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באחדפרש"י סיני במדבר - וידבר

לפניו חיבתן מתוך לחדש.

ממצרים כשיצאו שעה כל אותם מונה

מנין לידע מנאן בעגל וכשנפלו מנאן

עליהן שכינתו להשרות כשבא הנותרים

ובאחד המשכן הוקם בניסן באחד מנאן.

מנאם: באייר

ויחנוויסעו סיני מדבר ויבאו מרפידים

ההר נגד ישראל שם ויחן במדבר

ב') י"ט, ישראל,:(שמות שם ויחן ופרש"י,

אחד. בלב אחד כאיש

לקנות זוכים בלב האחדות ע"י א.
התוה"ק אותיות כל

ש'שיםהנה י'ש ר"ת ישרא"ל כי נודע

וישור"ן ל'תורה, א'ותיות ר'בוא

שאי היינו נ'פשות. ר'בוא ש'שים י'ש ר"ת

כשמתקשרים רק לתורה לזכות אפשר

להכלל ישראל. נפשות רבוא לששים

אחד. בלב אחד כאיש הכללי, בשלום

וכתיבוהנה אמת, בירור היא התוה"ק

ט') ל"ב, נחלתו,(דברים חבל יעקב :

מאיר אחד שכל ע"י והוא אמת. שמדתו

עצם אלא דיבור, בלא אפי' לחבירו, פנים

בלבו חבירו את מחשיב אחד שכל הדבר

ה' ישראל שמע בחי' נעשה ומחשבתו,

שזה אחד, בלב אחד כאיש אחד, ה' אלקינו

לקבל שנזכה תורה למתן ההכנה עיקר

באמת. התורה

זמן הוא העומר ספירת ימי ב.
אם האדם את טהורשבודקים הוא

הבדיקה ועיקר התורה. לקבל וראוי
הספירה ימי בסוף

מהימנאאי' ברעיא ''אליהו(קכד.)בזה"ק

הוא דאנת בפקודין עמי אפתח קום

אתמר עלך דהא סטרא בכל לי עוזר

הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס בקדמיתא

לצרה אח דילי אח איהו ודאי אהרן ובן

רבינו משה מהימנא שרעיא היינו יולד''.

אחיו הוא כי שיעזרו, הנביא מאליהו מבקש

פנימיות להבין ויש פעם. בכל לו שעוזר

הענין.

בזה"קותחילה שם שממשיך מה נקדים

זמן הוא העומר ספירת שימי



לנפשך חכמה דעה ד

כמ"ש כסוטה. ישראל כנסת את שבודקים

עד אשתו. את וקנא קנאה רוח עליו ועבר

נטמאה. לא שהיא שנתגלה

בחי'כי ישנה ח"ו ט')אם כ"א, 'ובת(ויקרא

עץ ע"י שזה לזנות' תחל כי כהן איש

ומבלבל האדם את המערב ורע טוב הדעת

להתקרב איך לנפשו עצה ידע שלא אותו

את ליראה חפצים הכל באמת כי להשי"ת.

'ויבאו של בחי' יש שלפעמים אלא שמך,

דרך יודע ואינו ממורמר שהאדם מרתה'

עצה מוצא ואינו בדרכו ומתבלבל ה'.

והחיצוניות רב ערב בחי' ע"י והוא לנפשו,

בחי' ונעשה האדם. את ט"ו,שמבלבל (שמות

הם',כ"ג) מרים כי מים לשתות יכלו 'ולא :

מתערב שהאדם הסוטה בדיקת זוהי

בפרט נפשו. את יודע ואינו וממורמר

העומר, הספירת של האחרונים בימים

את לקבל לזכות רוצה אחד כל בודאי

בדיקת בחי' יש שלפעמים אלא התורה.

אפשר שבו האחרון בשבוע ובפרט סוטה,

לזכות ואפשר הספירה, ימי כל לתקן

החמישים, שער של הנוראה לקדושה

התוה"ק כח מהו היטב יודעת והסט"א

בדיקת בחי' יש לכן דקדושה, הנ' ושער

עץ ע"י האדם את שמבלבלים סוטה,

יכלו ולא מרתה 'ויבואו בחי' הדעת,

המים'. לשתות

האדם על שנופל הנסיון עיקר ג.
לנפשו עצה יודע ואינו מרירות

שאינווזהו האדם על שנופל הערבוב

לזכות לשבועות לגשת איך יודע

בדיקת ענין בעצמו זה התורה. את לקבל

ואם מרים. במים אותה שמשקין הסוטה

בטנה' 'צבתה בחי' נעשה טהור, אינו ח"ו

לבחי' זוכה נטמאה, לא אם אבל רח"ל.

ה' בעבודת להתלהבות לבא זרע', 'ונזרעה

המים'. 'וימתקו

צדיקיועיקר בכח רק הוא תקוותינו

הרעיא שבגלותינו אלא האמת.

משה של האמת הדעת שהוא מהימנא

ליה' הגון דלאו ב'צולמא נמצא הוא רבינו,

תצא) רב(זהר הערב בין נמצא שהוא היינו ,

למסור וצריך גדולה. העלמה עליו ויש

שממשיך וכמו האמת, לאור לזכות הנפש

התורה בקבלת שהיה שכמו בזה"ק שם

השי"ת שאמר ההר', בתחתית 'ויתייצבו

שם לאו, ואם מוטב, התורה את תקבלו אם

קבורתכם ע"א)תהא פ"ח יהיה(שבת כן כמו .

האור את לקבל צריך כי האחרונה. בגאולה

שלא נפש. במסירות האמת נקודת של

ויעמדו וינועו העם 'וירא בבחי' יהיה

'העם' שכתוב שבכ"מ שכידוע מרחוק'.

רב הערב היינו ע"ב)סתם מ"ה ח"ב ,(זהר

האמת. מנקודת רחוקים שהם

שנעלם ע"י הוא הגלות מרירות ד.
רב הערב ע"י האמת הצדיק אור

והחיצוניות

הנביא,לכן לאליהו מהימנא הרעיא אמר

את יאחר שלא אותו משביע שהוא

הא מהימנא רעיא אליהו 'אמר המשיח.

אימא באומאה לעילא לסלקא איהי שעתא

לי דיהיב לסלקא בעי אנא בגינך דהא אנת

אסורים בבית לך לאתגלייא רשו קב"ה

טיבו עמך ולמעבד דילך בקבורה דילך

והוא הה"ד דעמא. בחובין מחולל דאנת

מהימנא רעיא א"ל מפשעינו. מחולל
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בכל תאחר לא דידו"ד בשמא עלך באומאה

סגי'. בצערא אנא דהא יכולתך

מהימנאכי רעיא בחי' של האמת נקודת

שהערב האסורים, בית בתוך נמצא

נאמר שעליהם ישראל, את מנהיגים רב

ל"א) ל"ד, מרעיתי(יחזקאל צאן צאני 'ואתן

הדעת הוא רבינו ומשה אתם', אדם

מחולל 'והוא בגלות כתיב עליו הפנימי

הפנימיות. ונעלם חלל שנעשה מפשעינו',

כבחינת רבינו משה נקרא רב, הערב ואצל

לתפוס זוכה שאדם ויש שסרח. מת כלב

ונופל שמתבלבל יש אבל האמת, נקודת

התורה לקבל איך לנפשו עצה יודע שאינו

הק'.

לאמיתה.כי האמת נקודת היא התוה"ק

אלא כראוי, לקבלה לזכות וצריך

המבלבלות המחשבות היינו רב, שהערב

מלבא האדם את מונעים הם והחיצוניות,

והוא הפנימית, הנקודה שהוא רבינו למשה

האדם, מתמרמר ועי"ז מפשעינו, מחולל

כי ממרה מים לשתות יכלו 'ולא בבחי'

הם'.מר ים

התורה לקבלת ההכנה פשטות ה.
ההלכה בשמירת להוסיף הוא

התורה ובהתמדת

הדברותוהנה עשרת לנו נתן השי"ת

אלקיך. ה' א'נכי א' באות והתחיל

ב' באות התחיל התורה בתחילת משא"כ

שיש הרי בהיכליה. נקודה עם דבראשית

וב' דאנכי, א' בתוה"ק, בחינות שתי

א"ק. הכתר, אור כנגד הוא א' דבראשית,

ב' וזהו לא"ק. שני שהוא אצילות כנגד והב'

א' וחכמה. כתר ראשית, שני ראשית,

שיש המרירות וכל דבראשית. וב' דאנכי

התורה נכתבה שלא מחמת נמשך בעולם

או מחכמה הראשית, היכן שיודעים באופן

מכתר.

הספירהוכשאדם ימי בסוף מתעורר

את לקבל נפשו להכין

בפשטות העבודה עיקר בודאי התורה,

ולדקדק תורה, בשיעורי להוסיף שיתחיל

כראוי מקיים שאינו מה לראות בהלכה

בקיום המעשה עניני בכל וכן בשלימות,

הקבלות אלו כל כי ומצוות, התורה

עצמו על מקבל שהאדם נפש והמסירות

מציאות זהו התורה, לקבלת הכנה בשביל

ולכן בי"ע, בעולמות הקדושה התפשטות

ענין שהוא בהלכה, לדקדק בודאי צריך

בה יש והתוה"ק דקדושה. שערים מ"ט

אורות פ"א)תר"ך י"ז שער ע"ח שערי(עיין ונ' ,

ולכן אחרת, נקודה הוא שער וכל בינה.

ופרטיהם, מעשיות במצוות להוסיף צריך

ולחשוב למעשה, בהלכה בקי להיות ובפרט

זלזול אפי' ח"ו בה מזלזל שהוא הלכה בכל

מהיום איך ופרט פרט בכל להוסיף כלשהו,

ית"ש. הבורא רצון יעשה והלאה

שמסייעכי מסוים שער היא מצוה כל

והשגות הבורא לדביקות לבא בעדו

שיעורים להוסיף הוא בעיקר וכן אלקות,

מוסיף בודאי שעי"ז הק', התורה בלימוד

ידם על לזכות דקדושה שערים עוד

רוצה שהשי"ת החדש אלקות להשגות

וזוהי תורה. מתן ביום נשמתו על להמשיך

התפשטות נמשך שע"י הראשונה הנקודה

בי"ע. בעולמות האלקות אור

ובלבולולכן מרירות מרגיש כשאדם

לקבל לזכות איך יודע ואינו
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מצד הוא ההתחלה עיקר בודאי התוה"ק.

לכן 'למעשה', בחי' שהם בי"ע עולמות

יום, בכל לומד הוא תורה כמה יתבונן

ועוד עוד ויוסיף לתקן, יש ואיך איפה

מעשיות, במצוות להדר וכן שיעורים,

למעשה. מתנהג הוא איך היטב לחשוב

בי"ע,שזהו ו"ק, שעניינו הבר' 'שור סוד

לאדם שיהיו מוכרח כי שערים. מ"ט בחי'

אלקות. לאור לזכות כלים

נשמות לבדיקת המים שתיית ו.
האחדות. מימי לשתות הוא ישראל,
להדר איך מחבירו אחד וללמוד
אלא דס"א, קנאה בלי במצוות.

אחד באחדות

רבואכי וששים נפשות, רבוא ששים יש

לכל לזכות וצריך לתורה, אותיות

שהצדיקים הגר"א וכמ"ש הבחינות.

על אחד מסתכלים השני, על אחד מרגלים

ריגול ומרגל חברו, מקיים מצוה איזו השני,

המצוה אותה לקיים גם להתעורר דקדושה,

ח"ו, דסט"א בקנאה לא בה. מהדר שהחבר

ומצוות, בתורה חבירו בחלק לשמוח אלא

ובעוד הענין בזה להדר גם ולהתעורר

בלב אחד 'כאיש מענין חלק שזהו ענינים.

האפילה, הקנאה ולגרש לזרוק אחד',

הפשוט. באחדות ולהתדבק

ומבולבלגם מרה בבחי' עדיין כשאדם

המים לשתות צריך לזה לגמרי.

ששותים ב"ה, הוי"ה שם בהם שנמחה

בחיצוניות שהעבודה היחוד. סוד כביכול

כאחד. ישראל נשמות כל להתאחד היא

במה שרואים האחדות, את ששותים

ללמוד כמותם, ועושים מהדרים ישראל

מצד בחיצוניות היחוד שזהו מהשני, אחד

אור הוא ב"ה הוי"ה שם כי ו"ק. בחי' בי"ע,

לזכות צריך אותנו וכשבודקים היחוד,

והבחינה הבחינות. בכל הוי"ה שם לשתות

בי"ע. בבחי' בחיצוניות הוא הראשונה

בפשטות. להתאחד היינו

היחוד, אור הוא התורה שורש ז.
צדיקי אצל ללמוד צריכים זה ואת

מהימנא רעיא בחי' שהם אמת

אותיות,בעשרת כת"ר יש הדברות

דאורייתא תרי"ג כנגד שהם

הוא הדברות העשרת כל ושורש דרבנן, וז'

שזה הא', הוא אנכי ושורש אנכי, תיבת

בגי' העולה י' ו' י' בציור נכתב הוא הא'

נקודת כל כי ב"ה. הוי"ה שם היינו כ"ו,

ב' וכן ב"ה. הוי"ה שם הוא התורה

היא שגם בהיכלא נקודה בה יש דבראשית

ד' ו' י' הוא במילוי היו"ד זה אשר י', אות

א'. אות צורת גם שהוא

לזכותוזהו התורה לקבלת ההכנה המשך

כי האצילות, סודות היחוד, לסודות

התורה, בסודות האדם השגת גדולת כפי

מני עמוק הם התורה שסודות לדעת עליו

לדרגא. מדרגא בהם ללכת וצריך עמוק,

בהשגות להוסיף צריך יום ובכל רגע ובכל

השי"ת. של היחוד בסוד אלקות,

לקבלועיקר שנזכה בזאת תלויה הגאולה

היינו מהימנא מרעיא התורה

סודות רבינו ממשה ללמוד האמת. מצדיקי

ה' אלקינו ה' שאומרים לפני לכן היחוד.

לשמוע היינו ישראל, שמע אומרים אחד,

האמת. מהצדיק היחוד סודות את

לזכות האמת צדיקי ספרי ללמוד ולהתעצם
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מחולל מהימנא רעיא כי היחוד. סוד לקבל

לחפש נפשינו מוסרים אנו כשאין מפשעינו

היחוד. סודות

אחדכי לכל להתגלות רוצה השי"ת

שמוסר בכמה תלוי וזה מישראל,

סוד לחפש בכדי אמו חלב להקיא נפשו

התוה"ק פנימיות על הנפש למסור היחוד,

רב הערב כי ית"ש. אלקותו התגלות ועל

אור שיהא וגורמים המחשבה מערבבים

כאילו ונדמה מפשעינו, מחולל הצדיק

היחוד. רזי לחפש צריך ואין כך מספיק

תורה,וכשאדם למתן עצמו להכין רוצה

משה, נשמת אור לחפש צריך

קהילת מורשה משה לנו צוה 'תורה דכתיב

בהנהגות עצמו להכין שצריך והגם יעקב'.

אבל הבר. שור בחי' שהוא כנ"ל חיצוניות

בסוד פנמיות בבחי' עצמו להכין צריך גם

משה. נשמת סוד שהוא הלויתן

האמת, אור את שמחפש מי ח.
בעדו מסייע הנביא אליהו

אליהווזה שנשמת שם בזה"ק שמגלה

אליהו ענין כי מהימנא, לרעיא מסייע

של מ"ן העלאת הוא בנימין, סוד ב"ן, בגי'

במצוות שלנו התעוררות ע"י הנוק',

לנקודה לבא יזכה ידם שעל המעשיות,

רעיא נקודת שמחפש מי כי הפנימית.

לו עוזר היחוד, רזי הלויתן, סודות מהימנא,

שלא המר, מהגלות לצאת הנביא אליהו

ל'ומלאה יבא רק בחושך ימיו את יבלה

מכסים'. לים כמים ה' את דעה הארץ

האדםוזהו את שבודקים המים בדיקת

מח הוא רעיאאם נשמת את פש

נפשו מוסר או בחיצוניות רק מהימנא

דפנימי. הפנימי אורו לחפש ומאודו לבבו

ועי"ז הוי"ה. שם נמצא המים בתוך כי

בטנה', 'וצבתה בבחי' יהיה שלא יזכה

להוליד שיזכה זרע' ונזרעה 'ונקתה אלא

האמת. דעת

בשבועותואי' קוראים שלכן בפוסקים

לדעת שנתעורר כדי רות, מגילת

יגיעה. ע"י רק לתוה"ק לזכות אפשר שאי

ע"ב)כמ"ש ו' תאמין',(מגילה ומצאת 'יגעת

יגיעה עצמו על לקבל האדם צריך כן

שהוא בפשטן, המצוות קיום על הן עצומה

אליהו בכח בחיצוניות, הבר, שור בחי'

והוא המצוות. קיום ע"י מ"ן מעלה שהוא

סוד עיקר שהוא מהימנא הרעיא את פודה

ורות. בועז של היחוד לאור לזכות הלויתן,

האמת. הדעת ולגלות הק' השכינה לפדות

שיזכה זרע' ונזרעה 'ונקתה בחי' שיהיה

ב"ה, הוי"ה שם בו שיש המים לשתות

האמת. נקודת התוה"ק, אור להוליד ולזכות

ע"י התורה לקבלת ההכנה עיקר ט.
לזכות לבקש והתבודדות תפילה
כל כלול שבזה היחוד, לרזי

הישועות

י',התוה"ק אות שהיא אחת נקודה היא

לב' מתפשט י' האות שזה אלא

עד ובבי"ע. באצילות כולה. התורה ולכל

אצילות מאחד כי א"ק, אור מגלה שהצדיק

ענין שזהו א"ק. בחי' מזה ועושה ובי"ע

להכנס איך שיודע מהימנא, רעיא משיח,

מאצילות להשפיע היחוד אור בעומק

נעשה לבי"ע משפיע שאצי' ע"י כי לבי"ע,

הכל בי"ע עולמות שגם שיתגלה א"ק. סוד

אלקות. הוא
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לזהוזו וצריך מאד, קשה היא העבודה

גנוז דעתיק דעת כי גדולים. רחמים

באוירא. גנוז התוה"ק של הדעת מאד,

מאד. עמוקים מהימנא רעיא של והסודות

דאריך. הפה לסוד הם מאירים אעפ"כ

הקדושים הימים באלו לזכות וצריכים

ארץ דרך לתורה, קדמה ארץ דרך לבחי'

לקבלת הכנתינו שעיקר תפילה, בגי'

לבקש והתבודדות, תפילה ע"י הוא התורה

הרעיא לאור להתקרב שנזכה ברחמים

שורש שהוא היחוד, לנקודת מהימנא,

התוה"ק.

הערבהיוםכי בין מהימנא רעיא מונח

מחפשים ואין האמת, אור ומבזים רב,

צריך אך החיצוניות. רק הפנימיות כלל

ולא מהתוה"ק רק האדם חיות עיקר שיהיה

שהכל שנדמה רב ערב בבחי' להיות

ח"ו. מהתוה"ק חוץ עוד ויש מעורב

כלוזה כי לתוה"ק. לזכות התפילה עיקר

רק הם לאדם הנצרכים הישועות

מה כל להשלימם, שצריך התוה"ק חלקי

מחמת רק הוא וגשמי, ברוחני צריך שהוא

בדביקות התוה"ק ואור הדעת אור חסרון

הצדיק אותנו מלמד ולכן היחוד. באור

ושיהיה בהשי"ת, להתדבק להתפלל

פרטי וכל בתחתונים. אלקות התגלות

התפילה, מזאת חלקים הם הישועות

בהם שיש המים לשתות לזכות שמתפלל

ב"ה. הוי"ה שם

מוכרח היחוד לסוד לזכות כדי י.
אחד בלב אחד כאיש בחי' שיהיה

זכוובזכות אחד באחדות ישראל שהיו

וזאת התורה. את לקבל

ידון ונפשו, האדם לב שבתוך היא האחדות

את וגם ישראל, כל זכות, לכף הכל את

ועי"ז ית"ש. אלקותו שהכל וידע עצמו,

וזוכה ישראל, בקדושת השגה בנפשו מאיר

שייכות לקבל ומתחיל האורות. לצחצחי

שבתוה"ק. היחוד אור להשגות

בתחילהוכשבאו סיני, להר ישראל

הדגלים, בסוד עצמם הכינו

מחנהו על איש ישראל בני 'וחנו כמ"ש

קבלת עיקר כי לצבאותם'. דגלו על ואיש

מרכבה. מעשה להשגת לזכות הוא התורה

יהיה שהאדם אדם', התורה 'זאת כמ"ש

דבוק האדם שיהיה להשי"ת. מרכבה

הנושאים חיות לד' מרכבה להיות בהשי"ת,

שלשלמה מטתו 'הנה כמ"ש הכסא. את

ששים בחי' לה', סביב גיבורים ששים

ד' שהם נפשות רבוא ששים מסכתות.

צריך מישראל אחד שכל הדגלים, מחנות

ששה בבחי' כולה, התורה מכל כלול שיהיה

משנה. סדרי

צריך'ביום כי סיני'. מדבר באו הזה

סיני, מדבר באו בבחי' שיהיה

ונפיק דעייל מאן זכאה רי"גבחי' ויקהל (זהר

ללכתע"ב) בהלכה, בקי להיות צריך ,

בשוב, בקי להיות ומאידך לדרגא, מדרגא

כלולה התורה כי כשנופל. גם להתחזק

כל דרבנן. וז' דאורייתא מצוות מתרי"ג

להדבק לזכות איך פרטית השגה היא מצוה

וצריך ושוב,באלקות, ברצוא בקיאות לזה

אחרת. למדרגה צנור היא מצוה כל כי

וזהו כולה, התורה מכל כלול להיות וצריך

קודש, מלחמת העולם בזה ללחום החרב

היינו חרב. אחוזי לה סביב גבורים ששים

לשמה. משנה סדרי בששה שעוסקים בזה
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להט יש החיים עץ לדרך בדרך יא.
וצריך להכנס. מהאדם שמונע החרב
להוסיף צריך לזה גדולים, רחמים
בסוד בפשטות, המצוות קיום
דרעיא לרזא יכניסו שהוא אליהו,

מהימנא

צריךוכדי ההמרכבה, לקדושת לזכות

של הפה הוא סיני ובחי' סיני. לבחי'

דעתיק הדעת הוא התוה"ק סוד כי האדם.

הפה לסוד להמשיכו וצריך באוירא, שגנוז

דעתיק בדעת גנוז המרכבה סוד כי דאריך.

זאת בבחי' שיהיה להשיג וצריך מאד. דגניז

לעליון' 'אדמה לשון אדם, י"ד,התורה (ישעיה

ולכןי"ד) באמת. התוה"ק באור שיוכלל ,

בשבועות. המרכבה קוראים

בו,וכל לכנוס אחד כל שיכול ענין אינו זה

לשמור המתהפכת החרב להט יש כי

האדם את מונע והוא החיים, עץ דרך את

אעפ"כ אך העליונים. לשערים מלהכנס

השערים פותח שהשי"ת דרכים ישנם

מזה לו נודע שהאדם ויש ישראל. לנשמות

עד ממנו, נעלם ואח"כ השער, לו שנפתח

השערים לו יפתח שהשי"ת שזוכה

בקביעות.

מצוותועיקר קיום ע"י ההתחלה

שאליהו בזה"ק כמ"ש מעשיות,

בחי' ע"י כי מהימנא, לרעיא מסייע הנביא

לנקודה יזכה בחיצוניות. הבר, שור

לויתן. שהיא הפנימית

הברית,וזהו לוחות של האמת הדעת סוד

הם מחנות, ד' ישנן זה שסביב

הבר. שור בסוד החיצוניות העבודות

קיום בגדרי להוסיף מתעורר כשאדם

זה וכל התורה, בחלקי וההתמדה ההלכה

הנקודה את לו יפתח שהשי"ת בכונה

לא השי"ת בודאי בזה לויתן. בחי' הפנימית

אורה. שערי לו לפתוח לו ויעזור יעזבנו

בחי'כי מלאכים, בחי' הם הדגלים סוד

שהם אליהו, סוד שהם חיצוניות,

יש כי הפנימי. אור שמחפש זה לכל הכלים

את ועוזב הדביקות אור מחפש שהאדם

מאד גדול מכשול וזה בפשטות. השמירה

מהימנא. לרעיא מסייע אליהו רק כי ח"ו.

התורה שמירת והוספת קיום שע"י היינו

להכנס יזכה עי"ז בדקדוקיה, ומצוותיה

הפנימיות. להיכלי

המשכת שע"י מה הענין סוד יב.
הכתר אור נמשך הנה"י

להשליםוזהו שמכוונים השבועות ליל סוד

ע"י דייקא כי הכתר. אור וכן הנה"י

בפשטות, מעשיות מצוות שעניינו הנה"י

האלקית. להשגה הכתר, לאור זוכים עי"ז

הנעלם. הדעת מהימנא, רעיא אור

מדרגתוהנה, להצדיק כבר שיש הגם

הוא א"ק מדרגת אבל האצילות,

נשמות עם הכלליות ע"י רק לקבל יכול

י', האות סוד נקודת הוא הצדיק כי ישראל.

עד שעולה דעתיק יסוד עליית משיג והוא

כל עומד שעליו האילן שורש כמו רדל"א,

הצדיק צריך ולזה דעתיק. יסוד וזהו האילן,

שכל ישראל, נשמות לכלליות להתקשר

שיודע ע"י דרזין, רזין מגלה מישראל אחד

כי סודות. מלא העולם שכל האדם

ה' אנכי לשמוע זכינו סיני, בהר כשעמדנו

עשב מכל אלא הקב"ה, מפי רק לא אלקיך

כשרוצה ולכן שבבריאה. קטן חלק ומכל

מנקודת שנתפשט היחוד רזי להשיג הצדיק
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הוא רדל"א, דעתיק מיסוד שמתעלה הי',

אשר מישראל, ונשמה נשמה מכל מקבל

ולכן מהבריאה. מיוחד חלק הוא אחד כל

כל סודות לקבל האריז"ל רבינו הוצרך

ושפת הדקלים שפת ששמע הנשמות,

רזי להשיג כי תזעק. מקיר ואבן הנרות

נשמות בכלליות דבוק להיות צריך היחוד,

שלא אחד. בלב אחד כאיש בחי' ישראל,

מישראל. אחד של השגה שום ח"ו יבזה

מהם מתגלה איך ההשגות כל יברר אלא

השגה לה יש נשמה כל כי האמת. נקודת

נקודת בה לגלות איך לבררה שצריך אלא

היחיד האמת הצדיק עסק וזהו האמת.

לברר זוכה שהוא מאד, במעלה המופלג

ישראל. נשמות מכל האמת

מעשיותוכמו במצוות להדר שצריך

כל להחשיב צריך כן אליהו. בבחי'

שיזכה לבררו שצריך אפי' מישראל, ת"ח

דייקא אבל לאמיתו, האמת נקודת לגלות

יברר אדרבה מישראל, אחד יבזה שלא ע"י

ולהוציא התורה רזי לגלות יזכה בזה דעתו,

מהי מגלותו.רעיא מנא

להוציאכי עבודה מישראל אחד לכל יש

המצוות קיום ע"י מהגלות השכינה

וע"י הבר, שור בחי' היינו בפשטות,

אנו ולזה לויתן. בחי' הפנימיות התגלות

מתאר ששם מילין' 'אקדמות אומרים

הבר שור של הסעודה תהיה איך באריכות

במצוות לעסוק היינו לעתיד, ולויתן

התורה. בסודות להתדבק וכן מעשיות

ולהתחבר עומק. מני עומק הסודות לברר

בחי' שהם ישראל, נשמות בכלליות

דעת ע"פ ולבררם בבי"ע, ההתפשטות

י'. אות סוד שהם הדורות יחידי של האמת

לשמוע הרדל"א, סודות להשיג יזכה ועי"ז

ה' אנכי צועקין הבריאה פרטי כל איך

פרט. ובכל בחינה בכל אלקיך

בשנייעזור נפשינו להכין שנזכה ה'

ובלויתן, הבר בשור ההבחנות,

גוא"צ בביאת הנ' שער של למקוה ונזכה

אמן. ברחמים

לנפשך חכמה דעה יג.

לנפשך'פירושוזה חכמה דענין'דעה .

מהימנא. רעיא נשמת הוא החכמה

הדעת פנימיות לחפש העבודה עיקר שזוהי

מחולל הוא כי מהימנא. רעיא נשמת ע"י

את שמבלבלים רב. הערב ע"י מפשעינו

ואליהו החכמה. פנימיות יחפש שלא האדם

מהימנא. רעיא את שיגאל הבטיח הנביא

עצמו על מקבל שהאדם מה ענין והוא

הידור עוד ולקיים תורה שיעורי להוסיף

שיכול, פרט בכל מעשיות מצוות בקיום

את לפדות עי"ז שיזכה אמיתית בכוונה

מקשר ובזה רב, הערב מן מהימנא רעיא

לשור לויתן בחי' שמדבק להנפש, החכמה

עמוק, מכל עמוק הוא השי"ת סוד כי הבר.

שמוסיף ע"י רק לזה לזכות אפשר ואי

ענינים. מיני בכל מעשיות, במצוות

נשמותוזהו את שבודקים הבדיקה עיקר

אותו שמבלבלים במרירות, ישראל

צריך ולזה הפנימיות. הנקודה אל מלהגיע

להתקשר ב"ה, הוי"ה שם מימי לשתות

מהשני אחד ללמוד ישראל, כל עם באחדות

יזכה שעי"ז ומצוותיה. התורה לקיים איך

מהימנא שרעיא התורה, רזי לסודות

מישראל חכם תלמיד בכל לקו"ממלובש (עיין

כ"ו) ישראל.ח"ב מכל האמת אור ולברר .



תשס"ט במדבר פר' יאשל"ס

האמת צדיקי של האמת אור ע"י נעשה וזה

של לאמיתו האמת נקודת מבררים שהם

הדורות יחידי וע"י ישראל. נשמות כל

ובזה הנשמות. כל של האמת לברר אפשר

התורה. וסודות מהימנא רעיא אור יתפשט

שמקשרוזה שע"י לנפשך', חכמה 'דעה

לאור נפש בחי' התורה מצוות

בחי' דשבועות, הכתר לבחי' יזכה החכמה.

קדשך' מצות 'נצור לראשך'. כתר ,'והיא

הבר, שור בחי' מעשיות במצוות להוסיף

שיזכה קדשך, שבת שמור ועי"ז בחיצוניות,

בחי' לויתן, בחי' היחוד, באור להתדבק

דפנימיות האמת היחוד אור הוא שבת

התורה.

מישראל,והוא אחד כל זכות לכף שדן ע"י

וכל שיטה כל כי בגדולתו. ומתבונן

לבררה וצריך אמת, נקודת בה יש דעת

אמת הוא שדעתם אמת הצדיקי אור בכח

שלכן ז"ל מוהרנ"ת שמבאר וכמו לאמיתו.

כי ליקוט, בשם נקראים הצדיקים ספרי כל

כלל של האמת נקודות מלקטים הם

היחוד. אור מגלים ישראל כל כי הבריאה.

והוא האמת. נקודת את בהם לגלות וצריך

סוד מתגלה ובזה בהיכליה. נקודה הי', ע"י

לבדו, באצילות רוצה השי"ת אין כי א"ק.

ית' רצונו אלא לבדם, הצדיקים באור היינו

שגם הבריאה, כל יבררו שהצדיקים

ועי"ז היחוד, באור יוכללו בי"ע עולמות

מאצילות. למעלה שהוא א"ק סוד מתגלה

ונזכהוירחם התוה"ק, אור שיתגלה ה'

אליהו, בבחי' התורה לפשטות

מהימנא, רעיא בבחי' התורה ולסודות

צועקת הבריאה כל איך ונראה ונשמע

ישראל נשמות כל עם יחד אלקיך'. ה' 'אנכי

ובזה האמת. הצדיק נקודת בירור ע"י

הצדיק הוא בועז ורות, בועז יתקשרו

יתן, לעמו עוז וה' הכל, מברר שהוא האמת

ציון את ה' בשוב נראה בעין שעין עד

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת



לנפשך חכמה דעה יב

ק"נ הר"ן שיחות

לוקחפעם שאני מי אצל אמר: אחת

לו נותן אני וכיוצא, ממון ומקבל

ענין (והוא נותן אני מקבל שאני בזה כי

השישי יום של בהמעשה המבואר

את אחד שהתפאר בעטליר'ס מהשבעה

עיין בידו, לו שיש הכח בנפלאות עצמו

שם):

י"גוזלה"ק במעשה ספומ"ע בספה"ק

האחרון: היוביום הששי ביום

איך מתגעגעים: והיו שמחים גם-כן

ידים? בלא שהיה אותו את בכאן לוקחין

באתי הנה הנני! ואמר בא, הוא והנה

גם-כן להם ואמר החתנה על אצלכם

(אתם להם: ואמר אותם ונשק כנ"ל,

אני אין בידי) מום בעל שאני סבורים

כח לי יש באמת רק ידי על כלל מום בעל

הכח עם משתמש אני שאין רק בידי,

הכח את צריך אני כי העולם בזה שבידי

אחר. לענין

בידיהם,יש לצדיקים שיש כחות מיני כמה

האמת, הצדיק מאד נעלם ולפעמים

בכח להשתמש צריך הוא כי והטעם

המופת עיקר כי אחרים. לענינים שבידיו

ולהוציא בתשובה אדם בני להשיב הוא

כחו עוצם וזהו מעוונותיהם. הנשמות

מחילת לפעול האמת הצדיק של הנורא

כי הישועות. כל כלליות עיקר שזהו עוונות,

לאחר רק הם שישנם, הישועות כל

הכח בזה וגם הזאת. הישועה השתלשלות

מדרגות. וכמה כמה יש

המבצרויש מן זה על הסכמה לי

דעם (פון מים של שלאס) (שקורין

ישבנו אחת פעם כי שלאס) ואשיריקן

ואחד אחד כל והיה אנשים איזה יחד

שיש התפאר זה שבידיו: בכח מתפאר

לו שיש התפאר וזה בידיו, זו גבורה לו

אחד כל וכן בידיו פלונית גבורה

כי (הינו) בידיו לו שיש בגבורה התפאר

וגבורה כח לו שיש מתפאר היה אחד

יכול הוא חץ מורה שכשהוא בידיו, כזו

אלי ולמשכה כזהלחזר כח לו יש כי ו

החץ, כבר שהורה פי על שאף בידיו,

אליו ולמשכה לחזר להחזירה יכול עדין

יכול אתה חץ איזה אותו: ושאלתי

חצים.. מיני עשרה יש כי להחזיר?

סמים.. מיני ועשרה

בידיואחד כזה כח לו שיש מתפאר היה

ומקבל לוקח שהוא מי שאצל

בעצמו שבזה (פרוש לו נותן הוא ממנו,

כי נותן הוא בזה ומקבל לוקח שהוא

בעל הוא וממילא נתינה) היא קבלתו

אתה צדקה איזה אותו, ושאלתי צדקה

השיב, צדקה) מיני עשרה יש (כי נותן?

אם-כן, לו: אמרתי מעשר נותן שהוא

מלכה, הבת את לרפאות יכול אתה אין

כי למקומה לבוא כלל יכול אתה אין כי



ק"נ הר"ן יגשיחות

אחת בחומה אם כי לכנס יכול אתה אין

אינך כן ועל שם) יושבת שהיא (במקום

למקומה. לבוא יכול

סודותהגם בזה שיש מאמינים שאנו

הצדיקים בהתפארות מאד, עמוקות

שאומר צדיק שיש הדברים כלל כחם. בגודל

כי לו. נותן הוא לוקח שהוא מי שאצל

ישראל, ארץ עפר בחי' הוא האמת הצדיק

שנותנים מה כל כי הק'. לשכינה מרכבה

הק'. לשכינה שפע משפיעים בזה צדקה

וכמה כמה הק' בשכינה שיש הדברים וכלל

ששם לארץ ובחוץ ישראל, בארץ מדרגות,

שמכוון צדיק ויש השרים. ע"י מתלבשת

שמכוון מי ויש ממש. לשכינה ממש, לשמה

והצדיק מחשבה. עוד עם יחד שמים לשם

שום בלי ממש השכינה לשם מכוון האמת

הוא שאם הוא, והחילוק מחשבה. ערבוב

בזמן אזי הק', השכינה לשם ממש מכוון

מיד רגע באותה הק', לשכינה שמשפיע

השפעות ונמשכים בשלימות, היחוד נשלם

ומיד. תיכף אלו

כולומשא"כ ממש לכוון יכול אינו אם

היחוד, נשלם אין שמים, לשם

הצדקה ויעלה האמת הצדיק כשיבא רק

נשלם יחוד וכל ידו. על היחוד ויושלם שלו,

ע"י או ביחד, ישראל נשמות כלל ע"י או

נשמות כלליות בחי' שהוא האמת הצדיק

בשלימות. היחוד נגמר ידו שעל ישראל,

לשם כולו באמת מצוה כשעושים לכן

כבר מקבל, שהוא רגע באותו אזי שמים,

ההשפעות. נשפע

היחוד,כי נתעורר פעולה בכל באמת

יש לכן רגע, באותה שאינו שכיון אלא

נמשך היחוד כשנשלם ואח"כ קבלה בחי'

האמת הצדיק אצל משא"כ השפעה.

תיכף היחוד נשלם כבר רגע שבאותה

הנתינה. בעצמה זה הקבלה לכן ומיד,

צדקהוזהו בעל נקרא שהצדיק ענין

שהיא המעשר, סוד שזהו האמיתי,

העשירית, ספירה המלכות, ספירת

ולכן הק', בשכינה דבוק האמת שהצדיק

מי אבל קבלה. היא אצלו הנתינה תמיד

יכול אינו מעשר בחינת רק לו שיש

כזה צדיק אפי' כי מלכה, הבת את לרפאות

ובאמונה, הק' בשכינה דבוק תמיד שהוא

וממשיך אמיתיים, יחודים מייחד רגע ובכל

השפעת יש ומיד ותיכף בשלימות, שפע

יכול אינו אעפ"כ הצדקה. ע"י עליונות

רק ופגם, חטא מכל ישראל נשמות להציל

פגמו אם אבל המלכות. במידת שפגמו מה

כי לתקן. יכול אינו עליונות ספירות בט'

מכל כלול להיות צריך האמת הצדיק

שכלול משה בחי' שהוא ספירות, העשר

כאחד. נוק' ובחי' ז"א בחי' משיחין, מתרין

הי' מכל ישראל נשמות להוציא יכול שהוא

השלימות. לתכלית ולהביאם פגמים,

וכלולורביה"ק משה בבחי' היה בודאי

אמר לכן משיחין, מתרין

וזה משפיע. הוא מיד לוקח שהוא מי שאצל

לאיזה צדקה שנותן שמי היום, בחוש רואים

מקבל הוא אזי האמת, הצדיק של ענין

ע"י וכן לאלתר. ומיד תיכף השפעה

ה' להשפעה. מיד זוכים הק' לקברו הנסיעה

ולביאת האמת לצדיק צדקה לתת יעזרנו

בב"א. ברחמים גוא"צ
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