




תשע"ב  תרומה פר' ג של"ס

תשע "ב תרומה פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ב  תרומה פר ' של"ס

ׁשׁשׁשׁשנננניייי וווותתתתללללעעעעתתתת וווואאאאררררּגּגּגּגממממןןןן ּוּוּוּותתתתככככללללתתתת ממממׁשׁשׁשׁשזזזזרררר ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש ייייררררייייעעעעתתתת עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ¦¨©©Ÿ¥¨§¨§¥¤§©§¨¨§Ÿ¦§¤¤¤£©¨§¦©¤§וווואאאאתתתת

אאאאתתתתםםםם:::: ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה חחחחׁשׁשׁשׁשבבבב ממממעעעעׂשׂשׂשׂשהההה א')ּכּכּכּכררררבבבבייייםםםם כ"ו, (שמות §ª¦©£¥¥©£¤Ÿ¨

תפלה שכל  ולהאמין בתפלות  להרבות  צריך א.

תפלות  מכל המשכן את  בונה והצדיק  פועלת 

ישראל

נחלותבמוהרנ"תאיתא  הל ' חו"מ הלכות  (לקוטי

כ ') אות  ד ' להרבותאהלכה צריך שאדם

ודבר , דבר כל על חייו ימי  כל מאד  מאד בתפלה

ואף  מתקבלת, שתפלתו  רואה אין  פעמים והרבה

ח"ו ונראה נענה, לא עדיין ושנים ימים שעבר  אחר

צריך  אלא הדבר, כן אין  אך  לריק , הייתה שתפלתו 

תפלה  וכל ריקם, חוזרת תפלה שום שאין להאמין 

הבנין  לגמור  ומצטרפת  רושם עושה ותפלה

תמיד , ושיחה בתפלה להתחזק צריך ולכן  שצריך ,

כל  של התפלות מלקטים האמיתיים והצדיקים

בלקו "מ  וכמ"ש  המשכן , את  בונים ומזה ישראל,

ב') משה",ב(תורה אל המשכן את "ויביאו בסוד 

הצדיק , אל התפלות  כל את  להביא הוא שענינו 

_________________________

הוא א . הגלות, עיקר שזה הרעים ומדותיו בתאותיו גלותו אריכת כפי אחד שכל מאד, לידע  אדם כל צריך  וזה שם: לקו"ה וז "ל

מתגברים  והבלבולים והתאות  נענה, ואינו הרבה שמתפלל כשרואה ואפלו הבלו, חיי ימי כל מאד מאד בתפלה להרבות  צריך 

לעולם, נאבד דבור שום שאין ויאמין ידע  רק ושלום, חס  לריק הם ושיחותיו שתפלותיו יטעה אל אעפ "כ יותר, פעם בכל עליו

צריך  הוא כן ועל וכנ"ל. וירחמהו אליו וישוב יתברך רחמיו יכמרו אז שצריך , הבנין שיגמר עד רושם עושה ושיחה תפלה וכל

זאת, פעל הטובים ומעשיו תפלותיו שע "י יטעה אל ישועה, איזה לו כשיהיה אעפ"כ אך תמיד, ושיחה בתפלה להרבות  להתחזק 

וכנ "ל. בחסדו שהכל ידע  רק

בתפלה  להרבות  שלנו את  לעשות  צריכים אנו אעפ "כ בתפלותינו, השלמה הישועה לפעול לנו אפשר שאי יודעים שאנו ואע "פ

שצריכין  הנ"ל בהתורה שם שמבאר מה בכלל הוא זה וגם בקרוב. ויושיענו למענו בחסדו ויעשה רחמיו יכמרו ואז כחנו, כפי

לריק הם שהתפלות ושלום חס יטעה שלא היינו לשמאל, או לימין יטה שלא היינו יחטא, ולא השערה  אל קולע  להיות  בתפלה

ושלום, חס אכזרי הוא כאלו רחמיו מדת  שעושה לשמאל, נוטה בחינת  שזה נושעים, ואין שצועקים כמה שזה מחמת  ושלום חס 

לנו  למה כן אם בחסדו, אם כי בתפלותינו לפעל אפשר שאי מאחר לומר יטעה אל וכן ישראל. תפלת שומע  יתברך ה' אין כאלו

על  רק שסומך כראוי, שלא לימין הצד מן נוטה בחינת  זה כי גדול, טעות  זה גם כי לבד, חסדו על נסמוך כלל, בתפלה להרבות 

בתפלותינו  לפעול כדאי אנו שאין האמת  ולידע תמיד, מאד בתפלה להרבות שצריכין טובים, כאחד שניהם באמת כי לבד. חסדו

למענו  חסדו עלינו וימשיך  שלו את  יעשה יתברך  וה' תמיד, בתפלה להרבות שלנו את לעשות  צריכין אנו ואעפ"כ בחסדו, אם כי

עכ"ל. מהרה, ויושיענו

משה ב. בחינת  הוא שבדור צדיק כל כי שבדור, לצדיקים עצמו שיקשר בתפלתו לכוון אחד כל וצריך שם: לקו"מ וז"ל

(בראשית  שכתוב כמו משיח בחינת זה ומשה קאמרת', שפיר 'משה כמו משה, לזה זה קורין שהצדיקים שמצינו כמו משיח ,

אברי  שהם מהשכינה, איבר בחינת הוא מתפלל אחד שכל ותפלה תפלה וכל משיח. משה דא שילה" יבא כי "עד מ"ט )

בל  משה אלא לדוכתיה חד כל בשייפא שייפא לאעלא יכול מישראל אחד שום שאין להביא המשכן, צריך זה בשביל חוד,



לנפשך  חכמה דעה ד

הוא  ותפלה תפלה כל כי  המשכן, את בונה ומזה

אברי שהם הקדושה מהשכינה אחד אבר בחי '

את להביא וצריך  פירות , עושה תפלה וכל המשכן,

את יקים והוא משיח משה לבחי' התפלות  כל

המשכן .

בתפלות  להרבות האדם  עבודת עיקר ב.

הק' השכינה  ליחד ולכוון דבר כל על ובקשות 

בהשלמת  המכוון תכלית שהוא בקשה בכל 

האדם צרכי

תפלותוהענין הוא האדם עבודת  שעיקר  הוא,

שמתפללים  פעם ובכל ובקשות ,

הבקשה  שהוא הניצוץ את כך ידי על מרימים

כלל  הם ישראל נשמת  כלל והנה למעלה. למעלה

של  ה' עבודת  וזהו  פה, שבעל תורה של ההלכות 

עת, בכל בתשובה לחזור ישראל נשמת כלל

מה  ולכן  ותפלה. תורה ידי  על הניצוצין  ולברר

הוא  ברורים שאינם הלכות וכמה כמה שיש

שלהם  התורה חלק למדו  לא כי  הגלות, מחמת 

גלות בסוד הקלי' אחיזת ויש  לשמה, תורה בבחי '

כל  של והצרכים הבקשות כל כן  וכמו השכינה.

לזה קשור  הכל שמתפלל, בירור יהודי עדיין שאין

נצוה"ק  בחי' הוא שיש  חיסרון  וכל גמור ,

תפלה  בכל ולכן  ולהתתקן, להתברר  הצריכים

הק' השכינה את  ליחד לכוון צריך ובקשה

שהם  נ"ר יחוד  בסוד  ותתייחד לשרשה שתחזור

אדנ"י, הוי "ה אלקי"ם, הוי"ה אהי"ה, הוי "ה שמות 

יכול  אין  לשמה, תורה לומד  אין שהאדם זמן וכל

עדיין  והשכינה התפלות, ידי על הניצוצין  לברר 

בגלות.

דווקא וכאשר התכלית  אין מתפלל, האדם

לו שיהיה שמבקש  הבקשה  לפעול

הם  בפנימיות התפלות כל אלא ישועה, אותו 

יתברך  יחודו  ולגילוי  השכינה לתיקון  בקשות

אותיות ריבוי שצריך אלא העולמות , בכל שיתגלה

המשכן , בנין הוא הכל של והשורש הבקשות, לכל

העולמות בכל השכינה גילוי על הבקשה שהוא

וכלל  הק ' והתורה ומהגלות, מההסתר  שתצא

ה' "והיה ויתקיים הגלות , מן  יצאו ישראל נשמת

אחד  הוי'ה יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך

אלא  זה, לענין  הם התפלות  וכל אחד ". ושמו 

נתן  הקב"ה ולכן  לבושים, מיני בכל מלובש  שבאים

כל  על עת בכל להתפלל כח לו  ויש  לאדם צרכים

התפלות, כל ופנימיות בתכלית  המכוון אך  צרכיו,

ה' והיה שיתקיים הבורא, יחוד  ביקוש כולם הם

הק ', התורה להשיג שיזכו  וגו ', הארץ כל על למלך

העולמים, כל לבורא בתשובה יחזרו  ישראל ונשמת 

ותיקוני המשכן בחי ' הם אלו ענינים כל אשר 

ההסתרות. מכל ישראל נשמת  שיצאו  השכינה,

על  וחוזרים לקב"ה, להתפלל שזוכים עת  בכל ולכן

תיקוני לצורך  הוא הכל ושוב, שוב הבקשות

ואף  המשכן , ויבנה היחוד יותר שיתגלה השכינה,

שוב  התפלות חזרת  של ענין יש  בפשטות שגם

צדוק  ר ' שכתב וכמו  פועלים, שלבסוף עד ושוב

על  להתפלל ויכול כח לו  יש  שהאדם מה שעצם

לפעול  שיכול בזה מראה כבר הוא ועוד, עוד  צרכיו

_________________________

בשייפא  שייפא לאעלא יודע  והוא משה", אל המשכן את  "ויביאו ל"ט): (שמות  שכתוב כמו הדור, לצדיק התפלות  כל ולקשר

כל  ולעשות, לשמור לומד שאדם התורה וכל המשכן". את  משה "ויקם מ ): (שם שכתוב כמו שלמה, קומה אותה ולעשות 

הנשמות  שכל בגלגולים (כמובא עיבור בבחינת שם ונתחדשים התפלה בתוך  נתלבשים והם נשמות, ניצוצי הם האותיות

ואינם  אליו צועקים אנחנו יום ובכל הגלות אורך  רואים וכשאנו וכו'. שם) ונתחדשים עיבור בבחינת המלכות  בתוך באים

שבכל  הצדיקים התפלות  כל באמת אבל לריק , הם התפלות  שכל בלבם ושלום חס שטועים ישראל בני מעמנו ויש נושעים,

ובונין  לדוכתיה, ושייפא שייפא כל ומעלין המשכן", את משה "ויקם שכתוב כמו אותם, ומקימים אותם, מעלים הם ודור דור

בשלמות  אותה ויקים אותה, וישלים משה דא משיח יבוא אז  קומתה, שיעור שישתלם עד מעט, מעט השכינה של קומתה

עכ"ל. וכו',



תשע"ב  תרומה פר' השל"ס

לתיקון  הוא זה בכל הפנימית  התכלית מ"מ וכו ',

הק '. השכינה

ואף  עת בכל התפלה  בעבודת  לעסוק  צריך ג.

בבחינת  הלימוד שיהיה  צריך התורה  בלימוד

תפלה

שיפנה וזהו  ותכליתה, התפלה ענין אמיתת 

רוח  נחת ויעשה עת , בכל למאצילו  האדם

של  התכלית  כך  ידי  על ויתקיים עת, בכל לבורא

דירה  לו  לעשות הוא ברוך הקדוש  "נתאוה

לבחי ' להגיע הם התפלות עיקר כי בתחתונים",

וכמ"ש  יתברך , בה' ולשמוח המלך  לפני עומד 

במלכם", יגילו  ציון בני בעושיו ישראל "ישמח

למדרגה  זוכים ושוב, שוב בתפלה שעוסקים ובשעה

" בחי 'של עצמו  האדם שנעשה תפלה", ואני 

בחי ' של במצב עת בכל שהוא דהיינו  התפלה,

חצות ובעבודת  ביום תפלות  בג' רק  ולא תפלה,

עם  פב"פ לעמוד שזוכים העיקרי הזמן  הוא שאז 

וזוכים  המלך , דוד  בחי ' בסוד העולמים כל בורא

המלכות שהוא תפלה' 'ואני  בסוד  ית' לפניו לעמוד 

'אני ' ע"ב)הנקראת  א' שעה"כ  צריך ג (עי' אלא ,

ואף  תפלה, בבחי' להיות והלילה היום בכל לזכות

לזכות צריך מ"מ היום, כל בתורה לעסוק  דצריך 

באופן  תפלה, בבחי ' תהיה שלומד  עצמה שהתורה

של  הניצוץ את יעלו  שלומדים והלכה הלכה שבכל

ויעלו התפלה, עבודת בבחי' הלכה אותה בחי '

מתבררת הלכה כל כי היחוד, מדרגות  בכל אותו 

התפלה. בכח

ג' הם  בפרשה  הנזכרים  תרומות  שלוש  ד.

התפלה בעבודת  מדרגות

לבוויקחו  תדבנו אשר איש כל מאת  'תרומה' לי

וגו', 'התרומה' וזאת 'תרומתי', את תקחו

מדרגות ג' והם תרומה, פעמים ג' כאן  נאמר  הנה

ג' שהוא הרמה, מלשון שהוא תרומה בחי' של

בתפלה  הרוממות  בעבודת .דמדרגות 

_________________________

זעיר ג . אל ומתפללת  צרכיה השואלת המלכות והיא לעני תפילה בסוד העשיה בעולם היא תפילה כל כי דע  שם: שעה"כ וז"ל

והיא  ה' לפני נפשי את ואשפוך  כמש "ה נפש שפיכת בלשון בתורה נכתב תפלה לשון שכל הטעם וזהו תפלה ואני וסימנך  אנפין

בחי' שהוא העולמות בכללות  בין המלכות בחי' דכל בזה ומבואר עכ"ל. נפש , הנקרא העשיה עולם או דאצילות מלכות  בחינת 

נפש. ובחי' תפלה בחי' נקראת  דאצילות, המלכות בחי' עצמה באצילות ובין העשיה, עולם

כי  ב'). (תענית  תפלה' זה שבלב עבודה 'איזהו י"א), (דברים לבבכם" בכל "ולעבדו בחינת וזה וז "ל: מ"ט ) (סי' לקו"מ ועי'

יהיה  שלא עליה, לבו כל שישים בלב, תלוי התפלה ועיקר ק "ט). (תהלים תפלה" "ואני שכתוב כמו דוד, מלכות בחינת  תפלה

בתוך  הפנוי, החלל בתוך מלכותו התגלות בחינת  היא שבלב תפלה כי ממני". רחק  ולבם כבדוני "בשפתם כ"ט): (ישעיה בבחינת 

עכ"ל. וכו', העולמות בתוך המדות ,

שם  שדרך שער הוא התפלה כי התפלה. ידי על הוא יתברך  להשם ודבקות  התחברות שעיקר דע , וז"ל: פ "ד) (סי' לקו "מ  וע "ע

לשון  ותפלה תפלה", "ואני ק "ט) (תהלים שכתוב כמו מלכות  היא תפלה כי לה. אשתמודעין ומשם יתברך , להשם נכנסין

עכ"ל. וכו', התחברות ' 'לשון תרגומו נפתלתי", אלקים "נפתולי ל): (בראשית שכתוב כמו התחברות ,

שם ד. המאמר על מיוסדים הדברים ושרשי ואילך, רס"ו עמ ' תרומה פרשת  ח"א שמות  האמצעי אדמו"ר במאמרי לעיין יש 

הלל  תרומות ג' ענין להבין שם: מלשונו מקצת ונעתיק  וכו'. תרומות  ג' ענין עלמין שמבאר כל ממלא הוא קוב"ה והנה וכו', ו

וזהו  תוכם, בתוך  העולמות כל המחיה אלקי' וחיות אור על קאי שזה ממכ"ע הפרש ידוע  והנה עלמין, כל סובב איהו וקוב"ה

מאמר  כמו וכו', גשמי' ליש  מאין הבריאה להיות מאמרות  יו"ד מזה שנתהוה עד לעלול, מעילה השתלשלות בסדר נמשך האור

שנתהוה  עד וירד נשתלשל ואח "כ וכו', אור נק' שהחכמה כידוע  הרוחני', מאור ונשתלשל נתהוה הגשמי האור שמהוה אור יהיה

עלמין. בגדר הנמשך האלקי' האור היינו עלמין, כל ממלא בחי' הנקרא וזהו וכו', שלנו הגשמי אור מזה

כל  בתוך  מאיר שהוא רק בעלמין, מאיר ואינו מלמעלה סוכ"ע  שהוא הפי' ואין עלמין , כל סובב בחי' הנק' בחי' עוד יש  והנה
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בבחי 'דהנה דאבא יסוד אור  בחי ' הוא הארון

ז')אחת פרק  ל"ב שער ע"ח ובבחי '(עי' ,

המלכות  סוד  הוא ג ')אחרת  פרק ל"ו שער ע"ח ,(עי'

בכח  הנה ובקשות, תפלות  מתפלל שאדם ובשעה

מלמטה  הק' השכינה להעלות  צריך התפלה

והנתיב  השביל למקום שעולה עד  למעלה, למעלה

במקום  שהוא דאו "א יסוד חיבור  מקום שהוא

הברכה  מקור  הוא ושם בשעה ההארון, כי  ,

לאדם  נפתח ובקשות תפלות  האדם שמתפלל

מהמראות וליהנות לראות  וזוכה עליונים, מוחין

הקדושים, בשמות  ההסתכלות ענין  והוא הרוחניים,

מזדכך  שהמח התפלות, ריבוי ידי על תענוג לקבל

השמות בכל להתבונן שמרבה ידי על מזדכך  והגוף

בתפלה. הק '

הדבקות  הוא בתפלה  ראשונה  מדרגה  ה.

בראיה וההתבוננות  בכללות  הק ' בשמות

שבתפלה האלקית 

מ'וזה  תור "ה בסוד  הראשונה התרומה בחי '

תרומ"ה) של (אותיות יום ארבעים שהוא ,

שעלה  רבינו  התורה משה בחי ' והוא התורה, לקבל

אדם  שלומד אחר כי התפלות, ידי על שמזדככת

_________________________

הנ "ל  עלמין כל סובב שבחי' וזהו וכו', התחלקות  ובלתי בשוה מאיר שהוא רק הפנימי', אור כמו בהתחלקות אינו אך  עלמין,

מבחי' חיות עיקר ואעפ"כ פנימי, אור כמו בהתחלקות ולא בהשואה מקיף  בבחי' רק  המאיר אור שהוא היינו מקיף  אור בשם נק '

ממכ"ע  בחי' נקרא שאלקים ואלקים, הוי"ה ומגן שמש בענין כידוע החיות  עיקר הוא סכ"ע שבחי' סכ"ע , מבחי' נמשך  ממכ"ע 

נקרא  אעפ"כ כאחד, ויהיה והוה היה היינו סכ"ע , הנקרא הוא והוי'ה ב"ה, הוי"ה משם נמשך  אלקים משם חיות עיקר אבל וכו',

וכו'. מאיתו שנמשך  ההתהוות  מקור שם על הוי"ה

נק' ממכ"ע שבחי' לאי"ן, היש ביטול הנק ' וזהו עלמין, כל סובב בבחי' עלמין כל ממלא ביטול שיהיה העליון רצון תכלית  והנה

ידוע  הנה כי תרומה, לי ויקחו וזהו מקיף. שם על או והסתר העלם שם על אי"ן הנק' סכ"ע  בבחי' ותכלל שיבטל ודבר, יש  בחי'

למטה  הנמשך  ממכ"ע  שבחי' היינו למעלה, והגבהה הרמה לשון הב' ופי' הפרשה, מלשון אחד פירושים, שני תרומה במלות  שיש

שהוא  ממכ"ע  בענין יובן ככה וכו' גדול מחלק קטן חלק  שמפרישין כמו היינו הפרשה, מלשון 'תרומה' נק' הוא היש , להוות 

בבחי' ממכ"ע  והתכללות ביטול להיות צריך באמת  אך  הפרשה. לשון שהוא בתרומה הא' פי' וזהו סכ"ע. מבחי' בעלמא הארה

שיתעלה  היינו תרומה, לי ויקחו וזהו סכ"ע , לבחי' לשרשו ממכ"ע  בחי' שמביאה לפי דהיינו הרמה, לשון תרומה וזהו סכ"ע,

וכו'. דוקא ישראל נשמות ידי על הוא תתעלה, מה ידי על אך סכ"ע. לבחי' הפרשה, לשון שהוא מכ"ע שהוא תרומה בחי'

וכלים  הפנימיים כלים כלים, מיני שני שנק' ומצות תורה ענין וזהו זו, המשכה ידי על המתגלה לאור כלים להיות צריך והנה

התור  והנה קדוש החיצוניים, וימלוך , וברוך קדוש בחי' ג' וזהו וכו', החיצוניים כלים הן והמצות וכו', הפנימיים כלים בשם נק ' ה

ג' ענין וזהו לעלמין. משפיע שהוא כמו הוא וימלוך הברכות, שמקבל כמו הוא וברוך עצמותו, כקדושת קודש  שהוא כמו היינו

אלוקי  ארוממך וזהו תרומה, לי ויקחו וזהו ומהות, עצמות  לבחי' להוי"ה ארמותא היינו הרמה לשון הוא א' תרומה תרומות ,

ועצמות  מהות  הארת שהוא 'תרומתי' וזהו ומצות , בתורה נמשך  להיות מאוא"ס  המשכה היינו הפרשה, לשון תרומה ואח"כ המלך,

עכ"ל  וכו', החיצוני' כלי שנק ' המצות  בבחי' הב' ובחי' לאוא"ס , הפנימי' כלי שהוא תורה בבחי' אחד בחי', בשני בא אך א"ס,

ועיש"ב.

ביסוד ה. הגנוז  דאבא דיסוד השביל בסוד שהוא ער"א) דף  (עקב בזוה"ק ופירשו הברכה, מקור שפירושו "ברוך " סוד והוא

ועי' ע"א). ג' (דף  שעה"כ וע "ע הברכה, מטבע  מכוונת  וכידוע עקב, בפרשת שם רשב"י מאמרי בשער שביאר וכמו דאמא,

משמע  ברוך פירוש כי הדברים, שני נרמז ברוך בתיבת והנה וז"ל: בסופו ער"א בעמ' שם  הנז "ל האמצעי האדמו"ר במאמרי

כידוע  ברכה, כל ראש שהוא בברוך  פי' עוד יש וגם הברכות, שמקבל היינו יהיה, ברוך  שלמה המלך כמו הברכה מקבל לשון

כמו  אחד חכמה, בבחינת הבחי' שני וזהו הברכות ), כ'ל ו'מקור ר'אש  ב'רוך ר"ת  ברו"ך  (פי' ברכה כל ראש  הוא ברוך שר"ת

לעלמין, מקור נעשה החכמה בחי' כאשר אבל מלמעלה, הברכות  קבלת  שם על 'ברכה' נקרא הוא אז הכתר מבחי' מקבל שהוא

עכ"ל. ברכה, כל ראש שם על 'ברוך' נקרא אז
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כל  את  מעלה הוא הרי  להתפלל, בא כאשר  תורה

הקדושים, מהשמות  ליהנות  וזוכה שלמד , התורה

הנמצא  הק ' השמות  מכל יהנה שהאדם וצריך 

בבחי ' בסידור להסתכל ולא הק ', האר"י בסידורי

צריך  אלא מספיק, למד שלא סימן זה כי  יבשות,

התרומה  וזהו  השמות , בראיית  תענוג לו שיהיה

אור  את  שפותחת המלכות בחי ' שהוא הראשונה

ההתבוננות שהוא ונתיב, השביל בבחי ' אבא יסוד 

דהתבוננות [פירוש: התפלה. שבכח אלקית בראיה

יסוד  גנוז  ושם דאימא, יסוד  שהוא הבינה סוד  הוא

חכמה  בחי' כל כי אלקית , הראיה שהוא דאבא

למקום  כשעולה ולכן הראיה, סוד הוא אבא ובחי'

בראיה  התבוננות ענין  הוא בתפלה, או"א חיבור

שבתפלה]. האלקית 

בפנימיות  הדבקות  הוא בתפלה ב' מדרגה ו.

ויחודם וקדושתם  השמות  פרטי

בכללותואח"כ ליהנות  רק  לא הוא ב' מדרגה

כל  אלא הק', השמות של הרוחני  מאור

כל  כי עליו, שמרמז  פנימי ענין בפרטות לו  יש  שם

הבחינה  כפי  פרטי  ואור רוחני  ענין לו יש  שם

הנזכרת השניה תרומה בסוד  והוא עליו, שמרמז

פרטי מפנימיות וההנאה הדביקות שהוא בפרשה,

שבתפלה. הק' השמות 

בפנימיות  הדבקות  הוא בתפלה ג' מדרגה ז.

עצמיים שעשועים בבחינת השמות כל  נשמת 

ית "ש באלקות

התרומה אך מדרגת  הוא העיקר אעפ "כ

כל  נשמת  פנימיות שהוא השלישית,

של  העצם ואור הפשוט האור בבחי' השמות ,

השעשועים  סוד  שהוא השמות , כל פנימיות 

רוממות ידי על אלקות בעצם עת  בכל עצמיים

התרומה  שהוא מאד עליונה מדרגה והוא התפלה,

השלישית.

כל ממלא בחינת הם התפלה מדרגות  ג' ח .

חשיב  כלא קמיה  וכולא עלמין כל  וסובב עלמין

הג'וג' שהם התפלה בעבודת אלו מדרגות

ג' בחינת  הם בפסוק, הנזכרות  תרומות 

וסובב  עלמין , כל ממלא שהם היחוד  בדרכי  מדרגות

שהוא  כלל ביה תפיסא מחשבה ולית  עלמין, כל

ודרך  חשיב', כלא קמיה 'וכולא של המדרגה

שצריך  לעילא, מתתא הוא וההתבוננות  העבודה

בדבקות להתפלל צריך  של תחילה האלקי  באור 

בחי ' שהוא ראשונה תרומה בחי' והוא השמות ,

להכנס  ואח"כ עלמין , כל ממלא של המדרגה

בחי ' שהוא וקדושתם, השמות  בפרטי להתבוננות

ממלא  מבחי ' לעלות צריך ועי "כ  השניה, התרומה

עדין  זה כל ואמנם עלמין, כל סובב לבחי' עלמין כל

מזה  לעלות צריך ואח"כ "אדם", בבחי' שהוא נחשב

סובב  ממדרגת למעלה שהוא השלישית לתרומה

שהוא  אדם", "לא הנקראת הבחי' והוא עלמין כל

אלקות בעצם עצמיים השעשועים של הפנימיות 

פנימיות שכוונת  אף  כי  השמות, מכל למעלה שהוא

נכלל  עדיין זה כל אך  גדולה, מדרגה הוא השמות 

עוד  לעלות  יכול ידו ועל "אדם", דבחי' בדרגא

לבחי ' לעלות  שהיא השלישית  תרומה במדרגת 

כי וסובב, ממלא מבחי' למעלה והוא אדם", "לא

ממלא  מבחי ' ועולים מתאחדים הק' השמות  כאשר

שלמעלה  המדרגה לגלות יכולים אז  סובב, לבחי '

אלקות. בעצם עצמיים שעשועים שהוא מהסובב,

של החסרון מהו  עת בכל  מכיר הצדיק ט.

על ומתפלל ישראל של הצרכים כפי השכינה 

המשכן  בנין בחי' שהוא השכינה תיקון

עם והנה מתיחדים עת בכל הגדולים הצדיקים

בתורה, עת בכל ועוסקים התפלה, בחי'

ונכלל  בתשובה, ישראל כלל את  עת בכל ומחזירים

שהוא  ויהודי  יהודי  לכל שיש  החסרונות כל גם בזה

מה  עת בכל מכיר והצדיק  הק ', בשכינה חסרון בחי '

התורה  לימוד  בעת  בין  השכינה, של החסרונות  הם

כאשר  או הלימוד, בעת שנעשה הבירור כפי  הק'
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הם  מה מזה לומד ישראל, כלל של צרכים רואה

תיקוני על ומתפלל השכינה, של החסרונות 

כל  תיקון הוא ידה ועל שבה הק ', השכינה

ישראל. בכלל שיש החסרונות

בתחתונים דהנה  דירה לו  להיות  הקב"ה נתאווה

והצדיקים  המשכן, בסוד היחוד גילוי  שהוא

ולכן  המשכן, לבנות זה בענין  עת  בכל עוסקים

על  ושוב שוב ומתפללים בתפלות , עת בכל עוסקים

לפועל  להוציא התכלית  ואין  סוף, בלי  דבר  כל

השכינה  ותיקון  היחוד להמשיך אלא בקשות , אותם

מיני בכל הדבר ומתלבש עת, באותו  הנצרך 

תהלוכות בכל לאדם שבאים ובקשות  צרכים

תיקון  איזה הצדיק  את לעורר הוא והכל החיים,

הוא  והעיקר הק', לשכינה לעשות  עתה צריך

המ  ידי  על שהוא שעולים הארון מקום עד לכות 

ונתיב. השביל מקום

סוד והנה  הם הק' השמות  של הגילויים פרטי כל

המשכן  של עצמם להרגיש ו הכלים וצריך ,

הפנימיות שמשיג עד וכליו המשכן של הקדושה

המתגלים  עצמיים לשעשועים שזוכה ועד שלהם,

תרומות הג' והוא המשכן, כלי פרטי כל ידי  על

ידי על ישראל כלל שמרימים הרמות  ג' שהם

התפלה. עבודת

פרסאות  אלפים רל "ו שהוא ס"ב שם  סוד י.

בסוד  הוא בראשית יוצר של קומה שיעור

הרדל "א  עד למעלה המלכות  עליית 

הק 'ואיתא  שעה"קבאר "י  ז' פרק מ"ד  שער (ע"ח

ע"א) נ "א הוי "ה דף  שהוא ס "ב שם דסוד

י' ללא שהוא ו' מאות חוץ יודי "ן  כמו במלוי  (והיא

דב"ן) הוי"ה הוא במלוי ה"י, ו "ו ה"י יו "ד  כזה: והוא

יוצר  של קומה שיעור  סוד והוא רל"ו , גימטריא

פרסאות, רבבות  אלפים רל"ו  שהוא בראשית

ופירש  רל"ו. שעולה כ"ח ור"ב אדוננו  גדול כמנין

מחשבים  כאשר  הוא רל"ו שהגי' שם ז"ל מהרח"ו

יה, י , כזה: שלו ומלא פשוט בבחי' בריבוע זה שם

יהוה, ע"ב)יהו, גי' הפשוט יו"ד (ריבוע ה"י , יו"ד יו "ד , ,

ה"י, ו"ו  ה"י יו"ד ו"ו , קס"ד )ה"י גי' המלא ,(ריבוע 

ע"כ . רל"ו, בגי ' הם והרי  קס"ד  ע"ב עולים ששניהם

הק'והענין השכינה הוא התכלית  דהנה הוא

והמלכות תכלית , סוד תכלת הנקראת 

עולה  היא הנה למעלה, למעלה ברדל"א הגנוזה

עד  והנתיב, השביל שהוא הדעת  פנימיות ממקום

כפול  פשוט שיר  סוד  הוא ושם ברדל"א, למעלה

בריבוע הוי"ה סוד שהוא מרובע, י,משולש  (כזה:

יהוה) יהו, בריבוע יה, ס "ב שם סוד גם הוא ושם ,

ה"י) ו"ו ה"י יו"ד  ו"ו, ה"י יו"ד  ה"י, יו"ד יו""ד , (כזה:

שהוא  פרסאות רל"ו בסוד רל"ו  בגי' עולים ושניהם

הק' השכינה כי  בראשית. יוצר של קומה שיעור 

יש  כי שיתגלה, העליון למאציל צועקת עת בכל

מהמאציל  ומבקשת  אחת , בקשה רק הק ' לשכינה

שהוא  מלפניך " רצון  "יהי  ית "ש  עצמותו העליון

והשכינה  שיתגלה. שמו , יתברך עצמותו  כביכול

שיר  בסוד  והוא זה, ענין בתמידות  עת בכל צועקת 

שהוא  ס "ב שם סוד וכן מרובע, משולש  כפול פשוט

בחכמ  הגנוזה המלכות דשם ה,בחי' ו"ו אות (דהיינו

שהוא  דיודי"ן ע"ב לשם שעולה המלכות, שהוא ב"ן

חוץ  ע"ב במלוי הוי"ה שהוא ס"ב שם ונעשה חכמה,

_________________________

לא ו. בתוכו בתוכם, ושכנתי מקדש  לי ועשו שם: לשונו ומקצת באורך , שם הראשון במאמר תרומה פרשת הרימון פלח עי'

יכולים  אינם בעצמם שהם הכוונה והנה מישראל, ואחד אחד כל של לב בתוך  והיינו בתוכם, רק המקדש, על קאי דהוי נאמר

חסדו  מצד עוזו שכינת יומשך  ממילא ואז  המקדש , עשיות ענין שזהו להם, שנמסרה הוא בלבד הכלי עשיית  רק  כלום, לפעול

זה  דרך  על וכן ואחד, אחד כל של לב בתוך  האור יאיר הכלים ידי ועל הכלים, בחי' שהוא העשוי במקדש השראה בבחי' וטובו

ועי"ש  וכו', בתוכם שכינתו בחי' נמשך  ועי"ז  ית', לשבתו ומכון מקדש  בנפשו לעשות האדם צריך  יום, ובכל זמן ובכל דור בכל

ואכמ "ל. וכו', דלעילא ומקדש דלתתא מקדש ענין וביאור המשכן, כלי ביאור באורך
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וכנ "ל ) ה"י ו"ו ה"י יו"ד  כזה: ב"ן במלוי שהיא ו"ו ,מאות

בחי ' שהוא הצדיקים, של אלקית  הראיה שהוא

הנה  השמות , בפנימיות נהנים שהם ומה החכמה,

כח. בתוספת  תהיה שהתפלה פועל זה כל

שהוא ולכן פרסאות, אלפים רל"ו שהוא ס"ב שם

ויודע  למד הוא אם מהאדם ששואלים מה

בריבוע  ס"ב השם אם השאלה עיקר כי  התורה, כל

והוא  מרובע, משולש  כפול פשוט השיר בחי ' שהוא

העבודה  עיקר כי  העליון, היחוד של חוזר  אור  סוד

העליון , בכליון עת בכל מונח שהוא הצדיק של

קדושת סוד  שמרם, כבבת  יחודך  דורשי  סוד  והוא

המלכות שהיא עין , בת שהוא ב"ת  ש ' בסוד  שבת

סוד  והוא העליון, היחוד אל פונה כולה כאשר

הפנימיות אשר  התפלה, בחי ' של קדושים דיבורים

בשרשו שהוא יתברך שמו הוא הדיבורים כל של

רצונו נמשך וממנו יתברך , יכלתו  בחי ' העליון

התפלה  ענין  והוא העולמות, בכל להתגלות  יתברך 

העולמות. בכל שתתגלה הק ' השכינה על

הצדיקי  של בביה"כ להתפלל גדולה  מעלה  יא.

ולהעלותה התפלה  לזכך בקל אפשר ששם אמת

ובתיולכן כנסיות בבתי להתפלל גדול ענין יש 

הגדולים הצדיקים של לקוטי מדרשות  (עי'

ו') הלכה הכנסת בית הל' או"ח שיש הלכות אף כי  ,

צריך  שאפשר  כמה מ"מ קדושה, כנסת  בית בכל

הגדולים  הצדיקים של כנסיות  בבתי להתפלל

בני בתוך שוכן ה' אני כי  במעלה, המופלגים

הוא  הגלות  ובזמן המקדש, מקום שהוא ישראל

ובתי כנסיות בבתי  שהוא מעט מקדש במקום

בנשמות שורה הק ' השכינה באמת אך מדרשות ,

כנסיות בבתי להתפלל זוכים כאשר  ולכן הצדיקים,

להעלות קל יותר  הוא הגדולים, הצדיקים של

ולזכך  התפלה, של האמת  לנקודת  התפלה

לעורר  הפנימי  לדעת התפלה ולעלות המחשבות 

הצדיקים  במקום כי שיתגלה, העליון היחוד

זהו כי במהירות , מזדככות  התפלות  הגדולים

והתכלית ישראל, נשמת פנימיות שהוא התכלית

בשלמות. הבורא ליחוד  להגיע הוא

ע לבדוק יום  בכל  צריך לבורא יב. פונה אם צמו 

האמיתי  לתכלית  מכוון ואם  דבר בכל  ית '

בעולם ית' יחודו גילוי שהוא

אם ולכן עצמו  לבדוק ויום יום בכל האדם צריך 

כראוי, ובקשות בתפלות  באמת  עוסק הוא

צרכיו כל על מתפלל אם עצמו את  יבדוק ובתחילה

ודבר  דבר  בכל ית ' לבורא שפונה דהיינו  עת , בכל

רגע, ובכל עת בכל עליו שעובר  ענין  ובכל שצריך 

או בלבד בחיצוניות  מתפלל אם יבדוק  ושוב

כי היחוד, את באמת  מחפש  הוא ואם בפנימיות ,

המתלבש  משה דעת  בבחי' אמת דעת לזה צריך

אשר  האמיתיים הצדיקים דעת שהוא יהודי , בכל

ית ' לרצונו להגיע בהתפלה לזכות יכולים ידו  על

העלמות, בכל ית' יחודו להתגלות  שהוא האמיתי ,

ג' שם ויש  הק ', התורה גנוז ששם הארון סוד  והוא

אלו מדרגות  ג' שהם הליקוטים ארונות ספר (עי'

ארונות ) ג ' בסוד תרומה למלכותפרשת להגיע וצריך  ,

פרסאות, רל"ו סוד ס"ב שם בסוד ברדל"א הגנוזה

אלקות, עצם גילוי  השמות  בכל שרואים הוא וענינו 

בכל  צועקת אשר הק' השכינה בחי ' עם ומתקשרים

וזו יתגלה, הקב"ה של שהכבוד וצועקת  והולכת  עת 

שעה, ובכל עת בכל הצדיקים תפלת עיקר

אך  ישראל, של הצרכים כל על שמבקשים

זה  לענין  רק  הוא פנייתם כל לבם בפנימיות 

בשורש  דבוקים והם יתברך , מלכותו  שיתגלה

הגנוזה  המלכות  שהיא למעלה למעלה המלכות 

ברדל"א.

התרחקות  מחמת  הוא בעולם  הקטרוגים  כל יג.

לדעת  התקשרות  זמן ועיקר האמת  מנקודת

התפלה בעת  הוא אמת הצדיק

בגלל ובאמת  הוא בעולם שיש  הקטרוגים כל

שהוא  האמת  מנקודת  שמתרחקים
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ואין  לגרמיה, רק הכל ועושים הצדיק, נקודת

האמיתיים, הצדיקים לדעת בתפלה מתקרבים

אינה  התפלה ולכן  לגרמיה, רק דבר בכל ומכוונים

לדעת התקשרות זמן  ועיקר  למקומה, מגיעה

ללכת שצריך  התפלה, בעת  הוא אמת הצדיק

הדרכים  בג' עת  בכל המתבוננים הצדיקים בדרכי

את ועובדים הנ"ל, תרומות הג' בבחי ' התפלה של

מאדך . ובכל נפשך  ובכל לבבך  בכל עת  בכל ה'

ומעלים  התפלה לפנימיות  שנכנסים הוא והעיקר 

אהי"ה, לשם למעלה אדנ"י שם שהיא  המלכות את 

אהי "ה  אדנ"י גי' שהוא פ "ז כתם ראשו  סוד שהוא

ז"ל  מראפשיץ להגה"ק קודש  בזרע שהוא ז כמ"ש  ,

כל  עי"כ מתגלה אשר  המדרגה תיקונישלמות הי "ג

פשוטים  רחמים בבחי' גדולים רחמים שהוא דיקנא,

ית "ש . הבורא של קץ אין 

ומשם הדיבור ע "י התפלה עבודת  תחילת  יד.

שזוכה עד המחשבה לפנימיות  לעלות צריך

היחודים פנימיות שמרגיש המקיף לאור

תשוקה והענין להרגיש צריך דתחילה הוא

מתחיל  שהוא היחוד , לגילוי אמיתית

שעולים  עד  למטה, אדנ"י  שם שהוא הגשמי  בדיבור 

_________________________

ת 'ז. ל'י ו'יקחו וז "ל: תרומה פרשת  קודש זרע תרומ "ה עי' וזהו שמי, לרומם לשמי לי שיקחו מלכו"ת . ר"ת כ'ל מ'את  רומה

אותיות  הם תרומ'ה, ל'י ויקח'ו מתיבות ס"ת והנה כידוע, יה"ו האותיות  עם ליחדה מלכות , בחינת  אחרונה הה' לרומם ה', תרו"ם

נבראים  על לאלהי אהיה שאמר אהי"ה, נקרא כביכול היה עולמו לברוא יתברך  ברצונו כשעלה ית"ש  כי אהי"ה), בגי' וי"ה(והם

ומנהיג  ד') כ"ט (משלי ארץ יעמיד במשפט מלך  הבריאה ואחר הויות , כל שמהוה הוי"ה נקרא עולמו כשברא כך ואחר שאברא,

מלך  בחינת  זו וההנהגה עולמו, מנהיג ית "ש רק ח "ו, מנהיג בלא בירה יש  וכי א) לט  (ב"ר חז"ל שאמרו כמו עולמו, ית "ש

אלהותו  ע"ה  אבינו אברהם שפירסם ידי שעל ע "ב) ז' ברכות (עיין חז "ל שאמרו וכמו אדנ"י, בשם הוא ארץ יעמיד במשפט 

כו'. אדני למען יז) ט , (דניאל שכתוב כמו אדון וקראו בעולם אדון קראך מי אמר ית "ש,

הפה  ענין הנה כי בזה. מרמז  מה ולהבין פ"ז , גימטריא בפ "ה רשום עמו בפה המהולל על שאמר) (בברוך  האריז "ל בסידור והנה

עושה  אפילו וכן במחשבתו, מה יודעים אחרים אין במחשבתו כשחושב הנה כי לאחרים, המחשבה התגלות ענין שהוא רואים אנו

וזהו  המחשבה, התגלות הוא בפיו מחשבתו אומר אם משא"כ במחוג, דמחוי מאי כ"כ מבינים אין ובפיו, בידו ורמיזות תנועות

אדנ "י  השם שזה כידוע, דיבור בחינת על מורה וזהו המעשים, כל על אדון שנקרא כנ"ל, אדנ "י בשם מרומז ית "ש אצלו כביכול

דרגין  דכל מסופה לעילא מתתא לייחד צריך  כן כי המחשבה, ראשית  אהי"ה שם עם הזה השם לייחד וצריך דיבור, בחינת  הוא

וזהו  בראם, בה' כי אותיות, וכ"א תיבות  ה' יש זה שבפסוק בתוכם', ושכנתי מקדש  לי 'ועשו שנאמר וזהו המחשבה, ראשית עד

שם  בחינת אחרית ], [בחינת  בה' נברא הזה העולם כי הוי"ה, הוא ה' ועם כ"א, שגימטריא אהי"ה לשם הה' ולחבר לקשר שרמז 

לו  הכל לקשר מדבר, מלאכה והעושה חי, צומח דומם במשכן היה ולכן וכנ"ל, אהי"ה שם בחינת  בראשית, לקשרה אדנ"י,

גימטריא  שבפ "ה האריז"ל שרמז וזהו פ"ז , גימטריא הכולל עם אדנ "י אהי"ה שמות הב' כשתייחד והנה המחשבה, לראשית  ית "ש

פ "ז. גימטריא שיהיה לאדנ "י אהי"ה השם גם לייחד צריך  שבפה שבדיבור לרמז  פ "ז,

הכולל  עם פ"ז  פעמים ה' גימטריא והר"ת ת'רומה ל'י ו 'יקחו שנאמר וזה וכו', זה דרך על המדות בכל יחוד לעשות  צריך  והנה

שנטבעו  מדות הה' בכל ולייחדם פ "ז) (שעולים ואדנ"י אהי"ה שמות  הב' הנ"ל, דרך על ומדה מדה בכל ה' לייחד הנ "ל, על לרמז

ית "ש  לפארו תפארת, מדת  שכנגד חותם על לרמוז וי"ה, שרמז בס"ת כן גם וזהו הוד, נצח תפארת  גבורה גדולה שהם באדם

ה', שתרום כנ "ל תרומה לי ויקחו שנאמר וזהו ית"ש , לפארו האדם יתנהג המדות שבכל המדות , כל נכללים ובזה המדות , בכל

זה  לקשר כל, אדון שהוא עולמו יתברך  מנהיג שבזה אדנ"י לשם שרומזת  הוי"ה משם אחרונה ה' לקשר כנ"ל, לי תרום שמי

[עם  ואדנ"י אהי"ה יחוד הכולל], [עם פ "ז פעמים ה' שגימטריא ת 'רומה] ל'י ו'יקחו [של בהר"ת  שרמז וזהו עליונה, במחשבה

הוא  הלז והחותם כנ "ל, וי"ה באותיות בס"ת שרמז וזהו עולמו, ית "ש חתם שבו אהי"ה, גימטריא וי"ה שהחותם כנ"ל הכולל]

זה  תקחו לבו תאוות  אחר ההולך  לבו ידבנו אשר איש  כל מאת  י"ל וגם הצלם, זה לרומם תרומה לי ויקחו אלהים, צלם בחינת 

עכ"ל. ממנו, הצלם
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עמוק  יותר  שהוא המחשבה לפנימיות  עי "כ 

הפנימית הצעקה שהוא עמוקה, הכי  מהתבוננות

הראיה  ולכן שיתגלה, עת  בכל לקב"ה לקרוא

הכרובים, שני  כביכול שרואים הארון  של העליונה

מתגלה  ידם על אשר  העליונים היחודים שהם

ורל"ו ס "ב שם של היחודים בסוד והוא הרדל"א,

פנימיות שמרגיש  מדרגה עד  שמגיע פרסאות ,

עד  האדם את  שמזכך  המקיף  והוא היחודים,

אש  גופו כל .חשנעשה

חשמ"ל בסוד אש  גופם כל  נעשה  הצדיקים טו.

בתכלית  קודש אש  נעשים הגשם עניני וכל

הזיכוך 

יום וזהו בערב מהבעש"ט המובא העובדא

אכילת בעת  וראה למגיד  שנתגלה הקדוש ,

אש  והמאכלים אש  שהבעש "ט ואמר טעריו "כ  ,

כוונת לו מסר  ע"ה רבינו  משה שאז הבעש"ט

ידה  על אשר  האכילה של הכוונה  והוא האכילה,

התרומה  סוד  כי הוא, והענין יום. ארבעים הלך

_________________________

אסתר ח. מגלת  על אופיר כתם בפי' דמבואר הוא הענין וקיצור וכו'. רל"ו שעולה ס"ב שם בענין עוד לבאר אח"כ הוסיף  מו"ר

הראיה  הוא ע "ב) שם (שהוא דבדרל"א הוא והענין עי"ש. וכו' הנזכר ס"ב שם בסוד רב' מלכות 'ויין בפסוק  מקאמרנא להגה"ק

בע"ב  הנכלל זו"ן בחי' שהוא ב"ן דשם (ו"ו זו"ן בסוד גם הוא ושם אבא, פנימיות שהוא דרדל"א הראיה בסוד המדרגות דכל

הענין, ועומק באהי"ה. הנכלל האדנ "י והוא השמים, מן דיבור בסוד ברדל"א הגנוזה דהמל' הדיבור פנימיות  שהוא ס "ב) ונעשה

עביד, מידי לאו במקומה למטה בהיותה לבד כשהיא ומחשבה לשתיהן, ומוכרחים במחשבה, ודיבור בדיבור כלולה מחשבה דהנה

בדקות  התפלה בעתיק ולמעלה ברדל"א, הגנוזה המל' בסוד דתפלה לדיבור גם מוכרחים ושם פועלת , היא דעתיק מחשבה ורק

הפנימיות ), דהיא היינו הגניזה (דענין בעלה עטרת מל' בסוד ברדל"א, הגנוזה מלכות  בסוד היחוד פנימיות שהיא היחוד שבתוך 

ודיבור  והקול הזו"ן, פנימיות  הם המנוקדות  והויו"ת ומוחין דעתיק וצלמים דעתיק אור שהם דהיחודים להיפך, הוא בזו"ן ולמטה

בחיצוניות. והדיבור בפנימיות  הוא שהמחשבה ונמצא עצמם, הזו"ן סוד הוא

שיהיו  הוא דהעיקר אמרנו וכבר ע "א), כ"ה (דף הרש"ש  כלשון לעליונים צריכים והתחתונים לתחתונים צריכים העליונים והנה

הוא  שהעיקר כנ"ל הוא דהעיקר ודאי עצמו, בפני כ"א כאשר הנה אעפי"כ ברחמים, הוא שאז  התחתונים ע"י פועלים העליונים

העליונים מתגלים ידם שעל נה"ש התחתונים (עי' עתיק הוא וזו"ן זו"ן הוא עתיק בסוד נתאחדו שכבר אחר אבל שאת, ביתר

ה', רצון עיקר הוא מה ישראל בני צדיקי בלב הספק נתעורר באורך), וקל"ח  ע"ג קל"ז דף ח"ב הדעה ספר לשם ועי' ע"ב ל"ד

שאת  ביתר דעתיק הגילוי עת בכל מתעורר ועי"ז הדיבור, בתוך יחודים ולייחד זו"ן שהוא בדיבור בתפלות  רצונו עיקר אם

וכו' אין אם בקרבנו ה' דהיש הספק ענין באריכות  שם הלשם שביאר וזהו וכו', ביחודים רצונו שעיקר או ודיבור, קול בסוד

עיש"ה. שם שביאר כמו חד כולא וז "א עתיק שיהיה הוא והעיקר ואכמ "ל.

הכאה  והב' כנ"ל, ברבוע  ס "ב ומלוי ברבוע פשוטה הוי"ה בסוד האחד בזה, יש  דרכים ב' שערים, רל"ו הנעשה ס "ב שם והנה

במלוי  הויו"ת ד' שהוא קדים הפונה בשער בלשם מובא הג' והדרך פ"ז ). מ"ד (שער בע "ח  דרכים הב' אלו כמבואר ס"ב, דשם

ס "ב, שם שהוא א' דרך הוא ברדל"א הגנוזה מלכות  היות דמצד והענין, רל"ו. ג"כ עולים כוללים ד' ועם רל"ב העולים עסמ"ב

והחכמה  בינה הוא דהמילוי וביה, מיניה דחו"ב התכללות מצד הוא הב' והדרך כמשנ "ת. ע"ב בשם להכלל המלכות  עליית שהוא

וכו' פניך אחזה בצדק  אני בסוד חו"ב, שהם וההבנה הראיה פנימיות והוא דחו"ב, יחוד הוא במילוי האות והכאת  האות , הוא

גילוי  להיות תכליתו זה וכל דהתמונה. הפירוש שהוא פנימיותה עם יחד בהקיץ התמונה שרואה צדק  הצמח בדברי כמבואר

השעשועים, שתוך והדיבור השעשועים, סוד שהוא כוללים, ד' עם דעסמ "ב הויו"ת  ד' שהוא רל"ו במספר הג' הדרך שהוא דעצם,

יותר. להאריך וא"א מאד נמרץ בקיצור עכ"ד

שהבע "טט. וכשראה נבג"מ , בעש "ט  הרב אצל היה נבג"ם בער ר' שהרב שמעתי וז "ל: י' אות  בהקדמה התורה על בעש "ט  ועי'

שהמגיד  חיים מים במקור ועי"ש  עכ"ל. אדם, בן אכילת  ולא מלאך  אכילת  כמו אוכל שהוא זלה"ה בער ר' להרב נראה היה אוכל,

מכניס היה ז "ל שהבעש "ט  ומשקה מאכל שכל ראיתי שאני ז "ל הבעש "ט  תלמיד מכל גדול אני שבזה לי תיתי אמר, הקדוש

עכ"ל. זאת, רואה היה לא זולתי מתלמידיו אחד ושום מיד, אותו מעלה היה לפיו,



לנפשך  חכמה דעה יב 

שניתנה  הק ' התורה שהוא מ' תור"ה שהוא

שהאדם  הקדושה שורש והוא יום, בארבעים

בפנימיות ונכנס  הקדושים שמות  עם מתפלל

שצועקת הפנימית המלכות  שמשיג עד השמות 

גופו כל נעשה ואז יתברך , יחודו  שיתגלה עת בכל

ע"ב, בשם שנכלל ב"ן  דשם ו"ו  אות סוד  והוא אש,

שהיא  בתיה סוד  שהוא נוגה מקלי ' הגוף  מזדכך  ואז 

בע"ח שכתב כמו משה בגוף שנגעה נגה (שער קלי '

ב') פרק קלי 'י מ"ט שהיא ושתי  את מבטלים וכאשר  ,

לבת, לו ותהי בסוד  המלכה לאסתר וזוכים נגה

נעשה  שהגוף זוכה הצדיק , מרדכי  מדרגת  שהוא

ואז  קודש, אש  שהוא נהורין ש "ע שה"ס  חשמ"ל

יום  דארבעים לתורה וזוכה האכילה ענין  כל מזדכך 

צריך  כי מ', תור "ה אותיות  שהוא תרומ"ה סוד

הע  כל מבורא אותו  יפרידו לא אכילה ולמים,שעניני

סוד  פרסאות , רל"ו בסוד ס "ב שם לסוד יכנס  אלא

ואז  אהי "ה, לשם עולה שהאדנ"י פ "ז כתם ראשו 

ואש  חשמ"ל הכל ונעשה הגשם עניני  כל מזדככים

שלהבתי "ה, פ"ג )קודש תורה תנינא לקו"מ .(ועי'

להכלל להשתוקק האכילה  כוונת  עיקר טז.

שבאכילה הנצוה"ק של האלקי באור

ענינים ולכן עסק בכל בפועל לראות  צריך

צריך  דברים, ושאר  כאכילה גשמיים

אש , גופו  כל בבחי' ויהיה לחשמ"ל, יתהפך שהכל

תעלה  שהמלכות  יום, דארבעים לתורה יזכה ואז 

סוד  שהוא דאו"א היחוד  לפנימיות  ויזכה לרדל"א,

או "א שהם מ"ל ח"ש בסוד חכמה החשמל, סוד  (ח"ש

ממללות ) עתים בינה סוד  מ"ל חשות , יעלועתים והם ,

אין  תשוקה שצריך  בלקו"מ וכמ"ש רדל"א, עד  אות

כללות והוא האכילה, בשעת המאציל אל סופית 

הוא  שהכל האכילה בעת שיחשוב האכילה, כוונת

באלקות, להכלל עצמו הוא ושרוצה אלקות, ניצוצי 

הצדיקים  של האכילה כוונת כללות עיקר  וזהו 

הוא  ואכילתם לגמרי , המזוככים האמיתיים

קודש . אש  ידי על הקרבנות  כאכילת

לנדבתולכן התרומה כל את הביאו  ישראל כלל

מראות אפילו  שהביאו  עד  המשכן,

מזה  ונעשה שבגשם, גשם בחי ' שהוא הצובאות 

כידוע, המשכן שבכלי  הנה"י  בחי ' שהוא וכנו כיור 

למעלה  עד  להעלות  כח לו  שיש  הנה"י בסוד והוא

מעלה  תחתון יותר  נה"י  כל כי  לרדל"א, למעלה

שהם  הכרובים סוד כן וכמו  עליונה. יותר  למדרגה

ידי על כי  כרביא, והם העליונים והוד נצח בחי '

לזכות יכול האדם כי  חשמ"ל, בחי' נעשה הזיכוך

גשמיים. ענינים מכל גמור לזיכוך

ובהשתוקקות  בבכיה עמוקה תפלה  ידי על יז.

לתקן  יכול השכינה  ותיקון היחוד לגילוי גדולה

חשמ"ל בבחי' הגוף  ולזכך העוונות כל

וחלילה ואיתא חלילה האדם שאם חסידים בספר 

שהוא  בשו"ע שכתוב לבחי' הגיע ח"ו

_________________________

התיבה י. מן בצאתו משה נשמת  את הלבישה הנ"ל בתיה והנה וכו', פרעה בת  בתיה הוא הנוגה זה והנה שם: חיים העץ וז "ל

וכשנגעה  בשר, הנקרא העליון החשמ"ל הוא התיבה והנה הילד, את ותראהו ותפתח וזהו הספיר, לבנת היכל הוא העליון הארון -

איברים  רמ"ח בפנים חמר אמו, לו שעשתה התיבה שהוא דחשמ"ל אחרא גוף  ממנו פרח ורע , טוב הדעת עץ נוגה שהיא בתיה בו

יאהדונה"י  החשמ "ל הרי כי אדנ"י, שם הוא מבחוץ שחורה וזפת  הוי"ה, שם והוא ההוא, המלבוש של אברים רמ "ח  מבפנים

- בנוגה ג"כ כשנתלבש  ואז במשה, היה וזה הוי"ה, שם על אדנ"י שם שמתחיל מבחוץ זפת  אידהנוי"ה, בסוד ל' בתקונים כנז'

הצרעת  סוד וזה טוב, נעשה והכל לגמרי דבתיה החשמ"ל ותיקן חזר ובסנה דחשמ"ל, הראשון גוף  ממנו פרח אז  פרעה, בת  בתיה

וזה  למלאך , נתהפך  שד מן כי בשר, חזר העור כי כנ"ל, בשר הנקרא דחשמ"ל הראשון גוף בבחי' ר"ל כבשרו, שבה ואח "כ

רצה  נעליך" "של סוד וזה דמ"ב, בתקנים כנזכר דחשמ"ל הראשון בגוף נתלבש  ואז מטה, להיות וחזר נחש  שנעשה המטה סוד

ונתחבר  כולו נזדכך  שבו הטוב אך זה, לבוש  כל הסיר לא כי טו"ר הכל הסיר לא אך  טוב, כולו נעשה ואז שבנעל, הרע  לומר

עכ"ל. נגה, נקרא ואינו חשמ"ל בחי' הכל וחזר הפנימי, החשמ "ל עם



תשע"ב  תרומה פר' יג של"ס

ולעלות לתקן  יכול בכיה ידי  על מ"מ רח"ל, בנידוי

בלקו "מ  וכמ"ש  הקדושה, השכינה אל שוב ולחזור 

קע"ה) כ'ל יא(תורה י 'גילון  ב'שמך ר"ת הוא שבכיה

ונפלו כבר  שנתפזרו  השכינה חלקי אפי ' כי ה'יום,

מתפלל  האדם אם מ"מ והעלמה, הסתרה למקום

י על היום, כל יגילון בשמך לבחי ' ומגיע דיבבכיה

יכול  הק', השכינה ותיקון  היחוד לגילוי שמשתוקק 

בחזרה  שנתפזרו הניצוצים כל ולהעלות הכל לתקן

כל  תיקון שהוא העליון  לאור ולחזור  חיים, לאלקים

ואכילתו לחשמל, האדם גוף את ומהפך  העוונות,

נעשה  שעוסק מה ובכל חשמל, בבחי ' נעשית 

חשמל.

היחוד  בבחי' התפלה פנימיות  ידי על יח .

לתקן  יכול  ברדל "א הגנוזה המלכות  של  העליון

הכל ולהחזיר המעשים וכל  האכילות  כל  למפרע 

השלם ליחוד

קדושתוהנה בכל לאכול האדם הצליח לא אם אף 

לזכך  אח"כ גם יכול מדרגתו , כפי  האכילה

המלכות עד  ביחוד  שיעלה ידי על למפרע האכילה

כי הכל, למפרע לתקן יכול ששם שברדל"א,

ולמעלה  התפלה, מבחי ' למעלה הם היחודים

השרשית התפלה שהוא היחודים מכל למעלה

המלכות שהוא וקים, חי ישראל מלך  דויד בסוד

עם  הקשורים ששם היחודים הנה ברדל"א, הגנוזה

הנ"ל, פרסאות רל"ו  שה"ס ס"ב שם בסוד שהם דוד

נעשה  שעוסק מה וכל חשמל, נעשה גופו עי "כ  הנה

מכאן  רק  ולא זאת , בתשוקה נכלל הכל כי חשמל,

מה  כל על להתפלל יכול למפרע אף אלא ולהבא,

בשלמות, ליחד הצליח שלא מה כל ועל שהיה

לתקן  יכול התורה, היפך שהוא מה אפי ' וחלילה

הזאת. העליונה התפלה פנימיות  בכח למפרע

מרדכיועתה הנה הפורים, לימי מתקרבים שאנו 

הגוף  שזרק לבת , לו  לותהי  זכה הצדיק 

אסתר  סוד עדן, מגן  קדוש לגוף וזכה המנוגע

נעשה  רבינו במשה נגעה בתיה כאשר  כי המלכה,

מגן  קדוש לגוף להגיע הוא והתכלית מנוגע, גוף 

הק' בשכינה דבוק  להיות זוכה שאדם ובשעה עדן ,

ר"ל  ב"ת, ש ' סוד  שהוא שבת  קדושת של באופן

בסוד  הדעת  עד  עולה ב"ת, בחי' שהיא שהמלכות

יכול  הרדל"א, עד  לפנימיות שעולה עד ב"ת, ש'

עדן  מגן קדוש  לגוף  ולזכות הגוף להפשיט לזכות

יכול  ואז  בקדושה, התנהגות  ולכל דקדושה ולאכילה

קדוש  ולהיות  סתימאה דעתיקא לאורייתא לזכות

עניניו. בכל

בשמחה והקב"ה שמרבים אלו שבימים יעזור 

דרך  אלקות  מעצמות  ליהנות נזכה

ליה  "דקרי  כענין ס "ב לשם שנגיע עד התפלה

ונזכה  היחוד , לגלוי עת  בכל התפלה שהוא תדיר "

ולזרוק  שבעולם, ההסתר שיתגלה אסתר למגלת 

לאסתר  ולזכות  הנגוף, הגוף  שהוא ושתי  את 

צדק  גואל בביאת הקדושה השכינה שהיא המלכה

אמן . בימינו  במהרה

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה יט.

בחי 'דעה  המלכות  כשמעלים לנפשך חכמה

הגנוזה  המלכות לבחי' שעולה עד  התפלה

_________________________

שמחה,יא. מחמת  שתהיה מאד טוב החרטה ואפילו וחדוה. שמחה מחמת  כשהיא הוא הבכיה מעלת עיקר שם: לקו"מ  וז"ל

רוב  מחמת בכיה לו ומתעורר הראשונים, בימים נגדו שמרד על מאד ומתגעגע  מתחרט  הוא יתברך בהשם שמחתו שמרוב

שעיקר  פ"ט) (תהלים היום כל יגילון בשמך תבות - ראשי הוא בכיה וזה שמחה, מחמת  שתהיה הבכיה, מעלת עיקר וזה השמחה,

של  המלוי בגימטריא בכיה כן ועל בבינה, שהוא ס"ג, משם מתעורר הוא בכיה כי יתברך. בשמו שמחה מחמת שתהיה הבכיה

היא  השמחה ועיקר מבין", "הלב שכתוב: כמו לבא בינה כי משמחה, תהיה הבכיה שהתעוררות  היינו האר"י, בכתבי כמובא ס"ג

והבן, הבכיה נמתק  זה ידי ועל כנ"ל, הבכיה התעוררות שתהיה צריך ומשם בלבי", שמחה "נתת  ד): (תהלים שכתוב כמו בלב,

עכ"ל.
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העבודה  שכל תדיר", ליה "קרי בבחי' ברדל"א

היחוד , גילוי על ובקשות  תפלות בסוד  נעשה

עת בכל תשוקה שיש  לצבי ' דודי  'דומה סוד ונעשה

וכו ' פרסאות  רל"ו  סוד  ס "ב שם בסוד  היחוד  אל

לגמרי מזדכך עצמו שהגוף שזוכים עד  כנ"ל,

נצור  לראשך . כתר והיא ואז  חשמ"ל, סוד ונעשה

רק  הק ' השכינה להשיג אפשר אי  כי  קדושך  מצות

שהוא  דחויא משכא שהוא הגוף שמתקנים ידי  על

שזוכים  קדשך שבת שמור ה', לעבודת  מפריע

התפלה  פנימיות ידי  על שהוא שבת , של לאור 

כל  כי חשמל, לבחי' יזדכך  שהגוף  לזכות שיכולים

תפלות להקדים צריך  בעולם עושה שאדם דבר 

ידי על לתקן  למפרע יכול בדיעבד ואף ובקשות ,

מן  למעלה לבחי' עולה כאשר  ובקשות, תפלות

הכל, לתקן יכול ושם הזמן , מן ולמעלה המקום

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת



תשע"ו  משפטים פר' טו של"ס

תשע"ומשפטים פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו משפטים פר' של"ס

ייייעעעעבבבבדדדד ׁשׁשׁשׁשננננייייםםםם ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש עעעעבבבברררריייי עעעעבבבבדדדד תתתתקקקקננננהההה ּכּכּכּכיייי ללללפפפפננננייייההההםםםם:::: ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשייייםםםם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטייייםםםם Ÿ£©¦¨¥¦§¦¤¤¤§¦¦¤¥§¦¦¨¤£¦¨§¦©¤¥§וווואאאאּלּלּלּלהההה

ההההּוּוּוּואאאא אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ּבּבּבּבעעעעלללל אאאאםםםם ייייצצצצאאאא ּבּבּבּבגגגגּפּפּפּפֹוֹוֹוֹו ייייבבבבאאאא ּבּבּבּבגגגגּפּפּפּפֹוֹוֹוֹו אאאאםםםם חחחחּנּנּנּנםםםם:::: ללללחחחחפפפפׁשׁשׁשׁשיייי ייייצצצצאאאא ¨¦©©¦¥¥©§Ÿ¨©§¦¨¦¦§¨©¥¥¦¦§©ּוּוּוּובבבבּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבעעעעתתתת

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: אאאאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו א'-ב')ווווייייצצצצאאאאהההה כ"א, (שמות §¨§¨¦§¦

קוצין  בג' ששרשם קוין ג' ע"י המשפט סוד

הצמצום אחר הנשאר י' דאות

פירש "י'ואלה לפניהם' תשים אשר המשפטים

ענין  דהנה המזבח. אצל סנהדרין  שתשים

שמאל  ימין קוין  תלת סוד  הוא בשלשה דין בית

נקודות ג' הקדושה דעיקר  בזוה"ק ואיתא אמצע,

קמץ)חש "ק שבא ג'(חולם שהם טיפין ג' סוד והוא

ג' כנגד  קק"ק  קדושות  ג' והם דיהונתן , יה"ו  אותיות 

כלל  והוא דמהימנותא, רזא שהם שבת סעודות 

וסובב  ממלא של העבודה דרכי ג' שהם ה' עבודת 

ועצם.

לקדושה דהנה  להתקשר  הוא הי"ת  עבודת עיקר 

אמת הצדיק  ושל הקדושה השכינה של

האר "י מש "כ וזה הקדושה, השכינה עם המקושר 

בעיגולא, מנא בסוד  י' אות  נשאר  הצמצום דאחר 

בקבלת וכמבואר  ב"ה, א"ס אור קו שורש והוא

ענין  לומדים שאין  אלו ואף ז"ל, סרוג מהר"י

הקו סוד עצם מ"מ הצמצום, אחר י' אות השארת 

שלום בדברי  כדאיתא י ' בחי ' הוא ע"ג )דא"ס  כ' (דף

אות בחינת עצמו  הוא והרי  הניצוץ סוד  הוא דהקו 

זו. י ' מבחי ' נמשך  דא"ס הקו התפשטות ואח"כ  י ',

הם  הרש "ש ובלשון קוצין , ג' לה יש  י ' אות והנה

הנקרא  דאלקות  וניצוץ אפס, הנקראים מדרגות הג'

הצדיק  שורש שהוא נברא וניצוץ בורא, ניצוץ

הוא  אפס  סוד כי  ישראל, נשמת  שורש  אמת 

ניצוץ  הוא השכינה וסוד בתכלית הפשוט אחדות 

ב', ניצוץ הוא ישראל נשמת שורש  הצדיק וסוד  א'

בע"ח זה כל פ"א)וכמבואר  מ"ב .(שער

ג' בסוד א"ס בקו  הדבקות  ע "י העבודה תכלית

וא  בורא וניצוץ נברא דניצוץ פס מדרגות 

הקיוויוזהו  במאמר  ברמח"ל שצריך אדאיתא

סוד  שהוא קיווי  ידי על לקב"ה דבוק להיות

האמונה  שורש  ידי  על והוא ב"ה, דא"ס הקו

נברא, בניצוץ ישראל נשמת בשורש  אנו  ששמחים

אמת בהצדיק והדבקות  ההתקשרות  ענין  שהוא

_________________________

-א. קויתי לישועתך  וז"ל: רמ "ו) (עמוד רמח "ל' 'אוצרות  בספר בתקוה,נדפס  הבריאה לשפעת ראשית מצפים התחתונים שכל

שיכנוס לצפות  אם כי עשוי הצמצום אין - תקוה אלא ראשית  אין אלקים", ברא "בראשית  כתיב שיר. או תפלה ידי על עליונים

ב"ה, א"ס  קו ותשוקה .בו קיווי לשון " "קו לעשות"וזה אלקים ברא "אשר שנאמר שלימות , בלא נבראו הבריות  כל וראה, בא

לזה  הוי"ה", קויתי "לישועתך וזה וכו'. בשיר או בתפלה או טובים במעשים או לשלימותם, השפע בהמשכם כך  אחר שיעשו -

(ו)כינוי. שום ולא התקוה, שתהיה צריך הכל, ראשית שהוא הוי"ה  אמצעי,השם בלי עולה  תפלתו המקוה  ידי וכל על לא

שליח, ידי על לא לנוכח שמדבר כמו דייקא, "לישועתך " אלא ממש.מלאך  ה' עד  ועולה ונוקב הבוקע קו הוא  הקיווי כי

"הוי"ה" קוים, לעשות - קויתי" "לישועתך וזה צד. מכל סתום דבר הוא העיגול משא"כ המתפשט , קו ההתפשטות , סוד [הוא]

שלם. השם שיהיה בזמן -



לנפשך  חכמה דעה טז 

ב', ניצוץ בסוד  בקו  המושרש ישראל נשמת שורש 

ניצוץ  בסוד  הק' בשכינה להדבק לנו  אפשר  ועי"כ

האפס  בחי' שהוא ב"ה בא"ס  להדבק  ועי"כ א',

צדיק  ובזכות הק', השכינה שהוא האמונה בזכות

נשמת כלל שורש  ושם ב' בניצוץ ששרשו  האמת 

שורש  באמת בקב"ה הדבקים והצדיקים ישראל,

הצדיק  ידי ועל הק', בשכינה מקושרים נשמתם

הקו סוד  שהוא כנ "ל )אמת  ב' ניצוץ והוא (בבחי' ,

עת בכל הק ' בשכינה א')דבוק ניצוץ יכולים (בסוד  ,

ב"ה בא"ס  האפס)להדבק  אליו(בסוד  שכתוב דאף  ,

להיות יכולים מדותיו  ידי  על רק  מ"מ למדותיו , ולא

ידי על דהיינו 'אליו', בסוד  יתברך  בו דבוקים

להגיע  יכולים הקו סוד א' ניצוץ בסוד  הק ' השכינה

א"ס  עם מתיחדים המדות  כי  מדותיו , ידי  על ל'אליו'

ב"ה, בא"ס להדבק יכולים המדות ידי ועל ב"ה,

להדבק  להגיע יכולים דא"ס  הקו  דרך  דהיינו

ב"ה. העליון  במאציל

הוא,וכל  חד  וקוב"ה  ואורייתא ישראל סוד הוא זה

ישראל  נשמת  שורש  סוד הוא ישראל כי 

ואורייתא  אמת, הצדיק  סוד  והוא ב', ניצוץ בבחי '

ישראל  בין  הממוצע שהוא א' ניצוץ סוד  הוא

שדבוקים  ידי  על ולכן  האפס. ה"ס וקוב"ה לקוב"ה,

להדבק  יכולים הק' ותורה ישראל נשמת  בשורש 

האפס . בסוד  בקוב"ה

עלמין  כל  ממלא מדרגת הוא יעבוד שנים  שש 

סוכ "ע מדרגת  הוא לחפשי יצא ובשביעית 

פעמים 'כי ד' הוא עב"ד סוד  עברי' עבד  תקנה

פעמים  ד' שהם ניצוצין הרפ"ח שהם ע"ב,

_________________________

צער. בלי בשמחה תמיד הוא המקוה כי מצטער אינו מקוה אבל תרופה, לו שאין וחושב ואנחה ביגון הוא תמיד המצטער כי

על  [ונענש ] מהשם, רחוק  ונשאר מת , מיד מקוה שאינו ומי אותו, מחיה התקוה נמצא מחכה, יתמהמה אם ואפילו תמיד, מקוה

ה'". קויתי "לישועתך  - דייקא ה' לי", אור ה' בחשך אשב כי "גם בו נאמר מקוה שהוא ומי לה'. מקוה שאינו

יבוש, לא טובים מעשים מעט לו שיש "פ אע תקוה,המקוה לדל יש כי וזה קווי", יבשו לא אשר ה' אני כי "וידעת  שנאמר

ישראל  כל תקות מגודל - התיקון סוף  וזה פשעים. כל ומעביר עליו מתגלה השם כי תקוה, לו יש טובים ממעשים דל שהוא ומי

המלך  כבוד זהו כי קויתי". "לישועתך וזה הארץ", עון את "ומשתי - התקוה וסוף  שיגאלו. באמונה ובוטחים הגלות באורך 

תקוה. - אמונה - אחת על והעמידה חבקוק בא בו, שבוטחים

ממנו, יוצא  בגהינום  נכנס אפילו עליונים המקוה מלאכים וכמה עליו, מאיר יקו"ק אבר", יעלו כח  יחליפו ה' "וקווי שנאמר,

במדריגה  הוא כי ממש ! ישראל" "מקוה טהרתו. היא ותקותו למעלה, עמו ומסתלקים כנשרים", "אבר [וזה] המקוה אותו מעלים

ונאמר  לו, יכלה לא והס "א מקורו, אל שב ממש שהוא התשובה סוד וזהו תפעל", מה חטאת "אם - פגם בו עושה שאין עליונה

כן ה'", עד ישראל הכבוד,"שובה כסא תחת לעלות וסדק נקב ועושה  תקותו, בקו בוקע ממש הוא  "לישועתך המקוה  וזה

בחייו  שקיוה וכמו מעכב. פגם ואין חסד, מתגלה יקו"ק  שמתגלה במקום החסד", ה' עם כי ה' אל ישראל "יחל וזה ה'". קויתי

קויתי", "לישועתך וזה ברגע, ומסתלק בו, ונקשר ה' עד בתקותו מתחזק  הוא הדינים , כנגדו כשמתגברים [מותו] לאחר כן לה',

עכ"ל. הקוים, יבושו לא המות  אחר כן בחיי, - "קויתי" אלא אקוה, לישועתך  אומר אינו

כביכול, בצרה", אנכי "עמו נאמר, בצרה שהצדיקים הצרה,בזמן מן יוצא  התקוה שנאמר ובכח כמו עמו. יוצא וכביכול הוא,

ה' קויתי בצרה, עמו שהיה ה' ישועת ממש, לישועתך  - קויתי" "לישועתך  וזה השכינה. עם ה'" צבאות  כל "יצאו במצרים,

לישועתך.

הם  מקטרגים הרבה שיש ובזמן ה'", אל "ויצעק  ה'", אל "ויתפלל שנאמר המלך, לאזני תפלותיהם מעלים הצדיקים וראה, בא

אבל תפלה", מעבור לך בענן "סכותה בו שנאמר מלעלות , התפלה ומעכבים ובקיעה מפסיקים נתיב ועושים המקוים  בצדיקים
עננים , וזה בתוך שועתי". וישמע  אלי ויט ה' קויתי "קוה - זה סוד המקוה, של מפיו תפלתו לשמוע יורד כביכול והקב"ה

המקטרגים. ידי על [שיתעכב] בלי הזה, בשם ישועתך שתבוא עושה אני - מקוה שאני מה קויתי", "לישועתך



תשע"ו  משפטים פר' יז של"ס

דב"ן)ע"ב וע"ב דמ"ה, וע"ב דס"ג, וע"ב דע"ב, ,(ע"ב

ניצוצין  הרפ"ח לקחת  הוא התכלית ועיקר 

ה' עבדות  סוד והוא למעלה, למעלה ולהעלותם

בכח  הוא והכל עברי, עבד  תקנה 'כי  בבחי ' יתברך 

סוד  כי לפניהם', תשים אשר המשפטים 'ואלה סוד

כנ"ל, דיינים ג' בסוד  קוין  הג' סוד  הוא המשפט

וניצוץ  דאפס  מדרגות הג' סוד  הוא העליון  ושרשם

דא"ס  הקו  שורש סוד  הוא לכל והכל ב', וניצוץ א'

הק' השכינה ידי  ועל י', דאות  קוצין  מג' הכלול ב"ה

בא"ס  להדבק לזכות  צריכים והצדיקים הק' והתורה

חד  וישראל וקוב"ה אורייתא בסוד אחד והכל ב"ה,

ט' דף ברחה"נ המובא בזוה"ק דאיתא וזהו  הוא.

בא  ויפח להמשיך ע"ג שהוא וכו' חיים נשמת  פיו

וכו'. העולמות  בכל דחיי נשמתא

יעבוד דהנה שנים שש  עברי עבד  תקנה 'כי  ענין

מש "כ  ועפ "י  חינם', לחפשי יצא ובשביעית

עיגולים  שהם בעולמות מדרגות ב' דיש  האר"י

דיושר  אדם בענין הוא האר "י  דברי ועיקר  ויושר,

דאין  חכם בתורת כתב ואמנם ע"ח, בריש  כמ"ש 

אלא  בעיגולים ועסקנו  עבודתנו שאין  הכוונה

נפש נקרא קודש שבת  שבאמת  אלא (בסודביושר,

קודש ) בשבת  הנתקן השביעי מלך שהוא מלכות 

ג"ר  נקרא הנמשכים ומאידך  העליונים המוחין (בסוד 

ודא"א) עילאין דאו"א מוחין שהם הוא בשבת  והטעם ,

העיגולים  במקום נמצאים הג"ר דאורות משום

העולמות. דכללות  הנפש  סוד  שהוא

העובי  סוד כ "ע  וסובב האורך סוד כ "ע  ממלא

העבודה והוא ועיגולים  דיושר המדרגות  ב' והם

ולויתן  הבר דשור

המדרגותוהענין ב' בסוד התו"ח עפי "ד  הוא,

ז "ל, הרש "ש מרן  שכתב ודאורך  דעובי

ה' עבודת  ויש באורך ביושר ה' עבודת שיש  והיינו

הוא  האחרון בפרט באורך והעבודה בעובי,

העבודה  יש  זה ומלבד  עלמין, כל דממלא העבודה

נמצא  ששם היינו  העיגולים וסוד  העובי , בחי' של

בדרך  עבודה הוא אלא עבודה, גם יש ושם הג"ר,

כי חנם, לחפשי  יצא ובשביעית בסוד אחרת

והעבודה  עלמין , כל ממלא בסוד  ו"ק של העבודה

של  המדרגה והוא עלמין , כל סובב בסוד  ג"ר של

שהוא  אלא בממלא, כמו  העבודה שם וגם עובי,

יעבוד  שנים שש  עברי  עבד ענין כי אחר , באופן

חסרון , מחמת  העבודה והוא דממלא, העבודה הוא

'שור  בחינת ונקרא החסרון את לתקן העמל והוא

העובי בבחי' שהוא סובב בסוד  העבודה אך הבר',

בממלא  כי 'לויתן', בחינת  ונקרא חסרון , בלי הוא

את לתקן  העבודה עיקר ביושר  אחרון בפרט שהוא

אך  המדרגות, בכל אלקות  ולגלות ההסתר

אך  סובב, בדרך עסקם עיקר לויתן שבסוד הצדיקים

הדבוקים  דהצדיקים לממלא, גם משפיעים מהסובב

ידי על במוחין העבודה הוא היחודים בעבודת 

יצא  ובשביעית בסוד  קודש  שבת  בחי' והוא אמונה

עיקר  הבור שור  שבבחי' הצדיקים אך  חנם, לחפשי 

האורך עסקם  בבחי ' שהוא עלמין  כל ובממלא בו "ק 

בירור  בענין לעסוק וצריכים האחרון , בפרט

לויתן  שבבחי ' הצדיקים גם ובודאי  עת , בכל הרפ "ח

בדרך  הוא אך  הרפ "ח ותיקון  בבירור עוסקים

אחרת.

לקשר כי עת  בכל עסקם עיקר האמתיים הצדיקים

שם  דהיינו  עלמין , כל לסובב עלמין  כל ממלא

להעלותם  אהי"ה שם ידי ועל הוי "ה, לשם אדנ"י

ועם  א' ניצוץ עם ב' ניצוץ ולקשר  למעלה למעלה

הג' סוד והוא השרשי , י ' דאות  קוצין הג' בסוד  אפס 

בכל  דבוקים והצדיקים קדוש, קדוש דקדוש קדושות

שהוא  השורש והוא דאלקות , העצמי  בתענוג עת 

לעצם, ולקשרם הסובב עם הממלא לקשר הכח

קוצין  בג' השרשים בשורש  שמקושר כפי והכל

בכל  דבוקים הם כי הצמצום, אחר שנתגלה י' דאות 

בפועל  למטה יכולים כך  ידי  ועל השרשי , ביחוד עת 

עד  ודאורך  דעובי העולמות  עת  בכל להעלות

בחי ' שהוא דאורך  מהעולמות ההסתרה שמבטלים

התחתונים. בי"ע



לנפשך  חכמה דעה יח

'שש והנה  של העמל בחינת  הוא בבי"ע העבודה

בסוד  גדולה עבודה והוא יעבוד ', שנים

עת בכל שעוסקים בכח אך האחרון, בפרט האורך

בחי ' בסוד  הנח"י  בחי' שהוא עובי של בעבודה גם

אותו שם יש שבאמת דעיגולים, בכלים הנמצא ג"ר

היחוד , ובסוד מוחין בסוד  שהוא אלא עבודה,

עבודה  הוא הבר  שור  שבבחי' הצדיקים משא"כ 

הצדיקים  אך  הממלא, במקום הרפ "ח בבירור  קשה

הכל  ולכן  השרשיים, ביחודים דבוקים לויתן שבבחי'

כמ"ש  לה' ובקיווי  אמת  לצדיק בהתקשרות  תלוי 

הקיווי. בדרוש הרמח"ל

עבודת  שהוא העבד בעבודת מדרגות  ד'

במאציל ונדבק ועצם  וסובב בממלא הצדיקים 

האחד והנה בעבד , מדרגות ד' זו  בפרשה מבואר 

בעל  אם והשני  יצא, בגפו  יבוא בגפו אם

אדוניו אם והשלישי  עמו, אשתו  ויצאה הוא אשה

והוא  לאדוניה תהיה וילדיה האשה וגו' אשה לו  יתן

אהבתי העבד יאמר  אמר  אם והרביעית  בגפו , יצא

ועבדו במרצע אזנו את  אדוניו ורצע וגו ' אדוני את 

דבריו לעולם, שעל זו בפרשה הלוי בעבודת היטב (ועי'

אלו) דא"ח .מיוסד 

יצא''אם  בגפו  יבוא הצדיקים בגפו סוד  הוא ,

כל  סובב של במדרגה בעיקר  שמתעסקים

'אשה' של הבחי' להם ואין העובי, סוד שהוא עלמין 

ביחודים  עסקם וכל התחתונים, בי"ע בחי ' שהוא

האצילות  בחי' והוא 'לויתן ', אצילותבבחי' (דהיינו

ממלא) בערך סובב כערך  הוא בי"ע ועליהם בערך  ,

עיקר  שאין  דהיינו  יצא, בגפו יבוא בגפו אם נאמר

על  ממלא של העבודה שהוא 'אשה' בחי' עם עסקם

אשה. הנקרא התחתונים בי"ע בסוד  עלמין

עמו''אם אשתו ויצאה הוא אשה  הוא בעל

של  במדרגה בעיקר  שעוסקים הצדיקים סוד

האחרון  בפרט האורך סוד שהוא עלמין  כל ממלא

בבחי ' התחתונים בבי"ע עבודתם ועיקר שבו,

שהוא  הרפ "ח דבירור הקשה העבודה והוא 'אשה',

הצדיקים  בכח זה גם ואמנם הבר ', 'שור בחי '

שהם  הסובב, ובחי ' העובי  בבחי ' הדבוקים

העוסקים  להצדיקים הכח ונותנים משפיעים

הממלא. בעבודת

אשה ''אם  לו יתן שלישיתאדוניו  מדרגה הוא

כאחד , וסובב ממלא יחוד שהוא עצם בסוד 

בי "ע  עד  גם המתפשט א"ק מדרגת  כערך  והוא

להגיע  הוא ה' עבודת  עיקר  כי התחתונים,

התחתונים  בי "ע לבטל רק  שלא למדרגה

אך  עדן, גן  מדרגת  בחי ' שהוא לאלקות  ולהעלותם

א"ק  מדרגת  שהוא מזה למעלה מדרגה יש 

גילוי בסוד  במקומם, התחתונים בי"ע גם שמתקן 

הבעש"ט  וכמו  ית "ש , הבורא של האמיתי האני 

אנשים  עם לדבר יכול היה לא שבתחילה הק'

והיה  א"ק של למדרגה הגיע ואח"כ שבת, בליל

יושבים  היו ואדרבה אנשים, עם לדבר גם יכול

כידוע. דייקא הפשוטים האנשים שבת  בליל אצלו 

דבי "ע  כלים עם להשתמש יכול א"ק במדרגת  כי

האמיתי האני  בבחינת  והוא נפרד , שאינו  באופן

אשה' לו יתן אדוניו 'אם סוד  והוא הבורא. של

הוא  'אשה' הנקרא בי"ע בחינת  שגם דהיינו

שיהיה  לבוא לעתיד  של המדרגה וכמו  מאדוניו,

ומזוכך , קדוש בגוף  נשמה בבחי ' המתים תחיית

מזוכך , גוף  דהיינו  אשה' לו יתן אדוניו  'אם וזהו 

לאדוניה''אז תהיה וילדיה  יהיה האשה  לא כי  ,

בבחי ' אלא דפירוד התחתונים בי "ע בבחי' זה

של  ה'אני ' את  המגלים דבי "ע הכלים זיכוך

הבורא.

התכללותומדרגה של המדרגה היא זו

דהיינו הרש "ש, שכתב והתקשרות 

בין  היחוד עצמו שהוא להעובי האורך בין  היחוד

על  דהנה עצם, דבקות  ידי על והוא לסובב, ממלא

מתגלה  והתקשרות  התכללות  של העבודה ידי 

נכללים  התחתונים שבי "ע באופן פרט, בכל אלקות 

גם  המתקן  א"ק  מדרגת דרך  על ג"כ  ומתקשרים

וילדיה  'האשה זה ובאופן התחתונים, בי"ע את 
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בקדושה, לגמרי נכלל הגוף  שגם לאדוניה' תהיה

קודש . שכולו קודש שבת  אכילת וע"ד

אדוני''ואם את אהבתי  העבד יאמר אמר

'ועבדו וגו ' הדלת אל והגישו  וגו '

צדיקים,לעולם' של גבוהה יותר מדרגה יש  כי ,

ידי ועל למעלה, למעלה עולים הניצוץ שבכח

שהוא  במקום ונכללים בסובב נכללים הממלא

ובאופן  סובב בבחי ' נכללים כי לעולם' 'ועבדו בבחי '

בעצם  יותר ודבוקים כאחד  נכללים קוצין  הג' שכל

בכל  כי במאור ', 'אור של המדרגה דרך ועל האור ,

עליונה, יותר מדרגה ממנה למעלה יש  מדרגה

שכתב  במאציל' 'נדבק  של המדרגה סוד והוא

ע"ב. י"ג דף בנה"ש  ז"ל הרש "ש

יכולים א"ק  רגלי מאצבעות  הנמשך האור ע"י

התחתונה דעשיה  ההסתר תכלית את לתקן

ית' הבורא של האמיתי ה'אני' גילוי בסוד

ב"ה והנה  א"ס  קו נתפשט דכאשר  באר "י  איתא

א"ק  בעקבי מתפשט הקו הארת בעולמות,

באר "י ואיתא העשיה, עולם סיום עד  המתפשטים

הידים  אצבעות  בסיום האור מאיר פרצוף  שבכל

ולכן  שאת, ביתר  האור  מאיר  שמשם והרגלים

דידיה  הרגלים האצבעות  בסוד דא"ק  בעקביים

התחתונה, העשיה חושך את לתקן  גדול אור מאיר 

ההוא  ביום רגליו  ועמדו סוד ע"א י "ז  דף  ע"ח ועי'

ניצוצין  י ' תיקון בעת  שהוא הזתים, הר  על

אבנא  דבהאי  שם ואיתא וכו', דא"ק שבעקביים

שכתוב  בידין  דלא האבן  שהוא וכו ' למוחא רציץ

אבן  כי דנבוכדנצר . הצלם את  יפיל שהוא בדניאל

ואז  התחתונה, דעשיה הקלי ' את תכניע היא זו

וגו',השמים תבלה כבגד  והארץ נמלחו כעשן 

שלא  כלומר  בידין דלא האבן ענין מה להבין וצריך 

ובשורש  ודוד, יוסף הם הידים סוד  דהנה בידיים,

הקדושה  שורש  הם ודוד דיוסף  הקדושה השרשים

הוא  וקיים חי ישראל מלך  דוד  כי וסובב, דממלא

סוד  הוא הראשון  ד ' דאות ד ', ו' ד' אותיות  ג' סוד

וזה  ממלא, בחי ' יוסף סוד ו ' ואות  עלמין, כל סובב

החול והוא בימות ז"א ובחי' לאה בחינת  הוא (דדוד 

בחינת שהוא רחל  בחי' שהוא יוסף  בערך סובב, כבחי'

החול ) בימות בסוד ממלא אחר באופן הוא ובשבת

ואכמ"ל. כאחד ודוד  יוסף הכוללת הגדולה רחל

בחי ' ידי על שלא היינו בידין דלא האבן  סוד ועכ "פ

וסובב  דממלא הדבקות  שורש  שהוא ודוד יוסף 

של  הכח אלא ב', וניצוץ א' דניצוץ שורש בבחי '

'לא' בבחי ' הדבקות  שהוא רבינו  משה הוא האבן

והוא  כאחד , ודוד יוסף  שמקשר האפס  בסוד דאלבם

סוד  והוא ודוד, יוסף שהם הידים ממבחי ' למעלה

התכללות של המדרגה בסוד  עצם דבקות

שהוא  בידין, ד 'לא' אבן  וזהו העולמות , והתקשרות 

ידים  מבחי ' למעלה שהוא דאלבם 'לא' במדרגת 

ודוד . יוסף  שהם

משה מדרגת  הוא לצלמא' דמחית  'אבנא סוד

בידין' דלא 'אבן  וה "ס משיחין מתרין למעלה 

דוקא והנה  נמצא לצלמא דמחית  אבנא האי סוד

כי התחתונה, העשיה בבחי' למטה למטה

לכל  התיקון גנוז ושם הצמצום, סוד  שורש  שם

אל  המים יקוו בסוד הגר "א דברי דידוע הצמצום,

בהעלם  הצמצום נקודת  דנשאר  והיינו אחד , מקום

בחי ' עד להזדכך וצריכה האמצעית, נקודה בסוד

על  האמיתי  האני  בחי ' שיתגלה והיינו השרשי, הי '

אלקיכם, ה' אני  בחי' עד  יזדכך  הנפרד שהאני  ידי 

ב' בניצוץ ששרשם הצדיקים שנשמות  והיינו

דווקא  ולכן  באפס, נכלל והכל א' בניצוץ נכללים

שם  יש  וההעלם ההסתר במקום העשיה בעולם

העשיה, קלי' להכניע דא"ק האצבעות דסיום גילוי 

לתקן  הכח יש תחתון  הכי במקום דווקא כי

ע"ב, ד ' סוד  שהוא 'עבד ' בבחי' הרפ "ח ולהעלות 

מהמדרגה  למעלה ולעלות  העולמות בכל ולעלות 

סובב  של ומהמדרגה הבר  שור  שהוא ממלא של

התכללות לסוד להכנס  אלא לויתן, שהוא

עד  כאחד  המדרגות  ב' שמתיחד  באופן והתקשרות 

מוהרא"ס  כמ"ש לעולם' 'ועבדו של מדרגה
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שהוא  לבדו, לה' בלתי היא השלמה דהעבודה

לעולם', 'ועבדו  בחי ' והוא הגמור, היחוד  לגלות

הוא  הנפרד האני במקום בעשיה למטה ודווקא

הקדושה  ולהגביה זו, קדושה להמשיך מסוגל

לקב"ה  עת בכל ולקוות העולמות, בכל ולעבור

ה', אל וקוה לבך ויאמץ חזק  ה' אל קוה בסוד

שורש  שהוא אמת  צדיק עם עת בכל ולהתקשר

עת בכל דבוק  שהוא אמת הצדיק ובזכות  ב', ניצוץ

ידי ועל א', הניצוץ בחי' שהוא העצמי  בתענוג

ה' אל קוה בסוד  הקיווי שהוא הקו בסוד שדבוקים

בבחי ' לגמרי להכלל שהוא ה' אל לוקוה זוכים וגו',

במאציל' 'נדבק  של המדרגה בסוד לעולם' 'ועבדו 

ז "ל. הרש "ש שכתב 

בשמחה,וה' מרבים אדר  למשנכנס שנזכה יעזור

מרדכי כי ואסתר , דמרדכי  הקדושה לקבל

כל  וכוללים וב', א' ניצוץ סוד  עצמם הם ואסתר 

שנכלל  עד  הקדושות בכל לעלות והעיקר הקדושות,

במאציל  'נדבק להיות לעולם' 'ועבדו בבחי' לגמרי

ועין  מלכותך תראינה שועיננו יעזור וה' העליון',

בב"א. צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין 

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

ידי'דעה  דעל לראשך', כתר  והיא לנפשך  חכמה

עם  עלמין כל דממלא העבודה שמחברים

שהוא  לראשך' כתר ל'והיא זוכים עלמין כל סובב

תהיה  וילדיה האשה בסוד א"ק של המדרגה

כי קדשך' שבת  שמור קדשך מצות  'נצור לאדוניה,

'ועבדו מדרגת  עד  מזה למעלה לעלות  צריך

דהנה  קודש. דשבת היחוד  שלמות שהוא לעולם'

בחי ' שהוא א"ק של למדרגה שמגיע אחר  אף

המדרגה  בחי' והוא לאדוניה, תהיה וילדיה האשה

למדרגה  להגיע צריך מ"מ אך  מטי , ולא מטי  של

נדבק  של המדרגה שהוא במאור, אור של

וזהו קודש , שבת  של המדרגה שהוא במאציל,

משיחין , מתרין  שלמעלה רבינו משה מדרגת 

בחי ' החמשים שער  של למדרגה הגיע שהוא

במאור' 'אור  של המדרגה שהוא לעולם' 'ועבדו 

של  במדרגה כי  מול"מ, של מהמדרגה שלמעלה

אינו אך כחדא, ואין אני של מדרגה גם הוא מול"מ

במאור . אור של המדרגה כמו  היחוד  שלמות  עדיין 

ויומתקו בשמחה מרבים אדר שמשנכנס  יעזור  וה'

ויומשכו שהם, מקום בכל ישראל מכל הדינים כל

המן  של הקלי ' וכל לכולם, ומזוני  חיי  בבני  ישועות 

ומושל  המלוכה לה' כי ויתקיים יתבטלו  ועמלק 

הר בגויים את לשפוט ציון בהר  מושיעים ועלו

היחודים, כל ויתגלו המלוכה, לה' והיתה עשו

כבוד  התגלות ויהיה מלכותך , תראינה ועיננו 

בימינו במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת שמים

אמן .



תשע"ו  משפטים פרשת דא"ח כא ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ו משפטים פרשת  דא"ח טי  ליקו

תשע"ו  משפטים פרשת בשב"ק שנאמרו קודש משיחות אחלק 

שבת הל '

גג  לפתוח העולם  מנהג על  התמיהה  ביישוב

בשב"ק  תינוק עגלת 

בהמשך בשלח,א] פר ' בנשמ"ח למש "כ

המובא  ההיתר  על לתמוה

זמנינו  תשובותבפוסקי פסקי כהלכתה, שבת  (שמירת 

פוסקים) הרבה עגלתבשם גג לפתוח בפשיטות 

בשב"ק  מבעו"י)תינוק טפח פתוח היה כשלא ,(אף 

דהנוב"י  אליבא שלכאו ' שם סי'ותמהנו או"ח (תנינא

מטריה ל ) פתיחת  האוסרים דעימיה הפוסקים וכל

הנעשה  שבאהל וס"ל אהל, איסור מטעם בשב"ק 

ולסגרו לפתחו ומוכן ערוך שהוא ההיתר  ליכא להגן

בביאוה"ל טפח)וכמובא ד"ה שלו א"כ (סי' בארוכה,

להגן , נעשה שג"כ תינוק עגלת  גג שנא לא לשיטתו

ולסגרו, לפתחו ונערך שנעשה אף לפתחו ואסור 

היתר  נוהגים שהם מובן החזו "א לתלמידי ובשלמא

כפי הנוב"י  על חולק  החזו"א שכידוע כיון  בזה,

אחרי לילך שרגילים בנ"א סתם אך  שם, שהבאנו

איך  ודעימיה, הנוב"י לשיטת החושש  המ"ב פסקי

שם. תמיהתנו  ע"כ  העגלה, גג בפתיחת  מותרים

להיתר  הפאראסאל  איסור בין הנוב"י חילוקי ב'

הסוכה שעל  הגג בפתיחת  הרמ"א

ושמעתי  הרי "ל ב ] מהגה"ח בזה לתרץ

מנהג  את ליישב תי ' שליט"א

בזה להקל שנהגו  פסקי העולם לפי ההולכים אלו (אף 

שהתירוהמ"ב) - הפוסקים על התמיהה כי [אף ,

- הנ"ל הנוב"י מדברי כלל דנו  ולא בזה בפשיטות 

דברי הביא עצמו  בנוב"י דהנה עומדת], בעינה

ס"ג )הרמ"א תרכו מותר (בסי' וכן הרמ"א, וז"ל

לפתוח  העשויות הגגות  תחת  הסוכה לעשות 

ולחזור  הגשמים מפני  לסוגרן  ומותר ולסגור 

לסוגרן (מהרי"ל )ולפותחן  שרי טוב ביום ואפילו 

ומהרי"ו)ולפותחן דיומא צירים (אגודה להם יש אם

בהן (ד"ע) ופותח סתירה שסוגר משום לא בזה ואין

מן  ולא תעשה משום ולא טוב ביום אוהל ובנין

יש  עוד שם, וז "ל הנוב"י  וכתב עכ "ל. וכו '. העשוי 

דנימא  מצד לפעראסאל היתר  למצוא יש  אם לדון

נפתח  ידם שעל בו הקבועים ולולאות קרסים דהנך 

שכתב  למה ולדמות ציר כמו  דינם והיה ונסגר

העשויין  בגגות  בהגה"ה תרכ "ו  סי' בסוף רמ"א

משום  בזה ואין  שלעק  שקורין ולסגור  לפתוח

ובאמת ע"ש. וכו' טוב ביום אוהל ובנין סתירה

ע"י ומתיר עליו  משיג שרמ"א אלא אוסר מהרי"ל

דלת. כמו דחשיב הצירים

דומה ואמנם  הנדון כמואין שזה אמרינן דשם ,

עומד  ודות  הבור או הבית  עיקר  כי  דלת

כולו, את עושה כאן אבל אליו ובטל שלו דלת וזה

ודות בור דלת  וכן הגגים שעל אותו דשם ועוד

עושה  ואינו לחוד  אוהל הוא בד"מ שם שמביא

המחיצות, וגם האוהל עושה כאן אבל המחיצות 

אם  בין  הפרש שיש התוס' בשם הבאתי  וכאשר 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה כב 

האוהל  רק  עושה והוא עשויים כבר  המחיצות 

עכ"ל  וכו'. האוהל, וגם המחיצות  עושה ובין  למעלה

הנוב"י.

הנוב"י  חילוקי בב' תלוי העגלה  גג ענין

המנח "י) (ובחילוק

והנה חילוקים ג] בב' תלוי העגלה גג ענין לכאו '

גג  בניית בין המחלק הב' דלחילוק  הנ"ל,

הרי דאסור , מחיצות עם גג בניית  ובין  דשרי , לבד

משא"כ  ואסור, מחיצות  עם הגג נבנה העגלה בגג

שהגג  משום דשרי סוכה בין  המחלק הא' לחילוק

והדות הבור או  הבית עיקר כי הסוכה אל בטל

עכ "ד  ההיתר, אותו  יהא בעגלה ה"נ הרי עומד ,

לפרש  כתב מנח"י שבתשובת להוסיף  [ויש הנ"ל.

לאיסור  הרמ"א נידון  כלל דומה שאין נוסף  תי'

כגון  אהל איסור כלל כשאין  מיירי  דהרמ"א הנוב"י,

נידון  וכל טפח, הסכך  על המאהיל הגג בין שאין

מטעם  התיר וע"כ בונה, איסור  משום הוא הרמ"א

שאין  תרכ "ו  בסי ' הרב בשו"ע גם משמע וכן  הנ"ל,

שאין  ודאי  המנח"י  ולביאור כלל, אהל ענין מזכיר 

אך  העגלה, דגג לנידון תרכ "ו  מסי ' היתר ללמוד 

אהל  בדין אף  מתיר שהרמ"א מפרש  עצמו  הנוב"י

הסכך ) מעל  הגג  בין טפח שיש  ב'(כגון חילק וע"כ 

הנ"ל]. חילוקים

טעמים ב' כותב כשפוסק  והרדב"ז הש"ך מח'

לתרוייהו בעינן האם – לדינו 

והנה יצחקד] עין בספר  התלמודעיין כללי (ח"א

תקא) עמ' משו"תוהפוסקים שהביא

צדיק  קכז)פעולת  וסי' קכג  סי' שמדברי(ח"ב שכתב,

קעב)הש "ך סי' ריש דכשכות(יו"ד ללמוד הפוסק יש ב

מחד  דאפילו אפשר  דין, הפסק  לראיית טעמים שני

הרדב"ז  אבל כן, לפסוק יספיק כתב (בח"א)טעמא

שלא  משום הוא טעמים ב' כותב דכשהפוסק

בצירוף  רק  טעמא, מחד הפסק להחליט לו הספיק 

הרדב"ז  לתשו' ציין  שם ובהערות  הטעמים, שני

ע) סו"ס אפשר (בח"ד  הש"ך  דברי שלפי נמצא .

בעניננו , להתיר להתיר  בנוב"י אחד וטעם חילוק  (שיש 

בכה"ג ) אסורבסוכה ולהרדב"ז  בעינן , להתיר (דכדי

בסוכה) שיש  ההיתר סברות ב' .שיהיו

לקולא  - ספיקא ספק  הוי דידן בנידון

ובעניננו  והיינוה] לקולא, ספיקא ספק דהוי  י"ל

דהלכה  דאפשר  אחד ספק א)

דאין  וס "ל הנוב"י  דברי על לגמרי  החולק  כהחזו "א

דשרי  טרסקל לכסא להגן  אהל בין  (ואיסור לחלק

ומיגדר  דחול עובדא בגלל רק  הוא לדידיה המטריה

הדורות ) גדולי שגדרו דהלכה מילתא את"ל ואף ב) ,

יש  הרי  איסור, להגן  באהל שיש  ודעימיה כהנוב"י 

לפסק  אחד  בטעם דדי  כהש "ך הלכה דאולי  ספק

שמחלק  הטעם להנוב"י  מספיק  דאולי  והיינו  הנוב"י,

דשרי סוכה הל' ששאני המטריה לדין תרכו סי' בין 

זה  לטעם א"כ אליו , טפל והגג עומד דהבית משום

וע"כ  כנ"ל. הסוכה גג כפתיחת  שרי  תינוק  עגלת גם

להנוב"י פעראסאל פתיחת דאיסור  נימא אי אף

תשובתו  בתחילת שכתב כמו דאו', והנה הוא (ד"ה

סקילה',אמינא) לאיסור חוששני (ובזה 'שאפילו

לחומרא) דאו' ספיקא יש אמרינן ספיקא בספק הרי ,

דאו'. באיסור  אף להתיר 

הווייפ"ס)הארכנו [וכבר על  ששיטת(בתשובתנו

ס "ס  לעשות להתיר  הפוסקים ורוב הפמ"ג

על  לסמוך שאין אלא שאוסר, כהש "ך דלא – מדילן

נהגו שממילא שכאן אלא עמוק , עיון  מבלי  ס"ס 

שפסקו ועוד הגרשז "א דעת ע"פ  להקל העולם כבר 

הוי לכה"פ הרי  להיתר , החזו "א על בזה לסמוך

המנהג]. ליישב טוב נוסף צירוף  הס "ס



אלקיכם  לה' אתם כג בנים

אלקיכם  לה' אתם בנים

הפרצופים כל נתרחקו המלכים מקרה  בעת  א.

המאציל מן
חכםנודע א התורת  רבינו  ע"א)דברי קט"ו (דף 

כל  היו  המלכים שבירת  "שקודם

על  ממנו  ונתרחקו סוף , האין  אל קרובים הפרצופים

ומתקרבים  הולכים ועתה המלכים, שבירת ידי 

עוד  כתב וכן  ע"ב)אליו". קט"ז וכו '(דף ידי  "על כי

סוף  מהאין הפרצופים כל נתרחקו המלכים, מיתת 

לקרב  והתפלות המצות ידי  על כוונתינו ועתה וכו ',

יום  וכו ' ממנו העליון הפרצוף עם פרצוף כל ולדבק

סוף  האין  עם ויתקרבו יגיעו  השנים שברוב עד יום,

[הרש "ש] הרב מורי שכתב כמו  מתחילה, שהיו  כמו

בהקדמה ע"ד )ז"ל ה' מיתת(דף  בעת כי  הרי ."

ומקרה  המאציל, מן  הפרצופים כל נתרחקו  המלכים

ריחוק  איזה נתרחק  פרצוף דכל לכולם, אירע אחד

הראשון . ממקומו

זו "ן  דפרצופי הירידה סדר ב.

מצינוולהבין אשר  בהקדם הנזכר, הריחוק  ענין 

בהו איתמר שבכללות  דהגם בזו"ן,

כלולה  גופא הנפילה זו  הנה לבי "ע, כולם שנפלו 

נפל  העליון  דחלקם מזו, למטה זו  מדרגות מכמה

שהכלים  באופן  דקדושה בי"ע עולמות לשלשה

ליצירה, והאמצעיים לבריאה, נפלו הפנימיים

לשלשה  נפל התחתון  וחלקם לעשיה, והחיצוניים

העומדים  דקליפה בי "ע שהם דחול בי"ע עולמות 

כוונות מסדר  וכנודע דקדושה, העשיה עולם תחת

בשלשה  המתבררים הבירורים על שנוסף  התפלה

משלשה  ויוצר זמירות  קרבנות התפלה חלקי

עוד  ועולים מתבררים דקדושה, בי "ע עולמות 

דעשיה  המלכות שתחת  דקליפה מבי "ע בירורים

הקטורת פטום בכוונת כזאת וכדמצינו דקדושה,

ע"ב) ע"ד דף ח"א הנדפס שלמים (סידור ובמשנת

קלים ע"ב)קדשים פ' להעלות(דף  מכוונים שבהם ,

ונה"י חג"ת להלביש  הקליפה מתוך הקדושה ניצוצי 

דעשיה. דמלכות 

כלולה הרי לבי"ע הזו "ן  שנפלו  הנפילה זו  כי

דאצילות דזו"ן מזו , למטה זו בחינות  מכמה

דזו "ן  ונה"י דקדושה, לבי"ע משל )נפלו  דרך  נפלו(על 

ד  דזו "ן לבי "ע דנה"י  נה"י זה דרך ועל (עלקליפה,

משל ) שהיא דרך  כו' תחתונה היותר  למדרגה

זה  דרך  על וכן מחר, יום בערך  דחול בי"ע הנקראת 

הכללות שבערך  אלא ממדרגה, למטה מדרגה

הנקראת אחת לבחינה המדרגות  אלו כל מצטרפים

דרך  ועל לבי"ע, נפלו  שזו"ן בכללות  ונקרא בי "ע,

הנזכרים  הבחינות  כל בירורי מצטרפים זה

כי ואם זו "ן , בירורי  הנקראת  אחת לחטיבה

וכאמור , בחינות, מכמה כלולים המה בפרטותם

זו "ן . בירורי  אלא אינם כולם בין

ואימא  אבא פרצופי ירידת סדר ג.

הפרצופים והנה בכל זה דרך  על הוא כן כי 

ואימא, באבא גם מצינו  שכן  העליונים,

שהם  שאחוריהם בהון איתמר שבכללות  היות  דעם

דילהון  הנה"י  דאצילות,בבחינת  זו "ן  למקום נפלו 

דאחוריים  שהנה"י  בהם מצינו בפרטות הנה

_________________________

הוא א . והרי הגדול, הי'ם מן קטיפה קצרה ובדרך  בחפזון ונרשם שעברו, בשבועות שנדפסו למאמרים המשך  הוא זה מאמר

מוגה. בלתי בחזקת
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זו"ן  תוך  מלובשים שהיו דנה"י הנה"י שהם דילהון 

ולבושים) צלמים וכמבואר (בסוד לבי "ע, עמהם נפלו

בדברי נמי  והובא מקומות, בכמה הרז"ל בדברי 

ע"ב. סוף  ה' דף  הנהר  רחובות בהקדמת מרן 

דנה"יוממילא  דנה"י  נה"י הדין  דהוא מובן

דזו"ן)דילהון בזו"ן נפלו(המלובשים

מדרגה  זה דרך על וכן  דחול, בי "ע למקום עמהם

שכל  אמרנו  שכבר וכיון ממדרגה. למטה

הוא  מוכרח לכן  המאציל, מן נתרחקו הפרצופים

דילהון  חג"ת חב"ד  שהם ואימא דאבא הפנים שגם

דחב"ד (בדקות )נתרחקו והיינו מדרגתם, לפי מעט

נפלו והחג"ת  החג"ת , למקום נפלו  ואימא דאבא

וכו'. זו"ן למקום והנה"י  הנה"י , למקום

אבא וכל  בירורי בכלל הנזכרים הבחינות אלו

מיני שכל בזו"ן שמצינו  דוגמת  הם, ואימא

כיון  אלא הם, זו "ן  בירורי בכלל דילהון  הבירורים

אינה  דקותה לגודל ואימא דאבא הפנים שירידת

ירידת אלא בהם מונים אנו אין בערכנו, נרגשת 

מבררים  בהיותנו מקום מכל אבל לבד , האחוריים

דמדי בכלל, הפנים בירורי  גם ואימא, אבא בירורי 

ואימא, דאבא האחוריים בבירורי אוחזים היותנו

הבירורים  מיני כל ממילא בדרך  עמהם נגררים

אותם  הן  ואימא, אבא בירורי בשם הנקראים

דאי נרגשים, שאינם אותם והן בערכנו  הנרגשים

אחת בחינה שכולם מאחר ביניהם להבדיל אפשר

הן .

א"א  פרצוף ירידת  סדר ד.

הנה"יועל  דאחורי ידענו דזאת  לא"א, נקיש  דרך

שהיו דיליה דנה"י הנה"י שהם דיליה

זו "ן , למקום עמהם נפלו ואימא באבא מלובשים

בזו"ן  מלובשים שהיו  דיליה דנה"י הנה"י ואחורי

שכן  הדין דהוא מובן  וממילא לבי "ע, עמהם ירדו

דיליה דהנה"י בקודש , למעלה גם (המגולים הוא

ואימא) באבא מלובשים היו חג"תשלא חב"ד  שהם

למקום  וירדו ערכם לפי  המה גם נתרחקו  דנה"י,

הנה"י, למקום ירדו דיליה וחג"ת ואימא, אבא

החג"ת. למקום דיליה וחב"ד

שלמעלה אלא העליונות הבחינות אלו שכל

באבא  מלובשים שהיו  הנה"י  מאחורי

בהם 'שידענו' הגם השכל )ואימא, דמן (בידיעת  ,

מדברי וכמוכח העליונים, אל נקיש  התחתונים

דק'ה  דקותם לגודל זה כל עם מקומות , בכמה הרז "ל

ובערך  וכלל, כלל בערכנו  'נרגשים' אינם הדק'ה מן

הראשון , במקומם דנשארו  כמאן  חשיב הרגשתנו

הוי. דמיהוי בודאי  ידענו מקום שמכל אלא

להו,וכל  מחתינן מחתא בחדא הבחינות  אלו

ולפיכך  נכללים, הם א"א בירורי  בכלל דכולם

דא"א  הנה"י  אחורי  בירורי  מבררים בהיותנו

כל  ממילא בדרך בהם נכללים בערכנו , הניכרים

אחת חטיבה דכולם מא"א, שנפלו  הבחינות שאר 

הם.

עתיק  פרצוף  ירידת סדר ה.

בודאיועל  ידענו דזאת בעתיק , יובן  זה דרך

המאציל  מן  הפרצופים כל נתרחקו  דכאשר 

מהר "י הרב בדברי  כמפורש עתיק, גם נתרחק

ג' פרק מ"ט שער  לע"ח בהגהותיו  דףצמח (ח"ב

ע"א) שבירה קי"ב היתה דעתיק  במלכות גם "שהרי

מפורש  בזה וכיוצא חלקים", לחלקו  בירר הוא וגם

הנהר  רחובות בהקדמת מרן  ע"ב)בדברי  סוף  ה' (דף

ונעשו נתקנו  וכו ' וא"א עתיק פרצופי  אפילו "כי

שהראה  שם לו  ועיין  מלכים", השבעה מבירורי 

ריש  ב' בדף עוד מבואר וכן הרז"ל, בדברי  מקורו

שאירע  דכל מאחריתו דבר ראשית דילפינן ע"ד

דוגמתובפרצופים אירע (בדקות )התחתונים

למקום  דיליה החב"ד  נפלו הוא גם ולכן בעליונים,

ונה"י א"א, למקום והנה"י לנה"י, והחג"ת החג"ת ,

ונה"י לזו"ן, דנה"י  דנה"י ונה"י  ואימא, לאבא דנה"י

מדרגה  זה דרך על וכן לבי"ע, דנה"י  דנה"י דנה"י

הפרצופים  בשאר  המבואר  ככל ממדרגה למטה

הפרש . מבלי 



אלקיכם  לה' אתם כהבנים

לגודל אכן בעתיק שאירעו הירידות אלו  כל

'נרגשים' אינם תכלית  לאין  עד דקותם

יוצדק  לא פגם שם אפילו ולכן כלל, בערכנו 

שאירעו, בהם 'ידענו' זה כל שעם אלא לכנותם,

עליהם, בירורים שם בהם, ידענו שעכ "פ וכיון

עתיק , בירורי  ולהעלות לברר  מכוונים ובהיותנו 

הבחינות אלו כל ממילא בדרך בהם נכללים

הם. אחת חטיבה דכולם הנזכרים,

שאינו הגם הפרצופים בכל  שאירע  הריחוק ו.

בערכנו הוא נודע בערכנו  נרגש

הפרצופים באופן בכל שאירע שהריחוק 

היות שבערך  הגם העליונים,

נבחן  הוא זו"ן נקראים העליונים הפרצופים

אע"פ  בערכנו, גם זה כל עם ומיתה, כשבירה

או שבירה בו שיש  ריחוק  כבחינת  נתפס שאינו 

אותם  זולת נרגש אין בערכנו  שהרי פגם, או  ביטול

והם  הרז"ל, דברי  בפשט המבוארים הירידות

ואימא  דאבא האחוריים וירידת  לבי "ע, זו "ן  ירידת 

כל  עם מידי, לא ותו  זו"ן, למקום דא"א נה"י  ואחורי

'נרגש' אינו כי  ואם יצא, לא 'ריחוק' מכלל זה

ריחוק  בשם ואפילו שבעולם, אופן  בשום אצלינו

בערכנו ונדמה להרגישו, יכולים אנו  אין  בעלמא

הוא  'נודע' מיהת  הא וביה, מיניה הפרצוף כתנועת

ממקורו. נתרחק  סוף  כל סוף  שהרי אצלינו,

הבקימשל  מופלג חכם לתלמיד  דומה, הדבר  למה

ששכח  ליה אניס  לא רז וכל תורה חדרי  בכל

רחוק  שבערכנו  דהגם ממשנתו, קטן פרט איזה

גם  שהלא זו , שבשכחה החסרון  'להרגיש' מאתנו

בידיעת בערכנו  הוא מופלא השכחה אחר  עתה

'להרגיש' בכוחינו אין  הפלאתו שלגודל עד התורה,

זה  כל עם לאחריה, השכחה קודם בין שינוי  שום בו 

השכחה  במציאות  'ידיעה' לנו להיות יתכן 

ממציאות בפנינו  ויספר אחד יבוא דאם הנזכרת,

יוכל  חכם, התלמיד  בזה שאירעה הנזכרת השכחה

אלא  עוד ולא זו. כעין מציאות  ולהשיג להבין  שכלנו 

מן  דקה היותה עם זו  ששכחה להבין נוכל שגם

ובערכנ  סוף הדקה, כל סוף  כחסרון, נרגשת אינה ו 

הנ"ל  יבקש  באם ולפיכך  'שכחה', מידי יוצאת אינה

השוכח  כל חז"ל שאמרו מה על לכפר לנפשו תיקון

עכ "פ  'ידענו' שזאת כיון  ממשנתו, אחד  דבר 

הגם  כשכחה, נידון אצלו אירע אשר  שהמקרה

זו, בשכחה שישנו  החסרון להרגיש  בכוחינו  שאין

התיקונים  וכל השכחה, דיני מכלל יוצא דינו  אין 

ממשנתו אחד דבר  ששוכח למי  חכמים שאמרו 

השכל  השכלת מצד  הוא זה וכל בו , גם אמורים

בערכנו. הרגש שום מבלי לבד

שאירע וכן דהריחוק  לעניננו , זה דרך  על הוא

שום  בו  לנו  שאין הגם העליונים, בפרצופים

ולהכיר  מ'לידע' מאתנו  ימנע לא זה כל עם 'הרגש ',

בו 'ידיעתנו' מצד אלא עוד  ולא מציאותו, בעצם

הפרצופים  מן  שנתרחקו החלקים להבחין יוצדק 

אנו שאין דאע"פ  'בירורים', בשם העליונים

ממציאותם, 'שידענו' כיון בחסרונם, 'מרגישים'

שכחת וכמשל בירורים, בשם להבחינם בכוחינו

'מרגישים' אנו שאין  שהגם הנ"ל חכם התלמיד

צריך  כי  נדע ממציאותה שידענו כיון  בחסרונה

השכחה. פגם לתיקון שוה ותיקונו הוא תיקון 

ששון  והשמן המפרשים דרוב פלוגתא ז.

שבהיותנוולפיכך מסכמת  המפרשים רוב דעת

לכוין  לנו די  הבירורים, להעלות  מכוונים

הצורך  מן  ואין שבערכנו, הבירורים באותם

ערכי פי  שעל הבירורים באותם גם ולכוין להוסיף 

בהם  המה כלולים הכי דבלאו  יען והוא הכינויים.

אבא  בירורי  מבררים בהיותנו  וכגון ממילא, בדרך

זו "ן , למקום שנפלו דילהון  האחוריים שהם ואימא

הנקראים  הבירורים כל ממילא בדרך  בהם כלולים

בכלל, הפנים בירורי ואף ואימא, אבא בירורי בשם

שהם  א"א בירורי  מבררים בהיותנו זה דרך  ועל

בדרך  הנה זו "ן , למקום שנפלו דא"א נה"י  אחורי 

א"א, בירורי בשם הנקרא כל בהם כלולים ממילא



לנפשך  חכמה דעה כו 

בירורי לברר  מכוונים בהיותנו זה דרך על וכן

בכלל. עתיק בירורי  כל עתיק,

מכוונים ולא  שאנו  ימצא כאשר אפילו  אלא ¨עוד ,

למקום  שנפלו  עתיק בירורי  לברר להדיא

וכגון  ואימא, אבא למקום שנפלו א"א ובירורי  א"א

אח  תיבת שמעבכוונת  דקריאת  ח"ב ד  הנדפס (סידור

ע"ב) ל "ו פידף שעל הבירורים אל כוונתנו  אין  ,

לבד , שבערכנו הבירורים אל אם כי הכינויים, ערכי 

עכ "פ  'ידענו ' בערכנו  שגם אמרנו כבר  שהרי 

ואיזה  א"א למקום ירדו  מעתיק  חלקים שאיזה

שאין  והגם ואימא, אבא למקום ירדו מא"א חלקים

בשם  נדעם לא כך ומשום 'הרגשה' שום בהם לנו 

בהם  שידענו  כיון מקום מכל פגם, או  ביטול

המלכים, מקרה בעת הפרצופים ירידת עם שאירעו

עתיק  בירורי  הם והם הוי , מיהת 'בירורים' בשם

א"א  ממקום ולהעלותם לבררם מכוונים שאנו

ואימא. אבא ממקום א"א ובירורי 

נשמותבאופן אין לעולם קדישי  רבנן  שלדעת

שעל  הבירורים להדיא מבררים ישראל

הבירורים  אותם דוקא אם כי הכינויים, ערכי פי

אנו שמכוונים שמע בקריאת  ואפילו לבד, שבערכם

א"א  ובירורי  א"א למקום שנפלו  עתיק  בירורי  לברר 

כפי בהם כוונתו אין  ואימא, אבא למקום שנפלו 

כפי אם כי הכינויים, ערכי פי על נבחנים היותם

בהיותנו מקום שמכל אלא בערכנו. נבחנים היותם

בהם  נכללים שבערכנו, אלו  בבירורים מכוונים

הכינויים. ערכי פי שעל הבירורים כל ממילא בדרך

לכוונותואולם בביאורו  עינים פתח הרב דעת

דיוצר שמע בקריאת  המ"ן  (דףהעלאת 

ע"ג ) סוף  עתי"ח בכל לדעתו אלא כן, מסכמת  אינה ,

על  נוסף  הבירורים, העלאת סדר  שמכוונים

להוסיף  יש  ישראל נשמות  שבערך הבירורים

שהם  - הכינויים ערכי  פי שעל הבירורים גם ולברר

שבערך  הבירורים ממין שאינם אחרים בירורים

ישראל. נשמות 

זו "ן  נקראים הפרצופים  שכל  הדין בגוף  צ"ע  ח .

בו יש צורך מה 

שנמצא ומה  דכיון  הוא זה פי על לתמוה שיש 

דכלהו הנודע היסוד  לולא דגם איפוא

דבעת לכולם, בירורים איתנהו  זו"ן מיקרו  פרצופים

המאציל, מן הפרצופים כל נתרחקו המלכים מקרה

ואלו ערכו, דקות לפי  ריחוק  איזה בו  אירע אחד  וכל

הפרצופים  בירורי  הם הם שנתרחקו  הבחינות 

'נרגשים' שאינם דהגם בערכנו , הנודעים העליונים

צורך  מה יפלא כן אם בערכנו, הם נודעים בערכנו ,

זו"ן  נקראים הפרצופים שכל הנזכר היסוד בזה

שבי בהם וכיואירע בזו"ן, שאירע כדרך ומיתה רה

היסוד . מזה מינה נפקא מה

ז"ל ותגדל  למרן הרואות שעינינו ממה התמיהה

חתירה  אחר  חתירה חותר  כחו שבכל

תורתו רובי ובכל נאמן , יתד על זה יסוד להציב

פעם  זה יסוד  להעמיד  חוזר הנהר  רחובות  בהקדמת 

מזו מוצאת  תועלת  מה ולכאורה פעם, אחר

הידיעה.

כל בירורי עליית  סדר שתלה למרן מצינו  ט.

זו "ן  נקראים כולם היותם  בדין הפרצופים

למרן וביותר ליה דשמעינן ממאי יפלא ויותר

ע"ג, ג' דף  הנזכרת בהקדמה ז"ל

הפרצופים, כל בירורי  עליית סדר מסדר  שבהיותו 

הפרצופים  בירורי  עליית דסדר  להזכיר  דקדק 

דכולם  דאמרן דינא הך  על דוקא מיוסד  העליונים

הנאצלים  כל כי  באופן  לשונו , וזה זו"ן, נקראים

שהם  ו "ק  בחינת כולם העשיה סוף  עד א"ק מראש 

סוף  עד זה דרך על וכן וכו ', וב"ן  מ"ה - זו"ן

נקראים  הם העולמות כל פרצופי  כל כי  העשיה,

בערך  זו"ן שהוא בן נקרא פרצוף כל ו"ק, שהם זו"ן

בערכו, ואימא אבא שנקרא שעליו העליון הפרצוף 



אלקיכם  לה' אתם כז בנים

בערך  זו"ן נקרא הוא גם העליון  הפרצוף אותו  וגם

כל  כי וכו', כולם וכן ממנו, שלמעלה הפרצוף 

מברר  והוא שעליו , לפרצוף  בן נקרא תחתון  פרצוף 

הנה  בזה המשל וכו ', ההוא העליון הפרצוף  בירורי 

ידי ועל דאצילות, לזו"ן בנים נקראו ישראל כי ידוע

ישראל  שעושים והמצות והתפלות  התורה

וכפי וכו ', דזו"ן המלכים בירורי מבחינת מתבררים

ישראל  שמעלים הבירורים אותם מיעוט או  ריבוי

בזו"ן  כח ניתן  השיעור אותו  כפי כך הזו"ן מבחינת

הזו"ן  כי וכו' ישסו "ת מבירורי  הם גם ומבררים

שנקראים  ישסו"ת  וכן  לישסו "ת. בנים נקראים

מבירורי הם גם מבררים עילאין ואימא לאבא בנים

שנברר  השיעור אותו  ערך כפי  עילאין  ואימא אבא

שנקראים  ואימא אבא זה דרך  על וכן  וכו ', מהם

דרך  על וכן  וכ', א"א מבירורי  מבררים לא"א בנים

מבירורי מברר  הוא גם לעתיק בן שנקרא א"א זה

ועלה  שנתברר מה בערך הוא זה וכל וכו', עתיק

ותחתונים  עליונים כולם תיקון אמנם וכו ', הזו "ן  מן

דאצילות זו "ן  ותיקון דאצילות, זו"ן בתיקון  תלוי 

דאצילות, לזו "ן  בנים הנקראים ישראל ביד  תלוי 

עכ "ל.

עלייתהרי  דדין פעם אחר פעם לכתוב דקדק

על  מיוסד העליונים הפרצופים בירורי

צורך  דמה פלאי, הוא ולכאורה זו"ן, נקראים היותם

לכל  בירורים ישנם בערכנו שגם אחר  זה לדין

בערכנו. העליונים הפרצופים

נוגע העליונים  הפרצופים תיקון ענין מה צ"ע י.

ישראל לנשמות

דתכליתויש הרז "ל מדברי  הנודע בהקדים לומר 

ישראל  שנשמות  ידי  שעל הוא הכוונות  עסק 

התיקון  נעשה כאילו  נחשב הכוונות , סדר מכוונים

דרוש  סוף  הכוונות  בשער  כמבואר  ממש, ידם על

הלילה דדרושי  ע"ד )ד' נ"ד גדולה (דף  כמה "איך

שיכוין  שאמרנו כסדר  העושה אדם מעלת ונפלאה

תפלת מתחילת  יום בכל הנעשים הזווגים אל

שהיודע  ספק ואין המנחה, תפלת סוף  עד ערבית 

גורם אמיתותו על זה כל שהזווגים לכוין

ממש ידו  על נעשים  ותכליתהנזכרים  קץ ואין ,

אותם  מכלל ויהיה ממנו, למעלה ואין לשכרו,

מתקיימים  ודבריהם למטה הגוזרים הצדיקים

למעלה".

הזו"ן אפס תיקון  סדר  דבשלמא יפלא, כן  אם כי 

נקראים  ישראל שנשמות  כיון דאצילות ,

להוי "ה  אתם בנים הכתוב כמאמר לזו "ן  בנים

שיחשב  זוכים בתיקונם מכוונים ובהיותם אלהיכם,

צורך  יש  שפיר ממש ', ידם 'על התיקון נעשה כאילו 

האצילות, פרצופי  שאר תיקון  סדר  אבל בו, לכוין 

תיקונם  אין  הכי בלאו הא בו , לכוין  יש צורך מה

בנים  נקראים שאינם ישראל נשמות  ידי  על נעשה

עצמם  העליונים הפרצופים ידי על אם כי  להם,

עליונים  היותר הפרצופים אל בנים הנקראים

מהם  יחשב ג שלמעלה לא אופן  בכל כן ואם ,

_________________________

ונה"י ב. חג"ת הם שנפלו דזו"ן והאחוריים דהפנים ע "ד) כ"ו דף (ח "ב ב' אות  א' פרק  ל' שער לע"ח  השמ"ש בהגהות  כמבואר

דאבא  באחוריים מלובשים שהיו דא"א נה"י אחורי זה וכפי שם, עיין שלהם, הנה"י הם שנפלו ואימא דאבא האחוריים דילהון,

ואכמ "ל. דא"א, דנה"י נה"י הם ואימא

ההתעוררות ג. כל אבל לשונו, וזה ל"ד) פרק  סוף  ב' (שער והאמונה היחוד שערי בספרו ז "ל מסטראשעליע  הרה"ק  לשון זה

התעוררות  מגיע  זאת  בחינה ועד וכו', בסמוך ] וכדלהלן זו"ן, יחוד ידי על [והיינו דייקא האצילות  יחוד ידי על הוא וכו'

מצידנו, התעוררות שם תגיע  לא הלא העולמות  מצד שלא ב"ה סוף אין בחינת  אבל וכו', העולמות גילוי מצד התחתונים

והוא  ושכינתיה, הוא בריך קודשא יחוד הוא האצילות ועיקר וכו', כלל השגה בכלל שאינו לדבר ההתעוררות  יהיה איך כי

בכמה  עוד לו ועיין עכ"ל. לייחדם, זו"ן בחינת עד אלא דלתתא ואתערותא מ "ן להעלות בכוחינו אין לכן זו"ן, יחוד

מקומות.



לנפשך  חכמה דעה כח

אלא  ישראל, נשמות  ידי  על שנעשה כמי  תיקונם

בו. לכוין צורך  ומה נעשה, הוא שמאליו כמי

נקראים זו "ן נקראים  הפרצופים שכל  כיון יא.

על נתקנים וכולם לכולם  בנים  ישראל  נשמות

ידם

ז"ל ונראה מרן טרח גופא זה לטעם דאכן 

נקרא  פרצוף  שכל הנזכר  היסוד  להעמיד

אחר  פעם ולהודיע ממנו , שלמעלה מה בערך  זו"ן

זה דין  שעל בירוריפעם עליית דיני  כל מיוסדים

פרצוף  שכל באומרנו הנה כי  העליונים, הפרצופים

ישראל  דנשמות  ממילא בדרך  בזה נכלל זו "ן , נקרא

הוא  זו "ן  בשם הנקרא כל שהרי אליו, בנים נקראים

ונשמות האצילות, שבעולם תחתון היותר הפרצוף 

הנקראים  הם דאצילות  זו "ן  תחת  העומדים ישראל

הם  כי  ודאי אליו  בנים נקראים ולהיותם אליו, בנים

כי נמצא ובזה כו', בירוריו בהעלאת העוסקים

ידי על נעשה כולו  סופו  ועד מתחילתו כולו  התיקון

ותכלית קץ ואין ממש ', ידם 'על - ישראל נשמות 

ענין  והוא הרז"ל, בדברי  כאמור הנצחי , לשכרם

הפרצופים  לכל מרכבה להעשות עולים היותם

במחשבתו שעלה הנצחי השכר שזהו הנזכרים,

הנאצלים  להאציל ברצונו שעלה בעת  יתברך 
להיותד ויזכו  גדולתו ויכירו לברואיו  "להטיב

יתברך ". בו להדבק  למעלה מרכבה

מכוונים והנה  דבהיותנו פשיטא ודאי הא

העליונים, הפרצופים כל בירורי להעלות

הפרצופים  כל היות כפי  אלא אינה כוונתנו עיקר

הנה  כי כן, שהוא לך תדע דוקא, בערכנו נבחנים

הולך  הבירורים עליית  שסדר  תחזינה עינינו 

דא"ק  וס "ג ע"ב פרצופי  עד  לפרצוף  מפרצוף 

ומזו"ן  לזו"ן, מבי "ע והיינו בערכנו, הנודעים

ואימא  ומאבא ואימא, לאבא ומישסו"ת  לישסו"ת ,

הבינה  לפרצופי ומשם לעתיק , וממנו לא"א,

בערכנו, הנודעים דא"ק וס "ג ע"ב שהם והחכמה

סולם  מתחיל זה שבערך  דוקא, בערכנו הוא זה וכל

הנבחנים  שהם הנודעים דאצילות  בזו "ן  המדרגות

כישסו "ת, להם הסמוך  העליון  והפרצוף  כזו "ן ,

א"א, ממנו  ולמעלה ואימא, אבא ממנו  ולמעלה

ע"ב  פרצופי משם ולמעלה עתיק, ממנו ולמעלה

הם  העליונים שהפרצופים בערך אכן  דא"ק, וס "ג

סולם  כל למנות  להתחיל יש  זו"ן, בשם הנקראים

הפרצופים  מן דא"ק  וס"ג ע"ב פרצופי עד המדרגות

זו "ן , נקרא פרצוף שכל דבערך ולמעלה, העליונים

ישסו "ת, בשם אליו הסמוך העליון הפרצוף נקרא

ע"ב  עד זה דרך על וכן  ואימא, אבא ממנו ולמעלה

מכוונים  היינו שאלמלי באופן ערכו , לפי  דא"ק  וס "ג

למה  זו"ן נקרא פרצוף  שכל בערך הכוונות  עיקר

המדרגות סולם כל לכוין ראוי  היה ממנו, שלמעלה

אנו שאין הרואות שעינינו ומתוך  הערך , זה כפי 

לבד , בערכנו אם כי  המדרגות סולם סדר  מכוונים

דסד  מינה בערכנושמע מיוסד הבירורים עליית ר 

דוקא.

עלייתאלא  סדר  מכוונים בהיותנו מקום שמכל

הפרצופים  אל הגיענו מדי הנה הבירורים,

דהגם  בחכמה להבין  אנו  מוכרחים העליונים,

הנה  וכאמור, בערכנו , מיוסד הכוונות שעיקר 

שלמעלה  למה זו "ן  בשם פרצוף  כל נקרא בהעלמה

אליו, בנים ישראל נשמות  נקראים זה ובערך ממנו ,

על  נעשים שהכוונות  כמי  לנו שיחשב נרויח ובזה

על  נעשה הדבר  אין  זה יסוד ידיעת  דבלעדי ידינו,

הפרצופים  אל בנים נקראים שאיננו מאחר ידינו

הזו "ן . שזולת  העליונים

למחצב  בשוה  מלביש  הנשמות  מחצב יב.

הספירות 

במקום וכל בדברינו  המבואר בצירוף הוא זה

נקראים  ישראל שנשמות  דהטעם אחר,

_________________________

הכללים.ד. שער ריש בע "ח הרז "ל לשון



אלקיכם  לה' אתם כט בנים

היות לסיבת  הוא העליונים הפרצופים לכל בנים

א"ק  קומת  לכל בשוה מלביש  הנשמות מחצב

שפיר  זו שלסיבה הספירות, דמחצב ואבי"ע

מחצב  פרצופי  לכל בנים ישראל נשמות נקראים

פרצוף  כל תחת מלבישים להיותם - הספירות

שלמעלה  למה זו "ן  נקרא היותו בערך ופרצוף

זו"ן  נקרא פרצוף שכל אע"פ כן  לא שאם ממנו ,

יהיו כך מפני  לא ממנו, שלמעלה מה בערך 

סוף  כל דסוף אליו, בנים נקראים ישראל נשמות 

מזווג  נולדו  שהרי במקומם, קבועים ישראל נשמות 

תחת להם קבוע ומקומם הנודעים, זו"ן פרצופי 

לפרצופים  בנים נקראים יהיו ואיך  האצילות , סיום

אכן  זו"ן, נקראים יהיו  באם אפילו העליונים

בשוה  שמלבישים דכיון הדעת , תנוח בהאמור 

בכולם, שורש  להם יש הספירות, מחצב לכללות 

מחצב  פרצופי  לכללות  בנים נקראים ושפיר

דכללותם  מזווג שנולדו כמי  וחשיב הספירות,

כולם.

כלל - ערכים  בג' הכוונות  כל  לכוין יש יג.

ופרט  קטן כלל גדול

התורתוביתר רבינו דברי  פי  על לומר  יש  שאת 

טובא  בדוכתי  לן כייל דכללא דכל החכם

הוא  האחד ערכים, בשלשה בהם לכוין  יש הכוונות 

כל  שכללות  בערך  שהוא - הגדול הכלל בערך 

מהם, שלמעלה מה בערך  כזו "ן  נבחנים העולמות 

ההקדמות  בשער הרז "ל ע"ב)וכדברי י"ב ומשם (דף 

ע"ב  ג' דף  הנהר  רחובות בהקדמת מרן  בדברי 

השני ממנו . שלמעלה מה בערך זו "ן  נקרא דא"ק 

הקטן  הכלל בערך  עולם הוא שכלות  בערך  והוא -

ממנו. שלמעלה מה בערך  כזו "ן  נבחן  האצילות 

כל  בערך והוא - הפרט בערך הוא והשלישי 

וביה. מיניה ספירה כל ובערך  פרצוף 

דמרן ודין קדשו לשון  מדקדוק לרבינו לו  יצא זה

ח' - ע"ד סוף  ז ' דף  הנהר  רחובות בהקדמת 

הי "ב  התחלקות סדר לבאר כתב ששם ע"א,

שם  וכתב נר"ן , בחינות  ולג' ספירות לט' פרצופים

ובין  העולמות בכללות בין  היא ההתחלקות שזו 

ספירות העשר בפרטות  ובין האצילות בכללות 

זו שהקדמה מסיק  שם דבריו  ובסוף  פרצוף, דכל

הכוונות. כל מיוסדים עליה כי  מאוד היא צריכה

כל  כללות  בערך הן  לכוונם יש  הכוונות  כל כי  הרי

והן  האצילות , עולם כללות בערך והן  העולמות ,

ופרצוף . פרצוף כל פרטות  בערך 

ע"ד ,וכן ט' בדף מרן מדברי עוד רבינו  דקדק 

תחילה  לתקן לכוין  יש דלעולם כתב ששם

שנתקן  וכיון התיקון, טורח עיקר ובו השורש ,

ממילא, בדרך  כמעט הענפים נתקנים השורש 

בכללות בין  מקום בכל הוא הזה שכסדר  שם ומסיק 

ח' בדף  להמבואר וכוונתו לעיל, כנזכר  ובפרטות 

דכל  להודיענו , חזר כאן גם כי והרי הנ"ל. ע"א

ובין  בכללות  בין  אופנים בכמה בה לכוין  יש כוונה

לכוין  יש דתחילה ח' בדף כמבואר  והיינו בפרטות,

כללות  בדרך  הכוונות גדול )כל בדרך (כלל  והדר  ,

קטן)פרטות פרטות(כלל בפרטי והדר ובכל (פרט), ,

עיקר  הוא ושם השורש , תחילה לכוין יש  מקום

ממילא. בדרך כמעט נתקן  והשאר הכוונה,

ששם הגדול  הכלל  בערך היא הכוונה עיקר יד.

כולם נתקנים  שבתיקונו האמיתי השורש  הוא

הכללות והנה גדול )בערך כללות(כלל  חשיבי ,

ובערך  זו"ן, כבחינת  העולמות  כל פרצופי

לזו"ן  בנים הנקראים ישראל נשמות  חשיבי זה

זו "ן , הנקראים העולמות  כל לפרצופי בנים כבחינת 

הפרצופים  כל בתיקון  העוסקים הם ישראל ונשמות

התיקון  שכל כמי  חשיב ושפיר  המעלות, רום עד

_________________________

קל"ה ה. ע "ב, קל"ד וע "ב, ע "א קי"ט ע"א, קי"ז ע "א, ק"ט  ע "ב, - ע "א ק "ח  ע"א, ע ' ע "ב, ס"ט  ע "א, כ"ז  ע "א, כ"ו בדף ומהם

טובא. ועוד ע"א, קנ "ב ע "א,



לנפשך  חכמה דעה ל

נעשה  דרגין דכל סיפא עד דרגין דכל מרישא כולו 

יד  לכללותעל מרכבה להעשות וזוכים ממש , ם

שלום בנהר מרן  וכדברי  ע"ד )העולמות, ל"ג "כי(דף 

כל  מתלבשים ובו  העליון , לאדם מרכבה הוא האדם

כל  עם דא"ק , כתר עד ממנו  שלמעלה הבחינות 

סולם  והוא ממנו , שלמעלה דכל והנרנח"י האורות

שאמרו וכמו השמימה, מגיע וראשו ארצה מוצב

המרכבה". הן  הן האבות  חז"ל

ע"ד ,והנה ט' בדף מרן  מדברי הזכרנו כבר

בבחינת דייקא הוא התיקון דעיקר

כמעט  הענפים נתקנים השורש  דבהתתקן השורש ,

שהוא  עליון, היותר  השורש והנה ממילא, בדרך

הקו, שהוא הניצוץ הוא הלא הגדול, הכלל בערך 

נדבק  להיות  אלא אינה העבודה שתכלית  וכיון

השני לניצוץ מרכבה להעשות  והיינו במאציל,

בתכלית המיוחד  הראשון  בניצוץ ודבוק  המיוחד

עלמין , כל הסובב הפשוט סוף  האין  באור  האחדות 

הגדול, הכלל בבחינת  דוקא היא העבודה עיקר  לכן 

עליון  והיותר  האמיתי  השורש  הוא שם שדייקא

וחמדת התכליתים כל תכלית - הקו  בחינת שהוא

התיקון , עיקר הוא שם ודייקא החמודות, כל

אלא  הפגם, במקום אינו  התיקון עיקר דלעולם

היחוד  שורש במקום למעלה הגבה בקודש למעלה

האין  אור נמשך  הנזכר , השורש ובהתתקן  העליון,

הענפים  כל נתקנים סוף  האין אור ובהגלות  סוף,

טורח  מבלי מעצמו  הפגם ונתקן מאליהם, כמעט

רח"ל. הנופל יפול פן במקומו  עמו  להתעסק 

תמיד  לנגדי ה' שויתי טו.

דכל ולסיבה  זה דין להעמיד  כחו  בכל מרן טרח זו 

נמצא  שבזה זו "ן , נקראים הפרצופים

ישראל  ונשמות  זו"ן, נקראים העולמות  כל דכללות

ודק  עליון היותר השורש  עד התיקון וכל להם, בנים

ובהתתקן  ממש, ידם על נעשה כולו  הניצוץ שהוא

נתקנים  הניצוץ שהוא דק היותר העליון השורש 

ישראל  נשמות ועולים מאליהם, כמעט הענפים

קטירא  בחד  וכלהו  לכולם, מרכבה ונעשים

מדברי ע"ג ט' בדף  מרן בדברי  כמבואר אתקטירן,

חיים  נשמת  באפיו  ויפח הפסוק בסוד רבא האדרא

מההיא  תליין ותתא דעילא חיי  דכל נשמתא דאיהי 

ולעיילא  "לאתרקא דבעינן בה, ומתקיימי  נשמתא

נשמתא  לההיא ולאשלפא דא בגוונא בתקונין

דיהוי בגין דרגין, דכל סופא עד לדרגא מדרגא

כלא  ולמהוי בכולא, משתכחא נשמתא ההיא

חד ". ביחודא

שלוםוכן בנהר  שאת ביתר עוד  ל "ד(דף מבואר

התורה ע"ב) ידי  על זו "ן  בהתתקן  "כי 

מוחין  נמשכין  ישראל, שעושים והמצות והתפילות

מלובש  שבו  דא"ק  עתיק  עד  וכו' הפרצופים לכל וכו '

האמצעית והבחינה הניצוץ שהוא ההיא, ההוי"ה

הבחינה  שהיא ההיא ההוי"ה כי נמצא ואז  ההיא,

נמשך  דא"ק  דעתיק במוחין  המלובש  האמצעית

וכו ' הפרצופים דכל המוחין  תוך וכו' ומתפשט

תוך  עד  שהוא דרגין, דכל סופה עד  לדרגא מדרגא

[של  שמה על נקראים הזו "ן  ואז דזו"ן, המוחין

נקראת היא וגם הניצוץ] שהיא האמצעית  הבחינה

כי באופן אחד , אחדות  הכל ונעשה הזו "ן , שם על

בסוד  עיניו  לנגד הנזכר  ההוי"ה שם האדם ישים

תמיד ". לנגדי  ה' שויתי

האמת  לצדיק  ההתקשרות  חיוב טז.

עליון ומאחר היותר השורש  דבחינת זה שתיקון 

העבודה  עיקר ששם הגדול, הכלל שהוא

לפני גדול ככהן  הדקה, מן דקה הדקות בתכלית

אדם  כל לאו  הקדוש , בניצוץ ונדבק  העולה ולפנים

הכללית הנקודה שהוא האמת  הצדיק  ורק  בו , זוכה

מוהר "ן ליקוטי  בספר כמבואר ישראל כל (ח"א של

ח') אות ל"ד התיקון סימן זה להשלים הזוכה הוא

אליו, להתקשר צריכים הכל לכן למעלה, העולה

בדברי בארוכה ועוד  שם, רבה"ק בדברי וכמבואר 

בדוכתי הלכות ליקוטי  בספר מוהרנ"ת הגה"ק

זוכים  כך  אליו, התקשרותם שיעור  וכפי  טובא,



אלקיכם  לה' אתם לא בנים

'על  שנעשה כמי  להם ונחשב בעבודתו, להתכלל

המה  גם בעלותם לשכרם, קץ ואין ממש' ידם

מדת כפי  בקודש למעלה מרכבה להיות 

עצמותם  והנחת  וביטולם .ו התקשרותם

_________________________

לבחור ו. צריך  שהאדם הכלל, י"ט, אות  ד' הלכה הודאה וברכת  הריח  ברכת הלכות ליקוטי  בספר מוהרנ "ת  הגה"ק  לשון וזה

הקדושה, האמונה נקודת  שהיא מישראל אחד בכל דקדושה נקודה יש  כי באמת, האמת אל תמיד ולהשתוקק לאמתו בהאמת  רק

שכתוב  כמו העולמות  כל שורש שהוא האמת  להצדיק  דהיינו להאמת, להתקרב מאד וחפץ רוצה הוא נפשו בפנימיות זה ידי שעל

מסייעין  לטהר הבא אזי אמיתי, להצדיק להתקרב להשתוקק מתחיל כשהאדם ואזי חז "ל, בדברי מזה וכמבואר עולם יסוד וצדיק

ורצונות  וכיסופים בהשתוקקות להתגבר זוכה הוא זה ידי ועל בעצמו, הצדיק קדושת משורש  ההארה עליו שנמשך היינו לו,

המניעות  לשבר ביותר ומסייעו יותר, הצדיק קדושת עליו נמשך  להצדיק להתקרב יותר חזק  ברצון שמתגבר מה וכל יותר, חזקים

הצד  ידי על יזכה ואזי אליו, להתקרב לבוא שזוכה ז"ל,עד האר"י בכתבי גם קצת מרומז  זה וענין כנ "ל. טוב וכל לאמונה יק 

המצוה, לעשות  לו ומסייעה זאת במצוה עוסקת  שהיתה הנשמה זאת  באה אזי מצוה איזה לעשות רוצה שכשאדם שם שמבואר

עכ"ל. לו, מסייעין לטהר הבא סוד וזה דבר, הבעל של המניעות  מעצם לגמרה יכול היה לא זה ובלא

עצמו  על לחוס  אדם כל וצריך  התכליתף הוא העיקר כי חכמים, אמונת הוא העיקר "כי ג' אות ו' הלכה שבת בהלכות  כתב עוד

חכמים, אמונת ידי על אם כי אפשר אי באמת טוב לתכלית ולזכות  וכו', סופו יהיה ומה הנצחי תכליתו על יום בכל תמיד ולחשוב

ועוסקים  ויראים כשרים אפלו כי האמתיים, הצדיקים החכמים ידי על אם כי נשמתו למקור ולחזור להגיע  להאדם אפשר אי כי

מי  שכן וכל שכן מכל פגם, איזה שפגם מי שכן מכל אמתיים, צדיקים ידי על אם כי לשלימותם להגיע יכולים אינם בתורה

על  אם כי וגוף  בנפש  לרפאותו אפשר אי בודאי בנפשו, יודע  אחד כל כאשר בעוה"ר מאד עכשו כמצוי ח"ו הרבה ועבר שפגם

נפשות  שרשי ויודעים באמת, בשלימות מדות עשרה בשלש התורה את  לדרוש  שיודעים באמת הנפלאים הגדולים הצדיקים ידי

עיקר  כי וכו', חכמים אמונת ידי על אם כי הנצחי לתכליתו לבוא לאדם אפשר אי כן על וכו', וכו' בהתורה מישראל אחד כל של

צידה  להם להכין הנצחי תכליתם על לחשוב באמת להתחכם שזכו האמתיים הגדולים הצדיקים חכמת  הוא האמתית  החכמה

הוא  האמתיים החכמים שהם הצדיקים חכמות עיקר כי וכו', באמת החכמה עיקר זה כי בשלמות, לזה שזכו עד הארוך  לדרכם

לגמרי, האחרון קצה עד בתכלית  התאות  כל ששברו בשלימות , לזה שזכו עד לגמרי העולם מזה עצמם את  לפרוש להשתדל

יכולין  הם כאלה צדיקים ורק העולם, זה של תאוה משום וריח נדנוד שום להם נשאר ולא וכל, מכל העולם מזה עצמן ופרשו

באמת, בקדושה הפרישות  לתכלית לזה להגיע  צריך אדם כל כי בהם, להתדבק  שרוצה מי כל למוטב ולהחזירם העולם כל לתקן

עיקר  כן על באמת, בשלימות לזה דזכין אנון וזעירין לזה, זוכה אדם כל לאו אבל לזה, הזוכה אשרי לנצח  תכליתו עיקר וזה

הצדיקים  כי וכו', תלמידיהם ולתלמידי ולתלמידיהם להם כאלו לצדיקים התקרבות ידי על הוא אדם בני שאר של התיקון

בארוכה. שם ועיין שבעולם". אדם כל ולרפאות  לתקן יכולים האמתיים

עצמו  לבטל כשזוכין כי פריו, את תאכלו החמישית ובשנה וזהו בתו"ד, לשונו וזה ד', אות  ה' הלכה ערלה בהלכות  עוד כתב וכן

מהכל  למעלה שהוא יו"ד של קוצו בבחינת  נכלל הוא אזי וכו', השם אותיות בארבע  להכלל זוכה הוא אזי וכו' גאוותו ולשבר

שום אין ששם הארבעה כידוע כל של וחיות  שורש  שהוא עולם יסוד צדיק  בחינת הפשוט, יסוד בחינת  וכו', כלל הרע  אחיזת

ותוספות  ברכה עליו נמשך אז  הענוה לתכלית ולבא לגמרי הגאות לבטל כשזוכין אז  כי וכו'. הרע  נתבטל כבר וכו' ואז יסודות,

'ויוסף  בחינת כידוע, והברכות ההשפעות כל שממנו עולם יסוד צדיק בחינת  וכו', רב הוא זעיר דהוא מאן בבחינת טוב ורב שפע 

השפעתם  ומקבלים חיותם יונקים כולם שבעולם אדם בני כל שהם הארץ עם שכל הארץ', עם לכל המשביר הוא השליט  הוא

הארבעה  בכל הנעלם החיות שהוא יו"ד, של קוצו בבחינת  שהוא החמישי , יסוד בחינת שהוא יוסף בחינת שהוא מהצדיק  רק

ומרגיש  עצמו שמבטל מה כפי אחד כל כי תליא, בהא והא וכו', והשפלות הענוה תכלית  ידי על אם כי לזה זוכין שאין יסודות,

שזה  לגמרי מ "ה בבחינות הבחינות בכל הענוה לתכלית זכה שכבר האמיתי להצדיק  להתקרב זוכה הוא כן כמו באמת, שפלותו

כמו  בו ונכלל להצדיק יותר שמתקרב מה כל וכן רז"ל, שאמרו כמו מכולם גדולה ענוה כי האמיתי, הצדיק וגדולת  מעלת עיקר

בארוכה. שם עוד ועיין עכ"ל. תיקונו, כל שזה באמת ענוה לבחינת  יותר זוכה הוא כן

בחינת  דרעוין, רעוא בחינת הנ"ל הזה הצדיק  בחינת  הוא הצדיק  יוסף "כי י"א אות ב' הלכה שכר שומר בהלכות עוד כתב וכן



לנפשך  חכמה דעה לב 

פי  על אף ונוראים, גדולים צדיקים היו שכולם פי על אף הקדושים השבטים כל וכו', אחת  בחינה כלם דוד משה יוסף כי משה,

שהוא  שבקדושה הזקן בחינת שהוא הרצון לשורש הרצונות  כל התקשרות בחינת  שזהו אליו, להתקשר כולם צריכין היו כן

והנה  חלומו יוסף להם שסיפר מה בחינת  וזהו כנ"ל. דרעוין רעוא בחינת הרצון, מצח בחינת שהוא וכו' הצדיק  יוסף  בחינת 

שהם  השבטים כל כי לאלומתי, ותשתחוין אלמותיכם תסבינה והנה וכו' אלומתי קמה והנה השדה בתוך  אלומים מאלמים אנחנו

צריכין  והיחודים הקשרים כל אבל יחד, הרצונות התקשרות בחינת  שהוא יחודים ומייחדים קשרים מקשרים ישראל כלליות 

בבחינת  העליון לרצון והיחודים הקשרים כל מקשר שהוא דרעוין, רעוא בחינת  שהוא יוסף , בחינת שהוא הדור להצדיק  לבא

שברצונות". רצון בחינת  שהוא ביוסף  תלוי זה וכל וכו', לאלמתי ותשתחוין אלמתיכם תסובינה והנה


