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א הקדמה

ב    לקרב  היא  הקרבן עבודת עיקר פרק א 
 לשרשה נשמתו

ג    נקודת את לעורר אדם לכל עצה  ב פרק
 לפועל נשמתו

 ו      לצדיקים להתקשר החיוב גודל  ג פרק



ישראל     אוהב  אצו

 צו

 הקדמה
ה החוצב להבות אש של רבינו האוהב ישראל, מאיר לנו רבינו מה היא שורש ז

תכלית כל עבודת האדם בעולמו, והיא לגלות את אור הנשמה שבו, הנקודה 

רק יסיר ממנה את כל הכיסויים, יזכך את הפנימית שבו שבוערת בו תמיד בהעלם, ואם 

מחשבתו מכל הבלי העוה"ז וידבק את מחשבתו תמיד בהיות כל מציאותו האמיתית חלק 

אלוק ממעל, נקודה הפנימית שבו שאינה רוצה בשום דבר רק בקרבת אלוקים והתכללותה 

  באור א"ס, אזי ימשכו כל חלקי נפשו רוחו ונשמתו אחריה, משכני אחריך נרוצה. 

ש כמה דרגות בעבודה הזאת, שיש צדיק שאין לבושי העוה"ז מסתירים ומעלימים י

על אור נשמתו הגדולה, ואז עבודתו תמיד לקרב את נשמתו עוד לשרשה עד אין סוף, 

כי כמו שהוא ית"ש אין סוף כך עבודתו א"ס, ויש מי שעדיין אינו בדרגה זו ואז עבודתו היא 

מית אשר בו עד שתתגלה ותאיר את דרכו כנר הדולק באור לדבק מחשבתו אל הנקודה הפני

גדול, מכל מקום הצד השוה לכל בני אדם כל אחד בדרגתו, שכל אחד ואחד צריך לקשר 

את עצמו לצדיק יסוד עולם דאחיד בשמיא וארעא, ותמיד הוא דבוק בהקב"ה יותר מכל בני 

  בא לכל בני הדור על ידו.דורו, וממילא שפע גילוי אלקותו ית' ואור שפעו ית' ברו"ג   

בינו כי אין הדבר עצה טובה בעלמא למי שחפץ להכיר את אור אלקותו ית' ר

ביתר שאת על ידי הצדיק המגלה את אלקותו ית' בכל מחשבותיו דיבוריו 

ומעשיו, אלא הדבר הוא תנאי והכרח גמור, ומבלעדי ההתקשרות והדבקות להצדיק אין 

לגבוה ח"ו, ודבר זה ידוע אשר הוא מיסודי אור החסידות אשר עבודתו של האדם עולה 

  השרישו ופרסמו תלמידי מרן הבעש"ט הק'. 

  במאמר 

  ואם 

  ומזהירנו 



אוהב      ישראל צו  ב

 פרק א'
עיקר עבודת הקרבן היא לקרב נשמתו לשרשה

 צו אין ל"ז י"ופירש'. גו העולה תורת' גו אהרן את צו' וג

 הכתוב צריך ביותר ש"אר ולדורות מיד זירוז לשון אלא

 כל לרבות בא העולה תורת זאת, כיס חסרון שיש במקום לזרז

' כו בקודש פסולו שאין וכל ירדו לא עלו שאם בקודש שפסולו

 בפרשת לעיל הארכנו כבר דהנה, רמז בדרך לפרש ונראה. ל"עכ

 דמי ל"דר. )ב, א ויקרא(', לה קרבן מכם יקריב כי אדם פסוק על ויקרא

 ל"ר מכם הוא שלו הקרבן אז הגבוה מעלה אדם' בבחי שהוא

 שלו ונשמה רוח נפש מקרב כשהאדם הוא והעיקר. ממש מעצמיכם

 .'לה קרבן זהו הפנימית הנקודה ס"הא עד השורש אל הכל ומדבק

 על קאי וזהו, רבים לשון כתיב קרבנכם את תקריבו' גו הבהמה מן

 והם ל"ר ברוחנית נפשו קרבן להקריב אדם' בבחי שאינם עם המון

  '. כו הבהמה מן כפשוטו קרבנות מקריבים 

 לשון אלא צו אין ל"ז י"ופירש'. גו העולה תורת' גו אהרן את צו' וג
 שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר ש"אר ולדורות, מיד זירוז

 לא עלו שאם בקודש שפסולו כל לרבות בא העולה תורת זאת, כיס חסרון
  . ל"עכ' כו בקודש פסולו שאין וכל ירדו 

 פסוק על ויקרא בפרשת לעיל הארכנו כבר דהנה, רמז בדרך פרשל
' בבחי שהוא דמי ל"דר .)ב, ‡ ויקר‡(, 'ַלה ָקְרָּבן ִמֶּכם ַיְקִריב ִּכי ָאָדם

תיבת ‡„ם מור‰ על ‰יותו „ומ‰ לקוו מלשון "‡„מ‰ לעליון",  הגבוה מעלה אדם,

מי שמעשיו ומצוותיו עשים ל‡  ממש מעצמיכם ל"ר ִמֶּכם, הוא שלו הקרבן אז

רק ב‚שמיות ‡ל‡ ‚ם ברוחיות ‰ם, כי „ומ‰ ‰ו‡ לקוו בכל פעולותיו ו‡יו מ‚ושם 

ל‰יות כל מעשיו בחיצויות ‰עולם ‰שפל, ‡זי ‚ם ‰קרבן שלו ‰ו‡ מרוחיותו, 

   מעצמותו ול‡ רק מלבושו ‰חיצוי ש‰ו‡ ‚ופו וממוו. 

 אל הכל ומדבק שלו ונשמה חרו נפש מקרב כשהאדם הוא‰קרבן 
שבשמ‰. יש לשמ‰ חלק פימי  הפנימית הנקודה ס"הא עד השורש

‰קר‡ יחי„‰ ו‰ו‡ שורש ‰שמ‰ ו‰ו‡ בחית ‡ין סוף ממש, כי ‰ו‡ ‰חלק שבו 

  וידבר

   וידבר

 ונראה

 והעיקר



ישראל     אוהב  גצו

‰‡„ם מיוח„ עם קוו בתכלית ‰יחו„ ש‰ו‡ ‰חלק ‡לוק ממעל ממש וקר‡ "‡ין סוף" 

 משום שמתיח„ עמו ית"ש בתכלית ‰יחו„. 

ו„ר‚‰ זו ‰י‡ ‰קר‡ת "קרבן", כלומר ש‰‡„ם מ‚ל‰ ‡ת שורש שמתו, ‡ת ‰קו„‰ 

‰פימית שבו ישר‡ל קר‡ים בים למקום, ‰קו„‰ שכוספת תמי„ לשרש‰ ו‡ין מי 

,‡שיעצור בע„‰ ‡ו יעלימ‰ ‡ו יסתיר‰ כי עצמות‰ קיימת תמי„ ו‡ין ב‰ קלקול כלל

‡ליך ‰„בר מ‡ו„ בפיך ובלבבך, כי  ועבו„‰ זו קרוי‰ בלשון קרבן לומר לך, כי קרוב

קו„‰ זו קיימת בלבך ו‡יך צריך לח„ש‰ מ‡פס ו‡ין ליש, ‡ל‡ רק ל‚לות‰ ול‰וצי‡‰ 

מ‰כח ‡ל ‰פועל שתב‡ לי„י ‚ילוי בכוחות ‰מחשב‰ „בור ומעש‰ ש‰ם ‰שמ‰ רוח 

  ופש שלו, ובכח ‰מחשב‰ „יבור ומעש‰ ‡פשר לעורר קו„‰ זו שת‰י‰ ב‚ילוי.  

ו‰קשו  רבים לשון ָקְרַּבְנֶכם כתיב ֶאת ַּתְקִריבּו' גו ַהְּבֵהָמה ִמן' לה ןְרָּב ָק 

 וזהו ‰פשטים „פתח בל' יחי„ "כי יקריב" וסיים בלשון רבים, ומתרץ רביו
 והם ל,"ר ברוחנית נפשו קרבן להקריב אדם' בבחי שאינם עם המון על קאי

ו‚ם עין ז‰ מעורר למעל‰ קרבת פשו  'כו הבהמה מן כפשוטו קרבנות מקריבים

   ל‰', ‡בל ‡יו „ומ‰ למי שמקרב פשו ל‰' בעצמו בפימיות ממש. 

 פרק ב'
 עצה לכל אדם לעורר את נקודת נשמתו לפועל

 המדריגה לזאת לבוא ישראלי איש כל יוכל איך יעוצהה

 שמסתכל י"ע הוא. ממש מכם קרבן להקריב זו ועלייה

 ת"ר הוא ח"נכ. יביטו לנכח עיניך )כה, ד משלי( ש"כמ לשורשו האדם

 מזל לו יש אדם דכל ל"ר. א"מזל גימטריא וגם. י"ח ל"כ ת"נשמ

 ח"לנכ תמיד ומסתכל מביט וכשהאדם. בקודש שורשו והוא עליון

 ז"עי אז'. הק עליונים בעולמות לנגדו העומד באמת שורשו שהוא

 אל עצמו את ולקרב לעלות ויוכל אמיתי דביקות לידי בא הוא

 הוספות והערות

: ‚)"(תרלר‡‰ למשל בפ' ויחי  ‡מת, כמוב‡ בס‰"ק, ובפרט מוזכר ‰רב‰ פעמים בס‰"ק שפת  .‡

 ש"כמ מ‰‡בות י"בב שש‡ר ‰קו„‰ על ל"וי. ‡ביו יעקב צריך' ‰י ‚‡ול‰ ומ‰. ‡ותי ‰‚ו‡ל

 מ‚ין עלי‰. ‰"ש‰קב מישר‡ל ‡יש בכל ממו קו„‰ שיש ‡בר‰ם מ‚ן' פי ל"ז ר"מו ז"‡‡

 וזהו

  ועצה
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אוהב      ישראל צו  ד

 היינו. ח"נכ' בחי הוא ת"זא דתיבת. העולה תורת זאת ש"וזה. י"הש

 תורת זהו. העליון בשורש שלמעלה. ח"הנכ אל מביט דכשהאדם

 מכם ל"ר. במעלתו הידוע הקרבן ולהקריב לעלות יוכל ז"עי. העולה

 הוא דהעיקר. ה"מא גימטריא ם"דמכ. לעיל הארכנו כאשר ממש

 תענוג עיקר זהו כי. ישראל להכנסת ברכות מאה יום בכל להמשיך

 וחסדים השפעות'. וית' ית ממנו ממשיך כשהאדם. ש"ית הבורא

   ישראל. להכנסת טובים 

 זו ועלייה המדריגה לזאת לבוא ישראלי איש כל יוכל איך יעוצהה
ל‰יות „בוק בשמו ע„ שיוכל לקרב חלק  ממש מכם קרבן להקריב

 ֵעיֶני( )כ‰, „ משלי( ש"כמ לשורשו האדם שמסתכל י"ע הוא ‰שמ‰ ‡ל שורשו,
 דכל ל"ר. א"מזל גימטריא וגם. י"ח ל"כ ת"נשמ ת"ר הוא ח"נכ. ַיִּביטּו ְלנַֹכח
‰מזל ‰מוזכר בלשון חז"ל רומז על  בקודש שורשו והוא עליון מזל לו יש אדם

 (מלשון מים חיים ווזלים מן לבון)שורש ‰חיים ‰עליון, שמשם וזל כל ‰שפע ל‡„ם 

ו‰י‡ חלק ‰שמ‰ ‰עליון ‰„בוק בבור‡ תמי„ בלי שום שיוי ולכן משם שפע תמי„ 

חיות לפש רוח שמ‰, ו‰ו‡ ‰קו„‰ ‰פימית ‰מוזכרת לעיל ב„ברי רביו, ו‰י‡ 

 ת ‰חלק ‡לוק ממעל של ‰‡„ם ‡שר ‰ו‡ שורש כל ‰פש רוח ושמ‰ שלו.מצי‡ו  

 העומד באמת שורשו שהוא ח,"לנכ תמיד ומסתכל ביטמ
רביו מ„‚יש בתיבות "‰עומ„ ל‚„ו"  'הק עליונים בעולמות לנגדו

כלומר ש‡ין על ‰‡„ם לחשוב כי רחוק ממו ‰„בר מ‡ו„ ל‰בי‡ ול‰משיך ‡ור 

ל‡ ב‡מת קרוב ‰ו‡ ל‚„ו תמי„, „עין ‚„ו מור‰ על ‰יותו שלמעל‰ מ‰ש‚תו, ‡

מקושר ‡ליו תמי„, ש‰רי כל מצי‡ותו של ‰‡„ם ‰י‡ חלק ‰שמ‰ ‰עליון, ותמי„ 

מקבל ממ‰ חיות ק„וש‰ ולכן על י„י ז‰ ‰רי ז‰ ממש כ‡ילו עומ„ת ל‚„ו ורו‡‰ 

מי„ ‡ל ‡ות‰ כיון שתמי„ ‰י‡ קשור‰ ‡ליו ב‰שפעת‰, ועבו„ת ‰‡„ם ‰י‡ ל‰ביט 

שורש ז‰ ע„ שת‰י‰ קשור‰ ב„עתו תמי„ כעיקר מצי‡ות ‰וייתו, ולעולם ל‡ יר‡‰ 

עצמו כ‚וף לב„, ‡ל‡ יר‡‰ ‡ת ‚ופו תמי„ כלבוש לשמתו ‡שר ‰י‡ בעולמות 

.ב‰עליוים

 הוספות והערות

 ‡צל ש‰ו‡ בלבו תמי„ ומ‰ר‰ר מחשב כש‡„ם ‚„ול‰ מעל‰„: "ע ‚"„ יקרים ליקוטיםר‡‰   .ב

 ‡ת ליישב צריך י‰י‰ של‡ כך כל „בוק וי‰י‰, צ„„יו מכל ‡ותו מקיף ו‰ו‡, יתברך ‰בור‡

 ועצה

 וכשהאדם
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ישראל     אוהב  הצו

 עצמו את ולקרב לעלות ויוכל אמיתי, דביקות לידי בא הוא ל ידי זהע
במקום שמחשבתו של ‡„ם שם ‰ו‡, ולכן ‡ם מחשבתו  השם יתברך, אל

„בוק‰ תמי„ בעולמות ‰עליוים ובחלק ‰שמ‰ שלו ‰מצ‡ שם ‡זי ‰ו‡ מרומם ‡ת 

פשו ומזככ‰ ל‰יות ב‡מת קשור תמי„ לעולמות ‰עליוים ששם ‡ין שליטת ‰יצר 

   ו‡ז ממיל‡ יתפר„ו כל פועלי ‡ון. 

„תיבת  ח"נכ' בחי הוא ת"זא בתדתי ָהעָֹלה ּתֹוַרת זֹאת אמר הכתובש

 דכשהאדם היינו ז‡ת ‡יו שייך לומר ‡ל‡ על „בר ‰עומ„ ל‚„ו ורו‡‰ו,
וממיל‡ מזכך ומרומם בכך ‡ת פשו,  העליון בשורש שלמעלה. ח"הנכ אל מביט

 ולהקריב לעלות יוכל ז"עי ב‰"‡ ‰י„יע‰, כלומרהעולה  תורת זהו על י„י ז‰
‡שר ‰ו‡ עיקר ‰קרבן שלכן קור‡ים עליו תו‡ר "‰עול‰"  במעלתו הידוע הקרבן

ב‰"‡ ‰י„יע‰, מש‡"כ ‰קרבן ‰‚שמי ‰ו‡ רק משל ולבוש לקרבן ‰רוחי, למי ש‡יו 

  ממש. מכם ל"ר ע„יין ב„ר‚‰ ז‰, 

 בכל להמשיך הוא דהעיקר. ה"מא גימטריא ם"דמכ. לעיל ארכנוה
. ש"ית הבורא תענוג עיקר זהו כי. ישראל להכנסת ברכות מאה יום

 ישראל להכנסת טובים וחסדים השפעות'. וית' ית ממנו ממשיך כשהאדם

„ס„ר ‰ספירות קבע ‰קב"‰ ‰‰‚‰ של יסו„ ומלכות, ומי„ת ‰יסו„ ‰י‡ מי„‰ 

ש‰קב"‰ ‰‰י‚ ‡ת עצמו ‡שר רצוו ל‰שפיע תמי„ ויש לו כביכול תעו‚ מז‰, ומי„ת 

 ‰מלכות ‰י‡ כסת ישר‡ל ‰מקבלת ‡ת ‰שפע. 

 הוספות והערות

 וש‰ו‡, ‰שכל בעין שמו יתברך ‰בור‡ שיר‡‰ רק, יתברך ‡צלו ש‰ו‡) לו פעם בכל עצמו

 עומ„ ‰ו‡ ו‰עולם, ‰עולם שבר‡ קו„ם ‰י‰ ‰ו‡ ש‰רי, ו‰כוו‰, עולם של מקומו יתברך

 ול‡, יתברך בבור‡ י‰י‰ ר‡ייתו שעיקר כך כל „בוק שי‰י‰ צריך כן ו‡ם, יתברך בבור‡

 וז‰, יתברך בבור‡ ת‰‡ ר‡ייתו עיקר ‡ל‡, כן ל‡, בבור‡ ו‡‚ב בעולם ר‡ייתו עיקר שת‰י‰

, ‰‡„ם ובין יתברך ביו ומב„ילים מחשיכים ‰ם כי, מעליו ‰קליפות שיפר„ו זוכ‰ ‰‡„ם

 מקיף, סוף ‡ין יתברך ש‰בור‡, ויחשוב, יתברך בבור‡ ל‰סתכל ‰‡„ם שכל עיי ומסתימים

 ו‡ו, ‰עולמות בכל ציורות י„י על למט‰ ממעל‰ שופע יתברך ושפעו ‰עולמות כל ‡ת

 וחיותו.  שפעו בל‡ תוע‰ שום לעשות יכולים ‡ו ו‡ין, יתברך בבור‡ תמי„ ‰ולכים

 אז

 וזהו

 כאשר
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אוהב      ישראל צו  ו

 ג' פרק
 גודל החיוב להתקשר לצדיקים

 מן פרוטה שיכלה עד בא דוד בן דאין .)צז סנהדרין( דועי

'. בה נברא ז"דעוה :)כט מנחות( ל"חז דברי נודע וכבר. הכיס

 המחבר הממוצע והדבר. ד"ביו נברא ב"ועוה. בראם' בה. ם"בהברא

 מן שפע הממשיך המשכה קו שהוא ו"הוא י"ע הוא' לה ד"היו את

  : תתאה' הה אל עליונה ד"היו 

חינת צדיק שהוא היסוד עולם ומחבר ומיחד היו"ד עם ב

ה"ה דכיס בגי' צ', הינו שהצדיק הוא מכנה בשם כיס, 

שכשם שעל ידי הכיס נמשך כל התנהגותו והצטרכות הבית, כך על 

ידי הצדיק נמשך שפע טוב ומזון ופרנסה לכל באי העולם, דכל 

כו', ואם כן נמי שמדבק את עצמו אל הצדיק העולם נזון בשביל 

שהוא בחינת וא"ו ואז מקשר ומיחד ה"א להוא"ו ונעשה יחוד גמור 

ואמיתי בין עולם עליון לתחתון, ועל ידי כן נמשך שפע טוב 

להכנסת ישראל. מה שאין כן מי שאינו מחבר ומקשר את עצמו אל 

רצה לומר הדיק אז ח"ו נפרד ה"א מן הוא"ו וזהו פרוטה מן הכיס 

פרט ה' מן הכיס שהוא הצדיק בחינת וא"ו, הינו כשהאדם מפריד 

  הוא"ו.ופורש ה"ה מן  

ן דוד בא עד שיכלה החסרון הזה ויהיו דבקים בהצדיק ב

באמת, ואז על ידי זה נתיחד ונתקשר הכל כל העולמות אל 

מקור האחדות האמיתי, וזהו שאומרים בזמר של שבת בווין 

דעל ידי הוא"ו הוא הצדיק בא יחוד וקשור לכל תתקטר רצה לומר 

העולם שהוא מקרב הכנסת ישראל להבורא ב"ה וב"ש. וזהו שפירש 

רש"י ז"ל אין צו אלא לשון זירוז, הינו דכשנחסר מן מקום מנין כיס 

שהוא רומז אל הצדיק אז נשאר מנין צו, דתבה זו מורה על זרוז, דצו 

רון הצדיק חס ושלום ואז הוא לשון התחברות וצותא ר"ל כשיש חס

נשאר צו, כלומר בזה מזרז את האדם לקשר את עצמו בעבדות ה' 

  והנה

  והוא

  ואין 



ישראל     אוהב  זצו

יתברך אל הצדיק ואז יהיה נשפע עליו מלמעלה כל טוב על ידי 

  הצדיק.הצנור שהוא  

אמר מיד ולדורות, כשהאדם מזרז את עצמו על עבודתו ש

יתברך אז ממילא מקבל על עצמו ועל זרעו זרע זרעו והוא 

ד סוף כל הדורות עתידין לצאת ממנו כמו שאנו מבקשים מהשם ע

יתברך ונהיה אנחנו וצאצאינו כו', וכבר הארכנו לעיל בפרשת וירא 

על פסוק למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו כו' עין שם, וזהו מיד 

  ולדורות כנ"ל. 

אמר אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום ש

צה לומר במקום שיש חסרון הצדיק שיש חסרון כיס, ר

שהוא בחינת כיס ואז יש פירוד בין הה"א להוא"ו וצריך אז זרוז 

גדול לזה להתקשר בהוא"ו. וזהו שכתב רש"י זאת תורת העולה בא 

לרבות כל שפסולו בקדש אם עלו לא ירדו, ר"ל דכל שפוסל שלו 

הוא בקדש, כלומר אם האדם מדבק עצמו אל השם יתברך ומקשר 

ו אל הקדושה העליונה, אז אף אם ארע בו איזה פסול ונפל עצמ

ממדרגתו לפעמים חס ושלום, כיון דהתחלתו והעובדה שלו היה 

בקדש לשמו יתברך אז אינו נפסל בכך, ומיד חוזר למדרגתו ומעשיו 

רצויין לפניו יתברך, וזה ואם עלו לא ירדו, מה שאין כן מי שאין 

שלו לא היו בקדש לשם  פסולו בקדש, כל עקר התחלת עבודות

שמים, בזה מעט הכתוב דירדו מן המזבח. והשם יתברך יזכנו להיות 

  מדבקים בו באמת על ידי הצדיק יסוד עולם כן יהי רצון אמן.  

 וכבר. הכיס מן פרוטה שיכלה עד בא דוד בן דאין .)צז ס‰„רין( דועי
ו‰י‡ מי„ת ‰מלכות  'בה נברא ז"דעוה :)כט מחות( ל"חז דברי נודע

. בראם' בה. ם"בהברא‰רמזת ב‰"‡ ‡חרו‰ של ‰וי"‰, וז‰ „רשו חז"ל על ‰פסוק 
 והדבר ו‰ו‡ ‰יו"„ של שם ‰וי"‰ שמור‰ על שורש ‰‰שפע‰, ד"ביו נברא ב"ועוה

 הממשיך המשכה קו שהוא ו"הוא י"ע הוא' לה ד"היו את המחבר הממוצע
  תתאה.' הה אל עליונה ד"היו מן שפע 

כלשון ‰זו‰"ק "„‡חי„ בשמי‡ שהוא היסוד עולם  חינת צדיקב

וב‡רע‡", ‰צ„יק מקשר ומחבר בין ‰שמים שב‰ם מקושרת מחשבתו לבין 

  וזהו

  וזהו

 והנה

 והוא



אוהב      ישראל צו  ח

ומחבר ומיחד היו"ד עם ה"ה דכיס בגי' צ', הינו ‰‡רץ שב‰ם מצ‡ ‚ופו, 
שהצדיק הוא מכנה בשם כיס, שכשם שעל ידי הכיס נמשך כל התנהגותו 

י„י ‰מעות ‰מוחים בכיס ‡פשר ל‰וצי‡ם מ‰כח ‡ל ‰פועל  „על והצטרכות הבית

כך על ידי הצדיק נמשך שפע טוב ומזון ופרנסה לכל באי לקות ב‰ם צרכים, 
כו', ואם כן נמי שמדבק חי‡ בי „‰ייו ‰צ„יק העולם, דכל העולם נזון בשביל 

משום ש‰ו‡ מקשר בין מעל‰ ומט‰  את עצמו אל הצדיק שהוא בחינת וא"ו

ואז מקשר ומיחד ה"א להוא"ו "ו שצורתו מור‰ על ‰משכת ‰יו"„ למט‰, כו‡
„על י„י שישר‡ל „בוקים  ונעשה יחוד גמור ואמיתי בין עולם עליון לתחתון

בצ„יק ש„בוק תמי„ בעולמות ‰עליוים לבור‡ו ‡זי מצ‡ שכל ישר‡ל „בוקים 

  ועל ידי כן נמשך שפע טוב להכנסת ישראל.  ל‰קב"‰, 

שאינו מחבר ומקשר את עצמו אל הצדיק אז ח"ו נפרד ה"א  אין כן מיש
וזהו פרוטה מן וממיל‡ ‚ורם של‡ י‰י‰ שפע לכסת ישר‡ל ח"ו, מן הוא"ו 

„במקום שת‰י‰  הכיס רצה לומר פרט ה' מן הכיס שהוא הצדיק בחינת וא"ו

ספירת ‰מלכות כללת בעשרת ‰ספירות לקבל מ‰ם שפע, ‰י‡ כביכול פר„ת מ‰ם 

  הינו כשהאדם מפריד ופורש ה"ה מן הוא"ו. ‚לות מ‡ין שפע קו„ש,ומצ‡ת ב  

ל‡  ויהיו דבקים בהצדיק באמת, ן דוד בא עד שיכלה החסרון הזהב

ב‡מיר‰ בפ‰ בעלמ‡ ‡ל‡ ב‡ופן שת‰י‰ „עתו מקושרת בצ„יק תמי„ ויר‚ישו 

 וי„עו פשוטי עם כי ‰ם בבחית ‡יברי ‡ו עקבי ‰צ„יק ‰בטלים ל‚בי ‰ר‡ש כביטול

ואז על ידי זה נתיחד ונתקשר הכל, כל העולמות אל  כל ‰‡יברים ל‚בי ‰ר‡ש,
כי ‰צ„יק מקושר תמי„ ב„ביקות ב‰קב"‰, ו‰„בקים  מקור האחדות האמיתי

בצ„יק מתקשרים עמו ‚"כ ל‰קב"‰, ועל י„י מי„ת ‰מלכות ש‰י‡ חיות כל ‰עולמות 

בווין תתקטר  וזהו שאומרים בזמר של שבת מקושרת ומ„ובקת בשרש‰ ‰עליון.
ווי"ן לשון רבים מור‰ על ‰צ„יקים שכל  רצה לומר דעל ידי הוא"ו הוא הצדיק

‡ח„ מ‰ם „בוק ב‰קב"‰ בתכלית ‰תקשרות ו‰ם מקשרים ‡ת כל ‰„בקים ‡לי‰ם 

בא יחוד וקשור לכל העולם שהוא מקרב הכנסת ישראל להבורא ב"ה ‚"כ, 
  וב"ש.  

 ז, הינו דכשנחסר מן מקוםפירש רש"י ז"ל אין צו אלא לשון זירוש

ש‰ו‡ מנין כיס, שהוא רומז אל הצדיק ‚שתיבת זו רומזת על ‰שכי‰ ‰ק'

 הוספות והערות

, ב"ע ‰"רכ פחס בזו‰ר ש‡מר כמו מלכות, בחית ‰ו‡ מקום: מקום ערך יעקב ק‰לת ר‡‰  .‚

 ‰ירו כי ‰„בר וטעם, )‡"כ ‚"ל שמות( ‡תי מקום ‰‰, )‡"י ח"כ בר‡שית( במקום ויפ‚ע

 מה

 ואין

 וזהו
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ישראל     אוהב  טצו

 ‡ל‡ צו ‡ין י"רש ופירש אז נשאר מנין צומקור ‰שפע ל‰משיך מלמעל‰ למט‰, 

דתבה זו מורה  חסרון כיס, שיש במקום לזרז צריך ביותר שמעון' ר ‡מר' וכו זירוז
 התחברות וצותא ר"ל כשיש חסרון הצדיק חס ושלוםעל זרוז, דצו הוא לשון 

ואז נשאר צו, כלומר בזה מזרז את האדם כלומר ש‰‡„ם ‡יו „בוק ל‰צ„יק, 
מוכח מכ‡ן שעיקר ‰‰תקשרות  לקשר את עצמו בעבדות ה' יתברך אל הצדיק

ואז יהיה , )„(ול‡ במ‰ ששו‡ל ממו עצות במילי „עלמ‡לצ„יק ‰י‡ בעב„ות ‰' ית' 
  מלמעלה כל טוב על ידי הצנור שהוא הצדיק.נשפע עליו  

 אמר מיד ולדורות, כשהאדם מזרז את עצמו על עבודתו יתברךש

ש‰קבלת עול שלו ב‡‰ מתוך זריזות ו‰כר‰ ‡מיתית בחובת עבו„תו ל‰שם, 

 הוספות והערות

 ‡"קס מילוי ו"מ ב"ע מילוי, ‰מילו‡ין מן מקבלת ו‰וקב‡, ובי‰ מחכמ‰ ב‰ ‚ליפין „תרין

 שיש ‡לפין' מ‚ ביי‰ עיקר כי .)‚"קע וישלח( ז"‰רמ כתב טעם סו„, ‡ותיות מ"ק שב‡מ‡

, „‡מ‡ יסו„ ‰ו„ בצח משתלשל ו‰ו‡, ‡ל ‚ימטרי‡ וי‰י‰ ‚"ס שם עיקרית ‚"ס בשם

 כך ו‡חר, מקום ‚ימטרי‡ פעמים' ‚ „"יו „"יו י"יו' ‡ וציור, שב‰ן ‡לפין' מ‚ יוקת ו‰מלכות

 ‰כולל עם במילוי ‡ל, בחוטם ו‡ח„ ‰פים בשי' ב ומ‡ירים י"„יי‡ ‡ל' ‰‚ כל מתעלין

 ‚ימטרי‡ עו„ לומר ויש, ')‚ פרק ‰ש‰ ר‡ש תפלת שער חיים עץ פרי עיין( מקום ‚ימטרי‡

 ם"מ ‚ימטרי‡ ל"ק רחל, ל"ק ‚ימטרי‡ ‰"„מ מ‡חוריים מקבלת מלכות כי, ‰"מ ו‡חורי רחל

 :ם"מ ו"וי ף"קו

‰‚ם ש‰י‰ מקומות ש‰י‰ כן מ‰‚ ‰חסי„ים לש‡ול רבם ‚"כ מילי „עלמ‡ מכמ‰ טעמים,   .„

ו‡ח„ מ‰ם ‰ו‡ ב‰יות שכל „בר במילי „עלמ‡ מור‰ על חסרון בעבו„ת ‰' וכי„וע מ‡מר 

 ‡ית‡, ל"וז, וישלח' פ ‰חכמ‰ ‡ור' למשל ר‡‰ בס בז‰ בכמ‰ מקומות ‰בעש"ט ‰ק'מרן 

 עולם ויש, ‡„ם לבי מחשבות ב‡ים שממו ‰מחשב‰ עולם שיש ל"ז טוב שם ‰בעל בשם

 לבי מעשים מיי כל שממו ‰מעש‰ עולם ויש, ‡„ם לבי ו„יבורים קולות שממו ‰„יבור

 חוט‡ כש‡„ם, ו‰‰], ש"ע ומ„ות עולמות שקר‡ עין' ב ב‰‚"‰ ויחי' פ לקמן עיין[ ‡„ם

 ‡„ם ‰י‰ ל‡ ו‡ם, ‰מחשב‰ שתמן מ‰מוח ב‡ים ש‰ם מפי, מבים צער לו יש במחשב‰

 לו ו‰י‰, בביו מתלבש ‰ית‰ שלו ו‰מחשב‰, במחשבתו קשורים ביו ‰יו, במחשב‰ חוט‡

 צער לו ויש, מביו מסתלק שלו ‰מחשב‰ ‡ז, במחשב‰ כשחוט‡ כן ש‡ין מ‰, מביו תעו‚

, ו‰בן ו„יבור מקול למעל‰ ‰מחשב‰ עולם שיסתלק ש‚ורם מ‡חר, מ„‰ כ‚„ מ„‰ מביו

 ‰מר‡‰ כעין ‰י‡ ‰‡ש‰ כי, ‰„יבור סו„ ‰י‡ ‰‡ש‰ כי, מ‡שתו צער לו יש ב„יבור וכשפו‚ם

 חת לו יש ‡ז ב‡מו‰ וכן, ובמצוות בתור‰ שלם ‰ו‡ וכש‰„יבור, בעל‰ מ„ר‚ת ל‰בין

 כשפו‚ם כן ש‡ין מ‰, ממ‰ רוח חת לו יש, ‰„יבור מצ„ ש‰י‡ ‰‡ש‰ וכן, שלו מ‰„יבורים

 במעש‰ כו'.  כן ו‰‰', וכו מ‡שתו צער לו יש, ‰קול ‡ת כן ‚ם שכולל, ב„יבור

 וזהו
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אז ממילא מקבל על עצמו ועל זרעו וזרע זרעו, והוא עד סוף כל הדורות 
ין „י בעבו„תו כ„י ל‰כיר טוב‰ ל‰' על כל מכיון שמכיר ש‡ עתידין לצאת ממנו

כמו שאנו מבקשים מהשם יתברך  ‰חס„ים ‡שר ‚ומל עמו בכל עת ל‡ין מספר,
ונהיה אנחנו וצאצאינו כו', וכבר הארכנו לעיל בפרשת וירא על פסוק למען 

  , וזהו מיד ולדורות כנ"ל.‰אשר יצוה את בניו ואת ביתו כו' עין שם  

ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון  אמר אמר רבי שמעוןש
כיס, רצה לומר במקום שיש חסרון הצדיק שהוא בחינת כיס ואז יש 

‰צ„יק ‰ו‡  פירוד בין הה"א להוא"ו וצריך אז זרוז גדול לזה להתקשר בהוא"ו

‰משפיע חיות „ק„וש‰ ו‰‡רת „עת ‡לוקית ל‰„בקים בו, ‡בל בלי ‰תקשרות 

כר‡וי ‡ל‡ ‰י‡ חיצוית ובלתי חיות, ו„ווק‡ ‡ז ל‰צ„יקים ‡ין ‰עבו„‰ עשית 

כש‰ו‡ מבלתי חיות „ק„וש‰ צריך זירוז ‚„ול ל‰ת‚בר עצמו ב‰שתוקקות לי„בק 

 .‰ת שי‰י‰ מקושר ל‰ק„וש‰ ‰עליובצ„יק על מ 

 הוספות והערות

 פעמים שי ‰‰'. ‚ו ‰בי‡ למען' ‚ו למען י„עתיו כי' ‚ו מ‡בר‰ם ‡י ‰מכס‰ ‡מר' ו‰ זל‰"ק:  .‰

 „‰כתוב ור‡‰. „ק„וקים כמ‰ ועו„. מעצמו כמובן, פירוש שום ל‰ם ‡ין כ‡ן ‰כתובים למען

 ‰"‡‡ע שעש‰ ט"ומע ‰עוב„ות שכל ‰ו‡ ‰„בר „שורש, ‰"‡‡ע של וצ„קתו בשבחו מ„בר

 בעייו חשבים ו‡ים מעט בעייו ‰י‰ ‰כל רב‰ וב‡‰ב‰ ו‰ט‰ור ‰זך בשכלו י"‰ש ‡ת ועב„

 ש‡תקן ‰‚ם בלבו ו‡מר בעייו „י ‰י‰ ל‡ ולכך עמו שעש‰ ו‰סים י"‰ש חס„י ‚„ לכלום

 ש‡י מ‰ מספיק ז‰ ש‡ין ב„עתו ‰תיישב ז‡ת עבור. ‡י מ‰ טובים עוב„ות מיי בכל עצמי

 במחשבתו ‡חרת כוו‰ עו„ ו‰כיס פעל לכן ‚„ול בשכל וחוקיו י"‰ש מצות מקיים בעצמי

 במוחו כלולין ‡ז ‰יו ישר‡ל זרע כל „‰‰. ישר‡ל כל בשם לעשות ‰מצות בקיום ‰זכ‰

 ‰שורש ‰י‰ ‰"‡‡ע של ש‰מוח מצ‡, ‰‡ב במוח כוס ‰ו‡ ‰בן כי, ‰"‡‡ע של ומחשבתו

 כ"ו‡, משיח‡ עקבות ‰„ורות כל סוף ע„ ‡חריו ‰ב‡ים ‡בר‰ם וזרע ישר‡ל שמות כל של

 ‰עפים כל ועם שלו ‰כוחות כל עם ‰ייו ישר‡ל כל בשביל עש‰ מצו‰ ‡יז‰ כשעש‰

 לזרעו ‰‚יע ומז‰. ממש עמ‰ם ‰מצו‰ עש‰ כ‡לו חשב ‰ו‡ ו‰רי. ממו ל‰תפשט ‰עתי„ים

 תבשילין עירובי ו‡ף מצות ו„יק„וקי ‰תור‰ מצות כל קיים ש‰ו‡ כיון ‡ח„, טובות שי ‡חריו

 קיים ‡חריו ‰ב‡ים מישר‡ל ‡"‡ו כל כ"‡ „רבים עבו„‰ ו‰י‰ ישר‡ל כל בשם כשעש‰ כ"‡

 ‚„ול‰ טוב‰ ז‰ מעב„ות צמח ועו„, בכח ‰י‰ ע„יין ‡ך. „רבן ומצות מצות ‚"‰תרי כל

 ‡ותן ולקיים ‰מצות שכליות ל‰שי‚ שיוכלו ל‰ם ומסלול „רך שעש‰ עבור ‡חריו לזרעו

 ‡ח„ כל יוכל בקל כ"ו‡ ‰"‡‡ע עם בכח ‡ח„ פעם ‰מצות כל ‡ת קיימו שכבר מ‡חר כתקן

 ‰שער שפתח כיון, ממש בפועל ‰מצות ולקיים ‰פועל ‡ל מכח ‰„בר ל‰וצי‡ מישר‡ל ו‡ח„

 עכל‰"ק עיי"ש. ‰"‡‡ע מימות ל‰ם

 וזהו

2              1



ישראל     אוהב  יאצו

כתב רש"י זאת תורת העולה, בא לרבות כל שפסולו בקדש אם עלו ש
„‡ם ‰עלו „בר ש‰ו‡  (פ"ט „זבחים)ופשוטו ‰ו‡ כמבו‡ר במש‰  לא ירדו

ר‡וי למזבח על ‰מזבח, ‡ף ש‰ו‡ טמ‡ ‡ו שיצ‡ חוץ לזמו ‡ו למקומו וכו' ל‡ יר„, 

‡בל ‡ם בעיקרו ‡ין ‰„בר ר‡וי למזבח כ‚ון כל‡ים ושעב„ בו ע"ז ‡ז ‡ין בו כלל ז‰ 

אם האדם מדבק ר"ל דכל שפסול שלו הוא בקדש, כלומר  „‡ם על‰ ל‡ יר„,
ו‡ז מצ‡ ש‰עבו„‰  עצמו אל השם יתברך ומקשר עצמו אל הקדושה העליונה

שלו ‰י‡ על „עת ‰צ„יקים „‰ייו על „עת ‚ילוי ‡לקותו ית' ‰שפע מ‰ם לכל ישר‡ל, 

אז אף אם ארע בו איזה פסול  וממיל‡ ‰עבו„‰ ‰י‡ ב‰תקשרות ל‰שם ית' כר‡וי,
דהתחלתו והעובדה שלו היה בקדש ונפל ממדרגתו לפעמים חס ושלום, כיון 

משום שירי„‰ צורך עלי‰ ‰י‡ וב‰כרח ‰ו‡ לשמו יתברך אז אינו נפסל בכך 

שי‰י‰ ל‡„ם עליות וירי„ות תמי„ כמבו‡ר בס‰"ק, ‡בל תכלית ‰כל ‰ו‡ לעבו„ת 

‰שי"ת שעוב„ו כר‡וי ב‰תקשרות לצ„יקים שמקשרים ‡ת לבו ל‡ביו שבשמים, 

  יין לפניו יתברך, וזה ואם עלו לא ירדו.ומיד חוזר למדרגתו ומעשיו רצו  

אין כן מי שאין פסולו בקדש, כל עקר התחלת עבודות שלו לא היו ש
„חסר לו שורש ‰עבו„‰, ו‰י‡ ‚ילוי ‰‡לקות ששפע  בקדש לשם שמים

בזה  לעולם רק ו‡ך על י„י ‰צ„יקים ש‰ם סולם מצב ‡רצ‰ ור‡שו מ‚יע ‰שמימ‰,
שם יתברך יזכנו להיות מדבקים בו באמת מעט הכתוב דירדו מן המזבח. וה

  על ידי הצדיק יסוד עולם כן יהי רצון אמן. 

 וזהו

 מה
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