




תשס"ט בשלח פר' גשל"ס

תשס"טבשלחפרשתדרעויןרעואדא"ח
תשס"ט בשלח פר' של"ס

ארץארץארץארץ ּדּדּדּדרךרךרךרך אלהיםאלהיםאלהיםאלהים נחםנחםנחםנחם ולאולאולאולא העםהעםהעםהעם אתאתאתאת ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלחחחח ¤¤§¤¤¦Ÿ¤¨¨§Ÿ¨¨¡Ÿ§©©©§¦§©ויהיויהיויהיויהי

ּבּבּבּבראתםראתםראתםראתם העםהעםהעםהעם ייייּנּנּנּנחםחםחםחם ּפּפּפּפןןןן אלהיםאלהיםאלהיםאלהים אמראמראמראמר ּכּכּכּכיייי ההההּוּוּוּואאאא קרקרקרקרֹוֹוֹוֹובבבב ּכּכּכּכיייי ¨Ÿ¦¤¦¨¥¨¨¦§Ÿ¡©¨¦¨¦¦§¦§ּפּפּפּפללללׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיםיםיםים

מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה:::: ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו י"ז)מלחמהמלחמהמלחמהמלחמה י"ג, (שמות ¦§¨¨§¨¦§¨§¨

פןפרש"י וגו' פרעה בשלח ויהי הק':

על מחשבה יחשבו - ינחם

לשוב: לב ויתנו שיצאו

'פןהנה אמר השי"ת כי מספרת התורה

לב יתנו שמא רש"י ופי' העם', ינחם

שיש ה' בעבודת הוא וכן למצרים. לשוב

לעסוק ושנים ימים כמה מתעורר שהאדם

ניסיונות כמה שרואה ואחר ה', בעבודת

שלא ניסיון לו יש עליו, שעוברים וקשיים

שלא היינו ח"ו, למצרים לשוב לבו ייתן

העבודה ונקודת התפילה מכח יתייאש

ח"ו. הראשון למקומו וישוב שזכה

ותחילהונבאר העבודה. סדר ע"פ הענין

לכו צמא כל הוי מש"כ ע"פ נקדים

'כל שתיבות הרש"ש של בנו וביאר למים,

מ'וחין צ'למים ל'בושים כ'לים ר"ת צמ"א'

שיש המדרגות חמשת שהם א'ורות.

בני עלו וחמושים עה"פ ומובא ה'. בעבודת

יוצאים ידם שעל זיין כלי בחי' חמש ישראל,

ביציאה שיש זיין הכלי הם ואלו ממצרים.

ולבושים כלים לבנות לטהרה. מטומאה

ואורות מוחין ובתוכם דקדושה וצלמים

לג' מתחלקים הם ובכלליות וקדושים. זכים

הכלים כי אלקות, נשמות עולמות מדרגות,

הלבושים ובתוכם אותיות. אחת, בחי' הם

מדרגת ובתוכם נקודות. בחי' והצלמים

טעמים. בחי' שהם והאורות המוחין

אברהם כנגד בכח דאנא שמות ג' א.
ויעקב יצחק

ג'ידוע כנגד הוא וכו' בכח אנא ששם

אבגית"צ שם כי הקדושים. האבות

קרעשט"ן אבינו, אברהם בחי' חסד הוא

ת"ת נגדיכ"ש אבינו. יצחק בחי' גבורה

תלויה שבו השם וזה אבינו. יעקב בחי'

השם ובזה דוד, בן משיח והתגלות הגאולה

המצרי את רבינו משה הרג (כמובאיכ"ש

שמות) פר' ה'ואלקו"ת ש'היה ומ'ה שיהיה.

מש"ה יתרו)ר"ת הפס' הגואל(שער הוא

האחרון הגואל הוא רבההראשון מדרש (עיין

ויחי) פר' טוב הדעת עץ ועיין כ"ח א' ,קהלת

נפלאות. אעשה עמך כל נג"ד וכדכתיב

בכח. דאנא השלישי השם הוא ויכ"ש נג"ד

נשמה שהם ודוד יוסף משה נכללים ובזה

ושאר משיחין. מתרין כלול משה כי אחת,

אלא החג"ת גם הם וכו' בט"ר השמות

וכלליותם שניה, פעם נכפלים שהם

שקוצי"ת. בשם באחרונה
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הכלים בסוד אבגית"צ השם ב.
העבודה בתחילת והבירורים

השםועתה כי ה'. בעבודת הענין נבאר

אבינו אברהם בחי' חסד הראשון

השני והשם הכלים. עבודת כנגד הוא

עבודת כנגד הוא יצחק בחי' גבורה

נגדיכ"ש הג' והשם והצלמים, הלבושים

כנגד האמת נקודת יעקב בחי' הוא

נקודת שזהו והאורות, המוחין המשכת

האמת.

לשובכשיהודי ורוצה ה' לעבודת נכנס

הוא בתחילה השי"ת. לפני

כל כמו ותפילה, בתורה עוסק כלים, בונה

שכל לו נותן וה' ה', לעבודת שנכנס בחור

כלים, לעשות ומתחיל קונו, את לעבוד

בחי' זהו בעבודתו, בירורים ומברר

ורץ ואימו אביו על מסתכל שלא אברהם,

היה 'אחד בבחינת הבורא, לעבודת

ודברי תוה"ק ע"פ הכל בודאי אברהם',

באמת הבורא לעבודת נכנס אבל חז"ל,

עושה ובזה מונע, שום על להסתכל בלי

הראשונה הכניסה וזוהי דקדושה, כלים

בכל אחד כל וכן אברהם, בבחי' ה' לעבודת

והוא הכלים, בתיקון להתחיל צריך יום

אבגית"צ. הראשון השם כנגד

הסתרות כשיש קרעשט"ן, השם ג.
נגד ולהתגבר לגרש וצריך ומניעות,
וצלם ללבוש זוכה בזה הרע, כחות

דקדושה

אתובהמשך מנהיג השי"ת העבודה,

שהוא כמו לא לפעמים האדם

להפילו מתגבר שהשטן ויש רוצה, היה

הראשון בשם כי ח"ו, דעתו להחליש

ת"צ והרחמים, החסד מדות י"ג התעוררו

אבל ההסתרות. ומשבר שנות"ץ היינו

נכנס אזי מתגבר, כשהשט"ן השני בשם

וזהו הנחש, נגד להתגבר כחו בכל הצדיק

כי גדולה, לטובה זה וכל קרעשט"ן. בחי'

האש את לאדם נותנת הזאת ההסתרה

נותן כשה' הבורא, בעבודת האמיתית

ההסתרות. נגד להתגבר וצריך הסתרות

בעבודת קשה שכשהולך יצחק, עבודת הוא

זהה' הנחש. עם ללחום להתגבר וצריך

הצלמים כי האמיתיים, הצלמים תיקון גורם

שאדם ממה יותר. עליונה מדרגה נמשכים

להלביש זוכה הוא בזה הנחש, נגד מתגבר

ענין שהוא לבוש, ולהמשיך המוחין, את

יתהלך בצלם 'אך כדכתיב מאד. גבוה

לאור צלמים וכמה כמה לאדם יש כן איש',

בפ' החיים' ה'אור שהביא וכמו נשמתו,

הצלמים להמשיך כלל פשוט שאינו ויחי,

והוא מאד. עד היא גדולה ועבודה דקדושה,

יום בכל מתגבר שהאדם ע"י דייקא

והנסיונות. הנחש כנגד ה' בעבודת

האדם, על המניעות כשמתגברים ד.
בסוד להשי"ת לצעוק צריך ראשית
ילחם ה' לו אומרים ואח"כ הבינה,
שאפי' היינו תחרישון, ואתם לכם
הישועה רואה ואינו וביקש שצעק

וישתוק יחריש מיד,

עיקרכשאדם השי"ת, לעבודת נכנס

לבחינת כשבא עבודתו נקודת

ממה הפוך לאדם כשהולך היינו סוף, ים

הבורא, בעבודת רוצה היה שהוא

למנוע הזידונים מים הקליפות ומתגברים

בשמחה לחיות לעבור יוכל שלא בעדו

שני מצד מדבר אחד מצד ה', וקרבת
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והגלים לפניו סוף הים והנה המצריים,

מה יודע ואינו לעבור, יכול ואין רועשים

לעשות.

לעבודתודייקא באמת שנתעורר אחר

לפני כי כזה. מצב לפניו בא ה'

אמיתי, חי היה לא ה' לעבודת שהתחיל

כולו כל כי הסתרות שאין לו נדמה והיה

ה' לעבודת כשנכנס אבל בהסתרה,

חשכות מתקרב, הנחש והנה רואה באמת,

מתגרה הוא ה' לעבודת הנכנס כי מצרים,

ויש הסלע, בנקרי שנכנסת יונה כמו בדוב,

זהו שני, מצד והנץ אחד מצד נחש שם

כמ"ש אמיתית, ה' לעבודת שנכנס סימן

י"ב) י"ג באה',(משלי תאוה חיים 'ועץ :

בעץ להתדבק באמת לקדושה כשנכנס

אחיזת מפני להזהר עליו אזי החיים,

החיצונים.

השי"ת,ואין אל לצעוק אם כי עצה שום

כלים, אצלו בונה הזאת הצעקה כי

בחי' בינה סוד הוא והצעקה לעבור, שיוכל

ויותר. יותר להשיג כלי בונה שבזה תשובה

לווזה אומר צועק, שהאדם שאחרי הסדר

ואתם לכם ילחם 'ה' השי"ת,

רואה אתה שאין אפי' היינו תחרישון',

הצעקות אחר גם הישועה את עדיין

בסבלנות ותמתין תחריש והתפילות,

האדם פעמים הרבה כי אפיים. ואריכות

מיד הישועה את רואה שאינו בזה מתנסה

על ומתחנן כשצועק ואפי' התפילה. אחר

לו שנדמה הנסיון עיקר זהו רוחניות, עניני

השי"ת אין וכאילו מהשי"ת רחוק שהוא

מעמד כשמחזיק ודייקא בתפילותיו. רוצה

ישראל בני אל 'דבר לבחי' יזכה בזה

ביבשה. הים בתוך ויכנס הים ויבקע ויסעו'

שלימהוזה באמונה להחזיק הנסיון עיקר

המים קליפת את רואה כשעדיין גם

אצלו איתו שהשי"ת יאמין מ"מ הזידונים,

אל פונה שהוא כיון ודעת, מטעם למעלה

לשוב לב שנותנים מאלו אינו והוא ה',

שחוזרים מאלו שאינו העם, ינחם פן בחי'

אדרבה מידית, הישועה רואים כשאין

ועכשיו בתשובה, לשוב רק מחשבתו עיקר

לגמרי, הפוך שהוא המצב את רואה שהוא

ומאמין מחריש, והוא לכם, ילחם שה' יודע

אותו שולח ה' שאם שלימה באמונה

ולא להחריש תיקונו זהו לכאן. עכשיו

באמת כי שלו, מהתשובה ח"ו להתחרט

ואם הבורא, עבודת לעשות רוצה רק הוא

הולך לא בינתיים בתשובה ששב אחר

שלימה באמונה מאמין הוא כרצונו,

עדיין שהוא ומבין לכם, ילחם ה' בבחינת

המלחמה. באמצע

מיד נמשכת הישועה שאין ע"י ה.
נמרץ והשתוקקות לחימום זוכה

ה' לעבודת

ברחמיםכי הכל מנהיג השי"ת באמת

מוחא מסוד נמשך והכל רבים,

והנהגה מיושבת דעת שם שיש סתימאה.

ה' וכשאין בבריאה, פרט לכל מסודרת

סימן זה אזי מיד, הישועה שתתגלה רוצה

עי"ז זוכה ובאמת לטובתו, התיקון שזהו

לכם, ילחם ה' בבחי' דקדושה. לחמימות

מה ע"י משפיע שה' חמימות, לשון ילח"ם

האדם מקבל בזה הישועה, מיד נשפע שאין

פנימית ותשוקה וצעקה יתירה חמימות

בעצמו וזה האמיתית. הנקודה אל לזכות

ביבשה, הים בתוך וילך הים שיבקע גורם
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שלא מה הקדושה, אל כסא נעשה זה כי

כדי הים בתוך עדיין והוא הישועה את ראה

נשמות נקודת של הפנימי לחימום שיזכה

ית"ש. לאלקותו ישראל

דוזה שהם יצחק בבחי' הצלמים בריםסוד

ישראל כשלבות ונעלמים, נוראים

לבא עוז, וביתר שאת ביתר מתגברים

התגלות שמשם סתימאה המוחא להתגלות

חסד. ורב אפיים ארך קדישא, הדיקנא

לזכויות. העוונות מתהפכים שבזה

ורקוצריך לה' פונה שהוא שכיון להאמין,

ית', הבורא רצון לעשות רוצה

בתפילה כופר ואינו לשוב, לבו נותן ואינו

המים התגברות עדיין כשיש אפי' ח"ו

ומאמין מיד, הישועה רואה ואינו הזידונים,

עמינדב בן כנחשון קץ, אין עד ה' ברחמי

היינו ים, בחי' יש שעדיין אפי' לים, שקפץ

מהפך שה' מאמין אבל וקליפות, עוונות

והעיקר הימים. מכל ינצל בזה לטובה, הכל

וישתדל הטובה ממחשבתו ישוב שלא

בתשובה. לשוב להמשיך

בודאי שהשי"ת האמונה בכח ו.
רואה שאינו אע"פ התפילה שומע
לאור זוכה עי"ז מיד, הישועה

והכתר החכמה

חדשהואזי תשוקה בלבו שנתעורר ע"י

הנ"ל, הצלמים ענין שהוא להשי"ת,

ולבא חכמה, בחי' להמשיך זוכה הוא

ואורות המוחין לגלות האמת לנקודת

בחי' יעקב בחי' שהוא האמיתיים, אלקות

ג'בור נ'א השלישי השם הוא ישי, בן דוד

אעשה עמך כל 'נגד בחי' ד'ורשי,

השם הוא ש'מרם כ'בבת י'חודך נפלאות'.

הים, ונבקע הקליפות את הורגים שבזה

ה' בעבודת להצליח זוכה והאדם

התפילות. ונתקבלים

כלכי לקבל בודאי השי"ת רצון באמת

מישראל, אחד מכל תפילה וכל דיבור

האדם את שמנסים הנסיון עיקר שזה אלא

שתפילתו מיד רואה שאינו ידי על

ח"ו מחשבות עליו ומתגברים נתקבלה.

בעבודת לזלזל למצרים, לשוב לב ליתן

ח"ו. התפילה

שעלאבל אמת בצדיקי שדבוק מי אשרי

באמונתו קיים להשאר זוכה זה ידי

עבדו, ובמשה בה' ויאמינו ככתוב הק'.

תלויה האמונה שעיקר מוהרנ"ת ופי'

כמו התפילה. כח שהם צדיקים באמונת

ואתם לכם ילחם 'ה' רבינו משה שאמר

שתוק שהתפללת שאחר היינו תחרישון',

שאתה אפי' תפילתך שנתקבלה ותאמין

הים ובסוף הים, לתוך תכנס הפוך, רואה

וד מטעם למעלה האמונה ע"י עת,יבקע

ואינך התפילה בכח מאמין שאתה ע"י

אורות נמשך בזה ח"ו. לשוב לב נותן

י"ג בכח לטובה הכל מהפך וה' החכמה

דיקנא. תיקוני

לבחי'ועל זוכים הבירור זה שעוברים ידי

חסד נמצא ששם גלגלתא, כתר

שגנוז יצחק הוא דעתיק גבורה כי דעתיק,

מאד, קשה בירור שזה סתימאה בחכמה

בגודל להאמין הפכית. בנקודה להאמין

שהוא מה שכל ית', הבורא של היחוד

ושב מתפלל והוא מעכב. אינו רואה

והתשובה התפילה בכח ומאמין בתשובה

ה' יחוד הוא התפילה לעולם, שקדמה

לרגע בו חוזר ואינו הכל, מנהיג שהוא
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בזה וכשעומד ביחוד, האמונה מנקודת

הים, לתוך ונכנס אותו, שמנסים הנסיון

עמינדב בן כנחשון יבשה שזה ומאמין

לאור זוכה בזה צדיקים, אמונת בכח שלחם

הכתר.

בזה מעמד להחזיק אפשר אי ז.
התפילות, בקבלת אמונה של הנסיון

לצדיקים התקשרות ע"י רק

אפי'כי כך, לעשות יכול אינו בעצמו אדם

עד לים להכנס זכה עמינדב בן נחשון

רבינו, במשה האמונה בכח רק צווארו

מציאות היינו ע"ב, שם סוד יודע שהוא

השם שזה ודעת, מטעם שלמעלה ה' חסד

הפסוקים שבג' אותיות בע"ב מרומז ע"ב

מעולם ה' 'חסד מגלים שהם ויט, ויבא ויסע

יראיו'. על עולם ועד

רבינווע"י למשה נחשון שנתקשר

מטה בכח ה' רחמי בגודל והאמין

מטה הוא שמאל של במצב שאפי' משה

והעוונות כשהקליפות אפי' היינו ימין, כלפי

כלום פעל שלא לו שנדמה לאדם גורמים

שמאל, כלפי מטה בחי' שהוא בתפילתו

האלקים 'מטה אשר הצדיק כח בא אז אבל

ומגלה ימין, לצד הבחירה את שמטה בידו'

ע"ב שם בבחי' חדשים, וחסדים ה' רחמי

שלימה באמונה ומאמין ויט, ויבא ויסע

אפי' לכם, ילחם ה' התפילה, כח שפועל

באמת הוא בים עדיין שהוא שנדמה

מהתפילה, לרגע מתחרט ואינו ביבשה,

נפש, במסירות הבירור זה עובר כשאדם

תרי"ג בגי' הכתר, אור הגלגלתא, מתגלה

'זה לבחי' וזוכה דרבנן, וז' דאורייתא מצוות

ואנוהו'. אלי

ימין כלפי לנטות הצדיקים כח ח.
אפי' בידם, אשר האלקים במטה
כלפי נטה כבר שהאדם במצב

שמאל

תצעקולכן 'מה סוף ים בקריעת כתיב

תליא בעתיקא בזה"ק ופי' אלי',

עי כי היינומילתא, הזו"ן התעלות קר

וחן בפאר שיתגלה מצוות ותרי"ג התורה

ע"י הוא כארזים, בחור בבחי' אמת,

מצוות מתרי"ג שלמעלה לנקודה שנתעלה

המקום הוא מילתא, תליא בעתיקא בחי'

הים להתגלות, ההסתרות את שמהפך

ליבשה.

אמת,כשיהודי בצדיקי ודבוק מאמין

מאמין בהפכיים, שמאמינים

לא מילה 'בהאי בחי' הפוך, שרואה אפי'

שזהו מילתא. תליא בעתיקא כי תשאל'.

כח בהם שיש הדורות, יחידי הצדיקים כח

כלפי נוטה שהמטה אפי' משה, מטה

כח שהוא ימין, כלפי מטהו הוא שמאל,

חסד, ורב אפיים ארך דיקנא, תיקוני י"ג

חסד על ומתענג מתמתקת. שההסתרה

תלוי הגאולה שכל נמצא הבורא.

חכמים. באמונת

מתקשריםכי אנו מזה, רחוקים שאנו אפי'

בהאי של הכח, זה להם שיש בצדיקים

עבדו. ובמשה בה' ויאמינו תשאל, לא מילא

בצלם 'אך העליונים הצלמים ימשיך ובזה

השרשים, משורש שנמשך איש', יתהלך

סוד ויוסף, יצחק של בכח הים, בתוך ויעברו

של הבירור זה עובר שהאדם אחר החימום,

שטן קרע בשם הנחש את והורג בכח, אנא

לעשות מאד שקשה השטן את קורע שבזה

לקרוע שיזכה גדולים רחמים צריך זאת.
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לאמיתו, האמת נקודת ע"י שהוא השטן,

כל 'נגד כח לו שיש רבינו משה בכח רק

הצדיקים שכל אפי' ישי, בן דוד לגלות עמך'

יחיד האמת צדיק בכח הכל השטן קורעים

בחי' לאמיתו האמת נקודת לו שיש הדורות

יעקב.

להעלות האדם עבודת ט.
אומות נשמות בחי' החיצוניות,

אדה"ר לבושי שהם העולם

ונמס.וחם כא)השמש טז, ופרש"י(שמות

ונעשה נמוח בשדה הנשאר - 'נמס

ואומות וצבאים אילים ממנו ושותין נחלים

מן'. טעם בהם וטועמין מהם צדין העולם

יטעמו העולם שאומות ענין מה להבין ויש

שכל רוצה השי"ת כי והענין מן, טעם

ובני ית"ש, באלקותו תוכלל הבריאה

השי"ת כי העולם, כל לתקן צריכים ישראל

לתק בקדושתרוצה יוכלל שהכל הכל, ן

התעוררות העולם לכל שיהיה המ"ן,

שכל זאת מתקנים ואנו הכל, לבורא

וזהו בה'. להכלל ותכסוף תבער הבריאה

הלבושים. ענין

הגויים,כי בחי' הם אדה"ר של הלבושים

ישראל. הם אדה"ר של והפנימיות

ואחר מתוקנים, הלבושים היו החטא וקודם

ועשיו הקליפות. אל הלבושים נפלו החטא

והשי"ת החמודות. מנמרוד הלבושים לקח

ע"י והנה הלבושים. כל שיתקנו רוצה

כח קבלנו הבכורה את אבינו יעקב שלקח

הלבושים סוד הוא יצחק הלבושים, לתקן

אצלו היו כי עשיו את יצחק אהב לכן

קבלנו הבכורה את שקנה ואחר הלבושים,

החימום בחי' וזהו הלבושים. לתקן כח

באמת כי הצלמים, בחי' החיצוניות בחי'

הם אך מאד, גבוה שורשם הצלמים

שנכנס מי לכן בחיצוניות. מונחים

הלבושים, לתקן צריך תחילה ה' לעבודת

תקנו המלך ודוד הצדיק יוסף רק ובאמת

עוסק היה הצדיק יוסף בשלמות. זאת

תיקון שהוא בשערו, מסלסל בסוד

בזה המשיך המלך ודוד החיצוניות,

ודוד דחיצוניות בפנימיות יוסף התיקון,

דחיצוניות. בחיצוניות

שהם החיצוניות לתקן מאד קשה י.
שיעקב לפני עשיו אצל נמצאים
בבירור תלוי והכל ממנו, זאת קונה

המדות

היאאבל החיצוניות תיקון מציאות

בחי' הוא כי מאד, קשה עבודה

כנודע, יצחק אצל טמון דעשיו ורישא יצחק,

והוא חיה י'חידה, ח'יה ק"ץ סוד הוא יצחק

כל תיקון שהוא והיכלות, הלבושים סוד

זאת, לתקן יכול יצחק ורק החיצוניות,

יעקב ואח"כ לעשיו, זאת מסר ובתחילה

'האלקים' לך ויתן בסוד הברכות קבל

אלקים. בחי' החיצוניות גם יתקן שיעקב

כי הוא החיצונית, תיקון קושי וסיבת

רק עוסקים ה' לעבודת הכניסה בתחילת

לתקן כשבא ואח"כ דקדושה, בהכלים

הם כי מאד, קשה זהו וצלמים לבושים

עשיו, אצל מאד, קשים במקומות מונחים

זכה לא אם האדם, נופל הבירור בזה לכן

החיצוניות כי והלבושים הצלמים לתקן

מתוקן. אינו הגמור

בירורוהכל עיקר כי במידות, תלוי

די ולא טובות. מדות ע"י הלבושים
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על לעמול צריך אלא ותפילה, בתורה

כרצונו לו הולך כשלא ובעיקר המדות.

לא הרעות, המדות ומתגברים ה' בעבודת

שלו את יעשה רק כלל, זה על יסתכל

מזה. יתפעל ולא ה', עיקרבעבודת שם כי

לתקן עבודתינו עיקר וזה החיצונים, אחיזת

ועיקר המדות. תיקון שזה הלבושים,

ששב בשעה לברר, שיזכה הנקודה

ואינו כראוי ה' בעבודת ועוסק בתשובה

עת בכל לעסוק מתחדש רק לשוב, לב נותן

בכח שלימה באמונה ולהאמין בתשובה

לכם ילחם 'ה' לסוד זוכה בזה התפילה,

הוא הפוך שרואה ואפי' תחרישון', ואתם

לסוד מתעלה ובזה השטן, קורע שה' מאמין

זוכה שהוא האמת הצדיק בכח הדיקנא

שמטה נפלאות, אעשה עמך כל נגד לבחי'

וע"י בידו, האלקים מטה כי חסד, כלפי

בפועל, 'ונקה' בחי' נמשך דיקנא תיקוני

ההסתרות התהפכות רק לא מתגלה ואח"כ

סוד נתגלה עי"ז דייקא אלא אלקות, לגילוי

הגלגלתא.

ירושלים, בקדושת דרגות שני יא.
סתימאה מוחא ויעקב. יצחק בסוד

וגלגלתא

בירושלים,ולכן בחינות שתי ישנן

כי מלא. וירושלים י' חסר ירושלם

הוא של"ם, רי"ו בחי' הוא הראשונה הדרגא

יצחק. בחי' היראה שלימות התחלת הכלי,

אפי' אמיתית לאמונה הכניסה נקודת

שלם, - ירו שלם, הוא גבורה שהוא

אלקות. שהכל שרואה הוא היראה שלימות

בתוכה שגנוז סתימאה מוחא בחי' זהו

יצחק. בחי' דעתיק גבורה

ביהמ"קוהדרך לבנות כשזוכה הוא השני

בירושלים הי' ונמשך בפועל,

אעשה עמך כל 'נגד התגלות ונעשה מלא,

ולזכות בפועל, הקלי' להכניע נפלאות',

יעקב. בחי' שבגלגלתא. דעתיק חסד לסוד

שהוא ישי בן דוד לאמיתו, האמת נקודת

לתרי"ג וזוכה בפועל, סוף ים קריעת סוד

בחי' דרבנן מצות וז' דאורייתא מצות

פלא שיהיה נפלאות' 'אעשה וזהו יעקב.

ומכל רעות המדות מכל ינוקו שישראל

קדושים להיות יזכו וישראל שבעולם, הרע

כל איך פלאות פלא יהיה וזה וטהורים

בשלימות. ישובו ישראל

אבלואמנם האל, בדרכי השגה לנו אין

שמתקנים הצדיקים בזכות

החיצוניות בעבודת ועוסקים הצלמים

להכלל אנו גם נזכה לגמרי, השטן לקרוע

שהם מנוקדות הויו"ת ויתגלו בקדושתם.

הגמור. יחוד ויתגלה ממש, אלקות

מחשבתולוהכל שומר שהאדם ע"י כל

התשובה בכח ומאמין עת, בכל

בחכמה וכולא יצחק, בחי' והתפילה

שהשי"ת הדיקנא בכח ומאמין אתבררו,

מהפך וה' ונקה, וחטאה לאלפים חסד נוצר

שהיא הנקודה וזהו לטובה. הכל

בן לדוד יזכה עי"ז באמונה ההתאמצות

נאמר לא שר אז ואנוהו', אלי ול'זה ישי,

מן המתים לתחיית מכאן ישיר אז אלא

ע"ב)התורה צ"א ישראל(סנהדרין שיזכו ,

מפאנו הרמ"ע כמ"ש ואנוהו. אלי זה לומר

שהאדם מה לפי היינו אלי' 'זה והגר"א

יזכה הגלות ימי במשך ורוצה כוסף היה

שקיויתי האל זה אלי', 'זה לראות לעתיד

חיי. ימי כל לו
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להאמין היינו צדיקים אמונת יב.
הארת כראוי לקבל שזכה חי בצדיק
ויקח בחי' שנסתלק, העליון הצדיק

יוסף עצמות את משה

'ויאמינווכל ע"ה, רבינו משה בזכות זה

עבודת עיקר כי עבדו', ובמשה בה'

ייצא שעי"ז חכמים, אמונת היא האדם

לאור ס"א)משפטינו 'ויקח(לקו"מ כדכתיב .

רחמים שצריך יוסף', עצמות את משה

חכמים, אמונת של לשכל לזכות לזה גדולים

מכל למעלה עמוק דעת הוא הצדיק אור כי

שקבל החי לצדיק להתקשר וצריך הדעות,

משה בחי' שהוא ונסתלק, שעלה מהצדיק

יוסף. ועצמות

שכל,וזה מכל למעלה וגנוז נעלם השכל

ללמוד שאפשר תחתון שכל ואינו

ולקבלו, ממישהו לשמוע או ולקבלו, בספר

אותו שמקבלים הקדושה נקודת שהוא אלא

משה ויקח בסוד האמת, בצדיק אמונה ע"י

השכל זה לקבל וצריך יוסף עצמות את

שהוא השכליים באלו שמאמין ועי"ז הגנוז.

הדורות, יחידי אמת לצדיקי ההתקשרות

להיות יזכה העבודה, תכלית שורש שהוא

באמת. בתשובה ולשוב בהשי"ת דבוק

ז"לואמרו ע"א)רבותינו נ"ו כל(שבת כי

טועה, אלא אינו חטא דוד האומר

להורות אלא מעולם חטא לא המלך דוד כי

לעולם חטאו לא אמת צדיקי ליחיד. תשובה

כדי כאלו לשונות כתוב שבתורה אלא

ידמה שלא לשוב, שיכול אחד לכל להורות

לו ואין ביצרו תפוס שהוא בנפשו האדם

לו ונדמה התפלל, כבר והרי חזרה. דרך

יתפטר לא ולעולם לזה. תיקון לו שאין

ינ 'פן בחי' זהו הרע, העם',מהיצר חם

כראוי לעסוק אפשר שאי לו שנדמה

פלשתים דרך ממש והוא הבורא, בעבודת

ליצנות ל"י)קליפת ערך יעקב שמבטל(קהלת

הצדיקים אבל והתשובה, התפילה כל

מכל למעלה אמיתית אמונה מגלים

הישועה כשמתמהמהת וגם השכליים.

שנים', לבוש ביתה כל 'כי כתיב לזה לבא,

שניים אלא שנים תקרי ב')אל רל"ח ח"א (זהר

וזה ופעמיים, פעם שיתפלל רוצה שהשי"ת

היא עבודתנו עיקר כי שלנו, העסק אינו

חוזרים ששוב שרואה אפי' ולהתפלל, לשוב

ילחם שה' שלימה באמונה יאמין הקלי', כל

לטובה, מהפך ה' זה, כל ואדרבה, לכם,

שהאדם זה ובזכות דיקנא. תיקוני י"ג בכח

ע"י באמונה, ומתחזק מרפה ואינו מאמין

טוב. לכל יזכה

חודש מילה עבודת פנימיות יג.
המצוות כל כלליות - ושבת

חודשומובא העבודות שג' יששכר מבני

שלימות נכלל בזה ושבת, מילה

הוא העבודה עיקר בודאי כי התיקון.

כולל הברית תיקון כי מילה, בחי' הקדושה

תיקון התורה, מצוות כלליות הבחינות, כל

התגברות נגד לעמוד הדרך ועיקר הכללי.

שלא חודש, בבחי' להתחדש, הוא היצר

להתחדשות יכנס רק מהנפילות, יתפעל

דין, בבית תלוי החיזוק ועיקר האמיתית,

שהצדיקים חכמים אמונת לעבודת שנכנס

ההתחדשות שהוא מקודש, מקודש אומרים

מגלים והם נפשו, את מחדשים שהצדיקים

עוונות, לו שאין רק לא חדש, כולו שבאמת

באמת ודבוק תקו"ד י"ג עליו שנמשך אלא

גילוים הם וההסתרות פשוטים, ברחמים

ובזה הדור, חכמי כח זהו עמוקים. יותר
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האמת, הצדיק נקודת הוא לשבת, זוכה

הכל שמעלה סתימאה עתיקא בסוד

תרי"ג כת"ר נתגלה ובזה לשורש.

התגלות ופועל דרבנן, מצוות וז' דאורייתא

ה' בשוב בעין עין יתגלה ובזה י"ס, קריעת

ברחמים. גוא"צ בביאת ציון שיבת את

לנפשך חכמה דעה יד.

דווקאויש היוונים נתעקשו מדוע להבין

מצוות, הג' אלו ישראל מבני לבטל

ג' אלו שע"י כיון והוא ושבת. מילה חודש

להכניע אפשר הקליפות.המצוות כל

בכל עצמו לחדש הוא הראשונה העבודה

יחפש עליו, מתגבר יצרו שעדיין ואפי' עת,

ודרגא, דרגא בכל ויותר יותר להתקדש

שלימות ובודאי מילה. בחי' בחי' שזה

מדרגתו, לפי אחד כל הוא הקדושה

ואם מצוות. תרי"ג מכל כלולה שהקדושה

בודאי מצוה באיזה שלימות איזה לו חסר

עת בכל צריך לכן בקדושה, חסר זה

וכשאדם הקדושה. בעבודת להתחדש

בכל עצמו ולטהר להתקדש משתדל

לא שעדיין ממה בדעתו יפול לא המצוות.

הסדר הוא כן כי להשלימות. זכה

הארת לו מאירים העבודה שבתחילת

הסתרה עליו שעובר יש אח"כ אבל הפנים.

כי מיד, תפילתו שומע ה' שאין לו ונדמה

הצלמים לתקן שצריך במצב הוא

נפלו הלבושים ואלו המוחין, של והלבושים

סוד שהוא חיצוניות. בחי' הקלי', למקום

בלי הוא היחוד אמיתת כי החימום.

וקישוט הכנה הוא שהלבוש אלא לבושים,

בן חם בחי' - החימום בסוד הפנימיות. אל

למצרים שיש אלקים צירופי מ"ח שורש נח,

הם הלבושים כל באמת אבל בהם. אחיזה

ברא השי"ת כי הפנימיות. לצורך רק

יותר פנימיות שיתגלה כדי החיצוניות

פשיטות שיתגלה קישוט, של באופן עמוקה

אלקות.

לגלותוכן בכדי הוא ההפכיות, ענין כל

לזכות רוצה כשאדם אחד. יחוד

הלבושים, לתקן צריך הצלמים למדרגות

לשמור אברהם בחי' הוא ראשונה העבודה

וקדושה. מילה בחי' כראוי ומצות תורה

לתקן צריך ואח"כ הכלים. את בונה שזה

בחטא כי עשיו, אצל שמונחים הלבושים

ולכן ועשיו, לנמרוד הלבושים נפלו אדה"ר

ובכדי הלבושים. לתקן היא קשה עבודה

המדות. את לברר יש החיצוניות לתקן

כי המדות. לתקן מאד מאד שקשה וכנודע

שבמקדש קשה עבודה וזוהי בזה. תלוי הכל

שורש הם והמדות במדותיו. וזך נקי להיות

הלבושים. כל

צריךוכשאדם דקדושה, לחימום זוכה

ממה להתפעל לא להתחדש

על כשמתפלל וגם העולם בזה מנהיג שה'

מיד רואה אינו גשמיות על או רוחניות

רוצים כי זה כל נשמעת. שהתפילה

קשה תיקון שהוא החימום סוד לו להמשיך

שהכל ויאמין אלקים, צירופי מח מאד,

עת. בכל נפשו ויחדש לטובתו,

בשבת.ועיקר הוא ההתחדשות עבודת

האמונה אור עצם הוא שבת כי

הים בתוך ויכנס לטובתו, הכל מנהיג שה'

כי ושבת. התחדשות העבודות שני ע"י

בעבודת תלוי הכל בודאי אחד מצד

כל שירצה רקההתחדשות, לעשות עת

בלי אבל ורגע, רגע בכל ולשוב ה' רצון

לא מילה 'בהאי בבחי' ה', על ח"ו טענות



לנפשך חכמה דעה יב

תפילותיו שאין לו נדמה אם תשאל',

למעלה, היחוד נשלם עי"ז אדרבה נשמעין,

שלו מהתפילות עושה ה' לכם, ילחם ה'

עבודת עם ויחד גבוהים. ענינים

היינו השבת, בחי' יחבר ההתחדשות

ה' הכל, מברר בעצמו שהשי"ת להאמין

ה' כי תשאל, לא מילה בהאי לכם, ילחם

והכל נוראים, ענינים מתפילותיו עושה

לקדושה. מתהפך

סתימאה,ושורש מעתיקא הוא השבת

סוף ים לקריעת יזכה שעי"ז

לקרוע אמיתית, לקדושה לזכות בפועל,

בחי' שהוא האמת הצדיק בכח השטן

כ'בוד נ'גדי שם בסוד האמונה שורש

היצר את האמת הצדיק הרג שבזה ש'מים,

שיכול בידו, האלקים ומטה לגמרי, הרע

ימין. כלפי המטה לנטות

הצדיקיםובזכות כל יכולים אמת צדיקי

מונחת המלכות כי לזכות, גם

ירדה הקדושה המלכות למטה, למטה

למלכות לבי"ע ונפלה האצילות מעולם

בלי ועניה, דלה שהיא דעשיה, דמלכות

ורק יחוד, אין העשיה בעולם כי יחוד,

דלותה, בדלי המלכות את מחיה הקטורת

י"א כי הלבושים. בחי' הוא הקטורת שענין

סוד עזים יריעות י"א כנגד הם סממנים

שהוא יה"ו' 'אהי"ה שמות בסוד הלבושים,

וקשה בקלי', למטה שמונחים הלבושים סוד

באמת. הלבושים לתקן מאד

אלקיםולכן צירופי מ"ח לתקן כשבאים

החמימות ענין שהוא במצרים שיש

שזה אפי' צלמים, נעשה שמזה והלבושים,

ללבושי נתהפך זה מ"מ דאו"א באחוריים

לו שאין הצדיק בכח דקדושה המוחין

לגמרי נתהפך כבר הוא כי לזה, שייכות

עבדו, ובמשה בה' ויאמינו כ"ש', 'נגדי בחי'

קדושות מיני בכל קדוש רבינו שמשה

למעלה ה' רחמי משיג ובזה וטהרות,

יכול ובזה אקבצך גדולים ברחמים מהכל,

להשיג יוכל ובזה ימין, כלפי הכל להטות

בתוך והשבת, החודש אור ולגלות ה' רחמי

ה' את לעבוד מתחדש שהאדם חודש בחי'

עונג כח באור נתדבק זאת עם יחד כסדר,

לא להזהר יש כשמתחדשים גם כי שבת,

ילחם שה' לזכור שבת, עונג מבחי' לצאת

תחרישון', 'אתם סוד הוא שבת כי לכם,

ה' בעבודת להתחדש צריך שבמוצ"ש אפי'

הקדושה, תכלית להשיג לכסוף מחדש,

שבת, בעונג דבוק להיות צריך עכ"ז

לכם. ילחם ה' בחי' האמיתית, באמונה

המוחין. אל והלבושים החימום נעשה ועי"ז

הוי"הכי שם עצם שיתגלה הוא התכלית

פנימיות הלבושים, מכל למעלה

הגמור הפנימיות שזה אלא הגמור.

וזה הגלגלתא. בסוד הלבושים, ע"י מתקשט

בחי' הוא החסד טיפת כי רי"ו, ע"ב בחי'

הוא שבערכין רי"ו, בחי' הוא והכלי ע"ב,

לקשר כדי והחיצוניות הלבוש ענין

צריך השבת לאור שלבא היינו הפנימיות.

בכל ולהתחדש מילה בחי' בקדושה יגיעה

כלל, לאחוריו להסתכל לבלי מחדש, עת

להכנס מחדש יתחיל שיהיה, מה יהיה

בשמחה. ה' לעבודת

לנפשך'וזה חכמה הנפש'דעה דענין ,

וההתחדשות ההשתוקקות הוא

ולא ה' בעבודת רגע בכל להתחדש שצריך

וההסתרות, הירידות מכל להתפעל

שבת, עונג בחי' חכמה, גם צריך ואעפ"כ
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שנעשה מה שכל שלימה, באמונה להאמין

מזה נעשה כי שבת, בבחי' הכל איתי,

ואפי' לכם, ילחם ה' בבחי' גבוהים, ענינים

יבשה. זהו אעפ"כ הים בתוך כשבאו

נעשה ממילא הזה. הגבוה למח כשזוכה

לראשך'בחי' כתר הארת'והיא שהוא ,

אל הכל התהפכות סוד שמגלה השבת

הקדושה.

המלךכתיב ד')בשלמה י"א א' כי(מלכים

לנו שאין הגם לבבו, את הטו נשיו

אנו אין וח"ו המלך, שלמה בקדושת השגה

שנוגע מה כלפי רק המלך משלמה מדברים

אלף לו הכניסה פרעה בת כי איתא אלינו,

נשאר היה אם ואעפ"כ לע"ז, מזמרות

שבת בעונג דבוק והיה לה', לשוב בלבבו

אחד לב נשאר לבו היה היחוד, ובאמונת

בחי' וגם חודש בחי' גם צריך כי להשי"ת.

לבו נחלש שבת בחי' מאבד ואם שבת,

המילה כח כל כי להתחדש, יכול ואינו

כח כל כי שבת. ע"י הוא והחודש

ה' בבחי' האמונה ע"י הוא ההתחדשות

לבבו, את הטו שנשיו אלא לכם. ילחם

דוד נקודת הוא הלב כי ח"ו, נתקלקל שהלב

תכנס שלא העיקר וזה וקים, חי ישראל מלך

ח"ו. לבבו את הטו בבחי' בלבנו, קרירות

רואהוכשאדם ואינו ה', את מחפש

עכ"פ יאמין מיד, הפירות

שעדיין בשבט ט"ו קדושת וזה בהפירות,

שבוודאי יאמין אבל פירות, רואים אין

שרף רואים רק בוינתיים פירות. יבואו

עתה ולעת ההשתוקקות. ענין שהוא האילן

יזכה בודאי בסוף אבל כלום, רואים אין

בשלימות. דקדושה מלכות התגלות לפעול

לראשך'וזה כתר מלך'והיא דוד סוד זהו ,

האמונה נקודת וקים, חי ישראל

עת בכל התשובה עם יחד השלימה

דבוק יהא שני מצד אבל בהתחדשות,

ודוד, יוסף משה שכוללים עד שבת, בבחי'

שבת תוס' שבת, במוצאי אפי' וכוללים

כי וקים, חי ישראל מלך דוד בה שנתגלה

וזהו החיצוניות. אפי' הכל כולל המלך דוד

היחידה סוד שמקבל המלך דוד של כחו

ומקבלים השטן וכשקורעים רבנו. ממשה

בזה כ"ש, נגדי סוד שהוא האמת מהצדיק

לקיים וזוכה דעתיק חסד להתגלות זוכים

בבחי' כראוי מצוותהמצוות 'נצור

באמת.קדשך' בתשובה וישוב 'שמור,

קדשך' שדבקיםשבת הצדיקים בכח ,

של כח זהו ושבת. חודש מילה בעבודת

משה של בכח לים שקפץ עמינדב בן נחשון

והוא בשלימות האמונה שאצלו רבינו

יראיו. על עולם ועד מעולם ה' חסד מגלה

בך,וירחם שבטחו אבותינו בעבור ה',

ה' שבודאי אמיתי לבטחון נזכה

ובגשמי, ברוחני הענינים בכל לנו יעזור

בהאי לפעול צריך שאדם התיקונים בכל

ונזכה מילתא תליא בעתיקא כי עלמא,

בבחי' ודעת, מטעם למעלה לבטחון להכנס

כל להשי"ת בצעקות ונתמיד לכם, ילחם ה'

ולאחר שיהיה, איך יהיה עניינו, על אחד

סבר שמע ית' הוא שבודאי נאמין שצעקנו

מילה 'בהאי כלום, רואים שאין אפי' וקבל,

הוא העיקר קדשך, שבת שמור תשאל', לא

ה' כי קושיא, שום לשאול לא האמונה,

ורגע. עת בכל ובבא, בזה לנו מטיב בודאי

זאת. עבודה להשלים יכול אדם שאין ואפי'

יזכה ובזה שבת. בחי' שהוא בצדיק יתדבק
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עמך כל ל'נגד ויזכה אמיתית, לקדושה

להכניע יכ"ש לבחי' ויזכה נפלאות' אעשה

ויתגלה ואנוהו, אל"י זה לומר ויזכה הקלי'

החיצוניות כל ואזי מצוות, התרי"ג שלימות

הוא והלבוש הפנימיות, אל כלי רק תהיה

ויתגלה הפנימיות. ולקשט לגלות כדי רק

החטא, קודם אדה"ר בחי' עד אלקות גילוי

ועינינו השרשים בשורש להכלל ונזכה

ברחמים גוא"צ בביאת מלכותך תראינה

בב"א.



קל"ח הר"ן טושיחות

קל"ח הר"ן שיחות

שדיברשמעתי בעת הקדוש מפיו

ספורי של הענין מגדל עמנו

בספריו שנדפס מצדיקים, מעשיות

אז ואמר א') חלק רל"ד (בסימן הקדושים

עיקר לברכה, זכרונו בעצמו שהוא

באמת יתברך השם לעבודת התעוררותו

מצדיקים. מעשיות ספורי ידי על היה

הצדיקים ואמו אביו שבבית וסיפר

כל שם שכיחים היו לברכה, זכרונם

מצויים היו הצדיקים כל כי הצדיקים

מקום שהוא מחמת מעז'בוז' בקהלת

ורובם לברכה זכרונו טוב שם הבעל

זכרונו אביו בבית התאכסנו ככולם

מצדיקים מעשיות הרבה ושמע לברכה,

להשם התעוררותו עיקר היה זה ידי ועל

שזכה: למה שזכה עד יתברך

שהעסקאי' שאמר בעש"ט שבחי בספר

שמתעסקים כמו הוא צדיקים בסיפורי

הגר"ח בספרי זה ומובא מרכבה. במעשה

פלאג'י.

זיע"אגם מקאצק הרה"ק שסיפר מה נודע

מספר שהיה זקן איזה היה שבילדותו

כל היה ומזה מצדיקים, מעשיות

שאמר אלא להשי"ת. שלו ההתעוררות

אנשים יש כי קיימתי'. ואני סיפר, ש'הוא

כל ויודעים מצדיקים ספורים ששומעים

אין אבל הצדיקים כל אצל שהיו המעשיות

הענין עיקר כי זה. עם השי"ת את עובדים

עבודה בזה ולעשות המעשה עם לחיות

שלימה.

צדיקיםולכן שסיפורי הבעש"ט אומר

אי' כי מרכבה. כמעשה הוא

איזה שאומרים שבזמן הזה"ק בהקדמת

הקבלה, בתורת המרכבה במעשה דבר

נעשה שזה אלא אז, שהיה ענין אי"ז

שע"י רשב"י אביו על אמר ור"א עכשיו.

בזה כי וכך. כך עולמות בנה שלו השתיקה

שהצדיק וע"י רשב"י, אביו דברי את שמע

רגע באותו נעשה כך תורה, דברי מדבר

עצירת היה שפעם בזה"ק וכמובא למעלה.

יחוד מענין ללמוד רשב"י ונתעורר גשמים,

גשמי ירדו ומיד ותיכף ושכינתיה קוב"ה

שלומדים שמה הוא גדול כלל כי ברכה.

השעה. בזאת נעשה

כח,וכן בהם יש מעשיות, בסיפורי הוא

כמ"ש אז, מתגלה הצדיק שממש

שכשלומדים קאריצער פינחס ר' הרה"ק

הצדיק, נשמת נתגלה אזי מהצדיק תורה

נתגלים ממנו, מעשיות סיפורי וכשמספרים

שאתה הצדיק שממש עד הנשמה מקיפי

ונעשה שם, נתגלה המעשה ממנו מספר

וזהו המעשה. אותה בסוד אלקות התגלות

סיפורי כשמספרים שיש ההתעוררות

צדיקים.

הבעש"טוזה תלמידי אצל גדול ענין היה

חב"ד וצדיקי צדיקים. סיפורי לספר



לנפשך חכמה דעה טז

זמן הוא שאז הנישואין ימי ז' שבזמן נהגו

אז נוהגים היו להחתן, המוחין שנמשכים

מוהרנ"ת מביא וכן הבעש"ט. שבחי לקרוא

הבעש"ט. שבחי הקדוש ספר גדולת

כמוולפיכך כן, להתנהג צריכים אנו גם

הבעש"ט תלמידי כל שנהגו

אלא לספר, רק ולא צדיקים, סיפורי לספר

בלקו"מ רביה"ק שמביא כמו בדרכם. ללכת

מספרים אם ישועה, איזה כשצריכים

הישועה, אותה לו שהיה צדיק מאיזה

כן הנצרכת. הישועה זאת לפעול יכולים

שהוצרכו מה בכל הצדיקים, דרך היה

מזה סיפור מספרים היו ישועה, להמשיך

הענין.

בלמברגובכן זי"ע: מרביה"ק סיפור נביא

הלך תקס"ח בשנת לפסח פורים בין

וקרא שם מאד הרבה ובכה מיחד חדר אל

ואמר ונאנח לחייו על ודמעתו שמעון לר'

מענין אז לו וספר להתיעץ. מי עם אין

אשתו שאבד בביתו ספר לו שיש באשר

ומסר זה, עבור נסתלקו כי זה בשביל ובניו

לעשות. מה יודע אינו ועכשיו זה על נפשו

שםוהענין להסתלק שמכרח ראה כי היה

הספר זה ישרף אם אך בלמברג

לברכה זכרונו רבנו היה כן ועל לחיות. יוכל

מה בנפשו עצה לתת ידע ולא מספק

הספר זה לשרף מאד לו צר היה כי לעשות,

זה על נפשו מסר אשר מאד והנורא הקדוש

אי הספר זה של ונוראות קדשת ועצם וכו'

זה נשאר היה ואם כלל, מזה לדבר אפשר

זכרונו רבנו גדלת רואין היו בעולם הספר

שמעון רבי לו השיב וכו' בעין עין לברכה

תלוי שחייכם סברא איזה יש אם בודאי

כדי הספר לשרף יותר טוב בודאי בזה

לברכה זכרונו רבנו השיב בחיים. שתשארו

אם הינו בודאי הזמן יתארך פנים כל על

ארכא לו יהיה פנים כל על הספר זה ישרף

אף אבל זמן איזה עוד הזה בעולם לחיות

כי לשרפו מאד לי צר כן פי אתהעל אין

ואנכי הספר זה של קדשתו יקרת גדל יודע

יסורים וכמה ובני הראשונה אשתי אבדתי

בוכה והיה וכו' זה בשביל לי שהיו עצומים

מאד. מאד

ורביואחר לביתו הדאקטיר בא כך

היו לברכה זכרונו ורבנו שמעון

שמעון רבי וספר הנ"ל שיחה בענין עוסקים

זכרונו רבנו על קבלנא בדרך הדאקטיר

הזאת בעת עכשו בוכה שהוא על לברכה

אז נבהל והדאקטיר כך, כל עליו כבד שחליו

כך ואחר לברכה. זכרונו רבנו לפני מאד

כך ואחר והלך, קצת הדאקטיר עמו דבר

לברכה זכרונו ורבנו שמעון רבי עוד דברו

הרבה הרבה בוכה היה לברכה זכרונו והוא

מאד.

אפואואחר כן אם שמעון לרבי אמר כך

הקאמאדע של המפתח לך הא

תעמד אל חושה מהרה ולך שלי [ארון]

הגשם יעצרך ואל לברסלב עגלה ותשכר

ותבוא לברסלב חושה מהרה ורוץ והשלג

מנח אחד ספרים שני ותקח לשם

של תבה בתוך מנח והשני בהקאמאדע

ושני אותם. ותשרף אותם ותקח אדל, בתי

מועתק היה אחד כי אחד היו הספרים

להעתיקמחברו שזכיתי ידי על היתה (וההעתקה

הינו שניהם לקח שהעתקתיו אחר תכף אך אצלו

וטמנם שהעתקתי והספר הקדוש ידו כתיבת ספר



קל"ח הר"ן יזשיחות

לשרף) צוה ספרים שני ואלו אצלו למעןשניהם אך

רבי את והזהיר בזה מאד הזדרז השם

שלא הינו בזה חכם יהיה לבל מאד שמעון

לשרף לבלי ושלום חס דבריו לשנות יתחכם

דבריו יקים רק אצלו ולגנזו ענין איזה

גדול. בזריזות

גדולותכף בזריזות שמעון רבי הלך

רבנו לבית לברסלב עגלה ושכר

שהיא לדאשיב ובבואו לברכה זכרונו

פתאום שמעון רבי נפל לברסלב סמוך

לקום. יכול היה ולא דוי ערש על והטל

שרוצין דבר בעל מעשה שהוא והבין

דבריו מלקים כללמנעו שעל כבר לנו (כידוע

זה על יש לעשות, לברכה זכרונו רבנו שצוה מה

על בפרט מאד, גדולות מניעות ורבבות אלפים

תלויים היו לברכה זכרונו רבנו שחיי כזה גדול דבר

עלבזה) אותו להניח שמעון רבי וצוה

שהוא התישב כי לברסלב לנסע העגלה

כל לברסלב ויסע העגלה על מנח יהיה

שיבוא רק מצפה והיה בו. נפשו עוד

שיוכל לצוותלברסלב פנים כל על

לפניו. הספרים שישרפו לאחרים

ונסעוכן העגלה על אותו שהניחו היה

תכף חזר לברסלב ובבואו לשם

שני ולקח כבתחלה והבריא לאיתנו

זכינו שלא לנו [אוי שניהם ושרפם הספרים

הזה הספר של הזה אור שישאר

השמים מן עליו גזרו הרבים ובעוונותינו

יד)לשרפו לברכה(כתב זכרונו רבנו ואמר [

על חבל בעולם עוד יהיה לא הספר שזה

שאינה אבדה הרבים בעוונותינו דאבדין

וזה לשרפו בהכרח הספר שזה ואמר חוזרת

ויתפשט נדפס יהיה מוהר"ן לקוטי הספר

בעולם:

הקדושכשכתבתי הספר זה לפניו

כנ"ל פקדתו פי על שנשרף

היית אם לפניו שכתבתי בעת ואמר ענה

לו השבתי וכו' כותב שאתה מה יודע

השיב כלל יודע איני בודאי הלב בהכנעת

יודע אתה שאין מה יודע אתה (דיאאין

ניט) ווייסט דיא וואס ניט גאהר :ווייסט

עודעוד גבוה שהוא אחד ספר לו היה

הנשרף מהספר אפלו ויותר יותר

סלק גופו שאפלו ואמר הגנוז. ספר והוא

ואמר עין. שזפתו לא הספר ואותו כשכתבו

דרזין רזין בחינת שארשהוא נגד אצלו (כלומר

מגלה) שהוא זההדברים על יגיד שמשיח ואמר

נגמר היה כבר הזה הגנוז וספר פרוש,

תקס"ו שנת בתחלת הינו(תקס"ז)אצלו

הסתלקותו. קדם שנים חמש

הגיעועתה דרגא לאיזה והתבונן עמד

על עמד לא מעולם כי כך אחר

וממש שנסתלק היום עד אחת מדרגה

לפי חדשות השיג ושעה שעה בכל

כי מאד מאד והבן מאד. הנוראה מדרגתו

מחשבה לית הגנוז ספר גדלת מעלת

פרוש זה על יגיד ומשיח כלל בה תפיסא

גדלתו בדעתך ותשער תתבונן ומעתה

וכו': וכו'

מיעל שאין אמר שנשרף הנ"ל הספר

חד גדול צדיק אם כי דבר בו שיודע

השבעה בכל חכם שיהיה וגם בדרא

חכמות:

הקדושוגם מפיו כבר שמעתי אנכי

לבד שצדיק הנ"ל הספר על שאמר

יבין לא בלבד חכם וכן דבר בו יבין לא

שיהיה הינו וחכם, צדיק אם כי כן גם אותו

וגם מאד גדול השבעהצדיק בכל חכם
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ימצא פנים כל על כן פי על אף אבל חכמות

שהוא הגנוז הספר אבל בו. שיבין מי

לא הספר זה אצלו דרזין רזין בחינת

לא הספר שבזה ואמר בעולם עין ראתהו

שמעתי רק כלל בעולם אדם שום בו יבין

פרוש עליו יאמר שמשיח שאמר בשמו

כנ"ל:

הוצרךהנה שרביה"ק מסופר זה במעשה

להמתיק כדי שלו הספר לשרוף

בעוה"ז. ימים עוד להאריך ויזכה הקטרוגים

שנגנז. ונורא קדוש ספר לו היה וכן

שהצדיקוצריך התכלית מה להבין

בעולם הזאת התורה כל המשיך

בסוד שנודע אלא ונשרף, גנוז הוא ובסוף

מגלה האריז"ל שרבינו השבועות כוונות

שבתוך ונודע הכתר, אור בעולם שנמשך

ז"ת התלבשות ישנה הכתר, שהוא א"א

תורת שבתוך להבין צריך וכן דעתיק.

דיבורי בתוך כי דרזין. רזין גנוזין הצדיקים

התורה. סודות רבבות גנוזים הצדיקים

רק לא מהשי"ת לבקש שצריך מה והוא

יבקע בסוד אלא התורה, לקבל שנזכה

ים בתוך בקיעה שתהיה אורך, כשחר

אלא נמצאים, התורה של והכלים החכמה.

האור את לראות זוכים ולא עוורים שאנו

בתוה"ק. שיש סופי האין הפנימי

הגנוז,וכן והספר הנשרף הספר הוא

בתוך בהעלם מהם נשאר דמ"מ

צריך וע"ז פנימיות. בפנימי מוהר"ן הלקוטי

לקבל שנזכה עינינו את ה' שיגלה להתפלל

תלוי הגאולה כל כי הזאת. התורה את

התגלות הוא הגאולה ענין וכל בתוה"ק.

ע"י הוא אלקות התגלות ועיקר אלקות,

לסוד רחמים לבקש צריך ולזה התוה"ק,

מעתיק אכילה שתהא נושן, ישן ואכלתם

סתימאה דעתיקא דאורייתא רזא דעתיקין,

ופשטות הצדיקים. בתורת גנוז שזה

שהם אותיות אנפין, אריך בסוד דיבורם

בתוכם שגנוז אלא הגאולה, לאורות כלים

והוא הגאולה. אור פנימיות דעתיק ז"ת סוד

יגלה דב'ראשית שהב' לבקש שצריך מה

היא היום של התורה כי דא'נכי, הא' את

שמכסה כיסוי שם ויש דבריאה, תורה בחי'

א'לקינו ב'רוך ר"ת בא"ש אצילות. על

ובתוך שבבריאה. תורה בחי' ש'בראנו,

וה' דאצילות. תורה גנוזה הזאת התורה

אלקיך, ה' אנכי התגלות באמת להבין יזכנו

ברחמים גוא"צ בביאת ית"ש, אלקותו גילוי

בב"א.
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