




תשס"ט ויצא פר' גשל"ס

תשס"טויצאפרשתדרעויןרעואדא"ח
תשס"ט ויצא פר' של"ס
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ההוא.הק':פרש"י במקום לשוןוישכב

י"ד אבל שכב מקום באותו מיעוט

בלילה שכב לא עבר בבית ששמש שנים

בתורה: עוסק שהיה

הטורים,ופי' כסאבעל 'זה בגימ' "סלם

שקול קול, בגימ' סולם הכבוד'.

למלאכים סלם הוא הצדיקים תפילת

הקרבן בלהב המלאך עלה וכן בו, לעלות

מי כל לכך העבודה היא והתפילה

בשליבותיו שלם הסלם בתפלתו שמכוין

ממון בגימ' סולם בו. לעלות ויכולים

סולם ירים, וזה ישפיל זה כי עוני. ובגימ'

סלם הגלויות, וקיצי שהראה 'וקץ' בגימ'

סולם סיני הר מעמד שהראהו סיני בגי'

מרכבו" בגי' התיבות עם .מוצב

שגם הוא הסולם בסוד ה' עבודת א.
כבעת בדביקות יהיה התורה לימוד

התפילה

הסולםעניין ע"י כי קץ, בגי' שסולם

קץ הגאולה, לקץ זוכים דקדושה

מגיע וראשו ארצה מוצב סולם והוא הימין.

צריך התורה לימוד בשעת גם כי השמימה,

ארצה מוצב סולם בבחי' שיהיה לראות

שלימד כמו השמימה, מגיע וראשו

הוא ה' עבודת שכל הק' הבעש"ט

בין הדביקות עבודת בסולם להתעלות

בתפילה. נכלל והכל בתפילה. בין בתורה

וישכבויפגע המקום. מאבני ויקח במקום

רבינו וביאר ההוא, במקום

ויצא)האריז"ל הפס' עסק(בשער השתא דעד

ועתה רחל. בסוד ביחודים התורה בלימוד

היינו לאה. בסוד ביחודים לעסוק התחיל

שענינו התפילה. בעת העליות עבודת

שראהלאה, חלם ולזה מחשבה. בחי'

ו'. קץ בסוד וכו', ארצה מוצב הסולם

עם מוצב סולם וכן סולם. גם היא שהתוה"ק

דבוק להיות שצריך מרכבו. בגי' האותיות

להעלות העליון ובסולם במרכבה עת בכל

תורה סוד הוא שרחל לאה. למקום רחל

תפילה סוד הוא בהל'ולאה בליקו"ה (כדפי'

בכלר"ח) במרכבה דבוק להיות צריך כי .

שגם היינו ללאה, רחל שמעלה ע"י עת

שזהו התפילה, בסוד יהיה התוה"ק לימוד

הסולם. עליית כלל



לנפשך חכמה דעה ד

לגלות הצדיקים עבודת ב.
רחל בסוד גם הוא לאה שפנימיות

ציוןונודע בשם נקראים ורחל שלאה

שני הן ובפשטות וירושלים.

שלמה עבודת אבל נפרדות. מדרגות

שהיא לאה פנימיות לגלות היתה המלך

בסוד הוא שירושלים הגם כי רחל. גם

אבל וירושלים, דוד מלכות בחי' לאה,

יופי, מכלל ציון הוא ירושלים פנימיות

רחל. בסוד

היאוזה והנה בבוקר 'ויהי הכתוב שאמר

לפני אבל לאה, היא בבוקר רק לאה',

ולאה הסימנים, את מסרה רחל כן

יה שבטי י"ב וכל רחל. ג"כ היא בפנימיות

ביוסף. נכללים כי רחל. בני בחי' הם

ב')וכמשחז"ל מ"ט יופי(קדושין קבין י'

נטלה ט' לעולם ירדו

המלך שלמה שגילה מה זהו ירושלים,

ספרי דג' בזה"ק ואי' ולאה. רחל כלליות

בחי' השירים שיר קוין. ג' הם המלך שלמה

הוא ימין באמצע. משלי שמאל, קהלת ימין,

ז' סוד שם הנוק', סוד הוא שמאל ז"א, סוד

נוק' שמאל על שמרמז בקהלת כי הבלים,

לא"ה כי לאה. בבחי' שהם הבלים ז' שם יש

סוד שהוא דס"ג מילוי הבל. בגי' הכולל עם

ז' את תיקן המלך שלמה כי ההבלים.

של גילוים ז' עינים, ז' בסוד שיהיו ההבלים

מכוון לאה כי לאה, פני אור שהוא השי"ת,

וח"ג כחב"ד עליונות. ספירות הז' כנגד

ת"ת. ושליש

האריז"לוכמובא שם)בכתבי הפס' (שער

סוד הם ודינה, לאה בני שששת

הכתר כי עליהם. עומד שלאה הספירות

יהודה חכמה. סוד יששכר זבולון, סוד הוא

ראובן ודביקות, דעת בחי' לוי בינה, סוד

הגבורה, סוד שמעון בן, אור החסד, סוד

הם ואלו נוק'. בחי' תפארת. שליש ודינה

שגילה המלך שלמה שתיקן הבלים ז' סוד

דציון יופיהסוד ב')מכלל נ' ,(תהלים

רק ולא ציון. הוא ירושלים שפנימיות

כנודע אלא זאת, תיקן המלך שלמה

פעולת שזהו למשה, אותיות ששלמה

שני לקשר איך לגלות הגדולים הצדיקים

שהיא לאה פנימיות ולמצוא הפרצופין

רחל.

ה' בעבודת י"ה שבטי ענין ג.

בדרךוזהו לאה, בני השבטים ענין

הפעם ע"ש הוא זבולון העבודה.

האין בחי' דביקות, לשון שהוא אישי, יזבלני

בחי' הוא יש-שכר הכתר. בסוד הגמור

בינה לכתר. בערך יש שנקרא חכמה,

והתבוננות הודאה בחי' הוא דיהודה

הפעם בחי' ודביקות, דעת לוי ה', בעבודת

ושמעון ה', אהבת חסד ראובן אישי, ילוה

שהוא להלן כמ"ש ת"ת שליש ודינה יראה,

והמשפט. הנפש חשבון ענין

צריכהובחי' התוה"ק סוד שהיא רחל

היינו הספירות. אלו בכל לעלות

של באופן יהיה התורה לימוד דרך שגם

כ"ב, י"ש 'וישכב' סוד ע"י והוא ה.' עבודת

אותיות, הכ"ב עם להשתמש דרך יש

עסק השתא ועד אותיות. נקראת שלאה

להרים איך דרך למד ועתה בתורה. יעקב

סולם להיות אותיות כ"ב להרים התורה,

כי השמימה, מגיע וראשו ארצה מוצב

התפילה. בסוד יהיה גם התורה לימוד



תשס"ט ויצא פר' השל"ס

אותיות קדושת מעלת עוצם ד.
והתפילה התורה

כחותכי בהם יש הקודש לשון אותיות

שה' ודעת. מטעם למעלה רוחניים

כחות בהם ויש הבריאה, את בהם ברא

אחר, דביקות על מרמז אות כל עצומים,

הגבוהה והעבודה חדש. אלקות גילוי על

מהחזה הדיבור עולם נקראת רחל ביותר.

אבל המדמה. סוד היא באצילות כי ולמטה,

כי הדיבור. עולם נקראת היא בבריאה

וכן התורה לימוד הוא העבודה תחילת

שהיא רחל, סוד הוא דיבור בדיבור. תפילה

הכל באצילות לבריאה, יורדת היא רק

לימוד העבודה תחילת לכן מחשבה.

העבודה בתחילת תפילה וכן התורה

רחל. עם להשתתף דיבור, הוא העיקר

בתפילה. בין בתורה בין עמה להתקשר

לעורר בנקל יתר שבתפילה לאה,הגם בחי'

כח עצם עכ"פ אבל במחשבה. דביקות

שיורדת רחל, של הוא שבתפילה הדיבור

שהתפילה אלא הדיבור. בחי' לבי"ע

אהבה הוא התפילה עיקר כי לאה נקראת

בחי' אלקות, התבוננות ודביקות. יראה

בחי' בדיבור תלוי הכל זה כל עם אבל לאה,

הדיבור, עבודת הוא עבודה וראשית רחל.

לחנך שצריך בתפילה. בין בתורה בין

לא כסדר, ותפילה בתורה להתמיד עצמו

או תורה או ורגע עת בכל ישקוט, ולא ינוח

לא וזמן, עת בכל ובלילה. ביום תפילה.

להרים גם שצריך אלא אחד. רגע לבטל

התפילה בעת מבעיא לא לאה. לבחי' רחל

כ"ב', 'יש בתורה גם אלא בנקל, יותר שהוא

כ"ב בסודות להתדבק להתרגל העצה

בהם שיש הקדושים. האותיות כח אותיות.

כולם. והעבודות הפרצופים כל כח

הפעםועי"ז השבטים, לקדושת יכנס

ויש הכתר. עבודת אישי, יזבלני

הבינה, של והתבוננות דחכמה שכר

ויראה ואהבה לוי, - דדעת ודביקות

בראש שהיא דינה עד ושמעון, דראובן

עצמו שישפוט אמת ודין משפט הת"ת

כראוי.

בסוד דינה, בסוד העבודה דרך ה.
מה הוא משפט, בחי' ת"ת שליש
מעשיו את ולשפוט לדון שצריך

ותפילהאחר התורה עבודת דרך שלמדנו

לזה שצריך עוד נקדים סולם. בבחי'

בסוד שהיא דינה, בסוד העבודה דרך

בחי' המשפט. ענין שהוא ת"ת שליש

שפע משפיע ית' שהבורא ולוקח, משפיע

הלוקח, הוא והנברא הברואים, לכל

בשליש ושם מהבורא. השפע את שמקבל

המוחין המשכת מקום הת"ת, של העליון

את לנו נתן השי"ת כי המשפט. ע"י

להתנהג צריך מישראל אחד וכל תורתו,

את להעלות וכדי התורה. משפטי לפי

את ישפוט שהאדם צריך והתורה התפילה

לא הנפש, חשבון לעשות יום. בכל עצמו

ועוד יום עוד עובר ח"ו, בהפקרות לחיות

עצמו שופט ואינו כלל חושב ואינו יום,

מונח אבל ומתפלל כשלומד אפי' כלל.

בשינה החיים כל שיעבור יתכן בהפקרות,

עצמו. שופט כשאינו

שזוכהוכמובא צדיק שום שאין ברמח"ל

ידי על רק דקדושה דרגא לאיזה

האם מעשיו שופט ורגע עת שבכל משפט,

להתנהג העולמים כל בורא לפני כראוי הם

כן.



לנפשך חכמה דעה ו

הת"ת,ומשפט שבראש דינה מכח הוא

הלכות ישנן ולוקח,ששם מוכר

ולוה מלוה האונאה)או בשער בע"ח ,(כמובא

נשמת על ורחל התורה על מרמז שלאה

שצריך ההוא, במקום וישכב וזהו ישראל.

כ"ב, יש לבחי' לעלות איך הסוד ללמוד

המרכבה, סודות להשיג לאה, ולעניני

למקום להכנס המחשבה בדביקות להדבק

היא ורחל לוז, היא לאה כי אל. בית שנקרא

גילה המלך שלמה לאה. פנימיות אל' 'בית

אורות חכמה בלאה, שיש הבלים הז' כל

ו"ק יש ובירושלים יופי, מכלל ציון אלקיים,

הוא הוא לאה בנין שגם היינו דב"ן,

רחל. בסוד פנימיות

ע"י ורחל, לאה התחברות דרך ו.
עם שבתורה היגיעה חיבור

שבתפילה הדביקות

ללאה,וכמו רחל עולה קודש שבשבת

בימות שמברר במה תלוי הכל

יוכלו שעי"ז הנקודה, פנימיות ומבין החול

בבחי' הוא התפילה שבעת אף להתאחד.

הדביקות ענין לאט לאט להבין לאה

רחל, בבחי' הוא תורה משא"כ במרכבה.

עד הענינים לקשר איך כשלומד אבל

לבחי' עולה אזי הגמור, באחדות שיתאחדו

אינן עדיין החול בימות כי קודש. שבת

לאחד היינו לאחדם. וצריך אחד פרצוף

בדביקות שיהיו והתפילה התורה עבודת

אחד.

בעליוניםוהוא מלך המלך ששלמה מש"כ

רחל היו לא עדיין שאז ובתחתונים,

מלך אלא ממש, אחד פרצוף ולאה

שני בתחתונים, מלך וגם בעליונים

לאה פנימיות שלמה ידע ואעפ"כ פרצופים,

רק לא לאה שתיקן וע"י רחל. שהיא

נקודת שהוא בפנימיות גם אלא בחיצוניות

עי"ז רחל. סוד שהוא דב"ן ו"ק בחי' דרחל,

הפרצופים. שני לקשר בסוף זוכים

דביקותוזהו להכניס ההבלים קדושת

שיהיה וצריך תורה. בלימוד

להיות ובתחתונים, בעליונים מלך בחינת

בחינת העמקות בתכלית בתוה"ק דבוק

אפילו לאה, דסוד לדביקות ולעלות רחל,

בעליונים מולך מ"מ סתירה, שזה שנדמה

לשניה אחת מבחינה ללכת ובתחתונים

אחד. פרצוף שנעשה שיזכה עד ולחברם.

בעתכי הוא הדביקות שעיקר שידעו הגם

האמצעי אדמו"ר העיד עכ"ז התפילה,

קיבל אשר התניא בעל הרב מאביו שקיבל

שעיקר מהבעש"ט שקיבל הגדול המגיד מן

בעת אמת לדביקות לבא הוא העבודה

רק לא התפילה. בעת כמו התורה לימוד

אלא בחיצונות התורה בפרטי שקוע להיות

לימוד בשעת העליון ביחוד להתדבק

הק'. התורה

כו"כוהבעש"ט בזה שיש מגלה

זוכה אין בתחילה מדרגות,

ומלך לחוד בעליונים מלך בחי' ויש לכך,

להתרגל שצריך אלא לחוד, בתחתונים

הלימוד. באמצע דיבורים ה' לפני לדבר

העיון בתכלית בתורה כשמעיין ולפעמים

מלך בחי' זה דקות כמה ומתפלל עוצר

קשה ובתחילה ובתחתונים, בעליונים

אחת. בחינה להיות לחבר

ההואוישכ"ב לדעתבמקום צריך כי ,

אתיות, הכ"ב של כח
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לפני כשמדבר האותיות, כח שכשיודעים

כל בורא לפני והתבודדות תפילה ה',

בסוד דיבורים הם בתחילה העולמים,

מחזה לעלות צריך ואח"כ ולמטה, מהחזה

בהתחברות השי"ת לפני לדבר למעלה,

ולראות ה' לפני לדבר שיתרגל המחשבה,

לא שבמחשבה אע"פ במחשבה. האותיות

המחשבה. חיצוניות רק כשזה מידי, עביד

הוא עיניו לפני האותיות כשרואה אבל

דעת לוי בחי' המחשבה פנימיות בחי'

לדביקות האותיות ע"י זוכה שהוא דביקות.

אישי, יזבלני הפעם בחי' נעשה ובזה אמת.

הדביקות שהוא זבולון. לסוד שזוכים

וזוכה האותיות מתרבים ובזה העליון.

בחי' ונעשה והתפילה התוה"ק לאור

בהרגשת שנתדבק שכר יש - יששכר

כל כי ותפילה. תורה שבאותיות התענוג

שהן דרזין, ברזין וכ"ש שבתוה"ק שכל

רזין שגילו והצדיקים, הבעש"ט תורת

שמלובש א"ק בסוד שבתוה"ק דרזין

בפשט מלובשים דרזין הרזין כן באבי"ע,

התורה חלקי שכל הכלל סוד, דרוש רמז

בנוי משפט כל חלקיה, בכל בפרטיות

כ"ב, ויש אלקות, הוא אות וכל מאותיות,

לזכות צריך והאדם אלקות, הוא אות כל

על להתענג ההוא, במקום וישכב

וכמה בכמה מצטיירים שהן האותיות.

הדיבור. וכחות הבלים ז' כ"ב, ויש מהלכים,

יוצא פועל שהוא אפי' הדיבור כח ועיקר

מלאה הוא הדיבור שורש אבל מרחל

בבריאה, הפועל אל מוציא רק רחל בינה.

ישנן שם בלאה, הדיבור שורש אבל

במקום 'וישכב בחי' המחשבה אותיות

לאה, הוא שבמחשבה הדיבור ההוא'.

האמצע אדמו"ר הנ"ל.כדברי י

היינווזהו וזבולון, יששכר של חיבור

ודביקות להתבוננות שנכנס

בבחי' נתדבק ועי"ז האותיות, בקדושת

ע"י למעלה שמתקשר אישי, יזבלני

שכר, יש לבחי' גם מתחבר ובזה האותיות.

תורה וחידושי רב שכר לו שנתגלה

אמיתיים.

כשנסתם גם להשי"ת ההודאה ע"י ז.
הדביקות לשלימות זוכה האור,

יהודה.אחר דבחי' העבודה באה זה

היא לאה כי לה'. שמודה

את אודה 'הפעם לה'. שהודתה הראשונה

ענין הוא העולמים כל לבורא ההודאה ה''.

ויכול מוחין לאדם נותן כשה' מאד. עמוק

הוא דאלקות לשכליים ולזכות להתפשט

חידושי תענוגי לו נותן שה' שכר יש

עליונים ראיות לו ומראה התורה

זמן יש לפעמים אבל באותיות, ותענוגים

אזי חידושים, לו ואין המוחין לו סוגר שה'

בחי' מודה בחי' הוא כי גבוה, יותר הוא

זוכה בזה ואז לה'. שמודה יהודה

הששון עצם שהוא יוסף של אור לפנימיות

יששכר בחי' הוא שמחה כי מאלקות.

יהודה אבל התורה גילוי התפשטות כשיש

בחי' גם שהוא התפשטות של במקום הוא

זמן יש אבל והתבוננות לאה

רואה ואינו ונסתם, נסגר שההתבוננות

להתדבק יש אזי מאחיו, יהודה וירד כלום,

אפי' כביכול ה'. לפני ההודאה בעבודת

היינו מלדת', 'ותעמוד בחי' לידה, כשאין

ה' לפני מודה אבל עדיין. מתחזק שאינו

מאותיות לדעת שזוכה יהדותו עצם על

על לה' ומודה הדביקות. ומעבודת התורה.

מה כי יהודה. ע"ש יהודי, שנקרא זה
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זהו שיהיה, מה יהיה לה' מודה שיהודי

שהוא שאיך לה' להודות הקדושה. עיקר

עיקר זהו לטובה הכל בודאי מנהיג

ואז לידה. רואה כשאינו אפי' היהדות.

ונעשה שאת. ביתר ללידה זוכה דייקא

שכ"ר. י"ש יששכר. בחינת

בזהכנודע זה מקושרים ובינה שחכמה

התדבקות שכר יש בתכלית.

ובינה חכמה בינה. ליהודה, מקושר

אם בין מחלק ואינו לה' כשמודה מקושרים,

שכר ליש זוכה בזה לא, או חידושים לו יש

בתחתונים אלקות לגלות מזכהו שה'

דביקות לוי שנעשה עד נוראים, בחידושים

ושמעון, ראובן ואהבה יראה ומוליד אמת,

כנ"ל. אמת משפט ודינה

בכלליות האלקי מעונג חוץ ח.
השכליים לפרט יש השכליים,
בכ"א ולשמוח ואותיות לחלקים

מהם

כחוישכב יודע שהצדיק ההוא, במקום

שלומדים שכל שבכל האותיות,

נהנה והאדם מהאותיות, עשוי הוא בספר

האותיות אבל עצמו, השכל מעצם רק

בנוי שכל כל שהרי השכל, את שמביא

כ"כ נהנה האדם אין ובפשטות מאותיות,

אור מעצם חיות מקבל רק מהאותיות

ששון. בחי' רחל, מצד רק זה אבל השכל.

אותיות, מהרבה בנוי שכל כל באמת אבל

צריך לכן ללאה, רחל את להעלות צריך

דהיינו שכל, כל של האותיות כל עם לשמוח

לאותיות, ולחלקו שלומדים השכל לקחת

צריך לומד שאתה לימוד וכל פסוק כל היינו

שם הוא אות כל האתיות, ולחלק לחזור

יש אלקות. מאותיות להנות צריך קדוש,

צריך כי אישי', יזבלני 'הפעם וזה כ"ב.

מהאור רק לא שבשכל, אות מכל דביקות

יכנס לזה, כשיכנס שיזכה עד השכל, של

שכליים לו מגלה שהשי"ת שכר יש בבחי'

בחי' בהודאה. תלוי וזה יותר. עמוקים

אשר האמת צדיקי של הדרך וזוהי יהודה.

ובעת התורה בעת ומתבוננים מתבודדים

תלוי שהכל העליון, בהתבודדות התפילה

רק חידוש לך כשאין שאפי' בההשגה

מבחי' ולהנות האותיות, על לה' להודות

לחלק אותיות, לכ"ב לחלקו אישי, יזבלני

השכל. של חלק מכל ולהנות לחלקים, השכל

'הבלאפי' אך הבל, דברי אלו שלכאו'

ההבלים דאלו שלמה, אמר הבלים'

אבל הזאת, העבודה את מהבלים שבעוה"ז

כ"כ נראין אין לאה דרכי כי הוא האמת

לדבר יש דמה בחיצוניות. וגדולים חשובים

כי בכלל. זה דמה לבד, האותיות מן ולהנות

להם שיש האותיות. כח גודל יודעים אין

ששם יששכר, בחי' שכר, היש שורש

סוד יודעים והצדיקים עמוקה, תורה מתגלה

האותיות. דרך

נעשיםכי הם ואח"כ אותיות הם בתחילה

אלקות גילוי מהם ונעשה פרצופים.

בלי' האותיות, סוד הם בתחילה אבל ממש.

'וישכב אבינו יעקב אצל נאמר לכן כ"ב, יש

סוד ללמוד הדרך שהוא ההוא', במקום

תחילה והתפילה, הלימוד בעת המרכבה

איך שיודע האותיות לעבודת להתחבר

ולא אישי, יזבלני בחי' באותיות להתדבק

לכמה שכל כל לחלק אלא אותיות דווקא

חלקים וכמה כמה השכל על לחשוב חלקים,

גילוי הוא אות כל כי אות, מכל ולהנות
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וארץ, שמים נבראו שבהם אותיות אלקות,

עוד דיבורים ה' לפני שמדברים מה כל כי

הרגיש ולא מזה, דיבר כבר הרי לכאו' ועוד,

סוד הודאה, ענין שזהו אלא חידוש, בזה

וזה השכל זה לו נתן שה' לה' שמודה יהודה

והוא השכר לו נותן שה' עד האותיות.

להוליד יוכל ובזה בזה. אור גילוי עוד מגלה

בן, אור אותיות ראובן ושמעון, ראובן

להוליד שיזכה מש, עון אותיות ושמעון,

סוד עד ועון. חטא מכל ולצאת בן, של אור

מתכלית ולהטהר עצמו את לשפוט דינה,

הטהרה.

החיים, רדיפת את לעצור צריך ט.
ולהתבונן

עצמוכי את לשפוט יכול האדם שאין מה

שאינו מחמת הוא מהעוונות, ולצאת

ללמוד ממשיך הלאה, ונוסע עוצר,

זה שכל התבוננות, שום בלי ולהתפלל,

הסוד כל לו וחסר ולמטה, החזה מן בחי'

בתורה מהלך רק ולמעלה. החזה דמן

לרגע אפי' עצמו את שופט ואינו ובתפילה,

וככה התבוננות. של ענין שום בלי אחד,

היה ואם הנפש. חשבון בלי החיים. לו נוסע

ליום מיום הנפש חשבון עושה האדם

הוא והרי שנים, ועוד שנים עוד שעוברים

עולם של למקומו ישוב איך לחשוב מחויב

איך במקום', 'ויפגע וזה עולמים, כל לבורא

ויפגע היא העצה ההוא. במקום תפגע

במשפט, עוסק היה אם ההוא, במקום

בלאה, גם אלא ברחל רק לא דבוק להיות

מעשיו. כל על ויום יום כל עצמו לשפוט

ולהתרגל וללמוד העבודה, דרכי בכל

לא רוחני ענין שום כי ההתבוננות, בדרכי

עצומות, יגיעות ע"י רק לאדם נתגלה

יגיעה. מהותה שכל לאה בענייני בפרט

אדם וכל מאד. גדולה יגיעה צריך שלזה

בדרכי להתרגל איך נפשו את ללמד מחויב

לימוד בשעת וההתבוננות. העולמות

ללמוד שיזכה עד תפילה, ובשעת התורה

עבודה שזוהי ללאה. רחל את להרים איך

מאד. גדולה

היינוובתחילה בעצמה לאה לבחי' צריך

ללמוד ואח"כ התבוננות,

רחל להרים שיוכל כדי לאה, פנימיות

רק לא לאה שלומד ע"י זה כל כי ללאה.

שם לוז בחי' בפנימיות, גם אלא בחיצוניות

אל בית נקראת אבל לראשונה שישהעיר ,

חכמת עניין והוא רחל. פנימיות ללאה

ז' וקהלת, השירים שיר גילה אשר שלמה

באלו תלוי שהכל הבל, הכל בחי' הבלים,

סוד לנפשו ללמוד הקדושים. ההבלים

באמת לדעת צריך ולכן דקדושה. ההבלים

לדבר יום כל עצמו להרגיל צריך אחד שכל

בפועל, שמדבר כיון ולחשוב השי"ת, עם

אבל ולמטה, החזה מבחי' מדבר בפיו הרי

לבחי' ולהעלות הדיבור לקחת צריך

עד קדושות, במחשבות בזה. התבוננות

ויחשוב בקדושה האותיות ע"י שנתדבק

עד דלאה הספירות כל בסוד עולה הוא איך

אהוי"ר שיוליד עד יזבלני, לבחי' שזוכה

התורה שיתעלו באמת שיזכה עד למטה.

יחוד שיתייחדו ללאה. מרחל והתפילה

רק שהוא קדושות מחשבות רק לא אמת.

לא עוד שזה לרחל, דומה לאה פנימיות

כשלמה ולאה, רחל אחד פרצוף נקודת

היו לא שעוד ובתחתונים בעליונים שמלך

ממש. אחת פרצוף
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מנר יותר גבוה שבת במוצאי נר י.
שבת של

שלוכשבא זמן שזהו שבת, מוצאי עת

מתחננים אנו ע"ה. המלך דוד

רוח ויגאלנו יבא עבדך דוד בן ה', לפני

שבת של היחוד באמת כי ה'. משיח אפנו

לאה, במקום רחל עליית בסוד הוא קודש

דמלכות, נר הוא שבת שנר ידוע אעפ"כ

בינה סוד הוא דמוצ"ש האבוקה (עייןאבל

אבוקה) ערך יעקב נהורין.קהלות ש"ע שעו"ה, ,

כי מנר, למעלה שאבוקה קבלה בספרי ואי'

בה שמאיר בבינה. ואבוקה במלכות נר

נהורין. ש"ע

כשהלךוזהו שבע' מבאר יעקב 'ויצא

בחי' זוהי דלכאו' לחרן, שבע מבאר

בחי' ירידה, של בחי' הוא מוצ"ש כי ירידה.

היאסוד שבת שהיא חכמה כי בריאה, בינה

יעקב בי"ע. בחי' בינה משא"כ אצילות

וישכב אצילות, בבחי' בעבודה רצה אבינו

בחי' תוה"ק עבודת רצה רק ההוא, במקום

וילך שיוצא, הצדיק את מנהיג כשה' רחל,

ירושלים בחי' חרן, למקום להכנס חרנה,

בגי' שלם, רי"ו קשיא דינא לאה בחי'

נר ע"י בינה בבחי' הוא התיקון אלקים.

נהורין. ש"ע שבת, דמוצאי שעוה

למקוםכי אף, חרון לבחי' כשנכנס הצדיק

מ"מ אך שם, לו טוב לא כראוי, שאינו

היופי סוד שם לפתוח יוכל בפנימיות

לעולם ירדו יופי קבין תשעה חז"ל כמ"ש

דירושלים עיה"ק. ירושלים נטלה תשעה

בחיצוניות ורק תאר, יפת יופי, סוד היא

בירושלים, עניות שיש אדם לבני נדמה

שרשם והיופי העשירות כל באמת אך

שבת, תוספת לסוד זוכה ואז בירושלים.

ומקשר אש, בחי' מנה"י עולה ואדרבה

והבינה. המלכות

עודכי יש ללאה, רחל כשהעלו אפי'

שבועות, בסוד יותר, עמוקות מדרגות

משיח, בחי' שזהו אריך, עד רחל שתעלה

מוצאי לקדושת כשנזכה רק שייך שזה

ענין שהוא חוננתנו אתה בסוד שבת,

בשבת כמו רק לא נהורין, וש"ע אבוקה

אלא עילאין, או"א במקום הוא זו"ן שיחוד

אור שזהו אריך במקום יעמדו שזו"ן שנזכה

הגאולה.

בסודוכדי לא"א שתעלה רחל להעלות

לזה המלך, דדוד הילולא שבועות

עבודת שזהו לאה, פנימיות להעלות צריך

וצריך לאה, בחי' להרים המלך שלמה

סוד להבין כדי לאה של הבחינות ללמוד

בקיאים שיותר כמה בשרשו. אריך

אפי' סתירה שאין להבין לאה בפנימיות

וכל עניה, הנקראת לאה בחיצוניות

אדרבה אור, מלאים נראים לא העבודות

משה עכ"ז וכושי. שחרות בחי' הוא לאה

פנימיות שלמד לקח, כושית אשה רבינו

שעו"ה לסוד שיעלה כדי לאה, עבודות

במוצ"ש, שבת תוספת שיהיה במוצ"ש

הגאולה סוד חוננתנו אתה סוד שיתגלה

אבא עד רק לא רחל להעלות העתידה,

אריך. עד אלא ואימא

ההוא',וכל במקום 'וישכב בסוד תלוי זה

כל כי האותיות, כ"ב סודות שלומדים

כמ"ש אותיות כ"ב בסודות תלויה הגאולה

באותיות להשתמש כחות שיקבלו ברמ"ק,

ויש ה', לפני עת בכל לדבר צריך באמת כי

רק והוא כדיבור נחשב שהמחשבה

סתם לא אותיות, כ"ב ביחודי כשמונח



תשס"ט ויצא פר' יאשל"ס

כשהמחשבה רק מידי, עביד דלא מחשבה

בסוד בשלימותו, שאינו אפי' יחוד, בבחי'

לאה, בפנימיות הוא מ"מ לאה, במקום רחל

נתעוררים ובזה מקושר, להיות מתחיל אזי

בעליונים שמלך המלך, שלמה של אורות

ותחתונים.

סודותוישכב ללמוד צריך ההוא, במקום

חול לקשר שיוכל כדי אותיות כ"ב

היינו למוצ"ש שבת לקשר ואח"כ לשבת,

לסוד אריך, לבחי' עילאין דאו"א במקום

לא האריז"ל שבדברי אפי' חננתנו, אתה

שאפשר מרמז מ"מ להדיא, זאת כתוב

שבועות לסוד שבת בתוס' לזכות במוצ"ש

המלך. דוד בחי' אריך,

כ"בוהכל עבודת לעצמו שמלמד ע"י לכל

האמצעי אדמו"ר כמ"ש אותיות.

דביקותו בשעת זכה שהבעש"ט

ממדרגת למעלה שהוא נורא להתפשטות

שכל הגמור, חשכות בבחי' שהיה הנבואה

הוא הבעש"ט של ההתפשטות העבודת

ובדביקות התבודדות ע"י שזוכים מה

אם וארץ, שמים נבראו שבהם באותיות

להתדבק 'יזבלני' עבודת את לומד אדם

כל ומחלק לה', ומודה האותיות, ע"י בה'

כל ע"י עצמו ומדבק לאותיות, רוחני שכל

של תיבה שכל הבעש"ט כמ"ש וחלק, אות

אלקות, נשמות עולמות בה יש התפילה

בכל לעצור התפילה, תיבות לקחת צריך

בה ולמצוא לאותיות, התיבה ולחלק תיבה,

בכל אלהות נשמות עולמות של דביקות

ועי"ז שכר'. 'יש כי ה' לו מגלה ואז אות,

שיכול עד מש ועון בן, אור בחי' נעשה

מעשיו ולשנות דינה בחי' עצמו לשפוט

לטובה.

לאהכי לפנימיות זוכה שהאדם ע"י רק

דרכיו ולשנות האמת למשפט זוכה

התוה"ק מבינה, הוא שינוי כל כי לטובה.

שע"י בגמ' ואי' אור, ותורה מצוה נר בחי'

הירידות, מכל היינו מכולם, ניצול אבוקה

לשנות אחת בתנועה האדם זוכה ואז

לטובה. מעשיו

אבינואנו שיעקב קדוש, בזמן עומדים

לאה נשא לכן הגאולה לעורר התחיל

לתקן שזכה אע"פ הבחינות, כל לייחד ורחל

שני שהיו כיון מ"מ בשלימות, הבחינות כל

התיקון אינו עדיין ורחל לאה הבחנות

ישראל בחי' בין היה שיעקב אלא השלם,

והכין ורחל, לאה חיבר בזה יעקב. בחי' ובין

בעבודת להתדבק הימין, קץ עד דרך לנו

שבזה הק', האותיות כ"ב ע"י בה' הדביקות

אחד וכל וקץ, בגי' סולם בחי' הגאולה, תלוי

אותיות, הכ"ב דרכי סודות ילמד כחו לפי

שנהנה אחר שכל כל לקחת הדרך וילמדו

השכל לחלק רחל, בחי' ששון בסוד מזה

שמחה, בסוד חלק ומכל אות מכל ולהנות

אות. מכל ולהנות לאה. בחי'

אלהות,שיש נשמות עולמות אות בכל

עד יהודה, בחי' בפרטיות ולהנות

לעבודתו. שכר יש יששכר, בחי' שנעשה

השגה תוספת לו נותן כיוןשה' סוף, בלי

בהודאה לה' ומודה ביהודה דבוק שהוא

ומוליד אותו מושיע שה' עד אמיתית.

לשנות עצמו ולשפוט חו"ג, ושמעון ראובן

לטובה.

לפנייזכנו לטובה מעשינו לשנות ה'

לאלתר מיד תיכף ית"ש, אלקינו

ברחמים. גוא"צ בביאת
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לנפשך חכמה דעה יא.

בגי'ובעל 'סולם' שתיבת מגלה הטורים

ו' אות ע"י הימין, קץ הוא קץ-ו',

ענין כי אמת'. אות לי 'ונתתם בחי' שהוא

המוחין להמשיך המשכה בחי' הוא ו'

עיקר שזהו וה"ג, בה"ח הדעת ולבנות

דקדושה. הסולם

הואוהנה המלך דוד נשמת שורש עיקר

התגלותו עיקר כי לאה, בן מיהודה

בעליונים מלך המלך ושלמה לאה. בסוד

ע"ב)ותחתונים י"א שעלה(מגילה היינו ,

רחל, בסוד ובין לאה בסוד בין להתקשר

אחד, פרצוף להיות נתאחדו לא עדיין אבל

ענין שהוא לאה פנימיות גילוי התחיל מ"מ

בסוד הוא רחל העלאת ושלימות רחל.

אריך עד המלכות העלאת היינו שבועות,

בזה תלויים השכינה עליות וכל אנפין.

בחי' לאה, דרכי פנימיות להבין שעוסק

ההוא. במקום וישכב

העליותואזי בסולם השכינה את מעלה

בגי' סולם ולכן הרחמים. מדות עד

היסוד, עטרת יחוד סוד הוא הו' כי ו', - קץ

ביום אמו לו שעיטרה בעטרה בחי'

ששון שמעלה בזה תלוי היחוד וזה חתונתו.

לאה. למדרגת רחל להעלות היינו לשמחה.

כ"ב הוא לאה שפנימיות שמבין ע"י

של באופן ותפילה בתורה שעוסק אותיות,

כל לחלק וכן האותיות, בקדושת התדבקות

כשהוא השכל אור כי לאותיות. שכל

בסוד הוא בו ההתענגות בהתקבצותו,

יש אח"כ אבל ששון. בשם נקרא ואז רחל,

פרטים, ופרטי לחלקים שכל כל לחלק

שמחה בחי' וזהו בנפרד, אות מכל ולהנות

כעבודה נדמה זה שלכאו' אפי' לאה. -

אות בכל יש באמת הרי מ"מ מיותרת.

וכמה כמה והם אלהות, נשמות עולמות

בכל יש אלקי שכל כל ה'. לעבודת דרכים

וזהו לה'. ומרכבה קודש שם שבו, אות

מהשכל נהנה שבתחילה הצדיק עבודת

האור לחלק וממשיך רחל, בסוד שהשיג

יזבלני, בחי' לשרשו, אות כל ומעלה

ליש וזוכה אות. בכל בה' ודבוק שנתחבר

היחוד ובכח דקדושה. אור של ריבוי שכר,

זוכה עי"ז ויששכר, זבולון בחי' היינו חו"ב,

עצמו, ולשפוט ולדון מ'ש ולעון ב'ן לראו

הטוב. בתכלית ולהתדבק רע מכל לצאת

לנפשך'וזהו חכמה להמשיך'דעה היינו ,

לגלות הנפש. לבחי' החכמה

כי בעצמה. רחל סוד הוא לאה שפנימיות

חלקי שהוא דב"ן ו"ק מסוד הוא לאה בנין

ולוז אל בית נתחברים ובזה ממש. רחל

כ"ב יש 'וישכב', עבודת ע"י ממש, כאחד

בבח'י עבודה ענין שהוא לתורה אותיות

לאה.

קדשך'וזה מצות יזכה'נצור דבזה ,

גדול זכות זהו כי המצוות, לנצור

מקיים שבזה ואות. אות בכל ה' שם לייחד

ע"י בה' דבוק להיות ההוא, במקום וישכב

מודה אלא ושמחה, ששון רק לא האותיות,

כמו לו, נותן שה' ופרט פרט כל על לה'

בתוה"ק כן החסדים, כל על להודות שצריך

שה' ואות אות כל על לה' להודות צריך

ה' שהרי לכבודו. ולהתפלל ללמוד זיכהו

אינו והאדם לאדם גדולות טובות עושה

כל על לה' מודה הצדיק משא"כ בזה. מכיר

התורה בעבודת כלול והכל וטובה, טובה

לה' ולהודות אות, מכל להנות והתפילה,

אות. כל על
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שישוזוהי שמגלה הק' הבעש"ט דרך

אות, בכל אלהות נשמות עולמות

לה' הודאה ע"י הוא בזה להתדבק שהדרך

ללמוד שזוכה דקדושה אות כל על לב בכל

אישי', 'יזבלני בחי' נעשה עי"ז להתפלל. או

בלי שפע הולדת ולהמשיך ית' בו להתדבק

ובזה ואות, אות כל לה' שמעלה ע"י סוף,

וזה ואות, אות בכל דקדושה לתענוג בא

זוכה ובזה חדשה. והתחדשות שכר לו נותן

שמודה בזכות הישר, בדרך הולכים שבניו

כל עבודת עיקר וזהו ופרט. פרט כל על לה'

ריבוי על לה' להודות מישראל ואחד אחד

סוף. בלי לנו נותן שה' החסדים

לנפשך''דעהוע"י שרואהחכמה היינו ,

האלקי האור את הבינה בעין

ויהודה. שכר יש מחבר בזה שבאותיות,

בסוד דלאה, במקום ובינה חכמה חיבור

ממשיך בזה ולאה, בינה חכמה 'והיאיחוד

לראשך' כנ"לכתר אישי יזבלני בחי' ,

הכתר. אור שהוא

קדשך'וזה מצות יזכה'נצור דבזה ,

ולשפוט מ"ש, עו"ן ושמעון, לראובן

לשער ואין רעות. מהמדות להנצל עצמו

עי"ז, למעלה שגורם השמחה גודל ולתאר

מתעורר שבזה שמחה וקול ששון קול בחי'

למעלה שמעורר ע"י כלה, וקול חתן קול

רק לא כי שאומר, ואות אות בכל שעשועים

עליונה השגה של היחוד מעצם ששון שיש

ואות. אות מכל פרטית שמחה יש אלא

לרחל, מתחבר זה שבסוף לאה, בחי'

והתגלות אלקות השגות מזה שנעשה

חדשות השגות ומשיג שאת, ביתר היחוד

עיקר שזוהי הודאה, ע"י לכל והכל אמיתיות

אות כל על לה' להודות האדם עבודת

שה' החסדים כל על וכן בתורה, שלומד

יהיה לה', הודאה מלא להיות אותו, מזכה

של אות לעוד שזכה ב"ה יהיה, אשר

כל על ההודאה ובזכות והתפילה. התוה"ק

לענין יזכה בזה איתך, עושה שה' החסדים

לריבוי שזכתה בלאה, כמ"ש ורבו, פרו

לה'. שהודתה יהודה בחי' בזכות בנים,

ותעמודהגם כתיב ההודאה אחר שלכאו'

ההודאה שענין לאדם ונדמה מלדת,

שכל רוצה האדם כי שפע, אצלו מוליד אין

זה אבל אות, כל על לה' מודה ואינו חדש,

והחסד הטוב לראות העבודה, עיקר

יששכר חיבור נעשה ועי"ז לה'. ולהודות

על לה' שמודה ע"י נורא שכר יש ויהודה,

עבודה כל לו. נותן שה' ונקודה נקודה כל

וכל, מכל רחוק כשהוא אפי' מזכהו שה'

מוסיף, שהוא כלשהו כל על לה' מודה אבל

עבודת שזה ויותר. יותר לעלות זוכה ובזה

להדליק אור, עוד על יום כל להודות חנוכה,

ולהוסיף. קטן נר

לעתידוהוא שיתער השיר הגאולה סוד

כמובא יהו'ה יהו יה' י' שהוא לבא

מעט כל על שמחה מלא להיות בתיקונים,

וצהלה רנה מלא ולהיות ה' בעבודת שזוכה

אלא שחסר, מה על לחשוב לא ה', לכבוד

יהיה שזוכה. קצת כל על ועוד עוד להודות

מ"מ אבל החיים, שעברו איך יהיה, אשר

וטובות, חסדים לעוד ושם כאן זכה הרי

אפי' קצת, כל על לה' להודות ירבה ולכן

שירה מלא להיות מאד, קטן שנדמה

זוכים ובזה והודאה. הלל ימי לה', והודאה

בעצבות שיהיה לא הש"ס. מסכתות לל"ו

לל"ו זכה לא שעוד מה על שחורה ומרה

בכלות לכסוף צריך שבודאי אף מסכתות,
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העבודה עיקר אבל התרה, חלקי לכל הנפש

ואות. אות כל על הודאה מלא להיות

לובזכות יזכה קדשך'זה, שבת ,'שמור

עו"ן – שמעון לעבודת ויזכה

רחל שתעלה האמת היחוד ויתייחד מ"ש,

שיהיו אפשר שאי לאה, למקום באמת

עבודת שמקדימים לפני ממש אחד פרצוף

שבתוך ציון סוד לגלות לאה, פנימיות

קדושת באור ההתדבקות ע"י ירושלים,

דקדושה ואות אות בכל שיש אלקות

זה. על להשי"ת ולהודות

אותיזכנו כל על ית' לו להודות ה'

ההודאה ובזכות טובה, ותנועה

נזכה בזה עז וביתר שאת ביתר עוד נתפלל

לבנו' 'דוה ויהפך ההוד, תיקון להתגלות

ברחמים גוא"צ בביאת שלימה להודאה

אמן. ממש
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ק"ל הר"ן שיחות

המפורסמיםשמעתי לענין בשמו,

מעשה, סיפר מופת בעלי

היה אחד בנים שני לו היו אחד שמלך

השוטה את ועשה שוטה ואחד חכם

היה לא ולהחכם האוצרות על ממונה

תמיד המלך אצל ישב רק התמנות, שום

חכם שאינו שזה מאד להעולם קשה והיה

ונכנסים באים והכל ההתמנות כל לו יש

האוצרות, מן להוציא או להכניס אצלו

כלל התמנות שום לו אין החכם וזה

מה מעלה הוא זה וכי המלך: להם והשיב

ומחלקם מוכנים אוצרות לוקח שהוא

אצלי יושב החכם זה כי להעולם?!

חדשות עצות על ובא מחשבות וחושב

אלו ידי ועל עליהם, לבוא יכול שאיני

הייתי שלא מדינות כובש אני העצות

המדינות מאלו אשר כלל מהם יודע

אבל שלי האוצרות כל ובאים נמשכים

מוכנים אוצרות לוקח הממונה זה

גדלה בודאי כן על להעולם ומחלקם

הממונה על החכם מעלת מאד ושגבה

כי התמנות שום לו שאין שנראה אע"פ

כנ"ל. האוצרות כל נמשכים ממנו

הצדיקיםיש אצל מופתים הרבה שרואים

הגדולים הצדיקים ואצל הפשוטים,

בזה ויש כ"כ. מופתים אצלם אין האמיתיים

הבן בחי' הוא הפשוט הצדיק כי גדול, סוד

משא"כ האוצרות. על הממונה הפשוט

במופתים כ"כ עוסק שאינו הגדול הצדיק

לעסוק שצריך חכם הבן בחי' הוא בגילוי,

השפע כל להמשיך הפנימים ביחודים

לעולם.

אחדוכמו הלך שפעם רביה"ק ששח

וביקש גדול דוב בו ופגע ביער

מקל אם כי מאומה בידו היה ולא להרגו,

נפל ומיד ותיכף במקלו, הדוב זה והכה קטן,

שהרג זה שהוא בנפשו ודימה ומת. הדוב

שמעליו האילן שעל ידע ולא הדוב, את

שירה זה והוא שריפה קנה עם אחד ישב

שהצדיק הזה הדבר כן להרגו. בדוב

דקדושה, פעולות לעשות עוסק הפשוט

מופתים עושה שהוא כאילו בעולם ונראה

הצדיק ובאמת ובארץ, בשמים גדולים

בשורש שעוסק זה הוא במעלה הגדול

הדין. להמתיק

באוכנודע שפ"א חיים מהחפץ המעשה

להפקד זכה שלא יהודי אליו

שבמקום לצדיק ושלחו הח"ח, וברכו בזש"ק

הלך ואכן ברכה, ממנו שיבקש פלוני

כמה שעברו אחר זכר. בבן ונושע כפקודתו

ביקש ובנות, בנים עוד לו נולדו ולא שנים

שנית לח"ח ונסע קם בזש"ק. עוד להוושע

אוכל לא הח"ח לו ענה בנים, עוד על לבקש

אלי, כשבאת הקודמת בפעם כי לך. לעזור

שלושים אח"כ ישבתי פלוני, לרב ושלחתיך

זכית ועי"ז הברכה, שתתקבל בתענית יום

כח לי אין בזקנותי עכשיו אבל זכר. לבן

יום. ל' להתענות



לנפשך חכמה דעה טז

צדיקהרי כאילו מסתיר הצדיק שלפעמים

הסוד וזה הישועה. פועל אחר

כמובא פעולתו. להסתיר צריך שהצדיק

שמים 'המכסה הפסוק על פ"ח סי' בלקו"מ

מטר' לארץ המכין קמ"ז)בעבים (תהלים

והברכות ההשפעות כי ידוע, "הנה וזלה"ק:

ידי על אלא לעולם לבוא להם אפשר אי

לקבלם, במה ידים לו יש הצדיק כי הצדיק

לקבל הידים הם כי ויראה, אהבה דהיינו

וצריך הברכות, וכל ההשפעות כל בהם

כדי והיראה, האהבה לגנוז כזה הצדיק

ממנו ויגזלו עליו, המקטרגים יקטרגו שלא

הינו בעבים, שמים המכסה וזהו ההשפעות

לכסות יכול כשהצדיק היינו ומים אש

האהבה הינו ומים, אש היינו שמים,

היינו מטר, לארץ המכין אזי, שלו והיראה

בחינת שהם הברכות, כל להמשיך שיכול

אזי גדול, מפורסם הוא כשהצדיק אך מטר:

היטב, עליו ומשגיחים יודעים המקטרגים

והקדוש השפע להוריד לו מניחים ואינם

עליו להחזיק אחר צדיק בלב נותן הוא ברוך

להוריד ושיוכל לכסותו, כדי במחלקת

שמים' לשם שהוא 'מחלקת וזהו השפע

פ"ה) מכונה(אבות שהוא צדיק, לשם היינו

ויראה אהבה לו שיש מחמת שמים, בשם

ויראה". האהבה שמים, לשם היינו

גדול,הרי בגילוי יתנהג שהצדיק שאסור

את הסתירו הצדיקים כל באמת ואכן

מלובלין הרבי דרכו. לפי אחד כל עצמן,

כל בפלפולים. הקדוש היהודי הקודש, ברוח

את יראו שלא כדי והסתרות כיסויים מיני

גנוז שיהא שלו, ואהבה היראה פנימיות

בו, נמצא שהצדיק העליון היחוד עצם

לעולם. השפע כל בא שממנו

ככתובכלוכן זאת, לדעת צריך יהודי

הפסוק על האריז"ל, בדברי

סוד י"ה, בחי' הוא אלקינו', לה' 'הנסתרות

הנגלות אבל הנסתרות. שהם ואהבה יראה

עצם כי ותפילה. תורה שהוא ו"ה סוד הם

בני שיראו כדי בגילוי צ"ל ותפילה התורה

לא זה בלעדי כי ומתפלל, לומד שהוא אדם

להראות חייבים לכן יתפללו, ולא ילמדו

זאת)זאת. גם שהסתירו צדיקים שיש אבל(הגם

אחד אין נסתרות, בחי' הוא ואהבה היראה

לאדם שיש ואהבה יראה בעולם שיודע

להיות צריך זה כי לבדו. השי"ת רק בלבו,

לבדו. לה' בלתי

עושהוכן או מהדר שהאדם הידור כל

בענין נכלל הוא הדין, משורת לפנים

לכסותו רק לפרסמו, שאסור ואהבה היראה

מה כל לבדו. לה' בלתי שיהיה באופן

הוא כן, נוהג העולם שאין דבר שעושה

שיש הפנימי הקשר שהוא בנסתרות, כלול

שהאדם מאד אוהב והשי"ת השי"ת, עם לו

זאת. יסתיר

רקובנועם צריך שאין מוסיף אלימלך

אנשים מפני זאת להסתיר

מעצמו זאת להסתיר גם אלא אחרים,

שזכה דרגותיו על לחשוב לא היינו בעצמו,

מכל כי כלל. מציאות מזה לעשות ולא

הדעת עץ ויניקת לסט"א, אחיזה יש ישות

ורע. טוב

בשםובדגל מביא אפרים מחנה

ה' עובד של שהסימן הבעש"ט

הטובים. מעשיו את זוכר שאינו הוא באמת

בחי' הם ואהבה שיראה בזה"ק כמובא

למעלה. ותפילה התורה שמעלים גדפין

שלא הרי הטובים, מעשיו זוכר האדם ואם



ק"ל הר"ן יזשיחות

בהם אוחז כי למעלה, המעשים נתעלו

אם כי גדולה, לבושה יכנס ובזה למטה.

שהוא ממעשה התפארות איזה בלבו נכנס

פרחה לא המעשה שאותה סימן עושה,

ונכנס המעשה, זוכר שהוא והראיה לעילא.

מזה. התפארות בלבו

אותוולכן עובדים האמיתיים הצדיקים

התחילו לא שעוד בדרך ית'

אחד וכל חלקם. אשרי מימיהם. ה' בעבודת

עם לכת הצנע בבחי' לחיות להשתדל צריך

העבודה מאנשים להצניע אלקיך, ה'

יחוד לשם רק ה' את ולעבוד שלו, הפנימית

ושכינתיה. קוב"ה

כ'לוזהו כ'תר ר"ת ככ"ה, הקדוש שם סוד

שהוא הבעש"ט, כמ"ש ה'כתרים

ע"ז בכל הכופר היהודי מרדכי הארת

לעבוד רק עצמי רצון שום לו ואין שבעולם,

וההתדבקות האמונה ע"י והוא ה'. את

בחירה יש שבודאי כמו כי ה'ידיעה'. באור

בעולם האדם תכלית עיקר וזה בעולם,

מה וכל בחיים, ובחרת בתורה וכמ"ש

מעשי לפי רק תלוי הכל בעולם שנעשה

אבל בטוב. מרצונו לבחור שצריך האדם,

גם ית"ש מאיתו שהכל ה' ידיעת יש מאידך

היתכן וא"כ ותחבולותיו. האדם פעולות כל

שצריך כותב והרמב"ם אמת. ששניהם

הבנה. בלי אפי' אמת ששניהם להאמין

יאמין הפעולה שלפני מבאר ומוהרנ"ת

בידיעה. יאמין הפעולה ולאחר בבחירה,

הידיעה בסוד יתבונן בתשובה ששב אחר

תיקון עיקר וזה הכל, את מנהיג שהשי"ת

החטא.

הבעש"טובעבודת בשם מביא ישראל

מאד, נעלם סוד יותר, בעומק

שהצדיק הסוד. זה מבינים אמת צדיקי שרק

היא שלו הבחירה שעיקר זוכה האמת

יש למעשה שבודאי הגם בידיעה. לבחור

בעצמה היא שהבחירה אלא בחירה,

ורגע רגע בכל חי הצדיק כי בידיעה. לבחור

מלמעלה, והכל אלקות שהכל הידיעה בסוד

תתאה ביחודא גם עוסק שבודאי אע"פ

כופר שהצדיק אחר מ"מ הבחירה. שהו"ע

ישות, שום אצלו ואין שבעולם ע"ז בכל

באור לבחור הוא הבחירה עיקר אצלו

והידיעה. היחוד

ו"קכי תחתונות)כל ספירות ו' שהם ק'צוות (ו'

ג"ר וכל תתאה, יחודא (ג'נקרא

בכלר'אשונות) הוא וכן עילאה. יחודא נקרא

הזה בעולם שנקרא מה המדרגות, סדר

ומה עליון. היותר העולם כלפי ו"ק הוא ג"ר,

אצל נקרא עילאה יחודא אצלינו שנקרא

בעולם שיתגלה עד תתאה. יחודא הצדיק

הכתרים, כל כתר שהוא ככ"ה, של הסוד

שלהם שהבחירה הצדיקים השגת שהוא

היא שהבחירה היינו הכתרים, כל כתר הוא

הידיעה. עצם הוא והג"ר בידיעה, לבחור

ע"י והוא בג"ר. להדבק בוחר שהו"ק היינו

עלמא. בהאי ומציאותו ישותו כל שמבטל

משי בביאת ומיד תיכף נזכה צדקנוובזה ח

אמן. בימינו במהרה




	Page 1
	שיעורי
	Page 1

	הקדשה
	Page 1


