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כ"ה-כ"ט)ווווּתּתּתּתּוּוּוּוכלכלכלכל:::: לב, (בראשית ©¨

המשכת הוא יעקב מדרגת א.
הוא ישראל ומדרגת מאו"א, המוחין

א"א הארת

ישראלכתיב יה לו בחר יעקב 'כי

ד')לסגולתו' קל"ה, יש(תהלים והנה .

לכתוב ביעקב הפסוק שחילק מה להבין

ואיתא 'סגולה'. ובישראל, יה', לו 'בחר

מקבל יעקב שפרצוף עדן גן שערי בספה"ק

סוד שהם ואימא דאבא מוחין משפע רק

אנפין. אריך הארת מקבל ואין יה', לו 'בחר

אריך ופרצוף ז"א, ע"ג מלביש שיעקב כיון

יכול אינו לכן ודז"א, דאבא בכיסוי מכוסה

ישראל, פרצוף ז"א משא"כ מא"א. לקבל

ואח"כ ת"ת בשליש מסתיים דאי' שיסוד

לכן אחד, בכיסוי רק דאבא יסוד בו מאיר

לסגולתו' 'ישראל וזהו מא"א. לקבל בכחו

כח"ב בסוד סגולתא מהסגול, (כתרשמקבל

בינה) א"א.חכמה הארת שמקבל היינו

בסודוזהו רק אבינו יעקב היה שבתחילה

כי בבחי' מאו"א, המוחין המשכת

לדרגת לעלות זכה ואח"כ יה, לו בחר יעקב

כי א"א. הארת סגולת לקבל ישראל,

נתעלה בזה כי רא'ש, ל'י אותיות ישרא"ל

הכתר הארת לקבל שזכה ע"י ראש לבחי'

בתחילת וצדיק, צדיק כל וכן סגולתו. בחי'

המוחין, בהמשכת עוסק הוא העבודה

לעבודת נתעלה הוא כשזוכה ואח"כ

מא"א. הרחמים מדות המשכת

הירידה בעת ההתחזקות ע"י ב.
כפולה לעליה זוכים

שלוהנה שרו עם אבינו יעקב כשלחם

מלאכי ממנו נסתלקו עשיו,

לבדו לבדו, יעקב ויותר כדכתיב השמירה.

השכינה בלי לבדו השמירה, מלאכי בלי

לשון בו כתוב בתחילה שהרי כביכול.

עתה אבל השכינה. מחנה שהוא מחניים

לבדו. הולך היה

ירידה.ובמקום בחי' שהוא כזה

בעת מתחזק כשהצדיק
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ולוחם שם, איתו שהשי"ת ומאמין הנסיון,

בשם להקרא זוכה עי"ז הרע, בכחות כראוי

הראשון למקום לשוב רק לא היינו ישראל,

ומתעלה עולה אלא הנסיון, כקודם

שבזה רא'ש. ל'י – ישראל בבחי' בכפליים,

לסגולתו. ישראל בחי' הכתר. לאור זכה

מצבוכן לו כשיש מישראל אחד כל

ואינו ממנו, נסתלקה שהשכינה

יתחזק אם להשי"ת. קרבתו כלל מרגיש

רק לא עי"ז הריחוק, בדמיון ללחום מאד,

לעלות יזכה אלא הראשון, למקומו שישוב

ויותר. יותר גבוה

לבדווכמו שהיה התניא בעל הרב

לבדו, יעקב ויותר בסוד בתפיסה,

ממאסרו לצאת זכה עי"ז עצמו, ונתחזק

אדרבה אלא כמקודם, תורה לומר רק ולא

היה כן לפני כי עז. וביתר שאת ביתר

לבחי' עלה כך אחר או"א, בסוד התורה

זיע"א. לסגולתו. ישראל בבחי' הכתר,

שמךוישאל נא הגידה ויאמר יעקב

לשמי תשאל זה למה ויאמר

המקום שם יעקב ויקרא שם: אתו ויברך

פנים אל פנים אלהים ראיתי כי פניאל

כאשר השמש לו ויזרח נפשי: ותנצל

על ירכו: על צלע והוא פנואל את עבר

הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן

נגע כי הזה היום עד הירך כף על אשר

הנשה: בגיד יעקב ירך ל"ב,בכף (בראשית

ל'-ל"ג)

השמש.הק':פרש"י לו בניויזרח לשון

פלוני למקום כשהגענו הוא אדם

אגדה ומדרש פשוטו. זהו השחר לנו האיר

כמה צלעתו את לרפאות לצרכו לו ויזרח

ג')דתימא ומרפא(מלאכי צדקה שמש

לשקוע שמיהרה שעות ואותן בכנפיה

לזרוח מיהרה שבע מבאר כשיצא בשבילו

צולע.בשבילו: כשזרחהוהוא צולע היה

השמש:

להכניעלכאו' יעקב שזכה אחר להבין יש

אלא עוד ולא עשיו של שרו את

ואנשים אלהים עם שרית 'כי שברכו,

גיד לאכול האיסור נשאר מדוע א"כ ותוכל'.

לו ויזרח כתיב הרי הזה. היום עד הנשה

צלעתו, לרפאות לצרכו ופרש"י השמש,

שנתרפא הרי רפואה, לו היתה כבר ואם

האיסור, נשאר מדוע וא"כ הנשה, הגיד

שלימה. הרפואה היתה לא עוד כי דמשמע

רמב"ם מחלוקת פנימיות ג.
שרי אי דאדם הנשה בגיד ורשב"א

הרמב"םוהנה הק' רבותינו נחלקו

דאדם. השנה גיד בדין והרשב"א

מותר. גידה אסור בשרה טמאה בהמה כי

מותר דבשרו בטהורים רק נוהג הנשה וגיד

של הנשה גיד הרשב"א ולדעת אסור. וגידו

סופר הכתב וביאר אסור, הוא אדם

הראב"ד כדעת דס"ל לשיטתו דרשב"א

שבשרו וכיון באכילה, מותר אדם דבשר

להרמב"ם משא"כ אסור, גידו לכן מותר

כיון עשה, באיסור אסור אדם דבשר דסבר

ולכן מותר. גידו לכן אסור שבשרו

מותר. אדם של הנשה גיד להרמב"ם

שניהם כך אסור, הנשה גיד ולהרשב"א

אדם. בשר לגבי לשיטתם

הואופנימיות הרמב"ם דדעת הענין

וס"ל ופנימיות, חכמה בחי'
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יעקב כי מותר. גידו לכן אסור אדם דבשר

הפנימיות מצד הגיד את תיקן כבר אבינו

בבהמה רק מותר. אדם של הנשה גיד לכן

אבל האיסור. נשאר חיצונית בחי' שהוא

הפלפול בדרך יותר הלך אשר להרשב"א

לכן בינה, בחי' היא הדרך שזו מהרמב"ם,

בבינה כי אסור. והגיד מותר שהבשר ס"ל

הנשה. גיד תוקן לא עדיין חיצוניות בחי'

הנשה גיד את תיקן אבינו יעקב ד.
לתקן נשאר ועלינו בפנימיות,

בחיצוניות

שינויוהנה יש הפרשה בפסוקי כשנתבונן

כתיב בתחילה כי פניאל, בתיבת

ביו"ד, פניאל המקום שם יעקב ויקרא

עבר כאשר השמש לו ויזרח כתיב ואח"כ

ל"א דבפסוק וי"ל בוי"ו. פנואל את

בחי' זהו הכניע, שיעקב ממה כשמדבר

חכמה בחי' הרמב"ם דרך בחי' פניאל

לגיד יעקב תיקן כבר ששם ובפנימיות.

לא שעדיין מה משא"כ כראוי. הנשה

בבחי פנואל, את כשעבר הוא 'מתוקן,

עדיין שם הו', התפשטות ידה שעל הבינה

בשלימות. נתקן לא ועוד רפואה צריך

דאע"פובזה לעיל, שהקשינו מה נת'

אעפ"כ מצלעתו יעקב שנתרפא

נפשי ותנצל בפסוק כי הנשה. גיד יאכלו לא

כדעת פנימיות, בחי' ביו"ד פניאל כתיב

באמת ששם האדם, גיד שמתיר הרמב"ם

משא"כ הפגם. ונתתקן מצלעתו נתרפא

צריך שם הרשב"א כדעת חיצוניות בבחי'

אף בוא"ו. פנואל ביה כתיב לכן תיקון עדיין

אי"ז אבל הרפואה התחילה שכבר

בשלימות.

הנשה.וזוהי גיד לתקן ישראל עבודת

הק' בזהר ע"ב)כמ"ש קע לא(ח"א

תיבות ראשי את הנשה, גיד את יאכלו

השנה גיד מתקנים שבת"ב א'ב. ת'שעה

שכבר בפנימיות רק לא בחיצוניות. גם

בחי' שהאור צריך כי אבינו. יעקב תיקן

שהפנימיות הרשב"א לבחי' יאיר הרמב"ם

לחיצוניות. יאיר

הוא אם הנשה בגיד הספק ישוב ה.
בהוד או בנצח

אלויעקב עשיו יבא 'אם אמר אבינו

והיה והכהו האחת המחנה

בכתבי ואי' לפליטה'. הנשאר המחנה

כי מחנות, שני שישנם הק' מפאנו הרמ"ע

אינו ויעקב הוד. מחנה ויש נצח מחנה יש

והוד. נצח לפגום עשיו ענין שעיקר ידע

האחת המחנה אל עשיו יבא אם אמר ולכן

וכן הוד. הנשאר המחנה והיה והכהו בנצח

להיפך.

הנשהוהרמ"ק גיד בענין לבאר מאריך

בזה"ק סתירות כמה שמצאנו

הכהו אם הוד, או נצח בחי' הוא אם בענין

מיישב ומהרח"ו בשמאל. או בימין המלאך

בגמ' כמובא בנצח, הפגם היה שבאמת

ע"ב) פ"ג פסחים אלא(עיין בימין, שהעיקר

ז"א, עם באח' אח' עומדת שהנוק' שכיון

עם אב"א וכשעומדת הוד, בחי' היא הנוק'

הרי דנוק'. שמאל הוא דז"א ימין אזי הז"א,

דנוק'. ובהוד דדכורא בנצח הוא שהפגם

דוכרא, בחי' בנצח פגם בפנימיות יש א"כ

ולכן נוקבא. בחי' הוד בחי' ובחיצוניות

בבחינה ההוד וגם הנצח גם נפגמו

מסוימת.
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היהוהצמח הפגם שכל בזה מוסיף צדק

היינו באח' אח' בבחי' רק

לושנחסר ויזרח כתיב לכן הפנים. אור

אור בחי' פנואל, את עבר כאשר השמש

עיקר אבל הפגם. נתרפא שבזה הפנים

יעקב כי פניאל, בבחי' רק הוא התיקון

כשבא י', בחי' הפנימיות תיקן כבר אבינו

גיד מפגם יוצא דפב"פ, למוחין האדם

הפגם עיקר כי ונשיה. שכחה מבחי' הנשה,

סוד תיקן כשיעקב אבל אח'. בסוד רק

הפנים יפגום לא שהאח' תיקן בזה הפנים,

כלל. עליו ישפיע ולא

יראה אמונה השרשים ג' ביאור ו.
האילן לגוף לבא זוכים שבזה וענוה

זי"ענודע מוהר"ן שרביה"ק בשערים

בהם שיש קדושות, מעשיות סיפר

טמירין רזין בהם וטמון נוראה, קדושה

הז' של האחרון המעשה ובפרט ונהירין.

שבשבעת וכלה מחתן שסיפר הבעטלערס.

בטלער יום בכל אליהם באו המשתה ימי

הגיע החמישי וביום ולברכם. לשמחם אחר

להם ונתן החטוטרת בעל הבטלער אליהם

את המחזיק מועט לבחי' שיזכו מתנה

יעקב ענין נבאר דבה"ק ולאור המרובה.

היו אחת פעם "כי שם: וזלה"ק ולאה. רחל

יש חיה שכל באשר חוקרים: שהיו אחת כת

רוצה היא דייקא הצל שבזה מיוחד, צל לה

כי וחיה חיה לכל מיוחד צל יש וכן שם לנוח

ובאותו צל, איזה לה בוחרת וחיה חיה כל

הצל כפי שם, לשכן רוצה היא דייקא הצל

ענף ועוף עוף לכל יש וכן לה המיוחד

רוצה הוא דיקא הענף שבאותו מיוחד,

אילן למצוא יכולים אם חקרו כן ועל לשכון

שכל החיות כל ישכנו בצלו אשר כזה,

בצל לשכון ויתרצו בוחרים יהיו החיות

ענפיו ועל האילן, האילן)אותו אותו (של

אילן שנמצא וחקרו שמיא צפרי כל ישכנו

כי האילן אותו אל לשם לילך ורצו כזה,

האילן אותו אצל שם שיש המופלא העונג

וכל העופות כל שם יש כי לשער אין

וכל חיה משום היזק שום אין ושם החיות,

משחקים וכולם שם, מעורבים וכו' החיות

להיות מאד מופלג תענוג הוא ובודאי שם,

צד לאיזה וחקרו האילן אותו אצל שם

ונפל האילן אותו אל לבוא לילך צריכים

מכריע היה ולא זה, על ביניהם מחלוקת

לצד לילך שצריכים אמר זה כי ביניהם

אמר וזה למערב, אמר וזה למזרח, פלוני

יכולים היו שלא עד וכו' לכאן וזה לכאן

אל לבוא לילך צריכים צד לאיזה להכריע

להם: ואמר אחד, חכם ובא האילן אותו

אל לילך צד באיזה חוקרים אתם למה

האנשיםה ומי מי מתחלה חקרו אילן,

אותו אל כי האילן אותו אל לבוא שיכולים

אם כי אצלו, לבוא יכול אדם כל לאו האילן

האילן זה כי האילן של המדות לו שיש מי

הוא אחד שורש שורשים: שלשה לו יש

והשלישי-הוא יראה, הוא והשני- אמונה,

ומשם האילן גוף הוא ואמת- עניוות,

אל לבוא אפשר אי כן ועל ענפים יוצאים

הנ"ל הללו מדות בו שיש מי אם כי האילן,

גדול אחדות ביניהם היה הנ"ל הכת ואילו

שקצתם מזה זה להתפרד רצו ולא מאד,

היו לא כי ישארו וקצתם האילן אל ילכו

נמצא לא כי האילן, אל לבוא ראויים כולם

הנ"ל מדות בהם שהיו קצתם אם כי ביניהם

כן ועל המדות אלו בהם היו לא השאר אבל

וטורחים יגעים שיהיו עד כלם, נתעכבו

בהם שיהיו עד הנ"ל, הכת אנשי שאר
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כולם שיהיו כדי הנ"ל המדות גם-כן

ויגעו עשו וכן האילן אל לבוא ראויים

הנ"ל המדות לאלו כלם שבאו עד וטרחו

אזי הנ"ל, המדות לאלו כלם כשבאו ואזי,

על כולם והסכימו אחת, דעת על כולם באו

הנ"ל, האילן אל דרך באותו לילך אחת דרך

רואים שהיו עד זמן איזה והלכו כולם והלכו

אין(מרחוק) והנה וראו, והסתכלו האילן את

מקום לאילן אין כי כלל במקום עומד האילן

אפשר איך מקום, לו שאין ומאחר כלל

ואני אליו? ההוקיר)לבוא זה הייתי(היינו

יכול אני להם: ואמרתי עמהם שם גם-כן

לו אין האילן זה כי האילן אל אתכם להביא

לגמרי, מהמקום למעלה הוא כי כלל, מקום

הוא המרובה את מחזיק מועט ובחינת

מקום לו יש פנים כל על כי במקום עדיין

המרובה את מחזיק מועט שהוא רק מעט

פנים, כל על מעט מקום לו יש עדיין אבל

לי, שיש המרובה את מחזיק מועט ובחינת

החטוטרות) לבעל סוף(היינו בחינת היא

מקום אין ולמעלה שמשם לגמרי, המקום

אל כולכם את לשא יכול אני כן על כלל

לגמרי. מהמקום למעלה שהוא האילן

אל לשם אותם ונשאתי אותם, ולקחתי

מהנ"ל, הסכמה לי שיש נמצא הנ"ל האילן

את מחזיק מועט של עליונה בחינה לי שיש

כיהמרובה חטוטרות, כבעל נדמה היה זה (בשביל

מחזיק מועט בחינת הוא כי הרבה, עליו נושא הוא

כנ"ל) המרובה זאתאת לכם נותן אני ועתה

שמחה שם ונעשה כמוני שתהיו במתנה

ע"כ. מאד" רבה וחדוה גדולה

נודעותחילה כי הדברים, שורש נקדים

גופא נקרא אבינו שיעקב

הק', האילן גוף התוה"ק, גוף הוא דאילנא.

מצ שנהנים הצדיקים כל של השכר לוהוא

וכל הבריאה, תכלית היא התוה"ק כי ואורו,

ישראל שאמרו ע"י רק מתקיים העולם

לקיים תורה לנו נתן וה' ונשמע, נעשה

לנשמע, שנזכה כדי בפשטות המצוות

התוה"ק. גוף דאילנא, גופא לשמוע היינו

ואלקותו התוה"ק להשיג שרוצים וכמה

מתגלה בזה התוה"ק עם שמתאחד ית"ש

להגיע לזכות בכדי אבל בעולמות. ית' אורו

למדות קודם לזכות צריכים האילן לגוף

אלא שרשים שני הם שבאמת האילן,

השרשים שני כי לב'. מחולק מהם שאחד

שתי ישנן ולרחל ורחל, לאה בחי' הם

יורדת וכשרחל באצילות כשרחל בחינות,

הבירורים. לברר בי"ע בעולמות

והפתחכי השורש הוא השכינה מציאות

כמו התוה"ק. גוף שהוא לדכר לזכות

כדי וכלי נוק' בחי' הם המצוות שמעשה

הדעת. לאור לדכר להשורש, לבא

וענה.ואלו יראה אמונה השורשים, ג' הם

אמונה, נקראת בבי"ע כשרחל

נקראת ולאה יראה. נקראת ובאצילות

ומספר ה'. יראת ענוה עקב כמ"ש ענוה,

ששם האילן, קדושת לשער שאין ז"ל רבינו

כל בטלים ושם וזמן, ממקום למעלה הוא

והסתרות. השיטות ושינויי המחלוקת

האילן. בזה שיש והנועם התענוג מגודל

אחדות ע"י רק הוא העולם תיקון ז.
ושלום

להגיעאלא לזכות קשה מחלוקת שכשיש

אומר וזה לכאן אומר זה להאילן,

אלקות, עצמות לתוה"ק זוכים דאיך לכאן,

צריך לזה לבא אבל ונשמע, נעשה ע"י

אמונה המלכות. בחי' שהם השרשים, לתקן
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באצילות, כשרחל ויראה בבי"ע, כשרחל

נצח נקראים בעצם שהם לאה. בחי' וענוה

לאה, את שכולל ז"א בחי' הוא נצח כי והוד,

איהי בנצח דאיהו רחל. בחי' הוא והוד

ויראה בנצח, ענינו שענוה נמצא בהוד.

בהוד. ואמונה

ע"יובאמת רק התוה"ק להשיג אפשר אי

אבינו אברהם כמו הבחינות. ג'

את גילה יצחק בעולם, האמונה שגילה ע"ה

ולבא אלקות להשיג קצת והתחילו היראה,

יעקב בחי' את השיגו ולא יעקב. לבחי'

ולאה רחל לתיקון זכה שיעקב אפי' כראוי

משה שבא עד בשלימות נתאחדו לא אבל

'עניו שהיה הענווה. לשלימות שזכה רבינו

האדמה'. פני על אשר האדם מכל מאד

למדרגה וענוה יראה חיבור גילה ובזה

בו שיש דאילנא, גופא נתגלה בזה אחת,

שם מתאחד שהכל מאד עד נפלא תענוג

להתכלית, וזוכים המחלוקת כל ובטלים

הצדיק לקדושת דאילנא, לגופא לבא שהוא

ללכת שיכול שמתפאר החטוטרת, בעל

כל כי מהמקום. ללמעלה מהמקום

עניני וכל והמחלוקת והסתירות הבלבולים

זכינו לא כי לכל הכל וכבוד תאוה קנאה

עד נפלא תענוג יש ששם דאילנא לגופא

שאפשר הפשוט, האחדות היינו מאד,

וענוה. יראה אמונה ע"י רק אליו לזכות

להכנס לתפוס צריך האדם ח.
אם אפי' יכול, שהוא מה ה' לעבודת
יתפוס האחת, במחנה מכה הס"מ

לפליטה השניה המחנה את

אלוזה עשיו יבא 'אם יעקב שאמר

המחנה והיה והכהו האחת המחנה

נצח הם המחנות שני כי לפלטה'. הנשאר

באחד ופוגם מכה הס"מ ח"ו ואם כנ"ל. והוד

השניה המחנה תישאר מהמחנות,

ללכת יכול האדם אין שאם היינו לפליטה.

לכל אזי וענוה, אמונה יראה העבודות בג'

או לאה שיכול, הנקודה את יתפוס הפחות

כי ענוה. או יראה או הוד, או נצח או רחל,

אין הנשה גיד פגם שנעשה לאחר

ז"א בין להוד, נצח בין האמיתי התקשרות

בכח מתוקן כבר שהפנימיות אף ונוק',

ואי מחלוקת ואין גדלות מוחין כשיש יעקב,

יש דקטנות מוחין כשיש אבל הבנות.

יודעים ואין ההוד, לבין הנצח בין פלוגתא

לחברם. איך

נמצאכי אזי דגדלות, למוחין כשזוכים

ושם במחלוקת, ולא בפנימיות האדם

כנ"ל. פניאל בסוד יעקב, תיקן כבר הרי

ומחלוקת דקטנות מוחין כשיש אבל

היה ששם אב"א, בחי' בחיצוניות נמצאים

עיקר ולזה לעיל. צדק הצמח כדביאר הפגם

כי חינם, שנאת ע"י באב ותשעה החורבן

שלום ולהמשיך החיצוניות לתקן עלינו

לתקן הפנים אור יומשך שבזה בעולם,

בין להוד. נצח בין פלוגתא תהא ולא הכל.

בכח כראוי יתקשר הכל כי לרחל. לאה

למעלה הכל שמעלה דאילנא, גופא

מאח' לזכרון, משכחה ויוצאים מהמקום,

בשלימות. ית' אלקותו להשיג וזוכים לפנים,

להגכי יכלו שלא מה האילןעיקר אל יע

מצד ללכת שצריך אומרים יש כי הוא

שזהו מערב, מצד אומרים ויש מזרח

הבנות. ואי בעולם, שיש המחלוקת כלליות

בעצמו אחד לכל שיש ספיקות כמה וכן

וכבוד, תאוה קנאה ובלבולי ה', בעבודת
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כל מקומו, על שלא עצמו מרגיש שהאדם

חיבור אין שעי"ז וענוה. יראה לו חסר כי זה

אמר לכן ותפילה. תורה בין לנוק' ז"א בין

אם לפליטה', הנשאר המחנה 'והיה יעקב

עם תלך רחל בחי' עם ללכת יכול אתה אין

א"כ מצליח, לא התפילה אם לאה, בחי'

כי להיפך. וכן יכלתך, כפי בתורה תעסוק

רק זה אבל הנקודות. מכל כלולה נקודה כל

טוב עתה שלעת היינו פליטה. בבחי'

השלם. התיקון אי"ז אבל כן לעשות

בתיקון עסקו הדורות צדיקי כל ט.
בעיקר להשלים ועלינו וההוד, הנצח
למעלה ההתכללות ע"י ההוד תיקון

מהמקום

'ונתתוכשסמך כתיב יהושע את משה

לעיל כמ"ש כי עליו', מהודך

מדרגות, הג' שלימות לו היה רבינו שמשה

לתקן ביקש לכן ענוה, יראה אמונה

מהודך ונתת בחי' וההוד, הנצח שלימות

נפגם שוב השופטים שפוט בעת אלא עליו.

והתחיל הנביא שמואל שבא עד ההוד.

נענש המלך ושאול וההוד, הנצח לתקן

עד נוק', בחי' הוא ההוד כי ההוד. מדיני

בבחי' כראוי הנצח ותיקן המלך דוד שבא

הנצח יהיה שלפחות נצח, בימיניך נעימות

הנשאר המחנה בחי' כראוי, מתוקן

הפגם. נשאר הוד מצד אבל לפליטה.

ישראלועד בני צריכים משיח שיבוא

לענווה, יראה בין החיבורים לתקן

אין המוחין בגדלות כי ורחל, לאה בין

בחי' זה כי הבנות, ואי ובלבולים מחלוקת

אבל ביו"ד. פניאל יעקב תיקנם שכבר פנים

ואי מחלוקת נעשה המוחין קטנות כשיש

וספיקות אחרים, ועם בעצמו הבנות

כי מקומו. על שאינו ומרגיש ה'. בעבודת

למעלה שהוא עולם של במקומו דבוק אינו

בתכלית ביחד, גרים כולם ששם מהמקום.

שאין מהמקום, למעלה והתענוג. האהבה

הוא ושם שם, מחובר והכל הבנות, אי שם

אלקות, עצמות רואים שם דאילנא, גופא

הספר סוד מתגלה שם המקום, מן למעלה

בלקו"ה מוהרנ"ת כדפי' ג')תורה ס"ת (יו"ד

שמונח הס"ת בחי' דאילנא גופא סוד שזהו

מקום, בבחי' הוא שבגשמיות אפי' בארון.

שכינה שרתה הארון בדי שני בין אבל

בתורה דבוק כשאדם מהמקום, למעלה

למעלה זוכה הוא אלקות עצמות והתגלות

באב, תשעה פגמי מרגיש ואינו מהמקום,

שורש שהוא והוד. נצח בין פירוד ובחי'

כי והגלות. הבנות ואי והפירוד המחלוקת

למעלה ומתעלה הפנים באור דבוק

ית"ש. באחדותו ונתדבק והפירוד, מהמקום

בחי'וזוהי אבינו יעקב שתיקן הדרך

הדרך בזו ללכת שנוכל הפנים,

לתקן העבודה עיקר כי האחור. גם ולתקן

לו ויזרח בוא"ו, פנואל בחי' בחיצוניות אפי'

כראוי, והוד נצח תיקון להשלים השמש,

להציל רק ולא וענוה, יראה אמונה ולחבר

להשלים אלא לפליטה, הנשאר המחנה

כראוי. החיבור

ההוד תיקון זמן חנוכה ימי י.
הנצח עם וחיבורו

לקראתינו,והנה החנוכה ימי באים

וההוד. הנצח נתתקן אלו שבימים

וגם בשלימות הנצח תקנו ובניו מתתיהו כי

לכל לנו ונשאר ההוד. לתקן התחילו



לנפשך חכמה דעה י

בכח ההוד את חנוכה בימי לתקן הדורות

והם ונצח חסד בחי' הם הכהנים כי הנצח.

נצח בין חיבורים ונעשים ההוד, מתקנים

את ושמואל דוד שתיקנו אחד כי והוד,

חשמונאים בני הכהנים באו ועתה הנצח.

ההוד. לתקן

הדלת, בפתח דמנורה רזא יא.
בחוץ, הבירורים, למקום להאיר

בשוק

שכשבראאי' עדן', גן 'שערי בספה"ק

בטלית נתעטף העולם את השי"ת

נוטה כשלמה אור 'עוטה כדכתיב כביכול,

ברזא הוא הטלית שזה כיריעה', שמים

העיגול שבתוך היינו ריבועא, גו דעיגולא

הפנוי חלל ועשה שצמצם ב"ה אא"ס של

משל בדרך אור הכניס בתוכו עיגול, בבחי'

ם', אות כמו מרובע. בחי' שהוא כטלית,

של הח' ח', אותיות משני בנוי ם' האות וזה

הם'. תחתון של והח' הם', של העליון הגג

שהוא גדול ם' נעשה אלו ח' אותיות ומשתי

הבריאה. בשורש המושרש הגדול הטלית

עצם גוף על מרמז העליון הח' והנה

ג' על מרמז התחתון והח' הקדושה,

פרסה יש והנה לתקנם. שצריך השורשים

הח' לבין העליון הח' בין המחלקת ומחיצה

פתח יש שמאל שמצד אלא התחתון.

בירורי ולברר להשפיע אותה שפותחים

ח',הח' כמו נראה זה לכן שבם', התחתון

ליד שמאל ובצד דלת. כמו העליון והח'

על מרמז שזה מנורה צורת יש הדלת

רגל כמו נקודה עוד שיש הח' ליד השער

צפונה פונה שאינה אלא הת' של שמאלי

המנורה כמו לפנים. דרומה אלא לחוץ

הקדושה סוד והוא הדלת, בפנים שהיא

מקום שהוא שבם' התחתון לח' שמאיר

לתקן לחוץ להאיר כדי השוק, של הבירורים

ח' אות כמו המנורה, באור העולם כל

והמנורה ח', בחי' הדלת ליד שמעמידים

שזה הח', על הת' שמוסיף הנקודה חלק הוא

משלה, בכל מלכותו לגלות בחוץ משפיע

מקום. בכל ית' אלקותו לגלות

טלית,והנה בחי' שהוא העליון הח' בזה

היסודות, ג' לתקן השי"ת התחיל

ששם התחתון והח' כח"ב, אש, מים אויר

בחי' העפר, יסוד הוא שם הבירורים מקום

ארמ"ע. יסודות ד' הם ואלו מלכות.

דנקטינןוממשיך חנוכה. רזי לגלות

שזה מצוה. עושה דהדלקה

העליון החלק העליון, הח' על מרמז

כי הדלת, ליד למטה מנורה ויש שבבריאה,

שמאל ובצד לתחתון, העליון בין מחיצה יש

דבר איזה לתקן וכשרוצים פתח, נקודה יש

ממקום מלמטה ניצוץ ונתעלה יוצא וענין,

שב כשיהודי לחוץ, שמאיר המנורה

את לתקן היהודי נשמת עולה אזי בתשובה

נכנס והוא ר' כאות בתחילה שהוא נפשו,

ועולה הסגורה. שבם' העליון הח' אות לתוך

אש, מים אויר שנקרא העליון למקום

למעלה שהוא להשיגו אפשר אי והאויר

יש ואש מים בחי' ובינה חכמה רק למעלה,

האדם זה וכשנכנס קצת, השגה בהם

כי ככתוב ואש, מים רק מבין ה' לעבודת

ואש. מים חו"ב, בחי' י"ה י"ה, לו בחר יעקב

יעקב, בחי הוא ה' לעבודת נכנס כשאדם

ולא ובינה. חכמה בסוד בי"ה, רק מבין

תכלית שזה כנ"ל. הכתר סוד שהוא לסגול

בחי לכתר. לזכות בשלימות העבודה
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ואינו מעכב שהס"מ אלא לסגולתו. ישראל

הכתר. ישיגו שישראל רוצה

בבחי'הכלל ה' לעבודת נכנס שכשיהודי

הבינה אזי יה', לו בחר 'יעקב

מצדד גם והחכמה קצת, לצדדין מסתלקת

החיבור נפתח ואז לכתר. להתקשר עצמו

הכתר. אור ביניהם ועובר ובינה. חכמה בין

ישראל בחי' הכתר, אור נמשך ואזי

להנשמה הארה הכתר מאיר ואז לסגולתו,

להתתקן. ומבקשת שרוצה

מהחוץוזה להכנס רצונו בתחילת האדם

שעלה ר' אות בסוד הוא לפנים,

עולה ואז העליון, להח' הבריאה מתחתית

בסוד אמצעי קו שהוא בכתר, להתדבק הר'

ביחד נעשה מר', למעלה ו' וכשתחבר ו'.

ל'. אות

שהיאוזהו קדישא, אימא 'רחל', סוד

ובעיקר הבירורים, לברר עוסקת

מרע שיצאו לבררם שלנו הנשמות את

האדם זה הם ל'. ח' ר' אותיות כי לטוב.

אל ועולה ר', בסוד הוא שבתחילה שעולה,

הרי ל'. ונעשה הו' עם ונתחבר העליון, הח'

בחי' הכתר, אור לו מאיר ובזה רח"ל.

ו', לו מאיר הכתר כי לסגולתו, ישראל

בשכינה, נכלל הוא ובזה ל', ונעשה

רחל. שנקראת

הוא מצוה עושה הההדלקה עיקר יב.
שבחזרת וההתלהטות התנועה ע"י
באותיות וההתדבקות הלימוד,

התוה"ק

ע"יועיקר הוא הכתר אור שנפתח מה

עצמה מסלקת שהבינה התנועה,

בחי' האויר, התגלות גורם שזה לצדדין,

וכמ"ש התנועה. בכח שהכל נמצא כתר.

שאמרו השחר', עלות עד עמו איש 'ויאבק

כסא הכבוד, כסא עד אבק שהעלה חז"ל,

עוסק כשאדם בינה. סוד הוא הכבוד

הס"מ בתורה, כשעוסק למשל ה', בעבודת

של התנועה סוד יתפוס שלא לבלבלו רוצה

בלימוד חזרה שנקרא ענין שהוא הבינה,

הס"מ אין תורה כשלומדים אפי' כי התורה.

החזרה ענין כי לימודו, על שיחזור רוצה

הלאה, להתקדם רק רוצה הבינה כי הוא

לאור המנוחה. אל שחוזר סוד הוא והחזרה

הכתר. אור מתגלה וממילא החכמה.

ומסכיםכשאדם ה' בעבודת עוסק

החזרה, בעבודת להתייגע

רואה שאינו אפי' פעם, ועוד פעם עוד

וכשחוזר הצלחה, דורשת בינה כי הצלחה,

הסוד הוא מצליח, שאינו כשרואה גם זה על

רוצה בינה כי לצדדין, הולכת שהבינה

של כלשהו חזרה משא"כ עוד, עוד הצלחה

כביכול. אויר, מוליד זה לצדדין, בינה

ראשונות הלוחות שבירת ע"י יג.
מוכרחין ועי"ז שכחה שיש נגרם
'חזרה' של הקודש בעבודת לעסוק

כשראהמשה הלוחות את שיבר רבינו

ישראל, את להחטיא רוצה שהס"מ

רצה כי שכחה'. של 'מתנה לנו נתן ובזה

השכחה וע"י בחזרה, שיעסקו רבינו משה

החזרה. בהצלחת לראות לנברא יותר קל

בלי גם בחזרה לעסוק צריכים היו באמת כי

מצד אלקי אור הוא החזרה כי השכחה.

יחודים מייחד כשאדם כמו עצמי, דביקות

ומשתעשע וחוזר, אלקיים אורות שלוקח

תנועה גורם וזה האותיות, מחזרת
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בלעדי כי הכתר. אור ומוליד והתלהבות

מאד קשה הקודש ושמות האותיות חזרת

ועיקר היחודים, דרך הארה האדם שישיג

שחוזר חזרה ע"י הוא האור להשיג הדרך

שבר לכן פעם. ועוד עוד עבודתו על

להתעסק האדם שיבא כדי הלוחות

החזרה. בעבודת

ישכי הראשונות הלוחות מצד גם באמת

היחודים, ענין שהוא החזרה סוד גם

התלהטות על האורות, על שחוזרים

על כשיחזור שבעולם לימוד כל כי האורות.

תנועה שנעשה עד מתלהטות האורות זה,

האורות התלהטות הוא חזרה כי באויר.

על חוזר כשאדם והתנועות. והדביקות

האורות, התלהטות עיקר הוא התוה"ק

הכתר. אור ונתגלה לצדדין הולכת והבינה

ישראל אלא יה לו בחר יעקב רק לא

העצם. אור הכתר אור שהוא לסגולתו.

אחיד ז"א א"א, על ז"א מתלבש שלזה

משא"כ ישראל בחי' הוא ז"א כי בעתיקא,

ורק אריך. ולא או"א אורות רק לו יש יעקב

עצמו ומרגיל תנועה עושה כשאדם

ומשנן האורות, בהתלהטות להתדבק

הוא היחודים ענין שכל היחודים, חזרת

שיוכל האותיות, מחזרת חיות לקבל פשוט

חידוש, שום בלי פעמים אלפי שם על לחזור

ה' בעבודת וכן האורות, תנועת שהוא

רואה כשאינו אפי' העבודה על לחזור

על חזרה העבודה עיקר שזהו ההצלחה,

על חזרה עבודות, על חזרה אותיות,

שאין הראשונות שבלוחות והגם יחודים.

החזרה, בעבודת להדבק הוצרכו שכחה שם

להשיג מאד שקשה ראה רבינו שמשה אלא

הלוחות, שיבר רחמנות מרוב לכן זאת,

שמוכרח ומבין שכחה האדם מרגיש ועי"ז

לעשות לאדם קשה כ"כ לא ועי"ז לחזור,

מעלת עיקר שאין האמת אבל החזרה.

הוא החזרה אלא השכחה, שמכניע החזרה

הדלקה בסוד האורות. התלהטות עצם

מצוה. עושה

מעלהוזהו האדם אם עמו', איש 'ויאבק

חוזר ואם התורה, חוזר אם אבק,

תנועה, גורם הוא בזה סוף, בלי השמות

מה זה השחר, עלות עד היחוד ומתגלה

וממילא דפנימיות. מוחין מצד יעקב שתיקן

מצד עבודה אותה לתקן גם לישראל נשאר

פנואל. בחי' חיצוניות

שוב מדליקים מחנוכה לילה כל יד.
בסוד אתמול, של נר אותו פעם

החזרה

והולך,וזה מוסיף הנרות הדלקת שתיקנו

חוזר גם אבל נר עוד שמוסיף שהגם

לילה כל וכן פעם, עוד אתמול של הנר על

החזרה. עבודת שזהו פעם. ועוד פעם עוד

עושה הדלקה בסוד תנועה גורם שזה

ע"י בא התורה קדושת עיקר כי מצוה,

אלא השכחה, קליפת מצד רק לא חזרה,

לזכות שרוצה מי הדביקות, קדושת מחמת

סוף, בלי בחזרה רגיל יהא לשמה, לתורה

התלהטות דרך עיקר הוא הלימוד חזרת כי

תתרחק שהבינה האור, ותנועת האורות

הכתר. האור ויתגלה קצת

בוואזי שיאיר העליון בו' הח' מתחבר

שהוא חו"ב שבין האויר ע"י מהכתר

חזרת תנועת ע"י האויר תנועת ע"י רק

ל'. ונעשה לו' הר' יתחבר ובזה האותיות.

קדישא. אימא ברחל נכלל הוא שבזה
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הר"אוגם כספרי הקדמונים בספרי

הרבה שם נמצא ועוד, אבולפיא

עוד הק' השמות על לחזור החזרה, ענין

על לחזור הצדיקים עסקו שבזה ועוד.

הבנה. שום בלי אפי' פעמים א"ס השמות

ודביקות האורות התלהטות להרגיש רק

הכח הוא והתנועה הלהיטה כי הבורא,

בתפילה, וכן הכתר. אור ידו על שמאיר

משיג לפעמים הק', השמות כשמכוונים

אבל הק', השמות עמקות ויודע האדם

הבנה לו ואין דקטנות במוחין הוא לפעמים

בהבנה, דבוק רק הוא אם ושמות, באותיות

משא"כ בקטנות. נתרחק וההוד הנצח אזי

להן ואין המוחין בקטנות אפי' אמת צדיקי

בלי באותיות בדביקות עוסקים הם הבנה,

לחזור האותיות, מתנועת ונהנים פירוש,

אותו לחזור ומסכימים פעמים, אלפים הגמ'

אפי' חייהם, ימי כל תוס', אותו גמ', עמוד

אלפים אומרים היו תמנע, לוטן אחות

שבתורה. אות בכל נמצא ה' כי פעמים

זוכ הלימוד חזרת ע"י לאורטו. ים
הגאולה

אלעזרוכמ"ש המנחת הרה"ק

בגמ' מש"כ על ממונקאטש

לעבודות שכשמגיע בחמה', מוטל 'אבא

הגאולה, מביא באמת שזה האמיתיות

אלו דייקא דוד. בן משיח של אורו והמשכת

כמו כראוי. בהם שיעסוק מי אין העבודות

שלמה ושלח בשבת שנסתלק המלך דוד

אבא כי דינו, מה לשאול לחכמים, המלך

דוד בן משיח שאור היינו וכו'. בחמה מוטל

חז"ל קראו ולכן בו. שיעסוק מי ואין מונח

אכילה בחי' לחם תורה', של 'לחמה לתורה,

שלא בחי' תורה, להלומד הנאה שיש

לשמה באמת ללמוד יזכה מי כי לשמה.

התורה לימוד ע"י רק עולם גאולת ולהמשיך

הלימוד על לחזור עצמית, הצלחה בה שאין

התורה. מחזרת למעלה אין כי ועוד, עוד

כלהגם שנזכור השי"ת רוצה שבוודאי

ויש בפשטות. התורה חלקי

הוא הלימוד שלחזור שסוברים ראשונים

כדי גם לחזור צריך ולכן התורה. מן מצוה

מצד הבורא רצון זה כי התורה את לדעת

ראשונות הלוחות מצד אבל שניות. הלוחות

לאור לזכות כדי החזרה עבודת גם יש

ע"י והתענוג והדביקות האלקי, התלהטות

ואותיות. ושמות יחודים שחוזר

ואמרווכמ"ש שנים', לבוש ביתה כל 'כי

ז"ל ע"ב)רבותינו רלח ח"א אל(זהר

התוה"ק לחזור שנים', אלא שנים ©¨תקרי

ועוד פעם עוד העבודה אותה על ולשוב

פעם.

שעיקרוכמ"ש ו' סי' בלקו"מ רביה"ק

ידום בזיונו ישמע הוא התשובה

אהי"ה שה"ק בחי' מאיר שעי"ז וישתוק,

אהי"ה. אה"י א"ה א כזה באחוריים,

עוד א' אות על לשוב הוא ענינו שפנימיות

כי לתשובה. זוכה שבזה פעם. ועוד פעם

על לחזור הוא דקטנות מוחין תיקון עיקר

ולהנות פירוש, בלי אותיות אפי' האותיות

להסתכל פירוש, בלי אפי' השמות ולחזור

ולהדבק וכדו' הרש"ש המקובלים בסידורי

עמוקה הבנה מבין שאינו אפי' באותיות

השמות ע"י בה' להדבק העיקר בכוונות,

שכן השגה ובעלי צדיקים ואפי' הק',

עיק מחמתיודעים, רק אינו הדביקות ר

סוף, בלי האותיות שיחזור צריך אלא ידיעה

שנתדבק וע"י סוף. בלי לחזור בתוה"ק וכן
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להתלהטות יזכה דקדושה. בחזרות

שזהו האמת. אור עיקר שזה האותיות

הס"מ, עם ללחום עמו, איש ויאבק עבודת

'כי בחי' ותנועה, אויר זה הלחימה עיקר

אלקים'. עם שרית

אתוזהו כשעבדו הגדולים הצדיקים דרך

באמצע והתעייפו בלילה, ה'

ולהתעמק, לעיין כח להם היה ולא עבודתם,

בלי והסתרה והעלמה קטנות בשעת אזי

שידעו, דברים אפי' התוה"ק חוזרים הם כח,

ויחודים בשמות האותיות בחזרת להתדבק

התנועה של האש וזה ותנועה, בהתלהטות

לסגולתו, ישראל בסוד האויר, ומעורר נכנס

אורו כי משיח. של אורו שהוא הכתר. אור

התוה"ק. עי נגלה משיח של

התוה"קוכמה יכבדו ישראל שבני

התוה"ק ע"י בדביקות ויתדבקו

אלא לגרמיה רק לכוון ולא אופניה. בכל

בין התורה, זכרון מצד בין ית'. לכבודו

להמשיך זוכים בזה לדביקות. לזכות בעיקר

עמו, איש 'ויאבק בח' אבינו יעקב תיקוני

שמש בחי' הוא ו' השמש', לו ותזרח

ואזי השמש. שזה העליון, מהאויר שמאיר

במוחין רק לא שיתוקן בו' פנואל יאיר

יוכלו ובזה דאח'. במוחין גם אלא דפנים

והוד. נצח לתקן

זוכים והוד, נצח תיקון ע"י טז.
לל"ו ולזכות דאילנא, לגופא להכנס

הש"ס מסכתות

נתגלהאי' חנוכה נרות ל"ו שע"י בספה"ק

באמת והנה הש"ס. מסכתות ל"ו אור

אצטלא לאותה ראוי מישראל אחד כל

שיש אלא הש"ס. מסכתות לל"ו לזכות

את שמונע המתהפכת'. החרב 'להט בדרך

הלהט וזה החיים. עץ לדרך מלהכנס האדם

שעי"ז להוד, נצח בין שיש הפלוגתא הוא

מבינים ואין דאילנא. לגופא לבא א"א

וכמ"ש בלבולים, מרוב התוה"ק אמיתת

שאף תמימה, ה' תורת עה"פ הבעש"ט

תמימה, ונשארה בתורה, נגע לא עוד אחד

החרב. דלהט הבלבולים מחמת זה וכל

המלחמה,אבל לנצח כה"ג מתתיהו בכח

חנוכה, נס בסוד ההוד מתקן שהנצח

הוי"ה שיחוד אדנ"י. ושם מ"ה שם בגי' נ"ס

בימי שמתתקנים והוד נצח סוד הוא אדנ"י

של בכחו ורחל. לאה מחברים ובזה חנוכה,

האד מכל עניו רבינו ג'משה שחיבר ם,

כלול שהוא וענוה. יראה אמונה העבודות

זוכה בזה ודוד. יוסף משה הצדיקים, מג'

יעקב. בחי' דאילנא לגופא לבא

רזי התגלות מתחיל כסלו בי"ט יז.
התורה

רזיןועיקר התגלות הוא דאילנא גופא

התגלותו שזמן שבתורה, דרזין

כסלו. מי"ט חנוכה לפני ימים כמה מתחיל

אלקותו עצמות מגלה החסידות תורת כי

שבני ע"י הנמשך האויר בסוד ית"ש,

אותיות התלהטות בתנועת עוסקים ישראל

הק', שמות ועל הלימוד על לחזור התוה"ק.

מסכתות לל"ו מישראל אחד כל יזכה בזה

שבתורה. אלקות בגילוי ולהתדבק הש"ס,

לאה בחי' חיבור בה יש החזרה יח.
ורחל

להתקדםוכל עוד ללמוד רוצה שאדם מה

לאה, בחינת הוא לעצור בלי ולהמשיך



תשס"ט וישלח פר' טושל"ס

חדשות, בחינות להשיג להמשיך שרוצה

שמסכימה המנוחה סוד היא רחל אבל

חיבור הוא והחזרה אחת. נקודה על לעמוד

השגות של כח בין בחזרה יש כי שניהם,

הנקודה. אותה על חזרה ובין חדשות,

עבודתלכן עצמינו על נקבל אלו בימים

חזרת וכן והשו"ע הגמ' חזרת

לחזור כבר שיודע תורה אפי' הק', השמות

שיעורר עד עי"ז, הדביקות ולעורר סוף בלי

אבק מעלה שזה עמו, איש ויאבק האויר,

הבינה עד תנועה שעושה הכבוד, כסא עד

חו"ב, שבין האויר ויעורר קצת שתזוז

שכינה וגילוי משיח, להתגלות ונזכה

רחל. בחי' בתחתונים

עניןוכדפי' שזה בלקו"ה מוהרנ"ת

יהודי שכל תורה, ספר כתיבת

עד מבראשית מחדש, התורה את כותב

חזרת ענין שהוא ישראל, כל לעיני

ובעיקר זה. עם לשמוח ועוד, עוד האותיות

עד מבראשית התוה"ק. אותיות עצם עם

ישראל. כל לעיני

בעצםוע"י ישראל ששמחים השמחה

עוד התורה בחזרת התורה אותיות

עצם והתגלות דרזין, לרזין נזכה בזה ועוד,

לכל והכל הנפלא, התענוג מקום האילן

והמקו מהמקום,מתאחד, למעלה נתעלה ם

לנפש כולם ולהכלל, לאלקות, זוכה בזה

להכלל אחת, נשמה כולם א"ק, בחי' אחת,

של יחידו היחיד, רשות ישראל, באלקי

ברחמים. גוא"צ בביאת עולם,

לנפשך חכמה דעה יט.

לנפשך'וזה חכמה להמשיך'דעה היינו ,

בחי' שהם האותיות, לתוך הדביקות

שעוסק ע"י והוא נפש, הנקראת מלכות

ושאר שו"ע גמ' עת, בכל לימודו על לחזור

השמות, יחודי על לחזור וכן התורה, חלקי

לו. ידועים שאינן בין לו הידועים בין

בחי' שבאותיות, להאור להתקשר והעיקר

של התנועה וע"י לנפשך, חכמה דעה

בדביקות הנפש להתלהטות לבא החזרה

יומשך שבבינה התנועה סוד וע"י בהשי"ת.

בבחי' הכתר. אור לראשךעליו כתר ,והיא

היחודים. אור לו פותח שזה

ג:)בגמ'אי' רב(ע"ז אמר יהודה רב "אמר

שלש היום, הוי שעות עשרה שתים

ועוסק יושב הוא ברוך הקדוש הראשונות

העולם כל את ודן יושב שניות בתורה,

כלייה עולם שנתחייב שרואה כיון כולו,

רחמים, כסא על ויושב הדין מכסא עומד

כולו העולם כל את וזן יושב שלישיות

יושב רביעיות כנים, ביצי עד ראמים מקרני

יצרת זה לויתן שנאמר לויתן, עם ומשחק

בר נחמן לרב אחא רב ליה אמר בו. לשחק

שחוק אין המקדש בית שחרב מיום יצחק

מאי ברביעיות וכו'? הוא ברוך להקדוש

רבן בית של תינוקות ומלמד יושב עביד

הוה מאן ומעיקרא וכו'. שנאמר תורה,

מיטטרון, אימא איבעית להו, מיגמר

עביד". והא הא אימא ואיבעית

והאנמצא הא האחרונה התשובה דלפי

עם לומד גם שהיה היינו עביד,

לויתן. עם ומשחק יושב וגם תורה תשב"ר

של השלימות זוהי כי הענין, ופנימיות

הלימוד על ולחזור לשבת התורה, לימוד

'הא סוד זהו כי פעמים. וכמה כמה ועוד עוד

שהחזרה הוא העבודה שעיקר עביד' והא

לויתן בחי' שחוק, בחי' בדביקות תהיה



לנפשך חכמה דעה טז

הגאולה עיקר תלוי ובזה הדביקות. שהו"ע

השחוק סוד בהם שיש השעות שנתעורר

ולהתירוץ השי"ת. מלאךשל הראשון

בזמן תשב"ר עם לומד היה מט"ט

ט"ט כי הענין סוד קיים. שביהמ"ק

חוזר, ואור ישר אור סוד הוא שבמט"ט

כאחד, חוזר ואור ישר אור מגלה שהשי"ת

דביקות מלא והוא הלימוד חוזר שהוא

דקדושה. ושחוק

אורוזהו להמשיך לנפשך, חכמה דעה

חזרת ע"י לנפשך והאלקות החכמה

התנועה שע"י לראשך, כתר והיא הלימוד.

הדלקה בחי' עושה, שהבינה שבאותיות,

להתלהטות ולבא להדליק מצוה, עושה

כל האורות לחזור מחדש, יום בכל הדביקות

ל"ו לו פותח וזה ודביקות, באור מחדש יום

הש"ס. מסכתות

לפעולוע"י זוכים הלימוד חזרת עבודת

כי הקלי'. והכנעת ישראל גאולת

שהן וישמעאל, עשיו הם הקלי' שורש

חז"ל ואמרו ופרס. רומי ובתוד"המלכות (שם,

חדשיםמשכא) ט' יהיו הגלות שבסוף

פרס. את אדום שיכניעו

הלימודוסוד חזרת ע"י כי הדבר

נעשה האותיות והתלהטות

הכתר אור ונפתח הבינה בסוד תנועה

שינוי יש ועי"ז דקדושה. חיבור ונעשה

הגלות, של אחרונים חדשים בתשעה

אדום ימשלו ובסוף פרס, תמשול כן שלפני

שע"י לידה. בחי' הוא חדשים ט' כי עליהם.

שממשיך כנ"ל, לנפשך חכמה דעה החיבור

ונמצא לנפשו, הכתר אור המשכת

ישראל בחי' א"א. סוד את מגלה שהבינה

שעיקרו נראה זה שבהתגלות אף לסגולתו.

באמת אבל והתלהטות, יגיעה בינה, הוא

הקלי' נכנעים ועי"ז א"א. סוד הוא פנימיות

הקדושה. כח ומגבירים

נתעוררכי האותיות בקדושת היגיעה ע"י

זה ולעומת ולבנה. חמה חיבור

אדום שמכניעים העולם באומות משתלשל

בחי' שהוא אחרונים חדשים בט' פרס את

לחמה, משול עשיו כי וחיבור. לידה

חזקה החמה אחת בבחי' ללבנה. וישמעאל

מסוף שמשמעת רעש קול מחמת יותר

פרס קליפת מאידך אבל סופו. ועד העולם

כי היא. שפלה אומה אבל ארי, נקרא

גבוהים אורות ללבנה יש אחת מבחינה

בסוד הוא ביניהם והחיבור בשרשה. יותר

ההשתלשלות ע"י זה וכל חדשים. בט' לידה

ולבנה דחמה חיבור שנתעורר מהקדושה

לראשך, כתר והיא בחי' ע"י בקדושה

ממילא האריך לאורות שזוכים

ט' שנופלים נצחון יש בהשתלשלות

שבזה בזו, זו האומות ונכללים חדשים,

היחוד. אור יתגלה

בכלירחם ית' אלקותו שתתגלה ה'

בבחי' שבתהעולמות. 'שמור

בשלימות,קדשך' העליון היחוד אור ויאיר ,

בביאת משיח, של לאורו ישראל כל ויזכו

אמן. ברחמים גוא"צ

לזכות רותמוקדש דבורהבתאסתר וישועהצירל להצלחה
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