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האריז"לאיתא רבינו הפסוקיםבדברי (שער

הואיתרו) ומשה קין, הוא יתרו כי

בר"ת אחיו הוא כי לו רמז ולכן אחיו, הבל

'וישאלו וזהו אח"י, ר"ת 'יתרו, 'חותנך 'אני

והבל, קין נתחברו שבזה לשלום' לרעהו איש

תורה, מתן של האמיתי האור נמשך ועי"ז

שי"א ואפי' לשלום. לרעהו איש וישאלו ע"י

הוא אעפ"כ תורה, מתן אחר בא שיתרו

המשכת כי תורה, למתן כהקדמה כתוב

בחי' ע"י רק הוא הגאולה, והתגלות התורה

לרעהו. איש בין שלום שמרבים שלום, שר

הוא במשפיע שיש ההשפעה כח א.
ממנו המקבל מדת לפי רק

מלכיבסוף ז' סדר מובא וישלח, פרשת

המלך שבא עד ומתו, שמלכו אדום

באלו שנתגלה מה ונודע הדר. מלך השמיני

הפסוקים באלה שרמוז בזה"ק, הפסוקים

ועד מתחילתה הבריאה השתלשלות שורש

בדד, בן הדד שמו המלכים ואחד סופה.

לה)וכדכתיב לו, וימלך(שמות חשם 'וימת

בשדה מדין את המכה בדד בן הדד תחתיו

שזה האריז"ל ופי' עוית'. עירו ושם מואב

התפארת בסוד הוא פ"ב)המלך ט' שער ,(ע"ח

קליפת זה מואב, בשדה מדין את המכה

הקדמונים בספרי ופי' עוית. עירו ושם מדין,

'עוית' שתיבת נמצא בר', מתחלף ע' שאות

הדד המלך בעצמו הוא יתרו כי 'יתרו', הוא

ממדין. שבא בדד בן

במרום'והרמח"ל 'אדיר בספרו מביא

במדת הוא יתרו שענין

ב כמ"ש ההשפעה. שם אשר גמ'התפארת

קיב.) לינק(פסחים רוצה שהעגל ממה 'יותר

בן הדד השם בחי' וזה להניק'. רוצה הפרה

שמשם הדדים מקום בתפארת שהוא בדד,

רוצה הפרה ובאמת השפע. יניקת שורש

אינו כשהמקבל אלא יותר, הרבה להניק

להשפיע. יכול המשפיע אין לקבל רוצה

משם אשר אהבה היכל שיש בזה"ק ומובא

ויש ישראל, לנשמות האהבה שפע נשפע

החלב המשכת שורש ומידד, אלדד סוד שם

למעלה וכן ישראל. לנשמות והשפע

המשכת שורש הק' בשכינה יש מההיכלות

לעמו השי"ת אהבת ולגלות להטיב השפע

מהתורה. יותר גבוה הוא השורש וזה ישראל.

אהבה ישראל נשמות את אוהב השי"ת כי
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להשפיע רוצה וה' בדבר, תלויה שאינה רבה

באהבה וגשמי רוחני טוב כל ואחד אחד לכל

עזה.

לשוב,אלא צריכים שאנו התשובה שעיקר

השי"ת את מצערים אנו שכביכול הוא

כלים לנו ואין רב, שפע לנו להטיב שרוצה

אלא ההשפעה אין כי השפע, לקבל ראויים

בשיר וכדכתיב כנודע. הכלי הכנת לפי

לה', אין ושדים קטנה לנו 'אחות השירים

כח אין לקבל רוצה אינו המקבל דאם

יש לקבל רוצה שהמקבל בזה רק להשפיע,

לקבל ראוי המקבל אין אם למשפיע, שפע

בבחי' להשפיע יכול המשפיע אין ממילא

לה. אין ושדים

הואועיקר מהשי"ת לקבל כלים להכין הכח

לבקש ית', אליו ולכסוף להשתוקק

בבחי' לחיות ית', ממנו וסיוע עזרה תמיד

זאת עבודה שיש וכמו אמו. עלי כגמול

ממנו לקבל בתשוקה תמיד להיות בקדושה,

בקליפות, זה לעומת יש כן כמו שפע. ית'

בת כזבי מדנים, אשת מדין, קליפת בסוד

לקבל, שרוצה הסט"א בצד הכח שהוא צור,

רח"ל. ישראל נשמות את ומפיל מכשיל ובזה

והכניע אלעזר, בן פנחס אותה שהרג עד

הוא לקבל הרצון הקדושה ובצד זאת. קליפה

וזאת שבשם. אחרונה ה' המלכות. בחי'

אלא ברדל"א. מאד גבוה שורשה המלכות

לעובדא המלכות בבחי' להשתמש שצריך

חסרון, בה היה הבריאה בשורש כי למעשה,

בחינת להשלים האדם עבודת עיקר וזה

המלכות.

המלכים)בע"חוכמובא נעלם(שער פרק

על כותב שהרש"ש מאד וגבוה

שם ואי' ונעלם, טמיר סוד שהוא הפרק זה

כל עשה העולמות, את השי"ת שכשהאציל

מבחינת חוץ הבחינות מכל ועולם עולם

בספה"ק ומבואר מדרגה. שבכל המלכות

אך שלמים, נרנח"י שיש שהגם ההסבר

המלכות. במידת חסרון היה שבכ"א בפרטים

פני יראו 'ולא בבחי' ישראל בני עבודת וזוהי

צריכים אנו ועבודה ברכה שבכל ריקם',

המלכות בחי' היינו דיניקה, המוחין להשלים

כי הבחינות. לשאר ומחוברת שלימה שתהיה

ונודע המספר, בסוד הוא היניקה השלמת

משלים וזה במלכות. הוא המספר שענין

שהוא מספר של ההבחנות כל הכוללים בנה"י

מאד עמוקים דברים בזה ויש המלכות. סוד

שנתעורר אלא ולספר, לשער שאין מאד

אלו. רזין ע"פ השי"ת את לעבוד איך לראות

שכל השי"ת שנשבע מה ביאור ב.
הוא קל דבר כולה התורה

והמהכתיב ישר האדם את עשה 'האלקים

רבים' חשבונות כט)בקשו ז, ,(קהלת

טוב כל להשפיע רוצה ית' הבורא באמת כי

שהוא כנ"ל בדד בן הדד בבחי' ישראל, לבני

נשמה לכל להשי"ת שיש השלימה האהבה

לכל בשלימות להשפיע רוצה וה' מישראל,

הגם כי כולה. התורה כל מישראל אחד

ים, מני עמוקה מאד, ורחבה גדולה שהתורה

במדרש אי' ו')מ"מ י"א פר' רבה (דברים

התורה שכל ישראל את הקב"ה שהשביע

היתכן יפלא ולכאו' הוא', קל 'דבר כולה

בגמ' אי' הלא ו')כזאת, ומצאת(מגילה 'יגעת

וכמ"ש תאמין', אל ומצאת יגעת לא תאמין,

אני אדבר כי 'האמנתי הפסוק על המהרש"א

האדם כל בחפזי אמרתי אני מאד עניתי

להתוה"ק לזכות להתייגע מאד שצריך כוזב',



תשס"ט יתרו פר' השל"ס

השי"ת אמר איך וא"כ בחפזי. בבחי' ולא

הוא. קל דבר כולה התורה שכל

רצהאלא העולם את ה' כשברא שלכתחילה

לגלות פשוטים, רחמים להשפיע

שכדי אלא התוה"ק, אור האלקי אור לישראל

צריך השרשי, הגבוה המקום לזה לזכות

המקבל, התלהטות סוד בלבנו שיהיה

שהשי"ת הדבר סוד כי מאד, עמוקים והדברים

הוא תורה, אור ישראל לנשמות לגלות רוצה

צריך לזה אך רחמנותו. לגלות שרצה כיון

המלך שאול עם המלך דוד של אורו לקשר

האהבה התלהטות שתהיה היינו בשלימות,

ואזי למקבל, ומהמשפיע למשפיע מהמקבל

כראוי מקבל והמקבל כראוי משפיע המשפיע

ולכן המלך, דוד שרצה כמו הפשוט, באחדות

בת למיכל לזכות המלך דוד כ"כ התייגע

הוא דוד וסוד יסוד, הוא שאול סוד כי שאול,

א')מלכות שמואל לקו"ת שאול(עיין היה ואם ,

ויהונתן, דוד כאחדות בקדושה לדוד משפיע

ומה השלם. התיקון היה אחדאזי לכל ששייך

השפע לקבל ברצון תמיד שיחיה הוא בזה

בהתלהטות אמו' עלי 'כגמול בבחי' מהשי"ת

כשהמקבל רק נמשך העליון השפע כי אמת,

להמשפיע. אהבה בהתלהטות לקבל רוצה

ישר, האדם את עשה האלקים ג.
בהתלהטות מהמאציל לקבל היינו
רבים חשבונות בקשו והמה אמת,

בשלימות ההשפעה לקבל שלא

ישר,כי ה' עשאו באמת מישראל אחד כל

אלא אחד, לכל לעזור רוצה השי"ת כי

התלהטות שאין היינו מלכות, בחי' אין שאם

בבחינת ואינו מהמאציל, לקבל אמיתית

כדוד ית' אליו פונים ואין אמו, עלי כגמול

כמו מהמאציל סיוע מבקש שהוא המלך

לבחי' נתהפך אזי מאמו, לינוק הרוצה תינוק

הנקודים עולם בסוד רבים. חשבונות בקשו

העינים, אור הסתכלות ע"י נעשו שהכלים

ולא ישרה הסתכלות שתהיה שצריך אלא

רבים. חשבונות בבחי' בהתעקמות,

עליועיקר כגמול בבחי' לחיות לזכות המונע

שהם ימ"ש, מדין קליפת הוא אמו,

ובזה לקבל, הרצון ענין מהו משיגים

בצואה רח"ל ישראל את לטמא מתגברים

שא"א עד ישראל נשמות ומבלבלים רותחת,

עלי כגמול להיות העבודה מהלכי לבנ"י לגלות

להתדבק לה' לפנות איך יודעים אין כי אמו.

שלא וכיון ברדל"א, שגנוזה השרשי במלכות

העבודה דרכי נתהפכים זה. עם משתמשים

שחושב רבים' חשבונות בקשו 'המה לבחי'

ואינו וחקירות, חכמות הוא ה' עבודת שעיקר

אמו. עלי כגמול בתמימות לחיות יכול

ק"ש כוונת לכוון יש עת בכל ד.
עקיבא רבי בעבודת להתדבק
ה' יחוד על נפשם למסור וחביריו

נפש,ולתקן במסירות לחיות צריכים זאת

ו)כמ"ש יט, רבה 'שכבר(במדבר

שלא דברים וחביריו, עקיבא לרבי עשיתי

יקר 'וכל וחביריו, לר"ע נגלו למשה נגלו

עינו' כח)ראתה וחביריו'.(איוב עקיבא רבי זה

שבזה במסי"נ, דבינה מ"ן תיקן רע"ק כי

או"א יחוד ועורר הכוללים. הנה"י סוד השלים

באופן לחיות צריכים כן נפשו, מסירות ע"י

למי תנועה בכל רגע בכל נפשו למסור כזה,

מתקני שבזה העולם, והיה מ"ןשאמר סוד ם

ענין כל כי מאד, גבוהה במדרגה דבינה

להתדבק לחפש נפשו שמוסר היינו מסי"נ
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לאש עצמו זורק שאחד כמו אלקות, לעצמות

לכוון צריך כן עולמים, כל הבורא לכבוד

של לעבודה להכנס רגע, בכל ק"ש כוונת

וחבריו. רע"ק כמו מסי"נ

מדרגותואי' עוד שישנן משה' 'ויקהל בספר

כי רע"ק, מדרגת למעלה נפש במסירת

עד מתקן שרע"ק עמוק, יותר לתקן צריכים

מאריך לעלות גם וצריך אריך, מדרגת

'כגמול של לעבודה המסי"נ ע"י והוא לעתיק,

לעורר מלכות, בחי' לעורר אמו', עלי

עת, בכל לנו יעזור שהוא לה' השתוקקות

עצמנו לסמוך בדד, בן הדד סוד לראות

מדין. קליפת להרוג ובזה בה', גמור בבטחון

הוא להשי"ת, עת בכל עצמו שסומך ע"י כי

בשלימות. הקלי' ומכלה הורג

נתן ר' שהרה"ק במה דרזין רזא ה.
החת"ס תלמידו על א"ע סמך אדלר

החמה קידוש בעת

ברכתהנה של הגדול למעמד מתקרבים אנו

זו דשנה פסח בערב ,(תשס"ט)החמה

השי"ת כבוד לגלות איך נפשינו להכין ועלינו

שהעיד מה תחילה ונקדים זאת. בעבודה

עם הלך החמה קידוש שבזמן סופר החתם

ביום זה והיה אדלר, נתן ר' הקדוש רבו

רבו. עליו ונסמך נשען הברכה ובעת השלג,

נשען נתן ר' שרבו מספר שהחת"ס היינו

לחינם לא ובודאי החמה. ברכת בעת עליו

הלכה ע"פ מדבר שבפשטות הגם זאת. סיפר

או בישיבה הזאת הברכה לברך מותר אם

בסוד להתבונן יש בודאי אבל בסמיכה,

היה צדיק אותו של תנועותיו כל כי הענין.

החת"ס, עליו שהעיד כמו ה', ממלאך גבוה

תנועותיו וכל עליונה במרכבה דבוק והיה

דרזין. רזין ע"פ

הואכי החמה ברכת ענין כל באמת

ימי בששת שנבראה להמקום שחוזרת

לגלות רצה אדלר נתן ר' והרה"ק בראשית.

בבחי' רק יהיה לא החמה קידוש שעיקר

לשון החמה' 'קידוש אלא החמה' 'ברכת

סמך לכן האהבה, התלהטות בחי' קידושין

ובירך. החת"ס תלמידו על עצמו

התלמידכי בחי' לחבר העבודה, שורש זהו

בחי' לכלול היינו הרב, עליו שיישען

השפע השפעת ע"י שהוא במשה, יהושע

משה כי שנתנבאו ומידד אלדד מבחי' העליון

ובזה לארץ, ישראל את מכניס ויהושע מת

האחרונה, ה' בחי' המלכות, בחי' מתקנים

זהו כי כנ"ל. אמו עלי כגמול חי שהאדם ע"י

הצדיקים באור העבודה דרך התגלות

הימים שבעת אור סוד שהשיגו המופלגים

שתכלית ברדל"א. שנכלל דעתיק ז"ת בסוד

מכניס, ויהושע מת משה בחי' היא המדרגה

בחי' שהוא אחרונה הה' בתיקון תלוי והכל

משה, בכח לא שזה הכוונה אין אך יהושע,

שזה אלא משיח, משה של בכחו הכל כי

העליון השפע כי מכניס, שיהושע באופן

שכשאין אלא עת, בכל להשפיע רוצה

לה', אין 'ושדים בחי' נחלשים הם מקבלים

נשא', הוא חליינו 'אכן צדקנו משיח על כמ"ש

עד האהבה את תעוררו ואל תעירו 'אל

לנו להשפיע רוצה בודאי השי"ת כי שתחפץ',

בכל, הכל העבודה, דרכי וכל התורה כל

דבר התורה שכל שהשביע כמו קל, באופן

ואין המלכות, נקודת שחסרה אלא הוא, קל

המקבל. כשחסר להשפיע יכול המשפיע

שהחמהוכל החמה, קידוש תיקון הוא זה

אפי' המשפיע, על מרמז שזה מתייחד,

אבל החמה, קידוש ולא החמה ברכת שהוא
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היינו החמה, קידוש אכן שהוא מחדש החת"ס

שרבו ענין שהוא המלכות. נקודת כשמוסיפין

בבחי' רבו את ששימש היינו עליו, נשען

במשה. שנכלל יהושע

כרע"קוכל נפש מסירות ע"י הוא זה

זאת ואחר ורגע. עת בכל וחביריו

ויהושע מת 'משה סוד שישנו לדעת העיקר

ומידד. אלדד לסוד להתעלות ושצריך מכניס',

שעומד מהשי"ת, לקבל לרצות הכח שזהו

מדין כהן בחי' בהם שיש מדין, קליפת לעומת

הקליפה וכן דקלי', דאבא יסוד שהוא און וכהן

שכשרוצים הסוד זה הבינו הם צור, בת כזבי

המקבל להיות צריך המשפיע, באמת לגלות

וממנו האהבה. בהתלהטות אמו עלי כגמול

בלי להשפיע שרוצה השי"ת את לעבוד נקח

בהתלהטות לקבל שנרצה בתנאי סוף

מאד. עד עמוקים והדברים האהבה.

ישפיעכי שהשי"ת רוצה אחד כל בודאי

כביכול רוצה שה' אלא התוה"ק. כל עליו

בב בהתלהטותשנהיה אמו עלי כגמול חינת

החת"ס על אדלר נתן ר' סמך לכן האהבה.

מידת על תלויה החמה שקידוש להורות

נעשה המלכות, התגלות דכשיש המלכות,

בזה העבודה שעיקר בראשית מעשה חידוש

האחרונה. הה' לתקן

בפעולות נפש מסירות דרגת יש ו.
יותר נפש מסירות ויש ה', בעבודת
מקבל האדם היות בעצם עליון
מסירות לזה וצריך עליון. מהמשפיע
כגמול בבחי' עת בכל להיות נפש

אמו עלי

עליובאמת כגמול להיות הזאת העבודה

הגבוה נפש המסירות הוא אמו,

שבעולם. המסי"נ מכל יותר שיש, ביותר

בנח שכתוב ט)בבחי' ו, 'את(בראשית

ובאברהם - ופרש"י נח' התהלך האלהים

אומר כד)הוא נח(לקמן לפניו, התהלכתי אשר

היה אברהם אבל לתומכו סעד צריך היה

שבודאי הגם מאליו'. בצדקו ומהלך מתחזק

מ"מ ביותר, גדולה אבינו אברהם מדרגת

בכל שחי לתמכו, סעד שצריך נח, בחי' ישנה

צריך רק כלום לעשות יכול שאינו בבחי' עת

הדד סוד לפניו לראות אמו. עלי כגמול סעד,

והוא מהמאציל. שפע לקבל ולבקש בדד בן

לקבל דאבא ביסוד האורות התלהטות סוד

מסוד האורות התלהטות שמקבל מהרדל"א,

שערים. דרל"א הא"ב

העניניםועיקר אלו מכל למעשה העבודה

להמשיך יהודי צריך רגע שבכל

שנקרא המשיח מלך של אורו התגלות

נפגש שאחד פעם בכל שלום', שר 'אביעד

והשני משפיע בבחי' הוא אחד חבירו, עם

בזה ואהבה, באחדות מקבל הוא אם מקבל,

מקבל דכשהתלמיד אחרונה, ה' סוד מעורר

ויותר לרב, מתלמיד ההשתוקקות נכנס מרבו

באמת עת בכל בלבו לעורר בעומק

המלך דוד כעבודת לה', באמת השתוקקות

של הגדולה הקלי' לעומת אמו. עלי כגמול

של הכח עוצם הבינו שהם ופעור, וכזבי מדין

כח שכל רותחת צואה הם כי השתוקקות,

לקבל רק השפעה, בלי לקבל רק הוא הסט"א

ולא לקבל ביותר הגדול הקלי' שהיא ולקבל.

להשפיע.

הואאבל השרשי התענוג עיקר בקדושה

אמו עלי כגמול בסוד מהשי"ת ,לקבל

של התענוג שהוא העליון, מהמשפיע לקבל

התינוק. לבחי' למקבל, לתת המשפיע
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שחסרה האחרונה ה' השלמת ז.
התלהטות ע"י הוא העולם בבריאת
ההשפעה לקבל כלי להיות התחתון

מהמאציל

הגנוזהוזהו המלכות נקודת שלימות

בזאת להשתמש וא"א ברדל"א,

היה זה כי כלל, פשוט ענין אינו כי המלכות,

המלך דוד שרצה ודוד. שאול של הסוד כל

בת מיכל ע"י רק נשלם ולא הענין, זה לתקן

הכל כי התיקון. בשלימות היה ולא שאול,

מרחובות 'שאול בסוד בהתלהטות תלוי

מצד התלהטות שצריך מש"ה, ר"ת הנהר'

מצד התלהטות רק לא העליון, היחוד

שיש אלא בפועל, בעבודתו שעוסק התחתון

ה' בבחי' התחתון התלהטות מצד קישוט

בו, להשפיע שיוכל כלי שנעשה אחרונה

בעצמו שזה ההשפעה מעצם תענוג ונעשה

הקישוט.

ישוישנן נפש, במסירות מדרגות שתי

במעשים בפועל, ה' לעבודת מסי"נ

תלוי להיות הרצון בעצם מסי"נ ויש טובים.

הקבלה בעצם היחוד, אל קישוט שזהו ית'. בו

אדם את עשה 'אלקים וזהו לקבל. כלי להיות

לכן רבים', ב'חשבונות שפגמנו אלא ישר'.

ע"י אלא לקבל הרצון בעצם אינו הקישוט

לעסוק צריך שבודאי הגם ופעולות. מעשים

בתוך הוא שהמסי"נ וחביריו, כרע"ק במסי"נ

לשורש להתעלות צריך אבל הפעולה, ענין

שהיתה כמו החמה קידוש בסוד השרשים

הוא במסי"נ שהקישוט הבריאה בתחילת

בחי' פעולה. שום בלי לקבל כלי היותו עצם

שירצה הראשון, השורש לעורר ישר, אדם

שישפיע. למאציל תענוג ולתת באמת, לקבל

וכזבי. מדין קליפת ויתבטל יוכנע ובזה

מדין,וזהו כהן און, כהן יתרו בחינת

לצד ונתתקן הקלי' מצד שנתהפך

שזה ובודאי תחזה', 'ואתה בחי' הקדושה,

שלא הבחנה בזה היתה אבל מאד, גדול ענין

צריכים כולם באמת כי בשלימות, היה

נעשה ועכשיו בלבד, רבינו למשה להשתוקק

וצריכים מאות, ושרי אלפים שרי עוד שיש

מפי תורה לשמוע באמת לרצות לזכות

שהסכימו שמה בזה"ק כדאיתא הקב"ה.

מהשי"ת ולא ממשה תורה לקבל ישראל

כן שרצו הנשמות וכל טעות, היה זה לבדו,

שזוכים הנשמות הם לבדו, מה' לשמוע דייקא

ודור. דור בכל הקבלה תורת ללמוד

כזה באופן החמה ברכת סוד ח.
רחלבפע תיקון להורות הי"ב, ם

מפרצופי הי"ב הפרצוף שהיא
ההשתוקקות ע"י והוא האצילות,

ית' הבורא אור לקבל

זוידוע בשנה החמה קידוש שיש שבאופן

הי"ב בפעם רק הוא פסח בערב

הנוק', לסוד מרמז וזה העולם. מבריאת

בסוד האצילות, פרצופי די"ב הי"ב הפרצוף

העבודה תכלית עיקר כי אחרונה. ה' רחל,

שעומד החת"ס לסוד לזכות הה', סוד להשלים

שנזכה מהצדיק, מקבל להיות לרבו, מתחת

יתגלה שה' משתוקקים שאנו הנקודה לעצם

אלא להשפיע, רוצה ה' כי לנו, וישפיע אלינו

בבחי' לא אנו כי להשפיע, למי אין כביכול

נפש למסירות שנזכה ולוואי אמו, עלי כגמול

מסי"נ צריך בעיקר אבל בפועל, בעבודות

מכל גבוה שזה אמיתית נקודה לפתוח שנוכל

עלי כגמול במדרגה להיות שבעולם העבודות

בהתלהטות האחרונה. ה' בסוד אמו,

של מעבודות רק יהיה לא והקישוט אמיתית,
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הגם רבים, חשבונות בקשו בחי' שהם פעולה

את עשה 'האלקים אבל מאד, גדול שזה

הבקשה בעצם הקישוט שיהיה ישר', האדם

ית"ש. הבורא אור לקבל

ע"י המשכן כלי את בנה בצלאל ט.
היה הכל אבל הק', והשמות הכוונות
רבינו משה של ההסתכלות בכח

בו שהסתכל

נה.)חז"לאמרו יהודה(ברכות רב 'אמר

לצרף בצלאל היה יודע רב אמר

הכא כתיב וארץ שמים בהן שנבראו אותיות

ובתבונה בחכמה אלהים רוח אתו וימלא

כונן ארץ יסד בחכמה ה' התם וכתיב ובדעת

תהומות בדעתו וכתיב בתבונה שמים

כלי כל את בצלאל עשה זה ובכח נבקעו'.

לצרף. שידע הקודש שמות בסוד המשכן.

ולא המשכן. את משה ויקם כתיב עכ"ז אמנם

הרמ"ע ופי' המשכן, את בצלאל ויקם כתיב

אלא השמות כל כיון אכן שבצלאל מפאנו,

של וההסתכלות בו, הסתכל רבינו שמשה

עבודת הוא כי מהכל, גדול היה רבינו משה

בעינים שמושרש אחרונה ה' של ההסתכלות

לבורא, שנותנים הקישוט והוא העליונים,

השישי. דיום הה' הוא אמו. עלי כגמול להיות

והעבודות היחודים כל החול, ימי בששת כי

ובודאי בונה, שבצלאל המשכן כלי בבחי' הם

הכל אעפ"כ אבל העבודות, כל לעשות צריך

בחי' הוא ה'שישי, יום בשבת, רק נגמר

והוא הסתכל, רק רבינו, משה של ההסתכלות

אחד, כל של מלאכות בכל מתלבש

כולו. המשכן את השלימה הזאת ההסתכלות

נכללכי דמטרוניתא בעלה רבינו משה

שעיקר ידע רבינו ומשה הק', בשכינה

השרשים, בשורש מלכות בחי' לתקן הוא

שהוא אמיתי כהן ישנו מדין כהן דלעומת

מלכות עד שעולה דאבא יסוד רבינו משה

בסוד הראשונים, לשעשועים שעולה דרדל"א

שלקח שעשועים שהוא השרשי, אבא יסוד

שאול, בת מיכל בסוד משאול המלך דוד

ה' עצם שעשועי שהם הראשונים שעשועים

עלי כגמול מהבורא מקבלים שאנו האחרונה

התורה. שורש שהוא הת"ת מסוד לינוק אמו.

הגבוה הקידוש החמה, קידוש בבחינת

קידוש אלא החמה ברכת רק לא ביותר,

שהוא האחרונה הה' סוד להשלים החמה,

של הראשון הפגם לתקן התיקונים, כל תיקון

לקבל רצו שלא רבים' חשבונות בקשו 'המה

לחיות צריך ואחד אחד כל כי אמו, עלי כגמול

שה' תמיד מהשי"ת לקבל שרוצה באופן

עליו ולסמוך התוה"ק, לו ויתן אורו יאיר

עת בכל נפשינו למסור ובודאי בשלמות.

אבל המשכן, כלי וכל היחודים כל על ורגע

בחי' השישי, דיום מהיו"ד לקבל הכל אחרי

להיות הבורא, אל לפנות העליונה הסתכלות

לא שאנו לדעת אלקינו ה' נועם ויהי מקבל,

לעשות אפשר אי חסר, דבר כל כלום, עושים

כל משלים שהשי"ת ע"י רק תנועה שום

ובזה באמת. התורה כל מתגלה וככה תנועה,

הפנימיות. אל החיצוניות תתעלה

דודירחם 'קרית בשלימות שיתגלה ה'

מלא עיה"ק, ירושלים קדושת חנה',

עולם המלבוש, דעולם העליון היוד בסוד יו"ד.

הסוד זה ידע המלך דוד שרק השעשועים,

שקיבל שאול בת מיכל בסוד בשלימות

להוליד זכה שעי"ז הנהר, מרחובות משאול

של אורו ולגלות שבע, מבת המלך שלמה את

שכיון אלא דקדושה, ההתלהטות בסוד משיח
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כתיב התורה וברוב נשלם, לא שעוד

שורש סוד שהוא קטן י' יו"ד, בלי ירושלים

צריך הזה שהיו"ד ברתא, יסד אבא המלכות,

לקבל להשתעשע עליונים לשעשועים לחזור

להיות אמו עלי כגמול עולמים כל מהבורא

דרדל"א. הראשון ביחוד נכלל

הענינים,ואפי' אלו מכל רחוקים שאנו

דשמיא, סייעתא לנו שיתן ה' ירחם

ליראה חפצים שהכל כזה, קדוש בזמן בפרט

וכ שמך, השבתאת בזה רוצה בודאי אחד ל

התוה"ק, כל לקבל הדברות, עשרת לקבל

בפשטות, התורה לקבל שצריך הגם אבל

הנפש למסור הזאת מעת עצמנו על לקבל

ותפילה בתורה לעסוק רגע בכל ה', לתורת

עוד להוסיף עלינו עכ"ז ה', רצון ולעשות

רק רגע ובכל תנועה שבכל נפש מסירות

מתן שורש שהוא מהשי"ת, לקבל לרצות

מדין קליפת להכניע יתרו בפרשת תורה

ורק והחריבו, קלקלו והם הסוד זה ידעו שהם

יהיה הוא אותו הכניע הוא אליהו זה פנחס

של הפה סוד הוא ואליהו לעתיד, משיח

ה' שהוא ב"ן שם סוד יגלה הוא כי משיח,

וצריך משפיע שיש שיבינו בזה אחרונה.

לנו לתת ה' שרוצה אמו עלי כגמול להיות

ממנו. לקבל אמת אהבת וצריך הכל,

לקבלוהסימן מוכן להיות הוא לזה האמיתי

מנקודת וכן אמת באהבת מחברים

לקבל שלום, שר אביעד בבחינת הרב,

ולהיות דקדושה, ההשפעות אמת באהבת

מהת"ת השפע אמת, באהבת לקבל כלי

שלא אמת, דעת לנו ויתן ה' ירחם עליונים,

השנה בזאת נזכה רק ח"ו, ההשפעות נחמיץ

הגיד מעשיו כח הבוקר, עד שכבי לבחי'

כ"ח כל הוא החמה קידוש של זמן לעמו,

כבימי חמה גלגל להחזיר מרחם שה' שנה,

צריך הי"ב פעם ובפרט בראשית, ימי ששת

מהשי"ת לקבל המלכות, נקודת לעורר

שיבת את ה' בשוב יראו בעין עין ברחמים

המשיח מלך הנביא אליהו בהתגלות ציון

ברחמים. גוא"צ בביאת

לנפשך חכמה דעה י.

הבוראכל לכבוד ה' בעבודת נפש מסירות

החול, ימי ששת בבחי' נפש, בחי' הוא

בחי' השישי, דיום היו"ד להשלים וצריך

גבוהה בדרגה שהוא האמת הצדיק עבודת

המלך דוד שקיבל מה בסוד שבת, בבחי' מאד

אור בו שמאיר יסוד. דנקודת הי' משאול,

דלא רישא על בקודש ולמעלה החכמה

ביו"ד שיש השרשי התענוג עד אתידע.

מציאות והוא העולם. דבריאת השרשי

המשפיע שהשי"ת מה העליונים השעשועים

פרט בכל ולכן כביכול. העליונים מדדים

ה' נועם 'ויהי לבקש צריך ה' בעבודת ונקודה

שהוא ית' לפניו להתחנן היינו עלינו', אלהינו

הכל. ישלים

בשורשכי העליון יו"ד בין הוא הי', סוד

מלכות. בחי' התחתון יו"ד עד הבריאה,

מלכות בחי' הוא להשי"ת פונה שהאדם זה כי

ונכלל כזבי. קליפת מתקן ובזה משיח,

כל שהוא כזבי, את שהרג פינחס בקדושת

רצון שיהיה רצו שהם דקלי', כוזב האדם

צריך זה לעומת רח"ל. דקלי' ותשוקה לקבל

לקבל ורצון תשוקה בלבו לו יהיה שהאדם

אמו, עלי כגמול בבחינת לחיות מהשי"ת,

ורחמים. חסד שפע משפיע השי"ת וממילא

מת 'משה שנתנבאו ומידד אלדד בסוד

היינו לארץ', ישראל את מכניס ויהושע
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התלמיד, נקודת את הצדיק אל שמוסיפים

כל השלמת שהוא האחרונה הה' סוד

שנתדבק המלך דוד כאהבת העבודות.

שהשכינה ורצה אהבה בחיצי בשכינה

שלמה להוליד זכה זה ובזכות הכל, לו תשלים

ומדין ומואב עמון בקליפת וללחום שבע מבת

בשורש אבל השפעה. בלי קבלה שעניינם

ברדל"א. ההתדבקות סוד הוא הקדושה

לנפשך'וזה חכמה מסירות'דעה שצריך

ית', לכבודו שיהיה תנועה בכל נפש

אמו, עלי כגמול לחיות ולעלות לבקש ועלינו

ובזה עת, בכל לתמכו סעד צריך בבחי'

בלימוד וכן הכל, לו ישלים השי"ת בודאי

שישפיע ית' אליו לפנות רגע בכל התוה"ק

ומידד. אלדד מסוד הדעת אור שפע עליו

הראשון היחוד שזהו האריז"ל וכמ"ש

לכוון בחצות, היום עבודת בו שמתחילים

שצריך אלא העליון. מהשפע חלב לקבל

אליהו בבחי' הפה, ע"י כראוי החלב לשתות

לשתות שנזכה דקדושה פה לנו שיתן הנביא

שיהיה בזה תלוי זה וכל העליון, החלב ידו על

דקדושה. רצון לנו

במדותיואך מושרש שאדם זמן כל

וצריך לזה, יזכה לא הנפרדים

עם בשלום לחיות המדות לזכך להתייגע

יזכה ועי"ז שלום, שר אביעד בבחי' חביריו,

מתנהג אם כי מלמעלה. החסד שפע לקבל

כי מהמאציל, לקבל כלים לו אין רעות במדות

המדות הוא לקבל שמכינים הכלים עיקר

בבחי' קץ אין לשפע לזכות כדי הטובות.

להתנהג צריך קץ'. אין המשרה 'למרבה

לחבירו אחד בין להתנהג שלום', 'שר בבחי'

לחבירך, משפיע אתה פעם השלום, בדרך

בשוה שוה והכל מחבירך, מקבל אתה ופעם

לחבירו. אחד בין האמיתית ואחדות בתשוקה

העליונה תשוקה לעורר הכונה ועיקר

העליון החלב לקבל האמיתי, להשפיע

עולמים.מה כל בורא

לראשך'וזה כתר יזכה'והיא שבזה ,

קידוש בבחי' האמיתי, היחוד לגלות

כשיש תלוי שזה החמה, ברכת רק לא החמה,

נזכה שלזה שבע, בת בחי' המלכות נקודת

שיגלה להשי"ת האמיתית ההשתוקקות ע"י

תלוי עת בכל ולהיות ית"ש. אלקותו אור לנו

ית'. בו

חוזרתכי שהשמש הוא החמה קידוש ענין

'אין בבחי' יהיה שלא הראשון, למקום

אלא אחד', בכתר משתמשים מלכים שני

מקבל, בבחי' להיות אחרונה הה' שתתוקן

בסוד להתדבק לראשך כתר יהיה עי"ז

ספר שגילה המלך דוד קדושת וזהו הרדל"א.

השורש, אורות התלהטות כולו שכל התהלים

ישראל, ארץ על רבינו משה הסתכלות בבחי'

כמו בהסתכלותו, הגאולה והכין קידש בזה

כן משכן, נעשה המשכן על שהסתכל

שהוא א"י. קדושת נעשה א"י על בהסתכלותו

על דקידוש, הכוס על ההסתכלות בחי'

לצפות העבודה עיקר כי הק', השכינה

תצפה', לך עין 'וכל עת. בכל ה' לישועת

הנאצל הסתכלות של אהבה חיצי לעורר

וענין, עת בכל המאציל לו שיעזור למאציל

התוקע פני אדמומיות סוד גופא שזה

דפשוט אותיות כ"ח הרחמים, פני שמעורר

כח סוד הוא אותיות כ"ח דמלא, ומלא ומלא

מקבלים הכ"ח שעיקר החמה, דקידוש שנה

למעני 'למעני כדכתיב לבדו, מהשי"ת רק

רק הכח שמקבלים שיודע ואחר אעשה',

כל לעשות כבר אפשר אזי מהשי"ת
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בבחי' בפועל. כולם מצותהעבודות 'נצור

קדשך' שבת שמור .קדשך

הלבירחם לפתוח שנזכה עלינו השי"ת

שפירשו כמו להשי"ת, והמח

היינו אמך, ואת אביך את כבד הצדיקים

כחות ובלב במח ישנם כי והלב, המח לכבד

והוקש באמת, אותם לכבד וצריך עצומים

המקום לכבוד ע"א)כבודם נ' וכולכם(סנהדרין ,

והלב המח שאור פי על אף בכבודי, חייבים

היינו, בכבודי, חייבים כולכם אבל מאד, גדול

חייב יהיה והלב שהמח לדעת שהעיקר

מהלב שגבוהים דברים ויש ה', את לכבד

על יעזרנו ה' ממש. המקום כבוד הוא והמח,

הק' התורה לקבל שנזכה שמו, כבוד דבר

ולהכניע לנו, להשפיע רוצה שה' כראוי

של אורם ויתגלה והלב, מהמח מדין קליפת

האמת, צדיקי אור בהתגלות ושלמה, דוד

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת

אמן.
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קל"ט הר"ן שיחות

סיפרסיפר אחד שפעם מאנשיו אחד לי

לו שדברו לברכה, זכרונו לרבנו

לפניו הנ"ל האיש ואמר שידוך איזה

לפניו מקום אין ששם לברכה, זכרונו

ישראלי של לב להאדם כשיש לו: השיב

הוא הלב כי וכו' מקום אצלו שייך אין

וכו' וכו' תנינאאלקות בלקוטי (כנדפס

נ"ו) :סימן

שם:וכן איןכתוב לב, להאדם כשיש

אדרבא, כי כלל, מקום אצלו שיך

האלקות כי וכו' עולם של מקומו הוא

שכתוב כמו בלב, ע"ג)הוא :(תהלים

נאמר יתברך השם ואצל לבבי" "צור

ל"ג) אתי"-שהוא(שמות מקום "הנה :

מקומו העולם ואין עולם, של מקומו

שם) ב"ר והוא שם, בפרש"י (כמובא

ראוי אין ישראלי, לב לו שיש מי נמצא,

כי לפניו, טוב אין זה שמקום לומר לו

אדרבא, כי כלל, מקום אצלו שיך אין

מקומו העולם ואין עולם, של מקומו הוא

כנ"ל:

שאורהנה מ"ט סי' בלקו"מ ז"ל רבינו כתב

עד בוער הישראלי איש לב להביות

הבריאה שלפני מה בחינת שזהו סוף, אין

את השי"ת צמצם ואח"כ אא"ס, הכל היה

צריך כן כמו העולמות, את וברא האור

ובזה מחשבתו, ולשמור עצמו לצמצם האדם

העולמות. את מקיים הוא

נרנח"י.והנה הנפש, חלקי ה' שיש נודע

בלב, הרוח בכבד, הנפש משכן

הם והמקיפים פנימיים. הם אלו במח. הנשמה

האדם סביב סובב החיה ויחידה, חיה שנים,

כותלי עד מתפשטת והיחידה אליו, קרוב

אמותיו ד' עד או נמצא, הוא בו הבית

להמקיף האדם של והקשר הרבים. ברשות

התפילה, בעת הידים הרמת ע"י הוא דחיה

י"א)בבחי' י"ז ידו(שמות משה ירים כי 'והיה :

ישראל'. וגבר

הואודרך דיחידה להמקיף ההתקשרות

טמירין, רזין בו שיש האבנט, בסוד

כנגד עד ועולה הטבור מכנגד מקומו כי

בעולמות נוראים ענינים על מרמז שזה החזה

הטבור שכנגד בסוד אבנט יש כי עליונים.

ויש התפילה. לעבודת בפשטות עצמו שמכין

הלב פנימיות לעורר הלב, כנגד שהוא אבנט

היחידה נקודת מעורר שבזה ה' לעבודת

אא"ס. הנקרא הכתר מדרגת שהוא שבנפשו.

הישראליוכאמור איש לב שבכל לעיל

היחידה אור בפנימיותו בוער

נורא דבר הוא והלב אלקות, נקרא אשר

כאן מגלה שרבינו עולם של מקומו וזהו מאד,

מקום של צמצום אצלו שייך אין לב, שכשיש

כלל.

שאיןולפעמים היינו בגלות, האדם נמצא

על חלוק והוא לו, טוב המקום

באמת אבל גלות. מרגיש הוא ובזה מקומו,
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סגור הלב ואם עולם, של מקומו הוא הלב

ונמצא המקום תחת נופל הוא אזי ואטום,

נתדבק בזה לבו, לפתוח כשזוכה אך בגלות.

המקום. מן למעלה

כלכי וזה יאטם. ולא הלב שיתעורר העיקר

פתיחת לנקודת להגיע הצדיקים יגיעת

הכל. ופותח מגלה הלב ואזי להשי"ת. הלב

במ"א רבינו כ')כמ"ש צדיקים(לקו"מ שישנם

לקבל ויכולים מהלב, התורה לשמוע שזוכים

אא"ס, ישנו בהלב כי מהלב. כולה התורה כל

נפתח היחידה, לדרגת להגיע זוכה וכשיהודי

כולה. התורה כל שורש לו

לכמהונודע האריז"ל רבינו ישן שפעם

ז"ל למהרח"ו אמר ואח"כ דקות

החלום בזה ששמע מה על תורה לומר שיכול

זכה שיישן רגע באותו הרי שנה. שמונים

פתח הדביקות וזה לבו, בפנימיות לדביקות

ע"ז לדרוש שיוכל החכמה מעיינות לו

שנה. שמונים

לזוואע"פ בעצם שייכות לנו שאין

ערכינו לפי אנו גם מ"מ המדרגה,

כשאדם כי הענין. לזה נגיעה כן לנו יש

להכניס בבוקר התפילה בעת מתעורר

לנקודת להגיע שיזכה עד בתיבות כחותיו

היום כל לו יפתחו אח"כ הלב, עמקות

לו ילך והכל לחדש, ויוכל החכמה, מעיינות

פנימיות לפתוח שזכה מחמת וזה בקלות,

היחידה דרגת היינו שם, נמצא שאא"ס הלב

כל שורש אתשזהו שפתח וכיון התורה.

התורה רזי כל לו נפתחים לכן הלב, פנימיות

ונסתר. נגלה

האירלכן שלא ראו שאם הצדיקים נהגו

לתת עצמם מעוררים היו התורה, להם

עצום בדביקות השי"ת לפני ולהתחנן צדקה

ואח"כ הלב, לפנימיות שהגיעו שהרגישו עד

כי ממילא. הסוגיא כל בפניהם נפתחה

סוד ישנו הלב ח')בפנימיות כ"ז 'לך(תהלים

התורה כל שורש מתגלה ושם לבי', אמר

כולה.

שצריךוזה שקלים בירושלמי במש"כ נכלל

בעל כאילו שיהא הלימוד בעת

לראות יוכל איך אך לפניו. עומד השמועה

הרי בכלל, נראים הם דאיך ורבא, אביי את

יוכל ואיך ורבא, אביי את ראה לא מעולם

לפניו. השמועה בעל שיהיה לקיים

הענייןומבאר הוא שאין צדק, הצמח

ורבא אביי איך בדיוק לדעת

הוא שאביי לידע, צריך זה דבר אבל נראים.

בו. השגה לנו שאין נורא ואש קדושה נשמה

כאילו לראות הוא אליו ההתקשרות ודרך

בזכרון היינו לפניך, עומד שמועה בעל

מתוך דיבר התנא שזה שזוכרים דקדושה

ממעל אלוה החלק מתוך היינו לבו, פנימיות

וההלכה המאמר לזה כח לו נתן שזה בו, שיש

שם שמזכירים פעם וכל העת. באותה שלומד

בשמם הרי אחרון, או ראשון אמורא תנא של

ממעל אלוה בחלק היינו הלב, פנימיות נכלל

זה תנא של שם כשמזכירים והיינו שבהם,

הקודש. שמות שמזכירים כמו בקדושה

לעוררובאמת עליהם קשה אנשים רוב

הגמ' לימוד בעת גדול דביקות

אל קרוב יותר הוא התפילה בשעת כי ושו"ע.

בבירור עסוק שאז הלימוד, מבעת הדביקות

שבזמן מגלה הק' הבעש"ט אבל ההלכה.

יותר אזי אמורא או התנא שם שמזכירים

לדביקות להגיע קצ"ב)בנקל לקו"מ אז(ועיין כי .

אלוה חלק לו היה הזה שהתנא בלבו מחשב

הכל וחידש, דיבר שהוא מה וכל ממש, ממעל
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בנקל יותר ועי"ז שבתוכו. אלקות מהחלק היה

שם הזכרת בזמן בהשי"ת לדביקות להגיע

בשמנו משותף ית' שמו כי לקו"מהצדיק. (עיין

ס"ז) סי' ממשח"ב ממעל אלוה חלק שיש היינו ,

כשזוכים וממילא הצדיק, נשמת בתוך

אחת פעם אפי' היחידה, לבחי' הלב לפנימיות

לך בחי' נעשה בזה בלימוד, או בתפילה ביום,

ובזה היחידה, אור את תופס שהלב לבי, אמר

הדרגות. לכל זוכים

שאמרוהרב מה על מבאר התניא בעל

ע"י שזכה למה שזכה האריז"ל רבינו

המצוות שמחת שע"י הכונה המצוות, שמחת

צריך אחד וכל שלו. היחידה לנקודת זכה

יפתח וממילא שלו, היחידה לנקודת להגיע

לזה הגיע והבעש"ט התורה. כל שורש בפניו

אחד כל לאהוב שעסק ע"י ישראל, אהבת ע"י

מי או השי"ת, על שמתענג מי וכן מישראל.

ודעת, מטעם למעלה פשוטה לאמונה שנכנס

הרי שלו, הפנימית לנקודה כשבא אחד וכל

היחידה ותאיר לבו, שיפתח לכך זוכה הוא

מצמצום למעלה עולה הוא ואזי שבנפשו.

המקום.

הלב.כי לפנימיות לזכות דרכים הרבה יש

עד באמת השי"ת את לרצות העיקר וזה

ובזה אא"ס, של העליון, לב שורש שיפתח

לשורש וזוכה בהשי"ת, לגמרי מתדבק הוא

כולה. התורה כל

לקבלוזהו שצריך התורה, קבלת עיקר

יכול ואחד אחד וכל כולה, התורה

עיקר אבל לימודים, ועוד עוד להתחיל

ובזה הלב, פנימיות לפתוח שצריך הנקודה

שהשי"ת כולה, התורה כל לאור להגיע יזכה

באהבה, מישראל אחד לכל לתת בודאי רוצה

התורה לאור לאלתר ומיד תיכף נזכה ועי"ז

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת באמת
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