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הוא האפוד, מעל החושן יזח לא א.

נשמה לכל שיש התמידי החיבור

נפשו בפנימיות השי"ת עם מישראל

עלהנה מרמזין והאפוד החושן כי נודע

וכנסת השי"ת היינו ושכינתיה, קוב"ה

החושן יזח לא ומלכות. ז"א בחינות ישראל,

ישראל שכשבני בספה"ק פי' האפוד, מעל

יזח לא אעפ"כ באח' אח' בחי' הם והשי"ת

בני על מרחם השי"ת כי האפוד, מעל החושן

החושן יזח 'לא וזה המצבים. בכל ישראל

קוב"ה יחוד נפרד לא כי האפוד', מעל

הכהן. עבודת עיקר שזה לעולם. ושכינתיה

ונוק'ומבואר שז"א שכמו האריז"ל בכתבי

גם אזי באח', אח' כשעומדים

הגבוהות מדרגות שהם ונוק' עתיק מדרגות

ואעפ"כ באח', אח' בחי' יש שם גם ביותר,

הוא האמת הצדיק כי פנים. כולו הוא שם

הנקודה את ומעורר באמת, בהשי"ת דבוק

לא כי ומגלה ישראל, שבנשמות הפנימית

לעולם ישראל שבני האפוד, מעל החושן יזח

שרשית, נקודה והוא מהשי"ת, נפרדים אינם

ושם מישראל. להשי"ת שיש השרשי התענוג

כולם הם ישראל שבני נתגלה יומין בעתיק

פעם, אף לרע מתכוונים לא פנים, בחי'

יזח לא בבחי' בקוב"ה. מקושרים ותמיד

אלא קשר, סתם ולא האפוד. מעל החושן

כלות נפש, מסירות ענין הוא תכלת, בפתיל

עת. בכל להשי"ת הנפש

ישוכל דאמת, שאליבא לדעת צריך אחד

עם תמידי קשר נשמתו בפנימיות

ורוצה ית', ממנו יפרד לא ועד ולעולם השי"ת

דבוק להיות נפש,תמיד במסירות בהשי"ת

לאלקי נפשו שתכלה עד תכלת, פתיל בבחי'

נפשו לכלות ומשתוקק חפץ הוא ישראל,

להשי"ת.

ע"י רק לאדם נמשכת ישועה שום אין ב.

עמלק מלחמת עיקר וזה הברית, קדושת

וזרשאי' שהמן הקודש, מחברת בספה"ק

מה על רומז והוא י"ד, קטן במספר

הפסוק על חז"ל כא)שאמרו יא ליד(משלי יד

כ"מ, ועוד כלה במסכת ואי' רע, ינקה לא

ויודע רבינו כמשה בתורה עוסק אדם שאפי'

עניניו, בכל גדול צדיק והוא כולה, התורה כל

נזהר אינו ח"ו דאם רע, ינקה לא ליד יד אבל

רע ינקה לא כראוי, קדושה של הענינים באלו

ושאר הק' בתורה ידיעות לו מועיל ולא ח"ו,

רבינו כמשה יהיה אם אפי' כי העבודות.

עניני כי גהינם. של מדינה ינצל לא ח"ו ע"ה,
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לנפשך חכמה דעה ד

בתכלית, השי"ת בעיני חביב הברית קדושת

תרי"ג, בגי' הכולל עם ברית היסוד. אור שזה

התורה כל שורש הוא קודש ברית אות חותם

כולה.

וזרשוכשרוצים המן מקליפת להינצל

וכל ליסוד. להתקשר צריכין

ענינים, לכמה וישועות ברכות מחפש אחד

ומצפים הק', לבעש"ט לצדיקים ובאים

יש ומזוני, חיי בני לבקש שבאים יש לישועה,

יהיה, אשר יהיה רוחניות, לבקש שבאים

כל על ממונה היסוד שספירת לדעת צריך

הק', הבעש"ט אל וכשבאים כולם. הברכות

הברכה כל לפעול שאפשר מקום זהו בודאי

מעורר היה חיותו בחיים והבעש"ט והישועה,

עומד כחו ובודאי ישראל, בני על רחמים

בכל להוושע שאפשר נצחים, לנצח

למקום שהולכים בתנאי אבל הישועות.

עולם' יסוד 'צדיק נקרא הצדיק כי הברכות,

כא) י כח(משלי עיקר כי היסוד. נקודת בו שיש ,

שפע ישפיע שהשי"ת רחמים לעורר הצדיק

למחות מתחיל כשהוא רק והוא האדם, לזה

להתקדש ומתחיל ועמלק, זרש המן את

מילות, חותך עמלק כי הברית. בקדושת

ובקדושה הקדושה. בפגמי האדם את ומכשיל

זיכך שכבר אחד אפי' מדרגות, רבבות יש

ויותר יותר לעלות צריך מדרגתו לפי עצמו,

בקדושה ללכת צריך כי הקדושה. בעניני

לדרגה. מדרגה

חתםוזהו שהשי"ת קודש ברית אות חותם

זו אברהם מגן אבינו, אברהם עם

הוא ישועה, לנו שחסר ענין ובכל החתימה,

הקו השרשי, מהצינור קבלנו שלא מחמת

האדם של המזל שכל היסוד, בחי' האמצעי,

הגלגולים, ובכל הגלגול בזה בקדושתו תלוי

בכמה מזלו לו וסגור לאדם שחסר ומה

בדרך קשים, ענינים עליו ועוברים ענינים,

היסוד. קדושת לענין מקושר לכל הכל כלל,

שני בסוד כלול העבודה כלליות ג.

הוא והשלימות ותפילה, תורה הכתפין,

ע"י האמצעי, בקו כאחד ולקשרם לחברם

הברית קדושת

המןוכל את להכניע הוא פורים של ענין

מרמז שזה ושנה, שנה בכל שמתגבר

המן קטן במספר י"ד רע, ינקה לא ליד יד על

הרי וגדול, חשוב אדם אתה אם ואפי' וזרש,

רבינו, כמשה גדול הוא אם שאפי' בגמ' אמרו

בסט"א ללחום עמלק, למחות וצריך ינקה. לא

הברית. בקדושת בעיקר שמכשילה

הידים,והנה הן לשמאל ימין המקשר הכח

שמאל. יד על ימין היד לשים שאפשר

ונמתק והשמאל, הימין נתקשר שבזה

הבריאה שכל ונודע הימין. בכח השמאל

כתפין יש האפוד, כתפות בסוד היא כולה

במילוי אלקים שם אל"ף, בסוד העליונין,

יומין אלף על מרמז שזה אלף, בגי' באחוריים

ובירורו, האדם תיקון על שמרמז דחול,

תכלית כי נשים, אלף נשא המלך שלמה

יומין אלף בסוד נגה קליפת לתקן הבריאה

בעיזקא, סתימאה, במוחא ששרשם דחול,

בגי' כתף כתפיין, לשני ומתפשטין ויורדים

העבודה, שורש כל על מרמז וזה מאות, חמש

אלף. בגי' וכתף כתף

בשניכי מרומז האדם עבודת סדר כלל

ימין שהכתף מגלה שהאריז"ל הכתפין,

קין בחי' והשמאל הבל הק'בחי' הגל' (שער

העבודות.ל"ח) כל שורש ובינה. חכמה בחי' ,

עבודת כל שורש הם האפוד כתפות שני כי

הכתפין שני דחול, יומין אלף בחי' האדם,

שני לתקן הוא האדם עבודת כי ביחד.

ותפילה, תורה בחינות וקין, הבל הכתפין,

כוללת התפילה כי התורה. וקיום תורה לימוד

המצוות. מעשי ענין כל

צריךכשאדם הענין, לזה לכנוס רוצה

הארץ עם לא כי לשניהם, להכנס
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תורה גם תורה אלא לי אין האומר וכל חסיד,

לו ע"ב)אין קט לעסוק(יבמות ומוכרח .

לשלימות לזכות אפשר אי כי בשניהם,

ע"י רק המצוות, ומעשי תורה הקדושה

שזה האפוד כתפות שני בין שמקשר הדעת

נמש הברית,הדעת קדושת שלימות ע"י ך

ועבדהו'. אביך אלקי את 'דע היסוד, קדושת

שמאל, ויד ימין יד לקשר שאפשר הוא הדעת

המצוות ומעשי התורה לקשר היינו

כאחד. כלולים שניהם לעשות והתפילה.

שהוא האמצעי הקו בשורש שניהם לקשר

והדעת. הברית קדושת

עלכי עומדת דהסט"א רע', ינקה לא ליד 'יד

הם לכן הידים, שני סוד לקשר שלא זה

אפי' קדושה, בעניני האדם את מבלבלים

חידושים ומחדש תורה הרבה שלומד אדם

בזה אחת הסתכלות ח"ו ח"ו אח"כ נאים,

מדרגתו לפי אחד כל ענינים שאר או העולם,

רבבות בזה יש כי טוב, ועשה מרע בסור

ברית דנטיר מאן צדיק אקרי ומאן מדרגות,

להתפלל שצריכים התפילה ועיקר קדישא,

קדושה, על לבקש היא הק' הבעש"ט אצל

ולכן הצדיקים. שפע עלינו ימשיך זה שרק

שנזכה הבעש"ט אצל להתחנן העבודה עיקר

שני שמקשר הדעת לסוד הקדושה, לשלימות

בקדושה. דייקא תלוי הדעת כי הידים,

לצאת מאד לו קשה נכשל, שכבר אדם ד.

'ומרדכי אבל הקדושה, אל מהקליפות

חדשים רחמים ממשיך הצדיק ידע',

חיים דרך להם ולתת ישראל, את להושיע

הטוב אל הרע מן לצאת

שהואועיקר והשמאל, הימין שמקשר מה

הפתיל ע"י הוא והאפוד, החושן

נפש מסירות צריך קדושה על כי תכלת.

'קדושים מקאצק, הרה"ק שאמר כמו ממש.

לקדושה לבא אפשר דאי בם', דמיהם - תהיו

מאד, קשה זה בהתחלה נפש, מסירות ע"י רק

בפרט ההתחלה, אבל קשה, אינו אח"כ

אל ולהכנס מהקליפות לצאת רוצה כשאדם

יותר והוא מאד, קשה ההתחלה הקדושה,

כשכבר בפרט חלק, קיר על מלעלות קשה

כמו מזה. לצאת קשה בעוה"ז, לקליפות נפל

רחמים וצריך האדם, את להרוג שרוצה המן

המלכה שאסתר כמו אעפ"כ קץ. אין גדולים

למה אלי 'אלי צעקו, ישראל וכל צעקה

עולמים, כל בבורא מאמין כשיהודי עזבתני'.

מכל לצאת לו לעזור יכול שהשי"ת ויודע

בכל ולהכנס והעלמות, וההסתרות הקליפות

ועשה מרע בסור ה' כרצון הקדושה דרכי

גדולים. רחמים לזה צריך בודאי טוב,

ידעומרדכי הוא נעשה, אשר כל את ידע

למעלה גדולים רחמים שיש

לכח לבא ידיהם על לזכות שאפשר למעלה,

שמחבר הקדושה סוד שהוא האמת, הדעת

שלא שמאל, ויד ימין יד ושכינתיה, קוב"ה

לא ליד יד בחי' שהסט"איהיה רע, ינקה

שהסט"א מעלה, כלפי וזרקן מילות חותך

חוץ עבודות, מיני כל לקיים לאדם מנחת

הקדושה. מעבודות

חיות מוטל מישראל אחד כל על ה.

בדברים ובעיקר הקדושה, בגדרי להוסיף

המותרים

לפעמיםיש בחסידות. דרגות והרבה הרבה

ח"ו, רע דבר עושה שאינו לאדם נדמה

והסתרות כיסויים עי"ז נעשה למעשה אבל

שהוא רוצה מישראל אחד כל קדושה. בעניני

הקדושה, בתוך יוכללו ישראל בני וכל וזרעו

בעניני להוסיף להתייגע צריך וכמה כמה

אפי' לברוח למשמרת, משמרת עשו קדושה,

ועשה מרע בסור דרגות יש כי היתר. משערי

משמרת ועוד עוד לעשות האדם וצריך טוב.

שמותר מה לומר רק לא וגדרים. וסייגים
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שמותר דברים הרבה יש כי הדין. מעיקר

וצריך כלל. לעשותם ראוי שאין הדין, מעיקר

קדושה, בעניני להוסיף יזכה שאם לדעת

והשי"ת הברכות, כל של לצינור יזכה בודאי

הדעת שערי לו ויפתח אליו, פניו יאיר

האמת.

בתורה חלק יש מישראל אחד לכל ו.

ממנו ומבקשת דורשת שלו שהנשמה

למצוא כשיתגבר האותיות, אלו שילמד

חסרונותיו כל להשלים יזכה חלקו,

שמקשרוהנה הדעת הוא הקדושה שורש

למעלה אבל האפוד. כתפות שני

האמצעית שהנקודה סוד יש למעלה

יסוד בסוד נקרא ושמאל ימין שמקשרת

הדעת ששם דאריך במצחא שמלובש דעתיק

מקבל דעתיק היסוד וזה אנפין. דאריך

אתידע. דלא רישא שנקרא העליון משורש

ימיועתה לקדושת מתקרבים כשאנו

למתן לזכות יכול אחד כל הפורים,

לכל להאיר רוצה השי"ת כי פורים, של תורה

שעיקר ההשפעות, כל מישראל אחד

חסרון כל כי התוה"ק. עצם הוא ההשפעה

שחסר מה ברוחני, הן בגשמי הן לאדם שיש

שבכתב תורה התורה, אותיות זה באמת, לו

מה נעשה ובהשתלשלות פה, שבעל ותורה

זה לו, שחסר מה למעשה אבל שנעשה,

אותיות לו שחסר ומה התורה. אותיות

והחושן האפוד שאין מחמת הוא התורה

צריכין שמאל ויד ימין דיד כאחד, מקושרים

רע, ינקה לא ליד יד אך מקושרים. להיות

שלומד אפי' כראוי, מתקדש אדם דכשאין

יכול ואינו וסגור, אטום מוחו מ"מ ומתפלל,

קבלה ספרי וכן כראוי, וגמרא משניות ללמוד

זוכה כן אם ואפי' סגור. הכל וחסידות,

שהיה מה ערכו לפי אבל בתורה, להתמיד

וכל ממנו. ומסתירים מעלימים להשיג, יכול

אותיות לו חסר כי לכל הכל לו, שחסר מה

ממקום נמשכים האותיות שאלו התורה.

מאד. גבוה

לזכותולכן באמת ומחפש מבקש כשאדם

שהקדושה ידע באמת, לקדושה

שעוד התורה אותיות וכמה מכמה נמשכת

התכלת בחי' לחפש מחויב ולכן להם. זכה לא

תכלית אותיות תכלת ואפוד, החושן שמקשר

י"ח) לקו"מ מקשר(עיין שהוא אפי' התכלת כי .

בשורש אבל והאפוד, החושן את למטה

מאד, גבוה ממקום נמשך התכלת השרשים,

מעולם הנמשך הראשון, שורש רדל"א,

שהשי"ת השעשועים תכלית ששם המלבוש

ע"י בשרשם ישראל נשמות עם משתעשע

התורה. אותיות

אותיותלכן ללמוד לחפש האדם כשיתעורר

להשלים יזכה בזה לו. שחסרין התורה

ליראה חפצים הכל באמת כי הקדושות. כל

אלא להתקדש, רוצה אחד כל שמך, את

הקדושה, את שמביא הדעת שורש לו שחסר

שעיקר הגם מהדעת. נמשכת הקדושה כי

יותר להתקדש להתעורר בודאי הוא העבודה

האדם הצלחת כל תלוי בזה כי מדרגתו, לפי

מה לחפש ומחוייב ממש. ענייניו בכל

שזה לומד, אינו בתוה"ק נקודה איזה השורש,

הם התורה אותיות כי הדעת. שורש לו יפתח

נשמתו. שורש לפי שלו התכלית

שהנשמהכי בתוה"ק ענינים נשמה לכל יש

כחותיה בכל מאד ומבקשת דורשת שלו

יודעת הנשמה דפנימיות זאת. ילמד שהוא

מתעצל שהאדם ויש ללמוד. צריך האדם מה

ומבקשת צועקת שהנשמה הלימודים ללמוד

נשמתו, בשורש יתעמק וכשאדם זאת. ללמוד

לכמה השתוקקות בפנימיות שיש ימצא

התכלת, בזה ויתדבק בתוה"ק. חלקים

שהשי"ת השעשועים שורש שהוא התכלית,

בחלק להתעמק וכשיזכה איתו, משתעשע
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אור שזהו באמת, מחפשת שנשמתו התורה

הדעת אור עליו להמשיך יזכה אזי הכתר.

לא ואזי נשמתו. שורש לפי הברית וקדושת

להדעת שיזכה האפוד, מעל החושן יזח

ה'יד יכניע ובזה האפוד, כתפות שני שמקשר

רע'. ינקה לא ליד

הואכי למטה, שהוא הגם תכלת הפתיל

ורבינו העליון, מהתכלית נמשך

כי האדם, נשמת שורש שזהו מביא האריז"ל

שהוא ה' בעבודת נקודות כמה יש אחד לכל

יש זאת, מחפש הוא בכדי לא אותם, מחפש

בהם, התלהבות לו שיש ה' בעבודת ענינים

בחלקי תלוי תיקונו שכל אלא הוא, לחינם לא

התלהבות. בחי' בהם לו שיש האלה התורה

החלק בזה חיות יש אחד לכל לא כי

כי בה. חיות לו שיש המצוה ובזו שבתוה"ק

רז"ל שאמרו מה בחי' ע"ב)זה קי"ח (שבת

זה אור, לשון זהיר טפי', זהיר במאי 'אביך

אדם בשורש דבוק שאתה העליון המקום

ואם שלך, הנשמה נמשך משם הראשון,

האלה, והמצוות התורה בחלקי זהיר תהיה

הדעת. לשורש יזכה בודאי

נגדאלא בעיקר עומדים והסט"א שהס"מ

שנשמתו מה את יקיים שלא האדם

ששם הנפש. בכלות לו, משתוקקת באמת

האמיתי וההתקשרות האמיתי התענוג

שנזכרים האלה הפורים בימי ולכן להשי"ת.

להתעורר צריך ושנה. שנה בכל ונעשים

התורה כל על בודאי וקבלו, לקיימו לזכות

המצוות באלו בפרטיות אבל והמצוה,

בפרטיות. נמשכת שלו שהנשמה

הדעתובעיקר לו שיוליד מהשי"ת יבקש

שיקבל הברית, לקדושת עי"ז לבא

שלא הברית, בקדושת להתגבר איך שכל

לא ליד 'יד בבחי' האלה הפורים לימי יבא

רגע דהנה וזרש, המן קליפת שהוא רע', ינקה

הוא והנה ומתפלל, ולומד מלאך, הוא אחד

בקדושה נזהר כשאינו רח"ל מהשי"ת נפרד

לא בבחי' להתגבר זוכה כשאדם אך כראוי.

תכלת, הפתיל ע"י האפוד מעל החושן יזח

ודורשת צועקת שנשמתו הענינים שלומד

חיים, ודרך ומח כח לקבל יזכה בזה אותם,

היסוד. לקדושת לבא

מאד קשה הקדושה שבתחילת הגם ז.

יזכה בהמשך אבל למאור, כתית בבחי'

הקדושה שעולה תמיד, נר להעלות לבחי'

בנקל מאליה

דצריךוזה ישראל', בני את תצוה 'ואתה

שהתורה זך, זית שמן לבחי' לזכות

כתית שיהא שצריך וודאי בנקיות, תהיה

בהתחלה, נפש מסירות לזה צריך כי למאור,

נעשה כמעט תמיד, נר להעלות אח"כ אבל

בקדושה שיש קושי ענין כל כי מאליו, הכל

אח"כ נפשו, כשמוסר אבל בהתחלה, רק הוא

עולה והקדושה תמיד. נר להעלות בבחי' הוא

בקדושה. עצמו שמרגיל ע"י מאליה,

יפתחגם אבל להתקדש, קצת זוכה כשאדם

ומכריו, חביריו אצל סביבו, ויתבונן עיניו

ישועה צריכים הרי ישראל, נשמות ושאר

הנשמות וכל הקדושה, בעניני מאד גדולה

הוא. רק ולא והאפוד, החושן על תלויים כולם

איך דרך לחפש מאד להתעורר יש הרי וא"כ

כ"כ שם שיש ישראל לכל האמת אור להאיר

להתעורר וצריך והעלמות, הסתרות הרבה

אך ישראל. נשמות מכלליות כשחושב מאד

רק לא הקדושה, נקודת עצמו על יקבל אם

יהיה אלא עצמו, על וברכה טובה שימשיך

נשמות וכל לחבריו והשפעה צינור נעשה

כל כי נשמות. הרבה להושיע ויוכל ישראל,

כמה אחת. נשמה הם ישראל נשמות

להתקדש הקדושה, בעניני שנתגבר

ישראל, לכל אור נמשך יהיה ע"י ולהתטהר.

שם המשפט, בחושן שיש ותומים אורים בחי'
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בשם דבריהם את שמאירים מ"ב. ושם ע"ב

כשאדם מ"ב. בשם דבריהם את ומתמם ע"ב

שהוא תכלת פתיל ע"י האמת דעת מקבל

של ענין שהוא שהגם האמיתי. התכלית

אמת מדעת נמשך הוא אבל נפש, מסירות

באמת להשי"ת מקושר מישראל אחד שכל

את בפנימיותו עוזב אינו כשאדם לאמיתו.

נפש מסירות לו ויש אחד, לרגע השי"ת

למאור. כתית בבחי' הקדושה, אל אמיתי

שיזכה עד הקדושה. על נפשו שמוסר

מעורר הוא ובזה תמיד, נר להעלות

עם להשי"ת שיש העצמיים השעשועים

ישראל. נשמות

מהבליכמה עצמו ומטהר מקדש שאדם

הוא הרי נפש, במסירות עוה"ז

זוכה ועי"ז תכלת, פתיל של התכלית מעורר

האורים סוד שהוא מ"ב ושם ע"ב שם שמאיר

והוא האותיות, כל לו מאירים ואזי ותומים,

להאיר. מתחילים חביריו וכן להאיר, מתחיל

בקדושה להאיר צריכים ישראל כל כי

וטהרה.

ביתרוכל להיזהר להתחיל צריך אחד

ואת עצמו ולעורר בקדושה, שאת

המשחיתים הכלים מכל להישמר חבריו

חדשים, כלים ליום, מיום שנולדים למיניהם

בהם, ללחום מאד גדולים רחמים שצריך

נשמות ישחיתו שלא עצומות, מלחמות

ישראל. בקדושת יפגמו ולא ישראל,

בזה לעסוק זוכה ענינים,וכשאדם בשאר או ,

שצריך בקדושה ענינים הרבה כ"כ דישנם

לאדם נותן השי"ת ולפעמים בהם, לעסוק

אלא ח"ו, להכשילו נסיון אינו ובאמת נסיון,

גדול ומפתח דשמיא, סיעתא הוא אדרבה

רחמים עליו לעורר יזכה שעי"ז מאד,

בקדושה נסיון איזה עליו יש ולכן גדולים,

האדם אצל שנולדים בקדושה ענינים בכמה

הכלים בענין ובכלליות ליום, מיום

באלו ללחום זוכה כשאדם המשחיתים,

שמאיר ותומים, לאורים זוכה הענינים,

שממשיך רק לא ישראל, נשמות בשאר

נשמות לכל אלא לעצמו, ושמחה אורה

לשכל שזוכה ותומים, אורים בבחי' ישראל,

וזוכה אלקות. ובהארות בתורה אמיתי

הקדושה ומשלים מתמם שהשי"ת לתמימות,

כל את ומוצא לו, שחסרים האותיות כל של

התורה. אותיות

ז"לוזה רבותינו א')שאמרו אבות (משנה

ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל משה

ישראל, נשמות לכל נמשכת התורה כי וכו',

מאחד שנמסר ע"י רק לבד, יכול לא ויחיד

הקדושה, בענין נפשו למסור וכשזוכה לשני,

כל של התורה בחלקי להתאחד זוכה

ובקדושת ותומים, אורים בחי' הנשמות.

נמשך ובזה הישועות. כל כלולים התורה

אלקות והתגלות השכינה השראת

שנתאוה הבריאה תכלית שזה בתחתונים,

עלמא. בהאי דירה לו להיות השי"ת

לומדויש אני בסדר, שהכל לאדם שנדמה

אבל שצריך. כמו הכל ועושה ומתפלל,

הרי כראוי, בקדושה מתנהג שאינו זמן כל

בעלמא בודאי והוא מהאמת, רחוק הוא

ומעשי חסד, הרבה שעושה אפי' דשיקרא,

להשי"ת, האמת מדביקות רחוק הוא מצוות,

כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים 'אתם כי

ושכינתיה קוב"ה יחוד הוא אלקים ה' היום',

בקדושת דבוק שהאדם ע"י רק נתעורר שזה

הברית.

תורהעיקר הוא ואסתר, מרדכי קדושת

אחד ולכל שבנסתר. ותורה שבנגלה

אליהן, נמשכת שהנשמה התורה חלקי ישנן

צריך האמת, צדיקי בתורת ואם בנגלה, אם

שנמשך הספר בזה ולעסוק זה, אחרי להמשך

ולבא מגלות לצאת לו יעזור שזה אליו,

הברית. לקדושת
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לפניואנו האחרון בזמן כעת עומדים

ימי כשבאים ובפרט ממש. הגאולה

את האדם כשיחפש הקדושים, הפורים

לבקש תכלת, פתיל בחי' האמת, נקודת

בעצמו ויוליד העולם, של האמיתי התכלית

למאור, כתית בחי' נפש, מסירות של כחות

בודאי הברית. בקדושת ולהתטהר להתקדש

לו', נותנים יד הפושט 'כל לבחי' יזכה

שעשה כמו ניסים לנו יעשה והרחמן

והשי"ת הזה, בזמן ההם בימים לאבותינו

מה בכל ובפרטיות בכלליות ניסים לנו יעשה

כמו הצדיק, מרדכי של האור ויתגלה שנצרך.

רחמים מעורר שהיה חיותו, בחיים חי שהיה

עלינו הצדיקים מעוררים היום וכן ישראל, על

לנו ויעשה השי"ת עלינו ויתגלה רחמים,

דעתיקא לאוריתא להתקשר ונזכה ניסים,

איך אמת דרך בתוה"ק לחפש סתימאה,

קדושת אצלינו ולהוליד בהשי"ת, להכלל

נזכה ועי"ז ועמלק, וזרש המן להכניע הברית,

נראה בעין עין לבחי' לאלתר ומיד תיכף

ברחמים גוא"צ בביאת ציון את ה' את בשוב

אמן.

קמ"ב הר"ן שיחות

עלשייך לברכה זכרונו רבינו שאמר למה

ב')פסוק פ"ט, אמונתך(תהלים "אודיע :

האדם של בפה תולה האמונה שעיקר בפי"

וזלה"ק: מ"ד. סימן תנינא" ב"לקוטי וכו'

בבחינת: אדם, של בפה תולה האמונה

הינו פ"ט) (תהלים בפי" אמונתך "אודיע

זהו בפה, האמונה שמדברין על-ידי

באים על-ידי-זה וגם אמונה, בעצמו

מאד לזהר צריך זה ומחמת לאמונה

ואפיקורסות, כפירה של מדבורים

הינו מלבו; אומרם שאינו אף-על-פי

חס כופר, ואינו מאמין בעצמו שהוא

דברי ואומר חוזר שהוא רק ושלום,

שהם אחרים, בשם ששמע אפיקורסות

מהם, מתלוצץ והוא אפיקורסים,

כי מאד, לזהר צריך מזה גם אף-על-פי-כן

גם לאמונה מזיק כפירה של הזה הדבור

ברוך יתברך, השם על כי גמור, אסור הוא

בדרך אפלו הלצות, דברי לומר אסור הוא,

ובדברינו בספרים מבאר וכבר שחוק.

מאד מאד עצמו להרחיק מקומות, בכמה

המחקרים בספרי כלל לעין לבלי

חקירה של מספרים ואפלו הפילוסופיא,

גם ישראל, בני מאחינו גדולים שחברו

מזיקים הם כי מאד, להרחיק צריך מהם

באמונתנו לנו די כי לאמונה, מאד

גדול כלל וזה הקדושים מאבותינו שקבלנו

תם השם-להיות בעבודת ועקר ויסוד

בתמימות, יתברך אותו לעבד וכו', וישר

גם לא כלל כלל וחקירות חכמות שום בלי

צריך בעצמו השם בעבודת שיש מחכמות

של החכמות אלו כל כי מאד להרחיק

קצת ומתחילין להנכנסין שיש העולם,

רק והם כלל, חכמות אינם השם, בעבודת
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ואלו גדולים ובלבולים ושטותים דמיונות

מעבודת האדם את מאד מפילין החכמות

ומדקדק וחוקר שחושב מה דהינו השם,

שעושה במה כראוי יוצא הוא אם ביותר,

ידי שיצא לו אפשר אי בשר-ודם כי

הקדוש-ברוך- 'ואין בשלמות, חובתו

ג,) (עבודה-זרה וכו' בטרוניא' בא הוא

(קדושין למלאכי-השרת' תורה נתנה ולא

ומחמירים המדקדקים אלו ועל נד)

(ויקרא נאמר עליהם יתרות, בחמרות

בהם "וחי (יומאי"ח): בהם', שימות 'ולא ,"

הם ותמיד כלל, חיות שום להם אין כי פה:)

שאינם להם שנדמה מחמת שחרה, במרה

שעושין, בהמצוות חובתם ידי יוצאים

מחמת מצוה משום חיות שום להם ואין

(והוא שלהם שחרות והמרה הדקדוקים

כלל): חמרא שום מחמיר אינו בעצמו

מיובאמת, אפלו החכמות, כל אחר

אחר באמת, חכמות שיודע

החכמות כל להשליך צריך החכמות כל

גמור בפשיטות בתמימות ה' את ולעבד

הגדולה החכמה היא וזה חכמות שום בלי

כי כלל חכם להיות לבלי החכמות, שבכל

חכמה 'ואין כלל, בעולם חכם אין באמת

כ"א (משלי יתברך' נגדו תבונה ואין

רפא:): דף תצא זהר קו: סנהדרין

ע"יכלל נמשכת שהאמונה הדברים,

אמונתך 'אודיע שכתוב כמו הדיבור.

כפי היינו אדבר', כי 'האמנתי כתיב וכן בפי',

להאמין זוכה כן האמונה דיבורי ריבוי

אמת' דברי 'יושר בספר ואי' בהשי"ת.

מותו אחר האדם את למעלה ששואלים

עסק עשית האם היינו באמונה' ונתת 'נשאת

האמונה. מענין תמיד לדבר

מעניןוהגר"א לדבר מצוה שיש מוסיף

וכל יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח

לדבר מצוה יש לאמונה, ששייכים הענינים

בהם.

להסתכלורבינו שלא מאד מזהיר ז"ל

החקירות תנינאבספרי בלקוטי (שם

מ"ד) וגםסי' בזה. שהסתכלו צדיקים שהיו ואף ,

להיות אפשר שאי אמר מצאנז הרה"ק

להרמב"ם, נבוכים מורה שלמד מי רק אדמו"ר

ספר, בזה שמסתכל שמי רביה"ק אמר מ"מ

פשוטה, והתשובה טוב. שאינו פניו על רואים

ספרי למד וכבר גדול, צדיק הוא האדם שאם

הצדיקים, של חקירה ספרי לומד ואז קבלה,

מורה למדו והאיזבצער התניא שבעל כמו

התכוון הרמב"ם מה השיגו כבר שהם נבוכים,

עם התניא בעל למד ופעם הקודש. ברוח

לו והראה המצוות, טעמי בעניני צדק הצמח

אמר לא הפנים בלחם חלות י"ב שבמצוות

טעם לומר היה יכול הרמב"ם ובודאי הטעם,

הפנים לחם סוד שע"פ שכיון אלא בקלות.

למעלה שהוא והדיקנא, הנימין מחיבור נמשך

מההבנה. למעלה הכתר כי והדעת, מהשכל

נהמי' דבתריסר טעמי לן 'יגלה שאומרים כמו

לשב"ק) אמ(זמירות לא ולכן טעם. הרמב"ם ר

כי בדבר טעם אין סוד שע"פ ידע כי בדבר.

ודעת. מטעם למעלה הוא

הרמב"םוכן אמר הקטורת, בענין הוא

קרבנות הרבה שישנם שכיון הטעם

שיהיה קטורת צריך לכן טוב, לא ריח ונעשה

לומר היתכן זה, על דיבר ורביה"ק טוב. הריח

יש האריז"ל ובכתבי בזה"ק הרי כזה, דבר

ובעל הקטורת. באמירת רזין וכמה כמה

כיון הרמב"ם, כונת שזוהי הסביר, התניא

ריחות וכמה כמה נעשים האדם פגמי שע"י

סוד צריך לכן ברוחניות. טובים שאינם

ובזה החטאים, תיקון שהוא הקטורת עבודת

הענין. את להמתיק טוב ריח מעורר

שבקיובזה מי כי נכון, על הכל מתיישב

בקדושה, התורה פנימיות בחדרי



קמ"ב הר"ן יאשיחות

אחר. ענין הוא חקירה ספרי לומד כשהוא

שאם האנשים, לכלל דיבר ז"ל שרבינו אלא

מאד מזיק זה החקירה, בספרי נסתכל אנו

מאד.

ט')שכתובומה כ"ח א' הימים את(דברי 'דע

מהראשונים היו ועבדהו', אביך אלקי

חקירות לחקור שיש הוא שהענין שפירשו

רק הוא זה שכל מגלים הצדיקים אבל אלקות.

הוא הענין שאז הקבלה תורת שנתגלה לפני

שנתגלה אחר אבל חקירה. בדרך לחקור

הוא אביך אלקי את דע בעולם, הקבלה תורת

דאורייתא. רזין התורה פנימיות ללמוד מצוה

פשוטה אמונה צ"ל האמונה עכ"ז אבל

מאבותינו. שקבלנו כמו בפשטות

שזהכי יתירות לחומרות מביאים החכמות

שחורה, ומרה עצבות או גאוה מביא

החומרות חובת ידי לצאת יכול שאינו

שכל רב השינעווער ואמר היתרות.

ידיעה מחסרון נמשכין יתרות החומרות

יראה היטב, הלכה הלומד אדם כי בתורה,

כשיש ואפי' להקל. גדול מקום יש שבודאי

היינו יתרה, חומרא אבל הדין, מעיקר חומרא

מובא החיים, משמחת שמונע חומרא

ואפשר הדחק, כשעת נחשב שזה בפוסקים

שמביא בענין יחיד שיטת על אפי' לסמוך

משה ר' פסקו וכן שחורה, ומרה עצבות אותו

שגורם שמה ז"ל, והסטייפלער פיינשטיין

בשמחה ה' את לעבוד יוכל שלא לאדם

מביא שזה סכנותודביקות, אנשים להרבה

יתרות. חומרות ע"י הנפש בבריאות עצומות

וזה לאדם שקשה כזה ענין שבכל פסקו ולכן

ויוכל הדחק, שעת זה הנפש, צער לו גורם

בסוגיא וכשיעיין יחיד. שיטת על לסמוך

עליו לסמוך שיוכל פוסק רב איזה וישאל

להקל. הזה בענין

ואיוםור' נורא ה' עובד היה קוריצער פינחס

לו ואמר הבעש"ט, אל כשהגיע

חומרא שום להחמיר שלא הק' הבעש"ט

הדביקות. שמונע

העיקרכלל החכמות, כל שאחר הדברים,

בתמימות. לב בכל ה' את לעבוד הוא

להגיע שרוצים שיש הסולם בעל הרב ואמר

בשמות ההתדבקות ע"י האצילות לאורות

ע"י רק הוא לאצי' לבא העיקר ובאמת הק',

כל גילה האריז"ל שדבינו הגם דליבא. רעותא

את שמעורר מה מ"מ דאצי', השמות סודות

שבדרך דליבא, הרעותא הוא העליון האור

השמות סוד ע"י דליבא לרעותא מגיעים כלל

וכבר העליונות. המפתחות סדר שהוא הק'.

כל לשבר שזוכה שיש הבעש"ט אמר

כלל. מפתח שום בלי והמחיצות השערים

בדקור' שהוא כותב אברמסקי יחזקאל

קולא זה יתירה חומרא שכל וראה

מסלנט זונדל ור' כמוך'. לרעך ב'ואהבת

תורה. בביטול קולא זה חומרא שכל כותב

השי"ת את לעבוד הוא שהעיקר הכלל.

כי גדול. ופשיטות בתמימות בדביקות

להיות לבלי היא ביותר הגדולה החכמה

כלל. חכמה

בחי'וסוד היא שחכמה הגם כי הדבר,

דבר זה אבל מה, כח ביטול,

ואין, אני הוא הכתר, אור משא"כ שמתבטל.

מסכת, ללמוד רוצה כשאדם אמיתי. ביטול

ולילה יומם ללמוד לגמרי, בטל להיות צריך

אפי' חכמה. בחי' והוא המסכת. לזאת לזכות

עצמו לכבוד מכוון ואינו באמת, חכם שהוא

והעיקר ישות. איזה בו נשאר אעפ"כ כלל,

צריך לפיכך הכתר, לדרגת לבא שצריך

דקדושה. חכמה אפי' החכמות, כל להשליך

שכןובענין צדיקים היו בודאי החומרות,

דברי כל ובאמת חומרות החמירו

שגדר אלא החומרות, מענין מלאים הפוסקים

בפוסקים שכתוב ענין אינו יתירה חומרא

להחמיר. הצדיקים שנהגו מה ולא להחמיר,



לנפשך חכמה דעה יב

יתירה חומרא אלא אמת. תורת הוא זה שכל

שמחמיר ה' בעבודת שמזיק דבר היינו

וזה שחורה.בעצמו, ומרה עצבות עליו מביא

גורמת אם בפוסקים, שמובאת חומרא ואפי'

להקל יש שחורה, ומרה עצבות האדם לזה

הדחק. שעת בכלל זה כי אחת, שיטה לפי

חכם. שאלת וישאל

החבריםראה יד מכתב מצאתי זה

לשונו: וזו קצת יותר בביאור

הבורא באמונת ספקות לאדם כשנופל

מאמין אני מלא: בפה יאמר שמו יתברך

ואחרון ראשון יחיד שהוא שלמה באמונה

מגבורות נמשך הרע שיצר ידוע כי

שבהם דקדושה גבורות ויש הנפולין

הוא והדיבור דקליפה הגבורות ממתיקים

שכתוב כמו דקדושה גבורות בחינת

נמצא ידברו" "וגבורתך יא): קמה (תהלים

גבורות הוא כנ"ל מאמין אני כשיאמר

הספקות את ממתיק הוא ובזה דקדושה

דקליפה. גבורה בחינת שהוא

בגמ'הגר"א מש"כ ע"א)מבאר לג (ברכות

שלנחש לעקרב, נחש בין החילוק

משא"כ התפילה באמצע להפסיק אי"צ

רעות, התאוות ענין הוא הנחש כי לעקרב.

צריך ובודאי הכפירה. קליפות הוא והעקרב

צריך אחד וכל האלה. המלחמות שני ללחום

הק' שמות גם ויש ה', בעבודת להתעסק

המילה לומר העצה וכן זרה, מחשבה לבטל

וי'וסף ליש בן פ'לטי על מרמז שזה פ"י,

שם או גדשנא"ל, הקודש שם וכן הצדיק.

מחשבות נגד מסוגל גם השם שזה פטפטי"ה,

שכל מאפטא ישראל האוהב ופירש זרות.

נמשכים טובות, לא המחשבות ענין

ט"פ היינו נפלו, שהזו"ן היינו מהשבירה.

שהם המלכות, היא ט"פ ועוד ז"א, שהוא

הזו"ן. את שמעלים או"א הם י"ה ושם נפלו,

בכלוכלל להתבונן שצריך הבעש"ט דרך

נמשך, זה ספירה מאיזה מחשבה

של השם על וחושב זרה, המחשבה כשמגרש

בזה ניקוד, באותו הויה בשם המחשבה אותה

סגול, בניקוד הוי"ה למשל המחשבה. מעלה

שמות ע"י שלוחם הרי נפולות. אהבות מעלה

בודאי שזה זרה, המחשבה נגד הקדושים

לכו"ע. מועיל

'לעולםוזהו ה): (ברכות בגמרא שאמרו

הרע', יצר על טוב יצר אדם ירגיז

גבורות ממתיק דקדושה שבגבורות דהינו

שרוצה שמי בגמרא: שאמרו וזהו דקליפה

נמצא בנחת, דבורו יהיה רגזן יהיה שלא

רוגז כך כל אינו הוא בנחת שהדיבור

בפה הדיבור אבל הרוגז משתק והשתיקה

גבורה בחינת שהוא רוגז בחינת הוא מלא

שייך והוא החברים יד (כתב לעיל: כנזכר

ראשון): בחלק רס"ג לסימן

שזהה' וקדושות, טהורות למחשבות יזכנו

עבודת כל כי כולם. הקדושות כל שורש

להתפלל שנזכה ובפרט במחשבה. תלוי ה'

והתולדות בתכלית. נקיה למחשבה שנזכה

התפילה, בעת מחשבות שכשנכנסים אומר

החדשות כונות בבחי' זהו ומגרשם,

יזכנו ה' ויום. יום בכל שמתגלים שבתפילה

בביאת חי לאל בדביקות קדושות למחשבות

בב"א. ברחמים גוא"צ

לע"נ
מינגא מלכה ר'אסתר ז"לשאולבת

תש"ב אדר י"א קדשה"ש על שנהרגה
ת.נ.צ.ב.ה.
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