




תשע"ו  ראה פר' ג של"ס

תשע"וראה פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו ראה פר' של"ס
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 á"éî úåçîåöä úåîùðä  íä êòøæ  úàåáú

íøéæçäìå  íúåà øùòì êéøöå ïåñëìà éìåáâ

 èåùôä úåãçàì

àúéàהלכה במוהרנ"ת מצרנות  הל ' חו"מ (לקו"ה 

ד') ג ' אות בסוד àג ' אלכסון גבולי י "ב שיש

וצריך  השנה, חדשי  י "ב וכנגדם הוי "ה, צירופי  י "ב

שורש  שהיא פשוטה הוי"ה לסוד  כולם את לאחד

תעשר  'עשר סוד  וזה כולם, מתיחדים ובה כולם

סוד  כי  שנה', שנה השדה היוצא זרעך תבואת 

בחינת שהם הנשמות  סוד  הם זרעך  תבואת 

_________________________

בשדה א . שרואין כמו ושנה, שנה בכל נעשה השדה תיקון ועיקר בלקו"מ): ס"ה תורה (עפ"י ג' אות  שם לקו "ה וז"ל
וכו ' וקוצרין וזורעין וחורשין חדשים פירות גדלים ושנה שנה בכל  כי ושנה, שנה בכל  נעשין השדה תיקוני שכל  התחתון
אלכסון  גבולי הי"ב ואלו פשוטה, הוי"ה הוא ושרשם הוי"ה צירופי י"ב שהם אלכסון גבולי י"ב יש כי בשנה, אחת  פעם
שהם  כידוע, שבטים בי"ב כלולים הנשמות  וכל יה. שבטי י"ב כנגד  שהם מזלות , י"ב שהם השנה, חדשי י"ב בחינת הם
נוסחאות  י"ב כנגד שהם אלכסון, גבולי לי"ב  שמתחלק העליון השדה ומצרי גבולי בחינת שהם אלכסון, גבולי י"ב כנגד
שבשדה  הנשמות  תיקון בחינת  הוא התפלה תיקון כי התפלות, עולין שם שדרך ברקיע  שערים י"ב  כנגד שהם התפלה,

שם. עין הנ "ל , בהתורה שם שמבאר כמו  הנ "ל ,
חיותם  מקבלין אלכסון גבולי הי"ב כל כי אחד, כולו  בבחינת נכלל  הכל שיהיה הוא האלה הבחינות  כל של התיקון וכלל
כשכל  העולם תיקון ועיקר כולם, נמשכין שמשם פשוטה הוי"ה שורש בחינת שהוא המרכז, נקודת  שהוא הפנימית  מנקודה
כלל, דין אחיזת שום אין ששם אחד, כולו טוב  כולו שהוא פשוטה הוי"ה בחינת  שהוא בשרשם, באחד  נכללין גבולין הי"ב
צמצומים  בחינת שהם גבולים מבחינת כי גבולים, מי"ב  הנמשכין צמצומים בבחינת  הם והיסורים הדינים כל  אחיזת עיקר כי
נשיאי  י"ב יש בקדשה, שבטים י"ב שהם גבולים י"ב כנגד  כן ועל כידוע . והיסורים הדינים כל  אחיזת  משם ומצרים,
כנגד זה לעמת  זה את בנים עשר שנים כן גם הוליד  נחור וכן יוליד ", נשיאים עשר "שנים שכתוב כמו בקלפה, ישמעאל

וכו '. השלימה היא אף  וכו', היא גם מלכה ילדה הנה פסוק על  שם רש"י שפירש כמו שבטים, י"ב
שעל  שם, כמבואר טוב כולו  אחד כולו  בבחינת  להכלל כדי לגמרי, עלמא דהאי מחיזו עיניו  לסתום התיקון עיקר כן ועל 
כולו בבחינת פשוטה, הוי"ה בבחינת בשרשם גבולים הי"ב כל שנכללין בחינת  שזהו והדינים, היסורים כל  נתבטלין זה ידי
השנה, חדשי י"ב בחינת  וזהו כנ"ל. והיסורים הדינים אחיזת שמשם והמצרים הגבולים כל נתבטלין ששם טוב, כולו  אחד 
כולו מבחינת  ששרשו  ציור, שום בו  שאין המרכז נקודת  על מתגלגלים וכולם ברקיע, המתגלגלים מזלות י"ב בחינת  שהם
שזהו טוב , כולו אחד  כולו  בבחינת  שיוכללו כדי הכל  עולם, ימי כל ושנה שנה בכל  וסיבובם גלגולם וכל טוב, כולו אחד 
זה  'מקומו' שם", הוא זורח שואף מקומו  ואל  השמש ובא השמש "וזרח שכתוב , וכמו  ומלואו. העולם כל של התכלית
סביבותם, על  והולכים סובבים הגלגלים כל כי וכו'. עולם של  מקומו  שהוא יתברך, ה' שהוא טוב , כולו  אחד  כולו  בחינת
ולהכלל  לשוב  הוא הכל  ומרוצתם וסבובם גלגולם וכל הרוח. שב סביבתיו  ועל הרוח  הולך סובב  "סובב  שכתוב : כמו 
כנ"ל, השדה תיקון נעשה ושנה שנה בכל  כן ועל לשם. וחוזרים ומתגלגלים ושבים רצים שהכל אחד, כולו שהוא בשרשם,



לנפשך  חכמה דעה ד

ושנה  שנה ובכל העליון , שבשדה השדה תבואת 

שהם  השנה חדשי הי"ב כל את ולאחד  לחזור צריך

הוי"ה, צירופי וי "ב אלכסון  גבולי י"ב בחינת

הוי "ה  שם שהוא הפשוטה לאחדות  ולהחזירם

שנותנים  ומעשרות התרומות ידי  ועל פשוטה,

דשם  הפשוטה באחדות  נכללים ולעניים לכהנים

עיש "ב. ב"ה, הוי"ה

 éôåøéö á"éä ìë øéæçäì  ìåìà  ùãåç  úãåáò

äèåùô ãåñ àåäå äèåùôä  úåãçàì ä"éåä

 øôåù  úòé÷úá äéøçàì

ïéðòäå,אלול חודש  מגיע וכאשר  דהנה הוא,

הוי "ה  בשם להתכלל העבודה עיקר

חדשי י"ב שכנגד הויו "ת הי "ב כל ולכלול ב"ה,

אחד , וכולה טוב שכולה הפשוטה בהוי"ה השנה

דרך  בים הנותן  יחוד  בכוונת  האריז "ל כתב ולכן

הוי "ה  צירופי הי"ב בכל לכוון  שצריך אלול, לחודש

הי "ב  כל לכלול צריך כי  וכו ', חדשים הי"ב כל של

עבודת שורש  וזה הפשוטה, באחדות  צירופים

אלו. בימים התשובה

 àåäå תרועה תקיעה שתוקעים שופר תקיעת סוד 

ופשוטה  לפניה פשוטה דהיינו תקיעה,

ותרועה הוא לאחריה לפניה פשוטה כי  באמצע,

באמצע  ותרועה הבריאה, שקודם האחדות  בחי '

ואח"כ  ה', אל לבם צעק  בבחינת  התשובה סוד  הוא

השברים  ידי על כי  לאחריה, לפשוטה חוזרים

הנפש , כלות עם כלולה הפשוטה אחדות  נעשה

באחדות והצמצומים אלכסון  הגבולי  כל ונכלל

אחד . וכולו  טוב שכולו  הפשוטה

äùòð  ùôðä úåìëá äáåùúä  úãåáò é"ò

íéòåùòùå ïåâéð íò äèåùôä úåãçàì äøæçä

 äæå,אלול חודש  מגיע כאשר  ה' עבודת  עיקר 

אלא  הפשוטה, לאחדות  להכנס שצריך

_________________________

ונכללין  ועולים שחוזרים השנה תקופת בחינת  שזהו  מזלות, י"ב בחינת  שהם הגלגלים, כל  חוזרים השנה חדשי י"ב בכל  כי
כולו אחד כולו בבחינת  הפנימית  בנקודה בשרשם נכללים מזלות, י"ב  חדשים, י"ב  בחינת שהם אלכסון, גבולי הי"ב כל
הכל  שנכלל  ידי על תיקונם עיקר כי השדה, צמח שהם שם הגדלים הנשמות תיקון שהוא השדה תיקון בחינת  שזהו טוב ,

כנ"ל. ושנה שנה בכל נעשה התיקון שזה טוב , כולו  אחד כולו בבחינת
ושנה, שנה בכל  היוצא התבואה כי שנה. שנה השדה היוצא זרעך תבואת כל את  תעשר עשר בחינת  וזהו ד ': אות  שם
ליתן  צריכין כן ועל  כנ"ל, השדה תיקון שהוא אחד  כולו  בבחינת  נכללת שתהיה לתקנה צריכין כנ"ל, דייקא שנה בכל 
התורה, שצותה כמו  ולעניים וללויים לכהנים מהתבואה שנותנין ידי על  כי מהתבואה, עניים ומתנות ומעשרות תרומות
יתברך ה' חלק הם ולעניים, וכו' לכהנים שנותנין החלק כי אחד, בכולו בשרשה ונכללת  התבואה כל  מרימין זה ידי על
מה  כל  וכן ישראל ", בני בתוך  ונחלתך חלקך "אני שכתוב  כמו זכו , קא גבוה משלחן כהנים כי יתברך, לו  נותנין כאלו
מן  המתנות  מצוות שמקיימין שבזה נמצא וכו '. דל חונן ה' מלוה שכתוב: כמו כביכול, יתברך  לה' נותנין לעניים שנותנין
חלקו לתן שצוה חלקו לו שנותנין ידי על טוב, כולו  אחד כולו שהוא יתברך  לה' התבואה כל ומעלין מרימין בזה התבואה,

כנ"ל. ולעני וכו ' לכהן
ברכות, המאה מכל  שכלולה התפלה בחינת  שהוא כמובא יום, בכל ברכות מאה בסוד שהוא המעשר, מן מעשר בחינת  וזהו 
ולכלל  לחזר כדי הוא זה שכל  כידוע. ה' ויברכהו שערים מאה ההוא בשנה וימצא ההוא בארץ יצחק ויזרע בחינת שהוא
שנותנין  ממאה אחד דהיינו  המעשר, מן מעשר סוד  שהוא באחד, שנכללין עד  מאה עד מעשר עשר שנכללין ידי על באחד

שנה  בכל  נעשין הקדושה השדה תיקוני שהם עניים ומתנות ומעשרות תרומות  של התקונים אלו  כל  כן ועל  ושנה,לכהן.
נכללת  שתהיה דהיינו  השדה, תיקון עיקר כי שנה". שנה השדה היצא זרעך תבואת  כל את  תעשר "עשר שכתוב  כמו 
וחוזרין  אלכסון, גבולי י"ב  בחינת הגלגלים חוזרים שבהם חדשים, מי"ב  שכלולה ושנה שנה בכל לעשות  צריכין זה באחד,
מבחינת  הנאחזין והדינים המצרים כל נתבטלין זה ידי שעל  כנ "ל , טוב כולו אחד כולו שהוא בשרשם ועולין ונכללין ושבין

לקו"ה. עכ "ל  כנ "ל  והצמצומים הגבולים



תשע"ו  ראה פר' השל"ס

לבם  צעק  ידי  על בא זה כאשר מעליותא דיש

הדבקות נעשה זה ידי דעל התשובה, של ה' אל

סוד  שהוא חיות, עם ה' באחדות הפשוטה

באחדות, ונכללים לשרשם שעולים הגבורות

בגדנו אשמנו  נוסח אומרים היו הצדיקים ולכן

של  בעולם שעשוע עושה זה כל כי  ניגון, עם

ס"ג  בסוד  התשובה עבודת  וזה הפשוט, אחדות 

ב' מהם יוצא כי  דר "ך, בגימ' שעולה קס "א

א"ל  דהיינו אלול, בתיבת הנרמזים א"ל שמות 

אלא  א"ל בחינת  הוא דאלול ו "ל וכן  דאלול

ולכן  שבו  ו ' באות נכללים א' דאות  שהיודי "ן 

בשער  האריז "ל שביאר  כמו  ו"ל אלא אינו

רוה"ק .

 ñ" ä  ì"åìà  úáéúî íéàöåéä  ì"à úåîù 'á

 àåä  úéìëúäå ú"åçéå ò" åçé ñ"äù áåùå àåöø

ò"åçéá  ú" åçé  ìåìëì

 éëיחו"ת שיוכלל צריך אך  יחו "ע, הוא העיקר

ידי ועל התשובה ידי  על נעשה וזה ביחו"ע,

הפסוק  על בזוה"ק וכמ"ש ה', אל לבם צעק

שהוא  ימים ירח אימה ואת אביה את ובכתה

המדרגות ב' שהם קס "א ס "ג וזהו  אלול, חודש

ובק "י ברצוא בק "י  להיות  וצריך ושוב, דרצוא

כמו דר "ך, העולה יב"ק פעמים ב' בסוד  בשוב

בחינת הוא קס"א ושם ו ', סימן  בלקו "מ שביאר

ושם  אתה, שם שמים אס "ק  אם בבחינת רצוא

הנך , שאול ואציע בבחינת  שוב בחינת הוא א"ל

ל"ו, ל"א בחינת  מב' המורכב אלו"ל סוד וזה

ול"ו עילאה יחודא שהוא אל"ף  עם ל"א דהיינו

דעות אל כי כמ"ש תתאה, יחודא שהוא וא"ו עם

אל"ף  עם ל"א דהכתיב עלילות נתכנו  ולא ה'

וא"ו  עם ל"ו ח"ד והקרי  להצ "צ  התורה  אור  (עי'

תש"ו) עמוד ראה לכלול פרשת הוא והתכלית  ,

להכלל  שהוא עילאה, ביחודא תתאה יחודא

מכח  הנעשה הקישוט עם הפשוטה באחדות 

התשובה. של הכליון 

 áåùå àåöøã  úåâøãîä 'á  íä ñ" åîå àúìâìâä

 â"ñå á" òá ïåéìòä íùøùå  óñåéå ãåã ãåñá

 ÷"àã

äðäåדהיינו דא"ק  ס"ג ע"ב בסוד השרשי  היחוד 

היחוד  דרך  על הוא דס"ג, וע"ב דע"ב ע"ב

ב' והם ומו "ס , גלגלתא שהוא האצילות דראש

המדרגה  הוא דהגלגלתא ויוסף , דוד  של המדרגות

הכלים, מצד  וזה יוסף , של מדרגה ומו "ס  דוד, של

דרדל"א, מבינה נעשה שלו הכלי  הגלגלתא כי

דעתיק  חסד  כי  להיפך, הוא האורות  מצד אך

דרדל"א  חכמה שם ומאיר בגלגלתא, משפיע

מדרגה  הוא זו  בבחינה ולכן החסד , שורש  שהוא

ובינה  דעתיק  גבורה שם מאיר ובמו"ס יוסף, של

דוד . בן משיח של מדרגה הוא זו ובבחי' דרדל"א,

סוד  עצמו שהוא תקיעה, שברים תקיעה סוד וזה

בין  החיבור שהוא ומו"ס, גלגלתא של החיבור

ידי על הבא הנפש לכלות הפשוטה אחדות 

הנפש  כלות  נעשה השברים ידי דעל התשובה,

ושרשה  סתימאה, דהמוחא חוזר האור  שהוא

התקיעה  וע"י  דס "ג, ע"ב בסוד  הוא למעלה

הפשוטה  לאחדות  חוזרים השברים שאחר 

עליונים. שעשועים בתוספת 

äçîùá äúåùòì  äáåùúä úãåáòá éùå÷ä

 àåäù  ìåèéáäì  úå÷÷åúùää ïéá äøéúñä àåä

 ñ" åîì àúìâìâä  ïéá  äøéúñä

äðäåידי על ומו "ס  הגלגלתא ליחד  צריך  באמת 

תשובה  לעשות קשה אך התשובה, עבודת 

אינו באמת אך  שחורה, ומרה לעצבות נופלים כי

שהוא  גדול אור הוא התשובה אמיתת  כי נכון,

למעלה  הגבורה וזהו היחוד, תוקף את פועל

לעצבות ולא היחוד ולתוקף לשמחה שגורם בשורש 

לתשובה  להגיע אלול בחודש העבודה וזה ח"ו ,

התשובה  עבודת להפוך  וצריך שמחה, מתוך

מוסיף  שזה הנפש, וכלות  והשתוקקות  לכיסופין

וכל  השבירה כל ובאמת  להיחוד , ותוקף  שמחה

היחוד  מחסרון  באים האדם של החסרונות 



לנפשך  חכמה דעה ו 

שהוא  ודוד , דיוסף החיבור  שהוא ומו "ס  דהגלגלתא

של  לעבודה ההשתוקקות עבודת  בין  החיבור ענין 

ולהשתוקקות לתשובה נכנסים וכאשר הביטול,

רוצים  כאשר  או  ומ"ש , לעצבות ליפול יכולים

בזה  הדרך יודעים ואין  ביטול של לעבודה להכנס 

חוסר  מחמת והכל בזה, וליפול לטעות יכולים

וביטול  השתוקקות  של המדרגות ב' בין החיבור

גלגלתא  ושל ויוסף דוד של המדרגות  ב' שהם

תקיעה  שהם התקיעות  סוד  עיקר  זה אך  ומו"ס,

אלו. מדרגות  ב' לחבר  תקועה שברים

 äðäåובשרשו למו "ס , גלגלתא בין החיבור  כח

דס"ג  לע"ב דע"ב ע"ב בין החיבור כח הוא

מהם  שלמעלה המדרגה ידי  על רק הוא דא"ק ,

הניצוץ סוד שהוא הרדל"א, שערשהוא ע "ח  (עי'

פ "א) הכל מ"ב ובאמת  להיחוד. הכח נותן  והוא ,

לזכות רוצה אחד וכל שמך את ליראה חפצים

צעק  בבחי ' טוב יותר ולהיות  אלול בחודש  לתשובה

רוצה  אחד וכל וגו ' שמים אסק  אם ה' אל לבם

מונח  ולהיות  חדשה דרך ולהתחיל מעשיו  לשנות 

א"ס  אור הכל איך  ולראות וביחוד  בביטול עת בכל

לא  אך יתברך  בלעדו מציאות  שום ואין  ב"ה

לזה. להגיע הדרך  מוצאים

 ñ" åîå àúìâìâä ñ" ä î" åôéñá êìîäå øñé÷ä

 ïá íò øñé÷ä  úá  úà ãçéì úåëæì éùå÷  ùéå

 êìîä

 äðäå וקיסר ממלך  ב' במעשה בסיפו"מ איתא

ולא  אותם לשדך ורצו ובת בן  להם שהיה

שעבר  מה כל באורך עי "ש  וכו', להתחתן  יכלו 

לשרוף  כח לה היה הקיסר בת  שבסוף עד עליהם,

את עי "כ  והפילה וכו', החמה שנגד  זכוכית  ידי על

וכו', מוחו  את  ששרפה ידי על הים לתוך הקרח

והענין  וכו '. ונתחתנו המלך בן  את מצאה ולבסוף 

המו "ס , סוד  והמלך  הגלגלתא סוד  הוא דהקיסר הוא

בסוד  אותם, וליחד  לחבר לזכות  גדול קושי  ויש

לשוב  הרצוא בין החיבור שהוא ודוד דיוסף החיבור

עבודת ידי  ועל להביטול, ההשתוקקות ובין

מדרגות ב' בין וליחד  לחבר לזכות  צריך  התשובה

התשובה  כי  ליחו "ע, יחו "ת בין  החיבור שהוא אלו 

צעק  ידי על התנועה עושה והוא יחו"ת , בחי ' היא

הפשוטה  לאחדות חוזר כאשר  ועי"כ ה', אל לבם

בשלמות. היחוד נעשה

äæå ברכה היום לפניכם נותן אנכי  'ראה סוד 

יכולים  העליונה הראיה ידי  על כי וקללה'

הקללה, לבחינת הברכה בחינת בין לחבר לזכות

היא  התשובה שורש כי  התשובה, עבודת  ידי  על

והם  ודיבור, ריח שמיעה שהוא אח"פ  של במדרגה

בע"ב  הוא העליון  ושרשם יחו "ת, של המדרגה

הראיה  שהוא העינים של המדרגה ומאידך דס "ג,

וצריך  יחו"ע, בסוד  דע"ב בע"ב שרשה העליונה,

בסתם  לדבר  כי הנפש, כלות  ידי  על להיחוד  להגיע

היחוד , אמיתת  אל כליון של באופן ולא יחו "ע על

א  יחוד זה פועל אין התשובה עבודת  כל ולכן מיתי,

ובכליון  בחיות להכנס יכול ידו  שעל הנפש  כלות 

לעשות איך  לדעת וצריך העליון , ביחוד להתדבק

וכאשר  היחוד, אל הנפש  כלות  התשובה מעבודת 

מקושר  להיות  צריך יחו"ע, שהוא  דע"ב בע"ב נדבק 

והכליון  התנועה נעשה ידו  שעל דס"ג בע"ב

מעלת וזה דע"ב, דע"ב היחו "ע של להדבקות

השברים. אחרי  דייקא שבאה לאחריה פשוטה

äðäã ומצד דוד הוא החיצוניות מצד  הגלגלתא

החיבור  את  שם אין  אך  יוסף, הפנימיות 

לבדם  ושניהם לבד , דוד או  לבד  יוסף או  הוא אלא

או לבד  ביחו "ת התכלית  אין  כי  התכלית, אינם

שהוא  תשר "ת  הוא התכלית אלא לבד, ביחו"ע

רק  הוא יחו "ע של והתכלית  יחו "ע, עם יחו "ת לכלול

הנפש  כלות  הפועל היחו "ת של החיבור עם ביחד 

מחמת אור לריבוי נכנסים כאשר ואמנם היחוד . אל

בחי ' שהוא לעצבות  נופלים התשובה, עבודת 

על  שם בסיפו"מ המבואר  וזהו סט"א, ובחי ' שבירה

ונפלו הקיסר בת את לישא שרצו  אנשים אותם כל

וכו'. ונשתכרו  אור  ריבוי מחמת 



תשע"ו  ראה פר' ז של"ס

 õåöéðä éãé  ìò àåä  ÷"àã â"ñå á" ò ãçéì êøãä

ùàä úðéçáá ïåéìë ùé  íùù  íäî  äìòîìù

'éì÷ä ìë  úà  úôøåùä '÷ä äðéëùä ìù

 äðäå שהוא המו"ס, עם הגלגלתא ליחד  הדרך

דס"ג  וע"ב דע"ב ע"ב בין היחוד שורש 

'ראה  של הנעלם הסוד ידי  על רק הוא דא"ק ,

הוי "ה  שהוא מהניצוץ לקבל צריך כי אנכי',

כמבואר  דא"ק  וס"ג מע"ב שלמעלה השרשית 

פ "א)בע"ח מ "ב  ה'(שער עבודת עיקר  באמת  כי  ,

דרך  ותחילת האש , סוד  שהוא הק' השכינה הוא

של  האש  שהוא הסנה במראה היה רבינו  משה

ידי על הקלי ' כל לשרוף  דרך יש  כי הסנה,

בת של הסוד וזה השרשי, הוי "ה בשם הסתכלות 

הקלי', כל את  באש לשרוף  הכח לה שהיה הקיסר 

דבוק  להיות  אינו שהעיקר אמר הק' והבעש "ט

הוי "ה  שם שהוא ב"ה א"ס  באור  אלא הק' בשמות 

שם  ענין שהוא טוב' 'שם בעל וזהו  השרשית ,

של  בלשון  הוא ניצוץ ומילת  הניצוץ, שהוא הגדול

חוזר . אור 

 úò  ìëá äìåòä øæåç øåà àåä  õåöéðä ãåñ

åãé ìòå àáìã àúåòøá ïåöøä  ìòáá ÷áãúäì

 ãåçéä àåäù ÷"àã â"ñå á" ò ãçéì  çëä êùîð

 ñ" åîå àúìâìâã

ïéðòäå'א מניצוץ כלול הניצוץ באמת כי  הוא,

בבחי ' באמת הוא א' וניצוץ ב', וניצוץ

חוזר , אור  בחינת הוא ניצוץ לשון  דכל חוזר, אור 

הרצון  בסוד גבוהה הכי  המדרגה שהוא ואף 

הוא  העיקר  מ"מ ב"ה, א"ס  אור  שהוא העליון

שייך  לא אך הרצון, בעל עם הרצון עת בכל לקשר

תפיסא  מחשבה דלית  הרצון בבעל התבוננות  כלל

יכול  ברצון  ההתבוננות  ידי  על אלא כלל, ביה

כמ"ש  דלבא ברעותא הרצון לבעל להתקשר 

עי"כ  נדבק  ברצון  מתבונן  וכאשר מפאנו , הרמ"ע

אש  יש ושם תדבק , ובו  ומקיים הרצון בבעל

הניצוץ  כי אנכי', 'ראה בסוד  הקלי' את  השורף 

הרצון  בין עת  בכל ליחד  כח לו יש  חוזר  אור  שהוא

כי נורא, כח והוא דלבא, רעותא בכח הרצון  לבעל

וסוד  רחמים מדות י "ג של המדרגות  אפילו 

המדרגה  כמו אינו ומו "ס , בגלגלתא שהם השערות

אור  בסוד השכינה של האש שהוא הניצוץ של

לעלות צריך כי  אפס , של המדרגה שהוא חוזר,

וזה  הרצון , לבעל הרצון  מבחי' עת  בכל חוזר  באור 

ועי"כ  שבעולם, ההסתרים וכל הקלי' כל שורף 

כן  וכמו  דא"ק, וס"ג ע"ב את  ליחד  הכח מקבלים

על  רק ליחדם אפשר  אי ומו"ס, בגלגלתא למטה

בערך  אפס בחי' הנקרא שברדל"א היחוד ידי 

והמו"ס דף הגלגלתא ע"ח על השמש בהגהת (כמ "ש

ע"ג ) תבואתס ' כל את תעשר עשר סוד  והוא ,

הוי "ה  שם עם העסמ"ב שמעשר דהיינו וגו ', זרעך

השרשי. ב"ה

 ìòå מה כל מתקנים הזו  להדבקות  שזוכים ידי 

עניני כל שהוא דתהו  באורות  שהיה

של  המופלגת  מהעשירות  הנמשך אור  הריבוי

ידי על זה וכל בסיפו"מ, עי"ש וכו' הגזלנים

ורדל"א  מו"ס דגלגלתא אלו מדרגות בג' שדבוקים

צריך  אך תקיעה, שברים תקיעה ענין  שהוא

נה"י, חג"ת כחב"ד כנגד תר"ת תש "ת  תשר"ת

והזו"ן  זו"ן, שבמקום מעשיות  המצוות גם צריך כי

להגיע  וצריך  שברדל"א, השרשים לשורש  מעלים

עוזנו שכינת  ידי על הקלי' כל של לשריפה

עת בכל להדבק  וצריך ברדל"א, למעלה ששרשה

ברעותא  ולהתדבק שמו, שהוא ית ' הבורא ברצון

לתחיית לך דומה 'ואין וזהו הרצון, בבעל דלבא

מ  יש שלעולם צדק הצמח כמ"ש דרגה המתים'

והוא  מקדושתכם, למעלה קדושתי  של עליונה

למעלה  שהוא העליונה כונה של התכלית

אחר  אף  דהיינו בשוה, שוה של מהמדרגה

הכונה  הוא התכלית  עיקר ויחו "ת, יחו"ע השואת 

והוא  מזה, שלמעלה המדרגה שהוא העליונה

ברצון  עת  בכל דבוק ולהיות  הניצוץ, של המדרגה

והוא  הרצון , בבעל להתדבק ועי "כ  הבורא,



לנפשך  חכמה דעה ח

ימינא, דכולא אורייתא של האמיתית  הראיה

כמ"ש  אשמנו  של בניגון  מתיקות  נעשה ובזה

הק '. הבעש "ט

'äå שמחה מתוך לתשובה יזכה אחד שכל יעזור

רוצה  והקב"ה מלובלין , החוזה שאמר  כמו 

גם  והנגלה הנראה הטוב יהודי לכל שיהיה

בשמחה  ה' את לעבוד שיוכל כדי  בגשמיות

את לעבוד  קשה יסורים כשיש כי לבב, ובטוב

ה' בשוב יראו בעין לעין  שנזכה יעזור  וה' ה'.

ויתקיים  ויחו "ת, דיחו"ע החיבור שהוא ציון,

ציון  אלקייך לעולם ה' וימלוך  ה' כבוד  ונגלה

שהוא  ל"ו ל"א הוא ואלול אצל"ו, ר"ת שהוא

זולתו, אפס  יחו"ע אלף  עם ל"א ויחו"ת , יחו"ע

המדרגות ב' ויתחברו  יחו "ת, הוא וא"ו  עם ול"ו

יראו בעין  ועין  מלכותך תראינה ועיננו כאחד ,

במהרה  ברחמים צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב

אמן . בימינו 



תשע"ז  מטו"מ פר' ט של"ס

תשע"זמטו "מפרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז מטו "מ פר' של"ס
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äàìéò 'ä ãâðë øãðå äàúú 'ä ãâðë  äòåáù

ò" ë ááåñå  ò" ë àìîî ìù úåâøãîä íäù

 àìåë ìù äâøãîä é"ò  íãçéì àåä úéìëúäå

 àáéùç àìë  äéî÷

ïéðò ובינה מלכות כנגד  הם ונדר  שבועה

בזוה"ק  ע"ב)כמבואר  קט"ו (משפטים 

ז ')ובאריז"ל פרק  הכללים  הקב"ה à(שער  דהנה ,

השמות כל והם ב"ה, א"ס דאור הקו  את  גילה

לתענוג  להגיע הדבקות פרטי  הם הקדושים

כל  ממלא בבחי' אלקות  גילוי של המורגש

המתגלים  הק ' התורה פרטי כל שהוא עלמין ,

בחי ' וזה העולמות, השתלשלות  סדר כפי 

שהיא  אחרונה ה' בחי ' במלכות שהוא שבועה

בגמ' ואיתא ע"ב)המלכות, י"ג  (נדרים 

על  וחל ממש  בו  שאין  דבר על חלה שהשבועה

שהשבועה  כתב הנ"ל בזוה"ק אמנם הגברא,

עם  ליישבם ויש  ממש , בו שיש דבר על חלה

הגמרא  הבחי 'áדברי  הוא השבועה ענין  ועכ"פ  ,

_________________________

והנדרים א. מלכות, שהוא עצמו  במלך  כנשבע  הם שהשבועה מאחר כי ונדרים, שבועות  ענין תבין ובזה שם: ע"ח  וז"ל 
מנדר. חמור השבועה למה א"כ  כנודע, 'חיים' הנקרא תפילין בסוד המלך ' 'חיי הנקראת  בינה שהוא המלך  בחיי כנודר הם
וניתן  יתהלכון, רשעים סביב שם מלכות, במקום לתתא אבל  כ "כ , לחיצונים אחיזה אין בינה נגד  למעלה כי הוא והטעם
והטעם  בשבועה, משא"כ מצוה ע"ד  חלין נדרים למה תבין בזה גם מרובה. עונשו לכן שם, ולהתאחז להתחזק גדול  כח  להם
אנו יום שבאותו לפי יוה"כ בליל נדרים התרת וז"ס  עליהם, חלין לכן המצוה, מן גבוהין והם בבינה למעלה שהנדרים לפי
על  חלה אינה לכן במלכות  היא השבועה אך שם, אשר נדרים להתיר יכולת לנו  ויש הבינה, עד עולים] [ס"א (מעלין)

עכ"ל. המצוה,

יחידה,ב. בת שכינתא איהי יהו "ה שבועת קדישא, בוצינא ליה אמר וז"ל: ע "א) קט"ז ע "ב  (קט"ו משפטים בזוה"ק עי'
בהו , דאשתתפת שבועה יחידה, בת אבהן, ענפי תלת דשבת  ש' אלא ליה, למפטר נשא בני תלת תקינו למגנא ולא
במתניתין, אוקמוה והא ממש, בו שאין דבר על אפילו  חל נדר ממש, בו שיש דבר על אלא חלה לא שבועה בודאי
נודר  כאילו  הנודר וכל עצמו , במלך  נשבע  כאלו הנשבע וכל  עולין, שבועות גבי על נדרים אמרו יתיר אלא עוד ולא

המלך . בחיי
דאמצעיתא, עמודא דאיהו  מהשמש למעלה איהי בינה, דאתי עלמא ובודאי וכו', דמתיבתאן מארי מהימנא, רעיא לון אמר
אלא  קיומא ליה דלית  דין, עלמא איהו  דשבועה בגין ממש, בו  שאין דבר על וחלין עולים, שבועה גבי על מתמן נדרים
הבקר, עד  שכבי יהו"ה חי יג) ג (רות דכתיב אומאה וביה עולם, יסוד וצדיק כה) י (משלי דכתיב הוא הדא יסוד , על
איהו שכינתא ודאי כ"ו , יהו "ה ת"ל, כ "ו בו, פונים שהכל  ת "ל  דאיהו  שם על  דיליה דיורא מערבי כותל  תתאה דשכינתא
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הלכות. של תלים תלי וקוץ קוץ כל  על ואוקמוה כעורב, שחורות  תלתלים קווצותיו  י"א) ה' (שיר שם על  דיליה, תל
י"א) כ"ט  א' הימים (דברי דכתיב  הוא הדא ד ', ובין א"ח  בין אחיד הוא קוץ והאי בו , פונים שהכל תל אחד מן ד ' (קוץ)
על  עומד העולם מה על בחגיגה מתניתין מארי אוקמוה ועליה ובארעא, בשמיא דאחיד יונתן ותרגם ובארץ, בשמים כל  כי

(מ  שנאמר צדיק ששמו אחד דאינון עמוד  ד ', א"ח  קיימין דעליה דשבועה, ברית  איהו  ובודאי עולם, יסוד וצדיק כ "ה) י' שלי
הוא  הדא שמים, א"ח  שמתי, לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא אם כ"ה) ל "ג (ירמיה דכתיב  וארעא, שמיא
אחיד דברית ובגין רגלי. הדום והארץ א) סו  (ישעיה דכתיב הוא הדא הארץ, ד ' השמים, תשמע ואתה ל) ח  (מ"א דכתיב
בניינא  הרס  כאילו  לשקרא, בשמיה דאומי מאן הבקר, עד שכבי יהו"ה חי דכתיב הוא הדא שבועה, וביה וארעא, שמיא בין
וכאלו שקר, באתריה סמא"ל  אחר ישתאר אחד , מן דד' קוצא יעדי נש בר דאי ובהו, לתהו עלמא ואהדר וארעא, דשמיא
כאילו איהו  והאי וארעא. שמיא ונפלו בניינא, הרס קאי, לא שקרא קאי, וקושטא שקר, על וארעא שמיא בני נש בר ההוא
דא  ודאי אלא ארץ, משמים השליך דקאמר בשמים, ארץ יהיב דמאן  ישראל , תפארת  ארץ משמים השליך  א) ב  (איכה
לא  לאחר וכבודי שמי, הוא יהו"ה אני ח ) מב  (ישעיה בה לקיים דילה, בנפילו מינה אתפרש דלא עמה, ותפארת  שכינתא
יב) פה (תהלים מקיים הוא  בקושטא, דאומי ומאן ארצה. אמת  ותשלך יב ) ח (דניאל דכתיב  עמה, נפל דאמת  ומנלן אתן,
ולבתר  את ', אלהי"ם' ברא' דכתיב הוא הדא בניינא, קיימא איהו דביה דאמצעיתא, עמודא דאיהו ת'צמח, מ'ארץ א'מת 

הארץ. ואת השמים
גבי  על  דאתי, עלמא דאיהו  נדר ממש, בו  שיש דבר יסוד, בלא קיומא ליה לית  דא, דעלמא בניינא איהו דשבועה ובגין
ובגין  תשה"מ, דביה ברית  דאיהו עליה, לקיימא יסוד  צריכה דלא ממש, בו  שאין דבר על  חלה ואיהי סליקת, שבועה
צדיק, תורה ספר על תגא איהי י' ברית אות תמן בתשה"מ, אסור נדרי, כל  תקינו  דביה דאתי, עלמא הכפורים ביום דא
וכו ', בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא תשה"מ, ולא שתיה ולא אכילה לא בו  אין הבא העולם דאוקמוה כמה

עכ"ל.
לכאורה  והוא ממש, בו  שאין דבר על  רק חלים  נדרים משא"כ ממש בו  שיש דבר על  חלה דשבועה הזוהר בדברי ומבואר
משפטים  בפרשת  הזוהר בספר שם וז"ל : מ') (הקדמה הגלגולים שער ספר בסוף כן הקשה וכבר הגמרא, דברי היפך 
ממש, בו  שאין דבר על  אפילו חל נדר ממש, בו שיש דבר על אלא חלה לא שבועה ודאי וז"ל : כ "ז) שורה ע"ב (קט"ו
ממש  בו  שאין דבר על  שחלה בשבועה חומר איפכא, תנן שבועות  ובמסכת  נדרים דבמסכת וקשה מתניתין. אוקמוה והא
ונגיה  הזוהר דברי להחליף נרצה ואם פ "ג). נדרים (הלכות ז"ל הרמב "ם וכ"כ בנדרים. משא"כ ממש, בו  שיש כדבר

ע  ולא כתב  כך כי מהשבועה, יותר הנדר חומר להזכיר שבא נשמע מדבריו הרי כי אפשר, אי כנזכר המשנה ודכדברי

המלך , בחיי נודר כאלו  הנודר וכל עצמו, במלך נשבע כאלו הנשבע וכל  עולים, שבועות ע"ג נדרים אמרו יתיר אלא
בו שאין דבר על  וחלין בינה, דאתי עלמא ובודאי באמרם בפירוש ביארו לקמן גם היא. בנדרים חומרא זה כל  והנה

עכ"ל. ממש,
מש"א  ענין נבאר ועתה וז"ל : והשבועות הנדרים עון תיקון בענין היוס"ד) עפ "י בדפוס  ע"ד  (י"א רוה"ק שער ועי'
להקיף  דז"א מפה היוצא הבל  היא  השבועה כי הוא והענין מבנדרים, בשבועות  וחומר מבשבועות  בנדרים חומר חז"ל 
שיש  דבר על  אלא חלה השבועה אין ולכן ממש, בו  שיש ורוח  ומים מאש כלול הבל והוא המלכות ] [את  (אותה)
ובפרט המלכות, גוף  כל כללות  בחי' שהוא לפי השבועה, פגם עון לתקן תעניות  כ "ח הוצרכו זו לסבה אשר ממש, בו 
כל  כנגד  ימים כ "ח להתענות  צריך  ולכן ממש, בה שיש וגם פנימי, אור מן גדול שהוא המקיף אור בחי' שהוא
שאינו ממש, בו  שאין דבר שהוא לפי ימים, ששה רק צריך אין הנדר אבל המלכות . עיקר והם כ "ח, שהם פרטיותיה
כמו חמור כ "כ  אינו  ולכן ממש, בו שאין דבר על חל  הנדר ולכן כנז', שלה מצח  אל  שלו ממצח הארה הסתכלות  רק
הוא  ההוא שהאור וגם גדול , יותר אור שהוא השבועה שהוא מקיף  אור ולא בלבד פנימי אור שהוא וגם השבועה,
בשבועה  שהוא כמו  עצמה הנקבה שורש עיקריות ואינו  שלה, במוחין ורוחניות אור שנתוסף דילה במוחין תוספת 
בחי' הוא הנדר אבל  המלכות , עיקר שהם תחתונות  ז' לצורך שהיא והשבועה עצמה, הנקבה מציאות מתבטלת  אשר
גורם  אינו  לשוא הנודר כי גם פגם. כ"כ ואינו  בלבד תוספת רק הנקבה שרש עיקריות  ואינו  קדושה, תוספת  המוחין
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השבועה, מן חמור הנדר אחרת בבחי' אמנם שלה, במוחין הארה מניעת  רק השבועה, בענין כנז' קליפות התלבשות 
הנקבה, של תחתונות  ז' להקיף עצמו  מפיו  היוצא ההבל שהוא הז"א, שהוא עצמו במלך כנשבע  היא ששבועה לפי
ההארה  נמשכת ומשם כנודע, המלך  חיי הנקרא ז"א אל  בינה מן הנמשכים המוחין שהם המלך , בחיי כנודר הוא והנדר
להיות  ואמנם כנז"ל. הנקבה אל הנמשכים אורות הם שניהם והנדר שהשבועה הוא שהאמת ונמצא שלה. המוחין אל 
הוא  שהנדר ע"ב) קט "ו  (משפטים בס "ה ארז"ל  לכן כנז', הבינה מן אליו הנמשכים דז"א מוחין מן נמשך הנדר כי
הם  לכן עצמה, מבחינת כנז' הבינה מן אליו הנמשכים עליונים במוחין תלוי הנדר להיות  כי ונמצא עילאה, באימא

עכ"ל. השבועה, מן חמורים
נוק', בניין שהיא השבועה בחומרת  קאי הוא כי דרשוני, אומר ע"כ הזה הלשון דע "ה, וז"ל: יוס"ד הרב זה על וכתב
בו שאין דבר על אפי' שחלה ופוסקין הש"ס  הפך  הכביד  ואחרון ממש. בו שיש דבר על  אלא חלה שאינה היא קולא
מצוה. בו שאין דבר על חלה ולכך גברא, חובת שהיא כיון מצוה דבר על  חלה שאינה נינהו  טעמא חד גם ומה ממש,
זר  שזה חדא אדם, בני קצת  שסוברים כמו  הגמ' הפך  שהוא הזוהר שיטת מפרש קא פרושי זלה"ה שהרב  לומר ואין
באמרו עמו נימוקו תמצא לכשתדקדק נלע"ד  ע "כ  סודו. אמיתת  עפ"י עסיק קא בתיקונו ועוד  הש"ס , היפך שהזוהר הוא
נמצאת  א"כ  ממשות, הוייא מפיו היוצאה שבועה כל  למד  אתה נמצאת  א"כ  הנוק', בניין ענין עיקר ורוח , ומים מאש
הנדר  אבל הוא, ממשות עצמה השבועה שהרי ממש, שאינו הנראה דבר על אפי' שבעולם דבר כל  על חלה שבודאי
המתחייב. דבר על  רז"ל  דברי וא"כ יחול, ואולי ממש בו שיש דבר על  אפי' הלואי עצמיי, ואינו בעלמא הסתכלות שהוא
שיש  עצמו  והוא וכו' כגון ממש בו  שאין דבר על חלה שבועה וז"ל: רל"ט ) (יו "ד  בטור לזה סיוע מצאתי זה ואחר
שהם  המלך בחיי כנודר הוא שהנדר כמ"ש אחרת בהמצאה מצוה בדבר .ומעתה יעו"ש החפץ והנדר וכו ', ממש בו 
ונמשכים  מ"ן מברר שבעולם ומצוה מצוה שכל במפורסמים והוא וכו', המלך  חיי הנק' זעיר אל בינה מן הנמשכים מוחין
הוי  עליו  כשעובר א"כ  כקיומו , המוחין הוראת  הוא עצמו שהנדר וכיון הבירורים, לאותם המתיחסים חדשים מוחין
אלא  בתרתי, חבלא דתפיס  די ולא נדרו , בביטול  שעושה מצוה באותה יועיל ומה מוחין, שם אין ח"ו כאלו פוגם
אל  הנמשכת  בהארה פגמו  אלא במוחין, פגע  ולא נגע שלא בשבועה כן ולא הנדר, על  בעוברו  המוחין מסלק אדרבא

עכ"ל. המלכות,
הכרובים  בענין הספר בסוף  מבואר בזה"ל: ליישב כתב משפטים בפ' הנ "ל  הזוהר דברי על  מקמארנא להגה"ק חי ובזוהר
אית  חיים, אלהים רוח  עליה דשריא כיון ממשו , ביה לית דלעילא דרוחא נציצו  עליה שרא לא ועד מעפרא איהו  נש בר
וחיות  רוח בו  שיש וכיוצא אדם על  ממשו  קורא ברוחניות , המדבר הזוהר שבלשון הרי וכו'. בקיומא וקיימא ממשו ביה
שונין  דלעילא ובמתיבתא ממשות, שום ביה לית ליה קרא יבישה, אעא אהרן מטה כמו קדושה רוח  בו שאין ודבור אלהות ,
ממשו , בו שיש דבר על אלא חלה לא נקרא ורוחו , אדם גוף  על חלה שבועה לשון, במתק סוד  דרך על  שיובנו  המשנה לה

יבישה שה  אעא כמו  הם הזה עולם חפצי וכל  אגברא, חפציה מיתסר ונדר ממש, בו  יש בודאי נקרא חי ברוח האדם וא
שיהיה  דבריהם את שינו הש"ס וחכמי ממש. בו יש הוא ממעל, אלוה וחלק רוח  בו  שיש אדם לגבי ממש בהם אין הנקרא
אין  הלכה ולענין ממש. בה שאין וכיוצא שינה חלה ושבועה ממש, בו יש חפציה מיתסר קרא פשוטו פי על  מובן יותר

עכ"ל. חפציה, מיתסר נדר גברא, מיתסר שבועה אחד, למקום הולך  הכל כי בזה  חילוק שום
דעת  מבחי' הבלים ז' ה"ס  דהשבועה האריז"ל , הקדמות עפ "י ונדרים שבועות ענין שביאר באורך  דבריו בהמשך ועי"ש
אתוון  כ"ח  אדנ"י כח המלכות  גוף  כללות הוא והשבועה בזה"ל : כתב אח"כ  וכו', למלכות ונמשכים בז"א, המתפשט
חיות  בו  שיש והכלי הגוף  המלכות, גוף האדם על  חלה כשהוא הרי ממש, בו  שאין דבר בש"ס נקרא הזה והבל המקיפין,
על  וחלה המלכות, וכלי גוף ומחיה היורד  הגדול החיות שהוא השבועה וזהו ממש, בו שיש דבר הוא אותו, המחיה ומקיף
א"ס מאור הארה  תוספת  החיות עצם המלך, חיי דבינה במוחין הוא הנדר אבל ורוח, וחיות כלי ממש בו  שיש האדם
תפיסה  מחשבה לית האור ועצם ממנו, מועטת  הארה אלא בכלי, נתפס שאינו  א"ס  מאור חדשים מוחין יום בכל  הנתחדש
האור  ממשיכין הנדר קיום ידי ועל ממש, בו  שאין דבר על חל  נדר נתפס , שאינו וחיות  אור לעצם הזוהר קראו  כלל , ביה
בכלי  והם מים, רוח  אש כלול  מלכיות שהם בהבלים משא"כ  כלל , בו תפיסא מחשבה לית בעצמו  ואור הכלי אל  הזה הרב 
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אלקות. גילוי של הפרטים שהוא כ"ע דממלא

שער  בינה שהוא ד'ר  נ' אותיות  הוא והנדר

כ "ע, סובב של המדרגה והוא החמשים,

יחוד  ענין שהוא ביניהם החיבור  הוא והתכלית 

כאחד , והממלא הסובב ליחד  ושכינתיה, קוב"ה

מממלא  שלמעלה מדרגה ידי על נעשה וזה

כלא  קמיה כולא של המדרגה שהוא וסובב,

הוי "ה  שם עצם אלקות , עצם שהוא חשיבא,

עולמים, כל מלכות  מלכותך סוד  השרשי , ב"ה

ממלא  ענין  דהנה ליחדם, הכח נמשך  שממנו

ורוח, נפש  שהם זו"ן בחי ' כמו  הוא וסובב

כמו הוא חשיבא כלא קמיה כולא ומדרגת

יחידה.בחינת חיה נשמה

ìò àåä àáéùç àìë äéî÷ àìåëì  òéâäì êøãä

 ã"áîå é"áî ãåñá ò"ë ááåñå  ò" ë àìîî éãé

 äæå"הדבר "זה בלשון שהיה משה נבואת סוד

דנהרא אספקלריא שהוא ה', צוה (עי'אשר

זה) עפ "ס הגנוזה רש"י המלכות לגלות  הוא דהעיקר 

השכינה  סוד הק ', השכינה שהוא ברדל"א

עצם  והוא ממש, משה של בגרונו  המדברת 

שזה  ודעת , מטעם למעלה האמונה ועצם הדבקות

שהוא  אליה, להגיע לזכות האדם שצריך  התכלית

'זה  בבחי' ודעת  מטעם למעלה האמונה שלמות 

מרכבה  ולהיות המאירה, אספקלריא שהוא הדבר '

לא  ואמנם ודעת, מטעם למעלה העליונה לכוונה

קמיה  כולא של האמיתית  למדרגה להגיע שייך 

_________________________

בא  נדר אבל  ממש, בו שיש דבר מלכיות הבלים בזי"ן המלכות  גוף  בנין והוא האדם, על  וחל  ממש, בה שיש המלכות
דעלמא  קיומא הבלים זין השבועה כמו והחיות הקיום עיקר ואינם בראשית , מעשה כל המחדש א "ס מאור תוספת בסוד 
בכלי, העולם להתקיים יכול הכא ובלא א"ס , אור חיות תוספת הוא ונדר העולם, לקיום בראשית ימי מששת  לירד המוכרח
ימי  מששת בריה לכל קצבה יש עוה"ז בעניני שגם אחי והבן נתפס. שאינו א"ס מאור ברכה חידוש תוספת אלא זה ואין
ליהנות  מבלי החפץ עצמו  אוסר ואדם יום בכל  הנתחדש ברכה תוספת  ויש יעדיף , ולא יחסור לא ומזונו  חיותו בראשית
הנדר  שורש עצם אלא חפציה, מיתסר שייך  לא שם למעלה דמדבר הזוהר אבל  ממש, בו  שיש חפציה מיתסר עוה"ז משפע
מעלה, של וספירות כלים משפע מלכיות הם הבלים אבל כלל, בו  תפיסא מחשבה דלית א"ס  מאור המתחדש אור הוא

ש  וכלי המלכות גוף  על  אל וחלין כולם הזוהר ודברי הש"ס  דברי הם אחת  ולכונה אחד מקום אל הולך  והכל  ממש, בה יש
וכו '. חיים אלהים דברי אמרן אחד

ונמשך בראשית , מעשה יום בכל המחדש ותוספת חדש יש השמש מן למעלה ומשנתן, דבריהם כונת  לבאר ומתחיל שם:
הזוהר, של  עילאה מתיבתא למשנת הש"ס  משנת  בין לשון שינוי נמשך ומזה העולמות, לכל שפע  ותוספת התחדשות 
המשנה, זה כלל  יסבול  לא ולמעלה הש"ס, כמשנת  לשנות  הוכרח דהדיוט בעלמא כי הלשונות, לבאר במתיקות ומאריך 
מהשמש, למעלה איהו  בינה דאתי עלמא כי נפ"מ, שום אין ולהלכה הזוהר, כמשנת משנתו  שנה דקב "ה דיליה ובעלמא
מיתסר  תמן שייך  לא כי ממש, בו שאין דבר על חלין נדרים שם א"ס, מאור חדשים ואורות  מוחין יום בכל  נתחדש ושם
פנימי  זיווג לצורך א"ס  אור מחידוש הנמשך התוספת  האור יקבל שלא דנדר כדוגמא למעלה השייך נדר כי חפציה,
שאוסר  ברהטים, אסור מלך ישראל כנסת  מאהבה כדומה מטה, של לירושלים ישראל  שכינסו עד מעלה, של  ירושלים
דלית  א"ס  אור חיות  עצמו על אוסר הנדר זה הרי וישראל , השכינה שיתוקן עד  חדשים המוחין אור מלקבל  עצמו על
למטה  וגם גמור, אין הוא הממשות  ממש, בו  שאין דבר על  חל  נדר משנתו  שנה ממשות,לכך שום ביה תפיסא מחשבה
דוחק  הוא אבל לעיל. שבארנו  כמו  חיים רוח  ממשות בהם אין עוה"ז של  חפציה מיתסר כי יפה, נתפרש דהדיוט  בעלמא
אין  האמת לפי אבל  החפץ, גשמיות  ממש בו שיש דבר על  חל  נדר דהדיוט, בעלמא דמתניתן תנא לן שנה לכך  בלשון,
עלמא  שמים מלכות ממש, בו  שיש דבר על חלה שבועה דקב"ה במתניתן לן שנה שבועה אבל יבישה, אעא ממש בו 
בפרשה  הברכה בהיכל  וע"ע עכ"ל. וכו ', יסוד ידי על הוא גופה בנין כי יסוד, ידי על  אלא קיומא ליה לית  מלכות  דין,

זו .



תשע"ז  מטו"מ פר' יג של"ס

אני בסוד  הגמור ואין  אני  ולגלות  חשיבא כלא

רק  מצרים, מארץ הוצאתיך אשר אלקיכם הוי"ה

שהוא  עלמין כל ממלא של התורה פרטי  ידי על

המורגש  כ"ע â דבקות סובב של האור ידי ועל ,

המדרגות ב' שהם במורגש, שאינו דבקות שהוא

ראשונה  וה' אחרונה ה' בסוד ונדרים שבועות  של

ב"ה. הוי"ה דשם

äðäã יוסף בן  משיח של המדרגה הוא אחרונה ה'

שהוא  היסוד עטרת  בסוד מלכות  בחי' (שהוא

דוד יוסף) בן  משיח של המדרגה הוא ראשונה וה' ,

בינה) בחי' בה'(שהוא  גם הוא דמב"ד  ואף ,

בחי ' יש  כי  ראשונה בה' עליה לו יש מ"מ אחרונה,

ראשונה  לה' עולה אחרונה של ãשה' הבחי ' והוא ,

מב"ד  סוד והוא הבינה, למקום עליה לו  שיש  דוד

בסוד  ימות  שלא עליו  ומתפלל מב"י  את המציל

האריז"ל  כמ"ש  לו  נתת ממך שאל והוא äחיים

ה' בחי' שהוא שבועה ולכן מב"י, את מציל

עד  שכבי  ה' חי בסוד  מב"י , בחי ' הוא אחרונה

בזוה"ק  כמבואר 'חי' סוד  מב"י  בחי ' שהוא הבוקר,

מב"ד , בחי ' הוא ראשונה ה' בחי' שהוא ונדר הנ"ל,

ראשונה  ה' בחי' הוא ד ' אות הוא, דוד  אותיות וסוד 

ד' ואות הקו , סוד  הוא ו' ואות  כ "ע, סובב בסוד

אחרונה ה' סוד הוא בנתיב השניה (כמ "ש

והקוצומצוותיך) היו "ד  לקבל כדי הוא לכל והכל ,

'זה  בסוד ברדל"א הגנוזה המלכות שהוא י' של

מרכבה  להיות  הוא דהתכלית  ה', צוה אשר הדבר '

מרכבה  ולהיות כחדא, ואין אני בבחי ' ית' לבורא

את לגלות רק  יהיה שלו המציאות שכל באופן

מציאו ולגלות ית', העולמות,הבורא בכל ית ' תו 

בהוי "ה  שהוא הזו  לדבקות להגיע אפשר  ואי

צוה  אשר  הדבר זה שה"ס העליונה הפשוטה

בהוי "ה  שהם ונדרים שבועות  ידי על רק  הוי"ה,

שהם  עילאה וה' תתאה ה' בסוד  התחתונה,

להגיע  אפשר ועי "כ  וסובב, ממלא של המדרגות

כולא  של במדרגה העליונה להוי"ה מרכבה להיות 

_________________________

הקוג . ידי על  הוא המאציל , א"ס עם ההוא הנאצל  העגול ודביקות  התקשרות  עיקר וכל וז"ל: ע "א ריש י"ב  דף ע"ח  עי'
גם  כי צדדיו , מכל עליו  ומקיף  סובב והא"ס  ההוא, בעיגול  ומשפיע  א"ס מן אור ונמשך יורד  בו  דרך אשר הנ"ל, ההוא
עכ"ל. וכו', לבד ההוא קו דרך תהיה בנאצלים א"ס  שהארת  מוכרח הוא כי כנ "ל , ממנו  ורחוק עליו סביב  עגול  בבחי' הוא

עלמין. כל ממלא שה"ס  הקו  דרך  דייקא הוא הדבקות  דכל ומבואר

את ד. מציל  ועי"כ עילאה, לה' אחרונה מה' לעלות  הכח  לו  יש דמב "ד תתק"ט) עמ' בלק (פרשת  להצ"צ התורה אור עי'
ש  אחרונה בה ' שהוא יוסף בן זו .משיח בפרשה חדתין בנשמתין ועי' יהרג, לא

הוא ה. ברוך הקדוש לו  אומר בימינו  במהרה להגלות שעתיד  דוד  בן משיח  רבנן תנו  וז"ל: ע"א) (נ"ב סוכה גמרא עי'
משיח שראה וכיון נחלתך , גוים ואתנה ממני שאל  ילדתיך , היום אני וגו ' חוק אל  אספרה שנאמר לך, ואתן  דבר ממני שאל 
עליך התנבא כבר אמרת  שלא עד חיים לו אומר חיים, אלא ממך מבקש איני עולם של  רבונו לפניו: אומר שנהרג יוסף  בן
בן  משיח כי דע  לאחדים', 'והיו וז"ל : יחזקאל על לאריז"ל  ובלקו "ת עכ"ל. לו ', נתתה ממך  שאל  'חיים שנאמר אביך, דוד
לכן  דנוקבא, דרגא דמותא אילנא הדעת  עץ מצד יוסף  בן משיח אך לו, נתת ממך שאל  חיים וז"ס החיים עץ מצד דוד
עץ  ויהיה אחד  ושמו  אחד  ה' יהיה לבוא ולעתיד  עצים. הב' הם ואלו  ביה, אתקשרית דמותא ירושלים בשערי ליהרג עתיד
ובאומרו וז"ל : ע "א) ל "ז דף דעמידה ו' (דרוש שעה"כ ועי' עכ "ל . בידך, לאחדים והיו  ואז כחדא, שקולים הדעת ועץ החיים
לגוש  הלכנו אשר אחד  יום למוז"ל ואבטליון שמעיה פירשו  אשר זו כונה לכוין צריך  תכין בתוכה מהרה עבדך דוד וכסא
להתפלל  לכוין ויום, יום שבכל תפלות בג' אלו  במלות  לכוין שצריך  עצמם הם לו  אמרו ושם קבריהם, על  להשתטח  חלב 
כו ', לו  נתת  ממך  שאל חיים פסוק על  רז"ל  כמ"ש רשיעא, ארמילוס  ע "י ימות  ולא שיחיה יוסף בן משיח על להשי"ת 
ועליו כו ', יוסף בן משיח יתקטיל  דלא בגין מכתשין כמה סביל דמשה ע "ב ) דרע"ו  תצא פ ' (ברע "מ הזוהר מספר ונודע 

עכ"ל. תכין', בתוכה מהרה עבדך  דוד  'וכסא מתפללין אנו



לנפשך  חכמה דעה יד

הדבר  זה של למדרגה ולהגיע חשיבא, כלא קמיה

הוי"ה. צוה אשר

äðåîà  ÷åçøî úåöò àìô úéùò éë êîù  äãåà

 ïîåà

 äðäåבלק בזוה"ק ע"ב)איתא בביאור (קצ"ג 

א')הפסוק  כ"ה אתה (ישעי' אלה"י  הוי"ה

מרחוק  עצות פלא עשית כי  שמך  אודה ארוממך

כמאה"כ  פלא' עשית 'כי  ענין ופירש אומן, אמונה

ט') שלום (ישעי' שר  עד  אבי  גבור  אל יועץ פלא

ערבות, בדי תרי  הוא מרחוק ' 'עצות וענין וכו ',

אומן' 'אמונה משם, נמשכים הנביאים עצות שכל

ודא  מעדן נפיק דא וגן , נהר  חד , דאינון  תרין 

סתימא  רזא כל הכא הא מיניה, אשתקי

הזוהר  בביאורי באורך  ועי' ע"כ. דמהימנותא,

הכתר  מדת שהוא פלא ענין  מה ופירש שם. להצ"צ

בדי תרי בסוד  והוד  נצח שהם מרחוק  לעצות

האריז "ל דברי  עפ"י ל "ד ערבות , ע"א, ל "ב (שעה "כ 

ידיע"א) דעל טובים, חסדים גומל עליון  אל בכוונת

הנצח  נתקנים עליון , אל הנקרא הכתר  של האור 

מדת ענין באורך  ועי "ש  טובים, חסדים שהם והוד

הניצחון  לפועל להוציא העקשנות  כח שהוא הנצח

מלמעלה  נמשך  זה וכח השכל, נגד  שהוא הגם

וכו ' מהכתר  שהוא .å מהשכל

_________________________

ענין ו. שורש תחלה בהקדים זה בתירוץ הכוונה תוכן יובן הנה אך תקל"ו ): (עמ' שם הזוהר ביאורי מלשון מעט  ונעתיק
איזה  על אדם שמתעקש העקשות  כמו  שהוא הנצחון בחי' הוא נצח  פירוש דהנה דוקא, ערבות  בדי שנקראים והוד דנצח
אצלו , הוסכם כך כי רוצה, אני כך  טעם, בלי שמתעקש מה רק כלל, ודעת  טעם איזה מצד ורצון חפץ בו  שאין גם מה דבר
שבלב, והרצון האהבה מן לא וגם שבמוח , והטעם השכל מן לא כלל , פנימיות בחי' ענין שום הניצוח  במדת  שאין ונמצא
הטעם  ולזה כידוע, הגבורה ענף ההוד  וכן בלבד , החסד  ענף הנצח נקרא ולכך  כלל , וחיות טעם בלתי חיצונית בחי' רק

כמ  דוקא, ערבות  בשם והוד נצח באריכות.נקראים במ"א וכמ"ש ריח  ולא טעם לא בהם שאין הערבות ו 
כל  מפקיר שאדם לעין נראה כי והלב, הכשל על  גם גובר שהוא עד מאד  חזק כח בניצוח  שיש רואים אנו  הנה ואמנם
המדות  ונגד  שבמוח השכל נגד מאד שזה והגם דבר, באיזה שלו ניצוח  לפועל  להוציא בכדי לבבו  חמדת בכל  וימאס רכושו
עצמו השכל  כח  מבחינת  גם עליונה היותר ומדרגה מבחי' הארה זה בניצוח שיש לומר מוכרח  וא"כ כו ', שבלב  טבעיות 
הוא  שרשם מ"מ כידוע , בלבד לזולתו  להשפיע  ירכין או  כליות שנקראים הגם והוד  דנצח שורש כי הוא יובן והענין וכו'.
על  כולו  הגוף להעמיד  הרגלים כח כמו לעולם, ישונה ובלי בעמדו לעמוד השכל  כח  תוקף בחי' והוא דאבא, נו"ה בבחי'
מבחי' שרשו כי שבחכמה, חכמה מבחינת גם ביותר חזק זה וכח באריכות , אחר במקום כמ"ש יפול בלתי וקיומו עמדו
עליון  אל  שאומרים מה בזה ג"כ יובן ולמעלה והכל  הטעם מן שלמעלה כח  יש הניצוח  במדת ולכך וכו ', שבחכמה כתר
כו ', עליון' 'אל  שנקרא שבחכמה בכתר ששרשם נו "ה בחי' בניהם בני פירוש בניהם, לבני גואל  ומביא כו ' חסדים גומל

וכו '. השני) בדרוש מסעי פ' בלקו "ת מסעי אלה פסוק על  בביאור אחר במקום (וכמ"ש
דחכמה, הטעמים מבחי' טעם בהם אין כן ועל שבחכמה, כתר בבחי' דוקא שרשם דחכמה והוד דנצח למעלה מבואר הנה אך
ולהשפיע  לזולתו ולדבק לחבר רק שהוא הגם בנו "ה שיש המחבר מ"ה שם כח  בחי' גם ולזאת  וכו', הטעם מן למעלה הן כי
מרחוק  עצות  נקראים הטעם ולזה דוקא, דחכמה שבכתר המחבר מ"ה שם בבחי' שרשו הנה כנ "ל , ולד או  שכל אם השפעה
ה' מרחוק וכתיב ממני, רחוקה והיא אחכמה וכענין מקיף  בבחי' מרחוק שמאיר דחכמה הכתר מבחי' מרחוק פירוש דוקא,
יו "ד בחי' הוא הנ "ל , דר"א הב ' פירוש לפי דחכמה פליאות בחי' כי עצות , בשם פלא ג"כ  נקרא הטעם ולזה לי, נראה
עצות, הנק' דאבא נו "ה בבחי' מרחוק מאיר ומשם וכו ', נקודה בבחי' להיותה פלא נקרא ואז דחכמה, מכתר שמקבל  העליון

וכו '. יועץ פלא  מ"ש וכן מרחוק, עצות פלא עשית וז"ש
צריך וכו ', מעשה לידי ההשפעה בבוא ואח "כ גבי כו', ומליצה משל  להבין בד "ה ט "ו  סי' הקודש באגרת עצות  מענין ועיין
היורדת  כטפה עד "מ ממש והוא שם וממ"ש עי"ש. כו' יועצות  כליות והוד  נצח  נק' זו עצה ובחי' כו ', להשפיע איך  להתייעץ
יסוד הוא נהר כי כדלקמן, וגן נהר יחוד  שהוא אומן, אמונה להיות  כדי הוא מרחוק עצות דענין זה כל אשר יובן מהמוח ,
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ïéðòäåבלקו"מ מש "כ עפ "י  ז ')הוא עפ "ס æ (סימן

לפניהם, תשים אשר  המשפטים ואלה

כי שבתורה, ענושין לכל לאיש אשה הכתוב השווה

הש  ענין  הוא ה' עבודת לאיש תכלית אשה ואת

שהוא  וסובב, דממלא היחוד שהוא זו"ן יחוד  שהוא

ידי על דייקא והוא אמת, עם אמונה של החיבור

לתענוג  מורגש שאינו תענוג מבחי ' שממשיכים

של  הגילויים כל שהם התענוגים כל כי  המורגש,

לאני להגיע שלהם התכלית הקדושה, התורה

ידי על כי לאלקים, לכם להיות וגו ' אלקיכם הוי"ה

להגיע  אפשר ואי העצם, יתגלה וסובב ממלא

דממלא  היחוד ידי  על רק  ואין אני  של למדרגה

שבועות של הכח והוא הק ', התורה שהוא וסובב

ענין  וכל אלקות, עצם לגלות צריך  ידם שעל ונדרים

עצם  לגלות  כדי  מעבר  בחי' הוא וסובב ממלא

יכולים  וסובב דממלא היחוד ידי על ורק אלקות ,

ברדל"א, הגנוזה המלכות  בסוד הק ' לשכינה להגיע

כחדא. ואין  אני של המדרגה שהוא

åäæå, חד דאינון תרין  אומן  אמונה בזוהר  שאמר 

והוא  יסוד, הוא ואומן  מלכות הוא דאמונה

יסוד  בחי' שהוא להז "א ממשיך שהוא בינה בחי ' גם

הז "א) שהוא הו"ק  כללות  הוא לחבר (דהיסוד  וצריך ,

לסובב. ממלא בין  החיבור  שהוא ומלכות, יסוד  בין 

דב"ן , ב"ן  בחי ' הוא שמב"י  נתבאר כבר והנה

ליחד  לזכות וצריך דמ"ה, ב"ן בחי ' הוא ומב"ד 

המדרגה  שהוא דחיק , היחוד  ידי  על והוא ביניהם

בין  מיחד  והוא ביניהם, מיחד שהוא דב"ן  מ"ה של

ודבר  דוחק  שהוא בזוהר  ואיתא לאמונה. אומן 

היחוד  סוד באמת  כי וכו', שעתא ליה דדחיקא קשה

בגבול, גבול בלי לחבר  הוא וממלא סובב לחבר

עבודת סוד הוא כי ברוחניות, קשה דבר  והוא

_________________________

פל  עשית כי מבחי' נמשך  זה וכל  וכו', דנוק' יסוד  שהוא גן בבחי' יועצות , כליות  מבחי' שנמשך מה כנ"ל.המשפיע  כו ' א
עיטא  דכל  שאמר וזהו וכו', אבא יסוד  עם ממש אחדות  שהוא דבינה החמשים שער ענין זהו  יועץ פלא כי לומר ואפשר
שנאמר  ואהרן במשה רק ספירה, דכל  והוד נצח מבחי' רק הוא לנביאים הנבואה השפעת כל פירוש אתי, מתמן דנביאי
ניב  בורא כמ"ש העליון לדבור משפיע בחי' הנבואה כי וכו ', דז"א מנו "ה הנביאים ושאר דאבא, מנו"ה קיבלו מ"ה ונחנו

ואכמ"ל. וכו ' חד דאינון תרין אומן אמונה ענין ביאור  תקל"ח ) (עמ' בהמשך  ועי"ש עכ"ל. במ"א, וכמ"ש וכו', שפתים

האמונה ז. לידי לבוא אפשר ואי וגו', אמנה מראש תשורי כמ"ש אמונה חסרון משום הוא הגלות  שעיקר בלקו"מ עי"ש
עצתם  מהם שמקבל  ידי ועל עצתם, בדרך וילך לצדיקים התקרבות  ידי על אלא לאמת  לבוא אפשר ואי אמת , ידי על  רק
'הכליות  כי נשואין, בבחינת עצה נקרא ולמה וכו', וזווג נשואין בחינת  הוא מהם שמקבל העצות כי וכו ', אמת  בו  נחקק
"ואנכי  ב ') (ירמיה פירוש וזה אמת , זרע כלו הוא הצדיק ועצת וכו', ההולדה כלי הם וכליות  ע "א), ס"א (ברכות יועצות'
אמת " זרע  "כולו ידי על מה, ידי ועל ואקבצם", להם "אשרקה י): (זכריה שכתוב  כמו הגאלה, בחינת  - שורק" נטעתיך
כד אמונה, נקראת  זה ידי ועל לאמת . תבוא הצדיקים עצת  ידי על - הנ "ל ) נטעתיך " "ואנכי הפסוק סיום בירמיה (שם
"הן  וזה ממנו . שמקבל עצה ידי על הצדיק של  השכל טפי מקבל הוא כי כנ"ל, הגאולה תבוא זה ידי ועל אמת , בה אתחבר
ואז  מהם, שאקבל עצה ידי על  השכל , טפי המח , טפי לקבל  שאזכה - תודיעני" "חכמה  בכליות; - בטחות" חפצת אמת 

אמת ". זרע "כלו נקרא השכל  הטפי כי לאמת, אזכה
הברית, שמירת  בחינת יוסף, בחינת זה - מוסיף  'ואלה' שנאמר מקום כל  לפניהם', תשים אשר המשפטים 'ואלה פירוש וזה
צדיקים, לעצת  שזוכה אמת", ה' "משפטי י"ט ) (תהלים שכתוב  כמו  אמת', זרע 'כולו בחינת זה - 'המשפטים' ציצית. בחינת
ואשה  איש זה כי לאיש', אשה 'השוו  בחינת וזה אמת', בה אתחבר 'כד  בחינות זה - לפניהם' תשים 'אשר אמת. לבחינת 
תלמוד - מבינים ואין לומדים התלמידים שיהיו  'יכול וזה כנ"ל. הגאולה תלוי ובזה ואמונה, אמת  התחברות בחינת  הם
(ישעיהו שכתוב כמו ערוך  כשולחן החכמות כל  יתגלו שלעתיד הגאולה, בחינת זה ערוך ', כשולחן לפניהם ערכם וכו ', לומר

עכתו "ד  דעה", הארץ "ומלאה בקיצור.י"א)
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מסירות לזה וצריך  אתהפכא בחי' שהוא התשובה,

עמוק . ענין  והוא נפש ,

 ãåñá íé÷éãöäî úåöò éãé  ìò àåä ãåçéä çë

 ïåçöðäå úåù÷òúää  çë àåäù ãåäå  çöð

 ãåçéä ìòåôì àéöåäì

ø÷éòå, היחוד לגמור  הכח שהוא נפש  מסירות 

מהצדיקים עצה ידי על (כמ "ש נמשך

הנ "ל ) שה"ס בלקו"מ  והוד  נצח בחי' הוא עצה וענין ,

התעקשות הוא הנצח מדת  וענין  יועצות , הכליות

הנצח, בכח הוא העקשנות  כי ודעת, מטעם למעלה

אל  בכוונת כמבואר הכתר, אור את  פותח והוא

ידי על נעשה הנה"י  דבנין  טובים חסדים גומל עליון

הבעה"ת  שהביא וכמו  הכתר, הזהראור  (בביאורי

מס  פרשת ובלקו"ת  כאשר ובכ"מ)çעי הנ "ל  ולכן  .

ההתעקשות, כח אצלו נפתח השני עם לוחם אדם

_________________________

נקראים ח. והוד  נצח  כי נודע  היות בפרטות , מדות  הששה בענין להבין והנה ע"ג): צ' דף  מסעי פ' בלקו"ת  הבעה"ת וז"ל 
המדות, עצם הם חג"ת  כי היינו  מגופא לבר ופירוש ריח, ולא טעם לא בהם שאין ערבות  בדי ונקראים מגופא, לבר ירכין
הארת  עדיין יש בחג"ת  כי היינו , וריח  טעם בהם שאין וענין מגופא, לבר נק' ולכן לזולתו , המדות השפעות  הם ונה"י
מאירים  המוחין הארת  כי מעט , ואם רב אם הלב  בהתפעלות המדה אופני הם כך והשכל  המוחין הארת  ולפי והטעם, השכל
שאחר  היינו  נו "ה כי בנו "ה, משא"כ בהמדה. מתלבש מהשכל  הטעם הארת  היינו טעם, בהם יש בחג"ת  ולכן בחג"ת,
החסד , ענף  נצח  פי' וזהו  אצלו , ההסכמה נשאר שכך  מחמת המדה לעשות מתנצח  מ"מ המדה, של והטעם השכל  שנסתלקו
רק  כן, הסכים טעם מאיזה בזה, שהיה והשכל הטעם נסתלק וכבר חסד , חפץ להיות אצלו  שהוסכם מחמת  חסד  שעושה
(וריח טעם הנק' המוחין מלבו  נסתלקו  שכבר היינו וריח, טעם בהם שאין ערבות  בדי נקרא ולכן לבד , ההסכם שנשאר
בל  שלבו אף  החסד את יעשה החזק, וההסכם הניצוח בחי' עכ "ז אך  יריחו), ירדן בענין לקמן עיין ותענוג רצון בחי' הוא

שמאל. בקו הגבורה  ענף נקרא ההוד כן כמו עמו.
פי"ד ) העמידה (שער בפע"ח  מש"כ להבין צריך לפ "ז וא"כ נו"ה, מבחי' במדרגה למעלה הם חג"ת  כי מובן לפ"ז ונמצא
דז"א, נה"י שהם חסדים הגומל שהוא הכתר, שהוא אנפין אריך הוא עליון אל טובים, חסדים גומל עליון אל  בכוונת
בניהם  לבני גואל  ומביא ענין ג"כ וזהו דוקא. מהכתר נמשכים דז"א חדשים שנה"י כו', מחדש תוספת  בסוד אותם המוציא
מאו"א  למעלה שהוא מהכתר שרשם דנו"ה מבואר הרי ע "א). (דל"ו  שמיני פ' בזהר ועיין פט"ו, כמש"ש כו' נו "ה שהם
וגם  הראש, את  ונושאים והראש הגוף  המעמידים הם הרי נו"ה בחי' שהם שהרגלים אחזה, מבשרי וגם מחג"ת, וכ"ש
(וכמ"ש  בתחלתן סופן נעוץ כי בהרגל הראש גידי שיש לפי וכדומה, חמין במים שמשימין הרגל  ע "י הוא הראש לרפואת

רגלי). הדום והארץ ע "פ במ"א
ולעצמו ממנו, קטן שהוא למי לזולתו ולהשפיע  ללמד יכול אין ומ"מ ולומד  חכם איש שיש רואים שאנו עד "מ זה ויובן
החכמה  לאחר וללמד להשפיע  יכול  ממנו  חכם יותר שהוא ואדם ביכולתו , אין לזולתו להשפיע  אבל הענין, ומשיג מבין
מבחי' תמצא, מאין החכמה והנה לזולתו . להשפיע  יכול  דוקא עי"ז לעומקו, הדבר ומבין יותר חכם שהוא שמפני ההוא,

מב  בו מאיר ושרשה, לעומקה החכמה זה השיג וכאשר חיים כתר, מים שנקרא הנובע מעיין בין ההפרש (וכמו  האין חי'
חיים  מים שאינן מים סתם כמו הוא ותכליתה, לעומקה כ "כ  משיג שאינו מי משא"כ  חיים, המים מוצא להמקור שקרוב
מעצמותו ירידה שזהו לזולתו להשפיע שכדי רואים אנו  א"כ למטה, להשפיע  שיכול  הוא עי"ז כו '), מהמקור שרחוקים
החכמה  מבין שאינו  במי כן ולא החכמה, תמצא שממנו 'אין' בחי' לעומקה החכמה שמשיג במה דוקא תלוי מגופא, לבר
דבחי' למעלה, יובן כן וכמו  לזולתו , ולהשפיע להסביר יכול אינו  אעפ"כ  לעצמו , הוא ונבון שחכם אף  ותכליתה, לעומקה
למעלה  שהוא וכתר אין מבחי' דוקא נמשך שרשם למטה, עליונות  מהמדות  השפע  ירידת  שהוא מגופא, לבר שהם נו "ה
אל  התגלות  ע "י הוא נו"ה, בחי' שהם בניהם לבני גואל מביא שלהיות וזהו  תמצא, מאין והחכמה וכמ"ש שבראש, ממוחין

כנ"ל. כתר בחי' עליון
ענף  הוא והוד כלל, טעם בלי אף  היום כל  בהאהבה להתחזק מסותרת, האהבה גילוי בחי' שהוא החסד ענף הוא נצח  והנה
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מטעם  למעלה העקשנות שהוא הנצחון  לכח ונכנס

מתקשר  ועי"כ הענין, לפועל להוציא להצליח ודעת 

למעלה  לדבקות  להגיע כדי ולכן  הכתר, מדת  עם

שהוא  ואין  אני  של במדרגה לחיות ודעת  מטעם

אשר  אלקיכם הוי "ה אני בסוד הכתר מדרגת 

של  האמיתי האני שהוא מצרים, מארץ הוצאתי 

ידי על רק לזה להגיע אפשר אי ית', הבורא

בניהם  לבני  גואל ומביא וה"ס גדולה, עקשנות

אומן  של היחוד כח לקבל כי והוד, נצח שהוא

וצריך  קשה, דבר הוא ומלכות יסוד  שהוא ואמונה

הנמשך  העצה כח שהוא גבור אל יועץ פלא בחי '

למעלה  עצומה עקשנות לזה וצריך והוד, מנצח

ודעת. מטעם

 úåòåáùå íéøãð 'éçáá  úåáåè  úåìá÷ é"ò

 úãåáò ìòåôì àéöåäì ïåçöðä  çë  íéìá÷î

äáåùúä

 éëעצת מהצדיקים שמקבלים מה הוא העיקר

אך  דקדושה, הנצחון  מגלים שהם אמת,

ענין  וכמו  גדולה, בעקשנות תלוי הוא באמת 

מה  דייך דהרי  עקשנות , כח שהוא ונדרים שבועות

ונדרים, שבועות  מוסיף  אתה ומה התורה שאסרה

על  עצמו  שמחייב עקשנות, מכח נמשך הוא אלא

וזה  העבודה, לפועל להוציא ושבועות  נדרים ידי 

עצמו שמחייב ידי  דעל אלקות, מהשראת נמשך 

אין  שעתה ואף  מלעילא, סיוע מקבל בעקשנות

של  ענין  יש  מ"מ ממש , ושבועות נדרים לעשות 

אפילו ולקבל שבועה, ובלי  נדר  בלי  טובות  קבלות 

ענין  והוא בעקשנות, שיהיה אך קטנות  קבלות 

שבוע  ובכל לילה בכל שהוא עת, בכל התשובה

שהם  טובות  קבלות לקבל שצריך  שב"ק, בערב

יכולים  זהו עקשנות  ידי ועל ושבועה, נדר  בבחי '

העבודה  לפועל להוציא .èלהצליח

äúòå אלול של התשובה לזמני  אנו קרובים

תבות ראשי תמו"ז ובאים, שממשמשים

חודש  ואח"כ  ו 'באים, מ'משמשים ת'שובה ז'מני

על  לחשוב להתחיל וצריך  ב'א, א'לול ר "ת  הוא א"ב

ולהכנס  טובות , קבלות  ולקבל התשובה עבודת 

מטעם  למעלה נפש  במסירות  דקדושה, לנצחון 

המ  היצה"ר עם וללחום הגוף את לנצח שגע ודעת,

גדול  חוזק  וצריך  עת, בכל לו ומפריע האדם את 

אותו, לנצח שצריך  שונא עם כשלוחמים כמו

אויביך , ויפוצו ה' קומה הארון  בנסוע ויהי  וכמ"ש

את המפיל הגוף  שהוא האויב עם ללחום צריך כי

_________________________

הגבורה  בחי' כי והיינו  כו ', בני ולשרקה ע"פ  וכמ"ש מרחוק הוא הודאה כי להודאה, ברכה בין ההפרש וכידוע הגבורה,
על  שמודה מרחוק, הודאה בחי' הוא היראה וענף היראה, נמשך  ברוממותו השגה שע"י מקרוב, שהוא יראה בחי' הוא
ועקשות  בניצוח  שמקבל הוא שבגבורה נצח  ובחי' מדות, השבעה כל הגבורה במדת  יש וכמ"כ  בעצם. השגה בלי ההוא הדבר
שום  וכמ"ש מתיירא, להיות עליו שהמשיך  הוא ויירא פי' כו', נורא מה ויאמר ויירא וכמ"ש שמים, מלכות עול קבלת 
אבל  ממש, יראה בחי' וזהו עליהם, אימתו תפול ודאי הרי כרצונו , בהם לעשות  מלך  שנעשה לאחר כי מלך , עליך תשים
ע "ז, ברצונו  ומסכים היראה עליו שממשיך היינו  מלך, עליך  תשים זהו למלך , להשימו  שהוסכם רק מלך, שנעשה קודם
עד ית ' ברוממותו כ"כ השגה לו  שאין דאף  נורא, מה ויאמר ויירא ענין הוא וכך עדיין, ממש בפועל יראה לו  שאין אף 
וא"כ  שמים, מלכות עול  קבלת  הדבר הוסכם שכך  שבגבורה, נצח  ונק' עומ"ש, עליו  לקבל מתנצח  מ"מ אימה, עליו  שתפול

עכ"ל. במ"א, כמ"ש כו' וסלחת  ולכן הוא' עורף קשה עם 'כי וכמ"ש מאד , גבוה שרשן נו "ה בחי' ב ' באדם גם

וצריךט. מהרב , התלמיד לסלק תמיד מנסה שהסט "א ח ', מעשה בסיפו"מ ותלמיד  דרב  המעשה ענין דזה מו"ר והוסיף 
במעשה  כן וכמו  בעבודה. ודרך עצה לו  שיתן אמת  הצדיק שהוא הרב  את  ולחפש המניעות כל  על  להתגבר עקשנות  לזה
מתעקש  והיה וכו ', ישנו שבודאי פעם בכל ואמר וכח , בעקשנות  מלך  הבת את לחפש שטורח  למלך המשנה בענין שם א'
מטעם  למעלה הנצח  מדת של  העקשנות  כח הוא זה וכל עי"ש. וכו ' אותה שימצא עד מלך  הבת  את  לחפש להמשיך  בכח

ותלמיד . דרב במעשה הנ "ל  הרב  בחי' שהוא אמת ולצדיק מלך, בת  שהיא הק' לשכינה להגיע זוכים שעי"כ  ודעת ,



לנפשך  חכמה דעה יח

וכשצריך  הסט"א, שהוא האויב את  ולהפיץ האדם,

לדעת צריך נסיעות, איזה לעשות לפעמים

ה' לקומה יזכו  הנסיעות  ידי  שעל הוא התכלית

אויביך בעה"ס)ויפוצו  שביאר  תכלית(כמו כי  ,

למצוא  ויוכלו  הדעת  ישוב שיהיה הוא הנסיעות

ולקבל  ה' בעבודת ולעסוק  בתשובה, לחזור הדרך

בדרך  לא אך ה', לעבודת  קבלות  עוד  עת בכל

טובות בקבלות אלא ח"ו, ממש ושבועות  נדרים

זה  ידי  שעל והשבועות, הנדרים סוד  ע"ד שהם

כח  וזה הקדושה, כח ומגבירים היצה"ר את מפיצים

מהצדיקים, שמקבלים אמת  עצת בחי' שהוא גדול

עי"כ  ומקבלים עצות , בחי ' שהם והוד נצח בסוד

טובים, חסדים גומל עליון אל בסוד הכתר  מאור 

הכלים  הם והוד, נצח שהם טובות  עצות ידי  ועל

אומן  ולחבר ומלכות , יסוד  ידם על לחבר שיוכלו 

ומב"ד  מב"י  שהוא ושבועה נדר ולחבר ואמונה,

כאחד .
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 éë היצה"ר שהוא ה', לעבודת מפריע הרי  הגוף

מב"ד  של האור להמשיך וצריך  בגוף , המונח

לנדור  אפשר שאי  ואפילו  נדרים, של האור  שהוא

הרי קטנות  אפילו קבלות  תוספת מ"מ ממש , נדרים

לעשות אפשר  שאי  אף  כי  חיות , תוספת בחי ' זה

בסוד  הגוף  עצם תיקון  בחי ' שהם גדולים דברים

על  הנה הגוף, בחי ' אחרונה ה' כנגד  שהיא שבועה

שהם  קטנות  קבלות  בחי ' שהוא הנדרים כח ידי 

מב"ד  ע"ד מבינה, הנמשך קדושה תוספת בבחי '

מועיל  כך  ידי  על מב"י , את  להציל המשפיע

הגדולות בקבלות  לעמוד  בסוף  שיוכלו  ומשפיע

תיקון  שהיא יהדות עצם שהוא שבועה, בחי ' שהם

שהוא  נדרים ענין  ולכן  עצמו, הגוף בבחי' המלכות 

תוספת בבחי' קטנות קבלות  בחי ' והוא בינה בחי '

הגדולות בקבלות לעמוד אפשר אי  כאשר  קדושה,

להמשיך  צריך  עצמם, והמלכות  הגוף  בתיקון  שהוא

בסוף  יוכלו ועי "כ  בינה, מבחי' קטנות  קבלות 

גוף  תיקון שהוא הגדולות הקבלות בעיקר  לעמוד 

למעלה  לאמונה להגיע הוא והתכלית  המלכות ,

היחוד  כי  ה', צוה אשר  הדבר זה בסוד  ודעת מטעם

שנ  ידי ועל קשה, דבר הוא לנצחון האמיתי  כנסים

יכולים  וסובב, ממלא של לעבודה ונכנסים דקדושה,

הק' השמות  שהם הגילויים כל כי להתכלית , להגיע

ההוי "ה  לגלות הוא לכל הכל התורה, פרטי  וכל

שם  שהוא אלקות עצם ולגלות  העליונה, הפשוטה

הכללי.

'äå להמשיך שצריכים אלו  קדושים שבימים יעזור

וצריך  תשובה, לזה וצריך ומשיח, הגאולה

בעניני קבלות  שכן  וכל הקדושה, את לנצח קבלות 

קולא  בשום אלו בימים ח"ו להקל ולא קדושה,

להחמיר  צריך אדרבה אלא קדושה, בעניני

עד  הקדושה, לחזק  וגדרים קדושות  קבלות ולעשות

חסדים  גומל עליון  לאל נזכה ולאלתר  ומיד שתכף 

באהבה, שמו למען בניהם לבני  גואל ומביא טובים

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת


