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מקלוזנבורגהנה חיים' ה'שפע בעל הרה"ק

אהא סופר החתם קושיית מביא

וכן במרה נצטוו ומרה שבת חז"ל דאמרו

הרי היתכן, במרה. אדומה פרה על נצטוו

לקבל אמורים והיו החטא, קודם היו במרה

לעולם, ימותו שלא באופן בשלימות התורה

לפרה הוצרכו ולמה כלל מיתה תהיה לא א"כ

אדומה.

הפרהויישב את שצריך סופר החתם

הגוי כי נכרי, מגע בשביל אדומה

אדומה. פרה צריך גוי במת יגע ואם ימות כן

לדעת צ"ע שעדיין חיים השפע והקשה

ובני מטמא, אינו עכו"ם שמגע דס"ל היראים

מה עבור וא"כ כלל, ימותו לא הרי ישראל

עליה נצטוו האיך אדומה. לפרה הוצרכו

בעולם. המיתה ענין שיהיה שידעו קודם

שסודוהנה התניא בעל הרב מש"כ ידוע

מש"כ ע"פ הוא הפרה שריפת

כל עבודת הוא וכן ושוב, רצוא והחיות

ושוב ברצוא ית' הבורא את לעבוד האדם

שמתעורר היינו רצוא המלאכים. כעבודת

ענין שזהו השי"ת. את לעבוד ומתייגע מאד

בחי' של בהאש אותה לשרוף הפרה שריפת

ולכסוף הבינה. אש בחי' ה'רצוא'.

חיים להמים שיזכה עד להשי"ת ולהתגעגע

להתבטל החכמה. אור 'שוב', בחי' שהוא

השם. במציאות

יגיעותיו כל לכלול האדם עבודת א.
הביטול באור

כיוע"ז כלי'. אל חיים מים עליו 'ונתן כתיב

רשימו נשאר ב"ה לאא"ס שחוזר אפי'

בתחילה גילה השי"ת כי האש. בחי' של

אחר ועבודתינו אורו, צמצם ואח"כ האא"ס

אעפ"כ לאא"ס, הכל להחזיר היא הצמצום

שעשה הצמצום אש של רשימו נשאר

יתן. לעמו עוז ה' כי הבריאה. לצורך השי"ת

באמונה להכלל ומתייגע בוער שיהודי ומה

שזהו רשימו, בו נשאר אעפ"כ ב"ה, ובאא"ס

שנתחדש הקישוט וזהו השריפה. אפר בחי'

ב"ה, באא"ס ההתכללות ואחר הבריאה אחר

א"ס. הכל הבריאה לפני שהיה ממה יותר



לנפשך חכמה דעה ד

פשוטה,כי אמונה הוא האדם עבודת עיקר

היגיעות וכל ב"ה. באא"ס והתכללות

שריפה בחי' הם להשי"ת עצמו מייגע שאדם

ה'שוב', בחי' הוא שהעיקר אע"פ רצוא. בחי'

אבל ב"ה, באא"ס ודביקות חיים מים בחי'

רשימו שיישאר הוא הקישוט עיקר אעפ"כ

התגלות זהו כי והיגיעה. ה'רצוא' של

הפועל. אל הכח מן המלכות

אפי'כי ב"ה, אא"ס הכל היה בתחילה

היגיעות, כל אחר ב"ה לאא"ס שחוזרים

שהוא החטאת' שריפת 'עפר סוד ישנו מ"מ

שמקשט ישראל, של היגיעות של הרשימו

הבריאה. מקודם יותר ה' מלכות

היראהוכשאדם שהיא לאמונה, זוכה

שום אין ששם האמיתית.

יראת בחי' היראים, וכדעת כלל, טומאה

אינו עכו"ם מגע אפי' ששם טהורה, השם

הוא האדם מציאות כשכל כי כלל. מטמא

טומאה שום אין הבורא, ויחוד אמונה

ב"ה באא"ס נכלל כשהצדיק כי שתטמאנו.

שהכל יודע כי שתמנענו, טומאה שום אין

רק הוא עושה שהוא העבודות ואפי' אלקות,

של רשימו שישאר והיחוד, אמונה לגלות כדי

יותר האין את לגלות החטאת, שריפת עפר

היראה. יחוד שזהו הרמח"ל כמ"ש עמוק.

אין היראה לשלימות כשזוכים ב.
שתטמאנו טומאה שום

אלוהנה של בחי' ענין בכל יש החטא לפני

רצוא והחיות חיים, אלקים דברי ואלו

התכללות של זאת בדרגה שאינו מי כי ושוב.

רצוא והחיות בסוד אבל באא"ס, המלכות

צדיקים אצל אפי' המוחין הסתלקות יש ושוב

מגע בחי' והוא לדרגא. מדרגא כשעולים

שסובר מה וכל והשלם. הירא אצל גם עכו"ם

רק זהו מטמא, אינו עכו"ם שמגע היראים

שנכלל היראים, בבחי' הוא כשהאדם

כל שגם יודע ואז ב"ה, ואא"ס באמונה

במים שנכללים העפר בסוד הם עבודותיו

וכל שאזהחיים. ית"ש, לאלקותו ביטול כולו

עכו"ם למגע שנופל אפי' טומאה, שום אין

נטמא. אינו

היינואבל היראים, בדרגת שאינו מי

חי ואינו ב"ה, אא"ס שהכל ששוכח

ואינו החיים, במים נכלל שהעפר זה עם

היראים גם שם מעשיו, בכל אלקות רואה

נשמתו שורש בסוד שאינו שמי מודה

תורה מתן קודם גם ואז היראה, בשלימות

צריך ולכן שיטמאנו, עכו"ם מגע בו שייך

היראים, למדרגת שוב לקשרו פרה אפר

שיוכלל החטאת, שריפת עפר בסוד

רק הוא עבודתו וכל אלקות, שהכל בהדבקות

עפר ואפי' ויותר, יותר האין את לגלות

אא"ס במימי נכללים אש, בחי' שהם היגיעות

ב"ה.

טומאהוכשאדם שום זאת, למדרגה חוזר

הבעש"ט כמ"ש תטמאנו. לא

וכל באמונה, שדבוק שמי לה', הודו בביאור

אזי להשי"ת, וביטול אמונה רק עבודתו

שום כי כלל, נפילות אינם שלו הנפילות

הצדיקים דרך זהו אותו. מפילה לא טומאה

כולם. העבודות בכל האמונה את לגלות

ומים, מאש כלולה משה נשמת ג.
וסובב ממלא

'מןוהנה בבחי' הוא רבינו משה נשמת

כולו הבית ונתמלא משיתיהו' המים

ומים. אור יחוד הוא רבינו משה כי אורה.
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האויר באוירא, שגנוז דעתיק דעת מסוד

סתימאה החכמה סוד שהוא במים שכלול

אוירא יחוד סוד הוא דעתיק. גבורה בה שיש

והמים, האור יחוד הגר"א. בלשון ובוצינא

האריז"ל ובלשון נתיבה. עזים במים בסוד

וכמו דא"ק. ס"ג ע"ב האמיתי היחוד הוא

היה שזה בזה מאריך חבר אייזיק ר' שהרה"ק

רבינו. משה נשמת סוד

לגלותולכן רבינו משה עבודת עיקר

דעתיק, דעת דאוירא, אור ולהמשיך

אחד שכל עלמין. כל סובב שה' האמונה אור

של האור ענייניו בכל לחשוב יוכל מישראל

הצדיקים עבודת עיקר שזה פשוטה, אמונה

שעושה. מה בכל האמונה ירגיש שהאדם

פני על עפר נעשה יהא העבודות ומכל

שמגלה והאש, היגיעות של רשימו המים,

כל ממלא סוד כי הביטול. במימי יותר עומק

המצוות, קיום הוא הקו וסוף הקו, הוא עלמין

היינו עלמין כל הסובב לגלות הכל ותכלית

בתורה לעסוק האדם עבודת וזהו האמונה.

הכל ולכלול עלמין, כל ממלא בחי' שהוא

כל סובב בבחי' ית"ש לאלקותו בביטול

מימי לגלות רק מציאותו שכל עד עלמין.

וזוכה טומאה שום לו אין ואז בעולם. האמונה

היראים כדעת השלימה. היראה לדרגת

אותו. מטמא אינו עכו"ם מגע ששום

ביןוזהו הקשר שהוא דעתיק דעת סוד

הוא דעתיק הג"ר כי וסובב. ממלא

הוא דעתיק ודעת עלמין, כל סובב סוד

בחכמה היינו בממלא, הסובב התגלות

וכמ"ש עלמין. כל ממלא סוד שהוא סתימאה

בפה. מתגלה דעתיק הדעת שזה האריז"ל

כח היה כי הסלע', אל 'ודברתם שנאמר כמו

פום העליון, הפה סוד לגלות רבינו למשה

דעתיק דעת נגנז שבו רברבן, ממלל

דעתיק ג"ר היינו וסובב, ממלא שמחבר

האדם יוכל שעי"ז דאריך. סתימאה וחכמה

המצוות וקיום התורה לימוד בעת להרגיש

הוא הסלע אל הדיבור וזה האמונה. אור את

אוירא. בחי'

הסלע,אבל את רבינו משה הכה למעשה

כל ממלא של אור בוצינא. בחי' שהוא

את שמכה מקל כמו ו' כמו שהוא עלמין

אלקות התגלות ומרגיש תורה שלומד הסלע.

כל שיבטל באופן בשלימות לא אבל

והעלמות. הטומאות

כלאבל ולכלול עצמו לזכך זוכה כשאדם

מבטל בזה החיים, למים יגיעותיו

הכל.

שבהתקשרות הק' המעשה סוד ד.
זי"ע והרש"ש חכם התורת

נכנסמסופר ועכ"י זי"ע חכם שהתורת

מדרשו, לבית שבת בליל פעם

עם באו ושניהם הק', הרש"ש ליד ועמד

והרש"ש קודש. שבת לכבוד חדשים בגדים

בגד עם באת מדוע חכם התורת את שאל

התורת וענה דייקא, שבת אותה לכבוד חדש

משיח. של אורו לרש"ש שהיה שהשיג חכם

חכם והתורת המלך. חזקיה נשמת לו שהיה

השיגו ושניהם הנביא. ירמיה נשמת לו היה

שניהם באו לכן השבת, באותה השגה אותה

שנתעורר היינו ההשגה. לכבוד חדש בבגד

אז והתחיל עבודתם, ברוב הגאולה ענין אז

משיח. של אורו להתנוצץ

חכםומסופר התורת הלך התפילה שאחר

הרש"ש, של אמו של ידיה לנשק

לא הרש"ש של אמו כי כפשוטו אינו שבודאי



לנפשך חכמה דעה ו

עבודות בזה שהיה אלא ישראל, בארץ היתה

שבת שבליל מביא שהאריז"ל כידוע נעלמים.

חג"ת סוד שהוא האם, ידי נשיקת סוד ישנו

אמו, ידי שנישק וזהו קידוש. לפני דישסו"ת

חג"ת בסוד הרש"ש, במדרגת שנתחבר היינו

של האמא ידי לנשק עצמו וקישר דישסו"ת.

עליו והקפיד המדרגה. לזאת להתקשר משיח,

נעלם סוד כל לעין שגילה מה על הרש"ש

כזה.

הםוהנה שבת ליל של העבודות שכל ידוע

וא"כ הקידוש, אחר עד החג"ת בסוד

קידוש לפני האם ידי לנשק צריך מדוע צ"ע

לפני הנשיקין להקדים צריך היה לכאו' דייקא.

הקידוש אחר או שבת, דליל ערבית תפילת

מעוררים מדוע חג"ת, עבודת כשמשלימים

ולא בתחילה לא העבודה, באמצע הסוד זה

המפרשים. הקשו כן בסוף.

בכלוביאור נעלמים סודות יש כי הענין

סוד שיש אלא שבת, דליל כוונות

חכם, התורת של הקדושה ההבנה ע"פ

דתבונה דחג"ת חב"ד מאיר שבת שבליל

על מרמז הידים שאצבעות וידוע דחיצוניות.

נעלמת כונה והיא דתבונה. דחג"ת החב"ד

יש ולכאו' פעמים. כמה אותה לחזור שצריך

כמה הכונה על לחזור הענין מהו להבין

ובעת קידוש ולפני ב'ויכולו' שחוזרים פעמים,

ועוד עוד הכוונות חזרת ענין מהו הקידוש,

וההתדבקות הנשיקין סוד דווקא ומדוע פעם.

המדרגה. לזאת

החיצוניות לקשר העבודה תכלית ה.
הפנימיות עם

עסקאלא כל כי הוא הענין שנקודת

הפנימיות בין להפריד הוא הסט"א

לא בחוץ. עבודתה אדומה ופרה לחיצוניות,

בפנים. שעבודתם הקרבנות ככל

העבודה,כי עיקר הוא הפנימיות ענין

לנו שאין עבודות והם ואמונה. אלקות

דבוקים הצדיקים כי וכלים, השגה בהם

להסביר כלים מספיק ואין בפנימיות,

צריך אין האמיתי הפנימיות ומצד ולבאר.

יודע שאדם מה עצם כוונות. של ריבוי שום

ס"גש ע"ב שמות וד' תמיד, לנגדי ה' ויתי

האמיתיים והצדיקים בהכי. סגי ב"ן, מ"ה

בלי בפשיטות, האמונה לחזור יכולים

שיודעים הנקודה עצם גבוהות, השגות

וד' הויה שם תמיד, לנגדי ה' שויתי

מספיק זה העולמות, כל שכוללים השמות

הפנימיות כי העולמות. בכל לעלות להצדיק

היחידה, האמת נקודת פשוט, דבר הוא

אין עד פרטים בחיצוניות מתפשט שזה

אחת. היא הפנימית הנקודה אבל סוף,

מדרגא זאת באמונה עולים והצדיקים

לדרגא.

הוא לפני' החי' התקשרות דרך ו.
החזרה עבודת ע"י

יכוליםאלא אינן הפשוטים שהאנשים

האמונה, לפשיטות להתחבר

על לחזור יכול אני פעמים כמה ושואלים

להם נדמה כי שויתי, של מחשבה אותה

כמה דבר אותו עצמו על שחוזר כענין הדבר

את משיג שאינו מחמת זה וכל פעמים.

שהוא כיון האמיתית. הפנימית הנקודה

ריבוי רק הוא עניינו כל בחיצוניות, דבוק

הפרטים.

מאיראבל בפנימיות, שדבוקים הצדיקים

רגע בכל בפשיטות האמונה בהם
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עת בכל להם מאיר וזה לדרגא, מדרגא

ונהנים מהשי"ת, שחושבים המחשבה

אחת במילה ומהאמונה, ית' ממנו לחשוב

וכן א"ס. עד בזה ולהדבק פעמים מאה

לפני פעמים אלף תפילה אותה לומר יכולים

אלף עולם של רבונו לומר אפי' השי"ת,

בהשי"ת דבוק להיות העיקר פעמים,

של ריבוי צריך ואין האמונה, ולהרגיש

מליוני כל אצלהם כי כוונות, ומליוני כלים,

אמונה פשוטה, אחת כונה היא הכוונות

האל. ויחוד

מתלבשיםאבל הצדיקים אעפ"כ

גם דבוקים ובודאי בחיצוניות,

הכוונות. פרטי בכל

מצדוזה שהוא שאפי' רבינו משה סוד

ודעת באוירא מושרש היה עצמו

שנשרש משיתיהו, המים מן בסוד דעתיק,

כולו הבית כל נתמלא לכן המקיף, מאא"ס

דעתיק דעת סוד הוא כי משה, כשנולד אורה

הממלא, בתוך הסובב את מאיר שהוא

אורה, כולו הבית כל נתמלא ענין שהוא

בכח הסובב, מאור נתמלא הממלא שכל

פה שם מי בסוד בפה. הגנוז דעתיק הדעת

לאדם.

מטהואעפ"כ רבינו למשה לו היה

הבוצינא, סוד שהוא האלקים,

סתימאה, במוחא הגנוז דעתיק גבורה בחי'

בינה, שערי מ"ט כל שידע עזים, מים בחי'

הגם כי הנ'. לשער גם זכה תורה מתן ובשעת

פרטי לכל זכה בפנמיות מושרש שהיה

מפריע אינו זה כל אבל התורה. חיצוניות

הפנימית. הפשוטה הנקודה את מעלים ואינו

והדביקות. האמונה פשיטות עת בכל לחשוב

הוא הפרטים, בחיצוניות שמתלבש הגם כי

האמונה לאמיתת לבו בפנימיות דבוק

הפשוטה.

היא הכוונות פרטי כל שורש ז.
לפני שעומד ויחידה אחת כוונה

השי"ת

נפרדלכן אינו כוונות מכוון כשהצדיק גם

בכל אליה חוזר כי הפנימית, מהאמונה

הק' התורה בלימוד כשעוסק וגם ורגע. עת

והאלקות. האמונה לפנימיות עת בכל חוזר

כוונתוכמ"ש שעיקר האמצעי האדמו"ר

שאתה כללית כוונה היא התפילה

בלעדו מציאות שום ואין השי"ת, לפני עומד

המילות מפירוש לחזור עת בכל וצריך ית'.

הזאת. הפנימית להכונה

פ"רוזהו שלוקחים אדומה, פרה סוד

אש ובחי' הפרטים, כל שהם דינים

עד הפרטים כל ששורפים ושריפה,

ואמונה, אלקות כולו חיים, במים שנכללים

הפרטים שכל עפר, של רשימו נשאר רק

אור מימי את לגלות קטן רשימו רק הם

רמז רק הם הפרטים של והרשימו העליון.

העליון. הביטול מימי עוד לגלות ורושם

בסוד הפרטים בכל דבוקים שהצדיקים הגם

דעת בסוד דבוקים הם אעפ"כ משה, מטה

ודביקים עלמין כל סובב בחי' דעתיק

היחוד. ואור באמונה

כונהכי מכל לעלות הוא הצדיק דרך כל

היא שהיא הפשוטה להאמונה פרטית

מגע ששום היראים דרגת שזהו החיים. המים

שם כשנופל, אפי' שם, מטמא אינו עכו"ם

כל שמתקן היחוד בכח התיקון מקום הוא

כולם. והנפילות הטומאות
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חכם התורת נשמת התקשרות ח.
התחברות הוא הרש"ש עם

לפנימיות החיצוניות

בסודוהתורת נשמה לו היה הקדוש חכם

הפרטים כל וידע החיצוניות,

היה לא וזה שבעולם, פרטים הפרטי וריבוי

נתקשר אלא החיצוניות, השגות של באופן

היחוד. מצד השגה שהוא הקדוש לרש"ש

לגלות כלים לו היה לא כמעט שהרש"ש

לו היו לא כמעט פנימיות, היה כולו השגתו,

קטנים כלים גילה רק סודות. לגלות תיבות

יסוד בסוד היה הוא כי היחוד, השגת של

מעצם היה נשמתו ושורש רדל"א, עד שעולה

כחזקיה משיח של אורו העליון, היחוד עצמות

כמובא יוסף בן משיח סוד לו שהיה המלך

בית ממלכות היה שחזקיה הגם כי בארי"זל,

השרשים, שורש הרדל"א עד עלה מ"מ דוד,

שגילה אלא משיח. את מגלה שהיה וכמעט

התורה ענין שהוא יוסף בן משיח סוד רק אז

ומילא שבע, באר ועד מדן חזקיה שגילה הק',

כותיקין והתפלל התורה, באור דורו כל את

השלם. היחוד לגלות

סודותוהרש"ש כל נשמתו, בשורש היה

לא כי גילה, לא שלו הפנימיות

עימו להתקשר שיוכל כלבבו איש לו היה

חכם התורת שהשיג עד הפנימי. אורו לגלות

דחג"ת חב"ד בסוד הרש"ש, קדושת את

שבת בליל האם ידי נשיקת בסוד דתבונה,

חיצוניות, בחי' הוא תבונה כי קידוש. קודם

הוא דחיצוניות פנימיות היינו דחג"ת והחב"ד

עוד הזאת הכונה על שחוזרים החזרה, בסוד

לעצמו ללמד האדם צריך כי פעם, ועוד פעם

שכל ידע לחיצוניות, מקושר עדיין שהוא אפי'

הפנימי. לאור כלי הוא החיצוניות

עלכי חוזר שהאדם החזרה. סוד זהו

חכם התורת שגילה כמו הכוונות,

והפרטים לחיצוניות מקושר שאתה שאפי'

החזרה. סוד יש מ"מ הרבים,

לומדכמ"ש שכשאדם מלובלין הרה"ק

ומתייגע הגמ' ראשונה פעם

אבל אז, בדביקות להיות לו קשה להבינה

ביותר יוכל ושלישית שניה פעם כשחוזר

החזרה, סוד וזהו בהשי"ת. ידה על להתדבק

וכן הדביקות. לאור להגיע קל יותר ידה שעל

שחוזרים כמה שבחיצוניות, מדרגה בכל

בסוד הוא החזרה כי הענין. נזדכך הדבר

דק דק נעשה שהיש עד החטאת, שריפת

ויוכל העליון. אור במימי לכללו ויוכלו

הפנימיות. את להרגיש

שמכווןוכן ראשונה בפעם הכוונות, בענין

הכוונה לגשם ח"ו יכול הכונה את

דבוק ואינו החיצוניות את ומרגיש הזאת,

הכונה על לחזור צריך לכן שבה, אלקי באור

ואמונה. עפר נעשה שיהא עד ועוד עוד

ההתחזקותוזהו של מחשבות חזקיה, סוד

שום אין ששם אלקות, שהכל האמיתי

לנפשו ללמד בזה להתמיד צריך ולזה טומאה,

בנגלות בין הכלל, אל מהפרטים לעלות איך

יזכה אז שרק הלימוד על הרבה לחזור התורה

הרבה לחזור בתפילה וכן הדביקות. להרגיש

ה' מציאות שירגיש עד התיבות, כוונות על

אלא בסוד, או בנגלה המילות פירוש רק לא

מימי נעשה שיהיה עד החיצוניות לזכך

הכללי. והדביקות העליון

סודלכן כביכול לנשק חכם התורת ביקש

הם האצבעות כי הרש"ש, של אמו ידי

הפנימיות היינו דחג"ת, החב"ד סוד

להפנימיות לבא הכלי שהוא דחיצוניות
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עבודה שהיא אדומה פרה כמו האמיתי,

על להתקשר נקודה לה שיש אלא חיצונית

להפנימיות. ידה

שתהא עד הפרה שריפת עבודת ט.
החיים, במים ותכלל אפר נעשית
והעבודות היגיעות הזדככות הוא

הביטול באור שיוכללו עד

אתוזהו שמונע הס"מ התגברות עיקר

האמיתי. הפנימיות אל מלבא האדם

שגילה מה כל כי ישראל. באלקי להדבק

הדביקות את לגלות הוא בעולם הבעש"ט

רוב לזה. כלים לאדם שיהיה שצריך אלא בה'.

הם מדביקות איתם שמדברים אנשים

אלא לזה, רצון להם אין כי לא מזה, רחוקים

דאצי', נשמה פנימית, הרגשה לזה שצריך

בזה מרגיש אינו דבי"ע נשמה להם כשיש

לנשמות גם האור להמשיך צריך לכן כלל.

בשדך עשב ונתתי בסוד בי"ע, בסוד שהם

אור להמשיך שין, ע"ב סוד עשב, לבהמתך,

אור להם לגלות בי"ע, עלמין לתלת הע"ב

היחוד.

לכןכי בחוץ. ולגלות לצמצם קשה אלקי אור

לעפר. שתזדכך עד הפרה לשרוף צריך

הכוונות חיצוניות על הרבה לחזור היינו

את לראות להפנימיות שיבא עד והלימוד

וד' תמיד, לנגדי הויה שויתי הפשיטות,

מאד, עמוקים שהדברים הגם עסמ"ב. שמות

אל לבא הפרטים לחבר הוא העיקר אבל

לבא הפרטים על לחזור מציאותו וכל הכלל,

לו עוזר שהשי"ת עד הדביקות. כלליות אל

חזרות סוד שהוא דאימא, דחג"ת לחב"ד לבא

האדם את מעלה החזרה כי הכוונות,

הוא דחיצוניות שפנימיות כמו להפנמיות,

סוד שהוא ממש. הפנימיות אל לבא כלי

האם. ידי אצבעות

דקדושה,וכשיתמיד חזרה לחזור האדם

ודביקות, יראה אמונה לחפש

האמיתי. הפנימיות אל לבא הכלי זהו

להפנימיות, זוכה כשאינו גם י.
קשרי על הרבה יחזור בינתיים

החיצוניות

בשבתהרה"ק המשנה מפרש המגיד

שעיקר בקשרים', יוצאים 'הבנים

שמקשרים הקשרים. על לחזור האדם עבודת

שאדם זמנים יש כי לפנימיות. החיצוניות את

ומשא ואוכל ברחוב כשהולך מתורה, בטל

קשרים לעצמו ללמד בעיקר צריך ושם ומתן,

וכן ועוד, עוד השמות על לחזור דקדושה,

עבודת גם יש שבזה קדושים. דיבורים לדבר

עוד להשי"ת דיבורים אותם לחזור החזרה,

להתחדשות שזוכה עד פעם. ועוד פעם

ששם הפנימיות אל ויבא חדשים. דיבורים

אמר לך בסוד והתגלות חידושים לו יתגלה

כשמדבר בפומא, גנוז דעתיק דעת כי לבי.

סוד הוא פעמים רבבות דיבורים אותם לה'

לתקן כח מקבל ובזה העקודים, עולם המשכת

המצח בכח התוהו, לתקן וברודים נקודים

הקודש. שמות ע"י הראייה, שמתקן דקדושה,

כח מקבל דיבורים, אותם על שחוזר ע"י

באור בהתחדשות שמות אותם על להסתכל

תמידי.

שלכי אור הוא עלמין כל סובב של אור

להתמיד יוכל לו, מאיר וכשזה פשיטות,

גם מאיר וזה טובא, זמנים זמן כונה באותה

בכל שיש הפרטים פרטי ריבוי לחיצוניות
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נוראים חידושים בהם לו ויהיה כולם. הכוונות

הפנימי. הדביקות בכח זה וכל חדשים, וכלים

לדברוזהו העיקר הסלע, אל ודברתם

אותם ולכוון דיבורים אותם להשי"ת

למטה להתחבר גם שיזכה עד הקודש, שמות

בחיצוניות. תורה חידושי לחדש משה,

לנשקרתוהתו שרוצה שאמר בזה חכם

כדי היינו הרש"ש, של אמו ידי

אור שהוא הרש"ש של לאורו להתקשר

האמיתי חיזוק חזקיה, בסוד הפנימיות,

אמונה. עם לחזור הרבה צריך לזה באלקות,

משנה על יחזור שאדם שאפי' מהרח"ו כמ"ש

יזכה ואלקות, לאמונה לבא כדי אחת

והחזרה יוסף. הבית כמו המגיד להתגלות

שחזר יוסף הבית כמו אלא חיצוני, ענין אינו

ודביקות. לאלקות לבא כדי המשניות על

הרבהוכל בה חוזר כשאדם מהתורה חלק

באופן דביקות להתגלות זוכה חזרות

של לדביקות זוכה חומש על כשחוזר כי אחד.

עשיה. בחי' שמים, מלכות עול קבלת

אהבה לדביקות זוכה משניות וכשחוזר

זוכה בגמ' וכשחוזר יצירה. בחי' ויראה.

ה', בעבודת יגיעה של וכחות היש לביטול

וביטול. לאין זוכה התורה סודות על כשחוזר

בעצם לביטול זוכה דרזין רזי על וכשחוזר

במציאות. וביטול

לבאוכל האלקי, אור לחפש צריך ויום יום

אור עלמין, כל סובב להתגלות

נעשים שהם הפרטים, בכל שמאיר האמונה

הכלל העליון. אור במימי הכלולים דק כאבק

יום בכל להתחדש הוא הצדיק עבודת שעיקר

עולמים. כל בבורא הדביקות לחפש ויום

כלליות הוא והמים האפר חיבור יא.
בידיעה הבחירה

לעניןכלל מקושרת התורה שכל הדברים,

אזוב ושוב, רצוא של הבחינות שני

שהוא בינה, בחי' הוא ארז עץ חיים. ומים

האזוב, את מניחים המים ועל המים, אל הכלי

הרצוא. של רשימו שיהיה צריך השוב שאחר

מאש שיוצאת המלכות סוד הוא והאפר

המלכות, חידוש הוא האפר מעלת כי הבינה.

לחזור שצריך הבריאה, תכלית עיקר שזה

אני חיבור ולגלות המים. סוד שהוא לאא"ס

מטהר הסוד שזה חיים. המים סוד שהוא ואין,

שיש שאפי' הכללי. תיקון בסוד הטמאים, כל

בעבודת מתייגע שאדם ע"י בחירה, של אפר

המים, בחי' שהוא הידיעה. סוד מגלה הוא ה'

כל ומתקן הכל מנהיג שהבורא מתגלה ובזה

האפר חיבור הטהרה שורש וזה העוונות.

סוד והידיעה האפר, סוד הוא בחירה והמים,

אור שמגלים אמת צדיקי ובזכות המים.

פרה בסוד הדינים כל נמתקים בעולם האמת

אור שמסתירים הענינים כל ויתבטלו אדומה.

אבנים בחי' ע"י האבן לב ויופתח השכינה,

העליון והלב הסלע ויופתח מים, שחקו

רבים. ורחמים רב שפע ויושפע

והזהולקח באצבעו מדמה הכהן אלעזר

שבע מדמה מועד אהל פני נכח אל

נוכח אל ופרש"י: ד'). י"ט, (במדבר פעמים

של במזרחו עומד - מועד אהל פני

היכל של פתחו ורואה ומתכוין ירושלים

כח). (יומא הדם הזאה בשעת

שמעשיהוהוא אדומה פרה עבודת כמו

היכל. של פתחו נוכח זה אבל בחוץ

עוסק שהוא שאפי' האדם עבודת הוא כן

לנוכח עיניו מ"מ חיצוניות, בעבודות



תשס"ט חקת פר' יאשל"ס

פועל האדם של הרצון כי באלקות. הדביקות

נקודת כשעיקר למעשה, נוראים דברים

תורה כשרוצה ממון, מקבל לממון, רצונו

תביאנו שהתורה כשמחפש לתורה, זוכה

כל לכך יזכה בודאי בסוף ואמונה, לדביקות

מדרגתו. לפי אחד

התורהורצון ע"י אחד כל שיזכה ה'

בסוף עתה ואנו חי. באל לדביקות

ובאלו קדושים, צדיקים ה' לנו גילה הגלות

הצדיקים של קדישא הילולא יש הימים

זאת, קדושה בעבודה שעסקו הקדושים

ביחודי שעסק מזידיטשוב מהרצ"א הרה"ק

מעניני הרבה דיבר שמחה והלב השם,

דיבר חיים השפע והרה"ק ואמונה, שמות

אמונה להרגיש צריך תוס' גמ' שכשלומדים

האלה הצדיקים הזדככות ומרוב ואלקות,

נכח ואלקות. באמונה מעשיהם כל שעסקו

מועד. אהל פני

כשאיןכמו גם ממעשיהם ללמוד עלינו כן

דקדושה, בחזרה נעסוק לזה, כלים לנו

הפנימית, להנקודה לבא לאדם מועיל שזה

יוצאים הבנים כלל, יודע שאינו אפי'

השמות ד' אפי' לעצמך תלמד בקשרים,

דיבורים ולדבר פשוטה, באמונה עסמ"ב

דעתיק דעת התגלות שהוא ה', לפני פשוטים

שבזה העקודים, אורות בו מאיר שבזה בפה,

והפנמיות. החיצוניות לקשר יוכל

ועיןירחם ההסתרה כל לבטל שנזכה ה'

ציון, את ה' בשוב יראו בעין

והפנמיות,שיוכל החיצוניות של עינין שני לו

בחיצוניות, היינו בתחתונים, השי"ת ויתגלה

ממש, מקום בכל ית"ש ויחודו אלקותו ויתגלה

ברחמים. גוא"צ ביאת עד

לנפשך חכמה דעה יב.

וישכי הפנימית, הנקודה סוד הם הצדיקים

שאין הגמור פנימיות עליון אור להם

אותם להשיג הכלים שמגלים ויש כלים, לו

בחי' דתבונה, דחג"ת חב"ד בחי' הוא

אדומה. הפרה כסוד דחיצוניות, פנימיות

מדרגת דמקצת מקצת שיודעים מה אפי'

לנפשך, חכמה דעה בחי' הוא הצדיקים

שהם לנשמות עצמם מתקשרים שהם

שהמח אפי' אדומה. פרה בסוד בחוץ.

אוהל פני נכח תמיד שלהם והמחשבה

שמעורר לראשך, כתר בחי' וזהו מועד.

החיצוניות שמקשרים ע"י משיח, של אורו

בחיצוניות, הם נשמות רוב כי והפנימיות.

דחיצוניות, בפנימיות דבוקים הדור וצדיקי

המופלגים לצדיקים מתקשרים אנו ידם ועל

ממש הגמור הפנימיות שהם במעלה

כלל. השגה בהם לנו שאין לגמרי, שנעלם

להתקשר זוכים אליהם וכשמתקשרים

לפנימיות.

אורוועי"ז שיתגלה קדשך', שבת 'שמור

יחידי הצדיקים בכח משיח של

בב"א. ברחמים גוא"צ ביאת עד הדורות
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קנ"ה הר"ן שיחות

תנינא"שייך ב"ליקוטי י"ז לסימן

מאד ליזהר צריך המתחיל:

אמר זה כל וכו', בשבת בשמחה להיות

אותי: שאל ובתחלה קדש שבת בליל

לפעמים אני השבתי: בשבת? שמח האתה

(שקורין בשבת יראה איזה עלי נתעורר

בין איך הלשון: בזו לו ואמרתי פרום)

העיקר הוא, כך לא והשיב: פרום אמאל

להיות הרבה אותי הוכיח ואז שמחה הוא

הענין כל אמר ואז בשבת דייקא בשמחה

הנזכר י"ז סימן תנינא" ב"ליקוטי הנדפס

ונכלל בשבת השמחה מעלת מענין לעיל

ידי על עלייתה עיקר היראה שגם שם

שעיקר היינו דייקא, שבת של השמחה

עולה דיקא ואז בשבת השמחה רק הוא

פרום שקורין מה בחינת שהוא היראה

הזאת, הקדושה בשיחה הרבה והאריך

להתגבר ביותר ואותי אותנו והוכיח

ולהרבות בשבת לב וטוב שמח להיות

שם. כנדפס וכו' שבת בתענוגי

אדםואמר: של הוצאותיו כל הלא

שבתות מהוצאות חוץ קצובין

הבית בעל גם הלא ואמר: וכו'. טוב ויום

בהדגים בשבת שמח הוא פשוט

שלו. והז'ופיצא

ממהואחר לך יהא עתה לי: אמר כך

כי כוונתו, שחורה במרה להיות

בשמחה להיות הרבה אותי שהוכיח מאחר

ושלום, חס שאהיה להיות יכול בשבת

מחמת בעצמו, מזה ביותר שחורה במרה

ואיני בשבת בשמחה להיות שצריכין

למחשבתי מאד כוון (ובאמת לזה זוכה

לעיל הנזכר כל אמירתו בעת תיכף כי בזה

איך דאגות מחשבתי על לעלות התחיל

דבוריו שאמר ובזה בשבת) לשמחה זוכין

בזה וכו' לך" יהיה "עתה האלו הקדושים

לא פנים כל שעל הרבה אותי וחיזק ניחם

שאני בעצמו מזה שחורה מרה לי יהיה

וכנ"ל: בשבת לשמח מחייב

זהגם על אותי להוכיח מרבה שהיה בעת

ואמרתי עניתי אז בשבת שמח להיות

בשמחה להיות מאד ורוצה חפץ אני

זוכה איני אם היה (וכוונותי בשבת

מאד רוצה אני פנים כל על בשבת לשמחה

ממנו הרבה שמעתי וכבר בשמחה להיות

ענה וכו') והכסופין הרצון מעלת מגודל

אומר? שהוא מה השמעתם להעולם: ואמר

דיבר! אשר היטב

בשבתגם זמירות לזמר אז אותנו הוכיח

מונע שום על להסתכל ולבלי הרבה,

השלחן על היושבים אדם בני מאיזה

להתחזק רק בזה, רצונם שאין לו שנדמה

כל השלחן ולהנהיג בשמחה, זמירות לזמר

הוא עיקר כי גדולה, בשמחה השבת יום

בשבת: השמחה

להיותעיקר הוא בשבת השמחה ענין

שהיו והגם אלקי. ועונג בחירות
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בשבת, יראה בהתעוררות שהתנהגו צדיקים

עם היא היראה ששלמות היא הכוונה

יראה אלא שעבוד, בחי' של יראה לא שמחה.

ושמחה. עונג של

לאולכן שההוצאות מה רביה"ק הוסיף

השי"ת כי השנה, של בשפע נכללים

כלל. חשבון בלי בשבת, הרבה שיתענג רוצה

שתהיה עיניים המאור מפרש ברוחניות וכן

ועיקר ברוחניות. גם עשויה מלאכתך כל

צריך ובשבת החול, בימות הוא הנפש חשבון

אפי' עשויה מלאכתך כל בבחי' יותר להכנס

שבת במאכלי לשמוח יש ולכן שמים. מלאכת

אלקית. לשמחה להגיע כדי

שאינוכי הוא השבת מנוחת נקודת עיקר

למדרגות זוכה הוא אם עצמו על חושב

יחודא בחי' החול ימות עבודת שזוהי וכדו',

אבל מהשני, כלול אחד שכל והגם תתאה,

יחודא עבודת הוא החול בימות בכלליות

שאני ומחשבה השתוקקות של ענין תתאה,

עבודת הוא בכלליות בשבת אבל מזה. רחוק

הכתובים המדרגות וכל עילאה, יחודא

מה וכל בהם, נמצאים כבר אנו קודש בספרי

ובנועם מוהר"ן בלקוטי כגון בספה"ק שכתוב

כלולים אנו וכך, כך הוא שהצדיק אלימלך

הרבים, רשות בחי' הוא החול בימות כי בזה.

בחי' מאיר בשבת אבל ופירוד, ריבוי בחי'

בורא רק יש כי לכל ומתגלה היחיד, הרשות

ממילא אחת, באחדות ישראל ונשמות עולם

אחד כל על זה הצדיקים על שכתוב מה כל

ממעל. אלוה חלק אחד לכל שיש מישראל,

יראוהוא הארץ עם שגם בגמ' מש"כ

הו כי בשבת, נחשבלשקר א

יהודי כל נכלל קודש בשבת כי חכם, כתלמיד

יברך שבת שבליל בספה"ק אי' ולכן באלקות.

אפי' מתקיימים, ברכותיו כי לבניו, האדם

ביותר. פשוט אדם

הוי"הוהנה שם סוד בזה גילה רביה"ק

יש הנהגות, שני ישנם כי אלקים.

שם הנהגת ויש ב"ה, הוי"ה שם הנהגת

עילאה, יחודא הנהגת הוא הוי"ה אלקים.

הטבע. הנהגת הוא אלקים השגחה. בחי'

ושבת הטבע, הנהגת רואים החול ובימות

כתיב ובזה"ק הוי"ה. שם בסוד הוא קדש

שהאדם שלים. שמא הוא אלקים שהוי"ה

שני ומצד ה' לעבודת משתוקק אחד מצד

שכבר כאילו כזה בחירות עצמו את מענג

אלקים. הוי"ה יחוד וזהו המדרגות, לכל הגיע

היאובימות העבודה עיקר החול

עיקר ובשבת השתוקקות,

וכל אלקי. בעונג להכלל היא העבודה

החול, בימות בכונה שהתפלל התפילה

השבת ובתפילות שבת, בליל מתעלים

בבוקר ובשבת להשי"ת. מאליו משתוקק

שבימות עבודתו מכל אליו ה' אהבת נתגלה

החול.

סתימתולפעמים ישנה בשבת גם

התכללות סוד שהוא האורות,

השבת עבודת עיקר אבל בשבת. החול ימות

בשמחה השתוקקות זמן שבת שבליל הוא

אהבת התגלות השבת וביום לה', האדם של

האדם. אל ה'

ג'והנה להמשיך הוא העבודה כל שורש

הבינה מח וכתר. חכמה בינה מוחין

נתגלה בשבת גם אך טוב, ביום בעיקר מאיר

של שמחה היא שהשמחה באופן השמחה,

בבינה'. 'חכם פ"א) יצירה (ספר בסוד עונג,

כי השבתות. אלו שמחתכם וביום כמשרז"ל

השלימות. הרגשת הוא השמחה עיקר
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זהו כלום, לו חסר ולא שלם מרגיש כשאדם

בינה. של שמחה בחי'

עםחכמה הקשר הרגשת של העונג הוא

בבחי' הוא העליה ועיקר השי"ת.

שבת, של במנחה שמתגלה ה' על תתענג אז

אלקיכם', ה' 'אני בחי' הכתר, דרגת הוא

ונשתאב נכלל אלא לה' מקושר רק שלא

שאני ע"ב), רי"ז ח"א (זהר דמלכא בגופא

מהאני ויוצא אלקות, של אני נעשה שלו

רק לא הגמור. באין שנכלל ע"י והוא הנפרד.

השלם ית' שהוא בו, נכלל אלא להשי"ת בטל

כלליות של האמיתי התענוג שהוא האמיתי.

ואין. האני

בלילוזהו כי בכלליות. השבת עליית סדר

השמחה שהיא הבינה, מתגלה שבת

מתגלה בבוקר שבת וביום שבהשתוקקות.

בחי' מתגלה ובמנחה הקשר, ועונג החכמה

ה''. על תתענג 'אז

הרגשתובדרך הוא בינה העבודה:

ולכן העבודה, שע"י השלימות

וניגונים, השתוקקות הוא שבת ליל עבודת

וביום השלימות. הרגשת על הניגון שהוא

להשי"ת, הביטול עבודת הוא בבוקר שבת

הגמור, הביטול הוא ובמנחה חכמה. בחי'

אפי' שם אין וכמעט ביחד. ואין אני שנכללים

ההתכללות. מרוב ביטול הרגשת

לדברוכשהצדיק יכול הוא בבינה

הוא ובחכמה דיבורים,

דיבור שאפי' גבוה כ"כ הוא ובכתר בשתיקה.

נעשה הדיבור כי מהדביקות, מפריע אינו

אלקות. וגילוי נבואה

בי"ע,כי בחי' התגלות הוא הדיבור

(עיין דיבור של זמן כ"כ אינו ובשבת

אלא שלא), ד"ה ע"ב קי"ג שבת מס' תוס'

במנחה משא"כ בשתיקה. הדיבור עליית

שאפי' כזאת לדביקות זוכים שבת, של

גילוי אלא פירוד, של דיבור אינו הדיבור

זמן הוא שבת של במנחה לכן נבואה.

דבי"ע הדיבור נתעלה שאז תורה אמירת

ה' ירחם דרעוין, רעוא בסוד אלקי. לדיבור

לעילא מנוחה השבת, למנוחת שנזכה

בביאת השי"ת עלינו שיתגלה עד ולתתא,

בב"א. ברחמים גוא"צ
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