האדם־, צריך ורק אך במקרה שהוא ר״ל קרי

הוא■ שס הוא באשר מדריגתו ולפי ערכו לפי
בבחיט׳:• יתברך אליו להתקרב לראות הכל■

i בסוד מאה בגימטריא הוא וע״ל כנ׳׳ל מוחין ,___
 'זכרונסלברכ׳ רבותיט שדרשו ברכאיןכש מאה מן האדם ומותר וזהו . עבירה שוס ששה

 ■ אלא מה. תקרי אל מעמך שואל אלהיך ה׳ מה בבינה. נ׳ יו״דבחכמ״ה כת״ר א׳ אין הבהמה
 : ומדבר ה׳•• בדרכי מתעצל ׳וכשאדס מאה והדעת בדיבורו אלו מומיו הג׳ וכשמכניש

שן בעלי. בחינות שהס דיבורים לבחי׳ ונתייחד נתאחד הוח הרי נולד ממילא  :־ בשלימות ואינו ש
תי ש:כי: של ,עליה עלה לא אשר, הוא אז ■ מחמת הפשוט אחדות א׳ בש׳ שהוא כ  פיר

 : אבל .דפגיס באתר שד לא הוא בריך קודשא בחינות עס אחדיס המה הקדושים שדיבוריו
 :לשמו.יתברך;לקדושש לקרב רונה כשאדס לפני דיבורים שמדבר ש אבל 7כחב המוחין

 רגע,; ובכל עת ובכל ומשבר מזרז ■ הטהורה ר״לאו• רעות במחשבות משוטט ומוחו קונו
 שמו.יתברו^׳ להכניס ולבו מזכך.״שחו הוא■ מעולס' הוא אזי ומתן משאי בעניני אפילו׳

שן ד׳ בבחינות חטעותיו• בכל בפלוגתא* הוא רק מאחדות היפוך הנפרדים  • אזי כנ״ל ש
 • חסד החסד .שם אל תיבת לא תיבת מן נעשה החיים מחי החיים ממקור ונתלש ונההחלקות

 מוציאם אל ברכאק ק׳ עליו■ כלהיוסזשריין אל שכנ״י לי ש לי אני אין אס• הלל אמר ילכך
־לו ראם כתועפות ממצרים שודי■ לדשי 'אני הוא ברוך להקדוש אומרת  ׳ :ענק סליק וד״ל .

 אני יאק אם אבל השם אחדות בחי׳ שהוא לן
 , רק האחדות סש לדשי• אני בחי׳ כיינו לי

 מקששא ונפרד ופלוגתא בהתחלקות הוא
 בחי׳ וזהו בעזרי יהיה ש לי מי הוא בריך
־ אל״ך

. , בבינה
.............................. , _________________________________•יתברך״ לפניו

 שי■: על היא ■הבריאה. גמר כי: הבריאה נגמרה מהו"׳ ובתפלה בשרה השכל בעין ולראות להשיג'
ה, כי 7כחב בש׳  ■את המחדשים .הס ב״?. עם התחחורס מעשה מהותם בספרים שנכתב מ

פשוש השמש תחת חדש כל: אין וכתיב הבריאה העיקר אבל רשימה כר.ו רק הוא ואיכותם
שבירתהליס,: ־ ’ ’ ’׳ ׳ ■"

,על ש כי .אמר
שלס; הכסא■ י

ד והר7וא?חא התחדשות יש שם מחמת-׳ יום שלשם לפסח קודם בה״פ רפק1ש  כו?*־ עשץ ס
׳ י •- « י• י ,י .. כיאסתרהן^־■ • •בעולם הוא השרה נפש שנה עולם הוא עשק מפורים:: מתחיל שלפסח אור בהירות שהתחלות
ונטל • המוסתר
״ _ ....................בעול והתטצז , .......... .......................__________

א ־ סרה ףקחו'׳אליך וזהו .פרה פרשת כוח כך אוילא- ה״א שיבוכזמירד 5קו הוא הי״אfטו
חכמה י ■ ' ־' בז־ י ־,■■■:.

-׳ •■• ■החודש לפרשת
׳ די'.״. . ■־ ■׳ :־. ׳׳׳■ ■־' - ̂ ■ - ע

י ס כאשר ד ש חד ס ס ש ש החדשה והארץ: ה
ד תמש .ששה אד ■אשר  המחדש•-. עושה א

 ■ ■אלהיס. ברא אשר כ״ש וכו׳ ■ יוס .בכל בטובו
לא ׳:שעדיק ז״ל:לעשות שרשו.רבותינו: .לעשות



. _ הורה•
 חולש החמצצות"ראשי התחלת הוא בחודש ופ׳

מ • הנ״ל ע״ד והוא העולם נברא שבניסן וי״א ר

ליקוטי ̂ ■׳ 6$
 ■ מחשבה לייחד ולבו מוחו צשמזכך ובינה' הכמה
 שאמר כמה גדולה מכמה מהו'באמת■ ודיבור

זכאץ איתא זה ומל .מכמה הוא ה׳ יראת הן
. , , ,---------- לאתר אבן לזרקא דידעמ• אינת-צדיקייא

 החדש שער וזה צכל הרב חורו לה שית; ניסי ’ מאין הדברים כל שיכעיס מתמ דאיתגזרית
חדשוח השגות להשיג רגע ובכל עת בכל שצריך שלם השם נעשה ואז ללב מאיר’ המוח ומן שורשן  חדשות השגות גהשיג רגע ובכי עת בכצ שצריך שצם השם נעשה ואז לצב מאיר’ המוח ומן שורשן

 שיבוא משיח בחי׳ וזהו גדונה בחי׳ זהו אך ■ השמיסהחדשיס וזהו העולם את לחדש רכוליס
- ■ ג אמן בימינו במהרה ' ־ •" עולם בחינו׳מדו״מ הוא נפ״ש שנה ועולם כנ״ל.׳

 שפת ה' בצצ שס ׳כי מבבל עצו חדשים וזה'שמות
העמים'אריס אל וכתיב הדיבור בלבול . וגומר

צרל

.זכרו למחות זכור פרשת כך ואחר שלו שקלים שמהפכיס י הצדיקיס״־עתר תפלת נקרא י לכך
 כך ואחר טמאים לטהר פרה פרשת כך ואחר ועיקר .■ לרחמי מדינא -הקדושי׳ בדיבודס
 אלו פרשת בקריאת כי והבן לכם הזה חודש שאמרו כמה מעשיו 'את שישנה '־י־־׳ייי־

דפין ילמוד א׳ דף שנה ז״ל ממש בפועל עושין כאןלו קדושים ישראל עושין ׳וזהו.׳ ב׳
 התשובה
רבותינו

 בתורה מעשה בשינוי אתינפשו שישנה נפש שנה
 ועבודה' אלוה אחזה״ מבשרי ובמצות' ובתפצה

 ולהוסיף שעיוות מה לתקן צריך הפלה זהו בצב
 גורעין" נסירה סוד כרל־וזהו טובים מעשים

 לקרב הרוצה יהאדם כיצריך ודורשץ ומוסיפץ
הוא ר״ל גרוע מדה באיזה יתברךלראות אליו

, העולמות בכל

'לפ׳יפקוד• ;:ה^טמטה
ק סו פ ק•'  הקדנש-ברוך המשק פקודי אלה •ז

מא ^י ר ^ ^ ^ ^י ר fצר ^^^^ד^אדס ^ו Tפק(ז^לעשות

ר׳וייו•. טיר והרוגו מכרה חשבול דואו ^חמר «ד־ץ חביטת אדם טשה ̂ ז כמאמר • טובים
ת 1ל oih פי׳ ח ר ט ת ן יעש׳ ה מ : ס ס ע

רקכ' א״ע חונה בנא היטב
ומזימותיו ודיבורו תנועותיו ובכל מעשיו

't o ךל'ואלזר7אחד י כ ס וחתר ̂ !/ ׳■•׳•!/ ^ u ע
 בה ואנשים קענה וז״שעיר דיבורים ידבר כך-

-.vS ושכל התעוררות לו שיש אדם יש כי פי׳ מעט ל
בי על ר״ל גדול חכם שהוא סובר והוא מעט
׳ י ל עיר ;ומר..............- וכו׳ קטנה העיר ד

t לשוח יכול סיסון

ש ׳. ערכו לפי לבדו,כ״א לה׳ . נ״> יר ^רידו בחינות ג׳ י
t o ^ m י המאיי? החכמה הבחינות הוא שכל ש rn  S מר ונו 
ס » T &ז.סשנח0 ^ המקנלש היא משפיל 6לצנ6מ O

ו שממנה הגאי׳.המשכל׳ הוא והמשכיל ̂יר 'רי״^ י!^ה <־ו\’נמ^ ׳ יזרודי א
^ ׳V פעמים ^מ־׳כ^ב׳ הוא ללב המאיר האור ונלקח ת ו נ ב ר ו ח
ת כשלום. עטו אבינו־ אצרהס הוא ו^ןזרחי לאיתן אי ד מ' נ  לריפד וג״כ יטב פרידה י

& בהדשר^כרע דאית רסמורר^מה •הראשון חסד ל זרהה לשון האזרחי -ריי
י ברזי^ - מספר - אין ועלמות העולמות י ס ס ־ ח נ ^ א ^ ?ו ר ח ^ א ד ^ ?

^^‘‘ליצ רחמנא אחר האדם העולמות,וצרך; בכל המאיר הראשונים אר ולבו מוחו לזכך רה ;כמרזי-ךנ^נא שהם־עי סהתמו ע״ בעו, ונ . רחמנח חחר . . ן , נ צ
ט׳ ולבא ח ־־ - • ־’ ■ ' ׳■־ ’ להכניס׳ גומרץ המעשה וכל ו ס פ ■ל ■ ■ ־ ./■ ׳. .

• ל ׳ אפשראסאדסחושבמחשצות" איך ט השתנות
fומלוכלכות״:אפיצן ־ טמאות t v • א דזד• ״ בשטח ד א גדיא פירושגדיא חד •. ג הו

/vwi «/אין ו ;̂
בכנ דעהו להסיחשלא צרך ורק אך הש״י w , p.. ל;. הדברות בסר, נכללת התורה כנ׳׳ ו

ך גדיא חד וזהו - דעחוואז ־דרכיך בכל כמ״ש היום בכל תנועותיו  הדכרות' ב׳ כעמר גדיח מ
ס כנ  ,אחד בדיבור כו^ס אחד דיבור י רק הס־ • כנ״ל חמיד לחדש רכול ללב ממוח הארה נ

ח •־ ייר2..£1סקל ^מפי נאמרי ט ית׳ אליו לקרר הכוש׳ עת הוא ועכשיו י  אבא ל
ט' שקלים שעברו טרשיוח א פיחש ^ עמלק מחיית הוא ו אכ לרי סייר ־ הקדוש הוא אנ

אחד



לקוטי•
 . התורה היא גרתה יסוד ואגא ״ןזד,לכולנו

w ->a נתר״י■ טוב לקח כי פסוק טל גמדדש 
 המקח עם ■ טצמו שמוכר מוכר יש וכי לכס
 התורה כתן הוא י ברוך י הקדוש אבל' .ש׳ו

 אבא דזבץ וזהו . טמה נמכר וכביכול לטמו
 שנתן התורה ידי על אצלינו נמכר שהקב״ה

 זוזי. ידי טל לקיהתנו היתה מהי וע״י צנו
 ותשוקה כוסף לשון וענינו י זוזי כסף ■פירוש

 והני . ישראל לבית נכספתי נכשוף כי ׳נמו
 התורה ואהבת כשם אהבת הס כיסופין ב׳

 כור להיות לא י אס . להשיגס אפשר ואי
 שנאו ה׳ אוהבי הכתוב כמאמר בתכלית מרע

 אוהבי: יהי׳ ק כרע שונאי בערך פירוש רע
כאגדה מסדר בעל י שיסד מה י וזהו ה׳

א ת א ו  שונא..רע פירוש ואכלה: ̂ שונרא '
 ומחתה אכלה כמו יחוד לשון ואכלה ■ י
 אזי רעכנ״ל שונא האדס יהי׳ שכאשר י פיה

 רתייחד ותורתו ה׳ ויאהב כיסופין לב׳ יבוא
 - קודשא כי כיחוד ׳בתכלית הוא ברוך להקדוש

ק• חד •כולא וישראל ואורייתא הוא בריך א • . 
 שכאשר ה׳ ביראת החפצים־ לכל ידוע היות
 היצר עליו יתגבר אזי רע שונא כאדם ־יהי׳
 ולנפך לבלבג הרע היצר ודרך מאוד הרע
כדילהאבידו, זיינאבישא בכל מאוד אותו

: וזהו ■ • ־ ־ ־ : ■ כו׳
א ח א  כלבא פי׳ לשונרא־.: ונשך :כלבא ו

כמו כלב שנקרא הרע כיצר הוא • ■
א; הכלבים ופורש . עזי'נפש י והכלבים  הו

 של דרכם ולכן עקלתון נחש ־הקדמוני מנחש
: ביה דכתיב הנחש לנפך:־כמו ככלבים  כי

 ־. דרגין התחתוניות המדריגות והמה׳ וגו׳ •יפיך
 התפלל•דוד׳ זה ועל מוחא. דתמן התאין
;מיד נפשי מהרב הצילה השלום עליו המלך

 ;שהוא הרע יצר ק נפשי שהציל יחידתי כלב̂ 
 האמונה הוא לזה־ והעצה . כנ״ל כלב בחי׳

 . W אחד שהוא שמו יתברך בהבורא שלימה
ט׳ כוה היה ומיוחד  ולית מלבדו עוד אץ וי

ק מלא.כל כי מיניה פעי אתר א : כבודו ה . 
 .ממנו יסתלק זו באמונה האדם נתחזק וכאשר

ם.; כוחותינו וכל כרע היצר עי ר  מה וזהו ה
■ -־ האגדה בעל שסידר
הואכאמוג׳־■ חוטרא פירוש 'הוטרא

 על והתהלך יקום כי דכתיב כמה
 על־ נשען־ י כוחו שכל חולה כמו משענתו

 אדם של המשעצת האמונה כן שבידו המטה
ק חבקוק בא וכמו .בכלל מ ע ה  על־אחת־ ו
 ■ ■ אמונה 'ורגלי דכתיב צמה - כאמונה ■והוא
 :הכלב וכמו לעולם המוט שלא י כיתד .והוא

 דרו טל ־ ממש כן למרחוק מהמטה שסרח
ה  יתברך בהבורא שלימה האמונה י7 טל ז

; '■מהתדס הרע •כיצר יברח אמנם ואס .

: א ת א ו ■

67 לד ; תורה
 הרע- היצר מפני ומחסה מגן הוא שהאמונה

 להיות השוה באמונ׳ שוה אחד כל לא אבל
 על נפשו ולמסור הכל באדון ובאמונה באמת

 בחמימות הזמן בתאוות שמשתקעיס האמונה.
 ' שכמעט עד הרע היצר של זרה נאש נכרי אש

 :וכו׳ וזהו ;ח״ו■ האמונה מהן ונאבד נשרף
א ח א ; נורא פירוש .ושרף,לחוטרא נורא ו

 היצרהרע■ של• נכרי :•האש הוא ! ■
ם • הגשמיים ־בתאוות■ המשוקע ל עו ה בלי  ■ ה

 התורה ולימוד־ עסק הוא■ לזה, והעצה כזה־.
 זה מטול בך' פגע- אס • חז״ל שאמרו כמו

 לימוד- ענין י ■שהיא ■המדרש לביס משכהו..
 . ליס ■ .הקדוש בזוהר ׳■ שאמר וכמו; התורה

 .ממילץ • בר הרע ליצר ;; בישא : קטיגוריא
 • ככתוב כמאמר מיס נקרא ■ והתורה דאודיהא

 תורס אלא מיס ואין ׳למיס לכו צמא כל כף
 ■ נמוך למקוס גבוה ממקוס מרדים מיס מה

בד ד ף..  התורם ולימוד• -הוא■ ק ■תורה א
ע. כיצר זרה אש :.מכבה מיס שנקרא ר  ה

. ■וכו׳•: ,וזהו ■ - :V•־
שנקרא שהתורה לטרא וכבה מיא ואחא

הרע■* יצר של נכר האש מיס.מכבה ,■ י:
 הרע יצר מן מצצת התורה לימוד. אמנם. ואס
ט ־ יש אבל ■ אדם ב  : צימוד מהמת שאדרבה̂.

 -, הלומד כמו ולגדלות לגבהות באים הס התורה
 . במי אצא מתקיימת כהורה ואין ־ להתייהד
אה: שאמרו וכמו ודעתו: עצמו שמשפיל תג  המ

 ;וכדאיתא ■ מסתלקת ;חכמתו: ־ הוא חכס אס
 הגשמייס- בתאוות למסה ביותר ונופל בגמרא

 ;שנסתלק מחמת ר״ל בהמה מעשה שעושה. עד
 V כבהמה . דעת :ממוסר י והוא. י כחכמה ממנו

ס הולך.כל. הוא לבו ובשרירות  יש זגס כיו
 .•מפר כלל. ללמוד יטליס שאינם אדם בר

 :והמהבחושך., הזה העולם השתקעות־בתאוח
 ר מהם נאבד תורה • והאור כל.ימיכם. ילכו

: וזהו יצילנו. ־ . : ט׳  ־ ׳: ־׳ :־ ו
־ מורא פירוש: . למיא ושתא תורא ואחא

 iהנמשכת ■; בהמה המעשה . :הוא :■ .
מ .ועושה ־ שבאדם ר״ל הבהמי :מנפש ע  : מ
^ ונשכח בהמה מנ ח ההורה מ ק ס xכ  זג
 • בתאוותהגשעייס משוקע בעודו שלומד התור׳
 ומוריד כטומאה בצדדי כח מוסיף והוא

ת תז  ד׳ל. כקליפות אל והתפלה התורה האו
 יונקים שמתפלל ותפנה ■ שלומד ההורה וכל

 ־ למיא ושתא וזכו ,•ר״ל מהם.הקליפות ושותים
 ־למים: שותה כאדם שעושה בהמה שמעשה

 לזה:• והעצה . סתורה ממט ונאבד תורה של
ת הוא ח ט  .,דהייט.לכיופ הרע היצר ושחיטת. ז

ק דכתיב כמה־ והכגעה בשפלות  נכנע כי י
 '•: ושפל כא7 את אש»ן מי את וכתיב אחאב

ה לא אלכיס ונדכה. נשבר ־ לב רוח ־,' שעל חנז



6 תורדן ליקוטי8
 • מהקדוש התרסקתו צאמת׳טל $לו שברון ידי

 וזהו . הרע היצר מכניע בזה הוא ברוך
ן י מ׳ ■ ■ ■ ו

 פירש השוחט לתורא ושחט השוחט ואחא
 אותו וזובח הרע יצרו שזובח מי -

 בעניו גס אבל בהמה מעשה עוד לעשות שלא
 ■׳ דאיתא אופנים כמה יש הרע ■היצר זביחות
 שוחט והוא צובע משוס חייב השוחט בגמרא
 המות המלאך הוא דעלמא שוחט פירש דעלמא

ה נמסריס העולם בכל ט חי ש ל  והוא־ ^וי
 האדס:־ את שבראותו‘הרע היצר הוא עצמו

 אשר הרעים כוחותיו ומבטל ומכניעו שזובחו
 ומפיל ושלום חס להאבידו אליו מתחזק הוא

 וכדומה מ״ש כמו צבוע להיות לצביעות אותו
 שעוש׳ הצביעות ממעשה וכדומה פסולה וענוה

 צדיק והוא כרעים הדרכים כל בעיניו ומיישר
 ■במחשבות ־הבריות את ומרמה' עצמו בעיני
 ברע הוא כי ותועבות גילולים מלא והוא רעות

 כוונת וכל צדדים מכל אותו מקיך שהרט
 אותו ולהוריד כדי'להאנידו בזה הרע כיצר

 ר :זהווכו׳ ושלום. חס ואבדון בשאול
 פירש לשוחט המות'ושחט המלאך ואחא

^ שוחט הואי המות המלאך י - ל ע  ד
 כי הרע היצר• שצראות צובע משוס שחייב
 ומכי,יש הזובחו מהאדם הרעה אליו כלתה

 מ׳ש בצביעות להפילו מאוד עליו מתגבר אזי
 ומשוס צובע משוס . חייב ותרתי פסולה וענוה
 המות מלאך. שהוא הרע שהיצר נשמה נטילת
 ממנו נשמתו ליטול כדי בצביעות אותו מפיל
 מאוד קשה לו אלה אשר זלאיש־ כך אחר

 תשובה לפשות יטל איך כי: השובה״ לעשות
 ממנו ידח לבלי ;והנה בעיניה. צדילן והוא
 מישראל נשמה יאבל :שלא שהלילה נדח
 הרהור הוא ברוך כקדוש לו שולח ושלום מס

 כדי. שומם אופנים באיזה מלננעלה חשובה
 שבו הצביעות מרוב ד אבל תשובה־ לעשות

 . מאוד לו,; קשה כזה . רב .בזמן משוקע והוא
 ■ . מאוד שטורדו מפני באמת־ תשובה ־ לעשות
 ׳ יתברך ־ .להשס דהחנן שיבכה '•לזה־ ־ והעצה
 יחיד שאתה ידעתי ־;עולם של רבוט דאמר

ה הוה היה ומיוחד:  מנגד; נסתר, ואין -יהי
^ י  ־ אעשה ■ מה אבל האמת יודע ואתה ע

 ורובץכארי: מאוד מתגבר.עלי ־הרע שהיצר
 עלהניצוצץ. זרחס חוס כוחותיו.הרעים כל5

 ) ברחמל והקב׳׳ה וכ;״ל שבתוכי הקדושים
 C ישראל:,־:עס נששח על , ־.ובפרט המרובים

 של;■ כוחותע מבטל בעצמו:כביכול הוא.־ קדשו
ם; על, אב כרחם עליו ומרחם. כיצר:הרע ר  - ב
ס ־;: ־•.־ ג וז כו׳  .־•■־־•';׳:• , .. ־־. ו

א1 . למלאך ושחט ■ הוא ברוך כקדוש אח
ת ; . ש כ שהקב״ה , טלו ט׳ . ובעצש בנ

 המלאך שהוא היצה״ר את שוחט כביכול
 כוחותיו מבטל שהש׳׳י הוא וענינו המות

 תשובה לעשות האדם יוכל ואז . הרעים
 ולעבוד הקדושה תורש וללמוד באמת שלימה

 ואזי• תפלה זהו בלב עבודה ואיזהו עבודתו.
 שורש הקדושה השכינה ונתרוממה נתעלה
 הקדושות האותיות כל ומוציא ישראל נשמות

 וזהו עליונה לקדושה אותם ומעלה מהקליפות
 לבוא לעת־ד הרע היצר ושחיטות זביחות ג״כ

 כת'״ וכל המות המלאך שלע״ל במדרש כדאיהא
ם והוא וגדיים כתיישיס נשחטים דילי׳  ■ ביטול ג

 וכל הוא שניזון, הקדושה ויוצא הרעים כוחותיו
 וכל ויקיאנו בלע חיל דכתיב וכמה פלו פמליא
 יתעלו שלו־־ בכת המפוזרים הקדושים ניצוצין

 הטומאה רוח ואת וכתיב העליונה לקדושה
 ה׳ את דעה הארן ומלאה הארץ מן אעביר
 את לעבוד החכמה ואור הדעת אור בנו ותאיר
 ועד■;. למקק ידעו וכולם אחד שכם יתברך השם
 כללך■ עם גמור יחוד העולמות כל יתייחדו גדול

 וגף ההוא ביום והיה להקב״ה ישראל נשמות
■ •• ■ ואמן אמן רצון יהי כן אמן ;

ת ״ ו ע ו ב ש ל ; ■ . - ;; ■ ־ • ־ : ;
ר י ת '' ויהי הבוקר בהיות השלישי ביום 'רהי כ

 עיקר- כי ידוע וגו׳■. וברקים קילות ■ - ;
 בגץ הי׳ וא״ת קן אין עד העולמות כל בריאות

 ■ ב״ה אלוהותו שתתגלה וכדי ליה דישתמודעין
 מכילין־ י״ג שתתגלה וכדי בתחתונים וב״ש

קד מה על דרממי ת  אתקרי־ מה ועל רחום א
 ט ישראל בני עם בלא מלך ואין וכו׳ חנון

 והנה: . יתב׳שמו עליונה במחשבה עלו ישראל
 .הוה דכבר אור אור יהי אלהיס יאמר כתיב
 הוא ית״ש אלהותו • אור התפשטות דהנה

 העולש׳■ בריאות קודם שהיה כמו וא״ת א״ס עד
ד כביכול צמצום הוא העולמות ובריאות ג  נ
 • וקודשא הכהן וקמץ כתיב אך .א״ס אור אלהותו

 ■ חז׳׳צ בדברי כמבואר א!יקרי ■ כהן הוא בריך
 ט חסד איש היא וכהן הוח כהן אלהיכם
 ה׳■■ הכשב כמאמר איש נקרא ברוךהוא הקדוש

 י וקמז וזהו . הוא חשד וחפן מלחמה איש
 .׳שיתגלה כדי הכהן הוא עולמות הצמצום דהיינו

 ■ מכילין התליסר דהיינו וחסדיו רחמיו רוב•
 , וחסד חסדיו תמו לא כי והמרחם כנ״ל דרחמי

 וחסדיו•, רחמיו רוב ולולי מולם ועד מעולם ה׳■
 -. הזכירו ומה״ט דדינא משלהובי׳ עלמא אישקד

 '; נשימה כל על יתברך אליו ולהלל להודות חז״ל׳׳
 ט נפיק יה ההלל הנשמה כל ומפסוק ונשימה
 חלה הוא וטבעתה ממעל יאלוה חלק הנשמה

 ׳ לכל ומשתוקק השואבת אבן • ,כעץ הקדושה
והנשמה: קאי אעיקרא לאוינא חוטרא וזרוק

׳ מששקקת



לקוטי
 אביה בית אל חוצבסה למקור לפלות נשהוקקח

 ויהי כתיב והנה .תאכל אביה מלחם ;עוריה5
 העבדות סדר וכך אחד יום בוקר ויהי פרב

 אליו לשוב ית״ש לעבודתו הנלבב איש שצריך
 להיות דליבא ומעומקא ממקורו לבב באמת

 זמן הוא לילה כי דחושבנא ממארי לילה בכל
 שצריך כצמצום סוד •הוא ודין הדינים שליטת
 ה׳ אל ולשוב, הגשם קומת קומתו גכפוך
 מיום בעבר מה לפני שהיה מה מכל באמת
 סוד הוא ודין הזה היום עד האדמה על היותו

 לשורשו כדיבודיס כל ומביא שחוזר. חוזר אור
 הרוחות פקדון בסוד נפש למסירת לבוא צריך כי

 והרוח ובסוד רוחי אפקיד בידך הכתוב כמאמר
 מפיצה נפש וצריך נתנה אשר האלהיס אל חשוב

 אליו ונשמתו רוחו למסור ונפש בלב להסכים
 התורה עסק ונס .כנ״ל התשובה ידי על ית׳

 לילה איברי לא חז״ל כמאמר השכיבה קודם
 המכונין הדינין שליטת זמן לילה כי לגרסא אלא

 לילה אור הנקרא התורה ידי ועל חוכך בשס
 התשובה ידי ועל כאורה כמשיכה יאיר כיוס

 בסוד נשמה רוח נפשו כנ״למעלה נפש ומסירת
 בטבעיות להאמין ולא שמו יתב׳ אליו מ״נ העלאת

 רק מאמינים שאינם השוטים כדרך חלילה
 וסוד חי אתה כרחך ועל הכל ביח כי בטבעיות

 הצער גודל לבו על בהעלות הוא נפש מהירת
 הפגמים וברוב עונותיו בכתמי לעליון שהכעיס

 ובקבלת א״ש לבין בינו המבדילים ומסכין ועונות
 מרד כך שכל בזוכרו זה מהמת נפש מהירת ע״ע
 .מנשוא עוני גדול קין שאמר וזה שמו יתברך נגדו
 עובר וכקב״ה עוז נושא סוד העון מעלה ובזה

 מוצאי כל חמר ומה״ט וסולח ומוהל פשע על
 הבטיח והקב״ה נפש מסירת ע״ע שקיבל יהרגני

 הכות לבלשי אות לו כ׳ ושם תשובתו שקיבל לו
 האותיות סוד הוא כאות ומהו מוצאו כל אותו

 לבקרים חדשים אז כנ״ל וכשיעשה תפלה דהיינו
 יעמוד בבוקר כשקם דהיינו אמונתיך רבה

 עבד -לו להיות יתברך בוראו לעבודת ■בזריזות
ק א  כדי ערוך בשולחן כדאיתא יפנ׳ ובתחיל׳ נ

 רשע אדם חלק לתת לחוץ הפסולת את לדהות
 עישוניס יעלה ושלא מהקדושה ויהגה יתקנא לבל

 שיטמא להיות יכול זה ומחמת המוח אל מהפרש
 בקדשים המסגליט■ וניאוף מינות במ״ז ^המוח
 •בקל כך • ואחר הנשמה משכן שהוא המוח
 ■ למקומו חוץ: המחשבות מכל ולפנות המוח לטהר

 לקבל ועידן זמן הוא אז כי לזמנו וחיץ עולם של
 אותו לעבוד ית׳ מלכותו וטול א'והותו עליו

 בשולחן כדאיתא ידיו ליטול ורגלים יםT בקדוש
 מאהבות ולשפשף לנקות ■דהיינו דיו רטול ■ערוך
 שהוא שלימה באמונה •עצמו ולהגביה ר״ל רעות

ח ת י ד  באמונה להאמין דכייט קשוט ירכי מ
̂ד׳יס סד אלוה שיש י ולחשוב צו שני ואץ -ומיוחד י

לה תורה
 העולמות שכל יתברך וברוממותו הבורא בגדולת
 ומלאכים קץ־וא״ת אין עד ותחתונים עליונים
 אותובאימ* שבדים הקודש ואופני חיות ושרפים
 נהר שלהם מהזיעה כנעשה עד ובזיע׳ וברתת

 ורעדה ופחד אימה ליפול יכול זה ומחמת דינור
 יפול לא ואיך . גאונו ומהדר ה׳ מפחד גדולה
 מחמת ■ ביראה ובלבוש מחמת.זה ופחד יראה

 נוטריקץ אנכי סוד שהוא יתברך אצוהותו קבלות
 מ״נ שהוא יהבית יהבית כתבית נפשי. אנא

 יבואו צדיקים לה׳ השער זה היראה סוד שהוא
 של שדרכו ממילא האהבה בא כך ואחר בו

 בהתגבשות כי־ ה׳ יראת אשה אחר לחזר איש
 על ,לעבו;: שלא •ע״ע. מקבל ממילא היראה
 לידי • לבוא עולם של מלכו המלך וציווי דבריו,
 כושבינא בהי׳ משה סדכל׳!ת שהוא הנפש כלוח

 -וכלה מתן -.שמייחד. השושבין כדרך דמלכא
 ביראה דיבורים ומדבר דודה עם כנ״י התקרבות

 ובחיבת בתענוג .כרשפי.אש גדולה ואהבה
 ישכק ובשרו ורון גילה אף נפשו. ותגל העבדות

 לעבדו הנשמה אל הגוף כוחות כל שיסכימו לבטח
 שקיבל שמיס מלכות מחמת הנפש בכלות יתברך

 ולפנות עצמו למשוך וחלילה התפלה קודם עליו
 אחר, עד ממטתו עמדו מעת ■אחר לצד עצמו

 כלש עד המוחין דביקות לשמור צריך כי התפלה
 עצמו. להסיר שצריך. הסרה מלשון ושעה שעות
 עד. הזה עולם פניני■ מכל ולהעתיק וכל מכל
 חידוש הוא יום ■וכל התפל׳ אחר אחת שעה

 וכל וגו׳ יום בכל בטובו המחדש כמא״ה העולם
 יום בכל חז״ל כמאמר התורה קבלת הוא יום

 וכמו • רתנה היום כאילו כחדשים בעיניך יהי׳
 דיבור כל על שארז״ל תורה מתן בשעת שהיה ־

 כל של נשמתן יצא ב״ה הקדוש מפי שיצא
 ערב בחי׳ לייחד העבדות להיות צריך כן או״א
 שהוא הקומה מזכך הוא ואז .וכנ״ל בוקר ובחי׳
 מלכות■ עול עליו בקבלות דהייט המדות סוד

 מהכל שכלולה כל״ה סוד הוא ומלכות שמיס
 כיצר לנצח ונצח, ית׳ ■אליו והתפארות מאהוי״ר

 שמו יתברך אלץ להודות והודיות ותאוותו הרע
 עצמו להנתק דהיינו נאמן במקום יסוד ולתקוע

 ולדבק הזה עולם בחיצוניות שם הוא באשר מכל
, שמו יתברך אליו לקשר הפנימיות אל ^ ק  ב

 בבחי׳ ואז,הוא קיימא של בקשר וחזק אמיץ
 ״ ■ירא ע״ה כי עליו שבת• אימת ע״ה כי שבת

 ל• בשבת- כי כחול• מבימות יותר לשקר בשבת
 ׳ ׳ שהיראה נקראת״חשבת ומה״ם מ״ש בחי׳. מקבל

 ׳היראה- אל דבוק ותמיד תמיד לפנץ מזומנת
 r אחרונה אות הוא ת׳ כי ת׳ בסוד הוא ומבנות
פץ ביתא מאלפא עלמץ,דכסי ת׳׳  ד׳-■ בסוד ו

 לעלות' ומשתוקק שנכסף דהיינו כסף שקל מאות
 עולמות׳ מארבע עולם של אלופו לאלוף ולהתקשר

. מלק מכס עשיה'בכ״א. ובריאה.יצירה אנילה
• עולס



;סד ליקוטי :
ל עהיה צנולס מ  הס מאה כללוח הוא עולם ו

ס  דככיפין טלמין ה׳ סוד הס בההכללוהם י׳
 ולהתקשר לטצות משתוקק טולס מלק פולס שמל;

 שואל אצהיך ה׳ מ״ה רז״ל שאמרו וזה א׳ אל
 נתוך הא׳ בהכניס מאה אלא מה א״ת מטמך

 דהיינו ישב״ר אותיות בראשית סוד וזה הטשיה
 הוא ת׳ כי הגשמיות תאות ולהכניס שצדרלשכר

 הבחיר׳ סוד הוא תמות ת׳ תחיה׳ מ׳ סוד
 מלכות י7ל ולבא ברט ולמאוס בטוב לבחור

ס'ננ״ל  הת׳ ומתקרבת ומתייהד טולה ואז שמי
 שבת בבתי׳ הוא מ״ש לידי כשבא גס ומה־ לא׳
 דדין אותיות הטליון לג״ט פניס בושת לכלל בא

 בראשי״ת בתוכה היראה ובהכנת דדץ כאותיות
 של מלכו המלך מלפני לעבור כבוש בש״ת ירא

 ס,־ף הוא ויראה דבריו על לגיבור־ דרא ג־ולש
 יתברך מלפניו ששכח המחשבה; החלת מעשה

 ישיג כנ״ל קומתו כפיפת שע״י לפניו ופעולתו
 נשמהוולייחד עס להתקשר תבוא מאין נשמתו

 ומעכב. מוחה שום בלי כמופב״פ יתברך אליו
 מצריס מארץ ישראל בני עלו וחמושיס חהו

 והמסכיס והקליפות המצריס מכל כשיצאו דהיינו
 ה^ באור להתענג נשמתן השיגו אז והארציות

ס הבינה מעולס יראה-שנולדה פליהס א  כי'
מעולס נלקחו ישראל ״שנשמות מקרא לבינה

ריי^ח ידראו רי״ו;־׳'ירי:*ייו־. ריי־יריד;רר־וא

 ספירת בהזדככות נפש מסירת ידי על אמיתית
 ומיוחד יחיד אלוה שיש כו׳ המלכו׳ קומת קומה

 חוץ וזהו■ חליצה יממנו חוץ ולא לו■ דומה וסין
שיג ע׳׳יה  מעט ותחסרהו וזהו .כנ״צי מא׳ו

 עצמו ושפלות חסרון' ע״י דהיינו מאלהיס
 האל ברוממות גדולה השגה לידי ומיעוסרבא

 מהחל לך תספר שבועות שבעה חהו י. כנ״ל ית׳
 בקומה אלא בקמה א״ת ודרז״ל בקמה סרמש
 ואז שלו הקומה ומזכך״ שמספר- דהיינו

 שתשיגו כשבח •״■ 'ממחרת ;לכס י- וספרתס
 .■" יהירה נשמה סוד׳ ׳שהוא׳ העליון שבח בחי׳'
' י׳ יוסף ;רב ■ וזהו ^  ביומא תלתא עגלא ע

לאו אמר דמעצרהא ס יומא האי אי' ד קג  ד
 צריך אחז״ל ידהנ׳ בשוקא איכא ״ ■יוסף כמה

 ■;־בראשית יוצר ליוצרה צורה ;■לדמות אדס'״
 בראשית יוצר של שיעור-יקומה היודפ^׳ ■ ואהז״ל

 התורה דהנה בראשית יוצר של •הקומה■ יכנהו
 ל״ת ■ מ״ע;'ושס״ה י רמ״ח‘ קומה שיטור היא

 ■רוחניים ׳גידים ׳ושס״ה אברים דמ״א כעד־
דהיינו ׳דבוק וכשהאדם רה'  לעמד אל^התו

לו וללמד ללמוד' :. בהורה מו ש  כמ״ש עשות ל
ל א • העולם בן איזהו כנתם שלחו מי  שפל הנ
 וגריס נפיק ושייף ׳עייל שייף וענוותן ברך

טיבותא מחזיר, י ולא : הדירא גאורייתא

̂ תורה
 כמו לבחי׳ י התורה ידי טלי שבאי לנפשיה
 בא אז מה ונחנו ע״ה רבינו משה שאמר

 נמשלה תורה דברי כי לשמה תורה לבחינת
 למקוס גבוה ממקום יורדים מיס מה ■ למיס
 סיני הר על ניתנה ומה״ט כן ד״ת אף נמוך
 משה של שמו סוד והוא שבהרים נמוך
ס כי הכתוב כמאמר ע״ה רבינו מי ה ־  ק

 סוד הדעת סוד הוא משה כי משיהיכו
 מ״ה לבתי׳ מה דעת לבחי׳ וכשבא . התורה

 עצה שנקרא לומד זה וע׳׳י עצמו משפלות
 כנחש וזוהמת הגוף כח שמחלשת ותושיה
 עצמו על ממשיך אז בליעל אדס של מכוחו
 ■ משוך■ חסד־ של חוט בסוד הדעת חסדי
 לאכללא■ ■יכול ואז היום כל אל הסד עליו

 שבכל שמאל דוחה להיות בימינא שמאלא
 המתקת י סוד הוא מקרבת וימין המדות
 שמגינ׳■ התורה כח גדול כי בחסדים הדינין

 ד׳ נתייחד כי בה עסיק דלא בעידן־ אף
 מחשבתו בהתייחד וב״ש ב״ה כר״ה אותיות

 דליבא ברעוהא כך ואחר יו״ד סוד שהוא
 יוצאת, ומכס ליבא בינה עציונ׳ ה׳ סוד כהוא
 הקול סוד וא״ו סוד והוא דקנה עזקאין לשית
 •1גרונ מתוך מדברת שכינה משה של קולו

 הפה, מוצאות לה׳ בא כך ואמר משה־ של
 כנ״ל; ומתפלל ־ וכשלומד הדיבור כלי שהם

 אי■ יוסף רב שאמר וזה .וכו׳ ומצצת כנגינה
 איכא יוסף כמה דקגריס יומא האי לאו

 שהוא המלכות סוד הוא שוק ■ כי בשוקא
 משלה־ בכל ומלכותו ובסוד שש עמודי שוקיו
 ממנו כפורק וחליל׳ . הבחירה סוד שהוא

 חייס: חיים מיס מקור עזבו אותי הורה עול
 דרני•■ ׳נשברים בורות להס לחצוב למוצאיהם

 הנמשלה מיס גו אץ רק והבור עקלתון
 וכל בו יש ועקרבים נחשים אבל . להורה

 ישראל נשננות וכמה סכנ׳• בחזקת כדרכים
 ודור־ ׳ דור בכל ' הקליפות בעמקי נפלו

 הניחו-מעותיהס קרנות יושבי אל בהתחברותם
 "ולנפול רשעים בטן לצבות הצבי קרן■ על■
כו׳ בירך מתקנאת-אלא ואין'האשה ירך  ׳ו

ך ■ אליהו'ויגלה שיבוא עד מונח ויהא  ק
 הרע מתוך הטוב■ ויתברר הימין קץ הפלאות

 רגליה בבתי׳ שהיה ומה לנצח מות ובלט
 להיות המעצות ■ ברום תתעלה מות' יורדות
 וזהו . דודה עם להתייחד־ כנ״ל' פב״פ

 מצותה■ שיעור חנוכה״ 'במצות רז״ל שדר&ו
 i ותכלל• שתתעלה השוק מן רגל • שתכלה עד
 כל על למלך ה' והיה ואז שבטקבייס מה

 ושמו אחד ה׳ ־ יהי׳ • ההוא י ביום ■ הארץ
 מהעובדי להייותי ונזכה רצון כן'יהי• אמן אחד
 עלינו ה׳ י בטעם ולחזות ובתמים באמת ה'•

ידינו־י •־ ומעשה עליט• כוננה ידינו^ ומעשה
כוננהו



הו טאצ״״: לציה ונא טמ
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 לטהרה’ הדוש׳ שכין ההפרש ענץ
 עגיו רבינו משה על. ארז״ל הנה

 כשרפים :עצמו קידש .מותו שקודם כשטס
 גנוה ישראל נשמות הלא מובן אינו וצכאורה

 שחלק ע׳׳ד מלאכים ממדריגת נעלה מאוד .יותר
 חד כולא וישראל ואודיתא ממש ישראל ל׳

 מה1 השלום עניו רבינו משה מדריגת ובפרט
 מובן הענין אך כשרפים עצמו שקידש רבותא
 ולבוא לצאת שד אוכל אמר,לא שמשה במשה
 שנשמות דהיינו מיל אל מחיל ילכו ובמ״א

 שעשו ותפלתם ותורתם יחודם ידי על הצדיקים
 ממדריג' יתעלו פשרתס אחר אפי׳ בשה״ז

 מה׳ רצון יפיק בעת סוף אין עד נמדריג׳
 עולם בחינת ולתקן נהעלות וגם ועיםT בזמנים
 כי,.לפרקים זו בחינה מהם נעדר אינו העשי׳
ד הוא ברוך הקדיש ד  נסתלקו שכבר נשמות ש
 .לתקנם. השפנים בצער הבא,להרגיש נשלם
 אור שייחס רוח ובורא ונו׳ אור יוצר נאמר והנה
ך ליציר׳ א א׳. בד ל ע ר  הואעונם שנסהיציר׳ ו

 ׳'משר׳ שנבראו מלאכים שם רש י המלאכים
 עבוד׳ אחה בהם וכשנתערב אדם בני של ותפנ׳

 במלאכים תערובות גורס ושלום חש לגרמיה
 היניר׳ ■עונס ולק הזאת מעבוד׳ הנבראים

 מתהפך הבריא׳ שלם אך .ורע טוב מעורב
 הבריאה ששלם לער מרע סותס כחומר הוא
 להיעשות איתירירו ובמחשב׳ המחשב׳ עולס הוא

 התעוררות ער נעש׳ ומרע ממש טוב מרע
 בכי טוב ועשה מרע־ סור ענין וזה הקדוש׳

 באמת מרע סור האדם שבהיות אע״פ מצות
 זהירות הרי המאיסות בתכלית ולגעל׳ למאס׳

 מרע שסור אך הטוב אל מתקרב וממילא וכנ״ל
 אחה מחמת .ברע מנגוע הנפש טהרת רק הוא

 בשמח׳ או בתענוג ה׳ בעבודת הרגשה.טובה
 והחזרש הרע תיקון בחינ׳ הוא טוב ועשה אבל

 אופן טוב ■ שם מהבעל כמבואר לטוב.,ממש
 חכמ׳ בשנת קדוש׳־ בחי׳ נקרא וזה התיקון

 .■שלם הבדא׳ עולם בחי׳ נחכמ׳״איתברירו
 וכשבאק ממש לסוב הרע החזרת שבה המחשב׳׳
ת זו למדד;׳  של שייך אין הבריא׳ עולם מדדג

ק הכל כבר כי התחתונים מעש׳ תיקק  מתו
 הוא כבריא׳ שבעולם לנשמות שישט והעליות

 בש׳,אוד,יתא ככשב עליו מעל׳ בבחי׳ רק
 הוא ברוך שהקדוש חד כולו הוא בדך וקודשא
 עצמם מצד ולא שלהם ררידתן עלייתן כשש׳

ס בחי׳ וזכו .כנששת של ד ד ס ק״  ־דאודיתא ג
 בשק ושטע.ונקראים שבוע לכל המחולקים

 שכל וקדוש׳.והנדל. הפרש׳ מלשון שהוא פרשה
 ולהבדיל איךלהפדש עצה הוא שבוע מכל סדר׳

 ובבחלי קדוש׳ בבחל כעולם מזה מדה מאיזה
ש; לטוב ככל להחזיר איתבדרו סכמ׳.דבכ ממ

7 לו ̂ תורה 1
שהוא ממעל.לו עומדים שרפים לכתיב וזה

. מלאך״ה. . . . .. ^_____
 רבינועליו שמשה וזהו .ערוכנ״נ נעשה שמרע
ס ־תיקון עצמו קידש שתו, קודם הפלוס  הפי
 עצמו שקידש וזהו . לטוב הרע כל להחזיר

 ולמעיל׳ משם עוד תלד איט ואזי כשרפים
 רק ונבוא לצאת עוד אוכל לא וזהו . במעשיו
 בד׳ רק תלד חיל מחיל.אל ילכו בחי׳ העיקר

̂ל הכתוב עליו מעל׳ בבש׳ : סליק כנ׳

ף ^ א י  ובורא אור יוצר במאמר הדברים ב
 .מבחי׳ מתהפך הבריא׳ שישלם רע ׳ ־. ,

 עולם הוא הבריא׳ עולם כי ער לבחי׳ רע
 שאימא פי על אף ..איתברירו המחשב׳,דבה

 וגס מתערין דינין מינה ובינה בכורשיא מקננת
 בעולם':..הבריא׳ שגס ־מהאריז״ל משאר
 במיעוטו .בטל שהרע אלא ורע טוב מעירב

 הרמב״ס קושיית ידוע דה;ה .כך הוא והביאור.
 כיון האדם ביד בהיר׳ להמת יתכן איך ז״ל

ש והקושיא .ב״ה הא״ס בידיעת קדמו שהכל
 הרע ידיעת במי׳ יתכן שאיך ״חזקה יותר
 ינורך^־,רע לא1 ־טוב ככולו ב״ה״ כא״ם אצל

 כמטה הרע בקי׳ נשתנשל איך כן ואס, כתיב
 להם להיות, צדכיס הדברים, שכל מאחר
 הנה מך .־ ית׳ בממשבש־,', למעל׳ שורש
 בתכלית פשוט אור, , שא״ס,.ב״ה שוע

 שום ובלי ...צמצום בלי..־־ ■ טוב הפשיטות
 ראשונות בג׳ בשלם.האצילות אפילו תערובות

 הדין שורש רק חץ. דין שס,בחי׳_ שייך אין
 ושמאל ימין במד. הבנק מ;׳־:'ימי מתחיל הוא

 דע בחי׳ שייך נא כס וגם וקלם, אמור
 אחיזתו פורש מלמט׳ ׳שכרע רק גשר״ח״ו,

 הוא עצש באצילות אבל משם הוא,מתחיל.
 תכלית בהוא קדושים. בסוד,.גבורות רק

 אור לקבל המקבלים, שיוכלו1 בכדי החסדים
 מכגבורות כיחמעס, שי י ע: וב״ש ב״ה א״ס

 תחתוניות 'מז׳ .למעל׳ אך למעל׳.: י שטבשס
 שמאל בש׳ שאשלו בעשקא שמאלא צית
 בחי׳ פס ■אין בבינה שם,ואפיט שיך אק
 מתערין דינין ‘ שמינה רק וש^טס חס דק

ש׳ ששו.רש היינו  בסוד .שם ̂ .ענז הרע ב
 ן מעט ’ להתעורר ־ שמתחיל . דכייט י ער בחי׳

מכמומר.חותם ותיכף  '1 ובינה יהכמ׳ נתהפך.׳
ס  ובחכמ׳ לעלמין מתפרשק דלא פרק.רפק כ

אה שלם שגס ונמצא איתבדרו  . שאימא כבד
א מקננת הו ס.  ' ■אצילות־ כי מתהפך: כך ב
רמאור בחי׳ שהוא  'להחיותה ׳דבריא׳ חכמ׳
דן י בהי׳ שהוא  רק מתפרשק, :דלא רנ־ץ ת

בחי׳: פקק ■שז״א ,כיציר׳ בשלם  I ימיז' שס.:
- ל......................... ” ̂ ■ ־ ' א מ ש ׳ ■ ו
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 וגס מ״ל רע במי/ מעט שייך שס ושמאל

 ננולס ,בכל כי תחתוניות בז׳ רק אינו
ת בסי׳ יש העשי׳ בעולס אפילו למו עו  ד׳,

 העולס-שהן שבכל בריא׳ אצילות בחי׳ וכל
 כי רע שם אין שגו ובינת חכמה בחי׳ הן.

 שלפי מבואר ונמצא ; מצכיס בז׳ עיקר
 וכל האורות כל ב״ה א״ס באור האמת
 השוואה בבחי׳ בו נכלל הכל שלמטה הבחי׳
 הבריא׳ לאחר ואפי׳ גמור טוב בכחי׳ גמור׳

 אתר בכל אשתני לא הוא בריך קודשא כי
 כמו כתיב שניתי לא הויה ואני ואתר
 אתה כמאמר לאחריה. כך הבריא׳ קודם

 ועיקר .וגו׳ העולם נברא שלא עד הוא
 ברוך א״ס האור בירידת הוא .ההכתטת

 למדריגת הוא ברוך ׳ א״ס ממדריגת הוא
 בי״ע העולמות. ושאר דאצילות י״ס בחי׳
 קבלת מחמת .האור ונשתנ׳ נתעבה. אזי

 מו״ג ושמאל ימין ונעש׳.לבהי׳ המקבלים
 לפשו יעקב אח כי וזהו . ■לבחירה שורש
 להם אחד .שורש שורשם שבמקור היינו
 תערובות שוס בו שאין. הקדוש׳ שורש

 למטה בירידתם כך ואחר ושלום חש
 את ואוהב בחי׳ ונמשך פנה לדרכו. איש

ה. מסד בסי׳ שנאתי. עשו ואת יעקב ר ט  וג
 שממילא אור יוצר כתיב שביציר׳ וזהו
 בעולם אבל . שכנגדו כרע מדריגת מובן

 השגה אפיסת מחמת חושך בורא הבריא׳
 בחי׳ שמתעורר תיכך כי ורע טוב התחלקות

 הבריאה עולם בשם הנקרא במחשב׳ .הרע
 ידי.הארת על ממש לטוב מתהפך אזיתיכך

 בחינת היא שהיא בה המאיר האצילות עולם
 רביט שמשה אתברירו.ונמצא דבה .חכמה

 .מרע הכל תיקן מותו קודם השלום עליו
 כשרפים .עצמו שקידש וזהו . כנ״ל לטוב
 בחינת מתחיל הוא והלאה משם ואזי כנ״ל

 איט אזי וכנ״ל וגרמוהי,.מד. איהו 'אצילות
 זלעיל כמבואר התחתונים במעש׳. עוד מלוי
 פ״ב כנ״ל, ולבוא עוד,לצאת• אוכל לא וזהו

כ^, על י ־שעלה מה .. ״ .. : הז ' .. :.

:’י. ...ל V ■. ן לשוחט גיתןיצעסיל;.י' ׳־' ״

ה ג  ניצוצות .יש.’ ■.כבעולם,, כל.־לדבר י ה
 אל - אותם שצדך:להפנות קדושות

 ד׳ שבעולם-יש דנר. בכל כי הראשונ׳ חומר
 כראשון .ומדריגתס מיי,עלתס. ישירדו יסודות

 תלוי.גו והכל באדס כטל. ־‘שבעולס דבר וכל
 ובמלה יתברך זלשמו. וליבא רעותא כמכוון
 .צדך עליו והשפיע יתגרך•.שמו. אל שחנט.

 נפש במסידת. .שמו יתברך לו בזה לעבוד־
להסיר צריך בר7 ובכל בעסק'־שחיטות <פרט

תורה־
ה גשמיות הנאות הנאתו כל תחלה  הדבר ש
 רצעקן ככתוב כמאמר הפקירות למדות ולבוא

 הקדוש הזוהר כמאמר דייקא ה׳ אל ישראל בני
 ויעתק מלשון ועתיקא מלתא מליא בעתיקא

 הדבר מזה עצמו להעתיק שצריך אהלו
 שהיה כמו יומין עתיק אל ולדבק בו ׳שעומד

 לזה לבוא ויוכל ליבשה שוהים הכל ושם ביס
 כשבא שבשלס דבר וכל ההשתווה למדת
 כל להסיר שמכוון ־ובכוונה דינים הוא למטה
 יתברך להשס זה על ולהתפלל מהסכין פגם

 בזה ומדקדק . ואכלת וזבחת מצות ומקיים
 בשורשן הדינים ממתיק אזי השערה כחוט

 הבהמיות שבנפש הקדוש נפש ומעלה זה ידי על
 המדות לכל וה״ם כנ״ל הראשון חומר .אל

. ' ז סליק והבן .
 אל כולך וגו׳ וסובב דרום אל הוריך

 היצר שהוא ימין לצד היינו דרוס י
 ולסובב להתרחק דהיינו צפון אל וסובב טוב

. ■ :סליק הרע ־היצר את
 חכמה הוא שמן לב ישמח וקטורת

. I סליק המקשרות לשון וקטורת:

 שע״י הלשון בזה הקדוש אדומ״ר .
. רקיעים בוקע בלילה . מורה ״

ת. אח יחודיס.יהוד ג׳ שיש אמד וגס  ואחו
 וקצרן ואימא אבא ויסוד . ובת בן ימוד

 למעני בחי׳ הוא ובת בן שיחוד דברים של
 אביה ■יכול קטנה שבת כמו אעשה למעני

 ויחוד דעתה־ בלא■ אך כרחה בעל לקדשה
 עם הכמה יחוד בחינת היא ־ואחות אח

 את אחותי לחכמה אמור הכוחות כוללת
 ואס ■ אב ויחוד .איתבדרו בחכמה והכל
 כי בבחינת הוא אזי שלימות שנעשה לאחר

 עילאה מלכות הוא גבינה תקרא. לבינה אס
 יהודים ג׳ לכוון יכול בלילה מורה וע״י

סצופ';לילה'הי' ךעד . נמשלה-לגלות שלילה

בבן

 כך 'ותסר- ..נהתלבן
 והכל.גתכמה ודל- גמור ־נפשה.'יסוד בבוקר
 ׳ודי מחכמה..גקדושה -נפלאות ־הוא ומכמה

 שמעתי כך ברמיזא לחכימא
 כתבוט שהורשיח...־ . יבמה. סירא

 ובמטשס הדרוש ־. אל ממך. במופלא
במה. תתקור .אל 'פסך שק,.  שהורשית .:ול

א ט' רשות לשון ט  התבונט׳ בחי׳ שעיקר כיי
. רק שיין איט כוא מי ב  הנקרא מדוש ג

 להשתמש .שצריך בבעה הייט הרבים .רשות
 שס וכדומ׳. ושתיה אכילה הגשמיות במדות
 ופחיתות בגנות להבק רק .התבוננות צדך־.

והתאוה מהמדות' הנולד והסוך ההחוה
הייט



,ליקוטי , ' ,
 ושאין קץ ראיתי תכצה לכל המשה״כ כיינו

 גופא בכהנאה וגס שעה חיי רק בה
 עציוניס חייס וניצוץ אור 'מחמת רק כוח

 כמבואר הדכריס ככל המצוכשיס ה׳ מסור
ספד באריכות  .הוא זאת ורק הצדיקים ב

כנ״צ להתבונן האדם שצריך התבוננות
 אבל הרבי׳ רשו׳ .בבחי׳ וכו׳ שהורשית במה

 התבוננות שייך אין והשגה המות בבסי׳
 ובחיג׳ שכל ■ בבחי׳ שיש רק והתחכמות

 חכמה בחי׳ ורוחניס השכל מקור משכיל
 השגה ועיקר ככל לבחי׳ ומאיר המשכיל

 להיות יכול■ השג׳ איזה כשמשיגיס כך הוא
 האמת עדיין השיג ולא הוא 'מוטעה שעדיין

 החכמה מבמי׳ לה להאיר מבחץ בזאת אך
 התחכמות בלי הפשוט השכל רוחני שהוא

 ואמיתות הנפש עצמות הוא הנחי׳ זה רק
 נקרא הבחינה וזה האמת ויצרף יבחין ואז
 היינו אבי בת היא אחותי אמנם וגס

 הוא ׳ אחות הנקרא •והשגה הדבקות שאס
 אמי בת ולא וכו׳ חכמה אבא מבחי׳ נמשך

 התבוננות בחינת . שהוא ׳ בינה הנקרא ,
 השגה אס אזי חיצוני השכל והתחכמות

 כלי זיווג בחי׳ ■ הוא • זאת אזי זה באופן
 מספיק‘ סימן כקדוש בזוהר כנזכר בבעלה

 שהוא בחי' עוד ויש וכו' אמנס וגס הלל
 בחינת שהוא חכמה .מבחי׳ אפילו למעלה
 רצץ שהוא הייט נפשי כלתה וגס נכספה

 כלל. ושכל טעס מגדר למעלה •שהוא פשוט
 וזהו . פלא בחי׳ • נהרא הוא הנהי׳■ וזה

 וכלות ■. כפשוט ■רצון שהוח ממך במופלא
 דרישה בחינת שס שייך אין הלל הנפש
 זה; וגס תדרוש אל וזהו . וכלל כלל וגיעס
 הנזכר השלישית בחי׳-יראה הוא. ^הבהי׳

 לעיקרא דשוי- יראה דאיהו כקדוש בזוהר .
 דכ״ע. ושרשא טיקרא ושליט רב• דאיהו בגין

א כיראה כזאת־ מ  למעלה ממש ביטול. '
ה מהשכל ^ כ  •ובמות נקרא הוא הבחינ׳ חאת ו

 מבחינת החיות ׳ שנסתלק כייט ואמה אביה
 אזי למעלה ונתעלה ונתרומם ובינה חכמה

 לבת לו••׳ מאוד גבוה ׳ לבחי׳ מרדכי׳ לקח׳
 כלתה.נפשי של -'הבחי׳ 'כזאת כייט לבית
חי'׳ כהוא  .צריך • זאת כנ׳ל.׳ אביה ובמות ב

 סוכות עשה אבל'ולמקנהו אצלו עיקר שתהיה'
 רה שתהיה -צריך העולס שההסתכלות הייט ^

T רק שיהיה הייט עשה.'סוכות בבחינח O 
 ועד.'[ סלה נצח אמן וד״ל ומעבורמעלמא מסך ן
ה לוד, :  ארץ אל • הגשמי מארצן .• ל

אראך-בתמידות ־ אשר הרוחני ■. י י .
......-■ ־ : רותר יותר פעס כל ובסספה - • :  מתחת הנשמה כי ואפר“ ׳ עפר ואנכי

■ i הכבוד כסא ׳•, .
יוד

ד3 לז תורה
מ ו ש ^ י  ובשר לי תהיין קודש ׳ ואנשי ר

 . הנה .תאכלו לא טריפה בשדה י “״"•
 עליו יתברך קדושתו להמשיך צריך כאדם

 שלא עצמו את שישמור הוא וההמשכה תמיד .
 מש כלילה טומאה לידי ויבא ביום יהרהר

 ושורש טריפה בשדה בשר בחי׳ שהוא ושלום '
 יסד בחכמה ה׳ כתיב כי גדלות הוא הרע
 ■ מ״ה בהי׳ שהוא מ״ה כ״ח הכמ״ה ארץ

 מבוא השפלות לכך משכיל בחי׳ הוא ומכמה
 על כי נבקעו תהומות בדעתו לחכמה גדול
 אור ולקבוע אור להכניע יכול ■ הדעת ידי

 ובדעתו תהוס פני על וחושך מושך בבחינת
 הב׳ מחבר הוא הוא״ו כי וא״ו דעת הוא

 ומידד אלדד ונעשה אלהיס לבחינת דדים
 והוא י. וגומר תשוקתך אישך ואל וכתיב

 בחינת כמו אלוה ■ אחזה מבשרי משל ע׳׳ד
 הידאס ואהבה יראה התכללות בזה יש הגשמי .

 כביכול כך לסט״א ושלוס חס נמשך שלא
 י צריך ובתפלה בתורה כגון ■עליון ביהוד

 ורחימו ורחימו בדחילו ואהבה יראה התכללות
 מרעי סור בבחינת יהיה היראה . ודחילו

 .ושלוס הס פיגול שוט בעבודתו יהיה שלא
 י בחינת זו והמכללות הנפש כלות בחי׳ והאהבה

 .לנשמתהון נשיק הוא בריך דקודשא נשיקין ,
 ■מנשיקות ישקני הכתוב כמאמר דצדיקייא

 את איש ■ וישק ויהונתן דוד וגבי . ■ פיהו •.
 נא אדברה■ ורעי אחי למען בחינת רעהו

 נעשה ישראל מעשה באמצעות כי בך שלוס .
 רבכו בחינת ויש . דודה עס ישראל כנסת ׳
 כמאמר בבכיה להתאמץ שצריך רעהו את איש ..

 וא״ו ד׳ בחינת ודוד . ■ יבואו בבכי הכתוב
. משיח ונביאות דדין הב׳ מחבר שהוא״ו

 יהיה ולא סתומה מ״ס דלתין מהב׳ יהיה .
 המשפטים ואלה וזהו . שיחברם לוא״ו צריך■

 דלהין הב׳ גיתחברו . לפניהם תשים אשר ..
ד .זה - ע  מלמרבה סתומה מ״ם בבחינת זה כ
• , • ■ ■ , ג וגו׳ המשרה ׳ - י ׳ ;

ן . ז  אלהיך ה׳ לפני עמדת אשר יוס פסוק ל
 שבאו המקומות בכל הנה . במרב ׳ ׳
אתס גגון■ המס מלת בכתוביס ■י סו  רדעתהיו
 יוס■ אל ככל סובב ; כיוס וגו׳ הדביקים •
ולכך הימים כל נרשמים היו בו כי■ הנזכר ;
 •, הכתוב כמאמר הנשמות כל נתעלו ביום נו ;
 ואפילו המס עומד ■עמט פה יכנו אשר את ■י
 ■׳ דרגץ מראש אז ניתקנו כולס •גרים נשמות ;
תס במדרש דאיתא דהייט .דרנץ ■סוף עד ״.  א
ם כי השנה ראש זק היום נצביס ;  t הוא ר״ה ג
 • זמן והוא תודתינו־, מתן יום הנ״ל ממס התגלות •׳
 י כתיב ולכן הנשמות גכל תיקון יהיה שבו נועד ׳
הבחי׳ שכל . וממר זקניכם היוס נצביס אתם '

יש



תורה ליסוטיד4
.ענינא סציק ^.היכס6 ה׳ לפ;י כליה להם יש

. i כו׳ שלה אמן -
ף ו ן  כשופר וקול כהיב חורה שכמהן אמר ל

 י העולמות בחינת היינו מאוד סזק - ^
 שופר ה׳ קול ידי על הוא התורה עש שנבראו

 בחינת בהם ניתנה ?התורה קולות ה׳■ בחי׳
 בחי׳ חיצוניות קולות ה׳ פנימיות קולות ה׳

■ההיץ-הנ״ל  שהוא השנה ראש ובכל בני
 מתן בחינת הבדאה תחלס חדש התעוררות

 ה׳ קול בחי׳ להיות וצריך . נברח שבו תורה
 י גס הוא הכפוריס יוס כך הרלוחחד כופר

 של תיקון בחי׳ נכפלות ה׳ עינויים ה׳ ק
 י וגם אמרה אשתר וזהו ל וד״ל הנ״ל ההי״ן

 כפור יום בין היינו ק אצום ונערותי אני
■ ■ , i סליק לשונות ,

ר ל ס  הוא למעלה גבוה דרכה לאחוז א
 לצעוק צריך אך .הוא ברוך הבורא

 שהוא־■ מקום בכל הוא ברוך להבורא
 .בתכלית הוא אפילו .ה׳ קראתיך ממעימקים

 וצריו אותו רואה הוא ברוך כבורא שפלות
צא קולו להגביה■ ומעט בלחש לצעוק

■ ומלכי
,כות

 ומ יראה הקודש לעיר שקרא• כאברהם
 מל בבחי׳ מחולקים יהיו שלם י מלך צדק

 ״ וק- ביניהם שלום הוא ברוך הקדוש עשה
ן האר! ■ אל תבוא כי שלם יר״ו  כחיים אי

 ולקחת מלכות בחי׳ כ׳ וירשת וירשתה
 ראשית כל שתקת לו יעזור׳ כל מראשית

 ■ לחשוב: ■שהסחלס מחשבותיך ■ • '
ד ל י  ■ פרט ולא לאברהם חסד ליעקב אמת ת
 מסתמא הלא להבין גם יצחק. מדת י

ס  אברהם וגס .אהבה במדת עבד יעקב ג
 בזוהר איתא הנה אמת במדת עובד כי׳

 יצחק בעלמא עילאה אלוה דאית אודע אברהם
 היה אברהם דיין ואית דין דאית אודע

 'ולכן . בעילם ה׳ מאמונת הראשונה כזריחה
 ■ מלכות מדת גילה ויצחק כאזרחי איתן נקרא

 סתומה מ״ס בחי׳ הוא המלכות ומדת .בעולם
ה, ורבקה יצחק בחי׳ וכן פתוחה ומ״ס  וז
 מדות פבבחי׳ זאת ומודעת■ ונורא יראה

 ,קצת אחיזה להרע יש העולמות כל חיצוניות
 .' מקצתה אפילו רע יגורך לא בפנימיות אבל
 נורא עם י יראה בחי׳ יצחק • מדת י7 ומל

 ,במתנה לאדם הבאה השכל שנתגלה'בהירות•
 ־' והדר - ה׳ מפחד ולרעוד לפחוד השמים ק

ח׳ יתברך גאונו כ נו חי׳' ב  בלבו: כשנקבע ב
 : על אזי מיניה פכיי אתר ולית מכה״כ בחינת

 נפש■ יתעלה הגמור תיקון נעשה זה ח־י
 .וא׳׳ת קן אץ ליחוד. העולמות כל עס אדם
 זה וענץ יצחק את אקים בריתי ואת חהו

.■עליורס עולמות על וזה עילאה יחודא יקרא

m בחיצוניות וגס הזה עולם כבחינת חך lp 
 וראה ארז״ל צמצום ■ מגודל מאוד הנפולים

 יחזרו כי הדין במלת מתקיים העולם ■ שאין
 שאינס מחמת ממציאות ויתבטלו למקורם

 cp??' ידי ועל גדול ■ בהירות לקבל יכולים
 3לקב יכולים יעקב בחינת הרחמים מדת עמו

 את וחנותי הכתוב כמאמר הגדול כאור
• ׳ אחון:• אשר

ם י מ ח ר ב  ׳ יחוד עניו וזה אקבצך גדולים ו
ד היא רחל כי ורחל יעקב . ס
 גוזזה לפני וכרחל הכתוב וכמאמר הדיבור
 אחרונה נקודה בחינת הוא ודיבור נאלמה

 ■ כמאמר• העולמות כל גמד סלויס בה אשד
 • התאה יחודא ענין וזה געשו במים ה׳ בדבר
 א׳ לבחינת העונמות כל והעלה ייחד ויעקב
 ■ מראשותץ תחת אבן וישם וזהו עולם של אלופו
 בחינת והוא א׳ לבחי׳ נתייחדו אותיות שמכל
 המדריגות כל שקישר סוף תוך ראש אמ״ת

 רום עד לעילא ■ מתמח עליונה למדריגה
 כלל■ בדרך היה הנ״ל וכל א׳ בחי׳ המעלות

ס יש פרט בדרך אך  יחוד בחינת ק ג
 ■ האדם דביקות ע׳׳י כשנעשה ופתאה עילתה

 עילאה יסודא״ נקרא ומוח הלב בין יחוד'
 יחודא■ נקרא הדיבור עס הלב וכשנתייחד

:וכו׳ לעילא מתייחדין כגוונאדאינון וזהו תתאה

r p w ה . לב וקטורת'ישמח מ כ ח מן'  י ש
התקשרות: לפון קטורת י

ל ז רחוקה והוא אחכמה אמרתי פסוק ל
׳  ארן יסד בחכמה ה׳ איתא דכנה . ממני /
 דבה התורה שמו יתברך חכמתו היא מה וגו׳

 עלמין•. מתנהגין ובה עלמין ברא; כקב״ר\
 1שמ יתגרך בו לדבק מחויבים אנחנו והנה

 אש והלא מ לדנק אפשר והאיר והקושיא
 5נוכ ובמה במדותיו הדבק אלא הוא אוכלה
 התורה ידי על שמו יתברך, במדותיו לדבק
 הוא בדיך קודשא והוי ישראל מהאחדץ דבה

 הישראלי איש נמצא חד כולא וישראל ואורייתא
 כביכול היו באמרי העוצם: ומעמיד מקיים•
 התורה והוא הוא הקדוש.ברוך של מדותיו

 ברוך כקדוש אמנם .־ יתברך חכמתו בחי׳
ס והתורה סוך אין הוא  ק אס א״ס ק ג

 ׳ כישראלי איש אהיא איה כאמת יודע במה
' חושב ח״ו באס כיינו הולך ישר האס  ט

 ־’ הוא בודאי השגה או מדריגה באיזה העולה
,כד דכא השמים קצה to ממנו רחוקה ; 

 פשפשע ־ומה עתTמה■ אתר להאי מטי
ק כקדמיתא סחים כולא  ׳" שיודע ,נאופן י

 ! ובתורתו ה׳ בפכודת התחיל לא שעדיין כאמת
ע שהי׳ך, לה׳ ויחל יקו אזי התמימה ד  ׳ ב

 תחפשה אמירה אמרתי,מלשון וזהו .הישר
היא •'י ■ ‘ «
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 רחוקה אס הוא בתנאי התורה תכמת .היא !

 וההיפוך כצצ השיג לא שעדיין ממני.שיודע
 שהשיג ■ שהושב ■ אחכמה אמרתי זשצום קש
 והוא ממנו רחוקה שהוא בוודאי , ידע מה

אמן מזה■ יציצנו ה׳ התורה מחכמת רחוק
.......................ועד נצח סצה ■
א ^ ר ן ר ז  בשצשה הסתכל אומר מהצצאל בן ז

 דע וכו׳ בא אתה ואין דברים ■■ I ׳
 שפלות פי׳ וכו׳ מי ולפני זכו׳ וצאן זכו׳ מאק

 אל אמור■ שאמר וזה . ה׳ ורוממות עצמך
 נקראו ישראל כל כי אהרן בני הכהניס

 אמזר ה׳ לו ויאמר עובד פי׳ כהן כי כהניס
 ר׳׳ל■ אהרן בני שתהיה אהרן בני ישראל אל

 גרוע שיהי׳ שלום ורודף שלום אוהב כאהרן
 בני ולא שלוס אוהב ממילא ישראל מכל בעיניו
י אתר כן אך היה עניו משה הא משה ב  א
 נוגעים אס אבל עניו שהוא יש זצלה״ה מזרי

ת אינו זה מקפיד הוא בענותנותו ' וד׳׳ל: ע

ח  רמ״ח כל עס ברT דיבורים מדבר א
 הכתוב • כמאמר גידיו • ושס״ה אבריו ;

 בא הכתוב וכמאמר וגומר שלימות• אבנים
א התיבה אל ביתך■ וכל אתה הו ד,  בא כ
 הוא והדיבור הדיבור לתוך המדות כל עס

 רק ויראה אהבה שס ויש שלימה קומה
 בונה כהוא שלו כבנין .לסתור צריך שמקודם

עבודתו היתה צא הנה שעד. וידע לזה קודם

 הרחיבי בחינת וזהו היצר מן דפטר. הקדושה■
 שהשם לבוראו משכן לבבו שיהיה אהלך מקום ,

 כייאמר ישראל לבות.עמו בתוך .שוכן יתברך
 המה ה׳ היכל וגומר ■בתוכם ושכנתי ככתוב

 כולא ישראל ואורייתא הוא בדך קודשא וזהו
 כך .א״ס הוא ברוך שהקדוש כמה חד.הוא
 אבל א״ס ישראל עבודת כך• א״ס אודיתא

 רק ■רעה ■חולי זה עצמו-ליש מחזיק באם.•
ה׳ צדךפני כו׳: שירחיכרמקוס ש ־: . ו

י ח’ ר נ ' י  מי מעבור נשבעתי אשד ', זאת מ
אמי להבקמה נח  נצחיית והתורה נח הו

 האמת הוא אך .■,בפרט אדם ובכל עת בכל
 לשחת מים מבול הדור נתחייב נח בימי כמו
 תמים צדיק נח נשאר אך בכלל וגומר בפר כל

 העולם לקיים כח ט שהיה בדורותיו היה
 שלו..לא על.הדור ולהגץ להתפלל אבל מחדש

 כאשד השלם. לקיים רק לו באפשד היה זה
 בכל כן אתך, בדתי את .(הקימותי ה'; נשבע

ט דור ר בפ ר.:ו דו יואשם יחטא אשר אדם ו

 היינו מים מבול בחינת יתחייב אשר עד ר״ל
 אשר לי זאת נח מי חהו .בפרט בשרו לשחת

 וברוב ברחמיו יתברך השם נשבעתי-כב׳׳י
 , איש ולהציל לסנן בידו אשר הדור צדיק חסדיו

ם ועד הישראלי■  לבלי ורוצה לו יחכה מותו יו
 וגו׳ ה׳ א; ישוב עד ושלוס חס נדח ממנו ידח

 עזבתיך קגין וברגע■ לסלוח ירבה כי וירחמהו
 הוא קצף בשטף אקבצך גדוליס. וברחמים

 באפו רגע כי■ הוא-רק אבל מיס מבול בחי׳
 תיכף. אקבצך יעקב בחי׳ גדוניס ברחמים אבל
 ושלישים שניים תחתייס לנח ה׳ דיבר■ אשר וזה

 שניים לאדם ראשונים רש״י ־ פירש1 תעשיה.
 מחשבה בחי׳ ■ ג׳ לזבל.המה תחתיים למדור■
 •הוא לזבל תחתיים •.היינו ומעשה דיבור
 בכי מעשה כל דעשיה בעשיה מעשה בחי׳
 למדור ■אמצעים המה טובים לח אשר אדם
 היינו דירה ולשון הבריות עם הנהגה בחי׳

 בגילים ומדברים מעסקים. אדם ,בני דיבורי
 לאדם ראשונים ■• ר״ל ורכילות • הרע■ ■ לפון

 ראשונה בשם הנקרא מחשבה בחינתי היינו
 וציוה אדם בחינת ו;קרא להכל קודם
 כלי בשלימות התיבה לעשות יתברך השם

 לה׳ בלתי . להעלותם ממדו״מ■ הכל מחזיק■
 ■בחי׳ קודם לעילא מחתא; ודווקא לבדו

 טוב ועשה מרע סור בבחינת לתקן מעשה
 כ׳ ■ אל יצעק משם לזבל • תחתייס והיינו

ק .:ביונה ̂ שכתוב כמו :לבו .בכל ב  שאול מ
 ניצלן רחמנא■ הקליפות מעמקות שועתי
 ברוך.הוא הקדוש רוצה בזה כי שועתי משם
 ;.דליבא ומעומקא קראתיך ממעמקים - דוקא

 וזהו לכסלה עוד ישוב ולבל לו־ ורפא ושב
ס ■עומק; בס׳׳י הנזכדס ־.עמקים העשרה  מ
 העמקים מכל ■הייט וכו׳ תחת ועומק

 הוא עמק באיזה בנפשיה אינש ידע אשר
 הוא במך סוף אין : מאור שקוע־זנתרחק

: אל יצעק משם  להאיר עליו .פניו שיאיר ה'
 וחשכות־ ■ השכל ■־ לזככות פלו ;מחשכות ■ י לו

שטס  למדור .;ואמצעיס ליצלן . רחמנא כ
 בחינת ;־ שיתקן כנ׳׳ל :דיבור .■בחינת ;,■הייט

 הלשה בבדת פגם במם־ דבור.,כאשדיודט
 .ליצלן • מזמנא - אישור ־ של דיבור באיזה

ש  דיבורו וישים וכו׳ לפון.הרע.ורכילות כ
 עיות . אשר את • ויתקן ־; ובעבודה ■ בשרה

 לזכך ׳.־מחשבה במיטת לאדם;■ וראשונים
 ג׳ בכל וצדך לבדו לה׳ בלתי מחשבש
 ומעשה;;■■לבוא.־א( דימר■ מחשכה׳ בחינת,.
 ודוקא ׳בשלישת שלם .־אדם שיהיה התיבה
 לזבל תחתונים בבחינת כנ׳׳ל לעילא מתתא
ק ב  קראתיך ממעמקיס ׳ שועתי י י שאול; י מ
ועמקיס. הנ״ל-ואז עמקים העשרה מכל.

יממש.
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 אשר ' העמאיס־ ■ שמכל 'היינו כר יטט&ו ■

 מאכל • כחמת • גר יטטפו בתחילה■ היה .
 אור יתרון יתוסף טוד אשר בירור ובחינת ׳ י

 בחינת צטוצניהס יתרם והניחו החושך מן
 בארץ בר פיסת ויהי החושך מן אור יתרון ' י

 שדרשו כמו ממטמקים דוקא והכל וגומר
 אדם יטמוד אל י'קראתיך ממטמקיס רז״ל

 דוקא נמוך במקום אלא ויתפלל גבוה במקום
 אשר התפלה כוונת הרבה שיש גס היינו

 אדם כל לא כהאריז״ל פז ׳ אדני טל מיוסדים
 היו אשר אננה״ג כוונת פי טל לכוין זוכה
 רק צריכים אנחנו אבל הקודש רוח בטלי

 אשר פי טל כנה״ג לאנשי ולהתקשר להאמין
 ברוך הקדוש פני ולחנן ולבקש כיווט המה
 לאדם ראשונים וזהו . נמוך ממקום הוא

 להתקשר אנחנו צריכים התפלה בענין היינו
 ואז לאדם ראשונים ■שהיו כה״ג לאנשי
 העמק וזה . השלם אדם בבחי׳ י יהיה

 לשאול שצריך היינו למעלה והגבה כאלה
 לעילא ומתתא דליבא י מעומקא ולבקש
 קראתיך ממעמקים׳ הנ״ל העמקים בחינת

 בבחי׳ שיהיה למעלה והגבה נמוך ממקום
 החושך מן אור כיתרון כנ״ל לאדם ראשונים

 כאשר לבבו מצפון מכל בגינם תמלא וצפונך
 בחינת יתרם והניחו בנפשיה אינש ידע

 כנ״ל החושך מן אור ־ יחרון
 החשכות כל בחינת לחושך שם קץ •ויהיה
 למעלה חדש אור רגע בכל ה׳ ויחד

 גבוה.'שומר מעל גבוה כי למשכיל למעלה
 הזידוניס המיס 'ויעברו עליהם וגבוהים

 נפשינו. על. עבר אזי ועברו חלט וכבר
 ־נטרנו וגומר ' ה׳׳.. ברוך הזידוניס המיס
 אמן סליק .׳ וארץ שמיס עושה ה׳ בשם
■ ■ - ;ועד נצח ׳ סלה . י י ־

 באממה ■ להאמץ ■ שצריך ■ גדול י
 והתפלה התורה כחותמת שלימה

 שבשמים . לאביהם ישראל את מקשרים הס
 בתוכם כמאיר .הוא ברוך א״ס אור: בכח
אמונתו שמשים בבדתו נאמן נקרא זה ובחי׳

קוד:
j <.,1; הד j u u  U U\ .־-

 נא^ ולא עמו נכון לא ולבם אומר ־הכתוב
׳ t ר״ל::סליק :;•בבריתו

 בעצסו אדומ״ר יד מכתיבת .העתק
: י f ,־זללה״ת.:אות.;באות •־ :

שבר לפני ע״ד פירש גאון סבר ■
אחרית סוב וע״ד איש לב יגבה /
איזה לאדם כשבא דהנה מראשיתו ״דבר :

בל■

תורה
g
 זי, ■על שכלו בעץ יסתכל ודו״מ מחשבה
 עו גדולה חרדה ויחרד במעשיו ויפשפש

 אינו שמא- יראה עליו ויפול דזדעזע זה
 לעשור, ויראה והתענוג הטובה לאותו ראוי

 וידע לו חלילה לאו אס כי שלימה תשובה
 לב( והגבהת גאונו אחר לבא מוכן שבר כי

 ברוד יתברך השם מאת גדול שליחות והוא
 ויתקן במעשיו כמפשפש שמו וברוך• הוא

 הרבה טובות רק עליו יבוא ולא ההוא הדבר
 היפוך בראשיתו בראשו עיניו החכם כי

 עצ מסתכל ואינו .הולך במושך הכסיל
 מצער ראשיתך והיה וזהו * דבר סוף■

 ומרים כבודי וזהו מאוד ישגה ואחריתך
 ושלום חש לאו ואס ראש ירים וע״כ ראשי

 השכצ בעין וכשמסתכל ראשי עברו עונופי
 מצא ומקרא וראשון לראש הכל מריס אזי
 לאחרונים ואחרון לראשונים ראשון אני

 אס וזהו . ודל הראשון חסד עליו וממשיך
 עצ ירושלים את אעלה לא אס אזכרני לא

 לחורבן ?כר ̂אחר שיבוא שיחשוב שמחתי ראש
 וישוב זאת לבו חל וישים זאת וכשיזכור
 בשרשו הדין ממתיק אזי שלימה י בתשובה

 הפסוק פי׳• וזה : טוב כל יבוא ובוא
 בהטוב׳ מתענג שאינו דהיינו לצדיק מעט טוב

 בטוב׳ עצמו את וממעט לידו כשבא והתענוג
 רשעים מהמון השי״ת לפני חשוב הוא והענוג
 ידי ועל וכו׳ מעט אומרים צדיקים כי רבים

 הרבה טובות יתברך השם להם ממשיך זה
 ידי על פועלים כי הרבה ועושים וזהו

 הרבה אומרים רשעים וההיפוך מעשיהם
תתן אל יעישי רש וזהו . ודל וכו׳

* • - ! וגו׳ צי .
. י ח ו  ,״ש5 • לא,ישבע׳כסף כסף א

ט׳ אדם אץ ע״ד  מנה לו ינן י
 בדעתו ׳ שהושב פירוש . מאתיים רוצה

 'מאמין ־ואינו לו ״שיש קצוב הדבר תמיד״
תן הוא־ -כי וב״ש הוא ברוך בהבורא ו  V הנ

 לד יהיב -הוא ארי ות״א חיל לעשות כת
 שורה הבינה• אין־ אז נכסי; למקרן■ עצה

 שורה הברכה אץ והקנובכי המנוי בדבר
 שמופלא דהיינו העץ מן הסמוי בדבר אלא

 מכל עירו• חת שמעלים העין מן ומכוסה•
 עוצם להיוא בגשמיות הן ברוחניות ק וכל

 שמאמץ ברוחניות והן ברע ' מראות עיניו
 יכבו ■- ה׳ על י ומשליך י: פרטיות בהשגחה

 'ומטיב טוב והוא יפשה בעיניו והטוב
 כפירוש הוא משד הפץ כי ולטובים לרעיס
 במה'בדש מסתפק באץ דהיינו. כסף א:הב

 ימתקו ■ גנובים מיס ־ אחר תמיד ולהוט ט
 ׳שאינו כסף ישבע לא אזי תאוותו במתק
’ והתישה הלהיטה אחר שמשיג במה משביע

תהו



ליקוט״; ,
 הכמב - כמאמר ושלום. חס קללה ויהו,

 :־ יש כי מהרבה אפילו תשבעו ולא ואכלתם
 לעוגה היפוך וגומר לבעלי״־. שמור־ טושר

 לשוגע.- לחמכם ואכלתם כתיב הברכה אצל
ג':, במעיו מתברך קמעה אוכל י ״ל1ח ודרשו

 שאנו, ■ הטובות העובדות כל ה1ה
י כידוע יחוד, על הכל מרמז עושים ■ ■ ,

 היו הראשון ,אדם שחטא קודם רק צא
 • 'תורה כמו ממש בקדושה י הזיווגים י כל

 לכאנות ״נפל אז י שחטא לאחר אכל ותפלה
 ; פי על אף אך המסתירין לבושץ בחינת שר

 אך.שאינו ה׳ לשם לכרן אחד כל יכולין כן
 רק הרע יצר שוס בלי כזיווג שיהיה באפשרי
 כן אס החומר ק מופשטים שהס הצדיקים

 ■ מכל ה׳ :לשס מכח הפשוט אדם אם אף
 דכ״ש מכ״ש הרע יצר תערובות, בזה יש מקום
 שהוא רק בהיתר ר״ליאפיגו גמור נואף

ן בהמה כמעשה  הנפש לשוב אפשר עכ״ז א
 רעות והאהסת־ התאוות כל ולשוב ה׳ אל

 : מאמר וזה כטהורה כאהבה מקור אל•
 ■ טוב כי כאור את ■ אלהיס וירא ככתוב

 : שודאי המושך ובין האור בין אלהיס ויבדל
 ,הכתוב כמאמר. כלל חושך אק ה׳ לפני
 בריאות קודם שהיה.. • וכש שניתי לא ה׳ אני

 ..שבגזינת רק כך אחר ממנן הוא כן כעולם
 :אל אלהיס כמא״ה נשמה־ שהוא־ אלהים

 טוב ־שהאור שלה השכל בראית לך דמי
 און ■פועלי■ כל ואז.יתפרדו.: בטוב ובחרת
 ויבדל בחינת וזכו הרע p כטוב ונפרל

 איט ■ שזה החושך ־ ובין האור בין אלהיס
 ׳ להם .שיש .־ ■ישראל בבני רק • אנושי בכח
:וד״ל-יסליק כנשמה שהוא ממעל אלוה חלק

- ׳ ד.׳, :.: •׳■■ ־ •עק .־׳ - ־' -
ח י מ ז ל פ  ומכה בתפלתו מתחזק אדם ל

״ > " ׳ ־' ^  תמעות ושאר כף על: כף ־ '
ד  המבדילים והמסכים המ״ז מעליו לדחות כ

 .בזה כן הטובע.בנהר אדם ־ כמשל והוא
ממיס להינצל כתנושת בכל ־עצמו־ מתחזק

̂ :77לט ־ ״: ■תורה
שר מן הוא■ השפה .שתחתיה■ ׳...שלא בכדי ה

 לאור בעין שהיה-.'מהשר כלומר • באלף
. .• כנ״ל באלף : . •; . .

: . ־שכינה תתאה ושכינה־. עילאה שכינה
׳ . ושכינה בתחתונים השוכן תתאה ■

 בתחתונים שוכן ובחי׳ בעליונים השוכן עילא׳
 . הכל. השלמות שבכל אלהות התגלות היינו.■
בזה שיש לפי בתחתונים ששוכן נקרא

 שמאיר א״ש ק״ו־ היינו בעליונים ושוכן בחירה
ה־ ובהתגלות העולמות בכל.־ הז  . שוס אץ .

 ־דביקות שייך אין ששם וזה-נקראאי״ה בחירה
 שכינתא באמצעות רק שייך אין דביקות כי

 בחירה בתוכו שיש התגלות•■ שהוא תתאה
 דביקות. שייך לא עילאה שכינה בהתגלות אבל
 מדבריט העולה הכלל . ממש אחד רת

 . תתאה שכינה -התגלות באס ורק אך■
■ אזי ■ גדול והשתוקקות־ עצומה בבהירות.

ח ארד זתרידר■. ו־ז̂ו רוחמ^־ ר̂ו

 הבורא גדולת הדרת מפני כשמתבייש הוא
 קאתי ומתמן : דקה בקול"דממה זמדצר

' י מק■: ־מלכאיסליק ;

ת י ל ט  הוא התפלה: בשעת שלובש^ ה
 .'אוד עוטה מקיף במי׳..־אור. - ,־

 הטלית עם־ מלובש ־כשהוא־ ולק כשלמה;
ס זהשטדימיל ^הספאדק־ להסיר יש  לא ־ • ג
ס אז ילך יארמילקע שקורץ הראש כובע ב

 רק ■ זו למדה לבוא שא״א ■■ ממציאות:.אך
 ; יכולץ כך , תתאה-ואחר שטנה באמצעות

 ־ ■כי ■ הוא אי״ה ומהות אי״ה לבוא.למדריגת
 :■ישכל לפי מקום בחי׳ ■ נקראים כל,.כעולמות

 ממנו שלמעלה מעולם התגטת י מקבל ־ שלם
ם בחינת נקראים ולכך אצלו ונתבטל  מקו

 שרואים למדדגת באים כשהמלאכים אבל
א שהכל  בחינת כאן אין אזי אחד רק מ
 ולפניו שניתי לא ה' אני כי כלל מקום

 ולכך - וגדול קטן ומשוה ־ שוה הכל יתברך.
 שמשיגיןשאץ■ לפי כבודו מקום שואליןאי״ה

. ־ ענין: סליק . מקום בחי׳ כאן . . •

ח י ^ א ל מ תיו, ,בראש ר יש ■ כי • י
כמא״ה דכסופץ עלמין ת׳ • :■ .
 .זה • לשמת ־ וזה ;כסף שקל .מאות . ארבע

 בטלין דכסופין •י■ עלמין ס/;: בסט׳א יש
 הבחי׳ להכניס •השח את לששר וצריך
ת  עדכ״ס הת׳ בתוך -חכמה בחי׳ י

; י; לה',;לבדו-,: בהק־בלתי .•להשתמש ■

ה ש י י ן פ לי פ ת ב ש ה טנ  'גופי שכל ■: ק
 ואהבת פ׳3ש בה תלויין .חורה -■
 בפ׳ רק שכר קיבול שוס בה נאמר־ לא־
 ואף ועונש■׳. שכר■ קיבול נאמר שס־ והיה

ם  ’׳ ולא ■ גשמיים עדויס ׳. אס ט איגס, זאת, ג
4 הבא עולם. מעין דרשוה שסז״ל• ^רק רוחניים

י וחי• האדם יעשה אשר המצות אלה ונת״א
ה . ה ■־ ב
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 דכתיכ הוא ':־והעק עלמת’ ■י לחיי בהס

 לעבדה ולשמרה לעבדה ץ7ע בגן וי:יחה,י
 המצות ועיקר ל״ת מצות■ ולשמרה' מ״ע
 ׳ אהבת מחמת החטא עזיבת ■ הוא צ״ת

לעבדה לבחינת צבא 'יוכל ושעי״כ הבוב״ה

 - הבורא לאהוב הרוצה בכאו״א האהבה מדת
 ■י לקבל צריך ומצות תפלה כל ■ קודם ;ולכך
 ־ אך כמוך לרעך ואהבת של ־ מ״ע •ע״ע

 דבר־: : זה ■ שהרי לזה י יבוא אופן באיזה
ר ס מ  אוהב־ איע לבו אס יעשה ומה ללב ה
 ■ לזה שיתבונן לזה העצה בנפשו חבירו
 ' ;רחוק שהוא דהיינו ערכו פחיתת יעצמו
 ז לקבל ■־ צריך' ושהוא ■ הבורא מאהבת מאוד
אל ההכללות ידי על האהבה מדת ס  דווקא■ י

 זה באמצעות וממילא בלאו׳׳ה סני •לא
 בלב ישראל■ • כל ׳ אהבת בלבו לקבל •וכל

 - זה ומחמת לכל הצריך פרט וזה . זנפש
 מחמת■': הבורא לאהבת לבוא • כן גס יוכל

 . העיקר היינו זה צריך ימה בעצמו שמתבונן
 ■ מחמת הבורא אהבת להשיג אני רוצה כי

 הצדיקים: נשמות'■" זה שיש'בכלל ההכללות
במצות והנה .יהיו שכבר 'ואותן החייס

 צדך־ לזה כי ולעבדה •נאמר האהבה ■
 עולם: כמו"בכל״יעניט בהתפעלות עבודה

 • בזריעת :כגון עבודה בחי׳ בהס יש הזה
קודה העיקר האדמה הנ א.  הנחת: היא הו
 אך התבואת־ נתהוה ומזה בארן החניה
 בחרישת ־ יגיעות • י' בכמה לייגע צריך ■■ תחלה

 כעין הגשמיים הדברים בכל 'וכן . זכו׳
 • תהוא נקודה בחינת יש הדומם שהוא 'מיס

 נחל: להיות נמשך וממנו . המעיק עקור׳
 הנקודה...לחפור אחר■'-׳ יגיעה וצריך גדול
 בכל לעבדו כגין מ״ע בקיום כן וכמו זכו׳

 תפלה־ זו: ■ בלב שהוא עבודה איזהו לבבכם
 הפלה' בחינת נקרא המצות שאר כל ■וכן

ס שהוא׳ - מצוה כמו י התחברות נשון  כן. . ג
 לחבר־ הוא העיקר ׳כי ומיבור צוותא' ■ לשון

־.כאותיות הוא :והמקור המקור אל הענין
 אל■ וכל^־כוהותז מחשבותיו ״ כל - לקשר •

שלא ״ :רבה -עבודה לזה וצדך האותיות
 אותי כי הכתוב כמאמר המקור י'יעזוב

בזוהר^י:לקדמ וכדאיתא חיים מיס מ^ר■ עזבו ’
 לזרקא עיןT'■ד : צדיקייא - אינון ז זכאץ •

ק ק ■ דאיתגזרת ־ ■ לאתר ;־ א ת  ואבנים ■ ■ מ
אל מתשבהו׳ לדבק וצדך האותיות נר^־אים

 :■המ^כל ושישנא רבה י באהבה ׳האותיות ,
בחינת מ״ע קיום שהוא ואהבת בפ׳ ־ילכך

 היה לא ־״ י,גמורה ׳ אהבה ■ מחמת :עבודה
 שכר אפילו שכר שוס שם לכתוב באפשרי:

 באהבה עבודה של כמקור כי הבא עולם
 היה ■׳ ולא זולתיך.: ־ .אלהיס ראתה לא עץ-
 ■ נכתב שיהיה הזה בעולם .להתפשט ׳ ■יכול

 שמוע■ אם והיה בפ׳ כן שאין מה בתורה
ה לשמרה בחי׳ ־ל*ת מדבר.־ממצות׳ קנ  עבוד׳

.ככר שס נכתב לכך בעלמא שימור ̂ סליק .
: :־׳ : , ־■ ■.ענק; י

ל י ל ח  ותפלה . ’• תורה : שבק כחילוק ל
ה י׳ : ■ מניקין ■■ בגמרא י; איתא : הנ
 1דהתפ־ והא שעה בחיי ועוסקין, עולם 'חיי

 מנכות בחי׳ הוא שעה כי שעה .חיי נקרא
■ הבחיר׳ מקום ושם מקום..וזק: בחי׳ והוא
■ גוי־״« רזרזות ׳n ר־,תו׳ ח׳ דחי׳ וחו^

<׳׳%׳•<! ״•׳־י י ׳ ,v
 שמאיר• והיינו מהבחירה למעל׳ מלכות המדות

.וזהו ■• מלכות מדת אל החוזר אוד ־ בחי׳ . 
 שהוא לשעה ומאיר כמחייה שעה י חיי בחי׳
 אתערוהא כח מחמת ורק אך . מלכות בחי׳

 .כחוזר אור, עצמו על ־ ממשיך אז דלתהא
 לתתא; ■מעילא ככת בחינת הוא וההורה

ט־ בתורה ולכן למעלה.מהבחירה אי - נו פי  א
 .אק ששם לפי- בזה סגי הפשט רק מחשב

ח- גדול כי דלתהא אתעדוסא־ :טדל צריך  כ
 דלתתא אתערותא. צדך ההפלה אבל כתורה

.ז, . ■ •• ענק סציק: •; ,• :
ח ז ל  והתלוצן ■חחד אדון י■ •אתל:.בא■ פ

 W •5כר ענה . •החלק מאסורי
 כשהם היינו ילין הוא ללצים אס להמסבק
 ישרה ■דר! שדרסהס בנו'.באמרס :מתלוצצים

 לשון ילי! היא ערה ■הדרך ק מנעים ואנו
 בעצמו יתברך כשם שעה שבאותה מליצה

 ■... בעדינו•־:•.. טוב.: •מציץ.׳ ••׳
ח ד ו  מפר o'T־־נטילת צריך..: אכינה מ

 לאכול נאה וחק עסקניות ■:שהידיס‘־ ■ ̂׳י■
ס  יבוש לא איך .־ P ואס ■ מסואבות דדי
 כשלא פיו ,לתוך׳•• :־המתכל לכיס האדם

 טובים מדיבורים/לא ולשוט : פיג שמר
ק ומכל ע ב  כלכת לשמור צריך האכילה. ככן,

י..... ■׳ . ־־ :■■נעתר ־.•.■• ^ .׳ : ״:

ה ב שו ̂יכרס ־ • שלפעמיס י. מה על ת
אמיתיות תשובה הרהור ^אדס ^

ה מזה יפול כך ואחר מדדג  י־וע הנה ה
ס אד ה  כנאמר כמו■ שלימה קומה הוא כי-

 באיזה אדם כשהולך נמצא ה׳ יראת אשה
 אותו כל הוא הולך אז יחברך להשס מדה

מוכרה כר\מה וכשנשלמה שלימה כקומה
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 למדדגס .יגיע יתחזק אם זאז ליפול היא
 יכול,לישאר ושלום הם לאו גנוה-'ואם יז.זר
׳ • : ההוא במקום . ...

ז ר ב ו ט י ■ מנכר וגם כעת כיש מה על ת
להטות רצו ■ שלא • צדיקים היו ■ ■

 עד. אחרת הורה מרבם לשמוע אזנס
 בהתורה עובדא איזה כעבדו שהרגישו
 . מוח כלים ב׳ שיש ידוע הנה . כקודמת

 למעלה כהוא ראשון כלי בינה מוח הכמה
 כלב' שהוא כני הוא'כלי בינה מוח מהשכל

 יפרד ' משם ומהלב ליבא בינה כמאמר,
 רדוע וכולי חומד הלב כענין . למדות
 כל נמצא . בלע לא למפליט דטריד כאיידי

 לא. עדיין התורה בזה' כ׳ את עבד שלא זמן
 בלע. ולא למפליט וטר׳דה מלב בפועל יצאה

פי אף אך  תורה דברי לשמוע מצוה כן על.
 על אף לימוד בענין רק הוא י שכעת אף י

. זמן לאחר מוכן יהיה כן פי
, ז סציק

.....................׳t״.־ .
א ■ ר ס י  מסטרא היפוך דקדושה ס

 סיטרא מז״ל כמאמר דמסאבא
 . בפירוד׳ וסיומא בחברותא כירותא אחרא

 הוא התחלתם וככיפך כשמחה בענין זכן
 וקול כחור׳ מרה הוא שלה והקוף בשמחה

 דקדוש׳^^ההיפך סיטרא כן לא חלושה עטת
 'יבואו בנכי הכנס׳ בהתחלתם ממש

 ברינ׳ ציק ובאו ולבסוף . וכו׳ ובתחנונים
 האיש שירצה בעת היינו עולם ושממת

 • תפלה זו שבלב בעבודה לכנוס הישראלי
 הדבר קפה בוודאי לבדו לה׳ כתורה ולימוד
 המבדילים כי ולפנים לפני ליכנס מאוד
 אשר המה רבים כבשמים אביו לנין ■בינו
 ולחנן לנקש אס כי תנונה ואין ענה ידן

 לקבלו כביכל ידו יפשוט שהוא עולמים ממלך
 לבדו לה׳ בלתי ללמוד שיוכל לבט ויפתח

 יבואו בבכי והיינו . שלם בלבב ולעבדו
 מי לפני לבו אל ובשומו ובזוכרו . וכנ״ל
 הקדוש של שמו הוא מ״י הייט עומד הוא

 אתכם מטהר מי מ״י הנקרא הוא -ברוך
 כלל ביה חפיפא מחשבה דלית כס על

 המבואר וכל . לטשץ דמיון מכל ומופשט
 אמרו וכה הקדוש הזוהר ספר בספדיס

 שפעת מאור שהאציל מה הכל הוא ^רז״ל
 קומת וע7כ לעלול מעילוי למט׳ יתברך אורו

 ז״ל כמאננרס הקדוש אילן העליון האדם
 למבק ודי כראשון אדם של קומת סיעוד

 ושכינת מהכל מופשט יתברך הוא סנ׳■
ם בגבהו ^מוזו למעלה שנתעלה הייט מחמי

ז

I ז:9מ .......... תורה;
 ■1 ימס' לא^יישיגוהו ושביל׳ קלקול וכל מהכל
 י . וכו׳ נברא שלא עד ■הוא ואתה ושלום

 כובד מתוך אלא להתפלל .עומדין אין וזהו
 את 'שישבר י הכנעה רש״י . ופירש . ראש
 שכינה. ואמרו.,ח״ל יבואו בבכי .כנ״ל לט
 , כביכול וכולי מראשי קלני אומרת .מה

ט’■ישטר. ולזה ר״ל של.מעלה כח מהישץ  ו .ל
 .ז . וזהו כביכול כדבר. נוגע אשר . יותר בקרבו

 למטה שהוא. בבחינת והיינו . ראש כובד .
אני.. שבירה שוס אין ,שם אבל ' מאציל׳

 מרומים בגבהי. עוזו ושכינת , שניתי לא ה׳ ,
 :שטרה וכל .כנ״ל מהכל שנתעלה • היינו

 ..כבריאה '.וכוונת לשיגהו צא וקילקול
 וכוי והנאצליס וכנבדאיס העולמית .מכל ,
 הספרים כל אחד כמוסים סודות הכל■ הוא .
ד והביאורים : סו ק..  ואנחנו. ליראיו ה׳ ר

ד באננונה ע ה. חי  אמונה... נזכה..מצד אשר נ
 נקרא הקב״ה בל שמו■ ולזה . מה להשיג

 מ׳׳י אמר דמסאבא סיטרא פרעה וגס מי
מסיטרי׳ היינו בקולו אשמע אשר ה׳

 וקראו כלל ביה הפיסא מחשבה דלית הפיג י
 מי לפני עומד אתה מי לפני דע וזהו מ׳׳י

 הקב״ה של פניו חיים מלך פני אור דייקא
 העיקר הוא עבודה בהתתלת כי מי הנקרא .

 ,ולחנן לבקש הקב״ה לפר ורוחו נפשו לשבר
 ברחמיו וה׳ כנ״ל לו יעזור שהוא מ״י פני

 הוא, מה ידע ואז אורה שערי לו יפתח
 הוא■ כעיקר כי כעולם בריאות סוד.

 אשר וזה יתברך אורו התגלות התחדשות
ע השס לט קבע ב ת  בעתים ורגלים מועדים י

 חדשות אורות עלינו להופיע הכל קטעים
 שמו וברוך הוא ברוך סוף אין אור וגילוי

 הידועים בעיתים ובפרט תמיד המתחדש
 המחדש יוצר בהפנת מברכים אנו אשר וזה

 . כי בראשית מעבה תמיד יום בכל בטובו
מ האדם שיזכה אחרי א  כ״ ולפר יתברך מ
 לבד צא אזי אליו פניו ה׳ ויאר שיחו ישפוך

ס יום בכל ^ ג  הבריאה התחדשות יראה ת
 חדשות הנזגלות השגות כיינו כנ״ל ממש
ע בכל שיתקרב ערכו לפי איש איש  לה׳ מ
טאו ואז החושך p האור ביתרון אחד  )■ י
 ציתן- נקרא נר\דה בחינת היינו ברנה לצק
ת לשק ציוטס ע״ש . נקודת על הנעשה סי . 
 < אמת לנקודת כשיטא ט ברינה ציון ובאו חהו

 לבבו■■ ישמח שמוח אז הצב פנימיות נקודת
 ולא׳ לבב ובטוב בשמחה ה׳ על ויתענג

 בתחיל׳' אשר לבט בל בשבירה ישאר
 שייכם; השבירה ט כנ״ל יתברך עבודתו

ך! ממלקיס וקצוות ממש ט שיש בדבר ר ד  נ
/3פ שטרה שוס שייך גא בנקודה אבל מפל

האיך
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 ■ אלפים ף1צא אפי הנקודה שתשכר אפשר האיך ■י ״

 ,האדם בעבודת כן ■כבתחלה נקודה הוא הכנ
 מדותיו בכל בנפשיה .אינש ידע .מתחלה

א ואי הגרועים הו  אין מאור מאוד רחוק ך.
 מצד רח״ל בשב״כ ונשקע הוא ברוך סוף

 רוח שטות 'רוח זנות רוח י רוחות ארבעה
 אשר ,כאדם חטאת רוח .ר״נ רעה 'חמדה י■

 ר חהו ממונים כידוע קליפות ד׳ זה על .
 מים רוח אש יסודות וד׳ השנה ■ מקופות ׳

 ר״ל האדם רעות רבות כל נמשך מזה אשר עפר
 וקודם .הנ״ל יסודות מד׳ מורכב הוא אשר

 רעות רוחות בד׳ ר״ל שקוע עדיין הדכוך
 הכתוב אמר וע״ז הנ״ל קליפות ■ד׳ סוד הנ״ל

^ הרע ובערת ר ק  י לנער האדם שצריך מ
 ■ ולזה המבדילים המסכים והברקנים הקוצים

 שמות הראשון אדם שקרא אחר ח׳׳ל אמרו
 לאדם הוא ברוך הקדוש־, אמר הנבראים לכל

שם על מדם א״ל יקראו מה וצך הראשין

ד p עפר . מ׳ ד א דאחר ה ל' !2^_סי] אנ י  ו
 אדס ו נקרא ,אזי - שלו יסודין
לעליון

 השבירות, כל ניתקנים בה אשר נקוד׳ לבחי׳
 הוח נר\דה ■ כי הזיכוך קודס אשר כלים
r v בה^נכרףי אשר חכמה כנ״לבחי׳ 

ח1 וגו ברא בראשית כמאמר■ הברואים  ת
 איתברירת הכל-בחכמה כי ברא בחוכמתא

 בחל וזה ■שביר׳ בה• דלית נקודה■ היינו
 בחה׳ה .מסט״אכנ״ל היפך דקדושה סיטרא

 » ברינה ציק ובאו, כך ואמר יבואו בבכי
 חיים; מלך פני באור לאור שנזכה יזכנו ה׳

ג לעליון אדמה בחינת ליוצרו להתדמות נ  כ
 יתכקר^ בישועתו נפשנו ותגל לבנו וישמח

r : ולנצח'נצחים לעד שמו ,

■ ■ . -vV 'P  • - ך -ן י■ - ; ל . ' ־............ , v  ' , : ־ ■ ל
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