




תשס"ט בחקותי בהר פר' גשל"ס

תשס"טבחקותיבהרפרשתדרעויןרעואדא"ח
תשס"ט בחקותי בהר פר' של"ס

ימי ימי ימי ימי  ל ל ל ל ךָ ךָ ךָ ךָ  והי והי והי והי ּו ּו ּו ּו  ּפ ּפ ּפ ּפ עמים עמים עמים עמים  ׁש ׁש ׁש ׁש בע בע בע בע  ׁש ׁש ׁש ׁש נים נים נים נים  ׁש ׁש ׁש ׁש בע בע בע בע  ׁש ׁש ׁש ׁש נים נים נים נים  ׁש ׁש ׁש ׁש ּב ּב ּב ּב תת תת תת תת  ׁש ׁש ׁש ׁש בע בע בע בע  ל ל ל ל ךָ ךָ ךָ ךָ  ¥§§¨§¦¨§©¤¦¨©¤¦¨Ÿ§©©¤§¨§©¨§וספר וספר וספר וספר ּת ּת ּת ּת 

ּת ּת ּת ּת ר ר ר ר ּו ּו ּו ּו עה עה עה עה  ׁש ׁש ׁש ׁש ֹו ֹו ֹו ֹו פר פר פר פר  והעבר והעבר והעבר והעבר ּת ּת ּת ּת  ׁש ׁש ׁש ׁש נה נה נה נה :::: ואר ואר ואר ואר ּב ּב ּב ּב עים עים עים עים  ּת ּת ּת ּת ׁש ׁש ׁש ׁש ע ע ע ע  ה ה ה ה ּׁש ּׁש ּׁש ּׁש נים נים נים נים  ׁש ׁש ׁש ׁש ּב ּב ּב ּב תת תת תת תת  ¨§©¨§©£©§¨¨¦¨§©§©¥¦¨©Ÿ§©©¤ׁש ׁש ׁש ׁש בע בע בע בע 

ּב ּב ּב ּב כל כל כל כל  ׁש ׁש ׁש ׁש ֹו ֹו ֹו ֹו פר פר פר פר  ּת ּת ּת ּת עביר עביר עביר עביר ּו ּו ּו ּו  ה ה ה ה ּכ ּכ ּכ ּכ ּפ ּפ ּפ ּפ רים רים רים רים  ּב ּב ּב ּב י י י י ֹו ֹו ֹו ֹו ם ם ם ם  לחד לחד לחד לחד ׁש ׁש ׁש ׁש  ּב ּב ּב ּב ע ע ע ע ׂש ׂש ׂש ׂש ֹו ֹו ֹו ֹו ר ר ר ר  ה ה ה ה ּׁש ּׁש ּׁש ּׁש בעי בעי בעי בעי  ¨§¨¦£©¦Ÿ¤©§¦¦¤¨©Ÿ¤§©¦ª©ּב ּב ּב ּב חד חד חד חד ׁש ׁש ׁש ׁש 

ּב ּב ּב ּב ארץ ארץ ארץ ארץ  ּד ּד ּד ּד ר ר ר ר ֹו ֹו ֹו ֹו ר ר ר ר  ּו ּו ּו ּו קראתם קראתם קראתם קראתם  ׁש ׁש ׁש ׁש נה נה נה נה  החמ החמ החמ החמ ּׁש ּׁש ּׁש ּׁש ים ים ים ים  ׁש ׁש ׁש ׁש נת נת נת נת  את את את את  וק וק וק וק ּד ּד ּד ּד ׁש ׁש ׁש ׁש ּת ּת ּת ּת ם ם ם ם  ¤¨¨§¤¨§¨¨¦¦£©©§¥¤§©¦§¤§§©ארצכם ארצכם ארצכם ארצכם ::::

ואי ואי ואי ואי ׁש ׁש ׁש ׁש  אח אח אח אח ּז ּז ּז ּז ת ת ת ת ֹו ֹו ֹו ֹו  אל אל אל אל  אי אי אי אי ׁש ׁש ׁש ׁש  ו ו ו ו ׁש ׁש ׁש ׁש ב ב ב ב ּת ּת ּת ּת ם ם ם ם  לכם לכם לכם לכם  ּת ּת ּת ּת היה היה היה היה  הוא הוא הוא הוא  י י י י ֹו ֹו ֹו ֹו בל בל בל בל  י י י י ׁש ׁש ׁש ׁש ביה ביה ביה ביה  ¦§¨ª£¤¦¤§©§¤¨¤§¦¦¥¨¤§¨§לכל לכל לכל לכל 

לא לא לא לא  לכם לכם לכם לכם  ּת ּת ּת ּת היה היה היה היה  ׁש ׁש ׁש ׁש נה נה נה נה  החמ החמ החמ החמ ּׁש ּׁש ּׁש ּׁש ים ים ים ים  ׁש ׁש ׁש ׁש נת נת נת נת  הוא הוא הוא הוא  י י י י ֹו ֹו ֹו ֹו בל בל בל בל  ּת ּת ּת ּת ׁש ׁש ׁש ׁש ב ב ב ב ּו ּו ּו ּו :::: מ מ מ מ ׁש ׁש ׁש ׁש ּפ ּפ ּפ ּפ ח ח ח ח ּת ּת ּת ּת ֹו ֹו ֹו ֹו  ª¥¦§©©£¦¦¨¨¦§¤¨¤Ÿ¨§©§¦¤אל אל אל אל 

י י י י ֹו ֹו ֹו ֹו בל בל בל בל  ּכ ּכ ּכ ּכ י י י י  נזריה נזריה נזריה נזריה :::: את את את את  תבצר תבצר תבצר תבצר ּו ּו ּו ּו  ולא ולא ולא ולא  ספיחיה ספיחיה ספיחיה ספיחיה  את את את את  תקצר תקצר תקצר תקצר ּו ּו ּו ּו  ולא ולא ולא ולא  ¥¦¨¤¦§¤§§¦Ÿ¦§§¤§¦¤¨§Ÿ§¨§¦תזרע תזרע תזרע תזרע ּו ּו ּו ּו 

ּב ּב ּב ּב ׁש ׁש ׁש ׁש נת נת נת נת  ּת ּת ּת ּת ב ב ב ב ּו ּו ּו ּו את את את את ּה ּה ּה ּה :::: את את את את  ּת ּת ּת ּת אכל אכל אכל אכל ּו ּו ּו ּו  ה ה ה ה ּׂש ּׂש ּׂש ּׂש דה דה דה דה  מן מן מן מן  לכם לכם לכם לכם  ּת ּת ּת ּת היה היה היה היה  קד קד קד קד ׁש ׁש ׁש ׁש  ©§¦¨¨§¤§Ÿ¤¦§¤¨¤¦©¨¤Ÿ¦הוא הוא הוא הוא 

יג יג יג יג )))) ---- ח ח ח ח  כה כה כה כה  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אח אח אח אח ּז ּז ּז ּז ת ת ת ת ֹו ֹו ֹו ֹו :::: אל אל אל אל  אי אי אי אי ׁש ׁש ׁש ׁש  ּת ּת ּת ּת ׁש ׁש ׁש ׁש ב ב ב ב ּו ּו ּו ּו  ה ה ה ה ּז ּז ּז ּז את את את את  ¨Ÿ¨ª¦¤£ª©¥©ה ה ה ה ּי ּי ּי ּי ֹו ֹו ֹו ֹו בל בל בל בל 

ושמיטההנה בינה הוא היובל סוד כי נודע

המלכות במידת גרושיןהיא ספר (רמ"ק

ע"ב) שופרנ"ד 'והעברת כתיב וביובל .

בשופר לתקוע נוהגים ולזה תרועה'.

'תורת בספר ואי' הכיפורים. יום במוצאי

כי מאד. עד גבוהה זאת שתקיעה חכם'

יובל, בבחי' הוא הקדוש יום של שופר

של משופר למעלה מאד גבוה שופר שהוא

השופר. זה ענין מה להבין ויש השנה. ראש

מלאכה ואינה חכמה היא התקיעה שלכאו'

ע"ב) קי"ז איך(שבת א"כ חכמה רק היא ואם ,

שופר שאין דילפינן כהנים בתורת אי'

שהיא אי' בגמ' ולכאו' מדרשה, שבת דוחה

גזירה מחמת ורק מלאכה, ואינה חכמה

יעבירנו שמא בשבת, תוקעין אין דרבה

כהנים בתורת כתיב ואיך ברה"ר. ד"א

מלאכה. בה שיש

ואינה חכמה היא שופר תקיעת א.
ז' נמשכים השופר ע"י כי מלאכה,
סוד דהיינו הרחמים, ופני הבלים

דקדושה המנוחה

פשוטוהנה אינו השופר ענין פנימיות

בספה"ק דאי' רה"שכלל. שעה"כ (עיין

ז') תיקוןדרוש ז', תקון הוא השופר שסוד

התוקע פני התאדמות סוד שהוא 'ואמת',

אור פניו על מאיר שאז התקיעה, בעת

דאר דיקנא תיקוני די"ג ושורש'ואמת' יך.

שגנוז דעתיק מיסוד הוא האורות אלו

ע"י מאיר דעתיק ודעת דאריך. במצח

שבשופר. ההבלים סוד דאריך פומא

וזהו מקושרים. דעתיק והיסוד והדעת

דעתיק, יסוד הוא העליון ששורשו השופר,

עד 'ואמת', ולתיקון הדעת אל שמשפיע

דאריך מפה קדושים הבלים ז' שנמשכים



לנפשך חכמה דעה ד

בסוד לז"א מוחין ממשיך שזה עד אנפין.

השינה. התעוררות

בשםכי נקראים דפנים המוחין כלל

כי מלאכה. אינה חכמה בחי' חכמה.

מלכות בינה, בחי' הוא מלאכה ענין

מוחין ממשיך שהשופר וכיון ועשיה.

הוא כי מלאכה. ולא חכמה הוא לכן דפנים,

קודש 'כי כמ"ש השבת, כאור המנוחה, אור

לכם'. היא

שלא התנאים שחשבו מה סוד ב.
כן ובסוף במרון רשב"י את לקבור

שם קברוהו

הואלהבין רשב"י שקבורת ענין מהו

השי"ת של ההתגלות כי במירון.

בשם הוא בי"ע ועיקרמט"טרוןבעולמות ,

שהוא שבו, ט"ט אותיות הוא ההתגלות

וקים', ח"י ישראל מלך 'דוד בחי' י"ח, בגי'

כי היצירה. בעולם האלקות התגלות שהוא

הוא ובעשיה דמט"ט, מ' בחי' הוא בבריאה

נאמר וע"ז דמט"ט. רו"ן ע"ב)בחי' ט"ו (חגיגה

זרק. קליפתו אכל תוכו מצא רמו"ן מאיר ר'

ועיקר מטטרו"ן. אותיות הם ורמון ט"ט כי

השי"ת אור את לגלות הוא האדם עבודת

ביצירה או באצילות רק לא החושך. בתוך

אור כתנות אור, יוצר בבחי' הוא ששם

מאיר ר' של בתורתו כתוב שהיה באל"ף,

באל"ף אור י"ב)כתנות כ' רבה כי(בראשית .

הוא מ"מ מיצירה, גבוה יותר שבריאה הגם

וזהו חושך, ובורא כדכתיב החושך שורש

הרמון בחי' והוא שבעשיה. החושך שורש

ועשיה. בריאה בחי' מט"ט, של

ואינהולכן חכמה היא שהתקיעה אפי'

ולא המנוחה בחי' היינו מלאכה,

החושך בתוך אלקות התגלות עבודת

את לקבור אם התנאים נסתפקו דעשיה.

חשבו כי הרמו"ן, סוד היינו במרו"ן, רשב"י

עצם לגלות הוא דרשב"י אורו שעיקר

ויצירה, אצילות בבחי' האור, במקום האור

ענין שהוא ועשיה בריאה בבחי' ולא

החושך.

כיאבל דייקא, במירון קברוהו לבסוף

יסוד של אור הוא דעתיק,רשב"י

הגם חכמה. רק ולא מלאכה בחי' שהוא

מלאכה, ולא חכמה אמרינןשהוא שבגלוי

הסוד את מגלים כהנים בתורת אבל

מוחין ממשיך רק לא שהשופר העליון,

שעולה אלא לבד, חכמה בחי' דפנים,

שמשם עתיק, עד השרשים לשורש השופר

לתקן אפשר שעי"ז המלכה, עניין נמשך

בתוך האור הארת בחי' הרמון, סוד אפי'

כי רמון. בחי' ועשיה. דבריאה החושך

שבעולם. חושך כל לתקן רשב"י של בכוחו

בסוגיא סופר החתם ביאור ג.
בחמה' ומוטל מת ד'אבא

ל:)בגמ'אי' לבי(שבת שלמה 'שלח

בחמה ומוטל מת אבא מדרשא

אעשה מה רעבים אבא בית של וכלבים

הכלבים לפני והנח נבלה חתוך ליה שלחו

ולא וטלטלו תינוק או ככר עליו הנח ואביך

מן טוב הוא חי לכלב כי שלמה אמר יפה

המת'. האריה

קוראולכאו' המלך ששלמה היתכן יפלא

צדיקים הרי 'מת', דוד לאביו

חיים קרויים ע"ב)במיתתם י"ח וכ"ש(ברכות ,

שצריך וכ"ש וקים. ח"י ישראל מלך דוד

ואי' בגדיו, עם נסתלק המלך דוד הרי להבין



תשס"ט בחקותי בהר פר' השל"ס

שצריך מה שכל אביגדור ר' דעת בשו"ע

בגדים, למת כשאין רק הוא תינוק או ככר

או ככר אי"צ הבגדים עם כשהוא אבל

הסולם על עלה המלך דוד הרי וא"כ תינוק,

איזה א"כ בגדים, לבוש שהיה ובודאי ונפל,

הרי מוקצה, בענין המלך לשלמה היה ספק

בגדים. לבוש היה

שמיישבוכתב מי שיש סופר החתם

כי מוקצים, היו המלך דוד שבגדי

על ששורפין מחמת ללבשן, אדם לכל אסור

שהרי זה על החת"ס שואל אבל המלכים.

עדיין א"כ אחר, למלך מותרים המלך בגדי

הירושלמי החת"ס ומביא מוקצין. אינן

בגדי ללבוש יכול היה בודאי המלך ששלמה

שאפי' בירושלמי עוד שאי' אלא המלך, דוד

הקודם, המלך בגדי ללבוש מותר שהמלך

ילבשם. לא לכך, ראוי אינו אם אבל

פד:)בגמ'וכדאי' מציעא של(בבא שאשתו

לרבינו להשיב שלחה אלעזר ר'

בו ישתמש קודש בו שנשתמש 'כלי הקדוש

ענין שיש שאפי' צדיק, בכל יש כן כמו חול',

גדול אדם של בגדים אינוללבוש אם אבל ,

סופר החתם מיישב ובזה ילבשם. לא ראוי

ראוי שאינו בעצמו אחז המלך ששלמה

הבגדים היו לכן אביו, דוד בגדי ללבוש

תינוק. או לככר והוצרכו מוקצים,

אינו כמותו בן משאיר כשהצדיק ד.
נצחים לנצח אורו ונשאר מת,

המלךולהבין דוד כי הדברים. פנימיות

שנשרשת הבינה בסוד היה

בסוד היה המלך ושלמה אנפין, באריך

עד עולה הוא כשזוכה שבאמת החכמה,

וזה דוד. מאביו יותר גבוה יומין, עתיק

היה אם כי מת', 'אבא המלך שלמה ששאל

היה אלא מת, אבא בחי' היה לא זוכה

כי וקים. חי ישראל מלך דוד סוד מתגלה

סוד המלך לשלמה היה בפנימיות באמת

בן אמר חד למו, חליפות בחי' יומין, עתיק

חי, ישראל מלך דוד בודאי תלמיד, אמר חד

נעלם חטאינו שמחמת אלא ויגאלנו, ויבא

אלו בכל נעלם צדקנו משיח שענין אורו,

מת לא ישראל מלך דוד בודאי אבל השנים,

מלך דוד סוד יש ודור דור בכל ובודאי ח"ו.

דודו יגאלנו, דודו בן או דודו בחי' ישראל,

שלמה סוד הוא דודו ובן דוד, בחי' הוא

אפרים) מחנה בדגל אריך,(כמ"ש סוד הוא דודו ,

המלך. שלמה דרגת עתיק, סוד דודו ובן

אלאוכיון דבינה, יסוד הוא השופר שסוד

ביסוד למעלה יותר שנשרשת

במרון רשב"י דקבורת ברזא דעתיק,

עם יחד חכמה בחי' החושך, להמתיק

בכח דעשיה. החושך עד להאיר מלאכה,

דוד. בן שלמה

חישבאלא ענותנותו ברוב ששלמה

אמר ולכן דעתיק. האור שנעלם

כראוי, בן השאיר שלא היינו מת, אבא

מי על נאמר שזה למו', חליפות 'אין בחי'

רשב"י משא"כ כמותו. בן משאיר שאינו

בגמ' חננאל רבינו כדעת בבר, (סוכהעייל

ועולהמה) שנכנס בברא, עייל שרשב"י ,

אור האיר רשב"י כי אלעזר. ר' בנו עם יחד

בחי' לדורות, האור שישאר דעתיק, יסוד

יוכלו ישראל שכל וקים, חי ישראל מלך דוד

נרו יכבה ולא נצחים, לנצח באורו לאחוז

לעולם.

דעתיק,כי יסוד התגלות בחי' כשאין ח"ו

בחי' אינו אזי כמותו, בנו משאיר ולא



לנפשך חכמה דעה ו

ענוה, מרוב שלמה אמר וזה דעתיק, יסוד

כמותו. בנו השאיר שלא כביכול מת, אבא

ה אין האב, כמו הבן התגלותשכשאין

שאין המלך, שלמה שאל ולכן נצחים. לנצח

מוקצה, הם ולכן אביו בגדי ללבוש לו מותר

לטלטלו. תנוק או ככר צריך וא"כ

רק לא היא התוה"ק אור אמיתת ה.
שנשרש היחוד, מלאכת אלא חכמה
תורה אמיתת וזהו דעתיק. מיסוד

היחוד בכח בקי להיות לשמה.

יסודכי אור לגלות הוא העבודה תכלית

רק אינו שהשופר שיתגלה כדי דעתיק

בחי' דעתיק, יסוד גם אלא דבינה יסוד

לנו נתן השי"ת כי כאחד. ומלאכה חכמה

בחקתי אם כדכתיב לעשות. מנת על תורה

דהתורה התורה, עם ללכת שנזכה תלכו,

רק לא לקיים, אלא ללמוד רק אינה הק'

התורה עצם כי מלאכה, גם אלא חכמה

דעתיק. יסוד סוד שזהו לייחד. מנת על הוא

רק לא בתורה שיש לעשות, מנת על ללמוד

מלאכת גם אלא ולימוד חכמה של כח

היחוד. פעולת

כחויסוד כי בעולם, נעלם דעתיק

ונדמה בעולם, נשכח היחודים

אבל מלאכה. ואינה חכמה היא שהתורה

ה'. שם לייחד הלימוד בעת גם צריך באמת

מיסודכי גודל הרדל"א מציאות כל

מרדל"א, נמוך שהוא הגם דעתיק,

דעתיק, יסוד שזהו האילן, שורש הוא מ"מ

מנת על היינו לשמה, תורה ענין שורש

באור בקי להיות האדם שצריך לייחד,

ומאור התורה מלימוד להפסיק שלא היחוד,

היחוד.

בתורה האדם התדבקות כפי ו.
יחוד ככל ה' שם לייחד זוכה לשמה,

מלאכות הל"ט

לחכימיןוהשי"ת חכמתא ב')יהיב ,(דניאל

דעתיק, יסוד בודאי נגנז לכן

בג"י, אותו ויקבור משה בקבורת כמ"ש

רשב"י וכן דיקנא, תיקוני בי"ג שנטמן היינו

סוד שהוא דיקנא, תיקוני י"ג באור נטמן

עמו את עוזב השי"ת אין אבל נעלם,

ה' את לייחד הכח לחפש וצריך ישראל,

ואינה חכמה בחי' יהיה שלא באמת,

לעשות התוה"ק ע"י שנזכה אלא מלאכה,

העולמות. לייחד מלאכתו,

התלמידיכמ"ש שגם הק' הבעש"ט

ל"ט לעשות צריכים חכמים

שדבוק ע"י והוא התוה"ק. ע"י מלאכות

הסוד זה מגלה לבדו השי"ת העליון. ביחוד

העבודה שלימות להשיג כשזוכה להאדם

את לייחד כח בתוה"ק יש כי היחוד. בכח

אחד כל ומוכרח נעלם, זה ודבר ה'. שם

זאת. ולבקש לחפש

יסוד בבחי' ההשתוקקות בכח ז.
תיקוני ולי"ג המוחין להארת זוכים

דיקנא

במשנהובזה מש"כ א')מבואר א' (אבות

בגי' סני מסני', תורה קיבל 'משה

זמן שכל האדם שיודע קוצים, בחי' הסנה.

קיבל משה בחי' אליו, מתגלה השי"ת שאין

הן היסוד. כח הוא סיני מסיני, תורה

הנורא ההשתוקקות והן היסוד בקדושת

ולבקש להשי"ת, להתייחד יסוד, בחי' שהוא

המוחין. לו שיפתחו ית' ממנו



תשס"ט בחקותי בהר פר' זשל"ס

דבוקוזהו כשאדם ליהושע, ומסרה בחי'

להמשכת זוכה היסוד, בקדושת

כי יושיעך, י"ה ליהושע, מסרה בחי' המוחין

ובכח ואימא, אבא עד דיסודא סילוקא

בחי' ובינה לחכמה זוכה ביסוד הדביקות

ואימא. אבא

לאורות'ויהושע שזוכה - לזקנים'

- לנביאים' 'וזקנים דאריך.

פה עד שנמשך דרדל"א לאורות שזוכה

י' לייחד שיוכל הגדולה, כנסת עד דאריך,

לפעול שיזכה כנסת. בגי' ב"ן שם פעמים

היחודים. עבודת בפועל

מנתכי על הוא התורה לימוד עיקר

שמונח דעתיק, יסוד לגלות לעשות,

היו"ד סוד הוא הקדשים, בקודש וגנוז

לזכות לחפש וצריך שתיה. שבאבן הפנימי

לייחד היינו לשמה באמת, לשמה לתורה

אם כי חכמה התורה אין כי באמת, ה' את

בדביקות הלימוד בעת שיתדבק מלאכה,

אלקות.

לימוד שיהיה - תלכו בחקותי ח.
בעולמות הליכה בבחי' התורה

היחוד באור ודביקות

ע"יוזהו ללכת שיזכו תלכו', בחוקותי 'אם

שיהיה העולמות, בכל בפועל התורה

כלל, פשוט ענין זה שאין הגם הילוך. בחי'

מסני, תורה שקבל משה לבחי' מוכרחים

שמשתוקק היינו יסוד, בחי' הוא סיני

לייחד תמיד,ומבקש ית' אותו ולזכור ה'

לזכור 'וראיתיה ואזי לייחד, מנת על וללמוד

המח לו ממשיך והשי"ת עולם'. ברית

אבא עד דיסודא סילוקא בחי' האמת,

ואימא.

דרךכי שיש במרון, רשב"י נקבר לכן

במקום ט"ט, בסוד רק לא לייחד

רון, מ' במקום גם אלא אור, יוצר האור,

יהיה שלא החושך. מקום ועשיה בריאה

ולא חכמה רק שהוא מת', 'אבא בבחי'

מדוד. נמוך הוא ששלמה היינו מלאכה,

שיהיה יגאלנו', דודו ובן 'דודו בבחי' אלא

בחי' מאריך, גבוה בעתיק מושרש שלמה

היא הק' השכינה כי ותלמיד. בן חליפות,

מלך דוד כי ושלמה. דוד בין מקשרת

או דודו או כתיב ולכן וקים, חי ישראל

ויש כלל, מת אינו המלך דוד כי דודו, בן

בברא דעייל רשב"י כמו למו. חליפות

הנ"ל. חננאל רבינו כגירסת

בת את שלמה שנשא בזכות ט.
עצים על רק החורבן היה פרעה,

ואבנים

נזכהוע"י לשמה, בתורה שנעסוק

המלך ששלמה כל לעין שיתגלה

שכתוב הענינים כל כי ח"ו. מעולם חטא לא

היה זה ה', בעיני וכו' ויעש המלך בשלמה

דעשיה, דחול יומין אלף לתקן כדי רק

נשמות ולגאול בעולם, ית"ש אלקותו לגלות

לגאולה הנה עד זכינו שלא אפי' ישראל.

על רק חמתו ששפך מה כל מ"מ שלימה,

המלך שלמה בזכות היה ואבנים עצים

נעץ פרעה בת את שנשא בשעה כי ע"ה.

בים קנה גבריאל ט"ז)מלאך עקב היינו(ספרי ,

על רק חמתו ששפך זכינו עי"ז שאדרבה

שמסר המלך שלמה בזכות ואבנים. עצים

נעץ בזה מקום, בכל אלקות לגלות נפשו

בקנים רק החורבן שנשאר היינו בים, קנה

זמן כל התיקון נשלם לא אעפ"כ ועצים.

דעתיק. דיסוד אור מחפשים אנו שאין



לנפשך חכמה דעה ח

חכמתו לגלות המלך שלמה יכל לא שעי"ז

ואינה חכמה בחי' היה שזה לאחרים

בחי' היה ולכן דעתיק, יסוד ונגנז מלאכה,

פנימיות עם יחד האמיתי אבא מת, אבא

של המשך רואים אין כי שמת, זהו עתיק

בגילוי. המלך דוד

וכלאבל וקים, חי ישראל מלך דוד באמת

רק הוא מת' 'אבא בחי' שנראה מה

עבודתינו עיקר דאמת ואליבא בהעלמה,

בכל תמיד לחפש דעתיק יסוד באור לעסוק

ישראל בארץ בפרט ה', שם לייחד איך עת

יותר מקום שהוא דוד. חנה עיר וירושלים

בודאי שם ית"ש, אלקותו אור להשיג מסוגל

וקים, חי ישראל מלך דוד אור לחפש צריך

את ה' 'ויהי שיתגלה דוד, של האור לחבר

לגלות מקום, בכל כמותו שהלכה דוד'

שנזכה ה' וירחם האמונה. מתיקות הכלה,

ממש, מקום בכל ית"ש אלקותו לגלות

ברחמים. גוא"צ בביאת

לנפשך חכמה דעה י.

לנפשך'פירושוזה חכמה לחבר'דעה ,

חכמה נפשך, עם יחד דאימא יסוד

דעתיק יסוד אור שיתגלה מלאכה, עם

יחד בתוה"ק שנעסוק היינו בחכמה, הגנוז

בחוקותי בבחי' שיהיה היחודים. אור עם

לראשך'תלכו. כתר נזכה'והיא בזה ,

הכל. להמתיק הדרך שזה הגאולה, לעורר

שבת'נצור שמור קדשך, מצות

היחודקדשך' אור נגלה דבזה ,

עוד רחוקים שאנו אפי' השבת. אור בחי'

זאת, כל לחפש נזכה כשרק אך מזאת,

ורוצה שמשתוקק היסוד, מידת בבחי'

זה ע"י לייחד, מנת על תורה ללמוד

בחי' משמים, לישועה נזכה החיפוש,

נשמות על ה' ירחם ובזה ליהושע. מסרה

לשמה תורה ללמוד שנזכה ישראל

במהרה ברחמים צדק גואל בביאת

אמן. בימינו



קמ"ט הר"ן טשיחות

קמ"ט הר"ן שיחות

הנדפסתהמעשה בעטלירס השבעה של

כמה סיפר המעשיות בסיפורי

לזה השיך ענין סיפר פעם ובכל ימים

לספר התחיל זה ידי שעל ממנו שסיפרו

קדש שבת בליל בתחילה המעשה:

להרחה) (טבק הטאביקי ידי על התחיל

בהאגרת ונזכר מאנשיו מאיש שלקח

זכרונו לידו שהגיע לחברי אני ששלחתי

אז בשמחה שיהיה לו וכתבתי לברכה,

לכם אספר אני ואמר: וענה מזה דבר

לספר והתחיל שמחים היו אחת פעם איך

עד המעשה התחלת כל וסיפר המעשה

הבעטליר של ראשון יום של המעשה סוף

קדש, שבת בליל היה זה וכל עיור שהיה

ואחר בנעמרוב. בביתי אז הייתי ואני

וסיפר לביתו חברי בא שלישי ביום כך

מרעיד ועמדתי זאת מעשה לי

שמעתי כבר אמנם אם כי ומשתומם,

אבל הרבה, נוראות מעשיות ממנו

מפיו שמעתי לא עדיין כזאת מעשה

לשם נסעתי כך ואחר מעולם. הקדוש

בעת לברכה, זכרונו רבנו לבית ובאתי

שהוא ובבקר כבר בחדרו סגור שהיה

עמו ודברתי אצלו נכנסתי רביעי יום

מהעולם מעשיות לו וספרתי הרבה

עמי דיבר כך ואחר בסמוך, ששמעתי

שבת בליל שסיפר הנ"ל המעשה מענין

לידע מאד חפץ שהוא ואמר קדש

שנעשה מה דהיינו הסוף, לספר) (כלומר

כל וגם המשתה ימי שבעת שאר בכל

שקיבל מלך הבן של המעשה גמר סוף

התחיל שממנו בחייו, מאביו המלוכה

ויום יום בכל שכן אז לי ואמר הסיפור.

אחד יום בכל בא המשתה ימי מז'

להם ונתן וברכם בעטלירס מהשבעה

מסדר עמי סיפר וגם וכו' לדרשה מתנה

שלא הזכרון בעלי הזקנים של הסיפור

מפי יפה בביאור כסדר הענין שמעתי

לברכה, זכרונו הוא לי וביאר חברי

מענין עמי דיבר וגם כסדר קצת בעצמו

כלום זוכר שאינו העיור שהתפאר מה

נישט) גאר גידענק איך אשכנז: (בלשון

שזוכר נישט גאר גידענק איך שפירושו

וכו'. הויה שום היה לא כשעדיין

נכסף הייתי כך ואחר זה על והתפלא

ולא השני מיום לספר שיתחיל מאד

המשרת בא כך בתוך כי בידי עלתה

וערך סעודה זמן הגיע רבי, ואמר: שלו

לצאת והכרחתי לאכול, לפניו השלחן

אחר מעט שישן אחר כך אחר מלפניו.

אצלו ונכנסתי חזרתי כך אחר אכילתו

וספר לפניו דבריםועמדתי כמה לפניו תי

מבארדיטשוב והרב העולם מעניני

עמו ודברתי בשם סמוך אז שהייתי

וחסרונות דאגות מלאים שכולם מענין

להם חסר הגדולים העשירים שכל הרבה,

כך ואחר וכו' ואחד אחד לכל מאד הרבה

ג (קהלת זה פסוק לפניו ואמרתי עניתי
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מבלי בלבם נתן העולם את "גם יא):

אשר המעשה את האדם ימצא לא אשר

פירוש (עין סוף" ועד מראש אלקים עשה

זאת הלא לברכה: זכרונו הוא ענה רש"י)

היכן שאל: ותיכף שלנו! המעשה הוא

תיכף ונבהלתי בהמעשה? עומדים אנו

זאת, לשמע לי שהיה הכיסופין מרב

ביום עומדים שאנו בבהלה לו והשבתי

חזרו השני ביום ואמר: ענה השני

כל רביעי ביום אז וסיפר וכו' ונתגעגעו

בליל כך ואחר השני יום של המעשה

שלישי יום של המעשה קדש שבת

המעשה ראשון ביום כך ואחר ורביעי

שלישי ביום כך ואחר חמישי יום של

ואחר ששי יום של המעשה שלאחריו

עמדנו ששי יום של המעשה שסיפר

מאנשיו אחד איש לפניו וסיפר לפניו,

הוא זה הלא ואמר: ענה מעשה איזה

ואמר השביעי! יום של המעשה מענין

שלו, ממעשה מספרים שהעולם שנראה

זכינו לא אך לספרה מאד רוצה והיה

עוד: סיפרה לא ושוב אז שיספרה

המעשהידוע על הרי"ם החידושי שאמר

הנה 'עד הבעטלערס, ז' של הזאת

המעשה זה כי כלל'. משיג איני כאן הבנתי,

המעשיות. משאר גבוה

הרועים.והנה הז' כנגד הם הבעטרל'ס ז'

כי לספר, גמר לא ומהאחרון

מזה רגליים. לו שאין הצדיק הוא האחרון

שלא ואמר שלו. המעשה לשמוע זכינו לא

בב"א. צדקנו משיח שיבא עד עוד יספרה

בלי הצדיק הוא השישי יום של הצדיק והנה

יסוד, בחי' הוא השישי שהצדיק וידוע ידים,

היום של והצדיק יוסף, בן משיח בחי'

בחי' דוד, בן משיח בחי' הוא השביעי

מלכות.

מוהר"ןואי' י')בלקוטי מרדכי(סי' בסוד

ידים, בחי' הוא שמרדכי ואסתר,

ירך רגלין, בחי' ואסתר יוסף, בן משיח

אמר רבינו והנה דוד. בן משיח בחי' בסתר,

ביום כי לספרה. מאד קשה המעשה שזאת

יוסף, בן משיח ע"י הגאולה סוד הוא השישי

המלך בה שירה מלך הבת על מסופר ושם

וברחה סמים מיני י' עם חיצים האכזר

חלשות, ונפלה מים, של מבצר לתוך

כזאת וגבורה כח לו שיש התפאר והצדיק

יכול החץ. ירו שכבר אחר שגם בידיו,

מיני י' להוציא ויודע אליו, ולמשכה לחזור

ש הסמים מיני בי' המלךהחיצים בה ירה

האכזר.

י'כי באדם שיש מביא האריז"ל רבינו

דופק כי הספירות. י' כנגד דפיקין, מיני

לפעמים במהירות דופק לפעמים האדם

כנגד שהוא זהר בתיקוני ומובא באיטיות,

יכול שהצדיק אי' רוה"ק ובשער הספירות.

ספירה באיזה האדם אל הדופק על לראות

שלו. הדופק דפיקת כפי מתקן. או פוגם הוא

להחזירוישנם שיכולים צדיקים הרבה

מיני כל יש כי שנים, או אחד חץ

שהם צדיקים הרבה ויש ועוונות, חטאים

ישראל נשמות להציל יוסף בן משיח בבחי'

שאין שנראה האחד הצדיק ורק מעוונות.

הטובים ידים לו יש ובאמת ידים, לו

מיני מכל להציל יכול והוא שבעולם,

מתפאר הצדיק שזה שבעולם. החיצים

שיכול מי כי מלכה. הבת את להציל שיכול

האמת, הצדיק אינו אחד מחטא רק להציל

זה רק מלכה. הבת לרפאות יכול אינו כי



קמ"ט הר"ן יאשיחות

מלכה הבת להציל שיכול המופלג הצדיק

החיצים. מכל

וכשאנוכי מלך, בת נקראים ישראל כלל

באור פוגמים אנו בעווה"ר, ח"ו פוגמים

מספר ורבינו דאצילות. בזו"ן היינו המלך,

שם שיש מים, של למבצר ברחה שהיא

בספה"ק אי' כי מים. של חומות עשר

כל השי"ת. של א"ס אור בסוד הם שהמים

הוא עוון כל שורש הרי חוטא, שהאדם זמן

הפסוק על חז"ל כמ"ש השי"ת, של אורו גם

ואי' ודור'. לדור זכרי וזה לעולם שמי 'זה

עם זכרי שס"ה, בגי' י"ה עם 'שמי בזה"ק

תעשה לא של האור כי רמ"ח', בגי' ו"ה

חוטא וכשאדם עשה. ממצות גבוה יותר

אלא השי"ת, של אורו ממשיך גם הוא

פנים והסתר פגם ע"י האור שממשיך

אא"ס. מימי זה הכל למעשה אבל רח"ל,

אפשר שאי לספר מוסיף ז"ל שרבינו וזה

לחטוא אסור בודאי כי המבצר, לזה להכנס

ח"ו.

מיניומחמת י' בה פגעו העוונות

הוא האכזר המלך ע"י החיצים,

שתיפול מלכה הבת את מפיל וזה הס"מ,

משיח בחי' שהוא האמת והצדיק חלשות.

הוא אותה', רופא 'ואני אומר הוא יוסף בן

הידים. תיקון לו יש הוא הצדיק, מרדכי בחי'

הידים. לתקן צדקה מיני בעשרה

משיחכמ"ש של שאורו שלמה בתפארת

לשמה בתורה העוסק הוא יוסף בן

הוא לשמה תורה והלומד בשלימות,

הוא כי צדקה, של ביותר הגדולה המדרגה

לו שיש הכח וזהו הק'. לשכינה משפיע

ע"י חיצים. מיני מי' מלכה הבת את להציל

סוד וזהו נגינה. מיני וי' דפיקין מיני י'

ספר כי רביה"ק. שגילה הכללי התיקון

חומשי ה' כנגד ספרים ה' בו יש התהלים

חיבור תפילה, שנעשית התורה תורה,

כלליות הם פרקים הי' ואלו ותפילה. תורה

תהלים. ספר כל

אמירתכי ע"י הוא העוונות תיקון כלל

הגדולים הצדיקים אמרו לכן תהלים,

העוונות. לכפר כדי תהלים האדם שיאמר

פרקים הי' שאלו להשיג זכה מוהר"ן ורבינו

שזוכה מי ולכן התהלים, כל בהם כלול

הוא מוהר"ן, שגילה הפרקים הי' אלו לומר

עליו ונמשך ותפילה, תורה לכלול זוכה

העוונות. כפרת

ולכןכי העוונות. לכפרת צריך אחד כל

יש הכללי, תיקון לומר גדול ענין בודאי

פעם הפחות לכל אבל יום, כל לומר שזוכים

טז, הם: [ואלו התיקון זה לומר כדאי בשנה

שעי"ז קן] קלז, קה, צ, עז, נט, מב, מא, לב,

נתתקנים היסוד שכשנתתקן היסוד, נתתקן

כולם. העוונות כל

לאלוומרן חיותו בחיים אמר האריז"ל

כמה לייחד אליו מקושרים שהיו

אחר אבל למעשה. פעל וזה יחודים, מיני

שאמר היחודים אלו פעלו לא הסתלקותו

עם היחוד לעשות הוא הכח כל כי להם.

ולכן זאת. שגילה הצדיק לאותו התקשרות

שאר יכלו לא האריז"ל הסתלקות אחר

מהרח"ו ורק היחוד כח להמשיך התלמידים

אח"כ. גם ההתקשרות שהמשיך

קשהובכלליות הצדיק הסתלקות אחר

אבל עמו. ההתקשרות

כן, הענין אין שאצלו גילה מוהר"ן רביה"ק

הפרקי אלו לומר שיזכה בעולם אחד כל כי

לתיקון יזכה אליו, בהתקשרות תהלים



לנפשך חכמה דעה יב

הק' קברו על לבא יזכה אם וכ"ש הכללי.

לאורך עצמו יניח הפרקים, אלו שם ויאמר

תחתיות. משאול להוציאו ולרוחב

יוכלוגם הצדיק לתלמידי ההתקשרות ע"י

צריך ולכן עצמו, לצדיק להתקשר

אמיתי, תלמיד הדור בזה לחפש תמיד

האמת להצדיק ידו על להתקרב יכול שעי"ז

של למו' 'חליפות בבחי' שהוא תמיד.

הצדיק.

הנאמרומוהרנ"ת ע"פ אומר בלקו"ה

יו"ד א', בחי' שיש ו' בתורה

הוא התחתון יו"ד הצדיק, הוא העליון

חמה, בסוד הוא משה הצדיק. של התלמיד

גדול שאורה אלא בשלימות. תמיד שהיא

בנקל והלבנה אורה. לקבל וקשה מאד

אלא בלילה. קטן שאורה מאורה, לקבל

היא ולפעמים גדולה היא לפעמים שהלבנה

הצדיק לתלמידי שבאים מה גם לכן קטנה.

שהוא לדעת צריך הצדיק, אור מהם לקבל

וצריך קטן. לפעמים גדול לפעמים כלבנה,

הרב. של אורו להמשיך גדול זכות התלמיד

שהלבנהובראש זמן הוא השנה

יכולים בר"ה כי מתכסית,

הצדיק, מתלמידי שמקבלים האור להמשיך

רחמים צריך שלזה בעצמו, מהצדיק רק לא

ולהתחנן בספריהם ולעסוק ללמוד גדולים

וכן אליו. להתקשר לזכות מהשי"ת ולבקש

ע"י נמשך שזה לתלמידיו להתקשר לזכות

באים שלכן השנה. ראש של התקיעות

שישאר להתפלל האמת להצדיק בר"ה

כח להם שיהיה התלמידים, דרך אורו

ועי"ז הימים, כל בשלימות אורו להמשיך

בב"א. צדקנו משיח יתגלה
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