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שלמה  א ויקרא דברת 

ויקרא

הקדמה 
באור במאמר  הדבקות והיא  ותלמידיו , הקדוש  טוב שם הבעל  שיטת בארוכה מבואר זה

האותיות  כי האריז "ל  בספרי שמבואר מה פי על  וזאת הק '. באותיות אשר א "ס 

והם  יתברך, אורו  שוכן עצמם שבאותיות ונמצא  יתברך, אורו  לקבלת הכלים הם הקדושות

ית"ש  אליו  להתדבק  בכדי לתחתונים שנצטמצם יתברך אורו  .א קו 

יש והענין  ועבודה עבודה בכל  כי הקדוש , טוב שם הבעל  של  שיטתו  יסודות פי על  בהיר

למוחין הנחלקים ספירות עשר ויש  וחיצוניות, ודעת)פנימיות בינה והרגשים (חכמה

ומצוה (נהי "ם )וטבעיים(חג "ת) מצוה כל  כי היא  בעבודה וענינם אותם, מגלה והמלכות ,

בעשיה, המתלבשים והרגשים ושכל  ברצון דהיינו  ומעשה, דיבור במחשבה להיות צריכה

לעצמו דבר המעשה תהא  שלא  עד  הנפש  כוחות בפנימיות להיות צריכה העבודה ועיקר

שנתן  זו  עבודה גם זה ומטעם ושכל . ברצון הפנימית העבודה את לגלות ולבוש  כלי אלא 

והערות1 2הוספות

הידוע א. שבמכתב מכך ללמוד ניתן עצמו הקדוש טוב שם הבעל בעיני זה חידוש חשיבות על

יהיה  והשם מודיעך, אני זאת "אך זה: יסוד אודות כותב הוא זי"ע מקיטוב גרשון רבי לגיסו

דיבור וכל  ולמודך תפלתך בעת הקדושה, בארץ ובפרט  יעליזו, ואל דרכך ד' לנכח  בעזרך,

ועולים  ואלקות, ונשמות עולמות יש ואות אות בכל כי ׁש ם, לייחד תכוין שפתיך ומוצא ¨ודיבור 

תיבה  ונעשים האותיות ומתיחדים מתקשרים כך ואחר  - זה. עם זה ומתייחדים ומתקשרים

ומתיחדים  מהנ"ל, ובחינה בחינה בכל עמהם נשמתך ותכלול באלהות. אמתי יחוד ומתייחדים

חתן  בשמחת בהבינך שיעור , לאין גדול ותענוג  שמחה ונעשים ועולים כאחד, העולמות כל

אשר ובכל בעזרך יהיה ד' ובוודאי כזאת, העליונה במעלה שכן וכל וגשמיות בקטנות וכלה

עוד". ויחכם לחכם תן ותשכיל, תצליח  תפנה



שלמה  ויקרא דברת  ב 

צריכות  הדיבור ואותיות המחשבה אותיות ידי על  ודיבור במחשבה לעבדו  הקב"ה לנו 

המתפלל  מפי היוצאות שהאותיות אלא  התיבות, בהגיית בעלמא  בחיצוניות רק  לא  להיות

סוף  אין אור שהוא  האותיות בשורש  פנימיות דביקות מתוך יהיו  תורתו  ולומד  ה' לפני

בהם. המתלבש 

כידוע,וכדברי יתברך בהירתו  שוכן והדיבורים בהאותיות הנה "כי וירא  בפרשת רבינו 

בתיקונים כמ "ש  והדיבורים, בהאותיות מלובש  כב .)והוא  החלונות (דף  מן משגיח .

נא  חלו  לשון דצלותא , דיבורין ט )דא  א , על (מלאכי  לראות אין והאותיות בהדיבורים והנה .

הפסוק  בתחילת שמרומז  כמו  האותיות. שבתוך וחיות הבהירות על  אם כי לבד , הלבוש 

כמ "ש  זה, נקרא  הוא  ברוך שהקדוש  ר"ל  וכו '. משגיח כתלינו  אחר עומד  זה הנה הנ"ל ,

ב ) טו , הלבוש ,(בשלח אחר ר"ל  כו '. כתלינו  אחר עומד  זה הנה אמר לזה ואנוהו . אלי זה

כידוע כותל  שנקראת השכינה בחי' הם כי התפילה. של  והתיבות האותיות (זוה"קשהוא 

קטז.) דף  וכו '."ח"ב  ומשגיח ,

ובעולמות וביתר  העליונים, לעולמות משל  הוא  התחתונים בעולמות שיש  מה כל  ביאור,

הוא  מבארו  לחבירו , שכל  דבר איזה לבאר רוצה שכשאדם מוצאים אנו  התחתונים

יורד  ג "כ ששם העליונים, לעולמות בעלמא  משל  הוא  זה וכל  דיבורו . אותיות ידי על  לו 

אלא  בעלמא  הסברה בדרך זה אין ששם אלא  לתיבות, המתחברות אותיות ידי על  השפע

הדבקות  עיקר ולכן בהם. המתלבש  ב"ה א "ס  אור את המאירות הם עצמם שהאותיות

כלים  הם כי ואמונה ידיעה בהעדר האותיות, של  בלבד  המילות בפירוש  לא  היא  הפנימית

אבל  העשיה, עולם מבחינת חיצונית דבקות רק  היא  כזאת דבקות כי עליונים, לעולמות

הדבקות  היא  בהם להתדבק  מצווים שאנו  העליונים עולמות בבחינת האמיתית הדבקות

לאותיות  בעצמו  האדם שחוקק  דביקות הרגש  ידי על  נפעל  זו  ודבקות עצמם, באותיות

בהם. שוכן יתברך שבהירותו  הקדושות

הבא ולא הרגש  מתוך זה וכל  לעשותו , ובלבבך בפיך אליך קרוב כי הדבר, ממך רחוק 

מהשגתינו , למעלה הם אם גם עולם של  ברומו  עומדים שהדברים אמיתית אמונה מתוך

להשריש  עצמו  את שמרגיל  האדם בהרגל  תלוי הדבר אשר באותיות זו  בדבקות הדבר כן

להשקות  רבים מים ונהרות הקדושה שורש  עצמם הם כי האותיות, קדושת גודל  בקרבו 

תבל . יושבי כל  בהם



שלמה  ג ויקרא דברת 

א' פרק

גמור  וביטול  יראה  עליו נופל  באמת  בה ' הדבוק 

הצדיק י "ל כי חכמה , ואאלפך  כמו  לימוד ל ' הוא  אלף  כי זעירא  א '

הגדול  בהירותו  ב"ה , הבורא  ופחד דביקותו  גודל  מחמת 

אינו עדיין  כאלו  בעיניו  דומה  עיניו , לנגד שהוא  ית "ש  ואחדותו 

מאוד  קטן  בעיניו  הוא  ומשיג  שיכול  מה  וכל  כלל , ללמוד יכול 

ש  לומר  ואפי' יתברך , אחדותו  גודל  שמבין  ותשבחות מחמת  ירות 

וכו ', למרגניתא  משל  חז"ל  שאמרו  כמו  מאוד, בעיניו  קשה  הוא 

ותלקח  וז"ש  ביכורו , ראשית  ע "פ משפטים בפ' באריכות  וכמ "ש 

שרצון  לנו  שידוע  מחמת  רק תרומה , בפ' וכמשי"ל  בע "כ ר"ל  אסתר

לפניו ותשבחות  שירות  באמרינו  לפניו  רוח נחת  לו  ויש  בזה  הבורא 

יתברך . רצונו  לעשות  מחויבים אנו 

זעירא יש  א ' משה ,לפרש  אל "ויקרא " כמושבתיבת  לימוד ל' הוא  אלף  כי 
לג ) לג  החרׁש (איוב  ׁש מע -לי א ּת ה  מחמת אם -אין הצדיק כי  חכמה,  ואא ּלפ ¦©¦©¨§©¦©£¥©£©¤§¨§¨

הוא  ברוך הבורא  ופחד דביקותו  אליו גודל המתגלה  יתברך רוממותו יראת 

הגדול ב המתבונן,בהירותו  של השגתו לנגד כפי שהוא  שמו  יתברך ואחדותו 
הנבראים עיניו , וכל מלבדו עוד אין העולמות  שבכל איך בברירות  לעיניו שמתגלה 

בכל  ליש  מאין אותם  ומהווה  אותם  המחיה  ית "ש  לאורו ממש  במציאות  בטלים 

העולמות , בכל אחד יתברך והוא  כלל עצמית  מציאות  להם  שאין עד דומה רגע ,
בעיניו הוא  ומשיג שיכול מה וכל כלל, ללמוד יכול אינו  עדיין כאלו  בעיניו 

יתברך  אחדותו  גודל שמבין מחמת מאוד והשכליות קטן ההשגה  שמתרבה  ככל

סוף , אין הוא  ית "ש  אורו כי כלום , מבין אינו כי וההרגשה  ההבנה  מתחזקת  כך

גבוה  נעלה  ית ' שאלקותו זו ידיעה  מתבהרת  כך האלוקית , השגת  שמתרבה  וככל

כלל. ביה  תפיסא  מחשבה  ולית  נברא  מהשגת  גבוה  מל

ותשבחות ואפי' שירות הנפשלומר  וכלות  וביטול השתוקקות  מהותם  שכל

מקום  מכל יתברך, חז "ל להשם  שאמרו  כמו  מאוד, בעיניו  קשה הוא 
משתוקא , דכולא  סמא  תהלה , דומיה  וכו ',לך למרגניתא  כל משל טימי, בה  דלית 

לה , פגים  את  לה  משבח דאת  שאתה כמה  וככל לשוויה, ערך שאין למרגלית (משל

מערכה) ומפחית פוגם אתה כלל  בערכה שווה שאינו אחר  בדבר  לשערה ומרבה ,משבחה
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ביכורי  ראשית פסוק על משפטים בפ ' באריכות שאיתא  "ידועוכמו  וזלה "ק 

להטיב העולמות  וברא  הוא , ברוך סוף  אין הפשוט אחדות  הוא  שמו יתברך שהבורא 

מידותיו  דרך יתברך אורו ובהירות  וחיותו השפעתו המשכת  היא  וההטבה  לברואיו,

הגדולים . וחסדיו הרחמים 

כמו  מאוד, קטן מצומצם  הוא  סוף  לו שאין הפשוט אחדותו לפני שהכל והגם 

ששמעתי כמו קמיה ", מתחשכין ומצוחצח צח אור "אפי' בזוה "ק  ממורי שאיתא 

מוצא  אתה  שם  גדולתו מוצא  שאתה  מקום  "כל חז"ל שאמרו דרך על זללה "ה 

גדול  אצלך שהוא  והחסדים  הרחמים  המשכות  כל שאפי' לומר רוצה  ענוותנותו"

למאוד  עד והקטנה  ענוה  הוא  יתברך, לפניו אמנם  - מוצא " "שאתה  וזהו - מאוד

דפח"ח. כאן עד אליך, בהירותו שמצמצם 

חז"ל שאמרו ה"א)וזהו פ"ט  ברכות כו'.(ירושלמי טימא  לה  דלית  למרגניתא  משל

הגדולה  כנסת  אנשי ויסדינהו משה  דאמרינהו לאו אי והנורא  הגבור הגדול אמנם 

לשון ב כו' הוא  מדה  כי יתברך לפניו קטנים  הם  והמדות  השבחים  שכל לומר רוצה  .

מאוד  וטובים  הערך גדולי הם  העולם  ואצל העולם , צורך שהם  רק  וגבול, צמצום 

בחינת  שהוא  כו' הגדול שכתוב  וזהו להעולמות . וחיותו השפעתו נמשך שם  שדרך

ג  חסד קווין, מג ' כלול והמשכה , ע "ש .הקו וארא  בפ ' שכתבתי כמו רחמים , בורה 

כלל  לבחינת  המשכה  ראשית  הוא  שמשה  הגדולה  כנסת  ואנשי משה  שהזכירו ומה 

נק ' ולכן כנודע . ישראל כלל סוף  בחי' מדרגת  הם  הגדולה  כנסת  ואנשי ישראל,

הדבר". ותחתית  יסוד לשון שהוא  "יסדינהו", שכתוב  וזהו כנסת .

שאנו  ית "ש  לו גנאי יתברך, מידותיו ידי על לנו המתגלה  השפע  שכל מזה  היוצא 

לנו  הנגלה  יתברך חיותו המשכות  רק  מתגלה  שבהם  משום  בהם , אותו משבחים 

יתברך  א "ס  לגבי כי וגדול, עצום  האור המקבלים  שמצד ואע "פ  בצמצום , שהוא 

צמצום  נקרא  הכל .ג שמו

והערות1 2הוספות

באורייתא ב. רבינו משה דאמרינהו לאו אי דאמרינן תלת הני אנן ב), (לג , בברכות הגמרא  ל'

האי  כולי אמרת ואת להו, למימר  יכולין הוינן לא בתפלה ותקנינהו הגדולה כנסת אנשי ואתו

כסף, בשל אותו מקלסין והיו זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו ודם בשר  למלך משל ואזלת,

לו. הוא גנאי והלא

הדברים:ג . חשיבות מחמת כאן ונביאם האריכות, מחמת בפנים הבאנום לא שם הדברים המשך

במדת  נברא שהעולם חז"ל שאמרו וזהו וקטנות, צמצום יתברך לפניו שהכל מזה "העולה

מצד  יתברך א-להותו המשיגים לב חכמי הקדושים ישראל ידי על זה כל עם אמנם  הדין.
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והערות1 2הוספות

הפשוט  אחדות שהוא כן גם ומשיגים הרחמים, מידותיו ידי על וגם העולמות שהם פעולותיו

המלמד  חכמה דבר  מרבו ששמע התלמיד כמו אותו. להשיג  יכולים שאין עד הוא ברוך סוף אין

שרבו  מכיר  חכם הוא אם זה , כל עם להשיגה, שיכול כפי החכמה רק שומע שאינו הגם אותו

שכן  ומכל להשיגם. יכול אין שהוא עד נפלאות חכמות ויכול מאוד עד גדול ושכלו גדול חכם

אחדותו, במקור  ודבקים הפסק בלי תמיד בהם שופע וחיותו ששפעו הוא, ברוך הבורא במדות

מחשבא  "לית זוהר  בתקוני שאיתא כמו להשיג , יכול שכל שום שאין עד להבין יכול ובוודאי

ד' פחד "מפני שכתוב כמו הרוממות הוא ברוך הבורא יראת עליו שנופל כך כלל", בך תפיסא

הוא. ברוך סוף האין לאחדות המצומצמות והמדות העולמות כל מעלין ועי"ז גאונו", ומהדר 

בכדי  התחתונים בעולמות שנצטמצם סוף אין באור  דבוק להיות הוא שהעיקר  מזה: [היוצא

האור  גודל  כפי  והדבקות ההשגה בהגבלת תהיה לא שהדבקות באופן אבל  להשיגם, שנוכל 

כמה  עד  האור  מגודל  ומבין דבר  מתוך  דבר  מבין חכם שהוא מי  אלא הצמצום, אחר  המושג

האדם  ואז ית', ולתבונתו לגדולתו סוף אין שבוודאי  כמה עד  שמשיג מה מכח ומבין ה' גדול 

ממש ]. ב "ה סוף אין אור  בבחינת דבוק

שעושין  בזמן כו'. יספר " ולא ימד לא אשר  כו' ישראל בני מספר  "והיה חז"ל שאמרו וזהו

מספר שם שאין למקום והצמצום והגבול המספר  שמעלין מספר  להם אין מקום של רצונו

את  תיבת וכו'. את ליראה אם כי כו'. שואל אלקיך ד' מה שכתוב וזהו הפשוט , אחדות שהוא

ת', עד מא' הם שהאותיות לפי בזוה"ק שאיתא כמו אותיות, לשון אות הוא לשון הוא ואות

יכול שאין מה גם להבין יכול  בהאות, הנשפע הא-להות מן לומר  רוצה האות, מן כי  וסימן,

כנ"ל . וסימן להשיג, ואות אותיות שהם והמדות העולמות כל על מרמז הוא אות תיבת נמצא

כנ"ל. יתברך אחדותו ונדבקים על העולמות שהם האותיות כל  מעלין כנ"ל  היראה ידי  ועל 

בו, ולדבקה אותו ולאהבה וכו'. את ליראה שכתוב  וזהו יתברך , היראה באחדותו ידי על כי

המרומזים  הצמצומים כל בו נדבקים שמו יתברך אחדותו גודל לפני מאוד עצמו שמצמצם

יתברך. באחדותו כן גם ונדבקים כנ"ל, את בתיבת

אזי  ביראה האותיות כשמדבר  ולכן הצמצום, שאחר  הקו על  מורות הם האותיות מזה: [היוצא

שלפני  סוף אין באור  ולהדבק הצמצום שאחר  עולמות שהם שבאותיות מהצמצום לצאת זוכה

הצמצום].

שהם  המצות  ובעשיות  בתורה עוסקינו ידי על כי  ומצות, תורה הוא ברוך הקדוש לנו נתן ולכן

שאומרים  כמו שמו, יתברך וחיותו הטוב שפעו אצלינו נמשך הרחמים ושמותיו מדותיו כולם

ידי  על אמנם וגבול. צמצומים הם ועשייתנו שדיבורנו והגם בתוכנו". נטע עולם "וחיי

נופל  הקדושים ובמצותיו הקדושה בתורתו המושפע שמו יתברך אחדותו בגודל מחשבותינו

יתברך  באחדותו והמצות התורה נדבקים ואז שמו, יתברך אהבתו בלבנו ונטוע יראה פנינו על

שמו.
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ח )שכתוב וזהו ב, כו'(אסתר  ודת וֹ  דּ בר-ה ּמ לךְ  בּ ה (מע  אסּתר ויהי אל-בּ ית ו ּתּלקח ©§¦§¦¨©§©©¤¤§¨©¦¨©¤§¥¤¥

תרומה,ה ּמ לךְ , בפרשת לעיל שביארתי  וכמו  כרחה, בעל לומר  רוצה  ©¤¤

ית "ש , לפניו ותשבחות  שירות  לדבר יכול אינו הצדיק  על הנופל השפלות  שמרוב 

באמרינו לפניו  רוח נחת לו  ויש  בזה הבורא  שרצון לנו  שידוע מחמת רק
יתברך. רצונו  לעשות מחויבים אנו  לפניו  ותשבחות שירות

והערות1 2הוספות

כשמדברי  שכן ומכל לעילא". פרחת לא ורחימו דחילו בלא דאיתמרי מילי "כל שאמרו ם וזהו

ודינים  צמצומים נעשו אז ח "ו עבירות כשעושין דפשיטא ופשיטא עולם. הבלי עושין או

של  הלבנונית שמצמצם הכתיבה כמו הוא הצמצום כי חוב', 'שטרי ונקראים ח "ו, גמורים

וחוב  והדיבור , העשייה בתוך האדם של החיות מצמצם הוא והדיבורים העשיות כל כן הנייר ,

מה  תחתיו. ונחבא לו נכנע שהוא מלוה לאיש לוה עבד שכתוב כמו בתוכו נחבא לשון הוא

צמצומים, כן גם הם כי כתיבה, בחינת כן גם הוא ורחימו בדחילו נדבר  או כשנעשה כן שאין

הם  והדיבורים העשיות ואז ובדביקותו. הבורא חיות מלאים שהמה וצלולים, זכים שהם רק

זכות  שטרי ונקרא כנ"ל ורחימו בדחילו נעשים כי יתברך ומדותיו שמותיו שהם זכים אותיות

זך. לשון

חיות  שהוא שלהם הפנימיות באותיות מתגלה אז ורחימו בדחילו כשמדבר  מזה: [היוצא

הם  האותיות שאז הבל  דיבורי  כשמדבר  משא"כ  האותיות, בתוך  סוף אין מאיר  ואז הבורא,

וגמור ]. אמיתי  צמצום

גם  נקרא שזה הגם לומר  רוצה לפניו. זכרון בספר  ויכתב וכו' ד' יראי נדברו אז שאמרו וזהו

הפסק  בלי היא הזכירה כי זכרות, לשון זכרון הנק' אלינו יתברך חיותו השפעתו של כתיבה כן

כמו  ולא פנים הנקרא יתברך בדביקותו שנעשה לומר  רוצה לפניו. שהוא מפני כלל נשכח  שלא

שמו", ולחושבי ד' "ליראי שכתוב וזהו אחוריים. נקרא ולכן עורף". "פנות שהוא העבירות

כי  יראה, הנקרא זה ודיבור  עשיה ידי על יתברך ושמותיו מידותיו שמצמצם הגם לומר  רוצה

נתעלית  סוף האין אחדות בגודל חושבו ידי על אמנם ד'. ליראי וזהו צמצום. לשון הוא יראה

שמו. לחושבי וזהו כנ"ל. לעילא ופרחת

שאנו  העולמות כל מקיימין אנו ורחימו בדחילו ובמצות בתורה עוסקינו ידי שעל מזה העולה

לשם  אומרים שאנו וזה כנ"ל. יתברך באחדותו ומדבקין ומעלין יתברך וחיותו שפעו ממשיכין

בוראינו  רצון עושין שאנו לומר  רוצה ורחימו. בדחילו ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד

קודשא  יחוד וזהו בתוכינו. יתברך וחיותו אלהותו ולהשכין ולהמשיך לברואיו להטיב שרצונו

פרחת  ורחימו דחילו ידי על אמנם וצמצום. הקטנה לפניו שזה והגם ושכינתיה. הוא בריך

זללה"ה ולעילא ממורי  ששמעתי  ועפ"ד כמו ודפח "ח . כאן, עד כנפים, הם ורחימו שהדחילו

לעסוק  לי ומה הוא ברוך סוף אין הוא יתברך שהשם מאחר  האומר  יאמר  אם כן משאם יובן,

לו  ראוי כן אם זה כשאומר  הנה יתברך? לפניו וצמצום הקטנה הוא שהכל ומצות בתורה
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ידּ ב נּ וּ  [א ׁש ר כו'. כּ ל-איׁש  מאת  ּת רוּ מה  ויקחוּ -לי ישׂ ראל אל-בּ ני דּ בּ ר י"ל עוד ¤§¦¤£¦¨¥¥¨§¦§¦§¥¨§¦¥§¤¥©וז"ל,

את -ּת רוּ מתי]. ּת קחוּ  ב)לבּ וֹ  כה, כשאומר (שמות סובר האדם  ריהטא  לפום  דהנה  . ¦¦§¤§¨¦

בשר  המלך כמו יתברך, אותו בזה  שמגדל יתברך להבורא  ומשבח ותשבחות  שירות 

מגדלין  ודם  בשר "מלך במכילתא  שאיתא  כמו כן, אינו ובאמת  להבדיל, ודם 

וכן  ויותר. יותר בו ויש  אותו מקלסין הקב "ה  אבל בו". שאין במה  אותו ומקלסין

הקטנה , יתברך אצלו הוא  השבחים  כל נמצא  כו'", למרגניתא  "משל בגמרא  איתא 

כמ"ש כלל תפיסה  לו שאין מה  מצומצמין באותיות  הא "ס  וחיותו בהירותו שמביאין

כל  עם  אמנם  פעמים . כמה  לעיל כמ"ש  כלל בך תפיסה  מחשבה  לית  זוהר בתקוני

הקטן  בנו עם  האב  כמו בזה  והמשל מאוד. אצלו ואהוב  המקום  בעיני חשוב  הוא  זה 

עד  ומורידו בראשו, או בשערו או בזקנו ואוחז ידו מושיט ובנו עמו, כשמשתעשע 

העושה  בבנו ושמח מזה , מאוד נהנה  והאב  עמו. להשתעשע  הקטן פניו נגד למטה 

היה  ואם  ומטריחו, הכבוד פחיתת  הוא  הנראה  שלפי הגם  - מזה  שנהנה  והטעם  זה .

רואה  וגם  הבן אהבת  גודל מחמת  רק  - לו כואב  היה  אפשר אחר אדם  זה  לו עושה 

נאהב הוא  לכן זאת , עושה  ואהבתו תשוקתו גודל ומחמת  אליו, ותשוקתו בנו אהבת 

ומצמצם  מקטין הוא  והאותיות  הדיבורים  ע "י שהגם  מובן. והנמשל אביו אצל מאוד

כנ"ל  יתברך .ד בהירותו
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עכ"ל. בהשרש. ויודבק ממנו יוצא וחיותו ומצמצומו ממציאותו בטל הוא גם שיהיה

האותיות  את וכשאומר  העולמות, וכל המידות על רומזות שהאותיות הקדושים מדבריו [היוצא

זה  ידי ועל בהם השופע סוף אין לאור  האותיות את ולהדביק להתדבק יכול אזי ביראה

התחתונים]. להעולמות ממשיכים

נכנס ד. סוף אין כשהאור  והוא הכאה, הנקרא עמוק ענין בנוגע שורות כמה רבינו מוסיף כאן

אחר ית' אורו הן האותיות (שהרי לזה, זה להשפיע מתחברין האותיות אז האותיות לתוך

לזו  זו משפיעות וכשהאותיות אחרת, השפעה על מורה אות וכל להנבראים, להשפיע הצמצום

ומבאר הכאה. נקרא זה אזי – לעם להשפיע מנת על לזו זו המשפיעים המלוכה שרי בבחינת –

משמעותו  הכאה לשון שהרי וכיו"ב, השפעה ולא הכאה נקראת זו שבחינה טעם מה רבינו

התיבות  לתוך נכנסים והאורות שהחיות מכיון כי רבינו ומבאר  השפעה, ולא צמצום היא

בחוץ  ונשאר  ליכנס יכול אינו וחלקו האותיות לתוך ליכנס יכול מהחיות  חלק ורק בצמצום,

הכאה. בבחינת האותיות לתוך נכנס שהאור  זו בחינה נקראת כן על

י"ח : פרק בתד"א מ "ש יובן "ובזה וזלה"ק: האריכות, מפני עצמם הדברים בתוך  הבאנום ולא

נא' כו' ושונה וקורא כנגדו יושב הקב"ה כו' ושונה שקורא ת"ח  כל אמרו מכאן ד', פני "נוכח 

של  פניהם נוכח  אלו של פניהם להלן מה אלה, נוכח  אלה ויחנו אומר  ולהלן ד'. פני נוכח  כאן

ותקרב  הז' ביום "ויהי כתיב מה אחריו כו' כאן אף אלו, של פניהם נוכח  אלו של ופניהם אלו.
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תרומה  אצלי הוא  אצלם  אותי ויורידו אותי שיקחו הגם  ר"ל ּת רוּ מה ". "ויקחוּ -לי ¨§¦§¦§וזהו

א ׁש ר  כּ ל-איׁש  מאת  אמר לזה  מה ? מפני תאמר, ואם  אצלי. וגדולה  הרמה  ¤£¦¨¥¥שהוא 

לכן  אלי. נפשו ומסירת  תשוקתו וגודל לבו נדבת  רואה  שאני מפני ר"ל לבּ וֹ . ¦¤§¦ידּ ב נּ וּ 

כו'. איש  מכל לומר ליה  דהוה  מיותר, לכאורה  "מאת " תיבת  רק  את -ּת רוּ מתי. ¦¨§¤§¦ּת קחוּ 

ויתירה  גדולה  טרחא  לאביו עושה  שהוא  זה  ויבין ישיג  הבן שגם  לזה  שצריך אמנם 

רק גדולה , ובבושה  ויראה  באימה  זאת  יעשה  ובוודאי הרמתה , כבודו לפי ואינו

אותו  מביא  הוא  לאביו ואהבתו תשוקתו גודל בעבור זאת  לעשות  מוכרח שהוא 

עשיותיו  כל גדול בעיניו יהיה  לא  ואז מזה . מאוד נהנה  שאביו יודע  וגם  לזה ,

כּ ל", "מאת  וזהו גדולה . ובבושה  ויראה  באהבה  זאת  ויעשה  ותשבחותיו, ¨¥¥ושירותיו

שכתוב  וזהו ההכרח. צד על מלפניו דבר איזה  שיצא  כמו ח )ר"ל ח , השירים (שיר 

והשירות  הדביקות  שכל אדם  בעיני שיהיה  ר"ל לּה ". אין וׁש דים  קטנּ ה  לנוּ  ¨¥¦©¨§¨©§¨¨"אחוֹ ת 

בעיניו  קטנה  יהי' הבגדים ", את  "מאחין לשון אחוֹ ת , של פירוש  שהוא  ¨ותשבחות 

שבע הוא  והותר די להקב "ה  ועובד העושה  לאדם  כשנדמה  כי לּה ", אין ¨¥¦©¨§"וׁש דים 

קטנות  שזהו ומכיר יודע  כשאדם  משא "כ משדים , התינוק  כמו מאוד ונהנה  מזה 

ר"ל  ׁש יּ דבּ ר-בּ ּה ". בּ יּ וֹ ם  לאחוֹ תנוּ  "מה -נּ ע שׂ ה  לה . אין ושדים  וזהו כנ"ל, יתברך ¨©ª§¤©¥£©¤£©©לפניו

א  הקב "ה  הדיבורים אז שאומר בעת  ר"ל בה . שידובר ביום  כו' נעשה  מה  ומר

כו'. חומה  אם  זה . ושכל בהשגה 

להיות  עלינו אזי יתברך, אלקותו צמצום  הם  האותיות  שכל שמכיון מזה : היוצא 

ידי  על כי יתברך, לפניו צמצום  שהם  האותיות  מדברים  כשאנו ואימה  ביראה 

אע "פ הצמצום , לעולמות  יתברך ואורו חיותו ממשיכין אנו אזי באותיות  הדבקות 

וביראה  באימה  להיות  צריך מקום  מכל ית "ש , לו רוח נחת  .ה שהוא 
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הדבר ואלולי הנותרי"ם. וינוסו אחד ביום רגלי אלף מאה ארם את ישראל בני ויכו המלחמה

ע"פ  נכון על ולדברינו - פלאי והוא כאן". עד מיתה חיב האומרו וכל לאמרו, אפשר  אי כתוב

הרוחניות  והאורות החיות כי כאן גם כן "ויכו", שם שכתוב כמו לומר  ורוצה הנ"ל. המשל

והחיות  האורות והמותר  האריז"ל, בכתבי כמ "ש הכאה, נקרא והתיבה האותיות לתוך כשבאים

מורי  בשם יתרו בפרשת לעיל שהבאתי כמו - ותיבות האותיות בתוך לכנוס יכול שאינו

שכופל  וזהו והמ "י. הנותרים" "וינוסו כן, כאן גם - ע"ש נחלתו לשארית פסוק על זללה"ה

לבו  ומפנה עצמו מכין שהאדם כמו כו' הפנים אל הפנים כמים כי כו'. אלו של ופניהם דבריו

כב" כן ד' פני נוכח  רק שיהיה ותעצומות עוז האדם".בכל אל עצמו את פונה יתברך הוא י,

ענין ה. אך : ב) נג , (הוספות ויקרא פרשת תורה בליקוטי מבואר  האותיות לתוך א"ס אור  המשכת

מענין  האור  לגבי גם שינוי שום שייך שאין איך (וגם כו' רשימו שנשאר  הראשון הצמצום



שלמה  ט ויקרא דברת 

ב ' פרק
האותיות בשורש  דבקות  היא בתפילה  הכוונה  עיקר 

מכונים וכן  שלדעתם אדם בני יש  אשר התפילה  כוונת  בענין  הוא 

בכל  שיש  לידע  תחילה  צריך  כי אינון , זעירין  ולדעתי כוונות 

מכ"ש  גם ומה  ב"ה , הא "ס  יתברך  אחדותו  בהירות  ונקודה  אות 

החיות  להבין  ז"ל  האר"י מכוונת  כונה  שום מבין  ואינו  יודע  כשאינו 

הקודש  רוח ע "פ ז"ל  הוא  שהבין  מה  כפי הכוונה  של  והבהירות 

הכוונות  כל  לכוין  צריך  ובוודאי מאוד, עד ועצומים גדולים השגות 

גדול  במהירות  נשיג  זה  אשר הא "ס  יתברך  לאחדותו  ושוב ברצוא 
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בכל  יבמות מסכת כגון מסכת באיזו הבקי חכם כמו אחד משל עוד בהקדים יובן שלו) ההעלם

והם  היטב באר  אצלו תפוס הכל לעומקן והתירוצים הקושיות וכל ורבא דאביי הויות פרטיו

ומדבר וחושב כשמעיין והנה כאחותו. לו וברורים בתכלית והשגתו בשכלו ונתפסים מוקפים

זהו  אך האור  גילוי בחי' והוא באותיות. ומתלבש מתגלה הלזו והחכמה השכל אור  אזי בה

חזרת  כגון עיון בלי לבד בגרסא לימודו על שחוזר  רק  מלעיין כשפוסק אמנם בה כשמעיין

ספ"ב  וכמארז"ל כו' פוטרות נשים עשרה חמש (וכן כו' כשרות ואלו טרפות אלו המשנה לשון

כלל  מתגלה ואינו השכל והרחבת העמקות כל נסתלק הרי כו'), בעיוני הא במגרס הא דסוכה

כו' טרפות אלו המשנה מלשון מובן שאינו טרפות בה' שיש העמקות מן כמובן אלו. באותיות

אור כל לגבי לבד רשימו בחינת רק הם והגירסא המשנה ואותיות כו', וחליצה יבום בה' וכן

הרשימו  אם כי גרסתו ממנו השומע לזולתו בגילוי כלל מאיר  שאינו אלו בהלכות שיש השכל

שבאותיות  שלו הדבור  לגבי אפילו או זולתו לגבי רק הוא ההעלם זה אמנם לזולתו, מאיר  לבד

אבל  השכל, אור  מכל לבד רשימו בחינת רק ממש  בגילוי נגלה אינו שלו הגירסא של הדבור 

וידועים  גלויים אלו והלכות מסכת של כולו שהשכל מאחר  זו, גרסא המדבר  עצמו האדם לגבי

שכן  וכיון כנודע, רב זמן בדבור  לפרש שצריך מה  א' במחשבה וסוקר  יגיעה שום בלי אצלו

עומק  כל ומחשבתו במוחו ונסקרים וידועים גלויים לבד הגרסא לשון על שחוזר  בשעה גם הרי

דרך  על שלו והמחשבה מהשכל, והסתלקות העלם בבחינת כלל  ואינן זו במסכת שיש השכל

מקצתיה... ולא מיניה לא שלו. מהדבור  גם או גרסתו השומע מזולתו לגמרי נעלמים שהם

כשבקי  ואעפ"כ גבול בעל ששכלו האדם במשל הוא כך אם  כי הנמשל כן גם יובן ומעתה

הבדלות  אלפים באלף וק"ו שכן כל אצלו העלם זה אין גרסתו בעת גם הנה מסכת איזה ויודע

שום  זה אין רשימו רק ונשאר  האור  שנסתלק הצמצום בחי' בהיות שגם ב"ה, א"ס אור  לגבי

שנברא  קודם ית' אצלו ששוה דהיינו שניתי לא ה' אני ולכן ממש. האור  לגבי כלל העלם
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הקורו ' שהם דמוסיא  מניתי אנא  אמרו  וחז "ל  ב"ה . הא "ס  שהוא 

כמו הם והתיבות  האותיות  כי הבית , את  המחזקים והעמודים

נמשכים  שם דרך  והנה  העולם, את  המחזיקים והעמודים קורות 

גדולה  ובושה  ופחד יראה  נופל  ועי"ז העולמות , לכל  והשפע  החיות 

וחז"ל  לכוין , יוכל  שלא  עד והנקודות  והתיבות  האותיות  מפני

אפשר  וכי ור"ל  במודים, דכרע  לראשינו  טובה  ונחזיק בואו  אמרו 

הגדול  וטובו  חסדו  מגודל  וזהו  ית "ש , אחדותו  גודל  ולהשיג  לכוין 

שנודה  והודאתנו  שבחינו  בתוך  יתברך  אלהותו  הש "י  שמצמצם

במודים  דכרע  יתברך  אלהותו  שהוא  לראשינו  וכו ' בוא "ו  וז"ש  אותו ,

אותו שנשיגו  כדי הכרעה  ענין  כמו  ומקטין  שנתצמצם ור"ל 

ברהטים  אסור מלך  ע "פ בזוה "ק כמ "ש  אותו , כשנדע  במחשבותינו 

מחשבתינו . שהיא  מוחין  במרהיט  ומצומצם וקשיר אסיר שהקב"ה 

אדם וכן  בני  יש  אשר  התפילה כוונת בענין מדריגה ,הוא  בעלי שאינם  פשוטים 

כוונות  מכונים שסידר שלדעתם כפי התפילה  בשעת  הנעשים  היחודים  את 

אמיתיות  משיגין שאין דהיינו "לדעתם " רק  זה  ובאמת  לקמן וכמבואר האריז"ל

כלל  זעירין ,ו הכוונות  למדריגת אינון ולדעתי  עדיין הגיעו לא  כלומר הם , קטנים 

אמיתית , בהירות הדביקות  ונקודה אות בכל שיש  לידע תחילה צריך כי 
הוא  ברוך סוף  האין יתברך משום אחדותו  "כלים ", נקראים  האותיות  כל שהרי

האר"י  הכוונות  כל כלולים  עצמו ובזה  הוא , ברוך סוף  אין אור מתגלה  שבהם 

שאמר וע "ד בדביקות , אותם  הק 'כשאומר הבעש"ט בכל מרן בתפלתו "המכוון

התיבה  כשאומר אבל לו, הידועות  אותן רק  מכוון אינו לו, הידועות  הכוונות 

ואות  אות  שכל ומאליהן, מעצמן הכוונות  כל התיבה  בכל נכלל גדול, בהתקשרות 

אותן  מתעוררין בוודאי גדול, בהתקשרות  התיבה  וכשאמר שלם , עולם  הוא 

להתפלל  אדם  יראה  לכן בזה , גדולות  פעולות  ועושה  העליונים , העולמות 
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אין  בהאור  שינוי  הי' שאפילו ית' ומהותו עצמותו מצד לומר  א"צ העולם. וכשנברא העולם

מהותו  אצל שינוי שום אין בהאור  גם שבאמת אלא כנ"ל. ועצמותו במהותו כלל שינוי שום זה

באמת  הנה רשימו. רק בגילוי ונשאר  אורו שצמצם העולם בריאת בעת גם כי ית' ועצמותו

כו'. הצמצום קודם כמו בהרשימו מאיר  האור  גם הרי ית' אצלו

שחושבים ו. כמו ולא אחר  באופן אבל הכונות לכוין דצריך דבריו בהמשך כותב בעצמו רבינו

אנשים. הרבה
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בעולמות  גדולות  פעולות  בזה  יעשה  ובוודאי גדולה , ובהתלהבות  בהתקשרות 

למעלה ", מעורר אות  כל כי די"ז העליונים , יקרים לקוטים ע"ב, די"ד הריב"ש (צוואת

באותיות .ע"ב) יש  אלא  המילות  פירוש  ידי על דווקא  אינה  א "ס  באור זו והתדבקות 

פשוטם  שלפי פסוקים  בתורה  שמצינו וכמו והבנה , מהשגה  הרבה  שגבוה  א "ס  אור

פי  על זה  כל ועם  רשעים , שמות  כמו בהם , המלובשת  החכמה  גודל נגלה  אינו

באותיות  שיש  כרחך ועל אלקיך, ה ' אנכי לאותיות  שווה  אלו תיבות  קדושת  ההלכה 

שגדול א "ס  הבנה אור כל וממילא  הקדושה , עיקר והוא  והשגה  מהבנה  הרבה 

באותיות  האדם  דביקות  עיקר להיות  וצריך היא , מוגבלת  משיג  שהאדם  והשגה 

מהשגה  .ז שלמעלה 

ורוצה  האותיות , שבתוך ב "ה  א "ס  באור שמתדבק  מי  בוודאי לקמן כמבואר ואמנם 

המידה  אותה  לתוך המידות , ובכל הספירות  בכל שמתלבש  ית "ש  אורו להמשיך

א "ס באור הדבקות  כוונות  בכלל זה  גם  הרי ההיא , הברכה  מכוונות  כנגדה  אשר
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מהתורה ז. שבא מה הנה כי "והענין ב): ה, (ויקרא התניא להבעל תורה בלקוטי שאיתא כמו

זהו  עד"מ , כו' והתפילין הציצית לעשות ומה איך ידיעת דהיינו בתשבע"פ בהתגלות שבכתב

למטה  להתלבש ניתנו שלא דברים בתורה יש אמנם חכמה... בבחינת סוף אין אור  התלבשות

להרמב"ם  המשניות בפ' (ועיין פוטיפר , ויקנהו מצרימה הורד ויוסף וכמו כלל ושכל בחכמה

היתה  ותמנע מהיטבאל. אשתו ושם ומצרים. כוש חם ובני בין הפרש ואין וז"ל חלק פרק

אין  מאור  ההמשכה שבחינת הגבורה), מפי הכל כי ישראל ושמע אלקיך. ה' אנכי ובין פלגש.

היא  ההמשכה ולכן ושכל. בחכמה כלל להתלבש יוכל לא זה וספור אלו באותיות המרומז סוף

נתלבש  שלא מה  גם ולכן כו', בתחלתן סופן נעוץ כי בלבד והפסוקים האותיות ידי על רק

ידי  על כן גם הוא נמשך ואעפ"כ מהחכמה, שלמעלה כתר  מבחינת שהוא דהיינו בחכמה

ידי  על סוף אין אור  התגלות וממשיך שקורא "מקרא", נקרא ולכן שבכתב, שבתורה האותיות

יובן  זה דרך ועל הקב"ה. של שמותיו התורה כל (וכמארז"ל כלל, משיג  שאינו אף האותיות

כמו  התורה ממקור  המשכות הן כי כו' בנים של מתורתן אבות עבדי של שיחתן יפה מארז"ל

דאליעזר מעשה בסיפור  הרבה התורה האריכה כן ועל חכמה, מבחינת למעלה עדיין שהוא

סיפור ענין הוא זה דרך ועל כו'. בנים  של מתורתן תורה גופי מבכמה יותר  כו' אברהם עבד

שאינו  ע"ה אף ולכן דוקא. האותיות ידי על הוא זו והמשכה כנ"ל. כו' מצרימה הורד ויוסף

אינו  מבין כשאינו לכך בחכמה שנתלבשה בתשבע"פ משא"כ ממשיך, המלות פירוש מבין

מקור יען הפי' בהבנת כ"כ תלוי ואינו מבין שאינו אף ממשיך שבכתב בתורה אבל ממשיך

ידי על והיינו כו' מהחכמה מלמעלה הוא זו מקרא המשכה שבכתב תורה נקרא ולכן האותיות

ק"ש)". ענין סד"ה מקרא מענין ועמ "ש האותיות ידי על וממשיכים שקוראים
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בכל  שמתגלים  כפי ית ' שמותיו כי הק ' הבעש "ט שפרסם  מהיסודות  אחד כי ב "ה ,

בחסד)המידות  א"ל המידות ,(כגון בתוך שמתגלה  כפי ב "ה  א "ס  אור הם  כולם  ,

חלק הכל הרי המידות  לכל להמשיכו א "ס  באור היא  הדבקות  כשעיקר וממילא 

אלו  כוונות  כיון עצמו האריז"ל שהרי א "ס , באור .ח מהדביקות 

למי גם ומה  רק  הוא  האר"י כוונת  שמכווין למי שיש  חשיבות  אותה  שאפילו

זו, בדרגה  מכוונת שאוחז כונה שום מבין ואינו  יודע כשאינו  שכן מכל
על  ז "ל הוא  שהבין מה כפי  הכוונה של והבהירות החיות להבין ז "ל האר "י 

מאוד, עד ועצומים גדולים השגות הקודש  רוח שכתבפי  כפי הכוונות  שהרי 

אי  האלו האורות  עצם  אבל הנפלאים , והיחודים  לאורות  שמות  רק  הם  האריז"ל

שכתב  וכמו בתיבות . להסביר תורה אפשר זי"ע)בלקוטי מטשערנאביל (להמגיד

וישפיע שיורנו יתברך לשמו תמיד ולהתחנן להתפלל שצריך ורק  "אך פרה  לפרשת 

כתר  בחינת  מהו ובתפלה , בתורה  השכל בעין ולראות  להשיג  במוח שכל עלינו

רשימו  כמו רק  הוא  ואיכותם  מהותם  בספרים  שכתוב  מה  כי ודעת , בינה  חכמה 

וכל  הבחינות  כל ולבו במוחו להשיג  הישראלי האדם  שצריך הוא  העיקר אבל

.ט המדריגות "

הכוונות ובוודאי כל לכוין שמות צריך לחשוב  בעלמא  מחשבה  ע"ד לא 

וכנ"ל, א "ס  באור בהדביקות  כלולות  הכוונות  שיהיו אלא  העולמות ,

גדול דהיינו במהירות נשיג זה אשר  סוף , האין יתברך לאחדותו  ושוב  ברצוא 
הוא  ברוך סוף  האין א "סשהוא  לאור כוונתו יהיה  וכוונה  כוונה  שבכל דהיינו

מידה . באותו המתלבש 
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שליט "א.ח . והמשפיעים הרבנים מגדולי שמענו כן

להזכרט . אפשר  הרשימו ידי שעל שכמו רשימו, בדרך אלא המוחין מהות את לבאר  אפשר  אי

להזכיר המוחין עניני את המבארים התיבות ידי על אפשר  כך שהיתה, הקדושה את ולעורר 

נמצאת  אינה ההבנה ועיקר  האדם, בנפש קיימת שכבר  כפי והרגשה האמיתית ההבנה את

לאחר שמתעוררת העניינים הבנת במציאות אלא והבינה החכמה מהות את המבארים  בתיבות

אלו. בענינים המחשבה
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"י אמרווחז"ל  התפילה  שבשעת  חייא  רבי בן בון רבי דמוסיא שאמר מניתי  אנא 
הבנין", קורות  וספרתי מניתי המחזקים אני והעמודים הקורות שהם

הבית  התפילה ,את לתיבות  הוא  משל קורות וזה  כמו  הם והתיבות האותיות כי 
העולם  את המחזיקים ידי והעמודים על נמשך העולמות  לכל השפע  שהרי

העולמות אותיות , לכל והשפע החיות נמשכים  שם דרך העולמות והנה כל

מאלקותו  ההמשכה  קו על ומורות  המראות  אותיות  ידי על הוא  להם  הנשפע  החיות 

האותיות  צורות  כפי אופנים  מיני בכל שנצטמצם  א "ס  נופל ,יא יתברך זה ידי  ועל
יוכל  שלא  עד והנקודות והתיבות האותיות מפני  גדולה ובושה ופחד יראה

הק 'וכמאמרלכוין. אפרים הבעש"ט מחנה  בדגל בשלח )המובא  מן (פ' "לבקש 

סוד  מן פירוש  זללה "ה , זקיני אבי אדוני מן פירושו ששמעתי וכמו ממש , האותיות 

נמתקין  זה  ידי ועל לשמה , אמת  בכוונת  האותיות  לדבר להם  שיעזור שבהם  א -לוה 

בשרשן". הדינין כל

מן יב אמרווחז"ל  כרע  מודים  מטי כד לרישי טיבו מחזיק  אנא  מתניא  ר' אמר

וכי גרמוי, לומר  ורוצה במודים, דכרע לראשינו  טובה ונחזיק בואו
וטובו חסדו  מגודל וזהו  שמו ? יתברך אחדותו  גודל ולהשיג לכוין אפשר 

יתברך  א -להותו  יתברך השם שמצמצם והודאתנוהגדול שבחינו  בתוך
יתברך אלהותו  שהוא  לראשינו , וכו ' בוא "ו  שכתוב  וזהו  אותו , שהוא שנודה

שלנו  והמוחין והחיות  הנשמה יג הראש  ידי על לגוף  כראש  אותנו המחיה  והוא  ,
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אלא י. כוונית, לא יומוי מן רובא חייא ר ' אמר  ה"י, קורא היה פרק ברכות במסכת בירושלמי

ריש  או ארקביניה קדמיי מלכא לקמי עייל מאן ואמרית בליבי והרהרית למיכונה אתית זמן חד

ר ' אמר  דמוסיא, מניתי אנא אמר  חייא בר  אבון ר ' אפרוחיא, מניתי אנא אמר  שמואל גלותא,

גרמוי. מן כרע מודים מטי כד לרישי טיבו מחזיק אנא מתניא

המלך.יא. עמק בסה"ק בארוכה כמבואר 

שם.יב.

השם יג . הוא לראש מפרשים "יש שכתב אלשאקאק הר "מ  בשם כתבו כן לראש", קל "הוי

(מובא  שבשמים" אביך רצון לעשות תיבות ראשי הוא לראש צחות בלשון ואמרו יתברך",

חסד  (נוצר  מקאמרנא הרה"ק והביאו מד"ש), בשם טז ג ' אבות המשנה על הגרשוני בילקוט 

על  דקיימא למאן כו' השכינה והוא בראשו עיניו חכם יאמר  "או פירש ועוד אבות), פרקי על

אף  מאהבה יסורים לקבל בקודש כדרכו שפירש עיי"ש אלקי" אור  נפשך על  להאיר  רישא

כו'. דקטנות מוחין בשעת

דתנינן  הא כי עילאה, רישא קמי הכניעה בסוד לשוח  תשעים "בן מפאנו הרמ "ע במאמרי וראה
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הגוף , כל את  המחיה  במודיםהקדושה  אלקותו דכרע מצמצם  יתברך השם 

הספירה  והיא  מודים , תפילת  מכוונת  שעליה  "הוד" ספירת  עד הספירות  כל מתחילת 

שפירש  וכמו הספירות , מכל בדרגתה  הק 'הנמוכה  כנגד הבעש"ט היא  זו שמידה 

פשוטה , באמונה  והתחזקות  הודאה  ידי על היא  בה  שההתחזקות  דקטנות  מוחין

ומקטין  שנתצמצם לומר  הוא ורוצה "כרע " והלשון אלינו, ענין עצמו כמו 
לארץ ,הכרעה  עצמו משפיל הוא  כורע  שכשהאדם  ומשתחוים , כורעים  כדי מלשון

אותו , כשנדע במחשבותינו  אותו  דעתו שנשיגו  מעמיק  שכשאדם  זו מציאות 

הקב "ה  שצמצם  הצמצום  מכח בא  יתברך, להשם  להתקשר יכול הוא  ה ' בגדלות 

כפום  ואחד אחד בכל המתלבש  וגבול סוף  לבחינת  עד א "ס , שהוא  הגדול אורו

לדעת  אפשרות  שום  היה  לא  כן ולולי במוחו, שמתבונן מה  וכפי דיליה  שיעורא 

כלל, ביה  תפיסא  מחשבה  לית  כי יתברך השם  פסוק את  על בזוה"ק שאיתא  כמו 
ו) ז, השירים וקשיר (שיר  אסיר  הוא  ברוך שהקדוש  ּברהטים, אסּור  מל¤¤¨¨§¨¦

מחשבתינו . שהיא  מוחין במרהיט ומצומצם

ג' פרק

שבהם  א"ס  על  מורות  האותיות  שעל  הכתרים

להקב"ה ואפשר מצאו  למרום משה  כשעלה  שאחז"ל  שזה  לומר

ומלואו עולם רבש "ע  אמר לאותיות , כתרים קושר שהיה 

תילים  חילי לדרוש  אחד אדם עתיד לו  אמר ידך , על  מעכב מי שלך 

שראה  ור"ל  וכו ', לאחורך  חזור א ' לי הראהו  רבש "ע  א ' הלכות  של 

האות  של  הבהירות  שאין  לומר לאותיות  קשרים קושר שהקב"ה 

לו שיש  רק מצומצם שהיא  מראה  האות  שתמונת  כמו  וקטן  דק

לתוכם, אותיות  מעל  מלמעלה  בדביקות  הנמשך  כתר איזה  עוד

וזהו ב"ה , הא "ס  עד ולמעלה  למעלה  עד דביקותם גודל  י"ל  ועי"כ

מדריגה  אחר מדריגה  למעלה  שהולך  ר"ל  הלכות , של  תילים תילי

כמו גדול  היותר הצדיק אמנם ב"ה  הא "ס  עד הליכה  אחר והליכה 
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דרגא  בההוא אמצעיות מדות ח ' הכוללת ח ' זו לתשחורת ונוח  שבאחד אלף זו לראש קל הוי

לתשחורת" יהיה הוא העליון הראש רצון לעשות כצבי לרוץ וקלותינו כניעתנו בשכר  כי כו'

י"ח ). פרק ד' חלק הנפש מאמר  הרמ "ע (מאמרי עייי"ש כו'
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בהאותיות  והשיג  ראה  הוא  הנביאים כל  אדון  רבע "ה  משה  בחי'

וממלא  הנמשך  ובחיות  האות  של  וצימצום בתמונה  שהוא  גופא 

בזוה "ק  כמ "ש  ב"ה , הא "ס  בהירות  גודל  משיג  היה  האות  תוך 

בתוך  והוא  עלמין  כל  ומסבב עלמין  כל  ממלא  והוא  ובתיקונים

הא "ס  בהירות  גודל  להשיג  יוכל  בחי' ובכל  עלמין  ובעובי עלמין 

כי  ואשוה  תדמיוני מי ואל  וז"ש  אותו , המצמצם דבר שאין  ב"ה 

גמור  ובאחדות  גמורה  בהשואה  שוה  הוא  הדמיונות  כל  אחר

חזיונו ברוב המשילוך  זמירות  דמיונות ,ובאנעים בכל  אחד הנך  ת 

וז"ש  יתברך , באחדותו  מאוד נפלאה  השגתו  שהיה  משרע "ה  וכ"ש 

שמצמצם  ע "ש  עולם נקרא  אות  שכל  ר"ל  שלך , ומלואו  עולם

וז"ש  מלואו , נקרא  שבתוכו  והחיות  בתוכו , והאור החיות  ומעלים

מעכב  מי אחדותך  גודל  להשיגו  נוכל  ג "כ בהם שלך  ומלואו  עולם

אחד  אדם עתיד לו  אמר ע "פ, בהם מושג  אחדותך  שגודל  ידך , על 

כתרי  ע "י לדורות  יצטרך  והוא  הנפלאה  מדרגותיך  בגודל  יהיו  שלא 

על  רד ר"ל  לאחורך , חזור לו  אמר לי ראהו  לו  אמר וכו ' אותיות 

אלוף  משרע "ה  אצל  שהיה  זעירא  א ' וזהו  מדרגותיך  מגודל  מה  זמן 

ומדריגתו דביקותו  גודל  מחמת  זעירא  והשגה  הלימוד שהוא 

כנ "ל . הגדולה 

חז "ל ואפשר שאמרו  שזה כ"ט :)לומר  מצאו(מנחות למרום משה כשעלה
רבש "ע  אמר  לאותיות, כתרים קושר  שהיה הוא  ברוך  להקדוש 
תילי  לדרוש  אחד אדם עתיד לו , אמר  ידך? על מעכב  מי  שלך ומלואו  עולם
ורוצה  וכו '. לאחורך חזור  אמר  לי , הראהו  רבש "ע אמר  הלכות, של תילים
הבהירות  שאין לומר  לאותיות, קשרים קושר  הוא  ברוך  שהקדוש  שראה לומר 

מצומצם  שהיא  מראה האות שתמונת כמו  וקטן, דק האות האותיות של צורות 

האות  צורת  לפי ומידה  בקו א "ס  אור להמשיך כדי האות , קו לפי צמצום  על מורות 

קטן  כקו התגין צורת  ולכן לבוראם , הנאצלים  של הדבקות  מיני כל על המורה 

למטה , מלמעלה  מלמעלה הנמשך בדביקות הנמשך כתר  איזה עוד לו  שיש  רק
לתוכם  אותיות אין מעל אבל סוף , אין ית "ש  מאלקותו המשכה  קו היא  אות  כל

דביקות  ידי על אבל בחיצוניות , אלא  העולמות  שהם  באותיות  מצומצם  החיות 

גבוהה  יותר ובמדריגה  ויראה  באהבה  אותם  שאומר ידי על האותיות  בפנימיות 

מא "ס ההמשכה  קו אזי התיבה ", אל ביתך וכל אתה  "בא  בבחינת  המציאות  בביטול

קדוש חיות  שפע  ממשיך ב "ה  א "ס  החיים  וכל החיות  בשורש  הדביקות  שהוא 
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דבוקים  א "ס  והמאציל האותיות  אז כי א "ס , בבחינת  הוא  זה  ושפע  האותיות  להאומר

למעלה כאחד, עד דביקותם גודל להם יש  כן ידי  הא "ס ועל עד ולמעלה
הוא  ועל ברוך חיות , לו המשפיעה  ממנו שלמעלה  בעולם  דבוק  ועולם  עולם  כל ,

בא "ס . דבוקים  הם  זה  ידי

"וזהו  למשה הקב "ה לדרוששאמר  אחד אדם  הלכות",עתיד של תילים תילי 
מדריגה  אחר  מדריגה למעלה שהולך לומר  נמשלות רוצה האותיות 

יצירה , בספר מדריגה והליכה לאבנים  אחר  מדריגה למעלה שהולך ר "ל
ב "ה  הא "ס עד הליכה אחר  ידי והליכה על ומתדבק  עולה  היה  עקיבא  שרבי

א "ס . אור שהוא  בהם  המתגלה  האותיות  לשורש  האותיות 

הנביאים אמנם  כל  אדון ע"ה רבינו  משה בחינת כמו  גדול היותר  ,הצדיק

ובחיות  האות של וצימצום בתמונה שהוא  - בהאות והשיג ראה הוא 
שאיתא  כמו  ב "ה, הא "ס בהירות גודל משיג היה - האות תוך וממלא  הנמשך
בתוך  והוא  עלמין כל ומסבב  עלמין כל ממלא  "והוא  ובתיקונים בזוה"ק

עלמין", ובעובי  שבתוך עלמין א "ס  באור להתדבק  מיוחדת  עבודה  שצריך הענין

הגיע לא  שעדיין דהיינו בלבד, האותיות  חיצוניות  את  שרואה  למי רק  שייך האותיות 

תמיד  דבוקים  היו ועצמותו מהותו שכל רבינו כמשה  האלקים ", "איש  למדריגת 

בעולם  והדבוק  כלל, צמצום  שום  אין שמצידו הקב "ה  של עולמו האצילות  בעולם 

את  שמחיות  האותיות  שכל דהיינו עלמין" כל "ממלא  הקב "ה  איך בחוש  רואה  זה 

ית "ש , באורו מלאות  "עולמות " ונקראות  העולמות  להשיג כל יוכל בחינות ובכל
אותו המצמצם דבר  שאין ב "ה, הא "ס בהירות שום גודל אין יתברך שמצידו

ידי  על האמת  הגבלת  מצד שהוא  ההסתר מצד רק  הוא  הצמצום  וכל צמצום ,

א "ס אלקותו אמיתיות  וראה  מהצמצום  למעלה  היה  רבינו שמשה  וכאמור המקבלים ,

העולמות . בכל יתברך

כה)שכתוב וזהו מ , וא ׁשוה(ישעיה תדּמי ּוני  קדוֹ ׁש ,ואל-מי  כל יאמר אחר  כי  §¤¦§©§¦§¤§¤©¨

גמור  ובאחדות גמורה בהשואה שוה הוא  הם הדמיונות העולמות  כל

נצרכים  הדמיונות  כל אבל יתברך, ואלקותו חיותו להמשיך ומשלים  דמיונות  כעין

שווה  יתברך השם  אור באמת  אבל בהשגתם  מצומצמים  שהם  המקבלים  מצד רק 

המדריגות , בכל גמור חזיונות באחדות  ברוב  "המשילוך זמירות אנו ובאנעים

מיני  כל ידי על המתגלים  המשלים  "המשילוך" ידי על יתברך אלקותו משיגים 

" באמת  אבל יתברך, אלקותו לנו המגלים  העולמות  דהיינו אחד החזיונות  הנך
דמיונות" ב "ה ,בכל א "ס  אור מלאות  האותיות  עליושכל רבינו  משה שכן וכל

יתברך  באחדותו  מאוד נפלאה השגתו  שהיה .השלום,
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להקב "ה ,שאמר וזהו רבינו נקרא משה  אות שכל ר "ל שלך", ומלואו  "עולם
בתוכו והאור  החיות ומעלים שמצמצם ע"ש  שעולם "עולם", כידוע 

ידם  ועל יתברך אלקותו נתלבש  שבהם  אותיות  הם  העולמות  וכל העלם , מלשון

המדריגות , בכל  יתברך אורו זיו "מלואו "מתגלה  נקרא  שבתוכו  שהוא והחיות

האותיות , בתוך המתלבש  האור עלמין כל ממלא  ומלואובחינת  עולם שאמר  וזהו 
ידך?"כלומר"שלך", על מעכב  "מי  אחדותך! גודל להשיגו  נוכל ג"כ בהם

ע"פ  בהם מושג אחדותך אורו שגודל את  מלראות  מעכב  מי היה  משה  וקושיית 

"מי  רש "י וכל' כתרים ? להם  לקשור שצריך עד באותיות , – הגדולה  ידו – ית "ש 

כתרים " עליהם  עוד להוסיף  צריך שאתה  שכתבת  מה  ידך. על לומעכב  אמר 
הנפלאות הקב "ה , מדרגותיך בגודל יהיה שלא  אחד אדם רבי עתיד והוא 

למדרגתו  הגיע  לא  אבל רבינו משה  של זרוע  בבחינת  שהיה  יצטרך ,יד עקיבא  והוא 
וכו אותיות כתרי  ידי  על בשעת לדרוש  גם  היא  באותיות  הדבקות  עבדת  כי '

שילמד התורה  לאותיות .לימוד ובדבקות  ורחימו טו בדחילו

מגודל א "ל  מה זמן על רד לומר  רוצה לאחורך, חזור  לו  אמר  לי , הראהו 
על מדרגותיך, המורים  הכתרים  נצרכים  מה  לשם  ולהשכיל להבין תוכל ואז

לשאר  הדרך היא  זו כי בדוקא , הנפש  וכלות  הדבקות  ידי על א "ס  באור התדבקות 

המדריגות  בכל סוף  אין בבחינת  יתברך אלקותו מציאותו משיגים  שאינם  הנבראים 

כלות  שהיא  האות  שעל בקוץ  הנרמז הדבקות  ידי על א "ס  באור מתדבקים  והם 

האותיות . לשורש  הנפש 

משרע"ה וזהו  אצל שהיה זעירא  משה ,א ' אל ויקרא  בתיבות  אלוף הנרמז
הגדולה  ומדריגותו  דביקותו  גודל מחמת זעירא  והשגה הלימוד שהוא 

מרובכנ "ל  שמרגיש  שהוא  השלימות  להשגת  מגיע  שכשהצדיק  לעיל וכאמור

הוא  כי והנוראות  הגדולות  מהשגותיו הרבה  גדול ב "ה  שאורו איך וביטולו עבודתו

גדולה . בענוה  עצמו את  ומקטין גדול וביטול ופחד יראה  עליו נופלת  אזי א "ס , ית '
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ע"ב.יד. י"ב דף הכוונות ספר  עיין

ולמודך"טו. תפלתך "בשעת זה לקונטרס בהקדמה המובא הידוע במכתבו הבעש"ט  שכתב כמו

בדביקה  בבוקר  ילמוד אזי דינין איזה עליו שיש "כשרואה טוב שם בכתר  וכמובא כו',

האותיות". שבתוך סוף אין אור  פנימיות אל עצמו את שידבק וחשיקה,
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