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והקב"הפרש"י שליח ע"י - נא יוקח הק'.

שנאמר שליח ע"י לבניו שלם

י"א) כ', את(במדבר ויך ידו את משה וירם

הסלע:

מכניסאי' היה רבינו משה שאם בספה"ק

התיקון כבר נעשה היה לא"י בנ"י את

יכנס שלא עיכבה הסלע והכאת השלם,

ע"י נא יוקח שאמר מחמת והוא לא"י. משה

משה ע"י לבניו שילם והקב"ה שליח.

הסלע. להכות

עניןלכאו' רש"י הביא מדוע להבין יש

המים ענין ולא הסלע, הכאת

שהסלע הגם שנה. ארבעים מהצור שיצאו

מה נודע אבל אחד, ענין הוא והצור

שני הם וצור סלע שענין בכתבים שמובא

'סלע' נקראת כי הק'. בשכינה מדרגות

בגדלות. ו'צור' פ'בקטנות, תורה לקוטי (עיין

הפסוקחוקת) רש"י הביא מדוע צ"ע וא"כ

שלא אז שהיה על שמרמז הסלע' את 'ויך

טוב. בכי

- עליו נצבים אנשים ג' והנה א.
ג' יש ה' רצון בקיום הדביקות בעת
ב' נשארים אבל נמתקין, גבורות
הבן בסוד נמתקין שאינן גבורות
ורק היחוד. אל ככלי והם רשע,

גם ממתיקים אפיים נפילת בעבודת
אחרונים הב"ג את

וירא)האריז"לרבינו פ' סוד(ספה"ל מגלה

נצבים אנשים שלשה והנה הפסוק

ג' שהם הקשת, גוני ג' סוד שהם וגו', עליו

בעת למעלה ועולות המתמתקות גבורות

ה סוד בו יש ויחוד מצוה בכל כי "חהיחוד.

שהאדם דלתתא האתערותא וה"ג,

בסוד המ"ן עליית הוא ה' לעבודת מתעורר

השפעת מלמעלה עליו נמשכין ועי"ז ה"ג,

גבורות הה' באלו והנה ה"ח. בסוד המ"ד,

ממותקות מהם ג' רק היחוד, בעת העולות

של האחרונות הגבורות ב' אבל ביסוד.

מד' רשע הבן בסוד ממותקות. אינן הה"ג

גבורות הג' בחי' הם בנים הג' כי הבנים.

רשע הבן אבל החסדים, עם הממותקות

ובהם ממותקין. שאינן הב"ג סוד הוא

בשים ולכן היחוד. אל ככלי משתמשים

הם ה"ג רק באמת היחוד, בעת שלום

בסוד רק מהם שנים באמת, ביחוד נכללים

אח"כ הוא תיקונם ועת היחוד, אל הכלי

נפשי ה' 'לדוד באמירת אפים, בנפילת

רשע. הבן את גם מתקנים ששם אשא'

אאע"ה,והוא שראה מלאכים ג' סוד

האנשים ג' שאלו בזה"ק כמובא

הה"ג סוד הוא ויעקב, יצחק אברהם הם



לנפשך חכמה דעה ד

ה' עובד שהאדם היחוד, בעת המ"ן שהם

המ"ן סוד שהם ודביקות, יראה באהבה

שראה מלאכים ג' הם אלו במ"ד. שנמתקין

הם נמתקו שלא הגבורות שני אבל אאע"ה.

להמתיק אח"כ אאע"ה שהוצרך לוט, סוד

רשע בן בחי' שהוא לוט, את ולהציל

אפיים. נפילת בסוד רק שנתתקן

אל שנתגלית הק' השכינה דרך ב.
בדביקות, עבודתו בתחילת הצדיק

ממנו. נעלמת היא ואח"כ

הקודשבשעה בעבודת נכנס שהצדיק

אמיתי בדביקות עליון יחוד לייחד

היינו מלאכים, הג' באים אזי בהשי"ת,

באהבה שלהבתיה ברשפי לבו שנתלהב

אבל העולמים. כל בבורא דביקות יראה

שהצדיק אחר שמיד היא הק' השכינה דרך

היא הרי המצוה, בקיום להדביקות נכנס

אצל דכתיב כמו ממנו. ומסתתרת נעלמת

עליו נצבים אנשים שלשה 'והנה אאע"ה

מעל תעבור נא 'אל לקראתם', וירץ וירא

הסתלקות להרגיש התחיל כי עבדך',

ממנו. הק' השכינה

בדרכיכי ועמוקים גדולים סודות יש

השכינה דרכי מסודות ואחד השכינה,

המצוה, קיום בעת לאדם שנתגלית זה הוא

שהאדם ויש נעלמת. היא אח"כ מיד אבל

נעלמת השכינה מדוע ושואל מזה מתבלבל

יכול אינו אזי באמת, מתבלבל ואם ממנו.

התיקון. שלימות לפועל להוציא

גםוסוד להמתיק שיזכו ה' שרצון הענין

לדוד בסוד התחתונות, גבורות הב'

להדביקות שיזכו אשא, נפשי ה' אליך

בחי' לוט, את להציל כדי האמיתי, העמוק

הוא העבודה זאת עמקות וגודל רשע. הבן

הגבורות. ע"י דייקא

הוא בשלימות הגבורות המתקת ג.
השי"ת לפני והשיחה הדיבור ע"י

הייחוד בעת

יראהכי אהבה מלאכים הג' בהתגלות

לייחד רק אינו העבודה עיקר ודביקות,

בעת ה' לפני לדבר להוסיף גם אלא היחוד,

על הממונה יהודה, סוד שהוא היחוד,

אחר גם ולכן יצירה, בספר כמובא השיחה

תיכף מיד המלאכים את אאע"ה שראה

ידע כי עבדך, מעל תעבור נא אל התחנן

יש היחוד. בעת ה' לפני לדבר שצריך

שהוא ויש מלא, בפה כפשוטו שהדיבור

כדיבור. שנחשב כ"כ תקיפה במחשבה

אינה מחשבה שסתם בזה"ק כמובא

עומק נחשב היחוד בעת אבל כדיבור,

עוסק שהצדיק ובעת כדיבור. המחשבה

דרחל, כתר אורות סוד שהוא ה' לפני לייחד

לאה. סוד שהוא הדיבור, סוד גם צריך

כדיבור שנחשב המחשבה עומק שהו"ע

שהג' רחמים הצדיק ממשיך ועי"ז ממש.

תסתלק ולא ממנו, יעברו לא מלאכים

ממנו. הק' השכינה

סוד על תלוי הגאולה תכלית ד.
רגליים לו שאין הצדיק

לגלותידוע הפליא זי"ע מוהר"ן שרביה"ק

דרזין רזין התורה, סודות

שסיפר מעשיות' 'סיפורי של בהתלבשות

מדות להמשיך קדושות מעשיות י"ג

ובמעשה ישראל. נשמות ולתקן הרחמים

מדבר הבטלערס', 'ז' בשם הנק' האחרון
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של ונפלאות נוראות במדרגות שם

בלשון הדורות, יחידי המופלגים הצדיקים

נעלם ענינם אמיתת אשר ומליצה, משל

ידים לו שאין מבעטלער חי, כל מעין

יש באמת אשר רגלים. לו שאין ובעטלער

להם, אין כאילו לעולם שנדמה אלא להם

ומצילין ישראל, נשמות את מתקנים והם

אחר גם האכזר מהמלך מלך הבת את

בכמה המשוחים חיציו את בהם ירה אשר

אותה'. רופא 'אני כי מרים, סמים מיני

צדיקיםובעת מז' לדבר התחיל הסיפור

ענין לפרט האריך וכאשר קדושים,

מהצדיק רק סיים מהם, וצדיק צדיק כל

הצדיק סוד גילה ולא ידים, לו שאין השישי

תלוי בו כי רגליים לו שאין האחרון

הצדיק שזה בר"נ מוהר"א ופי' הגאולה.

שסיפר המעשה לתחילת מקושר האחרון

לבנו(א) המלוכה את שמסר המלך זה כי ,

אור מגלה שהצדיק מה בסוד הוא בחייו,

כי בנו. את ממליך שהוא התורה סודות

מרבותיהם, היחוד סודות מקבלים הצדיקים

לייחד איך לצדיק מצדיק הסוד זה ומלמדים

אבל ישראל. נשמות שיתקן הגדול היחוד

ממלכותו. כשיפול גם יתחזק אם תלוי הכל

מסתלקת שהשכינה מה הענין והוא

lecb(א) dzyn dyre eiiga epal dkelnd xqnl jlnd dvxe cigi oa el dide ,jln did zg` mrt dyrn"

(l`a oixewy)epal dkelnd xqny ,dzr hxta ,c`n dlecb dgny `ed l`a dyer jlndy mrt lka i`ceae

lr c`n migny eide ,mixyde miqkcd lke ,dkeln ixyd lk my eide c`n dlecb dgny did i`cea ,eiiga

dlecb dgny my dide jlnl lecb ceak `ed ik ,eiiga epal dkelnd xqeny dfn mipdp eid dpicnd mbe dzynd

ipin lk ,dfn `veike [zebvd iwgyn] yiicrn`we [xnf zeldwn] yiilrt`w :dgny ipin lk my dide c`n

ip`e ,miakeka dfeg ip`y zeid :epal xn`e jlnd cnr c`n migny eyrpyke dzynd lr my did lkd ,dgny

dgnya didz wx dkelnd on cxzyk zeavr jl didi `ly d`xz oka ,dkelnd on cxil cizr dz`y d`ex

dz` oi`y lr dgnya did` ip` ok it lr s` ,zeavr jl didiyk mb dgnya did` ip` mb-dgnya didzyke

didzyk la` dkelnd on cxei dz`yk dgnya jnvr wifgdl leki jpi`y xg`n ,dkelnl ie`x jpi` ik jln

mixye miqkce ,dkeln ixy el dyre dnx cia dkelnd z` jln oad lawe c`n dxzi dgnya did` if`-dgnya

dfi` mr elv` `a didy in lke milecb minkg elv` eide c`n dnkg ade` dide ,mkg did jln oad dfe lige

epevx itk cg` lkl ,dnkgd liaya zexiyre ceak mdl ozep dide c`n lecb zeaiyga elv` did-dnkg xac

zngne dnkgd liaya lkd ,ceak el ozep did-ceak dvex didy ine ,oenn el ozep did-oenn dvex didy in

dvex did df ik zenkga dpicnd lk ewqre ,dnkgd l` onvr oigwel mlk eid ,jk-lk dnkgd elv` aeyg didy

egky ok lr zenkga wx ewqr mlky zngne ceake zeaiyg dvex did dfe df ici lr oenn lawiy ick ,oenn

cr milecb minkg dpicnd ipa lk eidy cr zenkga oiwqer mlk eid ik ,dngln iqiqkh dpicnd dze`a my

mibltn minkg eid dpicnd dze`ay minkgde mlkn lecb mkg zxg` dpicna did-dpicnd dze`ay ohwdy

xwtzpe ,mzrcl l"pd jln oad z` mb ekyne dpicnd dze` ly minkgd exwtzp zenkgd zngne c`n milecb

ok lr ,l"pd minkgd ly dnkgd dze`a lecb zewce zewnr didy zngn exwtzp `l dpicnd ipa x`ye ok-mb

"l"pk exwtzp -jln oade minkgd la` mdl wifd `le ,dnkgd dze`a qpkl dpicnd ipa x`y elki `l
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האור שנעלם לאדם ונדמה היחוד, באמצע

בזה תלוי והכל משרשו. מרוחק והוא ממנו,

דיבורים ה' לפני לדבר מאד שיתחזק

על ישאר עי"ז הלב. מעומק אמיתיים

שדי. במלכות עולם ויתקן מלכותו

ולאה רחל ע"י היחוד שלימות ה.
הדביקות חיבור היינו כאחד.
עקבי סוד והוא ית'. לפניו והדיבור
החזה כנגד שהם רחל בראש לאה
הרחמים עד העולה הלב פנימיות

הפשוטים.

בסודכי הוא לייחד מתחיל שהצדיק מה

אור - חכמה בחי' בלבד, דרחל כתר

הוא החכמה בהשתלשלות אבל היחודים,

ולאה. דבינה אורות בלי דרחל אורות רק

מאד נפל שהבן מספר שרביה"ק מה והוא

החכמה שאור היינו ואפיקורסות, לכפירות

להביא בהשתלשלות יכול הבינה אור ללא

שהצדיקים כמה כי לאפיקורסות, ח"ו

אסור היחודים, בעבודת יותר נכנסים

יהודה בבחי' הפשוט הדביקות את לעזוב

לכלול צריך כי והשיחה, הדיבור סוד שהוא

לאה חיבור בחי' שהוא דיבור, בסוד היחוד

ורחל.

שרשהכי מחשבה, הוא ענינה שלאה הגם

מקושרים לאה עקבי אבל בבינה.

התגלות בהשתלשלות שהיא לרחל,

לרחל, בחיצוניותה משפיע ובינה הדיבור,

עקבי סוד הוא דיבור. בחי' נעשה שיהיה

המחשבה בחי' דרחל, בכתר הנכנסים לאה

שבדיבור.

שיורדיםוהצדיק הוא שהסדר רואה

הגם הסדר, זהו כי מהמלוכה,

היחוד, בעת ודביקות יראה באהבה שנכנס

הב' מחמת מהמלוכה נופל אח"כ אבל

שתי להמתיק ויש נמתקו. שלא גבורות

ולזה אשא. נפשי ה' לדוד בחי' הגבורות,

בדיבור. שהוא יהודה בחי' תיקון צריך

האמירהולכן דכל 'ויאמר', מיד כתיב

היחודים לכלול היינו במחשבה, הוא

תעבור נא 'אל והבקשה הדיבור בבחי'

עב בעולםמעל היחודים להמשיך דך',

במקום שהוא לאה עקבי בסוד הדיבור

הם רחל וראש לאה עקבי כי הלב, פנימיות

בכח כי הלב, פנימיות מקום החזה במקום

לאדם יש פנימיותו בפנימי הלב התעוררות

דעתיק. ג"ר עד לעלות כח

רק ממתיקין עלמין כל ממלא ע"י ו.
כל סובב וע"י גבורות, ה' בחי'
הבן בחי' גם לתקן יכולים עלמין

רשע

להשארכי רק אינו הצדיק עבודת עיקר

אפשר ידו שעל עלמין כל ממלא בסוד

בבחי' הראשונות, גבורות הג' להמתיק רק

כי ויעקב. יצחק אברהם אנשים שלשה

הבן בחי' גבורות הב' להמתיק גם צריך

בסוד עלמין, כל סובב ע"י רק שהוא רשע,

רחמים האמיתי. דא"ק רדל"א דא"ק, ג"ר

הרחמים שאלו ב"ה. אא"ס קץ. אין פשוטים

שעולה הלב פנימיות ע"י רק מתגלים

לאריך בינה מפנימיות רדל"א. עד ועולה

כי רדל"א. עד לעתיק חכמה ומפנימיות

שם הלב שבפנימיות החזה במקום

יכול ועי"ז ודאימא, דאבא יסוד מתקשרים

תלוי זה וכל רדל"א. עד בפנימיות לעלות

דרחל, בכתר לאה עקבי סוד בעבודת
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שהצדיק שבדיבור המחשבה סוד שהוא

הדיבור בעבודת גם היחוד בעת מתדבק

שהשכינה יודע כי קונו. לבין בינו והשיחה

הסתלקות שזה טועה ואינו מסתלקת הק'

לכל שהכל לדעת מתעורר אלא ממש, ח"ו

האחרונות גבורות הב' להמתיק שיוכל כדי

בבחי' ח"ו יהיה שלא רשע. הבן בבחי'

ח"ו נופל אינו לבדו הצדיק כי אפיקורסות,

להשפיע צריכים שהצדיקים אלא לכפירה,

המצבים לכל ישראל לכל ותיקון אור

לכן ישראל, מכל כלול והצדיק והבחינות,

סגי ולא רשע. הבן בחי' גם להמתיק עליו

אלא וחכמה, רחל בבחי' היחודים שייחד

עומק בסוד היחודים הרחבת להרחיב צריך

לאה. עקבי

בדיבורים מרבה שהאדם כמה ז.
רחמי להמשיך זוכה קונו, לבין בינו
הכללי ולתיקון קץ, אין עד השי"ת

המשומר,ומקום היין סוד שם לאה עקבי

למקום להעלותו יכול היין שזה

עלמין כל דסובב אורות בסוד הרדל"א

שמרבה מי כי קץ, אין פשוטים רחמים

הפסק, בלי סוף, בלי קונו, לבין בינו בשיחה

של הפשוטים הרחמים להרגיש זוכה הוא

התיקון בסוד הכל להמתיק ויוכל השי"ת,

של מקום שום יהיה שלא עד הכללי.

ית"ש. מאלקותו הסתרה

להמתיק הסלע הכאת סוד ח.
הקטנות

מים,לכן מעט נא יוקח אאע"ה אמר

בזה"ק ארז"ל כי העץ. תחת והשענו

איך ראה הסלע, אל משה שבא שבשעה

כל את והקהיל הסלע, ליד עומדת השכינה

רבינו משה רצה כי הסלע, ליד ישראל

בשם הלשם וכדפי' הסלע, מן מים להוציא

הסלע אל משה שכשבא 'ציוני', הסה"ק

משה וראה משם, הק' השכינה נסתלקה

מהסלע, מסתלקת שהשכינה איך רבינו

הרי הסלע, אל לדבר שייך איך חשב

גדלות. בחי' של גדולה דרגה הוא הדיבור

יגיעה, הכאה, בבחי' הוא שהעבודה וחשב

עץ בגי' בגדלות, הוא סלע כי בי"ע, בינה,

מוחין שאין ראה רבינו ומשה קס"א. -

של בדרך להכנס אפשר ואי דגדלות,

שכינה נסתלקה כי הסלע', אל 'ודברתם

וההכאה. הקטנות בסוד רק שייך ולא

ה' רצון קיים בודאי רבינו משה ט.
לא דורו שבני אלא הסלע, בהכאת

השגתו הבינו

השליםובאמת לא רבינו שמשה אפי'

שעה, באותה כפשוטו הענין

לא רבינו שמשה לחשוב וחלילה חלילה

תנועה כל כי בשלימות, העבודה השלים

נצחים, לנצח נצחי הוא רבינו משה של

הרי הסלע, את שהכה ע"י דייקא ואדרבה

יש כי ה'. צוה כאשר דיבור, בבחי' היה כן

כמ"ש הכאה, גם שהוא הדיבור בחינת

סלע' יפוצץ פ"ח'כפטיש שבת בגמ' (כמובא

שבאמתע"ב) בדיבורו כח לו יש שהצדיק ,

הסלע. הכאת בסוד הוא אבל דיבור הוא

לארץ נכנס לא שלכן בו שכתוב ומה

עולה שהצדיק שבשעה מחמת הוא ישראל

את מבינים העולם ואין הנעלמה, בעבודתו

ה'. בקידוש וחסר עבודתו, דרכי סודות

להמשיך שרצה המלך שלמה אצל כמ"ש

הכל. לתקן נשים, אלף סוד ע"י הגאולה
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ע"פ בשלימות, עבודתו היתה ולעולם

לחשוב חלילה וחלילה ממש. תורה

אינו חטא שלמה האומר וכל בזה, מחשבות

טועה ע"ב)אלא נ"ו היה(שבת תנועה דכל ,

בקידוש חסר שהיה אלא והלכה. תורה ע"פ

המלך שלמה דרכי הבינו לא אנשים כי ה'.

הבי והוצרךולא תורה, ע"פ זה איך נו

כדי תורה ע"פ שלו תנועה כל להם לגלות

חלילה רבינו במשה וכן ה'. קידוש שיהיה

עשה בודאי כי ה', רצון על שעבר וחלילה

אל לדבר אמר שה' אפי' ה', כרצון הכל

דיבור, בחי' שהיא הכאה שיש אלא הסלע,

שמ"מ אלא הכאה. בחי' שהוא דיבור ויש

שזו חשבו אנשים כי ה' בקידוש חסר היה

דיבור. ולא הכאה

בסוד הבי"ע, לתקן דרכים שתי י.
הכאה ודברי פיוס, דברי

הדרךוזה ע"ה אבינו אברהם שגילה מה

הק' כשהשכינה להתנהג איך

רואים ואין הסלע. מן ובורחת מסתלקת,

לבקש צריך היחוד שבעת הק', השכינה את

לדעת העבודה עיקר כי תעבור', נא 'אל

שמה אלא מסתלקת, לא השכינה שבאמת

כדי הוא והעלמה הסתלקות שיש שנדמה

הב' לתקן עמוקה יותר בדרך להכנס

אפיים. ונפילת לוט בסוד אחרונות גבורות

בעת הדיבור סוד ע"י רשע. הבן לתקן

היחוד.

כפטישלא אלא פיוסים של באופן רק

שלא הסלע, הכאת בסוד סלע, יפוצץ

יפלו שלא סכנה יש שמזה חכמה, רק יהיה

לגלות צריך אלא חכמות, ע"י לאפיקורסות

ועי"ז היחודים, בעת ה' לפני לדבר הדרך

ובזה היחודים, קדושת להשיג אחד כל יוכל

ההכאה סוד שהוא רשע הבן גם יתוקן

הבי"ע. בתיקון

אורכי להאיר איך דרכים שני יש

הבי"ע הרמת יש בבי"ע, האצילות

הכאה סוד ויש פיוס. דברי בסוד לאצילות

ממש לאלקות שיתהפך הבי"ע לתקן

מה בסוד א"ק. תיקוני בסוד במקומם

אלא ההבחנה בזאת שהיה רבינו שמשה

רק הוא שהדיבור חשבו ישראל שכלל

בסוד הוא יחוד כל ובאמת בלבד. בפיוסים

של סוד הוא והזווג זווג הוא יחוד כי הכאה.

סוד הקודש בשמות שיש וכידוע הכאה,

ההכאה.

בסודנמצא היחוד היה כן שבאמת

מצד היה משה כי הדיבור,

ישראל שכלל אלא דוד, בן משיח עצמו

הוא איך ראו ולא הסלע, הכאת ראו רק

דוד בן משיח של שאורו בדיבור, עוסק

כח את ישראל כל לעיני לגלות הוא

כלל שכל ה' קידוש בזה שיהיה הדיבור,

אורו שהוא העליון, ביחוד יוכללו ישראל

היחוד בעת שיעסוק דוד. בן משיח של

בדיבורים.

סוד הוא ולאה רחל חיבור מקום יא.
עד להתעלות אפשר ידו שעל היין,
שלא סכנה יש המקום ובזה רדל"א,
ע"י ורק נח. כמו לשכרות ליפול
שני יצאו היין מזה לוט שתיית
משיח נשמת ונמשך טובות, פרדות

לעולם דוד בן

היחודובאמת משלימים היו אם

רק מתקנים היו לא בשלימות
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אלא ועמורה. סדום אנשי אפי' אלא לוט,

פרידות שתי מלוט שיצאו זכו שבינתיים

מעמון דוד בן משיח נשמת להמשיך טובות

שהוא לוט, ששתה מהיין בא שזה ומואב.

היין. סוד ששם רחל בראש לאה עקבי סוד

לתקן וחיפש היין מזה לשתות התחיל נח כי

כשעולים כי נשתכר, שנח אלא המבול, דור

מאד שצריך מסוכן, מקום הוא רדל"א, עד

כשנכנסים כי ישתכר. שלא להזהר

עתיק. ופנימיות חכמה בפנימיות

וחיצוניות לאריך נכנסים בינה ובפנימיות

האמיתיים בחיבורים בקי אינו ואם עתיק.

ליפול ח"ו יכול המקומות באלו שיש

לדבר אמיתיים חיבורים יש כי לשכרות.

בעולם. שמים שם ולקדש ה' לפני

מעטוהוא נא 'יוקח אאע"ה שאמר מה

כי שליח. ע"י שהיה פרש"י מים'.

אחר כמו מט"ט, לסוד שנופלים בשעה

לדרגת ירדו הסלע הכה רבינו שמשה

השכינה. הסתלקות בחי' מט"ט, השליח

כמו היחוד רבינו משה שייחד שאחר כנ"ל

אח"כ אנשים, שלשה שראה אאע"ה

כשעוסק אחד כל כן השכינה. נסתלקה

ולכן העלמה של מצב יש ה' בעבודת

מלאך רק שרואה שליח לבחי' נופלים

ידו את משה 'וירם ולכן הבי"ע. בסוד מט"ט

היה לא דאמת אליבא אבל הסלע'. את ויך

השליח, בסוד הכאה רק היה כי ח"ו כפשוטו

הדיבור, בסוד היה בעצמו רבינו משה כי

שלא אלא בעיניך, חן מצאתי וכו' ויאמר

האמת, הצדיק בקדושת דורו בני האמינו

כל לעיני עד האמת האור הומשך ולא

לא"י, לזכות התיקון, נשלם לא ולכן ישראל,

האמיתית. העבודה שהו"ע

ע"י הוא הסלע, הכאת ענין תיקון יב.
חכמים אמונת

אמונתוהתיקון להמשיך הוא שלנו

משה בדרך ללכת חכמים

פנימיו לגלות רבינורבינו משה של דעתו ת

שיש שבשעה לנו, גילה שאאע"ה מה הוא

יראה באהבה ועוסקים הגבורות ג' המתקת

הבן גם לתקן עדיין צריך ביחודים, ודביקות

ולא דוד, בן משיח של אורות שע"י רשע,

ואפי' מסתלקת. שהשכינה זה על להסתכל

באורות לעסוק מיד הסתלקות שיש לפני

יוסף בן משיח סוד כי דוד. בן משיח של

שיחיה, עליו יתפלל דוד בן שמשיח צריך

ה')כ"ש: כ"א נתת(תהלים ממך שאל ,'חיים

ע"ב)לו' נ"ב סוכה גמ' עקבי(עיין סוד שהוא ,

רחל. בראש לאה

לבחי'כמ"ש הצור קישר שאאע"ה בזה"ק

היחודים סוד גילה אאע"ה כי חסד.

חפץ כי החסד, אל מקושר שיהיה צור, בסוד

חסד' ד'חפץ אור המשכת שהוא הוא, חסד

לרחל שנכנסת לאה שורש הבינה, אורות

הדיבור. בחי'

הם לארץ בחוץ הצדיק עצמות יג.
בלבד החיצוניים בלבושיו רק

רבינווזהו משה כשעוסק משה' 'וירם

את 'ויך בחי' שרואים אפי' ביחודים,

שלא שלימה באמונה להאמין צריך הסלע',

ולכן רגע, באותו עבודתו באמת היא זו

לארץ בחוץ נשארו רבינו משה עצמות

ליה' הגון דלאו רפ.)ב'אתר תצא כי פ' (רע"מ

אלא בשלימות, היה לא שהוא לחשוב ואין

שנדמה היינו הלבוש, בחי' עצמותיו

השלים לא רבינו משה כאילו לתלמידיו
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בחוץ שעצמותיו שגורם מה וזה עבודתו,

העבודה וכל לארץ. דחוץ בלבושין לארץ.

עצמות להחזיר שמים שם לקדש הוא

הצדיק עצמות כי ישראל, לארץ הצדיק

בחי' שהוא רבינו משה עבודת סוד הוא

עצמות את משה ויקח כמ"ש בעצמו, יוסף

שכולו האמת הצדיק של היחודים כי יוסף,

לארץ זאת וכשיכניסו יוסף, בחי' יחוד בחי'

מלך דוד של אורו הסלע. סוד שהוא ישראל

בסוד א"י, אור שהוא וקים, חי ישראל

ג"פ הוא יר"ו שלם, יראה דוד, עיר ירושלים

יראה בשלימות, היחוד אור שיהיה - ע"ב

'אריה וזהו הדיבור. סוד לאה בסוד שלם,

כראוי לייחד שיודע מי יירא', לא מי שאג

כל בורא לפני דיבורים שמדבר באופן

אזי רחל, בראש לאה עקבי בסוד עולמים

בשלימות היחוד פועל שבזה יירא' לא 'מי

הב' אפי' וממתיק החיצונים כל ומכניע

רשע. הבן לתקן אחרונות. גבורות

בחי' לוט, את שמתקנין ע"י יד.
אפי' לוט מתקן אח"כ נגה, קליפת
בכח הטמאות. הקליפות הג' את
שבעולם עוון כל שמהפך הצדיק

לזכות

שהואולא לוט, על ששומר בלבד זאת

מתקן זה, שבכח אלא נגה, קליפת

תיקן לוט כי הטמאות, קליפות ג' אפי' לוט

כי הגאולה. לאור ונתהפך הקלי', ג' גם אז

אלא קליפות, הג' עם שייכות לו אין הצדיק

ע"י לוט, בחי' רשע, הבן את שמתקן שע"י

עמו שמתייחד בעת ה' עם מדבר שהצדיק

ה', לפני קודש דיבורי לדבר וממשיך ית',

עד ועולה שמטפס רגלים, בלי הצדיק בסוד

כל וסובב דעתיק ג"ר עד עולה ובזה א"ס,

נעשה עוון שכל עד הכל ומתקן עלמין

מכל מרוחק עצמו שהצדיק אף כזכויות,

העולם כל מחזיר אעפ"כ חטא, נדנוד

ואפי' לזכויות. העוונות כל להפך בתשובה

העבירות לכל נופל היה הצדיק אם

בכח לכל, תיקון ממשיך היה ח"ו, שבתורה

ומעורר עולמים כל לבורא עצמו שמייחד

לזכויות, העונות כל להפך בכחו ה', רחמי

ע"י א"ס, מרחמים הכללי תיקון להמשיך

היחוד. בעת ה' לפני שמדבר

וכו', נצור אלהי תפילת עבודת טו.
בי"ע. את היחוד באור לכלול הוא

הקשת שאחר הענן בסוד

נכלליםהרי ראשונים מלאכים הג' שתיקון

ומדבר שלום, שים בסוד היחוד באור

קשתי את בסוד נצור, אלקי בסוד ה' לפני

הקשת, אחר ענן שיש שנדמה בענן, נתתי

את שמלביש ענן יש הקשת אחר כי

ק'דושתך למען ש'מך למען עשה הקשת,

מיד כי קשתי, ר"ת סופר החתס כמ"ש וכו',

לא הענן, לסוד מוכרח הקשת, יחוד אחר

יצחק אברהם בבחי' הקשת, לתקן רק

בחי' לתקן גם אלא אצילות, בחי' ויעקב

נצור אלקי אומרים ולכן בי"ע, בחי' הענן

זמן כל כי היחוד. בעת הבי"ע תיקון שהוא

שמדברים תפילה כל מאיר, היחוד שאור

כל כי ביחוד. שנכלל בי"ע סוד הוא שם

חלק הוא היחוד בעת שמשיג השגה

לכל הכל מאיר שהיחוד זמן כל מהיחוד,

באצי'. נכלל

שיחהוזהו בבחי' הצדיקים עבודת עיקר

השי"ת של פשוטים רחמים לעורר
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באמת, משה שעשה מה והוא קץ. אין עד

זאת. הבינו לא ישראל שבני אלא

אמיתת משיג שהתלמיד ע"י טז.
הסלע הכאת פגם נתקן רבו, כונת

בשלימות

טיפיןוהנה רק מהסלע יצאו באמת

רוצה השי"ת באמת כי טיפין.

השמים, ארובות פתיחת שתהיה לעזור

בזה ויום, יום כל זאת לפתוח רוצה שה'

ארובות שנפתחו בתורה שכתוב היום

ה', רחמי לעורר צריך שנה ובכל השמים,

ארובות בסוד הסלע אז היה שלא מה כי

בעיני להקדישני בחי' היה לא כי השמים,

דרגת השיגו לא ישראל בני כי ישראל', כל

ולא חכמה בחי' רק להם והיה רבינו, משה

לטיפין רק זכו ולכן עתיק. לפנימיות זכו

בסוד יהיה שכן ה' רצון באמת אבל טיפין.

להיות שיזכה נפתחו, השמים ארובות

זכו שהם רבינו, ולמשה לאאע"ה, מקושר

ועי"ז הסלע', אל 'ודברתם לשלימות

דלאו ממקום רבינו משה את מחזירים

התורה אור שיתגלה נזכה בזה ליה, הגון

שאין מים בבחי' אלא טיפין בטיפין לא

סוף. להם

הסלעכי את רבינו משה הכאת באמת

בבחי' בשלימות. גמורה מצוה היה

כי הכאה. בסוד היה כלפינו אלא דיבור.

את מהרב מקבל התלמיד שאין בשעה

הרב כלפי נחשב זה האמיתית, ההבנה

אבל השלימות. בהשגת שאינו חלילה

את מהרב ומקבל מתחכם כשהתלמיד

שהוא להרב גם נחשב אזי האמת, השגת

כמשחז"ל האמת. נקודת את נ"דגילה (שבת

וכו',ע"ב) בשבת שיצאה ר"א של פרתו על

והבן.

זוולכן לעבודה נכנסים ישראל כשבני

שיחה, - יהודה בבחי' בשלימות,

הצדיק אור מקבלים ישראל שבני באופן

הדורות, יחידי ושאר רבינו כמשה האמת,

שאמר כמו ביחודים, עמוק דרך שגילו

גילה שהוא מוהר"ן הליקוטי בעל רביה"ק

שבודאי ביחודים, חדש דרך הצדיקים לכל

עמוק, מכל עמוק נוראות סודות בזה יש

לימד שרבינו הדברים בפשטות אעפ"כ

גם אלא היחוד בסוד יהיה רק לא שהיחוד

הרחמים מגלה שזה ביחוד, הדיבור בסוד

היא שדרכו ואמר הכללי, והתיקון פשוטים

ישנה. דרך שהיא אע"פ חדשה דרך

דקדושה, ביין ההתדבקות ע"י יז.
מלאה, למעלה רחל של הסוד נתגלה
מלך דוד בסוד הבכירה לפני צעירה

וקים חי ישראל

הצדיקיםוזהו תפארת גדולת עוצם

וזכה צדיק שהוא מי כי המופלגים,

בסוד להיות עלה לא אבל נפלאות, לדרגות

בעבודת שנכנס הגם המופלג, הצדיק

בעת מ"מ למעלה, למעלה היחודים

פחד הצדיקים מקבלים השכינה הסתלקות

הפשוטים לרחמים להכנס הדרך ומאבדים

איך יודעים ואינן מתגבר. רשע והבן

בני לכל מגלה רביה"ק משא"כ להמתיק,

הפשוטים, ורחמים הכללי התיקון ישראל

שתיית בסוד ביחודים, האמת הדרך וגילה

שזה ומואב, עמון סוד יוצא שמזה היין

בסוד טובות פרידות שני קדושת מוליד

ורחל. לאה
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סודאע"פ היא שהבכירה ידוע שבאמת

לאה כי רחל, היא והצעירה לאה

מהחזה ורחל ולמעלה דז"א מחזה עומדת

הסדר ומואב דעמון במעשה אבל ולמטה.

האריז"ל רבינו שגילה כמו הפוך, הוא

בחי' ברתא, יסד אבא בחי' הוא שמואב

כאן שנתחלף מה להבין יש ולכאו' רחל,

לאה ובכירה, צעירה בסוד ומואב עמון

ורחל למעלה שלאה צ"ל היה לכאו' ורחל,

הצעירה ורחל הבכירה לאה היינו למטה,

הבכירה. רחל ולא

הייןאלא בסוד מאד, עמוק סוד בזה שיש

הצדיק כשנכנס כי פורים, של

גבורות הב' להמתיק האמתי, להדביקות

אשא, נפשי ה' אליך לדוד בסוד אחרונים

יכיר העולם שכל רשע בן להמתיק

חי ישראל מלך דוד בסוד ית"ש באלקותו

עקבי במקום הלב, מעמקי להתעלות וקים,

השמן סוד יש שם רדל"א, עד לעלות לאה

חשק בי כי פורים. של ויין חנוכה של

בסוד הוא חנוכה של השמן כי ואפלטהו,

יינה ע"י הכללי. תיקון סוד בי"ט, השה"ק

שמדברים הדיבורים סוד שהוא פורים, של

לראש כשכנסים לאה. עקבי בסוד ה' לפני

חשק בי כי של הסודות עמקי שהוא רחל,

שם שיש עלמין, כל הסובב סוד ואפלטהו,

תעבור נא 'אל מבקש שהצדיק הדיבורים

הסודות משיג שהצדיק עבדך', מעל

הע והיין השמן בסוד עמקים, ליון.מעמקי

העמקות גודל לדעת הצדיק צריך אעפ"כ

לשכרות וזוכה למערה היין ע"י שנכנס

ובקומה' בשכבה ידע 'ולא פורים, של

נתדבק פורים של היין של דביקות מרוב

וכו', ידע לא בחי' אתידע, דלא ברישא

הבחינה לזאת כשנכנס סוד יש אעפ"כ

הגם הצעירה, לפני הבכירה סוד צריך

לאה רוב ע"פ כי במקומנו, כן יעשה שלא

כשזוכים אבל ללמטה, ורחל למעלה

הבכירה אז למעלה, למעלה זאת להבחנה

ישראל מלך דוד כי מואב, בסוד רחל היא

וקים. חי

הנחש בהריגת עוסק הצדיק יח.
ית"ש אלקותו גילוי ע"י הסלע שע"ג

שישאי' זהר, תיקוני על הגר"א בביאור

תפילה ובכל ההרים, סביב נחשים

הוא למעלה, מתדבק שהצדיק ודביקות

אבל ההרים, סביב הנחשים כל את הורג

וזה בעצמו, הסלע על שעומד אחד נחש יש

כי התוה"ק, רזי ע"י רק להרגו א"א הנחש

שמשיג הצדיק בכח ורק עקרב, בחי' הוא

שהוא העמקים, בעומק ית"ש, אלקותו סוד

בזאת מהכל. שלמעלה ב"ה הויה שם

בכירה לאה, לפני רחל סוד יש הבחינה

הצעירה. לפני

שלולכן חיותו בחיים המלך שלמה מלך

בתוס' ופי' ניסן, בחודש המלך, דוד

שנסתלק המלך דוד בחיי היה שזה

בחי' שיש אע"פ כי סיון, בחודש בשבועות

למעלה לאה הצעירה, לפני בכירה של

של היין ע"י השרשים בשורש אבל מרחל,

חי ישראל מלך דוד של למקום עולים פורים

היחוד בשורש ההתכללות סוד שהוא וקים,

נקודה בסוד העמקים, עומק העליון.

עולים שהצדיקים הנקודה עומק בהיכלא,

נא אל אאע"ה שביקש מה והוא בה.

מה' מבקש שהצדיק עבדך, מעל תעבור

יתתקן העולם שכל רשע, הבן את לתקן
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אלקותו והתגלות התוה"ק התגלות ע"י

בתחתונים. ית"ש

מעטוזה נא 'יוקח מבקש שאאע"ה מה

הסלע, את משה הכה ולכן מים',

רבינו משה ביקש כי היחוד, בסוד הכאה

הסתלקות תהיה שלא היחוד המשך לגלות

שהוא העליון היין סוד עוצם כי השכינה.

לדבר, אפשר אי שם לרדל"א, ההתעלות

וכשנכנסים רדל"א, בחיצוניות רק שזה

עומק את לאבד לרגע ח"ו אפשר בדיבור

לישראל נדמה היה לכן בפנימיותו, היחוד

באמת כי הסלע. אל דיבר לא רבינו שמשה

על העומד הנחש את לגמרי להכניע צריך

דעת להסיח אסור ולכן היחוד, בכח הסלע

אעפ"כ לסלע. משה הכה לכן ח"ו, מהיחוד

בשלמותו. ה' שצוה כמו הדיבור בסוד היה

לגלות אביו בחיי מלך שלמה יט.
ישראל מלך דוד דרגת פנימיות

דודודוד והכה ה', בסוד בקי היה המלך

שמע של אבנים בה' גליית את

המלך ששאול וזהו ה'. אלקינו ה' ישראל

ונשבע זה. מיהו נר בן אבנר את השביע

את המלך דוד שהרג בעת כי יודע, אינו כי

דאימא. ו"ק סוד שהוא דק"ש באבנים גלית

שהוא דאימא בו"ק שהכהו סגי דלא

ב"ה. א"ס עד ללמעלה שעולה ההתבוננות

יש ברדל"א שהרי התפלא נר בן ואבנר

קוצא העמקים, עומק היחוד, סוד עצמות

ידע ולא בחי' היין, ע"י שעולים ע"י כי דד'.

אור שם שיהיה צריך ובקומה. בשכבה

היחוד עצמות עצם יוסף של אור החנוכה.

מלך שדוד ידעו לא ואבנר ושאול העליון.

לקח המלך דוד ואדרבה וקים, חי ישראל

שהם העבודה, דרכי כל אבנים, הה' כל את

וכולל הפרטים, כל שכולל הדיבור בסוד

ית"ש אחדותו סוד ב"ה, הויה בסוד הכל

אלקותו לכל הכל עלמים. כל סובב שנקרא

ידע, לא אחד שאף הנקודה היה וזה ית"ש.

ולכן המשיח. המלך דוד אצל העלמו מרוב

חיותו בחיי למלוך המלך שלמה הוצרך

בנו, שהוא המלך דוד של פנימיות לגלות

היחוד. בסוד

כיוהוא דוד, לראש שהלמתו העטרה סוד

'העטרה דוד מזרע שהוא מי

לזכות צריך מישראל אחד כל כי הולמתו'.

דיבורי לדבר היחוד ובשעת ית' שמו לייחד

בסוד רדל"א עד לעלות ועי"ז קודש,

בשכבה ידע 'ולא בבחי' דקדושה, השכרות

אבל משיח, של אורו להוליד כדי ובמקומה'

להנות היחוד, באור דבוק להיות אעפ"כ

שזה מרובע, משולש כפול פשוט מהשיר

יהו יה י' הוא בעולם, שיש הניגון עיקר

שהכל אלקות של מהפשיטות להנות יהוה,

תענוג עיקר והוא ית"ש. אלקותו לכל

לעתיד שיתער מהשיר האמת הצדיק

שם בכח רק אלקות, מפשיטות שנהנה

שהוא הויה שם של ניגון שהוא ב"ה, הויה

בעצמו. היחוד אור

סדוםובזה אפי' לטובה הכל נתהפך הכח

עבדיועמ דוד 'מצאתי וכמ"ש ורה,

מצאתיו היכן משחתיו'. קדשי בשמן

ד')בסדום מ"א רבה כי(בראשית נמשח, ולכן .

השמן משיחת בסוד הוא המלוכה עמקות

בדוי"ד הנעלמת ליו"ד זכה ואז העליון.

סתרי דרזין רזא בסוד ישראל. מלך

סתום הימים בדברי רק שמתגלה סתרים,

להתעלות יוכלו ישראל שבני סתום, מכל
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דיבורים ומדברים יחודים שמייחדים ע"י

לעמקות להתעלות יזכו עי"ז ה' לפני

עצם סתימאה, דעתיקא אורייתא התוה"ק

אלקותו עליונה ראיה עצם אלקות, עצמות

עצמית בראיה ולהתדבק לבוש, בלי ית"ש

פנימיות סוד שהוא ית"ש אלקות של

לאדם נגלה שאי"ז עתיק. פנימיות חכמה

עת בכל ה' את עוזב שאינו ע"י רק סתם

אליו ומדבר ה' לפני יחודים ומייחד ורגע.

כשהוא מלא בפה לפעמים סוף, בלי ית'

באופן ביחודים וכשעוסק דיבור, של בעולם

עולה אעפ"כ המחשבה בעולם שמתעסק

עת בכל דיבורים מדבר שם שגם לעמקות

ישראל מלך דוד לסוד שעולה עד ה'. לפני

עתיק ופנימיות חכמה פנימיות וקים, חי

אור ממשיך ועי"ז עלמין כל סובב ומשיג

סוד שהוא לקו. עד וממלא סובב ב"ה, א"ס

באוירא, האור להמשיך וזוכה האוירא

וזוכה באוירא, דגנוז דעתיק דעת בסוד

סתימאה, חכמה בסוד בוצינא לייחד

ע"י ד' שהוא הסובב אא"ס ממשיך וממילא

משיג עד ובוצינא, אוירא יחוד שהוא הקו

מציאות שהוא דדויד. התחתון הד'

כל אבל אלקות, להסתיר שרוצה הבריאה

ה' אליך לדוד בכח בתשובה ישוב העולם

מונח הוא שבאמת היו"ד זו אשא, נפשי

למטה שהוא אע"פ היסוד, בעטרת למטה

השרשי הנקודה הוא דאמת אליבא למטה,

שזהו וכיסוי, בהעלם שהוא ב"ה, אא"ס של

היא ועתיק, חכמה פנימיות נקודת גופא

וזאת השרשים, בשרש הק' התורה נקודת

היין ע"י הוא זוכה שהצדיק הנקודה

אור השרשי. בשמן דשנת בבחי' והשמן,

נשמות כל את שיתקן אור המנורה,

ישראל.

והיהכי בסורג, פרצות י"ג פגמו היונים

ספקות וכמה כמה הסורג בזה

לנצח הצדיקים שזכו עד וע"ז, בטומאות

תענית במגילת וכמובא הסורג, לשבר

הסורג של מהספיקות כשטיהרו יו"ט שעשו

גדולה. בקדושה מחדש אותו ובנו ששברוהו

מה הוא היסוד עטרת של האמיתי האור כי

ובניו, מתתיהו הקדושים, הכהנים שזכו

ללחום שרצו ומדרשים בחז"ל ומובא

אמרו מהם, הסתלקה שהשכינה והרגישו

החטאים, על תסתכל אל עולם של רבונו

שמרגיש אפי' האמת הצדיק הכח זהו

אינו חטאים, ומרגיש השכינה העלמת

כח אין שעכשיו אומר ואינו מזה, מתפעל

בחי' האמת הצדיק כח זהו בסט"א, ללחום

פשוטים הרחמים אור שגילו ובניו מתתיהו

כי הפרצות. י"ג תיקון שמגלים ה', של א"ס

אחר היסוד, עטרת הוא הסורג סוד

פריעה, לגלות צריך עתה מל, שאאע"ה

כולו חשמל כולו שיהיה היסוד עטרת לגלות

יש ושם רשע, בן גבורות ב' לתקן קדושה,

פחדו לא ואעפ"כ השכינה, הסתלקות בחי'

בחי' לתקן נתגברו רק ובניו, מתתיהו

בכח והכל למעלה, למעלה היסוד עטרת

חנוכה דאמת אליבא כי דפורים, היין

הוא יוסף כח כל כי ביחד, הולכים ופורים

עולם, של באורו שמתעסק יהודה של בכחו

היונים, שטימאו ממה נתייראו לא ולכן

דרזין רזין מגלה כי מהעונות, מתפחד ואינו

הכל להפך הכללי ותיקון תורה וסתרי

לזכויות.

לשובירחם אמיתי כח עלינו שיומשך ה'

ולא לה', בשלימות אמת בלב

ח"ו, השכינה הסתלקות משום להתפעל
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לפעול דרך אין כאילו להתדמות לא

צריך דאדרבה ונבין כראוי, ה' עבודת

ח"ו כשיש אפי' בעומק, יותר להתגבר

שאיננו ה' לפני לבו לשיח מיד עוונות

מלמד רבינו משה כי בעונות. כלל רוצים

המורים, נא שמעו כשאומרים שאפי'

ה' עכ"ז השכינה, הסתלקות שיש ונדמה

דיבורים לדבר ועלינו איתנו, נמצא כן

מעל תעבור נא אל ה' לפני פשוטים

ידבר המחשבה בעולם וכשהוא עבדך,

עם היחוד עם יחד לעלות ובזה במחשבתו.

רחל, בראש לאה עקבי בסוד הדיבור,

כדי הצעירה, לפני בכירה של בחי' שיש

בחי' ממואב, המלך דוד נשמת להוליד

התוה"ק, להשיג זוכים שעי"ז דאבא מוחין

ה'. תורת להשיג רק צ"ל התפילה כל כי

הוא השרשי, הדעת ה"א זרע. לכם הא

רביה"ק כמ"ש לבורא הנברא בין החילוק

הוא(נ"ג)בלקו"מ הישראלי תפילת כל ,

ית'. בבוראו להכלל ית', בוראו את להשיג

עולמים, כל לבורא רוח הנחת עיקר ושזה

יסוד אבל מעשה לידי שמביא תלמוד גדול

על התפילה הוא ועיקר המעשה. הוא הכל

יעלה המחשבה פנימיות אבל מעשה,

האלקות עצם שהוא המעשה לשורש

למעשים לזכות ה' יזכהו ועי"ז בעצמו,

טובים.

כוננהויהי ידינו ומעשה עלינו ה"א נועם

עת בכל להתדבק שנזכה עלינו.

קודש, שבת בפרט עולמים, כל בבורא

שגילו אמת לצדיקי ונתקשר דאחד, ברזא

בצדיקים ונכלל דע"ס, אורייתא דרזין רזין

עי"ז תורתם, וללמוד אורם, ונכבד אמיתים,

עין לאלתר ומיד תיכף הוי"ה אור יתגלה

גוא"צ בביאת ציון את ה' בשוב יראו בעין

ברחמים.

לנפשך חכמה דעה כ.

מהכתיב להבין יש שרה. את פקד וה'

פקידה, לשון כתיב אמנו שבשרה

להבין יש גם הזכירה. ענין כתיב וביוסף

דאבא ומוחין הבכירה, היא מואב שהרי

היא ואיך ברתא, יסד אבא בסוד לרחל שייך

צ"ל היה בינה נועם עמון וכן הבכירה. כאן

הצעירה. היא ולמה לאה, בסוד בכירה

משניאלא בא הגאולה שהתגלות

של אור פקידה, הראשון בחינות,

סוד יש ואח"כ דחול, מוחין יוסף, בן משיח

דשבת. מוחין דוד בן משיח זכירה

ג'והנקודה וה"ג, ה"ח יש יחוד בכל

ושנים נמתקים גבורות

והצדיק וכלי, השתוקקות בחי' הן אחרונים

מרגיש ה' אליו וירא בבחי' המייחד

גבורות ג' ע"י ודביקות, אהוי"ר התעוררות

סוד ויש ויעקב. יצחק אברהם הנמתקים

ח"ו ואם היחוד. בהמשך נעלם שהאור

נקי שהוא הצדיק גם הדור עונות מחמת

ממנו מסתלקת השכינה אעפ"כ בתכלית

שהשכינה הסלע, הכאת בעת כמו

לייחד יוכל שהצדיק כדי לכל הכל נתעלמה.

אליך לדוד סוד גם אלא שלום שים רק לא

בן של גבורות שתי להמתיק אשא נפשי ה'

סוד הכלי מבחי' גם אמתי יחוד לייחד רשע,

וזה באלקות. העולם כל לכלול כדי לוט,

ממלא רק לא להשיג הצדיק עבודת עיקר

להשיג עלמין. כל סובב אלא עלמין כל

השי"ת. של קץ אין פשוטים רחמים

ולכל המצבים לכל ית' רחמיו להמשיך



לנפשך חכמה דעה טז

מיניה, פנוי אתר שלית לזכור הזמנים

כפול פשוט משיר להשתעשע שיוכל

בכל המצבים בכל ומרובע, משולש

והבחינות. המקומות

מערה,וכשאדם סוד הוא לדביקות נכנס

ההסתלקות אחר אחד כל [כי

כמ"ש המכפלה, מערת דרך עובר הוא

ב"ן שם סוד שהוא לאברהם] בחסד

החזה מקום סוד והוא לה', עצמו שמערה

עד מערה סוד שם שיש בזה"ק דאיתא דז"א

וכשאדם מאח', העומדת דנוק' כתר

למערה, שנכנס כמו הוא בעצמו מתדבק

יזכה הדביקות וע"י לה', עצמו שמערה

היין. בסוד שהיא לאה עקבי להשיג

נשמתויצחק לשכינה מרכבה הוא אבינו

ח"י קץ אותיות יצחק צדקנו, משיח

הימין, קץ המלך, בעמק כמ"ש יחידה חיה

בסוד רק הוא בתחילה אעפ"כ משיח. בסוד

פקד 'וה' כתיב אמנו בשרה ולכן הפקידה.

בתחילה אבינו יצחק היה כי שרה'. את

לסטרא זכה בעקדה ואח"כ דנוק', מסטרא

מפקידה. למעלה הזכירה סוד דדכורא

להיותוהסיבה אבינו יצחק שהוצרך

כי דנוק'. סטרא בבחי' בתחילה

זוכה היין, ושותה למערה נכנס כשאדם

ב"ן שם סוד הוא ולוט דקדושה, לשכרות

לרדל"א מעלה היין וזה להתמתק, שצריך

כששותין ובקומה, בשכבה ידע ולא בסוד

שהאדם זמן דכל כלום. יודע אינו הבינה יין

ולמטה החזה מן כי רדל"א, בחי' אינו יודע

עצמו שמרגיש ההרגשים, מתגלים שם

באמת כי פגם. וזה שאוהב. מי יש כיש,

ית"ש אלקותו רק כלום ירגיש שלא צריך

של קץ אין רחמים רק ב"ה, אא"ס רק

אפי' כלום. להרגיש לא עולמים, כל הבורא

מי האדם, ונפל הדעת מעץ כשאוכלים ח"ו

תשוב הירידה, את להרגיש ממך ביקש

שהעץ אלא ב"ה, לא"ס ותחזור בתשובה

עיקר זה ולמטה, החזה מן בסוד הוא הדעת

כשהשכינה גם אך שמרגיש. החטא

תשוב רק זאת, תרגיש אל מסתלקת,

רק שיש דקדושה לשכרות להכנס בתשובה

בסובב תידבק עוד, ולא ית' הבורא מציאות

אפי' הרגשות להרגיש לך מה עלמין, כל

עירום כי לך הגיד מי הדעת, מעץ שאכלת

השראת לך שאין לך אמר מי אתה,

תשוב בזה, להכנס לך מה השכינה,

תשוב אחד ברגע תיכף ומיד בתשובה

עלמין. כל בסובב כשנתדבק השכינה, אליך

איןלכן בקדושה, היין לשתות צריך

העונות ולשכוח להשתכר הכונה

אלא רח"ל, ח"ו בתשובה לשוב ולא

שמיד הבורא של קץ אין ברחמים להתדבק

ע"י לכל והכל השכינה. השראת תחזור

עולמים כל לבורא יחודים מייחד שהאדם

רחל, בעתבסוד ה' לפני דיבורים ומדבר

סוד לו מביאים הדיבורים שאלו היחוד,

עד יתעלה שעי"ז היין בסוד השכרות,

וההסתרות. הנפילות מכל לשכוח רדל"א

אחר כי השכינה, אור רואה כשאינו גם

הקשת, סוד ויעקב יצחק אברהם התגלות

הסתלקות היינו ענן, סוד יש הקשת אחר

נא אל בדיבורים לבקש צריך ולכן האור,

פורים, של היין בסוד עבדך, מעל תעבור

ובכל עת בכל נמצא ה' שמציאות לדעת

איתך, ה' תמיד שבעולם, מצבים ובכל זמן

שלא ובקומה בשכמה ידע ולא סוד והוא

והעלמה. הסתרה שום ירגיש



תשס"ט וירא פר' יזשל"ס

משהובזה שאמר בעת שהיה מה מובן

ואמרו המורים', נא 'שמעו רבינו

ליד שעמדו נס ה' עשה רגע שבאותו חז"ל

להראות ישראל, בני רבוא ששים האבן

כן היא נתגלית לא כשהשכינה שאפי'

כל שעמדו נס ונעשה איתנו, נמצאת

איתם שוכן ה' תמיד כי האבן, ליד ישראל

אלא וזמן, מצב מקום בכל טומאתם בכל

כל סובב של היין ולשתות לשוב שצריך

צ"ל היין, של העמקות בזאת אעפ"כ עלמין,

שלא הגם הצעירה. לפני בהכירה שיהיה

לפני הצעירה לתת במקומינו כן יעשה

דרדל"א, השרשי המקום בזה מ"מ הבכירה,

שם דפורים, יין סוד הוא דעתיק בנוק'

יש אעפ"כ שכרות. אתיידע, לא סוד נעשה

תכלית שהוא הלבנונית נקודת סוד שם

כל שמאחד ובינה, חכמה ההתאחדות

חשק בי כי חנוכה. של השמן בסוד הגוונין

דבינה, וחכמה דחכמה בינה ואפלטהו.

שם. המלובש דא"ק יסוד בכח

שורשוזהו"ע כי וקים, חי ישראל מלך דוד

כי העליון, המקום בזה הוא דוד

מאד, הגבוה המקום עד עולה היסוד עטרת

שורש הנקודה, מקום היינו דרדל"א דכר עד

ואפלטהו, חשק בי כי השמן, של השרשים

דחכמה ובינה דבינה חכמה באתב"ש, שמן

עצמות התגלות שם דא"ק מיסוד שיוצא

ברדל"א דעתיק פנימיות כביכול אלקות,

הויה שם רואה שיהודי הפנימיות ששם

מהכל, גבוה שזה השרשים, בשורש ב"ה

הנחשים כל מתבטלים הכח ובזה

מתדבק שהאדם ע"י שבעולם והעקרבים

סוף כל שסוף וגם ה', לפני בתפילה עצמו

על שעומד נורא נחש אחד עקרב נשאר

ע"י נתבטל זה גם מ"מ עצמו, הסלע

הצדיקים בכח אלקות עצמות התגלות

מכל למעלה תורה רזי שמגלים האמיתיים

דרגין.

לנפשך'וזהו חכמה לחבר'דעה שצריך ,

התפילות. עם יחד היחודים עם

שזה רגליים לו שאין הצדיק סוד שהוא

בלי יחוד כי הכפירות, מכל האדם מוציא

אור ריבוי בחי' הוא דיבור בלי דוד

בדיבור להחזיק מגלה והצדיק ואפיקורסות,

מהכפירה להנצל יזכה עי"ז עת, בכל

דקדושה. מלוכה למלוך וישאר

ושאיןוהנה ידים לו שאין הצדיק בשורש,

ואסור אחת בחי' הוא רגלים לו

רבינו סיפר לא לכן ביניהם, להפריד

כי רגליים, לו שאין האחרון מהבטלער

לגמור והוצרך ביניהם. להפריד אסור

שהצדיק שנדע כדי ידים, לו שאין מהצדיק

לו שאין הצדיק בעצמו הוא רגליים לו שאין

לו שאין הצדיק כי פנימיות. בפנימי ידים

לו שאין והצדיק יוסף, של אורו הוא ידים

בין לקשר וצריך דוד. של אורו הוא רגליים

דא שילה יבא כי עד בסוד משיחין תרין

לקירטא זוכה בעצמו רבינו משה משה.

לנו צוה ותורה מהסלע, הנחש את להרוג

לא שעוד אירוסין, מאורסה, מורשה, משה

הסוד. זה הביא רבינו משה רק נישואין היה

בחי' יהיה לא משה, של באורו וכשנתדבק

עיקר כי נישואין. גם אלא בלבד אירוסין

באורייתא יתדבקו ישראל שבני הנישואין

אלקית ראיה בחי' סתימאה, דעתיקא

לשכרות ברדל"א, השרשים בשורש

השמות לראות שנזכה באופן מאלקות,

באופן דקדושה, הדיבור עם ויחד , הקדשים



לנפשך חכמה דעה יח

תיקון עיקר שזה העצמיים, השעשועים של

מכל הנשמה לתקן רק לא הנשמה.

הויה צירופי י"ב שבהתפשטות הגלגולים,

הבחנה כל מצד לתקן צריכה שהנשמה

כשזוכה אבל ממלא, מצד זה שהיא,

דעה בחי' עלמין כל הסובב לאור להתדבק

חכמה עד הנפש להעלות לנפשך, חכמה

עד עתיק ופנימיות חכמה פנימיות השרשי,

יחידה. יחיה קץ יצחק, סוד שבזה רדל"א,

יצחק כי זכירה. בסוד בין פקידה בסוד בין

זכירה. כתיב ביוסף אבל פקידה, בסוד נולד

פקידה עיקר עניינו אין יוסף שענין להבין

זכה העקדה בעת ויצחק זכירה, גם אלא

אברכך'. ברך 'כי זכירה, לסוד

לחכמהוזה שנזכה לנפשך', חכמה 'דעה

בשורש מקומה איה שנדע דמלכות

מיין לשתות יחידה. חיה קץ השרשין,

ל ולעסוק שזוכיןדקדושה ע"י רשע הבן תקן

לו שאין הצדיק בסוד , בשיחה לעסוק

שבת 'שמור קדשך', מצות 'נצור רגליים.

בשלימות יהיה שמקיים מצוה שכל קדשך',

השבת. בסוד היחוד, לאור יתקשר הקדושה

אתירחם ה' בשוב יראו בעין ד'עין ה'

ונזכה ברחמים, גוא"צ בביאת ציון'

חי מלכנו דוד ואת אלקינו ה' את לבקש

לבקש צריך כי כל, לעין שיתגלה וקים,

האמונה, אור הוא דוד של אור כי האמונה,

רזין מצד אלא בפשיטות, אמונה רק לא

סתימאה, דעתיקא תורה סתרי דרזין

הוא דרזין רזין כי באמונה, להתדבק

שבזה האמונה. שורש שמגלה הנקודה

תיקוני י"ג ומגלים הפרצות, כל מתקנים

דיקנא.

ל"וובזה את שמעלים נרות לל"ו נזכה

הפנימיות לאור הש"ס מסכתות

שם הוא א"ל ממרא, אלוני בחי' והאלקות,

עלמין. כל סובב סוד ס', בגי' נ"י המלבוש,

הש"ס מסכתות ל"ו שמרים ע"י שזוכים

באור להתאחד שנזכה כמה האלקי, לאור

יחוד המלבוש אור להרגיש נזכה האלקי,

שבזה קץ אין פשוטים ולרחמים העליון,

בביאת והחטאים, הנפילות כל לתקן נזכה

אמן. בימינו במהרה ברחמים גוא"צ



קכ"ח הר"ן יטשיחות

קכ"ח הר"ן שיחות

קכ"ח הר"ן שיחות

ה"עץספר דברי כל שידע בשבחו

כתבי וכל החיים" עץ ו"פרי חיים"

הזהר מספר לברכה זכרונו האר"י,

היה מדבריו והמובן מהתקונים והעקר

כמה מאד והפליג נעוריו בימי היה שזה

זהר התקוני קדשת גדלת בשבח פעמים

השנה בכל גם ביותר בו לעסק רגיל והיה

שבספר ואמר אלול בימי שלא אפלו

שבעולם החכמות כל כלולים התקונים

וכו'.

כללמי שייך שלא יודע זוה"ק שלומד

להוציא איך להבין ורגיל פשוט לאדם

בספר הכתובים החידושים הזה"ק מלשון

לגילוי זכה האריז"ל רבינו שהרי חיים, עץ

שעמל הגם משמים, וגילויים אליהו

אפשר אי אבל הזה"ק, דברי להבין והתייגע

הקודש רוח הופעת ע"י רק זאת לגלות

האריז"ל, רבינו לה זכה אשר מלמעלה

מאליהו והשגה השגה כל על הסכמה וקיבל

להשיג יכול אינו אדם ושום ע"ה. הנביא

הזה"ק. מלשון כאלה השגות

זכהאבל שכן עצמו משבח דיבר רביה"ק

מלשון האריז"ל כתבי סודות לכל

שזה אלא בלבד זאת ולא והתיקונים, הזה"ק

שנה. עשרים לפני עוד נעוריו, בימי היה

קדושתגם גדולת בשבח כ"פ מאד הפליג

שספר בספה"ק נודע כי זהר. התיקוני

וספר עליונות, ספירות ט' בסוד הוא הזה"ק

והנה המלכות. ספירת בסוד הוא התיקונים

מדרש חלקי הרבה ישנם הזה"ק בספר

משא"כ פשט. ע"פ גם להבין שאפשר

מובן שאין חלקים הרבה יש זהר בתיקוני

דרזין ורזין רזין להמבין רק בפשטות,

ע"פ אפי' סודות כולו כל כי להבינו. אפשר

פשט.

קטנותואי' לו שיש שמי מלך במקדש

זה כי זהר, תיקוני ילמד המוחין

קטנה, מגימטריא המדבר היחיד הספר

בזה להתעסק שאין אומר האריז"ל שרבינו

הספר שזה אלא המוחין, קטנות בחי' שזה

וממשיך המלכות מדת מתקן זהר תיקוני

קטן הכלי שדייקא כנודע ישראל. גאולת

גדול. הכי האור ממשיך

ראשוניםכמו דורות שהיו הדורות בסדר

בדורות ואנו האמצעיים, דורות והיו

דמשיחא. עקבתא עקביים, בחי' האחרונים

בחורים הרבה היו הקודמים בדורות כי

והיה ביום, שעות הרבה בתורה שהתמידו

לפני הש"ס סיימו בחורים שהרבה אז פשוט

דגדולי התורה בחידושי וכ"ש החתונה.

אי דור, ולפני דורות שני שלפני ישראל

דאם האחרון. לדור להשוותם אפשר

אדם כבני אנו כמלאכים (שבתהראשונים

ע"ב) העקבייםקי"ב בסוד נמצאים ואנו ,

ממש.



לנפשך חכמה דעה כ

הקטןאבל שהכלי הוא הגדול החידוש

ביותר, הגדול האור ממשיך ביותר

ממשיכים ממש, האחרון הדור אנו ודווקא

הזהר תיקוני ענין והוא הגאולה. אור

הוא אך התחתונה המלכות ממדת שמדבר

נשמה לכל ממש, הגאולה אור ממשיך

ישראל. ולכלל

תיקוניולכן ספר את רביה"ק שיבח

הגדולים מהצדיקים ואחד הזה"ק.

מוהר"ן ליקוטי רביה"ק של ספרו על אמר

הוא כי זהר. תיקוני לספר מאד דומה שהוא

אחר, ענין שורה ובכל הבחינות, ענין גילה

תיקוני כי החיבור. הוא בו הלימוד והעיקר

סוד לדעת וצריך לענין, מענין הולך זהר

כמה ויש הענינים. שבין הקשרים עומק

בזה יש אבל קצת, שביארו קודש ספרי

הוא הגאולה אור כי עומק. מכל עומק

קשרי אור היחוד, בחי' היחידה, סוד הכתר

הענינים.

כלוכן שמקשר מוהר"ן לקוטי הספר הוא

שבו מאמר כל שבתורה, הענינים

שבספרים והגם דברים, אלפי מקשר

שעוסקים אלא נפלאים, ענינים יש אחרים

בענין רק לא מתעמק ובלקו"מ ענין. באותו

ועושה הדברים, קשר את מראה אלא אחד,

היחידה סוד והוא אחד, ענין התורה מכל

כי כולה. התורה שבכל אלקות ואחדות

הוא והכתר הפירוד, בסוד היא המלכות

הפרטים בכל וכשנוגעים האחדות, סוד

אור שזהו הפשוט. האחדות להתגלות זוכים

בתוך הפשוט אחדות שמגלה הגאולה

והצמצומים. הפרטים ריבוי

וספרואשרי זהר תיקוני בספר שעוסק מי

אור בהם שמאיר מוהר"ן ליקוטי

מצב אדם על עובר עת שבכל הגאולה,

אחר, במצב האדם נמצא רגע כל חדש,

באותו בה' דבוק להיות איך ללמוד וצריך

להיות איך האדם ילמד אם גם כי מצב.

בב בהשי"ת ילמדדבוק כך המדרש, ית

בכל וכן החוצה, כשיצא בה' דבוק להיות

הכל אחד, הכל באמת אשר הנפש. מצבי

אחרים דרכים מהשי"ת, אחרים גילויים הם

דרגות בזה שיש אלא ית', אותו להכיר איך

אם תורה בלימוד אם ית', לגלותו איך

ושתיה. באכילה

והליקוטיוזהו זהר התיקוני של החידוש

הנפש מצבי מכל שמדברים מוהר"ן

העולם, בזה האדם על לעבור ששייך

אמיתי. ויחוד אלקות לגילוי הכל ומהפכים

להבין איך ידע בזה, עוסק שכשאדם עד

דביקות מגלה הוא עליו שעובר מצב שכל

להיות האדם ילמד וכן בהשי"ת, אחר

ה' עליו. שעובר מצב בכל אמיתי בדביקות

לקשר אמת בדביקות תמיד להיות יזכנו

גאולת בהתגלות להשי"ת המצבים כל

בב"א. צדק גואל ובביאת הנפש
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