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י"ח) מ"ד, (בראשית

ה') מ"ח, (תהילים יחדיו עברו נועדו המלכים הנה כי

ב"י, ומשיח ב"ד משיח ייחוד בחי' הוא ליוסף יהודה הגשת ענין
בשורש שמעמיק לזה, זה מחזקים והייחוד שההשתוקקות
סמיכת והוא השי"ת, ייחוד להרבות אלא שאינה ההשתוקקות

הכתר ומדרגת לתפילה, גאולה

באזניהק':וברש"י דבר אליו. ויגש

באזניך:(ב"ר)אדני. דברי יכנסו

אפך. יחר אליוואל שדבר למד אתה מכאן

כפרעהקשות: כמוך תקניטני,כי אם וכו'.

אדונך: ואת אותך אהרוג

ייחוד בבחי' ליוסף, יהודה הגשת א.
הארת ב"ד, ומשיח יוסף בן משיח

המלכות אל יסוד

איתא ע"א)בזוה"קא] ר"ו על(בראשית

תא יהודה, אליו ויגש הכתוב

בעלמא דעלמא תקרובתא אליו, ויגש חזי,

בגין חד, כלא למהוי בדא דא לאתאחדא

דא אתקריבו מלך, ויוסף מלך, איהו דיהודה

היינו ע"כ. בדא, דא ואתאחידו בדא,

מה בבחי' היא ויהודה יוסף דפגישת

ה')שכתוב מ"ח, המלכים(תהלים הנה כי

הזוה"ק שאמר וכמו יחדיו, עברו ,)(שםנועדו

ויוסף, יהודה דא נועדו, המלכים הנה כי

בין הייחוד בחי' וזה מלכים. דתרווייהו בגין

דוד בן ומשיח יוסף בן משיח משיחין תרין

מיהודה) בהפטרה(שבא וכדאיתא ל"ז,, (יחזקאל

ואתהט"ו-י"ט) לאמר. אלי ה' דבר ויהי ,

עליו וכתב אחד עץ קח-לך בן-אדם

אחדיהודהל עץ ולקח חבריו ישראל ולבני

ל עליו וכל-ביתיוסףוכתוב אפרים עץ

לך אל-אחד אחד אתם וקרב חבריו. ישראל

אני הנה וכו', בידך לאחדים והיו אחד לעץ

ושבטי אפרים, ביד אשר יוסף עץ את לוקח

עץ את עליו אותם ונתתי חבריו, ישראל

אחדיהודה והיו אחד לעץ ועשיתים

ב'בידי ליחד הוא ה' שרצון היינו ע"כ. ,

תרין בחי' שהם ויוסף יהודה המלכים
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לאחד שיהיו וח"במשיחין, ס"ב לקו"מ (ועיין

.ע"ט)

נעשהוהנה ליהודה יוסף בין הייחוד ענין

דהוא יוסף של האור שמאיר ע"י

יהודה אל היסוד, דספירת האור בחי'

וכמובא המלכות, מידת בחי' שהוא

האריז"ל לר' התפילה הכונותבכונות (שער

ח') פרק ק"ש לא-לדרושי תהלות בכונת ,

שנקרא יוסף הוא דהגואל גואלם, עליון

וזה יהודה, נקראת הק' והשכינה גואל,

היינו גואלם, עליון לא-ל תהלות הביאור

להאיר לירד צריך יוסף שהוא דהגואל

המזמרת הק' השכינה שהיא ליהודה

שהייחוד הגם והנה ה'. לאור ומשתוקקת

יהודה, אליו ויגש בבחי' עתה כבר התחיל

נעשה לא קשות, עימו שדיבר כיון מ"מ אך

נשלם הייחוד ועיקר בשלמות, הייחוד

בענין הכתובים בהמשך וכמובא אח"כ,

וכו' להתאפק יוסף יכול היה (לקמןדולא

א') .מ"ה,

הבעטלערס, מעשה עפ"י ויובן ב.
ישראל, נשמות היא מלכה דהבת
למיני ומפילם מחטיאם שהס"מ

עצבות

וסודיוהנה ועמוקים, עתיקים הדברים

על ולבוא בהם, טמונים סודות

הדרך זה מכל ללמוד שנראה מה הביאור

ע"פ בוראנו, לעבודת והרצוי הנכון

למוהר"ן מעשיות סיפורי בספר המובא

זי"ע מהשבעהמברסלב הנורא (במעשה

י"ב) מעשה - מיניבעטלירס ב' שם דהביא

ידים, בלא שהוא צדיק דיש צדיקים,

הוא שאין רק ידים, לו שיש היא והאמת

כי העולם, בזה שבידיו הכח עם משתמש

רופא והוא אחר, לענין הכח את צריך

המלך בה שזרק מלכה, הבת את ומציל

מיני בעשרה שמשוחים חיצים מיני עשרה

שהיו מים של המבצר לתוך וברחה סמים,

כל לתוך ונכנסה חומות, עשרה שם

עד מים, של המבצר של חומות העשרה

ונשארה שם ונפלה לפנים שבאתה

הבת בבחי' הוא יהודי כל ובאמת חלשות.

מיני בעשרה אותו מסמם והס"מ מלכה,

אליו ששולח רק ולא בו, שמשלח חיצים

מיני בעשרה משוחים גם הם אלא החיצים

מלא החטא ע"י נעשה דהוא היינו סמים,

בכל ליפול וממשיך שחורה ומרה עצבות

שהוא בלבד זו דלא שבעולם, נפילות מיני

העשרה דהם ישראל נשמות את מחטיא

כנגד דהם בהם ומשלח שיורה חיצים מיני

עשרה לו יש אלא דקליפה, ספירות העשר

עשרה דהם עליהם שמשוחים סמים מיני

העשר ע"י דנמשכים רוח עצבות מיני

חלילה נכשלים דכאשר דקליפה, ספירות

קומה ושפופי עצבים נעשים חטא, באיזה

רוח. ונכאי

ידים, בלא הצדיק הוא ב"י ומשיח ג.
החיצים, כל המלכה מבת המוציא

בחלשות היא עדיין אך

דהיאוהעצה מלכה, להבת היחידה

נפשם להציל ישראל, נשמות

מים של למבצר שילכו ע"י הוא ממות,

במעשה) שם הוא(כמובא מים של והמבצר ,

דהכל הצדיק, שמגלה הגדולה ההשגה

מלבדו, עוד ואין אלקות הםהוא (דהמים

לאלקות) וביטול החכמה נכלליםבבחי' זה וע"י ,
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אז שהאיר הבריאה קודם של בהאור

ויודעים המציאות, בכל ית' אורו בגילוי

רע מציאות שום ואין אלקות הוא שהכל

המחשבות וע"י ועיקר, כלל בעולם

מחזיקי מלבדו עוד דאין הללו םהקדושות

הרע היצר כנגד ומתחזקים מעמד תמיד

דאף מובא בהמעשה שם אך וחיילותיו.

מים של למבצר באה מלכה שהבת לאחר

נשארה עדיין ולפנים, לפני שם ונכנסה

כבר מתהלכים אם דאף היינו בחלשות,

שהכל המחשבות העת כל וחושבים בגן

בבחי' שנשארים אפשר עדיין אלקות הוא

ידים לו שאין דהצדיק הוא והענין חלשות.

והוא יוסף, בו משיח כנגד מכוון הוא

כל להוציא בזרועותיו הכח לו שיש הצדיק

ישראל, מנשמות חיצים מיני העשרה

בכדי ידיו בכח ה' מלחמת לוחם והוא

דעת למען בתשובה העולם כל להחזיר

עוד אין האלקים הוא ה' כי הארץ עמי כל

העשרה כל מבנ"י מוציא ועי"כ מלבדו,

סמים מיני בעשרה המשוחים חיצים מיני

כל ישראל נשמות מכל מוציא דהוא היינו

האמונה ובשכלם בלבם וחוקק הרע כוחות

גמור, אלקות הוא שהכל הברורה והידיעה

שהכל העמוקים והסודות המחשבות ואלו

חיצים מיני העשרה כל מוציאים אלקות

את שהשיגו סמים מיני בעשרה המשוחים

עודנה מלכה הבת ואעפ"כ מלכה, הבת

משיח של דהכח דאף היינו חלשות, בבחי'

להחזיר וביכולתו כ"כ גדול הוא יוסף בן

ישראל נשמות כל את שלמה בתשובה

מ"מ הס"מ, של החיצים מקרבם ולהוציא

קרנם הרמת בבחינת עדיין זה אין

בשלימות ישראל נשמות של וראשם

הגמור.

בלא הצדיק הוא ב"ד ומשיח ד.
ישראל לנשמות המעמיד רגלים,

ומקימם

הואוהצדיק במעשה, שם המובא השני

והוא רגלים לו שאין הצדיק

רגלים, לו יש ובאמת דוד, בן משיח בבחי'

הוא אלא רגלים לו שיש בלבד זו ולא

את מביא דהוא הרגלים, בחי' עיקר

מנפילתם ולעמוד לקום ישראל נשמות

היינו וקרנם, ראשם להרים שוב שיוכלו

של החטאים כל דמתקן בלבד זו דלא

שמתקן יוסף בן כמשיח ישראל נשמות

כל ומסלק ישראל ופשעי חטאי כל

שמביא ע"י מהם, חיצים מיני העשרה

הוא שהכל להתבוננות ישראל בני את

לעמוד הרוח לאריכות זה וע"י אלקות,

אלא ה', על ולהתענג הרע היצר כנגד

לבחי' בנ"י את מביא אף דוד בן משיח

בחי' כל מהם ומסלק כנ"ל הראש הרמת

החלישות.

המוחין, כניסת כסדר והוא ה.
עד ואח"כ הידים מקום עד בתחילה

הרגלים מקום

דהנה הםג] יוסף בן דמשיח הידים בחי'

דמוחין הו"ק התחתוןבבחי' (חלק

וכידועדמוחין) הידים, על שמשפיעים ,

הם דמוחין הו"ק בחי' ממשיכים שכאשר

מקום עד היינו חג"ת, לחב"ד ובאים נכנסים

ז"א, של דק"שהידים אחד של הכוונה ע"ד (והוא

כמובא חג"ת חב"ד לבחי' המוחין ממשיכים דשם

ק"ש) דרושי הכונות לבחי'בשער זוכה זה וע"י ,

האור הוא זה על ועולה כנ"ל, הרוח אריכות

הג"ר בבחי' דהוא דוד בן משיח דבחי'
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דמוחין)דמוחין עליון נכנסים(חלק וכשהם

הנה"י עד המוחין –נמשכים יסוד הוד, (נצח,

הרגלים) הרמתמקום לבחי' האדם זוכה ואזי ,

נעשה ראש הרמת דענין חב"ד, בחי' ראש

שהרגלים הרגלים, לבחי' המוחין כניסת ע"י

האדם. קומת את מרימים

תוספת גורם ב"ד משיח אור ו.
והוא ישראל, חטאי תיקון ע"י מעלה
שמתבטל באופן הגבול התגלות ע"י

גבול הבלתי אל

דודוהביאור בן משיח של דהאור בזה,

את לתקן שגורם בלבד זו לא

המיני כל ולהוציא ישראל, ופשעי חטאי כל

בנשמות משלח שהס"מ סמים ומיני חיצים

עילוי לתוספת גורם הוא אלא ישראל,

עושים ישראל שבני ע"י ראש למעלה

דהנה אביהם. אל לשוב וחושקים תשובה

סוף, אין אור בבחי' הוא הקב"ה של אורו

בבחי' רק ידינו על ונתפס מושג וכשהוא

הוא שאז באמת, חידוש זה אין סוף אין אור

תענוג שאינו תמידי תענוג (כמובאבבחי'

הארץ פרי ועיין ה"ה, תפילין לקו"ה עיין בספרים,

אמור) פר' עינים ומאור קרח איךפר' והדרך .

שאת ביתר א"ס האור כביכול יתחדש

מציאות שמתגלה ע"י הוא עוז וביתר

ישראל נשמות התגלות ע"י והוא הגבול,

מתגלה דבהם ועוונותיהם מציאותם וכל

ישראל שבני וע"י והגבול, הצמצום סוד

עצמם הגבול)מבטלים בבחי' הש"י(שהם אל

גבול) הבלי בבחי' גורמ(שהוא הם עי"כ ים,

שאת ביתר תתגלה גבול הבלי שבחי'

עתה עד דהנה גבול, בלתי בבחי' ויותר

ועתה גבול בלי של הבחי' רק ניכר היה

הגבול דזה באופן הגבול, בחי' גם מתגלה

נכלל אלא עצמו, בפני מציאות אינו עצמו

לגמרי מתבטל דהוא גבול, הבלתי בבחי'

שאת ביתר נגלה ואזי גבול, להבלתי

האמיתית המציאות שהוא גבול הבלתי

ישראל דנשמות היינו הגבול, מבחי' יותר

בבחי' ב"ה הבורא את כביכול משיגים

עתה דעד קודם, מאשר יותר גבול בלתי

בבחי' גבול בלי בבחי' רק ב"ה הבורא היה

כנ"ל, תענוג שאינו תמידי תענוג

שלמה בתשובה חוזרים ישראל וכשנשמות

בחי' את היינו עצמם, ומבטלים הש"י אל

תמידי)הגבול שאינו תענוג אליו(שהוא ,

של הסוד שאת ביתר מתגלה אזי יתברך,

ה'. אור של סוף ואין גבול הבלי

מציאות יותר שהיא שבחינה ככל ז.
כן גבול, הבלתי אל מתבטלת וגבול,

גבול הבלתי בחי' מתחזק

וזה דוד,ד] בו משיח בחי' יהודה, סוד

והתשובה התשוקה בסוד דהוא

אל בתשובה שב יהודי וכאשר הש"י, אל

גבול הבלי שבחי' כביכול גורם הוא הש"י

סוף כל דסוף גבול, בלתי בבחי' יותר תהא

תענוג בבחי' הוא גבול הבלי של המציאות

של האמיתי והתענוג תענוג, שאינו תמידי

המציאות כשמחזקים רק הוא גבול הבלתי

קודם שמתגלה ע"י גבול הבלתי של

מבטל והוא היש, מציאות הגבול מציאות

יתברך, מציאותו כלפי ואין לאפס עצמו

וביטול הש"י אל הגדולה התשוקה וע"י

מגלה הוא עי"כ אזי הש"י, אל לגמרי עצמו

עוז, וביתר שאת ביתר גבול הבלי של הכח

מציאות ובבחי' יש בבחי' יותר שהוא דככל
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מציאות היא שאין הבריאה של הגבול

למציאות עצמו ומבטל כלל, אמתית

האמיתית המציאות שהיא גבול, הבלתי

האמיתיו הבליהיש שבחי' גורם זה וע"י ,

גבול. בלי של יותר גדול בכח מתגלה גבול

וראשם קרנם מרימים ישראל בני

כביכול גורמים דהם למעלה, ומתנשאים

ב"ה א"ס האור של גבול הבלתי שמציאות

גדולה. היותר בהתגלות תהא

ב"י, משיח עם ב"ד דמשיח אור ח.
התענוג בתוך תמידי שאינו תענוג

תמידי

האורדהנה ומשפיע מוריד יוסף בן משיח

נפלא תיקון והוא אלקות הוא שהכל

מביא לא עדיין הוא אך החטאים, כל על

וזה ישראל. לנשמות בשלימות ראש הרמת

אחיו בנימין צוארי על ויפול הכתוב סוד

י"ד) מ"ה, אהרן(לקמן ר' הרה"ק שכותב וכמו

צוואר על יוסף דנפילת זי"ע, מסטראשעלע

להביא הכח ליוסף אין דסוכ"ס מורה בנימין

דאף ישראל, לנשמות הראש להרמת

הוא שהכל האור ומשפיע מגלה שהוא

אין מ"מ העם, חטאות כל ומתקן אלקות

הוא הראש הרמת דענין השלימות, כל בזה

לנשמות שיש דקדושה גאווה בבחי'

שמציאות כביכול גורמים שהם ישראל,

יותר תהא ב"ה א"ס האור של גבול הבלתי

וזו כנ"ל, שאת וביתר גבול בלי בבחי'

גורם דהוא יוסף לעומת יהודה של המעלה

רק דלא גבול הבלתי בבחי' התחדשות

דהתגלות התמידי התענוג משיגים

דמגלים אלא גבול, בלתי בבחי' האלקות

התענוג סוד ומאיר תמידי שאינו התענוג

תמידי. התענוג בתוך תמידי שאינו

ההשתוקקות - ב"ד משיח בחי' ט.
חסרון, הרגשת מתוך להתעלות
שהכל הביטול סוד - מב"י ובחי'

זה את זה ומשלימים אלקות,

בסודוהתשוקה היא חיים לאלקים

התשוקות כל דהנה יהודה,

וע"כ החסרונות הכרת מחמת לאדם באים

בחי' וזה חסרונותיו, למלאות משתוקק הוא

הוא שתמיד דוד בן משיח בחי' יהודה

בתורה שלמות לו שאין ומכיר מרגיש

התורה ללמוד יותר חושק וע"כ ובתפילה

וכן שלומד, מה ולדעת לזכור ויותר הק'

יותר בדבקות להתפלל וחפץ חושק

הגעגועים עבודת וזאת אמיתית,

ונשגבה חשובה מעלה היא והתשוקות

של העבודה בחי' והיא קץ, אין עד מאוד

בחי' של והעבודה הרגלים. דבחינת הצדיק

באלקות הוא שהכל הביטול בסוד היא יוסף

הללו העבודות וב' כנ"ל. הידים בבחי' היא

של העבודה משלים וכ"א מאוד נפלאות

זולתו.

דרכו שהאויר אלוק, אחזה מבשרי י.
מקום אל מהראש למטה, ממעלה
דרכן שברגלין, והדמים הידים,
השתוקקות בדרך למעלה, ממטה

חוזר ואור

וצריך ומבשריה] של הנפלא הסוד לידע

אלוה כ"ו)אחזה י"ט, והוא(איוב ,

ובדמותו, בצלמו האדם גוף ברא דהקב"ה

דהנה כמתכונתו, נברא הגוף במקרה ולא

הוא עי"כ גופו במציאות יתבונן שאדם ע"י

אלקיו, אל ביותר גדולה לדבקות לבוא יכול

כשאדם דהנה אלוה, אחזה ומבשרי בבחי'

מציאות עיקר לקרבו, האויר ושואף מכניס
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האדם בראש בתחילה הוא האויר הכנסת

והידים הגוף למקום יורד הוא (בחי'ואח"כ

עניןחג"ת) כל והנה לרגלים, יורד ואינו

האדם מכניס דבזה הוא האויר הכנסת

אותו, המקיף החכמה אור את לקרבו

ד לאויר נתהפך בחי'אוירדהאור אורהוא

ע"ב)יו"ד פ"א זוהר החכמה,(תיקוני אור היינו

ואח"כ האדם במוח הנכנס החכמה ואור

יוסף, בן משיח של האור בסוד הוא בגוף

בחינת האדם רגלי עד מגיע וכשהאור

בארץ ההליכה בסוד הוא אזי הנה"י,

להם יש שברגלים הדמים דהנה ישראל,

שאשה בשעה כמו למעלה, לעלות תשוקה

מצטננות ירכותיה לילד רז"לכורעת (כמ"ש

ע"ב) י"א כיסוטה ההולדה, נעשה זה ידי ועל ,

המקום נדחק ואזי למעלה, עולים הדמים

וטעם לחוץ. הולד את דוחים הם ואזי שם,

לעלות תשוקה הרגלים לאור שיש הדבר

וזו מהקרקע, חיותם שנוטלים מחמת הוא

מעלה, שיעלה האור על משפיעה החיות

הנה"י, בחי' ברגלין, שיש האור מהלך ולכן

בראש שנמצא מהאור הפכי בדרך הוא

האור של המהלך דהנה האדם, גוף ותוך

של בדרך הוא האדם ותוך שבראש

ע"י לראש נכנס דהאור למטה מלמעלה

יורד הוא ומשם יו"ד, או"ר שהוא האויר

הוא דרגלין, האור משא"כ התוך, לבחי'

בסוד למעלה מלמטה של בדרך מתחיל

ישראל ארץ דקרקע ישראל, בארץ הליכה

האור וזה רגלין, בחי' מלכות בבחי' הוא

חוזר אור בסוד הוא הרגלים דרך שנכנס

בן משיח בסוד השתוקקות, בבחי' והוא

ותוך לראש שנכנס האור משא"כ דוד,

הדבר טעם וזה ישר. אור בסוד הוא האדם

ע"י האדם מכניס תמיד שבגשמיות

ישר אור בסוד ותוכו לראשו חיות הנשימה

לגופו למטה חוזרשיורד האויר שאח"כ (ואף

למ ממטה בדרך המשכתלצאת ראשית מ"מ עלה,

והידים הראש אור וע"כ ישר אור בדרך הוא האור

ישר) אור בבחי' עיקרנקרא הרגלין משא"כ ,

בסה"ק וכמובא חוזר, אור בבחי' הוא חיותן

חכם" ע"א)"תורת ס"ה התהוות(דף שתחילת

הצמצום במקום הזה העולם חיצוניות

בבחי' הבריאה אמצע ממקום התחיל

הזה, עולם קרקע בחי' שהיא המלכות

למעלה. ממטה של בדרך להתקן והתחיל

נשימה בכל העבודה, ובדרך יא.
יותר מכיר לקרבו, ששואף ונשימה
קרקע על ובהתהלך הבורא, בחיות
ה' לעבודת בתשוקה מתעורר א"י

ית',והיוצא לעבודתו הנ"ל מכל למעשה

בחינות ב' דישנם לידע דצריך

ה ה'. עבודת בדרכי בבחי'א'עיקריות הוא ,

האור מאיר דשם האדם של והתוך הראש

הנמשך האור והוא יוסף, בן משיח דבחי'

דאז לקרבו אויר מכניס שהיהודי בשעה

חיות בו נותן שהעליון ומכיר יודע הוא

כנ"ל) יו"ד או"ר מעט(בבחי' שמכניס עת ובכל

את להכיר ברורה דעת מקבל לתוכו אויר

העת כל בתחתון שממשיך ב"ה, הבורא

והוא כולם, את מחיה ואתה בבחי' החיות

כל על ומשגיח העולם כל את בחסדו מנהיג

וה דודב'בריותיו. בן משיח דבחי' האור ,

ברגליו ופוסע הולך האדם כאשר והוא

האמונה מקום דהוא ישראל ארץ בקרקע

תשוקה ליהודי מביא זה המלכות, מקום

קונו, בעבודת ולהתעלות לעלות עצומה

ארץ מקרקע האדם אל נמשך האור וזה

ישראל לבני ומשפיע הרגלין דרך ישראל
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מעלה מעלה לעלות ולהשתוקק לרצות

ויותר יותר וחפצים בבוראם, ולהכלל

האור בסוד והוא ית', הבורא את להשיג

יותר חושקים ישראל שנשמות וזה חוזר,

זה מכח הוא ית', אלקותו להשגת ויותר

המלכות בחי' דרך כביכול שבא האור

הרגלים, דרך למעלה ועולה הקרקע, שהיא

התשוקה כח יש המלכות למידת שכן

תחילת זוכרת דהיא לבוראה להשתוקק

ששם השרשים שורש הקרקע בחי' מציאות

של בדרך העולמות כל להתהוות התחיל

רוצה היא וע"כ כנ"ל, למעלה מלמטה

ית'. בעצמותו ולהדבק לשוב ומשתוקקת

ליוסף, יהודה הגשת ענין יב.
לוחמת מב"ד, ובחי' שההשתוקקות
דבחי' המנוחה הרגשת עם כביכול

ב"י משיח

וזהו יהודהז] אליו הואויגש דיהודה ,

יהודי וכאשר ההשתוקקות, בסוד

זאת אזי הש"י אל עצומה תשוקה מקבל

ואריכות מנוחתו את שוברת התשוקה

יוסף, בן דמשיח האור בסוד שהיא רוחו

הראש דרך לאדם שיורד האויר בחי' שהוא

ושלוות מנוחה לו ומביא הגוף לתוך ויורד

הש"י בהשגחת מתנהל שהכל דיודע הנפש

הם האדם של והרגלין אלקות. הוא והכל

בי"ע בסוד דקטנות המוחין (עולמותבסוד

עשייה) יצירה, שעולהבריאה, המ"ן בחי' והם

הרגלים דרך הקרקע, בחי' מהמלכות

עצומה תשוקה ליהודי ומביאים למעלה

התשוקה זו ולכאורה ית'. בבורא להתכלל

לוחמת דוד בן משיח בחי' יהודה שבבחי'

קשות אליו שדיבר בסוד יוסף בחי' עם

הנ"ל) ברש"י לבחי'(כמובא מפריע דהוא ,

הנמשך האויר שהיא הרוח אריכות

אל משתוקקים דכאשר התוך, אל מהראש

בגדלות יותר ולהתפלל ללמוד ורוצים הש"י

את הפועל אל מכח להוציא ורוצים המוחין

בעומק יהודי לכל שיש התשוקות מיני כל

יהודה שבבחי' הנפש תשוקת אזי נפשו,

עם קשות מדברת היא דוד, בן משיח בחי'

משיח בחי' של באלקות ההתבוננות בחי'

לאדם שנכנס האויר בסוד שהוא יוסף, בן

אורו שבבחי' הידים למקום ויורד מהראש

לו שאין שהצדיק כביכול ונראה יוסף. של

יוסף בבחי' דהוא ידים לו יש שבאמת ידים

יש דבאמת רגלים לו שאין והצדיק הצדיק,

זה לוחמים הם יהודה בבחי' שהוא רגלים לו

יש ישראל לנשמות אחד שמצד כיון בזה,

ורוצים בהש"י להידבק סופית אין תשוקה

אל להתקרב ויותר ולהתפלל ללמוד יותר

הכח וזה לב, בכל אליו ולשוב הש"י

רגלים)דתשוקה לו שאין הצדיק הוא(בבחי' ,

בנשמות שנמצא דוד בן משיח של השורש

במנוחה להיות האדם שמבקש ומה ישראל,

בחי' הוא ה', על ולהתענג בשלווה ולישב

נשמות אל שנכנס יוסף בן משיח של האור

ד האוירים דרך דארץישראל ישראל, ארץ

כדאיתא הרוח אריכות מקום הוא ישראל

ע"א) קי"א ארך(סנהדרין רבינו, משה ראה מה

ראה קנ"ה)אפים לקו"מ ישראל(ועיין דבארץ ,

האור דהוא הרוח אריכות לשלמות זוכים

אריכות בבחי' שהוא יוסף בן משיח של

סופי, האין והצמאון התשוקה היפך הרוח,

בקרקע אמות ד' ההליכה גיסא ומאידך

בחי' המלכות בחי' שהיא ישראל ארץ

התשוקה מביאה היא דוד, בן משיח

שאת ביתר הבורא לעבודת ביותר הגדולה

עוז. וביתר
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בין הייחוד אל לבוא והעיקר יג.
ויוסף, דיהודה בחינות
יחזקו הרוח, ואריכות שההשתוקקות

זה את זה

ב'וצריך המחבר הנכון הדעת אל לבוא

להתחברא ויוסף יהודה הבחינות

בבחי' בדא יהודהדא אליו ולא,ויגש

להתאפק יוסף א')יכול מ"ה, ,(בראשית

להדדי. סתרי הם דלכאורה

דהואדבאמת בגואל תלוי הגאולה עיקר

תהלות בסוד יוסף, בן משיח

גואלם עליון דרושילא-ל הכונות, שער (עיין

ח') דרוש והתוך,ק"ש הראש של האור דהוא ,

האור זה להשפיע איך שיודעים ע"י זה וכל

בן משיח של האור בחינת שהם הרגלין אל

וצריך דהשתוקקות, המוחין בסוד דוד

באופן האורות ב' ולחבר לייחד לדעת

זולתו את ישלים שהאחד בדרך האמיתי

בחי' של שהתשוקה היינו אחד, לעץ והיו

משיח של האור את תשלים דוד בן משיח

רוח, קוצר לאדם שתגרום בלא יוסף בן

לאדם שיהיה תגרום היא אדרבה אלא

ארץ בבחי' בשלימות אפים אריכות

תפריע לא הרוח האריכות וכן ישראל,

את תחזק אדרבה אלא התשוקה את חלילה

ב' דלכאורה דאף שאת, ביתר התשוקה

הקצה, עד הקצה מן הפכיים הם הבחינות

אור דהוא הרוח אריכות בדרך דכשהולכים

כח את מסלק הוא אזי יוסף בחי' הידים

בחי' שהם הרגלים של יהודה,התשוקה

מקבל שאדם דבשעה דוד, בן משיח

לבוא חפץ לא כבר הוא הרוח אריכות

את לעבוד ולקום ולתשוקה הרגלים לבחי'

קשות. בעבודות קונו

בהתבוננות שמעמיק ע"י יד.
זוכה לו, המה מנין בתשוקותיו
שהיא ההשתוקקות שורש להשיג
ובזה יוסף, דבחי' הייחוד אור
זא"ז והייחוד ההשתוקקות מחזקים

עליוןולכן לא-ל תהלות מתפללים, אנו

ובני משה ומבורך הוא ברוך גואלם

ואמרו רבה בשמחה שירה ענו לך ישראל

שבני האמיתי התשוקה סוד דבאמת כולם,

סתם, תשוקה בגדר אינו מקבלים ישראל

ושתייה לאכילה תשוקה לאדם שיש כדרך

וצמא רעב מרגיש אדם כאשר דהנה וכד',

ולשתות, לאכול עצומה תשוקה לו יש אזי

בנפשו תשוקה מרגיש ה' שעובד בשעה אך

אכילה כגון שבעולם גשמיות דבר לכל

התשוקה, זו את מעלה הוא וכד' ושתיה

תשוקותיו שכל שכלו בעיני ורואה

לאכול רק שרוצה מחמת לא הם בפנימיות

הוא והצמא הרעב הרגשת אלא ולשתות

ולהתפלל ללמוד באמת רוצה דנשמתו

רעבה דנפשו עוז, וביתר שאת ביתר

וכמו ותפילה, לתורה לאלקות וצמאה

להשתמש דצריך אומר היה הק' שהבעש"ט

לאכילה לא אבל ולחזקו, התשוקה בכח

ובשעה רוחניים. לדברים אלא ושתייה

אזי ותפילה, לתורה תשוקה מקבל שיהודי

יומם סוף בלי ולהתפלל ללמוד מתחיל הוא

ותופסת לוקחת והתשוקה ישבות, לא ולילה

בכלום חפץ ואינו לגמרי, מהותו כל את

קונו, בעבודת ויותר יותר להתעלות אלא

של למצב שבא בנפשו שמרגיש כדי עד

לוקחים להתעלות התשוקות דכל רוח, קוצר

שבא עד נפשו, ושלוות הרוח אריכות ממנו

ומתבונן ומרגיש מזו, עמוקה להתבוננות

ותפילה לתורה לו שיש התשוקות בעומק
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כל לו באים דמנין כדבעי, המצוות וקיום

שורש את להשיג שזוכה עד התשוקות, אלו

בבחי' הגואל אור דהוא ההשתוקקות,

הגאולה דאור גואלם, עליון לא-ל תהלות

יוסף, של האור הרוח, אריכות של האור הוא

הייחוד אור את שמגלה הצדיק שהוא

ואזי אלקות, הוא הכל שהכל האמיתי

ורצונו פנימית, לתשוקה נהפכת תשוקתו

עוז, וביתר שאת ביתר יתגלה הייחוד שזה

תשוקה העת כל לו יש עדיין דוודאי ואף

התשוקה זו אך ויותר, יותר ולהתפלל ללמוד

הוא וכנכון כראוי יותר ולהתפלל ללמוד

בשלמות, בעולם ה' ייחוד שיתגלה בכדי

הקב"ה דנתאווה הוא הבריאה דתכלית

בתחתונים דירה לו ט')להיות פ"ג ורצון,(ב"ר

בעולם, ויותר יותר יתגלה שייחודו הש"י

בתורה יותר משלימים שאנו דבר ובכל

ביתר הש"י ייחוד נשלם בכך אזי ותפילה

באופן גבול, הבלי כח ביותר ונתגלה שאת,

התענוג בתוך תמידי שאינו תענוג של

התשוקה ממילא ואזי גבול, דבלי התמידי

יהודה, בחי' דוד, בן משיח עבודת שהיא

הרוח אריכות לענין חלילה סתירה לא היא

בן משיח עבודת שהיא הייחוד בחי' של

הייחוד מחזקת היא אדרבה אלא יוסף,

כאחד. והגבול גבול הבלתי בחינות שיכלול

אין עד תשוקה יעורר בתחילה טו.
בבחי' מנוחתו שתוטרד עד סוף,
לבחי' ישוב ואז קשות, איתו דיבר
כי שיברר להתאפק, יוסף יכול ולא
ע"י ייחודו לגילוי הם תשוקותיו כל

והתפילה התורה

לעוררנמצא, היהודי צריך כל, דתחילת

הרגלים מצד סוף אין עד תשוקה

ארץ באדמת ברגליו והולך שפוסע בבחי'

לשערישראל אין ישראל ארץ שמעלת (ואע"פ

בארץ דוקא שיהיה לעיכובא זה אין אך ולתאר,

מקום בכל ישראל ארץ בחי' להמשיך דיכול ישראל,

מ') וח"ב ס"א מ"ד, לקו"מ עיין - מצבשהוא ובכל ,

ממדרגה עולה אשר עת ובכל נמצא שהוא

הידים בחי' את לעורר צריך אזי למדרגה,

לעורר שצריך היינו הנ"ל, הרגלים ובחי'

לו שמביאים ומחשבות ביטול של מחשבות

אלקות הוא שהכל דיודע הרוח אריכות

לעורר צריך ואח"כ כנ"ל, ותוך ראש בסוד

יהודה, בסוד הרגלין שהיא הסוף בחי' את

התשוקה מחשבות שהם דוד, בן משיח

עצומה תשוקה היהודי לאיש שיהיה דצריך

ורחבה מדה מארץ הארוכה הק' לתורה

ים ט')מיני י"א, להתגעגע(איוב וצריך

ועוד גמ' דף עוד ללמוד מאודו בכל ולחשוק

סוד ולעוד בשו"ע, הלכה ולעוד משנה,

באש סופית אין בתשוקה התורה, מסודות

צריכה והתשוקה עצומה, ובהתלהבות

בבחי' שהוא עד ועצומה גדולה כ"כ להיות

עד קשות, אליו ודיבר יהודה אליו ויגש

הנפש מנוחת את ממנו שתסיר שכמעט

מיד אך כנ"ל, הידים בחי' יוסף בחי' שהיא

אליו דיבר בבחי' היא שהתשוקה כשמרגיש

ונופל רוחו אריכות כל ממנו ולוקחת קשות

דבחי' הנפש מנוחת לו ואין רוח קוצר לבחי'

ד הבחינה להמשיך צריך אזי ולאיוסף,

להתאפק יוסף לחזוריכול דצריך היינו ,

דבחי' האוירים בחי' של להתבוננות מיד

ותוך, הראש של ההתבוננות והיא יוסף,

והוא סוף, אין אור הוא הכל שהכל להתבונן

הכתוב דרך ב')על א', והארץ(בראשית

תהום, פני על וחושך ובהו תהו היתה

שהיא תוהו, לבחי' שבאים רואים דכאשר
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לבחי' האדם את שמביאה התשוקה בחי'

אזי וההתלהבות, הצמאון מרוב תוהו

על מרחפת אלקים דרוח לידע צריך תחילה

משיח של רוחו היינו המים, (ילקו"שפני

ד') א', שלבראשית האור שוב להמשיך כדי ,

בחי' כנ"ל, יוסף בחי' שהוא והתוך הראש

של האור שמביאים ובשעה אפים, ארך

בין שלום להשכין צריך והתוך הראש

יוסף יכול ולא בבחי' ליהודה יוסף בחינות

ותוך הראש בין להשלים דצריכים להתאפק

שלום להשכין והדרך הרגלין, שהוא לסוף

התשוקה שמבטלים ע"י לא הוא ביניהם

פנימית, יותר נעשית דהתשוקה אלא

התורה לשלמות רק לא דמשתוקקים

היא דהתשוקה אלא בעצמם, והתפילה

את שאת ביתר יגלו והתפילה דהתורה

פשטות את רק ולא בעולם, סוף אין האור

בדרך גם אלא תמידי תענוג בבחי' הייחוד

בדרך יתגלה והייחוד תמידי, שאינו תענוג

גמ' עוד ודרך הק' בתורה ידיעה עוד של

לימוד דבכל הלכה, ועוד שלומד ומשנה

הש"י, ייחוד את שאת ביתר מגלים ולימוד

הוא אזי האופן, בזה משתוקק אדם וכאשר

אינם דתשוקותיו תשוקותיו, כל מזכך

אלא בלבד, שלו והתפילה התורה לשלימות

הכוונה ולהשלים למלא הוא חפצו כל

יותר שיתרבה הרבש"ע שרצון העליונה,

יכולים ואזי בעולמו, ותפילה תורה

אור העליון, אור עם להתאחד תשוקותיו

בבחי' שהוא הצדיק ומתאחדים הייחוד,

על הרגלים, בבחי' שהוא הצדיק עם הידים

דהגואל גואלם, עליון לא-ל תהלות דרך

שהכל המחשבות בסוד יוסף בסוד שהוא

סוד שהוא ביהודה להאיר יורד אלקות, הוא

שאור ע"ד נעשים והתשוקות התשוקות,

הוא וזה בעולם, ויותר יותר יתגלה הייחוד

דנשמות ישראל, נשמות של ראש ההרמת

כל ע"י ה' ייחוד את ביותר מגלים ישראל

של התשוקות וכאשר ותפילה, תורה משהו

גילוי לצורך משמשות והם מזדככות היהודי

דיבר בבחי' לא כבר הוא אזי ית' ייחודו

קשות ממנואליו לוקחים אינם דהתשוקות

משיח שבבחי' האור ואת נפשו מנוחת את

אזי העבודה שבתחילת ואע"פ יוסף, בן

את ממנו יפריעו שהתשוקות בהכרח

לעורר צריך דבתחילה הנפש שלוות

אליו דיבר בבחי' סוף אין עד התשוקה

ללמוד התשוקה לעורר וצריך קשות

שהתשוקה שכמעט עד קץ, בלי ולהתפלל

אח"כ אך מנוחתו, ושורפת אותו שורפת

להתאפק יוסף יכול ולא לבחי' לבוא צריך

האויר בחי' את לעורר שוב (שהואשצריך

יו"ד) עדאור והביטול המנוחה אור את היינו ,

בסוד שהוא יהודה אל להאיר יורד שהוא

התשוקה.

יוסף ירידת בחי' נעשה ובזה טז.
לבנימין

בחי'וירידת התשוקה בחי' אל יוסף

אל יוסף ירידת בסוד הוא יהודה

שהוא דנוק' יסוד בבחי' שהוא בנימין

עתה דעד עליון, אל התחתון של התשוקה

שעד היינו יהודה ברשות בנימין היה

שהתחתון בדרך היתה התשוקה השתא

והשתוקק התשוקה בעבודת השתמש

עתה אך ותפילה, בתורה עצמו להשלים

היינו יוסף, ברשות להיות בנימין בא

הצדיק שיוסף דרך על נעשים דהתשוקות

שכל מבין היהודי ואזי יהודה, עם מאוחד

להיות צריכים ותפילה בתורה תשוקותיו
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שאת ביתר יתגלה ידם שעל מנת על

דרך והיא בעולם, ה' ייחוד גילוי עוז וביתר

בבחי' רק ולא בנימין, דבחי' ההשתוקקות

התרין ייחוד וזהו דיהודה, קשות אליו דיבר

אחד. לעץ משיחין

עליון שליש בחי' יהודה יז.
שלישים ב' ויוסף דתפארת,
דב"ש האוד לגלות ויש תחתונים,
דשליש ההשתוקקות עם תחתונים

עליון

רז"לוהנה בדברי ע"א)איתא קי"ט (פסחים

ג' במצרים הטמין הצדיק דיוסף

נתגלו כבר מטמונים ב' והנה מטמוניות,

לאנטונינוס) והשני לקורח יתגלה(האחד והג'

ומבאר צדקינו, משיח בביאת לבוא לעתיד

האריז"ל ר' דברי על סובב דזה התניא בעל

פ"ה) ל"ג שער ע"ח ה'(עיין יש לז"א שהנה

הוד)חסדים נצח תפארת גבורה והנה(חסד ,

אור הוא התפארת בחי' של העליון השליש

וגבורה)מכוסה חסד דבבחי' החסדים ב' והב'(וכן

דת"ת התחתונים וההוד)שלישים הנצח (וכן

דהשליש בזה והביאור מגולים, חסדים הם

המוכר בחי' המשפיע בבחי' הוא העליון

בבחי' הם התחתונים שלישים והשני

הלוקח, בחי' שהם נקראהמקבלים (דמוכר

שליש שני בסוד הוא והלוקח דת"ת, העליון שליש

האונאה) בשער באוצ"ח כמבואר - והנההתחתון ,

דשורשו העליון, השליש בבחי' הוא יהודה

של העליון בשליש העומדת מלאה

שלישים השני בבחי' הוא ויוסף התפארת,

בשני שעומדת מרחל דשורשו התחתונים,

דת"ת תחתונים ל"חשלישים שער ע"ח (עיין

שלפ"ג) התשוקה עיקר הגלות בזמן והנה ,

היינו המוכר, בבחי' הוא הישראלי איש

היא היהודי של תשוקתו עיקר הזה דבזמן

יהודה של האור בסוד ה' אור את להשיג

העליון השליש בסוד התשוקה אור שהוא

תשוקה מקבל דהיהודי והוא כנ"ל, דת"ת

ה' לאור בבחי'עצומה שהוא בנימין בסוד (והוא

דנוק') ולאיסוד הזה עולם לא רוצה שאינו עד

התורה באור אלא חושק ואינו הבא, עולם

מחשבתו כל ואזי קונו, את ולשמש הק'

ולהתפלל ללמוד יוכל איך היא ולילה יומם

הגלות בזמן דייקא ולכן וכו', כדבעי יותר

שהוא דהשתוקקות האור לזה לגלות יש

והוא ב"ב, שיתגלה המטמון בחי'

בחינות שכוללת בנימין דבחי' ההשתוקקות

אחד. לעץ והיו בבחי' כאחד ויוסף יהודה

עד דבחי' ההשתוקקות כנגד יח.
אור ליקח יש לה', מקום אמצא
לבנימין ליתנו יסוד, דבחי' הגביע,
דנשמ"י, ההשתוקקות בחי' הוא
מחזקים והייחוד ההשתוקקות שיהיו

לזה זה

שלדהנה והתוך הראש בבחי' הוא יוסף

והתוך הראש של והאור הגוף,

שליש מקום דהוא החזה מקום עד מגיע

והוא התפארת, של האוירהעליון בחי'

להראש ונכנס קרבו אל שואף שהאדם

הנפש ושלוות מנוחה לאדם ומביא והתוך

בדרך הולך האור וזה הרוח, ואריכות

הגוף של הסוף משא"כ למטה, מלמעלה

שלישי שני בבחי' ולמטה מהחזה שהוא

האור שם הרגלין, במקום ובעיקר תפארת

בסוד למעלה מלמטה חוזר אור בדרך הוא

אור על משפיעה דהקרקע התשוקה,

קרקע בבחי' מעלה מעלה לעלות הרגלים

לרצות האדם על שמשפיעה ישראל דארץ



לנפשך חכמה דעה יד

רז"ל אמרו וע"כ מעלה, מעלה לעלות

ע"א) קי"א אמות(כתובות ארבע המהלך דכל

עולם בן שהוא לו מובטח ישראל, בארץ

אל עצומה תשוקה האדם מקבל דאז הבא,

שנת אתן אם בבחי' נהיה הוא ואזי בוראו

מקום אמצא עד תנומה, לעפעפי לעיני

ד'-ה')להוי"ה קל"ב, דאינו(תהלים דכמעט ,

כל ולעשות ולשתות ולאכול לישון יכול

שנמשכת התשוקה מרוב הגשמיים חפציו

לעבודת אך הוא וחשקו חפצו וכל עליו,

ומזו סוף, בלי עבודות מיני בכל בוראו

בחי' נעשה הגדולה אליוהתשוקה דיבר

יוסףקשות בחי' של האור עם לוחם והוא ,

הרוח ואריכות המנוחה של האור שהוא

לו יש באמת אך ידים לו שאין הצדיק בבחי' (שהוא

הצדיק עם כביכול לוחם שהוא האמיתיות, הידים

משיח יהודה, בחי' שהוא האמיתיות הרגלים לו שיש

דוד) .בן

עליוןוצריך לא-ל תהלות לבחי' לזה

בנימין בחי' את ליקח דצריך

וליתן התשוקה סוד דנוק' יסוד בבחי' שהוא

יסוד בבחי' הוא דהגביע יוסף של הגביע לו

ד מקץ פר' האריז"ל לר' תורה לקוטי עולהגביע(עיין

יסוד)מילה התשוקהשהוא ליקח דצריך היינו ,

יוסף של הגביע בחי' שהיא יוסף (בחי'של

אלקות) הוא שהכל לגלות שרוצה העליון ,תשוקת

דנוק' יסוד בבחי' שהוא לבנימין וליתנה

ישראל. נשמות של התשוקה בחי' שהוא

יהיו ומגמתו תשוקתו שכל במקום ואזי

הוא שאז והתפילה, התורה לחיצוניות

עימו ומדבר ליוסף ומתנגד לוחם כביכול

לבנימין דיוסף הגביע ליתן צריך קשות,

רק שהם יוסף דבחי' התשוקות לגלות היינו

בעולם, שמו ית' אלקותו לגילוי תשוקות

וכל גמ' דף שכל ע"ד נהיים תשוקותיו וכל

שמשיג בתורה ידיעה וכל שלומד הלכה

והיא ית"ש, הבורא ייחוד בגילוי יוסיפו הם

יתיר מגלים ויהודה שבנימין הראש הרמת

את מנשאים ישראל דבני דיוסף, האור על

שאת ביתר ייחודו שיתגלה כביכול, הבורא

ותפילה בתורה מוסיף דכשאדם עוז, ויתר

כביכול נעשה אזי חטאיו, על כששב וכן

את ומגלה העליון ייחוד על מוסיף התחתון

ביותר שיתגלה הבורא של גבול הבלי בחי'

גבול בלי תמידיבבחי' שאינו תענוג (בבחי'

התמידי) התענוג .בתוך

דיוסףוכאשר לגביע זוכה יהודי

יוסף של העליונה ולתשוקה

אלא יוסף ברשות לא כבר הגביע אזי

שייך אין יוסף דאצל כיון בנימין, ברשות

היא בחינתו דעיקר התשוקה, ענין כ"כ

הגביע כשמגיע אך הביטול, עבודת

שניהםלבנימין דשורש יוסף בחי' גם כולל (שהוא

רחל) בחי' דנוק',הוא היסוד בבחי' שהוא

אזי התשוקה, עבודת עיקר הוא ששם

אך יהיו שלא יהודה של התשוקות מעלים

תשוקותיו כל אלא והתפילה, התורה לחיזוק

נעשה ואזי וגילויו. הייחוד להוספת יהיו

ליוסף, יהודה בין והשלם האמיתי הייחוד

דאז להתאפק, יוסף יכול ולא בבחי'

מוסיף והייחוד בהייחוד מוסיפה התשוקה

עליון לא-ל תהלות בבחי' והוא בתשוקה,

היסוד אור שהוא דהגואל הן(כנ"ל)גואלם, ,

וזה ית"ש, ייחודו רק הוא שהכל המחשבות

יהודה, אל המלכות בחי' אל יורד האור

בוראה, לעבודת עצומה תשוקה לה שיש

בסוד שהוא בנימין בחי' שמקבלת וזהו

יוסף של הגביע את התחתון של התשוקה



תשס"ט ויגש פר' טושל"ס

הם ותפילה תורה לעוד תשוקותיו כל ואזי

ביתר בעולם ית' ייחודו את לגלות בכדי רק

שאת.

ייחו והוא עםיט. החכמה ד
זוכים שעי"ז הנפש, השתוקקות
בחי' שהוא הכתר, מדרגת לשלמות
שמירת בחי' עם המצוות נצירת

קדשך דשבת והמנוחה הייחוד

באוכשיהודי הוא אזי הדרך בזו הולך

לנפשךבסוד חכמה דעה

מזמרת דהיא המלכות שהיא דהנפש

אור את מקבלת לבעלה, ומשתוקקת

נעשים תשוקותיה וכל דיוסף החכמה

לזכות וכדי בעולמו, הבורא ייחוד שיתגלה

כתר והיא הכתר, דבחי' המדרגה לשלימות

לו שאין הצדיק בחי' שיחבר צריך לראשך,

של החטאים כל לתקן הכח לו שיש ידים

הוא שהכל שמתבוננים ע"י ישראל נשמות

יוסף)אלקות בן משיח בחי' הצדיק(שהיא עם ,

בחי' דוד, בן משיח בחי' רגלים, לו שאין

בבחי' לזה זה ויחזקו כנ"ל, ההשתוקקות

הכולל הכתר אור ויתעורר אחד, לעץ והיו

תענוג בחי' שהוא דיוסף החכמה בחי'

משיח יהודה, בחי' עם יחד באלקות, תמידי

ע"י האור לחידוש שגורם דוד, בן

שאינו תענוג בבחי' כנ"ל השתוקקות

שלא היינו התמידי, התענוג בתוך תמידי

והביטול הייחוד אור את לאדם שיש בזה די

בחי' שהיא השתוקקות לבחי' גם צריך אלא

וזהו לנפשך, חכמה דעה בסוד הנפש

שהוא בנימין אצל יוסף של הגביע שהולך

התשוקה כח מקבל הוא אזי התשוקה, בסוד

ישבות לא ולילה יומם אשר עד הייחוד אל

יותר ללמוד לו שיש התשוקה מרוב

יותר באופן הוא זה כל אך יותר, ולהתפלל

לחיצוניות רק לא היא דהתשוקה פנימי,

של הייחוד אור יתוסף דעי"כ אלא הדברים,

ית' ייחודו ויתגלה בשלימות ית' הבורא

של העליון שליש ויתגלה בעולם,

עדיין שנותר השליש דהוא המטמוניות

המכוסים, אורות בבחי' ומכוסה טמון

שלישים השני את רק לא ומקבל

דהם כנ"ל הלוקח אורות שהם התחתונים

גם מקבל הוא אלא המגולים, אורות בבחי'

המוחין בבחי' דהם העליון שליש (בבחי'את

דמוחין) בלוקחחסדים יתגלו שהמוחין היינו

ליקח לו שיש התשוקה בדרך רק לא

עצמו להשלים דרוצה בשבילו האורות

ע"ד נעשית התשוקה אלא ותפילה, בתורה

שמקבל היינו ה', ייחוד שיגמר שרוצה

המוחין של העליון שליש בבחי' התשוקה

המכוסים המטמוניות מתגלים וממילא

עין, שזפתם לא דעדיין יוסף שהטמין

לנו שיהיה השלימות לזו זכינו לא דעדיין

תשוקתינו כל דעדיין להמוחין התשוקה

וזהו, לקבל. מנת על הלוקח לצורך אך היא

קדשך מצות צריךנצור אחד דמצד היינו

תשוקה ברוב בשלמות המצוות לקיים

בבחי' שיהיה צריך אך הבורא אל ודבקות

קדשך שבת שלימותשמור את גם דצריך

שבבחי' קודש שבת של והמנוחה הייחוד

כנ"ל. הצדיק יוסף

ומתבטלים מתקרבים כשבנ"י כ.
יהודה ויגש בחי' הוא לצדיקים
לתפילה גאולה סמיכת ובחי' ליוסף,

ז"ל,וזה רבותינו מקוםשאמרו הרואה

הצדיקים זוכר ברוך אומר לוט
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ע"א) נ"ד הק'(ברכות רש"י שאין(שם)ופירש

צדקותו מחמת לוט את הציל דה' הכוונה

בגלל לוט את הציל שהקב"ה אלא לוט, של

כדכתיב אבינו אברהם צדקת את שזכר

כ"ט) י"ט, אברהם(בראשית את אלקים ויזכור

זוכר וזהו ההפכה, מתוך לוט את וישלח

רבים)הצדיקים לוט(בל' את הציל דה'

באמת, כי אבינו. אברהם בחסדי כשנזכר

ישראל כלל בחי' הוא וכו' יהודה אליו ויגש

ויוסף יהודה, שם על יהודים כולם שנקראים

מבקשים וישראל הדור, צדיק בחי' הוא

אע"פ הדור צדיק של בעבודתו להיכלל

כדי עצמם, מצד השלימות להם שאין

להשכינה מעלה מעלה עבודתם שתעלה

ג') וממכר מקח לקו"ה שיקשר(עיין צריך ולכן ,

הצדיק יוסף שבבחי' האמת לצדיקי עצמו

וע"י במלכא, מלכא תקרובתא בבחי'

נכלל הוא אזי הצדיק ליוסף עצמו שמקשר

ומקרב לתפילה גאולה סמיכת בסוד

הואהגאולה ויהודה כנ"ל הגואל בחי' הוא (דיוסף

כידוע התפילה מכניע)בסוד שיהודי דע"י ,

אף על אליו ומתדבק הצדיק לפני עצמו

הדבר עצם הצדיק, במדרגת לא שהוא

המחובר כל בבחי' הוא אליו מחובר שהוא

טהור ע"ב)לטהור צ"ב שכשהש"י(ב"ק וכשם ,

ואין אברהם בזכות מסדום לוט את הציל

על אף עצמו, בחסדי ניצל שהוא נקרא זה

הצדיקים, זוכר ברוך אומרים אנו כן פי

אזי להצדיק ומתקשר מתחבר אדם דכאשר

שעדיין ואף עצמו, הצדיק כמו נחשב הוא

דעצם כלוט, המעשים לשלימות זכה לא

לוט כמו לצדיק, עצמו שמקשר הדבר

הקב"ה אזי אבינו, לאברהם שהתחבר

בחי' שהוא הצדיק את שזוכר כמו זוכרו

לוט. את גם מציל הוא ולכן אבינו, אברהם

שידבק ע"י שהוא, מצב בכל יהודי כל וכן

אותו גם יציל הקב"ה אמת, לצדיקי עצמו

שכל יהודה אליו ויגש וזהו, ההפכה. מתוך

הצדיק יוסף אל ניגש הוא כאשר יהודי

תקרובתא בבחי' הוא אזי אליו ומתדבק

ישראל האוהב שכתב וכמו במלכא, מלכא

ויחי) את(פר' לכם ואגידה האספו הכתוב על

הימים באחרית אתכם יקרא (בראשיתאשר

א') תלוימ"ט, התיקון עיקר הימים דבאחרית

יחדיו להתחבר היינו לכם, האספו בבחי'

שמבטלים וע"י הצדיקים לפני ולהתבטל

בספריהם יחדיו והוגים הצדיקים אל עצמם

לתפילה הגאולה סמיכת בבחי' הוא זה הק'

הגאולה. מקרבים ועי"ז

זה עם זה בנ"י התאחדות וכן כא.
לתפילה, גאולה סמיכת ענין הוא

עיה"ק בירושלים ובפרט

ח"בועיין יצחק תולדות (לאחדבספר

הגר"א) תלמידי דאיתאמגדולי הא על ,

שהיה עד נשגבה כ"כ במדרגה היה דחזקיה

משיח להעשות ע"א)ראוי צ"ד ועל(סנהדרין

שלימד זכויות, הרבה כ"כ לו שהיו אף

כמותו היה ולא ישראל כלל את תורה

רחמים כשביקש כן פי על אף הדור, באותו

הגאולה סמיכת ענין דייקא הזכיר עצמו על

בגמ' שאיתא כמו ע"ב)לתפילה, י' (ברכות

גאולה שסמך זה עשיתי בעיניך והטוב

של הענין פעל שהוא היינו לתפילה,

לפני והביטול ישראל נשמות כל התאחדות

לתפילה גאולה סמיכות בחי' שהוא הצדיק

ובפרט יחדיו שמתאחדים ובזכות כנ"ל.

הגר"א שמביא כמו הקודש עיר בירושלים

יחדיו(שם) מתאספים יהודים שיותר שככל

לתפילה גאולה וסומכים עיה"ק בירושלים
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הגואל, ביאת את ומחישים ממהרים עי"כ

המלך חזקיה של הזכות עיקר היה וזה

לתפילה גאולה לסמוך ירושלים בתוך שזכה

איתא וכן לכך. אחרים מלכים זכו שלא מה

הצדקה)במהר"ל נתיב עולם, דעיקר(נתיבות

תלוי ישראל נשמות בין האחדות ענין

יהודי בין הערבות ענין דכל ישראל בארץ

ישראל, לארץ בבואם התחיל לרעהו

הוא התאחדות ענין הקודש עיר ובירושלים

המקדש-מקום מקום הוא דשם שאת ביתר

מתאחדים שיהודים ככל וע"כ האחדות,

אחת ובנפש אחד בלב עיה"ק בירושלים

סוד מעוררים אזי יהודה אליו ויגש בסוד

ענין דהוא לתפילה גאולה סמיכת

דכל כנ"ל, המלכות אל היסוד התחברות

היסוד בבחי' הוא רעהו לגבי יהודי

על משפיע דכ"א המלכות, אל שמשפיע

נעשה השני, על משפיע שאחד וע"י זולתו,

שיש זכויות דכל הצדיקים זוכר ברוך בבחי'

על והוא חבירו, את בזה מזכה הוא לאחד

הר"ן בדרשות שכתוב נוסחדרך חמישי (דרוש

ישראלב') בני כל היו לא סיני הר דבמעמד

אלא התורה לקבלת ומוכשרים מוכנים

אחד כאיש לזה זה עצמן שקישרו דבזה

אחד איש של הזדככות כל אזי אחד ובלב

ומוכשר מוכן הוא גם שיהיה לרעהו עזר

דבזכות יעזרנו והש"י התורה. לקבלת

איש וכן הצדיקים לעבודת עצמנו שנקשר

שתי ונאחד וחזק אמיץ בקשר לרעהו,

תקרובתא בבחי' משיחין דתרין העבודות

לויזכור נזכה אזי כנ"ל, במלכא מלכא

אבות חסדי וזוכר אברהם את אלקים

באהבה שמו למען בניהם לבני גואל ומביא

אמן. ממש ב"ב צדקנו משיח בביאת
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קל"ב הר"ן שיחות

י"דבלקוטי סימן ראשון חלק מוהר"ן

להמשיך וכו' תקעו המתחלת

חנוכה. בשבת אמר התורה זאת שלום,

החסיד הרב נפטר העת באותו ואז

זכר גדליהו רבי הרב מורנו המפרסם

ליניץ דקהלת דין בית אב לברכה צדיק

הנ"ל להרב הספד התורה באותה ורמז

שאמרו מה התורה בתוך אז הזכיר כי

מספידין 'אין לברכה: זכרונם רבותינו

לומר קשה שעכשיו אז אמר גם בחנוכה'

לומר קשה צדיק כשנסתלק כי תורה,

חלקו כל עם נסתלק צדיק כל כי תורה,

יש וצדיק צדיק כל כי בהתורה לו שיש

עם נסתלק וכשנסתלק בהתורה, חלק לו

קשה כן על בהתורה, לו שיש חלקו כל

תורה. לומר אז

מאמרמה על ד' באות שם שכתוב

(נדרים לברכה זכרונם רבותינו

אין חכמים תלמידי מה 'מפני פא):

ברכו שלא על חכמים תלמידי בניהם

זכרונו ממנו שמעתי תחלה', בתורה

נמשכת ההולדה כי בזה עוד לברכה,

וצריך וכו' תחלה שאכל המאכלים כפי

בחינת את ולקדש לברך אדם כל

וקודם תחלה שהוא מה דהינו התחלה,

וכו', עסקיו וכל האכילה דהינו לההולדה

ובטהרה בקדושה ההולדה שימשיך עד

בתורה ברכו שלא 'על וזהו: כראוי

בקדשת וקדשו ברכו שלא תחלה',

שהוא מה דהיינו התחלה, את התורה

צריך כי כנ"ל לההולדה וקודם תחלה

ההולדה תחילת בחינת את ולקדש לברך

תלמיד בנו גם יהיה ואז בתורה הנ"ל

לעיל. וכנזכר חכם

ז"להנה רבינו גילה י"ד סימן בלקו"מ

ע"י הנשמות, בשרשי להאיר שצריך

ענין בעצמו והוא שלומד. לשמה התורה

וטהרה. בקדושה ולשתות לאכול שצריך

שכלידוע השירים שיר בזה"ח מש"כ

לאיזה להגיע חייב בעוה"ז יהודי

שלו התכלית לדעת צריך אחד וכל תכלית,

בעוה"ז. אלפיכאן שהיו שם, הגר"א וביאר

רוב נכתבו לא והרי ישראל, בכלל נביאים

ונביא נביא כל שתפקיד אלא הנבואות,

שורש מה אחד אחד לכל לגלות הוא

העולם. בזה תפקידו

חורבןובאור עיקר שזה אי' הק' החיים

עכשיו לנו שאין המקדש, בית

לכל העבודה דרך את לנו שיגלו נביאים

נשמתו. שורש לפי אחד

יעסוקואי' אם שאעפ"כ חי איש בבן

לשמה, ומצוות בתורה האדם

ואין בעולם. תפקידו השמים מן לו יתגלה

שיגלו צדיקים היום שאין מה כלל תירוץ זה

כזה, חיוב לו שיש כיון כי כאלה. דברים לו

דרך לו שיתגלה עד להשי"ת ויתחנן יתפלל

בעולם. עבודתו



קל"ב הר"ן יטשיחות

הפסוקוהחידושי על אמר הרי"ם

אלקי רצונך 'לעשות

זה יקיים שאם מעי', בתוך ותורתך חפצתי

מה לו יאיר שהשי"ת בסוף יזכה הפסוק,

אלקי רצונך לעשות בעוה"ז. שלו התפקיד

קודש, ספרי בכל המבואר הוא חפצתי,

ית', כרצונו להיות ולרצות לחפוץ שצריך

שיזכה עד בכונה, ותפילה בתורה לעסוק

עמק בספר כמ"ש האמת. לדעת בסוף

מה השי"ת לו ויגלה זה על שיתפלל המלך

מוסיף הרי"ם שהחידושי אלא תפקידו.

בתוך 'ותורתך לבחי' גם שצריך החידוש

מעי'.

זאת,והוא בשיחה רביה"ק שכותב מה

לקדש צריך בקדושה להוליד שכדי

בקדושה והנהגה באכילה ה'תחילה', את

שהדברים ממה וחוץ ההולדה. לפני

גם הדבר אמת הדורות, בהמשכת כפשוטן

אחד שכל היינו הנשמה. הולדת בענין

וכן בעולם. שלו התכלית את להוליד צריך

להוליד. צריך שהוא התורה חידושי חלק כל

כפיולזה כי תחילה, בתורה לברך צריך

התורה, ללימוד עצמו מכין שהאדם

הולדת כן תורה, הלימוד לפני האכילה כפי

לבחי' נופל האכילה בעת אם החידושים.

לקדושת קשר לו ואין נפרד, יבקש לתאוה

ובתפילה שבתורה יתכן לא ואזי אכילה,

בעולם. תפקידו לו יתגלה

רקוזהו ולא חפצתי', אלקי רצונך 'לעשות

מעי, בתוך ותורתך גם אלא זאת,

האכילה. בתוך התורה אור שמכניס היינו

מבוארומהו האכילה. קדושת עיקר

אי שבודאי אפשרבלקו"מ

אלפי ויש צדיק, ליהודי פשוט יהודי להשוות

דרך יש אבל אכילה, בקדושת מדרגות

[בלקו"מ לקיים. יכול אחד שכל מה פשוט

ישראלי איש של האכילה שבעת ז'] סי' ח"ב

כח לו ויש גדול, הרצון הארת מתגלה

מה כי להשי"ת. גדולה להשתוקקות לזכות

דבר. לאיזה להשתוקק האדם את מביא

משל ע"פ הבעש"ט שביאר כמו הוא

נותן הוא ממתקים, למכור רוצה כשאחד

את אוכלים והם בחינם הממתק לתינוקות

להם. שיקנו מאביהם מבקשים ואח"כ זה,

תענוג. בזה שיש ושתיה אכילה ענין וזהו

מרגישים אנו הרי ושותים אוכלים כשאנו

הם הללו התענוגים שכל אלא תענוג. איזה

הרוחניים מהאורות מאד קטן ניצוץ רק

ובעת ומשתה. במאכל ונתלבשים שיורדים

שבעוה"ז, ושתיה מהאכילה נהנה שהאדם

אור האמיתי מאור לינוק חשק נותן זה

התורה אור התגלות השי"ת, של האלקי

בעת לכן ית'. בבורא ודביקות והעבודה

ההשתוקקות. ענין מתגלה ושתיה האכילה

מהאור חיות לו שיש מתבונן וכשאדם

בטל החיות זה והרי הזאת, שבאכילה

ותפילה. תורה של האחד להאור ומבוטל

להשתוקק יוכל מאד, רחוק שהוא אפי' לכן

אמיתי. לדביקות להגיע זה דרך

ותורתךוזהו חפצתי אלקי רצונך 'לעשות

לעשות חפץ שאני כמו מעי'. בתוך

מעי, בתוך בחי' האכילה בעת כן רצונך,

כי רצונך, לעשות וחפץ משתוקק גם אני

הוא האוכל, בעת שמתגלה הרצון מתוך

להשי"ת. והשתוקקות הרצון להארת בא

ישאג. כארי ילכו אלקיכם ה' אחרי בבחי'

רקכי מרגישים ושתיה באכילה באמת

להשי"ת, להגיע כשנזכה כ"ש ה', טוב



לנפשך חכמה דעה כ

האמיתי בטוב להדבק נזכה בודאי

השרשי.

שיתפללוהוא 'קודם בירושלמי מש"כ

בתוך תורה דברי שיכנסו אדם

גופו' לתוך מעדנים יכנסו שלא יתפלל גופו

שיקדש ע"י כי קד.), כתובות בתוס' (מובא

בתוך תורה דברי שיכנסו יזכה האכילה

ואין נבואה, היום כשאין שאפי' היינו גופו,

מ"מ בעולם. שלו התפקיד מה לו שיגלה מי

הדעת לו ותתגלה שיתקדש יזכה עי"ז

תפקידו. מה וידע האמיתית

שלוולא התכלית להוליד שיזכה אלא עוד

להוליד בגשמיות וכן ה', בעבודת

(פ"א נדרים בגמ' כמובא צדיקים. בנים

זוכים שאין ת"ח הרבה שישנם ע"א)

מאד. גדול הצער וזה ת"ח, שבניהם

'אמר צז) סנהדרין מה, (סוכה בגמ' וכמובא

ראיתי יוחי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי

בבר דעיילי הא וכו' מועטין והן עלייה בני

הכונה ובפשטות בר'. בלא דעיילי הא

נכנסים מאד, במעלה הגדולים שהצדיקים

רבינו גירסת אבל למעלה. רשות בלא

להם שיש הצדיקים הם בבר דעיילי חננאל,

שלא בר בלא דעיילי והא צדיקים. בנים גם

צדיקים. יהיו שבניהם זכו

שברכוואיך בחי' ע"י לכך, האדם יזכה

התורה לפני שגם תחילה, בתורה

יתדבק האוכל בעת היינו והתפילה,

אם מדרגות, הרבה בזה ויש בהשי"ת,

לעיל כמ"ש או הסעודה, בעת ללמוד

חפצתי, בבחי' לה' להשתוקק לבו שיעורר

ההשתוקקות. לזו כלי נעשה המאכל ואזי

וישיג צדיקים, בנים להוליד יזכה ובזה

בעולם. ה' את לעבוד צריך שהוא הדרך

רביה"קובזה שמביא מה מקושר

שכשצדיק השיחה, בתחילת

מגלה הצדיק כי תורה. לומר קשה מסתלק

וכשחסר ית"ש, באלקותו תענוג של דרך

חידושי להוליד אפשר אי הזאת, התגלות

שאדם ע"י הוא תורה החידושי כל כי תורה,

באלקות, בהשתוקקות בקדושה מתנהג

חידושי להתגלות הלימוד בעת זוכה עי"ז

לך שאין היינו נפטר, כשהצדיק אבל תורה.

לומר קשה אזי הצדיקים, לעבודת שייכות

בדרך לחיות זוכה כשאדם אבל תורה.

בדרכיהם, שהולך היינו חיים, שהצדיקים

ולומד בדביקות ומתפלל בקדושה ואוכל

תורה חידושי להתגלות זוכה עי"ז כראוי,

ברחמים גוא"צ לביאת ומביא אמיתיים

בב"א.
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