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מראהפרש"י זה - יביט ה' ותמונת הק':

(שם) שנאמר כענין אחוריים

אחורי: את וראית

בזה"קלכאורה דאיתא הא רליפלא (ח"ב

שלע"ב) תפילין של שהבתים

וקשר דנהרא, אספקלריאה על מרמזים ראש

דאינה אספקלריאה על מרמז תפילין של

רבינו במשה נאמר איך וא"כ נהרא.

המאירה באספקלריאה מ"טשנסתכל (יבמות

יביט,ע"ב) ה' ותמונת כאן נאמר שני ומצד .

שהוא רש"י, כדפירש אחוריים מראה היינו

משה זכה אם כי וקשה תפילין. של קשר

לתפילין זכה א"כ המאירה, לאספקלריאה

של קשר לסוד רק ולא ממש ראש של

באחוריים. תפילין

ניצוצין, שני הבריאה שורש א.
הנברא וניצוץ הבורא ניצוץ

האריז"לונקדים מרן שערבמש"כ (ע"ח

אתמ"ב) השי"ת שכשצמצם

זה בתוך העולמות כל וגילה האא"ס

שנמשך אור ניצוץ השי"ת גילה אזי הצמצום,

עתיק, ונקרא שבבורא' האחרונה 'מהמדרגה

המדרגה שהוא ניצוץ עוד גילה וממנו

אריך. ונקרא שבנברא הראשונה

מדברוכמובא זה שכל ה' אהבת בספר

האא"ס קו המשכת לפני עוד

ענינים הם ואלו הצמצום. בתוך שמאיר ב"ה

שאר בספרי ואי' מאד. ונעלמים פנימיים

את השי"ת כשצמצם האריז"ל תלמידי

יו"ד אות בסוד אור ניצוץ השאיר אזי האור,

'מלך הכתוב בסוד המצומצם, המקום בתוך

יוסף בן משיח נשמת שהוא ברהטים', אסור

שהוא היו"ד האות וזה ברהטים, אסור שהוא

שורש הוא שבאריך, דעתיק יסוד ניצוץ

כולם. הנבראים

יותר,וזה הגבוה מהניצוץ מקבל הניצוץ

שבלשון רדל"א, עתיק, סוד שהוא

והדברים בורא. ניצוץ נקרא האריז"ל

נוראים.

דודוהנה בחי' הוא ראש של תפילין סוד

אספקלריאה בחי' ברדל"א, שכלול

והבחינה הבורא. ניצוץ בחי' המאירה.

סוד שהוא יוסף, לאה, בחי' הוא השניה

וצמצומים דינין דמינה בינה בחי' הצמצום,
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עור. רק ואור, מוחין שם רואים ואין מתערין,

רחל, של ניצוץ שם נסתר בפנימיות אבל

של קשר בסוד שגנוז יוסף נשמת שהוא

מאירה. שאינה האספקלריאה בבחי' תפילין,

שהקשרוכמובא בארוכה הלש"ם בדברי

שני ע"י ונמשך יורד תפילין של

שיורד עד והוד. נצח סוד שהם רצועות

דנוק', לאריך שישפיע דדכורא ליסוד ומשפיע

ע"י וזה יד, של לתפילין נשפע שממנו

ומשפיע לחג"ת היסוד אור ועלה שנמשך

והוא יד. של תפילין בבחי' שמאל לזרוע

דוד בחי' המאירה האספקלריאה שורש

ידו ועל ראש, של בתפילין שמאיר המלך

יוסף שורש תפילין של לקשר הגילוי נמשך

בחי' לאה, סוד רק נתראה שם כי בהעלמה,

יגיעות רק מוחין שם רואים שאין עור,

אחורי', את 'וראית סוד ישנו אבל ועבודות,

להעלות והוד מנצח רצועות שני ע"י ונמשך

לגלגלתא ולהאיר החג"ת למקום היסוד

יוסף בן משיח מתגלה ששם דנוק', דדעת

הלב. במקום

באח'ולכן הם המוחין החול בימות

דלאו בצולמא נמצאת והשכינה

הנה"י, מקום עד יורד האור אין כי ליה, הגון

המוחין שאין השני המקדש בית בסוד

ואין חג"ת, עד רק למטה עד נמשכים

יוסף בן משיח עומד לכן נה"י. עד ההשפעה

יד. של תפילין בסוד שמאל, בזרוע

גילהוהכלל, העולם את ברא שכשהשי"ת

עתיק, הנקרא אחד נקודות, שני

של תפילין בחי' דנהרא, אספקלריאה בחי'

תפילין של קשר הוא והשני ראש.

נהרא, דאינה יסודאספקלריאה יוסף, בחי'

אורה. שגנוז לאה בסוד ונעלם, דגנוז דעתיק

בן משיח סוד והוד הנצח ע"י נתגלה ומשם

ולכן יד. של תפילין שמאל לזרוע להאיר יוסף

בין חילק השי"ת כי ברהטים אסור מלך הוא

ויוסף בראש מאיר שדוד לדוד, יוסף בחינות

בחג"ת. בגוף, רק מאיר

להיות צריך הגמ' לימוד ב.
ה' לפני והשתוקקות בכיסופין

אש כגחלי

נשמותועיקר שכל מה היא יוסף נקודת

ומתגעגעים כוספים ישראל

לחתור עת בכל ושואפים לב, בכל להשי"ת

ליראה חפצים הכל כי ית'. באלקותו להדבק

גילה והשי"ת והנורא. הנכבד השם את

הנקודות אלו שני ע"י בשורש ית"ש אלקותו

הנ"ל.

העבודהוגילה שעיקר הק' הבעש"ט

השם, לפני לבו ישפוך שיהודי

יוסף בחי' וזהו בהשי"ת, להתדבק וישתוקק

אהרן ר' הרה"ק כמ"ש ברהטים, אסור מלך

הגמרא, לימוד ענין שהוא זי"ע מקארלין

בוערת שהגמרא גחלים, גמרי, לשון גמרא

גמר"א וכן להשי"ת, מהשתוקקות אש כגחלי

מ'יכאל ג'בריאל המרכבה, מלאכי ר"ת

כמו התוה"ק ללמוד שצריך א'וריאל, ר'פאל

אף כי המלך. פני רואי כשבעה קודש, שרפי

כשהיא והתוה"ק הגמרא, לומדים המלאכים

התוה"ק כי ואלקות, אור כולה מלמעלה באה

הם העולמות וכל אלקות, של רושם היא

עבודתינו עיקר וזהו התוה"ק. של הרושם

התלמוד וגדול התוה"ק, חלקי כל ללמוד

את מביאה התורה כי מעשה, לידי שמביא

לשמה, כשלומד כולם, המעלות לכל האדם

ית'. לכבודו
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ורצונו האדם קדושת כפי ג.
לפתיחת זוכה כן ביותר, להתקדש

התוה"ק שערי

בתוה"קולכן עת בכל הצדיקים עוסקים

רק התוה"ק כל ללמוד ומחפשים

הנרות את בהעלתך ענין שזהו ית', לכבודו

התוה"ק. את להרים

והיאכי המנורה בנין היא הק' השכינה

עיקר כי התורה. לימוד ע"י מאירה

שהוא יוסף בן משיח בבחי' הצדיק עבודת

דדוכרא יסוד בסוד הוא התוה"ק שורש

ב'קונה התפילה בכוונות כמ"ש שמשפיע,

כפי כן כמו לנוק'. דעת משפיע שיסוד הכל'

זוכה אזי בקדושה, מתנהג שהאדם מה

חלקי וכל גמרא ללמוד לו עוזר שהשי"ת

הוא בקדושה שמתנהג מה כפי כי התוה"ק,

התוה"ק. ופתיחת לדעת זוכה

לבובתחילה אין ללמוד מתחיל כשאדם

עיקר לכן להשי"ת, מתלהב

בפשיטות גמרא ללמוד ההדלקה, היא המצוה

כל כי התלהבות, שום מרגיש שאינו אפי'

אות וכל נוראה, קדושה היא בתוה"ק ידיעה

וצריך עצמה. בפני קדושה היא שלומדים

התוה"ק שאור הלב בפנימיות להשתוקק

גם אבל ית"ש. באלקותו להדבק אותו יביא

בתוה"ק יתמיד כלל, מרגיש אינו כשעדיין

כלל. מרגיש כשאינו אפי'

הגבורותכי במלכות נמשכים בתחילה

דנוק' הדעת סוד שזהו החסדים, ואח"כ

שמתנהג ע"י שבע"פ תורה להבין שמתחיל

משפיע דדוכ' שהיסוד שזוכים עד בקדושה,

יד של לתפילין משפיע שזה לנוק' דעת

וזוכה בחיצוניות. גם דנוק' הדעת סוד שהוא

דנוק' מוחין בחי' פה, שבעל תורה להבין

יורדים שהגבורות המנורה. ענין שהוא

מתנהג שכשאדם היינו למטה. עד במלכות

גורם זה להשי"ת, ביטול עם יחד בקדושה

למעלה, חזרה נתעלה הק' תורה שכשלומד

ומקבל מאליה. שעולה הלב לשלהבת וזוכה

היא הגמרא כל איך לראות בלבו, קודש אש

המרכבה מלאכי בחי' המלך, פני רואי בבחי'

ומחפש השכינה, אור מגלה הצדיק כי כנ"ל.

ע"י המנורה בבנין לעסוק וזוכה אלקות, דעת

ומ"ט גביעים כ"ב התוה"ק. אותיות כ"ב

בלבו נתגלה ועי"ז נקודות. מ"ט בחי' פרחים,

קודש. אש שלהבת

להאירכי הוא בלימודו הצדיק תשוקת כל

עוסק שבודאי הגם הק', לשכינה

ותוס', ורש"י הגמרא כראוי להבין בפשטות

בפנימיות אבל וההלכה, המפרשים ושאר

תזכנו שהתוה"ק עת בכל בוער הוא לבו

לזכות המלך, פני רואי משבעה להיות

שמביא תלמוד וגדול ית"ש. באלקותו להדבק

רואי מז' להיות זוכה הוא ובסוף מעשה, לידי

שהוא מה היינו היסוד, ומשפיע המלך. פני

יחד לבד, באלקות שלו והתענוג המח צמצם

שמאיר דאבא יסוד בחי' לה' הביטול עם

גבורות התעלות גורם וזה דדוכ', ביסוד

ונדלקת תורה כתר וממשיך למעלה הנוק'

המנורה.

ואינווהגם ביבשות הוא הלימוד שבתחילת

היא התוה"ק כי התוה"ק. טעם מרגיש

וממשיך מתעקש וכשאדם ביבשות. בגלות.

עולה והשלהבת עולות שהגבורות זוכה הוא

המרכבה אש טעם להרגיש וזוכה מאליה

נפלא ביטול צריך זה ולכל שבתוה"ק.

ואפי' דאבא, יסוד בחי' בקדושה, והתנהגות

ברצונו בטל הוא הקדושה בשלימות שאינו
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וזה הקדושה, בתכלית להיות וחזק עז ברצון

מאליה, עולה שבמלכות שהגבורות גורם

אש. לשלהבת וזוכה

בתפילהלכן מאד להפציר האדם צריך

מאד ולהתמיד בתורתך, שתרגילנו

להאמין בתוה"ק, מאד גדול בהרגל בתוה"ק

להיות יזכה שעי"ז קודש אש בתוה"ק שיש

זה וכל שרף, לך עשה ממש, שרף כקדושת

את ומעלה שמרים שהאור שידע בתנאי

שהו"ע דדכו' יסוד סוד הוא התוה"ק,

דאבא יסוד עם יחד בקדושה, התנהגות

יזכה ועי"ז להשי"ת, הביטול בחי' בו, שמאיר

התורה לאש וכשיזכה התורה. אש להרגיש

ומתחיל המלך, פני רואי משבעה להיות יזכה

תורה שלומד ע"י כי אלקות. התגלות לראות

מכניס זה התורה, באש בדביקות לשמה

האלקות. באור אותו

הוא יד, של התפילין פנימיות ד.
שלימוד היינו המנורה, הדלקת
הלב התלהבות עם יחד הוא התורה

להשי"ת

אורוכל יד, של תפילין נקודת הוא זה

לימוד עבודת שהו"ע יוסף, בן משיח

לדעת שנמשך המנורה אור הוא התוה"ק.

חוזרים דנוק' יסוד עד וכנמשך דנוק'.

זוכים זה וע"י והוד דנצח הגבורות ועולים

התפילין חיצוניות כי תורה. של לכתרה

התורה בחי' כתר לפנמיות משפיע יד של

פה. שבעל

ראש,וכל של תפילין של מקשר נמשך זה

שאינה האספקלריאה ענין שהוא

של הקשר כי אחורי. את וראית בחי' מאירה,

היורדים רצועות שני ממנו יוצאין תפילין

לכנגד היסוד את מעלים והם החג"ת, למקום

בן משיח של אורו בה להשפיע יד של תפילין

התוה"ק. אור קדושת היינו יוסף,

עםוהנה ראש של התפילין חיבור כל

הקשר, זה ע"י הוא יד של התפילין

ראש של מהתפילין ויוצא נמשך והוא

אספקלריאה דוד. סוד שהוא בעצמו,

מהתפילה הוא התורה שורש כי המאירה,

לתורתך אבינו השבנו כמ"ש דוד. סוד שהיא

עבודת היינו – לעבודתך מלכנו וקרבנו

מהכתר. נמשך החכמה ושורש התפילה,

התוה"ק כי והנבואה. התפילה מסוד היינו

הכתר, סוד שהוא התפילה משורש נמשכת

האלקית. השראה

עליוןכי לאל עצמו מדבק שהאדם ידי על

אספקלריאה סוד דוד, של באורו

בבחינת בהשי"ת, הדביקות שמזה המאירה,

ונמשך יוצא מזה דוד, שאמר תפילה ואני

והגם תפילין. של קשר בחינת התוה"ק אור

התורה. נמשכת מהתפילה איך רואים שלא

שתי מהקשר ונמשכין יוצאין למעשה אבל

אור למטה ונתגלה שיורד עד רצועות

של בתפילין שלהבת, אש שכולה התוה"ק

להיות לאט לאט זוכה זה ידי ועל יד.

פני רואי משבעה שלו, התוה"ק בלימוד

להתאחד, מתחילים ורחל לאה כי המלך.

להיות מתחברים והתפילה שהתורה היינו

כאחד.

כמוכי כולו היום כל להתפלל צריך באמת

רז"ל ע"א)שאמרו כ"א וכמ"ש(ברכות ,

התורה שגם לזכות שצריך התניא הבעל

התורה חיבור וע"י תפילה. כולה תהיה

הארת שהוא אלקית להשראה יזכה והתפילה

שבמלכות. הכתר
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שקדושת סברו ומרים אהרן ה.
מהלימוד גבוה והתפילה המעשה

ג')כתיבהנה י"ב, ענו(במדבר משה 'והאיש

האדמה'. פני על אשר האדם מכל מאד

בעולם, התורה לגלות זכה הרי רבינו ומשה

כי תפילין, של קשר לסוד זכה בודאי והוא

ופרטותיה. בכללותיה התורה כל גילה

יותר בבחינה היו לכאו' ומרים, אהרן משא"כ

בסוד היתה שלהם הבחינה כי גבוהה,

ששייך של באופן ישראל לכלל התפשטות

בדרגה שהם נראה לכאו' א"כ דוד. לבחי'

כושית אשה לקח רבינו משה כי יותר. גבוהה

ראש, של תפילין של שבקשר לאה סוד שהוא

רק שנתגלה בהעלמה, יוסף של אורו ששם

רק הוא ולמעלה יד. של בתפילין למטה

'ויקח כמ"ש עצמותבהעלמה. את משה

בחי' הוא התורה, את שגילה ע"י כי יוסף',

שמדרגתם ומרים אהרן סברו ולכן יוסף.

שורש בבחי' הם במעשיהם כי יותר, גבוהה

מיוסף. גבוה לכאו' שהוא דוד. של

אוראבל שהוא דוד של אורו באמת,

אספקלריאה ראש של תפילין

של החיבור ע"י רק מתגלה הוא המאירה,

להשיג א"א לבדה התפילה ע"י כי ודוד. יוסף

צריך ולכן יוסף. עם החיבור ע"י רק באמת

בנקודת שדבוק אחורי, את וראית בחי' דייקא

החיבור וע"י תפילין, של בקשר שגנוז יוסף

יביט, ה' ותמונת לבחי' לזכות יכולים הזה

של האמיתי לגילוי באמת ולזכות

המאירה. אספקלריאה

ממשוכמ"ש לזכות שא"א יראו', לא 'ופני

אפי' ראש, של תפילין אור לקבל

המשכה אי"ז לנבואה, זכו הנביאים שכל

קשר בחי' חיצוניות רק משיגים כי אמיתית,

מעצם הארה שמקבלים אפי' תפילין, של

רק מתגלה זה למעשה אבל התפילין,

הצדיק משא"כ לאה. בבחי' בחיצוניות

לנקודה שזכה האחוריים, את שראה האמת

שגנוז יוסף סוד באחוריים, שגנוזה הפנימית

של תפילין לעצמות זכה הוא דדויד, ביו"ד

ש'היה מ'ה בסוד משה, של כחו והוא ראש,

מש"ה ר"ת שיהיה הק'ה'וא הגלגולים (שער

שגילהל"ח) ואע"פ בעצמו, משיח הוא ,

הוא אבל למטה, התוה"ק אור רק בינתיים

התורה שלימות ויגלה לבא לעתיד שיהיה

משיחין, מתרין שכלול מהימנא רעיא בכח

סוד יתגלה אז ודייקא ודוד, יוסף שמקשר

אין כי אמת. בגילוי ראש של התפילין

עם החיבור ע"י רק דוד של אמיתית התגלות

יוסף, בנקודת דבוק רבינו משה כי יוסף.

בכח יוסף', עצמות את משה 'ויקח כמ"ש

ולמעשים לתפילה התקשרותו היתה התוה"ק

לקח שהוא חשבו ומרים ואהרן יותר. גבוהה

לאה בבחי' רק שהוא היינו כושית, אשה

בצדק 'ואני דוד, אמר לכן אבל בחיצוניות.

עושים הצדיקים שכל היינו פניך', אחזה

גדולים הם ולכאו' טובים, ומעשים מצוות

כיון תמונתך', בהקיץ 'אחזה אבל ממני,

בהקיץ אחזה היחוד, בקדושת דבוק שאני

ושכינתיה קוב"ה לייחד לרגע הפסיק ולא וכו',

גבוהים מעשי לכן שבדויד, היו"ד סוד שהוא

כולם. המעשים מכל

סימןכי רבינו, משה את מכבד השי"ת אם

משאר גבוהה נקודה בעבודתו שיש

היחוד עבודת נקודת שהיא כולם, העבודות

אשבעה מהכל. למעלה ית' אצלו שחביבה

את ביותר, אוהב שהשי"ת מה זהו בהקיץ,

ית'. יחודו לגלות העבודה
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ומריםולכן שאהרן שנדמה הגם אדרבה,

ונדמה ובתפילה, במעשים גדולים

למעשה אך התפילין, פנימיות בחי' להם שיש

ומשה תפילין, של קשר חיצוניות רק להם יש

בחי' חיצוניות רק לו שיש שנדמה רבינו

לוקח הוא מ"מ למטה, הנמשך תורה

של התפילין שהוא המאירה מאספקלריאה

בעצמו. ראש

העבודה באמיתת ה' שרצון הגם ו.
יחד שיהיה ית' רצונו אבל למעשה

דייקא התורה עסק עם

משנהאי' השי"ת שאין הסולם בעל בכתבי

שזה אפי' שלו, והדרך השיטה את

זהו שכביכול ה' רצון זהו מהשגתינו, למעלה

בכל רוצה שהוא אפי' שלו התענוג עיקר

למעלה שהוא המעשה מ"מ כולם, המעשים

על והעמידן חבקוק שבא בסוד הוא מהכל,

יחיה' באמונתו 'וצדיק ע"א)אחת כ"ד ,(מכות

האמונה בעבודת מתמיד שהאדם כמה

אני בחי' מזו. גדול מעשה לך אין והיחוד,

החביבים המעשים אלו פניך, אחזה בצדק

במדרש. כמ"ש ית', אצלו ביותר

בכלולכן השי"ת את לגלות שעוסק מי

מצב בכל ית' שמו לייחד העולמות,

תפילין אור שפע לקבל נכנס הוא עי"ז ועת,

אלא לימוד, בדרך רק ח"ו לא ראש, של

בכל ית' שמו לייחד לעשות, מנת על ללמוד

תפילין, של קשר לפנימיות זוכה עי"ז עת.

אורו מקבל בזה למעשה, זאת שעושה כיון

זכה ועי"ז המאירה. אספקלריאה דוד, של

של מקשר ההשפעה להמשיך רבינו משה

של התפילין עד רצועות שני של אור תפילין

יוסף. בן משיח בסוד התורה אור ,שהוא יד

ולהטיבוזהו להדליק אהרן של כחו עיקר כל

אהרן שהיה ע"י המנורה, נרות את

ושמ 'וראך כמ"ש רבינו. למשה חמקושר

דמשה דאבא יסוד באור שדבוק וע"י בלבו',

את הרים הכהן, אהרן קדושת ובכח רבינו,

הראיה שנתגלתה עד רחל של הגבורות

המלך, פני רואי שבעה בחי' האלקית,

התגלות של באופן שבע"פ תורה התגלות

נתלהב בזה המרכבה. מלאכי גמר"א אלקות.

רבינו. משה בזכות זה וכל מאליה. האש

המנורהכי בהדלקת אהרן של כחו כל

הוא ראש, של מהתפילין מתחיל

ע"י רק אליה שזוכים המאירה האספקלריאה

רבינו שמשה ע"י תפילין, של הקשר פנימיות

המשיך עי"ז אחורי, את וראית לבחי' זכה

אהרן זכה ועי"ז למלכות, עד למטה האור

הנרות. את להטיב

משיחין דתרין החיבור שלימות ז.
ד' כל להשלים וישתוקק שיחשק הוא
מצוות כל קיום עם יחד התורה חלקי

ודרבנן דאורייתא

התוה"קולכן לאור לזכות רוצה כשאדם

והנה עבדי, משה תורת שיזכור צריך

חכם תלמיד בכל מלובש רבינו משה נשמת

בתוה"ק לעסוק ד')שזוכה לקו"מ וכמה(עיין ,

זוכה כן מהימנא רעיא למשה שמתקשר

מהימנא רעיא עבודת ועיקר תורה. לאור

וניצוץ דעתיק ניצוץ הניצוצין, שני קשר הוא

הוא רבינו משה עבודת שעיקר היינו דאריך.

ניצוץ שזהו ה', שם לייחד איך ללמוד רק לא

למעשה. לקיים גם אלא הלימוד, עצם אחד,

המצוות כל שורש הוא דרדל"א האור כי

קוב"ה לייחד והעיקר ודרבנן, דאורייתא עשה
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בהשתוקקות יבער שלבו ממש, ושכינתיה

שיש ההשתוקקות כי התוה"ק, כל לקיים

אותו ולגלות ית' שמו לייחד לבוראו ליהודי

יוסף של הקשר בחי' זוהי העולמות, בכל

עולם ודוד המחשבה, עולם הוא יוסף ודוד.

בכל ית' שמו מייחד שהאדם ע"י המעשה.

ע"י העולמות. בכל השי"ת את ומגלה עת

קשר עם ראש של תפילין של הזה החיבור

הבורא חיבור שורש היינו תפילין, של

ונדלקת למטה האור נמשך עי"ז והנברא,

באש תוה"ק ללמוד וזוכה המנורה

התלהבות.

לדברוזהו האדם שצריך הנבואה, אור כלל

שמשתוקק ע"י בוראו, עם עת בכל

התוה"ק חלקי כל וללמוד המצוות כל לקיים

של הניצוץ נקודת זהו ית', שמו ולגלות

שעיקר היינו בחינות. ד' מכל שכלול הנברא,

השי"ת את לגלות הוא הצדיק של השתוקקות

יהיו שכולם פרד"ס, התורה חלקי ד' בכל

ניצוץ של הקשר ועיקר בזה. זה מקושרים

שהאדם ע"י הוא התחתון והניצוץ העליון

מחו"ב כלול התורה חלקי ד' קיום שכל מבין

בו יש העליון והניצוץ אבי"ע, פרד"ס, חו"ג,

דרבנן. מצוות וז' דאורייתא מ"ע תרי"ג

כי והקיום. הלימוד היינו שניהם, לחבר וצריך

הוא והקיום הנברא, שורש בחי' הוא הלימוד

הבורא. שורש בחי'

אחדוזהו מצד להיות האמיתית העבודה

לשמה, התורה חלקי לכל מקושר

על ולומד הלימוד, בחי' בכל ית' שמו לייחד

ומקשר ית"ש, באלקותו להכלל לעשות, מנת

של לתפילין עד נמשך שהאור ודוד, יוסף בזה

התורה ולומד מאליה. עולה והמנורה יד

לאלקות. מרכבה של בדרך

משיחיןוכל תרין כשמקשר תלוי זה

מכל שכלול יוסף של שהאור בשורש,

של לאורו למעשה מקושר יהיה התורה, חלקי

דוד.

במרים,וזה משה ותדבר של פגם היה

גבוהה. יותר במדרגה שהיא שחשבה

לימוד בלי מעשים בחי' שיש הבינה ולא

שמקיים צדיק של הבחנה שיש אע"פ התורה.

התורה, לימוד בלי וקדושה טובים מעשים

כי מאירה. שאינה אספקלריאה רק זה אבל

ודוד, יוסף לקשר הוא מהימנא רעיא של דרך

המצוות. קיום עם התורה, חלקי ד' לחבר

לימודובבחינה להרים היינו יותר, עמוקה

ית' שמו ולייחד ליחודים, התורה

בגילוי לעסוק הן התורה, חלקי כל על

על התורה חלקי כל התגלות בהשתוקקות

שעל בהיכלות, הגר"א וכמ"ש לעשות. מנת

שיודע לייחד, מנת על הכונה לעשות מנת

הבריאה וכל אלקות, רושם היא שהתורה

שהתוה"ק שזוכה ועד התורה. של רושם היא

היינו המנורה, אור ונתגלה ונמשכת יורדת

לבו ובוער בתוה"ק. שיש האש שמרגיש

ית'. לפניו

לטעוםוזהו שצריך הנרות', את 'בהעלתך

להפסיק יוכל שלא באופן התוה"ק אור

תור מללמוד מתיקותלרגע אור מרוב ה,

סחרה, טוב כי טעמה כמ"ש התורה,

אור בתוה"ק, טוב טעם קצת כשמרגיש

יוכל שלא נרה, בלילה יכבה לא שבה, האלקי

מללמוד. להפסיק

התוה"ק,והסיבה אור מרגיש שאינו

הלימוד מקשר אינו כי שורשו

אינו שבדויד יוסף של היו"ד כי והמעשה.

בחי' גם היה משה עבדי, משה כן לא מאיר.
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קשר סוד הוא עבד, בחי' וגם הנביא משה

האמת להמשיך זכה לכן ודוד, יוסף בין השלם

בעולם.

ונזכהירחם כולנו, ועל עולמו על ה'

רעיא משה לנקודת להתקשר

חלקי בכל בפשיטות להתמיד מהימנא,

כמה יום בכל הנפש חשבון לעשות התורה,

מוסיף תמיד ולהיות בתוה"ק לומד הוא

שענין מהמדרש הרמב"ן כמ"ש והולך.

חנוכה, של אור הוא הנרות את בהעלתך

יותר שלומדים כמה שבע"פ, תורה ענין והוא

שצריך הלל כבית מאד, רחוק שעוד מרגישים

ועוד עוד יום בכל שיוסיף והולך, מוסיף להיות

מנת על אלא לבד, ללמוד רק לא בתוה"ק,

באלקות לדביקות התורה ע"י שיזכה לעשות,

דוד יקשר ובזה מדרגתו, לפי ויותר יותר

אור לעצם בהשתלשלות יזכה ועי"ז ויוסף,

וביטול, בקדושה מתנהג שגם ע"י התוה"ק,

לא ועי"ז שבתוה"ק. ההתלהבות לאש יזכה

נרו. בלילה יכבה

ומכל רע מכל לצאת דרך אין ח.
בתוה"ק התמדה ע"י רק עצבות

ואיןואין התוה"ק, כשמחת בעולם שמחה

רע מכל האדם את שמוציא מה

אדם שאין זמן וכל התוה"ק. כמו וקליפה

נפילות לו יש התוה"ק על עצמו קובע

בבית נמצא יוסף ואזי ח"ו, ומכשולות

התוה"ק את מחשיב ואינו ח"ו, האסורים

חלקיה, כל על נפש מסירות של באופן

שאינו היינו בגלות התורה ואזי פרד"ס,

למעשה. הלימוד מחבר

כיעל בתורתך, חלקנו ותן מבקשים אנו זה

רביה"ק כמ"ש רע, מכל מצילה התוה"ק

הקדושה, לשלימות זוכים תורה שע"י מהר"ן

ע"י היינו בתפארת. ותורה ביסוד, ברית כי

ביסוד שמאיר דאבא יסוד אור מאיר התורה

כל כי להשי"ת. ההשתוקקות ע"י שהוא דדוכ'

התורה. בלימוד תלוי שבעולם העליות

באורירחם שייכות לנו שתהיה שנזכה ה'

ולא והיחוד, הדביקות בדרך התוה"ק

רק וחלילה, חלילה משיחין תרין בין להפסיק

המקשר רבינו משה של באורו להכלל נזכה

מכל ולצאת ותפילה, תורה ודוד, יוסף אור

זה שכל בעולם שיש המחלוקת בחי'

מחברים שאין הזה מהמחלוקת משתלשל

והעבודה. היחוד ואור התורה לימוד כראוי

וכמ"ש הרע, לשון כל נשתלשל שמזה

מאבדים הרע לשון שע"י מהר"ן רביה"ק

התוה"ק צ"א)חלקי הר"ן כ"ש(שיחות .

אדם על נופל ישראל, גדולי על כשמדברים

חשק לו ואין וחשכות, שחורה ומרה עצבות

וע"ז התורה. חלק ממנו נאבד כי לחיות,

ונופל במשה. בעבדי תדברו מדוע כתיב

לבושה שנופל ימים, שבעת תכלם לבחי'

דאבא. מוחין בלי וצרעת,

אחד על מלדבר שנזהר מה כפי ט.
התוה"ק חלקי לעוד יזכה כן מישראל

אחדועיקר על לדבר לא התשובה

שאין הצדיקים על כ"ש מישראל,

כל שמכבד וע"י בקדושתם, השגה שום לנו

התורה, חלקי כל לכבד נזכה מישראל אחד

שמתחיל הוא והסימן ותפילה, תורה ולחבר

אם כי והצדיקים, קודש הספרי כל לכבד

סימן הוא צדיק לאיזה בזיון בלבו מרגיש

הוא והתיקון ח"ו, מדוד יוסף נקודת שהפריד

כל בלבו חשוב שיהא עד בתשובה שישוב



תשס"ט בהעלתך פר' יאשל"ס

ועוד ספר עוד בלבו ונחשב הצדיקים, בחינות

מתחברים ועי"ז ס"א, סי' בלקו"מ כמ"ש ספר,

עד למטה למטה האור ומאיר ודוד, יוסף

שלו והחיים התוה"ק, באור לבו שנתלהב

דביקות. כולו רק חשכות, בלי אור כולו

ויזכו ברחמים, לציון בשובך עיננו ותחזנה

ודביקות בתוה"ק מאירים לימים ישראל בני

ברחמים. גוא"צ ביאת עד באלקות,

לנפשך חכמה דעה י.

לנפשך'פירושוזה חכמה שורש'דעה כי

נפשך, אל החכמה לקשר הוא העבודה

הוא ונפש יוסף, בן משיח בחי' הוא חכמה

הצדיקים עבודת עיקר זהו דוד. בן משיח

התו עבודת אע"פלחבר כי והתפילה. רה

ממשיח למעלה הוא דוד בן משיח שבשורש

יוסף. ע"י רק דוד של גילוי אין מ"מ יוסף. בן

העשיה ע"י רק ית' רצונו שעיקר אע"פ

ע"י רק עשיה שלימות אין מ"מ למעשה,

וזהו התוה"ק. לראשך'לימוד כתר כי'והיא ,

לדוד. כתר יש יוסף נקודת ע"י רק

כא:)חז"לואמרו בית(סנהדרין מלכי שכל

שאז בראשם שקע להם יש דוד

מפאנו ברמ"ע ואי' ראשם. על הכתר תואם

כי תפילין. במקום היה המלך דוד של שהכתר

הוא ראש, של תפילין במקום היו"ד סוד ישנו

דוד ולכן דרדל"א. אור השורשי, הניצוץ

היה לכן רדל"א, באור עת בכל שדבוק המלך

הן כתר בראשו מאיר והיה בראשו, שקע לו

לו היה תפילין שאין בלילה בלילה, הן ביום

דתפילין הכתר סוד שהן כתפילין. הכתר זה

ראש. של

בוטשואור שאריך ע"י מאיר התפילין

שמאיר יוסף סוד ע"י היינו ובוקע.

של קשר שבמקום הגם כי תפילין, של בקשר

האור שם גנוז אבל עור, רק יש תפילין

בו נאמר רבינו משה לכן יוסף. בן דמשיח

דבוק היה באמת כי אחורי, את וראית

של אורו וע"י תפילין, של קשר בפנימיות

ש'ופני אע"פ יביט', ה' ל'ותמונת זכה יוסף,

מתגלה תפילין של קשר ע"י מ"מ יראו', לא

התפילין פני עצם המאירה, אספקלריאה גם

ראש. של

שבתוזה שמור קדשך מצות 'נצור

לייחדקדשך' עבודה עיקר זוהי כי ,

לימוד עם יחד דוד, בבחי' המעשה ולחבר

דוד. של המלך לכתר זוכה שאז התוה"ק,

לדעת להאיר רצועות שני נמשכים ובזה

אור הוא ובפנימיות יד. של בתפילין דרחל

רק לא שיזכה פה, שבעל תורה המנורה

לזכות אלא למעלה, מלמטה המנורה להאיר

שיתגלה ה' ירחם שבתוה"ק. המרכבה לאור

קוב"ה יחוד ויתגלה תושבע"פ, של האור

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת ושכינתיה



לנפשך חכמה דעה יב

קנ"ב הר"ן שיחות

שהיהשמעתי שמי לאחד שאמר בשמו

אזי העבר בגלגול מחלוקת בעל

מה לדבר ורמז יד. איטר נעשה כשנתגלגל

על קעו) ח"ג יז (א הקדוש בזהר דאיתא

לאחלפא דבעי מחלוקת בעל שהוא קרח

זה ובשביל (לוי). בשמאלא (כהן) ימינא

שנחלף יד איטר נעשה כשנתגלגל ענשו

בימין. שמאל אצלו

כתבובספר אמת א' אות בית האלף

שקרן שהיה מי אחר: בענין

וכו'. העבר בגלגול

מטעפליקעוד שמואל מרבי שמעתי

וכו', לנאווריטש עמו שנסע בעת

ואיך אני ישנתי איך אחת: פעם לו שאמר

יד איטר בענין ישנתי אני אתה, ישנת

עוסק היה שלו שינה שבשעת כלומר

שבט מענין אז והזכיר יד איטר בענין

שבע בהם שהיה בהם שנאמר בנימין

ימינו: יד איטר איש מאות

ימיןכלל בבחי' היא ה' עבודת שכל הדבר

בחשאי. שמן בבחי' הכהונה, בסוד

כהנים בבחינת שהם גדולים צדיקים שישנם

וחשאי. בשקט רק רעש קול בלי ה' שעובדים

צד הלוי, בסוד הוא שמאל בבחי' ה' ועבודת

הרה"ק וכמ"ש אש. כשרפי ובוערים השמאל,

בתפילה מש"כ על מקארלין אהרן ר'

גדול ברעש הקודש וחיות 'והאופנים

היינו הקודש וחיות האופנים כי מתנשאים',

להם שיהיה כדי יותר הקטנות הנשמות

ברעש ה' את לעבוד צריך דקדושה חיות

בשירה הוא לוי בחי' שמאל צד כי גדול.

גדול. וקול וזמרה

שמאלויש צד יהיה לבא שלעתיד הבחנה

עטרת חיל 'אשת בסוד ימין, מצד גבוה

היום כי שמאי. כבית ההלכה ותהיה בעלה'.

וימין הבינה. מעטרת גבוהה החכמה עטרת

נוק'. בחי' ושמאל ז"א בחי' ובודאיהוא

סוד שיש אלא מהנוק', למעלה יהיה שהזכר

לישראל השי"ת אהבת מרוב לבוא שלעתיד

ממנו. למעלה אותה מעלה הוא

לבחי'והנה מרכבה הוא הכהן עבודת

נוק' בבחי' שהן ה' ועובדי קוב"ה,

צריך ובודאי ישראל. נשמות שורש הן

ובמקום השמאל, על הימין להגביה תמיד

שורש זהו הגבורה את ממתיק החסד שאין

צריך כי בחלב, בשר או כלאים איסור

יעמוד ולא השמאל, את ימתיק שהימין

בבחי' שיהיה אלא הימין. נגד השמאל

יהיה והימין, החשאי בחי' הוא ח"ש חשמ"ל,

שנאמר וזה הדיבורים. בחי' מהמ"ל, יותר

להסתיר צריך כי אלקינו', לה' 'הנסתרות

לנו 'והנגלות בפנימיות, ואהבה היראה

שצריך והתפילה התורה הוא ולבנינו',

והתלהבות. בקול ולהתפלל ללמוד בודאי

בהסתר הם הפנימיים ואהבה היראה אבל

קונו. לבין בינו



קנ"ב הר"ן יגשיחות

היוםוהנה גם הכסף על הזהב שמעלת מה

הכסף כי לעתיד, כמו חידוש הוא

וזה מגבורה. הוא והזהב מחסד ממדת נמשך

גבוהות שהגבורות דלעתיד, בחינת על מרמז

מהחסדים.

שהיאוקורח הכהונה על וחלק לוי, היה

הגבורה שדרך טען הוא חסד. בחי'

בדרך גדול, ורעש בקול ה' את לעבוד והלויים

אין, של מדרך גבוה והוא דקדושה, ישות של

וביטול. אין של דרך הוא הכהונה שדרך

הישאך בחי' להמתיק הוא העבודה עיקר

לבא היש מידת עם להשתמש האין, ע"י

הכהן. את שמשמש לוי כמו הביטול, אל

מידת שתתגלה מתוקן, היש יהיה ולעתיד

נפילת וזה הנברא. של ולא הבורא של היש

הנברא, של הישות מעלת שהחשיב קורח

ובזה החכמה. לבחי' להתבטל הסכים ולא

הימין. ע"ג השמאל שהגביר מחלוקת, נעשה

יהיה זה לעתיד שרק האין. ע"ג ישות

וסט"א. מחלוקת של בדרך זה והיום בקדושה.

יתרהולכן עבודה לו יש יד, איטר שהוא מי

הביטול. בענין

הואוכן האמת כי השקר, בענין הוא

נקרא והשקר ימין, מצד היושר,

התניא הבעל כמ"ש שמאל. מצד עיגולים

שקר, איזה ע"י רק נגמר שלא שידוך שאין

ר"ת ששדכ"ן עמדין, יעקב הר"ר אמר וכן

כי היא והסיבה נ'וטל. כ'סף ד'ובר ש'קר

החת בחי' היושר, הוא האמת והכלהשורש ן,

והשידוך השקר. שורש בעיגולים נשרשת

לתקן האמת. אל השקר בחינות לחבר הוא

הוא איטר שהוא ומי היושר. ע"י העיגולים

צריך לכן לשקר. נוטה לשמאל, נוטה בחי'

באמת. להתדבק ביותר להתגבר

יד.וזה איטר בענין בחלום רביה"ק שראה

התוה"ק. בסודות היא הצדיקים שנת כי

רבינו כמ"ש יד. איטר להם היה בנימין ושבט

ונשמה דנוק'. יסוד הוא בנימין שסוד האריז"ל

צד כנגד היא ימינה יד הנוק', מצד שהיא

מול זה העומדים שנים כמו הדוכ'. של שמאל

והמוחין זה. של שמאל כנגד זה של ימין זה,

של שמאל לצד משפיע הז"א של הימין של

שלו הימין שהמח האדם מח וכמו הנוק'.

ליד משפיע השמאל ומח שמאלו ליד משפיע

מתהפך והכל הרפואה. לחכמי כנודע ימין

לעלמא שייך שהוא מי ולכן לדרגא. מדרגא

נשפע כי שמאל. יד הוא שלו ימין היד דנוק',

בעלמא להתדבק יזכנו ה' כנ"ל. דז"א משמאל

אמן. דקדושה הזכרון ולאור דדכורא,
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