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ז"לדרשו פג:)רבותינו ימות(שבת כי 'אדם

אלא מתקיימת התורה אין באהל,

במדרש ואי' עליה'. עצמו שממית במי

לבו, בכל ה' את שאוהב מי שרק תנחומא

התורה על באמת להתייגע .(*)זוכה

ה' מאהבת נמשך בתורה העמל כח א.

הוא למלכות וכשנשתלשל בינה, בסוד

ויגיעה עמל

חז"לוהנה שאמרו מה יאידוע רבה (דברים

היתכןו') הוא. קל דבר התורה שכל

(*)`vnz `ly `l` `vnz miznd ux`a ike miigd ux`a `vnz `l i`ne" :b"t gp `negpz yxcna w"dlfe

xn`py dilr envr zinny ina `l` dfd mlera dlecbe ceake de`z mlerd bper ywaiy in lv` t"ray dxez

lre dzyz dxeyna mine lk`z glna zt dxez ly dkxc jke .(h"i xacna) ld`a zeni ik mc` dxezd z`f

t"ray dxezd lr `l` l`xyi mr zixa d"awd zxk `ly itl lnr dz` dxezae digz xrv iige oyiz ux`d

mixacd ornl dxeza d"awd azk `l l"fg exn`e (c"l zeny) zixa jz` izxk dl`d mixacd it lr ik xn`py

cenll dyw `idy t"ray dxez `id efe mixacd t"r `l` mixacd llba `le dl`d mixacd xeara `le dl`d

cenlzd ilra el` (h diryi) lecb xe` e`x jyga mikledd mrd xn`py jygl dleyn `edy lecb xrv da yie

ezxeaba ynyd z`vk eiade`e `al cizrle xedhae `nha xzide xeqi`a mdipir xi`n d"awdy lecb xe` e`xy

zizgza eavizie xn`py zibibk xdd z` d"awd mdilr dtky cr dxezd z` l`xyi elaw `le (d mihtey)

my e`l m`e ahen dxezd z` mz` milawn m` l`xyil d"awd l"` `ng xa inic ax xn`e (h"i zeny) xdd

z` mz` oilawn odl xn`y dryn `lde xdd z` mdilr dtk azkay dxezd lr xn`z m`e mkzxeaw `dz

t"ray dxezd lr odl xn` `l` hrn `ide xrve dribi da oi`y iptn rnype dyrp exn`e mlk epr dxezd

ade`y in `l` dze` cnel oi`y itl dz`pw le`yk dywe zenk dfr `ide zexenge zelw zevn iwecwc da yiy

mixac) jce`n lkae jytp lkae jaal lka jidl` 'd z` zad`e '`py ece`n lkae eytp lkae eal lka d"awd

jevn ikp` xy` dl`d mixacd eide eixg` aizk dn d`x cenlz oeyl `l` ef dad` oi`y cnl dz` oipne ('e

dyxty jcnll oepy jixvy cenlz ef jipal mzppye xne` ied ald lr `edy cenlz df df i`e jaal lr meid

xhn izzpe 'ebe ernyz reny m` dide diipy dyxta y"nk f"dera dxky ozn yexit da oi` y"way dpey`x

mkaal lka da aizk diipy 'tae cenlza oiwqer oi`y (azkay dxez `"q) zevn iwqer xky ozn df mkvx`

itl t"ray dxez cenll leki epi` beprze xyer ade`y in lky jcnll mkc`n lka azk `le mkytp lkae

mikledd mrd xn`py a"drl dxky ozn jkitl dilr envr lapne dlan yie dpiy cecpe lecb xrv da yiy

ozekfay dlilae meia t"ray dxez ilnrl d"awd efpby oey`x meia `xapy xe` lecb xe` lecb xe` e`x jyga

."cner mlerd



לנפשך חכמה דעה ד

אמרו הרי קל דבר שהיא התורה על לומר

עצמו שממית במי אלא מתקיימת שאינה

קל. דבר היא התורה שכל נאמר ואיך עליה,

כיונבין הפרה. טהרת ענין פנמיות תחילה

הוא הבריאה השתלשלות סדר

קוצו הוא והכתר זא"ז. מלבישין שהעולמות

שם של יו"ד בסוד החכמה ועליו יו"ד, של

שורש שהיה בינה בחי' הוא ה' ואח"כ הוי"ה,

וכן הבורא. ויראת הבורא, אהבת המדות

חסד חפץ 'כי של התיקון תיקנא י"ג בסוד

בינה. בחי' הוא הוא'

הואוהחילוק החכמה כי ובינה, חכמה בין

היחוד באור הדביקות עצם

היינו השי"ת, עם אחד הם שישראל

הוא הבינה אבל בעליון, גנוז שהתחתון

ע עצמושורש מבטל שה'יש' היש, ביטול נין

הוא והבינה האל. באהבת בהתבוננות

כל לבורא אהבה שמוליד ההתבוננות שורש

עולמים.

ולעמולוכל להתייגע כח לאדם שיש מה

אש בה שיש מלכות, בחי' הוא בתוה"ק

בסוד מהבינה, מקבלת היא וזה וגבורות.

ה'. פ"ר הפרה, ענין שהוא פ"ר, בגי' מנצפ"ך

שצריך באהל, ימות כי אדם התורה זאת וזהו

ולהשתמש ויגיעה, בעמל ה' בעבודת להכנס

משורש נמשך זה שכל ואש, גבורות עם

זהו הבינה שבמדרגת אלא בבינה. הגבורות

ולכן 'עמל'. הוא ובמלכות האל' 'אהבת בבחי'

לכבוד עצמו להרוג יכול שהאדם הכח כל

בבחי' באהל, ימות כי אדם בחי' השי"ת,

שיש ממה נמשך זה כל שבמלכות, עול קבלת

אי"ז ששם הבינה אור חיצוניות להמלכות

אלא ה'. באהבת התבוננות אלא עמל נקרא

מיתה, בחי' הוא למלכות נשתלשל שכשזה

באמת אבל באהל. ימות כי אדם בחי'

ואהבת ה'. אהבת שלהבת אש הוא בשורש

בשורש נפשך. ובכל לבבך בכל ה"א את

אלא ה'. אהבת נקרא הוא בינה התבוננות

ולמלכות, לז"א נמשך למטה, שכשמשתלשל

עניינו ובמלכות ויראה, אהבה עניינו בז"א

נמשך זה וכל נפש. במסירות עול קבלת

שכשזה ה' באהבת התבוננות היינו מהבינה

של תנועה של כח מקבל במלכות נשתלשל

לאדם כשיש כי מנצפ"ך. בבחי' נפש מסירות

באהבת יום בכל ומתבונן באמת, ה' אהבת

קודש ספרי ולומד התפילה בעת ה'

עצמו להמית כח מקבל עי"ז זאת. שמלמדים

התורה. על

הוא הבריאה בתחילת הצמצום שורש ב.

והנברא הבורא בין האהבה מאש

גנוזין.וזה סודות בה שיש אדומה פרה ענין

שלהבת שהם דינים פ"ר הוא פר"ה

למדרגת שנכנס ומי אחד, גימ' אהבה אהבה,

היינו חכמה, בחי' שהוא הפשוט אחדות

לבחי' יזכה בזה אלקות, שהכל התבוננות

לאהבה, היחוד אור מחלק שבזה בינה,

הוא והאהבה הפשוט, אחדות הוא החכמה

אחר שהוא לבורא, הנברא בין שנים, בין

את ברא השי"ת כי הבינה. של הצמצום

באש היינו דקרדוניתא בוצינא בסוד העולם

בשם מגיד מהקאזניצער וכמובא האהבה,

הצמצום שכל ספה"ק. ובעוד הגדול המגיד

לצמצם שיכולים הכח הוא הבריאה בתחילת

לה'. היו"ד מדרגת לבינה. החכמה

האהבהוהוא זאת להוליד אדומה פרה בחי'

האהבה אש להמשיך האל, ביחוד

שיוכל ה'. באהבת לבו שיבער האדם, בלב

הדביקות אור ולחפש להשי"ת. נפשו למסור

האהבה התלהטות ויוליד חכמה דבחי' בה'

ויראה אהבה בפועל שיוליד עד בינה, דבחי'

בחי' שהוא בכבד וכן ז"א, בחי' בלב, ודביקות

חג"ת מלכות. בחי' שבלב, השמאלי החלק

כי אדם וזהו בפועל. ועשייה הרגשה ונה"י,
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באהבה. היחוד בסוד בקי שיהיה באהל, ימות

הוא והתכלית העמל. ממשיך האהבה כי

שהוא ומלכות, ז"א בבחי' באהבה שיתדבק

למעשה. והעמל המדות כלליות

השרשי, היו"ד הוא התורה שורש ג.

להנברא המקיף האא"ס בין מקשר היסוד

שנתןאי' התורה ששורש מפאנו ברמ"ע

עשה שבתחילה מה הוא השי"ת לנו

של באמצע יו"ד והשאיר צמצום השי"ת

האות זה ומסביב משל] [בדרך ב"ה. אא"ס

האא"ס ורוצה המקיף. סוף אין אור ישנו יו"ד

היו"ד. זה לסוד להתחבר עת בכל המקיף

יחזור שלא שמעכב הבינה מדת שיש אלא

שמקשר היסוד מדת וישנה לאא"ס. הכל

המוקף. האא"ס לבחי' המקיף האא"ס

אבלובודאי מאד, נשגבים ענינים שאלו

יש מישראל אחד שכל הענין עיקר

להתדבק עת בכל שבוער בלבו, אא"ס בו

השי"ת וכן לשרשו. נפשו וכלתה בהשי"ת,

עם להתאחד מאד עת בכל רוצה כביכול

שמעכב הדין מדת שיש אלא ישראל. נשמות

ה' וקרבת לה' ישראל קרבת למנוע זאת,

שנקראת היסוד מדת שיש אלא לישראל.

עם השי"ת אור את המקשרת נערב', 'אור

השי"ת. עם ישראל ונשמות ישראל

שאדםכי וכמה הכל. שורש הוא היסוד מדת

לעלות יוכל היסוד מדת לקדושת מקושר

מקשר היסוד כי לשרשו, להתחבר למעלה

האא"ס בחינות השי"ת, עם האדם את

אור הוא המקיף. סוף אין האור עם המוקף

בין הקשר של המתיקות בחינת הנערב,

הוא העיקר כי שבשמים. לאביהם ישראל

היסוד.

נקראוהוא השם זה כי מאד. עמוק ענין

בסוד יל"י, ע"ב)בשם ה י'היב(ברכות

אחד הוא השם שזה ואוקמיה. י'דיה ל'יה

קישר שבו מאד, גבוה שם והוא ע"ב, משמות

חזרה הצדיק יוסף את והעלה רבינו משה

היה רבינו משה כי יוסף. בן משיח לסוד

וע"י יוסף, בן משיח ויוסף דוד, בן משיח

בינה, שערי נ' סוד שהוא נ' בגי' יל"י שה"ק

מקיף, בחי' דוד של אורו אחד מצד שהוא

זה כי יוסף, בן משיח סוד הוא ומאידך בינה.

בו מאיר מישראל אחד שכל האמיתי היו"ד

המקיף, אא"ס עם לקשרו שצריך הזה, היו"ד

יוסף קשר בחי' ודוד. יוסף של הקשר כמו

יוסף. עצמות את משה ויקח רבינו, ומשה

האא"ס שמתקשר איך הדרך וזהו שור. עלה

מתקשרים שבזה המוקף. היו"ד עם המקיף

השי"ת. עם ישראל נשמות

כ"א)כתיבוהנה י"א ינקה'.(משלי לא ליד 'יד :

עולם סוד הוא ל'א ל'א, ל'יד י'ד

היד זה כי ידיה, לי יהיב וזה כנודע. המלבוש

קשר שם שיש האמיתי, ההתקשרות הוא

ושם ישראל, לנשמות ית"ש הבורא של נורא

אמיתי. קשר הוא קטן קשר כל למעלה

להשי"ת מקושרים ישראל שבני שם ומתגלה

שורש שם כי ענין. ובכל תנועה בכל

השי"ת. עם שלנו השלימה ההתקשרות

בינהושם של האהבה התלהטות יש

מיני כל יש כי בחכמה, ששרשה

ההתלהטות אבל האהבה, התלהטויות

בחכמה שנשרש בינה של האמיתית האהבה

מתבונן כשיהודי כי הפשוט. אחדות שהוא

ואינו השי"ת, של הפשוט באחדות עת בכל

באחדות דבוק מלהיות המחשבה עוזב

בבוצינא משפיע שהוא באופן הפשוט.

ולא להלב, כביכול שמשפיע דקרדינותא,

היחוד, אור של מוחלטת במנוחה שנשאר

באהבת העמל את עי"ז שמעורר אלא

שמסכים והיגיעה. העמל כל שורש הבורא,

נפש. ובכל לב בכל ה' את לעבוד
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ח"ו למנוע עומדים והס"מ, המן קליפת ד.

לאביהם ישראל בין האמיתי הקשר

האא"ס בין החיבור שורש שבשמים,

המוקף להאא"ס המקיף

והס"מ,וזה המן את שמכניע יל"י השם סוד

לא ליד יד י'ד. י'ד קטן במספר שהם

הקשר זה למנוע רוצים והס"מ המן כי ינקה.

אא"ס בין הקשר הסובב. באא"ס ישראל של

ע"י כי ובאמת המוקף. והאא"ס המקיף

להוליד יוכל האל, מאהבת שנמשך היגיעה

הכל המטהר אדומה פרה בסוד המנצפ"ך זה

למלכות הדינים נותנת שהבינה באופן

חיצוני עמל לא אלקי, התלהטות של באופן

בבורא עת בכל להכלל פנימי עמל אלא

ית"ש.

העגלוכל במעשה שפגם הס"מ מלחמת

הוא רב הערב כח כי רב, הערב ע"י

ובינה. חכמה סוד וב' ר' בחינות לקשר לערב

משה העלה שבזה יל"י הקדוש שם ותפסו

הכניסו והם שור, עלה בסוד יוסף את רבינו

כי ישראל. אלהיך אלה ואמר להעגל זאת

רק ובינה, חכמה בין קשר שום אין לסט"א

בינה, ומקצת חכמה מקצת תערובת עושים

וב'ינה. חכמה, בחי' ר'אשית ר"ב, ערב וזהו

ובינה חכמה לייחד יכולים בקדושה רק כי

כי ר"ב. ערב בחי' לא רב"י, בסוד באמת

הנביעו ע"י רק הוא האמת ההתאחדות

אלקי בנועם הגמור, הביטול בחי' דחכמתא,

הסט"א משא"כ רב"י. בחי' ישראל שבארץ

של קשר רק ובינה חכמה מקשרים אינם

אלא בינה. עם חכמה עירוב קצת שקר,

אלה ואמרו העגל, ועשו יל"י שם שלקחו

שהחטיא נבט בן ירבעם כמו ישראל אלהיך

בקדושת שפגם זהב. בעגלי ישראל את

הפריד ועי"ז דוד. בית מלכות עיה"ק ירושלים

הפרידו ובזה מהאא"ס, התחתון היו"ד

האלקי. מאור ישראל נשמות

בין שיש בקשר להאמין הוא העיקר ה.

בפועל, היגיעה העבודה, דרכי שני

כי אלקות. באחדות בהתדבקות והיגיעה

מרדכי בסוד כאחד מקושרים אלו שני

ואסתר

האחדבכלליות העבודה, דרכי שני ישנן

ללחום צריך שהאדם מה הוא

היגיעות בכל להתייגע באמת השי"ת לכבוד

ההתדבקות הוא והשני דקדושה, והעמל

וה' יו"ד סוד שהוא אלקות, שהכל היחוד באור

בחיבור להאמין הוא והעיקר הוי"ה. שם של

האלה. העבודה דרכי שני בין שיש האמיתי

לבת, לו ותהי ואסתר, מרדכי בחי' שהם

לבית.

בבחי'כי האדם את מטעה הסט"א

שאין יחשוב שהאדם שרוצה אחשורש,

עד הדביקות. עם היגיעה לענין שייכות

כאילו ישראל, אלהיך אלה לומר שנופלים

האא"ס בלי התחתון היו"ד רק הוא שהעיקר

התמדה רק הוא שהעיקר כאילו המקיף,

אא"ס מפריד ובזה לאלקות, קשר בלי בתורה

יו"ד יש כאילו המקיף. מאא"ס המוקף

רבותינו ואמרו העליון. היו"ד בלי התחתון

ע"ב)ז"ל קט אלא(יבמות לו שאין האומר דכל

יראת בלי תורה כי לו. אין תורה אפי' תורה

רוצה שהסט"א מה וזה תורה. אינה שמים

לנו נעשה רב. ערב בבחי' האדם את לבלבל

בלי אלקות. בלי יבשות, שמות רק שם,

שאורייתא בזה"ק ואי' האהבה. התלהטות

ועיקר לעילא. פרחת לא ורחימו דחילו בלי

אדומה, פרה בסוד מאמין שאינו הנקודה

נמשך באהל, ימות כי בחי' העמל כח שכל

שכל דבינה, אדמומית אדומה, פרה מסוד

שזכו ממה רק הוא לצדיקים שיש היגיעה

הבינה. בסוד האל אהבת לשורש

התורהולכן עמל להשיג שרוצה מי

שמתייגע ע"י נקנה רק הוא האמיתי
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דינים פ"ר כי האל. באהבת ומתדבק

השם סוד והוא מבינה. נמשך שבמלכות

שור, עלה יוסף, בחי' הוא התורה יל"י, הקדוש

באא"ס עת בכל דבוק והוא המוקף, אא"ס

מדת ע"י האהבה. בהתלהטות המקיף,

על לעמול זוכים שהצדיקים מה והוא היסוד.

כיון הוא ישבותו, לא ולילה יום התורה,

האל. באהבת זאת עם יחד שמתייגעים

ח"ו,אלא להפריד רוצים והס"מ שהמן

להפריד רוצים ינקה, לא ליד יד בבחי'

להפריד ורוצים י'דיה. ל'י י'היב בחי' את

הזהב, עגל לעשות מבינה, שנמשך המנצפ"ך

משורש להפרידו רוצים בינה. בחי' זהב

בפני ענין הוא התורה עמל כאילו העליון,

בה להתעמל הוא התורה כל וכאילו עצמו

שזה השי"ת, עם קשר בלי שמים, יראת בלי

הפלגה דור כאנשי שם' לנו 'ונעשה בחי'

רב. הערב ששרשם

שכחתכי מטומאת להטהר עבודתינו עיקר

אותי קחו - תורתי לכם 'נתתי האל.

אלא יל"י, בשם לפגום לא לזכות צריך עמו'.

לקשר אלא לשקר ולא ודוד, יוסף שיתחברו

בהשי"ת. דבוק להיות והעליון, התחתון היו"ד

שממית במי אלא מתקיימת התורה זאת כי

היגיעה של הגבורות אש ומחבר עליה, עצמו

האל אהבת שהוא אדומה, הפרה סוד עם

שבבינה.

הוא לישראל השי"ת אהבת שורש ו.

אהבת ושורש ב"ן. מ"ה ס"ג ע"ב בשמות

אותיות בכ"ב הוא להשי"ת ישראל

התורה

המלבושרבינו שבעולם מגלה האריז"ל

שבוער הפנימי היו"ד סוד מתגלה

בכל שבוער האדם לב כמו המקיף, להאור

לב שם נארג ובזה בהשי"ת, להכלל ושעת

כמו עיגולא. גו ריבועא בחי' טלית, כמו

לפני כשמתפלל בטלית מעוטף שהיהודי

סביבו יש השרשי שהיו"ד לרמז השי"ת,

ושם היו"ד. של העיגול סביב כמרובע טלית,

ב"ן. מ"ה ס"ג ע"ב שם סוד יש

אלווביאר של שהיודין מפאנו, הרמ"ע

רוצה שהשי"ת מה הוא השמות

להתדבק רוצה שהמקיף לישראל, להתקשר

ס"ג ע"ב השמות שבאלו הווין וסוד במוקף.

להתדבק רוצה שהמוקף מה הוא ב"ן מ"ה

ע"ב השמות שבאלו וההין והדלתין במקיף.

מגלה שהמקיף הכלים סוד הם ב"ן מ"ה ס"ג

והה' המקיף של ראשונה הה' מגלה. והמוקף

הקשרים, הן והאלפין המוקף. של אחרונה

להנברא מחכה שהשי"ת הנערב. האור בסוד

ויו"ד עליון יו"ד בו יש הא' כי אליו. שיתקשר

המקשרם. האמצעי והו' תחתון

באופןושמות מרמז ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב

רוצה שהשי"ת הקשר על כללי

כ"ב יש הטלית ובזה בישראל. להתחבר

הקשרים סוד הוא שערים, רל"א אותיות,

בהשי"ת. להתדבק רוצים שישראל

עוליםואלו ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב שמות הד'

ב'עי, ל'יבא ר'חמנא ר"ת רל"ב בגי'

אחד מכל מבקש שהשי"ת הקשר הוא

המוקף שהאור שרוצה בעי. ליבא מישראל,

מרמז אותיות והכ"ב המקיף. באור יתחבר

להשי"ת. ישראל של ההשתוקקות על

אותלכן בכל התוה"ק, באותיות כשעוסקים

לזכור צריך אות בכל אותיות, כ"ב יש

וכשחושב להשי"ת. ישראל של ההשתוקקות

של הקשר יעורר ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב משמות

האהבה התלהטות ענין וזהו אליו. השי"ת

שהכל הראשון מהשורש בלב לעורר שצריך

הפשוט. באחדות דבוקים וישראל אא"ס, הוא

היום וידעת הטלית, לנקודת לבא יוכל ובזה

ישראל אהבת וירגיש לבבך, אל והשבות

לישראל. השי"ת ואהבת להשי"ת
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הואוהוא מ' משה, פני על המסוה סוד

המוקף. האא"ס על הס', על המלבוש

ם' מרובע בחי' היו"ד, שסביב הטלית כמו

תמיד דבוק רבינו משה כי העגול. הס' סביב

משה התורה, שורש שזהו הללו. והס' בם'

השרשית, בנקודה דבוק תמיד היה רבינו

מהיחוד לעורר דקרדינותא, בוצינא לגלות

השי"ת אהבת שהוא הבינה, אור את הגמור

הטלית שזהו לבורא, וישראל לישראל

המלבוש. שבעולם

הואואי' המלך דוד עבודת שכל בהיכלות,

היינו לקוב"ה. מעלה של תורה לקשר

ע"ב בסוד לישראל, הבורא אהבת את לעורר

בסוד לבורא ישראל ואהבת ב"ן, מ"ה ס"ג

כוכבים, של הדרך וזהו התורה. אותיות כ"ב

מישראל אחד לכל כח יש כי כ"ב. כ"ו כו"כב,

ביחוד להתבונן האהבה, לזאת לזכות

דרך ישראל ארץ לקדושת שיבא עד הבורא,

שבבינה האהבה אש בחי' אדום (לקו"מארץ

כ') שנמשךסי' התורה בעמל כשעוסק ואז

בעבודותיו. אחיזה לסט"א אין אזי מבינה.

ופי' ומאחרינו, מלפנינו שטן והסר כמ"ש

שהבע"ד מפרימישלאן מאיר ר' הרה"ק

לו אומר המצוה קיום לפני האדם, את מבלבל

בו מכניס המצוה ואחר בה. יש טעם מה

כח ששורף אדומה הפרה אש יש אבל גאוה.

כי יל"י, היודין, קשר למנוע שרוצה הסט"א

מעצם שנמשך האהבה התלהטות ע"י

הסט"א מכניעים בזה לאא"ס, הדביקות

ומלאחריו. מלפניו

טהור, איש ע"י הפרה אפר אסיפת ז.

היסוד קדושת ע"י היינו

הואכתיב החיבור עיקר טהור. איש ואסף

שנקרא יסוד של המדרגה זאת ע"י

ע"י רק הנ"ל, הקשר כל עי"ז נערב, אור

השורש, לזכור יוכל בקדושה, מתנהג שאדם

שמע לקיים באא"ס, בתחילה היה הכל איך

איך עת בכל להתבונן אחד, ה' ה"א ישראל

הראשונה, במדרגה באא"ס. מושרש הכל

לתורה דקרדינותא, לבוצינא לבא יזכה ובזה

העליון של האש בהתלהטות באש, שנתנה

התחתון והתלהטות עסמ"ב, בסוד לתחתון

עיקר שזה התורה. אותיות כ"ב בסוד לעליון

ומתדבק תורה לומד כשאדם הקדושה.

משתוקק השי"ת איך וחושב שלומד באותיות

יזכה בזה להשי"ת. משתוקק הוא ואיך אליו

לעורר ולילה. יומם בה להגות התורה לעמל

שזה ה'. לתורת האמיתי והרצון האהבה

בפועל שיזכה למלכות הבינה המשכת עיקר

לאא"ס חזרה ולעלות בתורה, לעמול ממש

האלקית. המנוחה לאור שיתדבק עד ב"ה,

ו',אי' אות על מרמז השקל שמחצית בזה"ק

הנקודה הוא הקטן. ו' יסוד, בחי' שהוא

העליון היו"ד לקשר הכח כל הכל. שמקשר

ה'. אהבת להתלהטות ולזכות והתחתון

שבהם ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב שמות סוד שהוא

אותיות וכ"ב לתחתון, משתוקק העליון היו"ד

לעליון. משתוקק התחתון שהיו"ד התורה

נעשה דייקא אז הבינה. לשורש עולה ובזה

לנחש בריח מנחש להכנס זוכה כי שלם, שקל

לאחדות ב"ה, לאא"ס לחזור וזוכה עקלתון,

הפשוט לאחדות לזכות אפשר אי כי הפשוט.

נקודת שהוא היסוד, לעבודת כשזוכים רק

פרה שורש שהוא האהבה. התלהטות

אדומה.

שרצולכן ע"ה המלך ושלמה רבינו משה

לטהר נתייגעו ישראל, נשמות לתקן

ישראל של האהבה התלהטות ולעורר

במדבר משה שעשה פרה בבחי' להשי"ת.

הכל. את שמטהר

בהשי"ת,כי להכלל רוצים ישראל כל באמת

לקדושה האלקית, המנוחה לאור ולבא

אור לקחת שיזכו וקבלו, קיימו בבחי' דלעתיד,
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שמע האהבה. אור מזה לעשות היחוד,

'ואהבת מזה ולהוליד אחד, ה' ה"א ישראל

מאא"ס ההמשכה להוליד שיוכלו ה"א', את

ה' שיתגלה עד המוקף. לאא"ס המקיף

שאת. ביתר היחוד שיתגלה אמת, אלקיכם

אדומה, פרה עבודת ע"י הוא והעיקר

פרה אדום, מבחי' מנצפ"ך הדינין להמשיך

שיבא ומלכות. לז"א למטה עד בינה, אדומה

בטלית למעלה, מ"ס יחוד המסו"ה, לסוד

שמונח וע"י ומלכות. ז"א ו"ה עד השרשי.

ולחזור המסוה להוריד יזכה הזאת. בעבודה

שיוכל תמידית הכנה הוא המסוה כי לאא"ס,

שאת. ביתר לאא"ס לחזור

בעמלוכל עצמינו לטהר צריכין פעם

ע"י לדרגא מדרגא ולעלות התורה,

האהבה התלהטות ע"י התורה, עמל

להשי"ת.

ולעורריעזור ית' בו להתבונן שנזכה ה'

לעמול שנזכה עד ה', באהבת ליבנו

היו"ד לחבר האל, אהבת של באופן בתורה

סח, לפה נזכה ועי"ז העליון, ליו"ד התחתון

המסוה, את הוריד דיבר, רבינו כשמשה

בזה נבואה, ודיבורי אלקות, התגלות כשיש

ונתגלה העליון, ביו"ד התחתון היו"ד נכלל

דלעתיד, אור סתימאה, דעתיקא אורייתא

לגאולה ההכנה כי הגאולה, תימשך שבזה

פורים בין עבודתינו לכן תורה, ע"י הוא

לעלות בתוה"ק. ויותר יותר להתדבק לפסח

ותיכף בהשי"ת. בהתכללות לדרגא מדרגא

את ה' בשוב נראה בעין עין לאלתר ומיד

ברחמים. גוא"צ בביאת ציון

לנפשך חכמה דעה ח.

וקבלוהנה ממצרים יצאו כשישראל

במעשה שוב נכשלו ואח"כ התוה"ק,

שבזה אדומה. פרה לתיקון הוצרכו העגל,

מקלקלת שהאהבה סוד יש כי הכל. מתקנים

עומדים והיסוד הת"ת בסוד השורה, את

הבינה אור הוא דקרדוניתא בוצינא באמצע.

האהבה. התלהטות הוא בחכמה, שמושרש

הכל והיה ב"ה, אא"ס הכל היה בתחילה כי

וממילא מציאות. שום היה לא בו, גנוז

והשבות היום וידעת בזה, מתבונן כשיהודי

של האש להתלהטות לבא יוכל לבבך, אל

דקרדוניתא. בוצינא בבחי' לישראל ה' אהבת

השורה.וזה את מקלקלת שהאהבה הסוד

בהטיה בקי ע"ב)בסוד ו' כמ"ש(כתובות .

בתולה בסוד הם כשישראל שאפי' בלשם,

סוד יש היחוד. לאור ראויים ואין מחיצה שיש

יש לגאולה, ראוי האדם כשאין שאפי' הטיה,

ע"י השורה את מקלקלת אהבה של סוד

השי"ת של הראשונה האהבה את שמעוררין

שיש אפי' השי"ת מטה ובזה לישראל,

מחיצות שאין באופן להטות כח יש מחיצה,

כלל.

האהבההוא לעורר מטה. בידך, זה מה סוד

מי כי השורה. את לקלקל השרשית

השי"ת האומר וכל תעשה. מה לך יאמר

חייו יוותרו ע"א)ותרן נ' היא(ב"ק התורה דכל ,

ממשפטי הוא גופא זה אבל משפט, בחי'

כח רבינו למשה נותן שהשי"ת התורה

פתח לו נתן וה' חסד. כלפי להטות המטה,

כשאינם אפי' ישראל על רחמים לעורר

ראויים.

שישוהוא אמצעי, בקו והיסוד הת"ת סוד

מעורר שכביכול והנחש, המטה סוד

שה' ראויים, כשאינם אפי' האל אהבת

ב המטה, בסוד ישראל עם אלמקושר סוד

לעורר ובזה היסוד. סוד דקדושה, נחש שדי,

אותיות כ"ב ע"י להשי"ת ישראל אהבת

ה' אהבת מעוררים תפילה שע"י כמו התורה.

מעוררים גם ראויים, כשאינם גם לישראל

להשי"ת ישובו שישראל התורה אותיות ע"י

החטא. אחר גם
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כיזהו התפארת. בסוד בהטיה, בקי סוד

הנחש היסוד, אור הוא השקל מחצית

מטה בסוד גם בקי היה רבינו משה דקדושה.

בחי' הוא דוד ויוסף, דוד הנחש. בסוד וגם

אהבת לעורר תפילות, ע"י ה' רחמי לעורר

אהבת לעורר הוא ויוסף לתחתון. העליון

דמלכא שושבינא לעליון. התחתון

ודמטרוניתא.

אפי'הכלל, להטות, כח לצדיקים שיש

בקו ת"ת בחי' משפט כשע"פ

כח נותן ה' אבל ראויים. אינן אמצעי,

היו"ד כי אלכסון, לעשות להטות, להצדיק

בו' מקושרים שבאלף והתחתון העליון

רחמים מעורר שהצדיק שבאמצע, אלכסון

אם להטות, יוכלו מחיצות כשיש שאפי'

בחי' יסוד בסוד אם מטה, בחי' ת"ת בסוד

יו"ד בסוד אם העליון יו"ד בסוד אם נחש.

התחתון.

ערוםכמו ואת כתיב מצרים ביציאת

דם רק מצוות לנו היה לא ועריה,

ת"ת דסוד ההטיות שני סוד ומילה, פסח

אלו לעורר הצדיק כח הוא יסוד. ודסוד

היודין. שני שבין האלכסון ו' בחי' ההטיות,

יותר אוהב אבל משפט, אוהב שה' שאפי'

הרחמים לקשר שצריך אלא פשוטים, רחמים

וחנון, רחום אל ה' ה' בחי' לת"ת, הפשוטים

לרחמים מקושרים פשוטים הרחמים שיהיו

אור ע"י המשפט להשיג עבודתינו שזה דז"א.

של הגדולים הרחמים מעורר שז"א דאריך.

לצדיקים יש כי ק"ה. סי' בלקו"מ כמ"ש השית

ערום שאנו אפי' בתפילתם רחמים לעורר כח

ועריה.

לנפשךפירושוזה חכמה הואדעה ,

כראוי. ובינה החכמה לקשר העבודה

אדומה, פרה לבחי' היחוד אור לצמצם היינו

השי"ת בין השרשי האהבה אש לעורר

בשורש. ית' בו מאוחדים שאנו לישראל.

בו' שכלול א' אות בחי' הנפש, להוליד ובזה

המוטה הו' ע"י הוא שהקשר י' ו' י' -

ההטיה סוד יודעים שהצדיקים באלכסון.

גדולים גבורים שאפי' צפון, כלפי שמטה

טעויות יטעו שלא גדולים רחמים צריכים

הבינה בעולם היחוד לעורר כי ההטיה. בזו

דעה סוד הוא בזה. גדולה בקיאות צריך

ההטיה. בסוד היחוד לעורר לנפשך, חכמה

קשר לפעול רבינו משה התפלל זה שעל

אדומה, בפרה לטהרם להשי"ת, ישראל

בהשי"ת. דביקות עם יחד בתורה שיעסקו

השי"ת שאהבת העליון, המלבוש בסוד

ב"ן, מ"ה ס"ג ע"ב בשמות מושרש לישראל

אותיות בכ"ב להשי"ת ישראל ואהבת

לעורר אדומה, הפר"ה בכח זה וכל התורה.

עמל להמשיך ובזה ה' אהבת השתוקקות

יורד ב"ה שהאא"ס המסו"ה בבחי' התורה,

ועי"ז התורה, לעמל שזוכה ה'. לו' עד ומאיר

תורה מגשם שאינו הזהב, עגל מבחי' ניצול

עת בכל מקושר אלא רב, ערב כמו ומצוות

העמל בעת גם ית"ש אלקותו באור

והיגיעה.

לראשךוזה כתר לחזורוהיא יזכה דבזה ,

חכמה בחי' רק לא הפשוט, לאחדות

כתר. בחי' שמוראלא קדשך מצות נצור

קדשך הגמור.שבת היחוד לאור יזכו בזה ,

מאדבימים מסוגל זמן הוא אלה, קדושים

נפשו שמכין באופן התורה לעמל

שחרית בתפילות לה' אהבה בהשתוקקות

שהוא המיטה שעל וק"ש מעריב מנחה

שעה בחי' הוא תפילה כל שעות, ד' בחי'

שעה. שנקראת המלכות בסוד

בינה חכמה התפילות, ד' אלו וכשמתפללים

ה' לאהבת זוכים בזה וגבורות. וחסדים

באור התפילה בעת כשמתבונן באמת,

הסימן בפועל, האהבה עד וממשיך היחוד

יומם בתורה להתייגע כשממשיך הוא



תשס"ט תשא-פרה כי פר' יאשל"ס

בתפילה להתבונן העבודה לכן ולילה.

אביך אלקי את דע ה'. באהבת הלב לעורר

בבחי' התורה, ליגיעת יזכה ובזה ועבדהו,

הלימוד בעת ויחשוב באהל, ימות כי אדם

מטה ה' ובזה לה'. ואהבתך לך ה' באהבת

וההטיה ראוי. לא כשאתה גם חסד כלפי

רחמים לעורר הוא שבשורש צפון כלפי

כח מעוררת הגבורה כי החכמה, בסוד

מעוררים ובזה האלכסונים. בסוד החכמה

הוא שבשורש צפון, בחי' שהוא ה' אהבת

וחכמה חסד בחי'

לישראלירחם ה' אהבת לעורר שנזכה ה'

שאסתר כמו פשוטים, ברחמים

בכח כדת. שלא המלך אל נכנסה המלכה

הפסח, של אור שזהו הצדיקים. של עוז המטה

מטה שהשי"ת האהבה בזאת שה"ש, בחינת

ישראל את וגואל פודה הוא בזה חסד, כלפי

ישראל כל בשורש באמת כי כדת. שלא אפי'

לגאולה. ראויים אנו וכביכול ית'. בו נכללים

זה לעורר כח להם יש התורה אותיות כ"ב כי

ומיד תיכף הגאולה להמשיך העליון, השורש

אמן. ברחמים צדק גואל בביאת לאלתר



לנפשך חכמה דעה יב

קמ"ג הר"ן שיחות

דהינוכי הבהמיות אכילת מיני שני יש

גדולה בתאוה שאוכל אדם שיש

אדם ויש אדם, מאכל הוא והמאכל כבהמה

מאכל אינו המאכל אבל כאדם שאוכל

כל נתבררו לא שהניצוצות דהיינו אדם

בהמה מאכל הוא אלא לאדם, שראוי כך

לידי בא האלו המאכלים משני והאוכל

הקדחת. חולי

ה'כתיב תושיע ובהמה ז')אדם ל"ו, ,(תהלים

ב"ן. בגי' בהמה מ"ה בגי' אדם

יש שהבהמה הוא לאדם בהמה בין והחילוק

מלכות מלכות, בחי' ב"ן שם בחינת רק לה

לעצמו. רצון הוא הסולם בלשון כלי. בחי' הוא

מקבלת. רק ומלכות למלכות משפיע הז"א כי

עצמו, על רק שחושב במצב שנמצא ואדם

ומי בהמה. בחי' הוא אזי מהשי"ת חושב אינו

בבחי' הוא תאוותו, בשביל י"ח,שאוכל (משלי

בהמה.א') בבחי' והוא נפרד, יבקש לתאוה

עצמו, בשביל שאוכל הוא התאוה ענין וכל

בהמה. בחי'

בשבילומי מחשבה איזה לו ויש שאוכל

ה', לעבודת כח לו שיהיה אם השי"ת,

כל בהטעם. התענוג ע"י ית' בו שידבק או

אדם אדם. דרגת לו נותנת קדושה מחשבה

לעליון אדמה אדםלשון תולדות השל"ה (ספר

.הקדמה)

שבירתאבל עשה שהשי"ת לדעת צריך

לעולמות נפלו קדושה וניצוצי הכלים,

הניצה"ק. לברר מלאכות ל"ט ויש בי"ע,

מים ישתה שלא יוסף להבית אמר והמגיד

במשנה כמ"ש ח"ו. לתאוות מביא שזה סתם,

לבד מים ישתה שלא תשתה במשורה מים

הקפידו צדיקים ואכן במים, משהו יתן רק

בזה.

בווטעם יש שבעוה"ז דבר כל כי הדבר,

בה עושים חיטה למשל בירור,

מלאכה כל פת. שנעשה עד מלאכות הרבה

עד אותו ומעלה אלקי הניצוץ את מברר

יהפכו שהאדם לאדם קרוב יותר שיהיה

שבירת כל כי אדם. לבחי' אלקי מניצוץ

והיה אמלוך, אנא אמרו שהכלים היה הכלים

הם האלה, לעולמות וכשנפלו ישות. להם

כלי הוא מאכל וכל מאכל, בכל נמצאים

של כח בו נכנס אוכל, שאדם מה וכל נשבר,

ומי עצמו. בשביל רצון איזה אמלוך', 'אנא

האוכל, בעת ללחום צריך אדם, שבדרגת

מלחמה, עת הוא האוכל ששעת בזה"ק כמ"ש

שבמאכל השבורים הכלים כי המלחמה, מהי

ואתה עצמו, בשביל לאכול האדם מפתים

להדבק השי"ת, בשביל לאכול ללחום צריך

על לחשוב ולא במאכל, שיש התענוג ע"י בה'

הלב. תאוות

מיניואם כל ע"י הרבה נתתקן כבר הניצוץ

הכלים עם עסקו שכבר מלאכות

ולשו ובררו טחנו שכבר בפת, כמו הנשברים,

נעשה שכבר כיון הפת, להעלות קל לכן ואפו,

הנשברים הכלים לכן מלאכות, הרבה בזה

להעלותו קל לכן הרבה, נתקנו כבר שבו

אדם. לבחינת

מט"לכי שורשם הם מלאכות הל"ט כל

ענין כל רצה השי"ת כי אורות.

ויש השבירה. להעלות כדי בעוה"ז המלאכה



קמ"ג הר"ן יגשיחות

ומי לבד, ומצוות תורה ע"י שמעלה צדיק

טרחות דרך להעלות צריך זוכה, שאינו

מלאכה, מין הוא שבעוה"ז טרחה כל ויגיעות,

מהתורת כידוע הניצה"ק. מעלה הטרחה וזו

תורה ע"י או הוא הבירורין שהעלאת חכם

דווקא לאו יסורים יסורים, ע"י או ומצוות

לכן הניצוץ. מזכך ומלאכה טרחה כל ,אלא

נתתקן לכן מלאכות הרבה בו שהיה הפת

לאדם, מבהמה להעלותו קל לכן שבו, הניצוץ

לאצילות. מבי"ע

שוםמשא"כ בהם עשו שלא המים

קשה מאד לכן מלאכה,

להעלותו.

דבריםוזהו שני דיש ז"ל רביו שאמר

אם קדחת. לחולי לגרום שיכולים

תאוה, לשם רק שמים, לשם שלא מאכל אוכל

לבא השי"ת לכבוד האוכל בעת לוחם ואינו

מתאוות עצמו ולמנוע קדושות, למחשבות

האוכל, בעת לגמרי מהשי"ת ושוכח יתרות

בירך שאם ובודאי הבהמה. כדרגת הוא הרי

וכמ"ש בהמה. כמו לא כבר הוא בכונה ברכה

אם גדולה, בתאוה אוכל אם שאפי' בזה"ק

המזון, וברכת ראשונה הברכה בכוונות יכוון

מ בעצמו בלאזה הברכה משא"כ הרבה. תקן

מחשבתו אם אבל קדושה, בה שיש הגם כונה

בבחי' השי"ת, עם קשר בלי הוא בפירוד,

בהמה.

לכווןעכ"פ רק אינו העבודה עיקר הרי

העבודה עיקר בודאי שזה בברכות,

טהרת עיקר שזה האריז"ל כמ"ש הראשונה,

בכונת תלוי והכל ההשגה, והדרך המוחין

לקיים. יוכל אחד כל שזה הנהנין, הברכות

ה' מלחמת ללחום עבודה עוד יש אבל

בעת מהשי"ת לשכוח לא האכילה. באמצע

מתאוות עצמו למנוע זוכה ואם האוכל.

מזה וחוץ גדול, ענין בזה יש בודאי יתרות,

יש כי מהאכילה, מתענג האדם סוף סוף

ותענוג. אור חיות קדוש, ניצוץ איזה באוכל

שחושב או מאד, חזק כח לו יש התענוג וזה

כי מהשי"ת, שוכח ובזה הגשמי, התענוג על

אחרים. מדברים האדם את משכיח התענוג

בא התענוג שזה וחושב התענוג, שלוקח או

וזה התענוגים, כל מקור שהוא מהשי"ת

רוצה שהוא להשי"ת, קשר איזה לו מביא

כל מקור שהוא להשי"ת מקושר להיות

קדושות למחשבות לבא זוכה ואם התענוגים.

השתוקקות באכילתו ומקבל התענוג, ע"י

האכילה קדושת עיקר שזה (כמבוארלהשי"ת

ז') סי' ח"ב רבבותבלקו"מ בזה שיש והגם .

בזה לו יש ואחד אחד כל אבל מדרגות,

התענגות איזה לו יש אחד כל כי שייכות.

בזה, השי"ת את זוכר ואם האכילה, באמצע

בא הוא יותר, שזוכה ומי גדול. תיקון נעשה

ענין שזה הכתר מדרגת של להשתוקקות

הצחצחות.

ללמודואי' שזוכה שמי מישרים מגיד בספר

זה במחשבה, אפי' האכילה, בעת

כי התאווה. אחר נמשך שאינו גורם בעצמו

התענוג בתכלית מדבר להתענג אפשר אי

דעתו מסיח ואם התענוג, את חי הוא אם רק

כקרבן, נחשב בעצמו זה הרי תורה, לדברי

אבל התורה. למקום הניצוץ את הביא כי

בודאי כי האכילה. כונת תכלית אינו אעפ"כ

בעיקר אבל תורה, דברי לחשוב שצריך

יתרה לדביקות יביאנו הזה שהתענוג

אלא מהתאוה, הדעת היסח רק לא בהשי"ת,

בהשי"ת. יותר להתדבק

"הרכבתוזה יב): סו (תהלים שכתוב

כשאנו דהיינו לראשנו" אנוש

שאנו ממנו גדול שאדם קטנה במדרגה

"באנו אזי הנ"ל, המאכלים משני אוכלים

קדחת דהיינו וחם קר היינו ובמים" באש

כך, כן גם אומרים הרופאים ואפלו

בגשמיות, וזה יותר מאכל מן בא שקדחת



לנפשך חכמה דעה יד

הוא כשאדם כי כך, כן גם וברוחניות

ויראה אהבה בו יש אזי דעת בבחינת

דעת מבחינת ושלום חס וכשנופל דקדושה

וכשאדם הנפולה ויראה לאהבה נופל אזי

נופל הוא הנ"ל המאכלים משני אחד אוכל

"מותר יט): ג (קהלת כי דעת מבחינת

דעת בחינת הינו אין" הבהמה מן האדם

מאין "החכמה יב): כח (איוב בחינת

הוא כאלו מאכלים כשאוכל נמצא תמצא"

ונופל דעת מבחינת ונופל בהמה בחינת

שכתוב וזה הנפולה ויראה באהבה

אזי כנ"ל, הינו לראשנו" אנוש "הרכבת

ויראה באהבה דהינו ובמים" באש "באנו

הנפולה:

ב')במדרשאי' ט"ו רבה עשה(ויקרא שהשי"ת

חיות כל מים. חצי דם חצי האדם את

האדם חי עת וכל וגבורות. חסדים הוא האדם

לחיות. יכול ובזה וגבורות, חסדים של במיזוג

אבל הגבורות, על גוברים שהחסדים הגם

וחציו חסדים חציו בחי' זה כללי בדרך

מתקלא. הנכון, משקל נקרא וזה גבורות.

צריךכשאדם המאכל מאכל, אוכל

באדם ויש האדם, עם להתאחד

את מגביר אדם ואם בדעת. וגבורות חסדים

האש אזי התאווה. של האש שזה הגבורות,

שאינו מאכל כשאוכל או מתגבר. הגבורות

ונופל ממנו, חזק יותר המאכל הרי מבורר,

אלא טוב, שהמאכל אפי' או יתרות. לגבורות

מגביר שבזה תאוות לאש נופל עצמו שהוא

שאין קדחת, לחולי נופל לכן הגבורות. את

נתגברו. והגבורות בגופו מיזוג

בכלוהתיקון החסדים. את להגביר הוא

כי החכמה. דבחינת העבודות

התענוג הרי בקדושה, שלא אכל אם

ברוחניות הוא וכבר מהדביקות, העבירו

ומיד שתיכף הוא התיקון קדחת. בבחי'

ידע ח"ו, מהשי"ת ושכח מאכל איזה שאכל

מיד ועליו הגבורות. מתגברים שעכשיו

בעת דווקא לאו החסדים, להגביר לתקן

נמשך האכילה שכונת אלא ממש, האכילה

בהקדושה שלא אכל שאם האכילה. לאחר

ג של האש מרגיש מיד הרי בורות,הראויה,

מיד ואם ברוחניות. קדחת בחי' שהוא

להשי"ת, והביטול והדביקות החסדים מגביר

לתקן וחוזר האדם, בתוך המיזוג נתתקן הרי

האכילה.

אכילההרי לפני שהוא הגם האכילה שכונת

פעמים הרבה אבל האכילה, ובאמצע

האכילה, בעת עצמינו לקדש זוכים אנו אין

ולהתבטל בהשי"ת לזכור אח"כ מיד וצריך

שיהיה האכילה יתקן בעצמו בזה להשי"ת,

כל ממשיכים שעי"ז בקדושה אכילה

אלקות הגילוי וכל סי'המופתים בלקו"מ (וכמ"ש

בב"א.מ"ז) ברחמים גוא"צ ביאת עד ,
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