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כ"ח-ל"א) מ"ז, (בראשית

יוסף בבחי' האדם קדושת כפי א.
עשיוכן מקליפת להנצל זוכה הוא

רב וערב וישמעאל

פי''וישתחו המטה', ראש על ישראל

אבינו שיעקב בזה"ק

יסוד, בחי' שהוא ליוסף, השתחווה

היינו ליה, סגיד בעידנא תעלה וכדפרש"י

השתחוה לכן השעה בזאת מולך שהוא כיון

שנין, אלפי שית על לרמז ובא אבינו. יעקב

ולזה יסוד. כנגד מכוון השישי שהאלף

לבחי' היינו המיטה לראש יעקב השתחוה

שלא השישי, האלף על רחמים לבקש יסוד,

ולכן עולם. לדורות בבניו הקליפות ישלטו

שכינה כלפי חסדאמר עמדי 'ועשית

במצרים' תקברני נא אל היינוואמת ,

קליפה. לשום ישראל על שליטה יהא שלא

וישמעאל,ובכלליות עשיו קלי' שני הם

ורהב אדום, קלי' הוא הס"מ

כלולים רב והערב ישמעאל קלי' הוא

דקלי'. ובינה מחכמה משניהם,

דווקאובזה ליוסף יעקב קרא מדוע נבין

השמירה כי קבורתו. על לצוותו

שהאדם כמה ביוסף, תלוי הכל מהקלי'

תחת בבחי' יוסף, בקדושת יותר מתנהג

לחסד בין ואמת, לחסד זוכה הוא כן ירכי,

בין ישמעאל, מקליפת להנצל דקדושה

הס"מ עשיו מקלי' ולהנצל דקדושה לאמת

הרשע. השקרן

צריך והקימה השכימה עבודת ב.
יחד - אבותי' 'עם האבותלהיות עם
הקדושים

אבותי.ושכבתי לזכותעם הדרך עיקר

ושכבתי בבחי' הוא לקדושה

שיתקשר השינה. ענין לקדש אבותי, עם

האבות קדושת עם לישון שהולך בשעה
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לומר הק', אבותיו עם לשכב הקדושים,

כראוי, המיטה שעל שמע קריאת

לפני להתפלל לילה בחצות ולהתעורר

במאור וכמ"ש נפשו. גלות על השי"ת

כן לילה בחצות האדם עבודת שכפי ושמש

ועבודה. בתורה היום בכל להאיר זוכה

נפשוורביה"ק לשפוך שיש ייסד מוהר"ן

בכל אחת שעה השי"ת לפני

אינו אם שגם חצות, בעבודת נכלל וזה יום,

חולשה מחמת ממש חצות בשעת זוכה

ואף היום, כל למשך לחלקו יוכל וכדו',

איזה לו שיהיה הכלל חלקים. לכמה לחלקו

חצות של הקודש לעבודת וקשר עסק

ממארי להיות הנפש, חשבון של באופן

את מנפשו להוריד יזכה ועי"ז דחושבנא.

להכלל ויזכה ועשיו, רהב של הקליפות

האבה"ק. של בדביקות למעלה

דוד ע"י נתייסד חצות עבודת ג.
יוסף ע"י אם כי מתגלה ואינו המלך

וערביתוהנה מנחה שחרית התפילות ג'

ויעקב. יצחק אברהם האבה"ק תקנו

מלך דוד ע"י נתתקן חצות תפילת אך

ע"י מתגלה דוד של אורו ועיקר ישראל.

נא אל יעקב שביקש אחר ולכן הצדיק. יוסף

שמירת על בקשה שהוא במצרים, תקברני

לחיות שיזכו הדורות, כל סוף עד ישראל

בחצות לקום אבותי, עם ושכבתי בבחי'

'אנכי יוסף לו ענה הבורא, לעבודת לילה

הצדיק יוסף כח ע"י רק כי כדברך', אעשה

שנתייסד חצות תיקון לעבודת האדם יוכל

משיחא. מלכא דוד ע"י

'האספווהוא אבינו יעקב שאמר מה

אתכם יקרה אשר את לכם ואגידה

יבינו הימים באחרית כי הימים', באחרית

בפשיטות, ה' לפני לדבר שצריך ישראל

הנפש, חשבון לעשות ה', לפני נשבר בלב

נשבר לב היינו במצרים', שבר 'יש בבחי'

ואף בנפשו. במצרים שקורה מה על

לפני פשוטים דיבורים לדבר זאת שעבודה

וצריך הנפולות. להנשמות מאד קשה ה',

יעקב ביקש לכן לכך. לזכות עילאה סיוע

ל נזכה שכן לנו ודור.לפעול דור בכל כך

ליוסף, היינו המיטה, לראש נשתחוה ולכן

בחי' המלך, דוד עבודת לפועל להוציא כדי

מלא דה"י)דויד בסוף דויד(ככתוב של האור כי

צירופי כ"ד בגי' שהוא יוסף, של מהי' נמשך

יוסף חיבור ע"י רק המאירים אדנ'י שם

ודוד.

שבניועבודת הוא ודוד יוסף חיבור

אורות להבין יתחילו ישראל

יוסף. בחי' שהוא אחד מצד תורה סתרי של

תלוי הגאולה שעיקר בזהר אי' שני ומצד

הקבועות תפילת ג' רק לא בתפילה.

הכונות סדר בהם גילה שהאריז"ל

המלך, דוד של התפילה גם אלא והיחודים,

שכל הנפש וחשבון חצות תיקון עבודת

בורא לפני חשבון לעשות צריך אחד

ענין שהוא ית' לפניו לבו ולשבר העולמים,

לקיים צריך אחד שכל המלך, דוד תפילת

ובודאי לך' להודות אקום לילה 'חצות

זה אבל בחצות, הוא העיקרי שהזמן

קשה הימים באחרית כי היום, לכל מתפשט

הזמן, בזה דייקא לפועל להוציא לפעמים

ורגע זמן בכל ונתפשט נחשב זה לכן

קשה, עדיין זה ואעפ"כ והלילה, היום במשך

הנמשך היוד דויד, של פנימיות בכח ורק

ע"י והוא כראוי. לזה להכנס יוכל מיוסף,
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שמות ביחודי עצמן מרגילים ישראל שבני

לאריז"ל יחודים יודע שאינו אפי' הקודש,

לזה ולחבר הקודש השמות לחשוב לפחות

נשבר. בלב ובקשות תפילות דיבורי

העולמים, כל בורא לפני הנפש בחשבון

ובקשות ותפלות חצות תיקון כוונות שזהו

המלך. דוד שתיקן

'האספו'והוא אבינו יעקב שאמר מה

צריך הימים באחרית כי 'הקבצו'

אע"פ ויוסף, יהודה בחיבור לעסוק דייקא

יסור לא אחיך, יודוך אתה יהודה שאמר

שהוא השבט שעיקר נכון מיהודה, שבט

זה הימים באחרית הקלי' שיכניע המקל

שבזה יהודה, בחי' התפילה בכח יהיה

הענינים, בכל הבריאה כל משיח יכבוש

שיהיה מוכרח אעפ"כ תפילה, ע"י הכל

וכמ"ש שילה' יבא כי 'עד של באופן

בחי' לחבר משה, דא שילה בתיקונים

למשה. יהודה בחי' היינו לתורה, התפילה

עם ההתחברות ע"י הוא יהודה כח עיקר כי

ודוד] יוסף כחיבור אחד ענין [שהוא משה,

והיחודים. התפילות לחבר היינו

יהודהוזה את אבינו יעקב 'ולושברך

עמים' י)יקהת איסוף(מט, לשון יקהת

יהודה של החיבור שע"י היינו וקהילה,

ע' להכניע יזכו ותורה, תפילה ויוסף,

השבעים שכל לגמרי. הקלי' לבטל אומות.

אומות. ע' יכניעו כי לקדושה יתהפכו עמים

תרפ"ז, יוסף פורת בן יסוד של אור ויתגלה

אתכם, מזה עצמותי את והעליתם בסוד

כ"ד שיאירו עד אמיתי, חיבור ויתחברו

החיבור ע"י שהוא מלא, דויד אדני, צירופי

הוא יוסף שענין וכנ"ל ודוד. דיוסף השלם

התפילות, סוד הוא ודוד הק', השמות סוד

ותיקון חצות תיקון אלא תפילות ג' רק לא

ה'. לפני להתפלל מחויב אחד שכל העונות

ספה"ק ובכל ובחרדים בשל"ה ככתוב

ובקשות תפילות ע"י הוא עוונות שמחילת

ודייקא ויום, יום בכל מה' מבקש שיהודי

השעה בחי' שהוא חצות, תיקון בחי'

פשוטים, רחמים מה' מבקש שהאדם

לה' שכשמתפלל ליוסף מחובר שזה ובאופן

וביחודים. בשמות דבוק הוא

והתורה, התפילה לחבר כשזוכה ד.
רוח בהם שיש לדיבורים יזכה

הקודש

כשמדברואי' האדם שדיבורי בלקו"מ

הקודש, רוח בהם יש קונו, לבין בינו

קנ"ו)וזלה"ק סי' וכו'(לקו"מ לי ברא טהור "לב

נ"א) קונו,(תהלים לבין בינו שמדברים מה כי

עליו המלך ודוד הקודש רוח בחינת הוא

מזה יסד מאד, גדולה מעלתו שהיה השלום,

הוא בחינתו לפי אחד כל וכן תהלים ספר

שכתוב כמו הקודש, רוח כ"ז)בחינת :(תהלים

'לך- רש"י: שפרש כמו לבי", אמר "לך

שכל לבי" לי "אמר ובשליחותך', בשבילך

השם דברי הם אומר, שהלב הדברים

הקודש". רוח בחינת והוא ממש, יתברך

פעמיםולעובדא וכמה כמה יש למעשה

פיו לפתוח רוצה שהאדם

ואינו ואטום סתום והלב השי"ת לפני לדבר

מחבר שהאדם ע"י אבל פיו. לפתוח יכול

'לך בבחי' הקודש לרוח זוכה עי"ז ודוד, יוסף

בנשמתו משוטט כשהאדם היינו לבי'. אמר

בזה אמת, וביחודי הק' בשמות במחשבתו

לבי, אמר לך לבחי' לבא ויכול הלב נפתח

נכללת בזה כי ה'. לפני לדבר שיוכל
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מיני ומעשרה הקודש משמות התפילה

שמחה מלא היא התפילה ועי"ז נגינה,

ודביקות.

רגלינשלמובזה ד' שהם התפילות ד' ים

דא שילה יבא כי עד המרכבה,

אמן. ממש ברחמים גוא"צ בביאת משה

אשרואני אחיך על אחד שכם לך נתתי

בחרבי האמרי מיד לקחתי

כ"ב)ובקשתי: מ"ח, (בראשית

כבודואי' 'שם ר"ת שכ"ם בספה"ק

ליוסף נותן אבינו יעקב כי מלכותו'.

יחודא לבחי' התחברותו כח את הצדיק

לעולם מלכותו כבוד שם ברוך בחי' תתאה,

ועד.

ישראלואי' בני שיוכלו שבכדי בתיקונים,

אל ללכת צריכים הגלות, מן להגאל

עולם מט"ט מלאך סוד שהוא הסלע

מד.)היצירה, לחתור(תיקו"ז הסלע, ולנקר

מט"ט מלאך בחי' בתוך נקב בו ולעשות

עומקא בחי' הבריאה לעולם דרכו ולעלות

לעומק שנכנסים ע"י עילאה. דתהומא

שהוא הבריאה, בעולם נוגעים היצירה

ורק הגאולה. תבא ועי"ז דתהומא. עומקא

זאת. כל לעשות יכול רבינו משה

הנהועלינו העבודה: בדרכי כ"ז להבין

ושנת בלבי נקם יום 'כי כתיב

גליתי 'ללבי חז"ל ואמרו באה', גאולי

גליתי' לא צ"ט.)ולאברי היינו(סנהדרין לבי

גיליתי שם הלב, עולם שהוא הבריאה עולם

בחי' שהוא לאברי אבל הגאולה, אור את

אין כי גליתי. לא ועשיה יצירה עולם

ועשיה יצירה בחי' באברי תלויה הגאולה

הבריאה. עולם בחי' בלבי אם כי

בסודולכאו' תלויה הגאולה אם כי תמוה

גליתי, ללבי בבחי' הבריאה עולם

בעולם לנקב רבינו משה צריך למה א"כ

דרכו ולעלות מט"ט, מלאך היצירה

הרי לכאו' בריאה. בחי' דתהומא לעומקא

כלל. 'באברי' תלוי אי"ז

בהזדככות תלויה הגאולה עיקר ה.
להשי"ת הלב

הגאולהוע"פ שעיקר נבין ה' עבודת

הלב. בהזדככות היינו בלבי, תלויה

בלב. לנגוע לבא דרכים וכמה כמה ויש

ירידת שיש דמשיחא בעקבתא ואפי'

ולבי ישנה 'אני עכ"ז נורא, באופן הדורות

בשם מלובלין צדוק ר' הרה"ק וכמ"ש ער',

שיש שהגם מפשיסחא, בונים ר' הרה"ק

עד הבריאה מתחילת נורא הדורות ירידת

הבריאה אחת בנקודה אעפ"כ הנה,

והוא עת, בכל ויותר יותר מזדככת

לישראל שיש טהור הלב הלב, בהזדככות

לדרגא, מדרגא מזדכך זה הבורא לפני

זך לב היה לא היום עד הבריאה ומתחילת

ואין הזה! ביום ה' לפני לישראל שיש כזה

גודל יודע לבדו השי"ת רק מזה, יודע אחד

ישראל בני ללבות שיש ההזדככות נוראות

לישראל שיש גליתי, ללבי וזהו ית', לפניו

בעוה"ר כי גיליתי לא לאברי אבל זך, לב

ירידת שליטת ישראל אברי בחיצוניות יש

'ללבי וזהו מאד. גבוה הלב אבל הדורות,

הלב זיכוך ע"י הגאולה שהמשכת גליתי',

דמשיחא. בעקבתא דייקא שלנו

הבוראכי לפני אמיתי לב לגלות באמת

לכן כלל, פשוט דבר אינו עולמים כל

כדי המיטה, ראש על ישראל וישתחוו
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מהרח"ו וכמ"ש מצרים, מקליפת להפטר

הוא ישמעאל וקלי' הרגלין, הוא שהס"מ

הוא שלהם והחיבור הרגלין. צפורני סוף

באור תלוי הכל מהם להנצל כדי רב, הערב

דיצירה מט"ט מלאך הוא יסוד כי היסוד,

היצירה דרך ולבא דייקא לנקב צריך ושם

בשמות עצמינו להרגיל צריך כי לבריאה,

בזה גדול, השגה בעל שאינו אפי' הק',

ומחפש הק' השמות על מסתכל שהוא

עמקות מבין שאינו אפי' בה' להדבק

ה'. לפני בלב הדביקות יחפש בזה, ההבנה

לפתיחת יזכה שעי"ז יוסף קדושת בחי' שזה

וזה הק', בשמות ההתבוננות ע"י הלב

והקלי' רבא, דתהומא עומקא מכניע

כי דויד. סוד את מוצא ואז מאד, העמוקות

של היוד כי בפנימיות, לדויד זוכים יוסף ע"י

רק דוד. של עמקות הוא לגמרי, נעלם דויד

דיבורי ומדבר הק' בשמות שמתבונן ע"י

בשמות ההתדבקות עם יחד ה' לפני קודש

מנקב כי גיליתי', 'ללבי לבחי' יזכה בזה הק',

הקודש שמות ע"י יצירה מט"ט של הסלע

ללב ובא הבריאה לעולם להכנס שזוכה עד

העיקר כי העולמים, כל בורא לפני אמיתי

ללבי בחי' הגאולה תלוי בזה הלב, הוא

אמת. ללב לזכות גלית,

ויחיוכמו בבחי' לחיות אבינו יעקב שזכה

כן מצרים, ארץ בתוך אפי' יעקב

גם נפשו להחיות מישראל אחד כל יכול

פנימיות שיפתח ע"י והוא הגלות, בתוך

לפני לאלבו אלקים ונדכא נשבר 'לב כי ה',

וזה אמיתי, לב ישראל לבני יש ואכן תבזה'

ע"י והקבצו', 'האספו ע"י רק מתגלה

עד עמים, יקהת 'ולו ודוד, יוסף של החיבור

יוסף שמחברים משה', דא - שילה יבא כי

דביקות אלא תפילה, רק לא משה, ע"י ודוד

בשמות בפשיטות ולהתפלל הקו', בשמות

רחוק כשאדם אפי' הלב, פנימיות שזה הק',

שם לזכור לפחות אבל השמות, ענין מכל

כל מעלת זה תמיד, לנגד ה' שויתי הויה,

מעלת כל 'זה מוסיף והגר"א הצדיקים,

יודע מישראל אחד כל והרי הצדיקים',

וזה זאת. לזכור צריך רק הויה, משם

פורת בן בבחי' הק', השמות כל כלליות

פור"ת מבחי' לדעת ילמד שבתחילה יוסף,

קמ"ג קס"א ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב בגי' שהוא

יותר ודוד יוסף לקשר שיוכל עד קנ"א,

זוכים בזה שמתעסקים יותר וכמה ויותר.

. גליתי ללבי שבא עד הסלע לנקב

העסק ע"י הוא הלב סלע פתיחת ו.
ובזה תפילה. עם יחד הקודש בשמות
התורה בנגלות שיש האור מגלה

בעשיה,אי' מקרא ואתחנן פ' בשעה"מ

בבריאה תלמוד ביצירה משנה

לדבק עוסק כשאדם והנה באצילות. וקבלה

בבחי' הוא בכלליות הק', בשמות מחשבתו

בחי' הוא הקבלה עמקות רק כי יצירה,

עמקים עומק אמיתת ורק בבריאה, תלמוד

בתחילה אבל שבאצי', היחודים סוד הוא

הוא הק' בשמות לעסוק מתחיל כשאדם

לפתוח הסלע לנקר שנכנס ועי"ז ביצירה.

בנגלות שמתעסק שבשעה יזכה בזה לבו,

לו שנתגלה הדביקות עומק לו יאיר התורה

להאיר גם יזכה ובזה הק' השמות ביחודי

את מהתלמוד ויוריד התורה, הנגלות את

שיש טוב הלא הלבוש שמסבב, הקלי'

להשיג האדם מונע שזה התורה, בחיצוניות

להיות כשיזכה אך התורה. מנגלות אלקות

אמיתיות אל ולהכנס הק' בשמות דבוק



לנפשך חכמה דעה ח

אחד לשכם נכנס שעי"ז דדויד, י' בחי' הלב,

בזה שיזכה מלכותו, כבוד שם אחיך, על

התורה. הנגלות של עמקים עומק להתגלות

פנימיות לו יגלו התורה שנגלות רק לא

בעצם שדבוק ע"י אדרבה אלא הסוד,

שזה אפי' דמט"ט, ט"ט שהוא אלקות

מאיר שם שדייקא בחי' יש אבל ביצירה

כו"כ יש כי מבריאה. יותר גבוה הכי האור

שבו, רמון בחי' מט"ט, מלאך בסוד מדרגות

ובא ביצירה לנקב כשזוכה שבו. ט"ט ובחי'

התוה"ק, עמקות לו מתגלה בזה לבריאה

להשיג יוכל שהשיג התורה סודות גילויי

דיצירה בסלע הנקב כי התורה, בנגלות

היינו בבריאה, להכניסו יוכל שמט"ט עניינו

אותם התורה בנגלות חידושים להשיג

התורה. בסודות שהשיג החידושים

לקשרותחילת בפשטות היא העבודה

ועבודת התפילה עבודת

תמיד, לנגדי ה' שיויתי ולחשוב השמות,

ובזה כחו, לפי ה', פני נכ"ח תמיד להיות

המלך, דוד של לאור שיזכה עד לבו. יעורר

דמט"ט, לסודות צדקך, לפניך והלך בבחי'

מדרגתו, לפי שבתורה האמיתיים סודות

עומקי ומבין לבריאה, ובא מנקב שבזה

הסודות של חדשים גילויים חז"ל דברי

של בסלע עמוק יותר נקב יש ובזה שהשיג,

שהוא דתהומא לעומקא לעלות מט"ט,

פנימיות הוא המלך דוד כי דוד, נשמת

בריאה. בבחי' דייקא שמאיר הלב,

אצל גנוז הלב לפתיחת המפתח ז.
יוסף

'היכןוכמ"ש עבדי', דוד 'מצאתי חז"ל

עומקא כי בסדום', מצאתיו

נוק' את להכניע עומד דקדושה דתהומא

סוד הוא דייקא המלך דוד כי רבא. דתהומא

ישראל נשמות של הלב גליתי, ללבי הלב,

במצרים, שבר יש עמוק, מני עמוק שהוא

נמצא דייקא עמוק, דבר הוא שהלב

לא אלקים ונדכא נשבר לב בסוד במצרים,

למי אלא תורה סתרי תמצא לא תבזה,

ומ"ש, עצבות ח"ו לא בקרבו, דואג שלבו

כיסופין אלא לקדושה, כלל שייכות לזה אין

שזה עולמים, כל הבורא לפני אמת בלב

בתכלית ואחד, אחד כל אצל להתגלות יכול

צריך רק אחרון, בדור אפי' הזדככות

ה', לפני הלב זה תמיד לפתוח מפתח

יוסף, אצל המפתחות אלו השאיר והשי"ת

שהמפתח ליוסף, יעקב השתחווה ולכן

כשישראל הדורות בסוף ולכן אצלו.

הלב לפתוח עי"ז יזכו הק' שמות מכוונים

הבריאה, ולפתוח היצירה לנקב ה', לפני

לפני טהור לב לחפש העיקר שהוא הלב,

בתמימות אלא ח"ו חכמות לא ה',

ופשיטות.

הוא השובבי"ם תיקון עיקר ח.
להתגאות ולא ה', לפני לבו לשבר
להרש"ש עננו כוונת יודע שהוא

השובב"יםהנה ימי ה', נאום באים ימים

אחרון שבדור חיי לאל ותהלה הק',

בתיקוני לעסוק ישראל בני נתעוררו

השבועו באלו ומתאספיםהעוונות ת,

פ"א לפחות הרש"ש. תפילת להתפלל

בזה. והולך מוסיף כחו לפי כ"א וכן בשבוע.

ללמוד הענין שאין למודעי זאת אבל

שבזה. החכמה ולדעת הרש"ש של הכונות

הק' הכונות ולדעת להבין שראוי אע"פ

שאלו הכונה עיקר אלא בהם, להתעמק
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האלקי לאור מפתחות הם הק' השמות

ח"ו ולא ח"ו ולא הבורא, ביחוד ולדביקות

וכוונות סודות יודע שהוא היש הרגשת

מהענין מהיפך לגמרי לגמרי שזה רח"ל,

היחוד.

התפילות,ומה אלו לומר הרש"ש שתיקן

שזה כמה ונישא, רם סודו בודאי

וכלל ישראל, אצל ויותר יותר מתפרסם

שפנימיות פשוט הרי בזה, עוסקים ישראל

אמת. אור בזה מרגישים ישראל נשמות

הם ישראל שעם מוהר"ן רביה"ק וכמ"ש

וא"כ להשקיע. במה יודעים והם חכם, עם

חינם לא כי שובב"ים תיקוני בענין הוא כן

יש כי שאת, ביתר בעולם עתה מתגלה זה

השגה מכל למעלה נפלאים תיקונים בזה

בכלל הענין אין אבל ישראל, נשמות לתקן

העיקר אלא השמות, של הידיעות לדעת

העולמים, כל בורא לפני הלב לעורר

הסתכלות שע"י שלימה באמונה ולהאמין

ה', לפני הלב יפתח הק' השמות באלו

כל תיקוני עיקר שזה לבו בכל ולהתפלל

האדם וצריך ותפילה, תפילה רק העוונות,

ולזכות ה', לפני תמיד לדבר רגיל להיות

לבו לפתוח גדולים רחמים צריכים לזה

ולכן לבי', אמר 'לך בבחי' הקודש, ברוח

שהם הק' ושמות הפתחים כל השי"ת תיקן

לבא לזכות האדם שיוכל מפתחות כמו

קודש דברי לדבר שיוכל העליונות להיכלות

כשמתרגל ובודאי עולמים. כל הבורא לפני

באופן השמות על להסתכל הימים באלו

ב'ישות' לא ה' לפני לדבר לבו שיפתחו

ניגש אלא בחיצוניות, הכונות יודע שהוא

לפני דיבורים לדבר ונדכא, נשבר בלב לזה

השמות עם ולהשתמש עולמים, כל בורא

הכל, בורא לפני לבו לקשר כמפחתות

העיקר, שזה דליבא ברעותא לבו את ולכוון

ית"ש. הבורא לפני לבו שיפתח

הואולכן העיקר הק', הימים אלו כשבאין

וכל בעי, ליבא רחמנא כי לזכור

לבא רק הוא והסיגופים, התעניות עניני

לפי אחד וכל ית'. לפניו הלב לפתוח

ולדביקות, ללב עוזר התענית אם בחינתו,

בדורות רוב ע"פ אבל שלו, הבחינה זה

בתורה הריבוי הוא העיקר אחרונים

הלב שפותח מה העיקר שזה ובתפילות

כי תפילה, וריבוי תורה ריבוי הבורא, לפני

יוסף, בחי' ע"י דיצירה, הסלע לנקב צריך

אור הוא יוסף של אור כי ההתחלה, שזה

כלום, לעשות צריך שאין עילאה, יחודא של

התשובה, עיקר זה ה' ביחוד להאמין רק

הכל, מעל הוא שה' לאמונה נכנס שהאדם

זאת אעפ"כ היחוד, באמונת הכל ומתקן

הסלע, את בה לנקב צריך לבד המחשבה

שהבורא ידע השמות על ההסתכלות שע"י

לעולם ולבא לנקב ובזה בכל, מושל

לפני ובקשות לתפילות להלב, הבריאה

כל כי מחילה, לבקש עולמים כל בורא

אלא ב'עבודות' תלוי אין הצדיקים עבודת

האמונה' 'קישוט דרך הוא שהעבודות

הצדיקים הכל, בבורא תלוי שהכל להאמין

יכול שהשי"ת שלימה באמונה מאמינים

כי לזכויות, העוונות כל אחד ברגע להפך

בידו תלוי והכל העולמות, בכל מושל הוא

שיכולים מה עושים שאנו נהנה וה' ית',

מתקן בכחו ית' שהוא האמנה זאת לקשט

עושים שישראל העבודות כל ע"י כי הכל,

תקנו שישראל שבועות באלו בשובבי"ם

אחד כל יוכלו כן הקדושה, ניצוצי במצרים
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הקדושה ניצוצי לתקן הימים באלו מישראל

היצירה לעולם שנכנס הדרך ועיקר שנפלו,

ולחשוב בבורא שלימה באמונה ומאמין

זה רק ולא הכל, מתקן שה' ודביקות שמות

ה'. לפני לב דיבורי לדבר היינו לנקב, אלא

שחרית להתפלל הימים באלו שיעסקו

חצות ותיקון עצומה, בכונה מעריב מנחה

חשבון לעשות יום וכל עצומה, בכונה

בכ"ד אחד פעם חצות, תיקון בחי' הנפש

עד ושם, פה שעה רבע לצרף או שעות,

והתבודדות חצות תיקון עבודת שיאסוף

שזה רבינו שגילה כמו הכל, מתקן שזה

אחת בשעה הימים באחרית התיקון עיקר

גדולים רחמים וצריך יום, בכל התבודדות

ששמות השי"ת עלינו ריחם ולכן זה, לזכות

יזכו ישראל שבני ומסייעים עוזרים הקודש

לבא אלא לרצות רק לא לזה, בפועל

עבודת למעשה להוציא וזוכה בזה. למעשה

הדרך שזה הכסא, רגלי ד' התפילות, ד'

נשמות ולתקן העולמות בכל הבורא לגלות

ישראל.

יותר בתוה"ק ההתמדה ע"י ט.
הלב לפתיחת יזכה מהרגלו,

שבתוה"קכי גילו האמיתיים הצדיקים

איך דרכים, וכמה כמה יש בעצמה

מה כל ובודאי העוונות, מחילת לעורר

שלומד בזה הבורא, לפני לעשות שזוכה

מחילת גם זה בודאי הבורא, לכבוד לשמה

שרחוק מי כי כמועונות, לשמה, מתורה

רחוק שהוא כמה בנפשו יודע אחד שכל

כל שצריך אפי' ביחוד, בדביקות מתורה

אעפ"כ לשמה, בתורה להתעסק לרצות עת

לשמה, מתורה רחוק שהוא מרגיש כשאדם

לזה בזה, אמיתית להתחלה לבא יזכה איך

יכול שהוא מה בכל ולחפש להתעסק צריך

התורה לו שתעזור באופן תוה"ק ללמוד

גם שזה ואהבה, יראה לקצת כללי באופן

התוה"ק אותיות וללמוד יצירה, מדרגת

שהתוה"ק ה' לפני אמיתי ברצון נכון באופן

היצירה עולם בחי' שזה בתשובה תחזירנו

שבו. הטבעית והיראה האהבה שנתעורר

לתיקון דרכים הצדיקים שגילו וכמו

התורה. בעסק הריבוי ע"י השובבי"ם

בודאי העוונות, לכפרת מביאה שהתורה

שמוסיף באופן תורה ללמוד כשעוסקים

יוכל עי"ז בכך, רגיל שאינו בדרך והולך

לו יעזור בסוף לבו, ולפתוח ועוד עוד לחתור

בסלע במט"ט נקב לנקב יוכל שבזה ה'

עולם בחי' ה' לפני אמיתי ללב ויבא דיצירה

'ללבי ככתוב נפשו, לגאולת ויבא הבריאה

גליתי'.

הלבוזהו לפתוח הימים, אלו עבודת עיקר

מה עיקר כי יום. אחרי יום ה', לפני

העוונות מחמת הוא וסגור אטום שהלב

את מרגיש אינו ולכן התניא, הבעל כמ"ש

לקיים יכול ואינו רגע, בכל לנכח השי"ת

מעלת כל שזה תמיד, לנגדי ה' שיויתי

לנכח השית את מרגישים שהם הצדיקים,

זאת, מרגיש לא אדם אם ורגע, עת בכל

גלות גופא שזה ח"ו, לגמרי אטום הוא

שאינו האמונה, גלות גדול, הכי מצרים

ה'. מציאות מרגיש

בזה"קויחי אי' מצרים, בארץ יעקב

כי גלות, בגי' ויחי תיבת שמילוי

להפך הגלות, להכניע כדי ירד אבינו יעקב

אבינו יעקב דרכי גילוי ע"י לגאולה, גולה

לגאולה. גולה להפך איך דרכים שגילה
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ועיקרוכנודע התורה. בחי' הוא שיעקב

יוסף כשמחבר התורה שלימות

האותיות בקדושת שמתדבק היינו ודוד,

אם יוסף, של אורות שהם הקודש, ויחודי

התקשרות של באופן בזה משתמשים

כי עד הלב, התפילה, העיקר, שהוא ליהודה

בחי' בלב תלוי הגדולה עיקר כי הגדיל, דוד

הק', תורה להרבה זוכה כשאדם גם כי דוד,

רחוק הוא ח"ו, ה' לפני אמת לב בלא זה אם

תהיה לא שהתורה צריך האמת. מנקודת

רח"ל ואחיתופל דואג כמו ולחוץ השפה מן

על חלקו והם ולחוץ מהשפה תורתם שכל

ואפי' בתורה גדולים שהיו ואפי' המלך, דוד

ולחוץ משפה רק לב, בלי אבל הקודש ברוח

עיקר כי המלך. דוד על חלקו ממילא לכן

לב רוצה שהאדם כמה תלוי הקדושה

ועת עת בכל לבו לזכך הבורא, לפני אמיתי

ית'. לפניו

על דווקא אינו התשובה עיקר י.
לאלקותו הכל להשיב אלא החטא,

ית"ש

אחדוזהו וכל השובבי"ם, ימי עבודת

שהאחריות לדעת צריך ואחד

ולכל לו מוחלין ששב יחיד כי עליו, מוטלת

שישראל מה לדעת וצריך כולו, העולם

ענין הוא הימים באלו בתשובה מתעסקים

ימיהם כל הצדיקים באמת כי נורא,

לשוב דווקא לאו הוא התשובה בתשובה,

ימי כל בתשובה שבו הצדיקים מחטאים,

שאדם המציאות עצם כי חטא, בלי חייהם

רגע, כל תשובה צריך העולם בזה נמצא

ה', תשוב - תשובה הבעש"ט שפי' וכמו

ענין זה לאלקות. להשי"ת, הכל להשיב

המאציל אל לחזור שצריך התשובה,

נכללים היינו הבריאה קודם כי השרשי,

אותנו הוריד הבריאה ואחר חיים, באלקים

כדי התכלית וכל כאן, המצב בזה ה'

בזה השי"ת מציאות את נגלה שאנחנו

העולם

ממלא סוד ודוד, יוסף חיבור יא.
הגמור וביטול ביטול כ"ע, וסובב

אבלואפי' מדרגות, וכמה כמה כאן שיש

עלמין, כל וסובב ממלא סוד יש

וממלא אלקות, עצמות הוא עלמין כל סובב

הבחי' בזאת האור, גילויי הוא עלמין כל

גילוי בחי' עלמין כל ממלא יוסף נקרא

סובב אור הוא המלך ודוד והשמות, התורה

ועיקר אלקות. עצמות של אור עלמין, כל

בחי' עלמין כל ממלא ע"י ישראל עבודת

לבא כ"ע, סובב בחי' לדוד לעלות בזה יוסף

מיצירה החתירה זהו כי האור. לעצם

לעבודת הגילויים מעבודת לעלות לבריאה,

שהוא הביטול, עבודת שאפי' העצם.

שני כי הגמור, לביטול לעלות צריך גילויים

ביטול דוד, עבודת ויש יוסף, ביט''י מדרגות

בעצם. ההתדבקות עבודת הגמור

וכלוהוא זוכה כשאדם שאפי' מש"כ

עליונה הכונה לגלות רק עבודתו

בעצמו בזה שההתגלותאעפ"כ בחי' יש

העליונה הכונה לעשות רק עושה שהוא

לעלות צריך אבל הנצרך, הביטול שזה

עצמות לגלות רק כונתו שיהיה יותר

הכוונה מלקיים למעלה שזהו אלקות,

ליוצרו, רוח נחת לעשות רק אלא עליונה

לביטול אלא בביטול דבוק להיות רק לא

להבין וא"א אלקות. לעצמות לעלות הגמור

כראוי. האותיות אלו
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שממשיך דקדושה החרב סוד יב.
הגאולה אור

חלוםאחר היה השניה, המלחמה היה

שיש משמים לו שגילו הסולם לבעל

שאל הוא כי הגאולה. כל תלוי שבזה חרב

הרבה כ"כ שנהרגו אחר העצה מה למעלה

ומה הענין, היה מה במלחמה, יהודים

גילוי לו והיה אח"כ, העבודה מהלך

החרב סוד מסוימת שבהבחנה משמים,

משיח. את יביא

בביטולוסוד להתדבק הוא החרב זה

כי פשוט. בביטול רק לא הגמור,

בזה האחרונים לצדיקים שגילו הסוד הוא

לא מאד, עמוקה נקודה שהיא הדור,

אלא חכמה, יוסף, בחי' ביטול מספיק

אלקות, לעצמות הגמור ביטול גם צריך

הזה החרב ע"י רק חרב, בחי' שהוא

דוד בחי' הבריאה, כל להציל יכולים

שבני הימים, באחרית יוסף על ששומר

מאורות במחשבות לשוטט יזכו ישראל

רק מתגלה וזה העצם. לאורות הביטול

הק' בשמות בתפילות חושב שהאדם ע"י

מחשבות שישוטט לבו, עצם לפתוח

זוכה אז ודייקא אלקות, בעצם להכלל

ויותר יותר יזדכך ובזה דקדושה. לחרב

לא העבודה תכלית וזה משיח, ביאת עד

אלא ה' לייחד מהביטול לחשוב רק

לעצמות לכוון רוח נחת ית' לו לעשות

מחשבה חושב שהאדם שבעצם אלקות,

מטעם למעלה הגמור ביטול בחי' זה זאת

ודעת.

ישכי יוסף בסוד ה' את שמייחד בשעה

אור כשחושב אבל גילוי, של אור בזה

אלקות עצם שחור, נראה הוא דוד של

בתוך וכשיכנס השגה. מכל למעלה

שורש יתגלו יוסף, של בכח השחרות

אקבצך', גדולים 'ברחמים בבחי' הרחמים,

עליון, הכי ללבנונית יתהפך שהשחור

תורה עילאה, יראה השגה, מכל למעלה

גדול. הכי אא"ס עליון,

רחוקואפי' מרגיש האדם שבתחילה

לזה והענינים, המחשבות מאלו

אנו אין הלב שבפנימיות התניא בעל אמר

הלב, פנימיות לפתוח צריך רק רחוקים

ומחשבות הק' בשמות כשמשוטט וממילא

יפתח בזה רחמים, מה' ומבקש קדושות

תהומא להכניע עילאה דתהומא עומקא

כבודו שיתגלה לבקש ויתחיל דקלי' רבא

עיקר יהיה באמת שזה מקום, בכל ית'

אנו שאין אפי' בעולם, מהכל יותר כוונתו

העיקר אבל הדברים, אלו כל מבינים

אפשר הנקודה בזאת אמונה שכשיש

רשב"י על מש"כ בבחי' החרב. זה לגלות

דבוק שהאדם שע"י מתערה' הוצאת 'וחרב

שנקרא הביטול לזה יזכה התורה בסודות

דקדושה. חרב בשם

ברחמיםירחם בחי' ישראל, עמו על ה'

של אור לגלות אקבצך, גדולים

מלך דוד אור בהתגלות תלוי שזה רחמים

תפילות של אור שהוא וקים, חי ישראל

'חי שיהיה אבל הלב מפנימיות ובקשות

שנכנס ע"י יוסף, יסוד של אור בכח וקים'

ובא היצירה שמנקב היוסף, בכח לדוד

וקים חי ישראל מלך דוד עי"ז לבריאה,

לייחד ומשם הלב לפנימיות לבא וזוכה

ה' את לגלות ושכינתיה קוב"ה באמת

כוונתו עיקר יהיה שזה העולמות, בכל

באמת. בעצם
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סוףאע"פ כי זאת, כל להבין אפשר שאי

בחי' בו יש האדם מציאות סוף כל

אלא לביטול, להכנס האדם יוכל איך האני,

של באני נכלל הנברא של שהאני סוד שיש

המקומות, באלו נכלל כשאדם המאציל,

ויחידה אחת מציאות הוא שלו שהאני זוכה

הבורא. של האני לגלות

לבנילכן יש הימים באחרית החרון, בדור

בענין להתעסק נפלא כח ישראל

שהאדם ע"י כי ית"ש. לאלקותו הביטול

עם עסוק שהוא לס"מ נדמה בוידויים עוסק

שהאדם לו ונדמה שלו, והבוץ העבודות

רגע באותו אבל מהקדושה, לגמרי רחוק

על לבקש האדם יחשוב אם הוידוי של

רגע באותו רוחניים, ענינים ועל הגאולה

הרה"ק וכמ"ש בשלימות. הכל לפעול יוכל

ענין שם שמזכירים עולם שכל מראפשיץ

כל ולטהר לנקות אח"כ צריך חטא, של

בהשי"ת מתדבק וכשאדם העולם, אותו

העולמות לטהר צריך הרי ומתודה,

וממילא הזכיר, שהוא החטאים משמות

מתעסק כשאדם ולכן ממנו. מתרחק הס"מ

כיון עוזבים הקלי' רגע באותו בתשובה,

יוכל רגע באותו לכן החטא, שהזכיר

בזמן לו ראוי שאין בבחינות להתעלות

והוידוי התשובה בכח אבל שמתפללאחר, ,

ית' שמו שיתגלה אמת בלב לה' אחד ברגע

הוא אחד אמת ברגע כי העולמות, בכל

העונות, תיקוני וזה סוף, אין עד פועל

דוד של כח זהו ליחיד תשובה להורות

דוד של באורות להדבק שזוכה מה המלך,

בזכות ה' ירחם התשובה. עיקר זה המלך,

לתשובה ישראל כל יזכו המלך דוד

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת אמיתית

לנפשך חכמה דעה יג.

וכתרידוע מבינה, למעלה שחכמה

למעלה עתיק וכן מחכמה, למעלה

אעפ"כ קץ. אין מדרגות יש וכו', וכו' מאריך

יותר לדבר שאסור עליונה הכי בהבחנה

דרגה שבכל התחתונה המדרגה הרי מזה,

ממנו. שלמעלה למה בערך בי"ע הוא

שהצדיק בסוד מדברים שאנו בהבחנה

בריאה, לבחי' לבא היצירה בעולם מנקב

חכמה בחי' שהוא דיצירה בסלע לנקב היינו

עצם בהתגלות באמת כי לבריאה. ולבא

עליונה הכי המדרגה הוא בעולם אלקות

שישראל והקישוט היחוד וזה בעולם, שיש

ע"י רק זאת לגלות וא"א לגלות, צריכים

האא"ס ההבחנה, ובזאת לאא"ס, שחוזרים

אלקות התגלות לגלות כדי יצירה נקרא

בריאה. בחי' שהוא עמוק יותר

לחתורוזהו שצריך ונפשך, חכמה דעה

הק', שמות היצירה, במדרגות

הבריאה שקודם בפשיטותן, א"ב אותיות

כל בפשטותן, הא"ב אותיות את ה' גילה

חושב כשאדם ית', אלקותו מגלה אות

הרי הדביקות אור ומחפש א"ב אותיות

אותיות שהוא השרשי, יצירה בבחי' הוא

אמת ללב לבא מחפש ועי"ז העליונים, א"ב

חכמה דעה בבחי' בעצם, דביקות בחי'

החכמה אור א"ב אותיות שחושב לנשך,

ומנקב מט"ט, בחי' השרשי ביצירה שמאיר

העצם לב אמת, ללב לבריאה, ובא

כי אש, כגחלי קודש דיבורי שזהו להשי"ת,

אש, כגחלי דיבורים ה' לפני לדבר צריך

לבי, אמר לך בבחי' רחמים לעורר

שמים בהם שנבראו אותיות כשחושב

שיש האמת לב לפתוח שיוכל באופן וארץ
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משיח ביאת ולפני ישראל, בלב ממילא

ה' לפני לדבר יזכה ולכן מאד מזוכך הלב

לפתוח זכיה וצריך אש. כגחלי דיבורים

שיחשוב ע"י לנפשך, חכמה דעה הלב,

אבל שמות, יודע כשאינו גם א"ב אותיות

באותיות אלקי אור שיש וחושב מאמין

ולחתור לנקב כח יקבל בזה קדושים,

הלב, פנימיות שהואולפתוח הבריאה, בחי'

שכולל עמים יקהת ולו משה, דא שילה יבא

אורות פור"ת סוד ליוסף שיש ויוסף יהודה

כנ"ל. השמות

הכתר,והיא אור שיפתח לראשך, כתר

להוציא שצריך אלקות עצם אור

מתערה הוצאת 'וחרב בבחי' לפועל,

חרב לוקח שהרשב"י צורריך', נגד שלפת

דקטנות דמוחין חרב רק לא הצוררים נגד

הביטול שהוא היחוד שע"י החרב אלא

השרשי, טהירו בסוד להעצם, עולים אמיתי

השרשי, לבריאה ועולים האותיות, שורש

הלב פנימיות העליון, אלקות עצם שהוא

הכתר של החרב הוא ישראל, נשמות של

ישמעאל. עשיו קלי' שכורת

דברכי כל שעושים הוא הקלי' מציאות כל

לעשות לבי זכיתי יאמר ומי 'לגרמיה',

צריך כ"א הרי בשלימות, שמים לשם הכל

המדרגות כל זאת. מקליפה להטהר זכיה

אינה אספקלריה בבחי' הוא לגמרי, של

אינו ובזה לגרמיה שחושב כיון מאירה

הבלבולים כל באמת, הבורא רצון משיג

שאינה בחי' דבוק כי הוא בעבודת שיש

אמת לדביקות כשיזכה אבל מאירה,

וזה המאירה, לאספקלריה יזכה בבורא,

כדי בלבולים הרבה לנו נותן שה' גופא

לגילוי שנבא עד ננוח ולא נשקט שלא

לגרמיה נכוון שלא המאירה אספקלריה

ננקר ובזה ושכינתיה, קוב"ה לייחד רק כלל,

לכתר נזכה ובזה לבריאה, לבא היצירה

רהב, הישמעאל קלי' לעקור לראשך,

תקברני נא אל אבינו, יעקב שאמר

שזה רהב קליפת ע"י להקבר לא במצרים,

תקופת כלב, קליפת לגמרי, של קליפה

וכן לגמרי, רהב, קלי' נעשה שמזה טבת,

עשיו וחיברו כלב, הוא בשרשו עשיו

לגרמיה שכולם רב ערב הוא וישמעאל

בזה"ק. ככתבו

אפי'וצריך הקלי', אלו מכל להנצל לזכות

זה מה כלל יודעים אנו שאין

חז"ל דברי שע"פ מאמינים אנו אבל לגמרי,

לנוי יש הימים באחרית למעשה והספה"ק

נדמה שבחיצוניות אפי' זה. לכל שייכות

גיליתי לא לאברי לזה, שייכות לנו שאין

כן שלנו האמיתי הלב גליתי, ללבי אבל

מבינים לא שהאברים אלא זאת, כל מבין

של במציאת מכוסים אנו כי זאת, כל

נקודה יש הלב בפנימיות אעפ"כ עצמינו

הענינים. אלו מבין שכן

קדשך,נצור שבת שמור קדשך מצות

מהרנ"ת שאמר מה נזכה בזה

התורה בסוד תלויה הגאולה דלעתיד,שכל

לבוש, בלי אור מהמשכת הם החטאים כל

דע"ס תורה הוא דלעתיד תורה אור, ריבוי

למעלה התורה, עצמות לבוש, בלי תורה

ישראל יזכו ובזה לבוש, מכל למעלה

להיות באמת רוח נחת ית' לו לעשות

עד ביחוד ולחתור אלקות בעצמות דבוק

ונזכה ממש רוח נחת לעשות שנזכה

שזה דע"ס דאורייתא לבש, בלי לתורה

הכל. תיקון



תשס"ט ויחי פר' טושל"ס

שבת,שמור של אור זה קדשך, שבת

כל תלוי שבזה דע"ס, אוריתא

מצות נצור שע"י ע"י ה' וירחם התיקון,

נזכה העבודה זאת ששומרים קדשך

ברחמים גוא"צ בביאת דע"ס לתורה

אמן. בימינו במהרה



לנפשך חכמה דעה טז

קל"ג הר"ן שיחות

מגודלמה המדברת בהתורה שכתוב

אפילו וחמדה גזילה אסור

ראשון) חלק ס"ט (בסימן במחשבה

שפירש: חברו, את הגוזל על פירוש

קמא (בבא למדי' אפלו אחריו 'יוליכנו

וכו'. הבנים היינו ה', למודי דהינו קג)

שאמר הקדוש מפיו שמעתי שם עין

הנ"ל הגמרא כן לומדים שהיו שמע שכך

ששמע: במקום

מפרשרבינו ס"ט)ז"ל סי' (לקו"מ

הממון, מאחד שכשגונבים

רח"ל, שלו הבנים ממנו לגנוב יכולים

שמע שכך מרביה"ק שמע ומוהרנ"ת

הגמ'. כך שפירשו עליונים בעולמות

שיפוצוכי הק' הבעש"ט מגילויי אחד

יחודים וייחדו חוצה מעיינותיך

אלא הק', הכוונות לכוון רק לא הוא כמותך,

ברמח"ל כמ"ש העליון, בעולם תורה ללמוד

עליונים עולמות שיש במרום באדיר

עולמות ויש פשט ע"פ שם שלומדים

ויש סוד ע"פ שם שלומדים עליונים

הגדולים והצדיקים דרזין, רזין שלומדים

בעולם רק לא תורה למדו הבעש"ט תלמידי

ונכנסו יחודים שייחדו ע"י אלא הזה,

תורה לשמוע זכו העליונים בעולמות

הצדיקים מגילויי והרבה עליונים, מעולמות

והוא בשמים, ששמעו מה שגילו מה הם

ס"ט. בתורה רבינו שגילה הגילוי

אמרואפי' הלא מ"מ מזה, רחוקים שאנו

בעולם שיתגלה לבעש"ט משיח

לייחוד ויוכלו חוצה מעיינותיך כשיפוצו

ביןועליותיחודים חילוק ויש כמותך,

הכונות, הם היחודים כי לעליות, יחודים

בעולם עולה שהצדיק מה הוא והעליות

בזה שיש התורה סודות שם ושומע העליון

התקשרות שהוא מאד, גדולה עבודה

סוד הם התפילות כי ותפילה, תורה

כי בתפילות, עליה סוד ויש היחודים,

וטבע אש, היא לעלותהתפילה האש

מלמעלה הוא תורה משא"כ למעלה.

למקום גבוה ממקום ירדה שהתורה למטה,

העולם. בזה נמוך

סודופי' שיש במרום, אדיר בספה"ק

עלמא דהאי באוירא כי נח', 'תיבת

של האויר כי התורה, סודות לגלות אסור

בצירוף נעשה הזה"ק ענין וכל נטמא, היום

בזה"ק בהתמדה שלומד שמי כזה, קדוש

של מאויר הולכת שהנשמה להרגיש יוכל

הנשמה ושם ג"ע לאויר ונכנסת עוה"ז

מותר ושם אחר באופן תורה שומעת

הרמח"ל ופי' הרמ"ק. כמ"ש סודות לגלות

שאנו כמו התורה למדו לא שהצדיקים

עד וכוונות ביחודים עסקו אלא כאן, לומדים

לאויר ונכנסו עלמא דהאי מאוירא שיצאו

השיגו זה ודרך עליון, יותר מזוכך רוחני

התורה. השגות



קל"ג הר"ן יזשיחות

שמייחדוכמו איך הסולם בעל אצל שראו

ע"י כי למעלה, ונתדבק הגן יחוד

עדן לגן לעלות הצדיקים זכו הגן, יחוד

באופן הוא התורה השגת ששם העליון,

העליות. סוד וזהו אחר.

אבלואע"פ כלל, בזה מבינים לא שאנו

לכל שייך שזה מגלה הבעש"ט

שיש האריז"ל רבינו שגילה ואף ואחד, אחד

רבינו באמת אבל שבתפילה כוונות הרבה

ויחודים כוונות הרבה גם גילה האריז"ל

בלימוד כי קשה, יותר וזהו הלימוד שבעת

שגם האמת אבל כ"כ, בדביקות עוסקים אין

כמ"ש להשי"ת. לכוון צריך הלימוד בעת

כשהיה רצה שרבינו במ"א הרן בשיחות

יותר וזה הלימוד באמצע מה' לחשוב ילד

ענין הוא התפילה עצם כי מהתפילה, קשה

הוא תורה משא"כ למעלה, מלמטה אש של

עם כשלומדים בפרט למטה, מלמעלה

זה כי קשה יותר בציבור, או חברותא

צדיקים הרבה לכן מאד, האדם את מוריד

לפחות בהתבודדות, מהיום חלק למדו

שלו שהלימוד בנקל יותר לבדו כשלומד

והתקשרות. בדביקות יהיה

הואאבל התורה עיקר בודאי שני מצד

למדו ולכן בחבורה. בהתדבקות

גבוהה היותר והמדרגה כך, וקצת כך קצת

להיות זכו חברותא עם כשלמדו שגם

שאנו ואף ובייחודים. בשמות בדביקות

המקצת מן מקצת אבל זה, מכל רחוקים

ביום קצת אפי' אחד, כל זוכה לפעם מפעם

עצמו לדבק בתחילתו או הלמוד באמצע

ילמד הזמן ובהמשך בהלמוד, באמת בה'

שע"י הרמח"ל לדרגת לזכות איך הדרך את

חמש עבר שלא זכה שלו המדרגות כל

ובזה הלימוד, באמצע יחוד לייחד בלי דקות

משמים, למגיד בבחרותו זכה הכח

עבר שלא בגלל הכל גילוים, ולהתגלות

דק מקאמארנאחמש והרה"ק יחוד. בלי ות

רק לא במעלה הגדולים שהצדיקים מביא

היו ואות אות כל אלא דקות חמש כל

לכל ואנו ועצומים, גדולים יחודים מייחדים

לכל קטנותינו, לפי דרך מזה נלמד הפחות

הלימוד באמצע מהשי"ת לזכור הפחות

עלינו יתגלה הזמן ובמשך לפעם, מפעם

שנוכל חוצה, מעיינותיך יפוצו של הסוד

יחודים רק לא כמותך, ועליות יחודים לייחד

עלמא, דהאי מאוירא לצאת עליות גם אלא

ועי"ז גבוה יותר בעולם יהיה שהלימוד

יעזור וה' ית"ש, אלקותו שתתגלה נזכה

הקליפות ויתבטלו לזה, נזכה שבאמת

וההסתרות.

כלוהגם אבל מזה, רחוקים שאנו

באמונת תלויים המדרגות

הכניסו כבר הקדמונים שהצדיקים חכמים,

הספרים בתוך ה' עבדות של המדרגות כל

כמו טובים מעשים לנו אין ואנו שלהם,

כי אלו, לדרגות להגיע לזכות כדי הצדיקים

בלי וחסידות ה' עבדות הרבה לזה צריך

שלומדים ע"י אחרת, סגולה שיש אלא סוף,

אליהם, ומתחברים הקדושים, ספריהם

בדבריהם עצומה בהתמדה בלימוד

עם מתאחד האדם בזה הקדושים,

אותו של הקדושה שמקבל עד המחברים,

חסידות כ"כ בידו שאין ואפי' מחבר,

אותם בדברי ההתמדה עצם ומע"ט,

של הדברים שלומד סוף, בלי המחברים

מביא בעצמו זה האלה, המחברים

בו ונכנס הספה"ק, למחבר התקשרות



לנפשך חכמה דעה יח

זה הספר. בעל הצדיק אותו של ניצוצין

להם שהיה לצדיקים התקשרות נקרא

רבות שנים ה' את ועבדו עצומה קדושה

קדושתם והכניסו סוף, אין ביגיעות

יהבית. כתבית נפשי אנא בבחי' בספריהם,

שלומדיםובעל שעיקר אמר הסולם

כתוב מה לדעת לא ספה"ק

אותו עם להשתוות להגיע אלא בספר,

אותו קדושת מקבל אתה שבזה הצדיק,

מיד להגיע שא"א ואפי' בבחינתך. הצדיק

מאד. עצומה היא אחת בחינה גם לשלמות,

פירושובעל לכתוב שבכדי אמר הסולם

ע"י רק אפשר ספר איזה על

מאותו קדושה איזה מקבל שהאדם

אור שקבל עצמו על שאמר כמו המחבר,

צריך כן הזהר. בביאור רשב"י קדושת

שנכללים עד הצדיקים ספרי ללמוד

ודביקות הארה שמקבלים עד בקדושתם,

דבה"ק. להבין

שאיןוכן יש האריז"ל כתבי בלמוד

ויש פנימיות, כלל בזה מרגישים

כלל, להבין בלי ממש, בהמה כמו שלמדו

בהתמדה שלמדו הזמן בהמשך אבל

וזכו עיניהם האיר השי"ת בסוף עצומה,

להתקשר הנקודה עיקר וזוהי להפנימיות,

יזכה בזה בצדיקים. חכמים באמונה

בקדושתם. להתדבק

הכל.כי שורש הוא צדיקים אמונת ענין

אמונת שענין ו' תו' בלקו"מ כמובא

הם העליון י' א', אות כמו הוא חכמים

הי' עליונים, בעולמות שהם הצדיקים

בעוה"ז, שחי הצדיק כנגד וכדיהתחתון

שנסתלקו, הצדיקים לקדושת להגיע

החיים. לצדיקים גם להתקשר כמוחייבים

אברהם עבד שאליעזר האריז"ל שאמר

כשהתקשר אחת פעמיים, התקדש

לברוך, מארור ויצא חיותו, בחיים לאאע"ה

עוד והלך יפונה בן בכלב נתגלגל ואח"כ

המרגלים. מעצת להנצל אבות לקברי פעם

וגם החי לצדיק גם להתקשר צריך אדם כי

ההתקשרות סוד עיקר וזה הנפטר. לצדיק

נסיונות יש האחרון בזמן ועכשיו לצדיקים.

שלא אנשים יש חכמים, אמונת בענין רבים

אך הדור, בחכמי האמונה נקודת מחשיבים

שבימיך ב"ד אלא לך אין כי בגמ' (ר"האי'

ע"ב) עצתכ"ה ושומע מתחזק שהאדם שע"י ,

כי מאד. ונורא עצום דבר זה דורו, חכמי

אינו שאדם במקום היא האמונה עיקר

חכמים אמונת מצריך שה' במקום מבין,

מסברת נגדיות וסברות קושיות לאדם ויש

דייקא ושומע מתגבר כשאדם הדור, חכמי

להתקשר המפתח זהו הדור חכמי עצת

יוכל ועי"ז עפר, שוכני אמיתיים לצדיקים

כמו בה' ודביקות המדרגות כל לקבל

שצריך.

חכמיאבל עצת שמיעת מבזה הוא אם

קל דבר שזה חושב הוא דורו,

חסימה לו עושה עי"ז באמת אבל וצדדי,

אמת צדיקי קדושת אור לקבל יוכל שלא

לתכלית לבא באמת רוצה אם עפר, שוכני

הוא בה' דביקות ולקבל תדבק', 'ובו ולקיים

הדור. בחכמי באמונה התחזקות ע"י רק

דבר ושאין ה', אצל גדול זה כמה שנדע

זה ה' עבודת עיקר כל כי מזה, למעלה

שעיקר בלקו"מ ככתוב חכמים, אמונת

צדיק ויש חכמים, באמונת תלויה התשובה

דע"י תליא, בהא והא עליון, וצדיק תחתון
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בענין הדור חכמי עצת לשמוע שנתחזק

ובכל להתקשרהלכה נזכה וענין, ענין

ליפוצו ונזכה עפר, שוכני לצדיקי

יחודים לייחד ונזכה חוצה מעיינותיך

גוא"צ לביאת ונזכה כמותך, ועליות

בב"א. ברחמים
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