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משפטים 

הקדמה 
ובדברים ידוע  ושכינתיה. קוב"ה ליחד  היא  תשוקתינו  כל  אליה אשר הזה בעולם שעבודתינו 

העבודה  עיקר כי דודה, עם השכינה ליחד  יכולים אנו  כיצד  מבואר כאן רבינו  של  אלו 

משתוקקים  שאנו  ידי על  המלכות מידת שהיא  לשכינה מרכבה נעשים שאנו  ידי על  היא 

בעולם. מלכותו  שתתגלה

בלבות ובמאמר  אלקותו  התגלות שהיא  למלכות מוחין להמשיך היא  שהעבודה מבואר זה

לו שאין קטן בין שהחילוק  כמו  משל  ע"ד  יובן אלו  מוחין המשכת ישראל , בני

ובהעלם, בקטנות שלו  המוחין שהקטן, אלא  חיים, להם יש  שששניהם הוא  לגדול  מוחין

הפנימיות  בעיניו  נראה ואין בחיצוניותם, רק  - יעשו  אשר המעשים כל  בעיניו  נראה כן ¨¥ועל 

בחיצוניות. יפה בגוון הנראים שטותים מיני כל  בעיניו  חשובים ולכן דבר, כל  של  השכל 

מלכותו התגלות היא  המלכות כך הגדול , משא "כ החכמה, קנין כלל  בעיניו  חשוב ואין

התחתונים  דהיינו  המקבל  מצד  אזי מעשינו  משלימים אין התחתונים שאנו  זמן שכל  בעולם,

שהם  והנבראים המעשים חיצוניות רק  רואים שאנו  מוחין, בלי היא  המלכות כאילו  נראה

הוא  הלא  אותם המחיה הוא  מי וחיותם אמיתיותם ניכר אין אבל  מלכותו , לגלות מעשיו 

ית"ש .

הוא ונמצא כי כמובן, כלל  חסרון בה שייך לא  עצמה מצד  ית"ש  מלכותו  שמידת שאע"פ

בה  שמנהיג  הקב"ה של  מידתו  היא  המלכות ומידת חסרון שום בו  שייך לא  ית"ש 

מתגלית  היא  מעשינו  כשמפאת המלכות, במידת חסרון מצידנו  יש  הרי העולמות, כל  את

ענין  בסה"ק  ונקרא  ית"ש , מלכותו  להתגלות זוכים אנו  ואין קטנות, של  באופן רק  אלינו 

המקבל ), ומצד  אלינו  ההתגלות מצד  רק  הוא  שהפגם (אע"פ בקטנות היא  שהמלכות זה
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רק  היא  שלימותה שהמלכות מפני השלימות, בתכלית שלימות הוא  הכל  המשפיע ומצד 

שתושלם  ית"ש  רצונו  שכך  עם, בלא  מלך אין חז "ל  כמאמר בה, התחתונים והכרת בקבלת

אלינו . אהבתו  מרוב ומלכותו  טובו  כשנכיר ידינו  על  מלכותו 

ידי ומבאר  על  הוא  נפשנו , בתוך האמת לגילוי דהיינו  המלכות לגילוי שהדרך  רבינו ,

בנו ונתגלית למלכות כלי נעשים אנו  ובכך יתברך, להשם וגעגועים השתוקקות

הוא  כלי כי ית"ש , אורו  לקבל  הרוחניים כלים הם והגעגועים ההשתוקקות כי המלכות,

שבגשמיות  המדומות ההנאות שבכל  עבודות, מכל  ה' עבודת שונה ובכך הנפש , כלות מלשון

אבל  לב, מחלב ממושכה תוחלת אדרבה אלא  מורידה, ולא  מעלה לא  ההשתוקקות אין

תוחלת  שכתוב  וכמו  האור לקבל  הכלי עצמה היא  ה' בעבודת וההשתוקקות התוחלת

שמחה כח )צדיקים י, .(משלי

כי במאמר  "והבן כאן עצמו  רבינו  וכעדות ית' השם בעבודת גדולים יסודות מבוארים זה

להבין  לנפשו  נוחם ימצא  בזה המעיין ובוודאי בכאן" יש  גדול  וכלל  גדול  שורש 

יתברך. ה' לעבודת ישרות הדרכות בזה

א' פרק
המלכות להתגלות  ובינה  חכמה  להמשיך

תיגרא או רמי מכדי שערא  מישלם כד בש "ס  דאיתא  ע "ד יאמר

ומריבה  קטטה  לידי מביא  רח"ל  העניות  כי נמצא  עי "ש  בביתא 

השכינה  ולכן  בדעת  אלא  עיני ואין  ברוחניות  הוא  וכן  חלילה 

מפני  והיינו  וכו ' לה ' ריב כי כמ "ש  בתיקונים  כדאיתא  ריב נקראת 

קב"ה  לייחד באמת  ה ' עובד וכשאדם בגלותא , ועניה  דלה  שהיא 

וסוד  רבי מריב עושה  אזי מעפרא  שכינתא  ולאקמא  ושכינתיה 

עם  ובינה  חכמה  סוד שהוא  זללה "ה  אא "ז בשם מבואר  הוא  רבי.

המייחד  הוא  והדעת  דעת  בלא  יחוד אין  בוודאי וזהו  הרביעו 

ומשם  ימלאון . חדרים ובדעת  ובינה  חכמה  כלול  שבו  האמיתי

בנסתרות  עסק לי ואין  כידוע  וב"ש  ב"ה  כביכול  השכינה  אל  נמשך 

העולמות  כל  ונתמלאו  הריב ונשקט  העולמות  בכל  יחוד מזה  ונעשה 

הנובעים. מוחין  בחינת  שהוא  רבי בבחינת 
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בש "סאו דאיתא  ע"ד נ"ט .)יאמר  תיגרא (ב"מ  רמי  מּכדי  שערא  מישלם ¥©כד
ומחלוקת בביתא  ריב  מושלך בהם , שהיו מהכדים  השעורים  ונגמרו כשנשלמו

בית  חלילה,באותו ומריבה קטטה  לידי  מביא  רח"ל העניות כי  נמצא  עי "ש .
ברוחניות  הוא  חז"ל וכן שכתבו וכמו הדעת , חסרון היא  ברוחניות  ואין שהעניות 

בדעת  אלא  מ "א.)עני  השכינה ,א (נדרים ישראל ולכן בבני נתגלה  שלא  הזה , בזמן

הדעת  סוד המלכות  בני מלכותו ב שהם  מידת  את  מעוררים  שהם  ישראל שבני דהיינו ,

הדעת , בגלות  נמצאים  לה  מרכבה  כמווהם  בתיקונים כדאיתא  ריב , נקראת
ב)שכתוב  ו ארץ (מיכה מסדי  והאתנים  הוי"ה , את -ריב  הרים  לה'ׁש מע וּ  ריב  ּכי  ¦§¨¦¤¦§¨¥¨¦§¥¨¤¦¦

יתוכּ ח  ועם -ישׂ ראל בגלותא ,עם -ע ּמ וֹ  ועניה דלה שהיא  מפני  והיינו  כשאין וכו ', ¦©§¦¦§¨¥¦§©¨

כבודו  וגילוי ישראל לבני השפעה  להיות  ממש  בגילוי בעולם  מלכותו מתגלה 

על  בעלה  עם  ומריבה  מתרעמת  שהיא  "מפני ריב , השכינה  נקראת  אזי וקדושתו

ה '" וירא  ישקיף  עד בניה  וגלות  וגלותה  מקדשה  בית  .ג (הרמ "ק)חרבן

ולאקמא וכשאדם  ושכינתיה היא  בריך קודשא  לייחד באמת, ה' עובד
מבואר  הוא  רבי  וסוד רבי . מריב  עושה אזי  מעפרא , שכינתא 

אא "ז  הק ']בשם הנביעו[הבעש "ט עם ובינה חכמה סוד שהוא  ד זללה"ה

לכל  שפע  מרבים  שהם  שם  על רבי נקראים  הם  מתיחדים  והבינה  כשהחכמה 

רי"ש  באות  מרומזת  והחכמה  הספירות)הספירות , לכל ראש היא מרומזת (כי והבינה  ,

השפע , ממנו ומקבלת  לחכמה  בית  היא  כי בית  אשתו)באות  זו אדם של ביתו ,(בבחינת

החכמה  בין המחבר הדעת  ידי על שהוא  למידות , החכמה  נביעת  על מורה  והיו"ד

.ה להמידות 
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(ברכות א. דגן טעם שיטעום עד אבא לקרוא יכול התינוק אין כמ "ש דעת על מרמזים והשעורים

מ .)

עולם ב. שהרי דאצילות, מלכות במידת וגדלות קטנות ח "ו לומר  כלל שייך שאין ביארו בסה"ק

האופן  ולגבי ישראל בני לגבי רק נאמר  והכל שינויים, בו שייך ולא אלקות כולו האצילות

כאב  הוא עצמה המלכות מידת על הוא הזוה"ק שלשון ומה מהספירות, מושפעים שהם

צר . לו צרתם בכל ע"ד עמו השתתפותו מחמת לבנו צער  של פנים המראה

פ"כ.ג . כ"ג  שער  עה"כ שער  רמונים פרדס

ובינה ד. רי"ש חכמה ע"י יחודים הכל האדם מעשה כי מבבל רב וכל מא"י רבי כל ממורי שמעתי

רבי  כל וז"ש דעת בלא לארץ בחוץ משא"כ הדעת בחי' נביעו י' עוד נוסף בא"י רק בי"ת,

נשא). פרשה פסים (כתונת ודפח "ח  מא"י

אחוריים ה. שבבחינת ההשפעה על מורה רב שתיבת עוד מבואר  פ"ג  אנ"ך שער  חיים ובאוצרות
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יחוד וזהו אין ובינה בוודאי  חכמה  דהיינו ואמא  דעת אבא  בזה בלא  המשל

אפשר  אי עומקה  מגודל אבל גדולה  הארה  היא  שהחכמה  הוא , ה ' בעבודת 

הבינה  כח אבל הבינה , בכח בה  שיתבונן עד דעתו בה  ולהרחיב  דעת  בה  להעמיק 

בו  אין מקום  מכל ההתבוננות , ידי שעל השכל התפשטות  מצד רחב  שהוא  אע "פ  -

שכבר  לאחר החכמה  באור בחוזק  דעתו שתוקע  שהוא  והדעת  החכמה , בהירות  את 

הבחינות  לשני שמקושר דהיינו שניהם , את  המייחד והוא  בבינתו, בה  דעתו הרחיב 

כאחת .

ובינהוהדעת חכמה כלול שבו  האמיתי  המייחד הוא הוא  האמיתי היחוד

תוקע שאדם  הנ"ל וכמשל ממש , אחת  נעשות  רוחניות  מציאויות  כששני

שמקושר  באופן אליה , ופנימיותו דעתו ומקשר שמקבל בהארה  בחזקה  דעתו

שה  בבינתו להארה  וחישב  שדן אחר כי וברור, מוחלט באופן הבינה  ידי על שיג 

עד  הבינה  ובהרחבת  החכמה  של ברור באופן הענין להכרעת  הגיע  הענין צדדי

כאחת , והבינה  החכמה  את  בדעתו ד)שכולל כד, י ּמלא ּו(משלי חדרים כּ ל ּובדעת §©©£¨¦¦¨§¨

המידות , לכל והבינה  החכמה  נמשך הדעת  ידי על ונעים , יקר נמשך ה וֹ ן ומשם ¨¨§¨¦

שמו וברוך הוא  ברוך כביכול, השכינה אחד אל השכינה  דהיינו ושמו שהוא 

בנסתרות  עסק לי  ואין המלכות כידוע, מידת  והיא  אלקות , הוא  השכינה  שבאמת 

אחד. המלכות  מידת  שהיא  ושמו אחד ה ' ובאמת  הקב "ה , לנו מתגלה  שבה 

העולמות ונעשה  בכל יחוד התחתונים מזה העולמות  כל את  שמחיה  שהמלכות 

האצילות , בעולם  שהוא  ושורשה  אחדותה  מתגלה  - ועשיה  יצירה  בריאה  -

עצמית  חיות  שום  העולמות  בכל ואין אחד ושמו אחד שה ' - האמת  נגלה  ששם 

כח, נברא  לשום  ואין הנבראים  כל את  המחיה  ית "ש  מלכותו מידת  מכח והכל

כי  העולמות , בכל שפע  רוב  יש  אזי התחתונים  בעולמות  הנהגתו הקב "ה  וכשמגלה 

בנבראים  היה  ולא  החיים  חי ממאצילם  נתרחקו שהעולמות  מפאת  היה  השפע  מניעת 

חיות  נשפע  מלכותו ומגלים  ה ' את  עובדים  שהם  ישראל בני ידי ועל אלקות , גילוי

והערות1 2הוספות

וא"ו  ה"א יו"ד דהיינו אלפין, דמילוי הוי"ה שם ידי על תמיד באה ההשפעה כי  לארץ, שבחוץ

הוא  הזה הוי"ה שם של והמילוי ע"ב, גי' י-ה-ו-ה יה יה י דהיינו הוי"ה דשם ואחוריים  ה "א,

סוד  וזה רב, גי' יחדיו ושניהם ק"ל, גי' ה"א וא"ו ה"א יו"ד וא "ו, ה"א יו"ד ה"א, יו"ד יו"ד,

וּ לבב  מ ּפ ניו מצרים אלילי ונעוּ  מצרים וּ בא קל על-עב רכב ה' הנּ ה א) יט  (ישעיה שנאמר  ©§¨¨¦¦©§¦¥¦¡¨§¦©§¦¨©¨©¥¥¦מה

של  אותיות הי' על המורה י' נוסף ישראל ובארץ בחו"ל. מיירי שם כי בּ קר בּ וֹ , יּמ ס §¦§©¦¦©§¦מצרים

. ק"ל ע"ב עם המתיחדים פנים בבחינת שהוא עצמו השם
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העולמות , בחינת לכל שהוא  רבי  בבחינת העולמות כל ונתמלאו  הריב  ונשקט
הנובעים. מוחין

ב ' פרק
להקב "ה  ההשתוקקות  עבודת 

הבורא וכן  ובגדלות  וחסרונו  בשפלתו  כשמתבונן  פרטי באדם הוא 

ומגעגע  תכלית  אין  ועד א "ס  עד המאיר תורתו  ובאור ב"ה 

להיות  מאוד ורוצה  הקב"ה  של  שעשועיו  את  לראות  ומשתוקק

שושבינא  בסוד ולהיות  שלם ובלב באמת  ה ' את  העובדים מן 

והשכינה  שעה  באותה  עני הוא  בוודאי זה  כשמחשב דמלכא 

שגורה  אם כמו  תפלתו  שומע  והקב"ה  מגרונו  ומדברת  בו , מתלבשת 

הקב"ה  אז שם כשהוא  תפלה  סוד שהיא  השכינה  דהיינו  בפי תפלתי

בבחינת  מוחין  לו  נעשה  והקב"ה  בתיקונים כדאיתא  היכלין , פותח

נוצר  כי ה ' דבר המבקשים ואביונים העניים את  וללמד ללמוד רבי

החכמה  בצל  כי ונעים יקר בהון  עניותו  ונתמלא  פריה  יאכל  תאנה 

כל  ונמלא  ובגשמיות , ברוחניות  בעליה  תחיה  והחכמה  הכסף  בצל 

ליריאיו . מחסור אין  כי חסרונו

וחסרונווכן  בשפלתו  כשמתבונן פרטי  באדם דלית הוא  מלכות  בבחינת  להיות 

כלום , מגרמה  ב "ה לה  הבורא  מתנאי ובגדלות כי למלכות , המשפיע  שהוא 

שיתבונן  הוא  המשפיע , השפעת  לקבל הרצון רגש  בקרבו שיתעוררו המקבל,

לקבל  וכלי מקבל הוא  נעשה  עצמו ובזה  לו, להשפיע  ויכולתו המשפיע  בגדלות 

תכלית האור, אין ועד א "ס עד המאיר  תורתו  מתבונן ובאור  אדם  התורה  ידי על

יתברך  השם  גדלות  ולהבנתה ו ומבין לעומקה  סוף  אין שהתורה  שכמו (ובפרט ,

והערות1 2הוספות

יתעלה,ו. אהבתו על שנצטוינו היא השלישית המצווה המצוות: בספר  הרמב"ם שכותב כמו

תכלית  בהשגתו ונתענג  שנשיגהו כדי ופעולותיו, במצוותיו ונשתכל שנתבונן והוא

אני, יודע אלקיך, ה' את ואהבת שנאמר  לפי ספרי ולשון עלינו. המצווה האהבה וזוהי התענוג ,

על  היום מצווך אנכי אשר  האלה הדברים והיו לומר  תלמוד המקום, את אוהב כיצד יודע  איני

שבהשכלות  לך ביארנו הנה העולם. והיה שאמר  מי את ויודע מכיר  אתה כך שמתוך לבבך,

בהכרח . האהבה ותבא התענוג  לך וימצא השגה לידי תבא
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תורה  אור  הנקראת התורה יתברך,ז בפנימיות השם לגדלות סוף אין כי מתוכה מובן כך ,(

חקר ". אין "לגדולתו וכמ "ש

שאמרו ומגעגע  וע"ד אביו  אל מבן הנפש  כלות הוא  ע"ב)הגעגוע סו (שבת

געגועין, ופירש "י , וכו ' רצועה נוטל אביו  על געגועין לו  שיש  "בן
ומשתוקק  ממנו , ליפרד יכול ואינו  עליו  הנפשמגעגע כלות  היא  השתוקקות 

בעלה  אל באשה  מצינו זה  ולשון המשפיע , אל המקבל טז)של ג  ¥¦¤§ואל-איׁש ךְ (בראשית 

שוקקה  ונפשו כמו תאותך. תשוקתך, ופרש "י ח )ּת ׁש וּ קת ךְ , כט , את ,(ישעיה לראות §¨¥

הקב "ה  של וכבודך"שעשועיו  עוזך לראות  חזיתיך בקודש  "כן שנאמר ח ע "ד

בסוד  ולהיות שלם, ובלב  באמת ה' את העובדים מן להיות מאוד ורוצה
דמלכא  א שושבינא  במלכים  שאיתא  ע "ד תמיד, עמו קרוב  להיות  ה)דהיינו (ד

דמלכא , שושבינא  פיר וברד"ק  דמלכּ א , ׁש וֹ ׁש בינא  יונתן בתרגום  המלך" "רעה  ¨§©§¨¦§עה "פ 

תמיד. עמו שהיה 

שעה כשמחשב  באותה עני  הוא  בוודאי  הוא זה העני של הרוחנית  מהותו

ברש "י שאיתא  וע "ד ותאב  משתוקק  ד)היותו טו דל (דברים אביון.

דבר. לכל תאב  שהוא  אביון ולשון בומעני מתלבשת נעשה והשכינה הוא  כי

מלכותו  לקבל אליו משתוקקים  התחתונים  להיות  הקב "ה  שיסד זו למידה  מרכבה 

הקדושה  השכינה  המלכות  מידת  היא  שזו בו, מגרונו,ט ולהתדבק  .ומדברת
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בעיקרז. היא הכוונה התורה לעומק גבול שאין שנאמר  מה כי חכמה בראשית שכותב כמו

התורה. לפנימיות

זו ח . עוזך לראות חזיתיך בקדושה ע"כ חזיתיך בקודש כן סט ) פרשה בראשית (רבה ובמדרש

עליו. נצב ה' והנה וכבודך שלך פמליא

מו"ה ט . הגאון של הקודש בכתבי דאיתא מה ונקדים שרה: חיי בפרשת רבינו שכתב מה ראה

הכהן  יוסף יפה יעקב  סימן תחלה בת קמא.) בתרא (בבא חז"ל מאמר  על ז"ל מהר "ץ בשם

נוקבא  בחינת זהו להשיג  מתאוה רק השגה שום עדיין השיג  כשלא היא בת דבחינת לבנים,

צריך  לה, בא שהוא ומדרגה מדריגה בכל וצריך ודכר , בן בחינת נקרא השגה איזה וכשמשיג 

ב"ה  סוף אין השי"ת כי כלום, עדיין השיג  שלא ונוקבא בת בחינת הוא שעדיין לב וליתן לידע

תחלה", "בת שמרמז וזהו רמות, במעלות למדריגה ממדריגה לילך יכול ואז סוף אין ועבודתו

ממדריגה  שילך היינו לבנים, יפה סימן אז נוקבא בחינת שהיא כנ"ל בת בחינת בתחלה כשהוא

חן. חכם פי ודברי כאן עד בנים בחינת השגה וישיג  למדריגה
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כמואזו  תפלתו  שומע הקב "ה זה  במשנה מטעם מ "ה)שאיתא  פ"ה, אם (ברכות
תפלה  סוד שהיא  השכינה דהיינו  בפי , תפלתי  השכינה שגורה היא  התפילה 

יתברך  להשם  ולהתדבק  להתחבר ההשתוקקות  היא  התפילה  מהות  כל כי הקדושה ,

השכינה  היא  אני הנקראת  שהתפלה  תפלה ", "ואני בפסוק  שנרמז כשהוא ,י וכמו
בתיקונים  כדאיתא  היכלין, אפתח הקב "ה אז  הזוה "ק שם ז"ל ל"א:), (תיקו"ז

ופקודא  פקודא  בכל או לשכינתא  דיליה  בצלותא  במחשבתיה  סליק  נש  בר אם  ת "ח

או  צדיק  או חכם  או חוזה  או נביא  דמלכא , דהיכלא  לפתחא  דדפיק  מיד דעביד,

אמתין  ולא  מיד, יענה  הוי תמן סליקת  שכינתא  אם  לתרעא , לה  דקרא  מיד חסיד,

דאית  ורחימו מחביבו ליה  אפתח ממש  איהו אלא  ליה , דאפתח ממנא  או לעבד

לא  פקודא , או צלותא  בההוא  סליקת  לא  שכינתא  ואם  כלה , לגבי כחתן לגבה  ליה 

למיעל  כדאי איהו ולאו שלוחא  ע "י ואפי היכליה  ליה  למפתח קב "ה  ליה  חשיב 

דמלכא . מצוה להיכלא  בכל או לשכינה בתפלתו במחשבתו חושב אדם אם וראה, (=בא

חסיד, או צדיק או חכם או חוזה או נביא המלך, היכל בדלת כשדופק מיד שעושה , ומצוה

אהבה  מרוב לו פותח  עצמו והוא כו' הקב"ה עונה עמו השכינה אם בדלת, כשקורא מיד

אין  מצוה או תפלה באותה עמו אינו השכינה ואם כלה, לקראת כחתן אליה לה שיש ויראה

המלך). להיכל ליכנס ראוי ואינו כו' היכלו לו לפתוח  הקב"ה לו מחשיב

ואביונים והקב "ה  העניים את וללמד ללמוד רבי  בבחינת מוחין לו  נעשה
כי  ה', דבר  עניותוהמבקשים ונתמלא  פריה יאכל תאנה נוצר 

שממשיך ב  דעת  של נביעו יש  כאשר הוא  רבי ששם  לעיל וכאמור ונעים , יקר ¦¨§¨¨ה וֹ ן

הפסוק המשך מתקיים  הדעת  ידי ועל יּמ לא וּ , חדרים  וּ בדעת  להמידות  המוחין §¨¦¦¨£©©§את 

ונעים  יקר כּ ל-ה וֹ ן ד),)- כד ומשלי הּכסף , ּבצל החכמה ּבצל דּ עת ּכי  יתרוֹ ן ¨¨¨§¨¦¦§¥©¨§¨§¥©¨¤§¦§©©

בעליה, ּתחּיה יב)החכמה ז ובגשמיות (קהלת דבוקברוחניות שאדם  שבשעה  ©¨§¨§©¤§¨¤¨
מקור  ית "ש  הוא  כי בגשמיות  ברוחניות  כלום  לו חסר אין החיים , למקור בדעתו

החיים , חי והוא  ההשפעות  חסרונו כל כל י)ונמלא  לד מחסֹור (תהלים אין §©¥¦ּכי 
¨¥¦ליראיו .
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המגידי. בשם שכתב קלז) עמוד שמעה ה' ד"ה השנה לראש (דרוש זהב תורי מזלאטשובראה

תפלה  כי מקובל. שהוא אני יודע בפי תפלתי שגורה אם ע"ב) לד (ברכות המאמר  לפרש זי"ע

ר "ל  בפי, תפלתי שגורה אם אומרו וזהו תפלה. ואני ע"א) כד ח "א (עי' כבזהר  השכינה היא

שהוא  אני יודע הויה, היכל הוא שלי הפה ואז בפי, שגורה היא אדנ"י שהיא השכינה אם

רצון  שאין לאו ואם יח ), (תיקון בתקונים כנ"ל ט ) נח  (ישעיה יענה וה' תקרא א"ז כי מקובל,

שהחולה  אני יודע כראוי, להתפלל אוכל שאהיה כדי הויה, היכל שלי  הפה שיהיה מיתברך

בעדו. שאתפלל יתברך רצונו אין לכך למות, מטורף
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ג' פרק
לרבי  ריב  צירוף להפוך

ובחינת ונתהפך  דם אנא  מרעין  בריש  כי לעונג , ונגע  לרבי מריב

תזוב  כי ואשה  ע "ד ח"ו , א ' עם יחוד בלא  כשהוא  דם

של  אלופו  א ' היינו  הא ' עם ונתייחד וכשמתקרב בזוה "ק עיין  וכו '

נתהפך  ואז שלם אדם ונוקבא  דכר יחוד סוד אדם ונעשה  עולם

שושבינא  והם ה ' את  העובדים הכהנים ע "פ והוא  והבן  לעונו . מנגע 

תהדר  לא  ודל  וזהו  העולמות , בכל  מאדם הולדה  ונעשה  דמטרניתא 

כמו אד"ל  נכתב הוא  ובגלות  אל "ד הנקרא  שם יש  כי- פי' בריבו ,

ובבחינת  בארץ  תהלה  ירושלים את  וישים יכונן  עד לך  דמי אל  -

אמא  ובבחינת  הולדה  בבחינת  הוא  כי אל "ד  השם יהיה  הגאולה 

וכלל  גדול  שורש  כי והבן  וגו ' אחד ה ' יהי' ההוא  ביום כמו  הוא 

בחינת  היינו  ודל  וזהו  והבן . יפרח כתמר צדיק וזהו  בכאן . יש  גדול 

ותחזור  שתהדר חזרה  לשון  תהדר וזהו  למפרע , אל  אותיות  לא  דלת 

אותיות  אל  דלת  בחינת  ותקרב אל  אותיות  ויתהוה  לא  אותיות 

אד"ל  בתחלה  שהיה  מה  לסוף  מראש  שיוחזר  תהדר ג "כ וזהו  אל ,

בעדי, יכפר והש "י לרבי מריב מזה  ומתהפך  בריבו  אל "ד יתהוה 

אלקים  עם הוי"ה  מיוחד שתהיו  היינו  אלקיכם ה ' את  ועבדתם וזהו 

שזהו מימיך , ואת  לחמך  את  ובירך  ושכינתיה , קב"ה  יחוד שהוא 

כמאמר  ריב שורש  והוא  פרנסה , הוא  לחם כי והנגע  הריב שורש 

דם  מן  שנעשה  עונג  שורש  הם ומים וכו ' שערא  מישלם כד חז"ל 

ריב  מן  שיעשה  ובירך  וזהו  גמורים, חסדים מים בחינת  שהוא  אדם

שיתהפך  היינו  מקרבך  מחלה  והסירותי וזהו  לעונג , ומנגע  רבי

והבן . פריה  יאכל  תאנה  נוצר  גדול  לעונג  ומנגע  לרבי מריב
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אחר ונתהפך  במקום שפירשתי  כמו  לרבי , פסוקיא מריב  ה)על כא ,(דברים

בּ ׁש ם  וּ לברךְ  לׁש רת וֹ  אלקיךָ  הוי"ה  בּ חר בם  כּ י לוי בּ ני ה כּ הנים  ¥§¥¨§§¨§¤Ÿ¡©¨¨¦¦¥¥§¦£©§¦§ונגּ ׁש וּ 

פי ה ', על ויחוד הויה שנעשה פירוש  וכל-נגע, ּכל-ריב  יהיה ©¨¨§¦¨¤§¦¤¦©§ועל-ּפיהם
ה' את העובדים השי"ת הכהנים את  שעובדים  ודור דור שבכל הצדיקים  ג "כ והם 

ומעשה , דיבור לעונג.במחשבה  ונגע לרבי  מריב  ונתהפך

דם כי אנא  מרעין נח :)בריש  ריבוי (ב"ב בשל לאדם  באות  שבעולם  המחלות  כל

שפע , ומיעוט דינים  על מורה  שדם  דם דם , בלא המלכות ובחינת כשהוא 
א ' עם הדעת יחוד סוד וכו 'שהוא  תזוב  כי  ואשה דרך  על כה)ח"ו , טו ,(ויקרא

זוֹ ב כּ ל-ימי על-נדּ ת ּה  כי-תזוּ ב  א וֹ  עת -נדּ ת ּה  בּ לא  רבּ ים  ימים  דּ מּה  זוֹ ב  כּ י -יזוּ ב  ¥§¨¨¨¦©¨¦¨¨¦¤Ÿ§¦©¦¨¨¨¨¦¨¦§וא .ה 

הוא , טמאה  ּת היה  נדּ ת ּה  כּ ימי בזוה"קטמאת ּה  התגלות עיין – המלכות  כי ידוע  ª§¨¨¦¥¦¨¨¦§¤§¥¨¦

כל  אלוק  אחזה  שמבשרי וכמו הבינה , מספירת  שפע  מקבלת  ישראל, לבני אלקותו

אהבה  של והתבוננות  מחשבה  לה  קודמת  לבנו להשפיע  עושה  שאדם  (ואם פעולה 

כלל) מעשה בשם נקראת זו פעולה אין מחשבה ידי על עושה אופנים אינו שני בזה  ויש  ,

נקרא  וזה  פנים  באור הנותן של אהבתו כשמתגלה  האחד למקבל, ממשפיע  בהשפעה 

רק ומתגלה  באהבה  רצונו פנימיות  מתגלה  כשאין השניה  והבחינה  פנים , בחינת 

בחינת  וזה  פניו מאיר ואינו לעשות  שרוצה  המעשה  תוכן דהיינו המחשבה  אחורי
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(דברים יא. פסוק על אחר  במקום מבואר  כי המצורע טהרת ענין לבאר  יש עוד וז"ל מצורע פרשת

הכהנים ידי על היינו וגו' נגע וכל ריב כל יהיה פיהם ועל ה) מכל כא, הוי"ה נעשה ה' העוברי

אא"ז  בשם כמבואר  הנביעו עם ובינה חכמה והוא לרבי מריב מהפכים והם נגע וכל ריב

ידי  ועל וגו' לדם דם בין וגו' דבר  ממך יפלא כי  ח ) יז, (דברים וזהו לעונג , ומנגע זללה"ה

ומדם  לרבי ומריב לעונג  מנגע ומהפכים  בשורשם הדינים נמתקין ב"ה הוי"ה את שממשיכין

כי  דייקא לך וגו' אהבך כי לברכה הקללה את לך אלקיך ה' ויהפוך ו) כג , (דברים וזהו לאדם,

וריב. ונגע ודם דין ממש קללה הוא ה' לשונאי באמת

יחוד  בלא היא כשמלכות זללה"ה אא"ז  בשם ידוע כי ירמוז עוד שופטים פרשת סוף עוד וראה

הכל  ונהפך לעולם בא טוב כל אזי דודה עם מלכות וכשמיחדין וגו' רבות צרות "ו ח  אזי

דברי  פעמים כמה וכן בתיקונים כמבואר  ריב נקרא שהשכינה וידוע ושלום, וחיים  לברכה

סגירא  מכתש אונקלוס תרגום צרעת נגע מט ) ג  ע, (ויקרא וכן שם עיין השכינה על נדרש ריבות

היינו  לרבי ומריב לעונג  מנגע  מהפך הוא כי ה' העובד הכהן אל והובא אזי ליצלן, רחמנא

נעשה  היינו יהיה פיהם על וזהו רבי, זהו זללה"ה אא"ז מפי קבלתי כן הנובעים, ובינה חכמה

היא  והכל השכינה עם יחוד כשנעשה לרבי ומריב לענג  מנגע ומתהפך ויחוד חסד שהוא הוי"ה

יבין. והמשכיל פיהם על
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לו  גורם  וזה  לקרבתו זוכה  אינו כי להמשפיע  מהמקבל ריחוק  נגרם  ואז אחוריים ,

גדול. צער

הזוה "ק פירוש  מיוסד כנסת יב ועפ "ז המלכות , על הסוד ע "פ  קאי "האשה " כי ,

שהיא  מהבינה  שפע  המקבלת  כאשה  מקוב "ה  "מקבל" בבחינת  שהיא  ישראל,

אהי "ה  בשם  עצם רמוזה  אבל למלכות שמשפיע בהשפעה רק לנו שמתגלית עתיד, (לשון

מהשגה) למעלה היא הזאת הרי הספירה פנים , והסתר אחוריים  בבחינת  בא  וכשהשפע  ,

גבורות  על מרמז "דם " גי' שהוא  א -היה , אהי אה  א  בריבוע  אהי"ה  בשם  נרמז זה 

שם  בה  כשנתגלה  כן שאין מה  "דין", המלכות  מכונה  ואז בה , המתעוררים  קשים 
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לד)יב. (שם דכתיב היינו וגו', דמה זוב יזוב כי ואשה אמר  שמעון רבי א), נד (ויקרא הזוה"ק ז"ל

היינו  נדתה עת בלא רבים, ימים דמה זוב יזוב כי דכתיב ודאי דם מלאה דם, מלאה לה' חרב

אקדים  הוא בריך קודשא דתנינן עלינו, ויביאה הרעה על ה' וישקוד ט ) (דניאל דכתיב

שם  מלך ובמקדש כו'. לעלמא למיתי בחוביהון פורענותא מקדמין חייביא לעלמא פורענותא

עכ"ל. בגווה הגבורה בכללות דגבורות דמים י' הם בריבוע אהי"ה י' נ"ב כתב

על  מורה אהי"ה דשם אהי"ה, בשם תלוי היה והגאולה דהגלות ידוע הוא הדברים וביאור 

עבודה  וע"ד עילאה, אמא נקראת והיא המידות, בשבעת  ונשמה חיות שמאירה הבינה ספירת

האלקות  התגלות שעיקר  משום שהוא עתיד לשון הוא אהי"ה שהשם הענין בסה"ק מבואר 

ושפע  אור  שכל אלא הספירות, כל מתגלות שבו אדנ"י בשם הוא העולמות, בכל לתחתונים

ידי  על הנתגלות ולאורות האור , לאותו חיות המשפיע ממנו יותר  גבוה בעולם שורש לו יש

בינה  כן גם נקראת והיא אהי"ה, הנקרא יותר  גבוה  בעולם מקור  יש המלכות שהוא אדנ"י השם

האצילות. עולם של הכללית

המידות  כל נמשכות הבינה ידי ועל בהקב"ה, המחשבה דבקות מקור  היא הבינה עבודה, וע"ד

זה  הרי לגמרי ומתגלה מתפשט  אהי"ה כשהשם ולכן למלכות, זה ידי ועל הוי"ה שבשם

וחיות  שמחה מתוך המצוות שיעשו מידותיהם, בכל ה' את העובדים ישראל לכלל משפיע

ה'. על להתענג  הבא, עולם בבחינת

הרי  דם, בגימטריא שהוא אהיה אהיה אה א כך באחוריים רק מתגלה אהי"ה שהשם ובשעה

במיעוט  מתגלה שהוא אלא השם, של העצמי לגילוי זוכים אינה שהתחתונים מורה זה

דינים, על שמורה "דם" גי' שהוא זה בשם וכנרמז גדול, ובדין מצומצמת חיות ע"ד ובצמצום

רק  מתגלית המלכות ואז בהמלכות, המתגלה החיות וצמצום המוחין הסתר  על מורה וזה

קשרים. דינים להיות "דין" בבחינת

ואז  ל"דין" ומצטרף א' האות מתגלה אז במלואו מאיר  אהי"ה שהשם בשעה כן שאין מה

בהערה  וראה העולמות. בכל ומלכותו מציאותו כבוד התגלות והיא  אדנ"י שם מזה נעשה
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מתגלה  אזי פנים  במאור חסדים  השפעת  שהוא  הבינה  על שמורה  במלואו אהי"ה 

"אדנ"י" ונקראת  שבמלכות  .יג הא '

דם ונתייחד וכשמתקרב  הנקראת  א 'הבחינה  היינו  הא ', נקרא עם במלואו

גילוי נרמז בו כי סוד אל"ף  "אדם", ונעשה עולם, של אלופו 
ונוקבא  דכר  "אדמה יחוד מלשון הוא  זה  בתואר נקרא  הגשמי ש "אדם " הטעם 

נקרא  אין התוה "ק  שעפ "י והטעם  ברוחניותו, לעליונים  דומה  להיות  שצריך לעליון"

שבעולמות  משום  הוא  והמקבל, המשפיע  מתאחדים  שאז אשה  כשנושא  רק  אדם 

כלל)העליונים  גשמי וצורה דמות שום בהם רק(שאין אדם  שם  נקרא  אין ג "כ

מידת  מתאחדת  זה  ידי ועל המשפיעים  עם  בדביקות  מתאחדים  כשהמקבלים 

הקדוש שם  שהוא  הוי"ה  בשם  אדנ"י בשם  ונרמזת  ישראל בכנסת  שתלויה  המלכות 

המלכות  נקראת  ואז ויהיה , הוה  היה  שהוא  שלם ב "ה  הוי"ה אדם דהשם  וכידוע 

מאירה  שבו זמן על מורה  וזה  ה "א , וא "ו ה "א  יו"ד אדם , גי' הוא  אלפין במילוי

דבר, ה ' פי כי בשר כל וראו במלכות  ית ' הנהגתו ונתגלה  ולמלכות  למידות  הבינה 

ה' את העובדים הכהנים פי  על והוא  והבן. לעונג, מנגע נתהפך ומגלים ואז 
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רבינו. דברי הבאה

ה'יג . לו ויעתר  וגו' אשתו לנוכח  לה' יצחק ויעתר  ויעתר , ד"ה תולדות בפרשת רבינו שכתב כמו

הדברים  כל כי זללה"ה נ"ע אא "ז שאמר  דרך על עמוקים דברים בזה יש אשתו, רבקה ותהר 

ברוך  כביכול השכינה חסרון שהם יבין לאדם שיש החסרונות וכל כביכול מהשכינה באים הם

להתפלל  צריך התפלות כל לכן הדעת, בהרחבת הענין בזה  עינינו שהאיר  כמו שמו וברוך הוא

שלוחי  אינון "צדיקייא וזהו חסרונו. יתוקן וממילא כביכול, השכינה חסרון שתתמלא

ומיחדים  חסרונם דוגמת בשכינה חסרון שיש מבינים חסרונם ידי על הצדיקים כי דמטרוניתא",

גמור . ביחוד אותה

והאדם  א) ד, (בראשית כמו דעת בשם זיווג  נקרא ולכן בדעת הם הזיווגים כל כי גלוי \והוא

וזהו  זללה"ה, האר "י בכונת שם עיין שבת קדושת מוסף של איה וזהו א' הוא והדעת וגו', ידע

י) ג , (ישעיה דרך על כידוע הזיווג  היינו טוב, כי טוב לא נפש דעת בלא גם ב) יט , (משלי

זיווג  שום להיות אפשר  שאי היינו טוב, לא נפש דעת בלא שאמר  והוא טוב כי צדיק אמרו

דין  הוא אדנ"י וידוע בזיווגא, ומתקשרים מתיחדים אחד שהוא הדעת ידי על רק דעת בלא

ידי  ועל הדעת הוא הא' כי  עליה, אחר  עליה המלכות את ומעלה דינים ממתיק אדני של והא'

יחו  וכשנעשה זה, והבן בשורשן הדינים ממתיק הוא כי כנ"ל יחוד נעשה הוא נעשה הדעת ד

אימא. בשם ונקרא והבן, הולדה
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העולמות , בכל דמטרוניתא מלכותו שושבינא  מ יד והם הולדה השם ונעשה

העולמות.הנקרא  בכל "אדם"

ג )וזהו כג  ׁשם(שמות יש  כי  פי ' ּבריבו , תהּדר  לא  אל"ד,ודל אל"ףהנקרא  §¨Ÿ¤§©§¦¥
חכמה  ואאלפך כמ"ש  לימוד מלשון אלף  שנקראים  ובינה  חכמה  על מרמז

קוין שלשה  על מרמז למ"ד עליון כו', קוין, משלושה מורכבת הזאת האות צורת (כי

ואמצעי) המידות תחתון והיינו המכריע , התפארת  וקו הגבורה  קו החסד קו על המרמז

ועניה  דלה  שהיא  המלכות  על מרמז והד' המלכות , אל מהמוחין ,טו הנשפעות 

אד"ל  נכתב  הוא  לו ובגלות דמי אל ז)כמו ,טז ר"ת  סב ד'מי (ישעיה ¦¢§¦©§וא 'ל-ּתּתנ ּו
ּבארץ, ּתהּלה את-יר ּוׁשלם ועד-י ׂשים עד-יכֹונן העבודה ל'ֹו על מרמז וזה  ©§¥§©¨¦¤§¨©§¦¨¨¨¤

תמיד  אש  שיהיה  למטה  מלמעלה  ההתקשרות  אש  ולעורר יתברך להשם  להשתוקק 

דאמצעיתא  תכבה  לא  המזבח על .יז תוקד

אל"ד ובבחינת השם יהיה "אוליד",הגאולה הוא  תרגום  שבל' הולדה  מלשון

הוא  אמא  ובבחינת הולדה בבחינת הוא  זה כי  שבשם  וכדלעיל

עד  למטה  המתפשט הבינה  אור הוא  אמא  על המרמז מהאל"ף  ההולדה  נרמז

של  האמצעי הקו דרך העליון הקו מתפשט שבה  למ"ד באות  וכנרמז למלכות ,
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וראה יד. דמטרוניתא. שושבינא בחינת היה  ואהרן דמלכא שושבינא היה משה כ. ויקרא בזוה"ק

היה  מגמתו וכל דמטרוניתא שושבינא סוד היה אהרן כידוע קרח : בפרשת רבינו שכתב מה

באריכות. עיי"ש כביכול השכינה עבור 

פרשת טו. עוזיאל תפארת בספרו ממעזריטש) המגיד (תלמיד מייזליש עוזיאל רבי הרה"ק ביאר  כן

ואתחנן.

שבחא טז. מתקנא דאיהו ישראל כנסת דא אלא איהו, מאן שבחא ב) קעח  (בראשית בזוה"ק ראה

תחרש  אל לך דמי אל אלהים פ"ג ) (שם אמר  דאת כמה אשתככת, ולא הוא בריך לקודשא  תדיר 

הכוונות  שער ועיין לגביה. תדיר  ומשבחת מסדרת איהי דשבחא דסדורא בגין אל, תשקוט  ואל

הלילה. דרושי שער 

מסטרא יז. שלהובין, בכמה דאדליקת הקדש, בשר  "ודא לג :) מהימנא (רעיא בזוה"ק וכדאיתא

לא  ויומם דליליא דיחודא, ברחימו בק"ש, דאהבה ברחימו אתוקדת דבעלה, ברחימו דגבורה

דיחודיה  דרחימו בשלהובין איהו למהוי לקב"ה, לו דמי תתנו אל בחייכון וחברייא תכבה.

ובשר פירש: שם הסולם ובפי' ע"כ. תכבה. לא המזבח  על תוקד תמיד אש ביה, לקיימא דק"ש.

נשרפת  ז"א, בעלה, באהבת הגבורה , מצד להבות בכמה הבוערת מלכות, שהוא הזה, הקדש
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השפע ויורד המלכות  על המרמז - הלמ"ד של התחתון הקו - למטה  עד הלמ"ד

וכשמקבלת  השפע , אותו עד ועניה  דלה  היא  כי דל"ת  באות  הנרמזת  למלכות 

כל  להשפיע  בינה  בבחינת  עצמה  המלכות  נעשית  אזי זה  קדוש  משם  שפע  המלכות 

מהמידות  למעלה  שהיא  הבינה  אור בה  מאיר כי  ישראל, ולבני לצדיקים  ושמחה  טוב 

וגו ',יח והצמצומים  אחד ה' יהיה ההּוא  ּבּיֹום ה 'כמו  אחדות  יתגלה  לבא  שלעתיד ©©¦§¤¤¨
העולמות . ובכל הספירות  בכל

בכאן והבן  יש  גדול וכלל גדול שורש  שיתהפך כי  אד"ל שם  של זה  בחשבון

להנהגה  תמיד להתקשר השלם , האיש  בדעת  גדול יסוד נמצא  לאל"ד

להיות  ולא  הטבע  מהנהגת  בהתרוממות  ולחיות  הבינה , שהיא  העולמות  של הפנימית 

ה '. בעבודת  גדול שורש  וזה  בחיצוניות , נראית  שהיא  כפי הטבע  בהנהגת  משוקע 

המקווה  כוונת  היא  זו הק ' הבעש "ט שיטת  פי האריז"ל)ועל עם נחלק וזהו.יט (ובזה
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בחייכם, וחברים: תכבה. לא ויומם לילה אשר  היחוד. באהבת שמע, קריאת אהבת של באהבה,

לקיים  שמע, בקריאת יחודו של האהבה. בשלהבת יהיה שהוא עד להקב"ה, לו, דמי תתני אל

תכבה. לא המזבח  על תוקד תמיד אש בו,

מקוה יח . הכוונה זה פסוק ויאמר  הק': הבעש"ט  בשם המקוה בכוונת אמת  דברי יושר  בסה"ק ראה

שהוא  י"ם ר "ת מושיע הוי"ה מ "י הוא ישראל מקוה ר "ת ויכוון יצרה בעת מושיע ה' ישראל

לשרשם  אותם שמעלה ע"י הוא הדינין ומיתוק בעוה"ז, הדינין מתגלים שממנה השכינה סוד

גימטריא  שהוא כנ"ל הה יוד הה אלף שם שבה הדינים, מתערין שממנה הבינה יסוד שהוא

ב"ן  מ "ה ס"ג  דע"ב יודין טי"ת דהיינו- שבטקוה המים ע"י הלידה ובסוד נמתקין ושם מקוה

הגבורות  גילוי כי סאה מם שהם דע"ב יודין דלת וע"י מים, כמנין תשעים גימטריא שעולים

ומתגלים  הגבורות כל של שורש שהם גבורות החמשה שמתגלים ר "ל אגל"א שם סוד הוא

בינה  שנקרא מ "י סוד שהם לשרשם  הגבורות כשמתעלים אמנם אדנ"י, סוד תתאה בשכינה

ראשו  כששוחה יכוון ולכן אל"ד, שמספרו הנ"ל שם נרמז חדשה הלידה בסוד שם ונמתקין

אאהליד"ד. כזה משולב אל"ד אהי"ה בשם לטבול המים לתוך

ויכוון  הוי"ה אהי"ה אדנ"י אל"ד כזה המקוה בתוך בהיותו שמות הד' אלו ויצייר  יכוין ועוד

ימין  קו קווין לג ' רומז ולמד פלא אותיות אלף שהוא עליון לכתר  רומז אל"ד משם באלף

למלכות  רומזת ודלת יסוד תפארת דעת אמצעי קו הוד גבורה בינה שמאל קו נצח  חסד חכמה

ז"ל. הבעש"ט  האלקי מדברי באות אות העתקתי כאן עד אדני סוד

איש יט . מהקדוש המקוה כוונת וז"ל יתרו פרשת עה"ת בעש"ט  עוד וראה הקודמת. בהערה ראה

ר ' טובאלקי שם בעל  שמעתי ישראל  הדבר  ופירוש אלד. א הה ל יוד ג  הה א אלף זללה"ה,

מוהר "ר  המפורסם בער מהחסיד דק"קדוב  אל"ף מעזריטשמ "מ  [שהוא דההי"ן אהי"ה שם כי ,
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יג ) צב והבן (תהלים יפרח, ּכּתמר  הקדושה צ ּדיק השכינה  על  מרמז תמר תיבת  ©¦©¨¨¦§¨
הבינה  שהוא  אהי"ה  שם  כח ויתגלה  ה ' אחדות  בה  ויתגלה  תפרח לבא  שלעתיד

בעולמות  המתגלה  החיות  שהיא  במלכות  גם  התחתונים  העולמות  שורש 

.כ התחתונים 

דלת וזהו בחינת היינו  הקדושה ,"ודל" למפרע,המלכות  א -ל אותיות "לא " §¨Ÿ¥
חזרה  לשון "תהּדר " אני וזהו  בי", "הדרי מקומות  בכמה  הגמרא  כלשון ¤§©

ב בחינת י,חוזר ותקרב  'אל', אותיות ויתהוה 'לא ', אותיות ותחזור  שתהדר 
"א -ל" אותיות אל להמידות ,"דל"ת" הבינה  מהאל"ף  החסד השפעת  על מורה  שזה 
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כל  הדינין, השראת הוא אגלא ושם בינה, הוא ומקוה המקוה, של השם הוא ה"ה] יו"ד ה"ה

הדין  את וכשמביאין עי'א) דס"ה אחרי (זוהר  דינין, מתערין מינה ובינה באו, ממנו הגבורות

חורין, בן נעשה שם הבא עבד אפילו דחירות עלמא נקרא כי בשרשו, נמתק המחשבה לעולם

אגלא  ומשם בשרשו, הדין נמתק דההי"ן אהיה לשם אגלא השם את כשמביאין וממילא כידוע,

אלופ"ו  כי אלד השם. את יכוין לכך חסד, נעשה ומהגבורה הולדה ממנו נעשה אלד, שם נעשה

פירוש  לדל"ת, ונמשך מעשר , כלול אחד כל אבות ג ' שהוא הלמ "ד ידי על נמשך עולם של

בס' וראה מ "ו). אות סמו"ט  לס' מוהרצ"א ובהוספות קטן, (ספר  והבן תחתונות, למדרגות

זה  בענין להבעש"ט  הק' האר "י שהודה שנתברר  בזה נורא מעשה ההערות שם עה"פ בעש"ט 

עליו. שנחלק

זאת כ. כך לפרש נראה דעתי עניות ולפי הטורים, בבעל ד"ה וישב בפרשת רבינו שכתב מה ראה

כביכול  והשכינה זרח  והשני הראשון הוא פרץ בנים שני הולידה תמר  כי לתמר , דמתה קומתך

העדר  היינו פרץ, אלו בחינות ב' כן גם בה יש וסיהרא לבנה דרך על בסוף שנקראת האור 

ס, (ישעיה שכתוב כמו אור  כולו יהיה ה' ירצה אם לבוא ולעתיד חודש בתחלת וזרח  חודש

פרץ  וזרח , פרץ כמו וזהו ופרץ מיעוט  שום עוד יהיה ולא זרח  עליך ה' וכבוד אורך בא כי א)

אמן. בימינו במהרה לבסוף יהיה וזרח  מיעוט  הוא שבתחלה הראשון הוא

וסופן  יסורים תחלתן הצדיקים כי כתמר  צדיק ע) צב, (תהלים הפסוק  פירוש לפרש יש ועוד

תמר כמו הוא הצדיק וצמיחת פריחת היינו יפרח  כתמר  צדיק עז:) לט , ת' (ת"ז וזהו שלוה,

להבין. וקל ומלוכה בכבוד וסופו כבזיון תחלה

כאור הלבנה אור  השם ירצה אם יהיה לבא לעתיד כי לתמר , דמתה קומתך זאת לומר  יש עוד

ומה  תמר , גימטריא השמש לאור  אורה נדמה יהיה הלבנה היינו לתמר  דמתה וזהו החמה,

שוה  ואצלו ה' בשם דבריו ידבר  הנביא כי  עדיין, היה שלא אף לתמר  דמתה עבר בלשון שאמר 

אמן  בימינו בקרוב ה' ירצה אם יהיה בודאי כי עבר  העתיד על לומר  ויצטדק ועתיד, והוה עבר 

לבנו. ויגל עינינו ויראו



אפרים דגל  טומשפטים מחנה

החסד) מידת על רומז א-ל  שם מה ,(ולכן לסוף  מראש  שיוחזר  תהּדר  ג"כ ©§¤וזהו 
"ּבריבו ", אל"ד, יתהוה אד"ל בתחלה להיות שהייה תתהפך ריב  תיבת  שגם  §¦

באמצע , להיות  נהפך הבי "ת  בסוף  שהיה  ומה  רבי, מריב תיבת  מזה ומתהפך
והמשכה ,לרבי  רבייה  בעדי .מלשון יכפר  והש "י 

כה)וזהו כג  עם (שמות הוי "ה מיחד שתהיו  היינו  אלהיכם, ה' את ¤¥Ÿ¡¥¤§©£©ועבדּתם
ושכינתיה  קב "ה יחוד שהוא  הנקראת אלקים למלכות  משפיע  כשהקב "ה 

כל  על מלכותו ומתפשטת  לך", דמי אל "אלקים  שמכונה  שמצינו כמו "אלקים "

אחד, ושמו הוא  כי ומתגלה  שורש מעשיו שזהו  , ואת-מימי את-לחמ  ּובר¥©¤©§§§¤¥¤
חז "ל  כמאמר  ריב  שורש  והוא  פרנסה, הוא  לחם כי  והנגע, נ"ט .)הריב  (ב"מ 

וכו ' שערא  מישלם בבית ,כד מחלוקת  אזי מכדם , השעורים  וכלים  כשנגמרים 

גמורים  חסדים מים בחינת שהוא  אדם דם מן שנעשה עונג שורש  הם ומים
תענוג . מיני כל מצמיחים  שמים  וכידוע 

אילן",ּובר וזהו "המבריך הברכה  רבי לשון ריב  מן ריבוי שיעשה לשון שהוא  ¥©¥¨¤
מקור  ומתגלה  בשרשה  מתיחדת  כשהמלכות  וזהו לשרשו, המחובר כדבר

העולמות , לכל שמשפיע  הקבה  שהוא  מחלה שפעה  והסרתי  וזהו  לענג, ¨£©¦¦£©ומנגע
גדול, לעונג ומנגע לרבי  מריב  שיתהפך היינו  ,יח )מּקר ּב כז ּתאנה (משלי נצר  ¦¦§¤¥§¥¨

ּפרי ּה הקדושה יאכל השכינה  על קאי והבן.כא תאנה  , ©¦§¨
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פריה.כא. יאכל תאנה נוצר  ס"ב), פ"א יהושע שמעוני (ילקוט  לתאנה תורה שנמשלה שמצינו כמו

אחר דבר  פריה. יאכל תאנה נוצר  שנא' לו משתמרת תורתו בחלום תאנה הרואה רבותינו שנו

ענבים  גרעינים, בהם יש תמרים פסולת, בהם יש הפירות כל אלא לתאנה תורה נמשלה למה

בהם  אין תורה דברי כך לאכול. יפה כלה תאנה אבל קליפין, בהם יש רמונים חרצנים, בהם יש

מכם. הוא רק דבר  לא כי שנאמר  פסולת
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