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ישראל  א תרומה אוהב 

תרומה 

הקדמה 
ההשתלשלות.במאמר  סדר של  מציאותה ותכלית מהותה את גדול  בעומק  רבינו  ביאר זה

במשנה  מוצאים אנו  השתלשלות למ ּטה,א תיבת מלמעלה ּדפנות המ ׁשל ׁשל  -©§©§¥§¨¦§©§¨§©¨

בראשונים  ּפס ּולה. טפחים, ׁשל ׁשה הארץ מן ּגבהה קרוי ב אם למטן מלמעלן "כל  מבואר ¦§¨¦¨¨¤§¨§¨¦§¨

המשתלשל  סולם כידוע היא  אשר ההשתלשלות, סדר של  שמה נשאב מכאן שלשול ".

ארבע  שהם עולמות בארבעת לדרגה מדרגה ית' אלקותו  גילוי בדרגות למטה, מלמעלה

אצילות הנקראות דביקות של  כלליות אצלו )דרגות הנבראים )בריאה(מלשון  מציאות נתינת (מלשון 

למטה. מלמעלה ועולם עולם בכל  משתלשלות הם שגם הספירות ועשרת ועשיה, יצירה

לבריאת והנה מעלה כלפי צורך שום לו  אין ההשתלשלות סדר כי דעת בר לכל  מובן

כדי  ענין לאיזה נצרך שיהיה כלל  שייך ולא  הנמנעות נמנע הוא  דהקב"ה העולמות,

והנבראים  הבריאה מציאות נתגלתה שבו  סדר הוא  ההשתלשלות וסדר פעולתו , להשלים

שהם  הבריאה מציאות נקודת דהיינו  - הנבראים שבו  ממקום כלומר מלמעלה בהדרגה

כלול  האור והיה במציאות בטלים שהיו  דהיינו  הקב"ה של  במחשבתו  מיוחדים היו  ישראל ,

ונעלמת  מסותרת ונשמתם נפרדות כגופות נראים ישראל  שבו  העשיה עולם עד  במאור,

משפעת  ספירה וכל  ינתק , בל  בקשר שמתחתיו  בעולם מקושר עולם וכל  הגוף, בתוך

ינתק  בל  בקשר ובעבודתו ,ג לחברתה ית' השם בדביקות ופרטיות כלליות רבות דרגות והם  ,

ממנה. שלמעלה לדרגה לעלות וחבל  כסולם היא  דרגה כל  אשר
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ט .א. משנה א פרק סוכה מסכת

ב).ב. ח , דף (סוכה הרי"ף על נסים רבינו בפירוש

זעירג . ואמא, אבא אנפין, אריך והם פרצופים הנקראות הכלליות הספירות לחמשת הכוונה

ומלכות. אנפין



ישראל  תרומה אוהב  ב 

ושם והנה שם בכל  כי הקב"ה, של  בשמותיו  כולם תלויות והספירות העולמות מציאות

דביקות  אופן הנ"ל  ע"ד  היא  הקב"ה של  שמותיו  מציאות דהנה וכלים, אורות יש 

אביו בשם הקורא  כבן בהקב"ה, הקריאה ד הנבראים ידי על  תמיד , עליו  אביו  שעין שהגם ,

מהות  וכפי עליו , אביו  אהבת את ממשיך הוא  ואהבה באמונה באביו  עצמו  מדבק  שהוא 

חכמתו את מעורר אזי חכם בתואר  לאביו  יקרא  אם אליו , מידותיו  את ממשיך כך השם

חסדו מידת את מעורר אזי חסד  ובעל  טוב בשם לו  קורא  ואם חכמה, ללמדו  אליו אביו  של 

רצון  היה זה ובדרך נקמתו , לנקום אליו  גבורתו  מעורר אזי גבור בשם לו  קורא  ואם אליו ,

ידי  ועל  אליו , המיוחדת פעולה יש  אחד  שלכל  הקדושים בשמותיו  אליו  שנתקשר השי"ת

אותה  מעוררים אנו  בדרכיו  הליכה ידי על  או  תפילה ידי על  משמותיו  באחת הדביקות

ומידה. ספירה

אלקות ועל גילוי מציאות יש  ועולם עולם בכל  כי זה, בקונטרס  רבינו  דברי את נבין זה פי

עולם, של  אלופו  הוא  כי אלף נקרא  זו  ומציאות העולם אותו  מציאות שורש  שהוא 

ההשתלשלות  בסדר ראשון שהוא  והנורא  הקדוש  מהשם הוא  האלפין כל  מציאות ושורש 

ה"י, וי"ו  ה"י יו "ד  דהיינו  ע"ב שם והוא  העליונה והחכמה העליון הכתר נקרא  שמו  על  אשר

החכמה  חיותם מקור שמשם העליון בשרשם העולמות התכללות רמוז  זה בשם אשר

עלו ישראל  כנאמר ישראל  בשביל  שנבראו  העולמות כל  מציאות נכללה שבו  העליונה

העולמות. ארבעת מציאות  שורש  הם זה בשם אשר היודי"ן וארבעת תחילה, במחשבה

לעלות ובדברי בסולם שהאוחז  כשם כי  ההשתלשלות, סדר ביסוד  ביאור מוצאים אנו רבינו 

לעלות  עליו  אלא  לעליונו  המקושר הסולם בתחתית שאוחז  במה די אינו  למעלה

השפע  המשכת כן הסולם, בראש  הנמצא  השפע יוריד  ואז  למעלה ולעלות בסולם בפועל 

ובביטול  נפש  במסירות  עצמם מוסרין שישראל  ידי על  הוא  הזה ע"ב משם דהיינו  מלמעלה

ברו "ג . העולמות לכל  שפע ממשיכים הם זה ידי ועל  להקב"ה, העצמית הישות
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לבוא ד. להקב"ה קורא התורה עסק שע"י פי' בתורה, קורא לז: פרק (תניא) אמרים ליקוטי ראה

עמו  להיות אליו לבא לאביו הקורא קטן וכבן אליו, שיבא לחבירו הקורא כאדם כביכול אליו

יחיד. ולישאר  ממנו ליפרד ולא חדא בצווות'



ישראל  ג תרומה אוהב 

גם וכשם כך מזונותיו , ויצטצמצמו  טוב כל  לו  יחסר שוב משם ירד  אם בסולם שהעולה

להיות  לאדם אפשר ואי ושוב רצוא  החיות שהרי בסולם יורדים שישראל  לאחר

ולקשרו ולהמשיכו הסולם בראש  בידו  תמיד  לאחוז  עליו  כן על  נפש , במסירות תמיד  דבוק 

שיש  בשעה שגם כלומר הנקראת למטה, מהחכמה, יותר תחתונה בדרגה נמצאים ראל 

מהם  הדביקות להסיר ולא  בדביקות העליונה לחכמה לקשרה עליהם מקום מכל  בינה,

נשפע. שפע כל  שמשם החיים למקור דבוקים יהיו  ואז 

הם ועיקר  לאדם הנשפעים העליונים הכוחות כי בהכרה היא  העליון בדביקות ההיכר

לו שניתנים עליונים כוחות כולם אלא  משלו , אינם והדביקות והקדושה החיות

ובכך  העליון לשרשם האדם של  העצמיים  כוחותיו  את מקשרת זו  וראיה מהקב"ה, במתנה

כי  האדם, של  נפשו  מסירות היא  לדבר וסימן לשרשם, התחתונים העולמות את מדבקים

כי  לקונו  כוחותיו  כל  מוסר כי היכר זה הרי קונו  רצון לעשות תמיד  ומזומן מוכן כשהוא 

בהם. עצמי קנין שום לו  ואין שלו  כולם

א' פרק
ד' ששם ע"ב  שם בחינת  הוא לשרשם העולמות  ד' דביקות 

יודי"ן 

לוועשו שהיה  למלך  משל  ילקוט , בתוכם. ושכנתי מקדש  לי

היה  סימנים. לידי ובאתה  הגדילה  שלא  עד קטנה  בת 

כיון  עמה . מדבר במבואות  עמה . מדבר היה  בשוק אותה  רואה 

שאהיה  בתי של  כבודה  אין  אמר סימנים. לידי  ובאה  שהגדילה 

מדבר  שאהיה  מוצנע  חדר לי עשו  אלא  בפרהסיא . עמה  מדבר

ואוהבהו  ישראל  נער היה  מתחילה  כך  א)עמה . יא, במצרים (הושע

שנאמר אותו  ב)ראו  יב, ראו(שמות בים גו '. מצרים בארץ  ועברתי

שנאמר לא)אותו  יד, ראו(שמות בסיני גו '. אלי זה  גו ' ישראל  וירא 

שנאמר ד)אותו . ה, שקבלו(דברים כיון  עמכם, ה ' דיבר בפנים פנים

עמם  שאדבר כבודם אין  אמר שלימה . אומה  לו  ונעשו  התורה  את 

הילקוט : עכ"ל  בתוכם. ושכנתי מקדש  לי ועשו  אלא  בפרהסיא .



ישראל  תרומה אוהב  ד 

במדרש להבין  דאיתא  מה  ונקדים וחידותיהם. חכמים דברי

אבא  אלעזר א "ר בתוכם. ושכנתי מקדש  לי ועשו  הנעלם

וחיו : דרשוני אומר והוא  פלאי. והוא  ע "כ. דתפילין . רזא  הוא  דא 

ידוע ובהעיר דהנה  ברחמיו . דעות  אל  ה ' חנן  אשר אחר י"ל  לב

והוא  וא "ת . א "ס  הוא  והנורא  הנכבד בהוב"ש  שהבורא 

וצ"ל  מיניה , פנוי אתר ולית  עלמין  כל  וממלא  עלמין  כל  סביל 

להשראת  לבנותם הש "י אותנו  צוה  אשר ומקדש  משכן  ענין  ולהבין 

כי  ואף  יכלכלוהו . לא  השמים ושמי השמים הן  והלא  ית '. שכינתו 

שהמע "ה  וכמאמר הזה . יח )הבית  ו, ב' זה (ד"ה דבר לבאר אמנם .

ושיעורן . במדתן  וכליו  המשכן  לעשות  צוה  בוהב"ש  הבורא  כי הוא ,

עליונים  מצוחצחים זכים בהירות  אורות  דוגמת  ואחד אחד כל  והם

רוח  לנחת  העשוי כלי ביחודא  רזא  ואיהו  קדישין . עילאין  בעלמין 

האהל  את  לחבר כולם ולקשר לייחד וית '. ית ' להבורא  ושעשועים

והנה  קדושות . הספירות  וכל  העליונים העולמות  כל  אחד. להיות 

עולמות  הד' על  להורות  אל "ף  פעמים ד' כמו  מספרו  עולה  מקד"ש 

עולם  בכל  שרוי עולם של  ואלופו  וכנ "ל . אבי"ע  שהם הכללים

בכל  ישנו  ולזה  לון  ומייחד לון  דקשיר הוא  ואנת  דרך  על  ועולם.

עובדים  ה ' עם וכאשר מקד"ש . וזהו  לעיל . וכמבואר א  צורת  עולם

בלתי  כוחותיהן  כל  את  ומקשרין  ובאמת  ובאהבה  ביראה  הש "י את 

ובכל  הכוחות  בכל  האמיתי ביחוד ית ' אותו ומיחדין  לבדו . לה '

בלתו . ואין  הוא  שהוא  ויודעין  ומכירין  התנועות . ובכל  המדריגות 

מקד"ש  לבחי' העליונים. שמים לרום נתעלו  אז העולמות . בכל 

עילאה  רבות  משח שפע  ממשיכין  ואז אלפי"ן  הד' בסוד הנ "ל .

שבכל  ספירות  העשר כל  הק' הצינורות  ע "י העולמות  לכל  קדישא 

ומספר  ל "י מספר הק' ע "ב דשם יודי"ן . ד' מספר והם עולמות  הד'

ושכנתי  ואז קד "ש . מ "ם. היינו  מקדש . לי ועשו  סוד וזהו  מ "ם.

מ "ם. בתוך  היינו בתוכם

עד וע ׂשּו קטנה בת לו  שהיה למלך משל ילקוט, ּבתֹוכם. ו ׁשכנ ּתי  מקּדׁש לי  §¨¦¦§¨§¨©§¦§¨
מדבר  היה בשוק אותה רואה היה סימנים. לידי  ובאתה הגדילה שלא 
אין  אמר  סימנים. לידי  ובאה שהגדילה כיון עמה. מדבר  במבואות עמה.
מוצנע  חדר  לי  עשו  אלא  בפרהסיא . עמה מדבר  שאהיה בתי  של כבודה
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ואהבהּו י ׂשראל  נער  היה מתחילה כך עמה. מדבר  א)שאהיה יא, (הושע ©©¦§¨¥¨Ÿ£¥
שנאמר  אותו  ראו  ב)במצרים יב, ראו(שמות בים גו '. מצרים בארץ ¦©§¦¤¤§¦§©¨§ועבר ּתי 

שנאמר  לא)אותו  יד, י ׂשראל (שמות ה 'ו ּירא  ע שׂ ה  א ׁש ר ה גּ דלה  ה יּ ד זה את  גו ' ©©§¦§¨¥¤©¨©§Ÿ¨£¤¨¨¤
שנאמר  אותו . ראו  בסיני  גו '. ד)אלי  ה, עמכם,(דברים ה' ּדּבר  ּבפנים ּפנים ¥¦¨¦§¨¦¦¤¦¨¤

שאדבר  כבודם אין אמר  שלימה. אומה לו  ונעשו  התורה את שקבלו  כיון
הילקוט: עכ"ל בתוכם. ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  אלא  בפרהסיא . עמם

ועשולהבין  הנעלם במדרש  דאיתא  מה ונקדים וחידותיהם. חכמים דברי 
דתפילין. רזא  הוא  דא  אבא  אלעזר  א "ר  בתוכם. ושכנתי  מקדש  לי 

וחיו : דרשוני  אומר  והוא  פלאי . והוא  ע"כ.

ידוע ובהעיר דהנה ברחמיו . דעות אל ה' חנן אשר  אחר  לומר  יש  לב 
ואין  סוף  אין הוא  והנורא  הנכבד שמו  וברוך הוא  ברוך שהבורא 

עלמין  כל סביל והוא  כביכול,תכלית. מציאותו בתוך העולמות  כל סובל הוא 

כביכול, ומחשבתו מרצונו חלק  כולם  אלא  ממנו נפרדת  מציאות  שאינם  מכיון

עלמין כל העולמות וממלא  מציאות  בתוך אפילו כלומר העולמות  כל ממלא  הוא 

הסתר ) ית ',(מלשון אורו קו את  הקב "ה  מיניה מאיר פנוי  אתר  מקום ולית שום  אין

ממציאותו. פנוי

לבנותם וצ"ל  יתברך השם אותנו  צוה אשר  ומקדש  משכן ענין ולהבין
יכלכלוהו . לא  השמים ושמי  השמים הן והלא  ית'. שכינתו  להשראת

שהמע"ה וכמאמר  הזה. הבית כי  יח )ואף  ו, ב' .ה (ד"ה

לעשות אמנם  צוה שמו  וברוך הוא  ברוך הבורא  כי  הוא , זה דבר  לבאר 
ושיעורן  במדתן וכליו  בפסוק ,המשכן ואחד המפורשת  אחד כל והם

קדישין  עילאין בעלמין עליונים מצוחצחים זכים בהירות אורות כל דוגמת

הם  אשר הרוחניים  העליונים  בעולמות  הוא  אשר רוחני ענין איזה  כנגד מכוון כלי

בדיוק מכוון ענין להם  יש  ושיעורן כלי כל מדות  ואף  גשמית , צורה  מכל מופשטים 

ית'ברוחניות , להבורא  ושעשועים רוח לנחת העשוי  כלי  ביחודא  רזא  ואיהו 
הכלי וית' באותה  הנעשית  העבודה  ידי על הוא  כלי בכל הנרמז הרוחני הענין

הנחת  הוא  אשר הענין אותו כנגד מכוון כלי וכל ית "ש , להבורא  רוח נחת  לעשות 

והערות1 2הוספות

כּ י ה. אף יכלכּ לוּ ךָ  לא ה'מים וּ ׁש מי ה'מים הנּ ה הארץ על אלהים יׁש ב האמנם הפסוק: ¦©§§©§ª§¨¥¥¡Ÿ¦©¨¨¤¦¥©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ©לשון

בּ ניתי: אׁש ר  הזּ ה ¦¦¨¤£¤©¦©©הבּ ית
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ידו, על ונפעל הנגרם  אחד רוח להיות האהל את לחבר  כולם ולקשר  לייחד
קדושות. הספירות וכל העליונים העולמות כל

עולמות והנה  הד' על להורות אל"ף  פעמים ד' כמו  מספרו  עולה מקד"ש 
ועולם  עולם בכל שרוי  עולם של ואלופו  וכנ "ל. אבי "ע שהם הכללים

בסה "ק  ועוד)(מבואר תוי"י הסה"ק הקב "ה ריש אחדות  על מורה  א ' האות  צורת  כי

בה  אשר הזאת  האות  ידי על נרמז זה  וענין כאחד, ובתחתונים  בעליונים  השורה 

והיו"ד העליונים  על המורה  בתחילתה  יו"ד הדל"ת)יש  היותו (או על מורה  בסופה 

שנתבאר  במקום  ולכן לכאן, מכאן השפע  להמשיך ביניהם  המקשר והו' בתחתונים ,

עולם ". של "אלופו זה  בלשון הסה "ק  משתמשים  ית ' אלקותו אחדות  של זה  ענין

לון  ומייחד לון דקשיר  הוא  ואנת ומיחד ע"ד הספירות  כל את  קושר הקב "ה 

לעולמות  שנגלה  כפי ית ' אלקותו הנהגת  מידות  רק  הם  הספירות  שכל כלומר אותם 

אין  אשר ומקום  ותנועה  תנועה  שום  ואין ומיוחד יחיד עצמו הוא  אבל ולתחתונים ,

עלמין, כל וסובב  עלמין כל הממלא  עולם  של אלופו עולם שם  בכל ישנו  ולזה
מקד"ש . וזהו  לעיל. וכמבואר  א  צורת

ובאמת וכאשר ובאהבה ביראה הש "י  את עובדים ה' שלשת עם שהם 

גבורה  חסד הם  בעולמות , ית ' אלקותו מתגלה  בהם  אשר המידות 

האמת  והוא  שניהם  את  המיחד האמצעי והקו יראתו ה ' אהבת  שורש  שהם  תפארת 

נקודת  ידי על ומתיחדים  זה  את  זה  הסותרים  והיראה  האהבה  אחדות  מתוך המתגלה 

והיראה , האהבה  את  המיחדת  הדעת  מאירה  שבו הפנימית  כל הלב  את ומקשרין
לבדו לה' בלתי  כל כוחותיהן התיחדות  שהם  יסוד, הוד נצח המידות  בשלשת 

החסד כוח הן אוהבו)הכוחות , למען בניצוח  גילוי לידי הגבורה (הבא כח (הבא והן

האמיתי) וביטולו יראתו מתוך בהודאתו גילוי הללו לידי המידות  שני את  המקשר ותענוג 

שהוא  העולמות  כל של והתענוג  החיות  לשורש  התקשרות  שהוא  היסוד, שהוא 

ובכל הקב "ה , המדריגות ובכל  הכוחות בכל האמיתי  ביחוד ית' אותו  ומיחדין
הכוחות התנועות  הוצאת  שהיא  משום  הכוחות , את  הכוללת  המלכות  מידת  היא 

ותנועה , תנועה  בכל בפועל גילוי לידי ואין האלו הוא  שהוא  ויודעין ומכירין
העולמות  בכל שאין בלתו . הדעת  ידי על העולמות  בכל ית ' מלכותו גילוי היא 

כלל, מלבדו נתעלועוד הנ "ל.ישראלאז  מקד"ש  לבחי ' העליונים. שמים לרום
אלפי "ן  הד' העולמות ,בסוד וכל המדריגות  בכל ית "ש  יחודו על ואז המורה 

קדישא  עילאה רבות משח שפע המשחה"ממשיכין "שמן על אונקלוס (כתרגום

קוּ דשׂ א) רבוּ ת מ ׁש ח  כה ל וחיים שמות שפע  המשכת  על מורה  הזוה"ק והוא  (כלשון §©§§¨

רבות) משח  וכל נהירו, וכל חיין, כל ... אפיק ב קכד, דף ע"י ח "א העולמות לכל
עולמות  הד' שבכל ספירות העשר  כל הק' האצילות הצינורות לעולם  בא  השפע 



ישראל  ז תרומה אוהב 

שבעולם  הספירות  לעשרת  השפע  בא  ומשם  הקדושות  הספירות  עשרת  מתגלות  שבו

העשיה , ועולם  היצירה  לעולם  ומשם  ע"ב הבריאה  דשם יודי "ן ד' מספר  והם
העולמות הק' ארבעת  כנגד הם  היודין וארבע  הספירות  עשרת  על מורה  יו"ד כל

ל"י  מקדש ,מספר  לי ועשו בתיבות  מ"ם הנרמז לקמן.ומספר  שיתבאר וזהוכמו
בתוך  היינו  בתוכם ושכנתי  ואז  קד"ש ". - "מ"ם היינו  מקּדׁש לי  ועׂשּו ¨§¦¦¨§סוד

מ"ם.

ב ' פרק
המקיף  אור  שהוא בטבעת  קידושין בבחינת  הוא המקדש 

אינון .וביאור חד וישראל  שהקב"ה  ידוע  דהנה  הדברים,

העליון  המטות  בחדר חדא  בחיבורא  כביכול  ומתייחדין 

בקודש  ולאתעטרא  באהבים להתעלס  הקדשים קדשי בית  הוא 

בסוד ג )קודשין  ב, כי (ירמיה תבואתו . ראשית  לה ' ישראל  קודש 

להבראות  במחשבה  עלה  א)ישראל  בריאת (ב"ב עיקר הם והם

קדושין  בסוד והנורא . הנכבד לשמו  מקודשים והם העולמות 

אור  כביכול  וכן  אצבעה . את  המקיף  בטבעת  האשה  את  שמקדש 

שעלה  ישראל  נקודת  בשביל  הוא  הכל  העולמות . כל  את  המקיף 

נקודה  בסוד סתימאה  המחשבה  בראשית  ית ' לפניו  במחשבה 

עילאה  מחכמה  השפע  השתלשלות  נמשך  הנקודה  ומן  בהיכליה .

אצב"ע . בחי' וזהו  כנודע  וא "ו  בסוד הוא  והמשכה  העולמות  לכל 

החכמה  שהוא  קד"ש  מבחי' הוא  וההמשכה  בוא "ו . קודש  נעשה  ואז

העדרים  כל  ישקו  ממנה  אשר ראשונה  הבריכה  ראשית . נקראת 

בריכות והשפעות משחרבות עילאה קדישא ע "יהצינורות הנשפעים 

הבינה . לעולם החכמה  פליאות  נתיבות  ל "ב ע "י

אינון וביאור חד וישראל שהקב "ה ידוע דהנה שבשורשהדברים, דהיינו

אזי  תחילה , במחשבה  עלו אשר ישראל בשביל שנבראו העולמות  הויית 

אשר  לו, יוולד אשר בנו במחשבתו שעולה  מלך בבחינת  אינון, חד והקב "ה  ישראל

דהיינו  כאחד והבן האב  מתיחדים  הבן, מציאות  שורש  משם  אשר זו במחשבה 

הם , אחד והחושב  המחשבה  כי אחד, האם  האב  ומציאות  הבן ומתייחדין שמציאות 
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העליון  המטות בחדר  חדא  בחיבורא  הקדשים ו כביכול קדשי  בית ענין הוא 

בעולמות  ישראל מציאות  שיש  עכשיו וגם  לאחדים , שנעשים  כמשמעו הוא  היחוד

מעלה  של בקדושה  מתקדשים  שישראל בשעה  שהוא  יחוד של ענין יש  התחתונים ,

הקדשים " קדשי "בית  נקרא  שמה  ועל "קדש ", הנקראת  הזאת  המחשבה  בשורש 

על  וקוב "ה  ישראל מתיחדים  שבה  התוה "ק  משכן ששם  העשיה  בעולם  שלמטה 

הזאת , העליונה  המחשבה  מתגלה  ושם  אחד וחכמתו ית ' שהוא  התורה  חכמת  ידי

בסוד קודשין בקודש  ולאתעטרא  באהבים, ג )להתעלס ב, י ׂשראל (ירמיה ¥¨§¦¤Ÿקדׁש
ּתב ּואתה, רא ׁשית תיבת לה' שמוזכרת  מקום  כל כי בזוה "ק  המובא  הכלל פי ועל ¥¦§¨Ÿ

חכמה  ראשית  שנאמר כמו "ראשית " שנקראת  החכמה , ספירת  על היא  הכוונה  קדש 

ה '. יראת 

להבראותכי במחשבה עלה א)ישראל ספירת (ב"ר  בחינת  היא  זו ומחשבה  ,

קודש , הנקראת  מקודשים החכמה  והם העולמות בריאת עיקר  הם והם
את  המקיף  בטבעת האשה את שמקדש  קדושין בסוד והנורא . הנכבד לשמו 

הראשונה ,אצבעה  המחשבה  היא  אשר קדש  בתיבת  שרשה  קידושין תיבת  אשר

שעושים  מפני הוא  אצבעה  את  המקיף  בטבעת  האשה  את  מקדש  שהאדם  והטעם 

לקמן, שיתבאר כמו למעלה  כדוגמת  העולמות אנו כל את המקיף  אור  כביכול וכן
והיא  העולמות  כל את  המקיף האור הוא  ברוחניות  האצבע  את  המקיפה  הטבעת 

הכל, הכוללת  אחת  במחשבה  העולמות  לכל חיות  נמשך שמשם  הראשונה  המחשבה 

ועולם , עולם  לכל פרטית  הארה  בו שאין מפני מקיף  אור מכונה  זה  ענין אשר

המאיר פנימי אור  נקראת שיעורו, לפי ונברא נברא כל ידי על המושגת פרטית הארה (משא"כ

העולמות) ית',בתוך לפניו  במחשבה שעלה ישראל נקודת בשביל הוא  הכל

והערות1 2הוספות

הּמ ּט וֹ ת ו. בּ חדר  מנקּת וֹ  ואת אתוֹ  הּמ וּ מתים הּמ לךְ  בּ ני מ ּת וֹ ךְ  אתוֹ  וּת גנב ב): (יא, מלכים-ב ¦©©£©§¦¥¤§ŸŸ¦§¥©¤¤©¨¦Ÿ§¦©ראה

וקורא  הקדשים... קדשי בית בעליית - המטות בחדר  שם: וברש "י ... עתליהוּ  מ ּפ ני אתוֹ  ¨§©£¥§¦Ÿ¦§©©ויּ סּת ר וּ 

נפץ  אליעזר  רבי שיסד וזהו ילין, שדי בין יג ): א השירים (שיר  שם על המטות, חדר  אותה

עכ"ל. עליהם. יכפר  ביתך חורבן המטות, חדר 

ב  ראה הענין משמואל ובביאור  מקום שם הוא  הבחירה בית  והנה  תרע"ב): שנת  וזכור  (תצוה

הרי  בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו כ"ה) (שמות כמ "ש שבשמים באביהן ישראל התדבקות

המקדש, באמצעות  הש"י  אל מתדבקין נמי וישראל המקדש, באמצעות בישראל שוכן שהש"י

שער וזה כ"ח ) (בראשית כדכתיב המקדש מקום דרך הם מתפללין שישראל התפלות כל כי

שני  מתדבקין ששם אמצעי מקום הוא והנה השמימה . התפילות לעלות מוכן מקום השמים

המטות. חדר  בהמ "ק נקרא וע"כ הצדדין,
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בהיכליה  נקודה בסוד סתימאה המחשבה כלומר בראשית המחשבה , ראשית 

עדיין  זה  במקום  כי נקודה , נקרא  המחשבה  מציאות  שממנה  והמקום  שורשה 

במחשבה  להתפשט שעתיד השכל נקודת  עצם  שהיא  "חכמה " בבחינת  המחשבה 

שאין  סתום  אור על מורה  הנקודה  צורת  כי נקודה , נקרא  הוא  ולכן הענין, בפרטי

ונעלמת  סתומה  המחשבה  זה  במקום  כי סתימתאה " "מחשבה  נקראת  ולכן צורה , בו

את  לשבר אלא  אמורים  הדברים  ואין גמורה , מחשבה  כלומר צורה  בה  ואין בשכל

מהכח  האור את  להמשיך שהיא  לעבודתינו הנוגע  כפי ישראל מציאות  באופן האזן

הפועל, לכל אל עילאה מחכמה השפע השתלשלות נמשך הנקודה ומן
העולמות.

כנודע והמשכה  וא "ו  בסוד הנמשך הוא  ארוך יו"ד היא  הוא "ו צורת  כי

לידי  ונעלם  עליון ממקום  המשכה  על מורה  וזה  למטה , מלמעלה 

אצב "ע גילוי, בחי ' האור וזהו  המשכת  על מורות  באצבע  דהקידושין לעיל כאמור

שמצות  וכמו פועל, לידי - הראשונה  המחשבה  שנקראת  - העליונה  מהחכמה  המקיף 

ורצון  במחשבה  לכן קודם  שהתיחדו והכלה  החתן יחוד את  הממשיכה  היא  קידושין

הקידושין  במעשה  נעשית  הזאת  המחשבה  והמשכת  כאחד מיוחדים  להיות  אחת ,

העליונה  החכמה  את  הממשיכים  הם  ישראל כך אצבעה  את  הפושטת  האשה  ידי על

ויראתם , באהבתם  גילוי בוא "ולידי קודש  נעשה המורה ואז  "קדש " מתיבת  כלומר

בפועל. שנתגלית  כפי החכמה  על המורה  "קודש " נעשה  החכמה  על

ראשית וההמשכה  נקראת החכמה שהוא  קד"ש  מבחי ' שכתובהוא  כמו

ה '", יראת  חכמה  ראשונה "ראשית  מקור הבריכה מלשון בריכה 

הספירות  כל מקור היא  והחכמה  העדרים ברכה , כל ישקו  ממנה מהחכמה אשר 

ולבינה  לחכמה  כבנים  נחשבים  הספירות  כל כי שפע  הספירות  כל (שהרי מקבלים 

שכליות) שהם המידות וכל והגבורה החסד  מתעוררים והבינה החכמה ידי שורשעל ומשם  ,

ההשפעות , קדישא כל עילאה רבות משח והשפעות שהיא בריכות החכמה 

המשחה  שמן בבחינת  הספירות  לכל ית ' אלקותו אור את  משפעת  ה ' וידיעת  יראת 

בכל  ית ' אלקותו ידיעת  נשפעת  ידו ועל החכמה , באור הכלים  כל את  שמקדש 

והספירות , החכמה המדריגות  פליאות נתיבות ל"ב  ע"י  הנשפעים הצינורות ע"י 
הבינה  אור לעולם שהרי להבינה , חכמה  נתיבות  ל"ב  ידי על נשפע  החכמה  אור

"היולי" שהוא  החכמה  את  מגבילות  שהם  החכמה  נתיבות  ידי על מתגלה  הבינה 

החכמה " "פליאות  החכמה  נתיבות  נקראים  ולכן מהשגה  שלמעלה  פשוט אור כלומר

יותר. ומושג  מסויים  אור שהוא  התחתונה  הבינה  כאור דלא  ונעלים , נפלאים  הם  כי
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ג' פרק
ופתוחה  סתומה  מ"ם שהם בקידושין בחינות  שני

דשם והנה יודי"ן  הד' סוד הוא  שם סתימאה  חכמה  בהראשית 

דבינה  לעלמא  משם נמשך  וכאשר ל "י. מספר הק' ע "ב

פעמים  המשרה  מלמרבה  מ "ם בסוד מ "ם. בבחי' כביכול  נעשה 

לאהבת  גדול  בדביקות  הם ה ' כשעם והיינו  סתומה . ופעמים פתוח

ועולין  נכנסין  הם אזי ית '. שמו  קדושת  על  נפש  במסירות  ה '

ואז  הק' ע "ב שם עד המדריגות  לרום הד'למעלה  ע "י ממשיכין 

והמ "ם  ע "ב. נעשה  החכמה  נתיבות  הל "ב ועם מ "ם שהוא  יודין 

האחד  הק'. הוי"ה  מספר כו  צורת  פתוחה  מ "ם בבחי' הוא  הלזו 

עילאה  רבות  משח להשפיע  ומתתא . מעילא  פתיחתה  וזהו  האמיתי.

מ "ם. היינו  מקד"ש  לי ועשו  וזהו  קדישא . עילאה  מחכמה  קדישא 

באה  כאשר אכן  יודי"ן . ד' ל "י בבחי' אז הוא  כי וכנ "ל . קד"ש .

פתוחה  המ "ם לפעמים הוא  אז דבינה  לעלמא  הקדושה  ההשפעה 

המ "ם  נסתמה  לזה  מתערין  דינין  משם לאשר כי סתומה . ולפעמים

את  מדביק כשהצדיק אך  המשומר. יי"ן  בסוד ההשפעה  לשמור

הק' ההשפעה  זו  באה  מאין  ומביט  ומבין  הרמה . בשורשו  עצמו 

בסוד עולם. של  מאלופו  יד)הלא  כט , נתנו(דה"א ומיד"ך  הכל  ממך 

עליון  בדביקות  עצמו  את  ומדביק הק'. דע "ב מהיודי"ן  היינו  לך .

ונעשית  סתומה  המ "ם יפותח ידי"ך  את  פותח אז דאחד, ברזא 

טבין  ברכאין  כל  להשפיע  הנהר רחובות  בסוד להרווחה  פתוחה .

העולמות : לכל 

במ "ם ועפ"ז  מתחלת  משניות  ש "ס  שבע "פ שהתורה  מה  נבין 

בערבית  שמע  את  קורין  מאימתי מ "א)פתוחה  פ"א .(ברכות

בשלום עמו  את  יברך  ה ' סתומה  במ "ם מי"ב)ומסיימת  פ"ג  .(עוקצים

מראשיתה  אליה  ונמשך  הק'. המלכות  סוד הוא  שבע "פ תורה  כי

ומסיימת  וכנ "ל . קדישא  עילאה  מהחכמה  פתיחה  מ "ם שפע  המשכת 

ח"ו . להחיצונים אחיזה  יהיה  לבל  לסותמה  צריך  כי סתומה . במ "ם
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ושכנתי  הפי' וזהו  קדושתם. ע "י לפותחם בידם כח יש  הצדיקים אכן 

וכנ "ל . ובמקיפים בפנימיות  סתומה . מ "ם בתוך  היינו  בתוכם

שם והנה  סתימאה, חכמה זובהראשית דשם בבחינה  יודי "ן הד' סוד הוא 
הק' ה "י,ע"ב  וי"ו ה "י  ל"י יו"ד שהוא מספר  ע "ב  שבשם  יודין מהארבע 

העולמות  לארבעת  ית ' אלקות  וידיעת  חכמה  של בחינות  ד' נשפעים  החכמה , שם 

עשיה . יצירה  בריאה  אצילות 

מ"ם וכאשר בבחי ' כביכול נעשה דבינה לעלמא  משם שהוא נמשך מ' האות 

העולמות , לארבע  הנשפע  החכמה  אור קבלת  על מורה  ארבעים , מספר

מצטמצמת  היא  אשר העליונה , החכמה  את  להשיג  אפשר ידה  שעל הבינה  ידי על

והתבוננות , במחשבה  פתוח ומובנת  פעמים המשרה מלמרבה מ"ם בסוד
סתומה  כי ז בפסוקופעמים בגמרא  ומבואר סתומה , והמ' המשרה , למרבה  כתוב 

שורש שמשם  הבינה , באור בעולם , ית ' אלקותו אור ראיית  חסרון על מורה  זה  ענין

ותשבחות  בשירות  אלקות  גאולתנו.ח הרגש  קץ  יבא  אז המ"ם  וכשתפתח ,

קדושת והיינו על נפש  במסירות ה' לאהבת גדול בדביקות הם ה' כשעם
ית' בדביקות שמו  מהשגה , למעלה  שהיא  החכמה  אור בחינת  היא  זו אשר

ומתוך  בגבול, שהוא  המחשבה  בכח רק  ולא  הפנימית  הנשמה  חיות  מתוך בהקב "ה 

נפש , מסירות  לידי המביאה  ההארה  היא  זו למעלה דביקות  ועולין נכנסין הם אזי 
הק' ע"ב  שם עד  המדריגות הוא לרום החכמה  אור שהוא  זה  נורא  ששם  מכיון

את  להשיג  זוכה  להקב "ה  נפשו שמוסר מי כן על להקב "ה , הגמור הביטול בחינת 

ע "ב , שם  של הנורא  הל"ב האור ועם מ"ם שהוא  יודין הד' ע"י  ממשיכין ואז 
ע"ב  נעשה החכמה משם נתיבות השפע  את  להמשיך האדם  זוכה  המסי"נ מכח

התחתו  בעולמות  מאירה  החכמה  כאשר והנה  התחתונים , לעולמות  הד'ע "ב  אזי נים 

העשיה  בעולם  ובפרט התחתונים  דבעולמות  כלומר סתומה , שהיא  מ"ם  נעשים  יודין

והערות1 2הוספות

להכין ז. ממלכּת וֹ  ועל דוד כּ ּס א על קץ אין וּ לׁש לוֹ ם הּמ שׂ רה  {-למר בּ ה} לםר בּ ה ו): (ט , ¦¨§§©§©©§¦¨¥¦©¥¥¨§¨§¦©¥§©§¥§©§ישעיה

כו'. וּ בצדקה בּ מ ׁש ּפ ט  וּ לסעדּה  ¨¨§¦¨§¦§¨£©§¨Ÿאתּה 

קפרא ח . בר  דרש תנחום רבי אמר  וגו', קץ אין ולשלום המשרה למרבה א: צד, סנהדרין ראה

לעשות  הוא ברוך הקדוש ביקש סתום וזה פתוח  תיבה שבאמצע מ "ם כל מה מפני בציפורי

עולם  של רבונו הוא ברוך הקדוש לפני הדין מדת אמרה ומגוג , גוג  וסנחריב משיח  חזקיהו

שעשית  חזקיה משיח , עשיתו לא לפניך ותשבחות שירות כמה שאמר  ישראל מלך דוד ומה

נסתתם. לכך משיח , תעשהו לפניך שירה אמר  ולא הללו הנסים כל לו
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ית ' אלקותו אור דהיינו ט נסתר החכמה , לאור התחתונים  העולמות  את  וכשמיחדים  ,

אלקותו  ודביקות  בידיעת  דהיינו - בחכמה  הם  והמעשים  והדיבורים  המחשבות  שכל

נתיבות  הל"ב  אל התחתונים , שבעולמות  ה 'יוד'ין ארבעת  את  שמחברים  נמצא  ית ',

של  והקדוש  והנורא  הנפלא  לאור זוכין ובזה  ע "ב , גי' יחדיו כולם  שחשבון החכמה 

ההשפעות . כל שורש  שמשם  ע "ב  שם 

האחד והמ"ם  הק'. הוי "ה מספר  כו  צורת פתוחה מ"ם בבחי ' הוא  הלזו 
הד'האמיתי  יחוד על מורה  זה  הרי כ"ו, צורת  בה  ויש  פתוחה  כשהמ"ם 

שם  שהוא  ע "ב  שם  בשרשם  ועשיה  יצירה  בריאה  אצילות  עולמות  ד' שהם  יודין

וזה  המילוי בלי הוי"ה  שם  שהוא  כ"ו בצורת  המ"ם  בהיות  נרמז וזה  במילוי, הוי"ה 

צמצומים , שום  בלי שהיא  כפי ית ' הוייתו התגלות  על מעילא מורה  פתיחתה וזהו 
מורכבת ומתתא  שהמ"ם  מכיון כי ומלמטה , מלמעלה  במ"ם  נרמזת  החכמה  פתיחת 

כך  על מורה  וזה  למטה , מלמעלה  רווח יש  להו' הכ' שבין נמצא  כו מאותיות 

התחתונים , לעולמות  להשפיע  העליון החכמה  אור בין ממוצעת  שהיא  שהבינה ,

ידי  על התחתונים , העולמות  אל ע "ב  שבשם  יודי"ן הד' את  מלמעלה  ממשיכה 

י', פעמים  ד' גי' שהיא  הפתוחה  קדישא המ"ם  עילאה רבות משח להשפיע
העליון השכלי שפע  כלומר העליון השמן את  קדישא להשפיע  עילאה מחכמה

מהשגתינו, ונעלה  מופרשת  היא  כי "קדש ", הנקראת  העליונה  החכמה  וזהומספירת 
יודי "ן. ד' ל"י  בבחי ' אז  הוא  כי  וכנ "ל. קד"ש . מ"ם. היינו  מקד"ש  לי  ועשו 

השפע מאור דהיינו לבינה , מחכמה  הוא  השפע  ירידת  סדר כי כאן עד נתבאר והנה 

הלב , בבינת  בשרשם  ישראל דביקות  ידי על ויורד במקומו כמעיין המושרש  העליון

לבינה  השפע  כשיורד גם  אזי נפש  במסירות  לשרשם  דבוקים  כשישראל זה  כל ועם 

שיתבאר. וכמו כן שאינו לפעמים  יש  אמנם  מהשורש . והתנתקות  התגשמות  בו אין

המ"ם אכן  לפעמים הוא  אז  דבינה, לעלמא  הקדושה ההשפעה באה כאשר 
מתערין  דינין משם לאשר  כי  סתומה. ולפעמים הצמצומים פתוחה שורש 

גדולת  ולהבין להתבונן התחתונים  בעבודת  תלויה  שהבינה  מכיון כי בהבינה , הוא 

בדביקות  כראוי מתבונן אינו אדם  כאשר להתעורר לדינים  מקום  שם  יש  ממילא  ה '

לאחוז  הקליפות  יכולים  זה  ידי ועל ית ' אלקותו אור בנפשו מאיר אין ואז ה ' וגדלות 

והערות1 2הוספות

שנעשה ט . מעשה ויש בכסלות שנעשה מעשה יש שהרי החכמה, על ולבוש הסתר  היא דהעשיה

אינה  וההרגש הדיבור  שהוא היצירה ואפילו כלל, החכמה ניכרת אין העשיה ומצד בחכמה

שקר . של ודיבורים הרגשים יש שהרי החכמה לאור  תמיד בהכרח  מקושרת
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כל  של הפרטית  בהתבוננתו תלוי הבינה  בספירת  ישראל לכללות  היורד והשפע  בו,

מתערין, דינין בה  וכאמור ישראל ההשפעה איש  לשמור  המ"ם נסתמה לזה
המשומר  יי "ן התחתונים בסוד יהיו שלא  שבעת  מפני מ' באות  נרמזת  הבינה  לכן

החכמה , ידי על היורד העליון השפע  עליהם  יורד אין כראוי, הבינה  אור את  מקבלים 

להקליפות  ירד שלא  שפע בכדי מכח  והישות הגאוה קליפות את בלב להגביר  (דהיינו

בגוף) שמאיר  שמירה החיות בו ויש  בינה  על מרמז דיין המשומר, יי"ן וזה  ,

סגור  חותם  בצורת  שהיא  הסתומה  המ"ם  שהוא  .מהחיצונים 

הרמה אך  בשורשו  עצמו  את מדביק השפעכשהצדיק כל של הרם  בשורש 

החכמה , אור היא  זו שהסתכלות  להנבראים  באה הבא  מאין ומביט ומבין
עולם  של מאלופו  הלא  הק' ההשפעה לחשובזו  לעצמו טובה  מכיר אינו הצדיק 

השגת  הגדולה ,שהחיות  בינתו מכח  שהשיג  עצמית  השגה  הוא  אליו שיורד אלקות 

החכמה , שפע  יורד מהיכן ג "כ לראות  בינתו בכח משתמש  באה " מאין "מבין... אלא 

השכל, כל ולו החכמה  שלו ממי יד)בסודהלא  כט , ּומּיד"(דה"א הּכל מּמ¦§©Ÿ¦¨§
הק' דע"ב  מהיודי "ן היינו  .ל אור נתּנּו היא  השפע  מקור ראיית  של זו ובחינה  ¨©¨

בה  שיש  מפני חכמה , על המרמז יו"ד בצורת  שהיא  העין בחוש  הנרמזת  החכמה 

ראיה , בבחינת  דאחד בהירות  ברזא  עליון בדביקות עצמו  את כלומר ומדביק

– התחתונים  העולמות  עם  העליונה  החכמה  את  שמיחד

טז)אז קמה, יד"(תהילים את על ּפֹותח מורה  יודי"ך, – יו"ד מלשון כלומר ¥©¤¨¤
כדלעיל, במ"ן ושנעלם  יו"ד באות  הנרמז החכמה  אור המ"ם המשכת  יפותח -

לעיל,סתומה  כנזכר יודין ד' יש  בסוד מ"ם ונעשית שבהם  להרווחה פתוחה.
הנהר  שהוא רחובות דק  חיים  מים  ממקור היוצאין מים  שבו לנהר נמשלת  הבינה 

שערי  חמישים  תוצאותיה  ... הנהר "רחובות  הפיוט תיקנו כך ועל החכמה , מעיין

העולמות:בינה ", לכל טבין ברכאין כל להשפיע

מאימתי ועפ "ז פתוחה במ"ם מתחלת משניות ש "ס שבע"פ  שהתורה מה נבין
בערבית שמע את מ "א)קורין פ"א ה'.(ברכות סתומה במ"ם ומסיימת

לום  ב ּׁש עּמֹו את  מי"ב)יבר פ"ג  .(עוקצים §¨¥¤©©¨

הק'כי המלכות סוד הוא  שבע"פ  התגלות תורה היא  שהמלכות  שכמו משום 

בעולם , הקב "ה  כבוד התורה והתפשטות  את  ומגלה  מפרשת  שבע "פ  התורה  כך

מראשיתהשבכתב  אליה הפרטית ונמשך הכתר ספירת  דהיינו המלכות  ראש 

העליונות  מהספירות  אליה  הנמשך חיותה  שורש  שבה  שפע שבמלכות , המשכת
וכנ "ל  קדישא  עילאה מהחכמה פתיחה אור מ"ם נרמז מ' שבאות  שנתבאר
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יודי"ן, ד' שהוא  יהיה החכמה  לבל לסותמה צריך כי  סתומה. במ"ם ומסיימת
ח"ו להחיצונים שלא אחיזה שבע "פ  התורה  סודות  על השומר הוא  זה  וחותם 

ידעום ". בל ומשפטים  גוי לכל כן עשה  "לא  שנאמר כמו העולם  לאומות  יתגלו

קדושתם אכן  ע"י  לפותחם בידם כח יש  את הצדיקים מבערים  שהם  משום 

התחתונות  להספירות  החכמה  אור את  לגלות  כוח בהם  יש  וממילא  הקליפות 

נסתמת , ה ואינה  ּבתֹוכם וזהו  ו ׁשכנ ּתי  כלומרפי ' ם ", בתוך אפילוהיינו "בתוך §¨©§¦§¨
סתומה  הצדיקים ,מ"ם ידי על נפתחת  שהיא  שבתוך בפנימיות מפני האור

וכנ "ל העולמות , החכמה .ובמקיפים באור דהיינו העולמות  שמעל באור

ד ' פרק
ישראל כל  של  הפרטי המקדש  הוא התפילין סוד

כנ "ל .ומאחר בתוכ"ם ושכנתי מקד"ש  לי ועשו  הפסוק שביארנו 

התפילין  סוד ממש  זהו  כי הנעלם. המדרש  דברי מבוארים

כ"א  הם הפרשיות  בתוך  כי בהוב"ש . הבורא  אותנו  הכתיר אשר

משם  אותיות  ד' נגד פרשיות  וד' הק'. אהי"ה  שם נגד אזכרות 

הנחת  ובשעת  הק'. אדנ "י אותיות  ד' נגד בתים וד' הק'. הוי"ה 

ברזא  רעיוניו  כל  ומטהר ומקשר מייחד כשהאדם אזי התפילין 

יתייחד  עולם של  ואלופו  גמור באחדות  מיוחדים להיות  דשמהן 

מוכן  כלי להיותו  השכלית  נפש  מטהר והאדם ובפנימיותם. בהם

והנשמה  והרוח הנפש  עצמו  את  ומייחד טהרה  רוח עליו  לקבל 

וחושיו גופו כל  ונעשה  ומחשבותיו  כוחותיו  בחי' כל  עם ביחד

אשר  ממעל  אלוה  נשמת  עליו  לקבל  להשכינה  מרכב וכוחותיו 

והוא  קודש  ובחי' ראשית  לבחי' ג "כ אז ונכנס  ית '. מכבודו  נאצל 

להמשיך  וכנ "ל . מקד"ש  ובבחי' משכ"ן . בבחי' כביכול  נעשה  בעצמו 

מקיפים. ומאורות  פנימים מאורות  טבין  וברכאין  טובות  השפעות 

התפילין . סוד ממש  וזהו  האריז"ל . מכוונת  ובפרט  מסה "ק וכנודע 

כ"ז. יבין  והמשכיל  ומקד"ש . משכ"ן  וסוד
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מבוארים ומאחר כנ "ל. בתוכ"ם ושכנתי  מקד"ש  לי  ועשו  הפסוק שביארנו 
הכתיר  אשר  התפילין סוד ממש  זהו  כי  הנעלם. המדרש  דברי 

בהוב "ש  הבורא  מאור אותנו  העליונים  המוחין את  ישראל  מקבלים  ידם  על אשר

של  התפילין וכן הראש , על הם  התפילין ולכן מקיף  אור בבחינת  שהוא  החכמה 

בטבעת  המרומז מקיף  אור בבחינת  הם  הקידושין וגם  כידוע , קידושין בבחינת  הם  יד

התפילין על התפילין ברצועות  מקיפים  ולכן האצבע  על את המקפת  (ואומרים

אירוסין) על המורים כו' לעולם  לי וארשתיך .הפסוקים

הק'כי אהי "ה שם נגד אזכרות כ"א  הם הפרשיות והוא בתוך כ"א  גי' שהוא 

הבינה , אור הק'כנגד הוי "ה משם אותיות ד' נגד פרשיות כנגד וד' שהוא 

הבינה  אור  כלול שבתוכו החכמה  פרשיות)אור בד' כלולים אזכרות כ"א וד',(ולכן
הק' אדנ "י  אותיות ד' נגד כך בתים הפרשיות , את  לקבל כלים  הם  שהבתים  כמו

כלי  הוא  התחתונים  בעולמות  ב "ה  ומלכותו אדנותו קבלת  על המורה  אדנ"י שם 

נמצא  הוי"ה , השם  ידי על הנשפע  העליונות  הספירות  בכל ית ' העליון אור לקבלת 

התחתונים . בעולמות  למטה  שמתגלה  החכמה  האור לקבלת  כלים  הם  שהתפילין

התפילין,ובשעת רעיוניוהנחת כל ומטהר  ומקשר  מייחד כשהאדם אזי 
גמור  באחדות מיוחדים  להיות דשמהן שעה ברזא  ישראל באותה 

את  שמשעבדים  ידי על הזה  בעולם  עולם , של אלופו הנקרא  הקב "ה  את  מייחדים 

כלומר  דשמהן" "ברזא  נקרא  להקב "ה  ובינה  בחכמה  המחשבה  ויחוד להקב "ה  לבם 

השמות  את  ומקשר מיחד שהאדם  ואדנ"י, אהי"ה  הוי"ה  שמות  יחוד השמות  בסוד

בהם  המתגלות  האורות  ומלכות)דהיינו ובינה אחת ,(חכמה בדביקות  כולם  להיות 

נפש , במסירות  החכמה  אור של המוחלטת  לדביקות  מקושרת  ההבנה  שגם  בכך

ובפנימיותם  בהם יתייחד עולם של אלפין ואלופו  הד' את  מגלים  הם  ובכך

של  הקדושים  השמות  אותיות  וד' הפרשיות  ד' כנגד שהם  העליונים , עולמות  שבד'

הוי"ה  .שם 

טהרה והאדם  רוח עליו  לקבל מוכן כלי  להיותו  השכלית נפש  אשר מטהר 

קבלת  שהיא  אדנ"י, שם  על שמורות  התפילין של  הבתים  ד' בחינת  היא  זו

החכמה , אור לקבלת  הנפש  הכנת  נשלמת  ובכך עליו ית ' עצמואדנותו את ומייחד
והנשמה  והרוח ובריאה ,הנפש  יצירה  עשיה  התחתונים  עולמות  שלשה  כנגד שהם 

נראה  שבהם  בדרגות  גם  מלכותו קבלת  על המורה  אדנ"י שם  בבחינת  הם  אשר

עצמית , כמציאות  ומחשבותיוהאדם  כוחותיו  בחי ' כל עם הספירות ביחד שהם 

בינה  חכמה  המוחין כח מאיר מהם  אחד בכל כי והנשמה , הרוח שבנפש  הפרטיות 
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המידות  שבעת  שהם  הכוחות  ושאר "מחשבה " בכלליות  הנקראים  והאדם י ודעת  ,

להקב "ה , הנפש  כוחות  כל את  מרכב מיחד וכוחותיו  וחושיו  גופו  כל ונעשה
בבחינת להשכינה  אליהם  המוחלט הביטול ידי על השכינה , עליהם  שתשרה 

כך  עצמית , דעה  כלל לה  ואין הרוכב  לגבי לגמרי בטלה  שהמרכבה  שכמו מרכבה ,

עצמית , היא  המלכות  קבלת  אלא  כלל דעה  לו שאין ובדעתו בעצמו מחליט האדם 

בקבלת  מעיקרא  בו מושרשת  וענין ענין בכל כוחותיו כל על ית ' אדונתו והכרת 

למעשה , מוקדמת  ית'עול מכבודו  נאצל אשר  ממעל אלוה נשמת עליו  לקבל
והיא  ישראל, איש  שבכל הפרטית  השכינה  היא  ממעל אלק  חלק  שהיא  הנשמה 

לאור  לגמרי עצמו מבטל שהאדם  ובשעה  ורוחו, נפשו על אלקותו אור השראת 

בתורה  ומאוויה  חפציה  כל ולעשות  בקולה  לשמוע  העליונה , הבינה  שהיא  הנשמה 

תעשה  שהיא  אלא  בלבד זו ולא  התורה , מצוות  תרי"ג  כפי טובים  ומעשים  ותפילה 

מרכבה  האדם  של מציאותו כל נהפכת  אזי דעה , שום  לגוף  יהיה  ולא  חפצה  כל את 

הנשמה , מאור שלמעלה  לאור קודש ג "כ ובחי ' ראשית לבחי ' ג"כ אז  ונכנס
שהיא  יותר גבוהה  לדרגה  זוכה  הנשמה  לאור כליל עצמו מבטל האדם  כאשר

בכוחות  זו ובחינה  לעיל, כמבואר העבודה  כל תכלית  שהיא  החכמה  אור בבחינת 

החכמה  בחינת  הוא  זה  שאור ומכיון ה "חיה ", אור נקרא  האדם  של הפרטיים  הנפש 

בחכמה , הוא  קודש  כל כי "קדש " נקרא  בבחי 'הוא  כביכול נעשה בעצמו  והוא 
וכנ "ל  מקד"ש  ובבחי ' המורות משכ"ן. אל"ף  פעמים  ד' גי' היא  מקדש  דתיבת 

את  מעוררים  זה  ידי שעל להקב "ה  אבי"ע  העולמות  שבכל הכוחות  כל יחוד על

העליונים  העולמות  כל של החכמות  שהם  יודין הד' נשפעים  שמשם  ע "ב  שם 

ומאורות והתחתונים , פנימים מאורות טבין וברכאין טובות השפעות להמשיך
הקדושה ,מקיפים  להשכינה  מרכבה  להיות  נהפכים  ורוחו ונפשו האדם  של כשגופו

עצמו  האדם  נעשה  אזי התחתונים , לעולמות  ההשפעות  כל כידוע  באים  ידיה  שעל

בבחינת  עצמם  והגידים  באיברים  הן הזה , לעולם  ההשפעות  כל את  להמשיך כלי

הקב "ה  של שפעו את  ממשיך אזי ה ' מצוות  בהם  שעושה  ידי שעל פנימי, אור

העליונה  החכמה  שהיא  מקיף  אור בבחינת  התוה "ק  בחכמת  והן היורדת לעולמות ,

קידושין  בבחינת  שלו, וההרגשים  החושים  שהם  שבאדם  הספירות  לכל למטה  עד

לעיל, התפילין.כמוזכר סוד ממש  וזהו  האריז "ל. מכוונת ובפרט מסה"ק וכנודע
האדם  לגוף  היורדים  בראש  השורה  והנשמה  החכמה  אור שהם  ראש  של התפילין
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ומוחין י. (נפש) שלו דקטנות המוחין בחינת הן שבאדם, הרוחניים מחלקיו אחד שבכל דהיינו

כח  בהם ויש וכו' ולגבורה לחסד נטיות יש (נשמה) שלו הגדלות בבחינת והן (רוח ) דיניקה

ודעת. בינה חכמה הנקרא להם שורש שהוא שכלי
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מידותיו  וכלל האדם  של רוחו שורה  שבה  הלב  כנגד שהיא  היד עד  ומתפשט ולרוחו

המקיף , אור שהיא  קידושין בבחינת  אצבעותיו את  ומקפת  יד, של וסוד בתפילין
זה: כל יבין והמשכיל ומקד"ש . משכ"ן

ה' פרק
תורה  מתן לאחר  דווקא המשכן בניית  שנצרכה  טעם

וברוב והנה ברחמיו  גמלנו  טוב אשר הוא  ברוך  המקום ברוך 

בדיוטא  בהיותינו  אפילו  מאתנו  חסדו  עזב ולא  חסדיו 

עכ"ז  האומות . בין  ומפוזרים המדריגות  בקטנות  למאוד התחתונה 

משפיע  והוא  עמהם. שכינה  שגלו  מקום ובכל  עלינו  גבר ית ' חסדו 

המדריגות  בקטנות  זו  בבחי' הם ישראל  בני וכאשר צרכינו עלינו 

בשווקים  עמהם דיבר במצרים ובהיותם קטנה  ב"ת  בבחינת  ונק'

בהיותם  וגם החיצונים. המצרים ובין  בפרהסיא  ר"ל  וברחובות .

החיצונים  אחיזת  ג "כ ושם פרהסיא . מקום ג "כ הוא  הים ועל  במדבר

להשפיע  כביכול  עצמו  את  צמצם כי כביכול  אותו  ראו  ועכ "ז ר"ל .

אם  כי המוחין . קטנות  בבחי' היה  הכל  אך  עלינו . וחסדו  טובו 

דגדלות  גדלות  בחי' שעה  לפי היה  בלבד מצרים יציאת  בשעת 

אחר  רק לעיל . וכמבואר קטנות  לבחי' לקדמותן  חזרו  תיכף  ואח"כ

בבחי' היו  ואז התוה "ק את  קבלו  ואח"כ הספירה  ימי מ "ט  ששלמו 

לבחי' באו  ואז בינה  משערי הנו "ן  שער בסוד דגדלות . גדלות 

אין  מעתה  הקב"ה  אמר אז הנ "ל , ילקוט  במדרש  המבואר סימנים

מקום  בין  בפרהסיא  עמם מדבר שאהיה  ישראל  בני של  כבודן 

בני  שנסעו  מקומות  ושאר במדבר כמו ר"ל . החיצונים אחיזת 

היה  לא  גדלות  בבחי' אז היו  לאשר עכ"ז לא "י כשבאו  וגם ישראל .

יהיה  לבל  בפרהסיא . עמהם ולהתייחד עליהן  להגלות  באפשרי

טובו לרוב ולזה  ורחבה . גדולה  מהשפע  ח"ו  ר"ל  להחיצונים אחיזה 

עצמו את  צמצם כביכול  קרובו . עם ישראל  לבני ית '. הגדול  וחסדו 

להשתעשע  המטות  בחדר ארון  בדי שני בין  בתוכינו  שכינתו  להשרות 

מקד"ש  לי ועשו  בבחי' בקביעות  דאחד ברזא  עמנו  ולהתייחד בנו 

קדושות  השפעות  להמשיך  היינו  לעיל . וכמבואר בתוכ"ם. ושכנתי
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עילא  ישראל  ולהכנסת  העולמות  לכל  קדישין  עילאין  מהמוחין 

קדישה  עילאה  רבות  משח שפע  להמשיך  ובפרט  ובקביעות . ותתא 

אפרסמון . שמן  המושכין  נהרות  י"ג  מן  הנ "ל . והק' הגדול  היחוד ע "י

הגדולה  זו  ובחי' המשכן . במלאכת  הנאמרים דברים הי"ג  סוד וזהו 

לעבודת  לבו  מתעורר הישראלי איש  כאשר זמן . ובכל  אדם בכל  ישנו 

ומייחד  ומחשבותיו  וכחותיו  ופעולותיו  דיבוריו  ומטהר השי"ת 

ע "י  והעיקר ח"ו. אחרת  פניה  שום בלי לבדו . לה ' בלתי כולם את 

בחיבורא  ולקשרם לייחדם בהם שיעסוק ושבע "פ שבכתב תורה 

גדלות  לבחינת  המעלות  לרום מעלה  מעלה  עולה  ואח"כ חדא .

מקד"ש  ובחי' משכ"ן  בבחינת  ולהיעשות  ולהתייחד המוחין  דגדלות 

רבות  משח עילאין  ונהורין  ברכאין  וכל  טובות  השפעות  להמשיך 

ולהמשיך  מנורה  קני דשבע  בוצינין  ולאדלקא  קדישא  עילאה 

ועד  יכונן  עד וכיה "ר ותתא . לעילא  ישראל  להכנסת  טובים חסדים

ע "י  הבחירה  בית  את  לנו  ויבנה  בארץ  תהלה  ירושלים את  ישים

ויבין  כ "ז. יבין  והמשכיל  אמן . בימינו  במהרה  שיבוא  צדקנו  משיח

בקיצור: קצת  נכתב כי דבר. מתוך  דבר

ולא והנה  חסדיו , וברוב  ברחמיו  גמלנו  טוב  אשר  הוא  ברוך המקום ברוך
למאוד  התחתונה בדיוטא  בהיותינו  אפילו  מאתנו  חסדו  הקב "ה עזב 

האהוב בנו את  מניח אינו שהאב  כמו דרגה  בשום  אותנו עוזב  אינו חסדיו ברוב 

מצב , בשום  המדריגות עליו לגלות בקטנות וכלי תוצאה  היא  גשמית  גלות  כל

בה , הנתונים  ישראל של ברוחניות  הנמוכה  הדרגה  שהיא  בין הרוחנית  ומפוזרים
הפהאומות  על מורה  האומות  בין הגשמי מפוזרים הפיזור שישראל הרוחני יזור

קדושו, עם  ישראל את  ח"ו לרע  המסיתים  הקליפות  גבר בין ית' חסדו  זה כל עם
כלים עלינו מבלי "עלינו" גבר חסדו אזי הקדושה  אור לקבלת  כלים  בנו כשאין גם 

עמהם ,יא ראויים  שכינה שגלו  מקום יוחאיובכל בר שמעון רבי (ירושלמי כמאמר

עיי"ש) א' ג ' בבחי ',תענית הם ישראל בני  וכאשר  צרכינו , עלינו  משפיע והוא 
קטנה  ב "ת בבחינת ונקראים המדריגות בקטנות המוחין זו  קטנות  בחינת  היא  כי

ישראל  כנסת  כללות  שהיא  המלכות  שספירת  כך על המורה  התחתונה  היא  אשר

דגדלות  מוחין לה  שלימה)אין בחכמה ה' את לעבוד מוחין דקטנות (כלומר  מוחין אלא 
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צרכינו".יא. עלינו משפיע "והוא רבינו בדברי לקמן גם מוצאים אנו זה לשון
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קטנה , בפרהסיא כבת  ר "ל וברחובות. בשווקים עמהם דיבר  במצרים ובהיותם
החיצונים  המצרים שישובין במקום  היא  הכוונה  ברוחניות  "פרהסיא " מציאות 

נמנע האב  אין זה  כל ועם  לבתו, אב  בין האהבה  ליחוד שייכים  שאינם  זרים  בו

אמיתי, יחוד בזה  שאין משום  ופגם , גנות  בזה  ואין בפרהסיא  בתו את  מלנשק 

משוקעים  ישראל שהיו אע "פ  במצרים  וכן צניעות , של ענין בזה  אין וממילא 

כו' ע "ז עובדי הללו חז"ל כמאמר כמעשיהם  ועשו מצרים  קליפות  בין ברוחניות 

ברוב צרכיהם  להם  השפיע  שם  וגם  לבתו כאב  אליהם  הקב "ה  צמצם  מקום  מכל

אליהם . אהבתו

אחיזת וגם  ג"כ ושם פרהסיא . מקום ג"כ הוא  הים ועל במדבר  בהיותם
ר "ל  החיצונים החיצונים ביערו במדבר ישראל שהיו מסעות  שבמ"ט וכידוע 

כביכול מהעולם , אותו  ראו  חז"ל ועכ"ז  ודרשו ואנוהו" קלי "זה  שאמרו כמו

עד  במצרים  ית ' אלקותו גילוי את  מראותם  אותו מכירים  שבמצרים  התינוקות  שהיו

ביד, כביכול עליו מצביעים  טובושהיו להשפיע כביכול עצמו  את צמצם כי 
עלינו .וחסדו 

המוחין אך  קטנות בבחי ' היה בשפעהכל אחיזה  לחיצונים  היה  שבמצרים  מכיון

לכן  לגוף , מהמוחין השפע  יורד ששם  הגרון" "מצר הנקראת  בבחינה  העליון

יהיה  שלא  כדי גדול בצמצום  השפע  בלבד ירד מצרים יציאת בשעת אם כי 
דגדלות  גדלות בחי ' שעה לפי  שני",היה "גדלות  הק ' האר"י בלשון הנקרא 

החיצונים  אחיזת  את  להסיר כדי עצמה  מצרים  יציאת  בשעת  רק  היתה  זו ובחינה 

אותם , ומרחיק  עיניהם  את  המסמא  הגדול האור לגודל חזרומישראל תיכף  ואח"כ
קטנות  לבחי ' פסחלקדמותן של הראשון ליל אחרי רק מיד לעיל. וכמבואר 

הספירה  ימי  מ"ט ששלמו  להיות אחר  מידותיהם  את  ישראל את  זיככו שבהם 

החכמה . אור העליון, האור לקבל ראויים  כלים 

דגדלות ואח"כ  גדלות בבחי ' היו  ואז  הקדושה התורה את גדולה קבלו  הכי

שלישי", "גדלות  הק ' האר"י בלשון משערי הנקרא  הנו "ן שער  בסוד
והי בינה  מצרים , ביציאת  אפילו זכו לא  לזה  שאליה אשר ביותר הגבוהה  הדרגה  א 

במסירות  בינה  משערי הנו"ן בשער המאיר החכמה  אור והיא  ישראל איש  כל תכלית 

רבה , באהבה  נפשם  במסירות  לנשמע  נעשה  הקדימו זה  ומכח  המוחלטת  ואז נפש 
הנ "ל  ילקוט במדרש  המבואר  סימנים לבחי ' לה באו  ויש  לגדלות  המגיעה  כבת 

גדלות , מדבר סימני שאהיה ישראל בני  של כבודן אין מעתה הקב "ה אמר  אז 
ר "ל  החיצונים אחיזת מקום בין בפרהסיא  מקומות .עמם ושאר  במדבר  כמו 

ישראל  בני  כדלעיל,שנסעו  החיצונים  מקום  עיקר לא "י שבהם  כשבאו  ששם וגם
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בפרהסיא  הדיבור היה  ששם  הקדושה  השכינה  מקום  ששם  מפני החיצונים  מקום  אין

רבינו, משה  אל הקב "ה  לדיבור הקדשים  כקדש  מיוחד מקום  היה  זה ולא  כל עם
עמהם  ולהתייחד עליהן להגלות באפשרי  היה לא  גדלות בבחי ' אז  היו  לאשר 

במדרגתם בפרהסיא  שלימים  היו שישראל אלו בזמנים  למשה  הקב "ה  של דהדיבור

בחכמה  והשפע  האור לקבלת  שלימים  כלים  למקבל יש  כאשר כי שלם , יחוד היה 

היחוד  אזי שלם , ליחוד וראויה  לפרקה  שהגיעה  כאשה  המידות , וכל ודעת  בינה 

היחוד  שהוא  הדיבור שיהיה  ראוי אין ולכן אמיתי יחוד יהיה בפרהסיא ,יב הוא  לבל
ורחבה  גדולה מהשפע ח"ו  ר "ל להחיצונים שפעאחיזה מקבלים  דהחיצונים 

ה ' אור את  לגמרי מסתירים  הם  ואין עליהם , תשש  כוחם  וממילא  גדול בצמצום 

אם  אבל לבחירה , מקום  יש  אלא  והסכלות , הרע  כוחות  התגברות  ידי על בעולמות 

העליון  השמש  אור את  לגמרי מסתירים  הקליפות  היו אז בהרחבה  שפע  מקבלים  היו

לבחירה , מקום  היה  שלא  ישראל עד לבני  ית'. הגדול וחסדו  טובו  לרוב  ולזה
בדי  שני  בין בתוכינו שכינתו  להשרות עצמו  את צמצם כביכול קרובו . עם

המטות  בחדר  ישראל,ארון לכנסת  הקב "ה  בין כביכול העליון היחוד מקום  ששם 

בקביעות  דאחד ברזא  עמנו  ולהתייחד בנו  שני להשתעשע ובו הארון ידי על

משכנו, היה  ששם  הברית  בתוכ"ם.לוחות  ושכנתי  מקד"ש  לי  ועשו  בבחי '

ומשכן לעיל וכמבואר מקדש  הם  ישראל כלל כי ממש , בתוכם  היא  שהכוונה 

ית ', שכינתו מהמוחין לאור קדושות השפעות להמשיך היינו 
קדישין  ע "ב עילאין שמשם  יודי"ן ד' ישראל דהיינו ולהכנסת העולמות לכל
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יוסף בספרייב. יעקב  בשםהתולדות פעמים כמה זיווג ,הבעש "ט מוזכר  בחינת הוא דהדיבור  הק'

בריך  קודשא יחוד יש דיבור  שבכל ממורי שמעתי וז"ל, ע"ב דל"ו פסים כתונת למשל ראה

שלו  מטרוניתא עם המלך  זיווג  א' זיווג , מיני ג ' הנקרא הדיבור  סוגי ג ' ויש ושכינתיה, הוא

רק  המלך לעיני נראה הזיווג  שאין וזוגתו המלך בן זיווג  ב' עצמו, למלך ונראה ידוע שהוא

ושפחה  עבד זיווג  ג ' מזה, ומתענג  יודע והמלך זיווג , הגורמים דברים סיפור  ידי שעל קירוב

בעניני  הדיבור  והנה וכו', למלך נגלה עבודתן זירוז רק המלך , לפני אינו דברים קירוב שגם

בן  זיווג  הוא דברים קירוב לחבירו, אדם שבין והדיבור  ושפחה, עבד זיווג  הוא ומתן, משא

של  מלכו זיווג  הוא הוא ותפלין, בטלית מעוטף כשהוא ותפלה בתורה והדיבור  וזוגתו, המלך

עכ"ל. ודפח "ח , ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד ומטרוניתא, עולם

פירו  זלה"ה ממורי שמעתי וז"ל, כתב ע"ג  דכ"ד פענח  צפנת ב')ובס' פרק (באבות המשנה ש

המלך  זיווג  א' זיווג , מיני ג ' שהם דיבור  מיני ג ' יש  כי וביאר  וכו' מלאכה עמה שאין תורה כל

ותפלה  בתורה הדיבור  והנה וכו' ושפחה דעבד זיווג  ג ' וזוגתו, המלך בן זיווג  ב' ומטרוניתא,
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ותתא  הוא ובקביעות (בגשמיות)ולמטה (ברוחניות)למעלה עילא  האמיתי דהיחוד

מיוחדת  הוא  מקודשת  את  "הרי תיבות  פירוש  ולכן ותמידי, הקבוע  יחוד רק 

כידוע היחוד ,יג ומופרשת  ע"י  קדישה עילאה רבות משח שפע להמשיך ובפרט
הנ "ל  והק' הפנימי הגדול המחשבה  כח התקשרות  שהוא  אמיתי יחוד ידי דעל

וזה  כידוע , למטה  מהמוחין חדש  שפע  ממשיכים  והמקבל, המשפיע  של (החכמה )

מקום , בכל היחוד אפרסמון ענין שמן המושכין נהרות י "ג מידות מן י"ג 

נמשך  שבהם  שערות  בבחינת  לתחתונים  העליון אור נמשך ידם  שעל העליונות ,

לחוץ , שבמוח הפנימי המשכן.חיות  במלאכת הנאמרים דברים הי "ג סוד  וזהו 

זמן ובחי' ובכל אדם בכל ישנו  הגדולה בהכרח זו  לכן נצחית  שהתוה "ק  מכיון

וזמן, אדם  בכל שייך בתורה  שנכתב  מה  שכל הישראלי הוא , איש  כאשר 
ומחשבותיו וכחותיו  ופעולותיו  דיבוריו  ומטהר  השי "ת לעבודת לבו  מתעורר 

ח"ו אחרת פניה שום בלי  לבדו . לה' בלתי  כולם את את ומייחד מיחד שבזה 

למקורם  קשורים  כוחותיו כל כי כשמורה  העליון, מקורם  עם  העצמיים  כוחותיו

ית ', ליוצרם  לשמש  אלא  שלו ולגאוותו לכבודו משמשמים  ידי ואינם  על והעיקר 
חדא  בחיבורא  ולקשרם לייחדם בהם שיעסוק ושבע"פ  שבכתב  דיחוד תורה

היא  שבע "פ  דהתורה  ושכינתיה , קוב "ה  יחוד הוא  שבע "פ  והתורה  שבכתב  התורה 

בעולם . ית ' אלקותו אור את  ומגלה  המפרשת  ישראל כנסת  דהיינו השכינה 

המוחין ואחר דגדלות גדלות לבחינת המעלות לרום מעלה מעלה עולה כך
נשמתו, באור ע "ב  שם  קדושת  שהיא  העליונה  החכמה  אור לקבל

מקד"ש  ובחי ' משכ"ן בבחינת ולהיעשות ונפשו ולהתייחד גופו איברי להיות 

ומצוותיה , התוה "ק  ידי על העליון לאור מרכבה  טובות ורוחו השפעות להמשיך
עילאין  ונהורין ברכאין העליונות וכל והאורות  הברכות  עילאה כל רבות משח

החכמה קדישא  אור שהוא  הקדוש  העליון הגדלות  שמן כלומר  המשחה  שמן

לשמן, מנורה שנמשלה  קני  דשבע בוצינין הזה ולאדלקא  השמן ידי על להדליק 

וגבורה  חסד שהם  שבנשמה  העליונות  המידות  שבעת  כלומר המנורה  קני שבעת  את 
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ובינה, חכמה יה  שהם המוחין עם דהיינו חי באבר  שישמש הוא, ברוך הקדוש זיווג  שהוא

עכ"ל. יעו"ש, וכו' ה שהוא הדיבור  אל ו' אות ידי על נמשך ויהיה ורחימו, דחילו

להיות יג . כלומר  לי מקודשת את והרי כהקדש: אכ"ע לה דאסר  ד"ה ב ב, קידושין תוספות ראה

לשמים  להיות לשמים מקודשין הן הרי מח .) ד' (נדרים  כמו בשבילי, לעולם מקודשת לי

לי. ומזומנת לי מיוחדת לי מקודשת דמילתא ופשטא
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ויסוד, הוד נצח ותתא .תפארת  לעילא  ישראל להכנסת טובים חסדים ולהמשיך
את  לנו  ויבנה בארץ תהלה ירושלים את ישים ועד יכונן עד רצון, יהי  וכן
יבין  והמשכיל אמן. בימינו  במהרה שיבוא  צדקנו  משיח ע"י  הבחירה בית

בקיצור : קצת נכתב  כי  דבר . מתוך דבר  ויבין זה. כל
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