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ב'-ח') כ"ה, (שמות

במנוחה, צ"ל בשבת התורה לימוד א.

אלקות. בדביקות

תרוםויקחו - אותיות תרומה תרומה. לי

צריך מישראל אחד שכל היינו ה'.

ה'. בחי' שהיא הק' השכינה להרים

כיבמנחת וידעו 'יכירו אומרים אנו שבת

מנוחתם ועל מנוחתם היא מאיתך

את להקדש צריך האדם כי שמך'. את יקדישו

בעיקר שמאירה דקדושה המנוחה על השי"ת

גנזיו, מבית טובה מתנה שהיא קדש, בשבת

והוא סוד. הוא המלכות ענין כי גנוז, סוד והוא

שכל תרומ'ה, בחי' השכינה הרמת עיקר

מה והוא דקדושה, למלכות משכן יהיה אחד

עמוק והוא להשיג, באמת מחפש אחד שכל

עמוק. מכל

ישוכן בחינות, שתי ישנן התורה בלימוד

התורה בבחי' בתוה"ק, ועמל שמתייגע

שכל שבת, של תורה ויש החול. דימות

בירושלמי כדאי' תורה, הוא השבת מציאות

מצוות כל כנגד שקולה דשבת ט') (ברכות

לא הוא קודש שבת של המנוחה כי התורה.

ימות כבבחינת בחיצוניות תורה לימוד רק

התוה"ק, פנימיות להשיג שצריך אלא החול,

השכינה במשכן, שמתגלה אלקות עצמות

האותיות. בתוך ששוכנת

צדיקוכמ"ש פרי בספרו הכהן צדוק הר"ר

ז'): מאמר שבת 'וזהו(קדושת

בה רוצה יתברך שהשם שלימה המנוחה

ימי דששת מהעמל שביתה רק שהוא

מלאכתו. מכל אז שבת שהוא המעשה.

עשרה ידי על היה יתברך השם ומלאכת

ע"ב) קי"ט (בשבת שאמרו וכמו מאמרות

נעשו, שמים ה' דבדבר כמעשה דהדבור

גם לשבות צריך כן דעל לומר ורוצה

כו' שבת של דיבורך יהיה שלא מדבור

לזוגי זירא ר' דאמר רע"ב) קיט (ובשבת

גם לשבות שצריך תחלוניה, לא דרבנן

(בירושלמי שאמרו ומה דתורה, פה מעמל

אלא שבתות נתנו לא דשבת) טו פרק

עיקר דאז בלב, עסק היינו בתורה לעסוק

בלב. תורה דברי דהשפעת הזמן

רחב"א בזה פליגי כג) (ס"פ ובפסיקתא

לתענוג אלא שבתות נתנו לא אמר

דלא ואמר תורה לתלמוד אמר ורשב"נ



לנפשך חכמה דעה ד

לפועלים רשב"נ שאמר דמה פליגי

לרבנן'. ורחב"א

צריךהרי בשבת תורה בלימוד שגם

שבת כי האמת, לדביקות להתקשר

ההתדבקות היינו מנוחה מנוחה, כולו

ית"ש. באלקותו

לימוד בעת לדביקות לזכות הדרך ב.

באלקותו עצמו שמתדבק ע"י הוא התורה

התפילה בעת ית"ש

יוכלובאמת ששם והמקום הזמן עיקר

במנוחה להתדבק האדם

שכשיכניס התפילה, בעת הוא האלקית,

התפילה לתיבות המחשבה לחבר כחותיו

גם ויוכל ית"ש. אלקותו אור להרגיש יזכה

השי"ת לבא שלעתיד דלעתיד, האור להשיג

וזה עדן. בגן ישראל נשמות עם יתענג

בתפילה. בין בתורה בין מאיר האור

התפילה. בעת הוא לזה ההתדבקות ותחילת

שיוכל התורה לימוד בעת גם יזכה ואזי

כי עדן', בגן עמכם 'אטייל בחי' להרגיש

רגע בכל מצוה היא התוה"ק לימוד בודאי

הוא העיקר אבל שיהיה, איך יהיה ורגע

בזה כי בתורה, הק' השכינה את למצוא

לימוד בעת השכינה את להרים זוכה הוא

בג"ע, עמו מטייל שהקב"ה ולהרגיש התורה,

התפילה בעת עצמו שמכין ע"י הוא זה וכל

באלקות הדביקות לאור עצמו להרים

בבחי' תהיה התורה שגם יזכה עי"ז באמת,

שיהיה יום, במ' שניתנה תורה - תרומה,

השכינה להרים היינו ה', תרום של באופן

הק'.

מדינה, ומאה ועשרים מאה סוד ג.

באא"ס הק' השכינה התכללות

המולך'ויהי אחשורוש הוא אחשורוש בימי

ומאה ועשרים שבע כוש ועד מהודו

של השם כי הוא מדינות. קכ"ז סוד מדינה'.

השם זה וכשכותבים אדנ'י, הוא הק' השכינה

עולהבריבוע, הוא אדנ'י אדנ' אד' א' היינו

הרי עולם של אלופו אא"ס עם ויחד קכ"ו, בגי'

הק' השכינה עליית שלימות שזהו קכ"ז.

ב"ה, לאא"ס שתתחבר להעלותה שצריך

בכח זה וכל מדינות. הקכ"ו לכל ומקור שורש

סוד דאבא, יסוד התוה"ק, כח שהיא המגילה

מרדכי.

כולהואע"פ אעפ"כ תורה, היא שהמגילה

הק', השכינה היא אסתר כי תפילה.

תרומ"ה. בבחי' להרימה, לזכות צריך אשר

במשכן,וכשרוצה דבוק להיות האדם

בתוה"ק עסקו שבעת

שהרי העליונים, בעולמות תטייל מחשבתו

הה"א, להרים הצדיקים, דרך הוא זה כל

שילך צריך אזי העליון. למשכן להכנס

כלי בבחי' השי"ת את לעבוד לדרגא, מדרגא

המשכן.

מנורהכי ושלחן נה"י, בחי' הוא וכנו הכיור

להכנס שזוכה עד חג"ת. בחי' הן ומזבח

הכרובים, ושני הארון - החב"ד למקום

הלימוד ובעת פה, אל פה ה' עם שידבר

לחג"ת נה"י ממקום ללכת בעולמות ישוטט

לדבר בו' אדבר פה אל 'פה לקיים ולחב"ד,

אינו התורה לימוד ואז עת, בכל ה' עם

בחי' מפיך התורה ימוש לא בחי' ח"ו, מגושם

שבת אור מנוחה, מרגישים אלא ממשות,

באלקות הדביקות לגבי כי התורה. בתוך

בחינת בו יש כך, לומד אינו אם התורה, בעת

לתורה מתעלה אינו כי בערכין, שבת חילול

השכינה להרים ה', תרום אמת. מנוחת עם

ולזכות ה'. במשכן הלימוד בעת ולשוטט

שה' אמת טיול 'אטייל' המנוחה, להרגיש

תורה כשלומד ישראל נשמות עם מטייל

אמת. באל בדביקות



תשס"ט תרומה פר' השל"ס

הוא השם במשכן להתדבק הדרך עיקר ד.

בחי' הברית בקדושת התגברות ע"י

הזהב סוד גבריאל, מלאך

תקחווזאת מאיתם, תקחו אשר התרומה

מעלים שהצדיקים היינו מאיתם,

והוא למעלה. מלמטה דלתתא אתערותא

בחינות וכמה בכמה ה' לעבודת הכניסה סדר

המשכן. לתרומת שהביאו

זהבוההתחלה ונחושת. וכסף בזהב הוא

בסוד גבריאל, מלאך בחי' הוא

ית', באלקותו שמתבונן הבריאה דעולם בינה

בחי' גבריאל, מלאך של אש בגוון זהב

נוראה התגברות ע"י שרק הברית קדושת

דאין הענינים. אלו לכל זוכים בריתו לקדש

בעת אלקות ולהרגיש עדן בגן לטייל שייך

להתגבר גבריאל, בחי' ע"י רק התורה לימוד

הוא שלו שהמלאך הצדיק כיוסף בגבורה

ושמירת הברית לקדש להתגבר גבריאל,

עוה"ז. תאוות לשבר ולהתייגע עינים

בשבוע, אחת פעם בקדושה אכילה ע"י ה.

השבוע כל של האכילות כל ומתקן מרים

בכחוואל שאין הדעת לחלישות האדם יפול

עליו. המתגברין התאוות נגד להתגבר

אם עכ"ז שנעשה, מה עמו כשנעשה גם כי

תפילה כמו זה בקדושה, בשבוע פעם אוכלים

של התפילות כל ומרים שמעלה בשבוע אחת

אכילה כן כמו בזה"ק, ככתוב השבוע כל

כל של האכילות כל מרים בקדושה אחת

יתפוס אחת אכילה לפחות ולכן השבוע.

הקדושות, בכל כן וכמו עצמו, לקדש לחטוף

עכשיו ילמד דביקות, בלי שלמד תורה או

כי התורה. כל את ירים ובזה בדביקות קצת

שצריך כולם הקדושות בכל גדול כלל זה

זוכה ובזה מחדש. מעכשיו להתחיל תמיד

יתכפרו ואזי תרומה. בבחי' ה', משכן לבנות

עכשיו, עד שהיה מה למפרע עוונותיו

שיכול. מה מעכשיו לתפוס והעיקר

הואועיקר הקדושות כל קדושת

באלקות, תשוטט שהמחשבה

כי אחת, לרגע מהשי"ת להפרד ירצה שלא

שהיצר מה הוא עוה"ז הבלי כל של הכח כל

גוי כמו שיחיה מהאדם לעשות רוצה הרע

ולכן הק', באמונה שייכות לו יהיה שלא רח"ל

עם ולדבר מהשי"ת לחשוב האדם עבודת כל

בביטול ה' לפני ולהתבטל הזמן, כל ה'

ושפלות.

ונחושת.ותחילת וכסף זהב הוא העבודה

כנ"ל דקדושה התגברות הוא זהב

מיכאל, מלאך הוא כסף גבריאל. מלאך בחי'

שת עם נח הדעת, הוא נחושת ה', אהבת

מלאך סוד דקדושה. דעת משה, בחי' הוא

עולם בבחי' עדיין זה שכל וכיון נוריאל.

לכסף. קודם הזהב לכן הבריאה,

את בעצמו לבנות מחיוב אחד כל ו.

בהשי"ת עצמו שידבק ע"י ה' משכן

הגשמיים בענינים

לחשובועיקר הלימוד בעת היהודי עבודת

שירגיש עד ודביקות ויראה מאהבה

פעם לפחות האכילה, בעת וכן הק', השכינה

תמיד' לנגדי ה' 'שויתי להרגיש לזכות אחת

כאן, נמצאת שהשכינה האכילה בעת

שזאת אלקות, הכל האוכל ומראה והטעם

כונת וכל האריז"ל כונת כל כוללת המחשבה

ויחו"ת ביחו"ע נכללים הדורות כל צדיקי

עצמו וידבק ית', אלקותו שהכל שירגיש

זהו ית'. לפניו ולדבר ית' בו להכלל בהשי"ת,

עוסק אינו אם המשכן, בבחי' האדם קדושת

שהשי"ת השם ממשכן לגמרי רחוק הוא בזה

בתוכם', ושכנתי משכן לי 'ועשו מבקש

לשרות רוצה שה' לדורות', תעשו 'וכן וכתיב

מאד להתייגע וצריך יהודי. של בית בכל

המשכן לדורות, תעשו וכן הקדושה. על מאד

את בעצמם שיבנו ישראל, בני לכל חיוב הוא

ה'. משכן



לנפשך חכמה דעה ו

שהואואחר נחושת וכסף לזהב שזוכה

עולם בבחי' דביקות יראה אהבה

'עולמך בבחי' לאצילות עולה אח"כ הבריאה,

בחייך'. תראה

להרחיקוויש האדם על מתגבר שעמלק

כזה שיש כלל יאמין שלא מהשי"ת,

זוכה אינו ואזי בחייך, תראה עולמך של ענין

דאורייתא האנפין בתוך מתגלה שה' להאמין

ורוח התורה. לימוד בתוך נמצא ית' שהוא

של רוחו זה המים פני על מרחפת אלקים

בחי' שהוא התורה. פני על ששורה משיח

בפנימיות שנמצא והתוה"ק הברית לוחות

הקדשים. בקודש המשכן,

במדרגות למעלה מלמטה העבודה סדר ז.

בחינות י"ג בסוד בהשי"ת, הדביקות

השם בתרומת

למעלה.ונחזור מלמטה העליה בסדר לעיל

הוא הצדיק עבודת תחילת כי

ויראתו ה' לאהבת לבא לבו שמעורר

אפשר אי כי התפילה. בעת ית' בו ולדביקות

הדביקות ע"י רק הלימוד בעת זאת להשיג

וחסד בצדקה שעוסק ע"י וכן התפילה. בעת

אפשר ואי אמצעי, קו הוא תורה כי למעשה.

עבודה ע"י רק תורה של אמצעי קו להשיג

שע"י ושמאל. ימין קו שהוא חסדים, וגמילות

והתגברות ימין, בצד בחסדים שעוסק

שהוא אמצעי לקו יזכה שמאל, בצד בתפילה

ה' כי הנצחיות, זהו שרק התוה"ק אור

השכר עיקר וזה אמצעי, בקו דייקא מתגלה

אטייל בבחי' אמצעי, בקו לבא דלעתיד

השכינה התגלות זהו אשר עדן, בגן עמכם

מישראל נשמה לכל שיתגלה לבא דלעתיד

מבקש אחד שכל מה וזהו אמת. במנוחת

האנפי בתוך היום גם לנו נמצא וזה באמת.

ימין בקו עצמו שמכין בתנאי דאורייתא

ימין מצד וחסד בצדקה היינו ושמאל,

בבחי' גדולה בגבורה בכוונה ובתפילה

שזה לדביקות, לזכות וכוסף ומחפש שמאל,

האמצעי לקו יזכה ואזי התפילה, בעת נפתח

העיקר. שהוא

אפי'כי סוף כל וסוף יולד, לעמל אדם

בהתפילה, פה עמל ע"י הוא שההכנה

לימוד ע"י הוא אלקות התגלות גמר מ"מ

עמלק, את ולהכניע לשבר שזוכה התורה

תיכלל שהתורה אסתר מגילת ולגלות

תפילה כולה תהיה התורה שגם בתפילה,

כולה דקדושה. גוונין כולה ודביקות, אלקות

בה'. ודביקות עליונים בעולמות טיול

שהואואחר ונחושת כסף לזהב שזכה

דעולם ודביקות ויראה אהבה

דעולם למראות להכנס יזכה הבריאה,

כסף לזהב נכנס שאינו זמן וכל האצילות,

רחוק הוא הרי ודביקות, אהוי"ר - ונחושת

לאהוי"ר להכנס כשזוכה אבל לשמה. מתורה

התמונה לסוד יותר להכנס יוכל ודביקות

דביקות שהוא האצילות, דעולם ומראות

מחשבתו שמדבק הבורא, ביחוד אמיתי

מלכות וארגמן, תכלת בחי' שהוא ה' ביחוד

מלכות, בחי' הכל תכלית הוא תכלת וז"א.

אהוי"ר הגוונין, מכל הכלול ז"א הוא וארגמן

בחי' שמרגישים אהוי"ר רק לא דאצילות,

שני ותולעת שרואים. אהוי"ר אלא בריאה,

קודש בד החכמה. אור הוא ושש הבינה. הוא

הכתר, הוא העזים, לסוד שזוכה עד ילבש.

כנגד מכוון יריעות, י"א שהוא עזים, יריעות

הכל. תיקון שורש ששם המלבוש עולם

דאצילותאחר מראות כל דרך לעבור שזכה

תכלת בחי' שמים מלכות עליו וקיבל

דאהוי"ר מראות דאצילות ארגמן וכן מלכות,

בחי' דאצילות דבינה ושפלות וענוה ודביקות,

עד שש, בחי' דאצילות וביטול שני, תולעת

כי עזים, י"א לתקן דאצילות לכתר שזוכה

כשזוכה רק הוא הבחינות כל תיקון גמר

הקטורת. בסוד הי"א לתקן
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הק'עד משמות לחשוב באמת שנכנס

וזוכה התורה, לימוד בעת דאצילות

לב, ולא מח הוא התורה בתחילה כי לייחד,

ית' אורו מרגיש ולא בתורה, ומעיין שחושב

להכנס התחיל לא עוד שבזה כלל. בלבו

נכנס ולא בפה מדבר שרק התורה, באמיתת

רק שלומד פנימי, יחוד בזה אין ולכן בלב,

ולבו כבדוני 'בשפתי בבחי' בלב. ולא במח

שהלב באופן תורה לומד שאינו ממני', רחק

מהכוונה רחוק הוא והרי באלקות, דבוק

בחי' שזה הכנה, הוא אעפ"כ אבל העליונה.

עת, בכל תוה"ק ללמוד החול, ימות עבודת

עצמו לייחד שזוכה עד בחיצוניות. פה, בבחי'

ומרגיש הלב על משפיע והמח השי"ת, עם

המלאכים לאורות שזוכה ונחושת, וכסף זהב

זוכה אח"כ הייחוד, תחילת שזה הלימוד בעת

לראות יזכה ואז בתוה"ק להתייחד לבו לחבר

מראות, ולראות הלימוד, בעת הקודש שמות

בשם ספירה כל לראות וכו', וארגמן תכלת

מכניסה התוה"ק כי אחרת, ובמדרגה אחר

לבחי' שיזכה עד הקדושות, לספירות אותו

התוה"ק בכח כי הגוף, לזכך עיזים יריעות

הגוף. לזכך

ועורות מאדמים אלים עורות סוד ח.

מתחיל הנ"ל העליה שאחר הוא תחשים

ופריעה למילה לזכות המלחמה עיקר

תשובה ע"ג תשובה שהו"ע מחדש,

יב).כתיב יג (משלי באה' תאוה חיים 'עץ

העבודה, לאמיתת נכנס דכשאדם

ודביקות אהוי"ר להרגיש לה' להתקרב ורוצה

בעת הק' משמות ולחשוב הלימוד, בעת

דעת. בר קצת נעשה כבר הוא הרי הלמוד,

אחר כי בתאוות. המלחמה עיקר נעשה ואז

אלקי, לאור ולהכנס החיים מעץ לטעום שזכה

ועליו באה תאוה חיים עץ בחי' מתעורר אזי

ופריעה. מילה לעבודת להתעורר

חיהכי אורות יש הפנימיים הנרנח"י סביב

בשני מלובשים שהם מקיפים, ויחידה

שמים בסוד ותחשים, מאדמים אלים עורות,

מקיפין משני מסובב שהאדם השמים, ושמי

הפנימי עור עורות, בשני מלובשים שהם

עורות ופריעה. מילה בסוד החיצון, ועור

ועורות פריעה, כנגד הוא מאדמים אלים

הטמאות. הקליפ' ג' כנגד תחשים

כשאדםכי נמשך ויחידה חיה מקיפי סוד

זוכה בזה בקלי', ללחום באמת זוכה

שזהו הנ"ל, העורות שני בחי' ופריעה, למילה

בפנים כי אבינו. ויצחק אבינו אברהם כח

התוה"ק כח שהוא הפנימיים, נרנח"י הוא

העולמות לכל נכנס אמצעי בקו שבתחילתו

בדביקות התורה הלימוד בעת והספירות

לא עדיין הוא אלקות, שרואה ואע"פ כנ"ל,

הלבוש שזה לבוש, עליו יש כי מהקלי' נקי

רצונות לו שיש שאפי' הקלי', בו אוחזים

מחשבות עליו מתגבר לפעמים עכ"ז טובים,

'תנין בחי' וכו', ממון ותאוות עצמו לכבוד

הקדושה את רוצה הוא וגלח', 'מלאך ואדם',

אותו. מבלבלת הסט"א ועכ"ז

ופריעה.ולכן מילה לעבודת להכנס צריך

התחש בחי' את מתקן כשאינו כי

דבוק שהוא אפי' המילה, פגם הוא ח"ו

לענינים כשבא אבל עליונים, בעולמות

אפי' ישועה, צריך הוא נגה קליפת של דקים

ישנה מ"מ אבל בשכינה בדביקות שהוא

בכתבי ומובא בזה"ק ככתוב אחיזה איזה

אפי' התחש. ענין שזהו מקאמארנא הרה"ק

עדיין יש מ"מ עכ"ז בשכינה דבוק שהוא

שזה המדרגה, שבזאת נגה קליפת התעבות

ללחום הצדיק וצריך המילה. עור נקרא

כל להרים בשלימות, הסט"א להרוג

להם יהיה שלא לאלקות, בתכלית החמימות

תחש עור לסוד שיתהפך אחיזה, שום

בגוונין משתנה שהתחש אלקיים, לגוונין
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משנים הם התפילה בעת הצדיקים דיליה,

שהולכים לאדום, ומלבן ללבן מאדום פניהם

שזהו הכלל נוראה. בזריזות לעולם מעולם

המילה. עור בבחי' תחשים עורות ענין

פרעואח"כ ולא 'מל כי הפריעה, עבודת בא

ו') משנה פי"ט (שבת מל', לא כאילו

של דקה עבודה הוא מאדמים, אלים בחי' וזהו

מהנרנח"י למעלה גבוה שזה הצדיקים,

קדוש כולו תהיה שההתלהבות הפנימיים,

נגה, קליפת שום בלי הביטול בתכלית

זכה שכבר אפי' לדרגא, מדרגא התלהטות

עכ"ז אבל ודביקות, בקדושה ולהתנהג לאכול

אחיזה להם יהיה שלא להזהר מאד מאד צריך

הנקיות. בתכלית הכל יהיה רק מדרגתו, לפי

להמשיך המקיפים. ויחידה לחיה זוכה בזה

נקיות בחינות ל"מ ע"ג (דצל"ם) הל"מ בחינות

ועוד לשוב תשובה. ע"ג תשובה נקיות, אחר

לא ועוד, עוד עצמו ולטהר לנקות לשוב. פעם

צריך שהכל יודע שכבר בזה מסופק להיות

על בתשובה לשוב אלא בדביקות. להיות

וזו יחידה. חיה גבי על יחידה חיה היתשובה,

מתחיל הברכות שג' האמיתית, כהנים ברכת

ל', בגי' יי"י, ר"ת י'שא, י'אר י'ברכך יודין, בג'

בהם, נקנית שהשכינה מעלות ל' כנגד

ל"מ מקיפין שממשיך ע"י רק נקנית שהשכינה

בקדושה קצת שעוסק מספיק לא ל"מ, ע"ג

ערל עדיין שהוא שידע צריך אלא ודביקות,

תמיד עצמו מרגיש הצדיק בכלל, מל לא ועוד

ועוסק עצמו את למול כלל התחיל לא שעוד

נפילה אפי' לו וכואב תשובה, ע"ג בתשובה

מרגיש שהוא נגה, קליפת של הדקה מן דקה

ממש. כערל בזה עצמו

מדמיםועי"ז אלים עורות את להרים יוכל

שהם ו' חסר וכתיב תחשים, ועורות

מדמה הרע היצר כי האלקי. מאור חסרים

אבל גבוה. כ"כ לתקן יכול האדם שאין לאדם

ממשיכים שהצדיקים כהנים ברכת כח זהו

בנקודת באמת עצמו שמדבק למי ברכה

פעם, ועוד פעם עוד בדביקות שנכנס אסתר.

יכנס בזה ל"מ, ע"ג לל"מ לזכות ומבקש

יזכה בזה ופריעה. מילה ע"ג ופריעה למילה

לדרגא. מדרגא ללכת

אתיידע דלא רישא הוא שטים עצי סוד ט.

דפורים השטות בסוד שנתגלה

לפניוגם וזך נקי להיות זוכה שהצדיק אחר

עצי לבחי' שיכנס הוא העיקר השי"ת,

פנימיות היחידה. פנימיות הוא שטים

שנמשך החכמה אור הוא עץ, בבחי' התוה"ק

פנימיות המקיפים, מכל גבוה מעתיק,

בעתיק. המאיר האלקות

אורומשם - למאור שמן בחי' נמשך

- המשחה לשמן ובשמים החכמה,

ובינה. חכמה נמשך מעתיק כי הבינה, אור

ונוק' ז"א סוד מילואים, ואבני שוהם אבני

הוא השכינה התגלות עיקר כי ולחשן, לאפוד

לשמה תורה ללמוד עצמו שמטהר ע"י

ורואה האצילות דעולם מראות ולראות

ואכילה ותפילה תורה בעת הק' השמות

דבוק תמיד שיהא העולם, עניני ובכל ושתיה

תשובה על תשובה וישוב אלקית. במחשבה

ועי"ז עדיין, ההגשמה בתכלית שהוא וידע

אזי השי"ת, לפני עצמו את ופורע מל הוא

הביטול פנימיות שהוא שטים, לעצי עולה

שמן יש הביטול בזה ששם דעתיק האמת

האלקי, אור הוא הסמים, וקטורת המשחה

אפוד זו"ן, שהוא ומילואים שוהם לאבני וזוכה

מ"ב. ושם ע"ב שם סוד וחושן.

אפי'כי תשובה, על בתשובה שב כשאדם

ודביקות ויראה האהבה מעבודת שיודע

נקרא לא שלו שהדביקות יודע הוא מ"מ

ועליו נגה, בקלי' מעורב כי בכלל דביקות

ברכה ולבקש תשובה, על בתשובה לשוב

אין אם כי קדושה. מהו בכלל שידע מהצדיק
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למי ח"ו או העולם, בזה עצמו מקדש אדם

זה על שב ואין עונות, עם שייכות לו שיש

'לא וכתיב מת. בבחי' הוא הרי בתשובה,

ע"י הרי דומה', יורדי כל ולא יה יהללו המתים

כאלה. חיים לו ולמה מת ממש הוא העוונות

בפשיטות, תשובה הוא העבודה עיקר ולכן

ששב אחר מיד מוחל שהשי"ת להאמין וצריך

ה'בינוני' בדרגת כבר הוא והרי בתשובה,

הצדיקים, עבודת דרכי לכל להכנס יוכל ומיד

ע"י תמיד הוא העבודות לכל הכניסה לכן

לשוב יכולים אחד ברגע ואפי' חדשה. תשובה

הצדיקים. דרכי כל לעבודות להכנס ולהתחיל

משכן,ועיקר לעשות הוא העבודה

תורה וללמוד בדביקות להתפלל

בה'. דביקות עם כביכול ולאכול השכינה, עם

בודאי בזה השי"ת. עם בדביקות הכל לעשות

שהוא ולדעת שלו העבודה כל לפסול יזכה

להכנס רק מזה להשבר ולא נגה בקליפת כולו

לברכת שיזכה עד תשובה, על לתשובה

דקה נפילה ובכל וישא, יאר יברכך השכינה

בתשובה, מיד ישוב נגה בקליפת הדקה מן

ל"מ לדרגה מדרגה לעלות חייו ימי כל ויזכה

עצי בסוד עתיק להתגלות זוכה בזה ל"מ, ע"ג

הביטול הוא מהכל, למעלה שהוא שטים,

להדבק פורים, עבודת סוד הוא ששם השרשי,

כי שטים, דקדושה. השטות סוד שם ברדל"א

מציאות לגלות רק עבדותו שכל לדעת צריך

העבודות כל האמת, לעומת שטות והכל ה'

זו"ן נמשך ושם ושטות. משחק בחי' הוא

מ"ב. ושם ע"ב שם דעתיק, דאורות

שידבר ע"י הוא העבודות לכל הכניסה י.

יחוד סוד פה, אל פה בבחי' השי"ת לפני

דקדושה לשפלות לעלות ומשם דנשיקין,

רדל"א בבחי'

בו'במשה אדבר פה אל 'פה כתיב רבינו

דבוק תמיד שהיה ח), יב, (במדבר

לדביקות זכה ובזה הפה, דיבור ע"י בהשי"ת

סוד שהוא וכרובים, הארון בסוד חב"ד, בבחי'

לשפלות לעלות צריך ומשם דנשיקין. זווג

ינק הצדיקיםאמיתית, כי דרדל"א. ושפלות ות

פה' אל 'פה בבחי' בהשי"ת שדבקים

לא גאוה', רגל תביאני 'אל ית' ממנו מבקשים

סוד שהוא בלבד דנשיקין יחוד בסוד להשאר

אלא דקדושה. גאוה סוד שהוא דאריך ראש

כמשה דרדל"א האמת לשפלות משם לעלות

על אשר אדם מכל מאד 'עניו להיות שזכה

אל פה עת בכל שמקיים אפי' האדמה', פני

כרובים ושני הארון בבחי' בו, אדבר פה

האמתי השפלות ע"י מ"מ הנשיקין, בסוד

התענוג הוא דיסודות, לרזא זוכה הוא

מיחוד למעלה שהוא דרדל"א השרשי

וזהו ומו"ס, בגלגלתא שנתגלה דנשיקין

היחוד באור שנתדבק עקיבא דרבי שבחא

ומו"ס. מגלגלתא שלמעלה

היינוכי פה, אל פה בחי' הוא הנשיקין סוד

ותפילה. תורה דיבורי בעת בה' להתדבק

להיות רגע בכל ושתיה האכילה בעת וכן

מתוך לעלות צריך ואח"כ בתפילה. דבוק

בחי' מאד', עניו משה 'והאיש לסוד התפילה

מעורות גבוה שהוא עומדים', שטים 'עצי

בחי' סתימאה, מוחא שהוא מאדמים אלים

הגלגלתא, סוד שהוא תחשים ומעורות יצחק,

עורות אחרת [ובהבחנה מאד, מאד גבוה

ועורות הבוצינא, סוד הוא מאדמים אלים

נמשכים שהגוונין אף אוירא. ה"ס תחשים

האוירא]. מכח מאיר אבל מהבוצינא

יבאוהעיקר שהאדם הוא מהכל למעלה

סוד שהוא שטים, עצי לבחי'

עת בכל כשזוכה השפלות, עבודת הרדל"א

רגל תביאני אל עת, בכל מבקש ה', עם לדבר

אפי' אלא דסט"א, וישות גאוה ח"ו לא גאוה,

כראוי דבוק שאינו אריך בסוד גאוה בחי'

יניק שצ"ל ינקות, הוא העיקר כי ברדל"א.
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יניק צ"ל שבזקנים זקן שהוא אפי' וחכם,

שמשם השרשים, בשורש להכלל וחכים,

סוד לקטורת, ובשמים המאור שמן שנמשך

כי זו"ן. ומילואים שהם ואבני ובינה, חכמה

מניב גבוה הוא ותומים אורים של הגילוי

ברדל"א, דבוק כולו היהודי שיהיה שפתיים,

שנמשך זו"ן יחוד על מרמז ואפוד וחושן

מרדל"א.

משכן עצמו לעשות עוסק שאדם כמה יא.

המקדש הבית קדושת עליו נמשך לה',

עוונותיו ומתכפרים

רצוןועשו בתוכם, ושכנתי מקדש לי

מדינות, קכ"ז לכבוש שנזכה השי"ת

ותפילה התורה בעת המדרגות כל לכבוש

המדינות, כל לכבוש ושתיה, אכילה בעת

הלימוד, בעת עדן בגן השי"ת עם לטייל

יותר ולעלות המקדש לבית להכנס שנזכה

פה אל פה בבחי' בתפילה להדבק ויותר,

בשפלות האמת ביחוד גבוה ויותר בו, אדבר

עולם עיקר שזהו משיח, של אורו אמיתי,

גבוה שהוא דרדל"א, אור משיח, של הבא

בו. אדבר פה אל פה דבחי' הנשיקין מסוד

השי"תועשו בתוכם, ושכנתי מקדש לי

שאחרית מלך אצלינו, לשכון רוצה

רוצה הוא אחשורוש, בחי' שלו, וראשית

אצלינו. לשכון

יעבוד'וכן יהודי אם לדורות. פרש"י תעשו'

עצמו לעשות הנ"ל, הסדר בכל ה' את

בפשיטות, בתורה לעסוק בתחילה ה', משכן

בניקוד הוי"ה לשם מרכבה עצמו לעשות

גופו לעשות וכו' וצירי פתח ובניקוד קמץ,

המנוקדים, בשמות להשי"ת מרכבה

ולהתרגל ותפילה. התורה בעת בזה להתבונן

כן ובפרטיות. בכלליות השי"ת עם לדבר

בזה עצמו להרגיל ושתיה, האכילה בעת

הבית את בונים אין כי לדרגה. מדרגה

יותר עצמו להרגיל רק אחד, ברגע המקדש

אין כי עצמו, לטהר ובעיקר לזמן, מזמן ויותר

עצמו לטהר רק טומאה, במקום שוכן השי"ת

נפל אם ואפי' ופריעה, מילה בחי' ועוד עוד

'אש אלא זה, מחמת יעצור לא ח"ו, לעוונות

באש תמיד ויתחיל תכבה', לא - תוקד תמיד

לשונות יש הסנהדרין בעת גם כי חדש.

לשון זה שלכאו' נכריות, נשים שנשאו בחז"ל

אין וממילא בתשובה לשוב זכו אעפ"כ נורא,

שייך המקדש בית בנין כי שמונע, עוון שום

זה מרגע שיתחיל והעיקר מישראל, אחד לכל

יתחיל ובזה באמת, התשובה בכח ולהאמין

כל תיקון עיקר זה כי המקדש. בית לבנות

לעבודת ונכנס בתשובה ששב ע"י העוונות,

סוד בכח למפרע. כפרה נמשך ועי"ז המשכן,

נמחלו שבזה בביהמ"ק שהקריבו הקרבנות

להכנס האדם זוכה זה כל וע"י העוונות.

המקדש על שכתוב המשכן, בנין לעבודת

היינו לבנותה'. עתיד אני 'באש דלעתיד

לבנות עוסקים ישראל שבני הדביקות באש

השכינה. השראת

ולהאמיןיזכנו מעתה, לשוב להתחיל ה'

מתגלה שהשי"ת התוה"ק בכח

שנלך ה' ורצון התרוה, דברי בתוך אלינו

שתהיו ואומרבחוקיו, הק', בתורה עמלים

בחיצוניות רק אינו שהעמל מוהרנ"ת

אלקות שיש להבין הוא העמל אלא ההבנה,

רק לא הק', התורה בתוך עליונים ועולמות

שצריך התחלה, זה שבודאי בהבנה. עמל

בנין למצוא הוא הפנימיות אבל להתעמל,

תרום תרומה, בחי' בתוה"ק. שיש המשכן

ה'.

המנוחה,ירחם מקום למצוא שנזכה ה'

ונזכה בתוה"ק השכינה את למצוא

השבת מקדושת הרחוק כי השבת. לקדושת

התוה"ק כי התוה"ק מקדושת רחוק הוא

ונזכה אחת. בחי' והכל מתייחדים, והשבת
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בחייך, תראה עולמך טובה, המתנה לקבל

ואור שבת להרגיש שזוכה כמה תלוי שזה

רוצה אחד כל ובודאי ה'. בעבודת אלקי

ישראל שכל ה' ויעזור הבא, לעולם לזכות

בביאת בחייך, תראה לעולמך נזכה כאחד

ברחמים. גוא"צ

לנפשך חכמה דעה יב.

כתרפירושוזה והיא לנפשך חכמה 'דעה

השכינהלראשך' את לחפש צריך כי .

באור נמצאת והיא חיינו. ימי כל

להרגיש זוכה אחד כל ולא העליון, הכתר

עולמך בחי' הבא, עולם מעין השבת קדושת

מקדושת רחוק שהוא כשרואה בחייך, תראה

אור מרגיש אינו מדוע עצמו יבדוק השבת

סימן זה כי השבת. מיום רגע בכל השבת

השבת כי לתקנו, שצריך בשכינה בחי' שיש

מה וכל סוף, ועד מתחילה העולמות כל כולל

מרגיש אינו שם עדיין, אצלו מתוקן שאינו

מכל כלולים והשכינה השבת כי השבת אור

והמדרגות. העולמות

לדעתוזהו דעלינו לנפשך', חכמה 'דעה

באנפין בתוה"ק, נמצאת שהשכינה

השכינה את מוצא אינו ואם דאורייתא.

מחמת הוא השבת, אור מרגיש אינו בתוה"ק,

ע"י ושמאל ימין בקו הנפש להכין שצריך

לקו שיזכה עד התפילה, ועבודת חסד עשיית

התוה"ק. לאור אמצעי,

חכמהדע"י שבין הקשר ימצא אמצעי, קו

לשכינה התורה בין היינו לנפשך,

עמכם אטייל בחי' לשוטט יוכל ובזה הק'.

בעת ה' עם הטיול להרגיש עדן, בגן

דרגות ובכל העולמות בכל וללכת התורה,

קדושת להרגיש נה"י, לבחי' להכנס המשכן,

מזבח והוד, נצח סוד שהוא וכנו הכיור

לחג"ת, יותר ולהכנס יסוד, סוד החיצון

וחג"ת לדרגא. מדרגא המחיצות כל לשבר

ומשם הפנימי. ומזבח והשלחן המנורה בסוד

עד החב"ד. סוד והכרובים, לארון לבא

אל לדבר בו, אדבר פה אל פה לבחי' שיבא

שהוא דיבור רק לא הלימוד. בעת השי"ת

בעומק יותר להכנס אלא דנשיקין, זיווג בחי'

לראשךבחי' כתר שזוכהוהיא ידי על ,

את וישמע ישתוק אח"כ ה', לפני לדבר

מדבר ה' איך לשמוע אליו, מדבר הקול

השראת בסוד עליו, שורה שהשכינה אליו,

לפני לדבר שעוסק אחר התחתון, על העליון

לשפלות יכנס ואח"כ אליך, מדבר ה' ואז ה',

הברית לוחות שמונחין היסודות סוד האמת,

שנמשך האמת היחוד הוא הארון, בתוך

וחשן, אפוד נתגלים ואז הרדל"א. משורש

כל ומאירים ותומים, אורים וע"ב, מ"ב

האותיות.

שבתוזה שמור קדשך מצות 'נצור

קדושתקדשך' לחפש הוא דהעיקר ,

אחר לחפש השבוע בכל וכן שבת,

לו יש כמה עת בכל ולבדוק השכינה,

בעת רק לא והשכינה. השבת לאור שייכות

בחי' הוא התורה חיצוניות גם כי המלאכה,

הוא הרי אלקות, מחפש אינו אם מלאכה

ומתפלל כשלומד השבת. את מחלל ח"ו

באור להדבק המבקש לב בלי בחיצוניות

בלבו, אמת דביקות לחפש וצריך אלקי.

לימוד בעת אלקות, בעצם להתדבק

התורה.

המקדשירחם בית לבנות שנזכה ה' עלינו

בעולמות להדבק התורה, לימוד בעת

פה לבחי' ולזכות אלקות, ורוחניות עליונים

על העליון להשראת ולזכות בו אדבר פה אל

ושני דארון האמת היחוד בסוד התחתון,

האמת היחוד ויתעורר הברית. לוחות

נשמות על ולשרות לרכוב רוצה שהשי"ת

לרב י' להוסיף עולמות, אלף בח"י ישראל
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שיהיה ישראל, ארץ בחי' רבי, נעשה ויהיה

לאתר ומיד תיכף האמת ביחוד דבוק אדם

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת

אמן.

קמ"א הר"ן שיחות

תיקוןבסימן תנינא", "לקוטי צ"ב

לומר לצלן רחמנא לילה למקרה

ר"ה בסימן כמבואר תהלים קפיטל עשרה

מזמורי קפיטל העשרה הם שאלו ודע וכו'

הוא אמר בתחילה כי אחי, דע וכו' תהלים

תיקון המתחלת התורה לברכה, זכרונו

בסימן הראשון בספר כנדפס לילה למקרה

לא לגלותה שהתחיל בעת ובתחילה ר"ה

זכני יתברך השם אך אז לפניו הייתי

העת לאותה מאד סמוך אצלו ובאתי

בשמו אחד לי וסיפר לגלותה שהתחיל

הקדוש מפיו ששמעה מה כפי הנ"ל התורה

מפי ששמעתי השעה באותה כך, ובתוך

סיבב כך בתוך הנ"ל, התורה בשמו אחר

וחזר מזה עמו שדברתי יתברך השם

בסימן כבר כנדפס בקצור לפני ואמרה

לא התורה שגילה העת ובאותה הנ"ל. ר"ה

סתם אמר רק לומר, קפיטליך איזה אז גילה

הנ"ל לתיקון תהלים קפיטלך עשרה לומר

שהיה שאמר אז הקדוש מפיו ושמעתי

קפיטלך עשרה הם איזה לגלות ראוי

שהם איזה אך לומר שצריכין תהלים

תיקון הם שיאמרו תהלים קפיטל עשרה

שהם איזה תהלים קפיטל עשרה כל כי לזה,

שהם נגינה מיני עשרה כנגד הם כולם

להנ"ל. תיקון

ע"ירביה"ק נעשה הפגם שעיקר גילה

והתיקון שחורה. ומרה עצבות

שם שהוא לעתיד שיתער השיר בחי' ע"י הוא

שם שהוא שמבואר יהו'ה. יהו' יה' י' הקדוש

המלכות של הב' המדרגה המלכות, מדת של

האדם ועבודת ניצה"ק, לרפ"ח שירדה

נמצא שהשי"ת מאמין שיהודי ע"י להעלותו.

נגינה מיני לעשרה לבא יכול מקום, בכל

שכשאדם מבאר ומוהרנ"ת והשתוקקות.

יבא בתשובה לשוב כשיזכה חטא,

ז"ל רבותינו אמרו ולכן חדש. להשתוקקות

ע"ב) ל"ד תשובה(ברכות שבעלי דבמקום

כי לעמוד, יכולים גמורים צדיקים אין עומדים

אף השתוקקות לו יש בתשובה ששב החוטא

חטא. שלא מהצדיק יותר

חכםרובספ קט"ז)תורת שהוא(דף מבואר

באצילות י' הנ"ל, הקדוש השם סוד

כי בעשיה. יהו"ה ביצירה יה"ו בבריאה, י"ה

מגלה נמוכה יותר שהמדרגה ככל

מתגלה שם שדייקא גבוה, יותר השתוקקות

עד גדול, יותר ניגון היינו בשלמות, הוי"ה שם
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שיתקן עד ביותר השפלים המקומות שיעלה

הכל.

אמרואז הנ"ל התורה שגילה בעת

הוא הראשון שתיקון בתחילה

בזו (ואמר במקוה לטבול שצריכין המקוה,

כך ואחר מקוה) איז ערשטי דאס הלשון

קפיטל עשרה לומר הנ"ל התיקון גילה

כנ"ל. תהלים

ושירכי הבינה, עולם סוד הוא המקוה

ואריך, מעתיק נמשך לעתיד שיתער

לאחוז צריך תחילה לכן מבינה. שלמעלה

מקוה. בינה, בחי' התשובה באור עצמו

שיתער החדש השיר למדרגת לעלות ואח"כ

הגדולה האמונה הוא הניגון ענין כי לעתיד.

מזה לדבר אפשר ואי ית'. מאיתו שהכל

מנהיג שהשי"ת סוד יש כי תשובה. בלי הסוד

שם והוא כ'לככ"ההכל, כ'תר ר"ת ,

בתשובה שב שהאדם שאחר ה'כתרים,

להשתוקקות החטא מהפך הוא באמת,

לכנוס בלי השכל, לזה לכנוס ואסור יתירה.

הוא הראשון הדבר לכן לתשובה. בתחילה

ענין לעורר כי מקוה. בחי' שהוא תשובה,

באור האדם רוחץ שזה מקוה, צריך התשובה

הבינה.

ע"יואח"כ שהכל באמונה התיקון ישלים

להשי"ת, שמשתוקק וע"י השי"ת,

בזה לשם. שנפל המקום מזה ניגון ועושה

הכל. נתתקן

מאדגם ליזהר שצריכין אמר אחת פעם

האדם שיהיה היום באותו לטבול

לטבול יוכל לא אם ואפילו טהור בלתי

היום באותו יטבול פנים כל על בבקר,

מאד ליזהר צריכין כי ערב לפנות אפילו

בסוף (ועין דייקא היום באותו לטבול

לטבול מאד שטוב שאמר, מעשיות ספורי

שם). עיין וכו' ומיד תכף

שע"יוהחיד"א מהצדיקים קבלה מביא

הורג הוא יום, באותו שטובל

שד איזה יש טובל, אינו אם כי המזיק. את

שהוא מי בפשטות ואפי' אותו, שמשגע מזיק

הקדושה,משוגע, פגמי ע"י הוא כלל בדרך

עליהם שב שאינו עוונות ריבוי דע"י

ושדים מזיקים נבראים עי"ז בתשובה,

גודל כן החטאים מספר וכפי אותו, שמשגעים

את משגעים השדים אלו כי האדם, שגעון

באותו לטבול מיד להתעורר יש לכן האדם.

במוחו ונשאר המזיק, את הורג ועי"ז יום,

אלקות. של אמיתי שכל

שנים,אחר לארבע קרוב שעברו אחר כך

יקצרו השנים באלו שעבר ומה

לו היה וכבר לספר, יריעות רבבות

חזר וכבר ממנו, שנסתלק שלו החולאת

מטתו על שכב בחורף אחת פעם מלמברג,

מענין לדבר והתחיל לפניו עמדנו ואנחנו

להנ"ל, תיקון שהם תהלים קפיטל העשרה

הפסוקים הנייר על לכתוב עלי צוה ואז

שהם נגינה מיני העשרה בהם שמרמז

יקרא ומפיו לכתוב וישבתי להנ"ל, תיקון

הספר על וכתבתים הפסוקים לי וגילה אלי

סימן תנינא (בלקוטי נדפסים הם כאשר

לגלות שרצונו דעתו גילה ואז הנ"ל). צ"ב

תהלים קפיטל העשרה הם איזו בפרטיות

והיינו היום, באותו לומר שצריכים

מיד זכינו ולא לנו שיגלה ומצפים עומדים

הייתי כך ואחר מאיתו. נסענו כך אחר

יתברך השם והזמין שבת באיזה אצלו

שכבר הקדוש ידו כתיבת בעיני שראיתי

תהלים קפיטל העשרה לעצמו רשם

ארץ מדרך היה לא אך לומר, שצריכין

רשותו בלי בעצמי ידו כתב שאקח

יכלתי ולא פה, בעל במחי לתפסם ורציתי

באתי כי יקפיד פן רבי, אימת מחמת

והסתכלתי הנ"ל, ידו כתב ומצאתי לחדרו



לנפשך חכמה דעה יד

היתה הזאת המעשה (כי רשותו בלא בו

לפרט תק"ע שנת שקלים פרשת בשבת

מחדרו יצא לברכה, זכרונו שהוא קטן

קריאת בעת שלו הגדול לבית ונכנס

כתב וראיתי בחדרו נכנסתי ואז התורה

היה שרביה"ק משמע (מכאן הנ"ל ידו

ורק התפילה, בעת לבד בחדרו מתפלל

הגדול). לבית יצא התורה לקריאת

שלקחתיואחר בעת ראשון ביום כך

לביתי, לשוב מאיתו רשות

לי שיגלה ממנו ושאלתי עמו דברתי

הם שכבר ידעתי כי הנ"ל, קפיטל עשרה

שיהיה ואמר רצה ולא כנ"ל אצלו נרשמים

סמוך כך אחר מאתו. והלכתי לזה אחר עת

בביתי אני שהייתי בעת העת לאותה

תהלים קפיטל העשרה גילה אז בנעמרוב,

רבי חברי ולפני ברסלב דפה הרב לפני

זה על לעדות אותם וייחד מנעמרוב נפתלי

(הינו הידוע זה בענין היות להם: אמר וכך

בודאי נלכדים ושלום) חס לילה מקרה ענין

העולם, חלקי בשוגגשלשה לוקחהיינו אני

קפיטל העשרה שאלו ותדעו לעדות אתכם

והם קרי לתיקון מאד מאד מועילים תהלים

מאד מאד ומועיל גמור שדיברתיקון הגם

בלקוטי הק' מלשונו מוכרח מ"מ שוגג, מענין

על אפי' העוונות כל על תיקון שזה מוהר"ן

רח"ל. חמורות עבירות

אכילהויש רבוי ידי על לו שיקרה מי

או ועייפות חולשה ידי על או ושתיה

אינו זה וכל כראוי, שוכב שאינו ידי על

בשינה) שמשתין תינוק כמו (והוא כלום

מן וניצול מלמעלה אותו ששומרים יש גם

גם וניצול. אותו שומר שהמזל או המקרה

כאלו בחלום בשינה להאדם נדמה לפעמים

זה גם משנתו, מתעורר כך ואחר נופל הוא

מי רק מזה, אותו שמצילין השמים מן

מזה הרהורים מחמת ושלום חס לו שיקרה

כמבואר ושלום, חס קליפות ממש נבראים

אלו היום באותו שיאמר מי אבל בספרים.

בזה יתקן בודאי תהלים קפיטל העשרה

גדולים צדיקים וכמה וכמה מאד, מאד

למצוא ונתייגעו זה ענין על לעמוד שרצו

מהו כלל ידעו לא וקצתם גמור תיקון לזה

בענין קצת לידע התחילו וקצתם זה ענין

עיסקם באמצע לעולמם ונסתלקו זה, תיקון

יתברך השם עזר ולי גמרו, ולא בזה

וענין בשלימות, זה על לעמוד שזכיתי

קפיטל העשרה אמירת ידי על זה תיקון

חידוש לגמרי חדש דבר הוא הנ"ל תהלים

מאד. מאד ונורא נפלא תיקון הוא כי נפלא

קאפיטלאךואשרי עשרה לומר הזוכה

לצדיקי בהתקשרות אלו תהלים

אמונה, של השיר לגלות זוכה דבזה אמת,

תשובה בבחי' למצוות, חטאים שמהפך

עוון כל על תיקון הוא ובאמת מאהבה.

האריז"ל תיקוני מכל רחוקים אנו כי שבעולם,

גילה רבינו וחטא, חטא כל על שגילה

תיקון בבחי' הכל, שורש הוא הכללי שהתיקון

בסוד הספירות שאר לכל משפיע שזה היסוד

א')הכתוב פ"ט האזרחי,(תהלים לאיתן משכיל

זהוא כי שאמר דמשפטים בסבא יתא

לתתא והוא לעילא הוא יסוד שהוא המשכיל

איהו יוסף כי בהיכלות פקודי בזוהר רמזו גם

לתתא ואיהו פ"ג)לעילא ט' שער ענין(ע"ח כי ,

אפי' ולכן הכל, שורש הוא והקדושה האמונה

בתשובה שב אם חטא, באיזה נכשל אם

לצדיקי בהתקשרות הכללי תיקון לומר וזוכה

שתתגלה הדעת באור להכלל ורוצה אמת,

וזה ית"ש, בלעדו מציאות שום שאין האמת

השיר שיתגלה האמירה, בעת הכונה עיקר

כלל. ית' בלעדו מציאות שום שאין שלעתיד

ובזה הכל, מנהיג שה' היחוד שיר שזהו

אומרו אינו אם אפי' לזכויות. העוונות מהפך

אבל מאד, חשוב גם זה בודאי גדולה, בכונה
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גדולה. בכונה לאמרם להתעורר טוב מה

יאמרםומי כך ואחר למקוה לילך שיוכל

הוא אם אפילו אך טוב, מה בודאי

חולה שהוא כגון לטבול אפשר שאי אנוס

יאמרם אם כן פי על אף בדרך שהוא או

מאד ונורא גדול תיקון הם כי לו אשרי

טוב, מה בודאי כראוי בכונה יאמרם ואם

מאד. מסוגל בעצמה האמירה גם אך

בריאתואמר: מיום זאת נודע לא כי

רוצה הייתי מסתמא העולם

לא זאת אפשר אי אך לגמרי, זאת לבטל

אי בגשמיות ברוחניות, ולא בגשמיות

הטבע ולשנות לבטל צריך היה כי אפשר

דבר וזה בתמידות האדם בני כלליות של

עליו רבנו משה אפילו כי אפשר, שאי

לפי רק היה הטבע שבטל וכיוצא השלום

או סוף ים קריעת כגון פרטי, ובדבר שעה

שעה לפי רק שהיה וכיוצא הירדן בקיעת

כי אדם, בני כלליות של הטבע לבטל אבל

ולשנות לבטל בהכרח ואחד אחד כל

ולשנות לבטל צריך וגם אצלו הטבע

וגם אפשר שאי דבר וזה תמיד הטבע

העשרה אך וכו', אפשר אי ברוחניות

מאד. ומועיל ויקר נפלא דבר הם קפיטל

יאמרלכן בודאי עוון, באיזה ח"ו שנכשל מי

וידע כפשוטו. קאפיטלאך העשרה

י' הקדוש השם הוא הקאפיטלאך אלו ששורש

כששב שזוכה מי אשרי לכן יהו'ה, יה'ו י'ה

הסוד את לעורר כדי השם, זה לכוון בתשובה

מאד. מאד גדול דבר שזה הכללי, תיקון של

כיגם שגם ואמר לעדות אותם ייחד

מי הסתלקותו אחר אזי ימיו, ימלאו

העשרה אלו שם ויאמר קברו על שיבוא

לצדקה, פרוטה ויתן הנ"ל תהלים קפיטל

וחטאיו עוונותיו ועצמו גדלו אם אפלו

אתאמץ אזי ושלום, חס מאד מאד

ולתקנו להושיעו ולרוחב לאורך ואשתדל

וכו'.

ז"להנה רבינו גילה ק"ט)כבר ח"ב (לקו"מ

ממש הוא הצדיקים לקברי שההליכה

שגר מי אפי' ולכן ישראל, ארץ קדושת בחי'

ודביקות בקדושה אינו אם ישראל, בארץ

והעצה ישראל, ארץ מקדושת רחוק הוא

של בעוונות נפל אם בפרט נפשו את לתקן

לפעם מפעם ללכת ענין יש ח"ו, קדושה

שהלך יפונה בן כלב כמו צדיקים, לקברי

נפשו. את להציל האבות לקברי

ישראל,וקדושת ארץ כקדושת קבריהם

כי ארץ, ירשו צדיקים כדכתיב

לקברי ללכת צריך הוא מהאמונה שרחוק מי

ביותר, השכינה השראת שם שיש הצדיקים

כל של קבר וכל ישראל. ארץ לקדושת וזוכה

כשזוכה וק"ו הברית. תיקון בחי' הוא צדיק

שעסק רביה"ק של הקדוש ציונו על להיות

לאורך שיתאמץ והבטיח התיקון, זה לגלות

כל להשיב ועסק זה. תיקון להמשיך ולרוחב

ביותר. הגרועים אפי' בתשובה, העולם

בזהואני אך שלי, הדברים בכל מאד חזק

קפיטל העשרה שאלו ביותר חזק אני

קפיטל העשרה הן ואלו מאד מאד מועילים

ק"ה צ' ע"ז נ"ט מ"ב מ"א ל"ב ט"ז תהלים:

פעמים, כמה נדפסו כבר כאשר ק"נ קל"ז

בתהלים. כתובים שהם כסדר ויאמרם

עבירהואמר כל כי הכללי תיקון שהוא

תיקון אבל מיחד תיקון לה יש

תיקון שהוא היינו הכללי תיקון הוא הנ"ל

האדם, שנכשל חטא באיזה העוונות, לכל

להכל. תיקון וזהו אלו תהלים פרקי יאמר

זה תיקון לגלות גדולה מצוה והוא

עבודת בעולם שתתגלה כמה כי לאנשים,

והגם הגאולה. מקרבים זה ע"י התשובה,

יש העוונות. לתקן קשים תיקונים שישנם



לנפשך חכמה דעה טז

הוא התיקון זה אבל ותעניות. סיגופים

קל. תיקון

עשרהגם אלו של הנ"ל שענין אז אמר

הכל בפני ויגלו יאמרו תהלים קפיטל

לומר קל דבר שהוא פי על אף ואמר:

זה גם כן פי על אף תהלים, קפיטל עשרה

לקיים. מאד כבד שאםיהיה יודע הס"מ כי

לכן לזכויות, העוונות יהפך האדם, יאמרם

ולפיכך זאת. יקיים שלא סיבות מיני כל גורם

פרקים י' מלומר רחוק האדם עדיין אם אפי'

על שחושב שמי פעם גילה רביה"ק הרי אלו,

הזה, הגילוי כל שורש שהוא האמת הצדיק

כל כי חדשה. בריה נעשה הוא בעצמו בזה

מהשם חושבים אם שורש, לו יש רוחני אור

הוא השם שזה התיקון, זה נובע שממנו הק'

שמעורר ענין יש זאת בכונה יהו'ה, יה'ו י'ה י'

לקיים הוא העיקר בודאי אבל הזה. תיקון

שגילה קאפיטלך העשרה ממש בפשיטות

רביה"ק.

הרביםוכן בעוונותינו עתה נתקיים

רוב המחלוקת רבוי שמחמת

והוא זאת לקיים מאד רחוקים ההמון

מקודם. זאת כל הודיע לברכה זכרונו

להודיע עלינו שמוטל מה עשינו ואנחנו

אחד וכל להתתקן, החפץ לכל התיקון

והחדל ישמע, השומע יעשה בעיניו הטוב

ומה הצלנו. נפשנו את ואנחנו יחדל

שבת" תיקון "סדר המחבר בעל שהרב

זה הלולים" "עשרה ספר בשם מביאם

בספר נא עיין הקורא ידידי כי אינו,

שם שמובאים ותראה מועד", "תיקון

נחמן רבי הרב רבנו בשם בפירוש

יש ספרים בכמה וכן לברכה, זכרונו

לברכה זכרונו רבנו בשם שם שמובאים

שמובאים הספרים בכל וחפש נא נסה וגם

שכולם ותראה, רבנו בשם שלא שם

לברכה, זכרונו רבנו פטירת אחר נדפסו

המועד בחול תקע"א שנת תחילת שנפטר

וכיוצא הנ"ל שהרב ואפשר סוכות,

הרבים את בהם לזכות תשוקתם מגודל

שנמצאים שיש וידעו כזה, גדול בתיקון

זכרונו רבינו על וחולקים מתנגדים

מאמר בנפשם קיימו כן על לברכה,

סה:): (יבמות לברכה זכרונם חכמינו

ובפרט השלום' בדבר לשנות 'שמותר

תבין בין ועתה כזה ותיקון גדול בדבר

חדש תיקון שהם לעיל הנאמר שצדקו

מימות נברא שום מזה ידע ולא לגמרי

זכרונו רבינו בשם ותאמרם עולם

דובבות יהיו ששפתותיו בכדי לברכה,

הצדיקים כל אשר צ:), (סנהדרין וכו'

לגלות אלצוני אשר ומזה לזה מתגעגעים

פגמינו ומכל לנו, יעמד וזכותו הנ"ל כל

יהי כן אמן ויושיענו, יתקננו וצרותינו

רצון:

הזאת,ירחם העצה לקיים נזכה שבאמת ה'

שמתקן מאד, ונורא עצום דבר שהוא

העוונות כל להפך החטאים, כל כלליות

חטא, של יומו בן כתינוק להיות לזכויות,

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת
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