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הק': לך.פרש"י ולטובתך.לך להנאתך

זוכה אתה אי כאן גדול לגוי אעשך ושם

בעולם: טבעך שאודיע ועוד ואעשךלבנים.

גדול. הרינילגוי שמך ואגדלה וזהו ס"א

שמך עכשיו שעד שמך על אות מוסיף

עולה ואברהם אברהם ואילך מכאן אברם

ישן: ברש"י אדם של איבריו כנגד רמ"ח

תיקון שורש דאברהם, ה' סוד א.
'ונקה' הי"ג

דאברהםהגר"א ה' בסוד מגלה מוילנא

של מדות מי"ג הי"ג המדה דהיא

י"ב הם יעקב יצחק אברם שהרי רחמים,

הי"ג. האות היא דאברהם וה' אותיות,

שורש השרשית, הה' והיא ונקה, מזל בסוד

המלכות.

ויתןוכדכתיב וגו' שלם מלך צדק 'ומלכי

מכל' מעשר י"דלו (בראשית

הואי"ח) צדק שמלכי המגיד הרב וביאר ,

היינו מכל, מעשר לו ונתן דא"ק מלכות סוד

עשירי מכל, מעשר נתן דא"ק שמלכות

סוד מעשר, וזהו כל. שבגי' מחמישים

ונקה דבפנימיות אע"פ ה', בחי' המלכות

יוסף יסוד סוד ו',הוא הסליחות שער (פע"ח

הכל) קונה בכוונת בחי'וכמובא הוא ונקה מ"מ ,

הברכות כל 'מעכשיו כדפרש"י ברכה, והיה

סוד הברכה וזאת בחי' בידך', מסורות

ה' להוסיף אאע"ה שזכה וזהו ה'. מלכות

זאת. להאי זכה כי בשמו,

מעשיו כל לקדש האדם עבודת ב.
המחשבה בבחי' רק לא שמים, לשם
בעת המעשה, בבחי' גם אלא

הגשמית הפעולה

למחשבהוהנה מתחלקים העבודה דרכי

היורדת פעולה וכל ומעשה. דיבור

מתגשמת היא הרי למעשה, ממחשבה

תורה חידושי כשמחדשים ואפי' ומתעבה.

החידושי את לכתוב כשצריך אמיתיים,

הדבר הרי לבן, ע"ג שחור הנייר על תורה

צריך האדם זהירות ועיקר מתגשם.

העשיה בעולם גשמיות פעולות כשעושה

לשלב כשמגיע כי שמים. לשם שיהיה

וטהרה בנקיות שיהיה מאד קשה המעשה

העולמים. כל בורא לכבוד שמים, לשם

בתהליםוזהו ב')שכתוב לבי(מ"ה, 'רחש

למלך מעשי אני אומר טוב, דבר

מעשי אני אומר מהיר'. סופר עט לשוני



לנפשך חכמה דעה ד

לכבוד יהיה המעשה שגם היינו למלך,

כשעושים שאפי' המחשבה, רק לא המלך

המלך. לכבוד שהכל בדרך גם יהיה פעולות

כותבים או כשמדברים אפי' הצדיקים כי

כשהצדיקים המלך, לכבוד הוא הכל תורה

וכן אמתית. בדביקות הם תורה כותבים

התורה חלקי יש הרי עצמו, התורה בעסק

נגלות כשלומדים עשיה, בבחי' שהם

עיון בעומק להכנס שצריכים שיש התורה.

הצדיקים דרך עכ"ז אבל הנלמד, הבנת

אמת. בדביקות קדוש כולו זה שגם

כיוזה טוב, דבר לב"י רחש הפסוק פי'

העשיה, סוד הוא מ"ב. שם בגי' לב"י

יהיה זאת בבחי' שגם הגשמיות. פעולות

עולם. של מלכו לכבוד למלך', 'מעשי

קדושוכתבו שם שישנו המקובלים

בס"ת בקטורת שנרמז חר"ש,

קוד"ש טהו"ר ל"ה)ממול"ח ל', והוא(שמות ,

זה אבל בו, למכוין התפלה לעליות מסוגל

לשמו בתפילתו מעשיו שמייחד למי דוקא

המצוות במעשי ובעיקר פניה. שום בלי ית'

ה' רצון זהו כי כנ"ל. שמים לשם שיהיו

גם ית' לכבודו פעולותיו כל האדם שיעשה

בעולם פעולות לעשות לרדת כשצריך

העשיה.

לאברהם שרה שאמרה מה סוד ג.
ממנה' אבנה 'אולי הגר את לקחת

ולד'כתיב לה אין עיקרה שרי 'ותהי

ל' י"א, הוא)(בראשית אמנו שרי כי ,

להתדבק שמחפש העליון הצדיק בחינת

תהיה שלא ותנועה, תנועה בכל בהשי"ת

ית'. בו דבקות בלי בעולם פעולה שום

היינו ולד, לו שאין נדמה העולם ובזה

את מחשיכה הסט"א כי הצלחה, לו שאין

בעולם מאד מאד ונעלם הצדיק, אור

גבוהה בחי' שהיא דשרי הי' סוד קדושתו,

מאד. ונעלמת

לעולםואזי שירד ה' שרצון הצדיק מבין

וזה לאצילות. בי"ע בחי' להרים הזה,

אולי הגר, את לקחת לאברהם שרי שאמרה

ממנה, ב')אבנה ט"ז, אין(בראשית שלכאו'

לביתה, הגר את שתכניס לה יהיה מה מובן

שבזכות פירש ורש"י ממנה. תבנה איך

בסיבתה תזכה ביתה לתוך צרתה שתכניס

הענין. פנימיות מהו להבין ויש לבנים.

ילמדאלא שהצדיק רוצה השי"ת שבאמת

היוד את לחלק איך הסודות אותנו

לשמה שלא בבחי' שעוסקים איך היינו לה',

החידושים, וכתיבת התורה בנגלות ללמוד

הנגלית בפעולה להתעסק צריך פעם שבכל

שם שיש ממש, הגשמיות בפעולות וכ"ש

הצדיק אבל וההעלמה. ההסתרה אחיזת

יורש, השפחה בן שיהיה ח"ו נותן אינו

פעולה בכל שגם מאד נזהר שהצדיק היינו

הרע. לכחות אחיזה להם יהיה לא מעשית

שרי בחי' את לשנות בקי הוא הצדיק כי

לגשמיות, לרדת איך שיודע היינו לשרה,

ומצוות ופעולות הנגלה בתורת עוסק שגם

ועושה שבבריאה, קטנות בבחי' מעשיות,

כך כדי עד ית'. לכבודו שמים לשם זה כל

לשרה, שרי את שמשנה נדמה שלכאו'

חכמה בחי' שהיוד לה', מיו"ד שיורד היינו

הוא והה' גמור, וביטול ה' אחדות על מרמז

היוד. כלפי ירידה בחי'

ישמעאלאבל רק יוצא מהשפחה באמת

אמנו ששרה שמה היינו יצחק, ולא

אבנה אולי השפחה, את לאאע"ה נותנת
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משהו שיצא ח"ו הכונה אין ממנה,

שלא ישמעאל רק יצא ממנה כי מהשפחה,

שרה משא"כ נצחיות. שום ממנו נשאר

הברכות, כל שורש הק' השכינה היא אמנו

בעולם ברכה שום שאין הברכה, וזאת בחי'

קדושה דביקות, אמונה, בחינות ע"י רק

נצחים לנצח נשאר זה רק לשמה, ותורה

יורד שהצדיק אפי' השלימות, בתכלית

מעלה הצדיק אבל לשמה. שלא כביכול

כשעוסק וגם לשמה. לנקודת חזרה הכל

שהצדיק מה הענינים, וכל התורה בפשטות

עולמות לחבר רק הוא עלמא, בהאי עוסק

גם ה' כבוד לגלות היינו לאצילות, בי"ע

בו ומיד תיכף אבל הנמוכים, במקומות

ית"ש. באחדותו דבוק הוא בזמן

הוא הסט"א התגברות עיקר ד.
קדושת בעניני האדם את לבלבל
כלים ע"י לפעמים הברית,
שמהפך ע"י ולפעמים משחיתים,
כדי עקלקלות לדרכים תורה דרכי

רח"ל להחטיאו

מאדויסוד להזהר שיש הוא היסודות

לבלבל באה שהסט"א ממה מאד

אמיתת מאיתם ולמנוע ה' עובדי את

ומחשבות הבלים מיני בכל הקדושה

ולסבב פיה על הקערה ולהפך עקומות

ולהפיל להכשיל כדי כולה התורה כל ולעקם

ממול'ח לבחי' ח"ו יזכו שלא ה'. עובדי

למלך', מעשי 'כל ולבחי' קוד'ש, טהו'ר

עלמא בהאי דרכים מיני כל לו יש והס"מ

תירוצים, וכמה בכמה ה' עובדי לבלבל

מהלכים, מיני בכל התוה"ק ומעקם ומהפך

מאיתו ולמנוע האדם, את לבלבל כדי

הקדושה. שלימות

שמנצחוזהו יוסף, יסוד האמת הצדיק כח

שרוצה הסט"א עם המלחמה את

לצדיק להתקרב ישראל מנשמת למנוע

האמת, לנקודת הקדושה, לשלימות האמת

כי סוף, בלי תירוצים לו יש והס"מ

את להחטיא יכול שאינו רואה כשהסט"א

שמירת על התייגע כבר כי ה', העובד

בדרכי עצמו לשמור והתייגע עינים

ע"י אותו לבלבל הסט"א בא אזי הקדושה,

בכמה יושר דרכי להפך בעצמה, התורה

התוה"ק מתוך ומחפש עקלקלים, עיקולים

הבורא, רצון נגד והבלים שטויות כמה

האמת מנקודות ישראל נשמות לרחק

גדולים בעוונות ישראל נשמות ולהחטיא

רח"ל.

נשמותוזה להחטיא הסט"א כונת עיקר

שזה הקדושה, בעניני בעיקר ישראל

צדיק מאן הברית, קדושת היהדות, יסוד

קדישא ברית דנטיר א')מאן צ"ד ח"א ,(זהר

בהבראם, אברהם, היהדות, עיקר שזהו

הוא הבריאה תכלית דכל מ"ה, באב"ר

ושמירה זהירות צריך ולזה היסוד. קדושת

אחד כל להכשיל מנסה הסט"א כי יתרה,

להכניסכפי אותם שמבלבלים יש דרגתו,

הם כאילו שונים מכלים כלים בביתם

אותם מכשילים וכן ענינים, לכמה נצרכים

לנוח שצריך מקומות מיני בכל ללכת

ועוד בתערובת שם ואוכלים מקום, באיזה

רחמנא הבל של בתירוצים מכשולות כמה

המכשירים אלו שצריך אומר דמי לשזבן,

ושכביכול לזה, שמוכרח מי וגם רח"ל

שיש נניח [אם בהיתר יש הרי לזה, מוכרח

למקומות שהולכים מה וכן הכשר], ע"ז

אבל המאכלים על הכשר ויש מעורבים
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עינים בשמירת ונכשלים מעורב, המקום

יראת בלי ראש בקלות רק טעם, שום בלי

אסור. ומה מותר מה לחשוב בלי שמים,

העינים, ולשמור מחיצות לעשות יכלו הרי

הלאו ומפקירים ראש בקלות ויושבים

לבבכם אחרי תתורו 'ולא בתורה שכתוב

שם. לחפש יהודי לאיש ומה עיניכם', ואחרי

רחוקיםואפי' שהם ה' ועובדי הצדיקים

הס"מ מ"מ המגושמים, מעוונות

לעקם בעצמה, התורה עם אותם מבלבל

קדושה. בעניני שיכשלו ענינים מיני כל

מהקדושה הריחוק שורש עיקר שזה

היסוד שהוא האמיתי והצדיק האמיתית.

ית"ש. אלקותו לזכור הוא שעיקרו האמיתי,

רח"ש לבחי' לזכות אחד כל יכול ידו שעל

וכמו למלך, מעשי אני אומר טוב, דבר לבי

שבצעירותו מלובלין הרבי הרה"ק שסיפר

ענינים בכמה אותו לבלבל הבע"ד בא

יהיה מה וחשב גדולות, מצוות הם כאילו

ובזה להשי"ת, גדול רוח נחת באמת

כנגדו. התגבר

למלך',וזהו מעשי אני 'אומר בחי'

לכבוד האדם מעשי שיהיו שהעיקר

מכל מאד ומתרחק המלכים. מלכי מלך

רמ"ח מבחי' התוה"ק, מדרכי שסר דבר

כי עשה, מצוות רמ"ח אברה"ם, בגי'

ושס"ה מ"ע רמ"ח תוה"ק לנו נתן השי"ת

שהתורה מה כפי שאינה פעולה וכל ל"ת,

למלך. אינו הוא הרי אומרת,

אינו אם עת בכל לבדוק צריך ה.
הקדושה בדרכי טועה

אומרדוד קע"ו)המלך קי"ט, 'תעיתי(תהלים

האדם כי עבדך', בקש אובד כשה

עת בכל לבקש וצריך בטעותים, מלא הוא

עבדך'. בקש אובד כשה 'תעיתי מהשי"ת

ונדמה האדם שעושה טעויות הרבה יש כי

כל באמת אבל כלל, מזיק אי"ז כאילו לו

בין רח"ל. העולמות בכל פוגם טעות

וכן קשים, בעוונות נכשל פשוט כשאדם

קטן, טעות באיזה טועה ה' עובד כשצדיק

נכשל הפשוט שהיהודי נשתלשל מזה

בהיתרים והכל ומרים, קשים בעוונות

הקדושה אור כל ומאבדים שונים, ותרוצים

רח"ל. והיהדות

פניכםוכתיב, על יראתו תהיה ובעבור

תחטאו י"ז)לבלתי כ', ,(שמות

בם', 'דמיהם - תהיו' 'קדושים בפר' וכתיב

נפש מסירות שצריך מקאצק הרה"ק ואמר

בם'. 'דמיהם בבחי' הקדושה, ענין על

יום,הבעש"ט בכל במקוה לטבול הנהיג

עינים שומר שאינו אדם אבל

מטומאה יורד טבילתו, שוה מה במקוה, ח"ו

יש אבל בתוה"ק שעוסק אדם ח"ו. לטומאה

וכאילו שרואה לו מפריע לא הפקרות, לו

שונים, מכלים בכלים להסתכל לו מותר

ניכר ואין בכולל, ולומד חכם תלמיד והוא

ע"י נשמתו עם נעשה מה כלל עליו

משחיתים. בכלים עצמו שמפקיר

שישנםאך לאל תהלה ישראל, אשריהם

פניך, מבקשי בעולם, ה' עובדי צדיקים

אמיתית, ועבודה אלקות שמחפשים יהודים

הענינים, לאלו שייכות להם אין שבודאי

בכמה ומדיחים מסיתים ישנם אעפ"כ אבל

לדרכים תורה דרכי להפך ענינים, מיני

מה הוא והעיקר אדם, בני שמחטיאים

ממני' הסר שקר 'דרך לבקש (תהליםשצריך

כ"ט) מקייםקי"ט, הוא האם רגע בכל לבדוק ,
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בפשטות לקיים דאברהם ה' אות בחי'

השראת עיקר כי התורה, מצוות רמ"ח

האדם, אברי רמ"ח בקדושת תלוי השכינה

שומר הוא אם עת בכל לבדוק צריך וזה

תעשה. לא ושס"ה עשה מצוות רמ"ח

הוי"ה. דרך לשמור

ובכלכי חיים, דרך לנו נתן רבינו משה

שקר, של פעולה עושה שהאדם פעם

כשיסתכל אבל ע"ז, תירוצים לו שיש אפי'

האמת, מיד יראה אמת בעין בתוה"ק

אפשר ואי אמת תורת היא התורה שהרי

הק'. התורה להפך

הדעת ה' בבחי' הוא דאברהם ה' ו.
מדרגת להעלות איך דעה המלמד

לאצילות הבי"ע

דאברהם,והנה ה' סוד מגלה רביה"ק

נג)וזלה"ק: תורה קמא מוהר"ן (ליקוטי

בבחינת בה"א, תלוי הולדה "עיקר

מ"ז) ואברהם(בראשית זרע" לכם "הא :

לה"א שהגיעו עד הולידו, לא ושרה

הדעת, על-ידי הולדה עיקר כי הזאת,

ד)בבחינת 'וקטן(שם וכו', אדם" "וידע :

מוליד' ס"ח:)אינו הדעת,(סנהדרין ועיקר

את שיוציא הינו בדעתו, שישתמש הינו

יש לקטן גם כי הפעל אל מכח שכלו

בכח הדעת עדיין הקטן אצל אבל דעת,

ולא בדעתו, השתמש לא כי בפעל, ולא

שהוא ומי הפעל אל מכח אותו הוציא

אל מכח אותו שהוציא בדעתו, שלם

לדעת שאפשר מה בדעתו והשיג הפעל,

קרוב הוא אזי בדעתו להשיג האדם

חילוק ואין הקדוש-ברוך-הוא, לדעת

אלא יתברך, השם לדעת האדם דעת בין

יונק דעתו ואז כמובא דברים חמשה

ה"א, בחינת שהיא יתברך, השם מדעת

מוליד: ואז

בדעת,ולהשלים שלם שיהא דעתו, את

עם שעוסק עסק ידי על אלא אפשר אי

יתברך, השם לעבודת לקרבם אדם בני

מחדדין הם כי דעתו נשלם על-ידי-זה

מכלן' יותר 'ומתלמידי בבחינות דעתו,

י) נקראים(מכות תלמידים זה ובשביל

ושננתםבנים על-פסוק ואתחנן פרשת (ספרי

ובשביללבניך) ההולדה: בא ידם על כי ,

לגיר עצמן את טרחו ושרה אברהם זה

דעתם, השלימו על-ידי-זה כי גרים,

השם לדעת היינו הזאת, לה"א ונתקרבו

גרים על-ידי כי לבנים וזכו יתברך,

יותר 'ומתלמידי בבחינת דעתם, נתגדל

והואמכלם': בדעתו, שלם שאין מי אבל

השם מדעת שכן כל האדם, מדעת רחוק

הוא ואזי ה"א, בחינת שהוא יתברך,

שהצדיקים הטעם וזה מוליד: ואין קטן

בני אחר ורודפים עצמן, את מייגעים

כדי זה אין יתברך לעבודתו לקרבם אדם

כדי אלא ושלום, חס כבודם להרבות

'ומתלמידי בבחינות דעתם, להשלים

הצדיקים ביד זה ובשביל מכלם': יותר

בדעת, שלמים הם כי עקרות, לפקוד

דעתם בין ואין עליון לדעת וקרובים

דברים חמשה אלא יתברך השם לדעת

השם דעת היא היא דברים, וחמשה כנ"ל

וכו'" ההולדה. שמשם יתברך

ע"הנמצא אבינו אברהם שזכה שבשעה

הדעת, לשלימות זכה ה', לאות

תוספת שקיבל מכל, מעשר לו ויתן בסוד

שיש כנודע כנ"ל. דא"ק ממלכות הארה

שלמעלה דא"ק דעת ויש דאצי', דעת
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ולתקן להרים הוא האדם ותכלית מאצילות.

בי"ע שגם המעשים לתקן בי"ע, חיצוניות

הנגלה לימוד שגם גמור, לאלקות יתעלה

בה'. ודביקות ואלקות הסוד בדרך יהיה

לדעת לזכות הדעת, שלימות צריך ולזה

להשאר ועכ"ז שמים לשם לבי"ע לרדת איך

עמו מאוחד להיות היינו באצילות, דבוק

הבירור. בעת גם ית"ש ואצלו

הפרסה לזכך הסלע' אל 'ודברתם ז.
אור ולהאיר לאצילות מתחת שיש

בבי"ע האחדות

אלהשי"ת 'ודברתם ולאהרן למשה צוה

ח')הסלע' כ', בספה"ק(במדבר ואי'

אצילות בין המסך סוד הוא הסלע שזה

יכלו שלא מאד חזק היה והמסך לבי"ע,

ולכן לבי"ע, האצילות הארת להמשיך

גם שיאיר המסך לבקוע משה הוצרך

שלא האחדות, הארת התחתונים בעולמות

שהנגלה בבי"ע, האדם במעשי פירוד יהיה

בהשי"ת, לזכור בלי גמור לבוש בחי' הוא

ואפי' ושותים אוכלים האדם שבני כגון

דביקות, בלי בחיצוניות והכל קודש, בשבת

הכה ולכן מאצילות, הנפרד בי"ע בח'י

בחו"ל גנוז הוא ולכן בסלע, רבינו משה

שאין גורם וזה ליה, הגון דלאו במקום

והתיקון באמת. האמת הצדיק ענין יודעים

כפטיש בחי' הסלע', אל 'ודברתם הוא

המחיצה, את לפוצץ היינו סלע, יפוצץ

בין שיש המחיצה לקרוע סוף, הים לקרוע

הסלע, אל ודברתם וזהו לבי"ע. אצילות

שיתהפכו בי"ע, עולמות את להרים שיוכלו

אלקותו שיתגלה ויחוד. לדביקות לאלקות,

מקום. בכל ית'

לשמה, שלא ההתחלה סוד הגר ח.
ללשמה, מיד לשוב התכלית אבל

משרה יצחק את ולהוליד

בתחילהואפי' להיות שמוכרח סוד שיש

שלא ומתוך לשמה, שלא בבחי'

אין אך הגר, בחי' לשמה, בא לשמה

שלא מבחי' יצחק של הלידה לעשות

הגם היינו לבדה. משרה רק לשמה,

בבי"ע, לברר לרדת צורך יש שבתחילה

וכן לשמה, שלא בחי' נגלה, ללמוד היינו

כל ולעשות תורה, ולכתוב מעשים, לעשות

שם סוד ל"בי, רחש בחי' שבעולם עבודות

אני 'אומר בבחי' שיהיה צריך אבל מ"ב,

כנ"ל. למלך' מעשי

ז"לאי' רבותינו ע"א)בדברי נ"ו (שבת

שבע, ובת דוד מעשה שעיקר

אלא אינו חטא דוד האומר כל בו שכתוב

כי הסנהדרין, דעת שאל שלא אלא טועה,

שם בסוד והיה ע"ב, שם הוא סנהדרין סוד

היה ואם ע"ב. שם עם התחברות בלי מ"ב

בסוד הסנהדרין, את שואל המלך דוד

נתגלה היה כבר וע"ב מ"ב שם חיבור

ואדם, אדם כל תיקון עיקר וזה הגאולה.

להיות צריך פעולה שכל היינו זאת, לתקן

בוער שהלב אפי' לב"י, רח"ש בסוד רק לא

למלך. מעשי יהיה המעשה שגם צריך לה',

יהודי שמשיב מי תכלית ט.
גוי כחצי להשאירו אינו בתשובה
אלקי איש להיות להעלותו אלא

לעסוקכי לבי"ע לרדת שצריך הגם

כל בתשובה ולהחזיר הנגלה בתורת

בתשובה להשיב הכונה אין אבל העולם,
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אבל התחלה, רק זה גויים, חצאי שישארו

כשמחזירים כי בזה. להשאר אסור

שיהיה עד להביאו צריך אדם בתשובה

זה וקדשוה. דביקות מלא אלקי ואיש צדיק

רצון עיקר זה בתשובה, להחזיר נקרא

להחזיר הנקודה לא באמת. הבורא

גוי, חצי אלא שלם גוי יהיה שלא בתשובה

להחזיר הוא ה' רצון ה', רצון זהו לא

שישובו באופן בתשובה באמת העולם

לגמרי שיוכלל שלם יהודי ויהיה באמת,

אל הבי"ע להעלות באלקות, בקדושה

בקלי' ח"ו התורה לטמאות לא הקודש.

אלא רח"ל, הגר שפחה בחי' ישמעאל,

ה' רצון זהו כי בהתחלה, השפחה שלוקחים

לרדת לשמה שלא לסוד נכנסים שבתחילה

ולחבר להעלות כדי זה כל אבל לבי"ע

בחי' להוליד לא אבל לאצי'. הבי"ע מדריגת

אבינו יצחק בחי' אלא ח"ו, ישמעאל

שירד ה' רצון שבהתחלה אפי' דקדושה.

הוא התכלית אבל לשמה, שלא לבחי'

לשמה, לשלא שיורד בעת ואפי' לשמה.

וכותבים ולילה, יומם בתורה שעוסקים

אבל בתשובה, ומחזירים פעולות ופועלים

אלא בחיצוניות, להשאר לא הוא התכלית

נקודת ולחפש שלימה בתשובה לשוב

ס"ת קוד'ש טהו'ר ממול'ח בחי' האמת,

שבע בת סוד להשפיע טוב, דבר לבי רח"ש

סודות בזה שיש הגם סנהדרין. ע"ב ע"י

בת סוד להרים צריך כי א"ס, עד וענינים

אבל העולם, וחיצוניות בי"ע שהיא שבע

'וימש בחי' וממשות גשמיות, של באופן לא

ק"י)חשך' לקו"מ ועיין י', תמוש,(שמות לא ,

להרים אדרבה אלא התורה, יתגשם שלא

ישובו שכולם לקדושה, הבריאה כל

בשלימותו. תישאר והקדושה

שהואכי אברם, היה בתחילה אברהם

האצילות, עולם בבבחי' ונישא, ר"ם

אב רש"י כמ"ש בשמו ה' לו הוסיף אבל

איך דעת שילמד היינו נתתיך, גוי"ם המון

גוי"ם, המון בחינות בי"ע לעולמות לרדת

הר' את להפסיד זה בשביל לא אבל

נתתיך גוים המון אב בתיבות כי דאברהם,

גם בשמו נשאר הר' אבל ר', אות כתוב לא

סוד הוא הר' וסוד ה'. לו שהוסיף אחר

דנוק' יסוד רבא הק'נשמת הגלגולים (שער

וצריךל"ח) מעשיות מצוות שיש הגם ,

בתשובה ולהחזיר התורה נגלות ללמוד

בשבת ולאכול מעשיות פעולות ולעשות

בהאי מחוייב שיהודי העבודות וכל קודש

סוד 'רבא', סוד ח"ו לאבד לא אבל עלמא,

אב"ר בסוד להשאר אלא דמלכות, יסוד

הקדושה. בתכלית מ"ה

ע"י רק השכינה להשראת הדרך י.
יום בכל ההלכה בלימוד ההתמדה

ויום

בקיוםכי שנשמר רמ"ח בגי' אאע"ה

האדם צריך וכן בתכלית, התוה"ק

הסעיפים כל שומר אם רגע בכל לבדוק

ללמוד צריך לכן גמור, בפשיטות בשו"ע

קצת, רק לא חייו, מימי ויום יום בכל הלכה

הכל"ה היא היא הלכ"ה כי הרבה, אלא

בכל לשמור היהדות עיקר שזה העליונה,

א סעיף לעזוב שלא כיעת מהתורה. חד

וצריך טועה הוא איך יראה היטב כשבודק

עבדך' בקש אובד כשה 'תעיתי מה' לבקש

ימיו כל לשוב איך דעת לו יתן שה'

הכלה הלכה, כל על ולשמור בתשובה

לעשות כי זה. על ימיו כל ולשוב העליונה.

מעי, בתוך ותורתך חפצתי אלקי רצונך
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אמת. עבודת בלי תנועה שום לעשות שלא

בלי הלכה לימוד ע"י לזה לבא יוכל ואיך

העליונה. הכלה תיקון בכונת לעשות סוף,

התורה מדרכי לצאת שלא יזכה עי"ז ורק

כי באונסין. ולא בשגגות ולא במזידין לא

רק לא מאד, האדם את מבלבל הסט"א

מעלה אנשי אפי' פשוטים אנשים מבלבל

ויש עקומים. לדרכים ונופלים מתבלבלים

תפילה ע"י ובעיקר מאד, בזה להזהר

השי"ת עליו שירחם רבים ותחנונים

לשלימות ושיזכה רע, מכל וישמרנו

מדרגא ולהתעלות דרגתו, לפי הקדושה

לדרגא.

לו יפה סימן בחלום הנפנה סוד יא.

לוארז"ל יפה סימן בחלום (ברכותהנפנה

הצואהנז.) ממנו לפנות זכה כי ,

סימן ולזה עוה"ז, הבלי כל היינו ומותרות,

הצואה כי בהשי"ת. להדבק לו הוא יפה

ואחיתופל דואג בסוד הסט"א בלבולי הוא

בדואג ביה וכתיב התוה"ק, (שמואלשבלבלו

ח') כ"א, נעצרא' שאול מעבדי איש 'ושם

וארז"ל דואג', ושמו ה' צ"ג)לפני (סנהדרין

תורה למדו כי עצירות. בבחי' היה שלימודו

שלא תורה כשלומדים בקדושה, שלא

עצמם עוצרים בהם כתיב בקדושה

כל כי תשקצו, בל על שעברו בלימודם,

סברות צואה, עם מעורב היה תורתם

ולכן בתוה"ק אמיתיים לא ודברים כרסיות

ויוסף שדוד ה'. משיח המלך דוד נגד לחמו

השלימות בתכלית אחת נשמה הם

הפשוט. והאחדות

חולם,אבל לענין שזוכה בחלום, הנפנה

ענין הוא חולם אמת, תורת הוא

לו, יפה סימן כשנפנה, לשמה, תורה

שמבלבלים ואחיתופל דואג מבחי' שנפנה

ודיעות סרוחים בעשנים ישראל בני

טמא ועל טמא טהור על ואומרים כוזביות

ס"א)טהור סי' לקו"מ .(וע"ע

לפניוזהו כשבא אבינו שיעקב מה ענין

השפחות בני את העמיד עשיו,

הערב כי רחל, בני ואח"כ לאה בני ואח"כ

בראש, עומדים השפחות בני בחי' רב

הם לאה בני ואח"כ כביכול, הדור ומנהיגים

פנימיות בלי בנגלה שעוסקים הת"ח

בתורה שעוסקים רחל בני ואח"כ וקדושה,

כי מכולם. שפלים והם ודביקות, בקדושה

לזכות הוא שהתכלית בעולם ידוע אין

דואג ע"י זה וכל בקדושה. התורה ללימוד

צואה בבחי' הכל שמעקמים ואחיתופל

רותחת.

מאאע"ה,אך האמת דעת לקבל כשזוכים

נח בן משם שקבל דאברהם ה' אות

מכל, מעשר לו נתן הוא אשר הדור, גדול

זכה ועי"ז הדעת, ה' לו שנתן המגיד כמ"ש

כל את להרים נתתיך', גוים המון ל'אב

ר', האות סוד עם נשאר הוא אבל הבריאה,

רק לא הקדושה, שלימות ר'בא, נשמת סוד

בלבד חיצוניות בפעולות אנשים לקרב

אלא ח"ו, הקדושה מאבד שהמקרב באופן

בעת גם בקדושה דבוק שנשאר באופן

הבירור.

דווקאוהוא שצריך המלך דוד בחי' תיקון

ע"ב, שם בסוד הסנהדרין לשאול

לתקן התיקון, בזה לעסוק צריך יהודי שכל

ענין ולתקן הסלע, אל ודברתם של הענין

להיות הקדושה, שתתגלה שבע, בת

סנהדרין, ע"ב לשאול הקדושה בתכלית
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להתנהג איך הצדיקים בדברי לשמוע

בי"ע לקרב ולזכות העולם בזה בקדושה

הקדושה. בתכלית לאצי'

ה' אליו דבר כאשר אברהם וילך יב.
את להפיל יכול המדרגות חיפוש -

ח"ו ולהחטיאו האדם

האמתועל צדיקי ספרי ללמוד צריכין כן

דוד סוד עצמם שהם הדורות, יחידי

והיופי והחן הפאר והם הצדיק, ויוסף

וע"י האמת, צדיקי ובכח בזכותם האמת,

שקר 'דרך רבות תפילות לה' שמתפללים

של מדרכים תשמרני ה' אנא ממני', הסר

לכבודך, מעשי כל שאקדש וזכני שקר,

כבוד לגלות למלך', מעשי אני 'אומר בחי'

'לך בו שנאמר כאאע"ה עולם. של מלכו

גדול, לגוי ואעשך ולטובתך', להנאתך לך

כאשר אברם 'וילך לאאבל ה'' אליו דיבר

הנסיון לו שהיה אפי' ולטובתו. להנאתו

ה'. דיבר כאשר הלך אבל להנאתו, שילך

רצון עשיית את שעוזבים ברגע כי

מדרגות האדם ומחפש באמת, הבורא

שמחפשים אנשים שישנם כמו לעצמו,

הסט"א אזי הקודש, ורוח והשגות מדרגות

מיני בכל להכשילו האדם, את מבלבל

המדרגות לתפוס בדרכו שבעולם איסורים

אינו המדרגה להשגת בדרך כי שלו.

וילך לכן ח"ו. הבורא רצון על שומר

לקבל ולא ה' דבר כאשר אברהם

הם בעולם שיש המדרגות כל כי מדרגות.

רצונו ועושה לה' שקרוב מי השי"ת, אצל

לא אבל המדרגות. לכל זוכה ית',

ית' לו לעשות רק אלא מדרגות, שמחפש

רוח. נחת

רצונו לקיים לחפוץ הצדיקים דרך יג.
עוה"ב שכר שום בלי ית'

לבימשא"כ 'רחש מקיים האמת הצדיק

קיום את עוזב שאינו טוב' דבר

לקדושה זוכה הוא ועי"ז לעולם, הק' ההלכה

שם בגי' לב"י בבחי' שהוא אפי' בשלימות,

כוונתו עיקר אבל המצות, מעשי היינו מ"ב

ולא ה' רצון לעשות רק למלך, מעשי רק

בבא. ולא בזה לא שבעולם דרגא לשום

אספקלריאוהוא רבינו משה ענין

ה')המאירה, סי' לקו"מ יש(עיין כי

מאירה שאינה אספקלריא בחי' הרבה

כל מחפש כי ומתבלבל מדרגות שרוצה

עקום המח ואז צדדיים, ענינים מיני

שעושה ברור ואינו ברוחנית אפי' ומסובב

בחי' הוא רבינו משה משא"כ הבורא, רצון

שאינם עליה בני בחי' המאירה אספקלריא

רק שכר, שום הבא, עולם אפי' מחפשים

רוח נחת לעשות ומחפש מצוה, מצוה שכר

רצון לעשות לזכות שבשמים, לאביו

לא. ותו הבורא

אלקותווזהו נגלה שיהיה שמך', 'ואגדלה

יצוה אשר 'למען ידך, על בעולם ית'

בכל ית' אלקותו שיתגלה בניו' את

הצדיקים עבודת עיקר שזה העולמות.

זהו שמך, ואגדלה ושכינתיה, קוב"ה לייחד

שיהיה הוא הצדיק הנאת עיקר להנאתך,

מה וכל שמך ואגדלה בתחתונים, אלקות

רק גם הוא ומזוני חיי בני משפיע שהצדיק

הבנה שום לנו אין ית'. הבורא רצון לעשות

ע"י אבל הצדיקים, בעבודת וכלל כלל

בספריהם והלימוד אליהם ההתקשרות

אפי' בבחינתם להכלל והרצון הקדושים,

מקבלים עי"ז מזה, מאד מאד רחוקים שאנו
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איך ללמוד דאברהם, ה' אמת, דעת מהם

אב בחי' לעשות איך העולם, את לקדש

מ"ה. אבר עם להשאר אעפ"כ גויים, המון

בה' מושרש הבעש"ט נשמת סוד יד.
דאברהם

גויים',ואאע"ה המון 'אב לבחי' זכה

הבעש"ט עבודת סוד שהוא

אביי נשמת בעצמו שהיה שםהק' כתר (עיין

כ"ב) הוספות רב"אטוב סוד הוא ולוט ,

לך)שבאבר"ם לך הפס' שער כנודע(עיין ,

בלוט רב"א של ל"ו)ששרשו הגל' אשר(שער

הבל משורש ל"ג)בא הגל' הוסיף(שער אבל

העולם תיקון והוא אביי, נשמת הוא ה'

כמ"ש חוצה, מעיינותיך ויפוצו בסוד

בכל יתפרסמו התורה שסודות מוהרח"ו,

ישראל' חמדת כל 'בך אביי, סוד ע"י ישראל

הבעש"ט, ונשמת אביי נשמת סוד הוא

בעולם. האמת אור יתפרסם ידם שעל

ג''עד ישנם משה, דא שילה' יבא כי

שמ"ה של"ה של"ב עמקמדרגות, (עיין

נ"ה) ה' שער בי"ע,המלך עולמות בסוד ,

שקיבל הדעת ה' אמת, לדעת זכה ואאע"ה

בחי' לבי"ע כשיורד שאפי' משם, הה' זאת

אב"ר רב"א, נשמת סוד דשמו, ר'

עטרת סוד בו שיש שהצדיק דאברהם,

מתנה זאת נותן הצדיק הלבנה, סוד היסוד

הצדיק מ"מ בבי"ע, השפעה לסוד לנוק'

אפי' עת, בכל הקדושה את לעצמו שומר

סוד בו ישאר שתמיד שמשפיע, בעת

סוד נותן כשיוסף בנימין, בסוד אביי, נשמת

אור במלכות להשפיע לנוק', בנימין

סוד שהוא דמלכות, יסוד בסוד הקדושה,

ולהחזיר תורה לגלות הלידה, להשפיע הכח

זה בשביל לא אבל העולם, כל בתשובה

עטרת בחי' כי הקדושה, את עוזב הוא

מקשר שהוא אפי' אצלו, נשאר היסוד

הקדושה בתכלית הצדיק נשאר המלכות

זאת כי ח"ו, ח"ו נתהפך ואינו והשלימות.

מוחל תהא לא נשארתהתורה התורה פת,

אבינו אברהם וגם מצוותיה, ברמ"ח תמיד

ע"י ודייקא רמ"ח, בחי' ע"י שזכה למה זכה

הסרוחים לעשנים נותנים ולא שנזהרים

קדוש עם שישראל וע"י לתוה"ק, להכנס

ביאת עד הקדושה בתכלית נשמרים

מרחם עי"ז הקדושים, האבות בדרך הגואל,

צדיקי דעת בעולם ונשפע השי"ת עליהם

אאע"ה שיירש הה' אמיתת היא האמת,

אלקים' לך 'ויתן בחי' אחריו, לבניו ומסרו

ישראל', כל 'לעיני עד הברכה' 'וזאת

לכ"א הק' והשכינה הברכה שיושפע

לאלקות ויכסוף יחפש אחד שכל מישראל,

בדרך התוה"ק ולימוד ולקדושה ולאמונה

האמיתיים, הקדושים אמת הצדיקי

יהיו שכולם שקר, דרכי מכל ולהשמר

עבדך דוד לבן ויזכו המלך דוד של תלמידים

בעין עין ה'. משיח אפינו רוח ויגאלו יבא

הגואל. בביאת ציון את ה' בשוב יראו

לנפשך חכמה דעה טו.

לנפשך'פירושוזה חכמה היא'דעה נפש ,

גם כי מלכות, בחי' דוד, בחי'

דוד, נפש בחי' הבי"ע לתקן כשמתעסקים

בדביקות החכמה בבחי' להתדבק צריך

ועי"ז ית"ש. אלקותו כתרבאחדות 'והיא

ומדותלראשך' הכתר אור יאיר שבזה ,

מה יודע ואינו מבולבל וכשהאדם הרחמים.

ידע לזאת ממנו, ה' מצווךרצון 'נצור

הלכותקדשך' לשמור פשוט שיראה ,
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מקומו. על הכל מעמידה שהתוה"ק התורה,

מ"ע רמ"ח וישמור הס"מ מפיתויי וכשיזהר

ל יזכה בזה ל"ת שבתושס"ה 'שמור

היחוד.קדשך' באור להאיר ,

אתובזה מכשיל שהבע"ד ממה ישמר

הקדושה לעניני כשנכנס גם האדם

העסק ולפעמים לפעול, שצריך במה וטועה

חושב אם אותו, מפיל בעצמו זה שעוסק

שזהו אחר, יהודי על הראוי בכבוד שלא

הקדושה עיקר כי הקדושה, היפך בעצמו

אחד כל עם הלבבות באחדות להיות

ממש. אחת ונפש אחד לב ממש, מישראל

וכ"ש עליך, חברך להמליך אמיתי. אחדות

כי הכבוד. בתכלית חכמים תלמידי לכבד

וכ"ש ה'. תורת אור בו יש מישראל ת"ח כל

וביתר שאת ביתר לכבדו צריך צדיק ת"ח

עז.

רבהאי' ו')במדרש ל"ח, 'רבי(בראשית

ישראל שאפילו השלום גדול אומר

אמר ביניהם ושלום כוכבים עבודת עובדים

כיון בהן לשלוט יכול איני כביכול המקום

שנאמר ביניהם י"ז)ששלום ד', חבור(הושע

מה משנחלקו אבל לו הנח אפרים עצבים

אומר הא(שם)הוא יאשמו עתה לבם חלק

כי המחלוקת'. ושנואה השלום גדול למדת

היו יהודה ובני ע"ז, עובדי היו אפרים בני

היו כי נצחו אפרים אך אמת, צדיקי

הנח אפרים עצבים חיבור כמ"ש באחדות,

לו.

מיהודיוגם שונה שהוא לאדם כשנדמה

דיעות, מיני כמה ברא ה' שהרי אחר,

וצריך חיים, אלקים דברי ואלו אלו בסוד

כשמתקשר האמת דעת לפי להתנהג

מיהודי יפרד לא עכ"ז אמיתיים, לחכמים

גם כי כזאת. דעה ה' לו שנתן מחמת אחר,

והשלום 'האמת בעצמם קיימו וב"ה ב"ש

האמת לגלות צריך שבודאי הגם אהבו'.

מה כי אהבו, והשלום האמת אעפ"כ בעולם

אעפ"כ בקדושה, ה' רצון לעשות שצריך

לא שהאמת השלום, לעבודת סתירה אינו

כי שלום. רק בלב, לא אפי' מחלוקת יביא

ישראל וכל ממש. אחת נפש הם ישראל כל

הבורא מציאות את לגלות וחשקם חפצם

ביה, כתיב אמת התורה ולכן העולמים, כל

תורה, של אמיתה לברר צריך פרט בכל

התורה ע"פ רק להתנהג וענין, ענין בכל

אמת מצדיקי שמקבלים מה ע"פ הק'

זאת עם יחד אבל האמיתיים, החכמים

יהודי. כל של דעתו לכבד

קדושך'וזה מצות כל'נצור זוכה שבזה ,

ח"ו לפגום שלא בחינתו לפי אחד

שמך, את ליראת חפצים הכל כי ביחוד,

העולמות, בכל ית"ש אלקותו יתגלה בזה

שיתרבה כמה התיקון, עיקר זהו ואדרבה

אלילי אחד כל יזרוק כן בעולם, השלום

ולא לזרוקכספו, איך לזה זה ללמד יצטרכו

בה', להכלל רוצה אחד כל כי הטעויות,

לדבר אפשר אי המחלוקת שמחמת אלא

שלום, דברי לדבר העיקר לכן זה, עם זה

השני, עם אחד האמת נקודת לברר

בדרך לא האמת בנקודת יוכללו כשכולם

שמים לשם במחלוקת כי ומחלוקת, פירוד

לו כשיש השני בכבוד נוגע שאינו הכונה

החיצוניות, על מסתכל אינו אחרת, שיטה

יש כי השני. עם מתאחד הוא אדרבה

הזה מהצד לוחם אחד הסט"א נגד מלחמה

שלא ח"ו אבל השני. מהצד לוחם אחד

שגורם באופן ישראל בין מחלוקת תהיה
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בלב יהיה שישראל הבורא רצון הרי שנאה

כי הקדושות, כל פגם עיקר וזה אחת, ונפש

אחת, בנפש עצמם יחזיקו שישראל ה' רצון

באופן שלום שיהיה הקדושות, כל שורש

בתורה שיעסוק כמה ואדרבה אמת, של

האמת, תתברר כך ולילה, יומם ובהלכה

ואהבה. שלום בדרך לחבירו אחד ויבררו

בעולםיעזור והשלום האמת שתתגלה ה'

אהבו', והשלום 'האמת של באופן

מרחפת אלקים רוח דלעתיד, האור שיאיר

רוח היא אלקים רוח דאורייתא, אנפי על

את זה ולכבד הלבבות, ואחדות שלום של

אפי' כי יהודי, בשום לזלזל לא בתכלית, זה

אבל ע"ז, בחטא שנכשלו אפרים אצל

אחדות ענין כי הכל, הכריע האחדות

הולך וזה הקדושות, כל שורש הוא הלבבות

ח"ו לא התוה"ק, הוא האמת אמת, עם יחד

לוותר לא אחדות, בשביל התורה על לוותר

ה' שם כי בתוה"ק, והלכה תנועה שום על

לזכות שלום, גם הוא ה' שם אבל אמת, הוא

ירחם אהבו. והשלום האמת בסוד לתוה"ק

בתוה"ק ענין בכל האמת שיתברר ה'

יאהב מישראל אחד וכל פרטיות בפרטי

תורה, של לאמיתה הלכה כל לברר

השלום, אל סתירה תהא לא ושהאמת

יתגלה ובזה אחת, ונפש בלב כולם אדרבה

אחדות על תלוי שזה בגילוי הק' השכינה

הכתוב על החיד"א שפירש וכמו הלבבות,

ג') נ"ב, בכסף(ישעיה ולא נמכרתם 'חינם

של העבודות כל עוזרים לא כי תגאלו',

על עובדים לא אם והרצונות הכיסופין

נמכרתם', 'חינם כי חינם, שנאת של עבודה

וצריך חינם, שנאת בשביל הגלות וכל

בעיקר. זאת לתקן

אחתירחם בלב הלבבות שיתאחדו ה'

יראו בעין ועין שבשמים, לאבינו

ית"ש אלקותו יתגלה ציון, ה' את בשוב

בב"א ברחמים גוא"צ בביאת בתחתונים

אמן. ממש
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קכ"ז הר"ן שיחות

קכ"ז הר"ן שיחות

ואמר:פעם אלול מענין מדבר היה אחד

תיקונים לומר שנוהגין שמה

וגם התיקונים, של שהניגון באלול,

אז אחד לכל שיש הלב מהחלישות

בבית אז מתאחר אחד שכל מחמת

נעשה זה מכל מרגילותו, יותר המדרש

למעלה. גדולים ותיקונים עליונים דברים

דבריםכי רק מחשיבים אנשים הנה

תענית, לעשות שזוכים כגון גדולים,

אזי ברציפות, שעות הרבה למדו או

גדול רוח נחת שעשו בליבם חושבים

מאד, קטן דבר כשעושים אבל להקב"ה,

וכמה באלול, זהר תיקוני לומר המנהג כגון

קצת והוא הביתה, לבא מתאחרים דקות

את ואומרים הלב, חלישות קצת ויש קשה,

שנעשה מגלה רבינו ה', לכבוד בניגון זה

גודלים ותיקונים עליונים דברים מזה

לתיקוני שייך רק אינו הדבר וזה למעלה,

באלול. זהר

שאדםאלא קטן דבר לכל גילוי שזה

שהקב"ה איך מושג לנו אין עושה,

שעושה ביותר הקטן דבר על מסתכל

עליונים דברים מזה נעשה ה', בשביל

כלל. בזה השגה לנו שאין ונפלאים

מאחדכנודע כאלה, מעשיות וכמה כמה

ומצוות, תורה שומר היה שלא

מקום, באיזה מנין הוצרכו אחד ופעם

לכמה הכנסת לבית האיש זה והכניסו

ולא לסורו, וחזר משם יצא ואח"כ דקות,

כמה ואחר כלל. ליהדות להתקרב זכה

שהכניסו היהודי לזה בחלום בא שנים וכמה

נסתלק כבר שהוא וא"ל כנסת, לבית

זה רק זכות, שום לו היה ולא למעלה,

עשירי להיות הכנסת לבית שנכנס הזכות

שיוכל למעלה אותו זיכה הזכות וזה למנין,

לומר לבנו שילך לו לומר לחלום להגיע

שנכנס ע"י נעשה מה וראה עמוד קדיש.

הכנסת. לבית רגעים לכמה

שאדםוכן קטן דבר כל על להסתכל צריך

לחבירו, אדם בין בענין וכן עושה,

הרי לחבירו, קטנה טובה עושה כשאחד

מזה"ק שמשמע כמו מאד. ה' כבוד נתעלה

שבין מצוות ע"י למעלה ה' כבוד שנתעלה

אדם שבין ממצוות יותר לחבירו אדם

משיג שהוא באמת מראה זה כי למקום,

ולכן ממש, ממעל אלוה חלק הוא אחד שכל

ונפלאים נוראים שעשועים מזה נעשה

למעלה.

שישוהנה הכח שכל מביא האריז"ל רבינו

בפעולת רק תלוי אינו ה' בעבודת

לו יש שמחה באיזה תלוי אלא המצוה

האריז"ל בשבחי וכמובא הזאת בפעולה

ביותר ששמח ע"י הקודש לרוח שזכה

בחז"ל שכתוב מה וכל מצוה, של בשמחה

תלוי העיקר וכו', ציצית מצוות ששקול

אם וממילא המצוה, בזאת שמח הוא כמה

ואינו בקדושה קטנים דברים עושה אדם

כמה בתורה שיעסוק ע"י רק בשמחה



לנפשך חכמה דעה טז

מפחית בעצמו שזה בודאי וכדו', שעות

דברים ממנו נעשים כך שגם אע"פ בענין,

יכול שהיה מה פועל אינו אבל עליונים,

תנועה בכל כראוי בשמחה היה אם לפעול

אם כי ה'. לכבוד לעשות שזוכה קטנה

דבר ע"י לפעול יוכל שמח באמת האדם

נפלאים. ענינים קטן,

לאדם,וכן נותן שה' היסורים בענין

יסורים, תכלית היכן עד כמשחז"ל

ולא בכיסו ידו מכניס אם שאפי' וארז"ל

ופי' יסורים, גם הוא כרצונו המטבע עלה

הולך יהודי שאם מטשערנאבל, הרה"ק

אם בשלג, ללכת לו וקשה שלג ויש ברחוב

רצון יהי ואומר ה', מאת שזה יודע הוא

כמו האדם על מכפר זה לכפרה. לי שיהיה

לב משים אינו האדם אם כי שלג. גלגול

נדבק אינו האלה, הקטנים ליסורים

ה', מאת שזה כשיודע אבל ית', בהשגחתו

זאת, לו שלח שהבורא כיון זאת ומחשיב

שלג. גלגול כמו מכפר זה הרי

הקטןכמה הדבר שחשוב יודע שהאדם

להיות מתהפך זה ית', אצלו

תיקונים לעשות וזוכה מאד, גדולה כמצווה

ועליונים. גדולים

רחוקיםואנו שאנו אפי' אלה, בדורותינו

דברים יש אבל גדולות, מעבודות

ללמוד לעשות, יכולים כן שאנו קטנים

מידתו לפי אחד כל קצת, להתפלל קצת,

ה', בעבודת נשמח אם לו, שייך שכן מה

שיש כשמכיר זאת, על לה' ולרנן לשיר

לנו אין שלכאו' הגם קצת, בכל שלימות

ה' לעצמינו עבודתינו וכל שלימות, שום

של ומהעלה הגדולה כשנחשיב אבל ירחם,

דקות כמה של לימוד אפי' קטן, דבר כל

ה', לפני גדול זה כמה ומכיר כשיודע וכדו',

יותר עוד מזה ונעשה בזה לשמוח יוכל

למעלה.ד גדולים נפלאים ברים

בעוה"זכי אדם ואין מאד, גדול השי"ת

בשלימות ה' בעבודת לעשות שיוכל

שום כי יכלו, לא האבה"ק אפי' הסוף, עד

זוכה אם אבל ית', לפניו שלם אינו נאצל

לעשות שזוכה הקצת עם בשמחה להיות

שיודע ושפלות, בשמחה ומשורר ית', לפניו

שמח אבל עבודה, שום לעשות יכול שאינו

העולם והיה שאמר מי את לעבוד שזכה

הגאולה אור ממשיך זה ע"י קטן, בדבר

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת דידן במהרה
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