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בכל הדעת להמשיך הוא הלולב נענועי סוד א.

נקודה שהוא הלב אל הכל וליחד הקצוות 

אמצעית 

בגמ'ענין איתא הלולב ע"ב)נענועי  ל "ז (סוכה

שהארבע  למי ומביא מוליך יוחנן  רבי  אמר

והארץ  שהשמים למי ומוריד  מעלה שלו , רוחות

בר  חמא רבי אמר  הכי: מתנו במערבא שלו.

ומביא  מוליך חנינא, ברבי יוסי רבי אמר עוקבא

לעצור  כדי  ומוריד  מעלה רעות, רוחות  לעצור כדי 

מינים  והד ' הלולב דענין הוא והסוד  רעים. טללים

שהוא  הגוף  בכל שיתפשט הדעת אור  להוריד  הם

רוחות הד ' לכל ומביא מוליך  ולכן  קצוות , הו' כל

אל  הכל ומביא קצוות , הו' כנגד ולמטה ולמעלה

האמצעית  נקודה שהוא דרושהלב הכוונות  שער (עי'

ק"ו) – ק"ה דף  דסוכות  .ה'

ליחד  וצריך גלויות ד' כנגד העולם  רוחות ד' ב.

נשמת  שורש שהוא האמצעית  לנקודה הכל

ישראל

גלויותוהנה  ד ' יש  כנגדם העולם רוחות ד' סוד

שהד' וכמו  ואדום, ויון  ומדי בבל גלות  שהם

הם  כן כמו ישראל, נשמת  כללות  כנגד הם גלויות

הוא  עליו  שעובר מה שכל ואדם, אדם כל בפרטות

כדי הוא גלויות  הד' ותכלית  גלויות , ד' בבחי '

חיים  באלקים שעשועים להרגיש  האדם את  להביא

הגוף , בכל האלקי האור שיתפשט באופן הגוף , בכל

בחי ' הם דהמוחין  ובלב, במוחין שיתפשט דהיינו

האדם  שיזכה עד הזה, עולם בחי' והלב הבא, עולם

זה  כי בלבי", שמחה "נתת  הפסוק בו שיתקיים

נתת בבחי' הלב לתיקון להגיע התכלית  עיקר

האלקישמחה האור שיתפשט צריך  ומהלב בלבי.

להם  שאין  בצדיקים להכלל ולזכות רוחות , הד ' לכל

להם  שאין ובצדיקים החג"ת, בחי' כנגד שהוא ידים

הנה"י בחי ' כנגד  שהוא מעשיותרגלים סיפורי (עי'

י"ג ) דוד מעשה בן  משיח משיחין, תרין כנגד והם ,

נה"י. כנגד יוסף בן  ומשיח חג"ת, כנגד

והסתרות  צמצומים  ד' כנגד גלויות הד' ג.

כלי  מהם לעשות  וצריך אדם כל על  שעובר

הפשוט  לאחדות הכל ולהחזיר לדבקות 

כמווהנה  גלויות  הד' כל כנגד  מרמז האדם גוף 

נבוכדנצר של בחלום ב'שמבואר (דניאל

קומתל"ב) של צלם בצורת  גלויות  הד' כל שראה

צמצומים,אאדם  ד' בחי ' הם גלויות הד ' וענין  ,

כי גלויות, ה' באמת  הם כי צמצומים ה' יש ובאמת

בחי ' והוא גלויות , הד' כל שורש היא מצרים גלות

_________________________

גלות א . (כנגד מכסף  החזה עם והידים בבל), גלות (כנגד מזהב הוא והראש  אדם, בקומת  צלם בחלום שראה שם בדניאל עי'

מהם  והרגליים האחרון), גלות  שהוא אדום גלות (כנגד מברזל והשוקיים יון), גלות  (כנגד מנחושת  והירכין והמעיים ופרס ), מדי

וישמעאל). אדום כנגד שהוא שם במפרשים (עי' מחרס ומהם מברזל היו



לנפשך  חכמה דעה ד

הוי "ה  אותיות  ד' כנגד הגלויות וד' י ', של וה'בקוצו ,

אלקים שמות ה' הם אלו  כותלצמצומים (וה"ס

ה' גי' הוא ות"ל ת"ל, כ "ו אותיות הוא שכותל  המערבי,

הוי"ה) שם שהוא כ"ו ידי על ומתמתקים אלהי"ם, .שמות 

_________________________

בגלות ב. שכינה  בטעם אצלינו שנתבאר מה נודע  גם בקיצור: וז "ל מצרים יציאת  זכירת  במצות ראה פרשת המצוות שער עי'

שבעים  הם הקליפות , לתוך נפלו קדושה של הנשמות  וכל ברע , טוב עירב אדה"ר חטא שע"י היא הסיבה הנה כי עניינו, מה

כל  לקיטת  יגמר וכאשר שבהם, קליפה כל בתוך  שנפלו הנשמות  ללקט כדי כולם, בין לגלות  ישראל וצריכין אומות, ע' כנגד

כו'. לנצח המות  בלע  דכתיב מקרא יתקיים ואז פקודי, בפרשת הנזכר ברגלין רגלין דמטו זמן הוא אז  אומות , הע ' מן הנשמות

יחד  שכולם צורך  ואין אומות , ע' בכל השמים, רוחות  ד' בכל בגלות  לילך ישראל הוצרכו כי כו', השמים רוחות בד' כי וז "ס 

שאדה"ר  וכמו גלו. ישראל כל כאילו נחשב אומה, באיזה גלה לבדו מישראל אחד שאיש כיון אמנם ואומה, אומה כל בין יגלו

כנודע, עפרו ניטל מכולם אשר העולם רוחות  בד' נתערבו הקלי', אל בו הכלולות  הנשמות ממנו כשנפלו לכן העולמות , בכל פגם

אלא  משם לצאת בהם כח  אין הנשמות ואותם חלקו. לקח  א' כל כולם, הקלי' כללות שהם העולם אומות של שרים מע ' א' וכל

כנודע, מ "ן בבחינת  למעלה אותם ומעלים משם, אותם ומוציאים הקליפה מתוך  אותם מבררין והם ישראל, ותפלות  מצות  בכח 

הקלי', מבין הנשמות את  לברר זו, פעולה עושים הם ובמיתתם בחייהם שהצדיקים ונמצא וכו'. ישראל של תפלתם ע"י זה וכל

שהם  דקדושה, באדם דקלי' האדם שלט אשר ר"ל לו", לרע באדם האדם שלט אשר "עת  סוד וזהו האומות . בין גולים בהיותם

נשמות  מתוכם מוציאים עי"כ כי להם, לרע  הוא הגלות  בעת ישראל על הקלי' שליטת  כי דקלי', לאדם לו לרע הם כי הנשמות,

וכו'. שליטתם היתה להם ולרע  הטהורות,

נבאר  גם כנודע . אומות  ע' בכל ישראל שגלו כיון ואדום, ויון ומדי בבל גליות ד' רק נזכרו לא למה לבאר אנו צריכין ועתה

מיש  אחד שם שגלה כיון אלא כולם, גלו לא האומות בשאר אך  ישראל, כל גלו גליות  הד' באלו כולם למה כאילו נחשב ראל

וע"ב  הויו"ת  ע"ב מתפשטים מהם אשר השרשים, שהם ההוי"ה אותיות  ד' יש  שבקדושה כמו כי דע  הוא, והענין כנ"ל. גלו

השרשים, שהם כו', וגיחון פישון נהרות ד' יש בקלי' כן כנודע, הגן נהרות  ד' הם והם הנזכרים, השרשים ענפי שהם שמהן,

כי  ולהיות כו', מדי מלכות  זו גיחון הב' ושם בבל, מלכות זו פישון האחד שם פט "ז ) (מד"ר רז"ל וכמ "ש  אומות לע ' ומתחלקים

פרטיים  הם אומות  ע' שאר אבל כו', ומדי בבל שהם הד', מאלו אומה בכל גלו ישראל כל ולכן האלו, נהרות  בד' כלולים הע ' כל

אשר  אדם בני אותם זולתי שם, בגלות  לילך צריכין ישראל כל אין ולכן הנשמות, מן פרטי חלק  לקחה מהם אומה וכל וענפים,

שם. שנפלו ניצוצותיהם משם ולהוציא לברר כדי שם, לגלות הצריכין הם ההיא, באומה נשמותיהם ניצוצות נפלו

ומתלבשת  השכינה יורדת ובתחלה שבהם. העליון הראשון בנהר רמוז שהוא לפי לכולם, שקדם מצרים גלות ענין תבין ובזה

ביום  רגליו "ועמדו כתיב כדין ברגלים מטי וכד הרגלים, סיום עד מדרגה אחר מדרגה ונכנסת  והולכת  ראש, הנקרא הקלי' תוך

מצרים  כי להיות  כולם, ישראל כל גלו בבל ובגלות  מצרים בגלות ולכן דרנ "ח , פקודי פ' בזוה"ק כנזכר י"ד) (זכריה גו' ההוא"

סנחריב  הגלם כבר כי השבטים, עשרת גלו לא ואדום יון בגלות  אבל דהבא. די רישא הוא אנת  בה כתיב בבל גם הראש, היא

ומכ"ש  ביניהם, שגלו וחצי שבטים ב' אותם ניצוצות  ונתערבו נתפזרו שם אמנם ישראל. כל הכולל הראש  מכלל ואינם כנודע,

מבוארים. והדברים לבדו, הוא שם גולה שצריך  ומי פרטיים, ובחינות ענפים רק  שאינם האומות שאר

ישראל  כל של הראש  ניצוצות  כל היו במצרים כי הוא והטעם הגליות , שאר מכל יותר נזכר למה מצרים גלות  ענין נבאר ועתה

בה  שאין כמצולה שעשאוה מצרים את וינצלו וז"ס הנשמות , כל מתוכם ונתבררו שיצאו עד משם נגאלו ולא בהם, מעורבין

לה' ישראל קודש כמש "ה כדגן, הנרמזים ישראל הם דגן בה שאין כמצודה או לרוב. וידגו בדגים הנרמזים ישראל שהם דגים,

מתוכם, לגמרי נגאלו שלא ויון ומדי בבל של גאולות השלשה בכל משא"כ וכו'. לחם אכלו עמי אוכלי וכתיב תבואתו, ראשית

שני  בית בבנין עלו ולא ומדי, בבל יד תחת למטה ישראל נשארו וכדוגמתה לגמרי, נתבררו שלא נשמות קצת בחינת  ונשארו

מצרים. כגאולת שלימות אינם אבל גאולות, נקרא ולכן גלותם, מן יצאו ישראל כללות האמנם שם. הנשאר לברר כדי כנודע,

ק מתוך הנשמות  כל נתברר שכבר כיון כי כו', לראותם תוסיפו לא איסור טעם תחת וזהו להשתעבד שם החוזר כל ההיא, לי'

מכל  מצרים זכירת  הזכרת  חומר טעם יתבאר ובזה קלי'. יד תחת ומכניעה צורך , ללא והשכינה הקדושה מחלל ההיא, הקלי' יד

הנה  כי הוא והטעם מצרים מגאולת  אף גדולה העתידה הגאולה ואמנם אמיתית. שלימה גאולה לבדה היא כי הגליות , שאר
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ד'והנה  שהם צמצומים, ד ' כנגד  הם גלויות הד'

חייו, בימי מרגיש שהאדם הסתרות  מיני

כנגד  הם ישראל וכלל העולם, רוחות  ד' כנגד והם

המהר "ל כמ"ש  האמצעית  לנר הנקודה (הקדמה

חנוכה) על יצירהג מצוה בספר  כמ"ש והוא ד ', (פרק 

ג ') כלל משנה כי  באמצע, מכוון  הקודש דהיכל

הוא  ה' עבדות ועיקר  בעצמות, דבוקים ישראל

אחד  גוי  ישראל כעמך  ומי אחד  ושמך אחד  "אתה

באחד  עת בכל דבוקים ישראל כלל כי  בארץ",

בכל  מתפשטים הם והגויים הפשוט, אחדות  שהוא

לצדדים  התפשטות  בחי' הם כי העולם, רוחות  ד'

בכל  חוזרים ישראל כלל אבל היש, גילוי  בחי' של

מאחדות דעת מסיחין  ואין  אמצעית, לנקודה עת 

האברים  לכל והדעת המוחין וממשיכים הפשוט,

יזכו הרגלים שאפי' עד  דהיינו  והרגלים, הידים עד

והוא  הפשוט, אחדות של והסודות  האמונה להשיג

לו שאין צדיק  בבחי' המשיח המלך של האור 

שהוא  נה"י  בחי ' לישראל האמונה שתחזור רגלים,

העבודה  עיקר והוא נבואה, בחי' הרגלים בחי '

רשב"י. בחי ' והוא הרגלין , לתקן 

עד  הגלויות  שכל וגילה  אדנ"י שם ה"ס דניאל ד.

מראות  שהם אדנ"י שם  הם  הימים  אחרית

הגמור  היחוד אל  להעלותם שצריך השכינה 

שהם והתלמידים הבנים עד אמונה  ולהשפיע 

הרגלים בחי'

עולם וזה  בחי ' אדנ"י א"ל גי ' שהוא דניאל ענין 

הימים,דהעשיה  אחרית ענין השיג והוא

_________________________

כולם  הארצות  בכל עדיין עכ"ז כנזכר, נתברר הכל כי קדושה של ניצוץ שום בעצמה בה נשאר שלא אעפ"י מצרים בגאולת 

הפסק אחריה היה מצרים גאולת  למה טעם יתבאר ובזה אדה"ר, חטא מזמן בתוכם נתערבו אשר חלקם נתבררו לא מצרים זולת

גלות  עוד הפסק אחריה אין העתידה גאולה אבל האומות, שבשאר הנשמות  שאר לברר כדי העמים, בין לגלות  ישראל וחזרו

וגו', הפיצך  אשר העמים מכל וקבצך  ושב בסוד כולם, האומות מכל להתברר הנשמות כל שיכלו עד בא דוד בן שאין לפי אחר,

הדחתים  אשר הארצות ומכל צפונה מארץ גו' העלה אשר ה' חי אם כי ממצרים, ישראל את  העלה אשר ה' חי עוד יאמר לא ולכן

האריז"ל. עכ"ל וכו', שבקלי' שרים הע' בכל כוללת  גאולה והיא גו', שם

ד'ג . כנגד לד', מתיחס  הוא האחד מן והיוצא האמצעי, לו מסוגל אחד שהוא דבר הדבר, כלל דבריו: בתוך  שם המהר"ל וז"ל

ובהו  תהו לשון מן דרש ולכך האמצעי, מן היוצאים רוחות ד' כנגד ד' הם המלכיות ולכך האמצע, מן יציאה בהם שיש  רוחות

מיוחדים  והם מלכיות, ד' אלו נתחדשו הבריאה חסרון ומצד בבריאה, שיש  החסרון על באים הם אלו לשונות כי מפני מלכיות , ד'

למלך  ה' והיה נאמר אלו מלכיות  ד' ובסילוק בעולם, אחדותו מבטלים הם כי עד יתברך , השם מן יוצא שממשלתם זה, בדבר

נגלה  יתברך השם כבוד אין בעולם, מושלים מלכיות ד' שאלו זמן וכל אחד. ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ, כל על

בו  יש כי רק הגמור, בשלימות  הבריאה נמצא שיהיה אפשר שאי בבריאה, שיש  החסרון מצד מלכיות  ד' אלו לכך בעולמו,

וכו'. הנבראים העולם מצד רק  הכל, ברא אשר השי"ת  מצד הזה החסרון ואין חסרון ,

אחד  עם שהם ישראל, רק לזה נבראו ולא האומות, ממעטים זה דבר זולתו, ואין בעולמו אחד יתברך שהוא מה כבודו עיקר כי

י"ג  הם ישראל כי אח"ד, מספר והוא י"ג במספרו ז "ו עם שאמר מה כי יספרו", תהלתי לי יצרתי זו "עם הכתוב שרמז כמו

מלכ  ד' בסוף ולכך  וכו', השבטים היו כן אח"ד מלת שהוא וכמו הם, שנים ומנשה אפרים כי לוי, שבט  עם כאשר שבטים יות

הארץ  כל על למלך  ה' והיה המלוכה, לה' והיתה עשו הר את  לשפוט  ציון בהר מושיעים "ועלו כתיב לישראל המלכות תחזור

שאין  האמצעי כי מהאחדות , יוצא הוא זה ומספר ארבעה, הם המלכיות  כי שאמרנו, כמו וזה אחד. ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום

שזה  מחולקים, הם והרוחות בלבד, אחד הוא האמצעי רק  שנים, האמצעי שיהיה אפשר שאי שידוע  כמו אחד, הוא מיוחד צד בו

וכמו  האחד, הפך והם מחולקים, הם רוחות  ד' כי תמצא הרי לצפון, וזה לדרום וזה למערב, מתפשט הפכו וזהו למזרח , מתפשט

השם  מן הראשון העלול והם העולם, נברא ישראל בשביל בראשית הכתוב כמ "ש  הבריאה בתחילת  ישראל את  הכתוב שרמז 

עכ"ל. וכו', הבריאה בתחילת  נרמז  שיהא ראוי לכך  יתברך ,

מה ד . אלא זה, יהיה ואיך משה, ראה שלא מה יומין, עתיק ראה דניאל כי יתורץ ובזה וז"ל: פ "ג שופטים הליקוטים ספר עי'



לנפשך  חכמה דעה ו 

הד' ראה שהוא דניאל בספר  מבואר ואמנם

אדם  קומת בציור  ולא חיות ד ' בציור  מלכיות

ב'-ז') ז' פרק אריה(דניאל  והראשון  מלכות, (כנגד

דבבבל ) והשני ופרס), מדי מלכות  והשלישי(כנגד ,

יון)נמר מלכות  שיש (כנגד  משונה חיה והרביעי ,

קרנים עשרה אדום)לה מלכות  ד'(כנגד  כנגד והם ,

אדנ"י  שם של אד "נאותיות כנגד נ'מר ד 'ב (א'ריה

י' אותי כנגד קרנים י' לה יש  רביעית וחיה דאדנ "י

אדנ"י) ד'דשם של באופן גלויות  הד' ראה וכך ,

ד' בחינת  גלויות , הארבע כנגד שהם חיות 

שם  של המלכות  של אותיות ד ' כנגד צמצומים

כבודו לגלות כדי  נעשה הכל באמת  כי  אדנ"י.

בראתיו ולכבודי  בשמי הנברא "כל כמ"ש ית'

הם  בעולם ההסתרות כל כי עשיתיו ". אף  יצרתיו 

א"ס  אור בחי' אלקות  עצמות  לגלות  כלים רק 

ב"ה.

אפי 'והענין המלכויות  בחי' ראה דניאל כי הוא

חיות בחי ' שהם שלהם החיצונית  בבחי'

אפי ' לתקן  היה דניאל של הכח כי  אדם, צלם ולא

ההסתר  מציאות  כל שהוא המלכויות, חיצוניות 

ההסתרות כל באמת כי  ממש. הבריאה של

גילוי שאת  ביתר לגלות הוא תכליתם בעולם

בחי ' הם הצמצומים וכל ב"ה, א"ס  אור  עצמות

וכל  שאת, ביתר רום עומק  שמגלה תחת  עומק 

מן  מאחד  נמשך בעצמו, מרגיש שהאדם הסתר

מרגיש  כאשר  כגון  גלויות, הד' של הצמצומים

מצליח  שאין  החב"ד  שהוא הראש  בבחי ' צמצום

שאין  בחג"ת וכן המוחין, של ובעבודה בלימוד

ודבקות, ואהבה דיראה המדות  בעבודת מצליח

ה' עבודת  לפועל להוציא מצליח שאין בנה"י או 

וכן  המצוות, בקיום שמים מלכות עול וקבלת 

שהם  שלו מהבנים האדם על שעוברים הצמצומים

נה"י, בחי ' גם שהם מהתלמידים וכן  הנה"י  בחי '

שעוברים  אלו  וצמצומים ההסתרים בחי ' כל הנה

ביתר  להשיג אותו  להביא כדי הוא האדם, על

שהוא  הרגלים בחי' עד  אלקות, עצמות שאת

עשרה  לה שיש החיה בחי' שהם האחרון הגלות

"למען  הוא ה' עבודת של התכלית  כי  קרנים,

אחריו " ביתו ואת בניו  את יצווה שהוא אשר

אלקות, גילוי  ולתלמידים לבנים להשפיע לזכות

בחי ' שהם שברגלים האחרון  הגלות  מכניע ואז 

העולם  שכל באופן הגמור, הסתר מקום עד  הנה"י 

מאלקות. ידעו 

כל ואמנם  כי עצמו , הצדיק אצל נעשה הכל

ממשיך  והצדיק קטן, עולם הוא אדם

בחי ' שהם הרגלים בחי ' עד  והדבקות האמונה

כל  מבורא ידעו והתלמידים הבנים ואז  הנה"י ,

הנה"י בחי' הם והתלמידים הבנים כי העולמים,

הצדיק . של

שהם והנה הימים אחרית על היה דניאל נבואת 

הנשמות בחי' יעקב', 'שארית  בחי'

הנראים  הגלויות  כל שבאמת  לנו  ומגלה דעשיה,

שהוא  אדנ"י, שם בחי ' באמת  הם חיות כד '

לגלות וצריך  עצמה, הק' השכינה שהיא המלכות 

השכינה  באמת  הוא שהכל הגלויות  תיקון ידי  על

את תחת עומק ידי על להשיג וצריך  עצמה, הק'

הרביעית והחיה אלקות, גילוי  שהוא רום העומק 

השכינה  בחי' עצמו  הוא קרניים עשר  לה שיש

צריך  כי אדנ"י , דשם י' אות  כנגד שהוא הק',

עוומק  בחי ' שהם אלו  מדרגות כל את  להרים

בבחי ' היחוד  ולגלות לאלקות , ולהעלותם תחת,

לנקודה  רוחות הד ' כל להחזיר וצריך  רום, עומק 

בחי ' שהוא הפנימית  הנקודה שהיא האמצעית

הפשוט. אחדות 

_________________________

דניא"ל  עולה וכן הפרצופים. כל עולם בכל ויש עשר, בהם יש דאבי"ע  העולמות  שבכל לפי דעשיה, עתיק הוא דניאל שהשיג

נתיירא  לקץ, לך הקב"ה לו כשאמר ולכן הרבה, קליפות בו יש ובעשיה בעשיה, הוא השם זה במקום עומדת והאל"ף  אדנ"י, א"ל

עכ"ל. הימין, לקץ לו שאמר עד קץ, לאיזה ואמר



תשע"ב  אמור פר' ז של"ס

ד' אות כנגד חיות  הד' שהם גלויות  הד' ה.

הד' שבתוך י' אות כנגד אמצעית  והנקודה

בסוד  היחוד אל  הכל וחוזר ה' אות נעשה  ועי"כ 

אדם פרצוף 

הכל והנה חיות, הד ' בחי' שהם רוחות  הארבע

י ' מאות  שמקבל ד' אות  בחי' הוא לכל

אות הוא י' עם ד ' וצירוף האמצעית, הנקודה שהוא

וכמו העולם נברא שבו  ה' אות סוד שהוא ה',

שם  המהר "ל זרע ,השביאר לכם ה"א סוד  (והוא

סוד כידוע) והוא הפנימית , נקודה הוא היו"ד כי ,

ד ', אות  בחי' הם רוחות  הד ' כי ומטה, מעלה בחי '

והם  ויסוד , תפארת בחי ' הוא ומטה מעלה ובחי'

כנגד  והם חשיבי , כחד  וברית  גוף בסוד  אחת בחי '

האמצעית, המבואר הנקודה כפי אחרת (ובהבחנה

כנגד והוא הוד  נצח בסוד הם מטה מעלה הלולב בדרושי

משיחין) .תרין

הד'כי  שהם הק ' השכינה של גילויים הד' באמת 

שנראה אף  עוד צמצומים להם ואין  כחיות

שהכל  יחוד, בחי ' הוא אדם פרצוף כי אדם, פרצוף 

לוקח  הצדיק אך אחד , אתה בבחי ' אחד חיבור הוא

הכל  ומקשר לאחדות , הכל והופך  הצמצומים כל

בא  וזה אדם, פרצוף בחי ' בזה ורואה לאמונה,

שהם  חיות  הד' בחי' כל לקחת שצריך  לומר , דניאל

אדם, פרצוף בבחי ' לראותם וצריך צמצומים, הד'

אותם  ראה נבוכדנצר  גם כי  מספיק  זה אין אך

ענין  כי מספיק, זה ואין  אדם, פרצוף בבחי '

עמוק , ענין  הוא האמונה של והביטול הדבקות

שהוא  אדם פרצוף לבחי' להגיע העיקר ובודאי

של  הפנימיות הוא העיקר אך לעליון, אדמה מלשון

אדם. בחי'

שהוא  יש שבבחי' מהדבקות להזהר צריך ו.

חטא  שהוא ולהתגאות לגשם  שלא אדם פרצוף 

לא  בבחי' הגמור לאין הכל  להחזיר אלא אדה"ר

אדם

והב'דהנה יש  בבחי ' האחד דבקות, בחי ' שני  יש 

יש  בחי ' הוא אדם קומת  דהנה אין , בבחי '

בבחי ' הדבקות שהוא אנ"י , בבחי ' העבודה והוא

לתכלית להגיע הוא זה כל הנה אדם, פרצוף 

לגמרי להכלל שהוא אי "ן , בבחי ' שהוא העבודה

אדם, פרצוף מבחי' למעלה שהוא העליון  באין 

התכלית שכל שמבינים הצדיקים דרך זהו ואמנם

ביתר  עי "כ  להכלל כדי הוא האדם הפרצוף  של

הגדולים  הרשעים אבל העליון. באין שאת

קלי ' והם נבוכדנצר, בבחי ' העולם כל על שמולכים

בבחי ' אדם מפרצוף  יודעים כי  ועמוקות , נוראות

וברזל, ונחשת  וכסף זהב רק מזה ועושים בלבד, אני 

ענין  שהוא האני , בבחי ' רק  חיים שהם והיינו

מתגאה  אם כי  ח"ו, דבקות שאינו ישות , עם דבקות

שהוא  הראשון , אדם חטא כמו זה הרי בעצמו 

_________________________

השם ה. ברא י"ה בשם כי זה, המלכות נרמזו שיהיו ראוי עולמו את יתברך  השם בבריאת  כי לדעת  לך  יש  ועוד המהר"ל: וז "ל

היו"ד  הוא, ברוך י"ה שם כי וזה הגדול, משמו בה"א נברא הזה והעולם הגדול, משמו ביו"ד נברא הבא עולם עולמו, את יתברך

היו"ד  ולכך אחת, היא רק  לחלקה, אפשר אי קטנה שהיא היו"ד כי כלל, חלוק  בו ואין אחד, יתברך  שהוא מורה י"ה שם מן

הוא  יתברך השם אבל הכל, על יתברך  כחו ואין אחד יתברך הוא כי תאמר אל כי מורה והה"א אחד, יתברך שהוא על מורה

הד' כי אמרנו וכבר הד', תוך  נקודה בה ויש  הד' בו יש  הה"א כי הגדול, משמו הה"א מורה וזה הכל, אל מתפשט וכחו אחד

בה  יש הה"א  כי הה"א, מורה זה ודבר הכל, בכחו יש  אחד יתברך שהוא עם כי מורה וזה צדדין, ד' של ההתפשטות על מורה

הכל, מקשר והוא הכל אל מצטרף  והאחד האמצעי, כנגד אחד, הוא הד' שבתוך  הקטנה והי' רוחות , ד' על מורה הד' אשר ד'

הוא  הזה הריבוי כי אחד, עולם הוא זה כל ועם חלוק  בו יש הזה העולם כי הזה, העולם  יתרך השם ברא ה"א באות  ולפיכך

מחולקות  מלכיות  ד' בעולם יש ולכך העולם, חדיבות הם המלכיות כי ומפני ביו"ד, נברא לגמרי אחד שהוא הבא ועולם לאחד,

בעולם  שהוא החלוק  מתקשרים כנגד אלו מלכיות ד' שיהיה היה ראוי אמנם אחד, שהם ישראל הם זה וכנגד אחדות , בעולם ויש ,

וכו', אחד הכל שיהיה עד ישראל אל ומצטרפים ישראל, עם יחד ומתחברים



לנפשך  חכמה דעה ח

של  באופן  אך וקבלה ודבקות  ה' לעבודת להכנס 

נפרד , יש  בחי ' הם כי  העבודה, כל של הגשמה

הגמור . באין  ואינם

באין  הוא אם הדבקות  בעבודת נבחן האדם  ז.

בבחי' ח"ו או  המדות  תיקון של באופן הגמור

נבוכדנצר  קלי'

הוא והמבחן אם האדם את בוחן שהקב"ה

מרגיש  הוא האם הגמור, אין בבחי'

אלוק  חלק  הוא יהודי  כל כי יהודי, כל כלפי אין בחי '

שהוא  האדם נבחן זה באופן ורק ממש , ממעל

של  בעבודה שהו מי רק  כי הגמור , אין  של בעבודה

ולר  יהודי  לכל להתבטל יכול הגמור  חלק אין בו אות

אדם. שום על להתגאות ולא ממעל, אלוק 

חיותוזהו  הד ' כל שראה אחר  דניאל (ז'שאמר

אתה י"ג ) אינש כבר  שמיא ענני עם "וארו :

כי שם, כפירש "י  המשיח מלך  שהוא וגו ', הוא"

נקודה  בחי ' שהוא המשיח מלך לראות  זכה דניאל

רק  רוחות , לארבע ח"ו  נתפזרה שלא אמצעית

כורסיא" על יתיב יומין  שם "ועתיק הפסוק (כהמשך

וכו') מטה" יומין עתיק הק'"ועד  השכינה והשיג ,

שגם  נבוכדנצר  כמו ולא הפנימית , הנקודה בבחי '

ולא  נפרד יש בבחי' רק  אך האדם, בחי' השיג

שמיא  ענני  עם וארו וזהו  דניאל, כמו  'אין' בבחי '

של  באופן אדם בחי ' להשיג זכה כי וכו', אינש  כבר 

הגמור  אדם אין בחי' שהעלה שמיא, בענני נרמז (לכן

מאדם  העליה שהוא שמיא, לענני אדם קומת ציור מבחי'

אדם) שהוא ללא דניא"ל של האנ"י בחי' כל והפך  ,

אדנ"י  שם של ד ')האנ"י אנ"י אי "ן .(אותיות  לבחי'

צמצומים וזה  הד ' כל לקחת ה', עבודת  עיקר

לנקודה  העולם רוחות  כל ולקשר ולהעלותם,

בחי ' והוד  נצח שהם ומטה מעלה בסוד  האמצעית,

כנגד  ומטה מעלה וכן  דוד, בן ומשיח יוסף בן  משיח

באופן  כנ"ל, ויסוד  תפארת בחי ' אמצעית נקודה

בחי ' שהוא י' בנקודת  דבוקים רוחות הד' שכל

אחד  אתה בבחי ' היחוד , נקודת האמצעית הנקודה

וכל  בארץ, אחד גוי ישראל כעמך ומי  אחד  ושמך

את לגלות צריך  'אני ' בחי' שהוא שבעולם הסתר

שהוא  אלקיכם, ה' 'אני' בבחי ' הבורא של ה'אני '

'אני ' בחי ' כל ומעלה שהופך הגמור 'אין' בחי '

העולמים. כל בורא של ל 'אני ' הנפרד

העולם,והנה  כל על מולך  הוא בדבקות  שאחוז מי 

שהוא  נבוכדנצר בבחי' ח"ו להיות  יכול אך

להיות ויכול הנפרד, יש  שהוא בלבד, בישות  דבוק

הקודש  בשמות  לחשוב יכול כי  רח"ל, מכשף  כמו

לגמרי מתבטל שאין  דהיינו הקב"ה, על לחשוב ולא

בבחי ' האדם בחי ' את  ומגשם הגמור , אי"ן לבחי '

וברזל, נחשת  כסף  זהב הם חיות  שהד' גמור, יש 

הד' כל והחזיר  קישר  דניאל משא"כ זה, כל ומגשם

לאין  הכל והעלה הפנימית, לנקודה לאלקות  רוחות

הע  עיקר  כי מכל הגמור , עת  בכל לחזור הוא בודה

אלקות. לבחי ' להעלותו  צמצום

לבנים האמונה להשפיע צריך אדם כל  ח .

ממנו שמושפעים  אותם כל  שהם  ותלמידים

האחרון  הגלות  של הרגלין בחי' נתקן ועי"כ

והארץ והנה  בראשית פרשת  ריש  במדרש  איתא

וגו ' תהום פני  על וחשך  ובהו  תהו היתה

ויון , מדי בבל כנגד  וחשך  ובהו  תהו  גלויות, ד' כנגד 

שהוא  האחרון  גלות  שהוא אדום גלות  כנגד ותהום

העיקר  ולכן הרגלים, כנגד והוא גמור תהום בחי '

עד  המוחין  להמשיך הוא הרביעית  בגלות  עתה

ולהשפיע  העולם, לכל אלקות  ולהמשיך  הרגלים,

שהוא  והתלמידים, הבנים שהם הנה"י לבחי '

מספיק  לא כי אחריו, וביתו  לבניו האמונה השפעת 

צריך  אלא אמונה, בעצמו לו יהיה שהאדם

צריך  אדם וכל ולתלמידים, לבנים להשפיע

בחי ' שהוא ממנו  מושפע שנעשה מי  לכל להשפיע

הקומה  סוף  עד  האמונה להשפיע וצריך  תלמידים,

הוא  והעיקר  הרגלים. בחי ' המלכות עד שהוא

בכח  המלכות בחי' שהוא הדר  עץ לפרי לזכות

הקומה. כל סוף עד אמונה שמשפיעים
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אדנ"י  שם  מבחי' נמשכים  הצמצומים  כל  ט.

הוי"ה וליחד הוי"ה לשם כלי לעשותם  וצריך

דבר  בכל  ואדנ"י

השכינה והנה  של מראות  הד ' הם אלו ענינים כל

מרגיש , שהאדם הסתרות  מיני ד' שהם הק '

וא"א, עתיק בחי ' הם חו "ב כנגד  שהם ובהו  תהו  כי

בחי ' שהם ומלכות  תפארת כנגד  ותהום וחושך 

בגלות האדם על שעובר הצמצומים וכל זו"ן,

הוא  ולפעמים בבינה, או בחכמה הוא לפעמים

במלכות. הוא ולפעמים ז"א, בחי ' שהוא במדות 

דחב"ד , גלות  בחי' הוא הלימוד  מבין  אין דכאשר 

מדות ושאר  ודבקות  יראה דאהבה המדות  וכאשר 

יש  וכאשר  הו "ק , של גלות בחי ' הוא קשה הולכים

הגלות הוא שמים מלכות עול קבלת בעניני  הסתר

בחינוך  הקושי כן  וכמו  הנה"י , בחי' דהמלכות

הנה"י. בחי ' שהם והתלמידים הבנים

מאחד ונמצא נמשך  והסתר הסתר  דכל

או הלימוד , מבין  וכשאין הגלויות,

שהלב  או  התפלה, בעבודת להתבוננן  יכול שאין

כפשוטו, שמים מלכות לקבל יכול שאין או סתום,

הד' שהם חיות  מהד' נמשכים ההסתרים אלו  כל

השכינה  של כלים הוא שהכל להבין וצריך  גלויות,

בחי ' הוא מרגיש  שהאדם הרגשים וכל הק',

הק' השכינה של הנפלאות מהמראות  המשתלשלת

שם  מיד לקשר  צריך  ולכן  אדנ"י , שם בחי' שהיא

אדם, מראה בחי ' שהוא ב"ה הוי"ה שם עם אדנ"י

והיינו הכסא, על היושב העליון  האדם שהוא

עם  וארו  וזהו  רום, לעומק תחת עומק בחי' שמגביה

באופן  אדם, בחי ' שהוא אינש  כבר שמיא ענני 

וכל  האמונה, שהוא האלקי לאור הרגש כל שמקשר 

ולהעלות יותר העצמות  להשיג כלי  רק  הוא צמצום

ויותר . יותר הוי"ה בשם להכלל אדנ"י  שם בחי '

שהוא אך ישות של באופן יהיה שלא להזהר  צריך

כמו ח"ו הוא אז  כי  הראשון, אדם חטא

וברזל  ונחשת וכסף  זהב רק  שראה נבוכדנצר 

רק  אלא אדה"ר , חטא בבחי' הנפרד  יש  בחי' שהוא

כל  לבורא גמור בביטול הגמור  ב'אין ' הוא כאשר

שמביא  אמיתית  לדבקות בא שבזה העולמים,

כלפי הגמור  באין  ומתנהג טובות, למדות  האדם

ה' לפני  ל"ושמחתם זוכה ואז ויהודי , יהודי כל

אם  כי  אלקיכם, ה' לפני לשמחה זוכה כי  אלקיכם",

שהיא  האמצעית  הנקודה אל רוחות מהד' מאיר 

אדם", "לא בחי ' האדם ידי  על מתגלה אז י ', נקודת

ומשיג  שאת, ביתר  האי "ן  את המגלה אנ"י בסוד

ה' אנ"י בבחי' ית' הבורא רק  הוא שהאנ"י

ההרגשים  שכל איך ומשיג מבין  ואז  אלקיכם,

את יותר  לגלות באים הם מההסתרים, הבאים

האמונה.

אלקותוהנה מגלה הוא הרי בזה שעוסק  הצדיק 

לגלות עי "כ  ויכול ותנועה, תנועה בכל

מצאנז  שהגה"ק וכמו העולם, בכל אלקות  המשכת 

העולם, כל את  לתקן  שבא חשב שבתחילה אמר

והענין  בלבד, עצמו  את לתקן  שצריך  ראה ובסוף 

אלא  בתחילה, שחשב מהמחשבה חזר שלא הוא

מתקן  הוא הרי עצמו, את שיתקן  ידי שעל שראה

לעולם, שוים והפרט הכלל כי העולם, כל את בזה

מתקן  הוא הרי באמונה, עצמו את  שמתקן  ומי

בתשובה  להחזיר  עי"כ ויכול העולם, כל על ומשפיע

ומה  קטן , עולם הוא האדם כי העולם. כל את 

העולם  כל על בזה משפיע בעצמו , פועל שהצדיק 

והפרט  והכלל שבפרט מה אלא בכלל אין כי  כולו .

משפיע  הוא הרי באמונה שדבוק ומי  לעולם, שוים

הולך  ושמעו ענין  שאמרו  וזה העולם, בכל אמונה

המד  ישראל בכל "שמע" ידי  שעל היינו  ינות ,

והאמונה, היחוד  עצמו  על וממשיך  הצדיק  שאומר

מזה  שנמשך המדינות, בכל הולך שמעו  עי "כ 

העולם. לכל האמונה השפעת

ידי  שעל  היינו הקטנים על  גדולים  להזהיר י.

גדול יותר לגדלות ויגיע יעלה הקטנות  מצבי

אווהעיקר התורה לו הולך  אין  שאם הוא

לאמונה, יותר  להכנס  צריך  התפלה,
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אותיות הד' יותר לו לגלות  רוצה שהקב"ה ולהבין

דהיינו הקטנים" על גדולים "להזהיר  וזהו הוי"ה,

ידי על כי הקטנים, ידי" "על הגדולים ענין לתקן

שהוא  הגדולים לתקן  יבוא הקטנות שהוא הקטנים

לגלות כלי הוא המוחין קטנות כל כי הגדלות ,

אין  כאשר וממילא שאת . ביתר המוחין גדלות 

שהוא  יחשוב חב"ד, בחי' שהוא הלימוד הולך 

אותה  ויקשר דאדנ"י, א' מאות הנמשך  צמצום

בזה  שלמה לאמונה ויכנס  הוי "ה, דשם י ' לאות

שוב  שיעלה עד הוי"ה, דשם י' בבחי' יותר  ולביטול

התפלה  הולך כשאין  כן וכמו המוחין. לגדלות 

ויקשר  דאדנ"י , ד' מאות  משתלשל שהוא יחשוב

הוא  כאשר  במדות  וכן  הוי "ה, דשם ה' לאות  אותה

אדנ"י, דשם נ' אות  מבחי ' שהוא יחשוב בקטנות 

בענין  וכן הוי"ה. דשם ו' בחי ' עם אותה ויקשר

י ' שבחי ' שהוא יחשוב שמים מלכות עול קבלת

ולא  דהוי"ה. אחרונה ה' לבחי ' אותה ויקשר  דאדנ"י 

הכל  יקשר אלא אדנ"י, משם הוי "ה שם יפריד  שח"ו

לעליון , אדמה בבחי ' להיות לכל והכל אד"ם, לסוד

אדם, בחי ' של גילויים הם ההסתרים שכל ולהאמין

שלא  וצריך אדם, ללא כך  ידי על לעלות וצריך 

שהשכינה  מראה כל אלא מהוי"ה, אדנ"י להפריד 

יותר  ההוי "ה לגלות כדי  הוא לאדם, מראה הק'

לו לגלות  שבא מבין  קטנות בכל והצדיק  ויותר,

יטמא  לא 'לנפש  הכתוב שאמר וזהו יותר , גדלות 

מטמא  אין  המלכות בחי ' שהוא הנפש כי  בעמיו',

רק  הוא המלכות , בחי ' נפש  בחי ' של גילוי וכל ח"ו ,

ואלקים. הוי "ה וליחד  הוי"ה, שם יותר  לגלות  כדי 

להזהר  צריך ולדבקות  לאמונה  שזכה מי אף יא.

לתקן  אלא ח "ו  ולגיאות  לישות  ליפול  שלא מאד

ותנועה תנועה בכל הוי"ה  שם וליחד המדות 

האדם והנה  נמצא אלו , השגות  כל אחר אף

כמו ח"ו יהיה שלא גדולה בסכנה

ויודע  מלך, להיות שזוכה אפי ' כי  נבוכדנצר ,

ח"ו ליפול עדיין יכול באלקות, אמונה הוא שהעיקר 

דהיינו הדבקות , של הישות שהוא אדה"ר  בחטא

שהוא  ופרעה, נבוכדנצר בבחי ' מגושמת דבקות

מציאות איזה להיות  הדבקות את רוצה כאשר

את השמים מן לו שיתנו  להיות  ויכול וישות ,

ברז"ל בבחי' ז'ילפה המלכות  ר'חל  ב'להה ר"ת (שהוא

אם ל 'אה) ורק ח"ו . נבוכדנצר בבחי ' עדיין יהיה אך

בבחי ' אדם' 'לא בחי' שהוא הגמור לאין  הכל מעלה

הצלם  סוד שוא אינש, כבר שמיא ענני  עם וארו 

לבחי ' הכל להעלות איש , יתהלך  בצלם אך  בסוד

בדרך  הקומה כל מתקן הוא אז  הגמור , ולאין  צלם

הקדושה.

יותר כי שהוא וחושב פסולות , מדות  לו שיש  מי 

הוא  הרי  ח"ו, בחבירו  ופוגע אדם, מכל גדול

מדות הוא העיקר כי  ח"ו , חזיר באף זהב נזם בבחי '

והקב"ה  הגמור, אין  בחי ' ידי  על המגיעות  טובות 

ורגע  רגע בכל יתברך  שמו לקדש  שנזכה יעזור 

ה' לפני ושמחתם בבחי ' ותנועה, תנועה ובכל

ולישרי לצדיק זרוע אור בחי ' ימים, שבעת  אלקיכם

אחדות של אמת הדעת  להמשיך  שנזכה שמחה, לב

הוא  שה' ולגלות הלולב, של הדעת  בסוד  הפשוט

עת בכל ולהתבונן מלבדו , עוד  אין האלקים

לאחדות הצמצומים כל ולהפוך  הפשוט באחדות 

בעין  לעין  שנזכה עד  עוז , ויתר שאת  ביתר  הפשוט

ברחמים  צדק גואל בביאת  ציון  את ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו  במהרה

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה יב.

בבר ,דעה  עיילי רשב"י  הנה וכו ', לנפשך  חכמה

להשפיע  יכול שהיה היה רשב"י מדרגת כי

שהוא  התהום, עד  למטה למטה עד  הפרצוף  כל על

בהו תהו בסוד  גלויות הד ' של האחרונה מדרגה

בבר , דעיילי  אמת  הצדיק  בחי' וזהו  ותהום, חושך

עד  בניו ובני  בניו על משפיע זוה"ק שלומד מי  ולכן

התלמידים. ועל הדורות כל סוף

עד 'דעה החכמה להשפיע לנפשך' חכמה

הד' כל על להשפיע שהוא המלכות,

שהם  חיות  הד ' בחי' ידי  על דהיינו  דעה, צמצומים
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וצמצומים, הסתרות  מד ' הבאים הרגשים ד'

להיות זה כל עם הוי"ה,ישתמש שם לגלות כלים

בחי ' כל להפוך  וצריך  בעמיו, יטמא לא לנפש כי

אדנ"י שם גילוי  בחי' המלכות בחי' שהוא נפש 

ידי על הוי"ה שם עם הכל ליחד  חיות , הד ' שהם

שכל  למדרגה שיגיעו לראשך' כתר  'והיא האמונה.

הכל  שיעלה עד  הוי "ה שם רק  כולם יהיו  הצמצומים

אדם. לא לבחי ' אדם מבחי ' ויעלה הגמור, לאין 

אחר  גם כי  קדשך ', שבת שמור  קדושך מצות 'נצור 

ידי על דקלי' אדם לבחי' ליפול ח"ו  יכולים זה  כל

ביטול  ידי על אין בבחי ' להיות  צריך  אלא ישות,

שבת של האור  בחי ' שהוא הגמור  אין בבחי' גמור 

יכולים  ועי "ז  סתימאה דעתיקא אור שהוא קודש 

יראו בעין  עין  בבחי' המדרגה לשלמות להגיע

בימינו במהרה צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב

אמן .
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ושנה הטמאות  קלי' ג' כנגד ערלה שנות ג'

אכילת  ע"י הנתקנת  נוגה  קלי' כנגד רביעית

בירושלים הפירות

הטמאות,הנה קלי ' ג' כנגד הם ערלה שנות  שלוש 

קלי ' כנגד  רבעי נטע שהוא רביעית  ושנה

אכילת ידי על בקדושה אותה לכלול שצריך נוגה

שהאריך  וכמו  עיה"ק, בירושלים בקדושה הפירות 

מוהרנ"ת אותלבאר  ה' הלכה ערלה הל ' יו"ד (לקו"ה

ד ') - רוח אא' קלי' ג' לתקן  הם ערלה שנות  שג'

בחי ' הם שכולם מתלקחת, ואש גדול וענן  סערה

_________________________

כל א . יהיה הרביעית  ובשנה כו' ערלים לכם יהיו שנים שלוש  וכו' מאכל עץ כל ונטעתם הארץ אל תבאו וכי שם: לקו"ה וז"ל

שם  ומבואר התורה. כל שם עין י"ד) (בסימן שלום' 'להמשיך  התורה פי על א) וכו'. החמישית ובשנה לה' הלולים קדש פריו

לפני  עצמו את  להקטין אדם צריך כי שפלות , בחינות מארבע  גאותו שישבר וכו' שפלות  ידי על אם כי לתורה זוכה אדם שאין

כנגד  עצמו את  להקטין וצריך שבקטנים קטן בעצמו שהוא ולפעמים ממנו, קטנים ולפני כערכו, אדם  בני ולפני ממנו, גדולים

שם. עין וכו', תחתיו איש שבו בבחינת  ממדרגתו למטה שהוא בעיניו וידמה עצמו, מדרגת

רבעי  ונטע  לגמרי הטמאות  קליפות  השלוש  כנגד הם ערלה שני ששלוש איתא כי רבעי. ונטע  ערלה שני שלוש בחינת  וזה ב)

ובחירה  הנסיון עיקר זה כי ולשברם, לבטלם אדם כל צריך קליפות הארבע ואלו ורע . טוב מערב שהוא נגה בחינת כנגד הוא

המידות  כל וכלל לפרי. יזכה זה ידי ועל לפרי, הקודמין קליפות  הארבע מאלו הנמשכין רעות  המידות  כל כנגד לעמוד האדם של

עצמו  לבטל הוא התורה כל כלל כי אין, בחינת  ענוה, שעיקרה מהתורה ההפך  שהוא זרה, עבודה שהוא בגאות  כלולים רעות

לשברם  שצריכין הנ "ל קליפות  הארבע מכל כלול גאות כי מזה. ההפך הוא וגאות סוף , באין נכלל שיהיה עד הביטול בתכלית

להקטין  צריך  ועוד בחינות, שלוש שהם וקטנים ובינונים גדולים כנגד וקטן שפל להיות  דהינו הנ "ל, שפלות בחינות  ארבע  ידי על

כנ "ל. תחתיו איש שבו בבחינת עצמו ממדרגת למטה בעיניו שפל שיהיה עד עצמו את  ולבטל

לגדולים  עצמו להדמות  שרוצה ממדרגתו למעלה גאות  איזה לו שיש מי כי הנ"ל, קליפות הארבע  כנגד הם בחינות הארבע  ואלו

ממדרגתו. למעלה בעיניו גדול הוא גאותו ומחמת שבקטנים. קטן הוא כי מכולם, קטן הוא ובאמת  לקטנים אפילו או לבינונים או

ומחלקת  רעש וגדלות, גאות  בחינת שכולם סערה ורוח  מתלקחת ואש  גדול ענן שהם לגמרי הטמאות  קליפות שלוש בחינת זהו

ומבקש  זמרי מעשה עושה בחינת וזהו וקטנים, ובינונים גדולים בחינת  שהם ממנו הגבוהים בחינות  בשלוש להתגאות  שרוצה

שלוש  בחינת הוא כן ועל כנגדם, עצמו ומתדמה בעיניו מתגאה והוא הנ"ל, בחינות השלוש מכל קטן הוא שבאמת כפינחס , שכר

בחינת  זהו עצמו, ממדרגת קטן אינו שעדין רק  הנ"ל, גאוה בחינות השלש  אלו שמשבר מי אבל הנ "ל. לגמרי הטמאות קליפות 

הוא  עצמו מדרגת נגד קטן שאינו מחמת לפעמים כי להפך, ולפעמים בטוב נכלל ולפעמים ורע, טוב מערב שהוא נגה קליפות 

למטה  בעיניו קטן שהוא עד שפלותו מרגיש  ולפעמים וכנ "ל, ברע  נכלל שנגה בחינה שזהו ממדרגתו, למעלה גמור לגאות נופל

בטוב. נכלל ואז ממדרגתו,



תשע"ו  קדשים פר' יג של"ס

הקודמין  הקליפות ממנו ויבטל שישבר עד מפרותיו לאכל אסור אילן כשנוטעין כי רבעי, ונטע  ערלה שני שלוש  בחינת וזה ג)

היה  הראשון אדם חטא שתחלת  מחמת ביותר זה בירור צריך  האילן כי כנ "ל, בגאות שכלולים הנ "ל קליפות  הארבע  שהם לפרי

כאלקים', 'והייתם להם שאמר הקדמוני הנחש בהם שהכניס גאות ידי על היה חטאו וכל ורע, טוב הדעת  עץ שהוא האילן ידי על

'כי  בחינת וגבהות  גאות  בחינת שזהו מאד, בקומתו וגבה גדול בטבעו האילן כי לעליון, עצמו ולהדמות ולעלות להתגאות  שרצו

ועל  כנ "ל. רעות  המדות  כל כלל בחינת שהוא הגאות אחיזת בחינת  מפרותיו לבטל גדול בירור צריך  כן ועל גבהו', ארזים כגבה

הטמאות  קליפות  שלוש לבטל כדי שנים, שלוש  מפרותיו לאכל שלא וכו', שנים' שלוש פריו את ערלתו 'וערלתם הזהירנו כן

שלם, יראה בחינת  ירושלים כי לירושלים, הפירות  להעלות צריך הרביעית ובשנה הנ"ל. גאות בחינת שלוש  בחינת שהם לגמרי

שם  שמבאר כמו ענוה, ידי על זוכין שזה השלמות  עיקר ששם היראה, שלמות בחינת  הינו לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו כמו

ענוה  בחינת  הוא  דקדושה והמלכות  הגדולה ועיקר דקדושה מלכות  שהוא ישראל של מלוכה עיר ירושלים כי הנ"ל, בהתורה

שם  גדולתו במקום בבחינת ע "ב) בסימן תנינא (לקוטי שרים חפרוה באר בהתורה ז "ל אדמו"ר שמבאר כמו אמתי, ושפלות 

של  הרביעית לבחינה שיזכה עד נגה קליפות  ולברר לבטל זוכין לשם הפירות שמעלין ידי על כן ועל ענותנותו. מוצא אתה

שאמר  השלום עליו רבנו משה של השפלות בחינת  השפלות עיקר שזה מדרגתו, תחת  וענו שפל שיהיה דהיינו הנ "ל, שפלות 

מוצא  אתה שם גדלתו במקום בחינת  הנ "ל, בחינה זה וכו' תחתיה וישבה וראמה לעתיד בירושלים שכתוב וזה מה'. 'ונחנו

בבחינת  שתהיה תחתיה תשב כן כמו תחתיה'. 'וישבה יותר, למעלה ותתנשא ותרום שתגבה מה שכל 'וראמה' וזהו, ענותנותו.

מחזיק מועט בירושלים היה כן ועל עצמם, ממדרגת  עצמם להקטין האמתי לשפלות יזכו שם היושבים שכל תחתיו, איש  שבו

בחי  ובטול שפלות מחמת  זה כל בירושלים. שאלין המקום לי צר אדם אמר לא מעולם כי המרובה, הוא את  זה ידי שעל אין נת 

שירושלים  מחמת  כן ועל הכל. להחזיק ויכול גבול בלתי בבחינת  הוא ואפס אין בחינת  ענוה כי המרובה. את  מחזיק מועט בחינת 

בשנה  הפירות להעלות  צריכין  לשם כן על ושפלות, ענוה הוא הקדשה עיקר כי קדושתה, עיקר שזה ושפלות ענוה בבחינת הוא

הנ "ל. תחתיו איש שבו בבחינת אמתית  לענוה ולזכות הנ"ל הרביעית מקליפה הפירות  לברר כדי הרביעית 

שבירת  בחינת שהוא הנ"ל בחינות בארבע גאותו ולשבר עצמו לבטל כשזוכין כי פריו', את  תאכלו החמישית 'ובשנה וזהו ד)

שורש  שהם השם, אותיות  בארבע להכלל זוכה הוא אזי כידוע, רעות המדות  כל כלולים שבהם הנ "ל קליפות הארבע  וביטול

עד  לשברם שצריכין הנ "ל קליפות הארבע  הם שסביבם מדבר, חי צומח  דומם בחינת  שהם עפר, מים רוח אש  יסודות  הארבע 

בחינות  מארבע למטה בעיניו קטן כשהוא ואז  הוא, ברוך  השם אותיות  בארבע  נכלל שיהיה עד יסודות, הארבעה כל שיברר

הפירות  לאכל מותר ואז  כלל. הרע  אחיזת  שום אין ששם כידוע מהכל, למעלה שהוא יו"ד של קצו בבחינת  נכלל הוא אזי הנ"ל,

יסוד  בחינת  שהוא יו"ד, של קצו בחינות כנגד זהו החמישית שנה פריו'. את  תאכלו החמישית  'ובשנה שכתוב כמו מקום, בכל

נתבטל  כבר כי מקום, בכל הפירות לאכל יכולין ואז  יסודות , הארבעה כל של וחיות  שרש  שהוא עולם יסוד צדיק  בחינת הפשוט,

'ובשנה  וזהו לירושלים. הפרות שהעלו רבעי נטע  כך ואחר שנים, שלוש מהפרות אכלו ולא ערלה מצות  שקיימו ידי על הרע 

ברכה  עליו נמשך אז  הענוה, לתכלית ולבוא לגמרי הגאות  לבטל כשזוכין אז כי תבואתו', לכם להוסיף  פריו את  תאכלו החמישית

רב. הוא זעיר דהוא מאן בבחינת  טוב ורב שפע ותוספות 

בחינת  כידוע  והברכות , ההשפעות  כל שממנו עולם יסוד צדיק בחינת יוסף, בחינת  זה 'להוסיף ' תבואתו. לכם להוסיף  בחינת  וזהו

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

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

אחד  כל כי תליא, בהא והא כנ "ל. בחינות הארבע  בכל והשפלות הענוה תכלית ידי על אם כי לזה זוכין שאין יסודות  הארבעה

הבחינות  בכל הענוה לתכלית  זכה שכבר האמתי להצדיק להתקרב זוכה הוא כן כמו באמת, שפלותו ומרגיש  עצמו שמבטל מה כפי

וכן  לברכה. זכרונם רבותינו שאמרו כמו מכלם, גדולה ענוה כי האמתי, הצדיק  וגדלת מעלת  עיקר שזה לגמרי מ "ה בבחינות 

כל  התרחקות  עיקר כי תקונו, כל שזה באמת ענוה לבחינת יותר זוכה הוא כן כמו בו, ונכלל להצדיק  יותר שמתקרב מה כל

כל  וצריך הנ"ל ערלה מבחינת  שנמשך  וכבוד גאות מחמת  הוא העקר חיותו כל שהם ומהתורה אמת ומצדיקי יתברך מה' אדם

תבואתו  לכם להוסיף פריו את תאכלו החמישית ובשנה לבחינות  יזכה ואז כנ"ל גאות הבחינות כל ממנו לבטל להשתדל אדם

מוהרנ"ת. עכ"ל וכנ "ל, וכו'



לנפשך  חכמה דעה יד

שהם  וקטנים ובינונים גדולים על שמתגאה גיאות 

רוח  אש יסודות ג' כנגד  והם ממדרגתו, למעלה

הבחינה  שהוא נוגה קלי ' כנגד  רביעית ושנה ומים,

צריך  ולכן  ממדרגתו , אף  עצמו להקטין  שצריך 

של"ם  יר"א בחינת  שהוא בירושלים הפירות  לאכול

ענוה, ידי על שהוא היראה לשלמות  שם שזוכים

ענוה  בחינת שהוא דקדושה מלכות כנגד והוא

וד' וכו '. העפר יסוד כנגד  והוא אמיתי, ושפלות 

ואח"כ  הוי "ה, אותיות  ד' כנגד  הם אלו  יסודות

כנגד  הוא פריו ' את תאכלו החמשית 'ובשנה

למעלה  שהוא יו "ד  של קוצו  שהוא עליונה מדרגה

מותר  ואז  כלל, הרע אחיזת  שום אין ששם מהכל,

יסוד  בחינת  כנגד  והוא מקום, בכל הפירות לאכול

וחיות שורש  שהוא עולם יסוד  צדיק בחינת הפשוט,

הפירות לאכול יכולין ואז  יסודות , הארבעה כל של

שקיימו ידי על הרע נתבטל כבר  כי מקום, בכל

ואחר  שנים, שלוש  מהפרות  אכלו  ולא ערלה מצות

וזהו לירושלים. הפרות  שהעלו רבעי נטע כך 

לכם  להוסיף פריו  את  תאכלו  החמישית 'ובשנה

כשזוכין  אז  כי  ולבוא תבואתו ', לגמרי הגאות  לבטל

ותוספות ברכה עליו  נמשך  אז  הענוה, לתכלית

רב, הוא זעיר דהוא מאן  בבחינת טוב ורב שפע

עכת "ד .

פתיחת  הוא המצה  ואכילת החמץ השבתת סוד

קוין  הג' נתקן ועי"כ  ה ' אות  שנעשית  ח ' אות

גם לתקן צריך אך הערלה שנות  ג' כנגד שהם

נוגה קלי' שכנגד הרביעי הקו

בין והנה  דההבדל בפסח, מצה אכילת  סוד זה

לאות ח' אות בין  ההבדל הוא למצה חמץ

ז"ל חבר מוהרי "א באורך שביאר וכמו  (בפירושה'

הגדש"פ) על מצרים' כנגד ב'יד  הם ח' דאות קוין  דג'

שה"ס  אבות  ג' כנגד והם ומים, רוח אש יסודות  ג'

סתומים  היו ובגלות  המרכבה, רגלי  ג' וכנגד  חג"ת ,

_________________________

חמץ ב. איסור בטעם ותשכיל תדע  מ"ש ומכל שם: מלשונו מעט ונעתיק גדול, באורך  מצרים' 'יד לספר יד' 'פותח  בהקדמת עי'

וכמ"ש  ה', נעשה ח ' שבמקום אחת , בנקודה אם כי למצה חמץ בין הפרש שאין ראינו מצאנו כי מצה, אכילת  ומצות שבעה כל

וכמ"ש. לידה בחינת  והיתה ממצרים, ביציאתם ה' ונעשה נפתח  ואח"כ סתום, השער והיה עיבור בבחינת היו שתחילה המקובלים

"ועשית  ע"ב) קי"ז  (פסחים ע "פ בפרק  ארז"ל אחד. בקנה עולה והכל פשוט בדרך כאן נבאר מ "מ עמוקים, סודות  בזה שיש  ואף 

אברהם, אלהי שאומרים זהו גדול לגוי ואעשך וכו', דוד מגן שאומרים זהו יוסף  רב תני בארץ, אשר הגדולים כשם שם לך 

בך  ברכה, והיה ת"ל בכולם, חותמים יהיו יכול יעקב, אלהי שאומרים זהו שמך ואגדלה יצחק, אלהי שאומרים זהו ואברכך 

ולסנחריב  משיח לחזקיה לעשות הקב"ה ביקש  קץ, אין ולשלום המשרה למרבה "מ"ד חלק  ובאגדת בכולם". חותמין ואין חותמין

תחת  שירה אומרת  אני ואמרה פיה את הארץ פתחה מיד וכו', הקץ נסתם מיד לפניו שירה חזקיה אמר שלא וכיון ומגוג, גוג

קול  בת יצתה זה, לצדיק  צביונו עשה לצדיק , צביונו עשה לצדיק  צבי שמענו הארץ מכנף שנאמר משיח, ותעשהו זה צדיק

סתום  והוא המאמר, כל ועי"ש וכו', דבזוזי" ובזוזי בזוזי דאת' עד יוסף  רב תני וגו'. בגדו בוגדים כי לי אוי לי רזי לי רזי ואמרה

בשירת  חזקיה חטאת  יכופר ובמה שירה, לומר שאמרה לארץ פה שם מי וגם משיח , קץ לסתימת  המ' סתימת ענין מה וחתום

שקדם. למה שייטיה ומאי מובן אינו הב"ק מאמר גם הארץ,

בבחירת  והעבודה התורה ע"י יתברך שלימותו ולגלות  ישראל לטובת היתה כולה הבריאה שכלל שידוע  במה בזה הענין אבל

ועפר), מים רוח  (אש  ארמ"ע יסודות  מד' הוא התחתון שעולם כמש "ל אחד, והכל וד' לג' מתחלקים הנבראים שכל ומצינו האדם,

ומאלו מארבעתם, מורכב מהם אחד אבל וכל כלל, מחודש  אינו העפר יסוד אבל אר"מ, והם לבד, שלשה עיקרם יסודות הד'

העפר  יסוד והוא וגו', העפר" מן הי' "הכל נאמר וע "ז הפועל, אל הכח מן כולם יוצאים ידו ועל שקדמו, יסודות  הג' כולל הוא

התחתון  שעולם וכמו הנ "ל. יסודות  ג' והם אמ"ש, אמות  מג' הוא הבריאה שכל בס "י, ןמבואר המקובלים כמ"ש היסודות שמג'

יסודות  מד' הם כולם דלעילא עלמין וכל העליונים השמים ושמי והשמים הגלגלים עולם כן כמו ג', שעיקרם יסודות מד' הוא

כולל  אדם צורת  אבל אריה, נשר שור שלשה, ועיקרם כמש "ל, המרכבה חיות  ד' הם כולם ראשית  וכן ערכו, לפי אחד כל אלו

לית  אחרונה ה' שאות  לבד לג', שמתחלק  המיוחד שם אותיות ד' השרשים ושורש וגו'. אדם" פני פניהם "ודמות כמ "ש  כולם,



תשע"ו  קדשים פר' טו של"ס

מצינו  וכן הנבראים. שבכל הנ"ל כל נברא שבהם יה"ו אותיות ג' ע "י הבריאה כל חושב בס "י וכן כפולה, והיא כלום מגרמה לה

המרכבה, הם שהאבות  שבמרכבה, רביעי רגל ישראל מלך ודוד הקדושים, אבות ג' ומצבם, מעמדם והם ד', ישראל שכלל

לשלשה". אלא אבות קורין "אין כמ"ש ג', ועיקרם

וב' ברצונו, ודבוקים ה' עובדי להיותם ומצוות התורה להם שניתן במה הא' מדריגות , בג' יבדלו שישראל שמצינו הענין וכוונת

במדבר  שהיו כמו בהם מושל הטבע ואין וגו', ונפלינו" וגו', איפוא יודע  "ובמה כמ "ש  הפרטית , בהשגחה מתנהגים שהם מה הוא

ורוה"ק , הנבואה ענף  בה ונמצא בהם שורה שהשכינה מה והג' בארוכה, במ "א כמ "ש  נסתרים, בנסים בגלות גם ואף ובארה"ק,

"וזאת  במ "ש  מותו לפני בברכותיו רעה"ש  משה רמז אלה ושלשה וכו'. ישראל" על רק שכינה תשרה שלא "ביקש  וכמאמרם

בהר  קודש " מרבבות  ש"אתה שאף  הנבואה, מדריגת ענין והוא וגו', למו" דת  אש מימינו וגו', בא מסיני ה' ויאמר וגו', הברכה

מפיו  ושמעו התורה להם נתן בעצמו הוא אעפ "כ וגו', שנאן" אלפי רבותיים אלהים "רכב כמ "ש  העליונה, המרכבה בכל סיני

בזה"ז  אפי' קורא ה' אשר משרידים נפסק רוה"ק  שאין אחריהם, לזרעם נתפשט  ומהם לנבואה, כולם שזכו הרי הדברים, עשרת 

שלא  בכלל לשומרם מעשיו כל על ורחמיו העמים את  מחבב יתברך שהבורא שבעת וגו', חובב" "אף מ "ש  והב' בכ"מ, כמ"ש

שהשפע  מעלה שרי הם בידיך , הם שלהם, קדושיו" "וכל כמש"ל, נוהג כמנהגו עולם שיהיו טבעיית  שמירה רק  אינו אבל יכלו,

מקום  של רצונו עושים שאין בעת אפילו ר"ל לרגליך", "תוכו ישראל, "והם", אבל כמש "ל, המדריגות  דרך הוא להם הנשפע

והוא  וכו', עמהם" שכינה לבבל גלו עמהם, שכינה שגלו מקום "כל כמ "ש  יתברך , לרגליו הולכים בעוונותיהם, מוכים והם

אמר  הג' ועל מדברותיך", "ישא מ"ש והוא והנהגתו, דגלו עליהם ונושאים נסתרים, בנסים לשומרם לפניהם מתהלך יתברך

הפסק . בלי לעולם להם היא ירושה ומצוות שתורה וגו', מורשה" משה לנו צוה "תורה

מלך" בישורון "ויהי אח"כ במ"ש נרמז  והוא משיח, קץ עת עד בזה נשלמו לא שעדיין מכולם נכללת רביעית  בחינה יש  ועוד

זכו  ולכן תורה, ובמתן מצרים ביציאת  בזה ונשתלמו הקדושים האבות  ע "י זכו הראשונות מעלות  הג' אבל בס"ד. כשי"ת  וגו',

שלכך  שנין אלפי שית  סוף  עד שלימותם גילוי בתכלית  שלימה גאולה היתה לא עדיין אבל הד', גם כוללים הג' שאלו לגאולה,

הקדושים, אבות שלשה ע"י נפתחו הנכבדות  המקורות שלשה ואלו לעולם: דוד לבית הגדולה ותחזור שלימותם נגמר יהיה אז 

התורה  וגם ישראל, של מושיעם רעה"ש  משה בוא עד ונבואה, חזון כל נסתם שהרי כולם נסתמו הגלות  ע "י למצרים וכשבאו

רק הטבע , תחת  ונעזבו נסתמה הניסיית  העליונה ההשגחה וגם במדרשים, כמבואר גוי בקרב גוי שהיו מהם נסתמו והמצוות

עיש"ב. וכו', כמש "ל קדוש לגוי נעשים שיהיו ולרבותם לפרותם פנים בהסתר קדשו ממרום עליהם השקיף יתברך שהבורא

חטאו  לתיקון היה מצרים גלות ענין שכל שידוע  מה ע "פ ביאור בתוספת  ויתבאר למעלה. שכתבנו ומצה חמץ אכילת  ענין וזהו

ח ' אות בין הפרש שיש  וכמו שכתבנו הענין לפי הנגלה בדרך בזה נדבר עלאין, רזין בהן מדובר שנסתרות  ואף  אדה"ר, של

הוא  שהסתומה מ"ם, באות ממש  הוא כן כמו פתוחות, ה' וב בסתימות הם ח ' שב רק  קוים, שלשה בשוה יש  שבשניהם ה' לאות 

והגאולה  הגלות  מענין מדבר והוא סתומים, הם ובסתומה פתוחים המה שבפתוחה אלא קוין, ד' ג"כ פתוחה מ' ב וכן קוין, ד'

יתחדש  אחד דבר שעוד ורומז  למטה, אחד קו בהם וניתוסף  משם, ויציאתם מצרים גלות על רומזים ה' וה ח' שה כמו האחרונה,

וכמש"ל  השלימות תכלית בעת  אליה ויזכו ונשלמים, ומתתקנים שלימה,והולכים גאולה אז היה שלא ביצי"מ, אליו זכו שלא מה

האחרון, זה יסוד בשביל באים הם הראשונים יסודות  שג' אלא מחודש , אינו הרביעי ויסוד יסודות, ד' הנבראים כלל שעיקר

יסודו  ג' ע "י ממנו יוצא דבר כל העפר, מן היה שהכל רואים שאנו כמו בו, כוחם צמח שמגלים בזה והדמיון מים", רוח "אש  ת 

שזכו  הראשונות  מעלות ג' כן כמו האחרים, יסודות ב' שהם ורוח  גשם וע"י האש , יסוד שהוא השמש  חום ע"י שמתגדל האדמה

מהם. הכלולה הרביעית  למעלה הכנה הם מ "ת , וע"י יצי"מ  ע "י להם

מן  היה "הכל כמ "ש  בטבע, כליון להם שיש  מטה ברואי מכל נבדלים הם שבזה להם שמובטח  הנצחיות הוא זאת  מדריגה וענין

משא"כ  להתפרד, סופו מורכב וכל מורכבים, שהם מצד אחריו וזרעו אדה"ר על שנגזרה המיתה והיא העפר", אל שב והכל העפר

לעפרם", שבים אינם שוב להחיותן, הקב"ה שעתיד "צדיקים וכמ"ש ונפש, בגוף  וקיימים חיים נצחיים להיותם עתידים הצדיקים

הוא  הזה הנצחיות  וענין ושמכם". זרעכם יעמוד כן תמיד לפני עומדים החדשים השמים כאשר "כי ס "ו) (ישעיה הנביא וכמאמר

במזון  הוא הגוף שקיום בחושבו טבעי מחקר אחר שנמשך  מה הוא הדעת , מעץ באוכלו אדה"ר על הנגזר שהמיתה כמש"ל,

שא"א  להתפרד, סופו מורכב וכל מורכב הוא דבר שכל מאחר ונפסד כלה להיות סופו שהטבעי להיפוך, והוא וטבעי, גשמי



לנפשך  חכמה דעה טז 

מצרים  בגאולת ואח"כ  דח'מץ, ח' אות בבחינת

ה' אות  ונעשה ח' דאות  השמאלית  רגל נפתח

שהם  קוין הג' תיקון הוא זה כל ואמנם מצה', בסוד

על  פרוצה הרביעית הרוח עדיין אך רוחות , ג' כנגד 

בסוד  פרוץ צפון  וצד קוין  ג' לו  שיש  ב' אות דרך

צפון  דרוח הפירצה לתקן כי הרעה, תפתח מצפון

של  הרביעית המדרגה כנגד  שהוא קשה דבר  הוא

המשרה, דלםרבה סתומה ם' סוד  וזה נוגה, קלי'

הקו גם לתקן  צריך  הגאולה לשלמות  לזכות  דכדי

עיש "ב. וכו ', מ' אות  בסוד הרביעי 

כל והענין פותח הקב"ה מצרים דביציאת  הוא

כותלות הג' של לגילוי  וזוכים העולמות 

בא  וזה אש, מים אויר  כנגד  שהם ה' אות של אלו 

ענין  שהוא ערלה בבחי ' שנכשל אדה"ר חטא לתקן

כנגד  שהם קלי' הג' לכל שורש שממנה הגאוה

קנאה, כנגד סערה רוח דקלי ' וכבוד, תאוה קנאה

מתלקחת אש  וקלי' תאוה, כנגד  גדול ענן וקלי '

יכול  אך אש , עם ומתפלל שלומד  והיינו  כבוד, כנגד 

כבוד . לשם כן שעושה דהיינו מתלקחת , אש  להיות 

עיקר  ואמנם ערלה. שנות ג' כנגד הם אלו קלי ' וג'

רק  לתקן  מספיק אינו אדה"ר  חטא לתקן ה' עבודת 

הכותל  לתקן העיקר אלא אמ"ש , כנגד  כותלות  הג'

העפר  יסוד  וכנגד נוגה קלי' כנגד  שהוא הרביעי 

דכולהו  מנא יסודותשהוא הג ' כל של הכלי (כלומר

אבא אמ"ש ) ידי  על ונתקן  מלכות, בחי ' כנגד  והוא ,

_________________________

והאפיסה  הכליון בו נצמח ומזה ומפסידו, חבירו על מתגבר אחד הזמן ובאורך  שוה, אחד מזג על לעד קיים היסודות  מיזוג שיהיו

נפרד  הוא הזה שהמיזוג ליום, מיום המיתה מתחיל שתיכף  תמות", מות ממנו  אכלך "ביום יתברך הבורא לו אמר ולכן בטבע,

אבל  מחברם, שהחוט אלא מחבירו אחד להפרד שמטבעם לזה זה הפכיים שהם דברים שני שמקשר כמו ממש והוא לו, והולך 

הם  ולכן לשניהם, והרוח למים, האש כמו ההפכיים, היסודות  ממיזוג מחובר שהוא באדם, הוא ממש כן וכמו להנתק , סופם

תשוב". עפר ואל אתה עפר "כי מ"ש והוא העפר, יסוד רק  בו ונשאר ומתפרדים, הולכים

ענין  ועל הצדיקים, שכר זמן שאז השביעי, באלף ועוה"ב המשיח  ימות עד עולם בריאת מיום עדיין נשלמה לא הזאת  והמדריגה

רוחות  מג' מסובב העולם כך  צפון, לצד ופתוחה רוחות  משלש מסובבת זה ב' מה לך  לומר בב', התורה פתחה "למה ארז "ל זה

מדריגה  אבל נתגלו, כבר בהם קיים שהעולם עמודים שהשלשה שכתבנו, הענין כל בזה ורמזו מסובבת ", אינה צפונית  ורוח 

"כל  ואמרו וגו', ליראיך " צפנת  אשר טובך רב "מה כמ"ש צפון, ונקרא עדיין, אינו והמצוות, התורה שכר ענין שהוא הרביעית

לא  שאילו עה"ש, דוד מלוכת מזמן זה דבר והתחיל וגו'. ראתה" לא עין לעוה"ב אבל המשיח , לימות אלא נתנבאו לא הנביאים

גובר  והאחדות השלום והיה נתקן, וקלקולו אדה"ר חטא שהיה עד משתלמים והיו הצלחתם זמן מתחיל אז  היה חוטאים, היו

מתקנים  שהיו האבות  כמו תיקונו, וגמר אדה"ר עצמו הוא המעה"ש דוד כי בזה והטעם לנצח , מתבלע  המות  והיה בנבראים,

שנאבד  הרביעית  המדריגה לתקן בא המע"ש  ודוד כמש "ל, אדה"ר שאבד מעלות השלשה ותיקנו המחברים, כמ "ש  אדה"ר חטא

הי' ולא אמו ממעי נפל להיות  ראוי היה המעה"ש שדוד המדרש , בשם המחברים כמ "ש  והיינו כמ "ש , הנצחיות והוא לאדה"ר,

למעלה  הי' חיותו תחילת וא"כ לו, נתנו שהאבות  במדרש ג"כ ואמרו שנה, שבעים לו ויתר שאדה"ר אלא כלל, טבעיים חיים לו

יטעום  שלא כדי במיתה משישים אחד שהוא שינה טעם מעולם טעם ולא וקיים", חי ישראל מלך "דוד אמרו ולכן הטבע, מן

בזוה"ק . כמ "ש  דמותא טעמא

המשרה, דלמרבה מ ' סתימת  ענין והוא והוא ישראל, זמירות  נעים שהיה ותהלותיו, בשירותיו מזולתו נבדל שהיה מה ענין וזה

זמן  יהיה שאז  ובתחה"מ, המשיח  לימות אם כי לנו יחזירו ולא הנז', מדריגות ד' אור סתימות  לנו גרם שירה, אמר שלא שע"י

ורמז  וגו', ממלכתו" ועל דוד כסא על קץ אין ולשלום המשרה "למרבה ט ') (ישעיה מ"ש והוא שכרם, קבלת  וזמן דברים הד'

ע"י  וממלכתו דוד כסא ע "י להתתקן ראוי היה אשר הנבראים בכל הגדול השלום של הקץ נסתם שירה אמר שלא שע"י בזה

בשפלות  יתברך  קנאתו וע"י האל, מרצון בעתה הגאולה ויהיה גלות  נגזר שירה, אמר שלא ע "י אבל עושה, שהיה וצדקה המשפט 

הלשונות  [העתקנו עכ"ל זאת", תעשה צבאות  ה' קנאת  עולם ועד "מעתה מ "ש  והוא יתברך , שמו וחילול הקדושה ושפלות ישראל

המאמר]. כל בפנים לעיין צריך  הענין ושלמות  גדול, בדילוג



תשע"ו  קדשים פר' יז של"ס

שהוא  חכמה ידי על כי ברתא, יסד אבא בסוד

צפון  הרוח אף לתקן יכולים במציאות ביטול

שערים'. פותח 'בחכמה בסוד  הפרוצה,

סוד  שהוא העפר יסוד ע"י נוגה קלי' תיקון

עבודת  והוא מלכות בחי' כנגד האמונה 

בסוד  במציאות  ביטול ידי על  ונתקן היחודים 

ברתא  יסד אבא

קל והנה גם והוא לתקן  הדק, מן  דק  הוא נוגה י '

התקדשות ענין  שהוא מאד , קשה עבודה

מה  לעשות וצריך הרשות, בעניני אף  האדם

קדושים', והייתם 'והתקדשתם וכמ"ש  שיכולים

ברכה  עם ויאכל יכול שהוא מה יעשה שהאדם

סיוע  מקבל ואז  שביכלתו , מה ויעשה בכוונה

מקדש  האדם דכאשר  הנוגה, את  גם  לתקן מלעילא

מזבח  סוד וזה הרבה. אותו  מקדשין  מעט, עצמו 

שאר  וכל האכילה תאות כנגד  שהוא בצפון,

והוא  צפון , דצד הפירצה לתקן  וצריך התאוות,

דעפר  הוא הענין עומק באמת  אך  מאד , קשה דבר 

שהוא  אמונה הוא העיקר  כי דכולהו, מנא הוא

הג' כל את  להגביה הכח וזה עפר , בחי' מלכות 

יראה  אהבה כנגד  שהם רוח מים דאש מדרגות

אמונה  ידי על מתעלה והכל חג"ת, וכנגד ודבקות 

היחודים, עבודת שהוא עפר , שהוא מלכות  שהוא

אבות ג' כנגד  עליהם עומד שהעולם קוים הג' כי

הכל  הנה חסדים, וגמילות  עבודה תורה וכנגד

כנגד  היחודים ענין שהוא המלכות על עומד 

אדה"ר  חטא לתקן הצדיקים עבודת ועיקר מלכות ,

קלי ' שהוא הרביעית  המדרגה לתיקון  להגיע הוא

והוא  רבעי, נטע של רביעית  שנה כנגד  והוא נוגה,

ירושלים  כי עיה"ק , לירושלים עליה של העבודה

ע"ב, פעמים ג' שהוא רי"ו  בסוד  של"ם יר"ו ה"ס

דעי"כ  ע"ב, שם ידי על סוף ים קריעת סוד והוא

הרביעית. הרוח שכנגד  נוגה הקלי ' אף לתקן זוכים

איש  יצא 'אל בו  שנאמר שבת קדושת סוד  וזה

במקום  הפירות  אכילת  בחינת  שהוא ממקומו '

נוגה. קלי ' עי"כ ולתקן  עיה"ק , בירושלים קדוש 

קוצו כנגד פריו' את  תאכלו  החמשית 'ובשנה

יסודות  הד' שורש הפנימית  הנקודה שהוא ש"י

צדיק  של המדרגה והוא מהמקום  למעלה  שהיא

האמת 

שנים ואמנם בד ' רוחות הד ' כל תיקון אחר

ועל  חמשית , מדרגה עוד  יש  הראשונות ,

והוא  פריו ', את תאכלו החמשית 'ובשנה נאמר זה

יסודות, הד ' כל את המחיה הנעלם החיות כנגד 

שהוא  ם', אות  שבתוך הפנימית נקודה סוד והוא

למעלה  שהוא אמת הצדיק  של הקדושה נקודת

לקו מתפשט נקודה כל כי  מהזמן, ולמעלה ממקום

קוין  הג' סוד  והוא וזמן , מקום נמשך  ומזה ולשטח

אך  ם', דאות הרביעי  והקו  ב', ודאות ה' דאות 

סוד  והוא וזמן , ממקום למעלה היא עצמה הנקודה

שבשנה  והיינו  פריה, את  תאכלו החמישית  ובשנה

דווקא  ולא מקום בכל הפירות  נאכלים החמשית 

החמשית השנה כי רבעי, הנטע כמו בירושלים

כנגד  והוא נוגה, קלי' תיקון  שאחר המדרגה היינו 

ולכן  המקום, מן  למעלה שהיא הפנימית  הנקודה

הנקודה  הוא כי בירושלים להיות צריך אינו

והוא  סתומה, ם' אות שתוך נקודה בסוד הנעלמת 

קוצו בחי' והוא דבראשית, ב' שבתוך הנקודה סוד

סוד  הנעלם, היחוד סוד מהכל, שלמעלה יו"ד של

אלקיכם. ה' אני

שהוא דהנה  בנקודה נכלל ב"ה דא"ס הקו  כל

שורש  והוא י' נקודת שהוא הניצוץ

ומתגלה  עתיק , פנימיות  בסוד  השרשית  החכמה

בסוד  הוא היחודים עבודת כי העיקר , הוא שהניצוץ

האמונה  סוד והוא דכולהו , מנא שהוא העפר  תיקון

שהוא  דוד  וכנגד העפר, יסוד  וכנגד  המלכות  כנגד 

כל  ליחד צריך ואדם במרכבה. רביעי רגל

שהם  חסדים, וגמילות עבודה דתורה המדרגות

היחודים  בדרך והכל קוין, הג' וכנגד  אבות  ג' כנגד 

אך  צפון , דרוח הרביעי הקו  שהוא המלכות  שהוא

הנקודה  שהוא השרשית  נקודה הוא מזה למעלה

סוד  והוא וזמן , במקום תלוי שאין  אמת  הצדיק של



לנפשך  חכמה דעה יח

שהוא  שבת דוחה מילה סוד והוא החמשית, השנה

הפנימית נקודה בסוד הוא כי  שבת , מבחי' למעלה

בסוד  עין הבת את המחיה האור  שהוא עין, דבת

בראשה. מלכות כתר 

הוא ולכן הקדושה דעיקר מקאזניץ המגיד כתב

אמת הצדיק כי  אמת, הצדיק  אחרי לרוץ

כל  הכולל הפנימי היחוד שהוא הניצוץ סוד מגלה

דעיקר  ואף  היחודים, כל שורש  הוא כי  היחודים,

מנא  שהוא עפר  בחי' ולתקן  צפון  צד  לתקן הוא

ידי על רק לזה להגיע אפשר אי  אך דכולהו,

של  האמיתי  האני את  מגלה שהוא אמת צדיק

שלמעלה  גדולה הכי  הקדושה שהוא ית' הבורא

במקום  תלוי  ואין הגילויים מכל ולמעלה מאותיות 

וזמן .

היה וזהו  רבינו  דמשה מפאנו  ברמ"ע דאיתא

וירושלים  ישראל ארץ את  לעבור צריך

הוא  ושם הקדשים, קודש לנקודת  להגיע כדי 

מקאזניץ  המגיד וכמ"ש  ומהזמן , מהמקום למעלה

השמחה  הוא יגל דסוד  פז "ק יג"ל שם בסוד

סוד  והוא לקה"ק, שנכנס  הכה"ג של הפנימית

באחדות בורא הניצוץ המגלה נברא ניצוץ

ה' האני לגלות הצדיקים עבודת והוא אמיתי ,

הע  הדבקות  של הקדושה שהוא צמיתאלקיכם

ית'. בבורא

הפנימית  נקודה בסוד החמשית  המדרגה תיקון

בסוד  מאד דקה קלי' תיקון הוא ם ' דאות

לקדושה נוגה  קלי' בין הממוצע שהוא 'ראומה'

הגמורה

הנקודה ועומק  כנגד שהוא החמשית  השנה סוד 

הוא  קוים, מהד' שלמעלה הפנימית 

הקלי ' לתקן גדולה בדקות הצדיקים עבודת 

ושמה  ופלגשו וכמ"ש 'ראומה' בסוד  הנעלמת 

קלי ' שיש הבעה"ת  רבינו  שביאר וכמו  ראומה,

בחינת והוא נוגה, מקלי ' שלמעלה מאד דקה

שהוא  'ראומה' קלי' וה"ס  לקדושה, נוגה בין  ממוצע

מעשיו, את שיראו שרוצה דהיינו  מה ראו אותיות 

שמתקן  עד כך  כל מעשיו  את מזכך אמת  והצדיק 

שלמעלה  המדרגה והוא ראומה, קלי ' את  אף

הפנימית הנקודה בסוד  מזמן ולמעלה ממקום

של  אמת הדעת  וזה קה"ק . נקודת שה"ס השרשית 

כמותך , יחודים לעשות שיזכו אמיתיים יחודים

שורש  שהוא פנימיים הכי  אמיתיים יחודים שהוא

בשלמות היחודים עבודת  שורש דהיינו  העפר ,

יוד . של קוצו בסוד  הזיכוך

כל וה' בורא ליחד שנזכה אלו בימים יעזור

אור  ולקבל ותנועה, תנועה בכל העולמים

אלקיכם  ה' אני שורש  שהוא היחוד  משורש  היחוד

ציון  ה' בשוב יראו בעין שעין ונזכה ואין , אני בסוד

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת


