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קדושת כח הוא המצורע תורת א.
מטומאתו האדם את להוציא התורה
מאד רחוקים למקומות נפל אם אפי'

רחוקיםפי' למקומות שנפל מי שגם נתן ר'

תחתית בשאול מהשי"ת, מאד

מקבלין תורה דברי שאין ידע ומתחתיו,

לשוב יזכה בתוה"ק, יעסוק אם טומאה,

בשכבך בבחי' ממש. מקום מכל בתשובה

עליך. תשמור

נכוןכתיב ורוח אלקים לי ברא טהור לב

בקרבי י"ב)חדש נ"א, עסק(תהלים

רק דבוק כשאדם כי רוח. בחי' הוא התורה

שלא גדולים רחמים צריך לבדה במלכות

רוח, בבחי' בהתוה"ק כשדבוק אך יחטא.

יעקב אהליך טובו מה נאמר זה על

ישראל ה')משכנותיך כ"ד, היינו(במדבר

כנחלים מדרשות, בבתי בתורה שעוסקים

את מעלים נחלים מה נהר. עלי כגנות נטיו

כן תורה דברי אף לטהרה מטומאה האדם

טז.) .(ברכות

אחרזאת אפי' המצורע. תורת תהיה

ונתרחק הרע בלשון שנכשל

ע"י להטהר יוכל היחוד, ומאור מהקדושה

קדושת בכח היינו המצורע, תורת בחי'

התוה"ק.

זוכים דקדושה ההתבוננות ע"י ב.
ביום בבחי' החטא, מן להתרחק

ערלתו בשר ימול השמיני

כתיב,וביום ערלתו. בשר ימול השמיני

השמינית על י"ב,למנצח (תהלים

מאד,א') עד גדול וז"א מלכות שדרגת אפי' .

נכנס ותפילה, בתורה עוסק כשאדם בודאי

[תיקון זהר בתיקוני אי' אבל האמת. בדרך

שבת מקבלים שישראל ידי שעל כ"א]

קודש שבת תפילות ומתפללים קודש,

בחי'בדיבור, יתרה הנשמה הארת זהו

בינה.

שבודאילמנצח הגם השמינית. על

תורה הוא העבודה שתחילת

על למנצח אבל רוח. נפש בחינת ותפילה

שמינית, לבחי' לעלות שצריך השמינית

עסק רק לא המדות. מז' למעלה א' בינה,

באלקותו להתבונן אלא ותפילה, התורה

וכמו להמול. זוכים שבזה בינה. בחי' ית"ש

הבינה הארת שמאיר וסוכות, כיפור יום

מהחטא. למעלה עולים שבזה

בבחי'ועיקר להשאר לא היא השלימות

חכמה לבחי' להמשיך אלא בינה,

הוא הנגעים שענין באריז"ל כמ"ש וכתר.

דאבא. מוחין בלי דאימא מוחין רק כשיש

זמן כל בקדושה, להתבונן שזוכה גם כי



לנפשך חכמה דעה ד

אבא, בחי' חיים, לאלקים מתבטל שאינו

נגעים. בו יש עדיין אלקית, ראיה

אורות,כי ג' נקראים וכתר חכמה בינה

אור עליונות. צחצחות בג' ומושרשים

מים, חכמה אור, הוא כתר רקיע. מים

רקיע. מעלה, של פמליא בחי' היא ובינה

בהשי"ת בדביקות מדרגות ג' ג.
עשרה שמונה תפילת בעת

עשרה.כשאדם שמונה בתפילת עומד

שיש ונזכר עיניו, את וסוגר

הוא העינים סגירת ע"י בעולם. בורא

למציאות כולה המציאות את מבטל

לו להתגלות מתחיל ואזי ית"ש, הבורא

השכליים בעיניו ורואה הבורא. מציאות

הבריאה שכל לאדם, מרמזים שהן גוונין

עילאין. גוונין רק אלקות, רק לכל הכל

רואה אזי יותר, בעומק עיניו וכשסוגר

לרמז בא וזה פשוט, אור הרוחניים בעיניו

רק פשוט, אור רק הכל שבאמת לנברא,

חוץ שאין יודע וכשאדם ית"ש. אלקותו

ואין לבד, ית' בהשגחתו הכל ית', ממנו

לקדושה נכנס הוא בזה בלעדו. מציאות

ודרגת מאירה. שאינה אספקלריא בבחי'

לאחדות כשנכנס הוא המאירה אספקלריא

בלעדו כלל מציאות שום שאין הפשוט,

כל כי ביותר. ברורה דביקות שהיא ית"ש.

את ומרגיש אלקות שהכל שמרגיש זמן

מאירה, שאינה באספקלריא הוא עצמו,

רקיע. בחי' הבינה, בדרגת והוא

בתכליתאך ונתדבק בחוזק עיניו כשסותם

בתכלית, ישותו ומבטל בבורא

זהו ית"ש, האחד רק שיש הפשוט, באחדות

הארת המאירה. אספקלריא דרגת

החכמה. דרגת והוא האמיתי. הדביקות

מכל המטהרים מים העליון, מימי שמרגיש

כל מבטלת החכמה כי הטומאות.

מציאותו את מרגיש כשאינו הקליפות,

גיל רק ית"ש.כלל, הבורא מציאות וי

הכתרויש דרגת מזה. למעלה דרגה

מהצחצחות. שלמעלה הצח העליון.

הפשוט באחדות בהתדבקות כ"כ שמאריך

אם שאפי' עד דעיינין, בסתימו בתכלית

בדביקות נשאר היה עיניו את פותח היה

דרגת בחי' הוא בעצם. דביקות זהו הבורא.

שלעתיד, הדרגה והוא מדרגתו. לפי אא"ס

ציון, שיבת את ה' בשוב יראו בעין עין

בעת רק לא בהשי"ת דבקים שנהיה

שגם אלא דעיינין, בסגירו התפילה

מהדביקות. נפרד אינו העינים בפתיחת

בעדו מונע אינו העולם מציאות וכל

ב"ה. אא"ס של המציאות מלזכור

שעמדה היא באף שלמדתי תורה ד.
בעת בהשי"ת כשנתדבק היינו לי,
אף שנקרא כתר בחי' ע"י הלימוד

חובב

אלזאת והובא המצורע תורת תהיה

עסק הוא שבודאי הגם הכהן.

מלכות, בחי' הוא זאת והתפילה, התורה

פשוט כי התורה. עסק היינו תורת, תפילה,

למכתו. רפואה אין ותפילה תורה שבלא

שנכנס שאחר אלא תחתית. בשאול ונשאר

הנורא הלימוד לזכור צריך התורה לעסק

למנות כדכתיב לי, עמדה חכמתי אף של

שצריך חכמה. לבב ונביא הודע כן ימינו

לדרגת לבא הספירה בימי להתרגל

בעת ית"ש אלקותו להרגיש החכמה

חכמה. לבב נביא בחי' ותפילה, התורה

יום בגשמיות כי סופר. החתם כמ"ש

ההתגלות מצד אחד. יום רק הוא שבועות

אחד יום בחי' והזמנים, הימים בגשמיות

את מכין האדם אין אם לה'. יודע הוא

יזכה. איך התורה את לקבל כראוי עצמו
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ורוחזאת נפש המצורע, תורת תהיה

אבל מאד. וחשובה גדולה דרגתם

לבחי' להכנס צריכים החטא מן להנצל

שאינה אספקלריא בחי' התבוננות, בינה,

לעלות ה', לפני דיבורים ולדבר מאירה.

כמו אלקות התבוננות הרקיע, לדרגת

אור במימי עצמו לטהר וכן לשמים. שנכנס

הפשוט אחדות רק שיש לראות העליון

מהאור ויותר, יותר שנכלל עד חכמה. בחי'

בינו מפסיק אין ענין ושום למאור,

לדרגת הכהן אל והובא בחי' הוא לדביקות.

החילוק שכל הכתר. אל ומהחכמה החכמה,

או באריכות בזה עוסק אם רק הוא ביניהם

הוא בקיצור הביטול נקודת כי בקיצור,

הוא באריכות בזה וכשדבוק חכמה, בחי'

הכתר. דרגת

עוזמי עברתך. וכיראתך אפיך עוז יודע

תורה היינו אפיך, עוז התורה, היא

כמ"ש הכתר. דרגת הוא אף באף, שלמדתי

יונתן ר' הרבי כדפי' עמים. חובב אף

היינו באף שלמדתי שתורה צדק, והצמח

אז בחי' בדביקות, תורה הכתר, בדרגת

לאלף שזוכים חז"ל כמ"ש ה'. על תתענג

לא במקומו. שלא תורה שלומד ע"י עולמות

כשלומד אליה שזוכים עולמות מאתיים רק

עולמות לאלף אלא בצער. שלא במקומו

אף בבחי' בתורה. שמצטער ע"י שזוכים

לי. עמדה חכמתי

התורהכי לכל כשזוכה הקדושה עיקר

אורות של התנוצצות רק לא כולה,

והשי"ת כולה. התורה כל אלא מיוחדות,

אלא כולה את נותן איני שלי, התורה אומר

כתר. בבחי' עליה. נפשו שמוסר למי

רקיע,כי בחי' בינה אורות, הג' אלו

התורה, בעת העליון בעולם שהולך

לנשמה זוכה שבזה ובדיבור, במחשבה

עליונים במים בחכמה, יותר ונתדבק יתרה.

להרגיש בעומק ויותר הבורא. יחוד לראות

מאיתו ימנע לא דבר ששום אלקות, שהכל

הם בי"ע עולמות כל אדרבה כי מהדביקות.

לאלקות. כלי רק

שלא זמן כל ורמשים שקצים סוד ה.
מותרים הפרי, מן פירשו

בשו"עאמרו נפסק וכן פ"ד)חז"ל סימן (יו"ד

ורמשים שקצים או שתולעים

פירשו שלא זמן כל בפרי, שנמצאים

ענין כל כי הוא הענין ופנימיות מותרים.

בבחי' כשהן רק מהדביקות מונעים הבי"ע

כשדבוק אבל מציאות. מזה שעושה פירש,

אינו ורמשים שקצים אפי' אלקות, בעצם

ר' הרה"ק כמ"ש הדביקות. ממנו מפריד

לפעמים לצדיקים שגם ויטבסקער מנדלע

ורמשים שקצים של מחשבה איזה נכנס

אינו שהצדיק אלא וכבוד, תאוה קנאה

זאת ע"י ית"ש באלקותו מהדביקות נפרד

לאחדות כלי נעשה זה ואדרבה המחשבה.

ובמימי ברקיע, תמיד דבוק הוא כי אלקות.

שעי"ז בתמידות בזה ודבוק העליון, אור

גם ולכן אלקות, בעצם דביקות דבוק

ו פירודשקצים להיות פורשים אינן רמשים

ח"ו.

העליוןובזה השליש מ"ה. שם עליו מאיר

תחתונים שלישים ושני לאה, כנגד

ונחנו שלם, מ"ה שם הוא ובזה רחל. כנגד

הוא ובזה האלקי. לאור ומבוטל בטל מ"ה,

ענין שהוא וספחת שאת מקליפת נטהר

לשמה. שלא ועבודה תורה

האדם נשמת דרגת התעלות כפי ו.
החטא מן מתרחק הוא כן

מגלהרבינו עגו"יהאריז"ל שער חיים (עץ

ל"ט ושער ב', פרק העקודים שער ג', ענף

ה') רקדרוש לו יש נולד שיהודי שבשעה
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נפש בחי' תחטא, כי נפש נפש, בחי'

רוח, לבחי' כשזוכה אך חטא. לבחי' מקושר

לי ברא טהור לב כמ"ש כ"כ, חוטא אינו

וכשזוכה בקרבי. חדש נכון ורוח אלקים

עכ"ז ביותר, מהחטא רחוק הוא לנשמה

כשזוכה אך באחוריים. אחיזה שיהיה יתכן

אינו חיה, בחי' לנשמה, נשמה לדרגת

כלל. חוטא

עבודתופנימיות הוא נפש כי הענין.

א'התפילה דף הכוונות (שער

ב') בתפילהטור רק עוסק העבודה בתחילת ,

וכשנכנס החטא. אל קרוב עדיין הוא

עדיין התורה, עסק היינו רוח, בחי' לעבודה

להתבוננות שנכנס ועד ישועה. צריך

ביותר נתרחק בזה בינה, בחי' באלקות,

ביטול חיה למדרגת שזוכה עד מהחטא.

היצר לגמרי נתבטל בזה לאלקות, אמיתי

הרע.

מ"הוהאריז"ל שם סוד שיש מגלה

כזה אלפין. ג' בו ויש באדם.

מחולק, האדם של והגוף ה'א. א'לף ה'א יוד

למטה ומחזה לאה, בסוד הוא החזה שעד

בג' האדם את מחיה מ"ה ושם רחל. בסוד

לרחל, מאירים תחתונים אלפין ב' האלפין.

בגי' אור וב"פ ללאה. מאיר העליון והא'

בגי' אור ב"פ לרחל. מאיר שזה ואהבת,

זוכה השכינה לאהבת כשזוכה שחוק,

פינו. שחוק ימלא אז לבא, דלעתיד לשמחה

המקדש בית לבנות צריך אחד כל כי

בבחינתו.

ויראה.והא' ענוה לאה, בחי' הוא העליון

הוא הבורא, וגדלות עצמו שפלות

שני נמשך שבזה ויראה. ענוה חיבור

אור. פעמים

אבלוגם להתבוננות זוכה כשאדם

ית', לאלקותו באמת בטל כשאינו

הארת בלי הבינה הארת בו שיש היינו

עלאה, דנהירו סגירו בבחי' הוא ואז אבא,

היינו שאת. ספחת. או שאת מצורע. בחי'

שח"ו או ושפלות. בענוה תורה לומד שאינו

בחי' רבנן, רבי רב להיות לגרמיה. לומד

ונסתלקין ורחל. בלאה הפגם וזהו בהרת.

אבא. הארת וחסר האורות.

שילמדוהתיקון הכהן, אל והובא הוא

אור הוא כהן לשמה, תורה

לשמה, תורה אבא. דבחי' ביטול החכמה,

להמתיק אבא סוד להמשיך ה', לשם היינו

לזכות העבודה ועיקר ורחל. לאה דיני

התורה. לימוד בעת הבורא ויחוד לדביקות

אף כמ"ש רוחא. וממשיך רוחא אייתי

באף. שלמדתי תורה לי, עמדה חכמתי

מוסר במקומו, שלא בצער הלומד אחד

שלא מאלף הכתר. בסוד ללמוד נפשו

בחי' בלבד במקומו שלומד היינו בצער.

לשמה ללמוד כשזוכה אבל ובינה. חכמה

ובצער. במקומו, שלא בחי' נפש, במסירות

ובזה אור. ג"פ אלפין, לאלף, זוכה בזה

מאה הבעש"ט, כדפי' השכחה, שר מתבטל

של אלופו עם שלומד ואלף, מאה ואחד,

ג' קנ"א, קמ"ג קס"א מתעלים בזה עולם,

ובטל הגוף מזדכך בזה אורות. ג' א', פעמים

יסוד שנמשך הכהן, אל והובא הצרעת. כל

המתים לתחיית וזוכים לבי"ע, דאבא

בב"א.

להתדבק האדם לב הכנת כפי ז.
כן ותפילה תורה בעת בהשי"ת

הצדיקים לקדושת מתקשר

עמוקיםורבינו סודות מגלה האריז"ל

בחי' כמה יש כי האדם. בעיני

חוטם האוזן על הסתכלות יש הסתכלות.

הדבר. וסוד הדיקנא. על הסתכלות ויש פה.

אל הרוחניות בעיניו מסתכל כשאדם

ענין כל כי אלקות. שהכל לראות השי"ת,
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מאד עמוק לימוד הוא להשי"ת, ההסתכלות

במסירות הענין את ללמוד צריך מאד,

בזה יש כי לי. עמדה חכמתי אף בבחי' נפש

יש אם תלוי הכל רקיע. מים אור מדרגות ג'

בזה אלקות, בעצם בדביקות התנוצצות לו

אספקלריא מבחי' למעלה מלמטה יעלה

עין לבחי' עד ולמאירה, מאירה שאינה

ציון. את ה' בשוב יראו בעין

עבודהכי היא להשי"ת ההסתכלות

עמכם אטייל בחי' שהוא מאד. גבוהה

עדן בחוקתי)בגן ר"פ אור(רש"י להרגיש ,

התורה בעת אלקות צחצחות אלקי,

בתורה עוסק שאדם זמן כל ותפילה.

שהוא אלקית, בראיה עוסק ואינו ותפילה

בבחי' נמצא הוא עדיין אזי החכמה, אור

לבו ומגביה ספחת. או שאת וצרעת, נגעים

שם מוציא בחי' הצדיקים. על סרה לדבר

של התנוצצות איזה לו היה אם כי רע.

על רע שם מוציא היה לא באלקות, דביקות

לגבי ואין אפס שהוא יודע היה כי הצדיקים,

מקושרים ימיהם שכל הצדיקים. קדושת

הק'. השכינה ולאור עליונה, למרכבה

הואאך אזי בה', בדביקות חלק לו שכאין

קדושת ענין כל על רע שם מוציא

השקצים כל ואז יתרה. והנשמה השבת

ואינו פירוד. פירש, בבחי' הם ורמשים

ונופל והדביקות. האמונה קדושת מרגיש

באלו גובר ויצרו ח"ו, עינים מקדושת

תלוי השם יראת עיקר כי ח"ו. הענינים

המצורע הלכות אחר מיד ולכן בעינים.

יהיה כי איש טהרה, הלכות תורה סמכה

על שחולק ע"י כי בזה. תלוי זה כי וכו',

לו ונדמה הדביקות, עבודת ועל הצדיקים

בלי בחיצוניות, ותפילה תורה שמספיק

אחד שכל שרוצה ה' רצון אמיתת להחשיב

הלימוד, בעת באלקות הדביקות יחפש

מזה אחרים עם ולדבר בעצמו זה על לעבוד

בחיצוניות, ותפילה תורה העיקר שאין

בינה לדרגת לבא מאד להתייגע אלא

העליונות. הצחצחות אור וכתר. חכמה

אך באמת. להקדושה ולהכנס המדות לזכך

מצורע, בבחי' הוא מאיתו, נעלם זה כשכל

להטהר. לזכות ישועה וצריך

לפיולכן שיכנס האדם תיקון עיקר

ההסתכלות בענין מדרגתו

יזכה ובזה ותפילה, התורה בעת להשי"ת

חייהם שכל הצדיקים, לקדושת להתקשר

וביטול לאלקות וביטול באלקות התבוננות

ית"ש. באחדותו בעצם

איןובזה שעי"ז מ"ה שם בצדיק מאיר

אותו מונעים ורמשים שקצים

חי. אל באחדות נכלל הכל כי מדביקותו.

הסתכלות בסוד מדרגות כמה ח.
העינים

משנירבינו להדיא מדבר האריז"ל

ההסתכלות של הדרגות

גדליה)דקדושה, ר' כשהעיניים(בדרושי כי

הסתכלות בחי' פה, חוטם באוזן מסתכלים

הוא האלקות. בשורש שמסתכל אריך,

כל ומכניע מכה שזה ע"ב, שם בסוד

בשורש, באלקות שמסתכל ע"י הקליפות.

רוח נפש של הכלים כל עם ומשתמש

ולראות והתבוננות, ותורה תפילה נשמה,

אספקלריא בבחי' ממש, אלקות הכל איך

ברוחניות עיניו שסותם ע"י והוא המאירה.

הוא תיבה ובכל ותפילה, תורה בעת

הגשמית, מהמציאות עיניו וסוגר מתרומם

ונדבק ית"ש. באלקותו עצמו ומתבודד

הבחינות כל אזי העליון. אור למימי

שזוכה ע"י כי מאד. עמוק שהו"ע משתווים

המאור כמ"ש הכהן. אל והובא לבחי'

שאין זי"ע מנעסכיז הרה"ק בשם ושמש

הענינים, לשאר לתפילה תורה בין חילוק
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בהעלמה, חילוק שיש אע"פ אלקות. הכל כי

הכל כי מינא נפקא שום אין בגילוי אבל

חכמתי אף בחי' בו שמתנוצץ ע"י כי שווה.

לזכות חכמה. לבב נביא בחי' לי, עמדה

ההתדבקות שהוא והכתר החכמה לדרגת

לדרגת לזכות כדי כי בעצם, באלקות

ומוכרח רבות, מניעות יש החכמה

נפש. במסירות הכתר בנקודת להתעורר

העבודות שכל הפשוט, באחדות דבוק ועי"ז

אלקות. הכל כי כאחד, שווים

שהואובזה שבראש להסתכלות נכנס

רוח נפש פה, חוטם אוזן בחי'

כל ששם והתבוננות, תפילה תורה נשמה.

בין שווה הכל חוזר, אור בסוד שווים הכלים

הגם ושתיה. אכילה בין ותפילה תורה

יש כי חילוק, יש ישר באור שבהעלמה

לפי מדרגה לכל יתרה בחשיבות דביקות

הכל שווה. הכל בפועל אבל מדרגתה.

לבב נביא בחי' זהו העליון. אור צחצחות

ללמוד הספירה בימי לזכות צריך חכמה.

כדי ימינו למנות נפש, במסירות תורה

ותפילה התורה שבעת החיים, לדרך לזכות

אספקלריא בבחי' בתחילה אלקות. ירגיש

דיבור בחי' בינה. בחי' מאירה, שאינה

וכן העליון. באור ולהתבונן בשבת.

בעת בין התוה"ק בעת בין ההסתכלות

העינים בסוד יסתכל התבודדות, הדיבורי

ענין בכל להרגיש העליון, ע"ב הרוחניים,

הכהן. אל והובא שהו"ע הבורא. יחוד

אספקלריא רבינו, משה בנשמת להתדבק

להרג ית"ש.המאירה. ואחדותו יחודו יש

הצדיקים באור חייו ימי כל לבלות

ואביטה עיני ג"ל דרשב"י, אורו המופלגים,

לבו שם שאינו ע"י כי מתורתך. נפלאות

דהאי מחיזו עיניו וסותם עוה"ז להבלי

הרוחנית, בראיה להתדבק זוכה עלמא,

מתורתך. נפלאות ואביטה

והכתר.עד החכמה לאור נתעלים שעיניו

ציון. את ה' בשוב יראו בעין עין בבחי'

עצם בבחי' ומתדבקים צופים שעיניו

אלקות.

היינומשא"כ בגופא, מסתכל הוא אם

ונה"י, חג"ת בחי' בדיקנא,

השבירה. שורש זהו הטיבור, עד שנמשך

מטה. כלפי מסתכל כי

מיד זוכה והכיסופין הרצון ע"י ט.
הצדיקים פני להתגלות

במעשהרביה"ק מעשיות, בספורי מספר

אחר שנתגעגעו מיד האחרון,

הנני. ואמר אליהם נתגלה מיד הבעטלער,

לא שיתרגל וכיסופין. ברצון תלוי הכל כי

מציאות על ו"ק, בחי' על עצמו על להסתכל

ח"ו והוא מצורע, בחי' נעשה שמזה עצמו,

פירוד יש כאילו השכינה, על רע שם מוציא

יש אם אפי' כי הארץ. על השמים כימי ח"ו.

בעינים לראות יכול מבי"ע, נשמה לאדם

אור עליונים, חיצים ג' בבחי' עליונים,

צריך ולזה השין. חיצי ג' העליון, היחוד

ולעסוק באמת להאמין עצום, נפש מסירות

מחדש. תפילה בכל עצום, בקביעות בזה

יתחיל העבודה, מזאת ונפל עזב אם אפי'

מחדש. פעם בכל

המתנה זמן הם הספירה ימי י.
להסכים האדם וצריך וצפיה,
את לעזוב ולא חייו ימי כל להמתין
לשלימות לזכות דקדושה הרצון

ית' בו הדביקות

כמוימי יניקה. ימי הם העומר ספירת

דרך זה פעם, ועוד פעם שיונק תינוק

ללכת לאדם שמלמדים עד מאד. ארוכה

טובא. זמנים זמן לוקח הרוחניים, בדרכים

שיודע מי אין קודש, הספרי כל אחר גם כי
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מהחלב שיונק מה לפי רק האמיתי, דרכו

ואינו בפרטיות. לו שמגלים מה העליון,

אלא פעמים, כמה שנפל ראה כי מתייאש

בכל ית' אלקותו שיש להאמין נפשו מוסר

הוא נפש המסירות ובזאת ומקום. דרגא

ששום העליון, בכתר בהתנוצצות דבוק

בה'. הדביקות מאיתו ימנע לא מציאות

תורהוהגם למתן משתוקקים שאנו

האור. מתגלה שבו בשבועות,

רק הוא הזמנים ענין שכל לדעת צריך אבל

בפשיטות לקיים שצריך שבו, הו"ק מצד

מהזמן למעלה נמשך שבו הג"ר אבל עצום,

בעצם שדבוק מה לפי ואחריו, לפניו

המצוה. של הרוחני מציאות

להתקשרלכן צריך אלו קדושים בימים

מתן של אור לחפש להתחיל מאד

גל בעומר, בל"ג בתחילתו שמתגלה תורה,

להתדבק שיוכל נפלאות, ואביטה עיני

ולהכניע הצחצחות. דרגות בג' בהסתכלות

ללאה ולזכות וספחת. שאת קליפת

ולרחל אמיתי, ושפלות ענוה דקדושה,

אור פעמים שב' טהורה. ה' יראת דקדושה

בזה השכינה, לאהבת וזוכה שחוק, בגי'

הבעש"ט, כמ"ש העולם. כל על שוחק

מכל צוחק הוא באצילות נכלל שכשאדם

פינו. שחוק ימלא אז בבחי' העולם.

באופןהשי"ת ואחד אחד כל עם מתנהג

מסירות צריך לבד ובזה אחר,

כי הזמן, אריכות על להסתכל שלא נפש

שנית נסגר טהרתו, זמן יש המצורע זמן

עם להשי"ת יש תיקונו, לפי אחד וכל וכו',

תיקונו לפי אחד כל מיוחד. חשבון אחד כל

באור האדם שיתדבק והעיקר ועניינו.

שזה הכתר נקודת בהתנוצצות הכתר

משום יתפעל שלא הצחצחות, כל שורש

ואריכות הדעת חלישות ומשום הסתרה,

לזכות הכהן, אל ללכת ממשיך רק הזמן,

של אמיתי אור לחפש שזוכה מי להטהר.

המצוות ובכל ותפילה. בתורה אלקות

ובכל ודקדוקיהם. פרטיהם בכל המעשיות.

לדעת הכהן, אל והובא לבחי' לזכות אלו

העליון, ולמימי דקדושה, לרקיע לעלות איך

האלקות. עצם שהוא הכהונה ולשורש

תחזינהירחם לאלתר ומיד שתיכף ה'

ברחמים, לציון בשובך עינינו

מתן של לאור אלו קדושים בימים שנזכה

עדן. בגן עמכם אטייל בבחי' תורה

ששום האלקי, באור להחקק תלכו, בחוקותי

כל ית', אותו יסתיר לא בעולם פעולה

תהיה המציאות כל תנועה, וכל הסתכלות

המרבה חנון ית' והוא להשי"ת, מרכבה רק

כיפור, יום אור הוא המחילה שעיקר לסלוח,

שהואבסוד יתרה, הנשמה עילאה, ה'

כי בה', ודביקות התבודדות דיבורי עבודת

ה' לפני ומבקש מדבר שאדם הבקשה עצם

הסליחה עצם זה אלקי, באור להדבק

שהרצון ובתנאי העוונות. כל על ומחילה

לאור ולפנים לפני להכנס להמשיך יהיה

לקביעות ושיזכה היחוד, ולדביקות החכמה

עצם התגלות הכתר. אור שהוא בזה,

נראה בעין עין בתחתונים. ית' אלקותו

ברחמים גוא"צ בביאת ציון את ה' בשוב

בב"א.

לנפשך חכמה דעה יא.

הכהן,עיקר אל והובא הוא האדם תיקון

בשורש כי החכמה. אור ע"י היינו

בינה גם כי חכמה. הוא הג"ר כל השרשים

שאדם ברקיע, הגוונין ראיית בחי' הוא

אלא השי"ת. לפני ומדבר למעלה עולה

ממש ובחכמה עצמו. את מרגיש שעדיין

שבכתר עד העליון. האור מימי בחי' הוא

בג' נשרשים אלו וג' האלקות. בעצם דבוק

העליונות. צחצחות
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שאדםדעה ידי על היינו לנפשך, חכמה

שמבטל החכמה, בבחינת מתדבק

התורה, לימוד בעת אלקי לאור עצמו

יזכה העומר, ספירת בימי בזה וכשמתמיד

שיזכה לראשך, כתר והיא הכתר, לאור

בזה קדשך, מצות נצור משיח. של לאורו

מכל ויטהר מ"ה דשם אלפין ג' לו יאירו

כנגד העליון הא' כי ורחל. דלאה הנגעים,

שורש הבי"ע שורש לאה שדיני לאה, שם

אור להשרות צריך לכן הדעת, עץ חטא

ורמשים שקצים שגם הכתר, אור האלקות,

אלפין וב' האור. ימנעו ולא בפנים יוכללו

דרגת החכמה, אור הוא דרחל דמ"ה

מ"ה שם מאיר שבזה ההתבטלות,

שבת גופו.שמור כל ונטהר בשלימותו.

השבת. קדושת ששומר בזכות קדשך,

ותפילה, בתורה האלקי, לאור עצמו ומבטל

בזה, שניכלל ה' יזכנו הכהן, אל והובא עי"ז

צדק גואל בביאת לאלתר ומיד תיכף

אמן. בימינו במהרה



קמ"ו הר"ן יאשיחות

קמ"ו הר"ן שיחות

תבותשייך ראשי קשיא להתורה

א'קרא" ק'ולי י'הוה "ש'מע

סימן תנינא (בלקוטי ז') כ"ז, (תהלים

השם פנים כל ועל תיבת קודם מ"ו)

שנראה ישועתו שזה קולו שומע יתברך

בלבו הצעקה כי והעיקר שם, שחסר לי

על אף כי אמונה, בחינת הוא בעצמה

וקשיות גדולות כפירות עליו שבאים פי

פנים כל על שצועק מאחר זה כל עם

ונקודה ניצוץ בו יש עדיין בודאי בלבו

לא ושלום חס אם כי הקדושה, מהאמונה

כלל מהאמונה נקודה שום עוד בו היה

שהצעקה נמצא כלל, צועק היה לא

זה. והבן אמונה, בחינת הוא בעצמה

הינו לאמונה זוכין הצעקה ידי על וגם

אמונה בחינת הוא בעצמה שהצעקה

בקטנות הוא שהאמונה רק לעיל כנזכר

יכול בעצמה הצעקה ידי ועל גדול

את ולגדל להעלות הינו לאמונה לזכות

ממנו הקשיות שיסתלקו עד האמונה

על אף עדיין לזה זוכה אינו אם ואפילו

וכנזכר מאד טוב בעצמה הצעקה כן פי

לעיל:

שישרבינו אומר מ"ו סי' בלקו"ת שם

מישראל אחד לכל נפש מסירות

שנותן, צדקה פרוטה בכל ויום. יום בכל

נפשו, את סיכן הממון שהרוויח עד הרי

הוא הרי לצדקה הפרוטה נותן ועכשיו

צריך התפילה בעת וכן נפשו. את מוסר

זרות, מהמחשבות להנצל נפש מסירות

היום. כל הורגנו עליך כי כמ"ש

אחדעוד לכל שיש שהמניעות שם, מוסיף

באמת לצדיק, ליסוע כגון ה' בעבודת

עצמה במניעה גם כי מניעה, שום אין

הגדולה המניעה ועיקר השי"ת. מלובש

חלוקים ולבו שמוחו מה המח. מניעת הוא

אל כשבא ואפי' מהצדיק. או מהשי"ת

לו ויש כלום מרגיש אינו האמת, הצדיק

כשבא בין חי לצדיק כשבא בין קושיות,

על בלבו עקמומיות לו יש הקדוש, לציונו

המניעות. מכל קשה המניעה זאת הצדיק,

מניעות לו יש בתחילה התפילה בעת וכן

לבו להתפלל כשעומד ואח"כ מלהתפלל,

וכפ בקושיות ומעוקם בבחי'מסובב ירות,

כמ"ש קשה. בעבודה חייהם את וימררו

בקושיא. זהר, בתיקוני

חזקולכן בקול להשי"ת לצעוק צריך

מתבטלים ובזה הלב, מעמקי

והמניעות. הקושיות

שעיקרומהרנ"ת מבאר אחר במקום

לחפש הוא האדם תכלית

בבחי' דעת, אין ולפעמים הדעת, אור

לנפשו. עצה מוצא ואינו ביהמ"ק. חורבן

[בבחי' עצה. שאין לדעת העצה עיקר אזי

שום שאין שבוכים באב תשעה צעקת

כשיש ולכן העצה.] בעצמו שזה דעת,

מעמקי לה' יצעק מניעות הרבה כ"כ לאדם

ההסתרה. תתבטל בעצמו ובזה הלב,

בחי'וכבר שיש הגר"א בשם כ"פ ביארנו

רח"ל, תאוות הרהורי הוא נחש

אמונה, בלבולי של מחשבות הוא ועקרב

כפירה של בלבולים אדם על שבאים רח"ל



לנפשך חכמה דעה יב

עם מלחמה עליו שיש לדעת צריך וקושיות.

קליפה אין בעולם, שיש גדולה הכי הקליפה

ואם השי"ת. כנגד קושיות מזה, גדולה יותר

מכניע רגע באותה להשי"ת, אז צועק יהודי

שלו והמלחמה בעולם. שיש גדול הכי הקלי'

בא כשזה בפרט מאד, עצום אלו, ברגעים

לה', שמבקש הצעקה ע"י התפילה, באמצע

הקליפות. כל שורש מכניע הוא בזה

המשנההגר"א על זהר, בתיקוני אומר

נחש יש שאם ברכות, במסכת

צריך עקרב אבל בתפילה, מפסיקין אין

להפסיק, אי"צ התאוות בענין כי להפסיק.

שמי בודאי להתפלל. להמשיך יכול אתה

ששייך והיחודים המחשבות להעלות יודע

לפי גבוהה יותר עבודה זה זאת, למחשבה

צריך עקרב קלי' כשבא אבל ספרים. כמה

בצעקה להשי"ת להתפלל או היינו להפסיק,

שמות לחשוב או זאת, מקליפה שיצילנו

שיש יתכן הקליפה. זאת שמבטלים הקודש

גוי איזה מת ואח"כ כאלה, בלבולים לאדם

שמונה באמצע היהודי זה כי גדול, ושר

ובזה כאלה, בלבולים עליו התגבר עשרה

שגורם מה וכל הגדול הגוי נהרג שהתגבר,

הזאת. הקליפה התבטל כי לישראל. רע

הקדושותובזה לכל להגיע יוכל שמתגבר

רק היה שהכל יודע כי בעולם, שיש

החומות. עם הבעש"ט כמשל עינים, אחיזת

מה זה "ומעין מ"ו: סי' בלקו"ת שם כמ"ש

צדיק זכר הבעל-שם-טוב בשם שמספרים

הניח אחד שמלך משל, לברכה, וקדוש

וסבב אחד, במקום גדול אוצר

סביב חומות וכמה כמה באחיזת-עינים

ה לאלו בני-אדם וכשבאו חומות,האוצר

וקשה ממש, חומות שהם להם נדמה

שברו וקצתם תכף, חזרו וקצתם לשברם

יכלו ולא השניה אל ובאו אחת חומה

לשבר יכלו ולא יותר שברו וקצתם לשברה,

אני אמר: מלך, הבן שבא עד הנשארים,

באחיזת-עינים, רק הם החומות שכל יודע,

עד לבטח והלך כלל, חומה שום אין ובאמת

הנמשל המשכיל יבין ומזה כולם. על שעבר

ופיתויים, וההסתות המניעות כל על מאליו

של אוצר על שיש חומות, בחינת שהם

כלום אינם שבאמת שמים, יראת

שום לו אין ואז ואמיץ, חזק והעיקר-לב

כגון בגשמיות, המניעות ובפרט מניעה

ובניו אשתו אותו שמונע או ממון מחמת

כלם הם וכיוצא, וכו', ואמו אביו או וחותנו

ואמיץ חזק שלבו למי ומבטלים בטלים

של גבורה אפלו וגם יתברך להשם

שיש הלב, ואמץ מחזק רק הוא הגיבורים,

המלחמה, בקשרי לרוץ ביותר חזק לב לו

בספרים". כמובא

לוואל שיש ממה בדעתו האדם יפול

ברוך ר' שאמר כמו אמונה, בלבולי

שדייקא הסולם בעל של בנו מאשלג שלום

בידיעת יותר להתעלות שצריכה הנשמה

מחשבות עליו מתגברים אזי אלקות,

האמונה. בלבולי

שאפיקורסיםורבינו ואמר הוסיף

היום, כל מאמונה מדברים

רוצים באמת שלהם הנשמה כי וזה,

אלא בקדושה, אמונה בעניני להתעסק

מי ולכן האמונה. כנגד לדבר שנפלו

סימן אמונה, בעניני מסובבת שמחשבתו

בדרכי להתעלות דווקא רוצה שנשמתו

לו יאיר לה' לצעוק יתחזק ואם האמונה.

בבהירות. האמונה אור

וע"יה' באמונה, דבוק תמיד להיות יזכנו

בב"א. שלימה לגאולה נזכה האמונה
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