




תשס"ט שרה חיי פר' גשל"ס

תשס"טשרהחייפרשתדרעויןרעואדא"ח
תשס"ט שרה חיי פר' של"ס

חחחחּיּיּיּייייי ׁשׁשׁשׁשניניניני ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ווווׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ועועועועׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה מאהמאהמאהמאה ׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה חחחחּיּיּיּייייי ¥©¥§¦¨©¤§¨¨¦§¤§¨¨¨¥¨¨¥©§¦©ווווּיּיּיּיהיהיהיהיּוּוּוּו

א')ׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה:::: כ"ג, (בראשית ¨¨

לעקידתפרש"י שרה מיתת נסמכה הק':

העקידה בשורת שע"י לפי יצחק

נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן

ומתה: ממנה נשמתה פרחה

שלאידועה כמעט הלשון מהו התמיהה

כמעט צ"ל היה לכאו' נשחט,

שכמעט איך שראתה שכיון שנשחט.

נשמתה. פרחה לכן נשחט,

מהעוד על העקדה בפרשת להבין יש

שיצחק שבשעה בזה"ק דאיתא

בכו אזי ונעקד, המזבח על עלה אבינו

יצחק לעיני דמעותיהן וירדו המלאכים

לדרגה בעלייתו שדייקא היתכן ונסתמא.

ניטלה המזבח, על שנעקד בעת כזאת

הראיה. כח ממנו

בסודויש ולהתבונן עוד להקדים

דדוד במעשה שרה דחיי ההפטרה

חגית בן ואדוניה ואבישג, א'המלך (מלכים

ויכסהו:א') בימים בא זקן דוד והמלך

עבדיו לו ויאמרו לו: יחם ולא בבגדים

ועמדה בתולה נערה המלך לאדני יבקשו

בחיקך ושכבה סכנת לו ותהי המלך לפני

בכל יפה נערה ויבקשו המלך: לאדני וחם

אבישג את וימצאו ישראל גבול

והנערה למלך: אתה ויבאו השונמית

ותשרתהו סכנת למלך ותהי מאד עד יפה

ידעה: לא והמלך

- אל יחוד השונמית, אבישג סוד ¥א.
לא

הואהנה העליון המלבוש של השם סוד

אל צירוף בו יש השם וזה ¥¥'אל',

לעולם עולה כשהצדיק לא. וצירוף

דעולם היחוד להתעורר ומתחיל המלבוש,

של באופן יחוד שייחד צריך אזי המלבוש,

ע"ה המלך דוד אצל שנאמר וזו לא. - ¥אל

וכל העולמות בכל לעלות שזכה שבשעה

עד שעלה זקן', דוד 'והמלך המדרגות,

שנתעלה עד דרדל"א רדל"א עתיק מדריגת

- אל יחוד לסוד והוצרך המלבוש. לעולם

דאבישגלא, הסוד להשיג הוצרך ולכן

ולא יחוד כן שהוא יחוד של הסוד השונמית.

עולם בסוד אחת, בבת לא - אל בסוד ¥יחוד.

המלבוש.

כיוזהו לו', יחם ולא בבגדים 'ויכסוהו ענין

בסוד היא התוה"ק מציאות כל

ה' ורצון ית"ש. אלקותו עצמות על לבושים

הלבושים באור להתחמם יזכה שהאדם

בלקו"מ וכמובא התוה"ק, של (סי'הקדושים



לנפשך חכמה דעה ד

בבחי'כ"א) הוא לאדם שיש השגה שכל

.(א)החמימות

לו יחם לא, בחי' היינו לו, יחם ולא ב.

'ויכסוהואבל לבחי' עולה כשהצדיק

שכל היינו לו', יחם ולא בבגדים

את מחממין אינן כבר שבתורה ההשגות

המקיפים מכל שעשה מאחר שכלו,

אצלו חיצוניות בחי' הוא הכל ואזי פנימיים.

הוא שבודאי והגם הנקודה. פנימיות כלפי

אבל שבתוה"ק, החידושים מכל עצמו מחיה

שזו האמת החמימות את עתה מחפש הוא

כי לבוש, של ענין שום בה שאין הנקודה

שורש בעצמה הנקודה את מחפש הצדיק

שהצדיק אע"פ לכן היחוד. שורש האמונה,

דקדושה, הלבושים בכל מתכסה כן בודאי

ובודאי העולמות. בכל מקושר בודאי הצדיק

דבוק העולמות, בכל מקושר המלך דוד היה

רגע בכל והנסתרות הנגלות באמיתת

שבע לבת לי קראו שאמר מה בסוד ורגע,

וכו' מפות י"ג כ"בוכו' סנהדרין בגמ' (כמובא

יחםע"א) ש'לא' הוא הנקודה עיקר אעפ"כ ,

עולם אל-לא, השגת שרק היינו לו

ית' אלקותו עצמות נקודת המלבוש,

ש'יחם מה זה האמונה, בשורש והדביקות

לכן הלבושים, מכל למעלה שהוא כיון לו'.

נקודה שהיא הלבוש מנקודת מתעורר אינו

ממדרגתו. תחתונה

'ויכסוהונמצא זה, באופן הפסוק פירוש

כל שהשיג שהגם היינו בבגדים',

לבושים בבחי' שהן שבתורה ההשגות

וזהו 'לא'. בחי' ע"י רק נתחמם אבל ובגדים,

לחמימות שהעלהו מה זה רק לו. יחם ו'לא'

הפנימית. הנקודה בהשגת הדביקות

ממתיקוסוד הוא 'לא', שבבחי' החמימות

שהאדם מה כי הגבורות. שורש את

מק"כ נמשך הוא האמונה מבהירות נופל

הדין, מדת בהשתלשלות אלקים צירופי

בבחי' דז"א, מחוטמא הוא הדין ושורש

חוטמא ע"י הוא וההמתקה באפו, עשן עלה

המקבל דעתיק יסוד שבפנימיותו דאריך

שפעו מקבל שהוא דעתיק מדעת שפע

האא"ס, שורש שם הרדל"א וזה מרדל"א.

אני ובחינות אין, בחי' הוא שהאור היינו

במציאות. שאינו מציאות שם. נכללים ואין

היחוד 'אל', סוד שם שיש דאפי' היינו

שום שאין 'לא', בסוד הוא עכ"ז האמיתי,

בלבד. אלקות רק יחוד

יחודוהוא שהוא השונמית, אבישג סוד

שעיקר אע"פ הגמור. האין בסוד

ע"י לו יחם ולא אבל אל, שם בסוד היחוד
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מחיצוניות חמימות מקבל הצדיק שאין זה,

הנקודה. מפנימיות רק

הלבושים, בחיצוניות העוסק כל ג.
התנשאות בו יש

אניואדניה לאמר מתנשא חגית בן

ופרשים רכב לו ויעש אמלך

לפניו: רצים איש וחמשים

נגלותדהנה ידע חגית בן שאדניה פשוט

היה שהכל אלא וסתריה, התורה

שהוא האמיתית הנקודה בלי בחיצוניות

שהיה וכיון שבע. ובת המלך שלמה סוד

לכן הלבושים, בחיצוניות רק עוסק אדניה

בן 'ואדניה וכמ"ש התנשאות, בבחי' היה

נקודת משא"כ לאמר'. מתנשא חגית

אין בסוד ומבוטל בטל הוא האמת הצדיק

מציאות כולו הצדיק כי שבאין, אין הגמור,

כאילו הגמור, לא בבחי' מציאות, שאינו

אין הוא כאילו יחוד, שום מייחד שאינו

כלל. דבר עושה שאינו ממש ונדמה הגמור.

באין הוא כשהצדיק ממש. כלום הוא וכאילו

שורש זהו לא, של באופן הגמור

בבחי' היחוד. עיקר הוא ושם ההתבודדות

באין אלא התנשאות, בלי השונמית אבישג

נקודת ב"ה. בא"ס התדבקות הגמור,

מתעוררת אז ודייקא דא"ס. המלכות

שבע. ובת שלמה של הנקודה

היחוד לפעול ניגש כשהצדיק ד.
יזכה איך השגה שום לו אין העליון,
בביטול נכנס הוא רק היחוד, לפעול

גמור

עולמותכי את להרים רוצה כשהצדיק

שיתגלה היחוד עיקר את ולעורר בי"ע

להכנס צריך בתחתונים, ית' אלקותו

מטעם למעלה לביטול גדולה לאמונה

הולך שהוא יודע שהוא באופן לא ודעת,

אמונה על לסמוך אלא היחוד, את לפעול

שהשי"ת ודעת, טעם מכל למעלה ובטחון

כראוי. הנקודה לפעול לו יעזור

ח'יהויצחק ק"ץ אותיות סוד הוא אבינו

וירא)י'חידה תורה קץ(לקוטי כי ,

דכשרוצים ודעת, בטעם תלוי אינו הגאולה

היינו בתחתונים ית' אלקותו לגלות

צריך לזה הנגלה, בלימוד בי"ע, בעולמות

הרה"ק וכמ"ש הגמור, האין למידת להגיע

הצדיק של מופת דבר שכל אלימלך הר'

לבוש אינו שהוא היינו אין, כשהוא רק הוא

אלב"ם סוד שהוא שרשי חשמל בחי' אלא

המלבוש חשמל)דעולם בגימ' (מלבוש

ולא, אל אלקות. עצמות בעצם שמתאחד

שום לו ואין הגמור אין בבחי' הוא שהצדיק

כביכול. היחוד לפעול זוכה הוא איך הו"א

בזהובשעה הלא, בדרגת הוא שהצדיק

נשחט', שלא 'כמעט סוד הוא

להשיג ה'לא', בדרגת התגבר אבינו ויצחק

והא"ס כביכול. אא"ס שם שיש הרדל"א.

אין עד ולמטה קץ אין עד למעלה הוא

היינו הלא, סוד להשיג צריך לזה תכלית.

א"ס. דרגת

על נשחט נשחט, שלא כמעט ה.
'לא' השגת

שהיאכי שרשית, לנקודה להכנס צריך

להתבטל נשחט', שלא 'כמעט בחי'

שאינו המציאות להשיג הגמור, אין להיות

שרה, של נשמתה פרחה ולזה במציאות.
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כשלומדים לה', להתחבר זוכים ששם

מציאות. שאינו מציאות של העבודה

חברון','ותמת היא ארבע בקרית שרה

החיבור בחי' זהו חב"רון כי

להדבק תשוב', עפר 'אל בחי' האמיתי,

יצחק כי עפר. בסוד שנקרא ב"ה בא"ס

וש נשחט, לא של המקום השיג םאבינו

במקום בפועל העבודה כל השיג דייקא

עפר. מקום חברון, בחי' הלא,

בסודוזהו המלך ע"ה דוד שהשיג מה ענין

למעלה היה כי השונמית. אבישג

עלמין ח"י סוד שהוא נשים, הח"י מדרגת

א') רכ"ח ח"א זהר אבישג(עיין סוד והשיג ,

שהוא יחוד, בלא כביכול שהוא השונמית

במציאות. שאינו מציאות הלא, דרגת סוד

זה וע"י הלבושים, מכל יותר גבוה שזה

בלא אפי' מקום בכל ונתחמם מאיר היחוד

לבוש.

שבע,ואז ובת המלך שלמה אור נתעורר

שנתגלה אור הוא שלו, שהשלום מלך

הלא, בדרגת מתדבק כשהצדיק דייקא

מציאות. שאינו מציאות

בעת המלאכים דמעות סוד ו.
שעי"ז יצחק, עיני לתוך העקדה
בדרגת ונתדבק הראיה, כח איבד

'לא'

שלובשעה להדרגה זוכה שהצדיק

והמלאכים יצחק, עקידת

והוא הראיה. כח מאבד הוא זה ע"י בוכים,

האור שנעלם שיש וצדיק צדיק בכל עניין

בדרגה ליחוד כשנתעלה גם מהצדיק

כשהצדיק אבל עקידה. בחי' ביותר. גבוהה

דרגתו, לפי הראיה שאיבד אחר מתחזק

מציאות בבחי' להיות ומתבטל ועולה

י"ג סוד לתקן זוכה אזי במציאות, שאינו

מדות תיקוני י"ג שבע. דבת מפות

רוצים שהיונים פרצות י"ג לתקן הרחמים,

מקום היסוד עטרת שהוא בסורג לפגום

ומתקן פועל כן הצדיק למעשה היחוד.

שבע בת בסוד מפות הי"ג ומתקן היחוד,

ושלמה.

השונמיתוהכל אבישג של בכח לכל

שלא כמעט הלא, סוד שהוא

לדרגת ה'כן' מדרגת עולה שהוא נשחט,

מציאות. שאינו מציאות בחי' להיות ה'לא'

ומבוטל, בטל הוא כשהצדיק גם ז.
הוא שעה באותה הגמור, אין
הקדושה ולתקן לפעול הכח בתכלית

הקלי' ולהכניע

שבתחילהכי הצדיק, עבודת סדר זהו

בנגלות התורה לעסק נכנס

באלקות, להתבונן ומתחיל ובנסתרות,

לייחד וזוכה למעלה, ולהכלל אלקי, בעיון

ממנו לוקחים ואח"כ אלקות, לגילוי ובא

שלימות ממנו ונסתלק השגתו, דרגת

היחוד לגרום שיזכה כדי זה וכל המוחין,

הגמור, באין שיתדבק ע"י ביותר, העליון

השונמית. אבישג בחי' לא, בחי'

לפעולואזי מפות, י"ג סוד ומתקן פועל

כי יון. קליפת ולהכניע כראוי היחוד

שאינו מציאות להיות הוא האין עבודת

כי הצדיק, עבודת עיקר זהו מציאות,

את להלביש יכול שהצדיק הלבוש עיקר

עצמו את להלביש שיכול הוא עצמו,

מציאות, שאינו מציאות שהוא במקום

שיתגלה בעולם, אחד רצון רק לו שיש



תשס"ט שרה חיי פר' זשל"ס

לגלות רק שרוצה הגמור, אין ב"ה, אא"ס

שום לו ואין העולמות בכל ה' מציאות

שום לפעול רוצה ואינו לעצמו, מציאות

זאת לפי מתנהג שלא מה בפועל יחוד

מציאות שאינו מציאות הוא כי ההבחנה

הכח, בתכלית הוא רגע ובאותו לגמרי.

בימים, בא זקן דוד המלך בחי' שהוא אפי'

היחודים כל לפעול כח לו שאין הכונה אין

והנסתרות הנגלות בכל העולמות, בכל

ועסק בקי היה המלך דוד כי שבתורה,

בפנימי אעפ"כ התורה. חלקי בכל

אבישג סוד הוא הנקודה עיקר פנימיות

בחי' מציאות. שאינו מציאות השונמית,

השחיטה עיקר כי נשחט', שלא 'כמעט

ובחי' הדביקות עיקר וזהו לא, בבחי' הוא

מציאות להיות לה', התחברות חב"רון,

מציאות. שאינו

בחי' היא ההתבטלות עבודת ח.
מערת כמו העולם, כלפי אוכמא
אצל אבל עפרון, בעיני המכפלה

הצחצחות תכלית הוא הצדיקים

מציאותואע"פ להיות של הבחינה שזאת

כלפי אוכמא הוא מציאות שאינו

והרגשה ישות שום בזה אין כי העולם, כל

האורות אור הוא הצדיק אצל אבל עצמית.

זו העולם כל כלפי כי שבצחצחות, צחצחות

אצל אבל אוכמא, נהורא היא הנקודה

להדבק העליונות צחצחות הוא הצדיק

מציאות. שאינו במציאות

לגביוכמו אוכמא היה ארבע שקרית

שם רואה הצדיק רק כי עפרון,

הצחצחות מאירין אצלו כי עילאה. נהורא

המכפלה, ומערת חברון בבחי' העליונות

מה עיקר שזה ודביקות. חיבור ענין שהוא

במציאות להכלל בעולם מחפש שהצדיק

זהשא העולם אצל משא"כ מציאות. ינו

לגמרי. אוכמא

זהאך וקים, חי ישראל מלך דוד אצל

צחצחות. אור הוא אוכמא הנהורא

הדביקות דרך העולם כל אצל כי והטעם,

בבחינת והכל לבושים, ידי על רק הוא

חגית בן 'ואדניה וכמ"ש התנשאות

שהאדם התנשאות. הכל לאמר', מתנשא

ועושה ונסתרות, נגלות ולומד בקי

מה התנשאות. בחינת הוא הכל עבודות,

חלקי בכל בקי שגם אפי' הצדיק, כן שאין

י"ג מתקן הוא שעה ובאותה התורה,

כי הנ"ל, מפות י"ג בסוד דיקנא תיקוני

ואין, ביטול בבחי' זקן שהיה שעה באותה

כל לפעול מאד גדול כחו כן פי על אף

לא בחי' היה באמת אעפ"כ היחודים,

שזה לא, בחינת הוא הצדיק כי נשחט,

מציאות להיות והדביקות החיבור עיקר

אתיידע. דלא רישא בסוד מציאות. שאינו

הצדיק. דרגת עיקר שזה

שלום' 'שים היחוד דרגות שתי ט.
אפים' ו'נפילת

שלום',ובזה ד'שים היחוד ענין יתבאר

השלם, היחוד התעוררות שהוא

לרדת צריך אח"כ ותיכף עולמות, אלף ח"י

נפשי ה' אליך 'לדוד אפים, נפילת לבחי'

כמובא היחוד גמר עת שהוא אשא'

שם אין אפים בנפילת הרי ולכאו' בכוונות.

שלום. בשים נשלם כבר שהרי יחוד, בחי'

בחי' 'לא', לדרגת הצדיק נכנס ששם אלא

של האור שהוא אשא, נפשי ה' אליך לדוד
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בבחי' היחוד פעול שאינו השונמית אבישג

נשחט', 'לא בבחי' אלא שלום, שים

נתדבק כי גבוה, יותר יחוד הוא ואעפ"כ

שאינו מציאות העליונות, בצחצחות

להנות העבודה עיקר וזוהי מציאות.

להנות רק לא מציאות, שאינו מהמציאות

אלא בפועל, היחוד מאור עולמות מח"י

להיות נשחט, מהלא הלא, מבחי' להנות

מציאות שיתגלה מציאות. שאינו מציאות

הוא מייחד, כשאדם אפי' השי"ת.

ית', אלקותו מגלה שהנאצל המציאות

ה' אליך לדוד סוד הוא מזה למעלה אבל

מציאות, שאינו מציאות אשא, נפשי

ומציאות לגמרי, הבורא מציאות רק לגלות

הנהגת עיקר וזה הגמור. באפס עצמו

אצל משא"כ צחצחות. זה שאצלו הצדיק

אינם לכן אוכמא, נהורא בחי' הוא העולם

זה כי המלך, דוד של באורו מתדבקים

באורו באמת אבל כאוכמא, להם נדמה

האמיתי, האלקי אור מתגלה דוד של

העליונות. צחצחות

ערבויצא לפנות בשדה לשוח יצחק

גמלים והנה וירא עיניו וישא

את ותרא עיניה את רבקה ותשא באים:

הגמל: מעל ותפל ס"ד)יצחק כ"ד, (בראשית

בעת דייקא הגמל, מעל ותפול י.
הג"ר נתעלם היחוד

רבקהכשנשא את אבינו יצחק

שאין הקדושה בתכלית

הק'. לשכינה מרכבה שהיו כמותה קדושה

חז"ל ק"ט)אמרו כ:ד בראשית שמה(ילקו"ש

היה הגמל, מעל ותיפול בה שנאמר

שאצל הגם דרגתה, לפי ירידה בבחינת

אלא נפילה, זה היה לא הנוראה הצדקת

רגע באותה לה שנאבד הכאה. בבחי'

הזאת בעת כי האור. של הגדול הגילוי

שהלך אבינו, יצחק עם היחוד תחילת היה

אלף ח"י של ביחוד ועסק בשדה, לשוח

דחיק', 'זיווג הראשון יחוד בסוד עולמות,

למדרגת הוצרך ולכן ברמח"ל. כמ"ש

שזהו הצדיק של הנסיון והוא ה'לא',

לצחצחות להכנס להרים שיוכל העיקר

מציאות. שאינו מציאות להיות העליונות

יחוד שהיה יצחק', את ש'ותרא אחר ולכן

מעל ותפל לכן עולמות, אלף ח"י של

שיצחק כמו הג"ר, מבחי' שנפלה הגמל,

העקידה. בעת ראיתו נסתלקה

ותתכס.וינחם וגו' אמו אחרי יצחק

שאינו מציאות בבחי' שהיה

בשמלה לגמרי שנתכסתה מציאות

אין לא, במקום דחשמל, בלבוש העליונה,

שעי"ז ולא. אל צירוף אלב"ם, סוד האמיתי,

אמו שרה האהלה יצחק שעי"זויביאה

וזוכים השונמית אבישג למדרגת שזוכה

בסוד מפות. י"ג סוד לתקן זאת עם יחד

ענין הוא בשלימות. שבע ובת שלמה

לפעול יכולים שבזה והנסתרות. הנגלות

מציאות שאינו מציאות להיות הנקודה

העבודה. עיקר שזה

אות בסוד כסליו חודש עבודת יא.
להתדבק היינו הנופלים, לסמוך ס'

המ הסתלקות בעת אין וחיןבבחי'

שלוזה חודש שהוא כסליו חודש עניין

נרות בל"ו הגנוז אור בו שמאיר אור,

ס' דאות ברזא הוא החודש זה וסוד הק'.
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פ"ה) יצירה בחי'(ספר הנופלים, לכל ה' סומך ,

של הנ' על ושומר שסומך עלמין כל סובב

מהעקרב. להנצל עקרב, בחי' חשוון חודש

הנפילה כי האדם שידע הוא הסמיכה ועיקר

בסוד היחוד שבגמר אלא כפשוטו, אינה

שנסתלקין פניו, על ויפול בחי' צ"ל תחנון

שיהיה צריך כי חיה. דבחי' ג"ר המוחין,

בעת יצחק של עינים סתימת בחינת

היחוד אחר כנ"ל ותתכס ובסוד העקידה,

שהוא פניו, על ויפול בבחי' שלום, שים של

באשרי נ' כתיב לא שלכן הנ', נפילת ענין

הנופלים לכל ה' סומך לזה סמך (ברכותרק

ע"ב) .ד'

שנתדבקכי ע"י הוא האדם סמיכת עיקר

לא, בחי' עלמין, כל הס'ובב באור

דוד בסוד מציאות, שאינו מציאות להיות

ח"י נשים, מח"י למעלה השונמית ואבישג

כי יחוד. היה לא באבישג כי עולמות, אלף

ואי"צ ב"ה, מאא"ס הוא החמימות עיקר

ב"ה מאא"ס רק בעולם מכלום להתחמם

שהצדיק וכיון הפשוטה. האמונה שהיא

לו, יחם לא ולכן הזאת. מהנקודה מתחמם

באותו זכה לכן לו שחם מה זה 'לא' בחי' רק

י"ג לתקן שבע, דבת מפות י"ג לתקן יום

בבית בסורג היוונים שפרצו פרצות

האמת. היחוד היסוד עטרת בסוד המקדש

בהתחזקות מתחזק שהצדיק ע"י רק כי

שאינו במציאות להכלל ונורא עצום

משם רק לא לא, מלהיות להנות מציאות,

ונכלל בלא, בתכלית נתחבר אל שם כי אל,

התכללות ומכח ב"ה. באא"ס בשלימות

הפרצות. כל לתקן יכול ב"ה באא"ס

סוד שהוא הסורג להחריב רוצים שהיונים

של האמיתי היחוד שורש היסוד, עטרת

יפעול לא שיהודי ומעכב האמת. הצדיק

ח"ו. כראוי הקדושה

בשדה, דווקא יצחק תפילת יב.
המוחין המשכת מקום שאינו

אין בבחי' רק בשלימות,

שישאבל לרגע נדמה אם אפי' באמת

לא הגמל, מעל ותפול בבחי' נפילה,

בנ אוליידמה הדעת לחלישות ליפול פשו

אבל כראוי, היחוד לפעול יוכל לא ח"ו

אדרבה לובאמת ותהיה רבקה את ויקח

אמו אחרי יצחק וינחם ויאהבה לאשה

כי מהכל. למעלה הקדושה שלימות שהוא

מציאות להיות הלא, סוד יודע שהצדיק ע"י

שתיקן העבודה עיקר עי"ז מציאות, שאינו

לגלות שהתחיל בשדה, לשוח שיצא יצחק

כי התפילה. עבודת קונו, עם השיחה סוד

בשרשה, הק' השכינה סוד הוא אבינו יצחק

התפילה. סוד

ע"פוהנה הרי בשדה, התפילה עצם

צריך כי בשלימות, כ"כ אינו הלכה

מחיצות מוקף במקום צ')להתפלל .(או"ח

עצמו את הצדיק הרגשת ענין שהוא אלא

בחי' היינו בשדה', לשוח יצחק 'ויצא בבחי'

זה וכל המוחין. והתעלמות אפיים נפילת

למעלה רדל"א, בבחי' למעלה להדבק כדי

כי השונמית. אבישג בסוד חוליות, מח"י

אשא', נפשי ה' 'אליך להשי"ת אומר הצדיק

רק דבר, לייחד יכול איני לה' הצדיק כאומר

שרק לדעת צריך אחד כל הכל. עושה אתה

לא, בבחי' ויתדבק לו, לעזור יכול הבורא

ולהמשיך המנורה, להאיר יוכל אז ודייקא

תיקונים. י"ג
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שלוהנה עבודה אינה לא, בחי' עבודת

רוחנית, מדרגה היא אלא סתם,

זאת לקנות לזכות מחיפוש חיפוש לזה צריך

המדרגה.

אתויבאה ויקח אמו שרה האהלה יצחק

ויאהבה לאשה לו ותהי רבקה

אמו: אחרי יצחק ס"ז)וינחם כ"ד, (בראשית

אמו.הק'פרש"י שרה ויביאההאהלה

אמו שרה היא והרי האהלה

זמן שכל אמו שרה דוגמת ונעשית כלומר

לערב מע"ש דלוק נר היה קיימת ששרה

על קשור וענן בעיסה מצויה וברכה שבת

חזרו רבקה וכשבאת פסקו ומשמתה האהל

(ב"ר):

וברכה דלוק, נר הבחינות. ג' סוד יג.
האוהל על קשור וענן בעיסה

שבתהנה מערב דלוק שהנר מה ענין

סוד ג"ר, בחי' הוא שבת, לערב

רק דביקות, של הפסק שם שאין הצחצחות,

שמתחזק מי כי לע"ש, מע"ש דלוק נר

מציאות בחי' האמת, בעבודת באמת

דבר, בשום מפסיק אינו מציאות, שאינו

הוא בעבודתו, מצליח כשאינו אפי'

ועי"ז השונמית, אבישג בסוד מתחבר

עיקר כי לע"ש, מע"ש דלוק נר בחי' נעשה

בלי היחוד אור הוא לבא דלעתיד היחוד

לצחצחות שכנס למי רק והוא הפסק,

מציאות. שאינו מציאות בחי העליונות

עולהוענין עיסה כי בעיסה. מצויה ברכה

הנ"ה בגי' הוא ס' ס'. - פ"ה בגי'

לה', סביב גבורים שישים שלשלמה מטתו

זה הוא והפה הש"ס. המסכתות ס' ענין הוא

סוד הוא ס'. פ"ה מסכתות. הס' את שמגלה

מסכתות. הס' של הגילוי הוא הפה העיסה.

שהוא שלשלמה מטתו להשיג אפשר ואי

בזאת עומד אם רק מסכתות, הס' הכסא,

להנות השונמית, אבישג של המדרגה

מציאות, שאינו ממציאות הגמור, מהאין

אבל היחוד, כביכול מרגיש שאינו אפי'

עולמות, אלף מח"י למעלה הוא באמת

יותר נכנס והוא נסתלק שהג"ר שהוא

העליונות, לצחצחות שנתדבק עד בעומק

ס' לגלות שיכול בעיסה מצויה הברכה אזי

אלקות. גילוי של באופן מסכתות

הואוענין הענן האהל. על קשור הענן

קשתי את כמ"ש הק' השכינה אור

הכרובים, שני שבין הענן הוא בענן, נתתי

זה והוא ראשי, עלי נרו בהלו בבחי'

רק לא שזוכה האהל, על שמקושר

שורש להתגלות אלא השכינה, להתגלות

אבישג בחי' ענן, סוד שהיא השכינה

השורש, לעצמות זוכים שבזה השונמית

ב"ה, דא"ס מלכות בסוד האלקות להתגלות

ענן, בסוד שנקראת אוכמא הנקודה בסוד

אלא שבצחצחות, צחצחות הוא שבאמת

מחשיב שאינה למי כשחורה שנראית

מערת של העבודה כל עפרון. בחי' אותה,

בחי' שאינו למי שחור הוא המכפלה

אצל משא"כ מציאות. שאינו מציאות

אור העליונות, צחצחות הוא הצדיק

מחפש הצדיק כי מהכל. למעלה האורות

מערת הנקודה, לזאת תמיד וכוסף

הם אלו כסף, שקל מאות ד' המכפלה.

שאינו מציאות בחי' להכלל שלו הכיסופין

מציאות.
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בקריתובזה שרה 'ותמת הפסוק יתפרש

נשמתו יוצא שהצדיק ארבע',

ארבע קרית בבחי' להדבק נפשו וכלתה

בבחי' בשכינה להתחבר חברון, הוא

להשיג אפשר ואי מציאות. שאינו מציאות

בכל זאת כשמחפשים רק המדרגה זאת

מתגלית הק' השכינה כי מדרגה. ובכל יחוד

לב בכל אותה מחפש כשהוא רק האדם אל

ה' לסומך לס', לזכות כלים ועושה ונפש,

כסליו חודש של לסמיכה הנופלים, לכל

עת בכל לחפש צריך לזה החנוכה, ולאור

זמן כל כי מציאות, שאינו מציאות בחי'

אור מחפש אינו לבושים מחפש שהוא

מיניה היחוד סוד שהוא סתימאה, עתיקא

החשמל הוא כי לבוש. בחי' בו שאין וביה

לא בחי' האמיתי, הלא שהוא העליון

חיצוניים לבושים רק מחפש אם כי נשחט.

האמת. בעצמות דבוק אינו

ה'ומי אליך לדוד כשאומר לכך, שזוכה

ג"ר מאיתו ונסתלק אשא, נפשי

הרי אלא ונשתומם, נבהל אינו דחכמה,

אפי' להשי"ת, לאמיתו באמת מקושר הוא

עכ"ז אבל הגמל, מעל ותפול בחי' שיש

כי לע"ש מע"ש דלוק והנר האהלה, ויביאה

ברכה ואזי מציאות, שאינה במציאות דבוק

רבינו למשה שנתגלה והענן בעיסה מצויה

על וקשורה עליו. מאיר המקדש ובבית

ראשו.

אתוזהו לאהוב שצריך 'ויאהבה', ענין

הנפש בכלות הזאת, המדרגה

ד' בבחי' מציאות שאינו במציאות להכלל

בלי לחברון זוכים אין כי כסף, שקל מאות

עת. בכל כיסופין לזה שיהיה צריך חיבור,

שבכל ארבע, בקרית שרה ותמת בבחי'

בחי' האמיתי בלא להדבק נפשה כלתה עת

אור כי ית"ש. מציאותו האמת, אור חברון,

שמחפש לזה אם כי מאיר אינו המלך דוד

הפסק. בלי עת בכל אלא סתם, לא אותו.

הנאתוכשנהנה שזה הצחצחות מזה

הלבושים מכל למעלה האמת

שבזה האמיתי הלבוש כלפי אפס שהם

האמת אור ולהאיר פרצות י"ג לתקן זוכים

מלכותך תראנה ועינינו בעולם. חנוכה של

ברחמים. גוא"צ בביאת

לנפשך חכמה דעה יד.

קלב)בזה"קאי' תפלתי:(ח"א שמעה

בלחש, די צלותא דא יהו"ה,

בר דארים צלותא דא האזינה, ושועתי

אמר דאת כמה בעקתיה, קליה נש

כ"ג) ב', אל(שמות שועתם ותעל

דבצלותיה אלא שועתם, ומהו האלהי"ם,

דאת כמה לעילא, עינוי וזקיף קליה ארים

ה')אמר כ"ב, ההר(ישעיה אל ושוע

ודפיק תרעין מתבר דא (ס"אוצלותא

דמעתיודחיק) אל צלותיה, לאעלא לון

ולית מלכא, קמי אעיל דא תחרש, אל

אהדרו לא ולעולם קמיה, דקאים תרעא

תלת הכא כתיב הא תו בריקניא. דמעין

אלין לקביל דמעה, שועה, תפלה, דרגין,

לבתר עמך, אנכי גר כי אחרנין, תלת

דעלמא. עקרא אבותי ככל לבתר תושב

שועהנתבאר תפילה בחינות, ג' בזה

תפילה דרגת יש כי דמעה.

כגר רק שהוא עמך, אנכי גר בחי' שהוא

לדרגת מתעלה אח"כ עליונים, בעולמות

עד אבותי. ככל תושב שועה. בחי' תושב,

דקאים תרעא דלית דמעה, לדרגת שעולה

קמיה.



לנפשך חכמה דעה יב

אורוזהו הוא נפש לנפשך', חכמה 'דעה

מדרגות מכמה שכלול המלך, דוד

ויהי בחי' הוא הגבוהה הבחינה והבחנות,

לרדל"א עולה המלך כשדוד דוד, זקן כי

אבישג סוד שם יש השרשים, לשורש

אל יחוד, ואין יחוד יש סוד שהוא השונמית

ההתדבקות של הנקודה שהוא כאחד. ולא

נודע. הלא למעלה, למעלה

והודכי נצח הם הדמעות ענין שורש

כשאדם והבל, קין שורש שם דאבא.

של לדמעה השרשית, לנקודה למעלה עולה

העצמית להנקודה וזוכה בעצמה, השכינה

שיש ההתנשאות מכל למעלה שהיא

בחי' יש ה' בעבודת דרך בכל כי בעולם.

מתנשא חגית בן ואדניה התנשאות,

בחי' התנשאות, סוד יש לבוש ובכל לאמר,

בתורה התנשאות יש המלך, דוד נשי ח"י

נקודה יש אבל העבודות. ובכל ובתפילה

אל בחי' ההתנשאות, מכל למעלה שהיא

את מרימה שהדמעה תחרש, אל דמעתי

האדם.

כגר,כי הוא האדם העבודה בתחילת

עדיין הוא אבל בתפילה נכנס שהוא

וצועק ה' לפני עיניו כשמרים בחוץ,

הוא האמת, לנקודת לזכות בהשתוקקות

דכיסופין עלמין מאות ד' התשובה עיקר

נתעלה בזה ההר, אל שוע שועה, בחי' הוא

הוא לעצמה האמת נקודת אבל יותר. קצת

כל כי ודעת. מטעם למעלה בכיה, בדרך

בדרך הוא מההשגה למעלה שהוא אור

דמעה. בסוד בא הפלאה כל בכיה,

לנפשך'וזה חכמה את'דעה שמרים ,

שהוא השרשי החכמה לאור הנפש

ע"י מציאות, שאינו מציאות הגמור, האין

שמתאווה ע"י והוא כנ"ל, דמעות בחי'

נשחט, שלא לכמעט לבחי' לזכות באמת

וכו', שרה ותמת בחי' לא, בחי' על שנשחט

שזאת מציאות, שאינו במציאות להדבק

כלפי ולבן עפרון כלפי שחור הנקודה

שחור הוא ישות שמחפש מי כי הצדיק,

זה העליון, ללבנונית שזוכה ומי אצלו,

מהכל. יותר לו מאיר

אפשרואפי' אי אין של במצב שלכאו'

בזה אדרבה יחוד, שום לייחד

שבע, דבת מפות י"ג לתקן זוכין המקום

המלך שלמה קדושת מתגלה שבזה

להיות התנשאות. מכל לצאת המשיח.

מציאות. שאינו מציאות

סודכי עיקר זהו לנפשך, חכמה דעה

הרצון צ"ל זה האין, נקודת החכמה,

זה וע"י לראשך'שלך. כתר שבזה'והיא ,

אבישג בסוד היחודים, כל לפעול תזכה

כי שבע, דבת יחודים י"ג עם יחד השונמית

מציאות, שאינו מציאות שהוא בשעה

באא"ס שדבוק אבישג, של באופן שהוא

כאחד, ולא אל שם משיג שהוא לבדו, ב"ה

לא, סוד שהוא החשמל, לשורש זוכה אזי

שלו הפשוט אור רק מלבוש, שום בלי אא"ס

לו יש והצדיק הלבושים. מכל למעלה ית',

למעלה השכינה לנקודת יחידה השתוקקות

הגמור, האין נקודת שהיא הלבוש, מכל

שיתגלה רוצה רק מציאות, שאינו מציאות

העולמות. בכל ב"ה אא"ס

'בתוזה ודרז"ל בכל' אברהם את ברך 'וה'

שמה' ובכל אבינו לאברהם (ב"בהיתה

ע"ב) השכינהט"ז היא כל', מכל 'בכל בבחי' ,

מהכל שכלולה לאברהם,הק' היתה בת .

בחינה הכל כי לאברהם היה בן ממילא לכן



תשס"ט שרה חיי פר' יגשל"ס

מציאות, ושום כלום לאו שהוא ברגע אחת,

מפות י"ג בחי' לבן, זוכה ממילא בת, בחי'

לגלות היחודים. כל שתיקן המלך דדוד

שידע בכח דהכל שלמה. מלכות קדושת

ב"ה, באא"ס להדבק דאבישג, היחוד סוד

ולא, אל שם מציאות, שאינו מציאות להיות

בזכות והכל נשחט, שלא כמעט בחי'

התכסות סוד שידעה ותתכס, רבקה,

ב"ה. באא"ס ומתדבקים נעלם כשהאור

קדשך'וזה מצות על'נצור לשמור ,

באא"ס להדבק הינו הקדושה מצות

מציאות. שאינו למציאות להיות ב"ה

קדשך' שבת לשמור'שמור תוכל שבזה ,

פס' על האריז"ל כמ"ש כראוי. השבת

סוד שהוא השבת, את ישראל בני ושמרו

י"ט)היחוד השבת שער על(פע"ח כשישמרו .

ב"ה האא"ס במציאות להדבק הקדושה

בביטול להשתעשע השרשי, בחיות

בחי' על להשחט מציאות, שאינו במציאות

כנ"ל ארבע בקרית שרה ותמת בחי' הלא,

לקחת ולא הנקודה, בזאת להתקשר

מהנקודה רק חיצונים מבגדים חמימות

הפנימית.

האמתוזהו לחמימות שזכה דוד זקן כי

בחי' פנימית הפנימי מנקודת

לאור להנקודה שנזכה ה' וירחם אבישג.

אור הנופלים, לכל ה' לסומך האמת,

העולמות. בכל ב"ה אא"ס ויתגלה החנוכה,

אמן. ממש בב"א ברחמים גוא"צ בביאת
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