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ג' כהנים  ברכת ישראל  את  בירך הכהן אהרן

ושלמים עולה חטאת קרבנות ג' כנגד ברכות 

יאר פירש יברכך כהנים ברכת  ויברכם רש "י 

כנגד  ברכות ג' הטורים בבעל ופי' ישא.

חטאת, כנגד וישמרך' ה' 'יברכך קרבנות , מיני  ג'

שנאמר  החטא מן ט')וישמרך ב' חסידיו(ש "א רגלי 

שנאמר עולה כנגד 'יאר ' כ "ד )ישמור , ל"ד (שמות 

כנגד  שלום לך וישם וגו' ישא ליראות, בעלותך

צדק  בצמח הביא ועד"ז  ויקרא שלמים. התורה (אור

כ"ו) דף  שהקריב ח"א דלפי  התורה על הש "ך בשם

ברכם  לכך ושלמים, ועולה חטאת  דברים שלשה

כנגד  וישמרך  ה' יברך שהיא כהנים ברכת 

שהוא  העבירה חטא עליך יקטרג שלא החטאת ,

שאחר  העולה, כנגד  אליך  פניו ה' יאר הקטיגור .

ה' ישא פנים. בהארת  הוא מהרהור לבו שליבן

וישא  כמו  ישא ופי ' השלמים, כנגד  הוא אליך פניו 

מתנותיו ממנו  שקבל אדם כמו  פניו, מאת משאות 

שלום. לך  וישם וזהו  שלומותיו, לו ופורש 

של מדרגות ג' כנגד ושלמים  עולה חטאת

ע "י  נמשכים  והם אמי אחותי בתי שהם  דבקות 

שמשם דעתיק  חו "ג בסוד אהרן ידי נשיאת

ההמשכות  כל שורש

אלוובצמח קרבנות  דג' לבאר  הוסיף  שם צדק

בתי שהם דבקות של מדרגות ג' כנגד

שקראה  בבחי' במלכות היא דחטאת  אמי , אחותי 

זה  נגד  כן  על אבא, לפני דמתחטא כברתא 'בתי',

וישמרך , ה' יברכך  כהנים דברכת ראשון פסוק 

שקראה  בחי ' כנגד  ועולה בנוק '. הוא שמור ובחי'

יאר  ב' פסוק זה וכנגד בקומתן , שוין  שהן 'אחותי '

'אמי', שקראה הבחי' כנגד  ושלמים אליך , פניו ה'

וג' עי "ש . שלום, לך וישם וגו ' ישא ג' פסוק  זה וכנגד

נה"י בחי' שהם יחודים ג' בחי' כנגד  הם אלו  בחי '

חב"ד  ובחי ' שוים, שהם אחותי חג"ת בחי' בתי,

או"א. יחוד בחי' שהוא אמי ,

הידים והנה הגבהת  סוד הוא ידיו  את אהרן וישא

וח  דעתיק, חו "ג כנגד  דעתיק שהם סד

סתימאה, במוחא דעתיק  וגבורה בגלגלתא מלובש 

כל  נמשך  ומהם שבעולם, ההמשכות כל שרשי  והם

יחוד  יב"ק  בסוד שהם המוחין  של ההתפשטות 

אדנ"י, הוי"ה אהי"ה שמות  הג' שהם וקדושה ברכה

ידיו את אהרן וישא וסוד  מהמוחין , נמשך הכל כי

וירד  דעתיק, החו"ג של לשרשים שנכנס  היינו 

מדרגות הג' הם והשלמים והעולה החטאת  מעשות 

אמי. אחותי  בתי בסוד למעלה ממטה

ליהנות  וצריך התפלה  כח ה "ס אדומה  פרה 

לפעול מנת על  להתפלל ולא התפלה  מעצם

ישועות 

ביותר והענין הגדול הכח הוא התפלה דכח הוא

אדומה  פרה נקרא בשורש  והוא בעולם,

ומתפשט  ברדל"א, הגנוזה המלכות בחי' שהוא

תחילה  ומתפשט המדרגות, ובכל הקומה בכל משם

הסודות כפי  למטה למטה שיורד  עד  דעתיק  בידיים



לנפשך  חכמה דעה ד

ברתא  נקראת  התפלה והנה אמי . אחותי  בתי של

שהוא  רבינו  משה דרק  בתיקונים ואיתא דמלכא,

סוד  שהוא דמלכא לברתא זוכה הוא לחויא, קטיל

אתאהתפלה  צריך  התפלה סוד את לקבל וכדי  .

לי כתר מלשון המתינות ענין שהוא הכתר  בחי '

ל"ו)זעיר  מאה (איוב ארבע מתון  מתון מש"א וזהו  ,

ע"א)זוזי כ ' עלמין (ברכות מאות ארבע וה"ס  ,

רק  התפלה אמיתת  להשיג אפשר ואי דכיסופין ,

להתפלל  וחוזר  שמתפלל דהיינו  מתינות, שיש  למי 

שאינו אף  התפלה עבודת מעצם ונהנה ועוד , עוד 

תפלה  בכל שבאמת ואף  התפלה, באותו  פועל

הרי שפועל רואה אין  כאשר גם אך כן, גם פועל

וכמו המלך, לפני  שעומד  התפלה מעצם נהנה הוא

דווקא  ולא תפלות , בדרך להיות צריכים היחודים כן 

צריך  אלא פועל, שממילא אף  בזה, פועלים כאשר

וצריך  בהם, ולהתמיד  היחודים מעצם ליהנות 

וכאשר  האדם, של הישות  ענין שהוא הנחש להרוג

להתפלה  זוכה רבינו, משה כמו  הנחש  להרוג זוכה

נעשין  הישועות  אלא הישועות , לראות  צריך ואין

נמשך  שבעולם הישועות  כל באמת  כי  ממילא,

להתפלה  באמת  לזכות אך  הצדיקים, מתפלות

לגרמיה  התפלה תהיה שלא הנחש  להרוג צריך

תכלית עיקר  אלא דווקא, לפעול בשביל שהוא

ולא  לקב"ה, רוח נחת לתת  להיות צריך  התפלה

ישועות. לפעול כדי דווקא

כל בנפש להרגיש הוא התפלה  עבודת  עיקר

מממלא  מדרגה כל  ולהעלות  המדרגות  פרטי

ההכנה וזה יראו ' בעין 'עין בסוד לסובב

לשבת  המכין ער "ש  בסוד לגאולה 

להמשיך והנה  מתחיל בתפלתו  אדם כאשר 

דעת לסוד  כביכול יורד מהרדל"א, השפע

סודות הם אלו ענינים וכל באוירא, הגנוז  דעתיק 

בספרים  וללמוד להאמין  צריך  מ"מ אך אלקינו ,

ובין  בגשמיות  בין שיש פגם שכל ולדעת  הק',

כי עליונים, ביחודים פגם הוא לכל הכל ברוחניות ,

סוד  הוא ציון  את  ה' בשוב יראו בעין עין סוד

של  לעין  האדם את  שמעלה הממלא, של העין 

הבעה"ת וכמש "כ פ'הסובב, עה"ת אדה"ז (מאמרי

תכ"א) דף  עיקר בפיקודי המשיח ביאת  דקודם

_________________________

לגבי א . קרבא במאני ואזדרזו אתתקנו עילאין ואמר, שמעון ר' פתח  בהגר"א) עם בדפוס  ע"א ל' דף י"ג (תיקון תיקו"ז  עי'

מאן  יומא, בכל נפיק כרוזא דא ובגין אבתריה, דהוו דרין ולכ קדמאה לאדם קטיל ואיהו רברבין, בטורין מקננא דאיהו חויא

עוז  מגדל בה דאתמר מגדלא על דיתיב צלותא, דאיהי דמלכא ברתא ליה יהין רברבין, בטורין מקננא דאיהו חויא ההוא דקטיל

למגדלא  עיניה סליק  בידיה וחוטרא ואמרין, ותורין עאנין בכמה אתי קא מהימנא רעיא הא אדהכי ונשגב, צדיק ירוץ בו ה' שם

דא  לגביה, וזריק חד חץ ונטיל מהימנא רעיא דאתא עד וכו', לון החשיב הו לא וחויא וכו' שמיה צדיק  עולימא נש  בר חד ואתא

וכו'. ועקריה יסודיה ותמן אחר, אל ס"מ  דאיהו דחויא כבדו' חץ יפלח  'עד ז ') (משלי הה"ד בצלותיה, דא בתר

דקטל  מאן דכל ברקיעא יומא בכל ומכריזין באוירא, דפרח מגדלא על איהי וברתא וז "ל: שם) ע "ב מ "ב (דף כ"א תיקון [וע"ע 

תריסין  מארי כמה גברין כמה אכריז כרוז  דא ובגין וכו', לבושה זהב ממשבצות  פנימאה מלך בת  לאנתו ליה דיהבין חויא, להאי

כי  וירא וכה כה ויפן דמלכא, דברתא בגינה פסקות אתעבידו תריסין וכמה בגינה, חויא עם קרבא לאגחא מדרשא בני אתכנשו

שיל"ה  יבוא כי עד אתמר דא ובגין המצרי, את ויך  וכה כה ויפן ביה דאתמר ההוא דייתי עד לחויא, דקטיל בהון לית  איש, אין

ושם  עכ"ל. וכו' לחויא קטיל איהו ודאי דיליה, שילה יבוא כי עד ביה אתמר בגיניה דא ובגין דיליה, מורשה דאיהו מש"ה,

הוא  צלותא דא דמלכא דברתא דמש "כ כתב ע "א מ"ג ושם באורך, הגר"א בביאור ועי"ש  תורה, הוא דמלכא דברתא מבואר

ואכמ "ל]. ורחל לאה בחי' כנגד דהם במקו"א מו"ר ופירש  וכו', הנוק ' בפנימיות  הוא תורה שהוא ומש"כ המלכות  בחיצוניות 

אלף ב. וכל הרביעי מאלף שנה קע"ב הנה לעמודים: ווים עשה ושבעים וחמשה מאות ושבע האלף ואת  עה"פ שם אדה"ז  וז"ל

מאות  ושבע  האלף  'ואת הנ"ל בפסוק  רמז  וזהו ושבעים, וחמשה מאות  ושבע  אלף  מספרם עולה הששי, מאלף  ותר"ג החמישי

צירוף  אחר בצירוף הגלות  בתוקף הברזל, בכור הם ישראל שנשמות הגלות  משך זמן שזה לעמודים', ווים עשה ושבעים וחמשה



תשע"ד שמיני  פר' השל"ס

עין  בסוד המאירה אספקלריא בבחי ' היא העבודה

'ווי הנקרא והוא ציון , ה' בשוב יראו בעין 

מאצילות השפע להמשיך  שצריך העמודים'

ע"ה, רבינו משה מדרגת  דזהו דבריאה, לקה"ק 

לעתיד  יתגלה זו  והשגה הגאולה, של האור  והוא

וכמ"ש  ישראל, נשמות  בכלל המשיח בביאת

עין  כי  וכמ"ש  יחדיו , בשר  כל וראו ה' כבוד ונגלה

יראו. בעין

ערב והנה  בבחי' הוא השישי אלף בסוף עתה

ממשיך  רע"מ שהוא רבינו  ומשה שבת,

שבת בערב צריך כי שבת, לערב השבת  קדושת 

וכמו לשבת, להתכונן כדי  השבת  מקדושת לטעום

צריך  כן שבת , של המאכלים לטעום שצריך 

שה"ס  דלעתיד , הזאת  מהמדרגה ולטעום להתכונן 

המתפשטים  דאצילות והוד  נצח שהם העמודים ווי 

לפנימיות להכנס צריך ולכן  דבריאה, קה"ק  בהיכל

כל  הממלא איך ודבר דבר בכל ולהרגיש העבודה

יראו בעין  עין  בסוד  עלמין, כל בסובב נכלל עלמין 

בנפש  להרגיש  פרטות בפרטי  וצריך ציון, ה' בשוב

ולהרגיש  אלוה, אחזה מבשרי  בסוד ובחי ' בחי ' כל

מרכבה  מבחי ' שהוא בנפש  ובחי' מדרגה בכל

הסובב  בבחי' נדבק הוא איך עלמין , כל לממלא

העצם. בדבקות

פרטי  כל  מתפשטים דעתיק  הגבורה ע"י

שהוא  ותיקון תהו  בבחי' כ"ע דממלא המדרגות

וביטול השתוקקות 

ב'וזה שהם ידיו ', את אהרן 'וישא של הסוד עצמו

דגבורה  היד  והנה דעתיק, דחו"ג הידים

מבחי ' ומדרגה מדרגה כל של ההרגשה הוא דעתיק 

והגבורה  בנפש, מרגיש  הוא איך עלמין, כל ממלא

של  ומדרגה מדרגה בכל מתפשט ושל דעתיק תהו 

בכל  בנפש  אלקות להרגיש צריך ידה שעל תיקון,

ותיקון  תהו של המדרגות  כל כי הממלא, של פרט

אותם, להרגיש  שצריך  האדם בנפש מדרגות הוא

מדרגה  כל של והאש  ההשתוקקות הוא התהו ובחי'

בינה) בחי' כל (והוא של הביטול הוא התיקון  ובחי ' ,

חכמה)מדרגה בחי' התהו(והוא של האורות ולעולם ,

_________________________

י  וכמו הבהמית], נפש  [לברר עליה צורך  ירידה אם כי זה ואין קרובו, לעם ה' עשה זאת  מה יפלא, בגוף ולכאורה הנשמה רידת 

נוגה, מקלי' הבהמית  נפש לברר עליה צורך ירידה אם כי זה ואין ועצומה גדולה ירידה שהוא עדן בגן מתחילה שהייתה הגשמי,

תכלית  הוא הגלות תוקף  נש "י, בכללות  הוא ככה באריכות, אחר במקום וכמבואר אור בתוספת ג"כ הנשמה אור יתוסף  ואז 

לעמודים. ווים עשה וזהו העולמות , בכללות הבירור

תפיסא  מחשבה דלית דוכתין בכמה בזוהר מבואר והלא בחידות, ולא ומראה בו אדבר פה אל פה עפ "ס  בלקו"ת מבואר דהנה

המין  ומבחר מהימנא רעיא שהוא הגם משה שנשמת יתכן ואיך וחי, האדם יראני לא כי וכמ"ש דא"ק, מחשבה אפילו כלל ביה

הענין  אלא באלקות, ראיה בחי' לו שיהיה אפשר ואיך  מאלקים, מעט ותחסרהו וכמ"ש ותכלית גבול בבחי' היה אעפי"כ האנושי,

אספקלריא  נקרא וזהו הבריאה, בעולם המתלבש דאצילות  בנה"י אם כי ראיה, בבחי' באצילות  היתה לא מרע "ה שהשגות  הוא,

כי  וכמ "ש  יחדיו, בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה וכמ "ש  ישראל, נשמות בכלל המשיח  בביאת לעתיד יתגלה זו והשגה המאירה,

יראו. בעין עין

המאציל  כוונת  וזהו בועז, והשני יכין הימין העמוד שם עמודים, נקראים הם דאצילות והוד נצח דהנה לעמודים, ווים עשה וזהו

הארות  העליונה החיים בארץ למעלה נזרע ישראל, נשמת כללות  של טובים ומעשים ומצוות בתורה הגלות  משך  זמן בכל

אורות  המשכות שהם 'ווים' וזהו ישועות , ומצמיח  צדקות זורע  וכמ "ש  לבוא, לעתיד יהיה רב בגלוי והצמיחה העליונות ,

ועד  העולם מן כו' ה' ברוך וכמ"ש מטה, למטה שבראשה מיו"ד המשכה הוא שהוי"ו כידוע ומצוות, תורה ידי על עליונות 

דאצילות, נה"י שהם העמודים ידי על אלקות  התגלות  שיהיה לעמודים ווים וזהו דאתגלייא, לעלמא דאתכסיא מעלמא העולם,

החכמה  ים בהקדמת  היטב ועי' עכ"ל. וד"ל, בימינו במהרה המשיח  בביאת  לבוא לעתיד ישראל בנשמות  רב בגלוי שמאירות 

תשע"ה.
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הוא  התיקון של והאורות ההשתוקקות הוא

הביטול.

בחי' של  דקדושה האש לקחו  ואביהו נדב

האורות  ללא ההשתוקקות  שהוא דתהו האורות

רבינו דמשה הביטול  שהוא דתיקון

זווהנה בעבודה להתעסק  התחילו  ואביהו נדב

התהו עולמות של דקדושה האש  של

לעסוק  והתחילו בינה, בבחי' העבודה שהוא

שהוא  לב, ישמח וקטורת שמן של ביחודים

אש  לבחי' נכנסו אך  בנפש , התיקונים את  להרגיש

את להרגיש  נכנסו כי  ה', צוה לא אשר זרה

בחי ' שהוא בלבד, דבינה האש  של האורות

את צריכים והיו  התהו, עולמות של האורות

שהוא  רבינו  משה של הביטול של האורות

מוחין  בחי ' עצמו  וזה התיקון , עולם של האורות

תהו, ובחי' בינה בחי ' של האורות  שהם דאימא

ובחי ' חכמה בחי ' של האורות  שהם דאבא ומוחין 

התהו של האורות  להרגיש צריך כי תיקון,

התקשרות צריך ולזה כאחד , התיקון  של והאורות 

רבינו. משה בבחי ' לצדיקים

הוא והנה  עלמין  כל ממלא של מהעבודה חלק

פרטי ובכל הצדיקים בנשמות  התבוננות

אל  אותם לקשר איך דממלא העבודה מדרגות

כל  לקשר  רבינו  משה של העבודה וזהו  אלקות ,

עם  ב' ניצוץ התקשרות  בסוד היחוד , אל הפרטים

בתיקון , תהו התקשרות  שורש  שהוא א', ניצוץ

הצדיקים  בחי' הוא ב' ניצוץ ובחי' בסובב, וממלא

עם  הכל ליחד  הוא עבודתו  וכל רבינו, משה בבחי '

ולכן  הסובב, עם דממלא היחוד  שהוא א', ניצוץ

ב', ניצוץ בבחי ' לצדיקים להתקשר לעולם צריך

ההתבוננות וכל א', דניצוץ להיחוד  להגיע ועי"כ

להתקשר  צריך  המדרגות  וכל הצדיקים בנשמות 

עם  ב' ניצוץ יחוד  בסוד וליחוד לאלקות ידם על

עצם  בבחי ' ברדל"א הכל נכלל ועי "כ  א', ניצוץ

האמונה.

בכל למטה  מתפשט אדומה פרה של  הכח 

המדרגות  כל  להרגיש  צריך ועי"כ  המדרגות

אחזה מבשרי בסוד בנפש בפועל יחודים  בבחי'

אלוה

לזכותוזה צריך  כי  במדבר, משה שעשה פרה סוד 

בנפש  הוא איך  ומדרגה מדרגה בכל להרגיש 

המדרגות ומתחילת אלוה, אחזה מבשרי בבחי '

המלכות שהוא אדומה פרה של העליון שורש בסוד

למטה  יורד הוא איך  להשיג צריך  ברדל"א, הגנוזה

פרטי בכל מתפשט ואיך ידיו, את  אהרן  וישא בסוד

שמות ג' בחי ' שהם סוף  תוך ראש בבחי ' המדרגות

וכן  נשמה, רוח נפש  ובחי' אדנ"י , הוי"ה דאהי"ה

דל"מ  המקיפים אורות  ובחי ' נה"י, חג"ת  חב"ד  בחי '

היחודים  כל וכן דצלם, דצ' הפנימיים ואורות דצלם

שהם  הפרטים בכל להשיג צריך  האריז"ל, שבכתבי

בסוד  בפועל להרגיש שצריך  דבקות  מיני  כולם

אדומה  הפרה מכח והכל אלוק, אחזה מבשרי 

פשוטה  אמונה בסוד הרדל"א של ביחוד  ששרשה

הביטול  ידי  על ממנה להמשיך  וצריך בדבקות,

בג' למטה למטה שיורדת  עד למטה דאבא דיסוד

כי מחנות, לג' חוץ עד ומתפשטת בי "ע, עולמות 

שהוא  דבי "ע הלבושים בבחי' למטה עד  יורדת 

בחי'. בחי ' בכל למטה בפועל ההרגשה

וסוד והנה  התפלה, סוד  הוא אדומה פרה

הכח  זה כי הבינה, הוא האדמומית

כל  של הבפועל בחי' שהוא הבינה על המשפיע

הרבה  וצריך  גנוז דבר  הוא התפלה באמת כי דבר ,

תפעל  שהתפלה עד ורדל"א מא"א הנמשך מתינות

שהתפלה  ונזכה בפועל, אותנו  ותשנה באמת 

המעשים  לתקן  שנוכל באופן  הלב את תתקן 

שזה  אדומה הפרה של האמונה את וצריך בפועל,

והתפלות והיחודים בפועל, אותנו שיתקן מה הוא

אותנו ויתקנו החיים את לנו ישנו עצמם הם

בפועל.

שמתפלל,ולכן אחר  ישועה מיד  לחפש  צריך  לא

שנתים  או  שנה לוקח לפעמים ישועות כי 
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לנו ואין  מזה, יותר או שנים ועשרים עשר  או 

פועלת שהתפלה עד  לוקח זמן כמה כלל השגה

אך  שונים, בתיקונים תלוי הכל כי  ממש , בפועל

אלא  המטרה, זה ואין  בזה, להתעסק צריך אין 

שהוא  תמימה, אדומה לפרה להכנס התפלה עצם

גבורה  בחי' של האודם לה ויש  האמונה בחי '

בחי ' והעיקר  סתימאה, בחכמה המלובשת דעתיק 

לשנות הכח שזה התשובה, עולם שהוא הבינה

הכח  זהו  ויחודים תפלות ידי על ורק בפועל, אותנו 

בחי ' של התיקון  עולמות  של הקדושה להמשיך

רבינו. משה

דקדושה,והנה התהו עולם בחי ' הוא ואביהו  נדב

השמיני ביום ויהי  בסוד  גדולה קדושה והוא

כי המשכן , כל נבנה ובזה כיפור, יום בחי' שהיה

והוא  דקדושה, התהו  עולם בחי ' הוא יו "כ  קדושת 

עולם  דרושי כל להכיר וצריך  מאד , גדולה קדושה

אין  אם אך בעבודה, הוא איך שבאריז"ל התהו

רבינו, משה של והביטול הקדושה עם מתדבק

כי ידיו , את אהרן וישא סוד וזה נגעים, מזה נעשה

כל  כי  המדרגות, כל של הקשרים להרגיש  צריך

שמרגישים  עד לעמול צריך הק ' האר "י  של דרוש 

בפועל  ליחודים מזה ולהגיע בנפש, אותו 

עין  בסוד סובב, ובבחי ' ממלא בבחי ' ולהרגישם

יברכך  בסוד כהנים ברכת מזה נעשה ואז  בעין ,

הג' וסוד ויחוד , קדושה ברכה סוד  שהוא ישא יאר 

של  הקרבנות  בחי' וג' אמי , אחותי  בתי  מדרגות

אמת לדבקות  להגיע ויכול ושלמים, עולה חטאת 

א"ס , עד דסלקא דקרבנות  לרזא מזה ולהגיע

הגנוזה  העליונה המלכות  שהוא אדומה ולפרה

ברדל"א.

אסתר  בסוד בפורים  התפלה תיקון התחלת 

והיחוד  מהתפלה  ליהנות שהוא למטה המלכה

נעשה ומפורים  כעפר גמור הסתר במקום אף 

פרה

והכל כי העולמים, כל מלכות  מלכותך באמת 

אסתר  סוד  למטה המלכות  עם מתחיל

הלקו"מ, כמ"ש פרה נעשה מפורים כי המלכה,

ליהנות צריך  דאבא יסוד שהוא הצדיק ומרדכי 

וצריך  המלכה, אסתר  בחי ' שהיא מהתפלה למטה

להתייאש  לא וחלילה חלילה מתפלל  כאשר  יום בכל

מרדכי כי  בתפלתו , פועל שאינו רואה כאשר

אף  התפלה מעצם נהנה דאבא יסוד שהוא הצדיק

אסתר  בסוד בבי"ע מסתתרת  השכינה כאשר

מ"מ  עדיין , הישועה רואה אין כאשר  ואף המלכה,

סוד  וזה התפלה, מעצם נהנה הוא כי לבת , לו  ויהי 

אותה  ששורפים התפלה בחי' שהיא אדומה פרה

הק' להשכינה להתקשר צריך כי מחנות , לג' חוץ

בעפרא, שכינתא בבחי' מחנות, לשלשה חוץ אף

בבחי ' כלום בלא אף  התפלה מעצם ליהנות  וצריך 

מה  מעצם וליהנות העפר להחשיב צריך  מ"מ עפר ,

תענוג  בבחי' אלקות ומיחד  הקב"ה עם שמדבר

ואין  חשיבות  שום לו  שאין עפר בבחי' אפי ' עצם

נהנה  מ"מ חשיבות , שום מלמעלה לו  מראים

דרך  מעלה מעלה לעלות  שזוכה עד התפלה מעצם

ועולה  דחטאת  הקרבנות  בסוד האמצעי קו

הרדל"א  של האמנה להרגיש  שזוכה עד .ג ושלמים,

_________________________

ואמרתי ג . חקקתי דחוקה דהגם להיסוה"ע  לאברהם חסד בספר מבואר אדומה, פרה סוד הנה נמרץ: בקיצור מו"ר מדברי הוספה

ואין  כאפס  אלא זה שאין לידע שיש אלא בזה, טעמים נתנו הראשונים וכבר חלקו, לומר אחד כל וחייב יכול אעפי"כ אחכמה

הגנוזה  המל' הוא אדומה דפרה הוא הענין ועיקר ופסח, ופרה פורים בסוד רבה"ק  הגיד וכבר האמיתי. הטעם לעצם נוגע ואינו

ושתי, שהיא בנוגה אחיזה לה יש המן שהוא והסט "א נוגה, קלי' להיותה ושתי ארור אומרים אין כי ושתי, סוד והוא ברדל"א,

המלך  'וחמת אז  דקדושה, מלכות  כשמתגברת ואח "כ המלך , בבית  המלכה אסתר שהיא הקדושה ממנה חוטף וממתיקועי"כ שככה'

כנפי  שתחת  הגרים והם הקדושה, תחת  הוא דער"ש  שבת  דתוספת בגר"א המבואר וע"ד ושתי. את גם אלא אסתר את  רק  לא

עט "ב, מלכות בסוד יותר במעלה הם דמוצ"ש הגרים שהם דמוצ"ש שבת תוספת אבל השכינה, כנפי על הוא ויהודי השכינה,
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כדי  לקטנות להכנס צריך מדרגה  של עליה  בכל 

ועי"כ  בתפלה עמוקה יותר למדרגה  להכנס

במרה שניתנה  שבת  סוד וזה יותר לעלות

למדרגה כי  ממדרגה לעלות  עת בכל צריך הצדיק

נכנסים  שהצדיקים והטעם ויותר , יותר עמוק 

העליות לפי  הוא קטנות , של לבחי' לפעמים

כי לעלות, כח עוד להם לתת כדי למרדגה ממדרגה

כי בתפלה, עמוקה יותר  למדרגה נכנסים עי "כ 

שניתנה  שבת סוד וזה תפלה, הוא הקדושה עיקר

על  דייקא הוא שלום לשבת להגיע הדרך כי במרה,

הכתוב  בסוד  מרירות , ענין שהוא מרה בחי ' ידי 

ל"ח) בלקו "מ (ישעי' כמ"ש מר' לי  מר  לשלום 'הנה

ז') אות כ"ז למדרגה ד(סי' לעלות צריכים כאשר ,

ושל  עתיק  של הדעת שהוא השלום כי  עמוקה, יותר 

ובכח  מר לי מר בסוד במרירות מתלבש הרדל"א

מתעלים  התפלה עבודת  לעמקות יותר שנכנסים

שלום. שבת בבחי ' לדרגא מדרגא יותר

י "ג וכדי  שהוא הצדיק מרדכי של הקדושה להאיר

ע"ב מרדכ"י פעמים כמספר תתקל "ו (שעולה

בפע"ח) כמ"ש דיקנא,ואסת"ר תיקוני  הי"ג בחי ' שהם

ובכל  דעתיק , דגבורה הפרטים מכל ליהנות  צריך

העולמים  כל לבורא התבודדות שעושה עת 

ב"ה  א"ס  אור  ממשיך הוא הרי  ובקשות, בתפלות

מדרגות כל להרגיש  וצריך  העולמות , בכל

באופן  דרגין, כל סוף עד דרגין כל מריש העולמות 

_________________________

שיברך  או גוי עשני שלא יברך  אם הפוסקים ונחלקו ממש, ה' בני הם דגרים הרמב"ם של הידוע כמכתב מנשמ"י למעלה והם

ישראל. שעשני

מתוקנת, ושתי ובחינת עמוק  דעת  יש ושם מול"מ, בסוד וא"ק דעתיק התפלה היא ברדל"א והיא אדומה פרה שהיא השכינה והנה

רדל"א  פרה אדומה, פרה סוד והוא בבינה, דעתיק  והשמחה והיש והגילוי בחכמה דעתיק  אור ובינה, בחכמה מתגלה ורדל"א

מקשר  דעתיק בדעת  מתגלה ורדל"א  חכמה, דאור הגילוי הוא חכמה שהם חיים במים וכשמערבים בבינה, הגילוי הוא אדומה

בבי"ע, המתפשט  דעתיק  יסוד שהוא לעשות מפליא בסוד בי"ע שהוא מחנות לשלשה חוץ והנה הפרה. ואפר המים שהם חו"ב

היא  והשכינה כ"ע , מלכות מלכותך והנה לבי"ע, ומשפיע  הנוק' תוך  הנכנס אבא יסוד כי ההיכל, פתח  ורואה ההיכל כנגד והוא

שלוקח  הכהן וזה המים, ביסוד שורשה ולמעלה הנחש , ראש  הקלי' נאחזים ושם עפר הוא ולמטה למטה עד ומתפשטת  המדמה,

נעשה  ומזה עלמא, דהאי חיזו מראות  לשרוף יש  אלא הקדושות, לכל כלי שהוא הדמיון והוא דלמטה, מלכות  והוא הפרה אפר

הגילוי  שהוא המים עם הזה האפר לקשר ויש  אדומה) והיא אש  (שהוא הבינה אש ע"י המלכות שריפת  הוא האפר כי אפר,

דנהרא. אספקלריא שורש נעשה המלכות  שהוא שהמדמה כ"ע  מלכות  מלכותך  מעורר ואז דרדל"א, דחכמה

לשלום ד. "הנה ל"ח): (ישעיה בבחינת במרה להתלבש  השלום דרך כן כי שלום, שבת  קבלו במרה ודווקא שם: לקו"מ  וז"ל

לרחוק "שלום נ"ז): (שם בבחינת הדברים, לכל רפואה שהוא השלום כן מרים, בסמים הם הרפואות שכל כמו מר", לי מר

הרופאים  ואז הרפואות, מרירות לסבול החולה ביד יכולת  שאין עד כך , כל גוברת החולשה ולפעמים ורפאתיו". ה' אמר ולקרוב

הרפואות, מרירות  לסבול יכול אין אז  מאד, גוברים הנפש חלי שהם כשהעוונות כך אותו, ומיאשים החולה מן ידיהם מושכין

נ "ז ). מ"ח (ישעיה לרשעים" אמר שלום "אין ואז:

הרבה. במרירות  השלום את  להלביש יצטרך  שלא כדי כתפו, אחר חטאתיו כל שהשליך  הוא ברוך  הקדוש את  חזקיה ששיבח וזה

משחת  כתוב (שם שחת  מרדת נפשי חשקת ואתה מרירות . צריך לשלום כי ידוע , זה הינו ל"ח), (שם מר' לי מר לשלום 'הנה וזה

שיתלבש  כדי חטאי, כל גוך אחר והשלכת חטאתי, לפי מרירות לסבול כח בי שאין ידעת כי שחת ) רדת מבלי רש"י: ופרש  בלי,

זה  בכל" אברהם את  ברך "וה' זה: ידי על הנ"ל, זקן ידי על זקן", "ואברהם כ"ד): (בראשית  וזה יכלתי. כפי במרירות  השלום

הכל'. את ובורא שלום 'עושה שכתוב: כמו שלום,

אחת  תתגבר שלא מרות  בארבע וכו') בממונו שלום בגופו שלום שלם", יעקב "ויבא פסוק  על דרשו ל"ג: (שבת בגופו ושלום

בלא  בתורתו שלום ס"ו:). (כתבות  גריון בן נקדימון בת שאמרה כמו זה, את ואכל זה בא יהיה שלא בממונו שלום חברתה. על

עכ"ל. וכו', כנ "ל שכם" עיר שלם יעקב "ויבא ואז : קשיות.



תשע"ד שמיני  פר' ט של"ס

שהוא  אלוק , אחזה מבשרי  בסוד  בנפש שירגישם

בסובב, ודבקות  בממלא דבקות בבחי ' אלקות גילוי 

בעין  עין  בסוד וסובב ממלא של החיבור ולהרגיש 

ידי על בנפש מתגלה הקב"ה איך  ולהרגיש יראו ,

המדרגות, פרטי כל

וברוחניות  בגשמיות האדם על  שעובר מה כל 

לעלות  ידם  על  שצריך הנפש של מעברים  הם 

תיקון  לבחי' תהו מבחי' התפלה בעבודת 

שה"ס כי  אדומה פרה של הסודות ידי  על

כל  שרשי  שהם השרשי האש  וסוד הגבורות 

את ומעלים דעתיק  מגבורה המשתלשלים הדינים

כי ידיו, את אהרן וישא בסוד אותם ומיחדים הכל

המרירו מתוך למדרגה ממדרגה של נכנסים ת

להעלות לאדם מסייע שזה הבריאה של ההסתרה

עליו, שעוברים הפרטים מכל יחודים בבחי' יותר 

שלם  חז"ל שדרשו  שלם' יעקב 'ויבוא נאמר  זה ועל

נכנס  כאשר  כי בתורתו. שלם בממונו  שלם בגופו 

בחי ' להעלות מתחיל הפרטים מתוך  ליחודים

פרטי וכל והטחול והכבד  והריאה מרות  הארבע

הם  אלו כל כי  בגופו, שלם שנעשה עד  המדרגות,

בהם, השגה להם יש  שהצדיקים רוחניות מדרגות

מדרגתו, כפי בזה השגה לו  שיהיה יכול אדם וכל

כל  כי הנפש , בפנימיות  והן הנפש  בחיצוניות  הן

של  מעברים הוא ורוחניות בגשמיות החולשות

מכל  המרירות האדם מרגיש וכאשר  הנפש ,

איך  והכח הדרך לו נותן  זה הרי החולשות,

נכנס  כי  הנפש , מעברי פרטי  מכל ביחוד להתעלות 

באלקות ולדבקות התפלה לעבודת  בעומק  יותר 

עניני וכל הנפש, ממעברי  ואחד  אחד  בכל

וצריך  התהו  עולם של המדרגות  הוא המרירות 

נדב  והנה התיקון, עולם בחי' עם ולתקנם להעלותם

של  והאש הגבורות  אלו כל עם השתמשו  ואביהו 

להם  היה שלא היתה הטעות  אך  ההשתוקקות ,

עולם  של הביטול שהוא רבינו  למשה הביטול

כנ"ל. התיקון

הכנה והוא ס"ח  פ "ה בסוד התפלה  ה "ס פסח

מתחיל לפסח  וההכנה דשבועות תורה  למתן

התפלה כח  שורש שהוא בפרה 

לפסח ולכן שמכינים אלו קדושים בזמנים עתה

שלמות בחי' שהוא ס"ח פ"ה סוד שהוא

של  ההתחלה והוא העולמים, כל לבורא התפלה

בחי ' עם בפסח שמתחיל תורה למתן ההכנה

מתחיל  התפלה עבודת  אך ס"ח, פ"ה בסוד התפלה

ליחד  תפלה בכל יודע אינו אם כי אדומה, פרה עם

אותיות כ "ב וי "ש  בסוד  ההוא, במקום וישכב בבחי '

אותיות כ "ז הם הרי  בכ "ר אי"ק בסוד כי התורה,

בכל  שיש האדם קומת  כל של ספירות  הט' שהם

כלים ג' כ"ז)ספירה הרי ג ' פעמים לקשר (ט' וצריך ,

הקומה, לכל הנפש  שרשי שהם מהידים הנפש 

עין  בסוד  לסובב ממלא וליחד  סוף, תוך ראש  בסוד

כדי הוא עליו  שעובר  המרירות  וכל וגו', יראו בעין 

של  דעתיק הדעת  שהוא שלום, של הדעת  לקבל

כי לפסח הכנה היא הפרה ועי"כ אדומה, פרה בחי '

דבר  והוא ס"ח, פ "ה בבחי ' להתפלה הכנה היא

מתעלים  הם התפלה בעת הצדיקים כי ממש, אחד

והוא  הטהרה הוא אדומה הפרה כי  לסובב, מממלא

להרגיש  בתפלה שעוסק  בעת  צריך כי הקדושה,

ולהגיע  בנפש, המדרגות  כל של הקשרים

נמשך  האור איך ולהרגיש  הנפש, להזדככות

של  השרשי השלום של האור דהיינו להפנים,

ובדיקנא, בפנים מתגלה איך לבחי 'הרדל"א ונמשך 

אדומה  הפרה של הטהרה לזה וצריך  ודיבור. הקול

לתפלה  להגיע שיוכל כדי  לפסח, הכנה שהוא

כאשר  שהוא האדם, את לגאול שיכולה אמיתית

לתפלה  תורה בין האמיתי  החיבור את מקבל

פעם  ולפחות  פסח, אחר שבא תורה מתן  שהוא

פרה  בסוד בבורא לדבקות  שיזכה ביום אחת 

זהו דהרי הנפש , הזדככות  להרגיש ולזכות  אדומה

דרחמי, מכילין בי"ג שהוא בגי "א אותו  ויקבור סוד

שהם  אמת  לצדיקי  התקשרות של הסוד כל וזה

ועי"כ  ורעי , אחי בסוד עת בכל בקב"ה דבוקים

למבשרי ולהגיע לאלקות  להתקשר  ללמוד  יכולים



לנפשך  חכמה דעה י 

בסוד  ופרט, פרט בכל אלקות  להרגיש אלוה, אחזה

שמו את שירגישו ישראל' בני  על שמי את  'ושמו 

בני בתוך ושכנתי  בסוד הנפש , בתוך  יתברך 

מרגישים  ואז  אברכם', 'ואני  כך  ידי ועל ישראל,

האדם  ראש  על שלמעלה הק ' .ההשכינה

שאין  מי הוא הטמאים  את  מטהרת אדומה פרה 

מעצם ונהנה  בתפלתו  לפעול שיכול חושב

ותפלתו טהור שהוא שחושב מי אך התפלה

להיפך  הוא פועלת 

נתחיל וה' פסח ועד מעכשיו  שלפחות  יעזור

ולהטהר  לפסח להתכונן וצריך להיטהר,

הרבה  ולעסוק אחד, מצד  התפלה בעבודת  ולעסוק 

שיותר  כמה וכפי ובלילה, ביום התפלה בעבודת 

ולא  בתפלה, להתחזק  יותר עוד  צריך לאדם קשה

כי לא, או  בתפלתו ישועה פועל הוא אם להסתכל

היא  ואדרבה הטמאים, מטהרת הפרה איך סוד יש 

תפלתו שאין  שחושב מי  כלומר טמאים מטהרת

ופועלת, אותו  מטהרת היא דייקא אז  וכו' פועלת 

שהוא  שחושב מי שהוא הטהורים, את  מטמא אך

אין  אז ח"ו , ישות לו  ויש  פועלת  ותפלתו טהור 

הגדולים  הצדיקים וגם אותו , מטהרת  התפלה

הם  ולכן טמא, בבחי ' הם הא"ס שכלפי  יודעים

דקדושה  השכרות  בסוד  תפלה בכל עצמם מטהרים

מרדכי ' 'ארור  זה על שנאמר  הצדיק מרדכי  של

ארור , בבחי' כביכול הוא א"ס כלפי  דהצדיק  דהיינו

ועל  שעליו , מדרגה כלפי ו "ק  בחי ' רק הוא לעולם כי

בכל  וצריך הגבורות , כל להמתיק  יכולים כך  ידי 

ולעסוק  המשיח לביאת  להתכונן  יום ובכל רגע

ויותר . יותר זו בעבודה

ונזכה וה ' מלכותך  תראינה שועיננו יעזור 

לנגדי הוי "ה שיויתי  בחי ' עליוניות למראות 

התפלות של עין  שהוא יראו' בעין  ועין  תמיד,

ה' בשוב יראו  האמיתי, הביטול של בעין והאמונה

בתחתונים, אלקות  להתגלות שנזכה ציון , את 

שהוא  אדומה פרה של האמיתי הדעת לקבל ונזכה

בביאת מלכותך תראינה ועיננו התפלה, של הדעת

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל

לנפשך  חכמה דעה

צריך דעה הממלא עניני כל הנה לנפשך  חכמה

כל  וגם בסובב להדבקות  האדם להביא

ממלא  בחי' הוא לצדיקים שמתקשר הענינים

להיות הוא והעיקר  לסובב אותו  להביא שצירך 

אוהב  שהקב"ה אף  כי  האמונה. של בדבקות  דבוק

וענין  לצדיקים, התקשרות  ענין  וכל הפרטים, כל

שלא  בתנאי  אך אלוה, אחזה מבשרי של הפרטים

של  התכלית  כי עיקר , והטפל טפל העיקר לעשות 

שהוא  והיחוד, והאמונה התפלה הוא והשורש  הכל

אמיתי ה' עובד וממילא הכל, וגמר הכל התחלת

_________________________

יברכך ה. להם אמור בפסוק  מ"ש תבין בזה גם וז "ל: כהנים ברכת בכוונת ע"ד) מ' דף  העמידה דחזרת  ה' (דרוש  שעה"כ עי'

הוא  מהם מדרגה וכל כנ "ל, צלם אותיות בתלת ונרמזים הם, מוחין מדרגות מיני ג' כי נתבאר כבר כי הוא, והענין וישמרך . ה'

האדם  גוף תוך המתפשטת הרוחנית  הנפש בחי' הם אמנם גשמיים, אינם האלו שהמוחין אצלנו נתבאר גם שלם. גמור פרצוף

ונמצא  כנ"ל. האלו המוחין  כן שנה, י"ג בן היותו עד מדריגה אחר מדריגה באדם נכנסת  שהנפש וכמו איבריו, רמ"ח בכל

וכל  הגוף, איברי רמ"ח תוך  המתפשטים רוחניים, נפשיים אברים מרמ"ח גמור פרצוף הם ז "א, נפש בחי' שהם האלו שהמוחין

מרמ"ח  כלול אחד כל פרצופים ג' שהם באופן רוחניים, איברים מרמ "ח  כלול שלם פרצוף היא צ'ל'ם', אותיות  מג' ואות  אות 

בגי' אמור כך  ואמרו זה ענין דרשו רז"ל גם הכולל, עם רמ"ח בגי' אמו"ר כי להם' 'אמור במלת נרמז וזה רוחניים. איברים

המקיף  האור בחי' של שלם פרצוף  הנפש  איברי רמ "ח  נכנסים שעתה שנתבאר מה אל לרמוז ז"ל וכוונתם הכולל, עם רמ"ח

אלהיו  מורא שיהיה ש"ש  מורא עליו לקבל האדם שצריך  המורא ענין תבין ובזה ז"א. של גופניים איברים רמ"ח פנימיות  תוך

ועל  אדם של ראשו על המקפת השכינה בחי' ענין והוא מור"א, בגי' שהוא מקיף  דאור איברים רמ "ח  סוד שהוא ראשו, על

עכ"ל. וכו', שלו המוחין



תשע"ד שמיני  פר' יא של"ס

על  נפעל דבר וכל פועלת  תפלה שכל שמאמין אף

שרוצה  ופרט פרט וכל אדמימות  וכל תפלות , ידי 

ומשה  דייקא, תפלה ידי על הוא בנפשו לשנות 

לברתא  זכה הוא הנחש  את הרג שהוא רבינו 

העיקר  זאת כל עם אך התפלה, שהוא דמלכא

שהוא  אדומה פרה של בשורש  דבוק  להיות 

צריך  ולא המופת , עיקר זה  כי אמונה, שעשועי

לא, או  פועל הוא אם התפלה בעת  כלל לחשוב

עתה  להתכונן שנזכה מלכותך תראינה ועיננו 

דבוק  להיות  התפלה בחי' סח פה בחי ' שהוא לפסח

ציון  ה' בשוב יראו בעין  שעין עד באמת, בהתפלה

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת


