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 מפתח כללי:
v (להוצאה השביעית)ח דבר מכ׳׳ק אדמו׳׳ר זי״ע ת  פ

vi (להוצאה השמינית)הקדמת המו״ל 
VII (להוצאה השלש עשרה)הקדמת המו״ל 

111V הקדמת המו״ל(להוצאה השבע עשרה( 
ix ל החלקים כ ת - ל ח המפתחו  לו

 לקוטי תורה
 שמות(בשלח, פקודי) א־16

 ויקרא א־108

 במדבר א־192

 דברים א־200
 שיר השירים א־102

 הוספות
ת והערות לכ״ק אדמו״ר זי״ע א  מפתחו

ח דבר מכ״ק אדמו״ר זי׳׳ע - להוצאה הראשונה של ה״המפתחות והערות״ ב ת  פ
רה - פאקסימיליא ג  שער דהוצאה הראשונה מלקוטי תו

 שער של ההוספות ללקו״ת - פאקסימיליא 6
 אגרת הקודש - מכ׳׳ק אדמו״ר ה״צמח צדק״ ד
 אגרת הקודש - מכ״ק אדמו״ר(מהוריי״צ) נ״ע 8

ח ענינים ה ת פ  מ
ח שמות ספרים ואנשים יז ת פ  מ

 ביטוים בלתי רגילים יח
רה יה  השמטות בלקוטי תו

ת - שנעתקו מגכתי״ק אדמו״ר מהורש״ב נ״ע 36  הערו
 הערות וציונים - מכ״ק אדמו״ר ד״ע יט
ר זי״ע כ ד מ ד  העדות ותיקונים - מכ״ק א

, כא ת הרבנים ללקו״ת  הסכמו
 הסכמות הרבנים ללקו״ת(בהוצאת זיטאמיר, תרכ״ו)* כב
 רשימת דפוסי הלקו״ת כג

• 
ר כה כ  מדאי מקומות לפסוקי תנ״ד, מרז״ל ו

ת וציונים קמה  הוספות להערו

 רשימת הכתבי יד קםב
ר השנים קעה ד  רשימת מאמרי הלקו״ת ע״פ ס

 רשימת ראשי תיבות קעז
ת קעט ד ק ל  פאקםימיליות מכח״י ה
ה פ ס האחים ראם ק ם דפו  פאקסימיליא החוזה ע

 1) נדפסו בהוספות ללקו״ת(זיטאמיר, תרי״א).
 2) הו הסכמות הנ׳׳ל(בהוספת עוד חתימוח) - ונדפסו שחי הנוסחאות מפני השינויס שבאו בהשניות.



 ב״ה

 פתח דבר
 מכ״ק אדמו״ר זי״ע

 (להוצאה השביעית דשנת ה׳תש״ח)

 עפ״י הוראת ב״ק מו״ח אדמו״ר שליט״א ובהמשך לספר לקוטי אמרים (תניא)
 שהו״ל בשנה העברה, ושולחן ערוך, ותורה אור לרבנו הזקן שיו״ל עתה, הננו מו״ל בזה ע״י

 סניף ״קה״ת״ אשר באירופא את הספר לקוטי תורה אשר לכ״ק אדמו״ר הזקן.

 ספר זה נדפס בפעם ראשונה בזיטאמיר בשנת תר״ח, אח״ז: שם בשנת תרכ״ו, בווילנא -
 תרל״ח, שם תרמ״ה, שם תרס״ד, שם תרפ״ח ממטריצין של הוצאה הקודמת בנראה,

 בהשמטת לוח התיקון.

 הוצאה זו היא פוטוגראפיא מדפוס ווילנא תרס״ד.

 בסוף הספר באו הערות שהעתקתי מגכתי׳׳ק אדמו״ר מהורש״ב נ״ע, ומגכתי״ק
 כ״ק מו״ח אדמו״ר שליט״א על גליון הלקו״ת שלהם*.

 מנחם שניאורםאהן

 ר״ח מתן תורה ה׳תש״ח

 p הערת כ׳׳ק אדמו־׳ר זי׳׳ע לאחרי זמן: לאחרי ההדפסה, א״ל כ״ק מו׳׳ח אדמו״ר - שכל ההערות הן של אביו כ״ק
 אדמו״ר נ״ע(אלא שנכתבו בהפסק זמן רב, ולכן שונה כ״כ הכתב).



 הקדמת המו״ל
 (להוצאה השמינית)

 על פי הוראת כ״ק אדמו״ר שליט׳׳א, ובאשר ההוצאות הקודמות אזלו כבר מן השוק, הננו מו״ל בזה -

רה אשר לכ׳׳ק אדמר׳ר הזקן. ר לקוטי תו פ ס ת ה ת - א  בהוצאה שמינית ומתוקנת עם הוספו

 הוצאה זו היא פוטוגרפיא מהוצאת ווילנא, תרם״ד (דפים אחדים הם מהוצאת ווילנא, תרפ״ח -

דפסה ע״פ האמהות דשנת תרס״ד).  שנ

» # * 

. נבג״מ׳׳ - הועתק משער לקוטי . י ט ו ק וסח שער הכללי - וכן השער לשאר החלקים• - ״ספר ל  נ

ערד ע״י כ״ק אדמו״ר ה״צמח צדק״. ס זיטאמיר, תר״ח - אשר נ רה דפו  תו

» * * 

ל התיקונים שנרשמו בלוח התיקון שבהוצאת ל על הלומד ומעיין - הוכנסו בפנים הספר כ ק ה  בכדי ל

ת והערות ללקו״ת(ברוקלין, תשי״ט). אלה התיקונים ר מפתחו פ ס  תרס״ד ושבלוח התיקון שנדפס בסוף ה

ם בפנים, נרשמו בשולי הגליון של העמוד אליו שיייכים. נ ק ת  שלא עלה בידינו ל

# * * 

ר ב) אגרת הקודש של כ״ק אדמו״ר פ ס ל החלקים. בסוף ה כ ח כללי ל ת פ ר א) מ פ ס ו - בראש ה  הוספנ

נ של כ״ק אדמו״ר (מהוריי׳׳צ) נ״ע - ע״ד  ה״צמח צדק״ - אודות ההו״ל של התורה אור*. ג) אגרת הקודש

ח שמות ספרים ואנשים. 0 השמטות בלקו״ת. ז) הערות ת פ ח ענינים. ה) מ ת פ  הס׳ תו״א ולקו״ת. ד) מ

ת ד־ח - נערכו ע״י ב״ק אדמו״ר שליט״א. סי הספר לקוטי תורה(רשימה קצרה) - הוספו  וציונים. ח) דפו

ו בסוף הספר: ט) פאקםימיליא משער דהוצאה הראשונה של לקו״ת, ושער ההוספות. י)  בן הוספנ

 הסכמות* הרבנים לדפוסים הראשונים של הלקו״ת. יא) מראי מקומות לפסוקי תנ״ר, מאמרי רז״ל

ת וציונים  שבלקו״ת (נערכו ע״י חברי הכולל שע״י מזכירות כ״ק אדמו״ר שליט״א). יב) הוספות להערו

דפסה בהוצאת ווילנא, תרפ״ח, ׳ יהודה ליב שי׳ גראנער). יג) מודעה רבה - שנ  (נערכו ע״י הרב התמים ר

 ולראשונה ווילנא, תרס׳׳ד.

 מערכת ״אוצר החסידים״
 ו׳ אד״ר ה׳תשכ׳׳ה, ברוקלין, נ.י.

 1) לחלק שמות לא בא שער פרטי - שלא לשנות מכמו שנדפס בהוצאה הראשונה(זיטאמיר, תר״ח) שהוכנה לדפוס
 ע״י הצ״צ.

 2) נדפס בהקדמת המו׳׳ל לדרך מצוחין־ של הצ׳׳צ. בתורה אור(ברוקליו, תשט׳׳ו) - ובו גם ע׳׳ד מאמרי לקוטי תורה.
 3) הוספות ג־ט - נדפסו בספר מפחחות והערות ללקו״ת(ברוקליו, תשי״ט).

 4) הסכמות אלו הופיעו בהוספה ללקו״ת(זיטאמיר, תרי״א) ואח״ז בהוצאח דטאמיר, חרכ׳׳ו - ובאשר בפעם הב׳ ישנם
 שינויים, מדפיסים אנו בזה שתי הנוסחאות.



 הקדמת המו״ל
 (להוצאה השלש עשרה)

ת ה״לקוטי תורה״ בהוצאה ר בזה, א ו מוציאים לאו נ ת כ״ק אדמו״ר שליט״א, הנ א ר ו ל פי ה  ע

 חדשה.

 בהוצאה זו ניתוםפו:

ת ויקרא). ל ח ת ה ת ותיקונים מכ״ק אדמו״ר שליט״א (לפ׳ בשלח, פקודי ו  א) הערו

: ת ניתוספו מו  ב) בהמראי מקו

י כ״ק ר י כ״ק אדה״ז), מאמ ר ת מאמ ר ד ס ו ב ס פ ד נ ש ) ן ק ז י כ״ק אדמו״ר ה ר מ א מ  1) ציונים ל
 אדמו״ר האמצעי (רובם נמצאים לע״ע בכתבי־יד), מאמרי כ״ק אדמו״ר הצ״צ (שנדפסו

ת וכר. ם ביאורים ותוס׳ הערו  באוה״ת). - בהם נמצאים מאמרי הלקו״ת בשינויים או ע

ים נ י ו ענ ר א ב ת ו נשיאנו שבהם נ נ תי י רבו ר פ ס ם לש״ס מדרש זהר כוי, ומ״מ ל ספי ו  2) מ״מ נ

 כו׳ שבלקו״ת.

ילנא תרס״ד) הנמצא ו ז לקו״ת (דפוס ו ו  3) ציונים מהרה״ח רח״א ביחאווסקי* שנרשמו בגלי

ת כ״ק אדמו״ר שליט״א (ונטמנו כאן באות ״כ״). י  בספרי

 ג) רשימת הכתבי־יד שבהם נמצאים מאמרי הלקו״ת.

ר השנים. ד  ד) רשימת מאמרי הלקו״ת ע״פ ס

 ה) דפוסי לקוטי תורה.

ות מגוכי״ק כ״ק אדמו״ר הצ״צ ומגוכתי״ק מהרי״ל, אחי כ״ק אדה״ז.  0 פקסימילי

ל הנ״ל נערך ע״י הרב התמים ר׳ אהרן שי׳ חיטריק.  כ
 מערכת ״אוצר החסידים״

 טו בשבט, ר״ה לאילן
 ה׳תהי׳שנת דברי משיח

 ברוקלץ, נ.י.

 •) אחר זמן נתברר, שהגהות אלו הם לחסיד לא ידוע מי. אבל אינם מהרח״א ביחאווסקי ז״ל.



 הקדמת המו״ל
 (להוצאה השבע עשרה)

ת ה״לקוטי תורה״ בהוצאה ר בזה, א  על פי הוראת כ״ק אדמו״ר זי״ע בשעתו, הננו מוציאים לאו
 חדשה.

ר הספר מחדש ובאותיות מרובעות*. ד ס , שבה נ ית הוצאה הקודמת׳  הוצאה זו היא כתבנ

ו כמה ר עד שכמה שאפשר מגוכתי״ק הצ״צ(מס׳ 1102,1101), ועפי״ז נתקנ פ ס  בהוצאות אלו: הוגה ה
ך ו כאן בפנים (והערנו על כ  מטעויות הדפוס. התיקונים שנדפסו בהוצאות הקודמות בשולי העמוד, תוקנ

ל מקום בשולי העמוד). כ  ב

ת ניתוספו:  בהמראי מקומו

ת מאמרי כ״ק אדה״ז), מאמרי כ״ק אדמו״ר ר ד ס  1) ציונים למאמרי כ״ק אדמו״ר הזקן(שנדפסו ב
ת מאמרי אדה״א), מאמרי כ״ק אדמו״ר הצ״צ(שנדפסו באוה״ת). - בהם ר ד ס  האמצעי(שנדפס ב

 נמצאים הנחות אחרות ממאמרי הלקו״ת וכמה מהם בשינוים עם ביאורים ותוס׳ הערות וכוי.

י רבותינו נשיאנו שבהם נתבארו ענינים כוי , ומ״מ לספר  2) מ״מ נוספים לש״ס מדרש זהר כר
 שבלקו״ת.

ר ניתוספו: פ ס  בסוף ה

 א) רשימת ראשי תיבות.

ס האחים ראם. ם דפו  ב) החוזה ע

ל הנ״ל נערך ע״י הרב התמים ר׳ אהרן שי׳ חיטריק.  כ

 מערכת ״אוצר החסידים״
 חג הגאולה י״ט־כ״ף כסלו, ה׳תשנ־׳ט

 מאתיים שנה לגאולת כ״ק אדנוו״ר הזקן
 ברוקליו, נ.י.

 1) בהוצאה הקודמת חילקנו הספר לשני ברכים: א - שמות, ויקרא, במדבר (י״א ניסן תשנ׳׳ז). ב - דברים, שה״ש(מוצש״ק ג׳ תמת
 תשנ׳׳ח).

 2) ראה שיחת כ״ק אדמו״ר ש׳פ קדושים, ב׳ דר״ח אייר תשמ״ט (ספר השיחות תשמ״ט ח״ב ע׳ 431) אודות הדפסת ספרי חסידות
 באותיות מרובעות.



 לוח המפתחות לכל החלקים של לקוטי תורה

 דף עמוד

 אחרי
 כי ביום הזה יכפר כה ג
 כי ביום הזה יכפר כו ד
 ביאור הדברים בענין לטהר תטהרו כז ד
 ביאור ע״פ כי ביום הזה בת ב

 קדושים
 וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כט א
 והדרת פני זקן ל ד

 אמור
 ונקדשתי בתוך בנ״י לא א
 ביאור הנ״ל לג ב
 וספרתם לכם ממחרת השבת לה ב
 והניף את העומר לו א
 והניף הכהן אותם לז א
 ביאור לז ג

 בהר
 כי תבואו אל הארץ לט ג
 את שבתותי תשמרו מא א
 ביאור הנ״ל מג ב

 בחקותי
 אם בחקותי תלכו מה א
 ביאור מה ד
 אם בחקותי תלכו מז ג
 בשברי לכם מטה לחם מת א
 אלה החוקים מח ג
 אסור לאדם שיטעום עד שיתן מאכל מט ב
 וילך ראובן נ ב

 הוספות
 קיצור ע״פ ולא תשבית מלח נ ג
 קיצור מהביאור נ ג
 להבין מ״ש באוצ״ח נא ב

 במדבר(וחה״ש)
 וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני א א
 ביאור א ד
 מבן עשרים ב א
 וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני ב א
 ביאור הנ״ל ג ב
 והי׳ מספר בנ״י ה א

 דף עמוד

 בשלח
 ראו כי ה׳ נתן לכם את השבת א א
 קיצור מד״ה ראו כי ה׳ ח ג

 פקודי
 אלה פקודי המשכן ג א
 ביאור הנ״ל ו א

 ויקרא
 ויקרא אל משה א א
 אדם כי יקריב ב ב
 ביאור הנ״ל ג א
 ולא תשבית מלח ג ד
 קיצור ע״פ ולא תשבית נ ג
 ביאור ולא תשבית ד ב
 קיצור מהביאור נ ג

 צו(וחה״פ)
 ואכלתם אכול ז א
 ביאור הנ״ל ח ב
 להבין ענין משמח חתן וכלה ח ד
 והיה אור הלבנה ט ב
 ענין ז׳ ימי המילואים יוד א
 להבין מ״ש בהגדה מצה זו יא ג
 ששת ימים תאכל מצות יג א
 ששת ימים תאכל מצות טו ב
 ששת ימים תאכל מצות טו ד
 להבין מפ״מ יו״ט דפסח ביום הנם טז א
 הים ראה וינוס טז ב
 והניף ידו על הנהר בעים רוחו טז ד

 שמיני
 לויתן זה יצרת לשחק בו יח א
 ביאור הנ״ל יח ד

 תזריע
 אשה כי תזריע יט ג
 עולם לאכסדרה הוא דומה יט ד
 שוש תשיש ותגל העקרה כ א
 למנצח על השמינית כ ג
 אדם כי יהי׳ בעור בשרו כב ב
 בגמ׳ דב״מ פרק הפועלי׳ קא מיפלגי כב ב

 מצורע
 זאת תהי׳ תורת המצורע כד ג
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 מפתחות
 דף עמוד

 ביאור מד ב
 והיה לכם לציצית מד ג
 ביאור מה ב
 אני ה׳ אלקיכם מו ב
 אני ה׳ אלקיכם מו ג
 מעט ביאור על הנ״ל מז ד
 אני ה׳ אלקיכם מח ב
 ביאור מט ג
 וישלח יהושע מן השיטי׳ נא ג

 קרח
 ויקח קרח נב א
 ועבד הלוי הוא נה ב
 והנה פרח מטה אהרן נה ג

 חוקת
 זאת חוקת התורה נו א
 ביאור נז ג
 ויקחו אליך פרה אדומה ם א
 ביאור סא א
 ויקחו אליך פרה אדומה סא ב
 והזה הטהור על סא ג
 ויעש משה נחש נחושת סא ד
 אז ישיר ישראל עלי באר סב ב
 ביאור םג ב
 ע״כ יאמרו המושלים סד ד
 ביאור סו ד

 בלק
 מי מנה סז א
 ביאור סח ג
 לא הביט און ביעקב ע ג
 ביאור עב ג
 מה טובו עג א

 פנחס
 צו את בני ישראל עה א
 ביאור עו ג
 צו את בני ישראל עז ג
 קדש ישראל לה׳ עט ב

 מטות
 וידבר משה אל ראשי המטות פא א
 ביאור פב ג
 ואשה כי תדור נדר פג ג
 ושמע אביה את נדרה פד ד
 עיני כל אליך ישברו פה, ב

 דף עמוד

 .ביאור הנ״ל ו ד
 ביאור מעט ע״פ כי גדול יום ז ד
 וארשתיך לי לעולם ח ב
 ביאור ט א
 וספרתם לכם יוד א
 וארי׳ כבקר יא א
 ביאור ע״פ וספרתם יא ב
 תום׳ ביאור ע״פ וספרתם יב א
 בשעה שהקדימו יב ג
 ביאור הנ״ל יד ב
 ענין התורה שניתנה על הר סיני טו ב
 וידבר אלקים את כל הדברים טו ג
 ביאור יז א
 ואהי׳ אצלו אמון יז ד
 ביאור יט א
 ענין ממושבותיכם כ א

 נשא
 נשא את ראש בני גרשון כ א
 ביאור כא ב
 וידבר ה׳ כר נשא את ראש כג ד
 ה׳ יחתו מריביו כה ב
 כה תברכו כו א
 ביאור כז א
 זאת חנוכת המזבח כח ב
 מעט ביאור כט ג

 בהעלותך
 בהעלותך את הנרות כט ג
 לד״ה בהעלותך דף ל׳ ע״ב שיטה ז׳ צו ג
 ביאור על הנ״ל לא א
 בהעלותך את הנרות לא ג
 וזה מעשה המנורה לב ד
 אם את כל דגי לג ב
 ראיתי והנה מנורת זהב לג ב
 ביאור לה ד

 שלח
 שלח לך לו ג
 ויאמרו אל כל עדת גו׳ טובה וגו׳ לז ב
 ועתה יגדל נא לח ג
 ביאור על הנ״ל לט ג
 בפ׳ נסכים מ א
 ענין הנסכים מא ג
 ויהיו בנ״י במדבר מב ב
 ביאור מג א
 והיה לכם לציצית מג ג
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 מפתחות
 דף עמוד

 ושמתי כדכד כו ג
 וכל בניך כט א
 ביאור לא א
 אני לדודי לב א
 אני לדודי לג א
 ביאור לג ד

 תצא
 כי תצא למלחמה לד ג
 כי תצא לה ג
 ביאור לו ג
 כי תהיין לז ד
 ולא אבה לח ג
 ביאור ולא אבה לט ב
 כי ההרים ימושו מ א
 ביאור הדברים מא ב

 תבוא
 היום הזה ה׳ מצוך מא ג
 ענץ ר״ה ויוה״כ מב ב
 תחת אשר לא עבדת מב ג
 ויקרא משה אל כל ישראל מג ג

 נצבים
 אתם נצבים מד א
 כי המצוה מה ב
 כי קרוב אליך מו א
 שוש אשיש מז א
 ביאור מה ד
 כי כארץ נ ב
 קיצור מד״ה כי כארץ תוציא צמחה ק א
 ביאור נב א

 דרושים לר״ה ועשי״ת ויוה״כ
 תקעו בחודש שופר נג ד
 תקעו נד ד
 יו״ט של ר״ה שחל להיות בשבת נו א
 והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול נח א
 מי א־ל כמוך ס ד
 שיר המעלות ממעמקים סב ב
 יחיינו מיומים סג ב

 דרושים לשבת שובה
 שובה ישראל סד ב
 ביאור סה ג
 שובה סו ב

 דף עמוד

 החלצו פה ד
 ביאור פז א

 מסעי
 אלה מסעי פח א
 אלה מסעי פח ג
 לבאר ענין המסעות פט ב
 אלה מסעי צא א
 ביאור צב א
 וירד הגבול צד א
 ביאור צד א
 ביאור ענין מוצאיהם למסעיהם צה א
 ענין נחלת יעקב צו ב
 אחת שאלתי צו ב

 דברים
 ציון במשפט תפדה א א
 ברבות עקב ד״א ושמר לך א ג

 ואתחנן
 ואתחנן אל ה׳ ב א
 ביאור ג ב
 וידעת היום ד א
 ביאור ה א
 תום׳ ביאור ו א
 וידעת היום ז ד
 וזאת המצוה ט א
 למען תירא את ה׳ יוד ב
 שמע ישראל יא ב
 ענין ק״ש אחד ואהבת יא ד
 ואהבת יב ד

 עקב
 ויאכילך את המן יג ג
 ואכלת ושבעת יד א
 ביאור ע״פ ואכלת ושבעת טז ג
 ארץ הרים ובקעות יז ג

 ראה(ואלול)
 ראה אנכי נותן יח א
 אחרי ה׳ אלקיכם תלכו יט ב
 ביאור כ ג
 כי תשמע בקול כב ד
 ביאור כג ד
 ושמתי כדכד כד ד
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 מפתחות
 דף עמוד

 לריח שמניך ג ד
 שחורה אני ונאוה וגו׳ ד י
 שחורה אני ונאוה וגו׳ י ג

 ביאור ע״פ הנ״ל ז ב
 עוד ביאור ז ד
א ב  לסוסתי ברכבי פרעה וגו׳ י
א י  לסוסתי ברכבי פרעה וגו׳ י
ב ד  נאוו לחייך בתורים וגו׳ י
ג ג  הנך יפה רעייתי י
א ג  קיצור ע״פ הנך יפה נ
ד ב  קול דודי הנה זה בא י
 ולהבין ענין מדלג על ההרים וגו׳ טי י
 יונתי בחגוי הסלע בסתר המדריגה טז ג
ז ג  ביאור ע״פ הנ״ל י

ט ב  עוד ביאור ע״פ הנ״ל י
א ב  צאינה וראינה בנות ציון כ

 להבין הטעם למה שהאתדל״ע הבאה
ב ב  אחר האתדל״ת כו׳ כ
ד ד  צאינה וראינה וגו׳ כ
ו י  ביאור הדברים כ
ח ג  לבבתני אחותי כלה וגו׳ כ

ל כט 7 ״ ב פ ה ף ר ן ו א י  ב

 באתי לגני אחותי כלה וגו׳ לא ד
ב ג  ביאור ע״פ הנ״ל ל
ג ג  אני ישנה ולבי ער וגו׳ ל
ה א  ביאור ל
 הסבי עיניך מנגדי וגו׳ לי א
 שיניך כעדר הרחלים וגו׳ לי י
 ששים המה מלכות ושמונים גו׳ לח ב
ט ג  ביאור ל

 ששים המה מלכות וגו׳ מ ב
ב ב  הנה ענין מדלג על ההרים מ
 מה יפו פעמיך בנעלים מג ב
 מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי מד ב
ה א  שימני כחותם על לבך וגו׳ מ
ו א  ביאור ע״פהנ״ל מ
 כי על כל כבוד חופה מז ב
ז ג  ביאור הדברים ע״פ הנ״ל מ
 תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה מה ב
 כי כאשר השמים החדשים וגו׳ מח ד
 ביאור נ ג

 דף עמוד

 דרושים ליו״כ
ח א  לבארעניןיו״כ ס
ח ג  שבת שבתון ס
 ביאור ע ג

 האזינו
 האזינו עא ג

ג ד  האזינו ע
ד ב  האזינו ע
 כנשר יעיר קינן עז ג

 דרושים לסוכות ושמ״ע
 ושאבתם מים בששון עח ג

 ושאבתם מים בששון עט ד
 להבין מ״ש ביום השמע״צ תהיה לכם פ ד
 ביום השמיני עצרת תהיה לכם פא ד

 דרושים לשמ״ע
 ביום השמיני עצרת תהיה לכם פג א
 ביום השמיני עצרת תהיה לכם פד י
ו א  ולתום׳ ביאור פ
 ביום השמיני שלח את העם פו ג
 ה׳ לי כעוזרי ואני אראה בשנאי פח ב
 טוב לחסות בה׳ מבטוח באדם צ ד
 טוב לחסות בה׳ מבטוח באדם צא א
 להבין ענין יו׳׳ט שני צא ג
 להבין ההפרש דבפסח כתיב צב י

 ברבה
ג א  ואתה מרבבות קדש צ
 תורה צוה לנו משה וגו׳ צג ד
 ביאור ע״פ הנ״ל צה א
 והיה מדי חודש בחדשו וגו׳ צו ז
 מזמור שיר חנוכת צז ד
ח ד  מזמור שיר חנוכת צ

 שיר השירים
 שיר השירים אשר לשלמה וגו׳ א א
 שיר השירים אשר לשלמה ב ב
 לריח שמניך טובים וגו׳ ב י
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 ספרי׳ - אוצר החסידים - ליובאוויטש

 קובץ
 שלשלה האוד

 היכל שער
 שלישי רגיעי

ר פ  ס

 לקוטי תודה
 מספר

 וייקדא
 והוא ליקוטי אמרים, מאמרים יקרים, מעוררים הלבבות לעבודת ה׳ על סדרי פרשיות

 התורה ועל שלשת רגלים ור״ה ויוהכ״פ ושיר השירים מפי קדוש עליון

 אדונינו ומורינו ורבינו, הרב הגאון הגדול החסיד והעניו אור עולם

 מופת הדור איש אלקים קדוש וטהור כ״ק שם תפארתו

 מוהר״ר שניאור זלמן נבג״מ

- אדמו״ר הזקן -

 הוצאה שמונח עשרה

ל ידי מערכת  יוצא לאור ע

 ״אוצר החסידים״
 770 איסטערן פארקוויי ברוקלין, נ. י.

 שנת חמשת אלפים שבע מאות ששים ושתים לבריאה
לדת כ״ק אדמו״ר זי׳׳ע  מאה שנה להו

 שנת הקהל



 לוח המפתחות

 דף עמוד

 בגמ׳ דב״מ פרק הפועלי׳ קא מיפלגי כב ב

 מצודע
 זאת תהי׳ תורת המצורע כד ג

 אחרי
 כי ביום הזה יכפר כה ג
 כי ביום הזה יכפר כו ד
 ביאור הדברים בענין לטהר תטהרו כז ד
 ביאור ע״פ כי ביום הזה כח ב

 קדושים
 וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כט א
 והדרת פני זקן ל ד

 אמור
 ונקדשתי בתוך בנ״י לא א
 ביאור הנ״ל לג ב
 וספרתם לכם ממחרת השבת לה ב
 והניף את העומר לו א
 והניף הכהן אותם לז א
 ביאור לז ג

 בהר
 כי תבואו אל הארץ לט ג
 את שבתותי תשמרו מא א
 ביאור הנ״ל מג ב

 בחקותי
 אם בחקותי תלכו מה א
 ביאור מה ד
 אם בחקותי תלכו מז ג
 בשברי לכם מטה לחם מח א
 אלה החוקים מח ג
 אסור לאדם שיטעום עד שיתן מאכל מט ב
 וילך ראובן נ ב

 הוספות
 קיצור ע״פ ולא תשבית מלח נ ג
 קיצור מהביאור נ ג
 להבין מ״ש באוצ״ח נא ב

 דף עמוד

 בשלח
 ראו כי ה׳ נתן לכם את השבת א א
 קיצור מד״ה ראו כי ה׳ ח ג

 פקודי
 אלה פקודי המשכן ג א
 ביאור הנ״ל ו א

 ויקרא
 ויקרא אל משה א א
 אדם כי יקריב ב ב
 ביאור הנ״ל ג א
 ולא תשבית מלח ג ד
 קיצור ע״פ ולא תשבית נ ג
 ביאור ולא תשבית ד ב
 קיצור מהביאור נ ג

 צו(וחה״פ)
 ואכלתם אכול ז א
 ביאור הנ״ל ח ב
 להבין ענין משמח חתן וכלה ח ד
 והיה אור הלבנה ט ב
 ענין ז׳ ימי המילואים יוד א
 להבין מ״ש בהגדה מצה זו יא ג
 ששת ימים תאכל מצות יג א
 ששת ימים תאכל מצות טו ב
 ששת ימים תאכל מצות טו ד
 להבין מפ״מ יו״ט דפסח ביום הנם טז א
 הים ראה וינוס טז ב
 והניף ידו על הנהר בעים רוחו טז ד

 שמיני
 לויתן זה יצרת לשחק בו יח א
 ביאור הנ״ל יח ד

 תזריע
 אשה כי תזריע יט ג
 עולם לאכסדרה הוא דומה יט ד
 שוש תשיש ותגל העקרה כ א
 למנצח על השמינית כ ג
 אדם כי יהי׳ בעור בשרו כב ב



 לקוטי בשלח תורה א

 ועמ״ש בת״א פ׳ לר לד בד׳׳ה שרי אשתך כו׳ שרה שמה בטעם מה
 שלהיות הולדה לשרה הוא ע״י שלוקח מאתה כח היו״ד וניתן לה כח
 הה״א במקומו שהגם שלמעלה בהמשכה מאור א׳׳ס באצילות הוא ע״י
 היו״ד דוקא שהוא בחי׳ צמצום בו׳ מ״מ למטה בההמשכה שמבחי׳ שרה
 שהוא מל׳ שמאירה בבי׳׳ע הוא להפר ממש שאם היה האור מתצמצם
 היה חושד והעלם גמור כוי. ועמ״ש כה״ג בביאור ע׳׳פ כי תצא גבי וגלחה
 את ראשה בעניו השערות שלמעלה הם קדושה עצומה י״ג ת״ד ושער
 רישיה כעמר נקא כוי. ובנזיר קדש יהיה גדל פרע כוי. משא״כ באשה
 שער באשה עתה כוי. כי השערות הם גם כן בחי׳ צמצום כוי. ומכ״ז
 יובן גם כן כאן הטעם שהעולם הזה נברא בה״א דוקא ומזה יובן מ״ש
 לקמן שצריך להמשיד תמיד בחי׳ הה״א שנברא בו עוה״ז כדי שלא יהיה
 צמצום וחושך אלא בחי׳ התפשטות והרחבה שיהיה גילוי אלpת כוי).
 מאין ליש ולא עולם הזה השפל דוקא אלא כל העולמות דבי״ע הנק׳
 עולמות הנפרדים בע״ג ובכלל זה גם העולמות העליונים vw בבחי׳ גבול
 השגה בו/ ואין הפרש בין יו״ד לה״א אלא שביו״ד נברא עלמא דאתכסיא
 שהוא העולם הבא נהנין מזיו הנ״ל ובה׳׳א נברא עלמא דאתגליא כוי.
 הן העולמות שנתהוו מזיז ליש ודבר כוי. שנקרא עולם הזה* להיותם
 עלמא דאתגליא לכן נקי עולם הזה פי׳ זה ע״ש בחי׳ הגילוי עד שיכול
 להורות עליו באצבע כוי. כמ״כ נקרא בה״א נברא העולם הזה הענין
 הוא ע״ש בחי׳ עלמא דאתגליא שנקי זה (ואפ״ל עוד שנק׳ עולם הזה
 דהנה כתיב גם את זה לעומת זה עשה האלקים בקהלת סי׳ ז׳ י״ד.
 ובעוה״ז מעורב ב׳ הבחי׳ יחד שהרי הנפש האלקית מתלבשת בגוף
 ממשכא דחדא כוי. ע״כ בו מעורב יחד ב׳ בחי׳ זה הנ״ל לכן נק׳ העולם
 הזה. ולכן ג״כ היום לעשותם דוקא ולהמשיך בחי׳ זה היינו מ״ש זה
 אלי ואנוהו משא״כ לע״ל ארז״ל שאין בהם לא זכות ולא חובה. בשבת

 פכ״ג דקנ״א ע״ב):
 ב והנה בחי׳ גילוי המשכה זו מן ההעלם בין ביו״ד שנברא בו העוה״ב
 להיות נהנין מדו כוי. בין בי׳׳ע שבה׳׳א בראם כו׳ שכדי להמשיך
 גילוי הה״א בבי׳׳ע להיות עולם חסד יבנה וכמ״ש בהבראם באברהם הוא
 ע״י אתעדל״ת וכמ״ש באג״ה בד״ה ויעש דוד שם. והוא רק ע״י תומ״צ
 דוקא במ׳׳ש ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה לעבדה זו רמ״ח נדע כר.
 דהיינו שנתוסף גילוי בחי׳ עונג העליון בג״ע ע״י רמ״ח מ״ע דוקא. וזהו
 כל הנשמה תהלל י׳׳ה פי׳ תהלל לשון שבח ולשון הארה כמ״ש בהלו נרו.
 היינו שהנשמה תמשיך אור וגילוי שם י״ה שיהיה גילוי והמשכת היו״ד
 בעוה״ב והמשכת הה״א בעוה״ז. ולכן נקראת הנשמה נר הוי׳ שהיא בחיי
 נר הממשיך שם הוי׳ להיות ביה הויה צור עולמים וכמ״ש מזה בת״א פ׳
 מקץ בד״ה רני ושמחי בת. והנה הטעם שההמשכה זו הוא ע״י מצות
 דוקא יובן בהיות ששרש המצות הוא בבחי׳ פנימית העונג העליון כמ״ש
 בתורה ואהיה אצלו בו׳ שעשועים פי׳ בחי׳ שעשועי המלר בעצמותו
 כמ״ש במ״א, שהוא ענין עונג העליון העצמי הנקי מקור כל התענוגים
 כר. בחינת כי עמך מקור חיים כו׳ הנ״ל. אך כדי שיתגלה עונג זה
 מן ההעלם לגילר בנשמות בגן עדן וכדומה והיינו מ״ש ושעשועי את
 בני אדם כו׳ אין זה אלא על ידי התורה והמצות באמרו אשר קדשנו
 במצותיו הן בחי׳ שעשועים עצמיים כו׳ ובזאת הכוונה דברכה של המצוה
 נמשד ובא לידי גילוי עונג העליון, וזהו העוסק בתורה לשמה לשם התורה
 פי׳ שממשיד בחי׳ השעשועים העצמיים שבתורה לידי גילוי בדבר הלכה
 וע״כ נאמר על התורה דרכיה דרכי נעם וגו׳ במשלי סי׳ ג׳ י״ז, פי׳ נועם
 הוא מתיקות ונועם ה׳ הוא בחי׳ עונג העליון העצמי בחי׳ כי עמך מקור
ו דקס״א w ע״פ ועתה יגדל נא  חיים (ועייו בפרדם ערך נעם ובזח״ג פ׳ שלח ל
 כח אד׳ פי׳ נעם ה׳ הוא עניו כה אד׳ הנח הנמשד מע׳׳ק פתימא דכל סחימין

 בו׳ ע״ש ועגד׳ש בד״ה ועתה יגדל נא. ועיין במא׳׳א אות נו״ו סעיף י״ג)

 f עי׳ בהוספות.

 ראו* כי ה׳ נתן לכם השבת וגו׳. במדרש תלים(סי׳ צ״ב) מהו ראו
 א״ר יצחק כל עיסקא דשבתא כפול. עומר כפול. שני העומר
 לאחד. קרבנו כפול. וביום השבת שני כבשים בו׳. אזהרותיה כפולות
 זכור ושמור כר. וברבות בשלח ם״פ כ״ה ששקולה שבת כנגד כל המצות
 כר ע״ש. וכ״ה בירושלמי ספ״ג דנדרים. הנה יש להבין למה אומרים
 בשבת קדשנו במצותיד דרך בקשה לעתיד כו׳ ובכל ברכות שבחול וגם בכל
 ברכות המצות אנו אומרים אשר קדשנו במצותיו שכבר קדשנו לעבר כוי.
 אד הענין יובן ע״פ הקדמה להבין הטעם שנקרא התורה ומצות בשם דרר
 ה׳ כמ״ש דרכיה דרכי נועם כר. וכן ושמרו דרך הוי, כוי. דהנה כתיב כי
 בי״ה ה׳ צור עולמים ביו״ד נברא העוה״ב כידוע. ויש להבין איד יתכן שום
 ציור אות למעלה כמו ציור אות יו״ד שבו נברא כר. שהרי אין שם גשם
 צורה ח״ו. אך הנה ידוע דביו״ד מאמרות נברא העולם כר. ושרשם הוא
 יו״ד דברות בחכמה ובתבונה ובדעת כו׳ כמ״ש במ״א. וגם זאת להאיר רק
 ע״י צמצומים רבים כי באמת הוא ית׳ למעלה מעלה מן החכמה והתבונה
 כו׳ כמאמר לאו דאית לר צדק ידיעא כוי. ולאו מכל איבון מדות כלל. כי
 אין ערד כלל לשום נאצל או נברא לגבי עצמותו ית׳ יותר משאין ערך
 הגשמי לגבי הרוחני כידוע ומבואר במ״א. וזהו כי אמרתי עולם חסד
 יבנה שצ״ל נבנה העולם ביו״ד מאמרות ע״י העלאת מ״ן כו׳ כמ״ש במ׳׳א
 בד״ה לסוסתי ברכבי. והנה כתיב כי עמר מקור חיים כר פי׳ כי העוה״ב
 ידוע שהוא מה שהנשמות נהנין מזיו השכינה והנאה זו שנהנין אינו אלא
 ע״פ השגה שמשיגים באלקות דוקא כנראה בחוש שכל מי שאינו משיג
 השכל אינו נהנה ומתענג כלל כוי. וא״כ כבר בא העונג העליון האלקי
 לידי תפיסא להיות יש ודבר מה בהשגת הנשמות עד שנהנין ממש כוי.
 וזהו מ״ש להנחיל אוהבי יש בחי׳ יש ממש כמ״ש במ״א. ובאמת בחי׳ גילוי
 עונג העליון הזה שירד כ״כ להיות יש ודבר כוי א״א כ״א ע״י צמצום גדול
 מאד מעצמות עונג העליון וכידוע. וזהו כי עמך מקור חיים פי׳ מקור כל
 התענוגים ומקור כל החיים שנהנין הנשמות עמך בעצמותך (וע׳ בזח״ג
 פ׳ 1ו דף ל׳׳ד סע׳׳א ובפי אמור ק״א א׳, ובספר מגיע פי׳ כי מקור חיים כחשבון

 אוי א״ם) ואין לגילוי העונג הנמשך לנשמות ערך כלל עמר כי ע״י צמצום
 גדול ירד כנ״ל. וזהו ענין ביו״ד נברא העוה׳׳ב פי׳ ע׳׳י צמצום גדול דאות
 יו״ד עד״מ כתיבת היו״ד כנקודה קטנה כנ״ל. כמ״ב אופן המשכת
 העונג מן ההעלם לגילוי הנ״ל הוא מקור כל העולם הבא שנהנין הנשמות
 בו והיינו מפני שהוא כולל כל פרטי פרטיות התענוגים שמתענגים
 הנשמות על ה׳ בג״ע וזהו ביו״ד נברא כוי. ובמ״א נתבאר כי הנה כל
 המשכה הוא ע״י שם הוי׳ היינו יו״ד צמצום ה׳ התפשטות וא״ו המשכה
 כוי הידד הוא צמצום שכדי להיות המשכה מאור אין סוף ב״ה שהוא בחי׳
 מקור חיים כנ״ל צ״ל ע״י צמצום תחלה כדי שיוכלו לקבל וכמ״ש בת״א ס״פ
 לד לד בד״ה שרי אשתך כר. ואין זה הצמצום העלם והסתר גמור אלא
 ע״ד לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה כוי. וכמו בתשב״כ נרמז
 בקצרה כל מה שבא בתשבע״פ באורר שלכן נק׳ תשב״כ מוסר אבד
 ותשבע״פ נק׳ תורת אמר כמו טפת האב נכלל בה כל כח רמ״ח אברי
 הולד בדרד קצרה כוי. ולכן נמשל בחי׳ זו לאות יו״ד. ומזה נמשד אח״כ
 ה׳ שהוא התפשטות וכמו ההתגלות מתשב״כ כשמתגלה בתשבע״פ באורך
 ורוחב כוי. וכמ״ש מזה בבה״ז פ׳ אחרי ע״פ המאמר שם דע׳׳ט ב׳ הביאו
 עלי כפרה יעו״ש. וזהו ענין ביו״ד נברא העולם הבא שבחי׳ עוה״ב זהו מה
 שכבר נמשן־ ונתגלה בבחי׳ השגה והוא בחי׳ ה׳ ומקור ושרש התהוות
 בחי׳ זו הוא ע״י היו״ד. ועמ״ש עוד מענין ביו״ד נברא העולם הבא
 בד״ה שחורה אני ונאוה אש שחורה. ובהיות כי היו״ד מתחלק אח״כ
 לכמה פרטי פרטיות נאמר כי בי׳׳ה צור עולמים ביו״ד נוצר כל פרטי
 תענוגי הנשמות שבעוה״ב ובה׳ נוצר כל פרטי פרטיות התהוות הנבראים
 שלמטה כמ״ש בהבראם בה׳ בראם(עיין מזה באג״ה בד״ה ויעש דוד שם

 •) קיצורים למאמר זה נדפסו לקמו ח, ג.
 שויה עלי—וזהו עניו: נתקו ד׳פ דפוס ראשה וכת״י.



 2 לקוטי בשלח תורה

ך אליו כלל כל עניני התענוגי0 שבעוה׳׳ז. ג באופן אחר מה שאין ערו ו  תענ
 ולכן ארז״ל גבי אלישע אחר מוטב דלדייניה וליתי לעלמא דאתי אשר
ל י״ב חדש מה שאש שלנו אחד מששימ באש של ל יסודי גיהנם כ  כדאי כ
ם בג״ע התחתון, אבל ג״ע העליון הוא תענוג  גיהנם בשביל שיקבל העונג ג
הר דינור המפסיק ביניהם  עליון למעלה מעלה מג״ע התחתון עד שיש נ
ן בבואו לג״ע העליון ל בו כדי לשכוח התענוג שבג״ע התחתו  שצריך לטבו
 כדי שלא יבלבלנו שם עמ״ש מזה בת״א בד״ה מראיהם ומעשיהם, ועד״ז
ק בהתפשטות הארה משמו ה והכל הוא ר ל  יש עליות לאין קץ כו׳ יהללוך ס
ת הארה מעתיק המלובש בבינה ה שהוא מורה על התגלו ל  ית׳ וזהו ענין ס
ה ובזהר פ׳ ויקרא דף ך׳ ע״א ובמק״מ שם והיינו ל  ע׳ בפרדס בעה״כ ערך ס
ל התענוגים הוא בחי׳ אורו וזיוו ית׳ וזהו ענין נהנים מזיו  כי מקור כ
וג ל התענוגים הנ״ל הם התלבשות הארת התענ  השכינה והיינו כי כ
ג הנמשך ו  בחו״ב שמזה נמשך בג׳׳ע איזה הארה וגילוי והארת התענ
 בחו״ב נמשך מבחי׳ אור א״ס ב״ה הוא בחי׳ שמו ית׳ שהוא מקור
ו וכנ״ל, ג מדבר שחוץ ממנ ו וג שלא כענין התענ  התענוגים היינו עצם התענ
ג א׳׳ם ממש. וזהו כי עמד מקור ו  כ׳׳א שבחי׳ אור א״ס הוא עצמו תענ
 חיים פי׳ מקור חיים ממש של כל העולמות וגם ע׳׳ד פי׳ להחיות בהן נפש
ג כנ״ל שהמקור לכ״ז הוא בחי׳ הנק׳ כי עמך ו ל חי דהיינו בחי׳ תענ  כ
ל שהוא ל  היינו שמו ית׳. אבל מהותו ועצמותו ית׳ אין שייר בו לומר כ
 מקור להשפעת החיים והתענוג שבע״ס ובעולמות כ״א מקור זה הוא

 מבחי׳ כי עמך כוי.

ת ל ע  ג והנה המצות הם רצון העליון והנה הרצון הוא עדיין בבחי׳ מ
ת אחורי ופני לא  ומדריגת חיצוניות שלהם. וכמ״ש וראית א
 יראו. אבל פנימיותו ועיקרן הוא הוא עונג העליון ב״ה שהוא פנימית הרצון
י ועד״מ מבשרי אחזה שהתענוג הוא  כידוע וע״ז נאמר אחור וקדם צרתנ
ג ו ח ותענ וג שמחמת שיש נחת רו  עיקר המכוון והרצון הולך אחר התענ
ד הוא רוצה וחפץ בכך. ולכן נק׳ הרצון בחינת אחוריים ובחי׳ כ  לפניו ל
 חיצונית לגבי העונג העליון ב״ה המלובש בו וע״ז נאמר וראית את אחורי
ה כ׳׳א בחי׳ הרצון בלבד כמו שאינו ל ג ת  ופני לא יראו שאין פנימית העונג מ
ו רצונו להיות ק בחי׳ רצון בלבד שמגלה ל נגלה באדם לזולתו ר  נראה ו
נחת ג ו נ ך וכך. אבל פנימית העונג המלובש בו והמכוון מזה איזה עו  כ
ת ועונג זה הוא המלובש במצות להגלו ודע ו א ניתן להתו  רוח לפניו מזה ל
 שהן רצונו ית׳. וזהו אשר קדשנו במצותיו אשר מלשון באשרי כי אשרוני
ל ל ה וג שיש בזה כדי ל  שהוא לשוו הילול ושבח והוא על עוצם ריבוי התענ
 ולשבח מאד ובבחי׳ זו נאמד באשר וטובל בשמן רגלו שבחי׳ רגלו בלבד
 היא מלובשת בבחי׳ שמן הוא בחי׳ ח״ע כוי. והנה ההפרש שביו בחי׳
ת אברים  אחוריים לבחי׳ פנים מבשרי אחזה שבעורף אין בו התחלקו
ת גלה ציור התחלקו נ ראה ו . משא״כ בבחי׳ פנים נ ת כולו  שעור א׳ מכסה א
ג שבבחי׳ ראיה היא בחי׳ ו ת אזנים לשמוע כו׳ ותענ  האברים עינים לראו
ה כביכול שבחי׳ רצון העליון ב״ה נק׳ ל ע מ  אחרת משמיעה כוי, כד הוא ל
ל ל ו לכד הרצון המלובש במצות כ ת ו  בחי׳ אחוריים ואין בו שום התחלקו
ל המצות בשוה שכולן הן בחי׳ רצונו ית׳ והרי זה שבח א׳ לכולן אלא  כ
ה מהחכמה כוי ולכן ל ע מ  שהוא שבח גדול מאד כנ״ל שהרצון עליון הוא ל
 נקרא העונג והשמחה הנמשך מזה בשם זמירות כמו זמר שמנגנים ניגון א׳
 היפה מאד הרבה פעמים כנ״ל. אבל העונג העליון ב״ה המלובש במצות
ג פרטי כי העונג הוא פנימי׳ המכוון המלובש ברצון ו ל מצוה תענ כ  יש ל
 ואין פנימית המכוון המלובש ברצון מצוה זו מלובש ברצון מצוה אחרת
ג ו דע וכמו עד״מ בפנים הרי התענ ו ל מצוה יש כוונה אחרת כנ כ  כי ל
ג שבשמיעה שבאזנים וכן ו ל לתענ ל  שבראיה המלובש בעינים אינו דומה כ
ך ל מין תענוג הוא מהות אחר. כ וג שבטעמים חיר אובל יטעם כוי כ  תענ
ג מיוחד ו נג העליון הנמשד ומתגלה ע״י המצות בציצית תענ  בחינת עו

 *) עיי בהוספות.

ך שבה דרכי נתיבות והילוך המשכות נועם ה׳ מההעלם ר  והתורה נק׳ ד
י ל׳ ם כוי, ופי׳ דרכ  לידי גילוי, עד״מ הדרך שבה הולכים ממקום למקו
רה ועבודה  רבים. הנה הפרדס ערך דרכים פי׳ שהם חג״ת והן בחי׳ תו
ת התורה. וע״ז ארז׳׳ל האשה נקנית בשלשה  וגמילות חסדים שהן כללו
 דרכים, האשה היא כנס׳׳י. בכסף זהו גמ״ח. ובשטר זהו אותיות
ת ו ת קירוב ויחוד המדרג ו  התורה. ובביאה זהו ענין עבודה שהוא קרבנ
ד ח׳׳י ע ת ח׳׳י ברכאן דצלותא כ ו ה היא במקום קרבנ ל פ  כוי. ועכשיו ת
ל ט כ ר ך פ ר  חוליות השדרה שדרד הם נמשר השפע מהמוח כוי/ אד ד
ועם ועם הוי׳ שבחי׳ נ ועם הוי׳. פי׳ נ ך להמשכת נ ר  מצוה היא בחי׳ ד
 ותענוג עליון נמשך ע״י צמצום היו״ד והתפשטות הה׳׳א והמשכה שזהו
ל ם הוי׳ וכנ׳׳ל בעניו ביו״ד נברא העוה׳׳ב כוי. והיינו ע״י כ  ענין ש
 מצוה. וביאור הדבר הנה יש לבאר עוד פי׳ כי עמך מקור חיים פי׳ עמך
 אינו מהותו ועצמותו ממש כ״א בחי׳ שמו ית׳ הנק׳ אור א״ם שהוא בחי׳
ל תוך עצם השמש כמ״ש בס׳ ש״ב ל ובטל בך כאור השמש הכלו  עמך כלו
 ח״ב פ״ג. ובחי׳ זו נק׳ מקור חיים היינו מקור התענוגים וכנודע שעתיק
 הוא מקור התענוגים והוא בחי׳ אור א״ס וכמ״ש במ״א. ופי׳ מקור
. כמו ג למטה שהוא נמשר מדבר שחוץ ממנו ו  התענוגים שאינו כמו התענ
 ממאכל ערב או מהשגת דבר חכמה. מה שאין כן למעלה הרי אין שום
ג עליון אינו כ״א ע״ד שמציאותו ו ל וא״כ התענ ל ו יתברך כ  דבר חוץ ממנ
ל בתענוגים שבעולם ואינן מערך וסוג שלו ל  מעצמותו הרי אין דוגמתו כ
 כלל לכן בחי׳ זהו גבוה למעלה מעלה אפילו מחכמה עילאה כי גם בחכמה
ג זה ו וג שיש בהחכמה. א״כ אין תענ  יש הרכבת ב׳ בחי׳ החכמה והתענ
וג שהוא פשוט בתכלית הפשיטות. וביאור ל לעצם התענ ל  שבחכמה ערך כ
 הדברים היינו כי אנו רואים עד״מ למטה שהתענוג מתפשט באריכות
ל הכחות שבנפש היינו שבכל הדברים התכלית והמכוון כ  ורוחב יותר מ
גד זה הוא עניו צער ויסורים ח״ו נ להפך ו ג ושמח מזה ו  הוא מה שמתענ
ב וחיות רע שהתענוג הוא נקי טו ג. וא״כ זהו ענין טוב ו ו  שהם הפך התענ
ג כמבואר בא״ח בהל׳ ו ל חי דהפי׳ לפיקוח ותענ  כענין להחיות בהם נפש כ
ל עמל ג זה נק׳ ג״כ חיות ממש. ועד״ז הוא כ ו  ברכות והרי שבחי׳ תענ
 האדם כמו העוסק במו״מ כדי להרויח ולהתעשר לפי שתענוג שלו הוא
וג שלו כוי, וגם  מזה ויש מי שמייגע א״ע בחכמה לפי שמזה הוא התענ
ג בחוש ו ך כלל יש תענ ר  אנו רואים שיש מיני תענוגים רבים לאין קץ כמו ד
 הטעם באכילת מאכל ערב המתוק לחיך, וגם בזה יש כמה וכמה מטעמים
ג ו ג בחוש הריח והוא מין תענ ו  ומשקאות מינים ממינים שונים ויש תענ
ג מצחות הלשון וג שבחוש הטעם, וכן יש תענוג בדבור שמתענ  אחר מהתענ
 הגיון ומליצה ודקדוק או אפילו ממילתא דבדיחותא או משאר דבורים
 שחפץ לדבר ואפילו דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים עי״ז יוצא הדאגה
דחה הצער שהוא הפך ר זה ועי״ז נ ג מדבו  והצעד הרי על כרחן שמתענ
ג, וכן יש תענוג בשמיעה קול נאה זמרא דפומא או כלי זמר ערב ו  התענ
ג שבשכל ובמדות כוי, ו  וכה״ג וכן בראיה יש תענוגים רבים וכ״ש בתענ
לת ממש ק ממה שנפל בשבה״ב והוא פסו ל תענוגי עוה״ז הם ר  והנה כ
ג העליון וכנודע מענין יהי רקיע כו׳ מבדיל בין מים למים ולכן ו  לגבי תענ
וג שעה א׳ בג״ע ל תענוגי עוה״ז אלף שנה לגבי התענ כלל כ ל ו ל ד כ  אין ערו
ן מה שהנשמות נהנין מזיו השכינה וכמארז״ל יפה שעה אחת של  התחתו
ל חיי העוה״ז דהיינו אפי׳ חיה בעוה״ז אלף שנה כ ח בעוה״ב מ  קורת רו
כל טוב אין זה נחשב אפי׳ נגד שעה אחת של הקורת רוח ל ו ג גדו ו  בתענ
ג באופן אחר ומעלה עליונה לאין קץ על מהות ו  שבעוה״ב לפי שהוא תענ
ג היותר חשוב שבעוה״ז וכמו שאנו רואים למטה בתענוגי עוה״ז ו  התענ
וג שבחוש  שהתענוג שבשכל עד״מ הוא מהות תענוג אחר לגמרי מהתענ
ג כמה אופנים ו ג שבראייה כו׳ הרי יש בבחי׳ התענ ו  הטעם. וכעד״ז התענ
 שונים זמ״ז לגמרי. עד״ז מובן שהתענוג אפי׳ בג״ע התחתון הוא מהות
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 לקוטי בשלח תורה ב

ל אומרים אשר קדשנו לשעבר דהיינו בבחי׳ . אבל בחו ר  הוכן ועומד כ
וכח בשבת  העלם עדיין כנ׳׳ל. וזהו הטעם עצמו שאומרים במצותיך לנ
ד ר  מפני שבא לידי גילוי ובחול לפי שהוא בהעלם עדיין אומרים במצותיו ד
ל המצות כולן כי ע׳׳י המצות ד כ ג נ . וזהו שארד׳ל שקולה שבת כ ר ר כ ת ס  נ
ר  שעושין נשאר האור בהעלם עדיין והמשכתו בגילוי זהו ע״י שבת כ
 (ואפ״ל דוגמא לדבר ע״ד משארד׳ל רפ״ו דברכות אשר פ׳ והיה אם שמוע
ר ו של מקום שלכן נאמר בה ואספת דגנד כ נ  נק׳ עדיין אין עושים רצו
 ע״ש והרי נאמר בה אם שמוע תשמעו אל מצותי. אלא צ״ל משום שהאור
 הנמשר ע״י המצות נשאר בהעלם והסתר בבחי׳ מקיף אבל להיות עושים
 רצונו של מקום היינו כשנמשד ומאיר מבחי׳ םוכ״ע ומקיף בבחינת ממכ״ע
 וא״פ שמתייחדים האור מקיף עם האור פנימי ולכן נק׳ עושים רצונו של
ת כל תד מלכו  מקום שממשיך האור בבחינת שרש המקום שהוא בחי׳ מלכו
ד כבוד הוי׳ ממקומו כו׳  עולמים בו׳ וכמ״ש בבינוני׳ ה״ב פ״ז וכמ׳׳ש ברו
נים. ועמ״ש סד״ה שובה ישראל ת הכוונה להיות דירה בתחתו  שזהו תכלי
ל האור הנמשר  עד. ועד״ז בחי׳ שבת לגבי ששת ימי המעשה שבימי החו
ר דבי״ע  ע״י המצות מאיר בבחי׳ מקיף עדיין ואינו נמשד בבחי׳ גילוי במקו
ו מר״ה ויוהכ״פ  אלא בשבת כוי, ולבן ארז״ל מזונותיו של אדם קצובים ל
 לבד מהוצאות שבת ויו״ט כי שבת ויו׳׳ט זהו כמו בחי׳ בזמן שישראל עושין

 רצונו של מקום שאזי מלאכתן נעשית כוי):
ת עליון ותחתון צריר שיהיה מי שמחבר  ה והנה ידוע בכל התחברו
ן דהיינו בחינת  אותם כנ׳׳ל, וגם כאן אחר אשר יש עליון ותחתו
ים המקבלים ונהנין מזיו כו׳ צריד נ  עונג העליון העצמי ובחינת גלוי לתחתו
ים נ ת העלם העונג העליון להתחבר לתחתו  שיהי׳ מי שמחבר ויביא א
לם ה ידוע שהתפלה נק׳ סו . דהנ  בבחי׳ הגילוי כו׳ והמחבר הוא בחי׳ תפלה
לם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה וכו׳ וע׳׳ד הסולם  כמ״ש בזהר ע׳׳פ סו
ל הנה ל דרד כ  הנה יש בו מדריגות הרבה והוא ע״י השליבות שבו כידוע ו
לם להיות שהן זה גמת ד׳ שליבות בסו  ד׳ עולמות יש אבי׳׳ע כידוע והן דו
ה ל פ ת ה גה מעשי׳ ליציר׳ כנ׳׳ל, וידוע ד גה למדרי ה ועולים ממדרי ה מז ל ע מ  ל
ה הוא ענין ל פ ת ת האלו דאבי״ע להיות כי ה ו ד כלל לד׳ מדרג ר חלק ד  נ
גד ד׳ ל ד׳ עליות הן נ ל דרד כ  עליות ע״י מס׳׳נ אליד ה׳ נפשי אשא כו׳ ו
ו ד׳ לם שיש ב  העולמות מעשייה ליצירה וכנ״ל. והרי זה כמשל הסו
רות לם נאמר וראשו מגיע השמימה כו׳ פי׳ להו  שליבות כוי. והנה בסו
ת העליון עם התחתון שהרי כמו  שהסולם הוא בחי׳ הממוצע והמחבר א
 שעולין בו מלמטה למעלה כמ״כ יורדין בו מלמעלה למטה נמצא שע״י
ת אל העליון וא״כ ן יוכל לעלו ן והתחתו  הסולם יוכל העליון לירד להתחתו
ן כוי. וזהו וראשו מגיע  הרי הסולם הוא המחבר את העליון עם התחתו
ג שעי״ז הוא המחבר הגג  השמימה פי׳ עד׳׳מ הקורה הנעוצה מקרקע לג
 עם הקרקע, כמ״כ הסולם מפני שראשו מגיע השמימה ונעוץ בארץ ע״כ
לם בזח״א ויצא  הוא המחבר השמים עם הארץ כו׳(ועיין מענין והנה סו
 ד׳ קמ״ט ע׳׳ב ובפי׳ הרמ״ז שם ח׳׳י חוליות השדרה, ועמ״ש מענין ח״י
ד ודי ברכאן דצלותא בד״ה לא הביט און ביעקב ג  חוליות השדרה שהן כנ
ל שלו ושאט בח׳׳י אלף ת גבי רוכב על כרוב ק  ובד׳׳ה יביאו לבוש מלכו
 עולמות ועיין במא״א אות-סמ״ר םכ״ח מענין סולם). והנמשל יובן בתפלה
ם ת במם״נ כוי, אמנ לם להיות שהוא עליה והסתלקו גמת הסו  שהוא כדו
ה בשם ממוצע המחבר שיביא אור ירידת ל פ ת ותנת שתקרא ה  היא הנ
ה ל ע מ ל לם שיורדיו בו מ ה ג״כ ע״י התפלה כמו הסו ט מ  השפע מלמעלה ל
ע ובד׳׳׳ה ויקהל משה. וזהו ל ס  למטה ג׳׳כ ועמ״ש מזה בד״ה יונתי בחגוי ה
ו מתפלתן של נ ם לקו  הטעם שהתפלה נק׳ עטרה כמו ענין קושר כתרי
 ישראל כו׳ וכמ״ש בעטרה שעטרה לו אמו זו התפלה שעושה בחי׳
ה הימנו ל ע מ נה על הראש ל  עטרה למעלה והנה העטרה היא נתו
 ועשויה מאבנים טובות ומרגליות כידוע. והנמשל יובן למעלה שמבחי׳
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לא כמו  ומשובה מהתענוג שבמצוה אחרת וכן בתפילין בו׳ ובכל המצות. ו
. ונמצא שהמצות הן פרטיות  מעלת הרצון שהוא מדרגה אחת לכולן
וג שבשמיעה כו׳ ושרשן  המשכות העונג כמו עד״מ תענוג שבראיה ותענ
ר ג פרטי כ ו ה שלמעלה מבחי׳ תענ ר התענוגים מ  ומקורן היא בחי׳ מקו
ת הקולות. וזהו שהמצות כל העם רואים א ׳ יתרו בד״ה ו  ועמ״ש בת״א פ
ר התענוגים  נקראים דרכי נועם שהם דרכים פרטיים הנמשכים ממקו
׳ וישלח ע״פ כי ישרים דרכי הוי׳. וזהו  הנק׳ נעם ה׳. ועי׳ בבה׳׳ז פ
ל המצות מעשיות ארחות הוי׳ פי׳ כמו אורח ושביל שהולכין  שנקראו כ
דרד להמשכת שם הוי׳ ם וכמ׳׳כ ע״י המצוה נעשה אורח ו  בה ממקום למקו
 ע״י צמצום והתפשטות בו׳ מבחי׳ העלם ענג העליון לידי גילוי כנ׳׳ל, וזהו
ד ה׳ לעשות ר ד וכמ״ש ושמרו ד ר ל המצות בשם ד ל כ ל  שנקרא כדרר כ
ר כנ״ל׳ אד מה ד הוי׳ כ ר עם ה׳ כמו פי׳ ד ר וזהו ג״כ פי׳ נ  צדקה כ
׳ ל המצות מפני שכללו ללת כ ו  שנזכר צדקה בפרט ידוע לפי שהיא כ
ל עניו המצות הן רמ״ח המשכות מן ההעלם והיינו טפ״ט כו׳ עד ה״ח  כ
ר וכמו ימינו של אדם  המגדילים והצדקה הוא ענין המשכת החסד כ

ל הגוף כוי:  שאחריה נמשך כ
ד וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר  ד והנה כתיב ששת ימים תעבו
ה נזכר חריש מ  תשבות בפ׳ תשא(ל׳׳ד כ׳׳א), ולכאורה אינו מובן ל
ד קאי על עבודת הש׳׳י  וקציר דוקא• אד הענין דפי׳ ששת ימים תעבו
 כמ׳׳ש בפ׳ והיה אם שמוע ולעבדו בכל לבבכם כוי ויש בזה חרישה וזריעה
ם לצדקה. אור זרוע לצדיק. ועמ׳׳ש מזה ע״פ כ  וקצירה וכמ״ש זרעו ל
 הבאים ישרש יעקב וע״פ כי תבואו אל הארץ כו׳ ושבתה הארץ. ובד׳׳ה
ה ידוע דל״ט מלאכות  האזינו השמים ובד׳׳ה ושאבתם מים בששון כי הנ
ה כמו עד״מ הזורע ל ע מ  חורש וזורע כו׳ כמו שיש למטה כמ״כ יש ל
ה כו׳ כמ״כ למעלה בחי׳ המשכות כ ר  שמצמיח פירות תבואתו בתוס׳ ב
נקרא  העונג העליון שיבא לידי גילוי שאינו אלא על ידי מצוה כנ״ל ו
 בשם מלאכה להיותה בחי׳ ירידה וצמצום כנ״ל כמו המלאכה שהוא
ה תקנ ת ו ל ע ו על ידיו כו׳ כמ״ש במ״א. אך ת  התפשטות ירידת החיות בפו
עלת מן ס׳ ברכה כוי. כמ״כ למעלה התו  מכוין במלאכת עבודתו להיות תו
ס׳ ברכה מן ההעלם העונג העליון כענין  עבודת הצדקה היא להביא תו
ר אשר ׳ כידוע. וזהו הברכות של המצות מעשיות ברו ד אתה ה׳ כו  ברו
 קדשנו במצותיו כו׳ וזהו פי׳ לעבדו כוי. והיינו ג׳׳כ פי׳ ששת ימים תעשה
ל מעשה המצות שבימות החול שמעוררים  מעשיר לחרוש ולזרוע כוי. הן כ
ל כ נג העליון כוי. אבל ביום השביעי תשבות כי בו שבת מ  המשכות עו
העדן הוא דבימות החול הגם שע״י המצות מעשיות נתעורר , ו  מלאכתו
ג העליון לבא לידי גלוי אור בג״ע כוי מ״מ עדיין לא בא ממש לידי  העלם ענ
 גילוי עד השבת אלא הוא מוכן ועומד לבא לידי גילוי ועדיין הוא בהעלם,
ב וקראת לשבת עונג שבא העונג העליון לידי גילוי ממש  אבל בשבת כתי
 שהרי מה שהנשמות נהנין כו׳ הוא בשבת דוקא כמ״ש והיה מדי חדש
ד כוי, ר הבהיר שיש עמו פ ס ל בשר כמ״ש ב  בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כ
ל חדש  והוא מפני שבשבת בא הענג העליון לידי גילוי כנ״ל, ואמנם אין כ
ל אלא שלא ירד למטה עדיין  בגלוי זה שמתגלה בשבת שהרי כבר הוכן בחו
ל מה שיש בחינת גילוי עונג בשבת אינו אלא ממה שנתעורר  ואדרבה כ
ותר כנ״ל וז״ש מי שטרח בע״ש דוקא ל ולא י  למעלה ע״י המצות שעשה בחו
ל  יאכל בשבת כוי. וזהו וביום השביעי תשבות במה שטרח בעבודה בחו
 הרי הוא בא לידי גילוי בשבת וא״כ אין צריך לעבודה בשבת ע״ד* העבודה
נדכא ובבחי׳ אתבפיא. אלא  שבחול שהיא בבחי׳ חרישה להיות לב נשבר ו
ת על ה׳ ע״י אתהפכא חשוכא ו ג  בשבת העבודה הוא בבחינת התענ
 לנהורא והיינו שהעבודה בחול הוא ההמשכה בהעלם ובשבת נמשד
 מההעלם אל הגילוי וזהו וקראת לשבת עונג כוי. וזהו הטעם שאומרים
ד בקשה בלבד שיבא לידי גילוי מאשר כבר ר  בשבת קדשנו במצותיד ד

 f עי׳ בהוספות.
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ת דאצילות א פי׳ רמ״ח כלים למדו כ ל מ  פקודין נעשים רמ׳׳ח אבריו ל
ר לה פ״א ובכל א׳ ג׳ בחי׳ ראש תו  כמבואר בע״ח דט׳ פעמים ט׳ עו
׳ וכמבואר במ׳׳א ולכך נק׳  סוף עולה רמ״ג וה״ח המגדילים רמ׳׳ח כו
ך הוי׳ להיות שהו הדרר להמשבות שם הוי׳ ר  התורה והמצות בשם ד
רה ומצות שלהם  בכל מדה וספי׳ בו׳ וזהו עד יעבור עמך ה׳ שע׳׳י תו
עד  עוברים למעלה מעלה מבחי׳ שם הוי׳ עד שממשיכים שם הוי׳ כו׳ ו
 יעבור הב׳ הוא מלמעלה למטה ששם הוי׳ עובר עליהם ומגביה אותם
ה שהוא כמו ל פ ת  כענץ ארון נושאיו נשא וכמבואר במ״א. ושרש ענין ה
ר ההשתלשלות הנה בחי׳ נה׳׳י שבעליון ד לם וכוי. הנה ידוע בחי׳ ס  הסו
ן כמו נה׳׳י דאו״א מוחין לז״א ונה׳׳י דז״א מוחץ  נעשים מוחין לתחתו
 לנוק׳ כו׳ וזהו שרש עניו מלד עוזר שהוא בבחי׳ נה׳׳י בלבד כו׳ וכ״ז
לם מפנן דאו״א זווגייהו תדיר בשביל המשכת מוחין  הסדר לא נפיק לעו
ק לחדש ג התדירי מוחין חדשים לגמרי ר ו ׳ אמנם אין נמשך מזה התענ  כו
לם כנ״ל הוא הממשיך ה הנק׳ סו ל פ ת ת הישנות כמ״ש בע״ח אבל ה  א
ת אורות ובחי׳ מוחין החדשים לגמרי וזהו בעטרה שעטרה לו אמו פ ס ו  ת
ס׳ מוחין  כו׳ ויובן זה עד׳׳מ מבחי׳ הלידה שאנו רואים שיש בלידה תו
ו נשאר המוח  חדשים כי הנה המוח שבראש הגם שיורד הטפה ממנ
ר מאומה א״כ צ״ל שטפה זו חדשה היא מאשר נתוסף ס ח ם ולא נ ד ק מ  כ
לד הנוצר מן הטפה כוי  בהמוחין והוא דוקא אשר מוליד דבר חדש כו
ד הולד הנה האשה יושבת על ל  וכמ׳׳כ בזמן הלידה ממש שהאשה ת
ד יוצא ל ו ת גופה ואין ה  המשבר והולד נוצר מרחמה שהוא נחשב מעצמו
ר ההשתלשלות דנה״י דעליון נעשה ד  מבחי׳ נה״י שהן הרגלים כפי ס
ן כוי א״כ מזה הוראה שבשעת הלידה יש התחדשות  מוחין לתחתו
א היו כלל ע״כ א״א שיבואו מבחי׳ נה״י  מוחין חדשים אשר עדיין ל
ה ל ע מ ר ההשתלשלות אלא ל ד  כי המשכות מוחין חדשים א״א ע״פ ס
בסדר ההשתלשלות ר ההשתלשלות לפי שהוא מחודש מעיקרו ו ד ס  מעלה מ
ה בן הוא דבחי׳ זווג תדירי ל ע מ ל חדש כו׳ ויובן מזה דגם ל  אין כ
ל חדש בהמשכות מוחין ר ההשתלשלות כידוע אין כ ד  דאו״א שמהם ס
׳ אבל ן כו ר מבחי׳ נה״י דעליון לתחתו ד ס ׳ ע״כ בא ה  חדשים לגמרי כו
ה היא הגורמת בחי׳ זיווג כמו בבחי׳ ה שראשו מגיע השמימה הנ ל פ ת  ה
ר ההשתלשלות ד  כח המוליד שבטפת דכורא שהוא למעלה מבחי׳ ס
נת היהודים ו  וממשיך מוחין חדשים לגמרי כמבואר בפע״ח שבכל כו
׳ והוא מבחי׳ המ״ן ג״כ דבירורי רר הטפה דדכורא כו  שבתפלה הוא לעו
 רפ״ח כו׳ כי הדם הוא הנפש ומהמאכל נעשה הטפה במוחץ דגוק׳
ת והכתרים שנעשו  בבחי׳ תום׳ דהיינו חדשים לגמרי כו׳ והן הן העטרו
ו אמו כוי. ובזה יובן ג״כ ה בעטרה שעטרה ל ל ע מ ת כמ״ש ל  מן התפלו
ה ת בשלח פכ״כ כי הנ ך עומד ואגוסטוס יושב הנזכר ברבו ל  ענין מ
ר ההשתלשלות שהוא ע״פ זיווג ד  בחי׳ מלך עומד זהו כשנמשד ע״פ ס
ל חדש כוי בא ההשתלשלות מבחי׳ נה״י כנ״ל אבל אגוסטום  תדירי שאין כ
ר ההשתלשלות כמו קי״ס שהוא בחי׳ ד ס ה מ ל ע מ ל  יושב זהו כשנמשר מ
 לידה דבעתיקא תליא והיינו שבבחי׳ לידה לא בא השפע מבחי׳ נה״י
 אדרבה הירכיים מצטננים כוי כ״א מבחי׳ חג״ת כוי. והנה עד״מ הקטן
ו כלי המוח כשלימות א״כ אנו רואים שגס בחי׳  אינו מוליד מפני שאין ל
 כח המוליד שממשיך מוחין חדשים תלוי בכלי המוח שאם אין המוח
ל האברים שאם אינו בבחי׳ שלם  כשלימות לא יוליד ועד״ז שאר תיקון כ
א יוכל להוליד וכדומה והנמשל מובן למעלה דהגם שהתפלה  בכל אבריו ל
ם אין כלי  היא המשכת מוחין חדשים בבחי׳ כח המוליד כנ״ל עכ״ז א
ם א״א להמשיר מוחין חדשים ח ח וכלי האברים שלמים בכל כ  המו
ל הגוף ה ומצות נעשה בניו כ ר ו ה לבד והענין הוא דעל ידי ת ל פ ת  ב
וכל להיות המשכת אורות ומוחין  ברמ״ח אברים דמלכא כנ״ל ואח״כ י
ה והעיקר במצות ת״ת שהוא בחי׳ המוחין עצמן ל פ ת  חדשים על ידי ה

 שויה בחמוחץ: נתקן ע״פ לוח התיקון.

ה בחי׳ ל ע מ  בירורים דרפ״ח גיצוצין בו׳ שעולין ע״י מם״נ שבתפלה נעשה ל
לם והסולם ר ועטרה על בחי׳ הראש והמוחין כו׳ להיות כי הוא נק׳ סו ת  כ
ם הסוף והוא בחי׳ הכתר  ראשו מגיע השמימה ומחבר בחי׳ הראש ע
כתר כו׳(ועמ׳׳ש מזה  והעטרה שבשמימה שהסולם מגיע לשם ועושה עטרה ו
 נז־״ה מזוזה מימין ובזוד׳א משלח קס״ט. זח׳׳ג כי ת*א דרד״ח ע״א). ולהיות כן

ת העליון ן אל העליון ולהביא א ת התחתו  שהתפלה הוא המחבר להעלו
על ידה ה שבה ו ל ע מ , ויש בה ב׳ הענינים ההעלאה מלמטה ל ן  לתחתו
ג עליון ו פל שם התענ  מתעלה מעשה המצות שנעשו בדברים גשמיי׳ שנ
ם בבחי׳ מ״ן בבחי׳ באר מים חיים וכמ״ש במ״א  בשבה״כ להיות מתעלי
על ידה נמשד ג״כ המשכת  ע״פ אז ישיר ישראל כוי עלי באר בו׳ ובה ו
ה למטה. וע״כ ארז״ל אלמלא שמרו ל ע מ ל ג עליון בבחי׳ מ״ד מ ו  התענ
לם הנ״ל שיש  בנ״י ב׳ שבתות כהלכתן כו׳ פי׳ כהלכתן עד״מ ההליכה בסו
ה וזהו כהלכתן בבחי׳ עלי׳ ט מ ה ומלמעלה ל ל ע מ  בו ההליכה מלמטה ל
ה ע״י עבודה ומעשה ל ע מ נג העליון ל רר בחי׳ עו ה לעו ל ע מ  ממטה ל
ן הוא בחי׳ גילוי ה שיבא העליון לתחתו ט מ ה ל ל ע מ ל  המצות כנ״ל, והב׳ מ
י זה שההפלה הוא המחבר ׳ מיד היו נגאלין מפנ  עונג העליון למטה מ
ן והוא הנק׳ מייחד יחודים וכמ״ש ן לעליון ועליון לתחתו  להביא התחתו
׳ ל כו׳ שני כבשים כו ל עיסקא דשבתא כפו  בס׳ המקובלים. (וזהו משארז״ל כ
רא ה וזכור לדכו ל ע מ  זכור ושמור כוי כי שמור לנוק׳ הוא העלי׳ מלמטה ל
ת יום השבת  הוא ענין ההמשכה מלמעלה למטה וכמ״ש בד״ה זכור א
ה ההליכה ל ח ל שבת ת כ . והיינו שזהו ענין ב׳ שבתות כהלכתו שיש ב  לקדשו
ל עיסקא ה כוי ולכן כ ט מ ה ואח״כ ההמשכה מלמעלה ל ל ע מ  מלמטה ל
ה באתעדל״ת בכל ל ע מ ל והיינו שלפי ערד ההעלאה מלמטה ל  דשבתא כפו
ר הוא אח״כ הגילוי  ששת ימי המעשה בבחי׳ לעבדה ולשמרה כוי כ
ה בשבת כוי). וזהו עד יעבור עמר ה׳ ט מ ה ל ל ע מ ל  מההעלם וההמשכה מ
ה בבחי׳ מס״נ ל ע מ  עד יעבור כוי פי׳ ב׳ העברות הללו הא׳ מלמטה ל
גלה בג״ע ע״י ה משם הוי׳ הנ ל ע מ ת כנ״ל ואז יעברו ל  בעליות והסתלקו
ל נג העליון העצמי הנק׳ מקור כ  צמצום לבד כנ״ל כי מעוררים בחי׳ עו
ה דהיינו ששם הוי׳ ט מ ה ל ל ע מ ל ׳ וכנ״ל והעברה השנית הוא מ  התענוגים כו
 יורד ונמשר מן ההעלם עונג העליון לידי גילוי ואז שם הוי׳ עובר על
ם השבת כ . וזהו ראו כי ה׳ נתן ל ר  ישראל כי הירידה בהיפר בחי׳ העלי׳ כ
ה דמי שטרח בע״ש דוקא יאכל בשבת כוי והיינו ל ע מ  כו׳ כי הנה מבואר ל
ת נג העלי ה שהוכן בחי׳ עו ק לפ״ע מ  שאין בחי׳ גילוי עונג העליון בשבת ר
ת אשר ל כנ״ל. וזהו שנאמר במן א  שבהעלם ע״י מצות מעשיות שעשו בחו
ם כי אין עונג  תאפו אפו וכנ״ל שהחול מכין לשבת ואין מכינים בשבת כלו
כן בחול ע״י עשיית המצות כי הן ה שכבר מו מ ק מ  השבת בא מצד עצם ר
ל וא״כ מאין ל לא דבר זולתם כ נג העליון ו  הן הבאים לידי גילוי העלם עו
ם יומים כוי. ועיין ח ם ביום הששי ל ה  יהיה העונג בשבת וע״כ הוא נותן ל
ם דייקא דהיינו כ ם ל כ  מזה בזח״ג פ׳ בהר דק״י ע״ב, וזהו ראו כי ה׳ נותן ל
ת השבת בבחי׳ ם א כ ל כן הוא נותן ל י אופן טורח העבודה שלכם בחו  לפ
 גילוי העונג העליון כנ״ל וא״כ השבת כולו ברשותכם להוסיף או לגרוע
ה בענין ל ע מ ל וכמ״ש ל ך עבודתכם במעשה המצות בחו ר ו דהיינו כפי ע  ממנ
ת בא פט״ו ע״פ החדש ׳ וע׳ ברבו ם כו כ ׳ וזהו נתן ל עם כו ו  דרכיה דרכי נ
. עיין מזה בזח״ב בשלח ס״ג סע״ב ויקהל  הזה לכם. אל יצא איש ממקומו
נו של מקום כו׳ ועמ״ש מזה  ר״ז אי, והוא כענין הנז״ל בפי׳ עושין רצו
ר ר כבוד הוי׳ ממקומו ועמ״ש בפי׳ ברו  בד״ה כי על כבוד בפי׳ ברו

ה לחם: ט ם מ כ  המקום בד״ה בשברי ל
ה ידוע ׳ הנ  ו ולבאר הדברים קצת הנה ענין ב׳ פעמים עד יעבור כו
ות המדות ד צדק ידיעא כו׳ ושיהיה התהו  דבאמת לאו דאית ל
רה ומצות בהעלאת מ״ן מבירורי רפ״ח נצוצין ק ע״י תו  מאור א״ס הוא ר
ג ותפילין מדברים הגשמיים כו׳ ורמ״ח  שבמצות מעשיות כמו אתרו
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ה ממש וזהו וקראת לשבת עונג כו׳ ובמ״ש אז ט מ  ממש היינו שמתגלה ל
כח בו׳ ו ג על הויה למטה בבחי׳ גילוי ממש וע״כ אומר במצותיך לנ נ ע ת  ת
ו אמו מבחי׳ ל לשבת שבחול כתיב בעטרה שעטרה ל  ועיקר ההפרש בין חו
ה ואינו יורד ובא למטה כנ׳׳ל ל ע מ  אימא עילאה שהוא בבחי׳ או״ח ל
 בענין ההפרש שבין חכמה לבינה כו׳ אבל בשבת בחינת אבא שיורד
 מלמעלה למטה בבחי׳ או׳׳י וכמ״ש מקראי קדש בחינת ההמשכה

 מלמעלה למטה כו׳ וכמ״ש במ״א:

רה ובמצות כנ״ל. והנה בכל ששת ימי  כו׳ וכ״ז ממשיכים ישראל בתו
ל האורות והכלים ברמ״ח אברים ע״י  המעשה נבנה בניו הגוף שהוא כ
 תורה ומצות שעושין כנ׳׳ל אבל עדיין נשאר האור באצילות בלבד ולא בא
ם כן מוחין ואורות ה שבחול נמשך ג ל פ ת  לידי גילוי והגם שעל ידי ה
 חדשים לגמרי כנ״ל אבל הכל בבחינת האצילות בלבד ולא בא לידי גילוי
 ממש ולכן אומרים אשר קדשנו במצותיו שעדיין היה בהעלם במוחין
/ אבל בשבת עיקר הזווג לחדש ו  עד״מ התעוררות הטפה במוח עדיין ב

 פרשת פקודי
ים והיינו על ידי נ כם דירה בתחתו  קיצור. עניו המשכן ושכנתי בתו

ד ג״פ קדוש: ג נ  אתכפיא ואתהפכא היכל ה׳ המה ג״פ כ
ה אסתלק יקרא דקודשא בריר הוא דוקא ממה מ  ב והנה צ״ל הטעם ל
ל בהשתלשלות ל פס מקום כ  דאתכפיא סט״א והלא אין הס״א תו
ש כוי• אד העניו יובן בהקדים שרש ענין פ ת  כידוע וכמ״ש שממית בידים ת
 מ״ע ומצות ל״ת. כי הנה ידוע מ׳׳ש בת״ז בהקדמה ד׳ ד׳ סע״ב וד׳ ה׳
לם וזה זכרי שמי עם י״ה שס״ה ל״ת ו״ה עם זכרי  ע״א ע״פ זה שמי לעו
ם ה מבחינת ו״ה שהרי י״ה הוא שם בפ״ע ג ל ע מ  רמ״ח מ״ע. והנה י״ה ל
׳ נ׳׳ו וכמ״ש  פי׳ יהא שמיה רבא י״מ שם י״ה רבא כוי כמ״ש בטא׳׳ח רסי
גלות ו״ה נגלות כו׳ וכן שמי למעלה ת לה׳ אלקינו י״ה והנ  ג״כ בענין הנסתרו
מ וא״כ הל׳׳ת הם גבוהים  מבחי׳ זכרי כמובן ממ״ש בגמרא ספ׳׳ג דפסחי
א זז משם עד שמוחלין לו משא״כ במל״ת  ממ׳׳ע ולכן עבר על מ״ע ושב ל
לה כוי והיינו לפי שנמשכים מבחי׳ י״ה וכמ״ש במ״א בד׳׳ה לבאר  תשובה תו
 ענין יוה״כ. וזה יפלא לכאורה שהרי המ״ע ענינם גילוי והמשכת אלקות
 ע״י מעשה זו דרמ״ח פקודין הם רמ״ח אברין דמלכא. ובל׳׳ת ליכא שום
ל מהעושה מ״ע ק שיושב ואינו עובר עבירה א׳׳כ איר יהיה זה גדו  מעשה ר
ותנת דלפי ששרש הל״ת ממקום גבוה מאד  אד הענין דאדרבה היא הנ
׳ וזהו עניו ק ע״י שב ואל תעשה כו ה ר ט מ ם כלים ל ה  מבתי׳ י׳׳ה ע״כ איו ל
א דהיינו א היינו בקיום בחי׳ ל  בארץ לא זרועה פי׳ שהזריעה היא בחינת ל
ה ל ע מ א ישב אדם שם היינו ל  שמירת מצות ל״ת זהו ממשיר מבחי׳ אשר ל
 מבחי׳ מ״ע שהם בחי׳ אדם רמ״ח אבריו דמלכא כוי. ויובן זה בהקדים
 תחלה ענין מ״ע שהם רמ״ח אברים דמלכא ושס״׳ה ל׳׳ת הם שס״ה גידים
 שבהן הדם ועמ׳׳ש בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ובד׳׳ה
 לסוסתי ברכבי והנה פי׳ אברים הוא עד״מ האבר הוא כלי לחיות הנפש
 שמלובש בו כמו כח השכל מלובש בראש וכח המעשה בידים. והנה מבואר
 בבינונים ח״א פנ״א איד שהחיות המלובש בהאברים הוא רק בחי׳ גילוי
מר שמתחלקת לרמ״ח אברים  והארה מהנפש דאילו הנפש עצמה לא שייך לו
ל ה מאיר ומתלבש במוחין והארה נמשר משם לשאר כ  כו׳ וגם הגילוי ממנ
ו כפי מזגו כו׳ יעו״ש באריכות. ל אבר כח וחיות הראוי ל  האברים ומקבל כ
 אמנם מ״מ מובן שהארה זו מחיות הנפש שבכל אבר מתאחד עם עצמות
 הנפש והיו לאחדים ממש שהנפש היא המשכלת בשכל שבמוח והיא המדברת
 כו׳ (ועמ״ש בענץ משל זה באריכות ע״פ וידבר דעשה״ד) ובהסתלק הנפש מהגוף

ה בהאברים. הרי מובן שהכחות ל הכחות שהיו נמשכים ממנ  מסתלקים כ
ל אחד ש ועכ״ז שוכנים כ מ  והחיות שברמ״ח אברים מתאחדים עם הנפש מ
כך יובן  בכלי מיוחד כל אחד ואחד בפ״ע להיותם הארה מהנפש כו׳. ו
ה ענין רמ״ח אברים דמלכא שהוא כמאמר הידוע איהו וחיוהי ל ע מ  עד״מ ל
 חד איהו וגרמוהי חד כי חיוהי הוא האור והחיות הנמשר מא״ס ב״ה
ד והנה החסד נק׳ דרועא שהוא אבר וכלי לאור ס  להיות מתלבש בבחי׳ ח
ל והרי  וחיות זה הפשוט הנמשך מא״ס ב״ה דלאו מכל אינון מדות איהו כל
 א״כ איהו וחיוהי חד שאור וחיות זה מיוחד במקורו א״ס ב״ה וכנ״ל במשל
 התאחדות החיות שבהאבר במקורו הוא עצם הנשמה. וגם איהו וגרמוהי

ה ידוע הקושיא  אלה פקודי המשכן משכן העדות וגו׳. הנ
 במקראות אלו. אומרו משכן משכן שני פעמים. וגם מ״ש
ד משה. וגם אומרו עבודת הלוים ק ד על פי משה והל״ל אשר פ ק  אשר פ
ת המשכן מה שייר ת לישא א  מה ענין עבודת הלוים שהיתה במסעו
 זה אצל פקודי המשכן. וגם מ״ש עבודת הלוים ביד איתמר ולמה לא
 נזכר ג״כ מה שהיה ביד אלעזר (וכמבואר קושיות אלו באלשיד). והענין
מ הוא השראת השכינה בישראל וכמ״ש ושכנתי ש מ ה ענין ה  הוא כי הנ
כם וכתיב היכל ה׳ המה (בירמיה סי׳ ז׳ ד׳) והוא כמארז״ל נתאוה  בתו
ת ם בלא״ה כתיב א נים. וצ״ל והלא ג ו דירה בתחתו  הקב״ה להיות ל
 השמים ואת הארץ אני מלא• אד הענין כי דירה זו היינו שיהיה
נים אין נים דוקא דפי׳ תחתו  בחי׳ גילוי אלקותו יתברד. והיינו בתחתו
 ר״ל במקום שהרי הוא ית׳ אינו בגדר מקום וכמ״ש הנה מקום אתי
ק פי׳״ עליונים ותחתונים היינו במעלה ומדרגה שעולם הזה השפל  ר
ל ן ושפל במדרגה דהיינו שהוא סוף ותכלית כ  הוא היותר תחתו
 המדרגות השתלשלות העולמות שלכד השגת אלהות הוא בו בהסתר
ר הוא להיות בו דוקא ל והחשד יכסה ארץ ונתאוה הקדוש ברו  וצמצום גדו
רה ת החשר דוקא והיינו ע״י תו  בחי׳ דירה וגילוי אלקותו ית׳ להאיר א
ודע ממארז״ל יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה״ז  ומצות וכנ
ל חיי העוה״ב לפי שעל ידי זה ממשיך גילוי אלקות יותר מבחינת כ  מ
 חיי העוה׳׳ב בו׳. והנה המשכת דירה זו וגילוי זה הוא ע״י דאתכפיא
ד אתכפיא םט״א מה דקכ״ח כ  םט״א דוקא שהוא היצה״ר ובמ״ש בזהר פ׳ תרו
ד ג״כ ר׳׳פ יתרו) ומתחלה י  אסתלק יקרא דקוב״ה לעילא על כולא כוי (
 צ״ל אתכפיא ואח״כ בחינת אתהפכא חשוכא לנהורא וענין אתכפיא זו
 היינו בכל ה׳ חושים כמו בראיה עוצם עיניו מראות ברע וכן בשמיעה
ת הנפש קדש עצמר במותר לד  כו׳ וכן בדבור ומעשה וכן במחשבה ומדו
 ועי׳׳ז יבא לבחינת אתהפכא להיות ה׳ חושים ומחשבה שלו ממש כלי
 לאור א״ם ב״ה וז״ש על ישראל היכל ה׳ המה פי׳ היכל הוי׳ היינו כי מ״ע
 ומצות ל״ת תלוין בשם הוי׳ כמ״ש לקמן מ״ע בו״ה ומצות לא תעשה
 בי״ה לכן על ידי קיום המ״ע ול״ת נעשים בחינת היכל וכלי לגילוי שם
כם וכמ״ש לקמן בענין פקודי המשכן  הוי׳ ממש אשר זהו ענין ושכנתי בתו
יהם  משכן העדות כוי. וזהו ענין מארז״ל עתידים צדיקים שיאמרו לפנ
ל נפשם גילוי אור רה ומצות הם ממשיכים ע  קדוש והיינו משום שע״י תו
ד ג״פ קדוש נאמר עליהם ג ׳ ולכן נ ה שהוא בחינת קדוש ומובדל כו  א׳׳ס מ
׳ בחינת לבושי הנפש ה ג׳ פעמים (בירמיה סי׳ ז׳) והיינו ג מ  היכל ה׳ ה
ל המצות. (ועמ״ש בד״ה וישלח  מחשבה ודבור ומעשה שבהן תלוין קיום כ
 יהושע בהפטרה דפ׳ שלח ועמ״ש מענין ג״פ ארץ בת״א ר״פ בראשית
 בד״ה השמים כסאי ועיין מזה בשל״ה ר״פ ויחי וע׳ ברע״מ פ׳ עקב דף
 ער״ב םע״ב ובהרמ״ז שם ועמ״ש בפי׳ היכל סד״ה כי אתה נרי) והיינו
נים שיהיו הנשמות נעשים בעולם הזה בגוף דוקא כלי  הדירה בתחתו
 לבחינת קדוש ומובדל וכמ״ש בקרבד קדוש וזהו ושכנתי בתוכם דוקא

ע ועשה טוב כוי: ר כל זה נעשה על ידי אתכפיא סט״א בסור מ  ו

 שויה סטרא — מהר פי: נתקן ע״פ לוח התיקון.



 6 לקוטי פקודי תורה
 לפי שמאין תמצא. ואמנם בחינת האין שממנו תמצא החכמה הוא
ל ההשתלשלות דשם הוי׳ וע״ז אמרו בסי׳י לפני  בחינה שלפני כ
ד ולא בחושבן ושם הוא ת הוא ח פר וכמאמר אנ  אחד מה אתה סו
ק החכמה  למעלה משום השגה וגילוי דלית מחשבה תפיסא ביה כלל ר
 שמאין תמצא הוא ראשית הגילוי. וז׳׳ש רז׳׳ל כברייתו של עולם ברישא
 חשוכא והדר נהורא כי נהורא היינו בחי׳ חכמה ראשית הגילוי.
 וכדי להיות התהוות החכמה מאין הוא ע״י ברישא חשוכא שמוכרח
ה שלא יתגלה מהבחי׳ אין שלמעלה מהחכמה. ל ח  להיות העלם והסתר ת
ו (ועמ׳׳ש מזה בד׳׳ה שחורה אני ונאוה אש  ועל זה נאמר ישת חשד סתר

 שחורה ע״ג אש לבנה) וע״י חשד והעלם זה נמשר אח״כ להיות בחינת
ק נקודה אחת  נהורא בחכמה ראשית הגילוי ומרומז באות יו״ד שהוא ר
 כי עיקר ומקור הוא מה שבבחינת העלם ישת חשך סתרו והגילוי משם
ק הארה קטנה בחינת יו״ד נקודה בעלמא (ועיין מ׳׳ש מעניז יו׳׳ד לשם  ר
 הוי׳ בכה׳׳ז פ׳ אחרי ע״פ המאמר שם דע׳׳ט ע״ב הביאו עלי כפרה) ומיו׳׳ד

 נמשד בבחינת ה׳. וזהו שנקראו הנסתרות שהם בחינת עלמא דאתכסיא
 (ונקראו ג״כ מעמקים כמ״ש במא״א אות מ׳׳ם ספ״ז ובזח״ג ס״פ ויקרא
 ודרס״ה ע״ב ובפי בשלח דס״ג ע״ב וע״ז נאמר מאד עמקו מחשבותיך
 וכמ״ש בד׳׳ה באתי לגני ועיין מ׳׳ש בביאור ע״פ אלה מסעי בענין
ך הוא אמת  שהחכמה נקרא אמת וזהו ענין חותמו של הקדוש ברו
 ומשם מובן מעלת החכמה הנקרא י״ה על המדות שהן בחינות ו״ה
 ונקראו חו״ב ג״כ מעייני הישועה כמ׳׳ש במא״א שם סעיף פ״ד). והנה
ת  משם הוא שרש הל״ת כי הנה להיות עכשיו גילוי מבחי׳ הנסתרו
ל להיות הגילוי אפילו למעלה בעולמות ל  בחינת ישת חשף סתרו א״א כ
 העליונים בהשגת המהות ממש מאחר דלית מחשבה תפיסא ביה
ק ענין הגילוי הוא ההשגה איר שאינו מושג ושאי אפשר . ר  כלל
ך השלילה כמו ענין חכים ולא ר נקרא ענין השגה זו ד  שיהיה בו השגה ו
ק שנשלול איך  בחכמה ידיעא א״א להיות השגת מהות בחינת חכים ר
ג ומהות החכמה שבהנבראים  דלא בחכמה ידיעא שאינו מערד וסו
 שהחכמה שבנבראים הוא דבר נוסף על עצמותו מה שאין כן הוא
ק שנדע השלילה דבר זה אי אפשר להשיג איד הוא ר  יתברך וחכמתו אחד ו
׳ וכן הרי מן השכל שבאדם לא יתהוה שום דבר  דלא בחכמה ידיעא כו
 וחכמתו ית׳ הוא המהווה יש מאין הבריאה כמ״ש בחכמה עשית הרי
 דבר זה א״א להשיג איך מבחי׳ החכמה יהיה הוי׳ מאיו ליש הרי שא״א
ק השלילה דלא בחכמה ידיעא כו׳י, (ובענין השלילה יש  להשיג המהות ר
ק להשיג איך כל ר ו א נ ת לאין קץ שהרי אנו ל ו כ ת השגות ר ו  ג״כ מדרג
 דלא בחכמה ידיעא שאינו מערך השכל אנושי והרי יש מדרגות אין קץ
 בחכמה ידיעא עצמו שהיא חכמה דבי׳׳ע וג״ע העליון כו׳ ושם ישיגו
, וגם יושג יותר מהו הענין לא ׳  איך שאינו מערך חכמה ידיעא דג״ע מ
 בחכמה ידיעא ואיך ענין השלילה והמ״י). ומשם נמשכו שרש מצות ל״ת
א תאכל דם. והוא א תאכל חלב ל  שענינם ג״כ הוא השלילה במעשה ל
ק  לפי ששרשם מבחי׳ ישת חשד סתרו שאינו בא עכשיו בהשגה נגלית ר
ך הכלי למטה להמשיד גילוי זה א״א להיות כ  בבחינת השגת השלילה כוי. ל
 ע״י מ״ע שהיא קום ועשה שהרי האתרוג הוא עד״מ כלי ואבר להאור
ק מבחי׳ ו״ה והנגלות שנמשד בכלים להיות מושג  הנמשר וזהו ר
 הלבד יש למטה ג״כ כלי לזה בקום ועשה. משא״כ לבחי׳ ישת חשך
ק ע״י ל״ת שלא ל ר ל  סתרו לא שייר כלי דהא לית מחשבה תפיםא ביה כ
ד ומסתיר לבחי׳ השראת הקדושה ג גד והוא החלב שהוא מנ  לעשות המנ
ק בבחי׳ הביטול והוא בחי׳ חכמה כח מה ולכן נק׳  האלקי׳ שאינו שורה ר
 החכמה אמת כמ״ש בבינוני׳ פל״ה בהג״ה וא״כ נמשך בחכמה אפס קצהו
 בבחי׳ גילוי מבחי׳ ישת חשך סתרו ע״י ביטול זה כמש״ל בפי׳ ברישא
גד ומסתיר בחי׳ הביטול  חשוכא והדר נהורא כוי, לכך אכילת החלב הוא מנ

ת חסדו כוי מיוחדים בתכלית. והנה המשכה זו ד מ  חד שהוא יתברר ו
 שיתלבש אא״ס ברמ״ח אברים דמלכא עד״מ להיות איהר וחיוהי וגרמוהי
ד דרועא ס א על ידי רמ״ח מ״ע כגון ע״י צדקה וגמ״ח נמשך בבחי׳ ח  חד הו
על ידי קיום מצות דינים נמשך בגבורה דרועא שמאלא וכן ע״י  ימינא ו
ת יצרו שהוא ג״כ בחינת גבורה כמארז״ל איזהו  אתדל״ת כשכובש א
ר כו׳ ועיין מ״ש מזה באריכות בד״ה משה ידבר. ועפ״ז יובן גם כן מ  ג
ת ו ל שאר המצות כי הנה יש ב׳ מדרג  ענין מעלת עסק התורה על כ
 בבחינת רמ״ח אברים. האחד האברים החיצונים והב׳ אברים הפנימים
ן אברים הפנימים בהם הוא התלבשות פנימיות  ועד״מ באדם התחתו
ב אברים הפנימים נקובתם לכך רו  החיות יותר מבאברים החיצונים ו
. מה שאין כן באברים החיצונים. והנמשל יובן דאף על פי שאין  במשהו
רה כלשון בני אדם ויש שם ג״כ בחי׳  לו גוף ולא דמות הגוף עכ״ז דברה תו
ל הנה מצות עסק התורה הוא כביכול מבחינת ל ך כ ר ד  פנימיות וחיצוניות ו
ת וכתיב בחכמה חכמת אדם ק פ  אברים הפנימיים כי אורייתא מחכמה נ
ספתא חדתא  תאיר פניו וכענין צהבו פניו של רבי אבהו על ידי שמצא תו
 שע״י זה יש הארת פנים כך נמשך למעלה להיות יאר ה׳ פניו אליך בחינת
ל הקורא ושונה הקדוש ברוך הוא קורא ושונה  פנימיות. וכמאמר רז״ל כ
גדו הוא גילוי בחינת אור א״ס  מגדו. וענין זה שהקב״ה קורא ושונה כנ
ל והרי זה גילוי בחינת ל  בח״ע בי מצד עצמו אינו מערד בחינת חכמה כ
 פנימיות וכמו במוח שבראש שם גילוי פנימית החיות וזהו כי באור פניך
ו תורת חיים כוי. ואמנם בעסק מעשה המצות הוא ההמשכה  נתת לנ
ד ס  בבחינת אברים החיצונים כמשל על ידי גמ״ח נמשר בבחי׳ ח
ד כולם להיותו בבחינת הפנימיות ג נ רה כ ד תו  דרועא ימינא כוי ולכן תלמו
ל החיות של הרמ״ח אברים ת כ ו ל ל לל כ  (וכמו עד״מ החיות שבמוחין כו
ת המצות ך התורה היא המוחין של כללו  כמ״ש* בס׳ של בינונים פנ״א הנ״ל כ
׳ והיינו שהיא מוחין דז״א ל מעל לרקיע כו  וכמ״ש בביאור ע״פ ויהי קו
רה ומצות ו ולבנינו הן תו  כמ״ש על פ׳ השמים כסאי) וזהו והנגלות לנ
 אותיות ו״ה שבשם הוי׳ הוי׳ץ הוא בעסק התורה שיהיה הקב״ה קורא
 ושונה כנגדו והה״א הוא במעשה המצות וזהו זכרי עם ו״ה שעולה רמ״ח
׳ הגמרא  היינו שעל ידי מ״ע נמשך יחוד ו״ה(ופי׳* זכרי עם ו״ה הנה לפי
 ספ״ג דפסחים משמע דזכרי זהו הקריאה של הוי׳ כמו שנקרא בשם אדנות
ת ל בחינת עבד שעובד א  והיינו בי קיום המצות צ״ל בבחינת קבלת עו
 האדון וע״ז מורה שם אדני וכמ״ש במ״א בד״ה ועתה יגדל נא כח אדני
 וא״כ פי׳ זכרי עם ו״ה שע״י מ״ע ממשיכים גילוי שם הויה בשם אדנות ע״ד
ונת אמן שהוא חיבור הוי׳ אדני  מ״ש וה׳ בהיכל קדשו כוי וכענין כו
 ועמ״ש מזה בביאור ע״פ שובה ישראל. ובמא׳׳א אות זיי״ן סעיף י״ג פי׳
 דזכרי בדכורא ז״א כו׳ ועי בהקדמת ת״ז ד׳ ד׳ ע״ב ודף ה׳ ע״א ובתיקון
 כ״ב דם״ב ע״ב ובלק״ת פ׳ בראשית בהקדמתו לטעמי מצות ומ״ש בד״ה

ת יום השבת לקדשו):  זכור א
 קיצור. ענין שמי עם י״ה שס״ה ל״ת זכרי עם ו״ה רמ״ח מ״ע מדוע
 ל״ת גבוהים ממ״ע. פי׳ רמ״ח מ״ע הם רמ״ח אברים
׳ ועמ״ש מזה בד״ה אני ד כו ס  דמלכא. המשכות אור א״ם בע״ס ח
 ישנה ולבי ער. גבי רעיתי. והתורה היא אברים הפנימים כו׳

 ופי׳ זכרי עם ו״ה:
 ג אבל שמי עם י״ה שס״ה ל״ת הן נמשכים מבחי׳ י״ה שע״ז נאמר
ת לה׳ אלקינו שהם למעלה מבחי׳ ו״ה וביאור ענין לשון  הנסתרו
ת שנק׳ כן בחי׳ י״ה. דהנה כתיב והחכמה מאיו תמצא. פי׳  נסתרו
 שהחכמה היא ראשית הגילוי בהשתלשלות והוא היו״ד דשם הוי׳. וע״ז
 ארז״ל ביו״ד נברא העוה״ב. פי׳ שמהחכמה נמשך בבחי׳ בינה שהוא
 הבנת והשגת אלקות שממנה שרש העוה״ב יושבין ונהנין כוי. להנחיל
 אוהבי יש. וזהו בחי׳ יש מאין כי החכמה היא עדיין בחי׳ אין כח מ״ה

 r עי׳ בהוספות.



 לקוטי פקודי תורה ד

ה שהוא עניז אור הנמשך בכלים  עלמא דאתכסיא כי בחי׳ יחוד ד
 זהו הנק׳ עלמא דאתגליא ולכן נק׳ ירושלים שלמטה וזהו ענץ זכרי עם
 ר׳ה זכרי היינו שם אדני שהוא הנק׳ ירושמ׳׳ט כנ״ל כי הוא מקור לבי׳י׳ע
 והוא בסדר ההשתלשלות ואין שייך ע״ז עדות. אבל י׳׳ה נק׳ עלמא
 דאתכסיא שהוא למעלה מסדר ההשתלשלות ואינו נתפס כלל בשום
 כלי כו׳ כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל ולכן על המשכת בחי׳ זו נאמר
 שבטי יה עדות לישראל שעם היות שאין מושג המהות ממש יש עדות
 ע״ז והיינו כי עדות אותיות דעות. ועל זה נאמר ויקם עדות ביעקב
 וכתיב ועדותי זו אלמדם. ועמ״ש כה״ג בד״ה וידעת היום ההפרש בין
 ממכ״ע ובין םוכ׳׳ע שבבתי׳ ממכ״ע נאמר ומבשרי אחזה אלוה אחזה ממש
 אבל בבחי׳ סב׳׳ע נאמר ויאמינו בהוי׳ ומ׳׳מ נאמר וידעת היום שיהיה
 נמשך בבחי׳ דעת ממש כר. ויש לבאר פי׳ עדות לישראל ע״ד אמרם ז׳׳ל
 כנר מערבי עדות היא שהשכינה שורה בישראל. ופי׳ העדות הוא ע״י שהי׳
 נותן בה שמן כמדת חברותיה ואעפ״כ היתה דולקת יותר הרבה מהם
 עד שממנה הי׳ מתחיל ובה הי׳ מסיים ה״ז עדות על השראת השכינה.
 והרי עכ״ז ענין זה הוא עשייה גשמי׳ שהנר דולק יותר ואינו ערוד
 למהות השראת השכינה שהוא גילוי אלקות ועכ״ז הוא עדות ממש ע״ז
 שנס זה עם היותו מעשה גשמי הוא עדות ממש על השראת השכינה
 אע״פ שאין ערוד זה לזה. וכר פי׳ כאן בענין עדות לישראל ע״י שהיו
 עומדים צפופים ומשתחוים רווחים כו׳ עדות היא ששם עלו בירושמ״ע
 כמ״ש מהרמ״א. וכך עד״ז המצות נק׳ עדות כמ״ש בדרד עדותיד
 ששתי והיינו שהציצית הם סימן לבחי׳ שער רישי׳ כעמר נקא כו׳ וכן
 התפילין לגבי תפילין דמארי עלמא והסוכה למקיפי׳ עליונים והרי
 במהותן אין ערוד זה לזה אעפ׳׳כ הן עדות זה לזה וכמו בענין
 התורה שיש בה נגלה ונסתר הנה אף שהנסתרות לה׳ אלקינו רק
 הנגלות לנו ולבנינו עכ״ז הנה מן הנגלות יש עדות לכל משכיל על
 דבר על הנסתרות וכמו שאנו יודעין מהגוף שהוא חי ומדבר אנו יודעין
 שיש לנו נפש כר כך מהמצות גשמיות הנגלות לנו יש עדות על
 פנימיותן וכמ״ש כ׳׳ז במ״א ע״פ וידעת היום כוי. ועד״ז יתפרש ענין
 עדות לישראל. פי׳ ישראל הוא בחי׳ אדם דלעילא שעל הכסא וכו׳
 כנודע וכמ״ש במ״א בז־״ה זכור את אשר עשה לד עמלק כוי. והוא
 בחי׳ ר׳ה שנקרא נגלות לגבי י׳׳ה שנקרא נסתרות. ואמנם עכ״ז נמשד
 מבחי׳ י׳׳ה להתלבש בר׳ה דהיינו ענין מוחץ דז׳׳א הנמשר בו מחריב
 רק שזו ההארה אינה כמו שהיא למעלה בבחי׳ י״ה עצמו בחי׳ ישת
 חשד סתרו כי נתצמצמה עד שתוכל להתלבש בבחי׳ ו״ה ועכ״ז היא
 מבחי׳ י״ה ולמעלה מעלה מבחי׳ ו״ה ע׳׳כ נקי עדות שהיא עדות
 ממש על בחי׳ הנסתרות ישת חשד סתרו דאע׳׳פ שכמו שהן במהותן
 ועצמותן א״א להן להתגלות למטה מ״מ נמשר משם בחי׳ גילוי אור
 בישראל דלעילא עד שהוא עדות ממש על בחי׳ י״ה והיינו עדות
 אותיות דעות בסוד אל דעות הוי׳ והוא בחי׳ הדעת הממשיד
 ההמשכה מבחי׳ י״ה שהן חו״ב לבחי׳ ו״ה שהן בחי׳ המדות ועיין
 בבינוני׳ ודא פ״ג ועי באדר״ז דרצ״א ע״א דעת דהיא סהדותא כו׳ וכן
 ג״כ בכל א׳ מישראל למטה ע״ד מ״ש ברבות (וישלח פ״פ ד׳ט) בפי׳ י״ה
 עדות לישראל י״ה מעיד עליהן שהן בני אבותיהן כוי. והענין כמ״ש
 ברבות כי תשא (סיפ מ״ו) ע״פ ועתה ה׳ אבינו אתה כר ובפניהם הם
 ניכרים שנאמר (ישעי׳ סיא) כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברר ה׳
 והיינו ע״י שיש בכל אי בחי׳ שם הוי׳ ממש כמ״ש במ״א בד״ה ראה
 אנכי נותן בחי׳ יו״ד הוא בחי׳ ביטול אליו ית׳ שלמעלה מדעת
 ושכל המושג וכמ״ש בבינוני׳ פרק י״ח ובחי׳ ה׳ הוא ענין התבוננות
 בגדולת ה׳ וב׳ בחי׳ אלו נקראו תרץ ריעץ דלא מתפרשין ונק׳
 נקודה בהיכלא. שהה״א וההתבוננות הוא היכל לגילוי בחי׳

 ומונע הגילוי וע״י שיושב ולא עובר העבירה שבאה לידו ה״ז ממשיך
 פבחי׳ י״ה הנסתרות כנ״ל כי א״א להיות מהם המשכה רק ע״י בחי׳ כזו
 שהוא ענין השלילה מן המנגד כו׳ וכמ״ש ולא תחללו לא תעשו חלל
 וחסרון ועי״ז ממילא ישכון בו׳. וזהו בחי׳ ענין בארץ לא זרועה בחי׳
 לא דל״ת הוא למעלה מבחי׳ הן דמ״ע כי ברישא חשוכא כו׳ ישת חשך
 םתח. (ופי׳״ שמי עם י״ה הנה לפמ״ש בגמרא םפ״ג דפסחים הנ״ל שמי
 היינו שם הד׳ כמו שנכתב וא״כ מהו שמי עם י״ה. אך י״ל עפמ״ש
 בבחיי פ׳ בשלח דפ״ו ע״ג ע״פ עזי וזמרת י״ה. ודל ומצאתי במדרש
 תלים בפסוק עזי וזמרת י״ה בעוה״ז מקלסץ אותו בשתי אותיות אבל
 לעוה׳׳ב בשש אותיות שנאמר כי בי״ה הוי, צור עולמים. והיינו שהפסוק
 זה נאמר (בישעיה סי׳ כ׳ו) גבי ביום ההוא יושר השיר הזה שהוא שיר
 זכר שלע״ל לכן אזי מקלסין אותו בשש אותיות דהיינו שבחי׳ י״ה שהוא
 עכשיו בבחי׳ מעמקים שלא נגלה כלל בחיות העולמות שמקור ושרש
 חיותם מבחי׳ ו״ה הנה לעוה״ב יומשד בבחי׳ גילוי ולכן הוסיף על שם
 י״ה כללות שם הוי׳. וזהו שמי עם י״ה כר. עוי׳׳ל עפמ״ש בת״א סד״ה
 וארא אל אברהם פי׳ ושמי הוי׳ לא נודעתי לא הודעתי אין כתיב כאז אלא
 נודעתי כו׳ אני בעצמי בחי׳ יחיד כוי ע״ש. א׳׳כ פי׳ שמי עם י׳׳ה היינו
 בחי׳ זו דשמי הד׳ לא נודעתי נמשך ומתגלה בבחי׳ י״ה ע׳׳י קיום מצות ל״ת
 כוי ועמ״ש במ״א בענין בשעה שישראל עונין יהא שמיה רבא מברך הקב״ה
 מנענע בראשו בו׳ וממש״ש יובן ג״כ פי׳ שמי דהיינו שמיה רבא שנמשך

 בבחי׳ י״ה דהיינו ענין מנענע בראשו כו׳ ובמא״א פי׳ בע״א:
 קיצור. ענץ החכמה מאין תמצא. ברישא חשוכא ישת חשד סתרו
 והדר נהורא. ומשם שרש הל״ת כי לפי דלית מחשבה תפיסא
 ביה כלל ואינו מושג בבחי׳ הן רק בבחי׳ השלילה ע״כ ע״ז באו המל״ת
 שהם ג״כ בבחי׳ לא. למנוע הדבר המסתיר לבחי׳ הביטול פי׳ שמי

 עם י׳׳ה:
 ד וזהו מ׳׳ש ששם עלו שבטים שבטי י״ה עדות לישראל להודות לשם
 הוי׳ פי׳ ששם עלו היינו בירושלים הבנדה בעיר שחוברה כוי ופי׳
 בגמרא (פ״ק דתענית ד׳ ה׳ ע׳־א) דפי׳ כעיר שחוברה לה היינו ירושלים
 שלמעלה והיינו כמארז״ל פ״ב דחגיגה בשבעה רקיעים זבול שבו ירושלים
 ובית המקדש ומזבח כר ופי׳ ששם עלו היינו בעיר שחוברה לה דהיינו
 בירושמ״ע שבעלותם כשלש רגלים בירושלים שלמטה להראות פני ה׳
 הנה בהיותם בירושמ״ט שם עלו בשניהם דהיינו גם בירושמ״ע כן פי׳
 מהרמ״א (בתלים שפ סי׳ קכ׳׳ב) וכי בשל״ה ר״פ דחי דלפי פשוטו ירושלים
 שלמטה הוא ירושלים אשר בכאן באה״ק כוי. אמנם יש גבוה מעל גבוה
 כי ירושלים שלמטה הוא שם אד׳ בגימטדיא היכל שהוא היכל לשם הד׳
 אשר עליו נאמר וה׳ בהיכל קדשו כר והוא ענץ חיבור דחוד ו״ה.
 וירושלים שלמעלה חיבור חכמה ובינה סוד חיבור דחוד י׳׳ה והוא
 מהפרדס ש״ח פי״ג. והיינו כי ירושלים פי׳ יראה שלם ונודע שיש יראה
 תתאה ויראה עילאה וגם ב׳ בחי׳ שלום כמ״ש שלום שלום לרחוק ולקרוב
 שהן ב׳ בחי׳ יחודים והמשבות הנ״ל דבחי׳ י״ה הנמשר ע״י קיום
ה הנמשר ע״י קיום מ״ע כנ״ל. וזהו ענין יראה  מצות ל״ת ובחי׳ ד
ה ויראה שלם שלמעלה בבחי׳ י״ה ועל זה  שלם שלמטה שבבחי׳ ד
ד קיום מ״ע עלו  נאמר ששם עלו שבטים כו׳ שבעלותם בירושמ״ט על י
 בשניהם וכמשי׳׳ת אי״ה. ועל ירושמ״ע על זה נאמר שבטי י״ה עדות
 לישראל שירושלים שלמעלה זהו חיבור ויחוד י״ה ואזי נקראו ג״כ נש״י
 שבטי יה עדות לישראל. כי הנה עד״מ ענין עדות ועדים שהיא הגדה
 הנאמנת אין שייד אלא על דבר הנסתר ונעלם מעיני הכל ע״ז צדד
 עדות שיעידו ע״ז אבל על דבר הנגלה אין צריר ואין שייר עדות. ואפי׳
 על מלתא דעבידא לאגלדי ממש מיד לא הצריכה התורה עדות. כמ״כ
 עד״מ פי׳ עדות לישראל זהו על ירושמ״ע שהוא בחי׳ י״ה הנק׳

 *) עי׳ בהוספות.
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 את אשתו שהיחוד נק׳ פקידה*. ופי׳ פקודי המשכן שהמשכן הוא בחי׳
ה דשס ה׳ כנ״ל הנק׳ שכינה והיא מקור ושרש גש׳׳י ולהיות נ  ה״א אחרו
 פקודי המשכן בחי׳ יחוד ו״ה הוא ע׳׳י בחי׳ אלה שית סדרי משנה שע״י
 עסק התורה שבבחי׳ ו׳ נעשה יחוד ו״ה והוא בחי׳ יחוד קובייה ושכינתי׳
ק התורה כי פי׳ קוב״ה היינו קדוש בוא״ו מה שנמשך ו!ארה ס  שנעשה ע״י ע
 מבחי׳ קדש העליון להיות מאיר בבחי׳ ממכ״ע הנק׳ שכינה (וכמ׳׳ש פי׳
ת כוי ע׳׳ש) וכן גם ע״י  ועניו יחוד זה באריכות ע״פ ששים המה מלכו
ל רמ״ח מ״ע נעשה יחוד זה ונקרא ג״כ אלה. כמ״ש אלה המצות  שאר כ
 וכתיב אלה העדות והחוקים וכמ״ש אלה מועדי הוי׳. וע׳ ברבות ד׳׳פ
ל מצוה מרמ״ח מ׳׳ע נמשד  ויקהל. וז״ש פקודי לשון רבים כי ע״י כ
 בחי׳ יחוד לפי בחי׳ המצוה ההיא ושרשה למעלה. וז״ש ברבות באיכה
רה הה״ד אלה החוקים והמשפטים.  ע״פ על אלה אני כוכיה על ביטול תו
ות הה״ד אלה תעשו לה׳ במועדיכם דהיינו כי ע״י  על ביטול קרבנ
 כ״ז נמשך בחי׳ אלה פקודי המשכן בחי׳ ההמשכה מסוכ״ע בממכ״ע שזהו
 הנק׳ אלה. ולכן בחורבן בהמ״ק נאמר על אלה אני בוכיה היינו על
רו בבחי׳ העלם וכמ״ש ת האור והגילוי הנקרא אלה כו׳ שחזר למקו  הסתלקו
 בזח״א ויגש דף ר״י ע״א בגין דוי׳׳ו אתרחק ואסתלק מינה וכדין רחל
ם והוא אותיות ו״ה שנק׳ והנגלות ת  מבכה כוי ע׳׳ש. וכ״ז הוא בחי׳ משכן ס
ת כדלעיל. אבל משכן העדות הוא בחי׳ משכן  וזהו אלה לשון התגלו
ת כנ״ל סתרו  דלעילא בבחי׳ ירושלים שלמעלה דהיינו בחי׳ י׳׳ה שנק׳ נ
ל ת דוקא כנ״ל וכמ׳׳ש לעי לכך נק׳ משכן העדות דעדות שייך על הנסתרו  ו
 בפי׳ שבטי י׳׳ה עדות לישראל ויחוד זה די׳׳ה הוא ע״י המל׳ית ששרשן
ה ושכינתא עלאה א ת  מבחי׳ י׳׳ה כנ״ל(ושני בחי׳ אלו הוא בחי׳ שכינתא ת
 ועמ״ש מזה ע״פ שה׳׳ש כו׳ שהם ב׳ בחי׳ מס״נ דק״ש באחד ובכל נפשך
ק ק ראשון דק״ש הוא בחי׳ משכן העדות ופסו  וכמו שיתבאר ג״כ לקמן דפסו

 ואהבת הוא בחי׳ משכן סתם):
ת הכלולים מוא״ו. קדוש בוי׳׳ו  קיצור. ענין אלה מי. ברא אלה. ואייו מדו
 ש״ס משנה. אלה המצות זהו פקודי המשכן יחוד ו״ה וזהו

 על אלה אני כוכיה. ומשכן העדות זהו בחי׳ י״ה:
 ו והנה להבין מעט עוד בפי׳ וענין משכן העדות ועדות לישראל הנה
י שהוא בחי׳ עלמא  מלבד הפירוש הנז״ל שהוא לשון עדות לפ
 דאתכסיא יש עוד טעם למה שנק׳ עדות. ויובן בהקדים תחלה ענין
ד ותרבי ותגדלי ק (ביחזקאל סי׳ י׳׳ו ז׳) רבבה כצמח השדה נתתי  הפסו
 ותבואי בעדי עדיים והביא רש״י שם ב׳ פירושים, הא׳ לשון עד כמו
 בטחו בה׳ עדי עד (בישעי׳ סי• כ״ו) השני לשון עדי דהיינו ענין קישוטים
 כמו את עדים מהר חורב שארז״ל (פ׳׳ט דשבת דפ׳׳ח ע׳׳א) שהן שני

ד נשמע. ופי׳ כצמח ג נ גד נעשה וא׳ כ  כתרים שקשרו להן אחד כנ
 השדה היינו עד״מ צמח השדה שלא יצמח כ״א אחר ביטולו והתכללותו
כלל בכח נ  בכח הצומח והוא ענין רקבון הגרעין שנעשה בחי׳ אין ו
 הצומח ואח״כ יצמיח בו כח הצומח והטעם הוא לפי שלא יוכל להיות
ות יש מיש כ״א כאשר יבא בחי׳ היש לבחי׳ הביטול באין תחלה  התהו
 (ועמ״ש מזה בת׳׳א בד׳׳ה קחו מאתכם תרומה). וכר יובן בכנס״י בגלות מצרים

 שהיו משועבדים שם בתכלית שזהו כמשל רקבון הגרעין והיינו בחי׳ לב
נדכה עד שנעשו בבחי׳ אין ועי״ז אח״כ ותרבי ותגדלי ותבואי* ותגדלי  נשבר ו
ד ע״פ ואעשד לגוי גדול ד ל ל כו׳ וכמ״ש ברבות ר״פ ל  ע״ד כי מי גוי גדו
ל אעמיד ממך והיינו כמ״ש  אותה אומה שכתוב בה כי מי גוי גדו
ו ו מלכנ  כי חלק הוי׳ עמו שנאמר בו גדול הוי׳ כוי. וזהו וקרבתנ
ה שמבררים בחי׳ ע ר ם ע״ד מ״ש בד״ה ויהי בשלח פ  לשמד הגדול. ג
 הנצוצי׳ שנפלו מעולם התהו מה שלקח הבכורה מעשו שנקי בנו
ל וכמ״ש במ״א בד״ה האזינו השמים. ל כוי וע״ד והאופנים ברעש גדו  הגדו
ו ת התורה שעז״נ בעטרה שעטרה ל ל ב ק  ותבואי בעדי עדיים שזכו ל

ת לישראל בו׳ ששם עלו כוי. וזהו  הביטול של היו״ד כוי וזהו ענין י״ה עדו
 הנמשך ומתגלה ע״י קיום מצות ל״ת שענינם בחי׳ אתכפיא וביטול וזהו
דות היינו בבחי׳ הודאה  ששם עלו כו׳ להודות לשם הוי׳. כי פי׳ להו
ודע שיש כנ . ו  וביטול לבחי׳ שלמעלה מההשגה מה דלית מח״ת ביה כלל
 הפרש בין ברכה להודאה דהברכה ענינו ההמשכה בבחי׳ גילוי. אבל
 הודאה היינו בבחי׳ שלמעלה מהשגה וגילוי וכמ״ש סד״ה יהודה אתה יודור
ל גבולות ארץ כו׳ ע״ש ועד״ז הוא  אחיך ובסידור בביאור ע״פ אתה הצבת כ
 ההפרש ג״כ בין מ״ע ומל״ת דמ״ע שהן בבחי׳ ו״ה בחי׳ רמ״ח אברים
ה ולכן מברכים כ ר ר הכלי. זהו כמו בחי׳ ב  שהאור נמשר בבחי׳ גילוי בתו
 על הרבה מ״ע. אבל בחי׳ ל״ת שהן בבחי׳ י״ה עלמא דאתכסיא אינו
ק בבחי׳ הודאה. ולכן אין בה קום ועשה להיות תפס בשום השגה ר  נ
ת לישראל להודות לשם  בבחי׳ כלי כ״א בבחי׳ לא. וזהו שבטי יה עדו
ק הודאה כוי. ובכ״ז יובן ג״כ הטעם דע״י  הוי׳ שבבחי׳ זו אין שייר ר
ת מדרג  אתכפיא סט״א אסתלק יקרא דקוב״ה לעילא כי זו היא בחי׳ ו
ע וכוי ר ו כו׳ להיות עוצם עיניו מראות ב  הל״ת שהוא בחי׳ ולא תחלל
ל החושים וכן בפנימית המדות שלא להמשד אחר התאות  וכן בשאר כ
ודע ת כנ ל המדו  ואהבות גופנים אשר לא לה׳ המה. וכן בשאר כ
ר ומונע אור ר הכיסוי המסתי  ומבואר בספרים הרי כ״ז הוא ענין להסי
ת לה׳  קדושת ה׳ ומעורר וממשיר מבחי׳ יו״ד ה״י בחינת הנסתרו

 אלקינו ישת חשד סתרו* שלמעלה ממ״ע כנ״ל:
 קיצור. ששם עלו כו׳ בבחי׳ כעיר שחוברה כוי. ירושמ״ט בחי׳ ה׳
 אחרונה וירושמ״ע ה׳ ראשונה וזהו ענין שבטים שבטי י״ה.
ת לישראל כי היא עלמא דאתכסיא ע״כ ע״ז שייך עדות. וכן  עדו
ם ץ עדותיד תפילין על תפילין דמארי עלמא כן ג  המצות נקי בדו
ת אותיות דעות מבחי׳ עלמא  בעלמא דאתגליא מאיר בחי׳ עדו
דות כי ברכה ם בנפש האדם מאיר בחי׳ י״ה. (ופי׳ להו ׳ וכן ג  דאתכסי

 והודאה זהו בעניו מ״ע ומצות ל״ת):
מר ב״פ משכן והם ל לו פ  ה וזהו אלה פקודי המשכן משכן העדות. כ
 ב׳ בחי׳ הנ״ל דירושלים שלמטה ובחי׳ כעיר שחוברה לה כו׳
ם ת  והיינו שע״י מ״ע נעשה בחי׳ יחוד ו״ה דהוי׳. וזהו בחי׳ משכן ס
ה השוכן אתם ויהודה א ת  ושכנתי בתוכם בחיי השראת השכינה ה׳ ת
 עם בחי׳ הוא״ו וכענין קדוש בוי״ו שהוא המשכת הארה מבחי׳ קדש
 העליון והוא נמשך ע״י רמ״ח מ״ע ואח״כ משכן העדות הוא בחי׳
 י״ה וזהו ג״כ ענין קדש העליון מה שלמעלה מבחי׳ קדוש בוי״ו עמ״ש
ות ציון והוא הנמשך ע״י מל״ת. וביאור  מזה בד״ה צאינה וראינה בנ
ם עיניכם  הדברים הנה פי׳ אלה פקודי לשון אלה הוא כמ״ש שאו מרו
ר ת ס  וראו מי ברא אלה. כי אלה הוא לשון גילוי ומי הוא לשון נ
. והענין כי דע מהותו ו  דקיימא לשאלה מי הוא זה ואיזהו שלא נ
גלות כנ״ל ונמשכים ונולדים מן ת שנק׳ והנ  אלה הוא בחי׳ המדו
 השכל וההתבוננו׳ הוא בחי׳ בינה אם הבנים שנק׳ מי וכנודע בפי׳
ת וכולם בטלים במקור׳  לך ה׳ הגדולה והגבורה וגו׳ שהן ששה מדו
ך הם נש״ב שהוא בחי׳ מי ברא אלה והנה נקראו  לך ה׳ כו׳ אותיות ל
ר ל״ו פ ס ל מדה כלולה מכל הששה עולה מ ה כי כ ל  הששה מדות א
 שהוא בגימט׳ אלה וגם אלה אותיות לאה שילדה ששה בנים הם
 ששה מדות הנ״ל נמצא אלה הוא בחי׳ וא״ו דשם הוי׳ דהיינו ששה
ל מששה. וזהו ענין ששה סדרי משנה שהן בחי׳  מדות שכל אחד כלו
ה ולמטה מלובשים בשיתא סדרי משנה ל ע מ ת העליונות ל  הששה מדו
ר זרעים ד ל הששה כי הרי ס ל מן כ ר כלו ד כל ס עד כוי. ו  זרעים מו
ל ר מועד כלו ד ר מועד ושאר הסדרים ובן ס ד ס ם מדינים ד ל ג  כלו
ר אלה. וזהו אלה פקודי פ ס ם ועי״ז עולה מ  מכולם וכן שאר הסדרי
ד ך וכמארז״ל חייב אדם לפקו ו פקדת נ א כמו עניו ו ו  המשכן. פי׳ פקודי ה

 •) עי׳ בהוספות.
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ק רבבה ח ואכילת מצה. דהנה פסו ס פ  ז ועפ״ז יובן ג״כ מעט ענין ה
 כצמח השדה בו׳ ותבואי בעדי עדיים כו׳(שהוא בחי׳ משכן
ח לבחי׳ גילוי יהודים ס פ  העדוי כנ׳׳ל) נאמר על יצ׳׳מ. והיינו שזכו בליל א׳ ד
 עליונים הנ״ל. דהיינו אפילו יחוד י׳׳ה שהוא מבחי׳ ישת חשד סתרו נגלה
 עליהם אז כמאמר שנגלה עליהם מלר מלכי המלכים כמ״ש פי׳ זה במ״א
 בד׳׳ה קול דודי כוי. ולהיות כי מבחי׳ גלוי זה נמשד עדות לישראל
ככל הפירושים שנת״ל בזה  כדלעיל. ולכן נאמר ע׳׳ז ותבואי בעדי עדיים ו
ל מצה. וכתיב . ולכן נצטוו לאכו  הכל הי׳ הגילוי מזה בליל א׳ דפסח
ת שבעת הימים (ס׳׳פ בא י״ג ז׳). ולשון זה לפי פשוטו אינו  מצות יאכל א
 מובן דהל״ל בשבעת הימים אבל את שבעת הימים משמע שיאכילו מצה את
 ז׳ הימים עצמן וזה תמוה, אבל לפי האמת א״ש כי הנה ז׳ הימים הן ז׳
ת  מדות חו״ג כו׳ שהן נמשכים מבחי׳ ו׳׳ה דשם הוי׳ הוי׳׳ו הוא ששה מדו
ד ה׳ ך ה׳ הגדולה כו׳ והשביעי׳ היא בחי׳ הה״א שהיא בחי׳ ל  שבפסוק ל
 הממלכה כו׳ ומדות אלו ישנם ג״כ בנפש והוא בחינת האהבה הנמשכת
ננות בגדולת הבורא ית׳ כשמשיג איד כי הוא חייך כו׳  מצד השכל וההתבו
נות זו יולד האהבה או היראה נ ל יום מע׳׳ב כו׳ שמהתבו  ושמחדש בכ
ה מזה היא האהבה והדביקות ל ע מ  וכנ׳׳ל בענין מי ברא אלה כוי. אמנם ל
ננות בעצמות אור א׳׳ס שמצד מהו״ע כלא חשיב  הנמשכת מצד ההתבו
 השבח הזה של ביטול העולמות אליו ית׳ כי במהו״ע לית מחשבה תפיסא
ק ע״י מחשבה אחת כו׳ ובחי׳ אהבה ל העולמות הוא ר ל וחיות כ  ביה כל
 זו נק׳ עדי עדיים והוא בחי׳ תרין עטרין הנ״ל הנמשכים מבחי׳
 המדות שלמעלה מהשכל ומתגלים במדות שלמטה מהשכל והוא ההמשכה
ח כי ביצ״מ היה ס פ  מבחי׳ י״ה בו׳׳ה וכדי שיזכו ישראל לבחי׳ גילוי זה ב
ק האהבה ות כצמח השדה בתחלתו ולא היה להם ר  עדיין בבחי׳ קטנ
 זוטא ולא אה״ר הנ׳׳ל דבחי׳ עדי עדיים לכן כדי שיגיעו לגילוי זה
 נצטוו לאכול מצה. שענין המצה הוא המשכת בחי׳ מ״ה והוא בחי׳ הביטול
 כמו שנראה לעין שאין במצה התנשאות כמו בחמץ ושאור כו׳ ובחי׳
 ביטול זה הוא שבו וע׳׳י נמשד מבחי׳ י׳׳ה כנ״ל בענין משכן העדות
ת שבעת הימים פי׳ ד ע׳׳פ משה דוקא. וזהו מצות יאכל א ק  אשר פ
ת ז׳ הימים ממצה. והענין  יאכל הוא לשון מפעיל דהיינו שיאכילו א
ת להיות נמשד בהם ל ז׳ המדו  הוא להמשיד מבחי׳ מ״ה שבמצה בכ
ל מבחי׳ יחוד העליון די״ה ב ק  מבחי׳ הביטול דמ׳׳ה ואז יוכלו כנ׳׳י ל
ת לישראל ועדי עדיים (וע׳ מענין מצות יאכל את  שזהו בחי׳ עדו
 שבעת הימים בד׳׳ה להבין מ״ש בהגדה מצה זו כו׳ ועמ״ש בד״ה קחו
לחם עוני זהו בחי׳ אתכפיא כו׳ ע״ש ומבואר  מאתכם תרומה. דמצה ו
 לעיל בענין ל״ת שע״י אתכפיא סט״א עי״ז אסתלק יקרא דקוב״ה
 שעי׳׳ז נמשר מבחי׳ יחוד י״ה שהוא משכן העדות ולכן עד״ז ע״י בחי׳
 המצה נמשר בחי׳ ותבואי בעדי עדיים וע׳ ג׳׳כ בפע״ח* שער חג
 המצות פ״א מענין ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים ע״ש). והנה אכילת
 מצה היא הכנה לקבלת התורה שבשבועות כי על קבלת התורה נאמר
ת רעוא דכל רעוין  בעטרה שעטרה לו אמו שהוא בחי׳ התגלו
 וסדכ״ס וגם קשרו להם שני כתרים שזהו ענין עדי עדיים הנ״ל.
ה לאכילת מצה שהוא בחי׳ הביטול כו׳ (והנה עם ל ח לכד הוצרכו ת  ו
לה ג׳׳כ בחי׳ עדי עדיים הנ״ל. אך הגילוי ח מתג ס פ  היות כי בליל א׳ ד
 הזה הוא אז ממילא דהיינו אתעדל״ע שלא ע״י אתעדל״ת ולכן נק׳
ודע בענין מדלג על ההרים כו׳ ואחר ליל א׳ ח לשוו דילוג כנ ס  פ
לכך אח׳׳כ מתחיל מצות םפה״ע ז׳ שבועות ק גילוי זה ו ל ת ס ח מ ס פ  ד
 כדי להמשיך גילוי יהודים הנ״ל ע״י אתעדל״ת. והאתעדל״ת דםפירת
ת השבע מדות דנפש הבהמית וכל  העומר ידוע שהיא התהפכו
. ובחי׳ זו הוא בחי׳ ומדרגת לם לה׳  מדה כלולה מז׳ שתהיינה כו
 שבעת הימים בחי׳ ו״ה הנ׳׳ל ואח״כ מתגלה עי״ז ממילא אח׳׳כ ביום

ם כוי כנ״ל. והענין כי העטרה נתו וקשרו להם ג״כ שני כתרי  אמו ביום חתו
 הוא בחי׳ מקיף דהיינו מה שאינו יכול לבוא בהתגלות בהשגת המהות
ל רעוין אנכי מי שאנכי םתימא כ ו בחי׳ רעוא ד ר ת  והוא בחי׳ ישת חשד ס
ם הארה והוא ה ת דלא ידע ליה בר איהו שמשם נמשד ל ורא תהלו  דכ׳׳ס נ
ת וע״כ נק׳  כמש״ל בענין הל׳׳ת שעל ידם נמשד מבחי׳ י׳׳ה הנק׳ נסתרו
 משכן העדות לשון עדי וקישוט כמו עדי עדיים. וגם הוא לשון נצחיות כמו
 עדי עד כי בחי׳ כתרים הנ״ל הם המשכת א׳׳ס ב״ה והרי בחי׳ א״ס כשמו
ה שיש עליות איו קץ ל  כן הוא למעלה עד אין קץ וכמאמר הכל ירוממוד ס
ה ועד אין לו הפסק (י7 ל  בהשגת אלקות כי בכל מקום שנאמר נצח ס
 בזהר פ׳ ויקרא דף כ׳ סע׳׳א מענין סלה ובמק״מ ש0) והיינו שזכו לבחי'

 הנצחיות, וגם בפי׳ עדי עדיים י״ל שנכלל ג׳׳כ לשון עד הפשוט כמו עד פה
 תבוא (באיוב סי׳ ליה) וכמו עד כאן תחום שבת וגם פי׳ זה עולה בקנה
 א׳ עם פי׳ הנ״ל והוא כי להיות שהמשכה זו שהיא מבחי׳ ישת חשד סתרו
 וסדכ״ס דלית מחשבה תפיסא ביה כלל ע״כ נאמר ע״ז לשון עד ר״ל עד
 כאן שייר בחי׳ השגה ולא עד בכלל שאין בבחי׳ הכתר והמקיף שום
, וכענין מ״ש בזהר ר״פ בראשית דף א׳ ע״ב ע״פ מי ברא אלה.  השגה כלל
 דהא לעילא לית תמו שאלה כו׳ ע״ש. ומ״ש עדי עדיים לשון רבים ר״ל
ם המעלות בעילוי אחר עילוי זו ל לעדיים וכתרים עד רו ל  שאין שיעור כ
 למעלה מזו מאחר שהוא א״ם. (א״נ י״ל עדי א׳ עדיים ב׳ כענין קדש
ר וקדשים הם ת  הקדשים דפי׳ בפרדם בעה׳׳כ ערך קדש דפי׳ קדש הוא כ
 חכמה ובינה כוי, ועד״ז הוא ענין עדי עדיים דהיינו ג״כ יחוד חכמה
. וזהו ענין ו שהוא בחי׳ כתר ר ת  בינה שמקור ההמשכה מבחי׳ ישת חשד ס
 יחוד י׳׳ה הנמשר ע״י קיום ושמירת הל״ת ועמ״ש בפ׳ שמות בד״ה זה
פר. ופי׳ איה היינו י״ה הם חו״ב והאלף פלא זהו  שמי. בענין איה סו
. עוי״ל בפי׳ עדי עדיים עפמש״ל דעדיים אלו הוא בחי׳ עדות  בחי׳ כתר
ללם  לישראל והם בחי׳ תרין עטרין הנזכר באדר״ז דרצ״א ע״א והדעת כו
 יחד זהו עדי עדיים. ופ׳ התרין עטרין הם בחי׳ מדות שלמעלה מהשכל
 הנמשכים ומתלבשים במדות שלמטה מהשכל וההמשכה הוא ע״י הדעת.
 וכמ״ש במ״א*. וע׳ ברע״מ פ׳ שופטים דעד״ה ע״א ובפי׳ הרמ״ז שם
 מענין עדות כוי ומבואר במ״א). וזהו ענין משכן העדות שמבואר למעלה
לכד שייד ע״ז לשון עדות.  שהוא בחי׳ יחוד י״ה שנק׳ עלמא דאתכסיא ו
ספת טעם שהוא ג״כ לשון עדי וקישוט ומבחי׳ כתרים  ועתה יובן ג״כ בתו
 אלו נמשד להיות עדות לישראל ג״כ וזהו ותבואי בעדי עדיים כוי. וזהו
 אשר פקד ע״פ משה. הכוונה בזה שמשכן העדות דוקא הוא פקד
ה כתיב אלה פקודי המשכן ל ח ת  עפ״י משה ואדסמיד ליה קאי כי מ
ם ה׳ תתאה ת  שהוא ענין יחוד ו״ה שנק׳ פקודי המשכן דהיינו משכן ס
 שיחוד זה הוא ע״י בחי׳ אלה ש״ס משנה ורמ״ח מ״ע כנ׳׳ל. ועתה
 אומר איד שמשכן העדות שהוא בחי׳ יחוד י״ה הוא פקד ע״פ משה
 שע״י בחי׳ משה נעשה פקידה זו ויחוד זה כי משה הוא בחי׳ הביטול
 כמ׳׳ש ונחנו מ״ה ומבואר למעלה דהמשכה זו מבחי׳ י״ה הוא דוקא
דות כוי. וזהו שמצינו ו להו  ע״י הביטול כמש״ל בפי׳ ששם עלו שבטים כ
 בר״ע שהיה כורע ומשתחוה עד שאדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית
 אחרת לפי שא״א להמשכה זו לבא בגילוי בשכל ודעת או כלי המדות
ק ע״י בחי׳ הביטול שהוא ענין ההשתחואה שבשמו״ע כנודע(ועמ״ש  אלא ר
 בד״ה שימני כחותם דההמשכה שע״י שמירת מצות ל״ת הוא עניו אחד
ת שמונה עשרה בד״ה ל פ  עם ההמשכה שבתפלת שמו״ע ועמ״ש מענין ת

 יהודה אתה וסד״ה השמים כסאי):
 קיצור. עוי״ל פי׳ משכן העדות מלשון ותבואי בעדי עדיים ופרש״י
 שני פירושים לשון עדים מהר חורב בחי׳ כתרים ולשוו עדי
 עד נצחיות יהללור סלה. גם לשון עד פה תבוא וע״ז אמר אשר

 פקד ע״פ משה:
 *) עי׳ בהוספות.
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 ששם עלו שבטים שבטי י״ה שמתחברים בחי׳ שבטים דבריאה עם שרשן
 ומקורן שבאצי׳ הנק׳ שבטי י׳׳ה. והיינו ששם עלו בבחי׳
 ירושלים הבנויה כעיר שחוברה כו׳ שהוא חיבור והתקשרות בחי׳ משכן
 עם משכן העדות דהיינו שחוברה לה יחדו ממש. וזהו ענין עבודת הלויב
 כי לוי מלשון לויה וחיבור וכמ״ש ועבד הלוי הוא דהיינו עלמא
לחבר בחי׳ עלמא דאתכםיא  דאתכסיא הנק׳ הוא שעבודת הלוים לקשר ו
 עם עלמא דאתגליא (ועמ׳׳ש מזה בד״ה אז ישיר משה ובני ישראל

 ובד״ה אשירה להוי׳ ועי בזח״ב פקודי דרכ״א ע״ב ובפי קרח דקע״ח ע׳׳ב).

׳ דהנה פשט הכתוב  וזהו אשר פקד ע׳׳פ משה עבודת הלוים כו
 משמעו שע״פ משה פקד עבודת הלוים כי מה שאמר אשר פקד ע״פ
ם על מה  משה עבודת הלוים ביד איתמר כו׳ קאי אשר פקד ג
 שלאחריו דהיינו עבודת הלוים וגם על מה שלפניו והוא משכו העדות
ד המשכן ק מר אלה פקודי כוי משכן העדות אשר פ  וכך רצונו לו
ד כו׳ ק  ע״פ משה עבודת הלוים לשאת המשכן ועל שניהם אומר אשר פ
ל העבודה הזאת  ומה שאמר ביד איתמר ענין שלישי הוא שביד איתמר כ
(וביאור ענין אשר פקד ע״פ משה גם עבודת הלוימ לשאת המשכן ׳  כו
ק וכמבואר בספרי הקבלה שהדפק פ ד הם אותיות ד ק  כוי) הנה אותיות פ
 שרשו מבחי׳ אחוריים דחכמה(והוא שם קפ׳׳ד אחוריים דאבא כוי) וכמ׳׳ש
ל דודי דופ״ק כוי. והענין הוא דבחי׳ רצוא ושוב הנ׳׳ל שרשו נמשך  קו
 מבחי׳ הדפק כי אנו רואים בחוש שיש בדפק ענין עליה וענין
ת החיות והתפשטות החיות והם באים זא״ז  ירידה דהיינו הסתלקו
 בתמידות והוא ענין הדפק בלב שהוא הנשימה וגם בדפק היד נרגש

 העלאה והמשכה זו בתמידות (ועמ׳׳ש מזה בד׳׳ה אני ישנה גבי קול דודי

 דופק). ובר למעלה בחי׳ רצוא ושוב כמראה הבזק שעבודת הלוים לשאת
ת והתפשטות  המשכן שרשם הוא מבחי׳ הדפק העליון שהוא בחי׳ הסתלקו
 והוא מה שאמר אשר פקד ע״פ משה עבודת הלוים שהוא מבחי׳
. אך  אחוריים דמ״ה דמשה שהן אותיות דפ׳׳ק היפר אותיות פקד
 משכן העדות פקד ע״פ משה מבחי׳ פנימי׳ כו׳ כנ״ל. ואמנם דוקא
ת והוא בא בהתלבשות בדפק אבל  בחכמה הוא שיש התפשטות והסתלקו
 בבחי׳ בינה איו שם הסתלקות אלא התפשטות בלבד והיינו עניו הדם
 המתפשט בשם״ה גידים שנאמר בו כי הדם הוא הנפש דהיינו עיקר
 המחי׳ אד ע״י בחי׳ החכמה נעשה בגידי הדם בחי׳ הדפק כוי והן
ל דם להן כו׳ וזהו קו  בחי׳ יחוד עליון הנ״ל די״ה ע׳׳י מל״ת דלאו קו
 דודי דופק שהוא יחוד חו״ב תרין ריעין כו׳ וזהו אשר פקד ע״פ משה
 גם עבודת הלוים ברצוא ושוב למטה ועי״ז יש בלוים יכולת להעלות בחי׳
 המשכן לבחי׳ משכן העדות לקשרם ולחברם יחדו כעיר שחוברה כו׳
 ועי׳ בזח״ב פ׳ שמות די״א סע״ב ע״פ וילד איש מבית לוי ובמק״מ
ת בת לוי זהו  שם דבית לוי זהו בחי׳ חו׳׳ב והיינו משכן העדות ויקח א
ם בו׳ ע״ש. ומה שאמר ביד איתמר בן אהרן ת  בחי׳ מל׳ משכן ס
ק בבחי׳ זו דרצוא ושוב בלבד כי  כו׳ העניו הוא שלא ישאר האדם ר
 אין זה תכלית הבונה אלא צריד שימשיך זה בבחי׳ כלי שישכון בו בחי׳
 הביטול הזה בבחינת רצוא ושוב והנה בחי׳ הכלי לאור דרצוא ושוב
 הוא הדבור בד״ת דוקא וכמ״ש בפ׳ דק״ש אחר ואהבת ברצוא ושוב
 כנ״ל ודברת בם בשבתך בביתר כוי. פי׳ ודברת שתמשיד רו״ש
 הזה בבחי׳ כלי והוא באותיות התורה ודוקא כשיש בדבור זה בחי׳
ק כלי  הביטול וע״ד המבואר במ׳׳א ע״פ ואשים דברי בפיך שאינו ר
 לדבר ה׳ זו הלכה שאומר בפיו ואזי הדבור בחי׳ כלי לרו״ש וזהו ע״פ
ד שאמר ונתתי  משה. פי׳ משה דוקא שמשה היה בבחי׳ ביטול ע
ת ר ב ד  עשב דהיינו לפי שאינו דבר ומהות בפ״ע כ״א בטל לגמרי ושכינה מ
נו כו׳ ועמ״ש בד״ה משה ידבר כו׳ וכמ״כ בכל אדם יש ניצוץ  מתוך גרו
 והארת בחי׳ משה דהיינו ע״י ק״ש למם״נ באחד בביטול ממש עי״ז אח״כ

ו  הממשים מבחי׳ עדי עדיים הנ״ל שלמעלה מבחי׳ ו״ה ולכן נאמר תספר
ק מ״ט אלא שע״י ספירת המ״ט יום  חמשים יום ובאמת אין סופרים ר
לה ממילא שער החמשים כי הוא מבחי׳ ומדרגת י״ה וכבר נת׳  מתג
 דשם הוא מדרגת הל״ת שענינם בבחי׳ שב ואל תעשה ולא בבחי׳ קום
פרו  ועשה מפני שאין לו כלי כו׳ ע״כ גם במצות הספירה אין צריך לסו
 כמו בשבעה שבועות דמצוה למימני יומי כו׳ כי הוא מבחינת ו״ה
 משא״כ בחי׳ זו ההמשכה משער הנו״ן רק שנמשר ממילא ע״י קדימת
ו כו׳ ת בו׳ ולא תחלל ת המדו רת ז׳ שבועות שהוא בחי׳ התהפכו  ספי
 שעי״ז יומשד אח״כ גילוי זה ממילא וכענין ואתם תחרישון כמ״ש במ״א.
 וזהו עיקר ענין עדי עדיים הנ״ל שאז זכו לגילוי הכתרים כו׳ והוא
 בחי׳ גבוה יותר* כי בחי׳ עדיים הנ״ל הם בלי קץ כנ״ל*. נמצא העולה
ח נמשך גילוי בכנס״י בחינ׳ גלוי יחודים הנ״ל מבחי׳ ס  מזה שבליל פ
 ו״ה ומבחי׳ י״ה באתעדל״ע ע״י אכילת מצה. וז״ש מצות יאכל את
ת ההמשכה וחוזרים וממשיכים ע״י ק ל ת ס  שבעת הימים ואח״כ מ
לה בשבועות בחי׳ עדי עדיים  אתעדל״ת בםפה״ע ז׳ שבועות ואזי מתג

 הנ״ל בשעת קבלת התורה):
 קיצור, ועד״ז יובן עניו אכילת מצה בחי׳ ביטול ואתכפיא להיות
 כצמח השדה בחי׳ איו ועי״ז ותרבי ותגדלי כו׳ ובחג

 השבועות בחי׳ בעטרה כו׳ שהוא ענין בעדי עדיים:
ה אנו מוצאים ככל ענין הנ״ל בפי׳ אלה פקודי ל פ ת  ה * והנה בסדר ה
ה ידוע שבפסוק ראשון דק״ש  המשכן משכן העדות כו׳ דהנ
 שמע ישראל ה׳ אלקינו כוי הוא בחי׳ יחודא עילאה די״ה הנ״ל הנק׳
ד ע״פ משה ק ת לה׳ אלקינו כו׳ והוא ענין משכן העדות אשר פ  הנסתרו
ל לבבך כו׳ הענין הוא בבחי׳ אהבה הנמשכת  כו׳ ובפסוק ואהבת בכ
 מהשכל והטעם (ועמ״ש מזה בד״ה בכ׳׳ה בכסלו) והוא ענין יחודא תתאה
 כמ״ש אלה פקודי המשכן כוי וכנ״ל בענין שאו מרום בו׳ וראו מי ברא
ו אנכה״ג פסוקי דזמרה והענין ר אד הנה קודם ק״ש תקנ  אלה כ
ק ראשון דק״ש ליחוד העליון  של פסוד׳׳ז הוא כדי שיוכלו להגיע בפסו
ת כנ״ל ואם לא השיר והזמרה בפסוד״ז א״א סתרו  דה׳ אלקינו הנק׳ נ
ת היחוד הזה כו׳ וזה היה עבודת הלוים בשיר וזמרה כו׳ ג ר ד מ  לבא ל
 והיו נושאים את המשכן וכמ״ש בני גרשון ובני מררי נושאי המשכן(בפ׳
 ־בהעלותו יי׳ד י״ז) בני קהת נושאי המקדש וכתיב ובחנות המשכן יקימו

 אותו הלוים (במדבר א׳ נ׳׳א) (ועמ״ש מזה בד״ה שאו את ראש בו׳ למשפחותם
נה דוקא יגיעו  לבית אבותם) אך הטעם איר שע״י פסוד״ז בשיר ורנ
 לבחי׳ היחוד העליון הזה יובן בהקדים תחלה ענין שיר הלוים בו׳
 דהנה כתיב והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק (ביחזקאל סי׳ א׳ י״ד) ופרש״י
 כלהבת הכבשן שיוצאה תמיד מפי הכבשן וממהרת לחזור ולכנוס כך כוי.
ר ה׳ נשמת אדם צ״ל עולה ר הוי׳ וכמ״ש נ  וכך נפש האלקית שבאדם שנק׳ נ
 ויורד בבחי׳ רצוא ושוב בתמידות בלתי הפסק והוא ב׳ מיני התפעלות
 הללו זא״ז בתמידות וכמ״ש והחיות רצוא ושוב פי׳ אחר הרצוא שוב
כל העם רואים  ואחר השוב רצוא וכן חוזר חלילה וכמ״ש מזה בד״ה ו
ם המעלות ה עד רו ה למדרג  את הקולות ועי״ז עולה נה״א ממדרג
 כו׳ וזהו ענין שיר הלוים על הקרבן וזהו ג״כ העניו שנשאו את
 המשכן כו׳ מפני שע״י השיר ברצוא ושוב מגביהים ומרוממים למשכן
 עד שנעשה גם בחי׳ יחוד העליון בבחי׳ משכן העדות הנ״ל וזהו
 כענין פי׳ ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה. שמחבר בחי׳ ירושמ״ט
 שהוא יחוד ו״ה לבחי׳ ירושמ״ע שהוא בחי׳ י״ה והיו לאחדים ממש
מם הנפש עד שתוכל י ק״ש עניו הכנה לרו  יכך היא עניו פסוד״ז לפנ
ק ראשון דק״ש באמרו הוי׳ אלקינו דהיינו ג״כ  לייחד יחוד העליון בפסו
 חיבור ויחוד בחי׳ הארת הנשמה המלובשת בגוף עם מקורה ושרשה
 .שלמעלה בחי׳ מזליה כמ״ש במ״א בד״ה יונתי בחגוי הסלע. וזהו

 *< עי׳ בהוספות.
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ת, ויחוד זה הוא פקד ע״פ משה שהוא נעלם והיינו או״א שנק׳ נסתרו  ו
 בחי׳ בטול ונחנו מ״ה (גם שם משה מורה על חיבור ויחוד או״א כי
 משה גימטריא קפ׳׳ד קס׳׳א והיינו יחוד שם ע״ב דאבא עם שם אהיה
 דאימא כמ׳׳ש לקמן*. ועוד דמשה זכה לבינה). וב׳ יחודים אלו הן
ק ראשון דק׳׳ש שמע ישראל הוי׳ ל יום בק׳׳ש כי פסו ה בכ ל פ ת  בסדר ה
 אלקינו כו׳ הוא בחי׳ יחוד או׳׳א והוא ענין משכן העדות אשר פקד ע׳׳פ
ר נפשו באחד שע״י  משה שהוא בחי׳ מ״ה וביטול והיינו שצריד למסו
ת הוי׳ כו׳  ביטול זה נמשד יחוד הנ׳׳ל דמשכו העדות. ובפסוק ואהבת א
ת הטפל לשם ת הוא בחי׳ מל׳ שהוא בחי׳ א  הוא ענין יחוד זו״נ כי א
ת שע׳׳י האהבה ר הזמן ופי׳ ואהבת א ת שהוא מקו ת לשון ע  הוי׳, וגם א
 מעורר אהבה עליונה לבחי׳ את היינו שיהיה הוי׳ אלקיך יחוד זו״נ
ק ראשון אמר משה במשנה  והוא ענין אלה פקודי המשכן. ולכן בפסו
רה הוי׳ אלקינו להיותו יחוד או׳׳א אשר יחוד זה פקד ע״פ משה.  תו
 ובפסוק ואהבת נאמר הוי׳ אלקיך להיותו יחוד זו״נ וכמ״ש במ״א. וזהו
 מ״ש בזהר פ׳ פינחס דרל׳׳ו ע״ב בענין ע׳ רבתי דשמע וד׳ רבתי דאחד
 וסימנא דא עד הוי׳ בכם והוא כענין משכן העדות. וכמשי׳׳ת (יעייז

 בבעל הטורים פ׳ ואתחנן שכתב ג״כ שזהו ענין עד הויה בכם וגם כדכתינ ואתם

 עדי ועייז בזוהר קדושים דפיו):

ה נק׳ יחוד או״א משכן העדות מ  ב והנה להבין ביאור הדברים ל
 צריר להקדים מ׳׳ש בלק׳׳ת בהקדמה לטעמי מצות שע״י קיום
ם י׳׳ה שס׳׳ה וע״י רם בחי׳ יחוד דאו׳׳א וזהו שמי ע ו  מצות ל׳׳ת הוא ג
 קיום מ״ע הוא בחי׳ יחוד דזו׳׳נ. וזהו ו׳׳ה עם זכרי רמ״ח, וצ״ל שייכות
 ענין קיום מל״ת ליחוד או׳׳א דוקא, והענין הוא כי בחי׳ יחוד דאו״א
פס  הוא בחי׳ ביטול היש שיהיה בטל לאור אין סוף ב״ה עד שאינו תו
ה מ׳׳ה ממש ונקי זה יחוד דאו׳׳א ל וכענין שאמר משה ונחנו מ ל  מקום כ
 כי החכמה הוא בחי׳ אין כמ״ש והחכמה מאין תמצא וגם חכמה היינו
 כה מה, ובינה הוא בחי׳ יש כמ׳׳ש להנחיל אוהבי יש דקאי על ג״ע
נהר יוצא מעדו כו׳ שמתגלה אא״ס ב״ה  ששרשו מבחי׳ בינה כמ׳׳ש ו
ודע והיחוד דאו׳׳א כנ  בבחי׳ השגה להנשמות להיות נהנין מזיו כו׳ ו
 שהן חו״ב הוא יחוד איו ויש שהיש בטל לאיו להיות גילוי בחי׳ איו
דה (עיין בסידור) וממשיכין יחוד זה  ביש וכמ״ש במ׳׳א ע״פ מזמור לתו
 בק״ש להיות יחוד זה והמשכה זו מאין ליש (ועמ׳׳ש בזה בפ׳ ואתחנן בד״ה
 להבין מ׳׳ש האריז״ל. ועמ׳׳ש מעניו יחוד או״א בביאור ע״פ ונקדשתי). ופי' עני!

ה ל ע מ  שהחכמה הוא כח מה וביטול. העניו הוא להיות כי החכמה הוא ל
 מבחי׳ בינה והשגה דהיינו שמתגלה אא״ס מה דלית מחשבה תפיםא
 כו׳ וענין גילוי זה הוא ביטול ההשגה וביטול הנשמות במציאת באור א״ס
 ב״ה דלית מחשבה כו׳ וכמ׳׳ש בבינונים פי״ח והחכמה הוא מקור השכל
 כו׳ מה שאינו מושג כו׳ ולכן מתלבש בה אור א׳׳ס דלית מחשבה
 תפיסא ביה כו׳ משא׳׳כ בחי׳ בינה הוא הבנה והשגה והוא רק בבחי׳
 זיו השכינה (וכמ״ש במ׳׳א ביאור ענין מוחץ דאבא ומוחין דאימא בד״ה
 להבין מ׳׳ש בהגדה מצה זו). והנה מבחי׳ בינה שהוא הבנה והשגה
ת ננות עם ההתפעלו ת האהבה והרי זה ההתבו  שייר שיהיה נמשר התפעלו
נרגש שהרי יש מי שמשיג ויש מי שמתפעל  הכל בבחי׳ יש ודבר נראה ו
ד בבחי׳ אהבה) משא״כ בחי׳ י  (וזהו להנחיל אוהבי יש הרי בחי׳ יש ש
ה מהשגה. דהיינו גילוי מאא״ס ב״ה סתימא ל ע מ  חכמה מה שהוא ל
ל ואין הגילוי בבחי׳ הבנה ל ל סתימין דלית מחשבה תפיסא ביה כ כ  ד
ת מזה אינו בבחי׳ יש כמו האהבה אלא ם ההתפעלו  והשגה לכן ג
ת מזה הוא בבחי׳ הביטול והוא שמתבטל מן המציאות כמ״ש  ההתפעלו
 ונחנו מה וכמבואר בבינונים פל״ט אשר עולם האצי׳ שהוא בחי׳
ל הוא למעלה מבחי׳ ג״ע והוא מדור הצדיקים הגדולים ל כ  חכמה ב
ה מבחי׳ אהבה כ״א בבחי׳ ביטול ע״ד האבות ל ע מ  שעבודתם ל

 *) עי׳ בהוספות.

 תען לשוני אמרתר בו׳ אמרתר ממש. וזהו ביד איתמר פי׳ איתמר
ד דפירושו איתמר שממילא איתמר  מלשון אתמר הנזכר בגמרא תמי
נדבר וכענץ אז נדברו יראי ה׳ שענינו הוא ענין הדיבור אשר הוא  ו
ר ל ממילא שאם הדבו ע פ מר נדברו לשון נ  בא ממילא ומאליו ששייר לו
 בא מצד עצמם היה לו לומר מדברים או דוברים אלא נדבר״ו היינו
ם ו כד הענין בפי׳ איתמר בלשון תרג  כאשר נדבר הדבור בהם ממילא ו
 שנאמר ממילא כו׳ והוא בדבר ה׳ שנאמר ממילא מפני שהדבור של
 האדם הוא בתכלית הביטול בעצמותו עד שאין הדיבור בא מצד עצמו
 כלל אלא נדבר בו דבר ה׳ זו ההלכה ממילא ומאליו וכענין אז נדברו
גמת לימוד המשניות שלמד הרב ב״י שאמר לו  יראי ה׳ כוי וזהו כדו
ר  המגיד אני המשנה המדברת בפיד כו׳ וכענין שכינה מדברת מתו
דברת בם שאחר ואהבת שהוא לעשות  גרונו של משה כו׳ וזהו ענין ו
 כלי בבחי׳ הביטול להיות ואשים דברי בפיר כוי. נמצא שיש כאן חיבור
ה ומלמעלה ל ע מ  משכן עם משכן העדות להיות כעיר שחוברה לה מלמטה ל
 למטה. היינו ע״י עבודת הלוים זהו ההעלאה מלמטה למעלה ע״י רצוא
תו למעלה מעלה.  ושוב וזהו ובחנות המשכן יקימו אותו הלוים להעלו
ק התורה ביד איתמר זהו החיבור י״ה עם ו״ה מלמעלה ס  ואח״כ ע״י ע
 למטה כו׳ וכענין מ״ש בד״ה ראה אנכי בפי׳ יהא שמיה רבא שם י״ה
ת בחי׳ ס י״ה התכסו לא יהי׳ כ דל ויתרבה ויומשר בבחי׳ ו״ה כוי ו תג  י
ד ע״פ משה וכנ״ל וכן לענין מעשה המצות ק  י״ה מבחי׳ ו״ה. וב״ז פ
 המה ג״כ בחי׳ כלים אלא שהן מתחלקים באופנים שונים ועכ״ז הרי
לם שיהא בחי״ כלי לשכון בו בחי׳ קדושה העליונה וכמ״ש ת כו  כללו
ל מצותי והייתם קדושים לאלקיכם אני ה׳ אלקיכם שיש ת כ  ועשיתם א
 בזה בחי׳ ההעלאה וההמשכה כנ״ל והמצוה היא בחי׳ כלי לזה כמ״ש
ר מצוה וצ״ל שמחה של מצוה שעי׳׳ז נמש!־ הגלוי מבחי׳ עלמא  כי נ
 דאתכסיא בחי׳ י״ה כו׳ כי השמחה היא בבינה הנק׳ משכן העדות.
ה בפסוד״ז וק״ש ואהבת ודברת בם כוי היינו ל פ ת ר ה ד ת ס ו  ונמצא כלל
ק זה דאלה פקודי כוי ע״ד איתמר בן אהרן הכהן ר האמור בפסו ד ס  כ
 ופי׳ אהרן הכהן ידוע שהוא בחי׳ אה׳׳ר דכהנא רבא והוא הממשיד
ר העבודה הזאת וכמ״ש במ״א ע״פ בהעלותד ד ל ס  הכח הזה להיות כ
ל ם כ ת הנרות ובענין כשמו הטוב כוי יורד על הזקן זקן אהרן כו׳ ג  א
ק הלוים הי׳ ע״י אהרן וכמ״ש אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש ס  ע
 איש על עבודתו כו׳ וכתיב וילוו אליר וישרתוד כו׳ כי תכלית ההעלאה
 שע״י הלוים הוא בשביל ההמשכה שע״י אהרן זקן אהרן כוי שהוא
רה כו׳ וכמ״ש במ״א. והנה כ״ז עכשיו אבל לע״ל כתיב ביום ת התו  הלכו
 ההוא יהיה שבחי׳ ו״ה שהוא בחי׳ ירושמ׳׳ט יהיו במדריגה י״ה ממש
ק בבחי׳ ל ר ל  שהוא בחי׳ משכן העדות כי מה שעכשיו אינו מושג כ
נים בבחי׳ ו״ה ׳ יומשד לע״ל בבחי׳ גלוי וזהו דירה בתחתו  שלילה כו
 דוקא. ולכן נאמר אלע״ל לשון והי׳. והיה ביום ההוא כוי דפי׳ והיה

נים כר: דם לבחי׳ י״ה לפי שיהיה דירה בתחתו  היינו שבחי׳ ו״ה קו

 קיצור ענין. שבסדר התפלה בכל יום נמצא כ״ז. כי פסוד׳׳ז זהו
 כענין בחי׳ עבודת הלוים ועי״ז מגיע בשמע ישראל לבחי׳
 יחו״ע. וזהו פקד ע״פ משה ומלמעלה למטה זהו בחי׳ איתמר ע״ד

 אז נדברו יראי הי:

 הנה פקודי המשכן הוא יחוד ו״ה דשם הוי׳ דהיינו יחוד זו״נ ופקודי
ד את אשתו ומשכן היינו שכינת עוזו ית׳ שהיא  מלשון לפקו
ת כנודע, ויחוד זה הוא ע״י תומ״צ וזהו אלה פקודי כי ת מלכו ד  מ
ל מששה זהו גימטרי׳ אלה ומזה כל אחד כלו  שיתא סדרי משנה ו
 נמשד בחי׳ פקודי המשכן יחוד זו״נ, אד משכו העדות הוא יחוד י״ה
ר ת ס  וכמ״ש שבטי י״ה עדות לישראל כי עדות שייר על דבר שהוא נ
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 ג וזהו הטעם למ׳׳ש בלק״ת דע״י קיום מל״ת הוא יחוד האו״א כי הנה
ר גד ומסתי ק בחי׳ שלילות דבר המנ ל הל״ת ענינם ג״כ ר  כ
א יעלה עליך כו׳ שאינו  אלקותו ית׳ כמו לא תאכל חלב כו׳ או שעטנז ל
ע מהדברים הנ״ל שהן המסתירים ק להמנ  עשיית דבר בקום ועשה ר
פרד לגמרי היפר האין דבר נ  ומונעים הביטול לא״ס ב״ה כי הן בחי׳ יש ו
 לכן הם פוגמים הביטול ומונעים הביטול מהנפש מה שיש בנפש מבחי׳
לא קמי׳ כלא חשיב והם מונעים ביטול  חכ׳ להבטל לאא׳׳ם ב׳׳ה כמו דכו
פרד היפר האין כוי. ויש מצות ל״ת שחייבים  זה מפני שהם יש ודבר נ
ת הנפש משרשה שלא להיות בה בחי׳ ביטול ת שכורתים א ר  עליהם כ
ח כי מצה הוא בחי׳ מ׳׳ה וביטול ס פ  זה. ויובן זה יותר באכילת חמץ ב
 וכמאמר מצה זו שאנו אוכלים על שום מ״ה והחמץ הוא בחי׳ יש
ר על אא״ם ל מצות ל״ת הוא שלילת ומניעת דבר המסתי  כוי, ועכ״פ כ
. ולכן ע״י קיום בחי׳ זו שמסירים ההסתר עי״ז נמשך  ב״ה וקדושתו
 היחוד עליון דאו״א שהוא ג״כ גילוי אא״ס ב׳׳ה סדכ״ס שנמשך
ק בידיעת השלילות שנמשד בחי׳ ידיעה  ומתגלה וגילוי זה א״א ג׳׳כ ר
ו ית׳ דבר מה שהוא נגד מהותו ית׳  והשגה בו ית׳ ע״ד הפשטה ממנ
ל כנ״ל וגדול  ואף שאין זה ידיעת המהות הנה הוא קירוב וגילוי גדו
ר ההשתלשלות ד ס  אין קץ יותר מהשגת המהות שבבחי׳ הזיו המאיר ב
א זרועה ר״ל הלא הוא זרועה היינו מל״ת  כוי. וזהו מ״ש בארץ ל
ה למטה כמאמר ברישא ל ע מ ל  שהם גבוהים ממ״ע דלאו קודם להן מ
 חשוכא והדר נהורא לפי שבחי׳ אור הכתר לא יוכל לבא בהתלבשות
ה מהשתלשלות דאו״כ כנ״ל דלית מחשבה ל ע מ  בבחי׳ כלי להיות כי הוא ל
ת והיינו בדרד לו ק בבחי׳ לא בלבד הוא שיכול להתג  תפיסא בי׳ ר
ו שאין המהות ממש ר ת  ידיעת השלילות. ולכן נאמר ע״ז ישת חשד ס
 מושג, וההמשכה וגילוי זה הוא ע״י קיום מל״ת דוקא שהניצוצים שנפלו
 בהן בשבה״כ הו ירדו ונמשכו למטה בג׳ קליפות הטמאות והן
גד  המסתירים ומונעים לגמרי גילוי אור הכתר לכן ע״י העברת המנ
 נמשך גילוי אור הכתר בחו״ב בבחי׳ הנ״ל. אמנם רמ״ח מ״ע הן
 בבחי׳ ו״ה שהוא יחוד זו״נ אשר הוא בחי׳ אורות המתלבשים בכלים
 והוא כמו בחי׳ השגת המהות ולא ע״ד שלילה לבד ומצד זה יש בהן
 מעלה יתירה מבמצות ל״ת (ואפשר מה״ט עשה דוחה ל״ת) אבל באמת
 הל״ת גבוהים יותר לפי שהשגת המהות שנמשך ע״י קיום מ״ע הנה
ק כמו זיו והארה לבד לגבי האור הנמשך  אור זה הנמשך ומתגלה הוא ר
ל יותר ידיעת השלילות שבמקור  ומתגלה ע״י מצות ל״ת ולכן גדו
 האור מהשגת המהות שבבחי׳ הזיו (וכעין זה אמרו דחכם עדיף
ק המציאות אלא  מנביא אף שהנביא משיג המהות והחכם אינו משיג ר
ת בנבואה לו ת העליונות שאינן מתג ו  לפי שהחכם משיג המציאות ממדרג
 כלל, וכ״ש שהוא כן במל״ת לגבי מ״ע שההשג׳ אינו ע״ד ידיעת המציאות
ה בידיעת השלילות כוי. ומזה ט מ ק שהוא עד״מ ל  לבד כ״א גילוי ממש ר
ת דברי סופרים שהן ג״כ סייגים וגדרים כעין מצות ל״ת  יובן גודל מעלו
ן עם שהם בקום ועשה , וגם ז׳ מצות דרבנ  וכמ״ש ע״פ שחורה אני כר
ודע מענין נטילת ידים כוי. וזהו  מ״מ המכוון בהם להרחיק הרע כנ
ה כו׳ אשר מה שבתושב״כ לא יוכל להיות תנ  ענין בינה יתירה נ
ק בבחי׳ השגת השלילות נמשד בתשבע״פ ע״י קום ועשה  ההמשכה ר
תר למ״ש במ״א  כו׳ שהוא בחי׳ השגת המהות כוי. והנה אין כ״ז סו
 דע״י מל״ת נמשד מקור האור בבחי׳ גילוי ממש כי זהו לע״ל אשר
 אז יתגלה אור הכתר ממש שמזה נמשר תחה״מ. משא׳׳כ היחוד
ק  וההמשכה דעכשיו אפי׳ בעולמות עליונים אין הגילוי מעצמותו ית׳ ר
 עד״מ הנ״ל מענין ידיעת השלילות כוי. ולכן אפי׳ האבות שמדור שלהם
ה מבחי׳ ג״ע העליון כמ״ש בבינונים פל״ט ל ע מ  הוא בעולם האצי׳ ל
 יתלבשו בגוף גשמי בתחה״מ ואין זה אלא משום שאז יהי׳ למטה גילוי

 שו״ה עשיית — נזהדברים: נתקן ע׳׳פ דפוס ראשון וכת״י.
 שויה מעלה — נזבנזצות: נתקן ע״פ דפוס ראשון וכת״י.

 הן הן המרכבה כוי. ועניו יחוד או״א הוא ההמשכה מאור א״ס ב״ה
 המלובש במוחין דאבא שלמעלה מההשגה שיהי׳ נמשר ומתגלה
 בבינה, אך גילוי זה אינו בבחי׳ השגה ממש מאחר דבאמת לית מחשבה
 תפיםא בי׳ אלא עניו גילוי זה בבינה יובן מעט מזעיר עד״מ ממ״ש
ק בשלילות  הרמב״ם בענין התוארים שנאמרו על הקב״ה שנאמר ר
 ואינם תוארים עצמיים. ועניו ההפרש בין תוארי השלילה לתוארי
 החיוב שתוארים עצמיים שנק׳ בלשון פלוסופים תוארי החיוב הם
. ותוארי השלילה לא יודיענו דבר בשום  מורים על מהות הדבר מהו
 פנים מן העצם המבוקש מה הוא אלא שיודיענו שהוא מושלל מדבר
. ולכן לפי שהקב״ה הוא גד וסותר לאותו העצם המבוקש ומהותו  המנ
 למעלה מההשגה ואין אפשר להשיג מהותו בשום פנים ע״כ לא יתכן
ה ל ע מ ל יכול וחכם ורוצה כי הוא ל  לומר עליו ית׳ התוארים כמו כ
ת יכולת וחכמה ורצון שבנבראים עד שאין ערד ודמיוו בינו ובינינו  ממהו
ק שהם נאמרו מר עליו תוארים אלו בלשון תוארים עצמיים ר  כלל לו
ו ית׳  בלשון שלילה היינו ענין יכול שנאמר עליו ית׳ הוא מפשיט ממנ
 כל מה שהוא היפר היכולת כמ״ש לא ייעף ולא ייגע כוי, ועד״ז הוא
ו ית׳ מה שהוא היפר החכמה  עניו חכם ורוצה כו׳ מפשיט ממנ
 כו׳ ונמצא לא יודיעו תוארים אלו ידיעת מהותו רק יודיעו מה
ו הדברים שהם היפך מהותו כביכול, נמצא ידיעה  שאנו שוללים ממנ
ו ית׳ ומ״מ אינו השגה במהותו ו גילוי ממנ  זו הוא גילוי שמתגלה לנ
ם בבחי׳ ידיעה זו שבדרך שלילה שייך ידיעות עצומות  כלל ומ״מ ג
 אין קץ ממש גבוה מעל גבוה כמ״ש הרמב״ם כ״ז (בספרו מ״נ ח״א
 פנ׳ז m נ״ט עד פרק ס׳) שכ׳ שיש ריבוי ידיעות ג״כ בדרך שלילה
 עד שבענינים הגשמיים יוכל האדם ע״י ריבוי הידיעות השלילות להגיע
 כמעט לציור הדבר כמו שהוא כוי. ועד״ז יובן הנמשל בענין היחוד
 וגילוי ההמשכה מחכמה שהוא בחי׳ מקור השכל שאינו מושג שבו
 מלובש אור א״ם מה שלמעלה מההשגה ומה שנמשד בחי׳ זו ממש
 שהיא הבנה והשגה ונקי יחוד או״א הנה ההבנה וההשגה אינה השגת
 המהות אלא השגת עד״מ השגת השלילות כוי כי הנה אא״ם ב״ה
. ולכן הכתר נק׳ ישת חשך ל במהותו ל סא בי׳ כ  לית מחשבה תפי
לה (כמ״ש  סתרו שהכתר מלביש לאא״ס ב״ה ומחשיך שיהי׳ בלתי מתג
ת ביאור האדר״ז מהאריז״ל. ועמ״ש בביאור ע״פ שחורה אני ל ח ת  ב
 אש שחורה) וע״י הכתר הוא שורה ומתלבש בבחי׳ חכמה שהוא ג״כ
 למעלה מהשכל המושג ומובן. וזהו בחי׳ מוחין דאבא שבו מלובש
ר ההשתלשלות (ועיין בפי׳ הרמ׳׳ז בזהר פ׳ ד ס  אא״ם מה שלמעלה מ

 אמור דצ׳׳ד דמציאות אבא נמשר מפנימי׳ שבתור השערות די׳׳ג ת׳׳ד. משא׳׳כ

 מציאות אימא נמשו מהשערות עצמן. ועיין בזהר הרקיע פ׳ ויקרא ע״פ כשמן

 הטוב מ׳ וכמ״ש במ״א). אמנם בחי׳ בינה היינו הבנת והשגת המהות
ך הבנה והשגה זו הוא בבחי׳ זיו והארה לבד מאא״ס ב״ה הנמשר  א
ר ההשתלשלות שבחי׳ זו נמשר ומתגלה בבינה והשגה באצילות ד ס  ב
 ונמשך ג״כ בג״ע העליון. אבל בחי׳ אור א״ס ב״ה שבכתר עליון
 א״א שיומשך ויתגלה בבינה והשגה ממש ואעפ״כ נמשד ומתגלה ע״י
 יחוד חו״ב אלא שגילוי זה אינו בחי׳ השגה כ״א ביטול ההשגה.
 :־א״א למצוא משל לזה למטה כ״א מענין ידיעת השלילות שהוא גילוי
 וידיעה בהשגה ממש שמתקרב בידיעה זו להדבר המבוקש ועכ״ז
 אינו השגת המהות כמו בבחי׳ הזיו שבסדר ההשתלשלות כוי. וזהו
 הטעם שההתפעלות הנמשך מגילוי וידיעה זו הוא בחי׳ הביטול שהוא
גד והוא שלא יהי׳ יש ומסתיר על אא״ס ב״ה לפי  ג״כ ענין הפשטת המנ
ת בהכרח שתדמה למקורה המולידה. ולכן יען שמקורה  שכל התפעלו
ה הוא ג״כ ולד ממנ ת הנ  היא ג״כ בחי׳ ביטול ההשגה כנ״ל ע״כ ההתפעלו

 בחי׳ ונחנו מה שהוא בחי׳ ביטול כוי:
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ד להיות עליית כנס״י במדרגה  כ״א ע״י שנעשה בינתיים בחי׳ אין כ
ת היסוד ח ה בבחי׳ ביטול ואין ונק׳ נקודה ת ל ח  היותר נעלה צ״ל ת
ן  כו׳ ועי״ז אח״כ ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים שהן בחי׳ תרי
 עטריו הנ״ל שנמשכים לז״א ומז״א לנוק׳ והן מבחי׳ א״א ממש
 (שהו עצמותו ומהותו ולא הארה לבד וגם אחסנתוי דאו״א שהם
 הארה אן־ שההארה הוא מבחי׳ עליונה יותר כו׳ כמבואר בע״ח
ת  שער הנטירה פ״ו. ועיין בלק״ת פ׳ וירא אותן ב׳ עטרין שהם תכלי
 ועיקר כוי). והנה בפי׳ עדי יש ג׳ ענינים. הא׳ כפשוטו לשון קישוט
 כמו את עדים מהר חורב. הב׳ לשון נצחית כמו משובח ומפואר עדי
ה תבא היינו עד כאן ולא יותר.  עד שמו הגדול. הג׳ לשון עד פ
ר דהפי׳ ת ם שכולם שייכים בבחי׳ כ ל הג׳ פירושים ענין א׳ ה  והנה כ
 הא׳ לשון קישוט פשוט שזהו בחי׳ הכתר שהוא בחי׳ עטרה שעל
 הראש וכמו צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. והנה כמו
ק  שהעטרה והכתר נעשה מאבנים טובות שהם בעצם בחי׳ דומם ר
 שנזדככו להיות מאירים ובהירים ועי״ז עושים מהם עטרה ובתר
ו מתפלותיהן של ישראל נ ם לקו  למלד. כמ״כ ארז״ל סנד״ל קושר כתרי
ה נק׳ ג״כ אבנים וכשנזדככו ע״י מס״נ באחד נעשים ל פ ת  שאותיות ה
כתר וכן מקיום המצות שהן ג״כ תרי״ג מצות דאורייתא  בחי׳ עטרה ו
ר לפי שנשפלו בעשיי׳ גשמיות ת ן תר׳׳ר עמודי אור דבחי׳ כ  וז׳ דרבנ
 בקלף דתפילין וצמר דציצית שהיא כמו בחי׳ דומם עד״מ ונעוץ תחלתן
 בסופן לכן עי״ז נמשד האור שלמעלה מהשתלשלות שהוא בחי׳ כתר.
ד צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם כי  וזהו שארז״ל דלעתי
ק מבחי׳ נהר היוצא מעדן שהוא בחי׳ חו״ב ולכן  בג״ע אץ הגילוי ר
ם לגוף כמ״ש ק לנשמה אן־ לעתיד בתחה״מ שיהיה הגילוי ג  הגילוי ר
וכל לימשר !־ יחליץ היינו ע״י גילוי אור שלמעלה מהשתלשלות י  ועצמות,
ודע בענין ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאר כנ  גם למטה יותר. ו
ד ר וזהו ועטרותיהם בראשיהם לעתי ת  בו׳ וגילוי זה היינו מבחי׳ כ
ץ עטרין וכנ״ל. הב׳ ענין ר  דוקא וזהו ענין בעדי עדיים שנק׳ ג״כ ת
ה הכתר הוא בחי׳ ממוצע בין ם זה הוא בענין הכתר דהנ  נצחיות ג
נה שבא״ס כמ״ש בע״ח  עצמות אא״ס לנאצלים ויש בו מבחי׳ תחתו
 שמ״א פ״ג. וכיון שיש בו בחי׳ א״ם לכן הוא לשון נצחיות דהיינו פי׳
 א״ס (ויובן זה יותר עפמ״ש הרמ״ע בהקדמה בם׳ יונת אלם ובספר
ה נק׳ אור אין סוף שלכאורה היה מ ח הרמון שער ד׳ הקושי׳ ל ל  פ
ן הוא ל קדמו ל כ ו תחלה דהיינו שהוא קדמון כי ב  ראוי לקרותו אין ל
 בוודאי נצחי אבל בכלל נצחי אין קדמון לפי שהשכלים הנבדלים הם
 נצחים ברצון הבורא ית׳ אע״פ שהם מחודשים מאין ליש. ותירץ
רץ אין סוף אין ר״ל לתאר מהותו ועצמותו יתעלה ח״ו ה שאנו קו מ  ד
ק שהוא לבחי׳ שמו ית׳ שאין לו סוף כוי.  כי לו דומיה תהלה ר
 וביאור הענין כי שמו הוא בחי׳ אור וזיו עד״מ הנמשד מן המאור
 ברצונו הטוב וקודם שנברא העולם היה הוא ושמו בלבד שהיה האור
ל ל במאור והיה בחי׳ אין לגמרי כמו במאור השמש הזיו כלו  כלו
 בבחי׳ אץ לגמרי ואח״כ נמשר להיות בחי׳ זיו ובו היה הצמצום
תו אין סוף דוקא  ונמש!־ בחי׳ קו כו׳ ולכן על בחינה זו שייד לקרו
 כי האור הוא זיו והמשכה וגילוי שנמשך ממהותו ועצמותו ועל המשכה
מר שנמשך ומתפשט בבחי׳ א״ס כו׳ ולכן בבחי׳ הכתר  זו שייך לו
נה שבא״ס שייר בו לשון עדי עד שהוא פי׳  שיש בו בחינה תחתו
 נצחיות דהיינו ממש בחי׳ א״ס. וזהו משובח ומפואר עדי עד שמו
ם והכתר ת ׳ נק׳ שם ס . כי מל ל היינו בחי׳ כתר  הגדול. שמו הגדו
 שנמשד ממל׳ דא׳׳ס נקי שמו הגדול ולכן הוא עדי עד בבחי׳ א״ס
 ועמ״ש במ״א בפי׳ שובה ישראל עד כוי). והפי׳ הג׳ בעניו עד שהוא
ה יצדק ג״כ בבחי׳ הכתר דייקא לפי שלעולם אין  לשון הפסק כמו עד פ

 בחי׳ עליונה יותר)(ועיין פדש ע״פ שימני כחותם מי). וזהו שרמ״ח מ״ע נק׳
 רמ״ח אברים דמלכא שהאור נמשד בכלים ממש. ובכל זה
ד אתכפיא סט״א אשתלים יקרא דקוב״ה  יובן מ״ש בזוהר כ
כל דקדוקי  כי ענין אתכפיא סט״א זהו ענין קיום מל״ת ו
ע לכן עי״ז אשתלים יקרא דקוב״ה ר  סופרים אשר הם הכל הרחקת ה
ת והוא בבחי׳ יחוד דאו״א גם  היינו בחי׳ ז״א שעולה ברום המעלו
ר מא״א ממש כמבואר גבי חג השבועות. וזהו ת  שנמשד בו בחי׳ כ
 אשתלים יקרא כו׳ וכמשי״ת לקמן אי״ה בפי׳ ותבואי בעדי עדיים,
רה  וזהו ג״כ ענין דירה בתחתונים. והנה ביחוד זו״נ שהוא ע״י תו
 ומצות עשה יש ג״כ ב׳ מדרגות. כי התורה היא בחי׳ אברים הפנימים
ת וא״כ הוא ג״כ המשכת מוחין דאו־״א ק פ  וגם אורייתא מחכמה נ
 והמצות הן אברים החיצונים כוי. וזהו אלה פקודי המשכן משכן
 העדות פי׳ פקודי המשכן הוא בחי׳ יחוד זו״נ שנמשר ע״י תומ״צ
 והיינו אלה פקודי פי׳ אלה הוא בגימטרי׳ ל״ו שהוא לפי שהמדות
ל מששה  דז״א ששה שז״א נאצל בסוד שרש בבחי׳ ו״ק והנה כ״א כלו
 הרי ל״ו וגם אלה אותיות לאה כי לאה ילדה ששה בנים ו״ק הנ״ל.
 וזהו מי ברא אלה מי היינו בחי׳ בינה שיש בה נו״ן שערים כמניו
נמשר פקודי  מי ומבחי׳ בינה נמשד לידת המדות שהן בחי׳ אלה ומזה.
׳ דאצילות להיות המשכה בבי״ע כוי, וזה  המשכן שז״א ממשי!״ למל
ל ק התורה שהוא ג״כ שיתא סדרי משנה אשר ג״כ כ״א כלו ס  נמשך ע״י ע
ר אלה וכן ע״י קיום מ״ע שהוא ג״כ ברמ״ח אברים דד׳א פ ס מ  מששה כ
ת הוא יחוד דאו״א (כי בינה נק׳ שכינתא  כנודע. וענין משכן העדו
 עילאה כמ״ש במ״א ע״פ שה״ש) שנמשר ע״י ל״ת והטעם שנק׳ משכן
ת היינו כי עדות שייר על דבר הנסתר שאין זה העדות גילוי  העדו
ד הוא ענין ידיעת השלילה עם היותו גילוי מ״מ  מהות הדבר ממש כ
ל םתימין עדות כ ל בחי׳ סתימא ד ת ע ק הוא עדו ת ר  אינו השגת המהו
לר המהות ממש ע״ד שהוא ברמ״ח מ״ע שנמשד האור בכלים י  ולא ג
 ממש אבל ע״י קיום מל״ת לפי שעי״ז נמשר הגילוי ממהו״ע שלמעלה
ד א״א להיות הגילוי ע״ד כ ו ית׳ ע׳׳י מ״ע ל  מעלה מבחי׳ אור הנמשד ממנ
 השגת המהות כ״א ע״ד בחי׳ עדות שאינו ממשות הדבר ממש כדפי׳ בלק״ת
 בתהלים סי׳ ע״ח והוא עד״מ למטה בענין ידיעת השלילות כנ״ל• אד עוד
 יובן פי׳ וענץ עדות והוא עפמ״ש ששם עלו שבטים שבטי יה עדות

 לישראל להודות לשם ה׳:
ק (ביחזקאל סי׳ י״ו) רבבה כצמח ה יש להבין פי׳ הפסו ל ח  ד והנה ת
ר ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים.  השדה נתתי
ץ עטרין דירית ז״א כנזכר ר ה בעדי עדיים הוא לשון קישוט והוא ת  דהנ
 באד״ר שהן בחי׳ ב׳ פ״ת דנו״ה דא״א. והענין כי צמח השדה
א תצמח אלא ע״י רקבון הזרע בתחלה שנעשה בחי׳  עד״מ התבואה ל
 אין ועי״ז צומח אח״כ ונעשה יש ודבר משא׳׳כ כמו שהיה בתחלה
ו צמיחה והתהוות יש אחר וגם באופן א אפשר שיהיה ממנ  הזרע יש ל
כר הנמשל למעלה כמ״ש בע״ח נעלה יותר מהיש הראשון. ו  משובח ו
א שנסתר פרצוף  בענין יחוד זו״נ שא״א להיות החזרת פב״פ אם ל
ת היסוד ח ק נקודה א׳ ת  הראשון דמל׳ בתחלה להיות בתחלה ר
ה הם אב״א וכדי שיוחזרו מבחי׳ אב״א להיות בבחי׳ פב״פ ל ח ת  מ מ
ק נקודה*  צ״ל בה באמצע בחי׳ ביטול מציאות הראשון ולהעשות ר
ל נתבאר לה במחו ת היסוד כוי. (ובמ״א ע״פ אז תשמח בתו ח  א׳ ת
ה יותר  שכדי שיהיה עלייה מבחי׳ פב״פ לבחינת פב״פ במדרג
ת בבחי׳ פב״פ כו׳ הנה צ״ל בתחלה ו  גבוה כי יש כמה מדרג
גדלת בבחי׳ פב״פ ת היסוד ואח״כ נ ח  אב״א ואח״כ נעשים נקודה ת
ה יותר גבוהה כו׳ ושם נתבאר הענין ג״כ בעבודת ה׳). וזהו  במדרג
 רבבה כצמח השדה נתתיר שכמו שגידול התבואה א״א שיהי׳ יש מיש

 •) עיי בהוספות.



 4! לקוטי פקודי תורה

 יחוד זו״נ ולמעלה מעלה נקי הקו הנמשך מאא״ס ב״ה שכינה שהוא
 נמשך ממל׳ דא״ס ועצמות המאציל ית׳ נק׳ קוב״ה. ולכן בכהאריז״ל
 כ׳ דשמו הוא בחי׳ מל׳ ובס׳ הקבלה הראשונים כ׳ שמו גימטריא
 רצון ואלו ואלו דא״ח שבחי׳ מל׳ דא׳׳ס נק׳ ג״כ שמו והוא בחי׳ שמו
ר דאצילות. וזהו וישמחו בך ת כ  הגדול ומשם נמשך הרצון הוא ה
 ישראל מקדשי שמך. שנשמות ישראל ממשיכים יחוד קוב״ה וזהו
 מקדשי שמך שממשיכים מקדושת מהו״ע ית׳ לבחי׳ שמך. וזה יצדק
 בין ביחוד זו״נ דאצילות בין אפיי למעלה מעלה שנמשך האור מעצמותו
 ית׳ בבחי׳ הקו כוי. וכיון שכן א״ש בטוב יותר ענין משכן העדות
 דלפי מש״ל הוא יחוד או״א אלא יש בו הארת הכתר כוי. ולפמ״ש
 במ״א הרי יחוד הוא בבחי׳ הכתר ממש שנמשך ממל׳ דא׳׳ס שהוא
ת אור מא״ס ב״ה וכן מבואר פ ס ו  בחי׳ שמו והיחוד להיות נמשך ת
ונת ק׳׳ש ובלק״ת פ׳ וירא ביחוד דק״ש שהוא יחוד או״א  בפע״ח בכו
כתר מעתיק עד א״ס כו׳ להתחדש וליקח אותן הב׳ ר ו ת כ  ואו״א מ
 עטריו משרשן העליון. וזהו עניו ע׳ ד׳ רבתי שבפסוק ראשון דק״ש
ל בין פי׳ עד  וכמש׳׳ל בפי׳ עד באריכות. והנה לכאורה יש חילוק גדו
 לשון עדות ובין פי׳ עד לשון עטרה וקישוט. בי לשון עדות היינו כשאינו
 מאיר רק הארה ולא העצמית וכמ׳׳ש בלק״ת בתהלימ סי׳ ע״ח על
ק ויקם עדות ביעקב וז״ל אינו ממשות היסוד אלא עדות לבד  פסו
 עכ״ל. ואילו ל׳ עטרה וכתר היינו עצמיות ממש. וי״ל דבכאן שני
ה ממשיכים בחינת הכתר ממש כנ׳׳ל ל ע מ  הענינים אמת. כי הנה ל
 שנמשך מא׳׳ס לעתיק ומעתיק לאריך כו׳ אך מה שנמשך בזו״נ יש
ק בחי׳ הארה לבד וכמו בחי׳ אחסנתוי דאו׳׳א שמבואר בפע״ח  שהוא ר
ק הארה אחת כו׳. או כמש״ל  שער הנסירה פ״ו כי חו״ב שבו כו׳ אינו ר
 באריכות בענין יחוד חו״ב שהוא עד״מ ידיעת השלילות כו׳ ואין זה רק
 הארה כי העצמיות ממש א״א להיות מתגלה עתה בהשגה אפי׳ באצילות
 כו׳ וכמ״ש ג״כ במ״א בפי׳ צאינה וראינה בעטרה כו׳ עד לע״ל
 כשיקויים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ אז כתיב השמים החדשים

 והארץ החדשה אשר אני עושה כו׳ וכמ״ש בפ׳ בראשית ע״פ זה ע״ש):

 ו והנה פי׳ אשר פקד הנה פקד אותיות דפ״ק שהוא אחוריים דשם
 הוי׳ שבמילוי יודין דהיינו אחוריים דשם ע״ב שבחכמה
 שהוא העולה קפ״ד וכמ״ש בטעמי מצות פ׳ וירא שבדפק מאיר מבחי׳
פק תמיד כי בחכמה שורה אא״ם  אבא ובתוכו הארת אור א״ס ולכן דו
ח או צירי או סגול כי ת  ולכן בדפק יש נקודות שדופק כמו קמץ או פ
 הנקודות הם בחכמה אך הדפק שביד הוא מבחי׳ אחוריים דאבא.
 והנה קפ״ד קס״א גימטריא משה ופי׳ קס״א הוא שם אהי׳ במילוי יודי״ן
ל כ  שהוא פנימית בינה. והענין כי הנה הדם הוא הנפש והוא המחיה ל
ם כמ״ש  האברים והוא מבחי׳ בינה. גם שם אהי׳ בריבוע גימטריא ד
 בע״ח. אך בחי׳ אחוריים דאבא מתלבשים בפנימיות בינה. וזהו ענין
ם יש לחלוחית וחלקי המים בדם והם מבחי׳ החסדים  הדפק שבגידי הדם ג
 ומזה נגדלים האברים כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיי.
 וזהו ענין אדם א׳ דם. ועמ״ש בע״ח בדרוש הנגעים שםבת הנגע
ת ת אור אבא והסימן ע״ז הוא בהרת לבנה שהוא הסתלקו  הוא מהסתלקו
 הדם מאותו אבר. א״כ מוכרח שבהדם מלובש אור אבא וכנ״ל בעניו
 הדפק כוי. ועמ״ש מזה בפי תזריע בד״ה קא מפלגי במתיבתא דרקיע
 כוי. והנה דפיקו דליבא שם נמשך הארת פנימיות ובדפק שביד נמשך
 אחוריים דאבא ולפי שחכמה ובינה מלובשים בהדפק לכן דופק
 תמיד שהוא בחי׳ ביטול רו״ש כו׳ כי חכמה הוא ביטול כנ״ל נמצא
ד ע״פ משה וכן ק  בדפק יש יחוד חו״ב קפ״ד קס״א כנ״ל. וזהו אשר פ
 באדם בעבודת ה׳ בחי׳ אשר פקד היינו שיהיה בבחי׳ רו״ש שהרצוא

 תפימא והשגה באור הכתר שלכך נק׳ החכמה ראשית לפי שהיא ראשית
 הגילוי ונק׳ יהי אור אבל הכתר הוא בחי׳ ישת חשך סתרו שאין בו
ל כי מצד היות בו בחי׳ ל כ  השגה ולכן נקרא עד (היינו עד ולא עד ב
נה שבמאציל הוא ודאי עד ולא עד בכלל שאין בבחי׳ זו שום  תחתו
נבדל נה שבמאציל הוא נקי עתיק שנעתק ו ך בחי׳ תחתו כ ל  השגה ד
 מהנאצלים. ונק׳ ג״כ רישא דלא אתיידע בו׳ כנודע. אמנם מצד
 הבחי׳ שבכתר שהיא שרש הנאצלים מצד זה י״ל עד ועד בכלל שהרי
ל פנים בחי׳ זו במנין העשר ספי׳ וא״כ הוא מכלל הע״ם וזהו עד  על כ
ך נאמר ותבואי בעדי עדיים שנמשך בהם מכל כ ל . וי״ל ד  ועד בכלל
ו פי׳ שמך הוא מל׳ ד מלכנ ע  בחי׳ עד הנ״ל. וזהו בחי׳ ישתבח שמך ל
ד שתתעלה להיות בבחי׳ מל׳ דא״ס שנק׳ ע  דאצילות וישתבח שמך ל
ל הג׳ פירושים דלעיל בפי׳ עד וכמ״ש והיה אור הלבנה כו׳ כ  עד כ
ה לע״ל ביתר ל ע ת ת ת  וכמ״ש פ׳ מקץ ע״פ רני ושמחי בת כוי שבחי׳ ב
ת כי הנה משכן זה  שאת כו׳ ע״ש). וזהו שנק׳ ג״כ משכן העדו
ל כ  שהוא יחוד דאו׳׳א נמשד בו מבחי׳ הכתר שהוא בחי׳ עדי עדיים כ
 הגי פירושים הנ״ל שבפי׳ עד. (ועיין בלק״ת פ׳ וירא הובא לקמן וכנודע
 שבחי׳ אחסנתוי דאו״א ותרין עטרין הנ״ל מתלבשים ביסודות דאו״א
 כמ״ש הרמ״ז פ׳ אמור דצ״ט). וזהו ג״כ פי׳ ששם עלו שבטים שבטי
 יה עדות לישראל כי הנה הי״ב שבטים הם שרשם במדות דאצילות
ת  והם י״ב גבולי אלכסון דז״א ושרשם הוא בא״א היינו דשרש המדו
 דאצילות הוא מבחי׳ המדות שבכתר שנק׳ טורי חשוכא. ולכן נאמר
 ששם עלו שבטים שמגיעים בהעלאת מ״ן לשרשם בבחי׳ הכתר ועי״ז
ת לישראל היינו בחי׳ המשכת התרין עטרין הנ״ל  נמשך בחי׳ עדו
 א״א. וזהו להודות לשם הוי׳ כי להיות בבחי׳ הכתר איו שייך השגה
 ותפיםא ממש ע״כ אמר להודות שאין שייך ע״ז רק בחי׳ הודאה כי
 ההודאה היא בחי׳ ביטול והיינו לגבי בחינה שלמעלה מהשגה וכמ״ש
 במ״א ע״פ יהודה אתה ובענין הלל ברכה והודאה ולכן אמרו מאן
ת אור  דלא כרע במודים לא יקום בתחה״מ כי תחה״מ הוא ע״י התגלו
 הכתר כנ״ל בעניו ועטרותיהם בראשיהם. והעלאת מ״ן לבחי׳ זו הודאה

 וביטול כוי:
ד ע״פ משה. היינו כמ״ש בפע״ח דבחי׳ יחוד או״א ק  ה אשר פ
 הוא בפי ראשון דק״ש בתיבת ה׳ אלקינו ובפסוק ואהבת
ד דז״א ס  ואילך הוא תיקון גלגלתא דז״א ומתפשט עטרא דחסדים עד ח
ק ראשון שהיחוד הוא באו״א כל הפרקים דז״א מתייחדים בו אבל בפסו  ו
 אין אור האהבה מורגשת שם עדיין מאחר שהיחוד שם בבחי׳ הביטול
 דחכמה ואיו עוד מלבדו ממש ולא יש מי שאוהב כוי אלא אח״כ כשנמשך
ק ואהבת כו׳ ונמצא היחוד  האור בז״א שייך בו בחי׳ אהבה וזהו פסו
ד ומתייחד ק ת הוא פ  דאו״א שבפסוק ראשון שהוא כמו בחי׳ משכן העדו
גמת ׳ ובפסוק ואהבת הוא כדו ה וביטול כו  ע׳׳י משה דוקא שהוא בחי׳ מ
ת דז״א וראשיהם האהבה כו׳ והוא  אלה פקודי המשכן אלה ו׳ מדו
 יחוד זו״נ. (ועפ״ז יובן שבפסוק ראשון ע׳ ד׳ רבתי הוא בחי׳ עד הוי׳
 בכם כמש״ל היינו ממש בחי׳ משכן העדות שבפסוק זה שהוא יחוד
 או״א נמשך ומתגלה מאור הכתר שזהו פי׳ עד לשון קישוט ולשון נצחיות
 ולשון עד פה תבא כו׳ כנ״ל וגם לשון עדות על דבר הנסתר. והענין
 כי בבחי׳ ממכ״ע כתיב ומבשרי אחזה אלוה. אבל בבחי׳ סובב כתיב
ת. אבל ממכ״ע נק׳ עלמא  ויאמינו למעלה מהשגה וזהו בחי׳ נסתרו
 דאתגלייא ולכן על בחי׳ סוכ״ע שייך ל׳ עדות. ועדות הוא בחי׳ דעת
. וזהו ר ת וכמ״ש במ״א ע״פ וידעת היום כ ע  שמ״מ נמשך בבחי׳ ד
 אתם עדי וכתיב ויקם עדות ביעקב כוי כי המשכת םוכ״ע בבחי׳
. והנה במ״א נתבאר דענין ר  דעת הוא ע״י נש״י בעסק התומ״צ כ
ת דהיינו באצילות הם ם המעלו  יחוד קוב״ה ושכינתיה ימצא עד רו
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 הק״ש שנמשכין המוחין מאו״א ותרין עטריז הנ״ל ומתלבשים בזו״נ כו׳
 ע״ש. (ועפ״ז יש לפרש ג״כ מ״ש בזהר פינחס דרל״ו דענין אתוון דאשתארו
 ש׳ מ׳ משמע א׳ ח׳ מאחד וסימן אשמ״ח הה׳׳ד אנכי אשמח בה׳ כי הנה
ת כנ׳׳ל ואותיות ש׳ רה על בחי׳ משכן העדו  אותיות ע׳ ד׳ שהם גדולים מו
 מ׳ זהו בחי׳ מל׳ שנק׳ שם ואותיות א׳ ח׳ זהו בחי׳ ז׳׳א ולפי שבפסוק
ם ומתייהדים זו״נ באו״א לכן אותיות ש׳׳מ א׳׳ח  ראשון דק״ש מתחברי
 כלולים עם ע״ד וסימן אשמח שהשמחה הוא מגודל העלייה ומגילוי
 אור חדש מא׳׳ס ב״ה וגם שעלייה זו באה ע״י עבודת הלוים שהוא שיר
לא עוד כי גם הביטול שבפסוק ראשוו דק׳׳ש הוא ג״כ בבחי׳  ושמחה. ו
 שמחה שזהו ענין יחוד או״א שהחכמה הוא ביטול והבינה הוא שמחה.
י משה  ועמ׳׳ש מזה ע״פ מאמר הזהר פ׳ קרח דקע׳׳ו ע״פ ויקומו לפנ
 כוי. וגם י׳׳ל פי׳ אשמח בה׳ שמפעיל השמחה בשם הוי׳ כמ״ש במ״א
׳ וענוה זהו  ע״פ שוש אשיש בהוי׳ וע״פ ויספו ענוים בה׳ שמחה כו
ק ראשון דק׳׳ש לכן נרמז בו אשמח שהם מוסיפים  מדרגת משה שזה פסו

 שמחה בשם הוי׳ כוי):

 והנה פי׳ ביד איתמר בן אהרן הכהן איתמר הוא הדיבור שממילא
 כענין אני המשנה המדברת בפיך וזהו אז נדברו יראי ה׳ והוא
דברת בם שבק״ש שהדבור בד״ת הוא בבחי׳ ביטול כמו ואשים דברי  בחי׳ ו
 בפיר והיינו שהכלי להמשיר האור הנמשד ע״י יחוד או׳׳א שהוא בחי׳ ביטול
רה בבחי׳ ביטול הנ׳׳ל שכשעוסק בתורה בבחי׳ ביטול ק התו ס  זהו ע׳׳י ע
׳ והוא בחי׳ בן אהרן אהרן ת שמי כו  ה״ז דבר ה׳ בפיו. וז׳׳ש אזכיר א
(שמזה ׳ ק ואהבת כו דם ודברת בם פסו  הוא אהבה רבה והוא מ׳׳ש קו
רה אח״כ בבחי׳ תען לשוני אמרתך כמ׳׳ש בד׳׳ה  נמשר להיות עסק התו
 להבין ביום השמע׳׳צ כו׳ ע׳׳ש גבי כי גבר עלינו חסדו ואמת ה׳ לעולם).
 והנה עבודת הלוים ביד איתמר כי הנה כדי שיהיה כח בלוים לנשאות
ת המשכן שהוא שיר והעלאה כנ״ל נמשך׳ מקודם כח לזה מלמעלה  א
ל יעקב והוא נק׳ מ״ד המעורר מ״נ והיינו שע״י  כמ״ש ע״פ הקל קו
ת נפשו  עסק התורה בבחי׳ הנ״ל נותן כח שעי״ז יוכל אח״כ להעלו
 בתפלה בבחי' רו״ש (ועיין בת׳׳א פ׳ משפטים ע״פ ויחזו כוי מאכלו וישתו) וזהו

ל בחי׳ יחודים הנ״ל כ  שעבודת הלוים הוא ביד איתמר כו׳ וגם הכלי ל
 הוא ביד איתמר כנ״ל:

 קיצור מהנ׳׳ל ענין עיין דלית רבתי שבפסוק ראשון דק״ש זהו
 פי׳ עד ע׳׳ד משכן העדות דהוא ג״כ יחוד או״א שבפסוק
ק ואהבת את  ראשון דק״ש ויחוד זו״נ זהו פקודי המשכן והוא פסו
ק ראשוו הוי׳ אלקינו ובואהבת אמר הוי׳ אלקיך  ולכן אמר מרבע׳׳ה בפסו

 כי בחי׳ יחוד או״א הנק׳ משכן העדות הוא פקד ע״פ משה:

 והטעם שיחוד או׳׳א נקי משכן העדות הוא בהקדים מ״ש בלק״ת
 פ׳ בראשית שע״י קיום מל״ת הוא יחוד או״א והנה
 בינה שהיא השגה נק׳ להנחיל אוהבי יש ואוהבי שבינה היא אם
 הבנים בחי׳ אהבה אד חכמה היא בחי׳ אין שמתגלה בו א״ם דלית
 מחשבה תפיסא ביה ולכן הוא כח מה ביטול שלמעלה מבחי׳ אהבה.
 וענין הגילוי שמחכמה בבינה יש להבין זה ע׳׳ד שכ׳ הרמב״ם
ת הקב״ה אינם עצמיים כ״א זהו רק  שהתוארימ שאנו מתארים א
ו ית׳ הדבר שהוא היפר זה אבל א״א לומר שהם  שאנו שוללים ממנ
ל וידיעת השלילות הוא גילוי ואעפ״כ אינו ל ד לו כ  עצמיים כי אינן ערו

 כלל השגות המהות כר עד״מ זהו הגילוי דיחוד חו״ב:

וע הבחי׳  ומזה יובן מ״ש בלק״ת כי ל״ת הוא ג״כ בחי׳ שלילה למנ
 המסתיר עליו ית׳ ועי״ז נמשך יחוד או״א שהגילוי ע״ד ידיעת
 השלילות וזהו היחוד דאו״א וזהו בארץ לא זרועה ומ״ע הן אורות בכלים
 כמו השגת המהות ומ״מ ל׳׳ת גבוהים יותר כי השגת המהות רק בהארה

 נמשד מבחי׳ גבורו׳ דבינה והוא בחי׳ הדם והשוב נמשד מבחי׳ חכמה
 שהוא בחי׳ ביטול המלובש שם וזהו בחי׳ הדפק דלב שהלב צ״ל רו״ש.
 וזהו פקד ע״פ משה שבחי׳ משה הוא אחוריים דאבא ופנימי׳ דאימא
 קפ״ד קס״א כנ׳׳ל(ובמשה כתיב מן המים משיתיהו היינו ג״כ בחי׳ כמיא
ת  דאשקי לאילנא כו׳ הנ״ל וע״י הביטול דרו״ש ממשיר בחי׳ משכו העדו
 אשר פקד כו׳ גם אלה פקודי המשכן י״ל פקודי הוא ג״כ בחי׳
 הדפק הנ״ל שעי״ז נמשד ג״כ יחוד ו״ה. ועמ״ש בד״ה מחר חודש
פקד ם גבוה מאד להיות פקד את שרה ו נפקדת כי פקידה הוא ממקו  ו
 פקדתי הוא סימן למשיח כו׳ וע״ש בענין נה״י חדשים ששרשן מהכתר
 ע״פ אל עליון כוי ומביא גואל לבני בניהם כו׳ וכר היחוד דזו״נ אף
ת שרה שרשו ד א ק  שהוא ע״י נה״י מ״מ מקור ושרש יחוד זה והוא ענין פ
ר כוי. וזהו בני במזלא תלי׳ כוי. ואפשר שנגד ת  נמשר ג״כ מבחי׳ כ
 ב׳ בחי׳ משכן אלו זהו ענין הדפק שבלב והדפק שביד כי הדפק שביד
ם גם הידים הם ת  הוא בחי׳ חיצוניות אבא וזהו להיות פקודי המשכן ס
ת ח  המדות חו״ג שזהו פי׳ אלה ו״ק חו״ג תנה״י וכן נאמר שמאלו ת
ן דרועין דילי׳  לראשי וימינו תחבקני הרי שיחוד זו״נ הם ע״י תרי
 ימינא ושמאלא ובינייהו כלה. אמנם הדפק שבלב שבו נמשך מבחי׳
ר ופותח כמ״ש במ״א ג  פנימי׳ מהמוח שע״י המשכה מהמוח עי״ז הוא סו
ל דודי דופק כו׳ זהו בחי׳ יחוד או״א שהן בחי׳  ע״פ אני ישנה כו׳ קו
 מוחא וליבא כמאמר חכמה מוחא בינה ליבא. וצ״ע דבטעמי מצות פ׳
דע כו׳ ו ק אחוריים שלו כנ  וירא אמר כי אין פנימיות אבא יורד למטה ר
ק בדפק שביד. ק כוי. מיהו י״ל ששם מדבר ר פ  והוא קפ״ד שהוא ד
ם בחיצוניות ואחוריים יש כמה בחי׳ אשר עכ״פ בחי׳ הדפק  או י״ל כי ג
ק אני  שבלב הוא בחי׳ פנימיות לגבי הדפק שביד כמו שמבואר על פסו
ו אנכה״ג פסוד״ז קודם  ישנה הנזכר לעיל). והנה סדר העבודה תקנ
ד ע״פ משה עבודת ק  ק״ש וענין זה הוא כמ״ש כאן משכן העדות אשר פ
 הלוים הרי דשייר בחי׳ עבודת הלוים לבחי׳ משכן העדות אשר פקד
 ע״פ משה. והעניו הוא לפי שמעלת יחוד זה דאו״א גבוה מאד ולא
ו שיאמרו פםוד״ז תחלה שעי״ז יוכלו  יוכלו כנס״י להגיע אליו לכך תקנ
ק א׳ דק״ש. ד ע״פ משה בפסו ק  להגיע לבחי׳ הביטול דבחי׳ אשר פ
 ועניו הזמרה הזאת הוא מעלת ומדרגת הלוים שהם היו האומרים שיר
 והם היו ג״כ נושאי המשכן כמ״ש ונשאו המשכן כוי. והענין הוא דכמו
 למעלה כתיב והחיות נושאות הכסא דהיינו ע״י שהם מתנשאים ברעש
כך הוא ת עי״ז הם מגביהים ומעלים את השכינה. ו  גדול בהתפעלו
ת  ענין השיר של הלוים שהוא ג״כ בבחי׳ רו״ש עי״ז הם נושאים א
ת ולהגביה את בחי׳ זו״נ ולקשרו ולחברו בבחי׳  המשכן דהיינו להעלו
 משכן העדות דאו״א. וזהו ועבד הלוי הוא וכמ״ש בזהר פקודי
 דרכ״א ע״ב ועמש׳׳ל בפ׳ בשלח בד״ה אשירה כו׳ כי גאה גאה כו׳
ת המשכן ׳ פקודי ע״פ ויביאו א  ע״ש מענין שיר הלוים ועיין בזהר פ
 כו׳ וכן באדם ע״י פסוד״ז להיות רוממות אל בגרונם עי״ז ידחה ממנו
 ההסתר דנה״ב והוא עניו זמיר עריצים ועי׳׳ז יתגלה פנימי׳ הלב
ק ראשון דק״ש לבחי׳ ביטול ומס״נ באחד כוי.  שיוכל לבוא בפסו
ך הוא תחלה פסוד״ז לנשאות בחי׳ יחו״ת ר העבודה כ ד  ונמצא ס
 שהוא בחי׳ אלה פקודי המשכן לקשרו ולחברו ביחו״ע דמשכן העדות
 שבפסוק ראשון דק״ש וזהו ששם עלו שבטים שבטי יה שהעלייה הוא
ם שמקבלים מיחו״ת וכנודע מענין י״ב ת  מתחיל מבחינת השבטים ס
 בקר שבבריא׳ וכמ״ש בזהר ר״פ במדבר ועלייתם הוא להיות בבחי׳
 שבטי יה שהוא יחוד עליון דאו״א אשר הוא בחי׳ עדות לישראל היינו
ק ראשון דק״ש נאמר בתורה ואהבת היינו  משכן העדות ואחר פסו
 שנמשר האור מלמעלה למטה מאו״א לזו״נ וזהו פי׳ עדות לישראל
 שנמשד בחי׳ עדות הנ״ל לישראל שהוא ז״א וכמ״ש ג״כ בפע״ח בפי׳
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 וזהו אשר פקד ע׳׳פ משה כמו יחוד או״א שבפסוק ראשון דק״ש הוא
ה מבחי׳ אהבה כי ואהבת הוא'תיקון ל ע מ  ע״י בחי׳ בטול שזהו ל
 ז״א ולכן בפסוק ראשון דק״ש הוא ע׳ ד׳ רבתי בחי׳ עד היינו יחוד
ה עד א׳׳ס ל ע מ  או״א שנק׳ משכן העדות ובאמת ביחוד דק״ש הוא ל
 ממש כמ״ש בפע״ח וזהו ג׳׳כ נק׳ יחוד קבה״ו וזהו ממש משכן העדות.
ק הארה ולשון עדי וכתר אין סותרים זא׳׳ז כי  והנה ל׳ עדות שהוא ר
ה נמשך בכתר ממש אד באצילות מאיר מזה הארה ולע״ל יהיה ל ע מ  ל

 גילוי העצמיות ממש:
ק שהוא מבחי׳ חכמה המלובש בדם שמבחי׳ פ ד אותיות ד ק  ופי׳ פ
גד שס״ה גידים ובדפיקו  פנימי׳ בינה וזהו ענין שם״ה ל׳׳ת כנ
 דליבא יש הארה פנימי׳ מבחי׳ המוח ובדפק היד מבחינת חיצוניות וזהו
. ד פקדתי ק ר כמו פ ת כ  ג״כ ענין אלה פקודי וגם בחי׳ פקידה שרשה מ
 והנה ענין דפיקו דליבא בעבודה הוא רצוא ושוב ועי״ז נמשר מלמעלה

ל דודי דופק:  קו
 ופםוד״ז הקודם לק״ש וברכותיה זהו ענין עבודת הלוים בשירה
ק ת דאו״א בפסו  וזמרה שמגביהים משכן דזו׳׳נ למשכן העדו
 ראשוו דק״ש. וזהו ועבד הלוי הוא ועי׳׳ז נמשר אח׳׳כ מלמעלה למטה
ק ראשון על חיבור זו״נ  עדות לישראל ולכן יש אותיות אשמח בפסו
ם כו׳ בד׳׳ת וזהו ענין דברת ב  לאו״א אד עיקר הכוונה הוא להיות ו
 ביד איתמר והוא בחי׳ בן אהרן אה׳׳ר שבפסוק ואהבת ועי״ז נמשך

 הכח לאתעדל״ת כוי:

ק ע״ד הנ״ל ר הידיעה ר ת  וזיו וזהו יחוד זו״נ אבל במקור האור בחי׳ כ
 (וזהו ע׳׳ד חכם עדיף מנביא אף שהנבואה השגת המהות. וגם זהו

: ד אתכפייא סט״א אסתלק יקרא כר  כענין ברכה והודאה) ולכן כ
רה ומ״ע וש״ס משנה  וזהו אלה פקודי המשכן היינו יחוד זו״נ שדיי תו
ד את אשתו ל מששה גימטריא אלה ופקודי לשון לפקו  כ״א כלו
 ומשכו העדות יחוד או״א שלפי שהגילוי מא״ס ב״ה ממש א״א להיות
 השגת המהות כ״א ע״ד עדות עד״מ שהעדות אינו ממשות הדבר ממש

כך הוא עד״מ ענין ידיעת השלילות כנ״ל:  כ״א שמעידים עליו ו
 אך פי׳ משכן העדות הוא ג״כ לשון עדי עדיים וכתיב רבבה כצמח
ת היסוד ועי״ז אח״כ ח  השדה נתתיר שצ״ל תחלה בבחי׳ אין נקודה ת
ץ עטרין שנמשכים לזו״נ והם ר  תהי׳ בבחי׳ פב״פ ותבואי בעדי עדיים הם ת
 מבחי׳ א״א ממש ופי׳ עדי יש בו ג׳ פירושים. א׳ ל׳ קישוט שהוא בחי׳ בתר
ן  ובענין ועטרותיהם בראשיהם כי תרי״ג מצות דאורייתא עם ז׳ מצות דרבנ
. הב׳ עד לשון נצחיות כי הכתר יש בו  הם תר״ד עמודי אור דבחי׳ כתר
נה דא״ס ב״ה והיינו נצחיות שזהו פי׳ איו סוף. משא׳׳כ  מבחי׳ תחתו
 מהותו ועצמותו לא שייר לקרוא אין סוף וכמ״ש במ״א דא״ס קאי על האור
ה תבוא שבכתר אין שום השגה וזהו  'כוי. והפי׳ הג׳ עד לשון עד פ
ל ג׳ פירושים הנ״ל ולפי שביחוד או״א כ  עדות לישראל לשון עדי עדיים כ
ת וזהו ששם עלו שבטים  נמשך מבחי׳ הכתר ע״כ נקי משכן העדו
דות לשם כי  באתעדל״ת להמשיך בחיי עדות עדי עדיים לישראל ז״א להו

 בבחי׳ זו שלמעלה מההשגה אין שייך רק הודאה וביטול:

 הוספה
 קיצור מד״ה ראו כי ה׳ נתן לבם השבת

 המצות כולן וזהו שבחול אומרים קדשנו במצותיו ובשבת קדשנו במצותיך:
ל עם ההמשכה לם שהוא המחבר העבודה דחו ה נק׳ סו ל פ ת  ה והנה ה
 דשבת. ובסולם עולים ויורדים בו שהבירור הנעשה ע״י המצות
לת ה בבחי׳ מ״ן ע״י הסולם שהוא התפלה הנק׳ עו ל ע מ ל עולין ל  ביומין דחו
. ועי״ז נמשך אח״ב ההמשכה  תמיד וכמ״ש מזה בד״ה את שבתותי תשמרו
ת שבת וזהו ענין שני שבתות כהלכתן מלמטה ל פ  מלמעלה למטה ג״כ ע״י ת
ל זכור ושמור שני ה ומלמעלה למטה וזהו שכל עיסקא דשבתא כפו ל ע מ  ל
׳ י׳׳ח  כבשים וכן נאמר על מצות שבת מצוות בשני ווי״ן (ננחמי׳ סי׳ ט
לם והירידה. וזהו  וכמ״ש בירושלמי ספ״ג דנדרים והוא ענין העליה בסו
ם דוקא שלפי כ ם השבת ל כ ם משנה וזהו ראו כי ה׳ נתן ל ח  ג״כ ענין ל
ד לפ״ע זה הוא ד כ  ערך מי שטרח בע״ש בבחי׳ ששת ימים תעבו
רות ע״ז שכל ם ביום הששי לחם יומים להו כ  ההמשכה. ע״כ הוא נותן ל

ל ומי שטרח בע״ש כוי: ו  עיםקא דשבתא כפ
 ו וביאור הדברים הנה המצות הן רמ״ח אברים דמלכא וכמ״ש מזה
 בד״ה אני ישנה גבי ועשיתם אתם מעלה אני עליכם כאלו
לם היינו ה הנקרא סו ל פ ת  עשאוני. ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה משה ידבר ועניו ה
ר ההשתלשלו׳ דהיינו ד ס  להיות המשכת מ״ד והוא המשכה חדשה מלמעלה מ
ר ומו״ס שהוא הנמשך ע״י העלאת מ״ן ועמ״ש מזה בביאור ע״פ ת  מבחי׳ כ
ר ההשתלשלות הוא מנה״י שבעליון נעשו ד פו ולכן ס  יונתי בחגוי הסלע בסו
ר ההתהות מאין ליש ד ן ושרשו מיחוד חיצוניות חו״ב להיות ס  מוחין לתחתו
 אבל עד״מ הלידה הרי ירכיה מצטננות וכמ״ש מזה בע״ח שער כ״א ספ״ג
לד יוצא מהגוף מבחי׳ ישיבה מלמעלה מבחי׳ נה״י וכמ״כ המשכת  כ״א הו
 מ״ד. והמשכה זו היא בשבת• אן־ א״א להיות המשכה זו כ״א ע״י שמתחלה

ם השבת: כ  ימשיכו בענין שיעור קומה ע״י המצות וזהו כי ה׳ נתן ל

 שו־ה מוחין: נדפס ההתהות, וג״ל: ההתהוות.

 ענין ביו״ד נברא העוה״ב שנהנין מזיו ע״י שבא לגילוי דהשגה עיין
י לחמי ובד״ה מצה ת קרבנ ת בנ״י ואמרת אליהם א  בד״ה צו א
 זו. לכך נמשך ע״י צמצום וזהו היו״ד ועמ״ש בד״ה ולא אבה בפ׳ כי תצא
 מענץ היו״ד. ומ״מ במ״א נתבא׳ שזה היו״ד אינו העלם גמור אלא ע״ד ישנה
דו בדרר קצרה וע״ד מי איכ׳ מידי בכתובי׳ דלא רמיז׳ באוריית׳  אדם לתלמי
 (פ״ק דתענית ד׳׳ט ע״א). והעוה״ז נברא בה״א אתא קלילא ועמ״ש מזה בד״ה
ת ה״א נ  האזינו השמי׳ ומ״ש בד״ה חייב אינש לבסומי בפוריא מעניו תמו
לם ועיין מזה באג״ה ע״פ ויעש דוד שם: ס ערך עו ד ר פ ה ועיין ב  ובד״ה מי מנ
ל הנשמה  ב וצריך להמשיך בחי׳ י״ה שבהן נבראו העולמות וזהו כ
ל י״ה והיינו ע״י המצות שהן בחי׳ שעשועים העליונים ל ה  ת
ועם והן המשכות מבחי׳ כי עמר מקור חיים מקור  וע״כ נקראו דרכי נ
ו נמשר אח״כ ק ממנ . ר ו ג מדבר שחוץ ממנ ו  התענוגים שאין התענ
ג בחכמה ושאר בחינות עד שנשתלשל ו  ע״י צמצומים להיות נמשד התענ
ל תענוגי עוה״ז ׳ ואיו ערוד כ ג בראיה שמיעה כו ו  וירד להתלבש התענ

ג ג״ע התחתון שעה אחת: ו ד תענ ג  אלף שנה אפילו נ
ד זמירות  ג והנה מבואר לקמן בד״ה ואהיה אצלו אמון ענין שאמר דו
 היו לי הוקיר ונענש ע״ז כי שבח זה זהו מצד שהמצות הם רצון
ג העליון ו  העליון אבל באמת זהו עדיין חיצוניותן אבל פנימיותן הוא תענ
. ועיין ברבות ר״פ כי תצא ע״פ אורח נג פרטי כל מצוה היא המשכת עו  ו

ס וזהו שנקראו המצות דרכי נעם: ל פ  חיים פן ת
ד דהיינו ע״ד לעבדה זו רמ״ח מ״ע ועכ״ז  •ד. וזהו ששת ימים תעבו
 ההמשכ׳ היא בהעלם עדיין בבחי׳ מקיף ובשבת נמשד בבחי׳
 גילוי וכמ״ש שער החצר הפנימית כו׳ וביום השבת יפתח ועיין זח״א ר״פ
ל ד כ ג נ ח ועמ״ש לקמו בד״ה וביום השמיני ימול ולכן שקולה שבת כ  נ



 לקוטי ויקרא תורה א

 ומקור כל הברכות והוא ההמשכה מבחי׳ סכ״ע בממכ״ע. וזהו פי׳ וכבוד
 ה׳ מלא דפי׳ הזהר שהכבוד נתמלא ממקורו מבחי׳ כבוד עילאה והיינו
 לפי ששכן עליו הענן על המשכן שהוא המשכת בחי׳ מקיף העליון ועי׳׳ז
 נמשך ג״כ התגלות סכ״ע בממכ׳׳ע בבחינת א׳׳פ והוא מלא את המשכן
 ממש(ועמ׳׳ש ע״פ כי על כל כבוד חופה וע׳׳פ לבבתני אחותי כלה. מענין
 התגלות סכ״ע בממכ״ע. ועמ׳׳ש על פסוק כי שבעת ימים ימלא
 כוי). ולכן ולא יכול משה לבוא אל המשכן כי לא היה ביכולתו לקבל
 מבחינה זו דישת חשך סתרו שלמעלה מאד הגם שבהר סיני נאמר
 ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר תירץ בזוהר ר״פ ויקרא דתרי

 ענני הוו כוי:
 ב והנה לכן נאמר ויקרא אל משה פי׳ ענין קריאה זו היינו הארה
 והשפעה למשה כדי שעי׳׳ז יוכל לעלות ולבוא אל אהל מועד
 וכן פי׳ בע׳׳מ (מאכ׳׳ח ח״ב םימ! ל׳׳ו). דהנה בפסוק וקרא זה אל זה
 ואמר קדוש קדוש קדוש תרגם יונתן ומקבלין דין מן דץ ואמרין קדיש
 כוי. שתרגם ענין קריאה קבלה שהוא ע׳׳י המשכה שממשיכים זה לזה
 וכל אחד מקבל המשכה זו. והדין עמו. דא״א לפרש כפשוטו. דא״כ
 אין לזה הבנה למה צריך מיכאל לקרוא את גבריאל בשעה שיאמר קדוש
 וכן גבריאל למיכאל. אלא הענין כי פי׳ קריאה זו הוא ענין קבלה
 שמקבלים זה מזה על ידי ההמשכה וההשפעה מזה לזה. והיינו שעל
 ידי זה יוכל לומר כל מלאד ג׳ פעמים קדוש. כי ענין אמירת קדוש
 זהו הכלות הנפש שלו לאור א״ס ב׳׳ה שהוא בעניו יוצאין בשיר כוי.
 והנה מיכאל הכלות הנפש שלו הוא באהבה. וגבריאל ביראה. וא״כ לא
 היה מיכאל יכול לומר קדוש רק פעם א׳ דהיינו כלות הנפש בבחינת
 אהבה. ועד״ז גבריאל פ׳׳א קדוש ביראה. וכדי שיאמר כל א׳ ג״פ
 קדוש היינו ע׳׳י וקרא זה אל זה שנמשד ההשפעה מזה לזה. שהוא
 בחי׳ התכללות המדרגות זו בזו כי דרר כלל הם ג׳ בחי׳ חג׳ית מיכאל
 גבריאל ורפאל. וע״י שמקבלין דין מן דין יכול כל אחד לומר ג׳ פעמים
 קדוש. [ועי״ז מתעלים יותר ממה שהיה מצד בחי׳ המדרגה שלו לבד
 וע״ד שנתבאר במ׳׳א סד״ה שניך כעדר הרחלים כו׳ שכולם מתאימות
 כו׳ ועמ׳׳ש בפ׳ בראשית ע״פ יבל הוא כו׳ בענין שיר משולש. ובד״ה
 נאוו לחייך בתורים. ועי׳ ברע׳׳מ פ׳ עקב (דרעיא סע׳׳ב) מענין וקרא
 זה אל זה ובפי׳ הרמ״ז שם ובע׳׳ח שער ט״ו ספ׳׳ו ועמ׳׳ש בד״ה כה
 תברכו את בני ישראל בפי׳ ויקרא האדם שמות כו׳ שהוא גם כן
 המשכה כו׳ ע״ש ועיין בזוהר בראשית (די״ו סע׳׳ב) ע״פ ויקרא אלקים
 לאור יום כו׳ שהוא ג״כ עד״ז ע״ש ועד״ז י׳׳ל פי׳ קרא לשמש ויזרח
 אור] וכמ״כ פי׳ ויקרא אל משה היינו המשכת הארה אל משה. והארה
 זו הוא ענין אל״ף זעירא דויקרא. כי הנה אלף אותיות פלא שהוא
 מה שלמעלה מההשגה וגם אלף מלשון אאלפך חכמה. כלומר שהוא
 מקור שממנו תמצא החכמה. והיינו כי האלף הוא בכתר שלמעלה
 מהחכמה ועמ׳׳ש כפ׳ צו בענין אשר עשה עמכם להפליא. ועי׳ בזוהר
 בראשית בהקדמה ד״ג ע״ב אך יש א׳ מאתוון רברבן היינו בחי׳ הכתר
 כמו שהוא במהותו ועצמותו ושמה לא יכול משה לבא. וא׳ מאתוון
 זעירין היינו הארת הכתר כמו שנמשך למטה על ידי צמצום ומבחינה
 זו הוא שויקרא אל משה ונמשך לו הארה שעל ידי זה יוכל אחר כך
 לבוא אל אהל מועד אשר שכן עליו הענן כו׳. ובד״ה נאמר אדם
 באלף מאתוון רברבן והוא בחי׳ אדה״ר כמו שהיה לפני החטא שהיה
 במדרגה גבוה מאד נעלה כמ״ש בספר הגלגולים פי׳׳ט. ועי׳ מעניו
 ויקרא אל משה ביומא (דף ד׳ ע״נ) לימדך תורה כו׳ ובשמות רבה
 פי׳׳ט אלא אם קורא אותי כו׳ ובכי תשא פמ״ו ובבמדבר רבה
 (פ׳ ב׳ דרי׳׳א ד׳) נשא ס״פ י״ד (דרס״ב ג׳ ד׳ דרס״ג א׳) ובקהלת רבה

 אל משה וגוי. אל׳׳ף דויקרא זעירא. ובד׳׳ה כתיב אדם באל״ף רבתי.
 ולהבין זה. והנה ארז׳׳ל במדרש ויקרא רבה פ׳׳א ויקרא אל משה
 ולא כאברהם. באברהם כתיב ויקרא מלאד ה׳ אל אברהם המלאד
 קורא והדבור מדבר. ברם הכא אמר הקב״ה אני הוא הקורא ואני
 הוא המדבר. וכן הוא בזוהר פ׳ בלק (דף רי״ש ע״נ) ויקרא אל משה
 קלא דמלכא ולא ע״י שליחא אחרא. וצ״ל לפ״ז למה לא נאמר ויקרא
 ה׳ אל משה. ומדוע לא נזכר כלל בפסוק מי היה הקורא. גם צ״ל
 דבזוהר פ׳ וירא (דק״ב סע׳׳ב) כ׳ ויקרא אל משה ולא קאמר מאן הוה
 כו׳ אלא בכל הני מלאכא דברית הוה וכולא בקב״ה אתמר. והעניו
 כי הנה לעיל מיניה כתיב ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי
 שכן עליו הענן וכבוד ה׳ מלא את המשכן פי׳ שכן עליו הענן הוא
 המשכת והשראת אור א״ס ב״ה ממקום עליון ונורא מאד שנאמר בו
 ישת חשך סתרו שהוא בחי׳ אור א׳׳ס ב׳׳ה הסוכ׳׳ע שלא שייך בו שום
 גילוי השגה כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל ואנת חכים ולא בחכמה
 ידיעא הוא היודע והוא המדע כו׳ ולכו על זה נאמר ישת חשך סתרו
 חשד הוא דבר שאין נראה בו שום תפיסא והשגה כלל. וביאור הענין
 הוא כי הנה אנו אומרים אתה קדוש ושמד קדוש פי׳ שגם בחינת
 שמו הוא נשגב לבדו שאיו ערוד להעולמות עם שמו ית׳ כלל עד שהוא
 ית׳ קדוש ומובדל מהעולמות רק הודו וזיוו של שמו נמשר על ארץ
 ושמים כו׳ דהיינו הארה בעלמא מבחינת שמו אד פי׳ אתה קדוש דהיינו
 הקדוש ברור הוא בכבודו ובעצמו שלמעלה מבחינ׳ שמו היינו שאפילו
 בבחי׳ זיו והוד לא היו העולמות יכולים לקבל ממנו כלל וכמ״ש בד׳׳ה
 לכן אמור לבני ישראל בפ׳ וארא. ועד״ז יובן פי׳ ישת חשד סתרו.
 דהיינו כיון שאפילו זיו והארה ממנו ית׳ אץ העולמות יכולים לקבל
 כלל לכד נקרא אצלם בשם חשד. והזיו שיכולים לקבל זהו מבחינת
 שמד קדוש ונקרא זיו השכינה וכמ׳׳ש מזה ע׳׳פ וידבר משה אל ראשי
 המטות כו׳ ע״ש. וברע״מ פ׳ פינחס (דרכ״ה ע״א) איתא דישת חשד
 סתרו הוא כתר עליון. ועל המשכה זו נאמר כי שכן עליו הענן.
 ועניו וכבוד ה׳ מלא את המשכן ופי׳ בזוהר פ׳ נח (דפ׳׳ז ע׳׳א) ור״פ
 ויקרא (ד׳׳ב ע׳׳ב) מאי מלא ולא מלא אלא מלא ודאי דאתמליא מכולא.
 והענין דאי כפשטיה דקרא שכבוד ה׳ מלא למשכו אם p מלא
 מיבעי ליה. דהיה הפי׳ רק שבחי׳ הכבוד מלא את המשכן. אבל
 מדכתיב מלא משמע עוד זאת שבחי׳ כבוד ה׳ נשלמה ונתמלאה ואחר
 כד נמשר ונתגלה כבוד ה׳ שבבחינה זו במשכן. והענין כי פי׳ כבוד
 ה׳ היינו בחינת ממכ״ע כבודו היינו זיו יקריה. שהיא בחי׳ מדת
 מלכותו ית׳ שנקרא ג״כ חכמה תתאה שהיא מקור דבי״ע• אר שרשה
 ומקורה מבחינת חכמה עילאה שהיא הנק׳ כבוד עילאה ובה הוא
 השראת אור א״ס ב״ה ממש שעל זה נאמר הראני נא את כבודך
 [עי׳ בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳ במדבר דקי׳׳ח ע״א בד״ה ישראל מאז אחר אתברכאן]

 ועל זה נאמר ברוך כבוד ה׳ ממקומו פי׳ שבחי׳ מדת מלכותו יתברר
 הממכ׳׳ע יהיה מתברך מבחי׳ מקומו ושרשו הוא חכמה עילאה ראש
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. ע״כ גם הקריאה והמשכה ׳ הענן דישת חשך סתרו חי  זו הוא מנ
 שמתחלה מבחי׳ זו לא יוכל להיות ע״י מלאך שהוא נברא יש מאין.
 אלא אני הוא הקורא ואני הוא המדבר. פי׳ כמ״ש אני ראשון ואני
ך לך ה כי אני אני הוא. ופי׳ בזהר פ׳ ל ת  אחרון וע״ז נאמר לע״ל ראו ע
דא בין עילא ותתא כו׳ והיינו כי  (דפ״ו ע׳׳ב) לאחזאה דלא הוה פדו
 אני אחרון זהו מדת מלכותו ית׳ סופא דכל דרגין המתלבשת בבי׳׳ע
. אבל אני ראשון הוא בחי׳ אין פרד  ומשם יפרד שמהוה היש ודבר נ
 והחכמה מאין תמצא שהחכמה היא בחי׳ ביטול ולעתיד יהיה הגילוי
ה כי אני אני הוא שלע״ל יהיה גילוי ת  למטה כמו למעלה וזהו ראו ע
 זה גם בראיה שלנו כמ״ש עין בעין יראו כוי. ועמ״ש מזה ע״פ נאוו לחייד
ו שהוא בחי׳ חכמה  בתורים. אך במשה שנאמר וירא ראשית ל
 עילאה שנק׳ ראשית שנמשכת מבחי׳ אין אני ראשון ע״כ ע״ז ארז״ל אני
 הוא הקורא ואני הוא המדבר כו׳ פי׳ אני הוא הקורא היינו מדת
 מלכותו ית׳ שנק׳ אני אחרון והוא ענין אני והו הושיעה נא. ואני הוא
 המדבר היינו בחי׳ והחכמה מאין תמצא שבחכמה עילאה מלובש אור
 א״ס ב״ה ממש כמ׳׳ש הוי׳ בחכמה. וגילוי זה הוא נקרא אני ראשון
 כוי. ומ״ש בזהר פ׳ וירא(דק״נ סע׳׳ב) דויקרא אל משה הוא מלאר הברית.
קראת מלאך כמ״ש בזוהר ם נ ך לפעמי ל  הענין הוא כי המל׳ עצמה הנק׳ מ
ד איהי שליחא מלעילא וקבילת זהרא כו׳ והיינו  פ׳ בלק דקפ״ז א׳ כ
 כמו שהמלאך הנברא כשהוא שליח מלמעלה הוא אז בבחי׳ גבוה יותר
ר עד״ז בבחי׳ מל׳ הגם דאיהי וגרמוהי  מכשאינו שליח כמבואר למעלה, כ
ד איהי שליחא מלעילא כו׳ הוא בבחי׳ גבוה יותר וכדפירש  חד מ״מ כ
 הרמ״ז בפ׳ בלק שם ועד״ז הוא ענין אלף זעירא דויקרא שהוא הארה
ך ל ו ונקי מלאר מ  והמשכה שמבחי׳ כי שכן עליו הענן דישת חשד סתר
 אלף כוי. ועיין בזהר ס״פ וירא(דק״כ ע״ב) ע״פ ומלאר פניו הושיעם ועיין
ס בעה״כ ד ר פ י אילה שלוחה וע׳ ב  בזהר פ׳ ויחי(דרמ״ו ע״ב) ע״פ נפתל

ד מלאן־: ר  ע

 ד והנה התורה היא נצחית ושייר בחינות אלו גם עכשיו. כי הנה
 בעסק התורה כתיב ואשים דברי בפיר ובצל ידי כסיתיך
ודע מענין סוכות צלא דמהימנותא שהוא  צל היינו בחי׳ מקיף עליון וכנ
לה כי זהו  המשכת מקיפים עליונים וסוכה שחמתה מרובה מצלתה פסו
ק בבחי׳ צל ומקיף  כענץ המשכה מבחי׳ ישת חשד סתרו שאינו נמשד ר
 ולא בבחי׳ אור וגילוי וזהו ענני כבוד כענין כי שכן עליו הענן אלא
כה שהארת המקיף נמשר בפנימיות וכענין א׳ זעירא  שכוכבים נראים מתו
 כו׳ ועד׳׳ז בעסק התורה נאמר ג״כ ובצל ידי כסיתיד כי הוא מבחי׳
ר  מקיף כמ״ש במ״א בד״ה ביום השמיני עצרת שהענין לפי שמהבל הדבו
 נעשה מקיף לנשמה כו׳ ע״ש ובד״ה וארשתיד לי שזהו ענין את ה׳
 האמרת היום כוי. ועיין מזה בד״ה וידבר דבמדבר סיני באהל מועד.
 אד ע״י השגת ועיון התורה שמשיג ג״כ וקולט ההלכה במוחו ותבונתו
 על זה נאמר מגלה עמוקות מני חשד. דהיינו שממשיך מבחי׳ המקיף
 דישת חשר סתרו שהוא חשד והעלם להיות נמשד בבחי׳ אור וגילוי וע״ז
 נאמר ותורה אור. להיות אור א״ס ב״ה שורה למטה כמו למעלה כמ״ש
 אני ראשון ואני אחרון כו׳ כמ״ש כ״ז בד״ה המגביהי לשבת כו׳ ע״ש.
 וזהו ענין וידבר ה׳ אליו מאהל מועד כו׳ דכתיב ביה באהל מועד כי
כל בחי׳ אלו הם בעסק התורה  שכן עליו הענן וכבוד ה׳ מלא כו׳ ו
 וכמארז״ל משחרב ביהמ״ק אין להקב״ה בעולמו אלא ד׳ אמות של הלכה
 א״כ יש בעסק התורה מבחי׳ הנ״ל שהיה שורה במשכן ובהמ״ק כי אין
ת וזהו כבוד עילאה ל״ב נתיבות ק פ דה כי אורייתא מחכמה נ  כבוד אלא תו
 חכמה. אר בחכמה זו מלובש אור א״ם ממש מגלה עמוקות מני חשד
ל ׳ במדבר דקי״ח הנזכר לעי ו ובדפי׳ הרמ״ז כפ ר ת  מבחי׳ ישת חשד ס
ת כבודך. ועמ״ש בפ׳ בשלח בד״ה לסוסתי וזהו וכבוד  בפי׳ הראני נא א

ק מה שהיה כבר נקרא שמו (ועיין בזח׳׳א דק״ב סע״ב  (דצ״ט ג•) בפסו
 ודקל״ח א׳ ודקע׳׳ג בי. ונחלק ב׳ דקל״ח א׳ ודקנ״ז א׳ חייג דנ׳׳ג ע״ב) והוא

 מובן ע״ד שנתבאר:
ם הכא אני הוא הקורא ואני ר  ג ומעתה יובן עגין מ״ש המדרש ב
ק  הוא המדבר ויש להקדים מ״ש במ״א ע״פ מארז״ל בפסו
 אלה מועדי ה׳ מקראי קדש אשר תקראו אותם. וקרי ביה תקראו
ב. וכמו שאנו אומרים  אתם. שקידוש המועדות בקריאת ב״ד תלאו הכתו
 מקדש ישראל והזמנים ישראל אינהו דקדשינהו לזמנים. וענין זה
א ת ל ר(דף צ״ד אי) למלכא דזמין אושפיזין כוי ת  הוא כמבואר בזוהר בפי אמו
ב בשית יומין  איבון זמינין מקדש כוי. כי המועדים הם חלים ע״פ רו
ל כשחל בו יו״ט היינו שהוא נקרא ונזמן לבחי׳  דחול. ואז היום דחו
א דזמיו כ ל מ  הקדש שהוא ח״ע ולכן נקרא מקרא קדש וזהו המשל ל
ת חו״ג ל שהם חיצונית המדו  אושפיזין כוי• אד כדי שיוכלו היומין דחו
ה לבחי׳ חכמה עילאה שהיא בחי׳ קדש העליון. צ״ל ל ע מ ת ל ו ל ע  כו׳ ל
ה המשכת הארה מלמעלה למטה מבחי׳ חכמה עילאה לאותו יום ל ח  ת
ת. והמשכה זו היא ע״י נש״י וע״ז נאמר אשר  שאז עי״ז יוכל לעלו
 תקראו אתם דייקא. והטעם ע״ד מארז״ל בענין שליחות דשלוחו של אדם
. ולכן אין שליחות לחש״ו שאינו כמותו דהמשלח. אבל כשהוא  כמותו
ד שהאיש מקדש בו ובשלוחו  בר שליחות הרי הוא כמותו דהמשלח ממש ע
ל שיהיו מקראי  כוי וע״כ עד״ז השליח מקדש העליון להזמין היומין דחו
 קדש. א״א כ״א שהשליח הוא כמותו דהמשלח. והיינו אתם דנש״י נאמר
 עליהם קדש ישראל לה׳. ששרשם מבחי׳ ח״ע ועיין בזהר פ׳ פקודי דרכ״ה
 ע״ב לכן יכולים להיות בהם ועל ידם המשכת האור מבחי׳ קדש העליון
 אל היום שחל בו היו״ט שעי״ז שתקראו אתם דייקא נעשים מקראי קדש.
ת בנ״י בו׳  להיות אח״כ עולים לבחי׳ קדש העליון. ועמ״ש בד״ה צו א
. נמצא מובן מזה בעניו השליחות  בפ׳ פינחס בענין להקריב לי במועדו
 שלמעלה שהוא מה שנמשך הארה ע״י אמצעות איזה בחינה. צ״ל השליח
ה לגבי המקור שממנו נמשך ההארה. ואם לאו אינו  מתייחס בערך מ
. והנה המלאכים הם ג״כ שלוחים כי פי׳ מלאך היינו שליח. ר  שליח כ
 דהיינו שהם שלוחי ההשפעה וכמ״ש במ״א בד״ה באתי לגני גבי אכלתי
ך בנעלים. בענין  יערי כו׳ ויותר מזה נתבאר בד״ה מה יפו פעמי
ר ועיין בע״ח שער מ״ן ומ״ד דרוש ד׳ מענין המלאכים. על כ  מט״ט שנק׳ נ
ל במעלת המלאך בשעה . שיש הפרש גדו פו ב לסו  ועיין באגה״ק קרו
קרא בשם ה׳ ממש השוכן בקרבו משא״כ  שהוא שליח מלמעלה שאזי נ
ו שם אחר כפי עבודתו ואזי קורא קדוש קדוש קדוש  כשאינו שליח יש ל
. ועיין בפרדם שער אבי״ע רפ״ד. ו  ה׳ כו׳ כלומר ששם ה׳ מובדל ממנ
 ונחזור לענינינו לדברי המדרש דבאברהם כתיב ויקרא מלאך כו׳ המלאך
 קורא והדבור מדבר. והענין דהנה כתיב וארא אל אברהם כו׳ באל
ק  שדי. ושמי הוי׳ לא נודעתי להם. ועיין מ״ש מזה בפ׳ וארא על פסו
ה םד״ה וידבר אלקים בו׳ וארא שהשגת האבות היה מבחי׳ שם הוי׳  ז
 כשכבר נמשד בבחינת אלקים אבל ושמי הוי׳ דהיינו קודם שמתלבש
ק משם היה השגת משה כוי. ועיין ם ר ה  בשם אלקים לא נודעתי ל
 בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳ וארא דכ״ג ע״א ע״ש היטב ובזח״א פ׳ וירא (דצ׳׳ח
על כן באברהם המלאר קורא והדבור מדבר שהמלאר יוכל  ע״א). ו
 להיות שליח להביא המשכת השפע בתחלה שזהו ענין הקריאה שעי״ז
ר והיינו לפי שהדבור נמשך מבחי׳ התלבשות לקבל הדבו ת ו ו  יוכל לעל
ק כמ״ש לכד המלאכים שנקראים ג״כ אלקים בפסו  בשם אלקים ממש ו
 כי ה׳ אלקיכם הוא אלהי האלקים ופי׳ בפרדם בעה״כ דר״ל שהוא
 אלקי המלאכים. וגם נקראים המלאכים בני אלקים. על כן המלאר
ר שליחות מהדבור המדבר. ברם הכא במשה שהנבואה והדבור  הוא ב
 נמשך משם הוי׳ ממש קודם שמתלבש בשם אלקים וגם שמקור המשכה

 שדה נאסר — קדש ישראל לה•: נתקו ע״פ לוח התיקה וכת״י.
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 והיינו המשכת הכה בנפש שעי״ז תרומם הנפש להיות בבחי׳ בא לכאן.
ה והנה זו היא ג״כ הכנה להיות אח״כ בעסק התורה בחי׳ ל פ  וזהו ואני ת
 ואשים דברי בפיד ובצל ידי כו׳ וכמאמר קדשנו במצותין־ תחלה ואח״כ
׳ ע׳׳ש. ׳ אנכי כו רתר וכמ״ש מזה בד״ה וידבר אלקים כו ו בתו  ותן חלקנ
 וזהו ענין וידבר ה׳ אליו מאהל מועד ועמ״ש מכ״ז בפ׳ במדבר ע״פ
ד ר  במדבר סיני באהל מועד דפי׳ אהל מועד מלשון ונועדתי כו׳ על ד
ק ס  מ״ש ראו עתה כי אני אני הוא כו׳ וכנז׳׳ל. והמשכה זו הוא ע״י ע
ת בשמים ובארץ  התורה וכמ׳׳ש סד״ה המגביהי לשבת המשפילי לראו
ת בחי׳ ראייה והתגלות. והיינו ע׳׳י  תשב׳׳כ ותשבע׳׳פ שאז הוא לראו
 בחי׳ אני הוא הקורא ואני הוא המדבר וזהו אני מדבר בצדקה פי׳ ע״י
רתו בחי׳ אני מדבר  צדקה וגמ״ח שהאדם עושה נמשד להיות בעסק תו
 והיינו כמ״ש ודברי אשר שמתי בפיר כו׳ וכתיב בכל המקום אשר אזכיר

ת כוי:  את שמי כו׳ וכמ״ש במ׳׳א ע׳׳פ ששים המה מלכו

כח אדם כי ו ב מכם וגוי. להבין החילו שלא לנ י ר ק י י  אדם כ
כם לשון נוכח. ת קרבנ ר וסיים תקריבו א ת ס  יקריב לשון נ
כם לשון רבים. וגם ת קרבנ  וגם דכי יקריב לשון יחיד ותקריבו א
דם כי יקריב היינו אדם מכם כי יקריב כוי. ת מכם קו ל  דהל״ל מ
ודע שיש בכל אחד* ב׳ נפשות. נפש האלקית ונפש  אד הנה נ
 הבהמית. אשר נפש האלקית שרשה מבחי׳ אדם כמ׳׳ש ויברא אלקים
ת כמראה אדם ת הכסא דמו . וכתיב ועל דמו  את האדם בצלמו
ת כוי, והשתלשלות שלה ת רגליו כמעשה לבנ ח ת  וכמ״ש במ׳׳א בד״ה ו
י אדם שבמרכבה*. ונפש הבהמית היא נלקחה  למטה הוא ע״י בחי׳ פנ
י שור. ותכלית ירידת הנשמה  משמרי האופנים ושרשה מבחי׳ פנ
 לעוה״ז הוא כדי לברר נה״ב להיות בבחי׳ אתכפייא ואתהפכא והיינו
נת בה׳ אחד בק״ש שמע נ  ע״י נפש האלקית המתלבשת בה ומתבו
דם ק׳׳ש  ישראל כו׳ ועי״ז ואהבת בכל לבכר בשני יצריד כוי• אן־ קו
יה לקיום הק׳׳ש. כי א״א להכניע ולכבוש את ו חכמים שתים לפנ  תקנ
ת ממשלת הנה״א כ״א ע״י שרשה של הנה״ב שמקור ח  רוח הנה״ב ת
י אריה פני שור כו׳ כי אין  חוצבה הוא מחיות הקדש שבמרכבה פנ
ה על מ ח ל מ  הדינין נמתקין אלא בשרשן וכמ״ש מזה בד״ה כי תצא ל
ם לנפש ד מהלכים. והנה עי״ז נעשה עלייה ג  אויביר ובד״ה ונתתי ל
 האלקית* ע׳׳ד והחיות נושאות את הכסא. וכמ״ש מזה בד׳׳ה זכור
. והנה ע״י העלאת מ״ו ואתעדל״ת נמשד  ושמור בדבור אחד נאמרו
ות ריח ניחוח להוי׳ וכמ״ש בד״ה  אתעדל״ע וזהו ענין שנאמר בקרבנ
ה שבאתעדל״ת אתעדל״ע  והקרבתם עולה אשה. והנה בחינה זו זהו ענין מ
רר  אד יש ג״כ אתעדל״ע מלמעלה הנמשר לעורר אתעדל׳׳ת דהיינו לעו
ת האדם להקיצו משנתו בהבלי העולם דכמו שבתחלת בריאת העולם  א
לה במעשה ד הוא. ואח״כ תו ס ם כי חפץ ח  היה ההמשכה בחסד חנ
נים כמ״ש ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה. אבל מ״מ עם היות  התחתו
רר אתעדל״ת  שצ״ל אתעדל״ת דוקא אבל עכ״ז נמשר אתעדל״ע לעו
׳ וסד׳יה  וכמ״ש מזה בד״ה ועשית בגדי קדש ועמ״ש סד״ה ואתחנן אל הד
. ויובן זה בעבודת  וישכם לבן וסד״ה אני ישנה בענין שראשי נמלא טל
ת בעבודה. הא׳ בחי׳ אתעדל״ת ו  ה׳ דהנה אנו רואים שיש ב׳ מדרג
ות ולב נשבר שעי״ז נ נ  ביגיעת נפש ויגיעת בשר בהעמקת הדעת בהתבו
 יבא בנפשו גילוי אור קרבת אלקים והיינו באתעדל״ת אתעדל״ע.
ת בנפש שלא ע״י  ומדרגה הב׳ היינו שלפעמים יוכל להיות התפעלו
ל וכמו שאנו רואים שיש הרבה אנשים שמתעוררים ל  הכנה ויגיעה כ
ה משר זמן מה בלי נודע ל פ ת  פתאום ויתלהב לבם ומוחם ב
ת זאת ובמעט זמן יכלה כח  להם הסבה מאין בא אליהם התעוררו
ק אתעדל״ע ת זאת. והיינו שהיא באמת הערה מלמעלה ר  התעוררו

 •) עי׳ בהוספות.

 ה׳ סלא מלא לא כתיב אלא מלא כמבואר למעלה. ואפשר לומר שזהו בחי׳
 גבוה יותר מכוכבים נראים מתוכה דסוכה שהוא רק כוכבים וניצוצים
 לבד מהמקיף, אבל בתורה שהיא בחי׳ ותורה אור ממש היינו שמעצמיות
 המקיף מאיר הארה גדולה ועצומה בבחי׳ פנימית. ועייו מ״ש במ״א
 גבי קי״ס דכתיב ויהי הענן והחשד ויאר שהענן דישת חשד סתרו בעצמו
 ממש נמשד בבחי׳ אור וגילוי. ועד״ז י״ל בענין פי׳ מגלה עמוקות מני
רה  חשף דגבי תורה. וכעין זה מצינו בשמיני עצרת שהוא שמחת תו
כות נמשכים בבחי׳ פנימית וכמ״ש במ״א ע״פ בצלו חמדתי  שהמקיפימ דסו
ד ד ל  וישבתי ופריו מתוק לחכי. שזהו ענין סוכות ושמע״צ. ובזהר פ׳ ל
ק זה על עסק התורה בצלו דא קב״ה כו׳ ופריו  דפ״ה ע״ב פי׳ פסו
ק לחכי אלין מליו דאורייתא דכתיב בהו ומתוקים מדבש כו׳ והיינו  מתו
 שהפרי היא המשכה בבחי׳ פנימית שנמשך מבחי׳ הצל והמקיף (ועיי!

 בזהר פ׳ נח דע״ב פע״ב):

 והנה אתפשטותא דמשה בכל דרא היא בחי׳ הביטול שיש בכל אדם
 שהוא מבחי׳ משה ונחנו מ״ה כו׳ כמ״ש במ״א סד״ה משה ידבר.
ת שהוא ע  שעיקר עסק התורה צ״ל בבחי׳ ביטול ומשה הוא בחי׳ ד
 הממשיך בחי׳ יחוד אור א״ס ב״ה למטה שיהא שורה ומתגלה בנפש
 האדם שיהא בבחי׳ אהל מועד מלשון ונועדתי לך שמה כוי אותיות
 ונודעתי דהיינו לידע את ה׳ שהוא חיי החיים ואין עוד מלבדו ע״ד
 מ״ש ראו עתה כי אני אני הוא. דהגם שמקרא זה נאמר על לעתיד
 כנ״ל מ״מ כח זה יש בכל נפש מישראל ביניקתה מנשמת משרע״ה
 לקשר מחשבתו בה׳ בקשר אמיץ וחזק כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי
 שרואה לעיני בשר כוי. והנה עד״ז יובן ג״כ פי׳ לבוא אל אהל מועד
ד בא לכאן ותלמודו בידו כי הרי התורה ר  היינו כי צריד להיות על ד
 שלפנינו נתלבשה בגשמיות. וכמ״ש ואנכי תרגלתי לאפרים פי׳ בחי׳ אנכי
ל ענינים גשמיים שבתורה  מי שאנכי תרגלתי והשפלתי בבחי׳ רגל הם כ
 שבע״פ כו׳ וצ״ל קחם על זרועותיו בחי׳ אהבה ויראה כו׳ וזהו בחי׳
 בא לכאו שהוא השתפכות הנפש למקורה ושרשה וכמ״ש בד״ה כי תבאו
ד כדי שתהיה רעיתי  אל הארץ בפי בהר ועמ״ש בד״ה יונתי בעניז קומי ל
 כו׳ ע״ש. והנה במשה ממש הפי׳ ולא יכול משה לבוא כוי מבואר למעלה
 דהיינו מפני שהענן היה מבחי׳ ישת חשך סתרו כנ״ל• אד בבחי׳
 אתפשטותא דמשה שבכל אדם דהיינו הדעת שבנפש אלקית הפי׳ כפשוטו
ר נה״ב. וכדי ת ס ת זה מחמת ה ע ת באדם בחי׳ ד  שלא יכול לבא ולהתגלו
 שיבא ויתגלה בחי׳ משה שבכל אדם להיות בחי׳ בא לכאן צריר לזה המשכת
 אתעדל״ע מלמעלה והיינו ע״י המצות שעי״ז נאמר קחם על זרועותיו כי
מם וכמ״ש ע״פ ועתה יגדל נא כח אד׳ שע״י קיום המצות נמשך  צדקה תרו
ת הנפש ולקשרה בה׳. וזהו ענין ויקרא  כח עליון ומקיפים עליונים להעלו
 אל משה. אני הוא הקורא שהמצות נק׳ מצות המלר ואיתא במדרש
 תנחומא פ׳ ויגש היו מכבדין את המצות שהן שלוחי ושלוחו של אדם
 כמותו והענין כמ״ש במ״א ע״פ וזכרתם את כל מצות הוי׳ ועשיתם אותם.
 כי הנה מצוה הוא מ״צ בא״ת ב״ש י״ה. והרי א״כ מצוה היא שם הוי׳
 והיינו שנקראו המצות רמ״ח אברים דמלכא שהיא בחי׳ כלי לאור א״ס
 ממש. ולפעמים נקראו מצות המלך כי מצות מלר היא בחי׳ ציווי המלר
 שהוא מל׳ דאצילות. והענין כי המצות כמו שנמשכו למטה הוא בחי׳
ה הוא בחי׳ אברים דמלכא. והיינו ע״י ל ע מ  מצות המלך אך שרשן ל
 אתעדל״ת של האדם ממשיד להיות המצוה אברין דמלכא כוי. וזהו
 שבתחלה נקי המצות שלוחי ה׳. והיינו כמו שהן תחלה בבחי׳ מל׳
לם מוצב כו׳ ומלאכי אלקים עולים כו׳ פי׳ מלאכי אלקים  וזהו ענין והנה סו
ה כמ״ש במ״א ל פ  הם המצות שהן מתעלים למעלה ע״י הסולם היא בחי׳ ת
 גבי ענין יוהכ״פ. אך מ״מ גם אז אינן שלוחים כמלאכים. שהמלאד הוא
ך אני הוא הקורא. אני ממש. ר  בחי׳ נברא יש מאין. אלא על ד
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 הבהמה בו׳ אזי יהיה דבר המתקיים (ועמ״ש סד״ה משה ידבר בענין
ה יענה להמשכה זו של משה שהמשיך א ת  והאלקים יעננו שבחי׳ יחודא ת
ה למטה, ל ע מ ל  מבחינת יחודא עילאה להיות מלמטה למעלה כמו מ
ה ט מ  ועד׳׳ז יובן כאן עניו אדם כי יקריב הוא ההמשכה מלמעלה ל
ל גדו  מיחודא עילאה ומן הבהמה תקריבו הוא כענין יעננו כו׳ ו
 העונה אמן. כי יתרון האור הוא מן החושד שע״י בירור נה׳׳ב נמשך
א ת הכסא וכמראה אדם שעליו לבחי׳ כי ל  להיות והחיות נושאות א
 אדם הוא וכמ׳׳ש מזה בד״ה זכור ושמור הנ״ל). והנה קרבן זה
 שתקריבו אתם הוא מן הבהמה מ״. משא׳׳כ אדם כי יקריב הנה
ם והיינו כמש״ל שבכל א׳ יש בחי׳ נפש האלקית ונפש כ  הקרבן הוא מ
 הבהמית. והנה בענין אדם כי יקריב שהוא האתעדל׳׳ע הנמשר
רר ולהקריב נפש האדם שלמטה הנה הערה זו מגיע  מלמעלה לעו
ר הוי׳ נשמת אדם ל ונק׳ נ ע מ  לנפש האלקית לבד שהוא חלק אלוה מ
, עמ׳׳ש בד״ה אלה ו  שהיא בחי׳ אדם נעשה אדם בצלמנו כדמותנ
ק שהיא . ויש בה אהבה טבעית מצד שרשה ומקור חוצבה ר  מסעי
סתרת וצריר להוציאה מן ההעלם אל הגילוי ע׳׳כ ע״י הגילוי והאתערותא  מו
ר בפני נ  דלעילא תצא אהבה זו מההעלם אל הגילוי להיות בטל לה׳ כ
בה רע רו  האבוקה אבל הנפש הבהמית שכבר ירדה וכלולה מטוב ו
ע כו׳ לא שייך בה לומר כן ולכן אף אם נמשך אתעדל״ע  ככולה ר
 אין זה שייכות לנפש הבהמית והגוף כי הגם שרוח האדם העולה
ה אלא שזהו עבודת האדם ט מ ה עכ״ז היא בהמה ויורדת ל ל ע מ  היא ל
 דוקא לברר נפשו הבהמית ונק׳ עובד אלקים כמו עורות עבודיו שמעבד
 אותן ומתקנן וכמ׳׳ש במ״א בביאור ע״פ אני ישנה בעניו אחותי רעיתי
ם לכם בפי אמור. וכמארז׳׳ל במלאך ת ר פ ס  ועמ״ש כה״ג כמ״ש כאן בד״ה ו
׳ ואילו צדיק או נה על ההריון ששואל טפה זו מה תהא עליה כו  הממו
א קאמר. וזהו כי יקריב מכם, כלומר* לשון מכם היינו הנה״א  רשע ל
כם הוא מן הבהמה כו׳ היינו לברר הנפש הבהמית  לבד. אבל קרבנ
נות בגדולת ה׳ כפי אשר נ  להיות בבחי׳ אתכפיא ואתהפכא ע׳׳י ההתבו
 שכלו יוכל שאת להוליד מזה אהבה עזה גם* בנפש הבהמית. ומתחלה
ע ר ר מ  צ׳׳ל אתכפיא בשלשה לבושי הנפש מחשבה דבור ומעשה בסו
 ועשה טוב ואח״כ יבוא לבחי׳ אתהפכא. גם פי׳ מן הבהמה היינו
ב הוא דוקא ע׳׳י שרשה ומקורה ד ו  כמבואר לעיל שכדי להכניע ולברר נ
 מבחי׳ פני שור שבמרכבה וזהו שמזכירים בשתים שלפניה דק״ש איד
ל ע פ ת  שהמלאכים וחיות הקודש מקדישים וממליכים כו׳ שמזה דוקא ת
 הנה״ב. וזהו מן הבהמה תקריבו היינו בחיי פני שור שבמרכבה.
ת חלוקות שיש בנפשות ו  ופי׳ מן הבקר ומן הצאן היינו שני מדרג
 הבהמיות. יש מי שהוא מבחי׳ בקר כי שור נגח הוא בחי׳ גבורות
רת ה זו היא בו בתגבו ע  קשות והיינו מי שהוא כעסן בטבעו שמדה ר
ת כוי. ויש מי שאינו רתחן בטבעו ו  יותר ויכונה בשם בקר ע׳׳ש הרתחנ
 וחלק הרע שבו הוא היותו בעל תאוה והוא שנפשו הבהמית היא מבתי׳
ות. אלא שהם בעלי תאות  צאן שאינן נגחני׳ אדרבה קולם ברחמנ
ל אלה צריך לאכפיא. וז״ש מן הבקר ומן הצאן תקריבו  כוי, הנה כ
ל א׳ לפי מה דידע בנפשו מהותו וטבעו כך יראה כם כ  את קרבנ
 לאכפיא מדה זו ואז יהי׳ דבר המתקיים כוי. וזהו משכני אחריר
רר האהבה הטבעית  נרוצה. משכני לשון יחיד הוא אתעדל״ע לעו
 שבנפש האלקית. ועמ״ש מענין משיכה גבי בהמ״ז בפ׳ עקב בד׳׳ה
 שייכות ברית ותורה לבהמ״ז, והנה עי׳׳ז הנה״א מבררת ג״כ הנה״ב
ודב, וזהו נ א ו ד ו נ נות ד  כנ״ל. וזהו אחריד נרוצה לשון רבים בשני* הרצו
ת רעיתי כתרצה עמ׳׳ש בד״ה הנך יפה רעיתי. ואח׳׳כ נאמר  יפה א
 הביאני המלר חדריו לשון יחיד כי חדריו היינו שיתא סדרי משנה שהן
ל טמא ד דין רחמים ר״ת חדר שמהם נמשך כשר ופסו ס  בחי׳ חג׳׳ת ח

 לעורר אתעדל״ת ועמ״ש בד״ה שיר השירים בענין פי׳ התהללו בשם
 קדשו. והנפקותא בין מה שבאתעדל׳׳ת אתעדל׳׳ע ובין האתעדל״ת
ק מצד אתעדל״ע שכאשר יש אתעדל״ת ממש ע״י יגיעת נפש  הנמשך ר
ד שהרי ע״י אתעדל׳׳ת נתעורר אתעדל׳׳ע ע  אזי הוא דבר שיכול להתקיים ל
 והיא המאירה ומתגלה בנפש בבחי׳ פנימית כיון שהכין לבו לזה תחלה,
 ולכן עי״ז יתן כח ועוז בנפשו להיות עוד אתעדל״ת משא׳׳כ כשאין יגיעת
ק מה שנתעורר נפשו ע״י ההערה מלמעלה  נפש ויגיעת בשר מלמטה ר
רר אח״כ נפשו הנה יוכל להיות חולף ועובר ההתפעלות  ולא הכין לבו לעו
ק בעת  ואין לה קיום כי בהסתלק הארה עליונה זו שאינה מאירה ר
ק בסיבת הערה ת מאחר שלא היתה ר  רצון אזי היה כלא היה ההתפעלו
 והארה עליונה לכן בהסתלק האור בטילה האהבה שנסתעף ממנה, וזהו
ת כל להתפתו ת ותו ולדת נקבה. ונשים דעתן קלו ה י ל ח  ענין איש מזריע ת
ות העולם. אבל אם אשה מזרעת תחלה להיות  אחר התפלה לתאו
ת חזק בעבודה כוי, ע ולדת זכר שהוא ד  באתעדל״ת אתעדל״ע אזי י
ל ר בנ׳׳י גבי בת קו פ ס ה סד״ה והיה מ ל ח  ועמ״ש מעניו איש מזריע ת
ה שקובלים א״ע מ . וזהו הסבה ל ל  מכרזת ומ״ש בד״ה שוש תשיש ותג
 בעלי העבודה על היות בהם רוח טהרה והתעוררות לעבודת ה׳ על
סקת לגמרי כוי. והסבה לזה הוא לפי שהתעוררות  כמה שבועות ואודב פו
 זו היתה מלמעלה לבד לכן אחר הפסק והסתלקות אור האתעדל״ע

 נשאר על עמדו וטבעו. ועמ״ש ע״פ היינו כחולמים:

 ב וזהו אדם כי יקריב מכם כי הנה בחי׳ אדם הוא כמ״ש ועל דמות
ת ל אליו מדו כ  הכסא דמות כמראה אדם כי באמת לאו מ
ל אלא שמתלבש בע״ס ונק׳ רמ״ח אברים דמלכא כדי להאיר ל  איהו כ
 עי״ז לנש״י וכל העולמות ואזי נקרא כמראה אדם וזהו ענין שיעור
ד דרועא ימינא ס  קומה ועמ״ש בד״ה צאינה וראינה בעניו שיעור קומה ח
ו ובד״ה ואלה  וגבורה דרועא שמאלא כו׳ ועמ״ש בד״ה מה טוב חלקנ
 המשפטים בעניו אדם אדמה לעליון ועמ״ש בד״ה ויאכילך את המן.
י יקריב היינו המשכת אתעדל״ע מבחי׳ אדם  ועל זה נאמר אדם כ
ים כן  העליון להקריב לב האדם שלמטה לה׳ וכמ״ש כמים הפנים לפנ
 לב האדם לאדם. ועמ״ש סד״ה כי תצא. ועמ״ש בביאור ע״פ אחרי ה׳
ו בעניו פי׳ שכפה עליהם הר שהוא המשכת אהבה רבה  אלקיכם תלכ
ררו ג״כ באהבה רבה. וזהו עניו כי יקריב  מלמעלה שעי״ז ממילא נתעו
ת (סדר במדבר פ׳ ג׳) ע״פ אשרי תבחר ותקרב. וזהו  מכם. ועיין ברבו
. ולכן ת נפש האדם שלמטה לה׳  כי יקריב מכם מכם ממש שיקריב א
 אמר תיבת מכם אחר אומרו כי יקריב. ולא אמר אדם מכם כי יקריב
ק כפשוטו לבד שאדם הגשמי שלמטה יקריב.  שא״כ היה הפירוש ר
 אבל באומרו כי יקריב מכם בא לרמז אל ענין הנ״ל ולכן נאמר כי יקריב
ת (בראשית  לשון יחיד דקאי על אדם העליון שהוא אחד, וע״ד מ״ש ברבו
לם דהיינו כמו בחי׳ ו כיחידו של עו  פכ״א) ע״פ הן האדם היה כאחד ממנ
כם זהו בחי׳ ת קרבנ  אדם העליון. ואח״כ נאמר מן הבהמה כו׳ תקריבו א
י דקאי  הקרבן שהאדם שלמטה יקריב, ולכן* נאמר תקריבו לשון רבים לפ
ה ל ע מ ל ו ית׳ שמיד בעת רצון זה אשר נמשך מ  על בנ״י. וזהו עצה טובה ממנ
רר ת נפש האדם תומ״י תתחילו אתם ג״כ לעו  התעוררות להעיר א
ת נה״ב והוא עניו  אתעדל׳ית ג״כ דהיינו לאכפיא ולאהפכא את מדו
. וזהו כמ״ש כם שהוא מן הבהמה מן הבקר כו׳ כדלקמן ת קרבנ  תקריבו א
 משכני אחריך נרוצה פי׳ כאשר תמשכני באתעדל״ע אזי מיד אחריך
דב אזי אף שנמשך ו ד עבודתו לברר נ  נרוצה, אבל אמ לא יתאמץ לעבו
א יהיה לזה קיום והתמדה. אבל כאשר מיד רר הנה״א ל  אתעדל״ע לעו
רר  שאדם העליון יקריב מכם קרבו דהיינו כשיהי׳ אתעדל״ע לעו
כם מן ת קרבנ  אתעדל״ת. אזי תומ״י תתחילו גם אתם להקריב א

 *) עיי בהוספות.



 לקוטי ויקרא תורה ג

 לאצילות שהנשמות נבללים בו בבחינת לאשתאבא בגופא דמלכא וכמ״ש
דת האדם אלין אינון  בזהר פ׳ פינחס (דרי״ז עיא) ע״פ ועשב לעבו
 נשמותיהן דצדיקייא דההוא אדם שהוא ד׳א דרכיב ושליט על בהמה
 דא שהיא בחינת מל׳ אכיל ואעיל לון בגויה בו׳ והנה אדם היינו
 ע״ס דזעיר אנפץ והוי׳ הוא אור אין סוף המלובש בו ועל ידי
א הרי מתאחדים ׳  בחינת לאשתאבא בגופא דמלכא שהוא ע״ס ח׳
 ג״כ בהקו מאור אין סוף שבז׳׳א וזהו אדם כי יקריב מכם קרבן
 להוי׳ והוא ג״כ ע״ד מ׳׳ש בספרא דצניעותא רפ״ד ז״א אתגלייא ולא
 אתגלייא ובהפי׳ שם בזהר הרקיע איתא כי הפנימית שלו הוא ממש
 עתיקא כו׳ וכ׳׳כ הרמ׳׳ז בפרשת ואתחנן בד׳ ד״ס ע׳׳ב פנימית עתיק
ב אחד מקצה מזה שהוא קצה אור  שבתור ז׳׳א ועמ״ש במ׳׳א בפי׳ כרו
 א׳׳ם שבז״א והיינו כמ״ש הרמ״ז שם כידוע שבחינת עתיק הוא סוף
 עולם הא׳׳ס ועיין באד״ר דקל״ו ע׳׳ב בפי׳ כי לא אדם הוא וזהו אדם
 דהיינו בחינת אתגלייא דז״א כי יקריב מכם שתבא הנפש האלקית
ר נפשו בק״ש באחד שאז הוא קרבן להוי׳ שהוא בחי׳ פנימית  למסו
 דז״א בחינת עתיקא כוי. ועיין בזהר בהעלותר קנ״ב א׳ נשמתא דאמרן
 דא תפארת ישראל כו׳ ונשמתא לנשמתא דא איהו עתיקא קדישא וכולא
ת כדכתיב כתפארת אדם. כי יקריב מכם ר א פ  חד. וזהו אדם דהיינו ת
 קרבן להוי׳ הוא בחינת הארת ע׳׳ק המלובש בת׳׳ת שהרי נקרא נשמתא
 לנשמתא כוי. והנה המשכה זו ואתעדל״ע זו דאדם כי יקריב היינו
 ע״י עסק התורה והמצות שהתורה היא בחינת אדם זה כמבואר
ותנת כח ועוז  בזהר בהעלותה שם. וזהו שהתורה נקרא עוז שהיא הנ
ל חומריות הגוף ונפש הבהמית וכמ״ש במ״א  לנפש האלקית להתגבר ע
 ע״פ בחודש השלישי. ובחינ׳ הב׳ דמם׳׳נ בק׳׳ש הוא בחינת ובכל
דב תהיה בבחינת אתכפיא ואתהפכא ו  נפשד היינו שגם בחינת נ
ד שם כבוד מלכותו  ובחינת מס״נ זו אינו באחד אלא בבחינת ברו
כם היינו הקרבת כם דקרבנ ת קרבנ  כו׳ וזהו מן הבהמה כו׳ תקריבו א
 נפש הבהמית ועלייתה בבחינת אתהפכא כו׳ ונמשד מן הבהמה
 שמדת מלכות שמתלבשת בבריאה היא בחינת שם ב״ן בגימטריא
 בהמה. ומבחינה זו דברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד דוקא נמשך
 הקרבת נה׳׳ב. וגם עלייתה אחר הבירור הוא בבחינת שם ב״ן וכמ׳׳ש
ת  בזהר פרשה פינחס שם בפי׳ מצמיח חציר לבהמה והוא ענין התכללו
ת המלאכים הנקרא דב אחר הבירור בבחינת מל׳ כמו התכללו ו  נ
ת נה״א בז״א כנ״ל דת האדם קאי על התכללו  חציר כוי ועשב לעבו
 ועמ״ש במ״א בביאור ע׳׳פ כה אמר כו׳ מהלכים בין העומדים מענין
נות בעצמות נ ננות האחד ההתבו  זה. והענין כי הנה יש ב׳ בתינות התבו
ל לא ם ונשא ואינו בגדר עלמין כל  אור א׳׳ס ב׳׳ה שהוא יתברר ר
 בבחינת ממלא ולא בבחינת סובב כי אני ה׳ לא שניתי כתיב ואין ערוך
 אליו יתברר אפי׳ בערד טפה מאוקיינוס ומזה נמשד המס״נ של הנה״א
 (עיין בד׳׳ה חייב אינש לבסומי בפוריא במש״ש וא״כ מהותו ועצמותו
ה מחיי החיים כר) שלפי ששרשה מבחינת פנימית ל ע מ  יתברר כוי המס׳׳נ ל
 העולמות היינו מפנימית הכלים כמאמר טהורה היא ששרשה מבחינת
כללת לגבי אור א׳׳ס ב״ה ממש על נ  טהירו עלאה כו׳ ע״כ היא בטלה ו
ת נת ברוממות עצמות אור א׳׳ס ב״ה. וזהו ענין מפתחו נ  ידי שמשכלת ומתבו
ת נה קדים כו׳ שיומשך התפעלו  הפנימית ושער החצר הפנימית הפו
 בנפש שתתפעל מאור א״ס ב״ה ממש שנקרא קדמונו של עולם שאינו
 בגדר ממכ׳׳ע וסכ״ע. וזהו אדם העליון ז״א דאצילות כי יקריב
נות נ  מכם שיומשר המס׳׳נ בנפש האלקית קרבן להוי׳ שהוא מהתבו
 רוממות עצמות אור א׳׳ס ב׳׳ה שהארה מזה מלובש בז״א כנ׳׳ל והבחינה
נן איר הוא ת החיצוניות שהוא להתבו ננות הוא נקרא מפתחו  הב׳ בהתבו
ת השמים ושמי השמים יוצר משרתים ואשר  יתברר ממכ׳׳ע אתה עשית א
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 וטהור חייב וזכאי, והביאני לשון עבר דהיינו כמארז״ל כשהתינוק בבטן
רה כולה דהיינו בעוד הנשמה בבחי׳ עיבור• למעלה, ו אותו התו  אמו מלמדי
ם לציצית ובד״ה ראה אנכי נותן, ומזה נמשד כ  ועמ׳׳ש מזה בד״ה והיה ל
ו אור ה׳ וכה האהבה ויראה להיות משכני דהיינו לפי  הכח אח״כ שיאיר ל
 שמכבר הביאני המלר חדריו. (ועיין מעין משכני אחריך נרתה בפ׳ אחרי דנ״ט

ו ד״צ•  ע״א, וכפ׳ ויחי דרכ״ט בי. ומעניו חדריו בפ׳ ויקרא דן» ד׳ ע״א ובפי לד ל

עת מעניו משכני בגמרא חגיגה דט׳׳ו סע״ב וברבות וישב ר״פ פ׳׳ו בשלח ס׳׳פ  ע״א ו

 כיד. אמור פכ״ז מרשם בספר בית אהרן). והנה להמשיד אתעדל״ע זו דאדם

 כי יקריב הוא ע׳׳י עסק התורה שהיא בחינת אדם רמ״ח פקודיו רמ׳׳ח
ת המן. ולכן ע׳׳י  איבריו ושס׳׳ה ל׳׳ת שס״ה גידים וכמ״ש בד״ה ויאכילד א
ל כ ל קוראיו ל כ  עסק התורה נמשר להיות כי יקריב. וכמ״ש קרוב ה׳ ל
י ושמחי  אשר יקראוהו באמת ואין אמת אלא תורה. ועמ׳׳ש בד״ה רנ
 גבי כי אתה נרי א׳׳ת הם בחינת אותיות התורה כוי ומ״ש מזה בד״ה
 ואתה תצוה גבי מאת בני ישראל וזהו שבעסק התורה נאמר או יחזק
 במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי ב׳ פעמים שלום והיינו כמ״ש שלום
ק ולקרוב ופמ״ש במ׳׳א בד׳׳ה ביום השמע״צ. וכיון שכן נמשד  שלום לרחו
ב. וזהו אדם כי יקריב ק שיהיה נעשה קרו  מזה ג״כ בחי׳ שלום דלרחו
 מכם וזהו תשמרו להקריב לי שמור זו משנה שעי׳׳ז נמשד להיות להקריב
. וברבות י ת קרבנ  לי. ועמ׳׳ש מזה סד״ה צו את בנ״י ואמרת אליהם א
ר כוי.  בקהלת ע׳׳פ אדם אחד מאלף מצאתי זה משה שבא לאלף דו
 הה׳׳ד דבר צוה לאלף דור. ועז״נ ג׳׳כ אדם כי יקריב דהיינו ע׳׳י
 התורה. ועמש׳׳ל בענין משה ידבר כו׳ (וע׳ עוד מעניו אדם כי יקריב
 כו׳ ברבות סדר בא פי״ז ויקרא פ׳ ב׳ ור״פ בלק) וזהו דבר אל בני

ר ועי״ז ג׳׳כ אח״כ מן הבהמה  ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב כ
ה סגולה פרטית  תקריבו וכנ״ל והוא ע״י קיום המצות שהמצוה יש ל
מם גוי. ת נה״ב ולקשרה באור א״ס ב׳׳ה כי צדקה תרו  להעלות א

, לשבת:  וכמ״ש במ׳׳א בד׳׳ה המגביה
ח וספירת העומר כי בפסח ס ל הנ׳׳ל יובן ג׳׳כ ענין פ  והנה ע״פ כ
 הוא אתעדל״ע לעורר אתעדל׳׳ת והאתעדל׳׳ע הוא לעורר הרצוא
תהפכה עדיין ולכן נאמר כי ברח העם  בנפש האלקית אבל הנה״ב לא נ
ל  וכמ׳׳ש בםש׳׳ב ס׳׳פ ל״א. וזהו כענין אדם כי יקריב מכם וכמ״ש קו
 דודי כו׳ מדלג על ההרים שהוא בזכות התורה שנק׳ הר כמ״ש ישאו
 הריס שלום לעם כמ״ש במ״א, לכן אח״כ תומ׳׳י ביום שני הוא קרבן
 העומר שעורים שהוא מאכל בהמה, להיות בירור נפש הבהמית וספירת
ן מו ד ע ת דנה׳׳ב. והוא כ ם בחינת בירור ז׳ מדו כ ספרתם ל  העומר ו
 הבהמה מן הבקר כו׳ תקריבו דהיינו אתעדל׳׳ת ואזי עי״ז אח״כ בשבועות
ת רצונו וחכמתו רה הוא בחי׳ אתעדל׳׳ע שאחר אתעדל״ת התגלו  מתן תו
ה ל ע מ ה בחינת כי יקריב והקריבו זהו העלאה ממטה ל  למטה כי הנ
 אבל במ״ת כתיב וירד ה׳ על הר סיני להיות המשכה למטה ועיין
 ברבות פ׳ ואתחנן ע׳׳פ אשר לו אלקים קרובים אליו. וההפרש שבין
 בחי׳ עסק התורה שקודם הרצוא דהיינו בחי׳ אדם כי יקריב לבחי׳
 עסק התורה שאחר הרצוא ובירור נה״ב היינו שע׳׳י זה הרצוא ובירור
א אדם הוא להמשיך משם  נה״ב נמשד בעסק התורה מבחי׳ כי ל

 המשכה חדשה בבחי׳ אדם וכמ״ש במ״א:
 לבאר הדברים ענין אדם כי יקריב מכם וענין מן הבהמה כו׳
ו  תקריבו את קרבנכם. הוא כמ׳׳ש במ׳׳א בד״ה בכ״ה בכסל
ר נפשו באחד וקאי על  כי הנה בק״ש יש ב׳׳פ מס׳׳נ האחד למסו
ן ד  נפש האלקית שהיא בבחינת ביטול באור א״ס ב׳׳ה ממש וזהו ע
 אדם כי יקריב מכם קרבן להוי׳ כי אדם העליון היינו ז״א דאצילות
 ומכם קאי על מס״נ של הנפש האלקית והוא בחינת קרבן להוי׳
דה המלובש בז״א  שמס״נ זה הוא בבחינת ה׳ אחד שהוא אור א״ס נ

 •) עי׳ בהוספות.



 6 לקוטי ויקרא תורה
 אמר מן הבהמה (ולפמ״ש לעיל ג״כ מתורץ קושיא זו) והענין הוא כי
 בהמה גימטריא ב״ן והוא ממש מצלעותיו של אדם כי אדם גי׳ מ״ה
 שהוא שם הוי׳ ומילויו י״ט גימטריא חוה שהוא מל׳ שם ב״ן עכ״ד.
 ועיין מענין חוה בפ׳ בראשית ד״ה להבין ענין הברכות. נמצא לפי׳
 הספרא דצניעותא מן הבהמה היינו ג״כ בכלל בחינת כי יקריב מכם.
 דהיינו משום שגם הנה״א אע״פ שעיקרה בחינת אדם שם מ״ה אעפ׳׳כ
ה ע״ש. לה ג״כ מבחינת ב״ן וכמשנ״ת בפ׳ בלק בביאור ע״פ מי מנ  כלו
 וז״ש וזרעתי את בית ישראל כו׳ זרע אדם וזרע בהמה (בירמי׳ סי׳ ל׳׳א)
 דהיינו שגם בנה״א עצמה יש מבחינת בהמה שהוא שם ב״ן. כי
 הנשמות נולדו מזיווג זו״ן שהם בחינת מ״ה וב״ן א״כ כלולים משני
 הבחינות (וכמ״ש במ״א בד״ה כי תצא בעניו וראית בשביה אשת יפ״ת
 כו׳ שיש בהנשמה ב׳ בחינות יפ״ת ואשת יפ״ת שהם בחינות דו״נ וזהו
 ענין בצלמו בצלם אלקים כו׳ ע״ש) ועיין כפ׳ נשא דקמ״ז ע״א ע״פ
 צאן מרעיתי אדם אתם. וביאור ענין ב׳ בחינות אלו בעבודת ה׳
י ושמחי בפי׳ וצדקתד ירננו שהמלאכים אין השגתם  עפמ״ש בד״ה רנ
ספת כוי. והנה ו ק בבחינת מלכות. אבל הנשמות יש להן עבודה נ  ר
 המלאכים נקראו בשם בהמ׳ וכמ״ש בביאור ע׳׳פ ואלה המשפטים שלגבי
ת הגם שלגבי מטה נחשב הדעת גדול. והיינו מפני ע  מעלה נחשב בלי ד
. והנה בנשמות ישראל יש ג״כ בחינה  היות השגתם רק בבחינת מל׳
 זו וזהו אחרי ה׳ ילכו באריה ישאג כמו פני אריה שבמרכבה. אכן יש
 בהם עוד בחינה עליונה יותר והיינו ע״י התורה בחינת אדם ועמ״ש
ס יין יצא כנ  בד״ה אתם נצבים ומ״ש בד״ה חכלילי עינים מיין בפי׳ נ
לה בחינת אהבה רבה המוסתרת בנפש תג רה נ ד שע״י יינה של תו  סו
 כו׳ וזהו מכם מן הבהמה כו׳ וזהו ענין ויחד לבבנו. ובמ״א בביאור
ו כי יש ב׳ בחינות  ע״פ מי מנה עפר יעקב נתבאר פי׳ ויחד לבבנ
דת הלב היא בחי׳ אהבה קו  ברעותא דליבא פנימית וחיצוניות. פנימית נ
ה  רבה שלמעלה מהטעם והדעת המושג ובאה מלמעלה בבחינת מתנ
 והיא מבחינת שם מ״ה ומרומז בדברי חז״ל איזהו שוטה המאבד
נות נ  מ״ה שנותנים לו וחיצוניות הלב הוא הנלקח מן הדעת וההתבו
ל עולמים כו׳ וזהו ענין שם ב״ן כנודע שכנגד  איך שמלכותך מלכות כ
ע ל  הדעת יש לעומת זה וזהו ענין עה״ד טו״ר כי בז׳ מלכין דתהו ב
ת שנפל בשבירת הכלים כו׳ משא׳׳כ בחכמה שלמעלה ע  הוא מבחינת ד
ה משבה״כ עץ החיים ל ע מ  מהדעת כתיב ימותו ולא בחכמה שהוא ל
ל בחינת חיצוניות הרצון ל כ  וחכמה כח מ״ה. וצ״ל ויחד לבבנו שיהיה נ
 בבחינת פנימי׳ הרצון והיינו בירור ב״ן והתכללותו במ״ה וזהו כי יקריב
 מכם כו׳ מן הבהמה כו׳ מ״ה וב״ן שבנפש האלקית ועמ״ש ע״פ
 והקרבתם עולה אשה. ועיין עוד במ״ש במ״א ע״פ שיר השירים בענין
ה והיינו ג״כ ב׳ בחינות א ת  ב׳ בחינות כלה שכינתא עילאה ושכינתא ת
ת לראשי ח  אלו שבנפש האלקית. (גם מ״ש בפ׳ כי תשא ע״פ שמאלו ת
ך  כו׳ בענין ההפרש בין עבודת ניצוץ הנשמה המתפשט ומתלבש בתו
 הגוף שזהו בחינת בכל לבבך כו׳ משא״כ בחינת בכל מאודך הוא בחי׳
 עבודת עיקר הנשמה כו׳ והיינו שצ״ל ע״ד ויחד לבבנו וכמבואר ענין זה
 ג״כ םד״ה להביו עניו הברכות) ואח״כ כתיב מן הבקר ומן הצאן זהו בירור
 נה״ב שבאדם ששרשה לוקחה מחיות המרכבה שנק׳ שנים עשר בקר כוי:

• 

. הנה מלח הוא נותן טעם בדברים הנמלחים י ח וגו ל ת מ י ב ש  ולא ת
 בו כמו הבשר. וכמ״ש בגמ׳ פ״ק דברכות דף ה׳ סע״א
ע׳ באדר׳׳ז דרצ׳׳ה ע״ב), ו ל מבלי מלח( פ  ובמנחות דכ״א םע״א, וכמ״ש היאכל ת
ל שאין בו טעם וכשמולחים אותו במלח אזי נעשה פ ח הוא בשר ת ל  שבלי מ
ת את הבשר. והרי המלח עצמו אין בו טעם ק ת מ  בהבשר טעם שהמלח מ
על הטעם בהכשר. והענין ששרש המלח הוא בחי׳ גבורות  ואעפ״כ הוא פו

 משרתיו כו׳ שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה (כמ׳־ש במ״א בד״ה
 כי תשמע בקול וסד׳׳ה וספרתם לכס דגני חג השבועות בעניו שעורה וחטה כו׳

 ע׳׳ש) והוא מבחינת מדת מלכותו ית׳ שנקרא שם שאינו אלא זיו
 והארה וכנודע דבחינת ממכ״ע וסכ״ע הכל נקרא בחינת שמו בלבד כו׳
ן בד׳׳ה ובבואה י (עי ׳  וכמבואר במ״א בפי׳ אל תקרי שמות אלא שמות כו
נות זו יומשך בחינת אתהפכא נ  לפני המלד מ׳) והנה מבחינת התבו
ות אשר שם מסכים נ  דנה״ב שלהיות הנה״ב היא ירדה במדרגות תחתו
נות נ  מבדילים ע״כ לא תקלט בה ההתפעלות אלא דייקא ע״י התבו
פרד הוא בטל לגבי בחינת הזיו המחיה  מבחי׳ זו איך שהיש ודבר נ
ה על אויביך שלנצח כח מ ח ל מ  אותו כו׳ וכמ״ש במ״א בפי׳ כי תצא ל
נן  המתאוה שבנפש הבהמית תהיה בבחינת על אויביך דהיינו להתבו
 בבחינת שרשה שלמעלה שהוא מבחינת מרכבה עליונה שבקדושה כו׳
(ועמ״ש סד״ה וכל העם רואים  שהוא ג״כ בחינת מן הבהמה תקריבו
ק ובעניו ומברכים אותך יתברך שמך כו׳ שנזכר ק ויעמדו מרחו  כוי. בענ
ח  ג״כ קרוב לענין זה) וזהו מן הבהמה כו׳ תקריבו כי הנה כתיב רו
 הבהמה היורדת היא למטה שבחינת התפשטות הארת האלקות הנמשך
 להחיות עולמות בי״ע נקרא רוח הבהמה שם ב״ן מאחר שבאמת אין
ל לנברא עם הבורא בי הנברא הוא בעל גבול מחודש והבורא ל  עריר כ
 הוא בלתי בע״ג אין לו תחלה ואיו לו תכלה. ולכן המשכת האור והחיות
ות הבעל גבול מהבלתי בע״ג הוא תכלית הירידה שאיו כמוה ואפילו  להתהו
 נבראים היותר נעלים כמו נשמות ומלאכים הנה ירידה גדולה לבחינת
רד מבחינת התכללותו במאור להיות זיו והארה ושיהיו נהנין מזיו  הזיו לי
ל במאור ע״ד המלר המרומם לבדו כו׳ ולכן נקרא  כו׳ משא״כ כשהיה כלו
 בחינת מל׳ היורדת לבי׳׳ע רוח הבהמה היורדת למטה בחינת שם ב״ו
 כמו שאיו ערוך בין החי למדבר כו׳ ועמ״ש בד״ה והניף את העומר ועיין
ת הנפש ד נחית ואזיל כו׳ ולכן הנה התפעלו  בזהר פ׳ ויחי דרל״ט ע״א כ
נות נ  מבחי׳ זו נקרא מן הבהמה תקריבו כו׳ והיינו שמבחינת התבו
יה דק״ש דהיינו לם ועד ומענין שתים לפנ  דברור שם כבוד מלכותו לעו
ת העצומה של המלאכים וחיות הקודש מזה נמשך ננות התפעלו  מהתבו
 בחינת ובכל נפשך אתכפיא ואתהפכא דנפש הבהמית כוי. והנה בעליי׳
ת ל באור א״ם ב״ה נעשה יתרון מבהתכללו  נפש הבהמית ג״כ להתכל
 נה״א לבד כענין במקום שבע״ת עומדים כו׳ וכנודע דשם ב״ן לאחר
ה משם מ״ה שהוא בחינת אדם. וזהו ענין א״ח עט״ב. ל ע מ  הבירור הוא ל
ם נאמר קרבן להוי׳ ואח״כ במן הבהמה מן כ  וזהו שבאדם כי יקריב מ
י ו לפנ נ כם כתיב יקריב אותו לרצו ת קרבנ  הבקר ומן הצאן תקריבו א
 הוי׳. דהיינו מקור בחינת הוי׳ שמשם נמשך להיות התהוות בחינת הוי׳.
י הוי׳ וכמ״ש במ״א בד״ה בכ״ה בכסלו נה לפנ ם התמיד צפו  וזה היה עניו ד

 הנ״ל. (ועיין נזהר ויחי דרל״ט ע״ב מ׳׳ש ע״פ זה). ומה שיש להבין עוד דהא

ות הוא לפי שהם משבה״כ שנפלו ועיקרם מעולם  כללות עניו הקרבנ
 התהו לכך כשמתבררים ומתעלים הם בחינת ריח ניחוח. וזה יתכן
 ג״כ בבירור נה״ב שבאדם ששרשה ג״כ מעולם התהו. אבל על בחינת
 מס״נ של הנפש האלקית ששרשה מעולם התיקוו מז״א דאצי׳ לכאורה
 קשה למה יקרא בחינה זו יקריב מכם קרבן כו׳ הנה כבר נת׳ ענין
 זה במ׳׳א בפ׳ יתרו בד״ה להבין ביאור ענין האבות הן הן המרכבה

 ע״ש ועמ״ש בד״ה אני ישנה גבי רעיתי:
כם וכפי׳ הזהר  ב) והנה זהו פי׳ א׳ דמ״ש מן הבהמה קאי על קרבנ
 פרשה ויחי הנ״ל ויש אופן אחר והוא עפמ״ש בספרא
 דצניעותא רפ״ד אדם ובהמה תושיע ה׳. חד בכללא דאחרא משתכחא.
 בהמה ;בכללא דאדם. אדם כי יקריב מכם קרבן לה׳ מן הבהמה.
ונה בזה  משום דאתכליל בכללא דאדם עכ״ל ובזהר הרקיע שם פי׳ דהכו
ה אמר מכם משמע מגופו של אדם והדר ל ח . ת ק קשה להולמו  כי הפסו



 לקוטי ויקרא תורה ד

 ברית מלח עולם גנוזה לעתיד לבוא כר והאכילה והסעודה היא ההשגה
 שישיגו כר:

 ביאור הדברים הנ״ל ע״6 ולא תשבית מלח וגו׳

 הנה בס׳ של בינונים פ״ג נתבאר בענץ הנפש שהיא כלולה מעשר
 בחינות כנגד ע״ס עליונות כוי, וכן פי״ב נת׳ מהות ועצמות נפש
 האלהית שהן עשר בחינותיה כוי• אר באמת חסר שם ולא נתבאר איד
 שגם החכמה שהיא ראשית שבעשר בחינות הנ״ל הוא רק בחי׳ כלי
 בלבד לעצמיות ומהות הנפש. כמו שהמוח הגשמי הוא רק כלי לכח
 השכל והחכמה המתפשט מהנפש. כד עד״ז כח השכל שבנפש הוא רק
 כלי למהות ועצמיות הנפש״. (ועמ׳־ש בד״ה פתח אליהו). אבל לא שהשכל
 הוא ממהות ועצמיות הנפש. שהרי השכל אינו שוה באדם בכל עת
 שפעמים צלול דעתו ופעמים לא כן עד שפעמים ידבר שטותים וא״כ
 יש בהשכל שינויים רבים, ולכן א״א לומר שהשכל הוא עצמיות הנפש ממש
 ושעצמיות הנפש הוא רק עשר בחינותי׳ שהן שכל ומדות או אפי׳ לומר
 שהיא מציאות א׳ והוא שכל אלא שהשכל הוא רק כלי לבד ואפילו בחי׳
 רצון שיש בנפש למעלה מהשכל כמו ענין שתוק כד עלה כו׳ ג׳׳כ נקי
 קרקפתא או גלגלתא דחפיא על מוחא שהוא גם כן בחי׳ כלי (ולכן
 אנו רואים שהשכל הולד ומתגדל שהתינוק שכלו קטן ביותר וכשמתגדל
 מעט מעט כר יתוסף הגדלת שכלו ומדותיו וזקני ת״ח כל מה שמזקינין
 דעתן מתיישבת כוי. והרי הנשמה היה בו גם מקטנותו ואם כו למה
 היה אז שבלו קטן. אלא הענין כי הנשמה עצמה היא למעלה מהשכל.
 והשכל הוא כה המתפשט ממנה וכדי שיהיה נמשד המשכה והתפשטות
 זה אל הגילוי הוא כשיש כלי להכיל דהיינו כלי המוח שהוא כלי לאור
 השכל אזי הכלי הוא ממשיר לתוכו גילוי אור וכח השכל ובקטן מצד
 קטנות מוחו השכל מאיר בקטנות מאד כוי, אבל הנשמה עצמה מלובשת
 בו גם מקטנותו ותחלת התהוותו). והנה מהות ועצמות הנפש היא
 חלק אלוה שאינו בגדר עשר בחינות שיש להן גדר מיוחד אלא אור
 פשוט כוי, וכן כתב הגאון מהר״ל מפראג זצ״ל בהקדמתו לס׳ גבורות
 ה׳ ד״ג ע״ג וז״ל ואולי יאמרו אם אין עצמותו שכל וגשם ח״ו לומר
 עליו אם כן מהו יתברר. נשיב להם וכי הנשמה שבגוף האדם יוכל
 לעמוד על אמתתה. כל שכן וכל שכן בורא הכל שאיו לשאול עליו קושיא
 זאת כי לא יראני האדם וחי עכ״ל. הרי ביאר שהנשמה עצמה היא
 למעלה ממהות שכל. והנה כמ״כ יובן מזה הנמשל למעלה (כמ״ש הגאון
 הנ״ל) בענין ע״ס עליונות לגבי המאציל א״ם ב״ה. או שכמו שהוא למעלה

 כד הוא למטה בנפש (כמ״ש נעשה אדם בצלמנו כו׳ דקאי על הנשמה
 ועיין בשל״ה ד״ט וד״י) שאפילו בחי׳ חכמה עילאה דאצילות היא רק
 בחי׳ כלי לבד לאור א״ס ב״ה, אבל אינה עצמיותו של המאציל ב״ה כי
 הוא פשוט בתכלית הפשיטות, משא״כ בחי׳ חכמה הוא איזה מהות וגדר
 מיוחד. ואנת חכים זהו השפלה וענוה שמשפיל א״ע כביכול להיות מתלבש
 בחכמה ואזי איהו וחיוהי וגרמוהי חד ולא כמו התלבשות הנפש בשכל.
 ומ״מ הוא רק כלי כוי. וכמ״ש בס׳ של בינונים דמ״ש הרמב״ם הוא
 המדע והוא היודע כו׳ והודו לו חכמי הקבלה, זהו דוקא בהתלבשות
 אור א״ם ב״ה ע״י צמצומים רבים בכלים דחב״ד דאצי׳ אן־ לא למעלה
 מהאצי׳ כוי. כי הנה בהקדמה לספר גבורות ה׳ שם השיג לגמרי עמ״ש
 הרמב״ם שהוא המדע כוי, וז״ל אבל הוא ית׳ שקראו רז״ל בשם הקב״ה
 ולא נקרא השכל ב״ה כי אמיתת עצמותו לא נודע רק שהוא נבדל מכל
 גשם וגוף ומכל הנמצאים ועל זה נאמר הקדוש ב״ה שענין קדוש נאמר
 על מי שהוא נבדל כי הוא יתברר פשוט בתכלית הפשיטות כוי
 יעו״ש שהאריה להשיג לגמרי ע״ד הרמב״ם הנ״ל. אמנם לפי קבלת

 •) עי׳ בהוספות.

 דאבא שהמלח הוא מתולדות המים שע״י חום השמש ששורפם נעשה
 המלח. ומים הוא בחי׳ חסד שבחכמה והמלח זהו בחי׳ גבורות ולכן
 היא חריף. (ועיין במא׳׳א אות מ׳׳ם סעיף ע-א). והנה מבואר בע״ח שמגבורות
 דאבא נעשו חסדים דאימא. פי׳ דהגם דלגבי אבא נחשב לבחי׳ גבורות
 עכ״ז כשנמשכים לאימא נחשבים בחינת חסדים לגבה. ונודע שכל
 הטעמים נמשכים* מחכמה כי טעמים הם בשם ע״ב שהוא חכמה, ולכן
 המלח ששרשו מבחי׳ אבא הוא הנותן טעם בדבר הנמלח. ומ״מ הוא
 עצמו אין בו טעם. מפני שהוא מבחי׳ גבורות דאבא. לכן לפי שהוא
 מבחינת גבורות אין בו טעם, אבל הרי מבחי׳ גבורות דאבא נעשים
 חסדים דאימא. וזהו שמטעים הבשר, (וענין הבשר עבמ״ש ע״פ בהעלותר
 את הנרות חייד שלד גדול משלהם, וסד״ה והיה מדי חודש גבי יבא כל
 בשר להשתחוות. ויובן משם דהבשר שרשו מבחי׳ בינה. וכמארז״ל אודם
 מן האם שממנו בשר כוי, ולכן הבשר נמתק ע״י המלח שחסרים דאימא
 נתהוו מגבורות דאבא כנ״ל). ועוד שזהו כענין בחכמה אתברירו שחכמה
 הוא המברר כל הברורים להפריד הטוב מן הרע. והנה עד״מ האדם
 המברר אוכל מתור פסולת או הפסולת מן האוכל הרי אין מהותו נמצא
 בהמתברר כ״א רק שעל ידו נעשה הבירור. וכן עד״מ הבירור של
 הגבינה מה שנברר האוכל מתור הפסולת דהיינו מן הקום ומי חלב
 ונעשה גבינה והיינו ע״י עור הקיבה שנותנים בה כידוע. והנה עצמיות
 הטעם של עור הקיבה אינו נמצא ונרגש לא בהגבינה ולא בהקום (כ״א)
 אעפ״כ הוא פועל הבירור שמתברר האוכל מהפסולת וישתנה למעליותא.
 וכד הוא ענין בחכמה אתברירו שמברר הבירורים שיהיה נפרד הטוב
 מן הרע. מה שמקודם היה הטוב מעורב ברע לכן לא היה בו טעם
 עד״מ וע״י החכמה נעשה הבירור ויופרדו הסיגים והפסולת אז נתגלה
 הטוב כוי. וזהו ג״כ ענין המלח שהמלח מפליט הדם מן הבשר שמברר
 הפסולת מן האוכל לפי ששרשו מגבורות דאבא דבחכמה אתברירו ולכן
 אף שבעצמו אין בו טעם עכ״ז הוא פועל טעם בהבשר. ע״ד הבירור
 וטעם הגבינה ע״י המחבץ כו׳ (ועמ״ש עוד מעניו מלח בביאור ׳דפ והיה
 לכם לציצית בפי׳ ברית מלח עולם היא כו׳ עיש). ושרש של בחי׳ מלח הוא

 בחי׳ בוצינא דקרדוניתא שהוא בחי׳ קו המדה. כי מלח בגימ׳ מזלא
 ואבא יונק ממזלא, ושרש מזלא נמשד ממו״ס שבו מלובש גבורה דע״י
 שנק׳ בוצינא דקרדוניתא. וענין קו המדה שהוא המודד לכל המשכות
 האורות וכלים איד וכמה יומשד (וזהו ענין מ״ש אורד היריעה האחת
 שמנה ועשרים באמה. שנמדד באמה היא בחי׳ קו המדה, ועד״מ
 האמה שמודדין בו שאף שנותן מדה לכל הדברים מ״מ הוא עצמו אינו
 מלובש בם כוי). ולכן צריכין להניח מלח על השלחן להגין מן היסורץ
 כי מפני שהוא שרש כל הגבורות ע״כ הוא ממתיק הדינים שאין

 הגבורות נמתקין אלא בשרשן:
 והנה כמו״כ יש בחי׳ זו גם כן בתורה, שבחי׳ חכמת הקבלה* היא
 גם p בבחי׳ המלח. שהיא בעצמה נסתרה ונעלמה שאינה
 מושגת בבחינת טעם ממש כמו שיש לנו השגה וטעם בהנגלות לנו.
 ואעפ״כ המלח הוא הנותן טעם בכל המאכלים גם בלחם גם בבשר.
 שכל* הנהגות העולמות הוא ע״פ פנימי׳ התורה וכל התורה נאמרה
 ע״פ הקבלה. וכן גם באדם העוסק בתורה הוא כן שהמלח הוא נותן
 טעם בלחם ובשר כוי. וכמ״ש כולם בחכמה עשית וע״כ גם בקרבנות
 נאמר ולא תשבית מלח כוי. כי בחכמה אתברירו והקדמות המה ענין
 בירור נפש הבהמית כו׳ ונק׳ המלח ברית אלקיד ברית הוא בחינת
 התקשרות הבורא עם הנבראים שההתקשרות הוא ע״י בחי׳ זו דבחכמה
 אתברית כוי. (ועיין בזח׳׳א ויחי דרמ״א ע״ב״. ועיל בספר עמה״מ שער י׳׳ד

 פי׳׳ד דף פ׳׳ד ע״ד שפי׳ עד״ז בשם ר׳ יהודה חסיד נספר האורה מארזיל פיה

 דב׳׳ב דף ע׳׳ד ע׳׳ב) בעניו ומלחה לצדיקים לעתיד לבוא שהוא ענין

 שויה הטעם — (כ״א): תי׳ זו נמצאת בכמה כת׳׳י ובדפוס ראשון. ובדפוס ווילנא הקיפו
 בסוגריים ולכאורה מיותר.

 *)עי׳ בהוספות.
 שו-ה ע״פ — כו: בכת׳׳י מעתיק: ג״כ.
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 בחכמה שבתורה שהיא חכמתו ית׳ עי״ז ממילא נעשה ג״כ ההכללות
 ויחוד עצמיות הנשמה שלמעלה מהשכל באור א״ס ב״ה ממש שלמעלה
 מעלה מבחי׳ ח״ע כיון דאור א״ם ב״ה מלובש בח״ע אשר היא הלכה
 זו. וגם נשמת האדם שלמעלה מהשכל שלו מלובשת בכח השכל שהרי
 הנפש נק׳ נפש המשכלת. א״כ בהתקשרות ויחוד שכל האדם בחכמת
ת עצמיות  התורה. נעשה גם כן יחוד עליון יותר מזה והוא התכללו
 הנשמה בעצמיות אור א״ס ב״ה. וכ״ז נעשה דוקא על ידי התקשרות
רה וזהו שאיתא דאורייתא היא היכלא עילאה דקוב״ה.  השכל בחכמת התו
רה ועיקר ת זו בשעת עסקו בתו ל התכללו ל  ואע״פ שהאדם אינו מרגיש כ
ד אלא שאפשר שיתערב  עסקו וטרדתו הוא בהחכמה להשיגה ולא עו
 מקצת ישות באמצע אם השכיל בטוב כו׳ מ״מ מאחר שעיקר כוונתו
ת בא״ס ב״ה ל ל כ  לשמה ובתורת ה׳ דוקא חפצו לכן עצמיות נשמתו נ
 ואע״ג דאיהו לא חזי מזליה חזי. (ועמ״ש מכל זה בד״ה וידבר אלקים

 גבי חג השבועות דיש). ובזה יובן איר שני הפי׳ דבכל נפשד מישר
בכל מאדר. כי המס״נ דברת בם תיכף לו  שייכי אהדדי וגם דשייר ו
ת נשמתו בא״ס ל ל כ ת להכלל בא״ם ב״ה ובעסקו בתורה גם כן מ  ליבטל ו
דברת בם הוא המרוה צמאון האה״ר דבכל מאדר  ב״ה כו׳ לכן ענין ו
 ליבטל וליכלל בא״ס ב״ה (ועמ״ש מענין עסק התורה בד״ה כי ביופ הזה יכפר

 בפי׳ והיו הדברים האלה כר ודברת בם ע״ש):

רה של חכמי המשנה והגמרא ד תו  ג וזהו הטעם לעוצם השקידה בתלמו
ק פומי׳ מגירסא. ס ל הימים לא פ  אשר זה היה עבודתם כ
ן יומין וגם רשב״י כנז׳ בשבת פ׳ ן יומין לתלתי  ומהדר תלמודי׳ מתלתי
 במה מדליקין. וגם בזוהר נז׳ מארי מתניתא ומארי קבלה מועטים היו
ת אבות הטומאה ר טהרו ד ס ר זרעים בצמח הארץ ו ד  ומהו הלימוד ס
 כו׳ שהם הכל מדברים בענינים גשמיים אלא לפי שבהם נתלבשה
 חכמתו ית׳ ע״י התלבשות בחכמה דבריאה כו׳ כנ״ל ובתוכה שורה אור
 א״ס ב״ה, וזהו עיקר התכלית להמשיד גילוי אור א״ס ב״ה שלמעלה
 מהאצי׳. וגם המלאכים בקשו התורה בשביל זה ולא ניתנה להם אלא
 לישראל דוקא להמשיר גילוי אור הסוכ״ע בעה״ז דוקא ולכן נתלבשה
 התורה בענינים גשמיים דוקא. בכדי שאח״כ בתחה״מ שהוא תכלית
 הבריאה יהי׳ גילוי זה לנשמות שבגופים דוקא. והיינו ע״י ביטול הנפש
ק התורה כנ״ל שלא להיות ס  והתכללותה באור א״ס ב״ה עכשיו ע״י ע
 בבחי׳ יש בפ״ע אלא להיות בטל לאור א״ס ורצונו וחכמתו שזהו עסק
ל והעלם אור א״ם ב״ה. ל  התורה וכמ״ש ולא תחללו שלא לעשות בחי׳ ח
ר  שהוא ית׳ אינו שורה במי שהוא יש ודבר שאין אני והוא יכולים לדו
ו כו׳. והנה ידוע ל שמסתלק אור א״ס ב״ה ממנ ל  בעולם א״כ גורם בחי׳ ח
ר ל ומקום פנוי ואח״כ נמשך קו לתו ל ות העולמות נעשה ח  שלהיות התהו
 מקום החלל, ועניו החלל הוא העלם האור והקו היא בחי׳ הגלוי. אד
ק עד״מ בבחי׳ קו וחוט לבד ע״כ ברבוי ההשתלשלות  כיון שהגילוי מעט ר
 העולמות נעשה למטה בחי׳ העלם והסתר, וגם כי הארת הקו מסתיים
ת דאצי׳ אלא שאח״כ נמשד ובוקע דרך הפרסא. אמנם לע״ל יהי׳  במלכו
ד הגילוי בבחי׳ קו חלל ולא יהי׳ עו  גילוי אור א״ס שלמעלה מהצמצום ו
. והגילוי הפסק כלל ל ו ד חל  אלא עצמות אור א״ס יתגלה ולא יהיה עו
 יהיה למטה דוקא. משא״ב עכשיו שהקו מסתיים באצי׳ כוי׳ והא בהא
ק בבחי׳ קו ע״כ הולד ומתמעט וכמשל החבל שבראשו  תליא שכשהגילוי ר
׳ עד שמסתיים באצי׳ משא״כ כשהגילוי הוא  עב והולד ומתקצר כו
, (וכמ״ש בד״ה זמר  עצמיות האור שלא בבחי׳ קו הנה מעלה ומטה שרן
 את יום השבת גבי פי׳ קוינו כו׳ ולעתיד בו׳ ע״ש), וגילוי זה לעייל הוא ע״י

 עסק התורה עכשיו בבחי׳ ביטול שבחכמת התורה שורה ומלובש אור
. וע״י הביטול של הנפש האדם שעצמיות הנפש  א״ס אלא שהוא בבחי׳ קו
ת לו ת בבחי׳ ביטול בהקו אור א״ס שבתורה גורם וממשיר התג ל ל כ  נ

ל לתאר ל  האריז״ל עולה שדברי שניהם אמת, דבא״ם ב״ה עצמו לא שייך כ
 בחי׳ חכמה כי החכמה נחשבת אצלו כמו עשי׳ ממש וכדברי הגאון מהר״ל
 שלכן נק׳ הקב״ה כנ״ל. ומ״מ בהתלבשות אור א״ס ע״י צמצומים רבים
 בכלים דחב״ד דאצילות כיון דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד בהון זהו מ״ש
 הרמב״ם שהוא המדע והוא היודע כוי וכמאמר התיקונים אנת חכים
ק כלי  ולא בחכמה ידיעא כר. ואם כן מכ״ז מובן מ״ש שהחכמה הוא ר

 לאור א״ס ב״ה:

 (והנה הגם שבתניא נתבאר שהנשמה נמשכה מבחי׳ חכמה שהוא
 המדע כו׳ כמו שהבן נמשר ממוח האב והחכמה היא בחי׳
 כלי כנ״ל• אד י״ל כי אע״פ שהחכמה היא בחי׳ כלי מ״מ שורה בה
 עכ״פ א״ס ב״ה עצמו שלמעלה מהחכמה וכמ״ש בס׳ של בינונים פל״ה
ם כן הארה  בהג״ה ולכן גם בהנשמה הנמשכת מכלי ח״ע מלובש ג
 מבחי׳ האור המלובש בכלי הח״ע דאיהו וחיוהי חד. וכמ״ש באגה״ק
 משל גשמי לזה כמו בהטפה נמשך בה גם ממהות הנפש ועצמותה
ה ממש עכ״ל. וזהו שנזכר  המלובשת במוחין ולכן מולידה בדומה ל
ק  לעיל שעצמיות ומהות הנשמה הוא למעלה מהשכל כו׳ והשכל אינו ר
 בחי׳ כלי לבד להנשמה עצמה. אכן באמת בחי׳ יחידה היא נמשכה
 מלמעלה ממש מהחכמה, ועיין בזוהר ח״ג נשא דקמ״א ע״ב ע״פ ויפח
 באפיו נשמת חיים, ועיין בשע״ק להרח״ו ח״ג ש״ב שהיחידה שרשה
 מא״ק והוא למעלה מעלה מהחכמה ועמ״ש על פסוק אלה מסעי
ק ולא אבה הוי׳ אלקיך  בעניו מוצאיהם למסעיהם, ועמ״ש במ״א על פסו
תרת שהוא מבחי׳ קוצו של יו״ד  לשמוע אל בלעם בענין האהבה מסו

 שלמעלה מהחכמה כוי):
ת מס״נ שהוא ענין הביטול במציאות ג ר ד מ ך בחי׳ ו כ י פ  ב והנה ל
 ממש לא״ס ב״ה נמשך דוקא מצד עצמיות הנפש שלמעלה
 מהשכל שבטלה לעצמיות א״ס ב״ה שלמעלה מעלה גם כן מהחכמה
ר באבוקה. אבל לא די בבחי׳ השכל שבנפש לבד מאחר שאינו  כביטול הנ
ל נפשך  רק כלי וגם מקור החכמה הוא כלי בלבד לאלקות. וזהו בכ
ה לא נמצא מ  ממש ולא בחינת לבושים לבד מודומ״ע, (ובזה מתורץ ל
ק על אהבה כמ״ש לאהבה את ה׳ אלהיך כו׳  בתורה טעם על מס״נ ר
 .כי הוא חייך אלא שהוא מפני שהמס״נ נמשך מצד הבחי׳ שלמעלה מהשכל
 א״כ איך שייך לומר ע׳׳ז טעם ושכל). ועפ״ז יובן גם כן ענין ותלמוד
ל מאדך דמאדך ד כולם, וגם מ״ש ודברת בם מיד לאחר בכ ג נ  תורה כ
 היינו אה״ר בלי גבול ליכלל וליבטל בא״ס ב״ה ואיך תתיישב צמאון אה״ר
ל נפשך שהוא מס״נ ממש. וידוע דיש ם בפי׳ בכ דברת בם כו׳ ג  זו ע״י ו
 גם כן עוד פי׳ דבכל נפשך היינו ג׳ לבושי הנפש מחשבה ודיבור ומעשה
רה ומצות. ואם כן איך ב׳  לקשרם במודומ״ע של הקב״ה ע״י עסק התו
 פירושים אלו שבתיבות בכל נפשך שייכים זל״ז. והענין כי התורה היא
 חכמתו ית׳ שבאצי׳ שבה מלובש אור א״ס ב״ה ממש, (ולכו נקרא התורה
ו נ  משל הקדמוני שהיא בחי׳ ח״ע שהוא כלי לאור א״ס ב״ה שהוא קדמו
 של עולם כמ״ש מזה בדרוש פורים) וחכמה דאצילות נתלבשה בחכמה
 דבי״ע כדי להתלבש בהלכות הערוכות לפנינו שהם מדברים בענינים
ת ומעשרות בו׳ יציאות השבת כוי.  גשמיים דעשייה פיאה תרומו
מד התורה ומבין ומשיג איזו הלכה לאשורה הרי חכמתו  וכשהאדם לו
פנה כמ״ש  מתקשרת בחכמתו ית׳ שבהלכה זו. והיו לאחדים מכל צד ו
ה שעם היות הנשמה ל ע מ  בס׳ של בינוני׳ ח״א פ״ה. והנה מבואר ל
ה מהשכל מכל מקום עכ״פ השכל הוא כלי לעצמות ל ע מ  עצמה היא ל
ה מגדר ובחי׳ ל ע מ ה אע״פ שאור א״ס ב״ה הוא ל ל ע מ  הנשמה. וכן ל
 חכמה אפילו מבחי׳ ח״ע דאצילות מ״מ מלובש הוא בח״ע שהחכמה
 היא דוקא כלי לאור א״ס ב״ה כמ״ש הטעם בס׳ של בינונים פל״ה
 בהג״ה וכיון שכן הרי על ידי התקשרות ויחוד חכמה ושכל של הנשמה
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ם בעשי׳ שעיקר  דר׳׳ל בבחי׳ ההתלבשות שבמקרא נתלבשה ח״ע ג
נת האותיות ושיהיה הקלף כדין כוי ובתגין  הקפידא הוא על תמו
 שבהם נרמזו רזין דאורייתא שלא יוכלו להתלבש בדיבור אלא ע״י
ד הו נתלבשו ביצי׳  עשי׳ כמו לחכימא ברמיזא כו׳ ומשנה ותלמו
 ובריאה שהוא בחי׳ אותיות הדבור והחכמה שבהן. משא״כ קבלה
ה כיון שלא נתלבשה ט מ ת חכמה זו מושגת ל  היא באצי׳ דהיינו שאין מהו
ק מציאותה ולא ד. לכן אין מושג ר  בבריאה ויצי׳ כמו משנה ותלמו
ד מושג מהות חכמתו ית׳ שבהה וזהו ענין  מהותה משא׳׳כ משנה ותלמו
כן ענין לימוד  משנה ביצירה כוי שעי׳׳ז מושג מהותו• אד להבין לפ״ז תו
 פנימית התורה שהאריכו בזהר ותיקונים ובע׳׳ח בחיוב לימוד זה וכמ״ש
ת שבועות שלו בפרק כ ס מ  ג״כ בספר ראשית חכמה בהקדמה ובשל״ה ב
ה ל ח ת לימוד זה. ויובן ענין זה בהקדים ת ל ע מ ג מאד ב ר מצוה הפלי  נ
 ענין שליש במקרא. כי הנה ענין הלימוד במקרא אינו ע״ד לימוד
ד שהעיקר הוא להשיג החכמה שבהן שעי׳׳ז יתקשר שכל  משנה ותלמו
 האדם בחכמה זו שבתורה כו׳ אלא דצריר ג׳׳כ להוציא הדברים
ה דוקא אבל מ״מ אם אומר ההלכה ואינו מבין אינו נחשב  בדיבור פ
ל כמ״ש במ״א סי׳ נ׳, משא״כ בעסק המקרא ותשב״כ ל ו ללימוד כ  ל
 אם מוציא בשפתיו אע״פ שאינו מבין אפי׳ פי׳ המלות מפני שהוא
ת התורה כ ר ל ע״ה מברר ב  ע״ז ה״ז מקיים מצות ולמדתם, שלפיכר כ
י הפסוקים וכן כשעולה לם״ת, וכ״כ בפרדס שכ״ז פ״א גבי  בשחר לפנ
 לימוד המקרא שגם מי שלא יבין לחבר התיבות גם הוא אם יעסוק
ו כוי, ואדרבה כתב והלומד י  בו יומם ולילה שכרו אתו ופעולתו לפנ
נות כו׳ הלואי שלא יפסיד כו׳ ת כמי שלומד בספר זכרו ע ד  בתורה ל
 ע״ש. והענין כי הנה מה שבא מהתשב״כ בהתגלות בתשבע״פ דהיינו
 ידיעת איר ומה לעשות הציצית והתפילין כו׳ עד׳׳מ, זהו התלבשות
 אור א״ס בבחי׳ חכמה וח״ע נתלבשה בח״ת עד שנתלבשה בחכמה
 דבריאה יצירה ומשם נתלבשה בהלכות דתשבע״פ עד שנתלבשה החכמה
רה דברים שלא ניתנו תפס בשכל אנושי. אמנם יש בתו נ  להיות מושג ו
ל וכמו ויוסף הורד מצרימה ויקנהו ל  להתלבש למטה בחכמה ושכל כ
ן הפרש בין י ז ק וז״ל ו ק חל ר  פוטיפר, (ועייו בפ׳ המשניות להרמב״ם פ
ע היתה פלגש.  ובני חם כוש ומצרים. ושם אשתו מהיטבאל. ותמנ
 וביו אנכי ה׳ אלקיד. ושמע ישראל כי הכל מפי הגבורה), שבחי׳
א יוכל להתלבש ר זה ל  ההמשכה מאור א׳׳ם המרומז באותיות אלו וספו
ק ע״י האותיות והפסוקים ל בחכמה ושכל. ולכן ההמשכה היא ר ל  כ
 בלבד כי נעוץ סופן בתחלתו כוי, ולכן גם מה שלא נתלבש בחכמה
ר שלמעלה מהחכמה (כי אורייתא מחכמה ת  דהיינו שהוא מבחי׳ כ
ת דייקא שהתגלותה הוא מבחי׳ חכמה אבל שרשה בעצם ק פ  נפקת. נ
ל בד״ה ויקרא אל משה, ולכן מה שנתלבש  למעלה מהחכמה וכמ״ש לעי
ק הארה ע״י שערות וצמצומים כי אבא יונק ה בבחי׳ חכמה הוא ר  ממנ
 ממזלא כו׳ אבל עצם האור שבכתר לא יוכל להתלבש בחכמה). ואעפ״כ
 נמשר הוא ג״כ ע״י האותיות שבתשב״כ ולכן נקרא מקרא שקורא
ת אור א״ס ע״י האותיות אף שאינו משיג כלל, ועמ׳׳ש  וממשיך התגלו
ר חנוכה  מענין אותיות התורה איד ששרשן למעלה מהחכמה בד״ה נ
 כו׳ כדי שתהא מזוזה מימין כו׳ ע״ש וסד״ה צאינה וראינה גבי בעטרה
 שעטרה שהעטרה נעשה מאבנים טובות הוא בחי׳ אותיות התורה,
ל התורה שמותיו של הקב״ה. ועד״ז יובן מארז״ל יפה שיחתן  (וכמארז״ל כ
ר התורה כמו  של עבדי אבות מתורתן של בנים כוי כי הן המשכות ממקו
 שהוא עדיין למעלה מבחינת חכמה, וע״כ האריכה התורה הרבה
 בסיפור מעשה דאליעזר עבד אברהם כו׳ יותר מבכמה גופי תורה
 מתורתן של בנים כוי. ועד״ז הוא ענין סיפור ויוסף הורד מצרימה כו׳
 כנ״ל. והמשכה זו הוא ע״י האותיות דוקא. ולכן אף ע״ה שאינו מביו

 עצמיות האור שלמעלה מהקו והחלל כוי, (כי ביטול היש מעורר מאד
 למעלה לכן ביטול זה של הנפש והחב״ד שלה ולבושיה מו״ד בעסק
ת אור בהתורה. וזהו פ ס ו  התורה בבחי׳ ולא תחללו גורם להמשיר ת
 פי׳ עוסק בתורה לשמה ר״ל לשם התורה עצמה. שהרי עכשיו מלובש
ת לו ורם התג ק קו מאור א״ם וע״י עסק האדם בתורה לשמה ג  בה ר
ל  אור א״ס שלמעלה מהקו כוי, ועמ״ש םד״ה ויקח קרח). ומ״מ ארז״ל כ
, כי בכדי שיהיה נעשה רה אין לו רה אפילו תו  האומר אין לי אלא תו
ת הנפש באור א״ס ב״ה בעסק התורה ברעותא דלבא תליא  התכללו
ה וכמ״ש ל פ ת  מלתא שיחפוץ באמת בביטול זה. והיינו ע״י קדימת ק״ש ו
 האריז״ל למס״נ באחד. דלכאורה הרי מס״נ הוא באומרו ובכל נפשד.
 אלא כי ענין מס״נ באחד היינו הביטול עצמיות נפש האלקית שלמעלה
בכל נפשר היינו שגם נפש הבהמית תסכים  מהשכל כוי. וענין מס״נ דו
ננות כוי, ולזאת אח״כ  לזה בבחי׳ אתכפייא ואתהפכא והיינו ע״י ההתבו
 כשעוסק בתורה ומתקשר שכלו בחכמתו ית׳ שבתורה. נעשה ג״כ
 יחוד והתכללות עצמיות הנפש באור א״ם ב״ה ממש המלובש בח״ע.
ל האומר אין  וכמ״ש אם ישים אליו לבו כוי. והגם שבדברי רז״ל נז׳ הלשון כ
רה וגמילות חסדים. הנה ו אלא תו רה אין ל רה אפילו תו  לי אלא תו
ת חכמה תשובה  ודאי דגמילות חסדים הוא כפשוטו ממש כי תכלי
ו שתהפר שלייתו ע״פ. אמנם  ומעשים טובים והלומד ואינו עושה נוח ל
ה הוא בכלל גמ״ח כדאיתא בגמ׳ ופרש״י בשבת ל פ ם עיון ת  באמת ג

 דקכ״ז(ועמ״ש בד׳׳ה וכל בניו למודי ה׳ בעניו בניו ובוניו):

 ד והנה מכ״ז יובן שמעלה ומדרגה זו שבעסק התורה ששכל
 האדם העוסק בתורה מתקשר ומתאחד בחכמתו ית׳.
ל עצמיות הנפש באור א״ם ב״ה המלובש בחכמתו ית׳ זהו ל כ  ועי״ז נ
ו שהם שיתא סדרי משנה המדברים רה הנגלות לנ  דייקא בעסק התו
׳ לפי שהם נתלבשו בעשיה ל טמא וטהור וחייב וזכאי כו פסו  מכשר ו
ה וירדה עד ע ס  ר״ל שחכמתו יתברר שבאצי׳ שבתוכה אור א״ס ב״ה נ
 שנתלבשה בדברים גשמיים שבעניני עוה״ז בכדי שהאדם הלומד ההלכה
ת ועצמיות החכמה שבההלכה מכיון שמדברת פס מהו תו  יהיה שכלו משיג ו
ת ויחוד אמיתי  בענינים גשמיים שמהותן מושג. ולכן נעשה התקשרו
 שכל האדם בחכמה שבההלכה וכיון שהיא חכמתו ית׳ ממש המיוחדת
ק שנתלבשה בלבושי׳ כו׳ ע״כ עי״ז נעשה ג״כ  במאציל׳ א׳׳ס ב״ה ר
כללת בעצמות אור א׳׳ס המלובש בח״ע  היחוד העליון שעצמיות נשמתו נ
 המלובשת בהלכה זו. אבל בלימוד חכמת הקבלה הואיל שחכמתו ית׳
 שבענינים אלו מלובשת בעניינים רוחניים כמו בתיקון פרצופי האצי׳
 או בבי׳׳ע בבריאת שרפים וחיות כו׳ נשמות ומלאכים ג״ע העליון וג״ע
ר ההשתלשלות ד ן כו׳ הרי האדם הלומד זה דהיינו ידיעת ס  התחתו
 שבע״ח אין יד שכלו משיג מהות חכמה זו ששכל האדם אינו משיג
ק מציאותו, ק בעשיה ולא מהות הרוחניות איד ומה הוא ר  המהות ר
 ולכן כשחכמתו ית׳ מלובשת בעשיה משיג מהותם ממש כמו בד׳ רשוית
 לשבת משיג היטב מהות רה״י ומהות רה״ר. משא״כ כשהחכמה
ל היינו בלימוד הקבלה ל  מדברת בענינים רוחניים שאין מהותן מושג כ
ק במציאות׳ פס ומשיג ומתקשר כ״כ במהות חכמתו ית׳. ר  אין שכלו תו
פס גלה ששכל האדם תו  ולא במהות׳ ואין זה יחוד והתקשרות כמו בנ
 ומשיג מהות חכמתו ית׳ ולא מציאותה לבד. ולכן עי״ז דוקא נעשה
ת עצמיות נשמתו באור א״ם המלובש בחכמתו יתברר  ג״כ התכללו
 שהשיג מהותה ממש. שבתוכה א״ם ב״ה. משא״כ בלימוד ידיעת
לא המהות ממש. ק מציאות מחכמתו ית׳ ו  סדר ההשתלשלות שהשיג ר
ד הוא בבריאה ומשנה  וזהו מ״ש בפע״ח דקבלה היא באצילות ותלמו
ד הן ה שהרי משנה ותלמו  ביצי׳ ומקרא הוא בעשי׳. דלכאורה תמו
לם נמשכו מחכמה דאצי׳ וכ״ש המקרא תשב״כ, אלא  תשבע״פ ודאי כו
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 ראשונים כו׳ כמ״ש בב״י. אמנם לפמ״ש א׳׳ש דבתחלת למודו של אדם
ד צריך זמן יותר  ישלש השליש במקרא ממש לבדו. דאע״ג שלתלמו
ד המקרא בתחלה ואחר שהגדיל בחכמה ו למהר ללמו  מ״מ יש ל
ו לקיים השליש במקרא בתשב״כ עם מה שילמוד אח״כ מפנימיות  יש ל
כלל הכל בשליש במקרא כנ״ל, (ואפשר דגם  התורה והאגדות שזה נ
ל השליש במקרא שהרי ל כ  לימוד מדרש רבה ושאר המדרשים הוא ב
 בפ״ק דברכות דף י״א ע״ב משמע בהדיא בגמ׳ ופרש״י דמדרש
ר לפי שהם מדרשי מקראות. וכ״מ בנדרים ב למקרא כ  הוא קרו
רה שהוא ספרא  דל׳ץ סע״ב ואף שבהלכות ת״ת מבואר דמדרש תו
 וספרי וכה״ג הן בכלל שליש במשנה היינו מפני שהן הלכות וגופי
 התורה כמו המשנה משא״כ לימוד הרבות שהן אגדות שעל המקרא
כלל בשליש במקרא. ולכן אתי שפיר דלעולם  ומוסר ה׳ אפשר שזה נ
לם ישלש אדם מה שחלקו זה לשלישים . והנה ענין לעו ר  ישלש אדם* כ
 י״ל בדכתיב ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. ואין כבוד אלא
ד בבריאה ומשנה ביצירה וכתיב יוצר אור ובורא  תורה. והנה תלמו
ד בבלי. ומקרא  חושך. ולכן ארז״ל במחשכים הושיבני זה תלמו
 בעשיה. והנה אף עשיתיו אף הוא בחינ׳ רבוי שמרבה בחינ׳ רביעית
ר ע״ש, לכן בכלל שליש במקרא  כמ״ש בד״ה מי מנה עפר יעקב כ
ל בחינה הרביעית שהוא לימוד פנימיות התורה. וזהו שארז׳׳ל ל כ  נ
 והביאו הרמב״ם בפי׳ המשניות םפ״ה דאבות ע״פ אף חכמתי עמדה
ספת  לי חכמתי שלמדתי באף עמדה לי כוי). והנה מכ״ז יובן בתו
ר שלימוד הפנימית נקי בשם מלח  ביאור ענין ולא תשבית מלח כ
ת הבשר. אף שאין בו טעם בעצמו כמו הבשר, וכף ק ת מ  שהמלח מ
. וגם לבשר ם כמ״ש לכו לחמו בלחמי ח ל גלה שבתורה נמשל ל  הנ
 כמ״ש במ״א ע״פ זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. דקאי על
 תשבע״פ. וכן בגמ׳ ב״ב דכ״ב אמרו אכלו בישרא שמינא בי רבא.
גלה  והיינו כמו הלחם והבשר יש בהן טעם וממש כך בלימוד הנ
 שבתורה יש בה השגת המהות ממש משא״כ בלימוד הפנימי׳ שאין בזה
נעלם ואינו סתר ו ק ידיעת המציאות ולא השגת המהות והמהות נ  ר
גלה עד לע״ל שיתגלה פנימית ל להיות בבחי׳ טעם ממש כמו הנ ל  מושג כ
 התורה. ולכן נמשל למלח לומר שעם היות שאין בו טעם עכ״ז הוא
 דייקא הנותן טעם בהכשר. וז״ש רז׳׳ל באדד״ן ס״פ כ״ט וכ״ה ג״כ
ל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות לא טעם טעם של  ברבות כ
ת ואין בידו מדרש לא טעם טעם של  חכמה כל מי שיש בידו הלכו
י שבהן ועל ידן מושג  יראת חטא, פי׳ שהלכות נק׳ טעם של חכמה לפ
 המהות חכמתו ית׳ שנתלבשה בהלכה זו משא״כ בלימוד הפנימיות
 הנק׳ מדרש אין מושג המהות ממש ולכן נקי שלא טעם טעם של
ת ואין בידו מדרש  חכמה פי׳ המהות ממש. ועכ״ז מי שיש בידו הלכו
ק  לא טעם טעם של יראת חטא כי אף שבלימוד המדרש אין מושג ר
 הארה מ״מ זו ההארה מביאה לידי יראת חטא ועמ״ש מענין פי׳ יראת
 חטא סד״ה וידבר משה אל ראשי המטות. ועוד כי אף שזהו רק
ם וגליא, והנה  הארה הנה היא הארה מבחי׳ הפנימיות כי אורייתא סתי
 ארז״ל חכם עדיף מנביא אף שהנביא משיג המהות ממש בבחי׳ ראייה
 משא״כ החכם אינו משיג המהות כ״א ידיעת המציאות. וכמ״ש באג״ה
 בד״ה עוטה אור בשלמה. אעפ״כ חכם עדיף מנביא לפי שמשיג
ת בנבואה. א״כ אף ההארה לו  תעלומות חכמה מה שלא ניתנו להתג
 מבחי׳ עליונה יש בה מעלה יתירה מהמהות שבבחי׳ שלמטה, וכה״ג
 נתבאר בענין מצות ל״ת ומ״ע סד״ה חייב אינש לבסומי בפוריא. וגדול
ר ע״ש וכענין ברכה והודאה שאף שההודאה אין בה השגת  כח גילוי כ
 המהות אעפ״כ היינו לפי שהיא בבחינה דלית מחשבה תפיסא ביה כמ״ש
ל גבולות ארץ ובד״ה אלה פקודי המשכן,  במ״א בביאור ע״פ אתה הצבת כ

 •) עי׳ בהוספות.

 פי׳ המלות ממשיך משא״כ בתשבע״פ שנתלבשה בחכמה לכך כשאינו מבין
 אינו ממשיך אבל בתשב״כ ממשיך אף שאינו מבין ואינו תלוי כ״כ בהבנת
 הפי׳ יען מקור המשכה זו הוא מלמעלה מהחכמה כו׳ והיינו ע״י
 האותיות ולכן נק׳ תשב״כ מקרא שקוראים וממשיכים ע״י האותיות
 ועמ״ש מעניו מקרא סד״ה ענין ק״ש). והנה בכלל לימוד המקרא הוא
סר ב האגדות הם על הפסוקים ומעט מו  ג״כ לימוד האגדות שהרי רו
 וגם הם אין מושגים ובכלל מקרא יחשב. והנה בכלל מקרא הוא ג״כ
 לימוד פנימית התורה שהרי מדרש הזהר הוא על פסוקי התורה.
ק המציאות מההשתלשלות  ועוד שגם בלימוד רזין דאורייתא אינו משיג ר
 ולא המהות. א״כ אינו דומה למשנה ותלמוד שמשיג מהות חכמתו
ל מהות חכמה זו מהו בחי׳ ל  ית׳ ובלימוד ההשתלשלות אינו משיג כ
ק ידיעת  אופנים וחיות ושרפים וכ״ש למעלה יותר כוי. אלא ר
 המציאות. ואעפ״כ דבר גדול הוא מאד כיון דא״א להיות בזה השגת
 המהות. וה״ז כמו שבמקרא אע״פ שא״א להיות ההשגה בבחי׳ חכמה
 כיון ששרשה למעלה מהחכמה לכן גם מה שאומר האותיות דבר גדול
ק בחי׳ האחרונה ונקרא בחי׳ דומם  ועצום הוא אף שאותיות הוא ר
 לגבי השכל כוי. כמ״כ ידיעת המציאות מהפנימית אע״פ שאינו משיג
ל הוא עד להפליא. ועיין זח״ג פ׳ אחרי דע״ג  בלל המהות דבר גדו
ב אליד  א׳ ג׳ דרגין אינון מתקשרין דא בדא, ועמ״ש מזה בד״ה כי קרו
 הדבר מאד, והנה כיון שהתורה היא הממוצע המקשר ומחבר נש״י להקב״ה,
 והממוצע יש בו שני בחינות סתים וגליא א״כ בחי׳ הפנימיות הנק׳
 סתים הוא המקשר ומחבר בחי׳ פנימיות של הנשמה לבחי׳ פנימיות
 אלהותו ית׳. ועיין זח״ג בהעלותה קנ״ב א׳. ועמ״ש ע״פ חסדי ה׳ כי
. ועד״ז יובן קצת ענין סוכ״ע  לא תמנו בענין שיש ב׳ בחינות חסד
 וממכ״ע סתים וגליא כוי, ועמ״ש בד״ה שובה ישראל בענין מ״ש אם
 יהיה אלקים עמדי כר והיה הוי׳ לי לאלקים, ועמ״ש מענין סתים וגליא
 סד״ה להבין ענין לחם משנה. ועמ״ש מזה בביאור ע״פ לריח שמניך.
ת העסק בפנימיות עפמ״ש באגה״ק בד״ה להבין מ״ש ל ע  (ועוי״ל בעניו מ
א גרע מלימוד הלכותיה ואדרבה ת ל נת המצו ו  בפע״ח דלימוד פנימיות כו
 בו׳ אף שאינו משיג המהות עכ״ל, ור״ל מפני שהמצוה מושג מהותה לכן
רע כוי. ואף שכ׳ דות המצוה אף שאינו משיג המהות לא ג  ידיעת סו
 ־שם משא״כ בסדר ההשתלשלות אף אם השיג המציאות לא עדיף מצד
פס המהות כוי. הרי מסיק אח״כ אלא תו  עצמו כלימוד המצות שמשיג ו
 שידיעת המציאות מההשתלשלות היא ג״כ מצוה רמה ונשאה ואדרבה
. ומביאה ר ת אלקי אביר כ ע א לנה כמ״ש וידעת היום. ד  עולה על כו
ל החוקים ת כ  ללב שלם כו׳ שהוא העיקר. ור״ל כמ״ש ויצונו ה׳ לעשות א
ב שלם ל ת ה׳ אלהינו. הרי תכלית התומ״צ הוא לבא ל  האלה ליראה א
א לדרתא לגבי יראה ע ר  שהוא ליראה את ה׳, ולכן ארז״ל שהתורה נקי ת
 כו׳ והיינו לגבי יראה עילאה וכמ״ש בסש״ב ס״פ כ״ג והשגת המציאות
ק שזו היא מצוה א׳ מתרי״ג והאדם צריר  הוא להפשיט מגשמיות ר
ל התרי״ג וקיומן ת בלימוד כ ך צריך להרבו כ ל התרי״ג כו׳ ל  לקיים כ
ל ל  בפ״מ במודומ״ע כו׳ א״כ הרי בידיעת ההשתלשלות אף שאינו משיג כ

ע מלימוד ההלכות): ר  המהות מקיים מצות וידעת כו׳ ולא ג
 ה ועפ״ז יתורץ מה שנדחקו גדולי המפרשים בפי׳ מימרא זו דלעולם
ד  ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמו
 דהר״ן ספ״ק דע״ז כ׳ ולאו דוקא שישליש ימותיו בשוה כוי. והרמב״ם
 פ״א מהל׳ ת״ת ס״ל דישלש היינו לשלישים שוים ממש אלא דנתכוין לתרץ
ת למודו של אדם אבל כשיגדיל בחכמה ל ח ת  קושיית הר״ן במ״ש שזהו ב
 כוי ויקרא בעתים מזומנים תשב״כ כוי. ולפ״ז דוחק קצת לשון לעולם
 ישלש כו׳ וגם מה שהקשו בגמ׳ מי ידע כמה חיי. דמזה משמע דכל
ב דלא אמרו זה אלא לדורות ת  שני חייו ישלש כר. ורי״ו בשם הרמ״ה כ



 לקוטי ויקרא תורה ו

ר נפשו באחד ובין בחינת  ביטול היש בו׳. וזהו ענין ההפרש ביו למסו
ב שהמלח ת  בכל נפשד כוי כמש״ש. והנה הרמב״ן בפי׳ החומש כאן כ
 הוא מים ובכח השמש הבא בהם יעשה מלח כו׳ והמים והאש באים
ל ארצה ת ומלח שרפה כ ת כמ״ש גפרי  בה כוי ולכן תקיים הדבר וגם תכרי
 לא תזרע ולא תצמיח כוי. ועיין ברכינו בחיי שביאר דבריו דהיינו
ך במשפט ל הגת העולם וקיומו כי מ  שכלול משני המדות חו״ג שבהם הנ
ת דאכיל ל כ  יעמיד ארץ. והוא ע״ד הנזכר בזח״א דנ״א ע״א בענין ת
א אוכמא לשיצאה כוי ל כ  ושצי ות״ח אע״ג דאורחא דהאי נהורא ת
 ואתם הדברים בה׳ אלקיכם חיים כו׳ ע׳׳ש כי המל׳ נקרא נהורא
ת הקוצים והרשעים שהם  תכלא ארץ אוכלת יושביה והיינו שמכלה א
ה אותם אבל ואתם הדבקים ע׳׳י שיש בכל ל כ פרד היא מ  יש ודבר נ
 אחד בחינת ביטול למם׳׳נ באחד עי׳׳ז אדרבה חיים כו׳ וכענין הקב׳׳ה
 מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה ורשעים נכוין בה.
ת שרשו מגבורות דאבא וכמ״כ המלח שרשו ל כ א ת ל כ  והנה נהורא ת
ח ג׳׳כ ב׳ הכחות דהיינו כמ׳׳ש במ״א שהתורה ל מ  משם כנ׳׳ל. לכן יש ב
 נקרא עוז ותושיה פי׳ שנותן עוז כח וגבורה בנפש האלקית ומתשת כח
 נפש הבהמית. והיינו על ידי כי בחכמה אתברירו הוא מברר נפש
ו כוי ודיש כי שמים כעשן נמלחו(בישעיה סי׳  הבהמית ומפריד הרע ממנ
ת חו״ג ויש בהן זה  נ׳׳א ו׳). והיינו כי שמים אש ומים והיינו המדו
ל ת כשר פסו  לעומת זה שמים דקדושה כמ׳׳ש השמים כסאי שהם המדו
ת נקרא שמים דקליפה. וע״ז נאמר והיו ת הרעו  כו׳ ולעומת זה מדו
 שמיר אשר על ראשד נחושת. וכמ״ש בת׳׳ז תקון ח׳ ובשל׳׳ה דפ׳׳ח ע״ב
נה שמים וארץ כו׳ ועל זה נאמר  בשער האותיות אות קו׳׳ף בענץ קו
 כי שמים כעשן נמלחו ופרש״י לשון רקבון עיין בירמיה ל׳׳ח י׳׳ב בפרש׳׳י,
ד כוי. ועייו ר פ  והיינו ע׳׳י המלח דקדושה שמכלה ומכרית היש ודבר נ
ת התורה בענין להקריב אותיות להרקיב כו׳ ע״ש. ק  מ״ש בד״ה זאת ח
 והנה כמו שהמלח יש בו כח להכרית את הרע להיות שמים כעשן
ה ח מ  נמלחו כוי. וע״ד שפי׳ בש״ד ס׳׳פ תצא בשם המדרש בענין ת
ת השמים ואני מעל לשמים ח ת ת השמים אתה מ ח ת  את זכר עמלק מ
ת הטוב וכמ״ש גבי אהרן ברית מלח  כוי. כמ״כ יש בו כח לקיים א
ד (ד׳־ה ב׳ י׳׳ג ה׳), ועיין מזה ברבות ר״פ קדושים.  עולם וכן גבי דו
 והיינו שנותו טעם להיות טעמו וראו כי טוב ה׳ ונותו כח בנפש האלקית
ת בקדושה שזהו ענין על  כנ׳׳ל וגם מהפר הטוב דנפש הבהמית להתעלו
ד תקריב מלח כנ׳׳ל. וכמ׳׳ש לקמן שמלח לשון תערובות והפך ל קרבנ  כ

 והיינו שמהפר נה׳׳ב ממרירו למיתקו:
ש גבי אלישע שריפא את מי יריחו ע׳׳י מלח (במ׳׳ב סי׳ ב׳ כ״א) ״  ז ח
 וכמ״ש בזח׳׳א דרמ״א ע״ב דאיהו ממרק ומבשם מרירו
 לאטעמא. ועוי׳׳ל בזה כי מים הרעים שרשם נמשד ע״י ההבדלה
לת  שהבדיל בין מים עליונים ובין מים תחתונים. ומזה נמשד הפסו
 דמים שהם מים הרעים ע״ד מים המאררים כו׳ עיין זח״ב שמות
בפרדס בעה״כ ערד מים בסופו  ד׳׳ו ע״א וכפ׳ נשא דקכ״ה ע׳׳א ו
 ובמא״א אות מ׳ ססע״י ט״ז, והנה רש״י פי׳ כאן ע״פ ולא תשבית
ח ובניסוד ל מ נים ליקרב ע״ג המזבח ב  מלח שהובטחו מים תחתו
נים עד שנעשו  המים. והיינו שע״י המלח של הקרבו מתעלים המים תחתו
 בבחי׳ מים חיים. וז״ס רפואת מים הרעים דיריחו ע״י המלח שהוא
 שרש התיקון לבחי׳ מים תחתונים כו׳ עד שנעשו עי״ז בבחי׳ באר
ת המים  מים חיים כו׳. וכמ״כ יובן ענין זה בנפש שבכדי לרפאו
 המרים דנה״ב שנמשכת אחר תענוגי עוה׳׳ז הנקרא בשם מרירו.
ה. וע׳ זח״ב ויקהל ה כלענ ר ה כוי ואחריתה מ פנ פת תטו ו  כמ״ש כי נ
ח וכמ״ש רפאות ל  דר״ג ע״נ הנה זהו ע״י התורה שנקרא בשם מ
ה מרקיע המבדיל ביו ט מ לתתא שהוא ל ר ו  תהי לשרר דהיינו אפילו מפלג

 גם ע״ד שארז״ל אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת אף שמהאב
 נמשר בו המהות ממש שהטפה היא מהמוח מהעצמיות ממש ומהרב
ק הארת השכל המלובש בהדבור ת ועצמיות ממש ר  אין נמשד בו מהו
 כוי, אעפ״כ זו ההארה שהיא התורה גבוה מעצמיות החכמה שבנפש
 כמ״ש בתניא ח״א פ״ה. ובמסכת סופרים פט״ו ה״ח הובא בספר
 ערכי הכינויים מבואר דהמקרא נמשל למלח. וא״ש ג״כ ע״פ מה שנת׳
 לעיל, ולכו נקי המלח ג״כ ברית אלקיד פי׳ ע״ד מ״ש לעברד בברית ה׳
 אלקיד שהוא בחי׳ התקשרות ואהבה רבה ונפלאה למעלה מהשכל וכמו
 כריתת ברית, ועמ״ש מזה בד״ה אתם נצבים ובד״ה מקושש עצים, והמשכת
 אהבה רבה זו בנפש נמשר ע״י עסק התורה וכמש״ל שע״י עסק התורה
 מתקשרת באור א״ס ב״ה הסוכ״ע. ועפ״ז יש לפרש מארז״ל פ״ב
 דחגיגה די״ב ע״ב ע״פ הקוטפים מלוח עלי שיח (באיוב סי׳ למ״ד)
 שפוסקים מד״ת ועוסקים בדברי שיחה הרי שד״ת נק׳ מלוח, ועמ״ש
 בזה רש״י פ״ק דע״ז ד״ג ע״ב, ולפי מש״כ י״ל כפשוטו. וזהו ג״כ
ת ל פ ל רה כוי פ  עניו מארז״ל פ״ב דשבת דל״א סע״א קבעת עתים לתו
 בחכמה כו׳ ואפילו הבי אי יראת ה׳ היא אוצרו אין אי לא לא. משל
ר חיטין לעלייה הלך והעלה לו אמר  לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כו
 ליה עירבת לי בהן קב חומטין אמר ליה לאו, א״ל מוטב שלא
 העליתה. והענין כי חטה הוא כ״ב אתוון דאורייתא. ולכן מ״ת
ספרתם  בשבועות בכורי קציר חטים. וכמ״ש במ״א באריכות בד״ה ו
 לכם כו׳ ע״ש. וקב חומטין פרש״י ארץ מלחה, והוא עניו ולא תשבית
 מלח כו׳ וזהו שנזכר עירבת לי בהו קב חומטין דתיבת לי מיותר.
 אלא דר״ל שע״י שיראת ה׳ היא אוצרו אזי התורה והחטים הם לי
רה רת ה׳ וכמ״ש והייתם לי כו׳ כי לי בנ״י כו׳ משא״כ תו  ונק׳ תו

 בלא יראה כו׳*:

ח קאי על המנחה ואח״כ ל מ כל קרבן מנחתך במלח ת  ו והנה פי׳ ו
ות כולם. כי ך תקריב מלח היינו בכל הקרבנ ל קרבנ  על כ
ק התורה חטה כ״ב אתוון ס ת ושמן זהו ענין ע ל ו  הנה המנחה שהיא ס
ת הוא לימוד ת במלח תאכל פ  דאורייתא וצריכה מלח כנ״ל, וזהו פ
׳ כנ״ל, ואמר אח״כ ד במלח תאכל מקרא ואגדות כו גלות משנה ותלמו  הנ
ך  ומים במשורה תשתה כי המלח גורם הצמאון היינו להיות צמאה ל
 נפשי שהוא הפלגת האהבה בבחי׳ כלתה נפשי. והעצה לזה הוא בחי׳ מים
 שהם המרוים הצמאון והוא ענין אם רץ לבך שוב לאחור [לאחד בכי״ק]
 והקרבנות שהם בשר העולה הוא ענין בירור והעלאת נפש הבהמית וכמ״ש
י לחמי מעניו עצמות גידין ת בנ״י ואמרת אליהם את קרבנ  בד״ה צו א
 ובשר של קרבן העולה שהבשר שרשו מן הדם שבלב והוא ענין המדות
 שבנפש הבהמית וצריך להפכן מן הקצה אל הקצה כוי, וע״כ צריך לזה
. ולכן ע״ה אסור  מלח דוקא שהוא מגבורות דאבא ובחכמה אתברירו
ת הנרות ופרש״י כשראה  לאכול בשר וכמ״ש מזה בד״ה בהעלותד א
לם ירגיז אדם יצ״ט  אהרן כו׳ יעו״ש. ופי׳ גבורות דאבא הוא ע״ד לעו
 על יצה״ר ועמ״ש ע״פ וגם אתה תדין את ביתי כוי וזהו שארז״ל פ״ג
 דמנחות דכ״א ע״א ע״פ במלח תמלח יכול תבונהו ופרש״י יכול יתן
ת את האדם כוי. ולכאורה אינו מובו. אלא  בו טעם כבינה המתקנ
ת האדם קאי על נפש האלקית כי בינה ת א  הענין כי בינה המתקנ
כל בניך למודי הוי׳ וע״ז נאמר יסובבנהו  היינו בן י״ה וכמ״ש ע״פ ו
ך פ ה ת  יכוננהו. וע״ז אמרו יכול שאין קרבן נה״ב עולה לרצון אא״כ ת
ת הביטול דנפש האלקית ממש, ובאמת זהו דבר הקשה מדרג ת ו ל ע מ  ל
ל שנלקחה מפנימיות העולמות וע״כ יש ע מ  כי הנה״א היא חלק אלוה מ
 בה בחי׳ הביטול האמיתי בטבעה להשתפר בחיק אביה אור א״ס ב״ה
 משא״כ בנה״ב שלוקחה מק״נ כו׳ וכמשנ״ת בד״ה אדם כי יקריב מכם
כל לבוא גם היא לבחינת  מן הבהמה כו׳ וזהו ת״ל תמלח. שעכ״פ תו

 *) עי׳ בהוספות.
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ת שהוא ע ד  שמואל. דר״ל מעוני הדעת. סופו לקיימה מעושר ה
 ישפיע עליו מחכמתו כו׳ וזהו אם אין יראה איו חכמה אם אץ
 חכמה אץ יראה, וא׳׳כ איד יתחיל. אלא כי יש ב׳ בחי׳ יראה הא׳
א לאעלאה, ולכן אם אין יראה אין חכמה. ע ר  יראה תתאה והיא ת
 ואח׳׳כ ע״י החכמה יזכה ליראה עילאה כו׳ ששם אין שייר חמוץ
 כוי. וזהו שאמרו יאה עניותא לישראל. ור׳׳ל שיהיה בעיניו נגד
 הקב״ה בבחי׳ עני מן הדעת ולהיות בבחי׳ אמונה. וכמ״ש בםש״ב
ל דבר ואצל הקב״ה הכל כ ק י׳׳ח דכתיב פתי יאמין ל ר  ח׳׳א פ
 בפתיים, וכמ״ש בהמות הייתי עמר וכתיב אדם ובהמה תושיע הוי׳
 וארז״ל פ״ק דחולין דף ה׳ ע״ב אלו בני אדם שהם ערומים בדעת
ח ע״ש בפרש׳׳י ו  כאדם הראשון ומשימים עצמם כבהמה דכאי ר
ת פ׳ בשלח פכ׳׳א ע״פ יונתי אמר הקב׳׳ה אצלי הם  כו׳ וכ״כ ברבו
 כיונה פותה כל מה שאני גוזר עליהם עושים כוי. וע״כ בעניו חיוב
ם עוני דוקא שהוא בחי׳ ח ת העבודה צ׳׳ל ל ל ח  אכילת מצה שהוא ת
 אמונה ואתכפיא בלי שום טעם ודעת. וע׳׳כ אין ליתן בה מלח.
דעת שהוא גילוי פנימית  שהמלח הוא נותן טעם להיות בחי׳ טעם ו
ם עוני דוקא. ולכן ח  התורה כוי. וראשית העבודה צ׳׳ל בבחי׳ ל
 ישראל מונין ללבנה, אלא שאח״כ צריד להיות בה המשכת הדעת
ה  מבחינת שמשא וזהו עניו מצה עשירה, ועמ״ש בפי׳ רבת תעשרנ
ל הים כו׳ ואזי מבחי׳ דל״ת ר בנ״י כחו פ ס ג אלקים בד׳׳ה והיה מ ל  פ

 נעשית ה׳ ועמ״ש בזה סד״ה המגביהי לשבת כוי:
ח בשם הה״מ ר  ט וביאור הענין יש להקדים מ״ש באו״ת פ׳ ק
 נ״ע וז״ל והנה נאמר באהרן ברית מלח עולם הוא.
 הוא כתיב והקרי היא. והנה ידוע שאהרן שושבינא דמטרוניתא
ות והקטורת שהוא לשון  והוא המקשר עולמות ע״י עבודת הקרבנ
ם ותקשור על ידו בפ׳ וישב וקטרת על ידיה. ו  קשר. כי תרג
ח לשון עירוב כמו המלחים. היינו כדפרש׳׳י ל  וזהו פי׳ ברית מ
 בחומש פ׳ כי תשא ע״פ ממולח טהור קדש מעורב שיערב יפה
 יפה ואומר אני שדומה לו וייראו המלחים כו׳ שמהפכין כוי ע׳׳ש.
ות יקשר ויערב ו ברית שע״י עבודת הקרבנ  ופי׳ ברית מלח שכרת ל
ל העולמות בא״ס שהוא יהיה הממוצע והמחבר ל  העולם שהם כ
 והמקשר העולמות זה בזה כו׳ וזהו עלה בכבש כוי. עד
 מערבית שהוא מדת אהרן ברית מלח שמערב העולמות כוי, והנה
ה הוא בהעלם ל ע מ לם הוא והקרי היא כי ל  הכתיב ברית מלח עו
ך הקרי ה כאשר בא תו ט מ ר אבל ל ת ס ד כתיב הוא לשון נ כ ל ל  גדו
ת לכן נק׳ היא עכ״ל, וזהו שבקטורת  שהוא הדבור ושם הוא התגלו
לח כי הקטרת הוא ענין הקשר והעירוב כוי. וביאור  נאמר ממו
נתו זו מתן תורה,  עניו שמערב העולמות, כי הנה ארז״ל ביום חתו
, אד כי חיתוו פירושו תערובות כמ״ש בת״י  וצ״ל מהו פי׳ חתונתו
ת והתקשרות בו נתו היינו ענין תערו  פ׳ עקב ז׳ ג׳. וא״כ פי׳ ביום חתו
ת פ׳ וארא פי׳׳ב  העולם בא״ס ב״ה ע״י התורה, והוא ע״פ מ״ש ברבו
ד אע״פ שגזר הקב״ה השמים ל אשר חפץ ה׳ עשה אמר דו  ע״פ כ
 שמים לה׳ כו׳ כשבקש ליתן התורה בטל גזירה ראשונה ואמר
ם ואני המתחיל י נ נים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתו  התחתו
 שנאמר וירד ה׳ על הר סיני. וכתיב ואל משה אמר עלה אל ה׳ הוי
ל אשר חפץ ה׳ עשה בשמים ובארץ עכ״ל. ופי׳ ענין ירידה ועלייה  כ
ד שמשותיר כדין וכדין כו׳ ועכ״פ כ ד  יובן ממ״ש במ״א בד״ה ושמתי כ
ל בשמים  הוא השתלשלות והמשכת האור מםוכ״ע בממכ״ע וזהו כי כ
 ובארץ דאחיד בשמיא וארעא כו׳ וזהו ענין ברית מלח עולם.
 והנה פי׳ ליל שמורים הוא ע״ד שמור לנוקבא היינו מה שהמקבל
 ממתין ומצפה ומייחל אל המשפיע כעני הצופה ומביט מתי יתן הבעה״ב

 שויה כד — יאה: בדפוס ראשון ובגוכתי״ק: יפה.

 מים למים כוי, ולכן נקרא המלח ברית אלקיך. כי שורש הדינים
 והמרירות נמשכים משם אלקים שיש בו ק״ר צירופים המשתלשלים למטה
 עד פוף העשיה ומהם יונקים ק״ר צירופים דנוגה שבין שניהם נעשים מ״ר
 ב״פ ק״ד ובחשבון עמלק. והמלח ממתיק הדינים הנ״ל ע״י שממשיך
 משרש ועיקר הגבורות דקדושה כו׳ ומקיים ומכרית כו׳ כנ״ל. ובכהאריז״ל
 אמר מלח כחשבון ג׳ שמות הוי׳ ולכן נאמר גבי אהרן בדית מלח עולם
ת שהן ג׳ שמות הוי׳ דיברכר ת העם שלש ברכו  כי הכהנים מברכים א
ה מההשתלשלות ובזה הוא ל ע מ  יאר וישא, ששרשו גבוה מאד נעלה ל
 קיום העולם וזהו שנק׳ מלח שהוא קיום הדבר כו׳ ועם היות המלח
ת נשא פי״א. ת כהנים נקרא ששים גבורים ברבו כ ר ם ב  הוא גבורה אך ג
 וזהו פי׳ ברית אלקיד שהוא עניו ההמשכה משם הוי׳ בשם אלקים כו׳
 שיהי׳ בבחי׳ אלקיר ממש בבחי׳ גילוי בפנימיות. וכמארז״ל מה ברית האמור
 במלח, מלח ממתקת. דהיינו המתקת הדינץ של שם אלקים. ובת״ז
ל כי חולם הוא ח ח אותיות חלם ואותיות מ ל  תקוו כ״א דף נ״ד ע״א מ
ת ר א פ  הנקודה שבראשי אתוין שמורה על עליות המל׳ להיות עטרת ת
ת הבעל עסק כו׳ שנקודה ל פ ת  כמ״ש בתו״א פ׳ נח םד״ה להבין הענין ש
ה כו׳ ע״ש, ומשם נמשך המחילה נ לל בחינה התחתו  א׳ העליונה כו
ר ועלייה זו ע״י ברית מלח כוי. גם פ כ ות באין ל  ביוהכ״פ וכן הקרבנ
 פי׳ חלם לשון חיזוק כמו יחלמו בניהם (איוב סי׳ ל׳ט ד׳) שפרש״י
 יחזקו. וכן ותחלימני והחייני (בישעיה ל׳־ח י׳׳ו) פרש״י תבריאני ותחזקני.
לת האבן ו סג  ועד״ז פי׳ רבינו בחיי בפ׳ תצוה בענין אבן אחלמה ו
ת הלב כוי. וענין חיזוק זה זהו ע״ד מ״ש ויתן עוז  הזאת שמחזקת א
י כו׳ וזהו נמשר ג״כ  למלכו. וכמ״ש ע״פ ועתה יגדל נא כח אדנ
ח ל  מבחי׳ מלח שהוא הכח המעמיד ומקיים הדבר שזהו פי׳ ברית מ
ד (בדברי הימים ב׳ סי׳ י׳׳ג ה׳).  עולם הנאמר גבי אהרן ם״פ קרח וגבי דו
 ועמ״ש סד״ה שובה ישראל עד. להיות יחו״ת כמו יחו״ע בבחי׳ תריו,

 ריעין בחי׳ אהל בל יצען. וכמ״ש וארשתיר לי לעולם:
ת פ ח ב ל  ח והנה לפ״ז צ״ל דגבי מצה כ׳ הפוסקים שלא ליתן מ
 בפסח כמ״ש בטוש״ע סי׳ תנ״ה. ולכאורה אינו מובן
ע יהיה שבמצה לא יהיה  לפמשנ״ת למעלה שורש ענין המלח מדו
 מלח וכמ״ש בגמרא פ״ח דשבת דע״ט ע״א מצה כמשמעו דלא
 מליח כוי, ובטו״ב סי׳ תנ״ה כתב לפי כי המלח הוא שורש הדין כוי,
 ואיו זה מספיק דאדרבה הוא מיתוק הדינים כנ״ל• אן־ הענין מבואר
׳ בגץ דאיהו מצה  בת״ז תקון ם״ט דק״ח ע״א לחם עני בלא מלחא כו
 פרוסה כו׳ עד דתהא שלימה לא צריך לקרבא עלה מלח דאיהו חלם
סה  ומאי ניהו חלם אמצעי דכולהו עכ״ל, ופי׳ בכם״מ שכשהיא פרו
ת היינו לחם עוני. וצריר להשלימה באות  היא אות דל״ת לשון דלו
 ו׳ בתוכה שתהיה ה״א כו׳ ואז דוקא תקריב עליה מלח שהם ג׳
 שמות הוי׳ שבחג״ת עכ״ד. והענין כי פי׳ לחם עני זהו ע״ד
ם ואזי היא בחי׳ עניה. וכמ״ש בזח״א ו  סיהרא לית לה מגרמה כל
 בראשית דל״ג אי. ויחי דרמ״ט ע״ב. ואין עני אלא בדעת. וע״י
ת מבחי׳ ע ד ותא היינו ע״י שנמשד בה ה פקא ממסכנ  קבלתה משמשא נ
 שמש הוי׳. וכמ״ש ברע״מ ר״פ כי תשא העשיר דא עמודא דאמצעיתא.
ת תפארת ועמ״ש בד״ה וידעת היום והשבות ע  היינו קו האמצעי ד
ק בבחי׳ אמונה לבד נקי לחם עני. והנה  כוי. ומתחלה כשהיא ר
 תחלת העבודה צ״ל בבחי׳ אמונה לבד דווקא. וכמארז״ל בא חבקוק
 והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. וכתיב פתחו שערים
 ויבוא גוי צדיק שומר אמונים (בישעיה סי׳ כ״ו בי). וכדפירש״י שם.
ה יבוא נת עתיר חוסן ישועות (שם ל׳׳ג ו׳). וממנ  וכתיב והיה אמו
ל המקיים  אח״כ לבחי׳ הדעת שהוא השגת פנימית התורה וכמארז״ל כ
פו לקיימה מעושר. בפ״ד דאבות. ופי׳ במדר׳  את התורה מעוני סו
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ת כי התו׳ נקי עץ חיים ונק׳ גן היינו ג״ן סדרים דאורייתא  ע׳׳ש, והמכו
הפרדס (ברבות פ׳ כי תצא). וע׳׳י קיום התומ׳׳צ  וכן המצות הם עצי הגן ו
ך וכן הם כ ר ת אחרי ה׳ אלקיכם תלכו מ׳׳ש בו בים ד מדרג  יבואו לבחי׳ ו
ועם כו׳ ר בים הנ׳׳ל ועז׳׳נ דרכיה דרכי נ ר ם ד ה  יעלו עי״ז להיות ל
ד הוי׳ עמ״ש ע״ז בת״א פ׳ בשלח בד״ה אשירה ר  (משלי ג׳ י״ז) וזהו ושמרו ד
נות ד כוי. אד הספי ל  להוי׳ ובד״ה מהלכים בין העומדים בעניו אם בדרכי ת
ד לבחי׳ מלחים המנהיגים אותם בים וכמ״ש  והלבושים הנ׳׳ל צריכים עו
ד דברא בימא כוי, שהוא דוקא הנותו  בזח״ב מ׳׳ח ב׳ בעניו דאתי ח
ר ע״י שממשיד בו האור והשפע מאור א׳׳ס ב׳׳ה כנ׳׳ל וממתיק ר  בים ד
. וע״ז רמזו נות לילד בו  גבורות הגלים של הים אזי דוקא יוכלו הספי
 רז״ל בירושלמי פ׳׳ב דשבת וברבות פ׳ בראשית פ״ו בחקתי פל׳׳ה הנותו
/ כי י ד הו ר עד החג, והיינו ע״י שאזי נמשד ד ר מן העצרת ו ר  בים ד
ד כו׳ ובעבודה זהו ע״ד ר רה כו׳ ועי״ז נעשה בים ד  בעצרת הוא מתן תו
ת ל מלכו  מארז׳׳ל מצות צריכות כוונה, והיינו כמאדז׳׳ל שיקבל עליו עו
ת שמים ע״י ק״ש ל מלכו ל מצות. עו  שמים תחלה ואח׳׳כ יקבל עליו עו
ד הוי׳ בבחי׳ ים מלמעלה למטה, כי ים ר  למס״נ באחד, עי״ז ממשיד ד
ת ל כ ת . ו ת ללבן ל כ  דומה לרקיע כו׳ לכסה׳׳כ כוי שזמנה משיכיר בין ת
ה למטה, ל ע מ ל ד מ ר  דומה לים כו׳ לכסה׳׳כ אשר עי׳׳ז ממשיך הנותן בים ד
ר ושבילד כו׳ ואח״כ יקבל עליו עומ״צ שאזי ע״י המצות כ ר  וכמ׳׳ש בים ד
ד בים כוי. ר ם ד ה ם הנשמות להיות ל  שהם הארבין דהיינו האניות יוכלו ג
ת  וע״כ נק׳ הספנים מלחים ופרש״י שהוא ג״כ לשון תערובות שמהפכין א
ד בים מלמעלה למטה ר ש שהתערובות הוא שממשיכים ד ר פ  המים כוי, ויש ל
ה שיוכלו אנשי היבשה שמעלמא ל ע מ ד וכן מלמטה ל כ ר  להיות בים ד
ם השגה בעלמא דאתכסיא, אן־ קי״ס ה ה להיות ל ל ע מ ת ל ו  דאתגליא להתעל
ד יבשה ממש ואזי א׳׳צ לארביו, ר  הוא בחי׳ עליונה יותר שהים נעשה בו ד
 וע״ד מ״ש במ״א ע״פ צאינה וראינה כו׳ צאינה מן הלבושים והיינו ע״י
ר שעי׳׳ז הפד ים שהוא עלמא ת כ ו אמו היינו אור ה  גילוי. בעטרה שעטרה ל
 דאתכסיא להיות עלמא דאתגליא ממש ואזי א׳׳צ ללבושין הנק׳ ארבין
 שמפסיקין בין האדם לים החכמה שלא ניתן ליהנות מים החכמה כ״א
 ע״י לבוש ומשל החוצץ בינו ובין ים החכמה ע״ד ויבא משה בתור
ל ללבוש ומשל ל  הענן כוי, אבל כאשר הפד ים ליבשה ממש לא יצטרד כ
ד כמו ביבשה ועז״נ ובנ״י הלכו ביבשה בתור הים ר  כ״א יהיה בו ד
 כוי. וזהו ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה׳ אלקיד.
 פי׳ מצות בוא״ו זהו כשנמשד בבחי׳ מצה דלא מליח כו׳ בחי׳ וא״ו
 ונעשית בחי׳ מצוה, ועי״ז אח״כ וביום השביעי נמשד בחי׳ עליונה יותר
 להיות הפר ים ליבשה, וזהו עניו עצרת להוי׳ אלקיר ע״ד אחרי הוי׳
 אלקיכם ממש תלכו מ״ש בו בים דרכד וא״צ ללבושים כוי. והיינו כדפרש״י

ד דקאי על קריעת ים סוף: ר  ע״פ הנותן בים ד

 לידו מאומה כמ״ש סד״ה זכור את יום השבת בו׳ בעניו פי׳ שמור כו׳
ת החשר ד ל הוא מ כד הוא ענין ליל שמורים. אשר בחי׳ לי  ע״ש ו
 וההעלם ונמשר מבחי׳ ממכ״ע. ובחי׳ זו היא בחי׳ שמורים ומצפה
 להמשכת האור מבחי׳ סוכ״ע שהוא בלי גבול. ולכן נאמר שמורים
ת משפיע ומקבל כמ״ש בזח״ב פ׳ בא  לשון רבים ע״ש התחברו
 דל״ח ע״ב ולכן המצה היא דוקא לחם עני כעני הצופה ומביט כוי כנ׳׳ל
ד מלכא  ופן פי׳ בפי ויצא דקנ״ז ע״א בענין לחם עני מאן עני דא דו
ם עני אקרי מצה נוקבא ח  דכתיב ביה כי עני ואביון אני. והאי ל
ותא הוי. אתקריבו לגבי מצה בקדמיתא כיון דקריבו  בלא דכורא מסכנ
ן יתיר עייל לון קב״ה בדרגין אחרנץ ואתחבר דכורא בנוקבא וכדין  לו
ספת וא״ו עכ״ל. ועמ״ש ד אתחברת בדכורא אקרי מצוה בתו  מצה כ
ל יעקב ומ״ש לקמן בד״ה ששת ימים תאכל ץ וא״ו בד״ה הקל קו  מענ
ל היחוד ב ק ם עני, שמשתמרת ל ח  מצות, וכיון שכן שבחי׳ מצה הוא דוקא ל
ק הוא בבחי׳ שמור  ואור העליון מבחי׳ סוכ״ע קודם שנמשד האור. ר
ח עולם זהו כאשר ל / ולכן נוהגין שלא ליתן מלח במצה, שבחי׳ ברית מ ק ו נ  ל
ת וזהו ע״י אהרן שושבינא בו  כבר נמשר האור ונעשה בחי׳ תערו
לם זהו לאחר שדימם הקב״ה ד ברית מלח עו , ומ״ש בדו  דמטרוניתא כר
 מלכותו ונמשד האור מבחי׳ סוכ״ע בממכ״ע וכמ״ש דוד ארוממד אלקי
ח כוי. ומזה יובן איד ל ם עני א״צ ליתן מ ח  המלד כוי, אבל בבחי׳ מצה ל
ות שהוא ענין הקירוב והיחוד של  מנהג ישראל תורה, ואח״כ בקרבנ
 המדרגות דממכ״ע וסוכ״ע בא המצוה ולא תשבית מלח כו׳ כדי להיות

ת כוי:  התקשרות והתחברו
 י ועפ״ז י״ל ג״כ מה שפרש״י שהספנים נקראו מלחים ע״ש שמהפכין
ה כתיב נה כוי, דהנ ת הספי ת המים במשוטות כשמנהיגץ א  א
ד (בישעי׳ סי׳ מ׳׳ג י״ו) פי׳ כי ים עלמא ר  כה אמר ה׳ הנותן בים ד
ת שם. והיינו ע״י ד שיוכלו הנשמות לעלו ר  דאתכםיא והקב״ה נותן בו ד
נות שהם הלבושים של תומ״צ שבהן ועל ידן מתעלים בים היינו  הספי
 העלייה מבי״ע לאצי׳ כמ״ש בבה״ז פ׳ בשלח דם״ז ע״א שיש נשמות הנק׳
 נוני ימא וע״ד מן המים משיתיהו שהם בעצם מעלמא דאתכסיא נשמות
 דאצילות אכן נשמות דבי״ע שהם מיבשה מעלמא דאתגליא לא יוכלו
ת בים כ״א ע״י הלבושים שהם הנק׳ ארבץ, שם אניות יהלכון כו׳  לעלו
 וע״ש דם״ט ע״ג שזהו ע״ד ויבא משה בתור הענן כו׳ ועמ״ש מזה בתו״א
ר שממשיך בו ההמשכה ר  פ׳ חיי שרה. ועוד יש פי׳ הנותן בים שהוא מל׳ ד
 מלמעלה היינו ע״י יסוד ז״א שממשיד בו מחב״ד שבחכמה מלובש אור
 א״ס ב״ה (וכמ״ש מזה בזח״א בראשי׳ כ״ט סע״ב מקץ קצ״ז ע״ב תרומה
ת קדושי׳ פכ״ה  קל״ז סע״א ובסה״מ סי׳ קי״ד קט״ו). וזהו משרז״ל ברבו
ד אחר הקב״ה אותו ל ה  ע״פ אחרי ה׳ אלהיכם תלכו וכי אפשר לב״ו ל
 שכתוב בו בים דרכד כו׳ אלא כו׳ ויטע ה׳ אלקים גן בעדן אף אתם כו׳

 פרשת צו
ת כולם, ועיין פי׳ ואתה מחיה בזח״ב ר״פ ואתה תצוה דקע״ט  מחיה א
ת ע״י ריבוי רבבות ממוצעים שהם המלאכים ו  ע״ב. ובהשתלשלות המדרג
כל קרבי שהם בחי׳ ד שם וביניהם ונק׳ ו ר  שבכל העולמות שעובר השפע ד
ה מזה מאכל גשמי.  קרביים שדרד בם עובר השפע והמאכל ועי״ז נתהו
ו מזל מלמעלה שמכה בו שהמזל ד עשב מלמטה שאין ל  וכמארז״ל איו ל
י וגבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם עד שמגיע בשרש  הוא כח רוחנ
 כל השרשים במלאכים העליונים דבריאה שמקבלים כח ועוז מדבר ה׳
 ית׳ להיות משיגים באלהות ומהם נשתלשל ונתהווה המאכל גשמי שמבחי׳
י שור שבמרכבה שהם מלאכים שמבחי׳ גבורה נמשד למטה נפש  פנ

 ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ה׳ אלהיכם אשר עשה
 עמכם להפליא ולא יבושו עמי לעולם (ביואל סי׳ ב׳).
ר ת ברכתם ואכלתם כ פל א ת הצדיקים כו  ובילקוט שם וכשהוא מברר א
נת האכילה הוא כי יש נשמות ומלאכים בבחי׳ ו  ולא יבושו כוי. הנה ענין כו
ר ויש מלאכים  ההשתלשלות העולמות בי״ע ולכבודי בראתיו יצרתיו כ
 דבריאה ויש מלאכים דיצי׳ ויש מלאכים דעשי״. והנה למעלה המזון של
י להיות משיגים אלהותו ית׳  המלאכים הוא מה שנמשר להן כח ועוז רוחנ
ת ס״פ משפטים ע״פ כי שמי  ולהיות עובדים אותו בכל לבם, וכמ״ש ברבו
 בקרבו לפי שאין מלאכי השרת ניזוניז אלא מזיו שכינה שנאמר ואתה



 i4 לקוטי צו תורה

 דאיתא בירושלמי פ״ק דערלה םימנא דאכיל מן חבריה בהית (פי׳
ק בחי׳ א ביה, וכיון שעכשיו הכלה שהיא המל׳ היא ר ל כ ת ס  מתבייש) מ
פכת פניה ואוכלת וזהו עניו הבושה בהית מסתכלא ביה.  מקבל לכן הו
 אבל לעתיד ולא יבושו עמי כי אחר הבירור והעלייה תהיה היא
 עט׳׳ב ואז תהיה היא בבחי׳ משפיע וא׳׳כ ממילא ולא יבושו כוי. וזהו
ל הברכה שמלבד שיתעלו כ״כ להיות ואכלתם אכול כנ״ל עוד פ  עניו כ
ם כי ולא יבושו לפי שתהיה א״ח עט״ב ובחי׳ משפיע, ועיין  זאת ג
ר וכ״ה במדרש תנחומא  בגמרא פ״ק דמ״ק ד״ט ע״ב ברכד ברכתא כ
׳ דברים דרפ״ז א׳  ס״פ בראשית ועיין בתד״א ח״א פ״כ ובמדרש רבה פ
 אבל הכוכבים כוי. וזהו שארז״ל עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש
לא יתבוששו״. והנה בתד״א ר בפי׳ ו  (ועמ״ש עוד בד״ה ואשה כי תדו
 שם איתא בענין אשר עשה עמכם להפליא מאי להפליא בין מעשיהם
 של צדיקים למעשיהם של רשעים בגיהנם. נראה דפירוש להפליא ג״כ
דר בפ׳ אמור כ״כ כ״א דפרש״י להפריש וכן כי יפליא  מלשון לפלא נ
דר נזיר ובגמרא ספ״ז דעירובין דפ״ב ע״א בענין לא ניתנה  לנדור נ
דרו מפורש כו׳ ועם היות כי ענין מפורש  נזירות אלא להפלאה שיהא נ
ר צאנו  הוא לשון ביאור אד הוא ג״כ לשון פירוד והבדל כמו בתו
ת (ביחזקאל ל״ד י׳׳ב). וכוונת התד״א היינו שעם היות שיהיה  נפרשו
ה תתן א עליון דקמיה כחשכה כאורה ואם צדקת מ ל  הגילוי מבחי׳ פ
. ורבו פשעיד כוי. עכ״ז יומשר משם ג״כ להפריש בין מעשיהם של  לו
 צדיקים כו׳ והוא ע״ד מ״ש ברבות בראשית ספ״ב ויאמר אלקים יהי אור אלו
 מעשיהן של צדיקים אבל איני יודע באיזה מהן חפץ כו׳ כיון
ת האור כי טוב הוי במעשיהן של צדיקים הוא  דכתיב וירא אלקים א
מר אבל איני יודע באיזה  חפץ דלכאורה אין לזה פירוש איד שייד לו
 מהו חפץ מהו הספק. אלא הענין ע״ד הנ״ל משום דקמיה כולא כלא
 חשיבי ובחשכה כאורה. ועמ״ש מזה בד״ה ויאבק איש ובד״ה בשלח
 פרעה. אלא שאעפ״כ צמצם א״ע כביכול להיות חפץ במעשיהן של
פלא להיות  צדיקים דוקא וזהו אשר עשה עמכם להפליא. והוא הפלא ו
ך מקור חיים. ולקמן מ  מפליא ומפריש כוי. ועמ״ש מזה בד״ה כי ע
ם כ  םד״ה מצה זו כו׳ וגם פי׳ בתד״א שם ולא יבושו כו׳ כדי שיהא ל

 שכר משלכם כו׳ דהיינו שלא יאכלו נהמא דכסופא):

 ב ומכ״ז יובן ג״כ המדרש רבה פ׳ צו פרשה ח׳ ע״פ זה קרבן אהרן
ב (שופטים סימן י״ד)  כו׳ ביום המשח אותו זה שאמר הכתו
 ויאמר להם מהאוכל יצא מאכל כו׳ והיה שמשון תמיה בלבו ארי אוכל
ות ועכשיו ל הקרבנ ו מאכל, כך אהרן אוכל כ ל החיות ועכשיו יצא ממנ  כ
ו ואיזהו זה קרבן אהרן כוי, ולפי פשוטו אינו מובן כלל ו קרב  יצא ממנ
 מהו ענין התמיה. אר הענין כידוע מענין ואם האכל יאכל בשתי אכילות
 הכתוב מדבר אחת אכילת אדם שהוא אכילת כהנים שכהנים אוכלים
ם ואחת אכילת מזבח, והנה אכילה זו הוא עניו בירור  ובעלים מתכפרי
 דשם מ״ה המברר ב״ן, והנה אכילת* מזבח זהו עניו ארי אוכל פני ארי׳
 דאכיל קרבנין ועיין בזהר בראשית ד״ו ע״ב מענין זה• אד הוא
 בחיצוניות העולמות אשה ריח ניחוח בבי״ע, אבל בחי׳ אדם דכליל כולא
 אינו אוכל אלא באכילת אדם התחתון אתם קרויים אדם נעשה אדם
ם נמצא  בצלמנו כוי. וזהו עניו שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרי
 אהרן הוא המברר והמעלה הניצוצים דשם ב״ן וכן בחיי ארי׳ דאכיל
לקחה משמרי האופנים שלא ר כי נפש הבהמה נ  קרבנין הוא המברר כ
ה ל ע מ  הובררו״ ולבן בירור שלה הוא ע״י פני אריה שבמרכבה שהיא ל

 אפילו מבחינת האופנים עצמן כוי. (ועמ׳׳ש בד״ה זאת חנוכת המזבח וסד״ה

 ואהי׳ אצלו אמון גבי תבל ארצו ובד״ה ואריה כבקר יאכל תבן ועי׳ בזהר פ׳ צו דל׳׳ב

 ע׳׳ב ודל׳׳ג ע׳א). והנה מבואר במ״א שמה שהוא בחי׳ מברר בודאי שהוא
 שו־ה שכר — משלכם: נתקו ע״פ לוח התיקון.

ה מזון ל ע מ ׳ וכשמתגלה ל י נשר נמשכו העופות כו  הבהמות ומבחי׳ פנ
 רוחני והשפעה למלאכים אזי בהשתלשלות וירידות המדרגות מתגלה
כל מיני תבואתה (וע׳ בזהר ם׳׳פ מקץ דף  למטה ג״כ ברכת השנה ו
 ר׳׳ד ע׳׳א וע׳׳ב ודף קצ״ד ע״א בעניו שני השבע או ההפך ח״ו, ובזהר פ׳ אחרי

 ת׳׳ט ע׳־ב בעניו המטר). והמכוון בירידה זו הוא כשיאכל האדם ששרשו
 ג״כ משם שיש נשמות דבריאה והם בבחי׳ פנימי׳ יותר מן המלאכים,
וכת הבית, ר ובד״ה מזמור שיר חנ  וכמ״ש במ״א בד״ה אני ישנה ולבי ע
 וכשיאכל אותם הן מוסיפים בו כח ושכל להיותם מבחי׳ אלה המלכים
ך כו׳ אלא שירדו וע״י שיאכל אותם הוא מעלה אותם ל  לפני מלך מ
 לשרשם בבחי׳ הפנימית שהוא בחי׳ פני אדם לארבעתן, שלכד האדם
 דייקא יוכל להעלותן להיותו מבחי׳ קו האמצעי שמכריח מן הקצה
 כוי. ועמ״ש מזה בד״ה כה תברכו את בנ״י. והנה כמו שהמלאכים
ת לגבי הנשמות כי בשרש שרשן הו מבחי׳  דעתה נחשבים לבחינת בהמו
 בהמות וחיות שבמרכבה שהם בחי׳ מקבלים מן האדם העליון, כר אפי׳
 הנשמות דעתה לגבי הנשמות שיתגלו לעתיד נק׳ ג״כ בהמות כדאיתא
ת כו׳ ע״ש. (ועיין מענין הנשמות החדשות  ברע״מ שיש נשמות בחי׳ בהמו
פו בד״ה עניו ק ז׳, וקרוב לסו ר ר הגלגולים פ פ ס  שיתגלו לעתיד ב
ת לדו ת השגת הנשמות, ובהרמ״ז ר״פ* תו כ ס  נשמות חדשות, ובמ״ח מ
ת באותן  גבי ועטרותיהם בראשיהם). ולפיכד יצטרכו גם המה להתעלו
 הנשמות והיינו ע״י שיתגשמו וירדו בבחינת מאכלים הגשמים לויתן
 ושור הבר. [ועמ״ש מענין לויתן ושור הבר בד״ה לויתן זה יצרת לשחק
 בו בפ׳ שמיני], והצדיקים יאכלו אותם ויעלו לשרשם את המאכלים
גמת שהנשמות דעתה מעלים המאכלים הגשמיי׳ ששרשם מהמלאכים.  כדו
 (וקרוב הדבר בודאי לומר שרק ניצוץ והארה מהנשמות ירד ונתלבש
 בלויתן ושור הבר הגשמיים וע״י אכילת הניצוץ וההארה יתעלה ג״כ
ות כמ״ש במ״א בד״ה לבבתני שכל המלאכים  השרש דכה״ג הוא בקרבנ
 וחיות הקדש מתנשאים ומתעלים ומתרוממים ע״י הקרבן עליי׳ נפש
ם כו׳ ע״ש). והטעם הוא כי עתה אין האור ה  הבהמה ששרשה לוקח מ
 מתגלה רק בבחי׳ ממכ״ע ששרשו מקו וחוט שהוא אחרי צמצום אור
ד יהי׳ בחי׳ התגלות ל הנשמות דעתה, אבל לעתי  הא״ס, ומבחי׳ זו הם כ
 הסוכ״ע שהוא בחיי העיגול שלפני הקו ומבחי׳ זו הוא ענין הנשמות
 שיתגלו לעתיד, ואותן הנשמות הן גבוהות בערך הרבה כר. וזהו ואכלתם
 אכול. פי׳ דבר שבבר נאכל תחזרו ותאכלו אותו דהיינו הנשמות דעתה
ה יותר. וזהו ל ע מ  שכבר היו בבחי׳ אדם יחזרו ויאכלו אותן להעלותן ל
ל הבירורים הללתם כר אשר עשה עמכם להפליא כי לעתיד אחר כ  ו
נים ע״י הנשמות דעתה, והנשמות ל הדברים התחתו  והעליות שיתעלו כ
ר חוזר  דעתה ע״י הנשמות שיתגלו לעתיד אז יהיה א״ח עט״ב בבחי׳ או
ר נעוץ סופן כו׳ ויהיו ת ר מל׳ שיהי׳ מל׳ בבחי׳ כ ת  ממטה למעלה כ
 כל ההשפעות ע״י בחי׳ מל׳ וכמ״ש והיה ביום ההוא יצאו מים חיים
ל דודי כו׳ י כוי. (ועמ״ש סד״ה קו נ  מירושלים חצים אל הים הקדמו
 בעניו האבות והאמהות) ויהיה אז בבחי׳ פלא. וזהו אשר עשה עמכם
. ובזה ר מל׳ ת א כ ל  להפליא היינו שסוף מעשה יהיה תחלה בבחי׳ פ
 יובן מ״ש אח״כ ולא יבושו עמי. כי הנה אנו אומרים מהרה ישמע
ל ל הוא המשכה והשפעה. והנה עתה כתיב הקל קו ה קו ל  כר קול כ
ל  יעקב מבחי׳ דכר נמשד ההשפעה בנוק׳ אבל הכלה אין לה בחי׳ קו
ק בחינת מקבל, ולכך החתן אומר הרי את מקודשת  כי המל׳ הוא ר
׳ וכמ״ש* מזה סד״ה ויגש אליו יהודה ל כו  והכלה שותקת כי אין לה קו
ל  גבי מהרה ישמע כר ע״ש. אבל לעתיד שתתעלה המל׳ אחר כ
ר מל׳ ותהיה היא ת  הבירורים להיות א״ח עט״ב ולהיות בבחי׳ או״ח כ
ל כלה, ולזאת ולא יבושו עמי, כי עכשיו הוא  המשפיע אז נאמר קו
פכת פניה ואוכלת, ע״ד מה ם והכלה הו  כמ״ש במשנה ספ״ז דפסחי
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למעלה מהחכמה נעשה בחינת  שמן משחת קדש שהוא חכמה עילאה ו
ר עד שעי״ז* נמשד בו מבחי׳ שמן משחת קדש. וז״ש ביום המשח ר ב ת  מ
 אותו, דלכאורה הל׳׳ל מיום המשח אותו מאחר שנאמר אח״כ מנחה תמיד
 שמיום שנמשח מביא קרבן זה בכל יום עד עולם וא״כ מהו ביום המשח,
ל יום ויום עד עולם גילוי בחינת ומדרגת ם בכ  אלא דר׳׳ל כדי שעי׳׳ז יהי׳ ג
 יום המשח אותו כי יום הוא לשון הארה וגילוי כמ״ש ויקרא אלקים
 לאור יום, וכנודע מענין היום יום אחד לעומר היום שני ימים כו׳
 כמ״ש במ״א וזהו ג׳׳כ חדש ימינו כמ׳׳ש סד׳׳ה כי ביום הזה יכפר
 ע׳׳ש. ועד״ז מבואר בזהר באדרא קל״ד ב׳ שיש ימי עולם וימי קדם.
ות הנשיאים  וזהו עניו ביום המשח אותו. ועד״ז נאמר ג׳׳כ בקרבנ
וכת המזבח ביום המשח אותו והלא לא היה וכת המזבח זאת חנ  בחנ
ל הנשיאים ות של כ ק קרבן נחשון ואיך נאמר על קרבנ  ביום המשח אותו ר
ת ד קערו  ביום המשח, אלא לפי שבחי׳ ומדרגת הקרבן שהביאו בכבו
ל יום שאח״כ מבחינת  ומזרקי כסף כו׳ וקטרת כו׳ היה ממשיך גם בכ
ר  ביום המשח אותו כמו בקרבן נחשון שהי׳ בפו״מ ביום המשח אותו כ
ל אחד ואחד ביומו מבחי׳ יום המשה ל הנשיאים כ ם כ  המשיכו ג
ד דהיינו עד עולם. חה תמי . ועד׳׳ז נאמר ג״כ בקרבן אהרן מנ  אותו
 ואעפ״כ הוא בחי׳ ביום המשח אותו שהוא המשכת בחי׳ כשמן
ר ר ב ת  הטוב היורד על הראש כוי. ולהיות גילוי והמשכה זו נעשה* בבחי׳ מ
 לגבי המשכת הביטול דח״ע ממש שלמעלה מבחי׳ אהרז עצמו.
ות שלפניו  וזהו שמסיים המדרש ואיזה זה קרבן אהרן כו׳ כי בקרבנ
ת המנחה כוי וזאת ר ו רת העולה כו׳ וזאת ת  ולאחריו כתיב זאת תו
ק בקרבן אהרן כתיב זה, והיינו כי זאת היא בחי׳ רת האשם כו׳ ר  תו
 נוק׳ שם ב׳׳ן המתברר. אבל זה הוא בחי׳ דכר והוא בחינת אהרן
 ששרשו משם מ׳׳ה כנ״ל, ועכ׳׳ז כדי להיות בחי׳ ביום המשח אותו כו׳ שהוא
 המשכה עליונה ממדרגה מאד נעלה ולכו עם היותו בחינת זה יצא
ו קרבו כו׳ והוא בחי׳ קרבן גבוה יותר כו׳ (ועיין מהר ריפ  ממנ
 ויצא דקמ׳׳ח ב׳ ע״פ וחסיז־יך ירננו ובפי צו דל׳׳א א׳*). ועמ״ש סד׳׳ה

 בעצם היום הזה נמול. ובד״ה בחדש השלישי כו׳ ביום הזה באו
 כו׳ ועיין בזח״ג עקב דרע׳׳א סע׳׳ב גבי וקרא זה אל זה ואמר כו׳
ג כו׳. וכמ״ש ואמר ביום ל דודי הנה זה בא מדל  ועמ׳׳ש ע״פ קו
ת לדו  ההוא הנה אלקינו זה כו׳ זה הוי׳ כו׳ עמ״ש ע״ז הרמ״ז פ׳ תו

 דקל״ה ועיין במנחות דנ״ג יבא זה כוי:

. להביו איד נוני ימא י ק ואכלתם אכול כו ו ס  ביאור מעט על פ
 שהם הנשמות שנמשכו מיחוד או״א דאצילות איד יחשבו לבחי׳
גד נשמות החדשות דלעתיד. והענין כמבואר במ״א בביאור  בהמות נ
 ע׳׳פ ואלה המשפטים בענין פי׳ וזרעתי את בית ישראל זרע אדם
 וזרע בהמה. בהמה בגימטריא ב״ן נשמות דבריאה. אדם מ״ה נשמות
ק מהעלם  דאצילות. כי אצילות הוא בחי׳ אדם אדמה לעליון שאינו ר
 אל הגילוי אצילות הוא מלשון ויאצל כו׳ משא״כ בבריאה התחדשות
 יש מאין. (ועיין מ׳׳ש בביאור ע׳׳פ יביאו לבוש מלכות בד״ה להבין ההפרש היינו

 בבחי׳ הקו והחוט כוי והיא ראשית הגילוי בחכמה כו׳ ע״ש). והנה באצילות

ה כו׳ רובע  עצמו יש ג״כ ד׳ בחי׳ אבי׳׳ע כמבואר לקמן בביאור ע״פ מי מנ
 ישראל והיינו בחי׳ נר״נ דאצילות הם בי״ע דאצילות. ועמ״ש בביאור
א והם בינה ז׳׳א ומל׳ וחיה יחידה נק׳ אצילות  ע״פ ועתה יגדל נ
 שבאצילות ועיין בע״ח שמ״א פ׳׳ז ובהרמ׳׳ז ר״פ קרח בדף קע׳׳ו ע״ב
 ד׳׳ה חסר יו״ד והנה איתא בגלגולים פי״ט שאדה׳׳ר קודם החטא
ק א׳ והיינו בחי׳ אצילות ר  היה לו נשמה לנשמה מאצילות כו׳ וע״ש פ
 שבאצילות וזהו עניו אדם בארה אצילות דלעילא הנזכר בזח״ב ד״פ משפטים
 דצ״ד םע׳׳ב זכה יתיר יהבין ליה הוי׳ בשלימו כו׳ דאיהו אדם בארח אצילות
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תברר בתכלית דהרי לא יכול לברר ולהעלות זולתו אם הוא  עצמו כבר נ
. ועמ״ש מזה בביאור ע״פ מי מנה עפר  עצמו עדיין לא נתברר
 יעקב וכענין מ״ש בספרי ס׳׳פ עקב סמור לפלטין שלד לא כבשת ואתה
ל קודם התפלה  הולד ומכבש חוץ לארץ, וכמ׳׳ש במ׳׳א דלכד אסור לאכו
ת המאכל  לפי שהאכילה הוא ענין בירור הנצוצים שבמאכל ולהעלו
ח במזבח וסיים בשולחן כו׳ כמ׳׳ש במ״א, ואיך יעלה המאכל ת  ולכן פ
ה שעת צלותא שעת ל פ ת  והוא עצמו עדיין מקושר למטה כ״א ע׳׳י ה
 קרבא והוא המשכת אלקות בנפש ע״י ח״י ברכאן בא״י כו׳ אז
ל ולהעלות המאכל ג״כ. עיין מענין זה בד״ה  אח׳׳כ דוקא יוכל לאכו
 כה תברכו את בני ישראל ובד״ה קדש ישראל, וא״כ כיון דבחי׳ פני
 אריה אכיל קרבניו עכצ״ל שהוא עצמו כבר נתברר, ועד״ז אהרן אוכל
ל הקרבנות שאכילתו גורם וממשיר אכילת אדם העליון שעל הכסא  כ
י אריה שבמרכבה כוי. ועמ׳׳ש ע״פ בהעלותה ם מבחי׳ פנ  שלמעלה ג
ת הנרות בענין אהרן אותיות נראה. וזהו כעניו אריה אותיות  א
ה ה  ראיה אלא שאהרן הוא בבחי׳ גבוה יותר כנ״ל. ועוד נת׳ ענין א
ת ראש בני גרשון. ומכ״ז  שהוא בחי׳ א׳ ה״ר ן׳ עיץ מזה ע״פ נשא א
 מובן איד בחי׳ אהרן הוא מרכבה לבחי׳ עליונות מאד שכבר נתבררו
 בתכלית הבירור ולכן נאמר עליו ונחנו מ״ה שהוא ג״כ מבחי׳ מ״ה
 כמו משה, וכתיב ואהרן מה הוא, וא״כ גדלה התמיה איר עכשיו יצא
ר כי ענין הבאת הקרבן הוא ר ב ת ו קרבן דהיינו שנעשה בחי׳ מ  ממנ
 הוראה שהמביא הקרבן הוא צריר בירור והעלאה וע״י הקרבן הוא
ות והוא ל הקרבנ ר ומתעלה כוי. וא״כ אהרן שהוא אוכל כ ר ב ת  מ
לם איר יתכן שיהיה הוא עצמו עדיין צריד בירור  המעלה את כו
ונת המדרש דלכאורה הוא תמיה גדולה. אלא שהענין  והעלאה. וזהו כו
 הוא ע״ד הנ״ל דואכלתם אכול כי מה שעתה הוא בחי׳ נשמות גבוהות
נתבררו בתכלית עד שהם בחי׳ מבררים ומעלים ו ו כבר נתקנ  מאד ו
 הניצוצות כוי, עכ״ז לגבי הנשמות שיתגלו לעתיד מבחי׳ סוכ״ע נקראו
 בשם בהמות עד שצריכין העלאה. וזהו ממש ענין מהאוכל יצא
כל ומברר ומתקן זולתו, עכשיו יצא ממנו  מאכל שמה שהיה בחי׳ או
 מאכל שירדו בבחי׳ מאכלים הגשמיים דלויתן ושור הבר והיינו שעי״ז
 יתעלו יותר כוי. ועד״ז הוא ענין החידה דשמשון. כי הנה ארז״ל
 פ״ק דסוטה דף י׳ א״ר יוחנן שמשון על שמו של הקב״ה נק׳ שנאמר כי
 שמש ומגן הוי׳ אלקים אשר שם הוי׳ הוא בחי׳ שמש שלמעלה
ר גילוי שם הוי׳ נרתק להסתי  מבחינת שם אלקים שהוא בחי׳ מגן ו
. ולכן הנה גם ר  והמלאכים דבי״ע מקבלים ע״י המגן והנרתק כ
ו  בחי׳ אריה דאכיל קרבנין שהוא בחי׳ אוכל ומעלה כוי יצא ממנ
 מאכל לגבי שם הויה שהוא בחי׳ שמש כי תכלית תשוקת המלאכים
 הוא לאשתאבא בגופא דמלכא וכמ״ש במ״א ע״פ אני ישנה ולבי
ה ד  ער שע״ז נאמר אכלתי יערי עם דבשי. וזהו ענין כי מגוית האריה ר
 הדבש ועמ״ש* בד״ה והנה אנחנו מאלמים אלומים כוי. והנה עד״ז
׳ ביום המשח אותו כו׳ כי עם היותו בחי׳  הוא ענין זה קרבן אהרן כו
 אהרן שהוא בחי׳ מ״ה דהיינו שכבר הוא מבורר בתכלית עד שראוי
ו קרבן שנעשה בחי׳ ל הקרבנות, עכ״ז יצא ממנ  לברר ולהעלות כ
ר והיינו ביום המשח אותו והיינו לפי שהמשכת שמן משחת קדש ר ב ת  מ
ת הקדש אשר קדש הוא  הוא ממקום גבוה מאד דהיינו שהוא מושח א
ה מהחכמה דאצילות כו׳ וע׳ בזח״ג ל ע מ  חכמה דאצילות וא״כ השמן הוא ל
ת הנרות וע״פ זאת חנוכת  פ׳ אמור דפ״ח םע״ב וכמ״ש במ״א ע״פ בהעלותה א
 המזבח ביום המשח אותו כו׳ ע״ש, ולכן כדי להיו׳ נמשר גילוי זה מבחי׳*
 דשמן משחת קדש בבחי׳ אהדו הוצרד להביא קרבו שנעשה בבחי׳ מתברר
 כי יש כמה מדרגות בבחי׳ הביטול כי הביטול הוא מבחי׳ חכמה כ״ח מ״ה
ך א׳ ה״ר כוי, ולגבי ר ה א ת אין קץ, ו ו  ויש חכמה תתאה וח״ע כו׳ ועוד מדרג

 שו־ה ולס — המאכל: נבוך 4: את המאכל.
 *) עי׳ בהוספות.
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תעלה יותר להיות בבחי׳ ומדרגת אדם בארח אצילות  בנות כוי• אד נ
ל כ • אד משה היה עניו מ י ת הים כ  דלעילא שע״ז נאמר ורדו בדג
ק בבחי׳ עצם מדרגתו דמן המים משיתיהו וע׳׳כ  האדם והחזיק א״ע ר
מת זה ה שנק׳ התנים הגדול. מאחר דזה לעו ע ר פ  הוה דחיל לבא ל
ה כי משה אתמר ע ר  עשה הוא מלחמה. אבל הקב״ה אמר לו בא אל פ

ת הים כוי וע׳ בת״ז ריש תקון ע׳:  ביה ורדו בדג
 והנה עפ״ז יובן ג״כ ענין סעודת לויתן ושור הבר דלעתיד. כי
ר קאי על בי״ע  הנה גם לפי׳ הרמ״ז דורדו בדגת הים כ
 או על המלאכים דאצי׳ מ״מ לגבי הנשמות החדשות שיתגלו לעתיד
 מבחי׳ סוכ״ע. י״ל פי׳ ורדו בדגת הים כו׳ דקאי על נשמות עליונות
 דאצי׳ הנק׳ נוני ימא שיצטרכו להתעלות ע״י הנשמות שיתגלו לעתיד
 וזהו ענין סעודת לויתן כנ״ל. ואע״ג דאיתא בשע״ק ח״ג
 דהנשמות דעכשיו שרשן גם כן מא״ק ע״ש בעניו יחידה שהיא מא״ק כוי.
 אד הנה מבואר בע״ח דא״ק נקרא אדם דבריאה ועקודים נקרא אדם
לם  דיצירה וכללות האצילות נקרא אדם דעשייה. שע״ז נאמר כו
 בחכמה עשית. ובחי׳ אצילות אינו אלא בחי׳ אור א״ס כו׳. ועמ״ש
 מזה בביאור ע״פ מוצאיהם למסעיהם בפ׳ מסעי ולכן לע״ל שיהיה
ם נשמות הגבוהות  גילוי אור א״ס הסוכ״ע בחי׳ אצילות העליון לכן ג
 ותעצומות דעתה בחי׳ נוני ימא ששרשם מבריאה העליון וכמ״ש בת״ז
 בסופו אדם דבריאה דאיהו ים ואדם דיצירה שור כוי. יתעלו ע״י
 נשמות החדשות שיתגלו לעתיד בב״א. ועיין מעניו נשמות החדשות
 בספר הגלגולים פ״ז. ועוד יובן עניו גילוי נשמות חדשות שמבחי׳
 סוכ״ע שיתגלו לע״ל ממ״ש בפ׳ ויצא סד״ה ושבתי בשלום אל בית
 אבי והי׳ הוי׳ לי לאלקים כו׳ ע״ש. והענין כי שרש הנשמות נמשכים
 משם הוי׳ וכמ״ש בד״ה ראה אנכי נותן ובד״ה ולא אבה הוי׳ אלקיד
ק שנמשכו אח״כ ע״י שם אלקים לירד ולהתלבש  לשמוע אל בלעם כו׳ ר
 בגוף (ועיין זח״ג ר׳׳פ במדבר ומ״ש ע״פ מה טובו). אכן לעתיד שאמר

 יעקב ששם הוי׳ יהי׳ רק בבחי׳ שם אלקים לגבי גילוי עצמות אור
 א״ם ב״ה שיתגלה אז. והיינו דכמו שם אלקים הוא מגן ונרתק שבו
 ועל ידו נמשך שם הוי׳. וזהו כי הוי׳ הוא האלקים. כד לעתיד יהי׳
 הגילוי מעצמות אור א״ס ב״ה ע״י שם הוי׳ שיהיה בבחי׳ שם אלקים
 לגבי גילוי ההוא מעצמות אור א״ס כו׳ וזהו עניו הנשמות החדשות
ק שיומשכו ע״י בחי׳ אלקים דלעתיד  שיומשכו אז מאור א״ם הםוכ״ע ר
 שהוא שם הוי׳ כו׳ ועמ״ש בד״ה אני ה׳ אלקיכם דפ׳ ציצית בענין
 מ״ש שני פעמים כ״א ישראל יהי׳ שמר בפ׳ וישלח הא׳ ע״י המלאר
 (שם ל״ב כ״ט) והב׳ ע״י הקב״ה בכבודו ובעצמו (שם ל״ה יו״ד) ואפשר

 לומר שזה נגד ב׳ בחי׳ נשמות הנ״ל דעתה ודלעתיד בו׳ ועיין שם:

 להבין ענין משמח חתן וכלה ומשמח חתן עם הכלה (ועמש״ל
רחל כמבואר בפע״ח כלה נק׳ יעקב ו  ס״פ ויגש^ הנה חתן ו
ת דאצילות ל והיא מלכו ח  שער העמידה. והענין כי כנס״י נק׳ ר
י גוזזיה נאלמה הם הנבראים שהם ל לפנ ח ר  המתלבשת בבי״ע כ
לכד  בבחינת יש הפר בחי׳ א״ס ומוכרחת לירד ולהשפיע להם ו
ק שבע״כ יורדת להתכלל באור א״ס ר ת ו  נק׳ כלה* שתשוקתה לעלו
י גוזזיה נאלמתי דומיה (ועמ״ש סד׳׳ה את קרבני לחמי ובד״ה אלה  לפנ

ת דרגא מבריח מן הקצה אל הקצה (עייו  ממעי). ויעקב נקרא חתן חו
ל ח ל דרגין בבחי׳ ר  בפ׳ תרומה דקע״ה ע׳׳ב) המשכת אא״ם מריש כ
ה המקבלת המשכה והשפעה זו ונעשה בחי׳ יחוד והיינו ל  היא בחי׳ כ
 המשכת סובב בממלא. והנה המשכה זו נקי בשם יעקב ע״ש
 כי יעקב אותיות יבקע כמ״ש בע״ח של״א ספ״א יבקע צורים במדבר
 (בתהלים סי׳ ע״ח ט׳׳ו), וכתיב אז יבקע כשחר אורד (בישעיה סי׳

 *) עי׳ בהוספות.

 אן לקוטי

ת הים כוי וכן איתא עוד ברע״מ  דלעילא וכו׳ ועליה אתמר ורדו בדג
 בהשמטות שבזהר סוף חלק א׳ סי׳ נ׳ גבי משה מ״ה דידד צלותא
׳ והיינו כי מ״ה  דשבת דאתמר ביה ורדו בדגת הים ובעוף השמים כו
 הוא בחי׳ אדם בארח אצילות דלעילא וכמ״ש מלגאו איהו שם מ״ה
ת  דאיהו ארח אצילות וג׳ המדרגות שבתחלה הם בי״ע דאצילות כי ב
 ובן הם נפש ורוח דאצילות מזו״נ דאצילות ונשמתא מסט׳ דאו״א היינו
 נשמה דאצילות שנמשד מיחוד או״א וזהו עניו נוני ימא הנ״ל.
 וכן פי׳ באשל אברהם פ׳ חיי שרה וכן משמע בקרא הפי׳ בע״ח
 שער מ״נ ומ״ד דרוש ד׳ אע״פ שהרמ״ז והמק״מ פי׳ בע״א. וזהו
 מ״ש פ׳ בראשית בד״ה הן האדם היה כאחד ממנו שאדה״ר היה הגבה
 למעלה גם מרשב״י בערד אחר ממש כוי. כי הרי אפילו הנשמות
 הגבוהות .מאד שמיחוד או״א דאצילות שזהו נשמה דאצילות הוא
 כערך הבריאה לגבי אצילות ממש נגד נשמת אדה״ר כנ״ל (ועיין
 נזהר תרומה דקם״ז ע״ב). וז״ש ברבות בראשית פכ״א בפי׳ הן האדם
 היה כאחד ממנו כיחידו של עולם שנאמר שמע ישראל ה׳ אלקינו
 ה׳ אחד. והנה במ״ש הזהר ועליה אתמר ורדו בדגת הים ובעוף
י  השמים ובכל חיה כו׳ פי׳ הרמ״ז לשטתו שהן נר״ן דבי״ע• אף לפ
 הנ״ל י״ל דהיינו נר״ן דאצילות כי דגת הים היינו נוני ימא שהן נשמה
ח דאצילות כוי ואעפ״כ מאחר שהן בי״ע  דאצילות ממש ועוף הוא מבחי׳ רו
ת הים  דאיצילות לכן באדה״ר שהיה מאצילות שבאצילות נאמר ורדו בדג
 כו׳ דר״ל שיוריד וימשיך החיות בבי״ע דאצילות ובבי״ע ממש. כי הוא
. ר  .:דייקא בחי׳ אדם ממש אדמה לעליון לפי שהוא מבחי׳ אצילות כ
 וז״ש ג״כ גבי משה מ״ה דידך כו׳ כי משה זכה לחיה שלמעלה מבחי׳
 נשמה דאצילות והוא ג״כ מבחי׳ אצילות שבאצילות לפמ״ש הרמ״ז
 פ׳ בא בדף מ׳ שזכה לחיה מפנימי׳ אריך כו׳ המושפע לאבא כוי.
 וזהו ענין מ״ה דמשה וכמש״ל בביאור ע״פ יונתי דשם מ״ה דאיהו
ר כו׳ ולכן נאמר בו ורדו בדגת הים כו׳ ת  ארח אצילות הוא מבחי׳ כ
 כנ״ל. או יש לומר דקאי על מלאכים דאצילות שנקראים גם כן נוני
 ימא ובזה יש לפרש מ״ש בזח״א דע״א ע״פ ובכל דגי הים בידכם
 נתנו ואפילו נוני ימא. דקשה מהו ואפילו. דהא דגי הים היינו נוני
-ימא. א״ו דר״ל דקאי אפילו נוני ימא העליונים היינו המלאכים כו׳
 אך שייכות בחי׳ מ״ה דמשה לצלותא דשבת כי מ״ה בחי׳ ביטול וזהו
ת שבתותי תשמרו  ענין צלותא דשבת בחי׳ אצילות כו׳ ועמ״ש ע״פ א
 בענץ שבת עילאה בחי׳ כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא דהיינו
 למעלה מעלה מבחינת בריאה שבאצילות כו׳ ע״ש. והנה מבואר ע״פ
ך שמקור ושרש נש״י הוא מבחינת מחשבה הקדומה  יונתי בעניו ולכי ל
ק שזהו בבחי׳ מקיף ונקי מזלייהו. וע״י כתר עליון כוי ר  כוי' חכמה ו
 התפלה הוא בחי׳ קומי לך לשרשך ועיקר עלייה זו בשבת. וזהו ענין
 הנשמה יתירה כו׳ ולכן מ״ה דידך צלותא דשבת דאתמר ביה ורדו כו׳
ר ויסוד  :וכמש״ש שעי״ז נקרא קדש ישראל כו׳ ראשית תבואתה שהם מקו
 אפילו לבתי׳ התורה כוי. ובזה יובן מ״ש בזוהר פ׳ בא דל״ד ע״א ע״פ
ה את ׳ כי הנ ר ומשה דחיל מיניה כו  בא אל פרעה כו׳ לגבי תנינא חדא כ
 זה לעומת זה עשה האלקים שכמו שיש לויתן ונוני ימא בקדושה כן יש
 ג״כ בצד הטומאה וע״ז נאמר לויתן נחש בריח כוי וכן נוני ימא וכמ״ש
מת זה היינו הפד ממש  בזהר שם ובפרדס שער כ״ה פ״ה. אלא דזה לעו
 כי לויתן ונוני ימא דקדושה הם בתכלית הביטול במקורם בא״ס ב״ה
 ועמ״ש מזה בד״ה אז ישיר משה ובני ישראל בפ׳ בשלח משא״כ בלויתן
 .הקליפה כתיב התנים הגדול כו׳ אשר אמר לי יאורי כו׳ שאדרבה הוא
. וע׳ בהרמ״ז פ׳ יתרו דס״ח ע״ב בענין כהו מדין. פרד  יש ודבר נ
 והנה במשה כתיב מן המים משיתיהו כי משה הוא מבית לוי בחי׳ לויתן
 דקדושה וכמ״ש בזהר פ׳ שמות די״א םע״ב וכמ״ש במ״א בד״ה וללבן שתי
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. ועיין בע״ח שער ה בהשוואה א׳ שלא יהיה מעלה ומטה כלל ל  ושמחת כ
 מיעוט הירח ספ״א ופ״ב אמנם הבחינה כוי ועמ״ש בביאור ע״פ

 ונקבצו בני יהודה ובנ׳׳י יחדיו כוי ומ״ש מזה ג״כ םד״ה ויגש:
ה ויעקב נק׳ חתו ע״ש אז יבקע וארוכתך ותצמח ל ל נק׳ כ ח  קיצור ר
 ג״כ מלמטלמ״ע בחי׳ ישוער ביטול והתכללות אד התעוררות
 הבקיעה הוא ע״י עוז וחדוה במקומו וזהו כשמחר מקדם בלי הקדם
ה ולע״ל משמח חתו עם הכלה ל  אתעדל׳׳ת ועכשיו משמח חתן ואודכ כ

 בשמחה אחת:

 והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור
 שבעת הימים וגו׳(בישעיה סי׳ ל׳). הנה כאור שבעת הימים פי׳
ר בא ס״פ י״ח כאור שברא הקב׳׳ה בתחלה וגנזו בגו ד  במדרש רבה ס
 עדן, והנה* שבעת ימי בראשית הם ז״ת דעתיק כמ׳׳ש הרח״ו הובא
 במק״מ ס״פ מצורע. ואור שבעת הימים פי׳ האור והחיות של ז״ת
 והיינו בחי׳ ג״ר דעתיק כי חכמה נק׳ אור וכמ׳׳ש בביאור ע׳׳פ לבבתני
ה מבחי׳ שבעת הימים עצמו וע׳׳ז נאמר המתנשא מימות ל ע מ  כו׳ והוא ל
 עולם ימות עולם הם שבעת ימי בראשית שהם ז״ת דעתיק ועל הג״ר
ה אנו אומרים מהרה  כתי׳ המתנשא מימות עולם. והענין דהנ
ה כמ״ש ל ל כ ל כלה, כי האידנא ליכא קו ל חתן וקו  ישמע כו׳ קו
ל והיינו שאץ כרחל נאלמה שאץ לה בחי׳ דבור בקו  נאלמתי דומיה ו
ד והוא קדוש ד ל ל העולמות בי׳׳ע אין ערו  גילוי לבחי׳ דבור כי כ
לה בהם כמו שהוא באצילות  ומובדל ואיו הדבור שהוא אלקות מתג
, (ועיין* בע״ח שמ״ט פ׳׳ב וע״ז החשמל סובבו הנוגה  בבחינת א״ס כר
ל דממה דקה בחשאי וז״ס חש מחשמל עכ׳׳ל, והיינו  הקליפה הרביעית קו
 שהסתר והעלם דק״נ גורמים שלא יתגלה בחי׳ הדבור עליון וזהו חש
ה דקה כו׳ ועמ״ש ר׳׳פ במדבר סיני שאז מ מ ל ד  לשון שתיקה וכן קו
 נק׳ דבר ה׳ בשם מדבר בתוס׳ אות מ׳ פתוחה כו׳ ועמ׳׳ש בד׳׳ה ושבתי
 בשלום בפי׳ וילד חרנה). ומה שהמלאכים מקדישים ומעריצים ואומרים
ד כבוד ה׳ ממקומו הרי שנמשר גילוי כבוד ה׳ בבי׳׳ע, אין זה כ״א כמ״ש  ברו
 ואתה קדוש יושב פי׳ בחי׳ ישיבה השפלה שמשפיל א״ע בחי׳ קדוש להיות
י הנ״ל ת ישראל דוקא(וכמש״ל ע״פ לבבתנ  יושב ונמשד למטה ע״י תהלו
ת הכסא היינו הכסא דוקא אבל לא  דאע״פ שנאמר והחיות נושאות א
 נמשד גילוי בחי׳ אדם שעל הכסא אלא ע״י בכל מאדר שבנש״י מאד
 אותיות אדם). והוא ענץ יעקב יבקע צורים במדבר (תהלים ע׳׳ח) שכל
, (בפי׳ ועניו צורים  בחי׳ צורים אשר במדבר בוקע ויורד קו וחוט א״ם כר
 עיין פ׳ בשלח דס״ד ע״א ועיין מק״מ שם שהם בחי׳ גבורות, ופי׳ במדבר
ו השמש שזרח ובא לו אור  היינו כמש״ל). כי בבחי׳ יעקב כתיב ויזרח ל
 א״ם. והנה בשמש כתיב לשמש שם אהל בהם והוא כחתן שבחי׳ השמש
 דומה לחתן חות דרגא ובחי׳ חתן הוא ג״כ בחי׳ יעקב כי כמה בקיעות
 יש ביעקב ויבקע. יצא יצא יעקב כמה יציאות (עיין בע׳׳ח של׳׳א) וגם
 הכשבים הפריד יעקב כוי (עיין בלק״ת ס״פ ויצא ועמשל״ק נד״ה והניף

 הכה! אותם). ולכן אומרים קול מצהלות חתנים ב׳ בחינות חתנים כי בכל
א מפסקת ויעקב בוקע הפרסא כר(ועמש״ל ס ר  בחינה מעולם ועד עולם פ
ה נפשי ת ל ה כ ל  ע״פ שיר השירים ביאור עניו ב׳ בחי׳ חתנים). ובחיי כ

י מי  המקבלת אור א״ס היא בבחי׳ נאלמה בזמן הגלות שאיו לה לפנ
י גשמיות העולם לגבי אור א״ס שמעלימים ר ולהתגלות מפנ ב ד  ל
גלה כבוד ה׳ הוא אור א״ס הסוכ״ע נ  ומסתירים. משא״כ לע״ל ו
ל היא המשכה בבחי׳ ה קו ל ל כ  שיהיה גילוי אור א״ס אזי יהיה קו
ל חתן אינו בגילוי מאחר  גילוי וגם קול חתו יתגלה כי כעת גם קו
 שאינו בא לבחי׳ גילוי באותיות הדבור כו׳ (ועיין בפרשה תזריע
 דמ״ב סע״א דלאו אורחיה ובמ״ש הרמ״ז שם ועוי״ל כו׳ דאע״ג כו׳ כי

 •) עי׳ בהוספות.

 נ׳יח) פי׳ כמו השחר שבוקע חשכת הלילה להאיר וכמ״ש וכמו השחר
ד בחי׳ יעקב בוקע בחי׳ ישת חשד סתרו שבאור א״ס שאינו  עלה. כ
 לא סובב ולא ממלא (כי גם סובב נק׳ אור מקיף משא״כ מה שלמעלה
. ועמ״ש מזה בד׳׳ה שחורה אני  מבתי׳ סובב נק׳ ישת חשך סתרו
 ונאוה) להיות מאיר בבחי׳ גילוי וזהו שאומר הכתוב אז יבקע כשחר
 אורד וארוכתד מהרה תצמח, ועיין מזה ברבות ס״פ בהר פי׳ ארוכתד
כח בחי׳ א״א שבכנס״י נ  בחי׳ א״א נמשר בבחי׳ מל׳ ונק׳ ארוכתד ל
 ולכן נק׳ א״א שמתפשט למטה בלי גבול וסוף ועמ״ש מזה סד״ה
 ועתה יגדל נא כו׳ ארד אפים. ופי׳ תצמח היינו כמו בחי׳ הצמיחה
 שהיא יש מאין כמו שמלמעלה למטה יש מאין כר בחי׳ הצמיחה ממטה
ה מכח הצומח אשר בארץ עד״מ להצמיח הגרעין הוא ג״כ ל ע מ  ל
ל לגבי הפרי ל ו ערוד כ  כמו בחי׳ יש מאין שהגרעין הנטוע אין ל
 הנצמחת כוי. וכר כתיב זורע צדקות מצמיח ישועות זורע צדקות
 הוא בחי׳ יעקב שבוקע ומאיר הארת אור א״ס מלמעלה למטה
 בבחי׳ צדקות שהיא בחי׳ מל׳ (כדפי׳ בפ׳ אחרי דע״ב א• ופ׳ ויקרא
 די׳׳ו א׳), ועי״ז מצמיח ממטה למעלה בחי׳ ישועות והיינו בחי׳ ארוכתך
ת ה ביטול והתכללו ל ע מ  שנמשר למטה בחי׳ א״א עד שמצמיח ממטה ל
 (כענין יפה שעה א׳ בתשובה כו׳ וכנזכר בד״ה מה יפו פעמיד בפי׳
 ועניו יש קונה עולמו בשעה אחת כו׳^ וזהו והלך לפניך צדקך
יך הוא מלשון פנימיות והלך הוא לשון הולכה והמשכה שימשיך  לפנ
 פנימית הלב לה׳ (עי׳ באגרת הקדש סי׳ ד׳ וסי׳ ח׳) שכ״ז נמשך ע״י בחי׳
 זורע צדקות הנ״ל (ועמ׳יש בד״ה שובה ישראל גבי נושא משך הזרע כו׳

 ובד״ה אז ישיר כו׳ עלי באר בעניו מעיו גנים באר מים חיים ועיין בפי שלח

 דקע״א א׳ ע״פ יצאו מים חיים כוי):

 ב אך הגורם להיות בחי׳ יעקב ויבקע הנ״ל הוא בחי׳ שמחה גילוי
 פנימית יאר ה׳ פניו, פי׳ כמו עד״מ ענין צהבו פניו של ר׳
ג ו ספתא חדתא דהיינו שמפני שנתמלא תענ  אבהו מחמת שראה תו
 מהמצאת שכל חדש אזי מחמת תגבורת התענוג במוחו ותבונתו צהבו
 פניו להאיר ולהתגלות בפניו (ועמ׳׳ש מזה בביאור ע׳׳פ וספרתם לכם). וכר
ה כי הנה מ״ש יעקב חבל נחלתו היינו אחר הבקיעה ל ע מ  עד״ז יובן ל
 אבל להיות התעוררות הבקיעה הוא ע״י בחי׳ עוז וחדוה במקומו
ץ מ״ש בד״ה לסוסתי בענין ע  שעשוע המלד בעצמותו, (ועניו זה הוא כ
 כחתן יוצא מחופתו שבחינת כחתן יוצא נמשר מחופתו ע״ש ובד״ה ביום
 השמיני עצרת גבי אשר קדשנו במצותיו). וזהו שמח תשמח רעים
 האהובים כשמחד יצירר בג״ע מקדם פי׳ רעים האהובים הן חתן וכלה
ת דרגא הוא  הנ״ל ושמח תשמח היינו כנ״ל שהגורם הבקיעה להיות חו
ג הוא בחי׳ השמחה (כמ׳׳ש ע׳׳פ ו ג והתגלות התענ ו  בחי׳ השעשוע והתענ
׳ כשמחר כו׳ מקדם בלי  שוש אשיש), והבקשה הוא שמח תשמח כו
ד הוא ס ת בריאת העולם שהי׳ מפני כי חפץ ח ל ח ת ם ב ד ק מ  אתעדל״ת כ
י י המקום לפנ  דהיינו אתעדל״ע בלי הקדם אתעדל״ת כי אין עצבות לפנ
ה הנה מקום אתי כתיב ל ע מ  המקום דייקא, משא״כ בזמן ומקום אבל ל
. וזהו כחתן יכהו פאר. כי הנה ברכת כהנים הוא  עוז וחדוה במקומו
ה וד״ל. וזהו ישא הוי׳ פניו מ  אתעדל״ע בלי אתעדל״ת דאל״כ ברכה ל
 אליד ישא הגבה למעלה למקום שאין אתעדל״ת מגעת (עמ״ש סד״ה כה
 תברכו וסד״ה שחורה אני ונאוה), וכמ״כ החתן הוא בבחי׳ יכהן שיהיה הבקיע׳
 כשמחד יצירר בג״ע מקדם בלי אתעדל״ת כוי. והנה המשכה זו ובקיעה
כלה וי״ו הוא  זו היא בחי׳ יעקב הנ״ל בזמן הגלות נק׳ משמח חתן ו
 המשכה מבחי׳ חתן לבחי׳ כלה משא״כ ברכה ב׳ מהרה ישמע לע״ל אז
 תהיה אשת חיל עט״ב והיה אור הלבנה כאור החמה שוים בקומתם
 משתמשים בכתר אחד אז יהיה משמח חתן עם הכלה בשמחה א׳ מחמת
 גילוי סכ״ע למטה וכמשל העיגול שמעלה ומטה שוים ויהיה שמחת חתן
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ר ת המדות כ״א ע״י נגינה ושיר כ  מזה דהיינו כשא״א להיות התפעלו
 וכעניו החילוק בין כהנים ללוים שלוים היו בשיר וכחנים בחשאי
 ברעותא דלבא כו׳ שהוא בחי׳ פנימית הלב. ועמ״ש בפי שמות
ל דודי שבחי׳ הראשונה נק׳ באר שבע כו׳ והיינו  בד״ה קו
ל במוחו ומחשבתו וע״כ יכול ת גדו  בהיות חו״ב בגדולת ה׳ בהתרחבו
ת לבו ע״י עסק המחשבה בלבד ת האהוי״ר בהתגלו ד  הוא לעורר מ
 אבל מי שמוחו קטן כו׳ ע״ש. ולכן א״ש דבחי׳ נערים שזהו בחי׳
 קטנות צ״ל ממשתה נגינתם דייקא. ועוד יובן זה דהנה בפ׳ וישב
 דקפ׳׳ב ע״ב כ׳ ה״נ אתקרי איהו בשמא דילה דכתיב והוא נער כו׳
 הרי מובן דעיקר בחי׳ קריאת שם נער בצדיק עליון דאצילות הוא
 ע״ש המל׳ שנק׳ כן וכמ״ש במק״מ שם שהמלכות לפעמים נק׳ נער
לכד גם ז״א נק׳ נער כשמה כוי. ופי׳ וענין שהמל׳  ולפעמים נק׳ נערה ו
ל זמן דלא קבילת כ  נק׳ נער בלא ה׳ מבואר בפ׳ בא דל״ח ע״ב ד
 דכר אקרי נער כו׳ ונתבאר הפי׳ ע״ז בעבודת ה׳ לקמן בשיר
א קבילת היינו שעדיין לא זרח  השירים ע״פ לריח שמניף דפי׳ עד ל
ר הלב ולבו אטום כבתולה כוי. ובמ״א נתבאר שזהו אף  אלקות בתו
ננות בלב אבל הוא בחיצוני׳ הלב ולא נקלט  שנמשף ונתפשט ההתבו
 בפנימית הלב ונק׳ אירוסין לבד וכה״ג נתבאר לקמן בפ׳ מטות ע״פ
ד ס ר בפי׳ ועניו בנעוריה בית אביה כו׳ וזהו ענין ח  ואשה כי תדו
ר אחרי במדבר ת כ ד נעוריר כתיב ל ס  נעוריה וכו׳ ע׳׳ש. גם הנה גבי ח
ר אחרי זהו בחי׳ אתכפיא אבל עדיין אינו בבחי׳ לאהפכא ת כ  ופי׳ ל
קודת הלב כמש״ל באריכות  חשוכא לנהורא שיהיה גילוי פנימית נ
. ולכן מכ״ז יובן דבבחי׳ ד עמלק בר ת אשר עשה ל  ע״פ זכור א
 ומדרגת זו שנק׳ נערים צריד ליגיעה רבה ועצות לעורר האהבה
 וזהו ענין ונערים ממשתה נגינתם שהקול והנעימה מעורר הכוונה
 משא״כ גבי חתנים א״צ לזה כי פנימית הלב מתאחדת עם המוח
 בבתי׳ תרין ריעין דלא מתפרשין). ושירה היא על היין נכנם יין יצא סוד
 מהעלם לגילוי וזהו ממשתה נגינתם נגינה ומשתה יין אבל החתנים
 הם למעלה מבחי׳ יין אלא מחופתם עצמם וזהו אכלו רעים לעילא
א בבחי׳ דודים צ״ל שתו ושכרו ת ת א כי ל ת ת  שתו ושכרו דודים ל
 משא׳׳כ למעלה בבחי׳ רעים כו׳ (ועמ״ש סד״ה באתי לגני בעניו
 רעים ודודים ומ״ש בד״ה לבבתני מענין בחי׳ אחותי ובחי׳ כלה
 ובמ״א נת׳ דשבת הוא בחי׳ אכלו רעים ויו״ט הוא בחי׳ שתו

 ושכרו דודים):

ה איתא נערים  ג ואחר כ״ז יובן פי׳ והיה אור הלבנה כוי, דהנ
י זקנים ילבינו, כי הנה זקנים הוא כמארז״ל איזהו זקן  פנ
 שקנה חכמה, קניו הוא המשכה מהעלם אל הגילוי ומקור המשכת חו״ב
ל הי״ג וזהו זקן  הוא מדיקנא דא״א אבא יונק ממזל השמיני ואימא ממז
 שקנה חכמה שקניו והתהוות החכמה נמשר מבחי׳ דיקנא. וזהו והחכמה
ק בחי׳ שערות וכמ״ש בד״ה ועשית  מאין תמצא מבחי׳ שאין ערור שהוא ר
ת התורה ושער רישיה כעמר  בגדי קדש כוי. וגם שערות אלו הן הן הלכו
דמה להם כזקן כו׳ והנה השערות והדיקנא שרשה  נקא וכמארז״ל במ״ת נ
ק ק מבחי׳ ז״ת דמו״ם עד״מ השערות באדם הן ר  ממו״ס אכן נמשכה ר
ת כו׳ ולכן זקנה ושיבה הוא  בחי׳ צומח, וצומח הן בחי׳ ז״ת שהם המדו
ל אחד מעשרה. והנה הנערים הם ת הכלולים כ  בן ע׳ שנה שהם ז׳ מדו
 למטה הרבה מבחי׳ ומדרגת זקן כמובן ע״פ הנ״ל• אד לע״ל שיהיה
 עליות העולמות ע״ז אמר נערים פני זקנים ילבינו שגם בחי׳ הנערים
 יתעלו כ״כ עד שיהיו למעלה מבחי׳ זקן שקנה חכמה (ועד״ז אפשר
ת כו׳ ת קמה באמה הוא כמ״ש במ״א ע״פ רני ושמחי ב  לומר מש״ש ב
 שיש ג׳ מדרגות לא זז מחבבה עד שקראה בתי ואח״כ אחותי ואח״כ אמי
ה ביתר שאת ולהיות ל ע ת ת ת ת שבחי׳ ב  כו׳ ולעתיד כתיב רני ושמחי ב

 אין אופן כוי. או י״ל עפמ״ש ס״פ בחקתי דקט״ו ע״ב והוות דיירי בשוקא
ר וכמ״ש סד״ה חייב אינש לבסומי בפוריא דלכד אין שום שם  דבורסקי כ
כלה בגילוי עכשיו כ״א מלובשים ל חתן ו  במגלת אסתר והיינו שאין קו
 בהעלם כוי ע״ש) ולע״ל יתגלה קול מצהלות חתנים ב׳ חתנים הנ״ל
ת לחשות והיינו מצד חש דחשמל ר שעכשיו ע ב ד  (וזהו עת לחשות ועת ל

ת לדבר וזהו מל):  המסתיר ולע״ל שיתברר ק״נ יהיה ע
 ב וגם בבחי׳ נערים ממשתה נגינתם ב׳ בחי׳ נערים הא׳ הוא יוסף
ת בני בלהה ואת בני זלפה נשי  שנק׳ נער כמ״ש והוא נער א
ד שוקא ימינא כו׳ לבר ם בני בלהה שהם בחי׳ שוקין וירכיו ג  אביו כי ג
 מגופא כו׳ עכ״ז הם מנשי אביו בחי׳ בקיעה הנ״ל. ולבר נאמר באשר
 וטובל בשמו רגלו שאע״פ שהוא בבחי׳ רגלו מ״מ טובל הוא בשמן בחי׳
 חכמה, וכמארז״ל תקוע אלפא לשמן ואשה חכמה התקועית ותקוע הוא
ר וזהו  מנחלת שבט אשר ולכן נאמר ביוסף והוא נער את בני בלהה כ
ער עליון דאצילות (כדפי׳ בפ׳ וישב דקפ״ב ע״ב. וענין בחי׳ נער  בחי׳ נ
 זה היינו ע״ד כרוב אחד מקצה מזה הוא קצה אא״ס שבז״א ונקי כרוב
א ״  ואנפי זוטרי שזהו בחינת נער והיינו כשנתצמצם השפע בבחי׳ נה״י ח
ער פני יהושע ער ב׳ ויהושע בן נון נ  להתלבש אח״כ במל׳). ויש בחי׳ נ
ר ע״פ דרכו הוא מט״ט בעולם הבריאה ויצירה ע נ  כפני לבנה חנוד ל
 כוי ועמ״ש מזה בד״ה בכ״ה בכסלו, שכ״ז יהיה בבחי׳ גילוי לע״ל בחי׳
 חתנים ובחי׳ נערים הנ״ל והיינו ע״י בחי׳ השמחה גילוי הש״ע נהוריו
 יאר ה׳ פניו אליך כו׳ וארוכתד מהרה כו׳ בבחי׳ צמיחה כוי. וענין
 חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם חופתם הוא בחי׳ מקיף
נות בגדולת א״ס ב״ה עצמו נ  מבינה דהיינו בעבודת ה׳ ע״י התבו
לדה ונמשכה האהבה וא״צ לנגינה ושירה ו ננות עצמה נ  (ר״ל שמההתבו
ננות עצמו יתפעל מאד. ק ע״י ההתבו ת המדות, ר  לעורר עי״ז התפעלו
ת נמשד מהחופה  וא״כ מצהלות חתנים היינו השמחה וההתפעלו
ננות שהבינה נק׳ מקיפים כמ״ש  והמקיף עצמו שהוא בחי׳ ההתבו
 בביאור ע״פ וקבל היהודי׳ ולקמן ע״פ והניף את העומר, או י״ל
נות זו נ ננות בגדולת א״ס ב״ה עצמו הםוכ״ע אז נק׳ התבו  כשההתבו
ת נמשד מזה זהו  בחי׳ מקיף וכמ״ש ע״פ טוב לחסות, וכשההתפעלו
 עניו מצהלות חתנים מחופתן). והוא בחי׳ שמחה גילוי פנימית אם
 הבנים שמחה גילוי הש״ע נהוריו שלמעלה מהשתלשלות או שע״ה
ד שלום שלום בגימטריא שע״ו שהם שע״ה עם  נהורין. וזהו וישם ל
לל והוא הגורם להיות בחי׳ החתנים להיות בחי׳ יעקב יבקע כוי.  הכו
ל מצהלות חתנים מחופתן שמצהלות חתנים נעשה מחופתן  וזהו קו
 עצמן דהיינו מבחי׳ גילוי סכ״ע עצמו (ועמ״ש בד״ה לסוסתי בעניו כחתז
ננות עצמו.  יוצא מחופתו ובד״ה משמח חת!) ובעבודת ה׳ מבחי׳ ההתבו
 אבל בעת שהם ב׳ בחי׳ נערים הנ״ל יוסף והוא נער ויהושע בן נון
ר ממשתה נגינתם נגינה הוא בחי׳ שירה שהיו הלוים משוררים  נער כ
ת האהבה והיינו כשהאהבה נמשכה ונתלבשה למטה צריף  לעורר א
 לעוררה בבחי׳ שירה, (כענין מ״ש פ׳ בשלח דמ״ה ע״א לענין נבואה
ח נבואה וכו׳  זיני תושבחו הוו קמייהו דנביאי למישרי עלייהו רו
ר בר ממשה וכו׳ ע״ש ועיין בפ׳ ויחי דרי״ו ב׳. ומזה כ  כנגן המנגן ו
ד ונשכיל ג״כ בעבודת ה׳ לעניו גילוי אור האהבה והיראה בלב למו  נ
רר הכוונה שעי״ז דוקא  האדם שיש מי שצריר לשיר וקול המעו
רר גילוי האהוי״ר, ויש מי ששכלו ומדותיו גדולים יותר וא״צ  תתעו
רר האהוי״ר בלבו. ננות במוחו תתעו  כלל לזה אלא שע״י ההתבו
 וזהו ג״כ עניו יבל הוא היה אבי יושב אהל כו׳ ושם אחיו יובל הוא
ר כוי, כי יושב אהל זהו בחי׳ לשמש שם אהל ו ל תופש כנ  היה אבי כ
 בהם והוא כחתן יוצא מחופתו שמצהלות חתנים הוא מחופתו מהאהל
ר ושיר ומנגן כוי אבל בחי׳ יובל הוא למטה ו  והמקיף עצמו וא״צ לכנ
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 שם כ׳ שהוא אור הז׳׳א שמצד אבא כי אור הוא בחכמה וזהו בחי׳ חתן
ודע דז׳׳א דאצילות מקנן  ובחי׳ אז יבקע כשחר אורך כוי. אמנם נ
 ביצירה ואז נק׳ נער וכמ״ש בענין הכרובים אזי נקראו זו״נ אנפי זוטרי
 בגמרא כו׳ ע״ש. ולכן א״ש דאור הלבנה ואור החמה הנז׳ כאן בפסוק
 זה דוהי׳ אור הלבנה כו׳ הן בחי׳ ב׳ נערים דכן פי׳ בלק״ת בישעיה
/ והטעם שפי׳ כן א״ש ק בזו״נ כשמתלבשים ביצירה ועשי  דמיירי הפסו
 עפמ״ש בפרדס בערך חמה שיש חילוק בין לשון שמש לחמה כי מצד
ד  הימין נק׳ שמש צדקה ומרפא בכנפיה ומצד השמאל נק׳ חמה בסו
 חמימות האש של הגבורה כו׳ ונודע דמדת הגבורה הוא בחי׳ צמצום
 דהיינו כשנמשך להאיר בבי״ע שצ״ל ע״י צמצום ע״ד צמצם שכינתו בין בדי
 ארון. ובמ״א נתבאר ענין החילוק בין שמש לחמה כי השמש הוא
 המאור עצמו שממנו נמשך ומתפשט הזיו להאיר על הארץ. וחמה אינו
ק הוא לשון חמימות דהיינו מה שהוא מחומם מחמת  השמש עצמה ר
 השמש והיינו הארת הז״א מה שנמשך להאיר בבי׳׳ע. ולכן א״ש דבחינה
ער עליון כו׳ משא״כ בחי׳ שמש נק׳ כחתן ער והיינו בחי׳ נ  זו נק׳ נ
 שהוא עצמיות ז״א שבאצילות. ועפי׳׳ז יובן יותר ענין שהעלייה הוא
ה פי׳ ועניו בחי׳ ומדרגת  להיות שבעתים כאור שבעת הימים, כי הנ
 ב׳ בחי׳ נערים היינו שבהן ועל ידן הוא התקשרות והתחברות האור
 מא׳׳ס ב״ה המלובש באצילות לנבראים וכמו אור החמה ואור הלבנה
ל בין ך כל  שהן מאירים לארץ ולדרים עליה כו׳. דהנה באמת אין ערו
 הנבראים שהם בעלי גבול ותכלית לגבי האור המלובש בע״ס דאצילות
 שהוא בחי׳ א׳׳ס וא״כ מאחר שאיו ערוך ביניהם איך יומשך האור והחיות
 מאצילות לבי״ע אלא שזהו ע״י בחי׳ צמצומים שבתחלה נתצמצם האור
 המלובש בז״א ונקי שמש להיות מאיר בבחי׳ צמצום והוא אור החמה
ער עליון והוא נער את בני בלהה כו׳ ואח״כ נמשך מבחי׳ זו  ונק׳ נ
 ומתלבש בבחי׳ מל׳ שהוא בחי׳ פני לבנה דהיינו מקור בי׳׳ע שבאצילות
ער הב׳ והן הן ג׳׳כ ב׳ הכרובים, ועמ״ש בד״ה ששת ימים  והוא בחי׳ נ
ת דאצילות שהוא  תאכל מצות בעניו שני הבחינות דים ויבשה שבבחי׳ מלכו
 ג״כ להיות שהמלכות מחברת אור האצילות בבי׳׳ע והממוצע צ״ל בו
נה שבאצילות ושרש ומקור דבי״ע וזהו ענין ים  שני בחינות בחי׳ תחתו
 וארץ כו׳ ע״ש ומשם יובן ג״כ לעניו ב׳ בחי׳ נערים המבואר כאו. והנה
ך אצילות לגבי  כמו שאיו ערוך בי״ע לאצילות כן ויתר מכן אין ערו
ה מהאצילות ל ע מ ל  א׳׳ס ב״ה ולכן כדי שיהיה התלבשות אור א״ס ב״ה מ
 מבחי׳ א״ק באצי׳ הוא ג״כ ע״י בחי׳ צמצומים וכמ׳׳ש בבינונים ח״ב
 פ״ט בהג״ה שע״י צמצומים אלו יוכל להאיר באצילות ואור זה נק׳
 אור שבעת הימים כי הוא בחי׳ מל׳ דא׳׳ק שנעשה עתיק לאצילות
 כמו שמל׳ דאצי׳ נעשה עתיק לבריאה כו׳ והז״ת המתלבשים בא״א
 דאצילות נק׳ שבעת הימים והג״ר נק׳ אור שבעת הימים. והוא ג״כ
 עניו ב׳ הבחי׳ שיש בהממוצע כוי כנ״ל, והנה בוודאי אין ערוך כלל
כלל בחי׳ אור החמה ואור הלבנה שהם הארת האצילות לבי׳׳ע לגבי  ו
 אור שבעת הימים שהוא הארת המאציל א״ס ב״ה בא׳׳א דאצילות ובכל
ה נק׳ בחי׳  הע״ס דאצילות וכנודע, ולכו בחי׳ אור החמה ואור הלבנ
ר דאצילות נק׳ ת  נערים שהוא בחי׳ צמצום וקטנות, משא״כ בחי׳ כ
 עתיק יומין ושער רישיה כעמר נקא כוי. אמנם לעתיד בב״א שיהיה
 עליית העולמות ויתעלו בי״ע להיות ממש במדרגת האצי׳ דעכשיו
 ויותר וכמ״ש וישם מדברה כעדן, לכן יהיה אור הלבנה ואור החמה
ה נפלאה יותר מבחי׳  שהם הארת אלקות המאיר בבי׳׳ע יהיו במדרג
 אור שבעת הימים שהוא האור והגילוי המאיר עכשיו מהמאציל
 א״ס ב״ה באצילות, והיינו כי אור החמה שהוא יסוד דאצילות בחי׳
ת יסוד דא׳׳ק שהוא מדרג  יוסף שנק׳ נער יתעלה להיות בבחינת ו
 המשפיע לבחי׳ מל׳ דא׳׳ק שנעשה עתיק לאצי׳ הנק׳ אור שבעת הימים

כלה בחמותה וע״ד ת קמה באמה והיינו ג״כ עניו ו  אחעט״ב וזהו ב
 מ״ש בפ׳ שלח דקע׳׳א ע״פ והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים
 חצים אל הים הקדמוני). והעניו כמ״ש (בישעיה סי׳ ס׳׳ה מ הנער
 בן מאה שנה ימות פי׳ שבחי׳ הנער יתעלה כ״כ עד שיהיה בן מאה
 שנה שהוא למעלה מבחי׳ ומדרגת זקנה ושיבה דעכשיו שהוא בן ע׳
 שנה דהיינו ז״ת דכתר, אבל בן מאה שנה היינו גם ג״ר דכתר עם
ר הכלולים מעשר וכמ״ש בפ׳ חיי שרה דקכ״ג ת כ  ז״ת שהם ע״ס ד
ל סתימא במאה ברזא כ  ע״א קב״ה דאתכליל מאתר עילאה סתימא ד
 דמאה ברכאן כו׳ וא״כ יהיו אז בחי׳ נערים למעלה מבחי׳ זקן דעתה
 שהוא בחי׳ ז״ת דמו״ס. ועיין פע״ח שער חג השבועות פ״א מש״ש
 בפי׳ משנה זו בן ה׳ שנים כו׳ עד בו ע׳ שנה כו׳ הוא כשעולה הז״א
 בדיקנא דא״א כו׳ וא׳׳כ מובו דבן מאה שנה הוא בחי׳ גבוה יותר
 הרבה והיינו כנ״ל ושם יהיה עליות ומדרגת בחי׳ הנער כוי. וזהו שאמרו
ה גימטריא יש, והנה יש הוא חצי מתר״ך ה בינה ב״פ קנ  קנה חכמה קנ
ר ופי׳ חצי היינו כי הכתר שבכל ספירה נחשב הוא לבדו ת כ  אורות ל
ם בכתר גד כולן כו׳ וכן ג ל הט״ס שבהספירה ע״ד רגלי החיות כנ  נגד כ
 עצמו שכלול מע״ס הנה הט״ס שבו מחכמה עד המל׳ נחשבים למחצה,
גד כולן ולכן אמר דשדש חו״ב נק׳ קנה  והכתר שבכתר הוא לבדו כנ
ה בינה שהוא גימטריא יש והיינו חצי התחתון דכתר אבל  חכמה קנ
 העלייה דלע״ל שיתעלה הנער להיות בבחי׳ בן מאה דר״ל לבחי׳ הכתר
ר שלמעלה מעלה ת כ  שבכתר כנ״ל א״כ יתעלה גם בבחי׳ חצי העליון ד
ו שהוא שרש בחי׳ ומדרגת זקנים עתה. ופי׳ ב׳  מבחי׳ חצי התחתו
 חצאין אלו היינו כי הכתר הוא הממוצע בין המאציל לנאצלים ויש בו ב׳
נה שבו הוא מה שהוא שרש וראש הנאצלים.  בחינות הבחי׳ התחתו
נה שבמאציל  והבחינה העליונה שבו היינו הארת אור א״ס בחי׳ תחתו
 כו׳ וכמ״ש בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה ובד״ה יו״ט של ר״ה שחל
 להיות בשבת. והיינו כי בחי׳ נער הוא בחי׳ יוסף שהוא יסוד ז״א
ה ישכיל עבדי ירום ה יותר וכמ״ש הנ ל ע מ  יתעלה ביסוד דעתיק וגם ל
 ונשא וגבה מאד אותיות אדם בחי׳ א״ק. וזהו והיה אור הלבנה כאור
 החמה כי חמה ולבנה הן בחי׳ ב׳ נערים הנ״ל כי יהושע בן נון נער ופני
י לבנה ויוסף שהוא יסוד נק׳ ג״כ חמה וכמו שהחמה משפיע  יהושע כפנ
ד יוסף הוא המשביר כוי. ובפ׳ שמות ד״ג ע״ב שמש דא הוא ה כ  ללבנ
 ברית קדישא כוי, וגם נאמר והנה השמש והירח כו׳ משתחוים לי ולעתיד
ה מגרמה כלום רק ה המל׳ שהיא בחי׳ לבנה שעכשיו לית ל ל ע ת  ת
ה להיות כאור החמה שיהיה לה ל ע ת  שמקבלת מאור החמה הנה לעתיד ת
 אור עצמי כמו אור החמה ואור החמה יסוד ז״א יתעלה ביסוד דעתיק
 ולמעלה יותר (ביסוד דא״ק כוי) עד שיהיה שבעתים כאור שבעת הימים
 פי׳ אור שבעת הימים היינו ג״ר דעתיק כמש״ל והוא יתעלה שבעתים
 כאור שבעת הימים וכנ״ל בפי׳ וגבה מאד ובפי׳ והיה אור הלבנה כאור
 החמה יש ב׳ פירושים א׳ שאור הלבנה יהיה כמו אור החמה דעתה הב׳
 שגם אור הלבנה יהיה כמו אור החמה דלעתיד שהוא שבעתים כאור
 שבעת הימים. (ועיין בפע״ח סוף שער הפורים במ״ש וז״ס צדיקים יושבים
 ועטרותיהם בראשיהם כו׳ וז״ש והיה אור הלבנה כו׳ ויהיו שוין כו׳ וזה

 לימות המשיח כו׳ ע״ש):

 ענין שבעת ימי המילואים

 הנה לכאורה אינו מובן איד בחי׳ אור החמה קאי על בחי׳ הנק׳
ער עליון דאצילות, שהוא למטה מבחי׳ חתן כמש״ל והלא מקרא  נ
 מלא כתיב לשמש שם אהל בהם והוא כחתן הרי דשמש הוא בחי׳ חתן
 וכמ״ש ר״פ בהעלותך קמ״ח ב׳. אך העניו דשמש הוא בחי׳ ז״א והרמ״ז
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 ע״ז נאמר משמח חתן עם הכלה בהשוואה אחת. (ועיין מעניו שני
 המאורות הגדולים נפרשה בראשית דף כ׳ ע׳א ומעניו והיה אור הלבנה בו׳

 ברבות בא פט״ו קלא״ד. גבי החדש הזה לנם. ום״פ ויקהל. נשא פי׳׳ג

 גבי עתודים שבקרבן נחשון ס״פ פנחס סוף קהלת רבה בפסוק ומתוק האור

 זח״א ל״ד א׳ ע׳ ב׳ קל״א א׳ קפ״א ב׳ ח״ב ד״י ע״א רכ״א ב׳ רל״א סע״א

ד בד״ה השער  ר׳׳מ ע״א ח׳׳ג נ׳׳ו א׳ קע׳׳ח ב׳) ובשל״ה בהקדמת בית דו
תלו המאורות שהיו לה נשאת ליום הרביעי שבו נ  הזה וזהו עניו בתו
 בבחי׳ שני המאורות הגדולים ואח״כ נתמעטה הירח ביום הנז׳. אך כי
׳ יהיו שוין כלה ולעתיד מהרה ישמע כו  נפלתי קמתי בבחי׳ משמח חתן ו
 בקומתן ע״כ הוא ליום הרביעי דוקא ועמ״ש בד״ה מי מנה בענין ומספר

בע כוי:  את רו
 ג והנה עפ״ז יובן מעט מזעיר ענין שבעת ימי המילואים ועיץ
ק לשבעה ל ק תן ח  מזה ברבות ר״פ שמיני ובקהלת בפסו
 וגם לשמנה ובזהר בפ׳ שמיני דל״ז ע״א ע״פ כי שבעת ימים ימלא
ת ידכם בשבעת ימים מיבעי ליה ופי׳ הרמ״ז דהקושיא הוא דאם  א
ת ידם הל״ל בשבעת או  הפי׳ שבשבעת ימים אלו ימלא הקב׳׳ה א
 שבעה ימים ימלא כו׳ אלא זכאיו אינון כהנא כו׳ ומשיחין במשה
ל שבעה כו׳ ובג״כ כ  רבות קודשא כו׳ והאי משח רבות הוא כללא ד
 שבעת ימים ימלא כוי. וכ״ה עוד בפ׳ אמור דפ״ט ע׳׳א ההוא שמן
ל שבעה יומין בו׳ כי שבעת ימים ימלא כו׳ כ  עילאה כו׳ דאשלים ל
 ע״ש. ור״ל דימלא קאי על ההוא שמן עילאה כו׳ שבו נמשחו הכהנים
 שהוא הממלא ומשלים השבעה יומין ומהם נמשך מילוי ושלימות
העדן עפמ״ש בפ׳ בראשית דל״ד ע״א ע״פ  וחינוך הכהנים כוי. ו
 והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת
 הימים מאן שבעת הימים אלין אינון שבעה יומין הבראשית.
 רבי יהוהה אמר אלין שבעת ימי המילואים מלואים והאי כו׳
 ואתההר באשלמותיה ולא אתפגים סיהרא כוי, הרי מזה מובן דשבעת
 ימי המילואים הם שייכים לבחי׳ ומהרגת אור שבעת הימים הנ״ל
 והן ג״כ עניו שבעת ימי בראשית כמש״ל. והענין כי בשבעת ימי
 בראשית קודם חטא אהה״ר היו העולמות במעלה עליונה יותר
רת עוה״ז אצלינו, א׳׳כ מה  הרבה שהרי הג׳׳ע היה אצל אדה״ר תמו
 שאצלינו הוא קיבול שכר עד שאמרו מוטב דלידיידה וליתי לעלמא
 דאתי היה זה אצל אדה׳׳ר קודם החטא למקום משכן העבודה
ל העולמות במעלה עליונה יותר, וכמ׳׳ש בלק״ת ם׳׳פ  ועד״ז היו כ
 בראשית ובפע׳׳ח שער השבת פכ״ג שעולם הבריאה היה במקום ז״א
 דאצילות ואחר כר במקום בינה דאצילות כו׳ וז״א דאצי׳ במקום א״א
 כו׳. ולכן א״ש מ״ש האריז״ל דשבעת ימי בראשית הם ז״ת דעתיק
לבר היו העולמות בהזדככות רב  כי ז״ת דעתיק היו מאירים אז ו
נסתלקה שכינה מעל הארץ.  ולאחר חטא עה״ד ירדו העולמות למטה ו
נים ושיהיה בחי׳  ומעשה המשכן הוא תיקון לזה להיות דירה בתחתו
ת בראשית פי״ט עיקר שכינה  גילוי אור שבעת הימים וכמ״ש ברבו
נים היתה כיון שחטא אדה״ר נסתלקה כו׳ וכנגדן שבעה צדיקים  בתחתו
 כו׳ עד עמד משה והורידה מלמעלה למטה וע״כ נק׳ שבעת ימי
 המילואים לשון מילוי ושלימות כי הנה לע״ל כשיהיה תכלית השלימות
 כתיב והיה אור הלבנה כו׳ שיתמלא פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום
 מיעוט שהוא בחי׳ עליית המל׳ להיות שניהן משתמשין בכתר א׳ והיינו
 שיתעלה שם ב״ן בשרשו בם״ג ע״י שלימות בירורים דרפ״ח ניצוצים
 דתהו ומעין זה היה ג״כ ע״י שהוקם המשכן שעי״ז נעשה עליות
ן שבעת ימי המילואים שממלאים החסרון והפגם ד . וזהו ע  המל׳
 ומילוי זה נמשד מבחי׳ שלימותא דכולהו והוא מבחי׳ אור שבעת הימים,
 אלא דאינו ממש כמו בחי׳ גילוי אור שבעת הימים דלע״ל שהוא

 כי׳(והיינו ג״כ פנימיות עתיק כמ״ש הרמ״ז בפ׳ כי תשא דקפ״ח ע״ב
ת דפי׳ כאור  בפי׳ כאור שבעת הימים ויש ראיה לפירושו ממ״ש ברבו
 שבעת הימים היינו אור הגנוז כדלקמו ובחי׳ אור הגנוז זהו עניו ופני
 לא• יראו והיינו פנימיות אבא שהוא פנימיות עתיק). ובמ״א נתבאר
ה מהשבירה והתיקון שהוא ל ע מ  שזהו עניו מלר השמיני הדר שהוא ל
 בחי׳ המתקו עולם התהו להיות בבחי׳ תיקון כוי, ועיין מזה לקמן
 ע׳• פ למנצח על השמינית ואור הלבנה יהיה ג״כ כאור החמה ועיין
י זקנים ילבינו שיתעלה למעלה  ב ע״ח שער א״א פ״ב. וזהו נערים פנ
 מבחי׳ ומדרגת זקנים דעכשיו כנ״ל. ועוי״ל עפמש״ל בשה״ש בד״ה
 שחורה אני דלפעמים כתיב ושער רישיה כעמר נקא ולפעמים כתיב
 קיצותיו תלתלים שחורות כעורב והוא עניו ההלכות שבמ״ע ושבמצות
 ל״ת כוי, וזהו ג״כ עניו נערים וזקנים כי הזקן היינו שהלבינו שערותיו
 משא״כ הנערים הם שחורי הראש שחורות כעורב וכן למטה בימי
ה אותו לרדוף אחר תאוותיו ת פ  הנערות שיש רתיחת הדמים והיצה״ר מ
ר מרע ולאתכפיא לסט״א ת יתירה להיות סו ר התגברו י  וחמדותיו צי
. וזהו ונערים פני זקנים ילבינו שע״י קיום מל״ת  ולקדש א״ע במותר לו
 נמשר לע״ל גילוי בחי׳ עליונה יותר מבחי׳ ההמשכה דשער רישי׳ כעמר
 נקא והיינו מש״ש שחורה אני ונאוה כו׳ כיריעות שלמה מקור הלבנונית
ר ע״פ דרכו גם כי יזקין ע נ  בחי׳ והלבנון כוי. ובזה יובן מ״ש חנוד ל
 לא יסור ממנה ומבואר הקושיא בבינונים בחיבור קטו דמדכתיב ע״פ
 דרכו כוי וא״כ מאי מעליותא כוי, ולפי הנ״ל א״ש דעמ היות שימי
ות לגבי ימי הזקנה• אד מעלת האתכפיא  הנערות הם מוחין דקטנ
 אז בהיותו בימי הנערות בזמן שהוא בכחו ועצמיותו ורתיחת דמו הוא
ם ד לו לעולם ג  ממשיך מבחי׳ עליונה ביותר כנ״ל עד שהארה זו תעמו
לה במחול ובחורים  כי יזקין כוי ועמ״ש במ״א ע״פ אז תשמח בתו

 וזקנים יחדיו:

 ג־ ועוי״ל בפי׳ והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה
 שבעתים כוי כי הנה כתיב שמש ומגן הוי׳ אלקים שם
 הרה נק׳ שמש ושם אלהים נק׳ מגן והוא ג״כ בחי׳ לבנה ולע״ל כתיב
 והיה הוי״ה לי לאלקים והיינו ע״י גילוי עצמות אור א״ס שלמעלה
 מעלה משם הוי׳ ואזי יהיה שם הוי׳ לגבי הגילוי שמעצמות אור א״ם
ן והיה אור הלבנה ד  כמו עכשיו שם אלקים לגבי שם הוי׳ וזהו ע
ד יהיה כאור החמה דהיינו שם הוי׳  דלעתיד שהוא שם אלקים דלעתי
 כמ״ש והיה הוי׳ לי לאלקים ופי׳ כי שם אלקים היינו יחו״ת מקור דבי״ע
 הנק׳ מדת לילה ולכן נק׳ אור הלבנה ולעתיד יהיה כמו אור החמה
 מדת יום יחודא עילאה ואור החמה מדת יום דלעתיד יחו״ע יהיה
 שבעתים כאור שבעת הימים בחי׳ עתיק כנ״ל. וזהו מ״ש ברבות בא
ס בלילה שהיה  מ״פ י״ח ע״פ ליל שמורים הוא לה׳ בעוה״ז עשה להם נ
 נם עובר אבל לע״ל הלילה נעשה יום שנאמר והיה אור הלבנה כאור
 החמה ואור החמה יהיה שבעתים וגו׳ כאור שברא הקב״ה בתחלה
 וגנזו בג״ע ומה שהלילה נעשה יום היינו כנ״ל שבחינת בי״ע יהיה
ר בנ״י בעניו כי גדול פ ס  לעתיד כמו בחי׳ אצילות ועמ״ש םד״ה והיה מ
 יום. וזהו ג״כ ענין משמח חתן וכלה ומשמח חתן עם הכלה כי בחי׳
 אור החמה נק׳ חתן לשמש שם אהל בהם והוא כחתן כנ״ל והלבנה
. והנה בתחלת  המקבלת מהשמש היא בחי׳ כלה וכמ״ש בד״ה לסוסתי
ת שני המאורות הגדולים ואח״כ נתמעטה ש אלקים א ע  הבריאה כתיב ר
גמת הכלה שיש  הלבנה ובכל חדש נחשד אורה ומתחדשת בכל ר״ח דו
על זמן  לה בכל חדש עת נדתה שמתרחקת מבעלה ואח״כ מיטהרת ו
 שמתקרבת ומתייהדים שמשא וםיהרא שהוא בחי׳ כי הוי׳ הוא האלקים
ה להיות ן משמח חתן וכלה אכן לעתיד שתתחדש ותתעלה הלבנ ד  זהו ע
 במו שהיתה קודם המיעוט בבחי׳ שני המאורות הגדולים שרן בקומתו



 לקוטי צו תורה יא

 דאע״ג שמהותו ועצמותו יה׳ מלא השמים והארץ אך הוא קדוש ומובדל
ל ומה שנמשד ומתגלה בעולמות זהו ל  מהעולמות שאין משיגים אותו כ
ק בחי׳ זיו יקריה זיו והארה לבד ועמ״ש מזה בד״ה ויקח קרח ובד״ה  ר
 וזאת המצוה. ואמנם ע״י תומ״צ ובפרט מעשה המשכן ועבודת
ות הוא להמשיך גילוי אור הסוכ׳׳ע ממש שהיא בחי׳ אני מלא  הקרבנ
 להיות בגילוי ממש וכמ׳׳ש לע״ל ומלאה הארץ דעה את ה׳ ועמ״ש
 מזה בד״ה וידעת היום, וזהו ענין לשון שבעת ימי המילואים שהוא
ל הארץ ת השמים ואת הארץ אני מלא בבחי׳ מלא כ  להמשיך מבחי׳ א
. ועיין ר  כבודו. ועמ״ש במ״א ע״פ ואולם חי אני וימלא כבוד ה׳ כ
 ר׳׳פ ויקרא ד״ב ע׳׳ב בענין מלא לא כתיב ובמק״מ שם וכנזכר לעיל
׳ נשא דקמ״א ע׳׳ב בעניו שם מלא  ע׳׳פ ויקרא אל משה ועייו כפ
ר ימיך פ ס א תהיה משכלה בעניו את מ  ודקל׳׳ט ע׳׳ב. ועמ׳׳ש סד״ה ל
 אמלא מילוי היומין כוי. (וגם כאן י״ל כי הוא ית׳ נקי המתנשא
 מימות עולם סוכ״ע ושבעת ימי המילואים היינו להמשיך מבחי׳ המתנשא
ת לאצילות, ועיין באדרא דף קל״ד ב׳ שיש ימי קדם  כו׳ בימות עולם מדו
לם כוי. וזהו ג״כ עניו כי שבעת ימים ימלא את ידכם כי  וימי עו
ד דרועא ימינא וימין מקרבת שהוא בחי׳ שושבינא ס  הכהן הוא בחי׳ ח
 דמטרוניתא, ונודע כי החינוך צ׳׳ל ע״י המשכה מבחינה עליונה יותר
ר וחיות שבעת ימים שהם  והיינו מבחי׳ ההוא שמן עילאה שהוא או
 ז״ת כנ״ל ועיין ר״פ יתרו דס׳׳ז ע״ב ובהרמ״ז שם שמבחי׳ הנ״ל נמשך
ת כו׳ ועמ״ש ע״פ ביום  הכח ועוז לבחי׳ כהן איש החסד שיוכל להעלו
 השע׳׳צ בעניו פי׳ ה׳ צלך על יד ימינך הוא האהבה שבנפש וה׳ צלך
 על יד ימינך הוא מה שנמשך ע׳׳ז מלמעלה מבחי׳ וימינו תחבקני
 ועמ״ש סד״ה ואכלתם אכול מענין ביום המשח אותו ועמ״ש בד״ה לכן
 אמור לבנ׳׳י מענין אשר נשאתי את ידי ובד״ה וידבר דעשה״ד בענין
דבת ידך ובד׳׳ה צאינה וראינה בענין שאו ידיכם קדש ובביאור  פי׳ נ
ת הספיר). ועיין עוד מענין ימי המילואים תחת רגליו כמעשה לבנ  ע״פ ו
 בזהר פ׳ צו דף ל״ד ע״ב ובסוף ח״א סי׳ כ׳׳ה עוד יש לומר לענין פי׳
 ימי המילואים ע״ד מ״ש בזהר ח״א דס״ז ע׳׳א בפי׳ לה׳ הארץ ומלואה.
 ח״ב וארא ל׳ כ״ב ב׳ ד״נ ע״א דקצ״ה ע״ב. ח״ג דמ״ה ע״ב וע״ש
ה דף ל ג מ  ג״כ למ״ב ב׳. עוי״ל בפי׳ ימי המילואים ע״פ משארז״ל פ״ק ל
ם למ״ב ע״ב ע״פ בן אלם יען אשר אמרה  ו׳ ע״א ופ״ג לפסחי
 צור על ירושלים כו׳ אמלאה החרבה לא נתמלאה צור אלא מחורבנה
 של ירושלים. ופי׳ בע״ח שער מיעוט הירח ספ״ב שהמלכות לאצי׳
ק בחי׳ נקולה אחת וט״ם באין לה בסוד ל שרש ר  נאצלה בסו
ת ממלכיות שבט״ס העליונות. ובשעת חורבן בהמ״ק נתלבשו פ פ ו  ת
 הט״ס שבה הנ״ל בקליפות, וזהו ענין שנתמלאה צור כו׳. ועל״ז יש
ע בחרי אף כל קרן ישראל כו׳ ל  לפרש המלרש רבה באיכה ע״פ ג
לף א״ר אחא י רו  יעו״ש. וזש״ש ג״כ במלרש ע״פ וילכו בלא כח לפנ
 כשם שלא גלו ישראל אלא ברולף מלא היינו מה שנתמלאה צור
לף מלא. ובעבורה היינו מה שכל הע״ס שבנפש השכל  כו׳ והיה הרו
ק בתאוות נפשו הבהמית. שעי״ז נעשית  והמלות הוא מעמיק בהן ר
 הנפש הבהמית והיצה״ר בבחי׳ בנין ע״ס. ובנפש האלקית נשאר
ת לה אחת היא בחי׳ האמונה כי אפילו במצרים שהוא תכלי קו ק נ  ר
 הקטנות נאמר ויאמו העם כוי ואפי׳ גנבא אפום מחתרתא רחמנא
 קריא הרי שמאמין בהקב״ה ועכ״ז עובר על רצונו ית׳ לפי שאמונה זו
ת וההמשכה בפנימיות וזהו ע ל ק בחי׳ מקיף ועטרה. וצ״ל ה  היא ר
 עניו התפשטות ט״ס מהנקולה שיומשך הגילוי בשכל ומרות
 כוי. ועי״ז ממילא נחלש כח נה״ב ותאוותיה כי האור דוחה
 את החושך וזהו ג״כ ענין אמלאה החרבה להפך כי ירושלים הוא
 יראה שלם ע״ד יראו את ה׳ קדושיו וכשנבנה בחי׳ זו כשלימות עי״ז

 בחי׳ עתיק אבל כאן בשבעת ימי המילואים נ׳ בזהר שהוא מבחי׳
כתר (ובמ״ש בע״ח  בינה והיינו דבינה לגבי ז״א הוא כמו בחי׳ עתיק ו
ודע ג״כ כנ ר לז״א, ו ת  שכ״ה דרוש ה׳) שהרי מת״ת דאימא נעשה כ
 דבינה נק׳ לפעמים עתיקא בזהר וגם שהתגלות עתיק הוא בבינה
ך ובביאור ע״פ צאינה וראינה בסוף הדבור בענין פי׳ ך ל  ועמ״ש ר״פ ל
 שאו ידיכם קדש וברכו כוי. ובזה יובן ג״כ מ״ש בזהר וההוא שמן
ל שבעה יומין כו׳ פי׳ שהוא ענין אור שבעת כ  עילאה כו׳ דאשלים ל
ה משבעת הימים עצמן דהיינו שהוא האור ל ע מ  הימים שהאור הוא ל
ך ג״ב כאן בענין שבעת  והחיות של הז״ת והיא בחי׳ ג״ר כנ״ל. כ
 ימי המילואים שהם ג״כ בחי׳ שבעת הימים הנ״ל ושמן עילאה הוא
 בחי׳ אור החכמה שנמשך ומאיר בבינה הנק׳ שבעת הימים ונקי
 השמן אור שבעת הימים ולכו עליו נאמר שבעת ימים ימלא כוי, וע״ד
 דאיתא בפי בראשית ד״ו ע״א רב ויקירא ועתיק יומין ופי׳ האשל
 אברהם שם דבחי׳ ישראל סבא נק׳ עתיק יומין כי סבא היינו עתיק יומין
ם בו׳ נמצא בחי׳ אור ישראל  כמ״ש באל״ר דקכ״ח ע״ב סבא דעתוי סתי
 סבא המתלבש בבינה נק׳ לגבי ז״א בחי׳ עתיק יומין כו׳
ו נעשה נשמה  והיינו משום לישראל סבא שהוא ת״ת לאבא ממנ
ר לז״א הנמשך מת״ת לאימא כמ״ש בע״ח שכ״ב פ״ג ולכן נאמר ת כ  ל
 ימלא לשון יחיל לקאי על בחי׳ האור של שבעת הימים ואח״כ ביום
 השמיני ענין שמיני למילואים שנטל עשר עטרות י״ל שהוא מעין הבחי׳
 הנקרא שבעתים כאור שבעת הימים ללע״ל שזהו בחי׳ יסול לא״ק כמש״ל
 וכאן ששבעת הימים הם בבחי׳ בינה וכן אור שבעת הימים היינו הארת
 חכמה שנמשך בבינה אבל ביום השמיני הוא בחי׳ עצמיות אבא וכמו
ר כמ״ש במ״א בל״ה ביום  בשמיני עצרת הוא גילוי בחי׳ ח״ע בקרוב כ
 השמיני עצרת שבחכמה נאמר אחכמה והיא רחוקה ממני שמאירה בבחי׳
 ריחוק כו׳ ובשמיני עצרת נמשך בחי׳ חכמה בבחי׳ גילוי כוי. וכך י״ל
 ענין שמיני למילואים הוא ג״כ גילוי מח״ע ממש ועיין בפ׳ בשלח ס״ג
 ב׳ ובפי יתרו פ״ח א׳ לבינה נק׳ שביעאה. א״כ לפ״ז י״ל לביום השמיני
לא המבואר שם בפ׳ בשלח ע״ש  היינו בחי׳ חכמה וזהו ענין עמיקא לכו
 במק״מ בשם האריז״ל. אמנם הנה בזהר פי׳ לביום השמיני הוא
ת וסוף הברכה וההמשכה הוא להמשיר השבעה  בחי׳ מל׳ והיינו כי תכלי
 יומין עילאין במלת מלכותו ית׳, ועמ״ש בל״ה שובה ישראל גבי כי עמר
רא כי תכלית המכוון במעשה בראשית הוא כלי שיהיה  הסליחה למען תו
 יש ויהיה היש בטל והיינו במלת מלכותו י״ת כו׳ וכלי לבוא לבחינה
 זו צריד להיות ע״י הארה והמשכה יותר עליונה מבחינת כי עמל
 הסליחה שהוא בחי׳ כי עמך מקור חיים כו׳ ע״ש. ועל״ז יובן כאן
סל ארץ  ענין ביום השמיני ועיין בפ׳ צו לל״ל סע״א. וזהו בחכמה י
ס בעה״כ ערך ל ר פ סל ברתא כו׳ ועיין ב  שהוא בחי׳ מל׳ אבא י
ת העם ויברכו  שמיני, ועל״ז נתבאר במ״א ע״פ ביום השמיני שלח א
 את המלך כי להיות המשכת בחי׳ מלכותו ית׳ עלינו הוא ע״י
ת וזהו בחי׳ ביום השמיני כו׳ ק פ  עסק התורה למחכמה עילאה נ
 שמזה נמשך ויברכו את המלך כו׳ ע״ש. וגם י״ל פי׳ השמיני הוא
ר ועיין בפ׳ נשא לקמ״ב סע״א. ועמ״ש ל ך השמיני ה ל  מבחי׳ מ
ב ויהי לכך ביום שהוקם המשכן כתי  במ״א סל״ה ועשית בגלי קלש ו
ועם כו׳ ותכלית וסוף הברכה הוא להיות גילוי מלכותו ית׳ כו׳  נ

 ע״ש ויום הקמת המשכן הוא שמיני למילואים:
 ל ועוי״ל בפי׳ מילואים שממלא וממשיך האור מבחי׳ סוכ״ע בממכ״ע
ר הוא הממוצע ת  והיינו ג״כ ענין אור שבעת הימים שבחי׳ כ
לע בפי׳ ו  המחבר וממשיך הארת המאציל א״ס ב״ה בנאצלים. והנה נ
 מ״ש את השמים ואת הארץ אני מלא אני ממש היינו מהו״ע וכתיב מלא
לו וכבורו היינו זיו יקריה זיו והארה לבל, והתירוץ הוא  כל הארץ ככו
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ר בכל מושבותיכם תאכלו מצות ובפסוק עצמו יש להבין שהציווי  כ
ח מצרים אינו נוהג איסור חמץ ס  שלדורות היה זכר ליצ״מ. והלא פ
 אלא יום א׳ כדאיתא בגמרא (פ״ט דפסחים דצ״ו ע״ב). והעניו דפסח מצרים
/ ולכן דוקא כי גורשו ומחמת זה הוא שאכלו מצה  אינו נוהג אלא יום א
ם בשאר ימות הפסח וכ״כ המזרחי בפ׳ ראה ע״פ כי בחפזון יצאת  ג
 ואעפ״כ הציווי שלדורות ז׳ ימים והם זכר ליצ״מ. ולהבין קצת עניו אכילת
 מצה יש להקדים עניו מועדים לשמחה שעיקר המועדים הוא בחי׳ השמחה
 וכדכתיב ושמחת בחגך שאז הוא זמן גילוי מוחין דאימא דהיינו מ״ש
 בהלל מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה. והנה בשבת הוא גילוי
 מוחץ דאבא והם יותר עליונים ואין שם בחינת גילוי שמחה כביו״ט.
 אך הענין כי הנה ביאור מהות מוחין דאימא יובן במה שנודע שיש ב׳
ר המדרגות שהם ד ס  בחי׳ בגילוי אור א״ס ב״ה. הא׳ בחי׳ ההשתלשלות ו
 בחי׳ ההמשכות מעילה לעילה כו׳ הארה והארה דהארה כוי. כמשל
ל נקי ת ומדות במחשבה כו׳ שכל בחי׳ ההשתלשלות דרך כל  שכל במדו
ה מן ההשתלשלות יש מאין ממש מאיו המוחלט ל ע מ  יש מיש. והב׳ ל
 כוי. והנה בהשתלשלות עלה ועלול כשהעלול מתקרב לעילתו ממטה
ת עילתו. ולכן הוא שש ושמח בו ותהי השמחה ה הנה הוא משיג א ל ע מ  ל
 גדולה כמשל בן המלך שיצא מו השביה ובא וראה את פני אביו. כך
ת ח גלות עליו אור העלה שלמעלה ת  תהיה שמחת העלול בהגלות נ
רחק מאור ק רב בינו ובין עילתו ו ח ר  אשר ירד בהשתלשלות ונעשה מ
ר המדרגות והכל הוא מפני שעתה בגילוי זה יש לו השגה ת ס  פניו ב
ל ומאבל ליו״ט ומשעבוד לגאולה כוי.  איך שיצא מאפילה לאור גדו
 וזהו עניו יו״ט גילוי השמחה שמבחי׳ עקרת הבית נעשה אם הבנים
 שמחה. פי׳ כי עקרת מלשון עקרה ומלשון כחולדה זו הדרה בעיקרי
ל יומין ם והיא בחי׳ מל׳ שמלובשת כ  בתים בגמ׳ פ׳ בתרא דפסחי
ד הרמב״ן ז״ל. וביו״ט  דחול בבי״ע בק״נ כן פי׳ בספר שו״ס לתלמי
ה באצי׳ בבחי׳ אם הבנים בינה והשגה באור א״ס ל ע מ  היא עולה ל
גלה אז שאור א״ס משתלשל ויורד אז באופו שיהיה דרך ומבוא  הנ
סא והשגה במה שיכולים להשיג מאור א״ס ב״ה הנגלה ואיך  לתפי
 שהגילוי רב מאד עד כי נהפך להם מיגון לשמחה ושהיו בחשך ראו
ל הוא גילוי אור א״ם ב״ה המתגלה בבחי׳ יש והשגה להיות  אור גדו
ך המתגלה אז. וכמו עד״מ הנשמה ל  איזו תפיסא והשגה באור פני מ
ת היותה מתלבשת בגוף הגשמי ח  שמתענגת בעוה״ב מזיו השכינה ת
גת בג״ע העליון ונהנית מזיו ר חוצבה שמתענ נפרדה משם ועלתה למקו  ו
פלא וע״ז נאמר להנחיל אוהבי יש שמתגלה אור א״ם וג נ  כו׳ הנאה ותענ
 בבחי׳ יש להיות השגה ותפיםא להנשמה להיות נהנית מזיו ואור הנ״ל
 דהיינו שיש השגה והבנה איך שיצאה מאפילה לאור גדול״ כוי. וזהו
ל שם נשמחה בו פי׳ בנהר היוצא מעדן שהוא בינה  בנהר יעברו ברג
ל משלשה רגלים ושם הוא מקור השמחה.  הוא העלייה בכל רג
 (ועמ׳׳ש מזה בד׳׳ה הוי׳ לי בעזרי). וכ״ז הוא מבחי׳ מוחין דאימא בינה
ג הנשמות לפי השגתם אבל מוחין דאבא ו  עוה״ב ג״ע עליון גילוי תענ
 החכמה מאין תמצא אין נק׳ מה שאינו מושג למעלה מעלה מבחי׳
 בינה והשגה דהיינו שמתגלה בחי׳ אור א״ס ב״ה מה דלית מחשבה
 תפיסא כו׳ ולא ניתן ליהנות בו מאחר שאין שם שום תפיסא והשגה.
 וענין גילוי זה הוא ביטול ההשגה וביטול הנשמות במציאות באור א׳׳ס
 ב״ה דלית מחשבה כו׳ והגילוי הזה הוא שמתגלה בשבת, ולכן אמרו
ת פי׳ ק פ  בקושי התירו לדבר בד״ת בשבת כי אורייתא מחכמה נ
ת לבר שהיא הארה בלבד היוצאת מחכמה ק פ ת יוצאת לחוץ כמו נ ק פ  נ
ה מעלה מבחי׳ אורייתא ל ע מ  אבל עצמיות החכמה היא רמה ונשגבה ל
 (וכמ״ש במ״א בד״ה עוטה אור כשלמה בשם האריז״ל בפי׳ נובלות חכמה
רה ועמ״ש בביאור ע״פ יונתי) ובגילוי זה לא שייר שמחה  שלמעלה תו

 י) עי׳ בהוספות.

נג כוי וזשארז״ל ע״פ עלי עשור שכנור ת נה׳׳ב כהמם דו  יבטלו מדו
ר כ׳׳ו ר נ ו ר הוי׳ נשמת אדם נק׳ כנ  דלע׳׳ל יהי׳ של עשרה נימין כי נ
. ע׳׳ד ר ר שם הוי׳ שמתגלה בהנשמה הנקרא נ פ ס  פי׳ כ״ו הוא מ
 כל הנקרא בשמי כו׳ ואתם הדבקים בהוי׳ כו׳ ושיהי׳ הכנור של עשרה
 נימין שיהיו ע״ם מאירים בגילוי בקביעות בנשמת אדם להיות ומלאה
 הארץ דעה כו׳ וכתיב ומל ה׳ את לבבר כו׳ וכמ״כ למעלה בבחי׳
 כנס׳׳י יהיה בה ע״ס בקביעות בחינת אהל בל יצען וכמ״ש בלק״ת
ד אין נגאלין  בזכריה ע״פ ביום ההוא יהיה כו׳ ע״ש. וזשארז״ל כ
 אלא בגואל מלא בו׳. ועד״ז יובן ענין ימי המילואים להיות וימלא
ר ס ח  כבוד ה׳. להמשיד הברכה וההמשכה בבחי׳ מלכות. אשר לא ת
ל ה שמקבלת מבחי׳ כ ל ל בה כו׳ וזהו ענין מרוב כל. והיא נק׳ כ  כ
 כו׳ וזהו ע״ד והיה אור הלבנה כאור החמה. כי מיעוט הירח היינו
ת הט״ם מהמלכות כמ״ש בע״ח שם ולע״ל שתהיה בבחי׳  ג״כ הסתלקו
 אהל בל יצען זהו כאור החמה. שיש בו האור תמיד בקביעות בלי
 שינויים כוי ומעין זה היה עניו ימי המילואים כוי ועיין זח״ב פקודי
 דף רל״ה ע״א וזהו סיום הפסוק ביום חבוש ה׳ את שבר עמו ומחץ
 מכתו ירפא. פי׳ שבר עמו הוא עניו אמלאה החרבה כנ״ל וזהו
ת עשו עמי אותי עזבו מקור מים חיים  נמשך ע״י מ״ש כי שתים רעו
 לחצוב להם בארות בארת נשברים (בירמי׳ סי׳ ב• י״ג) ועיין מזה
ק אל תראוני שאני ת כי תשא ס״פ מ״ב ובשה״ש רבה בפסו  ברבו
 שחרחורת שעשו רעה אחת שקשה כשתים כוי. והנה פי׳ בורות נשברים
 היינו ההפך מבחי׳ באר מים חיים המבואר במ״א ע״פ עלי באר
 כו׳ כ״א ההתקשרות בתאוות גשמיות ע״כ נק׳ בורות נשברים
׳ ואתחנן דרמ״ו א׳ ובהרמ״ז שם  שהתאוות משבה״כ ועיין בזח״ג פ
 שהאריך ועיין במא״א אות ב׳ סעיף י״א ומזה נמשך כי שתים רעות
.שגרמו במעשיהם הרעים בחי׳ שנתמלאה צור מחורבנה ו נ י  עשו הי
 של ירושלים וה״ז רעה אחת שקשה כשתים. וזהו עניו שבר עמי
 הנמשך ממה שחצבו להם בורות נשברים. והנה לע״ל נאמר ביום
. ומבחי׳ שבר ושבירה יתהפך לבחי׳ שבר  חבוש ה׳ את שבר עמו
 ותקוה. וכמ״ש ברבות מקץ ר״פ צ״ט ע״פ כי יש שבר במצרים והיינו
 כמשארז׳יל סוכה נ״ב א׳ ע״פ ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצה״ר
 כו׳ שהוא הוא הגורם שבר עמו לחצוב להם כוי. ואזי ומחץ מכתו
ות שוח כו׳  ירפא. וארז״ל ברבות בראשית פרשה יו״ד דקאי על בנ
 ע״ש ובמשנה רפ״ה דשביעית. והענין כמ״ש הר״ש רפ״ק דדמאי דאמרינן
לם  גבי עץ שאכל אדה״ר דקרו ליה בנות שוח לפי שגרמו שוחה לעו
 כו׳ ע״ש ופי׳ שוחה יש לפרשו לשון חפירה ובור כמו שוחה עמוקה
 פי זרות (במשלי כ׳׳ב י׳׳ד) והוא ענין לחצוב להם בארות נשברים הנ״ל
 גם יש לפרשו לשון הכנעה ושפלות כמו וישח אדם וישפל איש דהיינו
 שנתמעטה קומתו של אדה״ר והוא ג״כ ע״ד הנ״ל בענין אמלאה
 החרבה. וז״ש כי שחה לעפר נפשנו כו׳ ועש״ז נקרא עה״ד בנות שוח
 "כר ומשם שורש נה״ב הגורם שפלות לנה׳יא כו׳ להמשד אחר תאוות נה״ב
ד יתוקן עץ הדעת ויתחבר עם עץ החיים. ואזי בנות שוח  וכנ״ל. ולעתי
ה וכמ״ש בועליך ל ע מ  יהיו עושין פירות לשעתן שיהיה הגילוי למטה כמו ל
ל הארץ יקרא שבכל הארץ הלזו הגשמיות יהיה גילוי  עושיך אלקי כ
. וזהו עושין פירות לשעתן ועמ״ש  אלקות וכתיב יעננו ביום קראנו

 ע״פ והיה בן הבכור לשניאה. ואזי והיה אור הלבנה כאור החמה כוי:

 להבין מ״ש בהגדה מצה זו שאנו אוכלים ע״ש מה ע״ש שלא
. דמשמע הא אלו לא גורשו והספיק י  הספיק כו׳ כי גרשו כו
 להחמיץ היו אוכלים חמץ, והלא כבר נצטוו בעשור לחדש הזה כו׳ על
 מצות ומרורים יאכלוהו. וגם לדורות נצטוו שבעת ימים שאור לא ימצא
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. ר ל כ  והשתלשלות אור וגילוי זה עד שבא להשגה איד שהוא אור גדו
ר ועי״כ שש ושמח בהגלות כל מה שלמטה מטה כולא קמי׳ כלא כ  ו
גלות אור וגילוי זה• אן־ בשמחה זו צריד להמשיד מוחין דאבא ג״כ  נ
ר (ועמ״ש ע״פ אסרי  שתהיה השמחה מגילוי אור א״ס דלית מחשבה כ
 לגפז אסר יו׳ד לבחי׳ גפו כוי) וזהו ענין מקרא קדש כאדם שקורא
ק זיו והארה  לחבירו וכמו שהקריאה באדם לחבירו הוא בשמו שהוא ר
ק ו בלבד. כד הוא ענין מקרא קדש מבחי׳ שם שהוא ר  התפשטות ממנ
 הארה בעלמא מבחי׳ אבא. וכענין בשכמל׳׳ו ויעש דוד שם כוי בחי׳
ה והלל אד הם אינם ל פ  נה״י כוי. והנה הארה והמשכה זו ביו״ט הוא ע״י ת
ח ע״י אכילת מצה שהוא קטנות ס פ ן ומדאורייתא נמשד ב ק מדרבנ  ר
ת אבא עד שיטעום  אבא כי מצה מוחין דאבא שאין התינוק יודע לקרו
ו ולהיות ידיעה זו בהתינוק הוא נמשד מלמעלה מן הדעח  טעם דג
 המושג שהרי ידיעה זו בהתינוק אינו בדעת המושג שהרי אינו יודע
 איד ומה הוא אביו כי דעת התינוק קטן כו׳ וגם מצה איו בה טעם
 שאין בה ההגבהה כו׳ ולמעלה מן הדעת הוא בחי׳ אבא אלא שנמשד
 בקטנות ולכן נק׳ בזהר מיכלא דמהימנותא (ועמ״ש מזה בד־׳ה
 וספרתם לכם גבי חג השבועות). והנה המשכת מוחין דאבא במצה
 אינה אלא בלילה הראשון אבל משם ואילר הגם דכתיב מצות יאכל את
ל ז׳ הימים שיהיו נזונין  שבעת הימים. ופי׳ שצריד להאכיל את כ
 מבחי׳ אבא וכנודע מספירה שבשבוע הראשון הם ז׳ מוחין דאבא
ח מצרים אינו נוהג איסור ס ל ז׳ המדות. הנה פ  שמוח החכמה נמשד בכ
 החמץ אלא יום א׳ בלבד לפי שהיו משה ואהרן שהם שניהם מבחי׳
 אבא ולא ימיש עמוד הענן כו׳ עננא דאהרן דהיינו בחי׳ מקיפי אבא
 והענן היה הורג נחשים ועקרבים שבמדבר שהמקיף מסמא עיני
ם בהמשכת מוחין ה לכד הי׳ די ל  החיצונים שלא יהיה להם יניקה כוי• ו
ת ז׳ ימים תאכלו מצות ומ״מ אין זה רו  דאבא בלילה הראשון אבל לדו
 אלא שלא לאכול חמץ שלא יהיה יניקה כוי. אבל מצה מוחין דאבא די
 בלילה הראשון בערב תאכלו מצות שקבעו הכתוב חובה כי יומם יצוה
 ה׳ חסדו יומא דאזיל עם כולהו כוי עננא דאהרן דכתיב ביה נמי לא
׳ בפ׳ אמור דק״ג ע״ב ע ) ׳ ו ל הימים ב  ימיש עמוד הענן יומם כו׳ שכולל כ

ד כוי: ס  ומ׳׳ש עליובמ״א) והיינו יום ראשון בלבד שהוא ח

ח הוא ס  קיצור. ענין קדש. ומקרא קדש. והמשכה זו ביו״ט של פ
ת אבא כוי. ופי׳  ע״י המצה ע״ד אין התינוק יודע לקרו

 מצות יאכל את שבעת הימים:

 ג והנה נמצא בי ב׳ מצות הם מצה של לילה הראשון חובה ומצה של
ח ועל בחי׳ הב׳ אמר שלא הספיק כו׳ כי אבותינו ס ל ימי פ  כ
ח כנ״ל. ס פ ל ימי ה  לא היו צריכים באמת להיות להם מצה של שימור כ
ה מ  אר זה היה אצלם ממילא שנגלה עליהם מלר מלכי המלכים פי׳ ד
ד מלכי המלכים כפשוטו היינו המלכים הם המלכים ל  שהקב׳׳ה נקרא מ
 שלמטה בעוה״ז ומלכי המלכים הם השרים העליונים שבצבא המרום כמ״ש
ס כוי והקב״ה נק׳ מלר על מלכי המלכים. ר ת פ  בדניאל סי׳ יו׳׳ד ושר מלכו
ך מלכי המלכים בבחי׳ מלכותו והנהגתו העולמות ע״י עשר ל  ועוד נק׳ מ
 ספירות. המלכים הם נה״י. ומלכי חג״ת. ומלד מלכי היינו חב״ד כי
 בעולם העשייה מאירים בחי׳ נה״י ובעולם היצירה מאיר חג״ת ובעולם
 הבריאה בינה אד באצילות מאיר בחינת חכמה. והיינו כי בחכמה שורה
 אור א׳׳ס ב׳׳ה שהוא הנקרא מלד מלכי המלכים. ועי בזח״א ד״ג ע׳׳א
 ובזח׳׳ב יתרו דס׳׳ז ע״ב. וגילוי חכמה הוא גילוי אור אבא שנגלה בבחי׳
א הניח להחמיץ בצקם כו׳ להיות יניקה ח״ו. וכמ״ש  גילוי לפיכד ממילא ל
 ירא את ה׳ בני ומלר (במשלי כ״ד) דהפירוש כפשוטו היינו כשם שתצטרד
ת השם יתברר אע״פ שאיו אתה רואהו. ועם זה תפרוש מן  ליראה א

 ותענוג שאין השמחה והתענוג נראה ונרגש אלא במה שיש תפיסא
ל והיינו מאחר שנרגש בחי׳ אור  והשגה איד שיצא מאפילה לאור גדו
 גדול שהוא בבחי׳ מעלה מעלה. ואחר שיבין שירד מטה מטה הנה
כל זה ה מעלה תגדל השמחה במאד מאד. ו ל ע מ  בעלותו ממטה מטה ל
 לא שייר אלא במוחין דאימא שהוא גילוי אור א״ס בבחי׳ יש והשגה
 איד שהוא מעלה מעלה כו׳ אבל מוחין דאבא שהם בבחי׳ גילוי מה
ל ומעלה ומטה שוין ל  שלמעלה מהשגה שם לא שייר מעלה ומטה כ
 ובחשכה כאורה שגם חשד לא יחשיד כוי. ודקדוק הלשון כחשכה
 כאורה בשני כפי׳׳ן והל״ל חשכה כאורה אלא משום דחשכה כאורה בלבד
ר אבל כחשכה כאורה א יחשיר כ מר שגם החשד ל  לא סגי אלא לו
 בשני כפי״ן משמע דלא זו שגם החשד לא יחשיד והחשד שוה לאור אלא
ל נהורין מתחשכאן קמי׳ כו׳ וכתר עליון כ  אף האור שוה לחשר ד
 אע׳׳ג דאיהו אור צח אור מצוחצח אוכם הוא כוי. (ועמ׳׳ש סד״ה
 שחורה אני ונאוה בפי׳ המולד מהודו ועד כוש ואפשר שזהו ענין
ר עליון וכמ״ש בד׳׳ה ת  ב׳ הכפי״ן דכחשכה כאורה. כ״ף דכאורה זהו כ
ה ונחרצה. וע׳׳ד ל  יונתי בחגוי הסלע. וכ״ף דכחשכה זהו כענין כ
ת עיין במא׳׳א אות כ׳ סעיף ט״ו ולגבי ר  שנזכר בזח״א ד״ג ע״א וכן כ
 אור א׳׳ס ב״ה כחשכה כאורה כוי). ועל זה נאמר ישת חשף סתרו
ל אלא ביטול ההשגה ולכן אין שם ל  שאיו שם אור וגילוי ההשגה כ
ג בגילוי בחי׳ ביטול זה מאחר דלית מחשבה כו׳ ו  בחי׳ שמחה ותענ
ל שאינו עולה ממטה למעלה רק שהוא בא ל  ואינו נחשב לכהי׳ עלי׳ כ
ו אם  לבחי׳ ומדרגה שמעלה ומטה שוין כו׳ כנ׳׳ל. (וזהו היש ה׳ בקרבנ
ר ההשתלשלות שהיא בחי׳ להנחיל אוהבי יש ד  אין פי׳ אם הגילוי מבחי׳ ס
ר ההשתלשלות מבחי׳ אין ד ס ו או שהגילוי מלמעלה מ  וזהו היש ה׳ בקרבנ
ה בינה ב״פ ה חכמה קנ ם קנ  וזהו אם אין ועיין בזח״ג שלח קנ״ח ב׳ ג
ה גימט׳ יש. אמנם בחי׳ איו הוא בחי׳ העליונה שבחכמה שדבוקה  קנ
׳ ויקרא ד״ז ע״פ  במקורה בחי׳ והחכמה מאין תמצא ועיין בזוהר פ
 כשמן הטוב ועמ״ש בד״ה צאינה וראינה בענין להצהיל פנים משמן
 ומ״ש סד״ה שיר השירים בענין כי טובים דודיר מיין כי בחי׳ יין הוא
 המשמח אלקים ובחי׳ דודיך זהו מה שלמעלה מבחי׳ השמחה וכנ״ל
ת בענין ומעין מבית ה׳ יצא כו׳ ובד״ה  וע״ש ובד״ה ששים המה מלכו

 ושאבתם מים בששון):

 קיצור עניו בערב תאכלו מצות וענין שלא הספיק בצקת כוי. ענין
 יו״ט שהוא מועדים לשמחה. בחי׳ מושיבי עקרת הבית
ל שם נשמחה בו. וענין שבת בחי׳ ג ר  אם הבנים שמחה. בנהר יעברו ב
 גילוי והחכמה מאין תמצא דלית מחשבה תפיסא ביה. כי יש בחי׳
 סדר ההשתלשלות עילה ועלול ששרשו מהבינה וז״ש נהר היוצא מעדן
ר ההשתלשלות ד ס  ושם שייר השמחה מההשגה ויש בחי׳ שלמעלה מ
 בחי׳ עדן עצמו שעז״נ עין לא ראתה כו׳ וזהו וקראת לשבת ענג

 ר״ת עדן נהר גן דהיינו שנמשר מבחי׳ עדן שלמעלה מבחי׳ נהר:

 ב וזהו ושמרתם את השבת כי קדש היא היא בעצמה היא בחי׳ קדש
 העליון בחי׳ חכמה מוחין דאבא שמתגלה בשבת. משא״כ
ר  יו״ט נק׳ מקרא קדש הארה בעלמא מקדש העליון נה״י דאבא בתו
 מוחין דאימא שהרי גם ביו״ט בגילוי מוחין דאימא צריך להמשיך מוחין
ד ר פ  דאבא כי מוחין דאימא הגם שהם בחי׳ יש מ״מ אינם בחי׳ דבר נ
 ח״ו אלא הוא היש שנמשר מאין כי אין ויש חו״ב הם תרין ריעין
 דלא מתפרשין ועמ״ש בד״ה ראה אנכי, שתמיד נמשר בחי׳ ביטול
וג שהתענוג  מוחין דאבא להיות בחי׳ מוחין דאימא התגלות התענ
ג מהשגת ו  הוא ג״כ מהמשכה אור א״ם ב״ה דלית מחשבה וכו׳ ולא תענ
פרד ח״ו אלא שניתן ליהנות בגילוי אור זה מחמת ירידת  דבר נ
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ו יניקה מאור אבא ה שהיה ל ע ר פ  כאשר מתחלה שהיינו עבדים ל
 מאחוריים כו׳ וזהו ולא אחר. והיינו ע״י המצוה נמשך לי בפנימית
ר המשכת אור אבא  ונמצא שהמצה גרם לצאת ממצרים כי בחפזון כ
ל ז׳ הימים הוא אחר יצ״מ מצות יאכל את שבעת הימים והיינו ר אבל כ  כ
. ר ת כי אבותינו לא היו צריכים לזה אלא שלא הספיק ממילא כ רו  לדו
 (וביאור עניו בעבור זה הנה פי׳ מוחין דאבא מבואר למעלה שהוא
ר ההשתלשלות דקמיה כחשכה כאורה ממש ד ס  המשכה מלמעלה מ
ם היות דשם ע ר עליון כוי אוכמא הוא קדם כו׳ ו ת  מה שאפילו כ
 בחי׳ אם צדקת מה תתן לו אמנם כשנמשך ומאיר משם בחכמה
 עילאה הנק׳ אבא ונש״י נק׳ בנים לבחי׳ אבא כמשל הבן שנמשך
 ממוח האב ואזי נקרא ההמשכה הנ״ל מוחין דאבא א״כ עי״ז
ק בסטרא דקדושה דוקא ועמ״ש לקמן בעניו  נמשך ההמשכה ר
 עבדים היינו כוי. ויוציאנו ה׳ אלקינו כו׳ ועמ״ש בד״ה כי עמך מקור
 חיים גבי עניו השקיפה ממעון קדשך מן השמים כוי. וסד״ה שימני
 כחותם וזהו עזי וזמרת יה שהם או״א ועי״ז זה אלי כוי. והנה
 ההמשכה מחכמה עילאה הוא ע״י יסוד אבא המתלבש ביסוד ז״א
 וזהו עניו בעבור זה ועיין בפ׳ ויצא דק״נ ע״ב בעניו פי׳ וזה שער השמים
 ובפ׳ בשלח ס״א א׳ יתרו דף ע׳. ועמ״ש בד״ה בחדש השלישי בו׳
 ביום הזה כוי וזהו שבחי׳ י״ג מדות הרחמים שהן רחמים גדולים בלי
ת הרחמים שיש בחי׳ המגביל הרחמים שלא יומשכו  גבול עכ״ז נק׳ מדו
ם עליו כו׳ ח ר ל מי שאין בו דעה אסור ל ק במקום הראוי וכענין כ  ר
 ועמ״ש מזה סד״ה ויאכילך את המן. וזהו ג״כ פי׳ בעבור זה. ופי׳
לדות אדם זה היינו י״ב שבטים ועם שבט  ברבות ע״פ זה ספר תו
גד י״ג מדה״ר כוי. וזהו רבות עשית אתה ה׳  לוי הם י״ג שהם נ
 אלקי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו וגו׳ (בתהלים סי׳ מ׳) פי׳ רבות כל
לת  דבר שהוא רב ועצום ע׳ זח״א פ׳ ויחי דרמ״ז א׳ וברבות סוף מג
 אסתר אתה מוצא שמדות טובות של הקב״ה בהשפע בפרוי ורבוי הטוב
 ברבוי החסד ברבוי הרחמים ברבוי כו׳ ע״ש וזהו רבות עשית דהיינו
רב  המדות עליונות שלמעלה מהמדה וגבול שנקראו רבות כענין ו
ד ורב טוב כו׳ עשית שנשתלשלו ונמשכו בעשייה הגשמיות וכדפי׳ ס  ח
 בת״א בד״ה ויהי מקץ ועכ״ז נפלאותיך ומחשבותיך אלינו וכמארז״ל
ל דבר וז״ש ורב טוב לבית ישראל וכתיב כ  מחשבתן של ישראל קדמה ל
ת פס״ה רבות לדו  מה רב טובך אשר צפנת ליראיך כו׳ ועיין ברבות תו
ה כהו כוי כדי שיבא יעקב ויטול את הברכות ובפי בא מ  עשית כוי ל
ם הצדקה שלכם כו׳ הרחמים שלכם כו׳ כ  פט״ו ע״פ החדש הזה ל
 ע״ש ועמ״ש בד״ה ואכלתם אכול בפי׳ אשר עשה עמכם להפליא יעו״ש).
א אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור. שעיי המרור  וזהו בעבור זה ל
ל דודי  והמרירות מריחוקו מה׳ עי״ז מעורר י״ג מדה״ר כו׳ כמ״ש בד״ה קו
 הנה זה בא כו׳ ועיין ברבות בשלח ס״פ כ״ג בעניו ואמר ביום ההוא כו׳
 והענין כמ״ש במנחות דנ״ג יבא זה ויקבל זאת מזה כו׳ והיינו משה
 שנתנבא בזה והוא המשכת התורה וכמ״ש סד״ה ראשי המטות גבי
ובלות חכמה שלמעלה אכן לעתיד  לאמר זה הדבר. והנה התורה נק׳ נ
 יהיה גילוי פנימית התורה שמפנימית חכמה שלמעלה וע״ז כוונו ברבות
 שלעתיד יאמרו ב״פ זה הנה אלקינו זה כו׳ זה הוי׳ דהיינו ע״י שיתגלה
ת דקל״ה על פסוק זה ואמר לדו  ג״כ פנימיות אבא. ועמ״ש הרמ״ז פ׳ תו
 ביום ההוא כוי ומ״מ גילוי זה נמשך ע״י היום לעשותם וזהו בעבור זה
ר. דהיינו בבחי׳ היום לעשותם  לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרו
ת החיים ואת יך א  שאז הוא דשייך בחי׳ הבחירה. וכמ״ש ראה נתתי לפנ
 הטוב ואת המות ואת הרע ובחרת בחיים. והנה איתא בפע״ח מרור
פסד והרוחניות נ רע שהוא כלה ו  גימ׳ מות. ור״ל כי הגשמיות נק׳ מות ו
 נק׳ חיים וטוב וכמ״ש מזה בד״ה האזינו השמים וע״כ צריך להיות בחי׳

 העבירה. כן תצטרך שתתירא מן המלך המולך בארץ ותשים צורתו
ת. כן  נכה פניך אע״פ שאי אתה רואהו ובזה תנצל מחיוב מיתה למלכו
ק כמשארז״ל ירא את  פי׳ בכד הקמח ערך יראה. ויש עוד בפי׳ הפסו
 ה־ בני. ומלך. ומלוך על יצרך. ושני הפירושים אמת. והיינו שע״י
ך מלכי המלכים עי״ז ומלוך על יצרך שלא ל  היראה האמיתית מה׳ שהוא מ
 להמשך אחר תאות הגשמיות מחמת היראה והביטול. והיצה״ר הוא
ך מלכי ל ל וחומץ. ולכן ע״י שנגלה עליהם מ  החמץ וכמ״ש מכף מעו
 המלכים הקב״ה אזי ממילא לא הספיק להחמיץ כו׳ אבל אצלינו נעשה
 חיוב לדורות להיות מצות יאכל את שבעת הימים. שהם ז׳ המדות.
 שבהם יש שליטה ליצה״ר ששבה״כ היה בז״ת וע״כ צריך להמשיך בהם
 בחי׳ מצה וביטול. ועל בחי׳ הראשונה נאמר בעבור זה עשה הוי׳ לי
 בעבור זה בשעה שיש מצה כוי שכעבור המשכת מצה עשה הוי׳ הוא
 גילוי אור אבא. ופי׳ דהיינו עניו עשה הוי׳ לי היינו מה שנמשך גילוי
 אור א״ס ב״ה למטה ממש בעולם העשייה. וזהו עשה הוי׳ לי. שנמשך
ל זה כ״כ  גילוי שם הוי׳ בעשייה הגשמיות. ואיך אפשר שיומשך אור גדו
 למטה עד שיומשך לי ממש עם שאני בעשייה הגשמית במצרים.
 זהו אי אפשר רק בעבור זה. דהיינו מה שע״י המצה נמשך מוחין
 דאב א שהחכמה מאין תמצא שהיא למעלה מסדר ההשתלשלות עד ששם
 נאמר כחשכה כאורה. והשוה ומשוה כוי. לכן יוכל להיות עשה
 הוי׳ לי שיומשך האור לי למטה בעשייה הגשמיות. והענין כי הנה
 כתיב ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך ולא שרף כו׳ שהם בחי׳
 ־בי״ע וכן באצי׳ עצמה יש בחי׳ בי״ע שהמל׳ נק׳ עשייה שבאצי׳ וחג״ת
 ובינה הם יצירה ובריאה דאצי׳ וזהו ג״כ פי׳ אני ולא מלאך שהמל׳
 נקי ג״כ המלאך כו׳ אלא אני דוקא שהוא ע״י המשכת אור אבא
 מקור החכמה שהוא אצילות שבאצילות (ועמ״ש בד״ה ולהבין בתוס׳
 ביאור ענין וייצר כו׳ שכמ״כ בד׳ בחי׳ דצח״מ שבאצי׳ חכמה עילאה
 היא בחי׳ מדבר כו׳ ע״ש) לפי שארץ מצרים היה מקום טומאה והוצרך
 דוקא להיות המשכה עליונה שגם חשך לא יחשיך ובחשכה כאורה והיינו
 אור אבא ולא אימא כוי, והיינו כי מה שנמשך ע״י מלאך או שליח עם
 היות שהכל ממנו ית׳ והמלאך הוא רק שליח וכחומר ביד היוצר הוא
 בידי ית׳. אך עכ״ז האור והשפע הנמשך ע״י מלאך ושליח הוא ממקור
 סדר ההשתלשלות. שמבחי׳ זו נמשך ע״י השתלשלות עילה ועלול
 ומתלבש בבחי׳ מלאך או שרף כוי. לא כן ההמשכה שמלמעלה מסדר
 ההשתלשלות אין המלאך יוכל להיות כלי ושליח לגילוי בחינה זו כו׳
 וזהו ענין אני ולא מלאך כו׳ ועמ״ש בד״ה ויקרא אל משה. אך להבין
 מ״ש אני הוא ולא אחר דמכיון שכבר פירש ולא ע״י מלאך ולא ע״י שרף
 ולא ע׳׳י השליח. א״כ מי הוא האחר שיצטרך לומר ע״ז עוד אני ולא
 אחר. והענין הוא כי הנה באלול ועד יוה״כ מזכירין י״ג מדות הרחמים
 להיות שהם המשבות עליונות המתגלות בבע״ת כי מאחר שחטא ופגם
 במה יתוקן אלא ע״י המשכות עליונות שמאד נעלה וכחשכה כאורה
 כוי, ולכן הם שהמשיכמ משה רבינו ע״ה בחטא העגל לתקן החטא.
 והנה.שם נאמר וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו כי ארך אפים ראה אף
 לרשעים כו׳ וכדי שלא יהיה יניקה לחיצונים ג״כ זה היה בקשת משה
ו הקב״ה גם את  ונפלינו אני ועמך ביקש שלא תשרה שכינה. והבטיח ל
 הדבר הזה אשר דברת אעשה הא אילו לא הבטיח לו כן היה שורה
 וכמו בבלעם הגם שהיה מזוהם כו׳ לפי שהוא ית׳ כל יכול ובחשכה כאורה
 כר גם חשך כו׳ ומשם היה יניקת פרעה באחורי העורף מקום גבוה
ה במצרים כוי. אך בצאתם ממצרים ע ר פ  כוי ולכן עבדים היינו ל
 בעבור זה בשעה שיש מצה המשכת מוחין דאבא שמלמטה באתעדל״ת
 שהיא עשיית המצזה היה אור אבא נמשך לי בפנימית בבחי׳ ישראל
 •לא נמשך לחיצונים. וזהו לי ולא לו אלו היה שם לא היה נגאל ולא
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 ועוד דהנה ענין וביום השביעי עצרת להוי׳ אלקיך היינו לפי שבשביעי
והג רק ח מצרים היה חימוצו נ ס ס דקי״ס. והנה פ ח היה הנ ס  של פ
ל ששת הימים,  יום אחד וא״כ הרי זכו לקי״ס שלא ע״י אכילת מצה כ
 ומדוע לדורות נאמר שבעת ימים תאכל עליו מצות וגם דדוקא ע״י שששת
ל מצות עי״ז הוא שיוכלו לבוא להיות וביום השביעי עצרת כוי. כ א  ימים ת
ח נאמר עצרת להוי׳ אלקיך ובשמיני ס  וגם להביו מה דבשביעי של פ
ת הבצק אשר ם להבין מ׳׳ש ויאפו א  עצרת נאמר עצרת תהיה לכם, ג
לא יכלו  הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ו
ה שאפו מצות ולא חמץ מ נת טעם ל  להתמהמה כוי, דמשמע שזהו נתי
ה דהרי נאסר להם  לפי שגורשו ממצרים ולא הספיק להחמיץ. וזה תמו
 אכילת חמץ יום האחד עכ״פ כדאיתא בפסחים דף צ׳׳ו ע״ב. וא׳יכ
 איד היו יכולים לאפות חמץ עד שצריך נתינת טעם כי גורשו כוי. גם
ה על שום שלא  להבין מ׳׳ש בהגדה מצה זו שאנו אוכלים על שום מ
 הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלד מלכי המלכים
 הקב׳׳ה וגאלם. והרי בלאה׳׳נ כבר נצטוו על מצות ומרורים יאכלוהו,
ך מלכי המלכים היה אחר חצות לילה. ל  ועוד דזה שנגלה עליהם מ
דם חצות לילה שהפסח אינו  וצווי על מצות ומרורים יאכלוהו היינו קו
דם חצות  נאכל אלא עד חצות וכן מצה זו שאנו אוכלים הוא ג״כ קו
. והענין הוא דהנה גבי ר  דוקא וא״כ איד הוא על שום כו׳ שנגלה כ
ר וי״ו וגבי ויאפו כו׳ עוגות מצות כתיב ס  בערב תאכלו מצת כתיב מצת ח
ך ל  מצות מלא בוי׳׳ו. והיינו כי הוי׳ץ זהו ההמשכה שנגלה עליהם מ
 מלכי המלכים (ועיין נזהר ויצא דקנ״ז א׳ וברע״מ פ׳ פנחם דרנ׳׳א בי). וא״כ

 היה ב׳ בחי׳ מצה. הא׳ מ׳׳ש בערב תאכלו מצת שהיא מצה דקודם
ר וי׳׳ו. והב׳ מ״ש ויאפו כו׳ מצות כו׳ והוא המצה ס  חצות והיא מצת ח
 שאחר חצות והוא מלא בוי׳׳ו דהיינו אחר שנגלה עליהם כוי. וע׳׳כ אמר
ל שום שלא הספיק בצקת ל שום מה ע  בהגדה מצה זו שאנו אוכלים ע
 של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלר מלכי המלכים כו׳ שהוא
 ענין מצות מלא בוי׳׳ו שהיה אחר חצות דוקא. דהמצה זו שאנו אוכלים
 הוא ג״כ מבחי׳ זו והיינו מדכתיב ששת ימים תאכל מצות בוי״ו, שמזה
לכו עי״ז ה זו. ו כח דמצה זו שאנו אוכלים היא ג׳׳כ מבחי׳ ומדרג  מו

 יומשר להיות וביום השביעי עצרת כוי:
א על הלחם לבדו יחיה  ב ולהבין כ״ז צריר להקדים ענין מ׳׳ש כי ל
 האדם וכוי, דבזה מתורץ הקושיא איך יש בכח המאכל
ת האדם הלא הלחם הוא בחי׳ צומח והאדם הוא בחי׳ מדבר  להחיות א
 וא״כ איד יהיה הצומח בחי׳ מחיה להמדבר שלמעלה ממנו הרבה.
 אלא כי לא על הלחם לבדו מצד עצמות הלחם יחיה האדם, אלא על כל
 מוצא פי הוי׳ שמלובש ממש בהלחם, דהיינו ממאמר תדשא הארץ
ס באותו המזון נ כ  דשא, וכמ׳׳ש בלק״ת פ׳ עקב כי אותו דבר ה׳ נ
ת האדם• אד צ׳׳ל דהלא גם באדם מלובש דבר ה׳  והוא זן ומחיה א
 ממאמר נעשה אדם. וא״כ למה יקבל חיות מהלחם שמלובש בו ממאמר
 תדשא כוי• אד העניו הוא ע׳׳פ המבואר בכמה מקומות [ועמ׳׳ש בפ׳ בשלח
 בד״ה להבין ענין לחם משנה] דבחי׳ דצ״ח שרשן הוא מבחי׳ עולם התהו
ת וע״י ו  שקדם לבחי׳ עולם התיקון כוי אלא שנשתלשלו בריבוי המדרג
 שבה״כ עד שירדו למטה מטה ונתהוה מהם דברים גשמיים. והאדם
 שרשו מעולם התיקון ועיקר בחי׳ עולם התיקון הוא בחי׳ חכמה
נקרא המשכת מוחץ כי בחכמה אתברירו והאדם שיש בו נפש  דאצי׳. ו
 השכלית שרש השתלשלותה הוא ג׳׳כ מבחי׳ חכמה. ושבה״כ שהיה
ת שלמעלה  בעולם התהו הוא בבחי׳ ז׳ מדות, אמנם הם בחי׳ המדו
ל פ  מהחכמה דאצי׳ ונקי בהמה רבה [וע׳ בע״ח ש״ח שהדעת דתהו נ
לכו הנה״ב ל ג״כ כח המוחין שבמדות כו׳ ו  בשבה״כ וגם שבז׳׳ת הי׳ כלו
 שבאדם שנלקחה מק״נ משבה״כ היא ג״כ משכלת ומשגת כו׳ ועמ״ש בפ׳

ר ולהיות ובחרת בחיים ר ומרירות ממה שנמשר אחר הגשמיות כ  מרו
ק עכשיו אבל לע״ל הוא אומר בלע המות לנצח  כו׳ וזה אינו שייך ר
 (בישעיה סימן כ״ה). שלא יהיה הגשמיות מעלים ומסתיר כוי. וזהו
 ומחה ה׳ דמעה. אשר דמעה בגימט׳ ק״ר צירופי אלקים שמהם נמשר
 ההעלם והסתר כו׳ אלא יהיה כמ׳׳ש והיה הוי׳ לי לאלקים. ע׳׳ד
 הקב׳׳ה מוציא חמה מנרתקה כוי. וא׳׳כ אז אין שייר בחי׳ מרור
 שהמרור הוא על בחי׳ ההסתר הנק׳ מות. כי אז בלע המות כו׳
 ברוחניות וכן בגשמיות ממש. וכן בחי׳ מצה שהוא ענין השימור מהחמץ
 אינו שייד רק עכשיו אבל לע׳׳ל יהי׳ ע״ד שלא הספיק להחמיץ שא״א
ל מחמת הביטול כו׳ או כי גם מבחי׳ חמץ ל  לבא לבחי׳ חמץ ויש גשמי כ
 לא יהי׳ יניקה לחיצונים דהיינו שלא יהי׳ החמץ בחי׳ יש וגסות
 דקליפה אלא ע״ד ויגבה לבו בדרכי ה׳ וכמו שבקרבן תודה היו
ה (בסידור). ד ו ת ת חמץ. וכמ״ש הטעם ע״פ מזמור ל  עשרה חלו
דה ות בטלין וקרבן תו ל הקרבנ ת פ׳ צו פ״ט לע״ל כ  והרי ארז״ל ברבו
ות באות מצה חוץ מחמץ שבתודה ל הקרבנ  אינו בטל כו׳ והרי כ
 ושתי הלחם שהן באות חמץ א״כ מזה מוכרח שלע״ל מחמת עוצם הגילוי
ם החמץ ועמ״ש בד״ה וידבר דעשה״ד מעניו שתי  יתברר ויתעלה ג
 הלחם שהיו באות חמץ ולכן בחי׳ בעבור זה זהו דוקא בשעה שיש
 מצה ומרור שהוא בחי׳ היום לעשותם. אזי דוקא ממשיכים בחי׳ זה.
 הוא גילוי אור א״ס ב״ה הסוב״ע. דקמיה מעלה ומטה שוין ע״כ
ת השמים ואת הארץ אני מלא. משא״כ לע״ל איו  נק׳ זה וכמ׳׳ש א
 מועיל בחי׳ תשובה וכמ״ש בגמרא פכ״ג דשבת דקנ״א ע״ב ע״פ אשר
 תאמר אין לי בהם חפץ שאין בהם לא זכות ולא חובה כוי. ועמ״ש
ג כו׳. ועוי״ל לתרץ הקושיא  בד״ה קול דודי בענין הנה זה בא מדל
 דלעיל בעניו מצה זו שאנו אוכלים על שום מה על שום שלא הספיק
 בצקת של אבותינו להחמיץ והלא כבר נצטוו מקודם בערב תאכלו מצות.
ת פ׳ בראשית  שי״ל שהוא ע״ד מ״ש מגיד מראשית אחרית כמ״ש ברבו
ל ארץ החוילה עדיין לא היתה חוילה  פט״ו ע״פ הוא הסובב את כ
 ואתה אומר הסובב. אתמהא. אלא מגיד מראשית אחרית וכמ״כ
 כאן עיקר הענין דמצה זו שאנו אוכלים הוא ע״ש שלא הספיק בצקת
 של אבותינו להחמיץ עד שנגלה כוי. ומ״ש מקודם בערב תאכלו
 מצות זהו ע״ד מגיד מראשית אחרית. ומ״מ האמת ג״כ כנ״ל דב׳
 בחי׳ מצה הם שזהו ג״כ פי׳ ראשית ואחרית. פי׳ ראשית מלמטה
ה זהו ענץ ראשית חכמה יראת ה׳ שזהו ענין יראה תתאה ל ע מ  ל
 שע״ז אמרו אם אין יראה אין חכמה והיא המצה הא׳. ומזה נמשר
 אח״כ בחי׳ אחרית היא המצה הב׳ ובמ״ש בפרדס בעה״כ ערר
ודע דיצ״מ נמשר מבחי׳ יובל שמשם נמשד כנ  אחרית שזהו בחי׳ יובל. ו
. והוא ענין שנגלה  החירות כו׳ ובמא״א פי׳ אחרית ע״ה גימט׳ כתר
 עליהן מלד מלכי המלכים כו׳ וזהו מגיד מראשית אחרית פי׳ מגיד
הר דינור דנגיד ונפיק. שע״י בחי׳ ראשית שהוא  לשון המשכה כמו נ
ה זכו לבחי׳ אחרית היינו יראה עילאה שע״ז אמרו אם א ת  יראה ת
ל זו גילוי שכינה כוי. וכענין  אין חכמה אין יראה וזהו ובמורא גדו

 נעוץ תחלתן בסופן כוי:

 ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת להוי׳ אלקיך
 וגוי. וצ״ל אומרו ית׳ ששת ימים תאכל מצות והלא לעיל
 מיני׳ אמר שבעת ימים תאכל עליו מצות• אד הענין דכאן אין הכוונה
 להזהיר על אזהרת אכילת מצה אלא על שביום הז׳ עצרת כוי• אד מה
 שהקדים ששת ימים תאכל מצות משמעות הכתוב הוא דעי״ז שששת ימים
דכ וביום השביעי עצרת כוי. ולהבין מהו  תאכל מצות עי״ז יהיה או
 ענין השייכות דאכילת מצה ששת ימים להיות עי״ז וביום השביעי עצרת,
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, וגם נק׳ המצה בזהר מיכלא דמהימנותא שהאמונה הוא ג״כ  חצות כר
נה ק מאמין האמת כאמו  בחי׳ ביטול שמבטל שכלו ואינו מבקש טעם ר
 הטהורה. ונמשד בחי׳ זו בנשמה ע״י מצות אכילת מצה. והוא ע׳׳ד
ת האדם, והוא ע״ד מ״ש רז״ל  שנז׳ לעיל ממשל שהלחם מחיה א
 שאיו התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעום כוי, דהנה ידיעת התינוק
 להיות קורא אבא שנמשד ונתחדש בו ע׳׳י שטעם טעם לחם, אין ידיעה
דעת גמור שהרי אינו יודע איד הוא  זו אצלו בבחי׳ הבנה וטעם ו
 אביו ולמה צריד לאהוב אותו ועכ״ז הוא קורא אביו ונמצא זו הקריאה
דעת המושג אצלו כ״א  הוא ההתקשרות שלו באביו שלא ע״י טעם ו
ה מו הטעם ודעת. ט מ  בבחי׳ הכרה בלבד והוא בחי׳ קטנות מאד ל
 ומ״מ ההתקשרות ההוא חזק מאד עד שנפשו קשורה מאד בנפש אביו.
 והיינו מפני שהדעת ההוא שנתחדש בתינוק ע״י טעם לחם שרשו משרש
 הלחם שהוא מעולם התהו שהוא בחי׳ שלמעלה מהדעת המושג כנ״ל
 למעלה מהחכמה כוי, ולכן נמשד בבחי׳ שלמטה מהדעת המושג כוי, וע״כ
 ההתקשרות חזק מאד. וכמ״כ בעניו אכילת מצוה דמצה שנק׳ בזהר
 מיכלא דמהימנותא שהאמונה היא ההכרה והדעת וההתקשרות בהקב״ה
 וכל ישראל מאמינים שהוא לבדו הוא כמו שהיה קודם שנברא העולם
 ממש כדכתיב אני הוי׳ לא שניתי [ע׳ בפ׳ ואתחנן בד׳׳ה וידעת היום ביאור

 עניו דעת ואמונה]. והמשכה זו הוא מבחי׳ דעת עליון כי א״ס ב״ה
לכד  הוא למעלה מהחכמה כו׳ ולכן נמשך ומתלבש בבחי׳ אמונה. ו
 המצה היא מיכלא דמהימנותא שהרי הלחם שרשו מבחי׳ זו כנ״ל
ות קורא אבא ע״י הלחם כו׳ אלא שזהו  מענין ידיעת התינוק להי
 בהשכלת ענין עוה״ז שנמשך מהלחם גשמי הנמשך מארץ הגשמיות.
 אמנם בלחם דמצה בפסח נמשך ומתלבש הכח מבחי׳ ארץ עליונה
ת ת א  שממנה יצא לחם הממשיך בחי׳ זו באלקות ממש שידע לקרו
 אבא שבשמים כו׳ בהתקשרות חזקה עד מיצוי הנפש כו׳ אף שאינו
 משיג בשכל והשגה ממש. וזהו בחי׳ ביטול. ומזה נמשך ג״כ בחי׳
ת ונפשי כעפר לכל תהיה שזהו כח בחי׳ ארץ נר ובחי׳ שפלו ל רצו ט  ב
 שממנה יצא לחם [ועמ״ש ע״פ וישב יעקב בארץ מגורי אביו ועמ״ש
 ע״פ ויגש אליו יהודה מעניו בחי׳ ארץ שבמחשבה ארץ קדמה אפילו

 לשמים ולכן דוקא ממנה יצא לחם כו׳ הנ״ל]:
ת המצות  ד והנה בחי׳ מצה זו צריכה שימור כמ״ש ושמרתם א
 דהיינו לשמור מן החיצונים שלא לבוא לבחי׳ חימוץ שהוא
ה והתקשרות א ת  הגסות וההתנשאות, והיינו להיותה בבחי׳ יראה ת
 האמונה בלבד למטה מן הטעם ודעת ע״כ צריכה שימור. וע״כ נק׳
ר וי״ו הוא ס ם מצת ח ר וי״ו להיותו עדייו בבחי׳ קטנות. ג ס  מצת ח
 מלשון מצותא כמו מצה ומריבה כדאי׳ בזהר ח״ג דרנ״א ב׳ שהמריבה
לם ירגיז אדם יצ״ט על יצה״ר  הוא להיות ביטול היש והגסות ע״ד לעו
 כו׳ וע״כ היתה קודם חצות. משא״כ ענין המצה הב׳ הוא אחר חצות
ח ס פ ה ענין ה ח אחר שנגלה עליהם כוי. דהנ ס פ  דוקא אחר קרבן ה
ר ההשתלשלות ד ס פסח ה׳ שהוא ענין דילוג והמשכה שלא כ  הוא מ״ש ו
 וכמ״ש ובמורא גדול זו גילוי שכינה שהוא בחי׳ אור א״ס ב״ה שלמעלה
 מעלה מהשתלשלות העולמות שהיה מאיר ומתגלה אז בנפשם האלקית,
 וזהו עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים. פי׳ מלבי המלכים הן
 ד׳ בחי׳ מלכות שמאיר בארבע עולמות אבי״ע ומלד מלכי המלכים
ת דא״ם שלמעלה מעלה מהשתלשלות ד׳ עולמות  הוא בחי׳ מלכו
 אבי״ע [וזהו בחי׳ בריש הורמנותא דמלכא הנז׳ בזהר בראשית
ר אשל אברהם שם] שע״י בחי׳ הגילוי זה דוקא וגאלם פ ס  דט״ו כ״כ ב
ה ולכן נק׳ גילוי זה ובמורא א ל  וכמ״ש ועברתי בארץ מצרים אני ולא מ
 גדול בי יראה לשון נוק׳ זהו בחי׳ יראה תתאה הנמשך מבחי׳ מל׳
. אכן מורא גדול לשון זכר זהו בחי׳ יראה לם לפי ערכו  דאבי״ע בכל עו

ת  מקץ בד״ה המגביהי לשבת כו׳]. ולפי שלא היה בהם בחי׳ ההתכללו
 נשברו ונפלו* ונמצא הן למטה מהאדם ולכן צריכים להתברר ע״י
 האדם דוקא כי בחכמה אתברירו כנ״ל• אד לאחר שמתבררים הם
ל מוצא ת האדם מצד שרשן שהוא למעלה מהאדם, וזהו כי על כ  מחי׳ א
 פי ה׳ יחיה האדם דהנה פי׳ מוצא פי ה׳ הוא המקור ושרש שמשם
ת גילוי המאמרות מפי ה׳ ובבחי׳ מקורן ושרשן הרי ו  נמשכו להי
 הלחם נלקח מבחי׳ עליונה יותר כנ״ל. וזהו הטעם שהמאמר נעשה
 אדם הוא האחרון בעשרה מאמרות שהמאמרו׳ תדשא ותוצא הארץ
לם הם קודמים למאמר נעשה אדם והיינו מטעם הנ״ל להיות  כו׳ כו
לם התיקוו ששם שרש האדם. ולכן  ששרשן בעולם התהו שקדם לעו
ך באורתא דלא אכלי בישרא דתורא  אמר רב נחמן והאי דלא אמרית ל
 (בב׳׳ק דע״ב), שנמצא מובן מזה שהמאכל מוסיף חיות ג״כ בכח החכמה
ת אבא עד שיטעום  והשכל של האדם. וכן ארז״ל שאין התינוק יודע לקרו
ה בעולם ל ע מ ם הנ״ל להיות כי שרש המאכלים הן ל ע ט  טעם דגן והיינו מ
 התהו שהוא למעלה מהחכמה דתיקון ע״כ יש בהם הכח והיכולת לחזק
 ולהוסיף גם כח החכמה של האדם [ועמ״ש ע׳׳פ וידבר משה אל ראשי המטות].

 וכמ״כ הנה יובן בעבודת ה׳ שזהו ענין בירורי׳ דרפ״ח ניצוצין דתהו
ה בבחי׳ התיקון ל ע מ ׳ ועולים ל ,  שמלובשים בדברים הגשמיים שמתברר
תפלה שבחי׳ כח וחיות  שרש נפש האלקית, והיינו ע״י עבודת ה׳ בק״ש ו
כלל באחד ואהבת ומוסיף כח  שניתוסף בו ע״י האכילה לש״ש הוא נ
ננות והדעת והאוי״ר ננות והתפעלות האהבה לה׳ להיות ההתבו  ההתבו
 בתוקף והתקשרות יותר מכח נפש האלהית עצמה, דהיינו מטעם הנ״ל
 להיות שמלובש בהן בחי׳ רפ״ח ניצוצין דתהו שלמעלה מבחי׳ התיקון
 ע״כ ביכולתם להוסיף עילוי גם לבחי׳ חכמה ומדות שבנפש האלהית
 (וכנודע מעניו והחיות נושאות כו׳ וכמ״ש כפ׳ יתרו ע״פ זכור את יום

ה ועסק התורה ומצות: ל פ ת  השבת לקדשו כו׳) בק״ש ו
ח ס פ  ג יע״פ הקדמה הנ״ל יובן ג״כ בענין מצות אכילת מצה בחג ה
 דמבואר בזהר ויצא קנ״ז ב׳ דכמו שבהשכלת גשמיות אין
 התינוק יודע ומשכיל כלום עד שטועם לחם וכמבואר הטעם למעלה.
 כך בצאת ישראל ממצרים לא ידעו להשכיל גדולת ה׳ עד שאכלו מצה
 שהיא בחי׳ לחם היוצא מן הארץ העליונה. שעל מוצא פי ה׳ הנמשד
 בלחם זה יחיה האדם והנפש אלקית לידע ולהכיר את מי שאמר והיה
ך ם לנפש השכלית מלחם גשמי כנ״ל. כ ת  העולם. וכמו שנמשך חיות ס
ת הנפש האלקית. והענין כי ע ד ח חיות ל ס פ  נמשך מאכילת מצה ב
 החמץ הוא בחי׳ הגבהה והתנשאות שתופח ועולה ומגביה א״ע, משא״ב
 מצה שאין בה שום הגבהה, וכמ״כ בעבודת ה׳ חמץ הוא בחי׳
 התנשאות וגסות הקליפה משא״כ מצה בחינת שפלות והכנעה בבחי׳
 בטל רצונך [וזהו כי יתחמץ לבבי המשיל הלב הנוטה להרשיע לחמץ,
 וכן בלשון רז״ל (בר״ה ד״ג םע״ב) כאן קודם שהחמיץ כאן לאחר שהחמיץ,
ך משלו היצה״ר לשאור ואמרו מי מעכב שאור שבעיסה מעכב והיינו כ  ו
ע ה׳ ות ובל מיני ר ל הנפילות לתאו  מפני שבחי׳ גסות הוא מקור כ
 ישמרנו]. והנה ידוע דבגלות מצרים היו ישראל מקושרים מאד
 :למטה והיה שכלם ומדותם בבחי׳ המיצרים וגבולים גשמיות העולם
פרד כוי, ועיקר יצ״מ הוא ע״י שנגלה עליהם נ  הגורמים להיות יש ו
ר ד ס ד מלכי .המלכים שהוא בחי׳ אור א״ס ב״ה שלמעלה מ ל » 
ל  ההשתלשלות שעי״ז נמשך בהם בחי׳ הביטול וכמאמר ובמורא גדו
ל המיצרים וגבולים. כ  זו גילוי שכינה וע״י ביטול ויראה עילאה זו יצאו מ
ה ל ח  וכו יצ״מ בגשמיות כו׳ וזה היה אחר חצות לילה, אמנם נצטוו ת
דם חצות כמ״ש בערב תאכלו מצת שהוא בחי׳ ביטול  באכילת מצד קו
ה שזה הוא ההכנה א ת  רצון והכנעה ושפלות הנמשד מבחי׳ יראה ת
ם אחר ה נתגלה ל  והכלי לבחי׳ הגילוי ויראה עילאה הנמשד ו

 •< עי׳ בהוםפות.
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 שהיו בבחי׳ גלות הקליפות וסט״א מאד ולא היה להם תורה ומצות
ר וי׳׳ו כדי להיות ס דם חצות שהיא בחי׳ מצת ח  נצטוו באכילת מצה דקו
ל הנ״ל. משא״כ אנו ל אח״כ הגילוי גדו ב ק  להם זו להבנה שעי״ז יוכלו ל
ם מצות המלר ובקיומן מקיים ו התומ״צ, [והנה המצות ה  שכבר ניתן לנ
ה עכ״פ כמ׳׳ש בס׳ ש״ב פמ״א א ת ך והוא בחי׳ יראה ת ל  שום תשים עליך מ
 וכמ״ש במ״א ע״פ וידבר אלקים כו׳ בדרוש חג השבועות] א״כ מהו עניו
 אכילת מצה זו דקודם חצות דוקא. ומשני על שום שלא הספיק בוי,
י חצות דוקא, מ״מ  פי׳ דאכילת מצה שלנו אע״פ שאנו אוכלים אותה לפנ
ק מבחי׳ ומדרגת מצה הא׳ בלבד. אלא שנמשך  אין הענין וההמשכה ר
 בה ג״כ מבחי׳ ומדרגת המצה הב׳ שהיא בחי׳ הביטול ומורא גדול עד
ך מלכי ל  שלא הספיק להחמיץ והוא מבחי׳ הגילוי שנגלה עליהם מ
 המלכים וגאלם שהוא גילוי אור א״ס ב״ה שלמעלה מעלה מהשתלשלות
ו במצה זו ג״כ מטעם הנ״ל, ואיך מרומזים  שגילוי והמשכה זו נמשך לנ
ודע כי ההפרש בין חמץ למצה הוא רק  ב׳ ההמשכות במצה א׳. אך נ
 באות ה׳. והנה הה׳ מילוי שלה הוא ג״כ אות הי, ולכן נקראת המכפלה
 כמ״ש במ״א, וב׳ ההיו אלו המרומזים בה׳ אחת דמצה הו בחי׳ ב׳
נעלם ת דמצה הנ״ל, כי המילוי הוא מבחי׳ ההעלם המוסתר ו ו  מדרג
ך הה׳ עצמה, והעלם זה שבתוך ה׳ שהיא בחי׳ מל׳ שרשו מבחי׳  תו
עתה יגדל נא כח אד׳ כו׳ ר כי נעוץ תחלתן בסופן כוי ועמ״ש ע״פ ו ת  כ

׳ ע״ש  כח הוא עניו גילוי ההעלם כו

ח ואיך דע״י ששת ימים תאכלו ס  ה ועתה צ״ל עניו שביעי של פ
ה אזי דוקא וביום השביעי עצרת שהוא ענין ל ח  מצות ת
ה עניו ים ויבשה למעלה הן בחי׳ עלמא דאתכסיא  קי״ם וכנ״ל. דהנ
ל מה שיש ביבשה יש כ  ועלמא דאתגלייא והוא עד״מ ים וארץ למטה ד
 בים, אלא שביבשה הם באתגלייא משא״כ בהים הם באתכסייא לפי שהן
m מובלעין ומכוסים בתוך הים שמכסה עליהם (יע׳ בפ׳ בשלח בד״ה 
ת דאצי׳ נק׳ ארץ וגק׳ ג״כ ים.  ישיר). וכמו כן למעלה הנה בחי׳ מלכו
ת שנמשך ומתלבשת בבי״ע להחיות  והיינו כי הנה הארת והמשכת המלכו
פרד ויש  העולמות מאין ליש שהם בחי׳ עלמין דאתגליין שנראים דבר נ
 בפני עצמו נק׳ בחי׳ זו ארץ, וע״ז נאמר תדשא הארץ כו׳ תוצא הארץ
 נפש חיה וכדפי׳ בזהר בכמה דוכתי ועי׳ בפ׳ שמיני דל״ט ע״ב. והיינו
ד ר פ דבר נ ות היש ו  כמ״ש באגרת הקודש ד״ה איהו וחיוהי שעיקר התהו
ך בלא עם כו׳ ל  לגמרי הוא ממל׳ דאצי׳ שנעשה עתיק דבריאה כי אין מ
 משא״כ מבחי׳ המדות עצמן דאצי׳ ע״ש. והנה המל׳ היא מקבלת האור
 והשפע מאור א״ס ע״י המדות דאצי׳ וממנה דוקא נמשך אח״כ בבי״ע,
ת עליונים האצילות א״א שיבא  כי בחי׳ אור א״ם כמו שמאיר בבחי׳ המדו
 בבחי׳ הגילוי תחלה בבי״ע, כי באצי׳ איהו וחיוהי וגרמוהי חד שהחסד
ד דבריאה שהוא ס ל בחי׳ ח ל ך כ  דאצי׳ הוא בחי׳ א״ס ממש ואין ערו
ל ההשפעה בהשתלשלות מבחי׳ ב ק ה מיכאל באהבה ל  בחי׳ גבול מחנ
ד דאצי׳ שבלי גבול, וכמ״ש באגרת הק׳ בעניו ואנכי עפר ואפר כו׳ ס  ח
ת וממנה  ע״ש. אם לא ע״י שמתעלם תחלה אור החסד זה בבחי׳ מלכו
ת והתנשאות כמ״ש ת מל׳ הוא רוממו ד  יורד אח״כ השפע בבי״ע כי מ
רד ל ההתנשאות הוא הסתלקות שלא י ל דרך כ לם ו  והמתנשא מימות עו
ת ים להיות כמו שהים מכסה  החיות עליהם כ״כ, ולכן נק׳ בחי׳ מלכו
 ומעלים מה שבתוכו כמ״כ בחי׳ מלכות מעלמת ומכסה על בחי׳ מהות
 העליונים דאצי׳ (ועמ׳׳ש מעניו והים עליהם מלמעלה בפי בלק ע׳׳פ מי מנה

ת עלמא דאתכסייא. אמנם מה  עפר יעקב), ולכן נק׳ בחי׳ זו דמלכו
ה לנבראים דבי״ע להיות עלמין דאתגליין הנה  שמאיר ומתפשט ממנ
 בחי׳ זו נק׳ ארץ. (וכ״ה בזהר בראשית די״ח ע״ב דב׳ בחי׳ אלו זהו עניו
 ב׳ פסוקים ראשונים דק״ש שמע ישראל ובשכמל״ו וע׳ בס׳ ש״ב ח״ב פ״ז).

 עילאה שהוא בחי׳ דכר ונמשר ע״י גילוי בחי׳ מלר מלכי המלכים כנ״ל
 וזהו ענין המצה הב׳ שאחר חצות דמצה הוא בחי׳ ביטול כנ״ל, אד מצה
 דקודם חצות הוא בחי׳ יראה תתאה ואמונה במו שנתלבשה בבחי׳
ד ס ער ישראל כו׳ ח  שלמטה מהדעת המושג כנ״ל, וזהו בחי׳ כי נ
 נעוריך כו׳ וממצרים קראתי לבני כו׳ וכקריאת התינוק אבא כו׳ אבל
 בחי׳ הביטול דמצה זו שאחר חצות היא בחי׳ ביטול אמיתי ויראה עילאה
 שנמשך בחי׳ גילוי מה שלמעלה מהדעת המושג שהאיר אז בנפשם,
 והיינו מבחי׳ הגילוי אור א״ס שלמעלה מההשתלשלות שהאיר אז עליהם
ל זו גילוי שכינה,  מלמעלה למטה בבחי׳ אתעדל״ע, וזהו ענין ובמורא גדו
ל שהוא בחי׳ הישות והגסות ל  וע״כ בחי׳ מצה זו א״צ שימור מחימוץ כ
 מאחר שאין לחיצונים בחי׳ אחיזה ויניקה כלל מבחי׳ זו, [כי יראה
ק בחי׳ יראה תתאה צריכה  עילאה הוא אור אבא שדוחה החיצונים, ר
 שימור כו׳]. וזהו ענין שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ עד
ל מפני עוצם  שנגלה עליהם שקאי על בחי׳ הב׳ דאין ביכולתו להחמיץ כל
 הגילוי דבחי׳ מלד מלכי המלכים שנגלה עליהם שאין שם יניקה ואחיזה
 לחיצונים שהוא היש וההתנשאות שנקי חמץ. וזהו ויאפו את הבצק כו׳
א חמץ ר״ל שלא בא לידי חימוץ, והיינו להיות כי גורשו  עוגות מצות כי ל
ל למצרים בבחי׳ זו שנגלה עליהם כו׳ ל  ממצרים שאין שום אחיזה כ
 וא״כ ממילא נמשך מזה כי לא חמץ כוי, ולכן אף שבהליכתם ממצרים עד
 בואם לרעמםם אף שהיה להם קפיצת הדרך מ״מ בצירוף עד שהציתו
א חמץ ת ודאי שהה הבצק יותר מכדי שיעור חימוץ ועכ״ז ל  האש לאפו
 מטעם הנ״ל (ומתורץ בזה א׳ מהקושיות דלעיל). וע״כ נאמר כאן מצות מלא
ל ויראה עילאה  בוי״ו שהוי״ו הוא המשכה הנמשך בהם מבחי׳ מורא גדו
ספת וי״ו משא״כ הגדול ל עליון בתו ה והנורא א ל פ ת  וכמו שאומרים ב
 הגבור בלא וי״ו [וכמ׳׳ש במ׳׳א בפרשה ואתחנן בד׳׳ה וידעת היום כוי]. משא״כ

 בחי׳ יראה תתאה נק׳ עדייו מצת חסר וי״ו ולכן היא צריכה שימור
 מהחיצונים אבל בחי׳ מצה הב׳ שנק׳ מצות מלא בוי״ו א״צ שימור
 (ועמ״ש ר׳׳פ אלה תולדות מעניו שמות כשמת מלא וי״ו וחסר וי״ו ע״ש ועמ״ש

 בפי נשא ע׳׳פ וישמרד ויחונד כוי):

ד לעיל איר אנו אומרים במצה  והנה מעתה י״ל תירוץ הקושיא הנ
דם חצות לילה שהוא על שום שלא הספיק  זו שאנו אוכלים קו
 בצקת כוי, והרי זהו בחי׳ ומדרגת המצה הב׳ שלא היתה אלא לאחר
 שנגלה כו׳ דהיינו אחר חצות• אד העניו הוא כי כ״ז דוקא בזמן
רה ומצות עדיין ע״כ  שהיו ישראל אז בגלות מצרים* ולא היה להם תו
ל בחי׳ הגילוי העצום דבחי׳ מורא גדול ולהיות ב ק  לא היה ביכולתם ל
דם חצות. אלא קודם חצות הי׳  בהם בחי׳ ביטול ויראה עילאה קו
ה נ ו צ ר וי״ו דהיינו בחי׳ יראה תתאה בטל ר ס ק בחי׳ מצת ח  ר
ל בחי׳ הגילוי הנ״ל אחר חצות ועי״ז נמשד ב ק  ועי׳׳ז דוקא היו יכולים ל
רה  בהם בחי׳ שלא הספיק בצקת כוי. אבל לאחר שקיבלו ישראל תו
ח ממשיכים ס פ ם קודם ה לה ג  ומצות בהר סיני והרי בכל השנה כו
ם במצה וו שאנו אוכלים רה ומצות ע״כ ג  המשכת אלקות ע״י תו
ל השנה] דם חצות יכולים אנו [על ידי קיום התורה ומצות שקדם כ  קו
 לקבל בחי׳ גילוי שכינה מבחי׳ שנגלה עליהם מלר מלכי המלכים אחר
לבתר מצוה.  חצות כוי. וכמ״ש בזהר ויצא הנ״ל מצה בקדמיתא ו
ספת וא״ו ע״ש. נמצא בחי׳ מצוה זהו מבחינת ומדרגת מצה הב׳  בתו
 שהיא מצות מלא וי״ו. והיינו לפי שע״י קיום התורה ומצות נמשר
 בחי׳ תר״ר עמוהי אור הכתר עליון שזהו עצמו עניו שנגלה עליהם
ת  מלד מלכי המלכים כו׳ ולכן מה שנמשד להם בחצות לילה שהוא ע
דם חצות, והיינו מצד שיש ו במצה זו שאנו אוכלים קו  רצון נמשר לנ
רה ומצות שהן הן עצמיות רצון העליון כוי. וזהו שאמר בהגדה  לנו תו
 מצה זו שאנו אוכלים על שום מה פי׳ דבשלמא בהיותם בגלות מצרים

 *) עי׳ בהוספות.
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ח קדים כי נעוץ סופן בתחלתן נתגלה בחי׳ רו  בחי׳ מל׳ ואז נמשר ו
 מראש ומקדם נסוכה, אך גילוי זה הוא דוקא ע״י שמתחלה ששת
ה שהוא ג׳׳כ ל ע מ ה עניו אכילת מצה מבואר ל  ימים תאכל מצות, דהנ
ר ההשתלשלות שזהו ענץ ד ס  עניו המשכת אור א׳׳ס שלמעלה מ
 הדילוג שלא הספיק להחמיץ עד שנגלה עליהם מלד מלכי המלכים
 כוי, ולכן ע״י אכילת מצה ששת ימים שהוא המשכת אור הםוכ׳׳ע בבחי׳
ד עד בחי׳ יסוד, אזי נמשד מזה וביום ס ת מבחי׳ ח  גילוי בבל הששה מדו
 השביעי שהוא בחי׳ מל׳ עצרת כו׳ דהיינו שבחי׳ היותה בחינת ים
 והעלם נעשה בחי׳ יבשה וגילוי. (והיינו ע״י רוח קדים שהוא המשכה
ל אפילו להיות סובב ל ו של עולם שאינו בגדר עלמין כ נ  מבחינת קדמו
 כוי, והוא אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת שע״י מעשה המצות ולכן
 נאמר ואתם תחרישון, אלא שאעפ״כ המשכה זו היא דוקא ע״י שמתחלה
 ששת ימים תאכל מצות שהוא אתעדל״ת להמשיר אתעדל״ע המשכה
ומשך ההמשכה מלמעלה י  מבחי׳ םוכ״ע רצון העליון אזי עי״ז ישרה ו
 מבחי׳ סוכ״ע כמ״ש במ״א בענין פתחי לי כו׳ ואני אפתח לד כוי ועמ״ש
 בביאור ע״פ אחרי ה׳ אלקיכס תלכו ומ״ש סז־״ה האזינו השמים בעניו אהיה כטל

 כר). וזהו עצרת להוי׳ אלקיך, בי הוי׳ זהו בחינת יחו״ע שנק׳ ים
 וכמ״ש הוי׳ אחד, ושם אלקים זהו בחי׳ מקור ההמשכה בבי׳׳ע שנק׳
ך הוא בחי׳ כ ל ח הוא גילוי שלמעלה מב׳ הבחי׳ כנ׳׳ל ו ס  יבשה, ובשביעי של פ
 עצרת לב׳ הבחי׳ להוי׳ אלקיד, ואזי מה שהי׳ נק׳ הוי׳ שהוא בחי׳ ים
 ועלמא דאתכסיא נעשה אלהיר בבחי׳ אתגליא ממש, (וזהו עניו עצרת
ד עד שנעשה בבחי׳  קליטה וכיווץ שנתכווצו ונקרשו המים ונעשו כמו נ
רת העומר הרי יום  יבשה: מ״כ וצ״ע). והנה הגם שבחשבון ספי
 שביעי ש׳׳פ הוא בחי׳ יסוד ולא בחי׳ מל׳ כנודע, היינו בבחי׳ חושבנא
 דעומר שהוא העלאה מלמטה למעלה, וע״י ההעלאה והאתעדל״ת
, וע״כ יום הראשון שהוא ענין הגילוי ר  ממשיכים היום יום כ
 מלמעלה למטה מאיליו וממילא אין סופרים אותו ומתחילים מיום
 השני משא׳׳כ לגבי בחי׳ ההמשכה שמלמעלה למטה שנמשך ביום א׳
ח לשון דילוג שהיא אתעדל״ע ס פ  של פסח, (שזהו עיקר בחי׳ חג ה
 ואילו ההמשכה שע״י חשבוו ימי העומר עיקר ענינה הוא חג השבועות
ח הוא עיקר ההמשכה ראשונה והוא בבחי׳ ס פ  כוי). הרי יום הא׳ ד
ח מצרים ס פ . אמנם ב ח הוא בחי׳ מל׳ ס  החסד, ואזי יום שביעי של פ
ם בלא אכילת  לפי שהי׳ אצלם משה ואהרן וז׳ ענני הכבוד, ע״כ ג
 מצה היו יכולים להמשיד מבחי׳ הגילוי שנגלה עליהם ביום א׳
ק יום הא׳ בלבד והג ר א הי׳ חימוצו נ  להמשיכו בכל הז׳ ימים, וע״כ ל
 משא״כ עתה (וכמ״ש זה לעיל בד־ה מצה וו »׳. ע״ש). ומעתה יובן ג״כ
ם ולמה לא כ  מש״כ עצרת להוי׳ אלקיך ובשמיני עצרת נאמר תהיה ל
ד עניו אחד והוא להביו ם ג׳׳כ. ויובן זה בהקדים עו כ  נאמר כאן ל
 הטעם שאין גומרים את ההלל בחג הפסח כ״א בכ׳ ימים הראשונים
נודע . ו ת ההלל בכל ימי החג  ומאי שנא מחג הסוכות שגומרין א
ת פ ס ו  מעניו אמירת ההלל בחג הוא עניו רוב השמחה והשבח על ת
 האור והגילוי שמאיר ומתגלה מלמעלה. וגם פי׳ הלל הוא ענין המשכת
, וכמ״ש במ״א דשני הענינים עולים  האור והגילוי מלשון בהילו נרו
נודע שעיקר  בקנה א׳ שע״י ההלל והשבח ממשיכים ההארה והגילוי כוי, ו
 עניו מצות קריאת ההלל הוא כשגומרים אותו דוקא שאז נק׳ מצוה
ה לד״ה אשר קדשנו במצותיו כו׳ משא״כ כשקורין ל ח  ומברכץ עליו ת
הג אבותיהם בגמרא (כתענית כ״ח ב׳) וארז״ל ק מנ  אותו בדילוג נקי ר
ה אין מ ל ל ל ל בר״ח לאו דאורייתא, וא׳׳כ אינו מובן הטעם כ ל  (שפ) ה
ח עכ״פ שבו הי׳ הגילוי הגדול ס ת ההלל ביום שביעי של פ  גומרין א
ה בצאת ישראל ממצרים  מלמעלה מהשתלשלות כוי• אד העניו הוא דהנ
רה ומצות עד שעמדו  היו עדיין בבחי׳ קטנות שהרי לא קיבלו עדיין תו

סדר ההשתלשלות ר ו ר ד  והנה כ״ז הוא דוקא כשהאור וההשפעה נמשך כ
 מאצי׳ לבי״ע מבתי׳ ממלא שאז שייך בחי׳ ים ויבשה עלמא דאתכסיא
ת ההשתלשלות העולמות שא״א שיבא ג ר ד  ועלמא דאתגלייא, שבך היא ה
ת בבי״ע נבראים לו  האור וההשפעה שבאצילות שהוא בבחי׳ א״ס להתג
א ע״י ההעלם בתחלה בחי׳ עלמא דאתכסיא שהוא ל אם ל  ובעלי גבו
ק הארה והמשכה לבד  באמת נשאר בבחי׳ אתכסיא והעלם אלא ר
 נמשך מזה להיות מקור השפע לבי״ע בחי׳ עלמא דאתגליא. אמנם בליל
ח שהיה מאיר ומתגלה הארה גדולה ועצומה מלמעלה ס  שביעי של פ
 מסדר ההשתלשלות מבחי׳ א״ם ב״ה עצמו הסוכ״ע השוה ומשוה כו׳
 שאצי׳ ועשייה שויו ממש לפניו ובחשכה כאורה ממש שבחי׳ ההעלם
 והגילוי שבסדר השתלשלות העולמות עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגלייא
ל לכן ע״י ירידה ל . כיון שבאמת אינו בגדר עלמין כ ו  שרן ממש לפני
ר ההשתלשלות לגמרי שבחינת עלמא ד  והמשכה מבחי׳ זו נמשר לשנות ס
 דאתכסיא נעשה ממש בבחי׳ גילוי כמו עלמא דאתגלייא שכללות ההעלם
ד הארה והמשכה לבד (ועמ׳׳ש בשה״ש בפי׳ ר לא ד  עצמו בא לידי גילוי ו
ת הים ברוח קדים עזה וגוי, פי׳ ך ה׳ א ל ו  כי טובים חדיר מיין). וזהו ד
נו של עולם דהיינו מבחי׳ א״ס  רוח קדים הוא המשכה מבחי׳ קדמו
 ב״ה עצמו שאינו בגדר עלמין כלל. ועל ידי גילוי והמשכה זו וישם
 את הים לחרבה, שבחי׳ עלמא דאתכםיא נעשה בחי׳ יבשה שהוא בחי׳
 גילוי ממש למטה. וזהו ענין קריעת ים סוף דהיינו שבחי׳ מל׳ דאצילות
 שהיא מקבלת מים החכמה עילאה דאצילות והיא סוף עולם האצי׳ ובה
ו נ  מתעלמים האורות של האצילות, וע״כ נק׳ ים וע״י הגילוי מבחי׳ קדמו
 של עולם שהי׳ מאיר אז בבחי׳ מל׳ נעשה העלם הים סוף לבחי׳ גילוי
 ויבשה ממש דהיינו שעצמיות אורות האצי׳ היו אז בבחי׳ הגילוי בבי״ע.
ר בראשית הנ״ל דבחי׳ אחד ובחי׳ ועד ה ז  (ויובן זה יותר עפמ״ש נ
 שבק״ש זהו עניו ים ויבשה, וכמ״ש יקוו המים אל מקום אחד כו׳ שהמל׳
 דאצילות היא בחי׳ מקומו של אחד כביכול עי• בת׳׳ז תיקון מ״ב.
 וביאור הענין מובן עפמ״ש ע״פ וארא, שבאמת לגבי קב״ה מצד עצמותו
ל שהרי הוא יחיד ומיוחד והוא ל ת אחד כ ל  ומהותו ית׳ לא שייך עליו מ
 לבדו הוא, אלא כמארז״ל שהוא אחד בשבעה רקיעים ובארץ וד׳ רוחות
 העולם בר, ולכן א״ש שבחי׳ זו נק׳ ים שהברואים שבים חיותם וקיומם
 הוא בתוך הים דוקא, וכד הוא בחי׳ עלמא דאתכסיא דאינון מתיחדין
רם כוי, הנה מקום אתי כוי, ובחי׳  באחד שכולם בטלים במציאות במקו
 ועד הוא אחד בחלופי אתוו שהוא מקור עלמין דאתגליין שנראה כאלו
 העולם הוא דבר ויש בפ״ע כוי. והנה מהותו ועצמותו ית׳ הוא בחי׳
 יחיד, ועיי״ש דע״י התורה נמשד בחי׳ יחיד ממש בבחי׳ גילוי וע״ז נאמר
 ושמי הוי׳ לא נודעתי כוי. והיינו מטעם שב׳ במ״א שהתורה נק׳ משל
ך ה׳ ל ו ו של עולם כוי, והנה בקי׳׳ם שנאמר ג״כ ר נ  הקדמוני בחי׳ קדמו
נו של עולם שהוא יחיד  את הים ברוח קדים כו׳ שהוא הגילוי מבחי׳ קדמו
 ומיוחד והוא לבדו הוא לכן ע״י גילוי זה הפד ים ליבשה שבחי׳ אחד נמשד
עד דהיינו גילוי יחו״ע ממש ביחו״ת, (ועמ׳׳ש  בבתי׳ גילוי ממש בבחי׳ ו
 ע״פ כי תשמע בקול כו׳ לעשות הישר נו׳ ע׳׳ש). ועד״ז הוא עניו אנשי יריחו
לא היו מפסיקץ לומר ת שמע שהיו אומרים אחד ואהבת ו  שהיו כורכין א
 נשכמל״ו כי רצו שיומשך האהבה מבחי׳ אחד יחו״ע ממש, אלא שאין
ק בחי׳ קי״ס שנמשך באתעדל״ע והזכרת קי״ס  הלכה כדבריהם כי זהו ר
 הוא באמת ויציב שהוא אחר יציאת מצרים דהיינו לאחר שחותם בק״ש
 אני הוי׳ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים כוי אזי דווקא מזכיר

 קי״ס באמת ויציב):
 ו וזהו ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת, בי הנה קי״ס הי׳
ח דוקא כי ים סוף הוא בחי׳ מל׳ שהוא בחי׳ ס  בשביעי של פ
ודע דיום הראשון הוא בחי׳ חסד. ויום השביעי הוא  יום השביעי כנ



רה טו  צו תו

 והנכון הלל גמור לבנה במילואה והלל שאינו גמור בסוד פרצת הלבנה
 עכ׳׳ל, ולפמ״ש בשם המק״מ שני הפירושים עולים בקנה א׳ דהלל גמור זהו
 ; כשהמל׳ מקבלת הארה גדולה עד שהיא במדרגת הבינה כענין לא זז
 מחבבה עד שקראה אמי כוי (ועמ״ש מזה ני״ה שיר השירים בעניו בי
 י הפירושים שנבחי׳ כלה לשו! כלה שארי ולשוו בלתה נפשי כוי. ועמ־ש 0ד״ה יגלה
 לן טעמיה בעניו ביום ההוא יהיה כוי)):

 ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה׳ אלקיך לא
 תעשה מלאכה. להבין שבשמ׳׳ע כתיב עצרת תהיה לכם
 וכאן כתיב עצרת לה׳ אלקין־. וגם מהו ענין לא תעשה מלאכה דהל״ל
 מלאכת עבודה דהא מלאכת אוכל נפש מותר ביו״ט. והענין דהנה
 בגמרא פ״ו דפםחים איכא פלוגתא דתנאי בענין יו׳׳ט דר״א ם״ל או
 כולו לה׳ או כולו לכם. ור׳ יהושע ס״ל חציו לה׳ וחציו לכם ושניהם מקרא
 אחד דרשו כתוב אחד אומר עצרת לה׳ אלקיך וכתוב א׳ אומר עצרת
 תהיה לכם ר״א סבר או כולו כו׳ ור׳ יהושע סבר חלקהו חציו כוי
 ועכ״פ מדכתיב גבי שביעי של פסח לה׳ אלקיך מכלל דיש בו שייכות
 יותר להיות כולו לה׳ מבשמיני עצרת דכתיב לכם. ובזה יובן ג״כ מ״ש בו
 לא תעשה מלאכה דכיון דאי בעי עושה כולו לה׳ א׳׳כ אסור בעשיית
 מלאכת אוכל נפש כדפסק המג׳׳א שהמתענה תענית חלום ביו״ט אסור
 בעשיית מלאכה אפי׳ מלאכת אוכל נפש והה׳׳ד אם עושה כולו לה׳
 אסור בעשיית מלאכה לגמרי. והנה עיקר השמחה הוא לשמוח בו ית׳
 כמאמר וישמחו בד ישראל. והנה הגם ששמחה זו צריך להיות כל
 השנה. עכ״ז היו׳׳ט נקרא מועדים לשמחה שאז השמחה של מצוה היא
 ביתר שאת ויתר עז. והטעם שהנה ע׳׳י המצות הוא המשכת תוספת
 אור חדש באצילות וגם בכלים והנה הנפש אלקית נמשכה מפנימית
 הכלים. ואעפ׳׳כ אין מתגלה בה האור הנמשך ע׳׳י המצות בבחינת
 גילוי להתלבש בתוכו בבחינת אור פנימי ואף ששרש הנפש אלקית היא
 מפנימית הכלים דבי׳׳ע שבהז נמשך הגילוי ממש בפנימיות מ״מ בנפש
 האלקית איז מאיר כלל בבחינת פנימית רק בבחינת מקיף. והיינו
 משוס שהנפש הבהמית מכסה ומסתיר ומקפת וסובבת את הנפש האלקית
 בלתי תת מקום ליכנס בה האור בנפש האלקית בבחי׳ פנימית. וזהו
 הנה זה עומד אחר כתלנו כו׳ אן־ ביו׳׳ט היא תוספת גילוי אור ועי״ז
 מצחצח כלי הנה׳׳ב ג״כ. וזהו משגיח מן החלונות כו׳ ולכן אז הן
 מועדים לשמחה שהשמחה היא בחינת גילוי כו׳ ולכן הקריבו שלמי
 שמחה שזהו פעולה לנפש הבהמית ג״כ המסתרת ומעלמת על בחינת
 ניצוץ אלקי שבנפש האדם ומונעת שמחת ה׳ ידיי הקרבת האמורים
 והדס ע׳׳ג המזבח נכללת ועולה נפש הבהמה לאש שלמעלה דהיינו
 למקור חוצבו מבחינת פני שור שבמרכבה העליונה ולבן ע״י אכילת
 בשר השלמים היו יכולים לשמוח בה׳ כי הבשר נעשה בחינת ממוצע
 כו׳ כידוע מענין חיות וכח שמקבל האדם שהוא מדבר מבחי׳ דצ״ח
 והיינו מפני שמקורם מאד נעלה מבחינת האדם בסוד אחור וקדם
 צרתני. דהיינו שמקורם מעולם התהו רק שבבחינת שבה׳׳כ נפלו וירדו
 מטה מטה להיות בחינת דצ׳׳ח וע״י הקרבת האמורים והדם שנכללו
 ועלו למקורן נעשה הבשר ממוצע שיוכלו לשמוח בו ית׳(ולכן שלמים
 לשון שלום כמ״ש ברבות פ׳ צו םפ״ט ובפ׳ נשא פי׳׳ג דף רנ״ד ע״ב
 גבי ולזבח השלמים דקרבן נתנאל. וגם לשון שלימות כמש״ש דף
 רנ׳׳ג ע׳׳ד גבי ולזבח השלמים דקרבן נחשון ומש׳׳ש שני שלומות היינו
 כמ׳׳ש הזח׳׳ג בפ׳ ויקרא י׳׳ב ב׳ שלים לעילא ושלים לתתא ופי׳
 לתתא י״ל כמ״ש במ״א בד״ה בחדש השלישי בפי׳ שלום בפמליא של
 מטה דהיינו הארת כחות נפש האלקית בנפש הבהמית שלא יהא מונע
 ומעכב מצד הגוף ונפשו הבהמית כו׳ וכן כאן היינו להיות גילוי השמחה

 לקוטי :

 אצל הר סיני, וע״כ נקראו בשם נער כמ״ש כי נער ישראל ואוהבהו
 (בהושע סי׳ י•*), ולכן אף שהיה להם אז התגלות נסים גדולים ועצומים
 שהוא ע״י ירידה הארה גדולה ועצומה מא׳׳ס ב״ה הסוכ׳׳ע, אמנם לא היה
 הארה זו מאיר ומתגלה בהם כ״א בתכלית הקטנות (וע׳ בפע״ח גבי
 כוונת שביעי של פסח שנז׳ קטנות כו׳ ע״ש, דלכאורה תמוה איר הוא
 בחי׳ קטנות והלא אדרבה האור והגילוי נמשך מבחי׳ שלמעלה מסדר
ר בעתיקא תליא. ולפי הנ״ל א״ש דבאמת הגילוי ה  ההשתלשלות וכמ״ש מ
 הוא מבחי׳ גבוה מאד אבל הגילוי להם הוא בבתי׳ קטנות מטעם הנ״ל
ר ה  שהרי לא קיבלו עדייו תומ״צ ולא היה בהן עדיין שלימות כמ״ש מ
 (ועיין בגמרא פיח דביק דף 1״כ סעיכ כד הוינא ווטרי ם׳ ועיין מעניו ני נער
 ישראל ברבות כי תשא ס״פ מיג ובשהיש רבה בפסוק אפריון עשה לו ובזה״ב 0״9 בא
 דמ״ג ע״א. ויקהל דרי״ז סע״א. ובמק״מ ש0. ועמ״ש בביאור ע״פ שימני כחותם
 בעני! הרצועות דתש׳ר)). והוא עד״מ מאהבת האב לבנו שיש בזה ב׳ אופנים,
 דהיינו כשהבז הוא קטז אז האהבה מהאב אליו היא בבחי׳ הגילוי ותוקף
 במאד עד שמחבקו ומנשקו ונושאו על זרועותיו. אמנם עכ״ז אין האהבה
 מתגלה כ״כ בהבן הקטן רק בדברים קטנים, שהרי אינו מביז ומרגיש
 עדיין כ״כ הדברים הגדולים. משא״כ כשהבן גדול דהגם שאז האהבה
 מהאב אינו נראה ונגלה כ״כ להיות מחבקו ומנשקו עכ״ז מתפשטת
 ומתגלית לבנו יותר ללמדו חכמה וליתן לו כל צרכיו אז בגדלותו שהם
 דברים גדולים כוי. וכמ״כ למעלה עד״מ הנה ביצ״מ שנאמר כי נער
 ישראל שעדייו לא הי׳ בהם שלימות כ״כ, לכן אע״פ שהגילוי הי׳ אהבה
 רבה ממקום גבוה מאד. אמנם לא האיר בהם רק בבחי׳ קטנות, וע״כ
 אין גומרין בו את ההלל. (והא דבימים ראשונים של פסח גומרים
ר שם וגם ע״פ פשוט הוא נכון כי אע״ג שלא ה  את ההלל מבואר מ
 הי׳ בהם עדיין שלימות כ״כ מ״מ הרי יציאתם מבחינת מצרים שהיא
 מאפילה לאורה ברוחניות ג״כ שמבחי׳ מצרים ערות הארץ ומ׳׳ט
 שערי טומאה יצאו להיות עבדי הי. א׳׳כ אין לך דבר גדול מזה אף
 שלא נשלמו עדייז עד קבלת התורה וע״ז* ממרין את ההלל ביום צאתם
 ממצרים), משא״כ בחג הסוכות שהוא אחר קבלת התורה שבחי׳ אהבה
 העליונה מאיר ומתפשט בהם בבחי׳ גדלות עד״מ אהבת האב לבנו
 הגדול שמתגלית ונמשך ממנה דברים גדולים כו׳ כנ״ל, ע״כ גומרין
 בהן את ההלל בכל ימי החג. ובהקדמה זו מובן ג״כ הטעם שבשמע״צ
 נאמר עצרת תהיה לכם שמאיר ומתגלה לכם ממש משא״כ בשביעי
 של פסח נאמר עצרת לה׳ אלקיו שאינו מאיר ומתגלה בבחי׳ לכם
 כ״כ עד קבלת התורה, (ולכן נקרא שבועות עצרת בגמרא, ואמרו בו
 הכל מודים בעצרת דבעינן לכם כוי*. ועיין ברבות בשה״ש בפסוק מה
 יפו פעמיך אמר ר׳ יהושע בן לוי ראויה היתה העצרת של חג
 שתהא רחוקה חמשים יום כנגד העצרת של פסח אלא כוי ע״ש, הרי
 דחג השבועות הוא לגבי שבעת ימי הפסח דוגמת שמיני עצרת לגבי
 שבעת ימי הסוכות. והיינו כנ״ל שבפסח לא נמשך הגילוי כ״כ בבחי׳
 לכם עד חג השבועות שניתנה בו תורה, והנה בענין הלל פי׳ הרמ״ז
 פ׳ אמור דצ״ו תחלת ע״א שכן ההלל סודו להאיר במל׳ סוד אדני
 גימטריא הלל כוי. ולכן לא נאמר הלל גמור עד חג השבועות עכ״ל.
 וענין להאיר בשם אד׳ י״ל שיובן ממ״ש בד״ה ועתה יגדל נא כח
 אד׳ שזהו כענין העונה איש״ר מברך בכל כחו כו׳ ע״ש. ובספר
 מאורי אור אות ה׳ סי׳ י״ד כתב הלל נק׳ המלכות כי היא מהלל
 תמיד להוי׳, ויש הלל גמור מל׳ פרצוף שלם ויש הלל שאינו גמור חצי
 פרצוף מחזה ולתתא עכ״ל. והפרש זה הוא כענין מעלת בית ראשון על
 בית שני כמבואר בזח״ב שמות ד״ט ע״ב ובמק״מ שם ע״ש שזהו כעניז ה׳
 עילאה וה׳ תתאה, ועד״ז כ׳ בפרדס בעה״כ ערר הלל. הלל גמור ושאינו
 גמור יש שפי׳ כי הגמור הוא בסוד הבינה ושאינו גמור בסוד המל׳.

 •) עי׳ בהוספות.



 תורה

 וקמו כמו נד כנ״ל וכמ״ש ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח כר
 קרח בחי׳ חרק. וזהו ויהי הענן והחושך ויאר כוי. ויאר לשון זכר קאי על
 החשך שהחשך האיר להם. דהנה במעשה בראשית כתיב ויבדל אלקים
 בין האור כו׳ בחי׳ פרסא מפסיק בכדי להיות השתלשלות העולמות
 והתחלקות כו׳ רק ביום א׳ משימ״ב שמשו אור וחושך בערבוביא ובבדי
 להיות השתלשלות כו׳ הבדיל כוי. ובשעת קי׳׳ס האיר בחי׳ החשך הנ׳׳ל
 שהוא בחי׳ ישת חשך סתרו שלמעלה מבחי׳ השתלשלות*(שמלמטה למעלה
 הוא נק׳ חשך משום דלית מחשבה תפיסא ביה כלל וכמ״ש מזה באריכות
 בד״ה שחורה אני ונאוה אש שחורה ע״ג אש לבנה בו׳ ע׳׳ש). ולכן לא
 הקריבו שלמי שמחה בשביעי של פסח(צ״ע) שבחינת השמחה של שביעי
 של פסח גדול כ״כ שאינה יכולה לבוא לבחינת התגלות בבחי׳ פנימית
 שהוא בחי׳ אכילה כ״א בבחי׳ מקיף עליהם מלמעלה ולכן כתיב שם
 נשמחה שם דייקא. וזהו שארו״ל עוה״ב אין בו לא אכילה כו׳ שלעוה״ב
 ג״כ יתגלה גילוי אלקותו מבחי׳ שלמעלה מהשתלשלות לבן לא יתגלה
 בבחי׳ אכילה פנימית כ״א בבחי׳ מקיף כנ״ל (וע׳ במא״א אות אלף סעיף
 קע״ח שכתב אכילה ושתיה הכל מחיבור זו״נ כוי) וזהו ובני ישראל הלכו
 ביבשה בתוך הים דהנה בגמ׳ איכא פלוגתא חד אמר שמים קדמו כו׳ ואלו
 ואלו דברי אלקים חיים שבמעשה שמים קדמו ובמחשבה קדומה ארץ
 קדמה ובשעת קי״ס שנתגלה בחי׳ מחשבה עילאה ששם ארץ קדמה לכן
 כתיב הלכו ביבשה בתוך הים היינו בבחי׳ יבשה שקדמה לשמים כנ״ל:

 ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת להוי׳ אלקיך לא
 תעשה מלאכה. הנה מצעו ששלשה ימים טובים נק׳ עצרת
 חג השבועות זמן מ״ת ושמע״צ שהוא זמן שמחת תורה ושביעי של פסח.
 וגדול מה שנאמר בשביעי של פסח יותר ממה שנאמר בכולן שנאמד
 בו להוי׳ אלקיך ולא לכם כבשאר יו״ט שיש בהם חציו לה׳ וחציו
 לכם כ״א כולו לה׳ והיא יום קי״ס וגדולה היתה ביזת הים כו׳ שהוא
 ענין העלאת ניצוצין כוי (ועייז ברכות שה״ש בפסוק תווי זהב ועמ״ש בדיה
 ™ לתייר בעניו תורי זהב) וראתה שפחה על הים כו׳ קחם על זרועותיו,
 כמשל התינוק שאינו יכול לראות למרחוק והגביהו אביו לראות.
 והנה כתיב עד יעבור מ׳ עד יעבור כוי ב״פ. דהנה לעתיד כתיב
 והניף ידו על הנהר בעים רוחו והכהו לז׳ נחלים והדריך בנעלים
 (ועי ברבות ריש קהלת ס״פ הבל הבליס) וכתיב בתרי׳ אולר ה׳ כי אנפת
 בי ישוב אפר ותנחמני וכתיב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
 דהיינו כמו שעברו בני ישראל בעלותם ממצרים את מי ים סוף
 שהוא בחי׳ סופא דכל דרגיו כן לע״ל יעברו את הנהר להיות בבחי׳
 עבר הנהר כמ״ש בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם והוא
 הנהר היוצא מעדן (ועמ״ש מזה בי׳ה אם בחקתי) וידוע שעדן הוא
 בחי׳ חכמה ואיזהו חכם הרואה את הנולד בבחי׳ ראי׳ ונהר
 היוצא מעדן הוא בחי׳ בינה שהוא בחי׳ שמיעה והבנה בהתבוננות
 בגדולתו ית׳. והנה י״ס נגזר לי״ב גזרים למנין שבטי בנ״י כדכתיב
 לגוזר י״ס לגזרים כל״ח בכדי שכל שבט ושבט במסילתו יכון כל
 חד לפום שיעורא דילי׳ (ועמ-ש בד־ה מזמור שיר תנוכת הבית) ולעתיד
 כתיב והכהו לז׳ נחלים כנגד בחי׳ ז׳ רועים ג׳ אבות וד׳ אמהות,
 (עמ״ש מעניו ז׳ רועים בד״ה ראיתי והנה מנורת זהב כולה בו׳ ושבעה
 נרותיה עליה. ועמ״ש בד״ה והיה אור הלבנה בעניו שבעתים כאור
 שבעת הימים). והנה עתה בזמו דעכשיו לא נתגלה בחי׳ עבר הנהר
 הנ״ל אבל לע״ל כתיב אראנו נפלאות אראנו בחי׳ ראיה כנ״ל. וזהו
 אודד ה׳ כי אנפת בי דהיינו יסורים קושי השעבוד פרנסה ולכן ישוב
 אפך ותנחמני שע״י שסבלנו העוני והדוחק נוכה לבחי׳ התגלות בחי׳
 בעבר הנהר כנ״ל. וזהו ששת ימים תאכל מצות ולא ז׳ ימים כי הפ׳ הזה
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 בה׳ גם בנפש הבהמית וזהו כענין מ״ש במ״א בפי׳ שור הבר שהוא
 מלשון ובר לבב כך שלמי שמחה היינו בשר שכבר נתברר ע״כ נותן
 כה ועוז בנפש הבהמית ועמ״ש עוד סד״ה ושבתי בשלום אל בית
 אבי. (ועייז בפרדס בעה״כ ערך שלמים ובמא׳׳א אות שי׳׳ז סעיף מ״ה ובאות
 זיין סעיף ואייו) ובשל״ה במסכת פסחים שלו דקנ״ו םע״א פי׳ שלמים
 ע׳יד שיהיה השם שלם והכסא שלם ועמ״ש מזה בד׳׳ה זכור את אשר
 עשה לך עמלק ווהו שלמים עניו שלימות) הרי מבואר עניו הקרבת

 שלמי שמחה בכל יו״ט:
 ב והנה* ארז״ל העוה״ב אין בו לא אכילה כוי. ולפ״ד הרמב״ם
 ז״ל קאי על עולם הנשמות והרמב״ן ו״ל השיב עליו שאם
 בדבריו כן הוא א״כ מאי חידוש השמיענו הגמרא וכי שייך לנפש בלי
 גוף אכילה כוי. אלא מסיק שקאי על זמן תחיית המתים שיהיה האדם
 בגוף ואעפ״כ אין בו לא אכילה בוי. והטעם דהנה בחינת אכילה הוא
 כמ״ש אכלו רעים שתו ושכרו דודים אכלו רעים לעילא הם בחינת
 חו״ב. שתו ושכרו דודים לתתא הם בחינת זו״נ שהם בחינת חמדות
 .חריג ורחמים. דהיינו שבכדי שיהיה בחי׳ רעים שהם בחינת חו״ב
 צ״ל בחינת אכילה. ובכדי להיות בחי׳ מדות צ״ל בחי׳ שתיה דהנה
 בו ית׳ שאיו ערוך אליו יתברך לא שייך בו בחינת חסד ואפי׳ בחינת
 חכמה.וכולם בחכמה עשית כתיב שבחינת החכמה נקרא לגביה ית׳
 בחי׳ עשייה ונקרא אדם דעשיה כו׳ כמאמר אנת חכים כוי. ולאו מכל
 אליו מדות איהו כלל בי המדות הן בחי׳ גבול ומדה בכדי ליתו שכר
 טוב לצדיקים שיוכלו לקבל שכר דהיינו ליהנות מזיו השכינה כוי. ולענוש
 לרשעים כוי שאם היו רחמים פשוטים בלי גבול ומדה הי׳ מרחם גם
 על הרשעים כוי. והנה אצלו ית׳ שהוא א״ס ואין ערוך אליו בו׳ בכדי
 שיהיה בחי׳ חו״ב ומדות צ״ל בחי׳ אכילה דהיינו השפעה מלמעלה כמבואר
 בזהר וע״ח אבא יונק ממזל הח׳ שהוא בחינת אכילה ויניקה ע״י המזלות
 כוי. וזהו אכלו רעים לעילא. ובכדי להיות בחינת דודים שהם המדות
 צ״ל בחיי שתיה שהוא בחי׳ ירידת ההשפעה למטה מטה עד שיהיה בחי׳
 מדות כמו למשל שהשתי׳ מוליך את המאכל למטה כי מים יורדים כוי.
 וזהו שתו וגו׳ ושכרו הוא בחי׳ התגלות נכנס יין כוי. הרי נת׳ עניו אכילה
 מהו. ועתה צ״ל עניו שביעי של פסח. כי הנה ארז״ל בעניו קי״ס ראתה
 שפהה על הים כוי. ולהבין היכן הוא מרומז בתורה שהי׳ גילוי אלקות גדול
 כ״כ דבשעת מ״ת כתיב פב״פ דבר כוי. אבל כאן מהיכן למדו זה. אך
 העניו דהנה כתיב מה תצעק אלי כו׳ וגם כתיב ה׳ ילחם לבס
 ואתם תחרישון. כי הנה ידוע שהדבור הוא ע״י בחי׳ חכמה כמ״ש
 בחכמה יסד ארץ אבא יסד ברתא כידוע ממשל התינוק שאינו יכול
 לדבר כו׳ והנה ארז״ל חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו כמשל
 מי שבא לפני מלד גדול כוי. והיינו משום איידי דטריד למיבלע
 לא פליט כוי וקי״ס שנגלה להם גילוי אלקותו ית׳ שלמעלה מבחי׳
 חכמה לכו כתיב ואתם תחרישון בחינת שתיקה ולכן בתפלת שמו׳׳ע ג״כ
 שהוא מעיז אותו גילוי בחי׳ ביטול כו׳ אין משמיעיו קול כוי. וזהו הפך
 ים ליבשה כו׳ שם נשמחה בו דהל״ל בקע ים כוי. אך דהנה ים הוא
 בחי׳ משפיע ויבשה הוא בחי׳ מקבל שהים משפיע לחלוחית בארץ והולידה
 והצמיחה כוי כי כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא אל מקום
 שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת בחזרה לנחלים שאל״כ היו הנחלים
 חריבים ויבישים וגם הענן מקבל ממימי אוקיינוס והרוה את הארץ
 והולידה כוי. ובהגלות נגלות גילוי גדול כנ״ל נהפך ים ליבשה וקמו כמו
 נד להיות להם חומה כו׳ בחי׳ אבן דומם איידי דטריד כו׳ כנ״ל. ואגלידו
 מיא מה שלא ראה יחזקאל גילוי גדול כ״כ כי יחזקאל לא ראה כ״א פני אריה
 :כוי בחי׳ התחלקות (וכמ־ש בד׳׳ה ״שיר יעיר) משא״ב בשעת קי״ס הי׳ גילוי
 אלקותו- ית׳ שלמעלה מבחינת התחלקות כ״א בבחי׳ קרח דאגלידו מיא

 *׳ עי׳ בהוספות.

 צו



 לקוטי צו תורה טז

 להיות לו דירה בבית חדש אזי מתחלה צריך לנקותה מכל טינוף ולכלוד
 כו׳ ולכן היה זה בשני ימים יום א׳ ההעברה ואח״כ למחרתו הגילוי
 והיינו לפי שהי׳ הגילוי מבחי׳ ממכ״ע שהוא ע״י הדרגה תחלה מעביר
 כו׳ וא׳׳א להיות שניהם בבת אחת. אבל נס דפסח שהיה ע׳׳י גילוי בחי׳
 סוכ״ע שאינו בבחינת התחלקות ומאיר לכולם כאחד ע״כ יכול להיות
 שני דברים אלו בנושא א׳ נגוף למצרים מכת בכורות והתגלות הקדושה
 לישראל עד שאמרו הלל כוי, ומ״ש בספרים שזה היה קודם חצות וזה
 לאחר חצות אינו אלא הבל היה בזמן אי• (ועמ״ש גזז׳ג בעניו זנור ושמור
 נדנור אתד נאמרו סדיה זכור את יום השנת יעו״ש). אך להביז מאחר שהסובב
 הוא השוה ומשוה כו׳ כנ׳׳ל ולפניו כחשכה כאורה ואם צדקת כו׳ וא״כ
 איד משם ממש יומשך להיות נגוף למצרים כוי• אד העניז עפמ׳׳ש
 בפע״ח בפי׳ עבדים היינו כו׳ ויוציאנו הוי׳ אלקינו או״א שהלבישו
 לזרועות דא׳׳א. פי׳ כי הנה ישראל שרשו מבחי׳ פנים כמ׳׳ש יאר ה׳
 פניו אליך ומצרים שרשם מבחי׳ אחוריים עורף פרעה אותיות העדף כוי
 ולפי שהיו בבחי׳ הסתר פנים לפי שנאמר וימת יוסף וכל אחיו כוי
 וההשפעה נמשכה מבחי׳ אחוריים כמאו דשדי בתר כתפוי ע׳׳כ עבדים
 היינו לפרעה המקבל ג״כ מבחי׳ עורף כוי. אבל אח״כ ויוציאנו ה׳
 אלקינו או״א שהלבישו כוי שיומשך ההשפעה בבחי׳ יאר ה׳ פניו ועי״ז
 נמשך אתנו סלה. אע׳׳ג דבבחי׳ סובב כולא עלמין מצד עצמו נאמר
 כחשכה כאורה כנ״ל אבל הרי הסובב מאיר ע׳׳י בחי׳ ממכ״ע שהרי מן
 החלל נמשף הקו כו׳ ומצד התלבשות זו בבחי׳ ממלא או׳׳א שהלבישו בו׳
 נמשר שהוציאנו ממצרים מעבדות לחירות (ועמ׳׳ש בפ׳ וישלח בד״ה
 ויאבק איש עמו גבי אם תגבי׳ כנשר משם אורידך, ובפי מקץ בד׳׳ה כי עמך
 מקור חיים בפי׳ השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את
 ישראל. ולעיל סד׳׳ה להבין מ״ש בהגדה מצה זו גבי אני הוא ולא אחר.
 ובד״ה ואכלתם אכול גבי אשר עשה עמכם להפליא. וסד׳׳ה שימני כחותם.
 ועמ׳׳ש מעניו שהסובב מאיר ע׳׳י בחי׳ ממלא בד״ה יביאו לבוש מלכות
 כוי. ועמ׳׳ש במ״א עיפ הזהר ר״פ ויקרא בעניו שאל לך אות כוי
 שהנסים באים בשני מדרגות. הא׳ ע״ד העמק שאלה והיינו מאות ה׳
 בתראה שמתלבשת בלבושי הטבע, והב׳ ע׳׳ד הגבה למעלה כנסים דיצי׳׳מ
 וקי״ס שיוצאים לגמרי מדרכי הטבע והיינו לפי שהוא נמשך מגילוי בחי׳
 םוכ׳׳ע רק שמאיר ע״י בחי׳ ממלא וזהו הגבה למעלה דא אות יו״ד דשם

 הוי׳ והיינו ענין או״א שהלבישו כוי כנ׳׳ל):

 הים ראה וינוס כוי. ההרים רקדו כאילים כוי. והנה צ״ל למה
 ההרים רקדו והים ראה וינוס. ובשל״ה במסכת פסחים
 שלו פי׳ כי הניסה הוא העבודה מיראה והריקוד הוא העבודה
 מאהבה. והוא בחי׳ שר ובחי׳ עבד. והנה בהתגלות המלך אזי בחי׳
 שר שעבודתו בשמחה תגדל שמחתו וזהו ההרים שהם מדות
 דאצילות שמשם שרש הנשמות הנק׳ אחים למקום כשר לפני המלך
 ולכן רקדו. ובחי׳ עבד שעבודתו ביראה אזי בהתגלות המלך תפול
 האימה והפחד ביותר וזהו הים שמשם שרש בחי׳ כעבד לפני המלך
 ראה וינוס כוי (ועמ״ש מענין שר ועבד סד״ה רני ושמחי בת ע״ש
 בד״ה הנה בת כוי. ועיין רבות בשלח פכ׳׳א מפני מה אתה בורח
 אמר לו הים מפני אלוה יעקב מפני יראתו של הקב׳׳ה והוא ע׳׳ד
 וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, ועיין עוד מענין הים ראה וינוס
 ברבות במדבר פרשה א׳ דר״ט ג׳ ובפי עקב גבי אתה עובר היום
 את הירדז דף רצ״ב גי. מקץ ס״פ פ״ז זח״ב מ״ט סע״א ר״ל ע״ב).
 ולהביז זה בתוספת ביאור הנה מתחלה יש להקדים עניז שביעי
 של פסח שבו נקרע הים ומבואר בפע״ח שהוא ג״כ עניז לידת
 הנשמות. וז״ש ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. והענין כי נשמות

 נאמר על העתיד שיום הז׳ יהי׳ עצרת להוי׳ אלקיך בחי׳ עבר הנהר
 היוצא מעדן שאץ בו לא אכילה כוי לכן לא יהי׳ בו אכילת מצה לחם
 עוני, ולכן כתיב ל״ת מלאכה סתם ולא מלאכת עבודה כדכתיב בשאר
 ימים טובים שהותרה בהם אוכל נפש. אבל ביום הז׳ הנ״ל לעתיד
 לבא לא תעשה מלאכה סתם אפילו מלאכת אוכל נפש נמי במשמע
 לפי שאין בו לא אכילה בו׳ כנ״ל. והנה הגס שבלילות הראשונות
 של פסח נתגלה בחינת מוחין דגדלות כידוע רק שזה היה לפי שעה
 בבחי׳ דילוג שלא בדיר הטבע ולכן צ״ל ספירת העומר אחר בחינת
 התגלות הנ״ל היום יום א׳ כו׳ היינו כדי להמשיך במעט מעט
 אגרשנו, (ר״ל שבכל יום נעשה בירור מדה א׳ מהמדות שבנפש הבהמית
 ע״י המשכת היום יום כוי). ולמשל כמו א׳ שנתן מתנה לחבירו כיס
 מלא זהובים שמתחלה מקבל המתנה בפעם א׳ בכלל ואח״ז הוא סופר
 ומונה הזהובים מעט מעט בפרט (ועמיש ריפ שלח בעניו עגולים ויושר

 שהוא ג״נ נעניז נלל ופרט ועמיש סד״ה כנשר יעיר):

 להבין מפני מה יו״ט דפסח הוא ביום שנעשה הנס משא״כ
 בחנוכה ופורים שהן ביום המנוחה. (ועמיש נפ׳ וישנ סדיה
 נה אמר ט׳ ונתתי לד מהלכים מ׳). ויובן בהקדים ענין ממלא וסובב.
 ממלא פי׳ אור וחיות הנמשך ממדרגה למדרגה עולם הנשמות ואח״כ
 מלאכים עד שנמשך בעוה״ז הגשמי שהרי נודע שהעוה״ז מקבל מע׳
 שרים והשרים מקבלים מן המלאכים גבוה מעל גבוה שעליו. אבל
 הסובב הוא בחי׳ האור והחיות שאינו נמשך ע״י הדרגה מזה לזה אלא
 לכולם כאחד, עד״מ בנפש יש ג״כ ב׳ מיני השפעות החיות א׳ הנמשך
 ממדרגה למדרגה משכל למדות וממדות למחשבה וממחשבה לדבור בו׳,
 והב׳ המאיר על כולם כאחד שלא ע״י המשכה בהדרגה מזה לזה, והוא
 שאנו רואים כשיעלה ברצונו שבמוחו לפעול איזה דבר ברגלו אזי תפעל
 הרגל מיד כרגע ממש מבלי שהיית זמן מה עד שיומשך בה הארה מז
 המוח ע״י השתלשלות כסדר המדרגות היינו בהכרח מפני שהארת המוח
 מאיר בה ג״כ שלא ע״י הדרגה זו כוי. וכן יש למעלה ב׳ מיני השפעות
 ממכ״ע היא ההארה שבבתי׳ גילוי ונמשך כסדר המדרגות וע״ז כתיב
 מלא כל הארץ כבודו וכבודו היינו זיו כוי, אבל הסובב הוא שאינו
 מתגלה ממש רק בבחי׳ חיצוניות אבל שלא ע״י הדרגה וכולא שוים קמי׳
 נשמות ומלאכים רוחניות וגשמיות ואפי׳ קליפות וכמ״ש את השמים ואת
 הארץ אני מלא אני מהו״ע ית׳ מלא השמים וארץ בשוה ממש (ועמ״ש
 מזה בדיה ויקה קרח). והנה בפסח כתיב ופסח ה׳ על הפתח. פי׳ שהי׳
 הנס ע״י התגלות הארה בבחי׳ דילוג שלא ע״י השתלשלות ממדרגה
 למדרגה והיינו בחי׳ סוכ״ע כמ״ש ועברתי אני ולא מלאך כוי, והטעם
 שהי׳ צ״ל כן ולא כמו במחנה סנחריב שנאמר ויצא מלאן־ ה׳ ויד במחנה
 אשור וכן בםיסרא כו׳ כי שם הי׳ רק שליחות בלבד לדבר מוכן צא ופגע
 בהם, משא׳׳כ במצרים מכת בכורות כל בכור וצריך הבחנה לידע מי הוא
 הבכור לאב שהיו שטופי׳ בזמה ואפי׳ בכור לאם ג״ב קשה לידע שהרי
 מהם שהיו זקנים ואין זה בכח המלאך להבחין, ומ״ש בספרים טעם משום
 שהמלאך אינו יכול לירד כ״כ במקום טומאה. דחוק. שהרי מחנה אשור
 תוכיח. אך איך שיהיה הטעם הכוונה הכל א׳ שאז הי׳ גילוי מבחי׳
 סוכ״ע וזהו אני מהו״ע ית׳ ולא מבחי׳ ממכ״ע. ועם* כל זה יובן הקושיא
 הנ״ל. כי הנה היו״ט הוא עניו השראת קדושה עליונה וא״א להיות גילוי
 זה והשראה זו עד שיעבירו מתחלה החיצונים המונעים. כמ״ש ובערת
 הרע כוי. ולכן גבי פורים מתחלה הרוג בשונאיהם ע״ה אלף שהיו
 עמלקים שהיא קליפה עצומה. כדכתיב ראשית גוים עמלק ואחריתו
 עדי אובד וכתיב מחה תמחה כו׳ ועשרת בני המן. ואח׳׳כ עשו יום
 משתה ושמחה ומשלוח מנות כו׳ התגלות הקדושה, ועד״מ המלד כשרוצה

 *)עי׳נהוספות.
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 מהשתלשלות הפך מים ליבשה בד. וז״ש גזהר מה תצעק אלי בעתיקא
 תליא מילתא שמשם נמשך הנח להיות בחי׳ לידה. והנה בגילוי הארה
 זו אזי ההרים רקדו כוי. הרים הם חג״ת. וגבעות חג״ת דבריאה
 או נה״י דאצי׳. ולהיות שהם למעלה מבחי׳ ים שהוא הצמצום כנ״ל.
 לכן רקדו כאילים שבגילוי אור הסובב נכללו כביטול נר בפני אבוקה
 והיינו שהאורות דתיקוו המלובשי׳ בכלים נסתלקו מו הכלים ונכללו
 באור זה המקיף כנ״ל. והגם שגם מדי שבת בשבתו יש עליות העולמות
 אך הכל מדרגא לדרגא עשיי׳ ביצירה ויצי׳ בבריאה כוי ונק׳ הילוך.
 אבל הריקוד הוא עלי׳ הגדולה שלא בהדרגה כלל דהיינו באוד הסובב
 כנ״ל. כאילים שאין בהם דעת ושרש בחי׳ זו הוא למעלה מהדעת
 (עמ״ש בד״ה ותוסף אסתר בעניו מה קול גדיא כוי ע״ש) אבל הים סופא
 דכל דרגין המסתיר ומעלים וכשראה גילוי אור הסובב לא הי׳ יבול
 להתכלל בו כנר בפני אבוקה כמו ההרים שהרי הוא המעלים לכן
 וינוס העברת והסתלקות ההעלם והוא עד״מ באדם שבהשתלשלות
 משכל כו׳ עד לדבור אבל כשנופל ריבוי אור שלמעלה מהשכל אזי
 נפסק הדיבור ואישתק. וז״ש משה כבד פה וכן צלותא בחשאי כו׳
 (ועמ״ש בביאור ע«פ אלה מסעי נוי בעניו מ״ב מסעות ומיס ימים דםפירת העומר).
 וכ״ו מלפני אדון חולי ארץ גילוי אור הסובב כנ״ל ההפכי הצור וחלמיש
 מוציאי אש להיות אגם מים דהיינו מגבורה לחסד שנתבטלו ממציאותם
 וכנודע בעניו עושה שלום בין מיכאל כוי. וכ׳׳ז היה בפסח אשר
 פסח ה׳ בחי׳ דלוג בלא אתעדל״ת מדלג על ההרים כוי, אבל אח״כ
 מצות ספירת העומר מ׳׳ט יום ממחרת השבת הוא בחי׳ אתערותא
 דלתתא ועי׳׳ז היה אח״כ בשבועות פנים בפנים מתו תורה. (ועמי׳ש
 עוד מענין הים ראה וינוס בביאור ע״פ במדבר סיני באהל מועד ע״פ המדרש

 רבה במדבר פרשה א׳ עיפ הים ראה וינוס ע״ש):

 והניף ידו על הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה גוזלים (בישעיה
 ס״ י״נ) הנה ים סוף הוא בחי׳ מלכות דאצילות שהיא בחי׳
 דבור העליון שהדבור הוא סופא דכל דרגיו שבדבר ה׳ שמים נעשו
 וכל העשרה מאמרות הם המשכות מעיים דאצילות ומתלבשים באותיות
 הדבור יהי אור הוא ההמשכה מבחי׳ חכמה בו׳ והדבור הוא מעלים
 ומכסה על אור ההמשכה. כמו עד׳׳מ באדם הנה אותיות הדבור הם
 כלי להשכל והמרות שהם נמשכים ומתלבשים בי• אר מ״מ האותיות
 הם מעלימים על השכל שבתוכו ומצפינים אותו בתוכן שהרי הקטן
 אף שמביו כל האותיות והתיבות ואומרו היטב עכ״ז אינו מבין
 כלל ההשכלה שבתור האותיות רק מי שהוא עצמו חכם מקודם אזי מבין
 מתוך האותיות כוי אבל מהות האותיות עצמז הוא כחי׳ העלם לגבי
 מהות השכל והמדות. ולכן למעלה שהתהווה החכמה דבי״ע הוא רק
 מן הדבור עליון ולא כמו במשל שהלומד הוא חכם מקודם. הרי
 א״כ הדבור והאותיות דמל׳ דאצי׳ הם מעלימין ומצפינין על החב״ד
 והמדות דאצילות המתלבשים בהדבור שלא יתגלה כלל בבריאה כי
 אם איזו הארה מועטת מאד כמו בחיי האור הנמשך ע״י השערות

 כוי (ועמ־ש מזה בד״ה שניו נעדר הרחלים) וזהו ענין ים שנקרא עלמא
 דאתכסיא. א״נ מה שהדבור נקי העלם היינו לפי שמה שנמשך
 מהשכל ומתלבש בהדבור זהו רק חיצוניות השכל אבל פנימי׳ השכל א״א
 להתגלות כלל באותיות ודבור כוי (ונמ״ש נמ״א נניאור ע״פ ני ביום הזה
 ינפר). ועניו קריעת ים סוף היינו שמאתכסיא נעשה אתגליא דהיינו
 שלא יסתיר הדבור עליון על האורות עליונים המלובשים בו
 שהם השכל והמדות עד״מ שהם ע״ס דאצילות כ״א שיתגלה
 ממש לנשמות דבריאה ג״כ כמו שהוא הגילוי באצילות. ולהיות
 שעניו קי״ס הוא התחברות הבריאה עם האצי׳ ממש בלי פרפא ומסך

 י) עי׳ בהוספות.
 r ושוחה שם ו׳ חדשים: בדפוסים הקודמים נדפסו תיבות אלו בשטה ל״ו, אמנםלפה״נ שם הוא יתור לשוו, וכאן נראים תינות אלו נצרכים אלהענץלהמעייובולואתהעמדנוסנאו.-אבלבכת״י4.

 <י5 איז תי׳ אלו נכלל.
 ;1:! יי! עי׳פ — מאמר הזהר: נתקו ע׳׳פ לוח התיקוו ונת״י 559.4.
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 ישראל עלו במחשבה ואז נק׳ אחים ורעים להקב״ה. ופי׳ אחים ורעים
 היינו להיות כי קוב״ה הוא בחינת אור א״ס ב״ה כשמלובש במדות
 דאצילות כי א״ם ב״ה בעצמו לאו מכל איבון מדות איהו כלל ולא
 יתכן על העצמות קריאת שם כלל אלא רק על בחי׳ התגלותו
 ואז נקי הוי׳ יו״ד חכמה ה׳ בינה כוי. והנה ס״ר נשמות ישראל
 שנמשכים מס׳׳ר אותיות המחשבה נקי אחים לקוב״ה שהם המדות וכמו
 עד׳׳מ במחשבת שכל שהאותיות הם כעצם א׳ עם מהות השכל שבתוכם
 וכו מחשבת המדות עם המדות כוי ואז הם בחי׳ אלקות ממש כי
 באצילות איהו וחיוהי וגרמוהי חד במ״ש במ׳׳א (ועמ״ש בפ׳ יתדו נדיח
 עור את ׳m השנת ובדיה אני ישנה גני רעיתי ונד״ח שחורה אני גני ננות ירושלים
 וע״פ ושמתי נדנד) ובכדי שתתהוה הנשמה בבחי׳ יש להיות בחי׳ נברא
 שהוא בחי׳ נפרד מאין ממש שהרי בהיותה באצילות היא בחי׳ אלקות
 ממש בי גם מה שנקרא בשם אותיות מחשבה הכל לשכך האזן. אבל
 כי לא מחשבותי מחשבותיכם כתיב הוא ע״י מדת מלכותו ית׳(ונמ״ש
 באגה״ק נד״ה איהו יחיוחי) שהיא הנק׳ לבוש להעלים ולהסתיר עד שיוכל
 להיות בחי׳ יש וכמ״ש ה׳ מלך גאות לבש כי מדת המלוכה היא הלבוש
 הגורם להיות התהוות היש כי אין מלך בלא עם והיינו נפרדים דוקא
 שעליהם יתכן המלוכה להיות בבחי׳ התנשאות עליהם והם יהיו
 "באימה כו׳ שהרי על מאה בנים לא יקרא האב מלך. ולכו נקי
 המל' ים. (ועמיש בדיה מי מנה עפר יעסב נעניו והים עליהם מלמעלה),
 כי הגה כל מה שיש ביבשה יש בים רק שאין נראין לעין כי מי הים
 מכסים עליהם, וכך למעלה הנה אותיות יהי אור יהי רקיע המחיה
 את כל העולמות הס באצילות והים שהוא המל׳ מכסה עליהם בלתי
 יתגלו לנבראים המתהווים מהם שאם היו מתגלים היה הגשמיות
 בטל ברוחניות כמשל ביטול זיו השמש במאור עצמו ואינו נראה ליש
 אלא במקום שאין המאור נראה כוי. כך גשמיות המתהווה היה בטל
 למקורו הוא רוחניות המהוה וא״א להיות מציאת נשמה ומלאך שהם
 בחי׳ נפרדים רק שהם באהבה כו׳ אלא כשאיו האלקות בגילוי בראי׳
 ממש. והעלם והסתר זה הוא ע״י המל׳ בי זה כלל גדול שהמל׳ היא
 הגורמת להיות בחי׳ יש כנ״ל ונק׳ לכך אימא תתאה מטרוניתא אם
 אם הבנים כמ״ש כסש״ב בשם הזהר* (ועמ״ש בביאור עיפ יונתי בעניו יפתי

 ונמ-א ע״פ למען תירא לקמן בפ׳ ואתחנן). ולכן הנשמה היא בבחי׳ עיבור
 במל׳ כי בשמע״צ שאומרים מוריד הגשם נמשכים הנשמות ברחם
 הנוק׳ ושוהים שם ז׳ חדשים עד ז׳ של פסח זמן הלידה. עד״מ
 בגשמיות שלהיות התהוות מהות ולד מן הטפה צ״ל עיכוב ושיהוי ז׳
 חדשים ברחם הנוק׳ שבמשך זמן זה ע״י שאוכל ושותה ממה שאמו
 אוכלת ושותה ונמשך בו חיות עד שעושהו להיות יש. כך הנשמה דאצי׳
 שהיא בחי׳ איז בכדי שחתהוה להיות בחי׳ יש הוא ע״י שמתעכבת ברחם
 הנוק׳ ושוהה שם ז׳ חדשים* ואוכלת ושותה כו׳ שנמשך שם אורות
 עליונים. והנה בז׳ של פסח הוא לידת הנשמות. והעניו כי בכדי שיהיה
 בחי׳ לידה ופתיחת הרחם להיות הנשמה יוצאת מן ההעלם לגילוי צ״ל
 המשכה והארה במדת המל׳ מלמעלה מהשתלשלות (ובמ״ש במ״א
 ע״פ מאמר הוהר פ׳ פינחס דרמ״ט בעניו כאיל תערוג. ועמ״ש במ״א ע״פ
 למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה פי׳ ה׳ אחת היינו ה׳
 ראשונה דשם הוי׳ שבה ועל ידה נמשך כח הלידה, וביאור ענין
 זה יובן ממ״ש ר״פ לר לך בעניו ה׳ שנתוםף לאברם שיהא נקי
 אברהם כיו׳ ע״ש). וזהו מ״ש ייולר ה׳ את הים ברוח קדים עזה כי ע״פ
 השתלשלות משכל למדות עד ממחשבה לדבור א״א להיות המשכה מבחי׳
 האי־ בבחי׳ היש אלא ע׳׳י גילוי הארת הסובב שמקיף לאבי״ע שכולם
 שוים קמי׳. וז״ש רוח קדים כו׳ שעי״ז היה קי״ס כי הים המכסה
 ומסתיר אינו אלא בבחי׳ השתלשלות אבל בגילוי הארה שלמעלה
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 מ״מ הוא ג׳׳כ בחיי לבוש והעלם לגבי עצמיות הח״ע ע״ד הנ״ל באותיות
 הדבור רק שאין ההעלם כמו באותיות הדבור. ועמ״ש מעניז זה בביאור
 ע״פ ששים המה מלכות גבי ענק פנימית וחיצונית וענין והניף ידו
 על הנהר בו׳ היינו שיהיה התגלות עצמיות עדן העליון שלא במו
 שנמשך עכשיו בג״ע ע״י הנהר שהוא ע״י האותיות והאותיות מלבישים
 ומעלימים ואין זה תפיסת והשגת עצמיות בחי׳ עדן. ולכן ארז״ל םפ״ה
 דברכות שעל עדן נאמר עיז לא ראתה ושמא תאמר הוא גן הוא
 עז־ז תלמוד לומר ונהר יוצא מעדז להשקות את הגן. והיינו משום
 שאין ההמשכה בג׳׳ע רק באמצעית האותיות דבחי׳ נהר הנ״ל שהאותיות
 הם מעלימים בו׳ והגילוי הוא רק הארה בעלמא אבל ע״י והניף ידו
 על הנהר כו׳ יבואו לגילוי בחי׳ עדן ממש וזהו פי׳ אראנו נפלאות
 אראנו דייקא בבחי׳ ראיה ממש שלמעלה מבחי׳ שמיעה והבנה
 שהיא ע״י אותיות לכן אינו דומה כלל שמיעה לראיה. וענין ראיה
 זו בבחי׳ חכמה עצמה ממש יובן ע״ד מ״ש בפע׳׳ח שער ק׳׳ש שעל
 המטה פ״א גבי האריז׳׳ל שבשעת השינה ביום השבת שמע בישיבה של
 מעלה בפי בלק ובלעם דברים נפלאים מה שלא יכול לפרשם בשמונים
 שנים רצופים. וזה תמוה לכאורה איך יכול לתפוס במחשבתו בשעה
 א׳ מה שצריך לומר בדבור פ׳ שנה עם היות שהאותיות המחשבה
 נק׳ אתוון רברביו לפי שבמחשבה משיג במעט זמן מה שצריך ע״ז
 בדבור זמן רב ועיין בזח״ב תרומה דקל״ב א׳ (שלכך בשבת אומרים
׳ לפי שא״ב זה  א״ב אל ארוז כו׳ שכל אות יש בו ד׳ או ה׳ תיבות מ
 הוא מבחי׳ אתווז רבדבין בו׳ דהיינו מחשבה כוי) מ״מ היינו שמשיג
 במחשבה ברבע שעה מה שצריך לדבר שעה או שתים. אבל שישיג
 במחשבה בשעה א׳ מה שצריך לומד ס׳ או פ׳ שנה זהו נמנע.
 אבל העניז הוא שהשגתו היה בבחי׳ ראיה דהיינו ראיית עצמיות
 החכמה ולא כמו שמתלבשת בבינה והשגה בבחי׳ אותיות והיא למעלה
 מעלה מבחי׳ השכל כמו שמלובש בהשגה ואותיות עד שיתכן שמה
 שמשיג בבחי׳ ראיית החכמה בשעה ושתים כשירצה להלבישה באותיות
 יצטרך ע״ז זמן ס׳ או פ׳ שנה וכעניו השתלשלות הזמן מלמעלה מהזמן
 דאלף שנה בעיניך כיום אתמול כו׳ ועד״ז ביקש משה אעברה נא
 ואראה את הארץ כי במשה כתיב וירא ראשית לו ורצה משה להמשיך
 בחינה זו בכנ״י שנקראת ארץ חפץ ולא פעל ולכן נאמר ועתה ישראל
 שמע כו׳ כ״א לעתיד יהיה גילוי בחי׳ זו בכנס״י ע״י משיח (ועי מחייג

 ואתחנן דר״ס ע״ב ע״פ אתה החלות נוי ועמ״ש מזה ג״כ בביאור ע־פ והניף
 הנהן אותם על לחם הנינורים בסופו) ועל דרד גילוי זה הוא שיהיה גילוי
 טעמי המצות לע״ל ולכן נאמר ע״ז עין לא ראתה כו׳ יעשה למחכה
 לו וע׳ זהר פ׳ ואתחנן דף רס״ז ע״ב יעשה מאן כו׳ וזה הוא שילמוד
 משיח. וע״ז נאמר הנה ישכיל עבדי כוי שיש בבחי׳ וו ג״כ עליות

 לאין קץ כוי:
 ג ומעתה יובן ג״כ מה שנאמר והכהו לשבעה נחלים כנגד ג׳
 אבות וד׳ אמהות. בי הנה הי״ב שבטים הם בבריאה
 ונקי מרכבתא תתאה. אבל האבות הן הן המרכבה היינו מרכבתא
 עילאה דאצי׳ והיינו שהם חג״ת דאצי׳ (ונמיש במ״א נד״ה ענין האנות ה- הו
 המרכבה נר. ע׳׳ש. ונו האמהות הס נאצי/ ועמ״ש ע׳׳פ וישנם לבן נעניו האבות
 והשבטים ונפי נמדנר סד״ה וידנר בו׳ שאו נו׳ למשפחותם לנית אכותם ע״ש).
 והנה כמו שהשבטים עם היות שהן עצמן בבריאה עכ״ז יש להן שרש
 ומקור באצילות שלמעלה מהבריאה. אלא דשם הוא רק שרשו ומקורן
 לבד. אבל הן עצמו בבריאה וכמאמר נשמה שנתת בי טהורה היא
 ואח״כ אתה בראתה יש מאין ואין ערוד הבריאה לגבי אצי׳ ולכן רדי
 שיתחברו הן עצמו עם שרשן ממש שיהיה גילוי האצי׳ ממש בהם זהו
 דייקא ע״י קי״ם ולכו נקרע לי״ב גזרים כנ״ל. וכד הוא בעניו האבות

 המפסיק בו׳ לכן נקרע הים לי״ב קרעים כי הנה השבטים הם בבריאה
 ושם הם י״ב בחי׳ בכלל. וכן המלאכים דבריאה הן י״ב בקר והים
ר כלל ארבע מחנות שכינה מיכאל  עליהם מלמעלה. עם היותן די
 גבריאל רפאל אוריאל. ובמ״ש ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים.
 מ״מ כל א׳ מתחלק לשלש כמו י״ב שבטים שהיו ד׳ דגלים וכל דגל יש
 בו ג׳ שבטים. והוא כמו ביד יש ג׳ פרקין וכן ברגל (ונמ׳ש בזהר פ׳
 ויחי דרמ״א ע״א). והנה הגם שהשבטים עצמן הם בבריאה מ״מ שרשן
 ומקורן י״ב גבולי אלכסון דז״א דאצי׳ (ונמ״ש נמ״א סד־ה והנה אנחנו

פ יהודה אתה). ולכן קי׳׳ס שהוא חיבור ועליית  מאלמימ אלומיס ונניאור ד
 הבריאה באצילות ה״ז התחברות ועליית הי״ב שבטים דבריאה בי״ב
 גבולי אלכסון דז״א דאצי׳(ועמיש ע־פ וירד הגמל) ולכן נקרע הים לי״ב
 גזרים שכל שבט ושבט במסילתו יכוין כל חד לפום שיעורא דיליה

 (ונמ״ש נד״ה אלה פקודי המשכו נפ״ ששם עלו שנטים שנטי יה נוי):

 ב וכל זה הוא ענין קריעת ים סוף שהוא בבחי׳ הדבור עליון.
 דהיינו שלא יעלים הדבור והאותיות כוי. אמנם לע״ל כתיב
 והניף ידו על הנהר והענין כי הנה קי״ס היה צ״ל כדי שיוכל להיות
 אח״כ קבלת התורה וכמארז״ל פ׳ בתרא דפסחים דקי״ח ע״א בפי׳
 הים ראה וינוס ההרים רקדו. ההרים רקדו קאי על מתז תורה כו׳
 כי עיקר עניו קיום המצות הוא שעי״ז ממשיכים שיהיה גילוי אור
 א״ס למטה בבי״ע כמו שמתגלה בע״ס דאצילות אשר שם איהו וחיוהי
 חד איהו וגרמוהי חד. משא״כ בבי״ע שהם עולמות הנפרדים בבחי׳
 יש ודבר נפרד וע״י המצות שהם רמ״ח אברים דמלכא ממשיכים גילוי
 יחוד עליון שבאצילות שיהיה מתגלה עד״ז ממש גם בבי״ע (וכמ״ש נת׳׳א

 פ׳ נראשית נניאור ע״פ ני נאשר השמים החדשים ונד״ה משה ידנר) ולכן היה
 צ״ל תחלה קי״ם שהוא ענין בקיעת הפרסא המפסקת ביו אצי׳ לבריאה
 עד שבנ״י הלכו ביבשה בתיד הים ועי״ז היה יכול להיות אח״כ קבלת
 התורה שמאצילות יומשר הגילוי בבי״ע. והנה עניז מ״ת הוא היום
 לעשותם בקיום המצות בפועל ממש ותלמוד תורה כנגד כולם. ולמחר
 לקבל שכרם היינו לע״ל והוא ענין התגלות פנימית התורה וטעמי
 מצות וכדפרש״י ע״פ ישקני מנשיקות פיהו וזהו ג״כ ענין משיח שנאמר
 בו הנה ישכיל עבדי ירום ונשא כו׳ היינו מאברהם ויצחק כוי עד
 וגבה מאד אותיות אדם שיהיה למעלה מבחי׳ אדם הראשוז ומבחי׳
 מרבע״ה כמ״ש בספר הגלגולים פי״ט ושם פי׳ מאדם הראשון אחר
 שחטא וע׳ לקמן. ועיין בהרמ״ז ס״פ בא ור״פ ואתחנן בדף ר״ס ע״ב
 גבי משה הוי שירותא ובפי כי תצא דרע״ו סע״ב בד״ה כימי צאתף
 והוא ילמד דעת לכל העם בהשגת פנימית התורה. כ״א לפי פשוטו
 שילמוד תורה הנגלות לנו ולבנינו. אינו מובן איך יוכל האחד לשאת
 ריבוא רבבות אנשים ועוד והלא אז בתח״ה יקומו מרבע״ה גם כל
 הגדולים שכבר יודעים את כל התורה כר. אלא העניו כי אז יהיה
 הלימוד בפנימית התורה שארובה מארץ מדה ויש בה עליות רבות לאיו
 קץ ותכלית. אד הנה כמו שכדי להיות קבלת התורה בהיום לעשותם הי׳
 צ״ל תחלה קי״ס כד כדי להיות התגלות פנימי׳ התורה לע״ל צ״ל והניף
 ידו על הנהר. והוא נהר פרת דכתיב ביה והנהר הרביעי הוא פרת וארז״ל
 פרק בתרא דבכורות דנ״ה ע״ב הוא דמעיקרא דהיינו בחי׳ ונהר היוצא
 מעדן והוא בחינת בינה שהיא בחי׳ מחשבה שלמעלה מהדבור וע״כ נק׳
 נהר שהמחשבה אינה נחה ושוקטת ונמשכת תמיד. וע״כ נק׳ נהר
 שנמשד תמיד מלשון ונהרו אליו כל הגוים משא״כ הים נק׳ מקוה המים
 דקוו וקיימו והוא בחי׳ הדבור כו׳ וזהו ונהר יוצא מעדן שיוצא ונמשד
 תמיד מבחי׳ עדן. והנה המחשבה היא ג״כ בחי׳ אותיות והם ג״כ רק
 בחי׳ לבושי׳ לעצם החכמה כמו הדבור אלא שהוא לבוש פנימי יותר אבל
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 איר שירדה פלאים כר כי הרחמנות הוא לפי ערך הדעת כו׳ (ועמ׳ש
 סד״ה את הבבש אחד תעשה בבוקר וגו׳). ומזה יובן למה קי״ס היה לי״ב
 גזרים לי״ב שבטים כי עכשיו שייר רחמנות של השבטים על ירידת
 הנשמה בגוף כוי שבעולם העשייה ההעלם וההסתר הרבה מאד
כנתע מענין אף עשיתיו כוי אבל לעתיד  משא״כ בעולמות עליונים ו
 שיזדכך עולם העשייה ונגלה כבוד ה׳ שיהיה הגילוי בעשייה כמו למעלה
 א״כ אז לא שייך הרחמנות זו על הירידה בעשייה יותר מהבריאה כ״א
 הרחמנות של האבות עצמן שאפילו על עולמות העליונים שייך ונופל
 בחי׳ רחמנות כוי והנה כמו שבאתעדל״ת של רחמנות השבטים ממשיכים
 אתעדל״ע רחמים שלמעלה יותר דהיינו רחמים של האבות עצמן כמו
 למשל השבט של אילן שכופפין אותו שאזי נמשך עי״ז גם כל האילן עצמו
 ועי״ז נמשך גילוי אלקות ע״י התורה ומצות והוא המשכה שע״י התורה
 שלפנינו המשכת חכמה עילאה כו׳ וכמ״ש במ״א סד״ה מי מנה עפר
 יעקב שלהיות המשכת התורה הוא ע״י בחיי רחמים דיעקב וכדלקמן
 כד לע״ל ע״י גילוי הרחמנות של האבות עצמו בכל נש״י ימשיכו עי״ו
 אתעדל״ע מבחי׳ רחמים גדולים דא״א שלמעלה גם מחג״ת דאצי׳ וכמ״ש
 וברחמים גדולים אקבצד וכתיב וחסדי מאתר לא ימוש וחסדי דייקא
 כוי ועי״ו יומשד התגלות פנימית התורה שהיא בחי׳ מו״ס שלמעלה
 מחכמה דאצילות בו׳ ועפ״ז י״ל מה שארז״ל עץ הדעת חטה היתה.
 וקשה דבמ״א מבואר דחטה היינו כ״ב אותיות התורה. ואיד נק׳ עץ
 הדעת• אד העניז כמבואר במ״א בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה
 לנשמע דהתשב״כ היא עץ חיים ותשבע״פ נק׳ בזהר אילנא דטו״ר.
 ולא שהיא ח״ו עץ הדעת טו״ר. כי תשבע״פ היא מל׳ דאצילות דאיהו
 וגרמוהי חד. אלא ר״ל שמתלבשת לברר עה״ד טו״ר שהיא קליפת נוגה
 וכמשנ״ת באריכות באג״ה בד״ה ברע״מ פ׳ נשא והמשכילים יזהירו כוי.
 והנה גם בתשב״כ כתיב בשברי לכם מטה לחם. מטה לחם הוא עץ
 חיים ובשבירת לוחות ראשונות נשתלשלה ונתלבשה בדברים גשמיים בו׳

 (כמ״ש במ׳׳א ע־פ וה בפ׳ בחקותי). והיינו שהרי כל התשבע׳יפ מקבל
 מתשב״כ והיא ביאור ופי׳ התשב״כ. ולכן אדה״ר לפני החטא היה למעלה
 מבחינה זו דבירור עה״ד טו״ר כמ״ש בספר הגלגולים פי״ט שאדה״ר
 לפני החטא היה בחינה זו דמשיח ולמעלה ממדרגת משה (ועמ״ש ע-0 הו
 האדם היד, כאהל ««״ מי) והנה מדור שלו היה בג״ע אשר ונהר יוצא
 מעדן כו׳ והיינו להמשיך בחי׳ עדן עצמו והוא פנימית התורה שיתגלה
 לע״ל ע״י משיח אשר זהו למעלה מבחי׳ אותיות כנ״ל בעניו והניף ידו על
 הנהר כוי. ומכ״ז יובן ג״כ ענין תנופת שתי הלחם ע״ג שני הכבשים בחג
 השבועות. כי שתי הלחם היינו תשב״כ ותשבע״פ והכבשים הם בחי׳
 רחמים מדתו של יעקב שע״י המשכת רחמים אלו ממשיכים גילוי התורה
 שהיא בחי׳ לחם וכמ״ש ואשא אתכם על כנפי נשרים שהוא בחי׳ רחמים
 ועי״ז ואביא אתכם אלי (וע8״ש ע״פ בהעלותך את הנרות בפי׳ ועניז היתה לי
 דמעתי לחם כוי) ואמנם תנופת הלחם והכבשים היינו להעלות התורה
 שהיא בחי׳ לחם חטה ולקשרה ולחברה באור א״ס ב״ה בחי׳ עדן העליון
 ממש וכן להעלות הרחמים של האבות למקורן ושרשן בחי׳ רחמים גדולים
 כוי (ועמ״ש מעניו העלאה זו בד״ה זכור ושמור בדבור א׳ נאמרו. ושם בד״ה
 בעניו האבות הו הו המרכבה) ולכן יש י״ג מדות שהתורה נדרשת בהן כנגד

 י״ג מדות הרחמים:
 ה תהו והחרים ה׳ את לשון ים מצרים(בישעיה םי׳י״א) ופי׳ הרד״ק דהיינו
 נהר מצרים שהוא הנילוס וכ״כ במצודת. והוא מ״ש ומשם יפרד
 והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון ופרש״י הוא נילוס נהר מצרים
 כוי. וכ״כ בזח״א לך לך פ״א ב׳ שלכן נאמר כגן ה׳ כארץ מצרים לפי
 שלשם נמשך אחד מד׳ נהרות היוצאים מג״ע היינו שם האחד פישון כו׳
 ובפי חיי שרה דקכ״ה סע״א כ׳ מאי שם האחד פישון המיוחד מכולם כו׳

 שהו עצמן בז״ת דאצילות אבל שרשו ומקורו כתיב בעבר הנהר ישבו
 אבותיכם כו׳ כי ז״א בעתיקא אחיד ותליא (ועמ-ש בביאור עיפ אם בחקתי
 תלכו). אלא דהיינו ששרשן משם אבל מ״מ הו עצמו בז״ת דאצי׳.
 ועמ״ש בביאור ע״פ שימני כחותם בעניו רצועות דתפיליו דהלמ״מ
 שיהיו שחורות דייקא ע״ש. אכו לעתיד ע״י והניף ידו על הנהר כוי אזי
 יתעלו האבות והאמהות להיות בהו הגילוי שלמעלה מאצי׳ בחי׳ בעבר
 הנהר כו׳ והיינו בחי׳ ז״ת דע״י. ולכן והכהו לו׳ נחלים שגם כל
 ישראל יקבלו הגילוי זה ע״י האבות ואמהות 0״ (יעמ״ש מזה בביאור ע״פ
 בהעלותך את הנרות כו׳ יאירו שבעת הנרות ובד״ה ראיתי והנה מנורת זהב
 כולה. ועמ׳׳ש בפי וישלח ע״פ ויעבר את מעבר יבק כוי ע׳׳ש) והנה עי״ז יוכל
 להיות אח״כ התגלות פנימית התורה טעמי תורה שהוא התגלות מוחא
 סתימאה. משא״כ תורה הנגלית היא מחב״ד ח״א. (ועמ׳יש סד־ה
 אני ה׳ אלקיכם דפ׳ ציצית בעניו בתורת ה׳ חפצו ובתורתו מ׳ ע״ש). ולכן בדי
 להיות גילוי זה צ׳׳ל ע״י שיעברו ביבשה את הנהר הנ״ל ואז יתגלה
 מה שלמעלה מאצי׳ דהיינו מו״ס בבי״ע ממש. ועמ״ש מעניו גילוי זה
 בביאור ע״פ כי כאשר השמים החדשים הנ״ל ובביאור ע״פ כי על כל
 כבוד חופה. ויש לומר ג״כ ע״פ מ״ש הרמ״ז פ׳ בראשית דף ד׳ סע״ב
 ת״ל נודע כי פרדס מתקן אבי״ע סוד מתקו אצילות פשט רמז דרוש
 מתקן בי״ע כוי שהם עולם הפירוד בו׳ עכ״ל ופי׳ מתקן בי״ע שלא יהיו
 בבחי׳ פירוד אלא שיהיו ג״כ בבחינת ביטול כמו באצילות. וגילוי
 תיקון זה יהיה לע״ל עי׳י מעשינו עכשיו שאז כל בי״ע יתכלל בתוך
 האצי׳(כמ׳׳ש הרמ׳׳ז פ׳ ואתתגו שם) וזהו ענין ונהר יוצא מעדן להשקות את
 הג׳ץ סדרים דאורייתא ומשם יפרד. פי׳ יפרד שזהו תיקון לעולם
 הפירוד. והיינו ע״י פר״ד פשט רמז דרוש שהם בי״ע שבאצילות
 הנמשכים מבתי׳ נהר הנ״ל והו״ע התורה שנאמר בה ולכבודי בראתיו
 יצרתיו אף עשיתיו כמש״ל בביאור ע״פ ולא תשבית מלח כו׳ ע״ש. אך
 עניו תיקון עולם האצי׳ היינו שיאיר בו גילוי אור א״ס ב״ה מפנימיות
 עתיק זהו ע״י פנימית התורה הנק׳ סוד הוי׳ ליראיו ועל תיקון זה
 נאמר והניף ידו על הנהר שהרי בבחי׳ ונהר יוצא נאמד ומשם יפרד
 שהוא מקור דבי״ע ותיקונם, אבל תיקון האצילות הוא עי׳י בחי׳
 שלמעלה מהנהר הנ״ל וזהו והכהו לשבעה נחלים ע״ד ונחל עדניד
 תשקם גילוי בחי׳ עדן עצמו כר והיינו כי הנהר זהו מחשבה והנה מודומ״ע
 הם בי״ע וכמ׳׳ש בד״ה שובה ישראל עד ויש מודומ׳׳ע באצי׳ והו בי״ע
 שבאצילות. ויש עוד בחי׳ מאד עמקו מחשבותיה כו׳ היינו מודומ״ע
 שלמעלה מהשכל ועד״ז יובן עניו גילוי בחיי שלמעלה מהנהר כוי ופי׳
 בעים רוחו יש לפרש ע״פ משארז״ל ע״פ ורוח אלקים מרחפת על פני
 המים זהו רוחו של מלד המשיח המד״א ונחה עליו רוח הוי׳ (ברבות
 בראשית פ• ב׳ ור׳׳פ תזריע) והנה במשה נאמר מן המים משיתיהו והוא
 מבחי׳ מים עליונים שמשם המשכות התורה הנגלות לנו כמים שיורדים
 מגבוה לנמיד אר פנימיות התורה זהו בחי׳ ורוח אלקי׳ מרחפת ע״פ
 המים למעלה מבתי׳ מים כו׳ ועז״נ והניף ידו על הנהר שהוא בחי׳
 מים בעים רוחו מה שלמעלה מבחי׳ המים ועי״ז והכהו בו׳ וזהו נמשד
 ע״י התשובה שהיא ג״כ בחי׳ והרוח תשוב אל האלקים כמ״ש ע״פ
 האזינו השמים כוי ורוח אייתי רוח ואמשיך רוח להיות והניף כו׳ בעים

 רוחו כו״.

 ד ולתוספת ביאור שייכות ענין והכהו לשבעה נחלים דייקא
 לגילוי פנימית התורה שיהיה לעתיד העניו עפמ״ש
 בד״ה וישכם לבו הנ״ל שמדתו של יעקב אבינו ע״ה היא בחי׳ הרחמים
 העליונים תפארת דאצי׳ והיינו שאפי׳ על כל העולמות עליונים שייך
 ונופל בחי׳ רחמנות כוי ומדרגת השבטים יוצאי ירד יעקב הם במדרגה
 שלמטה ממנו דהיינו לעורר רחמים רבים על ניצוץ אלקות השורה בנפשו



 לקוטי צו שמיני תורה יח

 היוצא ממנו בבחי׳ דבר נפרד כמו דבור האדם אלא מיוחד בתכלית
 היחוד במהותו ועצמותו ית׳ גם אחר שיצא דבורו ית׳ אל הפועל
 בבריאת העולמות כמו שהיה מיוחד עמו קודם בריאת העולמות כר
 (נמ״ש בס׳ ש-כ פכי*). וזהו פי׳ וראו כר כי פי ה׳ דבר כלו׳ שיהי׳
 התגלות הדבור עליון כמו שהוא בבחי׳ פי הוי׳ ממש ששם הדבור
 מיוחד במהותו ועצמותו ית׳ כר יהי׳ גילוי זה למטה וראו כל בשר
 יחדו גילוי זה. ועי׳׳ז יהיה גלוי אחדותו ית׳ שבעולם האצי׳ גם למטה
 בעשייה כמ״ש ביום ההוא יהי׳ הוי׳ אחד ושמו אחד (וע־׳־ש בזה סד׳׳ה
 למצתעל השמינית). לכן אז א״צ לבחי׳ ד׳ נהרות הנ״ל שהשפע בא מהם
 בבחי׳ ומשם יפרד. אלא יהי׳ גילוי והמשכת הנהר היוצא מעדן ממש מה
 שלמעלה מבחי׳ ומשם יפרד. וזהו והחרים ה׳ את לשון ים מצרים ות׳׳י
 ויבש כוי. ולא עוד אלא והניף ידו על הנהר היינו הנהר היוצא מעדז
 ממש קודם בחי׳ ומשם יפרד כו׳ והכהו לשבעה נחלים וכמש׳׳ל. אך
 עוד י״ל המכווז כי ז׳ נחלים הם ז״ת היינו המדות והדבור שבהם ועל ידם
 נמשף השפע והנהר הוא בינה שלמעלה מהמדות, והוא עניו שער החמשים
 דבינה שאינו מושג כלל. והמדות והדבור מקבלים משם רק הארה
 בעלמא כנודע מעניו מי ברא אלה בו׳ ועמ׳׳ש מזה ע״פ אלה פקודי
 המשכן משכן העדות. ולע׳׳ל נאמר והכהו לשבעה נחלים היינו שאותו
 האור המאיר בבחי׳ הנהר עצמו יומשף ויתגלה בבחי׳ ז״ת שהם המדות
 והדבור המאירים ומתגלים בבי׳׳ע כו׳ (ועי׳ מיה בזת־א בראשית דנ״נ ע״א).
 וזהו ענין ומלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים כוי. (ועייז עיר

 מעץ וההרים ה׳ את לשון ים מצרים ברכות ריש קהלת ע״פ הבל הבלימ אמר קהלת):

 ולפיכך היתה חכמת מצרים יותר מכל העולם כוי שהרי גבי שבח
 דשלמה נאמר ותרב חכמת שלמה כו׳ ומכל חכמת מצרים (במ״א סי׳ ה).
 והיינו לפי ששרש הנהר הנ״ל נמשך מנהר היוצא מעדן שהוא חו׳׳ב כו׳
̂עייי ברבית ס׳׳פ בלק יש מעייניתנו׳ וע׳  וזהו שאמרו אית מיא מגדלין חכימיו כו׳ ו
 בהרמ׳׳ז פ׳ היי שרה שם) וע׳ במא״א אות ד׳ סכ׳׳ה ד׳ נהרות הם
 או״א זו״נ פישון באבא לשון פושו וסגו כי רבוי השפע יורד מהחכמה
 כולם בחכמה עשית נו׳. (ועי׳ מזה בת׳׳ז תיקיי ניד דצ״א דא). אך עכ׳׳ז
 מאחר שנאמר בהם ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים. א״כ הם
 מקור עולמות הנפרדים וכמ״ש בזח״א ויצא (קנ־ח א׳) ומשם יפרד כו׳
 טורי דפרודא כו׳ וזהו שנקרא לשון ים מצרים פי׳ מצרים לשיז מיצרים
 וגבולים. שהן בחי׳ בעלי גבול כמו מן הארץ לרקיע מהלר ת״ק שנה
 הו בגשמיות והן ברוחניות הוא בחי׳ מיצר וגבול כו׳ וע״כ נק׳ ומשם
 יפרד להיות נראה ליש ודבר בפ״ע כו׳ דהיינו שהם מקור השפע
 להתהוות בי״ע כוי כי הם מקבלים מבחי׳ הדבור והדבור באדם יוצא
 לחוץ להיות בבחי׳ דבר נפרד ממנו. והגם כי למעלה איו שייר דבר
 שחוץ ממנו ית׳ היינו קמי׳ ית׳ אבל לגבי הברואים יש צמצומים רבים
 עד כאלו הו בבחי׳ דבר נפרד כו׳ ועמ״ש בד״ה וספרתם לכם בעניו
 פי׳ וכנפיהם פרודות כו׳ דחיות המרכבה כוי לפי שנמשכים מארבעה
 מוצאות הדבור כוי. אבל לע״ל שנא׳ ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר

 יחדו כי פי ה׳ דבר (בישעיה סי׳ מ) (ועיין מזה ברבות פ׳ ויקרא פ״א
 וודב סיפ משפנזיס קביו א׳ ובורא פ׳ לד לר בדיה ולא יקרא עוד שמך אכרם)
 דהיינו שיהי׳ גילוי בחי׳ הדבור עליון כמו שהוא אצלו ית׳ שאין הדבור

 פרשת שמיני
 הגשמיות אלא ע״י עבודה רוחניות של הצדיקים הנ״ל והם נקראים
 נוני ימא כדגים אלו שהים מכסה עליהם כך הם מבחינת עלמא
 דאתכסיא וישנם בכל דור ודור שהם צדיקים שבסתר כו׳ והם המחברים
 העולמות לא׳׳ס ב״ה (וע״ד שאמרו דוד היה מחבר תורה שלמעלה
 בהקב״ה) וזהו עניו לויתו שהוא לשת התחברות כמו הפעם ילוה אישי
 אלי כוי (הגייה (עייו פיק דע״ו ד״ג ע״ב רביעית יושב ומשחק עם לויתן שנאמר
 לויתו זה יצרת נוי ועייו בשמות רבה פנז״ו דקליב ב׳ מעניו לויתו זה כוי ובזח״א
ב נשלה דינ ע״נ אחרי דנ״ח ע״א שלח קע״ד א׳  ויחי דרמיז א׳ שמות ״א ד
 ועיי! נעמהימ שייד פי-ד דפ׳ד ע־ג) והנה בג׳ שעות רביעיות הוא נקרא
 סמוך למנחה כדאיתא בגמ׳ ר״פ ערבי פסחים ויצחק תיקז תפלת המנחה
 וידוע דיצחק הוא לשון צחוק ושחוק כמ״ש צחוק עשה לי אלקים וכמ׳׳ש
 מוה בד״ה ושבתי בשלום. ולכן אז יושב ומשחק עם לויתן כו׳ ועמ״ש
 בפי׳ מנחה בד״ה ויקח מן הבא בידו מנחה כו׳ גם כי יצחק חפר בארות
 שהוא ענין העלאת מ״ן ועיין בפ׳ תולדות (דקנל־א סע״א), והנה מבואר
 במ״א ענין הנזכר בגמרא (רפ׳׳ו דנרנות) דפ׳ והיה אם שמוע לא נקרא
 עדיין עושים רצונו של מקום כדבעי (עיש נתוספות) והיינו לפי שלא
 נאמר בה בכל מאדך כמו בפ׳ שמע דהיינו שלהיות ההמשכה והגילוי
 מסוכ׳׳ע בממכ״ע שזהו הנקרא עושין רש״מ. זהו דוקא ע״י בכל
 מאדך בלי גבול בו׳ וזהו הבחינה הנזכר כאן שלהגיע ולהמשיך בחינת
 הפעם ילוה כו׳ זהו ע״י העבודה הרוחניות של הצדיקים הנקראים נוני
 ימא משא״כ בלא בחינת בכל מאדך אף שנאמר והיה אם שמוע
 תשמעו כו׳ כנ״ל. ועד״ז ארז״ל פ״ק דע״ז (שם) משחרב בהמ״ק איי
 שחוק כו׳ וכמ״ש בפ׳ תרומה (קפ־ו נ) בעניו ונהר יחרב ויבש ובבראשית
) ומ״ש הרמ״ז שם (דיו א׳) גבי לרחוק דא יעקב. ועוי״ל ב  (ד־ו ד
 בזה עפמ״ש• בכהאריז״ל שע״י תומ״צ ממשיכים יחוד זו״נ אבל להמשיך
 יחוד או״א שהוא המשכת אור חדש מא״ס ב׳׳ה הוא ע״י מם׳׳נ

 לויתן* זה יצרת לשחק בו. איתא במדרש רבד, פ׳ שמיני פ׳ י״ג
 בהמות ולויתן הם קניגוו של צדיקים לעתיד לבא כו׳ בהמות
 נותץ ללויתן בקרניו וקורעו ולויתן נותץ לבהמות בסנפיריו ונותרו כו׳
 ולא כך תנינן הכל שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטין חוץ ממגל קציר
 כו׳ עד חדוש תורה מאתי תצא. שהקב״ה יתיר אז שחיטה זו שישחוט
 הלויתן את הבהמה בסנפיריו. ובהמות אלו זהו עניו שור הבר (ונמיש
פ נהמות נהררי אלף ותור נר נו׳ ועייו בב׳׳ב  נתרגום יונתן נתהלים סי׳ נ׳ ד
 דעיד נ׳ ע־ה א׳). ולהבין ענין קניגי זו דלויתן עם שור הבר. הענין
 כי יש ב׳ מיני צדיקים. הא׳ אותן שהם בסתר שעבודחם ברוחניות פי׳
 בכוונת הלב לייחד יהודים עליונים ובבחינת עליות. וכגון רשב״י
 כשהיה במערה י״ג שנה שבודאי לא היה יכול לקיים במעשה כמה
 מצות מעשיות שהרי לא היו ניזונים רק מחרובא ועינא דמיא דאיברי
 להו א״כ לא קיים אכילת מצה בפסח וקדוש על היין ואתרוג וסוכה
 כוי. וכן האריז״ל היה ג״כ גם בבחינה זו (ר״ל ע״ד מ״ש בזהר ח״ג
 (דקפ״ז עינ) ע״פ וידגו לדוב בקרב הארץ משא״כ שאד נוני ימא שאינן
 בארץ רק בים זהו ענין המלאכים כוי). והב׳ הם אותן צדיקים שהן
 בגילוי שעבודתם בגשמיות בקיום המצות מעשיות ושמחת בחגד
 שהוא ג״כ המשכת אורות עליונים מועדי הוי׳ והשמחה הוא הגילוי
 אור א״ס ב״ה שנמשך ומתגלה (יכמש״ל כפ׳ צי) והמשכה זו הוא ע״י
 המצו׳ בעובדא דוקא כמארז״ל שבומן הבית אין שמחה אלא בבשר
 דהיינו מצות שלמי שמחה שהיו מביאים בכל יו״ט כו׳ ועכשיו אין
 שמחה אלא ביין וכדלקמן. ועיקר ההמשכות בפסח ע״י מצה ובשבועות
 ע״י מ״ת ובסוכות ע״י סוכה ולולב ומיניו ובלעדי זה א״א להמשיד
 כלל (אבל רשב״י שהיה מבחינת לויתן ונוני ימא דאזלץ ביבשתא
 כנ״ל המשיר ההמשכות כשהיה במערה ע״י יחודים ועליות כו׳ מ״ל).
 והנה באמת אי אפשר להגיע (או רירעו כל־א) אלקותו ית׳ ע״י עבודה
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 עדיף ובהא האי עדיף. (הג״ה. עוי״ל שנקרא שור הבר ע״ד ורב תבואות
 בכה שור ומימי לא קראתי לשורי שורי אלא לשורי שדי והתורה נק׳
 ראשית תבואתה וכ״ז נמשך בכה שור ע״נ נק׳ צדיקים אלו ע״ש
 שור הבר. ועוי״ל דהנה מבואר לעיל דבחי׳ צדיקים אלו זהו עניו עמוד
 א׳ וצדיק שמו כו׳ וזהו בחי׳ יוסף הצדיק והוא נקי שור כמ״ש בכור שורי
 הדר לו (וכנדש בזוהר פ׳ שמיני דל״ח נ׳ ובמקימ שם) ע״כ הגייה). והנה הלויתן
 ישחוט את שור הבר בסנפיריו אף שכהיום שחיטה כזו פגומה גמורה
 היא מחמת ההפסק כו׳ אבל לעתיד צ״ל כן דוקא. כי עניז השחיטה
 זו היא בחי׳ עליות שור הבר למעלה מעלה ע״י הלויתן המעלהו
 בסנפיריו. ולכן צ״ל הפסק בינתיים שהרי א״א להיות בל העליי׳
 בבת אחת. כנודע שיש כמה היכלות היכל הזכות היכל הרצון כו׳
 וא׳יא להיות כל העליות בפעם א׳ אלא הפסק בין היכל להיכל ולכן
 יתיר הקב״ה פגימה זו (ועיין מיש במ״א בעניז עליית התפלה דרך ההיכלות
 עליונים כו־ בביאור עניו מזוזה מימיו וממשיש יובן גם כאן). והנה שור הבר

 יעלה את הלויתו ע״י שידקרנו בקרניו.•

ל לויתן זה בו׳ הנ״ל  ביאור ע

 הנה עניו שיש יתרה בנשמות שמבחי׳ נוני ימא על נשמות שמבחי׳
 שור הבר פשוט הוא מאחר שהם מיחוד או״א והם הנק׳ אחים
 וריעים. אך להבין ענין היתרון שיש ג״כ בנשמות שמבחי׳ שור הבר על
 בחי׳ נוני ימא הנה יש להקדים מ״ש במ״א ע״פ והיתה נבלתן• למאכל
 לכל עוף השמים ולבהמת הארץ כו׳ והענין שכל הקללות הם על
 הרע דנוגה ופי׳ נבלתך לשון נובלות היינו מה שנפל בבחי׳ נובלות
 ושבירת הכלים ומעורב תוך הרע דנוגה לו ישאר בו מאומה לעתיד
 אלא ילקטוהו עוף השמים ובהמת הארץ עוף השמים היינו כמאדז״ל
 ע״פ ועוף יעופף ועוף זה מיכאל כוי• (יעיין בזהיא בפי בראשית די״א םדב

 ודי״ב ע״א ובעיה שער מ״ן ומיד דרוש ד׳ מענין עופיו כוי. ועי בזחיג בס׳ צו
 דכיו ע׳׳ב ובפי שמיני דליס סעיב ובמקימ ונהרמ״ז). ויש מלאכים שנקראים בהמת
 הארץ והוא המרכבה פני אריה פני שור כוי וגם בנשמות בני אדם יש ב׳
 מדריגות אלו שיש נשמות שנק׳ עוף וכמ״ש בוח״ג בפ׳ פינחס(ורי־י עיכ)
 אשר שם צפרים יקננו בטוליהון מקננו נשמתיהון דצדיקייא וכ״ה בזהר ח״א
 בפ׳ ויצא (דקסיב סע-כ) ויש נשמות שנק׳ בהמת הארץ כמ״ש גור אריה
 יהודה יששכר חמור גרם כו׳ בכור שורו. והעניו שבבחי׳ א׳ יש יתרון
 מעלה בעוף על הבהמה. שהעוף הוא פורח בכנפיו הגבה למעלה
 באויר משא״כ הבהמה. ובבחי׳ א׳ יש יתרון בבהמה על העוף
 דהעוף זוטר חיותיה. ולכן הכשרו בסימן א׳ אבל הבהמה חיותה
 רב ועד״ז יובן למעלה דבחי׳ המלאכים שנק׳ עוף השמים וכן הנשמות
 שמבחי׳ זו יש להם יתרמ שיוכלו לעוף ולעלות בעילוי עד רום המעלות

 ע״י הגדפין אהוי״ר (ועי מענין העפיפה בהרמ״ז פ׳ שפיני ד׳ מיל סע״ב ועסיש
 עוד מעניו בהי׳ העופות בפי בהעלותך סד״ה אם את כל דגי הים כוי) ויש ג״כ
 יתרון מעלה בבחי׳ המלאכים ונשמות הנק׳ בהמת הארץ שכחם רב וגדול
 וכמ״ש בחיות המרכבה והחיות נושאות את הכסא כו׳ הרי שכחם עצום
 להיות נושאות את הכסא ועל הכסא כמראה אדם כוי. והנה ממוצא
 דבר מבואר דעם היות שבחיי עוף יש בו יתרון בחיי העפיפה לעלות
 בעילוי כו׳ עכ״ז יש ג״כ יתרון עצום לבחי׳ בהמת הארץ ברוב הכח
 שבהם. ובמ״א נת׳ דהכח הזה בחיות המרכבה להיות נושאות את הכסא
 היינו לפי שהו ממה שנתברר משבה״כ שהוא מעולם התהו כו׳ ששם הי׳
 ריבוי האור בו׳ ועפ״ז י״ל דמה״ט אין כן בעופיז לפי שהז נמשכו מזיווג
 נשיקין וזיווג דנשיקיז הוא אפילו כשא״צ לברר משבה״כ כמ״ש בע״ח שם
 בהדיא, וצ״ע דלכאורה משמע שכל המלאכים יצאו מזיווג נשיקין כמ״ש

ו ח־א, בפי: נתקו ע״פ לוח התיקמ. ה ז  (סויה אשר — ב

 דייקא וזהו עניו ק״ש למסור נפשו באחד ועמ״ש מזה בביאור ע״פ
 ונקדשתי בתור בני ישראל בפ׳ אמור וזהו הפי׳ מ״ש כאן שהמשכה וו הוא
 דוקא ע״י עבודה רוחניות שמבחינת לויתן דהיינו חיבור היש לאין כו׳
 בבחינת מס״נ באחד ועי״ז ממשיכים להיות ילוה אישי אלי• (ועפיש
 סד״ה וללבן שתי בנות בעניו ילוה אישי ובדיה נשא את ראש בני גרשון). גם
 י״ל פי׳ עבודה רוחניות דנשמות שמבחינת לויתן ע״ד מ״ש בש״ע
 א״ח (סי׳ ציה ם״א) שהתפשטות הגשמיות קרוב למעלת הנבואה כוי
 וכעניז המבואר בפע״ח שט״ז פ״א על האריז״ל אם הייתי דורש שמונים
 שנים כוי. והנה ארז״ל משחרב בהמ״ק איו שחוק כו׳ ברביעיות
 מאי עביד יושב ומלמד תינוקות של בית רבן תורה (ועיץ פ״ש במקום
 אתר על פסוק וכל בניו למודי הוי׳ ועייו בפרדס בעהיכ ערך כרובים וכרוב
 היינו כרביא. ועמ״ש בד״ה מי יתנך כאח לי ועמ״ש כפ׳ ויצא קניו ובמק׳׳מ שם)
 ע״כ הגייה). אך להיות כי העוה״ו הוא גשמי לכן צריד לצדיקים שעבודתם
 בגשמיות לקיים מצות מעשיות והוא שארו״ל עמוד אי וצדיק שמו שעליו
 העולם עומד, (ועמ״ש בד״ה אשירה להוי, ועמ״ש בביאור ע״פ וקבל היהודים*
 יע-פ כובה הארץ מאד מאד). וכל מה שיש ביבשה יש בים כי באמת צ״ל הא
 והא. כי הנה הילוך הצדיקים הנק׳ נוני ימא היא נפלאה וגבוה מאד
 במו עד״מ הדגים ששטים בים כך הם שטים ובטיסה אחת מגיע
 למעלה מעלה וגדולה הרבה מעבודת הצדיקים שבגשמיות שמחה בבשר
 כו׳ שהכל למטה במדרגה. משא״כ הילוכם שהוא כמשל דג הים ששט
 מקצה העולם ועד קצהו כך הילוכם ברוחניות בטיסה אחת (מיס אייו
 שו״פ בל״א) עולים ומגיעים למעלה מעלה ואין זה כלל בבחי׳ התלהבות
 ירתיחת הדמים כמו עבודת הצדיקים הנ״ל שבגשמיות שמחה בבשר
 שמחה ביין בחי׳ רשפי אש ושלהבת כוי אלא אדרבה בקרירות הדמים
 ובנחת (ועמ״ש בבה״ז וירא (קי״ב אי) ע״פ וגם אמנה אחותי בת אבי היא
 כד ומ״ש בד״ה בהעלותך את הנרות בענין חייך שלך גדול משלהם)
 ובטיםה אחת מגיעים למעלה מעלה כו׳ כנ״ל. וא״א לבאר דבר זה
 בדיבור איר ומה הוא. ולכן לא קיים רשב״י בהיותו במערה כמה מצות
 מעשיות כנ״ל אלא הכל ברוחניות למעלה מבחי׳ שמחה בבשר כוי. וזהו
 עניו סנפיריו של הלויתן(הנק׳ פלויש פעדר״ו) שבהם הוא שט מן הקצה כוי.
 ולכן העולם כולו עומד על לויתן שמקיף כל העולם כנודע בדברי
 רז״ל. ולעתיד הלויתן יעשה מלחמה עם שור הבר וישחטנו בםנפיריו.
 כי הנה עבודת הצדיקים שבבחי׳ השנית נק׳ שור הבר פני שור
 מהשמאל אלא שהוא בר וזך כו׳ כי הנה גם עבודתם במעשה
 גשמיות כמו ושמחת בחגך דיו״ט ואין שמחה אלא בבשר כו׳ אינו כפשוטו
 שיאכל בשר השור למלאות בטנו ח״ו וישיש בו אלא בחי׳ העלאות בעניו
 שלמי שמחה מבשר גשמי. שהיה בזמן בהמ״ק שהיו ריח ניחוח ממש
 לה׳ ועד״ז הוא שמחה בבשר יו״ט וכמ״ש וישמחו בך כוי בך דייקא
 אלא שהוא לשון בקשה מפני שחרב בית מקדשנו כוי. וזה נקי שור הבר
 מלשון בר לבב פי׳ בשר זך ובר דהיינו שמחה לה׳ הנולד מזה ברשפי
 אש והתלהבות כוי. אלא שאעפ״כ מילתא זוטרתא היא לגבי הילוך
 הנפלא של הצדיקים הנק׳ לויתז לפי שבא מדבר גשמי ובעל גבול
 בו׳ משא״כ ההילוך שלהם שבטיסה אחת בקרירות ובנחת מגיעים למעלה
 מעלה שהיא גדולה יותר לאין קץ ולכן הלרתן ישחוט את שור הבר.
 פי׳ שיעלה אותו ע״י הטיסה שלו וזהו בםנפיריו שבהם ועל ידם
 עיקר העליה שלו כוי שזהו למעלה מכחם עצמם של הצדיקים הנק׳

 שור הבר (ועי בפרדס בעה״כ ערך לויתן מעניו הסנפירים). אד באמת גם שור
 הבר יעלה את הלויתן כי בבחי׳ אחת עבודתם נעלית יותר אף שהיא
 בבחי׳ עבודה גשמיי׳ הרי כן צ״ל ע״פ התורה ושמחת בחגך ואין שמחה
 אלא בבשר ויק כו׳ ומצד זה יעלה הוא אותו. וזה יראה הקב״ה לע״ל
 •:צדיקים כללות עבודתם בהאי עלמא ששניהם כא׳ טובים בהא האי

-) עי׳ בהוספות.



 לקוטי שמיני תורה יט

 והיינו בכח הבירורים מעולם התהו כו׳ דוגמת שנת״ל בעניו והחיות נושאות
 כו׳ והנה מבואר במ״א ע׳׳פ רני ושמחי בת שבחי׳ בת שהיא בחי׳ מל׳
 דאצי׳ היורדת בבריאה תעלה ביתר שאת ולהיות אשת חיל עטרת
 בעלה כי יהיה גדול כח המתברר שהוא משם ס״ג כוי והיינו שתעלה
 אפילו למעלה מבחי׳ אימא וכמ״ש במ״א ע׳׳פ הזהר פ׳ שלח דקע״א ע׳׳פ
 והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים שהיא בחי׳ מל׳ חצים אל
 הים הקדמוני שהיא בינה כו׳ והטעם מצד הבירורים דניצוצים דכח׳׳ב
 דתהו שהמל׳ מבררת בבי׳׳ע כוי. ועוד כי נעוץ פופז כו׳ וסוף
 מעשה כו׳ ולכן המל׳ היא בחי׳ כתר בו׳ בע״ס דאו״ח וכמבואר במ״א
 ע״פ הראיני את מראיך כו׳ ולכו מה״ט יש יתרון ג״כ לנשמות הנולדים
 ממל׳ דאצילות היינו מזיווג זו״נ על נשמות שמבחי׳ אימא הנק׳ נוני
 ימא שהם הנשמות היוצאים מיחוד או״א ועוד זאת גם מצד ז״א דאצילות
 (ואפילו בנשמות האצילות ממש שמבחינת זו״נ שייר יתרון זה כמובן)
 עפמ׳׳ש באדר״ז דרצ׳׳ב או״א מהאי מוחא נפקי כו׳ ז״א בעתיקא קדישא
 תלייא ואחיד שהז״א שהוא מדות דאצי׳ הוא בשרשו למעלה משרש
 או״א אלא שנמשד למטה. וכמו עד׳׳מ המדות באדם אף שנולדו
 ונתגלו מן השכל כו׳ מ״מ עיקר המדות בשרשז נלקחו מלמעלה מן
 השכל. ולכן יש במדות התגברות יותר ממה שהי׳ בשכל המולידן.
 וכמשנ״ת בביאור ע׳׳פ שימני כחותם בענין הרצועות שבתפילין בו׳ ועמ״ש
 בביאור ע״פ אלה מסעי וע״פ התוספתא שבזהר בפ׳ בשלח ד״נ ע״א
 גבי תלת רוחין דכלילן בתלת כוי. ולכן ארז״ל האבות הן הן המרכבה
 והאבות הן חג״ת דאצילות הם בחי׳ מרכבה להעלות את האדם הוא בחי׳
 חכמה דאצי׳ ע״ד הנ׳׳ל במרכבתא דבריאה לגבי אצילות כו׳ וכמבואר ענין
 זה באריכות בד״ה להבין ביאור ענין האבות הן הן המרכבה בפי יתרו
 ועמ״ש במ״א ע״פ הזהר פ׳ חיי שרה דקכ׳׳ג ע״א בעניז מאה שנה כו׳
 ג״כ ענין יתרון שיש לז״א על או״א בו׳ ע״ש. ולבן גם מה׳׳ט הנשמות
 שמבחי׳ שור הבר מעלים את לויתן הנשמות דאו״א ע״ד שחג״ת דאצי׳
 מעלים החכמה באור א״ס שלמעלה מהחכמה כו׳ והמרות דאצי׳ לגבי
 החכמה נמשל עד״מ כמו הבהמה יש לה גבורה יותר מהאדם משום
 שבשרשה נלקחה ממקום עליון כוי. כי בהמה היינו בחי׳ מדות ואדם
 בחי׳ חכמה בוי. ועיין במק״מ בפי׳ הזהר פ׳ שמיני דל״ח ע״ב ע״פ
 ושור ואיל כו׳ דפי׳ שור ביסוד ז״א כמ״ש ביוסף בכור שורו הדר לו.
 וכ״ש דשייך כ׳׳ז מצד שרש הנשמות שמהנוק׳ מל׳ שמבררת מבי׳׳ע
 מעולם התהו כו׳ ועיין מ״ש בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה. שבחי׳
 זו של המל׳ שיורדת לבי״ע עי״ז דוקא נעשה העלייה הגבה מאד
 נעלה וכ״ז שייר כאן לבוד׳ הנשמות שנק׳ שור הבר. וכמובן. וזהו
 עניו שארז״ל בהמות נותץ ללויתן בקרניו כי הנה איתא בגמ׳ רגלי
 החיות כנגד כולן כו׳ עד הבחי׳ היותר גבוה הוא קרני החיות כנגד כולן.
 כי רגלי החיות הוא בחי׳ נה״י וקרני החיות הן בבחי׳ כתר שהן צומחי׳
 מהגלגולת כוי. וזהו עניו הנ״ל שהמל׳ שנק׳ בהמה רבה היא בחי׳ כתר
 ממטה למעלה ועי״ז יגביהו את לויתן שמבחי׳ חו״ב באור הכתר שלמעלה
 מהחכמה כוי. והיינו בעניו מ״ש במ״א בפי׳ רמה קרני בו׳ דוד שנמשח
 בקרו כו׳ בד״ה הנה להביו שרש עניו מתן תורה בפי יתרו ועיין מזה בספרא
 דצניעותא ספ״ה בזהר מ״פ תרומה דקע״ט סע׳יא. וזהו פזר נתן לאביונים
 כוי קרנו תרום בכבוד שע״י קיום המצות מעשיות יהיה בחי׳ תרום קרנו
 וכמ״ש בזהר בפ׳ בהעלותך דקנ״ג סע״ב קנ״ד א׳ וע׳ בזהר בפ׳ וירא דצ׳׳ו א׳
 ובפי צו ל״ד א׳ מענין בקרן בן שמן כוי. וזהו בכור שורו כו׳ וקרני ראם קרניו
 וכמ״ש ותרם כראם קרני בלותי בשמן רענן וע׳ בזהר ס״פ במדבר דק״ד ע״א
 בעניו ובא לו לקרן בוי. ועוד יובן עניו העלאה זו דשור הבר יעלה ג״כ את
 הלויתן אע״ג שדרך כלל נוני ימא הם נשמות היותר עליונים מבחי׳
 נשמות הנק׳ ע׳׳ש ארץ בהמת הארץ דבה״ג הוא ג״כ בענין ים ויבשה

 בע״ח שם. ומ״מ עכ״פ יש יתרון לבחינת בהמה על בחי׳ עוף בענין
 הכח והגבורה כו׳ הגם שיש יתרון לעוף בעניו העפיפה כו׳ (ואפשר
 לומר דזהו כענין בחי׳ ב׳ שמות מ״ב וע״ב שבשמע והיה אם שמוע
 אשר שם מ״ב הוא בחי׳ העלאות ובשתים יעופף כוי והוא בחינת ובכל
 מאדר שבפ׳ שמע ובחי׳ זו הוא נעלה יותר משם ע״ב כמ״ש בפ׳ תרומה
 דקל״ב בי. אך להיות המשכת אלקות מלמעלה למטה ע׳׳י תורה ומצות
 מעשיות זהו בחי׳ שם ע״ב ונתתי עשב בשדך לבהמתך ע׳׳ב שי׳׳ן(בם-ש
 נתיז)). וא״כ עד״ז י״ל ג״כ בענין נשמות הנק׳ נוני ימא ונשמות הנק׳
 בהמת הארץ שעם היות יתרוז מעלת נוני ימא שהם שטים בעליות
 ולייחד יחודים כו׳ ה״ז כעין בחי׳ העפיפה של העופין כו׳ אך שנוני
 ימא הם בים עלמא דאתכסיא ומ״מ יש ג״כ יתרון בבחי׳ הנשמות
 הנק׳ בהמת הארץ ע״ש ורב תבואות בכח שור והנה (בתהלים סי׳ ני)
 ע׳׳פ בהמות בהררי אלף תרגם יונתו ותור בר דרעי בכל יומא בטוריו
 אלפא. (ומבואר ענין זה בזח״ג בפי פנחס דר״ז א׳ ובוזיא נפי בראשית י״ח ב׳) והיינו בחיי
 מל׳ שנק׳ בהמה רבה שם ב״ן שהיא מבררת הניצוצים שנפלו בשבה׳׳כ
 בבי״ע ואלף טוריו היינו בעולם הבריאה כר. וגם י׳׳ל לכן נק׳
 תור בר. כי בר היינו תרגום חוץ והוא שהמל׳ נקי עלמא דאתגלייא
 בחינת הדיבור כוי משא״כ בחי׳ ים עלמא דאתכסיא מחשבה כוי.
 (ועמיש בדיה מי יתנו כאח בענין אמצאך בחח). והנה כתיב יודע צדיק
 נפש בהמתו והוא יסוד ז״א וכדאיתא בפ׳ פנחס שם במק״מ. ווהו
 ענין עמוד אחד וצדיק שמו שעליו העולם עומד וז״ש בזהר ההוא
 אדם דרכיב ושליט על בהמה דא כוי. וזהו שאמרה אשת ר׳ עקיבא
 על ר׳ עקיבא יודע צדיק נפש בהמתו (בכתובות דס־ג). והנשמות
 הנמשכים מיחוד זו״נ נקראים ג״כ בהמת הארץ שור הבר. ועיקרם
 הם נשמות דבריאה הנולדים ונמשכים ממל׳ דאצילות. והיינו כמ״ש
 באגה״ק ד״ה איהו וחיוהי בריאת הנשמות ממנה להיות יש ודבר
 נפרד בפ״ע בעולם הבריאה כו׳ לידת הנוק׳ הנשמות והמלאכים לעולם
 הבריאה כוי. משא׳׳כ נר״ן דאצי׳ ממש כ׳ לעיל מיני׳ אפשר לא נשתנה מהותן
 להיות דבר נפרד מאלקות כוי. וזהו כענין נוני ימא שהם בתוך הים והים
 מכסה עליהם וא׳׳א להם להיות נפרד מהים(ונמ״ש בפ׳ בשלח בדיה וירא ישראל
 וע-פ מאמר הזהר פ׳ בשלח דפיח עיב). אבל הנשמות שנבראו ממל׳ דאצי׳
 בבריאה להיות יש ודבר נפרד נק׳ בהמת הארץ וכמו ברואים שביבשה
 נפש חיה למינה הגם שממנה הם חיים ואוכלים מצמח הארץ עכ״ז
 הם יש ודבר בפ״ע ולא כמו נוני ימא שהים מכסה עליהם וא״א
 להם להפרד מהים כו׳ כנ״ל. ועיין בע״ח שער סדר אבי׳׳ע שמ״ז
 פ״ד שזיווג זו״נ ובריאה הוא להוליד למלאכים דיצירה הנשמות שלהן
 כו׳ ולא נשמות בנ״א דבריאה כו׳ א״כ כמו כן מש׳׳ש זיווג זו׳׳נ דאצי׳
 שמולידים נשמות הצדיקים היינו ג״כ נשמות דבריאה כוי ע״ש ובפרק
 ה׳ וכ״כ במ״ח מסכת זיווג או״א פ״ג נותנים כח בזו״נ דאצילות
 להזדווג ולהוליד נשמות הצדיקים אל עולם הבריאה בו׳ בזו״נ דבריאה
ר ה  להזדווג ולהוליד נשמות המלאכים אל עולם היצירה וכ״מ בהדיא מ
 ויצא דקנ״ה ע״א ועיין בפרדס שט״ו פ״ד. אמנם בזהר ויקרא דכ״ד סע״ב
 משמע בהדיא שיש נשמות נמשכו מזיווג זו״נ דאצילות ונק׳ הנפש
 ההיא נפש דאצי׳ ממש (וכימ עוד בכמה מקומות בזהר בס״ בניס אתם לה׳ »לקיכם
 ועיין בזהר יתרו דפיז עיכ ופי ויקרא ד״ז ע״ב וריפ משפטים דצ״ד ע״ב לפי׳ הע״ח
 שליה דווש ד׳ וכפשט ל׳ הזהו שם ובספה הגלגולים פ״א ופיו ועיין מיש כביאור
 ע״פ שחורה אני ונאוה ועי בזהר משפטים דצ׳ץ ע״א ואין כאן מקומו). אך עכ״פ
 מובן שסתם נשמות שנמשכו מיחוד זו״נ דאצי׳ בעולם הבריאה הם נעשו
ר ה  בחי׳ בריאה ע״י לידתן מהנוק׳ דאצי׳ כוי. וזהו ענין שנק׳ מ
 הי״ב שבטים שבבריאה י״ב בקר כו׳ והנה פי׳ י״ב בקר היינו שכחם
 רב בבחי׳ מרכבה להיות נושאות את הכסא ובחי׳ אדם דאצי׳ שעל הכסא

: נתקן ע״פ לוח התיקון.  שו״ה אלפא — ובח״א נפי



 תזריע תורה
 ברבות וארא פ״ח ומהו לבושו של הקב״ה עוז כו׳ ה׳ עוז לעמו יתן
 כו׳ ע״ש ומשם שרש הלבושים הנמשכים ע״י המצות. להיות וכבוד ה׳
 יאספו. ונמצא בבחי׳ זו הוא מקבל מהמצות דוקא שעי״ז דוקא יבא
 להיות בבחי׳ מהלכים בין העומדים כו׳ ע״י הלבושים הנ״ל והלבושים
 אלו הם הנקראים ג״כ ארבין ואניות שבהם ועל ידם יוכנו לילו בים
 שהוא עלמא דאתכסיא (ונמש״ל סי׳־ה ולא תשבית מלת). אכן יש נשמות
 גבוהות מאד שיש בהם בחי׳ רעותא דלבא בחי׳ בכל מאדר בלי גבול
 ע״ד חסידים הראשונים (ה״׳ ופיה דביכות דל׳׳ב עיכ) שבחי׳ זו זהו
 למעלה מהתורה כמרומז בגמרא שם ועל כיוצא בזה אמרו יש קונה
 עולמו בשעה אחת כו׳ כי בחי׳ רעותא דלבא זו זהו מבחי׳ כתר שהוא
 רצון שלמעלה מהשכל כו׳ והוא מקור התורה דמחכמה נפקת כוי.
 וע״ז אמרו לא זז מחבבה עד שקראה אמי כו׳ וזהו ענין אחת היא יונתי
 כו׳ כמ״ש על פסוק זה. וזהו ענין לויתן ששט בים ומקיפו כרגע
 היינו שהוא למעלה ממדרגת הארבין והאניות שהם הלבושים שממעשה
 המצות שבהם ועל ידם יתעלו הנשמות בבחי׳ סוכ״ע ים החכמה כ״א
 אדרבה הוא מקיף את הים ומשפיע וממשיו בים החכמה מלמעלה
 מהחכמה כו׳ כי לויתן ל׳ חיבור ע״ד דוד היה מחבר תורה שלמעלה
 בהקב״ה כמש״ל ועם היות כי באמת בחינה זו דלא זז מחבבה עד
 שקראה אמי שהוא בחי׳ לויתן גבוה מבחי׳ שור הבר שהוא בחי׳ לא זז
 מחבבה עד שקראה בתי. אעפ״כ לע״ל כתיב רני ושמחי בת כו׳ ושכנתי
 בתוכר דוקא. כמ״ש במ״א שזהו ע״ד הנה ישכיל עבדי ירום ונשא כו׳
 בחי׳ עבד הנ״ל דלעבדו בבחי׳ כשור לעול יש בו מעלה ומדרגה יתירה

 כו׳ ונעוץ סופן בתחלתן כוי:

 תזריע
 שבו והאם שהיא מגבורה משפעת מבחי׳ החסד שבה ולכן יכולים להתחבר
 יחד אבל אילו היה האב משפיע מחסד שבחסד והנקבה מגבורה שבגבורה
 באמת לא היו מתחברים כלל. ומעתה יובן ג״כ ענין הנ״ל דאשה מזרעת
 תחלה יולדת זכר כו׳ שהרי השפעתה הוא מבחי׳ חסד דוקא לכן יולדת
 זכר שהוא מחסד משא׳׳כ איש מזריע תחלה הרי השפעתו מבחי׳ גבורה
 לכן יולדת נקבה. וא״כ יהי׳ לשון הפסוק ניחא כפשוטו שאשה כי תזריע
 תלד היא עי״ז ממש זכר ולא כפי׳ הפלסופים מחמת שזרע הזכר בא
 לבסוף כו׳ שאץ זה במשמע לשון הפסוק כלל. וע״פ קבלה הזכר הוא
 נמשף משם מ״ה והנקבה משם ב״ן (וכמשיל סדיה קול דודי במיז האבות
 והאמהות) והנה מ״ה כלול ג״כ מב׳׳ן וגם שם ב״ן כלול ממ״ה והשפעת
 הדכר הוא בחי׳ ב״ן דמ״ה ולפי שהשפעה זו הוא בחי׳ שם ב״ן לכן יולדת
 נקבה. ואמנם אשה שהיא שם ב״ז מזרעת ומשפעת בחי׳ מ״ה הכלול
 בב״ז ולפי שהוא בחי׳ מ״ה לכן יולדת זכר (ועיי! מעניו אשה כי תזריע

 בזח״ג פ׳ תזויע מ״ב ב׳ מיג ב׳ מיה ב׳):

בבת במחיצה ה הוא דומה ורוח צפונית אינה מסו ר ד ס כ א  עולם ל
 (בביב דף כיה סעיא). הנה בדרום הוא תוקף החום ולכן
 הכושים שחורים וגם אינו מיושב. אבל בצפון הם אנשים לבנים ובו
 עיקר הישוב של ע׳ אומות. והנה דרום הוא חסד וצפון גבורה מצפון
 תפתח כו׳ כי מזרח נק׳ פנים קדמה ומערב אחור ודרום ימיו וצפון
 שמאל. ונודע שחו״ג מתכללים זמ״ז ויש גבורה בחסד וחסד בגבורה
 ולכן הדרום שהוא חסד יש בו גבורה היינו תוקף החום [שהוא קשה
 לאדם ע׳ בגמ׳ פי״ח דשבת דקכ״ט א׳ וע׳ בתום׳ פ״ג דכתובות דף ל׳
 ד״ה הכל בשם המדרש רבה גבי תשתזיב משרבא] והוא בא מסיבת

 38 לקוטי שמיני

 עצמן. דים הוא עלמא דאתכסיא שלמעלה מבחי׳ יבשה שהוא עלמא
 דאתגלייא אך ב״ז היא מצד סדר ההשתלשלות אבל ע״י גילוי הארה רבה
 ועצומה מלמעלה מסדר ההשתלשלות עי״ז הפו ים ליבשה כי שם ים ויבשה
 שויז ואדרבה שם במחשבה הקדומה ארץ קדמה וכמש״ל םד״ה ששת ימים
 תאכל" מצות כו׳ ועד״ז ג״כ בענין הנשמות הנמשכים מב׳ הבחי׳ דים
 ויבשה ולבן מצד סדר ההשתלשלות שמלמעלה למטה יעלה הלויתן את
 שור הבר ומצד בחי׳ שמלמטה למעלה שבמחשבה ארץ קדמה כוי יעלה
 שור הבר ללויתן כו׳ ועמ״ש ג״כ בד״ה והיה מספר בני ישראל שלעתיד
 יהיה ארץ למעלה מבחי׳ מים וזהו לרוקע הארץ על המים כו׳ (ועמ״ש

 קווב לזה בדיה קול דודי בעני! האבות ואמהות שנקי הרים וגבעות כוי):
 ועוי״ל בענין לויתן ושור הבר דהנה מבואר במ״א ע״פ ששים המה
 מלכות כו׳ אחת היא יונתי כוי דמזה משמע שהנשמות גבוהים
 מהתורה שהרי ששים מלכות ארז״ל אלו ששים מסכתות כו׳ אחת היא
 יונתי זו כנס״י. ולפעמים משמע להפר כי הנשמות מתקשראז באורייתא
 ואורייתא בקב״ה (וכימ ברבות ר״פ ויקהל ע״פ מי ברא אלה ע״ש). אך
 הענין שזהו משארז״ל לא זז מחבבה עד שקראה בתי כוי לא זז מחבבה
 עד שקראה אמי. כי בת היינו בחי׳ מקבל והיינו שהם בחי׳ מקבלים
 מהתורה אכן כשקראה אמי היינו אדרבה שהם בחי׳ משפיעים להתורה
 כו׳ (ועמ״ש מזה בת״א פ׳ מקץ בד״ה רני ושמתי בת). וזהו ענין ב׳ הבחינות
 דשור הבר ולויתן. כי השור שכחו חזק לעול והיינו עול מצות. עול
 דוקא בבחי׳ עבד כמ׳׳ש ולעבדו וכמ״ש מזה בד״ה ועתה יגדל נא כח
 אדני בעניו פי׳ אדון עוזנו צור משגבנו כו׳ שע״י ביטול ועול זה נמשו
 בחי׳ מקיף ולבוש להנשמה להעלותה למעלה ולהיות בבחי׳ מהלכים. וע׳

 פרשת
 אשה כי תזריע וילדה זכר כוי. וארו״ל (בברכות דיס ע״א נדה דל״א
 אי) אשה מזרעת תחלה יולדת זכר כו׳ וזה פלאי, והפלסופים
 נדחקו ליישב כי לפי שאשה מזרעת תחלה הרי טפת הזכר באה באחרונה
 ועילאה גבר. משא״כ אם האיש מזריע תחלה כוי. ואמנם באמת הוא דוחק
 גדול בפי׳ לשוו אשה מזרעת תחלה דמשמע שממנה דוקא בא הזרעת
 הזכר ולא ע״י שהזכר מזריע לבסוף בוי. ועוד דארו״ל םפ״ג דנדה גבי
 דינה כתיב בתו. בתו של יעקב וגבי השבטים כתיב בני לאה כי אשה
 מזרעת תחלה כר א״כ משמע שמזרע האשה דוקא נולד הזכר וד״ל. (ונ״ה
 במדרש רבה תזריע ס״פ י״ד הזכר מז האשה כר עיש). והענץ כי הזכר הוא

 בחי׳ חסד כדכתיב זכר חסדו ונקבה היא בחי׳ גבורה דינא דמלכותא
 דינא וכמארז״ל על שרה אמנו שבשעה שבשרוה המלאכים שעתידה שתלד
 בן זכר פירסה נדה בחי׳ גבורות, וגם אמרז״ל שאברהם צוה לתת להם
 סלת והיא נתנה קמח מכאן שאשה עיניה צרה באורחים והיינו לפי שהיא
 מבחינת גבורות. והנה בולד שניהם מזריעים וכמארז״ל לובן מן האב
 שממנו עצמות וגידים ומוח כו׳ אודם מן האם שממנו עור ובשר כוי,
 ולכאורה יפלא איו מתאחדים ב׳ השפעות אלו שהרי חו״ג הם ב׳ הפכים
 ומים מכבים אש. אך הענין כנודע שהי״ס כלולים כל א׳ מהן מכולן ויש
 בחסד חסד שבחסד וגבורה שבחסד ות״ת שבחסד כו׳ וכן בגבורה יש חסד
 שבגבורה גבורה שבגבורה כו׳ וכמ״ש בעניו ספירת העומר שהם ז׳ מדות
 וכל א׳ כלול מזי. ועד״מ האב מכה בנו ומייסדו בשבט אנשים הרי הוא
 מחמת אהבה בשביל שישוב לה׳ ובתורתו יהגה ואעפ״כ ההכאות הם
 יסורים ממש וה״ז גבורה שבחסד ועד״ז נאמר את אשר יאהב ה׳ יוכיח.
 ולהיפד חסד שבגבורה היינו האם שמשפעת לבנה כל טוב ומניקתו הרבה
 כוי ואין זה טובתו כלל. והנה ביחוד וזיווג האב משפיע מבחי׳ הגבורה
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 ואי לזאת ועמך לא חפצתי אלא האהבה רבה היא ליבטל וליכלל באור
 א׳׳ס ב״ה ממש ולאשתאבא בגופא דמלכא שלמעלה מעלה מבחי׳ זיו
 והארה, והגם שבבחי׳ זו א״א להיות ע״ד יושביז ונהנין מזיו כ״א אדרבה
 בחי׳ ביטול במציאות ובביטול והתכללות הנר באבוקה((ומרש בסש״ב םי״ס)
 הגם שתהיי איז ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי כוי, משא״כ בחי׳
 יושביו ונהנין שמהותה ועצמותה כמו שהוא כוי) אעפ״כ זה רצונה וחפצה
 להתבטל במהותו ועצמותו מלהיות נהנץ רק מזיו כוי(ועמ״ש• בי־ה מצה
 זו נעניו מוחין דאבא ומוחין ואימא ועמ״ש בפי נהר בדיה ני תבואו אל הארץ בעני!
 ונפש כי תקריב). ואהבה זו נק׳ בחי׳ דכר כמו מעלת הזכר על הנקבה כי
 נשים דעתן קלות משא״כ הזכר שהוא בר דעת, וזהו שבחי׳ אה״ר הנ״ל נק׳
 דכר שהוא דעת חזק שבוחר העיקר ולא הטפל הגם שלא יהי׳ בבחי׳ יש
 כו׳ ואינו חפץ הטפל אף שיהי׳ נשאר על מהותו נהניו מזיו כוי, ואע״פ
 שגם בחי׳ זו נק׳ מקור חיים וכדאי כל יסורים דגיהנם בשביל ליתי
 לג״ע אפ״ה הוא רק בחי׳ עמד כנ״ל ואינו ערוד כלל לגבי אור א״ס ב״ה
 כי ביו״ד נברא העוה״ב, שכל בחי׳ העוה״ב אינו אלא בחי׳ נקודה. ולכן
 לא יחפוץ לעשות הטפל עיקר בשביל הלגרמיה שלו. וזהו הנק׳ במשנה
 שלא על מנת לקבל פרס שבחי׳ נהניז מזיו נק׳ פרס שאינו רק פרוסה
 מלשון הלא פרוס לרעב לחמך, ולכן אינו חפץ בפרוסה זו וזיו זה כ״א
 לאשתאבא בגופא דמלכא בבחי׳ ביטול בעצמיות אור א״ס ב״ה כוי,
 אשר שם פרוסה הנ״ל כלא ממש חשיבי כטפה באוקיינוס. משא״כ בחי׳
 יולדת נקבה זהו בחי׳ אהבה זוטא שהאהבה היא על מנת לקבל פרס
 בג״ע דהיינו שחפץ קרבת אלהים ולדבקה בו, דהיינו שתשאר עצמות
 ומהות הנפש כמו שהיא דבוקה בו ית׳ בג״ע. וזהו בחי׳ נפשי אויתיד
 כאדם המתאוה לחיי נפשו כו׳ ולכן בוחר יותר בבחי׳ הפרס שהוא
 רק זיו והארה ביו״ד נברא כו׳ כדי לישאר על מהותו ועצמותו של
 הנפש ואינו חפץ לאשתאבא וליבטל כהתכללות נר באבוקה בעצמיות
 אור א״ס ב״ה, ונקי בחי׳ אהבה זוטא זו בשם נקבה שדעתה קלה
 שעושה את הטפל עיקר דהיינו ע״מ לקבל פרס בשביל הלגרמיה שלו.
 וזהו נפשי אויתיו־ בלילה שבחי׳ אהבה זו נק׳ עדיין לילה היא אהבה
 של חושד כר. וזהו הפי׳ שכשהאשה מזרעת תחלה יולדת זכר. משא״כ
 איש מזריע תחלה יולדת נקבה. כי הנה נודע שהאוי״ר שהאדם
 מעורר בנפשו הם רק אתעדל״ת לאהוי״ר הבאים מלמעלה בבחי׳

 אתעדל״ע (נמ״ש ע״פ וארא אל אנרהפ ונהערה לחיקון חצות), ולכן אם
 האתעדל״ת קדמה תחלה שמייגע א״ע להוליד אהוי״ר מרוח בינתו כו׳
 אזי נמשך האתעדל״ע מבחינה ומדרגה גבוה מפנימית האור והחיות
 שמאיר אור א״ס ב״ה בכנ״י, ועי״ז יולדת זכר שיערה עליו רוח ממרום
 להיות האהבה בבחי׳ אהבה רבה למעלה מהשגת נפשו שיחפוץ
 ליכלל ולאשתאבא כוי• אד לפעמים הגם שאין אתעדל״ת מלמטה
 עכ״ז נמשד אתעדל״ע תחלה לעורר אתעדל״ת, וזהו הנק׳ איש מזריע
 תחלה. ואתעדל״ע זו כיון שנמשכה בלי אתעדל״ת אינה רק מבחי׳
 חיצוניות האור והחיות שמאיר א״ס ב״ה, ולכן אעפ״י שהיא מעוררת
 ג״כ התהוות אתעדל״ת ונעשה בחי׳ הולדה מאחר שיש אתעדל״ע
 ואתעדל״ת, אד ההולדה היא רק בחי׳ נקבה שהוא האהבה זוטא הנ״ל
 לרוות צמאונה לבד ולא להשתפר נפשה בביטול ההשגה כנר בפני האבוקה.
 ועיין בזהר פ׳ תוריע דמ״ה סע״א ועמ״ש סד״ה והיה מספר בעניו בת
 קול מכרזת, ועמ״ש בד״ה שבת שבתון הוא. והנה כשכנס״י היא
 בבחי׳ זו דאיש מזריע תחלה נקראת עקרה ואע״ג שיולדת נקבה
 שהיא בחי׳ אהבה זוטא נקראת עקרה כאילו אינה יולדת כלל, לפי
 שגם הולדה זו לא נמשד בה מצד עצמה ע״י אתעדל״ת שלה, רק
 שנמשר ע״י קדימת האתעדל״ע דאיש מזריע תחלה, א״כ אין נק׳ ההולדה
 על שמה, ולכן נקראת עקרה. וע״ז אמר ותגל העקרה בקבוץ בניה פי׳

 •) עי׳ בהוםפוח.

 הצמצום של הרקיע המסבב העולם שמעכב ומונע מלהיות אור השמש
 מתפשט בכל העולם אלא שיאיר בתוקף אל מקום שזורה וכל צמצום
 הוא מחמת הגבורות המגבילים וגם הכלים הם מבחי׳ גבורות וזהו
 בדרום דוקא לפי שעצמו חסד ע״כ נתכללה בו הגבורה המצמצמת
 כוי. אבל בצפון שעצמו גבורה ע״כ נתכלל בו החסד ולכן הוא קר כי
 הקרירות הוא חסד אלא שאעפ״כ עצמו גבורה היינו תוקף הקרירות
 המגליד ומקריש. ולכן יש מים בצפון שהמים נמשכים מן החכמה
 מקור החסדים ונקי ים החכמה כח ומקור הלחות במוח ומקור החמימות
 בלב רשפי אש אני בינה לי גבורה כוי, משא׳׳כ בדרום יבישות ומ״מ
 יש בו נהרות והג״ע הוא בקו השוה כי עצמו חסדים כוי, וגם זה
 גופא מה שהקרירות בחסד והחמימות בגבורה הוא ע״י חילוף. כללא
 דמילתא שזהו עיקר התיקון שתיקן המאציל ית׳ בעולמו להיות עירוב
 חסד בגבורה וגבורה בחסד כדי שיתקיים העולם וזולת זה לא היה
 קיום לעולם כלל כי אם הצפון שהוא גבורה בעצם לא היה בו חסד
 כלל לא הי׳ מתקיים ולבז הוטבע בו חסד וכמו אשה מזרעת תחלה
 יולדת זכר ואיש מוריע תחלה כוי כמ״ש במ״א. ולכן ג״כ רוח צפונית
 אינה מסובבת במחיצה כי המחיצה של הרקיע המצמצם הוא מגמרות
 דוקא ובצפון להיות שבו מתפשטים החסדים דחכמה לכן הוא פתוח
 וד״ל. וע״כ הוא קר להיות כי השמש מתפשטת אנה ואנה ולא כבדרום
ר פ׳ וארא דכ״ד ע״א ובזהר הרקיע ובאשל אברהם ה  (ועיין מ
 ובמק״מ שם וע׳ באגה״ק בד״ה מה רב טובו אשר צפנת כוי. וע׳
 עוד בזהר פ׳ במדבר דקי״ח ב׳ ודק״כ ע״א. ובפי וישב דקפ״ו ב׳ ע״פ
 העירותי מצפון כו׳ ובפי תרומה דקנ״ד ב׳ בעניו שלחן בצפון ודקל״ה א׳
 כד״א מצפוו זהב בו׳ וע״ש. ועמ״ש במ״א בענין שם מ״ב וע״ב שבפי
 שמע והיה אם שמוע שהוא ג״כ מעניו מ״ש בזהר דאחליפו דוכתייהו כוי.
 ועיין עוד מעניז רוח צפונית אינה מסובבת בזהר פ׳ קרח דקע״ח ב׳ והוא
 עניו אחר ממש״כ. וע׳ בלק״ת ביחזקאל ד״ה עניז יחזקאל ועמ״ש בפ׳ וישב
 בד״ה בכייה בכסליו בפי׳ צפונה לפני הוי׳ וע׳ בפי׳ הרמ״ז בוהר ר״פ צו):

 שוש תשיש ותגל העקדה בקבוץ בניה לתוכה בשמחה. הנה
 במלת תשיש יש ב׳ פירושים. הא׳ לשון פועל עומד וקאי על
 העקרה ותשיש לשון נקבה שהעקדה תשיש בעצמה ותגל בקבוץ בניה.
 והב׳ לשון פועל יוצא וקאי על הקב״ה שאומר להקב״ה לנוכח אתה
 תשיש את העקרה וממילא היא תגל (כי נכח לזכר היא שוה עם לשון
 נקבה נסתרת כידוע). ולהבין זה יש להקדים תחלה ביאור עניו ותגל
 העקרה בקיבוץ בניה שאם היא עקרה שלא ילדה מאין לה בנים
 שיקבצו לתוכה. והענין כי הנה ארז״ל ע״פ אשה כי תזריע וילדה זכר
 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה.
 ולהבין זה בעבודת ה׳. הנה נודע שכנ״י נקי בשם אשה והקב״ה נקי
 בשם איש וכמ״ש ביום ההוא תקראי אישי כר, והנה כמו שבאיש ואשה
 עד״מ אשה מזרעת תחלה יולדת זכר, בך הנה בכנ״י עם הקב״ה
 כשהאשה היא כנ״י מזרעת תחלה היינו בחי׳ אתעדל״ת מלמטה למעלה
 בחי׳ ואל אישר תשוקתד שהוא ענין הנקרא בלשון הקבלה בשם
 העלאת מ״נ, ואח״כ נמשד אתעדל״ע והמשכת מ״ד אזי יולדת זכר, דהיינו
 שמולדת בחי׳ אהבה בנש״י שמבחי׳ דכר דהיינו בחי׳ אהבה רבה
 שהיא בחי׳ מי לי בשמים ועמר לא חפצתי, פי׳ אפילו מה שעמד
 בקרוב לד, והיינו מ״ש כי עמד מקור חיים שהם חיי העוה״ב ותענוג
 אלקי שנמשך לנשמות בג״ע להתענג על ה׳ מחמת השגתם והשכלתם
 בהשגה והשכלה מופלאת מאד, ועכ״ז אין השגה זו מגעת אלא בבחי׳
 עמך שהוא דבר הטפל ובטל אצלך ולא אתה ממש כי לית מחשבה
 תפיסא בי׳ כלל אלא השגתם הוא בבחי׳ זיו השכינה זיו והארה בעלמא,
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 א״ע ערום כר. כיון שנזכר במילה נתיישבה דעתו בו׳ כדאיתא במנחות
 דף מ״ג ע״ב. וכן הוא ג״כ בירושלמי סוף מסכת ברכות. וצריך
 להביו למה היתה השירה על שניתנה בשמיני דוקא. אך הנה כתיב
 וביום השמיני ימול כר ואפילו בשבת שמילה דוחה שבת. ולהבין יתרו:
 ומעלה שיש במילה שהיא ביום השמיני לדחות מעלת ומדרגת קדושת
 השבת, צריך להקדים עניו השבת כי בו שבת כר. ושורש הדברים הוא
 כי הנה כל המלאכות שבימות החול ל׳׳ט מלאכות החורש והזורע נו׳
 הם בחי׳ תיקון ובירור להעלות מכח הצומח אשר בארץ להצמיח בל
 מאכל אשר יאכל האדם וחי בהם כי הוא יברך על המאכל בתחלה ובסוף
 וממשיך בו קדושה וגם אח״כ כשמקבל חיות מזה המאכל נכלל חיות
 המאכל בחיות האדם ומתחזק כחו ושכלו ובכח ושכל זה מתפלל ולומד
 ומקיים מצות לכך גם חיות המאכל עולה עמו ונכלל באחד ואהבת כוי,
 ועד״ז הן כל המלאכות כאפיה ובישול שהו תיקון המאכל שיהא ראוי
 לאכילת אדם. וכן האורג שני חוטין כו׳ וכיוצא בו הוא תיקון להיות
 ראוי ללבושי האדם. והבונה וכיוצא בו הוא תיקון להיות ראוי לבית
 אשר ידור בו האדם, כי דרך כלל כל המלאכות כולן הן במזונות ולבושים
 ובתים הז היכלות כו׳ כמ״ש במ׳׳א וכל בירור זה הוא מרפ״ח ניצוצין
 שנפלו בשבה״כ בבי״ע וצריך להעלותם מבי״ע לאצילות כי אצילות הוא
 עולם התיקון שכבר נתקן שלא ע׳׳י האדם אך התיקון של האדם הוא
פ מ  בבי״ע שניתן להאדם לתקן ולברר כו׳ (ועפיש בפ• בראשית בביאור ד
 כאשר השמים החדשים). וזוהי עבודת האדם ימי החול, אבל בשבת אין בו
 בירור ותיקון כלל רק האכילה היא מלמעלה למטה צדיק אוכל לשובע נפשו
 כוי (נפ״ש בת״א פ׳ חיי שרה בד״ה יגלה לן טעמי כוי) והן תלת סעודתי דשבתא
 ג״פ ביום השביעי, תלת זימנין נטיף טלא דעתיקא כוי שהוא מבחי׳ ענג
 העליון ויכל אלהים ביום השביעי ויכל לשון כלות הנפש מחמת תענוג
 דהיינו שהמשיך תענוג העליון והוא המ״ד שמברר המ׳ינ שכל ההעלאה
 שבימי החול הוא בחי׳ מ״נ ובשבת נמשך המ״ד באצי׳ בעולם התיקון
 שהוא מבחי׳ מ״ה כי ההעלאות דמ״נ הוא מבחי׳ ב״ן והתיקון הוא
 המ״ד שנמשך ממ״ה המברר הב״ן וזהו אתעדל״ע שאחר אתעדל׳׳ת מי
 שטרח בע״ש כוי, ועיין מ״ש מזה ע׳׳פ ראו כי ה׳ נתן לכם השבת והיינו
 שכפי ערד עליי׳ הב״ן המתברר כר ערך המשכת המ״ד המברר וכמ״ש
 וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד שהוכשר בעיניו מאד לכך
 ויבולו שנכללו בתענוג עליון וכלתה נפשם כו׳ ומזה נמשך להיות ויכל
 ביום השביעי, וזהו ענין כי בו שבת כאדם ששובת ממלאכתו שהיה
 טרוד בה כמו אם הוא מטריד שכלו לכתוב איזה דבר שאזי השכל
 מלובש במעשה הכתיבה וכששובת חוזר השכל למקורו כוי, כר נכללו כל
 ההעלאות בעולם התיקון ולכן איו בו מלאכה מפני שכבר נשלם הבירור
 מעבודת האדם ממטה למעלה אלא הוא המשכת המ׳׳ד באצילות עולם

 התיקון וכל זה הוא ענין השבת:

 ב אבל מילה היא מדרגה הגבה מאד נעלה מבחי׳ אצילות שניתנה
 בשמיני דהנה כל הז׳ מלכים וימלוך וימת כו׳ עד מלך
 השמיני הוא הדר שרש התיקון הוא יסוד דא״ק שמשם הארת מ״ה שהוא
 ממצחא דא״ק, (ויסוד דא״ק הוא המשפיע בחי׳ פנימי) שהוא למעלה
 מבחי׳ מ״ה שבאצי׳ שכבר נמשך ונתלבש בעולם התיקון אבל שרש שפ מ׳׳ה
 למעלה בא״ק הוא גבוה מאד ונשא ממעלת מדרגת אצילות (וזהו כתר
 עליון כו׳ מלגאו איהו שם מ״ה דאיהו אורח אצי׳ כו׳ ועד׳׳ז בא״ק שהוא
 כתר דכללות וע׳ בד״ה• ענין האבות הן הן המרכבה ומשם יובן למה
 נק׳ ז״א ג״ב שם מ״ה, ועמ׳׳ש בביאור דמזווה מימין בענין אויר שהוא ג״כ
 בכתר ובז״א) ונקי רעוא דכל רעוין פי׳ מקור כל הרצונות קדמון לכל
 הקדומי׳ כי בריאת העולמות הוא מפני שכשעלה ברצונו כו׳ אבל להיות

 שרה וזנוצחא - אחו חי׳ 9ני[ך:מהרי׳׳ל(בכי״ק)-הערת כ״קאדמו״ר מהורש״ב.
 •) עי׳ בהוספות.

 שאף גם כשהיא בבחינת עקרה אלא שהאתעדל״ע מקדים לבוא לעורר
 אתעדל״ת אעפ״כ יהיה קבוץ בניה דהיינו שתהיה יולדת זכר, ואיך
 יהיה זה, לזה אמר בשמחה שע״י השמחה של מצוה יוכל להיות בחי׳
 זו, דאע״ג שאיש מזריע תחלה עכ״ז תהי׳ יולדת זכר. והענין דהנה כתיב
 תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
 ועבדת את אויביך וגוי. דלכאורה משמע אע״פ שעובד אלקים רק
 שאין העבודה בשמחה וטוב לבב אזי יומשך העונש ועבדת את אויביך,
 וזה אינו מובן כי מפני מה יהי׳ העונש המר הזה מחמת חסרון השמחה
 לבד. אך הענין כמ״ש כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא
 יחטא ומחמת זה נמשך העונש ואעפ״כ אילו הי׳ עובד את ה׳ בשמחה
 של מצוה הי׳ גדול כח שמחה זו שמעורר השמחה למעלה כביכול והיא
 מבטלת הדינים בו׳ כי באור פני מלך חיים כו׳(וע• בזהר פ׳ תצוה דף קפ״ד
 >• .:<, משא״כ תחת אשר לא עבדת בשמחה כו׳ נמשך העונש על העוונות
 אשר איו צדיק בארץ כו׳ כנ״ל. ועד״ז יובן גם כאן כי הנה כל הנ״ל
 מה שיש הפרש ביו אשה כי תזריע שאן יולדת זכר ובין איש מזריע
 תחלה שאינה יולדת אלא נקבה, זהו דוקא כאשר אור א״פ ב׳׳ה נמשד
 בדרך וסדר הדרגת ההשתלשלות שע״פ מאמר קו המדה שכר היא
 המדה שאם אשה מזרעת תחלה ואכשור דרי שיש אתעדל״ת יומשך
 אתעדל׳יע מבחי׳ עליונה עד שתהיי יולדת זכר בחי׳ אה״ר, משא״כ
 כשלא אכשור דרי וליכא אתעדל״ת אזי המדה שנמשך האתעדל״ע רק
 מבחי׳ חיצוניות עד שאינה יולדת אלא נקבה. משא״כ ע״י שמחה של
 מצוה שמעורר בחי׳ שמחה העליונה שהשמחה גורם הגילוי והוא שהאור
 בא ונמשך מעצמות המאציל בתוספות ועילוי רב שלא כדרך וסדר
 ההדרגה ע״ד דוגמא בחי׳ השמחה במלך ב׳׳ו שיוצא אז חוץ לגדרו
 והגבלת המדות ולכן יוכל להתגלות לקטן כמו לגדול בשוה ממש, כמ״כ
 למעלה ממש בבחי׳ התגלות שמחה עליונה, הנה או מתחברים ומתערבים
 ומתכללים יחד כל האורות עליונים עד שאין שום הפרש ביו מעלה
 ומטה ימין ושמאל כוי. ואזי נמשר שאף עקרה תקבץ בניה דהיינו שאע״פ
 שהיא בבחי׳ עקרה ואיש מזריע תחלה עכ״ז תהיה יולדת זכר כו׳ וכמ׳׳ש
 בד״ה רני ושמחי בת כו׳ שזהו עניו איש ואיש יולד בה כו׳ ע״ש. וזהו
 שאנו מבקשים שוש תשיש ותגל העקרה בו׳ שע׳׳י השמחה של מצוה
 מלמטה שהעקדה היא כנ״י תשיש ותגל בעצמה בשמחה של מצוה עי״ז
 מעוררים גילוי שמחה עליונה (וכמיש כמ׳׳א ע״פ שוש אשיש בחיי׳ ע״ש), ועי״ז
 אתה תשיש ותגל העקרה והוא ענין משמח ציון בבניה כוי. ולכן ע׳׳י
 השמחה ג״כ לא יהי׳ בחי׳ ועבדת את אויביד שכל בחי׳ שינויים והנפילה
 מעבודת ה׳ מגדלות לקטנות גם הנפילה בתאוות שזהו ענין ועבדת
 את אויביד כ״ז הוא רק תחת אשר לא עבדת בשמחה כ׳׳א בבחי׳ יש
 מי שאוהב ומשיג שהוא בחי׳ לגרמיה ומזה נמשר הנפילה כו׳ אבל ע״י
 השמחה בה׳ לא יהיו שינוים אלו כו׳(ועיין בפי ויחי דרכ״א ובפי אמור
 דק״ו בעניו אתר דמשתני והיינו בחי׳ אהבה זוטא שמבחי׳ נשים דעתן
 קלות בבחי׳ לגרמיה לכך יש בה שינויים וכמ״ש ע״פ חכלילי עינים
 משא״כ בבחי׳ אהבה רבה שמבחי׳ דכר אין בה שינויים ונקי עץ חיים
 וכמ״ש בד׳׳ה מקושש עצים והשמחה בה׳ מרחקת ג״כ מן התאוות כמ׳׳ש
 בד״ה ה׳ לי כעוזרי. ועמ׳׳ש בביאור ע״פ צאינה וראינה מענין זה
 ועמ״ש ג״כ פ׳ בשלח ע׳׳פ ולא נחם אלקים דרד ארץ פלשתים וע״פ אסרי
 לגפן כוי שהשמחה צ״ל כלולה ביראה וביטול כוי(ועפ׳׳ש עוד מוה בשה״ש

פ צאינה וראינה)):  בביאור ד

 וביום השמיני ימול וגוי.

 למנצח על השמינית על מילה שניתנה בשמיני. שבמרחץ ראה
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 מארז״ל במשנה ספ״ג דנדרים גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה
 בריתות ופי׳ במק״מ פ׳ פנחס דרל״ג ע״ב דהיינו שנמשך מיסוד דא״א
 שיש בו י״ג ת״ד שהם י״ג מדות הרחמים שזהו למעלה מבחינת שבת
 שהוא מבחינת חכמה מוחין דאבא ועמ״ש בד״ה שבת שבתון הוא
 לכם והמשכה זו נמשך בבחינת מלכות וע״כ נקראת עי׳׳ז מטרוניתא

 יותר גדולה:
 ג וזהו עניז מ׳׳ש בת׳׳ז תמן מל תמז נצח כי כל התפשטות אורות
 עליונות מריש כל דרגין הוא רק מבחינת נה׳׳י דא׳׳ק ולמעלה
 מנה״י לית מחשבה תפיסא ביה ואין שם שום גילוי ולא כמו שאר
 פרצופי אצילות עתיק וא׳׳א ואו״א כו׳ שהו׳׳ת דעתיק הם מלובשים בא״א
 וכן ז״ת דא״א מלובשים באו״א כוי וע״ז אמר אבא אחיד ותליא בחסד הוא
 חסד דא״א ואימא אחיד ותליא בגבורה הוא גבורה דא״א שאו״א הם
 המלבישים זרועות דא״א כו׳ אבל בא״ק אינו כן רק הנה״י לבד כוי.
 וזהו תמז נצח פי׳ נצח דא״ק דהיינו גילוי ההשפעה שההשפעה היא
 מצד החסד ונצח הוא ענף החסד, אלא שהחסד הוא ההשפעה מצד
 המדה עצמה שכך הטבע להיטיב ונצח הוא ההשפעה מצד שכך עלה
 במוסכם והוא ענין נתינת ההשפעה בלבד. כי הנה נודע שיש ג׳ פרקין
 בהשפעה חח׳׳ן חכמה שבחסד שהאהבה היא מצד הדעת וחסד שבחסד
 היא האהבה מצד הטבע אבל נצח שבחסד אינה מצד מדת האהבה
 רק כמו דרך עקשות שנותן שלא כמדתו רק אעפ״כ כך עלה ונגמר
 אצלו לעשות חסד והוא גילוי הבא לבחינת מעשה בלבד. אך כדי
 להיות תמו גילוי הנצח דא״ק צ׳׳ל תחלה תמו מל להיות גילוי בחינת
 יסוד דא״ק פנימית השפעה כי מל לשוו גילוי ולשוו כריתה ומלילה
 בנ׳׳ל. (ועמ׳׳ש בע״ח שער האונאה פ״ג שאין החסדים דנו׳׳ה דז׳׳א
 יורדים במקומם כו׳ כל זמן שלא כרתו הערלה כו׳ ע״ש). וגם מל
 בגימטריא שבעים להיות גילוי כל הז׳ עליונות ע״י מילה זו כי להיות
 גילוי נצח צ״ל הארה הבאה מלמעלה מעלה כי הגם שנצח הוא בחי׳
 ומדרגה תחתונה בבחי׳ סוף המעשה מ״מ שרשה הוא ממדרגה יותר
 עליונה וכנודע ממ״ש כי עם קשה עורף הוא וסלחת כו׳ שבזה תלוי
 סליחת העון לפי שישראל יש להם בחי׳ מדת קשה עורף כי להיות
 עקשות הוא ממה שכך עלה ברצונו שלא ניתן להשגת והבנת טעם
 המושג וה״ז למעלה מן הדעת אלא כשבא וירד למטה מתלבש בבחי׳
 שלמטה מן הדעת כוי, ולכן אנו רואיו בתינוק שההליכה ברגליו היא באה
 לו באחרונה אחר שנשלמו גמר מוחין דיניקה כו׳ הגם שמבין ויודע מקודם
 גם יודע קצת לדבר כו׳(ועמ״ש בביאור ע״פ אלה מפעי גבי פי׳ אל
 עליון גומל חסדים טובים, ובמ״א נתבאר שהנצח נמשך מבחינת גדולה
 כי כל איש רחב לבב בגדולה יתירה כן לפי ערך תגדל ותתפשט מדת
 הניצוח אצלו להיות הדבר כרצונו דווקא שיהיה דידיה נצח. משא״כ מי
 שהוא קטן בעיניו לא יתפעל בניצוח כ״כ שיהיה הדבר דוקא כרצונו
 אלא מיד ירך לבבו כוי. ועד״ז יובן ג״כ בעבודת ה׳ שבחי׳ הנצח
 להיות קשה עורף נגד היצה״ר הרוצה להחטיאו נמשך דוקא מהגדולה
 ורוממות הנשמה ע״ד ויגבה לבו בדרכי ה׳ וכמ״ש כי מי גוי גדול
 כו׳ וע״ז נאמר ואעשך לגוי גדול כמ״ש ברבות ר״פ לד לד והיינו
 ששרש הנשמות מבחי׳ סוכ״ע אשר ולגדולתו איז חקר וכמ״ש וקרבתנו
 מלכנו לשמד הגדול וכמ״ש ומה תעשה לשמד הגדול (ביהושע סי• ז׳)
 ועמ״ש בד״ה אני ה׳ אלקיכם דפ׳ ציצית גבי בשעה שישראל עוניו אמן
 יהא שמיה רבא מברך כו׳ ע״ש. וזהו לד ה׳ הגדולה כוי. והנצח וזהו וגם
 נצח ישראל לא ישקר נו׳ כי לא אדם הוא שעיקר תוקף בחי׳ הנצח נמשך
 מבחי׳ כי לא אדם הוא שהוא בחינה שלמעלה מסדר ההשתלשלות כמ״ש
 במ״א, ועיין בזח״ג נשא דקל״ו ע״ב וברבות אמור פ״ל ועמ״ש במ״א ע״פ
 מארז״ל והנצח זו ירושלים פ״ט דברכות דנ״ח סע״א וירושלים היינו יראה

 רצון לרגוז דלאו מכל מדות בו׳ הוא מבחי׳ רעוא דכל רעוין ונקי
 אדם קדמון לכל הקדומים, שהוא לפני האצי׳ עד שאין ערוד אליו אפי׳
 בחי׳ אצי׳ שהיא בחי׳ חכמה וכתיב כולם בחכמה עשית שחכמה ועשייה
 שוים שם (והיינו ע״ד שנתבאר בפ׳ וירא בד״ה אנת הוא חד ולא
 בחושבן דקאי על כתר עליון שאינו ערוד אליו כלל כי התהוות החכמה
 מהכתר הוא מאין ממש בו׳ ע״ש באריכות. ומבואר בע״ח שמ״א פ״ד
 ובשע״ק ח״ג שער א׳ שדרר כלל אצילות הוא חכמה וא״ק הוא כתר
 כוי) ולכן שבת נוהגת בכל מקום לפי שבחי׳ ומדרגת אצילות יכולה
 להתפשט ולהתלבש אפי׳ במקום שיש זה לעומת זה מפני שהאצילות
 היא עולם התיקון שכבר ניתקן ונתלבש ובהתלבשות הנה הע״ס האצילות
 מלובשים בבריאה ובריאה ביצירה ויצירה בעשייה עד שנמצא שיש
 התלבשות אצילות בעשייה ג״כ (וכמ״ש נספו הגלגולים פרק כ׳ הובא בסש״נ).
 ובהתלבשות זו נמצא שיש זה לעומת זה ואפילו כנגד עולם האצילות
 יש קליפות ויש אריד דקליפה דאצילות כו׳ וכמארז״ל אברהם שיצא ממנו
 ישמעאל ויצחק שיצא ממנו עשו ורישי׳ דעשו בעטפוי דיצחק כי עשו
 הוא ז״א דקליפה דאצילות כו׳ רק שמעמד ומצב קליפות דאצילות הם
׳ ולכן אפילו במקום הקליפות  בבריאה ומ״מ יונקים החיות מאצילות מ
 יכול להיות התפשטות הארת קדושת שבת לישראל ואין הקליפות מונעים
 ומעכבים כו׳ מאחר שהוא דרד התלבשות כנ״ל. וזהו דוקא ענין שבת
 שהוא אתעדל״ע לפי האתעדל״ת שהיא מבחינת התיקון מ״ד דמ״ה
 לברר המ״ן דב״ן. אבל יש אתעדל״ע שהיא הגבה מאד נעלה מכפי
 אתעדל״ת שאין אתעדל״ת מגעת שם והיינו בחי׳ א״ק שהוא לפני
 אצילות שאינו מתלבש כלל בעולמות ושם הוא מקום המילה שהערלה
 חופפת ומסתרת על גילוי זה שא״א לו להתגלות במקום שיש ערלה וקליפה
 ח״ו וזהו ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעד אחריד לדרתם בו׳ וערל
 זכר אשר לא ימול כו׳ ונכרתה הנפש ההיא כוי, וצ״ל מילה מלשון כריתה
 כמו אמילס כו׳ ומלשון מוללין מלילות וגם מל מלשון גילוי דהיינו
 שיהא גילוי בחינת א״ק שאע״פ שלא שייר בו התלבשות מ״מ הארת
 גילוי זה מוכרח להיות בישראל דוקא. (וזהו עניו שארז״ל בענין מילה
 בשמיני כדי שיעבור עליו שבת אחת כי אחר שנמשר בחינת הגלוי
 דשבת שהיא האתעדל״ע שע״י האתעדל״ת אזי יכול להיות נמשר
 ומתגלה בו האתעדל״ע שהיא הגבה מאד נעלה מאתעדל״ת שזהו
 עניו המילה ועמ״ש בעניו פתחי לי כו׳ ואני אפתח לד כו׳ בד״ה
 אני ישנה). וראשונה לא נצטוו אלא במילה להסיר הערלה הגסה והקשה
 ואזדכ במדבר נצטוו על הפריעה ג״כ להסיר עור הדק ג״כ שיהיה גילוי
 יותר כו׳ משא״כ בגילוי בחינת אצילות שם מ״ה שבעולם התיקון מאחר
 שהוא ע״י התלבשות אין הקליפות מונעים ומעכבים ולכן היה אברהם
 נביא גם קודם המילה וכמה נבואות דבר עמו הקב״ה קודם המילה
 ויאמר ה׳ אל אברם שהיה מרכבה לבחינת אצילות, אבל כדי שיאיר
 עליו גילוי יסוד דא״ק נצטוה על המילה דוקא להכרית הערלה החופפת
 כר שבהארה זו הנה הערלה מסתרת ומעלמת מלהאיר גילוי כוה
 שהוא בלי התלבשות כלל שהארה זו אינה מלובשת בגדר עלמיז כלל
 מקום מלר השמיני כוי. וזשארז״ל בירושלמי ספ״ג דנדרים אמר רבי
 אלעזר בי רבי אבינא מצוות שבת מלא (בשני ווי״ו דכתיב ואת שבת
 קדשד להם הודעת ומצוות וחוקים וכ״ה ברבות בשלח ס״פ כ״ה)
 להודיעה שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה (ועם׳־ש מזה בדיה
 ראו כי ה׳ נתן לבם השבת) והמילה דוחה אותה משל לשני מטרונות
 שהיו באות זו על גב זו ואין אתה יודע איזו גדולה מחברתה זו
 שהיא יורדת מפני חברתה את יודע שחברתה גדולה ממנה כוי, ועיין
 כעין לשון זה ברבות פ״פ בא פ׳ י״ט והיינו שע״י המילה נמשך ומאיר
 בבחינת מל׳ מבחינה העליונה יותר (ועיין זח-א פ״ט א• נ-ה א•). וזהו
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 ומילה היא להיות בחי׳ גילוי יסוד דא״ק הדר מלך השמיני מילה שניתנה
 בשמיני ולגבי גילוי זה כל המלאכות בטלים ודו״ק. וע׳׳ד הנ״ל יש
ר ו  להבין ג״כ מארז״ל ס״פ שני דערכין די״ג ע״ב רבי יהודה אומר מ
 של מקדש שבעת נימין הי׳ שנאמר שובע שמחות את פניך (תלים י״ו)
 אל תקרי שובע אלא שבע. (וכיה ברבות בהעלותך פטיו) ושל ימות המשיח
 שמונה שנאמר למנצח על השמינית. על נימא שמינית. ופי׳ מהרש״א
 שם שבע נימין כל הקדושות הולכים בשבע ע׳׳ד שבת שהוא השביעי כו׳
 ושל ימות המשיח נוסף בחי׳ א׳ שמשם נמשך החירות מ׳(ועייז מזה גיב
 בבתי׳ ריפ נשא)• אד עפמש״ל יש לפרש כי הנה פי׳ כנור פי׳ בת״ז סוף
 תיקון כ׳ וז״ל כנור כ״ו נר הקב״ה דאיהו הוי׳ נהיר בנר דאיהי שכינתא
 דילי׳ בו׳ וע׳ בפרדס ערד כנור ובמא״א אות כ׳ סל״ה. והנה ביאור
 ענין הארת שם הוי׳ בבחי׳ נר יובן ע״פ מ״ש בת״א פ׳ מקץ ע׳׳פ כי
 אתה נרי הוי׳ בו׳ דהיינו מה שמאיר בחי׳ שם הוי׳ בנר הוי׳ נשמת
 אדם. והנה מבואר שם בפי׳ סיום הפסוק והוי׳ יגיה חשכי דהיינו
 שיש ב׳ שמות הוי״ה ופסיק טעמא בגווייהו. וזהו ההפרש בין כנור של
 שבעת נימין שהוא ההמשכה משם הוי׳ הראשון בבחי׳ נר ונשמת אדם.
 ולכן הוא של שבעת נימין היינו שמאיר מבחי׳ ז׳ מדות שבפסוק לד
 הוי׳ הגדולה והגבורה כוי. ועיין זח״א ם״פ מקץ דף ר״ד ע״ב אבל
 לימוה״מ שנאמר הנה ישכיל עבדי ירום ונשא כו׳ יאיר ויתגלה בבחי׳
 נר ונשמת אדם מבחי׳ שם הוי׳ שלמעלה מסדר ההשתלשלות שמשם
 שרש המשכות י״ג מדה״ר כוי ע״ש ועז״נ ומל ה׳ את לבבר כו׳ והביאר
 כו׳ והטיבו והרבד מאבותיה כוי. ולכן יהי׳ כנור של שמונת נימין
 שיומשו הגילוי מלמעלה מבחי׳ זיי״ן מדות הנ״ל שהם הנק׳ ימי עולם כי
 אם יאיר הארה מבחי׳ ימי קדם כוי. ועמ״ש בד״ה ועשית ציץ גבי קדש
 למ״ד מלמטה והוי׳ מלמעלה. דבחי׳ שם הוי׳ מלמעלה היינו מה שאין
 אתעדל״ת מגעת שם. והוא כנז׳ למעלה בענין הגילוי שע״י המילה
 כוי. והיא ניתנה בשמיני דוקא. וכענין זה הוא הכנור של שמונת
 נימיו בו׳ וע׳ עוד מעניו למנצח על השמינית בזח״ג פנחס דרכ״ג ע״ב.
 ויש לפרש דבריו עם מ״ש בת״ו תיקון כ׳ דנ׳׳א סע״א דפי׳ על השמינית
 הוא חיבור ד׳ אותיות הוי׳ עם ד׳ אותיות אד׳ כי איהו בנצח ואיהי
 בהוד ועד״ז פי׳ במ״ע אופן ס״ו ענין למנצח על השמינית על שמונת
 ימי חנוכה• אד עוד אפשר לומר בזה ע״ד מארז׳׳ל םפ״ג דפסחים ע״פ
 ביום ההוא יהי׳ הוי׳ אחד ושמו אחד שיהי׳ נק׳ כמו שנכתב כו׳ משא׳׳כ
 עכשיו כו׳ ע׳׳ש. והנה הכתיב הוא בעולם ההעלם והקרי הוא עלמא

 דאתגלייא (וכמ״ש בביאור ע׳פ וקבל היהודים בםופו). ולע״ל שיהי׳ נקרא
 כמו שנכתב א״כ יתחבר ההעלם עם הגילוי וזהו על השמינית שבחי׳
 ד׳ אותיות הויה שבבחי׳ הכתיב וההעלם יהיו מאירים ומתגלים בבחי׳
 ד׳ אותיות הקרי. ועז״נ ולא יכנף עוד מוריד כו׳ וזהו ע״ד מ״ש
 ויקרא הוי׳ הוי׳ שקורא וממשיד מהוי׳ דלעילא שלמעלה מסדר
 ההשתלשלות להוי׳ דלתתא שבסדר ההשתלשלות. שהיה פסיק טעמא
 בגווייהו כו׳ ועתה נעשה להיות קישור וחיבור ב׳ הויות כנ״ל. ואזי
 הוא על השמינית כו׳ כנור של שמונת נימין ע״ש קישור וחיבור ב׳
 שמות ההוי׳ ומזה נמשר שיהיה נקרא כמו שנכתב וזהו ושמו אחד. וזהו
 מ״ש מי יעלה לנו השמימה. ר״ל מילה וס״ת הוי׳ כלומר שע״י שמירת
 אות הברית ממשיד בחי׳ הוי׳ עד סוף כל דרגין דהיינו מה שלע״ל
 יהיה ולא יכנף עוד כו׳ שיהיה גילוי שם הוי׳ גם למטה כוי:
 קיצור ענין. למנצח על השמינית. גם כנור של ימוה׳ימ. של שמונת
 נימין. ויש להקדים ענין מילה שדוחה שבת. הנה כל
 ההעלאה שבימות החול נקרא אתעדל״ת והעלאת מיין מבי׳יע. ועיקר
 גילוי האתעדל״ע הנקי מ״ד מבחינת אצילות הוא נמשד בשבת וזהו עניו
 חצר הפנימית הפונה קדים כו׳ וביום השבת יפתח ועמ״ש מעניו גילוי זה

 שלם יראת ה׳ אוצרו. היא נמשכה מבחי׳ הנצח. וזהו ג״כ מ״ש בשה״ש
 רבה קרוב לסופו ע״פ אם חומה היא אם מעמיד דבריו כחומה כוי
 היינו ע״ד בחי׳ וגם נצח ישראל לא ישקר נבנה עליה הוא בניו ירושלים
 יראה שלם. ועמ״ש בד״ה וכל בניו בעניו בוניו. ופי׳ וכל בניד למודי
 ה׳ היינו ע״י המילה כמ״ש בפ׳ אמור דף צ״א ע״ב והיינו כי חמן מל
 תמן נצח כנ״ל להיות אני חומה. ועי׳׳ז יהיה בחי׳ בוניד שהוא עניו
 נבנה עליה ועמ״ש בד״ה לסוסתי ברכבי בשה״ש בענין כי אמרתי עולם
 חסד יבנה). ובזה יובן מה דאיתא במדרש בראשית רבה פי״א ששאל
 מיז א׳ מרבי עקיבא אם כדבריד שהקב״ה מכבד את השבת אל ישיב
 בה רוחות אל יוריד בה גשמים אל יצמיח בה עשב, והשיב לו משל
 מעירוב והוצאה שברשות א׳ א״צ עירוב להוצאה כר כל העולם שלו הוא

 ־כוי. (ועיץ מזה עוד בשמות רבה פ׳ משפטים פיל). ולכאורה אינו מובן
 שהרי כל שאר חילוקי מלאכות אינן תלויות בחילוק רשויות כלל כגון
 הזורע כוי• אד ע״פ הנ״ל יובן שעיקר תכלית המלאכות הוא להיות בירור
 מרפ״ח ניצוציז שנפלו בשבה״כ ולהעלותם מבי״ע לאצי׳ בנ״ל. והנה כל
 העליות הם בבחי׳ פנימית העולמות כנודע מעליית שבת שהרי גשמית
 הארץ לא נזדככה. ואין עלי׳ רק להרוחניות והחיות שבתיד העולם
 משא״כ בחיצוניות כוי• אד להבין מאחר שעולה פנימית החיות מאין
 מקבלת החיצוניות ההארה להיות בבחי׳ חיצוניות. הענין הוא ע״פ
 מה שנודע שכל פרצופים ואורות עליונים מסתיימי׳ באצי׳ עד הפרסא
 שבין אצילות לבי״ע רק שמתלבשים בבי״ע ע״י התלבשותם במל׳ שבוקעת
 המסד כוי. אבל רגלי א״ק הם בעשייה ממש תחתית העקב שלו הוא
 ראש העשי׳ כוי. וביאור עניו זה הוא כי כל הפרצופים הם דרד
 השתלשלות חו״ב ומדות כו׳ ויש הפרש במקום משכנם כמו משכן המוחין
 הוא בראש דוקא כד אבל בחי׳ א״ק שהוא למעלה מעלה מבחי׳ וגדר
 ההשתלשלות הכל שוה לפניו כחשכה כאורה. ועמ״ש מזה בביאור ע״פ
 יונתי בחגוי גבי פי׳ כי לא מחשבותי מחשבותיכם. והנה מזה נמשד
 חיות להיות חיצוניות העולמות כולם בהשואה אחת וכמו העור המקיף
 את בשר האדם שאין הפרש בץ עור המקיף את הראש לעור המקיף
 אח הרגל שהכל בחי׳ עור א׳ ואין הפרש אלא בבחי׳ פנימית החיות
 שבראש הו המוחין כו׳ ולכן העלייה היא בבחי׳ פנימית (ועפיש סד״ה
 ייאמר משה אכלוהו היום) שנתעלו המדות והדבור להיות בבחי׳ חו״ב אבל
 בבחינת חיצוניות אין שם עלייה לפי שמקבל מבחי׳ שלמעלה מעלה
 המקיף את כולם בהשואה אחת (ע״ד מה שנת׳ בד״ה יביאו לבוש מלכות
 שהתהווה הגשמי הוא מהארת הסוכ״ע כוי ע״ש). וזהו שהשיב המשל
 מעירוב והוצאה לפי שכל העולם שלו הוא פי׳ שלא שייר שם עלייה
 ממדרגה למדרגה כמו בפנימית שיש שם מדרגות רבות והרי הם כמשל
 חילוק רשויות אבל בבחי׳ א״ק המקיף את כולם בהשוואה אחת הרי כל
 העולם שלו הוא והכל בבחי׳ השוואה אחת לפניו כחשכה כאורה (ועמיש

 כהיג סד״ה עד דלא ידעי בין בוי בעניז הא דפורים פותר בעשיית מלאכה). אד
 היינו בחיצוני׳ א״ק תחתית העקב הוא ראש העשייה כנ״ל אבל בבחי׳ גילוי
 פנימיותו והוא בבחי׳ גילוי יסוד דא״ק אדרבה הערלה מכסה בו׳ כנ״ל.
 (וקרוב לזה נת׳ בעניו עבדים היינו לפרעה האוחז בעורף דא״א אשר שם
 כחשכה כאורה אבל בגילוי הפנימיות אז ויוציאנו ה׳ אלקינו כוי וכמ״ש
 יאר ה׳ פניי אליד ועמ״ש סד״ה יביאו לבוש מלכות הנ״ל החילוק בין בחי׳
 לבוש מלכות לבחי׳ כתר מלכות שהוא בחי׳ בעטרה שעטרה לו אמו

 דוקא בו׳ וכעין זה יובן גם כאן):

 וע״פ כל הנ״ל יובן הטעם שמילה דוחה שבת שכל מלאכת שבת שעושה
 חבורה ופורע ומוצץ אינן נחשבות למלאכה כלל לגבי בחינת א״ק
 שהוא המקיף את כולם בהשוואה אחת וכל העולם שלו הוא כו׳ כנ״ל.
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 ה ועפ״ז י״ל עוד בפי׳ על השמינית. שהם חיבור ויחוד ד׳ אותיות
 הוי׳ בארבעה אותיות שם אדני שהם היכל לשם הוי׳
 וזהו ג״כ ענין שמנה בגדים של כה״ג ד׳ בגדי לבן שהם רחמים
 נמשכים מארבע אותיות שם הוי׳ וד׳ בגדי זהב נמשכים מד׳ אותיות
 שם אדני כוי כי צ״ל ב׳ הבחינות עמ״ש בת״א פ׳ לד לד בענין מגן
 אברהם ועמ״ש בביאור ע״פ וכל בניד. ולע״ל יהיה גילוי שם הוי׳
 ממש וכמ״ש ולא יכנף עוד והיינו ע׳׳י גילוי מבחי׳ שלמעלה מסדר
 ההשתלשלות דהיינו מה שיש ב׳ שמות הוי׳ ופסיק טעמא בגווייהו.
 ולע״ל יהי׳ גילוי שם הוי׳ שלמעלה מסדר ההשתלשלות ואזי והי׳ הוי׳
 לי לאלקים וזהו למנצח על השמינית קשר וחיבור ב׳ שמות הוי׳. וזהו
 עניו הכנור של שמונת נימין וכ״ז נמשד ע״י המילה שהיא העברת
 המסד המבדיל בו׳ ועמ׳׳ש בפ׳ לד לך בד״ה והבדילה הפרוכת. עוד
 יש להעיר לעניו שני ווי״ו הנ״ל שהן תפארת ויסוד ממ״ש ברע״מ ר״פ
 תשא ע״פ העשיר לא ירבה מבואר שת״ת נק׳ עשיר לפי שעולה עד
 הכתר וזהו אין עשיר אלא בדעת שת״ת ודעת הכל אחד. והדל לא
 ימעיט זהו צדיק היינו יסוד שנק׳ דל וזהו עניו יוסף יתום מאמו כי
 בינה רק עד הוד אתפשטת כו׳ א״כ מזה מובן מעלת מצוות דשבת

 בשני ווי״ן כר:

 אדם כי יהיה בעור בשרו. אדם הוא במדרגה גדולה לפי שהוא
 שלימו דכולא. פי׳ מפני שהוא כלול מכל הבחי׳ חו״ג ורחמים
 וכל המדות והנהגות השייכות במי שהוא שליט ומושל בעולם משא״כ
 מי שהוא דבוק לבחי׳ א׳ בלבד או שתים אינו נק׳ אדם כמו משה
 האיש איש האלקים אע״פ שבחי׳ משה למעלה מעלה מ״מ בחי׳ אדם
 למעלה הימנו כמ״ש בזהר פ׳ תזריע דמ״ח ע״א והיינו מפני היות בו
 כל הדברים כו׳ ויוכל להעלות למעלה בעניניו ומעשיו. ולהשפיל
 למטה וכל העולם תלוי בו (וע׳ ר״פ משפטים דצ״ד םע״ב. ובמדרש
 ויקרא רבה ר״פ ב׳ ובקהלת ע״פ אדם אחד מאלף מצאתי אדם זה
 משה שבא לאלף דור כוי) והנה אדם הזה כשמוכשרין מעשיו ותיקן
 כל הדברים והבחי׳ שלמעלה יוכל להיות עדיין בעור בשרו בחי׳ התחתונה
 שבו לא נתברר הרע והפסולת ממנו ונולדים סימנים בגשמיות בבשרו
 שלא כדרר הטבע והם הנגעים שאינם מליחות המצויים כמ״ש הרמב״ם
 שמצות נגעים אינו נהוג בזמננו זה אחר החורבן מפני שאינו מצויין
 כלל שיהי׳ שינוי בבשר עצמו בלא שום ליחה שהרי הוא כמראה
 החמה עמוקה מז הצל וכוי אד מעשה נסים הם מפני שברוחניות
 בעבודת ה׳ תיקז במעשיו ובירר הרע מן הטוב בכל הדברים רק
 פסולת שבסוף לבושיו עדיין לא נתברר לכן נולדו בבשרו וגם נגעים דברים
 גבוהים הן שאינו נק׳ טמא עד שיקראנו הכהן טמא וכשעדיין לא קרא
 לו שם טמא אין הנגעים בכלל טומאה אלא אדרבה הם אורות עליונים
 רק שהם דינא קשיא דקדושה כדאיתא בע״ח ע״ש (ועיין בהרמ״ז
 ם״פ תזריע במ״ש והבן ענין גדול שאין טומאות הצרעת ככל שאר
 טומאות בו׳ ע״ש) והובא אל אהרן הכהן שנתעלים ע״י הכהן שהוא
 חסד עילאה דרועא ימינא ויוכל להמתיק דינים כשאומר טהור מתטהרים
 הנגעים ונהפכו לטוב גמור ויש נגעים שלא יוכל הכהן להעלותם ולהמתיק׳
 ולכן אין נגעים נהוג בזמננו זה דהיינו שאין מצויים בבני אדם מפני
 שהם מורים על התבררות הרע מו פנימיות הגוף ונפש רק בחיצוניות
 וזהו אינו בנמצא אצלנו שאף הצדיק והטוב עדיין הרע קצת בפנימיות

 וד״ל (ועי מ״ש בפי מקץ פדייה כי אתה נרי ועיין בסש״ב ודא פרס ידיד):

 בגמרא דב״מ פרק הפועלים קא מפלגי במתיבתא דרקיע אם
 בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם

 שבשבת בד״ה והיה מדי חדש בחדשו. אבל מילה היא המשכה מלמעלה
 מאצילות. שלכן נכרתו עליה שלש עשרה בריתות שהן יג״מ הרחמים שהן
 למעלה מהחכמה שהיא אצילות והוא מבחי׳ רעוא דכל רעוין ונקי אדם
 קדמון שלמעלה מהחכמה הנק׳ ראשית ותצר הפנימית היא רק הפונה
 קדים. ועמ״ש בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה. ובד״ה ששת ימים
 תאכל מצות גבי ברוח קדים עזה. ובכל נפש צ״ל גילוי מבחי׳ זו ועמ״ש
 בד״ה ולא אבה הוי׳ אלקיד לשמוע אל בלעם בענין שם הוי׳ שיש בנפש
 ומהו בחי׳ קוצו של יו״ד ומ״ש בד״ה עניו ק״ש בפ׳ ואתחנן. וזהו עניו
 אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת ועמ״ש בד״ה הוי׳ לי כעוזרי בפי׳ כל
 האזרח בישראל. וזהו ג״כ עניו מ״ה שנותנין לו ששרש המשכה זו הוא
 משם מ״ה דא״ק ובמא״א אות מ׳ סעיף קי״א אורות דמ״ה באו בדרד
 מתנה. ופי׳ מתנה זהו אתעדל״ע מבחי׳ שאין אתעדל״ת מגעת שם
 ע״כ בא רק דרד מתנה וע״כ ניתנה בשמיני. כי שבה״כ היה רק בשבע
 מדות וזהו האתעדל״ת לברר שבע מדות הרעות ועי״ז נמשד האתדל״ע
 ביום השביעי שהוא שבת. משא״כ בחינת מלד השמיני הדר. זהו מבחי׳
 שלמעלה מהאתעדל״ת של ז׳ המדות, ועמ״ש מעניז פי׳ שבעה רועים
 ושמנה נסיכי אדם סד״ה ת״ר נר חנוכה. וזהו שאמרו בירושלמי מצוות
 שבת מלא בשני ווי״ן(כנחמי׳ סי׳ ט׳ י״ד) להודיעה שהיא שקולה כנגד כל
 מצותיה של תורה. ואעפ״כ מילה היא בחי׳ עליונה יותר. ועניו שני
 ווי״ז תמצא בזח״ב יתרו ס״ח א׳ שהן בחי׳ משה ויוסף וע״ש בהרמ״ז גם
 בפ׳ תרומה קנ״ה בענין י״ב חלות דלחם הפנים שהם שני ווי״ן כמש״ש
 המק״מ והרמ״ז ועיין בפרדם שער האותיות באות וא״ו ובמא״א תחלת
 אות וא״ו. ויש לפרש כי הוא״ו זהו המשכה בחי׳ ונהר יוצא מעדן
 להשקות. ובחי׳ וא״ו א׳ זהו כשמקור המשכה נמשר מבחי׳ בינה שממנה
 שורש הששה מדות כענין כונן שמים בתבונה. ולכן בכל מצוה יש ו״ה.
 המשכה בחי׳ ונהר יוצא מעדן כמ״ש ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה.
 לעבדה זו רמ״ח מ״ע. אבל בשבת נמשד עוד ו׳ והיא המשכה ממוחין
 דאבא וכמ׳׳ש במ״א ע״פ מאמר הזח״ג אמור ד״ק ע״ב בענין בזמנא
 דנטלא מבי אבא כוי, גם אפ״ל שרש ב׳ ווי״ן זהו מה שאו״א יונקים מבי
 מולות ונוצר ונקה כוי. ועכ״ז מילה היא דוחה את השבת כי הוא
 המשכה מבחי׳ שלמעלה גם מהחכמה כנ״ל. ושלש עשרה בריתות שנכרתו
 עליה זהו וא״ו שמילוי האל״ף שבתור השני ווי״ן זהו בחי׳ פלא עליון

 בחי׳ כתר שלמעלה משני ווי״ן עצמן כמ״ש בזח״ג פ׳ אחרי דס״ו ע״ב:

 ג וזהו ענין למנצח על השמינית תמו נצח תמן מל. כי יש ג׳ פרקין
 חח״ן והנצח הוא בחי׳ היותר אחרונה. ומבחי׳ רעוא דכל רעוין
 א״א להיות הגילוי רק מבחינת נצח וכמ״ש סד״ה קול דודי בענין מדלג
 על ההרים. וזהו ענין ועמדו רגליו דוקא. וכדי להיות גילוי הנצח צ״ל
 תחלה מל וזהו למנצח. וגם רומז שעי״ז ג״כ נמשד גילוי כל השבעה
 העליונות שלמעלה מנה״י. ונצח ומצח הכל אחד והרי מצח הוא גלגלתא
 דחפיא על מו״ס בחי׳ שתוק כר עלה במחשבה. שהיא מחשבה הקדומה
 רעוא דכל רעוין. ועמ״ש בד״ה ועשית ציץ. גם הנצח נמשד מהגדולה

 בחי׳ ולגדולתו אין חקר:

 ד וזהו מ״ש ברבות בראשית פי״א משפטים פ״ל משל מעירוב והוצאה
 שברשות אחד א״צ עירוב להוצאה כד כל העולם שלו הוא
 המכוון שההשפעה באה מבחינה שלמעלה מחילוק רשויות שבסדר
 ההשתלשלות שמקיף כל העולמות בהשואה אחת וא״כ זהו גבוה מעליות
 העולמות שבשבת. וכנ״ל שבחינת א״ק רעוא דכל רעוין גבוה מהשבת
 שהוא רק הפונה קדים כנ״ל. ולכן המילה שהיא להיות גילוי מבחינה
 זו היא דוחה שבת שכל מלאכות שבת אינן נחשבות למלאכה כלל לגבי

 גילוי בחי׳ זו שהיא למעלה מחילוק רשויות כוי:
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 כתיב מאין תמצא שלא כדרך השתלשלות ולכן נאמר תמצא כו׳ וגם
 הכתר נמשך ממל׳ דא׳׳ם שהוא רק בחי׳ אור וזיו מהמאציל עצמו
 וכמשל הזיו שאינו פועל שינוי בהעצמיות בו׳ (ולכן קראוהו חדל
 הקב״ה שהוא בחי׳ פוכ״ע מה שלמעלה מההשתלשלות וע״כ נק׳ קדוש
 ועל זה נזכר לשון הודאה מודים אנחנו לך וכמ״ש מענין ברכה והודאה
 בביאור ע״פ אתה הצבת כל גבולות ארץ ובד״ה יהודה אתה ובחי׳
 ממכ״ע הוא מה שנמשך ע״ד ההשתלשלות ונקי ברוך. ולפי שהםובב
 מאיר בממלא רק שהארתו זורחת בהעלם ע״כ ב׳ הבחי׳ קדוש ברוך
 הכל שם א׳ שהוא ית׳ סוכ״ע וממכ״ע. ועמ״ש סד״ה את שבתותי
 תשמרו בפי׳ אני הוי׳ דכולא חד ע״ש. ולכאורה י״ל שזהו עניז ג׳ בחי׳
 שבקדושה קדוש ברוך ימלוד. קדוש בחי׳ כתר וממנו נמשך בחכמה
 וזהו ברוך ואח׳׳כ נמשך לבחי׳ מל׳ בעניו והמלך שלמה ברוך וזהו
 ימלוך. אך בזהר הרקיע בפ׳ בראשית שם פי׳ עניו ימלוך שהוא בחי׳
 המשכה עליונה בפ״ע מלבד בחי׳ המשכה דברוך כוי. וב׳ בחי׳ ברוך
 הנ״ל זהו ג״כ עניו פותח בברור וחותם בברוך המבואר במ״א בד״ה

 להבין ענין הברכות):
 ב ועני[ מתיבתא דרקיע הוא כי הנה כתיב ודמות על ראשי החיה
 רקיע כעין הקרח בו׳ ויש חיוון תתאין והיוון עילאין חיוון
 תתאין הם המרכבה דבי״ע מחנה מיכאל מחנה גבריאל והרקיע שעל
 ראשיהם זהו מבחי׳ מלכות דאצילות והיוון עילאין הם האבות אברהם
 יצחק ויעקב חג״ת דאצי׳ והרקיע שעל ראשם הוא בחי׳ בינה וכמ״ש בזהר
 בפ׳ ויקהל דרי׳יג םע״א ע״פ השמים שמים ב׳ בחי׳ שמים היינו שמים
 עילאין ושמים תתאיו והוא ב׳ בחי׳ רקיע הנ״ל. וכמ״ש בפרדם ערך
 רקיע ועמ״ש מענין זה ע״פ הנותן שלג כצמר והטעם שנק׳ הבינה רקיע
 הוא כמבואר במ״א ע״פ הללוהו ברקיע עוזו ענין ג׳ בחי׳ אור מים
 רקיע שהם ג׳ בחי׳ כח״ב כי עד׳׳מ באדם האור הוא בחי׳ מקור החכמה
 ונקי משכיל שהוא מקור השכל ומה שאח׳׳כ נמשך ממנו גילוי השכל
 נק׳ מים ואח״כ כשבא השכל לידי השגה ממש נק׳ רקיע. כי רקיע
 הוא כמ״ש רקיע כעין הקרח שהקרח היינו מה שנגלדו המים כי הנה
 מים ניידי. משא״כ הקרח א״א לשנותו ולהטותו. וכר כשכבר נמשך
 השכל בבחי׳ ההשגה נק׳ קרח כוי. ועמ״ש בד״ה ביום השמיני שלח
 בעניו משליר קרחו כפתים. ולכן בינה מקננא בכורסייא שהוא המאיר
 בג״ע העליון וע״ז נאמר ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן כי דוקא
 לאחר שנמשר בבחי׳ בינה והשגה אז יוכל להאיר לנשמות בג״ע.
 משא״כ בחי׳ חכמה הוא עדייו למעלה מההשגה (ועיי! מזה בביאור

 ע״פ וידבר כוי אנכי כוי ובדיה* ראה אנכי נוחו) ולכן נקי ג״ע העליון
 מתיבתא דרקיע כי רקיע נקי בחי׳ בינה שהוא הרקיע שע״ג חיוון
 עילאין כנ״ל והתפשטותה והמשכתה להאיר בג״ע העליון נקי מתיבתא
 דרקיע ודוקא מבחי׳ בינה שהוא בחי׳ רקיע דהיינו כשנמשך האור
 בגדר השגה מזה יוכל להיות נמשך הג״ע שיהיו נהנין מזיו השכינה
 בבחי' השגה ממש (ועם״ש בד״ה לו לו ועייו בסש״כ ה״ב ספ״ה ועייז בוהר
 הרקיע פ׳ ויקהל בדף ריייב אי). והנה הזוכים למדרגה זו דמתיבתא דרקיע
 שהוא בחי׳ גבוה מאד ששרשו רקיע דע״ג חיוון עילאיז היינו בינה
 דאצי׳ המאיר בג״ע העליוו וקב״ה אתי לאשתעשע עמה! בג״ע שהוא
 הארת כתר וחכמה האצילות. כ״ז הוא בחי׳ עליונה מאד והיינו ע״י
 עסק התורה לשמה. שעי״ז ממשיכים תוספת אור בג״ע כמ׳׳ש דרכיה
 דרכי נועם וכמ״ש בד״ה ראו כוי. וזה היה כל עסק התנאים והאמוראים
 ורב יהודה הי׳ מצלי מתלתין יום לתלתין יום, כי הנה עניו התורה והתפלה
 היינו שהתפלה היא כמו עד׳׳מ הקדמה והכנה לעסק התורה שהתפלה
 היא להתבונן בגדולת א״ס ב״ה איד שלגדולתו אין חקר ואיך שכל
 השתלשלות העולמות מריש כל דרגיו עד סוף כל דרגין מקור התהוותם

 •) ע״ בהוספות.

 לבהרת טהור ספק הקב״ה אמר טהור וכולהו מתיבתא דרקיע אמרי
 טמא ואמרי מאן נוכח. נוכח רבה בר נחמני דאמר רבה בר נחמני
 אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות בו׳ עד אמר טהור טהור, ובגמ׳
 במסכת נזיר (דס־ה ע״ב) פי׳ הטעם דאמר קרא לטהרו או לטמאו
 הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחלה (והובא בהר״ש ספיד דנגעים).
 וצריד להבין עניו התנאים ואמוראים שאנו רואים את המופתים העצומים
 שהיו יכולים לעשות כמו בר׳ פנחס בן יאיר פ״ק דחולין שאמר גינאי
 נהרא חלוק לי מימיר ומיד נתקיים מה שבהתאםף יחד משה רבינו
 וששים רבוא ישראל גבי קריעת ים סוף היה זה פלא. ובן אמרו
 זוטרא דבבו מחיה מתים וזכו לכ״ז ע״י עסק תורתם. וצריד לבאר
 תחלה פי׳ קריאת שם הקב״ה שקראו בו חז״ל את הבורא ית׳, ועניו
 פי׳ מתיבתא דרקיע. והענק כי הנה קדוש הוא בחי׳ כתר (וכנודע
 מענין קדוש יהי׳ גדל פרע כו׳ שנאמר גבי נויר וע״ש בלק״ת). ואע״פ
 שלפעמים בחי׳ תפארת דאצילות נק׳ קדוש. זה הוא להיות כי שרש
 הת״ת הוא מבחי׳ כתר (כי הוא מקו האמצעי ולכן מת״ת דאימא נעשה
 כתר לז״א. ומת״ת דז״א נעשה כתר לנוק׳ הרי כי התפארת שייר

 לבחי׳ כתר (ועייו ברבות פ׳ בלק ע״פ אשר בך אתפאר כוי עטרה ונתנה בראשו
 כוי ע״ש). ועמ״ש מזה בביאור ע״פ הראיני את מראיך וגם כמו שיתבאר
 .לקמן שבתפארת יש הארה גדולה מא״ס ב״ה יותר מבמדות חו״ג ועי״ז
 הוא הפועל התכללות מדות חו״ג כו׳ והארה זו זהו מבתי׳ הכתר.
 (ומליש בזהר פ״פ תרומה דקע״ה ב׳ עיפ והבריח התיכון כוי)). וכתר נקי קדוש
 דהיינו שהוא בחי׳ קדוש ומובדל ולמעלה מגדר ההשתלשלות. וברור
 .הוא בחי׳ חכמה שהוא ראשית ההשתלשלות וראשית הגילוי. נמצא
 קדוש הוא בחי׳ סוכ״ע וברוך הוא בחי׳ ממכ״ע. וע״כ קראו חז״ל
 בשם זה הקב״ה שהוא ית׳ סוכ״ע וממכ״ע. והנה בתיבת ברוך יש ג״כ
 שני פירושים. הא׳ מלשון והמלך שלמה ברוד שהפי׳ שהוא נתברך והיינו
 שמקבל הברכה עד שנעשה ברוד. והפי׳ הב׳ היינו שהוא ברוד ר״ל
 מקור הברכות שמברד את הכל וכמ״ש מזה ע״פ לבבתני אחותי כלה.
 ושני הפי׳ אמת בי הנה אע״פ שנת׳ דחכמה נק׳ ברור וכמ״ש בפע״ח
 שיסוד אבא נקי ברוד מ״מ לפעמים נקרא המלכות ברור וזהו עניו
 והמלד שלמה ברוד (ועיין בזהר ר״פ בראשית ד״ג סע״א בעניו אות ב׳
 דהוא סימן ברכה ובזהר הרקיע שם שהיא בחי׳ מלכות כוי. וכ״מ בזהר
 ר״פ ויגש דר״ה ע״ב ע״פ כי אתה אבינו (ועיין במאיא אות ב׳ סליט וסליה

 ועיין בפי פקודי דרס״א ע״א ובמק״מ שם גבי ברור)). והוא כפיי האי דברור
 היינו שהוא מתברר ומקבל הברכה וכך המלכות היא מקבלת הברכה
 וההמשכה מלמעלה והיינו מבחי׳ חכמה שהוא נק׳ ברוך כפי׳ הב׳
 מקור הברכה והיינו ר״ת ברוך ראש ומקור כל ברכה כמ״ש בפרדס
 בערד ברור. וכמו בריכה שממשיכים ממנה מים לכל אלא שהבריכה
 היינו ההמשכה שכבר נמשד מבחי׳ חכמה שנקי ברוד מקור הבריכה.
 ודש בזהר איהו בריר ואיהי ברכה. פי׳ איהי המל׳ נקרא ברכה שהיא
 בחי׳ ממכ״ע מלכותד מלכות כל עולמים איהו היינו יסוד אבא נקי
 ברור כי הוא מקור המשפיע בבחי׳ ממכ״ע. אכן למעלה מהחכמה
 איו יכול לבוא כלל בבחי׳ ממכ״ע רק םוכ״ע כי אינו יכול לבוא
 בהתגלות כלל להיות בבחי׳ ממלא רק הוא סובב ומקיף והארתו זורחת
 בהעלם כידוע שאור הפנימי ואור המקיף דבקים זה בזה• אד כי
 אור המקיף אינו מאיר בתור הכלי בבחי׳ פנימי׳ וגילוי כי אורו גדול
 ואיו הכלי מגביל אורו כלל אד אעפ״כ הארה מאור המקיף זורח בתוד
 הכלי בהעלם שהרי המקיף מצחצח חצי הכלי מבחוץ כמ״ש במ״א.
 ודש והחכמה מאיו תמצא כי חכמה הוא ראשית הגילוי ולכן מחכמה
 יאילד שייד בתי׳ השתלשלות. שהבינה מקבלת מהחכמה ומבינה נמשד
 במדות דרד עילה ועלול ולכן נק׳ חכמה ברור אבל החכמה מהכתר

 שי״ה שלפעמים — ןה הוא: נתקן ע׳׳פ לוח התיקוו וכת״׳.



 לקוטי תזריע תורה כג

 שהיא מצמר הכבשים וענין זה גאצי׳ היינו כמ״ש והכשבים הפריד
 יעקב וכתיב ושער רישי׳ כעמר נקא וכמ״ש במ״א, וכן ד׳ פרשיות
 דתפילין הם באצי׳ ד׳ מוחין כו׳ וקשר של תפליז שהוא ד׳ הוא למעלה
 בחי׳ חיצוניות מל׳ דתבונה והוא שכמו למטה הרצועות עושין מעור
 החיצון. משא״כ הקלף שכותבין עליו הפרשיות נעשה ע׳׳י גרירה ותיקון
 של העור כוי. וכר למעלה הקשר היא בחי׳ הלבוש החיצון שבמל׳ דתבונה
 שהיא בחי׳ לבוש המחשבה. ויש כמה בחי׳ בלבושים דמחשבה עד׳׳מ
 באדם כשמחשבתו היא בדבר חכמה בחכמה אלקית שהיא התורה ה״ז
 בחי׳ לבוש פנימי שבמחשבה שנפשו מלובשח במחשבה זו שהיא מאד
 נעלה, ופעמים חושב חכמות אחרים הנצרכים לחכמת התורה כמו
 תכונה או דקדוק וכה׳׳ג והם לבושים בינונים ופעמים חושב בענינים
 גשמיים שהם לבושים גסים שבמחשבה כוי. וכמ׳׳כ עד׳׳ז יובן למעלה
 שבמל׳ דתבונה יש ג׳ עורות פנימי׳ אמצעי׳ וחיצוניות. והיינו ג׳
 בחי׳ לבושים לאור הבינה וכמו שבמחשבה יש ג׳׳כ בחי׳ מחדומ״ע
 כמ״ש במ״א ובחי׳ לבוש החיצון זהו הנק׳ קשר של ד׳ שבתפלין
 שהוא עד״מ עור החיצון כו׳ והוא בחי׳ לבוש החשמ״ל שמחיצוניות
 בינה כוי. והנה אמרז׳׳ל אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו (יעמיש

 בפי׳ עניו זה ד״פ כי תבואו אל הארץ בפי בהר) שעי״ז זוכה ללמוד ג״כ
 בג׳׳ע מהו ענין ציצית ותפילין באצילות כו׳ וכן בכל המצות. אד יש
 כמה מקומות למעלה שלומדים שם וכמ״ש בזהר ועמ׳׳ש בפ׳ מקץ בד׳׳ה
 מזוזה מימין ונ״ח משמאל בענין וידבר שלשת אלפים משל כו׳ ומתיבתא
 דרקיע הם הנשמות שבג״ע העליון אשר שם מאיר חב׳יד

 דאצילות כנ״ל:
 ג ומעתה נחזור לעניננו להבין ענין לימוד ןה דבהרת איד שייר
 למעלה בג״ע• אד הנה מתחלה צ״ל מה דאיתא בע״ח
 שמ״ח ושמ״ט פ״ג שקליפת נוגה דאצי׳ היא טו׳׳ר חציה טוב וחציה כלפי
 חוץ רע. דלכאורה אין זה מובן כלל איד שייר כלל לומר קליפת נוגה האצילות
 הלא נודע פי׳ אצי׳ שהוא בחי׳ אלקות כמבואר במ״א שהוא מלשון ויאצל
 מן הרוח דגבי משה. וא״כ איד שייר לומר קליפות דאצי׳. ומכ״ש
 עניז חציה רע. עוד צ״ל מה דאיתא בזהר ובע״ח שער לאה ורחל
 פ״ז. שסיבת הנגעים הוא מחמת הסתלקות אור אבא. וזהו דתרגום
 צרעת סגירותא שכאשר נעלם ונסגר אור אבא ואינו מאיר בז״א אז
 נמשר ובא בחי׳ הנגע. ולכן נאמר והובא אל הכהן כי כהו שרשו
 מחכמה שתיקון הנגע הוא ע״י שממשיכים בחי׳ אור אבא וזהו ע״י
 הכהן (ועי בזח״א בראשית ל״א א׳ ע״פ לעומת המסגרת. דא הוא
 אתר םגיר דלא פתיחא היינו חכ״ע שנק׳ עדן עין לא ראתה. בר
 בשביל חד דקיק פי׳ בסה״מ סי׳ קט״ז דהיינו יסוד דאבא דאתיידע
 בגניזו לגביה דהיינו שמאיר בבינה ובזו״נ. וכמ״ש בע״ח שמ״ז פ״ג
 בפי׳ כולם בחכמה עשית. כי באצילות אור א״ס מתלבש בחכמה ועל
 ידו מאיר בכל האצי׳ כוי. אכן פי׳ סגירותא היינו שנסגר אור אבא
 לגמרי ואינו מאיר גס ע״י שביל דקיק הנ״ל. וע״ד מש״ש בע״ח
 שהבריאה אינה מקבלת רק מהבינה לבד כו׳ ע״ש וכשנסגר אור אבא
 עד״ז מבחי׳ ז״א דאצי׳ מזה נמשד בחי׳ הנגע ועיין במא״א אות נון
 סעיף זי. והתיקון לזה הוא ע״י הכהן י״ל ע״ד מ״ש בזח״ב יתרו
 ס״ז ב׳ שהכהן משמש וממשיד מבחי׳ קדש הקדשים שהם ג״ר כח״ב
 ובפי עקב דף רע״א סע״א גבי בריר אתה. אתה כהן לעולם
 שבחי׳ הכהן הנק׳ אתה ממשיד מבחי׳ ברור חכמה עילאה כו׳ ועיין
 עוד בפ׳ בלק דקצ״ג ע״ב). אבל כאשר נסגר ונעלם אור אבא שהוא בחי׳
 חכמה עילאה אזי אע״פ שיאיר אור הבינה בז״א עכ״ז יכול להיות התהוות
 הנגעים (כי בינה דיניו מתעריו מינה יעו שהוא מקור ליש כוי) וגם זה
 לכאורה תמוה איר יכול להיות שאע״פ שיאיר אור הבינה אעפ״כ יוכל

 וחיותם הוא רק מהארה אחת לבד שהיא רק עד״מ כטפה נגד הים ויותר
 מזה אין ערוד כוי, ולכן כל הקרוב יותר קמי׳ ית׳ הוא יותר בבחי׳
 ביטול מפני דקמיה דייקא כולא כלא חשיב ולית מחשבה תפיסא
 ביה כלל. ומהתבוננות זו יומשך הדאגה והמרירות ע״ד משארז״ל אין
 מוסריז רזי תורה אלא למי שלבו דואג בקרבו. דבודאי איו ר״ל עצבות
 ח״ו שהעצבות הרחיקו מאד חכמי האמת. אלא ר״ל מה שידאוג לבו
 ויתמרמר ממה שא״א להשיג גילוי עצמיות אלקותו ית׳ כי גם הגילוי
 שבעולמות עליונים הוא רק כטפה א׳ לבד כוי כנ״ל. משא״כ בחי׳
 א״ס ב״ה ממש לית מחשבה תפיסא ביה כלל. וכ״ז הוא עניו התפלה.
 וכמ״ש מזה בד״ה והיה מדי חדש בחדשו כו׳ בפי׳ וענין חולת אהבה.
 והנה בעסק התורה נאמר פקודי הוי׳ ישרים משמחי לב. (ועמ״ש
 בד־ח צו כוי את קרבני בפי פנחס) ומדקאמר משמחי משמע שמתחלה לא
 היה כן והיינו מפני שלבו דואג בקרבו ע״ד הנ״ל. ואעפ״כ ע״י
 עסק התורה ישמח לבו והיינו כי אע״ג דלגדולתו אין חקר ולית מחשבה
 תפיסא ביה כלל. אבל ע״י עסק התורה שהנפש היא תפיסא בה
 אזי עי״ז היא תפיסא ומתלבשת בהקב״ה ממש דאורייתא וקב״ה כולא
 חד וכמ״ש בבינונים ח״א פ׳ ד׳ ה׳ ע״ש. ועמ״ש מזה בפ׳ אחרי
 ע״פ כי ביום הזה יכפר כוי. ווהו עניו ישראל מתקשראן באורייתא
 ואורייתא בקוביה וכמו הקשר שמחבר שני דברים נפרדים להיות קשורים
 ומיוחדים יחד בקשר אמת וחזק כמו ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד.
 והנה מצות הקריאה בדבור בד״ת הוא כי הנה מבואר בס״י שעשר
 ספירות בלי מה כשלהבת קשורה בגחלת ועד״מ השלהבת כשהיא
 בתור הגחלת היא בבחי׳ העלם (ועמ״ש סד״ה כי ביום הזה יכפר
 בענין בחי׳ צור עליון צור חיינו שהוא מקור ההויות כוי) וכדי להמשיד
 השלהבת מההעלם אל הגילוי הוא ע״י רוח הנופח בכח. וכד עד״מ
 ע״י הבל פה של המדבר ד״ת שהוא בחי׳ לרוח ממללא עי״ז ממשיד
 אור התורה ממקורה מההעלם אל הגילוי(ועיין באגה״ק סד״ה ויעש
 דוד שם גבי ובאורייתא מתקיים עלמא כו׳ כי בדבורם ממשיכים
 כוי). וזהו שמברכים נותן התורה לשון הוה. כי רוח שרשו גבוה
 מאד כמ״ש עד יערה עלינו רוח ממרום, וכמ״ש בס״י עשר ספירות
 בו׳ כשלהבת קשורה בגחלת כוי אחת רוח אלקים חיים כו׳ שע״י הרוח
 נמשד אח׳׳כ גם בחי׳ אש שהוא גילוי בחי׳ השלהבת כו׳ ע״ש. ועמ״ש
 סד״ה ביום השמע״צ גבי ואשים דברי בפיר כו׳ מוצא פי ה׳ כו׳ ועמ״ש
 סד״ה עניו ק״ש בפי׳ קורא בתורה. אד רוח וה הכל לפי מה שהוא
 אדם. והתנאים ואמוראים שהיו מבחי׳ מוחיו דגדלות היה בכחם
 להמשיד בדיבורם בחי׳ גילוי אור התורה והשלהבת בו׳ שהוא בחי׳
 שם הוי׳ כמ״ש כי הוי׳ אלקיד אש אוכלה הוא. וע״כ היו יכולים
 לעשות נסים ומופתים גדולים. ווהו דאמר רפב״י גינאי חלוק לי
 מימיה והיינו כי ים ויבשה הוא עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא
 והיינו ההעלם והגילוי שבסדר ההשתלשלות. אבל גילוי אור א״ס
 שנמשך ע״י התורה הוא מלמעלה מסדר ההשתלשלות וקמי׳ שויו
 ההעלם והגילוי שבהשתלשלות העולמות כו׳ שהוא בחי׳ למקצה השמים
 ועד קצה כוי. וכמ״ש בזהר פ׳ תרומה דקל״ז סע״א קצה השמים דא
 עלמא עילאה והוא בחי׳ עלמא דאתכסיא כוי. משא״כ אור א״ס ב״ה
 איו שייר בו בחיי קצה ח״ו שאינו בבחי׳ גבול ח״ו. ולכן ע״י המשכת
 האור שע״י התורה פעל שהנהר חלק לו מימיו כוי כעניו הפד ים ליבשה
 שעלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא שויו נגד המשכה זו שמלמעלה מסדר
 ההשתלשלות וכמ״ש במ״א ע״פ כי טובים דודיד מיין כו׳(ועפ״ש סד״ה ואלה

 שמות ובד״ה באתי לגני בעניו עמקו מחשבותיך ובד״ה ואהיה אצלו אמון בענין זמירות
 היו לי הקד כוי). והנה הנשמות האלו הם הזוכים ללמוד במתיבתא
 דרקיע כי הנה התורה ישנה ג״כ באצי׳ ובבי׳׳ע כמו עד״מ מצות ציצית
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 שיש בע״ס דאצילות שמאיר הארת אור א״ס ועי״ז הם מתכללים
 זע״ז כנ״ל זו הבחינה אינה כלל בנוגה ואצילות. אלא שהמדות שבק״נ
 דאצי׳ הם ענפין מתפרדין שהחסד אינו מתכלל עם הגבורה ואינן
 מתייחדין כלל זה עם זה. וכנודע שהפסולת משבה״כ דעולם התהו
 נפל בק״נ וראשיתם ק״נ האצילות והרי בעולם התהו לא היה בחי׳
 התכללות וכ״ש אחר שבה״כ כוי. ולכן אין אור א׳׳ס נמשו ומתלבש
 בהן כלל ע״ד התלבשותו באצי׳ דקדושה מחמת שאינן כלי לגילוי אור
 א״ס שאינו שורה אלא במקום הביטול ובמקום ההתכללות כו׳ רק
 שהוא מאיד עליהם בבחי׳ מקיף לבד וכמ״ש במ״א ע״פ ראה ריח
 בני כו׳ וע״כ נקראו קליפות שהקליפה היא שאין לה טעם ולחלוחית
 כו׳ כמו בהפרי (וי״ל כי שם מ״ה נק׳ שקיו דאילנא בחי׳ לחלוחית
 והמשכת אור א׳׳ס שעי״ז נעשה התכללות אמיתי׳ להיות לאחדים
 עד״מ טבע המים לדבק שחלקי הקמח נעשים גוש אחד ע״י המים.
 וגילוי זה היינו ע״י שמתחלה הם בבחי׳ תיקון ע״ד רד כקנה כו׳
 שעי׳׳ז אח״כ קוב״ה שרי באתר שלים והוא גילוי שם מ״ה מלגיו דאיהו
 אורח אצילות ואיהו שקיו דאילנא בו׳ משא׳׳כ בק״נ דאצי׳ שהוא מבחי׳
 עולם התוהו מבחי׳ שבה״כ שאין בהם ההתכללות כלל וגם הביטול הוא
 בבחי׳ יש כנודע מענין ראו מ״ה שעושה יש ודבר מהביטול שלו בו׳.
 ע״כ אין נמשד בהם כלל בחי׳ שם מ״ה מלגיו ולכן נק׳ קליפות שאין
 בהם לחלוחית מבחי׳ שקיו דאילנא כוי) ומק״נ דאצי׳ נמשד אח״כ
 בבי״ע בחי׳ יש ממש וצבא השמים כוי. ובזה יובן ג״כ מה דאיתא
 שק׳׳נ חצי׳ טוב וחצי׳ רע. והענין כנודע שהתהוות הרע הוא
 מחמת שבה״כ שהי׳ בעולם התהו והשבירה הי׳ מחמת שהיו ענפין
 מתפרדיז ומזה נתהווה אח׳׳כ בהשתלשלות בחי׳ הרע. והנה משבה״כ
 דעולפ התהו נפלו בנוגה דאצילות ולבז אף שמקבלת מאצילות וע״כ
 חציה דכלפי פנים הוא טוב אד מחמת שגם בחציה זו איו בה
 בחי׳ ההתכללות כלל וממילא איו מאיר בה גילוי אור א״ס בבחינת
 פנימי כנ״ל לכו יכול להיות שחציה כלפי חוץ רע (וכמו שמעולם
 התהו נתהוו הקליפות כו׳. ובוה יובן מארז״ל ברבות ם״פ נשא ס״פ י״ד
 ע״פ ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. בישראל לא קם אבל
 באו״ה קם כו׳ זה בלעם בן בעור כו׳ והנה נבואת משה היה
 מאצילות. וא״כ איר באו״ה קם נביא כמשה. אלא הענין שנבואת

 בלעם היה מק׳׳נ האצילות כוי):
 ד ועפ״ז יובן ג״כ מש״ל בשם הזהר וע״ח שבהסתלקות אור אבא
 מז״א הוא סיבת התהוות הנגע, והענין כי התלבשות אור
 איים הוא בחכמה דוקא כמ״ש בסש״ב פרק ל״ה בהג״ה ולכן כדי שיהי׳
 התכללות גמור בז״א הוא ע׳׳י גילוי אור אבא (והגם שהוא ע״י תפארת
 היינו כמ״ש בפע׳׳ח גבי קדוש דיוצר דפי׳ שת״ת הנק׳ וי״ו עולה ומקבל
 הארה מחכמה עילאה הנק׳ קדש ועי״ז נק׳ קדוש. ועמ״ש מזה בביאור
 ע״פ ונקדשתי בתור בנ״י בפ׳ אמור. והגם דלעיל אמרנו דקדוש נק׳
 הת״ת ע״ש שמקבל מבחי׳ כתר היינו כי אור הכתר מאיר באצי׳ ע״י
 חכמה עילאה כמ״ש בע׳׳ח דאור א׳׳ס מתלבש באצי׳ בחכמה לבדו כוי) ולכו
 כאשר מאיר אור אבא שבו מלובש אור א׳׳ס ב״ה ועי׳׳ז נעשה ההתכללות
 ויחוד ע״ס דאצי׳ אזי עי׳׳ז לא תוכל קליפת נוגה דאצי׳ להיות לה יניקה
 מבחי׳ עור אדם העליוו דהיינו בחי׳ ז״א לפי שבה איו מאיר שום הארת
 אור א׳׳ס שיתכללו יחד כי שרש נוגה הוא משבה׳׳כ מעולם התהו שאין
 בה התכללות. אמנם בהסתלקות אור אבא מז״א ואוי לא יש בחי׳ התכללות
 במדות האצילות וכנ״ל שעיקר ההתכללות הוא ע״י הארת אור א״ס
 שמאיר ע״י החכמה. ואזי מחמת שאיו בה התכללות זו אזי יוכל להיות
 יניקה לק״נ דאצי׳ מעור המל׳ או מז״א. וזהו עניו הנגע שהוא מה
 שיונקים ק׳׳נ האצילות יניקה מעור זו״נ דאצילות. ולכן התיקוז לזה הוא

 להיות הנגע. ונקדים מ״ש בע״ח דשם אל בחסד ושם אלקים בגבורה
 ושם הוי׳ בתפארת והרי שם הוי׳ הוא ראשון וגדול מכל השמות ולמה
 מפארת שהוא שלישי בסהר המשכת המהות עליונות שסדרו חג״ת הנה
 הוא נקי בשם עליון וגבוה מספירת חסה שהוא ראשה בהמרות.
 ותירץ ע״ז המגיד זצוק״ל כי הלא יהוע שעניו שבה״כ שהיה בעולם
 התהו הוא מחמת שהיה כל מדה בפני עצמה ולא היה התכללות המדות
 זה עם זה ועניו עולם התיקון הוא שנעשה התכללות המדות שזה צריד
 לוה חסד כלול עם גבורה וגבורה עם חסד וע׳׳י מה נעשה ההתכללות
 שהרי התכללות זו הוא עניו חיבור ב׳ הפכים חו״ג אש ומים הנה
 זהו ע״י הארת אור א״ס המאיר בהן שעי׳׳ז הם בבחי׳ ביטול לאור
 א״פ ב׳׳ה המאיר בהן ועי״ז יוכלו להתחבר יחדיו. וזהו עניו עושה
 שלום במרומיו והיינו שלא תהיה כל מדה בתגבורת עד שלא תוכל
 להתחבר עם מדה שכנגדה כמו שהיה בעולם התהו כ״א שתתכלל
 ג״כ עם הפכה מחמת הביטול כוי. והנה עם היות כי מדות חו״ג
 דאצי׳ מאיר בהן אור א״ס ב״ה כי איהו וגרמוהי חד אעפ״ב נק׳ כל
 מדה בשם בפ״ע היינו זה בחי׳ חסד ולכן הוא שם אל כדכתיב
 ח0ד אל כל היום וזה הוא בחי׳ גבורה ונק׳ שם אלקים הרי מ״מ
 הם ב׳ בחי׳ הפכיים והיינו משום דכאשר מאיר אור א״ס ב״ה
 בהמלות עליונות בבחי׳ גילוי רב אזי דוקא נעשה ההתכללות ויחוד
 המדות להיות לאחדים ממש. וזהו פי׳ הוי׳ אחד שהוא עניו להיות
 יחוד -המדות ממש שלא יהיו ענפין מתפרדיז והיינו ע״י המשכת אור
 א״ס ב״ה בהם דלאו מכל אינון מדות איהו כלל כי החי״ת מורה על ז׳
 רקיעים והארץ שהוא בחי׳ מעלה ומטה והד׳ הוא ד׳ רוחות העולם
 מזרח מערב צפון ודרום והיינו בחי׳ ששה קצוות ששרשן מששה מדות
 עליונות וע״י גילוי אור א״ס ב״ה בהן שזהו ענין אלף אלופו של עולם
 מתייחדי׳ באחד ממש אמנם כאשר אין מאיר בהן א״ס ב״ה
 בגילוי רב רק כפי בחי׳ האור השייד להמדה ההיא בפרט אזי הן המדות
 חסד בחי׳ בפ״ע וגבורה בפ״ע. רק כאשר נצרר שיהיה התכללות אז
 מאיר בהו אור א״ס בגילוי רב יותר מכפי מדתם ועי״ז תוכלל המדה
 בהפכה להיות לאחדים ממש נמצא אור א״ס ב״ה איו מאיר בהם
 בתמידות (ר״ל בגילוי רב) רק לפרקים בעת רצון כאשר נצרר שיתכללו
 זה בזה ביחוד גמור. והנה יחוד והתכללות וו בין המדות חו״ג הוא
 ע״י התפארת שמדתו הוא שהוא ממוצע בין חו״ג והוא בחי׳ התכללות
 ובו ו^א שנמשו ומאיר ההארה מא״ם ב״ה בגילוי רב וכמשנ״ת למעלה
 דת״ת נקי קדוש ע״ש שנמשד בו מבחי׳ כתר שהוא למעלה מסדר

 ההשתלשלות (וע׳ באג״ה בד״ה והיה מעשה הצדקה שלום ובזח׳׳כ תרומה
 קע״ה בי ע׳׳פ והבריח התיכון) וע״י גילוי זה נעשה התכללות ההפכיים
 דהיינו שהוא המחבר חו״ג וממשיד בהם גילוי זה. ונמצא א״כ מאחר
 •;יכל בחי׳ ומהות מדת התפארת הוא ענין התכללות המדות ביחוד
 גמור ממש מוכרח שיהיה בו הארת אור א״פ בתמידות מאחר שזהו
 מדת ת״ת היינו ההתכללות (ועי׳ בהרמ״ז פ׳ יתרו בדף ע״ח והנה
 בבל ־תפארת יש כללות חו״ג כאחד כר). וההתכללות אין יכול
 להיות בלתי הארת אור א״ס ולכן נק׳ תפארת בשם עליון וגבוה מכל
 המדות היינו שם הוי׳ מאחר שמוכרח שיהיה בו גילוי אור א״ס
 בתמידות (ועמ״ש בד״ה החלצו) משא׳׳כ בחו׳׳ג שאין בהם הארת אור
 א״ס עד״ז שבת״ת רק בעת שנמשר היחוד שזהו עניו אמליכתיה
 למעלה ולמטה ולד׳ רוחות שאזי נעשה התכללות המדות שיתכללו זב״ז

 ביחוד גמור ולא בתמידות כנ״ל*:
 והנה עפ״ז יובן עניז ק״נ האצילות שנק׳ בשם קליפה הגם שהוא
 בבחי׳ אצילות ומאחר שהוא בבחי׳ אצילות הרי עכצ״ל שהיא
 מקבלת הארת אלקות ואעפ״כ נק׳ בשם ק״נ. והענין כי בחי׳ התכללות

 יו עי׳ בהוספות.
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 וכה״ג הוא ענין ספק ממזר דארז׳׳ל ממזר ודאי לא יבא אבל ספק ממזר
 כשר מדאורייתא לבוא בקהל:

 ה אך להביז הענין שהמתיבתא דרקיעא אע״פ שזכו לגילוי זה
 דקוב״ה אמר טהור. עכ״ז הטעם לא ידעו עד שאמרו
 מאן נוכח כר. והענין כי הנה מבואר למעלה כי התנאים ואמוראים
 היו תורתם אומנתם הכל להמשיך מכתר עליון מלמעלה למטה מבחי׳
 סוכ״ע לבחי׳ מל׳ שהוא בחי׳ ממכ״ע. והנה בחי׳ סוכ״ע א״א שיאיר
 בהבלי בהתגלות ממש בהשגה אפילו בג״ע עד תח״ה (ונפ״׳ז באגה׳׳ק
 דיה נודע דנאתעדל״ו[ נו׳ דש), רק הארתו מאיר בהעלם כי מחמת
 שהאור פנימי והאור מקיף הס דבקים יחד זה עם זה לכן הארה מן
 המקיף זורח בפנימי בהעלם וכמש״ל(ועמ״ש בביאור ע״פ יביאו לבוש
 מלכות בענין שהמקיף מצחצח חצי הכלי כוי• ועי׳ בפע׳׳ח בשער השבת
 פי״ב בענין סכך הסוכה שצ״ל לכתחלה בענין שיהיו כוכבים נראים
 מתוכו שהם ניצוצי החסדים המאירים ממקומם דרך הנקבים כו׳ והסכך
 הוא בחי׳ מקיפים כנודע אלא שמ״מ הארת המקיף מאיר בהא״פ וזהו
 ענין הנקבים כו׳ ועמ״ש באגה״ק ע״פ וילבש צדקה כשריון) וידוע כי
 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. ולכן בג״ע כשלמדו התורה שם
 ע״ד קיבול שכר הנה עם היות כי אע״פ שאור המתגלה בג׳׳ע הוא
 מבחי׳ ממכ׳׳ע. אעפ׳׳כ מחמת שהא״מ שהוא סוכ״ע וורח בהא״פ לכן
 ראו אור הזורח מסוכ׳׳ע והיינו קוב״ה אומר טהור. וכנ״ל שקדוש הוא
 בחי׳ כתר סוכ״ע אשר ע״פ הארת הכתר והחכמה שמאיר בג״ע דין
 הוא שספק זה טהור אכן לא השיגו רק גילוי הרצון שכך טהור אבל האור
 והפנימי׳ והטעם של הרצון מדוע ספק זה הוא טהור לא השיגו. והיינו
 מחמת כי התגלות הנ״ל הוא מבחי׳ מקיף וסוכ״ע שאינו זורח בהא״פ
 רק בהעלם ולא בהתגלות ממש(ולכן השיגו הפסק דין שספק זה טהור
 אכן הטעם שהוא הפנימיות לא השיגו וכמו ע״ד גולגלת׳ דחפיא על
 מוחא. שמו״ס שהוא פנימי׳ הכתר לא יכול לבא בגילוי כלל עד לע״ל
 שיתגלו טעמי תורה והגילוי שבתורה שלפנינו הוא מבחי׳ גלגלתא שהוא
 הרצון בחי׳ חיצוניות בו׳ אלא שוהו בהיום לעשותם אך כמ״כ בג״ע הגם
 שהוא בחי׳ לקבל שכרם אבל להיות ששם הגילוי מבחי׳ ממכ״ע ומבחינת
 םוכ״ע אינו מאיר כ׳׳א בבחי׳ העלם מה שהמקיף זורח הארה בא״פ.
 לכן עניו גילוי זה שאינו גילוי גמור היינו ע״ד הגילוי מבחי׳ גלגלתא
 דחפיא על מו״ס שידעו הפסק דין שבך טהור והטעם שמבחי׳ מו״ס
 לא השיגו כלל) ואדרבה ע״פ ההשגה שבמתיבתא דרקיעא שהוא מבחי׳
 ממכ״ע כנ״ל שהרקיע הוא מבחי׳ בינה כר. הנה ע״פ השגה זו אמרו
 כלהו טמא כדין םפיקא דאורייתא לחומרא. אמרו מאן נוכח נוכח רבה
 בר נחמני דאמר רב׳׳נ אני יחיד בנגעים כוי ולכן ידע הדין על מקורו.
 ומצא פסוק ודרש שגם בתורה כתוב שאיו טמא אא״כ ודאי בהרת
 קדמה אבל ספיקו טהור. משא׳׳כ לפי השגת המתיבתא דרקיעא לא
 מצאו זה בתורה שיהיה םפיקו טהור רק ששמעו ע׳׳ד קיבול שכר בג״ע
 שקוב״ה אמר טהור. אבל לפי השגתם בתורה נראה להם שהוא טמא
 והיינו לפי שהשגתם בג׳׳ע הוא מבחי׳ ממכ״ע כוי. ועפ״ז נראה להם
 שספק זה צ״ל טמא כנ״ל. ומה שלמעלה מבחי׳ השגה נק׳ עדו שע״ז
 ארז״ל עין לא ראתה כו׳ והיא בחי׳ המקיף רק מ״מ מה שזורה
 המקיף בבחי׳ פנימי בהעלם זה ראו בג״ע לכן השיגו שקוב״ה אמר
 טהור אבל טעם ע״ז לא השיגו כי המקיף אין זורח בהא״פ והכלי רק
 בבחי׳ העלם. אכן רב״נ שהוא יחיד בנגעים פי׳ שמדרגתו הוא מבחי׳
 הארה זו עצמה ממש מה שהמקיף זורח בהא״פ וע״כ נק׳ יחיד שהוא
 למעלה ממדרגת שאר כל החכמים שהם מבחי׳ הא״פ ומה שהמקיף
 זורח בהא״פ הוא בבחי׳ העלם מהם, אבל רב״נ הוא עצמו מבחי׳ הארה
 זו דהא״מ מה שזורח בהא״פ כו׳ וע׳׳כ מצא טעמו ממש שע״פ הדין

 והובא אל הכהז שהוא המשכת אור אבא שהוא דוחה החיצונים והיינו
 שלא יהיה יניקת הקליפות רק משערות דנוק׳ ולא מהעור עצמו. והנה
 הנגע הוא בהרת לבנה ועד״מ למטה באדם הוא עניו הסתלקות הדם
 מאותו מקום כי הדם הוא הנפש. ועמ״ש בביאור בשעה שהקדימו נעשה
 ובד״ה לסוסתי וכד למעלה בחי׳ החכמה תחיה והוא בחי׳ אדם א׳ דם
 ובהסתלקות אור אבא הוא עניו הסתלקות בחי׳ והחכמה תחי׳ מאותו
 בחי׳ עור. וזהו עניו הבהרת ועמ״ש מזה ג״כ סד״ה ביום השמע״צ
 שהבהרת הוא עניו שמעכב ההשפעה והמשכת החיות וע׳ במא״א
 אות ב׳ ס״ח. ואח״כ כשיש שער לבן יונקי׳ ק״נ מהעור ע״י השער
 לבן כו׳ ולכן צריד הסגר (ופי׳ ועניו עור יובן ע״ד שנת׳ למעלה בעניו
 פי׳ קשר של תפילין למעלה שהוא מבחי׳ עור כוי. ועד״ז יובן גם
 כאן פי׳ וענין יניקת ק״נ דאצילות מעור ח״א. ועיין בע״ח בדרוש
 הנגעים שם ולכו תמורת ג׳ אורות אשר יוצאין ומתקניו את לאה
 ורחל כו׳ ואל תתמה בוה כי הנגע אינו טומאה בעצמה רק בחי׳
 דינא קשיא כו׳ ע״ש והיינו שמהנגע נמשד אח״כ יניקה לק״נ
 האצילות כו׳ וזהו הטומאה כשמטמאים הנגע ועייז בהרמ״ז ס״פ
 תזריע). ובזה יובן ענין אם שער לבן קודם לבהרת טהור כי כד
 הוא הדבר שיש יניקה לק״נ דאצי׳ משערות דנוק׳ כי מאחר שהקב״ה
 ברא אותז ממילא מוכרח להיות להם יניקה והיינו מבחי׳ השפעה
 אחרונה דאצי׳. דהיינו בחי׳ שערות שהן גדילי׳ מהעור והשערות הוא
 בחי׳ היותר אחרונה ולמטה מטה מהעור שהרי מהעור יצא דם ע״י
 נקב (וא״כ מלובש בו עצמיות האור והחיות מבחי׳ ח״ע המלובש
 בהדם ועיין בלק״ת פ׳ וירא גבי עניז הדפק כוי) משא״כ השערות ולכן
 מהשערות ניתן להם יניקה וכיון ששער לבן קדמה לבהרת אין להם
 יניקה בהעור רק מהשערות ולכן הוא טהור. אבל אם בהרת קדמה
 לשער לבן היינו שיש יניקה לנוגה דאצי׳ מעור הנוק׳ כי תרגום צרעת
 סגירו. סגירו דנהורא שהן מוחין דאבא שלא נתגלו בזו״נ. וזהו ענין
 הבהרת שהיא המעכבת סיבוב והילוד והתפשטות הנפש והחיות במקום
 זה. וברוחניות למעלה והו ענין עיכוב ומניעת התגלות המוחין דאבא
 כו׳ וכן ענין כל הד׳ מראות נגעים. ולכז כשהבהרת קדמה לשער לבז
 אזי יונק ק״נ דאצי׳ מעצמיות עור הנוק׳ ע״י השער לבן כו׳ שהיניקה
 נק׳ ע״ש שער לבז(כי זה לעומ״ו עשה וכנודע מעניו לבן ויעקב שיש
 לובן העליון בקדושה בגדי לבן ושער רישי׳ כעמר נקא. ולעומת זה ג״כ
 לבן דקליפה כר וכמ״ש בפרדס ש״ג פ״ז וכמ״ש ג״כ במ״א ע׳׳פ עד הגל
 כוי) והנה מק״נ דאצי׳ נמשר אח״כ גם בעשיי׳ ששם הם עומקי׳ הקליפות.
 ולכן אם בהרת קודמת לשער לבן הוא טמא וצריד תיקון ע״י הסגר כוי.
 ספק קוב״ה אמר טהור. וכולהו מתיבתא דרקיע אמרי טמא. כי ע״פ
 ההשגה של המתיבתא הרי כר הוא דין תורה דכל ספיקא דאורייתא
 לחומרא. אבל הקב״ה אמר טהור היינו שכאן אין מטמא אא״כ ודאי
 הבהרת קדמה אבל אם הוא ספק שאין נודע לנו אם הבהרת קדמה
 טהור הוא. אף שיוכל להיות שהבהרת קדמה מ״מ כאן הוא גזה״כ
 שכל שהוא ספק אצלנו ולא נודע לנו שהבהרת קדמה אינו טמא.
 והיינו או משום שכל שלא נודע שהבהרת קדמה אין נמשד להם יניקה
 יותר מהראוי או שלא יהיה מיניקה זו התעוררות דינים (ויש למצוא
 קצת טעם לזה בהא דבידיעה תליא מילתא בספק זה שבטומאת צרעת,
 והוא ע״פ מ״ש הרמ״ז ס״פ תזריע וז״ל והבו עניו גדול שאין טומאת
 הצרעת ככל שאר טומאות שזו אין טומאתה נודעת ולא מטמאה עד
 שיבוא הכהן כנודע בו׳ עכ״ל. וע״ש הטעם ע״פ הע״ח. וא״כ הרי אפי׳
 בצרעת שהיא ראויה להיות ודאי טמא עכ״ז גזה״כ הוא שאינה מטמא
 עד שיבוא הכהן ויוודע טומאתה מהכהן כוי, לכן שפיר י״ל הטעם דםפק
 זה טהור משום דכל שהוא ספק ולא נודע שהבהרת קדמה טהור),
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 כר. וזהו שנק׳ הקב״ה ע״ש באריכות וברכה זו הוא ע״י עסק התורה
 כמ״ש בזהר ויקרא די׳׳ג א׳ ולכן מברכתם יבורכו גם הם אשר לכו הקב״ה
 אתי לאשתעשעא עם צדיקייא בג׳׳ע כוי. וע׳ בהרמ״ז פ׳ כי תצא בד׳ רע״ח
 א׳ כ׳ מתיבתא דקב״ה הוא בבריאה ששם ג׳׳ע העליון ומתיבתא דדקיע
 הוא ביצירה. (ועיין מהו נפ• נלין ודיג ע״נ). והנה הרמב״ם םפ״ב מהט״צ
 פסק כהמתיבתא דספיקו טמא וכ׳ הכ״מ משום דת״ק ור׳ יהושע פליגי
 בזה ספ״ד דנגעים והלכה כת׳׳ק ואע״ג דקוב״ה אמר טהור לא בשמים
 היא כוי. אמנם בהר״ש ספ״ד דנגעים משמע דהל׳ כר׳ יהושע משום
 דקוב״ה אמר טהור כו׳ הענין י״ל ע״פ מ״ש במ׳׳א בעניז שארז״ל על ר״מ
 שהיה אומר על טמא טהור ומראה לו פנים כו׳ כי החכמה היא נמשכת
 מלמעלה דרר שערות שהם י׳׳ג ת״ד זקן שקנה חכמה. שרש י״ג מדות
 שהתורה נדרשת בהם והשערות הם צמצומים. אבל כשהחכמה היא בכתר
 שם היא בהרחבה גדולה בחי׳ א׳׳ם וזהו ענין ומראה לו פנים שהי׳ מאיר
 וממשיר מבחי׳ הפנים דא״א שהוא פנוי משערות ולמעלה מבחי׳ הצמצומים

 (ועמ״ש מזה נאוינות נניאוו ע״פ אלה מסעי). ע׳׳כ היה יכול לומר גם על
 הטמא טהור כו׳ וזה היה ענין ר״מ. אבל רוב החכמים שבדורו לא היו
 משיגים התורה רק כמו שכבר נמשכה בחכמה דאצי׳ המקבלת ע״י שערות
 י״ג ת״ד וזהו נובלות חכמה שלמעלה תורה כו׳ וכמ״ש בביאור ע״פ תורה
 צוה לנו משה. ולכן לא קבעו הלכה כמותו כי אחרי רבים להטות ועיין
 במדרש תלים ע״פ אמרות ה׳ כו׳ מזוקק שבעתים כו׳ וזהו ענין לא בשמים
 היא כי שמים הם מקיפים דחיה ויחידה. והתורה כבר נמשכה מהמקיפים
 לתוך א״פ במדות דאצילות. ועפ״ז יש לפרש דעת הרמב״ם דפםק כת״ק.
 כי רבה שהיה יחיד בנגעים ואהלות היינו מבחי׳ המקיף דחיה יחידה.
 ואעפ״כ אחרי רבים להטות ומ׳׳מ באמת י׳ל דהכא שאני דאין וה דומה
 להא דאחרי רבים להטות דהיינו דוקא בפלוגתא דחכמי המשנה זע״ז אבל

 הכא שאני דקוב״ה אומר טהור כוי:

 הכתוב ומפורש בתורה צ״ל םפק זה טהור הואיל ופתח בו הכתוב
 בטהרה תחלה כוי. (ועניז בחי׳ זו שנשמתו הוא מהארת המקיף י״ל ע״ד
 מ״ש ע״פ אז ישיר משה בענין מן המיס משיתיהו דגבי משה דהיינו
 מבחי׳ עלמא דאתבסייא שהוא בחי׳ סוכ״ע משם נמשך נשמת משה
 והיינו מה שהמקיף זורח בפנימי שהרי מן המים משיתיהו ליבשה כר.
 ועמ״ש ג״כ ע״פ ואלה המשפטים שמשה שרשו מבחי׳ עגולים ומקיפים
 םוכ״ע כוי. ועמ׳׳ש בפ׳ יתרו סד״ה מראיהס ומעשיהם בפי׳ ענין משה שפיר
 קאמרת ומשם יובן שיכול להיות בחי׳ המשכת ניצוץ משה ממש ברבה בר
 נחמני וזהו שהי׳ ג״כ יחיד בבחי׳ זו דהיינו שהוא מבחי׳ הארת המקיף
 כוי. (ועיין מיש מעניו עדן נביאוו עניו קייס גני והניף ידו על הנהו)). והנה
 לתוספת ביאור בענין קוב״ה אומר טהור י״ל עפמ׳׳ש בזהר פ׳ בא דל״ו ע״ב
 בשעתא דקוב׳׳ה אתחזי על גנתא כו׳ עד ולא מתפרש מעדן. נמצא
 שהתגלו׳ זו הוא מבחי׳ עדן שהוא בחי׳ חכמה וכתר משא״כ השגת
 המתיבתא דרקיעא בעצמם בג׳׳ע הוא נמשך מבחי׳ בינה דאצי׳ שהיא בחי׳
 רקיע העליון כוי. אבל בחי׳ הגילוי דקב״ה אתי לאשתעשע עם צדיקייא
 בג״ע זהו הגילוי מלמעלה מעלה מבחי׳ בינה. ועמ״ש ע׳׳פ באתי לגני
 כו׳ וע״פ הזהר בפ׳ בראשית דכ״ז ע״ב אעשה לו עזר בעניו מעלת גילוי
 זה דקב״ה אתי כוי. וזהו ג״כ כעניז המבואר במ״א ע״פ ויהי קול מעל
 לרקיע. דפי׳ קול ר״ל המשכה וגילוי מלמעלה מבחי׳ הרקיע והפרסא
 והוא מבחי׳ פכ״ע. וכך עניו גילוי זה היא מלמעלה משרש השגת
 המתיבתא דרקיע ששרש השגתם מבחי׳ רקיע העליון דבינה. אבל
 המשכה זו מבחי׳ עדן זהו מעל לרקיע כו׳ וכ״ז נמשך להם ע״י שבעסק
 תורתם כהיום לעשותם המשיכו ג״כ מבחי׳ כתר עליון מבחי׳ סוכ״ע
 יעי״ז זוכים ג״כ בג״ע לגילוי הארה זו להיות קב״ה אתי לאשתעשעא כוי.

 (ועמ״ש נו״ה ני נאשו השמים החדשים נעניז ויניחהו נגיע לענדה נוי) עוי״ל
 עפמ״ש במ״א בד״ה צאינה וראינה בפי׳ שאו ידיכם קדש וברכו את הוי׳

 פרשת מצורע
 והוא ההמשכה בבחי׳ כלים ואותיות כו׳ משא״כ מבחי׳ מוחין דאימא
 שמהם נמשך הרצוא שהוא אדרבה ההסתלקות מהכלים והאותיות.
 ועיין מ״ש בד״ה וייצר את האדם בפ׳ בראשית איך שהאותיות
 נמשכים דייקא מח״ע שלמעלה מהבינה ע״ש באריכות. ולכן מחמת
 הסתלקות מוחין דאבא שזהו עניו צרעת דתרגומו סגירו מזה נסתעף
 שאין נבנים פרצופי לאה ורחל ויוצאים תמורתם הנגעים שאת נגד
 לאה כו׳ דהיינו מחמת שאין נמשך בחי׳ שוב בכלים ואותיות
 דקדושה אזי מבחי׳ הרצוא לבד יוכל להסתעף יניקת החיצונים כמו
 שאחר ההתלהבות בתפלה אם אינו עוסק בתורה יוכל להתהוות
 מההתלהבות בחי׳ דינים קפידא וכעס ומזה נסתעף ג״כ יש וגסות כו׳
 או תאוות רעוח. [וז״ש בע״ח שם שאת כנגד לאה ספחת בהרת
 כנגד רחל כי לאה יש לה אור אחד ורחל ב׳ והם ג׳ אלפיז כוי והעניז
 כי לאה היא בחי׳ מחשבה ורחל היא בחי׳ דיבור וגם בחי׳ מעשה
 עשייה שבאצילות היא המל׳ ועמ״ש בפ׳ שלח בעניו דור המדבר כו׳
 מעניו לאה ורחל והם ג׳ לבושים מדומ״ע ונמשכים ממוחין דאבא וזהו
 עניו האלפיו שהאל״ף הוא יו״ד וי״ו יו״ד (נמ״ש נדיה מהאיהס ומעשיהם

 ןנדיה להנץ ניאוו עניו האנות נוי ע״ש). ובהסתלקות אור אבא יוצאין
 תמורתן הנגעים אותיות שמהם נמשך יניקה לחיצונים], וזהו עניו
 מצורע מוציא שם רע וכמ״ש בע״ח שלאה ורחל נק׳ שם והיינו
 כמארו״ל כל התורה כולה היא שמותיו של הקב״ה והם בחי׳ שם טוב.
 והמדבר לשוו הרע שהוא הפך הטוב באותיות וכלים דקדושה. גורם

 שו״ה והמדבר — הטוב: נחקו ע״פ נח״י. אנל פדפ״ר ואילך נדפס: השונ.

רע ביום טהרתו וגו׳. הנה מבואר בע״ח רת המצו  זאת תהיה תו
 של״ז פ״ז שסיבת הנגעים הוא מחמת הסתלקות אור החכמה כי
 מצורע חשוב כמת וכתיב ימותו ולא בחכמה כו׳ ע״ש. ולהבין זה קצת
 צ״ל עניו מוחין דאימא ומוחין דאבא, כי הנה מוחיז דאימא הוא כמ״ש
 אם הבנים שמחה שע״י ההתבוננות נולד האהבה והשמחה ורשפי אש והוא
 בחי׳ הרצוא להסתלק וליכלל בעצמותו יחי• אר יש עוד בחי׳ שלמעלה
 מהאהבה ברשפי אש דהיינו מוחץ דאבא שאור א׳׳ם ב״ה שורה בח״ע
 ועי״ז נמשך הביטול עד שאיו בו כח ויכולת להגביה א״ע בבחי׳ רצוא
 שהוא בחי׳ יש מי שאוהב, וזהו עניו ההשתחוואות שבשמונה עשרה וכמ״ש
 מזה בדוכתי טובא ועמ׳׳ש ע״פ כאשר השמים החדשים וע״פ וכל העם
 רואים את הקולות וע״פ זאת חוקת התורה ובד״ה ועבד הלוי הוא ובד״ה
 מצה זו כו׳ ובד״ה צאינה וראינה בעניו וייז ישמח כו׳ להצהיל פנים
 משמו וע״פ כי תבואו אל ארץ מושבותיכם כו׳ בפ׳ נסכים. וזהו אם רץ
 לבך שוב לאחד. כי ע״י הביטול דמוחין דאבא נמשך בחי׳ שוב והוא
 המשכת אלהות למטה. ולהמשכה זו צ״ל הרחבת הכלים והן אותיות
 התשב״כ ותשבע״פ. וז״ש בע״ח שער לאה ורחל פ״ז וז״ל וזכור כלל זה
 שאיו נעשה ב׳ פרצופים אלו לאה ורחל כאן אלא אחר התגלות מוחין
 דאבא בז״א עכ״ל, כי לאה היא אותיות המחשבה והיא בחי׳ תשב״ב בי ם״ר
 אותיות התורה היינו אותיות המחשבה כמ״ש במ״א ע״פ את שבתותי
 תשמרו. ורחל היא אותיות הדבור תשבע״פ. ולכן התהוות ב׳ בחי׳ אלו
 נמשך ע״י התגלות מוחין דאבא דייקא שהוא הביטול שמזה נמשך השוב



 לקוטי מצורע תורה כה

 היוצאים לחוץ ושאז שם נעשים בחוץ בחי׳ נגעים וע״י הראותו אל
 הכהן גורם למעלה שאותם האורות יחזרו למקומן כו׳ בבחי׳ מטי ולא
 מטי יוצא לחוץ וחוזר ונכנס ומתדבק במקורו ועי״כ לא יהיה כה אל
 החיצונים להתאחז בהם כו׳ עכ׳׳ל. וביאור הענין בעבודת ה׳ דהנה עם
 היות שסיבת הצרעת והנגעים הוא מחמת הסתלקות מוחין דאבא
 שהוא בחי׳ הביטול והשוב שמחמת זה נמשד יניקת החיצונים מבתי׳
 הרצוא וההתלהבות דמוחין דאימא. והיה עולה על הדעת שתיקון
 המעוות הוא די ע׳׳י העבודה בהמשכת מוחין דאבא לבד דהיינו בחי׳
 השוב בעסק התורה שהיא המשכת מוחין דאבא בהאותיות והכלים
 כנ״ל. שע״י החזרת מוחין דאבא בן״א כמקדם יתוקן הדבר כי אור
 אבא דוחה יניקת החיצונים כנ״ל. אך באמת אי אפשר להמשיך המוחין
 דאבא בז״א. בלתי שיתחיל מתחלה לתקן המעוות בפגם שהיה במוחין
 דאימא. כי תשובה באותו מקום ואז אח׳׳כ ימשיך המוחין דאבא.
 והיינו שצריך לעורר בחי׳ הרצוא וההתלהבות הנמשך ממוחין דאימא
 ואח״כ יתחברו לבחי׳ הביטול דמוחין דאבא בחי׳ ואם רץ לבר שוב
 לאחד. וזהו ענין תשובה תשוב ה׳ לגבי יו״ד בי הה״א עילאה היא
 בינה שבחטאו פגם בה שנפרדה מן היו״ד שהוא הביטול דח״ע ועי״ז
 נמשך יניקת החיצונים ממוחין דאימא שזהו ענין הנגעים כנ״ל. וע״י
 שמתעורר בתשובה מעומקא דליבא ממעמקים קראתיך ב׳ עומקים
 דיסודות או״א יחד דהיינו בבחי׳ רצוא ושוב שהוא בחי׳ אהבה רבה
 והביטול שלמעלה מהאהבה עי׳׳ז נעשה תשוב ה׳ לגבי יו׳׳ד. אבל
 קודם התעוררות הרצוא שממוחיו דאימא א״א להמשיך המוחיז דאבא.
 ועיין במ״ש בד״ה צאינה וראינה בענין ויין ישמח כו׳ להצהיל פנים
 משמן. ועד״ז נאמר ועבד הלוי הוא שעבודת הלוים להמשיך מוחין
 דאימא וזהו ענץ השיר ועי״ז אח״כ יומשך מוחין דאבא והוא עניו
 הכהנים משא״כ כהנים בלא לוים אי אפשר כוי. וז״ש בע״ח שאותו
 האורות יחזרו למקומן כו׳ בבחי׳ מטי ולא מטי בו׳ שהוא בחי׳ רצוא

 ושוב. (ועיין מיש מעניו רנוא ושוב בדיה וכל העם רואים את הקולות
 ם•). ובזה יש לפרש פי׳ והובא אל הכהן ואח״כ ויצא הכהן. והובא

 אל הכהן. היינו ענין התעוררות הרצוא הנמשך ממוחין דאימא
 ושיבוא הרצוא ויוכלל בבחי׳ ביטול דמוחין דאבא. ע״ד תשוב ה׳
 לגבי יו״ד. וזהו ענין שמע ישראל שם גימטריא ב״ן ורפ״ח יוחזר
 ויוכלל לשרשו ע׳ רבתי ז״ת דאימא ויוכלל בישראל סבא כוי. ואח״כ
 ויצא הכהן. היינו המשכת השוב להתלבש בכלים ואותיות והוא בחי׳
 שיסוד אבא בוקע יסוד אימא ונמשך ומתפשט לחוץ וכנודע מעניו
 אך יצא יצא יעקב כוי. ועוד יובן עניז זה ממ״ש במ״א בד״ה ראה
 אנכי בענין נחל איתן היינו חיבור בחי׳ י׳׳ה תרץ רעיו. ונחל
 איתן הוא ההמשכה מבחי׳ איתן שנמשך ומתפשט בו״ה שהוא בחיי
 המדות והלבושים מחשבה דבור ומעשה כוי. ועד״ז יובן כאן ענין והובא
 אל הכהן ואח״כ ויצא הכהן כו׳ ועי״ז והנה נרפא כוי. ועד״ז יובן ג״כ
 ענץ זאת תהיה תורת המצורע היינו שבאשר והובא אל הכהן כו׳ בחי׳
 תשובה תשוב ה׳ לגבי יו״ד אז אח״ב תהיה תורתו שלימה שהיא
 המשכת יו״ד לגבי ה׳ וגם בו׳׳ה מלמעלה למטה משא״כ מקודם התשובה.
 והנה לזאת עיקר עבודת האדם להיות אחר הרצוא בחי׳ שוב שהרצוא
 אינו אלא התחלה לעורר הנפש אבל העיקר הוא ההמשכה בבלים
 רבים דאותיות התורה ובמצות. ועמ״ש בד״ה כי כאשר השמים
 החדשים דכמו שהארץ אינה רק כגרגיר חרדל לגבי השמים כך ערד
 בחי׳ הרצוא לגבי השוב כו׳ ע״ש. וזהו שארז״ל םפ״ק דע״ז לעולם
 ליגרס אינש ואע״ג דמשכח ואע״ג דלא ידע מאי קאמר שנאמר גרסה
 נפשי לתאבה. והיינו משום שעיקר העבודה לעשות כלים רבים
 לגילוי והמשכת האור והם אותיות של התורה שיגרום וילמוד כו׳ ואז

 שגם למעלה במקום שם טוב שהם האותיות והכלים דקדושד, יצאו תמורתו
 אותיות הנק׳ שם רע דהיינו שבחי׳ שם ההוא ואותיות אלו הוא מקור
 חיות הרע והיינו כמ׳׳ש בע״ח שמהנגעים נמשך יניקת הקליפות (ועמ״ש
 בדיד, לסוסתי ברכבי שפרעה העמיד תחלה סוסים נקבות כוי עיש). והענץ
 הוא ע״ד מ״ש בדור הפלגה ונעשה לנו שם ועד״ז נאמר הנפילים היו בארץ
 כו׳ אנשי השם. וכן בעדת קרח כתיב אנשי שם. והיינו מפני שמחלוקת
 קרח על אהרן הוא ג״כ שלא רצה שיהיו הלוים טפלים ונכנעים לבחי׳
 המשכת מוחץ דאבא שזהו בחי׳ אהרן הכהן כ״א להיות הלוים דבר
 בפ״ע שהוא להיות בבחי׳ רצוא לבד וכמ״ש בזהר ר״פ קרח שמאלא
 אתכליל תדיר בימינא קרח בעי לאחלפא כוי, ומזה נמשך יניקת הקליפות
 הנק׳ שם רע וכמ״ש ברבה פ׳ בראשית ס״פ כ״ו נאמר כאן אנשי השם
 ונאמר להלן קראי מועד אנשי שם כוי. וגם מלשון עם וכמ״ש קראו שם
 פרעה כו׳ וזהו ושם ימותו. ומצורע חשוב כמת. ועמ״ש מענץ שם

 בד״ה חוקת התורה:

 ב והנה התיקון של הנגעים ורפואתן הוא ע׳׳י והובא אל הכהן. כי
 הכהן הוא הממשיך אור אבא וכמ׳׳ש ע׳׳פ בהעלותך את
 הנרות וע״ש בענץ שלך גדול משלהם בו׳ וע״י המשכת מוחין דאבא בז״א
 אזי יסוד אבא בוקע יסוד אימא והוא המשכת בחי׳ השוב. וזהו ענין זיווג
 יעקב עם לאה ורחל יעקב אותיות יבקע שיסוד אבא בוקע יסוד אימא
 ומשם נמשר ההשפעה באותיות המחשבה והדבור לאה ורחל עור בעד עור
 כו׳ בחי׳ לבושים מודומ״ע וכמ״ש ה׳ מלד גאות לבש כוי. וזהו ענץ זאת
 תהיה תורת המצורע. וכמ״ש בע״ח שם ת״ל כי זהו ענץ אומרו זאת
 תהיה תורת המצורע כי כל בחי׳ היותו מצורע הוא לסבת הסתלקות
 מוחץ דמצד אבא חכמה הנק׳ תורה וא״כ אץ תיקונו אלא ע׳׳י עסק
 התורה כמארז״ל לכן אמר תורת המצורע ולא טהרת המצורע או כיוצא
 עכ״ל. ועד״ז איתא בתנחומא ובילקוט מרפא לשון עץ חיים שהתורה
 עץ חיים היא והיא רפואתו של המצורע שהוציא שם רע בו׳ ע״ש והיינו
 משום שע׳׳י התורה ממשיד מוחץ דאבא וזהו טוב שם משמן טוב שע׳־י
 התורה שהיא בחי׳ שמן הטוב ח״ע ממנה נמשר טוב שם שהוא הטבת
 השם ע״ד הטבת הנרות וכמ״ש במ״א בד״ה ואלה שמות בענין לאתקנא
 רזא דשמיה ובד״ה משה ידבר בו׳ והיינו ע״י התומ״צ שהם המשכת שמן
 הטוב שמן משחת קדש הפר בחי׳ שם רע הנ״ל ועיין בפ׳ יתרו דפ״ז
 סע״ב בענץ טוב שם משמן טוב וכמ״ש במ״א ע״פ שמן תורק שמך כוי.
 וזהו ג״כ עניו ביום טהרתו וכמ״ש בפי קדושים ד״פ ע״ב ות׳׳ח לא
 אתדכי בר נש לעלמין אלא במילין דאורייתא בגין כך מילין דאורייתא
 לא מקבלין טומאה. בגין דאיהי קיימא לדכאה לאלץ מסאבי. ואסוותא
 באורייתא אשתכח כוי וע״ש בפי׳ הרמ׳׳ז שהוא לפי שהתורה שרשה
 ממו״ס שבה מלובש גבורה דעתיק והיא מקור המתקת הדינים שמשם
 נמשך קרע שטן כו׳ ע״ש. ועמש״ל פ׳ תזריע בענץ התנאים ואמוראים
 בעסקם בתורה שעי״ז היה להם כח לעשות נסים גדולים כוי. ועכ״ז
 והובא אל הכהן. כי עיקר עסק התורה צ״ל בבחי׳ ביטול וכנ״ל
 בענץ שוב לאחד משא״כ האומר אין לו אלא תורה (יבמות קיט עיב) לו

 בבחי׳ יש אפילו תורה אין לו:

 ג והנה להבין פי׳ אומרו והובא אל הכהן שמשמעו שיביאו את
 המצורע אל מקום הכהן. והלא סמוך מיד אמר ויצא הכהן
 אל מחוץ למחנה דמשמע להפך שהכהו יצא אליו חוצה. גם עניו זאת
 תהיה תורת המצורע דתיבת תהיה מיותרת לכאורה וכמ״ש באלשיך. אך
 העניו יובן עפמ״ש בזהר דמ״ט ע״ב בפי׳ והובא אל הכהן והועלה מיבעי
 ליה בו׳ וביאר דבריו בע״ח והביאם הרמ״ז ס״פ תזריע כי ע״י הראותו
 אל הכהן התחתון גורם למעלה שאותם האורות דמצז אימא שבז״א

 טוויה תהי•(הגי) — דתיבת: נתקו ע״פ לוח התיקון וכתיי.
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 זהו כמשל התפשטות דם הנפש הפד הבהרת שהיא עיכוב סיבוב הדם
 בו׳ ועמ״ש בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע בענין שהתורה
 נק׳ אדם א׳ דם שהוא הממשיד חיות לכל הרמ״ח איברים שהם המצות
 וע״כ נאמר על כנס׳׳י שהיא בחי׳ רחל שכנגדה הקליפה הנק׳ בהרת עזה
 כשלג כמ״ש בע׳׳ח שלא תירא מהתהוות בחי׳ זו מפני כי כל ביתה לבוש
 שנים תשבע׳׳פ שממשיד גילוי ח״ע אבא יסד ברתא ועי׳׳ז איו שום מקום
 להתהוות בחיי בהרת הנ״ל (ועיין נפי ויחי דרל״ח ע״נ ע״פ לא תירא נו׳

 ונפי חקת דקפ״ד ע״א):

 אחרי
 כמ״ש כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. ואין כבוד
 אלא תורה שהם דרד כלל רמ״ח מצות עשה ושס״ה מצות ל״ת שהם הם
 בחי׳ כלים להשראת אור ה׳ ומכון לשבתו שיהיה לו דירה בתחתונים
 והם הם כדמיון הפתילה והעצים שבהם נאחז האור שלא יסתלק
 למעלה חייו (ועיין נסש״נ פ׳ נ״נ ומהו הלנוש נוי ע״ש), כי הנה לאו אורחא
 דמלכא לאשתעי מילין דהדיוטא. פי׳ מילין דכדי שאינן מערכו והנה
 כל העולמות עליונים ותחתונים כולם הם מילין דהדיוטא לגבי הקב״ה
 בכבודו ובעצמו שהוא רם ונשא עליהם רבבות מדרגות עד אין קץ
 ותכלית וכולא ממש כלא חשיבא קמיה, וכמו למשל מלד בשר ודם שיש
 לו אלף אלפים ורבוא רבבות והב וכסף ומרבה לספר בעניו עפר
 וחרס את חרסי אדמה שהו ודאי מילין דהדיוטא לגביה. וכו ויותר
 מכן לאין קץ ותכלית נחשב לגבי הקב״ה לספר בדבר ה׳ בעשרה
 מאמרות יהי אור יהי רקיע כו׳ שהן מילין דהדיוטא יותר מעפר
 ותרם לגבי הכסף וזהב שהם ג״כ ענינים גשמיים בחי׳ דומם כמו
 העפר והחרם ומן העפר נלקחין אלא בצרוף את הכסף ובבחון את
 הוהב נעשו חשובים מאד ומובדלים הרבה מן העפר עד שאין לעפר
 עיר עמהם אבל העולמות לגבי הקב״ה ואפילו עולמות עליונים
 וג׳׳ע העליון אין ערוד אליו כלל ולית מחשבה תפיסא ביה כלל ומאפס

 ותהו נחשבו לו (ועיין מענין הדיוט נמא״א אות ה׳ ס״ל ונזח״ג תצא דרע״ו אי),
 אלא כל מה שברא הקב״ה לא ברא אלא לכבודו ולכן אומרים המלאכים
 קדוש וגו׳ מלא כל הארץ כבודו לפי שאצלם הוא באמת קדוש ומובדל
 לאין קץ ותכלית רם ומתנשא מימות עולם כי אתה הוא קודם שנברא
 העולם ואתה הוא כוי. ואני ה׳ לא שניתי כתיב אלא מלא כל הארץ
 התחתונה דוקא כבודו פי׳ לבושו. דר׳ יוחנן קרי למאני מכבדותא
 ששם נתלבש במעשה המצות וקיום התורה וגם התורה היא חכמתו
 ורצונו ית׳ שהוא כבודו. דהיינו הוד מעטה לבושו הוא מלא כל הארץ
 וכבוד הוא גימטריא ל״ב נתיבות חכמה הם הילוכים והשתלשלות חכמה
 עילאה בהשתלשלות העולמות למטה מטה עד שנתלבשה בתורה שבעל פה
 ובעולם הזה יש נתיבות הרבה שנתלבש בסדר זרעים ויש הרבה בסדר

 מועד וכוי: (ועמ״ש סד״ה ושמתי נדנד גני וכל גנולד):

 ב והנה כלל כל התורה ומצות הם ג׳ מדרגות שהם תורה
 ותפלה וצדקה וכדתנן על שלשה דברים העולם עומד
 על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, כי תפלה היא
 במקום עבודת הקרבנות וגמילות חסדים היינו צדקה. וכנגד ג׳
 דברים אלו כתיב בראתיו יצרתיו אף עשיתיו שהם מחשבה דבור
 ומעשה. בראתיו היא בחי׳ מחשבה שהיא בחינת בריאה יש
 מאיז והיא נגד התפלה שהיא עבודה שבלב זו הכוונה במחשבה
 ברעותא דליבא. כמאמר ח״ל תפלה בלא כוונה כגוף בלא נשמה
 ודבור התפלה הוא רק שיהיה הקול מעורר הכוונה לכן היא במקום

 שו״ה להתהוות — בפי: ננמה נת״י: נזהר פי.

 ממילא יומשד ויתקיים האור ועמ״ש מזה בביאור ע״פ וקבל היהודים כוי.
 ובכ״ז יובן מ׳׳ש לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים פי׳ כי
 בהרת עזה כשלג והוא ענין הסתלקות ועיכוב התפשטות הדם באותו
 מקום הבהרת שבהדם מלובש חיות הנפש וכשמםתלק נהפד לחוור כשלג.
 והוא ענין הסתלקות מוחין דאבא כי והחכמה תחיה ובה מלובש אור א״ס
 וזהו עניו הדפק (ונמ״ש נמ־א ע״פ קול דודי דופק). והנה תשבע״פ נק׳
 חוט השני וכמ״ש סד״ה נאור לחייד בתורים. ועמ״ש בעניו תולעת שני
 ע״פ זאת חקת התורה והיא המשכת אור וחיות הח״ע וחוט השני אדום

 פרשת
י ה׳ ל חטאתיכם לפנ כ ר אתכם מ ה ט  כי ביום הזה יכפר עליכם ל
ו (רבות תולדות פס״ה גני שני גדיי עוים טונים. אתרי ספיד  תטהר
 וספכ״א. אמור ס״פ כ״ז. שלת לך פי״ו גבי במאזנים לעלות שה״ש רבה בפסוק
 באהלי קדר. ובפסוק אל גנת אגוז. ובפסוק אחות לנו קסנה ובפתיחתא דאיכה
 בד״ה רבי יצחק פתח תחת אשר לא עבדת). הנה יש להבץ מה שכתוב יכפר
 סתם והל״ל יכפר ה׳ כיי• אד נודע שיום הכפורים הוא יום התשובה
 ועניו התשובה הוא להשיב נפשו האלהית למקור חוצבה כמו שהיתה
 קודם השתלשלות וירידת המדרגות לעוה״ז להתלבש בגוף האדם הגשמי
 שאז היתה כלולה במקורא ושרשא דבל עלמין אור א׳׳ס ב״ה. וכמ״ש בזהר
 על פסוק ויפח באפיו נשמת חיים מאן דנפח מתוכו נפח שמתחלה היה
 ההבל כלול במקורו ושרשו דהיינו במהותו ועצמותו ממש אלא שלאחר
 ירידתו והשתלשלות המדרגות נשתנה ממהות למהות וירדה להתלבש
 בגוף האדם בעוה״ז אשר ע״כ צריד להשיבה למקורה כשהיתה ולהעלות
 נפשו לה׳ להיות דבוקה באלקים חיים שתכלל באור א״ם ב״ה כבתחלה.
 והנה להבין תכלית וירידת והשתלשלות הנשמה כ״כ שירדה ממקום גבוה
 מאד למקום נמוך מאד. וצייר כמה יגיעות להשיבה כמקודם והלואי
 תהא השבה מעליותא כי הרבה דרכים בחזקת סכנה ח״ו ולמה היתה

 כזאת מלפניו יתי. (ועמ״ש מזה בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה). צריר
 להבין מ״ש כי ה׳ אלקיך אש אוכלה הוא. פי׳ ע״ד משל כשם שהאש אינו
 מאיר ואינו נתפס להקרא בשם אור ואש כלל עד שנאחז בפתילה או
 בעצים כי טבע האש להסתלק למעלה לשרשו ויסודו. כד הנה דבר ה׳
 שבו שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם בעשרה מאמרות שנברא העולם
 יהי אור וגוי. יהי רקיע וגוי. הלא כה דברי באש. עד״מ להיות
 טבע ובחיי הסתלקות למקורא ושרשא דכולא ומבשרי אחזה אלוה כמו
 עד״מ באדם הדבור הוא מיסוד האש כי יוצא מהבל הלב דרד הקנה
 והלב הוא עיקר יסוד האש, וע״כ צירופן הן הבל הלב להב. ופרטו׳
 הנמשל איר הוא למעלה באור א״ס ב״ה אין די ביאור כאן ומבואר
 במ״א. והמשכיל יבין. נמצא שאי אפשר להקרא בשם אור ה׳ ואינו
 נתפס בשם אור וזיו כלל כ״א ע״י המשכות והשתלשלות המדרגות רבות
 שיהיה נתפס האור כמו בעשייה גשמיות וכמ״ש כולם בחכמה עשית.
 והנה נודע מה שכתוב ע״פ לעולם הוי׳ דברך נצב בשמים. כי דבר
 ה׳ שבו שמים נעשו נצב שם לעולם כי לעולם הוא מהוה מאין ליש [וכן
 הוא במדרש תהלים על פסוק זה וז״ל איזהו דבר הנצב בשמים אלא
 אמר הקב׳׳ה על מה השמים עומדים על אותו דבר שאמרתי יהי רקיע
 בתור המים כוי ובאותו הדבר שברא אותן בו הם עומדים לעולם לכד
 נאמר לעולם דברך נצב בשמים עכ״ל המדרש שוחר טוב]. (ועייז עוד

 על פסוק וה ברבות וירא פנ״ג גבי והי פקד את שרה. תצוה ר״פ ל״ח ותוך
 פרשה הנ״ל אמור ר־פ נ״ט. נמדנר פ״ב גבי והיה מספר בנ״י). והנה תחלת
 בריאת העולמות היה ברצונו ית׳ מעצמו ומאליו כי חפץ חסד הוא. אך
 להיות חיים וקיימים לעולם מאין ליש הוא ע״י מעשה התחתונים דוקא.
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 המעשה. אבל השראת אור ה׳ במחשבה היא רוחנית דקה מרוחניות
 הנמשו ונתפשט למטה בבחי׳ המעשה, [ועד׳׳ז בודקץ את החמץ היש
 והגםות לאור הנר דוקא שהבירור הוא במחשבה ועמ׳׳ש ע״פ ובבואה
 בו׳ אמר עם הספר כוי], אלא שבבחינת המעשה והדבור התפשטות האור
 הוא הרבה וניכר פעולותיו, וכמו שאנו רואים ברוחניות האדם בנפש
 החיוניות שפעולת המחשבה שבראש אינה כ״כ כמו פעולת הרגלים שהם
 מנענעים את כל הגוף ומוליכים ממקום למקום אעפ״כ הראש הוא
 העיקר חיותו שבו תלוי כל חיות נפש האדם אלא ששניהם צריכים זה

 לזה. כך העניז בתורה ותפלה וצדקה שכולם צריכים זה לזה:
 ג והנה לתוספת ביאור הכתוב כי ה׳ אלהיד אש אוכלה הוא
 צריך להזכיר כי כשם שהאש אינו נתפס ונאחז היטב
 בפתילה או בעצים להאיר על הארץ כ״א כשהוא אש אוכלה דהיינו
 כשהיא אוכלת מה שמאחיזיו בה שהפחילה או העצים יהיו נוחיו ומוכשריו
 להתאכל ולכלות בה כר איו אור ה׳ נאחז יפה ושורה בנפש האדם
 באחד מג׳ דברים אלו כי אם בביטול רצון וכלות הנפש אליו ית׳
 כי רוח אייתי רוח ואמשיד רוח. ולכו תלוי המשכת אור ה׳ ע״י התורה
 והמצות בישראל במ״ש ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל כי יעקב
 וישראל הוא בחי׳ אתכפיא ואתהפכא שבזה תלוי המשכת אור ה׳
 ע״י התורה והמצות משא׳׳כ בלא ביטול רצון אץ יכולת להמשיר ועמ״ש
 ע״פ הבאים ישרש. והנה ע״י ג׳ דברים אלו שאנו ממשיכיו בהם
 אור ה׳ אף שנתלבש בדברים גשמיים שכל אנושי על זה נאמר אני
 כברוש רענו פי׳ ברוש הוא ארז דק שיכולץ לכוף ראשו לעיקרו ואח״כ
 כשחוזר לקדמותו הנה הוא מעלה את הדבר הניתו עליו כשהיה
 בכפיפתו לגבהו למעלה מאד, [וכענץ הנמצא בספרים במעשה דיואב
 ברבת בני עמון], כר אמר הקב״ה אני הוא שנתלבש במעשה התחתונים
 כברוש רענו, ע״י כפיפת קומתו כביכול [ועמע״ל 0דיה קול דודי בעניז

 דומה דודי לצבי ובד״ה קדש ישראל בעניו פי׳ ואנכי תרגלתי לאפרים] שע״י
 זה תתעלה נפש האדם בעילוי אחר עילוי לאור באור א׳׳ס ב״ה והיתה
 נפשו צרורה בצרור החיים את ה׳ ממש ועמ״ש מזה גבי שבת שבתון.
 והנה את זה לעומת זה עשה אלהים אש זרה כנגד אש אוכלה וג״כ
 נתלבש במחשבה דבור ומעשה אשר לא לה׳ המה בחינת קלון לעומת
 כבוד. וכמ״ש כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון וכשם שעל
 הטובה תתעלה נפשו מאד ביתר שאת מכאשר תוכל הנפש שאת לפי
 השגתה להיות צרורה בצרור החיים את ה׳ ממש. כך לעומת זה
 על הרעה נאמר ואת נפש אויביד יקלענה בתוך כף הקלע דהיינו
 קליעה למקום רחוק מאד מאד מאור פני ה׳ כמ׳׳ש ואנכי הסתר
 אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה וגו׳. ועמ״ש מענץ כף הקלע
 בד״ה צו את בנ״י כו׳ את קרבני לחמי. והעצה היעוצה לזה הוא
 עשות התשובה ובפרט בעשרת ימי תשובה שאז הזמן ועת לכל חפץ
 להושיבם אל מקורם ואזי ישתפר נפשו במרירות על ריחוקו מאור
 פני ה׳ וישוב אל הוי׳ וירחמהו כמ״ש ויזעקו אל ה׳ בצר להם, ועיקר
ד ה׳ נפשי אשא לבטל רצונו אליו ית׳ שיהי׳ לו ל  התשובה כמ״ש א
 רצון אחד לאביו שבשמים בתשוקה וכלות הנפש ממש ולבקש
 מלפניו ית׳ שישרה עליו אור ה׳ ורצונו להיות לו ביטול רצון, ועד״ז תקנו
 לומר בקשת סלח לנו מחל לנו שאינו כפשוטו כ״א חטאת מה תפעל
 לו ומה ענץ המחילה, אלא הענץ לבקש המחילה והתגלות הרצון
 שישוב רצונו להיות שורה עלינו לעשות רצונו ית׳ בלב שלם ונפש
 הפיצה ואומרים מי כמור אב הרחמים זוכר כוי. פי׳ כל התהוות
 עולמות עליונים ותחתונים מראש ועד סוף הוא לפניו ית׳ זכירה אחת,
 וכמ״ש בזהר דבמחשבה אחת ברא את העולמות לפי שהוא ית׳ צופה
 ומביט עד סוף כל הדורות וקורא הדורות מראש, וא״כ מיד כשעלו כל

 הקרבנות ועבודת הקרבנות היתה תלויה בכהנא בעובדא וברעותא דליבא
 כנזכר בזהר. והיינו שתהיה כוונתו ומחשבתו דבוקה בה׳ להיות מרכבה
 אליו ית׳ ולמסור נפשו ורצונו לה׳ ית׳ להיות לו רק רצון אחד ולב אחד
 לאביו שבשמים שלא להפרד מיחודו ואחדותו ית׳ ע׳׳י סור מרע ועשה
 טוב דהיינו כד אתכפייא סט״א אזי יאיר עליו אור ה׳ על נפשו.
 ועד״ז תקנו ברכות השחר בא״י אלהינו מלך העולם כי אנו מבקשים
 שיומשך בחי׳ הוי׳ להוות העולמות שלא יופסק חיותם וקיומם ולא
 יסתלק למעלה כטבע האש ח״ו ולהיות בחי׳ אלהינו שנהיה בטלים אליו
 בחי׳ מרכבה אליו ית׳ עד שיקרא שמו עלינו שהוא אלהינו כמ״ש אלהי
 אברהם על שם שהוא בחי׳ מרכבה ולא להיות דבר יש ונפרד בפ״ע רק
 מלו העולם פי׳ מה שהוא מהוה ומחיה העולמות להיות יש ונפרד
ו בלא עם מלשון עוממות  בפ״ע הוא מפני היותו מלו שמו נקרא ואין מל
ו  דברים זרים ונפרדים שאם יהי׳ לאדם הרבה בנים אץ נקרא שמו מל
 עליהם כמ״ש במ״א. משא׳׳כ ישראל נקראים בנים למקום ברא כרעא
 דאבוה שהרגל בטלה אצל הראש כמ״ש במ״א. והנה כל חיות וקיום
 העולמות והתהוותם מאיו ליש תמיד תלוי במה שאנחנו ממשיכים עלינו
 אלהותו ית׳ להיות בטלים אליו כי הנשמות המה פנימית העולמות.
 כמאמר רז״ל כשם שא״א לעולם בלא רוחות כר א״א לעולם בלי ישראל
 שישראל הם קיום ומעמד כל העולמות (ועמיש טה נד״ה ויאפר משה אכלוהו
 היום/ והוא כמשל חיי הגוף שתלוים בפנימיות נפש החיונית שאס יש
 איזה מאורע בנפשו החיונית גם כל גופו נהפו לחולה. לכן אומרים
 בא״י אלהינו מלו העולם פי׳ שיבורו ויומשו להיות שם הוי׳ להוות
ו העולם, ותיקנו  כל הנמצאים ע״י שיהי׳ לנו בבחי׳ אלהינו ואזי יהי׳ מל
 לומר כן בכל שחר להיות כי מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית
 ומהווה אותם ליש מאץ המוחלט. או אין נמצא משל כמוהו ודוגמתו
 למטה כלל להראות בחוש רק אפס קצהו שבכל יום מאיר מחשו הלילה
 וכברייתו של עולם ברישא חשוכא והור נהורא. והרי הוא כמו יש
 מאין. ולכן בראש השנה אומרים זה היום תחלת מעשיו זכרון ליום
 ראשון. כי בראש השנה נברא העולם ותמיד בכל שנה חוזר הדבר
 לקדמותו. יצרתיו הוא בחי׳ הדבור שעושה צורה לאותיות המחשבה
 ואין אותיות הדבור יש מאין כמו אותיות המחשבה כי כבר היו אותן
 האותיות בתוו המחשבה ואינם אלא בחי׳ צורה והתגלות לאותיות
 המחשבה שהוא כמין חומר לצורה זו והוא נגד התורה שעיקר מצותה
 בדיבור. וכמ״ש ושננתם לבניו ודברת בם. וכתיב והגית בו יומם ולילה
 וקי״ל דהרהור לאו כדיבור דמי ואיו יוצא ידי חובתו בהרהור לבד.
 והגם שמעלת התורה עולה למעלה מעלה על מעלת התפלה. כמו
גו כולם. או אדרבה לפי שמעלתה  שאמרו רד׳ל ותלמוד תורה כנ
 במקורה היא ברום המעלות ברצון העליון ב״ה הנק׳ סתימא דכל סתימין
 אי אפשר לקבל אורה בבחי׳ גילוי עד שתרד למטה ותתלבש בגשמיות
 עולם הזה הקל קול יעקב בהבל פיהם שבהם יתלבש אור ה׳ הגנוז
 בתורתו ומאיר כבחי׳ גילוי להחיות כל העולמות עליונים ותחתונים.
 וכידוע ליודעי חן שכל דבר עליון מאד אינו בא לידי גילוי אורו אלא
 למטה בסוף מעשה כנ״ל. אף עשיתיו כנגד מעשה הצדקה. והנה
 בג׳ דברים אלו אנו ממשיכיו עלינו אור ה׳ להיות האור נאחו כמו
 ע״ד משל בפתילה או בעצים וכמו שאנו רואים שאור הנאחז בעצים
 נעשה אור הרבה במאד מאד אבל הוא גס ועב. והנאחז בפתילה
 הוא אור מועט אבל הוא דק. ככה ענץ התאחזות אור ה׳ במחשבה
 הוא אור מועט שאין פעולתו בהתגלות כל כף להחיות העולמות כמו
 פעולת המעשה ודבור בתלמוד תורה דעקימת שפתיו הוי מעשה, וכמו
 שאמר הכתוב היום לעשותם כתיב כי זה כל האדם ותכלית ירידת
 נשמתו לעוה׳׳ז להמשיו אור ה׳ בבחי׳ גילוי מרום המעלות עד סוף
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 כשתעלו ותגיעו למדרגה ההיא דהיינו לבחי׳ צור הנזכר לעיל [ועי בהרמ״ז
 ס״פ אחרי תטהרו בגימ׳ כת״ר כי הנה תרי״ג מצות עם ז׳ דרבנן
 הם ממשיכים תר״ך עמודי אור אך אם חטא על הנפש וחסר ופגם
 בהמשכות הנ״ל הנה התיקון לזה הוא ע״י התשובה שגדול כחה למלאות
 כל הפגמים והחסרונות וזהו ענין תטהרו בגימ׳ תר״ך כו׳ ועמ״ש

 בד״ה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך כו׳]:

 כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל וזטאתיכם לפני ה׳
 תטהרו. להבין כפל לשון לטהר ותטהרו. צריך לבאר עניו
 עשי״ת ולמה הוקבעו עשרה ימים דוקא והיום הזה הוא יום העשירי יכפר
 עליכם הלא כל זמן שעושים תשובה היה צריך שיומחל להם
 מיד. אך הענין הוא כי ענין התשובה הוא להשיב פנים בפנים אליו
 ית׳ כי הלא התשובה הוא לשוב ולהתקרב אליו ית׳ ולכאורה לא שייך
 לשון זה לגבי הקב״ה דכתיב ביה את השמים ואת הארץ אני מלא
 ולמה צריך לשוב ולהתקרב אליו ית׳ ובמה נתרחק. אלא הענין הוא
 כמשל ב׳ בנ״א שעומדים זה אצל זה רק שחוזרים עורף זה מזה
 אין לך ריחוק גדול מזה ואין קירוב אלא בהחזרת פנים אל פנים.
 וכך הנה כתיב וראית את אחורי ופני לא יראו שיש בחי׳ פנים
 ואחוריים למעלה. וכתיב יאר ה׳ פניו אליך פי׳ שההשפעה* תהי׳
 בבחי׳ הארת פנים מפנימיות רצונו* כדכתיב ואוהב את יעקב וכתיב
 כי מחה אמחה כוי ולכן ההשפעה שמשפיע לו להחיותו הוא מבחי׳
 אחוריים דהיינו כמאן דשדי בתר כתפוי שנותן לשונאו שאינו נותנו ברצון*
 גמור רק כמי שמוכרח להשפיע ואין השפעה זו מבחי׳ פנימיות ועיקר
 רצונו. אבל לצדיק בא ההשפעה מבחי׳ פנימיות רצונו שנותן ברצון גמור
 ובהארת פנים בשמחה ובטוב לבב ברוב עוז וחדוה. ועד״ז יובן ג״כ
 ענין התשובה, כי הנה כתיב כי פנו אלי עורף פי׳ כי פנו אלי שפונים
 אליו ית׳ בקיום תורתו ומצותיו. אבל מ״מ אין זה אלא בבחי׳ עורף שאינו
 מבחי׳ פנימית הרצון מאהבה ותשוקה אלא מצות אנשים מלומדה והולך
 בקרירות. והתשובה היא החזרת פנים בפנים להיות פנימיות רצונו
 וחפצו בתורת ה׳ ומצותיו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. (ועמ״ש מזה
 ע״פ שובה ישראל והנה ע״י התשובה שהיא החזרת פנים בפנים כנ״ל
 עי״ז נמשך ג״כ מלמעלה עניו ישר יחזו פנימו המבואר במ״א סד״ה
 כי תשמע בקול גבי לעשות הישר). אך איך תהיה בחינה זו קבוע
 בנפש האדם צריך להקדים תחילה מאמר רז״ל גדול תלמוד שמביא לידי
 מעשה מכלל שהמעשה הוא העיקר והתלמוד אינו גדול אלא במה שמביא
 לידי מעשה. וארז״ל הלומד שלא לעשות מוטב שנהפך לו שלייתו וכוי.
 ובירושלמי אמרו על פסוק וכל חפצים לא ישוו בה אפילו חפצי
 שמים שכל המצות אינן כדאי אפילו לדבר אחד של דברי תורה
 שמעלת עסק התורה יתירה על מעלת קיום המצות. וגם בגמ׳ שלנו
 (במ״ק דיס ע״נ) רמו קראי אהדדי כתיב וכל חפציך לא ישוו בה חפציך
 ולא חפצי שמים. וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה אפי׳ חפצי שמים,
 ומשני כאן במצוה שא״א לעשותה ע״י אחרים וכאן במצוה שאפשר לקיימה
 ע״י אחרים שמצוה שאפשר לקיימה ע״י אחרים יניחנה ויעסוק בתורה.
 ולכאורה אינו מובן שהרי כל התורה אינו רק פירוש וביאור כיצד תהא
 המצוה נעשית ואיך ילמוד הוא פירוש וביאו׳ המצוה והמצוי עצמה תיעשה
 ע״י אחרי׳. ועמ״ש מזה בד״ה וידבר אלקים כו׳ לאמר אנכי כוי. וגם
 להבין מארז״ל כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה והעוסק
 בתורת מנחה כאלו הקריב מנחה. והלא הקרבנות תלוים בבהמ״ק ובמזבח
 וההקרבה תלויה בכהנים דוקא. והיאך מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב
 והוא איש זר אשר לא מבני הכהנים וגם אין כאן לא בהמ״ק ומזבח. (ועמ״ש
 מזה ג״כ במ״א בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע). ויובן כל זה

 *) עיי בהוספות.
 שויה רצונו — אבל לצדיק: בכת״י: אבל לישראל.

 העולמות במחשבה להבראות הרי כבר נגמרו ונשלמו בריאתם לפניו
 יתי. [ועמ״ש מוה בדיה תקעו בחדש]. והנה נראה בחוש גודל הצמצום
 שצמצם אור א״ס ב״ה במחשבה אחת ושאינה לפי ערכו ומהותו כלל
 והכל הוא מפני היותו אב הרחמים. פי׳ שמהוה וממשיך מדת
 רחמנות לרחם על העולמות ולהוותם ולקיימם תמיד בצמצום מחשבה
 אחת, ומזה יתבונן האדם לעורר רחמים רבים על נפשו איך שנפלה
 מטה מטה מאד בהסתכלו בשרשו דע מאין באת. פי׳ מבחי׳ אץ
 שהוא בחי׳ אב הרחמים. וא״כ הירידה שירד מאור פניו ית׳.
 היא גדולה מאד ומאיגרא רמא כו׳ ובזה יתמרמר נפשו מאד ונגעה
 עד נקודת הלב ממש שיכלה נפשו ולבבו וישוב אל הי. וע״י תשובה
 מאהבה רבה כזו הנה הזדונות נעשו כזכיות פי׳ כשם שע״י הזכיות
 תתעלה נפשו באור ה׳ כך תתעלה נפשו ע״י המרירות הגדולה הזאת

 מחמת הזדונות ובמקום שבעלי תשובה כוי:
 ד כי הנה במשה רבינו כתיב ושמתיך בנקרת הצור כשרצה להוריד
 י״ג מדות הרחמים. פי׳ מבחי׳ צור עליון מקור ושרש כל שרשי
 התהוות, כמ״ש הביטו אל צור חצבתם ונקי צוד כמו למשל צור החלמיש
 שמכין בו להוציא האש שהיסוד האש שבו הוא בכח ובהעלם ולא
 בפועל. כך כביכול נקרא צור, צור חיינו כי הוא שרש ומקור לכל
 שרשי ההוי״ה, ושרש ההוי״ה הוא בו בהעלם בכח ולא בפועל שמבחי׳
 שם הוי׳ להיות מהוה כל הנמצאים מאין ליש. שהוא בחי׳ אש אוכלה
 הנ״ל. אבל בחי׳ הצור הוא שממנו נמשך ונתהווה בחי׳ אש אוכלה
 הנ״ל [ועיין בפרדס שער י״א פ״ג ועמיש סדיה והיה מספר בנ״י]. והנה גדול
 כחן של בעלי תשובה שמגיעים עד בחי׳ הצור הנ״ל כמו למשל אם
 נכבה מאור האש מוציאים האש מצור החלמיש. כך הענין בבעל
 תשובה שנכבה אצלו מאור האש אוכלה לפי שאין להם בחי׳ הפתילה
 והעצים להתאחז בהם האור שהן הס תורה ומעשים טובים, הנה ע״י
 המרירות הגדולה בנקודת הלב שהוא למעלה מהזמז ואיו חפץ בזמז
 ומקום כלל שמואס בחיי נפשו כענין ר׳ אליעזר בן דורדיא שבכה עד
 שיצאת נשמתו, הרי מחמת זה מגיע לבחי׳ הצור למעלה מעלה מבחי׳
 התהוות הויות והמשכת זמן ומקום [כמש־ש הנה מקוס אתי]. ולכן
 יצאת בת קול שהוא מזומן לחיי עוה״ב כמעשה הצדיקים שנהנין מזיו
 תורתן ועבודתן, ואף שלא היה לו תומ״צ מפני היותו דבוק במקורא
 ושרשא דכולא, אך לא כל אדם זוכה לזה. ולכך אנו מתפללים
 השיבנו ה׳ אליך ונשובה שיהיה תחלה אתעדל״ע בכדי שיוכל להיות
 אח״כ אתעדל״ת ונשובה אח׳׳כ, ואף כי לעולם באתעדל״ת תלוי אתעדל״ע
 אעפ״כ חדש ימינו כקדם. פי׳ כמו שהיה תחלת בריאת העולמות
 מחמת רצונו הטוב כי חפץ חסד הוא. ועניו חדש ימינו כי הימים
 נקראים המשכת אור ה׳ כמ״ש לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם כו׳
 והיה לד הוי׳ לאור עולם וע״ז אנו מבקשים שיאיר עלינו אור חדש מבחי׳
 הצור הנ״ל אף שנפסק ממנו האור הראשון מבחי׳ אש אוכלה הוא והיינו
 כמו בחושה וזהו כי ביום הזה שהוא יוהכ״פ יום התשוב׳ שמתעורר ומתגלה
 למטה בחי׳ חפץ חסד ע״י החמשה תפלות לכד יכפר עליכם סתם מאן
 דלית ליה שם ידיעא ולא אתפס בשם ולא אתרמיז בשום אות וקוצא כלל,
 כי שמות ההוי״ה מורים על המשכת מאין ליש מהעלם אל הגילוי להיות
 ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. משא״כ הקב״ה בכבודו ובעצמו לא
 שייר עליו לומר לא בחי׳ ממלא כל עלמין ולא בחי׳ סובב כל עלמין.
 שאינו בגדר עלמין כלל ושם מקור הסליחה וכפרה נושא עדן ועובר על
 פשע כי לפניו ית׳ לגבי עצם מהותו כביכול לא שייך שום פגם ועון ופשע
 כ״א בהמשכות היורדות מאור פניו ית׳ ע״י כמה צמצומים ומסכים ולבושי׳
 רבים, וזהו מכל חטאתיכם לפני ה׳ תטהרו, לפני הוי׳ דוקא דהיינו
 בטרם שנאצלו בחי׳ המשכת ההרות להוות כל הנמצאים ואזי תטהרו
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 סותרת אותה ומבלבלתה. והנה בבחינת סלסול הזה כתיב ותרוממר
 שנפש האדם מתרוממת ע״י זה לבחי׳ שער רישי׳ כעמר נקא והוא
 מקור התורה שהתורה היא רק בחי׳ לבוש עוטה אור כשלמה משא׳׳כ
 התרוממות זו היא למעלה מבחי׳ לבוש שהיא נוגעת לעצמיות אור
 א״ס ב״ה ממש (ועמ״ש במ״* ע״פ הנותן שלג כצמר מענין לבושיה כתיג

 ושער רישיה כוי):

 ג וכאשר ישכיל ויתבונן האדם בנפשו איך שע״י סלסול הלכות של
 התורה תתרומם נפשו לעלות לאור א׳׳ס ב״ה ממש ממילא
 יגיל וישמח בחדוות ה׳ הוא אור א׳׳ס ב׳׳ה מקור החיים מקור התענוגים
 יותר מרוב כל אפילו מחיי עוה׳׳ב ג׳׳ע תחתון ועליון שאין זה אלא ויו
 כוי, וגם בבחי׳ זיו הזה אמרו על אחר מוטב דלידייניה כוי. ומכ״ש
 וק״ו שישים נפשו בכפו להיות כל ישעו וכל חפצו בעסק התורה להתענג
 על ה׳ ממש שהוא מקור החיים ומקור התענוגים ואף שאין התענוג
 הזה נראה ונגלה בהתגלות היינו משום שגדול כח התענוג ההוא
 שאין העולמות יכולים לסובלו ולכן אינו בא לידי גילוי בהשגת הנבראים
 ואדרבה כיש וק׳׳ו השמחה גדולה יותר לאלהים בהתבוננות נפשו
 שבודאי שורה עליו גילוי העונג העליון ב״ה מה שאינו נתפס ונקלט
 בשום השגה ולית מחשבה תפיסא בי׳, וכן בעסק התורה שהיא בחי׳
 לבושי׳ כתלג חיוור, הנה נודע שהמחשבה והדיבור של האדם הן בחי׳
 לבושים מחשבה לבוש הפנימי ודבור לבוש האמצעי וא׳׳כ כשנפשו של
 אדם מתלבשת במחשבה ודיבור של התורה הנה היא מתלבשת בלבושו
 של הקב״ה לבושי׳ כתלג חיוור ממש ואין קרבת ה׳ ממש יותר מזה
 כמו ע׳׳ד משל שנים שמתכסים בטלית אחד. (ועמ״ש סד״ה ואשד ני תדור),
 ובזה יובן מה שבפרשה שניה של ק׳׳ש אומרים ונתתי מטר ארצכם וכו׳
 ונתתי עשב בשדר כוי. כאלו מדבר בעדו ובאמת הקב״ה הוא הנותן ומשה
 רבינו ע׳׳ה אמר זה לפי ששכינה מדברת מתור גרונו של משה. וזהו מאמר
 השכינה שבגרונו שאומרת ונתתי, אבל מה שאנחנו אומרים ג׳׳ב ונתתי אינו
 מובן לכאורה אלא היינו ע׳׳י שאומרים תחלה לאהבה את ה׳ אלהיכם ולעבדו
 בכל לבבכם ובכל נפשכם. והיינו מסירת נפש ולא בשביל שלא יהא כופר בה׳
 ממש אלא היינו ביטול היש וגסות הרוח שבאדם שאמרו רז׳׳ל כל מי שיש בו
 גסות הרוח ראד לגדעו כאשירה (בסוטה דף ה׳ ע״א) שהוא בבחי׳ אשירה
 ממש שעושה את עצמו ליש ודבר נפרד מיחודו ית׳, וצריך להיות בבחי׳
 ביטול ומסירת נפש לה׳ והיינו כמו שנודע ממאמר מודים אנחנו לך
 שההודאה היא אליו ית׳ דכולא קמיה כלא חשיב וכל מה שלמטה מטה הוא
 יותר כלא ולא כמו שנראה בערכנו שהבריאה היא יש מאיו ונראה לעינינו
 גשמיות העולם ליש ודבר נפרד כו׳ כמ״ש במ״א. וע״י ביטול זה נמשד
 ומתגלה יחוד אור א״ם ב״ה ממש בנפשו ויכול לומר ונתתי שאור א״ם ב״ה
 המתגלה בו הוא הוא המדבר בו וכמ״ש במ״א בפ׳ ואתחנו גבי ק׳׳ש, והוא
ד שדבר ה׳ ממש הוא בפיו. וע׳׳ד זה תמצא פ  כענין ודברי אשר שמחי ב
 במאמר רז׳׳ל אלו ואלו דברי אלהים חיים שמה שבייש אומרים וב׳׳ה אומרים
 וכן דברי אב״ ורבא אין זה דבריהם ממש אלא דבר ה׳ שבפיהם, וכמו
 שאמר המגיד להבית יוסף אני המשנה המדברת בפיך. וזהו ענין
 התורה. אך המצות הם בקיום מצות המלך דוקא. והנה מבחי׳
 מלכותו ית׳ הוא חיות כל העולמות בעלי גבול במקום ובזמן מלכותך
 מלכות כל עולמים וממשלתד בכל דור ודור כל עולמים בחי׳ מקום
 דור ודור בחי׳ זמן ואין בחי׳ מקום וזמן שייך אלא בבחי׳ מלכותו ית׳
 מלך מלך וימלוך. אבל בא׳׳ס ב׳׳ה עצמו לא שייך בחי׳ זמן ומקום כלל
 (ונמ״ש בסש״נ ח״ב פ״ז). והנה עסק התורה נקרא בצלמנו שהוא בבחי׳
 למעלה מז הזמן משא״כ המצות שהן בבחי׳ מלכות נקרא כדמותנו
 ושייך בהם לשון הזמן, לכן קיום המצות תלוי בזמן וקרבנות תלויין ממן
 בהמ׳׳ק משא״כ עסק התורה אינו תלוי בבהמ׳׳ק ובהן ובגדי כהונה

 ע׳׳פ ביאור ענין מעלת התו׳ בכללה שהיא מצוה לכל א׳ וא׳ ללמוד כל הלכו׳
 התורה אפילו הלכו׳ שאינן צריכות לכל אדם כגון דיני הוראת איסור והיתר
 שאינה מסורה אלא למורי הוראות וכגון משפטים שבין איש לרעהו שאינן
 מסורים אלא לדיינים ואעפ״כ המצוה היא על כל אדם אפילו מי שאינו

 רוצה להיות דייו ומורה הוראה בישראל:
 ב והענין הוא כי הנה כתיב והיו הדברים האלה וגוי. ודברת בם
 בשבתד בביתד וגוי, דלכאורה פי׳ הדברים האלה היינו
 האמורים בק׳׳ש דעלה קאי ובאמת מצות ק׳׳ש היא בשחרית וערבית
 בלבד ולא כל היום ואיד נאמר ודברת בם בשבתך בביחד ובלכתר כוי.
 דמשמע כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשה בין בשבתך בביתך בין
 בלכתך בדרר כוי. אלא ודברת בם בדברי תורה כתיב, וא׳׳כ צריך להבין
 מהו הדברים האלה דמשמע דקאי על הדברים האמורים למעלה אחד
 ואהבת כוי (ועי מעני! על לבבו ברבות בקהלת בפסוק כל הנחלים הולכים אל
 הים ובפסוק דברתי אני עם לבי). אך הנה נודע פי׳ מלת אחד שהוא
 לבדו הוא בשמים וארץ וד׳ רוחות העולם כמו שהיה לבדו קודם בריאת
 העולם. וכמ״ש אני ה׳ לא שניתי משום דכולא קמיה כלא ממש חשיב,
 ואין העולמות תופסים מקום כלל רק בשכמל״ו, מלכותך מלכות כל עולמים
 שמבחי׳ מלכותו נתהווה בריאת העולמות מאין ליש, וכמאמר יחיד חי
 העולמים מלך דהא דכולא קמי׳ כלא חשיב היינו קמיה דוקא משא׳׳כ
 בבחי׳ מלכותו הוא שכינת עוזו השוכנת בתחתונים והיינו ע״י רבוא
 רבבות צמצומים שיהא נגלה כבוד מלכותו ית׳, (ועמ׳׳ש מזה ע-פ שיר
 השירים. וע״פ צאינה וראינה לא זי מחבבה כוי/ ואי לזאת ואהבת את הוי'
 אלהיך ממש דהיינו להיות האהבה ורעותא דלבא להבטל אליו ית׳
 ממש להיות נפשו נכללת ובטלה במציאות באור א׳׳ס ב״ה ממש דכולא
 קמיה כלא ממש חשיב. וזהו אחד ואהבת שמבחינת אחד נמשך להיות
 האהבה ורעותא דלבא בנפש האדם להיות הוי׳ ממש אלהיך והיינו ע׳׳י
 עסק התורה דכתיב עוטה אור כשלמה שאור התורה עוטה הקב׳׳ה
 כשלמה שאור א׳׳ס ב״ה ממש מתלבש בהתורה (וענוש מזה נד״ה ועשו
 לחם ציצית. ועיין עוד מזח בפי תולדות קמ״ב בי. תרומה קס״ד נפי פנחס
 רפ״ח בי). ועל זה נאמר לבושי׳ כתלג חיוור כי תחלת הויית השלג הוא
 מן המים שנקרשו ונעשו שלג ואח׳׳כ כשנפשר ונמס חוזר למים, כך
 הויית לבוש התורה הוא מבחי׳ המים שהיא בחי׳ חכמה עילאה חכים
 ולא בחכמה ידיעא. ומזה נמשך ג׳׳כ בתורה גשמיות שלפנינו להיות
 גילוי בחי׳ חכמתו ורצונו ית׳. וזהו חכמה בראש וחכמה בסוף. והנה
 כתיב שער רישי׳ כעמר נקא אלו הן המשכות כל פרטי ההלכות שבתורה
 וכמ׳׳ש קווצותיו תלתלים וגו׳ תילי תלים של הלכות שהן המשכות מנחי׳
 שערות בלבד שהם בחי׳ הארה מצומצמת ומועטת מעט מזעיר ע׳׳י
 צמצומים רבים ושונים כמ״ש נפלאותיד ומחשבותיר אלינו אין ערוד
 אליך אגידה ואדברה עצמו מספר שלהיות המשכת נפלאותיו־ ומחשבותיז־
 אלינו בעסק התורה שלפנינו המלובשת בגשמיות עצמו מספר הצמצומים
 רבים ריבוא רבבות מדרגות עד אץ מספר. (ועמ״ש מזה ע׳׳פ ויהי מקץ)
 כי אין ערוך אליו ית׳ כלל וכמו שנודע פי׳ ערך במספר שאפילו אחד לגבי
 אלף אלפים ורבבות נקרא בשם ערך שהם מסוג א׳ שהכל נופל תחת
 סוג המספר, משא״כ לגבי אור איים ב׳׳ה שכשמו כן הוא אין לו סוף
 כו׳ לא שייך ערך כלל. והנה כתיב סלסלה ותרוממך פי׳ סלסלה לסלסל
 ולהפריד השערות שלא יהיו מעורבים ומבולבלין כמארז׳׳ל לא ידעו
 רבנן מאי סלסלה עד דשמעי וכו׳ דהוה מהפך במזיי׳ כו׳ שהסלסול
 הוא בשערות להפרידם שלא יהא עירוב נימא בחברתה, וכך צריר להפריד
 כל ההלכות שבגמ׳ שלא יהי׳ עירוב ובלבול בין הלכה להלכה. וכמו שמצינו
 בכמה מקומות בתלמוד דקאמרי ורמינהו וכו׳ ומשני לא קשיא הא ר׳
 מאיר כו׳ שמבררין ומלבנין כל הלכה לעצמה שלא תהא הלכה אחרת
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 עשירי הוא יום כיפור נתקן בחי׳ התנשאות, ועל דבר הנ״ל נק׳ עליית
 המל׳ שהוא מ״ש לד ה׳ הממלכה בבחי׳ ביטול, לכן ביום הכפורים אסור
 באכילה ושתיה ונעילת הסנדל שהן הכל בחי׳ הלבשת היש ולהיות
 בבחי׳ ביטול ממש אליו ית׳, ועד״ז הן כל הכריעות והשתחוואות שביום
 כפור שנופלים על פניהם להיות בבחי׳ בטול. והנה יש ב׳ מיני גסות
 הרוח בחי׳ חיצוניות שיודע בעצמו ערכו השפל ואעפ״כ מחשב א״ע
 ליש ודבר בעיני הבריות, ויש בבחי׳ פנימיות שהוא בחי׳ עצמיות הגסות
 שדרכו ישר בעיניו והוא באמת חשוב גם בעיני עצמו. והנה על בחינה
 הא׳ נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם עליכם דייקא.
 דהיינו מה שעליכם מבחוץ. ועל הבחינה הב׳ אמר מכל חטאתיכם
 דהיינו חטאת פנימיות שלכם לפני ה׳ תטהרו. פי׳ לפני ה׳ קודם בחי׳
 הוי׳. כי התורה היא שמותיו של הקב״ה יו״ד היא חכמה אורייתא
 מחכמה נפקת. אבל ע״י התשובה מעומקא דליבא ממעמקים קראתיה
 ה׳ שממשיך בחי׳ הוי׳. ואז תטהרו מסטרא דקליפה בכדי שלא יהא
 העלם והסתר מאור א״ס ב״ה הסובב כל עלמיז. וזהו שנתנו לוחות
 אחרונות ביום כיפור גילוי אנכי ה׳ אלהיר. אנכי ממש ובזה לא יהיה
 לד אלהים אחרים על פני פי׳ שזהו הבטחה שלא יהיו אלהים אחרים
 מעלימים ומסתירים את בחי׳ פנימיות כי עונותיכם מבדילים כוי.
 אד ביום כיפור הוא בהעלם כי לוחות אחרונות נתנו בצנעה אבל
 הגילוי הוא בשמחת תורה שמחה של תורה דהיינו גילוי מקור התורה

 והוא גילוי עונג העלית ב״ה:
 ביאור הדברים בעניו לטהר תטהרו. הנה חיי צער תחיה היינו
 מהתבוננות מגדולת א׳׳ס ב״ה שכשמו כן הוא אין לו סוף
 כר ממילא יחיה חיי צער על מה שרחוק מאור פניו ית׳ ותהיה זאת
 נחמתו אשריר וטוב לד בעוה״ז ע״י עסק התורה שהיא חכמתו ושם
 התלבשות אור א״ם ממש בחכמה ונמצא מתלבש גם הוא בלבושו של
 הקב״ה ונעשה יחוד א״ס בנפשו, וזהו יחוד קב״ה ושכינתי׳ וכמבואר
 בזהר בעניו יחוד וו״נ שהמלאכים מכסים היחוד בגדפין (והובא נפדח
 שער הקדישיס פ״א. ועיין בעיח שער הארה המוחין פ״ב ועיין מזה ג״נ במקימ

 הוף חלק א׳ בהשמטות דיה בראשית). וכיסוי זה הוא נמשד מבחי׳ או״א
 כו׳ דהיינו שנמשד מקיף אחד לשניהם לצורר היחוד וכר הוא בעסק
 התורה נמשר מקיף עליוו שמקיף גם את נפשו להתכלל בבחי׳ אור
 א״ס בבחי׳ יחוד ע״י מקיף א׳ הכולל ב׳ הבחי׳. ועתה נבוא לביאור
 לבושי׳ כתלג חיוור איתא בזהר שהי״ג ת״ד נק׳ לפעמים ג״כ בשם
 לבושי׳ כתלג חיוור• אר האמת הוא שעיקר הלבוש הוא החשמל ולא
 החשמל המפסיק בין אצילות לבי״ע כי זהו מחיצוניות בינה והוא
 בנוגה שמבחי׳ שבה׳׳כ אלא הוא החשמל עליון המקיף כל האצילות
 דהיינו שהתלבשות גבורה דעתיק במו״ס הוא ע׳׳י מקיף זה (בלקוטי•
 הש״ס מהאריז״ל דט״ז ד״ה לכי ומעטי איתא וז״ל כי יש מסד בין עולם
 לעולם כו׳ ויש ביו הא״ק לאצילות מסר וכן ביז האצילות לבריאה כו׳
 וכל המסכים נק׳ מקיפים עכ״ל, והנה הרמ״ז ר״פ אמור דפ״ח סע״ב גבי
 כשמו הטוב על הראש כתב שגם כתר אריר נחשב מעולם א״ס כו׳ ועיקרו
 של אצילות מתחיל ממו״ס שהיא חכמה דאריד עכ״ל וא׳׳כ עניו התלבשות
 גבורה דעתיק במו״ס הוא עניו ההמשכה מאור א״ם בראשית האצילות
 וע״כ התלבשות זו הוא ע״י מקיף זה ומסד הנ״ל ואפשר שזהו ג״כ
 ענין קרומא דאוירא כוי ע׳ בע״ח שער א״א פ״ז שזהו ענץ רקיע
 המבדיל ביז מים למים ומזה יובן ג״כ ענין סלסלה ותרוממר שנתבאר
 לעיל דענין ההתרוממות הוא מבחי׳ לבושי׳ כתלג לבתי׳ ומדרגת שער
 רישי׳ כו׳ והיינו כי שער רישי׳ הוא מבחי׳ כתר אריר שהוא מעולם א״ס
 שלמעלה מהמסר ומהאצילות כוי). וע״ז נאמר לבושי׳ כתלג חיוור כמו
 שלג שתחלת הווייתו ממים ונקפא ונעשה שלג ואח״כ חוזר ונפשר ונמס

 כלל, ואף שהתורה הוא פי׳ המצות מ״מ במחשבה ודבור עדייז הוא
 בבחי׳ רוחניות אבל המצות הם במעשה הגוף בפו״מ:

 ד והנה זה לעומת זה עשה אלהים שכמו שנפש האלהית מתחלקת

 לעשר כחות שלשה שכליים ושבע מדות דקדושה, כף יש
 ג״כ בקליפה כמו חכמה דקדושה יש כנגדה חכמה דקליפה חרטומי מצרים
 וכו חכמים המה להרע (בירמיה סי׳ י•) וכיוצא בשאר כחות הנפש. וזהו
 כלל שבסטרא דקדושה הכל בבחי׳ ביטול אליו ית׳ חכמה כח מה משא״כ
 חכמה דקליפה היא בחי׳ יש. וכמ״ש ע״פ בעלי במות ארנון. וזהו מארז״ל
 ישראל שבחו״ל כוי, כי* ארץ ישראל נק׳ ארץ כנען לשון הכנעה וביטול
 (עמ״ש סדיה ויהי בשלח פועה) משא״כ כשהוא* בבחי׳ גסות הרוח ויש הוא
 במו עובדי עבודת כוכבים בטהרה הם שעניו עובדי כוכבים ומזלות
 הוא כמ״ש וראית את השמש ואת הירח כו׳ והשתחוית להם כוי.
 והנה כתיב ממגד תבואות שמש שהשמש משפיע לתבואות הארץ וכו
 כל צבא השמים שהם המזלות איו לד עשב מלמטה שאין לו מזל
 מלמעלה כוי. אלא שהשתחוי׳ להם אסור מפני שמחשבים אותם ליש
 ודבר שהם המשפיעים ובאמת איו השפעתם מצד עצמם אלא שהם כלי
 ההשפעה שבהם ועל ידם עוברת ההשפעה וכן כל עבודת כוכבים שעושה
 עצמה ליש ודבר אלא דקרו ליה אלהא דאלהא. משא״כ סטרא דקדושה
 היא בבחי׳ ביטול שאין עוד מלבדו וא״כ מי שנמשר אחר גסות רוחו
 להחשיב עצמו ליש הרי הוא כעובד עבודת כוכבים בטהרה. דהיינו מי
 שנמשד אחר בגדי כבוד להתפאר בפני בני אדם כי כבוד חכמים ינחלו
 כתיב ועשית בגדי קדש לאהרן אחיד לכבוד ולתפארת שהכבוד הנמשד
 לבחי׳ חכמה כח מ״ה הוא בבחי׳ ביטול משא״כ שאר כבוד של עוה״ז
 שהוא יש הוא מסטרא דקליפה. ובוה יובן מה שאמרו רו׳׳ל כר הוא
 דרכה של תורה פת במלח כו׳ אם אתה עושה כן אשריר בעוה״ז כוי.
 ולכאורה אינו מובן מהו העוה״ז בזה אלא הענין שכאשר ישים אל
 לבו ההכנעה וביטול אליו ית׳ שבזה שורה עליו עונג עליון כנ״ל.
 איו לד עוה״ז גדול מזה. ועל זה אמרו יפה שעה אחת כוי. אבל
 כשנמשר אחר תענוגי עוה״ז הרי ממשיר עליו סטרא דקליפה ומלביש
 .א״ע.בגדים צואים וכשישים אל לבו שהקליפות סבבוהו לא יהי׳ לו
 תענוג מעוה״ז כלל משא״כ כשפת במלח תאכל כו׳ ישמח לבו ויגל כי
 אין לו לבוש מםטרא דקליפה ומבגדים הצואים. אך מי שפגם והעביר
 את הדוד בהמשיר את לבו אחר היש והגסות, העצה היעוצה לצעוק
 אל ה׳ בצר לו צעק לבם שיהא הלב צועק בקרבו מקרב איש ולב
 עמוק איר לא שם לנגד עיניו אור א״ם ב״ה הסובב בל עלמין שלפניו
 כחשיבה כאורה ורוחניות וגשמיות שוין וימלא בושה וכלימה וכמ״ש ולא
 נבוש לעולם ועד. וכמשל מי שהולך ערום בלא הודע לו שיש אנשים
 רואים אותו ואח״כ כשרואה שהאנשים רואים אותו יתמלא בושה, כן
 ויותר מכן יש ליבוש מאור א״ס ב״ה הסובב כל עלמין דכתיב בי׳ את
 השמים ואת הארץ אני מלא. (יעמיש מזה בדיה מניות יהנ). ועל זה נאמר
 כי לא יראני האדם וחי בחייו אינו רואה אבל בשעת מיתתו רואה
 והיינו כדי שיתמלא בושה וכלימה בראותו ה׳ נצב עליו ורואה במעשיו
 ועי״ז ישוב בתשובה שלימ׳ לפניו את פניר ה׳ אבקש דהיינו לבקש פנימיות
 ה׳ גילוי אור א״ס ב״ה ממש דהיינו להחזיר פנים בפנים כנ״ל וכמים
 הפנים כתיב וזרקתי עליכם מים טהורים י״ג מכיליו דרחמי שהם בחי׳
 פנימיות והן מקור התורה ולכך ממלא כל הפגמים שפגם בתורה. כמ״ש
 אנת הוא ממלא כל שמהז ואנת הוא שלימו דכולהו ועי״ז וטהרתם.
 והנה על בחי׳ החזרת פנים בפנים נתקנו כל עשרת ימי תשובה כנגד
 עשר כחות הנפש שבכל יום נתקו כח אחד שביום ראשון נתקו בחי׳ החכמה
 דהיינו מה שהלביש נפשו בחכ׳ דקליפה שהוא בחינת יש ע״ד מ״ש ראיתי
 איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו יבא לבחי׳ ביטול כח מה עד שביום

 •< עי׳ בהוספוח.
 שו״ח ההשפעה — עבודת כוכבים: בבוך 4: עבודה זרה.
 שו״ה להחשיב— עבודת כוכבים: בבור 4: עבודה זרה.



 לקוטי אחרי תורה כח

 לפי שהתורה היא בבחי׳ אין ממש והיינו לפי שעיקר לימוד התורה
 ברעותא דליבא תליא מילתא שיהיה בטל במחשבתו ודבורו וזה יכול
 להיות בעסקו בתורה, אבל במצוה בעשיי׳ גשמית ע״י הגוף העושה
 אין זה ביטול ממש רק ביטול היש לאין שהוא עושה ומקיים מצות
 המלד שזהו בחי׳ עבד שהוא נפרד משא״ב עסק התורה הוא בבחי׳ בז,
 וזהו אם כבנים אם כעבדים כוי• אד הנה זה לעומת זה עשה האלקים
 וכל סטרא דקליפה הוא רק בחי׳ יש הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את
 האדם מן העולם וכבוד חכמים ינחלו. שמי שהוא בבחי׳ חכמה כח מ׳יה
 אין הכבוד עושה אותו יש ולכן מפני שיבה תקום וכן ועשית בגדי קדש
 לאהרן אחיד לכבוד כוי, משא״כ מי שאינו בבחי׳ כח מ׳׳ה יכול להיות נמשד
 לבו אחר הכבוד ונעשה יש וגס רוח. וזהו עיקר ע״ז שמחשיב א״ע ליש
 דקרו לי׳ אלקא דאלהא ולכן ארז״ל מי שיש בו גסות הרוח כוי. והנה כמו
 שבקדושה יש ב׳ בחי׳ תורה ומצות שהן פנימיות וחיצוניות כנ״ל כד ג״כ
 לעומת זה יש ב׳ דברים חיצוניות ופנימית חיצונית היינו גסות בבחי׳
 לבושים ומקיפים, ופנימית היינו תאוות זולל וסובא והכל הוא בנוגה
 שחיצונית שלה רע ופנימית טוב ולפעמים עולה הכל ונכלל בטוב,
 ולפעמים להפר כמ׳׳ש בסש״ב פ״ז. והנה בחי׳ הפנימית יכולים להפר
 בעצמם מרע לטוב כמו איש אשר בסובאי יין וזוללי בשר אם למחר
 מתפלל בכח האכילה הרי הרע עצמו מתהפך לטוב ונעשה מרע טוב,
 אבל החיצוניות ולבושי׳ אינו נעשה מהם דבר טוב שיוכל לקבל הכבוד
 להיות נתפס בתוכו שלא יהיה יש. ולכן כי ביום הזה יכפר עליכם
 לטהר אתכם עליכם דוקא מה שהוא בחינת מקיף יכפר יקנח ויעביר
 לגמרי ואת רוח הטומאה אעביר כי תעביר ממשלת זדון. אבל מכל
 חטאתיכם פנימית שבכם לפני הוי׳ תטהרו בעצמיכם והיינו לפני הוי׳
 דהיינו ממעמקים קראתיר הוי׳ כאדם הקורא לחבירו שיבא אצלו כר
 קוראיו וממשיכים בחי׳ הוי׳ ע׳׳י ממעמקים עומקא דליבא שצועק הלב
 בקרבו והיא בחינת א״ס שבנפשו שעי״ז מעורר בחי׳ א״ס שממעמקים
 למעלה משם הוי׳. והיינו דוקא ביום הזה הוא יוהכ״פ עליית המל׳
 להיות פב״פ שהמל׳ היא מקור הנבראים ומחיה אותם ועתה היא עולה
 לקבל פנים עליונים דא׳׳ס את פניד הוי׳ אבקש, ולכו אין עולים לתורה
 ביוהכ״פ רק ששה לפי שהמל׳ שהיא בחי׳ שביעית עלתה למעלה. (ועיין
 בפי׳ לפני הוי׳ בזהר ח״ג ס״ז א׳ וע״פ פי׳ המק״מ שם בשם הרח״ו מובן
 כמשנ״ת כאן דלפני היינו למעלה יותר כר, אכן בזהר תרומה דק״ע ע״ב
 פי׳ כי מלפני הוא בחי׳ שלמעלה משם הויה אבל לפני היינו בחי׳ מלכות
 שהיא בחינת שקודם לשם הויה מלמטה למעלה, וגם לפי׳ ההוא אין
 סתירה למש״כ דהוא בחי׳ ממעמקים שלמעלה משם הוי׳ כי הנה יוהכ״פ
 הוא עליי׳ המל׳ בעתיק. א״כ ב׳ הפי׳ עולים בקנה אחד שהבחי׳ מל׳
 שהיא לפני שם הוי׳ ממטה למעלה עולה ביוהכ״פ לבחי׳ א״ם שלמעלה
 משם הוי׳ ולכן עי״ז תטהרו גם אתם והיינו כמ״ש בזהר תצוה דקפ״ה
 ע״ב ע״פ כי ביום הזה יכפר. יכפר ביום הזה וינקי ליה בקדמיתא וכל
 דא עליכם ופי׳ במק״מ תחלה יתוקן מדת המל׳ שנק׳ היום הזה
 ואח״כ ישראל והיינו שע״י עליי׳ המל׳ בא״ס עי״ז יתוקנו כל הפגמים

 כי אנת הוא שלימותא דכולהו) (ועיין עוד ע״פ ני ביום הזוז הו׳ בזהו ויקרא
 נדו נ׳ ונפי אחרי ם״נ נ׳ ם״ד א׳ ונפי אפור דק״נ האזינו דר״צ סע׳׳נ):

 ביאור הדברים ע״פ כי ביום הזה יכפר הנ״ל, הנה נקדים ענין
 בגדי לבן דכה״ג שעבודת יוהכ״פ הוא בבגדי לבן. והנה הן
 היו מפשתן דייקא וכמ״ש כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד כוי. בגדי
 קדש הם. וע׳ בזהר פ׳ ויחי דרי״ז א׳ ובפי פקודי דף רל״ט א׳ ובגמרא
 בזבחים דף י״ח ב׳ דאמר קרא בד דבר העולה מן הקרקע בד בבד.
 ופרש״י שם קנה יחידי מכל גרעין ואין ב׳ קנים עולים מגזע אחד, משא״כ

 והיה למים תהו חכמה בראש חכמה בסוף, והוא ע״ד משל כמו משלי
 שלמה או כמו שהרב מסביר שכל להתלמיד ע״פ משל שכשעומד התלמיד
 על כוונת רבו במשל זה ומבין השכל עצמו הנה נעשה אצלו ג״כ בחינת
 חכמה כמו שהיה אצל רבו החכמה מתחלה רק שבאמצע נגלד ונקרש
 לפי שהחכמה לא היתה נתפסת בשכל התלמיד כמות שהיא בעצמה
 בשכל הרב רק ע׳׳י משל, וכר הוא בחי׳ לבוש עליון הוא בבחי׳ שלג
 שנגלד ונקרש עצמיות החכמה לבלתי הגלות נגלות כמות שהיא בעצמה
 רק אח״כ חוזר ונמס והיה למים בחי׳ חכמה אצל הנבראים ועל ענין
 זה נאמר משלד קרחו כפתים כו׳ ישב רוחו יזלו מים מגיד דבריו
 ליעקב שלהיות מגיד דבריו ליעקב שהוא מבחי׳ יזלו מים נעשה ע״י
 הקרח שנגלד ונקדש כעיז הקרח וכד הוא בענץ השלג, אלא שהשלג הוא
 בהתחלקות טיפין טיפין כי להיות יורד ההשפעה מוכרח להיות ע״י
 התחלקות וכמו שנודע מגבורות גשמים שיורדים ע״י התחלקות שאל״כ
 היו מבול ח״ו, וגם י״ג ת״ד נק׳ בחי׳ לבושים על דרד זה שההארה
 היורדת דרד השערות שהם חלולים הנה השערות הם בחי׳ לבושים והן
 בבחי׳ פירוד והתחלקות בבחי׳ שלג ונקי חיוור ששרש ההשפעה עצמה
 היא בחי׳ חסד (וגם השלג יש בו תוקף הלבנונית יותר מבחי׳ עמר נקא
 וכמ״ש במ״א ע״פ הנותן שלג כצמר). ומים שיורדים ממקום גבוה
 למקום נמוד(אלא שיורדים בבחי׳ צמצום והתחלקות ההשפעה לפירורים):

 ב והנה מבתי׳ לבושיה כתלג חיוור נמשר בחי׳ שער רישיה כעמר
 נקא אלו הן פרטי ההלכות שבגשמיות כמו כל מסכת יומא
 שכל הרעש של הכה׳׳ג שהוא פורש משאר העם ונכנס לפני ולפנים והיה
 רק פעם א׳ בשנה והי׳ צריר חמש טבילות ועשרה קידושיו וכל העבודה
 הוא שמזה מדם הפר ומדם השעיר באצבע אחת למעלה ושבע למטה
 ומונה אחת ואחת כוי. והנה כח זה שיש בגשמיות דם הפר והשעיר
 להיות נוגע להמשכת אור א״ס ב״ה הוא דרד בחי׳ שערות שהם
 המשבות מצומצמות שהשערה היא המשכה להיות גילוי אור א״ס למטה
 ג״כ אך היינו דוקא ע״י ביטול ומס״נ. ועל דרד זה היה לימוד תנאים
 ואמוראים וכל עסק רשב״י היה בנגלה כ״ד קושיות וכ״ד פירוקים
 וגם בכל פרק מפרקי המסכתות שבש״ס נזכר ר״ש ואפילו בכלים
 ובנגעים ועוקציו והי׳ פטור מתפלה לפי שכל עסק תורתו היה עד׳׳ז
 וכמ״ש ודברי אשר שמתי בפיר• אד איז כח זה אלא בתורה עצמה,
 אבל המצות הז מצות המלד שהוא ביטול היש לאין שיהיה יש ויהיה
 בטל ומל׳ נק׳ בשם לבוש כמ״ש ה׳ מלד גאות לבש שלהיות בחי׳ מל׳
 ועל מי מולד הלא כל עצמיות הנבראים וחיותם הוא מבחי׳ מל׳ ואיך
 שייר לשון מלוכה, אלא כל עניו מל׳ הוא למעלה רק בחי׳ לבוש שנעשה
 לבוש והסתר להיות בחי׳ מל׳ וכמ״ש כי שמש ומגן ה׳ אלקיס שבחי׳
 אלקים הוא בחי׳ המל׳ היא בחי׳ מגו שהיא בחי׳ לבוש (ועפ׳׳ש בז-ה

 יונתי נתגוי מעניו יפתי וע׳ םד״ה ועשית נגדי קדש ובד״ה יניאו לבוש מלמת) רק
 בשרש העליון המצות הם גבוהים יותר שהמצות הן מבחי׳ גולגלתא
 ותורה היא בחי׳ מוחא, אלא שלפי שהמצות הם גבוהים יותר אינם
 יכולים להיות בבחי׳ התגלות כ״א בבחי׳ לבוש שהוא בחי׳ חיצוניות
 ומקיף, אבל התורה שהיא בחי׳ מוחא נעשית בחי׳ מזון ותורתד בתור מעי
 (ועי באגה״ק ד״ה איהו וחיוהי ועמ׳׳ש בד״ה מזמור שיר חנוכת הבית מעניו מזון
 ולמש מי). והנה כדי להיות המשכת המצות למטה הוא רק כמו כן בבחי׳
 שערות ושער רישיה כעמר נקא שעי״ז נמשך למטה בכה״ג כמו בסדר
 עבודת יוהכ״פ הנ״ל וגם זה הוא ע״י ביטול כי כה״ג נקי כהנא רבה
 בחי׳ ביטול רק לפי שזה הביטול הוא ביטול היש לכו תלוי בזמן ובמקום
 בקדשי קדשים דוקא, אבל התורה אע״פ שהוא איש זר ולומד בלילה דלאו
 זמן הקרבה היא אעפ״כ מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב בזמנו ובמועדו.



 אחרי תורה
 ממשיכים אורות פנימים ואורות מקיפים, כי הנה אורייתא מחכמה
 נפקת ושרשה ממו״ס דא״א שהיא נק׳ בחי׳ אור פנימי כמ״ש בע״ח
 שער א״א פ׳׳ד מו״ס דא״א הנק׳ חכמה והוא סוד אור פנימי והמצות
 הן נמשכות מגולגלתא דא״א שהוא בחי׳ אור מקיף (נפ-ש בעיה שפ
 ונפרק ג׳ ועיץ מרח שניב ספ׳ו). ואע״ג שעל התורה נאמר לבושיה
 כתלג חיוור הרי שהתורה היא ג״כ בחי׳ לבוש ומקיף. הענין כי לבושיה
 כתלג חיוור קאי על י״ג ת״ד שהם נעשים לבושים וחופפים על או״א
 שלכד נק׳ או״א דאצי׳ הנסתרות לה׳ וכנודע דהנסתרות היינו י״ה שהם
 או״א ומה שנק׳ נסתרות היינו לפי שהם מחופים ומכוסים בדיקנא
 דאריד, ואע״פ שהדיקנא היא נמשכה ממו״ס [והרמ״ז בפ׳ בראשית דף
 ח׳ כ׳ בשם הפע״ח שהדיקנא מאירה ומתכוננת מג׳ מוחין חב״ד היושבין
 לעילא בגולגלתא כו׳ אשר כ״ן הוא למעלה מאו״א דאצילות]. אך עכ״ז
 השפלתה הוא יותר למטה להיות ג״כ לבוש לאו״א דאצילות. ופי׳ ועניו
 הלבוש היינו כמו עד״מ האותיות המלבישים את השכל שאע״פ שע״י
 האותיות מתגלה השכל שהרב מסביר לתלמידו השכל ע״י האותיות
 היינו פשוטו של השכל אבל פנימי׳ ועומק השכל אינו מתגלה ממש
 בהאותיות כ״א מוסתר ונעלם בהם בבחי׳ הסתר והעלם. ולכו ארז״ל
 דלא קאים אינש אדעתי׳ דרביה עד ארבעין שנין והיינו מפני שעומק
 השכל של השפעת הרב היה עדיין בבחי׳ הסתר והעלם ממנו אלא
 שאעפ״כ אחר ארבעים שנין קאים לפי שמ״מ היה דעתיה דרבי׳ בבחי׳
 מקיף עליו שמוסתר ומלובש בתור האותיות שקבל מרבו בבחי׳ הסתר
 והעלם. ואחר מ׳ שנין נמשד מהעלם אל הגילוי. נמצא מובן מוה
 שהאותיות שהם לבושים היינו שמסתירים שהפנימי׳ לא יתגלה רק
 החיצונית נמשך ומתגלה. ויובן זה עוד ג״כ מענין מאח״ל בסנהדרין
 דל״ה הטעם שאיו דנין בע״ש וגומרין באחד בשבת משום דמינשי
 טעמייהו ואע״ג דשני סופרי הדיינים עומדים לפניהם וכותביו דברי
 המוכין ודברי המחייבין, פרש׳׳י דמ״מ לבא דאינשי לא כתבי כו׳ ונשכח
 מלבו ישובו לטעמו כוי, והיינו לפי שפנימית הסברא אינו מתגלה כלל
 מתוך האותיות כ״א מוסתר ונעלם. ועד״ז גם המשל מלביש השכל אלא
 שהוא לבוש המעלים יותר מהאותיות*. וזהו עניו לבושיה כתלג כמו
 השלג שנקפא המים ונעשה שלג ואח״כ חוזר ונמס והיה למים. כך
 הלבוש מעלים על פנימי׳ החכמה שאינו מתגלה להמקבל כ״א עומד
 עליו מלמעלה בבחי׳ הסתר ומקיף אלא שזהו בשעת ההשפעה, אמנם
 אח״כ יוכל להיות נמשר גם הפנימית מההעלם אל הגילוי. וכמשל התלמיד
 דאחר מ׳ שנין קאים אדעתיה דרביה כנ״ל. וזהו עניו שהשלג היה אח״כ

 למים כוי כבראשונה [ועמ״ש נפי שלח יד נד״ה ויאמרו נוי סונה הארץ בעניו
 עגולים ועשר], וזהו עניו שי״ג ת״ד נקי לבושיה כתלג חיוור שהם נעשים
 ג״כ לבושי׳ לאו״א דאצילות. כי הנה אע״פ שהלבוש הוא נשפל להיות
 נמוך יותר מהשכל אבל באמת שרשו מלמעלה מהשכל המלובש בו, וכמ״ש
 במ״א מעניו שלמה ששבח גודל חכמתו היה מ״ש וידבר שלשת אלפים
 משל [עיי! פוה ריפ לד לד בדיה הנה אנרס נוי עיש. ונדיח והנדילה הפרונת
 ובפי מקץ בביאור על פארז״ל מזוזה מימיו ונייח משפאל]. ולכך הדיקנא
 דאריד ששרשה ממו״ס שהיא למעלה מאו״א דאצי׳ היא דוקא שנעשית
 לבוש לאו״א כוי, וכמו בגשמיות הזקן מתחיל לצמוח אחר עשרים שנה
 לפי שאז מאירים המוחין דגדלות וכמארז״ל ולמכור בנכסי אביו עד
 שיהיה בן עשרים שנה וכמ״ש במ״א. נמצא שערות הדיקנא אף שהן
 בחי׳ שערות לבד עכ״ז הרי הן באין ונמשכין ממוחין דגדלות שלמעלה
 מהמוחין שיש לו בתחלה קודם עשרים שנה. ולכו ג״כ הסריס איו לו
 זקן לפי שאין בו כח ההולדה והיינו לפי שלהיות ההולדה וההשפעה
 הוא נמשך מהתחזקות המוחין והסריס שחפר בו כח זה אין לו
 זקן. וכן נשים שדעתז קלות אין להם זקן כוי. וזהו עניז שהתורה
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 בשאר בל מיני צמחה כמו חטים ודגן שכמה שבלים עולין מחטה אחת.
 והענין לפי שבחי׳ בד היינו שנמשך מעולם האחדות, ועד״ז יובן עניז
 קרבן קין דכתיב ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה׳ וארז״ל זרע פשתן
 היה, והיינו לפי שהוא בחיי בד (ועיין• בלקית פ׳ קדושים באזהרה שעטנז
 יחנה קיו העלה כוי ובזח״ב תצוה קפיא ב׳ ובזחיג קדושים ס״ז אי). ולכן היה
 הבה״ג צ״ל לבוש ביוהכ״פ בעבודת היום בבגדי בד דייקא כי אז הוא
 נכנס לפני ולפנים בעולם האחדות לכפר על כל פשעי בנ״י וכמ״ש ונסלח
 כו׳ והיינו בבגדי פשתז דוקא. וזהו עניז הוי׳ בדד ינחנו. פי׳ בדד
 הוא בחי׳ לבדו כמו קודם שנברא העולם וכמ״ש במ״א (ועמ״ש סד״ה
 וארא אל אברהם בעניו בחי׳ יחיד וסד״ה להבין הענין שתפלת הבעל
 עסק כו׳ יחוד או״א כו׳ משא״כ למעלה מעלה בחי׳ אנכי כוי וע׳
 בסש״ב חייב פ״ט בהג״ה. וע׳ עוד מענין בד בלק״ת פ׳ צו גבי מדו בד
 ובע״ח שער א״א פ״ה ועיין בר״ח שער התשובה פ״ג ובמא״א אות ב׳
 ס״ד ועיין מ״ש במ״א גבי עד הגל). ולכך הן בגדי לבן, כי בחי׳ הלובן
 אינו כשאר הגוונים. כי הוא בחי׳ עצמיות של הדבר ואין כאן דבר נוסף
 רק עצם הדבר לבד. משא״כ שאר הגוונים שהם צבע שצובעים בו
 אדום ירוק. שהצבע אדום הוא דבר נוסף על עצם הדבר שהיה לבן
 עד״מ ועכשיו ע״י הצבע נעשה אדום, ונמצא זהו הרכבה על עצם הדבר
 משא׳׳כ גרון לבן שהוא עצמי ואינו צבע ומה שמכבסים בגדי פשתז בלשון
 אשכנז(בלייחט לאייווענט) היינו רק שע״י זה יתוסף ויתגלה עצם הלבנונית
 והנמשל מזה כי הנה ידוע עניו אורות וכלים שקודם שנאצלו הכלים לא
 שייר לומר על שפע אור א״ס שהוא קרוב לחסד יותר מחכמה. כי לאו
 מכל מדות אלין איהו כלל. רק אחר שהכלי הגביל את האור נעשה
 התמונה בהאור להיות אור החסד או אור הגבורה שאז נק׳ הספירה
 בשם זה דוקא משא״כ האורות בעצמן הן בחי׳ בלי מה בלי מהות כו׳
 שהאור מעין המאור למעלה מעלה ממהות מדות ואפילו ממהות חב״ד
 נו׳ כנודע. וזהו עניו ההפרש שבין גווו לבו לשאר הגוונים. שבחי׳ לבן
 שהוא גוון עצמי ואין כאן דבר זולת עצם המהות זה הוא למעלה בחי׳
 האורות כמו שהם בעצמן קודם שנתלבשו בכלים שע״ז מורה המראה לבן
 שההארה והגילוי הוא אור א״ס ממש פשוט בתכלית הפשיטות, אבל
 כשהאורות מתלבשים בכלים ונעשה בחי׳ אור בכלי החסד או בכלי
 הגבורה שהכלי מגבלת האור הפשוט ועושה בו תמונה כמו הגוון והצבע
 ירוק או אדום הנעשה על דבר הפשוט כו׳ שנצבע אותו הדבר הפשוט.
 להיות ירוק סומק כוי אש ומים חו״ג כוי(ועמ״ש במ״א ע״פ אם בחקתי
 תלכו בעניו ההפרש שבין אותיות החקיקה שהם מיניה וביה ובין אותיות
 הכתב שהדיו הוא דבר נוסף כוי, דלכאורה זהו קרוב להפרש המבואר

 כאן בין לבן לשאר הגוונים ממש):

 והנה התלבשות האורות בכלים הוא כדי שעי״ז יומשך מהאור התהוות
 העולמות ובעלי גבול וזהו רבות עשית כו׳ נפלאותיך ומחשבותיה
 אלינו כוי פי׳ שכדי שיומשך מהאורות דע״ס שהם בחינת נפלאותיה
 ומחשבותיך אלינו דהיינו בבי״ע עצמו מספר רבוא רבבות הצמצומים
 והיינו בחי׳ הכלים כוי וכלים מכלים שונים כוי. ודרך כלל הכלים הוא
 צייר אדם כמ״ש בצלמנו כדמותינו והיינו חב״ד חג״ת נה״י. ונה״י מתלבשים
 בעשייה עד שעי״ז נמשך מחכמה דאצי׳ להתלבש ג״כ בעשייה וכמארז״ל
 טפה זו מה תהא עליה חכם כוי והיינו ע״י רבבות צמצומים כנ״ל וכ״ז
 אינו אלא לפי שהאור החכמה נתלבש בגוון וכלי. משא״כ האור כמו
 שהוא פשוט כו׳ וזהו עניו בגדי לבן כנ״ל. ולכן לענין אבל לא אסרו

 אלא כלים חדשים לבנים בלבד. (ועי בלק״ת פ׳ ויהי):

 ב והנה להביו עניז בגדי בד קודש לכה״ג ביום הכפורים דייקא יום
 הסליחה. יש להקדים עניו הידוע שע״י קיום התורה ומצות

 ־׳) עי׳ בהוספות.



רה כט  לקוטי אחרי קדושים תו

 מהכתר וגלגלחא שהוא בחי׳ מקיף לשוץ סחור והמשכה זו הוא מלמעלה
מ בו־ה וישלה יעקב הלל). והכה׳׳ג נ  יותר מהמקיפים הנ״ל. (וכמיש נ
 שלובש בגדי בד קדש אשר הבגדים הם המקיפים היינו שמבחי׳ בד קדש
 שלמעלה מהמקיפים יומשך להיות בחי׳ מקיף דהיינו מה שמשם ממש
 נמשר למלאות כל הפגמים שבמקיפים ופנימיים דקדושה כנ׳׳ל וזהו כענין
 עובר לסוחר שעוברים ונמשכים בבחי׳ סוחר שהוא בחי׳ מקיף כנ׳׳ל.
 וזהו עניז ויעבור דיג״מ הרחמים. והנה פי׳ יכפר עליכם לטהר אתכם
 היינו מהמקיפים דנוגה כמו מהכבוד וגסות שמהם ליכא בירור והעלאה
 כ״א להיות מחיתי כעב פשעיר וכענן חטאתיך כוי, משא׳׳כ מבחי׳ הפנימיים
 דקליפה כמו התאוה בסובאי יין וזוללי בשר מאחר שנעשה מזה חיות
 פנימי בגוף הנה יוכל להתעלות אח״כ כשמתפלל בעומקא דליבא כוי, וע׳׳ז
 נאמר מכל חטאתיכם תטהרו אתם לא כז מהמקיפים. ועד״ז היה ג״כ
 בקרבנות ב׳ דברים זריקת הדם והקטרת אימורים. הקטרת אימורים
 החלב עם היותו אסור להדיוט עולה ונכלל באלקות ע״י אש שלמעלה
 שהיה יורד בדמות אריה אור י״ה מבחי׳ שם מ״ה כו׳ וזהו ענין בירורי
 הפנימיים ע״י התשובה. וזריקת הדם הוא בחי׳ התעוררות גבורות
 עליונות ממקור הגבורות דתהו להיות עי״ז כלייה להמקיפים דנוגה כוי.
 וזהו כי ביום הזה יכפר. מאן דלית ליה שם ידיע והוא למעלה מבחי׳

 סוכ״ע וממכ״ע. והיינו ע״י ממעמקים קראתיך כוי:
 ולתוספות ביאור. בעניז הארה עצומה זו שלמעלה ממקיפים ופנימיים
 דגלגלתא ומו״ס. העניו הוא כי הנה למעלה מהתהוות הכלים
 איו שייך בחי׳ א״פ וא״מ כלל. ששייכות עניו א״פ וגם אור מקיף הוא רק
 כשנתהוו בחי׳ הכלים אז שייך עניו א״פ המלובש בהבלי. ואור מקיף שהוא
 מקיף על הא׳׳פ והכלי. משא״כ בלמעלה מהתהוות הכלים כו׳ איז שייך שם
 כלל בחי׳ א״פ וא״מ. וכמ״ש במ״א בפי׳ כי גאה גאה. פי׳ גאה הוא
 מלשון התנשאות מה שלמעלה מו הכלים שאינו יכול להתלבש בשום כלי
 כלל כ״א מאיר בבחי׳ מקיף מלמעלה והוא בחי׳ סוכ״ע. אבל אעפ״כ
 מאחר שנק׳ סוכ״ע הרי יש לו שייכות לבחי׳ עלמין דהיינו בחי׳ אור
 מקיף שיש לו שייכות עם הכלים אבל א׳׳ס ב״ה הוא גאה על גאה שהוא
 רם ומתנשא על המקיף והפנימי סוכ״ע וממכ״ע כו׳ ואינו בגדר עלמין
 כלל. וזהו בחינת אתה הוא ה׳ לבדך. לבדך דייקא שאין שייך לומר
 סובב לבחי׳ עלמין כוי. וע״ז נאמר ה׳ בדד ינחנו בבחי׳ הוא לבדו הוא
 כמו קודם שנברא העולם כוי. מה שאין לו שייכות לבחי׳ עלמין וכלים
 לא בבחי׳ א״פ ולא בבחי׳ א׳׳מ. לכן הכה״ג צ״ל ג״כ לבוש בגדי בד קדש
 להמשיך מבחי׳ בד קדש בחי׳ בגדי כהן מקיפים עליונים, וזהו ג״כ הענין
 שביוהכ״פ נכנס הכה״ג לפני ולפנים לבית קדש הקדשים. אשר סוכ״ע
 נק׳ קדש ומובדל שאינו מתלבש כו׳ אכן קדש הקדשים הוא מה שלמעלה
 מבחי׳ סוכ״ע כו׳ וע״י גילוי מבחי׳ זו מתמלאים כל הפגמים שבמקיפים

 ופנימיים דקדושה כוי:

 ששרשה ממו״ס נק׳ ג״כ לבושיה דהיינו בחי׳ הדיקנא שהיא לבוש לאו״א
 אבל מ״מ בשרש התורה במו״ס היא בחי׳ או״פ. והנה זה לעומת זה
 התאוה והכבוד הם פנימיים ומקיפים דנוגה כי התאוה להיות בסובאי
 יין וזוללי בשר זהו מזון ואו״פ דנוגה. והכבוד וגסות הרוח בלבישת בגדי
 כבוד זהו מקיפים דנוגה והוא זלעו״ז נגד הפנימיים ומקיפים דקדושה
 [ועמ׳׳ש בדיה זאת חנוכת המזבח כוי בעניו הבו לה׳ כבוד] הנמשכים ע״י תורה

 ומצות שיסוד הקדושה הוא בחי׳ ביטול לאור א״ס ב״ה והמצות הם בחי׳
 המשכה מלמעלה למטה שלכר נק׳ כל המצות ע׳׳ש צדקה. צדקת פרזונו
 בישראל. משמיא מיהב יהבי כו׳ בחי׳ או״י וגם בחי׳ או״ח הוא ביטול
 עצמותו שמואס בחיי עוה״ז. משא״כ בחי׳ נוגה שהוא בחי׳ יש הפך
 הביטול וזהו התאוה והכבוד, ואצ״ל דבר איסור גמור ח״ו שהם פנימים

 ומקיפים דג״ק הטמאות שלמטה מטה מנוגה כוי:
 ג והנה עניו יום הכפורים יום התשובה להיות מחילת עוונות הוא
 ע״י התגלות והמשכת הארה גדולה ועצומה מאור א״ס ב״ה
 מה שלמעלה מעלה אפילו ממקיפים ופנימיים הנמשכים ע״י תורה ומצות
 שעי״ז מתמלאים הפגמים שבתורה ומצות. ועניו הארה עצומה זו היינו
 כי הנה מבואר למעלה דהמקיפים ופנימיים נמשכים מגלגלתא ומוחא
 דא״א ווהו עניו ההמשכה שע״י התורה ומצות אך ביוהכ״פ יום התשובה
 הוא התגלות עתיקא קדישא סתימא דכל סתימיו שלמעלה מבחי׳
 גלגלתא וכתר דא״א. ונקי מקור התענוגים וכמ׳׳ש בזהר פ׳ אמור
 דק״א א׳ כתיב כי עמך הסליחה וכתיב כי עמך מקור חיים. פי׳ מקור
 חיים הוא מקור התענוגים שלמעלה מבתי׳ גלגלתא ומו״ס שהוא בחי׳
 הרצון עליון והחכמה עילאה. כי רק הארה מבחי׳ התענוג נמשד
 ומתלבש בהרצון והוא פנימית הרצון כוי (ועמ-ש ע״פ ואהיה אצלו אמוז).
 ולכן בהגלות בחי׳ עצמות התענוג עליון ע״ק הוא ממלא כל הפגמים
 שבמקיפים ופנימיים דגלגלתא ומו׳׳ס, וע״ז ארז״ל במקום שבעלי תשובה
 עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ועיין בזהר ויקרא די״ו ע״א
 מאן ישוב, ישוב ע״ק לאתגלייא כר. וזהו ענין יוהכ״פ ולכן הכהן גדול
 שעל ידו נמשך המשכה עליונה זו נאמר בו בד קדש ילבש. והם בגדי
 לבן שהוא גוון עצמי היינו גילוי עצמיות התענוג שהוא פשוט דהיינו
 שהוא למעלה מבחי׳ התענוג שמתצמצם להיות מלובש בחכמה, וכמ״ש
 במ״א כי מקור התענוג הוא בחי׳ עצמותו ית׳ ואינו עד׳׳מ התענוג
 שלמטה באדם שהתענוג הוא מאיזו דבר שחוץ ממנו כמו מלמידת חכמה
 או איזה מאכל משא״כ בו ית׳ שאיז לך דבר שחוץ ממנו ובחי׳ התענוג
 שבו היינו שהוא עצמו בחי׳ תענוג. אלא שנמשך ע׳׳י צמצום ומתלבש
 אח״כ בחכמה ולכן בחי׳ בגדי בד קדש זהו גילוי עצמיות התענוג שאז
 הוא פשוט שאינו מורכב ומלובש עדיין בשום דבר כו׳ עד״מ. ועוד זאת
 כמ״ש הלק״ת בד נמשך מת׳ עלמין דכפופין שהם בחי׳ אורות שפע הענג
 העליון הנמשכים מע״ק כוי. ונקי עובר לסוחר שהוא מבחינה שלמעלה

 פרשת קדושים
 הדעת כו׳ והנה פי׳ ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים לה׳
 היינו שהם נאכלין לבעלים בירושלים ודבר זה הלולים לה׳ הוא שנושאו
 שם לשבח ולהלל לשמים. והנה כתיב ששם עלו שבטים בו׳ להודות לשם
 הוי׳. ויש להבין ענין ההודאה והחילול שאנו מהללים אותו ית׳ לאיזה
 ענין הוא הלא הוא ית׳ מרומם על כל ברכה ותהלה ולו דומיה תהלה
 אך הענין ע״פ מ״ש ואתה קדוש יושב תהלות ישראל דהנה א׳׳ס ב״ה רם
 ומתנשא עד אין קץ מגדר התהוות כל העולמות שהוא ב״ה בעצמו קדוש
 ומובדל כו׳ רק התהוות כל העולמות הוא רק מבחי׳ שמו היינו שכל

. ובשנה ׳ ו נטעתם כל עץ מאכל נ  וכי תבואו אל הארץ ו
 הרביעית כוי. וארז״ל ברבות קדושים פכ״ה מי יגלה עפר מעיניך
 אדה״ר כוי והרי בניך ממתיניז לערלה שלש שנים כוי ע״ש. ומזה יש
 ראיה לפי׳ הש״ך על התורה שפי׳ שמצוה זו הוא תיקון לחטא עץ הדעת
 שנאמר בו ג׳׳כ כי טוב העץ למאכל ואדה״ר נצטווה עליו בשעה ט׳ ובשעה
 יו׳׳ד עבר ואלו המתין ג׳ שעות עד שבת היה כל פריו קדש הלולים.
 וכנגדם נצטוו בנטיעה שלש שנים יהיה לכם ערלים כו׳ ע״ש וזהו כוונת
 המדרש והרי בניד ממתינין כו׳ שבזה הם מתקנים חטא אדה״ר בעץ

 ע1ו־ה ולנו — בהגלות: כ״ה בכת״י, אבל בלוח התיקון כ׳ שצ״ל: בהגלות נגלות בחיי.
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 כלל וכמ״ש ג״כ בד״ה תקעו בחודש שופר שלכן קול השופר הוא קול
 פשוט בלי אותיות מפני שהוא צעקה מפנימיח הלב מה שלא יכול
 להתלבש באותיות. וה״ע קלא פנימאה. משא״כ הקול המתלבש
 באותיות הוא רק אחוריים וחיצוניות של המדה. והנה הקול כלול מג׳
 בחי׳ אש מים רוח כמ״ש בת״א פ׳ ויצא בד״ה ושבתי בשלום. וזהו
 ענין שעולם הדבור נק׳ עלמא דנוק׳ לגבי המדות ע״ד תשישות כח
 כנקבה דהיינו שאיז נמשך בהדבור מעצמיות המדות כ״א מעט מזעיר
 מז המדות כו׳ ובז עד״מ למעלה שהרי כתיב לעולם ה׳ דביר נצב
 בשמים שאותיות ותיבות של מאמר יהי רקיע נצב ומלובשים ועומדים
 בתוך רקיע השמים להחיותם כמ״ש בסש״ב ח״ב וכ״ה במדרש תלים.
 והרי הרקיע הוא בעל גבול א״כ כבר נתצמצם דיבור זה להיות מתלבש
 תיד בעל גבול. משא״כ המדות עליונות הן בבחי׳ אין סוף כוי. אלא
 זהו מפני שהדבור מקבל רק ע״י צמצום מבחי׳ אחוריים וחיצוניות
 מהמדות כו׳ לכן אח״כ מתחלק לחלקים בדבור ע״י ה׳ מוצאות שיומשך
 בבחי׳ גבול וכמ״ש במ״א בד״ה אדני שפתי תפתח. [בסידוו שעי ויה]
ו גמל). וז״ש באד״ר דנשא דף קמ״א ע״ב ונקיב כו׳  (ועיין בפודס עו
 ובע״ח שער הכללים פ״י שלכן נקראת נקבה נקב ה׳ פי׳ ה׳ מוצאות
 הדבור מקבלים מהמדות ע״י נקב דהיינו מיעוט האור ונתחבר נקב
 זה עם ה׳ תתאה ונעשית נקבה כוי וכ״כ עוד בהיכל ששי שער
 ל״ג פ״ב. ובשער ל״ד הוא שער הירח. וזהו עניז הנז״ל שהדבור
 מקבל מבחי׳ נה״י שהם הבחי׳ תחתונה שבמדות וע׳ באג״ה סי׳ י״ט
 בד״ה עוטה אור כשלמה. אך אחר שנבנה בחי׳ הדבור ע״י קבלתו
 מבחי׳ נה״י ואחוריים של המדות עוד אח״כ מאיר בהדבור מבחי׳
 עצמיות המדות. וזהו הנקרא יחוד דכר ונוקבא שעם היות שהדבור
 מצד עצמו נק׳ עלמא דנוק׳ להאיר בבחי׳ גבול ותכלית. אבל היחוד
 היינו שיאיר בו מבחי׳ המדות עצמן שנק׳ עלמא דדכורא כנ״ל
 ועיין מזה בד״ה אדני שפתי תפתח הנ״ל בפי׳ בקול דברי אלקים
 חיים וכמו עד״מ שיש הפרש באדם בין דבור שמדבר דברי חול לדבור
 שמדבר דברי חכמה כוי ועד״ז נק׳ עשרה מאמרות מילין דהדיוטא
 לגבי הקב״ה שבהם מאיר רק מבחי׳ נה״י להוות מאין ליש והיש
 נראה דבר נפרד. אבל עשרת הדברות נמשך בהם מבחי׳ פנימיות
 חכמתו ורצונו ית׳. והיה גילוי אלקותו ית׳ שלא בבחי׳ העלם והסתר
 בו׳ ולכן ארז״ל (פיט ובונות דנ״ח סע־א) והתפארת זו מתן תורה. כי
 בחי׳ יחוד זה דהיינו תופפת האור עליון בהדבור ביותר על המדה
 הקצובה. נמשד ע״י מדת תפארת שלמעלה מבחי׳ נה״י. שנקרא בריח
 התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה (ע׳ זח״ב תתמה קע־ה ב׳ ובאגיה
 מי׳ י־ב). כי פי׳ תפארת הוא ע״ד מארז״ל פפ״ו דאבות כל מה שברא
 הקב״ה לא בראו אלא לכבודו שנאמר ולכבודי בראתיו כו׳ ופי׳ בשל״ה
 דל״ט ע״ב דהיינו כדי שיהיה גילוי אלהותו ית׳ למטה ע״ד אתה הראית
 לדעת כי הוי׳ הוא האלקים איו עוד מלבדו. וע״ד וידעו מצרים כי
 אני הוי׳ כו׳ וכמ״ש ואולם חי אני וימלא כבוד ה׳ את כל הארץ כו׳
 וכדמסיים באבות שם ואומר ה׳ ימליד לעולם ועד כו׳ (ועיין מעני!

 ולכבודי בואתיו בזת״ב תהומה דקנ״ה ע״א). והיינו שיהיה גילוי יקר

 תפארת גדולתו ית׳ וכמשארז״ל נתאוה הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים
 והיינו בשביל להיטיב לברואיו להחיות רוח שפלים שיכירו וידעו יקר
 תפארת א״ס ב״ה בו׳ ועיין בשערי אורה שער חמישי גבי דע כי לכך
 נקרא תפארת כו׳ כי תפארת פי׳ הוא לשם הוי׳ כו׳ דהיינו הראות
 גדולתו ותפארתו כו׳ עד שהתפארה עולה למעלה עד א״ם כו׳ ע״ש
 באריכות. ולכן תוספת האור בהדבור עליון ע״ד ונגלה כבוד ה׳
 וראו כל בשר יחדו כי פי ה׳ דבר זהו נמשר הכל ע״י המדת
לד לימין משה זרוע תפארתו בו׳ וכתיב לעשות  תפארת ועד״ז נאמר מי

 מדותיו ית׳ שהוא מהווה בהם כל העולמות הם רק שמותיו ית׳ בלבד
 וכמו שם האדם שבפני עצמו אין מצטרך כלל להשם ולכן כדי להמשיך
 גילוי מדותיו ית׳ כיון שמצד עצמו הוא קדוש ומובדל מגדר בחי׳ אלו.
 הוא ע״י שמשבחים ומהללים אותו במדות אלו שעי״ז ממשיכים גילוי
 השמות והמרות. אע״פ שמצד עצמו לאו מכל אינון מדות איהו כלל
 כמו עד״מ באדם כשצריך חבירו אליו להשפעת חסדו והוא באותו העת
 בכעס ורוגז גדול שנמצא הוא רחוק ממדת החסד עכ״ז כשקורא אליו
 חבירו ומתחיל לשבחי איר שהוא בעל חסד גדול עי״ז מעורר אצלו
 את מדת חסדו שיתגלה אליו שיתז לו את בקשתו ואף שמדה זו היה
 אז בהעל׳ גדול אעפ׳׳כ מעוררה ע״י השבח וקריאת שם חסדו בו׳
 ועד״ז יובן הנמשל למעלה ע״ד אחר דהיינו משום שהוא ית׳ לאו מכל
 אינון מדות איהו כלל כנ״ל עד שבחי׳ מדות אלו נק׳ רק שמותיו שהרי
 בפ״ע א״צ כלל להשם. וא״כ הם בהעלם גדול ועצום כמו שם האדם
 כשאין קורא לו בו. לכן כדי להמשיך גילוי מדות אלו הוא ע״י קריאת
 שמותיו ית׳ שאנו קוראים לו בהם. ומשבחים אותו בהם היינו כמו
 שאומרים ברוך אתה הוי׳ שהוא עניו הלל ושבח שמהווה הכל מאיו ליש
 עי״ז הקריאה ממשיכים גילוי שם הוי׳ שיומשך אלינו שיהווה את הכל
 כמבואר כ״ז במק׳׳א ע״פ ואני נתתי לר שכם אחד כו׳ ע״ש באר היטב.
 יזהו פי׳ הפסוק ואתה קדוש יושב תהלות ישראל כלומר שהוא ית׳
 מצד עצמו קדוש ומובדל ושיהיה יושב ונמשך למטה שההמשכה נק׳
 בשם ישיבה. כמו היושב שמשפיל קומתו. הוא ע״י תהלות ישראל
 שע״י ההילול והשבח גורמים הגילוי וההמשכה ולכו הילול ג״כ ל׳ הארה
 כמו בהלו נרו עלי ראשי ווהו ששם עלו שבטים כו׳ להודות לשם הוי׳
 דקאי עמ״ש לעיל מיניה ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו
 שהוא בחי׳ ירושלים של מעלה דהיינו ברוך ה׳ מן העולם ועד העולם
 להמשיך מעלמא דאתכסיא לעלמא דאתגליא וכמ״ש מזה בד״ה אלה
 .פקודי המשכן משכן העדות כוי. ועד״ז הוא ענין יהיה כל פריו קדש

 הלולים להוי׳:

 ב והנה בזח״ג ס״פ קדושים דפ״ז סע״א פי׳ שם ענין שלש שנים
 בו׳ שנה הרביעית דא כנס״י דאיהי קיימא רביעאה
 לכורסייא דהא כדין מזדווג בה קוב״ה בבנס״י (ועמ׳ש עיפ יהודה אתה
 בתיא פ׳ ויחי) והרמ״ז בפי וירא דף צ״ז םע״ב פי׳ כי בשלש שנים
 הראשונים לנטיעת האילן בארץ מקבלת הארץ עליונה מבחי׳ ג׳
 ספירות אחרונות שהם נה״י ובשנה הרביעית מקבלת מתפארת בו׳
 ואזי דוקא הלולא אשתכח. ואמנם אין זה מובן דאף אם מקבלת
 מנה״י מדוע יהיה בחפירות איסור כ״כ להיות ערלים לא יאכל
 ואסורים בהנאה. אלא ודאי הטעם כמ״ש בפרדס שער כ״ד בסופו
 דמ״ש שלש שנים יהיה לכם כו׳ זהו כנגד ג׳ קליפות הטמאות שנזכר
 במרכבת יחזקאל רוח פערה כו׳ והרביעית הוא קליפה דקה הנק׳
 נוגה שיכולים להעלותה. וכ״כ בספר שערי אורה שער חמישי בענין
 ג׳ פעמים כי אמילם וכ״כ בזח״ב פקודי דף רמ״ד ע״ב שלש שנים
 כוי. וא״כ מה זה עניו לדברי הרמ״ז דלעיל ע״פ המאמר דפ׳ קדושים
 דפ״ז שתולה עניו ג׳ שני ערלה בקבלתה מנה״י כו׳ ובשנה הרביעית
 שמקבלת מתפארת הוא בחי׳ זווגא והלולא. והעניז כי הדבור עליון
 נקרא בשם נקבה ומקבל לגבי המדות עליונות שנק׳ בשם משפיע
 ודבר כמ״ש זכר חסדו והענין דמבשרי אחזה כי הנה הדבור מקבל
ר הקנה. והלב הוא משכז המדות ולכן  מהקול היוצא מהבל הלב די
 אין האדם מדבר אלא במה שלבו חפץ ומתאוה. והנה אנו רואים
 פנימית המדה איננה מתלבשת בדבור כלל כ״א רק חיצונית המדה
 וכמו שאנו:רואים. כשהאדם בהתפעלות כעם גדול אזי לא יוכל לדבר
 כלל וזה מפני שעצמיות ותוקף המדה איננה יכולה להתלבש באותיות

 ו0ו״ה ואסורים — כ״ז: אולי צ״ל: כ״ה.



 לקוטי קדושים תורה

 וכמ״ש בד׳׳ה בשלח פרעה. בענץ קליפה קדמה לפרי כר ע״ש לכן
 ע״י קיום המצוה בשלש שנים דערלה עי״ז אח״כ פריו קדש כו׳ וכעין
 מ״ש ברבות בראשית פי״א ע״פ אשר ברא אלקים לעשות כל מה שנברא
 בשי״ב צריכים עשייה כו׳ דהיינו לתקן ע״ש. ועד״ז הוא מה שיחוקאל
 כשראה את המרכבה הקדושה כתיב וארא והנה רוח סערה כר
 ענן גדול ואש כר (יעי זח״ב ויקהל דף ר״ג ע״א. ובפי יתרו דס״ט
 ע״ב בעניו מתיר הסנה. ורזא דא מי יתן טהור מטמא כר ע״ש
 ובספר עה״ק חלק רביעי פי״ט ובשל״ה דקט״ז רע״ב ודקל״ט ע״ב

 בד״ה ומברך המבדיל כוי:
ם תבואתו כוי. כ  ד ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף ל
 בספר ש״א שער ה׳ פי׳ שאז הוא בבחי׳ ה׳ אחרונה דשם
 הוי׳ וזהו ובשנה החמישית כו׳ והיינו כי בחי׳ מלכות נקראת לפעמים
 בשם דלי״ת ופעמים בשם ה׳ וזהו עניו יהודה שיש בו ד׳ וה׳ כו׳(נפיש
 הרמ״ז ר״פ ויקרא וע״ וה״ג הקת ק״פ ע״נ בעניו ה׳ ד׳ הוות) ויש לבאר כאן
 עפמ״ש הרמ״ז פ׳ וירא שם דבשנה הרביעית מקבלת משני שלישים
 של תפארת דהיינו עד החזה כו׳ ואז נקראת דלת שמקבלת מד׳ בחי׳
 תנה״י אבל בשנה החמישית מקבלת גם משליש העליון של תפארת.
 ואזי היא בחי׳ ה׳ ועמ״ש מעניז זה בביאור ע״פ ושמתי כדכד שמשותיך
 בסופו. וביאור ענין שלישיו אלו שבתפארת הענין כי המדה ת״ת עד״מ
 באדם למטה יש בה חב״ד חג״ת נה״י. חב״ד הוא השכל והשגה למה
 יתפאר עד״מ כדי שישכחו ויכירו תפארתו וגדלו והתפארות שבלבו
 להתפאר הוא העצם חג״ת שבה. ונה״י הוא ההתפשטות שעושה מעשה
 להתפאר כענין בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת
 גדולתו או מדבר דבורים שבהם יוכלו אחרים להכיר שבחו הרי המעשה
 או הדבורים שהכוונה בהם להתפאר מבחי׳ נה״י שבו לבר מגופא ואינו
 ערוד לעצמיות המדה. או י״ל באופן אחר כמו עד״מ שיש התפארות מן
 עשייה שהתפארות הלז הוא מדבר שחוצה לו ונפרד מעצמיות כמו התפארות
 שיפואר וישובה במעשיו שיעשה כלי נאה וציור נאה שיכירו כח הפועל
 וישכחוהו הרי עיקר השבח בו מצד הכלי ויופי מלאכתה וה״ז רחוק מאד
 מתפארת ושבח עצמיות הפועל שהרי אין זה שבח אלא מה שיכול לעשות
 כמה כלים נאים והכלי הוא מובדל ממנו שאינו אלא התפשטות מכתו
 אבל כשישבחוהו בדבר שמעצמותו כגון שישבחו ויפארו את קולו שהוא
 ערב מאד תאיר ביותר עצמות מדת התפארות בזה ממה שיפארו
 וישבחו את מכתבו וציורו וכדומה ובן כששיבחו את גופו ובשרו שהם יפים
 מאד. ומכש״כ כשיפארו את חב״ד שלו כל שהשבח והתפארת בדבר
 קרוב אל עצמותו תתעורר ביותר עצמות המדה וכל שהתפארת בדבר
 רחוק יותר מעצמותו יהיה יותר מבחי׳ נה״י שבו. ועד״ז י״ל פי׳
 ומבחר שלישיו דפרעה טבעו בים סוף כו׳ היינו גס שליש העליון
 חב״ד שבו כמ״ש במ״א. ומובן למשכיל שהמדה ת״ת אינה מהות
 מדה ממש כשאר המדות שהם עצם המשכת דבר מה כמו חסדים
 או גבורות אבל התפארת היא מדה כוללת שישנה בכל המדות שאינה
 רק עניז הכוונה והתועלת בכל מדה למה תימשך ולאיזה צורך כמו
 להשפיע חסד כדי שיכיר המקבל טובו וחסדו ה״ז ת״ת שבחסד וכן
 ת״ת שבחכמה הכוונה בהשפעת השכל כדי שיכירו חכמתו ואפילו לרצון
 ישנה מדת תפארת למה ירצה כך וכמש״ל בעניו נתאווה הקב״ה להיות
 לו דירה בתחתונים (יעיין נש״א שער ה׳<. ועד״מ זה יובן הנמשל
 למעלה. שבחי׳ תפארת גדולתו ית׳ שבאצי׳ שייך בה ג״כ ג׳ שלישץ
 היינו שהדבור עליון מדת מלכותו ית׳ מקבל תחלה רק משליש התחתוז
 של תפארת כי מה שיוכל להתגלות בדבור להנבראים הוא הבחי׳ היותר
 תתתונה מיקר תפארת גדולתו ית׳ וכמאמר תתברר בשמים ממעל ועל
 הארץ מתחת על כל שבח מעשה ידיר כוי יפאריד סלה. שכל העולמות

 לך שם תפארת כוי. ולכן נק׳ זה יחוד תפארת ומלכות כר וזהו ג״כ
 שמתפארת שבעליון נעשה כתר לתחתון כי הכתר הוא הךצון ובחי׳ רצון
 וה להאיר למטה נמשך מבחי׳ תפארת שבעליה בו׳ שמדה זו גורמת
 הגילוי כנ״ל וזהו ומהללים לשם תפארתך אשר מבואר למעלה שבחי׳
 ההילול והשבח למעלה גורם גילוי האור. ואיך הוא הגורם אלא ע״י
 שזהו העלאת מ״נ לבחי׳ תפארת והוא המאיר עי״ז להיות גילוי יקר
 תפארתו כנ״ל והיינו ומהללים לשם תפארתך היינו תפארת ומלכות כוי:

 ג ומכ״ז יובן ההפרש בין ג׳ שנים הראשונות של נטיעת האילן
 שרומז לז״א בארץ העליונה שהיא הדבור שאזי אין מאיר
 רק בחי׳ נה״י עד״מ חיצוניות הקול שכלול מג׳ בחי׳ אש רוח מים
 כנ״ל ואזי ההארה בהדבור מעט מזעיר כנ״ל. אבל בשנה הרביעית
 שהוא בחי׳ תפארת הנה עי״ז מאיר בהדבור תופפת אור מרובה על
 העיקר כו׳ ונקרא יחוד קול ודבור ע״ד קול דודי דופק פתחי לי כוי
 קול דודי הנה זה בא מדלג כו׳ וזהו עניו הקל קול יעקב הוא בריח
 התיכון כוי. ולכן ארז״ל בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה
 כו׳ כי מקודם אינה ראויה ליחוד ועד״ז הוא משארז״ל בן שלש
 שנים הכיר אברהם את בוראו כו׳ וז״ש וההוא איבא לא אשתלים
 באשלמותא עד תלת שנץ. שאיו מאיר עליו מבתי׳ תפארת. שיהי׳
 ראוי לפאר את הקב״ה עליו באמור בריר אתה הוי׳. עד שנה
 הרביעית כו׳. אך עיקר העניו הוא לפי שע״י עה״ד טו״ר נתגברו
 הקליפות וכענין מ״ש בזח״א לך לך דע״ט פע״ב ע״פ והכנעני אז
 בארץ כי ארור כנען עבד עבדים שהוא מג׳ קליפות הטמאות.
 ומחמת חטא הנ״ל היה לו אחיזה בארץ וע״ש בפ׳ נח דע״ג א׳ בי. אד
 זהו דוקא בג׳ שנים הראשונים שאץ מאיר בהארץ שהוא עולם הדבור
 רק מבחי׳ נה״י שהוא בחי׳ צמצום והסתר אזי יש להם יניקה וכמ״ש
 בעניו חרנה מבחי׳ גרון נמשד חרון כו׳ וע״ד הנז׳ בד״ה במדבר
 סיני בעניו מדבר במ״ם פתוחה בו׳ אבל כשמאיר בהדבור מבחי׳
 תפארת קו האמצעי תוספת אור אין להם יניקה כו׳ כי האור דוחה
 את החשד וכמ״ש כהמפ דונג מפני אש יאבדו (כמ״ש בפש״נ פרק י״ט

 ועמ״ש נד״ה ניצד מרקדיו גני ונית הלל אומרים נוי ומ״ש בפי צו בדיה משמח
 תתז ונלה מי). ולכן כ״ז הוא בעץ מאכל דוקא דוגמת עץ הדעת כר
 והנה ע״י דחייה זו דאתכפיא סט״א כששובר תאוותו וממתין ג׳
 שנים כו׳ עי״ז אסתלק יקרא דקוב״ה להיות ובשנה הרביעיח גילוי
 יקר תפארת גדולתו יתי. וזהו ועתה מודים אנחנו לד ומהללים לשם
 תפארתה. כי הנה באמת זה שיהי׳ אצילת מדת התפארת הוא ג״כ
 ע״י קדימת הצמצום ומקום פנוי המבואר בע״ח שהרי מצד עצמו לאו
 מכל אלץ מדות איהו כלל רק בשביל להיטיב לברואיו צמצם א״ע במדות
 אלו כנודע. וא״כ גם בחי׳ תפארת התהוותה לאחר הצמצום כשאר
 המדות רק שהיא מקור להן. ולכן נאמר מודים אנחנו לד ומהללים
 לשם תפארתה פי׳ לד היינו מהותו עצמותו ית׳ איו שייר רק הודאה
 ולא הילול כי הוא ית׳ נורא תהלות ולו דומיה תהלה. והתהלה
 אינו רק לבחי׳ שמו ית׳ ולכן ממל׳ דא״ס נעשה כתר לאצי׳ כי אין
 ערוד לגבי א״פ שיהיה שייר באמת בחי׳ תפארת בהעצמות משבחי׳
 שמשבחי׳ אותו העולמות וכו׳ וכענין אמת אמר אל יברא בו׳ רק
 מבחי׳ מל׳ דא״ס נמשד מקור להיות כתר לאצילות רק אחר שנאצלו
 אצי׳ ע״ס אזי מתפארת שבעליון נעשה כתר לתחתון כו׳ והנה ענץ
 מ״ע ומל״ת זהו כענץ ברכה והודאה (נמ״ש נד״ה אלה פקודי המשנן)
 ולכן קיום מצות ל״ת דשלש שנים יהיה לכם ערלים כוי זהו בעניו
 מודים אנחנו לר. ועי״ז אח״כ ומהללים לשם תפארתה היינו יהיה כל
 פריו קדש הלולים ועמ״ש בת״א פ׳ מקץ בד״ה רני ושמחי בפי׳ נר הוי׳
 נשמת אדם. כל הנשמה תהלל יה. כי יתרה האור נמשר מן החושד
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 העצמיו׳ עד״מ באדם כאשר יפארו זולתו תתעורר בלבו עצמיות התפארות
 ועפ״ז יובז דההוד והדר אשר לפניו גורם עוז וחדוה במקומו כי עי*ז הם
 מוסיפי! אורות הת׳ית דאצי׳ העצמי בבחי׳ אצי׳ וזהו להוסיף לכם
 תבואתו ב׳ שלישי עליונים דת״ת בשנה החמישית. ואפ׳׳ל עוד כי ג׳ שנים
 הראשונות הם כנגד בי״ע שהדבור עליון מוסתר בהם והם יש ודבר נפרד
 בפ״ע. והיינו כשאין יחוד בי״ע עם אצילות דהיינו יחוד זו״נ כמ״ש
 כרוב אחד מקצה מזה. (עייו בת״א סיפ וזרימה). וה״ע מיעוט הירח
 כשאין יחוד שמשא וםיהרא ואזי הג״ק יונקים ממנה. אבל ובשנה
 הרביעית זהו נגד עולם האצילות שהמל׳ מקור דבי״ע מתייחדת עם ז״א
 דאצי׳ והוא ענין המשכת הביטול העליון דמ׳׳ה בהנבראים ע״ד מה ראו
 על ככה ומה הגיע אליהם אזי יהיו כל פריו קדש הלולים. להיות יחתים
 עליונים יחוד י״ה ויחוד ו״ה בו׳ ועמ״ש ע״פ מי מנה בענין ומספר את
 רובע ישראל ויש לקשרו עמש״ל דבג׳ שנים הראשונות מקבלת מחיצוני׳
 המדות שהם בחי׳ נה״י ובשנה הרביעית מקבלת מהפנימי׳ משליש ת״ת
 אשר ד׳ בחי׳ תנה״י הם ג״כ בחי׳ אבי״ע שבז״א כו׳ ועפ״ז י״ל בחי׳
 ובשנה החמישית כוי להוסיף לכם זהו תוספת אור הנמשף מקוצו של יו״ד
 דשם הוי׳ והוא בחי׳ הכתר כו׳ ומשם דוקא נמשר תוספת האור להוסיף
 לכם כו׳ ועמ״ש במ״א בענין יוסף שנקרא כן ע״ש תוםפת האור כוי. וזהו
 ויוסף הורד כו׳ ע״י ששם עלו שבטים כו׳ להודות כו׳ שע״י העלאה זו
 נמשר תוספת האור מבחי׳ יסוד דא״ק שהוא ג׳׳כ ענץ הוד והדר לפניו.

 בחיי הדר כוי, (ועיין עוד מעניו פסוק ונטעתם נל עץ מאנל נרמה פ׳ נשא פיי
 דרל״ו ד׳ ונפי שלה לך. ונשה״ש רנה נפי שוקיו עמודי שש וס״פ חמ ממתקים):

 והדרת פני זקן זה שקנה חכמה. שקנה היינו כמ״ש ותופשי התורה.

 דהיינו מי שתופס במוח הזכרון וחקוק על לוח לבו תמיד.
 כמארז״ל איזהו ת״ח כל ששואלין אותו דבר הלכה כוי. שאז מצוה לעמוד
 מפניו גם בשעה שאינו עוסק בתורה. לפי שהקב״ה שוכן עד בקרבו גם
 כשעוסק במילי דעלמא. מאחר שהתורה חקוקה במוח הזכרון שבנשמתו ועל
 לבו. ואורייתא וקוב״ה כולא חד (ועי נזהר ס־פ קדושים דפ״ז ע-נ). לזאת
 כל איש נלבב אשר ידבנו לבו וכלתה נפשו לדבקה בו ית׳ בתמידות
 ולהיות ה׳ שוכן בקרבו תמיד בלי שום הפסק ופירוד לעולם אפילו
 רגע אי. יקנה לו התורה במוח הזכרון שבנפשו. שאז גם אם עוסק
 בצרכי הגוף הרי התורה היא בבחינת עלמא דאתכסיא שבנפשו שמאיר
 בו יו״ד של שם הוי׳, שלכן בפרשה קדש לי כל בכור כתיב בה ולזכרון
 ביז עיניד כנודע. ובזה יובן טעם למ״ש בהלכות תלמוד תורה בשם
 הספרי שמצוה על כל אחד ואחד לידע כל התורה שהן כל תרי״ג
 מצות ודקדוקיהן כוי. והיינו להמשיך אור ה׳ על כל תרי״ג כחות שבנפשו
 האלקית בפהטותיהן. וכמ״ש כולך יפה רעיתי ומום אין בך כולך
 דייקא. שלכן גם שרש המשכה זו למעלה כלול מתרי״ג. ונקרא בשם
 אדם ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם וגו׳. אך מחמת צוק
 העתים וקוצר רוח דעת המשיג ועומק המושג. עכ״פ לפחות ישתדל
 לקבל עוז ותעצומות לקנות ולחקוק במוח הזכרון שבנפשו ה׳ חומשי
 תורת משה אשר כתב מפי הגבורה שהן שרש כל התורה שבכתב
 ושבעל פה כולה כנודע שרבי עקיבא היה דורש על כל קיץ יקוץ תלי
 תלים של הלכות. רק שהן בהעלם גדול בעלמא דאתכסיא. ומעלמא
 דאתגליא היא התורה שבע״פ עכ׳׳פ לפחות יקנה ויחקוק סדר
 קדשים הנקרא חכמה בדברי רז״ל ומכפר עונותיו של אדם כמ״ש

פ מפני שיבה תקום והדרת מ׳ סד׳׳ה שחורה  האריז״ל. (ועיין מיש ד
 אני ונאוה):

 שמים וארץ מן הארץ לרקיע ת״ק שנה אינה אלא בחי׳ מעשה ידיר שכמו
 במעשה ידי אדם עד״מ אינו מלובש אלא כח המעשה. שהוא הכח היותר
 פחות שבכחות הנפש כו׳ כך החיות המלובש בכל העולמות אינו אלא בחי׳
 כח המעשה. שאינו נוגע לעצמות ומהות כו׳ כמ״ש כ״ז בד״ה בחודש
 .השלישי לצאת בנ״י. נמצא אשר כל מה שיוכלו הנבדאים להלל ולשבח
 את הקב״ה במה שברא כל העולמות מאיו ליש. וזהו עניו פרק שירה
 שאומרים הנבראים וכן שיר המלאכים כל בעלי השיר יוצאים בשיר.
 הרי כל השגתם רק בבחי׳ שבח מעשה ידיך והרי זה כמו עד״מ מי שהוא
 חכם מופלא עד להפליא. ומשבחים אותו רק במה שיוכל לכתוב או לצייר
 יפה. שזהו הבחינה היותר אחרונה שבו ועד״ז ארז״ל אין צור כאלקינו
 איו צייר כאלקינו כו׳ ועד״ז ארז״ל פ״ה דברכות דל״ג ע״ב משל למלך
 ב׳ץ שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב והיו משבחים אותו בשל כסף והלא

 גנאי הוא לו כוי ע״ש. (ועיין מזה נשל״ה נמסכת תמיד שלו דרנ״ו ע״נ
 יד• רנ״י ע׳׳א שהאריך מה). וזהו ענין הפי׳ שהדבור עליון מקור דבי״ע
 מקבל משליש התחתון של מדת התפארת שבאצילות שהוא עד״מ שבח
 מעשה ידיד כו׳ כנ״ל. ואפשר לומר ענין ג׳ שלישין דתפארת ע״ד
 שכללות העולמות נחלקים לג׳ בחי׳ היינו עולמות בי״ע ועולם האצילות
 ועולמות שלמעלה מאצילות. וכמשארז״ל שט בח״י אלף עולמות שאינן
 כוי שהם מבחי׳ אין אשר והחכמה מאץ תמצא כו׳ ועמ״ש הרמ״ז פ׳
 שלח דקנ״ט סע״א בפי׳ המאמר תלת עלמין אית ליה לקוב״ה. אשר
 בכל עולם מג׳ מיני עולמות הנ״ל מתגלה יותר מיקר תפארת גדולת
 אור א״פ ב״ה שאץ ערה־ הגילוי שבבי״ע לגבי הגילוי שבאצילות וכמ״כ
 איו עמד הגילוי שבאצי׳ לגבי הגילוי שבעולם הא״פ כוי ועמ״ש ע״פ
 הדר כבוד הוז־ד ודברי נפלאותיה אשיחה כוי. וזהו ענין ג״פ קדוש
 ועמ״ש סד״ה ועשית בגדי קדש שבתיקון ועשיית בגדי אהרן יש ג׳
 בחינות ומדרגות. אד כ״ז רק בבחי׳ האור המאיר בעולמות אבל
 בעצמותו ית׳ אץ שייד שום השגה רק מודים אנחנו לד. ומה שאנו
 מהללים זהו לשם תפארתד כו׳ כנ״ל. והנה בשנה הרביעית מקבלת
 כנס״י משליש האחרוז של מדת תפארתו ית׳ והרמ״ז כ׳ משני שלישץ בו׳
 היינו מה שהנבראים יוכלו להלל את הקב״ה שנק׳ שבח מעשה ידיד
 כר׳ כנ״ל וזהו ענץ הלולים לה׳ והלולים לשון רבים היינו שני בחי׳
 הילול זהו ב׳ שלישי תפארת כוי משא״כ למעלה מזה אין להם השגה.
 אלא שעי״ז נמשד אח״כ גם מבחי׳ שליש העליון של מדת תפארתו
 ית׳ וזהו ובשנה החמישית כו׳ להוסיף לכם תבואתו היינו תופפת
 האור הבא מלמעלה. ואזי היא בבחי׳ ה״א. מה שבחי׳ דלי״ת הוא
 לשון דלות ועניות לגבי בחי׳ זו דה״א, ומזה יובן בתוספת ביאור
 מ״ש בד״ה ראו כי ה׳ נתן לכם השבת בעניו בה״א נברא העוה״ז
 הוריד להמשיר גילוי בחי׳ ה׳ זה והיינו ע״ד המבואר כאן וז״ש לעבדה
 ולשמרה בשני ההי״ן והיינו המשכת ה׳ עילאה בחי׳ י״ה והמשכת ה׳
 תתאה ו״ה כו׳ ועיין בע״ח שער ל״א פ״ז מ״ש ע״פ ארבע הידות

פ צאינח וראינה נוי  יהיה לכם והחמישית לפרעה. (ועמ״ש מזה במאור ד
 בסופו ימ״ש נד״ה קדש ישראל לה׳). וזהו הוד והדר לפניו עוז וחדוה
 במקומו (בד״ה א׳ סי׳ י״ו נ״ז). ופי׳ הוד והדר לפניו יש לפרש על ענין
 השיר שהמלאכים מרננים ומשבחים לפניו כדמשמע ברבות בפתיחתא
 דאיכה דנ״ה ע״א שאמרו המלאכים כתיב הוד והדר לפניו ואתה אומר
 בדין כוי ע״ש. ומזה נמשד עוז וחדוה במקומו שהתענוג נמשר מביטול
 היש כמ״ש בד״ה את קרבני לחמי בענץ לויתן זה יצרת לשחק בו כוי
 וכן בגמרא (פ״ק דחגיגה דף ה׳ דב) פירשו הוד והדר לפניו דמיירי בבתי
 בראי כו׳. והיינו כי ידוע שהתפשטות המדה היא העלאת מ״נ אל
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 ב ואמנם צ״ל שהרי בבריאת העולמות יש ג״כ התחלקות מדרגות
 איו קץ כידוע בעניו השתלשלות העולמות גבוה
 מעל גבוה שומר כר. וגם בעוה״ז אנו רואים חילוקי מדרגות
 דצח״מ. וגם בכלל הוא התחלקות לג׳ בחי׳ כלליים וכמ״ש ולכבודי
 בראתיו יצרתיו או״ עשיתיו שהן ג׳ עולמות כללים (ובהם פרטים
 רבים) ג״ע העליון גו עדן התחתון ועוה״ז. והוא ממש עד״מ
 בהתחלקות החיות שבגוף האדם שמתחלק בכלל לג׳ בחי׳ ראש וגוף
 ורגל וכר העוה׳׳ז כתיב בו והארץ הדום רגלי וג׳׳ע התחתון הוא
 כמשל הגוף ששם משכן המדות בלב. וכד נודע דשית םפירן מקננין
 ביצירה. דהיינו ששם גילוי מדותיו ית׳ חסד כו׳ וגם מוחין חב״ד
 מתלבשים בהמרות כוי. וג׳׳ע העליון שם גילוי בחי׳ חב״ד עצמן
 דא׳׳ס ב״ה לנשמות היושבים ונהנין מזיו והוא כמו עד״מ הראש
 שבו משכז השכל. וא״כ מובך מזה שהחיות הנמשר ממנו ית׳
 בהעולמות ג׳׳כ מתחלק בתוכן לחילוקי מדרגות כמו עד׳׳מ חיות
 המתפשט מהנפש בהגוף כנ״ל וההתחלקות נמשר מצד ההתלבשות בכלים.
 וא׳׳כ נראה שהחיות הנמשד ממנו ית׳ ג׳׳כ מתלבש בתוכם, וכו נמצא
 לרז׳׳ל בהדיא (נ־-ק דניםת) שדימו המשכת החיות ממנו יה׳
 להעולמות לסדר המשכת החיות מהנפש בהגוף, והוא מ״ש רז״ל (דף
 י• ע״א) מה הקב׳׳ה מלא כל העולם אף הנשמה מלאה את כל הגוף,
 ובמדרש תלים ע׳׳פ ברכי נפשי אמרו מה הנפש ממלאה את הגוף כך
 הקב״ה ממלא את העולם, והרי עניו שהנשמה ממלאה הגוף הוא
 בבחי׳ התלבשות ותפיסה ממש כנ״ל. וא״כ מדמים p עניו התלבשות
 החיות ממנו ית׳ בהעולמות, ווהו לכאורה הפד ממשנ׳׳ת דהוא ית׳
 קדוש ומובדל ומחי׳ את העולם שלא ע״י התלבשות ח״ו. והוא
 כלל גדול בתורה וכנודע דאיהו תפיס בכולא עלמין ולית מאו
 דתפיפ ביי• אד הענין דודאי יש בחי׳ חיות המתלבש בהעולמות
 בפנימיותם ממש ומתחלק חילוקי מדריגות כמשל התחלקות חיות
 הנפש שבגוף• אן• כללות בחי׳ חיות זה המתלבש בעולמות הוא רק
 בחי׳ זיו השכינה לבד זיו דוקא מבחי׳ הנק׳ שכינה. והוא הנק׳ ג״כ
 ממכ״ע. ופי׳ שהחיות שנמשד ממנו ית׳ להתלבש בתוכיות העולמות
 ממש הוא רק מבחי׳ זיו והארה לבד מהשכינה ב׳׳ה שבחי׳ זיו זה
 הוא הנמשך להיות ממכ׳׳ע. ובבחי׳ התלבשות והתחלקות לכל עולם
 כפי מדרגתו בג׳׳ע העליון כך כוי. והנה בחי׳ זיו זה שהוא בחי׳
 ממכ״ע הוא הנק׳ עלמא דאתגליא בזהר. והטעם כי על בחי׳
 זו נאמר ומבשרי אחזה אלוה. אחזה ממש כאלו נראה בעין ממש
 בבחי׳ גילוי. וענין ראי׳ זו הוא כמו שמבשרי אנו רואי׳ שיש לנו
 נפש המחי׳ בשר הגוף שבהסתלקות הנפש מהגוף אזי נעשה הגוף
 פגר כאבן כנראה בלילה בעת השינה שהנשמה מסתלקת מהגוף ונשאר
 קיסטא דחיותא הרי שינה א׳ מס׳ במיתה ולכן מברכים בכל בקר
 בעמידה משינה בא׳׳י המחזיר נשמות לפגרים מתים כי בכל יום
 מתחדש החיות ונעשה בדיה חדשה הרי אעפ׳׳י שאין אנו רואים בעיני
 ראיה מהות הנפש איד ומה היא. מ״מ נודע ונרגש לנו שהנפש
 מלובשת בגוף שהרי נראה לנו פעולותיה שהגוף חי ממנה שהרי מצד
 עצמו הגוף הוא כאבז בהסתלק הנפש ממנו. וא״כ הנפש היא בבחי׳ גילוי
 ממש אצלינו שנראה לנו עניו התלבשות הנפש בגוף אע׳׳פ שאיו המהות
 מושג ונראה מה הוא וכך ממש אחוה אלוה שהרי אנו רואים בעינינו פעלו
 הנראה שהעולם הוא גוף גדול חי ובהכרח שיש בהם חיות המחיה אותם
 כמו שנודע לנו הנפש ע׳׳י פעלה הנראה בגוף וכמו שאנו רואים החיות
 שבעוה׳׳ז כמ״כ הנבראים שבעולמות העליונים רואים ג״כ ומשיגים ביתר
 שאת החיות המהוה אותך, וזהו ומבשרי אחזה אלוה מבשרי דוקא כמו
 שמבשרי אני מרגיש ואחזה הנפש שנתת בי כד אחזה אלוה היא התלבשות

 •<עי• כהוספוו!.

 ונקדשתי בתוך בני ישראל וכו׳. להביו מהו לשיז תור.

 וגם צ״ל מאמרז״ל בעניו שיש ג׳ כתות מלאכים.
 כת אחת אומרת קדוש. וכת א׳ אומרת קדוש קדוש וכת אחת
 אומרת קדוש קדוש קדוש ה׳ צבאות וגוי. כדאיתא בתיליז(ד«־א ע״נ).
 ור״ל שהכת הא׳ אומרת פעם א׳ קדוש וכת הב׳ כופלים ואומרים
 ב״פ קדוש וכת הג׳ ג״פ. כמו שאנו אומרים. וגם צ״ל מ״ש בנזיר
 ג״כ לשון קדוש כמ״ש קדוש יהי׳ גדל פרע כוי. הנה כתיב שרפים
 עומדים ממעל לו. ויש להביו איר יתכן שיעמדו ממעל לשכינה
 והלא הם נבראים בעלי גבול. הנה כתיב כי עמד מקור חיים
 ולמה לא נאמר ואתה כוי. ויובן כל ןה בהקדים להבין פי׳ וענין
 קדוש. דהנה קדוש פירושו מובדל, דהיינו כמ״ש אני הוי׳ לא שניתי
 שאין שום שינוי אצלו ית׳ בין קודם בריאת העולם לאחר שנברא
 וכמאמר אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא לאחר שנברא כוי,
 ור״ל שאין שום שינוי והתפעלות ח״ו אצלו ית׳ מבריאת העולם וכמ״ש
 אני ראשון ואני אחרון כוי, והיינו לפי שהוא ית׳ מובדל מכל
 העולמות דהיינו שהיותו מחיה ומהוה העולמות אינו כמו שהנפש
 מחיה את הגוף שמהות הנפש ממש מתלבשת בתיד הגוף להחיותו,
 והרי נתפסת ממש בתיד הגוף ומתחלק החיות המתפשט ממנה
 בהגוף לג׳ חלקים שהוא החיות שמלובש במוחין שבראש. והחיות
 שבגוף והחיות שברגלים. שהחיות המלובש בהראש נעלה יותר הרבה
 מחיות שבגוף כנראה בחוש שבראש הוא כל פנימיות החיות. דהיינו
 כח המחשבה והשכל והחושים המעולים שבפנים ראיה שמיעה
 כוי. והחיות שבהגוף הוא למטה מבחי׳ זו דהיינו ששם משכן
 המדות שבלב שהם למטה מהשכל וגם כח המעשה שבירים הוא
 למטה במדרגה מן החושים שבפנים ראיה ושמיעה כוי. ואח׳׳כ
 ברגלים החיות יותר למטה מבחי׳ החיות שבגוף. וכ״ז מפני שהמוחי׳
 שבראש הם מקבלים תחלה החיות ומבחי׳ פנימיות יותר היינו מפנימי׳
 הנפש, ואח״כ מבחי׳ התחתונה שבראש נמשף לגוף כו׳ לכן החיות
 שבגוף הוא למטה במדריגה מהחיות שבראש וכן עד״ז מהגוף לרגלים.
 הרי שהחיות המתפשט ממהות הנפש מתחלק לג׳ חלקים כלליים הנ״ל
 ראש וגוף ורגלים ויש בכל א׳ כמה אברים פרטיים כנודע• אד בכלל
 הם ג׳ בחי׳ הנ׳׳ל. ושינוי בחינותיהם הוא מצד שינוי גילוי החיות
 הנמשר להם מהנפש כנ״ל שבראש מאיר בחינה עליונה מהנפש כוי.
 ונמצא שחיות הנפש נתפסת ומתלבשת ממש בתיד כלי הגוף ולכן
 מתחלק החיות הוה המתפשט ממנה ונתפס בהגוף לפי מהות הכלים
 של הגוף שלהיות כלי המוחי׳ הם נעלים יותר מכלי הגוף לכף הם
 מקבלים בחינה עליונה מחיות הנפש שהוא כח המחשבה והשכל כנ״ל.
 אבל מה שהוא ית׳ מחיה את העולמות אינו כו שאיו בו בחי׳
 התחלקות כלל ח״ו ולא שייר כלל לומר אצלו ראש וסוף כלל כי הוא
 ראשון והוא אחרוו בו׳ והיינו לפי שהוא ית׳ אינו מתלבש כלל
 בתוף העולמות. ולא כמו שהנשמה מתלבשת בגוף כנ״ל. ולהיות
 p איו שייר כלל בחי׳ התחלקות בהחיות שהוא מהווה העולמות
 דההתחלקות הוא מצד ההתלבשות כנ״ל דלפי שכלי המוחי׳ נעלים
 יותר לכן מתלבש בהם בחי׳ עליונה יותר כוי, וזהו דוקא בבחי׳
 החיות המתלבש בתיד הכלים שייר לומר כן. משא׳׳כ בו ית׳ שהיותו
 מחיה העולמות אינו ע״י שמתלבש בתוכן כלל. הלכר לא שייר כלל שום
 התחלקות כלל ועיקר גם בהחיות שנמשד ממנו להחיותם כיון שאינו
 מתלבש בתוכז. וזהו פי׳ ועניו קדוש דהיינו שהוא ית׳ קדוש ומובדל
 מהעולמות דאע״פ שמחיה ומהווה אותו מאיו עכ״ז אינו מתלבש בתוכן
 כוי. ולפיכד אין שום שינוי והתפעלות אצלו ית׳ מהבריאה משא׳׳כ
 הנשמה מתפעלת ממקרי הגוף לפי שמתלבשת ונתפסת בהגוף כנ׳׳ל:
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 בבחי׳ ממכ״ע ממש כח הפועל בנפעל ולהיותן נחלקים בכלל לג׳ חלקים
 ג״ע העליון והתחתון והעוה״ז בחי׳ בראתיו יצרתיו עשיתיו ע״כ באו ע׳׳ז
 ג׳ תיבות והן שם כבוד מלכותו. וזהו פי׳ בשכמל״ו היינו שאנו ממשיכים
 להיות המשכות מבחי׳ ממכ״ע. וז״ש כי עמר מקור חיים ולא נאמר
 כי אתה מקור חיים שאז היה משמע שהוא ב׳׳ה הוא המקור הנובע
 ממנו החיים בהשתלשלות עילה ועלול. וזה לא יתכן כלל כנ״ל שלא
 היה באפשר להיות נמשך מאתו ית׳ סדר והדרגת השתלשלות עילה
 ועלול כי אלו הי׳ נמשר השפע ממנו בבחי׳ עילה ועלול לא היה כלל
 התהוות העולמות בבחי׳ גבול ומדה. לכן נאמר כי עמד מקור חיים
 שהמקור שנובע ממנו השתלשלות עילה ועלול היא עמר ר״ל שהוא דבר
 הטפל ובטל אצלר להיות כי מקור זה הוא הנק׳ עלמא דאתגליא ונקי
 ממכ״ע שמתלבש בתיד העולמות בפנימיותם שאז שייר לומר ענין
 השתלשלות עילה ועלול. והרי נת׳ שבחינת ממכ״ע הוא ענין זיו השכינה
 שהוא זיו והארה בעלמא וגם נמשד ע״י צמצום עצום בתחלה שיהיה
 הגילוי רק כטפה מאוקיינוס ויותר מכן אין ערוד כו׳ אז אח״כ נמשד
 מזה מקור לבחי׳ השתלשלות והנה בחי׳ הזיו הוא טפל ובטל במציאות
 לגבי מקורו כביטול טפה א׳ בים אוקיינוס אילו היה הים בלי גבול
 עד״מ ובביטול זיו השמש בשמש לכן נקי עמר כו׳ אבל הוא ב״ה
 במהו״ע מובדל בבחי׳ אין ערוד לד. וז״ש אתה הוא ראשון ואתה הוא
 אחרון ומבלעדיד אין לנו מלר דהיינו אתה במהו״ע ית׳ הוא מובדל שהוא
 ראשה והוא אחרון כמ״ש לא שניתי כו׳ וחיות כל העולמות הוא רק
 מבחי׳ מלד וכנ״ל בפי׳ אלקים חיים ומלר עולם. הרי מבואר עניו
 ופי׳ קדוש שהוא לומר שהוא ית׳ קדוש ומובדל ומחיה העולמות שלא
 ע״י התלבשות בתוכיותו ע״ד שהנשמה מחיה את הגוף. והגם בי
 נת׳ ג״כ שיש בחי׳ חיות אלהות המתלבש בפנימיותו כמו שהנשמה
 מתלבשת בגוף אד זהו רק בחי׳ זיו השכינה הארה דהארה אבל מהו״ע
 נת׳ קדוש ומובדל ואפילו בבחי׳ שמו נאמר כי נשגב שמו לבדו רק
 הודו דשמו על ארץ ושמים והוא בחי׳ הארה דהארה כנ״ל:
 ד ובזה יובן מ״ש בנזיר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו. וצ״ל
 מה ענין הקדושה לגידול השער. אד העניו דהנה כתיב
 ועתיק יומין יתיב כו׳ ושער רישי׳ כעמר נקא. ופי׳ עתיק יומין
 הוא כמ״ש המתנשא מימות עולם. בי ימות עולם הוא בחי׳ המקור
 חיים המתלבש בבחי׳ ממכ״ע כנודע בפי׳ מ״ש ששת ימים עשה ה׳
 ולא כתיב בששת אלא שרומז למדות עליונות המתלבשים להחיות
 העולמות, יום ראשה נמשד בחיי חסד ונבראו עי״ז אור ומים כוי.
 וזהו בחי׳ ממכ״ע אבל מהו״ע ית׳ שהוא קדוש ומובדל נאמר עליו
 המתנשא מימות עולם שמרומם ומתנשא מלהיות מתלבש בתוכז כי
 אין ערוד לו כלל. וזהו פי׳ עתיק יומין מלשוז המעתיק הרים שנעתק

 ונבדל מבחי׳ ימות עולם [ועיין נזהר חיג קליג ב׳ ע״פ וחסדי מאתך נו׳
 וכתיב ובחסד עולם כוי ודף קליד נ׳ עניו יפי קדם ויפי עולם ועמיש במיא
 עיפ ביום השמיני עצרת בפי׳ אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם ובדיה העמים
 כסא< בענין שהתורה קדמה אלפים שנה לעולם] וההמשכה הנמשר ממנו

 להיות מקור וחיות להתהוות בחי׳ ימות עולם ובחי׳ ממכ״ע הוא רק
 הארה מצומצמת שאיו עריר כלל למהו״ע יתי. וע״ז נאמר ושער
 רישי׳ כעמר כוי שנמשלה לבקיעת השערה מהמוח. שעם היות שנמשד
 בהשערה חיות מהמוח כנודע שהשערה חלולה ובתיד החלל יש יניקה
 מהמוח. עכ״ז הוא רק מותרי מוחין וחיות מצומצם במאד עד שאינו
 נוגע כלל לחיות המוחין עד שבהחתר השערה לא יכאב למוח בלל, כד עד״מ
 א״א להמשיל משל אחר לבחי׳ האור והחיות הנמשד ממהו״ע ית׳ להיות
 מקור לבחי׳ ממכ״ע הנקרא מקור חיים. רק כמו בחי׳ שערה לפי
 שמזה המשל מונו איר שאע״פ שנמשר ממנו הארה זו עכ״ז הוא

 החיות בחי׳ ממכ״ע הנמשד מא״ס ב״ה בתוכיות העולמות ממש כמו
 שהנשמה מלאה את כל הגוף וכד חיות זה מתחלק לגי בחי׳ כלליים
 ג״ע העליון וג״ע התחתון ועוה״ז. ולכו נק׳ בחי׳ ממכ״ע עלמא

 דאתגליא [ועמ״ש בפי ואתתנו ע*פ וידעת היום].
ך בחי׳ חיות זה הנמשד בבחי׳ ממכ״ע הוא רק הארה וזיו בעלמא  ג א
 זיו השכינה. אבל הוא ית׳ עצמו הוא קדוש ומובדל שאינו
 מתלבש ה״ו בתור העולמות. ואף גם בחי׳ החיות הנמשר ממנו
 ית׳ להחיות העולמות עיקר החיות אינו מתלבש בתוכז כלל אלא מחיה
 ומהוה אותן שלא ע״י התלבשות וזהו בחי׳ סכ״ע. וזהו שנת״ל שהחיות
 שהוא ית׳ מחיה העולמות אינו כדמיון שהנפש מחיה את הגוף כי הוא
 ית׳ מחיה אותן אע״פ שאינו מתלבש בתוכן רק בבחי׳ סובב ומקיף
 עליהן. וההארה שנמשכת בבחי׳ ממכ״ע הוא זיו והארה לבד מבחי׳
 הסוכ״ע ונק׳ זיו השכינה כנ״ל. והלכד איו שייר בו שום שינוי
 ע״י הבריאה ולא כמו הנשמה שמתפעלת ממקרי הגוף לפי שמהו״ע
 מתלבשת בהגוף. ואי לזאת מובו שבבחי׳ פוכ״ע אין שייר התחלקות
 ראש וסוף מעלה ומטה כיון שאינו מתלבש בהעולמות וז״ש כי נשגב שמו
 לבדו הודו על ארץ ושמים פי׳ שרק הזיו וההוד של שמו ית׳ הוא
 מתלבש בארץ ושמים להחיותם ומתחלק לחלקים כנ״ל, [וגם נודע דארץ
 ושמים נק׳ ג״ע עליון ותחתון כידוע בפי׳ מי לי בשמים כוי], אבל
 שמו עצמו הוא קדוש ומובדל ונשגב לבדו. וכמ״ש אין ערוד אליד
 פי׳ שא״א להיות המשכת החיות ממנו ית׳ בבחי׳ סדר ההשתלשלות
 עילה ועלול וענין עילה ועלול הוא כמו שמהשכל מתהוה מדה שבלב
 וממדה מחשבה כו׳ שמהות השכל נתפס בהמדה כוי, משא״כ הוא ית׳
 בחי׳ סב״ע ואינו נתפס בהעולמות ולא כמו שהעלול משיג עילתו אלא
ערור לד ממש. וע״ז נאמר כי נשגב שמו לבדו. ולכן כתיב אני ' ו  אי
 הוי׳ לא שניתי ואתה הוא קודם שנברא כוי ומשנברא העולם הכל
 בשוה. וז״ש אלקים חיים ומלד עולם. פי׳ מה שהוא אלקים חיים
 שנמשר ממנו חיות להיות מתלבש בכל נברא בפנימיותו ממש ולכן אלקים
 לשון רבים ע״ש ריבוי התחלקות החיות לכל נברא. וזהו לשון אלקים
 חיים כו׳ הנה המשכה זו בכלל הוא רק מבחי׳ מלד עולם. דהיינו מבחי׳
 מדת מלכותו ית׳ כמ״ש מלכותר מלכות כל עולמים. ומשם נמשר ג״כ
 להיות סדר השתלשלות עו״ע ומעלה ומטה במו ראש וגוף בו׳ בנ״ל
 משא״כ מהו״ע ית׳ קדוש ומובדל וכמשל התפשטות הממשלה והאדנות
 של המלר על אנשי המדינה שבממשלה זו הוא מנהיג׳ ואימתו עליהם
 הרי עצמות המלד אינו נתפס באנשי המדינה רק שמו לבד נק׳ עליהם
 והוא ממשלתו ואימתו, וכמ׳׳כ יובן למעלה שחיות העולמות הוא נמשד
 ממדת מלכותו ית׳ שמבחי׳ מל׳ נמשד להיות מתפשט ומתלבש החיות
׳ עולמות הנ״ל ג״ע העליון ותחתוז ועוה״ז. וגם באמת מובן ממשל ג  י
 המלוכה שבחי׳ ההתנשאות הוא בחי׳ מקיף וממעל לאנשי המדינה.
 וכר בחי׳ מלכותו ית׳ היא בחי׳ סובב ומקיף על העולמות רק זיו
 והארה ממנה נמשר להיות מתלבש בהעולמות והוא ענין זיו השכינה
 שנמשך להיות כח הפועל בנפעל ממש ואז שייר סדר השתלשלות עילה
 ועלול כוי וכמש״ל דאפי׳ בחי׳ שמו שהוא מלכותו הוא נשגב לבדו רק
 הודו של שמו על ארץ ושמים כו׳ וזהו אתה קדוש ושמד קדוש (וכמ״ש
 מ־״א בד״ה לכן אמור למי ישראל). ובזה יובז עניו ד׳ רבתי דאחד שרומז
 למדת מלכותו ית׳ כנודע וא״כ צ״ל מ״ש אח״כ בשכמל״ו הלא כבר נרמז
 ענין מלכותו-בד׳ רבתי דאחד• אד הענין כי הד׳ רבתי דאחד הוא רומז
 על בחי׳ עצם מדת מלכותו ית׳ שהיא למעלה מההתלבשות בבי״ע ולכן
 הד׳ פטרין מזרח ומערב צפון ודרום הם בטלים שם במציאות שאין שם
 התחלקות מעלה ומטה כנ׳׳ל• אד בחי׳ שם כבוד מלכותו ענין ג׳ תיבות
 אלו הוא מה שנמשד הזיו ממדת מלכותו ית׳ להתלבש בתוכיות העולמות
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 ה וזהו עניז הכת הא׳ האומרים קדוש והם מבחי׳ השרפים
 כמבואר בפסוק ובגמ׳ דחולין שם והענין שהם בחי׳
 מלאכים עליונים שבעולם הבריאה ששם מתגלה בחי׳ חב״ד להיות
 הנשמות ומלאכים משיגים גדולת א׳׳ס ב״ה. וכנו״ל בעניו בחי׳
 ממכ״ע שמתחלק החיות בכלל לגי בחי׳ ג״ע העליון וג״ע התחתוו
 ועוה״ז דוגמת ראש וגוף ורגלים ע״כ השרפים שהם מבחי׳ עולם
 הבריאה ששם הג׳׳ע העליון הם משיגים גדולת א׳׳ס ב״ה ועיקר ההשגה
 הוא זה איר שהוא ית׳ קדוש ומובדל בבחי׳ אין ערוך אליו ב״ה ומקור
 המשכת החיות ממנו ית׳ להיות בחי׳ ממכ״ע הוא רק ע״י צמצום
 עצום בבחי׳ שערה כנ׳׳ל. ומבחי׳ המקור הנק׳ ממכ״ע הוא שנמשך
 ומתגלה כל השגות אלהות שבעולמות עליונים ותחתונים וג׳׳ע העליון
 כוי. אבל הוא ית׳ עצמו קדוש ומובדל ולית מחשבה תפיסא ביה
 כלל. והחיות שהוא ית׳ מחי׳ אותן שלא ע״י צמצומים הנק׳ סוכ״ע
 א״א כלל להתלבש בתוכיותו רק בבחי׳ מקיף והעלם. ולכן כתיב לא
 שניתי ואיו בו שום התחלקות מעלה ומטה. וע״ו נאמר אני ראשוו
 ואני אחרת כנ״ל. והנה ע״י התכוננותם והשגתם בזה אזי הם מתלהבים
 ומתלהטים בתשוקה ורשפי אש לאסתכלא כיקרא דמלכא בכחי׳ סוכ״ע
 שהוא קדוש ומובדל ולכו נק׳ שרפים ע״ש הרשפי אש והתשוקה הנפלאה.
 וזהו שאומרים קדוש פעם א׳ הוא שיש להם רצון א׳ ליכלל בבחי׳
 סוכ״ע כו׳ ולכן נאמר עליהם שרפים עומדים ממעל לו. ומבואר
 לעיל הקושיא איר שייר לומר על הנברא שעומד ממעל לשכינה
 כביכול. והענין דישעיה אמר ואראה את אד׳ יושב על כסא רם כו׳
 שרפים עומדים ממעל לו. ופי׳ שם אד׳ הוא בחי׳ מדת מלכותו
 ית׳ והנה ישעי׳ לא השיג בחי׳ מדת מלכותו כמו שהיא עדיין
 למעלה מהתלבשות בהעולמות שהוא בחי׳ ד׳ רבתי דאחד כנ״ל שם
 לא השיג ישעי׳ כלל (זולתי על משה רבינו ע״ה אמרז״ל שהראהו
 קשר של תפיליז וידוע דקשר זה הוא בחי׳ ד׳ והיינו ד׳ רבתי דאחד)
 רק השגתו היתה בבחי׳ מדת מלכותו כמו שהיא מלובשת בהעולמות
 בבחי׳ ממכ״ע שזהו עניו שם כבוד מלכותו. וז״ש ישעיה ראיתי את
 אד׳ יושב על כסא כו׳ דהיינו כשנמשך להתלבש בעולם הבריאה הנק׳
 כסא כנודע וזהו אתה גבור לעולם אד׳ שצ״ל תחלה גבורות וצמצומים.
 עד שיומשך להיות בבחי׳ אדי. דהיינו ענין דאנת אשתמודע אדון
 על כולא והוא כי מבחי׳ זו נמשך להיות התהוות בי״ע בבחי׳
 התחלקות ומתלבש החיות בכל אחד לפי ערכו. שזהו ע״י גבורות
 וצמצומים תחלה לצמצם האור והחיות עד שיהיה יכול להתלבש בהעולמות
 ושיתהוו בבחי׳ גבול ומדה(וע׳ במק״מ* ר״פ בראשית וז״ל מצאתי בדברי
 האריז״ל שנקודת המל׳ היורדת לבריאה נק׳ בשם אדנ״י), וע״ז אמר*
 שרפים עומדים ממעל לו. כלומר כאלו הז למעלה מבחי׳ שם אדנ״י
 שהוא בחי׳ ממכ״ע. מפני שעיקר תשוקתם להשיג בחי׳ סוכ״ע הנק׳
 קדוש. דהיינו שתשוקתם לצאת מהגבלתם וצמצומם מכח הפועל אלקי
 המחיה אותן בבחי׳ צמצום מבחי׳ ממכ״ע ולהדבק בבחי׳ סוכ״ע
 ולהיות כי אל אשר רוחם פונה בתשוקתם יקרא בשם עומד שם וזהו
 שהשרפים עומדים בתשוקתם ממעל לו לשם אדני ר״ל שתשוקתם לבתי׳
 סוכ״ע וזהו שאומרים קדוש פ״א. ועמ״ש מענין שרפים עומדים בד״ה
 שחורה אני ונאוה. והנה האדם הוא עולם קטן ויש בו ג״כ הג׳
 בחי׳ של ג׳ כתות המלאכים הנ״ל (כי המלאכים כל א׳ הוא בחי׳
 פרטית אבל האדם כלול מכל העולמות ולכן נאמר בו נעשה אדם
 לשון רבים כמ״ש במ״א באריכות), וזו הבחי׳ של הכת א׳ מהשרפים
 האומרים קדוש פעם א׳ שתשוקתם לאסתכלא ביקרא דמלכא ומתלהטים
 ברשפי אש כו׳ ישנה ג״כ בהאדם והוא בחי׳ יסוד האש שבלב
 כי כמו שהגוף האדם מורכב מד׳ יסודות גשמיים. וכן הנה״ב מורכבת

 *) עי׳ בהוספות.

 קדוש ומובדל לגמרי כי השערה אינו נוגע כלל למהות ועצם המוח
 עד״מ וכך זו ההארה אינו נוגע כלל למהו״ע ית׳ שהוא בעצמו קדוש
 ומובדל לגמרי ורק בחי׳ הארה מצומצמת הנמשלה לשערות נמשכת
 להיות מקור להתהוות מקור חיים וממכ״ע. ולכן יש שייכות עניו
 הקדושה לבחי׳ שערות. דדוקא השערה מורה על עניו הקדושה דהא
 בהא תליא דלהיותו קדוש ומובדל א״א להיות ממנו ההמשכה רק ע״י
 בחי׳ שערות דוקא. ולכו בבחי׳ שערות אלו תלוי קדושה העליונה
 שהרי נמשכו מבחי׳ קדוש ומובדל בחי׳ סכ״ע שא״א להיות משם שום
 המשכה בפנימית רק ע״י שערות כו׳ משא״כ מבחי׳ החיות דממכ״ע
 הנמשך ומתלבש בתוכיות העולמות דשם שייך ענין התלבשות והשתלשלות
 עילה ועלול, ומבואר למעלה דענין התלבשות והשתלשלות הוא שנתפס
 המהות העילה בהעלול כמו התלבשות השכל במדה או אפילו כהתלבשות
 הנשמה בגוף. ע״כ אין צ״ל משם ההמשכה ע״י בחי׳ שערות דוקא.
 דהא ענין השתלשלות זו הוא הפך מבחי׳ שערות. שהשערה מורה
 על ההמשכה שבצמצום עצום עד שאין ערוך כלל להמקור. אלא שם
 שייך המשל מהתלבשות הנשמה בגוף. או כמו התלבשות השכל בכח
 המעשה שביד כר. ולכן ארז״ל שער באשה ערוד, כי אשה רומז לבחינת
 החיות המתלבש בעולמות שהוא בחינת נוקבא כנודע. וע״כ כשנמשר
 משם ההמשכה בבחינת צמצום עצום ע״ד הנ״ל בבחי׳ שערה יוכל להיות
 מזה יניקת החיצונים מחמת ריבוי הצמצומים ולכן הוזהרו הלוים ג״כ
 להעביר תער בו׳ להיותם מבחי׳ גבורות בעצמם ע״כ כשיומשך מהם
 השפע ע״י שערות וצמצומים יהיה יניקת החיצונים (ועיין מ״ש מזה
 סד״ה ויקח קרח ובד״ה כי תצא בעניו וגלחה את ראשה ובד״ה שרי
 אשתה ועיין בפ׳ ויחי דרי״ז א׳ ועד לא גליש כוי. ובמק׳׳מ ובזה׳׳ר שם ועיין
 בפ׳ אחרי ד״ס ע״ב ובפי נשא דקמ״ב א׳ ועיין בספר נשמת דוד על שה״ש
 בפסוק שערך כעדר העזים פי׳ שאין לחיצונים שום אחיזה בשערותיה כו׳
 ע״ש. וכ״מ ממ״ש במ״א בשם התיקונים בפי׳ ודלת ראשך כארגמן הם
 טעמי תורה והם שערות דנוקבא שמהם נמשך התגלות טעמי תורה
 בהיכלות דבריאה ופי׳ כארגמן גווני דכלילן בגו גווני כמ״ש באדרא
 קמ״א ב׳ ובאדר״ז דרצ״ו א׳ ולכאורה זהו סותר למאמרים הנ״ל. אך
 העניו כמ״ש בזהר הרקיע פ׳ ויחי שם שכשהנוק׳ היא למעלה באצילות
 אז אין שום יניקה לחיצונים משערותיה אבל כשהנוק׳ למטה בבריאה
 בסוד הקליפות אז הם יונקים מהשערות וזהו שערך כעדר העזים שגלשו
 מהר גלעד גלעד הוא ענין עד הגל הזה שהוא הפרסא המפסקת בין
 העולמות וכמ״כ יש פרסא מפסקת ביז אצילות לבריאה כר ועי״ז הוא
 שאין לחיצוני׳ שום אחיזה בשערותיה וזהו שגלשו שפי׳ כתרגומו גליש
 תרגום קרח. דהיינו כאלו נקרחו ואין שם שערות כלל כך אין להם
 אחיזה מהשערות כו׳ וזה נעשה ע״י בחי׳ הר הגלעד והוא ע״ד צדיקים
 נדמה להם כהר ועמך כולם צדיקים פי׳ שכל איסור קטן נדמה להם
 כהר ומסך מבדיל בינו לבין קונו ועי״ז לא ימשך אחר הגשמיות
 וכמ״ש במ״א ע״פ זה דהסגי עיניך כו׳ שערך כעדר כו׳ ועי״ז
 נמשך ג״כ למעלה בחי׳ שגלשו מהר הגלעד הנ״ל ועמ״ש מענין
 הפרסא בד״ה והבדילה הפרוכת שיש כמה בחי׳ פרסא בין עולם
 לעולם שמונע יניקת החיצונים כו׳ ע״ש וכנ׳׳ל) משא״כ מבחי׳
 סוכ״ע הקדוש ומובדל שא׳׳א להיות משם השתלשלות עילה ועלול ע״כ
 א״א להיות ההמשכה אלא ע״י בחי׳ שערה דוקא. ובשערות אלו
 תלוי הקדושה עליונה דוקא שהוא מקור להתהוות בחי׳ ממכ״ע כנ״ל
 ולהיות שעניו הנזירות כי יפליא להזיה הנה ענין מצוה זו רומז למעלה
 מעלה דהיינו שהנזיר עולה למקום גבוה ודומה לעליון (כמ׳־ש מהו

 פ׳ נשא דקנ״ז ע״ב ובלק״ת שם בטעמי מצות ובז״ה פ׳ ויחי שם) ע״נ נאמר
 בו קדוש יהיה גדל פרע כו׳ז
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 ו ואח״כ כת ב׳ אומרים ב״פ קדוש הענין בי בחי׳ הקדוש הא׳
 הוא העלאה ממטה למעלה שהשרפים רוצים ליכלל
 בא״ס ב״ה לאסתכלא כו׳ וזוהי בחי׳ כת האי. אך בחי׳ כת הב׳
 שאומרים פעם ב׳ קדוש הוא שחפצים להיות ג״כ המשכה מלמעלה
 למטה להיות בי צמאון השרפים הוא להדבק בסוכ״ע ובבחי׳ ביטול
 עצמותם דוקא מכל וכל. אבל כת* הב׳ רוצים וחפצים בהמשכת אור
 א״ס ב״ה למטה. (ועמ׳׳ש בד׳׳ה שחורה אני הנ״ל בענין ההפרש שבין
 שרפים האומרים קדוש ובין האופנים שאומרים ברוך, ועוד יש להעיר
 ממ״ש במ״א ע״פ אז ישיר משה ובנ׳׳י שענין הברכה ברוך אתה כוי
 מז העולם ועד העולם שיהיה בחי׳ עלמא דאתכסייא ובחי׳ סוכ״ע
 שהוא בחי׳ ביטול דבולא קמי׳ כלא חשיב נמשך בגילוי גם בעלמא
 דאתגליא וראו כל בשר כוי, ועד״ז הוא עניו עבודת כת המלאכים האומרים
 ב״פ קדוש שהוא המשכה מלמעלה למטה אמנם מעלת הכת הראשונה
 הוא כענין מש״ש אבל עבודת הלוים מדה אחרת היתה בם והיא ממטה
 למעלה כו׳ שלא יהיה בחי׳ ומדרגת עלמא דאתגליא נראה לבחי׳
 ומדרגה כלל ולא יהיה תופס מקום כלל כמ׳׳ש אתה הוא ה׳ לבדך
 כו׳ עד ולכן הפך ים ליבשה והיינו התכללות הברואים שבעלמא
 דאתגליא עד עלמא דאתכסיא ממש וכדפי׳ במ״א שהוא עליות הבריאה
 באצילות ולא בחי׳ המשכת הארה לבד מעלמא דאתכסיא כו׳ ועד׳׳ז
 הוא עניו הכת הא׳ שאומרים פ״א קדוש שהוא ליכלל בעלמא דאתכסיא

 (ועיץ מ״ש לקמן פ׳ בהר ע״פ כי תבואו אל הארץ בעניו אהבה שמבחי׳ אש כוי)).
 ובאדם שהוא עולם קטן יש בחי׳ זו ג״כ והוא בחי׳ ומדרגת אהבת
 בכל נפשך שלאחר אהבה דבכל לבבך שהוא ג״כ המשכה מלמעלה
 למטה להיות התקשרות חב״ד של האדם ולבושי הנפש מודו״מ בחב״ד
 דא״ס ב״ה שבתורה ורצונו העליון ב״ה שבמצות וגם בכל נפשך כפשוטו
 אפילו נוטל את נפשך ע׳׳ד מ״ש מי לי בשמים ועמך לא חפצתי כו׳
 שהוא מסירת הנפש והרצון להיות לו רק רצון א׳ לה׳, (ומ׳׳מ אינו דומה
 לביטול דשרפים דהתם רצונם ליפרד מן הפתילה מעצמו לאסתכלא כו׳
 והיא בחי׳ העלאה משא״כ בכל נפשך שעושה ההסכם שאפילו נוטל כו׳
 אץ זה העלאה לבדה דאדדבה הוא חפץ ג״כ בעסק התורה ומצות רק
 שעושה ההסכם שאפילו נוטל בו׳ והסכם זה הוא מ״ע רמה ונשאה כי
 מצות בכל נפשך אפי׳ נוטל כו׳ הוא ממניו המצות כנודע, וע׳ ברע״מ
 פ׳ אמור צ״ג א׳ דאסתלק ו׳ רזא דשמים בו׳ דהיינו שהקדוש הא׳ זהו
 בחי׳ ההעלאה, והיינו כמ״ש בכהאריז״ל שלהיות יחוד או״א הוא ע״י
 העלאת מ״נ במס׳׳נ כי כדי לעורר בחי׳ א״ס להיות המשכת אור חדש
 בח״ע כו׳ הוא ע״י שהאדם מעורר בחינת א׳׳ס בנפשו למס״נ באחד
 שהוא בחי׳ בלי גבול של הכלי וזהו עניו קדוש דשרפיס ממעל לו ממעל
 לבחי׳ ו׳ כדיז נהיר ההוא קדש בהו בבחי׳ ו׳ מת״ת דאימא נעשה כתר לז״א.
 ואח׳׳כ קדוש הב׳ זהו ההמשכה שע״י תורה. וקדוש הג׳ זהו ההמשכה

 שע״י מצות (וכמבואר לקמו ובז מובו ממ״ש ברע׳׳מ שם)):

 ז ID1 אחת אומרת קדוש ק״ק ובחי׳ זו של כת הג׳ ישנה ג״כ בעבודת
 האדם למטה והוא בחי׳ בכל מאדך שבק״ש כי מאד פי׳ בלי
 גבול והוא בחי׳ א׳׳ס למעלה מהכלים וצריכים להמשיך הבחי׳ מאד בחי׳
 א״ס למטה והוא ע״י המצות. ולכן מברכים עליהם אשר קדשנו במצותיו
 שממשיכים ע״י המצות בחי׳ קדוש גם למטה כו׳ וכן על התורה מברכים
 אשר קדשנו כו׳ על דברי תורה. והעניו יובן ע״ד מ׳׳ש ברכו ה׳ מלאכיו
 גבורי בח בו׳ כל צבאיו משרתיו עושי רצונו. ופי׳ עושי רצונו היינו
 שעושים אצלו ית׳ בחי׳ רצון שירצה להשפיל עצמו להתהוות* העולמות
 שמצד עצמו אין שייך בו בחי׳ רצון שירצה להתהוות העולמות שהוא א״צ
 להם כמ״ש אני הוי׳ לא שניתי ואף שהתורה קדמה אלפים שנה לעולם

 שו״ה לבחי׳ — בבחי׳ ו׳ מחיית דאימא נעשה כחר לז״א: נתקו ע׳׳פ לוח התיקון.
 •) עיי בהוספות.

 מד׳ יסודות רוחניים דנוגה. כך גם הנפש האלהית כלולה ומורכבת
 מדי יסודות רוחניים דקדושה האלקית (נמ״ש בסש״ב ח״א פ״ג). ומשכן
 יסוד המים הוא במוח ויסוד האש הוא בלב. והנה עניו מזיגות
 הדי׳ יסודות אינו שוים בכל אדם שיש שיסוד המים בו בתגבורת
 יותר ויש שבו יסוד האש מתגבר יותר. והוא כמו למשל הגחלים
 שיש גחלים בוערות שהאש מתלהט בהן בגילוי ויש גחלים עוממות
 שאין מתלהט בהן האש כ׳׳א יש בהם רק ניצוץ א׳ בהעלם. אך עכ״ז
 כיון שעכ״פ יש בהם ניצוץ א׳ לזאת כשמנפחים את הניצוץ שבהם
 בחזקה אזי הוא מתלהט בהגחלת בבתי׳ גילוי כר. כמ״כ הוא ג״כ
 בעניו נפש האלהית שבאדם שיש שיסוד האש האלהי שבלבו הוא
 •מתגבר"יותר בבחי׳ גילוי במשל גחלים בוערות בו׳ ויש שיסוד האש
 האלהי שבלבו הוא בהעלם שהוא כמו גחלים עוממות שרק ניצוץ א׳
 יש בהם ובבחי׳ העלם אבל ניצוץ א׳ יש בכל אחד ואחד מישראל.
 ולזה הוא העצה לנפחו בחזקה שאז מתלהט ומתלהב ומתפשט בהגחלת
 כולו בבתי׳ גילוי וכמ״כ בנפש האלהית שבאדם שצריכים להבעיר
 הניצוץ שיש ביסוד האש שבלב שיתגלה בבחי׳ גילוי ע׳׳י שמנפחים
. והוא כל סדר התפלה עד ק״ש שהוא מתכונו בגדולתו ית׳ ו  י
 איך שאמר והיה העולם אומר ועושה כר. שזו ההתבוננות שבתפלה
 עד בבל לבבר שבק׳׳ש הוא הכל בבחי׳ הניפוח שמנפחים את הניצוץ
 של יסוד האש האלהי שבלבבו שתאיר בבחי׳ גילוי בלב כוי. ובבבל
 לבבר שבק׳׳ש מתגלה הניצוץ של יסוד האש האלהי בלב בבחי׳ גילוי
 שמתלהט ומתלהב בתשוקה ורשפי אש אליו יתי. וזהו ונקדשתי בתוך
 בנ״י פי׳ תוך בנ״י הוא נקודה הפנימי׳ של הלב של כאו״א מישראל
 ושט בתוך נקודה פנימית הלב ונקדשתי להיות לבם בוער ברשפי
 אש ואהבה עזה לאסתכלא ביקרא דמלכא שהוא ית׳ קדוש ומובדל
 ואין ערוך אליו כלל. ע״כ יהיה נתפס התשוקה אליו ית׳ על ידי
 ההתבוננות איר שהוא ית׳ קדוש בו׳ בתוך פנימית נקודת הלב שהוא
 עניו אמירת הקדוש דכת האי. ובאדם הוא בחי׳ האהבה דבכל לבבך
 דהיינו גילוי פנימית הלב בבחי׳ גילוי ממש להיות הלב מלא וגדוש
 מאהבת ה׳ בבתי׳ כלות הנפש כמ״ש נכספה וגם כלתה נפשי כו׳(וגם
 הטעם שנק׳ תוך דכבר נת״ל שחיות הנפש המתלבש בגוף נחלק לג׳
 מדרגות היינו ראש גוף רגלים והם ג׳ בחי׳ ראש תוך סוף א׳׳כ הלב
 הוא בחי׳ תוך וזהו ונקדשתי בתוך בו׳ שיגע בתור לבבו ממש וכמ״ש*
 ולעבדו בכל לבבכם וארז׳׳ל עבודה שבלב זו תפלה. אך עיקר פי׳
 בתוך היינו בתוכיות ופנימיות הלב וכמ״ש בד״ה ה׳ לי כעוזרי בעניז
 פי׳ קליטה שיהיה נקלט תור תוכו ופנימיותו. ועוד פי׳ ונקדשתי
 בתור בנ״י ונקדשתי ממש וכמ׳׳ש בזהר פקודי דרל׳׳א ע״א דכד אתקדש
 שמיה באתגליא שמיה דאתכסיא אסתלק על כורסי יקריה דכתיב
 ונקדשתי בו׳ ע״ש ופי׳ אסתלק שנמשך ממקום גבוה יותר וזהו פי׳
 וגקדשתי והעניו כמ״ש במ״א בד״ה צאינה וראינה. בפי׳ לא זז מחבבה
 עד שקראה אמי שהוא כמ״ש שאו ידיכם קדש וברכו את הוי׳ שהצדיקים
 הם הממשיכים בחי׳ קדש מקדש העליון שלמעלה מעלה מבתי׳ קדוש
 בוי״ו והיינו ע״י נשיאות ידיהם ביחו׳׳ע ויחו׳׳ת למסור נפשו באחד בק״ש
 ולכן קראה הקב׳׳ה אמי שהם הממשיכים בחי׳ קדוש בוי״ו בו׳ ע״ש
 באריכות וזהו פי׳ ונקדשתי בתוך בנ׳׳י שע׳׳י שנתפס ההתפעלות
 מקדושתו ית׳ בתוכיות הלב של נש׳׳י להיות בבחי׳ שאו ידיכם כו׳ עי״ז
 ממשיכים ממש קדושתו ית׳ דהיינו שממשיכים מבחי׳ קדש העלית להיות
 בתי׳ •קדוש וזהו מ״ש שם אסתלק על בורםי יקרי׳ שבמשך האור בז״א
 מב-חי׳ קדש העלית כוי. וז״ש ברע״מ פ׳ אמוד דצ״ג ע״א וכיון דישראל
 קא מקדשי בו׳ נהיר ההוא קדש כו׳ וכדין אקרי לעילא קדוש כוי על

 כורסיא דאיהו שמים כו׳ ע״ש):

 ־:. עי׳ בהוספות.



 לקוטי אמור תורה לג

 ט אני ה׳ מקדשכם. פי׳ שבא לומר איר הכת באדם שע״י מצוה
 מעשיות וד״ת המדברים מהמצות מעשיות ימשיך עי׳׳ז
 גילוי אור א׳׳ס ב״ה ממש דלית מחשבה תפיסא ביה כלל. לזה אמר
 אני הוי׳ מקדשכם. פי׳ הוי׳ הוא סדר ההמשכה שבל המשכה
 מלמעלה למטה נמשך ע׳׳י אותיות שם הוי׳ שהיו״ד מורה על הצמצום
 שצריך להיות תחלה כדי שיוכל להיות ההמשכה והה׳ שיש לו אורך
 ורוחב מורה על ההתפשטות. ואח׳׳כ הוי׳׳ו הוא ההמשכה לבחי׳ ה׳
 תתאה בהבראם בה׳ בראם. ולכן אומר אני הוי׳ מקדשכם שלהיות
 המשכת בחי׳ קדוש ומובדל אור א׳׳ס ב״ה ע״י התורה ומצות מעשיות
 שאינו בערך כו׳ אני עושה זאת לכם וממשיך לכם סדר המשכת
 קדושה עליונה ע״י אותיות שם הוי׳ ואני היינו א׳׳ס ב״ה עצמו
 שהוא ית׳ הנותן כה זה שנוכל להמשיך את אור א״ס ב׳׳ה ע״י
 תומ׳׳צ, (ועמ״ש* במ׳׳א בד׳׳ה ביום השמיני עצרת גבי תתן אמת ליעקב
 כו׳ ומ״ש בדיה זכור את יום השבת שזהו ענין מתן תורה שאז ניתן
 הכח הזה כוי ע׳׳ש). רק שמתחלה צ״ל ונקדשתי בתוך בנ׳׳י פי׳ שאנו
 צריכים להכין הכלי שיהיה בחי׳ קדושתו נתפס בתוכיות בנ״י שהוא
 בחי׳ קדוש הא׳ שהוא מה שיהיה גילוי פנימי׳ נקודת הלב שהוא
 בחי׳ יסוד האש האלהי שבלב שיהיה בוער לבחי׳ קדוש הוא א׳׳ס
 ב״ה ע״ד הכת הא׳ שהם השרפים. ואז עי׳׳ז אני ה׳ מקדשכם שע״י
 תומ׳׳צ מעשיות יומשך קדוש זה מלמעלה למטה בכלים של כל המ׳׳ע
 וענפיהן ושמירת מל׳׳ת וענפיהן ומצות דרבנן. והוא כמו עד״מ אש
 הגשמי שע׳׳י האש נעשים כל הכלים שכל כלי שרוצה לעשות מכסף
 או מזהב עשייתה העיקרי הוא להבעירה באש תחלה ואח׳׳כ יעשנה
 ויחליקנה, כמ״כ למעלה דכתיב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב
 ריבוי הכלים הם המצות דאורייתא ודרבנן וענפיהן כנ׳׳ל ויין מלכות
 רב הוא ההמשכה שממשיכים בכלים אלו, אך עשיית כל הכלים הוא ע׳׳י
 הבחי׳ יסוד האש האלהי שהוא בחי׳ השרפים שעי״ז יכולים לעשות בל
 הכלים הנ׳׳ל. והנה תחלה כתיב ולא תחללו כו׳ כי בל הנ׳׳ל דבחי׳
 ונקדשתי ובחי׳ מקדשכם זהו בחי׳ ועשה טוב. אך תחלה צ״ל סור
 מרע בתכלית וע׳׳ז כתיב תחלה ולא תחללו את שם קדשי שלא תעשו
 בחי׳ חלל והפסק המפסיק ודו בין האדם לבין אבינו שבשמים. והיינו
 כמ״ש עונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין כו׳ שע״י העוונות עושים
 בחי׳ חלל המפסיק ואז לא יועיל הניפוח בהניצוץ יסוד האש האלהי
 שבלב שמתכבה עי׳׳ז. וזהו ולא תחללו ע״י שתהיו בחי׳ סור מרע
 בתכלית ואז יוכל להיות ונקדשתי בתוך כו׳ ואודכ ממילא יהיה אני
 הוי׳ מקדשכם כנ״ל ועמ״ש כה״ג בד״ה במדבר סיני באהל מועד כוי,
 שמתחלה צ״ל בחי׳ יציאת מצרים שהוא סור מרע ואזי אח״כ יוכל לבא
 לידי בחינות ומדרגת מדבר סיני ואהל מועד כו׳ ע״ש:

 לבאר הדברים ע״פ ונקדשתי בתור בני ישראל בענין ג׳ כתות
 מלאכים כת אחת אומרת קדוש וזהו עניו השרפים וכת אחת
 אומרת קדוש קדוש כו׳ צךיך להקדים מ׳׳ש ברע״מ פ׳ אמור דצ״ג ע״א
 ע״פ זה דונקדשתי. קדש איהו סטר עלאה כוי. ומאי דאקרי קדוש
 כו׳ וכיון דישראל קא מקדשי סלקי מתתא לעילא יקרא עילאה עד
 דאסתלק ו׳ רזא דשמים עלאיו לעילא. כיון דאינוו שמים אסתלקו לעילא
 נהיר ההוא קדש בהו וכדין אקרי לעילא קדוש כוי. ופי׳ בפע״ח
 שער הק״ש פ״ב גבי קדושה דיוצר אור וז״ל והנה עניו קדוש הוא כי
 תחלה עולה סוד ו׳ של תפארת לקבל הארה מחכמה הנקרא קדש ונעשה
 קדוש. ואח״כ מתפשט עד התפארת כו׳ ונעשה שם קדוש ב׳ ודש
 ברע״מ שם ואינון שמים תייביו לדוכתייהו כוי. ואח״כ מתפשט ביסוד
 ונעשה שם קדוש ג׳ כו׳ ומשם מתפשט במל׳ עכ׳׳ד וכ״כ בשער חזרת

 *) עי׳ בהוספות.

 הרי הוא ית׳ נעלה מאד מן האלפים שהם בחי׳ חכמה ובינה אאלפר
 חכמה אאלפד בינה כי כולם בחכמה עשית כתיב שגם החכמה עילאה
 נחשבת כעשייה גופנית אצלו יתברך. אך הנה המשכת רצון זה היה
 תחלה מצד עצמו בחסד חנם וכמ״ש ותורת חסד והיינו לפי כי ואדם
 אין לעבוד כוי, אבל עכשיו צ״ל אתערותא דלתתא לעורר המשכה זו.
 וזהו מלאכיו גבורי כח באתעדל״ת ועי״ז מעוררים כביכול למעלה
 המשכת* הרצון וזהו עושי רצונו שעושים לו רצון שירצה להניח את
 אורו כביכול על הצד ולירד לצמצם א״ע כוי, והנה עיקר המשכה
 זו הוא ע״י תורה ומצות שעי״ז עושים לו רצון כביכול שירצה להיות
 מלר העולם וכמארז״ל ע״פ ועשיתם אותם אתם כתיב כאילו עשאוני,
 דהיינו שממשיכים שיעור קומה בחי׳ כמראה אדם שהוא ההמשכה
 להיות מקור וחיות להתהוות העולמות כו׳ [עמ׳׳ש מזה ע׳׳פ צאינה וראינה
 ועמ״ש בד״ה לסוסתי בשה״ש בענין כי אמרתי עולם חסד יבנה]. וזהו פי'
 הברכה של כל המצות ברוך אתה הוי׳ ברוך הוא המשכה שיהיה
 הוי׳ אלקינו בגילוי לנשמות הצדיקים ושיהיה מלך העולם גם בחיצוניות*
 העולמות, אשר קדשנו במצותיו פי׳ אשר הוא נתינת טעם שהכח להמשכה
 זו הוא מפני שקדשנו במצותיו לכך יכולים להמשיך הרצון על ידי המצות
 שירצה להיות מלך העולם. (ועמ״ש מעניו זה בד״ה בשעה שהקדימו ישראל

 נעשה לנשמע גבי פי׳ עושי דברו בו׳ וכמשי׳׳ת לקמן בפי׳ כי אני ה׳ מקדשכם):

 ח והנה בדרך פרט יש חילוק בין ענין ההמשכה שע״י עסק
 התורה לענין ההמשכה שע״י המצות שע״י התודה
 ממשיכים מפנימיות ע״י העסק בתורה שבכתב ותורה שבעל פה כי
 מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה. וכמאמר רז״ל מתניתין
 מלכתא שהוא הדבור שמדבר בדברי תורה שמלובש בו דבר ה׳
 כמ״ש ואשים דברי בפיר ועל ידי העסק במצות מעשיות ממשיכים
 מבחי׳ חיצוניות כמו מצות צדקה שהוא בחי׳ השפעה להחיות רוח
 שפלים כמ״כ ממשיד מלמעלה שיושפע להחיות רוח שפלים ולב
 נדכאים, (ועמ-ש• מיה בד׳׳ה וידבר אלקים את כל הדברים האלה). והנה
 אלו הב׳ בחי׳ של תורה ומצות כתיב בק״ש תחלה כתיב ודברת בם
 שהדבור הוא לשון הנהגה והיא שעל ידי עסקו בתורה ימשיד וינהיג
 בחי׳ אור א״ס ב״ה בם ר״ל בדברי תורה שמדבר ועי״ז ממשיך
 המשכה זו בפנימית העולמות וזהו בחי׳ הקדוש הבי. ואח״כ כתיב
 וקשרתם שהוא מצות מעשיות שכל המצות הוקשו לתפילין והטעם
 הוא מפני שעיקר הכוונה פנימית של כל המצות הוא הכל להמשיד
 בחי׳ אחד למטה. וזה מפורש יותר במצות תפילין שכותבין בהם
 אחד על קלף גשמי וכן במזוזה וממנו נלמוד על כל המצות שהכוונה
 הפנימית הוא הכל להמשיר בחיי אחד למטה, תהו בחיי של כת
 הג׳ שאומרים ג״פ קדוש דהיינו כמ״ש קדוש קדוש קדוש ה׳ צבאות
 מלא כל הארץ כבודו מלא כל הארץ דייקא להיות ההמשכה בעשייה
 הגשמית והוא המשכת בחי׳ מאדך אור א״ס שבלי גבול למטה
 (ודרד כלל המשכה זו היא ע״י תורה ומצות ודיר פרט ע״י מצות
 נמשד הגילוי גם בחיצוניות יותר וכמ״ש במ״א ע״פ ויעש דוד שם,
 ולכן הן ב׳ בחי׳ קדוש ושניהם המשכות מלמעלה למטה. והם בחיי
 בכל נפשך ובכל מאדר לבד הקדוש הראשון שמלמטה למעלה כו׳ בחיי
 בכל לבבך. ומ״ש במ״א כמה פעמים דבחי׳ בכל מאדך הוא האה״ר
 שלמעלה מהכלי אינו סותר למש״כ, כי כאן נדרש לפי המאמר דבכל
 מאדך הוא בכל ממונך דהיינו מצות צדקה שהיא כללות המצות, ועוד
 דגם כאן הכוונה דבחי׳ מאד הוא בלי גבול רק שהוא דרך המשכה
 מלמעלה למטה וכמ״ש רחבה מצותך מאד שהמצות הו כלי לגילוי בחי׳

 מאד בדפי׳ פסוק זה באגה״ק ד״ה נודע דבאתערותא דלתתא ע״ש):

 *< עיי בהוספות.
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 מ״מ נקי סדר ההשתלשלות משא׳יב מא״ם ב׳׳ה לאצילות הוא שלא כסדר
 ההשתלשלות רק ע״י צמצום ומקום פנוי כי אין ערוך לך כו׳ חד לא
 בחושבן כו׳ ע״ש באריכות. והנה באדם ג׳׳כ יש בחי׳ השתלשלות
 ומה שלמעלה מהשתלשלות. דהיינו כי מחכמה ולמטה הוא בחי׳
 השתלשלות שבל ומדות ומחודומ״ע. לכן עי״ז ממשיכים ג״כ מסדר
 ההשתלשלות מאצילות לבי״ע. אבל להיות המשכת אור חדש מא״ס ב׳׳ה
 שהוא מלמעלה מסדר ההשתלשלות זה אינו כ״א ע״י העלאת מ״ו
 במס״נ דייקא שהוא בנפש ג״כ מבחי׳ שלמעלה מסדר ההשתלשלות דהיינו
 למעלה מהשכל והטעם. והשכל לגבי למעלה מהשכל והחכמה הוא שלא
 כסדר ההשתלשלות כמ״ש והחכמה מאיו תמצא. ועמ״ש מזה םד״ה
 כי קרוב אליך הדבד. והיינו בחי׳ יחידה שבנפש שממנה נמשך הרצון
 לה׳ במס״נ ולכן עי״ז דייקא מעורר וממשיך מלמעלה מסדר ההשתלשלות
 כוי (וז״ש בפע״ח שער הק״ש פ״ה דרוחין ונפשין של הצדיקים הם
 מ״ז ומ״ד דזו״נ. אך נשמה לנשמה ונשמה הם מ״ן ומ״ד דאו״א.
 ועיין מזה בשער היהודים פ״ח. והיינו כי רוח ונפש זהו בחי׳ האור
 המלובש בכלי וממשיכים עי״ז האור שכבר מלובש בכלים כנ״ל אבל
 להמשיך יחוד או״א צ״ל העלאת מ״ן בבחי׳ מאדך בלי גבול שהוא
 בחי׳ יחידה וזהו ענין נשמה לנשמה. כנודע דהיינו שהיא למעלה
 מבחי׳ נשמות הכלים כוי) וזהו עניו קדוש הא׳ דפי׳ ברע״מ שהוא
 הסתלקות הוי׳׳ו שהוא ז״א האצילות בחכמה שנק׳ קדש. ועלייה זו
 היינו שז״א עולה בבחי׳ מ״נ בכדי שעי״ז יהיה יחוד או״א שבחינה זו
 נעשה ע״י המס״נ למטה. ולמעלה הוא ג״כ בחי׳ ביטול והתכללות ז״א
 למעלה (ועמ״ש מזה בביאור ע״פ שימני כחותם. בהפרש שבין עליות
 העולמות ובין עליות ז״א כבחי׳ עיבור במעי אימא שעי״ז ממשיך מוחי׳
 דגדלות כו׳ ע״ש) ועי״ז דייקא נמשך יחוד או״א אשר החכמה נק׳ קדש
 והוא בחי׳ אין. והבינה נק׳ יש. והיחוד הוא שיומשך ויתהווה מאיו
 ליש. והוא המשכת אור חדש ולאו דוקא בחו״ב דאצילות לבד. כ״א שרש
 המשכה זו הוא מלמעלה מאצילות וגם בעולם העקודים שיומשך מחכמה
 לבינה כוי. וזהו ברוך אומר ועושה אמידה היא בחכמה והעשייה
 בבינה שהם ל״ב נתיבות ושביליו הנמשכים מחכמה לבינה שהם ל״ב
 שמות אלקים שבמעשה בראשית וזהו כולם בחכמה עשית בבינה.
 והוא מפני שהחכמה נק׳ אין ובינה נקי יש. ולכד התלבשות אור
 א״ס הוא בחכמה דוקא מפני שחכמה היא בחינת ביטול וכמ״ש בסש״ב
 פל״ה בשם המגיד נ״ע והיינו שהחכמה הוא רק זה ההשגה עצמה
 שמשגת עוצם הביטול איר דכולא קמיה כלא חשיב ממש ואץ עוד. ואיד
 דלית מחשבה תפיםא ביה כלל ולכך נק׳ החכמה אמת. וכמ״ש מזה ע״פ
 ויכתוב משה את מוצאיהם כוי. אבל בחי׳ בינה שהוא בחי׳ ההשגה
 נק׳ יש (וכמ״ש במ״א בענין מוחין דאבא ומוחין דאימא. שבחי׳
 מוחין דאימא זהו מקור סדר ההשתלשלות מעילה לעילה אבל מוחין
 דאבא הוא מה שלמעלה מסדר ההשתלשלות. (עיין מזה בדיה מצה זו

 נוי ונד״ה ששים המה מלנות. גני ומעיו מנית ה׳ יצא)) וזהו שדוקא ע״י
 עליית הוי״ו שהוא בחי׳ שמים ז״א דאצילות לבחי׳ קדש שהוא חכמה.
 שהוא בבחינת ביטול ואין. עי״ז הוא ממשיד יתוד או״א. שיומשד
 המשכה חדשה מאור א׳׳ס. ויתהוה ויומשך מאין ליש. וזהו ענין
 שרפים עומדים ממעל לו. והם כת אחת האומרת קדוש פ״א.
 דהיינו בחי׳ קדוש הא׳. והיינו שעבודתם הוא ליכלל וליבטל
 באור א״ס ב״ה. אשר למטה זהו נק׳ מס״נ. ולכו עומדים ממעל
 לו פי׳ ל״ו נק׳ המשכת האור שנמשכו כבר בכלים. שהוא בחי׳ הוי״ו
 דקדוש. (וגם ו׳ פעמים ו׳ גימט׳ ל״ו וכמ״ש במ״א בעניו מי ברא
 אלה. דאלה היינו ששה מדות כל א׳ כלול מששה בגימטריא אלה) אבל
 השרפים עומדים ממעל ל״ו שהם גורמים גם באצי׳ עליית הוי״ו לבחי׳

 העמידה רפ״ג וו״ש ברע״מ שם לבתר נחית ההוא נהירו עד דנטיל
 כולא חד צדיק עילאה דרגא יקירא לקדשא כולא לתתא. וביאור העניו יובן
 בהקדים מ׳׳ש בע״ח שלצורד יחוד או״א צ״ל העלאת מ״ו במס״נ ממש
 בק׳׳ש. ולצורה יחוד זו״נ םגי בהעלאת מיץ ע״י התורה והמצות שעי׳׳ו
 ממשיכים יחוד זו״נ ולבן אפילו מי שתורתו אומנתו מפסיק לק״ש
 וארז״ל גדול הקורא ק״ש בעונתה יותר מהעוסק בתורה כוי. (ואע׳׳ג
 שבלק״ת פ׳ בראשית איתא דמצוה הוא שם הוי׳ ששני אותיות מ״צ
 דמצוה הם בא״ת ב״ש י״ה דהיינו שע״י המצוה גורם גם יחוד או׳׳א
 שהם י״ה אד מ״מ הם אותיות מחולפות במ״צ להורות שאין זה גילוי
 גמור כמו ו׳׳ה שבאו בלא חלופי אתוון במצוה אבל עיקר יחוד או״א
 שהם י״ה ממש זהו הנמשר ע״י העלאת מ״ן דמס׳׳נ באחד וזהו עניו
 ק״ש וע׳ בפי׳ ועניו חלופי אתוון בבינונים שער היחוד והאמונה פרק
 י״ב). והטעם לזה הוא מפני שמכיון שכבר נמשר האור וההמשכה
 של א״ס ב״ה בהבלים דאצי׳ וא״כ כבר באה ההמשכה וישנה בבחי׳
 סדר ההשתלשלות דהיינו כשנמשכה לאצילות לזו׳׳נ ורק שצריכים
 להמשיכה משם לבי״ע. (אשר זהו עניו יחוד זו״נ שע״י יחוה זה נמשה הולדת
 נשמות מאצילות לעולם הבריאה כמ׳׳ש בע׳׳ח שער מ״ז שער סדר
 אבי׳׳ע פד״ה). לכן ע״י התורה והמצות ג״כ יכולים להמשיך המשכה
 זו מאחר שכבר ישנה לההמשכה בכלים דזו״נ דאצילות ע׳׳כ ע״י התומ׳׳צ
 שהם בחי׳ כלים ממשיכים המשכה זו שבכלים דזו׳׳נ להיות נמשך בבי״ע.
 (וגם עסק התורה צ״ל ג״כ בבחי׳ ביטול להיות ולא תחללו שלא לעשות
 חלל והפסק חייו דאל״כ גם תורה אין לו אלא שעכ״ו הוא בבחי׳ כלי
 אבל מסירת נפש היינו לצאת מהכלי לגמרי. ולפיכד לחמשיר היחוד
 דזו׳׳ג שהוא המשכת האור שכבר מלובש בכלי ממשיכים ע׳׳י העלאת
 מיץ דעסק התורה והמצות שהו הז מבחי׳ ז׳׳א ונוק׳ שהתורה היא
 בז״א והמצות בנוק׳ ומ״מ כ׳ בבינונים ס״פ כ״ה שקיום התורה ומצותיה
 תלוי בזה שיזכור תמיד עניו מסירת נפשו לה׳ על יתודו שיהיה קבוע
 בלבו תמיד ממש בו׳ ע׳׳ש) אבל כדי להמשיר יחוד או״א שהוא המשכת
 אור חדש מה שלא נמשד עדיין בהבלים האצילות כלל כי אם שצריכים
 לעורר ולהמשיך אור חדש והמשכה חדשה ממש מאור א״ס ב״ה
 אשר זהו ענין יחוד או״א דאין הפי׳ שהתחלת ההמשכה מאו״א לבד
 אלא כי או״א מקבלים מכתר וכתר מעתיק עד א״ס המאציל העלית
 כי הוא לבדו יש בו כח לחדש תמיד לפי שאין לו סוף משא׳׳כ
 בנאצלים כוי. אלא שנק׳ ע״ש יחוד דאו׳׳א לפי כי בהיות האור
 עדייו למעלה מאו״א הוא בחיי סתימו דכל סתימין ונעלם מאד
 וראשית הגילוי הוא בחכמה וממנה נמשד בבינה וכמ״ש כ״ו בפע״ח
 שער הק״ש פי״א ומבואר באריכות יותר בלק׳׳ת פ׳ וירא (ועיין ביהר
 פ׳ בשלח דס״ג ע״ב ע״פ ממעמקים קראתיד אמר רבי חזקיה כד
 עתיקא סתימא דכל סתימת בעי לזמנא ברכאן לעלמין אשרי כולא
 ואכליל כולא בהאי עמיקא עילאה כו׳ וע׳ במק״מ שם בשם האריז״ל.
 וע׳ עוד בפ׳ ויגש דר״י ע״א ת״ח בית פרעה כו׳ ע׳׳ש. ועוי״ל
 הטעם שנקרא ע״ש יחוד דאו״א מטעם שכשנמשר האור ומגיע בחו״ב
 זהו ההתקשרות והמשכת הסובב בממלא ועמ״ש גבי פסח בענין
 ויוציאנו ה׳ אלקינו או״א שהלבישו כו׳ ועמ״ש סד״ה שימני כחותם
 ע״ש) ולכן כדי לעודד ולהמשיד מאור א״פ ממש צ״ל העלאת מ״ן
 במס״נ שעי״ו ממשיד מעיקרא דכולא המשכה חדשה דאל״כ אינו
 יכול לעורר ולהמשיד מבתי׳ א״ס ממש. ולכן לעורר המשכה זו צ״ל
 העלאת מ״ן במס׳׳נ ממש שעי׳׳ז מעורר וממשיך מעצמות אור א״ס
 ב״ה וממשיך משם המשכה חדשה ע״י יחוד דאדא (ועמ״ש נזה נדיה מה

 יפו פעמיו ננעלים ונניאור ע״פ הראיני את מראיד) ויובן עוד עניו זה ממ״ש
 במ״א בד״ה פתח אליהו שמאצילות לבי״ע הגם שהאור נמשך ע׳׳י פרסא
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 הוא קדם עילת העילות דהיינו שהאור והגילוי דכתר נקרא חשך
 והעלם לגבי א״ס ב״ה. (ועמ״ש מזה ע״פ שחווה אני אש שחווה) ונודע
 דהכתר נקרא אצילות שבאצי׳ והיינו שמה שאצל הע״ם נק׳ אצילות
 וגילוי זהו באמת בחינת העלם אצלו ית׳ מטעם הנ״ל שלהיות גילוי זה
 הוא ע׳׳י העלם עיקר האור כר. ועד״ז ארז״ל צמצם שכינתו ביו שני
 בדי הארון. דלכאורה אינו מובן מהו הפי׳ צמצם שכינתו בין שני
 בדי הארון. הלא לית אתר פנוי מיני׳ ומלא בל הארץ כבודו. את
 השמים ואת הארץ אני מלא. ופי׳ המגיד נ״ע כי הנה בכל העולם
 עם היותו מלא כל הארץ הוא בבחי׳ העלם מהעולם שלכן נקרא
 םתימו דכל סתימין. רק בין בדי הארון היה אורו יתברר מתגלה
 בבחינת גילוי• אד זה הגילוי גופא הוא בחינת צמצום אצלו יתברר.
 שהוא יתברר בעצמו הוא סתימו דכל סתימין. ואי אפשר להתגלות רק
 הארה בעלמא. לבך בל בחינת גילוי הוא בחינת צמצום אצלו יתברר.
 וקצת משל ע״ז במו עד״מ כשהרב מעמיק מאד באיזו שכל עמוק מאד
 וכל שכלו ומחשבתו בעמקות השכל ההוא. ובעת טרדתו בעמקות
 מחשבתו מדבר אותו בדבור ג״כ הנה אצל הרב הארת השכל שיצא
 בדבור ממנו הוא כלא חשיב לגבי עיקר עמקות השכל שבמחשבתו
 שלא נמשד ונתגלה כלל בדבור אבל לגבי התלמיד השומע אזי הדבור
 של הרב הוא אצלו הגלוי והמחשבה של הרב הוא ההעלם. ואצל הרב
 הוא להפר שזה הגלוי הוא העלם כוי, ומכ׳׳ו מובן מה שצריכים להמשיר
 מתפארת דאימא להיות כתר לז״א. כי הנה ז״א הוא המדות דאצילות
 כשמלובשים האורות בכלים ונקי חג״ת שהם בחי׳ סדר הנהגת העולמות.
 וזהו צמצום אצלו ית׳ דלאו מכל אלין מדות איהו בלל. ועל כן צריכים
 להמשיד לו רצון שירצה בזה הצמצום שהוא הגילוי שבמדות דאצילות
 שבהם התנהגות העולמות. וזהו עניו הכתר ח״א שהוא בחי׳ רצון
 שממשיכים מתפארת דאימא. כי אימא נקי א״ס בעיר ז׳׳א ע׳
 בע״ח שכ״ה דרוש ה׳ וגם שהתגלות עתיק שהוא א״ס הוא בבינה.
 וזהו עניו הקדוש השני והוא נמשר ע״י עסק התורה דמחו״ב נפקת.
 אר היינו אחר העלאת מ״ו דקדוש הא׳ למס״נ באחד שעי׳׳ז ממשיכים
 יחוד דאו״א שהוא המשכת אור חדש מהמאציל העליון בו׳ ואזי אח״כ
 קדוש הב׳ הוא מה שנמשד מאו״א הבתר לז״א כנ״ל. (ופי׳ מ״ש
 ברע״מ נהיר ההוא נהירו עילאה על כורסיא דאיהו שמים יובן ממ״ש
 במ״א בד״ה השמים כסאי שהשמים היא התורה כמו שנתלבשה
 במדות חו״ג ולהיות התהוות התורה בבחי׳ שמים שהתורה קדמה
 אלפים שנה לעולם דהיינו בחי׳ אאלפר חכמה אאלפד בינה שלמעלה
 מבחי׳ עולם ומבחי׳ שמים הנה זהו נק׳ בחי׳ כםאי שהוא בחי׳
 ישיבה והשפלה והיינו ע׳׳י אתעדל״ת כו׳ ע״ש וז״ש הרע״מ ולבתר
 נהיר ההוא נהירו עילאה על כורסיא דאיהו שמים. כורסיא
 דייקא כמ״ש השמים כסאי כנ״ל והיינו מה שנמשר מאו׳׳א הכתר לז״א

 הנק׳ שמים והיינו ע״י עסק התורה):
 ג והקלוש הג׳ הוא כשיורד ונמשר עוד למטה לדרגא דצדיק שהוא
 סופא דכל דרגין שהוא בחי׳ יסוד. וזה נעשה ע״י
 קיום המצות מעשיות. כי פי׳ צדיק זהו ע״ד מ״ש באברהם ושמרו דרד
 הוי׳ לעשות צדקה כו׳ שהצדקה היא להתיות רוח שפלים וגם כל המצות
 נק׳ צדקה וכמ״ש וצדקה תהיה לנו כי נשמור כו׳ וכד למעלה המשכת
 האור לדרגא דצדיק שממנו נמשד במל׳ מקור דבי״ע זהו ע״י המצות
 מעשיות. וביאור הדבר יובן בהקדים להבין ההפרש בין עסק התורה
 לקיום המצות. דהנה הגם שהתורה אינה רק פירוש על המצות להורות
 איד תיעשה המצוה. א״כ העיקר הוא המעשה. וכן ארז״ל לא המדרש
 הוא העיקר אלא המעשה. וגם מה שנמנו וגמרו תלמוד גדול היינו משוס
 שמביא לידי מעשה. (ועמ״ש ע״פ ועתה יגדל נא בפ׳ שלח שלכד

 קדש מה שלמעלה מבחי׳ וי• (וע״ד מ״ש במ״א בד״ה לר לד בענין
 הוא עשנו ולו אנחנו ולא באל״ף ול״ו בוי״ו. וע״ד מ״ש באדר״ז דרצ״ב
 סע״ב ע״פ ולו נתכנו עלילות ע״ש. ועד״ז ועד בחילופי אתוון אחד
 נמצא מה שבאחד זהו בחי׳ אלף רישא דאתוון. בחלופי אתוון זהו ו׳
 וזהו בחיי ועד. ולכן בחי׳ למס״נ באחד זהו ממעל לוי״ו דועד. כי
 ועד הוא יחו״ת משא״כ אחד יחו״ע כוי. (ובזה יובן מ״ש בירושלמי רפ״ט
 דברכות. עוביו של רקיע מהלד ת״ק שנה. טלפי החיות מהלך חמש
 מאות שנה וחמש עשרה מנין ישרה. (הובא בתוספות פיב דחגיגה ד״ג דא).
 דאינו מובן מהו ענין שהרגל הוא חמש עשרה דוקא יותר מעובי
 הרקיעים ושבין כל רקיע שהכל מהלד ת״ק שנה. והענין כי ת״ק
 שנה נמשד מבחי׳ ה׳ מדות שבפסוק לד ה׳ הגדולה והגבורה והתפארת
 והנצח וההוד. שהן עצמיות המדות משא״כ בחי׳ מדה הששית בחי׳
 בי בל הוא ההשפעה שהוא כללות דחמשה מדות העצמיים וכמ״ש
 בפע״ח שב״ח ספ״א. ועמ״ש מזה בד״ה אתה הצבת כל גבולות ארץ.
 ושמים הם אש ומים היינו שנמשכו מבחי׳ מדות עליונות לכו הם כל
 אחד ת״ק שנה כפי המדות העצמיים שמהם חוצבו. אמנם עבודת
 המלאכים שהם בחי׳ עומדים ממעל לו. היינו להמשיר האור
 מיחוד או״א שלמעלה מבחי׳ המדות כי בחכמה מלובש אור א׳׳פ
 שלמעלה מעלה מבחי׳ מדות כו׳ וע״כ נאמר ורגליהם רגל ישרה
 אשר מניו ישרה הוא בחי׳ י״ה יותר מבחי׳ ת״ק והיינו לפי שממשיכים
 מבחי׳ י״ה בהמדות שהם בחי׳ ת״ק שנה שלהיות מקור ההתחדשות
 מאין ליש הוא מבחי׳ י״ה וכמ״ש כי ביה ה׳ צור עולמים כו׳ ועד״ז
 יובן ענין ט״ו ווין שבאמת ויציב שהם נגד ט״ו שיר המעלות שהוא
 ג״כ להמשיד מבחי׳ י״ה בבתי׳ ו״ה (וןמ־ע בדיה ואה אנכי נותז בשת

 יהא שמיה ובא מנוד כוי)):
 ב וענין הקדוש הב׳ דפי׳ ברע״מ ולבתר נהיר ההוא נהירו עילאה
 על כורסיא דאיהו שמים ואינון שמים תייבין לדוכתייהו
 ומתיישבץ ביה בההוא נהירו וכדיו אקרי קדוש היינו מה שאח״כ
 נמשד מחו״ב לז״א והוא ענין שתפארת דאימא נעשה כתר לז״א. פי׳
 שע״י עליות הוי״ו דקדוש בקדש שהוא למטה מבחי׳ העלאת מ״ז
 במס״נ שעי״ז נעשה יחוד או״א כנ״ל ואז נעשה מזה אח״כ להיות
 ת״ת דאימא כתר לז״א וזהו הקדוש הב׳ והמשכה זו הוא ע״י עסק
 התורה. ועיין בע״ח שכ״ב פ״ג דנשמת הכתר דז״א הוא מתפארת
 דאבא. וזהו שע״י יחוד או״א דייקא נמשד הכתר לז״א. וביאור הדבר
 הוא כי הנה א״פ ב״ה כשמו כן הוא אין לו תחלה ואיו לו תכלה
 וכל העולמות נאצלו ונבראו במחשבה א׳ לבד וזהו ענין צופה ומביט
 עד סוף כל הדורות והיינו בסקירה אחת ולזאת צמצום עצום הוא
 להיות מצמצם א״ע כביכול במחשבה האחת ובתחלת הבריאה היה זה
 מעצמו כי חפץ חסד הוא אבל עתה צ״ל אתעדל״ת להעלות מ״ן להמשיד
 לו יתברד רצון. שיהיה רוצה לצמצם א״ע להחיות העולמות. וזהו
 ענין שממשיכים להיות הכתר לז״א שהכתר היינו רצון והוא המשכת
 הרצון להיות בחי׳ ז״א דאצילות. כי באמת גם בחינת אצילות הוא
 בחי׳ צמצום אצלו ית׳ כי אצילות היינו מלשון ויאצל מן הרוח.
 שהוא בחי׳ הארה והתגלות ממנו יתי. ואצל המקבלים נקרא בחינת
 אצילות גילוי מן ההעלם. שהוא יתברד אינו מושג והוא הנעלם
 טמירא דכל טמירין. ואצילות הוא מה שנמשד בבחינת גילוי. אבל
 אצלו ית׳ הוא להיפר שקמיה יתברר איו נעלם. ולהיות בחי׳ אצילות
 שהוא הגילוי לגבי המקבלים צ״ל ע״י צמצום עצום א״כ אצילות זה נקרא
 העלם אצלו יתברר דהיינו שעיקר האור הוא בבחינת העלם ולא נגלה
 כלל בהאצילות כוי. א״כ מה שאצלנו נקרא גילוי. אצלו יתברר נקרא
 בחינת העלם וכמאמר הזהר דבתר עליון אע״ג דאיהו אור צח אוכם
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 דהיינו להשפעת האור והחיות בבי״ע וזהו צמצום גדול יותר מהמשכת
 הכתר לז״א שאינו עדייז מקור דבי״ע ממש. ולכן צריכים להמשיך כתר
 ורצון זה ממקום גבוה ונעלה יותר. וכמו שנזכר למעלה דדוקא כל
 דבר גבוה ונעלה יותר יכול לישפל ולירד למטה יותר (ועפ־ש בדיה ועשית
 בגדי קדש ובביאור עיפ יונתי בעניז רעיתי יפתי) ולכן המשכת כתר לנוק׳ זהו
 דייקא ע״י המצות מעשיות שהם בירור מהות הדבר שנפל בשבה׳יכ ששרשן
 גבוה מאד מס״ג שלמעלה מאצילות ע׳׳כ ע׳׳י בירור והעלאה זו מעוררים
 למעלה מעלה ומשם דייקא נמשך להיות הגלוי למטה במקור דבי״ע
 כו׳ ועמ״ש מזה בביאור ע״פ יביאו לבוש מלכות שהיא כמשל האבוקה
 שמאירה למרחוק כר ומאחר שמאיר למרחוק מוכרח שבמקומו הוא
 אור גדול מאד כר כך לפי ששרש המצות למעלה מעלה ע״כ נמשך
 על ידם האור למרחוק והוא להיות המשכת הכתר למל׳ שהיא מקור
 דבי״ע. וזהו עניו הקדוש השלישי. שמבואר ברע׳׳מ שנתפשט ונמשך
 יותר למטה לדרגא דצדיק לקדשא כולא לתתא שהוא להיות המשכת
 הכתר לנוק׳ שמתפארת דז״א נעשה כתר לנוק׳ ועמ׳׳ש מזה בביאור
 ע״פ ויקח קרח. וזהו ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. פי׳ כבוד
 הוא בחי׳ כתר כמ״ש כבוד חכמים ינחלו שהחכמים הם ינחלו את
 הכבוד שהוא למעלה מן החכמה שהוא בחי׳ כתר. וכמו ההפרש
 בין אנכי לאני שאני הוא בבחי׳ מל׳. ואנכי שהוא ג׳׳כ כפי׳ אני
 אלא שהוא בבחי׳ כבוד והתנשאות. ולכו הוא בבתי׳ כתר. וע״ז מורה
 תוספת הכף שבאנכי שהיא ראש תיבת כתר ותיבת כבוד. ועמ״ש
 מזה סד״ה זאת חנוכת המזבח. אר פי׳ ולכבודי בראתיו יצרתיו כוי
 רומז על המשכת הכתר לנוק׳ שהיא מקור דבריאה יצירה עשייה ונמשך
 ע״י מצות מעשיות וזהו פזר נתן לאביונים כוי קרנו תרום בכבוד. פי׳
 שהמל׳ האצילות נקראת קרן ע״ש שהיא התחברות אצי׳ עם הבריאה וזהו
 עד״מ כמו קרן זויות שהוא התחברות ב׳ הכתלים וכמ׳׳ש במ״א ועייו
 מזה בזהר פ׳ במדבר דק״ך ע״א ופי׳ קרנו תרום בכבוד היינו
 רוממות המל׳ כמ״ש ארוממך אלקי המלך והיינו בכבוד שהוא הכתר
 וזהו הנמשר ע׳׳י פזר נתן לאביונים שהוא הצדקה שהיא כללות המצות
 כנודע ועיין בוחר פ׳ בהעלותך דף קנ״ד ריש ע״א מענין קרנו תרום
 כו׳ וברע״מ פ׳ פנחס דרנ״ה ע״ב כתר עליון כו׳ כבוד עילאה כו׳
 ועמ׳׳ש עוה בפי׳ ולכבודי בראתיו כו׳ אף עשיתיו בביאור ע׳׳פ מי
 מנה כר ומספר כוי. אבל התורה שהיא החכמה המברר את מעשה
 המצות. אבל אין בה מהות הרפ״ח הניצוצים עצמן המתבררים משבירת
 הכלים שזהו דייקא ע״י מצות מעשיות כנ״ל אלא העקימת שפתיו
 מה שקורא ושונה נמי הוה מעשה. והוא ג״כ בירורי רפ״ח כו׳ אבל
 מ״מ עיקר מהות העלאת הרפ״ח ניצוצין הוא ע״י מעשה. לכך ע׳׳י
 התורה הוא המשכת הכתר לז״א. וזהו קרוב ה׳ לכל קוראיו לכל
 אשר יקראוהו באמת ואין אמת אלא תורה שע׳׳י עסק התורה קוראים
 וממשיכים את הכתד לז״א דאצילות. אבל כדי להיות נמשך הכתר
 למל׳ זהו דוקא ע׳׳י המצות מעשיות מטעם הנ׳׳ל. ועוד כי זו״נ
 הז בחי׳ יצירה ועשייה שבאצילות והנה בי׳׳ע הם מודומ״ע וע״כ ע״י
 עסק התורה שהיא בחיי דבור ממשיכים הכתר לז״א שהוא יצירה
 שבאצילות אבל שיהיה המשכת הכתר בבחינת עשייה שבאצי׳ שהיא
 המל׳ זהו דייקא ע״י המצות מעשיות. ועיין מ״ש בפ׳ שלח ע׳׳פ טובה
 הארץ מאד מאד. וע״פ ועתה יגדל נא שלכך ע״י התורה נמשך האור
 בג״ע העלית וע׳׳י המצות נמשך בג״ע התחתה כוי ע״ש אך מ״מ המשכה
 זו שע״י התודה היא בחי׳ פנימית ועל זה אמרו כל חפצים לא ישוו

 בה כו׳ ובמ״ש במ׳׳א:
 ה ובזה יובן מארז׳׳ל כשם שא׳׳א לעולם בלא רוחות כר א״א בוי.
 והיינו שצייד להיות המשכת הרצון בקיום והשתלשלות

 נקראת התורה לבושיה. שנק׳ לבוש לגבי המצוה ורצון העליון עצמו.
 וכמ״ש הרמ״ו פ׳ במדבר דקי״ח ע״א דאבא הוא מלבוש הפנימי של
 אריד כו׳ ועמ״ש עוד בד׳׳ה אני דפ׳ ציצית גבי שער בימיו ושער
 בשמאל). אעפ׳׳כ התורה שהיא בחי׳ חכמה היא נעלה מהמצות שממשכת
 מבחי׳ הפנימית שהוא התגלות חכמה עילאה ממש. ומעשה המצות
 ממשיכים רק מחיצוניות הכתר (וע0״ש עיפ וידבר דעשרת הדברות) ולכן
 ע״י עסק התורה ממשיכים הכתר לז׳׳א. דאורייתא מחכמה נפקת
 ועיקר לימוד התורה הוא להבינה על בוריה נמצא הוא המשכת החכמה
 בבינה ומתפארת דבינה נעשה כתר לז״א. וע״י המצות מעשיות
 ממשיכים שיהיה כתר לנוק׳ שהוא לבתי׳ מל׳ מקור דבי׳׳ע וז׳׳ש ברע״מ
 שם לקדשא כולא לתתא. נמצא ההמשכה שע״י התורה היא פנימית
 שהוא המשכת הכתר והרצון בבחי׳ אצילות וע׳׳י המצות שנמשד הכתר
 לנוק׳ מקור דבי״ע זהו ההמשכה בחיצוניות. אד הנה מבואר במ״א
 שכל בחינה ומדרגה שהיא נשפלת למטה יותר שרשה גבוה ונעלה
 יותר. (ועמ״ש ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות מעניו דצודפ שהם עד״ז)
 וגם שכל בחינה ומדרגה הנעלה יותר יכולה לישפל ולירד למטה יותר.
 ע״ד ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאר כוי. וכמי׳כ כאן בעניו
 המצות מעשיות כי הנה המצות הם הכל בדברים גשמיים ציצית מצמר
 גשמי וכן קלף התפילין והיינו לפי ששרשם גבוה מאד נעלה יותר
 מהחכמה ולכן התורה דמחכמה נפקת לא נשפלה כ״כ למטה כמו
 המצות (ועי באג״ה איהו והיוהי שהוא כהותם המתהפד נוי). והיינו כי
 מעשה המצות הם נשפלו בדברים שתחת ממשלת ק״נ שהוא משבירת
 הכלים שנפלו בק׳׳נ. שהיו קודם השבירה במדרגה גבוה מאד נעלה.
 דהיינו מעולם התהו שהוא בחי׳ נקודים שלמעלה מהאצילות שהוא
 יחי׳ ברודים בוי. ולכן האדם מקבל תיות וניזון מצומח וחי. ואין
 התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעום טעם דגן. וכן אכילת מצה
 מיכלא דמהימנותא. ואף אותן שנשמותיהם הם מאצילות ממש ואפילו
 משרע׳׳ה היו צריכים ג״כ לאכול מצה. והוא מפני שהאמונה הנמשכת
 מאכילת המצה שהיא מיכלא דמהימנותא היא מלמעלה מבחי׳ אצילות
 והיינו לפי ששרשה הוא מעולם התהו בוי אד עתה לאחר השבירה
 הם רחוקים מאור א״ס ב״ה שנפלו בשבירה בק״נ אבל כשהם מתבררים
 ע׳׳י שם מ״ה המבדדו שהוא בחי׳ ח״ע כי בחכמה אתבדירו. והוא
 ע״י בחי׳ קדוש הא׳ שהוא בחי׳ עליית הו׳ בקדש העליון לצורר
 יחוד או׳׳א. ועי׳׳ז שמתבררים הם מתעלים למקורם ושרשם שם סייג
 שלמעלה ממ״ה ואז הם נעלים מאצילות שאז מתקרבים לאור א״ס ב״ה
 ולכו ע״י עליית מיין הנ״ל ממשיכים היחוד דאו״א שמקור ההמשכה
 מהמאציל העליון למעלה מעלה מהחכמה. ועמ׳׳ש בביאור ע״פ ואהיה
 אצלו אמת בפי׳ ממושבותיכם תביאו כו׳ שוהו ענין ק״ש יחוד או״א
 שנמשר דייקא ע״י ביטול היש בירור הרפ״ח ניצוציו כוי. וזהו מ״ש
 בע״ה שהמשכת הכתר לע״ם דתיקת הוא ג״כ מבירורים דעולם דתהו
 עתיק דתיקון לקח ה׳ ראשונות דכתר דב״ו כוי דהיינו שדוקא
 מהבירורים של הרפ״ח ניצוצים שבשבירה יכולים להמשיר הכתר לי״ס
 דתיקון והיינו מטעם הנ״ל שלאחר שמתבררים אז הם מתקרבים
 לשרשם שמעולם התהו בחי׳ נקודים שהוא למעלה מבחי׳ התיקון
 שהוא בחי׳ ברודים. לכר בהם ועל ידם נמשד הכתר דתיקון. (ועמיש

 מזה בביאור ע״פ וידבר דואשי המטות):
 ד ונחזור לענינינו בענין מעלת המצות מעשיות דהיינו שלפי שהם
 נעשים בדבר שנפל תחת ממשלת ק״נ שהם משבה״כ כמו
 קלף התפילין וצמר דציצית וכן כולם. והם הם בירור והעלאת מהות
 הדבר עצמו שנפל בשבירה. לכר הם דוקא ממשיכים הכתר לנוק׳ שהיא
 מל׳ דאצילות מקור דבי׳׳ע שזהו עניו המשכת הרצון להחיות רוח שפלים



רה לה  לקוטי אמור תו

 מבחי׳ כשנק׳ כנס׳׳י אמי כנ׳׳ל. וע׳׳ש הב׳ עטרות שנותן בראשן של
 ישראל דהיינו ע׳׳י המצות והתורה נק׳ בתי ואחותי. וכמ״ש במ׳׳א
 ע״פ רני ושמחי בת כוי. ולכן נאמר על עטרה זו שנותן בראשו צאינה
 וראינה. פי׳ צאינה מהכלי והגבול בבחינת בכל מאיר בלי גבול וע״ד
 מה שנתי במ״א בביאור ענין שם מ״ב שבפי ראשונה דק״ש שעי׳׳ז
 ממשיכים עטרה זו בו׳ כנ״ל וגם כמ״ש במ׳׳א דפי׳ צאינה היינו מן
 הלבושים שהנשמה מלובשת בג׳׳ע כי היא למעלה מבח החבמה וההשגה

 כו׳ ע׳׳ש:

 וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה
 שבע שבתות כוי. הנה וספרתם הוא לשון בהירות
 כמו אבן ספיר וכן ע׳׳ס הוא לשון בהירות. וזהו וספרתם לכם
 בו׳ היינו להמשיך ע״ס שיאירו לכם למטה (עיין בפרדס ש״ח
 פ״ב בשם ספר הבהיר אמאי אקרי ספירות ע״ש השמים מספרים
 כוי. ועיין בזהר תרומה קל״ו ב׳ מאי מספרים בו׳ דנהרין כוי).
 ולהבין זאת הנה פסח הוא יציאת מצרים וחג השבועות הוא מ׳ית
 וקודם קבלת התורה היו צריכים לספור ז׳ שבועות שלימות ואח״כ
 היו יכולים לקבל התורה (ועיין בזהי פ׳*מור דף ציו). כי הנה כתיב והחיות
 רו״ש שלמעלה הכל בבחי׳ רצוא ושוב. וכמ״כ פסח הוא בחי׳ רצוא
 ושבועות הוא בחי׳ שוב כי פסח הוא יצ״מ שהוא בחפזון כמ״ש
 ואכלתם אותו בחפזון. וכתיב בחפזה יצאת כוי, כי אז היה התגלות
 אלקות מלמעלה כמאמר עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב״ה
 וגאלם בבחי׳ חפזון ולעתיד כתיב כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא
 תלכון כוי שלא יהיה בבחי׳ חפזון אבל יצ״מ היה בחפזון כוי, (ועמ״ש
 מזה ברבות ם״פ בא ובמכילתא פ׳ בא פרשה ז׳ וע״ש והובא ג״כ
 בילקוט פ׳ בא. ועי בסש״ב פל״א ועמ׳׳ש ס״פ וישב סד״ה כה אמר
 כו׳ ונתתי לך מהלכים אבל לע״ל כשיתגלה בחי׳ סוכ״ע בו׳ שיהיה
 גם השוב בבחי׳ הליכה כמו הרצוא כוי, ומ״ש םד״ה והיה מספר
 בני ישראל בענין שלעתיד תהיה מעלת אתעדל״ת גדולה וגבוה לאין
 קץ כר. ומכ״ז יובן עניז כי לא בחפזון) והיינו בחי׳ רצוא ממטה
 למעלה משא״כ שבועות הוא בחי׳ שוב שהוא בחי׳ מ״ת גילוי רצונו
 למטה. כמ״ש וירד ה׳ על הר סיני המשכה מלמעלה למטה.
 והנה כתיב למען תזכוך את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
 וכמארז״ל בכל דור ודור כר. שצ״ל בכל יום בחי׳ יצ״מ. והיינו בק״ש
 ואהבת כוי. וחותם אני ה׳ אלקיכם אשר הוצאתי כוי. ובפרט מן
 ב״ש עד ק״ש הוא הכנה שיבוא לבחי׳ יצ״מ ואהבת כוי. והיינו כשיתבונן
ו משתחוים והאופנים וחיות הקדש ברעש גדול  איך שכל צבא השמים ל
 כו׳ והחיות זעות מחיל כסא נושאות ומנושאות עם כסא אלך אלפים
 ורבוא רבבן ישמשוניה וכולם הם בבחי׳ ביטול תמיד. וזהו להודיע
 לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו שהוא בחי׳ הדר מלכותו שכולם
 בטלים לגבי׳ ממש ונמשך להם הביטול ע״י שמשיגים כי מלכותך מלכות
 כל עולמים. פי׳ מלכותך שחיות כל העולמות אינו אלא מבחי׳ מלכותך
 הארת שמו בלבד לא כמו שהנשמה מחיה את הגוף שעצמיות תיות
 הנשמה מלובש בתור הגוף ממש. אבל מהותו ועצמותו רם ומתנשא כוי.
 ואין שום דבר מלבישו כלל היה הוה ויהיה בלי שינוי כלל כמ״ש אני ה׳
 לא שניתי אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא לאחר שנברא כוי
 בלי שום שינוי כלל ואין שום דבר מכסה ומסתיר נגדו אלא רק הארת
 שם כבוד מלכותו בלבד זהו חיות והתהוות כל העולמות. וזהו מלכותך
 מלכות כל עולמים היינו שכל עולמים אף שהז אלף אלפים ורבוא רבבן
 כמ״ש היש מספר לגדודיו ומן הארץ לרקיע מהלך ת״ק שנה כוי.
 עכ״ז הם אין ערוך כלל לגבי אורו כו׳ שהוא בחי׳ א״ס ממש וכנודע
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 העולמות. כי הרצון פשוט שעלה ברצונו לברוא את העולם. זה היה
 אותו הפעם בתורת נדבה בלתי העלאת מ״ן. אבל אחר בריאת
 האדם צ׳׳ל לעבדה ולשמרה להעלות מ״ן להמשיך הרצון. והיינו ע״י
 התורה והמצות שעי״ז ממשיכים ב׳ כתרים לז״א ולנוקבא שהוא בחי׳
 הרצת להיות עולם האצילות ובי״ע כוי. וזהו א״ת בניך אלא בוניך
 שעוסקים בבנינו של עולם. וזהו ג״כ ענין העסק בתורה שבכתב ושבע״פ
 בליל שבועות שממשיכים הכתר לזו״נ כמ״ש בפע״ח. והוא עד״מ
 העטרה והכתר שעושין למלך ב״ו מזהב ואבנים טובות שיש בה שני דברים
 הא׳ עצם וגוף הזהב ואבנים טובות. הב׳ מה שמתקנים אותם להיות
 נקבעים בציור והידור היותר נאות בהכתר והעטרה. וכמו כן יובן על
 דרך משל זה למעלה אשר בהמשכת הכתר יש ג״כ ב׳ בחינות דהיינו
 תורה ומצות. כי ע״י המצות נעשה בירורי רפ״ח ניצוצים שנמשלו לעצם
 האבנים טובות שיקרותן הוא לפי שהוא דבר הפלא שהאבן שהוא דומם
 יהיה מאיר. כך הוא עבין בירור הרפ״ח ניצוצים מק״נ שנפלו מאד
 למטה וע״י הבירור מאירים מאד ע״י שרשו הנעלה אד עכ״ז כדי שיעלו
 להיות בבחי׳ בתר זהו דייקא ע״י התורה שהיא בחי׳ חכמה איד ומה
 יהיה בירורם ועלייתם כי בחכמה אתברירו. וזהו שבכל ימי המפירה
 הוא בירור רפ״ח ניצוצים כנודע מעניו עומר שעורים מאכל בהמה שם
 ב״ן בו׳ ואח״כ בליל שבועות עוסקים בתשב״כ ותשבע״פ שבאמרו שכד
 כשר ואם לא כן פסול ובן בטהור וטמא אסור ומותר חייב וזכאי כו׳
 דהיינו שבאופן זה דייקא יעלו הניצוצים ולא באופן אחר זהו עניו ציור
 הכתר והעטרה עד״מ והיינו ע״י התורה כיי• אד היסוד והשרש לכ״ז הוא
 הקדוש הא׳ שהוא בחי׳ השרפים שהוא בחינת העלאת מ״ן במס״נ בק״ש
 שעי״ז הוא עליית הו׳ דקדוש שהוא ז״א דאצילות בקדש שהוא ח״ע לייחד
 מוחין דאו״א. ובחכמה דייקא אתברירו נמצא עי״ז דייקא עיקר שלימות
 בירור הרפ״ח ניצוצים ואז יכולים להמשיד מהם ועל ידם הכתר
 לע״ס דתיקון. וכאשר למטה מעלים מ״ז במס״נ כמ״כ נעשה למעלה
 שמתעלה הוא״ו וקדוש בקדש לחמשיר יחוד העליון דאו״א. וכן להפר
 מלמעלה למטה שכשמתעלה למעלה הו׳ בקדש כו׳ כמ״כ נעשה למטה
 כוי. וכמ״ש בביאור ע״פ ואהיה אצלו אמון בענין יעקב חבל נחלתו

 כוי. (ועמ״ש פד״ח שה״ש):

 ו והנה עפ״ז י״ל פי׳ הפסוק צאינה וראינה כוי בעטרה שעטרה
 לו אמו והוא ע״ד מ״ש במדרש פ׳ קדושים ס״פ כ״ד בענין
 ג״פ קדוש. משל לבני מדינה שעשו שלש עטרות למלה מה עשה
 המלר הניח בראשו אחת ושתים בראש בניו כד בכל יום העליונים
 מכתירים לפני הקב״ה שלש קדושות ואומרים קדוש קדוש קדוש. מה
 הקב״ה עושה. נותן בראשו אחת ושתים בראשו של ישראל הה״ד כי
 קדוש אני והתקדשתם והייתם קדושים עכ״ל. פי׳ העטרה הא׳ שהקב״ה
 נותן בראשו הוא בחי׳ המשכת הכתר עליון דאצילות שלמעלה גם
 מהחכמה עילאה הנקרא ראשו עד״מ ונקי כתר זה רעוא דבל רעוין
 והוא נמשר ע״י קדוש א׳ דהשרפים שהוא בחי׳ למס״נ באחד שעי״ז
 ממשיכים יחוד או״א אשר המשכה זו הוא ממקורא דכולא ממש ומשם
 נמשד במוחין דאו״א ווהו עניו נותן בראשו אחת. והשתים שנותן בראשו
 של ישראל היינו המשכת הב׳ כתרים לזו״נ שנמשכים ע״י התורה והמצות
 כנ״ל. ועיין בפי׳ הרמ״ז בזהר ר״פ שלח דקנ״ט ע״א גבי תלת עלמין
 אית ליה לקב״ה מה שפי׳ שם בענין ג׳ פעמים קדוש. והוא קרוב
 למשנ״ת כאן. והנה מבואר במ״א דמה שכנס״י נק׳ אמי זהו ע״י מס״נ
 באחד שמשם מקור התורה ועי״ז הוא ממשיד גילוי התורה. ולכן נק׳
 אמי אם הבנים שהיא היא המוליד הגילוי כוי. ולכו נאמר בעטרה
 שעטרה לו אמו פי׳ שעטרה לו היינו העטרה האחת שנותן בראשו וע״ז
 אמר הפייט יוקדש באחת משלש קדושות היא האחת המיוחדת שנמשד
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 האלקית בלבד. יו״ד עקב יעקב חבל נחלתו כי חלק הוי׳ עמו. כמ״ש
 וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה׳ שישראל בלבד שהוא הנפש
 האלקית כי ישראל עלה במחשבה ישראל לי ראש כו׳ וישראל בלבד
 ראו אשר עשה הוי׳ כוי. וכמ״כ בק״ש בחי׳ רצוא יצ״מ הנ״ל ואהבת
 כו׳ אינו אלא לנפש האלהית בלבד אבל נפש הבהמית מ״מ הוא רוצה
 לאכול כמעשה בהמה כר. וכדי לקבל את התורה שהוא גילוי רצונו
 ית׳ כביכול למטה הוציר להיות מקודם בחי׳ ביטול נפש הבהמית ג״כ.
 [ועמ־ש ע-פ אדם כי יקריב מ- תקריבו כו׳ ע״ש]. והיינו ע״י הנפת העומר
 וםפה״ע. כמ״ש והניף את העומר לפני הוי׳ לרצונכם ממחרת השבת
 יניפנו הכהן, כי הנה העומר הוא מן השעורים שהוא מאכל בהמה וכמ״כ
 למעלה יש ג״ב בחי׳ בהמה והוא המרכבה העליונה פני אריה אל
 הימין ופני שור מהשמאל כי חיה בכלל בהמה כמ׳׳ש על הים שעשה
 שלמה עומד על שנים עשר בקר שלשה פונים צפונה כו׳ שהיא המרכבה
 העליונה והים עליהם מלמעלה שהיא בחי׳ ים העליון בחי׳ בהמה רבה
 שם בין גימטריא בהמה שהוא שרש המרכבה דפני אריה בו׳, והמרכבה
 הנ״ל הוא שרש ומקור לכל הבהמות ונפש הבהמית שלמטה שנמשכים
 ממנה. ושעורה שעור ה׳ והיינו מברורים שלמטה שנבררים ונכללים
 בבחי׳ בהמה רבה הנ״ל כמאמר יוצר משרתים שיש מלאכים שהם
 בטלים בכל יום ונבלעים ונכללים בבחי׳ בהמה רבה הנ״ל. כמו
 המאכל שעורים שנבלע בבהמה שלמטה וחוזרים ומתחדשים בכל יום
 כוי. וזהו יניפנו הכהן שהוא בחי׳ חסד העליון העלה את בחי׳ בהמה
 רבה הנ״ל [עייו מהר פ׳ בלק דקפ״ח ע׳׳ב] ע״י עומר שעורה שעור ה׳ הנ״ל.
 לפני הוי׳ למעלה מהוי׳ כנודע. וזהו ממחרת השבת ולא ממחרת יו״ט
 שהוא למעלה מבחי׳ שבת וד״ל. ועי״ז אח״כ ע״י ספה״ע היו המשכות
 מקיפים מלמעלה למטה לעומר כר. וזהו היום יום א׳ לעומר יום הוא
 בחי׳ חסד כמ״ש יומם יצוה ה׳ חסדו והיינו בחי׳ חסד עליון להמשיך
 מלמעלה מעלה לבחי׳ עומר כדי שיהיה ביטול הרצון מנפש הבהמית
 ג״כ דוקא. וזהו לרצונכם כדי שיהיה ביטול הרצון שלכם ע״י המשכת
 המקיפים הנ״ל ע״י ספה״ע כוי. וזהו וספרתם לכם היינו להמשיך
 הארת המקיפים הנ״ל שהוא ממחרת השבת דוקא כנ״ל לכם למטה להפוך
 את נפש הבהמית ג״כ שיהיה ביטול רצונכם. וזהו מיום הביאכם את
 עומר פי׳ מאותו יום שהניפו את העומר שהוא לפני הוי׳ אזי וספרתם
 לכם תמשיכו לכם ע״י ספה״ע שבע שבתות שהם מ״ט מדות. ואז היה
 יכול להיות אח״כ מתן תורה בשבועות שהוא גילוי רצונו ממש מלמעלה
 למטה שהוא למעלה מתפלה שהוא בחי׳ יצ״מ שהוא הרצוא כנ״ל. ואהבת
 בכל לבבר שעדייו אינו בבחי׳ ביטול בתכלית כי יש מי שאוהב כוי. משא״כ
 בלימוד התורה שהוא דבר ה׳ ממש בפיו. כמ״ש ואשים דברי בפיך
 דברי ממש. אני המשנה המדברת בפיך. ובמארז״ל אלו ואלו דברי
 אלקים חיים כו׳ שהם דברי אלקיס ממש גילוי רצונו ממש למטה. וזהו
 ודברת בם בם ממש והוא בחי׳ ובכל נפשר היינו לקשר מחשבה במחשבה
 כוי. (יעמ-ש סדיה יארא אל אברהם). אך הנה ארז״ל כל האומר אין לי
 אלא תורה אפילו תורה אין לו שמאחר שהוא יש ודבר בפ״ע. אזי
 אף כשמדבר ד״ת אין זה דבר ה׳ כלל. ואין זה גילוי רצונו כלל, רק
 צריך להיות מקודם בחי׳ הרצוא יצ״מ ממטה למעלה כנ״ל. וע״י זה
 רוח אייתי רוח ואמשיד רוח כי באתערותא דלתתא אתעדל״ע ומעורר
 למעלה המשכת רצונו כביכול למטה• אר שיתלבש בדברים גשמיים
 כמו תרומות ומעשרות וקרבנות כו׳ ולאו אורחא דמלכא לאשתעי
 במלין דהדיוטא כוי. וע״ו היה צריך מקודם שיניף הכהז את העומר
 שהוא שעורה שעור ה׳ מיבלא דבהמה רבה הנ״ל לפני הוי׳ למעלה
 מהד׳ בנ״ל. ועי״ז אח״ב ע״י ספה״ע היה המשכת המקיפים למטה
 לעומר וספרתם לכם כו׳ שבע שבתות כוי. והיה יכול להיות אח״כ

 שאפילו אחד לגבי רבוא רבבן יש לו עיר שהוא חלק קטן ממנו. אבל
 רבוא רבבן לגבי בלי גבול בבחינת א״ס ממש איו ערר כלל. וע״י
 שמשיגים אח כל הנ״ל עי״ז הם בבחי׳ ביטול תמיד וע״י התבוננות
 כל הנ״ל בעומק הדעת אזי ממילא יבא לבחי׳ רצוא בק״ש להיות ואהבת
 את היי׳ אלקיר בכל לבבר לצאת מן המצרים וגבולים שכולם הם
 בבחי׳ גבול, כמו מהלר ת״ק שנה הן בגשמיות הן ברוחניות היא בבחי׳
 מצר וגבול המכסים ומסתירים להיות נראה ליש ודבר בפ״ע רק לדבקה
 בו בו׳ שהוא בלי גבול בחי׳ א״ס ממש. וזהו בק׳ יצ״מ לצאת מן
 המצרים וגבולים כנ״ל, וזהו שבגלות מצרים נאמר בפרעה לא ידעתי
 את ה׳ ששם הוי״ה שהוא היה הוה ויהיה בלי שינוי לא ידעתי רק שם
 אלקיס המכסה ומסתיר להיות יש ודבר בפ״ע דוקא. וזהו לא ידעתי
 את הוי׳ שהדעת הי׳ בבחינת גלות. וזהו שחותם בק״ש אני הוי׳

 אלקיכם אשר הוצאתי כו׳ אני הוי׳ דוקא:

 ב וזהו מארז״ל תפלות אבות תקנום. פי׳ אבות הם חג״ת שנמשר
 מהם אהוי״ר ורחמנות שהם אברהם יצחק ויעקב. והיינו
 שכל התפלה היא בגי מיני פסוקים, היינו פסוקים של חסד שנעשה
 מהם בק״ש ואהבת כו׳ ע״י ההתבוננות כנ״ל שהוא בחי׳ אברהם אוהבי
 להיות גילוי האהבה בנפש בחי׳ רצוא ועי״ז אח״כ והיו הדברים האלה
 אשר אנכי מציד ודברת בם כוי. ואף שבפ׳ שניה כתיב ואספת דגנר
 עכ״ז נעשה תורתן קבע ומלאכתו עראי. וזהו כי האדם עץ השדה
 שהוא כמו אילו הצומח בארץ שהעיקר הוא הפרי שעליו עכ״ו יש גם
 קוציו ועלין וגוף האילן והעיקר הוא רק הפירות כו׳. כמ״כ האדם
 העיקר הוא הפרי היינו תורה ומצות כמארז״ל מאי פרי מצות וזהו
 עניו תורתן קבע ושאר כל צרכי גופו הם כמו העלים לגבי הפרי.
 וזה נעשה הכל מבחי׳ ואהבת בו׳ שהוא בחי׳ אברהם, וכו יצחק בחי׳
 גבורה שנעשה מזה בחי׳ יראה בנפש פחד יצחק. ובחי׳ יעקב הוא
 בחי׳ רחמנות דהיינו מי שלבו כלב האבו שאף שמתבונן בכל הנ״ל לא
 יבא לבחי׳ ואהבת שבק״ש מחמת שקשור מאד בהבלי העולם להיות
 יש ודבר בפ׳׳ע ומחמת זה לבו כלב האבו. אזי העצה לזה הוא
 לעורר רחמים רבים על נפשו. וכמ״ש ליעקב אשר פדה את אברהם
 וזהו ע״י פסוקי רחמנות שבתפלה והוא המלר המרומם כוי ברחמיר
 הרבים רחם עלינו. אבינו אב הרחמן רחם עלינו ותן בלבנו בינה
 להביו ולהשכיל ולא נבוש לע״ו. פי׳ כי הנה כתיב כי לא יראני האדם
 ־וחי וארו״ל בחייהם אינם רואים אבל במיתתם רואים כי בחייהם
 שהנפש מלובש בגוף ומכסה ומסתיר עליו להיות נראה לו זה העולם
 ליש ודבר בפ״ע. אבל בצאת הנפש מהגוף אזי רואים שבאמת מהותו
 ועצמותו כו׳ היה הוה ויהיה בלי שום שינוי ואיו שום דבר יכול להלבישו
 כלל ולהסתירו והיה מקח טעות לגמרי מה שהיה נראה לו העולם ליש
 ודבר בפ״ע. ואוי הבושה גדולה עד למאד על שכל מחשבותיו ומגמותיו
 היו בהבלי העולם ובעסקיו כאלו הוא דבר בפ״ע ממש והוא חוצפא
 והעזה גדולה כוי. ולכן בקשתנו ברחמיר הרבים רחם עלינו ותן
 בלבנו בינה היינו להבין דבר מתיר דבר היינו אף בעוד שהנשמה
 מלובש בגוף יבין וישכיל שבאמת הכל בטל בתכלית כמו קודם שנברא
 העולם בלי שום שינוי ממש כנ״ל ולא נבוש לע״ו. בכדי שלא יהיה
 אודכ הבושה לעולם ועד. וזהו ליעקב אשר פדה את אברהם [עיי,

 בד״ה מה יפו פעמיך]:

 ג •ומה כל הנ״ל שהוא בחי׳ רצוא יצ״מ אינו אלא לנפש האלקית
 בלבד שהיא בבחי׳ גלות בחיר מצרים וגבולים המכסים
 כוי. וכמו שאמד פרעה לא ידעתי את הוי׳ כוי. וכמ״ש אנכי ארד
 עמד מצרימה ואנכי אעלר כו׳ שזהו שנאמר ליעקב שהוא הנפש
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 נמשר P בדבור [ועמ״ש מזה נפי חקת ע״פ ייקחו אליו פרח נוי דש].

 והנה הבירורים שהמל׳ מבררת הרפ״ח ניצוצים הוא ג״כ ע״י ה״ג
 שהוא בחי׳ גבורות וצמצומים לירד למטה ולטרוף הניצוצים מידי
ס נאמר ע״ז ותתן טרף לביתה שהוא עניו בירור הרפ״ח ל  החיצונים, ו
 שנק׳ טרף כמו ארי טורף שהוא ע״י גבורה. ולמטה בעבודה הוא
 עניו לעולם ירגיז אדם יצ׳׳ט על יצה׳׳ר. ולכו נק׳ הבירורים שעורה
ר ר׳׳פ יתרו דס׳׳ז םע״ב ה  שעור ה׳ והוא מיכלא דההיא בהמה [ועי מ
 ובהרמ״ז שם ומשם יובן מה שאומרים מזמור אלקים יחננו בימי

 הספירה בעת ספירת העומר]:
 ב אך ענין הנפת העומר תנופה לפני הוי׳. ומבואר בזהר פ׳ בלק
 קפ׳׳ח ב׳ תנופה תנ׳׳ו פ׳׳ה תנו כבוד כוי. והענין הוא עפ״י
 המבואר בעניז ההפרש שבין פסח לשבועות, שבפסח היה בחי׳ העלאת
 ז״א מבחי׳ קטנות הנק׳ מצרים בחי׳ מצרים וגבולים להתעלות לקבל בחי׳
 מוחין דגדלות והיינו בחי׳ עליות הנפש האלקית שבאדם ששרשה מז׳׳א
 כי אתם קמים אדם בגימטריא מ״ה כו׳ [יעמ״ש נמ״א נניאוו ע-פ »דם

 ני יקרינ מנם ועי בזהו פ׳ ויחי דרמ״ה ע״נ]. ואח״כ ביום שני של פסח מניף

 הכהן ששרשו מאבא את העומר שהוא בחי׳ העלאת הנפש הבהמית
 שבאדם שתתברר לאתהפכא כוי. ושרשה הוא מבתי׳ מל׳ שנק׳ בהמה
 בגימ׳ ב׳׳ן כר, היינו ששרש הנה״ב הוא מן המרכבה י׳׳ב בקר ששרשם
 מבחי׳ מלי. שגם היא צריכה להתעלות אח״כ בשבועות בכדי לקבל
 התורה שהוא מבחי׳ כתר רצה״ע. כי יש ב׳ מיני רצון רצת העליון
 ורצון תחתון רצ״ע שלמעלה מהשכל ורצון תחתון שלמטה מן השכל שהוא
 מסתעף מחמת שהשכיל בדעתו בטובת אותו דבר ע׳׳כ רוצה וחפץ בו.
 ובשבועות במ״ת היה בחי׳ גילוי רצון העליון ולא היה אפשר להיות זה
 כ׳׳א ע״י ההכנה תחלה להוליד הרצון לה׳ ע׳׳י ההתבוננות ועי׳׳ז ישרה
 עליו הרצוו העליוז וזהו ענץ עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך
 כרצונו וכמ״ש במ״א ע״פ צאינה וראינה כוי, וזהו עניו ספירת העומר
 והיינו אחר שהניף את העומר לפני הוי׳ למעלה משם הוי׳ דז״א דהיינו
 בבחי׳ בינה והוא מלמטה למעלה אזי אח״כ ממשיכים מלמעלה למטה
 וזהו ענין וספרתם לכם ממחרת השבת כוי, דהיינו המשכת המקיפים
 דאימא שנק׳ ממחרת השבת כי מעלי שבתא הוא בחי׳ מל׳. ויומא
 דשבתא הוא בחי׳ ז״א. וממחרת השבת היינו בחי׳ בינה שלמעלה מן
 השבת. כמו ע׳׳ד דוגמא הפי׳ הידוע במ״ש בעבר הנהר שהוא בחי׳
 חכמה שנק׳ עבר הנהר שלמעלה מו הנהר דבינה ונהר יוצא מעדן
 וכך הוא פי׳ ועניו ממחרת השבת דהיינו בחי׳ בינה שהיא למעלה
 מבחי׳ זו׳׳נ שהם בחי׳ שבתא דלילא ושבתא דיומא והגם בי בינה נקי

 ג״כ שבת אבל נק׳ שבת שבתה [נמ״ש הפודס נעודד עוד שנת ועי מהו

 חינ פ״ג נ׳ פיח «t ומבחי׳ בינה נמשכים המקיפים למל׳. וזהו פי׳
 היום בגימ׳ א״ל הוי׳ שהוא המשכת המקיפים לעומר לבחי׳ המל׳
 הנק׳ עומר. וענין המקיפים יובן ע׳׳ד מ״ש למעלה בעניו המלאכים
 שהם כלים מחמת גילוי אור א״ס עליהם יותר מכדי מדתן. דהיינו
 מחמת שהכלי שלהם קטנה מהביל אור הגדול הזה והוא הנעשה בחי׳
 מקיף סובב עליהם והמלאכים שכלי שלהם גדול יותר הם יכולים להכיל
 אור זה בבחי׳ פנימית א׳׳כ לפי ערך זה גם אם עליהם יהיה הארת
 אור גדול ונעלה מאד עד שגם הכלי שלהם לא תוכל להכילו יהיה
 ג׳׳כ בבחי׳ מקיף עליהם. וכמ״כ בעבודת ה׳ יש ב׳ בחי׳ אהבה
 הא׳ האהבה שהיא מוגבלת בנפש בבחי׳ פנימי׳ ואהבה זו יש לה
 קץ ותכלה בזמן כמו שעה א׳ וכדומה. אכן יש אהבה הב׳ שהוא
 מחמת ההתבוננות בגדולת ה׳ בעצמו• ובכבודו כי אני הוי׳ לא שניתי
 כו׳ שמחמת זה יתעורר בנפשו אהבה שלמעלה מן הכלי שלו. והוא
 הנק׳ בחי׳ מקיף שהוא בחי׳ שומר כי מאהבה ראשונה מאחר

 שו״ה שעור — [ופי בוהר ר״פ: נתקן ע״פ לוח התיקון ונת״י.
פ לוה התיקון ונת״י. ן — ומבואר בוחר פי: נתקו ד  שו־ה א

פ לוח התיקון ונח״י.  שו־ה כי — בוהר פי: נתקן ד
 •)עי׳נהוספות.

 מתן תורה בשבועות שהוא גילוי רצונו כביכול למטה באותיות התורה
 [ועיין נזהר פ׳ תצוה דף קפ״נ סעינ וניוו נוי ודף קפ׳׳ג ע״א עו אפיק אורייתא

 נו׳ וע׳ לקמן]:

 והניף את העומר. הנה העומר הוא מאכל שעורים שהוא
 מיכלא דבעירא. העניו הוא עפ׳׳י מ״ש יוצר משרתים
 ואשר משרתיו כו׳ שיש ב׳ מיני מלאכים. הא׳ הם אשר עומדים
 ברום עולם מששת ימי בראשית והם נצחיים וקימים עד שיחזור
 העולם לתוהו כוי. והן הם החיות שבמרכבה. ויש מלאכים שנבראים
 בכל יום ואומרים שירה וכלים והיינו בחי׳ ניצוצי הקדושה שנפלו
 בשבירה דנוגה דבי׳׳ע וכשהם מתבררים ועולים בבחי׳ מ׳׳ו בכל יום
 ויום מחדש היינו עניו השירה וכלות הנפש שלהם שהם כלים ונכללים
 בבחי׳ המל׳. וכעניז מארז״ל הושיט הקב׳׳ה אצבעו הקטנה ביניהם
 ושרפן, והפי׳ ידוע דהיינו שמחמת הארת גילוי אלקות עליהם יותר
 מכדי המדה וגבול שהיו יכולים להכיל ולהגביל בתוכן נשרפו ונכללו
 בה׳ אחד ויוצאים מז הכלי אמנם זה היה מצד עונש מחמת שקטרגו
 מה אנוש כוי• אר יובן כמ׳׳כ מדוגמא זו ג׳׳כ בעניו הבירורים שהם
 מתבררים וכלים בבחי׳ מל׳ שהוא מחמת ריבוי גילוי אור א״ם
 עליהם. וזהו עיקר עבודתם התמידי כר. וזהו ענין אלף טוריו דאכלה
ר פ׳ פנחס דרי״ז א׳, שהוא בחי׳ מלכות הנק׳ בהמה ה  בהמה רבה. עיין מ
 בגימ׳ ב׳׳ן שבה נכללים הבירורים דנוגה כוי, ונק׳ בהמה רבה כי
 הוא בחי׳ כללי נגד מרכבה י״ב בקר שהם בחי׳ פרטיים ומל׳ כולל
ר פ׳ ויחי דרמ״ז ע״א מאי ה  הכל. לכן נק׳ רבה. והוא ע״ד שפי׳ מ
 רבות אלא במה דכתיב זעקה סדום ועמורה כי רבה כמו גדלה.
 וכן רבות גדולות עילאין ורברבין על כולא ושם קאי אפילו על י״ב
 בקר הנ׳׳ל דבריאה שהם ג״כ נק׳ רבות לגבי הפרטיים הנמשכים
 מהן. כמו הי׳׳ב שבטים הם נשמות כוללות כמו שבט ראובן יש במחנה
 שלו במה רבואות ואלפים ונשמת ראובן עצמו היא כוללת כל הנשמות
 שבשבטו שהם ענפים ממנו וכן כל שבט כוי. וזהו עניו רבות בנות
 כוי ע״ש ואמנם לגבי בחי׳ מל׳ נק׳ י״ב בקר הנ״ל בחי׳ פרטיים והמל׳
 שהיא כולל כולם נק׳ בהמה רבה. וכמ״כ מל׳ דא׳׳ק נק׳ בהמה רבה
ה שער א״א פ״א ושער ז״א פ״א]. והנה במל׳ דבריאה נכללים ד  [ועיין נ
 הבירורים שמנוגד, דבריאה ובמל׳ דיצי׳ נכללים הברורים דנוגה דיצי׳
 כוי. וכמ״כ עניו העומר שהוא מיכלא דבעירא שהוא מאכל שעורים
 היינו בחי׳ הבירורים שמתכללים בבחי׳ מל׳ שנמשל לאכילה שהמאכל
 מתעכל באצטומכא והפסולת נדחה לחוץ והמובחר עולה עד למוח
 ונעשה חיות לנפשו. וכך בירורים הללו שמתכללים בבחי׳ מל׳ ונעשים
 בה חיות כוי, אך ענין שעורה הוא שעור ה׳ כמוזכר בזהר, והעניו
 הוא כי שעור ה׳ היינו התחלקות ה׳ גבורות לחלקים רבים להחיות
 הנבראים רבים שונים זמ״ז מחנה מיכאל בו׳ שבהתחלקות זו הוא מה׳
 גבורות המפרידות ומחלקות להקול פשוט שיתחלק לחלקים רבים באותיות
 הדבור ודרך כלל מתחלק לה׳ מוצאות הפה אחה״ע מהגרון בומ״ף
 משפחים כוי. ואח״כ נתחלק לרבוא רבבות צירופי אותיות ממוצא זה
 עם מוצא זולתו שמזה הוא סיבת התהוות המלאכים והנשמות בלי
 מספר. כמ״ש אלף אלפיו ישמשוניה דהיינו ע״י התחלקות צירופי
. ושרש הה״ג הוא מה״ג  אותיות שבעשרה מאמרות יהי אור ט׳
 דאימא דהיינו בחי׳ התחלקות האותיות במחשבה שהם בחי׳ אותיות
 דאימא שנק׳ פתוחי חותם דהיינו ביסוד דאימא שבפי התחלקות צירופי
 האותיות במחשבה כך נמשך הדבור לדבר צירופי׳ הללו דוקא והיינו
 כפי הרצוץ שיש לו באיזה צירופי אותיות כך הוא מחשב וממילא אחייב

 שו־ה בהמה — בוהר פי: נתקו ע״פ לוח התיקון ונת״י.
פ לוח התיקוו וכת״י. ה הכל — בזהר פי: נתקו ד ר  ש
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 רק שנתלבש בקטנות דעת התינוק, וכך הוא המשכת ה״ח דאבא שבחי׳
 ח״ע הוא למעלה מההשגה ונמשך ומתלבש בנש״י להיות ביטול הנפש
 כוי וזהו ענין אבא י0ד ברתא. [וע׳ בזהו ח״א קי״ב א׳ ובפי אמור
 ק׳ ע״ב מענין בת אבי שמבואר מזה דהמשכת הנשמות מבתי׳ מל׳
 הוא כשמקבלת מבחי׳ אבא דוקא]. ושעורה שהיא בחיצוניות המל׳
 נת׳ לעיל וית׳ עוד לקמן. ומה שכתוב בזהר אשר בשבטים לא היו
 ב׳ אותיות ת״ט הנ״ל היינו כי באמת ב׳ אותיות ח״ט הם מגבורות
 והשבטים היו גבוהים מהם רק אחר שנצטרף ה׳ לשני אותיות הנ״ל
 היינו ה״ח דאבא אז נמתקים ב׳ אותיות ח״ט הנ״ל ונקי חטה. [ועמ-ש
 במ״א והחילוק ביו חמץ למצה זהו בין וזי לה״א]. וז״ש בזהר בברתא

 דמתחטא לקמי אבוה ועביד לה רעותא ר״ל שעושה לה אביה חסד
 דהיינו המשכת ה״ח דאבא להמתיק אותיות ח״ט הנ״ל וזהו דמחחטא
 כו׳ [ע״ד והייתי אני ובני שלמה חטאים וזהו וחטאך בצדקה פרוק כי
 הצדקה ממשיך ה׳׳ח במל׳]. והנה חטה הנ״ל הוא בבחי׳ מל׳ רק
 שהוא בפנימי׳ דמל׳ גבורות ממותקות מה״ח. ולבז אדם הראשון אשר
 נשמתו היה מאילנא דחיי היה גבוה מזה דהיינו שהוא מז״א שנק׳
 אילנא דחיי. ולכן חטא דאדה״ר עץ הדעת חטה היתה כי חטה
 היה מדרגה שלמטה ממנו בחי׳ מלכות דאצי׳ שנק׳ עץ הדעת לגבי
 ז״א כוי. [והפי׳ כי חטה היינו מה שהדעת נשפל ונמשך למטה בקטנות
 וכענין מ״ש במ״א ע״פ בשברי לכם מטה לחם כו׳ וזה שייך בבחי׳
 מל׳ ששם בירור בחי׳ חט ע״י ה״ח משא״כ בז״א שהוא למעלה מבחי׳
 זו. אך לכאורה צ״ל הרי הנשמות נולדים ע״י זיווג וו״נ דאצי׳ וא״כ
 יש בכל נשמה מחלק האם שהיא בחי׳ מל׳ והיינו בחי׳ חטה. וא״כ
 מדוע נק׳ זה חטא על אדה״ר שאכל חטה. אך התירוץ ע״פ מ״ש בזהר
 תרומה דקס״ז ע״ב אדם קדמאה אתצייר ואתגליף בלא נוקבא כו׳ ע״ש,
 דלכאורה הפי׳ דכמו שבגשמיות לא היה ילוד אשה כ״א יציר כפיו של
 הקב״ה כך ג״כ נשמתו שרשה למעלה מבחי׳ יחוד זו״נ דאצילות.
 וא״כ לא היה בו מבחי׳ עה״ד ומבחי׳ חטה כ״א למעלה מבחי׳ זו
 היינו ת״ע כמו שהיא בעצמותה, ולכן היה חטא מה שאכל מבחי׳ חטה
 כו׳ משא״כ כל הנשמות שאחריו כמו שנולדו למטה ע״י דכר ונוק׳.
 כך שרש נשמתם מזיווג זו״נ. לכן שייר בהם בחי׳ חטה מאכל אדם
 כו׳ מצד שרשם מבחי׳ פנימי׳ דמל׳. ומצד שרשם מז״א לא היה בשבטים
 אותיות ח״ט כוי. אמנם בזהר ס״פ אמור דף ק״ד סע״א כ׳ ואדם
 מדבר ונוק׳ נפיק ופי׳ הרמ״ז שנשמת אדה׳׳ר יציר כפיו של הקב״ה
 נמשכה ג״כ מזיווג זו״נ דאצילות רק שהוא בהיכלות דאו״א בו׳ ע״ש.
 וע׳ ברע״מ פ׳ קדושים דפ״ג סע״א ומ״ש עליו בספר הגלגולים פרק
 י׳׳ח ובלק״ת ס״פ בראשית. ולפ״ז הפי׳ בזהר תרומה הנ״ל הוא באופן
 אחר וע׳ מק״מ שם. וא״כ לכאורה הדרא קושיא לדוכתה. אך
 באמת לק״מ דהנה מבואר בזהר בראשית דל״ז סע״א ע״פ לא ידון רוחי
 באדם לעולם. ר׳ אחא אמר בההוא זמנא הוה ההוא נהרא דגגיד
 ונפיק אפיק רוחא מאילנא דחיי ואריק באילנא דשריא ביה מותא ואתמשכן
 רוחין בגווייהו דבני נשא יומין סגיאין. עד דסלקו בישין בו׳ כדין
 אסתלק רוחא עילאה מההוא אילנא בשעתא דפרחו נשמתי! בבני
 נשא כוי וע״ש במק״מ שמתחלה היה עיקר הנשמה מז״א וקצת
 מהמל׳. וגם מז״א היינו מה שנמשך לו מא״א ע״י אימא עילאה
 ולכד היו חיים הרבה כי אריכו דיומין אינון מאדיר. ואחר שחטאו
 היה בהפד טיפת הנוק׳ מרובה על הדכורא והיא נק׳ אילנא דמותא לכר
 לא היו מאריכים ימים עכ״ד ועיין בזהר ד״פ בשלח דמ״ד סע״ב. וכיון
 שכז שאפילו בבני אדם ואחר חטא עה״ד עכ״ז היה אז עיקר הנשמה מז״א
 ומלמעלה מעלה כוי. כ״ש וק״ו באדה״ר עצמו שהיה יציר כפיו וקודם
 חטא עה״ד שהיה עיקר הנשמה שמלמעלה מעלה מרובה על טיפת

 שיש לה הפסק א״כ אח״כ יוכל להתאוות לדברים גשמיים מאחר שאי!
 הבוש מתיר עצמו כו׳ כי גם בזלעו״ז יש לעומת בחי׳ פנימי זה מנגד
 וסותר לזה. אכן אהבה זו שלמעלה מהגבלה בכלי הוא בחי׳ שומר
 והוא עניו לבוש החשמל שמלביש לזו״נ משני צדדיהם בשביל שלא יינקו
 החיצונים. וביאור העניו בעבודה הוא כי הנה עניו המוחץ שנכנסו בבחי׳
 או״פ הוא השכל וההתבוננות שנמשד מזה אהבה ותשוקה במדות שבלב.
 וזה יוכל להיות נפסק שנפסק המדה ויוכל להיות התהוות והולדת
 מדות ורצונות זרים רק השמירה ע״ז שלא יפול ממדריגתו הוא ע״י
 מוחין עליונים יותר שלא נכנסו כלל במדות רק מקיף על המדות ושומרם
 שלא יהיה לו חפץ ורצון אחר בלתי לה׳ לבדו והיינו ע״י ההתבוננות
 בגדולת א״ס ב״ה בהשגת מוחו ובינתו מה שהלב קטו מהכיל התבוננות

 זו ולא נכנס בגילוי הלב כוי. [ותוכו עניו זה מבואר במ״א ע״פ טוב לחסות

 נח׳ מבטוח באדם יעו״ש ועמיש מזה ג״נ בדיה עיני כל אייר ישברו]. והיינו

 מ״ש שבע שבתות תמימות תהיינה דהיינו שלהיות תספרו חמשים
 יום בז׳ מדות דאימא חג״ת נהי״מ ששם למעלה מבחי׳ כו׳ שאיו שם
 מקום ליניקת החיצונים בלל ונק׳ עלמא דחירות וכמ״ש בזהר פ׳ תצוה
 קפ״ג א׳ ע״פ וקראתם דרור כו׳ משא״כ בז״א אברהם שיצא ממנו
 ישמעאל כו׳ שיש יניקה להחיצונים מפסולת המדות וע״כ בבינה נק׳
 שבע שבתות תמימות שהם בבחי׳ שלימות שאין מהם יניקת החיצונים.
 והנה ע״י המשכת המקיפים יוכל להיות אח״כ בשבועות גילוי הארת
 רצון העליון במתן תורה מבחי׳ כ״ע אנכי הוי׳ כוי. והיינו מפני
 שבפסח היה בחי׳ עליות ז״א שנק׳ איש כוי. ואח״כ ע״י העומר
 הוא עליית המל׳ ואז יהיה בשבועות יחוד זו״נ כתר א׳ לשתיהן וז״ש
 לרצונכם פי׳ לעשות בחי׳ רצון וכתר כוי. [וזהו עניו המבואר בזהר פ׳ תצוה
 דקפ״ב סע״ב ת״ת כתיב וכפר בעדו ובעד ביתו כו׳ כגוונא דא האי
 דרגא שארי לאתקדשא פי׳ ביום א׳ דפסח נתקדש ז״א ע״י שנמשכו
 בו המוחין דאו״א שזהו עני! קול דודי בו׳ מדלג על ההרים כוי
 וכיון דאיהו אתקדש בעי לכפרה על ביתו היינו להיות תיקון ועליית
 המל׳ ג׳יכ וזהו ע״י אתעדל״ת דישראל בספירת העומר מאכל בהמה
 כוי ועי״ז נמשר ומתגלה אח״כ בחג השבועות בחי׳ הגבוה משניהם
 והוא התגלות הכתר לשניהם וזהו מקפץ על הגבעות קיפוץ בשתיים
 והיינו ע״ד שנת׳ במ״א ע״פ זכר ונקבה בראם ויברר אותם שע״י יחוד
 מ״ה וב״ן נמשר ומתגלה בחי׳ הגבוה משניהם ע׳ מזה בביאור ע״פ
 חכלילי עינים מיין. ובפי תצוה סד״ה ועשית בגדי קדש ועד״ז יובן כאן]:
 ג והנה להביז מ״ש בזהו בלק קפ״ח ב׳ דבחי׳ חטה הוא ג״כ רק
 בבחי׳ מל׳ כמש״ש חטה ברתא דמתחטא לקמי אבוה בו׳
 אבל חמינן בשבטים כולהו דלית בהו ח״ט. ובה אית ח״ט וקרינן
 חט״ה כוי ע״ש. וזד, לכאורה נגד מ״ש לעיל דבחי׳ שעורה שעור ה׳
 זהו מיכלא דההוא בהמה רבה שהוא בחי׳ מל׳ שם ב״ו. אבל חטה
 הוא מאכל אדם והרי ממ״ש הזהר מבואר דחטה הוא ג״כ בבחי׳
 מל׳ שנק׳ בהמה. משא״כ בשבטים כולהו אין בהן אותיות ח״ט כוי.
 ועוד צ״ל מ״ש למעלה דשורש נה״א הוא מבחי׳ ז״א ושרש נה״ב הוא
 מבחי׳ מל׳. והרי מבואר בדוכתי טובא דמל׳ נק׳ אימא תתאה וכנס״י
 שהיא שרש ומקור הנשמות נה״א• אר העניו הוא כי המל׳ מקבלת
 ־״ח וה״ג. ה״ח נמשכין לה מאבא וה״ג נמשכין לה מאימא. וב׳
 בחי׳ אלו הם ג״כ בחי׳ פנימיות המל׳ וחיצוניות המל׳. ושרש נש״י
 הוא מבחי׳ פנימי׳ דמל׳ המקבלת ה״ח הנ״ל אשר שרשו מאבא וזהו
 בחי׳ חטה כמבואר בפע׳׳ח בדרוש השבועות. והענץ ע״פ חסידות
 הוא מבואר במ״א ע״פ וספרתם לכם גבי חג השבועות שהוא בעניו
 איו התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעום כו׳ שהדעת ההוא שנתחדש
 בתינוק הוא ענין גילוי הדעת הנעלם שלמעלה מן הדעת המושג כו׳

הר פי: נתקן ע״פ לוח התיקון וכת׳׳י. ו  שו״ר־ uipn — נ
 שו״ה לרצננכם — בוהר פ•: נתקן ע׳׳פ לוח התיקון ןכת׳׳י.

_ ובפי nan נזד״ה: נתקו ע״פ לוה התיקון וכת״-. י ל י ל כ  ׳נריח ת
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 שהוא מקור הרחמים. ולכן בנפילת החיות למטה נמשך להם הקול
 שמעורר רחמים וגם הם חלשים בטבעם כתולדותם והרי ניכר
 ומורגש בהם טבע הביטול [וגם הכבשים יש בהם צמר ששרשו גבוה
 מאד וכמ״ש בוהר גדול ח״א דמ״ב ע״ג ע״פ והבל הביא גם הוא
 מבכורות צאנו מחשבתיה הוה בההוא אתר דאתמר בי׳ ועתיק יומין
 יתיב כו׳ ושער רישי׳ כעמר נקא וקב״ה מחשבתא טבא צרפה למעשה
 ובג״ד קביל ליה ובו׳. ועמ׳׳ש לקמן בפ׳ פנחס ע׳׳פ צו את בנ״י
 בו׳ וע׳ במשנה ספ״ו דכריתות. וע׳ בזהר משפטים קכ״ה א׳ ועמ״ש

 במ״א ע״פ שערך כעדר העזים שגלשו בו׳]:
 ב והנה בנפילת החיות למטה בגשמיות נק׳ בשם כבשים הב׳
 קודם לשי״ז. כי הב׳ רומז לבחינת חכמה בחכמה יבנה
 בית. והשי״ן רומז לג׳ קוין המסתעפים ונמשכים למטה משא״כ
 כשהם למעלה במקורם הס אחדות אחד. ושם נק׳ כש״ב השי״ן
 קודם לבי״ת שהשי״ן הוא מדות עליונות שלמעלה מהחכמה ושכל
 ונקי בוחר טורי חשוכא. [ועיין במ״ש פ׳ תילווה נביאיו עיפ מים ובים

 שנשה״ש נעניו דעת עליה ובד״ה שניו בעדו] אך והכשבים הפריד יעקב

 שיעקב הוא הממשיך בחי׳ הכשבים מבחינתם ומדרגתם שבמקורם
 לבחי׳ הפירוד שיהי׳ נק׳ בשם כבשים. כדי שיהי׳ נמשך בחי׳ הביטול
 גם בעלמא דפרודא את הכבש א׳ תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה
 בין הערבים כוי. והענין כי בקר הוא בקר דאברהם בחי׳ חסד עליון
 שמתפשט אור א״ס ב״ה למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית.
 והנה בהתפשטותו למטה מדרגה אחר מדרגה בירידות המדרגות בדרך
 השתלשלות והתלבשות יש יניקה ואחיזה לקליפות וסט״א לינק מהקדושה
 בחי׳ אהלי קדר וכמו שאמר אבההם לו ישמעאל יחיה לפניך. וצריך
 להקדים כבש שהוא בחי׳ ביטול בבחי׳ רחמנות שלא יומשך אור א״ס
 ב״ה רק בבחי׳ ביטול להיות אור א״ס שורה ומתגלה במי שבטל אליו
פ אגני מגן לד וע׳ נוהר נלק דף ו״ד ע״נ וס״פ  דוקא [וע0״ש נפי ויי* ד

 «קז דף ר״ג]. ואת הכבש השני תעשה ביו הערבים ומן שליטת מדתו
 של יצחק בחי׳ גבורות להמתיקו כו׳ והמשכות בחי׳ ביטול זה ב׳
 כבשים בבחי׳ בקר ובבחי׳ בין הערבים נעשה ע״י יעקב שהוא בריח
 התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה לכך הפריד יעקב הכבשים מבתי׳
 כשבים שהיו במקורו ושרשן לבחי׳ כבשים לעלמא דפרודא להתחלק
 בב׳ בחי׳ ומדרגות שונות. אך בשבועות והניף הכהן אותם על לחם כו׳
 על שני כבשים שמניף את הכבשים למעלה לשרשן ומקורן בחי׳ כשבים
 להיות בטלים ומיוחדים באור א״ס ב״ה ממש והיינו עם הלחם כי
 הנה ענין תנופות שתי הלחם הוא. כי הנה ב׳ הלחם רומזות לתשב״כ
 ותשבע״פ כמ׳׳ש לכו לחמו בלחמי כוי כי הן בחיי גבוהות שיש בתשב״כ
 מה שאץ בתשבע״פ והוא ענין הטעמים שבתורה זרקא מקף שופר
 הולך סגולתא כו׳ שהם בחי׳ ניגון בבחי׳ מתיקות ותענוג, וע״ו נאמר
 ויהי שירו חמשה ואלף ובלילה שירה עמי שהטעמים הן בבחי׳ שיר
 וניגון לנגן בשירה וומרה מרוב שמחה ותענוג שהטעמים אלו הם
 בתשב״כ ולא בתשבע״פ ואין בתשבע״פ שום פי׳ וביאור על הטעמים

דפ פ תודה צוה ו  לבאר ולפרש לנו שירה זו מאי היא [ועמ״ש נפי הנונה ד
פ ואהיה אצלו א«ון ואהיה שעשועים נר], רק ד פ שיה השירים ו ד  ויהי «קץ ו

 תשבע״פ היא פי׳ וביאור יסוד המצות ושורשו שפי׳ וביאור זה הוא
 בתשבע״פ דוקא ולא בתשב״כ כי אין שום מצוה בתשב״כ שלא תהיה
 צריכה לפי׳ וביאור תשבע״פ כיצד תהיה דרך עשיית המצוה ובאיזה
 אופן ובשבועות מניפיז ב׳ בחי׳ הלחם למעלה במקורז ושרשו
 להיות כלולות ומתאחדות באור א״ס ב״ה כי שם הן מיוחדות
 בתכלית היחוד איהו וחיוהי חד כוי הוא היודע והוא המדע כוי.
 ובהן וע״י מתייחדים גם חיות הכבשים להיותן בטלים בשרשו ומקורן

פ לוה התיקוו ונת״י.  שו״ה לבאר — בפי הברכה: נתקו ד

 הנוק׳ וכמ״ש בספר הגלגולים פי״ט שהיה לו נר״נ דאצי׳ וגם נשמה
 לנשמה דאצי׳ ולכן נקי זה חטא על אדה״ר מה שירד בבחי׳ חטה.
 ועמ״ש מזה עוד בביאור עניו קי״ס ד״ה הנה ים םוף]. ושעורה הוא
 בחי׳ חיצוניות שבמל׳ שהוא להחיות כל פרטי התחלקות נבראים מלאכים
 שהוא ע״י ה׳׳ג. ושרשן מה״ג דאימא [כי בינה מקננא בכורסייא
 עולם הבריאה וכן בחי׳ חיצוניות שבמל׳ שמתלבש בבי״ע מקור קבלתה
 מה״ג דאימא] והוא כמו עד״מ הדבור באדם נמשך ע״י ה׳ מוצאות
 אחה״ע מהגרון כוי כי הקול הוא פשוט ונתצמצם ומתחלק בכ״ב אותיות
 ע״י ה״ג ומקור המחלקן הוא המחשבה כמ״כ כל פרטי התחלקות
 צירופי אותיות דבר ה׳ בחי׳ מל׳ הוא ע״י ה״ג ושרשו מה״ג דאימא
 בחי׳ מחשבה תהו עניו שעורה וכמש״ל ומשם ג״כ שרש נה״ב ששרשה
 מי״ב בקר אבל הנה״א שרשה מפנימי׳ המל׳ ומז״א עצמו וכמ״ש
 בזהר ויחי דף רמ״ה, וזהו שבחי׳ מל׳ נק׳ לפעמים בהמה כנ״ל
 ולפעמים נקי אדם שכשהיא באצי׳ נק׳ אדם וכשיורדת בבריאה נק׳
 בהמה וכמ״ש ורוח הבהמה היורדת היא למטה כוי והיינו ב׳ בחי׳
 הנ׳׳ל חיצונית המל׳ ופנימי׳ המל׳. ועניו ספי׳ העומר שהוא בירור נפש
 הבהמית זהו תיקון ועליית בחי׳ שבמל׳ הנק׳ בהמה ועי״ז אח״כ בחג
 השבועות נעשי׳ בבחי׳ אדם שמתעלה באצילות בפנימי׳ המל׳. וזהו
 ענין והקרבתם מנחה חדשה כו׳ והמ״ד שנמשך עי״ז זהו עניז מתן
 תורה כו׳ שהיא המשכת כתר וחכמה באותיות דבחי׳ חטה והוא
 כענין יחוד וחיבור הטוב דעה״ד והתכללותו בעץ החיים למהוי
א ועיין מיש נניאוד ע״פ  אחד באחד (ועיין נזהו פ׳ אנווו דף צ״ו ד

 קול דודי כוי):

י הוי׳ על שני פה לפנ ו  והניף הכהן אותם על לחם הבכורים תנ
 כבשים כוי. ואיתא בגמרא שהלחם מלמעלה כו׳ שמניף
 הכבשים עם הלחם ביחד. ולהבין ענין זה והתחברות זו להיות הכבשים
 עם הלחם בתנופה. הנה נודע כי תכלית כל הבריאה להיות היש בטל
 לאין. ובכל עולם נמשד ביטול היש לפי מדרגתו. והנה עיקר הביטול
 הוא להיות בטל ונכלל ממש באור א״ס ב״ה ומיוחד בו ביחוד גמור
 ואמיתי בתכלית היחוד בהתאחדות אברי הגוף בנפש החיונית השורה
 ומתלבש בתוכם שאין להם חיות אחר מבלעדי חיות הנפש ולכן האברים
 נשמעים לרצון הנפש בביטול והתאחדות גמור וכר תהיינה כהות נפש
 החיונית בטלות ונכללות ממש באור א״פ ב״ה השורה ומקיף על נפשו.
 ועמ״ש ע״פ והקרבתם עולה אשה• אף הנה בטבע האדם בתולדתו
 אין כמו ביטול זה ודוגמתו אינו נמצא בגשמיות כלל לבטל רצונו מפני
 רצון אחרים בבחי׳ ביטול זה כאלו אין לו רצון אחר כלל אלא טבע
 זו היא בבהמה שהן בטלות ברצון המנהיגס ולכל אשר יחפוץ יטה
 אותם ואינם משנות את תפקידם והיינו מפני כי שרשן ויסודתן בהררי
 קדש. היא מדרגות עליונות באור א״ס ב״ה ושם הן בבחי׳ ביטול באור
 א״ס ממש (ועמ״ש ע׳׳פ ויאכילך את המן בעניו בהמה רבה שלמעלה
 מאדם) אלא שנפלו למטה מטה ממדרגת האדם ונמשך בחי׳ ביטול למטה
 תח׳׳י האדם. וזהו עניו הקרבנות שהיו מקריביו הבהמה ע״ג המזבח
 ועולה חיותה במקורה ושרשה שהוא בחי׳ ביטול ממש באור א״ס ב״ה
 והקרבנות היו מו הבקר ומן הצאו מכל הבהמה ולא מן החיות שבבהמה
 יש בה ביטול יותר מן החיה. וכן מכל הבהמה נבחרו כבשים עפ״י
 הרוב שנמשר בהם בחי׳ הביטול יותר. כי הבקר פני שור מהשמאל
 בחי׳ גבורות. וגם שור מנגח בקרנו ועזים הם ג״כ בחי׳ גבורות. אבל
 הכבשים הם בבחי׳ רחמים והכשבים הפריד יעקב שכבשים הם בבחי׳
 מדותיו של יעקב בחי׳ רחמים. כי הכבשים יש להם קול רחמנות
 שמעורר רחמים והיינו לפי שמקורם ושרשם הוא ממדרגה עליונה יותר
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 צומח כוי והן בנפשו כלול דצ׳׳ח רוחניים האותיות הן בחי׳ דומם והפדות
 בחי׳ צומח כו׳ ועמ׳׳ש בפ׳ בראשית ע״פ וייצר בענין שגוף האדם היה
 מתחלה דומם משא׳׳כ גוף הבע״ח כו׳ והיינו לפי שהאדם כולל ממדבר עד
 דומם) ולכן נקרא האדם עולם קטן. וכ״ז הוא מחמת שנברא בצלם
 ודמות שלמעלה אדם דלעילא אשר הוא בחי׳ פרצוף ופרצוף הוא קשר
 ע״ס וכל ספירה כלולה מע״ס וכידוע ההפרש בין נקודה ספירה לפרצוף
 (בע׳׳ח שער כ״ט שער הפרצופים פ״ז כ׳ כי נקודה הוא עשייה
 שבספירה. וספירה הוא בחי׳ הספירה שלימה מאבי״ע שבה. ופרצוף
 הוא קשר י״ם וכל ספירה מהם שלימה מאבי׳׳ע עכ׳׳ל) גם יש בפרצוף
 בחי׳ מוחין חב״ד אשר באו בשינויים לפעמים בחינת גדלות ופעם קטנות
 ומחמת כי בצלם אלקים נעשה האדם שלמטה ג״כ לכו יש בו כל בחי׳
 הנ״ל גם בחינת פנימית וחיצוניות. וכל אלה אין בשאר הברואים
 לבד מאדם שנברא בצלם אלקים שהוא בחי׳ אדם העליון שכולל הכל
 וגם במרכבה כתיב ופני אדם לארבעתו אנפי זוטרי ואנפי רברבא וע״כ
 נאמר באדם וירדו בדגת הים ובעוף השמים כו׳ שכמו שאדם דלעילא
 על דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה מושל על כל הארבע
 חיות המרכבה הכוללים כל החיות פרטיים כוי כף האדם לפי שנעשה
 בצלם אלקים וכולל ג׳׳כ הבחי׳ דצ״ח לכן הוא מושל ורודה בכולם

 (ועיין כפרדס של״א פיח. ונשליה נהקדמה בבית ישראל)!

 ב והטעם לכ״ז למה אדם דוקא הוא בא בהתכללות ופרצוף ולא
 שאר בעלי חיים היינו מפני דשרש אדם הוא מעולם
 התיקון ושרש דצ״ח הוא מעולם התהו שקדם לבחי׳ תיקון וכנ׳׳ל, דהנה
 שבירת הכלים דתהו היה מחמת שהיה ריבוי האור והכלי הי׳ קטן
 מהביל ולכן נשברו הכלים ונפלו למטה בבי״ע והאור נסתלק למעלה.
 ולכן נעשה אח״כ עולם התיקון מיעוט האור וריבוי הכלים. והנה
 מהו ענין ריבוי האור היינו התגלות האור בתוקף ובתגבורת בתכלית
 (ונמ״ש נמ״א נניאור ע״פ מים רכים נוי מי נח). ולכן היו ז׳ מדות דתהו
 זה תחת זה בלי התכללות זה מזה כלל, מחמת כי האור והמדה הי׳ בא
 בהתגלות ובתגבורת לבז לא היה מתחבר עם המדה שכנגדו והיו
 ענפין מתפרדין. עד״מ למטה מה שארז״ל לעולם יהא רך כקנה, וזהו
 דוגמת עולם התיקון ואל יהא קשה כארז שזהו בחי׳ עולם התהו.
 ד״מ איש הקשה במדותיו בלי נטות מהם כלל. כד היה אותו האור
 והמדה בא בחרק והתגלות המדה ההיא לכן לא היה נכלל ממדה אחרת
 כלל מחמת ריבוי התגלות המדה ההיא וזה נקרא ריבוי האור אשר
 כל אחד על מעמדו דמדה ההיא דייקא בלי התכללות היפוכו ולכן לא
 היו יכולים הכלים לסבול האור הרב והחוק ונשברו ונפלו בבי׳׳ע והאורות
 נסתלקו למעלה שנשארו למעלה בבחי׳ העלם. אמנם עולם התיקון הוא
 מיעוט האור היינו שאין המדה באה בתגבורת כ״א דוגמת ענין רך
 כקנה שיכול לנטות ממדתו. וע״כ הוא בבחי׳ קוין והתכללות המדות זה
 מזה חסד כלול מגבורה וגבורה מחסד. וזהו כי התיקון הוא בחי׳ אדם
 משא״כ בתהו כנ״ל בשם הזהר והיינו כי האדם הוא בחי׳ פרצוף שהוא
 התכללוח מע״ס יחד וגם כל הע״ס כלולים מכולם ולהיות בחי׳ התכללות
 וו והו דייקא בעולם התיקון מטעם הנ״ל. ולכן גם האדם שלמטה לפי
 ששרשו מהתיקוו לכן הוא כלול מכל המדות וגם כל מדה יש בה התכללות
 מכולם אבל בחי׳ דצ״ח ששרשן נמשד מהספירות דתהו שלא היה בהם בחי׳
 התכללות לכן כמ״כ בטבע דצ״ח שיש לכל בעל חי מדה מיוחדת ואיו בה
 מדה אחרת כלל וכנ״ל. והנה מ״מ בחי׳ תהו קודמת והגבה למעלה
 בשרשה מבחי׳ תיקון(וכמ״ש באג״ה קרוב לסופו כי הן מס״ג שבפנימית
 א״ק והתיקון ע״י מ״ה הוא יוצא מהמצח הארה בעלמא כוי, ועייו מזה
 בהרמ״ז ר״פ וישב ד״ה חכמת המסכן וס״פ קרח)• אד אעפ״כ מצד
 ההתכללות הנ״ל יש בתיקון מעלה גבוה שאינה בבחי׳ תהו. כי יש בתיקון
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 העליון להיות הכל בבחי׳ ביטול. ולכן בשתי הלחם דשבועות כתיב
 חמץ תאפינה שמאחר שמתעלה למקור החיות ומקור החיות המהוה
 עולמות הנפרדים יש מאין הוא בבחי׳ המתנשא מימות עולם שזהו
 חיותם והתהוותם שמחמת שמתנשא ומסתלק מהם אור א״ס ב״ה
 למעלה ואינו מתלבש בתוכם ממש לכד נתהווה חיותם וקיומם בבחי׳
 נפרדים להיות דבר ויש בפ״ע ובהעלותם למקורן ושרשו הוא המתנשא
 מימות עולם נעשו גם הם בבחי׳ התנשאות שלמעלה מאחר שנכללו
 ונתאחדו במקורם ממש [ועפיש מוח גני חג ושבועות ע-פ וידנו אלקים

 מ׳ עיש]. ובזה יובן ההפרש שביו כבשי עצרת לבין שני הכבשים
 התמירים ליום כי שני כבשי עצרת הם שלמים הנאכלים לבעלים
 משא״כ שני כבשי התמירים ליום הם עולות. והענין כי התמירים
 הם הכבשים הנמשכים למטה לעולם הפירוד כנ״ל ואזי א״א להאכיל
 לבעלים שלא יומשד למטה מטה יותר ויהיה אחיזה ויניקה לסט״א. וצ״ל
 כולו כליל. אבל כבשי עצרת שהם על לחם הביכורים תנופה לפני
 הוי׳ למעלה במקורם לבחי׳ כשבים וגם נכללים ומיוחדים בבחי׳
 שתי הלחם כנ״ל שם אין שליטה ויניקה כלל ולכן הם שלמים הנאכלים

 אפי׳ לבעלים:

 כיאור ע״פ והניף הכהן אותם

 הנה מתחלה נבאר ענין תהו ותיקון. והנה שרש נפש האדם הוא
 מעולם התיקון נעשה אדם בצלמנו, אכן שרש דצ״ח הוא מבחי׳
 עולם התהו שקדם לעולם התיקון וכמ״ש באדרא (דקל״ה סע״א וע״ב)
 בענין עולם התהו ובגין דתיקונא דא דאדם לא אשתכח לא יכילו
 למיקמ כוי ע״ש ודף קמ״א ע״ב שבחי׳ עולם התיקון הוא בחי׳ אדם.
 והענין יובן ממה שאנו רואים למטה באדם בחי׳ מציאות נבדל מכל
 הברואים שהוא מושל בכל הברואים וכמ״ש וירדו בדגת הים כוי. והענין
 הוא לפי שאדם הוא בחי׳ פרצוף כלול מעשר ספירות וכל המדרגות
 של כל הברואים ואינו בבחי׳ מדרגה ומדה אחת מיוחדת לבד כמו שארי
 הברואים שיש לכל א׳ מדה מיוחדת בלתי הרכבה מזולתו כלל כמ״ש ואת
 כל עוף כנף למינהו כוי נפש חיה למינה כוי, כמו ד״מ בעופות הנשר
 טבעו רחמני על בניו והעורב טבעו אכזרי, הנה לא יש בנשר הרבבה
 מאכזריות כלל שמטבע העורב, וכמ״כ להיפיד בעורב איז כלל מטבע
 הנשר שלא יש בו נטי׳ ממדת האכזריות אפילו כמלא נימא שיתגלה

 בעורב אחד פעם א׳ רחמים (ונמיש בגמרא עירונין דנ״נ א׳ כתונות מיס
 נ׳ ועיש גתיס׳) והיינו מחמת כי נבראו טבעם במדה א׳ בלתי התכללות
 ממדות אחרות. והיינו לפי ששרשם מעולם התהו שהיו הספירות זה
 תחת זה ולא היו בסוד פרצופים וקוין שהוא בחינת ההתכללות וכדלקמן.
 וכמ״כ גם המלאכים שנק׳ ג״כ ע״ש עופות ועוף יעופף ועוף זה מיכאל
 יעופף זה גבריאל. הנה מיכאל הוא שר של מים חסד אהבה וגבריאל שר
 של אש בחי׳ גבורה יראה כו׳ כל א׳ במדה מיוחדת ולכן אין מלאד
 אחד עושה שתי שליחות. אבל לא כן האדם הוא בטבעו מורכב מכמה
 מדות שונות דבר והיפוכו (ולשון הרמב״ם (נהקדמח לפירוש המשניות)
 כל מיני בעלי חיים והאילנות יש להם פעל אחד בלבד או ב׳ פעלים
 כוי אבל האדם יעשה מעשים רבים משתנים זה מזה כוי). והנה
 מלבד שיש לו מכל הע״ם ג׳ שכליים וזי מדות אף גם זאת בכל מדה
 מהמדות והשכליים הוא כלול ג״כ משאר המדות ד״מ באכזריות שלו
 כלול רחמנות כמו אב המכה את בנו שהכאה זו אכזריות היא והרי
 כלול בה רחמנות ואהבה שאינו מכה אותו רק מפני אהבתו וחמלתו
 עליו וכמ״ש חושד שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. וכן עד״ז בשאר
 המדות גם כלול בו מבחי׳ דומם צומח חי(הן בגופו שהשערות הן בחי׳



 לקוטי אמור תורה לח

 עליון כוי מלגאו איהו שם מ״ה כוי וכמ״ש במ״א בביאור ע״פ מי מנה
 עפר יעקב וע״פ הראיני את מראיד ולכן נקי הכתר אדם, ובפרדס ערד
 אדם שהכתר נקרא אדם קדמון והיינו כי א׳׳ק הוא כתר דכללות אבי״ע
 כוי וכאשר נמשר מבחי׳ זו ג״כ בו״א דאצילות כנזכר לעיל שע׳יי
 ההתכללות נמשד ושורה בו מבחי׳ שלימותא דכולא זהו ענין הבאת
 שלום בין אדם להכירו. ואפשר שזהו ג׳׳כ פי׳ וענין מה שמו ומה
 שם בנו היינו ב׳ בחי׳ מ״ה שהן ב׳ בחי׳ אדם הנ״ל. והיינו ב׳ בחי׳
 ההתכללות הנ׳׳ל הא׳ ע״י בחי׳ רד כקנה הב׳ ע״י גילוי אור א׳׳ס
 משלימותא דכולא מ״ה שמו מלגאו איהו שם מ״ה. ועיין בזהר
 בלק דקצ׳׳א ע״ב ובמק״מ שם ובפרדס ערד מה דפי׳ מה שמו היינו
 חכמה עילאה כו׳ וכמשנ׳׳ת ג׳׳כ בד״ה להבין ביאור ענין האבות הן
 הן המרכבה. י״ל דמ״מ מקור ההמשכה הוא מבחי׳ כתר אלא שהוא
 ע״י החכמה וכנודע מענין יחוד או״א שבק״ש ששרש ההמשכה
 מלמעלה מעלה כו׳ והנה מבואר בליקוטי הש׳׳ס שם בשם האד״ר
 כי בעידנא דמסתכל אייר בז״א אזי גורם זיווג בין ז״א ובוק׳. וזהו
 שמהבאת שלום בין אדם לחבירו נמשר אכילת פירות בעוה״ז עפמ״ש
 בזהר בפ׳ בהעלותד דקנ״ו א׳ בגין דהאי קרן כוי וע״ד איבא דיליה
 וע׳׳ש במק״מ חהו ענין אדם דדברי הימים באלף רבתי שאתוון
 רברבין שרשו מבחי׳ כתר וע׳׳י הארת הכתר נמשד זיווג זו״נ וזהו
 מ״ש בפ׳ מצורע דנ״ג ע״ב אדם דא שלימו דכולא. וזהו שנמנו במשנה
 אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעוה״ז בו׳ כבוד אב ואם וגמ״ח
 והבאת שלום כו׳ ותלמוד תורה כנגד כולם והיינו לפי שע״י כ״ז ממשיכים
 אור א״א בז״א ע׳׳י או׳׳א כנ״ל בעניו מ׳׳ה שמו כוי. ובענין גמילות
 חסדים יובן ממ״ש במ״א בפי׳ אל עליון גומל חסדים טובים. ועמ״ש
 ג׳׳כ ע״פ וארשתיד לי לעולם בשם הזהר בפי׳ לעולם ועמ״ש בד״ה
 הוי׳ יחתו מריביי איד ע״י המשכה זו מא״א מתמתקיס כל הדינים
 ועיין בר״ח פי׳׳ב משער האהבה בעניז כי המלר בוטח בה׳ ובחסד
 עליון בל ימוט בו׳ ועמ״ש בד׳׳ה הנה להביו שרש עניו מתן תורה בפי יתרו
 גבי דוד בשתים ולא עלתה לו. ועי עוד מעניו אכילת פירותיהן בעוה״ז
 באג׳׳ה בד״ה וילבש צדקה כשריון). ומעתה יובן עניו נעשה אדם כו׳
 וירדו בדגת כו׳ כי האדם הוא מבחי׳ תיקון אשר יש בו השראת אור
 א״ס וגם התכללות כולם כנ״ל ולכן יכול האדם דייקא לרדות ולמשול
 בכולם (ועיין נזהר ה״ב דצ״ד סע׳׳ב. ודג דמ״וו «׳. (והנה לכן יש ג״כ
 באדם הבחירה. וכמ״ש הרמב״ם פ״ה מהל׳ תשובה שע״ן נאמר הן האדם
 היה כאחד ממנו. כלומר הן מיו זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין
 שני דומה לו בזה העניו שיהא הוא מעצמו יודע הטוב והרע ועושה כל מה
 שהוא חפץ וכו׳ ע״ש. והיינו כמ״ש במ״א שבחירה זו נלקחה מבהי׳
 גבוה מאד שהוא בחי׳ הממשלה שהמלוכה והממשלה לחי עולמים ע״ד
 כשעלה ברצונו הפשוט כו׳ ואין מעכב על ידו ועד׳׳ז הוא בחי׳ הבחירה
 שניתן לאדם עד שאיו מי שמעכב על ידו אד לפי שבחינה ומעלה הרמה
 וו ירדה ונתלבשה למטה בגוף הגשמי ובנה״ב שכלולים מטוב ורע ע״כ
 יכולה להיות ממשלה זו גם לבחור הרע ח״ו ה׳ ישמרנו וזהו וייצר כר
 ויפח באפיו כו׳ צמצומים רבים עד שירד כח בחירה וממשלה זו למטה.
 אבל שרש בחינה זו נלקחה ממקום גבוה מאד ועיין בפרדס שע״ד פייט
 ומה שניתן בחירה וממשלה זו לאדם היינו לפי ששרש בחי׳ אדם הוא
 נעלה מאד כנ׳׳ל. ולכן ועתה ישראל מה ה׳ אלקיר שואל מעמד כ״א
 ליראה כו׳ וכמ׳׳ש הרמב׳׳ם שם הואיל והרשות בידינו כוי) ולכן איתא
 בספרים שהדפק שבאדם מורה על הארת אור א״ם שבתוכו וכמ״ש בלק״ת
 בטעמי מצות פ׳ וירא כי הדפק אחוריים דאבא והחיות שבתוכו הוא איר
 הא״ס כי התלבשות אור א׳׳ס הוא בחכמה והדפיקו בחי׳ רצוא ושוב

 והיינו בחי׳ מטי ולא מטי דחכמה לפי שאור א״ס שורה בחכמה:

 גילוי אור א״ס שאיו בתהו והוא כמ״ש בוהר קובייה לא שריא אלא
 באתר שלים פי׳ קוב״ה הוא עצמות המאציל אנת הוא שלימותא דכולא
 ואינו שורה אלא באתר שלים היינו כשיש התכללות למטה וקשר
 וחיבור הע׳׳ס יחד אזי ישכון בהם אור א״ם שלימוחא דבולא מה
 שלמעלה מע״ם ולאו מכל אלין מדות איהו כלל. משא״כ כשכל מדה
 היא בפ״ע אין זה כלל אתר שלים שיהיה השראה משלימותא דכולא
 כר. ולכן בתיקון ע״י ההתכללות בבחי׳ פרצוף אדם העליץ נמשד
 השראת אור איים משלימותא דכולא משא׳׳כ בעולם התהו וזהו
 מעלה יתירה ועצומה דבחי׳ אדם שבתיקון על עולם התהו (וז״ש
 ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניד כו׳ וכמו שמצינו במ׳׳ת ויחן
 ישראל באחדות אז ניתנה תורה. ועמ״ש סד״ה שניר כעדר הרחלים,
 ועמ״ש במ״א בד״ה ויאמר ה׳ הן עם אחד כו׳ שבמקום ההתכללות
 שבקדושה ממשיכים האור מבחי׳ עקודים בכלי א׳ וזהו בחי׳ שלימותא
 דכולא שלמעלה מהתהו כי עולם התהו הוא מבחי׳ נקודים ועולם
 העקודים בחי׳ טעמים ובענין טנת׳׳א הטעמים בכתר ונקודות בחכמה

 כו׳ וכמ׳׳ש במ׳׳א):

 ג והנה אחר ששוכן בבחי׳ תיקון הארת אור א״ס שלמעלה מע״ס
 עי״ז יכולים אח״כ ליכלל המדות והםפירות בבחי׳ ביטול
 במציאות ממש יותר מקודם שהיה ההתכללות רק מחמת חלישת
 התגלות האור כעניז רד כקנה כו׳ אבל לא בחי׳ עצמיות הביטול
 ממש. אכן בהגלות נגלות עליהם גילוי אור א׳׳ס שלימותא דכולא
 אשר כל המדות באיו נגדו. כי כשמו כן הוא שאינו בבחי׳ מדה ח״ו
 אלא למעלה מעלה עד איו קץ אפילו מבחי׳ חב״ד מקור המדות.
 ואזי המדות היו לאחדים ובטלים ממש כנר בפני אבוקה באורו ית׳
 המאיר להם ואיו תופסים מקום כלל. וזהו ענין עושה שלום
 במרומיו ביו שר של מים ושר של אש וכמ״ש באג״ה ע״פ והיה מעשה
 הצדקה שלום בו׳ ע״ש (והתבללות זו הוא בחי׳ ביטול אמיתי ממש
 שלמעלה מבחי׳ הביטול דרד כקנה כו׳ עד שאפילו כשהמדות היו
 בריבוי האור היו בטלים ומתכללים וכמו בעולם העקודים שודאי
 היה שם ריבוי האור יותר מבנקודים ואעפ׳׳כ לא היה שם שבה״כ
 ח״ו והיינו מחמת קרבתן לאור א״ס שעי״ז הם בבחי׳ ביטול אמיתי
 כר והתכללות אמיתי עד שעקודים בכלי א׳. ומבחי׳ ביטול זה נמשך
 אח״כ בעולם התיקון ג״כ ע״י השראת אור א״ס הנמשר בעולם התיקון
 שעי״ז נמשד בהם הביטול האמיתי כוי. ועמ״ש בביאור ע׳׳פ את שבתותי
 תשמרו בענין שבת תתאה שהוא עליי׳ בי״ע באצי׳ ביטול היש ושבת
 עילאה הוא עד״ז באצי׳ ג״כ בחי׳ ביטול אמיתי בבחי׳ אין מקור
 החכמה כו׳ והיינו ג״כ כמש׳׳כ שע״י התגלות אור א׳׳ס בעולם
 התיקון נמשך ביטול עליון יותר כוי). והיינו ענין מלגאו איהו שם
 מ״ה דאיהו ארח אצילות ושקיו כוי היינו השראת אור א״ס ששורה
 בשם מ״ה דחכמה מבתי׳ שלימותא דכולא אשר כל אורות ומדות
 בטלים במציאות נגד התגלות אור איים ולכן איהו ארח אצילות שמקשר
 ומחבר לכל אורות וספירות דאצילות שיהיו מתחברין בהתכללות גמור
 ואמיתי(ואפשר שזהו עניו מ״ש בליקוטי הש״ם מהאריז״ל בפי׳ הבאת
 שלום בין אדם לחבירו דהיינו אםתכלותא אנפץ באנפיו בין האדם
 לחבירו שהוא האריד בזעיר. והענין כי לגבי א״א נק׳ המדות דאצילות
 ועיר אנפץ כי קטן יעקב אבל איד אפים וגדל חסד היינו שהמדות
 הן בלי גבול וכמ״ש בד״ה ויהי בשלח פרעה וסד״ה בכ״ה בכסלו.
 וזהו ג״כ ענין ההפרש בין גדולה לחסד וכמ״ש במ״א. ונמצא בכתר
 עליון המדות הן בבחי׳ גדולה ותוקף ואעפ״כ הן בהתכללות בתכלית
 והיינו מעוצם הביטול לגבי א״ס ב״ה וכנ״ל בעניו עקודים וזהו כתר

 שו״ה ממש — בהגלות: באוה׳׳ת פ׳ נשא ע׳ רפה(הוצאת תשכ׳׳ו) ובגוכתי״ק הצ׳׳צ: בהתגל־ת.
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 ורחל. ופי׳ שמ״מ צריר ג״כ מיתוק לדיני לאה כד ע״ש. וביאור ענין
 דזיווג יעקב ורחל ולאה ושע״ז באו השני תמידין להמתיק הדינים כד.
 כי הנה כתיב כרחל לפני גוזזיה נאלמה ורחל היינו כבש והוא בחי׳ מל׳
 שנמשלה לרחל. לפי שמצינו שיש ברחל טבע ההכנעה יותר מכל
 הבהמות. וגם לכל רואה מעירה רחמים עליה וקולה קול המעורר
 רחמנות. וגם שמנחת א״ע לגזוז ולא תשמיע קולה משא״כ כל הבהמות
 לא ישקוטו ולא ינוחו כשיבואו לגוזזם (וכ״ז היא בחי׳ ההכנעה וביטול
 בחי׳ ונפשי כעפר לכל תהיה כמ״ש במ׳׳א בד׳׳ד, אם לא תדעי לך). והדוגמא
 בזה בשכינה אשר יורדת להשפיע לבי״ע ומחיה גם את החיצונים
 וסובלת זה ויניקתם מהשערות וזהו עניו לפני גוזזיה נאלמה וכמ״ש ע״פ
 אלה מסעי בנ״י כוי. וכדי להמתיק הדינים דתרין נוקביו לאה ורחל
 שבהם נאחזים החיצונים נאמר את הכבש אחד תעשה בבקר תעשה לשון
 תיקון כמו ועשתה את צפרניה ותיקון זה היינו ע״י עולת התמיד
 שמקריבין הכבש הגשמי ששרשה מעולם התהו ע״ג המזבח ובזה מעלים
 מ״ו מהרפ״ח ניצוצין ועי״ז יורד ונמשך מלמעלה מ״ד והוא עניו אש שלמעלה
 ארי׳ דאכיל קרבניו ארי׳ אותיות ראי׳ שהוא הארת שם מ״ה מחכמה
 המברר המיץ ועי״ז נמתקים הגבורות דנוק׳. וזהו עניו ויווג יעקב
 ורחל. וכן הזיווג דלאה כי לכל נוקבא צריך המתקה לבוא מדכורא והיינו
 בחי׳ יעקב ז״א דאצי׳. והענין כי רחל הוא אותיות הדבור ולאה היא
 אותיות המחשבה ולכן שניהם נק׳ נוקבא כי אותיות הוא הבחינה אחרונה
 רק נגד רחל שהוא דבור עלמא דאתגליא נק׳ לאה שהיא מחשבה עלמא
 דאתכסיא אבל מ״מ גם המחשבה הוא בחי׳ אותיות כו׳ והנה התחלקות
 הקול וההבל במבטא בה׳ מוצאות הפה הוא ע״י ה״ג מנצפ״ך שמחלקות
 הקול וההבל לחלקים כוי וזהו שבנין הנוק׳ אותיות הוא מהגבוהות
 וכן הוא ג״כ באותיות המחשבה שהם באים ג״כ בהתחלקות כמו אותיות
 הדבור ע״י ה״ג מנצפ״ך דאימא כו׳ (וע&״ש ע׳׳פ תנודתו ידכמ להודיע

 לבני האדם גבורותיו כוי ובד׳יה אד׳ שפתי תפתח) והנה ע״י השתלשלות

 הגבורות נמשר יניקת החיצונים שהם הדינים הקשים ויניקתם מפסולת
 גבורות דקדושה (ועמ״ש מעניו זה בדיה ויקתו אליו פרה בפי תקת). אך
 ע״י יעקב שהוא בחי׳ אז יבקע כשחך אורך המשכת אור א״ס השורה
 בחכמה עילאה ומלמעלה מעלה בו׳ עי״ז נמתקים הדינים והגבורות
 ולא יהיה בחי׳ גוזזיה להפריד השערות והאותיות ביש ודבר ונפדד
 בו׳ והיינו ע״י התגלות הביטול מבחי׳ ח״ע כוי. וזהו דאיתא במ״ח
 את הכבש אחד יעקב תעשה בבקר כוי כי יעקב הוא הממשיך בחי׳
 כבש ממקורו ושורשו וכמו שיבוא בסמוך בענין והכשבים הפריד
 יעקב שממשיד מבחינת כתר וחכמה בחג״ת ח״א וזהו ענין כבש.
 ולכן ע״י המשכה זו שממשיר גילוי זה באותיות המחשבה ודבור
 מתמתקיו הדינים הקשים הנאחזים בצירופי האותיות ביו צירוף לצירוף
 כד (ועמ״ש מעניו וה בפי פנחס ע״פ את הכבש אחד כוי. ועוד נת׳
 מעניו יעקב אז יבקע בד״ה להבין עניו משמח חתן וכלה בפי צו.
 ועמ״ש עוד מענין להמתיק דיני לאה בביאור ע״פ באתי לגני כוי.
 וברבות נז׳ מענין את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני כו׳
 בפ׳ ויחי פצ״ט גבי בבקר יאכל עד. נשא פי״ד רם״א ד׳. שה״ש רבה
 פ״פ לסוסתי באסתר בפסוק גם ושתי. זח״א קל״ג א׳. דרכ״ט בי.
 דרמ״ד א׳ ח״ג דרמ״ב אי. דרכ״ו ב׳ ברע״מ. ועיין בלק״ת פ׳ קדושים
 בד״ה אזהרת שעטנז. והובא במק״מ פ׳ קדושים בדף פ״ו ע״ב איך
 שע״י קרבן הכבשים מעוררים מדעת עליון דמזלא דאריך המזווג או״א
 ומשם ניתוסף כח לזעיר ואז מזדווג עם המל׳. וזהו ענין וישע ה׳ אל

 הבל ואל מנחתו כוי):
 ה וזהו עניו והכשבים הפריד יעקב. והנה כמעט בכל מקום בתורה
 נאמר כבש בי״ח קודם לשי״ן וכאן נאמר כשבים השי״ן קודם

 ד ומעתה יובן ג״כ ענץ שהאדם ניזון ומקבל חיות מהמאכלים
 שהם דצ״ח. וגם הוא מתקן ומעלה אותם עי״ז.
 דהיינו מפני שהאדם הוא מבחי׳ תיקון אשר ע״י ההתכללות שורה
 שם אור הא״ס שלימותא דכולא וכנ״ל דאור א״ס שורה בחכמה. ולכן
 יכול האדם בברכתו שמברך ברוך אתה הוי׳ להמשיך גילוי אור א״ס
 בחכמה ובחכמה אתברירו לברר הדצ״ח אשר המוצא פי ה׳ שבמאכל
 שרשו מעולם התהו רק שמחמת שבה״כ נפלו הכלים למטה בבי״ע
 והאורות נסתלקו למעלה במאציל העליון אמנם אחר הבירור וההעלאה
 של המאכל לבחי׳ התיקון ע״י הברכה הנה עי״ז מתקרבים לאורות שלהן
 דתהו שנסתלקו למעלה ומתגלים ומתאחדים בהן האורות דתהו. כמו
 עד״מ נפש האדם שמסתלקת מהגוף מחמת מיתה ה״י וצרורה בצרור
 החיים בג׳׳ע, וכשיהיה תחה״מ שיתעלה הגוף תתגלה ותתלבש בו הנשמה
 שהיתה בג״ע כוי כמ״כ הכלים דתהו שמתו ונפלו בבי״ע אחר שנתקנו
 ונכללו בבחי׳ התיקון נתגלה ונמשך בהן נשמתן היינו האורות דתהו.
 ונמצא שעי״ז ניתוםף ריבוי אור גדול לבחי׳ תיקון שהוא האדם כי האוךות
 דתהו שנסתלקו ונכללו בעצמות המאציל הם גבוהים הרבה מאורות
 דתיקון כנ״ל רק שמחמת תגבורת ותוקף האור לא יכלה הכלי להכיל
 כוי אכן אחרי שנתבררו הכלים ונכללו בתיקוו שהוא בבחי׳ ההתכללות
 אז יחיה עי״ז האדם דתיקוו שנתגלה בו אור שגדול יותר מהאדם דתיקון
 בו׳ בנ״ל (שהוא מס״ג שבפנימית א״ק כו׳ ונמצא נכלל בתיקון ב׳
 המעלות שיהיה אורות גדולים כמו בתהו ואף על פי כן יהיה בבחי׳
 התכללות ע״י הארת אור א״ס שלימותא דכולא בו׳ מעין בחינת עקודים

, ובזה יובן מארז״ל (בוכות דניה א׳ ע״פ וידבה אלי זה השולחן אשו (  מי
 לפני ה׳ ביחזקאל מ-א ניב) פתח במזבח וסיים בשולחן כל זמן שבהמיל!
 קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. כי
 הנה עניו הקרבנות הוא העלאת נפש הבהמה ע׳׳י הכהן שהוא חסד
 דז״א מעולם התיקון וימיו מקרבת ולכן כשמברך ושוחטה ומקריבה
 ע״ג המזבח הוא מברר רוח הבהמה שנפלה בשבה״כ ומעלה אותה
 לשרשה שמפני שור שבמרכבה עד שנכללת במל׳ דאצילות וזה נק׳ אכילת
 המזבח. מזבח היינו מל׳ דאצי׳ ועי״ז מתגלים האורות דתהו ולכן נהנים
 המלאכים מהקרבנות בהתגלות האורות דתהו אשר משם שרשו, וז״ש
 מה״ק (פ׳ פנחס דומיא א׳) ואתהניין מיסודא ועקרא דילהון וכמובא
 באג״ה סד״ה איהו וחיוהי. וזהו ריח ניחוח להוי׳ שע״י הריח שהוא
 העלאת מ״ן מבירור נה״ב נמשך ניחוח לשון נחית דרגא והוא המשכה
 להוי׳ דהיינו שנעשה הוי׳ חדשה כי גם בע״ס דתהו יש שם הוי׳ ונתגלה
 ונמשך לע״ס דתיקון לבחי׳ שם הוי׳ דתיקון. ולכן המזבח מכפר על
 האדם שמבחי׳ תיקון ע״י שממשיך ריח ניחוח להוי׳ כוי. וכמ״כ עכשיו
 שולחנו של אדם מכפר עליו. ע״י אכילתו בברכה וכוונה שעי״ז ג״כ
 מברר הדצ״ח ומעלה מ״ן משבה׳׳כ וממשיך גילוי האורות דתהו. אך
 היינו ע״י שמתפלל תחלה להבטל אליו ית׳ שזהו בחי׳ אדם דתיקון
 שמעלתו הוא בחי׳ הביטול אדם בגימטריא מ״ה ואז נק׳ השולחן שולחנו
 של אדם דוגמא שלמעלה בחי׳ המל׳ דאצי׳ המבררת הניצוצין נק׳
 שולחן לאדם העלית ז״א דאצילות. ולכן עי״ז מכפר עליו כמו המזבח

 כוי (ועייז בזהו פ׳ תרומה דף קנ״ג סע״ב ודו קליג ע״א. ועייז בוע״מ פ׳
 עקנ דוע־א סע״נ מענין זה השולחו ועמיש נפי נשא בדיה נה תבהכו כוי):

 ועתה נבוא לענין תנופת הלחם ע״ג שתי הכבשים. רק מתחלה
 נקדים ענין השתי כבשים התמידין שבכל יום. דאיתא בפע״ח
 שער ה׳ פ״ג בענין עולת התמיד שכל עולה הוא בחי׳ לאה שהיא עליונה
 ושם הדינים הקשים כולם ולכן בא עולת התמיד כנגדה למתק דינה.
 ועיין בהרמ״ז ר״פ צו שהקשה שהרי עיקר זיווג של שחרית הוא דיעקב
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 והשין הקודם לבי״ת היינו חג״ת דאריך המדות שבכתר. שמהם
 נמשך הבי׳׳ת היינו או״א תרץ ריעיז שמלבישים לחג״ת דא״א כנ״ל.
 והנה לכאורה הרי יש ג׳ מוחץ היינו חב״ד ולמה נזכר רק בי״ת
 שהם רק חו״ב. אמנם הענץ הוא כמ״ש בס״י עשר ולא אחד עשר
 הגם שעם הדעת הם י״א אך כשהכתר נמנה איו הדעח נמנה כי
 הדעת אינו נחשב לספי׳ בפ״ע רק הוא בחי׳ ממוצע ליחד ולחבר
 חו״ב וכמ״כ דעת המתפשט במדות הוא המקשר השכל במדות ואינו
 נחשב בחי׳ בפ׳׳ע והוא פנימית המדות וחיותו כו׳ וכ׳׳ז הוא עניו כשב
 השי״ו קודם לבי׳׳ת. אמנם אח״כ נמשך מחו״ב למטה חג״ת ח״א ואז
 נק׳ כבש הבי׳׳ת קודם לשי״ו. כי השיו היינו חג״ת ח״א שהם
 מקבלים ונמשכים מחריב בחי׳ בית כנ״ל (וזהו עניו המדות הנמשכים
 מהשכל משא״כ שין דכשב היינו המדות עליונות שלמעלה מהשכל
 וכנודע מעניו טורי חשוכא וטורי נהורא ועמ״ש ע״פ שניך כעדר
 הרחלים כו׳ ועמ״ש בביאור ע״פ מים רבים כו׳ אם יתו איש מעניז
 ב׳ בחי׳ מדות הנ״ל ועמ״ש בד״ה להבין ביאור עניו האבות הן הו
 המרכבה בעניו ז״א בעתיקא אחיד ותליא ועמ״ש מזה בביאור ע״פ
 שימני כחותם) וזהו נעשה ונמשך על ידי יעקב אשר הוא בריח התיכוו
 קו האמצעי שממשיך מכתר וחכמה בז״א וכמ״ש בזהר תרומה דקע״ה
 ע״ב. וזהו והכשבים הפריד יעקב היינו מה שהיה שי״ן קודם לבי״ת
 היינו כמו שהיה קודם השפעת חו״ב למטה בזיא והיו חו״ב מקבלים
 מחג״ת דאריך. המשיך יעקב מבחי׳ זו גם לעולם הפירוד היינו
 שיומשך מחו״ב המוחין לחג״ת ח״א ויהי׳ כבש אשר השי״ו חג״ת
 דז״א יקבלו מחו״ב בי״ת המקבל מכ״ף כתר כוי. ופי׳ הפריד שמזה
 נמשך שיהי׳ שני בחי׳ לאה ורחל וע״ז נאמר את הכבש אחד תעשה
 בבקר ואת הכבש השני כר ונק׳ זיווג יעקב ורחל. וכן עם לאה.
 ועניו המשכה זו היינו שיומשר הביטול העליץ גם למטה בעולם
ת כו׳ והיינו ע״י שנעשה בחי׳ כבש שנמשד ר פ  הפירוד וזהו והכשבים ה
 הארת הכתר ומוחין דאו״א בחג״ת ח״א ומז״א לרחל מקור דבי״ע
 כנ״ל. ואמנם עניו הנפת שני הכבשים בשבועות היינו לשרשן
 ומקורן לבחי׳ כשבים היינו שבחי׳ כבש שהשי״ו למטה מן הבי״ת
 יתעלה לשרשו ומקורו בחי׳ כשב שהשי״ן לפני הבי״ת. דהיינו שיתעלה
 ז״א לשרשו ומקורו חג״ת דאריך שלמעלה מחו״ב וזהו והניף הכהו
 אותם כו׳ לפני הוי׳ למעלה מהחכמה כר. והנה כשהשי״ן למטה
 מהבי״ת נצרך להמתיק דיני לאה ורחל שלא יהי׳ יניקת החיצונים מבחי׳
 השי״ן ח״ו דהינו מהמדות וכנזכר בוהר ר״פ בראשית גבי עאלת אות
 שי״ן כו׳ אמר לה יאות אנת וטב אנת וקשוט אנת אבל הואיל ואתוון
 דזיופא נטלין לך למהוי עמהון ואז נק׳ שקר ע״ש והיינו ענין יניקת
 החיצונים מהמדות עליונות דאות שי׳׳ן וע׳ בזהר הרקיע שם. (ועי בזהו פ׳

 מקץ דויד »׳. ובפי תוומה דקם״ח בי. וע׳ בפעיה בכוונת קבלת שבת).

 ולכן מקריבין התמיד בבחי׳ התעוררות רחמים שלא יומשך האור רק
 בקדושה כוי:

 אמנם כשמניפץ בחי׳ כבש לשרשו בחי׳ חג״ת דאריך שנק׳ כשב שם
 אין שום שליטה ויניקה כלל לחיצונים (וי״ל רמז לזה בכתוב
 ממ״ש בפ׳ אמור שור או כשב כו׳ ואח״כ נאמר והניף אותם כו׳ היינו
 שהתנופה לבחי׳ כשב שהשי״ן קודם לבי׳׳ת כוי. והנה י״ל כבש התנהגות
 השי״ן מדות ע״י המוחץ והוא ע״ד רך כקנה עולם התיקון אכן כשב
 השי״ן קודם לבי״ת המדות שלמעלה מהשכל והם בבחי׳ תוקף המדות
 ואעפ״כ תיקון והתכללות וכעניו עקודים בכלי אחד כוי וכנז׳ לעיל):
 ו אך הנה תנופת שני הכבשים היו עם שתי הלחם דוקא ואיתא
 במשנה (פיה ומנחות) נותן שתי הלחם ע״ג שני הכבשים כר.
 ולהבין מדוע הי׳ הלחם מלמעלה הרי מדרגת חי נכבד במעלה מצומח אך

 לבי״ת וכן נזכר עוד שם בפ׳ ויצא גבי צאן לבן. והענין יובן בהקדי׳
 מ״ש דאו״א מלבישים לזרועות דא״א וכמ״ש ג״כ בפע״ח בפי׳ עבדים
 היינו לפרעה ויוציאנו ה׳ אלקינו או״א שהלבישו לזרועות דאריך וכמ״ש
 במ״א. ואיתא ג״כ בע״ח דאו״א יונקים ממזלות דא״א אבא יונק ממזל
 השמיני ואימא ממזל הי״ג. ומזלות הם בחי׳ שערות לבד. והענץ כי
 לשון יניקה הוא כמו עד״מ הולד שיונק משדי אמו הנה עצם מציאות
 הולד הוא כבר נתהווה מבטן אמו ומה שיונק משדי אמו הוא פועל הגדלה
 וריבוי באברי הולד. במ״כ פי׳ ועניו אבא יונק ממזל השמיני היינו אחרי
 שכבר נאצל אבא מאור המאציל אך להיו׳ הגדלה וריבוי באור אבא הוא
 ע״י שיונק ממזל השמיני. וההגדלה הוא להיות בבחי׳ פרצוף ומוחיו
 דגדלות ואזי יוכל להשפיע למטה להיות נה״י שלו מוחין לז״א ומז״א
 לנוק׳ חכמה תתאה מל׳ דאצילות להחיות בי״ע ואם לא היה בו ההגדלה
 זו בבחי׳ פרצוף ומוחין דגדלות לא היה יכול להשפיע למטה בירידות
 המדרגות רק אחרי שיונק ממזל השמיני אשר הוא בא מחכמה פתימאה
 כמ״ש באדר״ז דרצ״ב א׳ ומשם נתגדל אור אבא אזי יכול להשפיע
 למטה וכנודע דדוקא מי שהוא גדול בחכמה יותר הוא שיכול להסביר
 השכל אף לאחרים והיינו מחמת כי דבר הגבוה יותר יוכל להשפיל
 ולירד למטה יותר ולכן אחה שיונק אבא ממזל הנמשך מח״ס שהוא
 בחי׳ גבוה מאד אזי יכול להשפיע למטה. אבל מקודם לזה אף
 שאו״א מלבישים לזרועות דא״א שהם חג״ת שבכתר עדיין לא היה
 בהם הגדלה זו ולא יכלו להשפיע למטה המוחין לזו״נ כו׳ כ״א הגדלה
 זו נעשה אחר שמקבל מח״ם שהוא למעלה הרבה מבחי׳ חג״ת
 שבכתר. (ועמ״ש בביאור ע״פ אלה מפעי הנ״ל גבי פי׳ אל עליון גומל
 חסדים טובים כוי. ועמ״ש ע״פ לך לך כי אב רם ח״ע ושיומשך וירד
 להשפיע למטה זהו ע״י שנמשך בו מאוך הכתד כו׳ ע״ש. ועמ״ש בביאור
 ע״פ משה ידבר בענין תלת עלמין דנפיק מתקונא קדמאה). והנה עכ״ז
 היניקה ממזלות עם היות שנמשכת ממקום גבוה מח״ס עכ״ז נמשך בבחי׳
 ודרך השפעה חיצוניות. משא״כ מה שאו״א מלבישים לחו״ג דא״א הוא
 בא בהם בבחי׳ פנימית כי ההלבשה שמלבישי׳ זה לזה היא קירוב
 ותפיסא בעצם ומהות המלובש בו. וכמו עד״מ התלבשות השכל במדות
 שמהות השכל ממש נתפס ומתלבש בהמדה והיו לאחדים כמ״כ מה
 שאו״א מלבישי׳ לחו״ג דא״א הלבשה זו הוא עד״מ התלבשות הרצון בהשכל
 שהוא ג״כ מתאחד עם השכל כמו עד״מ שמחמת רצונו לאיזו דבר
 נתהווה אצלו שכל וטעם לאותו הדבר וכמ״ש וירח ה׳ את ריח הניחוח
 ויאמר בו׳ לא אוסף עוד כו׳ כי יצר לב האדם רע מנעוריו. הרי
 טענה זו דיצר לב האדם רע שמתחלה נמשך ממנה חובה אח״כ נולד
 בה טוב טעם לזכות והמלמד חובה מלמד זכות והיינו ע״י התגלות
 הרצון עליון בחכמה ומטה החכמה כלפי חסד כפי בחי׳ הרצון שהוא
 אךיך אנפץ ורב חסד בו׳ וזהו בחי׳ התלבשות שעצמיות המדות שבכתר
 מתלבשים באו״א. משא״כ מה שיונקים ממזלות אין זה התלבשות רק
 בחי׳ יניקה ממזלות וגם זאת היניקה נמשך רק ע״י בחי׳ שערות לבד.
 והעניו כי מחו״ג דא״א שהם ז״ת דא״א יוכל לבא ההשפעה באו״א בבחי׳
 התלבשות ממש מעצמיות חו״ג ובבתי׳ סדר השתלשלות עילה ועלול
 ומהם נתהוה עיקר מהות או״א אכן ההגדלה והריבוי עד שעי״ז יוכל
 להשפיע למטה נמשך ממקום עליון יותר היינו מח״ס והוא מלמעלה
 מסדר ההשתלשלות עילה ועלול ולכך לא שיד התלבשות וגם נמשך רק
 דךך בחי׳ שערות כו׳ (ועמ״ש בספר מבוא שערים ש״ג ח״ב ספ״ה
 וז״ל דוגמת רישא תניינא דאריך שמתלבש בי״ג ת״ד ולא באברים לרוב
 העלמו עכ״ל והיינו בחי׳ אין שע״ז נאמר והחכמה מאין תמצא ואינו
 מתלבש באברים שהם חו״ג דאריך כ״א בי״ג ת״ד שהם המזלות כוי).
 וזהו ענץ כשב. שי״ן קודם לבי״ת. אות הכ״ף היינו בחי׳ כתר
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 והסבר כ״א ע״י הרמיזא משיג עצם השכל ושרשו. ועד״ז הוא עניו
 הטעמים והנגינות שבתושב״כ שהם כמו רמיזות עד״מ שעי״ז מתגלה
 אפס קצה מח״ע מה שלא יוכל לבוא ולהתגלות באותיות התורה דהיינו
 מה שא״א להתגלות בדבור. שמה שנמשך בדבור ואותיות זהו רק
 חיצוניות ח״ע נובלות חכמה אבל הגילוי מפנימיות ועצמיות ה״ע א״א
 להתגלות בדבור ואותיות וכעניז מעשה דהאריז״ל הנ״ל שלא יספיק
 דבור שמונים שנה כו׳ וגילוי זה רק ע״י טעמים ונגינות כר. ושרש
 ענין זה דשתי הלחם ע״ג שני הכבשים הוא עפמשנ״ת לעיל דמה
 שאו״א יונקים ממזלות דאריך זהו בחי׳ הגבה מאד נעלה יותר ממה
 שמלבישים לחו״ג דא״א כי הוא המשכה מבחי׳ עתיק שמאיר ע״י ג״ר
 דא״א בבחי׳ מזלות דנפקי ממו״ס כו׳ ובחי׳ עתיק הוא בחי׳ תחתונה
 שבמאציל (ועמי׳ש מזה בד״ה יו״ט של ר״ה שחל להיות בשבת). נמצא זהו גילוי
 בחי׳ עליונה יותר הרבה וזהו דשתי הלחם למעלה משני הכבשים כי
 תנופת הכבשים לבחי׳ כשבים היינו לחג״ת דא״א. ותנופת שתי הלחם
 אורייתא דמחו״ב נפקת מניפין אותן לשרשן ומקורן ב׳ מזלות דנפקי
 ממו״ס כי לחם בגימ׳ מזלא שמשם שרש המשכת הלחם (ונמ׳׳ש במק׳׳מ
 בפי׳ הזהר תרומה דף קנ-ג קנ׳׳ה ובהרמיז שם). ועוי״ל בעניו תנופת שתי הלחם

 עפמ״ש הרמ״ז ר״פ קרח בפי׳ הנחמדים מזהב ומפז כוי ששרש ומקור
 התורה הוא דעת דסתמו חו״ג מ״ע ומל״ת בו׳ וי״ל שע״ז רומז תנופת
 שתי הלחם כי חטה הוא דעת ושתי הלחם היינו מ״ע ומל״ת כוי והם ג״כ
 תשב״כ ותשבע״פ כי תשבע״פ הוא בבחי׳ מדרגת ל״ת שרובה סייגים
 וגדרים וכמ״ש במ״א. וזהו דשתי הלחם למעלה משני הכבשים אף
 לאחר עליית הכבשים לשרשו בחג״ת דאריך כי בחי׳ דעת שרש ומקור
 התורה הוא דעת דעתיק כמ״ש הרמ״ז שם והוא למעלה מעלה מחג״ת
 דאריך. גם לפי המבואר למעלה בעניו כשב שהבי״ת רומז לחו״ב ומה
 שאין הדעת נמנה היינו לפי שהכתר נמנה וא״כ צ״ל דההמשכה מבחי׳
 חיצוניות הכתר. אבל בחי׳ דעת דעתיק היינו המשכה מפנימית הכתר
 כוי (ועמ״ש במ׳יא ע״פ והשיבו את לחמכם במשקל לבחי׳ מתקלא ועייו עוד מזה
 בביאור ע״פ החלצו מאתכם כוי) וגם המשכה זו נמשך ע״י ב׳ מזלות דא״א
 שמהם מקבלים או״א שזהו ההמשכה שלמעלה מסדר ההשתלשלות
 ומההתלבשות כו׳ וכמ״ש במ״א, ועמש״ל בשם המבוא שערים ש״ג ח״ב
 םפ״ה. והנה לפי שהתורה נמשכה ממקום עליון מאד לכך יכלה לירד
 למטה בגשמיות (וכמ״ש במ׳׳א ע׳׳פ לו לו ונו׳׳ה ואחי• אצלו אמון) ולכך ג״כ
 ע״י שתי הלחם דייקא הוא ג״כ עליית והנפת ב׳ הכבשים לשרשן
 ומקור! כנ״ל וזהו שבתנופת הלחם והכבשים איתא מוליך ומביא מעלה
 ומוריד מעלה היינו ההעלאה ומוריד היינו שמשם יומשך וירד להתלבש
 למטה כו׳ וכנ״ל שכדי להיות ההמשכה למטה הוא ע״י שנמשך דייקא

 ממקום היותר עליון כוי:

 בהר
 שבגמרא שהוא מלשון חיבור שמחבר שני דברים יחד להיות לאחדים כגוף
 אחד ממש. וכך הוא עד״מ עניו האהבה הטבעית שבנפשות ישראל
 ממקור חוצבן שהו חלק אלוה ממעל ממש ומיוחדים בתכלית היחוד באור
 א״ס ב״ה ממש. וע״כ גם למטה אחר שנבראו מאיו ליש וירדו מטה מטה
 להתלבש בגוף ונפש החיונית זאת היא מדת הצדיקים מצד נפש אלהית
 אשר בקרבם חשקם ותשוקתם להתכלל באור ה׳ ולהבטל במציאות אליו
 ית׳ בכלות הנפש ממש מעומקא דלבא, וכל ימיהם תמיד הם בביטול• הנ״ל
 מתמת טבע נפשותם שנעשה להם טבע ואין צריכים שום התבוננות
 והכנה לעורר את האהבה. וכמ״ש אם זכרתיך על יצועי באשמורות אהגה
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 העניו כמו שהאדם אף שהוא מדבר וגבוה הרבה מדצ״ת אעפ״כ בשרשו
 נלקחו הדצ״ח מבחי׳ עליונה יותר מהאדם דהיינו עני! עולם התהו
 הגבוה מעולם התיקון רק שנפלו למטה יותר מהאדם ע״י שבה״כ ולב!
 האדם מקבל חיותו מדצ״ח. כמ״כ בדצ״ח עצמ! עם היות ששרש כולן
 מעולם התהו אד גם בתהו יש מדרגות רבות זו למעלה מזו וכשנפלו
 בשבה״כ הנה מה שהיה שם גבוה יותר נפל למטה יותר כנודע ממשל
 נפילת אבן מראש החומה כו׳ וכמ״ש באור החיים בענין אריה ושור
 וכמ״ש במ״א. ועד״ז בענין דצ״ח שצומח הוא מדרגה שלמטה יותר
 ממדרגת החי היינו לפי ששרשו בתהו גבוה יותר משרש החי. ולכן
 בנפילתו למטה בשבה״כ לא יכול להתלבש בבחי׳ חי רק במדרגה שלמטה
 מזה היינו בחי׳ צומח ולכן החי ניזון ומקבל חיותו מהצומח וגם האדם
 שניזון משניהם אעפ״כ לחם דייקא לבב אנוש יסעד משא״כ בשר אף
 שמרבה דם אינו משביע כמו הלחם, ולכן אין מברכים ברכת המזון רק
 על הלחם דייקא והיינו לפי ששרש הצומח (ובפרט לחם וחטה דעת כוי)
 שרשו גבוה בחהו משרש החי וע״כ אף שנפל למטה יותר מ״מ מעלת שהוא
 משביע נשאר בו יותר מבחי. ולכן כשמניפים שתי הלחם ושני הכבשים
 לשרש! אז הלחם מלמעלה כי שם בשרשו הם גבוהים יותר לכן אדרבה
 עליית שני הכבשים כ״כ למעלה הוא באמצעות שתי הלחם שהם אורם

 יותר גבוה (ועמיש במ״א מעניו מ״ש מרעיה מאיו לי בשו כוי) והיה הנפת
 הלחם והכבשים בחג השבועות כי אחרי שספרו מ״ט ימי העומר בירור
 נה״ב והמשכת מ״ט שערי בינה ואז בחג השבועות התגלות שער
 החמשים המשכת הכתר כו׳ אז מניפים שני הכבשים היינו לשרשן
 ומקורו לבחי׳ כשבים. ועלייתם זו הוא ע״י שתי הלחם מטעם הנ״ל
 והיינו כי שתי הלחם נגד תשב״כ ותשבע״פ היינו ח״ע וחכמה תתאה
 חכמה בראש וחכמה בסוף תשב״כ הוא כ״ב אתוון ונקי תטה וזהו לחם
 א׳ בחי׳ ח״ע ולחם הב׳ הוא נגד בחי׳ ח״ת תשבע״פ. והנה יש מעלה
 בתשבע״פ אשר בה מבואר גילוי הרצון שבמצוה איד ומה לעשות הציצית
 ותפילין (ועמ״ש במ״א בביאור ע־פ לכו אמור לבניי) אכן יש בתשב״כ מה
 שאין בתשבע״פ והוא עניו הטעמים ורקא מקף שופר כו׳ שהם נגינות
 וזהו ויהי שירו חמשה ואלף ואין בתשבע״פ שום ביאור ע״ז (ועמ״ש
 בדיה תורה צוה בס׳ וזאת הברכה). והענק כמו עד״מ בהשגת השכל יש ב׳
 בחי׳. הא׳ מה שיכול לפרש ולהביא השכל בדיבור או בכתב והבחי׳ הב׳
 הוא עצם השכל ועומק המושג מה שאינו יכול להסביר כלל בדבור. אמנם
 עכ״ז ע״י רמיזא יוכל לגלות דבר עצם השכל וזהו עניו לחכימא ברמיזא.
 זיובז יותר ע״ד מ״ש בפע״ח (שט״ז פיא) שהשיג האריז״ל בשעת השינה
 בשבת רזיו עילאיו מה שלא יספיק לדרוש זה בשמונים שנה. והיינו לפי
 שהשגתו היה בבחי׳ ראי׳ עצם החכמה ולא בבחי׳ שמיעה והבנה ולכן
 במעט רגע יוכל להשיג ולראות מה שיצטרך זמן רב לפרש בדבור כוי.
 וכעין זה עד״מ הוא עניו לחכימא ברמיזא שא״צ לזה הקדמת דברים

 פרשת
 כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה׳
 שש שנים וגו׳. הנה משמעות הכתוב כי מיד כי תבאו אל הארץ
 ושבתה קודם שיתחילו השש שנים. ויובן בהקדים ביאור הכתוב פתחי
 לי אחותי רעיתי וגוי. ופי׳ שאמר הקב״ה לכנסת ישראל פתחי לי בכדי
 שתהיי בבחי׳ אחותי רעיתי. הגם דכנסת ישראל נקראת תמיד בשם
 זה מ״מ בחינה זו פעמים שהיא בהתגלות ופעמים שהיא מכוסה
 ומםותרת. ולכן אמר פתחי להסיר המכסה וההסתר כדי שתהיה בחינה
 זו בהתגלות. ולהבין ענץ מהות בחינה זו כשהיא בהתגלות ומהו המכסה
 והלבוש המסתיר גילוי זה. הנה פי׳ אחותי הוא מלשון איחוי אלכסנדריה
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 מעלת ומדרגת נשמות ישראל ממקור חוצבם דאורייתא מחכמה נפקח
 כר וזהו מה שאמרו רז׳׳ל אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אך להבין
 זה שהרי התורה היא ג״כ מלובשת בענינים גשמיים כמו עניני ציצית
 ותפילין וסוכה וכמה דיני ממונות וטענות ע״ד משל ראובן טוען כד
 ושמעון כד ומה ענינם בג״ע העלית ותחתוו. אן־ הנה כתיב לכו לחמו
 בלחמי. כי כמו הלחם מזון גשמי שעליו יחיה האדם חיי גופו הוא ע׳׳י שנבלע
 באבריו של אדם. כך התורה שנקראת מזון וחיים לנפש הרוחני צריכה
 היא שתבלע באברי נפשו ושבה כבשרו ממש וע״י זה הנפש תשוב אל ה׳
 לאשתאבא בגופא דמלכא להיות נבלע בגופא דמלכא ממש. וכמ״ש
 אכלתי יערי עם דבשי וגר. וזהו לחמו בלחמי מתחלה לחמו שיהי׳
 לכם לחם ומזון ליבלע באברי נפשכם ואח״כ בלחמי. והנה באבות מלאכות
 של שבת תנא סידורא דפת נקט הזורע וכו׳ כי כדי לעשות לחם שיהא
 ראוי למאכל אדם עד שיהא נבלע באבריו ושבה כבשרו צריר מתחלה
 עבודת הזריעה והטחינה ולישה ואפיה. ולהביו ארבעה עבודות הללו
 בעבודת ה׳ צריך לבאר היטב בפרטיות ענין וסדר הזריעה
 בגשמיות על דרד משל שזורעין גרעין חטה או נוטעין גרעין פרי
 בארץ ומכסין בעפר והגרעין ההוא נרקב ונפסד וכה הצומח
 אשר בארץ מצמיח חטה או פרי כעין הגרעין הנזרע או הנטוע
 בארץ, כי לפי שכח הצומח אשר בארץ הוא כח כללי זורעין הגרעין
 ההוא להיות כעין העלאת מ׳׳נ אל כח הצומח להצמיח כח פרטי כעין
 הגרעין ההוא. והיינו לפי שהגרעין ההוא ג׳׳כ נתהוה מכה הצומח ויש
 בו בחי׳ כח הצומח בהעלם אלא שנתגשם ונגרע ממהותו עד שנעשה
 גרעין. ומ״מ יש לו שייכות בצד מה אל כח הצומח הרוחני לפיכך
 כשנרקב ונפסד גוף הגרעין הנה כח הצומח המלובש בו בטל לגבי כח
 הצומח הכללי אשר בארץ ונעשה מ״נ אליו ומצמיח כעין הגרעין בתוספת
 מרובה על העיקר וכן מצמיח כל מיני פירות במיני מטעמים וגוון וריח
 כעין הגרעין ההוא כגון אם היה הגרעין של תפוחים מצמיח תפוחים ואם
 הי׳ של ענבים מצמיח ענבים וכיוצא בהן. הגם שבגרעץ ההוא אינו נראה
 ונרגש שום טעם וריח כלל רק כמו עץ בעלמא מ״מ הרי הוא עכ׳׳פ ממהות
 הפרי ההוא ויש בו בכחו מלובש ומוסתר כל כחות הטעמים והגוונים
 והריח שבפרי ההוא אלא שהוא מצומצם מאד עד שאינו נרגש ונראה
 בו שום טעם וריח ולזאת יכול הוא להמשיד כח הצומח שיצמיח הפירות
 של הגרעין ההוא בכל עניניהם בטעמם ובריחם ומראה שלהם בלי שום
 הסתר וצמצום* כלל. והנה ככל המשל הזה בפרטיות יתבונן המשכיל
 בעבודת ה׳ ובתורתו כי הנה התורה היא חכמתו ורצונו ית׳ והוא
 וחכמתו א׳ חכים ולא בחכמה ידיעא כו׳ ובדיכוי הצמצומים והשתלשלות
 ממדרגה למדרגה ירדה מטה מטה עד שנתלבשה ונתגשמה בענינים
 גשמיים. והוא כמשל גרעין הזרע או הפרי שנלקח מכח הצומח
מ  שהכח ההוא הוא בחי׳ אין ממש ממאמר תדשא דהיינו אש דת (
 הש״ו נשם הו׳ש) והפרי הנצמח ממנו ע״י התלבשותו בארץ הוא בחי׳
 יש מאין אבל מ״מ יש בו חיות רוחני כי טוב למאכל ונחמד למראה או
 שיש בו ריח. משא״כ גרעין הנורע החיות שבו מצומצם כ״כ עד שאין
 נראה ונרגש בו אפילו שום טעם וריח. כד ע״ד משל התורה שנתלבשה
 ונתגשמה בדברים גשמיים החיות שבה מצומצם מאד כי בג״ע העליון
 שהוא עולם הבריאה מאירים שם חב״ד דא״ס ב״ה ומאיר אור התורה
 בבחי׳ תענוג בהשגות שכליות אלהות ממש. ומ״מ בחי׳ השגה ההיא
 היא בחי׳ יש מאין לגבי מקורא דכולא חכמה עילאה חבים ולא
 בחכמה ידיעא, משא״כ בירידתה למטה נתגשמה עד שאין נראה ונרגש
 בה ענין התענוג ושכל אלהות כ״א דינים והלכות בענינים גשמיים
 (ועמ״ש במ״א ע״פ המאמר בפ׳ בראשית דכ״ז ב׳ אעשה לו עזר כו׳
 דא משנה כוי ע״ש). וזהו הזורעים בדמעה ברנה יקצרו כי הרי

 •) עי׳ נהוססות.

 בך. וכתיב בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. והוא ע״ד
 משל כאהבת אח ואחות שהאהבה ביניהם קבועה ונטועה מעצמה בטבע
 בתולדותם בלי שום התעוךדות כלל, וזו היא אהבה האמיתית מנקודת
 אמת לאמתו שאיו לה הפסק ועומדת לעד. משא׳׳כ כשאין אהבה זו
 קבועה ונטועה בלב האדם כ״א בשעה שמעורר את האהבה בעתים
 מזומנים בשעת ק״ש ותפלה וכיוצא בו ואח״כ חולפת ועוברת ממנו איו
 אהבה זו נקראת בשם אהבת אמת לאמתו, דהיינו מנקודת האמת ממש
 כ״א בשם שפת אמת מלשון שפה לפיו שהוא אימרא שסביב הבגד
 דהיינו שפת הבגד וקצהו. כך ע״ד משל האהבה הזאת הבאה בעת
 התעוררות היא שפת האמת וקצהו דהיינו התחלת האמת אבל אינו נקרא
 בשם אמת גמור לאמתו. ולכן אמרו בזהר (ריפ תשא ד׳ קפ׳ח ועיש נמקים
 ונהרמיז) שפת אמת תכון לעד כוננת לעד לא כתיב אלא תכון לעד וכתיב
 קרוב ה׳ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת באמת דייקא. דהיינו
 בנקודת אמת ולא בשפת אמת, כי מאחר שצריר הוא תמיד לעורר את
 האהבה הרי לא נעשית עדיין טבע עצמותו ומהותו ממש מנקודת
 הלב ממש. ומ״מ נקראת בשם שפת אמת מאחר שעכ״פ בשעה זו מעורר
 את האהבה מנקודת לבו כל חד לפום שעורא דיליה וגם אחר
 התפלה נשאר רשימו שבזכרו את ה׳ מתעורר רוח נדיבה בקרבו
 מאליו לאהבת ה׳ והרי נתקיים בו ג״כ מ״ש אם זכרתיך גו׳ [וע׳
 בםש׳׳ב ח״א ס׳׳פ י׳׳ג. ועמ״ש במ״א בביאור ע׳׳פ אלה מסעי כו׳ ויכתוב
 משה כו׳ בענין תתן אמת ליעקב. ועמ״ש במ״א בענין ח׳ פעמים
 אמת באמת ויציב. הד׳ פעמים אמת הראשונים עד עזרת הוא רצון
 ותשוקת הלב להדבק בה׳ עד בלותו הנק׳ היכל הרצון ואח״כ עוד ד״פ
 אמת דהיינו אמת האמתי שמסייעהו מלמעלה להתאמת הד׳ אמת
 שלמטה להיות אמת אמיתי במס״נ עד כלותה כו׳ וע׳ אג״ה ד״ה תורע
 צדקה שכר אמת] והסיבה שמונע את האהבה מליכנם לעומק נקודת
 הלב ממש. כי הנה אהבה זו מלובשת ומוסתרת בכח המתאוה לדברים
 גשמיים מנפש החיונית ששרשה בחי׳ גסות הרוח משכא דחויא החופף
 ומסתיר על כח ובחינת אהבה זו, ויש בה מדרגות שונות כמה מיני
 לבושים הקטן לפי קטנו והגדול לפי גודל מעלתו צךיך הוא להסיר
 אפי׳ בחי׳ לבוש דק מבחי״ גסות הרוח, אמרו רז״ל איו אני והוא וכוי,
 וצריך לפתוח את המכסה, כמשל אדם שרוצה לפתוח נקב בכותל המפסיק
 שצרין־ לחתוך ולשבוד הכותל עד שיעשה מקום חלל. כך צריך האדם
 שרוצה להיות אהבה זו תקועה בלבו ליכנס אל תור פנימיות נקודת הלב
 ותיד תוכו מעומקא דלבא ממש בכלות הנפש וביטול במציאות אליו
 ית׳ להיות לו לב נשבר ורוח נשברה להסיר גסות רוחו ופזז המתאוה
 לדברים גשמיים להיות יש ונפרד בפני עצמו רק ישים אליו לבו. ועל
 זה אמרו ח״ל פתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של
 אולם שהיה לפני ההיכל בבית המקדש, כי הבא לטהר מסייעת אותו
 להסיר ממנו כל בחינת ומדרגת גסות הרוח ולהעלותו מעלה מעלה
 עד רום המעלות. ועי״ז יאיר אור האהבה זו תור פנימיות נקודת הלב
 ממש עד שתתבטל כח מהות הנפש כשלהבת העולה מאליה להכלל
 ולהדבק באורו ית׳ (ונמ״ש בספרא דצניעותא (רפ״א זהר ת״נ דקע״ו עינ)
 וארעא אתבטלת ווו היא בחי׳ אחותי הנ״ל ומוה יבא עוד לבחי׳ רעיתי

 (וענדש עוד מענין נתינת אחותי בדיה לננתני אחותי כלה):
 ב וביאור עניו רעיתי הוא ע״ד מה שאמרו רז״ל ישראל מפרנסין
 לאביהן שבשמים ובדבתיב בי לא ידח ממנו נדח ממנו
 דייקא כמ״ש במ״א דהיינו לאשתאבא בגופא דמלכא. ולהבין זה איד
 הנשמה שהיא בחי׳ נברא יש ודבר בפני עצמו תוכל לאשתאבא וכוי.
 אן־ הנה אמרו בזהד תלת קשריו מתקשרין כחדא אורייתא בקוב״ה
 וישראל באורייתא כוי. כי מפני שבחי׳ ומעלת התורה גבוה מבחי׳

 •) עיי נהוספות.
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 ממהותם ועצמותט ותשתפר הנפש אל חיק אביה אור א״ס ב״ה ממש. ועוד
 זאת היא בחי׳ אפייה כמ״ש וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו וגו׳. ופי׳
 נכמרו רחמיו מלשון מכמר בשרא שהוא לשון חמימות כי הרחמנות הוא מצד
 החמימות כי חם לבו בקרבו(וכמ״ש במ׳׳א עיפ הזהר במדבר ק״ת אי). כי הנה
 ישראל נקראו על שם יוסף כדכתיב נוהג כצאן יוסף וצריך לעורר
 רחמים על בחי׳ בנימין שנק׳ בן אוני והיינו להיות ממארי דחושבנא
 לחשוב עם נפשי איר ירדה מטה מטה כל חד לפום מה דידע אינש
 בנפשי׳ ולרחם על ניצוץ אלהות שבו. ויבא החדהה ויבך שמה
 כדכתיב במסתרים תבכה נפשי דהיינו בחדרי לבו. ומ״מ ויתאפק
 ויאמר שימו לחם זו התורה כי צריך להיות שניהם חדוה תקוע בלבאי
 מסטרא דא בו׳. וזהו ויבא החדרה ויבך שמה שמה דייקא.
 וע״י זה נעשית התורה בחי׳ לחם אפוי ממש שנבלע באבריו דמלכא
 בחי׳ בטול באור א״ס ב״ה ממש וכו׳ ע״י שנבלע באברי נפשו האלהית כר.
 וזהו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. פי׳ שתלמודו נתייחד בנפשו והיו
 לאחדים. משא״כ בלא בחי׳ אפיי׳ הנ״ל לא הי׳ יכול ליבלע באברי נפשו ולא
 יכול להיות חיים ומזון לנפש כי על הלחם אפוי דוקא יחי׳ האדם שנבלע
 באבריו משא״כ אס אינו אפוי אין הקיבה מבשלתו והרי הלחם מונח בפני
 עצמו בקיבה ולא נבלע באברים. וככה ממש ע׳׳ד משל בלא בחי׳ אפיה
 הנ׳׳ל הרי התודה שלומד הוא דבר בפני עצמו ונפשו הוא דבר בפני עצמו
nnm ואינן מתייחדים יחד ולא נקרא ותלמודו בידו(ועמיש בפ׳ משפטים ע״פ 

 רגליו כמעשה לבנת הספיר ולקמן בפ׳ בחקתי ע׳׳פ ואפו עשר נשים בו׳):
ך קודם שילמוד צריד ג״כ בחי׳ בא לכאן דהיינו לעורר את האהבה  ד א
 בתפלה במסירת נפש וביטול במציאות אליו ית׳ כדי שיוכל ללמוד
 אח״כ על דרד הנ״ל ולזאת העת קבוע ללמוד יהי׳ מיד אחר התפלה כר ולכן
 ע״י בחי׳ בא לכאן ותלמודו בידו הוא בבחי׳ אשרי(ועמ״ש בביאור ע״פ
 הראיני את מראיר וממש״ש יובן לשון אשרי מי שבא. כי אשרי הוא מלשון
 באשרי כי אשרוני והוא בחי׳ התגלות התענוג כתר בו׳ וזהו דייקא ע״י
 הלימוד שאחר התפלה כו׳ וז״ש בזהר פ׳ בהר ק״ח א׳ הה״ד כי תבואו וגו׳
 ושבתה הארץ נייחא ודאי. מיהו כאן פי׳ ושבתה בענין אחר). וזהו כי תבואו
 אל הארץ פי׳ מיד כי תבואו(שהוא בחי׳ בא לכאן) ויעוררו את האהבה בבחי׳
 תפלה בחי׳ נפש כמ״ש ואשפוד את נפשי הוא בחי׳ ארץ עליונה. אשר
 אני נותן לבם כי האהבה האמיתית היא הבאה מלמעלה אלא שצריד
 התעוררות האדם ובאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא. ואז ושבתה
 הארץ דהיינו כמ״ש בס׳ דצניעותא וארעא אתבטלת דהיינו שיהי׳ בחי׳
 ביטול כתות הנפש במציאות בבחי׳ אחותי הנ״ל. שבת לה׳ ביטול אחר
 ביטול דהיינו בתחלה ושבתה הארץ בבחי׳ סור מרע ואח״כ שבת לה׳
 בבחי׳ ועשה טוב צריר שיהיה ג״כ בבחי׳ ביטול הנ׳׳ל ואח״כ שש שנים
 תזרע שדד אלו שיתא סדרי משנה. תורע בארץ עליונה שנקראת שדה.
 חקל תפוחיו קדישין. בחי׳ דבר ה׳. להיות כמשל הזריעה הנ׳׳ל.
 ושש שנים תומור הוא בחי׳ תלמוד שהוא טעמי המשנה וסברותיה
 (והשתא א״ש מ״ש ושבתה כו׳ קודם שש שנים תורע כוי. והיינו
 כי מקודם בחי׳ שש שנים תזרע ותזמור שהוא עסק התורה צ״ל בחי׳
 המס״נ בתפלה שהוא בחי׳ ושבתה הארץ ארעא אתבטלת כדי להיות בבחי׳
 בא לכאן ותלמודו בידו כנ״ל). והנה בעבודת הכרם צריד הוא לזמר דהיינו
 לקצוץ הקוצים המכלים את הכרם והוא ג״כ מעבודת הזריעה והנטיעה
 כי הזומר חייב משום נוטע משום דלצמוחי פרי עביד כך הוא ע״ד משל
 לימוד התלמוד שהוא בירור ההלכה שמברר איך הי׳ הסלקא דעתד
 בגמרא. וכל הקושיות הנופלים לפי הסלקא דעתך שבגמ׳ או אפילו הסלקא
 דעתד דמקשן וקושייתו בכדי לברר הלכה ברורה לכן נמשלו דברי התלמוד
 ליין המשמח מחמת בירור ההלכה. משא״כ המשנה נק׳ בשם לחם וכתיב
 לחם לבב אנוש יסעד. והנה כתיב ויין ישמח לבב אנוש. וכתיב גבי ייז
 המשמח אלהים ואנשים אלא אית יין ואית יין כו׳ כי כאשר מבין התלמוד כמו

 בשעת לימודו אין לו תענוג ומ״מ ברנה יקצורו כי מחמת הלימוד
 נעשה אור התורה זרוע בארץ העליונה, כי בחי׳ דבר ה׳ זו הלכה ובטל
 לגבי כח הצומח בחי׳ חכמה כו׳ ועי״ז מצמיח שכר מצוה מצוה בג״ע
 העליון שצדיקים יושביו ונהנין מזיו השכינה ומתענגים בהשגתם השגת
 אלקות שההשגה ההיא היא בחי׳ יש מאין וזיו והארה מאורה של מעלה בכת
 הצומח. והיינו זיו תורתם ועבודתם ממש שהוא כמו למשל הכח
 הצומח שמצמיח כעין הגרעין וכוי. וגופי ההלכות גשמיות הם בחי׳
 העלאת מ״׳נ לגבי חכמתו ורצונו ית׳ המלובשים בדבר ה׳ זו הלכה.
 והנה כמו שבזריעה גשמיות אינה צומחת עד שירקב הגרעין ויפסד וישתנה
 ממהותו ויהיה נקלט בארץ ממש והיו לאחדים ממש. ככה צריד להיות
 נפש האדם להתבטל ממהותה ע״י מס״נ בתורה ובמצות ולהיות נקלטת
 ומתאחדת בארץ העליונה היא מלכותו ושכינת עוזו ע״י מס׳׳נ זו בבחי׳
 העלאת מ״ן כמ״ש בידר אפקיד רוחי כו׳ ועי״ז נקלטת ומתייחדת התורה
 שלמד בעוה׳׳ז ג׳׳כ בארץ העליונה כיחוד כח הצומח שבגרעין בכח הצומח
 שבארץ הגשמי. ומזה יתבונן המשכיל להיות למודו ע׳׳ד זה שיהי׳ בבחי׳
 מ״נ ולא יעשה הטפל עיקר דהיינו שלא ישים כל מגמתו אל התורה כמו
 שהיא בלבושים הגשמיים בלבד כי האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה
 איו לו, רק ישים לבו לפנימיות אלהות המלובש בה ממקורה ושרשה למעלה
 בחי׳ חכמה עילאה ולישא וליתז בדבורו של מקום, כי הלכה זו היא דבר
 ה׳ וחכמתו ורצונו מלובשים בה ואזי הוא לימודו בבחי׳ מ׳׳נ ובטל

 לגבי חכמתו ית׳ והיו לאחדים ממש:
 ג וכדי שתתאחד ג״כ עם נפשו האלהית. הנה התפלה קרויה נפש
 כדכתיב ואשפיד את נפשי כוי. וצריד הוא לעורר את האהבה
 בתפלה מעומקא דלבא בכלות הנפש ממש במפ״נ בביטול במציאות אליו
 יתי. בחי׳ אחותי הנ״ל. שיהי׳ ענץ מסירת נפש וביטול הנ״ל נקבע
 במוחו ולבו בשעת התפלה שהיא בחי׳ חכמה עילאה (וכמ״ש אמור
 לחכמה אחותי את וז״ש אחותי בת אבי היא בו׳ בזמנא דנטלא מבי אבא
 במ״ש בזה׳׳ק פ׳ אמור ד׳ ק׳ ע״ב) ולכן כשלומד אח״כ ע״ד הנ״ל שיהא
 לימודו בטל לגבי חכמה עלאה המלובשת בתורתו. הרי מתייחדים יחד אור
 תורתו באור נפשו האלהית. ולזאת העת קבוע ללמוד יהי׳ מיד אחר התפלה
 וזהו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו פי׳ שבא לבאן נפשו האלהית ע״י
 מס״נ וביטול הנ״ל ותלמודו ג״כ בידו ע״ד הנ״ל. ועבודת הטחינה בעבודת
 ה׳ הוא בחי׳ לב נשבר ונדכה. פי׳ ונדכה מלשון דכו במדוכה. וכמ״כ עניו
 .הטחינה שטוחן ומפרר החטה עד אשר דק כקמח. וכענין שכתוב ושחקת
 ממנה הדק. וגס בעגין לימוד התורה כתיב גרסה נפשי וגם לשון הגמרא
 גרסינן מלשון ריחיים של גרוסות. ואח״כ בחי׳ הלישה והוא שנותן מים בקמח
 לחברם לעשות גוף אחד ועיסה אחת. וכד צריד לעורר את האהבה לדבקה בו
 ית׳ ולהיות משיר אחריו כמים שלא יהי׳ בבחי׳ פירוד ח״ו. ובחי׳ האפייה
 הוא כעניו מ״ש וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור. וכתיב תקרב בלא יריד
 ויש אם למסורת, דהיינו כשהנפש רוצה להתקרב בעצמה לה׳ אזי תהי׳
 בבחי׳ מאפה תנור כמ״ש ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד. פי׳
 שיעורר בלבו רשפי אש האהבה מחמת בחי׳ אחד דהיינו מגדולתו של
 מלד מלכי המלכים הקב״ה הממלא וסובב כ״ע וכולא קמיה כלא חשיב
 ממש אשר ע״כ תתלהט ותתלהב נפשו לאסתכלא ביקרא דמלכא
 ותתבטל כה הנפש ממהותה ועצמותה באהבה עזה ויתירה מאהבת
 ה׳ לדבקה בו בלבד לרוות נפשו הצמאה שהיא בחי׳ מים כנ״ל כי
 כמו שהמים והאש גשמיים הם ב׳ הפכים בטבעם מים הוא טבע
 מחבר ומצרף ואש הוא בטבע מפרד ומפריד היסודות כנודע שבאש
 מתפרדים כל היסודות שיסוד המים יוצא בעשו ויסוד העפר נעשה
׳ כר האהבה בחינת רשפי אש היא בחינה הפכיית מבחי׳  אפר מפוזר ט
 האהבה של בחי׳ מים שהיא לדבקה בו דהיינו שתשאר עצמות ומהות הנפש
 דבוקה בו ית׳. משא״כ בחי׳ רשפי אש היא האהבה שמפרדת כתות הנפש



 לקוטי בהר תורה מא

 ישנה גבי רעיתי ובד״ה ראיתי והנה מנורת והב) ולכן העולמות והנבראים
 שהתהוותן מבחי׳ דבור נתחדשו ונתהוו בשי״ב שאז היה עת לדבר.
 וגם יחזרו לאין ואפס אחר הזמז משך עמידת העולם שית אלפי
 שני דהוי עלמא בו׳ (ובמדרש רבה סדר נח פ׳ ל׳׳ד מבואר ראי׳
 מהתורה שיש גבול לעמידת העולם מדכתיב כל ימי הארץ/ והיינו
 לפי שהתהוותם הוא מבחי׳ הדיבור אשר יש עת לחשות כמו שיש עת
 לדבר. משא״כ הנשמות לפי שעלו במחשבה היו גם קודם שי״ב
 וכמאמר רז״ל בבראשית רבה פ׳ ח׳ ע״פ עם המלר במלאכתו ישבו שם
 (בדיה א• סי׳ י•) עם מלך מלכי המלכים הקב׳׳ה ישבו נפשות של צדיקים
 שבהן נמלך הקב׳׳ה וברא את העולם. וגם לכן הם נצחיים כי המחשבה
 היא ג׳׳כ תמידית והשכל והמחשבה הם תריז רעיו דלא מתפרשיז
 וכהדין קמצא דלבושא מיני׳ וביה. אר הנשמות הם מחולקים במעלה
 ומדרגה זה מזה כי יש ס״ר נשמות שרשיים. (וכל שרש מתחלק
 לענפים וענפים לניצוצות איו קץ כוי) כנגד ס״ר אותיות שבתורה אף
 שבתורה אין נמצא סייר אותיות היינו מפני אותיות המשך שהם
 אותיות אהו״י שבכלל הנקודות שאינן בכתב אבל ישנן במחשבה שהקמץ
 הוא א' והחירק י' כוי. (וכדפרש״י ספ״ו דכתונות גבי ינהם כתיב כאילו
 כתיב ינאחם/ אך איזו מהנקודות הם אינו ידוע כוי. וא״כ יפלא למה
 ירדו הנשמות כ״כ למטה וכנודע בפי׳ מה שאנו אומךים בכל יום
 המתנשא מימות עולם בו׳ ברחמיך הרבים רחם עלינו, שרחמנות גדולה
 היא על הנשמות שירדו מאיגרא רמה היינו מחשבתו ית׳ המתנשא
 מימות עולם. למטה מאד בעוה״ז בגוף ונפש הבהמית. אך העניז

 נודע דידידה זו צוךך עלייה היא:
 קיצור (ענין אלמלי שמרו ישדאל שתי שבתות. ענין עולת תמיד
 ועולת שבת. מהו פי׳ עלייה ויובן בהקדים עניו ירידת

 הנשמה לגוף שהיא ג״כ צורר עלייה):
 ב וענין העלייה יובן ע״פ מאמר בודא קדושים ישתבח שמך לעד,
 כי הנשמות נקי קדושים וכמו שאומרים בשמו׳׳ע וקדושים
 בכל יום יהללוך סלה דקאי על הנשמות, שמתחלה אומרים סדר קדושה
 של המלאכים איך שאומרים קדוש וברוך וימלוך, ואח״כ אומרים עוד
 וקדושים בכל יום על הנשמות. ואומרים כסדר מלמטה למעלה
 תחלה קדושת המלאכים שהמלאכים יש להם גוף, וכמ״ש בדניאל ס״י
 וגויתו כתרשיש וכתיב עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט, ולכו
 המלאכים תופסים מקום שיש מלאך גדול מהלך ת״ק שנה ויש מלאך
 בשליש עולם כוי, והיינו הגוף שלהם גדול כ״כ שהוא בבחי׳ מקום ומאחר
 שהם בבחי׳ מקום הרי הם ג״כ בבחי׳ זמן שהמקום והזמן שניהם
 הם נבראים בבחי׳ א׳, ולכן יש להן עת קבוע לומר שירה, משא״כ
 הנשמות איז להם בחי׳ זמן ומקום לפי שהם בבחי׳ קדושים, קדש
 היינו מובדל שהנשמה כמו שהיא למעלה הם מובדלים מבחי׳ גוף
 לגמרי ואינן בבחי׳ מקום, ולכו אינן ג״כ בבחי׳ זמן, וע״כ שירה שלהם
 הוא בכל יום תמיד וזהו וקדושים בכל יום יהללוך וגם סלה בלי הפסק.
 כמאמר ילכו מחיל אל חיל וכל הילוך ועליי׳ הוא ע״י שיר דוקא. (וכמ״ש•

 מזח בד׳׳ה מזמור שיו חנוכת הבית). וגם כי הנה וקדושים ל׳ רבים שיש בחי׳
 קדושים רבים גבוה מעל גבוה עד רום המעלות, וזהו יהלליר סלה. כי הנה
 ההילול הוא מחמת ההשגה והתענוג באלקותו ית׳, וזהו הג״ע שהוא תענוג
 הנשמות בהשגתם מזיו השכינה ע״ד שארז״ל מוטב דלידייניה וליתי׳
 לעלמא דאתי שכדאי כל יסורי גיהנם אף גם בשביל תענוג ג״ע
 התחתון, ועד״ז יש ריבוי מדרגות בעילוי אחר עילוי, הגם שבספרים
 לא נזכר רק ב׳ מדרגות דרך כלל ג״ע העליון וג״ע התחתון, היינו שלא
 נתגלו אלינו. וזהו יהללוד סלה בלי הפסק, ומ״מ נאמר עליהם בורא
 קדושים ישתבח שמך היינו שעם כל השבח הזה של בחי׳ הנשמות וכל בחי׳
 הקדושים עד דום המעלות אינן מקבלים ומשיגים אלא מבחי׳ שמו ית׳

 •} עי׳ בהוספות.

 שהוא לבוש בלבושים גשמיים ואינו יכול להפשיטו מלבושים שלו להיות
 תורת אלהיו בקרבו השכלות אלהות ממש נק׳ יין המשמח לבב אנוש.
 אבל כשמתענג על ה׳ בהשכלתו ברוחניות התורה השגת אלקות נק׳ יין
 המשמח אלהים בשמחת אלהים וחדות ה׳. והנה כתיב בי ברם ה׳ צבאות
) וצריד כל אחד ואחד לעבוד בנפשו  בית ישראל (וע׳ בזהר ח״א ע• מ
 עבודת הכרם לקצוץ הקוצים דהיינו המדות נפשיות שבאדם הבאות
 מנפשו החיונית דהיינו קנאה ושנאה ותאוה ודומיהן בכדי לברר הטוב
 ואז אחר הבירור שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה׳ שהם ג׳ מיני שבתות
 נגד שלשה מיני עולמות בריאה יצירה עשייה שנתברר מהם הטוב לה׳ וד״ל:

 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו וגו׳. הנה פי׳ שבתתי הם
 שתי שבתות, שארז״ל (שבת קי׳׳ח כ׳) אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ שמעון
 בן יוחאי אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאליז, והיינו
 ב׳ בחי׳ שבת שיש בבל שבת וכמ״ש עלת שבת בשבתו(ועמ-ש במ׳׳א ע׳׳פ
ר בראשית דף ה  והיה מדי חוש בחושו גבי מדי שבת בשבתו) והיינו כמ״ש מ
 ה׳ ע״ב שיש שבת תתאה ושבת עילאה בכל שבת וע״ז נאמר את שבתתי
 תשמרו. וזהו שבירושלמי (פ׳׳ק דתענית סוף ח״א) אמרו אלו היו ישראל
 משמרין שבת א׳ כתיקונה מיד הי׳ בן דוד בא. דאינו סותר למאמר
 אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כי פי׳ שתי שבתות היינו ג״כ שבת
 אחת ע״ד הנזכר. ולהבין זה צ״ל עניו שבת. בי הנה נודע דשבת
 הוא בחי׳ עליות העולמות, והתומע״ט של כל ימי החול מתעלים
 למעלה בשבת, ואמנם לא שמתכללים בשבת ממש כי א״א למהות
 העבודה שבחול שתוכלל בשבת, אלא שיש בכל יום הארת שבת,
 וכמ״ש זכור את יום השבת, והוא התפלה שבה נכללים ועולים
 התומע״ט של כל היום, כי התפלה נק׳ עולת תמיד ע״ש עליות
 העולמות שעולים למעלה מעלה בזמן התפלה (ע׳ כזהו פ׳ פנחס
 דומ״ז ע״ב ופי פקודי דו״ס סע״ב), כמו שהשבת נקי עולת שבת
 ע״ש עליות העולמות שבשבת, ואח״ב התפלות של כל ימי החול
 עם כל התומע״ט שנכללו בהו נכללים בשבת ממש. וצ״ל עניו
 עליות אלו מהו דהא מלא כל הארץ כבודו, וכתיב כי ה׳ הוא
 האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, וכמ״ש בזהר דלית אתר
 פנוי מיני׳ (וכמ״ש ג״כ במדרש רבה פ׳ שמות פ׳ ב׳ למה מתוד
 הסנה ללמדד שאין מקום פנוי בלא שכינה אפילו סנה). וא״כ מהו
 ל׳ עליות העולמות וכן בפסוק נאמר עלת שבת דמשמע שעולים למעלה
 דוקא. ויובן בהקדים ענין ירידת הנשמות בגוף בעוה״ז שהיא ירידה
 צורר עליה. והנה ידוע דגם קודם ירידתן הם גבוהים מאד במדרגה,
 כמאמר ישראל עלו במחשבה, משא״כ אפילו במלאכים דכתיב וברוח
 פיו כל צבאם, וכמו שעד״מ באדם האותיות והדיבורים שמדבר הם כלא
 חשיב לגבי כללות נפש המדברת ולא נעשה שינוי וגדעון בה מחמת
 הדבורים ויכולה היא לדבד דיבוךים אין קץ, כך כל העולמות והמלאכים
 והחיות שבהם הוא רק הארה וכלא חשיב אצלו ית׳ ואין תופס מקום
 נגדו כוי. ואמנם נש״י עלו במחשבה, ואע״ג דגם המחשבה היא כלא
 חשיב אצלו ית׳, וכמו למשל מחשבות האדם שנמשכים מנפשו ונשמתו
 שאין תופסים מקום כלל ולא שינוי ולא גרעון בנפשו מחמת המחשבות
 ויכולה היא לחשוב מחשבות אין קץ, וכר עד״מ למעלה המחשבה א׳
 היא כלא חשיב כו׳ וכמ״ש אני הוי׳ לא שניתי כו׳ מ״מ המחשבה הוא
 למעלה מן הדבור שהדבור נק׳ לבוש החיצון, כמו עד״מ בגשמיות
 לבוש שאינו לובשו תמיד רק לפעמים דהיינו כשהילד לחוץ, כר הוא
 הדבור שהרי לא תמיד הוא מדבר אלא כשצריך לגלות לזולתו ויש
 מעצור לרוחו שלא לדבר, משא״כ המחשבה היא לבוש הפנימי שלובשו
 תמיד גם כשהוא בפ״ע שא״א להיות בלא מחשבה, ולבז לא תנוח המחשבה
 לעולם. והיא ג״כ נצחית כמו שהנפש עצמה נצחית (ועמ-ש• בי׳׳ה אני

 *) עי׳ בהוספות.
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 בחי׳ שמך הוא קדוש ומובדל. ומה שנמשך בבחי׳ ממכ״ע כמו שהנשמה
 ממלא את הגוף. זהו רק הארה דהארה כוי. וזהו לכו חזו מפעלות
 ה׳ אשר שם שמות בארץ בתהלים (טי׳ מ־ו טי) וארז׳׳ל פ״ק דברכות (ד־ז
 ע״נ) אל תקרי שמות אלא שמות. כי הנה יש כמה שמות לו ית׳ והיינו
 מחמת שהעולמות לא יכלו לסבול ולהבין האור והחיות הנמשך ומתפשט
 משמו הגדול ב״ה רק ע׳׳י אמצעות כמה מיני מדרגות וכל מדרגה הגבוה
 המחיה את שלמטה ממנו הוא רק בבחי׳ שם וכולם ממנו יתברר
 (והוא ע״ד מ׳׳ש באג״ה איהו וחיוהי עניו הקו והארת הקו והארה דהארה.
 והארה דהארה דהארה בו׳), ולכן יש כמה שינויים בעולמות(וע׳ בפרדס
 שער השמות פרק א׳ שיש שני שמות שאותיותיהם שוים ועכ׳יז א׳ מורה
 למעלה מעלה בבחי׳ ומדרגה יותר גבוה כו׳ ע״ש הטעם. ומזה יובן
 ג׳׳כ עד״ז מה שיש למטה ב׳ בנ״א ששמותיהן שוין ואעפ״כ* אינן
 שוין במעלתן), והנה השם אינו כלום כנגד העצמיות וכאפס נחשב
 כר. וזהו לכו חזו מפעלות הוי׳ היא הפליאה הגדולה שהוא א״ס ב״ה
 המהוה כל העולמות תמיד מאין ליש בדבורו. אשר שם שמות בארץ
 לשון שממה שבאמת אפילו כל העולמות מריש כל דרגין כוי הוא רק
 שממה נגד עצמותו ית׳ ובמ׳׳ש במ״א ע״פ במדבר סיני והיינו לפי
 שהיותם הוא רק מבחי׳ שמות כי ביה הוי׳ צור עולמים ביו״ד נברא

 העוה״ב כוי (ועמ״ש מזח ע״פ וננואה לפני וזםלו* נוי. ועי זה״א ר״פ
 m ד״פ ע״א). וזהו בורא קדושים ישתבח שמך שכל העליות של בתי׳
 וקדושים בכל יום יהללוך סלה אינו אלא בבחי׳ שמך כו׳ ולכן אמר בורא
 קדושים שהם בחי׳ בריאה מאין ליש. כי הנה כתיב והחכמה מאיז תמצא
 פי׳ כי התהוות החכמה שהוא ראשית ההשתלשלות מא׳׳ס ב״ה אינו
 כמו השתלשלות שמהתכמה למטה שהוא דרך עילה ועלול כמשל באדם
 שיש בו שכל ומדות ומחודומ׳׳ע שמשתלשלים זה מזה הנה השכל עצמו
 נמשך ומתלבש בהמחשבה, וכן המחשבה בהדבור וכן השכל ומדות כוי.
 וזהו הנק׳ השתלשלות עילה ועלול שהוא בחי׳ יש מיש. ולא יש מאין.
 כי העילה עצמה נתפסת ומתלבשת בהעלול. וכך הוא עניו השתלשלות
 עילה ועלול שבאצי׳ מהחכמה ולמטה כמ׳׳ש בזהר בראשית, וכמ״ש כולם
 בחכמה עשית. שכל ההתהוות נמשכו מהעלם לגילוי מבחי׳ חכמה
 שבתחלה היו כלולים יחד בבחי׳ חכמה, והוא בחי׳ המאמר האחד שבו
 יכול להבראות דהיינו שהוא הכולל לכל ט׳ מאמרות. וכן הוא למטה ג״ב
 כשעלה ברצונו לברא העולם במחשבה א׳ נבראו כל העולמות בדרך כלל
 והוא מ״ש בראשית ברא ות״י בחוכמתא ונפרטו אח״כ בט׳ מאמרות בששת
 ימים כוי. אבל התהוות החכמה מא׳׳ס ב״ה הוא יש מאין ממש להיות
 כי א׳׳ס ב״ה הוא למעלה מעלה אין קץ מבחי׳ ומדרגת חכמה ולכן כדי
 שיהיה התהוות בחי׳ חכמה והו בריאה יש מאין. (ועמ׳׳ש מזה בד״ה
 ואתחנו ובפי וירא בד״ה פתח אליהו כו׳ וע׳ בהרמב״ו בפי׳ החומש ר״פ
 בראשית במ״ש ועתה שמע פי׳ המקרא כוי, שכמ״כ בגשמיות בהתהוות
 עוה״ז כללות הבריאה יש מאץ הוא נתהווה ע״י מאמר דבראשית כו׳
 אלא שנפרטו אח״כ ע׳׳י ט׳ מאמרות כנ״ל, וכמ״ש במ׳׳א בסידור ע״פ
 הקל קול יעקב. ועמ׳׳ש מזה ג״כ בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעש׳ לנשמע
 גבי ענץ בראשית נמי מאמר הוא, והיינו מטעם הנ״ל שכמ״כ למעלה
 באצי׳ החכמה מאין תמצא*) וזהו בורא קדושים, פי׳ שהנשמות שעלו
 במחשבה שלכן נק׳ קדושים, שכללותן ומקורן הוא מבחי׳ חכמה עילאה
 שנק׳ קדש, וכמו הבן שהתהוותו הוא מבחי׳ מוח האב. הנה הם בחי׳
 בריאה יש מאין והיינו מבחי׳ שמך. וזהו ישתבח שמך, ולכן ירדו ונתלבשו

 בגוף שהיא צורך עלייה:
 קיצור. (כי הנה בורא קדושים שהם הנשמות והיינו וקדושים
 בכל יום יהללוך סלה. עכ״ז התהוותם רק
 מבחינת שמך שהוא עניו הארה בעלמא שנחשב לאין ואפס לגבי

 •) עיי נהוטפות.

 בלבד שבבחי׳ זו הם מהללים סלה, וכמארז׳׳ל נהנים מזיו השכינה. ובזהר
 נק׳ בלשון אור וכמ׳׳ש בע״ח אור אץ סוף, פי׳ עד׳׳מ אור השמש המאיר
 לארץ ולדרים שהוא זיו והארה ממנו ונחשב לאין ואפס לגבי עצם השמש
 שהוא מקור האור והזיו. עד שאין שוס שינוי בעצם השמש אם מאיר
 אורו על הארץ או אם יחשיבו העבים או שיסתירו חלוני הבית ולא
 יומשך שם האור אין מכ״ז שום שינוי כלל במאור השמש. כך פי׳ אור
 א״ס הוא רק בחי׳ הארה המתפשט ונמשך ממנו יתי. והנה הארה מבחי׳
 זו ע״י צמצומים רבים נמשך להיות מושג לקדושים הנ״ל. וזהו פי׳ ישתבח
 שמך. כי הנה בחי׳ זו שנק׳ בלשון הזהר אור נק׳ ג״כ שם. כמ׳׳ש
 בפרקי דר״א פ״ג עד שלא נברא העולם היה הקב״ה ושמו הגדול בלבד
 והכל הולך אל מקום אחד וכוונה אחת, להביו עניו חיות אלקות המחיה
 את כל העולמות איך שאינו נוגע כלל לעצמיות רק שכל מדרש מדבר
 בלשון אחר ומשל אחר, וכמ״ש וידבר שלשת אלפים משל וכן בלשת מקרא
 הוא נק׳ ג״כ בלשון שם, דכמו השם אשר יקראו לו עד׳׳מ אברהם הרי
 אין ערוך השם לגבי עצמותו ומהותו של האדם ואינו נוגע לו כלל שבפ״ע
 א״צ להשם, ועכ״ז מתלבש החיות באותיות השם וכמ״ש גבי אדה״ר ויבא
 אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא
 שמו(נראשית נ׳ ייט), הרי יש שייכות ממש להשם אל עצם הדבר ואינו

 הסכמה בעלמא (ועיין נרנות נראשית פרשה י״ז מזה עד אני ה׳ הוא שמי
 שקרא לי אדה״י) והיינו שהוא ע״ד מ״ש בסש״ב שער היחוד והאמונה
 פפ״א וזה שמו אשר יקראו לו בלה״ק הוא כלי לחיות המצומצם
 באותיות שם זה שנשתלשל מעשרה מאמרות כו׳ ע״ש. ועד״ז* בשם האדם
 הנה הנשמה עצמה קודם בואה בגוף אינה נקראת בשם כלל כמ״ש בפ׳
 בלק ע״פ מי מנה ובפי׳ ולאדם לא מצא עזר כוי, והוא מהרמב״ן שם
 נמצא השם אינו לבחי׳ הנשמה עצמה והרי גם לגוף עצמו איו השם
 מועיל, אך השם מקשר הנשמה בגוף והחיות הנמשך מהנשמה ומחיה
 הגוף הוא נשרש בהשם. דהיינו ראובן חיות שלו באותיות ריש אלף
 כי הוא מבתי׳ ראיה, ובמ״ש ברבות פ׳ שמות ראובן שנאמר ראה
 ראיתי כו׳ וע״ש מענץ שמות, ועמ״ש בד״ה יהודה אתה כוי, ולאה מחמת
 שראתה המעשה ראו מה בין בני כו׳ ידעה ששרש נשמתו באותיות
 שמו ראובו. דהנה כל דבר הגדול הצריך לצמצם א״ע להחיות שלמטה
 ממנו הוא רק בבחינת שמו שלעצמו א״צ שום שם דק בבדי להתגלות
 לאחרים צריך שם, והנה כשמתגלה לאחרים אינו מתגלה לו בעצמיות
 שכלו רק שמו כוי. והנה נראה שאותיות השם הם חומריים ואינם כלום
 רק שבו יש חיות מעט שמחיה את הגוף. דהיינו כנודע שהאור והחיות
 המתפשט מהנשמה בהגוף דהיינו החיות המתפשט בכל רמ״ח איברי
 הגוף אץ זה מהות ועצמות הנשמה ממש אלא רק בחי׳ גילוי והארה
 ממנו, וכמ״ש בםש״ב פנ״א והמשכת הארה זו נשרש באותיות השם. לכן
 השם שייך דוקא בהתלבשות הנשמה בגוף שאז נמשך הארה מהנשמה
 להתפשט בגוף וזהו ע״י בחי׳ השם, משא״כ קודם ירידתה בגוף היה
 הארה זו כלולה במהותה ועצמותה בבחי׳ ביטול ממש ע״כ אין נקראת
 בשם כי השם הוא רק בחי׳ הארה בו׳ משא״כ מהותה ועצמותה כוי.
 נמצא מובן ג״כ דענין השם הוא ג״כ עד״מ דבחי׳ הארה כו׳ מה שאינו
 נוגע לעצמיות כלל. שכשהנשמה למעלה א״צ לשם רק כשהיא ממלאה
 את הגוף שהוא בחי׳ הארה המתפשט ממנה הוא ע״י השם. וכר יובן
 למעלה מה שהוא ית׳ מחיה ומהוה העולמות עליונים ותחתונים הוא
 רק בבחי׳ שמו ולא בעצמותו ממש כי העצמות לא היו יכולים לסבול.
 וגם בבחי׳ שמו כתיב כי נשגב שמו לבדו. דהיינו ששמו ג״כ אינו בגדר
 מהווה ומחיה כלל אלא הוא לבדו. ונשגב מורה על הפלגה יתירה שהוא
 מופלג הרבה מעולמות הנאצלים כו׳ רק כי הודו על ארץ ושמים פי׳
 שנמשך הוד וזיו משמו לחיות ארץ ושמים כוי, וזהו ושמר קדוש בו׳ שגם

 c עיי נהוספות.
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 הגדול שוה הוא ממש מלמעלה ולמטה. וכך אור א׳׳ס ב״ה הוא שוה
 ומשוה קטן וגדול, וז״ש מעונה אלהי קדם ומתחת זרועות עולם שהוא
 למטה כמו למעלה (וע׳ ע״פ זה ברבות ר״פ ויצא הוא מקומו של עולם
 ע״ש גבי ויפגע במקום וע׳ בלק״ת פ׳ כי תשא ע״פ הנה מקום אתי/ ולכן
 ההארה המתלבשת בעולמות להיות ממכ״ע היא כלא חשיבא לגבי ערך
 אור הגנוז ונעלם שאינו מתלבש ונק׳ פכ׳׳ע, וכנודע פי׳ מלת ערך במספרים
 שאחד במספך יש לו עךך לגבי מספר אלף אלפים כוי, אבל לגבי דבר
 שהוא בבחי׳ בלי גבול ומספר אץ כנגדו שום עךך במספרים כוי, וכך
 איו ערוך אור הנמשך ומתלבש בעולמות לגבי עיקר האור מה שאינו
 נתפס ומתלבש בעולמות (ונמ״ש כיז נםש״נ פמ״ח). וזהו עניו עליית
 הנשמות ע׳׳י ירידתו בגוף בעוה״ז כי אע׳׳ג דעלו במחשבה היינו בחי׳
 ממכ׳׳ע שמקורו מבחי׳ חכמה עילאה (וגם פי׳ בורא קדושים ישתבח
 שמך ששרשם מבחי׳ שמך ושבעה שמות שאינז נמחקיז הם התפשטות
 בבחי׳ ממכ׳׳ע כמ״ש במ״א בד׳׳ה מראיהם ומעשיהם). והעלייה הוא
 ההתגלות אור הסכ״ע שיהי׳ לע״ל בזמו התחיי׳, ולכן יהי׳ גילוי זה
 לנשמות בגופים דייקא כי לפי שהוא שוה ומשוה כו׳ ואין שייר בו מעלה
 ומטה כו׳ לש יהיה הגילוי גם בעשייה ממש. והנה עלייה זו וגילוי
 זה נמשך דוקא עיי קיום מעשה המצות בעוה״ז, (ולכו מה׳׳ט ג״כ הוא
 שלעיל יהי׳ הגילוי בעשייה דוקא לנשמות בגופים כד/ שבשביל זה
 ידדה הנשמה בגוף כדי לקיים מצות מעשיות דוקא כמ׳׳ש היום
 לעשותם, ולכן הנשמה באה בגלגול כמה פעמים עד שתשלים קיום כל
 התרי״ג מצות לפי שע״י קיום המצות דוקא יהיה זה הגילוי דלע״ל.
 והענין כי שכר מצוה מצוה. פי׳ שהמצוה עצמה היא השכר ע״ד
 שיתבאר. כי הנה תכלית ויסוד כל המצות הוא להפוך היש לאיו דהיינו
 שיהיה ביטול היש, וזשארז״ל הוקשה כל התורה לתפילין. כי בתפילין
 כותבין אחד על קלף גשמי ששרשו מק״נ שהוא יש ונפרד ונכלל בבחי׳
 איו שנעשה כלי לאלקות השורה עליו בחי׳ אחד כוי, וכד הוא עניו כל
 מצות התורה. ומה גם בקרבנות היו רואים ביטול זה בפו״מ שעיקר
 הקרבן הוא שיוכלל הבהמה או העוף בבחי׳ אש שלמעלה שהיה יורד
 בגילוי ממש ה׳׳ז ביטול היש לאין בפו״מ. וכן ג״כ עניו מצות הצדקה
 שהממון שייגע עליו בכל רמ״ח איבריו עד שהרויחו נותנו לעני דלית
 ליה מגרמיה כלום ה״ז ביטול היש לאין (וזהו בחי׳ חסד לאברהם
 שנמשך מצד הביטול כמ״ש ואנכי עפר ואפר וכמ״ש* בדיה ארץ הרים
 ובקעות), וכן הוא ג״כ מצות תלמוד תוהה הגם שהוא המשכת אלקות
 למטה. אבל ההמשכה הוא ע״י ביטול היש וכמ״ש ודברת בם כו׳
 סמוך לבכל נפשך. כי הנה צ״ל פי׳ ובכל נפשך שהוא אפילו נוטל את
 נפשך וא״כ הליל ובכל גופך, (י׳5׳ נת-ו דיי ע״א). אך הענין דקאי ג״כ
 על ודברת בם דכתיב בתריה שכל מה שיקרא וישנה מקרא ומשנה לא
 יהי׳ נפשו מסד מבדיל כאלו עושה וקורא ושונה, אלא כמ״ש ודברי אשר
 שמתי בפיר כו׳ אני המשנה המדברת בפיר כו׳ ב״ש וביה אלו ואלו דברי
 אלקים חיים• כד, ושלשה דברים אלו הם כללות כל המצות כמארז״ל על
 שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה שהוא קרבנות
 ועל גמ׳׳ח. וכמ״כ כל פרטי המצות שתכליתם ויסודם הוא ביטול היש
 לאיו (וכמ״ש ויצונו ה׳ לעשות את כל החוקים האלה ליראה את ה׳
 כו׳ הרי שתכלית המצות הוא בחי׳ יראה). אמנם ביטול זה אינו אמיתי
 שהרי מ״מ יש הוא אלא שמבטל א״ע• אד מ״מ הוא אתעדל״ת
 שעי״ז אח״כ יהיה בחי׳ אין ממש ע״ד יחוד עולם האצי׳ בא״ם ב״ה
 דאיהו וגרמוהי חד שהע״ס הם בבחי׳ ביטול אמיתי לאור א״ם ב״ה
 המלובש בהם כוי, וכד יהיה גילוי זה חסד דרועא ימינא למטה בעולם
 העשייה ממש יהי׳ הגוף ודרועא ימינא כלי למטה ג״כ בעולם העשייה
 להשראת אור א״ס כמו בחי׳ חסד דרועא ימינא כוי, (וזשארז״ל ב״ב ע״ה

 •) עיי בהוספות.

 עצמותו ית׳. כמו שם האדם שאינו ערוד לעצמותו. וזהו אשר שם
 שמות בארץ וארז״ל אל תקרי שמות אלא שמות. וכמ״כ גם החכמה
 מקור בחיי הנשמות מאין תמצא מבחי׳ שנק׳ איז הוא בחי׳ שמד. משם

 נתהוה בבחי׳ בריאה יש מאין):
ך ענין העלייה מהו, וגם להבין דהנה נודע דעיקר קבול השכר  ג א
 הוא בזמן תחיית המתים וכמארז״ל ודע מתן שכרן של צדיקים
 לע״ל, שאם הפי׳ על הג״ע מהו ל׳ לעתיד הלא הג״ע ישנו גם עתה
 לנשמות בצאתם מן הגוף, אלא בודאי קאי על תח״ה לפי שזהו עיקר השכר
 ועליית הנשמות, וג״ע אינו אלא לפי שעה עד התחיי׳. וגם זה צ״ל
 למה קיבול שכר העיקרי הוא להנשמות כשיהיו בגופים דווקא. אף
 העניו עפמ״ש בזהר דא״ס ב״ה הוא סוכ״ע וממכ״ע. פי׳ כי הנה
 עצמותו ית׳ אינו בגדר השפעה כלל (ועמ-ש ע״פ אתם נצנים/ ולכן פי׳
 אור א״ס היינו על החיות המאיר ונמשף ממנו ית׳ להחיות העולמות
 שהוא כמו זיו והארה לבד כמו זיו השמש לגבי השמש, אלא שזהו
 משל גשמי, ופי׳ המשל היינו כי לפי שעצמותו ית׳ הוא מחיה החיים
 ומכלכל חיים על כן בחי׳ איזה גילוי ממנו דוגמת זיו והארה לבד הוא
 מחיה את העולמות ומהוה אותן. עד״מ מה שהנשמה מחיה את הגוף
 שהחיות המלובש ברמ״ח איברי הגוף שהן חיים מן הנשמה כח הראיה
 בעין וכח השמיעה באוזן בו׳, אין זה חלק מעצמות הנשמה ממש אלא
 שהוא בחי׳ גלוי והארה מהנשמה, כי לפי שהיא בעצמה נשמת רוח
 חיים ע״כ בהתלבשותה בגוף היא מחיה את הגוף וחיות וה שהגוף
 חי ממנה הוא כמו בחי׳ הארה ממנה ואין מעצמותה ממש. (ונמיש
 נסש־נ פנ־א/ אלא שהנשמה מתלבשת עכ״פ עצמותה ג״כ תוף הגוף
 ואו נמשר הארה וחיות ממנה להחיות רמ״ח איברי הגוף, ולכן מתפעלת
 בעצמותה ג״כ ממקרי הגוף, אבל בהנמשל למעלה אינו כן שאינו
 מתפעל מהעולמות ואתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא
 העולם כו׳ הכל בהשוואה אחת וכמ״ש אני הוי׳ לא שניתי, והיינו לפי
 שהוא ית׳ קדוש ומובדל ואינו מתלבש ונתפס בהעולמות ואפילו בהאור
 לא שייר בחי׳ התלבשות אלא אחר כמה צמצומים כוי, וא׳׳כ ב״ש
 שיובן שהחיות שכל העולמות עליונים ותחתונים חיים ומתהוים ממנו
 ית׳ אינו עצמותו ח״ו רק גילוי הארה לבד. ולכן הוא ית׳ נק׳ מחיה
 החיים מכלכל חיים כד (ועמ״ש בד״ה ונקדשתי בתור בנ״י ובד״ה אחרי
 ה׳ אלקיכם תלכו בפי׳ כי עמר מקור חיים שגם בחי׳ המקור חיים
 הוא רק עמד טפל ובטל לד, ולכן לא נאמר כי אתה כו׳ כי גם
 בחי׳ חיי החיים הוא בחי׳ אור א״ס והוא ע״ד עד שלא נברא העולם
 היה הוא ושמו לבד שבחי׳ האור כלול במאור כוי). והנה בחי׳ אור
 וגילוי והמשכה זו נק׳ אור א״ס כי אין קץ וגבול להארה זו מאחר
 שהוא עכ״פ אור וזיו עד״מ ממנו ית׳ הבלתי בעל גבול כוי, (ונקרא
 ג״כ שמו הגדול ועמ״ש מענין יהא שמיה רבא מברר ס״פ שלח בד״ה
 אני הוי׳ כו׳ להיות לד לאלקים). ומה שאעפ״כ נתהוו העולמות בבחי׳
 גבול ותכלית, היינו מחמת כמה מיני צמצומים שהיה בהאור שלא
 להיות בגילוי בחי׳ א״ס אלא בגבול ומדה, (נמ״ש נניאור ׳דפ יניאו
 לבוש מלנות). וזהו בחי׳ ממלא שהוא מה שנמשד בבחי׳ גילוי בגבול ומדה
 עד״מ ומאיר בכל עולם לפי ערכו כוי, וראשית הגילוי הוא בחכמה
 כו׳ וכללות בחי׳ זו אינו אפילו כעיר טפה לגבי אוקיינוס לגבי האור
 א״ס ממש שאינו מאיר בבחי׳ גילוי והתלבשות העולמות כ״א בבחי׳
 סוכ״ע, ואין פי׳ סובב שמקיף מלמעלה כי לית אתר פנוי מיניה רק
 שאינו מושג ונתפס כו׳ ולא כמו שהנשמה מתלבשת בגוף כרי. ונקי סובב
 ע״ד מ״ש כאשר יהיה האופן בתור האופו, פי׳ כמו עיגול קטן שבתור
 עיגול גדול המקיפו מכל צדדים שלא יתכן לומר שמה שמקיף למעלה הוא
 מעולה יותר ממה שמקיף למטה בתחתי׳ האופן הקטן. כי האופן

 י) עי׳ נהוספות.
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 שבת להוי׳ זהו בחי׳ עליות העולמות כענין וזוקף בשם* כוי). והנה
 מבואר למעלה שיש ב׳ מדרגות בבחי׳ הביטול. הא׳ בחי׳ ביטול היש
 לאין והוא אתעדל״ת לבחי׳ גילוי ביטול האמיתי דהיינו שיהיה גילוי בחי׳
 אין ממש היינו אור א׳׳ס ב״ה מה שהוא בבחי׳ םכ״ע ואינו מושג כלל
 ולכן נקי אין, (ופי׳ איז כמ״ש באדר״ז דרפ״ח ע״ב ובג״כ ע״ק אקרי
 אין כוי, ועמ״ש ע״ז במבוא שערים שער שלישי ח״ב פ״י, וע׳ בזהר
 שלח דקנ״ח ב׳ ע׳׳פ היש בה עץ אם אין. ובפי׳ הרמ״ז שם במ״ש
 והוא הנק׳ אין כו׳ ע״ש). וע״י גילוי זה יהי׳ הביטול אמיתי. וכך
 יובן שיש ב׳ בחי׳ אלו בשבת וזהו ענין שתי שבתות כהלכתן שיש בכל
 שבת, דהיינו שבת תתאה ושבת עילאה. והנה להבין עניו שבת תתאה
 צריך להקדים תחלה עניו מצות שביעית הכתוב בסדרה זאת. שנק׳
 ג״כ שבת כמ׳׳ש ושבתה הארץ שבת לה׳ שהוא ג״כ בחי׳ שבת ועלייה
 שהיש בטל לאיו כי שש שנים שזורע וחורש וקוצר לעצמו הוא בתי׳ יש
 ודבר והארץ ופירותיה הן שלו דוקא, נמצא הוא בחי׳ יש ודבר ובשביעית
 הוא בחי׳ ביטול היש ולכו נעשה הפירות הפקר (וגם ארעא אפקרא
 רחמנא לצורך אכילת חפירות (בנירים דמ״ב ע׳ב)). רק שיובל לזכות מן
 ההפקר כאדם אחר הזוכה מן ההפקר כו׳ ולכו כתיב ולבהמתך ולחיה
 כו׳ שכל זמן שחיה אוכלת בשדה כוי, וזהו מצות ביעור בשביעית
 שמוכרח להוציאם מן הבית. וזהו ביטול היש בפ״מ. וגם מה שתלה
 הכתוב אכילת אדם באכילת חיה שכשכלה לחיה מז השדה אסור לו
 לאכול וחייב לבער. היינו מפני שהוא ביטול היש עד שאדם ובהמה
 שוים. ווהו מפני שהוא שבת הארץ ועלייה בבחי׳ פכ״ע, כי הנה התחלקות
 המדרגות דצח״מ זהו מצד בחי׳ ממכ״ע שבאדם מתגלה בחי׳ חכמה
 שלא נתגלה ונמשך בחי׳ זו בבהמה וחיה שנתגלה בהם רק בחי׳ החיות
 בלבד כוי, (יעיין בסש״ב פמי׳ח). אבל כשמתבטלים לגבי בחי׳ םוכ׳׳ע
 שמקיף על כולו בהשוואה א׳ הרי כולו שויז כי בבתי׳ סובב נאמר
 אדם ובהמה תושיע ה׳ בהשואה א׳ והיינו בחי׳ בהמה רבה כוי,

 (עמש״ל בו״ה והניף הנהן ובפי עקב בדיה ויאכילך). ולכן באכילת שביעית
 אדם ובהמה שויו. והיינו ע״י התגלות סכ״ע. ואמנם נ״ז הוא עניו
 ביטול היש לאיו. והיינו כענין בחי׳ ומדרגת שבת תתאה, אבל שבת
 עילאה הוא למעלה מבחי׳ זו. וביאור העניו הוא דהנה מצינו שנאמר
 בתורה גבי שבת ב׳ לשונות הא׳ כמ״ש וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו
 אשר עשה. שהוא השבת והעלייה מכל אשר עשה דהיינו מבחי׳
 עשייה. הב׳ מ״ש אח״כ כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא. שהוא בחי׳
 שבת ועלייה גם מבחי׳ בריאה. עם היותו למעלה מבחי׳ עשייה, וכמ״ש
 אשר ברא אלקים לעשות שהבריאה הוא רק מקור להיות מזה אח״כ
 בחי׳ עשייה ובשבת שבת ג״כ מבחי׳ מלאכתו אשר ברא כוי, והן הו
 בחי׳ שבת תתאה ושבת עילאה. כי הנה וישבת מבחי׳ אשר עשה
 היינו עליות עולמות התחתונים שנק׳ בכלל בחי׳ עשייה אצלו ית׳ ובשבת
 הם מתעלים למעלה מבחי׳ עשייה, וזהו והנה טוב מאד ויבולו השמים
 כוי, פי׳ שהוטב והוכשר בעיניו סדר ההשתלשלות שנעשו על אופז
 ויבולו לשון כלות הנפש שנעשו בעניז שיוכלו להיות בבחי׳ כלות
 הנפש מלמטה למעלה בבחי׳ רצוא ושוב וכל בחי׳ העליות הללו הוא
 עד עלייתם בבחי׳ חכמה שהיא ראשית ההשתלשלות בי אבא מקנן
 באצי׳ שהוא בחי׳ ביטול חכמה היא כח מ״ה, משא״כ בבי״ע אין
 מתגלה בחי׳ חכמה וכמאמר אימא מקננא בכורסייא, ועליי׳ עולמות
 ע״י הביטול היינו ליכלל באצי׳ אשר שם גילוי ח״ע שבו מלובש אור א״ס.
 וע״ז נאמר וישבת מכל אשר עשה. שהרי גם בחכמה כתיב והחכמה
 מאין תמצא שנק׳ בריאה יש מאין לגבי אור א׳׳ס ב״ה. וזהו בחיי שבת תתאה
 והוא עניו ביטול היש לאיו וכו הוא בעניו שביעית. והנה כן הוא ג״כ
 ענין המצות שהם ג׳׳כ ביטול היש לאין. אמנם השכר שיהי׳ עי״ז לעתיד

 *) עי׳ בהוספית.

 ב׳ עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב״ה. וע״ש בפרש״י) והיינו
 ע״י אתעדל״ת דביטול היש שנתן צדקה בידו כוי. וחכמה ומוח האדם
 יהיה כלי לבחי׳ חכמה עילאה ממש שאור א״ס מלובש בה, והיינו ע״י
 עסק התורה ע״ד הנ״ל כוי, והיינו ע״י גילוי אור הסכ״ע דקמיה באמת
 כולא כלא חשיבי׳ ואצילות עם עשייה שויו, וזהו ששכר מצוה היא
 המצוה בעצמה כי עיקר המצוה הוא ביטול היש לאיו וזהו עצמו הוא
 השכר של המצוה אלא שהשכר הוא גילוי איו אמיתי ממקורא דכולא
 ושהביטול ע״י גילוי אא׳׳ס ב׳׳ה וביטול זה ישנו בכל א׳ מישראל.
 שהרי כל א׳ מבטל א״ע מעט לפי ערכו, אם ע״י אתכפיא או ע״י
 אתהפכא ועי״ו יהיה לו חלק לעוה״ב, ולכן מאן דלא כרע במודים שאין

 לו בחי׳ הודיה וביטול כלל ארז״ל דלא יקום בתת״ה כוי:
 קיצור. (והנה אור א״ס ב״ה הוא סוכ״ע וממכ״ע שבחי׳ סכ״ע
 עם היותו ג״כ בחי׳ אור ושמו לבד עכ״ז הוא א״ם ממש
 ולכן נקרא שמו הגדול. אבל בחי׳ ממב״ע המתלבש בתוך העולמות
 הוא רק הארה מצומצמת. ושךש הנשמות מבחי׳ ישתבח שמך היינו
 מבחי׳ ממכ״ע מבחי׳ חכמה והעלייה הוא גילוי סוכ״ע. וגילוי וה נמשך
 ע״י מעשה המצות. שכללותן תורה ועבודה וגמילת חסדים שתכלית
 יסודתם ביטול היש. ועי״ז נמשך השכר מצוה גילוי בחי׳ אין שלמעלה

 מהחכמה מה שהחכמה תמצא מבחי׳ זו דךך יש מאין):
 ד והנה מעתה יובן ג״כ ענין שתי שבתות כהלכתן. כי הנה השבת
 הוא עליית העולמות והעלייה היינו ג״כ בחי׳ ביטול, וכמו
 עניו עלייה דלע״ל שהוא ג״כ בחי׳ ביטול הנ״ל. והענין כי הנה פי׳
 וישבת ביום השביעי הוא עד״מ מאדם שעשה איזה מלאכה כמו שכותב
 איזה שכל, הנה צריך שכלו לידד עד שיתלבש בהמדות והמחשבה, ואח״כ
 יורדים כולם ומתלבשים בכח המעשה. ואחר שנח ממלאכתו חוזרים כל
 הכחות ומתעלי׳ ונכללים בכח השכל ובעצמות הנפש כוי. וכך עד״מ ששת
 ימים עשה ה׳, היינו ירידת החכמה והמרות ע״י כמה צמצומים להתלבש
 בעשרה מאמרות כוי, ולכן נז׳ הכל שם אלקים במעשה בראשית שהוא
 בחי׳ צמצומים כר, ובשבת כתיב ויכל אלקים היינו שכלו ופסקו הצמצומים
 ועולה ונכלל בשם הוי׳ שהוא בחי׳ סכ״ע, וכמו עד״מ הנ״ל עליית השכל
 והמרות שנשפלו שחוזרים ומתעלים לשרשן, וז״ש שבת להוי׳ וכמ״ש אני
 הוי׳ חוקר לב בוחן כליות שלפי שאני הוי׳ בחי׳ סוכ״ע שהוא למטה כמו
 למעלה המשפילי לראות בשמים ובארץ שמים וארץ שוים, לכן אני חוקר
 לב וכליות שאין שום דבר מסתיר לפניו ית׳ ובחשכה כאורה כוי, ולכן בשבת
 שנאמר שבת להוי׳ היינו עליות בחי׳ ממכ״ע בסכ״ע (ועמ״ש בפי בשלה
 סד״ה להבין עני! להם משנה). ולכן הוא עליות העולמות שגם העולמות יש
 להם עלייה והיינו ג״כ בחי׳ ביטול שמתבטלים מיש לאיז, וזהו פי׳ ויבולו
 השמים והארץ כוי. ויבולו לשון כלות הנפש וביטול כו׳ שבשבת הם
 בבחי׳ עלייה וביטול וכדלקמן, (וכן לשון שבת ג״כ השבתה שהוא עניו
 ביטול), והיינו מחמת גילוי בתינת סכ״ע שעי״ז נמשך הביטול כנ״ל
 בעניו שכר מצוה מצוה. (והנה מה שנק׳ בחי׳ זו עלייה והלא לית
 אתר פנוי מיניה ונמצא למטה כמו למעלה. אך העניו כמ״ש במ״א
 בעניו כורע בברוך וזוקף בשם כי כורע היינו המשכה וזוקף היינו
 העלאה. כי יש ב׳ בחי׳ בגילוי אלקות הא׳ כמ״ש וירד הוי׳ שהירידה
 הוא עניז המשכה למטה, ופי׳ למטה ר״ל למטה במדרגה שנראה העולם
 למטה כמו שהוא בבחינתו ומדרגתו רק שנמשך בו גילוי אלקות כי הוא
 ית׳ כל יכול, אבל הבחי׳ הב׳ הוא מ״ש לע״ל עין בעין יראו שהוא בבחי׳
 עלייה ממטר, למעלה ומלאה הארץ דעה שגם הארץ תשתנה ממהות׳
 ותזדכך עד שתמלא הארץ דעה את ה׳, והוא כמשל ב׳ בנ״א שהא׳ עומד
 במקום גבוה והב׳ במקום נמוך וכדי שיתחברו יש ב׳ אופנים כוי. וזהו
 עניו כורע בברוך וזוקף בשם שהם ב׳ בחי׳ הנ״ל, ולכן בשבת שנאמר



 לקוטי בהר תורה מג

 השירים בפסוק במגדל דוד ונםדר נשלח פנ״ט עיס נורא *לקי• ממקדשך.
 ובזבחיפ קנרו ב׳ ובסדר ויצא סיפ נדט ע״פ מה נורא המקום הזה ובזזז״ב עיט

 אי) והטעם כי לפי שבחי׳ מקדשי הוא ההמשכה בבחי׳ גילוי ואור פנימי
 לכר נמשך מזה היראה מצד הגילוי (ומדש בד׳׳ה וירא ישראל נו׳ ו-יראו

 העם כו׳ ובסש׳׳ב ס״פ כ״ג):

 ביאור הדברים ע״פ את שבתותי כוי. עניו תשמרו ותיראו
 יובן בהקדים עניו בחי׳ שם שארו״ל עד שלא נברא
 העולם היה הוא ושמו לבד. כי הנה השמות הם המחברים
 האורות עם הכלים, פי׳ עד״מ שם האדם שבו ועל ידו הוא פונה
 לקוראי בשמו אבל כשהוא בפני עצמו אינו צריך לשמו כלל, נמצא
 ענין בחי׳ השם הוא שבו ועל ידו ממשיכים אותו שיהיה נמשר
 ומתגלה. כמו כן יובן למעלה ענין השמות הוא שהם המחברים
 האורות עם הכלים. (וע׳ מ״ש בד׳׳ה בעצם היום הזה יצאו כל צבאות
 בפ׳ בא דשם נת׳ דשאר השמות מלבד שם הוי׳ הם בהבלים דע״ס.
 אר מבואר במ״א בשם הבעש׳׳ט נ״ע דאין ר״ל שהשמות הו הכלים
 עצמו דהא הכלים הם המדות והשם קאי להבורא עצמו שהוא עצמו
 כביכול נקי אל וכמאמר אליו ולא למדותיו אלא מ״ש שהשמות הן
 בהבלים פי׳ שהם החיות וההארה מאור א״פ המלובש בהכלי ומחיה
 את הבלי כי הבלים יש בהן חיות מאור א״פ מלבד האור המלובש
 בהם. וזהו ענין שאר השמות שאינן נמחקין אמנם שם הוי׳ הוא
 המשכת האור בהכלי שמחבר וממשיך האור בהבלי). והנה עניו השמות
 למעלה הם בחי׳ האותיות ע״ב ס״ג מילוי יודי״ן מילוי ההי״ו כו׳
 והנה עד״מ למטה אף שהתהווה האותיות הוא מן השכל עכ״ז
 אין מהות האותיות מערך מהות השכל כלל שהשכל עצמו הוא מהות
 השכלה וההשכלה מעורר את המדות להיות מתאוה עד״מ למה
 שהשכל מורה שהוא טוב ונמצא שהמדות יש להם שייכות ממש להשכל
 ומתאחדים זע״ז, אבל איו כן האותיות שהם רק לבושים להשבל. (וכמו
 הלבוש שאינו מתאחד כ״כ עם המלובש בו ובלבוש תחליפם ויחלופו, אבל
 התאחדות המדות עם השכל הוא כמו התאחדות הגוף עם הנפש שהיו
 לאחדים ממש והיינו לפי שהאותיות הם בחי׳ דומם משא״כ המדות
 ועמ״ש בפי בראשית ע״פ וייצר בו׳ ובד״ה בכ״ה בכסלו בפ׳ וישב גבי
 חומת בת ציון, ועמ״ש מעניו לבוש וגוף בד״ה זכור ושמור בדבור אחד
 נאמרו). דהיינו שמ״מ אי אפשר לתפוס את השכל רק ע״י אותיות
 והם בחי׳ לבושים הפנימים שגם המדות שבאדם אין מקבלים שפע
 השכל להיות נמשך במדה אלא ע״י האותיות שהרי מחשבה שחושב
 השכל הוא בחי׳ אותיות. (ועד״ז יובן עניו השמות למעלה במו שם
 ע״ב דיודי״ן הוא המביא אור דחכמה שיתלבש בכלי החכמה כמו
 שהאותיות מחברים השכל והמדות עד״מ). והנה עפ״ז יובן מעט מ״ש
 בע״ח בעניז הצמצום שהיה באור א״ס ונשאר מקום פנוי (במ׳׳ש נשער
 עגולים ויושר ענף בי) ואיחא באוצ״ח בתחלתו בהגייה דמ״ש מקום פנוי
 וחלל הוא לאו דוקא כי נשאר שם רשימו מהאור, אבל לגבי הא״ס
 נק׳ חלל ובע״ח אינו מבואר ענין הרשימו רק בספר עמק המלך
 ביאר זה שהוא בחינת אותיות רל״א שערים פנים ואחור כו׳ (וע׳
 מזה ג״כ בזהר הרקיע בפ׳ בראשית על דט״ו ובמק״מ שם. ועמש״ל
 ע״פ אני ישנה ולבי ער. בעניו האותיות שאלוני כוי) והיינו שהצמצום
 היה שלא יהיה גילוי האור א״ס ע״י האותיות, וז״ש בע״ח שהאור
 נסתלק ופי׳ דאיך שייך נסתלק כי אינו בגדר מקום, ועוד דהלא את
 השמים ואת הארץ אני מלא כתיב אלא דר״ל שהוא בבחי׳ העלם
 ואינו מתגלה ע״י האותיות ולא כמו קודם הצמצום שהיה נמשד
 ומתגלה האור ע״י האותיות רק האותיות לבד נשארים בלי גילוי האור

 היינו בחי׳ גילוי עצמות אור א״ס הםכ״ע הוא בחי׳ איו שממנו
 תמצא החכמה עילאה. וזהו בחי׳ ומדרגת שבת עילאה והוא
 מ״ש כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא שהחכמה נקרא בריאה
 כנ״ל. והנה חיות והתהוות החכמה הוא רק מבתי׳ שמו וזיו בלבד
 וכמבואר למעלה בפי׳ בורא קדושים ישתבח שמך כו׳ ושמו בגימ׳
 רצון. אבל עצמותו ית׳ הנק׳ בעל הרצון ונקרא מאור פי׳ מקור האור
 הוא למעלה מעלה מהיות מקור לחכמה ובשבת יש בחי׳ עליות
 העולמות כ״כ עד שהחכמה עולה ונכלל במאצילה הסכ״ע וזהו בחינת
 שבת עילאה. ובחי׳ ביטול זה זהו ענין כתר שהוא לשון שתיקה כתר
 לי זעיר (באיוב לס״ ל״ו), דפירושו המתן לי מעט ודום שהוא ענין
 שתיקה. והוא ענין סייג לחכמה שתיקה. סייג הוא גדר ומקיף
 שלמעלה מהחכמה הוא השתיקה והביטול וכענין משתאה לה מחריש.
 וכמ״ש במ״א בענין כבד פה וכבד לשון דמשה בו׳, וזשארז״ל בירו׳ כתיב
 שבת לה׳ אלקיך שבות כה׳ מה הוא שבת ממאמר אף אתה שבות

 ממאמר אר״ח בדוחק התירו שאילת שלום בשבת:
 קיצור. (וזהו עניו שתי שבתות כהלכתן. כי שבת העלייה מבחי׳
 ממכ״ע בסוכ״ע ועי״ז נמשך בחי׳ הביטול. ויש בזה שני
 בחי׳. שבת תתאה הוא עניו ביטול היש לאיו בבחי׳ חכמה כח מה.

 ושבת עילאה בחי׳ שלמעלה מהחכמה):
 ה וזהו את שבתותי תשמרו. פי׳ שבתותי היינו בחי׳ שבת תתאה
 שהוא ביטול היש לאיו, ושבת עילאה שהוא ביטול האמיתי
 שבי שבתות אלו ישנן בכל שבת כנ״ל (ועי מעניו את שבתותי תשמח
 נזחיא ה׳ ב׳ ה׳ג פב״א. ת״ז ריש תקוו ניד). ופי׳ תשמרו שבאמת שבת
 הוא בחי׳ מתנה שנותנים אותה לנו מה׳ רק שאנו צריכים לשמור
 שלא יפסידו אותה ח״ו ע״י איזה קלקול וגרמא בנזקין המונע גילוי
 זה כמו אפילו דברים שאדם דש בעקביו שקר וגסות, וכמ״ש
 דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ובגסות אין אני והוא יכולים
 לדור בעולם א׳. והנה הרבותא היא על שבת תתאה שהוא ביטול
 היש שגם זה אינו אלא בחי׳ תשמרו דהיינו שצ״ל שלא יהיה ביטול
 זה גופא בבחי׳ יש שהוא ביטל עצמו ע״י כחו(וכמ״ש ופלגשו ושמה
 ראו מ״ה שעושה יש ודבר מהביטול והוא שרש השתלשלות והתהוות
 היש גשמי דסט״א כוי). אלא הכל מאת ה׳ כי הגם שהבחירה
 ניתנה בידי האדם עכ״ז אלמלא עוזרו איז יכול לו וגם ארז״ל
 היה בעיניה כרשע כוי (וכמיש הפי׳ במשיב פכ״ז). וזהו את שבתותי
 שב׳ השבתות הם שלי כר. ומקדשי תיראו פי׳ מקדשי קאי על
 התורה כי המקדש שלמטה הוא מעשה ידי האדם שלמה המלך
 בנה אותו, אבל התורה היא מקדשו של הקב״ה ממש וכמארז״ל אין
 לו להקב״ה בעולמו אלא ד״א של הלכה (ועיין בסש״ב פנ׳יב
 שהתלמוד והמשנה נמשכים מהיכל קה״ק דבריאה יצירה כו׳ נמצא
 ד׳ אמות של הלכה הם בחי׳ מקדשי ממש. ועיין בע״ח שער
 כסה״ב פ״ה דשדש היכל קדה״ק שרשו מאד נעלה. ועמ״ש בביאור
 ע״פ שבת שבתון בשם זהר הרקיע פ׳ בראשית). והענין כי התורה
 הוא המשכת אלקות בבחי׳ פנימית כמו שבהמ״ק היה גילוי השכינה
 והוא בחי׳ ממכ״ע. ושבת הוא העליות בבחי׳ סכ״ע. ולכן אמר
 עם היות דשבתותי תשמרו שהוא עליות בבחי׳ םכ״ע, עכ״ז ומקדשי
 תיראו אני הוי׳ פי׳ אני הוא עצמותו ית׳ הוא ממש הוי׳ שהוא
 מה שנמשך להיות ממכ״ע ביו״ד נברא העוה״ב בו׳ וכולא חד. וזהו
 אורייתא מחכמה נפקת פי׳ נפקת היינו התגלותה היא מחכמה
 אבל מקור חוצבה הוא למעלה מן החכמה כי התורה היא פי׳ וביאור
 המצות שהם רצון העליון תרי״ג מצות דאורייתא עם ז׳ מצות דרבנן
 גימ׳ תי׳׳ד כתר, והנה* גבי מקדשי נאמר תיראו (ועיץ מזה ברבות בשיר

 שו״ה העולמות — ח כלל: בבור 4: ונכללת.
 •) עי׳ בהוספות.
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 בחי׳ אותיות וכמ״ש בע׳׳וו שא״ק נקרא אדם דבריאה הגם שבריאה
 הוא למטה מאד שהם בחי׳ נפרדים שלמטה גם מבחי׳ עולם האצי׳
 וע״ז נאמר ומשם יפרד כו׳ אמנם לגבי עצמות המאציל גם א׳׳ק אדם
 דבריאה יחשב כי אצילות נק׳ אדם דעשייה כולם בחכמה עשית להיות
 שאצילות הוא בחי׳ כלים מדת החסד מדת הדין בחי׳ מדד, וגבול כו׳
 ויש בהם התחלקות חםד בפ״ע וגבורה בפ״ע והתכללות חו״ג כו׳ לכו
 נקרא עשייה. ועולם העקודים שאינו בבחי׳ התחלקות עדייו אלא כל
 הע״ס הם עקודים בכלי אחד נק׳ אדם דיצירה (וניד, מהי נזהר הרקיע נפ•
 נראשית נדף ס״ו נפי׳ מהדיר מאיר פאפרוש על מאמר בריש הורמנתא נוי

 שנתב p עיש הרב ו״ל), וא״ק שהוא למעלה גם מעקודים כי עקודים
 הם ע״ס ממש אלא שעקודים בכלי א׳ אבל א״ק הוא למעלה מזה
 אלא אעפ׳׳כ הרי הוא מקור לע׳׳ס וסוף כל סוף יתהוה ממנו בחי׳
 אצילות לכן נקרא אדם דבריאה שלגבי המאציל גם הוא נקי בריאה
 יש מאיו (ועמ״ש בד״ה תקעו גבי עלה במחשבה לברא את העולם

 במדה״ד כו׳ שמש ומגן כוי ע׳׳ש):

 ועפ״ז יובן ג״כ עניו ירידת הנשמות בגופים שהוא צורך עלייה
 הגם כי גם מקודם ירידתן גבהו מאד דרכיהן שעלו
 במחשבה רק מי שנשמתו מבריאה היינו מבחי׳ מתשבה דבריאה
 ומי שנשמתו מיצירה היינו ממחשבה דיצירה כר ושנשמתו מאצילות
 היינו ג״כ ממחשבה דאצילות וס״ר נשמות הן ס״ד אותיות שבתורה
 הגם שבכתב איו נמצא ם״ר אותיות בתורה. היינו מפני אותיות
 המשר שהם אותיות אהו׳יי שבכלל הנקודות שאינן בכתב אבל ישנן
 במחשבה אך איזו מהנקודות הם אינו ידוע כו׳ (פי׳ שהוא ע״ד
 דאיתא בגמ׳ בכתובות דפ״ט ע״ב ינחם כתיב ופרש׳׳י אין לך לומר
 פת״ח בשום אות אא״כ אל״ף או ח״א סמוכין לו או ע״פ הנקודה
 שתחתיה והיא באה במקום אות כאלו כתוב ינאחם עכ״ל, הרי שהנקודה
 שתחתיה באה במקום אות כאלו כתוב אל״ף או ה״א וכן בוי׳׳ו ויו׳׳ד
 ולבן עם חשבון אותיות אלו שהיו צ״ל דק שנקודות באו במקומן יש
 ששים רבוא אותיות בתורה ואיזו מהנקודות הוא אינו ידוע לנו).
 והנה להביו עניז הירידה צויד עלייה למעלה מבחי׳ שעלו במחשבה,
 יובן בהקדים עניו השבת שיש שבת עילאה ושבת תתאה והיינו מ״ש
 וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה שהיא השביתה
 מבחינת עשייה זהו שבת תתאה ומ״ש עוד אח״כ כי בו שבת מכל
 מלאכתו אשר ברא זהו שבת עילאה. והעניו כי שבת הוא בחי׳ עליות
 העולמות עשייה ביצי׳ ויצי׳ בבריאה ובריאה באצילות כר עד רום
 המעלות שגם א״ק עולה במאציל העליון. כי השבת הוא עד״מ אדם
 ששובת ונח מאיוו מלאכת עבודה שבשעת המלאכה נתלבש השכל
 ונשפל בעשיית המלאכה וכשפוסק ממנה חוזר שכלו לאיתנו ועולה
 למעלה להשכיל ענינים רוחניים שלמעלה מעלה מהשכל שבהמלאכה
 שנק׳ מילין דהדיוטא כוי. וכד עד״ז יובן למעלה ענין העלייה בשבת
 עד רום המעלות. אד הנה עליי׳ שעד אצילות היינו עליי׳ בי׳׳ע
 באצי׳ נק׳ שבת תתאה ועניז עלייה זו הוא בי הנה עם היות
 שהאצי׳ אינו בערד עצמות אור א״ס ממש מ״מ הרי הוא אלהות
 ממש. משא״כ בי״ע הם נפרדים ממש ובעלי גבול עד שיש להם
 בחירה לעשות ח״ו הפר רצונו ית׳ וכמארז״ל במט״ט דמחו לי׳
 שתיו פולסי דנורא כוי. ואינן בערד האצילות. ולכן עלייתם באצילות
 היא עלייה עצומה ונפלאה שהנברא עולה ונכלל בבורא שיהיה מתלבש
 בו אור א״ס ב״ה (שבאצילות מלובש אור א״ס ב״ה בבלים
 האצילות שהקו מסתיים באצילות, כד עד״ז כשע״ס דבי״ע מתעלים
 באצילות הרי מלובש בהן אור א״ס ב״ה ממש) והיינו ע״י

 ווהו עניו הרשימו כוי. דהנה עד״מ למטה הרי האותיות מהותן
 ועצמותו אינו עריר למהות השכל. רק שהם כמו לבוש לבד ויכולים
 להבין על ידם השכל. והיינו מי שהוא חכם. אבל מי שאינו חכם
 ואין לו לב להבין השכל רק מ״מ תופס ומשיג האותיות לבד הרי
 השכל הוא בבחי׳ הסתלקות ממנו לגמרי היינו בבחי׳ העלם. ואע״פ
 שתופס האותיות הרי הם מצד עצמן אינן שייכים למהות השכל כלל
 א״כ השכל הוא בבחי׳ העלם והסתלקות ממנו ומה שתופס האותיות
 זהו כמו רשימו בלבד. ויובן זה יותר כמו עד״מ בדיבור תוספת
 שהשכלת ר״י בעל התוספת נכתבה בדיו ונייר הרי אין הדיו ונייר
 מערד מהות השכלת ר״י המונחת ומיוחדת עמו בגנזי מרומים רק
 שהחכם והלומד יוכל להביז ולעמוד על ההשכלה ע״י אמצעות האותיות
 (והיינו לפי שהוא חכם ויש לו לב להבין מצד עצמו) עם היותן גשמיים
 בדיו ונייר. אכו מי שאינו חכם לא יביו כלום מההשכלה ואף שתופם
 האותיות היטב מ״מ ההשכלה היא בהעלם והסתלקות ממנו כיון
 שאיז ההשכלה מעךך מהות האותיות מצד עצמן. וכך עד״ז יובן
 הנמשל למעלה בעניו הצמצום שנסתלק האוך להיות בבחי׳ העלם היינו
 שלא ניתן להיות גילוי האוד ע״י האותיות, (כמו עד״מ למטה שהרי
 ע״י האותיות לא יובן השכל כלל רק למי שהוא חכם ומבין מצד רוח
 חכמתו ובינתו, אבל הרי יש מי שתופס האותיות לבד ואינו מבין
 השכל כלל. וכר עד״מ למעלה הצמצום הוא שלא יהיה גילוי האור
 דק האותיות עצמן). וזהו צמצום עצום שהאור א״ם נסתלק שהדי
 הוא בבחי׳ העלם ממש רק רשימו נשאר והוא ענין האותיות ואותן
 האותיות הן הנק׳ שמות. וכמש״ש בע״ה שם ס״ג וכו׳ ומיו״ד אחרונה
 שבשם ס״ג נתהווה עולם התהו. וז״ש בזהר בראשית דט״ו בקע ולא
 בקע כוי. (ובביאור האדרא מהאריז״ל עמש״ש דקכ״ח םע״ב תי״ו
 רשים. רשימו לעתיק יומין כו׳ וז׳׳ל מ״ב מהרב זלה״ה הנה כבר ידעת
 כי תור בחינה אחרונה שבמאציל נעשה מציאות כל העולמות וכאלו
 :אמר דרד משל מל׳ שבמל׳ שבא״ס עם היות שאין צודק ח״ו שום
 תואר וספירה בא״ם, נמצא שהתי״ו אחרונה שבכל האותיות היא האצילה
 הכל ומכאן השורש שגם בעולם האצילות מל׳ דא״ק יורדת ונעשה
 עתיק בראש א״א והוא ת׳ שבסוף אותיות א״ק וזהו תי״ו רשים רשימו
 לע״י ולכן האותיות מתחילים בתשר״ק שהם בסוד חותם המתהפך והבן
 זה מאד עד כאן מצאתי כתוב בשם הרב זלה״ה עכ״ל שם. ולפמש״כ
 מובן כי גם כללות האותיות כולם הם רק בחי׳ היותר אחרונה אלא
 שהתי״ו היא ג״כ בחי׳ האחרונה שבהאותיות והיא האצילה הכל וז״ש

 ד״מ מל׳ שבמל׳ כו׳ וזהו תי״ו רשים רשימו כוי):
 ב ומעתה יובן ענין בורא קדושים ישתבח שמר ומבואר למעלה
 הפי׳ שכל בחיי הקדושים שברום המעלות בעולמות
 עליונים התהוותן הוא רק מבחי׳ שמד שהם אינן ערוד למהותו
 ועצמותו והם בריאה יש מאין וקאי ג״כ על נש״י שעלו במחשבה
 שהוא בחי׳ אותיות שנק׳ שמד כוי. והענין כי קדש היינו בחי׳
 חכמה שהיא הנק׳ קדש. ופי׳ קדושים לשון רבים וכמאמר וקדושים
 בכל יום יהללוד סלה היינו כי יש בחי׳ חכמה עד רום המעלות היינו
 חכמה דאצילות חכמה דעקודים חכמה דא״ק ועוד למעלה מבחי׳
 א״ק. נמצא יש מדריגות הרבה מאד בחי׳ חכמה זה למעלה מזה
 וזהו קדושים לשון רבים. והתהוותן נק׳ בורא קדושים שהם בריאה
 יש מאיו כי לגבי עצמות המאציל נקראים בשם בריאה ממש שהרי
 הוא ית׳ הוא למעלה מעלה אין קץ מכל בחי׳ ומדרגות היותר
 עליונות שבבחינת הכמה כמ״ש בסש״ב ה״ב פ״ט. רק שנמשכו ונתהוו
 מבחי׳ הרשימו שהם האותיות שנשארו אחר שנסתלק מהן האור א״ס
 כנ״ל. מהו שבריאת כל בחי׳ הקדושים הוא רק מבחי׳ שמד שהוא
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 והענין כי אדם ובהמה יש גם בבי״ע פני שור ופני אריה חיה בכלל
 בהמה(ויש ג״כ בחי׳ פני אדם) והחיות נושאות את הכסא כמשל המרכבה
 שמגבהת הרוכב למקום שאינו יכול להגיע בעצמו כו׳ כי שרשן מעולם
 התהו אלא שנפלו. אבל לאחר שמתברר הטוב מהרע (וחיות המרכבה
 הם לאחר הבירור) הם מעלים לשרשן לתהו. ולכן ע״י עלייתן מבי׳׳ע
 לאצי׳ בשנת השביעית (שאז הוא עליי׳ בריאה לאצילות) אזי אדם
 ובהמה שוין, כי אצי׳ הוא בחי׳ מקיף לגבי בריאה ובחי׳ סכ׳׳ע
 דבי׳׳ע וכמ״ש במ׳׳א בפי׳ אדון עוזנו צור משגבנו בו׳ אדון עוזנו
 הוא בחי׳ מל׳ דאצי׳ שנעשי׳ עתיק לבריאה וזהו צור משגבנו היינו
 בחי׳ מקיף לבריאה מגן משגב היינו מקיף ליצי׳ ולעשייה כוי. ולכן
 אדם ובהמה דבריאה עם היות שאין ערוך בחי׳ בהמה לגבי בחי׳
 אדם מ״מ לגבי אצי׳ שניהן שוין ממש (וע״ד שנתבאר בענין משה
 שממשיד הדעת לבי״ע לפי שאדם ובהמה דבריאה שויו לגבי דעת
 דמשה כר עמ״ש מזה ע״פ ואלה המשפטים, ואפשר עד״ז בקידוש
 דליל שבת שממשיכים הדעת לנוק׳ שהוא מקור דבי״ע בכלל זה
 שיומשך הדעת אפילו לנשמות שלנו בחי׳ בהמה דבי׳׳ע מטעם הנ״ל
 דאדם ובהמה שויו לגבי המקיף סוכ״ע כוי). ועד״ז יובן עניו שבת
 תתאה שהוא עליי׳ בי״ע לאצילות שהוא עליי׳ עצומה כו׳ כמובן. והנה
 לע״ל יהיה גילוי הסובב שהוא בחי׳ עצמות האור מקור כל המקיפים
 והוא אור א׳׳ס שלמעלה מהקו בו׳ ועתה הוא בהעלם ולא שסובב
 מלמעלה אלא כמ״ש הלא את השמים ואת הארץ אני מלא רק שהוא
 נעלם מכל בו׳. וזהו את שבתותי פי׳ ב׳ השבתות שלי הם כי גם שבת
 תתאה שהוא ביטול והתכללות באצילות נק׳ שבת שלי כי בי׳׳ע לגבי אצילות
 אין ערוד כנ״ל (מעניז אדם ובהמה כו׳ ולכן אנו מצווין בשבת על
 שביתת בהמה מדאורייתא). וע״ז נאמר תשמרו שאתם מוטל עליכם
 רק לשמור מה שנותנים לכם בעניו מתנה טובה יש לי בבית גנזי
 כו׳ והיינו ע״י השמירה מכל דברים המונעים הגילוי ואפילו עוונות
 שאדם דש בעקביו בגון שקר וגסות וכמ״ש במ״א. וגם פי׳ תשמרו
 היינו עד״מ כמשל השמירה שהיא מבחוץ כד הנה התגלות זו הוא רק
 בבחי׳ אור מקיף ושרש כל המקיפים מהאור שלמעלה מהקו ושבת
 בחי׳ מקיף ואפילו שבת תתאה (הוא מאיר בבחי׳ מקיף ולא בגילוי
 ממש בנפש והיינו מטעם הנ״ל דשרש כל המקיפים הוא מהמקיף
 עליון סכ״ע כוי) ותורה בחי׳ א״פ כדלקמן. ויובן ענין מקיף עד״מ
 כשאדם חושב איזה דבר במחשבתו הרי אותו דבר מוקף במחשבתו
 ומחשבתו מקפת הדבר ההוא כולו ואעפ״כ איז אותו דבר משתנה
 ומתפעל עי׳׳ז. והנה למעלה ג״כ כתיב אני ה׳ חוקר לב בוחן כליות
 ותעלומות האדם נגלו לפניו והנה מחשבתו ודעתו של הקב״ה שיודע את
 כל הנבראים מקפת אותן בפועל ממש והרי הקב״ה יודע העתיד כמו
 העבר ואעפ״כ אין ידיעה זו מכרחת האדם ויש לו בחירה לטוב או
 להפר ח״ו להרהר רע בו׳ והיינו לפי שידיעה זו אין נמשר ממנה
 השפעה וגילוי בהאדם רק מקיף אותו. (ועד״מ כמו שמחשבת האדם
 אין גורם התפעלות ושינוי בדבר שמקיף במחשבתו כנ״ל הגם כי
 לא מתשבותי מחשבותיכם כתיב שמה שמחשבת האדם מוקף בה
 איזה דבר אין הדבר ההוא מוקף בה בפועל ממש רק בדמיון
 מחשבת האדם ודעתו ולכן אין הדבר ההוא מתפעל ומשתנה ע״י
 מקיף זה שהרי אין יכולת במחשבתו לנגוע בהדבר בו׳. אבל הקב״ה
 דכתיב ביה כי לא מחשבותי מחשבותיכם הרי מחשבתו ודעתו שיודע
 את הנברא מקפת כל נברא בפועל ממש. וכמ״ש בסש״ב פמ״ח מ״מ
 כתיב כי אל דעות שיש ב׳ בחי׳ דעת הא׳ בחי׳ דעת עליון שאינו
 מאיר רק בבחי׳ מקיף ולכן אף שמקיף בפו״מ מ״מ אין ידיעה ומקיף
 זה מכריח הבחירה, וזהו יכולת הקב״ה להיות ידיעתו זו שבבחי׳ דעת

 הביטול כי בבי״ע הם בחיי יש מי שאוהב מיכאל באהבה גבריאל
 ביראה זעות מחיל כסא כוי. אבל יש בחינה שלמעלה מאהוי״ר והיינו
 בחי׳ הביטול כי אברהם הוא בחי׳ אהבה אבל משה ונחנו מה היינו
 בחי׳ ביטול כבד פה ולכן משה מלגאו ויעקב מלבר. ומזה יובן למה
 ג״כ הבחינה מה שבכל יום יש הארת שבת הוא בחי׳ שמונה עשרה משום
 כי תפלת שמונה עשרה בריעות והשתחוואות זהו בחי׳ ביטול קול דממה
 דקה כוי, (ולכן שמ״ע באצילות דהיינו ע״ד בחי׳ שבת) ועליות התומ״צ
 של כל היום הוא ע״י התפלה, הגם שהתורה היא למעלה מתפלה
 מ״מ להיותה נשפלה בקול גשמי לכן צריכה להתעלות על ידי התפלה
 עולת תמיד כוי, וכ״ז נק׳ שבת תתאה וזהו בקבלת שבת שמוסיפים
 מחול על הקדש. ולכן ג״פ הבו כנגד ג׳ עולמות בי״ע עד השתחוו
 לה׳ בהדרת קדש הוא בחי׳ אצילות ולכן ר״ת קבלה. היינו קבלת
 שבת שהוא עליי׳ בי״ע באצילות (וגם קבלה היא באצי׳, ועיין במבוא
 שערים שער שלישי חלק שני פפט״ו בענין עלייה זו דבריאה בו׳
 ע״ש). ויש בו מחלוקת הפוסקים אם הוא אסור במלאכה מדאורייתא.
 ואח״כ בכניסת ליל שבת ממש מתחיל עליות האצילות ערבית הוא
 עליית המל׳ חקל תפוחיו כוי. ואח״כ ביום הוא עליות הז״א ואו״א
 עד שגם א״ק עולה עליי׳ עצומה במאציל העליון. שהרי גם א״ק
 הוא בריאה יש מאין (וכמו שבת תתאה הוא עליות בי״ע באצילות
 כר ג״כ שבת עילאה היינו עליות בי״ע דאצילות שהרי החכמה נק׳
 אשר ברא בריאה יש מאיו והחכמה מאין תמצא ועלייתה בבחי׳
 כתר שהוא אצילות שבאצי׳. וכד העליות עד רום המעלות עד שגם
 א״ק שנק׳ אדם דבריאה ועלייתו הוא באצילות היינו באור א״ס ב״ה
 כי בכללות העולמות שא״ק נק׳ בריאה יש מאין כר הנה אצילות אינו
 אלא בחי׳ אור א״ם פי׳ הגילוי מא״ס ב״ה כי אצילות מלשון ויאצל
 שהוא הפרשת הארה כו׳ ועמ״ש מוה בביאור ע״פ אלה מסעי נמצא
 דרד כלל שבת הוא בחי׳ אצילות) וזהו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר
 ברא אלקים לעשות, פי׳ אשר ברא היינו א״ק שנק׳ אדם דבריאה
 לעשות היינו אדם דאצילות שנק׳ אדם דעשייה שא״ק הוא מקור ושרש
 לאצילות כמש״ל וזהו בחינת שבת עילאה. ושבת תתאה הוא מ״ש
 וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. (והגם שאצילות נק׳
 עשייה ושבת תתאה הוא רק עליות בי״ע. אד באמת גם ליל שבת
 שאז עליות המל׳ דאצילות הוא ג״כ שבת תתאה ולכו וישבות ביום
 השביעי מכל מלאכתו אשר עשה זהו שבת תתאה כי המל׳ היא
 עשייה שבאצילות. ושבתא דיומא עליי׳ ז״א וחכמה כוי זהו התחלת
 שבת עילאה מכל מלאכתו אשר ברא שהוא בריאה דאצילות כנ״ל.
 ובזהר בראשית דף ה׳ ע״ב שבתותי דא שבת עילאה ושבת תתאה
 בו׳ את לאסגאה תחום שבת בו׳ י״ל שבת עילאה ותתאה יום שבת
 וליל שבת ואת לאםגאה היינו מה שמוסיפים מחול על הקדש
 שהוא עליית בי״ע באצילות ובמק״מ שם פי׳ שבת עילאה ותתאה

 עתיק וז״א כוי):

 ג והנה ביאור עניו שבת תתאה יובן ממצות שביעית שנק׳ שבת
 שבתוו שיש בו ג״כ בחי׳ עליות אלא שאיו העליות רק
 מבי״ע לאצילות ולבן נאמר ושבתה הארץ שאיו שביתה בשביעית אלא
 למל׳ דאצילות שהוא מקור דבי״ע לבד ולכן לא נאסר רק עבודת הארץ.
 אבל מאצילות ולמעלה אין שום עליי׳ וכמ״ש בלק״ת בטעמי מצות פ׳
 בהר. ומ״מ יש בו בחינה שאדם ובהמה שרן דהיינו לענין מצות
 ביעור בשביעית שהוא מצוה לבער פירות שביעית מן הבית כשכלה
 לחיה מן השדה שנאמר לד ולבהמתר ולחיה אשר בארצף תהיה כל
 תבואתה לאכול כל זמן שחיה אוכלת מו השדה אתה אוכל ממה
 שבבית כלה לחיה מן השדה חייב לבער אותו המיז מן הבית כוי.
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 סתם. אבל יש בחי׳ בשבת שנק׳ שבת שבתון וזהו בחי׳ בינה וזהו דיר
 פרט באצי׳ עצמו. וכמ״כ יובן בכללות העולמות שיש בחי׳ בשבת שלגבי
 זה נקי א׳׳ק למעלה מעליות דשבת ויש עוד בחי׳ שבת ששייך גם
 בא׳׳ק וכמשנ׳׳ת שבשבת נאמר ב׳ בחי׳ מכל מלאכתו אשר ברא ומכל
 מלאכתו אשר עשה. אשר בחי׳ השבת מכל מלאכתו אשר עשה אדם
 דאצי׳ שנק׳ עשייה וא׳׳ק שכולל אבי״ע בהשוואה א׳ הוא למעלה
 מעליות זו דשבת, אבל בחי׳ שבת מכל מלאכתו אשר ברא לעשות זהו
 שייר גם בא״ק וכנ״ל (וע׳ בלק״ת פ׳ קדושים ע״פ את שבתותי ב׳
 שבתות הדר העליון בו׳ והוא יסוד דא׳׳ק שהוא פנימי׳ א׳׳ק כמ׳׳ש
 סד״ה למנצח על השמינית. אלמא דשבת עילאה זה שייר בפנימי׳ א״ק
 כוי. ועיין פע׳׳ח בהקדמה לשער השבת פ׳׳ד וכן עולין כולן עד
 א״ק. וע׳ בטעמי מצות פ׳ בהר בתחלתו עד המאציל העליון פי׳
 אפילו אריר כו׳ כל הנאצלים כולו כו׳ וצ׳׳ע בספר הגלגולים ספי״ז

 ועיין במב״ש ש׳׳ג ח״ב ס״פ ט״ו)*:
 ה ומקדשי תיראו. פי׳ מקדשי קאי על התודה במארז״ל
 משחרב בהמ״ק אין להקב״ה בעולמו אלא ד״א
 של הלכה. והתורה היא בחינת א״פ ולכן נאמר ע״ז תיראו כי היראה
 נמשכת ע״י הגילוי מקרוב (וכמו וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק
 דהיינו כדי לנוח מעט מהיראה הגדולה שמקרוב, ובקי״ס ע״י הגילוי
 וירא ישראל כו׳ וייראו העם כוי). ובשבת שהוא אור מקיף נאמר
 תשמרו. ואומר הטעם אני הוי׳ פי׳ אני אותיות איו עצמות אור
 א״ס דלית מחשבה תפיסא בי׳ הוא הוי׳. והוי׳ הוא האור הנמשר
 בא״פ כי יו״ד צמצום והוא בחי׳ חכמה שלהיות התהוות החכמה
 מא״ס ב״ה הוא ע״י צמצום שנשאר רשימו וכמש״ל. ואח״כ ה׳ בינה
 הרחבת השכל כו׳ והרי גם אור זה המאיר בבחי׳ א״פ הוא מאור
 א״ס (הוא בחי׳ הקו שהאור מעיז המאור כמ״ש באג״ה ד׳יה איהו
 וחיוהי) וכולא חד ולכן ומקדשי תיראו כוי, (ועי בת״ז ריש תיקו! כ״ד
 ועמ״ש מעניו הצמצום ויו״ד ע״פ המאמר זח״ג אחרי דע״ט ע״נ הניאו
 עלי נפרה). ואפשר לומר שזהו ג״כ הסמיכות כבד את אביר ואת
 אמד לזכור את יום השבת וכן בפ׳ קדושים איש אמו ואביו תיראו
 ואת שבתותי תשמרו, והוא ע״ד ברע״מ פ׳ קדושים דפ״ב ע״א
 ודא איהו תורת ה׳ כוי ודא איהו כבוד דאבא ואימא כו׳ שתשב״כ
 נק׳ מוסר אביר ותשבע״פ נקרא תורת אמד והתורה היא א״פ ושבת
 א״מ וכולא חד וכנ״ל. ובפי׳ וענין שהתורה נקי מקדשי היינו
 כמ״ש בסש״ב פנ״ב שהתלמוד נמשד מהיכל קדשי קדשים דבריאה
 שבו מתלבש מל׳ דאצילות ולכן נק׳ א״פ בחי׳ אצי׳ הנמשד ומתלבש
 בבריאה אבל שבת בריאה עולה באצילות ממש ולכן נקרא א״מ
 ועד״ז ג״כ שבת עילאה ומ״מ כולא חד וכמ״ש בע״ח שער כסה״כ
 דהיכל ק״ק הוא כחב״ד דבריאה ונשמת היכל ק״ק הוא אורות
 המתנוצצים מכח״ב האצילות כו׳ וכמ״ש במ״א. והנה עפ״ז י״ל בעניו
 תקנת שבת שבמוסף שבת דאיתא בפע״ח שער השבת פ״כ שהוא
 מיוסד על סדר תשר״ק והוא הארת כ״ב אתוון המאירין במוחא עילאה
 מתתא לעילא בסוד מ״ש בזהר תי״ו רשים רשימו לעתיק יומין דלית דכוותי׳
 ועמ״ש מזה בביאור האדרא מהאריז״ל בדף קכ״ח סע״ב גבי תי״ו רשים
 רשימו כוי. וע׳ עוד בעניז האותיות בהרמ״ז ר״פ ויקרא בענין ופרחיו גו
 אוירא שהוא עניו תופפת אור אל האותיות מאוירא דא״א כוי. ועד״ז י״ל גם
 כאן שזהו עניו תשר״ק שבמוסף בחי׳ תוספת אור אל האותיות שהם בזו״ן כי
 אתוון בינונין בז״א ואתוון זעירין במל׳, ועתה במוסף שבת נמשד להם תוספת
 אור מהכתר ולכן נמשף זה ע״י בחי׳ מל׳ דא״ק שנעשה ע״י וזהו תי״ו
 רשים רשימו כוי. ועמ״ש בביאור ע״פ והניף הכהן אותם על לחם הבכורים
 כוי. והנה לפמ״ש שבשבת יש עליי׳ עוד עד רום המעלות שגם א״ק

 *) עי׳ נהוספות.

 עליון רק בבחי׳ מקיף מרחוק עד שלא יתפעל ממנה האדם ולא
 תגרום לו שום הכרח כלל ממש ע״ד שאין מחשבת האדם גורם
 התפעלות באבן שמצייר במחשבתו ואף שמחשבת האדם אינה מקיף
 באמת כלל רק בדמיון לבד, אבל ידיעת הקב״ה הוא מקיף בפועל
 ממש מ״מ יכול הוא שגם מקיף וה שבפועל לא יגרום התפעלות.
 וזהו שמ״מ אינו רק בחי׳ מקיף דייקא). ויש בחינה למטה מוו שמשם
 נמשר ההשפעה בפנימי׳ להאדם כמו ששואל המלאד טפה זו מה
 תהא עלי׳ חכם וכו׳ נמצא הקב״ה נותן בו חכמה הרי נמשד בחי׳
 זו בפנימית להיות חכם. אבל בחי׳ דעת עליון הוא בבחי׳ מקיף
 ולכן אינו מכריח הבחירה כוי. ועד״ז יובן עניו שבת שמאיר על האדם

 בחי׳ עליונה מאד והיינו בבחי׳ מקיף כוי:
 ד ומכל מקום צ״ע* אם המשל דמקיף דידיעה מכוון לעניו
 המשכת המקיף בשבת כי הנה עניו הידיעה שאינו
 גורם שום התפעלות והכרח בהבהירה צ״ל דהיינו משום שהוא בחי׳
 המקיף שמרחוק כי יש ב׳ בחי׳ מקיפים. הא׳ שאע״פ שהוא מקיף
 ואינו מאיר בפנימי׳ עכ״ז נמשד התפעלות ממנו כמו שהאדם מתפעל
 כשמתפלל בצבור משום המקיף דאבל בי עשרה שכינתא שריא וזה
 נק׳ מקיף הקרוב שמאיר בהא״פ. הב׳ מקיף הכללי שמקיף
 בהשוואה א׳ ואינו מאיר בפנימי כלל ולא נמשד ממנו התפעלות וכמ״ש
 כ״ז ס״פ שמות בביאור ע״פ הבאים ישרש כוי, וא״כ הידיעה שאינה
 מכרחת הבחירה כלל היינו משום שהוא בבחי׳ מקיף המובדל, ובשבת
 הרי יש נשמה יתירה שהוא התגלות מבחי׳ הרצון עליון (נמ״ש
 נמ״א ע״פ ויקהל משה טי). ולכן אפשר כי שבת תתאה ושבת עילאה
 עם היות שניהם בחי׳ מקיף כנ״ל בפי׳ שבתותי תשמרו. מ״מ י״ל
 שבת תתאה הוא מקיף הקרוב וממנו נמשד הארה והתפעלות כוי
 ושבת עילאה הוא מקיף העליון מקיף למקיף כוי. וגם במ״א נתבאר
 שבשבת נכנסים המקיפים דחול בבחינת פנימים ונמשכים מקיפים
 עליונים יותר, וגם נתבאר במ״א בפי׳ ושמרו בנ״י את השבת
 לעשות את השבת שע״י ושמרו את השבת נמשד כח ועוז
 שיוכלו לעשות את השבת הבא אח״כ, ועמ״ש סד״ה לסוסתי בעניו
 טלא דנטיף מעתיקא בג׳ סעודות דשבת שמזה נמשד הבח לאתעדל״ת
 כוי. והנה מכ״ז יובן עניז ירידת הנשמות צורד עליי׳ ועיקר העלי״
 לע״ל ליום שכולו שבת. והענין כי הנשמות שרשז מבחי׳ מחשבה שהוא
 בחי׳ בריאה והעלייה בבחי׳ אצילות וכנ״ל דשבת הוא עליית בריאה
 באצילות ועיקר העלייה בחי׳ שבת עילאה וזהו ענין הגילוי שלע״ל. כי
 הנה שרש הנשמות הוא מבחי׳ א״ק כי עלה במחשבה היינו בחי׳
 א״ק כמ״ש במ״א וירידתו משם ירידה צורר עלייה היינו בחי׳ שבת
 עילאה שהוא עליות עד שא״ק שנק׳ אדם דבריאה עולה באצילות
 שהיא גילוי אור א״ס ממש אד עכשיו הגילוי רק בבחי׳ מקיף והוא
 בחי׳ סובב אבל לע״ל יהי׳ התגלות המקיף בבחי׳ גילוי ממש כו׳ ועיין
 מ״ש ע״פ ואכלתם אכול מעניו הנשמות החדשות שיומשכו לע״ל מבחי׳
 סכ״ע ממש שלמעלה מהקו ויתעטרו בהו נשמות הצדיקים לע״ל
 ובמ״ש בספר הגלגולים פ״ז שוה יהיה באלף השביעי שהוא שבת עילאה
 ממש. והנה לכאורה צ״ע לקשר דרוש זה דעליית שבת הוא אפילו
 בא״ק שגם א״ק עולה כו׳ עם מ״ש סד״ה למנצח על השמינית דא״ק
 הוא למעלה מהעליות דשבת כו׳ ע״ש• אד באמת לק״מ שהרי גדולה
 מזו מבואר במ״א דאפילו הבינה נק׳ ממחרת השבת פי׳ שהוא
 למעלה מבחי׳ שבת כי שבתא דליליא ושבתא דיומא הם זו״נ ובינה
 היא למעלה מזה בו׳ ובמ״א מצינו בזהר דשבת הוא בינה כמ״ש
 בזהר (ח׳׳נ דם״ג נ׳ ודפ״ח א׳) א״ו היינו משום דכמה בחי׳ יש בשבת
 שיש בחי׳ בשבת שבינה נק׳ לגבי בחי׳ זו ממחרת השבת והיינו שבת

 י) עי׳ נהוספות.
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 ונשמתו. שאין תופסים מקום כלל ואין שינוי וגירעון כלל בנפשו מחמת
 המחשבות ויכולה היא לחשוב מחשבות איו קץ כך ההארה הנמשכת
 מא׳׳ס ב״ה בכל העולמות הוא רק הארה והתפשטות ממנו ית׳ וכולא
 קמיה בלא חשיב ואין תופס מקום כלל נגדו ואיו בו שום שינוי ח״ו
 כמ׳׳ש אני הוי׳ לא שניתי ואתה הוא קודם שנברא העולם כר ולכן
 נק׳ ההארה הנמשכת מהאור א׳׳ס בשם אותיות, וו״ש ג״כ תור בחי׳
 אחרונה שבמאציל כו׳ ר״ל שגם בהארה זו יש כמה בחי׳, וכמו עד׳׳מ
 שיש במחשבה ג״כ כמה בחי׳ יש מחשבה בעלמא שהוא בחינת חיצונית
 לגבי מחשבה עמוקה שהיא פנימית כו׳ והעולמות נמשכו מבחינ׳
פ ראיתי והנה  האחרונה שבהארה ומחשבה בוי (ועיין פ״ש 0זה בביאור ד
 מנורת זהב כולה)• אד על בל בחי׳ מחשבה שלמעלה כתיב כי לא
 מחשבותי מחשבותיכם. שמחשבתו של האדם מלבשת את הנשמה ומקיפה
 מכל צד כו׳ משא״כ אצלו ית׳ שאין המחשבה מלבישתו ומקיפתו ח״ו שהוא
 ית׳ רם ונשא מזה והוא קדוש ומובדל כו׳ (וכמ״ש מוה במ־א בד-ה

 רני ושמחי בת ציון בו׳ וכד׳׳ה צאינה וראינה):

 עולה באור א״ם ב״ה א״כ ממילא מובן שגם בזה יתפרש ג״כ ענין הנ״ל
 ע״ד מ״ש האריז׳׳ל שהתי״ו הוא בחי׳ אחרונה שבמאציל אשר היא
 האצילה הכל כו׳ ובספר ע״ה שער השני פ״ז כ׳ ג״כ בענין התי״ו
 בו׳. והנה מבואר למעלה בעניו בורא קדושים ישתבח שמך שהתהוות
 א״ק ואפילו בחי׳ חכמה שלמעלה מא״ק הוא מז הרשימו שנשאר
 אחר הצמצום והסתלקות האור כו׳ ובשבת הוא עליי׳ א״ק באור א״ס
 שהוא מה שנסתלק בבחינת העלם מאיר בו בגילוי כנ״ל וזהו שעלייה
 זו הוא ע״י תי״ו כי תי״ו רשים רשימו כו׳ וע״ד הנ״ל בשם האריז״ל.
 וזהו שאומרים תשר״ק דתקנת שבת במוסף שמוסף שבת הוא תוספת
 הקדושה כמ״ש בפרדס בעה״כ בעיר מוסף ווהו עניו עולת שבת
 בשבתו. שהשבת עצמו עולה בשבתו והוא בחי׳ שבת עילאה שהעלייה
 עד א״ס כוי. והנה להבין עוד עניו שייכות בחי׳ אותיות באור א״ס
 הנה מבואר במ״א בד״ה תחת אשר לא עבדת כוי החילוק בין אור
 לשפע שההארה היא שלא נחסר כל עי״ז בהמקור שממנו נמשר ההארה
 וכר עד״מ אותיות מו״ד שבאדם הם רק הארה שנמשכת מנפשו

 מחשבות, מחשבותיכם לשון רבים. כי מחשבה תתאה היא המחיה את
 הדבור כי בלתי מחשבה א״א לדבר כמאמר רו״ל השמע לאזנר מה שאתה
 מוציא מפיר ועל בחי׳ זו אמרו ת״ל בעשרה מאמרות נברא העולם
 והלא במאמר אחד יכול להבראות והמאמר אחד הוא בחי׳ מחשבה זו
 המלובשת ומחיה את כל כללות הדבור וכמאמר הכתוב היוצר יחד לבם
 המבין אל כל מעשיהם אשר כולם נסקרים בסקירה אחת אבל בחי׳ השנית
 היא בחי׳ מחשבה עלאה הדבוקה בעצם השכל אשר אותיות ההם הם
 הנקראים חקוקים ואינם מהות בפני עצמם כנ״ל. וע״כ הנשמות נקראו
 מהלכים כי יכול להתהלד בהרחבה להרחיב אהבתו ויראתו לה׳ ית׳ מיום
 ליום יותר ויותר עד בואו למקור חוצבה תחלת המחשבה הנק׳ עבר
 הנהר אשר גם שם לא ישקוט ולא ינוח כי הילד ואור כמאמר הכתוב
פ ונתתי לד מהלכים בפי וישב ובפי שלה ע״פ ועתה יגדל.  ונהר יוצא (ועמ׳׳ש ד
פ יונתי בתגוי הסלע בפי׳ קומי לו כו׳ ולכי לד• וע׳׳פ אלה מסעי בפי׳  ועיין ד

 ואלה מםעיהם למוצאיהם):

 ב והנה מקום ההיליד ועת ההיליד לכל אדם להיות מרחיב ומגדיל
 אהבתו לה׳ הוא בעת התפלה וקודם התפלה פסוקי
 דזמרה. וברכות אשר תיקנו לנו אנשי כנה״ג ע״י אבות העולם
 כמארז״ל תפלות אבות תקנום אברהם יצחק ויעקב והם מדת גדולה
 גבורה ורחמים כאשר כללו לנו חז״ל פסוקים המבארים גדולת הבורא
 ית׳ ולגדולתו אין חקר אשר אין לו תחלה ואין לו תכלה אשר ע״י התבוננות
 זו יגדיל אהבתו לה׳ יתי. וכן פסוקים המבארים גבורתו ויראתו
 יתברר היא מדת יצחק וכן יש פסוקים המבארים רחמנותו ית׳ אשר
 היא נקראת נחלת יעקב נחלה בלי מצרים בלי גבול כי הרחמנות שורה
 ושייר על כל העולמות מבריח מן הקצה אל הקצה עד רום המעלות
 בי בולם אינם עצמיותו ית׳ כ״א בחי׳ הארה כמאמר הכתוב הודו על
 ארץ ושמים ארץ הוא בחי׳ ממלא ושמים הוא בחי׳ סובב אינם אלא
 הארה דהארה והוא בחי׳ שם כמאמר ישתבח שמד לעד מלכנו על כן
 שייר עליהם רחמנות אשר רחוקים הם מעצמותו ית׳. והנה בהתבונז
 האדם בהתבוננות רחמנות זו יגדיל מדותיו הטובות לה׳ וישא אותם
 לה׳ כמאמר הכתוב אליד ה׳ נפשי אשא כי האבות הם הנקראים
 רועים מהשבעה רועים המפרנסיו ונותנים כח וחיות להצאן קדשים
 להיות יכולים להליד ולהתגדל מיום ליום ועיקר צער גידול בנים היה לו

 פרשת בחקותי
 אם בחקותי תלכו. וגר. הנה אמרו רז״ל (דז ה׳ א׳) איו אם אלא
 לשון תחנונים שנאמר לו עמי שומע לי ישראל בדרבי יהלכו וצריר
 להבין ענין תחנונים האלו מה הם. וגם צריד להבין לשון בחקותי אשר
 פירשו חז״ל (בקדושיו דל-ט) על פסוק את חקותי תשמרו חוקות שחקקתי
 לכם וכר. וגם להביז לשון תלכו הנאמר כאן. הנה ידוע כי בתורה
 שבכתב יש ב׳ מיני כתיבה כי בלוחות נאמר והמכתב מכתב אלהים חרות
 על הלוחות שהכתב הוא מעצמז של הלוחות אשר נחקק מהם ובהם ולא
 היו האותיות עניו ומהות בפני עצמז. אבל שאר תורה שבכתב דיו כתובה
 על הקלף אשר האותיות הם מהות בפני עצמן ולא מעצמיות הקלף הם
 ונק׳ תורה שבכתב בי התורה מלובשת בכתב וד״ל. והנה תלת קשריו
 אינון קוב״ה ואורייתא וישראל וישראל מתקשראן וכוי. על כן בכל ניצוץ
 ונפש אלקית מישראל ישנן ג״כ ב׳ בחי׳ אלו אותיות החקוקים ואותיות
 הכתובים דהנה כתיב ונתתי לד מהלכים בין העומדים האלה. והנה
 העומדים הן המלאכים ומהלכים הם נשמות כללות ישראל. ולהבין זה
 למה נקראו המלאכים עומדים הנה כתיב בדבר ה׳ וכו׳ וברוח פיו כל
 צבאם דהיינו שהמלאכים מקום מקור חוצבו ובריאתו הוא מדיבורו
 של הקב״ה כביכול הגם שאיו לו דמות הגוף ולא נערוך אליו קדושתו
 אעפ״כ דברה תורה כלשון בנ״א להקראות התגלות אורו לבחי׳ נבראים
 בשם דבור. והנה אותיות הדבור הם עד״מ גופים מחולקים ועומדים
 כל א׳ לבדו אשר מדבור זה לא יתהוה דבור אחר לעולם ועל כן
 המלאכים אשר עבודתם בבחי׳ אהבה כמו מחנה מיכאל או אשר
 עבודתם בבחי׳ יראה כמו מחנה גבריאל הם עומדים ברום עולם במדרגה
 אחת והאהבה והיראה אשר ניתנה בהם מששת ימי בראשית לא ישנו את
 תפקידם להיות הולד וגדל מיום ליום וכמאמר הכתוב שרפים עומדים
 במדרגה אחת, אבל נשמות ישראל עליהם אמרו ישראל עלו במחשבה
 תחלה אשר מקור חוצבן מאותיות המחשבה הנקראת מחשבה עילאה
 אשר הם כמעין הנובע תמיד כמאמר ת״ל מבין דבר מתור דבר ומיד
 בנפול דבר אחד במחשבה הקשורה במקור השכל אזי יתהלר ברחבה
 להיות מתרחב ומתפשט יותר ויותר אשר ע״ז נאמר ונהר יוצא מעדז
 להשקות אח הגז ונהר זה הוא הנמשד ויוצא תמיד מעז־ז הוא מקור
 החכמה והולד ומתרחב עד שבא להשקות ג׳׳ז סדרים דאורייתא הנק׳
 תורה שבכתב כנ״ל. ועל כן נאמר בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם כו׳
 למעלה מבחי׳ נהר ומחשבה זו יש בה ג״כ ב׳ בחי׳ כמאמר הכתוב כי לא

 שו״ה האצילה — ע״ה: = עמק המלר.
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 בזהר תרומת קסיב ב׳ ובמק״מ שם מעניו 08 בתקתי. וברבות שמות פ׳ ב׳
 ועמ״ש עיפ זאת תקת התורה):

 ביאור אם בחקותי

 להבין שרש הדברים הנ״ל. הנה להבין ענין אם בחקותי תלכו
 שבחי׳ ההליכה היא בחקותי דוקא בבחי׳ אותיות החקיקה.
 יש להקדים תחלה שרש עניו ההפרש בין תורה שבכתב שנתלבשה
 באותיות הכתב בדיו על הקלף. לבחי׳ מכתב אלהים חרות על
 הלוחות שהוא אותיות החקיקה. וההפרש בין כתיבה לחקיקה.
 בגשמיות הוא פשוט דבאותיות הנכחבים בדיו הנה הדיו הוא דבר
 בפ״ע ואינו מגופו ומהותו של הקלף. אך כשמצטייר הדיו בצורות
 אותיות על הקלף ידבקו והיו לאחדים ונראה כאלו הם דבר אי,
 שהרי הקלף הלבן ישנו תחת האות ועליו ממש נכתב האות והוא
 סובלו. אבל מ״מ באמת הם שני דברים שהרי הקלף הוא דבר
 בפ״ע והדיו הוא דבר בפ״ע לגמרי רק שהלביש את הקלף הלבן להיות
 נראה על הקלף צורות אותיות מדיו וא״כ אין זה רק דרך הלבשה בלבד
 שהלבוש הוא דבר בפ״ע ממש. ואף לבוש המחובר תמיד מ״מ מצד עצמו
 הוא דבר בפני עצמו. וכך הוא ענין אותיות הנכתבים בדיו הן מלבישים
 את הקלף בחי׳ לבוש לבד משא״כ באותיות החקיקה שנחקקים ונחרצים
 ע״ג אבן טוב וכה״ג הנה אין האותיות חשובים בחי׳ לבוש לבד
 אלא הן מעצמיותו ומהותו של האבן טוב ומגופו ממש יחשבו.
 והגם שמ״מ אינו דומה ממש לכמו שהיה האבן טוב מצד עצמו קודם
 החקיקה שמתחלה היה פשוט בלא ציור אותיות כלל וע״י החקיקה
 נולדו בו אותיות והרי א״כ צורות האותיות אלו אינן עצמות ומהות
 האבן טוב שהוא מצד עצמו פשוט בלא ציור אותיות. אך הגם
 שצורת האותיות היא הוי׳ חדשה אבל עכ״פ אותיות אלו הם בגוף
 האבן טוב ממש ואינו דבר נפרד ממנו רק חרותים וחקוקים בגופו
 ממש ולא כאותיות שעושים בדיו שהם דבר נפרד חוץ מהקלף
 וחשובים לבוש לבד אבל אותיות החקיקה אע״פ שהן ג״כ אותיות
 ולא כקלף הלבן ואבן טוב במהותו ועצמותו שמופשט מכל צורה
 ממש אבל עכ״פ הם מגופו ומהותו של הדבר הנחקק ולמעלה מעלה

 מבחי׳ לבוש:

 והנה עם היות המשל הנ״ל הוא ענין גשמי מ״מ ממנו יובן הנמשל
 למעלה בענין שרש מעלת הלוחות וכמשי״ת אי׳׳ה. אך מקודם
 יש לבאר עוד איך שדוגמת המשל הנ״ל באותיות הכתיבה ואותיות
 החקיקה הגשמיים. יש דוגמתם ממש ברוחניות באותיות שבנפש
 המדברת שבאדם. דהנה עם היות שהנפש מלאה אותיות וכמ״ש ויהי
 האדם לנפש חיה ותרגם אונקלוס לרוח ממללא וכדלקמן אי״ה מ״מ
 הנה נביעת האותיות שבמחשבה ודבור אף שנובעים מהנפש מ״מ גשם
 מהות אותיות הדבור שהם מבחי׳ קול והבל הלב הגשמי היוצא מן הקנה
 כמו דבר ור ממש נחשב לגבי מהות ועצמות הנפש כי מה ענין קול
 גשמי למהות הנפש הרוחניות ואפי׳ מהות האותיות שבמחשבה שחושב
 ומהרהר אותיות א״ב ג״ד כו׳ מהות מחשבה זו ואותיות אלו כמו דבר זר
 ממש נחשב לגבי הנפש ע״ד אותיות הדבור דאע״פ שהם רוחניים יותר
 ממהות הקול הגשמי מ״מ בנקל לצייר שאיו זה כלל מערד מהות
 רוחניות הנפש ולכן מחשבה ודבור נקראו רק לבושיו בלבד לגבי
 הנפש במו הלבוש שאינו כלל ממהות הדבר רק דבר אחר ממש וכנ״ל
 במשל שאותיות הכתיבה הז לבושים לפי שהדיו הוא דבר זר ואינו כלל
 ממהות הקלף רק שמלבישו ונראה כאלו הוא דבר אחד. כך אותיות
 המחשבה ודבור הס דברים נפרדים. אותיות הדבור הן מקול גשמי.

 ליעקב מדת רחמנות הוא המגדל את המדות לה׳ ית׳ ועל כן נאמר
 (ישעיה מ׳ י״א) כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות
 ינהל. והנה בחיקו ישא כתיב. ישאום לה׳ כמאמר הכתוב אליך ה׳
 נפשי אשא ועל כן אמרו חז׳׳ל אם לשון תחנונים פי׳ הלואי שיהיה
 הליכת האדם בתפלה הניתקנה לנו מאנשי כנה״ג ואין צריד לחפש
 הליכות אחרות כי היא טובה שבכולן והלוואי שיופפק להם. והיינו
 בחקותי תלכו הם בחי׳ אבות אשר בעבר הנהר ישבו בחינת מחשבה׳
 עילאה אותיות חקוקים והיו לאחדים ממש במקורו ומקומן החקוקים
 שפ ועל כן בהם יכול האדם לבא לבחי׳ הילוך כוי, כי שם הוא מקום
 ההילוך למעלה מעלה. אבל מחמת גשמיות הגוף לא תעמוד ולא
 תקום החקיקה וההילוך הזה בלתי שמירת כלי אשר ע׳׳י כלי וו תכון
 לעד ע״כ נאמר אחר זה ואת מצותי תשמדו. דהנה המצות הן רמ״ח
 מ״ע ושס״ה ל״ת. והנה השס׳׳ה ל״ת הן להפריד את הרע אבל רמ״ח
 מ׳׳ע הן הנק׳ אבריו דמלכא כמו למשל אבר הוא כלי אשר בו נמשר
 חיות ממקור החיות אשר שורה במוח p הוא כאן כי המצוה היא כלי
 לאורו ית׳ הנמשר מסתימא דכל םתימין למטה להשגת האדם השפל
 ואורו ית׳ המלובש בה הוא הנקי יין מלכות רב כיד המלר אין סוף
 לאורו ית׳ והוא כוונת המצוה שהוא להמשיך אורו ית׳ למטה ע׳׳י כלי
 המצוד. והתורה הלזו והוא לשון צוותא לשון חיבור. אך הם נחלקים
 לכללים ופרטים רבים הן בתורה והו במצות כי המשכת המקרא
 אינו דומה להמשכת לימוד משנה או גמרא הלכות ואגדות וכן
 במצות. ועל כן נאמר וכלים מכלים שונים בהמשכותיהם וכלל הכל
 הוא אורו ית׳ הנק׳ יין אשר בהכנס היין יצא הסוד והיין הוא
 התלהבות אורו ית׳ הנשמר בלבו של אדם ע״י התורה והמצוה יצא
 מעצמו סוד הוא אהבה מסותרת אשר תבוא לבחי׳ גילוי להיות
 בבחי׳ מהלד הנ״ל לשוב למקורו הגבוה מבחי׳ סובב וממלא ותכלית
 ירידת אורו ית׳ הוא בכדי להשיב נפש ונצוץ כל אדם למעלה
 בבחי׳ רצוא ושוב. והיינו והתהלכתי בתוככם שאני בעצמי אהיה
 המהלך בתוככם בבתי׳ רצוא ושוב ועי׳׳ז והייתי לכם לאלהים.
 והנה זהו מאמר הכתוב ואת מצותי תשמרו דהיינו ע״י המצות
 תשמרו את היין הטוב הנמשך למטה ללב האדם להיות יוצא
 סוד אהבה מסותרת להיות בבחינת מהלך מיום ליום למעלה מעלה
 ובלעדי זה נק׳ עומד וטוב וישר הוא בעיניו ולא יבא לבחי׳ בכייה
 כמאמר הכתוב הלוך ילר ובכה כי בבחי׳ הליכה יבא לבחי׳ רחמים
 רבים לבכות בחדרי לבו על ריחוקו מאורו ית׳ ואח״כ יבא לבחינת
 בוא יבוא ברנה כמאמר הכתוב תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלהיך
 בשמחה ובטוב לבב מרב כל. ועי״ז נושא משך הזרע כמאמר
 הכתוב ובחיקו ישא ויבא לבחי׳ עבר הנהר מחשבה עילאה
 המיוחד במהותו ועצמותו ית׳ הנק׳ קדוש ומובדל. כן סוף דבר
 הנשמות יוכללו ויתאחדו שם כמאמר הכתוב קדושים תהיו סופכם
 להיות קדושים בודאי ואל יקל אדם לעצמו אם זך ואם ישר פעלו
 להיות מספיק א״ע בעבודתו תמה בבחי׳ עמידה במדרגה א׳ ח״ו
 כי לא תקום ולא תהיה כזאת כמאמר הכתוב קדושים תהיו כי קדוש
 אני ואתם עם בני ישראל ממקום קדוש יהלכו והוצבו ע״כ מוכרת
 כל א׳ לבוא לבחי׳ קדוש אשר שם הוא בבחי׳ הולר ואור בלי גבול
 למעלה מעלה וכ״ז ע״י המצות שהם הכלים שומרי היין הטוב כנ״ל
 בכדי להוציא הסוד. ואחד כ״ז נאמר ועשיתם אותם דהיינו

 ועשיתם אתם (עייז בזהר בחקותי דקי״ג סע*א ובמק׳׳מ שם. זבהדמ״ז
 שם בעמוד ב׳ ובזהר נשא קכ״ב א•). ונתנה הארץ יבולה ממטה
 למעלה ועץ השדה יתן פריו מלמעלה למטה וצרתי את ברכתי
 בשנה הששית היינו כוונת בל ברכה בריר אתה ה׳ אלקינו (ועי

 *) עי׳ בהוספות.



רה מו  לקוטי בחקותי תו

 חדשות) ולעניו המשל יובן ממ״ש באגה״ק ע״פ ויעש דוד שם שמבטא
 אותיות והנקודות הוא למעלה מהשכל המושג ומובן אלא משכל הנעלם
 וקדמות השכל שבנפש המדברת ולכן אין התינוק יכול לדבר אף שמבין
׳ ע׳׳ש*• וע״פ כ״ז יובן איך שיש בנפש בחי׳ אותיות החקיקה  הכל מ
 ואותיות הכתיבה והיינו כמו שאותיות החקיקה הם חקוקים בגוף
 ועצם האבו ואין כאן דבר נוסף, כך הוא ענין צורת הכ״ב אותיות
 שמקורו הוא מקדמות השכל ורצון הנפש הרי הם למעלה ממהות
 מחשבה ואפי׳ ממהות שכל הגלוי כדפי׳ לעיל שהוא למעלה משכל
 המושג ומובן אלא משכל הנעלם וקדמות השכל. ור׳׳ל כח השכל הכלול
 בעצם הנפש שם הוא מקור צורת כ״ב אותיות הנ״ל. וגילוי השכל
 המתגלה במוח האדם הוא רק איזה הארה נשפעת ונמשכת משכל
 הנעלם שבנפש וכלא חשיב לגבי שכל הנעלם שיכול להשכיל השכלות
 רבות מאד כי שכל הנעלם מיוחד בעצם הנפש ולמעלה מגילוי כחותיה
 במחשבה דו״מ ושם הם מקור צורת הכ׳׳ב אותיות א׳׳כ ה״ז כמו אותיות
 החקיקה שהן במהות הנפש ועצמותה ואין כאן דבר זר ומהות אחר.
 והן אמת שמהות ועצמות הנפש ממש הוא למעלה מעלה ממהות
 צורת האותיות כי האותיות היא רק בחי׳ אחרונה שבה. אך מ״מ
 עכ״פ הוא בחי׳ אחרונה שבמהותה ועצמותה ממש ולא תוספת מהות
 אחר. וה״ז כמשל אותיות החקוקים בהאבו טוב שהאבן טוב מצד עצמו
 פשוט בתכלית ולמעלה מתמונת אותיות וכשחוקקים בו אותיות נחשך
 קצת העצם הפשוט אמנם מ״מ אין כאן מהות אחר. משא״כ כשנמשכים
 הכ״ב אותיות מהנפש במחשבה ודבור ומתלבשים בחומר וגוף אותיות
 הדבור שהוא בחי׳ הבל הלב (ואפי׳ המחשבה כו׳ כנ״ל) הרי ההבל
 הוא מהות גשמי ואינו ערוד למהות הנפש זהו כמשל אותיות
 הכתיבה שהו מדיו שהוא מהות זר מן הקלף שהקלף הוא לבן
 והדיו הוא שחור ומהות זר לגמרי רק שכותבין בו על הקלף ונעשה
 אות כוי. כד ההבל מלביש לבחי׳ צורת האותיוח כדיו המלביש
 להקלף כו׳ ומ״מ היו לאחדים שהנפש היא המדברת ובלעדה אין
 אומר ואין דברים כמו שא׳׳א להיות אותיות מדיו בלי קלף. וגם
 כל אות שאין גויל מקיף מד׳ רוחותיה פסול כמ״ש העניו ע״פ

 שימני כחותם יעו״ש:
 ג והנה אחר שנתבאר ענין אותיות החקיקה ואותיות הכחיבה
 מהו ההפרש ביניהם במשל גשמי ונתבאר ג״כ כל זה
 ברוחניות באותיות הנפש. מעתה יובן כ״ז מעט מזעיר בנמשל למעלה
 בעניו שורש הלוחות שהן בחי׳ חרות וחקיקה מהו מעלתן על תורה
 שבכתב בבחי׳ כתיבה. כי הנה ידוע עניו בחי׳ אותיות למעלה כמ״ש
 בדבר ה׳ שמים נעשו שהו בחי׳ התגלות. כי אותיות מלשוו אתא
 כוי. ויש עד״מ בחי׳ אותיות הדבור המהוה ומחי׳ עלמין דאתגלייו
 ויש בחי׳ אותיות המחשבה המחיה ומהוה עלמין םתימין. אמנם ב׳
 בחי׳ אלו נק׳ לבושין כמו שע״ד משל למטה ההבל מלביש צורת
 האותיות כך הם כחי׳ לבושים כדי שיוכלו העולמות לקבל החיות
 וזהו ע״ד משל כמו אותיות הכתיבה. אמנם יש ג״כ בחי׳ אותיות
 החקיקה והוא מ״ש בתחלת ספר זוה״ק (ניאשית ד• ™ ע״א) בריש
 הרמנותא דמלכא גליף גליפו בטהירו עילאה. פי׳ טהירו עילאה הוא
 בחי׳ התגלות הארה מא׳׳ס ב״ה מלשון כעצם השמים לטוהר ובחי׳
 התהוות פרצוף ע׳׳י וא״א מהארה זו נק׳ גליף גליפו שהוא ענין חקיקה
 ורשימה בטהירו עילאה ונמשלו לחקיקה להורות שבחי׳ הכתר הנק׳
 ע״י ואריד אנפץ מתאחד בתכלית בהאור א״ס ולמעלה מעלה מבחי׳
 שאר העשר ספירות דאצי׳ אע״פ דג״כ איהו וגרמוהי חד מ״מ נמשלו
 לבחי׳ אותיות הכתב כמשי׳׳ת. אבל בחי׳ ע״י וא״א נמשלו לחקיקה.
 ומ״מ גליף גליפו רק בטה״ע שהוא בחי׳ ההארה הנמשכת מן האור

 •) עי׳ בהוםפווז.

 ואותיות המחשבה רוחניים יותר ומ״מ אינן כלל ממהות הנפש וחשובים
 כמו לבוש לבד רק המחשבה היא לבוש המחובר והדבור הוא בחי׳
 לבוש הנפרד כמ״ש במ״א, ואעפ״כ הרי הם דבוקי׳ ממש במהו׳ הנפש
 ממש שהרי הנפש היא המדברת אותיות הדבור ומחשבת ומהרהרת
 באותיות המחשבה ובלעדה אץ שום מציאות לאותיות המחשבה והדבור
 וזה ממש כמשל אותיות הנכתבים בדיו שאע״פ שאין הדיו ממהות
 הקלף מ״מ הוא דבוק בהקלף והקלף הוא הסובל ונושא עליו אותיות
 אלו וגם תחת שחרורית הדיו יש לבנונית הקלף ובלעדי הקלף אינו
 שייר שום מציאת אותיות מהדיו בעצמו. כך הנפש היא המדברת
 ומהרהרת וסובלת גשם אותיות הדבור והמחשבה ובלעדה אץ שום
 מציאות אותיות מחשבה ודבור וגם הארה ממנה מתלבשת באותיות
 המחשבה ודבור בלבנונית הקלף שתחת הדיו כדלקמן והרי א״כ
 אותיות המחשבה ודבור דבוקים ממש להנפש והיו לאחדים. ומ״מ
 הן לבושים לבד לפי שמצד עצמן הן דבר נפרד הדבור מו בחי׳
 הבל הלב כו׳ רק שהנפש מתלבשת בהן והו המשל מבחי׳ אותיות
 הכתיבה בדיו ע״ג קלף שדוגמתו ברוחנית בנפש הוא בחי׳ אותיות

 המחשבה והדבור כנ״ל (ועמיש rrra בז״ה שחווה אני אש שדודו,
 ע״ג אש לבנה):

 ב אמנם להביו המשל מאותיות החקיקה מהו בנפש איו לזה
 דמיוו כלל באותיות הגלוים לנו מהנפש רק מעט יש
 דמיון ממה שידוע שיש ב׳ בחי׳ במחשבה. הא׳ הנק׳ מחשבה תתאה
 והוא כשחושב מה שמדבר וחושב האותיות ממש א״ב ג״ד להוציאן
 כן בפה כעניו השמע לאזנד מה שאתה מוצא מפיר. וזהו חיצוניות
 המחשבה ונק׳ למעלה בחי׳ מלכות דתבונה שהיא בחי׳ לאה חיצוניות
 הבינה שהיא בחי׳ אותיות המחשבה הנ״ל. ובחי׳ הב׳ הוא הנק׳
 מחשבה עילאה דהיינו כשחושב השכל ולא האותיות. ומ״מ אף שאינו
 מרגיש כלל האותיות מ״מ יש כלול בחי׳ אותיות במחשבה זו
 שחושב השכל שא״א להיות כלל גילוי השכל אפי׳ במוח האדם עצמו
 בלי אותיות רק שהאותיות כלולים ממש בתוך השכל ממש ואינן
 בהרהור אותיות דמחשבה תתאה שיצאו האותיות להיות מורגשין בפני
 עצמן חוץ מהשכל והוא בחי׳ חיצוני׳ דבינה כנ״ל. אבל אותיות
 הכלולים בשכל עצמו שהוא בחי׳ פנימי׳ בינה ואינן דבר נפרד חוץ
 מהשכל הרי הן דבר א׳ עם השכל והרי מ״מ יש שם אותיות ולמעלה
 ג״כ הוא עניו פתוחי חותם מקור האותיות שבבחי׳ יסוד אימא שמשם
 נמשר להיות התהוות אותיות מחשבה ודבור הנק׳ לאה ורחל.
 ולכן נקראת הבינה ספר ע״ש סיפורי האותיות שמתהוים ממנה
 במחשבה ודבור. והנה בחי׳ אותיות אלו הכלולים בהשכל ממש
 המתגלה מהנפש במוח האדם היא כמו משל אותיות החקיקה שהן
 בגופו של האבן טוב ולא כמו דיו שהוא נפרד מצד עצמו מהקלף
 בו׳. וכך אותיות אלו הן מגוף ומהות השכל ממש שממהות ועצם
 השכל נמשכו בחי׳ אותיות אלו הכלולים בו ממש ולכן לא נרגשו כלל
 להיות דבר בפ׳׳ע באותיות המחשבה תתאה והדבור שהן בחי׳ דבר
 זד ונפרד ממהות השכל כנ״ל. משא׳׳כ כאן במחשבת השכל שאינו
 דבר בפ״ע שהרי אינו חושב כלל האותיות רק שחושב השכל ממש

 אלא שבו נמצאו ובו היו האותיות כנ״ל:
 אמנם באמת אין משל זה מכוון עדיין ואינו דוגמא לבחי׳ אותיות
 שבנפש. כי אותיות הכלולים בשכל יתכן עליהן שהן עצם
 א׳ עם השכל וכמו חקיקה. אבל לא יתכן לומר עליהם שהם עצם א׳
 עם הנפש שהיא למעלה אפי׳ מכח השכל כש״כ מן השכל הגלוי(וגם
 לא יתיישב מה שית׳ לקמן דבבחי׳ אותיות החקיקה שבנפש שייר
 הליכה ותוספת נביע׳ חדשה דמהשכל הגלוי לא יהי׳ כלל נביעות
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 ומהות עצם האור הנמשך מא״ם שהוא פשוט עדיין בתכלית ה״ז כמשל
 החקיקה שכשרושמים וחוקקים על האבן טוב ונראה רשימות אין זה
 כמו עצם הפשוט ממש אך מ״מ אינו דבר זר כמו הדיו כוי. וכמ״כ
 ע״ס שבכתר עליון אין התחלקותם בבחי׳ הכתר נראית ונגלית ליש
 ודבר כלל מעצמות אור א״ס מאחר שהכתר יש בו עדיין מבחי׳
 תחתונה שבאור א״ס רק שהם עד״מ כמו בחי׳ חקיקה ורושם בעלמא
 ומיוחדים בעצמות אא׳׳ם (וכמו עד״מ שהשכל הגלוי מתגלה חוץ
 מהנפש משא״כ כח השכל כלול ומתאחד עם הנפש כו׳ אע״פ שהנפש
 עצמה היא למעלה גם מכח השכל כמ״ש במ״א). וזהו בריש הורמנותא
 דמלכא גליף גליפו. פי׳ בעלות הרצון לפניו להאציל הע״ם אזי מתחלה
 גליך גליפו הוא עד״מ התהוות בחי׳ חקיקה בהאור הפשוט
 לחקוק שרשי הע״ס והיינו התהוות בחי׳ הכתר כנ״ל שזהו למעלה
 עדייו מהתהוות אותיות הכתב שהם ע״ס דאצי׳. ותוכן העניו דבאצי׳
 יש בחי׳ כלים ממש לאורות די״ם דלכך נמשלו לאותיות הכתב מדיו
 ע״ג קלף לבן שהדיו הוא משל לכלים שאינן ממהות אור הפשוט.
 משא״כ בע״י וא״א הגם שיש בהם שרש לכלים די״ם אין הכלים ניכרים
 ונתגלים בהם עדיין אלא בהעלם גדול ונמשלו לאותיות החקיקה שאין
 כאן דבר זר כדיו כוי, (ועמ״ש מזה עיפ זאת חקת התורה) ומ״מ הגליפו
 לא היה רק בטה״ע שהוא הארה בעלמא הנמשכת מאורו ית׳ הפשוט.
 שבחי׳ הארה זו היא ג׳׳כ פשוט בתכלית הפשיטות ובה נחקקו בחי׳
 הי׳׳ס דכתר אבל באור א״ם עצמו לא שייך כלל בחי׳ חקיקה וגליפו
 ח״ו. וזהו ג״כ כללות ההפרש ביו תורה שבכתב למכתב הלוחות בי
 פי׳ תורה שבכתב היינו שנתלבשה באותיות הכתב כי התורה עצמה
 היא למעלה מהכתב כי תורה היא מבחי׳ יסוד אבא שעדיין יש בו
 הארת א״ס שמלובש בכתר כמ״ש ה׳ בחכמה ונקי בשם עדן רק שנתלבשה
 בבינה ששם הוא בחי׳ אותיות וכמ״ש מזה בביאור ע״פ ועשית ציץ
 גבי ופתחת. והיינו ג״ן סדרים דאורייתא נמשכים מבחי׳ נהר היוצא
 מעדן וגס האותיות אלו שהן הכלים הרי איהו וגרמוהי חד בהון כוי.
 אמנם הלוחות שרשם בבתי׳ כתר עליון. וזהו ענין עשרת הדברות
 שניתנו בחג השבועות לפי שאז הוא ההתגלות והמשכת הכתר מבחי׳
 א״א ועתיק יומיז ממש בז״א כמבואר בפע״ח כי כל ימי הספירה
 הוא הגדלת המוחין ח״א בהשלמת מוחין דאו״א המתלבשים בז״א גדלות
 ראשון וגדלות שני. אך בשבועות מאיר בו בחי׳ גלגלתא שהוא בחי׳
 הכתר שמקבל מא״א וע״י ממש ואז דוקא ניתנו שני הלוחות שבהם
 עשרת הדברות ע״כ היה המכתב חרות על הלוחות בחי׳ אותיות
 החקיקה כמו שהוא בחי׳ ומדרגת הכתר שהיא בחי׳ גליף גליפו בטהירו
 עילאה כנ״ל. (ולכן יש ג״כ תר״ך אותיות בעשרת הדברות כמנין
 כתר וכמ״ש הרמ״ז פ׳ אמור ד׳ צ״ו ע״ב וברבות נשא פי״ג איתא
 תרי״ג אותיות יש מן אנכי עד אשר לרעד ושבעה יתירות כנגד

 שבעה ימי בראשית עכ״ל):
 ד ועתה נבוא לביאור הפסוק אם בחקותי תלכו דמבואר לעיל
 דביון דתלת קשרין איבון בו׳ ע״כ כמו שבתורה יש
 ב׳ בחי׳ הנ״ל כתיבה וחקיקה דהיינו התושב״כ והלוחות כמו בו
 בכל ניצוץ ונפש אלקית יש ג״כ ב׳ בחי׳ אלו אותיות החקוקים ואותיות
 הכתובים דהנה אנו אומדים נשמה שנתת בי טהורה היא אתה
 בראתה כוי, וידוע הקושיא איד שייר לומר טהורה היא קודם שבראתה
 ואיפכא הל״ל אתה בדאתה טהורה היא כוי. והעניו יובן בהקדים
 ביאור הפסוק (כיהושע כ״ד ב׳) ויאמר יהושע אל כל העם בה
 אמר ה׳ אלהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם בו׳ ואקח
 את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולר אותו בכל ארץ כנען
 ומבואר הקושיא ע״ז בזהר (פ׳ אמור צייה בי) מאי קמ״ל בזה וכי

 איים (ועי מעניו טה״ע בביאור ע״פ וכעצם השמים לטהר לעיל בפי משפטים

 ובמק״מ בראשית ט״ו ר״ה בטהירו עילאה) משא״כ מהותו ועצמותו ית׳ אץ

 שייר כלל לומר בו p וכנודע ג״כ שהצמצום ומקום פנוי היה רק
 בהאור כו׳ כמ״ש במ״א. והענין כי הנה ידוע מחלוקת המקובלים
 אם הכתר נמנה מכלל ע״ס או שאינו מכלל כמו שהובא בפרדם
 שער ג׳ שיש מי שרצו לומר שהוא אינו בגדר הי״ס כלל רק הוא בחי׳
 הארת אור א״ס כוי. ויש שחלקו ע״ז ואמרו שהוא מכלל הע״ס. והאר״י
 ז״ל הכריע (בע״ת שער ם״א פי!) שהוא בחי׳ ממוצע בין המאציל לנאצלים
 ויש בו מבתי׳ תחתונה שבאיו סוף והוא בחי׳ עתיק יומין וזו הבחינה
 האצילה את הבחי׳ הב׳ שבו שהוא שרש כל י״ם הנאצלים בבחי׳
 העלים ודקות גדול והוא הנק׳ אריר אנפיו וב׳ בחי׳ אלו יחד נקי כתר
 והיא בחי׳ הממוצע כו׳ יעו״ש. הרי מבואר דבחי׳ הכתר הוא למעלה
 מכל הע״ם שאפי׳ בחי׳ תחתונה שבו היא רק שרש הנאצלים בדקות
ל ולמעלה ממהות ספירות דאצילות. וזהו כעיז ענין ע״ס הגנוזות ו ז  ג
 היזכר בלשון הגאונים ובלשון האר״י ז״ל הוא ענק ע״ס דעתיק ודא״א.
 וביאור הענין הנה יובן ע״ד דוגמא מעניז מארז״ל (מנחות וניט) גבי ר׳
 עקיבא ששאל משה רבע״ה זו תורה וזו שכרה והיתה התשובה שתוק כר
 עלה במחשבה. פי׳ כי מבח״ חכמה עילאה היתה השגת משה רבינו
 שמשם נמשכה התורה שבכתב מבחי׳ נובלות ואחוריים דח״ע כמ׳׳ש
 באגה״ק ד״ה עוטה אור כוי. וע״פ חכמה זו לא נתיישב זה העניו
 וכי זו תורה וזו שכרה אלא שהשיב לו הקב״ה כד עלה במחשבה
 שזה נמשך מבחי׳ חכמה פתימאה וזהו לשת עלה שהוא למעלה מעלה
 מחכמה עילאה הנק׳ תשב״כ אלא נמשך מחכמה סתימאה שהוא למעלה
 מעלה מבחי׳ הבנה והשגה הנמשך מחכמה דאצי׳ ועד״מ כמו שבאדם יש
 גילוי השכל ויש כח השכל שלמעלה מהשכל המושג ומובן. ובמו כשאדם
 מעמיק בשכלו באיזו סברא ויפול לו בשכלו איזה סברא חדשה שהיא ודאי
 נמשכת מבחי׳ כח השכל שלמעלה מהשכל המושג ומובן שהיה לו בתחלה
 שהשכל הראשון שהי׳ מושג לו כשהעמיק בסברא זו לא היה רק
 בחי׳ כלי בעלמא לקבל אותה שפע הבאה פתאום מלמעלה מהשכל.
 כר ע״ד משל זה יתפרש ג״כ ענין עלה במחשבה. פי׳ המחשבה
 סתם הוא חכמה דאצי׳ ולשם נמשר מבחי׳ חכמה פתימאה להיות
 כך וכך בענין ר׳ עקיבא, והל״ל ירד ונפל במחשבה שהרי הח״ס הוא
 למעלה מחכמה דאצילות ומבחי׳ ח״ס נמשר זה במחשבה שהיא חכמה
 דאצילות. אלא מפני שהח״ס נק׳ ג״כ מחשבה סתימאה ובזה שייר
 לומר באמת לשון עלה שכד עלה במחשבה זו לכר אמר בכלל לשת
 עלה. ועכ״פ מובן מזה איר בחי׳ הח״ס שהיא שרש הח״ע איד שהיא
 בכתר היא למעלה מעלה ממהות חכמה דאצי׳ עד שאינו מושג ומובן
 כלל יח״ע כנ״ל בשאלת זו תורה בו׳ עד שא״א להיות התשובה רק
 שתוק כו׳ כאלו איו לזה טעם לפי שהטעם הזה שבח״ס הוא למעלה
 מעלה מההשגה באצי׳ ששם היתה השגת משה רבע״ה. וע״ד זה יובן
 ג״כ בכללות בחיי הכתר אפילו בצד היותו שרש לאצי׳ הוא למעלה
 מעלה ממהות ע״ס דאצי׳ כי בו הוא הארת אור א״ם. וזהו בחי׳
 עתיק יומין ונמשר ממנו שרש לי״ס דאצי׳ וזהו בחי׳ א״א, ולכו נמשל
 לחקיקה שהיא כאלו אין באו שום דבר נוסף כלל זולת המהות שהיה
פ החקיקה כד הוא ג״כ עכשיו לאחר החקיקה כד ג״כ התהוות ז ו  ק
 בחי׳ ע״י וא״א הם עדיין מכלל עולמות הא״ס, משא״כ בחי׳ התהוות
 י״ש דאצי׳ חכמה וחסד הדי כיון דאור א״ס לאו מכל אינון מדות
 איהו כלל וח״ע כעשי׳ גופניות נחשבת אצלו ית׳ לכך נמשלו לאותיות
 הכתב שהדיו הוא דבר זר רק שנתאחר עם הקלף משא״כ בחי׳ ע״י וא״א
 נחשבו מבחי׳ א״ם כנ״ל בשם האר״י ז״ל שהוא בחי׳ ממוצע לכך לא נמשלו
 לאותיות הכתב רק לבחי׳ חקיקה. ואף גם שבאמת אינם ג״כ מערד

 . . באגוז י.־!: ממעל לתיבת חכמה נרשם קו ונכתב על הגליוו: השגה זו לא נתיישב לו עדייו
 זה העניו ושאל זו כוי(כ״ה ככי״ק). - כ׳׳ק מהורש״ב.
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 וההתבוננות כי אנו רואים שגדול כה הרצון והאהבה יותר מערד השכל
 וההתבוננות שהרי אפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדש״ה שלא
 מצד ערד ההתבוננות כלל נמצא שעצם הרצון בכל נפש לה׳ זהו למעלה
 מהדעת רק שעובר דרד מעבר ע׳׳י השכל והדעת ולכד בלי התבוננות
 לא יומשר בגילוי. אבל מ״מ עצם שרש הרצוץ הוא למעלה מהדעת. וזהו
 מצד בחי׳ נשמה שנתת בי טהורה היא (והיא בחי׳ אהבת הבז אל האב
 שנתבאר במ״א מפני שהוי׳ אלהינו ממש כוי. תהו בחינת חטה שאיו
 התינוק יודע כר כמ״ש במ׳׳א). וזהו אס בחקותי תלכו בחוקים שחקקתי
 לכם היינו בחי׳ חג״ת דא״א ששם שרש האבות ע״כ ביכולתם לרעות
 צאנם ולהביאם למקור זה הנק׳ חקיקות ואז תלכו בבחי׳ מהלד בלתי
 שיעור וגבול. וכמ״ש הנה ישכיל עבדי כו׳ וגבה מאד ופי׳ מאד בלי
 גבול היינו בבחי׳ איים (ועמ״ש ע־פ הזהר יישב מ״ל) וזה הגילוי יהיה
 לע׳׳ל. והיינו ע״י אהבת בכל מאדר בבחי׳ היליד בתוספת אור דבר
 יום ביומו וכל א׳ מוכרח לבא אל אמיתית שרשו ומקורו בבחי׳ חג״ת
 דא״א הנק׳ בחקותי כי לא ידח ממנו נדח ממנו ממש ממהותו ועצמותו
 ית׳. ואם לא בדור הזה יבא בגלגול בדור אחר ובפרט בדרא דמלכא
 משיחא שיתעלו כללות נש״י בבחי׳ מאד כי בימות המשיח עד תחיית
 המתים יהיה העבודה במצות מעשיות רק שיהיה שלימות העבודה
 וכמ׳׳ש במ״א ע״פ אוסרי לגפן לכן אז יהיה גבה מאד בחקותי ממש
 תלכו. והנה מה שאמר אם בחקותי תלכו אין אם אלא לשון תחנונים
 הכוונה בבקשה זו שלא ילכו כנסת ישראל בבחי׳ היליד הנ״ל כ״א
 בג׳ חקיקות הללו(שהם שרש ג׳ אבות שהם שרש ג׳ מדות הקדושות
 אהוי״ר ורחמנות ושאר המדות מסתעפים מהם נצח ענף החסד שהוא
 האהבה בו׳ וכן כל המצות נמשכים מג׳ קוץ אלו ולכן נחלקו לג׳ בחי׳
 תורה ועבודה וגמ״ח) ולא בדיד אחרת זולתם כלל ווהו בחקותי שחקקתי

 דוקא תלכו:

ת מצותי תשמרו. פי׳ השמירה כדי שיתקיים ההילוך דבכל א  ה ו
 מאדך בתפלה הוא ע״י המצות שהן בחי׳ כלים מכלים שונים
 לאור א׳״ס ב״ה וזהו ויין מלכות רב כיד המלך. פי׳ עד״מ היין שא״א
 לקבלו בלא כלי וכן עד׳׳מ האור שמאיר בפתילה שאם אין פתילה יסתלק
 האור. וכן עד״מ בנפש החיונית המחיה אברי הגוף כמו כח הראיה
 בעין וכח השמיעה באזן שבקלקול הכלי ע״י מכה וכדומה מסתלק אור
 הראיה מהעץ והשמיעה מהאזן עד״מ. וכף עד״ז יובן עניו רמ״ח
 מ״ע רמ׳׳ח אברים דהיינו בחיי כלים ח״א לקבל המשכת האור מבחי׳
 כתר תר״ך עמודי אור שהם תרי״ג מצות דאורייתא ושבע מצות
 דרבנן שיומשך ויתפשט בכלים ואברים ח״א ומשם יומשך בבי״ע
 ובלעדי הכלים הי׳ מסתלק האור בעניו שנאמר כלים דקים אל תמעיטי
 כו׳ וכתיב איו עוד כלי ויעמוד השמן כוי. (ועמ״ש מזה בביאור ע־פ
 וקבל היהודים). וזהו ויץ מלכות הוא האור שמאיך דב כיד המלך הוא
 בחי׳ היד הגדולה חסד דאריך בו׳ ועל ידי שנכנס יץ זה באדם יצא
 הסוד ואהבה מסותרת ששרשה מבחי׳ האבות אשר שרשן מבחי׳ זו
 בעבר הנהר כו׳ כנ׳׳ל• אד שצריך להיות בחי׳ כלים מכלים שונים
 דתורה ומצות שבהן יומשד יין מלכות להיות רב כיד המלה וזהו ואת
 מצותי תשמרו פי׳ מצוה לשון צוותא והתחברות והיינו כאשר האור
 נמשד בכלי אז הוא בבחי׳ התקשרות וצוותא אלינו משא״כ בעודו למעלה
 נק׳ חקיקה גליף גליפו וכוי. וזהו בחוקתי תלכו בתפלה בבחי׳ אהבה
 ויראה והתעוררות רחמים בו׳ שהם עליות עד בחי׳ חקיקה עליונה
 אורות דכתר והיינו דוקא ע״י ואת מצותי תשמרו שהז הבלים להמשכת
 וגילוי אורות הנ״ל שע״י הכלי יתקיים האור והיינו כי צ״ל תמיד בחי׳
 העלאה והמשכה כו׳ בחי׳ רצוא ושוב. ועי״ז ונתנה הארץ יבולה הארץ היינו
 בחי׳ מלכות דאצילות שתתן יבולה בהעלאת מ״נ דרפ״ח ניצוצץ ואח״כ
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 כל ישראל לא ידעו זה ומלשון הפסוק נראה שהוא דבר גדול ומחודש
 אפילו לגבי יהושע עד שצריד שה׳ יאמר אותו. ותירץ בזה׳׳ק כי
 באמת דבר גדול דיבר הנביא בהודעה זו והוא ע״ד ישראל עלו
 במחשבה דהכוונה ששרשם נמשר מבחי׳ מחשבה סתימאה דא׳׳א שהיא
 למעלה מעלה מבחי׳ סתם מחשבה עילאה ותתאה. דהיינו כי מחשבה
 תתאה הוא שחושב מה שמדבר. ומחשבה עילאה היא מחשבת השכל.
 וכ״ו הנמשל למעלה בבחי׳ ע״ס דאצי׳ הנה אפי׳ מחשבה עילאה הוא
 בחי׳ בינה. והוא הנק׳ נהר היוצא מעדן בי המחשבה אינה נחה במו
 שהנהר נמשד תמיד ונמשכת מעדן היא בחי׳ ח״ע. אמנם ענץ עלו
 במחשבה הוא בחי׳ ח״ס דא״א שלמעלה מעלה מח״ע דאצי׳ כדלעיל
 באריכות בפי׳ שתיק כד עלה במחשבה. וא״כ אמרם ז״ל עלו במחשבה
 היינו ששרש נשמתם מושרש ונמשך מבחי׳ מחשבה סתימאה דא״א
 שלמעלה מחריב דאצי' (ועיין נזהר פ׳ נח דף ס״ה ע״א ובפרדס בעיז״נ ערך

 מהשנה). וזהו ג״כ ענץ הודעה זו שהודיעם ה׳ איד כי בעבר הנהר
 ישבו אבותיכם מעולם. ר״ל ששרשם נמשר מבחי׳ שלמעלה מבחי׳ נהר
 היוצא מעזץ שהיא כחי׳ בינה. כי פי׳ בעבר ר״ל בעבר השני כשעוברים
 הנהר ובעבר השני שם ישבו אבותיכם. והיינו בבחי׳ א״א שלמעלה
 מהאצי׳ כי פרסא מפסיק בינו לאצי׳ כמ״ש במ״א בענין עד הגל כוי
 ומעבר להפרסא מושרשים האבות. והענץ כי ידוע דאברהם יצחק
 ויעקב הם בחי׳ חג״ת אמנם שרשם הוא בחי׳ חג״ת דא״א. והוא
 ענץ טורי נהורא וטורי חשוכא הנזכר בוהר דהיינו חג״ת דאצי׳ נקי
 טורי נהורא והם בחי׳ המדות הנמשכים מן השכל וההתבוננות שע״י
 השכל וההתבוננות נולד האהבה או היראה׳ אר יש בחי׳ אהבה רבה
 שלמעלה מהשכל ונקי טורי חשובא שהם המדות הכלולים בהרצץ
 שלמעלה מהשכל וכענץ שתוק כד עלה במחשבה כוי. וזהו עניו ג׳
 ידות יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה וכנודע שבחי׳ חו״ג דא״א
 מתלבשים באו״א ומהם נמשך אח״כ בחג״ת דאצי׳. והנה המדות
 שלמעלה מהשכל הם בבחי׳ התכללות מאד וכנ״ל שבכתר איו שייך
 התחלקות עדיין. וזהו ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולר
 אותו בכל ארץ כנען פי׳ ארץ כנען הוא המל׳ דאצי׳ לשון תגר וסוחר
 ולשון הכנעה כמ״ש במ״א. והכוונה שהמשיד את האבות משרשם
 שבעבר הנהר לירד למטה בכל האצי׳(דהיינו כנ״ל שחג״ת דא״א מתלבשים
 באו״א ומשם בזו״נ) עד המל׳ כדי להתלבש בבי״ע בגופים בעוה״ז לברר
 ברורי רפ״ח נצוציז שנפלו בבי׳׳ע וירידה זו צורך עלייה היא שיעלו
 הרפ״ח ניצוצות לשרשן ומקוה (ונמשנ״ח ענץ זה ניב נד״ה לו לך הנה
 אב רם הוא שנל הנעלם טי) אברהם ע״י בחי׳ האהבה ויצחק בבחי׳ יראה
 ויעקב בחי׳ רחמנות. וזהו ענץ אם בחקותי תלכו שהיא בחי׳ ההליכה
 ממטה למעלה ובפרט העיקר ע״י מדת רחמנות בחי׳ נחלה בלי מצרים

׳ (ונגדש נמ״א ע״פ המאמר וישב ד׳ קפ״א וגנה מאד מסטרא ייעקנ נוי ע״ש  מ
 ועי נמ״ש בד״ה כנשר יעיר ועי לעיל פ׳ ויגא נדיח והיה הוי׳ לי לאלקים נוי וכל

 »שר תתו ל׳ עשר אעשתו לד נוי). וזהו ג״כ ענץ נשמה שנתת בי טהורה היא
 כי הנה בחי׳ שרשם בעבר הנהר היינו בחי׳ אותיות החקיקה כנ״ל
 דבחי׳ מחשבה סתימאה נק׳ גליף גליפו בטה״ע וזהו פי׳ טהורה היא
 שנמשכה מבחי׳ טהירו עילאה והיינו ממש עניו בעבר הנהר ישבו
 אבותיכם. ואח״כ כשירדה למטה כמ״ש ואולר אותו בכל ארץ כנען הוא
 ענץ אתה בראתה יצרתה בחי׳ השתלשלות בי״ע עד שנפחתה בי
 והשתלשלות זו היינו בחי׳ אותיות הכתב נמצא יש בישראל ג״כ ב׳ מדרגות
 מצד שרשן טהורה היא הם בחי׳ אותיות החקיקה ומצד השתלשלותן
 למטה בבחי׳ בראתה יצרתה נפחתה בי זהו ענץ אותיות הכתב. ולהבץ
 ענץ ב׳ בחי׳ אלו בעבודת ה׳ הוא כי יש בחי׳ אהבה הנמשכת מצד
 הבינה והדעת בגדולת הי. אמנם עיקר בחי׳ האהבה אינה מצד הדעת
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 שבירה ואח״כ עולם התקון נעשה הכלי גדול והאור קטן. ולעתיד לבוא
 כשיזדכר הכלי יהיה ג״כ האור גדול כאור ז׳ הימים בחי׳ תהו ואז יהי׳
 א״ח עטרת בעלה כו׳ (ועמיש בדיה והיה אור הלבנה• ועיין במקימ סיפ

 מצורע מעניו אור שבעת הימים ונהרפ״ז פ׳ כי תשא קפ״ח בי) וזהו ענין ק״ש

 שמע שם ע׳ רבתי היינו בחינת אור שבעת הימים שהעלאת מ״ן
 מהבירור דנה״ב מתעלה לשם. וזהו ואהבת את הוי׳ אלקיך את הטפל
 כו׳ להיות בבחי׳ אהבה. וטפל ובטל לשם הוי׳ (ועמיש עיפ וידעת היום)
 ולהתכלל באחד. בכל לבבד שהוא בחינת נפש הבהמית רביעית דם
 שבלב כו׳ ובכל נפשר בחינת נפש השכלית בחי׳ צלם המחבר הנ״ל
 וכשיתהפכו ויתבררו יבא לבחי׳ ובכל מאדר מאד בלי גבול כדכתיב הנה
 ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד אשר בשביל זה ירדה הנפש האלתית
 למטה כי מקודם היתה בבחי׳ גבול ומספר כי נש״י נמשכו מבחי׳
 זו״נ עולם התיקון בבחי׳ כלי כו׳ וכמ״ש חי ה׳ אשר עמדתי לפניו
 כד משא״כ אחר ירידתה בחי׳ צלם לברר כו׳ לאכפיא כר בכל לבבך ובכל
 נפשך יכול עי״ז להשיג האהבה מבחי׳ אור א״ס בחי׳ בכל מאדך שמעולם
 התהו ואף שא״א להיות בבחי׳ גוף ובלי מ״מ הארה מזה יוכל להיות בכל
 יום ובמיתתן אחר שנברר הכל מאין כו׳ וזהו היה מספר בני ישראל

 כוי אשר לא יספר כוי:
ך קודם הק״ש בחי׳ אהבה הנ״ל צריד להיות פסוקי דזמרה.  ב א
 וזהו אם בחקותי חלכו ב׳ חקיקות כמו כלי שצריך חקיקה
 מבחוץ ומבפנים כמו כן צריך כלי הנפש הבהמית לב׳ חקיקות הללו
 בכדי שאח״כ יוכל להיות בחי׳ תלכו שהוא בחי׳ אהבה להתכלל באחד
 כדכתיב הלוך ונסוע הנגבה וענין החקיקה מבחוץ הוא ע״י פסוקי
 דזמרה שהוא מלשון זמיר עריצים פי׳ שע״י ההתבוננות בגדולת א״ס
 ב״ה בפסוקי דזמרה הוא מזמר ומכרית בחי׳ הרע שתוכל להתפשט
 בנפשו בחי׳ אהבה אלקית. כי ההתפעלות מההתבוננות הנ״ל עדייו
 איו זה בחי׳ אהבה רק בחי׳ התפעלות מאלקות בכדי שיתפרד הרע
 כדכתיב רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם היינו ע״י בחי׳
 ההתבוננות ברוממותו ית׳ נפרד הרע. ולכן החיוב דפסוקי דומרה לא
 נזכר במשנה רק שתים לפניה כוי כי לא היה נצרך וה אצלם בכל יום
 כו׳ וזהו החקיקה מבחוץ והחקיקה מבפנים הוא ע״י מצות מעשיות
 שבבחי׳ חוקה כמו פרה אדומה ציצית ותפילין שאין בהם שום שכל
 וטעם והיינו מפני ששרש המצות הוא מבחינת כתר כי אורייתא מחכמה
 נפקת אבל שרשו הס מכתר תרי״ג מצות דאורייתא וז׳ מצות דרבנן
 גימטריא תר״ך. אך בכל ספי׳ יש בחי׳ קומה כמו חכמה שבחכמה
 וכמו כן בכתר יש בחי׳ מצות הנמשר מחכמה שבכתר ונתלבש בחכמה
 דאצילות ואח״כ בבריאה שיוכל להיות גם למטה טעם למצוה זו. ויש
 מצות הנמשכים מכתר שבכתר והם החוקים שהם רק בחי׳ רצון
 ונקרא רעוא דרעוין כו׳ וע״י מצות אלו ששרשן מאד נעלה יכול
 להיות חקיקה מבפנים בנפש הבהמית וכדכתיב ועברתי בארץ מצרים
 אני ולא מלאך שמפני שהם בעמקי הקליפות צריך דוקא אני בחינה
 גבוה מאד וכמו כן להיות חקיקה בנפש הבהמית שיהיה לו בחי׳
 אהבה להתכלל נפשו באחד היא ע״י מצות הנ״ל ועמ״ש בד״ה ועתה
 יגדל נא כח. וזהו באר חפרוה שרים בתינת יסוד דנוקבא שכדי שיהיה
 בבחי׳ נוקבא בחי׳ יסוד התקשרות באלהות ע״י התעוררות הנ״ל צריד
 חפירה כי בלא זה לבו אטום כבתולה (ועמ-ש מזה ע־פ לריה שמניד

 בענין על בו עלמות אהבוך. ועמ״ש בדיה עיני כל. ובדיה לא תהיה משבלה

 ועקרה) וממה נעשה החפירה במחוקק בחי׳ חקיקה הנ״ל שהוא
 בחי׳ מצות הנ״ל אך אעפ״כ התפשטותן הוא בבחי׳ חכמה ע״י משה
 (ןעמיש בפי חקת עיפ במחוקק טי) כי אף פרה אדומה נאמרה
 ע״י משה כו׳ וע״ז נאמר אמרתי אחכמה כד. ווהו אם בחקותי

 ממילא יומשך בחי׳ ועץ השדה יתו פריו הוא המשכת מ״ד והיינו שיהיה
 גילוי אור א״ס ב״ה להיות והתהלכתי בתוככם בבחי׳ עץ החיים שמשם
 יומשכו נשמות עליונות הנקראים פרי צדיק עץ חיים (ועיין בזחיא בראשית
 יל״ז סע״ב. עמ״ש במ״א עיפ בן פורת יוסף כוי) ועמ״ש עוד ע״פ את

 שבתותי תשמרו מעניו ירידת הנשמות ממקורם ממחשבה עילאה
 להתלבש בגופים איך שהיא ירידה צורך עלייה למעלה מעלה כוי.
 ועמ״ש בד״ה ושמתי כדכד בעניו טהרה מביאה לידי קדושה וסד״ה
 אלה מסעי בעניו מסעיהם למוצאיהם. (ועיין מעניו הרות על הלוחות
 ברבות משפטים ריפ ליכ. כי תשא פפ״א. פקודי פניא. ובגמרא עירוביו

 נייד אי. ובזהר ח״ב דף פ״ד דקי״ג בי. קי״ד אי. קפ״ג א׳ מ״ה ע״כ.

 ת״א דל״ז סע״ב ודקל׳׳א בי. ח-ג ד״ו ע׳ב). וצויתי את ברכתי ברכת

 המצות כי מצות צריכות כוונה להמשיך בהן האור ובללות הכוונה
 היא התפלה של כל יום כמ״ש במ״א ע״פ לא הביט און ביעקב וזהו
 עניו אם בחקותי תלכו שהוא בבחינת התפלה ואחר כך ואת מצותי

 תשמרו כו׳ ודרך פרט זהו ג״כ עניז ברכות המצות:

ו כוי. מבואר בע׳׳ח (שער כ״ה פ״א המתחיל  אם בחקותי תלכ
 עניו הצלם כאמיתית נלע״ד כוי) בחי׳ צלם כו׳ שהוא בחי׳
 נפש השכלית המחבר הצורה והחומר שהוא נפש האלהית עם נפש
 הבהמית לברר בירורים כי נפש הבהמית הוא בחי׳ בהמה פשוטה
 ועמ״ש מזה בד״ה ואת חנוכת המובח ונפש השכלית היא בחי׳ נוגה
 מעורב טו״ר במ״ש חכמים המה להרע. וזהו ימי שנותינו בהם
 שבעים שנה דקאי אלמעלה שתה עונותינו לנגדך עלומינו למאור פניך
 כו׳ היינו שיתהפכו בחי׳ עונותינו בו׳ שיהיה לנגדך ועלומינו יבא
 למאור פניך כד הוא ע״י הצלם כוי ולוה ניתן ע׳ שנה לכל אחד ואחד
 לפי ערכו ושיעורו בכדי לברר כוי. גם איתא בע״ח שעתה מ״ה
 מברר ב״ן ולע״ל כשיתברר בחי׳ ב״ו אזי יהיה א״ח עטרת בעלה. כי
 השבירה היא בבחי׳ ס״ג כלו ס״ג יחדיו כו׳ והיינו בבחי׳ ביין שבס״ג.
 ולע״ל כשיתברר שם ס״ג יתהוה ממנו ס״ג שבס״ג כוי. וביאור הענין
 הוא כי בחי׳ מ״ה המברר הוא האור הנמשך בבחי׳ כלי וכמו משה
 ונחנו מ״ד, בחי׳ ביטול בתכלית ואעפ״כ היה בגוף ואף שהוא מבתי׳
 אבא היינו רק מבחי׳ אחוריים קפ״ד קפ״א גימטריא משה, ועמ״ש
 מזה ע״פ אני ישנה גבי קול דודי דופק, וכן נובלות חכמה שלמעלה
 תורה פי׳ הנמשך מבחי׳ מוחין דאבא למדותיו שיהיה תורה כשר או
 פסול כו׳ ועמ״ש בד״ה השמים כסאי כוי, וכמ״כ בחינת משה היה לו
 אהבה ויראה ומדות רק שהיו נמשכין מבחי׳ מוחין פי׳ שהיה האהוי״ד
 שלו בבחי׳ ביטול בתכלית בבחי׳ אבא מבחי׳ אחוריים (כי פנימית
 אבא הוא פנימית עתיק) ולא מבחי׳ התלהבות שמבחי׳ אימא וכמו
 ההפרש שבין שבת ליו״ט שיו״ט הוא בחי׳ שמחה כו׳ ושבת הוא בחי׳
 עונג נאדר בקדש כו׳ מלה בגרמיה כמ״ש בפ׳ אמור צ״ד ע״א, וכן היה
 האהוי״ר של משה וביקש הראני נא את כבודך פי׳ שיראה א״ס שלא
 בבחי׳ כלי (ע׳ רע״מ פ׳ פנחס ד׳ רניה ע״ב) והשיבו כי לא יראני האדם
 וחי בחייהן אינו רואים אבל במיתתו רואים כו׳ וכדאיתא במדרש טוב
 זה מלאך חיים מאד זה מלאך המות היינו שלאחר מיתה יכול להשיג
 בחינת מאד בלי גבול כו׳ היינו כשהוא חי בבחי׳ גוף וכלי לא יראני כד
ק במיתתו אחר שנתברר הכלי לגמרי בבחי׳ אתכפיא ואתהפכא אז  ר
 רואיו ולע״ל שיודכך שלא יהיה הגוף מדכר ונוקבא (ועי זהר חיב
 ל,ס״ז ני) רק כדכתיב ועצמותיך יחליץ מבחי׳ טלא דבדולחא טל אורות

 טלך אז גם הגוף יוכל לראות ולהשיג בחי׳ אור א״ס וזהו כאור שבעת
 הימים פי׳ אור ז׳ הימים כמו שהיתה קודם הבריאה בעולם התהו רק
 שהיה בבחי׳ ז׳ אורות להיות האורות גדולים מהכלי. אך היה בהז

 עוו׳יה עונג— כמ״ש בפי:וצ״ל:כמ״שבזהר פי.
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 וישראל וכר בולזזו דרגא על דרגא סתימ וגליא (ב6׳ אחרי חי־ג ע׳*).
 וביאור עניו כחי׳ סתים היינו מה שאינו נראה ומושג ואינו מתלבש במקום
 כלל ונק׳ םתימא דכל םתימין, פי׳ אפילו מו הסתימא הוא סתום ונעלם,
 ולית מחשבה דלהון תפיסא ביה כלל ועיין בסה״מ דקי׳׳א ע״א. ובחי׳
 גליא הוא מה שאנו רואים עולם הגשמי בחי׳ מקום בעל ששה קצוות מעלה
 ומטה וד׳ רוחות העולם. ולכאורה לא יתכן לומר על בחי׳ גשמית שהוא
 בחי׳ אלהות. אבל באמת העניו הוא כן כי אין עוד מלבדו כתיב ומלכותו
 בכל משלה וכל מה שאנו רואים בדצח״מ שבעוה״ז יש בכל גשמי מגשמיים
 הנ״ל חיות רוחני המחיה אותו תמיד והוא ג׳׳כ נק׳ בחי׳ מקום כמ״ש הנה
 מקום אתי שיש ג״כ בחי׳ מקום למעלה וכוי. ופי׳ מקום שהחיות רוחני בחי׳
 מקום הוא ונק׳ ג״כ גליא ובטל הוא לבחי׳ סתום שלמעלה ממנו מן בחי׳
 מקום כענין ביטול אותיות המחשבה בשכל כידוע ואינו מתלבש בו כלל.
 וזהו בריר המקום כי ברוך הוא לשון המשכה להמשיך מן למעלה מן
 המקום לבחי׳ מקום ע״ד האמור בברכת השנים להמשיד מן למעלה מן
 הזמן לבחי׳ זמן. וזהו ברוך ה׳ בו׳ מן העולם ועד העולם, (עניו מקום
 רוחני י״ל דהיינו ו״ק עליונים שהם שרש הו״ק גשמיים צפון ודרום כו׳ שזהו
 בחי׳ המקום, וכן נתבאר במ״א ע״פ וארא אל אברהם כו׳ בפי׳ ועניו שהוא
 אחד בשבעה רקיעים והארץ וד׳ רוחות העולם בו׳ ע״ש, וע׳ מזה ג״כ
 בפ׳ בשלח ע״פ ויאמר משה אכלוהו היום כו׳ ובפ׳ בראשית בד״ה השמים
 כסאי עולם נק׳ בחי׳ אש ומים כו׳ דהיינו המדות עליונות כנודע, וכן
 הוא בפרדס בערכי הכינויים ערך מקום. ולמעלה מבחי׳ מקום
 רוחני היינו חו״ב כו׳ וכ״ש למעלה יותר כוי. אכז בזח״א ויצא דקמ״ז
 מבואר דבחי׳ מלכות נק׳ מקום וכ״ה בזהר בשלח דס״ג סע״ב ועיין
 בזהר ויקהל דר״ז ע״א וע׳ בסש״ב ח״ב פ״ז). והנה אורייתא ג״כ
 סתים וגליא פי׳ כענין הקללות האלה שלפי הנראה ומושג בחי׳ גליא אינו
 מדבר בישראל כמ״ש ונתן ה׳ אלהיך את כל האלות האלה על אויביה וגוי.
 והיינו בחי׳ עשו שהוא בחי׳ אלה לשון רבים טורי דפרודא כמ״ש נפשות
 עשו, ועיין בזח״א ויחי דרכ״ז ע׳׳ב, אבל ואתה תשוב ושמעת בקול ה׳ וגוי.
 כי הפנימית בבחי׳ סתום בהמשכות החיות מן הסתום אל הגליא. וזהו
 בקול גו׳ והם בחינת הברכות שבקללות(ע׳ במ״ש ע״פ כי תשמע בקול וגו׳
 בפ׳ ראה, והנה ברכות אלו הוא ע״ד מ״ש בגמ׳ פ״ק דמ״ק ד״ט ע״ב הנך
 כולהו ברכתא נינהו כוי, והיינו שהברכה היא מבחי׳ סתום, ומהרש״א
 שם פי׳ והם עשו כן לחדודי כוי, ויותר נראה כפשטן לפי שהברכה
 באופז זה היא מבחי׳ סתום). והנה ידוע שהתורה נק׳ לחם והיא
 מחיה את הנשמה כמזון הגשמי שמחיה את הגוף אף שהלחם הוא
 בחי׳ צומח והאדם הוא בחי׳ חי מדבר והוא נגד השכל, לכאורה שיהא
 החי מדבר ניזון ומקבל חיות מן דבר שהוא למטה ממנו במדרגה, אך
 אמנם העניו הוא שבאמת תבואת הארץ שרש חיותם הוא ממקום גבוה
 מאד אלא שנפלו בשבירה להצמיח החטה, וכו בעניו התורה שנק׳ לחם ומזון
 להנשמה הוא ג״כ על דרך הנ״ל שסודות התורה נשתלשלו בדברים
 גשמיים איסור והיתר טומאה וטהרה בו׳. ועמ״ש מזה ע״פ וידבר משה
 אל ראשי המטות. וכ״ז מפני שנפלו בשבירה פי׳ מחמת שבירת לוחות
 הראשונות שהיו* מתחלה חירות ממלאך המות ומחמת שבירתן
 נתלבשה התורה בדברים גשמיים, (וכמ״ש בלק״ת פ׳ תשא שפוד שבירת
 הלוחות הי׳ כעל שבירת הכלים כו׳ ע״ש, ועמ׳׳ש מעניו חרות על
 הלוחות בביאור ע״פ אם בחקתי). וזהו בשברי לכם מטה לחם מטה
 לחם הוא עץ החיים בחי׳ סתים ובשבירת עץ החיים שהוא שבירת

 הלוחות נפלה ונשתלשלה בדברים גשמיים כוי:
 ב ואפו עשר נשים. פי׳ ואפו כי הנה התורה נק׳ לחם חטה שהוא כ״ב
 אותיות התורה כמניז חט״ה. והענין כי האוכל עיסה שלא נאפית
 עדיין אינה מתעכלת במעיו כלל ואינה נבלע באבריו להיות ממנה דם הנפש
. שו״ה י ג ה בקול — בקול ו ר ה ומטה — רוחות העולם. ש ד  שו־ה וביאור — וביאור ענץ. ש
 בחי׳ — והאדם הנא. שו״ה אמנם — חיותם הוא. שו״ה מאד — להם ומזון: כל התיקונים הנ״ל חמ

 ע״פ לוח התיקון.
 •)עיי בהוספות.

 חלבו ודרשו רז״ל הלואי בחקתי תלכו היינו שיהי׳ בחי׳ הליכה הוא
 בחי׳ אהבה ולהתכלל באחד צריך לזה ב׳ חקיקות הנ״ל כי בלתי זה
 א״א שיהיה לו בחי׳ אהבה מאחר שהוא אסור בגוף ונפש הבהמית

 וכמשל האסור בזיקים שא״א לו להלוך אלא א״כ ישתברו הזיקים:
 ג אך עיקר ההליכה הוא להתכלל נפשו באחד לדבקה בו. ואיך
 אפשר זה. ולזה אמר ואת מצותי תשמרו אשר קדשנו במצותיו
 כר כמבואר במיא. וזהו ואת מצותי תשמרו שע״י המצות משתמר
 בחי׳ אור א׳׳ס בחי׳ עתיק. וזהו נר מצוה כמו נר המשמר השמן והאור
 כמו בן המצוה משמרת בחי׳ אור א״ס (ועמ״ש בד׳׳ה והנח מנורת זהב
 כולה. ובדיה כי תשמע כקול גבי לשמור את כל מצותיו) וע״ז אמר
 ועשיתם אותם אתם כתיב. פי׳ כי זהו באמת בחי׳ עשייה שנשמות
 ישראל עושיו ומכריחין כביכול המשכת אוא״ס בהבלים והוא מלשון
 גדול המעשה כוי, ולכו נק׳ כל עובדא בלשון עשיה פי׳ לשוו הכרח
 כי מה שהשכל מתפשט בהמעשה שעושה זהו בחי׳ הכרח לגבי השכל
 שיהי׳ יורד ונמשך בעשייה כמו כן בעשיית המצוה שנמשך עי״ז אור
 א׳׳ס ב״ה מה שהוא נעתק ונבדל מסדר ההשתלשלות ונמשך ושורה
 בהבלים דז״א על כן נק׳ בחי׳ זו בשם עשיה (ועמ״ש בד״ה להבין ענין
 מדלג על ההרים בענין שלכך נק׳ המצות בשם רמ״ח אבריז דמלכא
 בו׳ ע״ש. וע׳ במ״ש ע״פ ביום השמיני עצרת בפי׳ אשר נשבעת
 לאבותינו מימי קדם) וזהו ועשיתם אותם אתם כוי. ונתתי גשמיכם
 בעתם פי׳ גשמיכם זהו התורה כמ״ש יערוף כמטר לקחי. והנה
 גשמים יורדין בגבורה ובתורה אמרו רז״ל שניתנה בה׳ קולות פי׳
 ה׳ חסדים המגדילים והם בחי׳ ה׳ גבורות דאבא הנעשים בחינת
 חסדים דאימא. פי׳ כי משה שמע כל התורה בקול אחד כמ״ש
 והאלהים יעננו בקול לפי שמשה היה מבחי׳ אור אבא בעצמו. אך
 ישראל לא היה באפשרי לקבל ונתחלק ע״י ה׳ גבורות דאבא לבחינת
 חמשה קולות וזהו פלג אלהים מלא מים. פי׳ מה שנתפלג מבחי׳
 אלהים בחי׳ ה׳ גבורות מלא מים באמת הם חסדים שיכולים
 לקבל. וע״י גשמיכם בחי׳ התורה הנ״ל נעשה קול דודי דופק פתחי
 לי שיהיה לבו פתוח שיוכל להיות בנפשו בחי׳ אהבה ע״י בחי׳
 התורה המגדל והיה מזה ונתנה הארץ יבולה היינו בחינת ב״ן שנתברר
 מנפש הבהמית (והוא ע״ד מ״ש בד״ה האזינו השמים גבי יערוף
 כמטר שהתורה נק׳ מטר וגשם שמוציא את כח הצומח שבהארץ
 מההעלם אל הגילוי דהיינו להיות הצמיחה בחי׳ אהבה בכל מאדך
 בו׳ ע״ש באריכות וזהו ואהבת בגימטריא ב׳ פעמים אור היינו בחי׳
 אור אחד הוא אור זרוע לצדיק והב׳ בחי׳ הצמיחה בכל מאדך)
 ואח״כ ועץ השדה יתז פריו (עיין בזהר בפי בראשית דל״ז םעיב. ובמק״פ
 שם) שהוא בחינת מ״ד מנפש האלהית. וכמו בארץ שהארץ מעלה
 מ״ן והגשם המגדל הוא בחי׳ מ״ד וכדכתיב כאשר ירד הגשם
 והשלג מן השמים כמו בן ע׳׳י חיבור מ״ה ובין הנ״ל יתן פריו היינו
 שיתגלה בחי׳ טובא דגניז בגווה היינו רפ״ח ניצוצין שיש בה רק
 הוא מוסתר ומלובש רשע מכתיר את הצדיק משא׳׳כ כשנתברר
 ונתהפך נתגלה האור הנ״ל להיות א״ח עטרת בעלה בחי׳ שלמעלה
 מהתקון ס״ג דס״ג וזהו והצליח אשר שלחתיו לברר בירורין ע״י
 דברי אשר יצא מפי דוקא כי כל העוסק בתורה הקב״ה יושב

 ושונה כנגדו כוי:

ור אחד ם בתנ כ מ ח ם ואפו עשר נשים ל ח ם מטה ל כ  בשברי ל
ם במשקל כוי. הנה ידוע שאף שלפי הנראה כ מ ח  והשיבו ל
 דברי התוכחות אלו הם קללות אבל לפי האמת אינם רק ברכות. ולהבין זה
 הוא ע״ד מה שאמר בזהר תלת דרגין מתקשראו דא בדא קוב״ה אורייתא

 שויה ג — לדבקה: בדפוס ראשיו ובנוך 4: בהדבקה.
 שו־ה בחיי — עתיק. וזהו: בלוח התיקון שצ״ל: עתיק שלמעלה גם מבחי׳ הרצון כי הוא בחי׳

 תענוג עליון פנימית הרצון בו׳ וזהו.
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 עולם לו פי׳ שהולד ונעתק מזה העולם לו לבדו ליבטל אליו ליחודו
 ית׳ בהשגתו בגדולתו מדרגה אחר מדרגה וגם הליבות העולם עצמו
 לו שגם העולם עצמו הילד ומתעלה עם האדם ליחודו ית׳ מאחר
 שהאדם הוא בתוכו ונק׳ הליכות לשון רבים כמארז״ל אל תקרי הליכות
 אלא הלכות. וכמ״ש ועלמות איז מספר ודרשו רז״ל אלו הלכות
 שלכן נקראו בשם הלכות שע״י העיון בהם להשיגו היטב על בוריו
 זוכה האדם לילד ממדרגה למדרגה בהשגת גדולת א״ם ב״ה וקרבתו
 אם קרבת אלקים יחפץ באמת ויבקשנה ככסף כו׳ ויגעתי ומצאתי
 כו׳ ולאפוקי מי שאינו* כוי. ואת מצותי תשמרו הוא עניז הדבור
 כמארז״ל שמור זו משנה שהוא הדבור בד״ת מלשון ושננתם לבניה
 והענין כי אף מי שמוחו קטן להשיג בגדולת ה׳ ולילד בה ממדרגה
 למדרגה*. הנה אעפ״כ יש בכל א׳ ואחד מישראל בחי׳ אלקות ודבר ה׳ השוכן
 בתוכו וכמ״ש ונתתי משכני בתוככם ופי׳ בזהר משכונא דילי והוא עד״מ
 כאדם שנותן משכון לחבירו שהמשכון אינו מרצונו הטוב כד כביכול
 הנה ארז״ל גלו לאדום שכינה עמהם פי׳ אף כי ידע אינש בנפשו
 איה מקומו שהוא בתחתית המדריגה בגלות אדום וישמעאל כו׳ שהם
 המה מדות הרעות תאוות וכעם ודומיהו מכל מקום לא יפול לבו
 בקרבו לאמר אבדה תקותי כי האמת אינו p שאפילו בגלות שכינה
 עמהם הנותנת לו חיות אלקות אפי׳ בעודו עובר על רצונו ית׳
 שיובל לקבוע במוחו ומחשבתו עניו אמונת אחדותו ית׳ האמיתי
 כי בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד וכולא קמי׳ כלא
 חשיב. ווהו אני ה׳ אלקיכם בי הוי׳ הוא בחי׳ היה הוה ויהי׳*
 ואני הוי׳ לא שניתי הוא יבול להיות שורה וקבוע במוחו להיות לנו
 בבחי׳ אלקיכם וכמ״ש במ״א, אך צריך שתהיי בחי׳ זו שמורה וקבועה
 בו בתוכו ממש שלא יהי׳ רק כמו שעומד על שכלו מלמעלה ואינו נתאמת
 ונתפס בשכלו היטב כמ״ש ונתתי משכני בתוככם דייקא והשמירה לזה
 ארז׳׳ל שמור זו משנה שהוא הדיבור והשינוו בד״ת כי דבר ה׳ זו
 הלכה וכמארז״ל השונה הלכות שהוא רק בחי׳ שמירה להיות משתמר
 בקרבו מה שכבד ניתנה לו אף שאינו יכול לילד ולהתעלות מעלה מעלה
 בהשגת גדולתו וקרבתו ית׳ מ״מ ע״י המשכת עולם הדבור בתוכו כמ״ש
 ותורתר בתיד מעי וכתיב ואשים דברי בפיר כו׳ נתפס ונתאמת אצלו ענין
 אמונת אחדותו ית׳ באמת לאמיתו ולא בדמיונות שוא כמארז״ל אין הגליות
 מתכנסות אלא בוכות המשניות שהוא בחי׳ הדבור בת״ת שנאמר גם כי יתנו
 בגוים עתה אקבצם פי׳ שאע״פ שהם בבחי׳ גלות* שכינה עמהם וזהו שארז״ל
 על פסוק על מה אבדה הארץ על ביטול תורה כי ע״י ביטול תורה שהוא
 בחי׳ דבר ה׳ אבדה האמונה שהיא בחי׳ הארץ הדום רגלי שאינו
 נתפס במוחו אמונת יתודו יתי. ועשיתם אותם זה המעשה שהוא עניו
 המשכת אלהותו ית׳ מבחי׳ סוכ״ע ע״י המעשה כמארז״ל לא המדרש
 הוא העיקר אלא המעשה וארז״ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה
 מכלל שהמעשה הוא עיקר התכלית והיינו כי א״א לחמשיר גילוי
 אלהותו ית׳ מבחי׳ סוכ״ע ע״י שום השגה וכח המחשבה ודיבור דלית
 מחשבה תפיסא ביה כלל ואפילו השגות עליונים כו׳ רק ע״י בחי׳
 המעשה וקיום המצות כענין לחכימא ברמיזא, והוא כמשל האדם שאינו יכול
 לדבר ולהסביר כל לבו לפני חבירו האיד יעשה רק ע״י שרומז לו בתנועה
 כל שהוא. כד כביכול הנה באתעדל״ת צריד להיות אתעדל״ע יש
 מהן דתליא בעובדא וע״י מעשה המצות וקיומן נרמז ונמשר מלמעלה
 מעלה מאד וממקום גבוה יותר כעין רמז ולמשל כמו מעשה הצדקה שע״י
 שמשפיע חיות לזולתו רומז למעלה למקום מקור כל ההשפעות להשפיע
 חיים וחסד לכל העולמות. וכן עניו כל המצות ואפילו מצות ת״ת
 שבדבור דעקימת שפתיו הוי מעשה. וז״ש והיה מעשה הצדקה שלום כי
 עניז השלום הוא שמחבר שני הפכים ועושה שלום ביניהם, כר א״א

 *) עי׳ בהוספות.

 אבל האוכל אחר אפייתו הוא מתעכל במעיו ונבלע באבריו להיות ממנו
 דפ הנפש והיו לאחדים ממש. וכן העניז במזון הנפש שהיא התורה
 שכשאינה אפויה אצל האדם כמו שית׳ לקמן, אף אם הוא אדם שלומד
 תורה הרבה אינה מתאחדת עמו אלא היא עניו בפ״ע והוא בפני עצמו ואינו
 מקבל חיות כלל ממנה כענק הלחם הגשמי שלא נאפה עדייו כלל, אבל
 כשהתורה אפויה אצל האדם היא נבלעת בכל רמ״ח אבריו והיו לאחדים
 ממש כנ״ל. וזהו שאמרו חז״ל על פסוק ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה
 בכל רמ״ח אבריו היא שמורה וכוי. וכמשנ״ת ע״פ ושבתה הארץ, ולהבין
 עניו האפיה הוא עניו אמרם ז״ל כי התורה נתנה אש שחורה על גבי
 אש לבנה, (ועי בהרמ״ז פ׳ עקב דף ער״ב סע׳׳ב. פי׳ אש שחורה חכמה
 סתימאה ע״ג אש לבנה הוא אבא. וא״כ פי׳ ועניו אש שחורה הוא
 ע״ד ישת חשד סתרו ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה שחורה אני ונאוה ע״ש).
 והנה עניו אש שחורה הוא אש מסותרת ונעלמת בלב כל א׳ ואתד
 מישראל באהבה ותשוקה לדבקה בו ית׳, שאף שהוא טרוד בעסקיו
 הגשמיים כי לבו בוער תמיד לאהבת ה׳ כמ״ש צעק לבם אל אדני כי
 הלב צועק בהעלם והסתר לדבקה בו ית׳ ונק׳ חולת אהבה וכמ״ש
 סמכוני באשישות וגו׳ כי תולת אהבה אני(וזהו עניו אני ישנה ואעפ״כ ולבי
 ער. ועמ״ש* ע״פ ציון במשפט תפדה), ובאהבה זו המסותרת ובוערת אשר
 רשפיה רשפי אש שלהבת י״ה שמתלהב ובוער תמיד לדבקה בו ית׳ בוה
 יוכל האדם לאפות לחם חטה שהיא התורה וכשיאפה האדם את התורה
 בשלהבת האהבה אליו ית׳, בזה יובלעו דברי תורה במעיו והיו לאחדים
 עמו. וזהו ואפו לחמכם פי׳ התורה בתנור אחד פי׳ בחמימות האהבה
 הבאה מהתבוננות של אחד יחודו של עולם. ועניו עשר נשים הוא
 שבנפש כל אחד ואחד מישראל יש עשר בחינות שלש אמות ושבע כפולות
 ובעשרה דברים אלו יהיה האפיה הנ״ל ויהיו בחי׳ אלו בחי׳ נוקבא
 שידע שבאמת איו הטוב שלו. דהיינו התשוקה לדבקה בו ית׳ אינו
 מעצמו ועבודתו רק בעל האמת נותן לו האמת. וזהו היה בעיניד
 כרשע אפילו אם אחד לומד תמיד תורה ומתפלל תמיד מ״מ היה
 בעיניד כרשע. אבל הרע בעצמו שעושה שלו הוא כי הוא מעצמו,
 וזהו שלהבת י״ה כי השלהבת לאהבת ה׳ הוא מן י״ה וכשיהי׳ בעצמו בחי׳
 מקבל לבד ולא בחי׳ יש בפ״ע יוכל לבוא לידי אפייה הנ״ל, ועיין מ״ש סד״ה
 שימני כחותם. והשיבו לחמכם במשקל פי׳ שישיב התורה ע״י אפייה הנ״ל
 ממטה למעלה בבחי׳ משקל כמ״ש ושקל בפלס הרים שהוא בבחי׳ שלמעלה
 מבחי׳ הרים שבו שוקל הרים ונקרא מתקלא בזהר(בפי• תרומה קע״ו ב• האזינו

 ור״צ ע״א. ועמ״ש בדיה לבך יהגה אימה. איה סופר איה שוקל ומ״ש בד״ה אתם
 נצבים בעניו ושקל בפלס ועמ״ש בעניו תנופת שתי הלתם ע״פ והניף הכהו אותם),
 ואכלתם ולא תשבעו ע״ד אוהב כסף כוי. כן באהבתה תשגה תמיד
 לחזור פעמים רבות אין מספר. ובכל פעם יהיו בעיניו כחדשים ממש
 ולא ישבע נפשו בהם לעולם. וכמ״ש אל תבוז כי זקנה אמה וגם שלא
 יהיה בבחי׳ זקנה. וכמאמר רז״ל ומי איבא זקנה קמיה כוי. שהוא ית׳
 למעלה מהומו ואיו הזמר מושל בו להזקינו. אבל בלאו הכי אינו מקבל

 חיות מן התורה כי וכבודי לאתר לא אתן כוי:
 אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה׳ בינו ובין בני
 ישראל. הנה לכאורה לא שייר לומר חוקים ומשפטים ותורות
 על הברכות וקללות הכתובים למעלה בפ׳ זו שאין בהם ציווי דבר חוק
 ומשפט. וגם להבין מהו בינו ובין בני ישראל והל״ל אל בני ישראל
 וביי• אד הענין דהנה כפ׳ שלמעלה כתיב אפ בחקותי תלכו ואת
 מצותי תשמרו ועשיתם אותם וג׳ בחי׳ אלו תלכו תשמרו ועשיתפ אותם
 הם כנגד מחשבה דיבור ומעשה, בחקותי תלכו הוא ענין המחשבה
 בעיון והשגת גדולתו ית׳ שיש בה כמה מדרגות זו למעלה מזו ולכו
 נק׳ בשם הליכה כמ״ש ילכו מחיל אל חיל והוא ענין מ״ש הליכות
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י — באשישות וגוי: נתקן ע״פ לות התיקון. נ ו  שוי׳ הסמכ

 •ו עיי בהוספות.



 לקוטי בחקותי תורה מט

 מ״ש כי גאה גאה ותרגומו ארי אתגאי על גותניא ופי׳ שמתרומם
 ומתנשא עליהם ועי׳׳ז מתרחק מהם ומסלק חיותו מהם ואיו להם
 יניקה וחיות ממנו וכן הוא למטה בעבודת האדם דהיינו להעמיק
 דעתו ומחשבתו בגדולת ה׳ איר הוא ממכ״ע וסוכ״ע וכולא קמיה
 כלא חשיב ולגדולתו אין חקר וממילא אין להחיצונים יניקה כ״כ וממילא
 נופלים כל המונעים שהן חמדות רעות ומחשבות זרות כי ישראל
 מצד עצמם עלו במחשבה כוי ולכן אמר אח״כ שבה דהיינו לישראל
 עצמן בישיבה שהוא ירידה והמשכת גילוי למטה להיות לו דירה
 בתחתונים וכמ״ש וישב ה׳ מלד לעולם למשל כמו האדם היושב שמרכין
 א״ע למטה ואכלה מצידי שכל עניו דבור ומעשה התורה והמצות הם
 בחי׳ ציד שנצודים ניצוצות שהיו בגוף ונפש החיונית ונתהפכו לקדושה
 ובחי׳ האכילה הוא ע״ד ישראל מפרנסיו לאביהם שבשמים כו׳ בעבור תברכני
 נפשך הוא בחי׳ פנימי׳ וחיות כל העולמות הנמשכת מחיי החיים א״ס ב״ה
 ומלובשת ומוסתרת ומתעלמת בהם להחיותם בנפש המסותרת בגוף
 והברכה הוא יציאתה מההעלם והסתר האור אל הגילוי וההשגה להיות
 נגלה כבוד ה׳ ויחודו אל ישראל במחשבתם ושכלם ומוחם בעוה״ז
 ובכל העולם לעתיד כמ״ש במ״א ויהי׳ בבחי׳ ברכה והמשכה בעוה״ז
 בהתגלות למטה. וז״ש אלה החוקים והמשפטים והתורות על הברכית
 וקללות שהן הם גילוי אלהותו ית׳ למטה לבחי׳ ישראל והעברת וביטול
 המסתירים ומונעים אותם מעבודתם שהן המה נמשכים מבתי׳ מ״ע
 ול״ת ודוגמתם ממש רק שהם בינו לבין בני ישראל מחמת שהקללות הן
 אחר שיש מסף מבדיל ועונותיכם מבדילים וכבר עבר על הל״ת וכיוצא
 ולכן צריך להכריתו ולהעבירו משא״כ שס״ה ל״ת הם שמירה מן החיצונים
 שלא ינקו ולא יהיה מסך מבדיל כלל ולכן כתיב בינו ובין בנ״י ולא אל בנ״י:

 אסור לאדם שיטעום עד שיתן מאכל לבהמתו שנאמר ונתתי
 עשב בשדך לבהמתו והדר ואכלת כר. הנה הקרבנות
 היה ענינם להעלות בהמה ע״ג המזבח כו׳ כדי שיהיה מאכל לארי׳
 דאכיל קרבנין כמ״ש [לקמן] בד״ה ואריה כבקר יאכל תבן (ולשס שייר
 דרוש זה ג״כ). והנה כדי שתוכל הבהמה ליכלל באש שלמעלה ותהיה
 לריח ניחוח כו׳ צריר לזה המשכה והארה מלמעלה למטה ליתן לה כה
 ועוז לעלות ולהתהפד ממהות למהות בו׳ והוא בחי׳ עשב של מעלה
 שנותנים לבהמה מאכל להחזיק כחה שתוכל לעלות כמו שיתחזק האדם
 ע״י מאכל בו׳, וזהו ונתתי עשב בשדך לבהמתך שתוכל לעלות בו׳
 ועמ״ש מעניו פי׳ עשב בד״ה ואלה המשפטים והיינו בפסוקי דזמרה
 דהתפעלות הנפש האלקי׳ הוא בבחי׳ בהמה כדוגמת המרכבה עליונה
 דפני אריה פני שור כוי וכמ״ש וישרנה הפרות כו׳ הלוך וגעו כו׳
 כמ״ש [לקמו] (בדיה וספת״ לכם דחג השנועוה) והוא מהתבוננות שבחו
 של מקום בבחי׳ ממכ״ע דוקא וכמ״ש בד״ה בכ״ה בכסליו ובד״ה אדם
 כי יקריב מכם וכמו בשרשה שלוקחה משמרי האופנים. והנה התפעלות
 המלאכים הנק׳ חיות ובהמות למעלה הוא מבחי׳ צמצום השגתם
 באלקים בבחי׳ ממלא כח הפועל בנפעל לבד (וכמ״ש במ״א בפי׳
 וצדקתך ירננו בד״ה דני ושמחי)* והוא עניו השירה בפסוד״ו באמרו
ה דוקא ר מ  אשיךה לה׳ כי גאה בו׳ וכיוצא ולכך נקראים פסוקי ח
 *(ועמ״ש בד״ה מזמור שיר חנוכת הבית) ועי״ז יש כח לנפש הבהמית
 ג״כ להתעלות ולהכלל באש שלמעלה ע״י התלהבות הנפש אלקית
 והוא ע״י בחי׳ העשב שנותנים לה דהיינו הארות והמשכות אלקות
 מבחי׳ ממלא כו׳ שמתכוננת הנפש אלקית ומסדר שבחו של מקום
 כוי. וזהו אסור לאדם שיטעום כוי (כן הגירפא ספ״ה דגיטיז דפ־ב סע״א

 וכ״כ המ״א סי׳ קס״ז ס״ק י׳׳ח. והב״י כ׳ שיאכל וכו הגירסא בברכות ד״מ

 ע״א) פי׳ כי יש ב׳ מיני מאכל אחד מאכל לאדם, והב׳ מאכל
 לבהמה ותחלה יש להאכיל לבהמה הוא שיסדר שבחו של מקום
 בפסוד״ז להיות עי״ז כח ועוז לנפש הבהמית דוקא ליכלל ולהדבק

צדקתו — ת11חוזיי): סיום המוסגר נתש ע״פ ניד 46ו 1.  שו־ח ו
 שרה מענז״ש: תתילח המוסגו נתקו ע״פ בוו 146 ו.

 לעולמות לקבל שפע וחיות מן הבורא ית׳ שהוא מובדל מהם מהקצה* כו׳
 כ״א בבחי׳ שלום, וזהו ונתתי שלום בארץ כי מלכותר מלכות כל עולמי׳
 וכלם הם בחי׳ ארץ לגבי הקב״ה. וזהו לא מצא הקב״ה כלי מחזיק ברכה
 לישראל אלא השלום כי השלום הוא המחזיק ברכה והמשכות חיות אלקות

 בהתגלות למטה:
 ב וזהו ענין כל הברכות שבתורה כמו ד״מ ואכלתם לחמכם לשובע
 פי׳ שיהיה בחי׳ שובע שמחות את פניך וכדכתיב עוז וחדוה
 במקומו והקללות הם על המסתירים ומונעים את האדם מעבודת ה׳
 שהם החיצונים כי ישראל מצד עצמם עלו במחשבה שאיו שם שום הסתר
 פנים ורצונם לדבקה בו ליחודו ית׳ ומאמינים בני מאמינים ואין שייך שום
 קללה ח״ו מצד עצמי ולעתיד יתהפכו כל הקללות לברכה רק הקללוח הם
 להעביר רוח החיצונים והטומאה שנדבק בהם בהתערבם כר*. וז״ש הכתוב
 ונתן ה׳ את כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. וכמ״ש
 ונשא השעיר עליו את כל עונותס שהוא בחי׳ עשו איש שעיר וזהו פי׳ עניו כל
 הקללות שהן ברכה באמת על ישראל מצד עצמם והקללה הגדולה שנאמרה
 במשנה תורה הגר אשר בקרבך וכוי* היא אינה רק על חיצוני׳ הנדבקות
 בהם. ופי׳ הגר אשר בקרבך היא השכינה אשר ממנה באה האהבה
 מסותרת אשר בלב כאו״א מישראל אשר היא בבחי׳ גלות בתוך הגוף ונקי*
 בשם גר שהיא בארץ לא לו שהוא ניצוץ אלקות המחיה את נפשו וכמארז״ל
 גלו כוי* שכינה עמהס יעלה עליך מעלה מעלה שיהא בבחי׳ עילוי רב
 ועצום דהיינו שיעמיק במחשבתו גודל גדולתו עד איז חקר וכמ״ש אני
 הוי׳ אשר הוצאתיך מארץ מצרים וגו׳ פי׳ שלא יהיה בבחי׳ מצרים
 וגבולים כ״א כמ״ש ואתהלכה ברחבה וגו׳ שאז ואתה דהיינו מה שהוא
 אתה שהוא בחי׳ הגוף וחיצונים תרד* מטה מטה וכן כל ענין הקללות הם
 על החיצוני׳ המונעים להעבירם ולהכריתם. ובזה יובן כוונת יצחק
 אע״ה שרצה לברך את עשו ולא את יעקב, כי הנה הברכות וכן כל
 מצות התורה שהם המשכת גילוי אלהותו ית׳ למטה אינם אלא לאכפיא
 לסט׳׳א ולהכניעם תחת הקדושה ולכן לא ניתנה תורה עד אחר יצ״מ
 משא״כ בזמן האבות שהן הן המרכבה ובטלים ליחודו ית׳ לא היו צריכים
 להמשכת גילוי למטה לכן לא רצה יצחק לברך את יעקב כי הי׳ בבחי׳
 מרכבה אך דעתו הי׳ לברך את עשו ולהכניעו ולקרבו אל הקדושה
 ולכן אמר בברכותיו שהי׳ סבור שהוא עשו עומד לפניו ויתן לך
 האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. מטל השמים זו
 תשב״כ ומשמני הארץ זו תשבע״פ ורוב דגן אלו הלכות שהן לרוב מאד
 כמ״ש ויצבור יוסף בר הרבה מאד עד כי חדל לספור וכמ״ש ועלמות אין
 מספר ודרשו רז״ל עלמות אלו הלכות ותירוש אלו רזין דאורייתא כמ״ש
 נכנס יין יצא סוד ורצה כל זה ליתז לעשו ולהכניע ולאכפיי׳ לסט״א.
 אך באמת לא הי׳ באפשרי להכניעו ולקרבו תחת הקדושה מחמת
 שהוא רע גמור וצריכים להעביר הפט״א* לגמךי ולהכךיתה בכל הקללות
 רק הברכות ניתנו ליעקב ולהכניע הסט״א* שנתערב בזרעו כמ״ש ויתערבו
 כו׳ וכמ״ש ועשו אחיו בא מצידו אל תקרי מצידו אלא מצדו שבעמידת
 האדם בתפלה ורוצה לידבק בקונו נופלים לו מחשבות זרות שלא ברצונו רק
 כאלו הו באים מן הצד מאליהו וממילא אך מ״מ הן הן מחשבותיו שחשב
 בהן ברצון שלא בשעת התפלה וכיוצא בהם אלא שבשעת התפלה הם
 נופלים לו שלא ברצונו ולכן נק׳ מצדו שהן אינן בחי׳ אחוריים שהוא
 בחי׳ דבר שהוא בע״כ לגמרי שהוא אינו חפץ בזה כלל ולא בחי׳ פנים
 שהוא רצון וחפץ גמור ונופל לו בשעת התפלה מפני שרוצה לעלות
 לדבקה בו ממילא הם נמשכים אחריו כמשל אדם הלובש בגד אךוך
 ונגרר בטיט וחומר וכשרוצה לעלות בסולם גם הבגד עם החומר וטיט
 עולה עמו וכדי להכניע את הרע בחי׳ עשו ולהשפילו אמר ליצחק אביו
 שהיה בחי׳ מרכבה להקב״ה קום נא שבה וכו׳ כי א״א להמשיך הברכות שהוא
 גילוי אלקות בעוד שהרע בתקפו וגבורתו כי לא יגורך רע כתיב
 ועמ״ש בזה בביאור ע״פ במדבר סיני. והעצה לזה קום נא וגו׳ ע״ד

 י) עי׳ בהוספות.
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 בעיח שער הק״ש פרק י״א) ועמ״ש בד׳׳ה וידעת היום ההפרש בין מ״ש אתה
 הראת לדעת שהוא הדעת בבתי׳ ממכ״ע ובין מ״ש וידעת היום שהוא
 הדעת בבחי׳ סוכ״ע, עד״ז י׳׳ל ההפרש בין בחי׳ עשב ובין בחי׳ שעורה.
 ולפ״ז בחי׳ חטה מאכל אדם שהיא התורה זהו מה שלמעלה מבחי׳ סוב׳׳ע
 שהתורה נק׳ משל הקדמוני בחי׳ קדמונו של עולם כוי. גם י׳׳ל כי השפעת
 השעורה נמשר במלאכים ע׳׳י הנשמות דהיינו ע״י קרבן העומר שעורים
 וזהו בענין ונתתי לך מהלכים ביו העומדים שממשיכים ההילוך בבחי׳
 העומדים שהם המלאכים כמ״ש בת״א ס״פ וישב על פסוק זה, וזהו ניגרא
 דחמרי שערי שעי׳׳ז נעשה בבחי׳ מהלך כוי) ומ״ש בפ׳ ק״ש ונתתי עשב כו׳
 היינו לפי שנעוץ סופו בתחלתז כוי לכך ע״י מס״נ שבק״ש היום יוכל

 ליתן מאכל לבהמתו למחר בפסוקי דזמרה כוי:
 ב והנה יש עוד ההפרש בין זריעה לנטיעה ארץ חטה כו׳ גפו
 כו׳ וכתיב ואנכי נטעתיך שורק שהזריעה דתבואה כמו
 גרעין החטה יצמח ממנו כדמותו ובצלמו אלא שהוא בתוספת וךיבוי
 ואיו צריר שהות כ״כ ועיכוב מזמן הזריעה עד הצמיחה ואמנם
 יצטרר ללמ״ד טי״ת מלאכות לחרוש ולזרוע כו׳ דש בורר ואופה
 ומבשל עד שראוי לאכילה כו׳ והנטיעה שנוטע גרעין תפוח יצמח
 אילן שלו והתפוח יצמח בראשו דוקא ויש שהות ועיכוב רב בומן
 צמיחתו וגם ג׳ שני ערלה נוהג בו (עטיש בדיר ונטעתכ כל עז מכל)
 ויש שזמן צמיחתו מתעכב ע׳ שנין כמו התמר דכתיב צדיק כתמר
 יפרח כו׳ (ועמ-ש מזה גבי שמיני עצרת). ואמנם א״צ להכשר ותיקון
 ע״י ל״ט מלאכות כי הפרי מיד ראוי לאכילה וגם יש בה תענוג
 מן מתיקות הטעם משא״כ במאכל הלחם דתבואה כו׳ ועוד כמה
 מיני מדרגות חלוקים ביניהם כוי. והנמשל בכל אלה החלוקים יובן
 למעלה דנשמה האלקית שנזרעת מאור הזרוע לצדיק כו׳ יש נשמה שהוא
 כמשל התבואה כמ״ש ראשית תבואתה עד״מ התבואה הנזרע בגרעיז
 החטה לא תהיה רק בריבוי אבל לא בשינוי המהות בצמיחת התפוח
 כוי והיינו עניו נשמות שבג״ע התחתון שהם רק בריבוי והגדלה
 שניתוסף האור אלקי בהם בבחי׳ ריבוי בלבד כו׳ ויש נשמות גבוהות
 יותר שמתענגים על הוי׳ בתענוג ועריבות ומתיקות ידידות בו׳ כמשל
 התפוח וכמ״ש רפדוני בתפוחים כו׳ ונשתנה מהותם לגמרי לעילויא
 מכפי אופן זריעתז מאור הזרוע לצדיק כוי כמעלת התפוח על הגרעין
 הנטוע ווהו ג״כ כענין ההפרש בין העלייה דרד השתלשלות עילה ועלול
 וביו העלייה שלא כסדר ההשתלשלות ונקי בחי׳ זו חקל תפוחיו קדישץ
,  ע״ש כתפוח בעצי היער p דודי כו׳ והוא בחי׳ יאר ה׳ פניי אלד
 ועיין בפרדס ערד שדה פי׳ שדה תפוחים בחי׳ תפארת ועמ״ש מעניו
 תפארת בפ׳ קדושים בד״ה ונטעתם כל עץ מאכל. ועד״ז י׳׳ל עניו
 שדה הלבן ושדה האילן שבמשנה דמסכת שביעית שהם ג״ע התחתון
 וג״ע העליון בי ג״ע התחתון שרשו ממל׳ וג״ע העליון שרשו מבינה
 אד צ״ע דהא פי׳ גן היינו נטיעות כמ״ש ויטע ה׳ אלקים גן כו׳ ואיד
 נמשל רק לצמיחת התבואה ואפ״ל ע״ד מארז״ל עה״ד חטה היתה כו׳
 והעיקר שגם בג״ע התחתון יש נשמות שמקבלים מבתי׳ נטיעות ויש

 מבחי' תבואתו כוי (ועמ״ש בדיה האזינו השמים בעניו כשעיריט עלי ושא
 כרביביס עלי עשב שס נז׳ ג״כ כעניו וה ועיין זח״א ויחי דוכיו עיב ההפרש
 בין תבואה לפירות האילן וכפ׳ אמור דצ״ו ע״ב ודצ״ז ע״א ובפ׳ פנחס דונ״ג

 ע״א) אד שיש שהות רב עד שנאמר צדיק כתמר יפרח כו׳ כלומר
 מזמן זריעתו למעלה עד גמרו בבחי׳ גילוי האור בעונג העליון
 ישתהה ע׳ שניז כוי, ודוגמא לזה במה שאנו רואים בנפש האלקית
 למטה עד שיתענג בעונג המורגש באלקות יכול לשהות זמן רב כמו
 שנה תמימה ויותר כוי וגם נצמח בראש האילן דהיינו בחכמה שבנפש
 כוי והוא מ״ש כי האדם עץ השדה שיתן פריו למעלה דוקא כי העונג אינו
 אלא בחכמה כוי. ואמנם בזאת יתרון מעלתו שא״צ לתיקון ע״י אהבה

 באור א״ס ב״ה ואחר שהאכיל לבהמתו יטעום בבחי׳ מאכל
 אדם דהיינו בק״ש ותפלה שמוסר נפשו באחד ממש במהות ועצמות
 אור א״ס ולא מהתבוננות התפשטות אורו בלבד בו׳ שהוא בחי׳ אדם
 אדמה לעליון כו׳ וזהו והדר ואכלת ושבעת כו׳ שהוא עניו ק״ש
 דכתיב בה אכלתי יערי עם דבשי כוי* יערי יוצר אור התפעלות המלאכים
 דבשי ק״ש בו׳ ועמ״ש בד״ה כי תצא. (ועד״ז הוא קרבן העומר
 וספירת העומר קודם שבועות כי העומר שעורים מאכל בהמה לברר
ב ולהעלותה ועי״ז אח״כ בשבועות לבו לחמו בלחמי. אלא ששעורה ^  נ
 היא ע״י זריעה משא״כ עשב וכדלקמן). והנה ידוע שהתורה נקראת
 עוז וגם נקראת תושי׳ שמתשת כחו של אדם כוי, הענין הוא דכמו
 שבקרבנות כתיב לחמי לאשי כוי כן התורה נק׳ לחם כמ״ש לכו לחמו
 כוי וכמו שהמאכל מחוק כח אדם כן התורה נותנת כח ועוז לנפש
 אלקית הנק׳ אדם ונקי מאכל אדם שע״י לימוד אותיות דבר הלכה
 תתחזק הנפש אלקית כדי שתוכל למסור נפשה באחד ממש ע״י ק״ש
 כוי אכלו רעים בו׳ ועמ״ש מזה בד״ה וספרתם לכם. וזהו שארז״ל
 שעל כל דבור ודבור פרחה נשמתו והחזירן בטל תחיה כמ״ש בת״י
 בתלים (סי׳ פ״ח) ע״פ גשם נדבות תניף והיינו טל תורה והיינו דמה
 שפרחה נשמתן במס״נ ממש החזירן לגופים שלהם ע״י טל תורה בבחי׳
 שוב לפי שנחנה כח ועוז לנפשם להתחזק ולחזור בגופם כמו שישיב
 הנפש ע״י מאכל(וזהו רצוא ושוב גימטריא תורה שע״י שפרחה נשמתן
 בבחי׳ רצוא ואח״כ החזיר* להם בבחי׳ ושוב עי״ז יוכלו לקבל התורה
 שכל ענינה רצוא ושוב כמ״ש בד״ה זאת חקת התורה). ומה שנקראת
 תושיה ג״כ היינו לפי שידוע שכל דבר הצריד להתעלות למעלה והוא
 מקושר בקשר של קיימא למטה א״א לו לעלות בלתי שיתירו לו בתחלה
 הקשר שמקושר למטה ואו יוכל לעלות בוי, כמ״כ לפי שהתורה נותנת
 כח ועוז לעלות יש בכחה ג״כ להתיר הקשר שנתקשרה הנפש בהמית
 בגשמיות עוה״ז ולהתיש כח התקשרותה כדי שתוכל לעלות כוי ולכד
 נקראת תושיה שמתשח כה הקשר של הנפש הבהמית והוא ענין אחד
 עם מה שנותנים כח ועוז לנפש לעלות כי הא בהא תליא ועמ״ש מזה
 בד״ה בחודש השלישי לצאת בנ״י מארץ מצרים. והנה ההפרש שבין עשב
 למאכל אדם הוא רק במה שהעשב אינו צומח מסיבות הזריעה אלא
 מעצמו בלבד דהיינו מכח* הצומח שבארץ (ועמ״ש בד״ה כי כארץ תוציא צמתה
 ובאג״ה סד-ח איחו וחיוהי), משא״כ מאכל אדם אינו צומח כ״א ע״י זריעה
 כשזורעין החטה אז תצמח כוי. והנמשל מובן דהמלאכים הנק׳ עשב השדה
 בזח״א בראשית די״ח ע״ב והם המאכל לבהמה שם ב״ן כוי הם באים
 וצומחים מכח המלכות עצמה הנקראת ארץ כמ״ש בד״ה והיה מספר
 בנ״י בלתי זריעות אור הזרוע מצדיק ח״י עלמין כוי חי העולמים מלר
 כוי, והתבואה שהן הנשמות הנק׳ ראשית תבואתו שנק׳ אדם נצמחים ע״י
 בחי׳ זריעה בארץ דוקא שהוא ההמשכה מבחי׳ יחיד חי העולמים בבחי׳
 מדת מלכותו ית׳ כו׳ והן מאכל לאדם העליון כביכול היינו ע״י מס״נ
 הנשמות בק״ש באחד ממש עולים לאשתאבא בגופא דמלכא כו׳ ועמ״ש
 בד״ה אדם כי יקריב מכם. (והנה שעורה היא מאכל בהמה והיא
 ג״כ ע״י זריעה דוקא כמו חטה ממש וצ״ל בי יש כמה מדרגות
 במלאכים הנק׳ בהמה וכמו ההפרש בין בחי׳ יוצר משרתים ובין
 ואשר משרתיו בד״ה והניף את העומר שעל בחי׳ המלאכים הנק׳ יוצר
 משרתים ע״ז נאמר מצמיח חציר לבהמה כו׳ משא״כ המלאכים
 הנק׳ ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם מש״ב הם גבוהים יותר
 כו׳ והו מקבלים מבחי׳ שעורה שעור ה׳ ועוד דגם בנשמות כתיב
 וזרעתי את בני ישראל זרע אדם וזרע בהמה הרי גם בבחי׳ בהמה נאמר
 וזרעתי שבאץ ע״י זריעה ממש. ואפ״ל כי העשב שצומח מאליו שרשו מבחי׳
 ההמשכה חצוניות לחדש הישנות ע״ד המחדש בטובו בכל יום תמיד בו׳
 אבל מה שבא ע״י זריעה וצמיחה נמשר מבחי׳ ההמשכה הפנימית (עייו
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 לאחר מס׳׳נ דנשואין הנ״ל. ועמ׳׳ש בד׳׳ה בשעה שהקדימו בפי׳ גבורי
 כח עושי דברו ועי״ז אח׳׳כ לשמוע בקול דברו:

 וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה (ע׳
 בטנהדרין ציט בי. וברבות ויצא ריפ ע״ב). חנוך לנער ע״פ דרכו
 גם כי יזקיז לא יסור ממנה. יותז את הארץ הזאת לעבדיה וע״ש
 הפי׳ כפשוטו במ׳׳כ ובידי משה בשם פרש׳׳י ונכון הוא ולפ״ז זהו
 גריעותא להם וכמ״ש ברבות ס׳׳פ מטות שעליהם נאמר נחלה
 מבוהלת בראשונה כוי. וצ״ל דהפםוק חניר לנער ע״פ דרכו הוא
 מעלה ושבח שראוי לעשות כן. גם בלא׳׳ה מבואר בסש׳׳ב ה״ב הקושיא
 בפסוק הניר לנער דמדכתיב ע׳׳פ דרכו משמע שאינה דרך האמת
 לאמתו וא׳׳כ מאי מעליותא שגם כי יזקין לא יסור ממנה. והענין כי
 הנה בפי׳ וימצא דודאים יש במדרש שני פירושים. א׳ שהן מין עשב
 וע׳ בהרמב״ן בפי׳ התורה שם. הב׳ שהן שעורים. ועמ״ש בד׳׳ה
 אסור לאדם שיטעום עד שיתן מאכל לבהמתו שנאמר ונתתי עשב כו׳
 דבחי׳ עשב זהו מקור ההשפעה לבחי׳ המלאכים הנק׳ בהמה. (וע׳
 מח״א ״ח ב׳ קניו ב׳) ולכן נק׳ דודאים שהוא מלשון אתן את דודי לד
 בחי׳ אהבה שמזה נפשך ונולד בהם האהבה להיות בוערת כמראה
 הלפידים כוי. וגם לפי הפי׳ שהם שעורים היינו ג׳׳כ מאכל בהמה כו׳
 רק שזהו בחי׳ גבוה יותר כמש׳׳ש. ולכו נק׳ בחי׳ זו חנוד לנער משום
 דכד איתיליד יהבין ליה נפשא מםטרא דבעירא דכיא כו׳ כנ׳׳ל (כד׳ה
 ופפיוזם לבם הנ״ל) ע׳׳כ המזון לבחי׳ וו הוא מבחי׳ שעורה שעור ה׳ או
 מבחי׳ עשב וכמ׳׳ש ועשב לעבודת האדם ע׳׳כ גם בניו תפסו בעבר
 הירח שהוא מקום מקנה ע״ד ונתתי עשב בשדך לבהמתד שנתבאר
 למעלה ובת״א בד׳׳ה ואלה המשפטים. ומה דמשמע שלא נכון עשו בזה
 (ועיי! ביהושע סימן כ־ב ״׳ט) זהו משום שעשו את הטפל עיקר. והרי אף
 שאסור לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו מ״מ אח׳׳כ צ״ל ואכלת
 ושבעת והיינו לכו לחמו בלחמי ועוד כי א״י דוקא היא ארץ חטה
 ושעורה כו׳ ג״כ והם בחרו לקבע גמור בחי׳ זו דמקום מקנה. וזהו עניו
 אי לך ארץ שמלכך נער ופי׳ בזח״א ס״פ לד לד (יציה ע-ב) שהוא בחי׳
 מט״ט נער הייתי גם זקנתי שמשם מקור ושרש השפעה הנ״ל אשריך
 ארץ כו׳ היא ארץ חטה ושעורה כו׳ אשר עיני ה׳ אלקיך בה כוי. אך
 מ״מ ג״ז אמת שצ״ל חנוד לנער ע״פ דרכו וגם כי יזקין לא יסור ממנה.
 פי׳ כי יזקיז ויהיה בבחי׳ אדם כי זקן היינו שקנה חכמה והיינו דיי חטה
 דוקא כ״ב אתוון דאורייתא וכמ׳׳ש בעניז והדרת פני זקן. אעפ״כ לא יסור
 ממנה מענין בחי׳ דודאים שעורה מאכל בהמה היינו משוס שצ״ל בבחי׳
 בהמה שלמעלה מבחי׳ אדם לבד דהיינו מ״ש אדם ובהמה תושיע. והוא
 להיות נמשד אחריו ית׳ כבהמה למעלה מהטעם והדעת והיינו ע״י
 חנוד לנער שנתחנד להיות מתחלה בבחי׳ הביטול דבהמה שהם המלאכים
 פני אריה פני שור והאופנים וחיות ברעש גדול והיינו ע״י שעור ה׳
 כוי כנ׳׳ל, ועי׳׳ו יוקבע הביטול בנפשו, שגם כי תקין להיות קנה חכמה
 לכו לחמו בלחמי לא יסור מהיות בבחי׳ בהמה ג״כ בבחי׳ הביטול

 שלמעלה מהשכל כוי:
 ב וביאור הדבר הנה כתיב ברות (סי׳ ג• m) ויאמר בו׳ וימד
 שש שעורים ופי׳ בגמרא (סנהדרין יציג ע״א) ששה צדיקים
 כו׳ וכ״ה ברבות ברות על פסוק זה. ולכאורה אינו מובן איר הצדיקים
 הגדולים ההם נקראו בשם שעורים וע׳ בחוליז (פגיה דצ״ב סע׳׳א) איתא
 ג״כ עד״ז ומהרש״א שם בח״א נדחק ליישב. אבל הנראה לומר כי עם
 היות שבחי׳ חטה שהוא מאכל אדם גבהה הרבה מבחי׳ שעורים
 מאכל בהמה. שבחי׳ אדם זהו נשמות דאצי׳ ובחי׳ בהמה היינו נשמות
 דבי״ע וכמ״ש בד״ה ואלה המשפטים. אד יש עוד בחי׳ בהמה שגבוה

 רראה כו׳ שנק׳ אפייה ובישול כמו במאכל התבואה בנשמות הנמוכות
 שא׳׳א להם להתעכל ולהיות למאכל אדם העליון כ״א ע״י אפייה
 דהתלהבות כוי וכמ׳׳ש ואפו עשר נשים בחי׳ י״ס דמלכות לחמכם
 דאור הזרוע כו׳ בתנור אחד פי׳ בתנור הנעשה מאחד עילאה דהיינו
 שנתעכלו אחר האפייה ונכללו באחד כו׳ כמשל המאכל שאינו מתעכל
 באדם כ״א ע״י אפייה בתחלה כוי. ובכ״ז מבן משארז״ל שלהי כתובות
 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת בו׳ פי׳ הארץ הוא
 בחי׳ מלכות דאצילות מקור הנשמות והמלאכים ותוציא מעצמה בלתי
 עבודת אור הזרוע לצדיק בו׳ כי תתעלה אז המלכות ותהיה עטרת
 בעלה כמ״ש סד״ה והיה מספר בנ״י. וםד״ה קול דודי גבי מקפץ על
 הגבעות ובביאור ע״פ כי אתה נרי בפי׳ מלד יחיד חי העולמים.
 וגלוסקאות היינו כמו הלחם הנאפה בתנור כן מה שע״י עבודת הל״ט
 מלאכות אור הזרוע של הנשמה נכללת באחד בזמן העוה״ז אבל לע״ל
 תגמר הנשמה בבחי׳ האפייה ובישול ממילא ומאיליה כי כל האורות
 עליונים יתגלו במל׳ דוקא ויבואו כולם לקבל ממנה כמ״ש והיה
 ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים כוי, ועיין בשל״ה פ׳ ויצא ע״פ
 ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש שפי׳ עד״ו כרכת המוציא לחם מן
 הארץ ובמ״ש גלוסקאות וכלי מילת דוקא בא לרמוז על כללות
 ההשתלשלות דאורות פנימים ואורות מקיפים הפנימים בגלוסקאות
 והמקיפים בכלי מילת והוא בחי׳ לבושים ומקיפים דמצות וכמ״ש
 ברבות בשה״ש בפסוק גן נעול ע״פ ואכסד משי כו׳ עשאז ממש
 בעולם כו׳ המד״א לא ימיש עמוד הענן כו׳ ע״ש. והענין דהנה
 בתורה נאמר לכו לחמו בו׳ שהוא בחי׳ אור פנימי ובמצות אנו
 אומרים אשר קדשנו בחי׳ קדושין הוא בחי׳ אור מקיף וראיה
 לזה שיכול אדם לעשות מצוה בעטיפת טלית ולא יגע ללבו כלל
 בפנימיות עד שיחשוב מחשבה זרה כו׳ כמו המקיף שאינו נוגע
 לפנימי כו׳ משא׳׳כ במ״ת שנק׳ יום חתונתו שעל כל דבור פרחה
 נשמתן בבחי׳ אור פנימי כי הרי היה ברצון כי מאחר שפרחה
 נשמתן בדבור הראשון למה שמעו הדבור השני בו׳ (פיט דשבת דפיה
 ע״ב) והקדושיז היה קודם לכן ששלח להם את משה וכרת להם ברית
 עמהם בדם אשר זרק כוי ואמרו כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע כו׳ והוא
 בחי׳ מקיפים ואמנם המקיף נותן כח ועוז להארת הפנימי דמה שכרת
 ברית עמהם הי׳ סיבה למס״נ שלהם במ״ת מי• אד עיקר הנשואין
 היה במתן תורה לפי שפרחה נשמתן ממש משא״כ בבחי׳ העלם
 המקיפים כר וכמו ענין הנו׳ באדרא דקמ״ו ב׳ על הני תלתא דאםתלקו
 דברעו פגי ותקיף אתדבקו נפשותיהן בשעתא דאתנפיבו כו׳ (ועמ״ש
 בדיה עיני כל אליו ישברו). ובזה יובן מה שיפלא לכאורה בפ׳ והיה אם
 שמוע שמשה אמרה ואיד אמר ונתתי מטר בו׳ ונתתי עשב בו׳ כאלו
 הוא הנותו ח״ו כמו שהקשו המפרשים כי מאחר שבמשנה תורה משה
 כמדבר בעד עצמו ע׳ בהרמב״ן בהקדמתו לפי׳ התורה א״כ הל״ל ונתן ה׳
 מטר כיי• אד העניו לפי ששכינה מדברת מתח־ גרונו של משה ורוח הוי׳
 הוא שדיבר כו׳ ונתתי עשב כוי ולא הוא הנותן ח״ו והטעם הוא כנ״ל
 שע״י מ״ת נעשו בחי׳ נשואין שהיא ההתכללות ותכלית הביטול בעצמות
 אור א״ס עד שפרחה נשמתן ממש בו׳ ועד״ז היה במשה בתמידות כמ״ש
 לד אמור להם שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי שלא תפס
 מקום ודבר כפ״ע כלל לכד היה יכול לומר ונתתי מפני שדבר ה׳ דיבר
 בו מדבר מתיר גרונו כוי, ועמ״ש מזה בפ׳ ואתחנן בד״ה ואהבת את.
 וכענין זה ידוע שהוא השונה הלכות דארז״ל מתניתא מלכתא פי׳ עד״מ
 כמלד הגוזר ואומר ע״י שלוחו כו׳ כן אנו אומרים אמר אביי כו׳ כי
 גזירות המלד הקב״ה דינא דמלכותא שאמר אביי רוח ה׳ הוא שדיבר
 בו וכמ״ש ואשים דברי בפיד כו׳ וכמ״ש במ״א. ואמנם איו זה אלא
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 מקיף בד״ה מי מנה. ועפ״ז יובן ענין בהמה רבה שלמעלה מבחי׳ אדם
 כי לגבי אור א׳׳ס ב״ה ממש גס חכמה עילאה שהיא בחי׳ אדם כעשייה
 גשמיות נחשבת וכמ׳׳ש לקמן בפי׳ ומותר האדם מן הבהמה אין ואפילו
 אדם קדמון שהוא כתר דכללות נק׳ אדם דבריאה שהוא בחי׳ בהמה כו׳
 ונק׳ ג׳׳כ בחי׳ אריה כו׳ ועפ״ש מזה בד״ה ואכלתם אכול. וזהו ענין
 אדם ובהמה והוא למטה בעבודת ה׳ בחי׳ הביטול שלמעלה מהשכל כמו
 בהמה כו׳ בד׳׳ה והניף הכהן אותם בעניו כשב שהשי׳׳ן קודם לבי״ת בו׳
 ע״ש. וזהו שהיו מניפין שתי הלחם ע״ג שני הכבשים להיות בבחי׳ אדם
 ובהמה תושיע הוי׳. ועד״ז יובן מאמר הרבות ר״פ וישלח ע״פ ויהי לי
 שור וחמור. חמור זה מלר המשיח בו׳ כי הוא בחי׳ בהמה רבה שלמעלה
 מבחי׳ אדם וכענין הנ״ל בפי׳ א״ק שנק׳ אדם דבריאה כר. וזהו ג׳׳כ
 עניו יששכר חמור גרם כו׳ ובגמרא רפ״ה דשבת ניגרא דחמרא שערי
 כר היינו כנ׳׳ל. ווהו דע מאין באת. כי ומותר האדם מן הבהמה איו
 (בקהלת סי• ג־ ״ט) ועיין מזה בתד״א ח״ב פכ״ד מה שהקשה ע״ז ועיין
 בקהלת רבה והבחיי פ׳ בראשית ע״פ ויפת באפיו פי׳ כי אין הוא חכמה
 כמ״ש והחכמה מאין תמצא. וזהו מותר האדם כו׳ או מ״ש כי הכל הבל
 היינו כי גם חכמה עילאה נק׳ הבל הארה בעלמא וכעניז בראשית שהיא
 חכמה נמי מאמר הוא נחי׳ הבל לבד. וכמ״ש ברבות בקהלת בתחלתו
 ששלמה אמר שבעה הבלים נגד שבעת ימי בראשית הרי שאף יום השבת
 נק׳ הבל ושבת הוא חכמה עילאה והיינו לפי שיש בחי׳ שבת בשבתו שגם
 יום השבת דעכשיו נחשב כחול לגבי יום שכולו שבת כמ״ש במ״א לכן נק׳
 הבל. גם י״ל פי׳ הבל ע״ד מ״ש במדרש תלים (רסיי סיב) בענין בה״א
 בראם מה ה״א כשאדם מוציאה מתוך פיו אץ בה לא ריחוש שפתים ולא
 חריצת לשון כד בלא עמל בו׳ וזהו הבל היינו אות ה׳ אתא קלילא כוי.
 והיינו ששרש כל העולמות מבחי׳ מל׳ הנק׳ ה׳ וכן גם א״ק שרשו ממל׳
 דא׳׳ס. גם הבל מילוי שם ס״ג והנה שרש עולם התהו מיו״ד אחרונה
 דמילוי ס׳׳ג כוי. ולאן אתה הולד. אן נופל על מקום כמו אנה
 פניד מועדות. אנה אתם הולכים. והיינו כי עיקר הגמול בתח״ה
 שהוא בעוה״ז במקום גשמי. ולכאורה תמוה ששרשו מאין חכמה והולד
 לאז מקום גשמי. אלא כי והו ע״י גילוי אור א״ם דקמי׳ רוחניות
 וגשמיות שוין. ע״כ יהיה הגילוי בגשמיות עוה״ז. דירה בתחתונים וזהו
 ולפני מי אתה עתיד בו׳ בחי׳ מי ברא אלה. זהו בחי׳ גבוה כמ״ש
 מי יתן והיה לבבם וה מי יתן מציון ישועות ישראל כוי מי יתן
 טהור מטמא כוי מי שאמר והיה העולם כוי מי גילה לבני רז זה

 כו׳ והיינו בחי׳ ע״ק כד:

 מבח״ אדם דהיינו משארז״ל פ״ק דחולין(ח׳ ה׳ עיב) ע״פ אדם ובהמה
 תושיע הוי׳ אלו בני אדם הערומים בדעת כאדם (הראשון) ומשימים
 א״ע כבהמה (דכאי רוח). ולכן נקראו אלו בשם שעורים שהוא מאכל
 בהמה כד. וזהו בחי׳ בהמה רבה שלמעלה מבחי׳ אדם כמ״ש בפ׳ עקב
 בד״ה ויאכילו את המן יעו״ש. ובזח״ג פ׳ אמור (ד«-ח ע׳׳ב) פי׳ שש
 שעורים הם שיתא סדרי משנה והיינו שזהו מאכל בהמה. ר״ל שעי״ז
 יבוא לבחי׳ ומדרגה הנ״ל דאדם ובהמה תושיע הוי׳ שמשימים א״ע
 כבהמה וע״ד שארז״ל ברבות פ׳ אמור פכ״ז כאדם אנחנו כבהמה תושיענו
 לפי שאנו נמשכים אחריר כבהמה בו׳ ועמ״ש בד״ה והניף הכהן אותם
 על לחם הבכורים. אד שייכות ש״פ משנה לשעורים י״ל כי הוא ל׳ שעורים
 שתשבע״פ היא מגבלת השיעור והמדה לכל המצות שיהיו התפילין כד
 וכר דוקא וכן הסוכה וכמ״ש מזה בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה.
 וזהו ג״כ מבחי׳ שעור ה׳ ה״ג שהם נותנים המדה כוי. וגם ה׳ שעור
 ה׳ הנמשר מבחי׳ ה׳ עילאה דשם הוי׳ שהיא בחי׳ גבוה מאד כמ״ש בד״ה
 לד לד מארצר. וגם י״ל שעורים בשי״ן שמאליח מלשון וסביביו נשערה
 מאד שפי׳ רו״ל ס״פ בתרא דיבמות לשון חוט השערה. והיינו כי הלכות
 תשבע״פ נק׳ קווצותיו תלתלים כד וכמשארז״ל ספ״ק דחגיגה כהררים
 התלויים בשערה כוי ועמ״ש בד״ה האזינו השמים בפי׳ כשעירים עלי
 דשא. וב״ז נמשד ע״י והניף את העומר כו׳ כי המלאכים אף שהם
 מקבלים ג״כ מבחי׳ שעורה שעור ה׳ עכ״ז נקראו עומדים שעומדים ברום
 עולם במדרגה א׳ אבל נש״י שהם בגוף ומבררים נה״ב באתכפיא נעשו
 בבחי׳ מהלכים בעילוי אחר עילוי וזהו והניף את העומר כד. והעלאה
 זו בבחי׳ בהמה רבה שלמעלה מבחי׳ אדם כנ״ל ומשם ממשיכים המשכה
 עליונה דשש שעורים ש״ס משנה ששרשם נמשף מבחי׳ ושער רישיה
 כעמר נקא כו׳ שהוא ג״כ עניו עמר. כמ״ש בלק״ת פ׳ בשלח ע״פ עמר
 לגלגלת. וזהו עניו וספרתם לכם כוי חמשים יום להמשיר מבחי׳ שער

 החמשים בבחי׳ עמר שעורים כוי:
 ג והנה בענין חטה שהיא מאכל אדם כ״ב אתויז דאורייתא יש לפרש
 ע״פ מ״ש לקמן בפ׳ ואתחנן בד״ה ואהבת את• איר ע״י עסק
 התורה ממשיכים אור א״ס ב״ה שיתגלה אלינו בבחי׳ אור פנימי בו׳ ע״ש
 וע״ב עי״ז נקרא אדם. שיש בו בחינת חכמה עילאה ממש. ועמ״ש
 בד״ה והדרת פני זקן. משא״כ ע״י שעורה שעור ה׳ מה שמתבונן איר
 הוא ית׳ ממכ״ע וםוכ״ע כד מ״מ אינו משיג כלל מהותו ית׳ וגם לא
 מהות חכמה עילאה רק מציאותו ולא מהותו כמ״ש בד״ה ולא תשבית
 מלח. וע״כ נקי בהמה עדייז. שנים עשר בקר והים עליהם כוי בבחי׳

 סליק ספר ויקרא

 כלי בלבד לעצמיות הנפש שהוא בעצם למעלה מהשכל. וכמו למעלה
 שאפילו חכמה עילאה היא רק כלי לבד לגבי סוכ״ע:

 ב ולפיכך בחינת מס״נ באחד נמשד דוקא מצד עצמיות הנפש
 ועמ״ש בד״ה ולא אבה היי' אלקיד לשמוע אל
 בלעם. בעניו קוצו של יו״ד. ומזה יובן מה שאמר רבי יוחנן בן
 זכאי ואיני יודע באיזה דרד מוליכץ אותי. אף שעסק בתורה כל
 ימיו. אלא שמגודל ענותנותו מצא מקום להסתפק בעצמו .בעניז
 הבחינה שלמעלה מהחכמה שיש בנפש שהוא ספירת כתר אם המשיכה
 מההעלם לגילוי תמיד. ובמו שאמר רע״ק בכל נפשד לא מבדק לי.
 ומ״מ ע״י התקשרות חכמה שבנפש בחכמתו ית׳ שבתורה עי״ז

 שו־ה בקהלת — באפיו פי׳ כי: נתקן ע׳׳פ כח׳׳י ולוח התיקון.

 הוספות
 קיצור ע״פ ולא תשבית מלח

 המלח עצמו אין בו טעם ואעפ״כ הוא פועל טעם בהבשר. והיינו
 כי הוא מגבורות דאבא. ובחכמה אתברירו. ושרשו
 מבוצינא דקרדוניתא. וכמ״כ יש בחינה זו גם בתורה שבחי׳ חכמת
 הקבלה היא בעצמה אינה מושג כ״כ בטוב טעם כמו הנגלות שבתורה
 ואעפ״כ הוא הנותן טעם בלחם ובשר שהם הנגלות שבתורה. וזהו ולא

 תשבית מלח. (ועי במא״א אות s׳ סעיף ע״א):

 קיצור מהביאור

 הנה בספר של בינונים חסר ולא נתבאר איד שגם החכמה היא רק



 לקוטי הוספות תורה נא

 מהרע ע״י התורה. אבל שיהיה נהפד הרע לטוב זהו בחי׳ תשובה והיינו
 ע׳׳י מלח שהוא פנימית התורה. ועי״ז נהפך המים הרעים להיות מים חיים
 והיינו ע׳׳י אלישע. שהוא בחי׳ ש״ע נהוריז מבחינת וישע ה׳ בו׳ והוה רעוא
 כוי. וזהו רפאות תהי לשריד. ולכן מלח כחשבון ג׳ שמות הוי׳ שבברכת
ת למיתקא וכמו שאומרים ישראל בשעת  כהנים שבהם הכח להפר מרי
 ברכת כהנים וכשם שהפכת את קללת בלעם כו׳ ומי מרה ומי יריחו כן
 תהפור כר כי החלום שרשו מעולם התהו כו׳ וצ״ל כן תהפור כו׳ להפור
 מהשבה׳׳כ דתהו לתיקון ועמ״ש בתו״א פ׳ וישב בד״ה שיר המעלות כו׳ היינו
 כחולמים וזהו מלח אותיות חלם ואותיות מחל וחלם ג״כ לשון ותחלימני
 והחייני פרש״י תבריאני ותחזקני היינו בחינת רפואה שבאה מא״א שמשם
 נמשך ארוכה ורפואה כמ״ש וארוכתד מהרה תצמח וכתיב כי אעלה ארוכה

 לד וזהו ברית מלח עולם ע׳׳ד מ״ש וארשתיר לי לעולם:
 ח ומה שמצה צ״ל דלא מליח היינו כי מתחל׳ צ״ל לחם עני בלי טעם רק
 בבחי׳ אתכפיא ועי׳׳ז אח״כ יבא לבחי׳ מצה עשירה שהוא בחי׳ דעת:
 ט והיינו כי פי׳ ליל שמורים שבחי׳ ממכ״ע משתמר להיות גלוי
 אור הםוכ״ע ולכן הוא דוקא לחם עני סיהרא לית לה מגרמה
 כלום ואח״ב כשנמשר האור זהו ענין מצות בוא׳׳ו. ועמ״ש מזה לקמן
 בד״ה ששת ימים תאכל מצות. ולכן אין שייך עדיין ברית מלח שהוא
 לשון תערובות המורה כאשר כבר נמשד אור מסוכ״ע בממכ״ע ולכן
 באהרן דוקא אותיות נראה ע״ש באורך נראה אור נאמר ברית מלח עולם.
 ממולח טהור קדש שבחיי טהור מעורב ומקושר עם בחינת קדש.
 טהור הוא בחי׳ ממכ״ע וקדש בחינת סוכ״ע כמ״ש במ״א סד״ה ושמתי
 כדכד. אבל בחי׳ מצה שהוא לחם עוני. שהוא רק הכנה להיות קשר
 ועירוב הנ״ל ע״ב צ״ל דלא מליח. והיינו שזהו בחי׳ אתכפיא. ומזה
 יבא אח״כ לבחי׳ אתהפכא מחשוב׳ לנהורא וממרירו למיתקא וזהו ע״י

 מלח שעז״נ ולא תשבית מלח כנ״ל אות זי:
ר היינו בים  י ולכן הספנים נקראו מלחים. כי פי׳ הנותן בים די
 החכמה והדרך הוא ע״י הלבושים הנעשים מתומ״צ שבהם
 ועל ידם יוכל להשיג ים החכמה. וגם פי׳ בים דרך ע״ד בים דךכך שהוא
 המשכת אוד א׳׳ס בחו״ב. וזהו ושמרו דרך הוי׳. אך הלבושים הנ״ל
 שהם הספינות צריכים למלח המנהיגם והוא עניו מצות צריכות כוונה
 ועמ״ש מזה בד״ה לא הביט אוו ביעקב בפ׳ בלק וע״כ נקראו מלחים
 לשון תערובות שממשיכים בחי׳ בים דרכר ובחינת הנותן בים דרד כוי.
 ואמנם יש עוד פי׳ הנותן בים דרך להיות הפך ים ליבשה וזהו ענין
 וביום השביעי עצדת והיינו כי בחינת מלחים הנ״ל מלשוז מלח זהו רק
 המשכת הארה ולא העצמיות דבחי׳ א״א ומזה נמשך להיות הנותן בים
 דרד ע״י הארביז והספינות שהם הלבושים כנ׳׳ל אבל בהתגלות עצמות

 הסוכ״ע אזי נעשה בחינה גבוה יותר להיות הפר ממש ים ליבשה כוי:

 להבין מ״ש באוצ״ח בתוזלתו כאשר עלה ברצונו להאציל
׳ צמצ0 עצמו באמצע האור שלו כו׳ ונשאר  הנאצלים מ
 ההלל בנתיים כו׳ עד שנמצא עולם האצילות וכל העולמות נתונים
 בתוף החלל הזה והאור א״ס מקיפו בשוה מכל צדדיו עכ״ל. ובהג״ה
 שם איתא ונשאר חלל לאו דוקא חלל כי נשאר שם רשימו מהאור אבל
 גבי הא״ס נקרא חלל עכ״ל. (הג״ה ועיין עוד מעניו הצמצום ומקום
 פנוי במבו״ש בתחלתו פ״א ופ״ב ועיין עוד מעניו הרשימו בספר
 עמה׳׳מ בתחלת פ״ג שהיא בחי׳ אותיות וזהו ג״כ הנקרא טהירו עילאה
 ע׳ במק״מ ח״א בדף ט״ו וע׳ בלק״ת מהאריז״ל פ׳ תשא ע״פ הנה
 מקום אתי שזהו עניז הוא מקומו של עולם דהיינו חלל ומקום פנוי
 הנ״ל נקרא מקומו של עולם וכנ״ל שעולם האצילות וכל העולמות נתונים
 בתור החלל הזה, וזה דלא כמ״ש בעמה׳׳מ שאור א״ס המקיף את החלל

 ממילא נעשה ג״כ התכללות ויחוד עצמיות הנשמה שלמעלה מהחכמה באור
 א״ס ב״ה הסוכ״ע וכמ״ש מזה בד״ה וידבר דעשרת הדברות בעניו אם
 איו חכמה אין יראה ועמ״ש בפי׳ שאו את ראש בו׳ לגלגלותם מבן

 עשרים שנה ומעלה ר״פ במדבר. >tnyi סדיה ויקח קית):
 ג ובשביל זה ביקשו המלאכים את התורה. וזהו ולא תחללו
 והנה ע״י התורה ממשיכים גילוי הקו וחוט מאור א״ס
 בחכמה ובהעולם ועי״ז יהיה לע״ל גילוי הסוכ״ע שלמעלה מהקו ע״ד
 פתחי לי כחודה של מחט ואני אפתח לך כפתחו של אולם. ועמ״ש

 בביאור הזוהר פ׳ אחרי דע״ט ב׳ בעניו היוד דשם:
 ד ולכן ירדה התורה ונתלבשה חכמה עילאה בעניגים גשמיים בבדי
 שהאדם יהיה שכלו משיג מהות ועצמיות החכמה ממש. ועי״ז
 נעשה ג״כ היחוד העליון שעצמיות נשמתו נכללת בביטול באור א״ס
 המלובש בחכמה. אבל בלימוד חכמת הקבלה המדברת בענינים עליונים
 אף שחוויות דאביי ורבא נקראו דבר קטן לגבי ענינים הגדולים ההם.
 מ״מ כיון שאין יד שכל האדם משיג מהות הרוחניות אינו משיג מהות
 החכמה המלובש בהם רק מציאותה ולא מהות׳ ממש. ואין זה התקשרות
 שכל האדם בחכמה עילאה ממש במהותה במו בעסק התורה הנגלית.
 ולכו נקרא הנגלות שבתורה בשם לחם כמ״ש לכו לחמו בלחמי ע״ד ותורתה
 בתוך מעי ממש משא״כ חכמת הקבלה נקראת מלח שאין בו טעם בעצמו
 לפי שאין משיג המהות ממש. ומ׳׳מ גדול מאז־ מעלת הלימוד בפנימית
 אף שאינו משיג המהות. כי כמו״כ גם במקרא תשב׳׳כ בסיפורי מעשיות
 שבה אשר לא ידע אנוש ערכה כמארז״ל שאלמלא ניתנו פרשיות של תורה
 על הסדר היה אדם יבול להחיות את המתים ואיו בהם השגה במהות
 החכמה סחימאה המלובש בהן ולא כמו בתשבע״פ. כ״א אינו משיג רק
 בחינה האחרונה שבה דהיינו בחי׳ האותיות עם פשטיות הסיפור.
 ואעפ״כ שרש האותיות שבה הם למעלה מהחכמה ועמ״ש ע״פ ואתא
 מרבבות קדש. ומ״ש בעניו הנגינות בד״ה והניף הכהן אותם ובד״ה שיר
 השירים. ועד״ז מעלת העסק בפנימיות התורה אף שאינו משיג רק
 המציאות מ״מ הוא משיג המציאות מבחי׳ החכמה הנקרא דבר גדול.
 (פיב דסוכה דכ״ח ע״») ע״ה גהול הוי׳ כו׳ ולגדולתו אין חקר וא״כ יש

 מעלה בזה ויש מעלה בזה. ושניהם כאחה טובים:
 ה ובזה מתורץ עניו שליש במקרא כמו לתלמוה כי בזה נכלל גם
 לימוה הפנימית. וזהו ולא תשבית מלח. כי הנה מה
 שהורות דאביי ורבא נקרא דבר קטן היינו לפי ששרש התורה מחב״ה
 דז״א ונקרא אנפי זוטרי. וכמ״ש בת״א פ׳ תרומה בד״ה מי יתנר כאח
 לי בעניז כרוב אחד מקצה מזה. וא״כ לימוד הפנימי׳ שנקרא דבר
 גדול זהו לפי ששרשם מחכמה דא״א הנקרא אדם הגדול(ועי בזהו בהעלותו
ו קנ׳נ ע״«). ולכו אף שאינו משיג כלל המהות רק המציאות אעפ״כ יש  ו
 בזה מעלה גדולה ונותן טוב טעם בתורה הנגלית כמלח הנותן טעם
 בלחם ובשר. וז״ש רז״ל שמגדלין בו תורה שעי״ז ממשיכים מא״א בז״א. ויובן
 זה עוד ע״ד חכם עדיף מנביא ועמ״ש מזה ג״כ בשה״ש סד״ה לריח שמניה

 וזהו ענין ברית אלקיך. וזהו הקוטפים מלוח. קב חומטיז:
 ו וכל קרבן מנחתך חטה כ״ב אתווו דאורייתא במלח תמלח כנ״ל
 וזהו פת במלח תאכל וכן הקרננות שהם בירור והעלא׳ נפש
 הבהמית הוא ע״י מלח. והמלח כלול משני כוחות מים ואש חו״ג.

 וזהו ענין עוז ותושיה:
 ז וזהו שריפא אלישע את מים הרעים דיריחו ע״י מלח. כי הרפואה
 היא בחינה עליונה יותר מהלחם. וכמ״ש בד״ה כי המצוה הזאת
 בפ׳ נצבים. והיינו שיהיה אתהפכא ממרירו ממש למיתקא וכעניז
 שנתבאר בפי׳ רהפוד ה׳ לד את הקללה לברכה םד״ה ולא אבה בפ׳ תצא
 שהוא בחיי גבוה יותר מבחינת בחכמה איתברירו. שהוא לברר הטוב
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 וחיות אחד. ועד״ז נק׳ שכינה למדת מלכותו האצילות דג״כ איו העניו
 המדה עצמה אלא בחי׳ הארת א״ס ב״ה הנמשר ומתלבש במדת מל׳ והו
 הנק׳ שכינה ע״ש ושכנתי בתוכם שהארה זו נמשכת ומתלבשת בהיכל
 קדה״ק דבי״ע. וכמו שמבואר בפרדס (שעי ל״נ פ׳׳כ) וז״ל ולכו צריך
 שיכוז כשיאמר האל הגדול שהוא רומז בגדולה והתיבה עצמה היא
 בגדולה אמנם כוונתו על העצמו׳ המתפשט בגדולה עכ״ל. והיינו הא׳׳ס
 המתלבש בהם. ואע״פ שהשם מורה ממש על מהות המדה כי אלקי׳
 מורה על עניו דין שהוא בחי׳ גבורה ושם אל לשון גדולה וחוזק ותוקף
 כמו ואת אילי הארץ לקח כו׳ כמ״ש בפרדס (שער י׳׳ט פ׳»). והרי האור
 והעצמות מצד עצמו הוא פשוט בתכלית הפשיטות ולאו מכל אלין מדות
 איהו כלל. אך זהו האור מצד עצמו קודם שנתלבש בהבלים אבל כשנתלבש
 בהבלים אזי האור המלובש בכלי החסד נקי אור החסד ממש עד שיצדק
 בו שם אל כו׳ ועיין בפרדס (שע׳׳ד פ׳׳ד) גבי והנה כאמיתית נאמר שאיו
 שינוי בנפש היד מנפש העיז ועכ״ז איז פעולתם שוות שזו פעולתה ראייה
 כו׳ עד ושנוי הפעולות תלוי במציאות הספירות שהם הכלים. וזשארז׳׳ל
 ברבות (סדר שמיו! פ׳ ג•) שמי אתה מבקש לידע לפי מעשי אני נקרא כו׳
 היינו לפי המדה שמתלבש בה ומדה הוא ג״כ לשון לבוש כמו מדו בד.
 וז״ש ברבות(סדי 8שפטים פיל) משל למלך כו׳ בפורפירא שהוא לבוש בו׳
 אני מחליפה שנאמר מדוע אדום ללבושיך כוי. כי עניו מ׳׳ש ועתיק יומין
 יתיב לבושיה כתלג חיוור מורה על התלבשותו במד׳ ורב חסד ולכו מיכאל
 שהוא חסד ארז׳׳ל שהוא מלאך של שלג בשה״ש רבה ע״פ צאינה וראינה.
 ולפי שמחמת מדה זו הוא מאריך אף מוה נמשך שאמרו הרשעים לית דין
 ולית דיין ווהו עניו הנזכ׳ שגינו אותו בפורפיר׳ שהו׳ לבוש היינו בחי׳
 ועתיק יומין יתיב לבושיה כתלג חיוור. ע״כ מדה כנגד מדה אמר חייבם
 שאני מחליפה שנא׳ מדוע אדום ללבושיך מורה על התלבשותו במדת הדין
 ליפרע מהם וע׳ ברבות ר׳׳פ תולדות ובבראשי׳ ס׳׳פ י״ב ע״פ ביו׳ עשות ה׳
 אלקים משל למלך בו׳ ע״ש ובמ״א נת׳ שיש שמות שהם בכלים אבל היינו
 ג״כ החיות אלקות המחי׳ את הכלי. ויש שמות באורות היינו הנשמ׳
 המתלבשת בהבלי ההוא. כמו עד״מ באדם העין יש בו חיות ואח״כ

 כח הראיה נמשך ומתלבש בו. ועיין בפלח הרמון שער ד׳ פ״ג פ׳׳ד:
 קיצור עניז צמצום ונשאר חלל ומקום פנוי ורשימו מהאור שנסתלק.
 ענין הוא מקומו של עולם. ויקדים ענין אליו ולא למדותיו
 ואעפ״כ השמות לאור א״ס כשמלובש במדותיו. כמארו״ל לפי מעשי

 אני נקרא. ועניו חייכם שאני מחליפה:
 ב ואחר הצעה וו נבוא לבאר ג״כ עניו הצמצום דהנה כתיב כי עמך
 מקור חיים (תהלים סי׳ ליו). פי׳ עמך אינו מהותו ועצמותו
 ממש כ״א בחי׳ שמו ית׳ הנק׳ אור א״ס שהוא בחי׳ עמד כלול ובטל בך
 כאור השמש הכלול תור עצם השמש כמ״ש בסש״ב ח״ב פ״ג ובחי׳ זו נק׳
 מקור חיים היינו מקור התענוגי׳(הג״ה והיינו כי נודע בפי׳ גו בעדו
 מקדם בחי׳ עדן עילאה היא חכמה שבכתר ועתיק יומיו שנמשר ממלכות
 דא״ק ווהו בעדן מקדם מקדמונו של עולם ומבואר בע׳׳ח שער שבה״כ
 פ״ה שגם לעילא מגלגלתא דא״ק יש בו דוגמת בחי׳ עתיק דאצי׳ עכ״ל
 והוא הנמשר ממל׳ דא״ם ממש. אשר היינו בחי׳ שמו שהיה ג״כ עד
 שלא נברא העולם דהיינו קודם שנאצל ונברא א״ק שנק׳ אדם דבריאה
 ומשם נמשך להיות עתיק וכתר לא״ק ע״ד שמל׳ דאצי׳ נעשה עתיק
 דבריאה. והיינו מקור התענוג המתגל׳ בג״ע העליון שבבריאה והמל׳ היא
 בחי׳ עדו לגבי ג״ע דבריאה כוי ועמ״ש מזה בלק״ת בד״ה שוש אשיש פ״ג.
 וזהו עניו נהנין מזיו השכינה. שהיא מל׳ דאצי׳ כשנעשית עתיק לבריאה
 משא״כ קודם ירידתה לבריאה איו נקרא שכינה כמ״ש מזה בביאור ע״פ
 שחורה אני ונאוה ע״ש. ועד״ז ג״כ מל׳ דא״ס נעשה עתיק בחי׳ מקור
 התענוג לגבי א״ק אדם דבריאה והארה נמשך משם בחכמה דא״ק ע״ד

 נקרא מקומו של עולם כ״א החלל ומקום פנוי הוא הנקרא מקומו ש״ע
 והרמ״ז בהג״ה באוצ״ח פי׳ בזה בע״א ונוטה לפי׳ העמה״מ. וכעניז זה
 פי׳ בפרדם ערך מקום בשם ר׳ משה. וע׳ במא״א אות מ״ם סעיף
 ק״ח. ועיין מעניו הוא מקומו של עולם ברבות ויצא פס״ח ובפי כי
 תשא ס״פ מ״ה וע׳ זח״ב ויקהל דר״ו ע״א ובספר עה״ק ח״ג פרק
 מ׳ ועמ״ש בביאור ע״פ כי על כל כבוד חופה בפי׳ ברוך כבוד ה׳
 ממקומו עכ״ה). וכתב שם עוד באוצ״ח ובמב״ש שהצמצום אינו מיעוט
 בהאור ח״ו כ״א שנסתלק האור מהמק״פ לצדדים כוי. ולכאורה כ״ו
 תמוה ובלתי מובן איך שייך צמצום וסילוק מקום לצדדים באור א״ס
 שאינו בגדר מקום כלל. ועוד דהכתיב אני ה׳ לא שניתי שאין בו
 שום שינוי ית׳ בין קודם שנברא העולם לאחר שנברא. שהרי הצמצום
 זהו לכאורה ענין שינוי בהאור. והנה מתחלה יש להקדים לבאר מה
 שאיתא בספרים שהשמות הם בעשר ספירות כמו שם אל בחסד ושם
 אלקים בגבורה. אין הכוונה ח״ו על הספירה ממש לומר שמדת חםד
 נקי ח״ז אל וגמרה אלקים שהרי הספירות הן מדות עליונות והרי
 ארז״ל ע״פ בכל קראנו אליו. אליו ולא למדותיו כהובא בפרדס בסופו
 וגם הספירות הם עשרה כמבואר בס״י עשר ולא תשע עשר ולא אחד
 עשר. והשמות הכוונה בהן על הבורא יתברך ממש. שהוא אחד
 יחיד. ולכן אמר בס״י על הע״ס. ואדון יחיד אל מלר נאמן מושל
 בכולן. ואמר עוד ולפני כסאו הם משתחוים. ומזה הטעם אמר קדוש
 ה׳ הרישב״ש נ״ע אשר בלמוד ספרי הקבלה יש להזהר שלא ידמה הדברים
 כפשוטתן שהע״ס נקרא אל או אלוה כו׳ וגם שלא יומשד אחר שאר
׳ שבחסד  כינוים גשמיים הנז׳ שם עד״מ. ואף שמ״מ אמת דברי המקובל,
 הוא בחי׳ שם אל וכמ״ש חסד אל כל היום וכן אלקים בגבורה וכמ״ש
 בזהר ובכהאריז״ל העניו שהוא בחי׳ אור א״ס ב״ה המלובש בכלי החסד
 שהאור מעיו המאור כמ׳׳ש באג״ה בד״ה איהו וחיוהי. אלא שנתלבש
 במדת החסד שיהי׳ אור וחיות בתוך מדת החסד כמו הנשמה המתלבשת
 בגוף גשמי עד״מ שאע״פ שהגוף גשמי ואינו מערך הנשמה שהיא חלק
 אלוה ממעל עכ״ז היא מתלבשת בו ומחיה אותו עד שהוא חי ממנה ממש
 ובו ועל ידו היא משפעת השפעות גשמיות צדקה לעניים ושא״ד וכן
 השכל שבעשייה שכל זה לא הי׳ נשפע מהנשמה אס היתה בלי גוף.
 כ״א ע״י התלבשותה בגוף ועכ״ז הנשמה משפעת לא הגוף מצד עצמו.
 כך עד״מ נמשך אור א״ס ב״ה ונתלבש במדת החסד ושארי מדות
 עליונות ומשפיע בהן ועל ידו עולמות וחיות בבתי׳ גבול ומדה. שאלו
 לא נתלבש במדות הנ״ל לא היה כלל ההשפעה והחיות בבחי׳ גבול
 ותכלית כ״א בלי גבול וגם לא הי׳ החיות כלל ע״ד שהוא עתה עוה״ו
 הגשמי ושמים וארץ גשמיים וכמו שלע״ל שיהי׳ גילוי עליון יותר לא
 יהיו השמים וארץ מסתירים כלל כמ״ש כי כאשר השמים החדשים כו׳
 וע׳ באדרא קל״ג ב׳ בעניו חסד עולם וחסד דלגאו לאו בחיי גופא
 אתמר כוי ולכו נקי הע״ס וכמה גופין תקינת לוו כו׳ חסד דרועא
 ימינא בו׳ וע׳ מזה באג״ה בד״ה וילבש צדקה כשריון. והנה אור א״ס
 שהוא נשמה לבחי׳ חסד דרועא ימינא לו אנו קוראיו השם אל או אלוה.
 ולא להחסד עצמו ח״ו שאינו רק כלי לאור ונשמה זו ועד״ז עניו שם
 אלקיס בגבורה• איז ר״ל השם על המדה עצמה אלא על אור א״ם
 המלובש בה כנ״ל ועיין ברע״מ פ״פ בא (דמ׳׳ב ע׳נ<. נמצא כל השמות
 אף ששם זה בחסד ושם זה בגבורה עכ״ז כיון שהכוונה והענץ של
 השם הוא לאור א׳׳ס שהוא נשמה לחו״ג. א״כ כולם ר״ל על בורא העולם
 ממש, אף ששם זה בחסד וזה בגבורה. וכמו עד״מ כשנותן המלך מתנה
 לזולתו ונותן מתנה מרובה בידו הימנית. ולפעמים נותן ע״י שמאלו.
 אף שידו השמאלית אינה הימניח מ״מ הכל הנותו הוא המלך כי איו הידים
 עצמו הנותנים כ״א חיותו המלובש בהו ובכל גוף המלר. והרי הכל אור

 שו״ה ה׳ — הרישב״ש! הכוונה להבעש״ס.
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 כל תענוגי עוה״ז הס רק ממה שנפל בשבה״כ והוא פסולת ממש לגני
 תענוג העליון וכנודע מענין יהי רקיע כר מבדיל בין מים למים. ולכן אין
 ערוד כלל וכלל כל תענוגי עוה״ז אלף שנה לגבי התענוג שעה א׳ בג״ע
 התחתון מה שהנשמות נהנין מזיו השכינה וכמארז״ל יפה שעה א׳ של קורת
 רוח בעוה׳׳ב מכל חיי העוה״ז דהיינו אפי׳ חי בעוה״ז אלף שנים בתענוג
 גדול וכל טוב אין זה נחשב אפי׳ נגד שעה א׳ של הקורת רוח שבעוה׳׳ב
 לפי שהוא תענוג באופן אחר ומעלה עליונה לאין קץ של מהות התענוג
 היותר חשוב שבעוה״ז וכמו שאנו רואים למטה בתענוגי עוה״ז שהתענוג
 שבשכל עד״מ הוא מהות תענוג אחר לגמרי מהתענוג שבחוש הטעם.
 וכן עד׳׳ז התענוג שבראיה כו׳ הרי יש בבחי׳ התענוג כמה אופנים שונים
 זמ״ז לגמרי עד׳׳ז יובן שהתענוג אפי׳ בג״ע התחתון הוא מהות תענוג
 באופן אחר מה שאין ערוך אליו כלל כל ענייני התענוגים שבעוה״ז ולכן
 ארז׳׳ל גבי אלישע אחר מוטב דלידייני׳ וליתי לעלמא דאתי. אשר כדאי
 כל יסורי גיהנם י׳׳ב חדש מה שאש שלנו אחד מששים באש של גיהנם.
 בשביל שיקבל העונג גם בג״ע התחתון. אבל ג״ע העליון הוא תענוג
 עליון למעלה מעלה מג״ע התחתון עד שיש נהר דינור המפסיק ביניהם
 שצריד לטבול בו כדי לשכוח התענוג שבג״ע התחתון בבואו לג״ע העליון
 כדי שלא יבלבלנו שם כמ״ש מזה בת״א בד״ה מראיהם ומעשיהם. ועד״ז
 יש עליות לאין קץ כו׳ יהללוד סלה כו׳ והכל הוא רק בהתפשטות הארה
 משמו ית׳ וזהו ענין סלה שהוא מורה על התגלות הארה מעתיק המלובש
 בבינה ע׳ בפרדס בעה״כ עיר סלה ובזוהר פ׳ ויקרא דף ב׳ ע״א ובמק״מ
 שם והיינו כי מקור כל התענוגים הוא בחי׳ אורו וזיוו ית׳. וזהו עניז
 נהנים מזיו והיינו כי כל התענוגים הנ״ל הם התלבשות הארת התענוג
 בחו״ב שמזה נמשד בג״ע איזה הארה וגילוי. והארת התענוג הנמשד בחו״ב
 נמשד מבחי׳ אור א״ם ב״ה הוא בחי׳ שמו ית׳ שהוא מקור התענוגים
 היינו עצם התענוג שלא כענין התענוג מדבר שחוץ ממנו וכנ״ל כ״א
 שבחי׳ אור א״ס ב״ה הוא עצמו תענוג א״ס ממש. וזהו כי עמד מקור חיים
 פי׳ מקור חיים ממש של כל העולמות וגם ע״ד פי׳ להחיות בהן נפש
 כל חי. דהיינו בחי׳ תענוג כנ״ל שהמקור לכ״ז הוא בחי׳ הנק׳ כי עמר
 היינו שמו ית׳. אבל מהותו ועצמותו ית׳ אין שייד בו לומר כלל שהוא
 מקור להשפעת החיים והתענוג שבע״ס ובעולמות. כ״א מקור זה הוא
 מבתי׳ כי עמד כו׳ מה שטפל ובטל לד היינו שמו ית׳ ונק׳ אור א״ס וגם
 מבואר בספר מגלה עמוקות אשר מקור חיים בגימטריא אור אין סוף
 והיינו שבחי׳ האור הוא המקור חיים של כל העולמות והוא בחי׳
 עמך טפל לד וגם אינו דבר שחוץ ממנו ח״ו רק עמך ממש כמו זיו
 השמש כשהוא כלול תוד מאור השמש ועמ״ש עוד מעניז כי עמר מק״ח
 בת״א פ׳ מקץ ובלק״ת פ׳ אמור בד״ה ונקדשתי בתור בנ״י ובפרשה
 ראה בד״ה אחרי ה׳ אלקיכם תלכו ועמ״ש בד״ה את שבתותי תשמרו.
 וזהו אתה קדוש ושמד קדוש. כי הנה כתיב כי נשגב שמו לבדו הודו
 על ארץ ושמים. שבחי׳ שמו הוא ג״ב נשגב בבחי׳ לבדו. וזהו
 ושמד קדוש אלא רק הודו וזיוו של שמו ית׳ נמשד על ארץ ושמים
 ג״ע עליון ותחתוו כוי. אבל אתה קדוש היינו שאפי׳ בבחי׳ ויו והוד
 לא היו יכולים העולמות כלל לקבל ממנו כו׳ והיינו כמ״ש הרמ״ז בהג״ה
 באוצ״ח בתחלתו שהקו וחוט זהו רק הארה מהאור לבד. משא״כ
 מעצמותו ית׳ אפי׳ הארה לא היו יכולים לקבל בו׳ ועמשנ״ז מזה בת״א

 ד״ה לכן אמור לבנ״י:
 קיצור שכדי לבאר עניז הצמצום יש להקדים פי׳ כי עמר מקור חיים עמד
 הוא בחי׳ שמו. ושמו גי׳ מקור. מקור חיים היינו מקור התענוגים
ח שמקבל הארה  ונקי עתיק יומין שלמעלה מהחכמה. והחכמה נקי ע
 ממקור התענוגים ע״ד בעדן מקדם. ופי׳ מקור התענוגים שאין התענוג
 מדבר שחוץ ממנו. התענוג מתפשט באריכות. וזהו אייר אנפץ.

 ש1־ת שבחיי — איס ב־ה ח1א: נתקן ׳רפ לוח התיקון. וכיה באוה״ת ויקוא־ב ע׳ תשב.

 שבאצילות אבא יונק ממזלא כוי. ובחי׳ מל׳ דא״ם כמו שהיה כלול
 בא״ס קודם שנמשכה להיות עתיק לאדם דבריאה זהו עניו עד שלא
 נבה״ע הי׳ הוא ושמו בלבד. וזהו כי נשגב שמו לבדו כו׳ ולכן שייר
 לומר ע״ז כי עמר מקוד חיים מקור התענוגים. ופי׳ מקור התענוגים
ח ממנו שמתענג ח  היינו שאינו כמו התענוג למטה שהוא נמשר מדבר ש
 מאיזה מאכל ערב או מלמוד איזה חכמה. אבל למעלה בו ית׳ אינו
 כן שאין לד דבר שחוץ ממנו אלא שהוא עצמו כביכול מקור התענוגים
 וזהו ענין שעשוע המלר בעצמותו וכמ״ש בזה בלק״ת בפ׳ שלח בד״ה אני
 ה׳ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מאמ״צ דרוש הראשון שע״ז הפסוק פ״נ.
 ובשה״ש בביאור ע״פ צאינה וראינה דרוש השני בד״ה ביאור הדברים
 ספ״א, וכיון שהתענוג הוא עצמי שאינו מדבר שחוץ ממנו כלל כ״א
 ע״ד שמציאותו מעצמותו. הרי אין דוגמתו כלל בתענוגים שבעולם.
 ואינן מערד וסוג שלו כלל. לכן בחי׳ זו גבוה למעלה מעלה אפי׳ מחכמה
 עילאה. כי גם בחכמה יש הרכבת ב׳ הבחי׳ החכמה והתענוג שיש
 בהחכמה א״כ אין תענוג זה שבחכמה ערוד כלל לעצם התענוג שהוא
 פשוט בתכלית הפשיטות ומזה יובן ענין כי עמך מקור חיים מקור
 התענוגים. ועד״ז הוא עניז כי עמד הסליחה שהמשכת הסליח׳ והמחילה
 צ״ל מלמעלה מהחכמה כו׳ ועמ״ש מזה בלק״ת ס״פ אחרי בד״ה ביאור
 הדברים ע״פ כי ביום הזה יכפר פ״ג וכמ״ש שופר של ר״ה שבו ועל
 ידו נמשד ג״כ מבחי׳ תענוג העליון שלמעלה מהחכמה הנק׳ עדן כמ״ש
 בד״ה שוש אשיש הנ״ל ובד״ה תקעו בחדש שופר ובד״ה יו״ט של ר״ה שחל
 להיות בשבת ועמ״ש בח״א ס״פ יתרו בד״ה וכל העם רואים את הקולות
 ומזה יובן עניו והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול היינו שיהיה מקור
 הגילוי וההמשכה מבחי׳ עתיק דלעילא מא״ק ולכן נק׳ שופר גדול ובכס״מ
 על הת״ז תקון י״ב פי׳ וברחמים גדולים אקבצד הוא גילוי פנימית עתיק
 כי עכשיו א״א להמשיר רק מחיצונית עתיק כמ״ש בפע״ח וא״כ עד״ז י״ל
 ענין שופר גדול ועמ״ש מזה בלק״ת על פסוק והיה ביום ההוא יתקע בו׳
 ספ״ה. ועכ״פ מכל הנ״ל יובן קצת פי׳ כי עמר מקור חיים כו׳ ועיין ג״כ
ו סע״א) ובפי אמור (וקיא ע•*). ומלשון מקור (דלי  מענין זה בזח״ג ס״פ צו
 ע׳ ברע״מ ס״פ בא דמ״ב ובספר שער אורה שער יו״ד כ׳ הכתר נק׳
 מקור העליון וכ״כ בפרדס ערר מקור יעו״ש באריכות ובבחיי ר״פ וישלח
 כ׳ ומפני זה נק׳ הקב״ה מקור לפי שכחו אינו פוסק לעולם ולעולמי עד
ז וסי׳ בי) וכתיב כי עמד מקור  והוא מקור מים חיים את ה׳(ביומי׳ ס״ -
 חיים כו׳ עכ״ל גס שמו בגמטרי׳ מקור עכ״ה). וביאר הדברים היינו כי
 אנו רואים עד״מ למטה שהתענוג מתפשט באריכות ורוחב יותר מכל
 הכחות שבנפש. היינו שבכל הדברים התכלי׳ והממון הוא מה שמתענג
 ושמח מזה. ולהפר נגד זה הוא עניו צער ויסורים ח״ו שהם נגד התענוג.
 א׳׳כ זהו ענין טוב ורע. שהתענוג הוא נק׳ טוב וחיות בעניו להחיות בהן
 נפש כל חי. דהפי׳ לפיקוח ותענוג כמבואר בב״י בהל׳ ברכות סי׳ ר״ז. והרי
 שבחי׳ תענוג זה נקי ג״כ חיות ממש ועד״ז ענין ותחי רוח יעקב. ועד״ז הוא
 כל עמל האדם כמו העוסק במו״מ כדי להרויח ולהתעשר לפי שתענוג שלו
 הוא מזה. ויש מי שמייגע א״ע בחכמי לפי שמזה הוא התענוג שלו כוי. וגם
 אנו רואים שיש מיני תענוגים רבים לאיו קץ כמו דרד כלל יש תענוג בחוש
 הטעם באכילת מאכל ערב המתוק לחיו וגם בזה יש כמה וכמה מטעמים
 ומשקאות מינים ממינים שונים. ויש תענוג בחוש הריח והוא מין תענוג
 אחר מהתענוג שבחוש הטעם. וכן יש תענוג בדבור שמתענג מצחות הלשון
 הגיון ומליצה ודקדוק או אפילו ממלתא דבדיחותא. או משארי דיבורים
 שחפץ לדבר ואפי׳ דאג׳ בלב איש ישיחנה לאחרי׳. עי״ז יוצא הדאגה והצער
 הרי על כרחר שמתענג מדבור זה ועי״ז נדחה הצער שהוא הפר התענוג
 וכן יש תענוג בשמיע׳ קול נאה זמרא דפומא או כלי זמר ערב וכה״ג.
 וכן בראיי׳ יש תענוגים רבים. וכ״ש בתענוג שבשכל ובמדות כוי. והנה
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 אותה המסכתא הראשונה הברורה לו. הרי אז נסתלק עניו השכלה
 שבמס׳ ההיא משכלו וממחשבתו ודיבורו ואינה מתגלית בהם כלל
 וכלל. ואעפ״כ א״א לומר שאינה נמצאת כלל בשכלו שהרי תיכף שיחזור
 וירצה לדבר ממנה יחשוב וידבר ממנה כשלימות בכל הפרטים דהא דמי׳
ת בהכרח לומר שגם בעידנא דלא  לי׳ כמאן דמנח בקופסא כנ״ל. וכיון ש
 עסיק בה ישנה אצלו כשלימות בשכלו. רק שאינה מאירה ומתלבשת
 באותיות השכל והמחשבה והדבור כמו בעידנא דעסיק בה. אלא
 שהיא חקוקה במוח הזכרון שהיא בחי׳ מוח החכמה. והוא השכל כמו
 שהוא בעצמו למעלה מבחי׳ התגלות באותיות דהיינו גם למעלה
 מאותיות השכל. ולכן מצוה לעמוד בפני ת״ח אף בשעה שאינו עוסק
 בתורה מפני שעכ״פ במוח החכמה והזכרון שלו חקוקה שם התורה
 ועמ״ש מזה ע״פ והדרת פני וקן. ונמצא זהו בחי׳ צמצום והסתלקות
 השכל שמסתלק מלהאיר בבחי׳ אותיות השכל והמחשבה כ״א נכלל
 בעצמות החכמה ואין זה הסתלקות ממקום למקום. כי הרי החכמה
 ואותיות השכל ואותיות המחשבה כולם במקום אחד. משכנם במוח
 שבראש. א״כ השכל הזה של מסכתא זו בעידנא דעסיק במסכתא
 אחריתי ג״כ ישנו במקום שהיה היינו במוח שבראש. כמו שהוא בעת
 שעוסק בה. ואעפ״כ זהו עניו צמצום והיינו שנסתלק מהגלוי באותיות
 להיות נכלל בעצם החכמה שלמעלה מבחי׳ אותיות ואזי נעשה בבחי׳
 העלם מאותיות המחשבה והשכל כוי. ועד״ז יובן עניו הצמצום באור
 א״ם ב״ה היינו בחי׳ ההעלם שמתחלה היה מאיר ומתגלה בהאותיות
 עד״מ כמו גילוי השכל כשמתגלה באותיות המחשבה. ואח״כ נסתלק
 מלהאיר בבחי׳ אותיות אבל הוא כמו שהיה רק שנכלל במקורו ואינו
 מאיר ומתגלה באותיות (הג״ה ועיין בת״א פ׳ וירא בד״ה פתח אליהו
 פי׳ שהצמצום הוא שנכלל האור במאור. א״כ לפ״ז ענין המשל דכאו
 כי עצמיות כח החכמה לגבי השכליים הנגלים כמו מה שלמד מסכת
 אחת הוא כעץ מאור ואור. כי עצמות כח השכל נק׳ משכיל כמ״ש
 משכיל לאיתן פי׳ משכיל היינו מקור השכל והשכל הנמשך ממנו
 הוא ע״ד ויצא כברק חצו שהוא אור הנמשך מכח ומקור השכל וכשהשכל
 שהוא האור מתגלה מתלבש באותיות. וכשנכלל במקורו בבחי׳ העלם
 והו כענין התכללות האור במאור. וגם האותיות בטלים שם אלא שלגבי
 האדם שהוא עצמו אינו משיג מהות נפש המשכלת שבו וכח המשכיל שבו
 רק גילוי השכל א״כ מה שנכלל גילוי השכל במקור נפש המשכלת זהו
 העלם ממנו ממש. משא״כ למעלה מה שהגלוי הוא נכלל במקורו אין
 זה העלם רק לגבי המקבל אבל לגבי המקור נהפוך הוא שהגלוי הוא
 ירידה והשפלה וכמארז״ל צמצם שכינתו בין שני בדי ארון הרי זה הגלוי
 העצום שנק׳ קדש הקדשים הוא צמצום אצלו ית׳ וירידה כר. ומזה
 יובן תוכן עומק המשל הנז׳ בסש״ב פל״ג לעניו יחודו ית׳ האמיתי.
 כביטול אותיות הדבור והמחשבה במקורו ושרשן הוא מהות הנפש
 ועצמותה בו׳ ע״ש ונת׳ שם פ״ך כ״א. שתפש משל זה שוהו עניו
 הצמצום שנכלל האור במאור ושם בטלים האותיות כוי. ודע שלפ״ז צריך
 להבין מאחר שהצמצום הי׳ בהאור שהוא הגלוי שחזר להיות בבחי׳
 העלם. מהו עניו גילוי הזיו קודם שנברא העולם. אשר הי׳ רק הוא
 לבדו יתי. וי״ל בדרך אפשר כמו ששייך גלוי גם באדם כשהוא בפני
 עצמו היינו בחי׳ הדבור שבו שמדבר השכל שלו. והרי גם כשאינו מדבר
 די לו בפ״ע בשכל ומחשבה. והדבור אינו רק בשביל זולתו אעפ״כ יוכל לדבר
 גם בפני עצמו והוא באמת גלוי יותר וגם השפלה וירידה כי אור השכל
 שבמחשבה דק ורוחני יותר מכמו שהוא כשמתלבש בדבור עד שפנימי׳ השכל
 א״א להתגלות בדבור כלל כמ״ש במ״א כך עד״ז יובן ענין גלוי האור שהיה
 מתחלה קודם הצמצום. היינו עד״מ כאילו תאמר שנתלבש באותיות אשר
 בחי׳ אותיות ההם הם נק׳ בחי׳ דבור. לגבי אותיות עליונים יותר הנקרא

 וזהו עניו מוטב דלידייניה. יהללוך סלה. אך כ״ו מבחי׳ עתיק המתגלה
 בבינה הנק׳ עוה״ב כמו התגלות התענוג בשכל והשגה. אבל אפי׳
 בחי׳ עדן היא עיו לא ראתה. למעלה מהשגה. ובחי׳ מקור חיים מקור
 התענוגים הוא למעלה מעלה מבחי׳ עדן. מקור חיים בגימט׳ אור אין
 סוף ומ״מ היינו רק בבחי׳ אור הנק׳ ג״כ שמו ונקרא עמך. כביטול

 זיו השמש בשמש עד״מ. וזהו אתה קדוש ושמך קדוש:
 ג ולהבין ביאור ל׳ אור א״ס שהוא כמשל זיו השמש שאינו פועל שום
 שינוי בשמש עצמה. אך שזהו משל גשמי. אמנם יובן
 כמ״כ עניו אור וזיו עד״מ מנפש אדם המחיה את הגוף. כי החיות
 הנמשך ומתפשט בכל הגוף ברמ״ח אברים אינו מהות ועצמות הנפש
 ממש. שלפ״ז יהיה מהותה ועצמותה מתחלק לרמ״ח חלקים מתלבשים
 ברמ״ח אברים כו׳ ובאמת זה אינו כמ״ש בםש״ב פנ״א. אלא שהחיות
 הנמשך בגוף הוא רק אוך וחיות הנמשך מעצם הנפש כעין התפשטות
 החמימות בבית מהתנור החם. וכעץ המשכת האור מהנר הדולק כך
 עד״ז המשכת ההארה בגוף מבחי׳ נר ה׳ נשמת אדם. ולכן הקטן אין
 לו שכל כ״כ אף שהנשמה מלובשת בו רק כי הגילוי נמשך מעט מזעיר
 מחמת קטנות הכלים כו׳ וכמ״ש במ״א. הרי מובן עד״מ עניו המשכת
 החיות רוחני ג״כ ע״ד בחי׳ אור וויו המאיר מהנר או מהשמש. אלא
 שאעפ״כ התפשטות החיות מהנפש אע״פ שהוא כעין אור וויו אעפ״כ
 אינו דומה לו מכל וכל כי מ״מ הנפש עצמה מתפעלת ממקרי הגוף
 ומשתנית ע״י שינויו בקור ותום, ולא כמו אור וזיו השמש שאינו פועל
 שינוי כלל בעצם השמש. והיינו מפני שהנפש עצמה מוכרחת להתלבש
 ג״כ בהגוף ואזי דוקא נמשך התפשטות החיות ממנה בבחי׳ אור וזיו
 להחיות הגוף וכיון שהיא עצמה מלובשת בגוף לכן מתפעלת ממקרי
 הגוף. אבל למעלה בו ית׳ הנה הוא ית׳ קדוש ומובדל ואינו מתלבש
 כלל בעולמות וע״ס רק ההארה לבד מתלבשת. וגם שמו קדוש ומובדל
 רק הארה לבד מבחי׳ שמו נמשך על ארץ ושמים כנ״ל ע״כ בזה הוא מכוון
 יותר למשל אור השמש שהוא הארה שאינו נוגע כלל לעצם מאור השמש.
 רק האור מעין המאור. כמ״כ בחי׳ כי עמך מקור חיים הוא ע״ד בחי׳
 זו ולכן אני ה׳ לא שניתי כתיב. ובבחי׳ אור א״ס שייך לומר מקור חיים
 מקור התענוגים ובחי׳ עדן העליון הנק׳ ראשית חכמה מאיר בו הארה
 מבתי׳ מקור התענוגים וע״ז אמרו עין לא ראתה בו׳ ונהר יוצא מעדו
 בוי. והנה בבתי׳ אור א״ס שהוא בחי׳ שמו הגדול בו היה הצמצום
 הנז׳ באוצ״ח ובמבוא שערים שמתחלה היה האור ממלא מקום החלל
 ואח״כ צמצם אודו כוי. ולכן צמצום זה אינו נוגע כלל במהותו
 ועצמותו ית׳ כ״א רק בבחי׳ האור והוא הנק׳ שמו יתי. אך להביו
 קצת פי׳ וענין צמצום זה. ומזה יובן איד שגם בבחי׳ האור והשם
ד והנורא הזה אין שום שינוי ח״ו כלל וכלל ע״י הצמצום. והענין ב כ  מ
 כי צמצום זה אינו כפשוטו שנסחלק האור ח״ו כי באמת לית אתר
 פנוי מיניה. וכמ״ש במדרש רבה פ׳ שמות פ״ב למה מתיד סנה ללמד
 שאיו מקום פנוי בלא שכינה אפילו פנה. אלא הפי׳ שהסתלקות זו
 היינו מבחי׳ הגילוי להיוח בבחי׳ העלם ועד״ז הוא מה שאמרו בת״ז
 במאמר דפתח אליהו וכד אנת תסתלק מינייהו. ר״ל שנתעלם האור
 מהיות בבחי׳ גילוי והלבשה והשגה ומסתתר להיות מכוסה ומופלא
 ונעלם. ועמ״ש מזה בלק״ת בביאור ע״פ שוש אשיש פ״א ופ״ב. ויובן
 עד״מ באדם ענין העלם וגילוי. כגון שלמד איזו מסבתא ויודע אותה
 בעל פה עם כל עניניה וסברות והשכלות שבה לעומקו ולאשורו באר
 היטב ע״ד שארז״ל ודמי לי׳ כמאן דמנח בקופסא. והנה כשחושב ומדבר
 בה אזי היא גלויה במחשבתו ובדבורו בבחי׳ גילוי• אד בעידנא דעםיק
 במסכתא אחריתי אשר אזי שכלו ומחשבתו ודבורו מלובשים במםכתא
 אחריתי ההיא. או בעת שיושב בטל לגמרי ואינו חושב אז מענין

 ו״ו״ה ולהבין — פועל שום שינוי: נתקן ע״פ לוח התיסוו, וכ״ה באוה״ת שם.
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 דשם הוי׳ ב׳ מילדות העבריות היינו המולדות האותיות. וכמ״ש
 וקרא זה אל זה ואמר כו׳ הרי יש בחי׳ דבור במלאכים העליונים אף
 שאיו להם מוצאות הפה גשמיים והדבור שלהם ודאי רוחני כמו ערר
 אותיות המחשבה שבאדם או יותר כי נשמת האדם היא מלובשת בגוף
 גשמי משא״כ המלאכים שכליים נבדלים. אעפ׳׳כ שייר אצלם דבור
 וכנז׳ ג״כ בגמרא פ״ג דברכות שתי רוחות מספרות זו לזו וא׳׳כ לפי
 ערך זה המחשבה שלהם שלמעלה מבחי׳ הדבור והסיפור שלהם הם
 אותיות רוחניים מאד יותר ויותר הרבה מאותיות המחשבה שבאדם.
 ועד״ז יש השתלשלות רבות. כי מדבור שבעליה נעשה מחשבה לתחתון
 וכ״ה בהשתלשלות בע״ס בחי׳ מל׳ דאצי׳ שהיא דבור העליה נעשה
 עתיק ומקור חב״ד דבריאה. ועמ״ש מזה ע״פ ועתה יגדל נא בפי׳
 כאשר דברת לאמר. והנה כ״ה עד רום המעלות דהיינו שיש אותיות
 גם למעלה מהחכמה דאצי׳(הג״ה ועמ״ש מזה בד״ה שובה ישראל ובביאור
 ע״פ חקת התורה בעניו גליף גליפו בטהירו עילאה ומ״ש בד״ה שיר
 השירים בעניו הטעמים ורקא מקף שופר כו׳ שהם אותיות הנמשכים
 מבחי׳ תענוג העליון בחי׳ כי עמר מקור חיים כוי ע׳׳ש וכמ״ש לקמן ובפי
 אמור בד״ה והניף הכהן פ״ב. וכמ״ש בספר עמה״מ שער א׳ שמבחי׳
 הרשימו שנשאר אחר הצמצום ומק״פ נתהוו בחי׳ אותיות רל״א שערים
 פנים ואחור שנתגלה בטהירו עילאה ע׳ במק״מ (m ע-») שם סד״ה
 וטהירו עילאה ובמא״א אות טי״ת סעיף י״ו טהירו נק׳ כלי הראשון.
 והוא אויר הקדמון עכ״ל ואויר הוא בחי׳ אותיות כמבואר בת״א פ׳ מקץ
 בד״ה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. ועיי׳ בהרמ״ז ר״פ ויקרא בפי׳
 מגו אוירא עילאה כו׳ ועמ״ש בד״ה אני ישנה בעניו פי׳ האותיות
 שאלוני כוי ועמ״ש בת״א פ׳ משפטים בפי׳ כעצם השמים לטהר שהם
 אותיות דתשב״כ ששרשם מטהירו עילאה כוי. ועמ״ש ע״פ ואתה
 מרבבות קדש כו׳ ומ״ש בד״ה יביאו לבוש מל׳ בעניו וסוס אשר רכב
 שבחי׳ ההמשכה מסוכ״ע המקיף לד׳ עולמות בשוה שהוא ענין העיגול
 הגדול שלמעלה מהחלל והקו הוא ע״י בחי׳ אותיות הנק׳ סוסים וזהו כי
 תרכב על םוסיד כוי. ועמ״ש בפ׳ בשלח ע״פ לסוסתי שיש בחי׳ אותיות
 עליונים שלמעלה מאתעדל״ת ואתעדל״ע כוי. והנה אותיות דטה״ע הם
 נמשכים מסוף ובחי׳ תחתונה שבהאור והזיו שנתגלה ממנו ית׳ ועז״נ
 עוטה אור כשלמה שבחי׳ השלמה והלבוש זהו נק׳ עד״מ אותיות כמו
 שהאותיות הן הארה מהשכל והן נעשים לבוש להשכל עמ״ש בביאור ע״פ
 את שבתותי תשמרו בסופו ספ״ה וזהו ענין כהדין קמצא דלבושי׳ מיניה
 וביה כנ״ל וכמ״ש בעמה״מ שער עולם הבריאה רפ״ג וז״ל כי בעולם
 המלבוש הוא אור לבושו שנאמר עליו עוטה אור כשלמה רמו לנו עולם
 האצילות כוי עכ״ל ובמא׳׳א אות מ׳ סעיף ק״א מלבוש גימטריא חשמל בו׳
 ובלק״ת פ׳ אחרי בד״ה ביאור הדברים בעניו לטהר תטהרו נתבאר שע״ז
 נאמר לבושיה כתלג חיוור בו׳ ע״ש. וכמו עד״מ שאותיות שבאדם
 הנמשכים מהחכמה נמשכים מתמצית ובחיי התחתונה שבחכמה כר עד״ו
 יובן עד״מ הנמשל למעלה. ואמנם איד שייר לומר בחי׳ התחתונה
 באור א״ס הנה כה״ג ממש מבואר בע״ח (ש«״» פ״ג) בעניו עתיק שהוא
 הבחינה היותר אחרונה מכל האפשר בא׳׳ס ב״ה בו׳ ובאלו נאמר ד״מ
 שהוא בחיי מל׳ שבמלכות ואע׳׳פ שאינו כו כי איו שם דמות וספירה ה״ו
 כלל רק לשכר האץ נדבר p עכ״ל ועמ״ש בלק״ת בשה״ש בד״ה ביאור
 הדברים ע״פ שחורה אני ונאוה ספ״א. שי״ל שזהו ע״ד הארה דהארה
 בו׳ ועד״ז נאמר בעניו האותיות דטה״ע שהם נמשכים מבחי׳ היותר
 תחתונה שבהאור א״ס. ובאמת היינו הר עם מ״ש בע״ח. ועי בביאור
 האד״ר מהאריז״ל עמש״ש דקכ״ח סע״ב תי״ו רשים רשימו לע״י וז״ל
 מ״כ מהאריז״ל הנה כבר ידעת כי תוך בחי׳ אחרונה שבמאציל נעשו
 כל העולמות וכאלו נאמר דרד משל מל׳ שבמל׳ שבא״ס עם היות

 מחשבה. והצמצום הוא שנסתלק האור מלהאיר באותיות הדבור ונכלל
 באותיות המחשבה. ואע״פ שבאמת לא שייר שם כלל דבור ומחשבה.
 כי גם א״ק שנק׳ מחשבה הקדומה נתהווה אחר הצמצום כיי אד לשכר
 האזן צ״ל כן כדי לצייר ענץ גלוי והעלם בהאור והזיו גם קודם שנברא
 א״ק. בשגם לפמ״ש בספרים שהצמצום היה במל׳ דא״ס והרי בחי׳ מל׳
 בכ״מ הוא דבור כמ״ש באשר דבר מלד שלטון. ועיין ברבות פ׳ תשא
 ר״פ מ״ם אמרה ד׳ פעמים בינו לבין עצמו כר הרי שייר אמירה בינו
 לבין עצמו ועמ״ש במ״א.בפירוש עוטה אור כשלמה בד״ה ועשו להם
 ציצית. ומ״ש מזה ברבות פ׳ בראשית פ״ג ובפי ויקהל פ״נ ומ״ש ברבות
 בראשית פכ״א ע״פ לבוש הבדים כהדץ קמצא דלבושיה מיניה וביה.

 ועמ״ש לקמן בעניו האותיות:
 קיצור. עניו פירוש אור וכן מה שהנפש מחיה הגוף רק הארה. אד
 הנפש מתלבשת ממש בגוף אבל למעלה אפילו ושמד קדוש
 וכ״ש אתה קדוש והצמצום היה רק בבחי׳ האור. ואינו הסתלקות
 כ״א בהעלם ועד״מ באדם יש העלם וגילוי כמו כשלמד איזה מסכת
 ושגורה אצלו בע״פ. ובעידנא דלא עסיק בה הוא בהעלם אצלו ונכלל
 במוח החכמה מוח הוכרה. ועד״ז יובן למעלה פי׳ הצמצום שנכלל גילוי

 האור בהעצמיות שלמעלה מהגילוי. ענץ הגילוי עכ״ה):
 ד ולהבין זה יותר קצת יש לבאר יותר ענץ האותיות בי הנה
 התהוות הכ״ב אותיות הוא מבחי׳ החכמה היינו שהם
 נתהוו מבחי׳ האחרונה שבחכמה כמו מבחי׳ תמצית שבחכמה. וכנודע
 ומבואר באגה״ק ד״ה ויעש דוד שם. שאין התהוות האותיות מן הה׳
 מוצאות אלא שמקורן הוא משכל הנעלם שבנפש ומשם יוצאין ומתלבשין
 בה׳ מוצאות ולכן האותיות הם בבחי׳ צורה וחומר ע״ש באריכות. וכן
 נתבאר עוד מזה בלק״ת בביאור ע״פ אם בחקותי תלכו. ובשה״ש
 בד״ה שחורה אני ונאוה. דרוש הראשון פ״א ופ״ג וע״כ לא יש רק
 ב״ב אותיות לבד שהם הקבועים בנפש והגם שיש ע׳ לשון מ״מ הברת
 המבטא בכל לשון אינו רק ב״ב אותיות. והנה התהוות האותיות
 היינו כ״ב צורות האותיות שבשכל הנעלם הם בחי׳ תמצית וסוף בחי׳
 החכמה שעצם החכמה הוא כח השופע שכליים. ואחרית וסוף שלה
 הם האותיות שבהם ועל ידם מתגלה החכמה והם בחי׳ פסולת של
 החכמה שנעשים כלי להתגלות החכמה (הג״ה י״ל עד״מ כמו המים
 מעורב בהו בהעלם עפרורית וכשמבשלץ אותו נבדל העפרורית מהן
 ויורד למטה. והנה העפר שבמים בחי׳ דומם והו עניו האותיות
 כו׳ וכמ״ש במ״א בלק״ת פ׳ הברכה בביאור ע״פ תורה צוה פ״ב ע״ש.
 אד המשל הוה אינו צודק רק עד בחי׳ ע״ס דאצילות ולא למעלה
 מהאצילות כי שורש ד׳ יסודות ארמ״ע הם רק בע״ס חו״ב תו״מ
 וכמ״ש בע״ח שער מ״א וכנודע עכ״ה) ויש ב׳ בחי׳ כ״ב אותיות
 היינו אותיות המחשבה ואותיות הדבור. שאותיות המחשבה הם עדייו
 בבחי׳ העלם וגם הם רוחניים שאיו בהם חומר גשמי ע״ד החומר
 שבאותיות הדבור שהוא קול גשמי היוצא מהגרון כו׳ משא״כ חומר זה
 באותיות המחשבה שהם רוחניים. ואח״כ מהמחשבה נמשד ובא אל
 הגילוי באותיות הדבור. בי הן הן האותיות שבמחשבה הן הן שבדבור רק
 שהמחשבה היא רוחניות של הכ״ב אותיות שבדבור. ומכאן תוכחת
 מגולה להמכחישים ברוחניות הנפש שהרי גם באדם התתתה אנו רואים
 אותיות רוחניים והן שבמחשבה וגם שכל ענץ המשכת האותיות בהדבור
 אינו מהשכל המושג במ״ש באריכות באגה״ק בד״ה ויעש דוד שם הנזכר
 לעיל ובמ״א נת׳ שכמו שכ״ב אותיות הדבור קבועים בנפש שהם צורות
 ב״ב אותיות כמ״כ כ״ב אותיות המחשבה יש להן ג״כ שורש בפ״ע בנפש
 כמ״ש מזה בביאור ע״פ כה אמר כו׳ ונתתי לד מהלכים כוי. והנה שני
 בחי׳ אלו דמחשבה ודבור הם ישנס עד רום המעלות ושרשז ב׳ ההין
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 במשל האדם ששכלו בעל גבול ואעפ״כ כשבקי ויודע איזה מסכת הנה גס
 בעת גרסתו אין זה העלם אצלו כש״כ וק״ו באלף אלפים הבדלות לגבי
 אור א״ס ב״ה שגם בהיות בחי׳ הצמצום שנסתלק האור ונשאר רק רשימו
 איו זה שום העלם כלל לגבי האור ממש. ולכן אני ה׳ לא שניתי דהיינו
 ששוה אצלו ית׳ קודם שנבה״ע וכשנברא העולם. א״צ לומר מצד עצמותו
 ומהותו ית׳ שאפילו הי׳ שינוי בהאור אין וה שום שינוי כלל במהותו
 ועצמותו כנ״ל. אלא שבאמת גם בהאור איו שום שינוי אצל מהותו
 ועצמותו ית׳ כי גם בעת בריאת העולם שצמצם אורו ונשאר בגילוי רק
 רשימו. הנה באמת אצלו ית׳ הרי גם האור מאיר בהרשימו כמו קודם
 הצמצום כוי. והעניו כי נת״ל שיש בחי׳ אותיות עד רום המעלות דכמו
 שיש אותיות בחכמה כך יש ג״כ בחי׳ אותיות בלמעלה מהחכמה וכמ״ש
 במ׳׳א בעניו טנת׳׳א כי בחי׳ אותיות והו בחי׳ אחרונה דד׳ בחי׳
 טנת״א והם אותיות הדבור ששרשם מהחכמה אכן טעמים הם בחי׳
 היותר גבוה שבד׳ בחי׳ טנת׳׳א והם בחי׳ אותיות התענוג כי הטעמים
׳ אשר הם בחי׳ הנגינות שבהניגון מלובש ומתגלה  הם זרקא מקף שופר מ
 תענוג וזהו עניו שיר הלוים. ולכן נקרא טעמים שהוא לשון טוב טעם
 ומתיקות ועונג ומבואר לעיל שבחי׳ התענוג עליון הוא למעלה מעלה
 מהחכמה כי החכמה מאין תמצא הוא בחי׳ התענוג וכמ״ש בס״י אין
 למעלה מענג ואור א׳׳ס ב״ה נק׳ מקור התענוגים ונמשך משם בחי׳
 אותיות שבהם מתגלה התענוג עליון וזהו עניו שה״ש כו׳ שיר הוא בחי׳
 אותיות התענוג ובלילה שירה עמי. וזהו עניו גליף גליפו בטהירו
 עלאה. אותיות החקיקה שהם מיניה וביה כי התהוות אותיות אלו הם
 מסוף ובחי׳ תחתונה שבאור א׳׳ס כהדין קמצא דלבושא מיניה וביה.
 והנה כשאור בחי׳ מקור מים חיים מקור התענוגים מאיר ומתגלה
 בהאותיות והו עניו גילוי אוא״ס ועניו הצמצום בהאור היינו שלא יאיר
 ויתגלה האור באותיות וכמו עד״מ אדם שמדבר דברי חכמה כשפוסק
 מלדבר. אמנם אין זה העלם לגמרי בי נשאר רשימו והיינו עד״מ באדם
 שמדבר כשאינו פוסק לגמרי כ״א שעוסק בגירסא כו׳ כנ׳׳ל שהאור המתגלה
 בהאותיות הגירסא אינו בערך עצמיות האור וכטפה לגבי אוקיינוס
 ממש. ויותר מזה לאין קץ הוא בהנמשל. ולכן צמצום זה הוא עצום
 יותר לאין שיעור מענין ההעלם שע״י פרםא ופרגוד שהפרסא והמסר
 זהו כענין התלבשות השכל בתוך המשל וזהו עניו ההפסק בין העולמות
 ביו עולם לעולם אבל להיות ראשית התהוות העולמות מא״ס ב״ה א״א
 להיות אפילו ע״י רבוא רבבות פרסאות ומסכים כו׳ עכ״ז הי׳ הכל בחי׳
 א״ס כ׳׳א ע׳׳י צמצום ומקו״פ. שהוא הסתלקות האור מכמו שהוא בחי׳
 א״ס ממש שלא יאיר ויתגלה כלל בחי׳ זו בע״ס בבחי׳ פנימית כ״א שנשאר
 רק רשימו כוי. והמשל לזה עד״מ למטה מאותיות הגרסא כו׳ ולכן עכ״ז
 באמת צמצום והעלם זה רק לגבי העולמות אבל אצלו ית׳ הרי כאמת
 גם באותיות אלו מאיר ומתגלה האור ממש כמו שהי׳ קודם הצמצום כו׳
 (הג״ה ועי בעמה״מ משמע בחי׳ המלבוש זהו כשמאיר האור בהאותיות
 היינו אחר הצמצום כשנמשך הקו בו׳ והוא בחי׳ תורה והיינו עניו עוטה
 אור כשלמה. ומזה יובן מעלת העיוו בתורה כי גמרא גמור זמורתא תהא
 זהו ע״ד בחי׳ גירפא שהוא רק דשימו בו׳ אבל התורה היא בחי׳ ואהי׳
 שעשועים גילוי מקור התענוגים בהאותיות והמשכה זו הוא ע״י עסק העיון
 בתורה שמדקדק להוציא ההעלם שבאותיות התורה מעומק החכמה
 הנעלם בהם מההעלם אל הגילוי (וע׳ בביאור ע״פ באתי לגני פפ״א) ועי״ז
 ממשיך ג״כ מלמעלה גילוי אור א״ס בהרשימו כוי ועז״נ עין לא ראתה
 כוי יעשה למחכה לו ופי׳ בזהר בפ׳ חיי שרה דק״ל ע״ב מאי למחכה לו כד״א
 חכה את איוב בדברים ואליו אינוו דדחקיו למלה בחוכמתא ודייקיו לה
 ומחכאן לה למנדע ברירו דמלה כו׳ ע״ש וע׳ בפ׳ בראשית בהקדמה
 דף ד׳ ע״ב ע״פ ואשים דברי בפיך שמזה נמשך בחי׳ שמים חדשים וזהו

 שו״ה כר — יעשה למחכה: בתקו ?דפ לוח התיקון.
: נתקן ע״פ לוח חתיקזן. א ח מ נ ו ז ה — ם נ  שו־ה ח

 שאיו צודק ח״ו שום תואר וספי׳ בא״ס נמצא שהתי״ו אחרונה שבכל
 האותיות היא האצילה הכל. ומכאו השרש שגם בעולם האצילות מל׳
 דא״ק יורדת ונעשה עתיק בראש א״א והוא ת׳ שבסוף אותיות א״ק
 וזהו תי״ו רשים רשימו לע׳׳י ולכן האותיות מתחילים בתשר״ק שהם
 בסוד חותם המתהפך והבן זה מאד ע״כ מצאתי כתוב בשם הרב זלה״ה
 הובא לשון זה ג״כ בביאור ע״פ את שבתותי תשמרו הרי ביאר ופי׳
 בהדיא בחי׳ אותיות באוא״ס ושהתי״ו היא בחי׳ אחרונה שבה נעשו כל
 העולמות ומשמע שבה היה הצמצום והרשימו שזהו פי׳ תי״ו לשון רושם.
 ואמנם לפמ״ש כאן הנה כללות האותיות הם בחי׳ האחרונה שבאור א״ס.

 וע׳ לקמן בעניו הצמצום שהוא ענין העלם האור מהאותיות:
 קיצור. שיש להקדים עניו האותיות שגם מקורן הוא מסוף בחי׳
 החכמה. פסולת של החכמה ויש אותיות הדבור ואותיות
 המחשבה. ושני בחי׳ אלו הם עד רום המעלות. ויש מחשבה ודבור
 שלמעלה מהחכמה. ואותיות רל״א שערים נמשכים מסוף בחינה

 שבהאור עכ״ה):
 ה והנה ע״פ משל זה יכולים אנו להשכיל קצת עניו הצמצום היינו העלם
 האור והחיות כשאינו מאיר ומתגלה ע״י האותיות שלו כמשל
 העלם והסתלקות אור השכל דמסכת שבת עד״מ בעידנא שאינו עוסק
(וגם איך ׳  בה כו׳ כנ״ל. אך עניו הצמצום הראשוו שנשאר רשימו כו
 שאיו שייך שום שינוי גם לגבי האור מעניו ההעלם שלו) יובן בהקדים עוד
 משל אחד כמו חכם הבקי באיזו מסכת כגון מסכת יבמות בכל פרטיו
 הויות דאביי ורבא וכל הקושיות והתירוצים לעומקן הכל תפוס אצלו
 באר היטב והם מוקפים ונתפסים בשכלו והשגתו בתכלית וברורים לו
 כאחותו. והנה שכמעיין וחושב ומדבר בה אזי אור השכל והחכמה הלזו
 מתגלה ומתלבש באותיות. והוא בחי׳ גילוי האור אך זהו כשמעיץ
 בה אמנם כשפוסק מלעיין רק שחוזר על לימודו בגרסא לבד בלי עיון
 כגון חזרת לשון המשנה אלו טרפות ואלו כשרות כו׳(וכן חמש עשרה
 נשים פוטרות כו׳ וכמארז״ל ספ״ב דסוכה הא במגרס הא בעיוני כוי)
 הרי נסתלק כל העמקות והרחבת השכל ואינו מתגלה כלל באותיות אלו.
 כמובן מו העמקות שיש בה׳ טרפות שאינו מובן מלשון המשנה אלו
 טרפות כו׳ וכן בה׳ יבוס וחליצה בו׳ ואותיות המשנה והגירסא הם רק
 בחינת רשימו לבד לגבי כל אור השכל שיש בהלכות אלו שאינו מאיר
 כלל בגילוי לזולתו השומע ממנו גרסתו כ״א הרשימו לבד מאיר לזולתו
 אמנם זה ההעלם הוא רק לגבי זולתו או אפילו לגבי הדבור שלו
 שבאותיות הדבור של הגירפא שלו אינו נגלה בגילוי ממש רק בחי׳ דשימו
 לבד מכל אור השכל אבל לגבי האדם עצמו המדבר גרסא זו מאחר
 שהשכל כולו של מסכת והלכות אלו גלויים וידועים אצלו בלי שום יגיעה
 וסוקר במחשבה א׳ מה שצריך לפרש בדבור זמן רב כנודע וכיין שכן
 הרי גם בשעה שחוזר על לשון הגרסא לבד גלויים וידועים ונסקרים
 במוחו ומחשבתו כל עומק השכל שיש במסכת זו ואינן כלל בבחי׳ העלם
 והסתלקות מהשכל והמחשבה שלו על דרך שהם נעלמים לגמרי מזולתו
 השומע גרסתו או גם מהדבור שלו. לא מיניה ולא מקצתיה. כי באמת
 במשנה נכלל בקצרה כל העומק כמ״ש אילפא אי איכא דשאיל לי במתניתא
 דר׳ חייא ורבי אושעיא דלא פשטינא ליה ממתניתין (בפ״> ותענית דכ״א
 ע״א) וכעד״ז אמרו שם פ״ק ד״ט ע״א. מי איבא מידי דכתיבי בכתובים
 דלא רמתי באורייתא ועמ״ש ע״פ מאמר הזוהר פ׳ אחרי דע״ט ב׳ הביאו
 עלי כפרה בענין היו״ד דשם שהצמצום הוא רק ע״ד לעולם ישנה אדם
 לתלמידו בדרך קצרה כו׳ ועד״ז י״ל כאן ולזאת אצל מי שגלוי וידוע לו
 כל עמקות ה׳ טריפות עד״מ ופרק אלו טריפות הנה גם כשחוזר על
 גרסתו לבד נשקפים וידועים לו כל העמקות ואין זה העלם גמור לגבי
 אור השכל ומחשבה שלו. ומעתה יובן גם כן הנמשל כי אם כך הוא
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 קיצור. (ומזה יובן עניו הצמצום הנ״ל עד״מ הסתלקות אור השכל
 מהאותיות. אד עניו שנשאר רשימו. זהו עד״מ כמו גרסת
 לשון המשנה. שלגבי מי שכבר למד כל עומק העיון שבגמרא שעל
 משנה זו. אין זה העלם משא״כ לגבי זולתו השומע הוא העלם לגמרי
 ועד׳׳מ זה יש להביז קצת פי׳ הרשימו שהיא שרש בחי׳ אותיות שלמעלה

 מהאצילות. גם ע״ד שיש רשימה חקיקה חציבה עשייה. עכ׳׳ה):
 י ואח״כ המשיר הקו והיא הארה מאור א׳׳ס ונמשר רק בבחי׳ קו
 דק והוא ענין שורש האור המאיר ומתלבש בהבלים דאצי׳
 ומבואר במב״ש פ״ב וימשוד קו אחד כו׳ מלמעלה למטה תור העולמות
 ועי״כ נמצאו מעלות חלוקות ומובדלות בעולמות שברא כוי. ולהביו עניו
 מלמעלה למטה הרי אינו בגדר מקום ח״ו ויובן ע״ד מ״ש במ״א ע״פ
 גדול אדונינו ורב כח דאיתא בפרקי היכלות שיעור קומה של יוצר
 בראשית רל״ו אלפי׳ רבבות פרסאו׳ כמבין ורב בח ובחי׳ זו היינו
 בהתלבשות השכינה מל׳ דאצי׳ בעולם היצירה במט״ט הנקרא שרו של
 עולם ונק׳ ג״כ נער עמ״ש בת״א פ׳ וישב בד״ה בכ״ה בכסלו בענין
 הניד לנער ע״פ דרכו והיינו שהשגת התנאים בעלי רוה״ק שנכנסו
 לפרדס הי׳ בעולם היצירה וע׳ מזה בלק״ת מהאריז״ל פ׳ בראשית
 והנביאים השגתם בבריאה וזהו שאמרו יוצר בראשית ופרסה הוא ח׳
 אלפים אמה ושמים בזרת תכן. שהוא חלק כ״ד מהאמה. וע׳ מזה
 בשל״ה פ׳ תרומה דף שכ״ו ע״א ועם היות כי התפשטות זו גדולה היא
 מאד מ״מ הוא בחי׳ גבול ותכלית. וזה ש״ד רק בבחי׳ כלים האצילות
 כשנמשכו להיות נשמה לע״ס דיצי׳ כנ״ל. שהוא הבחינה מה שהוא
 ית׳ מאיר בגבול ותכלית. וע׳ מזה באג״ה בד״ה איהו וחיוהי.
 והנה קומה הוא עניז אורד והמשכה מלמעלה למטה ואינו ח״ו בבחי׳
 מקום גשמי. כי פרסה ר״ל כח התפשטות החיות מבחי׳ מדת מלכותו
 ית׳. לכ״וכ בחי׳ והמשכות (כי פרסה י״ל לשון גבול עייו בערוד ערר
 פרס הששי וע׳ בפרדס ערף גבול ובמא״א אות ג׳ סעיף ה׳ ועמ״ש
 בלק״ת פ׳ מסעי ע״פ וירד הגבול או מלשון ויפרוש את האהל תרגום
 ופרס ית פרסא ועיין מעניו פרסה בפע״ח תחלת שער השבת ובסוף
 מאמר הפסיעות להרח״ו שבסוף ספר חסד לאברהם בביאור מארז״ל
 ברבות פ׳ לד פמ״ג פסיעותיו של אברהם אבינו היו שלש מילין כו׳
 וע׳ בפע״ח שער חג המצות פ״ו גבי מה דרכו של עני בפרוסה ומ״ש
 בחס״ל שם בפי׳ פריסת מלכותה וא״כ מהו הקומה והאורה אלא
 העניו שכמו בגשמיות יש אייר ורוחב כד עד״מ ברוחניות עניו האודר
 הוא ע״ד סדר השתלשלות עילה ועלול שהעלול למטה מהעילה והעילה
 הוא למעלה. ור״ל למעלה במדרגה. וכמ״ש הרמב׳׳ם בה׳ יסוה״ת
 פ״ב בפי׳ מ״ש כי גבוה מעל גבוה שומר וז״ל זה שאמרנו למטה
 ממעלתו של חבירו אינו מעלת מקום כוי אלא כמו שאמרו בשני
 חכמים שאחד גדול מחבירו בחכמה שהוא למעלה ממעלתו של זה
 וכמו שאומרין בעילה שהיא למעלה מז העלול עכ״ל וכמ״ש מזה בת״א
 בד״ה וארא אל אברהם גבי וששה קצוות רוחניים דהיינו בחי׳ מעלה
 ומטה שיש בכל העולמות כו׳ יעו״ש. וכמו עד״מ כשחכם א׳ גדול
 צריר להשפיע שכל לתלמידו. וצריד להלביש השכל במשל כדי שיוכל
 להבינו. נק׳ זה מלמעלה למטה שמלביש עומק השכל בדבר ומשל גשמי.
 והנה בשלמה כתיב וידבר שלשת אלפים משל על כל דבר מד״ת דהיינו
 שאמר על כל דבר מד״ת רותניות העניו והשיג שלמה בחכמתו שלשת
 אלפים משל דהיינו שלשת אלפים מדרגות זו למעלה מזו וכולם אינם
 רק בחי׳ משל לגבי בחי׳ אלקות ממש השורה ומתלבש בתורה.
 וזהו ענין בחי׳ אורה ושלמה לא השיג אלא שלשת אלפים משל.
 אבל באמת כד הוא עד רום המעלות לאיז קץ כו׳ כמ״ש מכ״ז בת״א
 ס״פ מקץ בד״ה מזוזה מימין. והנה ידוע בעניז המשלים שהוא

 שו״ה ופרס — פרסה: לכאורה צ׳׳ל: פרםא.

 עניו ובצל ידי כםיתיר כוי. וע׳ בפי׳ הרמ״ו שם בפי׳ דברי שהוא מל׳
 דאצי׳ ומל׳ דא׳׳ק שנעשה עתיק לאצי׳ שזה נמשר ע״י עסק התורה
 ומזה נמשה בחי׳ שמים חדשים המשכת אור חדש מפנימי׳ עתיק אלא
ת״ דהרשימו הוא  שהגילוי מפנימי׳ עתיק יתגלה לעתיה כר. ובמ״א נ
 שורש הכלים והקו שנמשר מהרשימו הוא שורש האור. והיינו שהכלים
 הם המגבילים האור שיהי׳ ההשפעה בגבול ומהה על היד שאמר לעולמו
 די. שהרי אע״פ שהוא ית׳ איו לו תחלה ואיו לו תכלה. ובלתי בע״ג.
 הרי אנו רואים שהעולם שברא מרצונו הטוב הוא בגבול ומדה ותכלית
 ומשפיע בו חיות בגבול ומדה דוקא והיינו לפי שהוא ית׳ כל יכול
 להשפיע ג״כ בבחי׳ גבול ומדה. ודקדוק וצמצום. ע״ד המגביהי לשבת
 המשפילי לראות כו׳ אע״פ שכח ההתהוות נברא בעל גבול יש מאין הוא
 דוקא ע״י כח הכל יכול בלתי בע״ג שהוא לבדו בכחו ויכולתו לברוא יש
 מאיו וכמ״ש ברבות (פ• לו סיפ ליס) ע״פ ואת הנפש אשר עשו בחרן
 אם מתכנסין כל באי עולם לברוא אפילו יתוש אחד אין יבוליו לזרוק
 בו נשמה ואת אמרת ואת הנפש אשר עשו עכ״ל כ״א הכל נברא
 בכח הכל יכול בלתי בע״ג הוא לבדו וכמ״ש ברבות בראשית םפ״ג ע״פ
 אנכי ה׳ עושה כל נוטה שמים לבדי רוקע הארץ מאתי. מי אתי
 כתיב. מי הי׳ שותף עמי בברייתו ש״ע כוי ע״ש. מ״מ כח זה
 הבבע״ג הוא בבחי׳ מקיף והעלם מהנברא וכמ״ש בסש״ב פרק
 מ״ח אבל החיות המלובש בהעולם בבחי׳ הלבשה ופנימית הוא
 בגבול ומדה נמצא שב׳ המשכות מאור א״ס המאיר בעולמות להוותן
 ולהחיותו האחד מה שמאיר בבחי׳ איו סוף והוא רק בבחי׳ אור
 מקיף והעלם ע״ד כי הוא צוה ונבראו והב׳ מה שמאיר להתלבש בהם
 והוא רק בגבול ומדה כו׳ וע׳ כה״ג ברבות ס״פ פנחס ע״פ צו את בנ״י
 את קרבני לחמי זש״ה כוי כיצד יתקיימו שני מקראות הללו כו׳
 ע״ש ועמ״ש מזה בלק״ת פ׳ עקב בד״ה ואכלת ושבעת וברכת ס״ו
 ע״ש וזו ההשפעה שבגבול ומדה נמשכה ע״י הכלים דע״ס דאצי׳
 הנק׳ מדותיו ג״ב מלשון מדה וגבול. ושרשו מן הרשימו שנשאר
 אחר הצמצום. שהוא מה שאור א״פ ב״ה הוא כל יכול להאיר ולהשפיע
 ג״כ בבחי׳ גבול וע״כ נקראת רשימו לבד לגבי האור המאיר בבחי׳ אין
 סוף ובלי גבול ותכלית כלל. כי ההארה שבבחי׳ גבול לגבי אור
 שבלי גבול אינו אפילו בערד טפה אחת לגבי ים אוקיינוס וע״כ נק׳ רק
 רשימו כו׳ מ״מ נק׳ רשימו מהאור א״ס. כי גם כח ההשפעה להיות
 גבול נמשד ע״י כח הכל יכול הבלתי גבול כנ״ל מעניו המדרש
 ע״פ ואת הנפש אשר עשו כוי. וע׳ עוד המשל הנמרץ ברבות
 (בראשיה פיד) גבי אפשר מי שכתוב בו הלא את השמים ואת הארץ
 אני מלא היה מדבר עם משה מביו שני בדי הארון בו׳ עד מי שאמר
 והיה העולם עאכו״כ יעו״ש. עוי״ל בעניו רשימו עפמ״ש בפרדם בשער
 האותיות בסופו פכ״ז שבהתהוות האותיות יש ד׳ בחי׳ רשימה חקיקה
 חציבה עשייה והרשימה יותר דקה מן החקיקה והחקיקה מן החציבה
 כו׳ דש ראיה לזה שהרשימה יותר דקה ממ״ש במדרש רבה (וישלח פ׳
 פ״א) ע״פ אבל אגיה לד הרשום בכתב אמת בו׳ ע״ש ובשער אבי״ע פ״ט
 ביאר כי ד׳ בחי׳ הנ״ל הן ד׳ בחי׳ אבי״ע והיינו כי שרש האותיות
 כמו שהן בחכמה נק׳ רשימה. ובשנמשכו בבינה נק׳ חקיקה. וכשבאץ
 בקול ודבור נקרא חציבה ועשייה. ובאג״ה ע״פ ויעש דוד שם ביאר
 שבאותיות יש צורה וחומר ושצורת האותיות נמשד מקדמות השכל בו׳
 י״ל זהו בחי׳ רשימה שכתב הפרדס. ועמ״ש בד״ה ועשית ציץ גבי
 ופתחת עליו פתוחי חותם. ומ״ש בד״ה אם בחקתי. ומכ״ז י״ל לשון
 רשימו הנזכר באוצ״ח שהוא שרש ומקור התהוות האותיות שרש בחי׳
 אצי׳ ע״כ נקרא רשימו. וכן והתוית תיו (כיחזקאל ס״ טי) תרגום

 ותרשים כו׳ והוא שרש ומקור הכלים:
 *) עי׳ בהוספות.
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 הוא ע״י בחי׳ ומדרגה יותר עליונה בו׳ עד וזהו הוא עשנו נו׳ וע׳
 בפרדס בעה״כ ערד אריה וערד ארך אפיים ושם מעניו והארכת
 ימים בו׳ ובמא״א אות א׳ סעיף קכ״ד אריר אנפץ נק׳ כתר כו׳
 פרצוף היותר ארור מכל האצילות וממנו אורד ימים וממנו ארוכה
 דארר אפים בו׳ וע׳ זח״א פ׳ בראשית דל״ז סע״ב. וע״ד כל הנ״ל

 י׳׳ל עניו מ״ש שהקו נמשד מלמעלה למטה:
 ואחר כל הנ׳׳ל יש להבין קצת עניו יוה״כ וסוכות דהנה
 מבואר למעלה בפי׳ כי עמד הסליחה שהוא בחי׳ כי עמך
 מק״ח מקור התענוגים במ״ש בזהר פ׳ אמור ולכו ביוהכ״פ ה׳
 עינויים לפי שהתענוג מאכילה ושתייה כו׳ הם תענוג מדבר שחוץ
 ממנו. אבל יוהנ׳׳פ ע״י התשובה מעורר עצמיות אור א׳׳ס ועמ׳׳ש
 בלק״ת בד״ה מי אל כמיד ובד״ה האזינו השמים בפי׳ תשובה קדמה
 לעולם ובד״ה כי כארץ תוציא צמחה וזהו כי עמד הסליחה. וע׳׳כ
 אסור איסור כרת באכילה ושתייה כוי. ה׳ עינויים מדברים גשמיים
 רק להיות אז תתענג על ה׳ וכו בגדי לבן דכה״ג ביוהכ״פ כי גוון
 לבן הוא גוון עצמי שאינו מורכב ועפ״ז י׳׳ל מ׳׳ש שבת שבתון הוא
 לכם ועניתם את נפשותיכם דלכאורה אינו מובן דהרי בשבת מצוה
 להתענג במאכל ומשתה. וא׳׳כ יוהכ״פ שהוא שבת שבתון שהוא למעלה
 מבחי׳ שבת. מדוע אה״כ ועניתם את נפשותיכם אלא העניו כי
 שבת היא המשכת מוחין דאבא היינו בחי׳ חכמה הנק׳ עדן והתענוג
 המתלבש בחכמה הרי הוא עד׳׳מ התלבשות והרכבת התענוג שנתלבש
 להיות התענוג מן החכמה. ואיו זה כמו מקור התענוגים שאין התענוג
 מדבר שחוץ ממנו. וע״כ גם למטה המצוה להתענג במאכל ומשתה כי
 כן חו׳׳ב נק׳ אכלו רעים. אבל בחי׳ שבת שבתון דיוהכ״פ בחי׳ כי עמר
 הסליחה. כי עמד מקור חיים לכן אסור התענוג מאכילה ושתיה. כי הוא
 גלוי ממקור התענוגים שלמעלה מהחכמה כנודע ועמ״ש בלק״ת בד״ה
 ששת ימים תאכל מצות דרוש השני פ״ב. ובפי שלח סד״ה אני דפ׳ ציצית
 הנז״ל. והנה אח״כ היינו לאחר עשי״ת ויוהכ״פ עי״ו בסוכות נמשד להאיר
 במקיפים ופנימים שמהקו בו׳ ולכן חלל סוכה עד עשרים אמה בחי׳ כתר
 והיינו ע״י הסוכה נמשד בחי׳ השראת המקיפים וע״י ד׳ מינים שבלולב
 שהם שרשם מדי אותיות השם נמשד להאיר בבחי׳ פנימי׳ להיות בחי׳

 דע את אלקי אביר ועבדהו בלב שלם ונפש חפצה כוי:

 לבוש להנמשל והם גשמיים נגד הנמשל ולבוש לבד להנמשל והוא
 ירידה מלמעלה למטה כנ״ל• אד מ״מ שורש המשל הוא גבוה מאד
 נעלה שאין כל אדם יוכל לומר משלים אלא משלי שלמה וכן אמרו
 משמת ר׳ מאיר בטלו מושלי משלים. והיינו כי דוקא מי ששכלו גבוה
 יוכל להוריד שבלו במשל גשמי ושעכ״ו יהי׳ מכוון נגד המשל הרוחני
 ממש משא״כ מי שאין שכלו גדול כ״כ די לו במה שיבין השכל כאשר
 הוא אבל לא יוכל להסביר פנים במשלים ואם יאמר משל לא יהי׳
 מכוון כו׳. ועיין בפרש״י בחומש ס״פ חקת ע״פ ע״כ יאמרו המושלים
 בלעם שנאמר בו וישא משלו בו׳. וידוע משארז״ל ברבות ס״פ נשא ע״פ
 ולא קם נביא עוד בישראל בו׳ אבל באו״ה קם ואיזה זה בלעם. ע״כ
 נאמר בו וישא משלו כוי. ועד״ז כל מי שהוא חכם גדול יותר יוכל
 להוריד שכלו למטה יותר. וזהו ענין ריבוי האורך ולכן שלמה אמר
 ג׳ אלפים משל בו׳ ועד״ז יובן עניו מ״ש בע״ח שהקו הוא דק ונמשד
 מלמעלה למטה. היינו כי ממנו נמשר הירידה בריבוא רבבות מדרגות
 זו למטה מזו אין קץ. היינו כי חכמה דאצי׳ היא שרש ומקור
 להתהוות שכל אנושי• אד היינו ע״י ריבוא רבבות השתלשלות ע״ד
 איו לד עשב מלמטה שאיז לו מזל מלמעלה המכה בו והמזל מקבל
 מלמעלה ממנו וגבוה מעל גבוה שומר כן ערר התהוות שבל שבנפש
 לגבי שרשה ומקורה בחכמה שבע״ם דעשי׳ ויש בע״פ דעשייה ג״כ
 ריבוי מדרגות מאד זו למעלה מזו והם מתהוים ממל׳ דיצי׳ בו׳ עד
 שנמשד מע״ס דאצי׳, וז״ש וייצר ה׳ אלקים את האדם. וכן יש כמה
 מדרגות למעלה. גם מחכמה דאצי׳ ועמ״ש בפי׳ בורא קדושים ישתבח
 שמר בד״ה את שבתותי תשמרו ומ״ש בפי׳ וקדושים בכל יום יהללוד
 סלה כוי ומקור כל התהוות זו הוא מהקו ותוט. וע״כ אמר שהקו הוא
 נמשד מלמעלה למטה להיות נמשד בירידות ההשתלשלות לאיו קץ
 ותכלית שכ״ז נק׳ אורד ועד״ו איתא בע״ח בענין יס״א אריד היינו
 כמו כה הראיה מתפשט למטה יותר מכח השמיעה שכח השמיעה
 תופס רק קול ודבור שהוא רוחני וכח הראייה מתפשט בעשייה
 גשמיות והוא לפי שהראיה נמשר מהחכמה שלכן נק׳ החכמים עיני
 העדה וכח השמיעה נמשד מהמנה. והחכמה לפי שהיא גבוה יותר
 נמשכת למטה יותר וזהו ג״כ בחי׳ אריר אנפץ ועמ״ש מזה בת״א
 בד״ה לד לד גבי והענין כנודע שלהיות התפשטות וירידת המדרגות
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 לוח המפתחות
 דף עמוד

 אני ה׳ אלקיכם מו ג
 מעט ביאור על הנ׳׳ל מז ד
 אני ה׳ אלקיכם מח ב
 ביאור מט ג
 וישלח יהושע מן השיטי׳ נא ג

 קרח
 ויקח קרח נב א
 ועבד הלוי הוא נה ב
 והנה פרח מטה אהרן נה ג

 חוקת
 זאת חוקת התורה נו א
 ביאור נז ג
 ויקחו אליך פרה אדומה ס א
 ביאור סא א
 ויקחי אליר פרה אדומה סא ב
 והזה הטהור על סא ג
 ויעש משה נחש נחושת סא ד
 או ישיר ישראל עלי באר סב ב
 ביאור םג ב
 ע״כ יאמרו המושלים סד ד
 ביאור סו ד

 בלק
 מי מנה סז א
 ביאור סח ג
 לא הביט און ביעקב ע ג
 ביאור עב ג
 מה טובו עג א

 פנחס
 צו את בני ישראל עה א
 ביאור עו ג
 צו את בני ישראל עז ג
 קדש ישראל לה׳ עט ב

 מטות
 וידבר משה אל ראשי המטות פא א
 ביאור פב ג
 ואשה כי תדור נדר פג ג
 ושמע אביה את נדרה פד ד
 החלצו פה ד
 ביאור פז א

 מסעי
 אלה מסעי פח א
 אלה מסעי פח ג
 לבאר עניו המסעות פט ב
 אלה מסעי צא א
 ביאור צב א
 וירד הגבול צד א
 ביאור צד א
 ביאור עניו מוצאיהם למסעיהם צד, א
 עניו נחלת יעקב צו ב
 אחת שאלתי צו ב

 דף ענווד

 במדבר(וחה״ש)
 וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני א א
 מבן עשרים ב א
 וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני ב א
 ביאור הנ״ל ג ב
 והי׳ מספר בנ״י ה א
 ביאור הנ״ל , ו ד
 ביאור ע״פ כי גדול יום ז ד
 וארשתיך לי לעולם ח ב
 ביאור ט א
 וספרתם לכם יוד א
 וארי׳ כבקר יא א
 ביאור ע׳׳פ וספרתם יא ב
 תום׳ ביאור ע״פ וספרתם יב א
 בשעה שהקדימו יב ג
 ביאור הנ״ל יד ב
 עניו התורה שניתנה על הר סיני טו ב
 וידבר אלקים את כל הדברים טו ג
 ביאור יז א
 ואהי׳ אצלו אמון יז ד
 ביאור יט א
 עניו ממושבותיכם כ א

 נשא
 נשא את ראש בני גרשוו כ א
 ביאור בא ב
 וידבר ה׳ כוי נשא את ראש בג ד
 ־׳ יחתו מריביו כה ב
 כה תברכו כו א
 ביאור כז א
 זאת חנוכת המזבח כח ב
 מעט ביאור י. כט ג

 בהעלותד
 בהעלותה את הנרות כט ג
 לד״ה בהעלותך דף ל׳ ע׳׳ב שיטה ז׳ צו ג
 ביאור על הנ״ל לא א
 בהעלותך את הנרות לא ג
 וזה מעשה המנורה לב ד
 ראיתי והנה מנורת זהב לג ב
 ביאור לה ד

 שלח
 שלח לד לו ג
 ויאמרו אל כל עדת גו׳ טובה וגו׳ לז ב
 ועתה יגדל נא לח ג
 ביאור על הנ״ל לט ג
 בפ׳ נסכים מ א
 עניו הנסכים מא ג
 ויהיו בנ״י במדבר מב ב
 ביאור מג א
 והיה לכם לציצית מג ג
 ביאור מד ב
 והיה לכם לציצית מד ג
 ביאור מה ב
 אני ה׳ אלקיכם מו ב
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 ממהותו ועצמותו ית׳ לנש״י(ועמש״ל פ׳ יתרו כד״ה מראיהם ומעשיהם
 ומ״ש ע״פ ואהי׳ אצלו אמון) וזהו אנכי ה׳ אלהיך דייקא המאיר ומתפשט
 בך ואנכי מי שאנכי פי׳ שאין מכיר ומשיג בחי׳ אנכי אלא אנכי בעצמי
 והוא הוא הוי׳יה אלקיך דהיינו ניצח* אלהות השורה בר כי חלק הוי׳ עמו
 כמ״ש ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם חיים כולכם היום כי הנה מהות
 הנשמות* ועצמותו לא ירדה להתלבש בעוה׳׳ז בגוף ונה׳׳ב אלא זיו והארה
 בעלמא ממנה בלבד הוא שמתפשט ונתפס בשכל ומדות כנ״ל שהו הו כחות
 הנפש אבל עיקר מהותה ועצמותה של הנשמה לפי מה שהיא במקור חוצבה
 מריש כל דרגין וכו׳ בראתיו יצרתיו אף עשיתיו הוא למעלה מעלה מגדר
 ההשגה הנתפס בשכל אנושי אלא שהיא דבוקה בשורשה באלהים חיים
 בדביקות נצחי לעולמי עד ואיו לה אלא רצון אחד לאביה שבשמי׳ בלבד לעול׳
 בלי שינוי בבחי׳ ביטול אליו ית׳ לפי שהיא חלק אלוה ממעל ממש(וכמבואר
 במ׳׳א ע״פ יונתי בחגוי כוי) והשינויים הם למטה מצד שינוי ההשגות בכחות
 הנפש בלבד. והיינו לפי שהנפש עצמה אינה מתלבשת בכחותי׳ אלא
 עומדת עליהם מלמעלה בבחי׳ מקיף בלבד. ובשבועות על ידי מתו
 תורה נתגלה הרצת העליון שהוא למעלה מן הדעת והאיר אז שורש
 נשמות תוך כחות הנפש בגילוי רב ועצום (ועמ״ש במ׳׳א ע״פ כי תצא
 בפי׳ בקשו פני את פניך ה׳ אבקש בו׳) ולכן על כל דבור פרחה נשמתן
 דהיינו שנסתלק למעלה מבחי׳ וגדר השכלה והשגה להכלל ולבטל במציאות,
 ממש אליו ית׳ בכלות הנפש ממש. תהו אשר הוצאתיר מארץ מצרים שכל
 העולמות ומדרגות שלמטה מבחי׳ זז נקי בשם מצרים לגבי בחינה וו כי
 שאר כל עניני השגות ודביקות באלהים חיים הם עדייו בבחינה וגדר
 מצר וגבול הנ״ל וכמ״ש במ׳׳א(לקמן ע״פ וספרתם לכם ועמ״ש בביאור
 ע׳׳פ אלה מסעי הענין שעד ירדן יריחו נק׳ יצ״מ). וזהו בטל רצונך מפני רצונו
 שעניו עשה רצונו כךצונך הוא מצד רצון התחתוז הנמשך מהשגת והשכלת
 לבותם כל אחד מכחות הנפש המתלבש בגוף והרי עדיין יש לו רצון
 נפרד בפני עצמו אלא שאעפ״כ על ידי העמקת הדעת והתבוננות
 בגדולתו ית׳ יתפעל ויעשה בנפשו ולבו רצונו של מקום ב״ה משא׳׳כ
 עניו בטל רצונך כר הוא בחי׳ ביטול והעברה לגמרי שלא יהיה לו רצון
 עצמו כלל כ׳׳א רצון אחד לה׳ לבדו דהיינו שיהיה רצון עליון לבדו מאיר
 בו להשתפך נפשו אל חיק אביה ממש. וזהו שאו את ראש וגו׳ לגולגלותם
 וגו׳ דהיינו לקשר רצון התחתון הנמשך מבחי׳ ראש ומוחין המלובשים
 בגוף ונפש ולחברו ולהעלותו למעלה מעלה למקור חוצבה עיקרה ושרשה
 דיליה שהוא מהות הנשמה עצמה העומדת למעלה והיא בבחי׳ מקיף ואינה
 מאירה בתוך הגוף כי עונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלהיכם ונכרתה
 הנפש ההיא מלפני אני ה׳ וכמ׳יש במ״א, והוא כמשל האדם שנכרת גופו
 מראשו. והעצה היעוצה לזה הוא כמו דרד משל אפ היה נמצא ברפואות
 לחבר גופו אל ראשו, כר הוא העניו נשיאת ראש שהוא רצון התחתון
 הנולד משכל ומדות כחות הנפש להעלות למעלה לבחי׳ גולגלותם דווקא
 דהיינו גולגולת שלהם עצמם שהוא שרש נשמתם למעלה בי שם מאיר
 רצה״ע כנ״ל(ועמ״ש פ׳ כי תשא םד׳׳ה שמאלו תחת לראשי וע״פ ויקהל
 משה) ווהו עניו ספירת העומר היום יום כו׳ פי׳ כי ימים הם בחי׳
 המשכות והיינו המשכת רצון העליון(עמ״ש בד״ה וספרתם הנ״ל בפי׳
 וענין תספרו חמשים יום וע׳ ג״כ מ״ש בפ׳ אמור בפי׳ וספרתם לכם
 ממחרת השבת כוי) מלמעלה למטה והיינו ע׳׳י בחי׳ אהל מועד כי מועד
 על שם ונועדתי שמה לבני ישראל. והנה ונועדתי ונודעתי הוא עניו אחד
 אותיות דדין כאותיות דדין ושניהם לשון התקשרות ודביקות הקב״ה בנש״י,
 אלא שנודעתי הוא ע״י הדעת וההשגה בגדולתו ית׳ כמ״ש נודע בשערים
 בעלה, אבל ונועדתי הוא בחי׳ יחוד וקשר עליון מבחי׳ אנכי מי שאנכי לקשר
 נפשם להשתפר אל חיק אביה(ועמ״ש ע״פ להקריב לי במועדו וע׳ בזהר
 פ׳ ויגש דר׳יו ע״ב ובהרמ״ו שם ובוהר משפטים דצ״ז ע״א)• אן־ אי אפשר
 להמשיד ולהאיר על נפשם בהתגלות ממש אור בחינה זו כ׳׳א ע״י בחי׳ אהל

 ה׳ אל משה במדבר סיני באוהל מועד וגוי. שאו את ראש וגו׳
 לגלגלותם וגוי. להבין עניו נשיאת ראש ומה ענין פרשה זו אל אוהל
 מועד. כי הנה כתיב נעשה אדם בצלמנו שכמו שיש ראש וגולגולת
 בגשמיות הגוף שהראש עיקרו המוח ועצם הגולגולת מקיפו, כן יש
 ברוחניות הנפש תלת מוחין שהם חב׳׳ד והרצון הנמשף מהם לקיום המדות
 וחיותו דאית רצון ואית רצון. אית רצון לתתא ואית רצון לעילא שהוא
 נקרא רצון העליון שהוא בבחינת מקיף על המוח. וביאור עניו זה הנה
 כתיב נודע בשערים בעלה ופי׳ בזהר (פ׳ וירא דק״ג) לכל חד לפום
 שיעורא דילי׳ כמו דמשער בלבו, דהיינו ע״י שיעמיק* ויתבונן בחב׳׳ד שלו
 בגדולת א״ס ב״ה כפי עומק מחשבתו וכאשר יוכל שאת בלבו ע״י כן
 הוא מכיר את בוראו הכרה בלב לדבקה בו ית׳. הגם דלית מחשבה
 תפיסא ביי כלל היינו ביי דוקא דהיינו בעצמותו ומהותו כביכול. אבל
 הנה וה כל האדם להתבונן במה שהוא מהוה עולמות עליונים ותחתונים
 עד אין מספר ומחיה את כולם ומוציאם מאין ליש ומחדשם בטובו בכל
 יום ובבל רגע. וכל אחד לפי מה שהוא משער בלבו יכול הוא להרחיב
 דעתו ולהלהיב לבו ונפשו לקשר נפשו בה׳ ולדבקה בו כפי ערר עומק
 שכלו ותבונתו וכפי ריבוי ההתמדה והתשוקה שמעורר בלבו כל אחד
 לפי מה שהוא להתלהב ולהתלהט לדבקה בו יתי. והנה נודע הוא לשון
 נפעל כי שבחא דקוב׳׳ה הוא בעלה המטרוניתא (ע׳ בוהר שלח קס״ג
 ב׳ ובפי תזריע מ״ב ב׳ ובפי אמור צ״ו ב׳ ועמ׳׳ש לעיל פ׳ תשא ע״פ זה
 יתנו כוי) שנודע בשערים שהוא ית׳ הוא המשפיל את עצמו בהשתלשלות
 והתפשטות גדולתו ית׳ להיות נודע. ע׳׳י כן ונתפס בקרב איש ולב עמוק
 לפופ מה דמשער בלבו דוקא כל חד ותד לפום ערד שיעורא דיליה להמשיד
 ולקשר אליו ית׳ לדבקה בו. (כי נודע הוא לשון התקשרות כנודע)
 שבמקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו כמ״ש במ״א.
 והנה הרצת הנמשד מזה לקיום המדות אהבה ויראה שאהבה הוא לדבר
 שהוא כרצונו וכן להיפיד השנאה הוא לדבר שנגד רצונו והוא לפ״ע ההשגה
 וההשכלה בגדולתו ית׳ דממכ״ע וסוכ״ע כי ממנו נלקח רצון זה ולכן נקי
 רצון התחתון שהוא למטה מן הדעת אבל אית רצון לעילא שהוא למעלה
 מעלה מן הרצון הנולד מן הדעת והשכלה שנתפס ומשיג בשכלו ובינתו
 ענין התפשטות גדולתו של הקב״ה שהוא ממכ״ע וסוכ״ע אלא נמשר
 מבחי׳ ביטול השגתו והשגת כל הנבראים לגבי מהותו ועצמותו ית׳ מפגי
 רוממותו עד אין קץ דלית מחשבה תפיםא בי׳ כלל והוא למעלה מבחי׳
 ההשגה וגדר השכלה ועי״ז תתעורר הנפש לצאת מנרתיקה והוא בחי׳
 תשוקה וכלות הנפש ממש להשתפר אל חיק אביה הוא מהותו ועצמותו
 ית׳ דכולא קמי׳ כלא חשיבא ממש ולא שייר לומר ממכ״ע וםוכ׳׳ע אלא
 בזיו וההארה מאור איים ב״ה המאיר ומחיה כל עלמת והוא בחי׳
 מלכות א׳׳ס ב״ה כמ״ש מלד יחיד חי העולמים וכתיב מלכותה מלכוח
 כל עולמים אבל הוא לבדו הוא לא בגדר ממלא כל עלמיו ולא בגדר
 סובב כל עלמיו ולית מחשבה תפיסא בי׳ כלל כי אתה הוא קודם שנברא
 העולם ואתה הוא בו׳ כנ״ל ואני הוי״ה לא שניתי כתיב ותשוקה נפלאה
 זו ורצון זה נמשד* לנשמות והאיר בהתגלות על נפשם בחג השבועות
 על ידי מתו תורה בעשרת הדברות כמארז״ל שעל כל דבור ודבור פרחה
 נשמתן והיינו שהדבור היה ממשיד להם תשוקה זו שהדבור הוא המשכה

 •)עי׳ בהוספות, •)עי׳ בהוספות.
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 יבואו כו׳ בע״א) וכמ״ש בתורה כמה פעמים וידבר ה׳ אל משה ואל אהרן
 שדבר ה׳ נמשך לישראל ע״י בחי׳ משה ובחי׳ אהרן וזהו ענין עוטה אור
 כשלמה ובמ״ש במ״א. (ועי מעניו שאו את ראש ברבות מצורע פ״פ י״ח. במדבר
ח שם ריפ די. פרשה ז׳ דרכ״ג בי. פרשה טי דר״ל  פושה א׳ שזהו עניו וירם ק
 ב׳ פושה י׳ דול״ו גי. פנחס פכ״א דופ״א בי. שה״ש ובה בפסוק שרוו אגן

 זח״ג פנחס ונ״ג בי):

 ביאור הדברים הנה אית רצון ואית רצון כוי. רצון הנולד מן הדעת
 וההשכלה לפי העמקת שכלו שתופס ומשיג עד״מ איכות
 ההטבה שיהיה לו מן הדבר ככה תתגדל התשוקה כוי. והנה לית
 מחשבה תפיסא בי׳ אלא בהתפשטות גדולתו מהוה מאין ליש ומחיה
 עליונים כוי. ודבר זה כאשר נתפס בשכלו ובהעמקת הדבר נולד מזה
 התשוקה בלב בחיצוניותו כי הלב יכול להיות כלי לקבל אור זה
 המתפשט בשכלו כי המוח שליט על הלב (וזהו נודע בשערים בעלה
 שבעלה דמטרוניתא הוי׳ נודע בשערים כוי) ואהבה זו בא מלמעלה
 בבחי׳ השתלשלות רבות בהתפשטות גדולתו ושם אתה מוצא ענותנותו
 כוי. וזהו נודע בשערים בעלה לבל חד וחד לפום מה דמשער בלבא
 ושבחא דקב״ה איהו בעלה דמטרוניתא שהוא נודע כוי. והנה בתשוקת
 אהבה זו יש בה בחי׳ קטנות וגדלות לפי גדלות וקטנות השכל כי הקטן
 אוהב כוי. ולכן נק׳ רצון תחתון שהוא המתפשט מכחות הנפש שכל ומדות.
 אבל אית רצון לעילא בשרש הנשמה במקור חוצבה בכל העולמות
 אבי״ע. ובהארתה למטה בבחי׳ יחידה שבנפש הפרטי בביטול מערך
 השגתו והשכלתו מפני עוצם רוממותו ית׳ דלית מחשבה תפיסא בי׳
 וביטול כל הנבראים לגבי עצמותו ומהותו ית׳ דכולא קמי׳ כלא ממש
 תשיבי (הגם דלית מחשבה תפיסא במהותו ית׳ מ״מ היינו במהות
 עצמו אבל בגדולת מהותו לגבי נבראים שאין ערוד אליו ית׳ כל הנשמה
 תהלל ולגדולתו איז חקר) ועי׳׳ז תתעורר הנפש לצאת מנרתיקה זה
 הגוף. והנה לזה איו חיצוניות הלב כלי להיות האהבה ויראה מורגשת
 בו כי גבהו ממנו אלא תתבטל הנפש מכחותי׳ והיה כלא היה וזהו
 ובכל מאיד והוא מאיר בהשוואה גמורה לכל נפש מישראל אלא שהמונע
 הוא שאין התלבשותה בגוף אלא עומדת בבחי׳ מקיף. וזהו שאו את
 ראש שהוא הרצון התחתון הנולד מהתפשטות החיות בנבראים לגבי
 רצה העליון שהוא לגולגולת בחי׳ שרש הנפש ובחי׳ יחידה הנולד
 מהתבוננות ביטול ערר הנבראים לגבי עצמותו ומהותו לכו מ״ש בענין
 כריתות כוי. כי הרשעים מלאים חרטות מבחינת יחידה והמחבר בחי׳
 מקיף הוה להתפשט בכחות הנפש המתלבשים בגוף הוא מ״ת בשבועות
 שעל כל דבור פרחה נשמתו שהדיבור המשיר מעצמותו ית׳ אנכי מי
 שאנכי וכן כלל החורה הוא וחכמתו א׳ וטעמי תורה לא נתגלו דאנת
 הוא חכים ולא בחכמה ידיעא כוי. ומ״מ שכל אדם תפיסא בה
 בחיצוניותו כי נתלבשה בדברים גשמיים ורעים מועד כוי. וכאשר
 האדם מדבק בה שכלו ומחשבתו הרי המאור שבה שהוא הוא עצמותו
 ומהותו ית׳ המלובש בה מחזירו למוטב. פי׳ כי טוב הוא ויו ואור
 הגנוז לצדיקים שנהניז כו׳ ומוטב הוא מקור הטוב הגבה למעלה
 בשרשו. אד הנה ובחנות המשכן כו׳ שהוא סוכת דוד הנופלת כו׳
 רגליה יורדת כו׳ יקימו אותו הלוים ג׳ בחי׳ גרשון קהת ומררי.
 בחי׳ גרשה לאכפייא לסט״א ולבער הרע כו׳ ותשליד במצולות ים
 כוי מרדי להתמרמר על ירידה זו ועל ידי p אתהפכא חשוכא
 לנהורא. בחיי קהת ולו יקהת עמים ולילה ביום יאיר כחשכה
 כאורה זדונות נעשה כזכיות וזהו עבודת הלוים להקימה מנפילתה.
 ועבודת הכהנים ובא אהדו ובניו בו׳ כי האומר איו לי אלא תורה
 כו׳ אלא כמ״ש אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו כוי אחותיו דייקא
 אלא דלית מחשבה תפיסא בי׳ וא״א להתגלות ולהתפשט בכחות הנפש

 עד שהבאתיו• כו׳ וד״ל:

 י) עי׳ בתוספות.

 ומשכן שהוא מה שכתוב אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו אל בית אמי ואל
 חדר הורתי בית אמי זו תורה שבכתב וחדר הורתי זו תושבע״פ כמו שהולד
 ניתן בבטן אמו כר הוא עניו רצה״ע המלובש בדיני התורה שבע״פ איסור
 והיתר חייב וזכאי כר, והגם* שירדה תורה ונתלבשה בדברים גשמיים עכ״ז
 הרי מלובש בה רצה״ע ממש ועי״ז גם האדם העוסק בה ממשיד ומאיר על
 נפשו אור הרצה״ע ממש אשר לית מחת״ב כלל כמ״ש במ׳׳א(וע׳ בזח״ב צ״ו
 אי). אד שצריר האדם לתת עצות בנפשו שלא ישאר למטה וצריר לזה ב׳ בחי׳
 בחינת כהנים ובחי׳ לוים. בחינת בחנים הוא מלמעלה למטה בחי׳ מים
 שיורדים ממקום גבוה למקום נמוד ובחי׳ לוים הוא בחי׳ שלהבת אש העולה
 ממטה למעלה. וביאור ענין זה הנה כתיב ובחנות המשכן יקימו אותו
 הלוים פי׳ ובחנות המשכן כשירד בחי׳ המשכן ממדרגתו תהיה הקמה
 ע׳׳י הלוים דהיינו בנשמת האדם למטה שירדה הארתה ונתלבשה בגוף
 ונה״ב בעוה״ז. הנה זאת העצה לעורר על נפשו בחי׳ גבורות קדושות
 והם מתחלקים לשלש בחי׳ גרשון קהת ומררי גרשון הוא ענין מ״ש
 גרש את האמה הזאת ואת בנה שהוא מבחי׳ גבורות (שלכן קודאין
 פרשה זו בר׳׳ה) כי שמאל דוחה ומגרש את הרע מקרבו ואיזהו גבור
 הכובש את יצרו והוא בחי׳ היותר מעולה ממ״ש ביצ׳׳מ כי ברח העם
 לפי שהיה עדיין הרע בתוקפו כמ״ש במ״א, אבל העיקר הוא לגרש
 את הרע מקרבו שיהיה הרע בורח ממנו וכמ״ש ורדפו מכם חמשה מאה
 ולכו(לע-ל•) כתיב כי לא בחפזון תצאו וגו׳ דאתכפי׳ סט״א ווהו ותאמר
 שרה שהיא בחי׳ ומדת מלכותו ית׳ לאברהם שהוא בחי׳ חסד עליון גרש
 האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש וגוי, ישמעאל הוא בחי׳ תאוות רעות
 ושרשם, וכענין לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ובמ״ש במ״א. ומררי
 הוא עניו המרירות בהיות ממארי דחושבנא על ימי חלדו אשר רובם
 ככולם בחשד ילד בכריתות הגוף מן הראש הוא בחי׳ לגולגלותם של נפשו
 שאינה מאירה בנפשו כ״א לעתים רחוקים מפני עוונותיו המבדילים.
 אי משום שעדייו לא אתכפייא סט״א וכוי. או משום שהלביש נפשו
 בלבושים צואים מהבל ורעות רוח מדברים בטלים ומחשבות אדם
׳. ובחינה זו היא ג״כ מבחי׳  ותחבולותיו בעניני עוה״ז וכסופיו בטליו דיל,
 לוים שרש הגבורות שהמרירות הוא מיסוד אש ושעי׳׳ז הוא מתעורר
 כח החמימות וכמ״ש במ״א, ועי״ז הוא בא לבחי׳ ומעלת קהת מלשון
 ולו יקהת עמים(אלא שהיו״ד נוספת להורות על הפעולה לעתיד) שהוא
 לשון אסיפה וקיבוץ כתרגומו ולו יתכנשה עממיא דהיינו שמתאסף
 ומתקבץ אליו לבו ורוחו ונשמתו אליו יאסוף במקור חוצבה ברשפי אש
 שלהבת העולה למעלה. ומה שלא נאמר בפירוש לשה אסיפה כדכחיב
 בהתאסף ראשי עם וגו׳ כי שם נאמר יחד שבטי ישראל שקבוצם נקרא
 אסיפה אבל בהקבץ בחי׳ שאר עמים להתאסף למקורם נאמר יקהת
 מלשון קיוהא הוא עניו חריפות וחמיצות כמו דרד משל העושה מטעמים
 מדברים חריפים וחמוצים וכוי, כר הוא בעניו זה דאתהפכו מרירא למיתקא
 ולכן נקי בחי׳ זו קהת והיא ג״כ עבודת הלוים מבחי׳ גבורות שמרירו הוא
 דאתהפכא למיתקא וחשוכא לנהורא (ועמ״ש ע״פ נשא את ראש בני
 גרשון בו׳ מעניו ג׳ בחי׳ הלוים). והנה כל זה הוא עבודת הלוים להעלות
 נפשו לה׳ ממטה למעלה להיות דבוקה בשורשה באלהים חיים, אבל בחי׳
 הבהנים הוא מלמעלה למטה, כי הנה כתיב ובא אהד! ובניו וגו׳ וכסו
 וגוי שהם הם המכסים ומלבישים את כלי הקדש בלבושים רבים שש
 וארגמז כו׳ שית גווניז הם שית סדרי משנה שבהם מלובש רצה״ע ית׳
 משא״כ בבני קהת כתיב ולא יבאו לראות כבלע את הקדש. והעניו
 כי אמרו רז״ל־כל האומר איו לי אלא תורה אפי׳ תורה אין לו שעיקר
 תשוקתו וחפצו יהיה לה׳ לבדו ולדבקה בו ית׳ ולא להתורה בלבד וכמ״ש
 אחזתיו ולא ארפנו אחזתיו דוקא אלא שהבאתיו אל בית אמי וגו׳ והוא ע״י
 בחי׳ אהרן הכהן העליון המביא רצה״ע אל בית אמי בנ״ל (וע׳ בזהר
 פ׳ קרח דקע״ז ב׳ ובהרמ״ז שם וע׳ בזהר ויחי דרל״ב ב׳ פי׳ פסוק ולא
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 לקוטי במדבר תורה ב

 ישנה מענין פי׳ לאשתאבא בגופא דמלכא, והנה עם היות כי עיקר גילוי
 בחי׳ זו יהי׳ לעתיד וע״ז אמרו עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש.
 מ״מ הארה מבחי׳ זו מאיר ג״כ בג׳׳ע וכמ׳׳ש בסש׳׳ב פ׳ ל׳׳ט בשם הזוהר
 ונהניז מזיו השכינה בו׳ והוא זיו תורתן ועבודתן ממש כוי, ולפ״ז יש
 לומר שזיו תורתן ועבודתז המאיר בג״ע התחתוז הוא הגבה מאוד נעלה
 מהבחי׳ שהשיגה הנשמה אפי׳ בג״ע העלית קודם ירידתה בעוה״ז
 והוא מובן ע״ד מ״ש בס׳ הגלגולים פ׳ עשרים הובא בתו׳׳א פ׳ חיי שרה
 בד״ה עיין מ״ש בע״ח וכן הוא בהרמ״ז ר״פ משפטים, שבחי׳ אצילות
 ממש מתלבש בבי״ע בפנימיותם, ואצילות של פנימי׳ העשיי׳ הוא גדול
 לאין קץ יותר מהבחינה היותר גדולה של הבריאה שמבחי׳ עצמה.
 והנה ג״ע העליון הוא מבריאה וע״י תורה ומצות ממשיכים מ״ד
 דאצילות כמ״ש בד״ה עיין מ״ש בע״ח הנ״ל ובפי בראשית בביאור
 ע״פ כי כאשר השמים החדשים בו׳ שהמשכת האצילות בבי״ע נעשה ע״י
 תורה ומצות דוקא ע״ש. ונמצא הנשמה קודם שירדה בעולם הזה
 לקיים התורה ומצות כשהיתה בג״ע העליון שהוא בבריאה לא השיגה כלל
 בחי׳ אצילות שבבריאה, שהרי בחי׳ אצילות אינו נמשך רק ע׳׳י תורה
 ומצות כנ״ל, ואף הנשמות היותר עליונות שבג״ע העליון לא השיגו רק
 בחי׳ בריאה שבבריאה. וזהו ישראל עלו במחשבה מחשבה היא בחי׳
 בריאה. ועלה במחשבה היינו הבחי׳ יותר עליונה שבמחשבה, והיינו
 בחי׳ מחשבה שבמחשבה שהיא בריאה שבבריאה* משא״כ בחי׳ אצילות
 לא השיגו כלל, ואע״פ שבפי׳ עלו במחשבה באמת יש פירושים גבוהים
 יותר הרבה מבתי׳ ג״ע שבבריאה כמ׳׳ש ע״פ יונתי בחגוי הסלע
 ובשאר דוכתי מ״מ אחר שירדה הנשמה בג״ע קודם ירידתה בגוף
 היא בבחי׳ בריאה, אבל ע״י ירידתן בעוה׳׳ז בקיום התומ״צ נמשף להם
 זיו תורתן ועבודתן שהוא הארת מ״ד דאצילות ממש לכך גם כשנמשך
 לה גילוי זה אפי׳ רק בג״ע התחתון שהוא בעשייה ה״ז כענין האצילות
 שנמשך ומתלבש בפנימית העשייה שהוא גבוה יותר אין קץ מהבחינה
 היותר גדולה שבג״ע העליון מצד עצמו שהוא כענין בחי׳ בריאה שבבריאה
 כנ׳׳ל, ועמ׳׳ש ע״פ מי מנה בענין אף עשיתיו אף מרבה בחי׳ רביעית
 והוא גילוי אור האצילות שאינו נמשך ומתגלה כ״א ע״י יריד׳ הנשמה בעוה״ז
 דוקא ע״ש. וענין התלבשות אצילות ממש בעשיי׳ יש לצייר מנבואת
 מרע״ה שהי׳ מאיר בו אפי׳ בחי׳ אצילות העליון ממש עם היותו מלובש
 בגוף שמעשי׳ הגשמיו׳, ועמ״ש מזה בביאור ע״פ שוש אשיש בו׳ וכמ׳׳ש
 בשע״ק להרח״ו ח״ג ש״ו שנבואת מרע״ה הי׳ מאצילות ממש ךךך מעבר
 הבריאה. ועיין מ״ש עוד מענין התגלות זיו השכינה שבג״ע התחתוז
 ע״י מעשה המצות בפ׳ שלח ע״פ ועתה יגדל נא כו׳ ע״ש). אך איך
 ובמה תתגדל מעלת התשובה ומע״ט כ״כ. הנה הוא ע״י ב׳ בחי׳ במדבר
 סיני ובאוהל מועד בחי׳ מדבר הוא מ״ש ומדברך נאוה מלשון דיבור כי
 הנה דבר ה׳ זו גילוי שכינה בו׳ וכשמתלבשת בבי״ע נקי מדבר בתוס׳
 אות מ פתוחה לפי שאז יש פתח ומבוא לחיצונים הם הקליפות וס״א לינק
 ולקבל חיות ממנה בהתלבשותה בעי׳ש כר(ועיי בזח״א ד״ו ע״ב משא״כ
 & סתומה עלמא דחירות חירות ממה״מ כו׳ וע׳ בזהר ר״פ שלח בענין
 לםרבה המשרה ובמק״מ שם) שבזמז שבהמ״ק היה קיים נק׳ מדבר*
 מלשון ידבר עמים כו׳ שכולם היו מוכנעים* תחת הקדושה. והנש״י היו
 ממשלותיו (ועד״ז אמרו ת״ל פרק ג׳ דר״ה ד׳ כיג ע״פ אתן במדבר ארז כוי ואין
 מדבר אלא ירושלים). אבל בזמן הגלות הנה אמרו רז״ל גלו כו׳ שכינה עמהם
 ונקרא מדבר כארץ מדבר וציה כב״י והנה כשם שהוא בכללות העולם כך
 הוא בפרטיות בנפש האדם שבזמן הגלות הנה גם ניצוץ אלקי שבנפש האדם
 הוא בגלות ומאסר הגוף הגשמי במחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי
 איש בהבלי העולם וירידת ניצוץ אלקי בגלות הזה הוא צורך עליה
 דהיינו כדי לברר ולהפריד הרע שבנה״ב מלבושי נוגה בו׳ (כי

 •) עיי בהוספות.

 מבן עשרים. בע״ח שכ״ד פי׳ מארז״ל פ״ט דב״ב ולמכור בנכסי
 אביו עד שיהי׳ בן עשרים שנה, כי אזי נכנסים בו מקיפי אבא
 (ע׳ מענין מקיפי אבא סד״ה ושאבתם מים בסידור) ועי ד״ה כי תצא שיש
 בנקודת הלב שלמעלה מהבינה והדעת ב׳ בחינות הא׳ הארת נקודת
 הלב הב׳ עצמיות נקודת הלב. וי״ל ע״ד מ״ש בד״ה תקעו בחודש שהרצון
 עליון שלמעלה מהשכל יש בו שני בחינות הא׳ המלובש בחכמה והב׳
 גלגלתא דחפיא על מוחא. וזה ג״כ כענת מצות וחוקים בד״ה אם
 בחקותי. וזהו ג׳ המדרגות הא׳ עשה רצונו כרצונך מבינה נעשה כתר
 לז״א והוא הרצת שלמטה מהשכל. הב׳ כדי שיעשה רצונך כרצונו רצון
 העליון המלובש בחכמה שבהשכל יש מלמעלה מהשכל וזהו נשמת
 כתר דז״א מת״ת דאבא. וב׳ בחי׳ אלו זהו בכל לבבך ובכל נפשך.
 הג׳ בטל רצונך גלגלתא. בכל מאדך. והנה יו״ד במילואו עשרים
 וענין ו״ד שהם מילוי היו״ד היינו המדות ששרשן מאבא שי״ב והדבור
 ששרשו מאבא יסד ברתא, ועמ״ש ע״פ כי מראש צורים אראנו. א״נ
 ו״ד קול ודבור. ועיין מכ״ז בענין מחצית השקל. וגם י״ל תשב״כ
 ותשבע״פ. ולכן בן עשרים מאיר בו יו״ד עם המלוי מוחין דאבא
 שלמעלה מבחי׳ ה״א נש״ב שהם שערים הנמשכים מהבינה שכל המושג
 למדות אזי ההעלאה לגלגלתם רצון העליון מה שאינו מושג בלל בחכמה
 ע״ד ומשה נגש אל הערפל כי ב׳ מקיפים חיה יחידה חיה מוחין דאבא
 והחכמה תחיה. אח״כ יחידה לגלגלתם. ועמ׳׳ש ע״פ ומשה נגש כוי.
 וכענין פתחי לי ואזי אפתח כפתחו של אולם שהוא למעלה מבחי׳ עשרים
 כוי• ועייז בענין חיי שרה עשרים שנה או״א כתר מאה כוי. וע״כ מבן
 עשרים שנה ומעלה דוקא יכולים לישא בחי׳ מוחי׳ שלו לבחי׳ הכתר
 כי אור החכמה קרוב יותר לכתר ועולה ראשונה וגם עמו עולה כל
 המסתעפים ממנו כו׳ וכמ״ש והחכמה מאין תמצא כו׳ משא״כ פחות
 מבן עשרים שאין לו מבחי׳ מוחי׳ דאבא עדיין רק בחי׳ מוחי׳ דאמא
 עדייו רחוק הוא מבחי׳ אור הכתר ולא יכלו להעלותו לגלגלתם כוי:

 וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני באוהל מועד וגו׳ שאו את ראש
 כל עדת בנ״י למשפחותס וגו׳ תפקדו אותם לצבאותמ
 אתה ואהרן. הנה למשפחותם פי׳ לבחי׳ ע׳ משפחות שיצאו מעי נפש
 יוצאי ירך יעקב וכדי להרים ולישא ראש ומוחין של נש״י המושרשים
 במקור חוצבם בחי׳ כנ״י להעלותם* לבחי׳ ע׳ נפש הנ״ל תפקדו אתה
 ואהרן שבחי׳ משה ואהרן הם המעלים ומנשאים בחיי כנ״י וכמ״ש נחית
 כצאן עמך ביד משה ואהרן כי משה הוא שושבינא דמלכא ואהה
 שושבינא המטרוניתא. וביאור הדבר הנה נודע שירידת נשמותיהם של
 ישראל להתלבש בגוף ונפש הבהמית בעוה״ז היא ירידה גדולה להן
 ממעלתן וממדרגתן שהיו מקודם לכן שבעודו קשורות במקורן היו נהניו
 מזיו השכינה בג״ע עליון ותחתון אך הירידה צורך עלייה היא*. והנה
 ארז״ל דע מאין באת ולאן אתה הולך פי׳ שמקור הנשמה היא מאין
 בחי׳ ג״ע העלית (ועי בליקוטי הש״ם מהאריז-ל ע׳׳ז המאמר) והולכת לקבל
 שכרה לבחי׳ אן שהיא ג״ע התחתון כי אן הוא מלשון אנה שהוא
 נופל על דבר שיש בו מקום וגבול במו אנה פניך מועדות (ביחזקאל
 0י׳ כ״א) דהיינו בחי׳ ג״ע התחתון שהוא בבחי׳ מקום וגבול במארו״ל
 בפ״ט דפסחים העולם א׳ מששים בגן כו׳ וא״כ מהו היתרון והמעלה.
 אלא העניו שתכלית ירידת הנשמות לא היתה בשביל קיבול שכרן
 בעוה״ב בלבד אלא הירידה היא צורך עליה גם בעודן בעוה״ז מלובשות
 בגוף הגשמי והוא ענת מארז״ל יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז
 מכל חיי העוה״ב כי כל חיי העוה״ב הוא שנהנץ מזיו השכינה ואין
 זה אלא זיו כו׳ משא״כ תשובה ומע״ט נק׳ בזוהר לאשתאבא בגופא
 דמלכא (ועי בפ׳ יתרו ע״פ זכור את יום השבת ובשיר השירים ע״פ אני

 •)עי׳ בהוספות.
 שו׳׳ה דמלכא— בפי יתרו ע״פ זכור את יום השבת: עא, א.
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 עכ״ז לגבי א״ס ב״ה כמדבר ובשממה ממש יחשב וכמ״ש ג״כ ע״פ
 שחורה אני מעניו כתר עלית אע״ג דאיהו אור צח אור מצוחצח אוכמא
 הוא לגבי עילת העילות כר ע״ש) וכ״ו הוא עניו הגדלת הצמאון
 ממטה למעלה והוא בחי׳ מדבר סיני כו׳ עד ברכת אהבת עולם אהבתנו
 שברכת אהבת עולם היא המשכה מלמעלה למטה לרוות הצמאון כו׳

 (ועמ׳׳ש ע״פ וארשתיר לי לעולם כוי) ונקי בחי׳ אהל מועד:

 ב וביאור העניו כי הנה מלת מועד מלשון ונועדתי לר שמה,
 והנה ונועדתי אותיות ונודעתי (ועמ׳׳ש לעיל בדיה שאו ™
 ראש כו׳ לגולגלותם ועמ״ש ר״ס וארא סד״ה וארא מעניו נודעתי) שהוא לשון
 התקשרות והתחברות מלשון והאדם ידע כוי, דהיינו המשכת יחוד
 א׳׳ס ב״ה למטה שיהא שורה ומתגלה בנפש האדם יחודו ית׳ האמיתי
 איד הוא ממכ׳׳ע בשוה ואפי׳ מלא כל הארץ הלוו הוא כבודו ית׳ כו׳
 כי הוא חיי החיים ב״ה ואיו עוד מלבדו בו׳, ולזאת תהי׳ שמחת הנפש
 גדולה לאלקים להתענג על ה׳ בבחי׳ אהבה בתענוגים מפני קרבת ה׳
 ודבקותה באלקים חיים תחת אשר היתה צמאה מתי אבוא ואראה
 כוי והדווה את נפשה בגילוי יחוד וה והשביע נפש שוקקה כו׳ וכדכתיב
 עבדו את ה׳ בשמחה וכתיב תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיד
 בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ומרוב כל פי׳ יותר מכל התענוגים אפי׳
 רוחניים בחי׳ ג״ע העליון כוי. ועמ״ש ע״פ להקריב לי במועדו. אד
 איד הוא דרד יחוד א״ס ב״ה למטה בנפש האדם מאחר דלית מחשבה
 תפיסא ביה כר׳ אד הנה הוא באמת ע״י בחי׳ אוהל ווהו אוהל מועד
׳ (ועמ׳׳ש מעניו זה ע׳׳פ ביום השמיני עצרת  והעניו כמ״ש ובצל ידי כסיתיר מ
 דרוש השני) בחי׳ צל ולא אורה נגלית והיינו ע״י בחי׳ רמ״ח פיקודיו שהן
 רמ״ח איברים דמלכא ונקי איברים עד״מ כמו איברי הגון־ שהם בשר
 גידים ועצמות ובאיו מליחה סרוחה ואעפ״כ שורה ומתלבש בהם
 חיות הנפש, כד הם עד״מ הרמ׳׳ח מצות שאף שהם מלובשים בענינים
 גשמיים סדר ורעים ומועד כו׳ אעפ״כ שורה ומלובש בהם אור א״ס
 ב״ה ממש לפי שהן הו חכמתו ורצונו ית׳ והוא ית׳ ורצונו וחכמתו
 הכל א׳ כו׳ והנה כמו למשל א׳ האוהב את חבירו שמפני אהבתו
 הוא מחבקו בגופו או בידו הנה זה ודאי שלא מפני אהבת הגוף
 עצמו או היד עצמה ממש הוא מחבקו אלא מפני שאוהב פנימיותו
 וחיותו הוא מחבקו בגופו או בידו מפני שא״א לו לתפוס בפנימיותו
 וחיותו בלבד• כר עד׳׳מ הנה כתיב וימינו תחבקני שהיא התורה
 הנק׳ ימינו של הקב״ה וכן כשהאדם דבוק בתורה הרי זה קרבת
 ה׳ ממש ויחוד אא׳׳ס ב״ה בנפשו ממש. והנה יחוד זה הוא יחוד נפלא
 ועצום שאין כמוהו בגשמיות, ולכן נק׳ לאשתאבא בגופא דמלכא ממש

 ועמ״ש בד״ה מה טובי אוהליד יעקב:
 ג והנה ב׳ בחי׳ אלו שהם מדבר סיני ואוהל מועד הם נעשים
 ונמשכים ע״י בחי׳ משה ואהרן כי משה שושבינא דמלכא
 פי׳ כמו עד״מ שושבינו של החתן שמוליד את החתן למקום הכלה, כך
 מרע״ה הוא הממשיד בחי׳ יחוד אור א״ס ב״ה למטה שיהא שורה
 ומתגלה בנפש האדם שיהי׳ בבחי׳ אוהל מועד בו׳ ואתפשטותא דמשה
ו נ י י ה , ד ת ה ע ה ד ש , מ י ח  בכל דרא שהוא משבעה רועים כו׳ הוא ב
 לידע את ה׳ שהוא חיי החיים ואיו עוד מלבדו כו׳ וכמ״ש דע את אלקי אביר
 ועבדהו ובחי׳ דעת אינה הידיעה לבדה אלא דעת מלשון הרגשה שהיא
 ההרגשה בלב שיכיר וירגיש כאלו רואה לעיני בשר בראי׳ חושיי• ממש
 וכמ״ש ראו עתה כי אני אבי היא ואיו אלקים עמדי והגם שמקרא וה
׳ כנ״ל (יעייז ״פרא  נאמר על לעתיד שאז יאמרו ראו עתה כי אני מ

 ™ דפסחים דס׳׳ח סע־א סנהדריז דצ״א ע־ב יחיא פ׳ יד לו דפ״י עיב ת׳׳ב מש־נוים
 ק׳׳ח ב׳) מ״מ כח זה יש בכל נפש ובשמה מישראל ביניקתה מבשמת
 מרע״ה לקשר מחשבתו בה׳ בקשר אמיץ וחזק כמו שהיא מקושרת בדבר

: בכמה כת״יו כמיהו ממש.  שו־ה ועצום — כמוהו
 שו־ה מרע־ה: בכמה כת״י: עד״מ מרע״ה.

 הנשמה א״צ תיקון לעצמה כוי) כמ״ש במקום אחר וצ״ל עליה זו ג״כ בבחי׳
 מדבר דהיינו ע״י דיבור התפלה ברשפי אש וצמאון כו׳ וצעקת הלב כמ״ש
 צעק לבם כו׳ כי כל ומן שאינו מעורר את האהבה בתפלה כרשפי אש
 עד שתחפץ להתפשט מלבושיה שבנוגה הנה האדם בטבעו מעורב טו״ר
 ואף שאינו עושה רע בפו״מ הוא מחמת שהרע ישו אצלי אד אעפי״כ
 בטבעו הוא בכחו כתולדתו עד שיפרידבו ברשפי אש (וכמ־ש במקום א״ר
 ע״פ מצרף לכ0ף וכור לזהב ואיש לפי מהללו) האהבה והיינו שיהיה בבחי׳
 צמאוו כארץ מדבר וציה כו׳ שהיא ארץ מלחה לא זרועה ולא יצמח בה בל
 עשב לפי שאיו בה חיות של כה הצומח, וכד ישים האדם אל לבו שאפי׳
 כל העולמות עליונים מריש כל דרגי! כו׳ הם בחי׳ מדבר ושממון ובחי׳ דומם
 ממש שאין בהם חיות כלל לגבי הקב״ה כי אתה עשית את השמים ושמי
 השמים כר ואתה מחיה את כולם שהוא הוא ית׳ חיות כל העולמות ואין עוד
 מלבדו ואפס זולתו והיו כלא היו. ולזאת תכלה אליו נפש כל חי לדבקה בו ית׳
 חיי החיים ב״ה וכמ״ש לאהבה את ה׳ אלהיר כי הוא חייר פי׳ שאיו תייר
 אלא הוא וכדכתיב ראו עתה כי אני אני הוא ואיו אלקים עמדי אלא
 שמקרא זה על לעתיד נאמר שאז יאמרו ראו עתה כי כו׳ בבחי׳ ראי׳
 תושיית ממש כדכתי׳ ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר כו׳ וכתיב כי עין בעין
 יראו וגו׳, משא״כ עכשיו בזמן הגלות הוא בחי׳ הצמאון לבוא לבחי׳ ומדריגה
 זו שיהי׳ בחי׳ ראי׳ חושיי׳ כמ״ש צמאה נפשי לאלקים לאל חי מתי אבוא
 ואראה וגו׳ והנה כתיב רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף ויצעקו
 אל ה׳ בצר להם בו׳ שמבחי׳ הצמאון עד שנפשו עליו תתעטף נולד בחיי
 הצעקה בלב על ההיפר כי צר לו מאד הגלות ומאסר הגוף הגשמי והיינו
 כי בשומו ללבו שאיו חיות אמיתי לכל הנבראים ואפי׳ לעולמות עליונים
 אלא אתה הוא המחי׳ כו׳ ואי לזאת ישים אשם נפשי איר שהוא רתוק
 מה׳ בתכלית הריחוק וחייו אינו חיים אלא היי ההבל. וזהו במדבר סיני
 שירדה שנאה על הרע שמחמת בחי׳ המדבר וצמאון גורם לעורר
 שנאה על הרע להיות צעקת הלב וכו׳ כנ״ל. ובזה יובן מה שתקנו
 התפלה בזמן חורבן בהמ״ק דוקא כי בזמן שהיה בהמ״ק קיים לא היתה
 שליטה וממשלה להרע שמקליפות וםט״א לידבק באדם כ״כ. ויתפרדו
 כל פועלי און בו׳ אבל בזמן חורבן בהמ״ק עת אשר שלט בו׳ תגבורת
 היצה״ר ונה״ב צריד להפריד ע״י התפלה דוקא ברשפי אש וצמאו! וצעקת
 הלב כו׳ כנ״ל ותיקנו להתפלל בכל יום כי בכל יום יצרו של אדם
 מתגבר עליו וצריך להוסיף אומץ כו׳ ועל בחי׳ תפלה זו נאמר ומדברד
 נאוה דהיינו כשעולה בבחי׳ מדבר וצמאה כו׳(וזהו הא דאיתא בזח״ג פ׳
 אחרי דע״ב א׳ ע״פ הוציאוה ותשרף בשלהובי טיהרא בגלותא, דהיינו
 שמחמת הוציאוה בגלותא שהוא בחי׳ מדבר ארץ ציה ועיף בלי מים תגדל
 בחי׳ הצמאה והאהבה בחילא יתיר דבחי׳ תשובה וזהו ותשרף היינו רשפי
 אש האהבה וכעניז בחי׳ השרפים המבואר ע״פ ונקדשתי בתור ועמ״ש
 ע״פ ואני אראה. וזהו ומדברד נאוה ובעני! שחורה אני ועי״ז דייקא
 ונאוה כמ״ש במקום אחר וגם ומדברד נאוה היינו הדיבור של התפלה
 והתורה עיין* בזח״א ויחי דרמ״ו ע״ב ובדף יו״ד סע״א בההוא מדבר
 דלחישו דשפוון איהי עולה כוי). והנה עד״ז נתקנו כל פסוד״ז כדי לעורר
 ולהגדיל בחי׳ הצמאה בקרב איש ולב עמוק בשומו ללבו איר אפי׳ השמים
 ושמי השמים והמים אשר מעל השמים יהללו את שם כו׳ בחי׳ שמו
 בלב׳ וגס בחי׳ שמו הוא בשגב בבחי׳ לבדו דלית מחשבה תפיםא ביה
 כלל רק הודו חיוו של שמו על ארץ ושמים כו׳ כמ״ש במ״א, וכן עד״ז היא
י איד שהמלאכים אומרים קדוש כר שהוא קדוש ומובדל  ברכת יוצר אור כ
 כר ואין ערוד אליו ית׳ יותר ממה שאין ערוד בחי׳ דומם לגבי בחי׳
 אדם בעל שכל חי ומדבר כו׳ כמ״ש במ״א(ועמ״ש בפ׳ ויחי ע״פ אוסרי
 לגפ! ובפי בשלח ע״פ אשירה בפי׳ אדון הבפלאות ועושה פלא ובפ׳
 משפטים סד״ה עיין בפש״ב פ׳ מ״ו. ומזה יובן דאפי׳ בחי׳ מדבר העליון
 (דלקמן) בחי׳ ולא ישב אדם שם שעליו באמר במדבר הגדול והבורא,

ה וזושיית: נתקו ע״פ לות התיקון. ׳  שו
 י) עי׳ בהוספות.
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 בקר הם בחי׳ מרכבה לבחי׳ הים ושם עלו שבטים וכדכתיב ובשם אלקינו
 נדגול פי׳ שהרגלים הם בחי׳ מרכבה לבחי׳ שם ה׳ שהוא בחי׳ ים והוא
 בחי׳ מקור וראשית הגילוי בחי׳ עלמא דאתגליא להחיוח ולהוות עלמין
 דאתגליין. והנה בחי׳ עלמין דאתגליין המקבלים חיותם מבחי׳ עלמא
 דאתגלייא הם הנק׳ מים תחתונים ונק׳ מי בוכים כדאיתא בזהר שהמים
 התחתונים בוכים אנו בעינו למהוי קדם מלכא והיינו מפני הדעת
 וההשגה כי יש מים עליונים מהם בבחי׳ עלמין סתימיו דלא אתגלייו אד
 הם נקראים מים התחתונים ויבדל אלקים בין מים למים דעלמיו סתימין
 מקבלים חיותם מכחות והמשכות נעלמות כר כמ״ש בםש״ב ח״ב פי׳׳א
 ולכן בוכים על ירידתם מטה מטה וכל חפצם וישעם להיות קדם מלכא
 דוקא. ובד היא בחי׳ ומדת הרחמנות של י׳׳ב שבטים בכל אדם לעורר ר״ר
 על ניצוץ אלקות שירד ממקום כבודו ממקום גבוה למקום נמוך מאיגרא
 רמה כו׳ (ועמ׳׳ש בפ׳ ויצא ע׳׳פ וישכם לבן וע׳׳פ כבשר יעיר וע״פ ויאכילך את המן
 כי) והנה בהשתלשלות המדרגות מדרגה אחר מדרגה יצאו מי׳׳ב שבטים
 ע׳ נפש יוצאי ירד יעקב שהם ג׳׳כ בחי׳ ומדרגת הרחמנות מדתו של יעקב
 והוא ג״כ בכל אדם לעורר ר״ר על נפשו ולא בשביל הירידה לבדה שירדה
 ממקום כבודה אלא אף גם זאת שנתלבשה בלבוש הגוף החומרי. והנה
 כל בחי׳ ומדרגת המשכת והתעוררות הרחמים על נפשו ולהעלותה
 ולקשרה בה׳ הן הם המשכות עליונות הבאות מלמעלה וכמ״ש ונתן לד
 רחמים ורחמך כוי. וכן אנו אומרים בברכת אהבת עולם אבינו אב
 הרחמן המרחם רחם נא עלינו ותן בלבנו בינה כו׳ ואץ זה מצד הנפש עצמה
 לפי השגתה שהרי זה מצד ביטול ההשגה והשגת הנבראים כו׳ והוא
י (וכמ״ש בפי פגתם ע״פ את הכבש אחד  מבחי' דעת ה׳ מבחי׳ מרע״ה מ
 תעשה מ״) והנה ג׳ בחי׳ ומדרגות של ג׳ מיני רחמנות הנ״ל הם כסדרן
 מלמעלה למטה אד כדי להעלות נפש האדם שהוא למטה מטה מהם
 צריד להעלות כסדרן מלמטה למעלה דהיינו תחלה למשפחותם בחי׳
 ע׳ נפש ואח״כ לבית אמתם בחי׳ בני יעקב ואח״כ למדרגת יעקב כו׳
 (ואפשר לומר שכנגד זה מזכירים ומעוררים בשלשה מקומות בתפלה
 התעוררות רחמים היינו האחד בפסוד״ז כמו שאומרים והוא רחום כו׳
 זכור רחמיד כו׳ וכן בברוד שאמר בריר מרחם כו׳ וכן באשרי חנון ורחום
 הוי׳. הב׳ בברכת יוצר אור ברחמיד הרבים רחם עלינו. הג׳ באהבת
 עולם אבינו אב הרחמן כו׳ שכ׳׳ז התעוררות ג׳ בחי׳ רחמים הנ״ל כסדרן
 מלמטה למעלה לפני ק״ש שיוכל לבוא לומר ק״ש בחי׳ אחד ואהבת כר*)
 והנה זהו ענין ספירת העומר להמשיך בשבעה שבועות בחי׳ הרחמנות
 מבחי׳ ע׳ נפש בו׳ עד יום חג השבועות שאז הוא זמן מתן תורה שעל כל
 דבור פרחה נשמתו בו׳ שהוא גילוי בחי׳ אהבה רבה שלמעלה מעלה
 מבחי׳ הדעת כו׳ והיא היא בחי׳ עבודת מתנה כר ובחי׳ אש שלמעלה
 כו׳ וזהו לגלגלותם שהוא ענץ גלגולת שהיא החופפת על הראש ומוחץ

 שאינה יכולה להתלבש בהם:

ק במדבר סיני באהל מועד נ ע ם הנ״ל ב  להבין ביאור הדברי
 כוי. הנה מדבר סיני ואהל מועד הוא הכל בחי׳ מלכות
 דאצילות רק כי מדבר סיני הוא עניו העלאת מ״נ דמל׳ שעולה
 ממטה למעלה בבחי׳ מ״נ ואהל מועד הוא עניו המשכת מ״ד
 שנמשד מז״א להמתיק המ״נ דגבודות דנוק׳ כוי. וזהו עניו התפלה
 עד אהבת עולם שנק׳ מדבר סיני ומאהבת עולם ואילד הוא ההמשכה
 ונקי אהל מועד וכמשי״ת אי׳׳ה. והענין דהנה ידוע דבלילה יורדת
 המל׳ בבי״ע ליתן טרף לביתה כוי דהיינו לברר בירורי נוגה דבי׳׳ע
 שנפלו בהם מרפ״ח ניצוצים וכל תשעה ספירות שלה יורדים בבי״ע
 לברר בירורים רק הכתר שלה נשאר למעלה באצילות וכמ״ש לעולם
 ה׳ דברר נצב בשמים (כ״כ בפע״ח שער י״ז פ״ב ד״ה והנה מצאתי

 *} עיי בהוספות.
 שו־ה התעוררות — שאומרים: בגוכתי״ן: בהודו שאומרים.

 גשמי שרואה בעיני בשר כו׳ אלא שצריכה ליגיעה רבה כו׳ כמ״ש
 בסש״ב פמ״ב (ועמ״ש ׳רפ ויקרא אל משה וידבר ה׳ אליו מאהל מועד לאמר).
 ואהרן שושבינא המטרוניתא, פי׳ מטרוניתא היא בחי׳ כנ״י מקור נשמות
 ישראל ולהעלות נשמות ישראל ולקשרם בה׳ ולדבקה בו ית׳ חיי החיים
 ב״ה הוא ע׳׳י אהרן שהוא ג״כ משבעה רועים כו׳ הממשיד לכללות
 נשמות ישראל להיות התפעלות הנפש בחי׳ מדבר וצמאון ורשפי אש
 כו׳ כי עבודת אהרן הוא בהעלותה את הנרות. פי׳ הנרות הם הנשמות
 כי נר ה׳ נשמת אדם וע״י אהרן היתה הדלקתם והתלהבותם כרשפי
 שלהבת כר כמ״ש במ״א• אד עוד אחת היא כי הנה א״א לבוא לבחי׳
 ומדרגות אלו שהם בחי׳ מדבר סיני ואוהל מועד כו׳ שהוא ענץ צאת
 הנפש מנרתיקה מלבושי נוגה כו׳ ושמחת הנפש בה׳ עושה כו׳ עד
 שיפריד מנפשו קודם חלאת טומאת הרע גמור שמשלש קליפות הטמאות
 לגמרי דהיינו להיות סור מרע גמור בפר׳מ והוא ענץ יציאת מצרים.
 וזהו באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים כו׳ כי בחי׳
 חודש ובחי׳ שנה הכל א׳ וצ״ל בבחי׳ שנית מיציאת מצרים דהיינו אחר
 שיהיה סור מרע גמור בתכלית ואזי יכול לבוא לידי בחי׳ ומדרגת מדבר
 סיני ואוהל מועד כו׳ ע״י בחי׳ משה ואהרן בו׳ כנ״ל (ובמדרש במדבר
 רבה(פ׳ ג׳ דף רי־ד ע״ד) איתא שלא יצאו ישראל ממצרים אלא בזכות אהל
 מועד. היינו כי אלמלא עוזרו לא יכול לו וכמ״ש מזה ע״פ אני הוי׳
 אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בפ׳ שלח ועזר זה הוא בזכות
 בחי׳ אהל מועד הנ״ל, ועיין בזח״ג פ׳ במדבר קי״ז ב׳ באחד לחדש השני
 בשנה השנית כולא חד והאי אקרי חדש זיו רמז לההוא ירחא ושתא
 דנהיר לסיהרא, והיינו שהבחי׳ ראשונה דיצ״מ בחדש הראשון זהו בחי׳
 סור מרע והוא בחי׳ ומדרגת אתכפיא סט״א וזהו יסוד היסודות ואח״כ
 החדש השני נק׳ חדש זיו דנהיר לבחי׳ ראשונה היינו לבוא לבחי׳ אתהפכא
 חשוכא לנהורא שזהו עניו מדבר סיני כו׳ רשפי אש וצמאון כו׳ והן הן
 ג״כ ב׳ בחי׳ חצר החיצונה וחצר הפנימית עמ״ש ע״פ ויושט המלד
 לאסתר, ועיין מעניו זה עוד בזח״ג בהעלותך קנ״ב ע״ב ומש״ש דאי תימא
ל יסודא בקדמיתא כו׳ יובן למשכיל ממ״ש  בו׳ לאו הכי כו׳ ומאן תטי
 ע״פ קחו מאתכם תרומה. בפ׳ ויקהל. בענץ בחי׳ אתכפיא שיש בה
 בחי׳ שהוא למעלה מכחי׳ אתהפכא, ועמ״ש בשיר השירים ע״פ קול דודי

 כר בענין מקפץ על הגבעות*):
 ד ועם כל הנ״ל יובן מ״ש שאו את ראש כוי, כי הנה ארז״ל אין קורין
 אבות אלא שלשה שהם אברהם יצחק ויעקב ומדתו של
 אברהם היא האהבה ושל יצחק היא היראה פחד יצחק ומדתו של יעקב
 היא הרחמנות שכלולה משתיהן כוי. והנה מדת הרחמנות היא נמשכה
 מבחי׳ הדעת כמו שאנו רואים בחוש שטבע התינוק להיות אכזרי לפי
 שאין בו דעת, וכן הוא עניו מ״ש כרחם אב על בנים ולא כרחם אם בו׳
 מפני שנשים דעתן קלה משא״כ האיש מפני שדעתו רחבה יותר הוא מרחם
 ביותר וכשם שהוא לעניו המרחם כר הוא לענין מי שצריר לרחם עליו
 וכמארז״ל כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו לפי שאין הרחמנות נופל
 אלא על מי שיש בו דעת. והנה מדת הרחמנות של יעקב לעורר רחמים
 רבים אפי׳ על עולמות עליונים מחמת דעת ה׳ כו׳ כי הוא חיי החיים
 ואין עוד מלבדו כו׳ והרי הרחמנות שוה על עולמות עליונים מריש כל
 דרגץ כמו על התחתונים ממש מאחר שכולם בחי׳ מדבר ושממון בו׳
 וכולא קמי׳ כלא חשיב שהוא מחיה את כולם בשוה ומעלה ומטה שוץ
. אך בהשתלשלות והמשכת המדרגות נמשד מבחי׳ יעקב בחי׳ י״ב  אצלו מי
 שבטים שבט לשון המשכה כמו כוכבא דשביט והוא כמו למשל ענפי
 האילן שנמשכו מן האילן שממדת רחמנותו של בחי׳ יעקב נמשד מדת
 רחמנות אחרת של בחי׳ י״ב שבטים. והענין כי בחי׳ ומדרגות השבטים
 הוא מ״ש עומד על שנים עשר בקר והים עליהם מלמעלה שהשנים עשר

 •) עיי בהוספות.



 6 לקוטי במדבר תורה

 בתלים ם״ ה׳). וגם בבי״ע הרע נמצא רק בהלבושים דבי״ע ששם
 יש רע שבבריאה מיעוטו רע וביצירה חציו רע ובעשי׳ רובו רע זהו
 הכל בלבושים דבי״ע ולכן יורדת שם לברר. (ועפ״ז יובן מה שאנו
 רואים שבשעת התפלה כשהאדם רוצה לדבק שכלו בגדולת הבורא
 ית׳ אזי נופלים לו מחשבות זרות המטרידים ומבלבלים אותו מה שלא
 היו נופלים לו כלל בכל היום כולו. והעניו דדוקא מצד שבשעת התפלה
 הוא שעת הבירור להפריד הרע מהטוב ולדחותו ולכו יתאמץ גם הוא
 להתדבק בתכלית בהטוב ואינו רוצה להפרד מן הטוב כי כל חיותו
 מהטוב ומצד עצמו אין לו חיות וקיום כנודע. משא״כ בכל היום כולו
 שלא בשעת הבירור שאוי הוא מעורב עם הטוב הנה הוא שוקט ונח
 על מקומו. וכך יובן למעלה דכשהמל׳ יורדת לברר הרפית אזי גם
 כללות קליפת נוגה רוצה לעלות כו׳ וכנזכר בפע״ח (שער י׳ח פ-ג)
 בכוונת הרחיצה בחמין בע״ש שהוא בחי׳ שלהובא דאשא הנמשך מלמעלה
 לדחות הק״נ שלא תעלה בו׳ וז״ש אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו.
 דהיינו שלא יתעלו רק הניצוצי קדושה לבדם שהובררו ולא הרע כוי.
 ולכן איו ראוי שיפול לב האדם בקרבו ממה שנופלים לו מחשבות זרות
 בתפלה לומר שתפלתו אינה כלום דהא כך הוא המדה גם בעניו
 הבירורים למעלה רק שיש לו לדחותם ולהסיח דעתו מהם וזהו בעניו

 שלהובא דאשא הנ״ל):
 ב והנה בעליית המל׳ מבי״ע לאצילות ע״ז נאמר מי ואת עולה מו
 המדבר כתמרות עשו. פי׳ כשיורד׳ בבי״ע לברר נקרא׳
 מדבר בתוס׳ מ׳ פתוחה והוא מפני שמצד התלבשות׳ בבי״ע לברר יכולים
 החיצונים לינק ממנה כיון שהיא מתלבשת שם בבחי׳ ההתלבשות ממש
 משא״כ בזמן שבהמ״ק היה קיים אז היא בבחי׳ ידבר עמים כו׳ שהוא
 בחי׳ ממשלה. והעניו דאז לא היתה יורדת לבי״ע כלל אלא היתה תמיד
 באצי׳. וזהו עניו דבימי שלמה קיימא סיהרא באשלמותא בבחי׳ יחוד
 פב״פ עם זיא באצילות. אך לפ״ז צ״ל לכאורה דא״כ איך היו
 מתבררים הרפ״ח ניצוציו שנפלו מכבר בשבירה לבי״ע שהם מתבררים
 ע״י המל׳ וכמ״ש בפי׳ ותתו טרף. וא״כ כיון שאז לא היתה המל׳
 יורדת כלל בבי״ע א״כ איך היו מתבררים. אך הענין דאע״פ שאז
 לא היתה יורדת כלל בבי״ע מ״מ היו מתבררים הניצוצים מחמת היחוד
 זו״נ שהי׳ באצילות פב״פ ואז מחמת רוב גילוי האור באצילות ממילא היו
 מתבררים הניצוצים ונכללים בהמל׳ כנר בפני אבוקה מעוצם הגילוי כוי.
 ודוקא עתה בזמן הירידה(שאין הגילוי כמו אז) היא נצרכת לירד בבי״ע
 לבררם. וזהו שורש עניו ההפרש בין ידבר למדבר שכשהיא מיוחדת
 במאצילה באצי׳ ובירור הניצוצות הוא ממילא. דהיינו שמתבטלים
 מעוצם הגילוי הם מתבטלים ממילא. משא״כ כשמוכרחת לירד בבי׳׳ע
 לבררם נקראת מדבר בתוס׳ מ׳ פתוחה. וביאור העניז מבואר במ״א
 ע״פ מאמר הזח״א פ׳ ויצא (דקמ״ח ע״א) ע״פ קומה ה׳ למנוחתך דזהו
 ההפרש ביו המשכן שהי׳ במדבר לבית עולמים שנקרא מנוחה. לפי
 שעניו בירור הניצוצות ישנו בב׳ בחי׳ הא׳ כמ״ש ותתו טרף בו׳ שהיא
 לשון מלחמה עד״מ המלך יוצא לקראת שונאו באשר הוא שם ונלחם
 עמו עד שמכניעו וכך הוא ענין ירידת המל׳ בבי׳׳ע לברר שהוא בחי׳
 היציאה למקום השונא באשר הוא שם להכניעו. ולכן היה המשכן
 במדבר שהיא מקום יניקת החיצונים ודוקא לשם נמשך הגילוי להכניעם
 ובחי׳ זו היא דרד המלחמה (והנה דרד המלחמה לפעמים מתכוין ליתן
 מקום לשונאו שיגביר באיזו מלחמה קטנה כדי לנצחו במלחמה הגדולה
 ממנה. כי לפעמים לא סגי בלאו הכי. וכד עד״מ בעניו ירידת
 המל׳ דלכד נק׳ אז מדבר במ׳ פתוחה שנותן מקום ליניקת החיצונים כדי
 לנצחם במלחמה הגדולה להוציא בלעם מפיהם כמ״ש חיל בלע ויקאנו
 כו׳ וכעניז עת אשר שלט האדם באדם לרע לי• אד כ״ז הוא בבחי׳

 כתוב אצלי כו׳ ובשערי ציון ובמ״ח. והרמ׳׳ז פ׳ יתרו דס״ז תפסו
 בפשיטות כמש״ש תחלה בפע״ח ובשער א׳ פ״ז שהכתר שלה יורד להיכל
 ק״ק העליון דבריאה והט״ם נכללים בלאה כוי• אד ממ״ש במק״מ פ׳
 אמור דף צ׳ ע״א מלשוז הרח״ו בפי׳ מש״ש בזהר בשעתא דכנס״י אתערת
 כי אז מתעלים ט׳ נקודות שבבריאה משמע כמש״כ, וכ״כ עוד בפ׳
 אמור דקי״ג ע״ב בשם הרח״ו, וגם בלקוטי הש״ס להאריז״ל דט״ז ע״ד
 ד״ה דע משארז״ל לכי ומעטי א״ע. כ׳ אבל הכתר אינו זז ממקומו כו׳
 ע״ש ונרשם שם מהרב ז״ל כנראה שהוא מהאריז״ל עצמו. ומה שיש
 להבין ד׳ הפע״ח הנ״ל איד יתיישב עם מ״ש בע״ח שער מיעוט הירח
 פ״ב ושמ״ח פ״ג מעניו התלבשות ט״ס שלה כו׳ אין כאן מקומו. ועיין
 בהרמ״ז ר״פ צו ומ״ש בעניו לכי ומעטי כוי. והנה לפמ״ש בזהר הרקיע
 בפי׳• פקודי דף רל״ד ג״כ הכתר שלה אינו מכלל ט״ס הנ״ל כי הוא
 הנקודה השרשית שלה). ועניו הבירורים הוא לברר את הניצוצי קדושה
 דהיינו להוציא האוכל מן הפסולת שהניצוצי קדושה נפלו בבי״ע בק״נ
 ונתערבו בפסולת המרובה על האוכל שהוא בחי׳ התערובות הטוב עם
 הרע בתכלית בתערובות הכסף בסיגים. לכן הבירור הוא להפריד הטוב
 מן הרע לבלתי יהיו מעורבים ואז הרע מתפרד ונופל למטה. והנצוצי
 קדושה שהם הטוב שהוברר מתעלה למעלה בבחי׳ מ״נ להכלל באצי׳.
 ונוכל להבין עד״מ עניו התערובות טו״ר ועניו ההפרדה והבירור
 בעבודת ה׳ בנפש האדם. שמצד הנפש הבהמית הרי הוא מעורב טוב
 ורע יחדיו. והגם שהוא עושה מצות ואינו עושה עבירות מ״מ בהעלם
 יש בו הרע שהרי יוכל להתאוות תאוה ועוד זאת שיוכל למצוא בנפשו
 איר התורה ומצות שמקיים אינם זכים ומיוחדים בתכלית לקיים רצון
 הבורא ית׳ לבד בלי שום פניה אחרת כי מתערב בזה איזו פניה וכוונה
 אחרת בפנימיותו. נמצא יש תערובות טו״ר אפילו בקיום התורה ומצות
 שהם בחי׳ לבושים דתורה ומצות שהוא מקיים. ואצ״ל בפנימית המדות
 דנה״ב שלא נתהפכו עדיין מטבעם ותולדתם והרי בטבעם הם מעורבים
 טו׳׳ר לפי שנלקחה מקליפת נוגה המעורבת טו״ר כנודע. וכשמתפלל
 בכוונה הנה ע״י שלהבת האהבה של הנפש אלקית הבאה מהתבוננות
 בגדולת ה׳ אזי מתברר הטוב מן הרע. דהיינו שאז ימצא ויראה איר
 שהוא רחוק מה׳ כי מעשיו אינם זכים ומיוחדים להש״י כדבעי. כי
 מחמת שיבין היטב ויתאמת אצלו בראי׳ חושיות ע״י ההתבוננות וההעמקה
 בגדולת ה׳ איד שאפס זולתו ממש או יבוש ויכלם ממעשיו שהוא מבחוץ
 עדיין בבחי׳ יש ודבר ולגרמייהו עבדיו כו׳ וישית עצות בנפשו לדחות
 הרע כוי. נמצא ע׳׳י התפלה נתגלה הרע מה שהיה תחלה מעורב בטוב
 ולא היה ידוע כלל שהוא רע שהיה נדמה לו שדרכו זכה וישרה עכשיו
 ע״י הבירור נתגלה הרע. ועי״ז יופרד מן הטוב וישאר הטוב לבדו
 בלי תערובות רע. וכמו שהוא הבירור בנפשות האדם שהנפש אלקית
 מבררת את הנפש הבהמית בשעת התפלה. כד יובן עד״ז למעלה ענין
 ירידת המל׳ דאצי׳ לברר קליפת נוגה דבי״ע. דהנה הרפ״ח ניצוצי קדושה
 שנפלו בשבירת הכלים הם מעורבים בנוגה וכמשל תערובות הטו״ר
 בנפש הבהמית שבאדם. ולואת ע״י ירידת המל׳ בבי״ע לברר מבררת
 ומפרדת הטוב מהרע ואז הרע נפרד ונופל למטה והרפ״ח ניצוצים
 מתעלים למעלה ליכלל באצי׳ ולכו בירור זה הוא דוקא ע״י ירידתה
 בבי״ע כי באצילות לא יגורד רע כלל ואף הקליפות דאצי׳ הם עומדים
 ג״כ בבריאה וכמ״ש ברבות בא פט״ו דקל״ב ד׳ בכסאו של הקב״ה
 איו דבר רע נוגע שנאמר לא יגורד רע (ועי מחיא בראשית דכיז רע«»

 ובמק״מ שפ. נ״ב א׳ נ״ו סע״ב פ׳ נח דס״ב רע׳׳א וישב קפ״ת א׳ ויחי דרי״ט

 ב׳. ת־ב משפטינו ק״ג א׳ קי״ז סע״ב ני תשא קצ״ג סע״ב. ח״ג אמור ק״ח

 ב׳ ובגמרא פכ״ג דשבת קמ״ט ב׳ פ״ב דחגיגה די״ב םע״ב ספ״ז דסוטה

 מ׳יינ א׳ סנהדריו דק״ג סע״א פ״ב דנדה י׳׳ג ב׳ הבל מעניו לא יגורר רע



 לקוטי במדבר תורה ד

 בחי׳ זו למעלה במדת מלכות שיורדת בבי׳׳ע והירידה צורר עליי׳ לברר
 ולהעלות כו׳ כד הוא בנפש האדם שהוא ניצוץ פרטי הנמשך ממדת
 מל׳ שמתלבש בגוף ונפש הבהמית דוגמת ירידת השכינה בכדי לברר
 הנפש הבהמית. (וכפ׳׳ש בפ׳ בראשית שם שזהו עניו וישלחהו מג׳׳ע
 לעבוד את האדמה כו׳ עיש). ועיקר הבירור בשעת התפלה שאז עולה
 בבחי׳ מדבר וצמאוז והוא הבחי׳ צעקה שנת״ל שזה היא בחי׳ מדבר
 כדכתיב תעו במדבר כו׳ צמאים כו׳ ויצעקו כו׳ ליכלל באורו ית׳.
 וזהו מדבר סיני והוא עניו הבירורים שהרע נפרד מהטוב בין למעלה
 דיי המל׳ שמבררת כנ״ל. וביו בנפש האדם ע״י התפלה (ובזה יובן
 עניו תיקון חצות כי אז מתחיל עליית המל׳ בבתי׳ מדבר וצמאוו
 למען יזמרך כו׳ ולכן צריר לבכות על ירידה וו של השכינה שהוצרר
 לירד ולהתלבש בק״נ ועי״ז מוסיף כח למעלה להיות עליית המל׳ וגם
 ממשיך לה תענוג עליון ע׳׳י עסק התורה שאחר חצות וכמבואר בפע׳׳ח
 עד שבתפלת השחר אח׳׳כ היא עולה באצי׳ ממש וכן בנפש האדם
 ג׳׳כ שאז שעת הכושר להתבונן בגדולת ה׳ להמשיך גילוי יחוד

 א׳׳ס ב׳׳ה בנפשו):

ר ה׳ ב ד  ד ובכל זה יש לפרש המדרש רבה פ׳ במדבר פ״א בענין ו
 אל משה במדבר סיני וז״ל ע״פ ישאו מדבר ועריו חצרים
 וגו׳ (בישעי׳ סי׳ מ״נ י״*) לנשיא שנכנס למדינה וראו אותו בני המדינה
 וברחו. נכנס לשניה וברחו מלפניו. נכנס לעיר חריבה וקדמו אותו
 והיו מקלסין אותו אמר הנשיא זו העיר טובה היא מכל המדינות כאז אני
 בונה כס נאה כאן אני דר. כר כשבא הקב״ה לים ברח מלפניו שנאמר
 הים ראה וינוס וכן ההרים רקדו כאלים בא במדבר חריבה קדמה אותו
 וקילםה אותו שנאמר ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירונו יושבי סלע
 אמר זו העיר טובה לי מכל המדינות. בו אני בונה כנסיה ודר בתוכו
 התחילו שמחים שהקב״ה דר בתוכו שנאמר ישושוס מדבר וציה עכ״ל.
 והענין כי עיקר עסק התורה הוא להיות בבחי׳ ביטול באור א״ם ביה
 לגמרי וכמ״ש ולא תחללו שלא להיות בחי׳ חלל כמאמר דוחק רגלי השכינה
 כביכול כו׳ ולכו כל האומר אין לי אלא תורה היינו שהוא בחי׳ לי יש
 ודבר אפילו תורה אץ לו. וכמ״ש מזה בד״ה ועשית ציץ ובדיה בחדש
 השלישי לצאת מ״י מאמ״צ. והנה בחי׳ ים הוא מים תחתונים וכמ״ש
 יהי רקיע ויהי מבדיל כו׳ דהיינו המקור להתהוות יש ודבר נפרד משא״כ
 מים עליונים הם עלמץ סתימץ דלא אתגליין כו׳ שהם בבחי׳ ביטול.
 ובמא״א אות יו״ד סט״ז ים נקי היצירה ומלכו׳ שבה נק׳ ים סוף סופא
 דדרגץ עכ״ל והוא ממיש בזח״ג שלח קס״ג בי. והיינו כי בריאה נק׳
 עלמין םתימיז ויצירה הוא עלמא דאתגלייא כמשל המחשבה והדבור
 כמ״ש בדיה מי מנה עפר יעקב. ולכן נק׳ יצירה מים תחתונים לגבי
 הבריאה. וכמו ההפרש שבין שרפים ובין חיות ואופנים שמתנשאים
 ברעש גדול כר לפי שהשרפים בבריאה שם מאיר אור א״ס בגילוי
 והם משיגים ע״כ הם אומרים קדוש כר. אבל החיות והאופנים שהם
מ עיקר עה״ד ל  ביצירה ואץ משיגים האור לכן מתנשאים ברעש כוי. ו
 טו״ר מתחיל ביצירה. כמ״ש במא״א אות ע׳ סי״ז וז״ל אד אמיתית עה״ד
 טו״ר הוא ק״נ מעורבת עם מטיט כי ביצירה הטוב והרע שוים הם
 מעורבים עכ״ל משא׳׳ב בבריאה שרובו טוב ומיעוטו רע וגם אין מעורבים
 וכ״כ הרמ״ז ר״פ וישב, ולכן מי הים הם מלוחים ואץ ראוים לשתיה.
 ובהיות כן זהו ענץ הים ראה וינום שברח מלפני הקב״ה, היינו
 כשראה גילוי אור א״ס ביה דקמיה כולא כלא חשיב ממש לא יוכל
 לעמוד ולקבל ביטול זה שא״כ היה כלא היה. שהרי עיקר בחינתו הוא
 בהיות יש ודבר נפרד עד ששם בחי׳ עה״ד טו״ר כנ״ל. וכמ״ש כה״ג
 סד״ה וכל העם רואים את הקולות בפי׳ וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק
 דקאי על הערב רב שלא היו רואים את הקולות שהם ההמשכות

 הבירור שבדרד מלחמה אמנם הבחי׳ השנית בענץ הבירורים הוא שלא
 בדרד מלחמה. והיינו כמו עד״מ למטה במלכותא דארעא הנה מלד
 גדול ונורא שכבר נודע ידו כי חזקה היא וחכמתו רבה עד שאינו צריד
 לצאת נגד שונאו להלחם בו ולהכניעו רק מחמת התפשטות גדולתו
 במקומו ממילא מוכנעים׳ וכפופים וכמו שמצינו דבר זה בשלמה המלר
 ע״ה (כממאר כמלכים א• ה׳). וכד יובן עד׳׳מ למעלה שיש ג״כ בירור
 ניצוצות עד״ז שלא בדיד מלחמה אלא בהמשכת אור א״ס למטה כמו
 שהוא למעלה בעולם האצילות ממילא נעשה ביטול הסט״א כביטול הנר
 בפני האבוקה שהאבוקה היא במקומה וכל הנרות הקטנים ממילא
 בטלים בהתקבץ כל אורות הנרות לאבוקה מחמת המשכתם אחריה
 ונדעכים ממקומם וא״צ לירד למקום הקליפות להכניעם כוי. והנה
 עד״ז היה הבירור בזמן הבית כו׳ דהגם שלא היתה יורדת המל׳ בבי׳׳ע
 לברר בחי׳ מלחמה. מ״מ היה הבירור באופן נעלה יותר. דהיינו לפי
 שאז היה זו״נ פב״פ שעל כן היה גילוי גדול מאד מאים ביה עיי יחוד
 זה דזו״נ שבאצילות אזי ממלא היו מתבטלים הקליפות מעוצם הגילוי
 הזה שבאצי׳ והיו נכללי׳ הניצוצי׳ שבהם כנר באבוקה לכן נק׳ בחי׳ זו
 מנוחה שא׳׳צ לבחי׳ מלחמה(ועיין בע״ח שער מיעוט הירח ספ״ב ואח״כ
 כאשר נבנה בית ראשון עיי שלמה כו׳ בין בשבת בין בחול כוי. וצ״ע
 ממ״ש הרמ״ז ר״פ צו ורחל יורדת בבריאה כו׳ ובזמן בהמ״ק לתת
 טרף לביתה וכ״מ בזהר פ׳ ויחי דרכ״ט סע״ב ודף ר״נ ע״א וכפ׳
 יתרו דס״ז ע״ב, וי״ל דירידתה אז היה רק להיכל ק״ק דבריאה כמ״ש
 הרמ״ז פ׳ יתרו שם והוא מהפע״ח ש״א פ״ז. ובכה זה היו מתבררים
 הבירורים כו׳ וע׳ בסש״ב ח״א פנ״ג) משא״כ אחר החורבן שירדה המל׳
 פלאים ונחמעט אורה בימי החול כמ״ש בע״ח שם לכך א״א להיות בירור
 הניצוצות ע״ד הנ״ל לכד צ״ל הבירור עיי התלבשותה בק״נ לברר(ועמ-ש
 כעין זה בפי כראשית סד״ה הז האדם היה כוי). וזהו שנקראת עתה מדבר
 במ״ם פתוחה מצד שמתלבשת בק״נ לברר כוי. אבל מ׳ סתומה הוא
 בחי׳ בינה עלמא דחירות לפי שאין שם יניקה כר ונק׳ ג״כ יין המשומר
 משי״ב, וזהו מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן כו׳ הוא הרפ״ח

 שנבררי׳ שעולים בהעלאת מ״נ כדמיון העשן כמ״ש במ״א:
 ג ועוד זאת הטעם שנק׳ מדבר. כי הנה הטעם שהמדבר אינו
 מגדל צמחים הוא מפני תוקף חום השמש שבו וענץ משל זה
 דתוקף החום הוא מרמז לבחי׳ עליי׳ המל׳ מבי״ע לאצילות שהוא בבחי׳
 גבורות וצמאון כמ״ש למעז יזמרר כבוד כו׳ קארי תדיר ולא שכיד וע״ז
 נאמר אל תחרש ואל תשקוט אל. וזהו ענץ תוקף החום תגבורת
 האהבה וכנזכר בפ׳ בלק דקצ״א ע״פ שחורה אני ונאוה. מגו דחיקו
 ורחימו אזעירת גרמה והיינו שמכל הפרצוף שלה שהיתה בבי״ע נעשית
 רק נקודה א׳ באצי׳. והוא בחי׳ הביטול בתכלית כמבואר באריכות
 בביאור מאמר הנ״ל. ונקודה זו הוא בחי׳ כתר דמל׳ שנשאר באצי׳
 תמיד וגם הט״ס שירדו בבי״ע עולים בגבורה וצמאון באצילות וזה
 נמשן־ להם מבחי׳ הכתר שבאצי׳ תמיד ואז נעשית נקודה תחת יסוד
 והוא בחי׳ נקודת הכתר כנ״ל וזהו ענץ במדבר. כי בחי׳ זו דכתר
 הוא הרצוו שלמעלה מהחכמה ליכלל במאצילה והוא כמשל המדבר שאין
 בו שום צמיחה רק בחי׳ דומם ממש בחי׳ העפר מהמת תוקף החום
 כד הוא עניו תוקף ביטול זה ורצון זה עד שהיא נבחי׳ דומם לגבי
 מאצילה נקודה א׳ כו׳ אזעירת גרמה וזהו ומדברף נאוה. פי׳ זו
 העליה דמל׳ שעולה מבי״ע בבחי׳ גבורות שאז נק׳ מדבר לשון דיבור
 למען יזמרד כבוד כו׳ נאוה שכד היה כוונת המאציל ית׳ בתחלה שתרד
 בי״ע בכדי שתתעלה אח״כ והירידה צורר עלייה וכנז״ל. וע״ז אמר דוד
 המלד ע״ה שהי׳ מרכבה למדת מל׳ ואמר כנגד מדתו צמאה לד נפשי
 היא המל׳ מתי אבוא ואראה שתתעלה באצילות כר. והנה כמו שיש
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 ה והנה אחר שביררה הניצוצי׳ בבי׳׳ע והיא עולה בבחי׳ מ״נ ע״י
 גבורו׳ וצמאון שז״ש מדבר כנ״ל אזי אח״כ המשב׳ מ״ד
 להמתיק גבורות דמ״נ והוא ענין יחוד זו״נ וכמ״ש כל צמא לבו למים
 שהוא בחי׳ מ״ד הממתיק הגבורות וצמאון דמל׳. וזהו בחי׳ אהל
 מועד שהוא בחי׳ היחוד זו״נ שהיא בהיכל אהבה. וזהו שורש עניו
 הנז״ל דברכת אהבת עול׳ הוא בחי׳ אהל מועד כי ברכת אהבת עולם
 הוא היכל האהבה וזהו עניו וימינו תחבקני הנז׳. ולמטה באדם הוא
 עניו קיום התורה ומצות כמבואר שם הטעם דהוא בחי׳ חיבוק
 (ועמ״ש עיפ וארשתיו לי לעולם/ וזהו עניו מ״ש וישק יעקב לרחל
 שבחי׳ יעקב נשפל ונמשר בהיכל ק״ק להשפיע המ״ד כוי. וזהו ענין
 אהל מועד מלשון ונועדתי שהוא הצירוף של ונודעתי שהוא בחי׳
 הדעת כדכתיב והאדם ידע שממנו נמשו ההשפעה ע״י בחי׳ היסוד
 (וכנודע בכונת הלולב ונראה דאהל מועד בחי׳ אהל אח״כ נמשר
 בחי׳ המשכה פנימי׳ וזהו מועד ונודעת, והאדם ידע בו׳ והוא ענין
 שים שלום) כי ביסוד ז״א מלובש יסוד דאבא שבו מוחין דאבא ודא׳׳א
 וע״י שהוא בחי׳ התלבשות וגילוי התענוג העליון ולמטה בנפש הוא
 עניו שמחה של מצוה שהשמחה הוא בחי׳ גילוי בנפש מבחי׳ עונג
 ושמחת ה׳ וזהו עניו לאשתאבא בגופא דמלכא שלמעלה מהג״ע שהג״ע
 רק זיו כוי. אבל ע״י ירידת הנשמה הנה העלי׳ היא כשהמל׳ עולה
 מבי׳׳ע בבחי׳ מ״נ היא מעלית ג״ב נשמות הצדיקים ממש ונכללי׳ בה
 בבחי׳ מ״נ ואח״כ נמשך בהם ממש ג׳׳כ המ״ד מיסוד ז״א וזהו בחי׳
 לאשתאבא בגופא כוי. והיינו דוקא ע״י התורה ומצות כי טפת מ״ד
 נמשך מה״ח שמהם נמשך כל הרמ׳׳ח מ״ע כנודע וגם הטפת אבא נמשכת
 ע׳׳י כל הרמ׳׳ח אברים שמהם נמשכים הרמ״ח מ״ע וכמ״ש מזה במ״א
 ע״פ והיה לכם לציצית כו׳ ע״ש. וזהו ג״כ שורש עניו הנזכר דבחי׳ זו
 דאהל מועד הוא ע״י משה והעלאה דבחי׳ מדבר סיני הוא ע״י
 אהה. שמשה הוא שושבינא דמלכא פי׳ שמשה הוא יסוד אבא לכך
 הוא השושבינא המוריד את החתן שהוא ז״א ו׳׳ק דאצי׳ שירד ויתלבש
 ברמ׳׳ח מ״ע גשמיים שהוא בחי׳ ירידה גדולה. וכמו עד׳׳מ ירידת
 והתלבשות כח השכל שהוא רוחני במוח הגשמי שבאדם שהוא ירידה
 גדולה לפי שהמוח גשמי אינו מערך ומהות שכל שהוא רוחני וכמ״כ
 למעלה ממש שהרמ״ח מ״ע הם ענינים גשמיי׳ שהם נתלבשו בעשי׳ גשמיי׳
 והריק שהם המדות דאצילות רמ״ח אברי׳ דמלכא הם רוחניי׳ בחי׳
 אצי׳ שהרי אין עךוך כלל ביניהם ולזה הוא ירידה גדולה להיות
 התלבשות ו״ק דאצי׳ ברמ׳׳ח מ״ע גשמיים כמו פ׳ קדש שבתפלין שהוא
 בתי׳ ח׳׳ע שנתלבש באותיות הכתב גשמיי ע״ג קלף גשמי. וכו בכל
 המ׳׳ע. ובחי׳ ירידה זו נקי חתן חות דרגא ביום חתונתו זו מתן
 תורה. לכן להיות ירידה זו הוא ע״י משה שהוא בחי׳ יסוד אבא והוא
 בחי׳ השושבינא דמלכא ויובן זה ע״פ מ״ש בד״ה מצה זו בפי׳ ועניו
 מוחין דאבא שהוא הבחי׳ שלמעלה מסדר ההשתלשלות דקמיה כחשכה
 כאורה ומשם דוקא נמשך הכח להתלבש במצות מעשיות בגשמיות ע״ש
 גבי בעבור וה עשה ה׳ לי כוי. ועמ״ש עוד מעניו משה בד״ה ואלה
 המשפטים כוי. וזהו ויקם משה את המשכו שמשה שהוא יסוד אבא
 שושבינא דמלכא הוא הקים את המשכן שהוא מלכות דאצי׳ שהמשיך
 בה גילוי בחי׳ ז״א הנק׳ מלכא ועי״ז נעשה קימה מעלייתא לבחי׳ המשכן
 ועיין מזה ברבות פקודי פנ״ב כמה חכמים היו שם כו׳ ולא היו יכולין
 להקימו כו׳ עד ואת עלית על כלנה ע״ש ובפ׳ נשא פי״ב (דרמ״ט בי)
 ע״פ להקים את המשכו ומי עלה לשמים בו׳ מי הקים כוי ובזח״ב
 פקודי רל״ח ב׳ ר״מ ע״ב. רמ׳׳א ב׳. ואהרן הוא שושבינא המטרוניתא
 שממשיך ה״ג מבינה למל׳ כדי שתתעורר בהעלאת מ״נ להיות בחי׳ מדבר
 סיני כו׳ כי אהרן בחי׳ ורב חסד והנה כמו שבדרום איו בו ישוב כ״כ כ׳׳א

 מאור א״ס ב״ה מה שאור א״ס שורה במה שבטל אליו. שלא רצו
 לקבל המשכה וביטול זה. כ״א ויעמדו מרחוק, לקבל מחיצוניות החיות
 שמאיר הקב׳׳ה שעי׳׳ז יוכלו להיות בבחינת יש שלהם אף שעכ׳׳ז מתפעלים
 מגדולת הקב׳׳ה רק שהוא מרחוק כו׳ היינו שאעפ״כ נשאר בבחי׳ יש
 כוי, וע׳ כה״ג בזח׳׳א ויצא דקס׳׳ב ע׳׳ב בפי׳ והיו העטופים ללבו כו׳
 אתכםפן ומתעטפי מההוא זהרא ולא יכלי לקרבא לגביה כוי ע״ש
 ומבואר במ״א, ועמ״ש מעניו ים שהוא ביצירה ע״פ רפאני הוי׳ וארפא,
 ואמר עוד במדרש בפי׳ ההרים רקדו כאילים דהיינו ג״כ שברחו מלפניו.
 כי עניו הרים אלו הם מ״ש למה תרצדוו הרים גבנונים וכדפירש״י
 (פסתים קי״ה נ•) שהם בחי׳ הרי בתר טורי דפרודא, והיינו כי כמו הר
 הוא בליטה וגובה כך הוא עניו גסות הרוח שהוא בחי׳ יש ודבר כו׳
 משא״כ הר סיני דת״י (בשופטים ס״ הי) דהוא חליש וזעיר מכל טוריא
 היינו בחי׳ ביטול ובחי׳ מעט הגובה שבו זהו ע׳׳ד שת״ח צ״ל בו
 שמינית שבשמינית כוי כמ״ש הפי׳ בד״ה יביאו לבוש מלכות. משא״כ
 הרים הנ״ל שהם בבחי׳ יש וגסות ועז״נ וכל הר וגבעה ישפלו כוי
 וע׳׳כ רקדו וברחו שלא יכלו לקבל המשכה וביטול זה. בא במדבר
 חריבה קדמה אותו וקילסה אותו שנאמר ישאו מדבר ועריו חצרים
 כוי. פי׳ לשת מדבר חריבה זהו ע״ד שארז׳׳ל על אלף השביעי וחד חרוב.
 שהוא מחמת עוצם גילוי אור א״ס יום שכולו שבת יום שכולו ארוך. לא
 יוכל גשמיות העולם לקבל חיות משם להיות כמו שהוא עתה בבחי׳ יש
 ודבר נפרד כוי ויהיו מים במים שבחי׳ מים תחתונים יהיו במדרגת
 מים עליונים עלמיו סתימין בו׳ שמעל לרקיע ופרסא המבדיל בו׳
 ונק׳ זה וחד חרוב. בבחינת ביטול ע״ד נקוהה תחת היסוד כו׳ ועי״ז
 יהי׳ אח״כ בניו חדש. ביתר שאח בבחי׳ השמים החדשים והארץ החדשה
 אשר אני• עושה שלא יהיו מעלימים ומסתירים כלל. וכמ״ש בת״א
 פ׳ ויצא גבי עשר אעשרנו לך. ואתעדל׳׳ת וו הנשארת מן העילוי
 הראשון בו׳ יעו״ש. ועייו עוד מעניו וחד חרוב שם בד״ה ובבואה לפני
 המלך. עוי׳׳ל כי הנה פי׳ במדבר כוי לא ישב אדם שם. יש לפרש
 בבי אופנים הא׳ לגנאי. וכמ״ש בד״ה אני לדודי. דהיינו ארץ לא
 זרועה הם המעשים והדבורים והמחשבות אשר לא לה׳ המה כוי. וזהו
 אשר לא ישב אדם שם פי׳ אדם הוא כמ״ש ועל דמות הכסא דמות כמראה
 אדם שם כו׳ ע״ש והיינו כמ״ש כתפארת אדם לשבת בית (ישעיה פ־ד
 ייג). ופי׳ דקאי על התורה הנק׳ אדם. ובית הוא תשבע׳׳פ

 ע״ד א״ת בניך אלא בוניך כוי. (ועי וודב קי״ז ב׳ rn קמ״א טע״ב).
 משא״כ בחי׳ מודומ׳׳ע של הבלי עולם נקי מדבר אשר לא ישב אדם הנ״ל
 שם. והוא ארץ חריבה לגנאי. ע״ד אמרם ז״ל ע׳׳פ אמלאה החרבה
 לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים. הוא יראה שלם. והב׳
 הוא לשבח ע״ד ההפך מזה וכמ״ש סד״ה עניו ימי המילואים שנתמלא
 יראה שלם ממילא נחרב תאוות נה״ב כו׳ כי ולאום מלאום יאמץ כוי.
 ועד׳׳ז ארז״ל וחנינא בני די לו בקב חרוביו בו׳ וכן רשב״י ור״א בנו
 במערה איברי להו חרובא בו׳ (פיב דשבת דל״! ע-ב). ופי׳ לא ישב אדם
 שם ע״ד מ׳׳ש במ״א ע׳׳פ והאיש משתאה לה מחריש כו׳ וע״ד לית
 דיו בר נש כוי. ולכו לתקן בחי׳ מדבר הנ״ל מה שנפל במודמ״ע אשר
 לא לה׳ המה בבחי׳ לא ישב אדם שם. זהו ג״כ ע״י ומדברך נאוה.
 בבתי׳ תשובה שהיא ג״כ בבחי׳ לא ישב אדם שם שבמקום שבעלי
 תשובה עומדים אץ צדיקים גמורים הנק׳ אדם יכולים לעמוד כר. אך
 עיקר המניה כאז בפי׳ במדבר סיני זהו מה שנסתר פרצופה שהיה
 בבי״ע בבחי׳ בתפארת אדם כוי אדם תתאה ועולה באצילות להיות
 נקודה תחת יסוד. ע״ד וחד חרוב כוי כנ״ל. ומזה יומשך אח״כ
 להיות בבחי׳ אהל מועד. להיות בנין מחדש ביתר שאת ועמ׳׳ש ע״פ

 ויסב אלקים את העם דרך המדבר כוי:

 *) עיי בהוספות.
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 ד׳ יסודות אש רוח מים עפר בר יש בנפש האדם ד׳ יסודות. (ועיין
 בע״ח שמ״א פ״ג שד׳ יסודות הם ד׳ אותיות הוי׳ וכ״כ במא׳׳א אות ד׳
 סב״ד ושהם ג״כ ד׳ עולמות אבי״ע). וכמ״ש גם את העולם נתן בלבם
 מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד
 סוף (?קהלת סי׳ ג׳ י־א) פי׳ שהעולם הוא נתן בלבם של בני האדם
 דהיינו ד׳ יסודות שלו וכל העולם תלוי באדם כשיתקן ד׳ יסודות שלו
 בזה הוא מתקו את כל העולם כולו(ועייו נוהר פ• מקץ דק!״ה ע״ב). ולהבין
 זה וגם להביז פי׳ דקרא מבלי אשר לא ימצא האדם וגוי. הנה מקור
 הנשמות היא כנסת ישראל נק׳ בשם ארץ. וכמ״ש והארץ הדום רגלי
 והוא בחי׳ מלכותו ית׳ שהיא מקור וחיות כל העולמות. וכמ״ש מלכותך
 מלכות בל עולמים. כי בא״ס ב״ה בעצמו ובכבודו כביכול אתמר אבת
 חכים ולא בחכמה ידיעא ולית מחשבה תפיסא ביה כלל ולא היו העולמות
 יכולים להתהוות יש מאיו בבחינה וו אלא הרי הוא לבדו כמו קודם
 שנברא העולם רק מה שהעולמות חיים וקיימים שנתהוו מאיו ליש היינו
 בבחי׳ מלכותו ית׳ שאיו מלך בלא עם שלהיות עם בבחי׳ נפרד הוא מבחי׳
 מלך משא״ב בשאר מדותיו ית׳ במו חכים ולא כו׳ שהרי הוא לבדו במו
 קודם שנברא העולם ואחר שנברא. והנה בחי׳ מלכותו ית׳ הוא בחינה
 ומדרגה התחתונה להחיות ולהוות מאין ליש והוא בחי׳ עלמא דאתגליא
 ונק׳ עולם הדבור בי דבר מלך שלטון שהנהגת המלך הוא ע״פ דבורו
 שהוא הנראה והנגלה לוולתו. משא׳׳כ המחשבה סתומה. ודבור מלשון
ס נקרא כחי׳ מלכותו ית׳ בשם ל ר עמים שע״י הדבור הוא מנהיג ו ב  ד
 ארץ שהיא המדרגה התחתונה להיות עם (עמ״ש בפ׳ מקץ ד״ה עניו
 חנוכה כארץ הלזו השפלה כוי, ועמ״ש* בד״ה אחרי ה׳ אלקיכם תלכו בפי׳
 ועניו שהבריאה היא מאיו ליש דהיינו מבחינה שהיא כאין ואפס ע״ש).
 וממנה נמשכים הנשמות כמארז״ל במשנה ספי״ד דשבת ר״ש אומר כל
 ישראל כוי וכתיב ואתם תהיו לי ממלכת כהניס (וממלכת הוא לשון
 פועל יוצא כלומר שממשיכין בחי׳ מלכותו ית׳ בגילוי למטה במה
 שמקבלים עליהם עול מלכות שמים) ובמא״א אות מ״ם סס״ב פי׳

 ממלכת כהנים הם מלי דאו״א (ועייז נזח״ג פ׳ גו דל״ד ע״נ קדושים פ״א
 א/ וברנות פקודי פג״א קס״ג ב׳ משפטים פ׳יל קמ״ו ג׳ ני תשא ר״פ מ״ה קנ״ט
 ב׳). שהם מבחי׳ מלכותו ית׳ ובחי׳ דבור וכמ״ש ויהי האדם לנפש חיה
 ות״א לרוח ממללא הגם שישראל עלו במחשבה היינו בשרשו ומקורו
 שסוף מעשה במחשבה תחלה ה׳ בחכמה יסד ארץ שיסוד ושורש ארץ
 היא בבחי׳ חכמה וסוף מעשה היא בחי׳ מלכותו ית׳, (וזהו מ״ש
 בזח״ב פקודי דרכ״ה ע״נ ת״ח נשמות איהו קדש בו׳ עד ואית ליה לבר
 קדש אחרא ועיין בפי׳ הרמ״ז שם). והנה ארז״ל למה נק׳ שמה ארץ
 שרצתה לעשות רצון קונה ברבות פ׳ בראשית ספ״ה שארץ מלשון דצוא.
 וכמ״ש כי בכה ארוץ גדוד וגם מלשון רצון כלומר שרוצה לעשות רצון
 קונה, ולהיות לה רצון ותשוקה ממטה למעלה והכל א׳ שבחי׳ כללות
 נש״י במקורו ושרשו יש בהם בחי׳ רצוא ברצון ותשוקה לדבקה בו
 בא״ס ב״ה (ועמ״ש מזה בפי בראשית בד״ה כי כאשר השמים החדשים
 והארץ החדשה כוי) וכמ״ש ואל אישך תשוקתך (עמ״ש נד״ה והיה לנס לציצת
 ונד״וז בפ׳ נסנים), והיינו מפני השגתה בהיותה בבתי׳ ארץ שהיא בחי׳
 המדרגה התחתונה להיות עם ודבר נפרד אשר על כו תכלה אליו ית׳
 בבחי׳ צמאון, וכמ״ש צמאה לך נפשי כמה לך בשרי לדבקה בו ית׳ ליבטל
 וליבלל באור א״ס ב״ה חיי החיים ב״ה ממש כמו שהיתה קודם ירידתה
 מאור פניו ית׳. וע״ז נאמר שלש הנה לא תשבענה בו׳ ארץ לא שבעה
 מים (נמשלי סי׳ ל׳ ט״ז) פי׳ מים נקרא בחי׳ השפעה מלמעלה למטה
 המחדש בטובו בו׳ (וזהו בעניו מ״ש ויבוא כגשם לנו ועמ״ש מזה
 בד׳׳ה האזינו השמים בפי׳ יערוף כמטר לקחי. ומ״ש מעניז גשם
 בד״ה תורה צוה. וזהו שארז״ל ברבות פ׳ עקב דרצ״ב ג׳ רבנז אמרי

 ש1־ה זה — 9יי דקרא: פכת״י: סיפא דקרא.
 ־) עי׳ נהוםפות.

 בחי׳ מדבר מתוקף החום כך עד״מ מתוקף האהבה רבה דאהרז שהוא
 בחי׳ ימינו של הקב״ה נמשך להיות בבחי׳ במדבר סיני כו׳ כנ״ל. וזהו
 שאו את ראש בנ״י למשפחותם כו׳ והיינו ע״י משה ואהרן דייקא וההעלאה
 מתחלה שמעלים אותנו שאנו למטה בעשי׳ היינו אל בחי׳ למשפחותם
 ע׳ נפש. שהם בבריאה. אח״כ י״ב שבטים שהם המחברים בריאה
 ואצילות אח״כ עוד העלאה לבית אבותם האבות הן מרכבתא עילאה
 חג״ת דאצילות. והן ג׳ בחי׳ רחמים (והנה רחמים נמשכים מתפארת כי
 ע״י ההתבוננות ביקר תפארת גדולת א״ם ב״ה יומשד הרחמים על
 הירידה כו׳ ומבואר במ״א עניו ג׳ שלישים שבכלי מדת תפארת ע״כ
 אפ״ל שוהו שורש לג׳ בחי׳ רחמים הנ׳׳ל עמ״ש בפ׳ קדושים בד׳׳ה ונטעתם
 כל עץ מאכל בוי). ואח״כ לגולגלותם הוא בחי׳ כתר וגולגלתא ח״א
 ובעבודת ה׳ הוא בחי׳ אהבה רבה שלמעלה מן הדעת שאינה נתפסת
 בהשכל כלל וכמו הגלגלתא שמקיף על המוחין. ווהו בחי׳ שבועות שאו
 נמשד הכתר דז״א שבכל ימי הספירה ממשיכים הכל מכתי׳ המדות
 דאצילות שבוע ראשה חסד וכל א׳ כלול מז׳ והוא כענין ההעלאה
 למשפחותם לבית אבותם ובשבועות נמשר גילוי הבתר בחי׳ לגולגלותם.
 (והנה מבואר במ״א דבחי׳ כתר זה שנמשך לז״א בחג השבועות הוא
 מא״א ממש. ועפ״ז יובן עוד מה שנאמר וידבר כו׳ במדבר בו׳ שאו
 בו׳ לגולגלותם. כי הנה מבואר במ״א בביאור ע״פ צאינה וראינה עניו
 מ״ש במדבר כו׳ בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם, דבחי׳ מצחא
 ח״א נק׳ אשר לא ישב אדם שם שהוא למעלה מבחי׳ אדם כדכתיב כי לא
 אדם הוא, וכמבואר באדרא(דקל״יע-נ), ולכן נק׳ ג״כ מדבר כי הנה המדבר
 אין בו שום צמח האדמה בך מצחא איו בו צמיחת שערות בי הוא למעלה
 מבחי׳ צמיחה שהוא בתיי שינויים מקטנות לגדלות שזהו בבחי׳ אדם
 משא״כ בבחי׳ כי לא אדם כתיב לא שניתי כוי, ועד״ז הוא ענין וחד
 חרוב שהוא בחי׳ מנוחה לחיי העולמים שהוא בחי׳ עלייה שאין למעלה
 הימנה עוד עלייה בשמטה זו כר ע״כ היינו שאין בו זריעה וצמיחה
 כוי, ועד״ז* י״ל מ״ש בזהר פ׳ במדבר קי״ז ב׳ אי באהל מועד אמאי
 במדבר סיני אלא חד לאורייתא וחד למשכנא ופי׳ במק״מ דהיינו דמדבר
 הוא התורה שרומזת לו״א כו׳ וזהו הפר ממש״כ דמדבר סיני הוא
 העלאה ממטה למעלה והיינו עליי׳ המל׳ מבי״ע וכדכתיב מי זאת עולה
 מן המדבר. אך לפמ״ש א״ש כי יש ג״כ בחי׳ מדבר עליון בחי׳ אשר
 לא ישב אדם שם כנ״ל והוא מקור התורה שנאמר וממדבר מתנה וז״ש
 במדבר סיני כוי שאו כו׳ לגלגלתם מדבר סיני הוא בחי׳ מדבר שממטה
 למעלה ומדברך נאוה בו׳ והיינו מה שנעשית בבחי׳ נקודה א׳ תחת היסוד
 שהוא בחי׳ הכתר שבה בכל מאדך כו׳ ונעוץ סופן כר והיינו שאו כו׳
 לגלגלותם הוא בחי׳ מדבר העליון כי מצחא הוא גילוייא דבחי׳ גלגלתא
 כמ״ש באדדא (קנ״ט א׳) ובאדר״ז (דף רפ״ט ני) היינו כתר עליון והנה
 גם בחי׳ מדבר העליון שהוא בחי׳ מצחא ורצון העליון י״ל שזהו חיצונית
 התורה אבל פנימיותה היא בחי׳ ואהי׳ שעשועים שלמעלה מבחי׳ מדבר
 הנ״ל. ועמ״ש ע״פ ואהי׳ אצלו אמון מענין דוד זמירות קרית להו כוי
 שיש בתורה פנים ואחור כוי. ועמ״ש בפ׳ שלח ע״פ אני ה׳ כו׳ מעניו
ך הוא מנענע ראשו ח  בשעה שישראל אומרים איש״ר מברך הקדוש• ב
 כר, ואפ״ל שזהו עניו וממדבר מתנה כוי עבודת מתנה כו׳ פי׳ מתנה
 זהו עניו אתדל״ע מבחי׳ שאיז אתעדל״ת מגעת שם אלא שבאה ממילא
 בתורת מתנה אחר היותו בבחי׳ מדבר כו׳ ועמ״ש סד״ה אני ישנה בעניו

 פתחי לי בו׳ ואני אפתח לך ועמ״ש בד״ה ואתחנן מ׳:

ה מספר בנ״י כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום י ה  ו
 אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי.
 הנה האדם הוא עולם קטן. כמ״ש באדך״נ פל״א וכמו שיש בעולם

 •) עיי נהוספות.
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 מי מנה עפר יעקב וכ׳׳ז הוא מתחת לרקיע ופרסא שבין אצילות לבריאה
 אבל המצות שהן מבחי׳ אצילות הן מים עליונים שמעל לרקיע וזהו יערוף
 כמטר לקחי ועי״ז מתעורר ג״כ בנפש האדם רצון העליון שבנפש לאהבת
 ה׳(וכמ׳׳ש עניו זה במ׳׳א ע׳׳פ וידבר משה אל ראשי המטות ובד׳׳ה
 אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו גבי ואת מצותי תשמרו וע״פ כי תצא). גם
 פקדת לשוו פקידת עקרה. וכמ״ש וה׳ פקד את שרה כמארו״ל (פ״ס
 דתענית ר״ עיב). כי בזמן שאיו בהמ״ק קיים נקרא כנס״י בשם עקרה
 לא ילדה דהיינו שאין לה בחי׳ לידה והתגלות האהבה לה׳ רק
 שהאהבה היא מסותרת בבחי׳ עיבור והעלם וזהו בחי׳ עקרה (ועמיש
 נפי משפטים ע״פ לא תהיה משנלה ועקרה ונפי תודיע ד״ת שוש תשיש ותגל
 העקרה). אד ע״י המצות פקדת להיות גילוי האהבה (ועמיש עיפ אני ישנה
 נפי׳ קול דודי דופק פתחי לי וע״פ אלה פקודי המשנן/ ועד״ו נתקו ענין התפלה
 וקודם התפלה ממשיכים עליו מצות ה׳ בטלית ותפילין שבל תפלה היא
 בתי׳ לידת המוחין וחבלי לידה הם הוידויים סלח לנו• ויענר ע׳ קלין
 דיולדה בו׳ (עמיש נפ׳ וארא בדיה לכן אמור) והמוחין הם אהבה ויראה
 היינו להיות אהוי״ר מתגלה בנפש האדם ע״י היגיעה בתפלה בכל
 אדם לפי בחינתו ומדרגתו וזהו ותשוקקיה שעי״ו נעשה בחי׳ נפש
 שוקקה ממטה למעלה בתפלה כי פקדת ממעלה למטה ותשוקקיה
 ממטה למעלה ועי״ז רבת תעשרנה פלג אלקים מלא מים (ע׳ מעני!
 פלג פיק דתענית שם וברבות בראשית פרשה ד׳ ובערוך ערך קבה ונמא״א אות פ׳
 מסעי׳ ׳•» ובלקית מהארידיל בתלים ע-פ זה). והעגיל כי אלקים הוא בחי׳
 הצמצום והסתר פנים דהיינו בזמן שהמוחיו שהם אהוי״ר הם בעלמא
 דאתבפיא. אך ע׳׳י שפקדת הארץ וחשוקקיה נעשה פלג אלקים כי שם
 אלהים מתחלק ונעשה מ״י אל״ה שבחי׳ עלמא דאתגליא הנקרא בשם
 אלה אינה מסתתרת ומתעלמת ונכללת במקורה בתור עלמא
 דאתכסיא הנק׳ בשם מ״י והוא פי׳ שם אלהים כנודע מזוה״ק
 (נהקדמה דף נ׳ עיא) אלא יצא ממקורה מהעלם אל הגילוי להיות בחי׳
 עלמא דאתגליא ונתחלק שם מ״י משם אל״ה הן ששה קצוות אשר כל
 אתד ואתד כלול מכולם כר כמ״ש בד׳׳ה אלה פקודי המשכן והיינו להיות
 התגלות אהבה ויראה בגילוי הלב ונעשה מלא מים. (והוא עניו המשכת
 וגילוי החסדים מהעלמם וכיסויים ביסוד אימא הנק׳ פלג וזהו עניו
 וימינך מקרב חוקך כלה חיקך קרי כמ״ש במ׳׳א ע׳׳פ ואהיה אצלו
 אמון וזהו נהר פלגיו ישמחו עיר אלקים (נתליט סי׳ מ״ו הי) ועיין
 מזה בזח״ב משפטים צ׳׳ח בי) הם המשכת והשפעת המצות שהם אורות
 עליונים אשר ירדו ונתגשמו בעניניס גשמיים כמו ציצית של צמר ותפילין
 על הקלף כמו מים שיורדים ממקום גבוה לנמוך והמים הם שמצמיחים
 כל מיני תענוג, כך המצות הם מצמיחים האהבה והיראה שבנפש להיות
 לה רצון וצמאון ונפש שוקקה (ופי׳ רבת תעשרנה פי׳ ברבות בחקותי
 ס״פ ל״ה אחד לעשרה בו׳ ובשה״ש רבה בפסוק אני לדודי ועלי תשוקתו
 פי׳ לשון עשירות והיינו כמ״ש בדע׳״מ ר׳׳פ תשא העשיר דא עמודא
 דאמצעיתא מפני שתפארת עולה עד הכתר בחי׳ והבריח התיכון כו׳
 ומשם יומשך כח הצמיחה ותוספת האור ברבוי והגדלת המדות אהבה
 ויראה ושיהיו כלולים זה מזה כמ״ש בד״ה וידעת היום והשבות ועמ״ש
 ע׳׳פ כי כארץ תוציא צמחה כו׳ ובד״ה בשלח פרעה בעניו פי׳ ראשית
 תבואתו ומ׳׳ש ע״פ עשר אעשרנו לך. עוי״ל ע״ד מ״ש בוח״א ויחי דרמ׳׳ו
 א׳ שיש לחם עני ולחם פנג ע״ש ובפי בראשית דל״ג א׳ פי׳ דלחם עני
 זהו בחי׳ יבשה לשוו יבישות ממילא מובן דע׳׳י שנתמלא מים זהו
 בחינת רבת תעשרנה וז״ש ארץ אשד לא במסכנות כוי ע׳ בזהר ויחי דרנדט
 ע׳׳ב, וב׳ מדרגות אלו בעבודה היינו בחי׳ אתכפיא ואתהפכא. ודש
 שלחייד פרדס כו׳ שגם בהיותה בחי׳ בית השלחין ארץ יבשה לחם עוני
 בחי׳ אתכפיא גדלה מעלתה כו׳ ונמשד עי״ז נרד וכרכם כו׳ כעניו ריח

 כל הנסים שעשה הקב״ה לישראל לא עשאן אלא על המים כוי ע״ש.
 ועד׳׳ז יש לפרש עניו יקוו המים אל מקום אחד ופי׳ אחד היינו מה שהוא
 אחד בשבעה רקיעים ובארץ ובד׳ רוחות העולם דהיינו המשכת אלקותו
 ית׳ במדות עליונות משא״כ לגבי הקב׳׳ה מצד עצמותו ומהותו ית׳ לא
 שייר עליו מדת אחד בלל שהרי הוא יחיד ומיוחד כו׳ כמ׳׳ש במ״א
 והמשכה זו אל מקום אחד נק׳ יקוו המים מים יורדים מגבוה כוי
 ועמ׳׳ש בד״ה וכל העם רואים את הקולות (ועי נזידא נראשית דייה א׳
 ודל״ג אי) ועמ״ש מזה בד׳׳ה ששת ימים תאכל מצות ומ״ש בבה״ז פ׳
 בשלח בד״ה עוד י׳׳ל מאמר הנ״ל באופז אחר דבחי׳ ים ובחי׳ ארץ הוא
 עלמא דאתכםיא ועלמא דאתגליא שבבתי׳ עלמא דאתגליא הנברא יש
 ודבר נפרד מאין ליש כנ״ל משא״כ בעלמא דאתכסיא הם כלולים שם
 בבחינת ביטול כו׳ ע״ש באריכות, ונזכר ג״כ בת״א פ׳ בשלח בד״ה אז
 ישיר משה שזה עניו מ״ש במשה כי מן המים משיתיהו כו׳ ע״ש וע״כ
 ארץ היא צמאה למים ולא שבעה מים כוי). ותמיד בחי׳ זו היא בצמאון
 למעלה למקורה ושרשה בי נשגב שמו לבדו רק הודו וזיוו של שמו על ארץ
 הארה בעלמא והיא לא שבעה רק תמיד היא בבחי׳ צמאון זה (ונמיש ע״פ
 אתם נצניפ נפי׳ למען ספות הרוה את הצמאה) וכמ״ש לעייל ילכו מחיל אל
 חיל כי בא״ס ב״ה כשמו בו הוא איו לו סוף ואין לו תכלה לא שייר
 שביעה ותמיד כלתה אליו ית׳ לדבקה בו ממש כי הוא חיי החיים ב״ה
 ומקורא דכולא, (ועמ־״ש ע״פ אני ישנה בפי׳ יונתי ע׳׳ד עיניד יונים שזהו
 עניו מ״ש עיני האדם לא תשבענה כו׳ בכל יום יהיו בעיניר כחדשים
 שלא שבעתן העין ועמ״ש ע״פ בשברי לכם בו׳ בפי׳ ולא תשבעו). וכן הוא
 ג׳׳כ בנפש האדם למטה המשכלת ומתבוננת בה׳ אחד איך שהוא ית׳
 המחדש בטובו כו׳ ומהווה כל העולמות מאין ליש ממש אשר ע׳׳כ היא
 ג״כ בחי׳ ארץ בבחי׳ רצוא ורצון בחי׳ צמאון שמיסוד האש כשלהבת
 העולה מאליה לדבקה בו ית׳ ולאהבה את הוי׳ כי הוא חייד ולכן לא
 שבעה בחי׳ מיס הנ׳׳ל וזהו וגם הנפש לא תמלא (נקהלת סי׳ וי). וכמ״ש
 ברבות שם על פסוק זה וז״ל שהנפש יודעת כל מה שהיא עמלה לעצמה
 היא עמלה לכר אינה שבעה לא תורה ולא מעשים טובים כו׳ וכ״ה ברבות
 (פ׳ ייקרא פ׳ ו׳ עיש) ובקהלת רבה ע״פ כל הנחלים הולכים אל הים והים

 איננו מלא:

 קיצור. עניו שהאדם הוא עולם קטו גם את העולם נתו בלבם.
 ד׳׳י ארץ בחי׳ אחרונה וע״כ היא בבחי׳ רצוא ורצון. ארץ

 לא שבעה מים. ויבא כגשם לנו:
ת הנשמה מלובשת בלבוש הגוף הגשמי ונפשר אחר ענינים ו י ה ב . ך  ב א
 גשמיים שבעוה׳׳ז. הנה הגוף והעולם הם המעלימים ומסתירים
 על קדושת נפשו כי עולם מלשוו העלם שלא יתפעל ולא יתלהט בנפשו
 להיות בחי׳ רצת וצמאו! ותשוקה מורגשת בנפש שוקקה, (וזהו ג״כ פי׳ גם
 את העלם נתן בלבם שפירשו ברבות בקהלת על פסוק זה שהוא לשון
 העלם כמ״ש זה שמי לעלם כר ע״ש). והנה ע״ז נאמר פקדת הארץ
 ותשוקקיה (נתלים סי׳ ס״ה יו״ד) להיות נפש שוקקה וכמ׳׳ש אני לדודי
 ועלי תשוקתו. וארז׳׳ל בשה״ש רבה על פסוק זה ואין תשוקתן של ישראל
 אלא לאביהם שבשמים. והיינו ע״י פקדת ארץ היינו המצות שהם פקודי
 ה׳ כי המצות הן נמשכות מרצון העליון רעוא דכל רעוין ושורש המצות
 הוא בחי׳ חסד ואהבת ה׳ אלינו וכמ״ש אהבתי אתכם אמר ה׳ (יעמ׳׳ש

 סדיה ילא אנה נפ׳ תצא גני ני אחנך ה• אלקיך) אשר על כן ציונו המצות
 האלה להיות וימינו תחבקני וזהו כמים הפנים לפנים שע׳׳י קיום המצות
 שהם מבחי׳ מים עליונים ולמעלה מבחי׳ הים שהרי הים הוא מבחי׳
 מים תחתונים שמתחת לרקיע דאע׳׳ג שהוא עלמא דאתכסיא הנה ידוע
 ,מעניו יוצר אור ובורא חשד שבחי׳ בריאה נק׳ העלם ועלמא דאתכסיא
 כמו בחי׳ מחשבה ויצירה נקי עלמא דאתגליא בחי׳ דיבור כמ׳׳ש בד״ה
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 הנפשות ולקשרם בה׳ אחד בבתי׳ רצוא וצמאון ולכך כשיוגמר עליות
 הנפש אזי תהיה בחי׳ רצוא וצמאה שלהם כרשפי אש העולה למעלה עד
 אין קץ ויהי׳ מספר הזה בבחי׳ אשר לא ימד ולא יספר והוא בחי׳
ל אם ישראל עושין תשובה נגאלין כי תשובה ד  תשובה וכמאמר ד
 מיסוד האש והצמאון ויצעקו אל ה׳ בחילא יתיר ותשובה עילאה
 בינה לבא וכתיב לתבונתו איו מספר למעלה מבחי׳ מספר (ע׳ מ׳׳ש
 לעיל בפי אחרי נזד״ה בי ניו0 הזה יכפר בעניו ושמתיו ננקרת הצור יעי בוח״ב
 דרכיה כ׳ הניל). דהיינו למעלה מסדר ההשתלשלות כי ההשתלשלות נקרא
 מה שהוא נמשך כסדר והדרגה מעילה לעלול כו׳ כשלשלת הארה
 והארה דהארה כר. וכר הם המשכות המצות במספר ושנק׳ רמ״ח
 אברים דמלכא ז״א היינו בחי׳ ט״ס טפ״ט כו׳ וגם נקראו מצות המלד
 ועמ׳׳ש בד׳׳ה כי ביום הזה יכפר א׳׳כ הוא נק׳ סדר ההשתלשלות
 משא׳׳כ תשובה באה שלא כסדר והדרגה רק למעלה מסדר ההשתלשלות
 ועמ׳׳ש סד״ה כי ההרים ימושו, וזהו כחול הים שהחול הוא למעלה
 מן הים וכמ׳׳ש אשר שמתי חול גבול לים וכתיב יורדי הים כר תהיה
 בחי׳ ארץ למעלה מהמים וכתיב לרוקע הארץ על המים ובחי׳ אש
 תהיה למעלה מבחי׳ הרוח (ועמ׳׳ש בפ׳ בראשית ד׳׳ה כאשר השמים
 החדשים בענין פי׳ שמים וארץ חדשים שיהי׳ לע׳׳ל וז׳׳ש בירמיה(סי׳ ל-»)
 כי ברא ה׳ חדשה בארץ נקבה תסובב גבר. היינו שיהי׳ התחדשות בחי׳
 חדשה בארץ כי עכשיו כאשר ירד הגשם מן השמים והרוה את הארץ
 אזי דייקא והולידה והצמיחה אבל לע׳׳ל תהיה בחי׳ ארץ למעלה מבחי׳
 מים ולא תצטרד לקבל מבחי׳ מים וזהו נקבה תסובב כוי. ועד״ז בחי׳
 אש תהי׳ למעלה מכחי׳ רוח וע׳ בע״ח שער א״א פ״ב וז״ש ואני
 אהיה לה נאום ה׳ חומת אש כו׳ ועיין מעניו והיה מספר כו׳ אשר לא
 יספר כר(בגמרא רפ״ב דיומא דכ״ב ע׳׳ב ורפ״ח דפסחים». ולכן כתיב והיה
 במקום אשד יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי פי׳
 במקום ממש כי ע״י תשובה זדונות נעשו כזכיות ואתהפכא מדירו
 למיתקא (והענין דהנה כתיב ואשים דברי בפיר כוי ולאמר לציון עמי
 אתה והיינו כי פי׳ עמי מבואר בד׳׳ה אתם נצבים גבי לעברד בברית
 כר להיות לו לעם. כי אין מלר בלא עם פי׳ שהם נקראים במדרגת
 עמו שהם אנשים במותו ומתייחסים אליו בערך מה בו׳ בי הנשמות
 עלו במחשבה בו׳ ע׳׳ש וזהו עמי אשר נקרא שמי עליהם (בדיה כ׳ סי׳ ח.
 וע״ד מ״ש בזח״א ה׳ א׳ ע״פ ולאמר לציון עמי אתה אל תקרי עמי אלא
 עמי כוי (ועיין ™ תקו! ״ח דף ל״ה בי). וזהו ולאמר לציון דוקא עמי
 אתה והיינו כמשארז״ל בירושלמי פ״ד דתענית סוף ה״ב חזרנו על כל
 המקרא ולא מצינו שנקראו ישראל ציון אלא זה שנאמר ולאמר לציון
 עמי אתה. והמכוון כדפי׳ הקה״ע שם שע״י קיום מצות המרומזים
 בפסוק זה ואשים דברי בפיר זו תורה ובצל ידי כסיתיד זו גמילת
 חסדים כר לנטוע שמים וליסוד ארץ זהו עבודת הקרבנות אזי נקי
 ציון שהם מצויינים בעולם והיינו כמ״ש בת״א פ׳ מקץ בד״ה רני
 ושמחי דס״ב סע״ב וביאור עניו ציון כו׳ בצלמנו כדמותנו הן רמ׳׳ח
 פקודיו רמ׳׳ח אבריו דמלכא והיינו רוחניות המצות ורוחניות התורה
 כמו שהן למעלה באור א׳׳ס ב״ה שהן הן בצלמנו ממש אד גשמיות
 המצות כו׳ הם רק בחינת ציוו מלשון סימן כר אזי נקראת כנם״י ציוו
 בו׳ והיינו שאז כנם״י מקבלת כל האורות שלמעלה ממש הנמשכים
 בו״א בבחי׳ יסוד שלה הנק׳ נקודת ציון וזהו ולאמר לציון עמי אתה
 שאזי דוקא כשנקרא ציון ע״י קיום תורה ועבודה וגמ״ח. אזי הם בחי׳
 עמי. והיינו אנשים כמותו שהרי הם מצרינים ברמ״ח איברין דמלכא
 ממש. משא״כ כשפוגמים בביטול מ״ע וב״ש בעברם על ל״ת נאמר
 לא עמי אתם. מטעם הנ״ל כי פי׳ עמי שהם אנשים כמותו כו׳ וזה
 אינו רק ע״י קיום המצות שהם בחי׳ בצלמנו כדמותנו כנ״ל וכשעובר

 שו״ה בחי־ — למעלה מהמים וכחיב: בכמה כת׳׳י: למעלה מעלה מבתי׳ מיס וכדבתיב״
 שו״ה ושמחי — סד״ב סע*ב: ב״ה בדפוס ראשון. בדפוסים ווילנא ועוד: לז, ב. ראה גס אוה״ת

 פ׳ ראה ע׳ תשצג.

 ניחוח שמשיב את הנפש בו׳ ועמ״ש בפ׳ ויקהל בד״ה קחו מאתכם). אד
 תכלית הצמאון הזה הוא כדי לדבקה בחי׳ רוחא ברוחא מחשבה
 במחשבה והיינו ע״י התורה וכמ״ש ואשים דברי בפיר דברי ממש דבור
 בדבור מחשכה במחשבה כוי. ועו״נ ונחה עליו רוח ה׳ כי בחיי הדבור
 נק׳ רוח ממללא ובחי׳ זו תהיה נחה עליו מלמעלה. וכמארז״ל כל
 היושב ושונה הקב״ה שונה כנגדו(והמשכה של בחי׳ רוח גבוה מבחי׳
 ההמשכה הנק׳ מים וכמ״ש ורוח אלקים מרחפת על פני המים וכמ״ש
 מזה סד״ה והניף ידו על הנהר בעים רוחו). והנה בחי׳ רוח זה הוא
 ממעלה למטה וכמ״ש עד יערה עלינו רוח ממרום שהרוח הוא יורד
 ממקום עליון וגבוה מאד נעלה בחי׳ אויר אור יו״ד דאורייתא מחכמה
 נפקת והחכמה מאיו תמצא כנודע. (ועמ״ש מעניו אויר אור יו״ד שהאויר
 הוא מקור האור בפ׳ מקץ סד״ה נר חנוכה מצוה בו׳ מזוזה מימין בו׳ ועי
 בוח״ג נשא דק״ל ע״ב רוחא דנפיק כו׳ ע״ש ובפי ויחי(דרליח אי) והנה
 לפי משנ״וז לעיל ד׳ יסודות שבנפש הן ד׳ אותיות הוי׳, והנה עניו
 מלא מים זהו יחוד ו״ה בחי׳ מים ועפר ועניו רוח ואש זהו יחוד י״ה
 וזהו בענין יחו״ח ויחו״ע וכמ״ש במ״א ע״פ פקודי המשכן משבן העדות
 כו׳ ומשם תדרשנו. ומשם יובן יתרון מעלת ההמשכה מבחי׳ רוח על
 ההמשכה שמבחינת מים כו׳ וזהו גם את העלם נתן בלבם ופי׳
 ברבות דהיינו מ״ש זה שמי לעלם היינו שם הוי׳ שעכשיו הוא בבחי׳
 העלם וכמארז״ל לא כמו שאני נכתב אני נקרא כו׳ וניתן להם הכח
 להמשיכו מההעלם אל הגילוי בלבם כמ״ש בד״ה וארא אל אברהם

 ועי״ז יומשר הגילוי בעולם ג״כ):
 קיצור. שצ״ל פקדת ארץ. ועי״ז כמים הפנים לפנים. גם לשון
 פקידת עקרה ועי״ז ותשוקקיה וזהו פלג אלקים שנתחלק שם
 אלקים להיות מי ברא אלה. ועי״ז רבת תעשרנה. והתשוקה יסוד האש

 ומזה נמשד ונחה עליו רוח הוי׳ ע״י הדבור בד״ת רוח ממללא:
 ג והנה• כל זה הוא עכשיו בהיות העולם מעלים והתלבשות
 הנשמה במאסר הגוף והעולם הגשמי שאז צריר להיות פקדת
 הארץ ותשוקקיה מלמעלה למטה ולהיות נחה עליו רוח ה׳ לרוות הצמאון
 שמיסוד האש שיסוד הרוח גבהה מעלתו ממעלת ובחי׳ האש שמלמטה,
 וכן בחי׳ מים של המצות גדלה מעלתם מבחי׳ ארץ שבהם ועל ידם
 נעשה הארץ שוקקה באתערותא דלתתא בתפלה ועכשיו• תמיד היא
 שוקקה ולא שבעה מים כי הרי אחר התפלה חוזרת ומתלבשת בעניני
 הגוף כל אחד ואחד לפי מדרגתו ובחינתו והמאכל מגשם את האדם
 ומסתיר ממנו אור ה׳ וקדושתו שלא יבא לידי גילוי בלב ולכן צריד
 להתפלל בכל יום עד עת קץ עד בא אמרת ה׳ לעתיד לבא ואת רוח
 הטומאה אעביר מו הארץ וגו׳ ואזי תהי׳ מעלת אתערותא דלתתא גדולה
 וגבוה לאין קץ מצד עצמה שלא תצטרר לאתעדל״ע מים ורוח כי בחי׳
 ארץ רצוא וצמאון שמיסוד האש שלמטה תהא עולה למעלה מעלה
 ונכללת באור א״ם ב״ה מאליה ומעצמה (והוא כענין כמעלת הזהב על
 הכסף המבואר בתניא פרק חמשים וע״ש מ״ש בשם האריז״ל ע״פ
 והכהנים הלוים כר והוא בלק״ת ביחזקאל, וע׳ ברע״מ פ׳ תרומה
 דקנ״ח א׳ מסט׳ דעלמא דאתי בו׳ אחע״ב ב״ז יתעלה בס״ג שלמעלה
 מנדה. ועוד יובן ענין וה ע״פ מ״ש בד״ה יהודה אתה בעניו פי׳ ביום
 ההוא חקראי אישי כו׳ ע״ש). וזהו והיה מספר בנ״י מספר היינו בחי׳
 מצות שניתנו במספר תרי״ג מצות דאורייתא וזי מצות דרבנן הם
 מספר תר״ד למספר בני ישראל המתחלק לששים רבוא ניצוצות נשמות
 בבחי׳ גלגלתם שכדי שיומשכו למטה בנש״י הוצרכו להיות בבחי׳
 התחלקות לחלקים ולבא במספר ובמפקד (ועי באגה־ק דייה אשרינו מה טוב
 חלקנו םי). וזהו ג״כ פי׳ פקדת הארץ לשון מניז כמו פקוד כל בכור זכר
 והיינו לפי שירדו ממעלה למטה וירידתם צויד עלייה היא להעלות

 •) עיי בהוספות.
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 שעושין למטה שנזרע בארץ שמטמינימ אותו בעפר. וכך כל המצות
 הם נזרעו ונתלבשו בלבושים גשמיים ולעתיד לבוא הארץ תוציא
 צמחה יהי׳ מצמיח ישועות כי* קרובה ישועתי לבוא ועי׳׳ז נעשה הכל
 בחי׳ יום שלא יהיה ב׳ בחי׳ אור וחשך רק לעת ערב יהי׳ אור.

 וזהו כי גדול יום מאחר שנעשה הכל בחי׳ יום וכו׳:
 קיצור. שכל זה עכשיו ההמשכות מים ורוח גבוה מההעלאה דארץ
 ואש. אבל לע׳׳ל תהיה מעלת האתעדל׳׳ת גבוה מצד עצמה
 והיה אור הלבנה כאור החמה שויו בקומתן. ובחינת מספר בני ישראל
 המצות יהיה בבחי׳ אשר לא יספר ע״ד ולתבונתו איו מספר. והיינו
 על ידי התשובה. וזהו והיה במקום כוי. וזהו מבלי אשר בו׳ אשה

 מזרעת תחלה אתעדל״ת ונקבצו בו׳ כי גדול יום כוי:

 ביאור הדברים ע״פ והיה מנזפר בני ישראל כוי. הנה להביו
 שרש עניו פלג אלקים כוי. הנה בתיבת אלקים יש אותיות
 מי אלה כידוע וכמ״ש בזהר בתחלתו ע׳׳פ מי ברא אלה כוי, והנה מי
 הוא בחי׳ נסתר מאחר דקיימא לשאלה מי הוא מפני שלא נודע
 ונגלה למטה בו׳ ואלה הוא בחי׳ נגלה שהרי אינו אומר אלה אלא
 על דבר הנגלה ונראית לעין כל שיתכן שיאמר עליו אלה לנכח כר.
 וא׳׳כ ב׳ תיבות הללו הם ב׳ ענינים הפכיים שזה נסתר וזה נגלה.
 ושרש העניז הוא למעלה הן הנה ב׳ העולמות עלמא דאתכסיא שנק׳
 מ׳׳י ועלמא דאתגליא שנק׳ אלה כוי, ודרר כלל הנה אותיות י״ה דשם
 הוי׳ הן חו״ב שנק׳ נסתרות ואותיות ו׳׳ה הן המדות והדבור שנקראו
 נגלות. והנה הבינה מתלבשת מ״א שהוא המדות ויש בחינת חסדים
 המכוסים ביסוד הבינה ויש בחי׳ חסדים המגולים (כמיש נע״ח שניה
 ושעי האונאה) וזהו ענין פלג אלקים דהיינו שנחלקו אותיות אלה
 המורים על הגילוי שהם החסדים המגולים מאותיות מי המורים על
 החסדים המכוסים. והוא כדי להיות גילוי החסדים המגולים.
 שע״ז נאמר מי ברא אלה ועניו בחי׳ זו בנפש היינו התגלות המוחץ
 שהם דחילו ורחימו שכליים. משא״כ כשאותיות אלה הם בצירוף
 בתיבה אחת עם אותיות מי והוא בחינת שם אלקים הרי אז גם
 אותיות דאלה עדייז הם בבחי׳ הסתר והעלם במו אותיות מי ומה
 גם שקדמו אותיות אלה לאותיות מי בתיבת אלקים. והיינו כאשר כל
 הה״ח הן סתומים ומכוסים עדיין ביסוד אימא• (ועת מזה מךח שער
 האונאה פ-ג ונלק״ת פ׳ לו לו נמצות פילה). וענץ בחי׳ זו בנפש היינו
 מ״ש בבינונים פט״ז אם אין יד שכלו ודוח בינתו משגת להוליד
 אהבת ה׳ בהתגלות לבו בו׳ רק האהבה מסותרת במוחו ותעלומות
 לבו בו׳ יעו׳׳ש באריכות. אד כאשר נמשכים ב׳ חסדים ומש להאיר
 בבחי׳ גילוי מ״א נק׳ פלג אלקים שנפלגו ונחלקו אותיות אלה שהם
 בחי׳ גילוי מב״ח המכוסים שהם בחי׳ מי ואזי דייקא הוא מלא מים
 שהחסדים נמשלו למים והם יורדים מגבוה לנמוך (וכפ״ש נע״ה שכיה
 הנ-ל). ומ״מ שרש הגילוי דאלה נמשך מההעלם דמי. וזהו מי ברא
 אלה והיינו שע״י ההתבוננות בשכלו ועומק תבונתו נולד ונמשך הדחילו
 ורחימו בהתגלות לבו. ועיין בע״ח ובלק״ת שם דלפעמים מתגלה גם
 שליש העליון דחסד המכוסה ואף כל הה״ח כו׳ וע׳ בפי׳ הרמ״ז בזהר
 פ׳ וירא (נדף ציה ע״נ) גבי כיה דאתגזר אתגלי כולא כוי. [ואפשר
 שזהו ענץ מי גילה לבני רז זה פי׳ מי היינו בינה גילה לבני נו״ה
 רז זה היינו החסדים המכוסים ביסוד אימא שנק׳ רז לפי שהם
 מכוסים ומי גילה לבני רז זה היינו יציאתם מההעלם אל הגילוי,
 ועמ״ש מזה בד״ה בשעה שהקדימו נעשה לנשמע כו׳ דפי׳ רז זה היינו גילוי
 האהבה המוסתרת שיש בכל נפש מישראל כו׳ ושם נתבאר דפי׳ רז זה היינו

 יסוד דאבא](וענד״• נז״ה ואהיה אצלו אמיז נפי׳ וימינו מקרב חיקך בלה):
 •) עיי נהוספות.

ה לבו — וביש: = נ׳ שלישים. ד  ש

 ח׳׳ו על המצוה נקרא לא עמי כו׳ ח״י• אד ע״י התשובה נעשו בבחי׳
 בני אל חי. שהוא יותר גבוה ממדרגת עמי כוי. ועמ״ש בפי׳ אל חי
 בד״ה וארשחיר לי כי במקום שבעלי תשובה עומדים כו׳ וזהו במקום
 אשר כוי. (ועיין מעני! והיה נמקום נו׳ נגמוא קדושיז דל״ו ע״א ונפרש״
 שם ובטדוש שמת ובה מפסןק זה ןיקהל 0״פ מיה. ואוא ד״פ י״ג נ׳ תשא
׳ מראש  פליט. במדבו ובה פ׳ ב• וס׳׳פ בלק). וזהו מבלי אשר לא ימצא ט
 ועד סוף שלא יהיה ראש וסוף כי למעלה ולמטה יהיה שוה כחשכה
 כאורה כי בבחי׳ א״ס ואיו מספר לא שייר מעלה ומטה כי הוא למעלה
 מעלה מבחינת השתלשלות ממדרגה למדרגה. וזהו איש מזריע תחלה
 יולדת נקבה דהיינו שמה שצריד להיות ע״י אתערותא דלעילא תחלה בזמן
 שאיו בהמ״ק קיים ע״י זה צריד להיות בחי׳ מספר וצמצום בחי׳ נקבה
 ודין. וזהו שארז׳׳ל בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים כוי כנזכר
 בגמרא רפ׳׳ק דברכות. ופ״ב דחגיגה יצתה בת קול ואמרה שובו בנים
 שובבים. וזהו מ״ש בזהר ענץ הכרוזין שמלמעלה והם נמשכים מבחי׳
 יג״מ הרחמים לעורר בתשובה. ועמ׳׳ש ע״פ אדם כי יקריב מכם.
 אד לפי שהתעוררות זו נמשר מבחי׳ אתעדל״ע לבד איש מזריע תחלה
 ע׳׳כ יולדת נקבה היינו בחינה הנק׳ בת קול שהוא התולדה מבחי׳
ת בעה״כ בפרדס ע  קול העליון. והוא בבחי׳ גבורות וע׳׳כ נקרא בת. ו
 ערד בת (ועיין בתוספות פ״ק וסנהדרין די״א עיא דיה בת קול. ונתוי״ט פוק
 נתרא ויבמות מיו דיה בת קול. וברש״ פ״ז דסוסה דליג ע״א) ולכן דינים
 שולטים בזמן שאיו בהמ״ק קיים, אבל לעתיד לבא אשה מזרעת תחלה
 מלמטה למעלה בלא אתערותא דלעילא ולכן יולדת וכר בחי׳ חסדים
 להיות זכר חסדו וכוי. (עוי״ל במעלת ומדרגת התשובה כנודע דבתשובה
 נאמר לפני הוי׳ תטהרו שנפשד מלמעלה מבחי׳ שם הוי׳. והענץ כי שם
 הוי׳ זהו נמשד ע״י ד״י שבנפש רוח אש מים עפר כנ׳׳ל• אד לפני
 הוי׳ למעלה מד״י זהו מ״ש בע״ח שמ״א פ״ג עניו הבחי׳ שלמעלה מד״י
 הכולל ד״י בכח ולא בפועל כר והוא מקורן ושרשן ולכן ע״י התשובה
 נשלם הפגמים שבד״י בו׳. וזהו ממש בחי׳ אשר לא יספר כי בתורה
 ומצות נאמר את מספר ימיר אמלא ע״ד ואברהם זקן בא בימים
 כף כמשנ״ת בפ׳ משפטים, אבל בע״ת אפלו בשעתא חדא ביומא חדא
׳ קריבץ לגבי קוב״ה מה דלא הוה הכי אפילו לצדיקים  ברגעא חדא מ
ר פרשה חיי שרה דקכ״ט ובגמרא יש קונה עולמו ה  גמורים כמ״ש מ
 בשעה אחת כו׳ והיינו מפני שממשיד מבחי׳ שלמעלה מגדר מספר
 כנ״ל, וזהו ג״כ פי׳ את העלם נתז בלבם זה שמי לעלם כו׳ כי הנה
 גבי יג״מ הרחמים כתיב ויקרא הוי׳ הוי׳ ופסיק טעמא בגווייהו
 ועמ״ש בת״א פרשה בשלח בד״ה וירא ישראל כו׳ ובחי׳ שם הוי׳
 שלמעלה מהשתלשלות זהו עניו זה שמי לעלם שהוא בבחי׳ העלם
 וגם את ההעלם הזד, נתן בלבם הכח להמשיכו מההעלם אל הגילוי
 ע״י החשובה והיינו ע״י כי בהלב יש ג״כ בחי׳ תעלומות לב שהוא
 פנימית נקודת הלב שלמעלה מהשכל כמ״ש בד״ה ביום השמיני שלח.
 וזהו עניו התשובה ממעמקים קראתיך מעומקא דליבא וע״י גילוי
 תעלומות לב ממשיכים גילוי בחי׳ זה שמי לעלם כו׳ להיות שמיה
 רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא). ואזי ונקבצו בני יהודה ובני
 ישראל יחדיו פי׳ יהודה מלשון הפעם אודה שהוא בחי׳ ממטה למעלה
 וישראל בחי׳ שמלמעלה למטה ונקבצו יחדיו שיהיה הכל ביחד ושמו
 להם ראש אחד שעכשיו הם שני בחי׳ יחוד יחודא עילאה ויחודא
 תתאה. וכענץ שנאמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם שמלמעלה
 למטה כל מה שלמטה מטה הוא כאץ ואפס לגבי העליון ממנו וממטה
 למעלה הוא בהיפר משא״כ לעת״ל יהיה ראש אחד דהיינו למהוי
 אחד באחד (ועמ״ש ע״פ דגש אליו יהודה) כי גדול יום יזרעאל פי׳
 יזרעאל זריעת אל כי חסד נקרא בשם אל והיינו הצדקה וחסד
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 שיהיה מסתיר ומגשם קצת כיון שלא הגיע זמן שתתברר ק״נ לגמרי
 כנ״ל וגדולה מזו שאפילו המן שמלאכי השרת ניזונים בו לא אכל.
 והיינו משום שהגם ששרש המן גבוה מאד אך כשצ״ל יורד ונמשך
 למטה בבי״ע נמשך דרך היצונית הכלים והלבושים דבי״ע אשר שם יש
 תערובות מעה״ד טו״ר. ולגבי קבלת התורה היה גם זה מגשם בר
 ולכן עם היות שמצד משה עצמו לא היה שום מניעה שיהיה הבירור
 על ידו בשלימות כדבעי. מאחר שהוא בחינת מ״ה במ״ש ונחנו מ״ה.
 אך הזמן גרמא שבהכרח המאכל שמק׳׳נ א״א שיתברר כל כך עד שלא
 יסתיר לגמרי עד עת קץ הימיז שאז דייקא תצא ק״נ מטומאתה
 וחלאתה לגמרי ותעלה לקדושה להיות מרכבה לה׳. (ועמ״ש מעניו זה
פ וידבר משה אל ראשי המטות  בפי יתרו ע״פ וכל העם רואים כוי ועמיש ד
 בעניו פרישות מביאה לידי קדושה). ומכ״ז יובן קצת למעלה בעניו ירידת
 המל׳ בבי״ע לברר ק׳׳נ דכיון שעדייו א״א להיות הבירור לגמרי
 לתכליתו. הנה הם המונעים ומעכבים עליית המל׳ וצריך שיבוא לה
 העזר והסיוע מלמעלה תמיד ולכו ארץ לא שבעה מים שהוא בחי׳
 פקדת הארץ ותשוקקיה כר ע׳׳י פלג אלקים מלא מים שעי״ז דייקא
 תוכל לעלות [ודיש תלמיה רוה כו׳ כי בחינה זו נק׳ יורה כמ״ש בגמרא
 פ״ק דתענית ד״ו בעניו יורה ומלקוש שיורה הוא ללחלח הארץ (ועי
 בחרמ משפטים קט-ו אי). ובלקוטי הש״ס מהאר״י ז״ל במסכת תענית פי׳
 פסוק פקדת ארץ]. וכמ״כ בחיי וו באדם ארץ לא שבעה מים שע״י
 המצות הנמשלים למים וכמ״ש זורע צדקות וכתיב אשריכם זורעי על
 כל מים. עי׳׳ז דייקא נמשך הרצון והתשוקה בנפש להיות בבחי׳ ארץ
 ורצוא בו׳ ותמיד צ״ל המשכה זו כי הגם שהתפלל היום בכוונה עב״ז
 מאחר שאח״כ אוכל ושותה ושאר גשמיות. ע״כ צריך תמיד לסיוע
 מלמעלה לעורר התגלות הרצון והיינו ע״י קיום המצות ששרשם מבחי׳

 רעוא דכל רעוין כוי:
 ג והנה כ״ז הוא עכשיו שצ״ל פקדת הארץ שבחי׳ מים של המצות
 מבתי׳ שם מ״ה גדלה מעלתם מבתי׳ ארץ שם ב״ן כו׳ וזהו
 ג׳׳כ ענין מיעוט הירח כנ״ל אבל לע״ל כתיב והיה אור הלבנה כאור
 החמה שיהי׳ זו״נ שויו בקומתן והוא מ״ש בע׳׳ח שער מיעוט הירח ספ״א
 שתקבל אורותיה מאימא עצמה שלא ע״י ז״א דמיון או״א בו׳ דהיינו שזו״:
 יקבלו שניהם השפע מחכמה עילאה בהשואה א׳(ועמ־ש מזה בדיה מהרה
 ישמע כוי משמח חתו עם הכלה). ופי׳ העניו הוא דהנה שם ב״ז הוא בחי׳
 מל׳ דאצילות שהיא בחי׳ דבור העליון כמ״ש באשר דבר מלד שלטוו
 כמו עד״מ במלר בשר ודם שהמלד מנהיג מלכותו בדבורו. וכד
 עד״מ למעלה נק׳ בחי׳ מלכות בשם דבור ועמ״ש מוה באגה״ק ד״ה
 להבין אמרי בינה. והנה שרש הדבור הוא מהחכמה ונקרא אבא
 יסד ברתא. בחכמה יסד ארץ (כמ״ש באגה״ק ע־פ ויעש דוד שם). אד
 הארת חכמה הנמשכת ומתלבשת באותיות הדבור הנמשכים ומתגלים
 בבי״ע הוא רק הארה מצומצמת וזהו מיעוט הירח שמתלבשת המל׳
 באותיות הדבור המתגלים לחוץ כו׳ אבל לע״ל שיהיו שדן בקומתן היינו
 שבחי׳ מקור הדבור היא בחי׳ מל׳ דאצילות תתעלה למעלה לקבל
 השפע דחכמה עילאה כמו שמקבלים המדות מהחכמה שזהו בחי׳
 התכללות ועליות הדבור בחכמה. והוא ע״ד מ״ש במשה רבעו
 ע״ה כי כבד פה וכבד לשון אנכי. דהיינו מפני שהיה מבחי׳ עצמיות
 חכמה עילאה לא היה יכול כח הדבור שלו לירד ולהתלבש בחיצוניות
 ב״כ כ״א היה כח הדבור נכלל ומתעלה בעצמיות חכמה כוי. כר
 עד״מ למעלה הוא עלייח הנוק׳ דבור העליון לקבל מחו״ב עצמו.
 אד לפעמים יש בחינה כזו שהוא להפר וחסרון גדול דהיינו מה
 שעל זמן חורבן בית המקדש נאמר נאלמתי דומיה כו׳ וזהו לגריעותא
 והיינו שאי אפשר להיות גילוי הדבור מחמת ההסתר של הקליפות

 ב ופי׳ פקדת ארץ ותשוקקה שע״י המצות שהם בחי׳ מים נולדה
 גילוי האהבה בהארץ שהיא כנם״י. והענין כי נגד ד׳ יסודות
 אש רוח מים עפר הם ד׳ שמות* ובחי׳ שם ב״ן זהו בחי׳ ארץ ועפר.
 ובחי׳ מים הוא בחי׳ מ״ה כמ״ש בפתח אליהו שם מ״ה כו׳ כמיא
 דאשקי לאילנא בו׳ וזהו ארץ לא שבעה מים דהיינו יחוד מ״ה וב״ן. והנה
 ידוע דמ״ה הוא המברר ב״ן כי בחכמה אתברירו. והענין יובן בתורה
 ומצות דאורייתא מחכמה בפקת והנה כל התורה הוא הוראה והבדלה
 בין טמא לטהור כשר או פסול שהוא ענין הבירור• אד כשר ופסול
 ותייב וזכאי כו׳ נמשד מהמדות חו״ג והיינו שהחכמה מתלבשת להיות
 מוחין לז״א ועי״ז הוא הבירור וזהו עניו שם מ״ה שהוא בז״א אד שהוא
 בהתלבשות החכמה בז״א כי חכמה כח מ״ה (ועייז בזהר בלק דקצ״א ע״ב
פ מה שמו כוי). ומה שנק׳ המצות מים כי הם מבחי׳ ה׳ חסדים כי  ד
 רמ״ח מ״ע הם מבחי׳ ט״פ דז״א טפ״ט הוא פ״א כו׳ עד ה׳ חסדים
 המגדילים כמיא דאשקי לאילנא. אד הגס דאורייתא מחכמה נפקת
 היינו שמשם נפקת בבחי׳ גילוי אבל שרשה הוא מבחי׳ כתר שתרי״ג
 מצות דאורייתא עם ז׳ מצות דרבנן הם תר״ר עמודי אור וכתר הוא
 רצון העליון רעוא דכל רעוין. וזהו עניו נה״י דא״א שמתלבשים מ״א
 כמ״ש בע״ח סוף שט״ו שז״א מלביש לנה״י דא״א דהיינו המשכת רעוא
 דכל רעוין המתלבש בהמצות שהן בט״ם דז״א כנ״ל. וזהו שע״י שפקדת
 ארץ במעשה המצות עי״ז ותשוקקיה כי לפי שהמצות הם מבחי׳ רעוא
 דכל רעוין ע״כ עושין התשוקה והרצון בכנס״י כוי. וגפ כח הבירור ע״י
 שם מ״ה נמשד מהארת המצחא שהוא רעוא דכל רעוין כמ״ש במ״א בביאור
 ע״פ את קרבני לחמי. וביאור עבין ארץ שהיא כנס״י לא שבעה מים שהם
 המצות וכמארז״ל והוי רץ למצוה קלה כו׳ לפי שתמיד צריכה להמשכה
 זו שע״י המצות שהם יעשו בה התשוקה והרצון עליון. והטעם הוא
 לפי שהמל׳ דאצי׳ מקור נש״י היא תמיד בבחי׳ עליות וירידות שבלילה
 יורדת לבי״ע. וכמ״ש ותקם בעוד לילה ותתן טרף כו׳ ובתפלת שחרית
פ באתי לגני). וזהו ענין לכי  היא עולה באצילות (וכמ״ש מזה במ״א ד
 ומעטי את עצמד שמסתתרת בבי״ע וכמו שבהלבנה יש שינויים שמתמעט
 אורה בסוף כל חדש וחוזרת ומתגדלת מר״ח עד אמצע החודש כו׳ כר
 הוא ג״ב למעלה בבחי׳ מלי. וע״ז נאמר למען יזמרר כבוד ולא ידום
פ וארשתיד לי בעניו נכספה  בו׳ ואני תפלה לעלות מבי״ע לאצילות (וכמ״ש ד
 וגם כלחה נפשי לחצרות ה׳)• אד עכ״ז מחמת גודל הירידה וההתלבשות
 לברר ק״נ דבי״ע איו בה כח כ״כ מעצמה* לבד לעלות מצד שעדייז לא
 נבררו הבירורים דב״ו כשלימות והם מחשיכים קצת ולכו צריכה עזר
 וכח מלמעלה משם מ״ה שתוכל לעלות(וזהו עניו לכה דודי לקראת כלה
 כוי) ויותר יובן זה למטה שלכד א״א לנש״י להתעוררות בהעלאת מ״ן
 מעצמו וצ״ל פקדת ארץ ותשוקקיה. והוא משום שהאדם ניזון ממאכלים
 גשמיים שמק״נ ואף שהאדם באכילתו מברר אותן עכ״ז אץ הבירור
 כשלימות גמור עדייו ובהכרח נשאר מעט מטומאת ק״נ [ועי בתניא
 פיה] ולכד המאכל מגשם את האדם האוכלו שמוריד את נפשו להמשיד
 אחר גשמיות העולם, ואפילו הצדיק שמכוין באכילתו רק לשם שמים
 ואוכל רק לשובע נפשו שהיא השכינה (כמ׳׳ש בזהר פ׳ ויחי דף ר״מ סדא)
 מ״מ כיון שעדייו לא הגיע הזמן שתצא ק״נ לגמרי מחלאתה וטומאתה
 ותעלה לקדושה עד עת קץ הימין (כמ־ש בבינונים פליז) לכן בהכרח
 שהמאכל מגשם קצת כר. ותדע דמי לנו גדול ממשה רבינו ע״ה יודע
 כשלימות כוונת היחודים עליונים באכילה ולכן נאמר ויבא אהרן וכל
 זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים דהיינו שלפי שהיה
 משה עמהם נק׳ אכילתם לפני האלהים (וכדאיתא כגמרא סוף מםכת ברכות).
 ועכ״ז כשעלה לקבל התורה נאמר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא
 אכל. והיינו מטעם הנ״ל שמצד חומריות המאכל וגסותו מק״נ בהכרח

 *) עי׳ בהוספות.
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 התחלקות המדרגות וזהו ולתבונתו דייקא אין מספר. שהוא בחי׳
 סתים שלמעלה מבחינת גליא (ועייו מזה נלקית סוף וזוזלים ע״פ ולתנונתו
 אץ מספר ועיי! בזוהר סיפ תרומה יקע״א ע״נ). ועמ״ש בביאור ע״פ אלה
 מסעי המתחיל לבאר ענין המסעות בענין לא יחפוץ כסיל בתבונה בוי
 דשם נתבאר ששם בחי׳ סתים הוא התגלות עתיק כר ונקרא עץ החיים
 ועיין בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳ במדבר דקי״ז בפי׳ והיה מספר בו׳ דמבואר
 ממש ע״ד שנתבאר כאן. והנה עכשיו המל׳ שהיא הדבור עליון מקבל
 מבחינת ז״א והיינו מהחזה ולמטה ששם מתחיל בניז הנוק׳ ולכן נקרא
 מספר בנ׳׳י שמשם הוא שרש בחינת מספר (וגם משם הוא שרש
 בחינת התהוות הזמן כמ׳׳ש בלק׳׳ת פ׳ בראשית והיינו כי הזמן הוא
 ג״כ בחינת מספר והתחלקות) אבל לע״ל שתתעלה המל׳ שהיא הדבור
 לקבל מבחינת חו״ב עצמן שהוא בחינת ולתבונתו אין מספר אזי יהיה
 בחינת והיה מספר בנ׳׳י כו׳ אשר לא ימד ולא יספר. דהיינו שגם
 עלמא דאתגליא שהוא עכשיו בבחינת מספר. יהיה לעתיד במדרגת
 בחינת סתים ועלמא דאתכסיא אשר הוא בבחינת אין מספר. והיינו
 על ידי התשובה שהיא בחינת בינה ליבא ולתבונתו אין מספר כוי
 (ולכן עי״ז והיה במקום אשד יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני
 אל חי דהפי׳ במקום ממש כי זדונות נעשו כזכיות כנזכר לעיל. ומזה
 יובן ג״כ עניו יום הכפורים שהוא יום הסליחה משום שאז עליית המל׳
 בבחינת ולתבונתו אין מספר (כ«״ש נזהר פ׳ אמור דף ק׳ ע״נ ודף קינ
 עיא ונשאר דונתי) ווהו ביום ההוא יהיה ופי׳ בלק״ת שאותיות דשם הוי׳.
 יהיו לעתיד בבחינת יהיה ב״פ י״ה. ור׳׳ל שמדרגת ו״ה שהם זו׳׳נ יהיו
 לע״ל כמו בחי׳ י״ה שהם או״א וזהו ממש עניו הנ״ל דוהיה מספר כו׳
 אשר לא יספר לפי שעכשיו המל׳ שהיא ה׳ אחרונה דשם הוי׳ בחי׳ דבר ה׳
 מקבלת מבחינת ו׳ שהוא המשכה מיו״ד שבראשו מה שנמשר ויורד
 מלמעלה למטה ועמ״ש מזה בד״ה ושבתי בשלום כמו בחינת מים
 יורדים מגבוה לנמיד ואינו עצמיות היו״ד ממש כ״א שהולד ומתקצר ונעשה
 קו דק יותר הרבה מהיו״ד עצמו שבראשו והוא ענין קלישת האור כמ״ש
 במ״א בעניו כפילא וקלישא ומבחינת הוי״ו נמשד לבחינת ה׳ תתאה אבל
 בחינת י״ה אינו ע״י המשכה אלא כי היו״ד עצמו מתגלה בה׳ והכל
 בחינה אחת. (ועייו נספר עטרת וקנים נא״ת סי׳ ל״נ גני נתינת אות ה׳
 ראשונה ושם ועמיש מוה נניאור ע״פ ולא אנה ה׳ אלקיר) אכו לע״ל יתעלה
 העולם שבחינת עלמא דאתגליא יהיה בבחינות ומדרגות עלמא דאתכסיא
 ויהיה זו״נ המדות והדבור ג״כ בבחינות י״ד, שהם או״א (ע׳ד משנית
 נעיח שער מיעוט הירח פפ״א ננזנר לעיל). וזהו ג״כ ענין ונקבצו בני יהודה
 ובנ״י יתדו. שיחו״ת יהיה ג״כ במדרגת יחו״ע. ופי׳ כי יהודה הוא בבחינת
 מל׳ איהי בהוד וישראל לי ראש היינו בחינת ז״א מהחזה ולמעלה שבו
 מאירין המוחין דאו״א. ולעתיד תהיה ספירת המל׳ ג״כ במדרגת ז״א
 אור הלבנה כאור החמה. ועמ״ש ע״פ ויגש אליו יהודה וע״פ יהודה
 אתה וע״פ כי תשמע בקול בו׳ לעשות הישר בעיני כוי. וזהו ושמו
 להם ראש אחד שהוא בחינת תפארת דאימא שיהיה כתר לשניהן בשוה

 (ועמיש נפי תרומה גני עניו הנדונים):

ט ע״6 בי גדול יום יזרעאל ע  כיאור מ

 ביאור עניו כי גדול יום הוא כמ״ש בזהר ח״ג דקל״ד ע״ב הה״ד
 יום אחד הוא יודע כו׳ עד לא אתקרי לא יום ולא לילה דלית
 יום אלא מסטרא דילו ולית לילה אלא מסטרא דילן. ופירש שם בספר

 כרחל לפני גוזזיה נאלמה (ונמ״ש מזה נמיא ע״פ והיה אור הלננה נוי).
 אבל בחי׳ כבד פה דמשה הוא להפר ממש שמצד התגלות הח״ע לא
 יוכל לדבר וזהו ענין עליית הדבור כו׳(וזהו עניו יונת אלם דלשבח
 קאמר וכענין מלה בסלע משתוקא בתרין. והנה עכ״ז אינו מובן דמ״מ
 לפ״ז אין כאן דבור כלל ואיד נק׳ עליית המל׳ שהוא עליית הדבור.
 ואפ״ל עפמ״ש באגה״ק ע״פ ויעש דוד. שהאותיות הו בבחינת חומר
 וצורה הנק׳ פנימית וחיצונית כו׳ ועיקר בחי׳ המל׳ שנק׳ דבור היינו
 פנימית הדבור והוא המאיר בעולמות עליונים רק בעשייה נמשר ע״י
 התלבשות בחיצונית הדבור שהוא חומר וגוף האותיות. כמו עד״מ
 באדם הדבור היוצא לחוץ. ולעתיד שיהי׳ עליות העולמות לא יצטרר
 להיות ההתלבשות בחומר וחיצוניות כו׳ וזהו עליית הדבור, גם כמו שתי
 רוחות מספרות זו עם זו הרי הסיפור והדבור שלהם דק כמו מחשבה
 שלנו, ועד״ז יובן עניו עליית הדבור. ועמ״ש בפ׳ נח בביאור ע״פ מים
 רבים בפי׳ ביום שידובר בה שהדבור אינו בפ״ע רק בה שאינו נמשר
 למטה כו׳ ע״ש וזהו כענין מ״ש כאן. ועמ״ש בביאור ע״פ אלה מסעי
 בעניו שם מ״ב דאנא בכח גדולת ז׳ פעמים ו׳ וזהו ג״כ ע״ד שבשבת
 הוא עליית הדבור. ועיין בזהר תרומה דקל״ז ע״א בפי׳ אץ אמר ואיז
 דברים כשאר אמית דעלמא כו׳ אלא הם בחי׳ בלי נשמע קולם ואעפ׳׳כ
 בכל הארץ יצא קום ע״ש היטב ובזהר בראשית ד״נ ע״ב ועד״ז איתא
ר פ׳ ואתחנן דר״ס ע״ב גבי רב לך בעניו וישמע את ה  בפי׳ הרמ״ז מ
 הקול מדבר אליו כו׳ שלא ע״י כלי הדבור רק בפנימיות כו׳ הוא שרש
 הדבור בפנימיותו כו׳ ע״ש ואפשר דהיינו פרצוף הפנימי דמלכות

 (ונמ״ש מזה נמ״א נניאור מאמר הוהר ריפ נראשית נשושנה נו׳ נו רעיתי נר).
 ובמ״א נתבאר באופן אחר שעתה הדבור אינו מקבל הארת ח״ע אלא ע״י
 המדות עליונות אבל לעתיד יקבל הדבור מח״ע עצמה שלא ע״י המדות
 כו׳ ועמ״ש מזה ע״פ והיה מדי חדש בחדשו ועמ״ש במ״א ע״פ שמח תשמח
 רעים האהובים בפי׳ ע״כ יעזוב איש את אביו ואת אמו כוי אד ע״י
 השמחה כו׳ ע״ש אד מ״מ כשהדבור עצמו מקבל מחו״ב עצמן זהו בחינה
 גבוה יותר. ובמ״א נתבאר עוד בפי׳ אז נדברו יראי ה׳ דפי׳ נדברו הוא
 הדבור אשר בא ממילא ומאליו והיינו בחינת ודברי אשר שמתי בפיר
 רק שתעו לשוני אמרתר והיינו ע״י בחי׳ הביטול בעסק התורה וכמ״ש
ד וע״ד שכינה מדברת מתור פ  המגיד להב״י אני המשנה המדברת ב
 גרונו של משה. ועד״ז י״ל ג״כ פי׳ ועניו ביום שידובר בה שוהו בחי׳
 א־ נדברו כוי). וזהו עניו לרוקע הארץ על המים שבחי׳ שם ב״ז שנקרא ארץ
 לא יצטיד לקבל משם מ״ד, שהוא ז״א הנק׳ מים כו׳ וזהו הנני בורא
 חדשה בארץ נקבה תסובב גבר ולא תהיה צריכה למים כו׳ וכמ״ש במ״א:

 ד והנה ע״ו נאמר והיה מספר בנ״י כחול הים אשר לא ימד ולא
 יספר. כי הנה בחינת מספר נופל על דבר שהוא בבחינת
 התחלקות ופירוד. והתחלקות זו נמשד מבחי׳ הגבורות ווהו עניו התחלקות
 הקול וההבל בכ״ב אותיות הדבור שבה׳ מוצאות שהוא ע״י ה״ג מנצפ״ר•
 ועד״ז גם המצות הם בבחינת מספר לפי שהתורה נמשד מבחינת גבורה
 מימינו אש דת כוי. והנה כתיב ולתבונתו איז מספר פי׳ שעיקר התהוות
 ההתחלקות המדרגות עד ששייר בחינת מספר זהו אחר סיום יסוד אימא
 דהיינו למטה מהחזה דז״א ששם החו״ג מגולים ומתחלקים החסדים לג׳
 קוץ עד ששם שרש בחי׳ מספר ומשם מקבלת המל׳ שמתחלת מהחזה
 ולמטה כוי. אבל לתבונתו היינו במקום שהחו״ג מכוסים ביסוד אימא
 הם בבחי׳ אחדות והתכללות כל החסדים דג׳ קוין באחדות א׳ ממש
 ביסוד אימא ולכו הם בבחי׳ איו מספר למעלה מבחינת ומדרגת המספר
 דאינו שייך אלא בבחינת התחלקות משא״כ למעלה בעלמא דאתכסיא הם
 בבחינת אחדות והתכללות וביטול באור א״ס ב״ה שלמעלה מבתינת
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 בע״ח שער או״א פ״ג מזה. ובשער הנקודים פ״ב במ״ש וכיוצא מה כוי) וענין
 הפרסא היה כדי שיוכל גם הבריאה לקבל אורו ותביז ותשכיל בזה
 איך יש פרסא בין אצילות לבריאה עכ״ל. אכן לע״ל דכתיב והיה מספר
 בנ״י שהוא עלמא דאתגליא שמהחזה ולמטה יהיה בבחי׳ ומדרגת עלמא
 דאתכסיא שלמעלה מהפרסא בחי׳ ולתבונתו אין מספר וא״כ יהי׳

 הגילוי למטה כמו למעלה:

.  וארשתיך לי לעולם. וארשוזיו לי בצדק כו׳ וארשתיר כר
 (עיין רנות בא ס״פ י״ת. תרומה פל״ג קרוב לס״פ. ובפי עקב
 גבי ד״א ושמר לו). הנה כנסת ישראל שהיא מקור כל נשמות ישראל נקי
 כלה ע״ש הפסוק כלתה נפשי כמ׳׳ש ואל אישך תשוקתך. כי תשוקתה
 לדבקה במקורה וחיי החיים ית׳ בכלות הנפש וכמ״ש אלקים אל דמי לד אל
 תחרש ואל תשקוט אל (ע׳ בזהו ת״א קע״ח ב׳ ע״ז ב׳ פיו בי. ת״ב ק״מ
ו בי), וכו בפרטות* נשמות כאו״א מישראל הנה כתיב נר אלקי׳ ׳  א׳ ת
 נשמת אדם שיש בטבעה לעלות למעלה כאור הנר ובשלהבת העולה מאליה
 לדבקה בו ית׳ בכלות הנפש ממש• אך והוא ימשול בר שבע״כ אתה חי
 והחיות רצוא ושוב לירד ולהתלבש בגוף ולכו גם למטה אחר התלבשותה
 בגוף הנה זהו עיקר עבודת האדם להיות נכספה וגם כלתה נפשו ממש
 אליו ית׳. והנה יש שני בחי׳ בענין כלות הנפש וזהו העניז של שני בחי׳
 כלה שהוזכרו בגמרא (פ״ב דבתומת) כלה אחת היינו כלה נאה וחסודה
 וע״ז נאמר כלתה נפשי לחצרות ה׳ (ובות ויחי פצ״ט קתב לת״פ, נשא ופ״י
 ס״פ י׳־ג גבי ביופ חששי קעות כסף). והב׳ כלה כמות שהיא אפי׳ חיגרת
 או סומא ע׳׳ו נאמר לבי ובשרי ירננו אל אל חי. וביאור העניו כי
 הנה האותיות נק׳ אבנים וצירופיהם נקראו בתים וחצרות כמ״ש בספר
 יצירה שתי אבנים בונות שני בתים כר לפי שהאותיות הדבור שבאדם
 נחשבות לבחי׳ דומם לגבי מהות השכל. והנה ריבוי התחלקות
 העולמות לאיז מספר לכמה מיני רבבות מדרגות חלוקות זו מזו כמ״ש
 ועלמות איז מספר וכן מלאכים ונשמות הצדיקים שאיז חב׳׳ד ומדות
 של וה דומה לזה כולם הם נמשכים ונשפעים מבחינת צירופי אותיות
 דבר ה׳ המהוה אותם מאיו ליש שהם בחינת דומם לגבי מהות
 מקור חוצבה שבעולם האצילות (ע׳ באגה״ק ד״ח ויעש דוו שם ועפ״ש בפי
 בראשית בדיה ולהבין בתוספת ביאור עניו וייצו כוי ועמש״ל ע״פ והיה מספד בני
 ישראל בעניו ארץ לא שבעה מיס). והנה גם מקורו ושרשו בעולם האצילות
 דאיהו וגרמוהי חד שהם בחינת אלקות ואור א׳׳ס ב״ה מופשט מכל
 בחי׳ גדר ומדה וגבול על כל זה מאחר שהם מקור לבחי׳ העולמות
 שנמשד מהם למטה יש שם למעלה בכח כל כד כחות והמשכות שיתהווה
 מהם בחי׳ התחלקות העולמות בפועל ממש (ועד״ז יובן מ״ש באגה״ק
 ד׳׳ה איהו וחיוהי וקרוב לומר שגם האלפים ורבבות עלמין דיתבין בגלגלתא
 כו׳ אינן עלמין ממש כו׳ ור׳ל שהם ג״כ בחי׳ אותיות שכשיומשכו למטה
 יתהוה מהם כ״כ עלמין בפועל ממש) וכמשל אותיות הדבור בעודו בכת
 חכמתו ולגבי א״ס ב׳׳ה עצמו הסובב כל עלמין גם הם נקראים בחי׳
 אותיות שהוא בחינת דומם כאבנים שהן במדרגה תחתונה שבעשי׳
 במ׳׳ש כולם בחכמה עשית. שאפילו בחינת ומדרגת חכמה נחשבת
 לבחי׳ עשייה גשמיות אצלו ית׳ (נמ״ש בלק״א), ומה שנק׳ בחי׳ אלקות
 היינו שהם בחי׳ אלקות שהם בחי׳ א״ס ב״ה שלא נחצמצס ונגבל בבחי׳
 כלי. אבל אינם בערד א״ם ב״ה בעצמו ובכבודו ממש רק הארה וזיו
 המתפשט מעצמות א״ס ב״ה וכמשל זיו השמש המתפשט מגוף השמש
 כמ״ש במ״א*. וכמו בדבור האדם עם היות שאץ ערד בו לגבי מהות
 שכלו על כל זה הארת השכל מתפשט ומתגלה בדבורו ואי אפשר להשכיל
 לזולתו כ״א די־ד העברת הקול ודבור. והדבור שלו נעשה שכל לחבירו.

 •) עיי בהוספות.
 עוו־ה נח״ש — במ־א: בכת״י: כמ״ש בלק״א.

 רוח דוד כי יום ולילה הם ז״א ונוק׳. אבל לעתיד שיהיה גילוי א״א
 כתיב לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור דלילה כיום יאיר.
 וענין אומרו דלית יום ולילה אלא מסטרא דילן. יובן ע״פ משנ״ת
 במ״א בד״ה וידעת היום בו׳ פי׳ כמו שהיום הוא עם הלילה ושניהם
 אחד כר והשבות אל לבבד שכמו שהוא בזמן כד הוא בנפש שהשני
 לבבות שהם היצ״ט והיצה״ר הם שניהם כאחד שגם היצה״ר ישוב
 לאהבת הוי׳ כד אתכפיא סט״א כו׳ ומזה וידעת כי הוי׳ הוא האלקים
 שנמשר להיות חיבור ויחוד שם הוי׳ עם שם אלקים שבאתעדל״ת תליא
 מלתא שע״י והשבות אל לבבר שיהיו ב׳ הלבבות כאחד שישוב גם היצה״ר
 להיות בטל לגבי היצ״ט נמשר כמ״כ למעלה שיהיה שמאלא אתכליל
 בימינא, וזהו ענין שמזכירין מדת לילה ביום ומדת יום בלילה בברכת
 יוצר אור ובברכת מעריב ערבים כו׳ וז״ש דלית יום אלא מסט׳ דילן
 ולית לילה אלא מסט׳ דילו שכמו שהיא בנפש כר הוא בעולם, וגם כי
 באתעדל״ת תליא. והנה ע״י אתעדל״ת זו שהיא בבחי׳ וריעה נצמח
 לעתיד בחי׳ גילוי א״א שהוא בחי׳ רב חסד דלית שמאלא בהאי עתיקא
 ולא שייר שום יום ולילה כלל כמו בזו״נ דשייר בחי׳ צמצום והסתר בו׳

 (ועמ״ש נמ״א ע״פ והיי אור הלבנה כאור החמה כוי נאור שבעת הימים כוי)*.'
 וזהו עניו ויברר ומהר ח״ג פ׳ אמור דצ״ו ע״ב פי׳ ג״כ פסוק
 והיה יום אחד הוא יודע בו׳ על חג השבועות והיינו לפי
 שבשבועות נמשד לז״א הכתר מא״א ממש. ומה״ט י״ל מנהג כל ישראל
 להיות נעורים בחג השבועות כדי להמשיד מבחי׳ גם לילה כיום יאיר
 כוי. וע׳ בפי׳ הרמ״ז שם בפי׳ יודע להוי׳ והיינו שזהו התגלות דעת
 עליון שלמעלה מעלה מבחי׳ וידעת היום כר, וזהו עניו כי גדול יום
 פי׳ התגלות בחי׳ א״א יום שכולו ארור וכ״ו נמשן־ על ידי תרע אל
 זריעח הצדקה והחסד עכשיו אשר זהו כלי לגילוי בחי׳ ורב חסד.
 כגופא לנשמתא (במ״ש במ״א ע״״פ ה׳ יחתו מדיניו וע״פ אני הוי׳ אלקינס

 דפ׳ ציצית). וזהו אל עליון גומל חסדים טובים:
 ועוי״ל בפי׳ והיה מספר כו׳ ע״ד מ״ש במ״א שבחינת םתים וגליא
 הנ״ל דחסדים המכוסים והמגולים הנ״ל הוא כמ״כ למעלה
 מעלה עד רום המעלות עד אין קץ כו׳ ואפילו בא״ק כוי. ועיין
 בע״ח שער אריד אנפין פ״א וםפ״ב בהג״ה ובשער אר׳א פ״א שיסוד
 דעתיק המתלבש בא״א מסתיים ג״כ במקום החזה דא״א ע״ד יסוד*
 אימא בחזה דז״א כוי. וזהו עניו סתים וגליא שלמעלה מעלה בא״א
 ע״ד שהוא בז״א כוי. והנה ז״א מלביש לא״א לנה״י שבו כנזכר לעיל
 ובחי׳ כתר ח״א מלביש לחלק הת״ת דא״א שתחת הפרסא כמ״ש
 במ״ח מסכת* הלידה דהיינו למטה מהחזה דא״א. נמצא בחינת הסתים
 דא׳׳א מה שלמעלה מהפרסא ששם מסתיים יסוד דעתיק אשר הוא
 המשכת אור א״ס בחי׳ תחתונה שבמאציל כו׳ אינו נמשד ומתלבש
 כלל בז״א וכ״ש בנוק׳. אכן לע״ל אשר יתעלה בחי׳ עלמא דאתגליא
 להיות במדרגת עלמא דאתכסיא ממש כר עד״ז גם למעלה בא״א
 יתפרש כן וממילא שגם בוו״נ שמלבישי׳ לא׳׳א יהיה גילוי זה שמבחי׳
 יסוד דעתיק ממש שלמעלה מהפרםא שבא״א כוי. וזהו ג״כ נכלל בפי׳
 והיה מספר בנ״י בו׳ אשר לא ימד ולא יספר. כי לפני אחד מה אתה

 סופר. (ועיין בפי׳ חרמ״ז בזהר בראשית דף ח׳ בד״ה אזדמנת למהוי):

 ומכ״ז יובן ג״כ מ״ש בד״ה ששים המה מלכות בעניו ביאור
 המאמר מפלגד לעילאי כו׳ מפלגר לתתאי. דמפלגר לתתאי
 היינו מ״ש ומשם יפרד. ונקרא מפלגד לתתאי כי מקור התהוות
 בי״ע הוא מבחי׳ מל׳ דאצילות שמקבלת מלמטה מהחזה ח״א וכמ״ש
 בזהר בראשית (דליב ע״כ) ע״פ יהי רקיע בתיד המים אית קרומא
 במציעות מער דבר נש כו׳ והבדילה הפרוכת כו׳ והקרוס היינו הפרסא
 שמתחלת מהחזה מצד פנים כמ״ש במק״מ שם בשם האוצ״ח. (וע״ו

 •) עיי בהוספות,
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 ומהותו קודם שבא לבחי׳ השפעה לא שייר בחי׳ עלמין כלל לא בחי׳ ממלא
 ולא בתי׳ סובב וכאשר יעמיק שכלו ובינתו בזה יתעורר ויקוד יקד אש
 בלבו להתלהב ולהתלהט להיות הלב גשמי ממש נמס ותשתפר נפשו
 בכלות הנפש ממש לדבקה בו יתי. וכאשר יעמיק שכלו ובינתו בענין
 הנ״ל הנה מחמת שהתבוננות הנ״ל הוא ממקום גבוה מאוד דהיינו
 בחי׳ עצמותו ומהותו ית׳ ולפניו כחשכה כאורה לכן יכולה היא ההתבוננות
 הנמשר מזה לנגוע גם עד לבו ובשרו הגשמיות להיות גם הם תשוקחם
 וחפצם לכלות אליו ית׳ לדבקה בו בכלות הנפש ממש וזהו לבי ובשרי
 ירננו אל אל חי בעצמו ובכבודו קודם שבא לידי בחי׳ המחיה ומשפיע
 לזולתו כנודע שכל מה שהוא בחי׳ עליונה יותר יכולה היא לירד ולהתפשט
 למטה יותר ועי״ז באה ונגעה עד הלב בו׳. (ועמ״ש בפ׳ משפטים ע״פ
 לא תהיה משכלה ועקרה בענין שכשכנס׳׳י היא בבחי׳ עקרה שאינה
 מולדת אהבה ויראה העצה הוא ותתפלל חנה על הוי׳ למעלה מבחי׳
 שם הוי׳ בו׳ ע״ש, ועמ״ש בפי יתרו בביאור ע״פ משה ידבר בשם האדרא
 רבא ששלש עולמות בי״ע שרשם מהתיקון הראשון די״ג ת״ד דאי׳א מי
 אל כמור כו׳ ע״ש, ואפשר שזהו לבי ובשרי ירננו אל אל כו׳ וע״ש בד׳׳ה
 מראיהם ומעשיהם). וזהו וארשתיד לי לעולם כי בזמן שאין בהמ״ק קיים
 נקי כנס״י סוכת דוד הנופלת מחמת שיש לה עליות וירידות ותמיד היא
 בבחי׳ נופלת שעולה ויורדת וגם למטה בכללות ישראל בעבודתם עולים
 ויורדים, אבל לע״ל כתיב אקים את סוכת דוד הנופלת שתהא קמה וגם
 נצבה לעולם בלי הפסק שלא תהי׳ בבחי׳ נפילה ח״ו. וזהו שאנו אומרים
 ומבקשים קדשנו במצותיר• ופעם אנו אומרים אשר קדשנו במצותיו
 שכבר קדשנו והיינו לפי שעכשיו בקדושיו אלו יש בחי׳ ירידה עדייו לכו
 אנו אומרים ומבקשים קדשנו במצותיד קדשנו לעולם שיהי׳ בלי הפסק

 ח״ו(וע׳ בזהר ויקרא ד״ו ע״ב וברע״מ פ׳ תצא דרע״ז ע״א):
 ד והנה עניו הקדושין ומאמר עניו א׳ הוא. וביאור העניו ע״ד מ״ש
 את ה׳ האמרת היום. ופי׳ האמרת לשון מפעיל שהפעלת
 האמירה בו ית׳ ע״י עסק התורה כמ״ש במ״א. והנה באמירה זו שהוא
 בחי׳ אותיות התורה מתגלה בו הארת עצמות א״ס ביה עם היות
 שאינה מבחינתו ולא כערכו כלל, במשל דבור גשמי שבאדם שבו משכיל
 לזולתו מבחי׳ חכמה שבו, ובחי׳ הנ״ל הוא בחי׳ מקיף אד אינו מתלבש
 בו לגמרי כי בעודו בכח חכמתו אזי אין בו בחי׳ אותיות המגבילים
 לדבר על עניו זה באותיות אלו ובשיוצאים מכה אל הפועל מהעלם אל
 הגילוי בפה הנה הבל הדבור מפריד הקול ומחלק האותיות ולכן הבל
 הדבור הוא בחי׳ מקיף לנשמה כי דרד הבל הדבור יוצא ומתגלה הארה
 עצמיות וההבל נעשה לבוש אליו ומקור ההבל נשאר בבחי׳ מקיף עליו
 מלמעלה ושורש ההבל וה הוא מרוח פיו ית׳ שורש כל המקיפיו שממנו
 נמשר הארה להיות עובר בתור הבל הקול שלו (ע• בסש״ב ספ״ה בשם

 הפרע״ת ועמ״ש בסי מבוא שערים ש״ג ת״ב פ״ג ע״פ האדרא נשא דקל״ד מהאי
 פומא עילאה נשבא רוחא נר ע״ש. ועמ״ש מיה ע״פ ביום השמיני עצרת בפי׳ ואשים
 דברי בפיר ועי רבות בי תשא פמ״א ע״פ מפיו דעת ותבונה. ומעניו האמרת היום
 רבות שם ר״פ מ״ה. נשא פי״ד בפסוק ביום השביעי נמדרש אינה בפסוק על אלה

 אני. גיסיו דנ״ו ע״נ הגיגה דייג ע״א ברנות דף ו):
 וזהו עניו הקדושיו שנותן לה טבעת בחי׳ אור מקיף. וכר את ה׳
 האמרת היום וממשיד עליו או״מ ממקור ושורש כל המקיפי׳ הרי
 הוא מקודש לשמים. פי׳ שהוא מוכן ומקושר לדבקה בו ית׳ כמו אדם
 המקדש אשה שבקדושין אלו נאסרה על כל העולם ומיוחדת רק לבעלה. כר
 ע״י התורה בחי׳ את ה׳ האמרת הנ״ל הוא מקושר ודבוק בהבל הדבור להיות
 מכון לשבתו. מה שאין כן אם אינו לומד לחמשיר בחי׳ כח הדבור אליו הרי
 הוא כאלו חבירו מדבר לפניו והוא אינו שומע שלא ידבק בשכלו ומחשבתו
 של חבירו בלי שמיעת הקול. וזהו וארשתיר לי כוי אד עוד הוא צריד
 לפדות נפשו האלקית מתוף מאסר הגוף ונפשו הבהמית שלא תהי׳ נקראת

 שו״ה מנלדת — זתחפלל חנה על: נתקו ע״פ לוח הודקוו.

 כך כביכול הארת עצמות א״ס ב״ה מתגלה ע״י בתי׳ אותיות שהם הם
 מקורי ושרשי המשכת החיות מאור א״פ ב״ה להתלבש ולהשפיע החיות
 בעולמות עליונים ותחתונים ובחי׳ אותיות שבעולם העליון שהוא מדרגה
 תחתונה שבו נעשה בחי׳ ראש ושכל לעולם שלמטה ממנו וכמ״ש בד״ה
 ועתה יגדל נא גבי כאשר דברת לאמר, ולבן נקרא בתי׳ מקור ושורש
 המשכת החיות בשם חצרות שדרף שם עובר החיות והשפעה שמשפיע
 לנבראים. ויש בהם ב׳ בחי׳ המשכות. אחד הוא לחיצונית העולמות ונקי
 חצר החיצונה והב׳ הוא לפנימית העולמות שהם בחי׳ אותיות התורה

 והתפלה ונשמות הצדיקים ונקי חצר הפנימית נוכח בית המלה
 ב וזהו כלתה נפשי לחצרות ה׳. נפשי הוא מקור נש״י שהיא מלכות
 דאצילות המתלבשת בבי״ע וחפצה ותשוקתה להיות במקורה
 ושרשה באצילות אשר שם הוא החצרות ה׳ המשכת החיות מאור א״ס
 ב״ה הממשיר ומשפיע לה חיות ובירידתה למטה בבי״ע כלתה נפשה
 תיכף לדבקה במקורה ושרשה וחיותה. ובמו שהאדם תאב לחיי נפשו
 כמ״ש נפשי אויתיך כר וכמ״ש במ״א (ועי נזהר ויחי דימ״ח ע״נ). וכן
 למטה הנה זהו בעבודת האדם לדבקה בו ית׳ בדבורי ומחשבות
 אותיות התורה והתפלה שהם הם חצרות ה׳ והמשכת אלקות
 מאור א״ם ב״ה. והנה יש שני בחיי, בחי׳ חצר. ובחי׳ בית.
 ושתיהו הן בחי׳ אבנים רק בית הוא מקורה והחצר אין לה גג. וככה
 ממש יש ב׳ בחי׳ בעבודת הי. הנה יש מי שהוא עוסק בתורה ותפלה
 ומכוין את לבו לאותיות שבהם לבדם כי גם זו דיר ישרה כמ״ש
 במ״א. הנה אין מלובש בהם רק כח המחשבה לבד בלא כח השכליות
 ומון־ ששכלו פנוי הרי יכול ליפול בשכלו מחשבות חוץ כמשל החצר שאיו
 לה גג שהמטר יורד לתוכו. לפיכר מי שהוא בעל שכל ואיו מחשבתו
 יכולה להלביש את שכלו. הנה זאת עצתו להעמיק דעתו ושכלו לפירוש
 המלות שבתפלה עד מקום שידו מגעת ובעיון שבלו בעסק התורה
 בפרד״ס וזה נק׳ פנימית התורה ובחי׳ זו נק׳ בית שהוא פנימי וגם
 הוא מקורה שכל עצמיותו מראשו ועד רגלו מלובש ומעוטף בו(ועי נזהר

ג ער״ה א׳ גני המקרה נמים נוי ונהרמ״י שם). וז״ש בזהר דאורייתא היכלא  הי
 עילאה דקוב׳יה דתמן יתיב מלכא והיינו פנימיות התורה שהיא פי׳ וטעמי
 התורה שמלובש בהן חכמה עילאה רק כשמבין בפשטי התורה וגם פירוש
 המלות שבתפלה לפי פשוטי נק׳ בתים והיכלות דעשייה וכל זה הוא
 בחי׳ כלה נאה וחסודה דהיינו מי שכל ימיו בתורת ה׳ חפצו ולא סר

 ממנה ימיו ושמאל ונפשו האלקית היא העיקרית בו:
ך מי שהעביר את הדיר שהוא בחי׳ חיגרת או סומא וכמ״ש  ג א
 עינים להם ולא יראו ונפשו הבהמית היא שמושלת בו וע״כ
 אין לו כלות הנפש לחיי נפשו האלקית מאתר שהיא במאסר הגוף ונפש
 החיונית הבהמית. הנה זאת עצתו להיות אעפ״כ בבחי׳ כלה וע״ז
 אמרו כלה כמות שהיא, כי להיותו חיגרת או סומא מצד נפשו
 הבהמית אין זה מונע מלהיות בחי׳ כלה מצד נפשו האלקית ע״י בחי׳
 לבי ובשרי ירננו אל אל חי. כי הנה הלב והבשר לפי שהם כלים גשמיים
 אינם יכולים להיות תשוקתם וחפצם למקור חיותם לאור א״ס ב״ה
 המשפיע חיותם כי גברו הצמצוצים והמסכים ורבו למאד בהסתר
 ובהעלם אחר העלם ע׳׳כ אינם נכספים וכלות לחצרות ה׳ שהוא מקור
 וחיי הנפש כ״א כאשר ירננו אל אל חי והוא כאשר יתבונן באמונה
 האמיתית בה׳ שהוא למעלה מעלה מבחי׳ סוכ״ע שאינו בגדר ובחי׳
 עלמין כלל רק לפי שכלנו הדל שאין אנו משיגים אותו אומרים עליו
 שהוא ממכ״ע וסוכ״ע. אבל באמת הוא רם ונשא וגבוה מאד אפי׳
 מבתי׳ סוכ״ע שהוא שייר בענין השפעה לנבראים והמשכת החיות
 לאמר שבחי׳ ההשפעה אינה מתלבשת ונתפסת בתור עלמין רק שהוא
 למעלה מהם וסובב עליהן. והנה ענין השפעה אינו שייר כ״א בבחי׳
 אותיות הנ״ל וכשצריר להשפיע השכלה לזולתו כוי. אבל מצד עצמותו
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 החיצונה. אבל ק״ש שבה נאמר קבלת עול מלכות שמים ועול מצות זהו
 בחי׳ חצר הפנימית הפונה קדים שהתורה נק׳ משל הקדמוני קדמונו של
ה ג•) ד י ) ח  עולם כוי ועמ״ש מענין זה ג״כ בד׳׳ה ויקהל משה. ובזהר פ׳ נ
 לפי׳ המק״מ שם משמע דחצר הפנימית הוא עולם הבריאה וחצר
 החיצונה הוא עולם היצירה. וכן בזהר פ׳ חיי שרה (דקכ״ס ד׳ב) ע׳׳פ
 ישכון חצריד משמע דחצר נק׳ עולם היצירה כמ״ש במק״מ וזהו עניו
 פסוד״ז שהוא תפלת היצירה. ולפ׳׳ז ק״ש שנקרא חצר הפנימית היינו
 עולם הבריאה. ובית זהו תפלת שמריע שהוא בחי׳ אצילות והיינו מ
 אצי׳ הוא בחי׳ חכמה דכללות העולמות וזהו בחכמה יבנה בית כוי.
 ואף גם לפי׳ זה אינו סוחר למשנ׳׳ת לעיל דחצרוח ה׳ הן בעולם האצילות
 כי באצילות* עצמו יש ג׳׳כ אבי׳׳ע אשר הכתר או החכמה נק׳ אצילות
 שבאצילות ובינה וז׳׳א ונוק׳ נק׳ בי״ע שבאצילות ועמ׳׳ש מזה בד׳׳ה
 להבין מ׳׳ש בהגדה מצה זו בו׳ ולכן שייך חצרות בבי׳׳ע ממש וגם
 באצילות כר, ובר״ח שער הקדושה פ״ב פי׳ בכוונת הזהר ס״פ נח הנ״ל
׳  ששער החצר הפנימית הוא אור האצילות שביום השבת הוא נפתח מ
 ועיין בפע״ח שער השבת פכ״ד שבשבת מאיר א׳׳פ עצמו של אצילות
 בבריאה, ועיין מזה בהרמ״ז ר״פ וארא (ברף מ ע׳ג) שבבריאה יש ב׳
 בחינות א׳ הוא האור שבעצם יקרא בשם בריאה והב׳ הוא אור
 אימא דאצילות המאיר בה והיינו פנימיות ותוכיות הבריאה שמאיר

 ביום השבת עכ׳׳ל:

 ב והנה לקרב אל השכל עניו חצר החיצונה וחצר הפנימית ובית
 המלך והוא ע״ד הנז׳ לעיל כי האותיות נקראו אבנים
 וצירופיהם נק׳ חצרות ובתים. וידוע שיש אותיות הדבור ואותיות
ת לזולתו ח  המחשבה, שאותיות הדבור יוצאים מהעלם אל הגילוי ל
 ונעשה בחי׳ בפ״ע וזהו עניז חצר החיצונה משא״כ אותיות המחשבה
 שהן בבחי׳ העלם והמחשבה היא מתאחדת עם הנפש המשכלת תמיד בלי
 פירוד ע׳׳כ היא הנק׳ חצר הפנימית. ועמ״ש בד״ה מי מנה עפר יעקב
 בענין מחשבה ודבור שהם בחי׳ בריאה ויצירה כו׳ ע׳׳ש• אן־ בחי׳
 בית המלד שהוא ג״כ מאבנים ואותיות אלא שהמלך דר בו בקביעות
 משא׳׳כ בחצר. הענין כמו עד״מ למטה האותיות הם מעלימים על
 השכל ואין עצמיות השכל מתגלה מתוך האותיות. ולפעמים שאין
 החכמה מתגלה כלל מתיה האותיות כמו מי שלומד בספר ומנץ
 האותיות ואינו מבין הפשט ובאמת אפילו אותיות המחשבה אין עצמיות
 החכמה מתגלה בהן כלל. ולכן בריאה שהיא מחשבה היא בחינת
 בריאה יש מאיו וכמ״ש בדיה את שבתותי תשמרו בפי׳ בורא קדושים
 ישתבח שמך כר. ולכן נק׳ בחי׳ האותיות למעלה בחינת חצר שאיו
 המלך דר בו משא״כ בחי׳ בית המלך שהמלך דר בו בקביעות זהו
 בחי׳ האותיות שנמשך בהן גילוי עצמיות החכמה עילאה שלא יהיו

 האותיות מעלימים ומסתירים (ועמיש בעניו קייס בדיה הנה ים סוף גני
roron 0 אס בחקותי תלכו נענץ אותיות החקיקה  והביו• ידו על הנהר נו׳ ועמ״ש ד
ך ובחי׳ ת צ  הנתיבה נו׳ דש), ובמ״ב עד״ז בעבודת ה׳ יש בחי׳ ישכון ח
 נשבעה בטוב ביתך דהיינו מי שהוא עוסק בתורה ותפלה ומכוין את לבו
 לאותיות שבהם לבדם והו בחי׳ ישכון חצריך אף שהוא בחי׳ חצר
 הפנימית. אבל מי שמעמיק דעתו ושכלו להבין פירוש המלות שבתפלה
ו מגעת וכן בעיון שכלו בעסק התודה זהו בחי׳ נשבעה  עד מקום שד
 בטוב ביתך דאורייתא היכלא עילאה דקוב״ה. וזהו ענין כלתה נפשי
 לחצרות ה׳ שנק׳ כלה וארוסה לבד לפי שמקבלת רק מבחי׳ חצרות שהם
 האותיות לבד. וזהו ענין קדושין(יכנז׳ לעיל נפנים) שקדושין ומאמר ענין
 אחד הוא. ומאמר היינו אותיות התורה כו׳ שהם בחי׳ מקיפים כמו
 טבעת קידושיו כר אבל בחי׳ עיוו התורה שנקלט בנפשו השגת התורה
 שהיא טפת חכמה עילאה וכו בתפלה להיות נקלט רוממות ה׳ אל תוך

 •< עיי נהוספות.

 חיגרת או סומא והפדיון הוא בצדקה, וזהו וארשתיך לי בצדק כי גדולה
 צדקה שמקרבת את הגאולה כוי וכרבי אליעזר דיהיב פרוטה לעני והדר
 מצלי. וכמ״ש באגה״ק ד״ה איו ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר ושביה
 בצדקה. שעי״ז פודה נפשו כוי ועתה נפדה כוי ע״ש באריכות (ועמ״ש
 בפ׳ כי תשא סד״ה שמאלו תחת לראשי). ובמשפט דהנה כתיב רשע
 מכתיר את הצדיק ועל זה נאמר ובערת הרע מקרבר לכך צ״ל משפט
 ע״ז ובחסד וברחמים דהיינו לעורר ר״ר על נפשו וכדכתיב ליעקב אשר פדה
פ אשירה. בפי׳ משפגי וצדקה  את אברהם 3מ״ש במ״א (ועמ״ש בפי נשלח ד
 ביעקב אתה עשית ועייו ברמת פ׳ עקנ מעניו וארשתיך לי נצדק ונמשפם).
 וארשתיר לי באמונה דהיינו מי שאינו יבול ללמוד וגם איש עני הוא ואין
 יכול ליתו צדקה אעפ״כ איו מונע לו להיות בחי׳ כלה וארוסה ע״י
 האמונה כנ״ל בהתבוננות מעומק דליבא איד דכולא קמיה כלא חשיבי
 ושהוא למעלה מעלה מבחי׳ סוכ״ע (ועמ״ש ע״פ כי אברהם לא ידענו
 כו׳ כי אתה ה׳ אבינו כר. וממש״ש יובן יותר עניו וארשתיד לי באמונה).
 וכ״ז הוא בבחי׳ כלה וארוסה אבל את״כ צריד להיות בחי׳ נשואיו(ונמ־ש
 ברמת בא סיפ י׳׳ח) וזהו וידעת את ה׳ מלשון והאדם ידע את חוה שהוא
 בחי׳ התקשרות האמיתי. כמ״ש ומלאה הארץ דעה את ה׳ פי׳ שתמלא
 כולו לה׳ שלא יהיה שוס מחשבה דבור ומעשה כי אם לה׳ לבדו וכל
 מחשבות אדם יהיו ממולאים רק מן דעת ה׳ וזהו ותן חלקנו בתורתה
 שיהיה חלקנו מיוחד בתכלית היחוד בתורתד ויהיו לאחדים ממש וד״ל:

 ביאור מעט ע״פ וארשתיך לי

ד ס״פ ויחי (דימית ה  בפרדס בעה״כ ערד חצרות הביא מ״ש מ
) ע״פ כלחה נפשי לחצרות הי, ובתי בראי אינון אקרון נ  ד
 חצרות ה׳ ועפ״ז פי׳ שהם הז״ת דאצי׳ כי כמו שהחצר בית שער לבית כן
 הז״ת הם בית שער לג׳ ספירות העליונות. ועמש״ל ע״פ ויושט המלד
 לאסתר. נת׳ החילוק ביו חצר לבית שאיו המלר דר בקביעות בחצר כמו
 בבית. וזה י״ל ג״כ בעניו ז״ת לגבי ג״ר והוא כמ״ש בע״ח הובא בסש״ב
 פל״ה שאור א״ס ב״ה אינו מתייחד אפילו בעולם האצילות אלא ע״י
 התלבשותו תחלה בספירת חכמה בו׳ נמצא עיקר השראת והתגלות
 אור א״ס הוא בחכמה עילאה ונקי איהו וחיוהי חד וע״י החכמה נמשד
 ומתלבש במדות ונקי איהו וגרמוהי. וזהו דאורייתא דמחכמה נפקת
 נק׳ היכלא עילאה דקב״ה שהמלד דר בו בקביעות ואו״א הם תרץ ריעין
 דלא מתפרשץ. אבל הז״ת נק׳ חצרות. ופי׳ חצר החיצונה וחצר הפנימית
 י״ל לפ״ז שהן חיצונית הכלים דז״א ופנימית הכלים וכעץ מ׳׳ש בלקוטי
 הש״ס להאריז״ל ד״ח ע״א דע כי הנצח וההוד נקראים בתי בראי אבל
 פנימיותם עצמם נקי גוואי, ומהר פ׳ לד לד דצ״ד ע״ב ע״פ ישכוו חצריר
 נתבאר דחצירד הם ציון וירושלים שהם יסוד ומל׳ (כ«״ש במק׳מ שם
 עייו מהר פ׳ ויחי ירי״ס ע״א). וי״ל דב׳ בחי׳ אלו הו חצר החיצונה וחצר
 הפנימית והוא כמבואר במ״א ע״פ כרוב אחד מקצה מוה הוא ז״א
ת אור א״ס מלמעלה למטה והמל׳ הוא מקור בי״ע ד ר  דאצילות שהוא י
 ושרשם שבאצילות כוי לכן המל׳ נק׳ חצר החיצונה שהוא מקור
 הנבראים. אבל יסוד ז״א הוא בחי׳ חצר הפנימית הפונה קדים כוי
 (וכה״ג פי׳ במאורי איר אות ח׳ סי׳ ני). וזהו כלתה נפשי לחצרות ה׳ ועמ״ש
 במ״א ע״פ כי תשמע בקול כו׳ לעשות הישר כו׳ דחצר החיצונה הוא
 פםוד״ז וחצר הפנימית היא ק״ש כי בפסוד״ז נזכר גדולתו ית׳ ממה
 שהוא מחיה עולמות ומלאכים כמ״ש הללו את ה׳ מן השמים כר כל
 מלאכיו כר הללוהו ברקיע עוזו כוי אשר מקור חיותן נק׳ חצר
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 עיין מק״מ שם. וע״ז נאמר וארשתיד לי. ולבן הוא לעולם. בי בקדושין
 דעכשיו שהם מבחינת אדם העליון שהוא בחי׳ ז״א אשר שם יש חו״ג
 ימינא ושמאלא ע״כ יש ירידה כוי, אכן לע״ל שיהיה התעלות ז״א בבחי׳
 עתיקא ממש וזהו לי ועי״ז הוא לעולם כי לית שמאלא בו׳ ולא אדם הוא
 להנחם בנ״ל ועמ״ש סד״ה וידעת היום והשבות מענין זה שכשהיום יש
 עליות וירידות לפי שהוא מבחינת ממכ״ע אבל לעתיד שיהיה גילוי סוכ״ע
 כוי, ועיין בתד״א ח״א רפ״ו ע״פ ואהבת עולם אהבתיך משמע שגבוה
 מבחינת אהבה רבה כמש״ש אהבה רבה אהבתיד לא נאמר אלא אהבת
 עולם אהבתיד שמא תאמר אהבת הקב״ה שלש שנים או אהבת עשר שנים
 או אהבת מאה שנים לכך נאמר אהבת עולם אהבתיך עכ״ל, והיינו על
 דרך המבואר כאן בפי׳ וארשתיך לי לעולם שבחינה זו גבוה מאהבה
 רבה שהיא בז״א ועייז במא״א אות א׳ סעיף ל״ז ובסש״ב פרק מ״ג דאהבה
 רבה גבוה מבחינת אהבת עולם, ויש ליישב דהנה יש ב׳ בחינת עולם מל׳
 ובינה שהן שורש עוה״ז ועוה״ב (נמ״ש בזזדא פ׳ ביאשית ליו א׳ ויגש די״

 ע״א ויצא קניה ב׳ וריס ואדא לרב א׳ ובפרדס עוד שלם הנא) ואהבה רבה
 הוא בז״א כמ״ש במא״א שם ובפרדס ערך אהבה וא״כ אהבת עולם
 שבמל׳ שהיא עלמא תתאה היא למטה מאהבה רבה שבתפארת אבל אהבת
 עולם עלמא עילאה דבינה היא למעלה מאהבה רבה וגם כי התגלות עתיק
 הוא בבינה והוא בחינת אהבה בתענוגים גם יש לומר עוד ע״פ מ״ש בד״ה
 חכלילי עינים מיין בפי׳ ועניו אהבת עולם שלמטה מבחי׳ אהבה רבה דהיינו
 לפי שנמשכת מבחינת עולם משא״כ פי׳ לי לעולם לשון נצחיות ועמ״ש ע׳׳פ
 שובה ישראל עד זהו ענין אהבת עולם שלמעלה מאהבה רבה. ומזה יובן הא
 דבעינן בקדושין שיאמר לי דבעינן כדכתיב וארשתיך לי כר. ועיין בזהר
 גדול ח״א דט״ו ע״א פי׳ ג״כ וארשתיך לי בגין דינקא לימינא כו׳ ושרש
 הענין היינו שתקבל מבחי׳ דלית שמאלא בהאי עתיקא וזהו טוב לחסות
 בה׳ מבטוח באדם כמ״ש במ״א דר״ל מבחינת אדם העליון בו׳(יעייו עוד
 ברע״מ פ׳ תצא דרע״ז ע״א ובהרמ״ז שם ועמ״ש נפי תצא ע״פ כי ההרים ימושו
 מ׳ ונרית שלומי לא תמוס מי) והנה בחי׳ זו נמשך ע״י לבי ובשרי ירננו
 אל בו׳ שהוא בחי׳ הכלות אל מהותו ועצמותו ית׳ שלמעלה מעלה מבחי׳
 חצרות ה׳ שעי״ז נמשר וארשתיך לי כו׳ וזהו עניו במקום שבע״ת עומדים
 כו׳ וזהו ענין ורב טוב לבית ישראל. וגם פי׳ וארשתיך לי לעולם שיהיה
 הגילוי למטה ממש ולא יהי׳ העולם מסתיר והיינו לפי שיהי׳ הגילוי מבחי׳
 המגביהי לשבת ע״כ הוא המשפילי כוי שיהי׳ הגילוי לעולם ממש למטה.
 וזהו עניו אהבת עולם אהבתנו כו׳ חמלה גדולה ויתרה בו׳ היינו

 בחינת וארשתיך לי ממש לעולם:
 ד והרמ״ז פ׳ תרומה (דקל׳׳ד ע״ב) ע״פ ויקתו לי תרומה פי׳ לי
 היינו חכמה עילאה שהוא נשמת כל העולמות כו׳ ולכן
 כל מקום שנאמר לי קיים לעולם כוי והוא שם ע״ב שעיקרו ד׳ יודי״ן
 גימטריא לי, ועמ״ש מענין ד׳ יודי״ן אלו בביאור ע״פ ומספר את רובע
 ישראל. ויש לפרש לפ״ז עניו וארשתיך לי ע״ד מ״ש האריז״ל בפי׳ הפסוק
 ביום ההוא יהיה שלעתיד יהיו זו״נ שהם ו״ה במדרגת או״א ממש
 הנק׳ י״ה וזהו בחי׳ יהיה נמצא כנס״י שהיא בחינת ה׳ תתאה. תקבל
 מבחי׳ יו״ד שהוא חכמה עילאה ממש (ועמ־ש בפי חיי שרה סד״ה יגלה לו
 טעמיה). והיינו כי פי׳ כנס״י היינו שמקבלת מישראל דלעילא וישראל
 היינו לי ראש אך יש בחי׳ ישראל זוטא וישראל סבא וכמ״ש סד״ה
 ואלה שמות בנ״י דישראל זוטא היינו המשכת ח״ע שנמשך ומתפשט
 בהמרות אך לעתיד יהיה גילוי עצמיות חכמה עילאה עדו העלית
 בו׳ ישראל סבא לי ראש ממש ועמ״ש מזה בביאור ע״פ אני ה׳
 אלקיכם דפרשה ציצית ועמש״ש מעניו מ״ש בתורת ה׳ חפצו ובתורתו
 יהגה שבחינת תורת ה׳ הוא תורה שלמעלה שיתגלה לע״ל והיינו
 ע״י עסק התורה שלפנינו שהיא כלי לגילוי זה וכן עד״ו במצות

 תוכו ופנימיותו בקרב איש ולב עמוק זהו נקרא בחי׳ נשואיז שהוא
 בחי׳ פנימיות כוי:

ך להבין מ״ש וארשתיך לי הנה יובן בהקדים פי׳ מ״ש במדרש  ג א
 שוחר טוב פרשה י״ט ע״פ מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי*
 כו׳ כל מקום שנאמר לי אינו זז לא בעוה״ז ולא בעוה״ב וכ״ה ג״כ
 במדרש רבה פ׳ ויקרא פרשה ב׳ אינו זז לעולם כוי. ומבואר במ״א בפ׳
 יתרו בביאור ע״פ זכור את יום השבת, בעניו מאמר שמואל לשאול וגס
 נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם, שזהו תשובה על
 שביקש שאול ממנו שתשוב לו המלוכה. והשיב לו שמואל שמאחר שכבר
 ניתנה לדוד אי אפשר להעביר המלוכה ממנו כי מלכות בית דוד נלקחה
 ממקום עליון שהיא מבחי׳ כי לא אדם הוא להנחם ולא כמלכות שאול
 שנלקחה מבחי׳ אדם בו׳ מבחי׳ חכמה ובבחי׳ אדם שייר ימינא ושמאלא
 ונמשך ההשפעה לפי מעשה התחתונים וע״כ יש שינויים כו׳ אבל למעלה
 מבחי׳ אדם לית שמאלא בהאי עתיקא לפי שהוא המתנשא מימות עולם
 רם ונשא כוי וזהו ענין רמה קרני, ותרם כראים קרני כוי. וזהו פי׳
 ועניו המדרש דכ״מ שנאמר לי אינו זז לעולם והיינו לפי שהוא מבחינת
 דלית שמאלא כו׳ וע״כ לא אדם הוא להנחם ואין שייך שינוי. וא״כ
 מובן מזה דפי׳ לי הוא בחי׳ עתיקא וכן בפרדם בעה״כ ערך לי פי׳
 לי לעצמי שאינו מושג ואע״ג דפי׳ דהיינו בבחי׳ בינה לא תברא דבינה
 נקי ג״נ עתיקא לפעמים כמ״ש בזהר ס״פ קרח הוא דא עתיקא
 שהתגלות עתיק הוא בבינה בו׳ וע׳ בע״ח שער תיקון נוקבא ספ״ב
 הטעם שנק׳ בינה הוא כוי. ועפ״ז יובו ג״כ ענין מ״ש וארשתיך לי
 דיהיו הקדושין לי ממש. והענין כי הנה אנו אומרים אשר קדשנו
 במצותיו והוא ג״כ לשון אירוסין וקדושין(במ״ש הרד״א גבי ברכת נטילת ידים)
 וא״כ מהו שאנו מבקשים קדשנו במצותיך כו׳ לשון להבא. והלא כבר
 קדשנו במצותיו. אך הענין* דהנה מבואר במ״א בביאור ע״פ והיה לכם
 לציצית גבי ווכדתס את כל מצות דהמצות הן נק׳ מצות המלך דהיינו שהן
 בבחי׳ מל׳ דאצילות אך שרשו הוא בז״א וע״י אתעדל״ת של האדם
 ממשיך להיות המצוה אבריו דמלכא דז״א ועוד שממשיכים ג״כ מא״א
 נו״א־בו׳ ע״ש. עוד נתבאר זה במ״א בענין ההפרש שבין וכירה ראשונה
 שאמר וזכרתם את כל מצות הוי׳ לזכירה שניה שאמר למען תזכרו כו׳
 מצותי. דזהו ג״כ ב׳ בחיי הנ״ל שבמצות אך מ״מ מבואר משם הטעם
 שנק׳ בחי׳ הב׳ מצותי ממש שלמעלה משם הוי׳ לפי שהוא המשכת אור
 א״פ בעצמו בז״א דהיינו שממשיך מבחי׳ חיה יחידה שלמעלה מהכלים
 וזהו אני הד׳ שאני הוא בחי׳ הכתר והוא נמשך להיות הוי׳ והוא בחי׳
 מצותי ממש. ועיץ מ״ש בביאור ע״פ וידבר אלקים דעשרת הדברות
 בעניו זה דשדש המצות הוא המשכת א״א (ועיין מוה בביאור ע״פ ראיתי

 והנה מנורת והנ ועיין מזה באגה״ק נסופו דייה להנץ מ״ש בפע״ח). ועדייו י״ל
 מה שאנו מבקשים קדשנו במצותיך אע״פ שאנו אומרים אשר קדשנו
 במצותיו שכבר קדשנו. כי מה שכבר קדשנו היינו כמו שנמשכו המצות
 למטה בבחי׳ מל׳ דאצילות המקבלת מז״א. אבל מה שאנו מבקשים
 קדשנו במצותיך היינו בחי׳ רמ״ח אברים דמלכא. ועיקר המשכה זו
 היינו המשכת א״א בז״א וכמו האבר שממשיך החיות מהנפש ממש
 לתוכו כמו העיז ממשיך גילוי כח הראיה בו׳ ולע״ל שנאמר וארשתיך
 לי. היינו ז״א כשיהיה מתעלה בבחי׳ ומדרגת א״א ממש, לכן נקי לי*.
 והיינו מ״ש במ״א בד״ה והיה מספר בנ״י אשר לא ימד ולא יספר דמספר
 היינו בחי׳ המצות שנתנו במספר, שלע״ל יתעלו בבחי׳ ולתבונתו איו מספר
 כו׳ שהוא עניו התגלות א״א שהוא בחי׳ אץ סוף. (ועמ־ש מוח ג״נ נניאור
 ע״פ מי פנה עפר יעקב ומספר את רונע ישראל). וע״ז אנו מבקשים קדשנו
 במצותיך כוי, וזהו ג״כ בקשת כנס״י ישקני מנשיקות פיהו ופי׳ בזהר תרומה
 דקמ״ו סע״במאו ישקני ההוא דסתים כוי ובמה בההוא רתיכא עילאה

 י) עי׳ בהוספות.
: נגונתי״ק: והיינו ז״א. א י — היינו ד  שי״ה י
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 אוכל יטעם שהוא בחי׳ חכמה כר, ולפי שהשפעת אהבה ויראה הנמשך
 להם להיות כגחלי אש בוערות ולומר קדוש וברוך וימליד כר הוא מבחי׳
 ה׳ זו שהוא עלמא דאתגליא דהיינו מחמת השגתם באור א״ם ב׳׳ה הנמשך
 בעלמא דאתגליא ושהוא ממכ״ע וסוכ״ע כוי. ולכן גם אהבתם ויראתם הוא
 בהתגלות ובתשוקה מורגשת. וכמ׳׳ש מראיהם בגחלי אש בוערות בו׳ כלומר
 כגחלי אש אשר האש עודנה קשורה בגחלת ומתלהטת בו. (ועיין מזוז ברבות
ע רנה ריפ !ואינה וראינה ובוהד חיג פ׳ זיו ד׳ א׳ בי ד י מ r דרס״ג עיי ו  נחעלותר «
 ומזיז דיג פע״נ ד׳ נ׳ ועמ״ש מעניו אש נד״ה בפי נסכים) וזהו עניו שרפים
 עומדים ממעל לו פי׳ ממעל כלומר במקום פתוח לרוחה דהיינו בגילוי עוז
 ותעצומות האהבה וכן בפרות שנשאו את הארון בימי דוד כתי׳ וישרנה
 הפרות בו׳ הלוך וגעו מפני שנשאו את הארון שהוא בחי׳ עלמא דאתגליא
 נשפע עליהם שפע אלקי להיות משוררות וגועות ובו׳(עייו ברבות וירא סיפ נ״ד

ניד נ׳ ונזחיא פ׳ היי שרה דקכ״ג ובפי תרומה וקלית אי):  ונפרק אין מעמידיו ו
 ב והנה השפעה והמשכה זו שנמשכת במלאכים להיות אריה שואג
 ושור גועה ולהיות בויערים בו׳ ועונים ואומרים קדוש כו׳
 נקרא בשם שעורה כי שעורה הוא מאכל בהמה פי׳ מאכל והשפעת
 המלאכים הנקראים בשם בהמות וחיות פני אריה פני שור כוי ונקרא
 שעורה על שם שעור ה׳ פי׳ שיעוד ומדה הנמשך מבחי׳ הה׳(וענדש
 נענין נה״א ננרא העות״ז נד״ה ראו כי ה׳ נתן לכם השנת) והיינו בחינת
 היא* מתהלכת ביו החיות להיות בוערים ולהיות מראיהם כגחלי אש
 ונמשר בשיעור ומדה להתחלק לד׳ מחנות השכינה לכל אחד במדרגתו
 ולהיות מדרגת האחד מובדל ומופרד מחבירו וכן מדרגת כל אחד
 ואחד היא נקצבת במדה שנמדד לו מששת ימי בראשית שלבן נקראו
 המלאכים עומדים שעומדים כל ימיהם במדרגה אחת בלי שום גירעון
 ותוספת ובלי שום שינוי. ושעורה בשין שמאלית כתיב מלשון וסביביו
 נשערה מאד וקדמונים אחזו שער (איונ ״ח ני) ודומיהם שהוא
 ענין רעדה כי וגבורתך ידברו וזעיס וחלים מחיל כסא וכו׳ (ועמ״ש
 עוד מעניז שער בשמאל ושער רישיה ושער בימין זה השער בפ׳
 שלח בפי ציצית ע״פ אני כר, ומזה יובן גם כאן שאח׳׳כ בימי ספירת
 העומר ממשיכים מ׳׳ט שערי בינה הוא שער בימין בחינת חסדים
 כוי). והנה השפעת והמשכת בחינת שעורה הנ״ל במלאכים תלויה
 בעבודת ישראל למטה שבזמן שבית המקדש היה קיים היו מקריבים
 עומר השעורים והניף הכהן את העומר ובאתערותא דלתתא
 אתעדל׳׳ע הוא חסד עליון שע׳׳י הארת בחינת תםד עליון
 מלמעלה מאור א״ס ב״ה נעשה העלאת בחי״ עומר היא בחינת
 עלמא דאתגליא ומקטיר הקומץ באש של מעלה כוי, ועי׳׳ז נשפע
 בחי׳ השעורה להיות מאכל בהמה במלאכים שיהיה להם בחינת
 בוערים כמראה הלפידים ולהיות שואגים קדוש וברוך וימלוך כוי.
 ולכן העומר בא מתרומת הלשכה שהיה לכל ישראל חלק בו להיות
 השפעה זו ע״י כל ישראל כי קדש ישראל לה׳ ראשית תבואתה (נירמיה
 סימן נ׳ גי) ופירש׳׳י ות״י שם קדש היינו תרומה ראשית תבואתה זהו
 העומר והיינו כי עצם נפש האלקית היא בחינת תרומה (נמיש נרמת
 פ׳ נראשית ר״פ י״ד ע״פ וייצר מי) וגם כי תרומה גדולה ניטלת באומד
 ובמחשבה כמ׳׳ש במשנה פ׳׳ק דתרומות מ״ז ובגמרא פ״ק דגיטיו
 (דל״א אי) והוא עניו נשמות עלה במחשבה, אד יש בה ג״כ מבחינת
 ראשית תבואתה עומר שעורים מאכל בהמה ע׳׳ד מ׳׳ש אדם ובהמה
 תושיע הוי׳ ופי׳ בגמרא פ׳׳ק דחוליו (דף ה׳ ע״נ) שמשימים את
 עצמם כבהמה דכאי רוח ועוד כמ״ש לקמן דבתחלה נמשך הנפש
 מבחינת אופנים מסטרא דבעירו דכיא כו׳ ולזאת הנה בחי׳ נפש
 האלהי׳ שבישראל הוא בחינת ראשית ההמשכה שעל ידה נמשר
 בחינת התבואה והשעורים הנ׳׳ל לעולם המלאכים בתוספת אור

 שו׳יה בהעלותך — צו די: אולי צ״ל צו דף לי.
 שו-ה היא: בדפוס ראשון: הא. וננת״י ה״ה.

 שו״ה זדל״א אי)— נשמות עלה: נ״ה גם בדפוס ראשון. ובלוח התיקון: נשמות ישראל עלה.

 שיש ב׳ בחי׳ חסד כו׳ ע״ש וזהו ענין קדשנו במצותיר ותן חלקנו
 בתורתך. בתורתד היא תורת ה׳ שיתגלה לע״ל ע״י עסק התורה

 עכשיו ועז״נ* וארשתיך לי כו׳ וידעת את הי:

 וספרתם לכם ממחרת השבת וגו׳ תספרו המשים יום. להבין
 כ׳׳ז ובי חמשים יום סופרים והלא אין סופרים כי אס מ׳׳ט
 יום (ועי מזה בתוספות במנחות פרק רני ישמעאל ופ״ה ע״ב). גם להבין פי'
 הספירה היום יום אחד לעומר היום שני ימים לעומר וכו׳ שהם שבוע
 אחד וכן שני שבועות וכו׳ וכן כולם. ולכאורה כד היה ראוי לומר היום
 יום ראשון לעומר היום יום שני לעומר היום יום שלישי כוי. הנה
 ענין הספירה כי בפסח היו מקריבים העומר משעורים שהוא ראשית
 קצירכם בזמן ההוא ושתי הלחם מחטים בשבועות שהוא זמן בכורי קציר
 חטים ומקציר שעורים עד קציר חטים צריד לספור. וביאור עניו זה הנה
 במרכבת יחזקאל כתיב ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה (עת מזה בזח״ג
 פנחס דרנ״ט סע״א ודף רנ״ג סע״א ובת״ז תיקון נ״ו בתתלתו וסוף תיקוו ה׳
 ונעה״ק חיד פ״ס). פי׳ וכנפיהם עפיפתם והסתלקותם למעלה ליכלל
 במקורם באהבה ויראה וכדכתיב אחרי ה׳ ילכו כאריה ישאג. פי׳ כאריה
 שבמרכבה ששואג והומה קדוש וגו׳ וכל חפצו וכל ישעו להתכלל ולהתבטל
 במציאות וכו שור גועה כוי. ועד״ו נאמר וישרנה הפרות כוי הלר וגעו
 (נש״א סי׳ ו׳ נ•), הוא פני שור שבמרכבה הנה בחי׳ זו של כנפיהם הם
 פרודות מלמעלה כל אחד ואחד לפי מדרגתו שמדרגת האחד מובדלת
 ומופרדת מחבית וכדבתיב פני אריה אל הימין באהבה הוא מחנה מיכאל.
 ופני שור מחנה גבריאל מהשמאל ביראה. ופני נשר היא מדה ממוצעת
 בחי׳ רחמנות כנשר יעיר קנו כר. ועל זה נאמר ואשא אתכם
 על כנפי נשרים וגו׳ כי מחמת שהיו ישראל במצרים בחומר
 ובלבנים בגשמיות לא היו ראוים לזכות להמעלה הגדולה ויתירה
 שזכו במתן תורה פנים בפנים דבר ה׳ וגו׳ כ׳׳א ע׳׳י בחי׳ רחמנות
 שהם כנפי נשרים שעי׳׳ז ואביא אתכם אלי (ועמ׳׳ש נפי נלק סד׳ה מי מנה
 עפר יעקנ). והטעם שכנפיהם פרודות הוא מפני שכל שפעם וחיותם הוא
 מבחי׳ מל׳ ית׳ וכדכתיב מלכותד מכ״ע המרומז באות ה׳ משמו ית׳
 וכדכתיב בהבראם בה׳ בראם שהוא בחי׳ רוח פיו ית׳ כי וברוח פיו
 כל צבאם כמו, עד׳׳מ הבל היוצא מן הפה וכמאמר באתא קלילא דלית
 ביה מששא וה׳ זו הוא בחי׳ ה׳ מוצאות הפה דהיינו כמו שהבל הדיבור
 מתחלק לה׳ מוצאות עד׳׳מ p• בחי׳ רוח פיו ית׳ מתחלק להיות מדרגות
 חלוקות ומובדלות זו מזו ד׳ מחנות שכינה מחנה מיכאל פני אריה בו׳
ד בחי׳ עושה ח  כנגד ד׳ מוצאות. ומוצא הה׳ הוא בחי׳ גיכ׳׳ק מוצא ה
 שלום במתמיו בי מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש ואין המים
 מכבים כר מפני השפעה הכללית שבהם ממקור חוצבם אשר לבחינה זו
 כולם באחד עונים באימה ואומרים קדוש בוי. וזהו בוערות כמראה
 הלפידים היא מתהלכת בין החיות כו׳ פי׳ היא מתהלכ׳ ה׳ מתהלכ׳
 דהיינו לפי שנמשר בהם השפעת בחי׳ הה׳ לפיכד בוערים ואומרים קדוש.
 (וז׳׳ל הזהר בראשית דמ׳׳א ע״ב היא מתהלכת מאן היא דא רוחא קדישא
 אתר דנפקו מינה ואיהי נהיר לון והיינו בחי׳ מלכות שהיא בחי׳ ה׳ דשם
 הוי׳ אד פי׳ רוחא קדישא היינו כדאיתא בפרדס ערך רוח שהמל׳ נקרא
 רוח הקדש כשמקבלת מחכמה שהיא נק׳ קדש ולכן בחי׳ זו היא גיכ׳׳ק
 מוצא החיד שהוא נמשד מבחי׳ חכמה כמבואר בסמוד), והמשכה והשפעה
 זו נרמזת במלת ופניהם שיש עליו טעם זקף גדול שהוא הפסק מאמר
 להפסיק בין ופניהם לוכנפיהם כמ׳׳ש רש׳׳י לומר שפניהם פי׳ פנימיותם
 אינם פרודות כמו כנפדם, שפנימיותם הוא בחי׳ גיכ״ק מוצא החיר
 כי חכו ממתקים כתיב ששם הוא בחי׳ המתיקות והטעמים כי חיר

 •) עיי נהוספות.
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 והמצות הם נמשכין מאור א״ס ב״ה עצמו ממש מבחי׳ ההעלם עצמו
 שלמעלה מעלה מבחי׳ הארה שבירידת המדרגות וםזר ההשתלשלות
 בעלמא דאתגלייא כי התורה והמצות עליהם נאמר אם בחקותי תלכו
 בחי׳ אותיות שבחקיקה כו׳ כמ״ש במ״א. הגס שמלובשים בענינים
 גשמיים מ״מ הרי אור א״ס ב׳׳ה עצמו מלובש בהם כמו עד״מ הנשמה
 שמתלבשת בגוף ונח הראיה שבמוח מלובש בעין וכח השמיעה המלובש
 באון גשמי שהעין והאזן עם היותם גשמים נעשים כלים להיות פועל
 בהם כח הראיה והשמיעה שבמוח לצאת מן ההעלם אל הגילוי כך
 התודה והמצות הם בחי׳ כלים לאור א״פ ב״ה המלובש בהם שבהם ועל
 ידם מתגלה אור א״ס ב״ה בגילוי ממש. וזהו בחי׳ שתי הלחם שהיו
 מקריבין מחטה בשבועות כי חטה היא בחי׳ ב״ב אתוון דאורייתא ושתי
 הלחם על שם הפסוק לכו לחמו בלחמי וגו׳ פי׳ לחמו אתם לחם תורתכם
 בלחמי דוקא דהיינו להיות גילוי תורתו בחי׳ אנכי מי שאנכי. וכמ״ש
 והיו הדברים האלה אשר אנכי מציר וגוי. והיינו ע״י בחי׳ לכו. וכמ״ש
 אם בחקתי תלכו דהיינו להיות בבחי׳ הליכה מן המקום אשר עמד שם
 ולמסור נפשו באחד וכמ״ש שמע ישראל וגו׳ ה׳ אחד. והיו הדברים וגוי:
ך כדי להגיע למעלה ומדרגה וו להיות בחי׳ גילוי אנכי מי  ד א

 שאנכי בשבועות זמן מתן תורתנו צריך לספור ספירת העומר
 והוא שהכתוב אומר תספרו חמשים יום כי הנה נ׳ שערי בינה שהוא עניו
 גילוי אור א״ס ב״ה להיות בחי׳ התבוננות בגדולת א״ס ב״ה הם מ״ט
 בחינות והם מרומזים בפסוק לד ה׳ הגדולה וגו׳ שהם ז׳ מדות עליונות
 וכל אחד כלול מז׳ הרי מ״ט ושער החמשים הוא שער העליון הכולל כל
 הבחינות שבשער ההוא כלולים כל המ״ט בחינות והיו לאחדים באחדות
 אחד ואינן ענפיו מתפרדין כמו למטה (ת״ל הע״ח שער א״א פי״ד ויש
 שער נ׳ הכולל כל המ״ט כו׳ וכ״ה בהרמ״ז פ׳ אמור בדף צ״ו ע״ב ובפי
 פנחס בדף רנ״ג ע״א ובפי בראשית בדף ח׳ ע״א בד״ה אזדמנת למהוי.
 וכן הוא ג״כ באריכות בפרדס שער השערים פ״ה) והשער ההוא הוא שער
 המחבר כל המ״ט שערים למקורן ושרשו במאצילו ב״ה כי בו ועל ידו נמשד
 גילוי בחי׳ אנכי מי שאנכי הוא בחי׳ עצמיות אור א״ס ב״ה לכל המ״ט
 שערים (ע׳ בפרדס שם פ״ז בשם הת״ז והוא סוף תיקון כ״ב כ״ע
 איהו שלימו דחמשין שערי בינה כו׳ וכ״ה בע״ח שם ועיין לעיל בפ׳ יתרו
 בד״ה מראיהם ומעשיהם) ולכד כתיב תספרו חמשים יום להיות אחוזים
 בשער החמשים שבו ועל ידו יהיה גילוי אנכי וספירה זו היא המשכה
 למטה לבחי׳ עומר השעורים שיהא גילוי אנכי גם בבחי׳ עומד השעורים
 למטה. כי הנה כל אדם יש לו נפש החיונית שהיא הבהמיות מבחי׳ בהמה
 וגם נפש אלהית כד אתיליד יהבין ליה נפשא מסטרא דבעירא דכיא זכה
 יתיר כו׳ וכמ״ש בזהר ר״פ משפטים (יציד ע-ב) ושפעה וחיותה מבחינת
 שעורים מאכל בהמה כוי, וכדי שתהא גם נפשו הבהמית ברצונה ליכלל
 באחד ולמסור נפשו בו׳ ולאתהפכא חשוכא לנהורא צריד שיהיה גם
 בה גילוי בחי׳ אנכי כדי שעי״ז תכסוף ותכלה אליו ית׳ בביטול מהותה
 כוי. והמשכה זו היא מעט מעט מתחלה יום אחד כו׳ ואח״כ אומרים
 שני ימים כוי, הרי יש כאן שני ימים שנמשכו למטה ואין אומרים יום שני
 לפי שאין זו בחיי והמשכה מדרגה אחרת אלא הכל הוא המשכת בחי׳
 ומדרגות שער החמשים הכולל ומיוחד במקורו רק שנמשד מעט מעט
 וכשפופריו וממשיכיו כל המ״ט בחי׳ ממילא מגיעיו בשבועות לשער החמשים
 ונעשים חמשים יום בשבועות, אד א״צ לספור ולהמשיר לעומר אלא מ״ט
 בחינות כדי לתבר ולקשר ענפין דמתפרדיו למטה ולהעלותן ולקשרו

 למקורו ושרשו ולייחדו במאצילן ב״ה ע״י שער החמשים וכוי:
 ועוד יובו עניו ההפרש ביו בחי׳ שעורה שעור ה׳ מוצאות הפה וביו בחי׳
 חטה שהוא ג״כ כ״ב אותיות התורה שזהו ע״ד שנתבאר
 בד״ה כי תשמע בקול בעניו מפתחות החיצוניות ומפתחות הפנימיות

 •גילוי זיו המתחדש מדי שנה בכל פסח כמארז״ל בפסח על התבואה
מ ע״נ בפי׳ תבואתי; בה״א. ועי מק״מ שם) ומתוספת ר  י־ע׳ץ בות״א דתי ד
 וי־יבוי גילוי אור והזיו שבעולם המלאכים נמשך ומשתלשל למטה מטה
 לנפש הבהמית שבישראל (יעיין לקמ! סיף הדיבור) שתתהפך מחשוכא
 לנתורא וכו׳ דהיינו לשבע מדות הקדושות שממשיכים בז׳ שבועות

ד כוי(יכמ-ש לקמן):  ימי הספירה וכל אחד כלולה מ
 ג 1הנה בל זה הוא בתינת שעורה שמתגלה בפסח ראשית קצירכם
 שהוא עניז השגת הנפש בחיי גילוי אור א״ס ב״ה בעלמא
 דאתגליא איד הוא ממכ״ע וסכ״ע וכו׳ לכל נפש כפי אשר תוכל
 שאת השגתה. כאשר יעמיק האדם בדעתו ויתבונן בגדולתו ית׳ כל חד
 לפום שעורא דיליה(וע׳ בפי׳ קצירה במא״א אות ק׳ סל״ב ועמ״ש בד״ה
 והי׳ מספר בנ״י לידת המוחין ט׳)• אד בשבועות הוא גילוי בחינת חטה
 שהוא גילוי מה שלמעלה מהדעת והשגה וכמארז״ל עץ הדעת חטה
 היחה שאין התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעום כו׳ שידיעת
 התינוק שקורא אבא ואימא אינה ידיעה נגלית בהשגה והבנה המושכלת
 בטעם מושג ומובן שהרי אינו יודע איר הוא אביו ולמה צריד
 לאהוב אותו אלא שקורא אבא מפני שנפשו קשורה בנפש אביו בלי
 שום טעם ודעת ולא עוד אלא שההתקשרות ההוא חזק מאד שיש
 לי געגועים אחר אביו וקשה עליו פרידתו עד שגועה בבכיה ונותן
 את נפשו ממש בבכייתו. והיינו מפני שהדעת ההוא שנתחדש
 בתינוק מחמת החטה הוא עניו גילוי הדעת הנעלם שלמעלה מעלה
 מן הדעת המושג והמובן ולכן ההתקשרות שלו חזקה מאד עד מיצוי
 הנפש ממש, כי אהבה זו נפלאתה מאד מכאשר תוכל הנפש שאת
 השגתה ואין כח בנפש לכלוא את הרוח האהבה שיסודתה ושרשה
 שממנה לוקחה הוא הדעת הנעל׳ שהוא עליון וגבוה מהדעת
 ,המתפשט בכחות הנפש והשגתה אלא הוא גילוי בחינת ההעלם עצמו
 להיות ביטול כהות הנפש שתהא הנפש נכספה וגס כלתה כו׳(יעמ״ש

 פענץ פי׳ מוחין דאבא שלמעלה מדעת המושג בד״ה להכין מ׳׳ש בהגדה מצה זו
 כר). והנה ככל הדברים האלה וככל המשל הוה כר הוא ענין גילוי
 בחי׳ חטה בשבועות ע״י מתן תורה שעל כל דבור פרחה נשמתו
 והיינו בחי׳ מסירת נפש למסור נפשו באחד מחמת גילוי בחיי אנכי מי
 שאנכי הוא בחי׳ עצמותו ומהותו שאינו בגדר תפיסא והשגה בלל דלית
 מחשבה תפיסא בי׳ כלל. ובזה יובן מ״ש אנכי ה׳ אלהיר אשר הוצאתיה
 מארץ מצרים. ולכאורה אין זה שבח ומעלה כ״כ לפני המקום שהיה
 הוצאת יש מיש. והלא גדלה מעלתו אשר עשה שמים וארץ שבריאתם
 הוא יש מאיו וגם שמים לרום וארץ לעומק וכי׳• אד יובן עם הנ״ל
 כי הנה מצרים למעלה הוא מצר ים דהיינו מה שים החכמה הוא
 בבחי׳ מצר וגבול בגדר השגת הנבראים בגדולתו ית׳ והיינו בגילוי
 ויו והארתו הודו על ארץ ושמים כוי• איד שהוא ממלא כל עלמיו וסובב
 כל עלמין ובו׳, אבל בהתגלות אנכי מי שאנכי הרי הוצאתיה מארץ מצרים
 למעלה מעלה מגדר ההשגה וכן יש בחי׳ מצרים למטה כשהאדם
 בבחי׳ מצר וגבול כל אחד לפי מה שהוא נתון בתוד מאסר הגוף
 המגבילו שלא לצאת חוץ לגדרו וגבולו. משא״כ בהגלות נגלות בנפשו
 בחי׳ אנכי מי שאנכי אזי תכפוף ותכלה אליו לצאת מנרתיקה הוא
 מאסר הגוף במסירת נפש ממש למסור נפשו באחד וזהו מעלת ומדרגת
 בעל תשובה כוי. ולכו במתן תורה היו רואים את הנשמע ושומעיו את
 הנראה דהיינו מה שהיה בבחי׳ שמיעה מרחוק שהוא בחי׳ ההעלם
 בא לידי גילוי וראיה ומה שהיה בבחי׳ ראיה והשגה נסתלק למקורו
 לבחי׳ ההעלם בחינת שמיעה לפי שאז היה גילוי ההעלם עצמו כנ״ל

 (ועמ״ש בד״ה וידעת היום בעניו שלים שלום לרחוק ולקרוב). והנה בחיי ומדרגה
 זו גמשכה לישראל במתו תורה שנתינת התורה היא גילוי בחי׳ זו שהתורה
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 וכמ״ש כעת יאמר כר. ואמרו רז״ל שהמלאכים יהיו חוץ למחיצת
 הנשמות עד שישאלו מהם מה פעל אל. וגם אמרו עתידים צדיקים
 שיאמרו מלאכים לפניהם קדוש וע״כ לא תהיה העלאת הקרבנות
 והשפעת השעורה הנ״ל ע״י בחי׳ ארי׳ כ״א ע״י הצדיקים בעצמן. כמ״ש
 קדש ישראל וכו׳ לה׳ ראשית תבואתה שבחי׳ התבואה והשעורים יהי׳ נכלל
 בישראל עצמו אבל אריה יהי׳ שוה כבקר ולא יאכל אריה את הקרבן
 הבא מן הבקר ושניהם יאכלו תבן שהוא בחי׳ השפעה שנמשך ונשפע

 מן השעורים אבל לא השעורים עצמו:

ם דחג השבועות ב ל הדרוש וספרתם ל  ביאור ע

 ביאור עניו שעורה שעור ה׳. הנה כתיב אחרי ה׳ ילכו כאריה כו׳
 שור גועה כוי [דהיינו כמו בחי׳ פני אריה שבמרכבה ששואג
 ואומר קדוש. ושור גועה היינו בחי׳ פני שור שבמרכבה שעבודתו
 ביראה בחי׳ מחנה גבריאל ופני ארי׳ הוא בחי׳ אהבה]. והעניו כי
 הנה המלאכים הם שלוחים [כי מלאך נקי שליח כנודע] כמ״ש ותקרא שם
 ה׳ הדובר אליה וכן שוב אשוב אליך. כי הוא אור א׳׳ס בעצמו המשתלשל
 ויודד לכל א׳ לפי מדרגתו מיכאל בחסד כוי ויש מיכאל דעשיה כר.
 [דהיינו כי המלאך הוא כלי אל האור המתפשט בו מאלקות וכיון שהוא
 עצמו רק כלי ובטל לגבי האור והאור הוא העיקר לכך יוכל לומר על
 עצמו לשוו אלהות כי הן אומרים כן ע״י האור המתלבש בהם שהוא
 אלהות (נפ׳׳ש נפרד־ שכיד פי-א). והאור היינו מבחי׳ צירופי אותיות
 דמדת מל׳ דאצילות. כמו מיכאל נתהוה מצירופי אותיות דמדת החסד
 שבמל׳ דאצי׳ וגבריאל מצירופי אותיות דבחי׳ גבורה שבמל׳]. ופרטי
 פרטיות בע׳׳ס חסד שבחסד חסד שבגבורה כוי. וכל יו״ד בלול מיו״ד
 חסד שבחסד דחםד חסד שבחסד דת״ת כו׳ [וכערך שינוי מזיגת הםפי׳
 כן ערך שינוי המלאכים המתהוים מהם] וכמ״ש היש מספר לגדודיו
 ורבוא רבבות מלאכים מחנה מיכאל כלולים מחסד בכמה מיני בחי׳
 ומדרגות שונות [ר״ל חסד שבחסד שבחסד או חסד שבגבורה שבחסד וכפי
 הספי׳ שמקבל ממנה כך בחי׳ המלאך לכן יש כמה רבוא מלאכים במחנה
 מיכאל לבד אף שכולם מבחי׳ א׳ הוא חסד רק שיש כמה מיני בחי׳ בחסד
 כנ׳׳ל ועיין מ״ש ר׳׳פ שלח בד״ה ענין המרגלים] והגם שכלולים מכל
 הע״ס מ״מ נק׳ בכלל מחנה מיכאל בחי׳ חסד כי התגברות החסד הוא
 מאד בהם והחסד מתפשט בהם. וכן מחנה גבריאל בכלל מדת היראה
 ומזיעתן של חיות יוצא נהר דינור על ראש רשעים יחול. פי׳ זיעחן הוא
 בחי׳ פסולת היוצא מהאש שהוא ממדת הגבורה שבמלאכים אלו. וכמו
 הזיעה היא יוצאת מבח החמימות שדוחה אח הזיעה לחוץ. כר החמימות
 של המלאכים למעלה שעומדים ביראה ורתת כוי ולמטה נעשה זיעה
 שהוא ענין ארס החום והכעס על ההיפר ועל ראש רשעים כי מאחר
 שמשיגים בגדולת א״ס ב״ה נעשה הרוגז על עוברי רצוני איר מלאו
 לבם כוי. וזהו עניו שעורה שעור ה׳ [שהוא מזון המלאכים הנק׳
 בהמה אריה ושור כוי] ששיעור ומדה נקצב להם מבחי׳ ה׳ היינו
 ה׳ מוצאות הפה ונתחלק לד׳ מחנות מחנה מיכאל פני אריה ומחנה
 גבריאל פני שור ובחי׳ פני נשר הוא רחמנות כו׳ והנה למטה באדם
 הרחמנות הוא שמעורר רחמים רבים על ריחוקו מה׳ ונופל במ׳׳ש
 על ריחוקו וכמ״ש בכל עצב יהיה מותר• אד למעלה לא שייר לומר
 כן רק מ״מ הרחמנות ג״כ מגדולת א״ס ב״ה ואיו ערוד נברא לגבי
 הבורא ית׳ לכו גדלה הרחמנות על כל העולמות (ועמ-ש בפ׳ במדבר

 פדיה וידנר נו׳ למשפחותם לניוז אבווזם ובפי ויצא בד״ה וישבם לבז בנקר). וזהו

 ואשא אתכם על כנפי נשרים שלהיות ישראל היו באותו ומן במצרים
 שו״ה קדש — קדש ישראל: נתקו ע״פ לות התיקון.

 ועמש״ל בד״ה וארשתיד לי בעניו חצר החיצונה וחצר הפנימית כו׳ ע׳׳ש
 ועמ״ש בד״ה אני ישנה בעניו האותיות שאלוני על בני כר והיינו מ״ש

 כאן שע״י בחינת חטה יודע לקרות אבא כוי:

 בישעיה סי׳ י״א ז׳

 ואריה כבקר יאכל תבן. הנה כבר נתבאר כי שעורה היא
 בחי׳ שעור ה׳ שהיא שיעור ומדה הנמשד מבחי׳ ה׳ שהוא
 בחי׳ רוח פיו ית׳ הוא מאכל בהמה פי׳ השפעת המלאכים הנקראים
 בשם בהמות וחיות. וכדכתיב פני אריה פני שור כוי. שמזה
 בוערים כמראה הלפידים באהבה ויראה לומר קדוש ובריר וימלוד
 וכוי. והשפעה זו שבמלאכים תלוי בעבודת ישראל למטה בזמן בית
 המקדש שהיו מקריבין עומר השעורים והניף הכהן את העומר כר
 ומקטיר הקומץ באש של מעלה כר. והנה אש של מעלה שבבית
 המקדש היה בדמות אריה והיא בחי׳ אריה דאכיל קרבנין. (עיין זחיא
 ד״ו ע״נ). והעני! כמו דאיתא בזהר שכמה מלאכים ממונים על התפלה
 שמקבלים ומעלים כוי. והיינו לפי שא״א לקול ודבור גשמי של האדם
 לעלות למעלה ולהתכלל במקורו באור א״ם ב״ה כ״א ע״י המלאכים
 כמו שא״א להיות התלבשות הנפש בגוף האדם כ״א דיי ממוצעים
 דהיינו ע״י הדם שהוא הנפש וגם הדם עצמו הוא גשמי אלא שע״י
 חמימות הדם מעלה אדים רוחניים. ועי׳׳ז מתאחדים כחות והתפשטות

I בך ע״ד משל א״א להיות n הנפש. (כמ״ש נפפר הנוורי מאמו שני פי׳ 
 אור א״ס ב״ה מלובש בקול ודבור התפלה כ״א ע״י המלאכים שהם
 בחי׳ שלוחי׳ דהיינו שהם כלים לאור א׳׳ס ב״ה הנמשד בהם ואור
 א״ס הבמשד בהם הוא הפועל והעושה בהם ברצונו ולכן תמיד
 מששת ימי בראשית הם עומדים במדרגה אחת כפי שיעור וגבול
 שנגבל בהם אור א״ס ב״ה ולכן אמר המלאך שוב אשוב אליך
 ובשליחותו של מקו׳ אמר לו כן כאלו הקב״ה מדבר בעצמו. וכן כתיב
 בהגר ותקרא שם ה׳ הדובר אליה וגוי. והיינו המלאך שדבר עמה
 לפי שאינן אלא המשכות בחי׳ אור א״ס ב״ה שנמשך בכמה מדרגות
 מלאכים וכלים מכלים שונים. [ועמ״ש מזה נפ׳ ני תשא בד״ת שמאלו תחת
 לואשי וע׳ נאגה״ק נסופו סד״ה להנץ מ״ש נפע״ח וטד״ה להניו אמרי בינה]
 וזהו העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד שבורא מלאך אחד
 ע״י עשיית המצוה והיינו לפי שע״י מצוה וו שעושה באתעדל״ת אתערותא
 דלעילא כמו היושב ושונה הקב״ה שונה כנגדו והוא בחי׳ המשכת אור
 א״ס ב׳׳ה בבחי׳ ומדרגת אותה המצוה בבחינת ומדרגת חכמה או
 בחסד בו׳ והמשכה זו הוא בבחי׳ מלאד בחסד במחנה מיכאל בוי.
 והנה כאשר נמשר למטה במלאכים המשכת אור א״ס ב״ה לקבל
 התפלות ולהעלותם הדי הם נכללות באותו כח ואור ועי״ז יש כח
 להתפלח לעלות למעלה יותר ושם גבוה מעל גבוה כו׳ [ועמ״ש מעניו
 זה ע״פ מה יפו פעמיד בנעלים ובפי מקץ בד״ה נו חנונה מצוה נוי]. ואם
 כר הוא בתפלה שכנגד הקרבנות הנה גם בקרבנות עצמו ג״כ כנ״ל
 שהקרבנות הו מן הבקר בחי׳ פני שור שהוא מהשמאל וצריך לאכללא
 שמאלא בימינא בבחי׳ פני אריה אל הימין:
 והנה במשכן של משה לא היה האש של מעלה בדמות אריה כי משה
 לא רצה במלאד אלא ותצא אש מלפני ה׳ וגוי. [עי׳ מ״ש ע׳׳פ
 ננשר יעיר וסד״ה שובה ישואל בפי׳ ונשלמה פוים שפתינו וע׳ בזהו סיפ משפטים
 דקנ״ה א׳ ור״פ וילד דרפ״ג ב׳ ובפ׳ האזינו דרציח ב׳]. והנה לעתיד לבוא
 כתיב הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאז־ אפילו מבחינת משה
 ותהיה מעלת ומדרגת הנשמות הגבה למעלה מאד מבתי׳ מלאכים
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 החלצו מאתכם ועמ״ש ע״פ ואלה המשפטים ועמ״ש ע״פ ששת ימים
 תאכל מצות] וגם בשעורה יש מוצא פי ה׳ שמחיה את האדם אלא
 שאינו משפיע בו גילוי ההעלם שהוא הדעת החזק שמעולם ההעלם
 כר. וגילוי ההעלם הוא אשר הוצאתיך מארץ מצרים למעלה מעלה
 מגדר ההשגה [כמ״ש בפנים] מצרים נק׳ בינה ובינה בגרוו שהוא
 מיצר המפסיק בין מוח ללב והוא הקול שמעורר הכוונה וכן פרעה
 במצרים וגי שריו קנה וושט וורידיו ובגשמיות ביו הראש ללב גרון
 המפסיק כי להיות לב ומדות נמשך מהמוח צריך שיתקצר נו׳ [כ8ש״ל

 פ׳ יתרו ובפי וארא ע׳׳פ לבן אפור]:

 ג והנה חמשים שערי בינה ענפיו מתפרדין אבל במקורם הם
 כלולים כשהם נא״א ש״ע נהורין ר״ד וקיץ חשבון גדול
 תיקון אריך כו׳ [וכמ״ש בע״ח שער א״א פי״ד וע׳ בפע״ח שער
 ספירת העומר פ״ז גבי מורי זלה״ה לא היה מסתפר כוי ועמ״ש
 מעניו פי׳ חשבון גדול בביאור ע״פ על כן יאמרו המושלים בואו חשבון.
 ועמ״ש באגה״ק ד״ה וילבש צדקה בענין פי׳ כל פרוטה מצטרפת לחשבון
 גדול כוי וע׳ בע״ח שער א״א ספ״ה שבהיות למעלה הם חשבון גדול
 כוי] ומשם למל׳ דאצי׳ כו׳ הארת פנים יאר ה׳ פניו המשכות הכתר.
 והוא עניו תורה שאומרים כ״ד ספרים בליל שבועות הגם דאורייתא
 מחכמה נפקת מקורה תרי״ג ארחין שהוא הלבנונית מגלגלחא דאריך
 כתר שבכתר כו׳ והוא ענין שתי הלחם שבשבועות לכו לחמו בלחמי
 המשכת מוחין מנו״ה דאבא וכפסח מצה לפי שבאצי׳ אין לעורר
 הגבורות אבל בשבועות גילוי הבתר שהוא בחי׳ שלמעלה מאצילות חמץ
 תאפינה דייקא ששם הגבורות נכללים בו׳ לית שמאלא בהאי עתיקא
 חירות ממ״ה וכמארז״ל בואו ונחויק טובה לאבותינו כוי. אך צ״ל
 ממטה למעלה מעט מעט היום יום א׳ שני ימים פי׳ מכיון שממשיכים
 הרי יש כאן שני ימים שאיו המשכה זו של יום זה בחי׳ אחרת משל יום אחר
 אלא הכל הוא בחי׳ אחד מעט מעט ובליל ע״ש אינן אלא מ״ט ימים אבל
 מכיון שהגיע יום השבועות ממילא נעשו המשים יום מכיון שהגיעו
 למקורן כו׳ ושער החמשים הוא המחבר כוי. ועי״ז נמשך אור הכתר
 והוא הארת הפנים גילוי הפנימי׳ דרך הכלי שלא יהיה הכלי מפסיק וגם
 דרך מוצא פי ה׳ הוא גילוי פנימי אך הוא דרך נקב וחלון כוי. ולא
 ראי זה כראי זה שדרך נקב הוא גילוי יותר אבל הארת פנים אינו
 אלא הארה בעלמא בו׳ כמו הארת המצחא. אך הארת פנים
 מתחלה כד סליק ברעותא כוי [ע׳ בע״ח שער מיז ופ-ד דרוש ב׳] אבל
 עכשיו באתעדל״ת תליא כמ״ש יאר פניו אתנו אתנו דוקא באתעדל״ת
 מחמת שמחת העבודה בשמחה וטוב לבב מעוררין שמחה מלמעלה
 וגם ענין השמחה הוא התגלות הפנימי׳ כמו צהבו פניו של דבי כוי

 [ועפ״ש בדיה צאינה וראינה בפי׳ וייז ישפח כוי להצהיל פנים משמן] והנה
 תחלה אנו ממשיכים לעומר שהיא הנוק׳ המשכת ש״ע נהוריו אר״ך
 וק״נ ודוקא בזמן שבהמ״ק היה קיים שאו היו מקריבין העומר.
 משא״כ תפלה ש״י אפי׳ בח״ל שכמה מיני מדרגות בו׳. ע״י הנפת
 העומר עליות הנוק׳. והנה עכ״ז עליי׳ זו ע״י המלאכים אריה דאניל
 קרבנין כוי. אבל לע״ל ירום ונשא וגבה מאד אפי׳ מבחי׳ משה ובמשכז
 של משה לא היה ארי׳. וזהו כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל
 כוי. ועתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש כוי. אז ארי׳ כבקר
 יאכל תבן תבן הוא השפעת השעורה ווהו שעכשיו המלאכים מעטרין
 לתפלה גפיף ונשיק ומעטר לה כי להיות התפלה בקול ודבור גשמי א״א
 לעלות כ״א ע״י המלאכים הממונים (שהם הממוצעים גבוה מעל
 גבוה וכמו הנפש מתלבשת בדם ע״י ממוצעים הם האדים כוי)
 שנותן פנימי ומקיף שלו. אבל לע״ל שיתקיים ומלאה הארץ דעה יהיו

 כל הבחי׳ בישראל עצמן:

 בחומר ובלבנים. וכדי לזכות למ״ת פב״פ דבר ה׳ הוא ע״י כנפי נשרים
 שמגביה למעלה. לבו כל הד׳ מחנות הם מד׳ מוצאות הפה• אד מוצא
 הה׳ הוא בחי׳ גיכ״ק בחיר וכולם בחכמה אתברירו הוא העושה שלום
 כוי, וזהו חכו ממתקים ששם גילוי המתיקות כמו בגשמי חיד אוכל
 יטעם וטעמים הם בחכמה כו׳ ואותיות גיכ״ק הם ממתיקים את הגבורות
 של הדי מוצאות [ועי מהר פ׳ שמיני דף לים ע״ב ועמיש בפי ויחי ע״פ
 חכלילי עינים כוי בפי׳ כל ודד הטועם כוי ועי בפעיח בשער השופר פרק א׳
 בעניו גיכ״ק מהחיו שהוא החכמה כוי עיש ובהרם״ז ריפ אחרי ובוחר סיפ
 משפטים דקכ״ג א׳ ובאדר״ז דרצ״ה בי] והנה ביאור עני! ה׳ מוצאות הפה.
 העניו שאותיות הם המשכות כוי כמו ויפח באפיו נשמת חיים שמהבל עליון
 נעשה ונתהווה למטה שכל דהיינו נשמת אדה״ר כוי. כי עניז ופי׳
 הבל ר״ל התפשטות חיות הנפש כמו התפשטות הכה שביד לעשות כל
 מלאכה שהרי כשישן אינו יכול לעשות מאומה בו׳. ובחי׳ זו הוא
 התפשטות חיצוניות הנפש דהיינו בחי׳ כח העשיה ועד״ז נאמר למעלה
 ג״כ עשה את השמים ואת הארץ שהוא התפשטות חיצוניות בעולם העשיה
 (ועי מזה בדיה בחדש השלישי בפי יתרו בעניו על כל שבח מעשה ידיד) אבל
 וברוח פיו כל צבאם שהם מבחי׳ התפשטות חיות ההבל שהוא יותר
 פנימי בו׳ ויש בחי׳ התפשטות המחשבה ולמעלה מהם מדות ולמעלה
 מהם הרצת וכעד״ו כל הע״ס רק שאינם מתגלים למטה רק ה׳
 בחי׳ כמ״ש בע״ח. ואותיות מלשון אתא בוקר ויאמר אלקים יהי אור
 המשכת החסד כוי. שהכל המשכת אור א״ס ב״ה בנשמות בבתי׳
 פנימי׳ ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ובמלאכים בבחי׳ חיצונית
 שבכל עולם שומרי הגן כוי. והנה השפעת המלאכים שעור ה׳ הוא ע״י
 ישראל במנחת העומר שמניף הכהן כו׳ ונקי עומר התנופה ופי׳
ר בלק קפ״ח ב׳ תנו פה תנו כבוד כו׳ עליית הנוק׳ למקורה ה  מ

 ושרשה ומשם יורד ההשפעה כוי:
ך בשבועות קציר חטים הוא המשנה וגילוי ההעלם שלמעלה מן  ב א
 הדעת. כי עה״ד חטה היתד, שאין התינוק יודע כו׳ הרי ע״י
 החטה נמשד גילוי בחי׳ הדעת והוא גילוי ההעל׳ שלמעל׳ מן הדעת בו׳.
 דהיינו בחי׳ אנכי ה׳ אלקיר אנכי מי שאנכי דלית מחשבה תפיסא ביה
 בבחי׳ דעת נגלה ממש רק ע״ד שהתינוק קורא אבא אע״פ שאינו משיג
 איד הוא אביו ובחי׳ גילוי זו הוא מבחי׳ אנכי מהו״ע ית׳ למעלה מעלה
 מן הגלוי דבחינת שעורה מזון המלאכים שהוא בחי׳ דבר ה׳ בחי׳ חיצוניות
 בלבד. וביאור הדבר הנה כתיב בי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי
 על כל מוצא פי ה׳ וגו׳ פי׳ מוצא פי ה׳ שנשתלשל בלחם ממנו יחיה
 האדם. והגם שבאדם ג״כ נשתלשל ונמשר מוצא פי ה׳ אלא שהאדם
 הוא מעולם התיקה מזיווג זו״נ כו׳ כמראה אבן ספיר דמות כסא
 ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם הכל מעולם התיקון אבל החטה
 הוא ממה שנפל בשבירת הכלים בנוגה ונוגה לו סביב ובחי׳ נוגה הוא
 מעולם התהו. וחטה הוא בלע שהוא הראשון לז׳ מלכיו קדמאין דתהו
 בחי׳ הדעת דתהו אלא שירד למטה מפני שהוא מחיצוניות העולמות
 דתהו. אבל מ״מ כיןן שהוא מעולם העליון נעשה חיות לאדם וירידתו
 למטה הוא כמארז״ל איו לד כל עשב מלמטה כו׳ [בביר פ׳ יו-ד]
 שההשפעה היא מלמעלה וגבוה מעל גבוה כר. והנה התינוק שיודע
 לקרות אבא אין דעתו דעת הגלוי שהרי אינו יודע למה הוא אביו
 אלא נעשה. לו התקשרות לאביו בלי טעם ודעת והתקשרות זו היא חזקה
 מאד אד היינו גילוי ההעלם עצמו [פי׳ גילוי הדעת הנעלם שלמעלה
 מו הדעת המושג והיינו דעת דתהו שהוא למעלה מהדעת דתיקוו
 שהוא דעת המושג ולפיכר נולד ע״י החטה ששרשה מדעת דתהו. או
 י״ל דעת הנעלם היינו דעת העליה שהוא למעלה מדעת המושג שהוא
 דעת תחתון ועמ״ש מעניו דעת עליון בביאור ע״פ כה תברכו וע״פ
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 שבמאציל והבחי׳ הב׳ הוא שרש כל הנאצלים דהיינו שכולל כולם כאחד
 כוי. ועד״ז ג״כ בכל בחי׳ כתר יש ב׳ בחי׳ אלו כמו בכתר דז״א
 שנעשה מת״ת דאימא יש ג׳׳כ ב׳ בחי׳ אלו הא׳ הוא נק׳ בחי׳ תחתונה
 שבעליון הב׳ נק׳ שרש וראש התחתון וזהו ענין ג׳ שלישים שיש
 בת״ת דאימא כוי וע׳ במ״ח בתחלתו מעניו זה. וכך ג״כ בעניו שער
 החמשים שהוא הממוצע בין מ״ט שערי בינה. ובין מה שלמעלה
 מהבינה. וכמבואר שבו ועל ידו יתייחדו המ׳׳ט שערי׳ במאצילו ב״ה
 שהוא גילוי אנכי מי שאנכי א׳׳כ יש בו ב׳ הבחי׳ היינו הבחי׳ תחתונה
 שבו הוא הכולל כל המ״ט שערים כאי. כעניו מ״ש בע׳׳ח דהבחי׳
 שבכתר הנק׳ שורש הנאצלים יש בו שרש כל הי׳׳ס בהעלם ודקות
 גדול שא״א לנאצל להיות יותר דקות ממנו. ולמעלה מעלה ממהות
 המ׳׳ט שערים שנמשכו אח״כ ממנו שהוא בעניו המשכת הע׳׳ס משרש
 הנאצלים, אמנם הבחי׳ העליונה שבשער החמשים דבינה איו שייך
 לומר בו שהוא שרש המ׳׳ט שערים כי הוא למעלה לגמרי מגדר שערי
 בינה כי אינו בגדר הבנה והשגה. ווהו עניו שיש בכתר בחי׳
 תחתונה שבמאציל דלית מחשבה תפיסא ביה כלל הוא בחי׳ אנכי
 מי שאנכי, ומעתה יבואר ג״כ הא דלפעמים נזכר ששער החמשים אין
 בנו כח להמשיך כלל אלא שנמשך מאליו וממילא בחג השבועות.
 וכאן נתבאר דספירת העומר הוא המשכת בחי׳ ומדרגת שער החמשים
 כו׳ והיינו כמשנ׳׳ת במ׳׳א בעניו פי׳ קדושתי למעלה מקדושתכם
 שמה שיש בכחנו להמשיך ע״י אתעדל׳׳ת בקיום המצות זהו מבחי׳
 התחתונה שבכתר הנק׳ שורש הנאצלים וזהו עניו קדושתכם אשך
 קדשנו במצותיו, אבל הנחי׳ שבכתר שהוא בחי׳ תחתונה שבמאציל זה
 א״א לנו להמשיך וזהו עניז קדושתי למעלה מקדושתכם כלומר שזה
 נמשך אח״כ מלמעלה בתורת מתנה כר ואפשד שעד״ז ג׳׳כ יש לפרש
 מה שאומרים בשבת ויו״ט קדשנו במצותיך אע׳׳פ שאומרים אשר קדשנו
 במצותיו שכבר קדשנו כר. וכמ״כ בעניו פפה״ע וחג השבועות,
 דאף לפמ״ש כאן דאפשר שע״י ספירת העומר אנו ממשיכים ג׳׳כ גם
 מבחי׳ שער החמשים אכן זהו רק הבחינה תחתונה שבו היינו הבתי׳
 שבו הכולל המ״ט שערים וזה ממשיכים מעט מעט בימי ספה״ע וזהו
 עניו היום שני ימים היום שלשה ימים כוי, אבל הבחי׳ העליונה שבו
 שלמעלה משרש המ״ט שערים זה איו בכחנו להמשיך כלל אלא
 שלאחר שסופריו וממשיכיו הבחינה הכוללת המ״ט שערים וזהו ענין
 היום מ״ט ימים כר אזי ממילא ומאיליו מתגלה אח״כ בחג השבועות
 הבחינה העליונה שבו כר שהיא עניו התגלות בחינה תחתונה שבמאציל.
 אמנם להביו איך שייך לומר דשער החמשים הוא הממוצע בין חכמה
 לבינה. ולעליוניס דהיינו לגבי חכמה עילאה נדמה שהוא למטה. והלא
 בתיקונים וע׳׳ח אומר דשער החמשים הוא בתר עליון. אך בי בלא״ה
 צ״ל איך שייך לומר שהוא כתר עליון וגם הוא שער הנ׳ דבינה. ובהרמ״ז
 בפ׳ בראשית שם ובפי פנחס דרנ״ג משמע דמ״ש שהוא כתר עליון ר״ל
 כתר ח״א שנמשך לו מבחי׳ שעד הנ׳ דבינה ממש. וא׳׳כ לפ״ז שייך ג״כ
 לומר ששער זה החמשים הוא ממוצע בין חו״ב. אמנם גם לפי פשט
 לשון התיקונים דר״ל כתר עליון ממש עכ״ז יתכו לומר שהוא ממוצע
 ביו חכמה שהיא בחי׳ אין לבחי׳ בינה ע״פ מ״ש בספר עמק המלד שער
 ט׳ דבחי׳ איו הוא חכמה והוא למעלה מבחי׳ אריד שהיא בחי׳ בינה כו׳
 וכן הוא בביאור האדרא מהאריז״ל גבי ההוא ארחא אתפרשא לתרי״ג
 אורחיו דאורייתא. (m-nq דקניט »׳) וז״ל ודע שגלגלתא זאת המקיף
 את המוח הוא בינה שהוא היכל לחכמה כוי. א״כ שפיר י״ל דשער
 החמשים דבינה הוא הממוצע ביו איו לבחי׳ בינה ועמ״ש
 עוד בענין אין בביאור ע״פ את שבתותי תשמרו. (עוד יש לתרץ
 מ״ש בתיקונים דכתר עליון איהו שלימו דחמשים שערי בינה והוא ע׳׳פ

 מעט תוס׳ כיאור על ענץ וספרתם לבם כו׳ חפשים יום,

 הנה עפמש״ל כי עניו ספירת העומר הכל הוא המשכת בחי׳ ומדריגת
 שער החמשים הכולל ומיוחד במקורו רק שנמשר מעט מעט כו׳
 עד בדי לחבר ולקשר עבפין דמתפרדין כו׳ ע״ש עפ״ז מדויק מאד מ״ש
 תספרו המשים יום. לומר שספירה זו היא המשכת שער החמשים ממש.
 אך במ״א נת׳ פי׳ תספרו חמשים יום בע״א דהיינו שיום החמשים שהוא
 שער החמשים איו בנו כח להמשיד לכו אין בו ספירה רק מ״מ הוא נמשר
 מאיליו וממילא והיינו דוקא ע״י שכבר נעשה שלימות ההמשכה במ״ט
 ימים ולכן נאמר תספרו המשים יום וקרוב לזה פי׳ הרמ״ז בפ׳ בראשית
 (דף ח׳ ע״א) ד״ה אזדמנת למהוי. וי״ל דמה שנת׳ שם הוא ע״ד שכתב
 הרמ״ז שם ובפ׳ אמור דצ״ו שחג שבועות נק׳ ע׳׳ש שבו מתגלים המ״ט
 בחי׳ הכלולים בשער הנ׳. אבל השבעה שבועות דםפירת העומר הם
 מ״ט שע״ב ממש ולא בחי׳ שער החמשים (ונ״מ בזודנ ת»ה קפיג »׳.

 ובפודס שעו השעוים פ״ה. ונ״מ טסש״ל פ׳ יתוו נד״ה פואיהס ומעשיהפ).
 אמנם לפמש״כ משמע לכאורה דבספה״ע שבע שבתות לבד מה שממשיכים
 בחי׳ מ״ט שערי בינה עוד ממשיכים ג״כ עליהם הארת שער החמשים
 ג׳׳כ וזהו ענין וספרתם לכם ממחרת השבת דהיינו מבחי׳ שלמעלה
 מהשבת שהוא הבינה במ״ש לעיל בפ׳ אמור בד״ה וספרתם לכם ובד״ה
 והניף הכהן את העומר. ולדברי הפרדס שער השערים פ״ה שער
 החמשים היא בינה כעצמה ומ״ט שערי בינה הם בשבעת ימי הבנין
 וע״ש בעה״כ ערך יובל וערך שבת. וכיון שבםפה״ע ממשיכים ז״ת
 דאימא ה״ז הארת שער החמשים ובשבועות נמשך ומתגלה עצמיות
 שער החמשים. וגם עפמ״ש בפע״ח שכ״ב רפ״א שבספה״ע ממשיכים
 ג״כ המוחין דגדלות דאו״א. וגם עפמ״ש במ״א בעניו ברכת הזימון
 גבי יין המשומר בענביו משי״ב שבםפה״ע ממשיכים ו״ק דאבא
 שמתלבשים בו״ק דבינה. א״כ עפ׳׳ז אפשר לומר שזהו ג״כ הארת
 שער החמשים. ומ״מ צ״ע. והנה אם נאמר כן יהיה מדויק יותר
 ענין תספרו חמשים יום וכן מה שאומרים היום שני ימים שלשה ימים
 ולא יום שני יום שלישי כו׳ וכנ״ל, ואין זה סותר למ״ש במ״א ששער
 החמשים אין בנו כח להמשיד אלא שנמשד ממילא בחג השבועות כוי.
 ויש להקדים מה שארז״ל ספ״ק דסוטה ע״פ ולא ידע איש את קבורתו
 לאותם שעמדו למעלה נדמה להם למטה ולאותם שעמדו למטה
 נדמה להם למעלה. וביאר זה המגיד נ״ע. כי הנה מרע״ה השיג
 בחייו מ״ט שע״ב אבל שער החמשים לא אתייהב למשה כמ״ש בגמ׳
 ובתיקונים (סוף תיקה ־־נ) וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם
 שאז השיג שער החמשים וזהו עניו ולא ידע איש את קבורתו וכמ״ש
 בזהר פ׳ יתרו (ופיט ע״א) מה ע״ק טמירא מכל טמירין כו׳ ע״ש.
 אמנם פי׳ לעליונים נדמה להם למטה כו׳ היינו כי שער החמשים
 דבינה הוא הממוצע בין חכמה לבינה כי חכמה היא בחי׳ איז ובינה
 נק׳ יש והממוצע ביניהם המחברם הוא שער החמשים ולכן לעליונים
 היינו לגבי בחי׳ אין ממש נדמה למטה כי השער החמשים כיון שהוא
 הממוצע ביו איו ליש א״כ הוא למטה מבחי׳ אין ולגבי תחתונים
 בחי׳ יש והשגה נדמה שהוא למעלה דהיינו שהוא בחי׳ אין
 ממש. ועכ״פ לפ״ז מבואר ששער החמשים הוא בחי׳ ממוצע בין
 אין ויש*, וכן לפמ״ש בת״ז ובע״ח שם דשער החמשים הוא כתר
 עליוץ הרי נודע ג״כ דהכתר הוא הממוצע בין המאציל לנאצלים
 כמ״ש בע״ח (שפ״א פ״ג) ועמ״ש בביאור ע״פ אני ה׳ אלקיכם דפ׳
 ציצית בפי׳ היש הוי׳ בקרבנו אם אין (וע• נאדו״ז דף ופית ע״נ).
 והנה מבואר בע״ח שם שהממוצע כלול מבי הבחינות שהוא ממוצע
 ביניהם דהיינו שיש בכתר ב׳ בחי׳ הבחי׳ האי הוא בחי׳ תחתונה

 •) עי׳ נהוספות.
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 וכמה רבוא רבבות עולמות תלוי במאמרו. כמ״ש היש מספר לגדודיו
 וגר. הנה מדת גדולה זו אינה נחשבת ואינה נקראת בשם גדולה כלל
 אלא בהתהוות כח הפועל בנפעל ע״י עשרה מאמרות בצירופי אותיות
 כמ״ש במ״א (וושארדל פיני ובוכות ונ״ח סע״א לו ה׳ הגדולה זו מעשה נראשית).
 והנה האותיות נקראיו אבנים והצירופים נקראו בתים כמ״ש בספר
 יצירה שני אבנים בונות שתי בתים וכלליות כל הצירופים נקרא בשם
 עיר (ועמ׳׳ש בד״ה אלה פקודי המשכו בעניו פי׳ כעיר שחוברה לה
 יחדו י״ל דהיינו צירופי אותיות המחשבה המהווה עלמין סתימיו
 וצירופי אותיות הדבור המהוה עלמיו דאתגלייז). וזהו אימתי נקרא
 גדול כשהוא בעיר אלקינו. אבל לגבי קוב״ה בכבודו ובעצמו אינו
 נקרא בשם גדול כלל כי אני ה׳ לא שניתי כתיב ואתה הוא קודם
 שנברא העולם כו׳ ובמקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא
 ענותנותו כי נשגב שמו לבדו רק הודו על ארץ ושמים בחי׳ הוד
 וזיו לבד שמתגלה בחי׳ מציאת התפשטותו ולא מהותו כי ולגדולתו
ו ה׳ הגדולה שמדת גדולה זו בטל אליך ואינה  אין חקר כתיב, וזהו ל
ו הוי׳ הגדולה שלהיות התהוות בחי׳ גדולה  עולה בשם כלל, (וזהו ל
 זהו ע״י שם הוי׳ דהיינו יו״ד צמצום בו׳ ולכו בחי׳ גדולה זו כלא חשיבא
 לגבי עצמותו ית׳ ובחי׳ איו ממש. וע״ד שנתבאר בד׳׳ה אחרי ה׳
 אלקיכם תלכו בפי׳ שהבריאה נק׳ יש מאין. שנמשך ונתהוה מהארה
 בעלמא שהיא בחי׳ אין ובלא חשיבא אצלו ית׳ וכמ״ש לקמן אות ג׳
 שאצלו ית׳ כל מה שלמעלה נקרא בחי׳ יש לגבי שלמטה הימנו בו׳
 ע׳׳כ גס בחי׳ הגדולה שבבחי׳ עיר אלקינו היינו הדבור עליון המהווה
 מאיו ליש נקרא אין ממש ועמ״ש מעניו לך ה׳ הגדולה בת״א פ׳
 ויצא בד׳׳ה וישכם לבן. ובפ׳ וארא בד״ה וידבר אלקים אל משה).

 (יעי עוד• על פסוק זה ברבות ריפ ואלד, המשפטים. ובפי נמדנר פושה א׳
 וויי ע״א זח״א בואשית דליא םע״ב. ויחי דרמיא םע״א. ה״ב פ׳ נא
 מ״ב סע״ב. ה״ג אמוד פ״ס א׳ צ״נ אי. נשא קליז בי. האזינו דרצ״ה סעיא).
 וכמשל דבור האדם שבטל לגבי מקור חוצבו שהוא הבל הלב כך
 כביבול עד״מ הנה כתיב דבך מלך שלטון שבחינת גדולה והתפשטות
 זו נקרא בשם דבור שכמו הדבור של האדם אינו אלא לזולתו כך גדולה
 והתפשטות זו אינו אלא להוות כל הנמצאים וכו׳ וכשם שאין
 ערר דבור אחד של אדם לגבי מדותיו ומכ״ש לגבי השכל. כך אין
 ערך מדת גדולה זו שהיא רק התפשטות מב׳ אותיות משמו של
 הקב״ה כמ״ש בי״ה ה׳ צור עולמים ביו״ד נברא עוה׳׳ב ובה׳ עוה׳׳ז
 וכמו שהיא במדת גדולתו ית׳ כך הוא בכל מדותיו כי כל בשמים
 ובארץ כתיב שהכל בטלים אצלו ית׳. (ועיין מעניו כי כל בשמים ובארץ
 ברבות ר״פ תרומה. זח״ב משפטים קט״ז א׳ נשא קמ׳׳ח אי. שלח
 קס״ח בי. פנחס דרנ׳׳ז סע״א. וז״ש ברבות ריש קהלת ע״פ הבל
 הבלים ששבעה הבלים שאמר קהלת כנגד שבעת ימי בראשית כוי ע״ש
 שהם בחי׳ ז׳ מדות הנ״ל שהם רק בחי׳ הבל והארה בעלמא שאין נוגע
 כלל למהותו ועצמותו ית׳. וע׳ מזה בזח״ג תזריע דמ״ז בי). וכך הוא
 בבחי׳ חכמתו ובינתו ית׳ שאפילו בחי׳ חכמה עילאה קמיה ית׳ כלא
 ממש נחשב אלא שכך עלה ברצונו להמשיך אור א״ס ב׳׳ה בעשר
 ספירות שתהיינה בחי׳ חכמה ובינה בו׳. וכמאמר רז״ל בראשית נמי
 מאמר הוא שראשית הגילוי הוא בחי׳ חכמה ג״כ אינה אלא בחי׳
 מאמר ועשיה כי מאמר ועשיה הכל אחד כמאמר ברוך אומר ועושה. והנה
 כתיב ה׳ בחכמה יסד ארץ פי׳ שבחי׳ ארץ היא בחי׳ דבר ה׳ דעשרה
 מאמרות שנברא העולם יסודו של בחינת הדבור הוא בחכמה (עמ״ש

 מזה באג״ה ע״פ ארץ אשר נוי עיני ה׳ כוי וע״פ ויעש דוד שס) כמו ע״ד משל
 באדם הגשמי שצרופי האותיות הם מחכמה שהרי התינוק כל זמן שאין
 בו דעת לא יכול לדבך. וזהו בראשית ברא אלקים ות״י בחוכמתא.

 •) עיי בהוספות.

 משנ׳׳ת בפ׳ לך לך שהתגלות עתיק הוא בבינה דוקא וזהו ענין ה׳
 שנתוסף לאברהם להיות מאב רם שהוא ח״ע אברהם בו׳ וקרוב לזה
 תירץ בפרדס שם פ״ז). והנה ע״פ משנ״ת בשם המגיד נ״ע דשער
 החמשים הוא הממוצע ביו בינה שהיא בחי׳ יש לחכמה שהיא בחי׳ אין,
 יינן עניו ספה״ע שהוא מקציר שעורים עד קציר חטים. כי הנה
 עניו שעורה שעור ה׳ שהוא עניו השגת הנפש לכל חד לפום שיעורא
 דיליה הנה שורש המשכה זו מבחי׳ בינה. אבל חטה שהוא עניו המשכת
 הדעת הנעלם שלמעלה מן הדעת המושג ומובן זהו בחי׳ חכמה
 וכמבואר במ״א (נד״ה להביו מיש בהגדה פעה זז) עניו מוחין דאכא שהוא
 למעלה מעלה ממוחין דאימא. והממוצע ביניהם הוא שער החמשים
 דבינה וזהו עניו ספירת העומר שהוא המשבח שער החמשים לבחי׳
 שעורה כוי ע״ד הנ״ל. והנה ע״פ האמור שבספה״ע ממשיכים ג״כ
 משער החמשים והמשכה זו היא למ״ט שערי בינה ממש לקשרם ולחברם
 לשער החמשים הממוצע כוי. עפ״ז י״ל דזהו עניז מ״ט תיבות שבמזמור
 אלקים יחננו ומ׳׳ט אותיות שבפסוק ישמחו. היינו שרומוים למ״ט שערי
 בינה ולמ״ט בחי׳ אלו הכלולים בשער החמשים שממשיכים ע״י ספה״ע
 ממ״ט בחי׳ שבשער הנ׳ אל מ״ט שע״ב כדי להעלותן למקורן ושרשו
 ולייחדן במאצילן ב״ה (בספר ע״ה ש״ז פ״ה איתא דחטה הוא בחכמה
 דעולם התהו ושעורה בבינה. ומחריב הנז׳ נעשה אח״כ בעולם

 התיקון בחי׳ אין ואריך אנפיז כוי):

 בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה
 מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו
 שנא׳ (תלים סי׳ ק״ג נ׳) ברכו ה׳ מלאכיו גבורי כה עושי דברו
 לשמוע בקול דברו ברישא עושי והדר לשמוע. (נגמרא פ״ט לשנת
 דפ״ח פעיא). להביו עניז זה צייד מתחלה להביז עניז מתן תורה והלא
 כבר קיים אברהם אבינו ע״ה את בל התורה עד שלא ניחנה כמ״ש
 וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורתי, ופרט ד׳ דברים משמרתי אלו
 מצות ל״ת. מצותי אלו מצות עשה וחקותי ותורתי אלו בחי׳ פנימיות
 של מצות עשה ולא תעשה. וכמ״ש למעז אשר יצוד, את בניו וגו׳ והרי
 היתה התורה ירושה להם מאבותיהם. וגם להבין עניו ירידת ה׳ על
 הר סיני בקולות וברקים בעשרת הדברות ועל כל דבור ודבור פרחה
 נשמתן ומה כתיב בהון לא תרצח לא תנאף וגוי. שהם דברים פשוטים
 שגם שבל אנושי מחייבן. ויובן כל זה בהקדים מה שכתוב במשנה
 תורה אחר עשרת הדברות כי ישאלך בנד מחר לאמר. מה העדות
 וגו׳. ואמרת לבנך וגוי. ויצונו ה׳ לעשות את בל החקים האלה ליראה
 את ה׳ וגוי. והוא שאלת בן חכם כמ״ש בירושלמי(פרק ערני פסחיפ היד)
 בהיות כי הנה כלל כל המצות לא שייך אל הנשמה רק בהיותה מלובשת
 תיד הגוף הגשמי אשר מצאהו רעות רבות ועליו שייך הציווי סור
 מרע שהגוף נמשד אחריו ועשה טוב בקיום מצות עשה המצות מעשיות
 בגשמיות כמו ציצית ותפילין ושופר וסוכה ולולב ודומיהן. משא״כ
 הנשמה לעצמה בטרם ירידתה לעוה״ז להתלבש בגוף לא היתה צריכה
 לכך וא״כ למה זה ירדה הנשמה כל כף להתלבש בגוף גשמי בשביל קיום
 מצות מעשיות ומה יתרון לה בכל עמלה, וע״ז תירץ לנו הכתוב כי
 תכלית כל המצות כדי ליראה את ה׳ וגוי. וביאור העניז הנה כתיב לד
 ה׳ הגדולה וגו׳ (נדיח א׳ ניט) כי מד, שהקב״ה נק׳ גדול כמ״ש גדול
 ה׳ ומהולל מאד אמרו רז״ל אימתי נקרא גדול כשהוא בעיר אלקינו פי׳
 כי מה שנקרא גדול על שם גדולתו שמתפשט מריש כל דרגין עד סוף
 כל דרגיו להוות מאין ליש כל הנאצלים והנבראים וכו׳ ולהתיותם
 ולקיימם כדכתיב אתה עשית את השמים וגו׳ ואתה מחיה את כולם

 שוי ה החמישים — שהיא: נ״ה נגונתי״ק הצ״צ, אבל נדפוסים: שהוא.



רה יג  לקוטי במדבר תו

 התחלקות עת וזמן כמ״ש לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים פי׳ שהמצות
 אע׳׳פ שהן חפץ ורצון ה׳ יש בהן עת וזמן לפי שהם תחת השמים פי׳
 שהם למטה מבחינת התורה הנק׳ שמים לפי שהמצות הם התגלות
 המשכות הרצון להאיר אור א׳׳ס ב״ה באיזה בחינה. כמו עד״מ לעשות
 סוכה וכו׳ שהוא התגלות אור א״ס ב׳׳ה בבחינה עליונה ומדרגה עליונה
 מאורות עליונים מפני שכד עלה ברצונו והתורה היא התנהגות באיזה
 אופו תהיה ההתגלות הזאת כמו עד״מ בסוכה שתהיה דוקא ז׳ על ד
 טפחים ושלא תהיה סככה מדבר המקבל טומאה וכיוצא בהן הרבה
 פרטי דיניו באיזה אופן דוקא יהיה המשכות הרצון ואז דוקא יהיה
 שורה ומתגלה אור א״ס ב״ה בבחינה זו עד׳׳מ בעל הבית מסדר
 בביתו שכלי פלוני יעמוד במקום פלוני וכלי פלוני במקום פלוני.
 וכר הוא עניו בחי׳ התורה שנעשה כמו בעל הבית לעסק המצות ולכו
 נמשלו המצות להיות נקראים בשם אברים דמלכא שהחיות המתפשט
 בתוכו הוא לחלוחית המגדלם לבד בבחי׳ קרירות משא׳׳כ התורה
 נמשלה לדם בחי׳ אדם א׳ ד׳׳ם שהדם הוא הנפש והוא הוא הממשיד
 עיקר החיות ורוח החיים אשר בקרבו ולא בבחי׳ הגדלה לבד ולכן היא
 למעלה מבחינת מקום וזמן. וזהו זאת התורה אדם פי׳ האדם שעל
 דמות הכסא דמות כמראה אדם בחיי אדמה לעליון בחי׳ סוכ״ע
 למעלה מבחי׳ מקום וזמן. וכמ׳׳ש הנה מקום אתי וגו׳ שלגבי החיות
 מעלה ומטה שויו כמו שאנו רואים בחוש שהדם הוא הנפש המתפשט
 בתוכם להגדילן נעשה כמוהם והיו לבשר אחד ממש ויש בהם התחלקות
 האברים ולכן הם נתונים תחת הזמן והמקום אבל התורה שאינה
 בבחי׳ התגלות המשנות הרצון בלבד רק בחי׳ התגלות הנהגות הרצון
 כנ׳׳ל, והרי היא ממשכת הנהגות הרצון העליון לתור הרצון המתפשט
 בתיד המצות הרי מקור המשכה זו נק׳ בחי׳ רעוא דכל רעוין שאינה
 בגדר מקום וזמן בלל (ולכן ארז״ל ע״פ וכל חפצים לא ישוו בה אפילו

 חפצי שמים כוי (ועמ״ש ד״פ אחרי ה׳ אלקינס תלנו גני ובקולו תשמעו ומ״ש

 נד״ה כי ניופ הזה יכפר):

 קיצור. עניו נראשית נשניל התורה, וענין רמ״ח אברי דמלכא עת
נל העוסק נתורת  לכל חפץ. וענין התורה שנק׳ אדם. ו

 עולה כאלו הקריב עולה. וכל חפצים לא ישוו בה):
 ג והנה תכלית ענין התורה והמצות בהמשכת גילוי רצונו למטה הוא
 שהכתוב אומר ויצונו ה׳ לעשות את כל החוקים האלה ליראה
 את ה׳ וכוי דהנה כתיב יראו את ה׳ קדושיו. וצ׳׳ל מהו קדושיו דוקא
 הלא כתיב ייראו מה׳ כל הארץ. אך העניו כנודע מ״ש במ׳׳א על פסוק כי
 לא מחשבות, מחשבותיכם שלפניו ית׳ כל מה שלמעלה נק׳ בחי׳ יש לגבי
 שלמטה הימנו כמ׳׳ש להנחיל אוהבי יש משא׳׳כ ממטה למעלה כל מה
 שלמטה הוא מושג ונראה לעין כל בשר נק׳ יש לגבי שלמעלה הימנו שנק׳
 איו. שאינו מושג ונראה. וזהו עיקר המשכה של גילוי רצונו ית׳ למטה
 להיות ממטה למעלה שוה כמו מלמעלה למטה, וכמו שמלמעלה למטה
 הכל בטל לפניו ית׳ וכאין ואפס ממש כמ׳׳ש לד ה׳ הגדולה וגו׳ וקמיה
 כולא כלא חשיב ממש כד יהיה בבחי׳ גילוי ממטה למעלה וראו כל בשר
 יחדיו וגו׳ ונאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד ה׳ וגו׳ להיות
 בטל אליו ית׳ ועדייו הוא ההפרש בין מ״ש ייראו מה׳ כל הארץ שהיא יראה
 תתאה כמו שנדמה לנו שלמטה היש. אבל פי׳ יראו את ה׳ היינו שיהיה
 בחי׳ את הטפל לשם הוי׳ דהיינו ביטול ממש כמו שלמעלה היש ולמטה
 כלא חשיבא וזהו כי אין מחסור ליראיו שיהיה בבחי׳ איו וביטול ועי״ז
 איו מחסור כר. ובחי׳ יראה עילאה זו נמשר ע״י עסק התורה
 שע״ז אמרו אם איו חכמה איו יראה וכמ״ש לקמן בד״ה וידבר אלקים
 כו׳ אנכי הוי׳. וזהו יראו את ה׳ קדושיו שבחי׳ יראה זו נמשך ע״י
 אשר קדשנו במצותיו וזהו ויצונו כו׳ ליראה את ה׳ דוקא. ובחי׳ יראה

 ואמרו ת״ל בראשית נמי מאמר הוא פי׳ כדי שיומשר דבר ה׳ למטה
 בתחתונים יהי אור וגו׳ יהי רקיע וגוי. הוצרד להיות ראשית הגילוי
 בחכמה בכללות. ואח״כ נחלק לפרטיות בתשעה מאמרות אחרות ותרגם
 אונקלוס בראשית בקדמין רומז על בחינה יותר עליונה שהוא ענין קדמות
 השכל מחשבה קדומה דהיינו בחי׳ רצון העליון מקור להיות בחי׳ חכמה
 ראשית הגילוי כי מה שהחכמה נקרא ראשית הוא בערד הנאצלים
 והנבראים וכו׳ משא״כ לפניו ית׳ הרי רם ונשא רבבות מדרגות כו׳
 שאפילו שנקרא חכים ולא בחכמה ידיעה וכו׳ מ״מ הרי לית מחשבה
 תפיסא ביה ולא שייר לקרותו אפילו בשם וה כלל ועליו נאמר כולם
 בחכמה עשית שאפילו חכמה עילאה נחשבת בעשיה גשמיות לפניו. וזהו
 סוף מעשה במחשבה תחלה. פי׳ מה שהוא ראשית הגילוי שהוא בחי׳
 חכמה הוא סוף מעשה של הקב״ה ע״כ תרגם אונקלוס בראשית בקדמין
 שהוא מחשבה קדומה להיות מקור לבחינת החכמה שתהיה ראשית הגילוי

 והוא בחינת רצון העליון והוא מקור התורה והמצות:
 קיצור. נרישא עושי דנרו והדר לשמוע. ענין מתן תורה. ועל כל
 דכור פרחה נשמתו. עניו ויצונו כו׳ ליראה את. שזה תכלית
 כל המצות ותכלית ירידת הנשמה לתור הגיר• לד ה׳ הגדולה. אימתי
 גדול כשהוא בעיר. בתיי הדבור עליון אבל אצלו ית׳ גדולה וו כלא חשיב
 ונקי אין כי כל כוי. בראשית ח״ע נמי מאמר הוא. ות״א בקדמין בחי׳

 רצון העליון מחשבה קדומה:
 ב והנה כדי להיות צמצום זה וענוה זו לירד ולהתלבש בבחי׳ הדבור
 הנק׳ גדולה שזהו ירידה גדולה וכמארז״ל במקום גדולתו שם
 אתה מוצא ענותנותו. פי׳ שאיו לד ענוה עצומה יותר מההשפלה להתלבש
 בנחי׳ הגדולה נו׳ מאחר שהוא כאמת כאין ואפס חשיבא אצלו ית׳ וכנ״ל
 נענין הנל הנלים נו׳. הנה הוא ע״י תורה ומצות ונמארז״ל ע״פ
 בראשית ברא בשביל התורה שנקרא ראשית בו׳ גם במאמר הספרי פ׳
 האזינו אחד משלשה קנינים שקנה הקב״ה בעולמו תורה קניז אחד כו׳
 שהקניז מורה על דבר שהוא יקר ביותר (ונמ״ש נמ״א). והנה המצות
 נזכר בזהר שרמ״ח פקודין הם רמ״ח אברין דמלכא. פי׳ במו דרך
 משל אבר שהוא בשר וגידיו ועצמות שהם בחי׳ כלי והאור והחיות
 מתפשט בתוכן וכללותן נקרא בשם אבר כר המצות הם כלים לרצונו
 ית׳ שבהם ועל ידם מתפשט אור וחיות רצון העליון ית׳ מסובב כל
 עלמין להיות בחינת ממכ׳יע בבחי׳ גילוי בתחתונים ע״ד שיתבאר
 (לקמו אות גי) בפי׳ ליראה את ה׳ והיינו ע״י ישראל עושי המצוה כמ״ש

 אשר קדשנו במצותיו כוי (ועמ״ש נד״ה וידבר משה אל ראשי המטות גני ני

 על נל מוצא פי ה׳ יחיה האדם). והנה התורה היא בחי׳ הדם היא הנפש
 שהוא הוא הממשיר רוח חיים באברים מן הנפש עצמה והוא מקור חיות
 הנפש באברים (עיין לקמן בשיר השירים בדיה לסוסתי ברכבי נדרוש הש1י) כף

 הוא עניו התורה שהיא נותנת חיים לבחי׳ המצות עצמן. וזהו זאת
 התורה אדם א׳ ד״ם שהן הס פירושי המצות ופרטי הלכותיהן איד
 שתהיה המצוה כתיקונה, ובזה יובן מארז״ל כל העוסק בתורת עולה
 כאלו הקריב עולה שנאמר זאת התורה לעולה וכוי, ואמרו על פסוק
 ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה אלו תלמידי חכמים וכו׳
 ולמה תהיה א״כ מעלת התורה זו עדיפא מהמצות עצמן שאינם נוהגות
 אלא בומו שבית המקדש היה קיים דוקא במקום מזבח ותלמידי חכמים
 העוסקים בתורה בכל מקום ובכל זמן מעלה עליהם הכתוב וכו׳ וכן
 בשארי מצות התורה יש מהן שתלוין בזמן כמו שבת שופר סוכה ולולב
 אין נוהגין אלא בזמן. אבל שלא בזמנן לאו מצוה היא כלל. משא״כ ת״ת
 שהוא מצוה בכל זמן לעסוק בדברי תורה ואפילו בהלכות שבת וסוכה
 וכוי. אלא העניו הוא כנ״ל שהתורה היא בחי׳ הדם הממשיר חיות לכל
 האבריו בשוה בכללותן. משא״כ המצות שהם אבריו דמלכא עד״מ יש בהו
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 ליקוטי במדבר תורה

 במצרים כמ״ש וימררו את תייהם בעבודה קשה וגר. ואזי זכו ותעל
 שועתם אל הי:

 קיצור. שתכלית עניו התורה והמצות ליראה את ה׳ ידאו את ה׳
 קדושיו. והיינו הגילוי כמו שלמעלה היש ולמטה כאין ואפס
 ממש וכנ״ל בפי׳ לד ה׳ הגדולה. וגילוי זה היה בשעת מ״ת. וזהו היתרוו
 על קיים אברהם כוי. לא תרצח לא תנאף. ל׳ ציווי ול׳ הבטחה. ועכשיו
 הבירור ע״י דבור התודה וזהו כדרר שבא לראות. ואין אנו יכולים כר

 ועניו תשובה:
 י והנה בחי׳ ראיה זו וביטול זה הוא נקרא לשמוע בקול דברו
 בתי׳ שום תשים עליד מלר וגו׳ לשמוע בקולו ולדבקה בו
 וליבטל אליו ית׳ (וזהו פי׳ לשמוע בקול דברו. דברו ממש ע״ד מ״ש
 לע״ל וראו כל בשר יחדו כי פי ה׳ דבר היינו ולא יכנף עוד מוריד
 שלא יהיה עוד לבושים המסתירים על הדבור עליון להיות נראה
 העולם ליש ודבר נפרד בי אם יראו הכל איר שדבר ה׳ הוא המהוה
 ומחיה וכולא קמיה כאין ואפס ממש וכמ׳יש בסש׳׳ב פ״כ וכ״א ועמ׳׳ש
 מזה פד״ה והניף ידו על הנהר. וזהו פי׳ לשמוע בקול דברו דגבי מתו
 תורה. ופי׳ בקול דברו יובן ע״ד מ״ש בד״ה כי תשמע בקול ומשם יובן
 איר שגם עכשיו שייר בחי׳ וו ע״י עסק התורה וכמ״ש בענין אם אין
 חכמה אץ יראה כוי כנ״ל)• אד צריד להקדים לזה להיות בחי׳ עושי
 דברו כי הנה מלכותד מלכות כל עולמים כתיב שכל העולמות עליונים
 ותתתונים קיומם והתהוותם מאין ליש הוא מבחי׳ מלכותו ית׳. ולכאורה
 א״כ איד יתכן להיות מלד שמו נקרא עליהם. אבל הענין שע״י תורה
 ומצות ממשיכיו בחינת רצון העליון להיות מלר שמו נקרא וזהו קדשנו
 במצותיו. וזהו בריר אתה ה׳ אלהינו מלד העולם פי׳ שיברר וימשיר בחי׳
 אתה בחי׳ חסד להיות מלר העולם ע״י שהוי׳ אלהינו ואנחנו בטלים אליו
 וקדשנו במצותיו(ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה תקעו בחודש שופר וסד״ה ביום
 השמיני שלח. וזהו עניו עושי דברו וזהו אל תקרי בניד אלא בוניד
 שבונים מדת מלכותו ית׳ ע״י שממשיכים רצון העלית ב״ה להיות גילוי
 מלכותו יתי), והנה הכח הוה שניתן לבנ״י עם קרובו להיות הגורם להמשיר
 רצונו ית׳ הוא ע״י שגילה רו וה לבני שכל אחד מישראל יש לו בהסתר
 ובהעלם האהבה המסותרת לה׳ וצריר להוציאה מהעלם אל הגילוי ביגיעת
 נפש וביגיעת בשר כמו שהיה במצרים וימררו אח חייהם בעבודה קשה
 בחומר ובלבנים וגו׳ ואמרו בוחר בחומר דא קל וחומר ובלבנים דא ליבון
 הלכתא שע״י עסק התורה בעיון ובעומק. ועד״ז נתקן לנו התפלה למסור
 נפשו באחד והעיקר למסור הרצון להיות ביטול הרצת מפני רצונו ית׳ בסוד
 מרע ועשה טוב וקדש עצמר במותר לד וכן בעסק התורה יותר מרגילותו
 כי העסק התורה אשר לפי הרגילות הוא דרד הטבע והוא כמצות אנשים
 מלומדה ועי״ז אי אפשר לעורר המשכת הרצון העליון שהוא נקרא טמירא
 דכל טמידיז (ע׳ בזת״ב סיפ יתרי דד• 0-0 ע״א) אלא ע״י התעוררות מקרב
 איש ולב עמוק למעלה מהטבע שעי״ז יצא מנרתיקו מהעלם אל הגילוי
 ולכן עתה בזמן שאין בהמ״ק חובה עלינו מצות התפלה שבשעת
 התפלה כל בעל נפש יתלהב בנפשו לעורר לבבו לה׳ שעי״ז יוכל אח״כ
 להמשיד הרצון העליון ע״י עסק התורה אלא א״כ מי שתורתו אומנתו
 דנשמתי׳ אחידא בי׳ להיטא בי׳ כמ״ש במ״א שהוא פטור מתפלה מפני
 שא״צ הכנה לעורר לבבו כו׳ כמ״ש במ״א. וזהו בחי׳ תשובה ובמקום
 שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד דמשכיז
 בחילא יתיר מהעלם אל הגילוי. וזהו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים
 טובים בעוה״ז מכל חיי עולם הבא לפי שבחי׳ עוה״ב הוא מה שנהנין
 מזיו השכינה דהיינו בבחי׳ מה שהוא בחי׳ גילוי ההתפשטות משא״כ
 ע״י הבעל תשובה נמשר ממקורא דכולא טמירא דכל טמירין כנ״ל והיינו
 ע״י דאתכפיא הסט״א ואתהפכת חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא כי

 גז ילה זו בבחי׳ גילוי רצון זה בגילוי רב ועצום היה בשעת מתן תורה
 ועמ״ש לקמו סד״ה וידבר אלקים את כל הדברים בשם הרבות יתרו
 פב״ט בעניז אריה שאג מי לא יירא דקאי על מתו תורה) על הר סיני
 גלולות וברקים ועל כל דבור פרחה נשמתו עד שאמרו רז״ל שפסקה
 זוהמתן אל תקרא חרות אלא חירות ממלאד המות ושיעבוד עד תטא
 העגל מי. (ועיי מעניו תרות על הלוחות פייה דעיווניז דנ״ד פע״א. ונפיץ
ח רנות פ׳ משפטים ד״פ ל״נ. כי תשא פמ״א קנ״ו ני. ס״פ מ״ז קס״א ו ג ע  ד
 די פקודי פנ״א קם״ג די. מצורע פי״ח קפ״ה בי. נשא פ״י דד״מ ע״א.
 פ־׳׳. מ״ד אי. נקרבז יששכר. שלח לך פט״ז רס״ז די. זח״ב יתרו פ״ד משפטים
 קי״: א׳ תצוה קפ״ג א׳ נשלח מ״ה ני. ח״א נראשית דל״ז סע״נ חיי שרה

 קי״> נ׳ ויקרא ד״ו ע״נ). ועל כן הוציד לעבודתנו מעט מעט כו׳ וכמ״ש
 מעט מעט אגרשנו וגוי. וזהו יתרון מעלת נתינת התורה לישראל בשעת
 מתו תורה. הגם כי האבות ג״כ קיימו התורה הנה כתיב באברהם
 וישמור משמרתי שנק׳ משמרת מצותי שלא נתנה עדייו להאיר על הארץ
 בגילוי רב ועצום כבשעת מתן תורה (ועי מעניו עקנ אשר שמע נוי נשמות
 רבה י״פ אי. ויקרא סוף פ׳ נ׳ שה״ש רבה בפסוק תנו ממתקים נגמרא יומא

 כיח ב׳ נדרים ל״נ א׳ שלהי קדושין פ״נ א׳ ועמ״ש מזה נד״ה משה ידנר).
 ובא הדבור לא תרצח וגו׳ שיומשר חיות גילוי רצונו ית׳ למטה אפילו
 בענינים אלו נשמידת לא תעשה זו. וענין לא תרצח כי הנה כתיב
 שופד דם האדם באדם כי זה לעומת זה עשה אלהים אדם בליעל הוא
 היצה״ר נגד אדם דקדושה. והנה ישראל עלו במחשבה ולכן הם גורמים
 ע״י חטאם במעשה דבור ומחשבה בחי׳ שפיכת דם וחיות אדם
 דקדושה באדם דקליפה. וכן עד״ז בשאר עבירות לא תנאף שלא יגרמו
 שפע לבטלה לחיצונים. וכן לא תגנוב וגו׳ שהוא ע״י שמירת וזהירת
 מצביעות ופניות כוי. והנה בשעת מתו תורה הדבור בעצמו גוזר אומר
 לא תרצח פי׳ לשוו עתיד שלא תהיה בתי׳ וו נראית לעולם. כי העתיד
 והציווי שניהם משמשת בלשון אחד אבל לאחר החטא שהוצרר לעבודתנו
 הוא ע״י דבורינו שאנו מדברים דברי תורה ממשיכין מעט מעט מרצונו
 העליון כמ״ש ואשים דברי בפיר ועי״ז יתמו חטאים מן הארץ. והנה
 התורה שבכתב היא עץ חיים למחזיקים בה ותורה שבעל פה נקרא
 בוהר אילן דטוב ורע שבו מפרידי! הטוב מן הרע (ונמשנ״ת נארינות

 נאנה״ק ד״ה נר״פ פ׳ נשא והמשנילים יזהירו). כמו עד״מ בשעה שלומדי!

 אלו טריפות בבהמה בוי ואלו כשרות כוי. נעשה בירור והבדלה
 ביו הטמא לטהור ויתפרדו כל פועלי און כהמס דונג מפני אש וגו׳
 עד ימות המשיח שיעביר רוח הטומאה מן הארץ וכתיב ביום ההוא
 יהיה ה׳ אחד ושמו אחד ולמהר אחד באחד וזהו מצות ראיה
 יראה כל זכורד כדרר שבא לראות כד וכו׳ (רפ״ק דחגעה). פי׳
 כשם שמלמעלה למטה קמיה כולא כלא חשיב כד הוא מלמטה
 למעלה כנ״ל. וזהו כי עין בעין יראו שיהיה ראיית העיז שלמטה
 שוה ומכוון לראיית העין שלמעלה ועמ״ש סד״ה כי תשמע בקול גבי
 לעשות הישר בעיני ה׳ אד עכשיו בזמן שאין בית המקדש קיים
 אומרים ואין אנו יכולים לראות ולהשתחוות כוי. והיינו מפני
 חטאינו כוי. כי עונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלהיכם פי׳ שעון
 עושה הבדל והפרש בין ראיית עין שלבם לבין ראיית עין אלהיכם
 שעי׳׳ז קוב״ה סליק לעילא ונהר יחרב ויבש יחרב בבית ראשון ויבש
 בבית שני וכו׳ שאפילו בבתי׳ בית ראשון בחי׳ בראשית נמי מאמר
 הוא בחי׳ חכמה יחרב ויסתלק בחי׳ המשכת גילוי אלהות ית׳ ומכ״ש
 שיבש בבית שני שהוא בחי׳ גילוי המדות שבלבבו (ועיין מעניו זה נוהר

 בראשית ד״ו ע״ב ודנ״ו ע״א ונפי שמות ד״ט ע״נ) והדבר תלוי בתשובה
 (עמ״ש ע״פ ני ההרים ימושו) שע״י התשובה ומעשים טובים יתגלה האור
 כי טוב והיינו ע״י מרירות נפשו בהיותו ממארי דחושבנא כמו שהיה
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 לקוטי במדבר תורה יד

 ועתה יגדל נא כח אד׳ כמ״ש במ״א דהיינו שממשיכים גילוי אור א״ס
 סוכ״ע בהדבור עליון וזהו עניו העונה יהא שמיה רבא מברר
 והיינו ע׳׳י בכל כהו גבורי כח כנ׳׳ל ווהו ג״כ עניו שיעקב נתן
 לדוד כ׳׳ח שנה משלו בחי׳ המשכת הכה בשם אד׳ כוי. ונקרא
 בחי׳ זו מלאכיו גבורי כח. ע׳׳ד שנתבאר בד״ה ונקדשתי בתוך בנ״י
 בפי׳ שרפים עומדים ממעל לו כוי. וע״כ נקראו מלאכיו גבורי כה
 גם ע׳׳ד והחיות נושאות את הכסא ועל דמות הכסא דמות כמראה
 אדם והם נושאים ומרוממים בחי׳ זו לאור א״ס עצמו והכח בהם ע״י
 ששרשם מעולם התהו כמ״ש כ׳׳ז בד״ה זכור ושמור בדבור אחד
 בת׳׳א פ׳ יתרו ובפע׳׳ח שער השבת גבי כתר יתנו לר כו׳ מלאכים פי׳
 שחו״ב נק׳ מלאכים כו׳ ע״ש וע׳ במא׳׳א אות מ׳ סס׳׳א וכפשוטו
 גבורי כח כדפרש״י םפ״ק דקדושין (י״מ ע״א) שלבש כח לכוף יצרו
 ע״ש. וזהו כמארז׳׳ל (רפ״ד דאבות) איזהו גבור הכובש את יצרו.
 שנאמר טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר (במשלי ספי ט״י)
 והמממ י׳׳ל שעי״ז שכובש את היצה׳׳ר שהוא מבחי׳ סיגי הגבורות
 וממתיקו שיהי׳ בטל ליצ׳׳ט שהוא מבחי׳ אהבה וחסד עי״ז ממשיך
׳ ועי׳׳ז הוא עושי  המתקת הגבורות מבחי׳ ארך אפים ורב חסד מ
 דברו שמתקו ובונה הדבור עליון שנק׳ עיר אלקינו שהוא מבחי׳ שם
 אלקי׳ ושם אד׳ והוא ממשיך בו הגדלת כה שם אד׳ כענין ועתה יגדל
 נא כח אד׳ כו׳ והיינו ע׳׳י ה׳ ארך אפים בו׳. ועמ׳׳ש לקמן בביאור
 ע״פ נשא את ראש בני גרשון בפי׳ מקדש אדני כוננו ידיר כו׳ וזהו
 משארז׳׳ל שלעתיד עתיד הקב׳׳ה לקרוא לירושלים שם חדש. היינו
 מ׳׳ש ושם העיר מיום הוי׳ שמה (סוף יתזקאל) כמבואר ברבות תולדות
 (פס״ה) ובמדרש איכה (דס״ח ע״ב סיפ) על אלה אני בוכיה טבא למדינתא
 דשמה כשם מלכה כו׳ דכתיב ושם העיר מיום הוי׳ שמה (עיי! שם)
 והיינו כי ירושלים הוא יראה שלם ועכשיו נקראת עיר אלקינו והאלקים
 עשה שייראו מלפניו. אכן לעייל יהיו בבחי׳ יראו את הוי׳ בבחי׳ ביטול
 ממש ע׳׳י ונגלה כבוד הוי׳ כוי כמבואר למעלה. וזהו ע״י העבודה
 עכשיו בבחי׳ גבורי כח שהם הם עושי דברו כוי. ועי׳׳ז יוכלו לשמוע
 בקול דברו ממש. מה שעכשיו נאמר זה רק במשה כוי. כנ״ל. וכמ׳יש
 במדרש תהלים (סס-י י״ד) שלע׳׳ל יתקיים מה שאמר משה ומי יתן כל
 עם ה׳ נביאים ומ׳׳מ גם עתה בחי׳ זו בעבודה היינו ע׳׳י עסק התורה
 שעי׳׳ז הוא בחי׳ קול דברו ממש כמ״ש ואשים דברי בפיך וכתיב תעו
 לשוני אמרתך כר ועמ׳׳ש בביאור ע״פ וידעת היום בסופו ע״פ מאמר
 הספרי שמתוך כך אתה מביך כו׳ אך צריך להקדים לזה להיות גבורי

 כח עושי דברו כוי:

 ביאור על בשעה שהקדימו

 הנה שרש עניז הנזכר לעיל בפי׳ סוף מעשה במחשבה תחלה שבחיי
 חכמה עילאה הוא סוף מעשה של הקב׳׳ה. פי׳ כי סוף
 התלבשות רדל״א הוא בתכמה דאצילות כמ״ש בע״ח שער מ״ז פ״ג
 ושער ב׳ במה״ב פ״א פ״ג והובא בסש״ב פרק ל״ה בהגייה והנה רדל״א
 שנמשר ממל׳ דא״ק זהו בחי׳ מאמר וכמ״ש בפע״ח בכוונת ברוד שאמר
 והיה העולם רדל״א. ומבואר לעיל דמאמר ועשייה הכל אחד וזהו פוף
 מעשה. פי׳ שסוף התלבשות בחינת רדל״א הוא בחכמה הנק׳ מחשבה
 וזהו במחשבה תחלה. וע׳ במק״מ בפי׳ הזהר (בראשית ט״ו א׳) בתר
 ההיא נקודה לא אתיידע כלל כי אור א״ס אינו מתגלה רק בחכמה

 והחכמה מתפשט בתור אימא וזו״נ כוי ע״ש:
 ועני[ התורה והמצות. הנה כמיא דאשקי לאילנא היינו ה״ח דז״א

 הנה החשך יכסה ארץ שלא יאיר בגילוי רב למטה כמו למעלה כנ״ל.
 אלא לפי סדר ההשתלשלות והתלבשות בביסוים רבים וא״כ גילויו
 למטה לפי ערד המקבלים. משא״כ כד אתכפיא סט״א וכו׳ אזי
 למעלה ולמטה שוין. כמ״ש כי עין בעין יראו וגו׳ וכתיב ביום ההוא
 יהיה ה׳ אחד ושמו אחד למהוי אחד באחד כנ״ל וזהו בשעה שהקדימו
 ישראל נעשה לנשמע שבחי׳ נעשה שהוא ענין המשכת רצונו ית׳
 להיות מלד העולם ע״י מעשה המצות אשר קדשנו במצותיו הוא תחלה
 לבחי׳ נשמע שהוא בחי׳ ביטול במציאות אליו ית׳ שבחי׳ נשמע נמשר מבחי׳
 נעשה כנ״ל (ועייו במדרש פ׳ ויקרא רבה ד״פ א׳ ופ״פ ה׳ מעניו גבורי כת עושי
 דברו. ועיין בות״ג• פ׳ בלק דקצ״א ע״א מענץ זה וכפי לד לד ד״5 ע״א) והיינו
 ע״י שגילה רו וה לבני בו׳ שהוא ע״י יגיעת נפש ויגיעת בשר להוציא
 מהעלם אל הגילוי כנ״ל ובאתערותא דלתתא אתעדל״ע לעורר המשכת
 רצון העליון בחינת טמירא דכל טמירין כנ״ל ועיין בפ׳ בהר דק״ח ע״ב
 ברחימו דלבייהו לאתקרבא לקוב״ה אקדימו עשיה לשמיעה. וכמ״ש
 במ״א. ועיין בד״ה יביאו לבוש מלכות. ועיין מ״ש מענין בשעה
 שהקדימו ישראל נעשה בד״ה צאינה וראינה. לא זז מחבבה ואפשר
 לומר פי׳ שהקדימו נעשה היינו שבחינת ביטול דנעשה להיות בטל
 לבעל הרצון . הוא עולה לבחי׳ מחשבה קדומה הנקרא בקדמין ברא
 שהוא למעלה מבחי׳ חכמה והוא מקור התורה והמצות כמבואר למעלה.

 ועמ״ש בד״ה ביום השמיני שלח בענין פי׳ וקדם צרתני:
 קיצור. (ובחי׳ ביטול זה נקי לשמוע בקול דברו וצריד להקדים
 להיוח עושי דברו להמשיד הרצון בהדבור עליון והיינו
 ע״י גילוי אהבה המסותרת בחיי ביטול רצון שעי״ז מעורר גילוי רצון
 העליון ולכן יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז כוי שעי״ז ממשיך
 מלמעלה מסדר ההשתלשלות להיות הגילוי למטה כמו למעלה, וזהו עניו
 שהקדימו נעשה לנשמע. שבחי׳ נשמע נמשד מבחי׳ נעשה שעולה

 לבחי׳ רצון העליון בחי׳ בקדמין ברא):
 ה וביאור העניו ע״פ מ״ש ברבות ר״פ ויקרא או שמא משוי שקשה
 לס״ר נוח לאחד כו׳ אם יוספים אנחנו לשמוע כר
 ומשה שומע בו׳ וע״ש שעד״ז פי׳ גבורי כח כו׳ לשמוע כר ע״ש.
 והענין דמבואר במ״א פ׳ מטות ע״פ לאמר זה הדבר כו׳ עניו משה
 נתנבא בזה כר גילוי קדש העליון משא״כ בחי׳ כה כדמותנו כו׳ ע״ש.
 וזה היה הגילוי במתן תורה וזה הי׳ קשה לס״ר נשמות לקבל כי גילוי אור
 א״ס עד״ז מאיר רק בחכמה עילאה שמשם בחי׳ משה כי תכמה כח
 מה והוא מ״ש במשה ונחנו מ״ה. משא׳׳כ בס״ר נשמות ששרשן מו״ק
 שהן המדות שלמטה מבחי׳ חכמה. ולכן פרחה נשמתן כמ״ש נפשי
 יצאה בדברו וכמ״ש ברבות בשה״ש ע״פ חכו ממתקים. כי גילוי
 בחי׳ זו זהו כמו שלמעלה היש ולמטה בחי׳ אין ואפס ממש ועיין
 מזה בסש״ב ר״פ ל״ד וס״פ ל״ו. שעיקר גילוי זה הוא בחכמה עילאה
 כמש״ש פל״ה בהג״ה. וזהו הנקרא לשמוע בקול דברו, שרק משה
 יוכל לשמוע. ועמ״ש בד״ה בפי׳ כי תשמע בקול מפתחות הפנימי׳
 כו׳ ובסידור בד״ה אדני שפתי תפתח בפי׳ בקול דברי אלקים חיים
 וע״פ קול דודי הנה זה בא מדלג כוי. והיינו ע״י שהי׳ בחי׳ גבורי
 כח. ועי בגמרא שבת פ״י (״ייב אי) ופ״ד דנדרים (דל״ת ע״א) לפי
 שהיה בעל קומה עשר אמות דהיינו שמאיר בו עשר ספירות עליונות
 דאצילות שראשיתן היא חכמה עילאה. והיינו כי כח זהו בחי׳
 חכמה כח מ״ה ומשם נמשד כח הביטול למס״נ. (ועמ״ש הרמ״ו פ׳

 פנתס דף ר״כ בפי׳ העונה אישר״מ בכל כתו). והנה ע״י משה יוכלו
 נש״י לקבל לשמוע בקול דברו, וזהו ג״כ ע״י גבורי כח. והנה
 כח ב״פ יד זהו עניו שאו ידיכם קדש שמבואר בד״ה צאינה
 וראינה. ועי׳׳ו הם עושי דברו עושי לשון תיקון והיינו מ״ש ועתה

 •) עי׳ בהוספות.
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 תפלת מוספין על שם תוספת הקדושה. ועיין בפע״ח שער הק״ש פ״ה
 ומשם יובן דבחי׳ שארה כסותה נמשר מחיצוניות דאו״א. ועונתה
 נמשר מבחינת פנימית וגם שהמשכה זו באה מלמעלה מעלה אור
 חדש כמש״ש ספי׳׳א. וזהו האזהרה לא תנאף שלא ימשיך ח״ו בחי׳
 המשכה זו לחיצונים. וכן לא תגנוב שהוא ע״י שמירת מדמיונות שוא
 שלא ידמה בעצמו ששיבר התאוות רעות ובאמת שקר הוא כוי, ומזה
 נמשך ג״כ הגניבה למעלה שהחיצונים גונבים מהקדושה כמ׳׳ש בע״ח
 סוף שער האונאה כו׳ וגם כמ״ש במ׳׳א בשם לקוטי הש״ס מהאריז״ל
ח שנוטל מזה ונותז לזה כו׳ ע״ש כנזכר בפ׳ שלח בד״ה ענין ר  גבי י
 התכלת ועיין בפרש״י באיוב פי׳ ד׳ ע״פ ואלי דבר יגונב ובסנהדרין
 דפ׳׳ט ע״ב, כי אם יראה לשבר התאוות באמת לאמיתו ועי״ז יומשך
 שלא יהיה הגניבה למעלה כו׳ [ועיין בוהר ס״פ יתדו ובמה דפסקא
 טעמא שרי למגנב דעתיה דרביה באורייתא ועיין בע״ח שער האונאה
 פרק שני רק גניבה ממש בו׳ וזהו ע״ד המבואר במ״א בעניו גביע
 הכסף שהטמין יוסף באמתחת בנימין צדיק תחתוז שבחי׳ גביע
 הכסף האהבה רבה ושמחת הנפש אינו של בנימין עצמו כי אם

 מבחינח יוסף]:

 ב והנה ע״י קיום המצות ועסק התורה עי״ז הוא עושי דברו שבונים
 ומתקנים דבר ה׳ שהוא בחי׳ מלכות דאצילות להיות המאציל
 א״ס ב״ה מלד על עם כו׳ ועי׳׳ז אח״כ לשמוע בקול דברו. אד הכח
 הזה להיות עושי דברו בעובדא וברעותא דליבא תליא והיינו ע״י מי
 גילה לבני רז זה שהקדימו נעשה שע׳׳י גילוי האהבה המסותרת לצאת
 מההםתר וההעלם אל הגילוי עי״ז ממשיכים מלמעלה ג״כ הגילוי
 מבחינת טמירא דכל טמיריו. וזהו ההפרש ביו ישראל שקבלו התורה
 בסיני ובין מה שהאבות קיימו את התורה והוא ע״ד משארז״ל במקום
 שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, ופי׳ הטעם
 בוחר (פ׳ חיי שרה דקניט ע״ב) דאינון משכי עלייהו ברעותא דליבא יתיר
 ובחילא סגי כו׳ דהיינו שמוציאים נקודת הלב מההעלם יותר אל הגילוי
 מהצדיקים. והוא עניו בחילא סגי דהיינו בכח גדול וחזק מפנימית
 ועומק נקודת הלב שמתגלה בהם. ולכן מעוררים ג״כ למעלה שיומשד
 ויתגלה מן טמירא דבל טמירין יותר. כי לפי האתערותא דלתתא כד
 אתערותא דלעילא. וז״ש גבי מתן תורה קול ה׳ בכת דהיינו לפי
 שהקדימו נעשה בבחי׳ גילוי הרז בחילא יתיר דהיינו בכח גדול וחזק
 מנקודת הלב והוא בחי׳ תשובה והיינו ע״י יציאת מצרים כוי לכן
 המשיכו ג׳׳כ מלמעלה בעת מ״ת מההעלם יותר אל הגילוי יותר
 והיינו יותר ג״כ ממה שהמשיכו האבות שהיו בחינת צדיקים גמורים
 שההמשכות שהמשיכו הוא למעלה באצילות ולא ירד למטה כו׳ משא״כ
 ישראל המשיכו לשמוע בקול דברו שיומשד הגילוי למטה ושיהיה חרות
 על הלוחות כו׳ חירות מיניקת החיצונים כו׳ שהדבור גוזר ומבטיח לא
 תרצח דר׳׳ל שלא יהיה עוד בחינה זו כו׳ וכמשנ״ת לעיל ופי׳ מי גילה
 לבני רז זה מי היינו בינה גילה לבני רז זה הוא יסוד אבא שאהבה
 המסותרת היא מבחי׳ ח״ע כמ״ש בבינונים פי״ח והתגלותה ע״י בינה
 התבוננות וזהו ענין נקודה בהיכלא. כמ׳׳ש ע״פ ראה אנכי נותן כו׳ כי
 חו״ב תרץ ריעיו כו׳ [וע׳ בהרמ״ז פ׳ וירא (״י׳״ ע״א) גבי רזא סתימא
 איהו ור״פ חקת בפי׳ וברזא עילאה כו׳ וגם אפשר לומר דרז זה היינו
 החסדים המכוסים ביסוד אימא עמ״ש בביאור ע׳׳פ והיה מספר בנ״י כחול
 הים אשר לא ימד ולא יספר. וז״ש במדרש רבה (וירא פ׳ פייט) סוד ה׳
 ליראיו זו מילה והיינו משום שע״י המילה הוא התגלות החסדים המכוסים
 ביסוד אימא שהיא נק׳ סוד דהיינו האהבה המסותרת כוי]. והנה עי״ז
 ניתן הכח להמשיד ג׳׳כ מלמעלה גילוי רצון העליון להיות עושי דברו וע״ד
 שנת׳ בזהר (בלק יקציא ע״א) ועי׳׳ז אח״כ לשמוע בקול דברו. ופי׳ בקול י׳׳ל

 המגדילים את הכלים ומהם שרש הרמ״ח מ״ע ושורש הה״ח הוא
 מחיוורתא דגלגלתא ושרש שרשן הוא מחסד דעתיק ושם״ה ל״ת הן
 מה״ג דז׳׳א ושרש שרשן מגבורה דעתיק. ושרש התורה הוא ממו״ס
 שמשם שרש השערות דגולגלתא שהם הלכות התורה (ועיין בע־ח שער
 א״א פיר) והנה גולגלתא הוא חיצוניות הכתר ומשם נמשכים המצות
 מהלבנונית שבין השערות וכשנמשכי׳ בכתר ח״א נעשי׳ תרי״ג ארחין כו׳
 כמ״ש באדרא (תשא דקכ״ט א׳) לתרי״ג ארחץ דפליג בז׳׳א. אבל התורה
 נמשכה ממרים שהוא בחי׳ פנימי׳ היינו חכמה שבכתר אשר החכמה
 היא בחי׳ פנימי׳ ובחכמה אתברירו לברר מהו מותר ומהו אסור והוא
 למעלה מן המצות שהם הכלים. כמשל בעל הבית שמצוה באיזה מקום
 יעמידו הכלי. הרי הוא מושל על הכלי ומעמידה במקום שהוא חפץ
 כמ״כ עד״מ מצות סוכה הוא עניו המשכת מקיפים דאימא. ולימוד
 התורה איד ומה שתהיה הסוכה לא פחות מז׳׳ט על ז״ט ולא למעלה מכ׳
 ושאם לאו אינו מצוה כלל זהו הממשלה והציווי על המצוה והוא כמו
 בעה״ב שמצוה איר תעמיד הכלי בו׳ וזהו בוצינא דקרדוניתא קו המדה
 שמודד איר יהיה הבנץ והוא מבחי׳ מו״ס שבו מלובש גבורה דעתיק והוא
 מאמר קו המדה וזהו עניו בראשית נמי מאמר הוא והיינו מאמר קו
 המדה. ומשם הוא מקור התורה שמודד איד יהיו עשיית המצות. ועמ׳׳ש
 מעניו זה בביאור ע״פ כה תברכו כו׳ וזהו זאת התורה אדם כי הדם הוא
 הנפש משא״כ כמיא דאשקי לאילנא שמגדלם לבד כוי ואדם אדמה לעליון
 שהתורה ממשיר מבחי׳ רעוא דכל רעוין מחשבה הקדומה כוי ולכן מתן
 תורה בשבועות, כי הנה ג׳ רגלים פסח כנגד אברהם כמ״ש לושי ועשי
 עוגות ושבועות כנגד יצחק כי מ׳׳ת בקול שופר נגד אילו של יצחק.
 ואברהם הוא חסד שמשם שרש המצות אברהם גימטריא רמ׳׳ח. היינו
 רמ״ח פקודין רמ״ח אברים ועיין מזה בגמרא ספ״ג דנדרים (דליב עיב)
 וזהו שמתחלה נק׳ אברם ואח׳׳כ ע״י המילה נוסף בו ה׳ היינו ה״ח
 שהם-שרש המצות כמיא דאשקי לאילנא כנ״ל והם מתגלים ע׳׳י המילה
 ועמ״ש בביאור ע׳׳פ והיה מספר בנ״י ושם נתבאר ג״כ איר המצות הם
 בחי׳ מים. ויצחק הוא בחי׳ גבורה עילאה וגם יצחק לשון צחוק ותענוג
 כי שרשו מגבורה דעתיק ולכן בשבועות שהוא מבחי׳ יצחק הוא זמן
 מתו תורה שהיא ג״כ מבחינה זו אדם כו׳ כנ״ל. ולכן בא בעשרת
 הדברות הדבור לא תרצח שלא להיות ח״ו שופך דם האדם באדם בו׳
 כמבואר למעלה. וזהו ג״כ עניו ונהר יחרב ויבש יחרב בבית ראשון
 ויבש בבית שני כו׳ כנ״ל. וזהו עניו שהראו לטיטוס שהיה דם מבצבץ
 ויוצא (נדאיתא מיטין פרק הניזקין), דהיינו שמפני העונות והפשעים
 של ישראל גרמו שפיכת דם וחיות אדם דקדושה באדם דקליפה.
 לא תנאף. כי הנה מבואר בע״ח שער מ״ז עניו שארה כסותה
 ועונתה שארה הוא בחינת החיות הנמשר בתוף העולמות בבחי׳
 פנימי׳ ע״ד אור פנימי. וכסותה הוא בחי׳ אור מקיף. וכ״ז היינו
 מה שנמשד בסדר ההשתלשלות כמ״ש ובטובו מחדש בכל יום תמיד
 מעשה בראשית דהיינו שמחדשם ומחיה ומהוה אותם שאל״כ יתבטלו
 כל העולמות, ועכ״ז התחדשות זו היינו לחדשם על דרד ואופן שהם.
 אד בחי׳ עונתה היינו המשכת אור חדש ממש מה שלא היה כלל
 בהשתלשלות העולמות כי אם נמשר אור חדש ונשמות חדשות ממש,
 ועל דרד מ״ש בהקדמת מהרנ׳׳ש לפע׳׳ח אז יוסיפו אור בו׳ ותהיה
 התוספת הזה מרובה על העיקר כו׳ והיינו המיוחם בספר הזהר
 בשם הזיווג כו׳ ע״ש, ועמש׳׳ל בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה הטעם
 למה כינו עניו המשכת האור חדש הזה במשל זיווג ויחוד שהוא
 משל גשמי מאד ע״ש הטעם. ועד״ז בשבת נמשד תוספת אורות
 שנותנים במתנה אור חדש שלא היה עדיין בהתהוות אבי׳׳ע ולכו
 נק׳ שבת מתנה טובה יש לי בבית גנוי ושבת שמה. ולכו מתפלליו

 •) עיי בהוספות.
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 לפניו ב״ה להאיר ממנו איזו הארה בבחי׳ פנימיות. עי״ז ודאי יומשך
 היראה בבחי׳ פנימיות וע״ד אבל חרדה גדולה נפלה עליהם בו׳ משום
 דמזלייהו חזי. וע״ז נאמר מי יתז והיה לבבם זה להם ליראה אותי.
 מי יתן דוקא הוא בחי׳ סתימו דבל סתימין ששם יש כח זה להמשיך בהם
 היראה. אע׳׳פ שבידי שמים אץ בחינה זו כנ״ל. וא׳׳כ פי׳ מי יתו והו ע״ד
 מארז״ל (פיק דברמת דיו ס׳ר») שהקב״ה מתפלל כו׳ יהי רצץ בו׳ ופי׳
 בספר שו׳׳ס לתלמיד הרמב׳׳ן ז׳׳ל שהקב׳׳ה נקרא כאן בחי׳ האור המאיר
 במדות העליונות והוא מצלי להמשיך הרצון ממקור הרחמים שלמעלה
 מעלה מהמדות בו׳ ע״ש. ועד״ז יש לפרש הפסוק מי יודע רוח בני
 האדם העולה היא למעלה בו׳ (בקהלת סי׳ ג׳ כיא) דלכאורה אינו מובז
 שהרי אח״כ אמר והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה ואיך אמר תחלה מי
 יודע כוי. אך הענץ עפמ׳׳ש ברבות ס׳׳פ האזינו ואיני יודע להיכו נפשי
 הולכת כו׳ שנאמר מי יודע רוח כו׳ לכאורה תמוה שיסתפק מרבע׳׳ה
 שמא נפשו כו׳ ועוד דאם ודו יורדת למטה בארץ א׳׳כ מהו שאמר שתהא
 מונחת יפה. דלכאורה רוח הבהמה היורדת למטה לארץ איו לה קיום
 איו עכצ׳׳ל דשמים וארץ אינן שמים וארץ גשמיים אלא הן זו״נ דאצילות
 שנקרא שמים וארץ. אשר ארץ היא בחינת מלכות כמ׳׳ש בד׳׳ה והיה
 מספר בנ׳׳י. ועדנ והארץ הדום רגלי וכתיב ועמך כולם צדיקים לעולם
 יירשו ארץ. והנה הנשמה כלולה מב׳ הבחינות דשמים וארץ שהרי
 נולדו ע״י יחוד זו״נ ועיין בזח״א ויחי דרמ׳׳ה סע׳׳א תלת נשמתין
 אינון בו׳ אך יש נשמות עליונות שעיקר הנשמה מדא הנק׳ שמים
 וקצת מהמל׳ הנקרא ארץ. וזהו עניו רוח האדם ויש להפך שעיקר
 נשמתם מבחי׳ מלכות שם ב׳׳ן רוח הבהמה כו׳ וכמו המלאכים שנק׳
 פני אריה פני שור וגם י״ב שבטים נק׳ י״ב בקר וכמ׳׳ש במק׳׳מ (פ•
 בראשית דליז סע-ב). וזה היה ענותנותו דמשה שנסתפק מאיזו בחי׳ היא
 נשמתו בו׳ גם שמים נקרא גו העלית והארץ נקרא ג״ע התתתץ כנודע
 מעניו מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ וכמ״ש ע״פ וזאת המצוה
 אשר צוה ה׳ לעשות בארץ ועז״נ מי יודע פי׳ בחי׳ מי שאמר והיה
 העולם הוא היודע איזה נק׳ רוח בני האדם העולה כר. וזהו ג״ב
 עניו מ״ש מי יודע ישוב ונחם האלקים (ביתה סי׳ ג׳ 0׳). ועמ״ש
 בביאור ע״פ ועתה יגדל נא כח בפי׳ הפסוק אס עונות תשמר יה
 אדני מי יעמוד. ועפ״ז יש לפרש ג״כ מארז״ל מי גילה לבני רז זה

 כר ועמ״ש ע׳׳פ ובל בניך למודי הוי׳ כוי:
 וזהו מ״ש במדרש חלים סי׳ י״ד ע״פ מי יתן מציץ ישועות ישראל את
 מוצא שני פעמים כתוב בספר תלים מי יתז כו׳ ולמה א״ר לוי
 הרב אמר כתוב אחד מי יתן והיה לבבם והתלמיד אמר כתוב אחד ומי
 יתן כל עם ה׳ נביאים לא דברי הרב ולא דברי התלמיד מתקיימיו
 בעוה״ז. אבל לעוה״ב שניהם מתקיימץ. דברי הרב מנץ שנאמר
 ונתתי לכם לב חדש דברי התלמיד מנין שנאמר והיה אחרי p אשפיד
 רוחי על כל בשר עכ״ל הובא ג״כ בילקוט. וכל זה נמשך ע״י שלע״ל
 יהיה התגלות מבחי׳ מי שהוא בחי׳ שער החמשים דבינה כוי. והוא

 שער האיתז שע״ז אמרו אותיות איתן משמשות לעתיד:

 ענין שניתנה התורה על הר סיני דוקא ולא על הר תבור וחרמון
 וכרמל שבאו ג״נ שתנחן התורה עליהם. וכמ״ש בתרגום יונתן
 בשופטים סי׳ ה׳ ע״פ הרים נזלו ובתלים סי׳ ס״ח ע״פ למה תרצדון לית
 רעוותי למיתן אורייתא על טוריא גיותנין מבסרניא(תרגום הבוז לגאי יונים
 מבסרניא וגיותניא) הא טוך סיני דמכיך כוי, והיינו שענין הגבהות של
 תבור וחרמץ זהו ענץ הגדלות שמגביה א״ע בגסות והגסות הוא שרש כל
 הרע וכנודע מענץ שבה״כ כו׳ ועיקר התורה הוא להיות בבחינת ביטול

 ע׳׳ד מ״ש ע״פ כי תשמע בקול דהיינו מה שבתוך הקול כו׳ וגילוי זה
 נמשך למטה ע״י דברו ע״ד מ״ש בזהד (ואתחנן דיסיאאי) מלולא דדא
 מגו דא כר ע״ש בפי׳ המק״מ ובפי׳ הרמ״ז. וזהו לשמוע בקול דברו
 ולכן צ״ל תחלה עושי דברו וכמ״ש כי קרוב אליך הדבר כו׳ לעשותו
 דהיינו לעשות ולתקן בחי׳ הדבר להמשיך בו גילוי בחי׳ קול וע׳ בזהר
 ח״ב (דיג עיב וד• נ׳־ה ע״ב) מענץ התחברות קול ודבור וגם להמשיך
 בו בחי׳ בקול כנ״ל וכענין מ״ש ע״פ ועתה יגדל נא כח אד׳ כו׳
 והיינו ע״י תומ״צ רעדכ״ר כו׳ וזהו א״ח בניך אלא בוניך ועי״ז אח״כ

 לשמוע בקול דברו כר:
 ג ופי' מי גילה לבני יש לפרש עפמ״ש מי יתן והיה לבבם זה להם
 ליראה אותי (בפ• ואתחנן ה׳ כ״ו). ועיין מזה ברבות ס״פ כי
 תבוא היה להם לומר אתה תן. וכ״ה בגמרא (דד׳ז דף ד׳ ע״ב ודף ה
י שמים חוץ מיראת ד  סד•*). והקשה מהרמ״א כי הלא ארז״ל הכל ב
דל גם  שמים ואיככה יוכלו לומר תז אתה. ומהרש״א בח״א שם כתב ו
 שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים מ״מ פשיטא דביד הקב״ה להטות
 לב בני אדם לטובה דכמה כתובים מורים על זה עכ״ל ועם כי דבריו
 מוכרחים שהרי אנו אומרים ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך.
 וכמ״ש בתלים(סי׳ פיו י״א) יחד לבבי ליךאה שמך ועיין בגמרא(פרק בתרא
 דסונה דף ניב זיב) אלמלא שלשה מקראות כו׳ ע״ש. אך א״כ איך יתפרש
 מאמרם ז״ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. ולכן צ״ל כמ״ש הבחיי
 כאן דפי׳ הכל בידי שמיס חוץ מיראת שמים. היינו כי שמים נקראו
 המדות עליונות שבהו ועל ידן התנהגות העולמות שהן חסד וגבורה
 הנק׳ אש ומים וזהו עניו שמים. אבל יראת שמים אינו תולה בבחינות
 אלו. כ״א בבחי׳ שלמעלה מהמדות עליונות דלאו מכל אילץ מדות איהו
 כלל. ועדנ מי יתן והיה לבבם כו׳ ע״ד מי יתו טהור מטמא כר בחי׳
 מי הוא א״ס ב״ה הסוכ״ע שאינו מושג כלל. והיינו כי למטה בבחי׳
 שמים יש זה לעומת זה מדות הרעות דקליפה נגד מדות דקדושה.
 משא״כ לגבי א׳׳ס ב״ה עצמו גם חושך לא יחשיך ממך כו׳ הרים כדונג
 נמסו כוי. (ועיין בסשיב סיפ ״פ) וכעין זה פירשו מארז״ל בני חיי
 ומזוני לאו בזכותא תליא שהן המדות חו״ג כ״א במזלא תליא שהוא כתר
 כוי. ואפשר לבאר העניו כי הנה בענץ ידיעה ובחירה שהקב״ה יודע
 כל מה שיהיה. וקודם שיהיה ידע שוה יהיה צדיק או רשע. ואעפ״כ
 איו ידיעה זו מכרחת הבחירה כמבואר בהרמב״ם פ״ה מהלכות
 תשובה והראב״ד שם פי׳ שאץ ידיעתו גוירה כוי. והענין כי הידיעה
 היא בדעת עליון שהוא בחי׳ הכתר מחשבה הקדומה שהוא מאיר
 רק בבחי׳ מקיף ועל כן אין האדם מתפעל ממנה להיות מכרחת
 מעשיו כמ״ש בביאור ע״פ את שבתותי תשמרו. משא׳׳כ מבחי׳ המדות
 שמהם נמשך ההשפעה בפנימיות להאדם ועל בחי׳ זו אמרו שהמלאך
 שואל טפה זו מה תהא עליה חכם או טפש כו׳ ואילו רשע או צדיק
 לא קאמר משום דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (פ«ב דנדה דס׳׳ז
) דהיינו בידי שמים דוקא איו תלוי יראת שמים. וכש״כ המלאך נ  ד
 שהוא מבחינת צבא השמים איו לו שליטה ע״ז. כי הידיעה מה שהקב״ה
 יודע שזה יהיה צדיק או רשע היא בבחי׳ גבוה מאד שלמעלה מהשתלשלות
 ונקי אור כללי שכולל כל השתלשלות העולמות במחשבה אחת כמאמר
 צופה ומביט עד סוף כל הדורות בםקירא אחת ולא נמשך כלל משם
 ההמשכה בפנימיות אפילו במדות העליונות דאצילות הנק׳ שמים
 שבהם ועל ידם הקב״ה מנהיג עולמו. ועמ״ש ע״פ האזינו
 השמים ואדברה בו׳ ולכן איו ידיעה זו מכרחת הבחירה כלל.
 כי אם הרשות נתונה לכל אדם. אכו והו שכן יסד הקב״ה עולמו
 להיות דעת עליון בלתי מאיר כלל בבחי׳ פנימיות אפילו בבחי׳
 המדות עליונות כדי שלא יכריח הבחירה. אבל אם היה רצון
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 אין לו סוף כר המלובש בתורה שהיא חכמתו ית׳ והוא וחכמתו א׳
 כי הוא המדע והוא היודע כר להיות גילוי זה למטה בדברים גשמיים
 דוקא. וזהו וידבר אלקים את כל הדברים האלה. כדי לאמר אנכי ה׳
 אלקיך דהיינו להיות אנכי הוא מהותו ועצמותו ית׳ ממש בבחי׳ גילוי עד
ת ני תשא ריפ מי). מ י  שיהי׳ נקרא אלקיך (יעייז• מעני! ויזנו ט׳ לאמי נ
 אך כדי לבא למעלה ומדרגה זו צ״ל תחלה ספירת העומר ז׳ שבועות
 תספר לד מהחל הרמש בקמה. והענין כי בקמה היינו המדות הטבעיות
 שמנה׳׳ב שהו בחי׳ יש כמו קמה שעומדת על עמדה וקיומה ונצבת
 במעמד קיום וחזק. וכד המדות הטבעיות הן חוקות בגוף בטבען
 ובתולדותן וצריך להכניען ולהשפילו בבחי׳ אתכפיא ואתהפכא ולהניף
 עליהם חרמש להכריתן ולכלותן ולהפכן ממש לאין להיות ז׳ מדות
ך שתהיינה בטלות  הטבעיות שמנפש הבהמית. ז׳ שבועות תספר ל
 ונכללות במדות עליונות לד ה׳ הגדולה והגבורה כר שהן בטלין באור
 א׳׳ס ממש כמ״ש לך ה׳ כוי. וז׳׳ש וכל קומה לפניך תשתחוה פי׳ קומה

 בחי׳ קמה תשתחוה לפניך ממש, וע׳ בזח׳׳ב תצוה קפ״ג אי.

 ב וביאור הדבר הנה נודע מארז״ל שנמנו וגמרו שתלמוד גדול
 ממעשה ואמרו ע״פ וכל חפצים לא ישוו בה (נמשלי ח׳
 י׳׳א) ואפי׳ חפצי שמים. ובירושלמי (פיק דפאה) איתא מ״ד שאפילו
 לדבר א׳ מן התורה אין כל המצות כדאי כוי, וקרוב לזה הוא ברבות נח
 ס׳׳פ ל״ה ועיין בסוף קהלת רבה בפסוק ויותר שהיה קהלת חכם.
 אלא דבגמרא(פ״ק דמ״ק ד״ט ע״ב) רמו קראי אהדדי כתיב וכל חפצים
 לא ישוו בה אפי׳ חפצי שמים וכתיב וכל חפציד לא ישוו בה דמשמע
 חפציר ולא חפצי שמים, ומשני כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים
 וכאן במצוה שא״א כוי, ועכ״פ מצוה שאפשר לעשותה ע׳׳י אחרים מבטלין
 מפני תלמוד תורה ואפי׳ כל המצות אינן כדאי אפי׳ לדבר א׳ מדברי
 תורה כדאיתא בירושלמי. ולכאורה אינו מובן הלא ת״ת הוא העסק
 בפי׳ וביאור המצוה כיצד תהיה עשייתה ולמה יגדל כח ומעלת העוסק
 בפי׳ וביאור המצוה יותר ממעשה המצוה עצמה להיות מבטליו מצוה
 שאפשר לעשותה על ידי אחרים כגון הפרשת תרומה ע״ד משל שאפשר
 ע״י שליח בשביל עסק התורה שיהיה לו פנאי לעסוק בהלכות תרומה
 ויהיה הוא עוסק בפי׳ וביאור המצוה והמצוה תיעשה ע״י אחרים. אד
 העניו הוא כמארדל אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה.
 וצריד להביו איד להתחיל. ויובן עניו וה בהקדיס לבאר כי הנה
 נודע שבחיות ואור א״ס המחיה ומהוה את כל העולמות מריש כל
 דרגין כו׳ יש ב׳ בחי׳ הא׳ הוא בחי׳ ממלא כל עלמין להיות החיות מלובש
 וממולא תוך עלמין ממש ע״י ריבוי השתלשלות בדרך עילה ועלול
 וצמצוצים רבים וירידת המדרגות ממדרגה למדרגה. ומבשרי אחזה
 כמו התלבשות השכל במדות ומדות במחשבה ומחשבה בדיבור שיורד
 ומשתלשל מדרגה אחר מדרגה עד שנעשה מחשבה דיבור ומעשה וד׳
 חושים ראיה שמיעה כוי. והחיות השורה במוח ולב ומלב מתפשט לכל
 האיברים שמקבלים לפי מזגם ותכונתם להיות זה ראש וזה רגל כוי.
ר וסדר ההשתלשלות. להיות מתפשט כח הנפש  וכל וה הוא די
 וחיותו ממולא בכל הגוף שיהיו איברי הגוף ממולאים מכח
 וחיות הנמשד אליהם ומקבלים כל אחד לפי מזגו ותכונתו ואיו זה
 אלא בבחי׳ התפשטות כחות הנפש כי הנפש עצמה איו לה בחי׳
 התחלקות לכמה כחות פרטים אלא שכל הכחות כלולים ומתאחדים
 ואין עולים בשם כח פירטי כלל• אד מ״מ הכחות ההם וראשיהם כח
 החכמה והשכל שמתפשט מהנפש הוא נמשך מעצמיות הנפש עצמה
 שלכד נקרא נפש המשכלת ע״ש כח השכל שמתפשט ממנה שהוא
 ראש ועיקר לכל הכחות כולם. שעם היות שאין בנפש גילוי בח

 •< עי׳ נהוספות.

 ולא תחללו כו׳ וכמ״ש בכמה דוכתי. ועיין בביאור ע״פ ולא תשבית
 מלח. וזהו שאמרו (עייוניו ניד א׳) אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל
 דשין בו ופרש״י שאין לו גסות תורה ניתנה לו במתנה וכמאמר ונפשי כעפר
 לכל תהיה ואזי דוקא פתח לבי בתורתד (ונמיש מזה סד׳ה ושאבתם מים
 בששו!). ולכן ניתנה על הר סיני דמכיר שהוא ענין השפלות שאינו מגביה
 א״ע כוי• אד צ״ל א״כ למה היה שום הר שהרי גם הר סיני הוא הר
 עכ״פ שהוא עניו הגבהה רק שאינו גבוה כ״כ. אבל העניו בי באמת
 עם היות שצריר כל האדם להיות שפל במאד מ״מ צריר התחזקות
 וקצת הגבהה כמ״ש ויגבה לבו בדרכי ה׳ (ונמיש מזה בהיה יביאו לבוש
 מלנות) כי אם לא יהיה בבחינת הגבהה כלל לא יערב לבו לגשת אל
 העבודה באפרו מי אנכי ומה עבודתי. לכד צריד לו הגבהת הלב
 בתשוקה והצמאה שבו כו׳ אלא שהביטול צ״ל יותר הרבה כו׳ ע״ש,
 ובד״ה החלצו מאתכם גבי עניו שלום בפשמ״ע שבנפש מוח ולב כוי.
 וזהו עניו ויספו ענוים בה׳ שמחה כי הנה השמחה היא התחזקות
 והגבהת הנפש, אלא ששמחה והגבהה זו נמשר מן הענוה והשפלות דוקא
 וכמ״ש בםש״ב ס״פ ל״ד שמצד הגוף ונפש הבהמית הוא נבזה בעיניו
 מאד והיותו בשמחה הוא מצד נפש האלקי׳ וניצוץ אלהות המלובש בה
 להחיותה כו׳ ע״ש ובמ״ש סד״ה תחת אשר לא עבדת בשמחה דאדרבה
 כל מה שיעמיק בעניו פחיתות עצמו ויהיה נבזה בעיניו נמאס אזי
 יהיה שמחת נפשו בעסק התורה כפולה ומכופלת כוי. וזהו ויספו ענויפ
 דוקא בה׳ שמחה. וזהו ענין הר סיני שירדה שנאה על מדות הרעות
 ע״ד לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע ורוגז זה הוא ג״כ
 הגבהה והתנשאות על היצה״ר כר• אד שהוא עיקר הביטול להיות
 אתכפייא כוי. ועיין מ״ש עוד מענין הר בד״ד, שימני כחותם. ועמ״ש
 בד״ה קול דודי בעניו מדלג על ההרים ישאו הריס שלום לעפ ועמ״ש

 סד״ה שובה ישראל:

 וידבר* אללןים את כל הדברים האלה לאמר אנכי כוי. להביו
 מהו את כל הדברים האלה והל״ל וידבר אלקים אנכי כוי, אד
 הנה ביאור מלת האלה הוא הוראה על דבר הנראה ונגלה באתגליא.
 ולכד משנה תורד, מתחלת אלד, הדברים כי הם הדברים אשר דבר משה
 אל כל ישראל באתגליא, משא״כ בספרים הראשונים נאמר וידבר ה׳ אל
 משה וכתיב במשה וישמע את הקול מדבר אליו משה לבדו שמע וכל
 ישראל לא שמעו. ולכו נק׳ משנה תורה מלשון משנה למלד שאינה
 בבחי׳ התורה עצמה שנאמר בה וידבר ה׳ אל משה בבחי׳ העלם
 אלא הוא גילוי התורה אשר דבר משה אל כל ישראל, וכו תשבע״פ
ר פי׳ י  הוא בחי׳ אתגליא שהוא גילוי התשב״ב שהתשבע״פ הוא ד
 וביאור המצות שהו בהעלם בתושב״כ ועל כולם הוא אומר את כל
 הדברים האלה. דהיינו כל בחי׳ אתגליא הן התשבע״פ והן משנה
 תורה הכל נבלל בעשרת הדברות (ע׳ בגמרא פ״ק דחגיגה דף ג׳ ע״ב
 גבי נתנו מרועה אחד דכתיב וידבר אלקים את כל הדברים וכן הוא
 ג״ב ברבות נשא פי״ד ועיין עוד כזה ברבות כי תשא ר״פ מ״ז.
 יתרו ם״פ כ״ח. זח״ב תרומה קל״ה םע״א. ועיין עוד מענין וידבר
 ברבות בהר ס״פ ל״ג. נשא פי״א בתחלת הפרשה ובסופה בקהלת רבה
 בפסוק לכל זמ0 וכולם וידבר אלקים בסיני שנתצמצם אור א״ס ב״ה
 בבחי׳ אלקים מדת הצמצום בכל הדברים האלה כי מפי הגבורה שמענום

ויו מעיא). והנה בלל נתינת  (ע׳ זהי ה״נ פיו א׳ נ״ה נ׳ חיג קל׳׳ג א׳ חינ ו
 התורה לישראל היה ברעש וקולות וברקים ולכאורה עשרת הדברות
 הם דברים פשוטים לא תרצח לא תנאף בו׳ אלא העניז הוא כי תכלית
 נתינת התורה כדי להיות גילוי אור א״ס ב״ה ממש שכשמו p הוא

 *) ע״ בהוספות.
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 היה קטן מהביל את המראה לכך נפל עליהם חרדה גדולה. וכך
 הוא בענין גילוי אור א״ס בבחי׳ מזל שהוא הנשמה שלמעלה מהתלבשות
 בגוף לפי שאין גילוי זה בא לידי התלבשות להיות נתפס ונקלט במוח שכלו
 לכך תפול עליו אימה ופחד וחרדה גדולה, (ועמ״ש במ״א ע״פ האזינו
 עניו מזליה שהוא בחי׳ אין שלמעלה מהחכמה והשתא א״ש דבחי׳ סובב
 יוכל להתגלות לבחי׳ מזל). ועל יראה גדולה כזו שהיא למעלה מההשגה
 במוח שכלו רק בבחי׳ מולייהו אמרו אם אין חכמה אץ יראה. וכמ׳׳ש
 ויצונו ה׳ לעשות את כל החקים האלה ליראה כו׳ שלהיות גילוי זה
 בבחי׳ מזלייהו עד שתפול עליו אימה ופחד הוא ע״י עסק התורה
 דאורייתא מחכמה נפקת והוי׳ בחכמה כו׳ שאור א׳׳ס ב׳׳ה שורה ומתגלה
 בחכמה בח נדה בחי׳ ביטול שאין אור א״ס ב״ה שורה ומתגלה אלא במה

 שבטל כוי, (ועמ״ש מזה בפי ואתחנו נד׳״ה ואהבה את יעויש). והיינו התורה שהיא
 חכמתו ית׳ ממש והוא וחכמתו אחד כי הוא המדע והוא היודע כוי. ועיקר
 גילוי זה למעלה במקור התורה שהיא בחי׳ חכמה עילאה היא בבחי׳ מזל
 שמזיל וממשיך השפעה מגילוי זה להתפשטות התורה שלפנינו המלובשת
 בגשמיות. והנה תלת קשרץ מתקשראן דא בדא ישראל באורייתא כו׳
 וישראל נק׳ חיילץ דאורייתא בזהר(ריפ במדבר קי־ז בי) ע״פ שאו את ראש
 בני ישראל בו׳ כי סייר אותיות התורה הן שורש ומקור ם״ר נשמות
 ישראל כל אות שורש ומקור נשמה א׳ כוי, ובעסק התורה למטה תעורר
 שורש נשמתו למעלה בחי׳ מזל להמשיך גילוי אור א׳׳ס ב׳׳ה המלובש
 בחכמה עילאה מקור התורה ששם יסודתה של הנשמה בהררי קדש
 להיות נמשך בחי׳ גילוי זה בבחי׳ מזלא שרש הנשמה למעלה ותפול
 עליו אימה ופחד וחרדה גדולה מפני גילוי אור ה׳ א״פ ב״ה ממש
 בבחי׳ מזלייהו דחזו. (ועמ״ש מזה בד״ה וזאת המצוה אשר צוה ובד״ה
 כי תצא. ועוי׳׳ל בעניז זה עפמ״ש בפ׳ בשלח ע״פ וייראו העם את
 ה׳ ויאמינו בה׳ שיש ב׳ שמות בי׳׳ג מדות הרחמים ופסיק טעמא בינייהו
 ובחי׳ שם הוי״ה המהוה השתלשלות העולמות ממנו נמשך היראה שיראה
 הוא ע״י גילוי כמו והנורא בתוספת וי׳׳ו משא״כ בבחי׳ שם הוי׳׳ה שלמעלה
 מהשתלשלות סובב בל עלמין נאמר רק ויאמינו אבל לא שיומשך משם
 בחי׳ יראה. וזה היה קודם מ״ת אבל מ״ת הוא ויצונו כו׳ ליראה פי׳
 שעי׳׳ז יומשך גילוי שם הוי׳ סוכ׳׳ע ג״כ שיהי׳ מזה ממש בחי׳ יראה.
 ואיד הוא זהו ע״י מזלייהו דחזי בשרש התורה שהיא ג״כ מבחי׳ מזלא
 עילאה כמ״ש באדרא דנשא קל״ד א׳ בפי׳ הכל תלוי במזל אפי׳ ם״ת
 בהיכל כו׳ וכנזכר לעיל דהיינו שמזיל וממשיד ההשפעה לתורה שלפנינו
 כוי, ונמצא יש ב׳ בחי׳ יראה הא׳ יראה תתאה הב׳ יראה עילאה
 ע״ד דמזלייהו חזו ולכן אץ מבטלין ת״ת למצוה שאפשר לעשותה
 ע״י אחרים דכיון שתכלית התורה הוא ויצונו כוי ליראה כוי, ועיקר
 התגלות יראה עילאה הוא ע״י התורה כי אם אין חכמה אץ יראה

 (ועמ״ש עוד מעניו עסק ההורה בד״ה כי ביום הזה יכפר בפי אחרי בפי׳
 והיו הדברים האלה אשר אנמ מצוף היום כוי עיש). אמנם למצוה שאי
 אפשר לעשותה ע״י אחרים מבטלין ת״ת דאל״כ הרי אם אין יראה
 תתאה אין חכמה כר וכשמבטל המ״ע הרי פורק יראה כוי. ועיקר
 יראה עילאה זו איתא בהרמ״ז ר״פ וישב ופי אחרי שהוא נמשר
 מגבורה דעתיק יראה גימ׳ גבורה והוא המלובש במו״ס שמשם
 המשכת בחי׳ מזלא שהוא מקור המשפיע לתורה שלפנינו דמחכמה
 נפקת. וע׳ באגה״ק כשהאדם עוסק בתורה דיוקנו עוסק למעלה
 בתורה היינו התקשרות מזלי׳ של הנשמה במקור התורה ועי״ז נמשך
 יראה עילאה הנ״ל. עוד יש לבאר ענץ זה באופן אחר קצת והוא
 עפמ״ש בענין שרש העבודה ומצות תלמוד תורה והוא שהנשמה
 עצמה היא למעלה מהחכמה עד שהחכמה וכ״ש שאר בחי׳ הנפש
 בינה ודעת וז׳ מדות הס רק בחי׳ כלים לעצמיות הנשמה שהיא

 השכל פרטי מיוחד בפני עצמו. מ״מ מאחר שההתפשטות כח השכל
 המפשט מהנפש גם קודם התפשטותו הי׳ כלול בנפש אלא שהיה
 בנפש בהעלם. וההתפשטות הוא שיצא מההעלם אל הגילוי הרי היא
 מעצמיות הנפש. ולכך גם אחר ההתפשטות בבחי׳ גילוי כח שכל פרטי
 בפ״ע הרי הוא מתאחד עם הנפש ממש עד שנקרא הנפש על שמו נפש
 המשכלת. וככה ככל המשל הזה הוא עניו בחי׳ השתלשלות החיות מאור
 א׳׳ם ב״ה להחיות כל העולמות בחי׳ ממלא כל עלמין. כי הנה כתיב
 אתה הוא ה׳ לביד אתה עשית את השמים שמי השמים, פי׳ לבדר שהוא
 לבדו ית׳ יחיד ומיוחד דלאו דאית לך צדק ידיעא וכו׳ ולאו מכל אינוו
 מדות איהו כלל אלא מ״מ אתה עשית את השמים בו׳. דהיינו
 התפשטות גדולת א״ס ב״ה למעלה עד אין קץ ולמטה עז־ אץ תכלית.
 שאין זה אלא בבחי׳ התפשטות בלבד בבחי׳ הארה וזיו כי מלכותר מלכות
 כל עולמים ואין זה אלא בחי׳ שם כמאמר ונזכיר שמר דהיינו כמו שם
 האדם שיקראו לו בשמו והוא עונה ופונה אל הקורא אותו. וכר כתיב
 וישע ה׳ אל הבל ואל מנחתו שפונה ונמשר ממנו חיות אל הברואים והוא
 יחיד חי העולמים מלד פי׳ שהוא עצמו ית׳ יחיד ומיוחד לבדו רק חי
 העולמים דהיינו חיות וקיום העולמות הוא מבחי׳ מלד בו׳, והנה
 המשכה והתפשטות זו היא כסדר המדרגות ממדרגה למדרגה כי
 בעולם האצי׳ איהו וחיוהי חד שאור א״ס ב״ה מיוחד שם ביחוד גמור
 כמו עד״מ התאחדות נפש המשכלת עם כח השכל המתפשט ממנה כנ״ל
 (בי אצילות הוא בחי׳ חכמה שע״ז נאמר כולם בחכמה עשית וכמ״ש
 בע״ח שמ״ז פ״ג), וע׳׳ז נאמר גדול ה׳ ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר
 ולתבונתו איו מספר ואח״כ בעולם השרפים אלף אלפיו ורבוא רבבו
 כו׳ ומ״מ היש מספר לגדודיו כוי. ומשם יפרד יותר להיות מונה
 מספר לכוכבים וכתיב המוציא במספר צבאם. המוציא לשוו המוציא
 מרה״י לרה״ר כי רה״י הוא עולם האצילות איהו וחיוהי חד ומשם
 יפרד בריבוי התחלקות המדרגות מעולם עד עולם להיות בחי׳ רה״ר
 טורי דפרודא, ומ״מ מרוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר פי׳ שלא
 נעדר מבחי׳ ביטול שזהו כלל בכל סטרא דקדושה ואפי׳ במדרגות
 תחתונים נמשד בחי׳ ביטול היש בכל עולם לפי מדרגתו. וכ״ז הוא

 בחי׳ הא׳ שהוא בחי׳ ממלא כל עלמץ כסדר השתלשלות המדרגות:
ך הבחי׳ הב׳ הוא בחי׳ סוכ״ע דהיינו שסובב ומקיף כלהו עלמץ  ג א
 בהשואה א׳ השוה ומשוה כוי. והמשכה זו היא בבחי׳ מקיף
 והעלם בלבד ואינה באה לידי גילוי פנימי במוח ולב האדם דלית
 מחשבה תפיסא ביה כלל כי המשכה זו היא מעצמיות אור א״ס ב״ה
 שלמעלה מגדר עלמין ואני ה׳ לא שניתי ואץ ערוד לד וכטיפה מים
 אוקיינוס כוי. ואין כח בשום נברא שהוא מחודש מאין ליש להכיל גילוי
 אור זה שלא יתבטל במציאות ממש. רק מ״מ ארז״ל דאע״ג דאיהו
 לא חזי מזליה חזי גבי דניאל והאנשים אשר היו עמו כדכתיב וראיתי
 אני לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו אבל חרדה
 גדולה נפלה עליהם. ואמרו בגמרא מאחר דלא חזו מאי טעמא איבעית
 משום דמולייהו חזו. פי׳ מזלייהו מלשון יזל מים מדליו שהוא לשון
 המשכה ומזל הוא המפעיל וממשיר המשכה ההיא. והיינו הנשמה
 שלמעלה שאינה מלובשת בגוף כי לא כל הנשמה מלובשת רק הארה
 והתפשטות ממנה וכל עצמיות הנשמה חופפת עליו מלמעלה והוא
 נקרא בשם מזל שממנה ניזל השפעה להתפשטות הנשמה המלובשת
 בגוף ובבחי׳ מזלייהו דחזו נפלה עליהם חרדה גדולה. כי דניאל
 שראה את המראה שנתפסה בכח השגתו לא נפל עליו אימה ופחד
 אבל האנשים אשר היו עמו מאחר שלא היה בכח השגתם להכיל את
 המראה אלא בבחי׳ מזלייהו שהוא למעלה מז ההשגה כי השגה הוא
 מבתי׳ התפשטות הנפש בגוף האדם בהתלבשותה במוחו ומוח שכלם
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 רז שהוא בחי׳ העלם שהרי הגילוי היה בהמשכת התורה בלי קדימת
 המצות. אלא שישראל הבינו הסוד שהיה בהעלם:

 ה אך כח גילוי זה שבמ״ת להיות גילוי רצון העליון ב״ה מלובש
 בח׳׳ע למעלה מסדר ההשתלשלות וסדר קביעות העבודה
 הוא ע׳׳י ספירת העומר ז׳ שבועות תספר לך מהחל כוי. והענין בי
 הנה פי׳ ענין ספי׳ העומר הוא כי פי׳ ספירה הוא מלשון הארה.
 והיינו הארות והמשכות אל העומר שהוא מן השעורים מאכל בהמה
 דהיינו חיות הנפש הבהמית בז׳ מדות הטבעיות המתפשטות ממנה
 וצייר להאיר אותן ולזככן שתהיינה נכללות במדות דקדושה לך ה׳
 הגדולה כו׳ בבחי׳ אתבפיא ואתהפכא. והיינו ע״י המשכת היום
 יום שהוא המשנות ח׳׳ע ב״ה שהוא אור וזרע זרוע המהפכים כו׳
 ומעט אור דוחה הרבה חושד כוי. וזהו מהחל חרמש בקמה. חרמש
 מל׳ החרם תחרימם. קמה הן המדות שהן קמות וגם נצבות על
 עמדו במעמד קיום וחזק בתקפן בטבען כתולדותן שצייד להניף עליהם
 חרמש בחי׳ החרם תחרימם להכדיתן ולהכניעו תחת הקדושה. והנה
 כל הו׳ שבועות הם בבחי׳ מלחמה של נפש האלקית עם היצר הרע
 ונפש הבהמית להיות אתכפיא ואתהפכא והוא מבחי׳ השתלשלות מחכמה
 ולמטה כי בחכמה אתברירו. אד אחר גמר המלחמה שגמר ונצח
 כל השונאים הו ו׳ מדות הטבעים לכבשן ולהכניען אזי מאליו וממילא
 מתגלה רצון העליון ב׳׳ה שהוא למעלה מעלה מגדר ההשתלשלות שהוא
 הםוכ״ע והוא השוה ומשוה כוי. ובבחי׳ זו לא שייר שום מלתמה
 כי נעשה הכל א׳ ומרה׳׳ר נעשה רה״י ליחודו ית׳ וכמשל איברי הגוף
 שהם בהתחלקות לאיברים פרטים לפי מזגם ותכונתם כח הראיה בעין
 כו׳ וזה ראש וזה רגל כו׳ מ״מ מתאחדים והיו לאחדים וכולם נשמעים
 לרצונו• כד עד״מ בהתגלות רצון העליון ב״ה כולם נכנסים תחת יד
 הקדושה ביחוד גמור בלי שום פירוד ח״ו. וז״ש ועשית חג שבועות לה׳
 אלהיד מסת נדבת יז־ד אשר תתן כו׳ ולא כתיב נדבת לבד שנדבת
 הלב היא מורגשת בהרגשת הלב ויש מי שאוהב כוי. ועדיין איו
 זה בחי׳ ביטול ממש. ובגילוי רצון העלית ב״ה בחג השבועות מתגלה
 הרצון שלמעלה מן הלב שאין הלב כלי קיבול להיות נתפס ומורגש בתוכו
 הרצון העליון ואזי נק׳ נדבת היד אשר תתן מאליה ומעצמה. כאשר
 יברכד ה׳ אלקיד כלומר כאשר נמשד מלמעלה. ולכן כתיב בשתי הלחם
 שהקריבו בשבועות חמץ תאפינה. כי חמץ הוא לשון התנשאות ובפסח
 אסור החמץ שיש לזה יניקה לקליפות וסט״א גבהות וגסות הרוח
 כוי. משא״כ בשבועות שנזדככו המדות הטבעיות ועולות להיות
 נכללות בקדושה הרי אין ההתנשאות אלא בבחי׳ הקדושה שזו
 ההתנשאות היא כמ״ש לד ה׳ הגדולה בו׳ ואיו שם יניקה לקליפה
 וסט״א כלל. מחמת גילוי רצון העלית ב״ה שלמעלה מעלה
 מגדר ההשתלשלות. ווהו תכלית נתינת התורה לישראל כדי
 שיהי׳ גילוי זה שלמעלה מעלה מהשתלשלות למטה בבחי׳ וסדר

 ההשתלשלות בעסק התורה:
 וזהו וידבר אלקים את כל הדברים האלה כדי לאמר אנכי ה׳
 אלקיד כי גילוי אנכי הוא מהותו ועצמותו שלמעלה מעלה
 מגדר השתלשלות להיות בבחי׳ היי׳ אלקיד ממש הוא ע״י התורה
 וכמ״ש בק״ש והיו הדברים האלה אשר אנכי מציד היום על לבבד
 כיי• אד גילוי זה הוא בבחי׳ מזלייהו דחזי וצייד להקדים עול מצות.
 וע״ז דומז פ׳ שניה והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי כוי. שמבלעדי
 המצות אין קיום להמשכי התורה כנ״ל (ועמ-ש בד״ה כי תשמע בקול

 גבי לשמור את כל מצותיו):

 למעלה מהשכל, ועד״ז ויותר מוה לאיו קץ שאור א״ס ב״ה הוא למעלה
 מעלה מהחכמה אלא שמ״מ שורה ומתייחד בחכמה ואורייתא מחכמה
 נפקת הרי יש בה השראת אור א״ס ב״ה שלמעלה מהחכמה וע״י התקשרות
 שכל האדם בחכמה שבתורה עי״ז יהיה ג״כ גילוי אור א׳׳ס שלמעלה
 מהחכמה שהוא שורה בחכמה שבתורה יהיה גילוי ממנו לבחי׳ הנשמה
 שלמעלה מהחכמה בו׳ שהחכמה מתאחדת עם הנשמה אף שהנשמה עצמה
 היא למעלה מהחכמה כנ״ל. ולכן ע״י עסק התורה שהוא התקשרוח
 שכל האדם בחכמתו של הקב״ה עי״ז גם עצמיות הנשמה שלמעלה
 מהחכמה והשכל תתכלל ממש בעצמיות אור א׳׳ס ב״ה שלמעלה גם
 מהחכמה עילאה כו׳ וכמ״ש מזה באריכות בביאור ע״פ ולא תשבית מלת.
 וזהו אם אין חכמה אין יראה דא״א להיות גילוי זה במזלייהו ועצמיות
 הנשמה שממנו נמשד היראה עילאה הנ״ל אא״כ ע״י התקשרות שכל
 האדם בחכמה שבתורה משום דהוי׳ בחכמה וכנ״ל ממשל קריאת שם

 נפש המשכלת):

 ד אך כדי לבוא למעלה ומדרגה זו להמשיד בחי׳ חכמה עילאה
 מקור התורה שבה מלובש אור א״ס ב״ה ממש ומיוחדת עמו
 ביחוד גמור להיות גילוי זה למטה בעסק התורה שלפנינו המלובשת
 בגשמיות בבחי׳ יראה וחרדה גדולה ע״ז אמרו אם איו יראה אין
 חכמה. והיא בחי׳ יראה תתאה בקיום המצות מעשיות בפועל ממש.
 כי הנה המצות הן מצות המלד ובקיומם מקיים שום תשים עליד מלר
 ויראה זו היא הבנה להמשיד על ידה גילוי אור א״ס ממש המלובש
 בח׳׳ע שע׳׳י עסק התורה. וזהו קדשנו במצותיד תחלה ואח״כ ותן
 חלקנו בתורתד. והענץ כי פ׳ קדשנו הוא לשת קידושיז ואירוסין
 וכמ״ש וארשתיד לי לעולם והיינו ע״י המצות. שכמו הקדושין הם
 ע״י שנותן הטבעת באצבע הכלה שהיא בתי׳ תיצוניות בלבד ועי״ז
 היא מתקדשת לו ונקנית לו בביאה שהיא המשכה פנימית. כר המצות
 הגם שהם בחי׳ חיצוניות ולבושים להנפש מ״מ בהם ועל ידם נעשה
 בחי׳ קדושין להיות שום תשים עליד מלד בבחינת חיצונית והייתם
 קדושים לאלקיכם ובזה ותן חלקנו בתורתה בתורתה דייקא שתהא שורה
 ומתגלה המשכת ח״ע בבחי׳ פנימית בבחי׳ זיווג ויחוד ממש. וכמארז״ל
 ע״פ וביום חתונתו זה מ״ת שהיא בחי׳ חתונתו ממש, ולכן אמרו רז״ל
 כל האומר איו לי אלא תורה אפי׳ תורה אץ לו כי א״א להמשיר בחי׳
 התורה במקורה ושרשה שהיא ח״ע בבחי׳ פנימית בלי קדימת המצות
 בבחי׳ יראה תתאה בחי׳ חיצוני׳. וזהו שארו״ל שאחר שקיבל עליו
 עומ״ש יקבל עליו עול מצות כי א״א להיות קיום אמיתי לקבלת עומ״ש
 שבפרש׳ ראשונה להיות עי״ז ודברת בם בשבתר בביתר כוי כ״א ע״י

 עול מצות המלר שהם בחי׳ קדושיו כנ״ל:
ר וסדר העבודה להקדים יראה תתאה בקיום  אך הנה כ״ז הוא די
 המצות תחלה אם אין ייאה אין חכמה. ואח״כ אם אין חכמה אין
 יראה דהיינו המשכת ח״ע בעסק התודה שבה מלובש ומיוחד יחוד אור
 א״ס ב״ה עד שתפול עליו אימה ופחד בבחי׳ מזלייהו. וסדר העבודה זו
 היא שייבא אחר שבבר ניתנו תורה ומצות לישראל. אבל בשעת מ״ת
 שעדיין לא היו ישראל מצווים על המצות מאיו היתה המשכת התורה ח״ע
 בגילוי א״ס ב״ה ממש• אד ע״ז נאמר וירד ה׳ על הר סיני שהיתה
 אתערותא דלעילא ברצון ית׳ מאליו ולצודד שעה. רק שמ״מ ישראל הבינו
 מעצמם שא״א להיות קביעות זו לדורות אלא ע״י קיום המצות ולכד
 הקדימו נעשה לנשמע שא״א להיות נשמע הוא המשכת התורה בבחי׳
 פנימית אלא ע״י נעשה בחי׳ עשיית המצות להיות כלים ומשכן
 להשראה והמשכה זו. וזהו שארז״ל מי גילה רז זה כו׳ שהיה באמת בחי׳



 לקוטי במדבר תורה יז

 שהתורה בז״א ומצות בנוק׳. הקושיא הב׳ דפעמים משמע שתו״מ
 שרשם בזר׳נ ולפעמים משמע ששרשם בכתר וחכמה כנ׳׳ל. הג׳ קשה
 עוד דפעמים משמע שהמצות שרשם בז׳׳א כנ״ל דרמ״ח פקודיו כוי.
 וזהו שלא כב׳ משמעות דלעיל ששרש המצות בכתר וג״כ במל׳ כנ״ל)
 אן־ העניו שיש בחינת אברי׳ הפנימי׳ ואברים החיצונים. והנה אברים
 הפנימים מקבלים חיותם מן המוחץ שבראש ע״י עורקים וגידי׳ כוי.
 ולכן יש להם קשר וחיבור זה עם זה. בחי׳ אברי׳ הפנימי׳ הוא בחי׳
 המדות שהם לפי ערד השכל וכמ״ש לפי שכלו יהולל איש. שההתפארות
 וניצוח וכן כל המדות הוא עפ׳׳י הוראת השכל משא׳׳כ אברים החיצונים
 אין מתקשרים זה עם זה במוח שבראש. אבל מתקשרים עם עצם
 הגולגולת שיורד ונמשך ומתחבר בח׳׳י חוליות שבשדרה ומשם לגיד
 הנשה ושם מתפצל החוט ויורד לירכין וכמ׳׳ש ויגע בכף ירכו שכל
 האברים החצונים מתחברים בעצם הגלגולת שבראש. ועפ׳׳י הנ״ל
 יובן ענין המצות שהן מצות המלד היינו בחי׳ חיצוניות האברים
 ורמ׳׳ח פקודין רמ׳׳ח אברין היינו פנימיות האברים שהוא בחי׳ ז״א
 בחי׳ התורה. והגם שהמצות הן למטה במל׳ מצות המלר (ונמשד
 מחיצוניות האברים דז״א כדלקמן). למטה מבחי׳ תורה (שהוא פנימי׳
 האברים ח״א) עכ״ז בשרשן הן למעלה היינו מבחי׳ קרקפתא עצם
 הגלגולת למעלה מן המוחין שהוא בתי׳ התורה דאורייתא מחכמה
 נפקת ואו״א מוחין לז״א בבחי׳ השתלשלות א״פ. (וכנ״ל במשל דפנימי׳
 האברים מתקשרים במוח כן פנימי׳ האברים והכלים ח״א מתקשרים
 באו״א. וזהו בחי׳ אורייתא דמתכמה נפקת ומתלבשת בפנימית ז״א.
 וחיצוני׳ האברים מתקשרים בגלגלתא וזהו שרש המצות ששרשן בגלגלתא.
 ובהתמשכותו למטה מתלבשים דוקא בחיצוני׳ האברי׳ למטה מבחי׳ התורה
 שהוא פנימי׳. שכל דבר הגבוה יותר יוכל להתלבש למטה יותר עמ״ש
 במ״א ע״פ וייצר את האדם עפר כו׳ ובו ממשל כח הראיה שמתלבש
 בעשי׳ גשמיות משא״כ כח השמיעה. וז״ש באגה״ק בד״ה איהו וחיוהי חד
 וז״ל ובזה יובן היות המצות במל׳ והתורה בז״א הגם שלמעלה בא״א המצות
 הו בגלגלתא ושרש התורה מח״ס אלא שהוא כחותם המתהפד ונעוץ
 תחלתן בסופן יעו״ש) ומה שמצינו מצות בבחי׳ ז״א. כי הנה מל׳ לית
 לה מגרמה כלום רק שהיא עשיראה דכולא. כי ז״א הוא ט״ס מכתר
 עד מל׳ או מחכמה עד מל׳ ועד בכלל. וכל א׳ כלולה מט׳ הרי
 פ״א. ובכל א׳ יש ג׳ בחי׳ ראש תיד סוף שהוא חב״ד חג״ת נה״י בי
 בכל ספירה בפרט יש עצם המדה שהיא בחי׳ חג״ת. ושכל וטעם
 המדה בחי׳ חב״ד. ונה״י שהוא השפעה עד״מ בחי׳ הניצוח טעם
 הניצוח ועצם הניצוח והשפעת הניצוח שמתלבשת בבחינת המעשה
 בבחינת גילוי והוא בחינת עשיראה דכולא. וטעם המספר רמ״ח
 אברים הוא בז״א ג״פ פ״א עולה רמ״ג וה״ח המגדילים רמ״ח. ובחי׳
 המל׳ עשיראה דכולא שממל׳ דחסד נעשה חסד שבמל׳ וממל׳
 שבגבורה גבורה שבמל׳ שהוא בחי׳ חיצוני׳. [ומתורצים כל הקושיות
 דלעיל בענץ שרש התורה ומצות• אד ביאור ענץ מהות שרש
 המצות בכתר ואיר אח״ב הם בזו״נ. העניז כמו במצות שאנו עושים
 יש ב׳ בחי׳ מעשה המצוה. ועניו רצון העליון שבה שהשי״ת רוצה
 שנעשה המצוה שנניח תפילץ ונתעטף בציצית כמ״כ יובן שרש המצות
 בכתר היינו בחי׳ רצון העליון שבמצות. ושרשו בחיצוני׳ אברים ח״א
 הם תקון אברים ח״א שרצון העליון של המאציל ב״ה לתקנם ע״י
 רמ״ח מ״ע שאנו מקיימים כו׳ כמ״ש במ״א בעניו פ׳ ציצית במ״ש
 ועשיתם את כל מצותי. וכו מובז ממ״ש באגה״ק ד״ה להביו מ״ש בפע״ח
 דבזה״ז כו׳ שכל המצות לתקן רמ״ח אברים דז״א ע״י המשכת אור א״ס
 ב״ה כו׳ וחפץ עליון להמשיר האור כו׳ כגון בצדקה וגמ״ח נמשד הארת
 א״ס ב״ה לחיצוני׳ הכלי דחסד ח״א ובקיום הדינים בחיצוני׳ גבורה.

 שו״ה הניצוח — המעשה: נתקן זן׳׳פ לוח התיקון.

 ביאור על הדברים וע״ל.

 להבין שרש המצות. הנה כתיב וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק.
 הוא בחי׳ יראה ופחד גדול עד מאד שאין כלי הנפש יכולה
 להכיל בתוכה את היראה הגדולה הזאת ונשאר בבחי׳ מזל שהוא בחי׳
 מקיף וכמ״ש בדניאל והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל
 חרדה גדולה נפלה עליהם. (לפי זה נ׳ דר״ל שאץ כח בנפש להכיל
 המראה והגילוי ונשאר בבחי׳ מזל ומקיף אבל החרדה והיראה
 מתפשטת גם בפנימי׳ כדמוכח מחברי דניאל. וכה״ג מבואר במ״א
 דכשמתפללים בעשרה יתפעל האדם יותר מחמת דאכל בי עשרה
 שכינתא שרי׳ וההשראה בבחי׳ מקיף על האדם רק מזלייהו חזי ומ״מ
 מתפשט עי״ו הארה בפנימית ג״כ שמתפעל יותר באהוי״ר) וארז״ל דאע״ג
 דאינהו לא חזי מזלייהו חזי פי׳ מזלייהו בחינת חי׳ ויחידה שבנפש. כי
 הנה בנפש יש נר״נ יחידה חיה (ברמת בראשית סיפ ״ד). בחי׳ נר״נ הוא
 בחי׳ התלבשות אורות בכלים שהשכל שורה במוח כוי. משא״כ בחי׳
 חי׳ ויחידה אין להם בחי׳ כלי בנפש להשראתם ונק׳ בחי׳ מזל והגם
 שחכמה הוא ראשית הגילוי היינו בחי׳ יסוד אבא הארה בעלמא
 מבחי׳ אבא בא לידי גילוי והתלבשות. אבל עצמיות אבא טמיר
 ונעלם. וו״ש והחכמה מאין תמצא שעצמיות חכמה היא בחי׳ אין
 אלא שתמצא שיסוד אבא הוא מתלבש ביסוד אימא שנק׳ בחי׳ יש
 כמ״ש להנחיל אוהבי יש בו׳ דאו״א תרץ ריעץ דלא מתפרשץ. ושם
 באימא הוא בחיי יש הבנת השכל בחי׳ אורד ורוחב כמ״ש קנה חכמה
 קנה בינה. ב״פ קנה גימטרי׳ י״ש והיינו בבינה ומשם לז״א
 בחי׳ הגילוי ביותר מדות אהוי״ר. וע״פ הנ״ל יובן ג״כ למעלה שבחי׳
 כתר נקרא אין לפי שבחי׳ הכתר פנימיותו הוא בחי׳ מל׳ דא״ס
 למעלה מבחי׳ גילוי בכלים המלד המרומם לבדו כו׳ אין עריד בו׳

 כחשיבה כאורה ונקרא ג״כ בחי׳ מזל ומקיף כוי:
 ב והנה ארז״ל אם איו יראה אין חכמה פי׳ אם אין יראה הוא
 בחי׳ יראה תתאה עול מצות כי גילוי המצות הוא בחי׳
 מצוח המלר שהוא בחי׳ מקיף שבחי׳ מלר על עבדיו הוא בחי׳
 התנשאות עליהם ואיו עדור אליו והוא עניו מל׳ דאצילות עתיק לבריאה
 כו׳ שהוא בחי׳ כתר ומקיף ועי״ז מצד רוממותו והתנשאותו עליהם
 וכל צבא השמים לד משתחוים בבחי׳ ביטול ובחי׳ התנשאות זו הוא
 בבחי׳ מקיף עליהם ולא בבחי׳ א״פ כמו שאין קשר וחיבור למלד עם
 עבדיו וכמ״ש המלד המרומם כוי. וכד למעלה מעלה בחי׳ מל׳ דא׳׳ס
 כתר לנאצלים היא ג״ב בחי׳ מקיף לאצילות. וכמ״ש בתיקוני זהר
 כתר עליון איהו כתר מל׳ ואיהו קרקפתא שבחי׳ כתר ובחי׳ מל׳ הוא
/ כי הנה הכתר היא על הראש ואין לה ערד ושייכות כלל לעצם  עניו א
 הראש. וכמ״כ בחי׳ מל׳ הוא בחי׳ התנשאות ואין ערוד בחי׳ מקיף כוי.
 ומה שלפעמים נקרא מל׳ בשם לבוש כמ״ש ה׳ מלד גאות לבש היינו ג״כ
 בבחי׳ לבוש ומקיף ולא בבחי׳ התלבשות פנימי׳ וזהו בחי׳ קרקפתא מקיף
 כו׳ וזהו בחי׳ קרקפתא עצם הגלגולת שהיא למעלה על הראש ואץ לה
 קשר וחיבור עם המוחין שהמוחין מחי׳ את הגוף ע״י עורקים וגידים
 המסתעפים בכל הגוף אפי׳ ברגל שבחי׳ הקרקפתא היא בחי׳ כתר
 אלא שהיא בחי׳ חיצוני׳ הכתר. ובזה יובן שלפעמים נקרא תורה
 ומצות ז״א ונוק׳ כמ״ש כי נר מצוה ותורה אור (ע׳ זהר ח״ב קס׳׳ו בי)
 שהוא בחי׳ ו״ה שבשם הוי׳ ומצינו ג״כ שהמצות הם בכתר תרי״ג ארחץ
 תר״ד עמודים אותיות כת״ר וכן מצינו שהמצות הם בז״א רמ״ח
 פיקודיו רמ״ח אבריו דמלכא שהוא בחי׳ ז״א כוי. (נמצא יש כאו ג׳
 קושיות. הא׳ דלפעמים משמע שהמצות גבוהים מהתורה והוא שהמצות
 הם בכתר ותורה מחכמה נפקת. ולפעמים משמע שהתורה גבוה ממצות
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 נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה מי גלה רז זה לבני פי׳ שהבינו
 ישראל מעצמם שההארה שהיה אז במ״ת גילוי הכתר ממעלה למטה
 אינה קביעות הלכה לדורות בלתי ע״י קדימת עול המצות תחלה
 נעשה ואח״כ נשמע כוי. ולכן כתיב בשתי הלחם השבועות חמץ
 תאפינה כי בכל הקרבנות נאמר בו כי כל שאור וכל הבש כו׳ לפי
 ששאור הוא בחי׳ התנשאות ויכול להיות אחיזה ויניקה לחיצונים משא׳׳כ
 בשבועות הארת הכתר בחי׳ התנשאות המתנשא כו׳ כתיב חמץ תאפינה
י מ׳ נ ׳»נ ו  שאיו לחיצונים שם שום אחיזה ויניקה כלל (ע• מענץ ייובר נ
 נזהר ח״ג קי״א נ׳ י״א פע״נ ח״א פ״ז נ׳ פיט סע״א ח״נ פ״ג נ׳ כיה

 נ׳ ו׳ אי):

 דרוש לשבועות

 ואהיה אצלו אמוו ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל
 עת משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אדם.
 ופי׳ במדרש רבה ר״פ בראשית אמיץ פדגוג האיד מה דאת אמר כאשר
 ישא האומו את היונק והוא לשה פרנסה ובז הוא עוד ברבות משפטים
 פ׳׳ל. והענין כי משה רבינו ע׳׳ה אמר להקב״ה כי תאמר אלי שאהו בחיקך
 כאשר ישא האומן את היונק כו׳ מאין לי בשר כו׳ והיינו לפי שהיה
 במדרגה גבוה מן המים משיתיהו עד שהיה בבד פה לגבי תשבע׳׳פ
 וכבד לשון לגבי תשב״כ [ועמ״ש מזה נפ׳ נשלח נדיה להנץ ענין לחם משנה]
 ולכו אמר מאיו לי בשר שאין זה בערכו כלל. [ועמ״ש מזה נפי בהעלותו]
 רק המן ירד בזכותו מזונא דחכמתא, אבל התורה משבחת א״ע במעלה
 יתרה שיכולה היא לירד ממעלתה הגבוה והרמה להיות אמון שהיא
 רועה ומפרנס נש״י כנודע שהתורה נק׳ מזון לנפש ולכן נק׳ התורה
 לחם כמ״ש לכו לחמו בלחמי. וזהו כאשר ישא האומז את היונק. דר״ל
 שמפרנסו בלחם אחר ימי יניקה דאם ר״ל שמניקו מהו שאמר כאשר
ר מאין לי בשר כוי. והנה גילוי בחי׳ זו להיות התורה  ישא האומן כ
 בבחי׳ לחם הוא בשבועות זמן מ״ת שהקריבו שתי הלחם לחמו בלחמי
 תשב״כ ותשבע״פ כי בימי הספירה הם ימי יניקה כי לידת נש״י הי׳
 בשביעי של פסח ובני ישראל הלכו ביבשה בתיה הים שנמשכו מההעלם
 אל הגילוי ומשביעי של פסח עד שבועות מ״ד ימים הם בבחי׳ יניקה
 דהיינו הגדלת המדות חסד שבחסד כו׳ עד״מ שהחלב מגדל אברי הולד
 וכד ימי הספירה הם המשבות ימים עליונים היום יום כו׳ לעומר
 שעורים שהוא מאכל בהמה הוא מקור וחיות הנפש הבהמית של האדם
 [כי הנשמה ונפש אלקית א׳׳צ תיקה לעצמה כוי] להפוך כל המדות שבה
 שתהיינה לה׳ לבדו ולא תחללו בו׳ יום ראשון חסד שבחסד כו׳ והיינו
 בחי׳ גידול של המדות שבנפש הבהמית והעלאתן ממטה למעלה ע״י
 בחי׳ המשכת מוחין מלמעלה ונק׳ בע״ח מוחין דיניקה, וכמ״ש במ׳׳א
 ע״פ ולבן שינים מחלב, וזו היא המשכה עליונה מלמעלה מן הימים
 העליונים הנמשכים במ״ד ימי הספירה עד״מ דם נעכר ונעשה חלב.
 כד ע״י אתכפיא שהאדם מזכד מדותיו נמשר הגדלת המדות• אד אין
 התינוק יודע לקרות אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן שבבחי׳ יניקה
 עדייו לא נכנס בו דעת עד שיטעום טעם לחם היא בחי׳ התורה
 שנתנה אחר ימי הספירה בשבועות ואזי הקריבו בו שתי הלחם והוא מזוז
 לנפש האלקית לכו לחמו בלחמי והקרבה זו צריכה להיות ממושבותיכם
 בחי׳ ישיבה היא בחי׳ ק״ש כי תפלה בעמידה וק״ש בישיבה בעולם
 הבריאה ששם הוא היחוד שבק״ש יחודא עלאה או״א שא״א לנו להשיגו
 באצי׳ [ונמ״ש נפע״ח שער הק״ש פ״ד]. ופי׳ הכתוב ממושבותיכם מבחי׳
 ק״ש במס׳׳נ תביאו לחם כו׳ תוכלו להמשיד בחי׳ התורה להיות
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 וברחמים כו׳ יעו״ש. ומשם משמע דענין רמ״ח פקודיו רמ״ח אברים
 דז״א היינו חיצוני׳ הכלים ששם שרש המצות. וכן במעשה הרמ״ח אברים
 שנמנו שם במשנה (ספ־ק ואהלות) הם הכל חיצונית האיברים ולא
 אברים הפנימיים דדוקא אברים החיצונים שיש בהן עצמות נק׳ אברים
 שם, משא׳׳כ האברים הפנימיים שאיז בהם עצם אינן נקראים אברים
 לעניו טומאה והס כשאר בשר שאינו אבר והיינו כי עצמות מלשון
 עצמיות שהוא בחי׳ עצם ומהות הדבר ועמ״ש במ״א ע״פ הרע״מ פ׳
 שופטים (דער״ה ע״א) ואמאי בגרמין יתיר מבשרא כו׳ וגם כי עיקר כח
 המעשה שבאדם הוא ע״י אברים החיצונים כח התנועה לעשות כל
 דבר ביד וכח ההיליד ברגל כוי. והא דמצות הו במל׳ מצות המלר
 לפי שהמל׳ נמשכת מחיצונית ז״א כנ״ל שהיא עשיראה דכולא והתורה
 שהיא בז״א היינו המוחין ופנימי׳ האברים מיהו כאן משמע דרמ״ח
 פיקודין רמ״ח אברים היינו פנימית ז״א ולא קאי אמצות כ״א על
 התורה ועכ״פ הכוונה א׳ דהמצות הם בחיצונית ז׳׳א ובמל׳ עשיראה
 דכולא ושרשן מגלגלתא. ובזה מתורץ ג׳ המקומות שבהן המצות
 פעם בגלגלתא ופעם בז״א ופעם במל׳ דהכל אמת. והתורה היא פנימית
 ז״א ושרשה מח״ע ומתורץ ג״כ דבשרש התורה ומצות הרי מצות
 גבוהים גלגלתא למעלה ממוחא. ולמטה התורה גבוה כחוחם המתהפד

 ונעוץ תחב״ס]:

 ג וזהו מה שמצינו משנה תורה היא בחי׳ מל׳ מלשון משנה למלר בחי׳
 גילוי כתר מל׳ וידבר משה בו׳ משא״כ בספרים הראשונים
 וידבר ה׳ כו׳ בז״א. וגם במל׳ היינו בחי׳ חיצוני׳ ז״א עשיראה דכולא בחיי
 מל׳ שבז״א שמהם נעשה בנין הנוק׳ בו׳ ושרשו למעלה היא בחי׳ קרקפתא
 בחי׳ כתר (ע׳ מהר חיג דרפיא ודף ז׳ א׳ נעניז משנה תורה. וע׳ נח-א פ״ז
 ני. ונמקימ שם נפי׳ אלא תד כוי). וזהו אם איו יראה אין חכמה. שממטה
 למעלה צ״ל תחלה בחי׳ יראה תתאה. מצות המלר בחי׳ חיצונית.
 ומזה יעלה ויבא לבחי׳ חכמה בחי׳ פנימיות ואח״כ אם איו חכמה
 אין יראה בחי׳ יראה עלאה שהוא כתר ומזל כנ״ל. וכל זה הוא סדר
 ההשתלשלות אבל במ״ת שעדיין לא נצטוו על המצות הי׳ גילוי הארת
 הכתר שלא כסדר המדרגות ע״י יראה תתאה תחלה. אלא ע״י ספירת
 העומר. ואף שעדייו לא נצטוו על סה״ע מ״מ ע״י השבעה שבועות
 עצמן שהן בחי׳ יצ״מ ממ״ט שערי טומאה למ״ט שערי קדושה שהוא
 בחי׳ אתכפייא ואתהפכא בבחי׳ פנימית המדות להפכן מן הקצה אל
 הקצה. וכמ״ש בכסף משנה פ״ז מה׳ חמידין בשם הראשונים דבקמה
 קרי ביה בקומה בחי׳ קומה הוא מדות דקליפה בחי׳ יש וקומה שלימה
 להפכו להיות נכללים במדות דקדושה ע״י ספירת העומר היום יום
 גימטרי׳ ז״ן ע׳ בכוונת בהמ״ו גבי כי הוא אל ו״ן וגימטרי׳ אל הוי׳
 ביצירה כי ביצירה הוא שרש ומקור המדות דקליפה וע״י התהפכות
 מדות דקליפה במדות דקדושה בבחי׳ פנימית הנה עי״ז מאליו וממילא
 נתגלה שער החמשים בחי׳ כתר וכמ״ש וירד ה׳ על ה״פ שנתגלה בחי׳
 הכתר ממילא ומתחלק לשנים חצי לנוק׳ וחצי לז״א בחי׳ אין שבחכמה
 (דהיינו בחי׳ מו״ס שבכתר שרש התורה זהו נמשד לז״א). וחיצונית
 כתר בחי׳ קרקפתא לנוקבא. וזהו ועשית תג שבועות מסת נדבת
 ידך אשר תתן ולא כתיב נדבת לבד כי נדבת הלב היינו בחי׳ ז״א
 שנק׳ לב לפי שמקבל הארת ל״ב נתיבות החכמה בבחי׳ פנימית.
 אבל בשבועות הארת הכתר מתגלה גם בבחי׳ חיצוניות. ווהו נדבת ידד
 חיצוניות היד כאשר יברכד ה׳ אלקיד הארת הכתר (וכדלעיל דדוקא
 חיצונית האברים מתקשרים בגלגלתא והוא בחי׳ מל׳ מצות המלד נדבת
 יזד כוי. ומתן תורה כולל ב׳ בחי׳ תורה ומצות. וזהו ב׳ הכתרים
 חצי לז״א בחי׳ תורה וחצי לנוק׳ בחי׳ מצות ולפי דשרש המצות גבוה
 בגלגלתא ע״כ הזכיר נדבת ידח. וזהו שארז״ל בשעה שהקדימו ישראל
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לת המצוה עצמה כי גבהה מעלתה מאד שהוא הוא רצזד׳ע  עוצם גדו
ג והשגה נפלאה עד ו  ב׳׳ה שלמעלה מהחכמה שהוא בחי׳ עדן ותענ
ד ע׳׳ז לפי שעדיין לא ל דרגין כוי. אך מ״מ נענש דו  אין קץ מריש כ
ת השבח העיקר שבתורה ומצות ומעלתן העצמי׳ שהרי  הגיע לתכלי
א שבח אותו אלא בבחי׳ רצה״ע ב׳׳ה המלובש בהו. והנה הרצון הוא  ל
 עדיין בבחי׳ מעלת ומדרגת חיצונית שלהם. וכמ׳׳ש וראית את אחורי
 ופני לא יראו. אבל פנימיותו ועיקרן הוא הוא עונג העליון ב׳׳ה שהוא
י ועד׳׳מ מבשרי אחזה  פנימית הרצון כידוע וע׳׳ז נאמר אחור וקדם צרתנ
וג שמחמת שיש  שהתענוג הוא עיקר המכוון והרצון הולד אחר התענ
ד הוא רוצה וחפץ בכד. ולכן נק׳ הרצון כ ג לפניו ל ו ח ותענ חת רו  נ
 בחי׳ אחוריים ובחי׳ חיצונית לגבי העונג העליון ב״ה המלובש בו וע׳׳ז
לה כ׳׳א א יראו שאיו פנימית העונג מתג ת אחורי ופני ל  נאמר וראית א
ק בחי׳ רצון גלה באדם לזולתו ר נ  בחי׳ הרצון בלבד כמו שאינו נראה ו
ד וכר. אבל פנימית העונג המלובש בו ו רצונו להיות כ  בלבד כשמגלה ל
דע ולהגלות א ניתן להתו נחת רוח לפניו מזה ל ג ו נ  והמכוון מזה איזה עו
 ועונג זה הוא המלובש במצות שהן רצונו ית׳. וזהו אשר קדשנו
 במצותיו אשר מלשון באשרי כי אשרוני שהוא לשון הילול ושבח והוא על
ל ולשבח מאד ובבחי׳ זו נאמר ל ה וג שיש בזה כדי ל  עוצם ריבוי התענ
 באשר וטובל בשמן רגלו שבבחי׳ רגלו בלבד הוא מלובש בבחי׳ שמו

 היא בחי׳ ח״ע כוי:

 ג והנה ההפרש שבין בחי׳ אחוריים לבחי׳ פנים מבשרי אחזה
ת אברים שעור א׳ מכסה את  שבעורף אין בו התחלקו
ת האיברים נגלה ציור התחלקו  כולו. משא׳׳כ בבחי׳ פנים נראה ו
וג שבבחי׳ ראיה הוא בחי׳ אחרת  עינים לראות אזנים לשמוע כו׳ ותענ
ה כביכול שבחי׳ רצון העליון ב״ה נק׳ ל ע מ ר הוא ל  משמיעה כוי. כ
לכד הרצון המלובש במצות ת ו  בחי׳ אחוריים ואין בו שום התחלקו
ל המצות בשוה שכולן הן בחי׳ רצונו ית׳ והרי זה שבח א׳ לכולן לל כ  כו
ה מהחכמה כו׳ ל ע מ  אלא שהוא שבח גדול מאד כנ״ל שהרצון עליון הוא ל
 ולכן נק׳ העונג והשמחה הנמשד מזה בשם זמירות כמו זמר שמנגנים
 ניגון א׳ היפה מאד הרבה פעמים כנ״ל. אבל העונג העליון ב״ה
ג פרטי כי העונג היא פנימי׳ ו ל מצוה תענ כ  המלובש במצות יש ל
 המכוון המלובש ברצון ואיו פנימית המכוון המלובש ברצון מצוה זו מלובש
ונה אחרת כנודע. וכמו עד״מ ל מצוה יש כו כ  ברצון מצוה אחרת כי ל
ג ו ל להתענ ל וג שבראי׳ המלובש בעינים אינו דומה כ  בפנים הרי התענ
ל מין וג שבטעמים חיך אוכל יטעם כוי כ  שבשמיעה שבאזנים וכן תענ
ר בחינת עונג העליון הנמשד ומתגלה ע׳׳י ג הוא מהות אחר. כ ו  תענ
וג שבמצוה אחרת וכן בתפילין ג מיוחד ומשונה מהתענ ו  המצות בציצית תענ
 כו׳ ובכל המצות. ולא כמו מעלת הרצון שהוא מדרגה אחת לכולן(ועמ״ש
 בד״ה ראו כי ה׳ נתז לכם השבת בפי׳ דרכיה דרכי נועם), ולכן במ״ת דכתיב פנים

 בפנים דבר ה׳ שהי׳ גילוי בחי׳ פנים עליונים שהוא עונג העליון ב״ה
י ה נשמתן לפ ח ר ל דבור פ רה ומצות. הנה אמרז׳׳ל על כ  המלובש בתו
ת הי׳ גילוי עונג פרטי המלובש בדיבור זה  שבכל דבור מעשרת הדברו
 בלבד שאינו דומה לגילוי העונג שבדיבור השני והגורם לזה שזכו
ה ל ע מ ר במ״ת היינו משום דכתיב פנים בפנים, שגם מלמטה ל כ  ישראל ל
 היה בבחי׳ גילוי הפנימיות ולא בבחי׳ אחוריים כי גם בתשוקה וכלות
 הנפש שממטה למעלה יש ב׳ בחי׳ הא׳ כמ״ש מי לי בשמים ועמר לא
 חפצתי בארץ. דהיינו שמבטל רצונו וחפצו המלובש בגוף ונפש הבהמית
 ורוצה לדבקה בו ית׳ בתשוקה וצמאון כר• אד מ״מ רצון זה ותשוקה זו היא
גות ו  בחי׳ אחוריים שהרי עדיין נפשו האלקית מלובשת בגוף ונה״ב בתענ
 בני אדם אלא שרוצה לצאת מהם ומסכים בהסכמה אמיתית שתתפשט
א נתפשטה  האהבה מלבושיה שבנוגה לדבקה באלקים חיים• אד עדייו ל

ם בבחי׳ לחם הגורם להמשיר בחי׳ הדעת וההשגה. וזהו ואהיה כ  ל
 אצלו אמון:

 ב ואח״כ ואהיה שעשועים שע״י בחי׳ אמון הוא המשכת בחי׳ לחם
 ומזון להיות הדעת וההשגה עי׳׳ז אח״כ נמשר גילוי
 בחי׳ השמחה והשעשועים. והנה ביאור ענין השמחה והשעשועים
 המתגלים ע״י הדעת וההשגה. יובן במ״ש זמירות היו לי חקיד כו׳
 ואמרז״ל [במדרש רבה. ובתנחומא ובגמרא פ״ז דסוטה דל״ה ע״א] שנענש

ד על שקרא ד״ת זמירות ואמר לו הקב״ה זמירות קרית להו  דו
 הריני מכשילר בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו דכתיב
 ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו והוא הביא
ת זמירות הוא כמו ל ת הארון בעגלה. והענין הוא כי פי׳ וביאור מ  א
 זמר וניגון שמזמרים ומנגנים ניגון א׳ כמה פעמים אע״פ שהכל
ו לאדם אתה ניגון וזמר יכול  עריבות ומתיקות א׳ מ״מ כשערב ל
כד היה לי הוקיר חוקים נקי מצות  לזמר ולנגן* אותו כמה פעמים. ו
ה אדומה ושעטנז כוי כלומר שהגם שאין למצוה ר  שאין בהן טעם כמו פ
דעת בשכל המושג ומובן מ״מ ערב ומתוק לחיכו עד מאד  זו שום טעם ו
דעת מלובש בהמשכת מצוה זו  והיינו לפי שאף גם אם אין טעם ו
 למטה בהתלבשותה בגשמיות מ״מ יסודתה בהררי קדש הוא מבחי׳ רצוו
׳ ח״ע חי דעת הנמשד מנ  העליון ב״ה שלמעלה מעלה מבחי׳ טעם ו
 והחכמה מאין תמצא שהיא נמשכת מבחי׳ אין הוא בחי׳ רצון העליון
 ב״ה כי הנה החכמה נק׳ עדן שהוא עונג הנשמות בג״ע בשכל הנבראים
א עד אין קץ ל פ ג נ ו  המשכילים בגדולת א׳׳ס ב״ה ונהנים בהשגתם תענ
 ע״ד שאמרו בגמ׳ על אלישע אחר מוטב דלידייני׳ כוי. והנה אף
ן ועליון. אבל באמת יש הרבה ק ב׳ בחי׳ ג״ע תחתו  שבספרים נזכר ר
ה מזה עד אין קץ ותכלית גבוה מעל גבוה כוי, וע״ז ל ע מ  מיני ג״ע זה ל
ו רז״ל ת״ח אין להם מנוחה לא בעוה״ז ולא בעוה״ב שנאמר ילכו  רמז
ק מהב׳ מיני ג״ע  מחיל אל חיל כו׳ אלא שהספרים לא דברו מהם ר
א שלחו את ת ל ם המעלו ו  ג״ע עליון ותחתון. אבל בג״ע העליונים עד ר
ת הכל נק׳ בשם חכמה ם המעלו כל עדן שלמעלה מעלה עד רו  ידם ו
 כי העונג שבהם הוא לפי ערד ההשכלה וההשגה ויש השגה למעלה
ץ ג ר ל ד ג מריש כ ו ל בחי׳ השגה ותענ ם המעלות. אד כ  מהשגה עד רו
 כו׳ אינו אלא בבחי׳ זיו. וכמארד׳ל ונהנין מזיו כוי. וזהו בורא קדושים
. קדושים אלו הנשמות וקדושים בכל יום ו ד מלכנ ע  ישתבח שמר ל
ה מהשגה כי ת״ח אין להם מנוחה ל ע מ ה בלי הפסק בהשגה ל ל  יהלליד ס
כל ההילול והשבח הזה איו זה אלא ישתבח שמר בחי׳ שם בלבד בחי׳  כוי. ו
 זיו כוי (כמ״ש מזה בד׳׳ה את שבתותי תשמרו) ושמו בגימ׳ רצון שהרצון הוא
 למעלה מעלה מבחי׳ חכמה והחכמה היא הנמשכת מבחי׳ הרצון שכר
 עלה ברצונו להתלבש בבחי׳ חכמה. ולזאת הרי בחי׳ החכמה בטילה
 כאין לגבי בחי׳ רצון העליון ב״ה המתלבש בה ואין ערוד אליו וזהו ענין
ד לד״ת לבחי׳ החוקים שעם היות שאין בהם טעם  הזמירות שקרא דו
ה מההשגה ל ע מ  היינו לפי שנמשכו ונלקחו מרצון העליון ב״ה שהוא ל
ת דייקא. אבל יסודן ק פ ת נ ק פ  והטעם. ומ״ש אורייתא מחכמה נ
 למעלה מהחכמה תר״ר עמודי אור עד״מ העמוד שמחבר הגג עם
ד המצות נשפלו למטה. אבל שרשן גבוה מאד נעלה ע״כ  הרצפה. כ
ות זו שהם רצון נ נ  היה שמח שמחה גדולה בעסק התורה ומצות ע׳׳י התבו
גנץ זמר א׳ בהם ו כמין זמר שמנ  העליון וע״כ קראן זמירות שהן היו ל
ם היות שכל המצות כולן הן  כמה פעמים מגודל המתיקות שבו. כד ע
ל המצות שבכולם מתלבש רצה״ע ב״ה כ  רצונו ית׳ והרי זהו שבח אחד ל
ג ושמח בכל א׳ כמו שמתענגים ושמחים בעריכות  מ״מ היה מתענ
 ומתיקות הניגון והזמר שניגון וזמר א׳ מנגנין ומזמרים כמה פעמים
 מאחר שהוא זמר יפה מאד וזו היא שמחה של מצוה. דהיינו מחמת

 *) עי׳ בהוספות.
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ר וזהו ימין ל לבבך בשני יצריך כ  הבהמית אתהפכא כו׳ וכמ״ש בכ
 ה׳ עושה חיל [ועי בע״ח שער עשרים פ״ב דב׳ פעמים ב״ד אותיות
לכו נקרא ק בשכמל״ו דק״ש שחרית וערבית זהו עניו חיל ו  שיש בפסו
ד ועניו בשכמל״ו היינו קבלת כ ד  כנס״י אשת חיל ועמ״ש ע״פ ושמתי כ
ת שמים וביטול היש וזהו ימין ה׳ עושה חיל]. אמנם בגלות ל מלכו  עו
ת רצון אזי רחוק מלחבק ואזי ק מחבק כשאין ע  הוא בחי׳ עת לרחו
 אין עומדים כנס״י עם הקב״ה פנים בפנים דהיינו שאין דביקות
 הנפש באלקים חיים בבחי׳ פנים ממש ע״ד כלה שארי ולבבי כו׳ ויש
ק בחי׳ אחוריי׳ ו רצון לה׳ הוא ר ג במילי דעלמא הגם שיש ל ו ו תענ  ל
ה מ ג הוא בחינת פנים כו׳ וז״ש ל ו  כנ״ל שהרצון נק׳ אחוריים והתענ
ה חיקר קרי וחוקר כתיב וחוקר ל  תשיב ידד וימינד מקרב חיקד כ
 היינו התורה שהיא חוקת ה׳ והוא בקשת כנס״י שיתגלה ימינו ית׳
נעלם בחוקו ומכלל זה אתה שומע שיש עתים שהימין לא יהי׳ גנוז ו  ו
נעלם בחוקו והיינו ע״ד מארז״ל אור שנברא ביום ראשון היה  גנוז ו
. ראה שאין העולם כדאי לו פו עד סו ף העולם ו  אדם צופה בו מסו
מה (דק«״ט רה ועי׳ בזהר פ׳ תרו  גנזו לצדיקים. והיכן גנזו היינו בתו
ד עליון שהוא בחי׳ נהורא קדמאה ס  א׳) וזהו ענין שהימין שהוא ח
 הוא גנוז בקרב חוקו הוא התורה (ומזה מובן המעשה דאיתא בזהר
 סוף ח״ג דף ש״ה ע״א שאמר ר׳ אלעזר ואנא חמינא כו׳ כי הוא היה
 יכול שיתגלה לו ע״י התורה בחי׳ אור ההוא הגנוז בו שאדם צופה בו
פו וע״כ אמר אנא חמינא ממש) ה״ש ימיו ה׳ עד סו  מסוף העולם ו
 רוממה ימין ה׳ עושה חיל כי תמיד יצוה ה׳ עלינו חסדו וימין ה׳ נטוי׳
ק לפעמים היא רוממה מנפש האדם רק היא גנוזה בתורה  עלינו ר
ורדת ונמשכת למטה בנפש האדם ואזי היא עושה חיל  ולפעמים י
ה כלומר שלא תהא מלובשת ל  ולכן אמר הכתוב וימינד מקרב חיקך כ
ק תוציאנה מקרב היקר מההעלם  ומתעלמת בתורה להיות גנוזה שם ר
חסד ה׳ היא האהבה תקועה בנפש האדם  אל הגילוי להיות גילוי ימיו ו
ק מחבק ת לרחו עת בין בבחי׳ עת לחבק בין בבחי׳ ע ת ו  והנה בכל ע
 נאמר על התורה משחקת, והענין כי הנה בחי׳ שחוק היא בחי׳ ביטול היש
 לאין וכמ״ש צחוק עשה לי אלהים פי׳ כי שם אלקים המעלים ומסתיר
ד כו׳ ושלא יבטל ר פ  אור א״ס ב״ה להיות נראה העולם ליש ודבר נ
 במציאות כו׳ במו זיו השמש בשמש כו׳ הוא בשביל הצחוק שלבסוף הכל
ל כי שם נגלה כבוד ה׳ לעין כ  שישוב ויתהפד שיהי׳ היש בטל לאין ו
ראה ליש בו׳ הוא רק כמו צחוק שעושין ר ומעלים שיהא נ  אלקים המסתי
י שרים שעושים שינויים דברים זרים לשחוק בהם ונעשה בחי׳ יש  לפנ
ק ל לאין ועשיית גילוי היש יהי׳ כמו זר נחשב ואין זה ר ט  ושיהי׳ היש ב
 בחי׳ שחוק ועד״ז הוא ענין השחוק לע״ל שעתיד הקב״ה לעשות קניגי
 לצדיקים שור הבר עם לויתן כוי וכמ״ש במ״א. והנה גילוי בחי׳ ביטול
 היש לאין שיהיה לעתיד הוא ע״י התורה שהיא המשכת אור א״ס ב״ה
פת נוגה להעלותם ולקשרם באור  בדברים גשמיים שתחת ממשלת קלי
ת ל ע  ה׳ וקדושתו והוא בחי׳ ביטול היש לאיו ולכן נקרא משחקת בכ
ג עליון בהתורה וזהו בחי׳ ו ׳ כו׳ נמשר התענ ם ע״י אתכפי  היינו ג
 בינונים זה וזה שופטן ויש בהם משני העתים הנ״ל שבשעת התפלה

ו כוי: נה לעסקי  הוא דבוק באלקות ואח״כ פו
ל ב״פ אריה כי יש אריה בחיות הקודש ב  משחקת בתבל ארצו. ת
 ויש אריה באופנים חיות בחי׳ יצירה שית ספירן מקננין
 ביצירה והן הם בחי׳ שיתא סדרי משנה שהם בבחי׳ טעם ודעת וכך החיות
 הקודש אהבתם היא בבחי׳ טעם ודעת ארי׳ שואג כו׳ מחמת השגתם
 כי קדוש קדוש קדוש הד׳ צבאות כוי איד שהוא קדוש ומובדל בו׳ ומבחי׳
 זו שהיא בבתי׳ קדוש ומובדל שאינו בגדר עלמין נמשך לריבוי צבאות
ל לכך הם מרעישים בקול רעש גדו  והיכלות עד שגם למטה מכה״כ ו

ג ל ולהתענ  האהבה עד שתחפץ בקרבת אלקים בשמחה וטוב לבב מרוב כ
ה שארי ולבבי ל  על ה׳ אהבה בתענוגים ממש שזהו בחי׳ הב׳ וכמ״ש כ
ג בה׳ ממש והיא שמחה של ו ה ותענ ח מ ׳ והיא בחי׳ ומעלה יתירה ש  כו
לם ועד כי הם חיינו כו׳ ד ובמצותין• לעו ת ר ו  מצוה ונשמח בדברי ת
 ובחי׳ זו הב׳ היא בחי׳ גילוי פנימית וז״ש פנים בפנים דבר הי.
נים  כלומר שהיו חיבור והתקשרות בחי׳ פנים עליונים בבחי׳ פנים התחתו
ג נ  שהי׳ התלבשות עונג העלית ב״ה שהוא הוא פנימי׳ הרצון בבחי׳ עו
ה שארי ולבבי כו׳ בבחי׳ פנימי׳ האהבה ל ן שממטה למעלה כ  התחתו
ג על ה׳ ממש שעי״כ זכו והשיגו העונג העליון ב״ה  בתענוגים להתענ
ה נשמתן. ח ר ל דבור ודבור פ . ולכן על כ  המלובש בכל מצוה עונג פרטי
ק בבחי׳ ד המלר ע״ה על שלא שיבח את התורה ר  וזהו שנענש דו
רה ת התו  זמירות שהוא מצד בחי׳ אחוריים של המצות ולא שיבח א
 בבתי׳ זו הפנימי׳ שהיא מעלתן העקרית העצמית, ולכן העונש היה
ד מדה ששכח מעלת התורה שהיא בבחי׳ פנים כי הנה ג  ג״כ מדה כנ
 לכד נאמר בכתף ישאו שהלוים היו נושאי הארוו והיו כתפיהם לחוץ
ד זה והיינו לפי שצ״ל בחי׳ פנים בפנים ג נ ד הארון זה כ ג נ  ופניהם כ
ל צד שהלוחות היו כ  כנ״ל וגם הלוחות שבארון הי׳ בבחי׳ פנים ל
ק בחי׳ הפנים והוא  כתובים משני עבריהם שלכל עבר לא נראה ר
ת על העגלה ומה שנענש שנפל בבחי׳  נענש ששכח זה ונשאו בפרו
 שכחה היא בחי׳ אחוריים [עמ׳׳ש פ׳ תצוה סד״ה זכור כר לא תשכח] היינו

ת התורה בבחי׳ פנים אלא בבחי׳ ד מדה שלפי שלא שיבח א ג  מדה כנ
פל לבחי׳ שכחה היא נ  אחוריים שכח מעלת הלוחות שהיו בבחי׳ פנים ו
 בחי׳ אחוריים. ובזה יובן מ״ש ואהיה שעשועים כי בחי׳ שעשועים הן
 הן בחי׳ גילוי בחי׳ פנימי׳ דהיינו בחי׳ עונג העליון המלובש במצות שהיא
 פנימית הרצון משא׳׳כ בחי׳ זמירות הן בחי׳ אחוריים שהוא הרצון כנ״ל
 [ועמ״ש עוד מעני! זה ע״פ ויהי מקץ שנתים ימים ובאגה׳׳ק קרוב לסופו ד״ה

 דוד זמירות קרית להי]• אד הנה ואהיה כתיב לשוו הוה והיינו שצריך
 להמשיך גילוי והתהוות בחי׳ השעשועים. דבאתעדל״ת תליא מילתא.
ל יום  וזהו יום יום דהיינו בחי׳ ק״ש שאומרים דבר יום ביומו כי בכ
ר נפשו ת ק״ש ולמסו ל יום צריך לקרו  נעשה כריה חדשה. וע״כ בכ
ג ו ג כו׳ ועי׳׳ז גורם ירידת התענ ו ל יום ואהבת בחי׳ תענ  באחד בכ
רתד שעשעתי. רה וזהו אני תו  עליון שעשוע שבעצמותו שיתלבש בתו
על יוצא שממשיך השעשועים בהתורה והיינו ע״י  שעשעתי הוא פו
 אני אותיות אין פי׳ בחינת ביטול היש שעושה מאני איו והיינו שגם
ל נפשך  בלימוד התורה לא יהי׳ בבחי׳ יש אלא בביטול היש כמ״ש בכ
ה להמשיר מהיש לאין דהיינו ל ע מ דברת בם כו׳ ועי״ז גורם ל ו ך ל  סמו
 מיש האמיתי שעשועים העצמיים יומשד הארה בחכמה שהיא בחי׳ אין
 ממש [והוא ג״כ ההמשכה מבחי׳ אני בבחי׳ אין ע׳ בע״ח שער
ד העגולים במה״ב פ״ב בענין אני ואין. ובמא״א ר  השתלשלות הי״ס ד
 אות א׳ ססעי׳ ס״ד מל׳ דא׳׳ק נק׳ אני מתלבשת ברדל״א נקרא אין
א כתיב אלא  עכ״ל ועי מעניו ואהי׳ בזהר ויקהל דרי״ז ע״א והייתי ל
 ואהיה כו׳ ור״פ שמיני דל״ה ע״ב ובהרמ״ז שם ובפי אחרי דם״ה ע״ב

 וסימן ואהיה כו׳ ודס״ז ע״ב]:
 ד משחקת לפניו בכל עת. הנה יש כ״ח עתים י״ד לטובה כו׳
ק מחבק פי׳ שיש לפעמים ת לחבק ועת לרחו  וא׳ מהם ע
ת רצון למעלה שנעשה בחי׳ חיבוק כנ״י מקור הנשמות עם הקב״ה  ע
ד כביכול הקב״ה  כאדם החובק את חבירו מאחוריו שלא ילד מפניו כ
ו ר ממנ  מחבק כנ״י כמ״ש אהבתי אתכם אמר ה׳ ואהבתו לא תסו
ו ח״ו. וכמו שהיה במ״ת פנים ד ממנ ר פ  לעולמים שלא להיות האדם בבחי׳ נ
ה היה הכל בבחי׳ פנים שאפילו ל ע מ  בפנים דבר ה׳ עמכם שגם ממטה ל
כללו בבחי׳ פנים ונעשה הכל בבחי׳ פנים דהיינו שגם נפש  האחוריים נ
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ל ימיו בתשובה להתקרב לה׳ בבחינת  דוקא אלא שצ״ל בכל אדם כ
 פב״פ והיינו ע״י להפר הרציו והמדות מבחי׳ יש כוי. והטעם בזה
 שע״י בירור מדות נה״ב נק׳ טוב מאד הוא משום שהמדות שבנה״ב
ת שבנפש האלקית  מצד עצם מציאותן הן תקיפים וחזקים יותר ממדו
 כיתרון הגבורה בבהמה מבאדם אלא שהיא בהמה. אבל כשהבהמה
ל בבחי׳ אדם אזי הוא רב כחו מאד כי שרשם מבחי׳ פני אריה ל כ  נ
 פני שור שאהבתם ויראתם גדולה לאיו שיעור וכמ״ש בזהר בהעלתר
ד געי האי  (דו־ קנ״ד א׳) ש״ע אלף אריוותא סוחרנא דהאי אריה כו׳ כ
 אריה מזדעזעין רקיעיו כוי. והטעם בכ״ז הוא כי גם בעולם התיקון
ה מהשכל כי או״א במזלא תליין אבל ז״א ל ע מ  עצמו שרש המדות הוא ל
ק שיציאותו והתגלותו הוא ע״י בינה וכמשל  בעתיקא אחיד ותליא ר
לד עכ״ז הרי עצמותו ו ם האם ומשם נ ח ר  בן זכר שאע״פ שמתגדל ב
ח האב כ ר [ולפעמים ג״כ יפה בח הבן מ  נלקח מלמעלה ממנה כ
 ועמ״ש בד״ה להביו ביאור ענין האבות הו הן המרכבה בפ׳ יתרו]. והנה
ת דז״א דתיקוו. וכ״ש בירור המדות שמעולם התהו  זהו אפילו במדו
 כו׳. שכשמתבררים מהשבירה הרי כחם רב מאד וזהו ענין מיתוק
נכם כוי. ומי הוא הממתיק אותן היינו בחי׳  הגבורות וזהו פי׳ לרצו
ד שבהוד כי החסדים ס  החסדים. והנה ה״ח הן מחסד שבחסד עד ח
ת כמ״ש בפע״ח בכוונות ת ה״ח וכללות דכללו ק כללו  דיסוד ומל׳ הם ר
 דהו״ר וה״ח אלו זהו ה׳ ימים דספירת העומר שלפני שביעי של פסח.
ת ולכן גומרים  ויום ראשון דפסח הוא בחי׳ מוחין דאו״א מקור המדו
ל ספה״ע הוא בחי׳ המדות. ח מתחי ם פ  בו את ההלל. משא״כ יום ב׳ ד
ח שהוא ס ת ההלל ביום ב׳, והנה בשביעי של פ  ולכן בא״י אין גומרים א
 בחי׳ לידת הנשמות בבריאה אשר שם יש יניקת החיצונים ע״כ צ׳׳ל
 מיתוק הגבורות ע״י אתכפיא ואתהפכא שהאדם מזכר מדותיו כו׳ וה׳
ע א יגורך ר ח הם בבחי׳ אצילות ששם כתיב ל ס  ימים שלפני שביעי של פ
 והם ה״ח הממתיקים הגבורות כוי. והנה םפה״ע הוא בחי׳ מוחיו
ת כמו ו ת הם בבחי׳ קטנ ד המדו לד כ דל אברי הו  דיניקה ועד״מ החלב מג
 שהיו בתהו בבחי׳ נקודות וע״י החלב נעשה הגדלת המדות. ששבעה
ת משבעה וע״כ בכל ל ל כ ת  מדות נעשים שבעה שבועות לפי שכל א׳ מ
 מדה יש ז׳ ימים. וזהו עניו ההגדלה [ועמ׳׳ש ע״פ שתיתי ייני עם חלבי].
ל התורה בשבועות הוא בחי׳ ואהי׳ ב ק  ועי״ז נעשים כלי קיבול רחב ל

 אצלו אמון כו׳ שתי הלחם כוי:
 ב וענין ואהיה שעשועים. יובן בהקדים מ״ש בדוד זמירות היו לי
 חוקיד ונענש ע״ז. ויש להקדים ענין אור א״ס ב״ה. כי
ת הנפש ל כחו כ רב מ  הנה אנו רואים למטה שהתענוג הוא הגדול ו
ל דבר. וכמו שאנו רואים עוצם ריבוי כ  והוא ראש ומקור וחיות ל
וג בשמיעה ובריח ודבור וטעם ג בראיה ותענ ו  מיני תענוגים שיש תענ
 וכן בכל מיו ממינים אלו יש ריבוי בחי׳ תענוגים שיש כמה מיני
ג ו  מטעמים שאין טעם אחד דומה לחבירו והטעם הוא מעולם התענ
וג מהשכל ודבר חכמה כוי.  כוי וכן יש תענוגים רוחניים כמו התענ
ג ו כל בחי׳ התענ ל כחות הנפש. ו כ רב מ  נמצא התענוג שלמטה הוא עצום ו
ד מהות לת כו׳ ואין ערו פל פסו ק מהשבירה שנ  שבעוה״ז בכללו הוא ר
ן כו׳ וגבוה מעל גבוה וג שבג״ע התחתו ת התענ  התענוג שבעוה״ז למהו
 כו׳ אבל אור א״ס ב״ה נק׳ מקור התענוגים. והיינו אור וזיו גילוי
ק בבחי׳ האור  א״ס ב״ה ולא עצמותו שבעצמותו לא שייר לומר כן. ר
 שייר לומר מקור התענוגים והתגלותו הוא בחכמה הנקרא עדן ע״י
 צמצום רב ועצום כי כדי להיות נמשר הארה בחכמה שהוא מקור להשגות
 הנשמות שאין ערוד אליו ית׳ צ״ל צמצום רב. שעי״ז נשתנה ממהות למהות
ר התענוגים. ג המתגלה בחכמה מערד מהות מקו ו  שאין מהות התענ
 כ״א עד״מ השערות הנמשכים מן המוח שהם בחי׳ מותרות מותרי מוחין

 על עוצם קדושה זו ממקום קדוש כזה שיהי׳ נמשך ממקום כבודו
 מאור א״ס ב״ה שלמעלה מגדר עלמין להחיות העולמות אד עב״ז
 הוא קדוש ומובדל ולא כדמיון הנפש שמתלבשת בגוף כו׳ אבל
דעת והשגה ם בחי׳ טעם ו ה  האופנים הם בבחי׳ עשי׳ שאין ל
 גדולה באור א״ס ב״ה כחיות הקדש ואעפ״כ הם מרעישים מחמת
 אהבה טבעית שלהם וזהו משחקת בתבל ב״פ אריה שבב׳ בחי׳ ארי׳
 הוא בבחי׳ משחקת בין בבחי׳ אריה שבחיות הקדש ביו בבחי׳ אריה
 שבאופנים. והנה כמו שיש ב׳ בחי׳ במלאכים חיות ואופנים כר יש
 ב׳ בחי׳ בבני אדם שוכני מטה יש שמתבונן בגדולת הוי׳ בק״ש שמע
 ישראל שמע לשון הבנה באחד ובשכמל״ו ועי״ז יבא לקיום ואהבת
רה בבחי׳ ביטול היש לאין דברת בם בם בדברי תו  בכל נפשר ממש ו
 אני המשנה המדברת בפיך ודברי אשר שמתי בפיר והם הם הת״ח
 העוסקים בד״ת שיתא סדרי משנה שהם ביצירה. ויש מי שאינו יכול
ד ודעתו קצרה וגם עוסק במו״מ והוא מבחי׳ עשיי׳ ואעפ״כ גם  ללמו
 הוא יכול לשאוג כאריה שבאופנים ע״י פי׳ הפשוט שבאחד שהוא ית׳
 לבדו הוא ועי׳׳ז נמשר בו ג״כ ואהבת בכל לבכר בשני יצריר כי בכל
 א׳ יש אהבה הטבעית עיין בסש״ב פי״ח וזוכים לגילוי זה ע״י הצדקה
 שנק׳ מעשה כמ״ש והי׳ מעשה הצדקה שלום כוי, ועי״ז גורמים וממשיכים
 בחי׳ משחקת בתבל ארצו הוא עניו המשכת עונג ושעשועים העליונים
 כנ״ל וכמ״ש כמים הפנים לפנים כן לב האדם פי׳ כי יש ב׳ בחי׳ אדם
 היינו כי במלאכים פני אריה כו׳ כתיב ודמות פניהם פני אדם ויש
ת כמראה אדם דהיינו רמ״ח ת הכסא דמו על דמו ה ו ל ע מ  בחי׳ אדם ל
 מצות עשה ושס״ה ל״ת וע״י כמים הפנים לפנים להיות בחי׳ פנימי׳
 מלמטה למעלה להמשכת בחי׳ פנימית עליון כן נמשר לב האדם העליון
 שעל הכסא הוא בחי׳ התורה רמ״ח מצות עשה כו׳ לאדם התחתון
ת בני אדם הם הן ב׳  שבמלאכים ודמות פניהם כוי ת״ש ושעשועי א
 בחי׳ אדם הנ״ל להיות ההמשכה כמים הפנים כוי. לכן אמרו רז״ל
נה וזיווג משפיע ומקבל כו׳ שאין  ביום חתונתו זו מתן תורה בחי׳ חתו

 לד טפה יורדת מלמעלה עד שאין עולים כר:

 ביאור ע״6 ואהיה אצלו אמון

 א הנה ענין סה״ע הוא בחי׳ מוחין דיניקה והוא בחי׳ מיתוק
 הגבורות. ונעשה ע״י מיתוק הגבורות באדם שהוא בחינת
 אתכפיא ואתהפכא כי הקליפות שרשם בחינת גבורות. ולכן בחינת
 לאכפיא לםט״א ולאהפכא מחשוכא לנהורא הוא עניו מיתוק הגבורות,
 ויעקב חבל נחלתו כתיב וכמשל החבל שראשו אחד קשור למעלה
ד ע״י  וקצהו למטה שע״י שמושר החבל מלמטה נמשד כמ״כ למעלה, כ
ה שיתמתקו הגבורות, ל ע מ  המתקת הגבורות הנ״ל באדם מעורר ג״כ ל
 ופי׳ ועניו המיתוק היינו שהגבורות עצמו נעשים מתוקים, כמו עד״מ
ם הוא עצמו בחינת מאכל רק שהוא  שממתיקים מאכל חמוץ הרי ג
ת ומשיב הנפש. כך ח ק ר  חמוץ ועתה ממתיקים אותו ואז נעשה מ
 בחי׳ מיתוק הגבורות שהם עצמן מתמתקים ואז הם מעולים ומשובחים
ם נעכר ונעשה חלב שהדם  יותר. וזהו בחי׳ מוחין דיניקה במשל ד
 עצמו שהוא בחי׳ גבורות נהפך לחלב חוורתא חסדים כוי. וזהו ענין
ח עד שבועות. כי שש״פ ס  מ״ד ימי ספירת העומר משביעי של פ
 הוא לידת הנשמות ואחר הלידה הוא בחי׳ יניקה הגדלת המדות.
 וזהו כמ״ש והניף את העומר כו׳ לרצונכם. היינו שעיקר המכוון
 להפר הרצון והמדות שבנפש הבהמית שתהיינה לה׳ ואז הם משובחות
 יותר ממדות שבנפש האלקית וע״ז ארז״ל טוב זה יצ״ט מאד זה יצה״ר
 (ועייו בזהר פ׳ יתרו דם״ח ע׳׳ב ובפי׳ הרמ״ז שם) ומטעם זה ג״כ ארז״ל

נודע שאיו פי׳ תשובה על עבירות  במקום שבעלי תשובה עומדים כו׳ ו
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 הנק׳ יום יום. (ועיין ברבות שיר השירים ע״פ ראשו כתם פז מעניו יום

רתך שעשעתי שיתלבש רתך שעשעתי. שכדי להיות תו  יום) וזהו אני תו
לגלתא ובחכמה עילאה הנק׳ ג עליון בהרצון עליון הנק׳ ג ו  בחי׳ התענ
 עדן הוא ע״י אני, דהיינו כשעושה מבחי׳ אני אין שהוא ביטול היש.
ל ג עליון הנ׳׳ל. ויסוד כ ו  עי״ז דייקא ממשיכים בחי׳ שעשועים ותענ
ג למצוה שורה עליו בחי׳  התורה הוא ביטול היש לאין שכשלוקח האתרו
 אין ורמ״ח מ׳׳ע רמ״ח איברים כמשל האבר שבו נמשך חיות הנפש.
א היתה הנפש עושה פעולתה ו כי לולי האבר ל  וגם הנפש מקבלת ממנ
 כוי וכר ע״י המצות נעשה ביטול היש לאין וע׳׳י ביטול היש זה מעורר
ג העליון דקמיה באמת כולא ו  למעלה גילוי אין העליון הוא בחי׳ תענ
 כלא חשיבא כי מה שהאדם מבטל עצמו אינו אמת עדיין אלא שעי״ז
ת ע״ב ובגין כד ע״ק איקרי ל ח ׳ [ובאדר״ז דרפ׳׳ח ת  נמשך גילוי אין כו
ת ה מבחי׳* גלגלתא כנ״ל ועמ״ש מענין זה ע׳׳פ א ל ע מ  אין והוא ל
ל יום עושה האדם  שבתותי תשמרו] וזהו עניו שעשועים יום יום כי בכ

 מיש אין מחדש ועיקר בחי׳ זו ע׳׳י מס״נ בק״ש כנ״ל:
ו בכל עת. ב׳ עתים הן כנודע שיש כמה י  ג משחקת לפנ
 זמנים שונים במל׳ פעמים עומדת פב׳׳פ ופעמים
ר ת היסוד והיינו שפעמים מקו ח א ופעמים נקודה ת ״  עד החזה ח
 נשמות ישראל פנימיותם לה׳ ופעמים בבחי׳ אחוריים וכמ״ש עת לחבק
ק מחבק [וע׳ בזהר פ׳ אחרי דנ״ח סע׳׳א וע׳׳ב] כי וימינו  ועת לרחו

י כתיב ועי״ז גורם שתהיה פנים בפנים [עמ״ש בד״ה חייב  תחבקנ
ר כגיגית שהוא בחינת  אינש לבסומי בפוריא בענין שכפה עליהם ה
ת י כו׳ ע״ש וע׳ בפע״ח שער חג הסוכות] ופעמים ע  וימינו תחבקנ
ק מחבק שהחסדים מכוסים ביסוד אימא ואינן מתגלים ומאירים  לרחו
כת שלומך ר הבינה. וע״ז אומרים ופרוס עלינו סו  אלא נעלמים בתו
ה שיצאו החסדים מיסוד ל  ואותה אנו מבקשים וימינר מקרב חיקד כ
 אימא שהוא בחי׳ תשבע״פ ששם האור גנוז ולהיות ימין ה׳ עושה
על הב׳ עתים הוא אומר משחקת כי בכל א׳ מישראל יש  חיל בוי. ו
 בחי׳ מס״נ ורצון לה׳ אלא שיש מי שהוא בבחי׳ אחוריים כוי.
ה ולמס״נ באחד [ועמ״ש בד״ה מ ד עבודה ת  ואעפ״כ גם אז יכול לעבו
 זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך כר בעניו ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר

ו הוא צחוק מביטול היש לאין ועי״ז מעוררים ם ממנ  זה הדרר כר] ולכן ג
 למעלה גילוי שעשועים עליונים בכתר וחכמה כוי. [ושחוק זהו ענין
רחל דת המוחץ פ״ב ושער לאה ו ג ועיין בע״ח שער לי ו ת התענ  התגלו
 פ״ג דשחוק הוא ב״פ אור וכן ואהבת ב״פ אור, וב״פ אור זהו ענין
ק בשכמליץ דק״ש שחרית  ושמתי כד כד, והיינו כ״ד אותיות שיש בפסו
ג עליון ו  וערבית וכנ״ל שע״י ביטול היש ומס״נ דק״ש נמשר התענ
 והשחוק כו׳ וע״ש דב״פ כ״ד זהו ענין אשת חיל כו׳ ומזה יובן עניו
 ימין ה׳ עושה חיל, ועיין באוצ״ח דנ״ח מענין זה (ועיין בב״י ומ״א ססי׳
ת ולעתיד אז ימלא  תק״ס) ועכשיו נאמר בתורה משחקת לפניו בכל ע
ר חיים והוא  שחוק פינו גם שחוק כחשבון מקור חיים ע״ש כי עמר מקו
 ג״כ כחשבון גימטריא אור א״ס שעל ידי גילוי אור אין טוף ב״ה נמשד
ג זהו ו ר התענוגים והתגלות התענ ג עליון שהוא מקור חיים מקו ו  התענ
 ענין השמחה והשחוק ועיין בזהר ס״פ וילד ובפי וירא דקי״ד א׳ ובפ׳
 חיי שרה דף קכ״ז א׳ ועיין בלק״ת בישעי׳ ע״פ ולא בכסף תגאלו

 מענין ישחק בשי״ן]:
ל ארצו פי׳ תבל ב ת  משחקת בתבל ארצו. הארץ הדום רגלי היא המל׳ ו
 ב״פ אריה ב״פ יראה דהיינו בחיות ובאופנים. אריה שאג ע״י
נות איד שהוא ית׳ קדוש ומובדל לא כהתלבשות הנפש בגוף כו׳ וב׳ נ  התבו
ו נפש דעשיי׳ ויש שיש לו רוח דיצירה [ועי׳  בחי׳ אלו יש בישראל כי יש שיש ל
 בזהר ר׳׳פ משפטים דצ׳־ד ע׳׳ב] ועל שניהם אומר משחקת שמשניהם נעשה שחוק

 *) עי׳ בהוספות.

לגלח השערות משא״כ קרום של מוח אם ניקב טרפה.  עד שיכול לקוץ ו

 והיינו לפי שהשערות נמשכים מהגלגלת החופה ומכסה על המוחין.
ר הנק׳ גלגלתא הוא המלביש הארת א״ס ב״ה ת כך למעלה בחי׳ כ  ו
ג עליון המלובש ו  וממנו נמשך אח״כ ע״י שערות ומזלות אבל בחי׳ תענ
 בו הוא בחי׳ א״ס שלמעלה מעלה מבחי׳ הכתר וגלגלתא. ועניו הכתר
 הוא תר״ך עמודי אור שהם תרי״ג מצות דאורייתא וז׳ מצות דרבנן,
 והיינו עד״מ בחי׳ הרצון שבמצות שהן רצון העליון והרצון הוא בחי׳
 חיצוניות היינו בחי׳ גלגלתא. שחופה ומלביש על הפנימית והוא בחי׳
ר ע לאיזה מקום למסחו סו  עתיקא. ועד״מ באדם שיש לו רצון כמו לנ
ג ו ק חיצוניות אבל הפנימית והמכוון הוא התענ  הרי רצון זה הוא ר
ג ו כך בחי׳ עתיקא תענ ר ההוא. ו  שיתענג מהריוח שירויח במסחו
 העלית הוא פנימית הרצון שבמצות אלא שהרצון הנק׳ גלגלתא הוא
 מלבישו ומעלימו שלא יהיה בגילוי אלא הרצוו בלבד וכעניו שתוק כך
 עלה במחשבה [וכמבואר במ׳׳א בביאור ע״פ אני ה׳ אלקיכם דפ׳ ציצית].

 וממנו הוא שנמשך אח״כ הארה ע״י צמצום להתלבש בחכמה וזהו ביריד
ת עצם  נברא העוה״ב בחי׳ שערות אבא יונק ממזלא ולפיכך אינו ממהו
 התענוג העליון כוי. [וזהו בורא קדושים ישתבח שמך שמ״ו בגמטריא
ל בחי׳ הקדושים שהוא בחי׳ חכמה שנק׳ קדש כו׳  רצון שמזה מקבלים כ
ד שיבח התורה בבחינת היותם ת שבתותי תשמרו] והנה דו  ועמ״ש ע״פ א
 רצון העליון שזהו ענין זמירות כמשל שמזמרים זמר א׳ כמה פעמים
ם זו שהם רצון העליון. הוא זמר אחד ת ל ע  מגודל יפיו. כר עם היות מ
ן הן רצונו. אבל יש לשמוח ל מ ל המצות ש  שהרי הוא השבח הכולל של כ
ה מבחי׳ החכמה והטעם ל ע מ ל פעם מרוב כל, כי רצון זה הוא ל  בזמר זה כ
 עד שמבחי׳ שערה אחת הנמשכת מהרצון והוא בחי׳ המזלות כו׳ מזה
ל העולמות ג״ע התחתון שאמרו עליו מוטב דלידייניה כו׳  מתהווים כ
 וג״ע העליון עד אין קץ כו׳ ואפילו חכמה עילאה עדן כנ״ל. ולכן אמר
ל המצות נק׳ חוקיד כי  על החוקים שהם המצות שבלא טעם ובאמת כ
 אין ערוך הטעם המושג לאמיתית הטעם. זמירות היו לי שהיו יקרים
ו  מאד אצלו מאחר שהן רצון העלית ומשערה א׳ בלבד הנמשך ממנ
ל החכמות והתענוגים שבעולמות אבי״ע כו׳. [ונמצא שיבח  מתהווים כ
ת המצות במעלתם העליונה יותר מבחינת היותם בג״ע העליון  דוד א
ק משערה א׳ לבד הנמשכת מהרצון  תענוג הנשמות כוי שזהו נמשך ר
 והכתר בח״ע מקור ושרש הג״ע והוא שיבחם בבחי׳ היותם רצוו העליון
 עצמן כוי]• אד מ״מ נענש דוד ע״ז, כי מעלתן זו אינן אלא בחי׳
ו לשבח  חיצוניות שחיצוניותו הוא בחי׳ רצון העליון וגלגלתא. והיה ל
ג עליון שהוא הגבה למעלה ו  התורה בבחי׳ פנימיותה שהוא בחי׳ התענ
ד זמירות קרית להו והלכר  מהרצון עליון כנ״ל [ועי באגה״ק ד״ה דו
ם כו׳ ע״ש והיינו כי הרצון עליון הוא מקור ושרש הנאצלים משא״כ  ג
ל מצוה כ ג פרטי ל ו  בחי׳ עתיק כוי] ומצד בחי׳ פנימיותו הנה יש תענ
ר [ועמ״ש בד״ה למנצח על השמינית מעניו  בפ״ע כו׳ ולא כמשל זמר אחד כ

 חיצוניות א״ק ופנימי׳ א׳׳ק]. וזה הי׳ הגילוי במ״ת דכתיב פנים בפנים
ג ו ת בחינת הפנימית של המצות שהוא בחי׳ התענ  דבר ה׳ שהיה ההתגלו
ל דבור, שכל דבור הי׳ ה נשמתם על כ ח ר  עליון של אותו הדבור ולכן פ
׳ וגילוי זה דבחי׳ פנים העליונים היינו ע״י  בו גילוי עונג בפ״ע כו
 שגם מלמטה היה בחי׳ החזרת פנים דהיינו ע״י ז׳ שבועות מיצ״מ עד
רת העומר (ועייו בפי׳ הרמ״ז בזהר ר״פ  מ״ת שהוא ענין ז׳ שבועות דספי
 שמות ד״ב סע״ב בשם המדרש שגם ביצ׳׳מ ספרו ישראל נ׳ יום למ״ת ועיין בזהד

ת שתהיינה לה׳ לבדו וכמים כל המדו  פ• אמור דצ״ז) שהפכו פנימיותם ו
. וכמ״כ עכשיו ר  הפנים לפנים כי לפי הפנים שמראים מלמטה כן כ
 כתיב ואהיה שעשועים יום יום ע״י ק״ש במס״נ בכל יום ממשיכים
ר וחכמה. והם ת ג עליון והתלבשותו בנאצלים כ ו  מלמעלה גילוי התענ
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 ממושבותיכם דייקא תביאו מבחי׳ ישיבה שהוא בי׳׳ע משם דייקא הוא
 העלאת מ״נ, וע״ד באשה קראו מושב שהעלאת מ״נ וחימום הנקבה
כך ממושבותיכם תביאו והיינו שהוא  גורם להזריע זרע הזכר כו׳ ו
 עד״מ דבר חידוש שהיש בטל. ועי״ז דוקא מממשיכים מ״ד מבחי׳
ופה להמשיך ם תנ ח ו תביאו ל ה  אצילות שהוא אלקות דאיהו וחיוהי חד ת
. [וע׳ ר רה ושתי הלחם ע״ג שני הכבשים מעלה ומוריד כ  האור בתו
ה ל פ ת לה מצות ק״ש יותר מן ה  בפע״ח שער הק״ש פ״ד במ״ש לכן גדו
ה ולהיות ל פ ת  שהרי מי שתורתו אומנתו מפסיק לק״ש ואינו מפסיק ל
נעלם מאד אין בנו כח לעוררו בהיותנו בעולם  זווג או״א עילאין ו
רק בהיותנו בבריאה עכ״ל, והטעם י״ל כנ״ל דמבריאה  האצילות אד ו
ד כשנעשה ביטול היש זהו דבר ר פ  דוקא שהוא בחי׳ יש ודבר נ
 חידוש כמו עד״מ צפור המדברת משא״כ מה שהאצילות בטל אינו
ל יותר לאיו קץ עכ״ז עיקר  דבר חידוש ולכו הגם שביטול האצי׳ גדו
 המשכת אור חדש להיות יחוד או״א ממשיכים דייקא ע״י ק״ש שהוא
 ביטול היש דבי״ע כוי, ועמ״ש עוד מענין זה בביאור ע״פ צאינה
 וראינה בסד״ה הנה להביו ענין. וזהו ממושבותיכם דייקא תביאו
פה שתים ושתי הלחם הם או״א או ב׳ מזלות מקור דאו״א ו ם תנ ח  ל
רתד שעשעתי  וכמ״ש במ״א לחם בגימטריא מזלא וזהו ענין אני תו
 ועניו שעשועים יום יום וכמבואר לעיל. בזהר נזכר עוד מענין
 ואהיה אצלו אמון כו׳ (ח״א ה׳ א׳. כ׳׳ב א׳. קליד אי. מ׳׳ז א׳

 ודג קע״ח א׳)]:

 נשא
 כוי, ועמ״ש ע״פ אלה מסעי בע״א שעי״ז יש כח ביד האדם להכניע
 הגוף שלו כו׳]. ועני? הגילוי הזה שיהיה לע״ל הוא כי הנה באמת הרי
לא כלא . כי קמיה כו ל  קמיה עצמותו ית׳ איו שום בחי׳ הסתר והעלם כל
ל בין קודם שנברא העולם לאחר הבריאה. כי גם ל  חשיבי ואין שינוי כ
ות  עתה הוא אחד יחיד ומיוחד כמו קודם שנבה״ע מאחר שכל עיקר התהו
ק מבחי׳ אותיות הדבור בדבר ה׳ שמים נעשו.  הנבראים יש מאין הוא ר
פס מקום טפל לגבי המחשבה ובלתי תו ל ו ט  ועד״מ הדבור באדם שהוא ב
כד למעלה ס ליש ודבר, ו פ ת ק אצל השומע הוא שהדבור נ כלל ר ל ו  כל
 בחי׳ אותיות הדבור ביו״ד מאמרות לגבי הנבראים מהם יש מאין הם
לכד אע״פ שמצד  בבחי׳ יש. אבל לגבי עצמותו ית׳ הם בטלים כלא. ו
דבר לעינינו, אבל ת אותיות הדבור נראה העולם לבחי׳ יש ו  בחי׳ התגלו
ל וע״כ לע״ל שיתגלה כבוד ה׳ שהוא בחי׳ ל ר והעלם כ ת ס  אצלו ית׳ אין ה
ל ויהיה גילוי  גילוי עצמיות אלקות אזי ממילא לא יסתיר שום הסתר כל
ם בעשייה עד שיראו כל בשר אפילו בהשגת שכלו הגשמיות.  אלקות ג
 וכדי שיהיה גילוי זה לע״ל הוצרר להיות נסיעת המשכן במדבר להכניע

 אותו כנ״ל:
 ב והנה זה היה עניז נסיעת המשכן בפועל ממש בבחי׳ עולם וכמ״כ
ם עכשיו ברוחניות בבחי׳ נפש. כי יש בחי׳ משכו בפרט  הוא ג
כל פרטי הענינים שבו הכל יש בנפש האדם. דהנה כתיב ל אחד ואחד ו כ  כ
 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם וארז״ל בתוכו לא נאמר אלא בתוכם לפי
. והיינו להמשיר בחי׳ גילוי ד לעשות בחי׳ משכן בנפשו ד  שכאו״א מישראל• צ
ה כשיהיה לבבו טהור כמ״ש לב טהור ל פ  אלקות בנפשו בעבודה שבלב זו ת
ל סיג בלתי לה׳ כ  ברא לי אלקים כו׳ וכמ׳׳ש* בר לבב כו׳ דכאשר לבבו טהור מ
 לבדו אזי נקרא משכן לשכון בו גילוי אור ה׳ וכמ״ש נקי כפים ובר לבב כו׳ ישא
ת בנפשו כו׳ [וזהו ג״כ  ברכה מאת ה׳ דפי׳ ברבה הוא המשכת גילוי אלקו
 משארז׳׳ל טהרה מביאה לידי קדושה ע׳ בר״ח*]. ועי׳׳ז ידחה ויכניע ג״כ
פרד דבר נ ר ומבדיל ונראה לו העולם לבחי׳ יש ו  ההסתר של נה״ב המסתי

 •) עיי בהוספות.

ל ב״פ רי״ו ב ה כנ״ל. [ובע״ח שער תיקון נוק׳ ספ״ב פי׳ ג״כ ענין ת ל ע מ  ל
 אלא דפי׳ שרומז להמשכה גבוה מאד וכמ״ש ג״כ בפע״ח שער ק״ש שעל
 המטה פ״ו. אכן י׳׳ל דהמשכה עליונה זו נמשר ע״י האתעדל״ת דב׳
ל ארצו ב ת  בחי׳ אדיה הנ״ל וזהו משחקת בתבל ארצו שמבחי׳ אתעדל״ת ד
ג עליון והוא שרש המשכה עליונה ו  שבישראל נמשר בחינת שחוק ותענ

 שבע״ח ופע״ח שם]:
ה בחי׳ ק״ש  ועניץ ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים. הנ
 נק׳ ישיבה והיא העיקר בתפלה להיות מס״נ באחד ושתים
 לפניה אינם אלא הכנה. והשמו״ע שאח״כ הוא המשכה כו׳ אבל
 העיקר הוא בחי׳ מס״נ וביטול היש בחינת ק״ש. והענין כי להיות
ל העולמות וכמאמר בורא כ ה מעלה מ ל ע מ נעלה ל  עצמותו ית׳ מרומם ו
 קדושים ישתבח שמך כו׳ שהתהוותם מבחי׳ אור וזיו בלבד וכמשל האור
 שאינו ממהות עצם המאור כו׳ ובכל יום צ״ל נמשד אור חדש מו
 המאציל ונמשר בכתר וחכמה וכמ״ש בפע״ח [שער א׳ פ״ז] שאין המשכה
ה והיינו ל פ ת ל וממשיכים אור חדש ע״י ה  שביום זה כהמשכה דיום אתמו
ג עליון כו׳ [וע׳ בפע״ח שער הק״ש ו  ע״י מס״נ דייקא שגורם צחוק ותענ
 פ״ו ופרק י״א וכמ״ש מזה בביאור ע״פ הראיני את מראיך כוי] וכמ״ש בלק״א

 בשם המגיד נ״ע המשל מלב מלכים אין חקר כשרוצים להמשיכו שיפנה
 לבקשת ההדיוט הוא ע״י שמביאים בנו הקטן שישתעשע בו או שמביאים
ל ר מבית המלד ואין כ ס  דבר חדוש כמו צפור המדברת. כי כלום ח
ק איזה דבר חידוש. כמ״כ כתיב גדו מאומה ר  זהב וכסף חשוב לנ

 פרשה
ה ש ר  נשא את ראש גני גרשון וגו׳. יש להביו למה נאמר בבני ג
 גם הם וגם מ״ש בבני גרשון דוקא ע״פ אהרן ובניו תהיה
ל עבודת בני הגרשוני ולא נאמר כן בבני קהת ומררי• אד הנה  כ
ת ענין המשכן ונסיעתם במדבר. דהנה שרש ו  תחלה צריד להבין כלל
ח יניקת  טעם נסיעתם במדבר עם המשכן וכליו הי׳ כדי להכניע כ
לכד במדבר איו שם גידול  החיצונים ששרש יניקתם הוא במדבר דוקא. ו
ל אלא שממוו בלבד, כי ההשפעה היא מסט׳ דקדושה דוקא ל  צמח ודשא כ
 ואתה מחיה את כולם. וכתיב צדיק ה׳ פי׳ צדיק שהוא משפיע ובעל
 צדקה. וכן בכל סטרא דקדושה יש בחי׳ זו. והנה בהקב׳׳ה החסד נמשר
. ובכל סטרא דקדושה החסד גדל חסד  מצד הגדולה כמ״ש ארד אפים ו
 נמשד מצד הביטול שבטל לה׳ ונחשב לאין ואפס בעיניו לכן ראוי ליתו
 לזולתו שהוא חשוב יותר. וכמ״ש באברהם ואנכי עפר ואפר ולפיכד הי׳
דבר ואינו בטל ל בני אדם כוי. משא״כ מי שהוא יש ו ד עם כ ס  עושה ח
 צריר הכל לגרמיה ואינו בחי׳ משפיע. ולכן במדבר הם נחש שרף
ד ואין בהם בחי׳ ר פ דבר נ  ועקרב ג״ק ששם מקור הקליפות שהם יש ו
ד הי׳ נסיעת הארון וישראל כ ו שום השפעה, והנה ל  הביטול לכן אין ממנ
ת ת המשכן במ״ב מסעו לכד נשאו א  במדבר כדי להכניע את המדבר ו
 שהוא בחי׳ שם מ״ב. והיינו ע׳׳י גילוי אלקות שהי׳ במשכן כשנשאו
ג וגו׳ [ועמ״ש «זה ע״פ נ  אותו במדבר ממילא נכנעו וכמ״ש כהמס דו
עלת הכנעה זו היתה עניו הכנה לע״ל שיוכל להיות תו  אלה מסעי]. ו
נגלה כבוד ה׳ וגו׳ שע״י שנכנע  גילוי אלקות בעולם השפל שלנו כמ״ש ו
ה מקור ההסתר והיש יוכל להיות בו אח״כ הגילוי לע״ל [ואפ״ל* ל ח  ת
 שהוא כענץ שבעבודת ה׳ צ״ל תחלה בחי׳ אתכפיא בכדי שעי״ז יוכל
 לבא אח״כ לבחי׳ ומדרגת אתהפכא חשוכא לנהורא, ובלי בחי׳ אתכפיא
א יוכל לבא לבחי׳ אתהפכא חשוכא כוי. כמ״כ עד״ז כדי שלע״ל  תחלה ל
 יהיה גילוי אלקות ממש בעולם השפל שיהפר החשד לאור ממש כמ״ש
ה בחינת הכנעת המדבר ל ח ר הוצרד להיות ת כ ת ערב יהיה אור ל ע  ל

 *) עי׳ בהוספות.
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ה שארי בד״ה שיר השירים. והוא החופה על ל  ולבבי, ועמ״ש מעניו כ
 הקרשים שהוא בחי׳ הביטול רצון הנ״ל. והוא ג״כ כדמיון שיש באדם
 עצמות ויש בשר וגידים החופפים עליהם. ובחי׳ העצמות זהו היסוד
ה ה׳ מי ל עצמותי תאמרנ  שעליהם נבנה הבשר והגידין והוא בחי׳ כ
ל היום ומזה יבא אח״כ  כמוך כוי, בחי׳ ביטול רצון וזה צ״ל באדם כ
 לבחי׳ בשר וגידים הוא בחי׳ אהבה [כי בשר הוא יסוד האש וגידים

 בחי׳ דם ורוח] וזהו עבודת בני גרשון:
דת ה׳ בתפלה בחי׳ ביטול רצון הנ״ל צ״ל ע״י התעוררות  ג והנה בעבו
 יראה תתאה בפסוד״ז וברכת יוצר אור בסיפורו מיראת*
נות נ  וביטול המלאכים, ולבוא לבחי׳ היליד ואהבה הוא ע״י התבו
 באמרו אהבת עולם כו׳ שמע ישראל כו׳ שהוא בחי׳ היכל האהבה פי׳
נות בגדולת ה׳ איד שכל נ  שמע ל׳ הבנה כידוע. והוא עניו ההתבו
ו וגם מה שעתיד להיות באלף* השביעי  העולמות כולם ג״ע עליון ותחתו
 לעתיד לבוא וגם עד נ׳ אלפים יובלות כולם עלו במחשבה א׳ לבד
ל הדורות והבטה זאת  קמי׳ עצמותו ית׳ וכמאמר צופה ומביט עד סוף כ
 במחשבה א׳ היא לבד כמ״ש בזהר ובמדרש דבמחשבה א׳ ברא הקב״ה
ק בחי׳ לבוש לבד ן שאינה ר  כל העולמות. ועד״מ* המחשבה באדם התחתו
 לנפש וכ״ש למעלה כי לא מחשבותי מחשבותיכם כתיב [ועמ״ש בזה נד׳׳ה
 רני ושמחי בת בפי מקץ]. וזהו ה׳ מלד גאות לבש דהיינו מה שעלה
 במחשבה לפניו להאציל ולברוא העולמות אבי״ע בכדי שיהיה הוא ית׳
 מלך על עם הנה מחשבה זו הוא מה שנתלבש בלבוש. שאינו כמו
ד על עבדיו שעבדיו הם מהות  הרצון והמחשבה במלך ב״ו שרוצה למלו
ר עליהם. ד למלו ל מ  ודבר גם בזולת מלכותו עליהם ע״כ שייך רצון ל
ו ית׳ ע״י לם מתהווים יש מאין ממנ  משא״כ למעלה שהעולמות כו
ק ע״ד בחי׳ ד עליהם הוא ר  רצון זה א״כ כדי שיהיה רצון זה למלו
לכך אמר ה׳ מלד גאות לבש  לבוש שמתלבש ברצון ומחשבה זו. ו
ך הוא רק בחי׳  דהיינו שהמחשבה עליונה שעלתה לפניו אנא אמלו
 לבוש בלבד. וזהו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך שהמלכות
ת כתיב דבאתעדל״ת  הוא רק בחי׳ לבוש לבד. [אך יביאו לבוש מלכו
 תליא מילתא להמשיך רצונו ית׳ במחשבה זו והיינו ע״י קיום התומ״צ. וזהו
כם וזהו ענין הפעם ילוה אישי אלי כו׳ היינו  ענין המשכן ושכנתי בתו
 המשכת אור א״ס להיות נמשך בבחי׳ מחשבה זו כמשי״ת לקמן], וזהו
ננות בשמע ישראל ה׳ אלקינו. פי׳ שהוא מתלבש במחשבה זו.  ההתבו
 וזהו אלקינו בחי׳ צמצום ואח״כ אומרים בשכמל״ו שמברכים וממשיכים
נות נ ם בעולמות בי״ע. (ועמ״ש סד״ה ביום השמיני שלח). ומהתבו  בחי׳ מל׳ ג
ל כמשי״ת ל ולד ונמשך בחי׳ ואהבת והאהבה הוא עניו היריעות דרך כ  זו נ
ט הן ששה מדות כמ״ש במלאכים בשתים יכסה פניו ר  אבל דרך פ
לכך שם מ״ב יש בו ז׳  כו׳ ובשתים יעופף דהיינו רצוא ושוב. ו
 פסוקים ובכל א׳ ששה תיבות וז״ש ביריעות שש וארגמו כו׳
נא וארז״ל [פ״ב דשבת  שית גווניו ומכסה עורות תחשים שתרגומו םסגו
ת הנ״ל [ועמ״ש בעניז רצוא  דב״ח] ששש בגונין הרבה היינו ששה מדו
 ושוב בפסוק וקבל היהודים כר]. וענין רצוא ושוב באדם הרצוא הוא
 האהבה והשוב הוא המשכת אור א״ס ב״ה ע״י מצות מעשיות שהן
 רמ״ח אבריו דמלכא כמו האבר שהוא כלי לגילוי האור והחיות כו׳
 וע״י המשכה זו שהאדם ממשיך עליו גילוי השראת אור א״ס ב״ה ע״י
 המצות כמאמר אשר קדשנו במצותיו הנה עי״ז חוזר ומתעורר אה״ר
 בנפש האדם [ע׳ מ״ש בפסוק ראשי המטות] וזהו משכני אחריך נרוצה. וכתיב
ד וגו׳. ונמצא יש רצוא אחר השוב ס  אהבת עולם אהבתיך ע״כ משכתיך ח
 ושוב אחר הרצוא*, וזהו ענין בני גרשון שנשאו היריעות היינו המשכת
 אה״ר הנמשך ע״י קיום המצות באהבת עולם שהוא הרצוא שקודם השוב
 כוי. וגם היריעות הם מקיפים כמו שהמצות הם לבושים לנפש.

 •) עי׳ בהוספות.

ת חומר נפשו הבהמית. אבל כשלבבו זך וברור יראה י גסו  והיינו מפנ
ר באמת וכמו שהוא למעלה דקמי׳ כלא כוי.  בעין שכלו איך שאין מסתי
 כי ע״י זכות לבו נמשך גילוי אלקות גם בבחי׳ ההסתר וההעלם שלא
 יסתיר, וזהו במו שהי׳ נסיעת המשכן בבחי׳ מדבר שעי״ז הי׳ מכניע את
 המדבר כוי. וכך* הוא בנפש עכשיו הכנעת היצה״ר שהוא ג״כ בחי׳ מדבר
 שהוא ארץ לא זרועה דהיינו המעשים והדבורים והמחשבות אשר לא
 לה׳ המה כו׳ וזהו אשר לא ישב אדם שם פי׳ אדם הוא מ״ש ועל
ת כמראה אדם כו׳ לא ישב שם בי ועשו לי מקדש ושכנתי ת הכסא דמו  דמו
 בתוכם כתיב כמ״ש מזה בד״ה אני לדודי. וע״כ צריר להכניע בחינת
 מדבר זה שהוא היצר הרע והיינו ע״י המשכת גילוי אלקות בנפשו. [ובמ״א
 נתבאר בענין בה״א כלה נאה וחסודה שלא יהיה ההמשכה לפי ההעלאה
 אלא אדרבה תחלה יהי׳ ההמשכה מלמעלה למטה דהיינו שהמעשה
ע בדקות ולא ימתין בועשה טוב עד ר ר מ  הטוב יהיה אפילו קודם לסו
ר מרע בתכלית. והיינו משום שעי״ז ההמשכה שבועשה  שיהיה תחלה סו
ל החיצונים כי מעט אור דוחה הרבה מן החושך ב אזי ממילא יפלו כ  טו
ת המשכן במדבר ת כוי, ועד״ז הוא עניו מסעו ר מרע בתכלי  ויבוא לסו
 שע״י המשכת גילוי אלקות. ממילא נכנעו הקליפות כמ״ש ויהי בנסוע
 הארון כו׳ וינוסו משנאיך כוי. וכך בחי׳ זו בנפש שע״י המשכת אלקות
תפלה אזי ממילא יכנע  מלמעלה למטה במעשה הטוב ובעסק התורה ו
 גשמיות הגוף ונה״ב כו׳]. והנה במשכן היו ג׳ דברים קרשי המשכן
 ויריעות המשכן והכלים היינו ארון ומנורה ומזבח כוי. והנה תחלה
 י״ל ענין הקרשים שנק׳ עצי שטים עומדים שהם ע״ד שהמלאכים נק׳
 עומדים, כמ״ש שרפים עומדים וכמ״ש במדרש שיר השירים רבה סוף
ק צאינה וראינה למעלה שרפים עומדים אף למטה עצי שטים  פסו
 עומדים, ופי׳ שרפים עומדים היינו כמאמר ואשר משרתיו כולם עומדים
לם ומשמיעים ביראה כו׳ (ועיין בזהר תרומה דף קס״ט ע״א ם עו  ברו
 ודק״ע ע״א). יהעניו הוא כי אין עמידה אלא שתיקה ופי׳ שתיקה היינו
 בחי׳ ביטול העצמות מכל וכל, והיינו בחי׳ ביטול הרצון שלא יהא לאדם
ולת הרצון לה׳ אחד וכמ״ש ועמד לא חפצתי כוי. וכמארז״ל  רצון אחר ז
נד כו׳ [ע׳ באגה״ק ד״ה להשכילך בינה]. והטעם שנק׳ בחי׳ זו  בטל רצו
 עמידה הוא כי הנה כשיש לו האהבה והדביקות בה׳ זהו בחי׳ מהלך
• אד קודם שיגיע לבחי׳ הילוך ואהבה י  וכמ״ש באברהם הלור ונםוע כ
ד ולשתוק מן התפשטות ה בחי׳ עמידה זאת היינו לעמו ל ח  זו צ״ל ת
 והילוד שבלעומת זה, והן הרצונות זרות שהאדם רוצה וחפץ ומשתוקק
 לדברים זרים זהו נק׳ ג״כ הילוך ע״ד מ״ש ויבא הלר לאיש העשיר
 (בש״ב י״ב ד׳) שהוא ההילוך דלעומת זה וזהו הלך שהולך ומתחזק
 שמתחלה הוא כאורח כו׳ ע״ש בפרש״י. וצ״ל משלחי רגל השור
ע הילוך של היצה״ר (כדאיתא בגמרא פ״ק דע״ז ו  והחמור דהיינו למנ
 דף ה׳ ע״ב ובפרש״י שם ועיין זח״ב שמות דייה מע״ב בשלח דס״ד סע״ב

 ונהרמ״ז ר״פ מקץ). וכדי שיתהפך מהילוך זה להיות ההילוך באלקות
 הוא ע״י שיבא תחלה לבחינת עמידה והוא בחי׳ ביטול רצון [וכנ״ל
 שע״י אתכפיא הוא הדרך לבוא לבחי׳ אתהפכא כו׳ ועמ״ש בד״ה
 קחו מאתכם תרומה. כפ׳ ויקהל]. וזה היה עניו קרשים עומדים
לם עומדים ברום  ועמידה וביטול רצון זה נמשך ע״י יראה וזהו כו
 עולם ומשמיעים ביראה. וזה היה עניו עבודת בני מררי נושאי
 הקרשים* שכדי לבוא לבחי׳ יראה ועמידה זו זהו ע״י המרירות בהיותו
 ממארי דחושבנא על ימי חלדו אשר רובם ככולם בחושך ילך כו׳
 ועי״ז מעורר רחמים רבים שיוכל לבוא לבחינת בטל רצונך וכמ״ש מזה
 ע״פ קול דודי בענין על מצות ומרורים כו׳ ע״ש, והנה מזה נמשך
ת האהבה והרצון לה׳ בבחי׳ כלות הנפש וזהו ענין ג ר ד מ  אח״כ לבא ל
ה שארי ל ת הוא לשון כליון כ ל כ ת וארגמן כו׳ כי ת ל כ  היריעות ת
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 הלוים הוא שהיו מחברים אור א״ס בעולמות, שהרי באמת אין ערוך
ך ולכן כדי שבאתעדל״ת יהיה אתעדל״ע זהו עניו הלוים שהוא לשון  ל
 חיבור כמ״ש הפעם ילוה אישי אלי. שהם הגורמים חיבור זה. וזהו
 שהיו נושאים המשכן וכליו ואח׳׳כ הי׳ חני׳ העלאה והמשכה. וזהו
ה ושכנתי בתוכם, ידיד ט מ ננו שיהיה גילוי אור איים ב׳׳ה ל  מקדש אדני כו
 הם ג׳ ידות יד הגדולה יד החזקה יד הרמה. יד הגדולה* שהיא בחי׳
ת ח ד הוא ענין עבודת בני הגרשוני. ויד החזקה בחי׳ שמאלו ת ס רב ח  ו
ת כי רמה ה ה זהו בחי׳ בני ק מ ר . ויד ה  לראשי הוא בחי׳ בני מררי

ת והוא בחי׳ בני קהת שהיו נושאים הארון והלוחות כוי:  לשון רוממו
 והנה* הכח* להעלאה זו שע״י הגי לוים. א״א להיות כ״א ע׳׳י המשכה
 בתחלה מלמעלה וזהו ע״י הכהנים, ולכן לא היו הלוים
 מתחילים בעבודתם כ״א ע״י הכהנים כמ״ש ושמו איש איש על עבודתו
 כוי וכמ״ש במ״א (ועמ״ש עוז• מעניו ג׳ ידות בד׳׳ה חייב אינש לבסומי בפוריא).

ת ראש בני גרשון גם הם ומה שבבני מררי לא נאמר  וזהו עניו נשא א
 נשיאת ראש. עיין ברבות ר״פ נשא לפי שקהת הי׳ מטועני הארון שהוא
ר וכתיב קדש  קדש הקדשים כו׳ וגרשון היה קדש דהיינו שהיה בכו
ה מבואר ש דהנ ר פ ל בכור כו׳ משא״כ בבני מררי כו׳ ע״ש, ויש ל  לי כ
ן הנמשן־ מבחינת ת ראש דהיינו לקשר בחי׳ רצון התחתו  לעיל בפי׳ שאו א
 ראש ומוחין המלובשים בגוף ולחברו ולהעלותו לבחינת הרצון שלמעלה
(עיש ד״פ במדבר). והנה עיקר העלאה י  מן השכל שהוא מבחי׳ מזליה כו
ק התורה שהיא בחי׳ רצון העליון וכמש״ש בעניו אחזתיו כו׳ ס  זו זהו ע״י ע
ל הדברים גבי אם אין  ובשאר דוכתי וכמש״ל בד״ה וידבר אלקים את כ
ת הארון שבו הלוחות ת שהיו טוענין א ה  חכמה אין יראה. ולכן גבי בני ק
 נאמר נשא את ראש. וזהו ענין קדש הקדשים עמ״ש בד״ה וישב יעקב ובד״ה
 שבת שבתון. אלא שבבני גרשון שהיו נושאי היריעות שהוא ג״כ עניו
 התחברות אה״ע באהבה רבה לכן נאמר בהם ג״כ נשא את ראש
ם הם כו׳ אבל עבודת בני מררי הוא בבחי׳ יראה הנמשכת  בני גרשון ג
א נאמר בהם נשיאת ראש אלא שעי״ז יבא ד ל כ  מן הראש והמוחין ל

ת וגרשון שהוא ענין נשיאת ראש. ה  אח״כ לבחינת ומעלת ק

 ביאור ע״* נשא

חס  הנה* כתיב מקדש אדני כוננו ידיך. ופי׳ הרמ״ז פ׳ פנ
 דרכ״א דהיינו ג׳ ידות יד הגדולה יד החזקה יד הרמה שהם
ת המקדש ומשכן שיוכל להיות ירידת והמשכת אור א״ס  המכוננים א
 ב״ה מאצילות לבי׳׳ע שזהו ענין המשכן ומקדש כמ״ש בסש״ב פ׳ נ״ג.
 והרי באמת אין ערוד ביניהם שישכוו אור א״ס בבי׳׳ע שהם בעלי גבול
ת מהמאציל ב״ה באצילות לו  ומחודשים יש מאין וכמ״כ בכדי שיהי׳ התג
ו נ נ ל לגבי המאציל א״ס ב״ה הנה כ״ז כו ל ד כ  שהרי האצי׳ ג״כ אין ערו
ת ידיד תח א ד ישברו כוי פו ל ל א  ידיד, ועיין מ״ש מזה ע״פ עיני כ
ל גילוי אור א״ס, ועמ״ש ב ק  דהיינו שצריד לעשות כלי בנפש שיוכל ל
א תהיה משכלה ועקרה בענין  מזה ג״כ בת״א פ׳ משפטים בד״ה ל
ס ישועות כו׳ (ועיין מזה בעמה״מ ש״ו ס״פ ס׳׳ו ושער י״ד פרק פ׳׳ה).  כו

 ולפי שעשיית כלי זה זהו ע״י בחי׳ גבורה כענין לעולם ירגיז אדם
בות  יצ״ט על יצה״ר ע״כ זהו עניו ג׳ הלוים. ובגמרא פ״ק דכתו
ר קפרא גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה  דף ה׳ םע״א דרש ב
 שמים וארץ דאלו במעשה שמים וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני
 טפחה שמים (ישעי׳ סי׳ מ״ח) היינו חד יד בחד מעשה וכמארז״ל נטה
 שמאלו וברא ארץ ונטה ימינו וברא שמים ואלו במעשה ידיהם של צדיקים
ו ידיד. היינו שגם נ נ ת ה׳ מקדש אדני כו ל ע  כתיב מכון לשבתד פ
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 נמצא עבודת בני מדרי נושאי הקרשים שהן בחי׳ עצי שטים עומדים
 זהו יראה תתאה שממנה נמשד בחי׳ העמידה וביטול רצון. ואח׳׳כ בחי׳ בני
ת ב׳ בחי׳ אהבה אהבת עולם ואהבה  גרשון נושאי היריעות היינו התחברו
 רבה. ועבודת בני קהת נושאי הארון והמזבחות כו׳ זהו בחי׳ יראה
ה גם מבחי׳ אה״ר, כי הנה בארון היה גנוז הלוחות ל ע מ  עילאה שהיא ל
 כדכתיב מגלה עמוקות מני חשד כמ״ש עמקו מחשבותיה והגילוי היה
ורה וכמ״ש ותורה אור שנמשר בחי׳ אור וגילוי מבחי׳ ההעלם  ע״י המנ
ו (ועמ״ש בד׳׳ה ששת ימים תאבל מצות נפי׳ ויהי הענן והחשך  דישת חשד סתר

ל התורה היא לברר בירורים  ויאר בו׳). והנה בחכמה אתברירו כי כ
לו ת שהוא כמ״ש ו ה  וזהו ענין המזבחות. ולכן היה זה משא בגי ק
 יקהת עמים. יתכנשון עממיא כו׳ שהוא ענין הבירורים. וע״י חכמה
ודע ממאמר אם אין יראה איו חכמה  נמשר ג״כ בחי׳ יראה עילאה. כנ
ה דאם אין יר״ת א ת  אם אין חכמה אץ יראה דמתחלה צ״ל ידאה ת
 א״א לבוא לבחי׳ החכמה וזהו בחי׳ הקרשים הנ״ל. ואח״כ אם אין
 חכמה אין יראה עילאה שכדי לבוא ליראה עילאה זהו ע״י התורה
ל הדברים ת כ ת (וכמשנ״ת לעיל בד״ה וידבר אלקים א ק פ  דמחכמה נ
 האלה), נמצא בחי׳ בני קהת זהו יראה עילאה שלאחר אה״ר וזהו בחי׳

 שמו״ע שאחר ואהבת דק׳׳ש:
לחבר ת ו  ד ואמנם מה שהיו בני מררי נושאים הקרשי׳ היינו להעלו
ה על ר ו ה ביראה עילאה. דהנה שם מררי מ א ת  יראה ת
ר שבשמן ר דרו ר אחד בשמים ראש מ  זה, כי הנה במשכן היו ב׳ פעמים מו
ר וקציעה. והענין כי המור נעשה מדם י הקטרת מו  המשחה, הב׳ בסממנ
 חיה שנק׳ ידוע כשנקרש הדם ונעשה בושם (ועפדש• מזה בדיה חייב אינש
 לבסומי בפוריא). והוא עניו אתכפיא ואתהפכא חשוכא לנהורא. וזהו ענץ
ה וע״י העלאה ל ע מ י הקטרת שהוא ריח והעלאה ממטה ל  מור דסממנ
ר שבשמן המשחה שנק׳ ר דרו  זו מעורר המשכה מלמעלה למטה והוא מ
 מירא דכיא שהוא חכמת התורה שהוא ג״כ בחיי יראה עילאה. והמור
 שבקטרת שהוא אתכפיא ואתהפכא דחשוכא לנהורא הוא בחי׳ יראה
ה והוא הגורם המשכת יראה עילאה, ולכן מדרי היינו פי׳ ב״פ מור א ת  ת
ם נשאו הקרשים שהוא ג״כ ת ב׳ בחי׳ מור הנ״ל. ולכן ה  דהיינו התחברו
ל  ענין חיבור יראה תתארי ביראה עילאה. וזהו ע״פ אהרן ובניו תהיה כ
 עבודת בני הגרשוני דדוקא גבי עבודת בני הגרשוני נאמר ע״פ אהרן, כי
 עבודת בני גרשון שנשאו היריעות שהם בחי׳ מקיפים והוא להמשיד
ת וגוונין שבמדות הנפש  בחי׳ אהבה עליונה שהיא בחי׳ מקיף בששה מדו
 כנ״ל. והמשכה זו היא דוקא ע״י אהרן שהוא הוא מקוד האה״ר ובחי׳
ד ולכן נק׳ אהרן א׳ ה״ר ך כי הר היא בחי׳ אהבה ולכן אברהם ס רב ח  ו
ת בהר ההר שהיא אהבה עליונה יותר  אוהבי קראו הר אך אהרן מ
 מבחי׳ אברהם (כמ׳׳ש ע״פ ועשית בגדי קדש לאהרן מי) וזהו אל״ף הר.
ת עליונות שלמעלה מהשכל ונק׳ א שהוא ממדו ל  אל״ף הוא בחי׳ פ
ר אה״ר  בזהר טורי חשוכא. ונו״ן הפשוטה היא בחי׳ ירידת והמשכת או
ל נש״י כי אהרן הוא משבעה רועים המפרנסים לנש״י. כ  זו למטה ל
 ולכן בני גרשון שנשאו יריעות המשכן שהוא ג״כ העלאת והמשכת וחבור
 ב׳ בחי׳ אהבה אה״ע ואה״ר היה זה דוקא ע״פ אהרן ובניו דאהרן הוא
 מקור בחי׳ אה״ר ורב חסד. ולכן נקי ג״כ גרשון בנו״ן פשוטה דייקא.
 (משא״כ גרשם שהוא במ״ם) שיש בו ג״כ מבחי׳ נון פשוטה דאהרן כי
ה מטה וכדי שיהיה ההמשכה למטה ט מ  הנו״ן פשוטה רומז על ההמשכה ל
ודע מענץ ועברתי בארץ מצרים אני ולא  היא ע״י בחי׳ עליונה יותר כנ
ה בכל נפש*. ט מ  מלאר. ע״כ דוקא מבחי׳ אה״ר דאהרן יוכל לימשד ל
 והנה גרשון הוא לשון גירושין כי ימינר ה׳ דוקא תרעץ אויב. הוא
ם היריעות והמקיף  בחי׳ נה״ב משא״כ מקו השמאל יש יניקה כו׳ ג
ו ידיד פי׳ שמדרגת נ נ  מסמא עיני החיצונים. וזהו מקדש אדני כו
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ת אור  ב׳ בחי׳ הידים כביכול והיו לאחדים והיינו המשכת והתגלו
לם  הסוכ׳׳ע שנק׳ ימין בבחי׳ ממכ״ע הנק׳ שמאל כמ׳׳ש אתה גבור לעו
תך יאמרו וגבורתך ידברו שלהיות בחי׳ מלכותו  אד׳. וכתיב כבוד מלכו
 שהוא ממכ׳׳ע זהו ע״י גבורות וצמצומים כו׳ אבל ע׳׳י מעשה צדיקים
 ממשיכים גילוי שם הוי׳ ממש בשם אד׳ כמ״ש והוי׳ בהיכל קדשו היכל
ת השם ככתבו משא׳׳כ לכן במקדש היו אומרים א ׳ ו  גימטריא אדנ״י כו
ת זו של ב׳ ידיו כביכול זהו ע׳׳י בחי׳ יד  במדינה בכינויו. והתחברו
 הרמה כו׳ שבחי׳ זו הוא המשכת הגלוי בפנימית (ועייו עוד מעניו

 תביאמו בו׳ מכון לשבתך בו׳ פייה דכתובות ס״ב ב׳ פ״ח דב״ב קי״ט בי. באבות

 ס״פ שנו חכמים. ירושלמי פ״ד דברכות על משנה ימיו את לבו כמד בית

 קדה״ק. רבות חצוה פל״ח קל״ד בי. במדבר פ״ד דרי״ז ב׳ נשא פי״ב דרמ״ט גי.

 בשה׳׳ש רבה כ׳׳ה א׳ ס״פ כמגדל דויד. ובפתיחתא דאיכה דייה רבי יצחק פתח

 תחת אשר לא עבדת. ובשה״ש רבה פ״פ עמודיו עשה כסף דכ׳׳ב ב׳. זח״א

 וישב קפ״ג סע״א. פ׳ פנחס דרכ״א אי. ומעניו ג׳ ידות פ׳ עקב דף ער״נ

 םע״ב ובפי׳ הרמ׳׳ז שם ועמ״ש ע״פ שאו ידיכם קדש בד׳׳ה צאינה וראינה):

 לןיצוו*. עניו מקדש אדנ״י פי׳ האריז׳׳ל שהוא ענין עשית הכלי
ל גילוי אור א״ס והיינו ע״י ידיד. ובגמרא מבואר ג״כ ב ק  ל
 שבמעשה המקדש נתחברו ב׳ ידים כביכול שהם סוכ״ע וממכ׳׳ע
ת כו׳ וזהו ענין ג׳ ר א פ  והתחברות חו׳׳ג זהו ע׳׳י קו האמצעי דעת ת

 ידות יד הגדולה יד החזקה יד הרמה:

 ב והנה ג׳ ידות הם ג׳ בחי׳ צמצום והתפשטות והמשכה (כי הנה
ם ג׳ בחי׳ יו״ד ה״א וא׳׳ו  צמצום והתפשטות והמשכה ה
ם המכוננים מקדש ה׳ שהוא ה׳ אחרונה דשם הוי׳  דשם הוי׳ ולכן ה
ל הארץ כבודו  וזהו ג״כ עניו ג׳ פעמים קדוש עד שנמשר להיות מלא כ
׳ בחי׳  כמ׳׳ש בד״ה רני ושמחי. ובביאור ע״פ ונקדשתי• אד שייכות ג
 הנ׳׳ל לענין ג׳ ידות י״ל ע״פ מ״ש הרמ״ז פ׳ עקב שם דפי׳ יד היינו
 ד׳ אותיות שם הוי׳ והמלוי דשם הוי׳ שהוא יוד אותיות ויש ג׳ מילואים
 ע״ב ס׳׳ג מ׳׳ה הן ג׳ ידות וידוע דשם ע״ב בחכמה שהוא יו״ד דשם
 ושם ס״ג בבינה שהוא ה׳ ראשונה דשם ושם מ׳׳ה בז׳׳א שהוא וא׳׳ו כוי)
. ולכן כאשר ילדה ת ג׳ לוים נושאי המשכן גרשון וקהת ומררי ו  והן הן מדרג
ו שלשה בנים  לאה את לוי אמרה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי ל
 (ועמ״ש• מזה בפ׳ ויחי ע״פ יהודה אתה ובפי ויצא בד״ה וללבו שתי בנות)

ד כו׳ ולאה היא ס  כי לאה היא אם הבנים שהן ו״ק דאצי׳ ראובן ח
 בחי׳ מחשבה חיצוניות בינה שהיא אם ומקור לששה מדות שכולם
 מתפשטים ונולדים ע׳׳י המחשבה ועמ״ש בד״ה אלה פקודי המשכן
 בעניו פי׳ מי ברא אלה. וזהו שם הגדולה לאה פי׳ שם ה׳ גדולה
ת ויצא פ׳׳ע, ופי׳ ילוה אישי אלי הענין כי הנה עיקר  כו׳ ועיין ברבו
ל העולמות אבי״ע השורש הוא מבחי׳ מחשבה דהיינו מה ות כ  התהו
ד בלא עם וכמאמר אנא אמלור מן ל  שעלה במחשבה לפניו ית׳ אין מ
ל פרטי התחלקות ל העולמות עם כ  מחשבה א׳ הזאת נשתלשלו ונבראו כ
ק כמ׳׳ש ד זהו ג״ב ר  אבי׳׳ע• אר באמת מה שיהיה לו רצון אנא אמלו
דם דשייד רצון באמת כו׳  ה׳ מלר גאות לבש שאינו כמו מלר בשר ו
ק בחי׳ לבוש וכמש״ל. ולכו בכדי שיהיה המשכת ה הוא ר ל ע מ  משא״כ ל
 רצון עליון ב׳׳ה בבחי׳ מחשבה זו ע״ז אמרה וביקשה לאה הפעם ילוה אישי
 אלי להיות התחברות ממש א׳׳ס ב״ה במחשבה זו והיינו ילוה אישי ע״ד
 ביום ההוא תקראי אישי ועמ״ש מזה סד״ה ואשה כי תדור גם כי יעקב
ת והמשכת  הוא בריח התיכוו מבריח מן הקצה אל הקצה שהוא התחברו
 אור א״ס ב׳׳ה בעולמות. (ועמ׳׳ש• מזה בפ׳ צו) והיינו הפעם דוקא ע׳׳י
ת ויצא פע׳׳א ע״פ על כן קראה שמו לוי לוי זה  בחי׳ לוי וכמ״ש* ברבו
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ספות שם והובא ב שני ידים כן פי׳ התו ת  בחד מעשה דהיינו בהמ״ק כ
 ג״כ ב&רש׳׳י בחומש (פ׳ בשלח ט׳׳ו י״ז). ועיין במהרש׳׳א בכתובות שם
 בח״א הפי׳ דבמעשה שמים וארץ לא נתחברו עדיין הב׳ ידות יחד
 שהם החו״ג אלא השמים שמים לה׳ כוי אבל ע״י מעשה הצדיקים
 מחברים ב׳ הבחי׳ יחד כוי, ושלכו נעשה המשכן ע״י בצלאל ואהליאב
ל היום ואהליאב למטה דן מבחי׳ גבורה ד אל כ ס  שבצלאל הוא בצל אל ח
ת הגבורה אל החסד והרחמים כו׳ ע״ש. ודבריו ד  כו׳ והיינו לצרף מ
ת וארא פי״ב ע״פ כל אשר חפץ ה׳  עולים בקנה אחד עם מ״ש ברבו
׳ ע׳׳ש. וביאור הדבר כי שמים הם בחי׳ מקיפים  עשה בשמים ובארץ כו
 היינו בחי׳ סוכ״ע וזהו וימיני טפחה שמים ימינד ה׳ נאדרי בכח.
. אבל בחי׳ ארץ שהיא בחי׳ ר  הוא כח אור א״ס ב״ה שבלי גבול כ
ת ל ב ק ר בנ״י מ פ ס ל עולמים כמ״ש בד״ה והיה מ ת כ  ממכ׳׳ע מלכותר מלכו
 מבחי׳ שמאלו ע״ד שאמר לעולמו די כו׳ שיהי׳ הכל בבחי׳ גבול ותכלית.

 (ועיין מעניו אף ידי כו׳ וימיני כוי בחגיגה פ״ב די״כ ע״א מנחות דלמ סע״ב

 רבות בראשית ס״פ א׳ בחקתי פל׳׳ו. באיכה ס״ח א׳ בד״ה מעשה במרים בת נחתום.

 זח״א ד״ל ע״א ח״ב ד״כ ע״א פ׳ בא דף ליז א׳ יתרו פ״ג ב׳. ח״ג פנחס דרמ״ז

 א׳). אבל ע״י מעשה הצדיקים מחברים השני ידים דהיינו שממשיכים
 גילוי האור מבחי׳ סוכ״ע בבחינת ממכ״ע והכלי לגילוי זה זהו עניו
 מקדש ה׳. שהוא הכלי להיות בו גילוי קדש העליון סוכ׳׳ע. והוא
 בחינת ציון (עייו ברבות ד״פ קדושים ובזח״ג ס״פ האזינו דרצ״ו ע״ב.

 ובמא״א אות מ״ם סמעי׳ פ״ט). וזהו כוננו ידיך. וזהו ג״כ משארז״ל
 (בסנהדריו פרק חלק דצ״ב ע״א ובפ״ה דברכות דל״ג ע״א) גדול מקדש

 שניתן בין שתי אותיות שנאמר פעלת ה׳ מקדש אד׳ כו׳ דהיינו שמחבר
. ובזח״ג  שתי השמות הוי׳ אד׳ שהוא סוכ״ע וממכ״ע שהם שורש חו״ג כד
 שלח קס׳׳א ב׳ פי׳ מקדש אד׳ ע״ד ועתה יגדל נא כח אד׳ כו׳ ע״ש
 ועמ״ש לקמן פ׳ שלח ע״פ ועתה יגדל נא כח. והנה כח היינו ג״כ ב״פ
ת ב׳ בחי׳ יד להיות לאחדים ע״ד ימינך ה׳ נאדרי  יד והיינו התחברו
 בכח. וזהו ג״כ ענין גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות כי ונועדתי
ת ועמ״ש בד״ה במדבר ע ד  לך שמה אותיות ונודעתי שהחיבור הוא ע״י ה
ק שתי  סיני באהל מועד. וזהו ג״כ ענין ג׳ ידות אף שבגמרא לא נזכר ר
 ידים שהן חו״ג אלא כי המחבר ב׳ הבחי׳ יחד זהו התפארת קו האמצעי
 שמחבר חו״ג להיות לאחדים והוא ענץ הדעת שמחבר חו״ב כעניו הפעם
. והיינו ע״י ששרשו למעלה מבי הבחי׳ ועולה עד הכתר  ילוה כדלקמן
 (ועמ״ש באג״ה ע״פ והיה מעשה הצדקה שלום). והיינו שלהיות המשכת אור

 הסוכ״ע בממכ״ע צ״ל ע״י המשכה מאור א״ס ב״ה ממש שלמעלה גם
ץ יד הרמה. וכענין כי גאה גאה כו׳  מבחי׳ סוכ״ע כוי וזהו ענ
 ועמ״ש בת״א פ׳ בשלח סד״ה אשירה להוי׳. וגבי מגלת אסתר סד״ה
ס י״ה כו׳ ע״ש. ובזה יתורץ דלכאורה  לבסומי בפוריא גבי כי יד על כ
ת בכתובות שם אבל במעשה ספו  עדיין אין התירוץ מספיק מ״ש התו
 צדיקים בחד מעשה כמו בית המקדש כתב תרתי ידים עכ״ל. דיש
ת ת (נשא פי״ב דרמ״ט ע״ג) ע״פ ביום כלו  להקשות ע״ז דהא מבואר ברבו
ד העולם כו׳ ג נ ת המשכן שהוא שקול כ  משה להקים את המשכן. א
ת השמים כו׳ וכתיב נוטה שמים  כיצד כתיב בראשית ברא אלקים א
 כיריעה (תהלים ק״ד) ובמשכן כתיב ועשית יריעות עזים לאהל כו׳ ע״ש
 באריכות. וכיון שכן שידיעות המשכן הם כמו בחי׳ שמים ושאר הדברים
 :שבמשכן הם כמו הדברים שיש בארץ ע״ש במדרש. וא״כ אע״פ
י ידים אין זה תרתי ידים בדבר אחד כ״א תרתי  שכתב במשכן תרת
ם שבעולם מאחר שבמשכן יש ג״כ שמים ובחי׳ ארץ. א״כ תרתי י ד  י
 ידיר דכתיב גבי מקדש היינו ימין לבחי׳ שמים שהם יריעות המשכן
 ובחי׳ שמאל לבחי׳ ארץ שבמשכן. ובמה גדולים מעשה צדיקים
 ממעשה שמים וארץ. אעכצ״ל עיקר הפירוש דבמקדש נתחברו ממש
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ת לוי דאו״א תקינו ת לוי שהיא בחי׳ מל׳ שנק׳ ב  מבית לוי ויקח את ב
ת ע״א לוי חבורא דכולא. וענין ל ח ה כו׳ ובזהר משפטים דק״ד ת  ל
דברת בם בד״ת ועמ״ש במ״א ע״פ עבודת הלוים  המשכה זו היינו ע״י ו
 ביד איתמר כו׳ איתמר ל׳ אתמר שבגמרא אז נדברו יראי ה׳ אני המשנה
ם בזו״נ והיינו ע״י  המדברת בפיד ועי״ז ממשיכים ליווי וחיבור הנ״ל ג
 שמתחלה למס״נ באחד בק״ש כוי (ועמ״ש בפ׳ אחרי בד״ה כי ביום הזה יכפו

 בפי׳ וענין ודברת בם כר ע׳׳ש באריכות) וזהו מן המים משיתהו וכענין נוני
רה כוי. ם למטה ביטול זה והיינו ע״י התו  ימא דאזלין ביבשתא להמשיד ג
ו ידיד וכמ״ש ע״פ ומקדשי תיראו שזהו בחינת נ נ  וזהו עניו מקדש אד׳ כו
 התורה*. ועיין בלק״ת בזכרי׳ ע״פ ביום ההוא יהיה שלעתיד בחי׳ ו״ה
׳ וז״ש בזח״א וישב דקפ״ג ן ריעין כו  שהם זו״נ יהיו ג״כ בבחי׳ י״ה תרי
ת י ושמחי ב  סע״ב דאתחברת אמא בברתא והוו כחדא. ועמ״ש סד״ה רנ
 ועמ״ש ע״פ הזהר פ׳ שלח דקע״א א׳ ע״פ והיה ביום ההוא יצאו מים
ד מעניו לוים בזח״ב שמות די״ח ע״ב. / ועיין עו ו  חיים מירושלים כ
 והנה ברוב המקומות משמע דלוים הם מבחינת גבורה וכמ״ש בפרדס
 שם בערד לוי. ובמא״א אות למ״ד סי״ד לוי בבינה או בגבורה והקרוב
כל קו שמאלי לוי כו׳ ויש ג׳ מיני גבורות ולכן ל קו ימיני כהן ו  אלי כ
 יש ג׳ משפחות קהת גרשון ומררי עכ״ל. ואפשר ליישב שני הדעות
לל חו״ג ויש בו ת וגם מבחי׳ גבורה כי הדעת כו ע  דהלוים הם מבחי׳ ד
 ה״ח וה״ג והלוים י״ל ששרשן מעטרא דגבורה שבדעת וכן פי׳ הרמ״ז
ת קהת. ועיין מ״ש ע״פ ויקח ח אלא שהוא ז״ל פי׳ כן מדרג ר  ס״פ ק
׳ שבראש ל נפשי כו ג  קרח בן יצהר ועמ״ש בד״ה שוש אשיש כו׳ ת
ת לראשי כוי. ועוד יובן בענין הפעם ילוה ח  השנה הוא בחי׳ שמאלו ת
 עפמ״ש בזח״א חיי שרה (דקל׳׳ג אי) כיון דאתיהיבת כו׳ וזהו עניו ג׳
 הלוים קהת גרשון ומררי שע״י גרשון ומררי אתיהיבת בין תרין
 דרועיו יד הגדולה ויד החזקה וקהת הוא הממשיד יחוד העליון
ד מענין ועבד הלוי הוא בזח״ג קע״א א׳ קפ״ג בי. ו ידיד(ועיין עו נ נ  וזהו כו
חס דר״נ ע״ב ע״פ וילד איש מבית  ח״ב קי״ד א׳ ועיין עוד בזהר פ׳ פנ
ח ובפי בהעלותד בדף קנ״א ע״ב ע״פ ר ׳ ועייו בפי׳ הרמ״ז ס״פ ק  לוי כו
ה בניתי בית זבול לד ת הלוים כו׳ ולעיל מיניה בדף ק״נ ע״פ בנ  קח א
ת יחזקאל הובא ל ח ת  בענין מקדש אד׳ כוננו ידיד. וע׳ בלק״ת ב

ק חמשים): ר  בסש״ב פ
 קיצור. ג׳ ידות הם צמצום והתפשטות והמשכה להיות בנין ה׳
ה וזהו עניו הפעם ילוה אישי. תקראי אישי. שיומשך א ת  ת
ת המחבר חו״ב ע  בבחי׳ ה׳ גדולה לאה בחי׳ מחשבה. ולפ״ז לוי בחי׳ ד
ת אור והיינו ע״י ביטול פ ס ו  אין ויש. ויניחהו בג״ע לעבדה ולהמשיר ת
ות את הבנים לאביהם שבשמים. לויתן זה  היש לאין שזהו ענין לוי ללו
. וכעניו נוני ימא. ועי״ז ממשיכים יחוד י״ה ואח״כ  יצרת לשחק בו
ק התורה. וברוב המקומות משמע לוים ס  נמשד בחיי ו״ה והיינו ע״י ע
רר ע״י קו השמאל כמ״ש שמאלו  הם מקו השמאל שהיחוד והחיבור מתעו
ת לראשי כוי וזהו ענין ראש השנה. (ועמ״ש בפ׳ אלה פקודי המשכן ח  ת

 כר עבודת הלוים נר):

כל המכוון הי׳  ג והנה ג׳ הלוים הללו היו נושאים את המשכו במדבר ו
 כי המדבר הוא מקום ומדור יניקת החיצונים לכן אינו גדל שם
גד שם מ״ב ת נ  תבואה וצמחים ולכן היו נושאים שם דוקא המשכו מ״ב מסעו
 דאנא בכח בכדי להכניע אותם ולהסיר החשד המסתיר ועי״ז יוכל להיות
 אח״כ גילוי אלקות* להיות בחי׳ ילוה אישי אלי והיו ממשיכים גילוי אלקות
ררות שלהם  הן מהמאציל ב״ה באצילות הן מאצי׳ לבי״ע שעל ידי התעו
 היו מעוררים מלמעלה ג״כ שיתלבש במחשבה דאנא אמלוד כו׳ ועמ״ש
 סד״ה אלה פקודי המשכן. והנה ידוע דיש עולם שנה נפש ר״ת עש״ן
ט בנפש האדם עצמו(וע״י העבודה ר ד פ ר ל מה שיש בעולם יש ד  וא״כ כ
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ת את הבנים לאביהם שבשמים ועיין מזה בזח״ב שמות י״ט א׳ ו ל  עתיד ל
ת שהוא המחבר חו״ב ע ד  משפטים ק״ד אי. ולפ״ז שורש בחי׳ לוי הוא ה
ס בעה״כ ערד לוי ע״פ מאמר ד ר פ ת המחבר חו״ג, וכן יש פי׳ ב ר א פ  וכן ת
 הזח״ג פ׳ שלח (דקע״ד א׳) ובפ׳ שמות (די׳־א סע׳׳ב) בפי׳ וילד איש
 מבית לוי אתר דחכמה עילאה וההוא נהר מתחברן כחדא ולא מתפרשין
 לעלמין כו׳ הה״ד לויתן זה יצרת כוי ע״ש. ובמק״מ בפ׳ שמות שם בשם
 הרח״ו שמלווה תמיד כוי. וכמ״ש בפע״ח שער הק״ש פ״ו שזיווג חו״ב
ל העולמות ע א׳ יתבטלו כ ג ק לעולם כי אם יתבטל ר ס פ  הוא תדירי ואינו נ
 כי הנה ההשתלשלות וההתהוות מאיו ליש צ״ל תמיד כמ״ש בסש״ב ח״ב
 ולא מאין ליש גשמי בלבד אלא אפילו רוחניים וזהו עניו יחוד חו״ב כי
 החכמה מאין תמצא וחכמה כח מ״ה ביטול ולכן אין אור א״ס שורה
 אלא בחכמה ועמ״ש מזה בפ׳ ואתחנן בד״ה ואהבת את ואפילו בבינה
 אינו שורה אור א״ס אלא ע״י ההתלבשות בחכמה וחכמה מתלבשת בבינה
 והיינו כי בינה נק׳ יש ויחוד חו״ב היינו ההמשכה מאין ליש כוי. וצ״ל
ל ל כ  המשכה זו תדיר ממש, ויחוד זה היינו ע״י חו״ב כי היש דבינה נ
ד ח״ו אלא שעי״ז הוא מקור להשפעה ר פ  ובטל באין דחכמה ושם אין היש נ
פרד כוי ולכן יחוד  מאין ליש ממש וכמ״ש ונהר יוצא מעדן כוי ומשם י
 חו״ב נק׳ בית לוי ילוה אישי אלי דלא מתפרשין לעלמין, משא״כ יחוד
ובעת  תפארת ומלכות שמתחברים לזמנים והוא עד״מ המחשבה היא נ
 בתמידות מהשכל וזהו בחי׳ ונהר יוצא מעדן שיוצא ונמשר תדיר משא״כ
ת לחשות ועת לדבר (ועמ״ש מזה בביאור  ההמשכה בדבור הוא לזמנים ע
י דייקא ד שי״ל הפעם ע״י לו ב ל  ע״פ עד הגל הזה) אן־ מ״ש הפעם ילוה. מ
 ובדפי׳ בפרדם ערר לוי שהוא בחי׳ הדעת המחבר ומזווג חו״ב. עוד
 זאת כי עם היות יחוד חו״ב הוא תדירי אר להיות יחוד פנימי דחו״ב
 אינו תדיר כ״א לזה צריר העלאת מ״ו כמ״ש בפע״ח שם ופי״א וז״ש
 ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה בשני ההין להמשיר האור בשני ההיו דשם
ק כפי ׳ תמיד דלא פסיק מימוי לעלמין זהו ר  ואף שבלא״ה ונהר יוצא כו
ת ורבוי אור כו׳ פ ס ו  הקצוב להחיות העולמות אבל צ״ל לעבדה להמשיר ת
 וזהו הפעם ילוה כוי, וזהו מה שנתבאר לעיל בפי׳ ילוה אישי שיהיה
ק ראשון  המשכת רצון העליון ב״ה בבחי׳ מחשבה זו כוי וזהו ענין פסו
 דק״ש למס״נ באחד שעי״ז דייקא ממשיכים יחוד פנימי דחו״ב. וזהו
 ג״כ עבודת הלוי וכמ״ש ועבד הלוי הוא. הוא היינו בינה והיינו שמחבר
 ומייחד חו״ב. ועניו זה הוא כמ״ש בזהר' דלוי מעגין לויתן. ופי׳ לויתן
ת הזימון וגם הנה כ ר ר בדרוש ב  זה יצרת לשחק בו הנה מבואר בסדו
 השחוק והתענוג נמשר מביטול היש (וכמיש במ׳׳א בפ׳ פנחס ע״פ צו את בני
 ישראל) ומה שנק׳ ביטול היש לויתן היינו כנ״ל דלוי ולויתן לשון חיבור
 והתאחדות היש עם האץ שזהו ענין יחוד חו״ב. וכמ״כ מלמטה למעלה
 היינו שהיש בטל באין וזהו בחי׳ לויתן ונוני ימא וכמ״ש במ״א בפ׳
 בשלח ע״פ אז ישיר משה. בענין ההפרש שבין יבשה לים שהברואים
 שבים אינם נראים לחוץ כו׳ והיינו בחי׳ היש הבטל ממש באין משא״כ
ד כו׳ וע״ש שזהו ממש בחי׳ לוים ר פ  הברואים שביבשה היש הוא דבר נ
 והיינו כי לוי הוא בחי׳ לויתן. וזהו ג״כ בחי׳ משה שנאמר בו ונחנו מה
 והיינו כי מן המים משיתיהו וע״ז נאמר וילד איש מבית לוי כו׳ ותהר
תלד כו׳ פי׳ איש מבית לוי זהו כענין הפעם ילוה אישי, והנה עד״ז הוא  ו
 בחי׳ למס״נ באחד שהוא להבטל באור א״ס ב״ה ועי״ז נמשד יחוד פנימי
ת היחוד פנימי דאו״א שבק״ש שהוא עניו יחוד  מאין ליש כוי. והנה תכלי
 י״ה הוא להמשיר מוחין לזו״נ להיות יחוד ו״ה. דהיינו שכמ״כ בזו״נ
 יהיה יחוד וחיבור הנ״ל והיא ההמשכה מסכ״ע בממכ״ע בבריאה כי המל׳
 היא מקור דבי״ע, והיינו מ״ש בזהר פ׳ קרח (דקע״ח ב׳) ע״פ ועבד הלוי
 הוא כד״א כי ה׳ הוא האלקים פי׳ לחבר זו״נ יחד שנק׳ הוי׳ אלקים וכמ״ש
 במק״מ שם ועבודת הלוי להמשיך ליווי וחיבור זה וזהו מ״ש ג״כ וילד איש

 שו״ה עתיד — ללות: אולי צ׳״ל ללוות.
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ת המשכן. שיש  קיצור, ענין ששלשה משפחות לוים היו נושאין א
 בחי׳ המשכן בנפש אברים הפנימיים מוחא לבא וכבדא
גמת גמת כלי המשכן. עצמות הם בחי׳ קרשי המשכן. עור ובשר דו  דו
 יריעות. ועניו עצמות בחי׳ קרשים עומדים בחי׳ יראה וביטול.
 ויריעות בחי׳ מהלכים בין העומדים ומוחא לבא כו׳ עסק התורה

 בחכמה אתברירו:
ר וקציעה כוי (שהקטרת  ד וזהו ג״כ עניו מור שהיה בקטרת מו
ודע שי״א  שע״ג מזבח הפנימי הוא ג״כ בחי׳ בירור. כנ
לברר מי״א כתרי מסאבותא ועיין בזח״ב ת ו י הקטרת היו להעלו  סממנ
ת כו׳ ובזהר ר ט ק  ס״פ ויקהל (דרי״ט ע״א) ת״ח מה בין צלותא לעובדא ד
 הרקיע שם ובהרמ״ז ס״פ בא (בדף מ׳ ע״ב) מעניו ההעלאה והבירור
׳ צו (דף ל׳ ע״ב). ועמ״ש  שע״י הקטרת ובפי קרח (דף קע״ז ע״ב) ובזח״ג פ
וכת המזבח ובד״ה ושאבתם מים. ובד׳׳ה ראה ריח בני.  בד׳׳ה זאת חנ
 והנה מכאן ואילד מתחיל ההקדמה ג״כ לביאור עניו מררי) ועיקר
ך בשמים ראש מר ח ל ב בתורה* גבי שמן המשחה ואתה ק  מור כתו
ר הוא בושם הנעשה מדם חיה ר חמש מאות. והענין כי המו  דרו
 ידוע שנקרש כן פי׳ הגאונים והרמב׳׳ן כ׳ שאחרים הקשו איר יכנס
ם חיה טמאה וע״ש מה שתירץ וע׳ בטור  בקטרת ובשמן הקדש ד
ם נעכר ונעשה חלב היינו מה שנתברר  א״ח (סי• רי״ו) והוא ע״ד ד
נהפך הרע לטוב ע״י אתכפיא ואתהפכא ואז נעשה מזה בחי׳ ריח  ו
 ניחח דהיינו העלאת מ״ן להמשיך אור א״ס ב״ה בחכמה עילאה וכמו
 הריח שמשיב את הנפש שתאיר במוחין חו״ב ביתר שאת כמ״כ ע״י העלאת
 מ״ן מבירורים שנברר מלמטה ע״י עבודת האדם באתכפי׳ ואתהפכא
ח והמשכה מעצמותו ומהותו ית׳ חת רו  עולה לריח להיות עי״ז ניחוח נ
 בבחי׳ חו״ב כי מצד עצמו אמר בת״ז חכים ולא בחכמה ידיעא מבין
 ולא כו׳ ולכן בכדי שיהי׳ המשכת האור בחו״ב להיותו נק׳ בשם חכם
 (בחכמה ידיעא שהיא חכמה דאצי׳ כמ״ש במ״א בד״ה הן עם אחד
ה מור ל ע מ  כו׳ בפ׳ נח) צ״ל ע״י קטרת בחי׳ ריח והעלאה מלמטה ל
גלה אור עצמותו ומהותו ת הנפש שיהי׳ נ  כו׳ עי״ז מתקשרין ומשיביו א
. כי ת לשון קישור. קשורא* המהימנות׳ ר ט  להוסיף אורות באצילות וזהו ק
ם ותקשור על ידו שני וקטרת על ידיה. והיינו ע״ד מ״ש ונפשו ו  תרג
 קשורה בנפשו. וכן ביהונתן ודוד נאמר ונפש יהונתו נקשרה בנפש דוד
 ויאהבהו יונתן כנפשו (בש״א פי׳ י״ח אי) וזהו ע״ד מ״ש כי בי חשק כו׳
ת וישלח פ״פ בשלשה לשונות של חבה כו׳ בדביקה בחשיקה  ועיין ברבו
 ותפיצה כוי ע״ש. וזהו עניו והקשורים ליעקב פי׳ והקשורים שנקלט
כם קדושת אור א״ס ב״ה כיתד בל תמוט (ע׳ מזה בזח״א  ונקשר בתוך תו
 ויצא קם״ב ב׳ ועמ״ש מזה בד״ה ואשה כי תדור ועמ״ש ע״פ ונקדשתי בחוד

ר שבשמן המשחה הוא להמשיך  בנ״י. ובד״ה ואהבת את מ׳). ומר דרו
 מלמעלה למטה דהיינו להיות המשכה והתגלות מהחכמה למטה זהו
ר השני שבשמן המשחה שמן היא בחי׳ חכמה (ועמ״ש בד״ה  ע״י מו
 באתי לגני וכו׳ אריתי מורי כו׳ וע׳ בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳ אמור (דף
 פ״ט ע״א) דשמן המשחה הוא ממו״ס ושזהו שכ׳ ברע״מ פ׳ בהר דק״ט
 ע״ב דאיהו מסט׳ דשמאלא דאתמר בה וקדשת את הלוים, והיינו מבחי׳
 גבורה דעתיק המלובש במו״ם שמשם נמשך בחי׳ וקדשת את הלוים
ת ע״א ל ח  וכמ״ש הרמ״ז עוד פ׳ תשא בפי׳ הרע״מ שם דקפ״ח ת
 וזהו ענין מ״ש שמן וקטרת ישמח לב (במשלי סי׳ כ״ז ט׳) וכדפי׳ בזח״ג
 ויקרא (דף ח׳ ע״א) וכפ׳ צו (דל״ד ע״א וד״ל ע״ב) ובפ׳ אחרי (דני׳ח
 סע״ב) ופי׳ לב היינו כמארז״ל וביום שמחת לבו זה בניו בהמ״ק.
ת על הלוחות ובעמה״מ פי׳  ופי׳ מר דרור לשוו חירות ע״ד חרו
ר וע׳ זח״א ס ערך מ ד ר פ  היינו יסוד אבא המאיר בבינה וע׳ ב
כל הבירורים הנ״ל היה ך (דף צ״ה ע״ב ודף צ״ו סע״א), ו ך ל  ס״פ ל

ל ג׳ ל ך כ ר  בנפש יומשך הגילוי לע״ל בעולם) דהיינו כמו שבמשכן* היה ד
ך יש בחי׳ אלו בנפש  בחי׳ כלי המשכן וקרשי המשכו ויריעות המשכן כ
גמת הכלים שהיו במשכן ארון וכפורת חא לבא וכבדא כוי הם דו  האדם מו
 מזבח הפנימי מזבח החיצון כו׳ (ועמ״ש בד״ה ושאבתם מים) ועצמות הם
גמת קרשי המשכו. ועור ובשר הם בחי׳  האברים וכלים החיצונים דו
 לבושים כמ״ש עור ובשר תלבישני ושרשם הם מבחי׳ מקיפים וזהו כענין
 יריעות שעל המשכן שש וארגמן ועורות תחשים כו׳(בנ״א ג׳ בחי׳ אלו
 הם אורות וכלים ולבושים כי במוחא לבא וכבדא מלובש נר״נ שהם
 אורות וזהו עניו ארון ומנורה כו׳ והעצמות ואיברים החיצונים וכן
 הקרשים במשכן הם כלים כו׳ ועור ובשר הם לבושים וכן יריעות המשכן
ל בחי׳ ה א׳ שהאורות מלובשים בכלים הפנימים). ולהבין כ לה בקנ  והבל עו
 אלו בעבודה כי הנה איתא במדרש ובזהר תרומה דק״ע ע״א ע״פ ועשית את
ל לו כו׳ ופי׳ ע מ  הקרשים למשכו עצי שטים עומדים כו׳ שרפים עומדים מ
ת דכ״ב ע״א ע״פ והודעתם לבניך כו׳  עומדים הוא ע״ד מארז״ל פ״ג דברכו
ו באימה ויראה י ה׳ אלהיך בחורב ופירשו מה להל ת לפנ ד מ  יום אשר ע
 אף כאן באימה ויראה הרי שבחינת עמידה הוא אימה ויראה. והענין
 הוא כמארז״ל (פ״ז דסוטה דל״ט ע״א) אין עמידה אלא שתיקה שנאמר
ד (באיוב סי׳ ל״ב ט״ז). אשר  והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עו
 שתיקה זו הוא בחי׳ הביטול דהיינו מחמת אימה ויראה עומד ושותק
נות שלו והוא ענין ביטול רצון ועמך לא חפצתי בארץ דהיינו ל רצו כ  מ
 שעכ״פ לא יהי׳ לו רצון אחר אשר לא לה׳ ית׳ וזהו ראשית העבודה בזאת
ה א ת ת העבודה הוא בבחי׳ יראה ת ל ח ת  יבא אהרן אל הקדש דהיינו ה
ודג ר״פ ואתחנן  ונמשך מזה בחי׳ עמידה הנ״ל, ועיין מענין עומדים בז
ך מהלכים בין העומדים והיינו ק אח״כ ונתתי ל  וכפ׳ תצוה דקפ׳׳ג ע״א. ר
ת ל כ  בחי׳ היריעות שבמשכן שהיו על הקרשים העומדים שהידיעות ת
ת הנפש בבחי׳ אהבה. ועורות תחשים ת״א ת לשון כלו ל כ  וארגמן ת
נא ששש בגווניו הרבה כדאיתא פ״ב דשבת דכ״ח ע״א והיינו  סםגו
ת עליונות הבאים אחר בחי׳ עצי שטים עומדים  ששה גווניו שהן שש מדו
ך מהלכים בין העומדים. והנה הארון והכפורת  והוא בחי׳ ונתתי ל
נחת בארון ואורייתא מחכמה  הם כלים הפנימים שהתורה היתה מו
פקת אשר גילוי אור א״ם ב״ה בבחי׳ אור פנימי הוא בחכמה דוקא.  נ
 דהיינו שאור א״ס ב״ה הוא הסוכ״ע ולא יוכל להיות האור והגילוי בבחי׳
סה וגילוי ק שבארון היתה מכו ק בבחי׳ חכמה לבד. ר  אור פנימי כ״א ר
ד על לשונה כתיב ס כי ותורת ח ר(  שלה היתה במנורה וכמ״ש ותורה או
ת וגו׳ ועמ״ש מזה בד״ה ויקהל משה) והנה בחכמה  וכתיב מימינו אש ד
ל הבירורים במ״ע ומל״ת לברר הטוב  אתברירו שע״י התורה נעשו כ
לבער הרע ע״י מל״ת ועיקר הבירור הוא ע״י  ולהעלותו ע״י מ״ע ו
׳  כלים הפנימי׳ דוקא דהיינו המזבח שהיו מקריבים עליו הקרבנו
ת הדשן שהיו מוציאין אותו  והפסולת נדחה לחוץ והוא מ״ש והוציא א
לת לת (וגם בהפסו  לחוץ דהיינו ליתן מקום ליניקת החיצונים מן הפסו
׳ ואח״כ והוציא  עצמו יש עדיין בירור והוא מ׳׳ש תחלה והרים את הדשו כו
מת הדשן) אבל פנימית הרפ״ח נצוצין  את הדשן ומבואר במ״א ענין תרו
כלל באלקות. ולפיכד היו בני קהת נושאים את הכלים נ ר ו ר ב ת  הי׳ מ
 הפנימיים שהוא מלשון ולו יקהת עמים לשון אסיפה כמ״ש רש״י והיינו
ה ולכן נק׳ יד ל ע מ כלל ל  שבו ועל ידו נאספים ומתכנשים הרפ״ח ניצוצין לי
ה מעלה*, וכמ״כ ל ע מ  הרמה שמרים ומגביה הניצוצין מלמטה מטה עד ל
 באדם עיקר הבירור הוא בכלים פנימיים מוחא ולבא וכבדא שהמאכל
דחה לחוץ והמובחר עולה לת נ נתברר שם ואז הפסו  נכנם באצטומכא ו
ח ונעשה שם חיות לנפש  לכבד ולב ונעשה שם דם ומהלב עולה למו
 (ועמ״ש מזה בד״ה אני ישנה ולבי ער וע׳ זח״ג פ׳ שלח קס״א ב׳) וכשהוא

כלל החיות* באלקות: ל ולומד בכח חיות זה נ ל פ ת  מ
 *) עיי בהוספות.



 לקוטי נשא תורה כג

א לכן שמו ״ ת דא״א שיתלבשו במדות ח  ולכן היה יכול להמשיד המדו
ר  אהרן פי׳ א׳ הר ו׳ היינו המדות שבכתר כי אלף אותיות פלא כ
 ואח״כ כשהוא משפיע וממשיד אותם למטה שיתלבשו ויתגלו בז״א היינו
 נון פשוטה שהוא מורה על התפשטות והמשכה ארוכה מלמעלה למטה*
 (ועמ׳׳ש סד׳׳ה אחרי הוי׳ אלקיכס תלכו כו׳ ובו תדבקון) ולכו נאמר בגרשוו ע״פ

 אהרן כי גרשון היה נקרא על שם שהוא מגרש החיצונים ונאמר ימינר
ת דז׳׳א אבל בהגלות ת שיניקתם ממדו  ה׳ תרעץ אויב שמגרש המדות הרעו
 נגלות המדות שלמעלה מהשכל הם מתגרשים ואין להם יניקה כו׳
כל זה הוא מבחי׳ ימין דייקא משא״כ מבחי׳ גבורה שהרי רישיה  ו
 דעשו בעיטפיה דיצחק ולכן נאמר בו ע״פ אהרן כי ע״י אהרן היתה
ה בז׳׳א מא׳׳א ימיו ה׳ דלית ט מ  זאת ההתגלות והמשכה והתפשטות ל
 שמאלא בהאי עתיקא כו׳ וימינך ה׳ תרעץ כוי וזהו גרש ואח״כ ו״ו כי
רה על המשכה יותר למטה.  וי׳׳ו מורה על המשכה למטה ונו״ו מו
לכו במשא המשכו היה כאו׳׳א נושא כפי מדרגתו וגרשוו ע״פ אהרן היה  ו
ת דא׳׳א בז״א ואח׳׳כ היה יכול להמשיך ת מדו  מחבר וממשיד התגלו
ת ת בחי׳ ימינד ה׳ תרעץ אויב ע״י מ״ב מסעו לו  ולהשפיע למטה התג
ד זה א׳׳ם אזי נגרשו החיצונים ס ת אור ח גלו  בנסיעתו וחנייתן שבהגלות נ
ת ל כ ת  לכן היו בני גרשון נושאים יריעות המשכן שהם מקיפים ונעשו מ
ת שברצון בחי׳ גד המדות אשר שרשם ומקורן מא״א מדו  כו׳ שהם נ
ק בחי׳ מקיף שרש  מקיפים כי אין שייר שם לקרוא בשם מדה גלויה ר
ין בזהר ויקרא (ד״ז סד־ב) ע״פ (ועי ׳ ת שלמטה בז״א כו  ומקור על מדו
 מדותיו ודאי כד״א ע׳׳פ אהרן ובניו תהיה כו׳ ועמ׳׳ש פי׳ שיורד ע״פ
ל בפ׳ במדבר ת וע׳ לעי רו ת הנ  מדותיו לקמן סד׳׳ה בהעלותך א
 סד׳׳ה וידבר כו׳ שאו כו׳ במש׳׳ש בחי׳ אהרן הכהן המביא רצון העליון
 אל בית אמי כוי. ועמ״ש בעגין ג׳ ידות סד״ה חייב אינש לבסומי בפוריא
ק י״ב ובעה״כ ערך יד ר ס שכ׳׳א פ ד ר פ ס כו׳ ועיין ב  בענין כי יד על כ
ת  ג״פ יד שם מ״ב וכ״ה בע׳׳ח סוף שער כסוד׳כ. וזהו ענין מ״ב מסעו
 וכמ״ש במ״א בביאור ע״פ אלה מסעי בני ישראל וע׳ ברע״מ פ׳ עקב
 (דף ער׳׳ב סע׳׳ב) ועמ״ש בד״ה צאינה וראינה בפי׳ שאו ידיכם קדש כוי.
ופת כבשי  ועמ״ש בביאור ע״פ והניף הכהן אותם על לחם הבכורים שתנ
א בחג״ת דא״א ומ״מ שתי הלחם ״ ת ח  עצרת הוא ג״כ עליות המדו
ה משני הכבשים ע״ש. ומזה יובן גם ל ע מ  שהם תשב״כ ותשבע״פ הם ל
 כאן דאע״ג שבני גרשון נושאים היריעות מ״מ בני קהת שהיו נושאים
 הכלים הארון שבו הלוחות כו׳ הוא בחי׳ גבוה יותר וזהו ענין יד רמה.
 וי״ל ג״כ ג׳ ידות הנ״ל הם ג״כ חג״ת דע״י כי מררי אריתי מורי מור
ד דעתיק ס  שבשמו המשחה גבורה דע״י המלובש במו״ס ויד הגדולה י״ל ח
 המלובש בגלגלתא ויד רמה ת״ת דע״י ודעת דע״י כוי ומשם שרש התורה
 כמ״ש הרמ״ז ר״פ קרח ע׳ מ״ש ע״פ הזהר וישב דקפ״א ע״פ וגבה מאד
 מסטרא דיעקב. ועוי״ל בענין ג׳ ידות הנ״ל שהם הג׳ לוים דהנה מבואר
 במ״א בסידור בביאור ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו עניו וארבע הידות
ת ח ם כו׳ היינו שיש ב״פ ימין וב״פ שמאל. והוא מ״ש שמאלו ת כ  יהיה ל
ת ראשי אשר שמאל הראשון הוא מה שהמקבל דוח׳ ח  לראשי וכתיב שמאלו ת
וטל  ומשפיל את עצמו ע״י מדירות ואעפ״כ נק׳ שמאלו כי הענין שהאדם נ
ת ראשי דהיינו שמתבונן במוח שבראשו ח  כביכול שמאלו של הקב״ה ת
נדכה וזהו ענין אחרי ה׳ ואח״כ תלכו  ריחוקו מה׳ ועי״ז נעשה לבו נשבר ו
ת האהבה בחי׳ רצוא בחי׳ ימין מקרבת וזהו עצמו עניו מררי ד  היא מ
 שהוא בחי׳ שמאלו ובחי׳ גרשיו שהוא בחי׳ ימין כנ״ל• אד אחר
ק. והוא  הרצוא נמשד בחי׳ שוב ע״ד וירא העם וינועו ויעמדו מרחו
 עניו שמאל הב׳ דהיינו שמאל של המשפיע שבחי׳ השמאל דוחה
 הזה הוא אינו עניו ריחוק ממש אלא להיות בחי׳ שוב לאחד. וכענין
ק והוא מבחי׳ חכמה אמור לחכמה אתותי את  ותתצב אחותו מרחו

 *) עי׳ בהוספות.

ת ויסעו ויחנו כי עניו הנסיעה וחניה הם בחי׳  נעשה ע״י מ״ב מסעו
למעלה בשרשם הם בחי׳ מטי ולא מטי וע״י רצוא ושוב דוקא  רצוא ושוב ו
 נמשד ההשפעה והבירורים כמו לולב שצריד נענוע דוקא(וכו בשתי הלחם
 ע״ג שני כבשים מוליד ומביא מעלה ומוריד) אשר הוא ג״כ בחי׳
 רו״ש ועי״ז דוקא נמשר ההמשכה כו׳ (עמ׳׳ש בביאור ע״פ וקבל היהודים).
 והנה בני מררי היו נושאים את הקרשים שהם עצי שטים עומדים
 בחי׳ יראה תתאה. והנה ידוע בכוונת שם הוי׳ יראה בראש ויראה
 בסוף כי ד׳ אותיות השם הם דחילו ורחימו רחימו ודחילו שיראה
 עילאה הוא בחי׳ חכמה שלמעלה גם מב׳ בחי׳ רחימו. ודחילו תתאה
. וזהו חכמה בראש חכמה בסוף. ומררי הוא  הוא למטה מרחימו
ה אל בחי׳ א ת ת לראשי שמחבר בחי׳ היראה ת ח  יד החזקה שמאלו ת
 יראה עילאה לכן היו נושאים את הקרשים. ולכן נק׳ מררי ע״ש
ר שבקטרת  ב״פ מור הנ״ל כי הוא מחבר אלו ב׳ המור יחד היינו מו
תגלה אח״כ מור שבשמו  שהיא בחי׳ ממטה למעלה העלאת מ״ן ועי״ז נ
 המשחה התגלות חכמה שבאצילות בחי׳ שמן משחת קדש דחילו עילאה

 ביטול עליון(ועמ׳׳ש ע׳׳פ כי אתה נרי בת׳׳א פ׳ מקץ):

ת הוא העלאה ממטה למעלה בחי׳ ריח ובו ר ט  קיצור. (עניו ק
ר ועי״ז אח״כ שמן המשחה מלמעלה למטה והיה  היה מו
ר הארת עתיק המאיר במו״ס להיות המשכה וכן יסוד  בו מר דרו
 אבא המאיר בבינה וזהו שמן וקטרת ישמח לב ובחי׳ מררי היינו

 שמחבר ב׳ בחי׳ מר הנ״ל דקטרת ושמן):

 ה ובני גרשון היו נושאים את יריעות המשכן שהם בחי׳ המקיפים
ת ל כ ת  ובהם נאמר ע״פ אהרן ובניו כו׳ כי היריעות היו מ
ה שרש המדות בבחי׳ מקיפים מ  כו׳ נגד ששה מדות, והנה להביו ל
 והענין כי עם היות שהמדות הם נולדים מהשכל שע״י שמתבונן בגדולת
ת הנפש אמנם ת להיות כלו  א״ס ב״ה ממכ״ע וסוכ״ע עי״ז נולדים המדו
ה מהשכל היינו מן הרצון שבנפש שהוא ל ע מ  שרש ומקור המדות הם ל
א נולדים מחו״ב אמנם ״ ה המדות ח ל ע מ ה מהשכל חו״ב וכן ל ל ע מ  ל
ר והן הנק׳ ת ת שברצון הנק׳ כ  שרשו ומקורן מחג״ת דא״א שהם המדו
ת נק׳ הרים ומדות שברצון נק׳ טורי חשוכא  בזהר טורי חשוכא כי המדו
ה מהשכל ואינם מושגים. (ולכן שרש המדות מבחי׳ מקיפים ל ע מ  לפי שהם ל
. ועמ״ש מעניו זה בביאור ע״פ שימני כחותם ועמ״ש בד״ה  וימינו תחבקני
 להבין ביאור ענין האבות הן הן המרכבה בפ׳ יתרו). והנה אע״פ ששרש
 המדות דז״א הוא מחג״ת דא״א עכ״ז אין ערוד ביניהם וכמו אברהם
ד דז״א אמר על עצמו ואנכי עפר ואפר כלומר ס  שהיה מבחינת ח
 שלגבי מקור החסד הוא כמו ערד האפר שנשאר מן העץ אחר שנשרף
ד דא״א ס ל וכר ערר החסד דז״א לגבי ח ל  לגבי עצמיות העץ שאינו בערד כ
ת ממש (וכמו* ק בחי׳ מקור ושרש המדות ולא מדו ד דא״א הוא ר ס  כי ח
ו גדל שאין  עד״מ מתיקות התפוח הנמשד מהמזל המכה בו ואומר ל
 בהמזל מערר ומהות המתיקות גשמי אלא שם הוא עד״מ עריבות
ד עד״מ אין ערד  ומתיקות רוחניים ובהשתלשלות נעשה מתיקות גשמי כ
ת וזהו ענין ת שבכתר שהם רק מקור ושרש המדו ת דאצי׳ לגבי המדו  מדו
ת הרחמים אבל אב הרחמן ד מ  אב הרחמים היינו שהוא מקור ושרש ל
ות ממש והיינו בע״ס דאצילות. ולכן  היינו שהוא רחמן במדת רחמנ
ת מוסף וכן בנעילה דיוהכ״פ ועמ״ש מענין ל פ ת  אומרים אב הרחמים ב
 אב הרחמים בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה. ובד״ה כי ביום הזה
א לשרשן ומקורן הוא ע״י יד ״  יכפר) והנה כדי לחבר את המדות ח
ד דא״א שנק׳ יד ס  הגדולה וזה היה בחי׳ אהרן כה״ג שהוא מבחי׳ ח
א נק׳ הרים ״ ת ח ת אהדו ונקבר בהר ההר כי המדו  הגדולה ולכו מ
 ומקורן המדות דא״א נק׳ הר ההר ושם הוא שרש הדיקנא זקן אהדו

 *) עי׳ בהוספות.



 46 לקוטי נשא תורה
ת שלמעלה מהשכל ת לכהי׳ מדו  עפמש״ל שבני גרשון מעלים המדו
ת התורה שהיא מבחינת חכמה  זהו ז״ת דא״א אבל בני קהת שנשאו א
 שבכתר בו׳ ועמ״ש מזה בד״ה יום טוב של ראש השנה שחל להיות

 בשבת כר:

• 
 וידבר ה׳ כר נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם
 למשפחותם כו׳ ונשאו את יריעות המשכן ואת אהל
ת המשכן במדבר מ׳׳ב מסעות  מועד כר. הנה הלוים נשאו א
 שבמקום חנייתם הקימו את המשכן ובנסעם הורידו אותו (ונסעו כד
ה ג״כ ת ת כוי) וצ״ל זה דהנה התורה היא נצחית. ויש ע  מ״ב מסעו
. וכדכתיב בפ׳ בחקתי ונתתי  בכנ״י בחי׳ משכן ולוים הנושאים אותו
מה ושכנתי בתוכם וארז״ל בתוכו לא ככם וכתיב בפי תרו  משכני בתו
ה ג״כ בחינת משבן ולוים כו׳ ת כם והיינו שיש בכנ״י ע  נאמר אלא בתו
 ולהבין כ״ז היטב צ״ל מ״ש את השמים ואת הארץ אני מלא כוי. וכתיב
ת זה  מלא כל הארץ כבודו שנראים ב׳ המקראות אלו כסותרים זה א
. ובד״ה למען תזכרו בענין הטלית  כו׳ (ועמ״ש מזה בד״ה אני לדודי
ר ח כ ר  וחוטי הציצית ששרשם משני בחי׳ הנ״ל. וכמ״ש בד״ה ויקח ק
ח וביו חנוכה). אד הענין הוא שמבשרי ס פ נס ד  ובד״ה ההפרש בין יו״ט ו
ת הגוף יש ב׳ ה יש בחיות הנפש שמחיה א  אחזה אלוה. ופי׳ דהנ
ל הגוף בבחי׳ ת כ  בחי׳ ומדרגות. הבחי׳ הא׳ מה שהנפש ממלא א
 התחלקות שמתחלק חיות הנפש לפי מזג כלי אברי הגוף. שבראש הוא
ל אור השכל. ב ק  משכן השכל. מפני שכלי הראש היא כלי הראויה ל
ל המדות) וברגלים ב ק ת כו׳ (שהיא כלי הראוי׳ ל  ובלב שורים המדו
ק כח ההילוד בלבד ל ר ב ק  מתלבש כח ההילוד שהם כלים הראוי׳ ל
 שמתחלק חיות הנפש לפי מזג כלי הגוף ובחי׳ ההתחלקות הוא בדרר
ל לג׳ בחי׳ שהם כה השכל בראש והמדות בלב. וכח ההילוך ברגלים  כל
ל נחלק כלי הגוף לג׳ בחי׳ שהם ראש ואמצע ל  כוי. דכמו שבדרך כ
ת ק ל ח ת ׳ והרגלים כמ׳׳כ מ  הגוף שהוא הכרס כו׳ ששם הבני מעים כו
 חיות הנפש לג׳ בחי׳ כנ״ל. והנה באמצע הגוף יש בחי׳ חצר הכבד שהוא
 הפרסא המפסיק בין אברים פנימים לחיצונים. בכדי שעי״ז ידחו
לת ויצאו לחוץ (ועמ׳׳ש מזה בת״א פ׳ לד לד כד״ה והבדילה הפרוכת  הפסו

ה (כמשי״ת לקמן) ל ע מ  ולקמן פ׳ שלח םד״ה ואם האכל יאכל) והוא כמ״כ ל

ה בחי׳ ממכ״ע. ל ע מ  שהוא בחי׳ שמאל דוחה כו׳ וכמ״כ ממש הוא ל
ל עלמין להחיותם הוא ר כ  פי׳ שהחיות של אור א״ס ב׳׳ה שממלא בתו
ק לג׳ חלקים שהם ל ח ת ל מ ל ק לחלקים לפי מזג הכלים. ובדרר כ ל ח ת  מ
 ג׳ עולמות בי׳׳ע כדכתיב ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו שהם
ת ג׳ מדרגות שהם ג׳ עולמות בי׳׳ע. שהוא בחי׳ ג״ע העליון  התחלקו
ן ועוה״ז. והג׳ עולמות בי״ע הנ״ל הוא בחי׳ מחשבה  וג״ע התחתו
ה ג״כ בחי׳ ל ע מ ר בנ״י ויש ל  ודבור ומעשה כמ״ש בד״ה ונקדשתי בתו
(ואפ״ל שזהו ענין ׳ א המפסקת כו׳ בכדי שלא יאחזו החיצונים כו ס ר  פ
א המבדלת בין יצירה שהוא ס ר  אף עשיתיו אף הפסיק העניו כמו בחי׳ פ
 כמו הגוף כי חג״ת מקננין ביצירה ובין עשי׳ בחי׳ רגלים). והנה כמו
ל עלמין שמתחלק לחלקים כפי מזג ר כ ה בחי׳ ממלא בתו ל ע מ  שיש ל
 הכלים כנ״ל והחיות הוא הולד ומתמעט כמו למטה באדם שבראש
ותר כו׳ שכמ״כ  משכן השכל ובגוף מתמעט החיות וברגלים מתמעט י
דת ה׳  הוא למעלה ממש בבחי׳ ממכ״ע כוי. כמ״כ הוא למטה בעבו
׳ שהוא בהדרגה א כו ל מ ק בבחי׳ א׳׳פ שהוא בחי׳ מ  שאם עובד ר
ר כו׳ שאינו מהפד טבעו (וכמשנ״ת בד״ה ועתה יגדל נא בענין ד ס  ו
קרא בחי׳ עומדים ל נפשד ובכל מאדר שבחי׳ האהבה דבכל נפשד נ  בכ
ל מאדך זהו בחי׳ מהלכים כ ה א׳ ובחי׳ ב ד במדרג  שעומד תמי

 וב״פ שמאל זהו ענין מררי ב״פ מר היינו ב׳ בחי׳ שמאל הנ״ל וב׳
ל עצי שטים עומדים יראה תתאה ויראה עילאה שכ״ז כ  בחי׳ הנ״ל נק׳ ה
י ק ועמ״ש ע״פ אתם נצבים לפנ  נק׳ עמידה וביטול וכמ״ש ויעמדו מרחו
 הי. וב״פ ימין זהו ענין בני גרשון נושאי היריעות אה״ע ואה״ר ועמ״ש
ת נושאי הארון ה  בד״ה מי מנה עפר יעקב בעניו ויחד לבבינו. ובני ק
 היינו בענין מש״ש בפי׳ ובקולו תשמעו בו׳ גם כמ״ש בד״ה זכור ושמור
ת אור  בעניו ההעלאה בחי׳ התורה שנקרא אדם לקשרו ולחברו לעצמו
 א״ס בחי׳ כי לא אדם הוא כו׳ ע״ש ועד״ז הוא עניו נשיאת הארון וא״כ
ת עתיק שבבינה כו׳ ה בחי׳ התגלו ע ר פ  בחי׳ יד זהו ענין והחמישית ל
 וע׳ במא״א אות יו״ד סעיף כ״ז מבואר ב״פ ימין ושמאל הם או״א וזו״נ

 וא״כ זהו ענין ד׳ הידות כו׳ והחמישית כנ״ל):
ת שלמטה  קיצור. ענין בני גרשון שנשאו היריעות שמחברים המדו
 מהשכל אל המדות שלמעלה מהשכל וזהו על פי אהרן.
ת. ע״י שיורד ע״פ מדותיו של הקב״ה עוי״ל  ועי״ז מגרש המדות הרעו
ם שהם ב״פ ימין וב״פ שמאל כ  בעניו ג׳ ידות ע״ד וארבע הידות יהיה ל
ת לראשי וימינו תחבקני שהפסוק נאמר ב׳ פעמים ח  שבפסוק שמאלו ת
 בשיר השירים. וזהו ענין בני גרשון ובני מררי שבני גרשון מחברים
 השני* בחינות שמאל. והחמישית היא בחי׳ שלמעלה מימין ושמאל
ת הארון שהוא ת שנשאו א ה ת חו״ג זהו ענין בני ק  שאין שם התחלקו

 קדש הקדשים:

ם ת נאמר נשיאות ראש ובבני גרשון נאמר נשא ג ה  ו והנה בבני ק
ת א נאמר נשיאת ראש. ופי׳ ברבו  הם. ובבני מררי ל
 בשה״ש* שלכו נאמר גם הם שלא תאמר שהם פחותים מבני קהת אלא
א ישוו כל חפציד ל י כבוד התורה שנאמר בה יקרה היא מפנינים ו  מפנ
 בה (במשלי סי׳ ג׳). והענין כי הפנינים שהוא המרגליות הם דבר
ל דבר יקר. וכמ״ש ברבות ויקרא כ  יקר עד״מ והתורה היא יקר מ
 רפ״ב עשרה נקראו יקרים התורה והנבואה כו׳ והעושר כו׳ ע״ש א״כ
ל דבר יקר. והיא יקר על יקר. והענין כי כ  התודה היא ראשית ל
ר ל מ  הנה עד״מ האבנים טובות קובעים אותם בכתר ועטרה שעושין ל
י יקרותן וחשיבותן והנה עיקר היוקר שלהו הוא מפני דבר הפלא  מפנ
כד הוא  שהאבן שהוא דומם יהיה מאיר ע״כ הם יקרים מזהב ומפז. ו
ודע דתרי״ג מצות ר כנ ת  עד״מ עניו המצות גשמיות ששרשם מגיע בבחי׳ כ
 דאורייתא ושבע מצות דרבנן הם תר״ד עמודי אור. והיינו לפי שהם
וגה שנפלו שם ניצוצים ממקום גבוה  נעשים בדברים גשמיים שמקליפת נ
ר ת ם על ידי מעשה המצות עולים להיות בחי׳ כ ד וכאשר מתבררי  מאו
ה את העם והיינו מפני שהוא דבר פלא ע ר  ועטרה ועמ״ש ע״פ בשלח פ
 שמבחי׳ עשיה גשמיות יהיה נעשה בחינת ביטול וכלי לאור א״ס ב״ה.
 אך עכ״ז המצות הן בבחי׳ מקיף לבד ואינו מאיר הגילוי בבחי׳ אור
 פנימי ממש וכמו הכתר והעטרה שהוא בחי׳ מקיף לבד אבל התורה
ר שהוא ת כ  היא מאיר בבחי׳ אור פנימי ממש ושרשה ג״כ מפנימיות ה
 מוחא סתימאה שלמעלה מבחי׳ חיצוניות הכתר שהוא גלגלתא. ולכו
ת ג ר ד מ ר שלמעלה מ ת כ  היא יקרה מפנינים שהיא מבחי׳ פנימיות ה
 הפנינים שהם מגיעים בחיצוניות הכתר והעטרה וזהו ענין יקר על
ר הוא ת  יקר. כי יקר גימטריא יש וזהו עניו ש״י עולמות. אד כ
׳ והתורה שהיא מבחי׳ פנימיות  ב״פ ש״י דהיינו פנימיות וחיצוניות כו
ת היריעות שהם מה  היא יקר מיקר כוי. והנה בני גרשוו שנשאו א
גמת ההמשכה שעל ידי המצות כו׳ לכו  שמאיר בבחי׳ מקיף עדיין דו
ר כמ״ש ת  נאמר בהם נשיאת ראש שנשיאת ראש זהו ההעלאה לבחי׳ כ
 בפרדס ערר נשא• אר עכ״ז נאמר בהם גם הם לפי שבחי׳ זו מאיר
ת ת שנשאו א ה  עדיין בבחי׳ מקיף אבל עיקר נשיאת ראש נאמר בבני ק
 הלוחות שנאמר יקרה היא מפנינים שמאיר בבחי׳ פנימיות כוי. וגם

 *) עיי בהוספות.
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ל ל  שהוא רצון העליון ב״ה שנק׳ םוכ״ע שאין בו בחי׳ מעלה ומטה כ
ק מ׳׳ח ע׳׳ש ר ל עלמין בשוה כנ״ל וכמ״ש בבינונים פ  שסובב ומקיף על כ
ל הארץ כבודו הוא בחי׳ ממכ״ע שממלא ק דכתיב מלא כ  (וכוונת הפסו
ל עלמין להחיותם. ומתחלק לחלקים כנ״ל) וזהו ג״פ קדוש כו׳.  בתור כ
 פי׳ שהוא בחי׳ הא״מ של ג׳ עולמות בי״ע וכמ״ש מזה בביאור ע״פ
ל ב׳ ל ת מטר שדרר כ ם א ר  ועתה יגדל נא הנ״ל ועמ״ש מזה בד׳׳ה ה
ר ההשתלשלות ד ס ר השתלשלות ומה שלמעלה מ ד  בחי׳ הנ״ל נק׳ בחי׳ ס
 כי השתלשלות בי״ע זה מזה היינו השתלשלות מדומ״ע שהמשכת
 הדבור מהמחשבה הוא נק׳ השתלשלות כו׳ ובן בעבודה מדומ״ע
ות נמשד הדבור שהוא מדבר בד״ת והעשי׳ במעשה המצות נ נ  מההתבו
י(ועמ׳ש  אד בחינה שלמעלה מהשתלשלות זהו הרצון רעותא דליבא כו

 מזה ע׳׳פ מי מנה נו׳ ורובע ישראל כוי):

 קיצור. (עניו סוכ״ע בנפש בחי׳ הרצון. בחי׳ גלגלתא מאדך.
ה רצון סוכ״ע): ל ע מ  וכן ל

 ג והנה זהו ענין המשכן בחי׳ ושכנתי בתוכם כי ענין אהל
עד היינו היחוד וההמשכה מבחי׳ סוכ״ע בממכ״ע וזהו  מו
ד שמה לשוו התקשרות ודביקות הקב״ה בישראל.  ענין ונועדתי ל
 מלשון והאדם ידע כוי (במ״ש בד׳׳ה במדבר סיני באהל מועד הנ׳׳ל ובד״ה

 נשא דלעיל) וזהו עניו ההילוך דבחי׳ מהלכים בין העומדים וכמ״ש
 כמא״א אות ה׳ סוף סעיף יו״ד הליכה כינוי אל הזיווג הולד על
ל מבורכת שהיא יסוד עכ״ל והיינו כמ״ש בד״ה ג ר  הדרד יסוד דנוקבא ב
ודע לשון יחוד דע בשערים בעלה פי׳ נ ו ל אליר ישברו בפי׳ נ  עיני כ
ד כו׳ ב כ  וזיווג כמו והאדם ידע כו׳ וזהו וידעת היום והשבות אל ל
ח בינה אל הלב וזהו עיני  ע״ש והיינו בשערים הם נש״ב הנמשכים ממו
קראת כלה. דת הלב אזי נ קו  כ״ל ע״ד הלב רואה כו׳ וכשנקלט בתוכיות נ
 ועמ״ש מזה ג״כ סד״ה כי תצא כוי אשת יפ״ת כו׳ בעגין ואח״כ תבוא
 אליה ובעלתה דהיינו בחינת מס״נ והוא עניו נפילת אפים ובחי׳
 נעילה שהוא גמר העליות עכ״ל ועמ״ש בת״א בד״ה וישב יעקב וז״ל
 והנה בזמן שבהמ״ק היה קיים היה נמשד בחינה זו רעותא דליבא
ו נ  מגילוי אור א״ס ב״ה בהיכל קדה׳׳ק כו׳ כמ״ש בסש״ב להיות בטל רצו
ו ית׳ וכמ״ש כי תהיו אתם ארץ חפץ כו׳ עכ״ל. והיינו כי חפץ זהו נ  לרצו
ה שארי ולבבי כו׳ וזהו עד״מ ל ג ופנימיות הרצון שהאדם יהי׳ כ ו  התענ
ה צמאונה כו׳ וזהו עניו ישבעו  היחוד בחי׳ ואל אישר תשוקתד והוא מרו
ג על ה׳ כוי. וזהו עניו בני קהת שממשיכי׳ בד כו׳ אז תתענ  ויתענגו מטו
ג וחפץ ובני גרשון ממשיכי׳ הרצון והמקיף כו׳ והנה ו  האו״פ בחי׳ תענ
 ארז״ל אשכחו משכן דאקרי מקדש. משמע שהם שני בחינות אלא
 דמ״מ משכן אקרי מקדש. והענין כמ״ש בת״א ע״פ ויגש אליו יהודה
 שהמשכן היה דירת עראי של הקב״ה והמקדש היה דירת קבע ונתבאר
ד ס ד ח  מזה ע״פ מה טובו אהליד יעקב. והענין בי הנה כתיב זכרתי ל
ר אחרי במדבר. שכ״ז שהיו במדבר היו ת כ  נעוריה אהבת כלולותיד ל
 עדיין בבחי׳ אב״א ובמקדש היו בבחי׳ פב״פ וכ״כ במא״א אות מ׳
 סנ״ז וטפ״ט ובחינת אב״א היינו בחי׳ אתכפיא לבד אבל בחי׳ פב״פ
 זהו כשיבא לבחי׳ אתהפכא חשוכא לנהורא וזהו ענין ארץ חפץ כמ״ש
 בת״א פ׳ תצוה בד״ה זכור דעמלק וע״כ היה צ״ל הלוים מקימיו
 את המשכן ובמ״ש בד״ה שאו לגלגלתם הנ״ל בפי׳ ובחנות המשכו
 יקימו אותו הלוים פי׳ ובחנות המשכן שכשירד בחינת המשכו ממדרגתו
 תהיה ההקמה ע״י הלוים דהיינו בנשמת האדם למטה שירדה הארתה
רר על נפשו בחי׳  ונתלבשה בגוף ונפש הבהמית הנה זאת העצה לעו
 גבורות קדושות והם מתחלקים לשלש בחינות גרשוו קהת ומררי
תו מבחי׳ ירידתו להיות  כמשי״ת ועי׳׳ז יקימו אותו. והיינו להעלו
 דבוק באלקים חיים והוא ע״ד שנת׳ ע״פ אלה פקודי המשכו. משכו

ו  בין העומדים ועמ״ש מזה בת״א ס״פ וישב ובד״ה אם בחקתי תלכ
 ועכ״פ בכל נפשד זהו הנמשר מבחי׳ אורות שבכלים וזהו המכוון ממ״ש
סדר כוי) ואזי הוא הולד ומתמעט כו׳  בעניו האהבה שבהדרגה ו
נות אצלו נ ה הוא מקושר ביותר אליו ית׳ שההתבו ל פ ת  פי׳ שבעת ה
ט והולד ע מ ת ננות הוא מ  בהרחבה כוי. ואחר התפלה שמתקצרת ההתבו
 כוי. וכ״ז כאשר אין עוונותיו מבדילין כוי. אבל אם עוונותיו
א ס ר ״ל שיש בחינת פ כנ דחה לחוץ אף בעת התפלה(  מבדילים אז הוא נ
לת לחוץ, וזהו עוונותיכם המבדילים ת הפסו  המפסקת כוי בכדי לדחו
ל ואנוש הוא כמ״ש כ  דאין ר״ל עון גשמי אלא ע״ד מ״ש עקוב הלב מ
. וצ״ל מהו לשרד דוקא. ת תהי לשרד  בד״ה צאינה וראינה וז״ש רפאו
ה מהפרםא אף שם ט מ לתתא שהוא ל ד ו ג ל פ  וצ״ל דהיינו שאפילו מ
 לא יהא שום פגם דהיינו שלא יהי׳ פגם הברית כו׳ ועמ״ש בעניו
ר פ ס ת ובביאור ע״פ והיה מ ד ולתתא סד״ה ששים המה מלכו ג ל פ  מ
 בני ישראל בסופו וזהו ע״י עסק התורה שע״ז נאמר רפאות תהי
ל מעל לרקיע מלמעלה מהפרסא) וזוהי הכל  כו׳ לפי שהיא בחי׳ קו
ל עלמין להחיותם שמתחלק לחלקים ר כ  בחי׳ ממכ״ע שממלא בתו
י מזג כלי הגוף  כנ״ל שכמ״כ בנפש האדם הוא בחי׳ החיות המתחלק לפ

ר כלי הגוף ממש בבחי׳ ממלא:  כו׳ שהחיות ההוא הוא מלובש בתו
 קיצור. (עניו ממכ״ע במשל בנפש. ובנמשל למעלה. ובעבודת ה׳

 בחי׳ בכל נפשך):
ת הגוף הוא בחי׳ הרצון של  ב והבחי׳ הב׳ שיש בנפש המחיה א
ל ר כ ק לחלקים כ״א הוא ממלא בתו ל ח ת  הנפש שאינו מ
ר ק כוי. שישנו להרצון בתו ל ח ת ק בבחי׳ אור מקיף שאינו מ  הגוף• אד ר
ל אברי הגוף. כמו אם רוצה לשים רגלו ל הגוף. שהוא מושל על כ  כ
גד ד כפי שעלה ברצונו כוי. ואף שהוא נ  כדומה באש אזי תיכף תעשה כ
ל באש שקשה ג ר  הטבע שלו שעפ״י הנהגות טבעיות הגוף לא היה מניח ה
ד תיכף. והוא מפני ה כוי. אעפ״כ כשרוצה לשומה באש כו׳ תעשה כ  ל
ל אברי הגוף והוא שורה בתוכם בבחי׳ א״מ.  שהרצון הוא המושל על כ
ל בגוף דבר שהוא היפור הטבע שלו כמו לשום רגלו באש  לכף יכול לפעו
גד הטבע אעפ״כ תעשה  או במים קרים ביותר כדומה שאף שהוא נ
ק לפי ל ח ת  כר תיכף כשעולה ברצונו כוי. והוא מפני שהרצון אינו מ
 חלקי כלי הגוף להתלבש בתוכם בבחי׳ א״פ ממש כפי מזיגתם כוי.
לכד הוא מושל ל ו ל ת כ  כ״א הוא מקיף על כולן בבחי׳ א״מ בלי התחלקו
 עליהו ויכול לעשות דבר שהוא היפוד הטבע ובחי׳ שלמעלה מן הדעת
 (וזהו עניו בכל מאדר, ועמ״ש מעניו רצון זה בת״א בד״ה ויקהל משה
ת בנ״י ד ת ראש בל ע  דאית רצון ואית רצון כו׳ וסד״ה וידבר כו׳ שאו א
 כו׳ לגלגלתם ומ׳׳ש בד״ה ואלה המשפטים, והנה בד״ה ועתה יגדל נא הנ״ל
ר יעקב נתבאר שלהיות המשכת רצון זה בנפש פ  ובד״ה מי מנה ע
ו שכדי שיבואו לבחי׳ כ ל ם בחקתי ת  הוא נמשד ע״י המצות וזהו עניו א
ו זהו ע״י בחקתי כוי, ועמ״ש סד״ה שאו לגלגלתם הנ״ל שכדי שיבואו  תלכ
 לבחי׳ זו זהו ג״כ ע״י הלוים וזה היה ענין ובחנות המשכן יקימו אותו
ה שרצון העליון הוא נקרא ל ע מ  הלוים וכמשי״ת) וכמ״כ ממש הוא ל
׳ ע״ש ת כו  בחי׳ סוכ״ע וכמ״ש מזה בת״א בד״ה יביאו לבוש מלכו
ק לחלקים כו׳ כ״א הוא בחי׳ א״מ על ל ח ת  ופי׳ סוכ״ע היינו שאינו מ
לכד נק׳ בשם סובב שהוא כמשל העיגול ל ו ל ת כ לם בשוה בלי התחלקו  כו
ה ל ע מ ל כמ״כ הוא עד״מ ל ל  הגשמי שאיו בו בחי׳ מעלה ומטה כ
ל עלמין בשוה  שהבחי׳ רצון העליון ב״ה הוא בחי׳ סוכ״ע שמקיף את כ
. וכדכתיב כחשכה כאורה גם חשד לא  שאיו בו בחי׳ מעלה ומטה כלל
ד כו׳ שכולם שוים כלא חשיבי קמיה ועמ״ש מזה בד״ה מ  יחשיר מ
ת השמים ק הלא א ונת הפסו  והגדת לבנד ביום ההוא כוי. וזהו כו
ת מעלה ומטה כלל בחי׳ הבתר  ואת הארץ אני מלא בשוה בלי התחלקו
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 הקריאה שבאמת וזהו תתן אמת ליעקב (ועוי״ל בפי׳ גרשון שהוא
 ע׳׳ד כדש וממגד גרש ירחים ופרש״י שהארץ מגרשת ומוציאה מחדש
 לחדש. הרי דצמיחת הפירות מהארץ נק׳ גרש לשון גרושין ע״ש
 שמגרשת אותם מהכח אל הפועל. ומההעלם לצאת אל הגילוי. וכן
 פי׳ הרד״ק במכלול גרש ירחים והוא זמן שהפירות מציצים ופורחים
 בכח הירח כאלו הירח מגרש אותם לחוץ. וכמ״כ הנה בכל נפש יש
 אהבה המסותרת ושתצא מההעלם אל הגילוי זהו עניו מי גילה לבני
 רז זה כוי מי היינו בחי׳ סוכ״ע כענין מי ברא אלה בו׳ וזהו עניו
 בני גרשון נושאי היריעות בחי׳ םוכ׳׳ע ובכח זה מוציאין האהבה
 המסותרת מההעלם אל הגילוי והוא כענין וממגד גרש ירחים שמגרש
 ומוציא האהבה מסותרת מההעלם אל הגילוי וכמ״ש ע׳׳פ טובה תוכחת
 מגולה מאהבה מסותרת כו׳ ועד״ז פי׳ הפרדס (w כ׳׳ט פ״ד) בענין
 שני גרישין שהם חו״ג כי התפארת מגרש אותם ממקומם ומניעם אל
 קו האמצעי ומטה אותם אל החסד. וכמ״כ כאן י״ל בעניו גרשון
 ב׳ גרושין אלו שמגרש את הנה׳׳ב ודוחה הרע ועי׳׳ז הטוב שבנה״ב
 יתגרש ממקומו ויהי׳ מטה כלפי חסד ואהבה לבוא לבחי׳ בכל לבבר
 בשני יצריך וכן מגרש ומוציא העלם האהבה שבנה״א לבוא לידי
׳ ואפ׳׳ל פי׳ גרש ירחים שהוא מענין ריח והריחו ביראת  גילוי מ
 ה׳ כמ״ש בענין אריתי מורי ובענין וישלח יהושע כו׳ ואת יריחו.

 ומ׳׳ש בד׳׳ה ראה ריח בני כוי:
 קיצור. ענין יריעות נוטה שמים כיריעה. לחסות כוי כי אמילם.
 בטל רצונד ומתחלה צ״ל עשה רצונד רצון התחתון. עומדים
 עצי שטים עומדים מררי גרשון ויגרשהו. גרש ירחים. מי גילה רז זה

 מי ברא אלה והריחו ריח בני:
 ה והנה זהו הכל בחי׳ בני גרשון שנשאו את יריעות המשכן כוי.
 פי׳ שבחי׳ גרשון הוא שמגרש הרע ע״י בחי׳ ביטול רצון
 שמבטלו מפני רצון העליון ב״ה כו׳ שעי״ז הוא מגרש את הרע כוי.
 שממשיר עי״ז מבחי׳ סוכ׳׳ע שהוא בחי׳ קדוש שיהי׳ שרוי בתור מעיו
 כו׳ כנ״ל. ולכד נשאו בני גרשון את יריעות המשכן שהם בחי׳ סובב
 ומקיף וכדכתיב נוטה שמים כיריעה כוי. אבל עבודת בני קהת
 הוא לישא את השולחן והמנורה והארון וכפורת כו׳ כי עבודת הקדש
 עליהם בכתף ישאו כוי. ופי׳ של קהת הוא מלשון לו יקהת עמים שהוא
 מלשון אסיפה וחיבור כוי. שעבודת הקהתי הוא לישא בכתף עבודת
 הקדש כוי. שהם השולחן והמנורה והארון כוי. ופי׳ שהכלים אלו של
 המשכן הם מבחי׳ נקודה האמצעי׳ שבתור העיגול שהעיגול מקיף וסובב
 את הנקודה כו׳(שעצם המכוון הוא הנקודה וכענין ששמים הם בחי׳
 יריעה ומקיף ואעפ׳׳כ במחשבה ארץ קדמה כו׳ ועמ׳׳ש ע״פ אל יתהלל
 חכם כו׳ כי אם בזאת יתהלל כו׳ וצדקה בארץ. ועמ״ש מזה בד״ה
 החדש הזה לכם בפי׳ א״ר יצחק לא היה צריד להתחיל את התורה
 אלא מהחודש הזה לכם כו׳ ע״ש. ועד״ז ענין עגולים ויושר שרש היושר
 גבוה מהעגולים שהעגולים הם בחי׳ נפש והיושר הוא בחי׳ רוח כו׳
 והרי העגולים הם בחי׳ מקיפים על היושר בחי׳ נוטה שמים כיריעה.
 אלא שמ״מ בחי׳ היושר הוא כענין הנקודה שעליה סובב כל העיגול
 כו׳ וע׳ בר״ח שער הקדושה פ״ב בענין שבת הוא בחינת נקודה ועמ״ש
 מענין נקודה בהיכליה בד״ה ראה אנכי כו׳ שם ג״כ מובו שהנקודה
 גבוה יותר מההיכל המקיף עליה. שהנקודה היא חכמה עילאה וההיכל
 המלבישו הוא כינה כמ״ש בזח״א (דט׳׳י ע־א וד״ר ע״א) ובמק״מ (שם ושט))
׳ על המשכן בדכתיב נוטה  שבחי׳ העיגול הם היריעות המאהיל,
 שמים כיריעה כנ״ל. וזה היה עבודת בני גרשון כנ״ל אבל עבודת
 בני קהת הוא לישא כלי המשכן הנ״ל שהם מבחי׳ הנקודה
 האמצעי׳ שהעיגול סובב אותה כנ״ל. כי הארון שהי׳ בק״ק הוא בחי׳

 העדות כוי עבודת הלוים. שע״י עבודת הלוים שהוא השיר וה״ע
 פסוד״ז הם מעלים בחי׳ המשכו שהוא מל׳ לבחי׳ משכו העדות היינו
 או״א תרץ ריעיו כו׳ בחי׳ י״ה וזהו כענין הנז׳ בזח״א וישב ד׳ קפ״ג
 םע״ב ע׳׳פ כעיר שחברה לה יחדו כו׳ ועד״ז ארז״ל אשכחן משכן דאקרי

 מקדש. פי׳ שהוא בחי׳ לא זז מחבבה עד שקראה אמי כר:
 קיצור. ענין המשכן ה״ע היחוד הנק׳ הילוד. עיני כל כלה. נודע
 בשערים בעלה. ארץ חפץ תענוג ואל אישר תשוקתה אד
 המשכן דירת עראי בחי׳ אתכפיא ואב״א לכתך אחרי. והמקדש אתהפכא
 פב״פ ולכן ובחנות המשכן יקימו אותו הלוים. פקודי המשכן משכן

 העדות ע״י עבודת הלוים. כעיר שחוברה.
 ד והנה התעוררות הרצון עליון ב״ה שהוא בחי׳ קדוש בחי׳ א״מ
 כנ״ל שיהיה הקדוש הנ״ל שרוי בתור מעיו כוי. הוא
 מעוררו וממשיכו ע״י בחי׳ גרשון שהם היו נושאים את יריעות המשכן
 כמ״ש ונשאו את יריעות המשכן ואת אהל מועד. וארז״ל במדרש
 שכמו שנאמר נוטה שמים כיריעה כד הוא עניו יריעות המשכן והיינו
 בחי׳ סוכ״ע וכמ״ש ע״פ כיריעות שלמה סד״ה שחורה אני ונאוה. וע״י
 המשכה זו מבחי׳ סוכ״ע הוא מגרש הרע כמ״ש טוב לחסות בה׳ כו׳ בשם
 הי. כי אמילם שהמקיף מסמא עיני החיצונים. וזהו פי׳ גרשון מלשון ויגרשהו
 וילד כוי. שמגרש את הרע שבקרבו ע״י ביטול רצונו מפני רצון העלית
 ב״ה. במארז״ל בטל רצונך מפני רצונו בר. שיבטל רצונו מפגי רצון
 העליון הן בבחי׳ סור מרע שלא ירצה בהם כלל. והן בבחי׳ עשה טוב
 (שירצה מה שלא רצה. ומה שרצה לא ירצה) שע״י ביטול רצונו כו׳
 הוא מהפך את הטבע שלו שמהפך ממרירו למיתקא כוי. כנ״ל שהרצון
 הוא מושל על כל איברי הגוף כו׳ והוא יכול להפך הטבע כנ״ל לכך
 כשמבטל רצונו מפני רצון העליון ב״ה אזי יכול להפך הטבע שלו ממש.
 שהרצון הוא למעלה מהבחירה ודעת כנ״ל שאין להרגל שום בחירה
 בלל נגד הרצוו כשרוצה לשומה באש כו׳ שתיכף הוא עושה כך בלי
 שום בחירה בפ״ע כלל. והוא מפני שהרצון הוא למעלה מבחירה
 ודעת. אך מתחלה עשה רצונו כרצונה וזהו רצון התחתון שע״פ השכל
 והוא מבחי׳ ממכ״ע בכל נפשך כו׳ ואח״כ בטל רצונך הוא בחי׳ ביטול
 והעברה לגמרי שיהי׳ רצון העליון מאיר בו וזהו ענין יריעות המשכן
 בחי׳ נוטה שמים כיריעה (ועמ״ש בפי׳ השמים כםאי בד״ה כי כאשר
 השמים החדשים כו׳. ולכן מתחלה צ״ל בני מררי מקימים הקרשים
 בחי׳ עצי שטים עומדים זהו ענין בכל נפשך שזהו הנק׳ עומדים חי ה׳
 אשר עמדתי לפניו. ואח״כ צ״ל מהלכים בין העומדים והיינו עניו
 יריעות המשכן. אד מהלכים ב׳ בחי׳ הילוד זהו ענין גרשון וקהת
 מלמטה למעלה ומלמעלה למטה כו׳ וזהו והתהלכתי בתוככם ב׳ בחי׳
 הילוד כוי) וכמ״כ הוא למעלה ממש שהרצון עליון ב״ה הוא נעלה
 מבחי׳ בחירה ודעת כר. ופי׳ שהבחירה הוא בדעת כוי. שבוחר
 בדעתו את הטוב כו׳ ומואס ברע כוי וההבחנה הזו הוא ע״י הדעת
 כנ״ל. וכדכתיב ובחרת בחיים כו׳ (שהבחירה שבוחר החיים כו׳ הוא
 ע״י הדעת שמבחין שהחיים טוב לו והמות רע לו) ולמעלה נק׳ בחי׳
 בחירה שהוא בדעת כוי. בחי׳ עץ הדעת שהוא אילנא דטו״ר ועמ״ש
 בביאור ע״פ מי מנה עפר יעקב אבל בחי׳ רצון העליוו ב״ה הוא
 למעלה מבתי׳ בחירה ודעת שהוא נעלה מעץ הדעת דטו״ר כו׳(וכנ״ל
 במשל שהרצוו יכול לעשות היפר הטבע שיכול להניח הרגל באש אם
 ירצה ואין להרגל שום בחירה כנ״ל) וכמ״כ הוא בעבודה שביטול רצון
 שמבטל רצונו מפני רצון העליון ב״ה הוא למעלה מהבחירה ודעת בלל
 כוי. שהבחירה הוא בדעת כו׳ כדכתיב ובחרת בחיים כוי. ובחי׳
 ביטול רצון הוא למעלה מהדעת ובחירה כנ״ל. וזהו מ״ד קרוב ה׳ לכל
 קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת שהוא בחי׳ ביטול רצון הנ״ל שהוא
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ר ת טעמו כ ד בשנותו א ר כנ״ל שזהו שאומרים לדו  בחי׳ אתהפכא כ
. וזהו מ״ש ל נפשי בר ל ה ת  בשבת וכדכתיב טעמו וראו כי טוב ה׳ כו׳ בה׳ ת
ו לאביהם שבשמים כוי וכ״ז נמשד רעה אמונה כמארז״ל ישראל מפרנסי  ו
 הכל לכנס״י מאהרן כהנא רבא שהוא בחי׳ אהבה רבה כו׳ שהוא המשפיע
 בחי׳ אהבה בכנ״י והוא האהבה המסותרת שבכאו״א מישראל. וז״ש נשא
ם הם שבבני קהת ובני גרשון נאמר נשיאת ראש ת ראש בני גרשון ג  א
ד מהלכים בין  ולא בבני מררי כמ״ש במדרש כי הנה כתיב ונתתי ל
 העומדים פי׳ מהלכים ב׳ בחי׳ הילוד. הא׳ ע״י רעו״ד מלמטה למעלה
רה ומצות מלמעלה למטה וכמ׳׳ש בת״א  וזהו ענין בני גרשון. הב׳ ע׳׳י תו
ר והילוד זה הב׳ זהו ע״י בני קהת ד מהלכים כ  פ׳ וישב בד״ה ונתתי ל
ת קרן  ע״כ נאמר בשניהם נשיאת ראש אשר נשיאת ראש זהו ענין רוממו
 בחי׳ מהלכים ובחי׳ מהלכים צ״ל בין העומדים בחי׳ עצי שטים עומדים
ת  דבני מררי ע״כ לא נאמר בהם נשיאת ראש כו׳ וזהו בחי׳ מ״ב מסעו
(שכל ׳  שנסעו הלוים עם המשכן במדבר כו׳ שהוא הכל בחי׳ עליות כו
 נסיעה הוא בחי׳ עליי׳) שהם מ״ב עליות כו׳ שהוא שם מ״ב שבאנא בכח כוי.
ת המשכן. וכשנסעו הורידו אותו והעלו  ופי׳ שבמקום שחנו הקימו א
כל המ״ב ת כו׳ ו  אותו לבחי׳ נעלה. וזה היה המ׳׳ב עליות של מ״ב מסעו
ת היה הכל במדבר כנ׳׳ל שאף עולמות העליונים נק׳ בחי׳ מדבר  מסעו
גד הקב״ה כו׳ כנ״ל. וזה היה מ״ב  שהוא בחי׳ שממה בחי׳ דומם ממש נ
ת של המשכן שנשאו אותו הלוים במדבר כוי. שהם מ״ב עליות  מסעו
 הכל בבחי׳ מדבר כנ״ל. שאף העולמות העליונים נק׳ לגביה בחי׳
 מדבר וד״ל. (פי׳ שבחי׳ ו׳ ימי המעשה הוא בחינת הנסיעה של המשכן
 שהורידו אותו כוי שעולים בעילוי אחר עילוי כו׳ ושבת הוא בחינת
ה א׳ נעלה וחנו שם ופרשו שם  החני׳ שהקימו כו׳ שעלו במדרג
ל המ״ב מסעות). והנה כ״ז הוא ביד  היריעות דמשכו ועד״ז היה כ
 איתמר בן אהרן הכהן וגוי. ופי׳ איתמר הוא בחי׳ צירופי אותיות
 התורה. שאיתמר הוא מלשון איתמר שבגמרא שהוא לשון דבר הנלמד
 מאליו כו׳ (בל״א עש איז גילעדיגט גיוואייז. שהוא לשון איתמר שנלמד
 ממילא) והוא במ׳׳ש ואשים דברי בפיר וגו׳ ודברי אשר שמתי בפיר
׳ במ״א ע״ש). ז מ ו ) ׳ ו  וגו׳. שהוא דבר ה׳ המלובש בהלכה שמדבר בפיו כ
 וזהו בחי׳ איתמ״ר שהכל ביד איתמ״ר כנ״ל. ועיין מעניו איתמר

 במא׳׳א אות א׳ סעיף ק״מ:

 כתיב ה׳ יתתו מריבו וגוי. וקשה מי הם המריבים עם ה׳ וע׳
 בזהר פ׳ ויקרא (דו־ י׳׳ט ע׳׳ב) מה שפי׳ בשעתא דדינין מתערין
 ושליטין. שלטין על רחמי ורחמי אתכפייו ובשעתא דקוב״ה אתברר
 ממבועא דנחלא כדין גברי רחמי ואתכפיין דיני הה׳׳ד ה׳ יחתו מריבו
ן נק׳ מריבו  מריב ו׳ כו׳ ע״ש. ולהבין זה איר ענין דינין מתערי
ת רחמים והגם דשם הוי׳ הוא בז״א ד  והענין כי שם הוי׳ הוא מ
ות הנבראים שהתהוותם ת הגבורה וכן בהתהו ד  דאצי׳ והרי יש בו מ
ד ומחנה ס ה מיכאל ח ות שכינה מחנ  הוא משם הוי׳ הרי יש ד׳ מחנ
 גבריאל גבורה• אד כי בחי׳ גבורה זו היא ע״ד לאכללא שמאלא בימינא
ה ת החסד וא״כ אז אדרבה מגיע ממנ ד לה ובטלה לגבי מ  שהיא כלו
ד ס עלת ומעלה יתירה בהחסד יותר מאם היה החסד בפ״ע כי ח  תו
 הוא בחי׳ קרירות וכמו המים שהם קר ולח [עיין בזהר ד״פ וארא]
 ועיקר החיות הוא ע״י החמימות וכמו כי הדם הוא הנפש, וכן הוא ג׳׳כ
 ברוחניות כי מצד בחי׳ המים עצמן בחי׳ קרירות יוכל להיות
כל וז׳׳ש ל ו כ  גם כן דאגלידו מיא שהוא מניעת ההשפעה מ
 ביעקב ויחמו הצאן כוי. ויחמנה בבואן לשתות כו׳ שכל הולדה א״א

רה שבו היו הלוחות מונחים כוי. וכמארז״ל משחרב בהמ״ק אין  תו
רה היא  להקב״ה בעולמו אלא ד׳ אמות של הלכה בלבד כוי. ובחי׳ תו
 מבחינת הנקודה התיכונית שהעיגול סובב עליה כי אורייתא מחכמה
פקת ובחכמה שורה אור א״ס ממש בבחי׳ גילוי כמ״ש הוי׳  הוא דנ
 בחכמה דהיינו בבחי׳ אור פנימי משא״כ בחי׳ העיגול הוא אור מקיף
 והעלם עדייו ותכלית המכוון הוא האור פנימי והגילוי, ועמ״ש מזה
 בפ׳ ואתחנו בד״ה ואהבת את וכן המצות מעשיות נמשכים ג״כ
 מהנקודה התיכונית. והנה הגם שהתורה ומצות הם נמשכים מהנקודה
 התיכונית כנ״ל. אעפ׳׳כ שרשם הוא נעלה אף מהעיגול הסובב הנקודה
 כנז׳ בס״י נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן כוי. ופי׳ שתחלתן נעוץ
 בסופן דייקא כוי. ולכן התורה ומצות שנשפלו למטה שנתלבשו בענינים
 גשמיים כוי שרשם הוא נעלה מאד אף מהעיגול הסובב הנקודה כוי.
 כי נעוץ סופן דייקא בתחלתן כוי. ופי׳ כי תומ׳׳צ שרשם מהנקודה
 התיכונית כו׳ ושורש הנקודה כו׳ הוא נעלה מהעיגול כו׳ כי העיקר
 הוא הנקודה והעיגול הוא רק להיות סובב ומקיף להנקודה. וכדכתיב
ל המקיפים כלא נחשבים בשוה  כי גאה גאה כוי כנז׳ במ״א (שקמיה כ
ל מצוה כוי.  כמו הפנימית כו׳ ע״ש). וזהו שמברכים קודם עשיית כ
ת וע״י ק פ  אשר קדשנו במצותיו כו׳ ופי׳ שע״י עסק התורה שמחכמה נ
ד שמביא  המצות מעשיות שהם נעלים מתורה כמארז״ל גדול התלמו
 לידי מעשה בו׳ יכול להמשיר בחי׳ קדש שיהיה שרוי בתור מעיו כו׳
 דהיינו בבחינת אור פנימי שרמ״ח מ״ע הם נמשכים מרצונו ית׳ ונשפלו
 למטה שנתלבשו בדברים גשמיים. כמו ציצית ותפילין כוי• אד סוף
ו כו׳ שע׳׳י עסק  מעשה דייקא הוא נעוץ בתחלה. וזהו אשר קדשנ
רה וקיום המצות מעשיות יכול להמשיד מבחי׳ קדש שיהיה שרוי  התו
י אבימלר פי׳ ד בשנותו את טעמו לפנ  בתור מעיו כנ״ל. וזהו מ״ש לדו
ל עולמים. כדכתיב ת כ  מל״ד הוא בחי׳ מדת מלכותו יה׳ שמחיה א
ל עולמים כוי. ואבי מלר הוא בחי׳ םוכ׳׳ע (שהוא ת כ  מלכותד מלכו
ת טעמו כוי. פי׳ שזהו ההפרש בין ו׳  בחי׳ רצונו ית׳ כנ״ל) בשנותו א
ק לאכפיא את  ימי המעשה לשבת. שבוי״ו ימי המעשה העבודה הוא ר
 רצונו בלבד. ובשבת הוא בחי׳ ביטול רצון לגמרי שאיו לו רצון אחר כלל.
 וזהו בשנותו את טעמו שהוא בחי׳ ביטול רצון לגמרי שמהפד את הרצון
ק לה׳ לבדו. וזהו בחי׳ שבת שמגיעים לבחי׳  שהיה לו כו׳ שיהיה ר
ת טעמו  התהפכות הרצון לגמרי. (שהוא בחי׳ ביטול רצוו) וזהו בשנותו א
ק בחי׳ אתכפייא כו׳  ששינה טעמו ממש. משא״כ בימות החול שהוא ר
 ולא בחי׳ אתהפכא (והנה הכוונה כאן דבחי׳ בשנותו את טעמו זהו
 בחי׳ קהת ע״י כי בחכמה אתברירו אכן במדרש רבה (פ׳ במדבר פ״ג
 דרט״ו ע״ב) פי׳ גרשון שהוא חזק כשן כו׳ והיינו ענין בשנותו את טעמו
 ויגרשהו כו׳ שבחי׳ בשנותו הוא ג״כ מעניו שן וכמ׳׳ש ע״פ ולבן שנים
 מחלב שהוא בירור המדות כו׳ וזהו ויגרשהו לגרש הרע כוי ובחי׳ קהת
ל ובלוים ק ל א פנים ק  פי׳ שם מעניו אם קהה הברזל והיינו כמש׳׳ש והוא ל
 כתיב ועבד הלוי הוא שממשיד בחי׳ הוא דא עתיקא מההעלם אל הגילוי
 להיות יאר ה׳ פניו כו׳ והיינו ע״י שנשאו הארוו פנים בפנים וכמ״ש מזה
 בד״ה ואהיה אצלו אמון ולכן עי״ז הם מתקנים בחי׳ והוא לא פנים דפי׳
ל מעשים ת קלקו מ ח ר מ  ברבות בקהלת כשהקב״ה אינו מסביר פנים לדו
ר (ע״ש על פסוק זה בדף קי״א ע״ב). והעצה לזה וחיילים  רעים שיש בדור כ
 יגבר בחי׳ תשובה שהוא ענין בחילא יתיר, והנה תשובה היא החזרת פנים
 בפנים והיינו עניו בני קהת נושאי הארוו פא׳׳פ כו׳ ועמ״ש בעניו מחיצה
 של ברזל בד״ה ועשית ציץ ועניו שבירת המחיצה ע״י הרהורי תשובה
נר כו׳ בטל  ומשם יובן הענין הנ׳׳ל). ובזה יובן מארז״ל עשה רצונו כרצו
נר ק בחי׳ עשה רצונו כרצו  רצונד מפני רצונו כו׳ פי׳ בו׳ ימי המעשה הוא ר
נד כו׳ שהוא ק בחי׳ אתכפיא כו׳ ובשבת הוא בחי׳ בטל רצו  כו׳ שהוא ר
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ה מזו להורות שהיא המשכה ממקום עליון מאד מא״א לד׳א שצ״ל ל ע מ  ל
ד דא״א לאו״א. ואח״כ מאו״א נמשך לז״א. ס ח  בזה ב׳ המשכות הא׳ מ
ועות [ועמ״ש בד״ה שיר השירים בעניו ב׳ בחי׳ חתן לכך נגינה זו היא ב׳ תנ  ו

 חות דרגא כו׳ ובד׳׳ה לבבתני ב׳ לבבות כוי 7׳ש] ואזי כשנמשך משם הוי'

ת הדין שהן מריביו דז׳׳א.  דא״א בז״א עי״ז יחתו מריביו שמתבטלים כחו
ת דז״א שהחסד גובר בהן  ובזהר פי׳ מריב ו׳ כי הוי״ו הוא ששה מדו
 דבחי׳ גבורה שבו היא בבחי׳ לאכללא שמאלא בימינא כנ׳׳ל והמקטרגים
גד בחי׳ זו  שלמעלה בהיכלות החיצונים המקטרגים על ישראל הם נ
 ממש ונקי מריביו וכמ״ש בתורה בפ׳ בלעם ויחר אף אלקים כי הולך
 הוא כו׳ וע״י התגלות שם הוי׳ דא׳׳א בז״א עי״ז* יחתו מריביו. והוא
 ע״ד מ״ש ויעבור הוי׳ על פניו ויקרא הוי׳ הוי׳ שזה היה אחר חטא
 העגל ולהמשיך סליחה ומחילה הוא דוקא על ידי שהמשיך משה רבינו
 ע׳׳ה י׳׳ג מדות הרחמים דא״א ולכן אמר אם אין פניך הולכים אל
ו מזה שהרי ע״פ דין אינן ראוים כיון שחטאו. וזהו ויקרא הוי׳ נ  תעל
 הוי׳ ופסיק טעמא בינייהו שקרא והמשיך משם הוי׳ דא״א בשם הוי׳
 דז׳׳א והמשכה זו צ״ל ע״י ויעבור ה׳ על פניו. פניו הם חו׳׳ב כמ״ש
ת אדם תאיר פניו כוי. והחסד דא״א נמשך ע״י או״א לז׳׳א כנ׳׳ל. מ כ  ח
ם כאו הנגינה של שם הוי׳ דיחתו מריביו הוא גרשיים כוי [והנה  ולכן ג
 גרשיים הוא ג״כ לשון גירושין וכמ״ש בעניו עבודת בני גרשוו שהוא
ד בו״ק דז״א שהם ס ב ח  ג״כ לגרש החיצונים והוא ג״כ ע״י המשכת ר
 השיתא גוונים וזהו גרש ואח״כ ו׳ ואח״כ ן׳ וכמש׳׳ל והוא כענין ה׳

 יחתו מריבו מריב ו׳ כנ״ל]:
 ב עליו בשמים ירעם. פי׳ מלבד מה שהחסד דא״א מתלבש בתוך
א שעי״ז יחתו מריבו בעלי הדין. עוד זאת יעשה ״  החסד ח
 נפלאות שירעם עליהם בקול רעם אח״כ גם מחסד דא״א עצמו כמו
א שאז החסד פשוט יותר מכשמתלבש ״  שהוא שלא ע״י התלבשות בחסד ח
א שמעלים קצת על החסד דא״א [ובזהר שם פי׳ עניו עליו ״  בחסד ח
ונו  בשמים דר״ל טלא דעתיקא הנמשר על ז״א הנק׳ שמים. ויש לכו
ם פי׳ זה. כי המשכת טלא דבדולחא ומו״ס היא בחי׳ עליונה יותר  ג״כ ע
ד דא״א שייר התלבשות שמתלבש ממש ס ד דא״א שבבחי׳ ח ס  מהמשכת ח
 בחכמה כו׳ וממנו* לז״א התלבשות ממש אבל בחי׳ מו״ם וטלא דבדולחא
נה ר בחי׳ תחתו ת כ  הוא למעלה מבחי׳ התלבשות ממש כי הוא מג״ר ד
 שבמאציל כו׳ ומבחי׳ זו נמשר להיות ירעם על בעלי הדין המקטרגים
 כו׳ ביתר שאת מבחי׳ יחתו מריביו]. (וע׳ בזהר פ׳ וישלח דף קס׳׳ו ע׳׳ב).
לו כו׳  וז״ש דהע״ה [שמואל ב• ב״ב] ירעם מן שמים ה׳ ועליון יתו קו
ה בזכותו אלא ע״ד וחנותי את אשר ל  פי׳ שדהע״ה היה ענוותן ולא ת
ל ת בחי׳ א״א שמשם נמשר להושיעו מכף כ  אחון וגוי דהיינו ע״י התגלו
 אויביו וזהו ועליון יתן קולו פי׳ ועליון היינו בחי׳ א״א שהחסד דא״א

ד עילאה: ס  נק׳ ח

ת  וישלח חציו וכוי. היינו השפעת גבורות עליונות דקדושה לכלו
 ולהאביד כחות הדין המקטרגים והם אויבי ה׳ המונעים

 ההשפעה:
 ויתן עוז למלכו. עוז הוא בחי׳ גבורות והוא קו השמאל שיהיה נמשד
ת ח רר האהבה וכמ״ש שמאלו ת ו במל׳ דאצי׳ בשביל לעו ק למלכ  ר
ו לחיצונים שאז הגבורות ע״ד בחי׳ דיו ח״ו. והענין  לראשי ולא יומשד ממנ
ת לראשי שמעורר נש״י ח  שיש ב׳ בחי׳ בקו השמאל. הא׳ ע״ד שמאלו ת
 להיות להן הגבהה ברשפי אש האהבה כו׳ והוא ע״ד ויחמו הצאן. שכל עיקר
 היחוד הוא ע״י התעוררות הגבורה ורשפי אש האהבה בבחי׳ חמימות
 והתגברות משא״כ מבחי׳ קרירות כנ״ל ועמ״ש מזה בפ׳ תזריע בד״ה עולם
 לאכסדרה הוא דומה. והב׳ כעניו מארז״ל(סוטה מ״ז ע״א) שמאל דוחה וימין
 מקרבת. ומבחי׳ זו ע״י השתלשלות נמשר יניקת החיצונים בעלי הדינים

 *) עי׳ בהוספות.

 להיות כ״א ע״י חמימות שהוא מבחי׳ גבורה. ולכן בשם הוי׳ המהוה
לה בימיו וא״כ מזה דוקא עיקר  הכל צ״ל ג״כ בחי׳ גבורה. אלא שהיא כלו
ת הגבורה אינה כלולה בחסד וכמו ד  החיות וההתהוות. אבל אם מ
 שהיה בעולם התהו שלא היה בחי׳ לאכללא שמאלא בימינא אז נסתעף
ל דין נם לפעו  מזה התהוות דינין קשים והן המקטרגים שלמעלה שכל רצו
לכל תכלית הוא חוקר, וכן יש למטה בבני  וכמ״ש בזהר ר״פ מקץ ע״פ ו
ת חבריהם. וגם לפעמים שמתקצפים על ע ר  אדם אנשים השמחים ב
על הדין. וע״ד ל החטא כ״א שחפצם בפו  החוטא אין זה שרע להם ע
 המקטרגים שלמעלה שהם ע״ד הנ״ל שאינם מצטערים מהחטא ע״ד
 קנאת ה׳ צבאות כ״א שחפצם בפועל הדין והיינו לפי שהם סיגי הגבורה.
 ולכן הם הנק׳ מריביו דשם הוי׳ שהם נגד שם הוי׳ שרצונו ית׳ דוקא בחסד
 ולאכללא שמאלא בימינא [ועד״ז פי׳ בזהר ס״פ אחרי (דע״ט בי) ענין
 הנועדים על הוי׳ והיינו כי קרח רצה ג״כ להפריד הגבורות בפ״ע ולא
 להיות בחי׳ לאבללא שמאלא בימינא כמ״ש בזהר ר״פ קרח. ועד״ז*
קמת הוי׳ במדיו לפי שבחיי מדין ריב ת נ ת  נתבאר במ״א פי׳ וענין ל
נגד בחי׳ שם הוי׳ וכמ״ש בד״ה החלצו מאתכם  ומדון הוא ג״כ* הפד ו
 כוי בפ׳ מטות ושם נתבאר כי אף שבתורה יש כמה עונשיו וגבורות אד
ד להיות עי״ז תיקוו לנפש החוטא כמו אב המכה ס  זה הגבורה תכליתה ח
 את בנו כדי שילד בדרד טובים משא״כ גבורות קשות חפצם בפועל הדין
ח צ ר א ת ה כתיב בה א״ל ל ק (דקצ״ב ע״ב) גבי מ  מצד עצמו עיין בזהר בל
 כו׳ ע״ש], וע״ז נאמר ה׳ יחתו מריבו. והנה הנגינה על שם הוי׳ הזה
בפרדס שער הטעמים נק׳ תרין גרישין  הוא גרשיים. שהוא ב׳ קווין ו
 ונגינה זו היינו שני קולות. והוא כי הנה כדי להיות המתקת הדינין
ד דא״א שהוא למעלה מעלה מהחסד ס  וביטולן צ״ל ע״י המשכה מבחי׳ ח
ד כי אתה תשלם ס לד אד׳ ח א נק׳ חסד עולם וע״ז נאמר ו ״  דז״א שהחסד ח
 לאיש כמעשהו דהיינו לפי ערד מעשה בני אדם וכפי האתעדל״ת כר הוא
ד עולם שהוא בגבול ס  האתעדל״ע וההמשכה מחסד זה וע״כ נק׳ ח
 ומדה. וע״כ שם מוצאים המקטרגים מקום לקטרג וכמו בלעם שחפש
ד חובה מ ל  ומצא המקומות שעתידים ישראל לחטוא ועי״ז רצה לקטרג ל
ד עילאה ונק׳ ס ד דא״א הוא ח ס ת הדין. אבל בחי׳ ח ד  כו׳ לעורר מ
 ורב חסד לפי שמאיר ומתפשט מבחי׳ א״ס בלי גבול ומדה [עייו באגה׳׳ק
ל כ״א החסד יורד ל  סי• יו״ד ע״פ חסדי ה׳] ושם איו אתעדל״ת מגיע כ
ד הוא וע״כ ע״י המשכה ס  ונמשך בתמידות מצד עצמו כי חפץ ח
ל הדינים ואין הקטרוגים תופסים מקום  מבחי׳ חסד זה מתבטלים כ
 כלל (ועמ״ש ע׳׳פ ולא אבה הוי׳ אלקיר לשמוע אל בלעם)• אר כי החסד דא׳יא
ל ב ק  עצמו א״א לו כלל להיות נמשר למטה כי הוא בלי גבול ולא יוכלו ל
ד דא״א ס א שהוא בחי׳ כלי לגילוי אור ח ״ ד ח ס ח  ע״כ צריך שיתלבש ב
א ״ ד ח ס ח ד שהוא כמו בחי׳ נשמה ל ס א נק׳ גופא לגבי רב ח ״  (וחסד ח
ק השפעת  וכמו עד״מ מהנשמה עצמה בלי התלבשות בגוף לא יהיה ר
 רוחניים אבל להיות ממנה השפעות גשמיים הוא דוקא ע״י אמצעות
ד ס ת בחי׳ ח ד הוא למעלה ממהו ס  התלבשותה בגוף, כמ״כ בחי׳ ורב ח
ת ד מ  כ״א שהוא מקור החסד וכמאמר אב הרחמים פי׳ אב ומקור ל
 הרחמים ע״כ א״א שיומשד ממנו השפעות בבי״ע כ״א ע״י התלבשותו
ד דרועא ימינא כו׳ וכמ״ש בזהר באדרא ס  בחסד דאצי׳ שנק׳ גופא ח
 (דקל׳׳ג ע״ב) וחסד דקשוט לאו בחיי גופא אתמר אלא בחיי דנשמתא
פס  כוי, ועוד דכיון שהחסד דא״א הוא בלי גבול ואין אתעדל״ת תו
ו ומש״ה צ״ל ל ממנ ב ק  מקום כלל א״כ היו החיצונים יכולים ג״כ ל
ד ס ח ד דז״א בכדי שבחי׳ גילוי זה ד ס ד דא״א ע״י ח ס ח  המשכה מ
ק בסט׳ דקדושה ועמ״ש ע״פ ויאבק איש וע״פ עבדים  עלאה יומשך ר
 היינו כו׳ ויוציאנו ה׳ אלקינו או״א שהלבישו לזרועות דא״א). וזהו
ת זו ועו  שהנגינה של שם ה׳ יחתו מריביו הוא גרשיים שהם ב׳ תנ

 c עי׳ בהוספות.
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. אר ם סדר ה  למעלה. וגם להביו המשך הברכות הללו דלכאורה איו ל
למה צריכין שביעה מן התורה.  הנה צריר להקדים ביאור עניו בהמ״ז ו
 והעניו הוא כי הנה כתיב וברכת את ה׳ א׳׳ת דייקא והו האותיות שמא׳
ל הדברים נבראו באותיות. שבעשרה מאמרות  ועד תי״ו. דהנה כ
ל הדברים וקיומם והתהוותם  נברא העולם והאותיות שבע׳׳מ הן הן חיות כ
 מאיו ליש ע׳׳י צירופי אותיות וחלופים ותמורות כו׳ וגם נפש האדם היא
ת בי וכתיב ויפח באפיו נשמת חיים והיינו ברוח ח פ  מלאה אותיות כי אתה נ
ל צבאם ורוח פיו ית׳ הוא המהוה את הכל ע״י  פיו ית׳ כי וברוח פיו כ
ל כ  בחי׳ אותיות. והן האותיות שבע׳׳מ. והנה כתיב ויקרא האדם שמות ל
 הבהמה ולעוף השמים כו׳ שהוא קרא והמשיד שמותיהן שהם צירופי
 אותיות שבע׳׳מ שבהם נבראו מההעלם אל הגילוי להיות בהם גילוי החיות
ח פיו ית׳ כדי להעלותן ולקשרן במקורן. כי עלייתו והתקשרותו  מרו
ל בחי׳ הדצ״ח*, והוא הממשיד כ  במקורן הוא ע׳׳י האדם שהוא הראש ל
ח פיו ית׳(ועיין מעניו ויקרא האדם שמות ברבות ר החיות מרו  גילוי חיותו ממקו
ל מוצא פי ה׳ יחיה האדם שמוצא פי ה׳  בראשית פי״ז ור״פ חקת) ולכן על כ
(עבמ״ש ח פיו ית׳  שבמאכל הן האותיות שבו שיצאו מפי ה׳ הוא רו
ד מהלכים מעניו שיש ב׳ בחינות בהאותיות היינו  בביאור ע״פ ונתתי ל
 א׳ האותיות שיצאו מפי ה׳ והב׳ אותן שבמקורן, כמו עד׳׳מ כח הדבור
 שבאדם כו׳ ושכמ׳׳כ יש ב׳ בחינות אלו באותיות המחשבה בו׳ ע״ש. וא׳׳כ
על ידו יבואו לשרשן ומקורן בחינת פי ה׳ בעצמו היינו שיבואו  מש״כ שבו ו
 לשרש ומקור האותיות במו שהן במקורן ועיין בםש״ב פ״כ ופכ״א) להחיות
ת האדם בכדי שבו ועל ידו יבואו לשרשן ומקורן בחי׳ פי ה׳ בעצמו  א
 שעליו אמרו והלא במאמר אחד יכול להבראות הוא המאמר הכולל
נתחלקו ע״מ פרטים וע״י האדם באים ו נמשכו ו ל הע״מ וממנ  כ
 למאמר הכולל. כי הוא הממשיד להם הגילוי משם. וזהו וברכת
ח פיו ית׳ כדי  א״ת דהיינו להמשיך הגילוי משרש בחי׳ אותיות מרו
 שעי׳׳ז יתעלו ויתקשרו במקורן (ועי בזהר ויגש דר״ז ע״ב ודו־ ר״ח ע׳׳א

 ובפי תרומה):

ת מ ח ל  ב אך הנה כח זה להמשכה זו התלויה באדם היינו ע״י מ
 האדם בנפשו הבהמית. כי הנה לחם הוא מלשון אז לחם
 שערים (שופטים ה׳ ח׳) שפירושו הוא לשון מלחמה וכמ״ש (בזהר בלק
 דקפ״ח בי) נהמא על פום חרבא ייכול והיינו ע״י התפלה כי שעת
ת אל בגרונם וחרב פיפיות בידם  צלותא שעת קרבא. וכמ״ש רוממו
ל לבבכם כו׳ כ ה לאהבה את ה׳ אלהיכם ולעבדו ב ל ח  ולכו כתיב ת
ה צ״ל לאהבה. ופי׳ אהבה מלשוו אבה ל ח ת  ואח״כ ואספת דגנד כו׳ כי מ
ל לב ונפש  דהיינו רצון. והכוונה שיהיה רצון האדם וחפצו ובקשתו בכ
 להיות גילוי אלקותו ויחודו ית׳ בעולם ונפש וכמו שהיה קודם בריאת
 העולם שהיה הוא לבדו הוא במקום העוה״ז השפל בבחי׳ גילוי כי לא היה
 עדיין עולם המעלים ומסתיר כו׳ וכמו שיהיה באלף הז׳ כוי. וככה הוא
 ממש גם עחה קמיה דכולא כלא חשיבי קמיה כי אני ה׳ לא שניתי כתיב.
ק שלפנינו העולם מסתיר ומעלים כוי. וזהו ואהבת את ה׳ אלקיר  ר
 שתאבה ותחפוץ שהוי׳ שהוא היה הוה ויהיה בחי׳ לא שניתי ואין עוד
 ממש מלבדו הוא יהי׳ אלקיד בבחי׳ גילוי ממש בנפש ובעולם שלא יהא
 העולם מעלים כו׳ אלא כמו שלמעלה כולא קמי׳ כלא כו׳ ואין עוד
ר פנים והעלם ת ס  מלבדו כוי. כד יהיה למטה בגילוי בלי שום ה
 מכחות הנפש הבהמית המסתירים ומעלימים גילוי זה ונמשכים
 אחר גשמיות עוה״ז וחומריותו שנראה לעיני בשר ליש ודבר בפ״ע
ה היא סולם ל פ ת ל לבבכם בב׳ לבבות כוי. ולכן ה  רק ולעבדו בכ
 מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה שצריד להתחיל ממטה מטה
ה היא בחי׳ ל פ ת ה ברכת השחר פוקח עורים זוקף כפופים כו׳ שכל ה ל ח  ת
 ברכות ברוף אתה כו׳ שהן המשכות גילוי אלקות בעולם ונפש להיות

 *) עי׳ בהוספות.
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ת כי אין בהם בחי׳ ב ר ק ק שמאל דוחה בלי שום ימין מ  קשים שהם ר
 לאכללא שמאלא בימינא. אמנם אחר שיחתו מריביו ע״י החסד דא״א אזי
ת לראשי ח ק ע״ד ויתן עוז למלכו ע״ד שמאלו ת ם בחי׳ הגבורות יהיו ר  ג
 שבהתכללות הגבורות בהחסד יהי׳ ההשפעה ביתר שאת וחיות גדול
ד דפ״ד א׳ מעניו ויתו ד ל  וז״ש ה׳ עוז לעמו יתו כו׳ [ועיין בזהר פ׳ ל
 עוז כו׳ ועיץ בפי׳ הרמ״ז פ׳ אמור דצ״ג ב׳ בעניו דרשו ה׳ ועוזו.
ה שחסד דא״א זהו נק׳ יד הגדולה וזהו עניו ה׳ ל ע מ  והנה* מבואר ל
 יחתו מריבו בנגינה גרשיים כו׳ ויתן עוז י״ל שזהו בחי׳ יד החזקה
 וירם קרן משיחו זהו יד הרמה וכמ״ש ולו יקהת עמים כו׳]. והנה
ד הטבע של ר ת החסד דא״א למטה אינו ע״פ ד  המשכה זו שיהי׳ התגלו
ק הצדיקים הגדולי׳ יכולים להמשיכו בתפלתן שיומשד  סדר ההשתלשלות ר
ת למטה. וזה הי׳ עבודת ויגיעת מרע״ה בתפלתו להמשיד י״ג  להתגלו
 מדה״ר שהוא המשיכן וכמ״ש וימהר משה ויקד ארצה וישתחו [וכמ״ש*
א ת ת  בזהר באדרא (דקל״ח אי) כמה חילא דמשה דאחית מכילין דרחמי ל
א כח אד׳ ד בזהר שלח (דקפ״א בי) בפי׳ ועתה יגדל נ  כו׳ ע״ש ועיין עו
ת  ועמ״ש בפ׳ שלח בפסוק זה ויש הפרש שבפי כי תשא נז׳ י״ג מדו
 הרחמים והיינו שנמשד י״ג ת״ד מא״א לז״א ובפי שלח נז׳ ט׳ תיקונים
 דדיקנא דז״א ועיין באדרא (דקל׳׳ט אי) תאנא כד נחית מן דיקנא יקירא
 עילאה כו׳ בתשעה תיקוניו כו׳ ובאדר״ז (דרצ״ה ע״א וע׳׳ב) הני תשעה
 תקונין אמרו משה בו׳ דאע״ג דתליסר תיקוניו לא אמרן [השתא] בכוונה
 תליא מילתא כו׳ וע״ש היטב דכח ה׳ הוא המשכה ממזלא דא״א להאיר
 בט׳ ת״ד דז״א וכמ״ש ג״כ באד״ר (דק״מ סע״א) ועיין בזהר ס״פ נשא
 (דקמ״ז תחלת עמוד אי) ובמק״מ שם] וכן גם בג״ע איו גלוי מבחי׳ זו
 דא״א אלא לצדיקים הגדולים דירתין ת׳ עלמין דכסופין הנמשכים מא״א
 כוי. ועיין מ״ש בביאור ע״פ אני ה׳ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מאמ״צ.
ד עילאה הנ״ל. ועיין עוד מעניו ה׳ יחתו מריביו בפ״ק דר״ה ס  מענין ח
 (די״ז ע״א) ועמ״ש בד״ה ויאבק איש עמו בירושלמי פ״ד דברכות הלכה ג׳.
גד תשע אזכרות גנא כנ  תשע ברכות של ר״ה מניין א״ר אבא קרטו
פה ה׳ ידיו אפסי ארץ ור״ל ור״ה יום הדין ה וכתיב בסו  שכתוב בפי חנ
 הוא ועי מזה ג״כ בש״ס דילן פ״ד דברכות (דכ״ט ע״א) ובר״ה כתיב
 ויבואו בני האלקים להתיצב על ה׳ ויבא גם כוי וע׳ זח״ב ר״פ בא
חס דרל״א ועיקר הקטרוג על פריקת  ובפי תצוה (קפ״ד אי) ובפי פנ
ת מלכותו ית׳ וכמ״ש  עול שיש למטה שמחמת זה אינן ראויים להתגלו
.  בד״ה תקעו בחודש שופר ועז״נ ה׳ יחתו מריביו. ויתן עוז למלכו
ר גאות לבש לבש ה׳ עוז כוי. ולכו יש ט׳ אזכרות להמשיר  וכמ״ש ה׳ מל
 ט״ס במלכות שהיא בעצם נקודה א׳ והמשכה זו מט״ס העליונות. וזהו
 ועוז מלר משפט אהב פי׳ ועוז מלך ע״ד ארוממד אלקי המלד וכענין
ק זה בפ׳ שלח ועיין מעניו  ועתה יגדל נא כח אדני כמ״ש לקמן על פסו
תרו פכ״ז. נשא  ויתן עוז ברבות שמות פרשה א׳ (דקי״ח ע״א) ובפ׳ י
. ענין וירם ק גדע בחרי אף. דע״ב ג׳ ד׳  פ״א (דרכ״א גי). באיכה בפסו
 קרן ע״י התשובה ועמ״ש בת״א פ׳ יתרו בביאור ע״פ זכור ושמור בפי׳

ה קרני שהוא בחי׳ עתיקא כוי*: מ  ר

 כה תברכו את בני ישראל אמור להם יברכך ה׳ כו׳ יאר ה׳
 כו׳ ישא ה׳ כוי. הנה ארז״ל (פ״ג דברכות ד״כ ע״ב) אמרו מה״ש
י הקב״ה כתיב בתורה אשר לא ישא פנים כו׳ ואתה נושא פנים  לפנ
 לישראל דכתיב ישא ה׳ פניו אליך. אמר להם וכי לא אשא פנים
רה ואכלת ושבעת וברכת את ה׳ אלקיר  לישראל שכתבתי להם בתו
 והם מדקדקים על עצמם עד כזית כוי. (וכ״ה ברמת נשא פי״א). וצריך
 להבין עניו זה שבשביל הדקדוק שמדקדקים עד כזית יש נשיאת פנים

 *) עיי בהוספות.



 52 לקוטי נשא תורה

ה או שאר איזה גדלות ממנ ת ו  מחזיק טובה לעצמו או להיות התפארו
ר לבב  פני׳ ח״ו כי מי יעלה בהר ה׳ נקי כפים ובר לבב. פי׳ ב
בות זר ח״ו (מהר נז׳ פי׳ יברכך ה׳ וישמרך ם״& ויחי  שהוא בלי שום תערו

 דרמ׳׳ח סע״א. וסיפ נשא דקמ״ז אי. וברע״מ פ׳ פנחפ דרמ׳׳ה אי. ובפי עקב

 דדע״א סע״ב. וברבות בא פטיו בחקותי פל׳׳ו). והנה ע״י אתעדל״ת

ח ואמשיד רוח להיות  אתעדל״ע וכמ׳׳ש אם ישים אליו לבו כו׳ ורוח אייתי רו
 יאר ה׳ פניו אליד מלמעלה למטה שכמו שהוא חפץ ומשתוקק ומבקש
ד ה כ ל ע מ ה כמו ל ט מ ו כו׳ ל  שיהיה גילוי אור א״ם ב״ה ואיו עוד מלבד
 יומשד מלמעלה המשכת הארת גילוי זה אשר הוא מבקש וזהו יאר
ת אדם תאיר מ כ  ה׳ פניו בחינת הארת פנים היא בחי׳ חכמה כמ״ש ח
 פניו (נזהר נזכר פי׳ יאר ה׳ פניו נשא קל׳׳ג ב׳ קמ׳יא א׳ קמ״ז אי) דהיינו

 להיות גילוי כח מ׳׳ה ואין עוד מלבדו כוי איזהו חכם הרואה את
ת הנולד מאיו וכולא קמיה כלא ולד כו׳ הרואה בבחי׳ ראיה ממש א  הנ
נות כו׳ נ ׳ כי באתעדל׳׳ת שמע ישראל שמע לשוו הבנה ע״י התבו  כו
׳ היא בחינת גילוי כח מ״ה הבא  ואינו דומה שמיעה לראיה כו
פקת והיא חכמתו  מלמעלה וגילוי זה הוא בתורה כי אורייתא מחכמה נ
עד שהיא  ית׳ שלמעלה אלא שמלובשת בגשמיות למטה בעניני זרעים מו
ך וע״ז נאמר ונתתי מו ם נ ם גבוה למקו  בחינת מים שיורדים ממקו
 מטר ארצכם כו׳ וכמ״ש כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים כו׳
אספת דגנד כו׳ להיות  כן יהיה דברי אשר יצא מפי שע׳׳י בחי׳ מטר זה ו
ה להיות אחד ל ע מ ל  משכן ומכון לשבתו ית׳ לגילוי אור א׳׳ס ב׳׳ה הבא מ
 באחד וזהו ויחונך לשון חן ולשון חנייה ריחן שם ישראל. וכמו חנה
נים דירת והשראת ד. להיות בבחינת ושכנתי בתוכם דירה בתחתו  דו
 אור א״ס ב״ה ממש בבחינת גילוי למטה כמו למעלה. וזהו עניו בהמ״ז
ת וחיות שנתחדש באדם מהמאכל  המשכת גילוי אלקות מלמעלה על כחו
. ד׳ פעמים ברוד אתה להיות ן ת דאורייתא והרביעית דרבנ  והם ג׳ ברכו
כח בו׳ שעי׳׳ז נתברר ו  נמשר בחינת גילוי בנפש ובעולם כאלו הוא לנ
כלל בקדושה להיות נ גה ו ו ת ממשלת נ ח ה ת ל ח נפרד ממה שהיה ת  ו

 בחינת כלי ומכון ומשכן להשראת גילוי אור א׳׳ם ב״ה ממש:

 ד אמנם זהו אם אוכל כדי שביעה דייקא שאז לחם לבב אנוש
 יסעד שעל ידי הלחם יחיה חיי נפשו והחיות הכלולה
ת הנפש והתכללותה בבחינת ת בקדוש׳ בהתעלו ל ל כ נ  בנפשו היא היא ה
 גילוי אור א׳׳ס ב״ה השורה ומתגלה בחכמה כח מ״ה לפי שבהחיות ההוא
ר החיים. (ועיין נזהר ע׳׳פ ואכלת  יש ריבוי קדושה ממוצא פי ה׳ שהוא מקו
 ושבעת בפ׳ רגש דר״ז ע״ב. ובפי תרומה דקנ׳׳ג ע׳׳ב ודף קנ׳׳ב ב׳ ודקנ״ו א׳

 ב׳ ועיין עוד בזהר פ׳ מקץ דף ד׳יד א׳ ב׳ מעניו ופי׳ שובע ודף קצ׳׳ד א׳ ע״פ

 והנה מן היאור בו׳ ונפי נהעלותך דק״נ ע״א גבי ונשבע לחם ונהיה טובים ובפי׳

 הרמ׳׳ז שם ונפרדה נעה׳׳כ ערר רצה). אבל אם אינו אוכל כדי שביעה שלא
ק חיות מועט אין כח בחיות זה שאין בו אלא מיעוט ה הנפש ר ח ק  ל
להכלל וגה ו להתברר מנ ל בבחינת חכמה שמתגלה בנפש ו  קדושה להתכל
 ולהתאחד בקדושה אך ע״ז נאמר ישא ה׳ פניו. פי׳ ישא יגביה
ה פניו היא בחי׳ גילוי ההשפעה שנק׳ בשם פנים ובחי׳ אחוריים ל ע מ  ל
ר פ ת  היא ההשפעה שהיא בהסתר פנים כמאן דשדי בתר כ
ה מן ההשתלשלות בבחי׳ המגביהי לשבת המשפילי ל ע מ  דהיינו שיגביה ל
ו ית׳ י ת בשמים ובארץ שמים וארץ רוחניות וגשמיות שויו לפנ  לראו
, בשוה. והגבהה זו תהיה אליך ל על שניהם הוא אומר המשפי  ו
 כלומר שיומשך אליך בגילוי ההמשכה והשפעה מבחינה שלמעלה
 מן ההשתלשלות שהיא בחי׳ ישא ה׳ שעי״ז ילוקטו לאחד אחד
ל ניצוצי החיות המפוזרים והנדחים אפי׳ אם יש בהם חיות  כ
ל שהוא מעט מזעיר ויוכללו ויתאחדו בקדושה עליונה מקור  קדושה כ

ה ל ח ה ת ל ע מ ר ממטה ל ד ס כח כוי. וצ״ל כ ו נ  בבחינת אתה כאילו הוא ל
ר נפשו באחד ממש ות עד שיבא לקיום ואהבת למסו נ ת התחתו ו  ממדרג
 ולהיות ואהבת בכל לבבך כו׳ ועמ״ש מזה בד׳׳ה יונתי בחגוי הסלע. כי
ר חוצבה הרי היא בטבעה עולה  הנה מצד שרש נפשו האלקית במקו
ק שמצד כחות כללת במאצילה ב״ה והנשמה א׳׳צ תיקון לעצמה ר נ  ו
ת החיונית של  הנה״ב המלובשים בעוה״ז שכל חיותם הוא מצד כחו
 המאכלים שבנוגה שבהם מחיה האדם חיי גופו ונפשו הבהמית הרי
ת ולקשר נפשו בה׳ עד דאתכפיא סט׳׳א ו  הוא מקושר למטה וצריד להעל
 ואתהפכא כו׳ ולעבדו בכל לבבכם בב׳ לבבות כוי. לבד צריר להתחיל
לם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה עד ה והיא סו ל פ ת  ממטה למעלה ב
 שמגיע לאחד. ועי״ז מלאכי אלקים עולים ויורדים בו באדם. כי האדם
׳ ודמות ל הימין ופני שור מהשמאל כו ל וכמ״ש פני אריה א  הוא שרש הכ
ל הד׳ חיות לל כ ׳ שכללותן הוא בחי׳ אדם שהוא הכו  פניהם פני אדם כו
ת ת נפש האדם כדבקותה באלקים חיים לאהבה א  וכולם מתעלים בהתעלו
ת דגנר ללקט החיות שבדצ״ח שיתקבצו ויתאספו פ ס א  ה׳ כו׳ ואח״כ כתיב ו
ת ממשלת נוגה ויוכללו בבחי׳ אדם ח  ממה שהיו פזורים ונדחים ת
ם האדם עדיין אז מקושר למטה ל כי ג ה אסור לאכו ל פ ת  משא׳׳כ קודם ה
ה לקשט א״ע ולהיות בבחינת ל ח ת לכן צריך מ  ואיך יוכל לקשט אחרים ו
 אדם בגימ׳ מ״ה בחי׳ ביטול ואז עי״ז אח״כ יוכל לתקן הדצ״ח כוי.
 ועוי״ל כי נש״י עלו במחשבה היינו שנמשכו מאותיות המחשבה ועלייתן
 הוא הגבה למעלה יותר כנז׳ ע״פ ושמתי בדכד. והנה הדצ״ח נלקחו
ת אותיות  מאותיות הדבור כנזכר לעיל מוצא פי ה׳. ולכן כדי להעלו
 הדבור שירדו למטה בדצ״ח להעלותן לשרשן שהוא ע״י האדם שנלקח
 מאותיות המחשבה שלמעלה מאותיות הדבור וע״כ העלאה זו תלויה
ד דוקא קשוט  ע״י שמתחלה יתקן עצמו כמאמר קשוט עצמר ואחר כ
ה נפשו ששרשה מאותיות המחשבה ל ע ת  אחרים והוא שמתחלה ת
כל ח המחשבה ועוד הגבה למעלה כו׳ אזי אח״כ תו ה במקור כ ל ע ת  ת

 להעלות אותיות הדבור כוי. (ועמ׳׳ש בד׳׳ה לא הביט און ביעקב ובפי

 ויחי בד׳׳ה אסרי לגפו):

ה בבחי׳ הנ״ל כי במקום שמגמת ל פ ת  ג והנה עליית האדם הוא ע״י ה
נדבק עצמותו ומהותו בכללו כלל ו  האדם וחפצו ותשוקתו שם נ
 כנודע. וזהו ענין הברכות יברבר הי. היינו להיות ריבוי העלאות
ת נפשיות האלקית והבהמיות שבאדם ושבמאכלים ומשקים  ניצוצות הן כחו
ל יום באתעדל״ת ע״י ה בכ ל ע מ  ושאר צרכיו המתחדשות לבקרים ועולות ל
 התפלה בריבוי וגודל עוצם התקשרות האהבה עזה שבק״ש ותפלה.
 כי הנה ענין ברכה נאמר עד״מ על הזרע הצומח מן השדה שנזרע
נתכסה בעפר. וע״י הברכה והצלחה כשהצליח  הגרעין בארץ עד שנטמן ו
ספת מרובה על העיקר וכד הנה  ועשה פרי עולה וצומח מן הארץ בתו
 כתיב וזרעתי את בית ישראל. וזרעתיה לי בארץ כוי. שישראל הם
ד ה׳ אלקי ישראל  בבחי׳ זריעה דהיינו זריעת בחינת אלקות כמ״ש ברו
׳ כמ״ש במ״א ונמשכו למטה בעולם הגשמי ומכוסים ומלובשים  כו
 בנפש הבהמית וכחות המתאדם לדברים גשמיים וכמו הזריעה הטמונה
ת הנפש החיונית ספת וריבוי כחו  ומכוסה בעפר כדי שיעלה ויצמח בתו
יתכללו באחד בק״ש וכמארז״ל לא גלו ישראל אלא ה ו מ ם ה  שיעלו ג
ת האדם  כדי שיתוםפו עליהם גרים כו׳ וכמ׳׳ש במ״א ולכן עשה אלקים א
ת הדצ״ח ל כחו ל החיות מן הדברים הגשמיים כדי שיתכללו כ ב ק  בארץ ל
ח רו ל בשר בחיות הנפש ו ח כ רו ל חי ו  והחיות אשר בהם להחיות נפש כ
ל יום. ל בכ ל פ ת ה . ולכן צריר האדם ל תפלה ה בק״ש ו ל ע מ  האדם העולה ל
 והנה על ברכה זו שהיא מאתעדל״ת נאמר וישמרר שהיא צריכה שימור
ם יניקה מאהבה זו ה  מן המזיקיו הם החיצונים וסט״א שלא יהיה ל
 דהיינו מאחר שתתעורר אהבה זו בנפש האדם לא יתפעל בעצמו להיות

 שזיה כדי — עליהם גרים כוי: נתקן ע״פ כת׳׳י ולוח התיקה.
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 ונכללים בבחינת אדם ועמ״ש מזה באריכות בביאור ע״פ והניף הכהן
ת בית ישראל אור זרוע היא ם הביכורים וזהו וזרעתי א ח  אותם על ל
לברר הרפ״ח ת ו  הנפש אלקית ממ״ה דתיקון שנתלבשה בגוף ונה״ב להעלו
ר ע״י שמתפלל אח״כ אחד ואהבת בכה מה שאוכל ושותה ולכן  ניצוצין כ
ל יום כחות הגוף מתחדשים מחיות ל יום כי בכ כ ל ב ל פ ת ה  צריד ל
ה שהיא העלאת מ״ן ל פ ת ל יום והיינו ע׳׳י ה  המאכלים וצריכים עלי׳ בכ
ר [וכמ״ש במ״א בד׳׳ה המגביהי לם כ ה שנק׳ סו ל פ ת  במס״נ באחד בק׳׳ש ו
 לשבת בר ועמ׳׳ש בעניו וזרעתיה לי בארץ בד״ה ויהי בשלח פרעה, גם בדיה ששים המה

 מלכות בעניו אור ורוע בו׳]. והנה על זריעה וצמיחה זו נאמר יברכד ה׳
 וישמרך ברכה בראש והיא המשכת הכח אתעדל״ע להיות האתעדל׳׳ת
 בברכה והצלחה כו׳ כנ׳׳ל. ועניו ברכה שני׳ יאר ה׳ פניו אליך היא
ה אע׳׳פ שהעלאת  המשכת מ״ד שאחר העלאת מ״ז ואתעדל״ת הנ״ל. כי הנ
 מ״נ נק׳ בשם בירור אמנם עיקר שלימות הבירור אינו אלא לאחר שנמשר
י אחד באחד פי׳  המשכת מ״ד על המ״ן ומברר המ״ן והוא עניו למהו
ה ל ע ת ת אחד דיחו״ע באחד דהעלאת מ״ן יחו״ת עי״ז מ  ע״י התגלו
כלל ביחו״ע ממש ועמ״ש מזה באריכות בפ׳ וישב ע״פ והנה נ  המ״ן ו
ה ע״י ל ע ת  אנחנו מאלמים אלומים כוי. וגם יש לפרש דאחד עילאה מ
א דדכר ונוק׳ ל ל א נקי אדם אלא כ ה שהרי ל א ת  עליי׳ המ״ן אחד ת
 וכמ״ש בזהר נשא (דקמ״ה ב׳) ובפ׳ ויקרא (דף ז׳ ע״ב) איתא וכדיו
ר ולכן נקי כנס״י תמתי שעושה השלימות ובי הפירושים  איקרי אחד כ
ה ל פ ת  אמת. והנה בעבודת ה׳ יובן זה הענין ג״כ כי העלאת מ״ן ב
 במס״נ הוא עניו התשוקה שיהיה גילוי אלקות אבל עדיין אץ כאו הגילוי
ק שחפץ ומשתוקק לזה הגילוי. אמנם המשכת מ״ד הוא מה  בפ״מ ר
רה ומצות כו׳ וכמ״ש במ״א בביאור  שנמשד בחי׳ זה הגילוי והיינו ע״י תו
 ע״פ כי כאשר השמים החדשים. (בפ׳ בראשית). וזהו עניו ברכת המזוו
׳ את דייקא כמ״ש בזהר (ויגש דר״ח א׳) והיא בחי׳ מל׳ ת כו  וברכת א
ת דבהמ״ז ת והיינו כמ״ש בפע״ח סוף שער השבת דד׳ ברכו  שנק׳ א
ד ד׳ מוחין דנוק׳ חו״ב חו״ג והיינו שממשיכים לה המוחין מאור ג  הם נ
 א״ס ב״ה והוא ענץ ההמשכה שאחר העלאת מ״ו. ע״כ מדאורייתא
ת כי עיקרם הם ג׳ מוחץ חב״ד אלא שמוח הדעת נחלק  הם שלש ברכו
ד ועטרא דגבודה ס ח ץ עטרין עטרא ד ר  לב׳ מוחין ה״ח וה״ג ונק׳ ת
 (באדר״ז דרצ״א ע״א ודרצ׳׳ב סע״ב). והנה עיקר התפשטות הגבורות הוא
 לנוק׳ דז״א וכמ״ש בע״ח בכמה דוכתי וע״ש שער כ״ה בכללים של
ת ק שלש ברכו  חו״ג אות י״ז. ולכן מדאורייתא שהוא ז״א תשב״כ א״צ ר
ה כ ר ה תיקנו ב ן תשבע״פ מל׳ קרינן ל  המשכת ג׳ מוחין, אמנם מדרבנ
ת עטרא דגבורה בנוק׳ כו׳ [וע׳ בזהר ואתחנן דרם״ב  רביעית התגלו
׳ ומתפשטין בכולא,  א׳ ותנינן ג׳ מוחי אינון כו׳ אשתכחו ד׳ מוחין כו
 ושם עמוד ב׳ מעניו שי״ן של ג׳ ראשין ושל ד׳ ראשיו כוי, ועמ״ש
ך ת לחו״ג בביאור ע״פ זכור את אשר עשה ל ע ד ת ה  מענין התחלקו
 עמלק כוי ובפע״ח נז׳ מזה בכמה דוכתי גבי ד׳ כוסות בשער חג
 המצות ספ״ג וע״ש בענין ג׳ מצות ובשער יו״ד פ״ו גבי ברכת
ל המ״ד הוא בא ונמשד בז״א  כהנים ובשער התפילין], והנה שרש כ
וק׳ לברר  מאור אבא כי בחכמה דייקא אתברירו ומז״א נמשן• לנ
ץ יאר ה׳ פניו אליד שהוא בחי׳ חכמה כי חכמת אדם  המ״ן וזהו ענ

 תאיר פניו כר*:

 ב וענין ישא ה׳ פניו היינו אחר שנתחברו המ״ן ומ״ד ישאם ויגביהם
חס דרל״ח ׳ פנ ר הגבוה משניהם וכמ״ש ברע״מ פ  לבחי׳ מקו
 ע״ב שהוא כענין ישאהו על אברתו כו׳ ועמ״ש בעניו ישאהו על אברתו
ים לישראל א אשא פנ  בד״ה כנשר יעיר. והנה על ענין זה ארז״ל ואיר ל
׳ והם מדקדקים על עצמן עד רה ואכלת ושבעת וברכת כו  שכתבתי בתו

 *) עי׳ בהוספות.

 החיים והקדושה שבתחתונים (ועייז ברע׳׳מ פ׳ פנחס דרמ״ד ב׳ מעני! זה

 דישא ה׳ פניו בו׳ ודף רל׳׳ח ב׳)• אד כיצד תהיה ההמשכה וההשפעה
ר שלום. ה מן ההשתלשלות. ע״ז נאמר וישם ל ל ע מ  מבחי׳ שהוא ל
 שלום הוא ענין התקשרות והתחברות שני הפכים וכמ״ש עושה שלום
 במרומיו מיכאל שר של מים כוי. והיינו ע״י ביטולם לבחי׳ שהיא
 למעלה מעלה משניהם המחברת אותם כנודע. והנה ארז״ל ת״ח
ה י נ רב שלום ב ל בניר למודי ה׳ ו כ  מרבים שלום בעולם שנאמר ו
ל דהיינו שיהא לימוד ע פ  דהיינו ע״י שהם למודי ה׳ [ולמודי לשון נ
 ההלכה מפני שהיא דבר ה׳ בבחי׳ ביטול שהם המקבלים הלימוד בכל
דבר ה׳ ד כוי] ו ד מ ל  פעם מהש״י והש״י הוא מלמדם כמ״ש אני ה׳ מ
 ממש זו הלכה והמשנה היא היא המדברת בפיהם וכמ״ש ודברי אשר
רב שלום  שמתי בפיר ואשים דברי בפיר ועי׳׳ז מרבים שלום בעולם ו
 כוי בבחי׳ בריח התיכון שמכריח מן הקצה אל הקצה כמ״ש כי אל דעות
ד ה כוליה קמיה כלא חשיב כ ט מ  ה׳ שכולל ב׳ דעות שכשם שמלמעלה ל
ה כו׳ והיינו ע״י לימוד התורה בבחי׳ זו שע״ז נאמר ולא ל ע מ  מלמטה ל
ל העוסק בתורה עושה שלום ו כוי כמ׳׳ש במ״א. וזהו ענין מארז״ל כ  תחלל
 בפמליא של מעלה ובפמשמ״ט דהיינו בחי׳ יחו״ע ובחי׳ יחו״ת וזהו
ד מרבים שלום בפמשמ״ע ובפמשמ״ט. ע״י שהן ת״ח נ רב שלום ב  ו
מר שהוא ד שלום. כלו  מקבלים מחכמה בחי׳ כח מ״ה וזהו וישם ל
ד בחי׳ השלום להיות ת״ח מרבים שלום בעולם על ידי דבר ה׳  הנותן ל
 זו הלכה (ועיין ברבות תולדות ר״פ ס״ו. נשא סיפ י״א) והמשנה המדברת
ה לישראל הוא השלום שבחי׳ שלום זהו בחי׳ כ ר ר וארז״ל כלי המחזיק ב  כ
ל ברכה עליונה בחי׳ ישא ה׳ פניו שהוא למעלה מן ההשתלשלות ב ק  כלי ל
 ולכן יש כח ביד חכמים להצריר לברר בהמ״ז אפילו בפחות מכשיעור
 שביעה שמן התורה מפני שהו מבחי׳ ישא ה׳ פניו שלמעלה מן

 ההשתלשלות ע״י בחי׳ שלום:
רתם ת שמי על בנ״י שיהא שמי נקרא עליהם בעסק תו  וזהו ושמו א
 ועבודתם שתהיינה בבחי׳ לימודי ה׳ ואז ואני אברכם אני אותיות
 אין כי החכמה מאיו תמצא דהיינו מבחי׳ ישא ה׳ פניו שתהיה הברכה
ת ברכה וריבוי השפעה מלמעלה מעלה מהשתלשלות פ ס ו  מלמעלה למטה ת
 וזהו ענין ברכה בראש וברכה בסוף. ברכה בראש היא בחי׳ יברכד שהיא
ה למטה (בזהר נובר ואני ל ע מ ל  ממטה למעלה. וברכה בסוף ואני אברכם מ

 אברגם בפ׳ שמיני דל״ח א׳ ופ׳ מקץ דקצ״ט א׳ ור״פ יתרו דס״ז א׳*):

• 

 ביאור ע״* בה תבדבו בו׳

 הנה עניו ויקרא האדם שמות לכאורה אינו מובן לפמ״ש בסש״ב
 חלק ב׳ שהשם אשר יקראו לו הוא הצירוף המחיה אותו הנמשד
ת שבתותי תשמרו. וא״כ ת ועמ״ש מענין זה בד״ה א  מעשרה מאמרו
דם בריאת האדם שהרי האדם נברא  הרי כבר היו להם השמות קו
ה אבל הענין מ ד  באחרונה אחר יצירת דצ״ח וכמאמר ואפילו יתוש ק
ר ועי״ז  הוא כמש״כ שהוא קרא שמותיהן והמשיכן מהעלם אל הגילוי כ
 העלה אותם. והיינו כי האדם הוא מעולם התיקון שהוא בבחי׳ ביטול
 משא״כ דצ״ח הם מעולם התהו וע״י קריאת השמות מהעלם אל הגילוי
חס בן יאיר כי היה ׳ פנ  המשיר בהם בחי׳ הביטול*, וכענין חמורו של ר
 במדרגת בהמה של ששת ימי בראשית שתיקנם אדה״ר ע״י שקרא להם
 שמות וכמ״ש בלק׳׳ת פ׳ עקב בטעמי מצות ע״ש באריכות [ועמ״ש
 סד״ה וידבר משה אל ראשי המטות] ואמנם עכשיו אנו צריכץ לברכם והיינו
 לפי שע״י החטא ירדו כו׳ ע״ש, ובירור זה הוא ע״י שהאדם אוכל
 המאכלים מדצ״ח ומברר עליהם בתחלה ובסוף שעי״ז הם מתעלים

 •) עי׳ בהוספות.
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. ולכו צ״ל שיעור ומדה בההעלאה. אלא שדי בשיעור מועט  יכלו לקבל
ת או כביצה להיות המועט כלי מחזיק ברכה כמו המרובה והיינו י מ  הזה ד
ר ההשתלשלות. ד ס ה מ ל ע מ ל  לפי ששרש המשכה עליונה זו המשיכו מ
 (ושיעור כזית הנה ארץ זית ארז׳׳ל שרוב שיעוריה כזיתים והענין כמ״ש
חס (דרמ״ד ב׳ רמ׳׳ז נ׳) ובפ׳ עקב (דף ער״ב א׳) שזית  ברע״מ פרשה פנ
 הוא בחי׳ י׳ דשם הוי׳ והוא ג״כ בחי׳ צדיק יסוד הממשיד הטפה מחכמה
 עילאה בחי׳ שמן בתית כוי שהיא ג״כ בחי׳ יו״ד וגם העטרה היא בחי׳
 יו״ד. והנה מבואר בבה׳׳ז פ׳ אחרי על המאמר דע׳׳ט הביאו עלי כפרה
לם ישנה ק ע״ד לעו  עניו יו״ד של שם הוי׳ שאינו צמצום גמור אלא ר
דו בדרד קצרה כו׳ וכמו עניו המשנה לגבי הגמרא וארז״ל  אדם לתלמי
 ומשמני הארץ זו משנה כי השמן הוא ג״כ עד״ז שמכל דבר יכולים
ו ולכן כלל במעט שמן שמוציאים ממנ  להוציא שמן והרב מהמשקה נ
לד כוי. ולכן נק׳ הזית שמן לל כל הו ת דכר ג׳׳כ שמן שהטפה כו פ  נק׳ ט
ל ל ו לכו שיעורו בכזית שמצאו שיעור מועט שהוא כזית ועכ׳׳ז כ  י׳ ו
כל  הרבה מאד. וזהו ענין יו׳׳ד של שם כנ׳׳ל וע״כ המשכה זו העצומה תו
ק כזית כי כן המשכה זו באה ע״י  להיות אפילו כשאוכל שיעור מועט ר
רר כו הרבה כוי. ומ״מ לעו לל בתו  צמצום בחי׳ יו׳׳ד נקודה א׳ אלא שכו
לא אבה זכר בד״ה ו  בחי׳ זו צ״ל ע׳׳י צמצום שיצמצם עצמו ג״כ כנ
׳  לשמוע אל בלעם בעניו המשכת היו״ד כו׳ ע״י צמצום וביטול רצון כו
ה נמשלו ישראל לזית כו׳ ע׳׳ש בעניו מ לכו ארז״ל ברבות ר״פ תצוה ל  ו
ן יפה פרי תואר (גירמיה סי׳ י״א) היינו המשכת ד כוי. וזהו זית רענ  בצר ל
 שע״ה נהורין מבחי׳ ישא ה׳ פניו הנמשכים ע״י שמדקדקים ע״ע עד
ת פנים כוי, ר ד ו ה י בצדיק יסוד כי סריס איו ל  כזית והארת פנים תלו
ת זיי״ן סי״ט ובת״ז תיקון י״ט ד״מ ע״א.  וע׳ עוד מענין זית במא״א או
ורת זהב בענין ושנים זיתים עליה.  ועמ״ש בד״ה ראיתי והנה מנ
ל העקרה בקבוץ בניה, ג ת  והנה עד״ז נתבאר עוד במ״א בד״ה שוש תשיש ו
 שהוא להיות המשכה עליונה מלמעל׳ מקו המדה כו׳ ועמ״ש עוד מזה
 בביאור ע״פ המגביהי לשבת כו׳ אכן במ״א נתבאר שגם ברכה והמשכה,
ספת תו  עליונה זו הוא ע״י בחי׳ קו המדה שמשם ממשיכים ג״כ הברכה ו
ת לדו ר ההשתלשלות, ועד״ז נתבאר ג״כ בפ׳ תו ד ס  גילוי האור יותר מ
 סד״ה ראה ריח בני. ובכדי שיאיר אור רב כו׳ הוא ע״י יצחק דייקא
 כו׳ שהוא קו המדה כו׳ ע״ש. ואפשר שמ״מ הכוונה הכל אחד ע״ד
 שנתבאר כאו דאע״פ ששרש המשכה זו הוא מלמעלה מקו המדה מ״מ
 צ״ל נמשד ע״י קו המדה דייקא ולכן היה ע״י יצחק דייקא כו׳ ואף גם זאת
ה שיש ד . וזהו ג״כ פי׳ ארוכה מארץ מ  בלי דעתו כו׳ ע״ש. וצ״ע. ועיין לקמן
 לה מדה אבל מ״מ ארוכה מאד והיינו ענין הברכה עליונה שבקו המדה*
ל דודי הגה זה בא  כוי. ועפ״ז י״ל ג״כ פי׳ המדרש שיר השירים ע״פ קו
׳ והיינו כי ע״פ  הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיהם כו
 קו המדה היה צ״ל גלות מצרים ארבע מאות שנה• אד ההמשכה נמשך
ר השתלשלות ולכן אינו מביט לחשבון זה. וזהו ענין מדלג ד ס  מלמעלה מ
 מלמעלה מההשתלשלות ולכן דילג ג״כ קץ הגאולה מארבע מאות שנה
ד קו המדה לכד צ״ל איזה חשבון ר  לרד״ו שנה כוי, ומ״מ לפי שנמשד ד
ו  והיינו ג״כ מה שמסיים שם והלא כבר נשבע הקב״ה שהוא משעבדנ
מה כמו ס גולה לברבריה כו׳ דו כ  בע׳ אומות כו׳ והוא משיבן אחד מ
 שגליתם כולכם כו׳ והיינו שהמועט עולה במקום המרובה וכנ״ל בענין
ת כדי שביעה. והיינו דוקא משום שעקר המשכה זו ח  שיעור דכזית ת
ד כוי. והנה ג׳ בחי׳ ר ר ההשתלשלות אלא שעובר ונמשד ד ד ס ה מ ל ע מ ל  מ
ך יאר וישא י״ל שזהו כעניו ג׳ מדריגות כאתעדל״ע ברג  המשכות די
רר אתעדל״ת  המבואר בביאור לד״ה שוש תשיש הנ״ל. הא׳ אתעדל״ע המעו
 וזהו ענין ברכה בראש דהיינו יברכד. הב׳ אתעדל״ע הבאה אחד
 האתעדל״ת וזהו ענין יאר. הג׳ אתעדל״ע עליונה שלמעלה בעצם

 *) עי׳ בהוספות.

ניתא והוא  כזית ועד כביצה. ויש להקדים ענין קו חמדה בוצינא דקרדו
 בחי׳ חכמה םתימאה שבה מלובש גבורה דע״י וה״ג אלו הם בחי׳ קו
ל המשכות האורות והכלים, כ  המדה מי מדד בו׳ הנותן קצבה ומדה ל
כד כמו שחייבה ד ו  שבחיי החכמה הוא בחי׳ שמצמצם הדבר שיהיה כ
 חכמתו, [ועמ״ש מזה בביאור עניו מזוזה מימין ונ׳׳ח משמאל בפ׳ מקץ ועמ׳׳ש
 בביאור עניו בשעה שהקדימו ישראל נעשה ובביאור ע״פ לבבתני בפי׳ שמונה

 ועשרים אמה ועיין בזהר פקודי דרל״ג ע״א ונזהר בראשית די׳׳ח ע״ב). וכן

ל הבירורים דמ״ן ומ״ד כמה יתברר כ  מבחי׳ קו המדה נמשך הקצבה ל
 כו׳ וכמ״ש במ״א על מאמר הרע״מ ר״פ כי תשא אבנא למשקל בה דא
 י׳ כוי ע״ש. ועוד נתבאר מזה בפי׳ המלות דברוך שאמר בענין ברור
ך גוזר ומקיים כו׳ ע״ש. והנה משם נמשד ג״כ פרטי  אומר ועושה ברו
 דקדוקי הדינים שבכל מצוה ומצוה כמו אורד הציצית י״ב גודלין והתפילין
 אצבעיים ומרובעות דוקא, והיינו לפי שנמשכו ע״י בחי׳ גבורה וצמצום
ו ועיין לעיל ע״פ  דקו המדה. ועיין באג״ה ע״פ חסדי ה׳ כי לא תמנ
ה בפי׳ ארוכה מארץ מדה מפיק ה׳ דהיינו שיש לה ע ר  ויהי בשלח פ
 מדה כו׳ והיינו כנ״ל שהיא מבחי׳ ח״ס קו המדה ולכן נק׳ החכמה
 דין לפעמי׳ כנודע. ואחר הקדמה זו יובן עניו ואיר לא אשא פנים כו׳
ת מכשיעור  דהנה כתיב ואכלת ושבעת וברכת משא״כ בהיות המאכל פחו
ם ברוחניות שבמאכל דהיינו חלקי הטוב  שביעה בגשמיות א״כ ממילא ג
 הגנוז בו מרפ״ח ניצוצים דתהו ג״כ איו בהם כשיעור הראוי להיות
ד מ״ש ר  מזה העלאת מ״ן למעלה עד שיומשד בו שפע המ״ד על ד
 בזהר לית ברכתא שריא באתר ריקניא דאע״ג שאינו ריקניא ממש ויש
 קצת העלאת ניצוצי׳ אד עכ״ז אינו כדאי שיומשר וירד עליהם ההמשכה
 עליונה כוי. [שהשפעת שפע מ״ד זה נמשד כשההעלאת מ״ן הוא כלי
ל אליד ישברו כו׳ שהוא העלאת  המחזיק ברכה והמשכה זו וזהו עיני כ
ל חי רצון כ  מ״ן ועי״ז המשכת מ״ד פותח את ידיר כו׳ יודי׳׳ד ומשביע ל
 שמשביע תשוקת המקבל ומרוה צמאונו כו׳ משא״כ כשאין שיעור
 הראוי להיות העלאת מ״ן לא נמשר ג״כ שפע המ״ד וזהו שבפחות
 מכדי שביעה אין חיוב בהמ״ז מדאורייתא שלא נמשר עי״ז גילוי המ״ד
ל חי כוי]. וכ״ז הוא ע״פ קו המדה כ  שהוא ג״כ בחי׳ ומשביע ל
 שמשם נמשד מדה ושיעור זה דמ״ן ומ״ד וכנ״ל. אבל להיות נמשר
ת מכדי שביעה ע״ז נאמר ישא  המ״ד אפילו כשההעלאת מ״ן הוא בפחו
ה דפי׳ פניו הוא חכמה עילאה ושרשה בחי׳ ל ע מ  ה׳ פניו. כי מבואר ל
 ח״ס, אבל ישא ה׳ פניו היינו לבחי׳ שלמעלה גם מהחכמה סתימאה
ר שבכתר שלמעלה מח״ס ת כ  דהיינו בבחינת פנימית א״א שהוא ה
 שהיא חכמה שבכתר כו׳ וחכמה היא בחי׳ דין וקו המדה והיא ראשית
 האצילות אבל בעצמיות אור א״מ ב״ה כתיב המגביהי לשבת המשפילי
 לראות בשמים ובארץ שאצי׳ ועשיה שוין ממש אצלו ית׳ ועל כן משם
 דייקא נמשד ההשפלה להיות שפע המ״ד יורד ונמשד ושורה גם על
 העלאת מ״ן המועט שבפחות מכדי שביעה שילוקטו לאחד אחד.
ה מעלה ל ע מ  וזהו ישא ה׳ פניו שיעלה ויגביה בחינת אור אבא ח״ע ל
. וע״כ משם יצוה  באור א״ס ב״ה שלא שייר שם פנים ואחוריים כלל
ל חי רצון העליון כ  ה׳ את הברכה והמשכת מ״ד להיות ומשביע ל
ת מכשיעור הקצוב ע״פ קו המדה כו׳  אפילו כשההעלאה הוא פחו
 וזהי יאיר לא אשא פנים כו׳ והם דקדקו על עצמם עד כזית ועד
 בביצה. והיינו כי כנם״י היא בחי׳ מל׳ דאצי׳ ונעוץ סופן בתחלתן
ודע מענין כנ ר שלמעלה מהחכמה כו׳ ו ת  לכן יוכלו להמשיך מבחי׳ כ
ו ג״כ  ערבים עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה, ואעפ״כ נתנ
ם המשכה עליונה זו שלמעלה  שיעור ומדה עד כזית ועד כביצה כי ג
 מההשתלשלות ומקו המדה נמשד ועובר ע״י קו המדה דייקא שהעולם א״א
ל אלא ע״י בחי׳ קו המדה, וצ״ל אורות וכלים כו׳ ואם לא בן לא ב ק  לו ל
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ד פמ״ג ד ל ר ל ד מה קל׳׳ט ב׳ ובמק״מ שם ועיין ברבות ס  זח״ב תרו
 מענין כה תברכו:

׳ ו  זאת חנוכת המזבח ביום המשה אתו מאת נשיאי ישראל כ
 וכתיב זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו. ויש להביו
ה ביום המשח אותו דמשמע שהחנוכה של הנשיאים ומשיחת ל ח ת  מ״ש ב
 המזבח נעשה בפעם א׳ ושהם עניו א׳ דהא בהא תליא שהחנוכה עם
. ואח׳׳כ כתיב אחרי המשח אותו  המשיחה הם מישר שייר אהדדי
דם החנוכה  דמשמע שהמשיחה היא ענין בפ״ע והיתה צריכה להיות קו
ת הנשיאים לא היו רשאים להביא אלא אחר משיחת ו  שהחניכה של קרבנ
ל ל ם קרבניתיהם שייר כ  המזבח. אבל אין ענין החניכה של הנשיאים ע
 לענין משיחת המזבח שזה ענין בפ״ע יזה ענין בפ״ע• אד להבין זה
ה ענין הקרבנית בכללם מה ענינם כי הנה הקרבנית ל ח  צריר להבין ת
י לחמי לאשי יארז״ל בשתי אכילית הכתיב ת קרבנ  נק׳ בשם לחם כמ״ש א
ר אכילת אדם ואכילת מזבח. אכילת מזבח היא שהיו מקריבים ב ד  מ
ת אריה ותאכל  חלב ודם ע״ג המזבח והיה יורד אש מלמעלה כדמו
ו הנז׳ בזהר. ת העולה ואת חלבי השלמים וזהו אריה דאכיל קרבני  א
ה ל פ ת ת ובהכרח שצ״ל ב ו ד הקרבנ ג נ ה שהיא כ ל פ ת  ויובן זה מענין ה
ת והיינו ו גד הקרבנ דוגמתם שלכן תיקנוה כנ ות ו  ג״כ מעין בחי׳ הקרבנ
ר ה שעיקרה בעבודה שבלב להפו ל פ ת  משום העלאת נפש הבהמית ב
ל היום במחשבות  לבו מן הקצה אל הקצה ממה שהיה שקוע וטרוד כ
ו ויצרי מעללי איש. איש איש כפי שיודע נגעי לבבו  אדם ותחבולותי
ו בכל לב ינפש וכמ״ש צעק לבם וגו׳ ולעורר את  לצעוק אל ה׳ בצר ל
 האהבה לה׳ בתשיקה וצמאון לדבקה בו ית׳ עד שתחפץ להתפשט
 מלבושים צואים הן הן המחשבות והדבורים יהמעשים אשר לא לה׳
כללת בקדושה נ לה ו גה שלפעמים עו ו  המה. הו בהיתר כו׳ שהן מלבושי נ
ק לש״ש להרחיב  כאשר יפלס האדם מעגלי דרכיו שלא יהנה מהעוה״ז ר
׳ כמ״ש במ״א, משא״כ כשנמשר האדם אחר  לבו ודעתו לה׳ ולתורתו כו
 גופו לצורר עצמו ולהנאת עצמו מכוין אזי הוא יורד ונמשר למטה
כללת נ  ומן ההיתר יסיתנו כוי. וזהו ענין בחי׳ הנוגה כשהיא יורדת ו
 למטה בקליפות הטמאות לגמרי ועד״ז ניתקו ענין התפלה. ומתחלה
לת ורוממות א״ס ב״ה קי דזמרה בגדו סדר אדם שבחו של מקום בפסו  י
 לעורר התשוקה והצמאון בנפש הבהמית לאסתכלא ביקרא דמלכא
 בסידור שבחיו איר שהוא ברור שאמר והיה העולם דהיינו באמירה
ת העולם שהוא  אחת ובמאמר א׳ כו׳, וכמ״ש בזהר במחשבה א׳ ברא א
ל הדורות וקורא הדורות מראש וכולם נסקרים  צופה ומביט עד סוף כ
ד פי׳ יחיד שהוא ל  בםקירה אחת כוי, והוא יחיד חי העולמים מ
 לבדו הוא כמו קודם שנברא העולם וכמ״ש אתה הוא עד שלא נברא
ד א שניתי שאף לאחר שנברא העולם אין עו  כו׳ וכמ״ש אני ה׳ ל
 מלבדו ואתה הוא ה׳ לבדד כמו קודם שנברא העולם כי העולם
א ממש חשיבי לגביה. לפי שאתה ל ל דכולא כ ל ס מקום כ פ ו  איו ת
לם כו׳ וחי העולמים ת כו ת השמים ושמי כו׳ ואתה מחיה א  עשית א
 אינו אלא בבחי׳ מלד שאין זה אלא לפי שנקרא שמו ומלכותו על
 המדינה כו׳ כמ״ש במ״א. משובח ומפואר עדי עד פי׳ למעלה
ת בעילוי אחר עילוי עד אין  עד איו קץ ולמטה עד איו תכלי
ה ל כל החיים יודור ס ה ו ל ל ירוממוד ס כ  קץ ותכלית כמ״ש ה
ם ה בלי הפסק עד רו ל ה פי׳ ס ל  וקדושים בכל יום יהללוד ס
ו ועליון ונו״ו אלפים ה מיני עליות בג״ע תחתו מ נודע כ  המעלות. ו
 יובלות ושמיטין כו׳ שהרבה מיני עילויים מעילויים שונים והכל
ק בחי׳ זיו ק מבחי׳ שמו הגדול בחי׳ שמו ומלכותו שאיו זה ר  נמשד ר

 שו״ה המעלות. ונודע: בכת׳׳י: ונודע שיש.
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ה בסוף. ועמ״ש עוד כ ר ׳ ואני אברכם ב  מאתעדל״ת וזהו ענין ישא כו
 מענין ברכת כהנים בד״ה להבין עניו משמח חתן. בפ׳ צו. וע״פ

ח מטה אהרן בפ׳ קרח): ר  והנה פ

 ג אך הנה הכח הזה להמשיר מבחינה שלמעלה מההשתלשלות ע״ז
ד שלום. שלום הוא כלי המחזיק ברכה ולכן הוא  נאמר וישם ל
 מקבל ברכה עליונה שמלמעלה מהשתלשלות שגם המועט יהיה כלי מחזיק
ק התורה להיות ס ד שלום היינו ע״י ע  ברכה כמו המרובה, והנה פי׳ וישם ל
ל העוסק בתורה עושה רב שלום בניד. וארז״ל כ כל בניד למודי ה׳ ו  ו
 שלום בפמליא שלמעלה ובפמליא של מטה, פי׳ בי הנה שלום הוא הממוצע
 המחבר ב׳ הפכים והיינו קו האמצעי דת״י. והדעת הוא עיקר הממוצע
 להיותו מחבר למעלה חו״ב וזהו ענין שלום בפמליא שלמעלה, וענין חיבור
דעת עליון מחבר  זה היינו כי החכמה היא בחי׳ אין והבינה נקי יש ו
ה באין דחכמה וזהו ענין ל ע מ  ומזווג חו״ב להיות גם ביש דבינה כמו ל
ת עליון כו׳ ועמ״ש מזה בביאור ע״פ נשא ע ד  השלום בפמשמ״ע ע״י ה
ל ל ד כ ר  בענין הפעם ילוה אישי אלי. ועד״ז ג״כ יחוד זו״נ דהיינו ד
ד ממש, ר פ  מאצי׳ לבי״ע שהוא ג״כ אין ויש אלא ששם היש הוא דבר נ
ה יהיה ט מ  אבל היחוד היינו שאור האצי׳ יאיר בבריאה דהיינו שגם ל
ה והיינו ע״י יחוד זו״נ באצילות שעי״ז נמשר בבי״ע ל ע מ  הביטול כמו ל
ם להם אור א׳׳ם ה באצילות שנמשר ג ל ע מ  ובהיכלות ג״כ בחי׳ יחוד כמו ל
ת כו׳ וכמ״ש במ״א, וזהו שלום בפמשמ״ט והיינו  להיות ביטול והתכללו
ת כו׳ ע ת ב׳ בחי׳ ד ת וזהו כי אל דעו  ג״כ ע״י הדעת המתפשט במדו
ה מהחו״ב כי שרשו מבחי׳ אוירא ל ע מ  והיינו לפי שהדעת שרשו ל
 שלמעלה מקרומא דחפיא על מריס ששם גנוז הדעת דעתיק וכמ״ש במ״א
מה בזהר הרקיע בפי׳ הזהר פ׳ תרו ו ) ׳ ו  בביאור ע״פ החלצו מאתכם כ
 דקס״ו כ׳ דחב״ד שרשם מג׳ רישיו דע״ק והדעת שרשו מראש העליון
ה מלמעלה כ ר ק ב ד ה מ  שהוא בחי׳ רדל״א כו׳ ע״ש). ולכן הוא כלי ה
 מקו המדה. כי קו המדה הוא מבחי׳ ח״ס וכמ״ש בפי׳ האריז״ל בסד״צ
 רפ״א גבי האי מתקלא תלי באתר דלא הוה. מתקלא הוא ח״ס והיא
׳ לאו דהוא אינון אלא ביה  תליא בעתיקא הנק׳ אין וזהו דלא הוה כו
 תליין. אבל הדעת ממשיד מבחי׳ אין ממש שהוא בחי׳ אוירא דע״ג
. וע׳ בפי׳ הרמ״ז ר  קרומא ומו״ס והיא המשכה מלמעלה מקו המדה כ
ה מחו״ב דא״א ל ע מ ח ע״פ הנחמדים מזהב ומפז רב דהיינו ל ר  ר״פ ק

ה מבחי׳ קו המדה כוי: ל ע מ  וכנ׳׳ל והוא ל

 וזהו ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם ואני הוא אותיות
ל אין הוא בחי׳ ל דרד כ ׳ ו  אין שמשם דייקא נמשר ברכה זו כו
. ת שבתותי תשמרו ר שלמעלה מהחכמה ועמ״ש מזה בביאור ע״פ א ת  כ
ה בראש היא יברכד שהיא כ ר  וזהו עניו ברכה בראש וברכה בסוף. ב
 הברכה להיות הצמיחה והעלאת מ״ו והיא בבחי׳ מל׳ דאצי׳ וע״ז
 נאמר רבבה כצמח השדה נתתיר, וצמיחה זו היא בחי׳ אור חוזר
לה ד העלאה זו דמל׳ עו כ פן בתחלתן ל  מלמטה למעלה ולפי שנעוץ סו
ה בסוף מבחי׳ ואני אברכם והוא כ ר  עד הכתר ועי״ז נמשד אח״כ ב
ל הנ״ל יובן ג״כ הטעם  הכתר דאור ישר מלמעלה למטה. ואחר כ
רר אתעדל״ת  שברכה ראשונה א״צ שיעור כי היא בחי׳ אתעדל״ע לעו
 עד״מ אדם הישו להקיצו מן השינה ולפי שבאה קודם אתעדל״ת לגמרי
ד איו שייר להצריד שיעור אמנם ברכה אחרונה שהיא אתעדל״ע כ  ל
ל כדי שביעה ד צריכה שיעור ומדאורייתא הוא ע כ  שע״י אתעדל״ת ל
 אלא שהם דקדקו עצמן להמשיד אפילו עד כזית כוי והיינו מבחינת
ה תברכו שהקדמונים כתבו שמלת  ואני אברכם. בהרמ״ז פ׳ עקב פי׳ כ
 תברכו בצירוף בכתרו רמז שמוריד האור מו הכתר עד המל׳ הנק׳
׳ ועיין  כה שכשהברכה בה היא חלה על ישראל המושרשים שמה כו
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ת אדם וכמ״ש ודמות פניהם פני אדם ושרש וחיות נפש הבהמית  דמו
 שבאדם הוא מבחי׳ אדם שבחיות שבמרכבה כי גם בחי׳ פני שור ופני
 אריה כלולים מבחי׳ אדם וכמ״ש בזהר ושרש נפש הבהמות שמבחי׳
 פני שור היינו מבחי׳ פני שור בעצם כוי*. [ועמ״ש מזה בביאור ע״פ אני
 ישנה ובד״ה אם בחקתי תלכו ובד״ה בכ״ה בפסליו ובד״ה המגביהי לשבת] והנה

 האופנים וחיות הקדש ברעש גדול מתנשאים לעומת השרפים. ועניו
 הרעש הוא מחמת ששומעים את השרפים שאומרים קדוש ג״פ וזהו
ת קדוש ל ה פי׳ וביאור מ  עניו לעומת השרפים. וביאור עניו זה כי הנ
ם בעלמין שאינו ו ח מר שהוא קדוש ומובדל בערד שאיו לו ערד ר  הוא לו
א בגדר ממלא ולא בגדר סובב דלאו מכל מדות אליו כלל• אד קדוש  ל
 בוי״ו הוא עניו המשכה מקדש עליון [ועייז מ״ש מזה בד״ה !יאינה וראינה
ה בגרמיה שהוא עניו עצמיות ל  בעניו שאו ידיכם קדש], כי עניו קדש הוא מ
ה כוי ל כ  קדושת אור א״ס ב״ה שכשמו כן הוא איו לו סוף ואין לו ת
ל אור א״ס ב״ה כמו שהוא שהיו בטלים ב ק  ואין העולמות יכולים ל
ת זיו  במציאות והיו כלא היו אלא ע״י צמצום גדול להמשיך התפשטו
 והארה בלבד בבחי׳ קו וחוט כו׳ והוא עניו קדוש בוי״ו בבחינת המשכה
 אד גם ההמשכה ההיא עדיין היא בבחי׳ קדוש ומובדל שאין העולמות
 יכולים להשיג עד שנעשה המשכה והארה דהארה והוא ענין קדוש
 השני המשכה והארה מקדוש הראשון. וכן ענין קדוש השלישי הוא
 ענין המשכה והארה דהארה שנמשד מקדוש הב׳. ובזה יוכל להיות
 בחי׳ הוי׳ להיות כל הנמצאים העליונים שישיגו יקר תפארת גדולתו
ג ו  ורוממותו לאין קץ באיזה השגה ותפיסה ויתענגו על ה׳ בהשגתם תענ
א [ועמ״ש מעניו ג״פ קדוש בביאור ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו ובד״ה רני ל פ  נ

 ושמחי כת] ואעפ״כ נק׳ צבאות אות הוא בצבא דיליה שאינו בבחי׳
 השגה אלא עד״מ בבחי׳ אות אחת מענין שלם בהשכלה והשגה שלימה
 שהאות ההוא אין לו ערך להיות נקי עליו כלל שם השגה אלא רמז
כך הוא עניו השגת העולמות ואפילו עולמות עליונים מאחר  בעלמא. ו
 שהן בבחי׳ נבראים ומחודשים מאין ליש אין להם תפיסה והשגה בו
 ית׳ בעצמו ובכבודו שאתה הוא עד שלא נברא העולם בו׳ ואין להם
 תפיסה אלא בחיות המתפשט בעולמות להחיותם ולהוותם מאין ליש
 שהוא בבחי׳ אות אחת ביו״ד נברא העוה״ב ובה׳ העוה״ז ואיו להם השגה
ת השרפים אומרים . והנה כאשר האופנים שומעים א ר  אלא בבחי׳ יו״ד כ
ה ל ע מ  כן מרעישים בקול רעש גדול מחמת ששומעים דבר גדול שהוא ל
ק בבחי׳ מקיף נקלט בהשגתם בבחי׳ פנימית ר ס ו פ ת  מהשגתם שאינו נ
 שאין כח בבחי׳ כלי השגתם להכיל ההשגה הגדולה והנוראה ההיא אלא
 נשאר עליהם בבחי׳ מקיף ומ״מ בבחי׳ מקיף משיגים שיש דבר גדול
 ונורא ונמשר מזה רשימו לבחי׳ פנימית להיות בבחי׳ רעם ורעש לבד
ק שמ״מ שומע בבחי׳ מקיף ל דבר חידוש שאינו מושג בשכל ר  כי כ
ת בבחי׳ פנימי׳ לומר ו נכנס רשימו לבחי׳ פנימי׳ נעשה מזה התפעל  ו
ס ולהשיג הדבר ההוא כמו ו פ ת  ראה זה חדש הוא שאיו כח בשכלו ל
 שהוא בעצמו ומזה מתהוה הרעש שמחמת גודל עוצם הפלאת
ל כו׳ ו רעש גדו ס בו׳ יתהוה ל ו  הדבר הנורא שאיו כח בשכלו לתפ
 והשרפים לפי ששרשם ממקום הרעש ההיא כמ״ש שרפים עומדים
ד [והוא ענין מארז״ל ל כ ו ואיו השגה זו חידוש אצלם כ  ממעל ל
ת המלד כו׳ וכמ״ש במ״א] לכן אינם  גבי ישעיה כבן ברד שראה א
 מרעישים כי לכן נק׳ שמם שרפים שכבר נשרפו כו׳ [וכיוצא בזה גבי
פלה חרדה גדולה  חברי דניאל שלא השיגו המראה רק דמזלייהו חזי נ
ת המראה כמ״ש במ״א]. ולפי  עליהם יותר מדניאל שראה א
 שנה״ב שרשה מבחי׳ אופנים וחיות ע״כ יש בה הכח הזה שתתפעל
 בבחי׳ רעש. וזהו ענין בחילא יתיר. טוב מאוד יותר מבחי׳ אהבת

 הנה״א בעצמה:
 *) עי׳ בהוספות.

ק הודו  והארה בלבד כוי וכי נשגב שמו שאפי׳ שמו הוא בבחי׳ לבדו ר
ל ה ותכסוף אליו ית׳ נפש כ ל כ  היוו של שמו על ארץ ושמים כוי. ואי לזאת ת
 חי לדבקה בו ית׳ ובפרט בהזכירו כי נקרא שמו הגדול ומלכותו ית׳ עלינו
 ישראל בפרט וכמ״ש וירם קרן לעמו מגיד דבריו ליעקב כו׳ וכתיב כי יעקב
ך ה׳ אלקי ישראל דייקא אזי לתו ואומרים ברו ו ו יה ישראל לסג  בחר ל
רר השמחה בלב איש ישמח ישראל בעושיו בשמחה גדולה לאלקים  תתעו
ת ל בית ישראל אחרי ה׳ ואח״ב ברכו ו וינהו כ  שהשרה שכינתו בתוכנ
ו חמלה גדולה  ק״ש איך שהמלאכים מקדישים כו׳ ואהבת עולם אהבתנ
 ויתירה פי׳ יתירה מהמלאכים כוי כמ״ש בסש״ב. ומזה יעלה ויבא ויגיע
ל לבבך בשני יצריד, דהיינו שגם כח  למם״נ בק״ש באחד ואהבת בכ
 המתאוה שבנפש הבהמית שבאדם המתאוה לדברים גשמיים וצרכי גופו
ל ה׳ ויחפוץ בקרבת אלקיס כי טוב שהוא גות בני אדם ישוב א ו  בתענ
 מקור כל התענוגים וחיי החיים ב״ה ואזי יתענג על ה׳ ממש. וע״ז
ל אשר עשה והנה טוב מאד טוב ק וירא אלקים את כ  דרשו רז״ל בפסו
 זה מלאך חיים מאד זה מ״ה כו׳ ולכאורה יפלא הרי הוא המ״ה הוא
 היצה״ר ומה היא טובתו ולא עוד אלא שנק׳ טוב מאד יותר ממלאך
 החיים. אלא הענין הוא שאין טובתו של היצה״ר כשהוא בתקפו אלא
 כד אתכפיא סט״א כו׳ דהיינו שכאשר כח המתאוה שבלב האדם
 שמנפשו הבהמית מתהפד וישוב לאהבת ה׳ בכל לבבו שאזי גם היצה״ר
 שמשכנו בלב ששם משכן נפש הבהמית בחלל השמאלי הנה מלאד רע
 בע״כ יענה אמן ומסכים ומתרצה להודות על האמת כי הוא ית׳ חיי החיים
 ומקור התענוגים ואליו יאתה להיות כלתה נפשו לה׳ בתשוקה וצמאון
ת  כוי. ובעבור זה אסתלק יקרא דקוב״ה לעילא כי זה הוא תכלי
 המכוון בבריאת העולמות להיות יתרון זה בנפש הבהמית השבה אל
ודע וכמ״ש במ״א. ולכן הוא טוב מאד  ה׳ כיתרון האור הבא מן החושד כנ
ע  יותר ממלאד החיים שהוא בעצמו ממקור החיים והטוב, אבל מלאד ר
לה יותר ב וחיים הוא מעו ע כשנתהפך לבחי׳ טו ר ת ו ת מו ג ר ד מ  שירד ל

 כמשל יתרון האור כוי [ועמ״ש מזה בד״ה אלה מסעי וע׳ בזהר ר״פ יתרו דפ״ח ע״ב

 ובפי בהעלותך דף קנ״ג םע״ב ומ״ש לקמן ע״פ והיה הבו הבכור לשניאה] וגם

ת יותר מ ח  כמ״ש בזה״ק במקום שבע״ת כו׳ דמשכין לי׳ בחילא יתיר שהוא מ
רת מבחי׳ רשפי אש האהבה היא  תגבורת כוי שכאשר האהבה בתגבו
לדתה שנמשלה  כמעלת הזהב על הכסף היא האהבה שכטבעה כתו
ות זו נ נ ולדה מהתבו . והאהבה כרשפי אש נ ר  למים משוך אחדיר כמים כ
 שבתפלה ופסוד״ז בסידור שבחיו של מקום בעומק דעתו בגדולת א״ס
 ב״ה ורוממותו לאיו קץ ובברכת יוצר ואהבת עולם כו׳ עד שיגיע לקיום
 מם״נ באחד וקיום ואהבת כו׳ כנ״ל וכמ״ש במ״א ע״פ מצרף לכסף
תפלה ופסוקי , פי׳ שבאיש לפי מהללו בק״ש ו  וכור לזהב ואיש לפי מהללו
ת ולשרוף את כח  דזמרה נעשה מצרף וכור הן רשפי אש האהבה לכלו
 המתאוה שבנפש הבהמית עד שישוב לאהבת ה׳ ולדבקה בו בתשוקה

 וצמאון ובכלות הנפש ממש:
לת א״ס ב״ה ה הזה לנפש הבהמית שתתפעל מגדו כ  ב והנה ה
לדבקה  ורוממותו עד שתתלהט ותתלהב בתשוקה וצמאון לה׳ ו
י  בו ית׳ עד שישוב ויתהפר כח המתאוה שבה לאהבת ה׳ הוא מפנ
לקחה מהאופנים וחיות הקדש שבמרכבה  ששרש נפש הבהמית שבאדם נ
ל נפש הבהמות הוא ג״כ מבחי׳ (הגם בי שרש כ ׳  פני אריה ופני שור בו
י נשר כמ״ש במ״א, ובמה  פני אריה פני שור ושרש נפש העופות מבחי׳ פנ
ד שרש וחיות נפש הבהמית שבאדם שבודאי אינה דומה לנפש ר פ  ת
 שבבהמות ממש, שהרי נפש הבהמית שבאדם היא נפש המשכלת ומדברת
 שגדלה וגבהה מעלתה לאין קץ על נפש שבבהמות ממש שאינה אלא
 נפש חיה בלבד ואין ערוד לחי עם מדבר כנודע• אד העניו הוא שארבע
 חיות שבמרכבה ארבעה פנים לכל אחת מהנה ויש בכל אחת מהן

 שדה כמשל — ועמ־ש מזה בד׳׳ה: נתקן ע״פ לוח התיקון.
—>ה;ם: בדפוסים הראשונים איו כאז התחלת מוסגר.  שדה פני



 לקוטי נשא תורה כט

ר וה׳׳ז בחי׳ ירידה ת אחר בדבו  ונתגלימ אופן המדות שבלב למהו
ת דבור. וירידה והמשכה זו היא ע״י הקול.  ממהות מדה למהו
ת אחר נק׳ בשם קול. וזהו  ועד׳׳ז כל ירידה והמשכה ממהות למהו
ת כו׳ ו ד מ  ענין קלא פנימאה דלא אשתמע הוא בחי׳ המשכה משכל ל
לות שהם  (ועמ״ש מזה בשה׳׳ש ע״פ קול דודי הנה זה בא). וזהו ענין ז׳ קו
ד וכח הוא ס  ז׳ בחינות המשכות וירידות בז׳ המדות. מים הוא ח
 בחי׳ גבורה כוי. וההמשכה הוא מעלמא דאתכסיא שלמעלה
רות ששבעת הנרות הן ת (וכענין שבעה ושבעה מוצקות לנ  מהמדו
ת ע׳ ת עליונות להמדו ו  שבעה מדות והמוצקות הו המשכות ממדרג
ר ס׳׳פ מקץ (דר׳׳ד סע״ב) ועמ״ש בד״ה כי עמך מקור חיים. ה  מ
 וכ״ה עוד בזהר דשבעה מוצקות הן שבעה הבלים כו׳ ועיין מעניו
כל המשכה הוא ע״י  שבעה הבלים בזהר פ׳ תזריע דמ״ז ע״ב) ו
 שם הוי׳ יו׳׳ד צמצום כו׳ ולכן בכדי שיהיה ירידה והשפלה זו מבחי׳
 שם הוי׳ בז׳ קולות האלו מקדימים בחי׳ הבו לה׳ כבוד הוא עניו מקיף
 והארה יתירה כדי להיות נמשד אח״כ הז׳ קולות. והכבוד הזה צריר
ה קודם הז׳ קולות (בר״ח פ״ב משער היראה הביא ל ח ת  להמשיד מ
ת כבודד שהוא בחי׳ א א חס דרנ״ה ע״ב בענין הראני נ  מהרע״מ פ׳ פנ
ם בכבוד ו תרו ר עליון כו׳ וע׳ בזהר בהעלותר דקנ״ד א׳ בעניו קרנ ת  כ
ה הוא היש וכולא ל ע מ  והיינו כי פי׳ הבו לה׳ כבוד היינו איד שבאמת ל
 קמיה כלא ממש חשיבא ועמ״ש בביאור ע״פ כי ביום הזה יכפר מענין
ד חתן ה לכבו  כבוד חכמים ינחלו כו׳ ע״ש) וכן הוא העניו שנותנין מתנ
ה נפשי ממטה ת ל כלה כ כלה לפי שנעשה יחוד חדש כי חתן חות דרגא ו  ו
 למעלה. והם שני הפכים שמתייחדים וכדי לחמשיר יחוד חדש כזה
ת הארה בבחי׳ מקיף. ועד״ז פ ס ו ה בחי׳ כבוד שהיא ת ל ח  צריד להמשיד ת
ת זהב כפו ף ו ס וכת המזבח קערות ומזרקי כ  הקריבו הנשיאים בחנ
ד ק הנשיאים עשו לכבו  אף שמנחת נדבה מביאה בכפיפה מצרית ר
ל מזבח החיצון שאינו לתפארת וזה היה ג״כ ענין הקרבת הקטרת ע  ו
ק כמו ות תמידין כו׳ ר ל שדבר ההוה היינו קרבנ ל  דבר ההוה כ
ך היה עניו הקרבת ה יתירה דוקא. כ נ ת  שמחנכין התינוק ע״י מ
 הקטרת שהוא המשכת בחי׳ מקיפים וכר הוא עניו הכבוד שעי״ז יוכל
ות תמידין כסדרן וכו׳ זהו ענין חיניד ר הקרבנ ד  להיות אח״כ ס

 המזבח כנודע:

 אך כדי להיות המשכת קטרת שהוא בחי׳ מקיף צ״ל משיחת המזבח
 בשמן המשחה. כי שמן המשחה הוא ממוצע בין פנימי למקיף כי
ר ר דרו  שמן הוא משקה ובשמו המשחה היה מעורב בשמים ראש מ
 קנמן בשם כו׳ שהוא ענין הריח הרי שהיה תערובות בחי׳ פנימי
 ומקיף. ומ״מ בחי׳ מקיף נקרב ביום המשח שהכל בחי׳ א׳. משא״כ שאר
ל הבקר לעולה כו׳ היה  הקרבנות שהם אכילת המזבח ולזבח השלמים כ
 אחרי המשח. שמתחלה היה צ״ל בחי׳ המקיף לחינוד ואח״כ היתד, אכילת
לכד בקרבנות שהם אכילת המזבח כתיב אחרי המשח אותו.  המזבח ו
 ובקטרת והבאת הקערות שהם בבחי׳ מקיף ובחי׳ כבוד כתיב ביום
 המשח. (ואפשר עד״ז יש לפרש מ״ש ברבות נשא פרשה י״ג וז״ל כתיב
וכת המזבח ביום המשח אותו והלא קערה אחת היתד. ומזרק  זאת חנ
 אחד היה וכף אחת היתה ביום המשח אותו מה ת״ל קערות כסף שתים
לם הקריבו ביום ראשון וביום  עשרה וגו׳ אלא העלה עליהם כאלו כו
לד יפה רעיתי  אחרון עכ״ל. וכ״ה עוד שם פ׳ י״ד ובשה״ש ע״פ כו
לם הוא בבחי׳ ביום  והיינו שבחי׳ הקטרת והבאת הקערות של כו
לם ביום ראשון ובחי׳  המשח אותו וע״ז אמר כאילו הקריבו כו
ת ולזבח השלמים הוא בכולן בבחי׳ אחרי המשח אותו וזהו ו  הקרבנ

 וביום אחרון):

ים כן לב האדם  ג והנה ע״י הרעש נעשה כמים הפנים לפנ
 לאדם. פי׳ האדם לאדם כי יש אדם שעל דמות הכסא
א ואפילו הגי חיות ס כ ת כמראה אדם. ויש בחי׳ אדם שמתחת ל  דמו
 פני אריה פני שור פני נשר הם בבחי׳ אדם וכמ״ש במרכבת יחזקאל
 ודמות פניהם פני אדם כו׳ לארבעתן כו׳ [ועיין מזה בוהר פ׳ במדבר
 דקי׳׳ח ע״ב ובפי׳ הרמ״ז ש0 ובזהר פ׳ תזריע דמ״ח סע״א ובפי בראשית דייח

ים כן לב האדם שלמעלה על הכסא לאדם  סע׳׳ב] וכמים הפנים לפנ
ל כנ״ל. ופי׳ פניהם א באתעדל״ת דיליה בבחי׳ רעש גדו ס כ  שמתחת ל
 פני אדם היינו שבפנימיותם דבחי׳ אופנים וחיות הוא בחי׳ אדם
 וכמ״כ בנה״ב שבאדם בפנימיותה היא נפש השכלית. ועמ״ש בד״ה
ם בענין ופניהם וכנפיהם שהטעם על ופניהם הוא בזקף כ ספרתם ל  ו
ק ביו ופניהם לוכנפיהם כוי ע״ש ןעי״ן  גדול שהוא הפסק להפסי
ן אל  אתעדל״ת בבחי׳ הנה״ב והשכלית זהו בחי׳ לב האדם התחתו
 האדם כו׳ נמשד אתעדל״ע מלמעלה. וביאור ענין אתעדל״ע זו יובן
ות להקריב חלב ודם של  ג״כ בעניו הקרבנות. כי הנה הקרבנ
 הבהמה ע״ג המזבח הוא ג״כ בחי׳ העלאה דנפש הבהמה ששדשה
י שור כוי. והנה היו מביאים אש שלמטה  מחיות ואופנים מבחי׳ פנ
 ועי״ז נחית אשא עילאה אריה דאכיל קרבניו אריה מלר שבחיות להתכלל
ה בהעלאת נה״ב יש ג״כ ב׳ בחי׳ אשות ל פ ת  באש שלמעלה. וכד ג״כ ב
 הנ״ל העלאה והמשכה וכ״ז נק׳ אכילת מזבח וכן הענין ג״כ למעלה
 בנשמות שמיכאל כה״ג מקריב ע״ג המזבח כי הנשמות הן בחי׳ נבראים
כלל כאצי׳ דאיהו ה מעלה לי ל ע מ  מאין ליש וע״י מיכאל נקרבים ל

 וחיוהי וגרמוהי חד:

 והנה הקרבת הקרבנות ע״ג המזבח נק׳ בשם אכילה כמארז״ל
 בשתי אכילות הכתוב מדבר א׳ אכילת אדם וא׳ אכילת מזבח
 לפי שהיא בחי׳ פנימית אכלתי יערי עם דבשי (ועמ״ש בד״ה ואפ האכל
 יאכל בפי שלח). אבל יש בחינה אחרת והיא בחי׳ מקיף שהיא ענין הקטרת
ל ל ס בגוף כ כנ ו ולא הגוף שאינו נ ק ריח שהנשמה נהנית ממנ  שהוא ר
ק בבחי׳ מקיף מלמעלה (ונתבאר מזה בביאור ע״פ  בבחי׳ פנימית ר
. ר ה מהחיד כ ל ע מ  באתי לגני גבי אריתי מורי וכמו שהחוטם הוא ל
ת ע״ש בענין העלאת מ״ן שבבחי׳ לדו  ועמ״ש ע״פ ראה ריח בני בפ׳ תו
ת ובפ׳ בהעלותד ר ט  מקיף, ועיין בזהר ס״פ ויקהל (דרי׳׳ט אי) מענין ק
 (דקנ׳׳א ע״ב) ושם מבואר ג״כ מענין מזבח הפנימי ומזבח החיצון והיינו
ה עפר יעקב  בחינת פנימית הלב וחיצונית הלב ועמ״ש בד״ה מי מנ
ל ע״פ נשא ת לעי ר ט ד מענין ק ו כו׳ ע״ש ועמ״ש עו  בענין ויחד לבבנ
ת ראש בני גרשון, ובד״ה בכ״ה בכסלו וע׳ מ״ש הרמ״ז ס״פ בא  א
א היתה קריבה על מזבח  ע״פ הרע״מ שם ד״מ ע״ב). והנה הקטרת ל
רק בנשיאים היתה הוראת שעה  החיצון כ״א על מזבח הפנימי. אד ו
כת המזבח. וענין ו ת ע״ג מזבח החיצון. והיינו בשביל חנ ר ט  שהקריבו ק
ו והיינו כמשל ר ע״פ דרכ ע נ  החנוכה זו הוא מלשון חינוד כמו חנוך ל
ה יתירה כדי להרגילו נ ת ד נותנין לו מ  התינוק שמחנכין אותו ללמו
ל כוי. והיינו ל בלימוד משא״כ כשהוא כבר הרגיל א״ע והתחי  להתחי
ד אינו ע״י הלימוד בלבד שזהו דבר ההוה לו תמיד  שהחינוד ללמו
ת או איזו ת כמו איזו התקרבו פ ס ו  אלא שמחנכין אותו ע״י איזו ת
ד והיינו ה כו׳ אך לאחר שכבר חינכו אותו די בדבר ההוה תמי  מתנ
ת קשות, ולכן כדי שתהיה ההתחלה צ״ל ע״י ו  משום שכל התחל
ך (וכמ׳׳ש במ׳׳א בד״ה בכייה בכסלו הנ״ל בעניו חנוך לנער ע״פ דרכו). ו נ י  ח

ל המים כו׳ ל ה׳ ע ד קו  וזהו ג״כ עניו הבו לה׳ כבוד כו׳ ואחר כ
ל גשמי היוצא מן הלב אל ל הוא המשכה כמו קו ת ופי׳ קו לו  ז׳ קו
 הדבור והנה הוא המחבר המדה שבלב עם הדבור להיות נראים
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ת איהו כלל ע״כ מתבטלים שם המדות ל אליו מדו כ ת דלאו מ  מהמדו
ד ה׳ הגדולה והגבורה כר, ועד״ז יש לומר בעניו  והיו לאחדים וכמ״ש ל
ר שמקיפים ופנימיים בות פנימי ומקיף ע״י כי גאה גאה כ  פי׳ תערו
 שוים לפניו. ועמש׳׳ל בביאור ע״פ נשא את ראש בני גרשון בעניו יד
 הרמה שמחבר השני ידות שהם חו״ג כו׳ ע״ש. וזהו ג״כ פי׳ מ״ש גבי
חס ז׳׳ל הלוי  קטרת ממולח טהור קדש ופי׳ הגאון החסיד מוהר׳׳ר פנ
ים יפות על התורה ו פנ  האב״ד דק״ק פפד״מ תלמידו של הה״מ נ״ע בספר
 וז״ל פי׳ התרגום מערב דכי קודשא והוא כי חכמה נקראת קדש
 ובינה היא בחינת טהור והם תרין ריעין דלא מתפרשין עכ״ל. ועמ״ש
 בפי׳ נשמה שנתת בי טהורה היא ועלייתה לבחינת קדש ע״י אשר
ו במצותיו בד״ה ושמתי כדכד ובד״ה שבת שבתון. ומשם יובן  קדשנ
 פי׳ מערב טהור קדש שהוא קרוב לענין הנ״ל בתערובות הפנימי
ת  והמקיף וזהו ענין ביום המשח ואחרי המשח שבקטרת והבאת קערו
 שהוא בחי׳ העלאת מ״ן להמשיך האור מקיף כתיב ביום המשח לפי
 ששמו המשחה הוא ג״כ מבתי׳ מו״ס דעתיק, א״כ הכל בחי׳ א׳. משא״כ
 אכילת מזבח שממשיד מ״ד מבחי׳ ז״א לכד נאמר ע״ז אחרי המשח כו׳
לה שנים עשר ובפ׳  ועי בזהר פ׳ וארא דכ״ד ע״ב מעניו כל הבקר לעו
 בהעלותך דקנ״א סע״א. ועיין עוד מ״ש בפי צו ע״פ זה קרבן אהרן

 כו׳ ביום המשה אותו:

 בהעלתך
י שהרצון  אחד ואחד מישראל אלא ואהבת מלשון אבה שהוא פי׳ הרצון לפ
 הוא פנימית המדות כמו שאנו רואים בחוש שהרצון מנהיג המדות של
ק ל ס ת אם מ ג לפי טבע המדו ו  אדם שאפי׳ אם יש לפניו דבר שיש בו תענ
. וכן ו ג ממנ ו ת ותענ ח דעת אינו מקבל נ י איזה טעם ו ו מפנ  רצונו ממנ
ר כ ו ח״ו דבר של צער ויסורים והוא עושה רצונו ל י  להיפר אם יש לפנ
ת תלוים ברצון והיינו שהוא פנימיותם*  אינו מרגיש חיסורים כ״כ והרי המדו
ר ואית רצון ואית רצון עמ״ש מזה ת  וחיותם (כי הרצון הוא בחי׳ כ
ן הנמשך מהשכל הוא ם רצון התחתו  בד״ה ויקהל משה. עכ״פ ג
ורה והוא כלי ת הנמשכים מהשכל. והוא ענין פני המנ ה מהמדו ל ע מ  ל
 לבחי׳ רצון העליון שלמעלה מהשכל שזהו ענין העלאת הנרות שע״י
ת ה׳ ר רצונו ותשוקתו וחפצו לאהבה א פ ה  אהרן). ועל זה מצוה הכתוב ל
א ו חפץ ורצון אחר זולתו ובמ״ש מי לי בשמים ועמך ל  שלא יהיה ל
ר לאהבה זו ורצון ר ד ה שארי ולבבי* וגו׳. והאיר יהיה ה ל  חפצתי בארץ כ
ן היטב נ  זה הקדים הכתוב פסוק שמע ישראל ה׳ אלקינו וגו׳ להתבו
 ולשום על לבו איר שהוא ית׳ אחד בשמים ובארץ דהיינו אפי׳ בהשתלשלות
 שמים וארץ רוחניים וגשמיים בחי׳ ו״ק עולמות נפרדים הם מתאחדים
 ביחודו ית׳ מפני שהם בטלים אליו ית׳ דכולא קמיה כלא חשיב כי
מר עליו יחי ה מבחי׳ השתלשלות בחי׳ שמים וארץ לא שייד לו ל ע מ  ל
 לשון אחד כמ״ש במ״א ע״פ וארא אל אברהם כוי, ואפי׳ במקור
 ההשתלשלות בחי׳ המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית נקרא הוי׳ אלקינו
פל לשון ו ו כי תמיד מחדש כו׳ ואיו נ  בחי׳ תרין ריעיו דלא מתפרשי
 אחד כ״א בהשתלשלות בחי׳ שמים וארץ וכו׳ שהן בחי׳ ששה קצוות
דא כוי. והוא ית׳ אחד בהם  רוחניים וגשמיים שהם מעלמא דפרו
 לפי שהם מתייחדים ביחודו ובטלים אליו דקמיה כולא כלא חשיב.
׳ וגם ששה ר ה׳ הגדולה והגבורה כו  ששה קצוות רוחניים דכתיב ל
ה מקום אתי ם וכדכתיב הנ לל דבחי׳ מקו  קצוות גשמיים שהם הכו
ל עלמיו ואינו נקרא  שהמקום בטל אליו לפי שהוא ית׳ סובב כ
ם וזמן שהם  לפניו ית׳ בשם מקום כלל שהרי לפניו ית׳ לא שייר שום מקו
 הם נבראים מאין ליש ולכן אומרים אח״ב בשכמל״ו פי׳ כי מבתי׳

 שו״ה להיפך — והוא עושה רצונו לכך: ככת״י 633: והוא רוצה בו: אינו.
 *) עי׳ בהוספות.

 מעט ביאור על זאת חנובת המזבח

 עיין בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳ אמור דפ״ט א׳ דשמן המשחה הוא ממו״ס
 והריח שבו הוא מבחינת גבורה דע״י המלובש במו״ם כוי ועמ״ש
 ע״פ לריח שמניר ובביאור ע״פ מי יתנד כאח לי בפ׳ תרומה. והנה מבואר
סמכה פ׳ מרים שע״י העלאת מ״ן של ה נ מ  במ״א באגה״ק ד״ה ל
ות שע״ג המזבח נמשכים ויורדים מ״ד מבחי׳ אדם שעל הכסא  הקרבנ
 הנק׳ ז״א דאצילות וזהו ענין אכילת מזבח שממשיד מ״ד מבחי׳ א״פ.
 וענין הקטרת שהוא הריח שהוא עולה עד בחי׳ חוטמא דעתיק כמ״ש
 ע״פ אריתי מורי, זהו העלאת מ״ן לבחי׳ המקיף המלר המרומם לבדו
בות פנימי  כו׳ והמתנשא מימות עולם ועניו שמן המשחה שהוא תערו
 ומקיף היינו כמ״ש כשמן הטוב כוי יורד על הזקן כו׳ שנמשר ממזלות
 דנפקי ממו״ס שבו מלובש גבורה דע״י כנ״ל. ויש להעיר לעניו
ת (פ״ב  תערובות בחי׳ פנימי ומקיף מענין רקיע השביעי הנקרא ערבו
ם חו״ג ס ערר ערבות ע״ש שבו מתערבי ד ר פ  דחגיגה י״נ ב׳}. שפי׳ ב
ד וכ״כ בזח״ב קס״ה א׳. והוא ע״ד עושה שלום במרומיו שמחבר ח  י
ר מלד שהשלום שלו. והיינו לפי כי רקיע זה השביעי הוא  שני הפכים כ
 ענין היכל השביעי היכל קדה״ק שכולל ג׳ ראשונות ובמ״ש במא״א אות
כב בערבות ביה שמו כו׳ שהוא בחי׳ שלמעלה  ע׳ סנ״ח וז״ש סולו לרו

 פרשה
 בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת
ורה נאמר בזכריה ראיתי והנה ה עניו המנ  הנרות. הנ
רת זהב כו׳ ואומר מה אלה אדוני ויאמר אלי זה דבר ה׳ אל זרובבל  מנ
ר נש״י וכמאמר ורה הוא בחי׳ דבר ה׳ שהוא מקו  פי׳ כי ענין המנ
פחתה בי וכמ״ש ויפח באפיו נשמת וגו׳ (עמ׳׳ש בד׳־ה והיה מספר  ואתה נ
) וישראל נקראו בשם זרובבל על שם וזרעתיה לי בארץ והם היו ״  מ
 אז בגלות בבל גם הנשיא נק׳ זרובבל על שם זה. וזהו דבר ה׳ אל
ר ה׳ נשמת אדם ר כמ״ש נ  זרובבל והוא ענין המנורה כי הנשמה קרויה נ
ת בעבודת ו רות שהם ז׳ מדרג ורה ויש בה בחי׳ ז׳ נ ה נש״י נקרא מנ כללו  ו
 ה׳ יש עובד מאהבה משור כמים. ויש מאהבה כרשפי אש (ע• בד׳׳ה
 כי תבאו כוי ושבתה הארץ ומעניו אהבה משוך כמים בד״ה אז ישיר כו׳ עלי באר)

 ויש ע״י התורה קו הממוצע (ע׳ בד״ה לסוסתי ברבבי ובד״ה נאוו לחייך

להתגבר בעבודת ה׳  ובדיה למעז תהיה תורת). ויש ע״י נצחוו לנצח ו
ע ועשה טוב (עמ״ש בד״ה והנצח זו ירושלים ובד״ה למנצח על השמינית ר ד מ  בסו

 ובד״ה אלה מסעי) ויש ע״י הודיה (עמ״ש בד״ה אתה הצבת בל גבולות ארץ

 ובדיה יהודה אתה) וכן יש עבודה ע״י התנשאות במארז״ל במשנה ס״פ
 י״ד דשבת כל ישראל בני מלכים הם וכמ״ש ויגבה לבו בדרכי ה׳

ת כוי:  ויש ע״י שפלו
ת הללו לפי שהוא משבעה רועים רו ת הנ  ב והנה אהרן הוא המדליק א
ת ת נש״י והוא ממשיר להעלו ו ל ל כ  הממשיכים חיות ואלהות ל
ת ט ה ל ת ל מדורת אש האהבה כרשפי אש שלהבת מ  אהבה עזה לה׳, ולהגדי
ת בחינת ל ע ב איש ולב עמוק. ויובן בהקדים ההפרש ויתרון מ ר ק  כ
מדרגת אברהם אבינו ע״ה שנקרא אברהם אוהבי. ת ו ל ע  אהרן על מ
נםוע הנגבה פי׳ שהלר ר ו  בי באברהם אבינו ע״ה הוא אומר הלו
ה עד שנתדבק בבחי׳ הנגבה שהוא ל ע מ ה ממטה ל ג ר ד מ ה ל ג ר ד מ  מ
ו . ועד״ז תקנ ר  בחי׳ אהבת ה׳ לדבקה בו בדביקה וחשיקה וצמאון כ
מר ברור שאמר תחלה ואח״כ פסוקי דזמרה עד שאח״כ מגיע  לו
ת האהבה ד ת ואהבת שבק״ש וגו׳ כי ואהבת אינו ציווי על מ ג ר ד מ  ל
סתרת בלב בל  טבעית שבלב כי הרי מדת אהבה זו הטבעית ודאי מו
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ה מבחי׳ אהבת עולם ל ע מ  זו שבבחי׳ ראיה זו נקרא אהבה רבה שהיא ל
ת ה׳ ממש במהותו ועצמותו כביכול ונק׳ ב ר ם וזמן כו׳ והיא ק  בחי׳ מקו
ה וכוי והמשכיל יבין (ועמ״ש בפי תצוה ע׳׳פ ועשית בגדי קדש ט מ  מלמעלה ל
 לאתרו כו׳•). וזאת יהיה חפצו ותשוקתו של אדם ואחר זה ימשוך להיות עזה
ק לזאת שיהיה גילוי ת אהבה ורשפיה רשפי אש שלהבת יה ר  כמו
ר ומעלים קדושתו יתמרמר מאד ה ומסתי ס כ  אלהותו ית׳ וכאשר החשד מ

ת אהבה):  (ועמ׳׳ש סד״ה שימני כחותם מעניו כי עזה כמו
ו כי חטאנו אחר ק״ש ח לנ ל ת ש׳׳ע ס ל פ ת ו ב  ד ובזה יובן מה שתקנ
ת שמים ומצות ואהבת כי הנה כתיב ל מלכו  שמקבל עליו עו
 אוילים מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו פי׳ על עונותיהם הם מתענים
 ועושים תשובה ופשעם שגדלה מעונותיהם. כי פשעים אלו המרדים
ו וזהו והם פשעו בי. פי׳ בי  (ועמ׳׳ש בד׳׳ה כנשר יעיר מעניו כי פשענ
 היינו ע׳׳ד מ׳׳ש בפ׳ אחרי דס׳׳ו ע״ב בפי׳ בי נשבעתי וכפ׳ נשא דק׳׳ל
 ע״א ועכ׳׳ז הם אוילים מדרר פשעם) אעפ׳׳כ הם אוילים מהם כי לא
ד פשעם כי הדרד הגורם ר ד לא מפשעם ממש אלא מ ד פשעם ו ר  ידעו ד
ל מלכות שמים והיינו לפי שאינו נראה לעיני מרד הוא פריקת עו  לפשע ו
ת שמים ל מלכו  בשד כמו מלד בשר ודם, ולפיכד בק״ש שמקבל עו
 ומאריד באחד ועי״ז מגיע לואהבת להיות חפץ בגילוי אלהותו ית׳ ושלא
. ואזי יתמרמר הוא מאד• ויבין שיש חטא ופשע ו  יחשיד החשד ממנ
ת ואזי אומר ק מאור פניו ית׳ בתכלי  שע״י זה החשד מחשיד שהוא רחו

ו וכוי (ועמ״ש בד״ה מה טובו גבי והתשובה השלישית)• אך־ לא נ ח ל ל  בש״ע ס

ק שצריר לקבוע ה לבד ר ל פ ת נות שבשעת ק״ש ו נ  די במרירות זו מהתבו
ת זו בנפשו. ע מרירו ת קבוע בתיקון חצות לקבו ו ע  עתים ולכן תקנ
ת שמים כמ״ש במ״א וע״י דת מלכו קו  וזהו בזכרנו את ציון שהיא נ
 המרירות זוכה לבחי׳ גילוי אלהותו ית׳ כנ״ל, ועמ״ש הטע׳ בזה בד״ה והנה
 מנור׳ זהב כי מרירות זו הוא ע״י בחי׳ בחכמה אתברירו הפד מבחי׳ אוילים
ך פשעם כו׳ ובחכמה הוא גילוי אור א״ס הוי׳ בחכמה. (ועמ״ש לקמן ר ד  מ
 עוד טעם בזה שע״י המרירות זוכה לגילוי אלקות. וע׳ עוד מזה בד״ה
ורת זהב). והנה הגורם לשכר מצוה היא המצוה בעצמה  והנה מנ
 שהתורה והמצות הן הם המשכת גילוי אלהותו ית׳ למטה. וזהו
ל היום איה אלהיד.  היתה לי דמעתי לחם* יומם ולילה באמור אלי כ
ם שהיא התורה שנאמר ח ל  פי׳ שע״י הדמעה והמרירות הנ״ל זוכה ל
 בה והגית בו יומם ולילה. לפי שהמרירות שאדם קובע בשעה זו בנפשו
ק ל היום*, משא״כ אם ישים אליו לבו ר  גורם להמשכת גילוי אלהותו על כ
ה ל ע מ ה לבד הנה אז הוא שעת הכושר למעלה שמתעורר ל ל פ  בשעת ת
ל היום אינו אלא ע״י התורה, וזהו ה כ ל פ ת  מוחץ דגדלות אבל אחר ה
ל היום אלהיד שלא די מר איה כ ל היום איה אלהיד כלו  באמרם אלי כ
ם יומם ולילה ע״י התורה שהיא ח ד להיות ל ד ה לבד אלא צ ל פ  בשעת ת
 גילוי אלקותו ית׳ ואין גילוי זה אלא אחר המרירות בנפשו מריחוקה
 מה׳ כי בלא״ה הרי נשארת למטה כו׳ וע״כ צריד להקדים דמעתי שעה
ו כו׳ שימו  קבוע (ועמ״ש בד״ה ושבתה הארץ בענין כי נכמרו רחמי
ם  לחם כו׳ ויבד שמה כו׳ ע״ש, וזהו ממש ענין היתה לי דמעתי לחם, ג
ת שהתורה נדרשת בהן נמשכים מי׳׳ג מדה״ר וכמ״ש סד״ה  כי י״ג מדו
ת ולעורר י״ג מדה״ר  אני לדודי גבי הרועה בשושנים ששונים בהלכו
 זהו ע״י בכיה ומרירות. וענין להקדים המרירות בשעה קבוע י״ל
נים בוכים עמ״ש סד״ה במדבר סיני וסד״ה  שיהיה ע״ד מים תחתו

 ענין הנסכים):

ם כו׳ ובעניו איד שע״י ח  ה והנה עד״ז בענין היתה לי דמעתי ל
 המרירות דוקא נמשד בחי׳ אה״ר דאהרן להיות עין בעין נראה
ל זה הוא הקדמה לבאר ולהשכיל עד״ז ממש עניו הדלקת  כו׳ הנה כ
ר וגם עשוי ה כתית למאו ל ח תתץ ת  הנרות בשמן. כי כמו שהשמן כו

 *) עיי בהוספות.

ת כל עולמים וממשלתד  מלכותו נמשד בחיי מקום וזמן כמ״ש מלכותד מלכו
ק שאינו אלא מבחי׳ שם לבד שאינה אלא התפשטות ר ודור ר ל דו  בכ
ו לזולתו שיהי׳ נקרא שמו עליו בלבד ועי  זיו והארה כדי להאיר ממנ
 מזה בםש״ב ח״ב פ״ז, וכאשר יתבונן היטב בדברים האלה ויהיו
 נקבעים בלבו באמת אזי לא יחפוץ חפץ אחר ורצון זולתו ית׳. וכמ״ש
 מי לי בשמים שהם תענוגים רוחניים ועמד לא חפצתי בארץ שהם
ל השגות  תענוגים גשמיים, לפי שהכל הוא בחי׳ מקום וזמן, אפי׳ כ
ה שארי ולבבי ל ם וזמן ואי לזאת כ ת מקו ח  שמשיגים בעוה״ז הם נופלים ת
 להיות צור לבבי וכו׳ להיו׳ בטל אליו ית׳ לדבקה בו לבדו ית׳, (ולכן היה
לם ת הו״ק וע״ז נאמר אתה כהן לעו ל ח גבה כי החסד הוא ת נסוע הנ ך ו  הלו
 והוא ג״כ בחי׳ יומם דאזיל עם כולהו יומין ע״כ ביטול הו״ק רוחניים
רם הוא ע״י בחי׳ החסד בחי׳ כהן דמשמש תחותוי בפ׳  וגשמיים במקו
ות בהמות ששרשם מפני שור הוא  יתרו דס״ז ע׳׳ב, וכמו שהעלאת הקרבנ
 ג״כ דוקא ע״י אריה דאכיל קרבנין, גם הנגבה נק׳ ימין ועיקר הכח
 בימין וצ״ל לאכללא שמאלא בימינא, ועמ״ש בד״ה צאינה וראינה בענין

 שאו ידיכם קדש כוי):
ת בחי׳ אברהם אבינו ע״ה שאהבה זו מדרג ת ו ל ע  ג והנה כ״ז מ
 נקרא אהבת עולם כי נלקחה מבחי׳ עולם מקום וזמן, איר
 שהם בטלים אליו ית׳ ונק׳ ממטה למעלה לפי שהוא עבודת האדם
ה כנ״ל אבל בחי׳ אהרן הוא בחי׳ ה למדרג  פולחנא דרחימותא ממדרג
 אחרת שהוא שושבינא המטרוניתא בבחי׳ מלמעלה למטה דהיינו שכל
גלה כבוד ה׳ לעיני בשר שיהיה גילוי אלהותו  חפצו ותשוקתו להיות נ
נה לשמחה המבואר ה כמו למעלה (וזהו כענין ההפרש בין רנ ט מ  ית׳ ל
 במ״א בד״ה רני ושמחי (ועי בפי קרח דקע׳׳ז ב׳ ובפי שמיני דף ל״ח ע״ב ודף
 ל״ט ע״א ובלק״ת בפי בהעלותה סד״ה מצות הדלקת נרות). וזהו איזהו חסיד

 המתחסד עם קונו עם קו דיליה כוי ולא כדי לדבקה בו ית׳ לרוות
 צמאונו לבד כוי כמ״ש בסש״ב פ׳ עשירי ופי מ״א וע״ש פ״י דלכר נקראים
 בני עלייה* מפני שעבודתם הוא לצורר גבוה כוי, ועפ״ז י״ל פי׳ לשון
ננות עצמה שבק״ש באחד  בהעלותר). ואהבה זו באה ע״י אותה ההתבו
 כאשר ישים מרירות בנפשו על החשד המסתיר אלהותו שלא נראה לעיני
 בשר כ״א בחי׳ מקום וזמן והם רחוקים מאור פניו ית׳ דלית מחשבה
תו ית׳ ם וזמן אלא בבחי׳ מלכו ל ולא שייר בחי׳ מקו ל  תפיסא בי׳ כ
ל ת כ תד מלכו מר מלד מלד ימלור כוי וכדכתיב מלכו  שאז שייד לו
ר ודור ר ודור שהעולמי׳ שהם בחי׳ מקום דו ל דו  עולמים וממשלתד בכ
 שהם בחי׳ זמן נמשכו מבחי׳ מלכותו ית׳ וממשלתו ית׳ אבל ממהותו
ת ואי לזאת יתמרמר נפשו מאד  ועצמותו כבי׳ רחוקים הם מאד בתכלי
 כאשר ישים אל לבו ירידה זו וריחוק זה אשר ירדה נפשו מאד מאד
ו אור ו להאיר ל ת ויצעק אל ה׳ בצר ל  בשפל המדרגות רחוק מה׳ בתכלי
מסד המבדיל (וכמ״ש במ״א בד״ה להביו פי׳ יג׳׳מ מי אל ך החשד ו  ה׳ בתו

 כמוך ט׳ בפי׳ ועניו תשובה קדמה לעולם) וכמ״ש מי לי בשמים ועמד לא

לם (עמ״ש ה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעו ל  חפצתי בארץ כ
 מזה בד״ה בעם השמיני עצרת) דהיינו שיהיה התגלות אלהותו לעולם כנ״ל.
 והנה ע״י אתעדל״ת במרירות וצעקה זו גורם אתעדל״ע עד שיערה
ל בשר עין בעץ וגו׳(וכמ״ש ם להיות נגלה כבוד ה׳ וראו כ  רוח ממרו
 במ״א בד׳׳ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע וע׳ באדרא דקל״ז אי) כשם

 שמלמעלה למטה כולא קמיה כלא חשיב כד ממטה למעלה יראה לעיני
ל בשד כמו למעלה, וזהו בחי׳ אהרן אותיות נראה (במ״ש מהר פ׳ אמור  כ
 דק״ג תחלת ע״א ובמק״מ ובהרמ׳׳ז שם) וכמ״ש אשר עין בעין נראה אתה

 ה׳ ועבנך עומד עליהם פי׳ עין בעין יראו גילוי אלהותו דכולא קמיה
נד שממר הכל א״כ  כלא חשיב והענן והחשד שמסתיר יראו שהוא ענ
דו שלפניו כחשיבה כאורה ואהבה ו ית׳ ו ר והעלם לפני ת ס  אין שום ה

 *) עי׳ בהוספות.
 שו״ה בשפל — רחוק מהי: בכת״י: ורחוקה מאוד בתכלית ויצעקו.



 60 לקוטי בהעלתך תורה
 אך אמנם ע״י התורה היא בחי׳ שמן משחת קדש משיחותא דקדש
 עילאה ממש כי התורה היא ממש המשכת חכים ולא בחכמה ידיעא
 שהוא בחי׳ קדש ממש. והוא היורד ונמשך על בחי׳ השערות דוקא
ת התורה ולכן מברכיו אשר קדשנו במצותיו קדשנו ממש  שהן הן הלכו
ת קדש העליון ואנשי קדש תהיון לי. ולכן עתידים צדיקים ג ר ד מ  ל
ה שממשיכים מבחי׳ קודש כוי.  שיאמרו לפניהם קדוש שהקדוש הוא מ
ד ימשיכו המלאכים בחי׳ קדוש בוי׳׳ו מהנשמות שנק׳ אנשי קדש  כ
ת  ממש. והנה ההמשכה זו דבחי׳ קדש ממש נמשד דוקא ע׳׳י הלכו
 התורה המלובשות בגשמיות ממש משא׳׳כ בעולמות עליונים וכמ״ש
י אין זה  במ״א משל לזה ממה שהשכל המאיר ע״י הדבור שהוא רוחנ
ק הארת השכל אכן בהטפה הגשמיות מלובש עצמיות החכמה ממש,  ר
 ועמ׳׳ש מזה באג׳׳ה סד״ה להבין מ׳׳ש בפע״ח גבי ועוד זאת שהרי
 הדבור כו׳ ע׳׳ש. ועד״ז יובן איד שע״י הלכות התורה שבגשמיות נמשד
ר ההשתלשלות כנ״ל. ד ס  משיחותא דקדש העליון ממש מה שלמעלה מ
 והנה סיפיה דקרא שיורד ע״פ מדותיו ר״ל שיתגלו מדותיו של
ת בשר ודם ממטה ד מ  הקב״ה ואהבתו כו׳ מלמעלה למטה ולא כ
ה ל ע מ ק שיהיה גילוי אלקות למטה במו ל ה בצמאון כו׳ כנ״ל ר ל ע מ  ל
 ממש ע״י התורה ומצות שהן הן המשכת מדותיו של הקב״ה י״ג
ת הרחמים כוי, וכמ״ש ושמן ימינו יקרא (במשלי סי׳ כ״ז י״ו)  מדו
נקרא בחי׳ ימין זו הוא בחי׳ אהבה רבה  פי׳ שע״י בחי׳ שמן נמשר ו
ה מ כ  וימינו זו הוא אהבתו של הקב״ה ורצונו(והיינו כי אבא שהוא ח
ד דא״א שהוא ימינו של הקב״ה דהיינו ס  עילאה בחי׳ שמן מלביש ח
 בחי׳ סוכ״ע כמ״ש במ״א ע״פ וימיני טפחה שמים ולכן שמן ימינו
ד ס ח  יקרא, והגם כי לפי מה שנת׳ השמן הוא חכמה דא״ס שלמעלה מ
 דא״א מ״מ גם חכמה עילאה דאצי׳ נק׳ שמן לפי ששרש מוחין דאבא
ד ס  נמשכים מלמעלה מעלה כוי, ועמ״ש מזה בד״ה מצה זו. והנה ח
ד דא״א ס ד עולם וממנו שרש בחי׳ אהבת עולם אבל ח ס  דז״א נק׳ ח
ד הוא ומשם נמשד בחי׳ אהבה רבה כו׳ ס ד כי חפץ ח ס  נק׳ רב ח
לם ד של אמת היינו להיות אמת הוי׳ לעו ס ד דקשוט פי׳ ח ס  ונק׳ ח
 והיינו שיהי׳ הגילוי למטה כמו למעלה ממש. וזהו ענין היד הגדולה
רה  אשר עשה ה׳ במצרים עמ״ש מזה בד״ה פ• נסכים). דהיינו ע״י התו
 והמצות שהן רצונו וחכמתו יתי• אד גם בבחי׳ זו לא יחפוץ מדותיו
רה  של הקב״ה לבד בבחי׳ חיצוניותיו כמארז״ל האומר אין לי אלא תו
ו אלא ישים אליו לבו ורוחו ונשמתו אליו יאסוף מקרב  אפי׳ תורה אין ל
ר וחיות המדות. ת פניו פנימיות רצונו ית׳ מקו לב עמוק לבקש א  איש ו
 (וכמארז״ל״ אליו ולא למדותיו הוא אור א״ס ב״ה המלובש בהמדות
ם בי״ג מדה״ר כבר נת׳ שיש בהן חיצוניות  ולא המדות עצמו. ואף ג
ורה דהיינו פנימית רצון העליון ל פני המנ ל מו  ופנימיות כנ״ל). וזהו א
ל פני המנורה היינו כי פני המנורה הוא הרצון דכנס״י  שהוא בחי׳ מו
ל פני המנורה היינו בחי׳ הפנים עליונים ל אות א׳׳ אד מו  כנזכר לעי
ר חיים כמ״ש במדרש רבה כאן, והיינו ל י מ  המאירים בבחי׳ זו באור פנ
ים והוא עניו יאר ה׳ פניו אליד ישא ה׳ פניו  ע״ד כמים הפנים לפנ
ורה ל פני המנ ת פנימית רצון העליון הנמשד ומאיר מו ו ל  אליד התג
 וכמ״ש במ״א בד״ה כי תצא בעניו לך אמר לבי בקשו פני את פניד
 הוי״ה אבקש. ואהרו כה״ג היה מעלה הנרות נש״י שיהיה לבם
ורה (וע׳ בחולין די׳׳ט י המנ ל פנ  מכוון לא״ס ב״ה ממש שהוא בחי׳ מו
ת ו רות שהן ז׳ מדרג  םע׳׳ב בענין מול ערפו כר) יאירו בחי׳ שבעת הנ

 שבנשמות עובדי ה׳ כנ״ל*:
 קיצור. (השמן נק׳ משחת קדש שלמעלה מבחי׳ קדוש בוי״ו ולכן
ת התורה. יורד ע״פ ק על הזקן שהן הלכו  אינו נמשר ר
י המנורה): ל פנ ם ישים אליו לבו מו ל מקום צ״ל א כ מ  מדותיו. ו

 c עי׳ בהוספות.

ד הנה הדלקת והמשכת האהבה כרשפי  מזיתים והזיתים הם מרים. כ
 אש שלהבת הבא׳ מבחי׳ ראיה הנ״ל להיות חפץ בגילוי אלהותו ית׳
ח וכמאמר ת דהיינו ע״י השפלות להיות שפל רו  הוא ע״י בחינת שמן כתי
ננות השפלות של הנפש איד ל תהיה והיינו ע״י התבו כ ר ל פ ע  ונפשי כ
 ירדה ממקום כבודה ואיר המקום והזמן הם רחוקים מאור פניו ית׳
גם שעי״ז יתמרמר על ההפר כנ״ל, והעניו דהנה כתיב כשמו הטוב על  ו
ל הזקן זקן אהרן שיורד ע״פ מדותיו. פי׳ זקן אהרן הוא  הראש יורד ע
ת ט י״ג ת״ד בחי׳ י״ג מדה״ר י״ג מדו ר ר פ ר  דיקנא דכהנא רבא (והן ד
 שהתורה נדרשת בהן כנ״ל) בחי׳ שערות שהן הו הלכות התורה* שנקרא
ם שהן הן המשכת גילוי אלהותו מלמעלה למטה בריבוי  קווצותיו תלתלי
ת לאין קץ ויש על זה בחי׳ שמן הטוב שהוא בחי׳ חכמה עילאה  התחלקו
 שנמשד עליהם. (והענין י״ל דהשערות הם דז״א קווצותיו תלתלים שחורות
ונה  כעורב והשמן שעליהם זהו חכמה עילאה דאצילות• אד עוד י״ל דהכו
זכר ב״פ  ג״כ על שערות די״ג ת״ד דא׳׳א וכמ״ש הזקו זקן אהרו נ
ל מבפנים שבו נמשד ומתלבש איזה ל  זקן והענין דהשערה יש בה ח
 חיות מהמוחין. והנה השערות עצמן הם ממותרי מוחין ולכן יכולים
. והנמשל יובן ברוחניות ל גע להמוח כל ו ז זה נ י ז ת השערות ו ר א  לחתו
קרא לבושים כענין המשל שבו וע״י משיגים הנמשל  דבחי׳ שערות נ
 אשר המשל זהו בחי׳ השערה עצמה ובחי׳ הנמשל המלובש בו זהו ענין
ל השערה ובמ״ש כ״ז במ״א בפי׳ האל אב ל ך ח  החיות המלובש בתו
. ועד״ז יובן בענין התורה שהיא בחי׳ שערות לל בפה עמו  הרחמן המהו
נו י פי׳ שהיא בחי׳ משל ולבוש לבחי׳ קדמו נ  כי התורה נקי משל הקדמו
לם שכמו שע״י המשל יושג הנמשל כך ע״י התורה יהיה השגה  של עו
נו של עולם וכמ״ש במ״א. וזהו שהלכות  באור א״ס ב״ה שהוא קדמו
י ויש נ  התורה הו בחי׳ השערות עצמו ר״ל שהם הנק׳ משל הקדמו
 עליהם בחי׳ כשמן הטוב שהוא בחי׳ חכמה דאור א״ס ב״ה ממש מבחי׳
נו של עולם היינו חכמה דא״ק או חכמה דעתיק יומין הנמשד  קדמו
 ומלובש בהם וזהו ענין השערות עצמן ובחי׳ כשמן הטוב היורד
 ונמשר עליהם והנה השערות עצמן הנק׳ י״ג ת״ד דא״א הם בחי׳
 חיצוניות לגבי פנימיותו שהוא בחי׳ כשמן הטוב שהפנימיות נמשר מבחי׳
 פנימית הכתר שהוא עתיק יומיז• אד אי אפשר להמשיד הפנימית כ״א
 ע״י החיצוניות וזהו ג״כ עניו הנ״ל שהשמן נמשד מן הזיתים והזיתים
ם מרים. כי הזיתים הוא בחי׳ צומח והוא ענין השערות עצמן די״ג  ה
 ת״ד שהם בחי׳ צומח. ולכן הזיתים הם ג״כ מרים כי כן השערות
 עצמן נקי דינים לגבי הפנימיות המלובש בהן וכמו שערות הדיקנא שהם
 תקיפין וקשים, וכן בהלכות התורה יש בחי׳ דינים וגבורות וכמ״ש
רב כמ״ש במ״א, ואף דבא״א השערות הם ם שחורות כעו  קווצותיו תלתלי
ג חיוור עכ״ז קשישין אינון כוי. וכדי להמשיד בחי׳ זו זהו דוקא תל  כ
ת בנפשו מן החשד המסתיר ושורש דשרש רו  ע״י שהאדם טועם מרי
 ההעלמים נמשר מו הלבושים המסתירים שהן בחי׳ שערות כנ״ל ואזי
 עי״ז אח״כ זוכה לגילוי בחינת הפנימית בחי׳ כשמן הטוב חכמה
 עילאה והחכמה תחיה שלמעלה מבחי׳ צומח. ובמ״ש במ״א ומכ״ז יובן
ל  עניו מ״ש ע״פ כי תשמע בקול. בבחי׳ הפנימית המלובש בתור הקו

רה כוי:  התו

ת ומרירות הזיתים. כשמן הטוב יורד):  קיצור. (ענין שמו כתי
 ו והנה בחי׳ שמן זה נק׳ שמן משחת קדש משיחותא דקדש עילאה
 דאית קדש בלא וי״ו ואית קדוש בוי״ו ועמ״ש מזה בד״ה
ר ההשתלשלות א״א ד ס  צאינה וראינה גבי שאו ידיכם קודש. והנה ב
ל המשכות ל שיומשד מבחי׳ זו דקדש ממש ע״י השתלשלות שאפי׳ כ ל  כ
בדל כוי.  בעולמות עליונים הוא מבחי׳ קדוש בוי״ו וגם קדוש הוא מו

 *) עי׳ בהוספות.
 שו-ה שנמשך — נוהעניז: כנראה סוף המוסגר הוא אחר הקיצור.



 לקוטי בהעלותך תורה לא

ר היינו לפי שמקור המשכה זו  מרירות בנפשו על החשך המסתיר כ
 הוא מבחי׳ ח״ס כנ״ל ובחכמה אתברירו והבירור היינו עניו כתיתת
 הזיתים דוקא. שזהו עניו שישים מרירות בנפשו ויצעק אל ה׳ בצר לו
ר ואזי עי״ז דוקא נמשך מזה השמן הטוב שמבחי׳ מו״ס שרש האה״ר  כ
ם כמ״ש בז־״ה שוש אשיש בענין גנוחי גנוח שע׳׳י הבכיה מעורר  דאהרן ג
ר ע״ש והרי משם שרש אה״ר דאהרן שנמשד מבחינת  יג״מ הרחמים כ
. ובפי׳ בהעלותה י״ל עפמ״ש בזח״ג פ׳ במדבר (דקי״ח 7׳ב) רב חסד  ו
 ע׳׳פ ששם עלו שבטים אלין י׳׳ב שבטין י׳׳ב תחומיו דלתתא. ופי׳ ששם
 קאי על ירושלים הבנויה כעיר כו׳ היא בחינת מל׳ ולשם הוא עליית
א שבבריאה. ופי׳ כעיר שחברה לה יחדו ת ת ל  השבטים י״ב תחומיו ז
 איתא בזהר וישב (דקפ״ג פע׳׳ב) דאתחברת אמא בברתא והוו כחדא ועמ״ש

 מזה בד״ה אלה פקודי המשכן משכו העדות:
דף ר״ס ) די ץ ולקשרא שביעאה בשביעאה המבואר בזהר פקו  וזהו כענ
 פע׳׳ב) ובפע״ח סוף שער הק״ש בהגה״ה מהחברים. ממל׳ עד
 בינה כוי והנה עליי׳ זו דששם עלו שבטים היינו ע״ד מ״ש בפע״ח
ה אריכתא דמיא שהוא עליי׳ היכל ק״ק דבריאה ל פ ת  שם בפי׳ כ
 באצילות עד שנעשה בחי׳ אצילות ממש וכו הוא ג״כ בעליות דקבלת
 שבת. ועיין מענין י״ב שבטין בזהר ויחי(דרמ״א ע״א) ומעניו ששם עלו
 שבטים כו׳ (שם דרמ״ב א׳) ובפ׳ ויצא דקנ״ח א׳ ובפ׳ פקודי (דרכ״א ב׳
 זרכיט ב׳) ובפ׳ אחרי(דע׳׳ח אי). והנה ענין בהעלותד דאהרן י״ל שמעלה
 אותן למעלה מבחי׳ ששם עלו שבטים מצד עצמן. שעלייתם הוא
. והיינו  בבחי׳ מל׳ כנ״ל. אבל אהרן שמעלה הנרות הוא עליות המל׳
 ע״י שממשיר בה מבחי׳ חכמה וכעניו מ״ש בזהר פ׳ אמור (ד״ל, ע״ב)
 בזמנא דנהרא מאבא עילאה כו׳ שזהו למעלה מבחי׳ ומדרגת בזמנא
ת ו  דנטלא מבי אימא כו׳ ע״ש ובבה״ז. וזהו ההפרש ביו קרבנ
ת ועיין מ״ש במ״א ההפרש בין מוחין רו ת והטבת הנ ק ל ד ה  הנשיאים ל
 דאימא למוחין דאבא בד״ה להבין מ״ש בהגדה מצה זו כו׳ ועיין מ״ש במ״א
ח במזבח וסיים בשולחן כו׳ ובענין ויין ישמח כו׳ להצהיל ת  ע״פ מארז״ל פ
 פנים משמן כוי*. ובכ״ז יובן מ״ש בהעלותה. ועיין בזהר פ׳ חיי שרה
 (דקכ״ה א) במ״ה ע״פ משקה הרים מעליותיו איזו היא עלייה זהו
 עדן והרמ״ז שם האדיר בזה והנה עדו הוא ח״ע וזהו ג״כ פי׳

 בהעלותה דאהרן בר:
ל נשיא קרבן בפ״ע כ ות הנשיאים הי׳ ל ה בקרבנ  ובכ״ז י״ל עוד דהנ
 ועי״ז העלה שבטו. ובהעלאת אהרן את הנרות שהן נש״י
לם ע״י שבעת הנרות. ועיין מזה בזהר פ׳ בהעלותה  הנה מתעלים כו
 (דקנ״א סע״א וע״ב). והענין דכה״ג מצינו גבי קי״ם שנקרע הים
ל שבט מסילה בפ״ע. ולעתיד גבי והניף ידו על כ  לי״ב גזרים ל
ק זה  הנהר כו׳ כתיב והכהו לשבעה נחלים, ומבואר במ״א על פסו
 דלפי שקריעת ים סוף הוא בבחי׳ מל׳ והוא להיות עליות והתחברות
 י״ב שבטים שבבריאה בשרשן שבאצי׳ י״ב גבולי אלכסון דז״א, ולכן
 נקרע לי״ב גזרים. אכן והניף ידו על הנהר היינו בחי׳ בינה.
ת אור החכמה. וצ״ל גילוי אור החכמה שאור א״ם מ ל ע  שהבינה מ
 מלובש בחכמה. ולפי שגילוי זה שבחכמה נמשד מבחי׳ ז״ת דעתיק
ד ג׳ אבות וארבעה אמהות כי ג  ע״כ נאמר והכהו לשבעה נחלים כוי כנ
 בעבר הנהר ישבו אבותיכם כוי. וכעץ זה הוא ג״כ ההפרש בין
ות הנשיאים שהוא בחי׳ ששם עלו שבטים מבריאה לאצילות ע״כ  קרבנ
ל שבט הי׳ העלאה בפ״ע שמקבל משרשו שבאצילות כו׳ ועיין כ  ל
 מ״ש בביאור ע״פ יהודה אתה יודור אחיד, אבל העלאת הנרות המנורה
 שעיקר ההעלאה ע״י אור החכמה דייקא שלמעלה מהבינה כנ״ל שמשם
ת דייקא מעין בחי׳ והכהו רו  הוא בחי׳ השמן כו׳ ע״כ נמשר בבחי׳ ז׳ נ
ודע ג״כ דשרש השמן שבחכמה נמשר כנ  לשבעה נחלים דייקא. ו

 *) עי׳ בהוספות.

 ביאור על הנ״ל

 הנה השמן נמשד מכתיתת הזיתים כמ״ש שמן זית זד כתית. והיינו
 כי השמן הוא חכמה סתימאה וכמ״ש שמן משחת קדש. פי׳
ת הקדש והיינו לפי שהוא בחינת  קדש הוא חכמה דאצילות והשמן מושח א
ות החכמה. ומה שנמשד מכתיתת הזיתים  מו״ס שהוא מקור ושרש להתהו
נבדל לת ו ד הפסו ר פ  הוא בחינת הבירורים כמו שע״י כתיתת הזית נ
ו לעצמו והוא השמה כן למעלה הוא  בפני עצמו והטוב נמשר ממנ
. ועיקר הבירורים הוא במו״ס דהיינו בירור  עניו בחכמה אתברירו
 עולם התיקון מעולם התהו ושבירת הכלים שנפלו לבי״ע כו׳ כמ״ש
 באגה׳׳ק סי׳ ב״ח. וכן בעבודת ה׳ ענין הבירור ע״י כתיתת הזית עייו
 במדרש רבה ד״פ תצוה והיינו שישפיל עצמו לעפר ויתמרמר על ריחוקו מה׳
 וע״י כתיתה זו ממשיד בחינת שמן שהוא מו״ס דא״א ומזה נמשד העלאת
. (ובד״ה כי אתה נרי נתבאר  הנרות שהוא גילוי בחי׳ אהבה רבה דאהרו
 דמבחינת השמן נמשד ג״כ יראה עילאה והיינו כי שורש יראה עילאה הוא
 ממו״ס) וזהו ענין כשמן הטוב כו׳ יורד על הזקן כי הנה ממותרי מוחין
 הנמשד ממו״ס יוצאץ ובוקעץ השערות והתהוות השערות הוא מאור
ל את האור החוזר מן ו ב ס  החוזר מן הבירורים הנ״ל שאין הכלי יכולה ל
 הבירור ומזה יוצאין השערות (ועמ״ש בענין פי׳ מ״ש בזח״ג קכ״ח ב׳ כחמר
 טב על דורדייה). והנה ענין השערות הוא צירופי אותיות התורה.
ם תלי תלים של הלכות. וזהו ונפשי  כמארז״ל ע״פ קווצותיו תלתלי
ח לבי בתורתה בחי׳ ת ל תהי׳ בחי׳ כתיתת הזיתים ואח״כ פ כ  כעפר ל
 השערות והלכות התורה. שעליהם נמשד בחי׳ כשמן הטוב בחי׳
 משחת קודש שהוא מושח את הקדש בחי׳ חכמה. ואח״כ שיורד ע״פ
ת המנורה. פי׳ כמ״ש בלק״ת רו  מדותיו. והוא עניו העלאת שבע נ
ורה להמשיד מלמעלה ל פני המנ ת אל מו רו  שעיקר ענין העלאת הנ
ל בנינה כו׳ והענץ הוא שהקב״ה ר שבמל׳ והוא להגדי ת  לבחי׳ כ
למות שיתגלה בפניהם כי ל להעו ל ם ומתנשא. וא״צ כ  בעצמו הוא ר
 הם כלא ממש חשיבי. וכמשל שיתגלה האדם להתנשא על הזבוב
 שכלא חשיב נגדו כן יותר מכן אין ערוד. וצריכין להמשיד באתעדל״ת
 שיתעורר לעילא בחינת רצון שירצה להיות מלר על עם. וממשיכים
 זה ע״י אהבה רבה שהמשיר והדליק אהרן כה״ג לכנם״י וכנ״ל שאהבה
 רבה הוא אהבה ותשוקה נפלאה. שיתגלה אור א״ס ב״ה למטה.
 כי זהו בחיי אהרן כה״ג להיות נראה אור. וע״י אהבה רבה
ר ת  זו מעוררים למעלה שיומשר ויתגלה מן הרצון העליוו שהוא כ
ר שבמל׳ דהיינו שיהיה הרצון להיות ת ל רעוין אל בחי׳ כ כ  רעוא ד
ל פני המנורה. וזהו שיורד ע״פ מדותיו. וכן ר וזהו אל מו  מל
 בעבודה כשעובד בבחי׳ זו נמשד בחי׳ שיורד ע״פ מדותיו של הקב״ה
 פי׳ שממשיר עי״ז גילוי אלקות בנפשו שמתהפכים עי״ז מדותיו
ורה ע בר. והנה המנ ר  ונעשה בדיה חדשה ממש שנשמר מאד מן ה
 היה בדרום. היינו שא״א לבא לבחי׳ אהבה רבה זו אא״כ יקדים
 תחלה בחינת ומדרגת אהבת עולם שהוא בחי׳ אברהם שנאמר בו
גבה ועיין מ״ש לעיל מענין הנגבה ועיין ברבות סדר נסוע הנ ד ו  הלו

ד לך (פל״ט) ובזח״א שם (ז״פ ע״א ודפ״ג ב׳ פ״ד א׳) ועיין בפ׳ דגש  ל
 (דר״ו ע״א) גבי להנחיל אוהבי והיינו כמ״ש בזח״ב ר״פ יתרו (דס״ז ב׳)
 שיש בחי׳ מיכאל כהנא רבא. ועוד בחי׳ עליונה יותר (מעלת) [במעלת]
 כהן גדול. והנה בחי׳ מיכאל הוא בחי׳ אהבת עולם הנמשד מבחי׳
ת ד לאברהם וזהו ענין הנגבה וכן מיכאל הוא מימיו כנז׳ ברבו ס  ח
ל מדליק המנורה בבחי׳  במדבר פרשה ב׳ ואח״כ בחינת אהרן כהן גדו
 אהבה רבה בחינת שיורד ע״פ מדותיו כוי. והנה משנ״ת לעיל שאה״ר
ק כאשר ישים ננות עצמה ר  זו דאהרן באה ג״כ ע״י אותה ההתבו
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 מאריה ושור שבמרכבה והם הם בחי׳ גבורות וכמ״ש במרכבת יחזקאל
לכך גם הבהמות  בוערות כמראה הלפידים וכו השרפים לשון רשפי אש ו
לכך בשרא היא םומקא  והחיות שנשתלשלו מהם הם ג״כ בחי׳ גבורות ו
ם בערב בשר כ ת ה׳ ל ת  כוי. ועיין בבחיי פ׳ בשלח ע״פ ויאמר משה ב
. וזהו שארז׳׳ל ר מדת הרחמים כ ת הדין ו ד ד מ ג נ לחם בבקר כ ל ו  לאכו
׳ יש ת הבשר כי מהגבורו ׳ א  ע״ה אסור לאכול בשר שאינו יכול להעלו
רה ויקחו אליר  יותר יניקת החיצוני׳ וכמ׳׳ש לקמן ע״פ זאת חקת התו
ל רעותיה לאו איהו אלא ח (דס״ה ע״א) כ ׳ נ ה כו׳ וכמ״ש בזהר פ ר  פ
 בבשרא תדיר וע״ש במק״מ בשם הרח״ו, וכיון שאינו יכול להעלותו
 הבשר מורידו ומשפילו ובמ״ש במ״א ע״פ וגלחה את ראשה. אבל התלמיד
ת הבשר  חכם שמקבל מבחי׳ חכמה ובחכמה אתברירו ע״כ מברר א
 ואז הבשר מוסיף בו התלהבות. אד מרע״ה אמר מאין לי בשר, פי׳ שהיה
 נעלה מאד מבחי׳ גבורות של הבשר אף כמו שהם לאחר הבירור.
 שההתלהבות ורשפי אש האהבה הוא עדיין בחי׳ יש מי שאוהב, ובמשה
ת הביטול. ואף שבו יש ג״כ בחי׳  כתיב ונחנו מה שהוא בחי׳ אין תכלי
ת בבחי׳ גבורות אד ההתלהבות כלולה בבחי׳ ביטול ואין והוא  התלהבו
 נק׳ בחי׳ גבורות דאבא, משא׳׳כ הגבורות הנולדים מבירור הבשר הוא
 בחינת גבורות דאימא או גבורות דז״א שהוא בחי׳ יש ודבר שנרגש
ת כו׳ והוא מילתא זוטרתא ולמטה מבחי׳ מרע״ה שהוא  ההתלהבו
 בחי׳ מ״ה תכלית הביטול בחי׳ אין כנ״ל (ועמ״ש סד״ה והיה מדי חדש

 בחדשו גבי יבוא כל בשר להשתחוות):

ר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו. מ א י  וזהו ו
ר המדבר היו תלמידיו שהיו ג״כ מבחי׳  פי׳ שש מאות אלף רגלי דו
 יסוד אבא שהוא בחי׳ ביטול וזהו אשר אנכי בקרבו שמשה הוא בחי׳ מה
 ואין כנ״ל. ואתה אמרת בשר אתו להם פי׳ משה מדבר עם בחי׳ אור
 א׳׳ס המלובש בחכמה שהוא בחי׳ משה וזהו ואתה כי חכמה נקי אתה כו׳
 (ועיין בזהר פ׳ בלק דף קצ״ג ע״ב) דמשמע שאתה הוא אור א״ס המלובש
נעלה שהוא בחי׳ ה גבוה ו  בחכמה תתן בשר וזה א״א שיושפל כ״כ ממדרג
 חכמה ואין שהוא בחי׳ משה וא״כ איד המזון הנמשד על ידו יהיה הבשר
נה מאד לגבי משה שהוא בחי׳ יש ובחי׳ גבורות  שהבשר מדרגה תחתו
 כוי. וזהו הצאן ובקר ישחט להם. פי׳ מאחר שהם מבחי׳ גבורות ולכן
 צריכץ שחיטה (ע׳ בלק״ת פ׳ ראה ופ׳ שמיני) וא״כ איד אפשר להיות למאכל
ל דגי הים כו׳  להם שהם מיסוד אבא תכלית הביטול כנ״ל. אם את כ
 פי׳ דגים הם בחי׳ נעלה מצאן ובקר שהם א״צ שחיטה. ואעפ״כ הם

ד מדרגתם וא״א שימצא להם כו׳ ועיין מזה לקמן: ג נ  נמוכים ל

. פי׳ עם היות שהאמת שאתה ר צ ק  ג ויאמר ה׳ אל משה היד ה׳ ת
 נעלה מאד מבחי׳ היש דבשר כי אתה בחי׳ מ״ה וביטול
 אעפ״כ היד ה׳ תקצר. בתמיה. והיינו שיוכל להמשיר ולישפל אף
ת למטה מטה  מהאין דחכמה שהוא נעלה מאד להתלבש ולהתגלו
 בגבורות והיש של הבשר שגם בבחי׳ היש של הבשר יתגלה הביטול
 דחכמה. כי יד ה׳ יוכל לישפל מאד למטה מטה (וכמ״ש במ״א בענין
ת בשמים ובארץ בהשוואה אחת  המגביהי לשבת שלכך המשפילי לראו
 וכענין היד הגדולה אשר עשה ה׳ במצרים כו׳ וכה״ג נת׳ בפי׳ לבי
 ובשרי ירננו אל אל חי. שלהיות נמשד הביטול בלבי ובשרי שהם
 גשמיים הוא דייקא כאשר ירננו אל אל חי מהותו ועצמותו ית׳
רה ההרים רקדו דהיינו אף הרים  כמ״ש בד״ה וארשתיר לי כו׳ ובמתן תו
ם (דקי״ח ע״ב) ועמש״ל בד״ה ענין שניתנה  גבנונים כפ׳ בת׳ דפסחי
ר סיני כש״כ שבנקל יותר שיומשר הביטול בבחינת בשר רה על ה  תו
. י ות לפנ ל בשר להשתחו  כוי, וז״ש לע״ל והיה מדי חדש כו׳ יבא כ
ל בשר שהוא בחי׳ גבורות ויש  שהרבותא היא שאפילו בבחי׳ כ
 יומשד בחי׳ ההשתחוואה וביטול עליון וכמ״ש במ״א). וזה היה ענין

 מבחי׳ ע״ק כמ״ש במ״א בשם הזהר הרקיע בפ׳ ויקרא ע״פ כשמן הטוב
. והרמ״ז בפ׳ אמור (בדף פ״ט ע״א) בד״ה ההוא שמן. כ׳ שיש ב׳  כר
 מיני שמנים. הא׳ שמן למאור. והמין השני הוא שמן המשחה. הא׳ הוא

 מכתרא עילאה. והבי ממו״ס כו׳ ע״ש:

וכת  בהעלתך את הנרות וגוי. ופרש״י כשראה אהרן חנ
 הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה.
ל משלהם שאתה מדליק ומטיב את ו הקב״ה חייר שלר גדו  אמר ל
ם מ״ש להלן הצאן ובקר ישחט להם  הנרות ועיין במדרש. ולהבין זה ג
ת יותר  כו׳ מהו התמיה הלא יש בעולם ע׳ אומות והם ריבוא רבבו
 מת״ר אלף ואוכלים בשר ונמצא להם. וגם מ״ש אם את כל דגי הים
 וגו׳ הלא הם שאלו בשר ולא שאלו דגים כלל. והענין יובן בהקדים
ות של הנשיאים שכל נשיא העלה שבטו על ידי  ענין מעשה הקרבנ
 קרבנו. והעניו דצ״ל דארז״ל ע״ה אסור לאכול בשר. דהיינו
 מפני שאינו יכול להעלות את הבשר כו׳ וא״כ מובן מזה שהאדם
 מעלה ומגביה את המאכל והיינו מפני שהאדם גבוה יותר שהוא
 מדבר והוא הראש לכל בחי׳ הדצ״ח וכמשנ״ת לעיל בפ׳ נשא ע״פ כה
ד דארז״ל רפ״ו דברכות אילן שאכל פ ה  תברכו כוי. ובמ״א משמע ל
ת אביו ואמו עד  אדם הראשון חטה היתה שאין התינוק יודע לקרו
 שיטעום טעם דגן. הרי שאדם מקבל הדעת מהחטה וכן אמר ר״נ
רא כוי• אד הענין הוא ששניהם אמת  עד דלא אכילנא בישרא דתו
 שהם למטה מנפש האדם ולמעלה הימנו. והיינו כי כל הטעמים של
 כל מיני צמחים ופירות וכן הבשר של חיות ובהמות שרשם הוא מעולם
 התהו שהוא בחי׳ עולם הנקודים שלמעלה מאצילות שהוא ברודים והיינו
י אריה הוא מקור נפשות  כי שורש כל החי הוא מחיות המרכבה פנ
 החיות ופני שור הוא מקור נפשות הבהמות ופני נשר הוא מקור נפשות
 העופות. והנה החיות נושאות את הכסא ועל הכסא כו׳ כמראה אדם
 הוא בחי׳ ע״ם דאצילות דעולם התיקון שנתקנו בבחי׳ פרצוף אדם
הדרגת השתלשלות אברי האדם שהוא רמ״ח אברים ר ו ד  והיינו עד״מ ס
 ושס״ה גידים ובציור הגוף כמ״כ מתלבשת הנפש שהרי התלבשות
ק לפי ציור הגוף שבמוח שורה המחשבה ל ח ת  הארת הנפש בגוף הוא מ
 ובפה הדבור ובידים כח המעשה וזהו שנקרא אדם האלף הוא בחי׳
 מחשבה וד׳ דיבור מ׳ מעשה וכמ״כ הוא למעלה בע״ס דאצילות
 משתלשלים בזה הסדר דבחי׳ אדם והשראת האור בתוכם הוא ממש
 כפי השראת הנפש בגוף האדם (ועמ״ש מזה בפ׳ אמור בד״ה ונקדשתי
ות ומוחין דגדלות, משא״כ שארי  בתוך מ״י). ויש בחי׳ מוחין דקטנ
 הברואים כמו בהמות וחיות אין ציור הגוף שלהם שוה לאדם כלל
ר המשכתם ממקורם ושרשם ד  וראשם כפוף ושוה עם הגוף, וכמ״כ ס
 שם הוא ג״כ ההשתלשלות והמזיגה באופן אחר ממש (וע׳ בזהר בראשית
 די״ט ע״א ודף כ׳ ע״ב). והנה החיות שבמרכבה הם נושאות את הכסא
 דהיינו כמו שהבהמות מגביהי׳ את האדם הרוכב עליהן בר הם מעלים
ו והיינו לשרשם ה ממנ ל ע מ ת בחי׳ אדם שעל הכסא ל  ונושאים א
 שהוא מעולם התהו שלמעלה מאצילות. אכן הם ג״כ נשואות עם
 הכסא דהיינו שהם נגבהים ומתעלים עם האדם שעל הכסא. שהוא
ת בשר הבהמה  המגביה ומעלה אותן כמו אדם בעוה״ז מעלה א
מדרגת נכלל בבחי׳ ו ם הנפש ו ד  שהבשר מתעלה באכילת אדם שנהפר ל
 מדבר (ועמ״ש בד״ה אני ישנה ולבי ער גבי פי׳ רעייתי). אד מה שעי״ז

ספת השכל זהו בחי׳ נושאות תו  נעשה התקשרות נפש האדם בגופו ו
 כוי(ועמ״ש מעניו זה בד״ה ששת ימים תאכל מצות כר):

לכד גם אחר  כ והנה הבשר הוא מבחי׳ גבורות שלכד הוא סומקא ו
כלל בגבורות דקדושה והיינו שעי״ז  הבירור וההעלאה הוא נ
ת ורשפי אש והיינו לפי ששרש כל הבהמות וחיות הוא  נמשך התלהבו
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 בינה כשמקננא בבריאה הוא בחי׳ יש כוי. אבל אהרן בהדלקת המנורה
סד ברתא ם מבחי׳ אבא להיות אבא י ורה ג  המשיר במל׳ שהיא המנ
 שהחכמה היא בחי׳ אין וביטול. ולכו עמ היות שהשפיע בה בחי׳
ו עניו שושבינא המטרוניתא, ה  גבורות דאימא ג״כ להיות עי״ז העלאה ת
נא  אד איו הגבורות בבחי׳ יש כמו ההעלאה שע״י הבינה לבד דמקנ
 בכורסייא שבקרבנות הנשיאים, כ״א הם בבחי׳ אין וביטול ע׳׳י גילוי הח״ע
ו באצילות כו׳ והיינו שמשפיע בה מבחי׳ או״א יחד וזהו  אבא דמקנ
 עניו השמו והאור. (ע׳ בלק״ת פ׳ בהעלותך סד׳׳ה מצות הדלקת נרות ועיין

 עוד בלק״ת פ׳ דרא בעניו כי ארנון גבול מואב כר עד בחכמה יסד ארץ) ונמצא

 שאהרן הוא ממוצע ביו הנשיאים ומרע״ה. שמשה הוא בחי׳ מה
ת הביטול ונקי שושבינא דמלכא פי׳ שנעלה מבחי׳ ז״א  ואיו תכלי
 הנק׳ מלכא מאחר שהוא שושבינא דילי׳ והוא הממשיך מלמעלה
ה מעולם הבריאה ל ע מ  למטה. והנשיאים הן בחי׳ העלאה ממטה ל
נא בבריאה שהוא בחי׳ יש.  בגבורות ורשפי אש שמבחי׳ בינה דמקנ
ת נשמות ישראל ו  ואהרן נקרא שושבינא המטרוניתא שהוא המעלה כלל
ה מהם כו׳ והיינו ל ע מ  ומאחר שהוא המעלה אותם מוכרח שהוא ל
 שמשפיע בהם מבחי׳ או״א שעי״ז ההעלאה הוא בבחי׳ איו וביטול כו׳
 וזהו שהוא בחי׳ ממוצע בין הנשיאים ומרע״ה כי בצד א׳ הוא כמו
 בחי׳ הנשיאים שהוא המעלה כנ״י ממטה למעלה. משא״כ בחי׳ משה
 שהוא להמשיר גילוי אור א״ס מלמעלה למטה• אד עכ״ז בצד א׳
 הוא כמו בחי׳ משה בהיות העלאה זו היא ע״י המשכת החכמה
על ידי המשכה זו דייקא הוא ההעלאה.  שהוא בחי׳ ביטול ואיו כוי. ו
ל משלהם (ועיין מ״ש כה״ג ע״פ להקריב לי  וזהו עניו שלד גדו
ל נמשד משבת ע״י אמצעית המועדים ל ימות החו  במועדו שתפלת כ
 שהם בחי׳ ממוצע כו׳ בחי׳ מוחין דאימא המחברים וממשיכים הארת
ת ועיין בבה״ז ר״פ ויצא ע״פ ויצא יעקב מבאר  מוחין דאבא בהמדו
 שבע כוי. והנה ענין זה קרוב ג״כ למשנ״ת לעיל בדיבור הראשון שע״פ
 בהעלותה כו׳ שענין ההפרש בין אה״ר שמשפיע אהרן לבחי׳ אה״ע.
 שבחי׳ אה״ר היא הנמשד מבחי׳ ראיה והיינו כי ראיה היא בחי׳ חכמה.
ות נפשו  ומזה נמשר האה״ר שהגבורות ורשפי אש אינן בשביל לרו
גלה ק האהבה הוא להיות נ  הצמאה לבד שזהו בחי׳ יש מי שאוהב ר
ה והנה מיתוק גבורות אלו ל ע מ  כבוד ה׳ שיהיה הגילוי למטה כמו ל
ה זהו בחינת משה שושבינא דמלכא ל ע מ  ושיהיה הגילוי למטה כמו ל

 וכמ״ש במ״א ע״פ משה ידבר כו׳ ע״ש):
ספת ביאור מעט בעניו השליו הנה לקמן  ה והנה להבין בתו
 מבואר שהעופות הן נמשכים מבחי׳ כרובים ועמ״ש ע״פ
 שמן תורק שמד ע״כ עלמות אהבוד ג״כ כענין משנ״ת בדרוש זה
 והוא שלפי שבחי׳ התורה שהיא בחי׳ שמן הוא גבוה מאד ע״כ יכול
ם בבחי׳ עלמות שהוא בחי׳ מי שלבו אטום  לימשר מטה מטה עד ג
 והיינו שעי״ז לבי ובשרי ירננו כו׳ כנ״ל, וגם שליו מלשון שלוה כמ״ש
 בגמרא דיומא (דעיה ב׳) צדיקים אוכלין אותו בשלוה. ופי׳ שלוה
 י״ל ע״ד מ״ש באגה״ק בענין ועבודת הצדקה השקט ובטח ע״ש היטב
סע יחידותיו לנצח כמ״ש מזה סד״ה  והיינו בחי׳ אהל בל יצען בל י
ם עליון מבחי׳  שובה ישראל עד, והיינו לפי שהשמו והביטול נמשר ממקו
 חכמה עילאה דכולא דשקיט ואשתכיר כו׳ ועיין בזהר פ׳ נשא דקכ״ח
ל השליו כו׳ ובבקר היתה שכבת הטל ע ת  ע״ב וזהו מ״ש ויהי בערב ו
 כוי, הרי שיש יחוס ושייכות קצת זה לזה וכן בתהלים סי׳ ק״ה שאל
ד (דפ״ח ע״א) ע״פ ד ל לחם שמים ישביעם ועיין בזהר פ׳ ל  ויבא שליו ו
ל כוי. ובמא״א אות ש׳ ן כוי איהו שמו ואיהו ט  כשמן הטוב כו׳ כטל חרמו
 סעי׳ נ׳ פי׳ שהבשר שרשו משם אלקים והשליו שרשו משני השמות הוי׳
 אלקים ע״ש ויש לבאר ע״פ משנ״ת. ובזה יובן המעשה דרבב״ח בב״ב

 השליו שהיו עופות שמנים מאד כדאיתא בגמ׳ דיומא דע״ה ב׳ ומסקינן
ב  לה אתליסר ריפתי ואחרונה אינה נאכלת אלא ע״י תערובות מרו
 השומן הנבלע בה וכ״ש העליונות. והענין כי שמן הוא בחי׳ חכמה
 שהוא חכים ולא בחכמה ידיעא כוי, ובעוה׳׳ז הגשמי ג׳׳כ השמן הוא
 בחי׳ חכמה שנשתלשל מבחי׳ חכמה שלמעלה, והתורה שהיא בחי׳ חכמה
 עילאה נק׳ שמן כוי. וזהו ענין השליו ששמן שהוא בחי׳ חכמה
 נמשד ונתפשט בבשר. שבשר השליו הוא בחי׳ גבורות והשמן שבה
 הוא בחי׳ חכמה בחינת מ״ה ואין. והיינו שנמשד הביטול גם בבחי׳
ם  היש דבשר. וזהו היד ה׳ תקצר. שיוכל להמשיר מבחי׳ אין דח״ע ג
ד הבשר עם היותו מצד עצם בחי׳ יש וגבורות, וכמ״ש בע״ח בענין  לתו
 כי יסוד אבא ארור היינו השפעת כח הביטול. והיינו כי השליו הוא
ל העופות אד י נשר שבמרכבה שהוא שרש נשמת כ  נמשד ג״כ מבחי׳ פנ
ל העופות שאינן מעורבים בשומן כ״כ שהם  שמבחי׳ נשר מתהוים כ
ק בחי׳ בשר וגבורות ויש בלבד. אמנם זה השליו הוא מעורב בשומו  ר
כו מבחי׳ שמן ח״ע בחי׳ אין שהוא בחי׳ הרכבה  כ״כ והיינו שנמשר לתו
ד ס ד גבורות דיש דבשר השליו נמשד בחי׳ ח  והתכללות חו״ג ביחד שלתו
ת המנורה רו  דחכמה להמתיק הגבורות והוא השמן כוי. וכמו העלאת נ
לקת הפתילה באור. שהוא  שהשמו נבלע ונמשד בפתילה ועי״ז דו
ד דחכמה הוא השמו ואור דפתילה הוא בחינת ס ת חו״ג ח  ג״כ התכללו
כללת באור והוא ענין נ  הגבורות והתלהבות, שהפתילה היא בחי׳ יש ו
 העלאת נפש האדם בבתי׳ רצוא והתלהבות. אד הנה העלאה זו הוא
 ע״י השמן שהוא בחי׳ ח״ע דהיינו שנמשר ג״כ בחי׳ ביטול דח״ע
ת כוי (ועמ״ש מעניו השמן והפתילה ע״פ מ אתה נרי הוי׳. ובד״ה  בההתלהבו

 ת״ר מצית נר חנוכה) וזהו כענין השליו שהשמן נתפשט בהגבורות
 דבשר כנ״ל:

ות הנשיאים כי הנה  ד וזהו ענין שלד גדול משלהם דהיינו מקרבנ
תברר הבשר  הקרבן נקי אכילת מזבח שכמו ע״י אכילה נ
ק ד עד״ז הוא ג״כ אכילת מזבח ר ת ורשפי אש כ נולד מזה התלהבו  ו
 שהוא בבחינה גבוה הרבה יותר וכמ״ש במ״א ולכן ארז״ל משחרב
ר עליו. וזה היה עניו הקרבנות של פ כ  בהמ״ק שולחנו של אדם מ
ו דהיינו שעי״ז נמשר בשבטו  הנשיאים שכל נשיא העלה שבטו ע״י קרבנ
/ ו  בחי׳ הרצוא וההתלהבות ע״י הקרבו שהקריב שנק׳ אכילת מזבח כ
ות ל מקרבנ ורה הוא גדו ת המנ רו ת נ  אכן בחי׳ אהרו שמדליק ומטיב א
 הנ״ל, כי הנה המנורה היא בחי׳ מל׳ דאצילות, והי״ב שבטים הם
נה כו׳ והים  מרכבה דבחי׳ מל׳ שהם הנק׳ י״ב בקר שלשה פונים צפו
ה (ולכן ל ע מ ל  עליהם מלמעלה, הים היינו המל׳ דאצי׳ שהוא עליהם מ
לה דהיינו כמ״ש ששם עלו שבטים כו׳  הנשיאים הקריבו י״ב בקר לעו
ת רו  ועלי׳ זו הוא ע״ד והחיות נושאות את הכסא), ואהרן שהעלה נ
ת י״ב שבטים הנכללים בבחי׳ מל׳ שהשפיע ו  המנורה היינו ג״כ לכלל
ל או״א מישראל בחי׳ העלאה זו. והעלאה כ  בהם ג״כ ההעלאה שיהיה ל
ד אד לכנס״י ס  זו הוא ג״כ בחי׳ גבורות ורשפי אש. ואהרן בעצמו הוא ח
 השפיע בחי׳ גבורות והיינו לפי שהוא שושבינא דמטרוניתא שמגביה
 ומעלה כנס״י לגבי מלכא קדישא והוא ע״י הגבורות שהם בחי׳ העלאה.
 וזהו ענין העלאת הנרות, אד גבורות אלו אינן בבחי׳ יש כמו ההעלאה
 שמבירור הבשר שהוא בחי׳ יש. אלא הם בבתי׳ איו וביטול שהרי
 מעורבים בשמן ופתילה ואור אשר עם היות בירור והעלאת הפתילה
 היא בחי׳ גבורות דיש אכו ע״י השמן הנבלע בה שהוא בחי׳ ח״ע ביטול
 ואין עי״ז נעשה ההעלאה והגבורות בבחי׳ אין וביטול כוי. ולכן הוא
ות הנשיאים שנק׳ אכילת מזבח שההעלאה נמשד מבירור  גדול מקרבנ
 הבשר שהגבורות הוא עדיין בחי׳ יש מי שאוהב והיינו כי הי״ב בקר
נא בכורסייא והגבורות הנמשכי׳ מבחי׳  הם בעולם הבריאה ואימא מקנ

ח — והפתילה: כ״ה בגוכתי״ק הצ״צ.  שויה בההתלהבו
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ל לרקיע ע ל והמשכה זו הוא מבחי׳ מו״ס מ לה אשר קו ׳ חתן קו  כו
ל בשר יבוא לכהי׳ השתחוואה וביטול ם כ ת שם ועי״ז ג לדו  וכמ״ש בזהר תו
 ומזה נמשר ג״כ דשמטי גדפייהו בחיי אהוי״ר הנק׳ גדפין והיינו
 משמנייהו שהשמן הוא המשכת חכמה עילאה דכולא גילוי הביטול
ר עבודת הקדש ח״ב פמ״ג פ ס  העליון כוי. ועיין מענין אגדה זו ב
 והוא ז״ל פי׳ דהנר תרי אווזי היינו חדא דליא לי אטמא וחדא כוי הן
 חכמה עילאה וחכמה תתאה הנק׳ חכמת שלמה וזהו ענין חכמות
 בחוץ חכמות תרי משמע וכנ׳׳ל ועיין במהרש״א הובא בעין יעקב

 שם שהעיר ג״כ לענין אווזי הנ״ל מענין השליו:

• 
 וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה. הנה מנורה
ורת זכרי׳ הלא ל נש״י כמבואר במנ ל  נקראת כנס״י שהיא קדושת כ
 ידעת מה המה וגו׳ ויען כו׳ זה דבר ה׳ המנורה היא דבר ה׳ הוא
ל העולמות שהיא כנם״י על שם  אשר בדבר ה׳ שמים נעשו המחיה כ
ל עלמין כמ״ש ויקרא  שמכנסת בתוכה בחי׳ אלהות הנק׳ ישראל סובב כ
עד פחותי ל הנשמות מגדולי הצדיקים ו ללת כ ו אל אלהי ישראל והיא* כו  ל
ע זרע אדם לבל טוב עם ר  ערך וע״כ כתיב אל זרובבל אדם המבו
 וזרע בהמה שמשים עצמו כבהמה שמהלך אחר שיחה נאה, ועל זה
ע ולעשות  אמר הכתוב וזה מעשה המנורה מי שרוצה לצאת מבחי׳ ר
ר הזה מקשה שמתחלה היה ככר עגול ופרש״י ד ס ורה יעשה כ  עצמו מנ
 עשת של ככר זהב היתה ומקיש בקורנס וכו׳ לפשט אבריה וע״י
ן עולה למעלה עד ס יורד זהב עליון למטה ותחתו רנ  הכאת הקו
ל הזהב ומתבטל מצורתה הראשון, כן יעשה האדם בעצמו  שנתערב כ
י רצונו ומה  לשבר המדות שיתבטלו מצורתם כמאמר בטל רצונר מפנ
 שלמעלה יהיה למטה ויתערב וד״ל. ואח״ז אמר הכתוב זהב. יבוא
כספה שכוסף  לבחינת זהב שהוא יראה כי כסף הוא אהבה מלשון נ
ד תרת שיש תמי  לדבק בשרשו לאור באור החיים וזהו נק׳ אהבה מסו
ן זהב יאתה ל איש ישראל כמ״ש במ״א. וזהב נק׳ יראה מצפו  בלב כ
ל עלמין וכולא נות בגדולת א״ס ב״ה איך הוא ממלא כ נ  ולזה צריר התבו
ו אנשי ו לנ  קמיה כלא חשיב יירא ויתבושש מגדולת א״ס ב״ה, וע״כ תקנ
ת הגדולה התפלה עם פסוקי דזמרה ומדאורייתא איו צריך כ״א ס נ  כ
ו לפי שהיה שכלם  ק״ש ומעט תפלה, כמו במקדש ראשון שלא היו מתפללי
ת א״ס ב״ה. אבל אנשי ת ולהבין פלאו ל היום לראו  בהיר בשחקים כ
ת בית שני ראו שנתמעט השכליים ונתקרבו הלבבות ל ח ת סת הגדולה ב  כנ
ה וברכותיה שכולה ל פ ת ו להם ה ת הגשם לבד ע״כ תקנ  אל החומר לראו
ת יראה. וזהו רפידתו ד מ  םפורי שבחי אלהים פעמים הרבה שיגיע ל
ל דבר ודבר בפ״ע על מקומו. ר המטה מסדר ומניח כ ד ס מ  זהב כמו ה
דו ל דבר ה׳ שברא לכבו כ ר שבחי אלהים נותן מקום ל ד ס מ  כן ה
ל רביעי ד הוא רג , ויש שבעה מיני דהבא בדיקנא דהנה דו  למצוא גדולתו
ל עולמים ודיקנא נק׳ ת כ ה בחי׳ אלהות הנק׳ מלכותך מלכו ב כ ר מ  ל
 המשכה מהשכל ויש שבעה מיני שכליים בבחינת דוד הנ״ל שיכול לבא
 לבחי׳ זהב שהיא יראה. וזהו שבעה קנים היוצאים מן המנורה והם ז׳
ל מיו״ד הם שבעים נפש של יעקב ויש שבעים כל אחד כלו  ימי הבנין ו
כל אחד מישראל אחוז באחד מהע׳ שרשים  שרשים בנשמות ישראל ו
 הכלולים מז׳ ויכול לבוא לבחי׳ זהב ע״י אחד מזי בחי׳ להיות רפידתו
ם ויבש אבל אהבה הנ״ל  זהב ויתלהב בהתגלות לבו רשפי אש שהוא ח

ר ולח:  אינו מושג בלי בחי׳ מים ק
ן ופרחה הם הפרחי׳ עליונים  עד ירכה עד פרחה. ירכה היא רגל התחתו
ה על שם שתורת׳ ח ר ורה בין גדולי צדיקים* הנק׳ פ לה כאחת נק׳ מנ  כו
ה כמבואר ח ר פ ה לעילא ע״י דחילו ורחימו שהם גדפין ל ח ר תפלתם פ  ו

 •) עי׳ בהוספות.

 (דע״ג ב׳) בעניו הנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהו וקא נגדי נחלי
 דמשחא מתותייהו אמינא אית לן בגווייכו חולקא לעלמא דאתי כוי. והיינו
 שלעתיד יומשך ויתגלה ח״ע גם למטה מטה בבחי׳ היש שהוא ענין
לת אסתר בפסוק ישנו ות כנ״ל. ובתרגום שני דמג ל בשר להשתחו  יבא כ
 עם א׳ במלשינות המן שבערב יוהכ״פ נכםין חיוון ואווזין ואכלין ושתיו
ת וגילוי  כוי. ומה שאמר אווזי דייקא לפי שבה יש הרמז להתפשטו
 ח״ע גם למטה וכמארז״ל בברכות דנ״ז א׳ הרואה אווז בחלום יצפה
י היינו ת דייקא תר נה. והיינו חכמו ת בחוץ תרו  לחכמה שנאמר חכמו
ת ח״ע בח״ת. נמשד ג״כ בחוץ. ועמ״ש בעניו חכמות בחוץ  שע״י התגלו
, וזהו ג״כ מ״ש בפרק שירה  בפ׳ יתרו ע״פ זכור את יום השבת לקדשו
 אווז הבר המשוטטת במדבר כשרואה את ישראל עוסקים בתורה אומרת
ל ל היינו המשכה הקל קו  שיר קול קורא במדבר פנו דרד הוי׳ פי׳ קו
ך הוי׳ להיות בו ר  יעקב שנמשך בבחי׳ מדבר ושממה הוא העוה״ז פנו ד
ד הוי׳ וכמ״ש מזה בד״ה וידעת היום ובד״ה ולא אבה. וזהו ר  המשכת ד
 עצמו עניו חכמות בחוץ דהיינו שיהיה נמשד אפילו בבחי׳ מדבר ושממה
 יהיינו ע״י שההמשכה באה ונמשכה מלמעלה מסדר ההשתלשלות והוא
 מבחי׳ שמן משחת קדש. וע״ז בא הרמז בסיפור דרבב״ח שהאווזות
 הם שמנים במאד שהיה בהם תערובות והתכללות השמן. אך עיקר
בות והתכללות השמן בהם  הגילוי פנימי׳ החכמה עילאה זהו ע״י תערו
׳ד אי) דשמן שריא בגו חכמה  ביותר וכנ״ל והיינו כמ״ש בזהר פ׳ צו(דל׳
 עילאה דכולא ולכן נמשך ומתפשט גם למטה יותר שגם היש הגשמי
ך נמשך יותר הביטול כו׳ וכמ״ש  יתבטל שלפי ערך רבוי הגילוי מח״ע כ
ה כד נ ק חכמות בחוץ תרו  בזהר באדרא דנשא (דקליא ע״ב) בפי׳ הפסו
 נגיד ממוחא סתימאה דא״א כו׳ ועיין מזה עוד שם (דק״מ ע״א) ובפ׳
ת (דקמ״א ב׳) וכפ׳ אחרי (דע״ח א׳).  ואתחנן (דרס״ב א׳) ובפי תולדו
חל השטים.  ועמ״ש במ״א בענין ומעין מבית ה׳ יצא והשקה את נ
 ועמ״ש ע״פ הרע״מ פ׳ נשא אבנא למשקל בה דא יו״ד כוי, וגם אווזי
 יש להם דמיון קצת לשליו שבשליו כתיב ויגז שלוים מן הים ובאווזות ג״כ
 ארז׳׳ל (פא״ט ת״ז) הני אווזי דידו כעוף של מים דמיין כו׳ והוא רמז
ת ה׳ כמים לים מכסים. וגם שהאווזות  ג״כ למ״ש ומלאה הארץ דעה א
ב פפא ורב ר  הם לבנים אשר מורה על שרש החכמה ולכן קרא רבא ל

 הונא בדר״י קאקי חיורי (בכתובות דפ״ה א׳ גיטץ דף ע״ג סע״א) אך מה
 שאמר זה עליהם לגריעותא שלא כיוונו אל האמת היינו לפי שאף
ת בחוץ עכ״ז האווזות הגשמיות הרי הן עדיין לא  שהאווזות רמז לחכמו
ל העופות והבהמה כוי. פל בשה״כ כשאר כ  נתקנו שהרי הם ממה שנ
ופלות נוצה שלהם מרוב  והנה בפי׳ ועניו עד דשמטי גדפייהו פרש״י נ
 שומן. ועיין בפרש״י (בחוליו פא״ט ת״ו ע״ב) בענין הנוצה ובתה״ד סי׳
 קס״א. ויש לפרש כי עכשיו ההמשכה מחכמה עילאה באה ע״י צמצומים
 בבחי׳ שערות אבל לע״ל יהיה גילוי עצמיות חכמה עילאה בלי צמצומים
 וזהו דשמטי גדפייהו. ועיין בספר או״ת מהה״מ נ״ע ע״פ ומחץ פאתי
ל מעל לרקיע כו׳ בעמדם  מואב כוי. ועוי״ל ע״פ מ״ש במ״א ע״פ ויהי קו
 תרפינה כנפיהן פי׳ לפי שהקול שהוא ההמשכה נמשך ממקום גבוה
ה מבחי׳ פרםא שהוא נק׳ רקיע כמ״ש יהי רקיע כו׳ ל ע מ  מאד היינו ל
 ויהי מבדיל כו׳ וע״י המשכה זו מלמעלה מהרקיע נמשך בהם בחי׳
ה כנפיהו דהיינו נ ה בלחש ואזי תרפי ל פ  הביטול וזהו בעמדם בחי׳ ת
 יראה ואהבה שהם בחי׳ גדפין כוי שהאוי״ר ורצוא ושוב הם עדיין בחי׳
ו  יש מי שאוהב כו׳ אבל הביטול הוא למעלה מזה וכנ״ל בענין ונחנ
ל  מה דמשה שלמעלה מבחי׳ רשפי אש וכשנמשך בהם הביטול ע״י קו
נכללו האהוי״ר בביטול זה כו׳ נה כנפיהן ו  והמשכה הנ״ל אזי תרפי
כל העם רואים את הקולות, ועד״ז  ועמ״ש מענין זה בפ׳ יתרו בד״ה ו
נה  יובן כאן בהיות שעניו האווזות הנ״ל רומז לבחי׳ חכמות בחוץ תרו
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ל אלא בשר. ל א שאלו דגים כ ל דגי היש כוי. להבין הא ל ת כ  אם א
 הענין כי משה אמר מאין לי בשר. פי׳ שהוא במדרגה מאד
ל חיות מן הבשר כי הבשר מגשם ולכן ב ק ה ל ט מ רד ל עלה עד שא״א לי  נ
ת ג ר ד ׳ אבל לגבי מ ת כו ק ת״ח יכול להעלו ר לאכול בשר ר  ע״ה אסו
 משה שהוא הגבה מאד נעלה אפילו עלי׳ זו ירידה תחשב. וזהו שש מאות
׳ פי׳ ם כו ה ת בשר אתן ל ר מ  אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה א
 כי מאחר שאנכי היינו בחי׳ משה בקרב העם איד תאמר בשר אתן
ם שהצאן ה ם פי׳ ומצא ל ה ם ומצא ל ה ם כו׳ וזהו הצאן ובקר ישחט ל ה  ל
ת ג ר ד מ  ובקר ימצאם וישיגם ברדוף אחריהם להמשיכם למטה ויפלו מ
ה שיש ל דגי הים כו׳ כי הנה בל מ ת כ  משה כוי. ולזה אמר אם א
 ביבשה יש בים. והבשר שבים היינו דגים אלא שהים הוא מעלמא
 דאתכסיא ויבשה מאתגליא. והנה הירידה הגדולה לבחי׳ עלמא
ה בגשמיות יש ט מ ת כוי ולא יפול ל ל בשר שביבשה להעלו  דאתגליא לאכו
על ידם  עצה ע׳׳י ירידה תחלה לעלמא דאתכסיא דגים שבים שבהם ו
דם בשר. ל דגים קו רד יותר כוי ולכן מנהג ישראל לאכו  יוכל אח׳׳כ לי
ם ה ל דגי הים יאסף להם ומצא ל ת כ  אך־ לגבי מדרגת משה אפי׳ אם א
ת משה (והענין ג ר ד מ ה מ ט מ  ג״כ שגם בחי׳ זו דדגים ימשיד ויוריד ל
 י׳׳ל כמ״ש במ׳׳א דמשה הוא מבחי׳ אדם באר ח אצילות דלעילא דעליה
ם מבחי׳ נשמות ה ג ל ע מ ת הים כוי דהיינו שהוא ל ג ד רדו ב  אתמר ו
ם בענץ המזון ירידה  עליונות הנק׳ נוני ימא ועוף השמים כוי ולכן ג
ם מבחי׳ נוני ה ג ל ע מ ו אכילת דגים ובשר הגשמיים כיון שהוא ל  היא ל
 ימא שבעולמות העליונים כוי ואע״ג שהלחם הוא למטה מהבשר הרי
ע ד ת ג שני הכבשים ו י  שרשו גבוה יותר כמ׳׳ש במ״א בענין שתי הלחם ד
רד בזכות משה מזונא ם כו׳ ועוד דהא המן י ח ל ל  שבהמ״ז אינו אלא ע
 דחכמתא ועמ׳׳ש בד״ה ואהיה אצלו אמון כוי) אד הקב״ה הגיז שליו
י שור כוי ה מבחי׳ בשר בהמה כי הוא מבחי׳ פנ ל ע מ פות והם ל  שהם עו
 בחיות שבמרכבה ועופות הם מבחי׳ כרובים כוי וגם היו שמנים מאד
א כו׳ כי בשרא סומקא בחי׳ גבורה ת פ סר ר  כדאיתא בגמרא תלי

ד כוי: ס  ושמנונית בחי׳ ח

 ראיתי והגה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה
ר ה׳ נשמת אדם, ת נק׳ נשמות כמ״ש נ ו ר ה נ . הנ י  עליה כו
ת ו ל ל כ ת ל ם נשמות השבעה רועים שהם המשפיעים אלקו  ושבעה נרותיה ה
ה לית מחשבה תפיסא ביה אלא ע׳׳י השבעה רועים  נשמות ישראל כי הנ
ת נשא (ריפ י־ד) שהביאו  כמ״ש במ״א. (ועיין מענין שבעה רועים ברבו
ו עליו שבעה רועים (נסיכה סי׳ ה׳ ד׳) ובשה״ש רבה ק והקמנ  מפסו
י ל ק פרש רשת לרג  ס׳׳פ אם חומה היא ובמדרש (איכה ס״י ג׳) בפסו
מ ע״נ) וע״ש ו כה ( ל לע׳׳ל. וכ״ה פייה דסו  ושם משמע דקאי ע
 בפרש׳׳י מ״ש כמדומה לי כו׳ והוא מפורש בשה״ש רבה שם. ויש
הר כו׳ והכהו לשבעה  להעיר לזה מענין מ׳׳ש ע״פ והניף ידו על הנ
הר היוצא מעדן ת דע׳׳י והיינו כי בנ ת ד  נחלים שהוא ענין התגלו
פרד כו׳ אבל ע״י והניף ידו על הנהר כו׳ יהיה  נאמר ומשם י
ה וזהו ענין והכהו לשבעה ל ע מ ם למטה גילוי הביטול כמו ל  ג
ל ח ר תשקם (נתלים סי׳ ליו) דהיינו נ י ת חל ע נ  נחלים ע״ד מ״ש ו
ל ח הר כו׳ וע״ד נ ת נ ג ר ד מ ה מ ל ע מ  הנמשד מבחי׳ עדן עצמו שהיא ל
חל הנמשר מבתי׳ איתן כוי. ועמ״ש מזה בביאור  איתן שנת׳ במ׳׳א נ
ם  ע״פ בהעלותה כו׳ וזהו ע״ד בעבר הנהר ישבו אבותיכם כמ״ש ע״פ א
ורה מגורת זהב כולה ע״ש ת נש״י נק׳ בשם מנ כללו  בחקתי תלכו). ו
לד יפה רעיתי. והנה במ׳׳א אמרו במדרש דקאי על לע״ל והוא  כו
ת אבל לע״ל אמר ל ו ס ת אמור ם׳׳פ ל״ב לפי שבעוה״ז יש בהן פ  ברבו

ק שיהיו זהב טהור בלי סיג ורה ר  בזה׳׳ק, ואפילו הירד הוא באמת מנ
ם יש בו סיג ק אחר מקשה אחת זהב טהור כי הזהב א  כמ׳׳ש בפסו
ה וסימן לעבירה ע נשתנ ר  ממין אחר נשתנה מראיתה לירקון, כן ע״י ה
ע לגמרי והיינו להאמין בבוקר חדשים ר ר מ  הדרוקן וצריד להיות סו
 לבקרים שהיום נתחדש העולם מחדש כמאמר המחדש בטובו בכל יום
 תמיד מעשה בראשית שממש נברא מאיו ליש והוא ג׳׳כ היום נוצר כמו
לא ירצה בעולם ת עיני כבודו ו  אדם הראשון בוודאי יירא ויבוש מלמדו
ל יום מעשה בראשית בתחלה ם בחוש הראות אנו רואים בכ  האין. ג
ל יום אברכר במה שאני כ דכ יהי אור השמש ליום. וזהו ב או  חשד הלילה ו
י אור היום בזה אני מכיר לברכך. ואל  רואה שגולל אור וכו׳ וחשד מפנ
ד מהרע והתאוות שנשתרש באיסור. ר פ  יאמר האדם שנמנע אצלו ל
ו ה׳ אלהינו מצרים נק׳ ה אמת ממצרים גאלתנ ל פ ת  ע״ז אגו אומרים ב
הרע מקיפו שאינו יכול  ערות הארץ היינו הדיבוק בתאוות במחשבתו ו
 לצאת ולהסיח דעתו מהם זהו בחינת מצרים שאינו יכול לברוח משם
 כי אם ברצון ה׳. וזהו נשים משלו בנו נשים לשון רבים בין בהיתר
 בין באיסור אז הקב׳׳ה מוציאו ממצרים כי מאין יבוא איש הישראלי
 לבחי׳ מצרים שנקראו בנים למקום שטבעם לעשות רצון אביהם
 שבשמים אבל הוא מאתו ית׳ שנתן היצה׳׳ר (כמאמר אשר הרעותי
ל שגלגל הקב״ה עם אבותינו עד ג ל  וגו׳) כמו שהיה גלות מצרים ע׳׳י ג
לה זרע אמת אפילו ו  שהביאם וכוי, וע״כ כתיב ואנכי נטעתיד שורק כ
ות בחי׳ שור׳׳ק בעקמימות אעפ׳׳כ ו לתאו ד פל למטה ו ו  כשהאדם נ
ל כ ות ויכול לעשות מזה סגו״ל סגולה מ לה זרע אמת ויכול להשתנ  כו
 העמים וכן היה במצרים שאמר הקב״ה אנכי ארד עמד מצרימה ואנכי
ד וגו׳ ואנכי אעלד שהקב״ה עוזרו גם ר ה אנכי מי שאנכי א ל  אעלד גם ע
ו ג׳׳כ עלייה(ועמ׳׳ש בד״ה ויעש משה נחש נחשת ם יהיה ל  עלה שבחי׳ ג
לה זרע ו כי כו ם זו לטובה). וזהו אמת ממצרים גאלתנ  בענין פי׳ ג
 אמת כנ׳׳ל ע׳׳כ ממצרים גאלתנו ה׳ אלהינו שהגאולה שיהי׳ הוי׳ לאלהינו
ל בכוריהם ו ואיד היתה הגאולה כ ת פדיתנ  מבית עבדים המשועבד לתאו
ם הראשון וכן בנפש הוא השכל ראשית ח ל ר ת כי בעולם נק׳ פטר כ  הרג
ל בכוריהם הם שכליים של מצרים שכל אחד רוצה להעמיד  חכמה. וזהו כ
 רצונו ע׳׳י שכלו הרגת שיפול ממדרגתו ורצונו שנק׳ מיתה ובכורה
ה הנק׳ מטה ל פ ת לת א׳׳ס ב״ה ב נן גדו  ישראל שכלו אלהות להתבו
ורה ושולחן(בזיד׳נ מ״ד א׳ קליג א׳) ה מטה כסא מנ ל פ ת  בזהר הקדוש, שיש ב
ת ה מחמת מניעת שזהו גלו ר ק ד מ ר  רפידתו זהב גאלת שלא יהיה ד
סה שלא יהיה דבר  עדיין אבל תהיה הגאולה וחירות משעבוד הפרנ
ר מרע, ולכן תיקנו וידויים ה א״א להיות סו ל פ  מונע מתפלה, כי בלא ת
ה כשיתבונן שפלתו שהוא במצרים ל פ ת  בכל יום בתפלה שקודם ה
ע ובתפלה יהיה ר  ויתבונן בגדולת א״ס ב״ה יתחרט בודאי מן ה
פרחה ורה אחת זהב טהור שיהי׳ ירכה ו  וידוי דברים ואז יהיה מנ
ר זה עם זה שלא ת גמו ורה אחת• אד העיקר שצריד להיות אחדו  מנ
ורה מקשה  יביט ברעת חבירו וכו׳. והיינו שידע שיש למעלה מנ
ם  שהעליון ירד למטה והתחתון עולה למעלה שהרע יורד לפעמי
ע לפעמים ע ולהיפר עשיית אתה מצוה מאדם ר נכנס באדם ר  למטה ו
ו והטוב ן ב ת החסרו כל אדם צריד לתלו  עולה למעלה ונוטל אחר, ו
רעת אחרים שמא הוא שלו  שלו שמא הוא מאחר שעלה למעלה ו
 שירד למטה ואז יהיה באמת אחד הירד עם הפרחים שכל אחד
 יחזיק עצמו לבחי׳ ירד ולחבירו בחי׳ פרח וחבירו להיפר ואז יכול
ד ס ל רב ח ת שהוא כהו גדו רו  אהרן הכהן להדליק אש בכל הז׳ נ
לם ואז ממילא  שכל החסדים בו יוכל להמשיד מאהבה רבה לאהבת עו
ת לבו כרשפי אש וכוי. וזהו בהעלותד לו  יהיה תוכו רצוף אהבה בהתג

ת הנרות שאהרן יעלה אותם:  א
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 ועמ׳׳ש מזה בד״ה בהעלותך את הנרות. ונמצא שבחי׳ הרצון יש
ג (עמ״ש בד״ה ואהיה אצלו אמון ובד״ה ובבואה ו  בו בחי׳ התלבשות התענ

ת אשד ח לכד צריר האדם לעשות המצוה בשמחה כמ״ש ת  לפני המלך). ו
 לא עבדת את ה׳ אלקיר בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, כי השמחה היא
לדה ונתהוה השמחה ו וג שהעונג כשבא לידי גילוי אז נ  התגלות התענ
ג יותר הוא שש ושמח יותר כמ״ש ו כל מה שיש גילוי תענ  בהתגלות הלב ו
ל אינו פי׳ מכל תענוגי עוה״ז  מזה בד״ה שוש אשיש בהרי. ופי׳ מרוב כ
לת ממה ל תענוגי עוה״ז אינן אלא פסו  בלבד, כי זהו פשיטא שהרי כ
 שנפלו בשבירת הכלים. ולכן ארז״ל על ר״ע כשהיה ק״ר מילין מכרד
ל הקריה הומה בחדוה ושמחה רבה ר״א ור״י  גדול של רומי ושמע קו
 בכו אבל ר״ע שחק ואמר אם לעוברי רצונו בר לעושי רצונו על אחת
ו כוי. כמארז״ל נ כמה שאם זה התענוג נמשך אפי׳ לעוברי רצו  כמה ו
ה כו׳ והמזל מקבל מע׳ ל ע מ ל ך עשב מלמטה שאין לו מזל מ  שאיו ל
לת ומזה פסו  שרים כו׳ שהם מקבלים משמרי אופנים בחי׳ שמרים ו
ל תענוגי עוה״ז, ואין ערוך לפנימיות החיות שהוא זיו  משפיעים כ
 השכינה המתגלה בג״ע* שצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה עד
 שאמרו מוטב לידייניה וליתי לעלמא דאתי, לפי שכל יסורי גיהנם כדאי
ו בשביל שיקבל אח״כ עונג העליון הנמשד מזיו השכינה ולכן ארז׳׳ל אם  ל
לת הפסו וג גדול בשפע השמרים ו ר שנמשר כ״כ תענ  לעוברי רצונו כ
ג העליון מזיו השכינה ת נגלות ענ ג גדול בהגלו ו  כש״כ שיומשר תענ
וג המתגלה מזיו השכינה אפילו  לע״ל*. והנה כמה גדול השמחה והתענ
ן עד שאמרו מוטב דלידייני׳ כו׳ כ״ש בג״ע העליוו שהוא  בג״ע התחתו
ל בנהר דינור לג״ע העליון ן עד שצריר לטבו  למעלה מעלה מג״ע התחתו
ת ובכולם יש בחי׳ ת גדולות עד רום המעלו ו  ויש כמה מיני ג״ע במדרג
 נהר דינור בין זה לזה עד רום המעלות. וז״ש רז״ל תלמידי חכמים אין
 להם מנוחה לא בעוה״ז ולא בעוה״ב שנאמר ילכו מחיל אל חיל כוי. וזהו
ם עליות ה ם הנשמות שיש ל ה וקדושים ה ל ל יום יהללוד ס  וקדושים בכ
ג עד אין קץ, ולכן ה בלי גבול ותכלית ומתענגים עונג למעלה מענ ל  ס
ל כ ל ל  ארז״ל (םנהדרץ דף ק׳ סע״א ובמשנה טוף עוקצין) עתיד הקב״ה להנחי
 צדיק וצדיק ש״י עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש (במשלי סי׳ ח׳ כ״א), כי
ג ההוא שהוא עד אין קץ שאין כח בנשמה שהיא בחי׳ ו  כדי שיקבל תענ
ס ומתלבש עד שנהנין פ ת ג ההוא להיות נ ו  נברא יש מאין לקבל התענ
 כו׳ לכן הוצרך להיות ש״י עולמות שהם מעלימים בהעלם אחר העלם
ס ומתלבש בכח הנשמה. פ ת  העונג העליון ההוא עד ש״י עולמות להיות נ
ה בינה ב״פ קנה גימטריא ש״י שמבחי׳ חו״ב ה חכמה קנ  (והיינו בחי׳ קנ
ל מבחי׳  נמשכו עולמות אלו כו׳ שהם למעלה מבחי׳ עוה״ז ששרשו מתחי
ם ד יבנה. משא״כ בחי׳ חו״ב ה ס  המדות שראשיתם החסד כמ״ש עולם ח
ה מחיות העולמות ועז״נ ל ע מ  עניו אלפים שנה שקדמה התורה לעולם שהוא ל
ר ד ס  מאד עמקו מחשבותיך כו׳ שהם בבחי׳ עומק שלא בא לגילוי ב
 השתלשלות העולמות וכמ״ש מזה באריכות בד״ה באתי לגני ומשם נמשך
 לעוה״ב בחי׳ ש״י עולמות וזהו ענין עלמין דכסופין שנמשכו מבחי׳ עובר
ם ע״ד היכל ה נפשי כוי ג ת ל ה וגם כ פ ס כ ׳ כוסף ע״ד נ ׳ כסופין ל חר כו  לסו
גד ז״ת היכל האהבה  קדה״ק שכנגד ג״ר הוא למעלה משאר היכלות שכנ
ה היש ולמטה כלא ל ע מ  כו׳ וזהו ענין להנחיל אוהבי יש מה שבאמת ל
ת נמשר יש מאין שלמטה היש כוי. ועיין מענין  חשיב משא״כ מבחי׳ המדו
ך ישכב מ  ש״י עולמות אלו בזח״א ויצא דקנ״ו סע״ב ע״פ לכן ישכב ע
ה חכמה קנה בינה הנמשד ע״י כ״ב אתוון  י״ש כ״ב פי׳ י״ש היינו קנ
 דאורייתא. (ודקנ״ח רע״א ע״פ כי יש שכר לפעולתך ויגש דר״ו ע״א ויחי רמ״ב

 ב׳ תרומה קס״ו ב׳ ובע״ח שט״ז פ״א בהג״ה ובלק״ת בחבקוק ובהרמ״ז פ׳ בשלח

 דמ״ה ע״א ובעמה״מ שי״א ספ״א שי״ג פ״ד):

ר מצוה ע״ש ר ע״ש הכלי שבו השמן והמצות נק׳ נ  קיצור. שנש״י נקראו נ
 *) עי׳ בהוספות.

רת זהב כולה. וכ״ה בשה״ש רבה ע״פ כולך יפה רעיתי. ו  זכריה כו׳ מנ
 ובמ״א אמרו (ברבות נשא פ• י״ג) לפי שירמיה אומר כסף נמאס קראו
ג וגו׳ ם ויחזקאל קורא אותם סיגים בן אדם היו לי בית ישראל לסי ה  ל
ורת זהב כולה. של זהב היא כולה  בא זכריה ואמר ראיתי והנה מנ
לך יפה רעיתי. מזה משמע דקאי ג״כ על זמו עכשיו דהא  לקיים מ״ש כו
 ודאי ירמיה ויחזקאל לא כיוונו כ״א על זמן דעכשיו ולא אלע״ל וא״כ
ע לה כוי. וצריר להבין באמת מדו רת זהב כו ו  ע״ז בא זכריה ואמר מנ
ורת זהב כולה. דהיינו כולד יפה.  ירמיה ויחזקאל אמרו כן. וזכריה אמר מנ
ורה כי כמו שהמנורה היא  ויש להקדים תחלה ענין מה שנקראו כנ״י מנ
 מקשה א׳ תעשה המנורה שע״י המקשה שמקישים אותה נעשה מה
ן ן ותחתו נתערב הכל עליון בתחתו ה ו ל ע מ ה ומה שלמטה ל ט מ  שלמעלה ל
מר מעורבים זה בזה כי אתם ל ישראל ערבים זה בזה כלו  בעליוו, כר כ
ל ל והראש מקבל חיות גם מהרג רג  קרוים אדם, כמו האדם שיש לו ראש ו
ל ישראל ביחד הם נקי אדם אחד קומה אחת. וכמ״ש ר כ . כ  שצריד לו
 מזה ע״פ והארץ הדום רגלי בד״ה השמים כסאי. ובד״ה אתם נצבים
ה מקשה היא ירכה אלו הם ח ר  היום כולכם. וזהו עד ירכה עד פ
ות ופרחה הם בחי׳ עליונות (ע״ד יציץ ופרח ישראל. נ ת התחתו ו  מדרג
 הרי הפרח זהו בחי׳ ישראל כי שרית עם אלקים ועיין ברבות ם״פ וישב
ה לעילא כו׳ משא״כ ח ר רחת כוי גם ע״ד שע״י אהוי״ר פ  ע״פ והיא כפו
 בחי׳ ירכה ועכ״ז כתיב חמוקי ירכיד כמו חלאים, ועמ״ש סד״ה מה יפו
ל ובירר מה שאינו בראש וכענין  פעמיד בנעלים לפי שיש מעלה ברג
 זבולן קודם ליששכר וזהו ענין מקשה אי) כולם מקשה אי, וכולם מקבלים
ם  משבעה הנרות העליונות הם ז׳ רועים הנ״ל כל חד וחד לפו
 מדרגתו ולפום שעורא דיליה (מעניו מקשה תעשה נז׳ בזח״א דף ע״ד

 א׳ ח״ב קנ״ח א׳):

ורת זהב כולה ולא ת נק׳ נשמות ענין שזכריה אמר מנ רו  קיצור*. נ
ם אזמן דעכשיו, עניו מקשה ׳ א׳ קאי ג  כירמיה ויחזקאל לפי
פרח ישראל חמוקי ירכיר זבולן ויששכר. ראש  תעשה ירכה ופרחה. ו
. ובולם מקבלים משבעה נרותיה שהם שבעה רועים ששרשם רגל  ו
חל עדניר  גבוה מאד מבחי׳ בעבר הנהר כו׳ והכהו לשבעה נחלים כו׳ נ

 ואזי לא יהיה ומשם יפרד כו׳ כמ״ש במ״א:
ר מצוה ותורה אור  ב והנה המצות קרויים ג״כ נרות כמ״ש כי נ
ץ ר  וגם כי רמ״ח מ״ע שהם רמ״ח אברים דמלכא עם ת
ם לציצית. והענין כ ר וכמ״ש מזה בד״ה והיה ל  דרועין הם גימטריא נ
ת רו ר הכלי שבתוכה השמן והפתילה כמ״ש נ רה נק׳ נ  כי בלשון תו
ר כמ״ש בהיטיבו  המערכה ואת כל כליה, וגם השמן ופתילה עצמן קרוים נ
ת הנרות והיינו הטבת השמן והפתילה. והנה נש״י נקי ע״ש כלי  א
ת השמן והפתילה, כר הנשמות הם ל בו א ב ק  הנר שהוא בית קיבול ל
ר ל המצות שהם בחי׳ השמו והפתילה שקרוים נ ב ק  כלי קיבול ל
 מצוה. אבל ותורה אור שהאור אינו עולה בשם אור אלא ע״י
ד מאיר האור שאם  שנאחז בשמן ופתילה, ולפי ריבוי השמן והפתילה כ
 הפתילה מו המובחר יהיה האור רב, וכן אם יהיה הרבה שמן יהיה
ת פ ס ו  האור נמשר משר זמן יותר, וכן אם יהיה ריבוי פתילות יהיה ת
ד התורה  ריבוי האור, והרי עיקר גילוי האור הוא ע״י השמן והפתילה, כ
ת שבת כ ס  היא פי׳ וביאור המצות כמו למשל על מצות שבת יש מ
ל התורה הוא ת פסחים כד עד״מ כ כ ס ח יש מ ס  ועל מצות פ
 אור וגילוי המצוה כיצד נעשית*. והנה כמו שהוא בגשמיות כר הוא
 ברוחניות. כי המצות הם רצון העליון ב״ה ומלובש בהם עונג העליון
י שאמרתי ונעשה רצוני, ח לפנ ת רו ח . וארז״ל נ  כמ״ש ריח ניחוח להד׳
ג ו  שהתענוג נמשד לפי הרצון שבמה שאדם רוצה נמשר בו התענ
 ולהיפר במה שהוא נגד רצונו מקבל ממנו צער שהוא היפר התענוג,

 ש1״ה שצריך — אחת: כ״ה בגוכתי״ק, ובנדפס: אחד.
 ׳)עי׳ בהוספות.



 לקוטי בהעלתך תורה לד

ה היש ולמטה כלא ואין כו׳ ואף כי ל ע מ  דעות שמלמעלה למטה הנה ל
ה ל ע מ ם ל ם באצילות יחו״ע ויחו״ת אר יש להן שרש ומקור ג  ב׳ בחי׳ אלו ה
ל ולכן ע״י המצות שתכליתם ביטול  בא״א ועמ׳׳ש בד״ה כי תשמע בקו
ת שבתותי תשמרו ועי״ז שעושה מיש אין  היש לאין כמ׳׳ש בד״ה א
 מעורר וממשיד כן מלמעלה שיומשד מבחי׳ יש האמתי בבחי׳ אין הם
 העולמות שהם בחי׳ אין אצלו ית׳ יומשד בהם גילוי אור א״ם ב״ה
 בחי׳ יש האמיתי אשר איו עוד מלבדו וכמ׳׳ש מזה בד׳׳ה ואהיה אצלו
ק רתד שעשעתי) ואינה מתלבשת בשום גדר השגה ר  אמון גבי אני תו
ס ונתלבש בבחי׳ המצות עצמן שהם רצונו ית׳ ורצון זה הוא פ ת  כאשר נ

ג עליון ההוא: ו  בלי לתענ
ל שער החמשים ל כי כ  קיצור*. דענין ש״י עולמות הנ׳׳ל זהו רוב כ
 המחבר חו״ב. אבל המצות נמשכים מבחי׳ רצון העליון
ט בכתר יש ר דרד פ א ראתה. ו ר שלמעלה מחו״ב. וזהו עין ל ת  כ
 תר״ר עמודי אור הנמשכים ע״י תרי״ג מצות דאורייתא ושבע מצות
ה שבו המתלבשים בחו״ב ולכן נ ן ובחי׳ ש״י עולמות הן בחי׳ תחתו  דרבנ
ב ר ל דוקא מ כ ל חיי העוה״ב. מ כ  יפה שעה אחת בתומע׳׳ט בעוה״ז מ
ל ימי חייד להביא לימוה״מ כי ע״י בטול היש לאין מעורר . כ  כל

 וממשיד יש אמיתי כו׳:
ת המצות, אשר קדשנו במצותיו, אשר מלשון אשרי  ד וזהו ענין ברכו
לל  יושבי ביתד שהוא לשון שבח והילול על דבר המשובח ומהו
 דהיינו עונג העליון המשובח וקדשנו בעונג זה שהוא בבחי׳ קדוש ומובדל
 כי קדוש הוא לשון הבדלה, ולכן המלאכים אומרים ג״פ קדוש. וזהו
ה מגדר התלבשות. וזהו קדשנו ל ע מ  שאומרים הוי׳ צבאות. כלומר שהוא ל
ו במצותיו. כי ע״י קיום המצות שהם רצונו ית׳ שבו מתלבש  ונמשד לנ
 עונג העליון ההוא הגם שלא נמשד גילוי עונג זה למטה הלא קיי״ל
 לקיחה ע״י ד״א שמה לקיחה, וכמו מי שמוצא אוצר כסף וזהב סגור
ת התיבה הרי גם האוצר כסף ח ק גר בתיבה הנה כאשר שלח ידו ל  ומסו
 וזהב בידו. והנה כח זה להיות התלבשות עונג העלית בקיום המצות
ה הודד על נ  שהם רצונו ית׳ ניתן לישראל דוקא משא״כ המלאכים שבקשו ת
י כי ישראל עלו במחשבה שהם בחי׳ פנימיות  השמים ולא ניתו להם מפנ
 העולמות אבל המלאכים הם מבחי׳ חיצוניות ולכן איו כח בהם להמשיר
 עונג העליון בעשיית המצות כ״א ישראל דוקא (ועמ״ש מעניו זה בדיה
לכו הנשמות  זכור את יום השבת בתו״א פ׳ יתרו ועמ״ש בד״ה הבאים ישרש), ו

ל בו את השמן ואת הפתילה ב ק ר בחי׳ כלי קיבול ל  דוקא קרויים נ
על ידם עונג העליון ההוא. וזהו שמברכים ר מצוה שיומשד בהם ו  בחי׳ נ
ת מקודשת לי שהברכה  אשר קדשנו במצותיו פי׳ קדשנו כמו הרי א
 היא ההודאה על שנתן כח זה לישראל דוקא להמשיד עונג העלית
 ההוא בקיום מצותיו ית׳ וקדש והבדיל אותנו אליו ית׳ יותר מהמלאכים
 בזה, והיינו ע״י המשכת ז׳ רועים ואהרו בכללם שעליו נאמר בהעלותה
ורה כוי. (עניו י המנ ל פנ ת הנשמות אל מו  את הנרות שהוא המעלה א
 פני המנורה י״ל פרצוף הפנימי דמל׳ הנק׳ כנס״י פנימית הדבור
 ונקי מחשבה ישראל עלו במחשבה ופרצוף החיצון בחי׳ דבור שמשם
 שרש המלאכים ועמ״ש מזה בביאור ע״פ אחת היא יונתי. וע״כ
כה שהוא היחוד ל השמן והפתילה לתו ב ק ורה כלי ל  היא בחי׳ מנ
 העליון והמשכת אור א״ס ב״ה הסכ״ע בממכ״ע כמ״ש במק״מ פ׳
לה כו׳ וזהו אשר קדשנו כו׳ חס (דף רי״ט ע״א) גבי דאתאחדא פתי  פנ
 כמו מקודשת לי ממש והשמן נמשר ממוחין דאבא ושרשו מבחי׳ כשמן
לגלתא דא״א שמשם שרש המצות ועיין בזח״ג  הטוב על הראש ג
 אמור (דפ״ח ע־ב). וביאור העניו כי פי׳ ראש היינו כמ״ש והוי׳׳ה
 בראשם (במיכה סס״י ב׳). והנה כתיב שאו ידיכם קדש וברכו את ה׳
 שממשיכים ברכה בשם הוי׳ והיינו מעצמות אור א״ם ב״ה שהוא בחינת

ר ברוחניות  השמן והפתילה. ותורה היא אור הנתלה בשמן ופתילה. כ
לכד צריר האדם ג העליון ו  כי המצות הם רצון העליון ומלובש בהם ענ
ב כל.  לעשות המצות בשמחה שהשמחה גילוי העונג. וצ״ל השמחה מרו
ה ל ה מזה יהללוד ס ל ע מ  ר״ע שחק. מוטב דלידייניה. ויש ג״ע זה ל
ל העונג. כי העולמות ב ק  ילכו מחיל. לכן צ״ל ש״י עולמות להיות כלי ל
ד יבנה. אבל ש״י עולמות נמשכו מקנה חכמה ס לם ח  נמשכו מז״ת עו

ה בינה עמקו מחשבותיך וע״ד היכל קדה״ק:  קנ
ל מיני עונג עד כ ל פי׳ מ ב כ רה מרו ל זה אמרה תו  ג והנה ע
ם המעלות שנתפס ומתלבש בכח הנשמה בבחי׳ ש״י  רו
ה מבחי׳ ש״י עולמות הללו ל ע מ  עולמות. אבל שמחת המצוה עצמה היא ל
 שאינה מתלבשת בהם, כי המצות הם רצון העליון ב״ה שבהם מלובש עונג
ה מעלה מגדר התלבשות והוא בחי׳ עין לא ראתה ל ע מ  העליון ב״ה שהוא ל
כי הנה* ידוע דתרי״ג מצות דאורייתא עם ז׳ מצות ) ׳ ולתך כו  אלקים ז
ר עליון שהוא בחי׳ סוכ״ע ת כ ו הם תר׳׳ד עמודי אור הנמשכים מ  דרבנ
 והוא המחבר א״ס ב״ה לנאצלים ויש בו ב׳ בחי׳. הא׳ הבחי׳ העליונה
נה שבו מה שהוא  שבו מה שמאיר בו אור א״ס ב״ה. והב׳ הבחי׳ תחתו
ן מבחי׳  מאיר בחו״ב. וזהו עניו ש״י עולמות היינו מחצית התחתו
 תר״ד. משא״כ הבחינה עליונה שבו הוא למעלה מבחי׳ ההתלבשות
 בחו״ב כי חו״ג דא״א מתלבשים בחו״ב משא״כ ג״ר כוי. ועמ״ש במ״א
א האזינו עין א שמעו ל . וזהו ענין ומעולם ל  ע״פ שראשי נמלא טל
ה לו ופי׳ ברבות משפטים(ס״פ למ״ד) כ ח מ א ראתה אלקים זולתד יעשה ל  ל
 שאין העולם יכול לשמוע מהו מתן שכרן של מצות. והיינו דלא
 מיבעי׳ בעוה״ז שהוא בעל גבול מן הארץ לרקיע ת״ק שנה ששרש
ל עכשיו הגילוי מבחי׳ סכ״ע ב ק  התהוותו מספירות הבנין שאין יכול ל
 ועיין באגה״ק ע״פ וילבש צדקה כשריון מ״ש מזה. אלא אפילו בבחי׳
ל צדיק ששרשן מבחי׳ חו״ב וזהו כ  ש״י עולמות שעתיד הקב״ה להנחיל ל
ל גילוי עצמות המצוה ממש ב ק  ענין ביו״ד נברא העוה״ב כו׳ אינו יכול ל
. כי בחי׳ כל  שהוא בחי׳ תר״ר עמודי אור כנ״ל וזהו ענין מרב כל
ב ר ת כוי. עי״ל בפי׳ מ ק בבחי׳ ש״י עולמו  היינו נש״ב וכ״ז הוא ר
ל בשמים ל נק׳ יסוד כי כ . פי׳ כ ׳ מרב כל ת אשר כו ח ל ולכן נאמר ת  כ
ת שכולל ל לשון כללו  ובארץ דאחיד בשמיא ובארעא כו׳ ונקי כ
כו כל הו״ק וכמ״ש יקוו המים אל מקום אחד דקאי על המשכת  בתו
כל האברים  השפע מהע״ס לבחי׳ יסוד כמו הטפה הנמשכת מהמוח ו
ר ת ס  וע׳ זח״א י״ח א׳ ב׳ מענין יקוו כו׳ דפי׳ כנ״ל וד״ט ע״א ע״פ ואין נ
ל כ ה וע׳ פע״ח שער הסוכות פ״ב ע״פ מ ל  כו׳ והמל׳ המקבלת נק׳ כ
ל היינו ריבוי היסודות רב כ . ו ל כל כ  מלמדי ולכו בהאבות נאמר בכל מ
א ראתה  שבהפרצופים עליונים אד ע״י קיום המצות שיומשד מבחי׳ עין ל
 היינו גילוי פנימית יסוד דע״י כמ״ש בזח״א (דף ד׳ םע״ב) בפ׳ הרמ״ז
ר ההשתלשלות הרי זהו ד ל ס כ  לשם שהוא ההמשכה מלמעלה לגמרי מ
ל הנ״ל שהוא ההמשכה שבסדר ההשתלשלות  למעלה מעלה מבחי׳ רב כ
 ועמ״ש בד״ה כי ההרים ימושו גבי וברית שלומי לא תמוט ולכן נאמר
ל המאיר ל בשר. היינו בחיי כ ׳ פי׳ כ י כו ל בשר להשתהות לפנ  יבוא כ
 לבחי׳ בשר. כדכתיב עצם מעצמי ובשר מבשרי. ויבוא להשתחוות
גד הגילוי שיהי׳ לע״ל מבחי׳ פנימית יסוד דעתיק כוי ועיין  ולהבטל נ
ל בד״ה ואתה תצוה (זח״א ק״ו א׳ קע׳׳ז א׳). וזהו יפה ב כ ר  מענין מ
ל חיי העוה״ב שחיי העוה״ב כ  שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז מ
 ש״י עולמות שרשם מחצה התחתון דתר״ד אבל בקיום המעשה בעוה״ז
לקבל  ממשיד גילוי רצון העליון ממש מה שאין העולמות יכולים לשמוע ו
ם מבחי׳ ה שע״י קיום המצות ממשיכים ג  כו׳ כנ״ל. והנה כטעם מ
ר מה שלמעלה מההתלבשות בחו״ב אפ״ל דהנה ת כ  יש אורות העליונים ד
מר שזהו כענין אל  ענין תר״ד עמודי אור שהם ב׳ פעמים יש. יש לו

 *) עי׳ בהוספות.
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ת שמים ואח״כ יקבל עליו עול מצות(עמ״ש בביאור ע״פ ל מלכו  עליו עו
ך בני ישראל ביאור ג״פ קדוש דמשם מובן שבחי׳ קדוש  ונקדשתי בתו
 הראשון זהו ענין קבלת עומ״ש וב״פ קדוש שאחר זה הם תומ״צ ועיין
 בסידור שער הק״ש בד״ה להבין ההפרש ביו ק״ש לשמו״ע דלשם מבואר
ת שמים ממשיכים בחי׳ יחוד י״ה דשם ל מלכו  ג״כ דע״י ק״ש שהיא קבלת עו
 הוי׳ שממשיכים יחוד זה ממקור הראשון מאור א״ס ממש ע״י בכל מאדר
 כו׳ וע״י תומ״צ ממשיכים יחוד ו״ה. ועמ״ש ע״פ אלה פקודי המשכן
ל מצות ע״ד שנת׳ בד״ה  משכן העדות. עוי״ל בעגין הקדמת עומ״ש לעו
גד נעשה ואחד כנגד  צאינה וראינה בפי׳ שקשרו להם שני כתרים א׳ כנ
רה ל לדבר תו ט ת נשמע הוא להיות ב ל  נשמע. כי הנה ביאור מ
ר  המדברת בפיו שהיא רצונו ית׳ כאילו שומע שהשכינה מדברת מתו
 גרונו וכמ״ש תעז לשוני אמרתר כו׳ והקדימו לזה בחי׳ נעשה להיות
 בטל לבעל הרצון הוא אור א״ס ב״ה לבדו בעצמו שע״י ביטול זה נמשר
 בחינת נשמע המשכה מלמעלה למטה כי רוח אייתי רוח ואמשיד רוח.
 עכ״ד המבוארים שם. ועד״ז י״ל ההפרש בין קבלת עומ״ש שהוא להיות
ו ית׳ המלובש נ  בטל לבעל הרצון ועול מצות הוא להיות בטל לרצו
גד זה נמשך שני כתרים. שהם בחי׳ סכ״ע ומה שלמעלה כנ  בתומ״צ ו
 מסכ״ע אדון הנפלאות גאה גאה כו׳ ונק׳ ע״פ לשון הקבלה ע״י
ר שע״י נשמע הם ג״כ תר״ד עמודי אור הנמשכים ת  וא״א. והנה בבחי׳ כ
 ע״י המצות. שמהם נמשך ש״י עולמות לצדיקים. אכן ע״י קבלת
ת דא״ס ר זה נמשד ממלכו ת גד נעשה כי כ  עומ״ש נמשר ע״ד הכתר שכנ
ר ועטרה על הראש ולכן הוא נמשר ע״י קבלת ת  ממש שנמשד להיות כ
ל מלכות שמים דוקא כו׳ ונמשך אח״כ בבחי׳ ונשמע. ולקשר זה עם  עו
ל מצות נמשד  מ״ש תחלה דע״י קבלת עומ״ש נמשד יחוד י״ה וע״י עו
סת ישראל ביום ו אמו זו כנ  יחוד ו״ה. י״ל כמ״ש בעטרה שעטרה ל
רה הרי הכתר והעטרה הוא מקור היחוד שע״י  חתונתו זו מתן תו
ר יחוד י״ה. וא״כ ב׳ בחי׳ הנ״ל דיחוד י״ה ויחוד  תומ״צ וכמ״כ מקו
ם הנ״ל ועמ״ש בת״א בד״ה  ו״ה שרשן נמשר ע״י גילוי ב׳ בחי׳ כתרי
 כי עמך מקור חיים ובד״ה לכן אמור לבני ישראל, ובהביאור בסופו).
 והענין כי הנה קבלת עומ״ש הוא הפרשה ראשונה שמע ישראל הוי׳
לם  אלקינו הוי׳ אחד. פי׳ שמע לשון הבנה כמ״ש בברכת אהבת עו
ך דבר ולהשכיל בעיני  ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל להבין דבר מתו
ננות זו הוא ענין וגולה על  ראיה דבר הנולד מאין ליש כוי. והתבו
ד הוי׳ הגדולה והגבור׳  ראשה. כי המנורה שבעה נרותיי עלי׳ בחי׳ ז׳ מדות ל
ות באחד בחי׳ נ נ  בו׳ בחי׳ אהוי״ר כוי. והנה קיום ואהבת הוא ע״י התבו
ק שבטובו מחדש  יחו״ע איר דכולא* קמי׳ כלא ובטלים במציאות ממש ר
על הארץ ל ו ע מ  בכל יום יש מאין ממש ואי לזאת הוא אחד ממש בשמים מ
ת אין עוד. ועי״כ נמשר להיות ואהבת וזהו בחי׳ קבלת עומ״ש ח ת  מ
כל המאריד באחד בבחי׳  שיהיה הוי׳ בבחי׳ אלקיד ממש כוי כמ״ש במ״א ו
 זו ממשיר גילוי אהבה זו ביתר שאת וזהו העניו וגולה על ראשה שמזה
 נמשר ז׳ נרותיי(כי ראשה זהו כמ״ש וה׳ בראשם כנ״ל. והוא כמ״ש ושכנתי
כו לא נאמר אלא בתוכם וזהו ג״כ ענין ישראל לי ראש. ובהגולה  בתוכם. בתו
 היה השמן בחי׳ כשמן הטוב על הראש כו׳ כנ״ל ולעיל נתבאר בחינה זו
 בענין ההמשכה שע״י המצות. וכמ״כ בענין ההמשכה שע״י קבלת עול
ת שמים. דהיינו ענין שאו ידיכם שהם שמע ישראל ובשכמל״ו  מלכו
 ועי״ז ממשיכים מבחי׳ קדש העליון בחי׳ שמן משחת קדש להיות וברכו
, והיינו  את הוי׳. ומחייב תרומה קנ״ח א׳ רישא דמנרתא בינה כר
נות בשמע ישראל) והנה מואהבת עד ובשעריך הם מ״ב תיבין נ  ההתבו
גד שם מ״ב דאגא בכח גדולת שהוא ענין ההעלאה כו׳ ויש בו  כנ
 ז׳ פסוקים ובכל א׳ ששה תיבות ע״ד בשתים יכסה כו׳ ובשתים יעופף.
ת הנ״ל שהו ז׳ פסוקים  וזהו עניו עד פרחה וזהו ענין שבעה נרותיה ז׳ מדו

 קדש העליון שלמעלה מבחי׳ קדוש בוא״ו. וזהו פי׳ הקב״ה שבחי׳
ר מבחי׳ קדש העליון והיינו עי״י קיום המצות.  קדוש בוא״ו הוא ברו
ר מצוה רמ״ח אברין. ותרין דרועיז זהו שאו ידיכם והיינו  שזהו ענין נ
 קבלת עומ״ש שבשני פסוקים הראשונים דשמע ישראל ובשכמל״ו.
 וכמ״ש במ״א בד״ה צאינה וראינה וברכה והמשכה זו זהו בחי׳ כשמן
 הטוב על הראש כי השמן נק׳ שמן משחת קדש ומשם נמשד הברכה
 בשם הוי׳ הנקרא ראש. וזהו בשעה שישראל עונין איש״ר מברר
 הקב״ה מנענע בראשו. ואח״כ יורד על הזקן זהו הלכות התורה.
ם פי׳ זקן שקנה  כי י״ג מדות שהתורה נדרשת בהן הן י״ג ת״ד. ג
 חכמה וכענין הנ״ל בפי׳ קנה חכמה קנה בינה וכ׳ פעמים הזקן זקו
 זהו תשב״כ ותשבע״פ שיורד ע״פ מדותיו. להאיר בבחי׳ ממכ״ע
ר . וכ״ז הוא ענין השמן והפתילה הנמשר בהנר). וכ״ז הוא ביאור נ ר  כ
 הנשמה ונר המצות. ולהבין ביאור ותורה אור. הוא כי הנה אורייתא
ודע שכשנופל איזה דבר ג כנ ו פקת וחכמה יש בה גילוי התענ  .מחכמה נ
רה שהיא בחי׳ חכמה יש ג ובר התו ו  חכמה באדם מתמלא שמחה ותענ
לה עונג העליון המלובש  בה בחיי גילוי עונג העליון ב״ה ובה וע״י מתג
לה  במצות שהם בחי׳ רצון ששם מלובש העונג בהעלם וע״י התורה מתג
 העונג ההוא, ולכן נמשלה התורה לאור שמאיר את השמו והפתילה ועולה
 בשם אור ע״י אחיזתה בשמן ופתילה. וכר התורה שהיא פי׳ וביאור
 המצוה הוא גילוי ההארה הצפונה וגנוזה במצות ובה וע״י נמשד
 עונג העלית מהעלם לגילוי*. וזהו ע״ד עניו ש״י עולמות הנמשכים
ת אור ג העליון כו׳ גם כי עיקר התגלו ו  מחו״ב שבהם גילוי התענ
ק בחכמה כמ״ש הוי״ה בחכמה כמ״ש  א״ס בבחינת אור פנימי הוא ר
 במ״א ועי• בהרמ״ז פ׳ פקודי (דף ר״ב ע״ב) פי׳ אור הוא חכמה
 שבחכמה כו ובענין הפתילה לפמ״ש במא״א אות פ׳ ס״ל שהוא
 בבחי׳ שם ב׳׳ן וכ״כ בתו״א בביאור ע״פ כי אתה נרי. אפ״ל דזה שייר
ר זהו מצד שהנשמות עלו  ג״כ לנש״י כי הנה הגם שמה שנק׳ נ
ה תנ  במחשבה ע״כ הם כלי לקבל את השמן והאור כנ״ל עכ״ז הרי לא נ
ק ע״י התלבשותה בגוף ונה״ב לברר שם ב״ן כו׳ וזהו  להם התורה ר
ה האור של התורה כוי׳ אד לפמש״ל ל ת  ענין הפתילה שבה דוקא נ
חס דף רי״ט הפתילה היא יסוד כו׳ הממשיד  בשם המק״מ פ׳ פנ
 השמן. וזהו ע״ד מ״ש כשמן הטוב כו׳ כטל חרמון שיורד על הררי
ת צדיק יסוד עולם כו׳ ובו ועל ידו נמשד ד  ציון כו׳ שבחי׳ ציוו זהו מ

 השמן הטוב כוי:

ג אשריד ישראל קדשנו קדש ו  קיצור, וזהו אשר קדשנו. תענ
 הבדלה. והיינו במצותיו לקיחה ע״י ד״א כי המלאכים בקשו
ר ה להם לפי ששרשם מהדבו ה הודר בחי׳ אשר הנ״ל ולא נתנ  אשר תנ
ר וכלי להמשכה הנ״ל רק הנשמות לפי שעלו במחשבה הם  אינן נ
. ופי׳ כשמן הטוב על הראש. ע״ד וה׳ בראשם. וכתיב שאו ר  נ
ץ דרועין שהם קעומ״ש עם רמ״ח ר ת ה׳. ידיכם ת  ידיכם קדש וברכו א
ר. וברכו זהו פי׳ הקב״ה וזהו כשמו הטוב על הראש  מ״ע הם נ
 שמן משחת קודש. ואח״כ על הזקן שקנה חכמה קנה בינה תשב״כ

 ותשבע״פ והתורה היא אור שהיא חכמה שבה גילוי התענוג:
 ה אך הנה כ״ז היא בחי׳ התורה ומצות כאשר הן למעלה במקורן*
 העליון שהמצות הן הן רצונו ית׳ שלמעלה מהחכמה והתורה
ת ג ר ד מ  היא בחי׳ חכמה שהיא פי׳ וביאור המצוה ומדרגתה למטה מ
 המצוה. אבל כדי להמשיך האדם על נפשו מלמעלה למטה להיות נמשך
 גילוי בחי׳ התורה ומצוה בנפש האדם הנה כתיב והחכמה תחי׳ בעליה
 (בקהלת סי׳ ז׳ ״ב) החכמה היא התורה תחיה בעליה פי׳ בעליה הן המצות
ד שמביא לידי מעשה. וביאור  שהן בעלים של תורה. וכמארז״ל גדול תלמו
ה קדמה שמע לוהי׳ אם שמוע שבתחלה יקבל מ  ענין זה ע״פ מארז״ל ל

 *) עי׳ בהוספות.
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ך אלא הוא ית׳ סכ״ע מעלה ומטה שויו לפניו ית׳ ואציעה ך ל  כי איו ערו
ך גט חשך לא יחשיך ממד כחשכה כאורה ואי לזאת ברחמיך  שאול הנ
ם עלינו גם על בחי׳ הגשמיות שלא תהיה נראה יש ודבר ח  הרבים ר
ה ובהסתר פנים והעלם אחר ת שירדה בסתר המדרג מ ח פרד מ נ  בפ״ע ו
סתר המדרגות שיש רוחניות  העלם כי לא שייך זה אלא בבחי׳ השתלשלות ו
 וגשמיות, אבל בבחי׳ סוכ׳׳ע רוחניות וגשמיות שוין וכמשל העיגול שסובב
ן הוא ו הוא עליון מאד וחלק התחתו  מעלה ומטה שחלק העליון ממנ
מתחת זרועות עולם  תחתון מאד ומקיף ג״כ בחי׳ מטה וכד כתיב ו
ם בחי׳ י כאדם החובק את חבירו שמחבק ומקיף ג  וכתיב וימינו תחבקנ
י שהוא המתנשא מימות עולם יכול להיות לכד לפ  אחוריים וחיצוניות שלו ו
ם עלינו, ולכן נק׳ רחמים גדולים שנמשכים ומתפשטים ח  ברחמיר הרבים ר
 גם למטה מטה אפילו בעוה׳׳ז הגשמי, ועמ״ש סד׳׳ה ועתה יגדל נא כח
 אד׳ כוי, ובברכה שניה אומרים ג׳׳כ אבינו אב הרחמן כו׳ ולא נבוש כו׳
ה עד׳׳מ כשאדם עושה איזה דבר שטות ואח׳׳כ בפתע לם ועד״. דהנ  לעו
ל עליו בושה גדולה אפילו ו  פתאום רואה בן אדם שרואה אותו הרי תפ
 אם היה עושה דבר זה כשהוא לבדו בביתו לא היה בזה כדי בזיון
כד עד״מ הנה  מ״מ כשרואה שאחרים רואים אותו מתבייש מאד. ו
 כעת השמים והארץ הגשמיים מעלימים ומסתירים אור ה׳ עד שנראה
ר השמים ולא יהיה פ ס גלו כ נ ב ו  העולם ליש ודבר בפ״ע, אבל לע״ל כתי
ק השמים החדשים  עוד השמים והארץ בבחי׳ העלם והסתר פנים ר
 והארץ החדשה אשר אני עושה ואזי יהיה גדול כח הבושה בהגלות
 נגלות אור הוי׳ וכן בהפרד הנפש מהגוף בג״ע שתזכה לחזות בנועם ה׳
 בגילוי זיו השכינה אזי יבוש ויכלם. ואותה אנו מבקשים שלא נבוש
לם ועד, (והנה הטעם שצ״ל התעוררות רחמים שעי״ז דוקא נמשד  לעו
 ומתגלה בחיי כשמן הטוב. היינו כי יג״מ הרחמים יש בהם חיצוניות
ת ונק׳ י״ג ת״ד והפנימיות הוא בחי׳  ופנימיות החיצוניות נמשל לשערו
 כשמן הטוב כוי. יורד על הזקן כמ״ש באד״ר (קל׳׳א א׳) ולכן ע״י
 התעוררות רחמים דוקא נמשד בחי׳ כשמן הטוב שע״י התעוררות רחמים
 נמשד שיתגלו פנימית רחמים גדולים. ומה שנק׳ התעוררות רחמים
 בשם כתישה וביטוש הגוף כמשל כתישת הזיתים, הענין יובן ע״פ מ״ש
ל דודי בענין הטעם שהמרור הוא בקו האמצעי מפני  במ״א בד״ה קו
 שבחי׳ רחמים לא שייר אלא במקום שחסר ומר לו ע״כ נמשד עליו
 מדת הרחמים וכמ״כ כאן שכדי שיעורר וימשיר גילוי י״ג מדה״ר זהו
בד ראש ושיטעום מרירות בנפשו על ריחוקו מה׳ שירגיש  דוקא ע״י כו
רע ומר עזבו את ה׳ וזהו עניו הכתישה והביטוש ו ו  היטב איד שחסר ל
ם ח ר ל מי שאין בו דעה אסור ל  להיות נשבר לבו בקרבו ולכן ארז״ל כ
 עליו ועי בםש״ב פכ״ט שעי״ז יועיל לנפשו כו׳ בראיה חושיית כי
 בחי׳ ראיה נמשד מגילוי ח״ע שהוא בחיי שמן הנמשד ע״י הכתישה

 דייקא כנ״ל ועמ״ש בד״ה בהעלותד בעניו כי עין בעין נראה כוי):

 קיצור. אד כדי להיות האהוי״ר בלבו הוא ע״י כתישה וביטוש הגוף
 והתעוררות רחמים בשתים לפניה. שיהיה בחי׳ כלי תיקון.
ה קלני מראשי. וגולה ל ע מ בד ראש. עונותי עברו ראשי. וכן ל  וזהו כו
 ל׳ גלות כוי וכיצד התעוררות רחמים מקדימים לומר המלד המרומם
ם גם על הגשמיות. ולכן נק׳ ח  לבדו. ואי לזאת ברחמיד הרבים ר
׳ ופי׳ ולא  רחמים גדולים. ובאהבת עולם אומר ג״כ אבינו אב הרחמן כו
לם ועד וע״י ממשיכים בחי׳ כשמו הטוב כוי. והטעם  נבוש לעו

ר בקו האמצעי כוי:  שהתעוררות רחמים נק׳ כתישה ע״ד מרו

 ז והנה בחי׳ כתישה וביטוש חומריות* הגוף שהיא מבחי׳ הזיתים, יש
 שני זיתים אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה, ימיו ושמאל
 תפרוצי ימין מקרבת היא בחי׳ אהבה ושמאל דוחה היא בחי׳ יראה כי יש

 שו״ה ל״ח — בחי• גלות שהשכינה: נתקן ע׳׳פ לוח התיקון.
 שויה תחתו! — גיכ: כ״ה בדפוס ראשון ובגוכתי״ק.

לות עיליות (ביהושע ט״ו) לשון  דאנא בכח כו׳ ורש״י פי׳ וגולה כמו גו
ם בחקותי  מעיין הנובע כי בינה נק׳ נהר היוצא מעדן כמ״ש בד״ה א
׳ בראשית בד״ה להבין ענין הברכות פי׳ יום ליום יביע  ועמ״ש בת״א פ
 אומר ויש בחי׳ נחלי שמן (מיכה סי׳ ו׳ ז׳). ובגמרא תליםר נהרא
נא דכיא. גם י״ל וגולה מעניו גלגלתא ע״ד מ״ש במדרש  דאפרסמו
לגולת והיא בחי׳ אהבה לת הזהב זה גו ו ת ע״פ ותרוץ ג ל ה  רבה סוף ק
לגלתם ת ראש כו׳ לג  רבה והרצון שלמעלה מהשכל כמ״ש בד״ה שאו א

 ועוד יש פירושים בעניו וגולה ויתבאר לקמן אי״ה:
ה ל ע מ ה שאזי הן ל ל ע מ  קיצור. וכ״ז הוא ענין המצות כמו שהן ל
ר ותורה אור• אד כדי  מהתורה שהם בחי׳ שמן למאו
רה כי החכמה תחיה בעליה.  להמשיד הגילוי בנה״א הוא ע״י התו
קבלת עומ״ש ממשיך ל מצות ו ת עומ״ש שקדם לעו ל ב ק  שעל ידה יבא ל
ר הראשון להיות נמשך בבחי׳ י״ה דשם הוי׳ וע״י תומ״צ ממשיכים  ממקו
 משם בבחי׳ ו״ה להיות השם שלם גם בעניו הקדמת נעשה לנשמע שעי״ז
 נמשר שני כתרים. וקעומ״ש זהו ענין שמע ישראל וזהו וגולה על
 ראשה ומואהבת עד ובשעריך הן שבעה נרותיה פי׳ וגולה על ראשה ע״ד

 כשמן הטוב על הראש שאו ידיכם קדש וברכו כוי כנ״ל:
 ו אך כדי להיות גילוי האהבה זו תקועה בלבו ונפשו של אדם להיות
 ובכל נפשד הנה הוא ע״י בחי׳ ושנים זיתים עליה אחד
 מימין הגולה ואחד על שמאלה, והענין כי הנה זיתים הם שמובלעים
ק שאינו יוצא* אלא ע״י כתישה בבית הבד. וכן* עד״מ  בתוכם השמן ר
ל אלא ל פ ת ה  צ״ל בחי׳ כתישה בנפש האדם והוא משארז״ל אין עומדין ל
ר כובד ראש. פי׳ ראש היינו בחי׳ ישראל לי ראש ובחינת כובד  מתו
 ראש זהו כמ״ש עונותי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני (בתלים
 ל׳׳ח ה׳). ומזה נמשר ג״כ מ״ש ובפשעכם שולחה אמכם בחי׳ גלות שהשכינה
בד ראש שהשכינה וגה כו׳ וזהו ג״כ ענין כו  יורדת למטה בהיכלות דנ
ק וה׳ בראשם. וזהו ענין שבינה ל נש״י נק׳ ראש כנ״ל מפסו  מקור כ
ה ראש ל ע מ י מראשי כו׳ וזהו כי עונותינו רבו ל  מה הלשון אומרת קלנ
נטל החול וכעס  [בעזרא סי׳ ט׳] ועיין ברבות ר״פ בא ע״פ כובד אבן ו
 אויל כבד משניהם כו׳ שבאמת אין שייד שום כובד ח״ו למעלה שהרי
ל העולמות נבראו שלא בעמל ולא ביגיעה כ״א במאמר וארז״ל  כ
ק כעס אויל הוא נחשב בחי׳  במאמר אחד יכול להבראות כו׳ כ״א ר
ה כמ״ש הוגעתם את ה׳ בדבריכם כו׳ וזהו הנקרא כובד ל ע מ  כובד ל
 ראש. וזהו ג״כ פי׳ וגולה על ראשה שמבואר ברבות ס״פ אמור
 ם״פ ל״ב חד אמר וגולה לשון גלות כוי דהיינו מה שהאלקות הוא
ד כו׳ וצריך להרגיש הצער ומרירות ר פ דבר נ סתר והעולם נראה יש ו  מו
 מזה. ולהשפיל ולהכניע גשמיות וחומריות הגוף שלא יהיה בבחי׳ יש
ד (ועמ״ש מעניו זה בד׳׳ה בהעלתף את הנרות. ובד״ה ואתה תצוה ר פ  ודבר נ

 גבי כתית למאור. ועיין בםש׳׳ב פכ׳׳ט. ועמ׳׳ש בד׳׳ה אוסרי לגפן. ועי זח׳׳ג

ו בברכת ק״ש  שלח קס׳׳ח א׳ קרח קע׳׳ח א׳ גבי ועבד הלוי הוא) ולכן תקנ

 אבינו אב הרחמן וכן בברכה ראשונה ברחמיך הרבים רחם עלינו
ת  לעורר רחמים רבים על גשמיות הגוף ובזה יכנע לבבו ויבא לקרו
נות באחד בבחי׳ יחודו ית׳ שמבלעדי נ ל נפשד ע״י התבו  ק״ש ואהבת בכ
ות בנפש לבא מההעלם נ נ  בחי׳ כתישה וביטוש הגוף לא יפעול התבו
 אל הגילוי להיות ואהבת בכל נפשד ממש. וכיצד תהיה התעוררות
ד המרומם לבדו מאז ל מ  רחמים רבים על גשמיות הגוף מקדימים לומר ה
ל הנבראים ד היינו מדת מלכותו ית׳ חיים וקיימים כ  פי׳ המלר שמבחי׳ מל
ל עולמים ואין זה אלא בבחי׳  וכל העולמות כדכתיב מלכותה מלכות כ
 זיו והארה כוי, אבל הוא לבדו ית׳ הוא המרומם שאינו בגדר
 התלבשות להיות ממכ״ע והוא המתנשא מימות עולם היינו ו״ק
 מעלה ומטה מזרח ומערב כוי והוא מתנשא מהם שאינו בגדר מקום

 c עי׳ בהוספות.

 *) עי׳ בהוספות.
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 נאמר בה בכל מאודד. א״כ הרי ע׳׳י בחי׳ בכל מאדר שגפ׳ ראשונה
ת שמים נמשר מעלה יתירה בקיום המצות ל מלכו  דק״ש שהיא קבלת עו
על ידה  להיות נק׳ עושים רצונו של מקום וזהו עניז החכמה שבה ו
 נמשד בחי׳ בכל מאדד כנ״ל בענין וגולה על ראשה היא תחי׳ בעליה
 שהם המצות. וביאור העניו היינו במ״ש במ״א שבמצות יש ב׳ בחי׳
 הא׳ מה שנמשד בבחי׳ אור מקיף ונק׳ לבושים. הב׳ מה שנמשד ומאיר
ר הא״פ בבחי׳ פנימיות ועל המשכה זו שבפנימית  מבחי׳ מקיף זה לתו
 נק׳ עושין רצונו של מקום שממשיכים הגילוי בפנימית בבחי׳ ממכ״ע
 הנק׳ מקום מקומו של עולם כו׳ וזהו ע״י והחכמה תחיה החיות הוא
ם  שיומשר בגילוי להאיר בבחי׳ פנימיות כמו כי הדם הוא הנפש כוי. ג
ה ל ע מ ד חיים הוא ל ר ר מצוה כו׳ ודרד חיים. הרי ד  י״ל ע״ד מ״ש כי נ
 מהמצוה עצמה וע״ז נאמר והחכמה תחיה בעליה. ומכ״ז יובן מ״ש
ר יפה רעיתי לפי שירמיה אומר ל ד׳ ת״ב ד׳) ע״פ כ ) ״ג ת נשא פי  ברבו
לה כוי וי״ל עפמ״ש ברבות רת זהב כו ו  כסף נמאס כוי בא זכריה ואמר מנ
מה וזאת התרומה זהב זו בבל שנאמר רישא דדהבא. ולכאורה  פ׳ תרו
ר דקליפה שהרי קאי על נבוכדנצר שהחריב ת  תמוה דרישא דדהבא זהו כ
 את בית המקדש ומה עניו לזהב דתרומה אד כמ״ש ברבות ם״פ מצורע
ד על אותה שעה ׳ ע א קיימתם מצות זיבה כו  בירושלים ל
לך יפה רעיתי כו׳ וזהו ע״ד מ״ש במ״א ע״פ כי נער ישראל כו׳  אומר כו
 וממצרים קראתי לבני כמשל בן נער שכל זמן שמראה לו אביו אהבתו
׳ אכו אם אביו גוער בו ודוחהו חוץ לביתו כו׳  כו׳ מתרהב בנפשו כו
׳ וזהו רר ומתגלה אהבת הבן אל אביו. וצועק במר נפשו כו  אזי מתעו
פרעה הקריב כוי.  שלפי שנער ישראל ע״כ ע״י מצרים קראתי לבני ו
ד נפשי כו׳ רת זהב וכמ״ש צמאה ל ו ת בבל נעשה מנ ו ל  וזהו שדוקא ע״י ג
 בארץ ציה דוקא כמ״ש במ״א בד״ה להביו ענין יו״ט שני. וגם כמ״ש ע״פ
ורת זהב. ה כו׳ לכן עי״ז ביררו רישא דדהבא. ונעשו מנ ע ר  בשלח פ
 אמנם מ״מ עיקר בחי׳ זו קא אלע״ל שיאמרו ליצחק כי אתה אבינו

 כמעלת הזהב כוי):

ל מצות עול  קיצור. וכ״ז קבלת עול מלכות שמים ואח״כ צ״ל עו
ר שני מוצקות אחד ל נ כ  דוקא. שבעה ושבעה מוצקות ל
 ממשיד השמן מבחי׳ השני זיתים לבוא לבחי׳ רצוא ושוב ומוצק ב׳
ת ל ב ק  ממשיד הזהב והוא שמחה של מצוה. וזהו והחכמה המביאה ל

ת שמים היא תחיה בעליה שהם המצות: ל מלכו  עו

 לבאר הדבריפ הנ״ל*

ה קדמה פ׳ מ  ענין החכמה תחיה את בעליה הוא ע״פ מארז״ל ל
ת שמים ואח״כ עול ל מלכו  שמע בו׳ שמתחלה יקבל עליו עו
ל וגזירת המלד ל מלכות שהמצות הן עו  מצות. והנה קבלת עו
ל זה ועיקר עשיית המצות מצד ל עליו ברצון עו ב ק  ואעפ״כ צריד ל
ל כי כן צוה המלר ולא להמשיר ענג שבהם כי אין זו עבודה  העו
א עבדת בשמחה שהשמחה תהיה מצד העבודה ת אשר ל ח  וכתיב ת
 שעובד ומקיים גזירות המלר (וע׳ מזה בד״ה כי עמד מקור ת״ם בפ׳
ת להוי'  מקץ ובפי שלח ע׳׳פ ועתה יגדל נא) והנה כתיב הנסתרו
גלות גלות ו״ה נ ת הו דחילו ורחימו והנ ו הנסתרו גלות לנ  אלקינו והנ
ה ומצות שהתורה רמיזא בוי״ו של שם לפי שיש בה בחי׳ ר ו  הן ת
ד כו׳ והמצות בה׳ של שם בחי׳ ס ח  ו״ק ששה סדרי משנה זרעים ב
 מל׳ והמשכת ה׳ אחרונה הוא ע״י בחי׳ וא״ו (עמ״ש מזה כד״ה אלה
 פקודי ועמ״ש בד׳׳ה ושבתי בשלום וע׳ זח״ג ד׳׳י ע״ב ס׳׳ו סע״ב ע׳׳ז בי).

ת עבודה ש  ולהבין זה צ״ל ענין העבודה איר שייד לפניו ית׳ ל
ם הוא צריר ואם צדקת כוי. ומהו זה שנאמר ולעבדו כוי  וכי כלו

 בחי׳ זית המוציא שמן הוא הביטול זה והכנעה זו כדי לבא לבחי׳ ואהבת*
 בכל לבבר והוא בחי׳ רצוא. ויש בחי׳ זית לבא לבחי׳ יראה והוא בחי׳
 שוב, ועמ״ש בביאור ע״פ כה תברכו בעניו והם מדקדקים על עצמם עד
 כזית (ובמדרש שמות רבה פט״ו שני בני היצהר הם משה ואהרן וע׳
ק  בבראשית רבה ס״פ א׳ בחוקותי פל״ו וע׳ בזח״ב וארא דכ״ז א׳ בפסו
 הוא אהרן ומשה ובמק״מ שם בשם האוצ״ח ובהרמ״ז פ׳ אמור דק״ב םע״ב
ג ומקפץ), והוא בחי׳ ל דודי גבי מדל  איתא באוצ״ח כו׳ ועמ״ש בד״ה קו
 ודברת בם בם דייקא דהיינו במ״ש למעלה הדברים האלה אשר אנכי
 מצוד אנכי ממש דהיינו להיות הדבור בד״ת הוא בחי׳ ביטול ודברי
 אשר שמתי בפיר ודברי ממש התקשרות מחשבה במחשבה דבור בדבור
ת גאולה ש ת ס״פ אמור שם פי׳ ג״כ וגולה על ראשה ל  כוי. והנה ברבו
ה יומשר בחי׳ וגאולה על ל פ ת בד ראש הנ״ל שקודם ה  היינו מבחי׳ כו
ספת האלף שעל ידו תו . ו כת גאולה לתפלה  ראשה וזהו ענין סמי
 נעשה מבחי׳ גולה בחי׳ גאולה זהו ע״ד מארז״ל אל תקרי מה אלא
א שנמשד במלכות ארוממד ל  מאה הוא המשכת סוכ׳׳ע בחי׳ אלף שהוא פ
ך והיינו ע״י מאה ברכות. וכף בחי׳ זו זהו ענין גאולה. ל מ  אלקי ה
ו ביצ״מ ע״י שנגלה עליהם מלד מלכי המלכים הקב״ה שעי״ז מ כ  ו
ה אמר ה׳ צבאות ק כ  וגאלם ועמ״ש בד״ה נאוו לחייד בתורים בפי׳ הפסו
׳ אני ראשון ואני אחרון ע״ש. וענין בחי׳ זו בנפש בעבודה. היינו ו  כ
ר תאוות נפש דת הלב שהיתה בבחי׳ גלות ושביה תו קו  צאת פנימיות נ
 הבהמית ועתה יוצאה ועולה למעלה לדבקה בו בתשוקה עזה כמ״ש

 באג״ה סי׳ ד׳:

 קיצור. שיש ב׳ בחי׳ זיתים. א׳ המוציא שמן לבא לבחי׳ אהבה
דברת בם  ורצוא ויש זית הממשיד בחי׳ יראה ושוב בחי׳ ו

כת גאולה לתפלה:  וענין שמבחי׳ וגולה נמשד סמי
ל מלכות שמים  ח וכ״ז היא פרשה ראשונה שבק״ש שהוא בחי׳ קבלת עו
ל מצות שהמצות* הו  כדי שאח״כ יקבל עליו עול מצות פי׳ עו
 עול על האדם לקיים מצות המלד כי הגם שהמצות הן רצון העליון ב״ה
ד בבחי׳ ל מ ג עליון, מ״מ צריר לקיים אותם מצד גזירות ה ו ם תענ ה  ונמשך מ
ל  ביטול ג״כ כמ״ש בד״ה ועתה יגדל נא כח והיינו שכמו שבקבלת עו
ד יש בקבלת עול מצות ב׳ בחי׳ וזהו ענין  מלכות שמים יש ב׳ בחינות כ
 דחילו ורחימו רחימו ודחילו. והנה כתיב שבעה ושבעה מוצקות ב״פ
ר יש ב׳ מוצקות שמציקות וממשיכות בנרות, מוצק* א׳ ל נ כ  שבעה כי ל
 הוא שמן מבחי׳ השני זיתים*, ומוצק הב׳ הוא מ״ש המריקים מעליהם הזהב
 והוא בחי׳ שמחה של מצוה כי זהב הוא בחי׳ שמחה וחדוה כמ״ש מצפון זהב
 יאתה ועל שמחה של מצוה הוא מ״ש ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה
 כו׳ להיות קבלת המצות בגילה בחדוה* בנועם ה׳ והוא מ״ש באמת
 ויציב ונכון ונעים וטוב ויפה, ולכן בפ׳ שניה של ק״ש לא כתיב בכל מאדר
ה ולכן נאמר בכל ל ע מ  כמו בפ׳ ראשונה כי בפי ראשונה הוא ממטה ל
ג והשמחה של מצוה ו  מאדר אבל בפ׳ שניה הוא להיות דוקא גילוי התענ
ת שנעים וטוב מ ח  בקיום המצות מבלי גבול הנפש להיות שש ועלז בה׳ מ
. וזהו והחכמה תחיה כו׳ שהתורה שהיא בחי׳ חכמה בחי׳ ביטול י  כו
 שבפי ראשונה שבק״ש ודברת בם מביאים לידי גילוי השמחה והתענוג שבפ׳
ה ל ע מ  שניה היא שמחה* של מצוה* כוי. ולכן אע״ג שהמצות הן בשרשן ל
רה ונק׳ בעליה שהרצון עליון הוא למעלה מהחכמה אעפ״כ למטה  מהתו
ג עליון ו  החכמה תחיה את המצות להיות בחי׳ שמחה של מצוה וגילוי התענ
ל חי דהפי׳ פקוח  בקיום המצוה. (לפ״ז פי׳ תחי׳ כמו להחיות בהן נפש כ
 נפש ותענוג וכמ״ש בד״ה וידעת היום גבי פי׳ וצדיק באמונתו יחיה.
ת המצות הנק׳ בעליה דהא בגמרא  ועוי׳׳ל בעניו והחכמה תחיה א
 רפ״ו דברכות משמע שפ׳ והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי עדיין לא
 נק׳ עושים רצונו של מקום כדבעי ומבואר הטעם במ״א לפי שלא

 *) עי׳ בהוספות.



 לקוטי בהעלתך תורה לו

ת הצלע דהא או״א אתקינו לה כו׳ ויביאה אל  ויכן ה׳ אלקים א
 האדם מכאן ואילך כוי אבל שרש מציאותה הוא מרצון העליון(ועמ׳׳ש
 סד״ה ראה אנכי נותן בעניו מראש מקדם נסובה בו׳) ולכן גם אח״כ נעשה

 אשת חיל עט״ב כי ב׳ בחי׳ יש במל׳ פרצוף החיצוני ופרצוף פנימי
ורה כמ״ש בלק׳׳ת (וע׳ בע׳׳ח שער תיקון הנוק׳ פ׳׳ז* ר בחי׳ המנ  במקו
 ופ״ב אות י״ט, ועמ״ש מענין פרצוף הפנימי דמל׳ בביאור ע׳׳פ אחת היא יונתי.

 וע׳ זוד׳ב דף י״ד ע׳׳ב) ושם מל׳ שהיא בחיי המצות קודמיו לתורה.
ננות אם הבנים ושבעה נרותיה הם לה על ראשה היא בחי׳ התבו ו  ובחי׳ ג

ד ה׳ הגדולה כוי:  הבנים שבעה רועים ז׳ מדות ל
ה על השמן ס כ  ג אך ושני זיתים עליה זית יש בו מרירות והוא מ
ן ברחיים ולכתוש עד שיצא השמן. והענין  שבתוכו וצריר לטחו
ד אתכפייא סט״א אסתלק יקרא פי׳ אסתלק שנמשר ממקום גבוה  כ
ד הטעם שנש״י הם ב ל ה התורה למלאכי השרת מ תנ א נ  יותר ולכן ל
 מפנימי׳ כו׳ עוד זאת כי באדם למטה צ׳׳ל אתכפייא נגד טבעו בכל
ודע ממ״ש בארץ ו ובאתעדל׳׳ת אתעדל׳׳ע ממקום עליון יותר כנ  דרכי
א זרועה לא דייקא כי י״ה עם שמי הוא שס״ה וזכרי עם ו״ה הוא  ל
 רמ״ח לפי שבעשיית המצות שהן בחי׳ הן נמשר דבר שיהי׳ בהתלבשות
ל ל א נמשד דבר שאינו מתלבש בבחי׳ הן כ  השגה משא׳׳כ בבחי׳ ל
. וממילא ק בבחי׳ לא כלומר שבזה לעומת זה א״א להמשיד כלל  ר
מת זה והוא עליון מאד נעלה וזה לא  מובו שהוא ההיפוד מזה לעו
ק כ״א בבנ״י כוי משא״כ המלאכים עם היות שיש להם גוף אין  שייר ר
ה תנ מר קדוש כו׳. ולכן לא נ ם הגוף בטל לו ל והרי ג ל ר כ  הגוף מסתי
 התורה עד אחר יצ״מ שעבדו בחומר ובלבנים כו׳. וזהו ענין ברחמיר
ת רחמים שהו אורות עליונים  הרבים שע״י ביטוש מעורר י״ג מדו
 למעלה מן ההשתלשלות, (וזהו כשמן הטוב כו׳ יורד על הזקן כו׳ י״ג
 ת״ד הם י״ג מדה״ר והשמן הטוב שהוא פנימית י״ג ת״ד הוא נמשר
 ומתגלה ע״י ביטוש הוא בחי׳ כתישת הזית עד״מ ועיין במדרש רבה
 ר״פ ואתה תצוה), ולהבין ענין הזיתים למעלה הנה שמן הוא בחינת
ודע שגוון האור  חכמה כמ״ש שמן וקטרת* כו׳ והשמן הוא שמאיר כנ
 הוא לפי זכות השמן שע״י השמן נמשד נהורא חיורא משא״כ ע״י
 הפתילה הוא בחי׳ נהורא אוכמא וגילוי האור הוא מבחי׳ זית והוא
 ע״י כתישה בחי׳ ביטוש הכלי וע״י כמה גבורות מבחי׳ בוצינא
ות בחי׳ חכמה כו׳ (וכמ׳׳ש בביאור ניתא קו המדה להיות התהו  דקרדו
 ע״פ ולא אבה הוי׳ אלקיר לשמוע אל בלעם כוי) שהגבורות הן מרירות

׳ ויש ב׳ זיתים גבורות דאבא וגבורות דאימא להיותה אם  כזית כו
ת (ועמ׳׳ש מזה רו  הבנים להמשיד השמן מוחין דאו״א שבז״א להאיר ז׳ נ
 בפ׳ וישב בד׳׳ה בכ״ה בכסליו. וע׳ עוד מעניו זית בלק״ת פ׳ עקב ובזח״ג דרמ׳׳ד

 ב׳ דער״ב א׳ דרמ״ז סע״א ובהרמ״ז בפי בהעלותה בדף קמ״ט ע״א. ובפרדס ערר

 כתית, והוא באופו אחר קצת ממש״כ):

 ד שבעה ושבעה מוצקות. פי׳ ב׳ פעמים שבעה הם י״ד
׳ בזהר ס״פ מקץ דף ר״ד ע״ב ודלא כפרש״י  כדפי
 ורד״ק שפירשו ז׳ פעמים ז׳ הם מ״ט. מוצק א׳ לשמן מוצק הב׳ לזהב
 ב׳ צנתרות זהב אשר מריקים מעליהם הזהב זהב הוא בחי׳ בינה
 מצפוו זהב יאתה והוא מבחי׳ חדוה ועבד הלוי הוא התלהבות רשפי
 אש שמבינה כי גבורות דאבא הם חסדים דאימא והוא מוצק הב׳
הפרדס בערך צנתרות פי׳ ששני י ושמחי ו  (ועמ״ש בביאור ע״פ רנ
 הצנתרות הם חכמה ובינה*. ולפ״ז צ״ל ששני הזיתים הם מקורות דחו״ב
נקה כו׳ ובמדרש שמות רבה פט״ו שתי  והיינו שני המזלות ונוצר ו
 שבלי הזיתים הם משה ואהרן ועמ״ש מעניו בחי׳ ומדרגת משה
 ואהרן בד״ה ואתה תצוה, ובד״ה וידבר כו׳ תפקדו אותם לצבאותם
 אתה ואהרן. ועמ״ש בד״ה עניו חנוכה בעניו בהעלות ובהטיבו,

 (ועמ״ש מזה סד״ה ואלה המשפטים גבי שש שנים יעבוד. ובד׳׳ה לא תהיה משכלה

 גני ועבדתם את ה׳ אלקיכם. ובד״ה לא הביט אוו ביעקב ובסש׳׳ב פט״ו)

 והענין כי העבודה הוא להמשיר גילוי אלקות מההעלם מלמעלה מן
ר ההשתלשלות הוא מתלבש ד ס  ההשתלשלות כי כמו שנמשד כבר ב
ת עד שנעשה שמים וארץ גשמיים המעלימים ומסתירים ו  בריבוי המדרג
דבר ויכול לומר כחי ועוצם ידי כוי. וצ״ל גילוי  עד שנראה ליש ו
ר השמים. ובתחיית המתים גם גוף פ ס ד ונגולו כ  אלקות כמו שיהי׳ לעתי
ח קדשו ממרום  האדם מן הקבר ירגיש כוי ואץ זה כ״א ע״י הערת רו
 מלמעלה מן ההשתלשלות כי ההשתלשלות של הקו נמשר מבחי׳ אחרונה
ל שהוא חכם ויש  הארה מצומצמת מאד והיינו כמו עד״מ אדם גדו
ת ומצמצם א״ע בבחי׳ אחרונה שבחכמה חכמה  בו כמה מיני חכמו
ד ההשתלשלות של הקו נמשד מבחי׳ עשי׳ הגם  שבדבור או שבמעשה כ
ת כי אבי״ע שוין שם וגם אצילות הוא א שייד שום התחלקו  ששם ל
 בחי׳ עשי׳ דכולא קמיה כו׳ היינו קמיה אבל בערכינו לפי שנמשך
כל להעריך שנמשך מבחי׳ אחרונה הכלולה שם. וכענין טורא ו  אלינו נ
• שער י״א וכעין זה איתא ס ד ר פ  חשוכא חג״ת שבהעלם כו׳ (עיין ב
ה כו׳ ועיין בשער שבה״כ נ  בע״ח שער מ״א פ״ג הבחינה היותר תחתו
ם שם י״ל ע״ד מ״ש בשמ״א גמת עתיק האצילות כו׳ והרי ג  פ״ה דו
 פ״ג וכ״ה בביאור האדרא (דקכ״ח סע״נ) גבי תי״ו רשים רשימו ע״ש
ס ד ר פ  בשם מ״כ מהרב ז״ל ובמ״א נתבאר שבחי׳ ע״ס הגנוזות הנז׳ ב
 הם ע״פ קבלת האר״י ז״ל בחי׳ שמותיו הקדושים ב״ה היינו כמו
גע לעצמותו כוי), ובחי׳ אחרונה כזו ו  עד״מ שמו של האדם שאינו נ
ד צריך להמשיר כ ת ל מ ל ע ת  כאשר הוא משתלשל ומתלבש הנה היא מ

ה מן הקו: ל ע מ ל  מבחי׳ יותר עליונה מ
ת ומסתמא ת המלר בכתר מלכו  ב והנה בנוהג שבעולם שמכתירין א
 יש לזה שרש למעלה. והענין כי יש ע״ם מלמעלה למטה
ר כמ״ש ת ר עד מלי וע״ס ממטה למעלה. ובבחי׳ זו נק׳ מל׳ כ ת כ  מ
 בפרדס. ואין הכוונה מצד המניו בלבד אלא שיש בחי׳ במל׳ שמצד
ר בבחי׳ המצות ת . ולכן נמשר בחי׳ כ  בחי׳ זו ראויה להקרא בשם כתר
 דייקא שהן במל׳ והיינו בחי׳ רצון שבו עונג העליון כי רצון היינו
 בחי׳ מצחא דגלגלתא כמ״ש באדרא האי מצחא רצון אקרי, והוא עד״מ
ד הרצון הוא מכסה  כמו שהמצח הוא עצם המכסה על מה שבתוכו, כ
ג ומלביש אותו לבלתי הגלות, וכנודע שיש ב׳ בחי׳ בכתר בחי׳ ו  על התענ
 אחרונה שבמאציל הוא בחי׳ עתיק ובחי׳ ראשונה לנאצלי׳ הוא בחי׳ א״א
 ועתיק הוא בחי׳ פנימי׳ וא״א בחי׳ חיצוניות המכסה וחופף על בחי׳
 פנימית שבו והוא בחי׳ רצון העליון שבו מלובש עונג א״ם שכשמו כן
ו סוף והיינו בחי׳ טעמי המצות שנאמר על התורה ארוכה  הוא איו ל
 מארץ מדה בו׳ (וזהו שהמל׳ שהיא עשייה שבאצילות אשר בה הוא
ה רצון העליון ל ג ת ר דהיינו ששם דייקא מ ת  מעשה המצות היא נק׳ כ
ה כו׳ בסופו  עם העונג המלובש בו וכמ״ש במ״א בביאור ע״פ מי מנ
בע ישראל ע״ש), והנה המצות הן בסוף  בפי׳ אף עשיתיו ובפי׳ רו
ת המצוה איר תהי׳ הכשר מ כ  המעשה אבל התורה היא בחי׳ חכמה ח
 מצוה כדי שיומשד בה עונג העליון והרי היא קרובה יותר לא״ס.
 ולכן בחכמה אתברירו כי הנה גוף המצות הן מנוגה כמו ציצית של
 צמר מכבשים שאוכלים אותן ויש בהם תאוה מק״נ לאכול אכילה גסה
נג העליון  משא״כ החכמה תחיה בעליה להיות השראות והמשכות עו
ד כו׳ וכמו שבאדם יתלבש תחלה השכל במחשבה  במצות גדול תלמו
 ודיבור ואח״כ במעשה כוי. וז״ש בזהר מכאן ואילר בעלה חייב
 במזונותיה שהשפעת המל׳ הוא ע״י ז״א שהמל׳ הוא בחינת סיהרא
 ומקבלת משמשא היא ז״א בחי׳ התורה והנה כ״ז הוא כשנמשר למטה
 במל׳ מכאן ואילר• אחר נשואין וכמ״ש בזהר בראשית דמ״ט א׳ ע״פ

 •) עי׳ בהוספות.
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ון(ע׳ עוד מענין והחכמה תחיה בזח״ג חקת (קפ׳׳נ *׳)  גילוי התענוג עלי
 ובהרמ״ז שם המשכת בחי׳ חיה ובעמה״מ שער או״א ס״פ מ״ד (דע-ח >׳

חס דרנ״ה ב׳): ד זח״ג פנ  וד׳ קל׳׳ט אי) פי׳ תחיה השפעת חיה ועיין עו
 ו וכל זה נמשד אח״כ לבחי׳ מל׳ ע״י ז״א בפ׳ והיה אם שמוע כו׳
 קבלת עול המצות רמ״ח אברין כו׳ כמו שבאבר גמשד אור
ד ברמ״ח אברין ם השכל מלובש בה כ  וחיות עד״מ כשהיד כותבת ג
 נמשך רמ״ח המשכות ושרשם ה״ח והוא בחי׳ שם ע״ב ע״ב גשרים
ך ולא ד א ׳ כמ״ש ולכן בפרשה א׳ כתיב ובכל מ  לעבור מימי החסד כו
 כפ׳ שניה כי פ׳ א׳ הוא שם מ״ב שהוא להעלאה בשתים יכסה כוי,
ת נשמתו לת לעלו  ולכן בק״ש שעל המטה אומרים אנא בכח גדו
ל א׳  בשינה וכן קודם קבלת שבת. והעלאה צ״ל בבחי׳ א״ם, ולכן כ
ה שאל״כ אין ל ע מ  צריד למצוא בעצמו ברצונו בחי׳ א״ם כדי שיעורר ל
ה ע״י לבישת טלית כוי, וכן ע״י ל ע מ רר ל  שייכות למצות גשמיים לעו
 הצדקה להחיות רוח שפלים למטה גורם למעלה להמשיר חיות ואיר
 יהי׳ שייכות למטה עם למעלה אלא ע״י בחי׳ בכל מאדד יותר משהכלי
 שלו מגביל וזהו ג״כ עניו ממעמקים כוי, ולכן ביוסף כתיב וילקט יוסף
ל הכסף שעי״כ ליקט החסד ואיר שייכות החסד להכסף וכן ויוסף ת כ  א
 הוא השליט על הארץ הוא המשכיר כוי. אלא היינו ע״י שהיה
 במצרים וממעמקים קראתיד כו׳ ואח״כ מזה יכול להמשיד בפ׳ שניה
ר ט ד ועי״ז ונתתי מ ס ח  ה״ח שם ע״ב ע״ב גשרים לעבור מימי ה
 ארצכם ארצכם הוא בחי׳ מל׳ שרגליה יורדות ויש בה מטר מלשון
 מטרוניתא ומלכותו בכל משלה והכח הזה להיות מטר ארצכם הוא
 ע״י המשכת ה״ח ברמ״ח מצות ששם מלובש עונג העליון ועי״ז ואספת

גה כוי. ו  דגנד שיש בה כח לברר בירורין מנ

 שלח
 פי׳ לאנהגא בהון עלמין עלמין הם בחי׳ ההיכלות בתי׳ הכוללת
 ולאנהגא הוא בחינת הפרטיות שבתוכם וההיכל הוא מעלים ומסתיר
 אור א״ם ב״ה שלא יתגלה להם כ״א לפי השגתם שלא יהיו בטלים
ת א׳יס ד ומהו ר ע  בא״ס ב״ה לפי שהם בעלי גבול מאין ליש ואינם מ
ה ולכן צריר ההיכל להעלים ולהסתיר ל כ ה ואיו לו ת ל ח  ב״ה שאיו לו ת
׳ אצילות הוא בחי׳ אורות וכלים) עד שבהשתלשלות רבות (ובבחי ׳  כו
ל כ״א בבחי׳ ל  נעשה שמים וארץ גשמיי׳ שאיו נראה בתוכם אלקות כ
ד בפ״ע בחי׳ סט״א וזהו ענין ירידת הנשמה לעוה״ז ר פ  יש ודבר נ
ר מרע ועל  השפל דוקא ירידה לצורר עלי׳ כדי לאכפיא לס״א ע״י סו
 ידי זה אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין שלא יהיו הכלים וההיכלות
ל גילוי ב ק ק שיהי׳ בחי׳ כלים ל  בבחינת מסתירים אור א״ס ב״ה ר
 אור א״ס ב״ה ע״י בחי׳ ועשה טוב מצות מעשיות רמ״ח פקודין רמ״ח
ע בחי׳ ר ר מ ק שמתחלה צריר להיות בחי׳ סו  אברין דמלכא ר
רו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם  אתכפייא סט״א כמ״ש ולא תתו
ל ע״י כחי׳ ועשה ב ק  וגו׳ ועי״ז אסתלק יקרא דקוב״ה ואז יכולים ל
 טוב גילוי אור א״ס ב״ה למטה ע״י רמ״ח מ״ע דאורייתא מחכמה
לכו נקראים אברין ת והמצות הם רמ״ח המשכות מחכמה עילאה ו ק פ  נ
 דמלכא כמשל האברים שנמשר בתוכם חיות מהמוח כנראה בחוש
 שבמוח מרגיש כאב של כל האברים כוי כמו כן ע״י המצות נמשר א״ס
 ב״ה מבחי׳ חכמה עילאה לעלמין סתימין ועלמין דאתגליין. וחלב ודבש
ה כו׳ וכמ״ש ל  הם בחי׳ תרין דרועין חו״ג ימינא ושמאלא ובינייהו כ
מתחת זרועות עולם כוי. שהוא בחי׳ המשכת אלקות ע״י מצות מעשיות  ו
ן נשה״ש י ד א״י שלמעלה(עי ג נ ונת כ  רמ״ח אברין דמלכא וארץ ישראל מכו
 רבה ס׳׳פ כמגדל דוד בפי׳ מכון לשבתך מכוון נגד שבתך זה בהמ״ק שלמעלה)

 ולכן עיקר המצות הוא בא״י דוקא והמרגלים היו במדרגה גבוה מאד
 *) עי׳ בהוספות.

ל מלכות שמים בפ׳ ראשונה דק״ש.  ועניו שייכות בחי׳ אלו בקבלת עו
גד שם מ״ב  היינו כי מואהבת עד ובשעריה הם מ״ב תיביו שהוא כנ
ת  דאנא בכה כמ״ש בפע״ח שער הק״ש פכ״ה והוא ג״כ בחי׳ מ״ב מסעו
ל יום צ״ל בחי׳ יצ״מ היינו ממיצר תאוות נפש הבהמית  דיצ״מ כי בכ
 והגוף כוי. והיינו בק״ש כמו שמסיים בק״ש אשר הוצאתיה מארץ
 מצרים כו׳ ועמ״ש מזה בד״ה אלה מסעי, ושם נתבאר העניו דאנא
ת רו  בכח הם שבעה פסוקים שבכל אחד ו׳ תיבות וזהו ענין שבעה נ
 המנורה. כי שם מ״ב הוא בחי׳ העלאה ובשתים יעופף כו׳ והיינו בחי׳
 בהעלותה את הנרות כו׳ להיות ואהבת בכל מאדך, ולכן ואהבת ב״פ
 אור בחי׳ ההעלאה וההטבה. ועניו וגולה על ראשה שהוא ענין
ננות ק ראשוו דק״ש שמע ישראל כי שמע פירושו התבו ות היינו פסו נ נ  התבו
 ישראל לי ראש כו׳ ובחי׳ שמן היינו חכמה וביטול הנמשר בהבינה
 ודעת. וזהו כשמן הטוב על הראש וזהו עניו והחכמה תחיה, וכדכתיב

 כי עמר מקור חיים ועיין זח״ג דל״ד סע״א קפ״ז א׳):
 ה ועוי״ל פי׳ והחכמה תחיה ע״ד המבואר במ״א דפנימיות אבא
 דוקא הוא פנימיות עתיק אשר בחי׳ זו הוא פנימי׳
 התענוג עליון שהרצון נק׳ אחוריים לגבי בחי׳ זו כמ״ש בד״ה
 ואהיה אצלו אמון והנה ש״י עולמות נמשכים מן ל״א נתיבות חכמה משא״כ
 הנתיב הראשון הוא למעלה מבחי׳ ש״י עולמות כמ״ש במק״מ פ׳
 מצורע והיינו כי י״ל שהוא בחי׳ פנימי׳ אבא כי ל״ב נתיבות פי׳ בס״י
 ע״ם וכ״ב אותיות א״כ הנתיב הראשון הוא הבחי׳ היותר עליונה
ולתד כי ל״ב נתיבות  שבע״ס דחכמה כוי. וזהו עין לא ראתה אלקים ז
 דחכמה הם ל״ב אלקים שבמע״ב ולכן נקרא ותורה אור ומחמת הכח
 הזה שבפנימיות אבא לכן והחכמה תחיה בעליה שהוא הרצון עליון ע״י

 פרשה
מ כוי. ענין המרגלים שהיו נשיאי העדה אנשי י ש נ  שלח לך א
 שם כו׳ ומה טעם שלא רצו ליכנם לארץ ישראל. וגם
ת א״י. הנה כתיב הארץ אשר נתתי להם ארץ זבת  להבין מהות מדרג
ל המצות מעשיות  חלב ודבש ומה שבח הוא זה• אד צריד להבין דהנה כ
 רובם ככולם תלוים דוקא בא״י ובפרט ענייני זרעים וקדשים (ובמדבר
 היו הקרבנות לפי שעה). הנה כתיב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם
ל מוצא פי ה׳ וגו׳ וצריר להבין היתרון שבלחם והלא האדם  כי על כ
ל חיותו ב ק  ג״כ במאמר נברא כמ״ש געשה אדם כו׳ ולמה צריר האדם ל
 מהלחם דוקא• אד העניו הוא כי מוצא פי ה׳ שבדצ״ח הוא ענין
 הרפ״ח ניצוצי׳ שנפלו בשבירת הכלים והאדם הוא מהתיקון ולכן צריד
ל חיותו מדצ״ח דוקא. לפי ששרה הרפ״ח ניצוצין הוא מאד ב ק  האדם ל
 נעלה כמבואר במ״א. וכמו כן ענין ירידת הנשמה לעוה״ז השפל
 דוקא הוא כדי לאכפייא לםטרא אחרא בכדי שעי״ז אסתלק יקרא
 דקוב״ה כיתרון אור הבא מו החשד דוקא. וכמו עד״מ מגרעין הנזרע
ת פ ס ו ת ד בארץ הוא צומח אח״כ ב ס פ נ ה שנרקב ו ב ק ר  בארץ שע״י ה
 רב וביתרון האור כוי. וביאור הענין דהנה אליהו אמר בתיקונים
 אנת הוא דאפיקת עשר תקונין וקרינן להון עשר ספירן לאנהגא בהון
 עלמין סתימין דלא אתגליו כוי. עלמין הוא מלשוו העלם ונקי בזוהר היכלות
 היכל החסד היכל הגבורה היכל הזכות כו׳ ובתוכם נשמות שנהנין
פחד כו׳ כמו מחנה  מזיו השכינה ומלאכים שעומדים באהבה ויראה ו
הר דינור יוצא פחד כמארז״ל נ  מיכאל בחי׳ אהבה ומחנה גבריאל בחי׳ יראה ו
ל אחד ואחד לפי השגתו וההיכל  מזיעתן של חיות כו׳ ואומרים שירה כ
ל הפרטיות שבתוכו כמו היכל החסד כללותו לל שכולל כ  הוא בחינת כו
ד שבחסד כו׳ ס ד והפרטיות שבתוכו הוא חכמה שבחסד ח ס  הוא ח
כל הע״ס וכמשל העיגול ובית שכוללים כל הפרטיות שבתוכם. וזהו  ו
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 ובגמ״ח כי הנה אורייתא מחכמה נפקת ובאורייתא מתקיים עלמא
 ובאינון דלעאן בה כי בדיבורם ממשיכים הארות והשפעות ח״ע מקור
 התורה לבחינת אותיות הדבור שבהן נברא העולם בו׳ והרי המשכה
 זו היא בחי׳ ירידה גדולה ולזה צריר לעורר חסד עליון הנמשר כמים
 ממקום גבוה למקום נמוד באתעדל׳׳ת בצדקה וחסד תתאה שממשיכים
 חיים וחסד להחיות רוח שפלים ונדכאים וז׳׳ש אל יתהלל חכם בחכמתו
 כוי כ׳׳א בזאת יתהלל כו׳ כי אני ה׳ עושה חסד כו׳ כי החסד הוא
 הממשיד חיי החכמה למטה ואם לאו הרי נקראת חכמתו לבדו בלי
 המשכת חיים ממנה חיץ עכ״ל וכנודע שגם למעלה המשכת הח״ע בבחי׳
 אותיות הדבור נמשד ע׳׳י המדות עליונות וזהו בחי׳ יעקב אותיות
 יבקע המשכת החכמה הבוקע דרד המדות ונמשר בהדבור. וכמ״ש
 במ׳׳א ע׳׳פ מאמר הזהר ס׳׳פ קדושים (דפ״ו ע״א) ע׳׳פ אתם עדי
 כו׳ ועמ״ש ג״כ מזה ע״פ והיה לכם לציצית גבי כי מאיש לוקחה זאת.
 ומכ׳׳ז יובן ענין חטא המרגלים כי הנה עם היות אשר התורה נק׳
 מדבר כמ״ש במדרש רבה פ׳ חקת פי׳׳ט ע״פ וממדבר מתנה. אד
 עכ״ז כתיב בה הכל לעשות בארץ. ארץ היינו בחי׳ מצות מעשיות.
 כי גם להיות המשכות ח״ע לבחי׳ הדבור א״א כ״א ע״י קיום המצות
 מטעם הנ״ל. וע״ז נאמר אל יתהלל חכם בחכמתו כו׳ אלא ע״י חסד
 ומשפט וצדקה בארץ דייקא עי״ז ממשיכים בחי׳ ח״ע. ועמ״ש בד״ה כי
 תשמע בקול. עוד יש לבאר כללות ענין זה באופן אחר קצת עפמ״ש בד״ה
 וידבר דעשרת הדברות בענין עסק התורה שנאמר וכל חפצים לא ישוו
 בה ואפילו חפצי שמים וע״ש בענין אם אין חכמה אין יראה. ועד״ז
 לא רצו המרגלים ליכנס לארץ ולקיים המצות רק להיות במדבר ומדברר
 נאוה כוי אד באמת טעו בזה טעות גדול כמש״ש בענין אם איו יראה
 אין חכמה שא״א כלל להמשיד אור התורה כ״א בהקדים תחלה בחי׳
 קיום המצות וזהו אם אין יראה כו׳ וכמאמר קדשנו במצותיד ועי״ז
 אח״כ ותן חלקנו בתורתד ובמתן תורה שהיה התגלות התורה בתחלה
 זהו הוראת שעה אבל לדורות א״א להיות p וגם ישראל הבינו זה

 ולכן הקדימו נעשה לנשמע כו׳ ע״ש באריכות):

• 
 ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר כו׳ טובה הארץ מאד מאד
 אם חפץ בנו הוי׳ והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה
 לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. הנה להבין ענין דקדוק לשון
 הכתוב במה שאמר מאד מאד שני פעמים. וכן ארץ אשר היא זבת כוי.
 יש להקדים שרש עניו המעשה המרגלים למעלה במה שלא רצו ליכנס
 לארץ ישראל וגינו אותה כוי. הנה מבואר בע״ח דשרש המרגלים הוא
 מבחי׳ עולם המחשב׳ הנק׳ לאה כי הם היו מדור המדבר שנקראו דור
 דעה ועל כן לא רצו להשפיל א״ע ליכנס לארץ ישראל שהוא מבחי׳ עולם
 הדבור הנק׳ רחל. ולהבין ביאור הדברים הללו בהיות ידוע שעיקר
 המצוה בכניסת א״י הוא כמ״ש לעשות בארץ כוי. דהיינו לקיים שם
 התורה והמצות כי יש כמה מצות שתלוי׳ בארץ דוקא כמו בנין בית
 המקדש ודומיהן כוי. והענין הוא כי הנה עיקר התורה והמצות הוא
 להבדיל בין הטהור ובין הטמא דהיינו בחי׳ ברורים לברר הטוב מן
 הרע שעל ידי השבירה דמלכין קדמאין דתהו נפלו רפ״ח ניצוצין
 דתהו ונתלבשו בנוגה להיות מעורכי׳ טו״ר כידוע והם צריכים עלייה
 והיינו ע״י שיתבררו ויופרדו תחלה מו הרע הקשור בהם ואז יהיו יכולים
 אחר כר להתעלות למעלה למקור שרשן והוא ענין המצות מעשיות מ״ע
 ומל״ת שע״י הל״ת נפרד הטוב מן הרע וע״י העשיה הוא בחי׳ עליית
 הטוב למעלה כוי. דהיינו עד״מ כשעושה איזה מצוה בגון שנוטל
 אתרוג לנענע בו או צמר ועושה ממנו ציצית שהאתרוג והצמר הם

 ולא רצו להשפיל א״ע למצות מעשיות שהוא בחי׳ המשכת אור א״מ ב״ה
 למטה ואמרו על א״י שהיא אוכלת יושביה שהיה בדעתם שאם יהיה גילוי
 אור א״ס ב״ה למטה כמו למעלה יתבטלו ממציאותם לגמרי. וזהו אוכלת
 יושביה ורצו להיו׳ במדבר דוקא ומדברך נאוה שהוא המשכת אור א״ס
 ב״ה לבחי׳ הדבור בחי׳ מלכות בחי׳ א״י שלמעלה ונקראת בשם בחי׳
 ארץ לפי שהיא בחי׳ התחתונה שבאלקות כמ״ש והארץ הדום רגלי כוי.
י ישראל) וכתיב ה׳ בחכמה יסד ארץ אבא יסד  (ועמ״ש בדיה והיה מספר מ

 ברתא בחי׳ הדבור דבר ה׳ ששרשו מחכמה וכנראה ממשל התינוק שכל
 זמן שאין לו מוחין דיניקה כשלימות אע״פ שיש לו קול אותיות פשוטים
 אעפ״כ אינו יכול לדבר ולצרף את האותיות והוא מחמת שאין החכמה
 כשלימות לחלק הקול ולצרף האותיות כרצונו כוי. ורצו המרגלים שיהיו
 כל ההמשכות מחכמה עילאה לבחי׳ דבור א״י שלמעלה ששם יש ג״כ
 בהמ״ק וירושלים ובל הבחי' (כמ״ש בגמרא בפיק דתענית דף ה׳ ע״א ובזח״ג
 פ׳ שלה דקס״א ע״ב) אבל יהושע וכלב אמרו טובה הארץ מאד מאד שע״י

 א״י שלמטה דוקא בחי׳ מצות מעשיות דוקא יומשר בחי׳ אור א״ס בחי׳
 מאד בלי גבול בבחי׳ עלמין סתימץ ועלמץ דאתגלין וזהו מאד מאד.
 ב׳ פעמי׳ מאד. עלמין סתימיו ועלמין דאתגלין כי באמת עיקר כוונתו
 ית׳ שיהי׳ דירה בתחתונים דוקא כמארז״ל נתאוה הקב״ה להיות לו דירה
 בתחתונים כו׳ ושיהיה נגלה לעין כל בשר ושיהיה הגילוי למטה כמו
 למעלה ואדרבה ביתר שאת ויתרון אור הבא מן החשד דוקא כוי. כי
 באמת כל שהוא מדרגה היותר גבוה מאד מתגלה בדבר היותר תחתון
 דוקא ביתר שאת ולמשל מבר שכל גדול שא״א לו לגלות חכמתו להמקבל
 שכלו בדבור כי אם ברמז במעשה דוקא יכול לגלות ביתר שאת כענין
 מאמר רז״ל די לחכימא ברמיזא. עוד משל מחותם של אבן טוב בהיר
 שע״י בהירותו אינם ניכרים האותיות בו ונכרים ונתגלים האותיות על
 השעוה דוקא בגילוי לעץ כל וז״ש וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה׳
 וכו׳ שע״י מעשה שהוא בחי׳ הסתכלות בל״ב חוטין הגשמיים יבא מזה
 לוזכרתם את כל מצות ה׳ לפי שהטלית הוא בחי׳ אור מקיף והציצית
 שהם ל״ב חוטיו בחינת ל״ב נתיבות החכמה שנמשכים ע״י או״מ ואי
 אפשר שיורמז כי אם במעשה דוקא היפר מחשבת המרגלים כוי. ומשה
 רבינו ע״ה שהיה מבחי׳ דור דעה ובמדרגה גבוה מאד נעלה לא היה לו
 באפשרות לבא לא״י ואף על פי כן התפלל תקט״ו תפלות כמגין ואתחנן
 לבא לארץ ישראל מפני שזהו עיקר המכוון ותכלית הבריאה כנ״ל ואעפ״כ

 לא זכה ויהושע דוקא מכניס כוי:
 ב (וזהו דא״י ארץ שבעה עממץ שע״י בירור ז׳ מדות דתהו ע״י
 המצות מעשיות עי״ז נמשר גילוי אור א״ס בכולהו עלמין
 ודרך כלל הם ג״כ ז׳ היכלות. משא״כ מדבר זהו ההמשכה רק למעלה
 בפנימית ולא בחיצוניות עלמין והיכלות דעשי׳ ועיין מזה באגה״ק סד״ה
 ויעש דוד שם שכדי להמשיד הגילוי בעשי׳ זהו ע״י המעשה דוקא
 כו׳ ע״ש. ובאמת כדי להיות ההמשכה למטה היינו ע״י שההמשכה
 ממקום עליון יותר כמ״ש במ״א ע״פ אל עליון גומל חסדים טובים.
 וגם להפר שבמעשה דוקא לפי שהוא למטה מבחי׳ הדבור יוכל להיות
 הגילוי מבחי׳ עליונה יותר וכענץ לחכימא ברמיזא מה שא״א להתגלות
 ע״י אותיות הדבור כוי. וביאור ענין זה יובן ממ״ש במ״א בביאור ע״פ
 ששים המה מלכות כוי אחת היא יונתי כוי גבי מעלת הנשמות על
 המלאכים שמבחי׳ דבור כוי ע״ש. ועמ״ש ע״פ והארץ הדום רגלי ע״י
 שמתקן מעשיו כו׳ נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה ע״ש
 והיינו לפי שעי״ז ממשיכים ממקור הח״ע ופנימיותה ועוד כי א״א
 ג״כ להמשיר גילוי ח״ע ע״י התורה כ״א ע״י מעשה המצות והוא
 כמ״ש באגה״ק שם סד״ה ויעש דוד שם וז״ל לכן ארז״ל האומר אין
 לי אלא תורה בלי גמילות חסדים אפילו תורה אין לו אלא בתורה
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 החסד בפ״ע כוי אלא הם כלולים ומוקפים יחד בהשוואה אחת והיינו
ק בבחי׳ העלם. ובחי׳ יושר הוא בחי׳ האורות  מפני שאינו בבחי׳ גילוי ר
ל ספי׳ בפ״ע החכמה ת כ  כשהם יורדים ומתגלים שאז הם בבחי׳ התחלקו
 מיוחדת בכלי בפ״ע והבינה בפ״ע והיינו מפני שנתלבשו בכלים ונמשכו
גם הם בבחי׳ התכללות שמתבללים זה עם זה כמו ו ) ׳ ו  בבחי׳ גילוי כ
ל מקום מתקשרים זה עם זה כ  אברי האדם שאע״פ שהן רמ״ח אברים מ
ל כו׳ והרי הן אדם אחד ועמ״ש בפ׳ נח בדרוש  שגידי המוח יש ברג
 דור הפלגה בענין ההפרש בין נקודים לברודים ועמ״ש בפ׳ שמות ע״פ מי
 שם פה לאדם). והנה שני בחינות הללו עיגולים ויושר הם נמצאים בכל
י אצילות ובאצילות ל דרגין דהיינו לפנ ל דרגין עד סוף כ  העולמות מריש כ
 עד בחי׳ עשר ספירות דעגולים דעשיה וע״ס דיושר דעשיה וכללות ענינם
 הוא כנ״ל שהעגולים המה האורות כשהם נעלמים וכלולים בהתכללות
 מבלי התחלקות כוי. ומהם הוא שנמשכו כל ההעלמות וההסתרות שנעלם
לה לנבראים תג נסתר בחי׳ חיות האלקות היורד להחיות הנבראים ואינו נ  ו
ק בצמצום כוי. וכמ״ש בע״ח שיש בחי׳ היכלות למעלה יש היכלות דאהוי״ר  ר
 ויש היכלות הרצון וכללות עניו ההיכל הוא שמעלים את בחי׳ האור
 והחיות ומסתירו שלא יתגלה לנבראים כמו שהוא בעצמו אלא מתצמצם
י לה יותר מכד ל אורו שאילו היה מתג  כפי שיעור יכולת כלי הנברא להכי
ות בחי׳ אהבה . וכדי להיות התהו  המדה היה מתבטל ממציאותו לגמרי
גבלת במחנה גבלת בנבראים שהוא בחי׳ מחנה מיכאל וכו יראה מו  מו
גבל  גבריאל כו׳ מבחי׳ האור והחיות הנמשך מאור א״ס ית׳ שהוא בלתי מו
ת האור  הוא דווקא ע״י צמצום והעלם האור כידוע. והצמצום שמצמצם א
גבלת הוא הנק׳ בחי׳ היכל האהבה כלומר ות אהבה מו  להיות ממנו התהו
 שהוא ההעלם הגורם המשכת האהבה כוי. וכן עד״ז בהיכל הרצון כו׳
ת כו׳ היינו כחולמים בענין  וכנודע. (וע׳ מ״ש בפ׳ וישב בד״ה שיר המעלו
ת כו׳  אלביש שמים קדרות שמים הם העגולים הם מלובשים בבחי׳ קדרו
 שהוא העלם והסתר כו׳ ע״ש. ועד״ז יש לפרש ענין השראת והתלבשות
 העגולים בההיכלות וע׳ בע״ח שמ״א פ״ד ה׳ ועמ״ש בד״ה יביאו לבוש
וכת הבית בעניו מזון לבוש בית). ובן  מלבות ובד״ה מזמור שיר חנ
 עד״ז בחי׳ הכלים הם מגבילים את האורות ומעלימים אותם שלא יתגלו
ק הארה  כמו שהם אלא יהיו נגבלים בתוכם ושיהיה התגלות החיות ר
 מועטת והיינו בכדי להיות התהוות הנבראים שהם מוגבלים כידוע ושרש
ת אלו הוא מבחי׳ עיגולים וכנ״ל(ועיין בע״ח שער מ״א ל השרשים להעלמו  כ
 פ״ה במש״ש לזה צריך שנודיעך ענין הלבושים וההיכלות מה ענינם כו׳
 ע״ש). והנה אעפ״י שהעלמות אלו הם בודאי מבחי׳ קדושה עליונה כי
 המכוון בצמצום זה הוא בשביל שיתהוו הנבראים וכמבואר במ״א בפי׳
 כי הוי״ה הוא האלקים שהצמצום דשם אלקים הוא עצמו בחי׳ הוי׳ כו׳
 עכ״ז בריבוי ההשתלשלות עד שנמשך בעגולים דעשיה שמהם נתהוו שמים
 וארץ הגשמיים שהם מבחי׳ העגולים וכנראה בעליל שהשמים הם עגולים
 בטבען וכן כדור הארץ הוא עגול (וגם יסוד הרוח שבארץ הוא מבחי׳
 עגולים) הנה בריבוי ההשתלשלות נתהווה מזה צמצום גמור והעלם
נתלבש בלבושים ת העולם ו  גדול שנתעלם בחי׳ כח האלקי המחיה א
ל השרשים  רבים ועצומים כי עולם הוא מלשון העלם כנודע. ושרש כ
 להעלים זהו מבחי׳ ההעלם דעגולים העליונים שהאור מתעלם בהם
 ואינו מתגלה שמזה נמשך באצילות להיות הכלים מכסים על האורות
 ומעלימים אותם שיהיה גילוי החיות מוגבל בתוכם בגבול שמזה הוא
 הגורם שבריבוי ההשתלשלות יהיה בחינת העלם גמור שיתעלם הכח
 האלקות ויתלבש בלבושים רבים עד שיהיה נראה כאלו העולם הוא יש

 ודבר בפ״ע (וכמ״ש מזה בםש״ב פרק כ״א כ״ב*):

 ג והנה באתערותא דלתתא הוא אתערותא דלעילא ע״י שהאדם

 מבחי׳ נוגה שהטוב מעורב שם ברע וכשעושה בו המצוה הרי הוא
נכלל הטוב(דניצוצות דתהו שנתלבש בתוך  ממשיך בו השראת אור א״ס ו
 האתרוג והצמר על ידי השבירה) באור א״ס הנמשך ע״י המצוה הזאת.
נפרד מן הרע ונעשה בחי׳ כלי  ואמנם זה אינו כ״א כשנתברר תחלה ו
 להשראת אור א״ס אזי ע״י שיעשה המצוה ימשיך אור א״ס להיות
. והוא עניו דקדוקי המצות להיות ר תכלל בו כ  שורה בו ועי״ז י
ל. כך דוקא ובאם שחיסר בו אחת מדקדוקיו הוא פסו  האתרוג כך ו
ר חוט א׳ הם פסולים דהיינו שאינם בחי׳ כלי להשראת ס  וכן הציצית אם ח
 אלקות ועכ״פ מובן מזה שעיקר התורה והמצות הוא לברר הטוב מן
 הרע שנתערב על ידי השבירה להפרידו מהרע ולהעלותו לשרשו כוי.
 אך באמת אין זה מובן האיך יגרום האדם בחי׳ השראת אור א״ם ע״י
ו לאלקות על ידי שלובש  שעושה המצוה כי מה שייכות והתחברות יש ל
 התפילין ומתעטף בציצית לגרום עי״ז המשכת אור א״ס או לגרום הפרדת

ר מרע כוי:  הטוב מן הרע על ידי שהוא סו
 ב אך הענין יובן ע״פ מה שכתוב בזהר כד אתכפייא םט״א אסתלק
ה ידוע שיש שני בחי׳ בכללות  יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין. דהנ
 ההשתלשלות העולמות והם הנק׳ עגולים ויושר והם ג״כ בחי׳ נפש
ם כלולים  ורוח כידוע. וההפרש ביניהם הוא דבבחי׳ עגולים האורות ה
ת לפרטי פרטיות בבחי׳ גילוי  שם בהתכללות בבחי׳ העלם מבלי התחלקו
 ועל כן נקרא בחי׳ עגולים כמו שהעיגול הוא בהשוואה אחת ואין בו
 התחלקות כוי. ובחי׳ היושר הוא כשמתגלים האורות ומתחלקים לפרטי
 פרטיות להיות כלולים מיו״ד ויו״ד מיו״ד כו׳. והמשל בזה הוא כמו
ל וכוללו דהיינו כמו עד״מ הרב שמשפיע שכל  העילה שמקיף את העלו
 לתלמידו שכאשר צריך להשפיע השכל אליו מצטרך לירד ממדרגתו
ר ומשפיע השכל לפי  ולצמצם את שכלו לעיין על כלי השגת התלמיד כ
ל שכל של התלמיד מראשו לל כ  ערכו אכן בעצמות שכלו הרי הוא כו
. וגם ההשפעה שמשפיע להתלמיד שהיא באמת כציור ואופן פו  לסו
 שכל של התלמיד הרי היא כלולה בשכל של הרב בסקירה אחת בלתי
ם אחר שנמשכה מהרב להתלמיד הנה בתחלת ת לחלקים והנה ג  התחלקו
 השגתו אזי שכל התלמיד הוא מוקף עד״מ מאור אותו השכל ששופע
 לו מהרב ואור אותו השכל עודף על שכל התלמיד והשגתו ומקיפו
ת קבלתו השכל ל ח ת ל צד. וביאור הענין היינו כי התלמיד ב כ  מ
ו אינו משיג השכל לעומקו עדיין דהיינו שהשגתו השכל הוא  הנשפע ל
ד על כל חלקי השכל והסברו׳ ת לעמו ל בלתי התחלקו  רק דרך כל
ת אותו השכל הוא מקיף לשכל התלמיד בבחי׳ ל דבר בפ״ע. וע״כ כללו  כ
ת. וזהו משל לבחי׳ ע״ס דעגולים.  מקיף לבד עדיין ובלתי התחלקו
 אמנם הנה אחר כך כשמתבונן התלמיד בשפע השכל וירד לעומקו
 וישיגו היטב אז יהיה אדרבה שכלו מקיף לאותו שפע השכל שיכנס בו
 שפע השכל בבחי׳ אור פנימי ממש שישיגנו יפה וגם יעמוד על
ל לבד ל נה בפ״ע ולא בדרך כ ל אחד על מכו ל חלקי הסברות שבו כ  כ
 והוא עד״מ בחי׳ יושר שהוא בחי׳ או״פ [ועמ״ש עוד מעניו לא
 קאים אינש אדעתיה דרביה עד ארבעים שניו בדרוש בגדי לבן
 דכה״ג בביאור ע״פ כי ביום הזה יכפר]. ולכן נקרא עגולים בחי׳
 נפש ויושר הוא בחינת רוח שהוא מעלה ומדרגה עליונה מבחי׳ נפש
ות וכמ״ש  ובא אחר כך וכעניו מוחין דגדלות שבא אחר מוחין דקטנ
 בזהר ח״ב צ״ד ב׳ בר נש כד אתיילד יהבין ליה נפשא כו׳ זכה
 יתיר יהבין ליה רוחא כוי(וכמ״ש בע״ח שער עגולים ויושר ענף ג׳).
 והנה ממשל זה יובן למשכיל למעלה ענין העגולים ויושר דבחי׳
 העגולים הוא שאורות עליונים הנמשכים מן המאציל ית׳ אינן נגלים
 עדיין בבחי׳ גילוי רק הם בבחי׳ העלם והם כלולים יחד בלתי
ות להיות דבר בפני עצמו כח החכמה בפ״ע וכח ת לפרטי  התחלקו

 שו״ה שייכות: בכמה כת״י: שייכים.
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 השפעת השכל והוא הנק׳ בחינת חלב דאימא. וכמארז״ל עשה לה דדים
 במקום בינה כוי. ובע״ח (שער הכללים ספ״ג) מבואר ג״כ בעניו אלד״ד
 ומיד׳׳ד שהם שני דדים דאימא שמהם יוצא החלב לז״א לגדלו כו׳(ועמ״ש
 בפ׳ ויחי ע״פ חכלילי כר ולבן שנים מחלב). ודבש הוא בחי׳ מוחין דגדלות

ת והיינו שהם בחינת גילוי האורות היפך  הגבורות שהדי נק׳ דיו דגדלו
 בחיי הצמצום של הכלים כוי (ועי פע״ח שער כוונת השופר םפ״א בענין דבש

 ועמ״ש בפ׳ תבא ע״פ היום הזה ה׳ אלקיר מצוך וכר). וזהו ענין זבת חלב ודבש

ת שהוא היפר ההעלם והצמצום שהוא בחי׳ מוחין דקטנות  שהם מוחין דגדלו
ם בגשמיות שיהיה החלב נוטף מן העזים ומן התאנים ׳ ומזה נמשר ג  כו
ה כנ״ל. וזהו ל ע מ ת סיבת בקיעת האורות את הכלים ל מ ח  כוי. והוא מ
יסת א״י לקיים שם התוהמ״צ דכתיב לעשות בארץ ת ענין מצות דכנ  כללו
 כוי. ופי׳ לעשות הוא לתקן כמו ועשתה את צפרניה ותרגומו ותתקן
 כו׳. והיינו לתקן בארץ שיהיה בחי׳ ארץ זבת חלב בו׳ שיבקעו האורות
רה ומצות שיקיימו בא״י ה ע״י קיום התו ט מ  את הכלים ויתגלו ל

 דבאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא כנ״ל:
ל הנ׳׳ל יובן ג׳׳כ ענין המעשה דמרגלים שלא רצו ליבנס  ד ואחר כ
י ששרשם הוא מבחי׳ לאה עולם המחשבה כו׳  לא׳׳י מפנ
ה צריכים לירד בבחי׳ מ  (כמ״ש בע׳׳ח שער הארת המוחין פ״א) וטענו ל
 עולם הדבור שהוא בחי׳ מל׳ דאצילות סוף כל דרגין כו׳ בכדי לקיים
 שם התורה ומצות בדבור ובמעשה שעי׳׳ז יהיה בחי׳ גילוי אור א״ס
 שיבקעו האורות כוי הלא זה אפשר לקיים גם ע׳׳י התורה ומצות
ל ם בעולם המחשבה יש כ  ברוחניות ולא בעשייה גשמיות דהיינו כי ג
 פרטים הנמצאים בדבור ובמעשה מאחר שהדבור נמשר מן המחשבה.
ל מצוה ומצוה שמקיים בדבור או במעשה גשמיות יכול הוא  וא״כ כ
 לקיימה ברוחניות בבחינת מחשבה. ועי׳׳ז יהיה ג״כ למעלה בחי׳ גילוי
ל התורה  אור א׳׳ס כוי. וכדוגמא שאמרו באברהם קיים אברהם את כ
מר שקיים כל התורה בפועל ממש שהרי לה עד שלא ניתנה וא״א לו  כו
. אלא שקיים אותם ו לקיימם כלל  יש כמה מצות שלא היה אפשר ל
ל האורות עליונים הנמשכים ע״י המצות כוי.  ברוחניות שהמשיך כ
 וכמו כן היו סבורים המרגלים שיקיימו המצות ברוחניות דהיינו
 בבחינת עולם המחשבה כו׳ ועל כן לא רצו ליכנס לארץ ישראל.
 אד באמת היו מוטעים שהעיקר הוא לעשותם בארץ דוקא וכמארז״ל
ל משה ליכנם לא״י ושאלו וכי לאכול מפירותיה ל פ ת ת ה ו  כמה תפל
ת המצות התלוים בה והיינו שצריך להמשיך  היה צריך אלא לקיים א
ת הכלים כו׳ שאי אפשר לגרום ת האורות העליונים שיבקעו א  א
. והטעם הוא ר א ע׳׳י מעשה דוקא ולא במחשבה כ  המשכה זו אם ל
 משום דסוף מעשה עלה במחשבה תחלה וכמאמר נעוץ תחלתן בסופו
 וכו׳ שכל דבר שהוא גבוה ומרומם יותר בעצם יתלבש דוקא בדבר
. דהיינו ר  היותר נמוך. וכענין מאמר רז״ל די לחכימא ברמיזא כ
 כשיש שכל עמוק מאד אשר א״א להסבירו לזולתו ע״י אותיות הדבור
 מגודל עמקותו אשר לא יכילו אותו אותיות הדבור ולא יהיה יכול
גבל בהן עכ״ז יוכל להבינהו לזולתו ע״י רמז בתנועה גשמיות בר.  להו
ועה ורמיזה שהיא גשמיות יותר מאותיות הדבור ו לתנ  ונמצא שיש יתרו
 שהם רוחניים בזה שדבר הגבוה יותר יתלבש בהם דוקא ולא בדבור
ה שלהיות המשכה עליונה להיות גילוי בחינת ל ע מ  כוי. וכמו כן יובן ל
רר זה כ״א  מוחין דגדלות שיבקעו האורות את הכלים אי אפשר לעו
 ע״י מעשה דוקא ולא ע״י בחינת המחשבה משום דנעוץ תחלתן
 בסופן כוי. (ועיין במשנה פי״ב דיבמות דף ק״ד ע״ב כל דבר שהוא מעשה בר)

 וע״כ ביקש משה ליכנס לארץ דוקא (ועיין מ״ש בפ׳ ויצא ע״פ וללבן
 שתי בנות. ועמ״ש ע״פ ראשי המטות מענין יתרון בחי׳ המעשה
ה עפר יעקב כו׳ ועמ״ש ע״פ  דוקא משא׳׳כ בבחי׳ מחשבה כו׳ ובד״ה מי מנ

ת ולב לראות איד שהקב״ה מחדש בכל יום תמיד ע  מעמיק ונותן ד
 מעשה בראשית. וכמ״ש וידעת היום וגו׳ וכולא קמיה כלא חשיב
 ממש ומה שהעולם נדמה ליש ודבר הוא מצד ההעלם וההסתר
ר נמצא שהוא  שמתעלם הכח האלקות אבל באמת אין עוד מלבדו כ
לה  פועל שיועבר הצמצום וההעלם שמתעלם הכח האלקות ולהיות מתג
 בבחינת גילוי. ובאתעדל״ת זו גורם אתערותא דלעילא שגם למעלה
 לא יהיו בחי׳ הכלים מעלימים את האורות ומגביליו אותן ושיהיו בוקעין
 ומתגלין למטה כמו שהם ממש ולא יהי׳ בחי׳ ההםתרות והצמצומים
גלה כבוד הוי׳ וגו׳ נ  כוי. והיינו כמו שיהיה לעתיד לבא דכתיב ו
י החטא שהיה  שלא יסתיר העולם על אור קדושתו ב״ה וכמו שהיה לפנ
 העולם מזוכד ביותר עד שלא היה מסתיר כלל על גילוי אלקותו ית׳
רה כו׳ דות התו  שהרי אדה״ר גם כשהיה מלובש בגוף השיג בג״ע סו
ת השתלשלות העולמות היה מזוכד ביותר משהם עתה שאור  וגם כללו
ה שכעת מ לה בהם ביותר וכמ״ש בפע״ח שער השבת ד  א״מ היה מתג
 נקי בחי׳ ז״א האצילות היה אז מדרגה זו בבחי׳ עולם הבריאה והרי
 בחי׳ הבריאה דעתה הרי הוא רחוק מאד בערך מז״א דאצילות שהרי
ח מכחותיו ואור א״ם שורה בו  בחי׳ אצילות הוא בחי׳ אלקות והוא כ
 בתכלית הגילוי משא״כ בריאה היא יש מאין כו׳ והם נבראים נפרדים
 ומחודשים מאין ליש והם בעלי גבול וכנודע ובחטא אדם הראשון הוא
 שנתגשמו העולמות להיות אור א״ס מאיר בהם ע״י העלם וצמצום עד
 שבעה״ז הגשמי אור א״ס מוסתר בהם בתכלית כנ״ל. וכאשר למטה
 נעשה אתכפיא סט״א דהיינו העברת הצמצום וההסתרה שיהיה בחי׳
ם כן גילוי אלקות  גילוי אלקות בנפש האדם על ידי זה נעשה למעלה ג
 שלא יהיו בחי׳ כלים המסתירים את האורות כוי. וז״ש והתקדשתם
 והייתם קדושים כי קדוש אני הוי״ה. ולכאורה אין זה טעם שלפי
 שהוא ית׳ קדוש צריכים ישראל להיות ג״כ קדושים. אד הענין בפי׳
ך דהיינו להיות ת עצמד במותר ל  והתקדשתם כמאמר רז״ל קדש א
כל גשמיות העולם על אור  אתכפייא סט״א שלא יסתירו השמים והארץ ו
 קדושתו ית׳ ועי״ז יהיה למעלה ג״כ קדוש אני הוי׳ כו׳ דקדוש הוא
 לשון הבדלה כנודע. והיינו שיהיה בחי׳ גילוי עצמות אלקותו ית׳
 שלמעלה מצמצום הכלים שמגבילים האורות כי באתערותא דלתתא
ד אתכפיא סט״א  אתערותא דלעילא כנ״ל. וזהו ענין המאמר בזוה״ק כ
א אסתלק יקרא דקב״ה בכולהו עלמין דהיינו ע״י דאתכפיא סט״א ת ת  ל
 שהועבר הצמצום וההסתרה דשמים וארץ הגשמיים עי״ז אסתלק יקרא
ה מתגלים האורות ובוקעים ל ע מ  דקוב״ה בכולהו עלמין דהיינו שגם ל
ם עלמין  דרך הכלים כנ״ל ואסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין ה
רה ומצות שגורמים עי״ז השראת  סתימין ועלמין דאתגלין וזהו המכוון בתו
ב אזי ע ועשה טו ר ד אתכפיא םט״א בסור מ כ  אור א״ס דהיינו כנ״ל ד
ל  באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא שיהיה למעלה העברת כ
׳ עד שגם צמצום הכלים ת גילוי אור וחיות כו  ההעלמות המעלימים א
 המגבילים את האורות ומסתירים אותו יועבר ג״כ שיהיו האורות בוקעים

 ומתגלים למטה כנ״ל (ועמ״ש בפ׳ חקת ע״פ ע״כ יאמרו המושלים באו חשבון

 כר). ועתה יובן ג״כ שרש ענין קיום המצות בארץ ישראל דוקא וכמ״ש
 לעשות בארץ כוי. כי הנה כתיב בה בא״י ארץ אשר היא זבת חלב
 ודבש. פי׳ לשון זבת הוא לשון מפעיל שעושה להיות זב חלב ודבש.
ת השתלשלות ע״ס שהם בחי׳  והענין הוא כי חלב ודבש הם בחי׳ כללו
 מ״ה וב״ן שהם חסדים וגבורות חלב הוא בחי׳ חסדים ודבש הוא בחי׳
כל ל שאור ו ודע שלכד נאמר כי כ  גבורות כי דבש נק׳ דין דגדלות כנ
 דבש לא תקטירו כו׳. ושניהם הן בחי׳ מוחין דגדלות חלב הוא בחי׳
ת הולד וממשיד בו  מוחין דגדלות דחםדים וכמשל חלב האם שמגדל א
א ע״י ״ כר למעלה הוא בבחינת בינה שמגדלת אברים ח  שכל כוי. ו
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 בזהר הקדוש הפליא להגדיל בשבח המעשה דמצות אינה לבושין וכשמסר
ל ד שיקיים כ  מצוד, אחת הוי לבושא חסירא. ולכז אדם צריך לבא בגלגול ע
 התרי״ג מצות ולהיות כהן ולוי ג״ב כדי שיקיים המצות התלויות בהם.
ל זה איד נעשו לבושיו ממעשה המצות ומהו עניו לבוש זה ולמה  ולהבין כ
ש (ועמ׳׳ש מזה בפ׳ חיי שרה ע׳׳פ ואברהם זקן מ  צריכה הנשמה להיות לה ל
ודע שירידת הנשמה בעולם הזה היא צורר עלייה כי  ובמ״א). הנה נ
 הנשמה קודם בואה לעולם הזה היתה בבחינת עמידה וכמ״ש
ד מהלכים בין העומדים האלה. . ונתתי ל  חי ה׳ אשר עמדתי לפניו
ך מהלכים  וע״י קיום המצות בעוה״ז נעשה לה בחינת הליכה ונתתי ל
 וגוי (וכמבואר מזה לעיל בפ׳ וישב בד״ה כה אמר ה׳ כר ונתתי לך מהלכים כר).

גבלת לפי  כי בחי׳ עמידה הוא בחי׳ ובכל נפשד שאהבה ויראה היא מו
ודע  שיעור השגת הנפש ודביקותה באלהים חיים. והענין כי הנה נ
ל  שהמלאכים נק׳ עומדים כמ״ש שרפים עומדים לפי שעומדים כ
 ימיהם במדרגה אחת מיכאל באהבה גבריאל ביראה והאהבה והיראה
 היא לפי ערד השגתם אשר השגה זו היא באור א״ס ב״ה הממלא
. וכר היא ל עולם לפי מדרגתו ותכונתו כ  כולא עלמין דהיינו שממלא ל
לכך היא בבחי׳ עמידה שעומדת לם הזה ו דם בואן לעו ת הנשמות קו ל ע  מ
ל עולם נתה בכ ל הימים במדרגה אחת כפי ערד מדרגתה ותכו  תמיד כ
. מה שאין  לפי מה שהוא כד מקבל מבחי׳ ממכ״ע לפי ערכו ותכונתו
 כן עוה״ז הוא עולם המעשה שיכול האדם לשנות את טבעו מרע
ת לבו מן הקצה אל הקצה ואתהפכא חשוכא לנהורא. ב ולחפור א  לטו
ל עלמין  לפי שבעוה׳׳ז שהעולם מעלים ומסתיר על אור ה׳ הממלא כ
ל עלמין לה כמו למעלה. שורה אור א׳׳ס ב׳׳ה הסובב כ  ואינו מתג
 בבחי׳ מקיף מלמעלה על הנפש וכמ״ש אשר אנכי מצוד היום וגו׳
ל עלמיו נמשד בבחינת היום לעשותם  שבחי׳ אנכי הוא בחי׳ סובב כ
 דוקא (וכמבואר במ׳׳א באריכות ע׳׳פ ואמרת אליהם את קרבני לחמי כר) וגדול

להפר טבע האדם ומהותו  כח בחי׳ אור המקיף מבחי׳ סוכ״ע לשנות ו
כל הנפש שאת בהשגתה ודביקותה באלהים ה מכדי אשר תו ל ע מ  ל
ת יצירתה בבחינת אור פנימי לבד. והנה בחי׳ הארה זו ל ח ת  חיים מ
 הבאה מבחינת אור מקיף וסוכ״ע נק׳ בשם הליכה שהולד ממדרגה
ה והמשכת בחי׳ אור מקיף זה תלוי בקיום התורה והמצות.  למדרג
 וזהו אם בחקתי תלכו שע״י חוקת התורה נעשה בחי׳ הליכה והיא
ות באור א״ס נ נ  אהבת ובכל מאודד שבק״ש שאהבה זו באה מהתבו
 ב״ה הסוכ׳׳ע בברכת ק״ש שתים לפניה שהם לקיום הק״ש המאיר
ל ל יום תמיד מעשה בראשית. כי כ  לארץ כו׳ ובטובו מחדש בכ
 העולמות והברואים אינן אלא בחי׳ מעשה ועשיה גשמיות מה רבו
 מעשיך ה׳ כולם בחכמה עשית (ועמ׳׳ש במ׳׳א בפי׳ סוף מעשה במחשבה

 תחלה לעיל בד׳׳ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע) וחידושם הוא

ק מהארה בעלמא ואינו דרד התלבשות  התהוותם מאין ליש ר
ל כו׳ שהרי הוא ית׳ קדוש ומובדל והוא המלר  והשתלשלות עילה ועלו
נעלה מגדר  המרומם לבדו מאז. פי׳ שהוא לבדו ית׳ הוא מרומם ו
 עלמין כמאז קודם בריאת העולם שהיה הוא לבדו בלי שום שינוי ח׳׳ו
ק ר עלמין הוא ר  והוא המתנשא מימות עולם והחיות המתפשט לתו
ל עולמים ת כ ד בו׳ כמ״ש מלכותד מלכו ל  המלד בלבד שבשביל שהוא מ
לכד אומרים אח״כ ברחמיד הרבים רחם עלינו כי מאחר  כוי. ו
ל כי הוא ל לם ואינו בגדר עלמין כ  שהוא ית׳ המתנשא מימות עו
ת גדולה מאד על האדם שנתגשם ו ל עלמין כו׳ הרי הרחמנ  הסובב כ
ת ואומרים אדון עוזנו הגם שאין אור א״ס ב״ה  ורחוק מאד מה׳ בתכלי
כה רצוף אהבה בביטול זה מ״מ ך הנפש להיות תו ס ונקלט לתו פ ת  נ
 הרי הוא אדון עוזנו בחי׳ אדוו זו מלכותו ית׳ וכמ״ש שום תשים עליך
 מלך בחינת מקיף ונמשר מזה ג׳ בחי׳ מקיפים להנשמה במחשבה

 יביאו לבוש מלכות). וזהו שכתוב טובה הארץ מאד מאד. פי׳ ב׳ פעמים
ד עלמין סתימין דלא אתגלין שהם היכלות דאו״א ועלמין ג נ  מאד הם כ
 דאתגלין שהם היכלות דזו״נ כוי. שבשני מיני עולמות הללו בוקעים
 ויורדים ומתגלים האורות עליונים למטה. ובכללות עניו גילוי ובקיעת
ה מגדר ל ע מ  האורות כנ״ל הוא ע״י המשכת בחינת הכתר עליון שהוא ל
 ההלבשה בכלים כוי. וזהו שכתוב אם חפץ בנו הוי׳ חפיצה הוא בחינת
 פנימית הכתר שהוא בחינת הטעם והענג שיש ברצון כוי. ורצון הוא
 בחינת חיצוניות הכתר וכמ״ש בד״ה ואהיה אצלו אמון כוי. וכאן הוא
 אומר אם חפץ בנו הוי׳ דהיינו שיתגלה פנימיות הכתר שהוא למעלה
 מגדר ההלבשה בכלים שעי״ז יהיה ג״כ למטה בקיעת האורות כו׳
כל זה הוא ע״י שטובה הארץ כו׳ משום  (וע׳ מהר פ׳ שלח דק׳׳פ פע״א) ו
. ויובן זה עוד עפמ״ש בת״א  דנעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן
י ושמחי בת לא זז מחבבה עד שקראה בתי כו׳ עד  פ׳ מקץ סד״ה רנ
ה ביתר ל ע ת ת שבחינת בת ת  שקראה אמי כו׳ ולע״ל כתיב רני ושמחי ב
 שאת ולהיות אשת חיל עט״ב עכ״ל. והנה בחינת בת זהו עניו
 ירושלים של מטה ובחינת אמי זהו עניו ירושלים של מעלה והיא בחינת
 עולם המחשבה בחינת ה׳ גדולה לאה אם הבנים כו׳ והם רצו להמשיך
 הכל ע״י ירושמ״ע לבד אך באמת א״א להגיע לזה כ״א ע״י ירושמ״ט
י זה השער לה׳ והיא בחינת כעיר שחוברה לה יחדו כוי לבחינת  כ
 ירושמ״ע ולכן ארז״ל נשבע הקב״ה שלא יכנס בירושמ״ע עד שיכנס
 בירושמ׳׳ט. ועוד זאת שהרי נאמר כי הנני בא ושכנתי בתוכך דוקא
ה ביתר שאת כנזכר לעיל והיינו ל ע ת ת ת  בבחינת ירושמ״ט כוי שבחינת ב
 בבחינת קיום המצות במעשה גשמיות דוקא שנקרא בחינת עבד וע״ז
ה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד. וזהו טובה הארץ  דוקא נאמר הנ
 מאד מאד כמו בחי׳ וגבה מאד. ועוד י״ל כי הנה מבואר בשל״ה ר״פ
 ויחי בענין מ״ש ג״פ היכל ה׳ המה (בירמיה פי׳ ז׳ ד׳) וכן ארץ ארץ ארץ
ם םסי׳ ב״ב) נז׳ ג״פ ארץ. כי גם למעלה באצילות יש ש ) ׳  שמעי דבר ה
 ג״כ ירושמ״ט וירושמ״ע שהם ה׳ תתאה והי עילאה. והבחי׳ הג׳ זהו
 ירושמ״ט ממש שבעשי׳ הגשמיות בעוה״ז. והיינו כי המצות הם בשלשה
 בחינות מחדומ״ע כמ״ש לקמן בד״ה ועתה יגדל נא ובד״ה וישלח יהושע
 כו׳ מרגלים חרש. וזהו ענין ג׳ פעמים קדוש שממשיכים עי״ז מבחינת
 סכ״ע לגי עולמות בראתיו יצרתיו אף עשיתיו שהן בחינת מחשבה
 ודבור ומעשה שהן הן ג׳ בחי׳ היכל הנ״ל והן הן ג״כ ג׳ בחינות
רה ועבודה וגמ״ח כמ״ש במ״א בד״ה כי ביום הזה יכפר. ועפ״ז  תו
 י׳׳ל שדור המדבר שהם בחינת ומדברך נאוה רצו לחמשיר בבחינת דבור
 ומחשבה שהם הם ירושמ״ט וירושמ״ע שבעולם העליון היינו ה׳ תתאה
 וה׳ עילאה כנ״ל. אבל בבחינת זו הג׳ דארץ שלמטה לא רצו. והיינו
 דקםברו שיוכלו להמשיך ע״י ירושמ״ט וירושמ״ע שבעולם העליון והיינו
ל ההמשכות הוא  ע״י דבור ומחשבה לבד בנ״ל. אכן באמת עיקר כ
 ע״י עשיה דוקא ועמ״ש מזה בד״ה מי מנה עפר יעקב בפי׳ אף עשיתיו.
ה בחינה רביעית שלמעלה מכל הג׳ בחינות ב ר  ושם נתבאר דאף מ
 דבראתיו יצרתיו עשיתיו שבחינה זו נמשך ומתגלה ע״י העשיה דוקא.
 ויש לומר ג״כ שזהו ענין התגלות קדש העליון שלמעלה מבחינת ג״פ
 קדוש בוי״ו. ועמ״ש סד״ה שיניך כעדר הרחלים ואפ״ל ששלשה בחינות
 היכל הנ״ל זהו ג׳׳כ ג׳ המדריגות דלא זז מחבבה עד שקראה בתי

 ואחותי ואמי וכוי:

 יעתח יגדל נא כת אדני כאשר דברת לאמר ה׳ ארך אפים
 וגוי. הנה כתיב היום לעשותם ואמרו רז״ל לא המדרש
ד שמביא לידי מעשה. וגם  הוא העיקר אלא המעשה וגדול התלמו
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ת ורצועות שחורות וכן זבחים באיזה  השראה ודירה זו בתפילין מרובעו
 אופן בו׳ ולכן התורה היא מזון לנפש (וכפ״ש ותורתך בתוך מעי כמ״ש
נקלטת בהשגת הנפש דהיינו אופני תפסת ו  נמ״א) ובחי׳ פנימית שנ
 הצמצומים והגבלה כיצד תהיה השראת אור א״ם ב׳׳ה הן ע״ד נגלה
סתר בגן עדן. אבל המצוה עצמה אינו שורה בהתגלות  והן ע׳׳ד הנ
ק בבחי׳ מקיף מלמעלה (וכמו שהתורה שהיא מבחי׳  פנימית הנפש ר
ג העליון ו  חכמה היא בחי׳ שמלה ולבוש והיינו לבוש לבחי׳ רצון ותענ
 שהוא בחי׳ עצמיות שלמעלה מבחי׳ לבוש, ויובן זה ג״כ ממ״ש הרמ״ז
 בפי׳ הזהר פ׳ במדבר בדף קי״ח ע״א בד״ה ישראל מאן אתר מתברכאן
ד שהוא רצון ר  שחכמה עילאה הנק׳ אבא הוא מלבוש הפנימי של א
 העליון כו׳ ע״ש. וזהו שהתורה היא בחי׳ שלמה ולבוש לבחינת המצות.
ג ל ת ד מזה בביאור ע״פ כי ביום הזה יכפר בענין לבושיה כ  ועמ״ש עו
ק כמו בחי׳ לבוש נת המצוה הוא ר ו כר גם באדם ידיעת כו  חיור. ו
ל מצות בבחי׳ עבודת עבד וכדכתיב בי לי בני ישראל  לגבי בחי׳ קבלת עו
 עבדים ופירושו מבואר במ״א שעל ידי שיהיו בבחי׳ עבדים אז יהי׳

 לי ממש ועמ״ש במ״א בביאור ע״פ וארשתיר לי ע״ש):
תו ית׳ אדני א כח אדני אדני הוא בחי׳ מלכו  ג וזהו ועתה יגדל נ
 אותיות דינא דמלכותא דינא. דהיינו עשיית המצות בבחינת
ל עלמין הנמשד על ידי  מצות המלד וכח אדני הוא א׳׳ס ב״ה הסובב כ
 קבלת מלכותו ית׳ במעשה המצות כנ״ל. ונק׳ בשם כח הוא עניו
 גילוי ההעלם כמשל הכח שביד האדם לזרוק האבן שהוא דומם וטבעו
 ליפול למטה וע״י כח הזורק נושא באויר והכח הזה כשהיה ביד
ק אחר שיצא מההעלם אל א היה ניכר ר דם זריקת האבן ל  האדם קו
ככל המשל הזה כר הוא כח אור א״ס  הגילוי לישא את האבן באויר. ו
ו ית׳ בחי׳ ל העולמות והברואים הם לפני  ב״ה הנמשד מלמעלה כי כ
 דומם וכמ״ש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן מקום שכינתו ית׳
ס המלאכים ונשמות נקרא בשם עפר (ע׳ בזהר ח׳׳ג קכ׳׳ה  בעליונים ה
ד אליו ית׳ והכת הנמשד להם מלמעלה ר  א׳ ובמק׳׳מ שם) כי איו ע
ל באור ה׳ וכח זה הוא המלביש ומקיף  הוא הנושאם ומגביהם להתכל
ת ה׳ ממש וכבוד ה׳ יאספד שהוא ת הנשמה להיות צרורה בצרור החיים א  א
ת האבן למעלה באויר ה כמו הכה המושר א ל ע מ  כח הממשיד ממטה ל
ל (וי׳׳ל שזהו פי׳ ל צד שאינו מניחו ליפו כ ת האבן מ  שכח ההוא מקיף א
 ישאהו על אברתו שהן המצות שנק׳ אברתו רמ״ח פיקודין רמ״ח
 איברים דמלכא שבהם ועל ידם ישאהו ומגביהם למעלה וע׳ ברע״מ פ׳
חס דרל״ח ב׳ אמנם במ״א ע״פ כנשר יעיר נת׳ שזה קאי על  פנ
ל מאד  התשובה שעי״ז ישאהו כו׳ ע״ש). ולפי שהיה חטא המרגלים גדו
 ביקש משה ועתה יגדל נא כח אדני שיומשד ויתפשט כח זה למטה
 עד שאפילו דבר שנפל למטה מאד יגביה וינשא בכח זה וזהו כאשר
 דברת לאמר ה׳ ארך אפים. כי הנה ארד אפים הוא כי פנים הוא
ת ואהבה וחיבה משא״כ אחוריים כמאן  גילוי ההשפעה בדרד התקרבו
ד ונמשר עד ר . וארד אפים פי׳ שיהא גילוי זה א י  דשדי בתר כתפו
 למטה מאד והשפעה זו היא מבחינת כאשר דברת לאמר ה׳ ארד
ם והכרזה (כדפי׳ נזהר m קל׳׳ג אי) והוא  אפים דבור הוא בקול ר
 מעלמא דאתגליא ואמירה הוא בלב ובמחשבה ומבחי׳ גילוי שבדיבור
נים כמשל דיבור ת עליונים נעשה בחינת העלם במדרגות התחתו ו  מדרג
ד ובחי׳ העלם זה הוא השרש של  הרב שנעשה מחשבה אצל התלמי
נים וכמ״ש בכתבי האריז״ל שממלכות ת התחתו ו ות מדרג  גילוי התהו
ת ת בבריאה כו׳ וכן ממלכו ע ר חכמה בינה ד ת  דאצילות נעשה כ
 דבריאה ליצירה כוי. והנה המשכות גילוי העליון להיות העלם זה
ת כל הדברים ן הוא ע״י התורה כמ״ש וידבר אלהים א  בתחתו
רה דבר ה׳ זו הלכה ד תו  האלה לאמר שמן הדבור של תלמו

 •) עי׳ בהוספות.

. כי צור הוא  דבור ומעשה. וזהו צור משגבנו מגן ישענו משגב בעדנו
 לשון מחסה כמ״ש צור עוזי מחסי וכן מגן ומשגב והן הם מקיפים לשלשה
ד ג׳ בחי׳ בראתיו ג נ ח ונשמה כ  בחי׳ מחשבה דבור ומעשה ונפש רו
ל ל כ ת ה ל צד ל כ ח ונשמה מ ת נפש רו  יצרתיו אף עשיתיו שמקיפים א
ת ה׳ ממש. וזהו  באור א״ם ב״ה ממש להיוח צרורה בצרור החיים א
ד צדקד כבוד ה׳ יאספר. פי׳ שעל ידי מצות הצדקה שתעשה נ פ  והלד ל
ל כו להתכל  תהיה נאסף ונקבץ בתור בחי׳ כבוד ה׳ שיאסוף אותר לתו
 באור ה׳ ממש (שכל בחי׳ מקיף הוא המעלה למעלה וכמבואר במ״א
 בפי מקץ בד״ה המגביהי לשבת כו׳ ע״ש), וזהו ענין לבושי הנשמה בעוה״ב
 ולבוש זה נעשה ע״י המצות. כי הנה המצות הם גם כן בג׳ בחי׳
 מחשבה דבור מעשה כי יש מצות התלויות במחשבה לבד ובכונת הלב
ל ויש התלויות בדבור בו׳ ל  שאם כיון לבו יצא ואם לאו לא יצא כ
 והן הם בחי׳ מקיפין כמאמר אשר קדשנו במצותיו שע״י המצות נמשר

ה בגרמיה(ע׳ זוהר אמור ג״ד ב׳): ל  בחי׳ קדש העליון ומובדל קדש מ
ד אתה מלד העולם ר ה ב ט מ ד להמשיד מלמעלה ל ד ה צ ל ח ך ת  ב א
 בחינת אדון עוזנו, ועמ״ש מזה בפי שמיני בביאור ע״פ לויתן
ת וארא פ״ח ומהו לבושו של הקב״ה  זה סוף הדבור עפמ״ש ברבו
ת  עוז כו׳ ע״ש, ואח״כ אשר קדשנו במצותיו בבחי׳ המקיפין להעלו
ת כי הנה ב׳ בחי׳ יש במצות בעשייתם.  הנשמה ממטה למעלה לקדש העלי
 האחד שעל ידי עשייתם מקיים מצות המלר ע״ד ותגזר אומר ויקם
 כוי. והב׳ הוא להמשיד אור א״ס ב״ה ורצון העליון במצוה זו ששרשה
ת עשיית ל ח  ויםודתה בהררי קדש העליון אשר קדשנו במצותיו. והנה ת
א תהיה בשביל להמשיר אור א״ס ב״ה ורצון העליון ב״ה לבד  המצות ל
לה או רפואה ע״ד משל או ו ד סג ו ד ק כמו שעושה ב  שהרי זהו ר
תחת אשר לא עבדת כתיב  משא ומתן כדי להרויח שאין זו עבודה ו
ד עבודת עבד שמקיים גזירת רבו וציוויו אף ר  שהמצות צריכים להיות ד
על ידי זה נמשד ר כוי. ו ל ד מ ל ם בלי טעם ודעת ושום תשים ע  ג
 ממילא אור א״ס ב״ה. משא״כ בלא קבלת עול מלכותו ית׳ אינו
ק המלד לם ר ם כי הוא המרומם לבדו המתנשא מימות עו  ממשיד כלו
ר חיים גם במ״א בביאור  כנ״ל (ועמ״ש מזה בפי מקץ בד״ה כי עמד מקו
ה התורה ת׳ שלכד נתנ ל השופר נ כל העם רואים כו׳ ואת קו  ע״פ ו
ל מצות צ״ל בבחי׳ עבודת י שקבלת עו פ ה ל ד ר ל שופר שהוא מטיל ח  בקו
ג ו  עבד כוי ועכ״ז שופר ג״כ ע״ש שפרו מעשיכם שהוא הממשיד תענ
 להיות שמחה של מצוה). וכוונת המצוה הוא כדי להגדיל שמחה של מצוה
ק ל שכל ההשגות שהשיגו גדולי הצדיקים היה ר  שתהיה יותר מרב כ
 בעבור שמחת המצוה. כי הנה כתיב עוטה אור כשלמה שההארת
ק בחי׳ שלמה ולבוש לבחי׳ המצות דאורייתא מחכמה  אור התורה היא ר
ם התורה אשר ת שבה מלובש רצון העליון ב״ה שרש המצות שהרי ג ק פ  נ
ד ר ת בעניני המצות שהיא ד ר ב ד גלה והן בנסתר היא מ ו הן בנ נ י  לפנ
רת זהב ו ל המצות, ועמ״ש בד״ה ראיתי והנה מנ  ביאור ופירוש של כ
כה שהיא פירוש למצות סוכה איר תהיה הסוכה ת סו כ ס  כמו בל מ
 וכן זבחים ומנחות כוי וכיוצא בזה הוא בנסתר, אלא שהמצוות עצמן
 הם רצונו ית׳ להיות המשכת אור א״ס ב״ה למטה בתרי״ג מצות
 דאורייתא וז׳ מצות דרבנן שהם תר״ד עמודי אור כמו עמוד המחבר
נים. וכמ״ש ו דירה בתחתו  מעלה ומטה שהוא רצונו ית׳ להיות ל
כם והתורה היא חכמתו ית׳ המגבלת ומצמצמת על איזה  ושכנתי בתו
כה כה שעליה ביאור מצות סו  אופן תהיה השראה ודירה זו, כמו מצות סו
ה ושלא תהיה גבוה ת מ ח בה מ  שיעור איד תהיה הסוכה כשרה וצלתה מרו
ל התורה מבארת ומפרשת אופני הצמצום  מעשרים אמה, וכיוצא בזה כ
 והגבלה להגביל השראת והמשכת אור א״ם ב״ה שאינו שורה ומתגלה
 אלא בדרד שחייבה חכמתו ית׳ המגבלת ומצמצמת על איזה אופן תהיה
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 עומדים הוא בחי׳ התלבשות האורות בכלים בכל עולם לפי השגתו
׳ הממכ״ע ד כו׳ והיינו לפי שמקבל מבחיגת מל ר וביצירה כ  בבריאה כ
ו םוכ׳׳ע י שמאיר ב  אבל בעוה״ז נקראים נש׳׳י בבחי׳ מהלכים מפנ
ת זרועות עולם ח ת מ  שלמעלה מהתלבשות בכלים והוא בחינת מאדר ו
ת לו ה דוקא היום לעשותם כי לפי שיש התג ת ם ע ל הבירורים ה  ולבר כ
א מהלכים ר ק ת כנ״ל ומטעם זה נ ת למהו  סוכ״ע יכול להפר ממהו
׳ אבל בעולם העליון א״א להיות היפוד  להיות אתהפכא מחשוכא כו
ת אלא כמו שהוא כן יקום כו׳ (ועמש׳׳ל בפ׳ בחקתי  ממהות למהו
 בדיה מבואר בע׳׳ח) והנה גילוי בחי׳ זו דםוכ״ע שמאיר בעוה״ז יהיה
וחה לחיי עולמים שהוא מל׳ חיות עולמות שיתעלה  לע״ל והוא בחי׳ מנ
וחה משא״ב עתה יש עליות וירידות שונות בין  להיות בבחינת מנ
רה ומצות המצות הם לבושים ם טוב או יוה״כ בו׳. והנה תו ע  שבת ל
ה אומרים אדון עוזנו צור משגבנו כו׳  שהם בחינת מקיפים כי הנ
 שמל׳ דאצילות נעשה עתיק דבריאה וביצירה כוי ונקי צור כמו הסלע
ך ת כ  שמכסה מן הגשמים כו׳ וכמו שבבי״ע נעשו ג׳ מקיפים ממלכו
 בבי״ע דאצילות שהן או״א בריאה חג״ת יצירה נה״י עשיה נעשים
 עליהם מקיפים מבחי׳ מל׳ דא״ס שנק׳ מלי דא״ק שנעשים עתיק
 כוי שנעתק מן המדות הנקרא יומין ומרומם ומתנשא מהן והוא
 מלשון המעתיק הרים כוי והוא ע״פ מ״ש המתנשא מימות עולם
׳ בחינות ד זה יש ג ג נ ל כנ״ל ו ת אלין כל ל מדו כ  מן המדות ולאו מ
 במצות. יש מהם תלוים במחשבה כמו ואהבת כוי ויש בדבור כוי. והנה
ת מח״ס שהתורה נמשכת משערות דח״ס שמלובש ק פ  אורייתא מחכמה נ
ר ת  בתוכה גבורה דעתיק והמצות נמשכות מגלגלתא דאריר שהוא כ
ד דעתיק בחינת לבנונית כמ״ש ארחות הוי׳ ס  שבכתר שמלובש בה ח
 כמו האורח והשביל שהוא מקום פנוי כמו״כ הן פנויים משערות והן
ג לתרי״ג ן לז״א וכמ״ש בזהר חד ארחא דמתפלי  תליסר אורחין דמתפלגי
ד ואמת כו׳ משא״כ ס ת הוי׳ ח ל ארחו  פקודין דאורייתא כמ״ש כ
 השערות המה בחי׳ צמצומים ע״י ה״ג בחי׳ דינים. והענין כי אנו
ל התורה פי׳ וביאור טעם המצות כמו מצות ציצית יש ע״ז  רואים כ
ת שלימה כ ס ת ומצות ואזהרת שבת יש ע״ז מ ל כ ת ק ה ר  בתשבע״פ פ
 והתורה שבאותה המצוה היא המגבלת ומצמצמת להיות המצוה בזו
 האופן דוקא ולא באופן אחר משא׳׳כ המצוה עצמה כמו שמפורשת
 בתורה אין בה הוכחה שתהיה כר דוקא וכמו כן בחי׳ גלגלתא
ת עד״מ ודמיון ל י פ  תרץ־ עמודי אור המשכות אלהות להאיר במצות ת
 והוא הרצון פשוט בלי טעם ואח׳׳כ בח״ס מוחא בחי׳ החכמה של
ר  המצות וע״י אותה החכמה נתצמצם הרצון שבהמצוה שיהיה כ
ל האנשים להשיגה אלא שיש בזה רה יכולים כ  דוקא כוי ולכו התו
ו אד יהיה איד שיהיה ת וכמו ערר השגת רשב״י להשגתנ ו  כמה מדרג
 יכולים הם להשיג זהו לפי ששרשה ממוחא שהיא חכמה אבל המצות

ל והם חוקים: ל  א״א להשיג כ

ת לאמר ארך ר ב  והנה מה ביקש משה ועתה יגדל גא כו׳ כאשר ד
ה כתיב וינחהו בג״ע לעבדה ולשמרה כו׳  אפים כוי כי הנ
 להמשיר גילוי אלקות בג״ע להיות מושג לנבראים יושבים ונהניו כו׳
 והמשכה זו היא ע״י התורה שנקראת עוז (ע׳ בפ׳ יתרו ע״פ בחדש
 השלישי ובאגה׳׳ק ע״פ חגרה בעוז וע׳ בהרמ״ז פ׳ אמור דצ״ג ב׳ בפי׳ ועוזו)

לה בג״ע ת ועי״ז מתג  כי שרשה מח״ס כוי שממנה נמשכים המדו
 כי הנה כמו שמלכות האצילות נעשה עתיק לבריאה שמבחינת
ל הדברים ת כ  דבור עד״מ נעשה מחשבה וכמ״ש וידבר אלהים א
 האלה לאמר כוי שנעשה בחינת העלם שנקרא עתיק ויש עתיק
י ש״ע ואעפ״כ הוא יג״מ הרחמים ונת ב״ש שהוא לפנ ודע מכו  בבריאה כנ

 ואשים דברי בפיר נעשה בחינת אמירה והעלם להיות נמשד
נה והוא ענין מה שכתוב וינחהו ה במדרגה התחתו ט מ  ההשפעה עד ל
ה ולשמרה שהאדם הוא הממשיר זיו השכינה בגן עדן ד ב ע  בגן עדן ל
ד צדק ידיעא דאיהו דין ולאו משפט ידיעא  משום דבאמת לאו דאית ל
ל שבאתערותא דלתתא אתעדל״ע ל ת כ ל אלין מדו כ  דאיהו רחמי ולאו מ
 כמ״ש במ״א. והנה מן התורה נמשד הזיו בגן עדן העליון ומקיום
ן כמ״ש לעבדה ולשמרה לעבדה זו  המצות נמשר בגן עדן התחתו
 מצות עשה ולשמרה זו מצות ל״ת ואדם הראשון היה בגן עדן
ה ל ע מ  התחתון אשר בארץ. והגם שמעלת המצות בשרשם מאד נעל׳ ל
ת והמצות הן רצון העליון ק פ  מעלה מבחי׳ התורה דאורייתא מחכמה נ
ז כנ״ל• אד העניו הוא שמה שהוא מאד נעלה למעלה מעלה יוכל  נ״ו
 להתפשט ולהמשד יותר מטה מטה (ועמש׳׳ל ע׳׳פ טובה הארץ מאד מאד)

 ולכן כשביקש משה על חטא המרגלים אמר ועתה יגדל נא כח אד׳
 דהיינו כח ואור הנמשר ע״י עבודת המצות (בחי׳ כי לי בני ישראל
י שהיה לם וכמ״ש במ״א) כי לפ  עבדים וכ״מ שנאמר לי אינו זז לעו
א יהא  צריך לחמשיר האור למטה יותר כדי שגם חטא המרגלים ל
 מונע הוצרר להמשיד מלמעלה יותר והוא שיומשר הכח של אד׳ שהוא
רה ולכן אותו הכח של אד׳  רצה״ע ב״ה שלמעלה מעלה מבחי׳ התו
ם למטה מטה מאד ולהגביה שפלים שנפלו וירדו רד ולהתפשט ג  יכול לי
 מטה מטה לקשרם ולהעלותם באור א״ס ב״ה וזהו כאשר דברת לאמר
נים להיות  שמבחינת דבור התורה נעשה אמירה והעלם במדרגות התחתו
ר גילוי ההשפעה בג״ע לנשמות הנבראים כנ״ל. בר יגדל נא כח  מקו
ך אפים שיתארך ויומשר גילוי זה למטה יותר וכענין שנשפל ר  אדני להיות א
ם למטה בעוה״ז אפילו עכשיו שהרי המצות יש  ונמשך כח התומ״צ ג
ו וגו׳ והשיג כל פירותיהו בעוה״ז וכמ״ש אם בחקתי תלכ  מהן שאדם או
ם דיש וגו׳ ונתתי שלום בארץ וגו׳ ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. כ  ל
ך פי׳ והשיגור שיגיעו עד ו ג ל הברכות האלה והשי  וזהי ובאו עליר כ
 למטה במקום שאתה שם וע״י המשכה גדולה זו יומשר להיות נושא
ת ת העוו יהי׳ נושא ומגביה כמשל הכח המגביה א  ערן שאפילו כבדו
 הדומם. ועובר על פשע שמפשע נעשה שפע ואתהפכא חשוכא לנהורא
ד ואמת ס ח  וכמאמר רז״ל זדונות נעשו כזכיות. ובזה יובן מש״כ ב
ת עונותיו של אדם וכמארז״ל ר פ כ ה שהתורה מ ר ו ז ואץ אמת אלא ת  יכופר עו
ל  וכתיב וחטאר בצדקה פרוק. ולכאורה אינו מובן איר יתוקו על ידי זה כ
 מה שפגם וחטא על הנפש• אד עם הנ״ל יובן שעל ידי עסק התורה
 בבחי׳ ונתתי דברי בפיר וכן ע״י קיום המצות בבחי׳ שום תשים עליד מלר
 נמשד כח של מעלה והוא הכח הנמשד למטה מלמעלה כמשל כח המגביה
 את האבן הדומם כנ׳׳ל• אר גילוי זה הוא דוקא בבחינת היום לעשותם
ר כנ״ל. וזהו ועתה יגדל נא כח. ועתה דייקא וזהו שארז״ל ח מ  ולא ל
 (במדרש רבה בראשית פרשה כ״א) אין ועתה אלא תשובה כי התשובה היא
ה בחינת היום לעשותם בזמן שהבחירה ת  אתהפכא חשוכא לנהורא ודוקא ע
ל האדם שיהא יכולת בידו להפר לבו ולשנות טעמו לטוב אשר  נתנה א
ל עלמין וכנ״ל  בבחינה זו דוקא הוא השראת אור א״ס ב״ה הסובב כ
 בחינת כח הנ״ל (ועייו מעניו ועתה יגדל נא בגמרא פ״ט דשבת דפ״ט ע״א

 ומ״ש ע״ז בספר שערי אורה תחלת שער שני. סנהדרין קי׳׳א בי. רבות פ׳

 שלח פט״ז דרם״ז ג׳ ובפרדס בעה״נ ערר כח זח״ג פ׳ שלח דקס״א ב׳ פ׳ האזינו

 !מ״ד) רצ״ה ב׳ פנחס דר״כ סע״א ובהרמ״ז שם דרמ״ה ע״א במא״א אוף כ׳ סעיף

 יוד ובאות עיין סעיף ע״ט רבות באיכה דס״ה א׳ ע״פ וילבו בלא בח ת״ז בהקדמה

 ד״ד ע״ב תקון כ״ב דמ־ו ע״ב תקוו נ״ה דג״ה ע״א. בבחיי במקומו פ׳ שלח):

״ל דל הנ ג ה י ת ע * ו ״ ר ע ו א י  ב

ל נפשר ובכל מאדר שהוא בחי׳ עומדים ומהלכים  הנה עניו בכ
 שו־ה חכמה — שמלה: כ״ה בגוכתי״ק, אבל בנדפסים: שלמה.



 לקוטי שלח תורה מ

ות שהיה יורד אש מן השמים על חה ונסכים. והנה ענין הקרבנ  למנ
 גבי המזבח ותאכל את העולה ואת חלבי השלמים. וכן הענין בק״ש
 כי הנה האדם הוא מורכב מד׳ יסודות אש רוח מים עפר כמ״ש מזה
ד ד׳ ג נ ר כ ב ד ר בנ״י שהם בחי׳ דומם צומח חי מ פ ס  בד״ה והיה מ
ו בחינות אלו ובחינת  אותיות של שם הוי׳ ב׳׳ה שמשם נמשכו ונתהו
 יסוד האש הוא בחינת החי (כמיש במ׳׳א ע״פ כי תצא) והנה כתיב
י  שרפים עומדים שיש בחי׳ מלאכים וחיות הקדש שנקראים שרפים מפנ
ת שאין מ ח  שהם מיסוד האש האלקי ותמיד הם עומדים בהתלהבות מ
ק ל ימיהם מששת ימי בראשית שמשיגים ר  להם כ״א מחשבה אחת כ
א  זיו שכינתו ית׳ המחיה ומהוה אותם מאין ליש. ולכן יומם ולילה ל
ם כ״א יסוד אחד פשוט שהוא יסוד האש ה  ישקוטו והיינו מפני שאין ל
 האלהי ואינם מורכבים (עמ״ש בביאור ע׳׳פ והניף הכהן אותם על לחם

 הבכורים). משא״כ האדם שהוא מורכב מד׳ יסודות וגם הוא מלובש
ל ימיו. אר ה ומחשבה אחת כ ד במדרג א יוכל לעמו  בגוף ונפש החיונית ל
 הנה מ״מ יש בכח נפשו האלהית הצמאון מיסוד האש כרשפי אש שלהבת
ת האדם גרועה ופחותה  יותר מהמלאכים כי אף שלמטה הנה מדרג
י שלמטה הוא מלובש בגוף ונפש החיונית. ת המלאכים היינו מפנ ג ר ד מ  מ
ל הנשמה היא י מדרגתו שלא כ ל אחד ואחד לפ ה כ ל ע מ  אבל שרש גשמתו ל
ה והשרש נשאר למעלה במקור חוצבה בעולם ק הארה ממנ  מלובשת בגוף ר
ו נלקחה, עמ״ש ע״פ יונתי בחגוי וע״פ האזינו השמים.  העליון שממנ
לם ועולם הם ביתר שאת ומעלה לאין קץ על  והנשמות שבכל עו
ת המלאכים שבעולמות ההם והן הו אותן הנשמות עצמו שמתפשט  מדרג
א חזי מזליה חזי  הארתם להתלבש למטה בעוה״ז. וזהו אע״ג דאיהו ל
ו נוזל ונמשר ה שממנ ל ע מ  פי׳ מזלא מלשון יזל מים והיינו שרש נשמתו ל
י שישראל עלו במחשבה פי׳ כמו למשל  הארתו למטה. והיינו לפ
 באדם הגשמי הנה מחשבתו מיוחדת בנפשו והיו לאחדים יותר
ם פיו ולשתוק. ו ובידו לחסו פרד ויוצא חוץ ממנ  מדיבורו שהוא דבר נ
 משא״כ בחי׳ המחשבה כי הנפש מלאה אותיות כד כנס״י* מקור נש״י
ב כי  עלו במחשבה עילאה ומיוחדים במהותו ועצמותו ממש (הגם דכתי
ח אזנינו ק  לא מחשבותי מחשבותיכם מ״מ הרי אפם קצהו ושמץ מנהו ת
 להבין מעט מזעיר עד״מ (ועמיש* ע׳־פ אני ישנה ולבי ער)) אלא

ת ועצומות נשתלשל ונתפשט הארת הנשמה  שבהשתלשלות העולמות רבו
 להתלבש בגוף ונפש הבהמית ועודנה בכחה לשלוט על הגוף ונפש
גי העולם ותאוותיו מיסוד האש ו ר החמימות שבלבו לתענ  הבהמית להסי
 הטבעי ולהיות גובר בו יסוד האש האלהי. שמשכנו בלב להלהיב נפשו
ל ולהבטל באחדותו ית׳ (ועמ׳׳ש מזה בפי אמור ע״פ ונקדשתי בתור ל כ ה  ולבו ל
ם יסוד האש הטבעי שבכח נפשו הבהמית להיות  בנ״) ועי״ז מעלה ג
ת שמגביר כח יסוד האש האלהי כלל ועולה לה׳ כקרבן להיות שבכל ע  נ
כלל בקדושה. וזהו אש אוכלה נ  מתמעט ומתקרר כח יסוד האש הטבעי ו
 אש וכן היה בקרבנות ממש שאש של קדושה של מעלה אכלה בעלי

 חיים שהם מבחינת יסוד האש:
ך עכ׳יז הנה היסוד האש האלהי שבו הוא במדה וגבול  ב א
 ומתלבש בנפשו החיונית ולכו כשמשתמש בו בעניני גופו
ט ע מ ת כל מיני תאוות וכו׳ מ  כמו בכעס וקנאה ושנאה ודומיהם ו
נחסר מו המדה ושוב לא יתלהב לבו כ״כ בעבודת ה׳. ועצה היעוצה  ו
נות נ ה כתיב כי אתה תאיר נרי וה׳ יגיה חשכי. פי׳ שע״י ההתבו  לזה הנ
 באמונת ה׳ אחד באמת בעומק מחשבתו ולבו ולא די בזכרון הדברים
ו יסוד  במחי בלבד כ״א שיעמיק ויתקע מחשבתו בחוזק ואזי יאיר ל
ו ויגיה חשכו וכמ״ש כי אשב בחשד ה׳ נ  האש האלהי להשלים חסרו

 אור לי (ועמ״ש מזה בפ׳ מקץ בד״ה רני ושמחי בת וסד״ה כי אתה

 נרי. ועמ״ש סד״ה כי ביום הזה יכפר גבי ושמתיך בנקרת הצור). ולכן

 שו־ה ההשפעה — וינחהו: וצ׳׳ל: ויניחהו.
 שו־ה הבכורים) — הוא מלובש: בכת״י 1157: המה מלובשים.

 •) עי׳ בהוספות.

 והוא דבי״ע ואחר ש״ע ויעבור ה׳ הוא יג״מ הרחמים דאצילות ומבחי׳ יג״מ
 הרחמים אלו דבי״ע נמשד בג״ע והיינו ע״י התורה שנעשה מבחי׳ דבור
 לאמירה כוי. וכר ביקש משה ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת
ר ע״י המצות יגדל נא רה נעשה דברת לאמר כ  כו׳ שכמו שע״י התו
 כח אדני. דהנה המצות נמשכים מאדני דינא דמלכותא דינא ושרשן
ד ביקש משה  בגלגלתא וכמו הזורק :אבן שמתגלה כחו להגביה האבן כ
 שיתגלה כח אדני שהוא בכתר דא״א כי במצות יש ב׳ בחי׳ הא׳ המצוה
ג ושופר ואין ה על ידי אתרו ל ע מ  עצמה לפי שעי״ז יומשך ונעשה יחוד ל
גמת רפואה וסגולה כוי. ואמנם ה טעם והרי זה דו  זה עבודה שהרי יש ל
ם אלו לא היה נעשה היחוד ועכ״ז ד בלי טעם ג ל מ  בחי׳ ב׳ גק׳ מצות ה
ב עצים עד״מ וזהו נק׳ מצות המלר שאץ לבקש  כמו אלו נצטוה לחטו
ל כי מאחר שמצד עצם מרומם הוא לבדו ק קבלת עו ל ר ל  שום טעם כ
לגלתא •דחפיא על מוחא ועיקר צד סיבת חיבורו לנבראים ו  כוי והוא בחי׳ ג
 הוא מצד היותו מלר כמ״ש המלד המרומם כו׳ וא״כ ממילא מובן שא״א
ת עמ״ש כנ״ל ועי״ז דוקא נמשד ונעשה ג״כ ל ב ולת ע״י ק  להמשיכו ז
ה שארז״ל מצות צריכות כוונה דהיינו קבלת  היחוד למעלה. וזהו מ
ר היא וזהו ענין כח אדני שיש ב׳ בחי׳ אדני וכח אד׳ ל  עול מצוה שמצות מ
ת דא״ם כמ״ש בזהר ע״פ אם עונות ת דאצילות והב׳ מלכו  הא׳ הוא מלכו
א מאחר שהעונות מגיעים בי״ה או״א ל  תשמר יה אד׳ מי יעמוד שזה פ
 איר אד׳ מועיל שהוא למטה הרבה במדרגה. אד באמת אדנ״י זה הוא
נעלם הוא וזהו כי עמד ת דח״ס ונק׳ אד׳ מי שלמעלה מאצילות ו  מלכו
דא עשרה עומקים הידועים וביקש שיגדל המשכות  הסליחה למען תו
 כח אדני מל׳ דח״ם באד׳ האצילות (וע׳ בזוהר בלק קפ״ה ב׳ בענץ אד׳
 מי יעמוד ובהרמ״ז שם דפי׳ דבחי׳ אד׳ הוא בדיקנא דא״א כו׳ ולפמש״כ
 שהוא בחי׳ מל׳ דח״ס והנה מל׳ דח״ס הוא בחי׳ אור מקיף דתיקון
 הראשון די״ג ת״ד כמ״ש בע״ח שער א״א פי״ב והיא מקבלת מפאת
לגלתא כמש״ש פי״ג וזהו בחי׳ מן המצר קראתי כו׳  הראש שהוא מל׳ דג
ל וכמ״ש במ״א בביאור ע״פ  ולכן א״ש שבחיי זו נמשר דוקא ע״י קבלת עו
כל העם רואים כוי. והנה בפי׳ מי יעמוד פי׳ הרמ״ז שם בינה דעתיק  ו
ל (ח״א ד הרמ״ז בזה בפי ויקרא (בדף ט׳׳ו ע״ב) ועי בזהר גדו  ועמ״ש עו
 מ״ב א׳) ואפשר זהו עגץ כח אד׳ ההוא וע׳ במק״מ ר״פ צו דכ״ו ע״ב
 בעניו בשכמל״ו, אמנם לפמש״כ אד׳ מי היינו בחי׳ א׳ והוא הנק׳ כח
ר ח״ג (דקס״א ב׳ ודף ר״כ ע״א ובהרמ״ז ה ח אד׳ מ ד בפי׳ כ  אדי, ועי עו

ר ח״א (קס״ח ה  שפ ובזהר שם דרמ״ה א׳ ודרצ״ה ב׳ וע״ש דק״מ סע״א) ועי מ

ד כ״ח שנים וזהו ג״כ המשכת בחי׳ כח אדי וזהו  ב׳) שיעקב נתן לדו
ץ ברור כבוד הוי׳׳ה ממקומו כבוד הוא בחי׳ מלי ושיתברר  ג״כ ענ
 ממקומו ושרשו היינו בחי׳ יגדל נא כח אד׳ וכו׳ וזהו ענץ עושי דברו

 וכמ״ש במ״א):

 בפ׳ נסכים כתיב כי תבאו אל ארץ מושבותיכם כו׳ ועשיתם אשה
א ארץ ישראל כאן בשם ה שינה הכתוב לקרו מ  לה׳ עולה וגו׳. להבין ל
 ארץ מושבותיכם יותר מבבל התורה שנק׳ ארץ כנען(וקושיא זו מבואר
 במדרש ס״פ שלח. ועיין עוד בקהלת רבה ע״פ הגדלתי מעשי. כי
 תבאו אל ארץ מושבותיכם ועשיתם עולה. ועוד שם ע״פ ושתה בלב
סת ת מעשיר זו הכנ  טוב יינר זו פ׳ נסכים כי כבר רצה האלקים א
 ישראל לארץ שנאמר כי תבאו אל ארץ כוי. ונראה שפירשו ארץ מלשוו
 רצון וכ״ה בפרדס בעה׳׳כ ערד ארץ ועמ״ש מזה ע״פ והארץ הדום
 רגלי וע״פ היום הזה ה׳ אלהיר מצור). הנה אמרו רז״ל (פ״ב דברמת)
חה וזבח בלא ל הקורא ק״ש בלא תפילין כאלו הקריב עולה בלא מנ  כ
לה וזבח ותפילין  נסכים. וצריד להבין ענץ דמיון זה שמדמה ק״ש לעו



 תורה

 הוי׳ לא שניתי. עכ״פ מובן מזה העניו דהכח הנמשך ומתגלה משם
 הוי׳ הוא למעלה מעלה מבחינת הכה הנמשך משאר השמות ועמ״ש ע״פ
 ועתה יגדל נא כח אד׳ ומ״ש בפי׳ העונה יהא שמיה רבא מברך בכל
 כחו. דפי׳ כחו הוא ענין גילוי ההעלם. וא״כ פי׳ הוי׳ אלקינו היינו
 שהכח והעוז של הנשמות שזהו פי׳ אלקינו הוא נמשך מעצמות שם הוי׳
כח וחיות של נשמות ועמ׳׳ש םד״ה  ממש שהוא הוא עצמו הוא מקור ו
ם כ י אני הוי׳ והייתי ל  וידבר כו׳ וארא אל אברהם בפי׳ וידעתם כ
ם בבחינת אלקים כ  לאלקים פי׳ שבחינת הוי׳ לבדו הוא בעצמו יהי׳ ל
 השורה עליכם. ועד״ז יש לפרש מ״ש במדרש רבה פ׳ ואתחנן ע״פ אשר
 לו אלקים קרובים אליו אשר לו גוי קרוב אין כתיב כאן אלא אשר לו אלקים
 קרובים אליו עכ״ל. ויש לפרש שהם עיקר לגבי שם אלקים לפי שנמשכים
 משם הוי׳ שלמעלה משם אלקים. ובזה יתכן דאין להקשות על המדרש
י ישראל  הנ״ל דקאמר אשר לו גוי קרוב אין כתיב כאן דהא כתיב לבנ
 עם קרובו אלא דכאן נאמר על שם הוי׳ והתם נאמר על שם אלקי׳.
 וזהו מ״ש כי קרוב אליד הדבר פי׳ הדבר הוא מל׳ כמ״ש באשר דבר
ו ב אליד כמ״ש אשר ל ר והוא ענין שם אלקים והוא בחינת קרו  מל
ב אליר  אלקים קרובים אליו. ובמדרש רבה ס״פ נצבים ע׳׳פ כי קרו
ם כ רה קרובים ל  הדבר מאד אמר להן הקב״ה בני אם יהיו דברי תו
 אף אני קורא אתכם קרובים שכן כתיב לבני ישראל עם קרובו
ל בענין שהתורה  הללוי״ה. והענין יש לבאר ע״פ מ״ש בד״ה כי תשמע בקו
ת הפנימיות שע״י התורה נמשד גילוי בחי׳ פנימיות דהיינו  נק׳ מפתחו
 גילוי אור א״ס ב״ה ממש וכו׳ ע׳׳ש. ועוד עפמ׳׳ש בד״ה יונתי בחגוי
 שלהמשיר ההמשכה מבחינת שרש הנשמה שבה נאמר הוי׳ אלקינו
ת הנשמה שבגוף זהו נ  ממש להמשיך משם האור מלמעלה למטה לבחי
 ע״י התורה א״כ לשיהיו עם קרובו ממש זהו ע״י אם יהיו דברי תורה
 קרובים לכם). וזהו שמע ישראל פי׳ שמע •מלשון אסיפה כמו וישמע
נות שביסוד האש הטבעי ל הכחות ורצו  שאול והעניו לאסוף ולקבץ כ
לקבל עליו להבא ל העבר ו  ע״י עקירת הרצון מהם דהיינו להתחרט ע
 שלא ישוב עוד לכסלה, והיינו מפני שהוא בחי׳ ישראל שעלו במחשבה
 והוי׳ הוא אלהינו שהוא הוי׳ אחד שמיוחדים בו ית׳ כנ״ל ועל ידי
ך בשני יצריך ביצר טוב ב ב ל ל כ  כן יתלהב לבו כנ״ל. וזהו ואהבת ב
 וביצר הרע. פי׳ שגם היצה״ר שהוא כח יסוד האש הטבעי הוא העולה

ת הנ״ל: כלל לאהבה את ה׳ בהתלהבו נ  ו
ם עניו זה ומדרגה זו להגביר יסוד האש האלהי  ג אך אמנ
 שבנפשו להלהיב לבו לדבקה בו אין זו עבודה תמה ותמידית
 (וכמ״ש לא תהו בראה לשבת יצרה (בישעיה סי׳ מ״ה י״ח) ועמ״ש סד״ה
 וישלח יעקב מלאכים בענין בן עזאי ועמ״ש במ״א ע״פ הזח״א וירא
ת אבי היא כו׳ וזהו ענין לשבת ק וגם אמנה אחותי ב  דקי״ב א׳ בפסו
 יצרה והוא בחינת ארץ מושבותיכם כדלקמן) רע״ז אמרו הקורא ק״ש
ל בל התורה והמצות ל ל הוא כ ל  בלא תפילין כוי. וענין התפילין דרך כ
ל התורה לתפילין כמו שבתפילין מלובשים מוחין  מעשיות כי הוקשה כ
ות אותיות גשמיות והוא כי נ  עליונים שבעשר ספירות עליונות בתמו
 צריך האדם להשפיל עצמו ולומר די לעבד להיות כרבו ולעשות מכון
ד  לשבתו להיות לו דירה בתחתונים. דהיינו במקרא משנה ותלמו
נים גשמיים והם כלים מכלים  הלכות ואגדות שהם מדברים מענינים תחתו
 שונים ויין מלכות שהוא אור א״ס ב״ה המלובש בהם רב כיד המלך שהוא
 ענין היד הגדולה (עמ׳׳ש סד״ה אם בחקתי תלכו ובפי בשלח ע״פ וירא

ת היד הגדולה אשר עשה הוי׳ במצרים.  ישראל) וכמ״ש וירא ישראל א
 פי׳ הגדולה היא התפשטות אשר נתפשטה עד אין קץ ותכלית
 והיא ענותנותו אשר עשה ה׳ במצרים. פי׳ כי פעל ועשה בחי׳ שם
ל עניני  הוי׳ אפילו בארץ מצרים שהוא בחינת מצרים וגבולים במו כ
 הלכות זרעים מועד כו׳ שהם מדברים מעניני העולם הגשמי (ועמ״ש
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ננות כדלקמן  קוריו ק״ש פעמים בכל יום שבה מבואר ענין ההתבו
 להיות כי אי אפשר לאדם להיותו מלובש בגוף ונפש הבהמית ועוסק
רר את האהבה וההתלהבות כ״א ע״י ל היום לעו  בדברים גשמיים כ
ט והולך ע מ ת  ק״ש. ובכל יום מגביר בח יסוד האש האלהי וכנגדו מ
כלל בקדושה עד שבמלאות הימים כימי נ  כח יסוד האש הטבעי ועולה ו
ל הכחות שביסוד האש הטבעי ה או שמונים שנה יתמעטו כ  שנותיו שבעים שנ
ם כחות נפשו הבהמית הוא*  ייעלו להכלל בקדושה היינו כי בישראל ג
 נצח״ ונעשים כסא לקדושה(משא״כ עובדי כוכבים שנפשם הבהמית כלה
מדת ימי חייו אשר ניתנו לו מן השמים הוא  והולכת ואין להם עלי׳ כלל). ו
ת מנפש החיונית בכל בר פעמים ת כ״כ כחו  כפי שיעור שצריך להעלו
 אשר יקרא ק״ש, ועניו הק״ש הוא שיתבונן ויעמיק במחשבתו להיות
 לזכרון על לבו כי הוי׳ שהוא היה הוה ויהי׳. פי׳ שהיה הוה ויהיה
 הכל שוה אצלו והוא לבדו יחיד ומיוחד ואין בו שום שינוי ח״ו בין היה להוה
 ויהי׳ כמ״ש אני הוי׳ לא שניתי ואתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה
 הוא משנברא כו׳ כי כולא קמיה כלא חשיב והוא עצמו ית׳ הוא הוא
ח (ביחזקאל סימן י׳׳ז) שהוא לשון ק  אלהינו. פי׳ מלשון ואת אילי הארץ ל
 כח דהיינו ששם הוי׳ ב״ה הוא הוא כחינו והיותנו דהיינו שהוא הוא
ל באחדותו ית׳ במהותו ל כ ה ל נש״י שעלו במחשבה ל  מקור וחיות של כ

ל  ועצמותו כנ״ל (ועמ׳׳ש בפי פנחס בדיה קדש ישראל). משא״כ שאר כ
 הנבראים שמקור חיותן הוא מבחי׳ מלר כמ״ש בשכמל״ו ומלכותו בכל
ל עולמים כתיב ת כ  משלה ואפילו עולמות עליונים כי מלכותר מלכו
ל וכתיב כי ו ית׳ כמ״ש כי ממר הכ ד חוץ ממנ ר פ  הגם שאיו דבר נ
 היי׳ הוא האלקים שההסתר וההעלם של שם אלהים הוא מבחינת
 שם הוי׳ כמ״ש במ״א וכהדין קמצא דלבושי׳ מיני׳ וביה מ״מ אין זה
ו ואף גם זאת היא הארה מועטת  כ״א זיו והארה המתפשטת ממנ
 כמארז״ל ביו״ד נברא העוה״ב שהזיו הזה והארה זו אינה אלא מעט
 מזעיר כמו למשל יו״ד שהיא אות הקטנה שבמחשבתו של אדם שהוא רק
 כמי ניצוץ אחד קטן. אבל מקור נש״י מיוחדים במקור וחיי החיים א״ס
 ב״ה וכמ״ש הודו על ארץ ושמים כו׳ לבנ״י עם קרובו (וזהו אשר
ת האדם ישר (בקהלת סי׳ ז׳ כ׳׳ט). פי׳ ישר היינו שכמו  עשה האלקים א
 שהוא למעלה כר הוא למטה כמ״ש במ״א ע״פ פקודי ה׳ ישרים דפי׳
 ישרים שבהם ועל ידם נמשד שיהי׳ גילוי אור א״ס למטה ממש כמו
 שהוא למעלה ועמ״ש םד״ה כי תשמע בקול בפי׳ לעשות הישר בעיני
ת האדם ישר. שנמשר בו הכח משם הוי׳ ממש  ה׳ ובך הוא ענין א
. ו ן מ״ש הו האדם היה כאחד ממנ ד ת שזהו ע ל ה  וכמ״ש במדרש ק
׳ יהודה ו ר  ואיתא בבראשית רבה פכ״א בפי׳ הן האדם היה כאחד ממנ
 בר סימון אמר כיחידו של עולם שנאמר שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד
 עכ׳׳ל. והיינו כנ״ל שהכח הנמשד בו נמשר ביושר משם הוי׳ ממש שלא
ל ואפילו לא ע״י העלם בשאר ל  ע״י שום השתלשלות ושום אמצעיים כ
ות העולמות צבא השמים הן נמשכי׳ משם הוי׳  השמות משא״כ התהו
 ע״י השתלשלות והעלמים רבים עד שעי״ז אין נק׳ שם השפע כ״א על
תעכב ומתעלם בהן ומהן  שם שאר השמות. לפי שהאור והשפע נ
 נמשך אח״כ השפע וגם עוד ע״י השתלשות רבות. וע׳ בפי׳ הרמ״ז
 פ׳ שלח (דקנ׳יח ע׳׳ב) ע״פ היש בה עץ אם אין שיש ב׳ מיני שפע

ד מענין את האדם (בזח״ג ם״פ אמור דף ק״ז). ויש  כר, ועיין עו
 לומר שזהו פי׳ ישראל ישר אל פי׳ אל הוא לשון כח והיינו שנמשך
׳ בבחינת ישר ממש, וזהו ענין אשריך ישראל מי ר  בחי׳ הכח משם ה
 כמוך עם נושע כהוי׳ והיינו לפי שהכה והעוז נמשך בהם מבחינת
 מי כמוכה באלים הוי׳ וע׳ מזה באד״ר (דקכ׳׳ח א•) משמע דקאי על
 עתיק יומין ע״ש, ועמ״ש במ״א בפי׳ מי כמוכה באלים הוי׳ ע״פ
 מאמר הזח״ג פ׳ אמור (דף *״ד סע׳׳א) דקאי על שם הוי׳ נגד שאר
 השמות שהן הן בבחינת ממכ״ע אבל שם הוי׳ הוא בחינת סוכ״ע אני
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רק עול ח״ו ממש וכמ״ש ל היום באלו פו  בעיניו מה שהיה רחוק מהי כ
סרתם ועבדתם והיטב  פן יפתה לבבכם מיחודו ואחדותו והרי זה כאלו ו
ע ו ובזה הוא מקרר הכעס והחימה שברע גמור ולא יהיה ר  יחרה ל
ע פי׳ שמקררו להיות ר ת ה . וזהו עביץ הצרעה שמסרס א  לאחרים כלל
ת העינים פי׳  כמו סריס שאיו בו חמימות ולכן אינו מוליד וגם מסמא א
 שלא יביט על אחרים לא במילי דעלמא ולא בעבודתם בעץ רעה וקנאה
ע כי אין הברכה שורה אלא על דבר הסמוי מן העיו וכו ר  שמצד ה

ת ה׳ היא המשכת אלהות אינה שורה כ״א בעין טובה: כ ר  ב
 ד ובזה יובן ענץ המרגלים שלא רצו ליכנם לארץ כנען שהוא עניו
ה במצות מעשיות שהם ענינים הגשמיים ט מ  ההשפלה ל
נים כי אמרו ארץ אוכלת יושביה היא. פי׳  באמונת יחודו בתחתו
ל ומבטלין עצמן ליחודו ית׳  יושביה אין תופםין מקום לעצמן כל
ד כו׳ כי היו דור דעה כו׳ ושרש נשמתם  שבתחתונים להיות אין עו
 למעלה מעלה. וגם החתי והיבוסי והאמורי יושב בהר שהם הם
 השבעה אומות עובדי כוכבים שבאמת היו דרים בה בעת ההיא
ת אשר ת רעו  ושרשם משבע מדות דעולם התהו והם שרש השבע מדו
ל בהמדות ההם ח״ו כי רגליה יורדות מות ר מאד שלא ליפו ה ת  צריך ל
 כוי וכמ״ש שבעה גוים גדולים ועצומים כוי• אד באמת אמר ועצומים
ם אותם ת ד מ ד ממד דוקא פי׳ שאתה מגדלם כמ״ש ירמיהו ואתם ל מ  מ
 עליכם אלופים לראש כי מה שנחשבו לאלופי׳ ודבר גדול הוא מחמתכם
 שאתם מחשיבים אותם ליש וגדול הוא בעיניכם. אבל באמת צריד
ר צלם מעליהם והי אתנו פי׳ שהוי׳  להקטין אותם בעיניו וכמ״ש כלב ס
 נמשר אתנו במקרא משנה כו׳ וכלים מכלים שונים כנ״ל (וענין שילוח
 המרגלים היה ע״ד שמברכים על המצות עובר לעשייתו והיינו שקודם
 העלאת מ״נ שהוא העלאת הדבר הגשמי שבו נעשית המצוה כמו
ה להיות המשכת מ״ד מלמעלה המעורר ל ח  האתרוג דנוגה צריד ת
ל ישראל לארץ שלח מרבע״ה איש  העלאת מ״נ כו׳ ועד״ז קודם שנכנסו כ
לם אנשים שהיו מבחי׳ עלמא  אחד שנשמתם נמשכו מבחינת אחד כו
רר המ״ן כוי, אד עד״מ כשצריכים להגביה איזה  דדכורא והוא ענין מ״ד לעו
 דבר שהוא ענין המ״נ צריר להשפיל א״ע למטה כדי להגביהו והם לא היה
 בהם שפלות זו להשפיל א״ע למטה. אבל באמת ע״י השפלה והכנעה זו
ה ל ע מ  אזי אח״כ אותו הדבר שמגביה נושא את נושאיו ומגביה אותו ל
 מעלה ויובן ממ״ש במ״א ע״פ הרע״מ פ׳ תשא בעניו אבנא למשקל בה
חה ונסכים. שהמנחה היא מבחינת צומח  דא יו״ד כוי) וזהו ענין מנ
כל קרבן מנחתר  (והצומח הוא מיסוד המים היפר החי שהוא בחי׳ אש) ו
כד עניו התפילץ ושאר המצות מעשיות ח שהוא בחינת דומם ו ל מ  במלח ת
 ירדו ונשתלשו בבחי׳ דומם כגון התפילץ שבפסוק ואהבת שבק״ש. וכן
ל בכור שהוא בחינת חכמה עילאה נתגשם על הקלף ואותיות בדיו  קדש לי כ
ע שבהם כמ״ש ובערת הרע ר ק שצריד להסיר ה  שהם ענינים גשמיים ר
ד לעולם. פי׳ ישיבה ל  מקרבד ואז נקרא ארץ מושבותיכם כמ״ש וישב ה׳ מ
 הוא מלשון הורדה והשפלה שהיושב מוריד ומשפיל עצמו ממקום
נים וכמארז״ל משחרב בהמ״ק אין לו להקב״ה  עמידתו להיות לו דירה בתחתו
 בעולמו אלא ד׳ אמות של הלכה ובבהמ״ק כתיב כי האמנם ישב אלקים
 על הארץ (מ״א סי׳ ח׳ כ״ז) וכמ״ש מזה ברבות תרומה פל״ד קנ״ב א׳.
 ובפ׳ נשא פי״ב קרוב לר״פ. ועד״ז מעץ זה הוא בעסק התורה כמ״ש
ת פ׳ שמות פרשה ה׳ ע״פ בשבתו עם זקני ארץ ובפי שמיני ס״פ י״א  ברבו
ודע בשערים בעלה ע״י שיעמיק ויתבונו בגדולת  אן־ היינו ע״י שמתחלה נ
ם שיעורא דיליה כמו דמשער ל חד לפו כ  א״ס ב״ה כפי עומק מחשבתו ל
 בלבו כמ״ש בזח״א וירא דק״ג ע״א וכמשנ״ת לעיל ר״פ במדבר והיינו כי
ם כוי דרוח אייתי רוח ת ל פ ת ונתם ב  ישיבה ודירה זו עושץ ישראל בכו
ח (ועמ״ש סד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה בעניו פי׳  ואמשיר רו

 בד״ה וירא ישראל את היד הגדולה בו׳ בת״א פ׳ בשלח. ועמ״ש בד״ה
ד מארצר ד ל  ביום השמע״צ בפי׳ זה היום עשה הוי׳ ועמ״ש בד״ה ל
 ובד״ה באתי לגני גבי אריתי מורי. ופי׳ היד הגדולה י״ל ע״ד מ״ש
ד ועמ״ש ס רב ח ד עילאה בחינת ו ס  באדר״ז שהחכמה מלבשת לבחינת ח
 מזה בד״ה ה׳ יחתו מריביו ומבחינה זו נמשר להיות התפשטות
 החכמה עילאה גם למטה כנ״ל ועמ״ש מענץ זה ג״כ בד״ה שחורה
 אני ונאוה) ואפילו בעסקים ומו״מ אם הוא נושא רבותן באמונה הרי
ת החסד והוא ד מ ד יבנה וגם אח״כ יתו צדקה מיגיעו שהוא מ ס לם זה ח  עו
 ענף החכמה כמ״ש מוריד הטל מכלכל חיים בחסד וגם כמו שהחכמה
ק אם ישים אליו לבו י מחיה נפשו ר ר בצדקה שנותן לענ  תחיה כוי, כ
ח להיות ח ואמשיד רו ח אייתי רו  רוחו ונשמחו אליו כו׳ בק״ש כנ״ל אזי רו
 שורה ה׳ אחד גם בתורה ומצות מעשיות (ועמ״ש בפ׳ וארא סד״ה לכו
נים להיות  אמור לבנ״י). והנה ענין עבודה זו להמשיך דירתו ית׳ בתחתו
ת התלהבות הנק׳ בשם גדפין ג ר ד מ ה מעלה מ ל ע מ  אין עוד מלבדו היא ל
 לבד לפי שעכ״פ מוכרח להיות שיצייר איזה יש ודבר בפני עצמו בחינת לב
 ונפש שמתלהב משא״כ בבחינת אין עוד וביטול במציאות לגמרי לא ימציא
ו רצון אחר כי אם רצון השי״ת ורצון ה׳ הוא שוה ל ואיו ל  מקום לעצמו כל
 למטה כמו למעלה כמ׳׳ש במ״א (ע״פ בהעלותך את וסד״ה וארא אל אברהם
ה והנה בחינה זו נק׳ ל ח  בר) והנה ע״ז נאמר סוף מעשה במחשבה ת
 ארץ כנען מלשון הכנעה והשפלה (עמ״ש פד״ה ויהי בשלח פרעה ועמ׳׳ש ע״פ

 וישב יעקב) שנופל ומשפיל א״ע למטה. ובבחינ׳ זו כתיב רגליה יורדות מות
 וכו׳ כי מאחר שהוא מקושר למטה בענינים גשמיים אפשר לו ליפול ח״ו
ע מקרבד (ועמ״ש במ״א בפי׳ ר  בתאוות גשמיים וע״ז כתיב ובערת ה
 מ״ש בירושלמי ומטבע ארור פותח בברור וחותם בברור בפי בראשית
 בד״ה להבין עניו הברכות, וע׳ סד״ה ביום השמיני שלח גבי ולפני קרתו
ת ידי  ובפי וארא בביאור ע״פ לבן אמור בפי׳ אל הארץ אשר נשאתי א
י כוי גדולים ועצומים כוי וכתיב  כוי) וכתיב כי יביאד אל ארץ הכנענ
 וגם את הצרעה ישלח ה׳ אלקיר בם עד אבוד הנשארים והנסתרים
ך ועניו הצרעה כי הנה אמרו רז״ל שהצרעה היתה מסמא את י נ פ  מ
 עיניהם מלמעלה ומסרםם מלמטה. וביאור העניו הנה ארז״ל שמזיעתן
הר דינור על ראש רשעים בגיהנם. פי׳ זיעה הוא  של חיות יוצא נ
ת ה׳ חימה יצאה וגו׳ ר ע  ארס וחימה וכמ״ש (ירמיה כ״ג י״ט) הנה ס
רע ואין ר״ל ל עולם ועולם יש בחינת טוב ו לת שלהם כי בכ  והוא פסו
ע מלשון כעס וחימה והוא עניו חו״ג שבכל העולמות ע ממש ח״ו אלא ר  ר
 (וע׳ בלק״ת בפ׳ בראשית בעניו פי׳ עה״ד טו״ר) וכן הענין באדם שהוא עולם

ך לעורר הגבורות שבו על עצמו ד צ  קטן יש בו ג״כ בחינות אלו ו
 דהיינו על הרע שבו שהוא מסטרא דס״מ ונוקביה שהם הם הרשעים.
לם ירגיז אדם יצר טוב  וכמ״ש על ראש רשעים יחול. וכמארז״ל לעו
ו בחי׳ הרוגז שהוא מצד  על יצר הרע. ופי׳ לעולם כי הרי תמיד יש ל
ל מטוב ורע והרע היינו הרוגז והחימה ד אדם שאינו כלו  הגבורה שאיו ל
ע לבריות והרוגז ר ע לשמים ו ע וכמאמר רז״ל ר ר  והכל הוא מםטרא ד
ד ה הוא כ מ  והכעס ישפוד על הרע שבו שיקצוף מאד ויחרה אפו ל
ת  והתעוררות בחי׳ הגבורה הנ״ל הוא מזיעתן של חיות שהוא ההתלהבו
 בפ׳ ראשונה של ק״ש ויש בה בחינת גבורות ג״כ לכן צריד הוא
 לשפוד חמתו וירגיז על יצרו הרע ביתר שאת כאשר יעמיק בשכלו ענין
ננות באמונת ה׳ אחד ושישראל עלו במחשבה ושלכן רוצה לדבק  ההתבו
ת ל ע  מחשבתו להתכלל באחד אז יעשן אפו מדוע לא היה כזאת בכ
 ואפילו שלא בשעת התפלה. וזהו ענין פ׳ שניה שבק״ש וחרה אף כו׳
סרתם ועבדתם לכד כתיב התם ו  שנמשד מהתלהבות הפרשה ראשונה ו
ה אינו כעוברי רצונו וכפורק עול ל פ ת  אלהים אחרים כי באמת שלא בשעת ה
ל משא״כ בשעת ק״ש בהתלהב לבו ידמה ל  ח״ו אף בשעה שאינו עובד ה׳ כ



 82 לקוטי שלח תורה
 שהוא בחי׳ השפעתו למלאד אחר זולתו המקבל שפעו ממנו. ועד״ז
 בכללות השתלשלות העולמות וז״ש בע״ח שכל ההשתלשלות עילה ועלול
 הוא מבחינת חיצונית כו׳ (ר׳׳ל שסדר ההשתלשלות הוא שחיצונית
 העליון נעשה פנימית לתחתון משא״כ פנימית העליון אינו יורד למטה
 לתחתון וכמ״ש מזה ג״כ באגה״ק בסופו ודל ועוד זאת כמ״ש ופני לא
 יראו שפנימית העליון אינו יכול לירד למטה רק חיצוניותו ובחי׳ אחוריים
 שהוא נובלות חכמה עילאה וע׳ מזה ג״כ בד״ה ששים המה מלכות כר)
 הרי שבכל הנמצאים יש בחינת פנימית שהוא מלשון פנים (וע׳ בזהר
 אמור צ״ג ב׳ ע״פ בקשו פני) שפירושו לשון פונה כי פנו אלי כו׳ אל תפן
 כו׳ שהוא בחי׳ כל עילה שפונה ודבוק בעילתו וחיצונית הוא בחינת
 השפעת שפעו לחוץ ויש בחינה ממוצעת שהוא בבחי׳ עצמי׳ שמחבר ב׳
 הכהות הנ״ל (י״ל ששלשה בחינות אלו הן חב׳׳ד חג״ת נה״י וע׳ בע״ח
 שכ״ו פ״א ואפשר שזהו ג״כ ענין שבכל כלי יש ג׳ בחי׳ פנימי אמצעי
 חיצון שסימנם סת״ר סוף תוד ראש וכמ״ש במ״א) וג׳ כחות אלו הן בחי׳
 אברהם יצחק ויעקב. כי אברהם בחינת חסד ומים שיורדים מלמעלה
 הוא בחיי כח ההשפעה ויצחק בחינת אש שטבעו לעלות ויעקב הוא
 בחינת בריח התיכון שמכריח ומחבר ב׳ הבחות כאחד. וזהו עניו ויין
 ישמח לבב אנוש פי׳ שהיין הוא מעורר גילוי פנימית הנפש מו ההעלם
 לגילוי והיינו לפי שהיץ טמוו ונעלם בענביו ויוצא מן ההעלם ע״כ
 טבעו לעורר גילוי ההעלם וכל השותה יץ פניו מאדימות שהוא גילוי
 ההעלם והיינו כי הנפש החיונית מלובשת היא בדם והיין מעורר
 התגלות פנימית הדם וממילא מתגלה ג״כ פנימית הנפש החיונית
 המלובשת בפנימית הדם אד אם שותה יותר מדאי גובר עליו השינה
 שהוא מחמת ריבוי גילוי ההעלם אין הכלי יכול לקבל רוב אור

 גילוי פנימית:
 ב ומעתה נבא לבאר הטעם שהקרבנות נק׳ לחם ומאכל. כי
 הנה פעולת המאכל לחבר חיות הנפש עם הגוף. והגם
 שבכח הנפש עצמו יש כח ההתפשטות להחיות הגור• אף אעפ״כ אינו
 פועל פעולתו אלא ע״י הלחם וכמ״ש ולחם לבב אנוש יסעד וכתיב
 וסעדו לבכם עיין בפרש״י פי׳ שהלחם סועד ומעלה את הלב לקבל
 החיות מן המוח (כי סעד הוא ענין סמר שלא יפול כמו להכין אותה
 ולסעדה (כישעיה סי׳ ט׳) דהיינו שלא תמוט) והיינו אחר שיתברר
 המאכל באצטומכא שהפסולת וחיצונית שבמאכל נדחה לחוץ והולד דרד
 הקרביים לחוץ והמובחר שבו עולה ללב ולמוח ואז יורד חיות מן
 המוח ללב ולכל האברים. כר עד״מ זה יובן למעלה דהנה כתיב ואתה
 מחיה את כולם שחיות כל העולמות הוא ע״ד דוגמא חיות הנפש
 בגוף שיש בו בחינת פנימית וחיצונית כנ״ל והחיבור הוא ע״י בחי׳
 לחם(וע׳ בסמור) והוא ענין הקרבנות והמאכל צריד להתברר תחלה והוא
 ענין מ״ש וכל קרבי את שם קדשו המו מעי לו כו׳ שיש מלאכים שהם
 בחי׳ עינים עיני ה׳ ויש בבחי׳ אזנים ויש בבחי׳ קרביים שהם המבררים
 כו׳ שהפסולת נדחה לחוץ שהוא בחי׳ השפעה חיצונית שיורד בריבוי
 השתלשלות עד שמצמיח כל חציר ותבואה וכמ״ש וממגד תבואת שמש
 כו׳ והמובחר עולה ללב שהוא בחי׳ כסה״כ שהוא רבוא רבבות מחנה
 מיכאל באהבה ומחנה גבריאל ביראה אשר בכללם נק׳ לב שע״י הקרבנות
 מן הבקר מן הצאו סועד הלב העליון להיות עולה לקבל חיות מו
 המוח ריח ניחוח להויה והיינו שבחי׳ הבהמה עולה בבחי׳ פני שור וכתיב
 והחיות נושאות את הכסא כר (וזהו״ וביום שמחת לבו זה בניו בית
 המקדש. כי על בהמ״ק ארז״ל מכון לשבתד מכוון נגד שבתר זה
 בהמ״ק שלמעלה והוא בחינת כסא הכבוד כמ״ש בע״ח שער כםה״כ
 ועיין בזח״ג שלח קס״א ב׳ דאקרי קדש הקדשים כר ותמן הוא
 לבא שריא כו׳ וע״י הקרבן נעשה ההעלאה לקבל מבחי׳ חכמה

 שו-ה נצחיי — (משא־כ...<: בכת״י 633 בלי מוסגר.

 גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו) ולכן נקרא ארץ מושבותיכם
 דייקא שאתם מיישבים אותה וכמארז״ל א״ת בניר אלא בוניר ע״י
 ההלכות המלובשים בדברים תחתתים כמו דומם וצומח שבנסכים
 יד״ל(ועמ״ש ע״פ וישב יעקב כו׳ בארץ כנען וזהו כענין ארץ מושבותיכם
 המבואר כאן שאתם מיישבים אותה ועי׳ בזהר בפי בהר (דק״ח ע״א)
 הה״ד כי תבאו וגו׳ ושבתה הארץ נייחא ודאי ועמ״ש סד״ה המגביהי
 לשבת ועיין ברבות בשלח ר״פ כ״ג ע״פ נכון כםאר מאז בעניו המשל
 אגוסטוס יושב כו׳ ע״ש וזהו ועתיק יומין יתיב. ועמ״ש ע״פ תבנה
 ותכונן עיר סיחון. וע״פ וכל בניד כו׳ בענין בוניד. ועיין בזח״ג
 דקמ״א ע״ב ע״פ כתפארת אדם לשבת בית ועמ״ש מענין בית וחצר

 הפנימית בד״ה וארשתיר לי):
 קיצור. עניו השרפים הם מבחי׳ יסוד האש האלקי וכמ״כ יש בחינה
 זו בנפש האלקית רק שהוא כלולה מד״י. וכתיב והוי׳ יגיה
 חשכי. והיינו ע״י ק״ש בהתבוננות באמרו הוי׳ אלקינו ועי״ז יבא לבחינת
 ואהבת. וזהו אש אוכלה. ועכ״ז להגביר רק יסוד האש האלקי אין די
 כ״א שצ״ל אח״כ המשכה ע״י מצות וזהו הוקשה כל התורה לתפילין וזהו
 את היד הגדולה כו׳ אד בהשוב צריר ליזהר שלא יפול והיינו על ידי

 לעולם ירגיז. וזהו עניו מנחה ונסכים. ארץ מושבותיכם:

 ענין הנסכים. כתיב בפ׳ צו 0׳ י׳׳ח) ואם האכל יאכל מבשר זבח
׳ וארז״ל (פ״ק דזבחים י״ג ב׳ כ״ח ב׳ ושאר דוכתי) בשתי  שלמיו ם
 אכילות הכתוב מדבר כו׳ ואחת אכילת מזבח. וצריד להבין ענין
 הקרבנות שהיו מקריבין ע״ג המזבח מן הבקר כוי. ולמה נק׳ בשם
 אכילה כנ״ל וכמ״ש (ויקרא ג׳ י״א) לחם אשה לה׳ וכתיב לחמי לאשי כוי.
 ולהבין ענין הנסכים שהיו מנסכין היין ע״ג המזבח ויורד לשיתץ (סוכה
 מ״ט א׳) שמחולליו ויורדין עד התהום אשר הוא לכאורה פלא היפר הקרבן
 שהוא בחי׳ העלאה שהיה שוחט הפר או הכבש בחי׳ חי ונוטל חיותו ממנו
 שהחיות עולה למעלה וגם עתר ענן הקרבן עולה למעלה אבל הנסכים
 הן מצומח ומורידין למטה לתהום. ולמה הנסכים דוקא יין. וגם שהקרבן
 אינו לריח ניחוח אלא עם הנסכים כמארז״ל (בפ״ב דברכות י״ד סע״ב)
 כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כו׳ כזבח בלא נסכים ועמ״ש עוד
 מזה םד״ה ויקהל משה. והענין הוא ע״פ מ״ש ויין ישמח לבב כו׳
 החדלתי את תירושי המשמח אלקים כו׳ כי שמחה הוא בחי׳ גילוי
 ההעלם שע״י היין או ביום חתונתו ושמחת לבבו יוצא העלם ומצפוני
 לבבו מן ההעלם לגילוי. כי הנה בכל דבר הנמצא במציאות יש בחי׳
 פנימית ובחי׳ חיצוניות. פנימית הוא בחי׳ קבלת שפעו וחיותו ודביקותו
 בעילתו. וחיצוניות הוא בחי׳ השפעה לזולתו. כי איו לד עשב כו׳ שאין
 לו מזל כוי. והנה בכל פרי או עשב או תבואה יש ב׳ בחי׳ טעם הפרי
 שהיא בחי׳ רוחני ועצם ממשות הפרי והרי בבחי׳ הטעם יש ב׳ כתות כח
 לקבל שפעו מן כוכבי מרום שהן המצמיחים כמ״ש ממגד תבואת שמש
 וממגד גרש ירחים. וכן כל כוכב פרטי מצמיח עשב פרטי. וכח ההשפעה
 להשפיע שפעו וטעמו בגוף חומר הפרי וכן גבוה מעל גבוה. וכן בבחי׳
 החי חיותו שהוא בחי׳ פנימית ורוחנית הוא דבוק בעילתו שהוא בחי׳
 פני אריה פני שור שבמרכבה. וכנודע שפני אריה הוא מקור נפש
 החיות ופני שור הוא מקור נפש הבהמות כוי והחיות שמחיה את
 גוף ובשר הבהמה הוא בחי׳ חיצוניות ועד״ז בבחי׳ נפש האדם שרש
 ופנימי׳ הנפש דבוק בעילתו בחי׳ פני אדם לקבל חיותו וחיצוניות
 הנפש הוא ההשפעה שמחיה את הגוף וכן במלאכים כתיב ומקבלין דין
 מן דין שהכח שיש במלאד לומר קדוש הוא מקבל מלמעלה כמ״ש כי
 גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם ונותנים גם p רשות זה לזה
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ם הוא ע״פ מ׳׳ש יהי רקיע בתיד המים ויהי  בשיתין ויורד לתהו
נים כו׳ שתחלה  מבדיל בין מים למים כוי בין מים עליונים למים תחתו
 היו מים במים שהיו בחי׳ מים רוחניים ולא גשמיים (ועיין באלשיך פ׳
ת על פ ח ר  בראשית ד׳פ והארץ היתה תהו כוי) שהרי כתיב ורוח אלהים מ
י המים ועיין ברבות בבראשית ס׳׳פ ב׳ ור״פ תזריע אלא בחי׳ מים  פנ
ע וכן המים אין ודע בענין אור מים רקי כנ  רוחניים שהוא בחי׳ חכמה ו
ת הטמאים כו׳ וביום שני שהבדיל ביו ל כו׳ ומקוה מטהר א ל  להם גוון כ
 מים למים אז מים עליונים נעשו רוחניים יותר משהיו קודם ההבדלה
נים נתגשמו להיות מים גשמיים כמשל חבית של יין כשהיא  ומים תחתו
 מעורבת עם השמרים אין היין צלול והשמרים אינם גסים כ״כ. אבל
 כשהשמרים נופלים למטה אז היין נעשה צלול והשמרים נעשים גסים
ד קודם ההבדלה היו מים במים ואחר ההבדלה מים העליונים  מאד כ
. וביום הג׳ נאמר יקוו נים נתגשמו  נתעלו ברוחני׳ ומים התחתו
 המים מתחת השמים אל מקום אחד הוא התהום שנתרחקו עוד יותר
 כמאמר גער בהן הקב״ה שהוא בחי׳ גבורות ודינים יותר וצריכים
ן ה מתמתקי ל ע מ ת לארץ מלמטה ל ח ת  בירור והוא ע׳׳י נביעתן מ

 (עמ״ש בפי תולדות ע״פ ויחפרו עבדי יצחק ובפי חקת ע״פ עלי באר כר) וכן

דה וזבה טהרתן במים חיים דוקא וכן אמרו רז״ל מעין מטהר בכל נ  ל
 שהוא (ועיין ע״פ ויקחו אליך פרה). וזהו ענין הנסכים שהיו מנסכים יין
ה מטה ט מ ם פי׳ שע״י גילוי בחי׳ פנימית יורד ההמשכה גם ל  ויורד לתהו
ת בקדש. וזהו בקדש הסר ם הם לעלו  ונותן בהם כח להיות יכולים ג
ת אלא ד כוי. והניסור הוא ביין דוקא לפי שאין הגבורות נמתקו ם  נ
ן כוי. והטעם שיש חילוק נת בינה דמינה דינין מתערי  בשרשן שהוא בחי
ר ושלישית ההין לאיל פ ר לאיל כו׳ כמ״ש חצי ההין יהיה ל  בנסכים בין פ
 כוי. היינו לפי שההמשכה הוא לפי ערד ההעלאה שהעלאת הפר הוא
 עליית עצמיות פני שור יורד ההמשכה מלמעלה ג״כ ביותר ריבוי חצי
נים ודינים הקשים משא״כ ת התחתו ו ת יותר מדרג  ההיו ויוכל להעלו
 האיל והכבש שאינן עצם פני שור גם המשכתו אינו כ״א שלישית
 ההין או רביעית כוי. (ועיין מענין רביעית ההין בזח״ג פ׳ שלח קס׳׳ב בי.

 בלק דף ר״ד א׳ ע״פ ומספר את רובע ישראל. ומענין חצי ההיו ברע״מ ר״פ תשא

 דקפ״ז ע״ב ועיץ בפע״ח שער כ״א פ״ו בעניו פי׳ דודי). וזהו שאמרו רד׳ל

בה משתיה פי׳ שההעלאה הוא רה אכילה מרו ת של תו ד  והשתיה כ
י יותר מן ההמשכה וכמארז״ל אין טפה יורד מלמעלה אלא א״כ  ברבו
גדו כו׳ וד״ל ובגמרא (ספ״ד דסוכה דמ״ט ע״א) ע״פ וגם  טפיים עולים כנ
ת יו״ד סעיף כ״ג דפי׳ יקב יחוד  יקב חצב בו אלו השיתין ובמא״א או
 שמות הוי׳ אלקים שהוא גימטריא יקב והיינו כי הרקיע המבדיל בין
 מים למים הוא שם אלקים ע״ד כי שמש ומגן כו׳ ובנסכים כתיב הסר
סר שכר לה׳ שממשיכים גילוי שם הוי׳ שהוא הפנימית להיות משמח  נ
 שם אלקים כנ״ל וזהו ע״י יחוד השמות דהיינו המשכת שם הוי׳ בשם
ם בבחינת מים תחתונים שמתחת לרקיע  אלקים והמשכה זו נמשד ג
ד דצ״ו  כו׳ וזהו וגם יקב חצב בו. ועיין עוד מענין יקב בזח״א ס״פ לד ל
 ע״ב. וברע״מ פ׳ משפטים דקט״ז סע״א פי׳ יקב יחוד קדושה ברכה
 וע״ש דקי״ט ע״א ובפי פקודי דרס״ב ע״א ועמ״ש מזה סד״ה ואתה

ת קדש:  מרבבו

• 
ו איש מקושש עצים וגוי. ופי׳ מצא י ל במדבר ו א ר ש  ויהיו בני י
 בזהר (ר״פ שלח קנ״ז א׳) שיש שני מיני עצים עץ החיים ועץ הדעת
 והוא דייק איזה מנהון רב כוי. ולהבין זה צריד להבין ענין הקדושה
ת עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה  שאמרו רז״ל אדם מקדש א
 מלמעלה, ואינו ר״ל השראת השכינה לבד שעל זה אמרו בפירוש שכינה

 עילאה ומלמעלה מעלה ועמ״ש בד״ה לבבתני אחותי) וזהו עניו מעשה
ות בחי׳ העלאה ובחי׳ מאכל לחבר התפשטות החיות להחיות  הקרבנ
ל העולמות בבחי׳ ואתה מחיה כו׳ ובחי׳ הנסכים הוא בחי׳ המשכות  כ
ר שכר להוי׳׳ה ס  וגילוי בחי׳ פנימית כמ״ש יאר ה׳ פניו אליד כו׳ נ
 בחינת סובב כל עלמין וזהו יין המשמח אלקים כוי בחי׳ המשכה
 מלמעלה למטה (הנה החילוק בין הזבח לנסכים לכאורה הוא ב׳ דברים.
 הא׳ כי הזבח הוא העלאה והלחם שסועד הלב היינו ג״כ שמגביהו
ת הנשמה ת התחברו  שיקבל החיות מהמוח. הב׳ כי ע״י הלחם הוא כללו
ת מן הגוף עד״מ ולא היה ק ל ת ס  בגוף שלולי הלחם היה הנשמה מ
 נמשף ומתגלה אפי׳ חיצוניות החיות מהנפש בגוף וע״י הלחם הוא
ת והתפשטות החיות מהנשמה בגוף׳ אף עכ״ז פנימית החיות  התחברו
ק בחי׳ חיצוני׳  הוא עדיין בבתי׳ העלם בתור הגוף וההתגלות היא ר
כד הנמשל למעלה עם היות  והיין משמח וממשיר גילוי הפנימית כוי. ו
ת הכסא העלאת בחי׳ ליבא הנ״ל  שע״י הקרבן נעשה והחיות נושאות א
לם שמהלב ת כו ל מבחי׳ מוחא. ומזה נמשר להיות ואתה מחיה א ב ק  ל
ל האברים, עכ״ז פנימית החיות הוא עדיין בבחי׳ העלם כ  יוצא החיות ל
ק בחינת חיצוניות, ולהיות גילוי הפנימית ממש זהו ע״י  והגילוי הוא ר
 הנסכים שהן בחי׳ המשכה וגם גילוי הפנימית כוי• אן־ אפשר לומר
ן עולה ג״כ ב׳ בחי׳  עוד עפמ״ש בע״ח של״ט דרוש ה׳ ולפעמים התחתו
ם פנימית של העליון ואז הוא ממש כמוהו כוי ע״ש. ומה שנת׳  כי לוקח ג
, אינו ן ה לתחתו ט מ  למעלה בשם הע״ח שפנימית העליון אינו יורד ל
ד שלוקח ם עולה כ״כ ע ן לפעמי  יורד דווקא אבל בבחי׳ עליי׳ התחתו
 גם פנימי׳ העליון כוי ועמ״ש סד״ה שובה ישראל. וא״כ לפ״ז אפשר
ת הכסא  לומר שגם ע״י הזבח וההעלאה שהוא ענין והחיות נושאות א
ם פנימית העליון.  יוכל להיות ג״כ העליה כ״כ לפעמים עד שלוקח ג
ה אבל להיות גילוי פנימית ל ע מ ד עלייה מלמטה ל ר ק ד  אן־ עכ״ז הוא ר
 העליון למטה ממש זהו ע״י הנסכים. וזהו ענין יין המשמח אלקים
ת ההעלם וההסתר הנמשר משם אלקים שלא יעלים ויסתיר  שמשמח א
 שיהי׳ גילוי הפנימית למטה (וע׳ בזח״א פ׳ נח דף ע׳ תחלת ע״ב וע׳
 בזח״ג מקרא דף ד׳ ע״א ע״פ שתו ושכרו דודים וד׳׳ז ב׳ רחי דף רמ״ח א׳)).

ל קרבן היה נסכים כי עיקר ההעלאה הוא בשביל ההמשכה כ  ולכן ל
 שאחר כר:

ל הקורא ק״ש בלא תפילין כאלו הקריב עולה  וזהו שאמרו רז״ל כ
ו כלום שלא המשיר  בלא מנחה וזבח בלא גםכים שאין קרבנ
א על  כלום בלא מנחה ונסכים (ולכאורה מגמרא זו יש קצת ^
 הרמב״ם והרע״ב שכ׳ בפי׳ המשניות פ״ד דמנחות מ״ב דאין הלכה
ם נסכים יביאו ה  כר״ש דאמר אם היה להם פרים מרובים ולא הי׳ ל
ר ושב פ ס ר אחד ונסכיו ואל יקריבו כולן בלא נסכים מיהו לפמ״ש ב  פ
חה  הכהן במנחות שם יתיישב זה וע״ש שדחה דברי התוי״ט). וענין מנ
 ונסכים הוא בחי׳ המשכת חב״ד למטה כוי. כי שמן הוא בחי׳ חכמה
ל דבר מוציאין שמן ואפי׳ מאבנים כ  שמן שצף ע״ג יין וגם שהרי מ
 (והוא הנקרא אלים) והיינו לפי שכולם בחכמה עשית כוי. ע״כ נמצא
 בכל דבר בחי׳ שמן שהוא בחי׳ חכמה והסולת שבמנחות הוא בחי׳
ת חטה ע ד ׳ וכן אמרו עץ ה ת כו  דעת כמארז״ל אץ התינוק יודע לקרו
 היתה והנסכים שהם יין הוא בחי׳ בינה הרי שמנחות ונסכים הוא
ה (ומבואר ט מ ם ל א המשץ־ כלו  בחי׳ המשכת חב״ד למטה ובלעדן ל
 למעלה דחב״ד היינו בחי׳ פנימית וא״כ המשכת חב״ד למטה זהו
כר ענץ ק״ש בלא תפילין כי ק״ש הוא  ענין גלוי הפנימית למטה*), ו
נות בהוי׳ אחד כלות הנפש בבחי׳ העלאה ותפילין המשכת נ  התבו
 אחד על הקלף גשמי ובלא תפילין שלא המשיר כלום כ״א ההעלאה
חה כו׳ וד״ל. וענץ הניסור שהיו מנסכין  כאלו הקריב עולה בלא מנ

 •) עי׳ בהוספות.
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גות ו ׳ כיסוי וכוי. והוא בחי׳ אהבה רעה בתענ  אינו לשון אוטם אלא ל
ק שהוא בחמימות והתלהבות התאוה כוי, וזה  בני אדם אף שהוא בהיתר ר
 שכתוב יגיע כפיר כי תאכל, כלומר שהכפים יגיעים או הרגלים ושארי
 אברים החיצונים בלא לב כוי, ואף הקרים בטבע כמו יושבי אוהלים כו׳
ם ברית למעט חלבו ודמו כוי ל כוי אעפ״כ צריכים להטיף ד לד מהו ו  בחי׳ נ
 למעט הנאות וצרכי גופו המונעים העבודה וכו׳ וכמ״ש מיץ חלב יוציא
רה במי שהקיא חלב  חמאה ואמרו רז״ל במי אתה מוצא חמאה של תו
 שינק, ועניו החמאה הוא כמו למשל שמנונית הצף על החלב כר הוא בחי׳
 אהבה הנ׳׳ל שאינה מתלבשת תוף כלי כנ״ל(ועמ׳׳ש בפ׳ ויחי ע״פ ולבן
 שנים מחלב וכפ׳ וארא ע״פ וארא כו׳ באל שדי שבחי׳ חלב בקדושה הוא
 הגדלת המדות אהוי״ר ע׳׳י אם הבנים שמחה, וע׳ בזח״ג קל״ו ב׳ בפי׳
 רוחצות בחלב בחוורא דלעילא כוי. וא״כ מזה יובן דבחי׳ חמאה שהוא
 שומן החלב יתכן שזהו בחי׳ האהבה רבה שלמעלה מהכלי וז׳׳ש
 באברהם ויקח חמאה וחלב כו׳ וז׳׳ש (בישעיה ז׳ ט״ו) חמאה ודבש יאכל
רה במי שהקיא כו׳ כי דוקא / אד במי אתה מוצא חמאה של תו ו  כ
 פרישות מביאה לידי קדושה שבחי׳ אהבה רבה זו אינה באה אלא אחר
ע שבנפש הבהמית כו׳ שהוא בחי׳ ר ד ה ת הפרישות שהוא להפרי  מדרג
 בירור עה״ד טו״ר והיינו ע״י בחי׳ אהבת עולם ועי״ז יבא אח׳׳כ לבחי׳

 קדושה ואה׳׳ר זו שהוא בחי׳ עץ החיים):
 והנה כתיב והיה כעץ שתול על פלגי מים וגוי. דהיינו בחינת
 עץ החיים ולא יראה כי יבא חום וכו׳ פי׳ שלא יבטל ויפסיק
ת חמימות ותאוות לדברים אחרים ח״ו כי המקיף מ ח  האהבה זו מ
 מסמא עינים של החיצונים ומים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה
 כוי. והנה כתיב אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף. פי׳ כשישים
 האדם אל לבו ויעמיק באהבה רבה זו בתשוקה גדולהיכמ״ש ואל אישך
ת קדושה. וזהו אדם פ ס ו  תשוקתד אז אליו ית׳ יאסוף וימשיר למטה ת
ת עצמו מעט פי׳ שאינו אלא מעט כמו שאמרו רז״ל נדמה  מקדש א
ם כהר וכו׳ אבל באמת אינו כן מקדשיו אותו הרבה מלמעלה שממשיך ה  ל
 עליו בחינת סוכ״ע ע״י התורה והמצות שהמצות הם איברים דמלכא.
ס באדם באחד מאבריו ימשיכנו אליו פ ו  והוא כמו למשל שאם ת
 וכש״כ כשאוחז ביד ימינו והוא ע׳׳י מצות צדקה וחסד דרועא ימינא
 וכו׳ לכשיתבונן היטב שהתורה והמצות הם מבחי׳ סוכ״ע ועצמותו
 ית׳ ממש שוכן בתוכם א״כ כשעוסק בהם ומקבל התורה במוחו
 או עושה המצוה בידו הרי ממשיד עליו אור א״ס ב״ה בעצמותו
 ממש כוי, וזהו ועל יובל ישלח שרשיו שהוא בחי׳ יובל בחול״ם
 ויובל במלאפום ושניהם לשון הולכה כמ״ש לד יובילו מלכים שי, אלא
הג ומתמשך למטה ע״י  שבחיי יובל במלאפום ר״ל שהוא ית׳ מתנ
ה ל ע מ  התורה והמצות. ויובל בחול״ם שהוא מנהיג וממשיך אותנו ל
״ שלכם תהיה אותו היובל שמוליך ם פ כ  כמ׳׳ש יובל היא תהיה ל
ל למהוי אחד באחד נשיקין ל כ ת ה  וממשיד ושבתם איש לאחוזתו וגו׳ ל
. והנה יובל ר  כפולים. [עמ״ש* בפ׳ בראשית ע״פ ושם אחיו יובל כ
ת החמשים דהיינו שער החמשים מנש״ב וזהו ענין שפי׳ יובל  הוא שנ
ם כ ספרתם ל  שהוא מנהיג וממשיד אותנו למעלה וכמ״ש במ״א ע״פ ו
ו חמשים יום ששער החמשים הוא המחבר המאציל א״ס ר פ ס ר ת  כ
ר וז״ש והיה כעץ כו׳ ועל יובל ישלח שרשיו שבחי׳  ב״ה לנאצלימ כ
ם מבחי׳ עץ החיים (במ״ש בזהר פ׳ אחרי דנ״ח ע״א  יובל הוא למעלה ג
 ובפי אמור דצ״ז ע״א ועיין באדר״ז דר״צ סע״ב ובזח״ב יתרו דו• פ״ג סע׳׳א

 משפטים דצ״ח ע״ב. ועיין בפ׳ חיי שרה דקל״א ע״א ובגמרא פ״ט דבכורות

 דנ״ה ע״ב יובל שמו וברבות פ׳ אחרי ם״9 ב״ב. ובפי פנחס קרוב לס״פ

 דרפ״ב אי. רות רבה פ״פ ויאמר הבי המטפחת דמ״ח ע״ד), וגם יובן

ד ממ״ש בזח״ג פ׳ שלח קנ״ח ב׳ בפי׳ היש בה עץ אם אין  זה עו
 שריה והוא — ימשיננו: בדפו״ר: וימשיכנו.

רה שכינה עמו.  שרויה כמו שאמרו רז״ל שאפילו אחד שיושב ועוסק בתו
אספת  אלא הענין הוא ע״פ מ״ש בגמרא (רפ״ו דברנות) אהא דכתיב ו
 דגנך וגו׳ וכתיב (ישעיה ס״א) ועמדו זרים ורעו וגו׳ דכאן בזמן שישראל
אספת ה דאיך ו ם וכאן כשאין עושיו כוי, והוא תמו נו של מקו  עושין רצו
ל לבבכם ל מיניה כתיב ולעבדו בכ  דגנך מדבר בשאין עושים כוי והלא לעי
ך הענין דבפרשה זו לא נזכר ובכל מאודכם כמ״ש בפי  ובכל נפשכם. א
. ולהבין זה הנה ר  שמע ולבן נקרא עדיין אין עושיו רצונו של מקום כ
 איתא בזהר דלית פולחנא כפולחנא דרחימותא ומדלא אמר ברחימותא
 מובן היות האהבה עצמה בחי׳ עבודה ועמל גדול להגיע אליה וכמו
ת ה׳ אלקיד כי הוא חייך וגוי. ת לאהבה א ע  שמשה רבינו ע״ה לימד ד
 דהיינו לכשיתבונן איר הוא אוהב חיי נפשו ורוצה מאד בקיום חיותו
ו ח״ו, וזאת ישים האדם אל לבו כי הוא ית׳ הנה הוא  שלא יפסוק ממנ
 עצמו החיות שבקרבו וחייו ממש שהוא חיי העולמים עליונים ותחתונים.
ת יש באדם בנפש החיונית כמו הזן  וזהו ובכל נפשכם שכמה כתו
ר ולאהבה זו שתקבע בלבו . וכן בנפש השכלי כ ר  והדוחה והמעכל כ
ננות הנ״ל במוחו ומחשבתו ל ויגיעה רבה בהתבו עמל גדו  צריד עבודה ו
דע (וע׳ בסש״ב ו ל עלמין כנ לם בחי׳ ממלא כ  ונקרא אהבה זו אהבת עו
ק וביטול ס פ ה ה / ולכן היא בגדר גבול ומקום ויש ל ר  9פ״ד אהבה הבלולה נ
 בנטות לבבו בנ״ל. אבל ענין בחי׳ ובכל מאדר היא אהבה בלי גבול
ק עולמית ס פ ל מקום שנא׳ מאד הוא בלי ה כ ק ד ס פ  ומדה ואין לה ה
ל ה חיות כ  מהמת שבאה מבחי׳ סוכ״ע וכולא קמיה כלא חשיב. כי הנ
ל ח פיו ית׳ כמ״ש וברוח פיו כ  העולמות עליונים ותחתוני׳ אינו אלא מרו
ח פיו הוא היוצא ונמשד מפנימיותו  צבאם, כמו באדם הגשמי למשל רו
ורם שינוי כלל ל כי אין ג ל  ותוכיותו אבל מ״מ אינו עצמותו ומהותו כ
ר אלא הוא ו ובין אחר כ  בעצמותו בין קודם שיצא הדיבור או ההבל ממנ
ל העולמות עליונים ותחתונים  זיו והתפשטות הארה. כד כביכול חיות כ
ל ר כ ו  אינו אלא זיו והתפשטות הארה הנמשכת מאור אין סוף ב״ה ת
ל עלמין הוא מה שאינו יכול להתלבש  עלמין להחיותם אבל בחי׳ סובב כ
ר עלמין להחיותם שהוא בחי׳ עצמותו ומהותו ממש אלא סוכ״ע  תו
ל נגדו ח״ו ולכן כתיב הודו ל  מעלה ומטה שוים ממש שאינם תופסים מקום כ
דמה לבחי׳ שמים דכולא קמיה כוי.  על ארץ ושמים שבחיי ארץ נ
ת אהבות אחרות בשום מ ח א תשתנה לעולם מ  ואהבה זו מבחי׳ סוכ״ע ל
 אופן (עמ״ש בפ׳ ויחי ע״פ חכלילי ועמ״ש בפי נח בד״ה מים רבים) בדכתיב

ר ת האהבה מאחר שאינה מתלבשת תו ת א א יוכלו לכבו  מים רבים ל
ם שיעורא דיליה יש לו בחי׳ אהבה זו כדכתיב כל חד לפו  כלי כנ״ל ו
לם צדיקים (ע׳ בזהר ר״פ נח) וכתיב (בראשית י״ז י״א) והיה לאות  ועמד כו
׳  ברית ביני וביניכם וכתיב (שמות ל״א י״ג) כי אות היא ביני וביניכם כו
לם (ע׳ פ״ר ס״פ דברים דרפ״ז• ע״ג) פי׳ אות ברית הוא בחי׳ ת עו  ברי
ק שעומדת עליכם  אהבה זו מבחי׳ סוכ״ע שאינה מתלבשת בתוככם ר
 בבחי׳ מקיף ביני וביניכם וד״ל. וזהו שחז״ל קראו אותו ית׳ בשם הקב״ה
ל השמות וכינוים הם על ם כו׳ כי כ  ולא בשאר שמות וכינוים כגון רחו
ות הפעולה הנמשכת מאתו ית׳ ואפילו שם הוי״ה הוא על  שם התהו
רה על עצמותו שהוא  שם שמהוה מאין ליש, מה שאין כן שם קדוש מו
ד הוא איו סוף ר עלמין וקדוש ברו  קדוש ומובדל שאינו מתלבש תו
ר ז״א דאיהו וגרמוהי חד (ועמ״ש מזה ע״פ צאינה וראינה).  המתלבש תו
 ואהבה הבאה מבחי׳ זו נקראת קדושה לשוו נוקבא שמקבלת מקדוש

 כמ״ש ואל אישר תשוקתד (ע׳ ברע״מ פ׳ אמור דף צ״ג א׳ ובפרדס ערד קדוש

 ועמ״ש ע״פ ראשי המטות בעניו פי׳ קדושה זו ואיד פרישות מביאה לידי קדושה

 כוי). והנה בחינת אהבה זו שנקראת בשם אות ברית הנ״ל אינה
מכסה כו׳ כמו פפת ו ת אלא על ידי כריתת ערלה החו  באה להתגלו
ת לבבכם* (ועמ״ש מזה ע״פ ראה אנכי). וערלה ל ר מלתם את ע  שכתוב ו
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 *< עי׳ בהוספות.



 לקוטי שלח תורה מג

ק יום  ועמ״ש ע״פ והיה מדי חדש בענין ר״ה שאינו נק׳ בלשון הפסו
 המעשה כו׳ יעו״ש הטעם). משא׳׳כ אכילה הוא ענין אחר שיש בחינה
ה אכלו רעים וגם למטה מחזק המוח שממשיך מלמעלה ל ע מ  זו גם ל
ר הזמן בתורה. ומיהו זהו לעתיד, אבל אנו עכשיו קיי׳׳ל  מן הזמן בתו
ד ארץ. וכמ״ש ואספת ר הג ד  כרבי ישמעאל דאמר הנהג בהן מנ
ר וארז״ל הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה ד כ מ ג ר באספד מ  דגנד כ
 בידם. והבחיי הקשה על לשון מקושש דהו״ל מלקט ולכו פי׳ שרומז
ת  מקו שש ר״ל שהפריד בענין ששה קצוות העליונים שהם הששה מדו
 העליונות כו׳ ע״ש. ויש לבאר דבריו ע״פ מ״ש רז״ל (פ״ט דשבת דפיט
 ע״א) ע״פ כי בושש משה באו שש שעות ולא בא כוי. וברבות כי תשא
 פמ״א קנ״ו בי. ובפי בהעלותד קרוב לם״פ (דף רס״ה ג׳) והרי ששה
ר וע׳ מזה בזח״ב כי תשא (דקצ״א ע״נ) פקודי  שעות ויותר ולא ירד כ
 (דרל״ו ב׳). וברע״מ ס״פ שופטים (ער״ה סע״א) ובת״ז תקון י״ג (דף
ת ר א פ  כ״ד ע״נ) שהפרישו ביו שש דאיהו עמודא דאמצעיתא בחי׳ ת
 הכולל ששה קצוות ובין שבע שהיא בחינת מלכותו ית׳ שע״ז נאמר
ת הארץ  שבע ביום הללתיד כוי. והכוונה בזה ע״ד האומרים עזב הוי׳ א
 ונתן הממשלה ביד המזלות והכוכבים ששרשם מד׳ מחנות שכינה פני
 אריה פני שור כו׳ וע״כ עשו תבנית שור כו׳ ואמרו כי מצרים שנאבדו
י שור ל טלה אבל מזל שור חזק ממזל טלה לפי ששרשו מפנ  כי עבדו למז
 מהשמאל וכמ״ש ברבות כי תשא פמ״ב ושומטין אחד מהן ומכעיסין
 אותו בו שנאמר ופני שור מהשמאל והפרידו היחוד עליון דהוי׳ הוא
 האלקים. וכ״ז עשו הערב רב אבל בישראל נאמר עם זו יצרתי לי
ת פ׳ אמור פכ״ז ע״פ שור או כשב  (נישעיה סי׳ מ״ג כ״א) וכמ״ש ברבו
נא שיצא עליה שם רע עם אחד מגדולי שרים  א״ר לוי משל למטרו
 ובדק המלר בדברים ולא מצא בהם ממש כו׳ לפיכד נעשה שור
ות עכ״ל יעו״ש וע׳ במנחות (״״ג ע״נ) גבי יבא זה ל הקרבנ כ  ראש ל
 ויקבל זאת מזה לעם זו. ופי׳ שנקרא עם זו ע״ש שמחברים היחוד
 עליון דהוי׳ הוא האלקים ע״י שמאמינים בהשגחה פרטיות וכמ״ש
ת בשמים ובארץ והמזלות  מי כה׳ אלקינו המגביהי לשבת המשפילי לראו
ק שלוחי ההשפעה ם שום ממשלה בעצמן שהם ר ה  וכל צבא השמים אין ל
ם  כגרזו ביד החוצב בו וכמ״ש מזה בד״ה שובה ישראל וזהו פי׳ ע
 זו התחברות המדה השביעית הנק׳ זיי״ן ונקרא ארץ עם הוא׳׳ו שהוא
נקרא ג״כ שמים שהוא ענין ההמשכה מאור א״ס ב״ה ע״י  עץ החיים ו
ה וכמ״ש ל  עמודא דאמצעיתא כו׳ כמאמר יחיד חי העולמים מ
 ברע״מ שם וזה עניו עם זו קנית. (ועיין ברבווו ס״פ נמדנר דף ד״כ
 ע״ד זח״נ תשא קפ״ח א׳). ועד״ז יובן ענין חטא המקושש שהפריד עץ
 הדעת מבחינת עץ החיים וזהו ענין מקו שש. כעין ענין הנ״ל. ועיין
 במק״מ פ׳ שלח דקנ״ז ע״א והיינו שהפריד בין ו״ה דשם. וזהו עניו
א ל ׳ אחרי דנ״ט ע״ב ד  שאני שחרחרת ששזפתני השמש ופי׳ בזח״ג פ
 אסתכל בי שמשא לאנהרא לי כי שמש היינו שמש הוי׳. ובפ׳ תזריע דמ״ה
 ע״ב ששזפתני שזפתני מיבעי ליה אלא רמז הוא דקא רמיז בשש.
ל אינון שית כד אסתלק כ  דכד נהרא שמשא בשש נהורין נהיר. ו
 נהורין אסתלקו ועמ״ש לעיל ע״פ נשא את ראש בני גרשון בענין
 ססגונא ששש בגווניו הרבה כו׳ ע״ש. ועמ״ש מעניו ששזפתני השמש
ת זו אינו אלא ע׳׳ד הנזכר  בד״ה שחורה אני ונאוה. אד הסתלקו
ד לצבי מה צבי זה  ברבות סוף שה״ש ע״פ ברח דודי ודמה ל
ד בשעה  בשעה שהוא ישן עינו אחת פתוחה ועינו אחת קמוצה כ
 שישראל עושים רצונו של הקב״ה מביט עליהם בשתי עיניו הה״ד
 עיני ה׳ אל צדיקים ובשעה שאין עושין רצון הקב״ה הוא מביט
 להם בעינו אחת שנאמר הנה עין ה׳ אל יראיו. וע״ש בפי׳ זרע
ל גבי  אברהם בשם ר״ש אלקב׳׳ץ. ועמ״ש םד״ה כי תשמע בקו

 לעשות הישר בעיני הי:

ם מבחי׳ עץ החיים כוי ושער החמשים  שבחי׳ איו הוא למעלה מעלה ג
 שהוא בחי׳ יובל הוא הממוצע בין אין ליש כמ״ש במ״א. ועמ״ש בפרשה
ל לעצים כוי. והנה ע מ  ואתחנן בד״ה וידעת היום בפי׳ ויעקוד אברהם כו׳ מ
 מזה יובן עניו חטא המקושש עצים ביום השבת, כי הנה שבתא דלילא הוא
 בחי׳ עליית הבירורים שנתבררו בכל ששת ימי המעשה והוא בחינת בירור
ה ומתחבר בעץ החיים ולכן ל ע מ  עה״ד טו״ר שנפרד הטוב מהרע ועולה ל
ת בחי׳ אהבה רבה הוא בשבת וכמ״ש במ״א ע״פ ויקהל משה  עיקר התגלו
 כו׳ והנה עץ החיים זהו בחי׳ שבתא דיומא ועי״ז אח״כ ועל יובל ישלח
 שרשיו הוא בחי׳ שבת שבתון שהוא מנחה דשבת עת רצון כו׳ כמ״ש בזהר
 ח״ג קכ״ט א׳, וחטא המקושש היינו שעוקר דבר מגידולו היינו שמפריד היש
פרד ולא יהיה בטל במקורו המחיה פרד בפ״ע בבחי׳ דבר נ  להיות נ
ת עה״ד ועה״ח שהיש בטל  ומהוה אותו כוי וביום השבת שאז התחברו
 בו׳ עליות העולמות כוי לכן העוקר דבר מגידולו שהוא להיות יש בפ״ע
ם בעצים הנ״ל עה״ד ג ו  הפר הביטול במקורו הוא חייב כו׳ כי עי״ז פ
 ועה״ח כוי, ועמ״ש מענין עה״ד ועה״ח בפ׳ בראשית ע״פ הן האדם בו׳ ולעיל

 בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה ובפי בלק בביאור ע״פ מי מנה]:

 קצת ביאור ע״פ מקושש עצים הנ״ל

 הנה פי׳ עושים רצונו של מקום וכו׳ כי מקום הוא בחי׳ ממכ״ע
לם ואיו העולם מקומו הנה מקום אתי לכי  הוא מקומו של עו
 ומעטי א״ע שנעשית ראש לשועלים להחיות בי״ע בחי׳ מקום ורצונו
ל ח ר לם דברד נצב בשמים שכתר ד ל כי לעו ח ר ר ד ת  של מקום שהוא כ
 הוא בשמים ז״א בעלה וט״ס אחרונות דילה הם לבדם שירדו למטה
 בעולם הבריאה [עמ״ש מזה פ׳ כמדבר ועיין מק״מ בפ׳ נחקתי דקי״ג ע״נ

 נשם הרח׳׳ו ט׳ חלקים שננריאה כו׳ ע״ש] והנה מחצות לילה נקודת רחל
ת המטה (ע׳ ביונת אלם פצ״ג) משבחת ח  (עיין מק״מ פ׳ אמור ד״צ ע״א) ת

ר אלקים העולה מאליה בדביקה וחשיקה  ומזמרת בתשוקה נפלאה נ
 להתכלל בא׳ ממדותיו ית׳ שבבחי׳ אצי׳ דאיהו וגרמוהי חד כנ״ל
 וכמ״ש למען יזמרד כבוד כו׳ לעולם אודד שדוד המלד ע״ה הי׳ מרכבה
ת ואמר שירות ותשבחות תמיד כדי לעשות לה כלי כדי  לבחי׳ מלכו
ד כמ״ש בזהר (קדושים פ״ד אי) בענין  שתהיה מזמרת. וזהו מזמור לדו
 דוד שפירא וכו׳ וזהו ולא שכיר כו׳ ולכן יתכן שתהא פולחנא דרחימותא
ל נפשד הנ״ל ועדיין אין עושין רצונו של מקום כנ״ל, דהיינו אהבת  בכ
 ה׳ ית׳ לבחי׳ סוכ״ע (שבפרטות הוא עתיק דנוקבא ר״ל כמש״ל שכתר
ה וענין בחי׳ ט״ס ד א  דנוק׳ נק׳ רצונו של מקום ולמטה זהו בחי׳ בכל מ
ל נפשד כוי, ויובן עוד עניו זה ממ״ש במ״א  דנוק׳ זהו למטה בחי׳ בכ
ל נפשך למען יזמרך כ ה הוא אהבת ב ל פה כבוד כ ל כבוד חו  ע״פ כי על כ
פה ומקיף כו׳ כתר  כבוד כו׳ ובכל מאדך רעותא דליבא זהו בחי׳ חו
ת סוכ״ע כו׳ ע״ש. וזהו  דנוק׳ כו׳ ובאתעדל״ת אתעדל״ע ממשיך התגלו
 עושין רצונו של מקום ע״ד עושי דברו והדר לשמוע כו׳ כמבואר בד״ה
לכד נאמר גבי בחי׳  בשעה שהקדימו כוי הנ״ל) שהוא ובכל מאדר ו
ר וגו׳ מחמת שהוא עדיין בזו המדרגה  ובכל נפשכם ואספת דגנ
ת ניצוצין קדישין המפוזרים בעסק מו״מ ובחרישה ובזריעה כוי.  להעלו
ק תיקון נוקבא  וזהו שאמר רשב״י ע״ה אדם חורש בשעת כו׳ שהוא ר
 בחי׳ מקום הנ״ל, אבל לעתיד ועמדו זרים ורעו וגו׳ שיהיו* טפלים
 לישראל שיקיימו מצות שהאשה חייבת בהן וכמ״ש כי אז אהפוד אל עמים
ק שיהיו טפלים לישראל ע״י ת גם הם כו׳ ר  שפה ברורה כו׳ ויוכלו לעלו
 חרישה וזריעה. אבל ישראל עצמן מפני שיהיו בבחינת ובכל מאודכם
 דהיינו תשוקה ורצון המקום לבחי׳ םוכ״ע לא יוכלו להשפיל עצמן לתקן
 בחי׳ מקום אלא שיאכלו מן המוכן. (ועייו בלק״ת פ׳ בהר בטעמי מצות
 כי בימי החול כו׳ שני מציאות והכנות כו׳ והנה בשנה הז׳ כו׳ ע״ש

 שרה עושין — לשמוע כוי כמבואר: נתקן ע״פ דפו״ר ולוח התיקון.
 *) עי׳ בהוספות.
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 לי שאמר הקב״ה כי להיות אור ה׳ מאיר ומתגלה בגילוי הלב של אדם
 להיות כמאמר פתחי לי, צריד להקדים לזה ב׳ בחינות אלו בחי׳ אלבשנה
 ובחינת אטנפם, ופי׳ ועניו בחי׳ אטנפם הוא להיות ממארי דחושבנא
ל מחשבה דיבור ומעשה אשר לא טובים מיום היותו ואפי׳ חטאת  לחשוב כ
ת  נעורים כי לא די במה שכבר התחרט על עונותיו לכן כתיב רחצתי א
 רגלי פי׳ שכבר עשיתי תשובה איככה אטנפם איככה אוכל לבזות את עצמי
 ולטנפם דהיינו להזכירם עוד עלי לפי שקשה עלי הדבר, ורגלי הוא ענין
ל ד עיניו כ ג נ ד ל ק צריך שיהיה תמי  קיום והעמדה של נפש האלהית ר
 הימים ויהיה נבזה בעיניו נמאס. ובחינת אלבשנה יובן בהקדים מאמר
י הרבה ת כמנין ואתחנן התחנן משה שיכנס לארץ מפנ ו  רז׳׳ל תקט״ו תפל
 מצות מעשיות שנצטוו ישראל ואי אפשר לקיימן כ״א בארץ ישראל, כי
 המצות מעשיות שנוהגין בחוץ לארץ אינם אלא בערר חלק חמישית
 מרמ״ח מצות וארבע הידות אינו נוהג כ״א בארץ ישראל דוקא ורובן בזמן
ה רצה משה רבינו ע״ה מ ת ודומיהן. ולהבין ל ו  שבהמ״ק קיים כמו קרבנ
ו כי נשמור ה כתיב וצדקה תהיה לנ  לקיים מצות מעשיות דוקא• אד הנ
ל המצות נקראים בשם צדקה כי כמו ל המצוה וגו׳ כי כ  לעשות את כ
 שצדקה היא בחי׳ לבוש כמאמר לבושו צדקה. וכמאמר רז״ל (פ׳׳ק דב״ב)
ת פ ר ט צ ל נימא ונימא מ ק וכבגד עדים כל צדקותינו מה בגד זה כ  על פסו
ל ר כ ל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. כ  לבגד גדול אף צדקה כ
כל נימא ונימא הם פרטי הלכות כהררים  המצות הם בחינות לבושיו ו
 התלוין בשערה מצטרפין לחשבון גדול שהוא בחינת מקיף וסובב כל
. וע׳ ם לכם ת ר פ ס ל בביאור ע״פ ו דו  עלמין [ועמ״ש מעניו חשבון ג
ה בא״א בחינת סוכ״ע ל ע מ ל היינו ל  בע״ח שער א״א ספ״ה דחשבון גדו
 ולגדולתו אין חקר כו׳ ועמ״ש במ״א ע״פ ואתה מרבבות קדש וע״פ
 הזהר פ׳ חיי שרה דקכ״ג א׳ גבי מאה שנה כו׳ עד ברזא דמאה ברכאן
ת המעשה אשר עשה ל יומא]. והנה כתיב מבלי אשר לא ימצא האדם א כ  ד
ונת הבריאה שלא ידע  האלהים מראש ועד סוף פי׳ שכד היתה כו
 האדם ענין המעשה שבעולם מהו בחינת ראש ומהו בחינת סוף. כמ״ש
מעלת הבריאה שהיא ר בני ישראל שהרי במדרגת ו פ ס  מזה ע״פ והיה מ
מדרגה  דומם צומח חי מדבר הרי האדם שהוא המדבר הוא במעלה ו
 גבוה ועולה על כולנה. והרי אנו רואים בחוש שהאדם צריף להחיות
ת גופו ממיני מאכל הבעל חי ואפי׳ מבחי׳ צומח ודומם כמו מלח  א
ו וגם אדרבה שהדומם  כי המאכל אין צריך להאדם והאדם צריך ל
ת כל מיני צמחים להחיות א ם ו ח  שהוא עפר הנה ארץ ממנה יצא ל
. וזהו נעוץ תחלתן בסופן וסופן  האדם כי סוף מעשה במחשבה תחלה
 בתחלתן מפני שכשם שהוא ית׳ א״ס כר לפעולותיו איו להם בחי׳ סוף
מר ג״כ בחי׳ ראש מר בחי׳ סוף יתכן לו ל בחינה ובחינה שיתכן לו  כי בכ
ל בחי׳  לפי שבאמת אין להם בחינת ראש ולא בחינת סוף ויש להם כ
 ראש ובחינת סוף. (ועמ״ש מזה בד׳׳ה אתם נצבים). וכר הוא הענין

 בבחינת לבושיו שהם מצות מעשיות הנ״ל וכללותן הוא מעשה הצדקה
ל כחות גופו שלכן כ  לפי שהוא נותן מיגיעו ועמלו אשר עמל ב
ם וכמ״ש במ״א. הנה כתיב והלד לפניר צדקר כבוד ת  נק׳ מצוה ס
 ה׳ יאספר כבוד הוא בחינת לבוש כמאמר רבי יוחנן קרא

 למאני מכבדותא [ועמ״ש םד״ה זאת חנוכת המזנה מעניו כבוד

׳ ע״ש]. יאםפד הוא ענין אסיפה וכניסה  שהוא בחי• מקיף ם
ר כבגד ה ולמסתו ס ח מ ו ל ל צדדיו ולהיות ל כ כו להקיפו מ  לתו
 ששומרו מו הצינה וכדכתיב ה׳ שומרר ה׳ צלר שהמצות מעשיות
ל פרטי הלכות שבש״ס  להיותם בחי׳ דומם בחי׳ עשיה גשמיות, וכן כ
 להיותם גשמיים בערר יראת ה׳ ואהבתו לזאת הם בחי׳ מקיפין ואהבה
ת האדם דהיינו שהם מורים ומתגלים ר ו  ויראה הם בחינת ת
. ואין זאת אלא יראה ר רת האדם כ  בפנימיותו ומהותו כמ״ש וזאת תו
ודע [מעניו בזאת יבא אהרן אל הקדש עיין בזהר ר׳׳פ אחרי דף נ״ז ע׳׳ב  כנ

 והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם וגו׳ למען תזכרו וגו׳.
 להבין ענין ב׳ זכירות הללו למה. גם להביז איד יהיה מצות
ת כמו ו ה ציצית מלשון הסתכל ל המצות. הנ  ציצית מורה על זכירת כ
 מציץ מן החרכים שהוא עניו זיו והארה דהיינו שיאיר ויתגלה בחינת
ל עלמין וכולא קמיה כלא ל עלמיו וסובב כ  גילוי אלהותו ית׳ שממלא כ
ת אין עוד כי נשגב שמו לבדו ח ת על הארץ מ  חשיב בשמים ממעל ו
ו כו׳ כמ״ש  הודו על ארץ ושמים וגוי. הודו הוא זיו והארה ממנ
 במ״א. והנה עניו בחינת גילוי זה פי׳ גילוי מציאותו ולא מהותו ח״ו
 צריר שיתגלה בלב האדם דוקא כמאמר רז״ל הלב רואה בו׳ בקהלת
ת העינים  רבה דפ״ז ע״א ר״פ דברתי אני עם לבי, ולא די לו בהסתכלו
 שהם חב״ד שלו בלבד שלכן נקראים חכמים עיני העדה אלא שצריך
קודת לבו ממש שיהיה בבחי׳ געה עד בחי׳ נ  שתתפשט עד כי להיות נ
ת הפחד בלבו או  הלב רואה ומרגיש ומתפעל בהרגשתו דהיינו התפעלו
ת כרשפי אש מיסוד האש שבלבו כי להיות המוח עיקרו מיסוד  התפעלו
על בנפשו שום השתנות ויש ר בטבע ואינו פו  המים והלחות שהוא ק
ר ראיית ם נמור, כ  בו כבירות כידוע שהמים יורדים ממקום גבוה למקו
ת ו על בנפשו החיונית שום התפעל  עיני השכל שבנפשו האלהית אינו פו
ת טעמו אל ות טבעו ומהותו באשר הוא שם ולשנות א  שיתפעל להשתנ
ק הוא כדקאי קאי בבחי׳ כבדות ועצלות במקום נמוד  ההיפר לגמרי ר
דת לבו ששם קו  שהיה בו כ״א ע״י שיתלהב ויתלהט בנפשו עד כי נגע עד נ
ה כרשפי אש ושלהבת י״ה כשלהבת העולה ל ע מ  הוא יסוד האש העולה ל
כל השתנות הוא ע״י פרד מן הפתילה בלי השקט ומנוחה, ו  מאליה לי
ף וכור לזהב עד כי הגו סיגים מכסף כו׳ ס כ  האש דוקא כמו מצרף ל
 [ועמ״ש מעניו זה בד״ה ונקדשתי בתוך בנ״י. ובד״ה במדבר סיני באהל מועד בי

 תנאו אל הארץ גבי ונפש כי תקרב ובד׳׳ה ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב].

ת ולבן ל כ  והארה זו שמתלהט ומתלהב בלב האדם הוא ענין בחי׳ ת
רה על האהבה כרשפי אש כשלהבת מתלהב  שבציצית כי בחינת לבן מו
רה על הפחד שבלבו [והיינו כמ״ש בפע״ח שער התכלת מו ב האדם. ו ל  ב
נודע דבינה היא ת מאבא, ו ל כ ת ח בינה ו  הציצית פ״ד דלבן נמשד ממו
 מקור האהבה כרשפי אש וחכמה הוא בחי׳ יראה עילאה ואבא יסד
ה וכמ״ש במ״א ע״פ בחכמה יסד ארץ א ת  ברתא היא בחינת יראה ת
נה ועמ״ש מזה בביאור ע״פ שימני כחותם]. וזהו שכתוב  כונן שמים בתבו
ד עיניו ג נ ל זמן שהוא עדיין בחי׳ ל ד עיניו כי כ ג נ  איו פחד אלקים ל
ד אלהים כי פחד הוא בלב ח ו פ  שהוא בחי׳ ראיית השכל בלבד איו ל
פחד בהתגלות הלב כי הפחד מושרש ג״כ  דוקא שתפול עליו אימה ו
ר התחתון שבפתילה ת שבאש ואור הנ ל כ ת  ביסוד האש שבלב כמו גוון ה
ת ישראל מקבלת הארה זו ס נ  ממש כנודע. והנה ציצית לשון נקבה כי כ
ל עלמין כמ״ש מציץ מן החרכים מציץ לשון  מלמעלה מבחי׳ סובב כ
 מפעיל ולשון זכר המשפיע שהקב״ה מפעיל ומשפיע הארה זו בכנס״י
 להיות להם בחינת הארה זו בהתגלות הלב בחי׳ הלב רואה ומרגיש
 ומתפעל בתגבורת יסוד האש אלהי שבנפש האלקית והיינו ע״י חרכים
ח נשברה וכמאמר פתחי לי וגו׳ וכמ״ש  וחלונות שהוא עניו לב נשבר רו
 במ״א [ועמ״ש בד״ה ועשית ציץ זהב טהור כו׳ מלשוו מציץ מו החרכים
 והוא אור האהבה רבה הבאה מלמעלה שהיא בחי׳ אהרן זקן אהרן
 כר• ע״ש, ועמ״ש בביאור ע״פ ויקח קרח בענין זקן אהרן שהוא ענין
 א׳ עם חוטי הציצית, ועיין בפע״ח שער הציצית פ״ג, ועמ״ש מעניו
 אה״ר דאהרן ע״פ בהעלותה את הנרות וע״פ ועשית בגדי קדש לאהרן
 כו׳ ע״ש. ולפמש״כ דבחי׳ אה״ר דאהרן זהו עניו חוטי הציצית א״כ יובן
 דבחינת בגדי קדש דאהרן שהם הלבושים הנעשים ממעשה המצות

 כמש״ש זהו עצמו עגין הרמוז בהטלית וכדלקמן]:
 ב וזהו פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי
ת ישראל על מאמר פתחי  איככה אטנפם. שהוא מענה כללו
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 את כל מצותי והייתם קדושים פי׳ שגם בחי׳ האהבה והיראה שבכם
 יתעלו בעילוי עד שתהיינה ג״ב נכללות באור המקיף בחינת קדש העליון:
 קיצור הענין כי כוונת הכתוב להזהיר את האדם ולהיות לזכרון תמיד
 לעיניו גודל מעלת קדושת מצות מעשיות שמהם נעשה לבוש
 מקיף לנשמתו ושרשו ומקורו מאור מקיף ולבוש עליון שעליו נאמר עוטה
 אור כשלמה ולבושיה כתלג חיור. כמאמר רד׳ל שהקב׳׳ה מתעטף בטלית
׳ שהוא מקור ושרש כל המצות שמהם נעשה לבוש לנשמת אדם  לבנה מ
 הנקרא חלוקא דרבנן. והגה גדולת ומעלת למש זה וקדושתו יזכור
 האדם בראיית הציצית שהם רק ד׳ נימין נמשכין מהארת לבוש זה
 ומן ד׳ נימיו אלו שהם ב׳ חוטי תכלת וב׳ חוטי לבן נמשכה הארת
 דחילו ורחימו לחב״ד של כנסת ישראל שהם כל הגשמות שבישראל והוא
 נקרא תורת האדם וגוי. וא״כ אמ מהארת ד׳ נימין לבד נמשכה
 הארה גדולה כזו דחילו ורחימו של כל נשמות ישראל שמעולם. א׳׳כ
 מה עצמה וגדלה מאד מאד מעלת קדושת הלבוש כולה בכבודה ובעצמה
 הנעשה מקיום המצות מעשיות. וכן תלמוד תורה בפיו דעקימת שפתים
 הוה מעשה. וגם הענין בהלכות כולם הן בדברים גשמיים שלכן הן
 הם גופי תורה גופי דייקא. כמ׳׳ש האריז׳׳ל שקדושת הטלית גדלה
 מעלתה במאד מאד על קדושת הציצית שהם רק נימין הנמשכיו מהטלית
 רק שמפני גודל מעלת קדושתה אינה יכולה להתלבש בטלית הגשמי
 ממש כמו בציצית ולכן אין בטלית הגשמי שום קדושה כלל ומותר

 להשתמש בה דברי חול משא׳׳כ בציצית כשרים.

ב רואה כו׳ ל ם לציצית בו׳ ה ב  ביאור ע״8 והיה ל

 להבין עניו הלב. הנה איתא הלב מביו הלב שומע. ואיתא בכתבי
 האריז׳׳ל שיסוד אבא הוא בחזה [ועמיש בדיה עיני כל בשם המגיד
 איש האלקי נ״ע]. ולהבין מהו יסוד הנה כל דבר המשפיע ומחיה למה

 שלמטה ממנו אינו מחיה רק במדרגה התחתונה שלו מאחר שהוא גדול
 מאד מהעלול ולא יכול העלול להשיג עילתו ולא יכול לסובלו. ע״כ מוכרח
 לצמצם עצמו ולקשר א״ע בבחי׳ תחתונה שלו למה שלמטה ממנו כדי
 להחיות אותו וזו הבחי׳ שבה משפיע נק׳ יסוד אבא בתור יסוד אמא
 ונעשה מהם מוחין לז״א. והנה נראה מה שמבואר שם שמשתוין עד
 החזה ומתקבציו כל האורות בלב שהם ד׳ שמות מב׳ יסודות הנ״ל
 עולין לחשמו ל״ב [וע׳ בפי• הרמ״ז בוהר פ׳ אמור דזי״ג ע״ב]. ולהבין העניו
 ד״מ הוא מכיון שיצא שכל מהמוח פתאום וכשהיה במוח הוא סתום
 מאד ואינו בהתגלות עד שאפילו הוא עצמו אינו משיגו. ואחר כך
 כשמתחיל להתפשט מהמוח ולחוץ תיכף ומיד כשבא להתגלות מתלהב
 מאד ויכול לפעול בהתגלותו איזה דבר והלב הוא קיומו של הדבר
 שכיון שמתחזק איזה דבר בלב בחיזוק גדול לא יזוז ממנו לעולם.
 מה שאין כן כשעדיין אינו אצלו רק בשכל יכול לזוז ממנו תיכף מאחר
 שהלב עדיין מושרשת בתאוות גופניות מחמת שהיא קרובה יותר אל
 הגוף, ואע״פ שמשיג בשכל שצריד לדבק א״ע בו ית׳ בכל נפשו וזהו תכלית
 הכל אעפ״כ יכול הלב להמשיר אותו אחר תאות גופניות. כמארז״ל הלב
׳ ועל כן צריד האדם להיות תמיד זריז ללחום מלחמת השכל  חומד מ
 עם הלב להטות אותה גם p בכל כח התבוננותו בגדולתו ית׳ עד
 שתחפץ גם היא לדבק בו ית׳. וזהו ענין ב׳ בחי׳ צדיק וחסיד. צדיק
 נקרא דהנה אמרו איזהו גבור הכובש את יצרו שצריר תמיד לכבוש
 את הלב בשכלו מאחר שהלב מושרש מאד בעניני עוה״ז אלא
 שהשכל נוטה לדבקה בו ית׳ וע״כ צריד תמיד ללחום מלחמתו ונק׳
 צדיק. משא״כ כשמרגיל א״ע בהתבוננות ב״כ עד שתשרש הדבר
 בלב ג״כ וממילא הוא בטל מכל וכל ולא יזוז ממנה בשום אופן
 זהו נק׳ חסיד [כן כתב בשע״ק להרח״ו ח״א ש״ג. אכן בסש״ב
 פי׳ דזהו נק׳ צדיק ובחי׳ הא׳ נק׳ בינוני ע״ש]. וזה שאמר דהע״ה

 שויה שהחפץ — צדיק נקרא: בכת״י 1064 ליתא.

 ועיין בזהר פ׳ בא דל״ז ע״ב ור״פ חקת] שהיא בחינת התכלת שבציצית להיות

 פחד ה׳ נקבע בלב האדם וכשם שאי אפשר להיות ציצית בלי בגד כד
 אי אפשר להיות אהבה ויראה בלי הקדמת עשיית כל המצות שהם בחי׳
 מקיפין ולבושין כנ״ל. כמ״ש שש שנים תזרע שדד שהם שתא סדרי
 משנה ושש שנים תזמור כרמד שהם ששה סדרים תלמוד ואספת את
 תבואתה דהיינו שתאסוף ותלקוט אותם מפשר כמארז״ל ותלמודו בידו
 ואז עי״ז תוכל ג״כ שתהיה כבוד ה׳ יאםפד וגו׳ [ועמ״ש מענין זה בפ׳

 בהר ע׳׳פ בי תבאו אל הארץ 0״]:

 ג ובזה יובן מאמר רז״ל שהתינוק בבטן אמו מלמדין אותו כל
 התורה כולה ואח״כ משבחיו ממנו כיון שהגיע זמנו להולד
 בא מלאך וסטרו על פיו [ועמ״ש ג״כ מזה בד״ה שחורה אני ונאוה]. ולהביו
 למה מלמדיו אותו ואח״כ משכחין ממנו אלא לפי שצריד להאיר בו
 אור ה׳ כדי שיהיה יראתו על פניו ואהבת ה׳ ופחדו בלבו לפיכד
 מלמדיו אותו כל התורה כולה שהיא בחי׳ המקיפים וממנו יאיר לו
 אור ה׳ וכח אהבה ויראה. ואח״כ משכחץ ממנו בכדי שתהיה זאת
 עבודת האדם לבחור בטוב. וכמאמר פתחי לי וגוי• אד הארת
 התורה שהאירה הארה גדולה ועצומה בנשמתו בטרם שנתלבשה לגמרי
 בגוף החומר היא הנותנת כח ועוז שמאיר בה אור התורה אחר
׳ ע״י הארת  שנתלבשה בגוף החומרי שתוכל להפכו מחשוכא לנהורא מ
 אור האהבה ויראה המאירים מהתורה כי הרשימו נשאר מהארה
 הנ״ל שיאיר לו אור האהוי״ר מתור הרשימו שנשאר אחר השכחה.
 (וזהו משכני אחדיר נרוצה הביאני המלד חדריו דמשכני לשוו להבא
 והביאני לשון עבר והל״ל תביאני. אלא הפי׳ כי חדר ר״ת חסד
 דין רחמים וזהו ובדעת חדרים ימלאו כי הדעת הוא המחבר וממשיר
 התפשטות המוחין בהמדות. והדעת והמדות האלו מהם נמשד
׳ כמ״ש בסש״ב בהקדמה. וגם כי  הלכות התורה כשר ופסול מ
 התורה היא מפתחות הפנימיות וזהו ענין חדריו היינו בתי גואי וזהו
 הביאני לשון עבר דהיינו כשהנשמה היתה למעלה טרם ירידתה
 בגוף שמלמדין אותה כל התורה כולה והן הן חדריו ולכן עי״ז גם
׳  אח״כ כשנתלבשה בגוף החומרי. עכ״ז משכני ע״י שכבר הביאני מ
 ונשאר רשימו כו׳ ועמ״ש עוד מענין אחריד נרוצה בד״ה אדם כי יקריב
 מכם). וזהו פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה פי׳ מאחר שנשכח ממני
 התורה ע״י המלאר שסטרו על פיו א׳׳כ קשה עלי הדבר להלביש עלי
 עוד בחינת התורה והמצות שהם בחינת לבושין כנ״ל. וזהו וראיתם
 אותו וזכרתם את כל מצות הוי׳ פי׳ מה שתראו בחינת ציצית שהוא
 בחינת הארת אהבה ויראה שהם בחי׳ תכלת ולבן שבציצית והן הם
 תורת האדם היוצאין בנימין ושערות מבחי׳ מקיף ולבוש שהוא בחינת
 מצות מעשיות שהם הנקראים מצות ה׳ לפי שאין נעשין עצמיות האדם
 כמו אהבה ויראה וגם הם מצות ה׳ ממש שהקב״ה מניח תפילין
 ומצלי. וזהו ענין אשר קדשנו במצותיו כי הם מצות שלו ממש. משא״כ
 יראה לא שייר גבי הקב״ה לכר כתיב וזאת תורת האדם וגו׳(עמ״ש
 סד״ה צאינה וראינה בפי׳ וממדבר מתנה בחינת מדבר הוא כמ״ש
 ולא ישב אדם שם שהוא למעלה מבחינת אדם משם שרש התורה
 ומשם נמשכה ונתלבשה בבחינת אדם. וזהו ענין וזאת תורת האדם
 כוי, ולפמש״כ משמע דפי׳ וזאת תורת האדם היינו מה שנמשר ונתלבש בחב״ד
 דמל׳ דאצילות כו׳ ועיין בזח״א עמוד קכ״ו מענין וזאת תורת האדם).
 וענין הזכירות הם ב׳ בחינות כנגד תכלת וכנגד לבן כנגד תכלת
׳ ועמ״ש  יזכור על מצות לא תעשה(שהיראה היא מקור לשמירת מל״ת מ
 מזה ע״פ שימני כחותם) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר
 אתם זונים פי׳ תמיד תהיו אתם אצליכם בבחינת זונים ולא תאמרו
 רחצתי את רגלי כבר כו׳ וכמארז״ל ואפילו כל העולם כולו אומרים לד
 צדיק אתה היה בעיניר כרשע כו׳ וכנגד לבן יזכור על מצות עשה ועשיתם
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 קלילא דלית ביה מששא שהוא הארה בעלמא היוצאת מהבל הלב לפה
ת וגעת לעצמיות ומהו  להיות מקור הדבור שההארה ההיא אינה נ
ה שנמשר מבחי׳ חיצוניות בלבד שאין ק כח ההתפשטות ממנ  הנפש ר
כד עד״מ החיות הנמשד להיות בריאות  זו המשכת פנימי׳ הנפש, ו
ל עלמין אינו סובב כ ות ממב״ע ו  והתהוות העולמות מאין ליש ולהי
 אלא זיו והארה מבחי׳ חיצוניות דהיינו מבחי׳ מלכותו ית׳ שאינה אלא
 התפשטות לזולתו כו׳ שאין מלד בלא עס כו׳ כמ״ש במ״א, והארה
 והמשכה זו בכנס״י מקור נשמות להיות להם אש והתלהבות להתלהב
 ולהתלהט ברשפי אש ותשוקה ליבטל וליכלל באור א״ס ב״ה נקרא
ר הוי׳ נשמת אדם  אשה אש ה׳ וכמ״ש ואל אישך תשוקתך וכתיב נ
ה ובשלהבת ת ד ל ו ה בטבע ת ל ע מ ר הדולק ממטה ל ר כנ  שהנשמה קרויה נ
דם בואה לעוה״ז להתלבש בגוף הגשמי וגם אח״כ  העולה מאליה קו
ת האהבה רר א א את ידו ולבו לה׳ הרי בכח נפשו לעו ל מ ל הבא ל  כ

 כו׳ כמ״ש בסש״ב*:

 אך להביו מאחר שהחיות נמשר להיות נבראים מאין ליש שהם בחי׳
 עם עוממות נפרדים מאיו יהי׳ להם הכח להיות להם בחי׳
ת בבחי׳ א״ס כוי, הנה ע״ז אמר הכתוב כי מאיש לוקחה  ביטול והתכללו
 זאת איש אש יו״ד* כי יו״ד הוא בחי׳ חכמה עילאה שהיריד היא נקודה
ק המבריק במוח קודם שבאה ר ק בחי׳ ב  קטנה, וכר החכמה היא ר
ת המוח שהבינה הוא הרחבת הדעת והתרחבות  לידי בינה והשגה בהתגלו
ג ו  המוח בדרך ארוכה ורחבה, וכד עד״מ בינה עלאה הוא עולם התענ
 לנשמות שמתענגין ונהנין בהשכלתם והשגתם באור א״ס ב״ה והשגה זו
 נקרא בשם יש כמ״ש להנחיל אוהבי יש ונקי ג״ע, אבל החכמה מאין
גלה בחכמה כשעדיץ ג נ ו ג כמו שאיו תענ ו  כוי הוא בחי׳ עדן* מקור התענ
ג משא״כ ו  מבריק במוח קודם שמתגלה בבינה והשגה שאז מתגלה התענ
ר הוא בחי׳ ג הוא במקורו בהעלם* כי החכמה מאץ כ ו  בחכמה עדיין התענ
 ביטול ממש באור א״ס ב״ה, ובחכמה יסד ארץ להיות נמשך בחי׳ ביטול
 במקור ושרש נש״י ומשם יפרד* ומתחלק לס״ר נש״י שהם שרשי הנשמות
 ובהם ענפים כו׳ להמשיך בהם ג״כ בחי׳ ביטול* ולהיות להם ביטול
ר הוי׳ פי׳ שנמשך מבחי׳ הוי׳ להיות הנשמה  היש בבחי׳ אשה ונר, וזהו נ
 בבחי׳ נר״• אד כיצד תהיה המשכת חכמה עילאה בבחי׳ גילוי למטה
ח הזכר שמוכרחה להתפשט תחלה בכל ה ממו פ  הנה הוא עד״מ כמו ט
, בד צ״ל התפשטות והמשכת החכמה ע״י רמייה אבריז  האברים כר
 דמלכא שהם רמ״ח מצות שהמצות הם כלים לאור א״ס ב״ה המלובש
 בהם. כמו האברים שהם כלים לנשמה ורוח החיים המתפשט בהם
ת ו  והמצות הן הן שממשיכות בחי׳ חכמה עילאה כחי׳ ביטול לכלל
מה ר בגימ׳ ר״ן והיינו כמ״ש בזהר פ׳ תרו נ  נש״י שתהיינה בבחי׳ אשה ו
 דקס״ו ע״ב כי בחי׳ רמ״ח מצות הנמשכות למטה הן נמשכות ע״י
י כי ההשפעה ת לראשי וימינו תחבקנ ח  ב׳ בחי׳ ימיו ושמאל שמאלו ת
ד ומים שיורדים ס  והמשכת אור א״ס ב״ה שנמשך למטה הוא בחי׳ ח
 ממקום גבוה כוי. אך אם היתה ההמשכה נמשכת להיות למטה כמו
ל וצ״ל בחי׳ ל ד כ ר פ דבר נ  שהיא למעלה לא היו העולמות בבחי׳ יש ו
 צמצום שיהיה בבחי׳ יש ואעפ״כ יהיה נמשד להם ביטול דהיינו שהביטול
פרד דייקא כו׳ וכמ״ש במ״א. [ועיין מ״ש בפי דבר נ  יהיה מן היש ו
 מקץ סד״ה המגביהי לשבת פי׳ המגביה י׳ הוא יו״ד שבה״א שהדל״ת
ם נעשה ה׳ ע״י היו״ד שבתוכה  הוא בחי׳ דלית ליה מגרמיה כלו
 והיינו בחי׳ המצוה שמצדק נעשה צדקה כוי ע״ש. נמצא ע״י המצוה
 נמשד היו״ד בתור הדל״ת להיות נעשה הי. וזהו ממש כעניו המבואר
 כאן שהמצות הן הן שממשיכות בחי׳ חכמה עילאה בחי׳ אש יו״ד לכנ״י
 שתהיינה בבחי׳ אש ה׳ כוי, וז״ש במדרש שיד השירים ע״פ ממכוני
ץ אשיו אשא חיוורא ואשא ר  באשישות בשתי אשות ובת״ז פי׳ ת

 *) עיי בהוספות.
 שו־ה כר — מדן: בכמה כת׳׳י ליתא תי׳ ״עדן״.

 תכלית שנאה שנאתים כו׳ כשראה שונאי ה׳ נעשה להם שונא גמור,
ב אותם מטבע ת גופניות שהיה ראוי לאהו  ואף שהיה להם כמה מעלו
 הגוף דהיינו מצד יפים וחכמתם שדרד הגוף לאהוב דברים כאלו,
ם כן הוא בטל  אעפ״ב מפני שמושרשת אצלו כ״כ אהבתו ית׳ בלב ג
ה שכתוב ולבי ל מדותיו נגדו והיה להם שונא גמור והוא ע״ד מ כ  מ
ם ביותר  חלל בקרבי. וזהו מחמת שמתפשט מהמוח לחוץ ששם הוא סתו
 כנ״ל. נחזור לענינינו שכל המשפיע למטה נקרא אותה בחי׳ יסוד ולכן
ת ל מ  כשאנו קוראים להוי׳ ב״ה אנו קוראים אותו באותה בחי׳ דהיינו ב
ודע דהיינו באותה בחי׳ שהוא מקושר אתנו  ברוך שהוא יסוד אבא כנ
 להחיות אותנו באותה בחי׳ עצמה אנו יכולים לאחוז בו ולא יותר
 מאחר שלאותה בחי׳ הוא מצמצם א״ע להשפיע למטה כנ״ל ע״כ
לם בחכמה עשית. ו אחיזה כמו שכתוב כו  באותה הבחי׳ יש לנ
ה ז״א נקרא מלשוו  והנה אותו ב׳ היסודות מהם נעשים מוחין לז״א דהנ
 זעיר שהשכל הוא קטן יותר ממה שלמעלה והוא חיות המתפשט לחיות
 העולמות [ועמ״ש בד״ה באתי לגני ובד״ה צאינה וראינה גבי שאו ידיכם קדש בוי]

ך כשמתפשט עד החזה נעשה שם אורות הרבה ומשם נעשה  ואחר כ
ל ולאה. ואע״פ שלכאורה מובא בכתבי האריז״ל שבחי׳ לאה ח  בחי׳ ר
ונקת משם  יונקת ממה שלמעלה דהיינו מבינה ותבונה וגם בחי׳ רחל י
סד ברתא ל הנ״ל אבא י ח  שעל זה נאמר בחכמה יסד ארץ היינו בחי׳ ר
ה ב׳ בחי׳ רחל א זהו גם כן אמת. אבל נראה דהנ ק פ  שהכל מחכמה נ
ם נקראי׳ מחשבה* ודבור [וכמ״ש בפ׳ שלח ע״פ טובה הארץ  ולאה הנ״ל ה
י  מאד מאד ובפ׳ ויצא ע״פ וללבן שתי בנות ובפי תזריע בד״ה קא מפלג
 במתיבתא דרקיעא כו׳ ע״ש] עלמא דאתכםיא ועלמא דאתגליא והם נק׳
 בחי׳ אחוריים של השכל שאינו השכל בעצמו כשבא להתפשטות מחשבה
 ודבור. וזהו שהם מאחוריים יסוד או״א. ולהבין מהו אתכסיא ואתגליא
ר שהנה ב ד ם כן אותן האותיות עצמן מה שהוא מ  דהנה במחשבה יש ג
ק הוא בעצמו  מה שמחשב זהו מדבר אלא ששם הם מכוסים ואינו יודע ר
 ואח״כ יכול להבין אפי׳ אחר. והנה מחשבה ודבור יוצאים מהמדות
נות השכל נ  כי מה שאוהב זהו מחשב ומדבר והמדות נמשכים מהתבו
ננותו באותו דבר ר בהתבו פל לו בשכלו איזה דבר ואחר כ ו  שמתחלה נ
ב ומשם נמשכים המדות לרצות הדבר או שלא לרצות ל  מתפשטים ל
 והלב היא קיומה של דבר שלפעמים השכל מחייב לאהוב איזה דבר
 וטבע הגוף אינו מניחו אבל כשמדבק שכלו כ״כ עד שגם בלבו נקבע
ת ועל כן נאמר ביעקב ל המדו כ  הדבר לעשותו ממילא הוא בטל מ
ל תאוות כ תר לו בודאי מאחר שהיה בטל מ ל שהיה מו ח ר  וישק יעקב ל
תו בו ית׳ ואחר כר כשמתפשטים אותיות ת התדבקו מ ח  גופניות מ
ת ולכן מאחר שהשכל לו  המחשבה לאותיות הדבור שם הוא יותר התג
ל הבחי׳ דהיינו פקא ע״כ יש בלב כ  יוצא מהמוח ללב שהכל מחכמה נ
 ראיה [וכמ׳׳ש ולבי ראה הרבה חכמה כו׳] שמיעה והבנה, וכמ״ש ברבות*
ם כן בחינת בינה  בקהלת ע״פ דברתי אני עם לבי והיינו שיש בלב ג
ל העולמות  כנ׳׳ל שהם יסודות משתווץ שם שבהם מתקשרים לחיות כ
ב לכבוש את יצרו ולעקור אותו ממחדו״מ ב ל ד זריז מ  אד אדם צ״ל תמי

ה בו ית׳ כנ״ל: ק ב ד  ל

 והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם וגו׳ למען תזכרו
ת ישראל נקי כלה* והקב״ה נקרא בשם ס נ  ועשיתם וגוי. הנה כ
רה וכתיב ביום ההוא תקראי אישי  חתן, כמ״ש ביום חתונתו זה מתן תו
 וגו׳. והעניו כי הנה כתיב לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת שכנסת
 ישראל נק׳ בשם אשה ע״ש אש ה׳ כי בה׳ בראם ה׳ מוצאות הפה וברוח
ר ומוצא הע״מ שנברא בהם העולם דהיינו ל צבאם שהוא מקו  פיו כ
 המאמר א׳ שיכול* להבראות בו׳. ועניו הה׳ הוא לפי שהוא אתא

 שרה חגוף — יפיס: בכת׳׳י: יופים.
 p עי׳ בהוספות.
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ה שכל הנאות ל ע סרה מאחרי ב  זרה כמו זונה הלהוטה אחרי זרים ו
. ר  הצריכות לאדם ליהנות מעוה״ז תהיינה בקרירות וכאלו כפאו כ
ך עראי בעלמא בלי ר  וכמארז׳׳ל תורתן קבע ומלאכתו עראי פי׳ עראי ד
ל שלא לעשותו עיקר כוי, וכשם ל ת והתלהבות וחמימות הלב כ  התלהטו
ך מי , כ  שהזונה אסורה לבעלה כמ׳׳ש איש כי תשטה כוי והיא נטמאה כר
גות בני אדם ו א לה׳ בהבלי העולם ותענ  שנמשד אחרי אש זרה אשר ל
ל מאיש א׳׳ש יו״ד. וכמ׳׳ש ברבות ב ק  לא יכול להיות בחי׳ אש ה אש ה׳ ל
 בקהלת (דפ״ז ע״א) ע׳׳פ דברתי אני עם לבי הלב סוטה שנאמר אל ישט
רו אחרי  אל דרכיה לבד (במשלי סי׳ ז׳ כ״ה) הלב זונה שנאמר ולא תתו
ע ועשה טוב ר ר מ  לבבכם כו׳ אשר אתם זונים אחריהם. וע״ז נאמר סו
 טוב זה האור, כלומר שכדי שיהיו מעשיו מאירים מאור א׳׳ס ב׳׳ה צ׳׳ל
רו אחרי לבבכם, לבבכם דייקא שהלב הוא לא תתו ע ו ר ר מ ה סו ל ח  ת
ו בחי׳ זכרים המשפיעים  מיסוד האש ועי׳׳ז למען תזכרו שנהיה אנחנ
ה ל  [ובבתי׳ זו אמרו א׳׳ת מורשה אלא מאורסה שהתורה היא בחי׳ כ
 ומאורסה לנש״י שהם בחי׳ דכר ומשפיע. וכן נאמר קדש ישראל לה׳
רה וכמ״ש ע׳׳פ יונתי ר התו  ראשית תבואתה שישראל הוא ראשית ומקו
ם ואברים על ידכם תהיינה המצות נקראים בשם כלי  בו׳]. דהיינו שבכם ו
 דמלכא להיות נמשר בהם אור א״ס ב׳׳ה כי באתעדל׳׳ת תליא אתערותא
 דלעילא. וזהו ועשיתם אתם מעלה אני עליכם כאלו עשאוני והיינו ע׳׳י
ר א׳ ומתאוה אליו נעשה ב ד רו כי בעולמות הנפרדים מי שחושק ל  ולא תתו
ג מאותו דבר שחושק, ו  בחי׳ נוק׳ שהוא מקבל לפי שהוא מקבל תענ
 משא׳׳כ בעולם היחוד ע״י שהוא בחי׳ אשה אש ה׳ נעשה בחי׳ דבר כי
 נעוץ סופן בתחלחן וסוף מעשה במחשבה תחלה. וכמארד׳ל ע׳׳פ אחור
ל י אחור למעשה בראשית שבמע״ב הנה אדה״ר (שהיה כלו  וקדם צרתנ
ל הנשמות) נברא במאמר אחרון מכל הנבראים שהוא מאמר נעשה כ  מ
ם כי נש״י עלו במחשבה וכמ׳׳ש בראשית ד  אדם ואעפ״כ הוא בחי׳ ק
ה קדוש  בשביל ישראל שנק׳ ראשית. והייתם קדושים לאלקיכם. הנ
 בוי׳׳ו היינו המשכת קדש העליון וג״פ קדוש עד שהוי׳ צבאות. והמשכת
 קדושה זו היא בחי׳ שערות כנ׳׳ל שזהו ענין קדושה כמ״ש גבי נזיר
ע שער ראשו והמשכת בחי׳ שערות הנ״ל הוא ע״י ר ל פ ד  קדוש יהיה ג
 אתעדל״ת כג״ל. וזהו והייתם קדושים שאתם תהיו ממשיכים קדושה
 זו לאלקיכם פי׳ לבחי׳ אלקות השורה בכם שהוא בחי׳ מלכותו ית׳,
ה בחי׳ ביטול א ת ר כו׳ שהוא בחי׳ יחודא ת  וכמ״ש שום תשים עליד מל
ד  היש כמו ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים וכמו וצבא השמים ל
 משתחוים, שאפילו בחי׳ ביטול שלהם נק׳ יש מי שבטל כוי. משא״כ
ה עילאה והחכמה מאין כו׳ ביטול ממש מ כ  יחודא עילאה בחי׳ ביטול ח
ו ל באמת לאמיתו וכענין ונחנ ל פס מקום כ  באור א׳׳ס ב׳׳ה שאינו תו

 מה כר״:

ת י צ י צ ס ל ב ר ע״& והיה ל א י  ב

 ענין התכלת. הנה ד׳ גווניו שבנר הנזכר בפע׳׳ח שער השבת ספ״ד
 בשם הזהר בראשית נהורא חיוורא כו׳ ונהורא תכלא כוי הוא
ה ל לפי שמכליון הפתילה הוא דבר שאינו מינו כ ן הנאחז בפתילה ו  התחתו
כד מל׳ האצילות נק׳ נהורא תכלא ת ו ל כ נבער בו נשתנה האור לגוון ת  ו
׳ דאצילות נכללים בה. והנה עד מל  שנעשית כליוו לבי׳׳ע שבטלים אליה ו
ם בחי׳  הוא השתלשלות הע״ם מעילה לעילה בבחי׳ אחדות משא׳׳כ בי״ע ה
ה בבחי׳ ד מלאכים ונשמות ביטול היש ולהיות כן הנ ר פ דבר נ  אחרת ו
 האצילות הוא כמשל אשא חיוורא הנ׳׳ל שהוא מראה האש בעצם שלא בא
דבר זר כמו כליון הפתילה אלא שהוא ביטול  מדבר שאינו מינו ממש ו
 בעצם דבחי׳ ח״ע המתפשט בדרד השתלשלות בכל האצי׳ משא״כ בחי׳

 ש1״ה מיסוד — ועי״ז: וכ״ה בכמה בת״י. אבל בדפוס א׳ ונכת״י: וע״ז נאמר.
 *) עיי בהוספות.

 םומקא ובתיקון ם״ד פי׳ באשישות איש ואשה והכוונה הכל א׳ דהיינו
 בחי׳ אש יו׳׳ד ואש ה׳ הנ״ל]:

 ב אך הנה הארה והמשכה זו אשר בבחי׳ חכמה עילאה להמשיד
ה בעולמות הנבראים הוא מאיר ונמשר ט מ  בבחי׳ ביטול ל
 מלמעלה מאור א״ם ב״ה שלמעלה מעלה מן החכמה כי הנה להיות גילוי אור
לא בחכמה ידיעא בו׳ מ״מ להיות  א״ס ב״ה בחכמה, הגם דאיהו חכים ו
ל הרי א״ם ב״ה ל  גילוי אפי׳ בבחי׳ זו שיהא שייר לקרוא בשם חכים כ
ם ונשא כוי אלא המשכה זו להיות ו כוי והוא ר  כשמו כן הוא אין לו סוף ואין ל
 גילוי זה הוא נקרא עד״מ בשם שערות שכמו למשל שערות הראש שהן
 ממותרי מוחין שיניקתם ואחיזתו במוחין שבראש ואעפ״כ אין עיקר החיות
ל אלא המשכה ל א יכאב כ  שבמוחין נמשד בהן שהרי אם חותכין אותן ל
ם זאת  זו ממותרי המוחין שאינו נוגע לעצמיות ומהות החיות ואף ג
ל השערה כוי, כף הארה ל ד ח ר  אינה אלא הארה מועטת ומצומצמת ד
 והמשכה זו להיות גילוי אור א״ס ב״ה בחכמה הוא בבחי׳ שערות שאין
ה ערד ויחוס לעצמיות ומהות אור א״ס ב״ה וזו היא הסיבה הגורמת  ל
ר פ ס ת לעולמות אין מ ת ההשפעה וההמשכה בריבוי התחלקו  להתחלקו
י ל מחבירו והיינו מפנ ד ב ו  וכולם אץ דומין זה לזה שכל אחד ואחד מ
 הבדל השגתם באור א״ס ב״ה הנמשר להם שאין השגת א׳ דומה לחבירו
 ולכן נק׳ שכליים נבדלים שאין הבדלם והתחלקותם אלא בבתי׳ שכלם
פס מקום] א שייר בהם פירוד שאינו אלא בגשמיות שתו  והשגתם [דבלא״ה ל
לם כו׳ ומשם נמשד עד עו  שאין א׳ דומה לחבירו וכן בכל העולמות מעולם ו
ם בעולמות הנבראים  בחי׳ ביטול שהוא המשכת השגת אור א״ם ב״ה ג

ל חד וחד לפום שיעורא דיליה: כ  ל

ל ת דלעי ל כ ל ת ם לציצית וראיתם אותו דקאי על פתי כ  וזהו והיה ל
תכלת עמרא הוא בחי׳ ושער רישיה כעמר ק הקודם ו  מיניה בפסו
ת שכאשר נמשר ל כ  נקא שהם בחי׳ שערות הנ״ל אלא שנצבע בגוון ת
ה הנאחזת בפתילה א ת ת שהגוון ההוא הוא מנהורא ת ל כ  למטה נעשה בחי׳ ת
 שכאשר מכלה איזה דבר גשמי הנאחז בו כמו פתילה או עצים משתנה הגוון
ע ורקיע דומה לכסא ת דומה לים וים לרקי ל כ . וכד עד״מ אמרו ת ת ל כ ת  ל
כלת יושביה שמה שהעולמות  הכבוד בחי׳ מלכותו ית׳ שנק׳ ארץ או
 מקבלים חיותם ממנה הוא ע״י ביטול והתכללות שמקבלים עליהם
ד וםט׳׳א אץ ר פ  עול מלכות שמים ליבטל וליכלל במקורם. משא״כ בחי׳ נ
 נמשר לו חיות משם (ועיין ברבות נשא פי׳׳ד. בנשיא השביעי דרנ״ז ע״ב. וחלק

 ליראיו תכלת שהוא מעין כבודו כר ע״ש). ומאחר שהעולמות הן נבראים

ר גשמי וע״ב נקרא המשכה זו ב ד  בבחי׳ יש ה״ז במשל האור שנאחז ב
 של התפשטות החיות מבחי׳ מלכותו ית׳ להחיות העולמות הנבראים
ל (וזהו ט ת שהוא המשכת הביטול להיות היש ב ל כ  מאין ליש בשם ת
א הכבוד כי כסא בחי׳ ביטול כמו שהכסא בטל לגבי היושב ס כ  דומה ל
 עליה). וכ״ז.נמשר מבחי׳ שערות בחי׳ עמרא ושער רישיה כעמר נקא

ה כו׳ כנ״ל: מ כ ח ה ה מ ל ע  שהוא המשכת אור א״ס ב״ה שלמעלה מ

 ג אך המשכה זו היא תלויה בעבודת ישראל למטה שהם הם
 הממשיכים באתערותא דלתתא ע״י מעשה המצות שעושין למטה
ר עי״ז מעוררים אתערותא דלעילא שתהיה ר הוא, כ ל מ  מחמת שצווי ה
 המשכת אור א״ס ב״ה בבחי׳ שערות נמשד בבחי׳ חכמה לרמ״ח אברץ
 דמלכא הן המצות שתהיינה כלים ואברים להתפשט ולהתלבש בהן בחי׳
 חכמה עילאה כדי שבהן וע״י יומשר הגילוי למטה ותהיינה המצות
ל מצות ה׳ ועשיתם ת כ  משפיעות בחי׳ גילוי החכמה, וזהו וזכרתם א
 אותם כלומר שתעשו את המצות להיותן בבחי׳ זכרים המשפיעים גילוי
רו  החכמה ובחי׳ הביטול להיות למטה ביטול היש כנ״ל• אד ולא תתו
ת ורשפי אש  אחרי לבבכם אשר אתם זונים כוי זנות נק׳ בחי׳ התלהבו

 שויה ולכן — נבדלים: בדפוס א׳ ובבת״י: מובדלים.
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ל דודי שלהיות נמשך ההמשכה ח וזהו ע״ד שנתבאר בביאור ע׳׳פ קו ת פ  ת
 בפנימית בהכלי זהו בחי׳ גבורה ולא בחיי דיו ח״ו אלא אדרבה בו׳
ו ועיין  ע״ש ועמ״ש בד׳׳ה הוי׳ יחתו מריביו בפי׳ ועניו ויתן עוז למלכ
 בלק״ת פ׳ וירא ע׳׳פ כי אש יצאה מחשבון וכמ״ש מזה בביאור ע׳׳פ
 על כן יאמרו המושלים בואו חשבון]. ולפי שתכלת מוחין דאבא ולבן
ת לפי שלגודל מעלתו שהוא ל כ  מוחין דאימא לכן בזה הזמן אין ת
ת וזהו חכמה בראש חכמה בסוף כי  מבחי׳ אבא א״א לירד בזמן הגלו
לכד אור א״ס מתלבש  א״ס אינו שורה אלא בבחי׳ חכמה להיותו בחי׳ ביטול ו
 בחכמה דא״ק וא״ק מתלבש בחכמה דאצילות כו׳ וחכמה עילאה היא
 בחי׳ ביטול ממש ונחנו מ״ה כי החכמה מאין תמצא ובינה יש רחובות
ת הדעת וההשגה משא״כ חכמה עומק המושג בחי׳  הנהר התרחבו
ג בי בבחי׳ חכמה ו ו בחי׳ עדן מקור התענ  העלם ישת חשך סתר
ק בגילוי החכמה בהשגה בינה להנחיל ג ר ו א ניכר שום תענ  עצמה ל
ה להיות ביטול א ת ת הוא חכמה ת  אוהבי יש נק׳ ג״ע העליון ומלכו
ד משתחוים שיש מי  היש ואנחנו כורעים ומשתחוים וצבא השמים ל
 שמבטל א״ע ומשתחוה כוי(ועמ״ש בד״ה כי אברהם לא ידענו וח״ע
נקראת אשה ה׳ מוצאות הפה  האצילות היא בחינה ממוצעת כו׳ ע״ש). ו
ת ת להיות כמה מיני צמצומים והתחלקו ת הדבור בעשרה מאמרו  התחלקו
ה ח ק ו  העולמות כמ״ש באדרא ולכן נק׳ עולם הדבור בשם אשה כי מאיש ל
 זאת שכדי להיות בחי׳ אשה ממטה למעלה ואל אישר תשוקתד נמשר
 מבחי׳ איש אש יו״ד פי׳ יוד הוא חכמה ונמשד בבחינת איש הוא ז״א
ת כי הגם דאבא יסד ברתא.  שהוא בחינת מדות שהדבור מקבל מהמדו
ת ה כי הרי אנו רואי׳ בחוש שלפי התגברו ל ח  מ״מ הרי השכל משפיע במדות ת
 המדות ככה יהיה לו כח הדבור שמן המדות עולה למחשבה ולדבור
ל הם רמ״ח מצות רמ״ח אברים דמלכא כי ל  כמ״ש בסש״ב ודרד כ
כל ם פ״א ו ל מט׳ ט׳ פעמים ט׳ ה  רמ״ח מצות הם טייס דז״א שכ״א כלו
ה ג׳ בחי׳ רת״ס א״כ ג״פ פ״א הם רמ״ג וה״ח המגדילים הרי  בחי׳ יש ל
 רמ״ח שמרמ״ח מצות נמשר מלמעלה שיהא אשה אש ה׳ דהיינו שיהא
ר הוי׳ נשמת אדם. ה ולהיות נ ל ע מ ח להעלות ממטה ל  ביטול היש ויהא כ
ת איד שע״י המצוה נמשר י ושמחי ב  (ועמ״ש מזה בפי מקץ בד״ה רנ
ר הוי׳ נשמת אדם עד וזהו תתן אמת ליעקב. וכן בד״ה  הכח להיות נ
ר של המצוה כו׳ ובד״ה כי אתה נרי) ובחינת , לשבת גבי ועניו נ  המגביה
ר נעשה כשנמשר הרמ״ח למטה בנוק׳ כי נתוסף תריו דרועיו דיליה כוי.  נ
 (מהר הרקיע ס״פ תרומה בדף קם״ו הקשה דא״כ אין כאן רמ״ח אברים
 כי הרי באדם הרמ״ח אברים הם עם ידיו כו׳ והאריד שם לבאר זה אבל
ר ׳ כי נ , . אמנם בפע״ח שער השבת םפ״ד הנ״ל פ ן ר תשלום העד ס  ח
 הם רמ״ח אברי המל׳ עם תרין דרועין דיליה וכמש״כ). וביאור הדבר
 כי להיות נמשד אור א״ס למטה מטה היה הכל בטל באור א״ס ולא
ת וצמצום אחרי ל ע״כ הוכרח להיות הסתלקו ל ות היש כ  היה התהו
ת לראשי וימינו ח ת והם בחינת תרין דרועין דילי׳ שמאלו ת  התפשטו

י (ועמ״ש ר׳׳פ לד לך בדיה הנה אברהם בפי׳ ויהי ערב ויהי כקר יופ אחד)  תחבקנ

ם וישראלים. והנה שרש התהוות ד  וע״כ יש בישראל ג׳ בחינות כהנים ל
 ההמשכה להיות אור א׳׳ם בחכמה הגם דחכים ולא בחכמה ידיעא
נקרא א״א ה מהחכמה ו ל ע מ  אד להיות גילוי בחינת חכים כו׳ הוא ל
 מבחינת שערות. ומשל שערות בשם המגיד נ״ע כמו שערות הראש שהן
ל אל עצמותו והראיה שאם חותכין ל  מותרי מוחין שאין נוגעין כ
ם יונקים מן המוח בעודן על הראש ל ומ״מ ה ל ו כאב כ  אותו איו ל
ר הנה המשכת אור א״ס ב״ה להיות  ע״י אד שעולה מן המוח כוי. כ
ל שאיו לו ערד ויחוס ל גע אל עצמות כ ו ׳ הוא מה שאינו נ  חכים כו
 כו׳ כי הוא לבדו קודם שנברא העולם ואחר שנברא העולם ואין
ל ביטול המלאכים והנשמות שאם יהיו בטלים ל פס מקום לפניו כ  תו
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 המל׳ שנכללים בה עולמות הנפרדים שהוא דבר שאינו מינו ממש בחי׳
ל בבחי׳ ביטול היש זהו עניו נהורא ל כ פרד וכשאעפ״כ נ  יש ודבר נ
ת הפתילה כוי. [ועמ״ש מזה בביאור ע״פ כי אתה נרי י א מכל ב  תכלא ש
 בסוף הדבור שגהורא תכלא נמשר מכליון הפתילה כנ״ל ונהורא חיוורא
א נק׳ דבר  נמשד מהשמן שממנו נמשד אור צח כו׳ והיינו כי השמן ל
רה כו׳  שאינו מינו כי שמן הוא בחי׳ חכמה עילאה שהוא בחי׳ התו
ק שהמרגלים אמרו זה ללה״ר כלת יושביה ר  ע״ש]. וזהו ענין ארץ או
 כי המרגלים שקרנים היו. אבל באמת זה הוא לשבח כי ואתם הדבקים
 בה׳ כוי כמ״ש בזוה״ק פ׳ בראשית דנ״א ע״א. [ות״ח אע״ג דאורחיה
ל מה דאתדבק ביה תחותוי,  דהאי נהורא תכלא אוכמא לשיצאה כ
י וקיימו בקיומא הה״ד ואתם הדבקים  ישראל מתדבקן ביה תחותו
, ופי׳ כי עניו דאורחיה לשיצאה זהו ע״ד ם ב ל  בה׳ אלקיכם חיים מ
 שארז״ל הושיט הקב״ה אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם. וזה היה
 הלה״ר של המרגלים שהיא ארץ אוכלת יושביה לומר שעי״ז הביטול
׳ ושרפם הנ״ל. אבל באמת  יתבטלו ממציאותם לגמרי כענין הושיט מ
 אינו בן כי אדרבה עיקר החיות הוא הביטול ואינו ביטול ממציאותם
׳ ע״כ נתבטלו ממציאותם  לגמרי ח״ו ושם שאני שהיה לעונש כו
׳ חיים  לגמרי. משא״כ בביטול דנש״י כוי אדרבה ע״י ואתם הדבקים מ
ל אינוו דלעילא בההוא נהורא  כולכם. והטעם כמ״ש בזהר שם ת״ח כ
ד  תכלא אתכללן אבל תתאי לאו הכי דאינוו מלה גסה בו׳ ובגין כ
ה גסה ל ק מ  אכיל ושצי לון, הרי מבואר דנהורא תכלא לא אכיל ושצי ר
ת לא יוכל ליכלל בבחי׳ מלכו  דהיינו היש דק״נ שהוא דבר זר לגמרי, ו
ו הקליפה משא״כ אינון דלעילא  כ״א ע״י ביטול מהותו שכלה והולד ל
 שהם בביטול דסט׳ דקדושה אע״פ שמתכללים בבחי׳ מל׳ בביטול עכ״ז
ה אותן ח״ו כ״א זהו תכלית שלימות מציאותם. ואפשר שזהו ל כ  אינה מ
ק מראה הסנה שהראה הקב״ה למשה דכתיב והסנה בוער באש  ענ
 והסנה איננו אוכל. וכמ״ש במדרש רבה שמות (פ׳ בי) מבאן אמרו האש
ה היינו ישראל רפת ואינה אוכלת. והיינו כדפי׳ שם דםנ  שלמעלה שו
ה כו׳ משום דמייכת ה הסנ  וכ״מ בגמרא ספ״ו דשבת (דס״ז ע״א) הסנ
׳ שמשפילים ל העמים מ כ  מכל אילני כוי והיינו ע״ד כי אתם המעט מ
ו י״ט (דל״ז ע״א) ת תקו ל ח ר ואפר כו׳ וע׳ בת״ז ת פ  א״ע ע״ד ואנכי ע
ה, ועיין פ׳ בת׳ דזבחים(קי״ח בי). ועמ״ש לעיל בד״ה  וז״ש ורצון שוכני סנ
ה היינו ת הסנ עד וע״כ אע״פ שהאש שורפת א  במדבר סיני באהל מו
 שיומשן־ רשפי אש האהבה בנש״י ולהיות ביטול היש עכ״ז אינה אוכלת
מכלה אותם ממציאותם ח״ו כ״א אדרבה שזה הביטול הוא עיקר החיות  ו
 כוי. וע׳ מזה ברע״מ פ׳ שופטים דף רע״ד ע״ב ובפי׳ הרמ״ז שם שהאש
׳ ע״ש. ועי עוד מזה בזהר חייב ה הקדושה מ ל כ  מכלה הקליפה ואינו מ
י באשישות נ מ מ  דם״ט ע״ב. ח״ג דר״פ ע״ב וברבות בשיר השירים ר״פ ס
 כוי ובאשו של סנה. עוי״ל בפי׳ ואתם הדבקים כו׳ חיים ע״פ מ״ש
׳ ויגש (דר״ז ע״נ) בגין דאצטרד לשבחא חי לחי כו׳ עד חיים  בזהר פ
׳ ע״ש  כולכם. וע׳ בזהר פ׳ בהר דק״י ע״ב ע״פ ועשה טוב שכו ארץ מ
׳ ויחי(דרל״ז ע״א) ע״פ ואתם הדבקים ודרמ״ה ודו״ק]. וכמ״ש  ובזהר פ
ל עולמים ת כ ׳ מלכותה מלכו  יראת ה׳ לחיים יראת ה׳ תוסיף ימים מ
ד אין ר פ  שזהו חיותם וקיומם מאוא״ס ב״ה הנמשד בהם משא״כ דבר נ

ו חיות ועיקר החיות הוא הביטול כנ״ל:  ל
 ב אך המשכה זו להיות ביטול זה נמשד בבחי׳ יש שיהי׳ יש ובטל הוא
 מבחי׳ אבא כי אבא יסד ברתא [וזהו אם איו חכמה איו יראה
תכלת הוא גבורות דאבא כי זה ׳ נק׳ יראה תתאה ושרשה מח״ע] ו י מל  כ
ך ג״כ ש מ  הוא בחי׳ גבורה וצמצום להיות המשכה זו בבחי׳ יש להיות שם נ
 בחי׳ ביטול כו׳ [ר״ל שכדי להוריד ולהמשיד הביטול גם למטה במקום
 נמוך דהיינו בבחי׳ יש זהו ע״י גבורה וכמ״ש בסידור בד״ה אדני שפתי



 לקוטי שלח תורה מו

ר של מטה שמדליק הנר של מעלה בעלות הלהב ממטה  ע״ש] וכמשל הנ
ם המעלות(וכמו שנזכר בשבת עליות העולמות ר עד רו ר מנ  למעלה וכן נ
ת כי כשעולה ם המעלו לם עד רו  שמתקרב עולם לעולם ועולם לעו
ל מצותי ת כ ן ג״כ עולה אחריו כוי) ועי׳׳ז ועשיתם א  העליון הנה התחתו
ת המצוה להיות המשכת אור א״ס ב״ה במצוה ולהיות  שהם הם העושים א
ו סוף כו׳  המצוה כלי לאור א״ס כי מצד שא״ס ב״ה כשמו כן הוא אין ל
ר [וע׳ מ״ש ר אלא שנש״י הם הם הממשיכים כ ם ונשגב כ  הרי הוא ר
ד בחינה  מזה בפ׳ בחקתי בד״ה הגה מבואר בע״ח. ואפשר כי זהו עו
 עליונה יותר מבחי׳ וזכרתם שנאמר תחלה לעשות אותם זכרים דהיינו
 מה שמעוררים ע׳׳י המצוה גילוי והמשכת רמ״ח אבריו דמלכא ו״א
ל מצותי ת כ  דאצילות שהוא הנקרא זכר חסדו אכו בחינת ועשיתם א
 היינו המשכת אור א״ם ממש ברמ״ח איברים דז״א וכמ״ש באגה״ק
פו ד״ה להביו מ״ש בפע׳׳ח שכל המצות לתקן רמ״ח איברי  קרוב לסו
ר ומקור המוחין הוא לבנונית  ז״א ע׳׳י המשכת אור א״ס בהן במוחין כ
ר ע״ש. וע׳ מ״ש בביאור ע״פ וארשתיד ר הוא עונג וחפץ עליון כ  כ
 לי], ועתה יובן ענין והייתם קדושים לאלקיכם. קדוש בחי׳ שערות
ע שער ראשו שהנזיר ממשיד בחי׳ ר ל פ ד  כמ״ש בנזיר קדוש יהיה ג
ר בנ׳׳י דהיינו שממשיד  שערות כמ״ש מזה בפי אמור בד״ה ונקדשתי בתו
ד ג׳ ג  מבחי׳ שערות דא״א. ועד״ז הוא עניו קדוש דקדושה וג׳׳פ קדוש כנ
גד ג׳ שמות הוי׳ שבמוחין עליונים דא׳׳א  קוצי דשערי [נראה דצ׳׳ל הפי׳ כנ
א ע׳׳י קוצי דשערי ״  שמהם נמשך הי״ג קוצין ואלו נמשכין ומאירין מ
 דא״א היורד מאחורי ז״א כמ״ש כ״ז בפע״ח שער חזרת העמידה ספ״ג]
ד ג׳ בחי׳ בי״ע שבאצילות והו חב״ד חג״ת נה״י וזהו ג״כ ענין ג נ  שהם כ
ו כו׳ ח התחתו ק  ג׳ קוצץ שיש בצורת אות יוד קוץ העליון והיוד עצמו ו
 [ועיין בפרדס שער י״א פ״ז] ועי״ז נמשד להיות הוי׳ צבאות להיות המשכות
 החיות בעולמות. וזהו והייתם קדושים לאלקיכם ולא כתיב להוי׳ אלא
 היינו לבחי׳ מלכות שהוא בחי׳ יחודא תתאה כורעים ומשתחוים ביטול
 היש ופי׳ שישראל הם הממשיכים בחי׳ שערות לבחי׳ מל׳ להיות ביטול
ם בבי׳׳ע להיות ביטול היש וזהו אל  כנ״ל דהיינו שעי״ז יומשד הביטול ג

 תקרי בניר אלא בוניד כוי:

[ ל י ע ל ש ד ו ר ד  [נמשך ל

ה . פי׳ דהנ ם י ר צ ץ מ ר א ם מ כ ת י א ת א צ ו ר ה ש ם א כ י ק ל ׳ א י  אני הו
ו יכול כמוני ת״ל כו׳ קדושתי למעלה  ארז״ל בענין קדושים תהי
 מקדושתכם. והפי׳ בזה הוא כי הנה יש אתערותא דלעילא שע״י
 אתעדל״ת אתערותא דלעילא וזהו ענין והייתם קדושים לאלקיכם
 וכנ״ל שישראל ע״י אתעדל״ת ממשיכים אתעדל״ע בחי׳ ג״פ קדוש
ת  כוי. אכן יש אתערותא דלעילא קודם אתערותא דלתתא להעלו
 ממטה למעל׳ ואתערותא דלעילא זו גדלה מעלתה מאד מאותה שע״י
 אתעדל״ת שאיו אתעדל״ת יכולה להגיע אליה. וכמאמר הבעש״ט ז״ל
ה שאין ל ע מ ל ל שמכרזת שהם הרהורי תשובה והם באים מ  על הבת קו
ד ס ת הבריאה כי חפץ ח ל ח  אדם עושה מאומה מצד עצמו והיינו כמו ת
 הוא ועל המשכה זו ארז״ל קדושתי למעלה מקדושתבם. דאם כפשוטו
. ועל המשכה ר ה כ ל ע מ ל מה צריר לומר שקדושתו ית׳ ל ל  אינו מובן כ
 זו נאמר אני ה׳ כו׳ אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים שאני הוצאתי
 להיות אתערותא דלתתא. ואח״כ אני הוי׳ אלהיכם אתעדל״ע ע״י
ל כל ל  אתעדל״ת קורא בתורה שממשיד גילוי א״ס בהתורה ודרד כ
 המצות הם הם לשם יחוד קוב״ה ושכינתיה קוב״ה ז״א מעולמות א״ס
ת בבי״ע שרש ומקור נש״י. והנה בי״ע הם נ ח המקנ  ושכינתיה מלכו
ק היחוד הוא בבחינת  עולמות הנפרדים ואינו מגיע שם היחוד עליון ר

 מל׳ דהיינו בבחי׳ ביטול שיהא בטול היש כר:

ק המשכה זו היא ל ר ל גע אליו ית׳ כ ו  ונכללים באור א״ם ב״ה אינו נ
 עד״מ כמו בחיי שערות שהם ממותרי מוחין ומ״מ הם יונקים מעצמותו
׳ (ועמ״ש בפ׳ תצוה ע״פ ועשית בגדי קדש) והמשכה זו היא מגלגלתא למעלה  מ

ר ות גילוי אור א״ס להיות בחינת חכמה כ  מבחי׳ מוח שעי״ז הוא התהו
 והשערות הם המחלקין ההשפעה וההמשכה להיות השגות שונות בא״ס
ות שהוא כמ״ש הרמב״ם שכליים נבדלים  כמה בחינות רבבות מדרג
א בהשגתו מאחר שאין לו גוף  דבמה יבדל המלאר א׳ מחבירו אם ל
לם בכמה עולמות ל שמעולם ועד עו ד ב ה ל ה ו מקום גשמי. ועד׳׳ז כ  ואין ל
ל חד וחד כו׳ וכמ״ש בע״ח דקוצי דשערי  לאין קץ הוא ע״פ ההשגה כ
ת הדעת כי ג׳ מוחין חב״ד ה ברישא דז״א מאחוריו להיות התחלקו כ  מ
חלק לחו״ג אהוי״ר כו׳ וקוצי דשערי זה נמשר ונסתיים בנוק׳  והדעת נ
ונת הציצית. עיין בפע״ח שער הציצית רפ״ג וע״ש ג״כ בפ״ה  כמ״ש בכו
ת בא . וזהו והיה לבם לציצית ועי ברבו  דהיינו להיות נמשר מזה תכלת
ם לציצית היינו כ ם שנאמר והיה ל כ  פט״ו (דקל״א ע״ג) הציצית נתתי ל
 כנ״ל בעניו ואתם הדבקים כוי. וראיתם אותו דהיינו שבחי׳ שערות שער

ת מל׳ דאצילות: ל כ ת  רישיה כעמר נקא יהיה נמשר למטה ב
ל מצות ה׳ וזכרתם כלומר לעשות  ג ולהבין ענין וזכרתם את כ
 אותם זכרים משפיעים כי הנה מבואר בלק״ת פ׳ בראשית
 בטעמי מצות כי ב׳ אותיות מ״צ ממצוה הם בא״ת ב״ש י״ה. ועם ב׳
 אותיות ו״ה דמצוה הרי הוא שם הוי׳ ונקי רמ״ח אבריו דמלכא ומלכא
 הוא ז״א. ולפעמים נקראו מצות המלד כי מצות המלר היא עיין בזהר
א (ור״ל דא״כ הם במל׳ ״  ס״פ שלח דקע״ה ע״ב מצוה במל׳ ותורה מ
א ועוד כי רמ״ח אברים היינו עצמיות ז״א ממש משא״כ פי׳ ״  ולא מ
לא עצמותו ואיבריו ממש, ועמ״ש מענין ם פקודתו לבד ו  ציווי המלר ה
 זה ג״כ בביאור ע״פ וידבר אלקים דעשרת הדברות ושם נת׳ בע״א
ה ל ע מ  קצת)• אד הענין כי באמת למטה הוא מצות המלר אד שרשה ל
 היא בבחי׳ אברים דמלכא כי מאיש לוקחה זאת והיינו ע״י אתעדל״ת
 של האדם ממשיד להיות המצוה אבריו דמלכא כמשל מי שנוגע בצפרני
 רגליו של אדם מרגיש במוח כוי כד ע״י מצוה גשמיות שעושה למטה
ם נוגע באור א״ס ב״ה השורה ומלובש ת  בשביל שכר מצות המלר ס
 בה ולהמשיד בחי׳ שערות דא׳׳א ברמ״ח מצות רמ״ח אברים דז״א
 שיהיו הם המשפיעים בחינת המשכת חכמה עילאה ששרשו נמשד
׳ כנ״ל דהיינו להיות  משערות דא׳׳א והיינו שיומשר מזה הביטול למטה כו
א יגורד רו אחרי לבבכם כו׳ כי באמת באצילות ל  אש ה׳ כוי• אד ולא תתו
ע וכמ״ש מזה בביאור ע״פ במדבר סיני באהל מועד אבל בנוגה  ר
 המשכת טו״ר הגם שיש שם ג״כ ע״ס אך שהם מעורבים טו״ר כידוע
׳ [ע״ד מ״ש בלקוטי הש״ס להאריז״ל גבי פי׳  ויכולה ההשפעה להחליף כו
וגה אשר לפעמים היא קדושה פת נ  ירדן שנוטל מזה ונותן לזה דהיינו קלי
ד הגניבה והעשיקה  ולפעמים היא קליפה נוטלין מזה ונותנין לזה בסו
 הנזכר בסבא המשפטים עכ״ל. ור״ל שע״י הנוגה נמשד היניקה מהקדושה
ע וכמ״ש מזה ע״פ ויקחו אליר פרה, ומ״ש בשם הסבא דמשפטים ר ה ם ל  ג
 הוא בדף צ״ה ע״ב]. וזהו ענין השקאת הסוטה מים המאררים לבדוק
נזרעה בו׳ [עיין ברע״מ פ׳ אמור דצ״ז א׳ ובזוהר נשא דקכ״ד נקתה ו  בו׳ ו

 א׳ ב׳ ובפי׳ ויחי דרמ״א ב׳]. וכן בבל אדם שהוא מורכב מטו״ר וצריד לעקור
 התשוקה וההתלהבות של אש זרה כו׳ ועי״ז אש ה׳ פי׳ אש של הי. וע״ד
 האמת אש ה׳ הה׳ עצמה היא בחי׳ אש והם ה״ג של הנוק׳ העולים
ה ומתמתקים בהמשכת אש יו״ד הם החסדים והם ה״ג עליונים ל ע מ  ל
 שהם חסדים שמלמעלה למטה וזהו למען תזכרו שתהיו אתם הזכרים
ולדת זכר ת הנרות ה״ג של הנוק׳ אשה מזרעת תחלה י  כי בהעלותד א
 [ועיין בזהר פרשה תזריע (דמ״ב ע״ב) א״ר יוסי כוי לית לה בפומא אלא
ת החסדים כו׳  ילידו דילה אי להוי דכר ובפי׳ הרמ״ז שם ואז עוזר א
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. וכמו שכור חטים עם היותו יקר הערך איגו ר רה בלא יראה כ  תו
ת ל כ ך עד״ז טלית שכולה ת  כלום בלא קב חומטין ומוטב שלא העליתה כ
ה שהתכלת הוא מגבורות דאבא . ואין לתמו  בלא חוטי הציצית כר
 ושכמ״כ המלח שרשו משם כי כמה בחינות ומדרגות יש בגבורות דאבא
ה ת ר והרי המזבח אינו ע  וכה״ג תש״י הוא במל׳ וכן מזבח החיצון כ
ה בחי׳ ומדרגות יש בכל ספירה מ  ומצות הנחת תש״י קיימת. א״ו כי כ
נת אהרן ברית  כוי. ומ״מ יש להם קצת שייכות זל״ז ולכן נאמר בכהו
 מלח עולם. שכרת עמו הקב״ה הברית על הכהונה במלח. להיות כמו
 שבחי׳ מלח הוא בחכמה אתברירו וכנ״ל בענין קב חומטיו כוי. כך
 כהונת אהרן שזקן אהדו הוא המשכת הביטול לנש״י ועניו א׳ עם חוטי
ת ולבו כנ״ל. ועמ״ש ע״פ בהעלותה את הנרות חייך שלך ל כ  הציצית ת
ר הוי׳ נשמת ל כו׳ והיינו שהוא הממשיד כח ההעלאה להיות נ  גדו

 אדם כוי(וע׳ בזהר ויחי דרמ״א ע״ב מעניו מלת ברית אלקיך וכמק״מ שם):

 אני ה׳ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים כוי.
 אני ה׳ אלקיכם. הנה ארז״ל בכל מקום שנאמר אני ה׳ פי׳
ל שכפל לומר ב׳ פעמים פ כ  אני הוא שנאמן לשלם שכר. ולהבין עניו ה
ק בציצית. אד הנה ה לא נזכר זה ר  אני הוי׳ כו׳ ועוד מפני מ
 כתיב היום לעשותם היינו היום בעוה״ז ולמחר לקבל שכרם היינו
 בג״ע ותחיית המתים ועיקר קיבול השכר הוא לזמן התחייה. וצ׳׳ל מהו
 השכר והגמול שהנשמות היושבים בג״ע ומתענגים על ה׳ כמו נשמות
 האבות אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן וכיוצא בהם במה שיצטרכו
ת ו ם מפני מה יש חילוקי מדרג  להתלבש בגופים ולחיות ע״פ האדמה. ג
ן ויש כמה עליות עילוי אחר עילוי ותחיית ת וג״ע תחתו  ג״ע עלי
ל ישראל כמאמרם כל ישראל יש להם חלק כ  המתים הוא בשוה ל
גד מדה ק ואלו שאין להם חלק כוי הכופר בתח״ה מדה כנ  לעוה״ב ר
ר כוי. והנה בברכת המצות תיקנו לומר אשר קדשנו במצותיו פ  הוא כ
ר המצות ג ואושר וכמו באשרי כוי והוא מקו ו  כו׳ פי׳ אשר הוא לשון תענ
 שמשם הם נמשכים [ועמ״ש מזה בד״ה ואהיה אצלו אמון]. והענין כי הנה

ג נמצא בכל גשמיות שבעולם השפל וכמו שאנו רואים שיש בחיי ו  התענ
ג בבל חושי הנפש ראיה שמיעה ריח דבור וכמה מיני תענוגים ו  תענ
 יש בראיה מציורים ומראות כו׳ וכן בשמיעה מקול ערב כו׳ וכן חוש
ג ו ק הוא לנפש וכה״ג יש בחי׳ תענ  הטעם חיך יטעם אוכל כו׳ מתו
ג העליון והנה ו ת התענ ל ו ס  בכל חומר הגשמי שבעולם והוא בחי׳ פ
ג הרוחני ע״ד ו ג הגשמי הוא נמשד מבחי׳ התענ ו  באמת בחינת התענ
ד עשב מלמטה שאיו לו מזל מלמעלה כו׳ והרי מתיקת  מארז״ל איו ל
לת ק פסו נולד מן המזל המכהו ומגדלו ובאמת הוא ר  העשב נמשד ו
ג אלקות שהנשמות נהנין ומתענגיו מזיו השכינה שהוא נפלא ו  מתענ
 כו׳ כי העוה״ז הוא עולם השפל שהאלקות הוא בהעלם והסתר גדול
ר העוה״ז ומלואו מסתיר חיות  עד״מ קליפת הפרי שמסתרת לפרי כ
 אלקי ונראה הכל ליש ודבר. וע״כ לעתיד לבא כתיב ואת רוח
 הטומאה אעביר מן הארץ וכתיב ג״כ השמים החדשים והארץ החדשה
 אשר אני עושה ועל שמים דכעת כתיב כי שמים כעשן נמלחו כו׳
ג העליון כנ״ל והוא ו לת התענ  וכל בחי׳ התענוג שבו הוא מבתי׳ פסו
 מה שארז״ל (פ״ק דתענית ד״י ע״א) ח״ל שותה מתמצית א״י וזהו
ת שם קדשו כו׳ (בתלים םי׳ ק״ג) והיינו שיש מלאכים כל קרבי א  מ״ש ו
ג ועד״מ הקרביים באדם שבהם ו  הנק׳ קרביים שמבררים השפעת התענ
ת ו דם בלב ומחיה א  יתברר המאכל והמובחר שנתברר נעשה ממנ
לת נדחה לחוץ ככה למעלה יש מלאכים המבררי׳ השפעת הפסו  הגוף ו
לת נמשד ע״י השתלשלות בהמזלות הפסו  התענוג הפנימי נמשר בג״ע ו

 ד והנה מזה יובן גם כן ענין מארז״ל ע״פ ויקח קרח טלית שכולה
ת חייבת בציצית או פטורה כוי. והענין מבואר לקמן ל כ  ת
ח היה דהרי הטלית הוא הא״מ ר ח דטענת ק ר  בביאור על פ׳ ויקח ק
ק המשכה מצומצמת בבחינת שערות שאינו ערוד  עצמו וחוטי הציצית הם ר
ת והא״מ עצמו ל כ ת  לגבי עצמיות המקיף. ואם P איד יתכן שהטלית ד
ל רק ע״י החוטין כו׳ וכוונתו היה שבזה יחלוק ל  לא יהיה בו המצוה כ
ת ל ב ת נת אהרו בר. ובאמת עיקר המצוה הוא על ידי חוט ד  ג״כ על כהו
ו אהוי״ר  דוקא לפי שעל ידי זה דייקא נמשד בהאדם בחינת א״פ שיהיה ל
ספת ת יובן זה בתו ל ב ת  כו׳ ע״ש. וע״פ מה שכתוב כאן בעניו חוט ד
ה שהתכלת הוא מבחי׳ מוחין דאבא. ל ע מ  ביאור והוא כי הנה מבואר ל
 שהוא להמשיר בחי׳ הביטול למטה במל׳ כדי להיות ביטול היש נהורא
 תכלא. אך שהתכלת הוא מבחי׳ גבורות דאבא. שמהם דוקא נמשד
 כח והמשכה זו להיות ביטול היש וכמו שכתוב ג״כ בשם הלק״ת בעניו
ם במקום  בואו חשבון והטעם כי כדי להוריד ולהמשיד להגיע הביטול ג
ל  היש זהו על ידי בחי׳ הגבורה. והוא כמבואר לעיל בביאור ע״פ קו
 דודי בשה״ש שמהשפעת הגבורות נמשך בבחינת א״פ גם כן כמו המשכת
 החיות בהאבר וכמו כי הדם הוא הנפש מה שאין כן מבחינת חסדים
י כו׳ ע״ש. ולכן כדי  נעשה בחי׳ מקיף לבד כמו שכתוב וימינו תחבקנ
 להגיע הביטול במקום היש שהוא המשכה בבחינת פנימי׳ גם כן שיגע
 הביטול בתוכו ממש מקרב איש ולב עמוק זהו על ידי בחינת גבורות
 דאבא דייקא. ששרשו מח״ם שבו מלובש גבורה דעתיק כמ״ש הרמ״ז
סר אביר, ומשם מקור כח הבירורים חס ע״פ שמע בני מו  ר״פ פנ
ונה זו להגיע הביטול בבחינת  שהוא ביטול היש. וכיון שכן שעיקר כו
ד צ״ל ע״י חוט דתכלת. שעל ידי שהוא בבחי׳ חוט כ  פנימי׳ ממש ל
ד זה הוא עניו הקוצי דשערי הנמשכים ר  נמשך בבחי׳ א״פ ממש ועל ד
ת מכל ל כ . מה שאין בן הטלית עצמו עם היותו כולו ת ר  מא״א כ
ק בבחינת מקיף ולא נגע הביטול עדייו בפנימיותו  מקום הוא עדיין ר
ס לציצית. דהארת כ . ועיין מ״ש בד״ה והיה ל ר  כ״א על ידי החוטין כ
ת האדם. ר ו ת ולבן שבציצית הן הנקרא ת ל כ  אהבה ויראה שהם בחי׳ ת
רה ומצות מעשיות הן הנקרא  והטלית שהוא הלבוש והמקיף עצמו דתו
רה אין לו רה אפילו תו  מצות הי. ולפי שכל האומר אין לי אלא תו
לת  ע״כ צ״ל חוטין דייקא שהן המשכת אהוי״ר כוי, וע״י זה יזכור גדו
 ומעלת הלבוש עצמו. ועיין מה שכתוב בד״ה קדש ישראל בפי׳ ואנכי
 תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו וגו׳. וזהו גם כן ענין מארז״ל
ת בחכמה כו׳ ל פ ל רה כו׳ פ  (פ״בדשבת דל״א סע״א) קבעת עתים לתו
 ואפילו הכי אי יראת ה׳ היא אוצרו אין אי לא לא. משל לאדם שאמר
 לשלוחו העלה לי כור חטיו לעליה הלר והעלה לו אמר ליה עירבת
 לי בהו קב חומטין אמר ליה לאו. אמר לו מוטב שלא העליתה. והעניו
רה בשבועות בכורי ו תו ת  כי חטה הוא כ״ב אתווו דאורייתא. ולכן מ
ם כו׳ כ ספרתם ל  קציר חטים וכמו שכתוב במ״א באריכות בד״ה ו
וקב חומטץ פרש״י ארץ מלחה. והנה כתיב ולא תשבית מלח .  ע״ש.
חתר כו׳ ומבואר בכהאריז״ל שהמלח הוא ג׳  ברית אלקיך מעל מנ
ח אותיות לחם וגימ׳ מזלא והיינו ששרשו מגבורות ל מ  גבורות ממותקות ו
 דאבא וכנזכר מזה בקצרה בביאור על פ׳ וידבר משה אל ראשי המטות
. לת מהבשר כי בחכמה אתברירו  ע״ש. ולכן הוא מפליט הדם והפסו
 ולכן צריך לערבו בחטים שהוא התורה ע״ד הנ״ל שלהיות ביטול היש
 נמשך מגבורות דאבא כו׳ שע״י זה דייקא נמשד הכח להגיע הביטול
 גם בבחינת היש וגם משם נמשר בחינת יראה כנ״ל. וזהו שנזכר
 עירבת לי בהן קב חומטין דתיבת לי מיותר. אלא דרצה לומר
ת ר ו נקרא ת ל ידי שיראת ה׳ אוצרו אזי התורה והחטים הם לי ו ע  ש
ר כי לי בני ישראל כו׳ מה שאץ כן  ה׳ וכמו שכתוב והייתם לי כ
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ל בחי׳ התענוגי׳ שלמטה. כ  וזהו שנק׳ מקור התענוגים כי הוא מקור ל
ג ו ג משם הוא ע״י צמצום שמתצמצמ׳ התענ ו  ואמנם גילוי והמשכת התענ
 להיו׳ מאיר בחכמת התור׳ וזהו שנקרא בחי׳ שערות עד׳׳מ בחי׳ צמצום
ג הנשמות בג״ע שהוא ו  חיות המוחין בשערה כוי. וזהו ג״כ עניו תענ
ן הוא הלימוד פנימית ודע שבג׳׳ע התחתו  ג״כ מהשגת התורה כוי כנ
ו וג׳׳ע העליון רזא דרזין כו׳ וכ׳׳ז הוא בחי׳ שער נ  של התורה הנגלית ל
ת דהיינו שנמשכים ותר נעלו ודע אמנם המצות שהם י  רישי׳ כו׳ וכנ
ג המתצמצם ע׳׳י שערות ונמשר ו וג שלמעלה מגילוי התענ  מעצמיות התענ
ג האלקי שהוא ג״ע העליון ו ה מתענ ל ע מ ל פי׳ ל  בחכמה וכמ״ש מרב כ
 שהוא בחי׳ צמצום ביו״ד נברא העוה״ב כו׳ (ועמ׳׳ש מוה בד׳׳ה מנורת זהב
 בולה ובד״ה ואתה חצוה אח בני ישראל) ועליהם הוא שנאמר לבושי׳ בתלג

 חיור וכנודע שהמצות נקראים לבושים פי׳ עד״מ הלבוש שמעלים
ך שורש המצות הוא מבחי׳ מקור  ומסתיר את האדם המלובש בו כ
ה בבחי׳ חכמה והשגה כו׳ ל ג ת  התענוגים שהוא בבחי׳ העלם ואינו מ
 אבל הוא נמשד ע״י מצות מעשיות כי תרי״ג מצות דאורייתא עם שבע
ן עולה תר׳׳ר והם תר״ד עמודי אור עד״מ העמוד שמחבר כו׳  מצות דרבנ
 והיינו משום דנעוץ סופן בתחלתן וע״י קיום המעשה יכולים להמשיך
ות ה בחכמה. וזהו ענין הקרבנ ל ג ת ה שאינו מ ר התענוגים שהוא מ  ממקו
ר על חטא האדם דכתיב אדם ובהמה פ כ  שהקרבת בהמה גשמיות מ
י ה׳. כי חלק ה׳ עמו ם לפנ ת קרבנ  תושיע ה׳ וכתיב והם הביאו א
גם בשם הוי׳ עצמו כי הוי׳ היינו שמהוה וע״י  וכשפוגם וחוטא הוא פו
 החטא הוא ממשיך חיות המהווה למקום שאינו ראוי והכפרה על זה הוא
׳ וא״א להמשיך ת הרחמים נושא ערך כו י הוי׳ שהם י״ג מדו נ  מבחי׳ לפ
 ולעורר מבחי׳ זו זולת ע״י הקרבת בהמה גשמיות דוקא משום דנעוץ
ל הגבוה יותר בירידתו למטה הוא נשפל יותר כ ל ד ל כ  סופן כו׳ כידוע ה
כה במדרגה מן האדם שהוא בחי׳ ה נמו ט מ  וכמו כן הבהמה שהיא ל
ק שנפלה למטה ע״י ה ר ל ע מ ל עוצם רוממות שרשה ל  מדבר הוא הוראה ע
 שבה״כ והיינו כי הבהמה היא למטה מן הדעת אבל שרשה הוא מלמעלה
 מן הדעת ועמ״ש מזה ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות כוי. ואמנם ע״י
י הוי׳ כו׳. וכמו רר וממשיך מבתי׳ שלפנ  הקרבתה ע״ג המזבח הוא מעו
 כן במצות הצדקה כתיב והיה מעשה הצדקה שלום וענין השלום ידוע
 מענין עושה שלום במרומיו בין שר של מים ובין שר של אש כו׳ דהיינו ע״י
כמו כן בל משפיע ומקבל הם  גילוי ההארה שלמעלה מההשתלשלות ו
 ב׳ הפכים וע״י הצדקה עושה שלום וזהו בפמליא של מעלה ובפמליא
ג חיור היינו עד״מ השלג שהוא ל ת  של מטה כו׳ והפי׳ של לבושי׳ כ
 מחלקי׳ מקובצי׳ ונקפים מעט מעט עד שנעשה רב כו׳ כר בצדקה
ל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול  כתיב וילבש צדקה כו׳ כ
 וכן הוא בכל המצות מעשיות שמכמה ביחד נעשה לבוש א׳ והוא

 עד״מ הלבוש שהוא מכמה חתיכות בגד:
ל המצות וכנודע ג״כ דציצית ד כ ג נ  ג והנה מצות ציצית היא שקולה כ
 בגימ׳ תייר ועם ח׳ חוטין וה׳ קשרים תרי״ג והעגין בי בציצית
 יש מב׳ בחי׳ הנ״ל לבושי׳ ושער רישי׳ כי הטלית עצמו פריסא דמלכא
 הוא בחי׳ לבושיה ובפ״ק דר״ה (די״ז ע״ב) מלמד שנתעטף הקב״ה כשליח
 צבור כ׳ מהרש״א בח״א וז״ל ובספר ישן מחכמת המקובלים מצאתי
 ת״ל נתעטף הקב״ה באות׳ טלית לבנה שנתעטף בברייתו של עולם
 שעליו נאמר עוטה אור כשלמה שמבהיק מסוף העולם ועד סופו כו׳
ת. ועמ״ש מענין לבושיה  עכ׳׳ל ועמ״ש בת״א בביאור ע״פ יביאו לבוש מלכו
ג בביאור ע״פ כי ביום הזה יכפר והציצית הם בחי׳ שערות כי  כתל
 ל״ב חוטין הם ל״ב נתיבות החכמה פי׳ עד״מ הנתיב שבהם עוברים
ה יש בחי׳ נתיבות שבהם נמשכו שפע ל ע מ ד ל ם כ ם למקו  ממקו
ג בחכמה והוא בחי׳ שערות עליונות וכנ״ל בעניו שער רישי׳ כו׳ ו  התענ

 ומשתלשל למטה להתלבש בענינים גשמיים כסף וזהב כו׳ וזהו שנאמר יאר
רה ומצות. ג עליון שמאיר בתו ו  ה׳ פניו אליד כוי היינו מפנימיות תענ
בפרדס ערר קרביים, ד דפ״ז ע״א ו כל קרבי בזחי׳א לד ל  ועיין מענין ו
ל טוב ל של רומי מלא׳ כ ד גדו ר  וזהו שארז״ל בר׳ עקיבא כשראה כ
ל אחת  ובשלוה גדולה שחק ואמר אם לעוברי רצונו כר לעושי רצונו ע
 כמה וכמה כו׳ כי מזה דוקא יכולים להכיר איד שלגדולתו אין חקר
ל כ״כ פל בקליפות הוא גדו נ ג עליוו שירד ו ו ת תענ ל ו ס ם פ  ממש כי א
רה ומצות ג העליון המאיר בתו ו  על אחת כו״כ לעושי רצונו פנימיות תענ
 שהוא רב ועצום כוי [ועמ׳׳ש ע״פ וישב יעקב וע״פ ויהי בשלח פרעה]• אד מה

ו ית׳ ויהיה נ ג העליון לעוברי רצו ו  שאפשר להן להגיע יניקה ושפע מתענ
וג שבו הוא כמאמר שלמה המלר ע״ה ת תענ ל ו ס פ  איד שיהיה אפילו מ
ת ס״פ ם״ו. לדו ׳ תו ת פ ה ועיין ברבו ל  שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מ
 כחשכה כאורה ותכלית ירידה זו הוא כמ״ש כיתרון האור מן החשד דוקא
 [ע׳ נזהר פ״פ תצוה דקפייז סע״א ובפי תזריע דמ׳׳ז ע״ב]. והיינו ע״ד מארז״ל

 בכל לבבד בשני יצריך וכמארז״ל במקום שבעלי תשובה עומדין כו׳
ק» עד״מ שמתחלה נהנה מתענוגי עוה״ז תהיה  כי מן ההיפוד דו
 אח״כ הצעקה יותר גדולה בחילא יתיר והוא בחי׳ מאדר בלי גבול
 וז״ש נפשי אויתיד בלילה בעוה״ז שדומה ללילה בחי׳ חושד משם יהיה
 יתרון אור בבחי׳ אהבה רבה הנ״ל [וגם כמ״ש במ״א שיש שני מיני
ת בנו ה האחד בעשיית המצות. והשני כשרואה א ל מ י ה  תענוג לפנ
ו נתמלא ת בנ א ראהו וכראות המלר א ב אשר ל ק שיש זמן ר  בא מרחו
כר הנמשל בענין התשובה כוי ע״ש ועד״ז הוא עניו ג ו ו  חדוה ותענ
ג ו ה בשבה״כ שמזה יומשד אח״כ בחינת התענ ט מ ג עליון ל ו  ירידת התענ
למעלה ג״ב האופנים ׳ וזהו ירידה צורר עליה] ו  השני ע״י התשובה בו
 ברעש גדול מתנשאים לעומת השרפים הרי סבת הרעש הזה של האופנים
נא בכורסייא ר האלקות משא׳׳כ השרפים דאימא מקנ ת ס  הוא דייקא מצד ה
 בו׳ שהוא בחי׳ גילוי אור א״מ המתגלה להיות מושג בעולם הבריאה
 ושם מעמד השרפים וע״כ הם עומדים בלי רעש ואומרים קדוש שמשיגים
 איר שהוא ית׳ קדוש ומובדל כמ״ש אני הוי׳ לא שניתי שאיו שינוי
דם בריאת העולם וביו לאחר בריאת העולם לפי ל בין קו ל  בעצמותו כ
ו בלבד ונק׳ אור א״ס ל העולמות הוא רק הארה ממנ  שמקור חיות כ
׳ ומ״ש בספרים כח הפועל ל כו ל  עד״מ אור השמש שאי־נו פועל שינוי כ
ל כידוע [ובמ״ש• במ״זז ה בבחי׳ עשי׳ שנק׳ פעו ט מ פעל בו׳ הוא ל  בנ
 ובסידור האריז״ל בפי׳ וידע בל פעול כי אתה פעלתו בתפלת ר״ה ועמ״ש בפי

 יתרו בד״ה בחדש השלישי בפי׳ על כל שבח מעשה ידיד]. אמנם האופנים וחיות

 הקדש שהם בעולמות שלמטה מבחי׳ כורסייא שאין שם גילוי אלקות
ל [ועמ״ש מזה בשה״ש בד״ה שחורה אני ונאוה]  בהשגה כ״כ הם בי״עש גדו

יה דהיינו קודם  ועד״מ הצעקה בחילא יתיר וזהו שהתקינו שתים לפנ
 ק״ש אחד ואהבת להיות בבחי׳ רעש כוי:

 ב והנה באתערותא דלתתא בחי׳ רעש נמשד מלמעלה שער ויש
 שער בשין ימין ויש שער בשמאל שער בימין היינו כמ״ש
 זה השער לה׳. ובשמאל הוא כמ״ש ושער רישי׳ כעמר נקא פי׳ עד״מ
ו עד  השערות שגידול׳ הוא מן המוח אבל הוא הארה חיצוניות ממנ
ה התורה נקראת ל ע מ כד ל ו אינו מרגיש במוח ו  שבהחתד השערה ממנ
ם תילי תילים של הלכות  בשם בחי׳ שערות כמ״ש קווצותיו תלתלי
ל התענוגים ת והמשכה זו מענג העליון מקור כ ק פ  כי אורייתא מחכמה נ
ג הוא בחי׳ עצמותו ית׳ ואינו עד״מ ו ר התענ  נקי שערה כי מקו
ג ו ג מאיזה דבר שמקבל ממנו התענ וג שלמטה באדם שמתענ  התענ
ג מזיו ג הנשמות בעוה״ב הרי הם נהניז ומקבלים הענ ו  ואפילו תענ
ו והוא המדע כוי ר דבר שחוץ ממנ  השכינה כו׳ משא״כ בו ית׳ שאיו ל
ג ו וג שהוא עצמו בחי׳ תענ וג שבו היינו בחי׳ עצמיות התענ  ובחי׳ התענ

 *) עיי בהוספות.
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ה ל ע מ ג הוא כעת ל ו  כי תשלום שכר זה שהוא בחי׳ עצמיות התענ
ד נאמד ב׳ פעמים אני שהם כ ק בבחי׳ אמונה והנה ל  מן ההשגה אלא ר
ת ציצית דייקא כי ד ב׳ בחי׳ הנ׳׳ל לבושי׳ ושער רישי׳ כוי במצו ג נ  כ
ג זה הוא דוקא ו  בציצית יש ב׳ הבחי׳ כנ׳׳ל. וזהו הטעם שקבלת תעג
ם הגפש לפי שהתענוג  ע׳׳י תחיית המתים שהגוף דוקא יקום ויתענג כא׳ ע
ת הוא נמשר וג שלמעלה מצמצום והתחלקו  זה שהוא מבחי׳ עצמיות התענ
ד הוא תו לעתי ן כוי ע׳׳כ התגלו פ  ע׳׳י מצות מעשיות משום דנעוץ סו
ג הוא ו וג שבג״ע השגת פנימית התענ  בגוף דייקא משא׳׳כ תענ

 הנשמות בלא גופים*:

 מעט ביאור ע״6 אני ד6׳ ציצית

ו  הנה בענין ב״פ אני. עמ״ש בביאור ע״פ ויקרא. וי״ל דהראשו
 במל׳ דאצילות שנעשית עתיק לבריאה והוא בחי׳ שרש הג״ע
מצא ו ת . והב׳ בכתר שהוא בחי׳ אין שממנ ן  העליון וג״ע התחתו
נהר יוצא ת ו נ ה שמקבלת מבחי  החכמה וגם במל׳ האצילות היינו מ
׳ עלי  מעהן שהוא חו״ב כו׳ וכמ״ש בביאור ע״פ אז ישיר ישראל כו
׳ ע״ש. (ועוי״ל כי ב״פ אני שניהם בכתר אלא  באר בענין מעין גנים כו
ל ד  שהוא ע״ד מ״ש בע״ח שמ״א ספ״ג בפי׳ אני ראשון ואני אחרון ו
 כי הכתר הוא ראשון והוא אחרון והוא אין והוא אני כי בבחי׳ מל׳
 של המאציל אשר בו הוא אחרון ונקי אני שהוא המל׳ ובבחי׳ שרש
ר הוא הראשון נק׳ אין אותיות אני ת  הנאצלים אשר בו שהוא בחי׳ כ
ם הראשון. ע פ ם כאן דפי׳ אני הוי׳ אלקייכם. ד  עכ״ל. ולפ״ז י״ל ג
 היינו בחי׳ אין דהיינו שרש הנאצלים ומבחינה זו הוא שרש ההתגלות
ד פעם ה שכפל עו  שבג״ע ע״י בחי׳ ושער רישי׳ כעמר נקא. אמנם מ
ת בחי׳ מל׳ דא״ם שנק׳ אני והוא  ב׳ אני הוי׳ אלקיבם זהו התגלו
ג חיור  ההתגלות שיהי׳ בתחה״מ ועניו שגילוי זה הוא ע״י לבושיה כתל
 י״ל עפמ״ש במבוא שערים ש״ג ח״ב פ״ב ובלק״ת בהשמטות דדניאל
ג פי׳ האריך הוא לבושיה דעתיק יומין. ושער רישיה ל ת  בפי׳ לבושי׳ כ
קא עכ״ל. וא״כ לפ״ז התודה  של לבושיה הנזכר שהוא א״א הוא כעמר נ
 שנקי שער רישיה היינו שער רישיה דא״א. והמצות שנק׳ לבושיה
 היינו א״א עצמו שע״י לבוש זה יומשד ויתגלה בחיי ע״י שהוא מלי הא״ס
ודע דשרש המצות בגלגלתא דא״א כוי). והנה במ״א נתבאר  ממש וכנ
 בענין כדכד כדין וכדין שלע״ל יהי׳ ג״כ ב׳ בחי׳ ז!:ופני הגילוי מלמעלה
ה ומלמטה למעלה. וזהו ענין שהם וישפה שהם בחי׳ יוסף ובנימין ט מ  ל
ל לעצמו חוזר תיבות אני ה׳ אלקיכם ל פ ת מ  ועפ״ז י״ל הלכך י״א שיחיד ה
פל אני הב׳ שני פעמים.  להשלים מניו רמ״ח תיבות הק״ש. נמצא כו
ה דבחי׳ אני הב׳ זהו ענין נאמן לשלם שכר לע״ל בתחה״מ ל ע מ  ומבואר ל
ה ל ע מ ל הכפל היינו שגם לע״ל יהיה בגילוי זה ג״כ ב׳ בחי׳ כנ״ל מ  ו
ה והיינו ג״כ מבחי׳ התורה ומבחי׳ המצות. ועיץ ל ע מ  למטה ומלמטה ל
ה וכמ״ש וצדקה ל ע מ , לשבת שהמצות הו מלמטה ל  מ״ש בד״ה המגביה
ד חנוכה ה כו׳ וכמ״ש ג״כ בד״ה נ ט מ ה ל ל ע מ ל מם והתורה היא מ  תרו
ו ב״פ אני שנאמר י  כו׳ כדי שתהא מזוזה מימין בו׳. ועיין עוד מענ
 במצות ציצית בגמרא (פ״ד דמנחוח דף מ״ד ע״א) דשם פי׳ א׳ על שכר
 ואחד על עונש וכ״ה בזח״ג פ׳ אחרי דע״ח םע׳׳ב. והם ג״כ ב׳
 בחי׳ חו״ג ומה שנאמר זה בציצית דוקא היינו לפי שע״ז מרמזים
. עוד יש ח ר ת ולבן שבציצית עמ״ש מזה בד״ה ויקח ק ל כ  ב׳ בחי׳ ת
ת מקץ [ר״פ צי] וכפ׳ קדושים [ס״פ כ׳׳ד} מן אני  להעיר ממ״ש ברבו
ה ליוסף ע ר ד אני של הקב״ה בו׳ ע״י שאמר פ מ דם אתה ל  של בשר ו
ד הזה לכשיבוא אני של הקב״ה כוי אני ראשון ל הכבו כ ה זכה ל ע ר  אני פ
׳ אני הוי׳ היינו שבחי׳ אני הוא , ת עאכו״כ. והעניו כי פ ר ח  ואני א

 *< עי׳ בהוספות.

 וזהו שנאמר בציצית למען תזכרו ועשיתם פי׳ שתהיו בחי׳ הכר שהוא
 בחי׳ משפיע כי בלא זה הרי כנ״י בחי׳ מקבל ואל אישר תשוקתך
 אבל עי״ז תהיו בחינת הכר משפיע דהיינו שימשיכו אור א״ס ב״ה
ו משה מורשה כו׳ אל תקרי רה צוה לנ ק תו ו ס ל על פ ד ר א מ  בתורה ב
רה ל תו ע רה נק׳ ב ה והעוסק בתו ל  מורשה אלא מאורסה שהתורה נק׳ כ
ד המלד  כמאמר הזהר מארי דאורייתא והיינו ע״ד מ״ש במעיין החכמה דו
 ע״ח היה מחבר תורה שלמעלה עם קוב״ה שהיה ממשיר השראת אור
רה לשמה לשמה ממש לשם התורה עצמה.  א״ס בחכמה וזהו פי׳ עוסק בתו
 והיינו ע״ד הנ״ל בעניו רעש ושער שמבחי׳ רעש נעשה שער ויש שער
לה יסה ויציאה שהמלד בעצמו יוצא ומתג  בימין זה השער להוי׳ לכנ
ת לראשי ח  ושער בשמאל שער רישי׳ כעמר כו׳ והוא מ״ש שמאלו ת
נר חנוכה י ןועמ״ש בפ׳ מקץ גבי עניו מזוזה מימיו ו  וימינו תחבקנ
 משמאל שמזוזה היא בחי׳ המצות והיא בימין וזהו כענין שער בימין
נר חנוכה היא המשכת התורה והיא משמאל וזהו כענין ושער רישיה  ו
 שהוא שער בשמאל וע׳ מ״ש בביאור ע״פ מארז״ל בשעה שהקדימו
רו בו׳ אשר אתם  ישראל נעשה לנשמע כו׳]. ובתחלה אמר ולא תתו
ל דבר שמשתוקק אליו הוא נק׳ בחי׳ נוק׳ ומקבל ואז  זונים כו׳ כי כ
ל ב ק א יוכל ל  נק׳ בחי׳ זונה דהיינו שיחפוץ בתענוגים גשמיים ואזי ל
ג העליון ומכ״ש שלא יוכל להיות בחי׳ דכר [ועמ״ש מזה בד״ה ו  מתענ
רו וכו׳ אזי תזכרו ועשיתם כו׳  ו־יה לנס לציצית] משא״כ כאשר ולא תתו
 וד״ל. ועתה יובן ענין אני הוי׳ אלקיכם אני אותיות אי״ן והוא ע״ד
 מ״ש היש בה עץ אם אין [וע׳ בזהר שלח דקנ׳׳ח ב• ובפי׳ הרמ״ז שם] פי׳ עץ

 הוא מלשון עצה והוא בבחי׳ חכמה שנק׳ עצה ותושיה כי העצה הוא
ת והשגות דבר מה ופי׳ אם אין היינו בחי׳ האין שמשם תמצא  התחכמו
 בהי׳ החכמה והוא בחי׳ סתימו דבל סתימין ואינו בגדר תפיםא
 והשגה ואמנם הוי׳ הוא בחי׳ השתלשלות יו״ד צמצום ה״א התפשטות
 כו׳ והיינו ע״י בחינת צמצוצים בנודע ואעפ״כ אמר אני הוי׳ שבחי׳
 אני הוא ממש בחי׳ הוי׳ כי הצמצום וההסתר אינו אלא בערכינו
ד ממש בלא פרודא וזהו אשר הוצאתיך  שוכני מטה אבל אצלו ית׳ כולא ח
 מארץ מצרים כי העוה״ז בכלל נקי מצרים ע״ש המצרים וגבולים שהוא
ע תייק שנה וע״י היציאה ממצרים וגבולין הללו בל מן הארץ לרקי ג  מו
ם לאלקים כ  דהיינו כנ״ל בענין הרעש בחילא יתיר כוי נמשד להיות ל
ג בג״ע בבחי׳ שערות יושבין ו  אלקים הוא בחי׳ צמצום והוא המשכת התענ
ת ׳ וזהו ענין כי אלקים קדושים הוא ובירושלמי רפ״ט דברכו  ונהנין כו
ק ו בקדושה דברו בקדושה כו׳ היינו המשכות בחי׳ קדוש ממש ר  דרכ
 שנמשך ע״י בחי׳ שערות וצמצוצים כי קדוש בוא׳׳ו זהו בחי׳ המשכת
ע שער ראשו משא״כ ר ל פ ד  קדש על שערה בחי׳ ו׳ כמו קדוש יהיה ג
ה מבחי׳ שערות והמשכות ולכן נק׳ בחי׳ ל ע מ  קדש העליון עצמו זהו ל
ם לאלקים. וזהו ענין אלקים חיים עייו מ״ש בסידור בד״ה כ  זי להיות ל
ם ע״ד מ״ש עין ח ועיין במא״א אות א׳ סעיף פ״ג. ג ת פ  אדני שפתי ת
ה לו (וע׳ וח״א ד״ו םע״א וח״ג כ ח מ א ראתה אלקים זולתך יעשה ל  ל
 פנחס דרס״ז ב׳) והגם שבגמרא פירשו זה על זמן התחייה מ״מ יש
 לפרשו ג״כ על ג״ע עיין בפ׳ תרומה קמ״ב ב׳ ועמ״ש בד״ה כי כאשר
 השמים החהשים דלקמן ואח״כ אני הוי׳ אלקיכם פעם ב׳ היינו על
ג שאינו בגדר ו  גוהל השכר לזמן התחי׳ שהוא בחי׳ גילוי עצמות התענ
ג חיור  צמצום והתחלקות בחי׳ קדש העליוו ממש והוא כמ״ש לבושי׳ כתל
ג המתגלה בבחי׳ פנימי׳ הנקרא ו ג שלמעלה מהתענ ו  שהוא בחי׳ תענ
ת כנ״ל.  שער רישי׳ והוא המתגלה לעתיד לבא והוא מתו שכרו של מצו
ש רז״ל צדיקים יושביו ועטרותיהם בראשיהם עניו העטרה הוא ד  ו
 בחיי מקיף שלמעלה מן המוח שבראש ומכש״כ מן השערות ועמ״ש
ש אני הוי׳ נאמן לשלם שכר ד  במ״א ע״פ בעטרה שעטרה לו אמו ו



 לקוטי שלח תורה מוז

 אני ה׳ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות
ה כתיב מ ל ל פ כ  לכם לאלקים אני ה׳ אלקיכם. להבין ה
. וגם מה ענין פסוק ק ובסופו  ב״פ אני הוי׳ אלקיכם בראש הפסו
ק זה הוא משוס הזכרת יצ״מ שמ״ע להזכיר  זה לק״ש שהרי אמירת פסו
ל ימי חייך והוא ת יום צאתר מארץ מצרים כ  יצ״מ כמ״ש למען תזכור א
/ וגם להבין איזה שייכות ו ק למען תזכור ב  מצוה בפ״ע, ועוד דהל״ל פסו
ודע שנשמות ישראל היו מקודם ששת ה נ ׳ ציצית. הנ ק זה לפ  יש לפסו
ת נברא העולם ובדבר ה׳ שמים  ימי בראשית שהרי בעשרה מאמרו
 נעשו בחינת דבור ורוח פיו ית׳ וישראל עלו במחשבה שהוא בחי׳
ה בעוה״ז להתלבש בגוף ט מ  שלמעלה מבחינת דבור. אלא שירדו ל
 ונפש הבהמית ע״י דבור ומאמר נעשה אדם. וירידה זו צורר עלייה
 היא. וצריד להבין מהו העלייה שתהיה אחר ירידה זו מימי שנותינו
לה במחשבה עילאה [ועמ״ש  בעוה״ז כוי שתתעלה יותר ממה שהיתה כלו
א יעקב יאמר עוד שמד כי ה כתיב ל  מזה עיפ מי מנה עפר יעקב מ׳]. הנ
 אם ישראל כי שרית עם אלקים כו׳ וגם הקב״ה אמר לו כן אח״כ
 במראה הנבואה. וענין ישראל הוא אותיות לי ראש שהם נעשים
ה לגבי הקב״ה ל ע מ  להקב״ה בחינת ראש כביכול. ולהבין בחי׳ ראש ל
ת הגוף ח״ו [ועמ׳׳ש ע״פ צאינה וראינה]. והנה נודע  שאין לו דמו
גלגלת ומקרא מלא  בספרי התנ״ד ובספרי הקבלה כי הרצון נק׳ ראש ו
ד לרצון, פי׳ עד״מ מבשרי אחזה שיש באדם  נאמר והיה על מצחו תמי
רר ג ושכל, והן פנימית הרצון שהרי הרצון מתעו ו  בחי׳ רצון ובחי׳ תענ
ג מן הדבר ההוא על כן רוצה וחפץ ו ו תענ ג שלפי שיש ל ו  מחמת התענ
 הוא בכר או הרצון נמשד מחמת השכל שהוא ג״כ טעם לרצון שרוצה
 כן מפני שהשכל מחייב כן. והנה הרצוו הוא בחינה המתגלה שמשיב
ג או ו  לשואלו דבר כד אני רוצה ומצוה לזולתו לעשות רצונו אבל התענ
ר  השכל שמהם נמשר הרצון אינם מתגלים אלא כמוסים ונעלמים בתו
מכסה עליהם ולכן נק׳ הרצון גלגלתא שהרי זה  הרצון המעלימם ו
פפת על המוח שבתוכה. וכמ״כ הנמשל לגלת החו  דומה לעצם הג
ה דבחי׳ הרצון נק׳ גלגלתא דחפיא על מוחא שגילוי הרצון חופה ל ע מ  ל
ג של רצון זה שהם לאין קץ ותכלית ממש ו  על השכל הנעלם או התענ
ה שיש עליות אין קץ ל ודע מענין וקדושים בכל יום יהללוד ס  כנ
ק הארה בעלמא מבחי׳ חכמה עילאה וכמו שערה  בהשגות כו׳ והם ר
 הנמשכת מן המוח וכטפה לגבי הים [אבל ח״ע הוא בחי׳ עדן עין
ל סתימין כ  לא ראתה כוי והאי עדן אתמשד מעדן עילאה סתימאה ד
נעלם ע״י שבחי׳ הגלגלתא ם ו  כמ״ש באדר״ז (דר״צ ע״א) והוא סתו
ל סתימץ. וזהו כ  חפיא על מוחא שהיא בחי׳ עדן עילאה סתימאה ד
ר אלא שהטעם ב ד ר עלה במחשבה. שבודאי יש טעם ל  כענין שתוק כ
ת לו ר שא״א להתג ם שתוק כ ה לא ניתן להשגה ולכן אמר ל עלם מאד ו  ההוא נ
 דק הרצון שהוא בחי׳ גלגלתא אבל החכמה והטעם היא םתימאה
לגלתא בו׳ ועד״ז אפילו ברצון ר ג  ולא אתפתחא דהיינו שכמוסה בתו
ו הנמשד מחכמה דאתפתחא מ״מ הרצון נמשד בגילוי משא״כ  התחתו
ק ע״י צמצוצים ת וגם זה ר ה אלא בג״ע העלי ל ג ת  החכמה אינה מ
לכו נקי הרצון גלגלתא ומצחא] וזהו מ״ש בזהר (ודג קכ״ט  כנ״ל ו
ן וגו׳ וההוא מצחא דאקרי רצון ד לרצו  א׳) כתיב והיה על מצחו תמי
ל רישא וגלגלתא, פי׳ גילוי הרצון נק׳ מצחא דהיינו כמו כ  הוא גלוייא ד
 המצח שהוא פנוי משערות. [ועמ׳׳ש מעניו מצחא בביאור ע״פ נאינה

 וראינה], וישראל נקי לי ראש שהם הם המעוררים וממשיכים בחי׳
 רצון העליון, כמארז״ל רפ״ק דברכות בשעה שישראל נכנסיו לבתי
 כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמו הגדול מבורר הקב״ה מנענע
ת [וע׳ בזהר ודג דרפ״וו סע״א וע״ב]  ראשו. ראשו הוא בחי׳ רצון העלי
 והנענוע הוא מלמעלה למטה בחינת המשכה כלומר שממשיד בחי׳

 מהותו ועצמותו ית׳ והוי״ה הוא מה שמהוה ע״י צמצום יו״ד חכמה
 כוי והנה והחכמה מאין תמצא בחי׳ אין הוא אותיות אני והוא םתימו
ב העלמו שאינו בגדר ל סתימיז כו׳ כנ״ל ונקרא אצלינו אין לרו כ  ד
 תפיסא והשגה ועיין מ״ש בד״ה שחורה אני ונאוה אש שחורה בפי׳
ה ל ע מ . ומ״ש במ״א בעניו כי אל דעות שמלמטה ל ו  ישת חשד סתר
ה היש ולמעלה אין לפי שאינו מושג אבל מלמעלה למטה ט מ  נקרא ל
 הוא בהפר שלמעלה היש ולמטה אין משום דכולא קמיה כלא חשיב
 ולע״ל שיהיה גילוי אלקות הנה מבחי׳ אין והעלם יהיה בחי׳ אני אשר
רה על גילוי והיינו שיהיה גילוי בחי׳ אני דהיינו מה שלמעלה  אני מו
׳ ועמ״ש מזה םד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה. וכמ״ש  היש כו
 ראו עתה כי אני אני הוא בפי האזינו. ופי׳ בזח״ב משפטים ק״ח ב׳.
כלו למיחמי מקודם לכן. ועמ״ש מזה בד״ה  עתה ראו מה דלא תו
 במדבר סיני באוהל מועד. וכן מבואר בגמרא (פיו דפסחיט דס״ח סד׳א)
 דקאי אלע״ל דהיינו בעת תחיית המתים שע״ז נאמר אני אמית ואחיה
 וכ״ה בסנהדרין (דצ״א ע״ב) וזהו לכשיבוא אני של הקב״ה כי אני הוא
ת ונק׳ מלמטה  אותיות אין דהיינו מה שעכשיו בחי׳ העלם בתכלי
 למעלה בשם איו יומשד לע״ל בבחי׳ גילוי להיות הגילוי למטה ג״כ כמו
 שהוא למעלה להיות ראו עתה כי אני אני הוא כוי וכמ״ש ואמר ביום
ר והוא ע״ד לע״ל הקב״ה מוציא חמה מנרתיקה  ההוא הנה אלקינו זה כ
ם כמ״ש במ״א בהא ק והעלם לבחי׳ שמש הוי׳. ג ת ר  כו׳ שלא יהיה נ
ת השמים ואת הארץ אני מלא. דמשמע אני ממש  דכתיב הלא א
ל הארץ כבודו. וכבודו היינו זיו  מהותו ועצמותו ית׳ וכתיב מלא כ
ק זיו ה שמלובש בבחי׳ גילוי בהעולמות הוא ר מ  יקריה. והפי׳ ד
 יקריה. ובחי׳ אני מלא הוא בבחי׳ העלם וסוכ״ע דסובב אין פי׳
 מקיף מלמעלה כמ״ש בםש״ב פמ״ח. ולע״ל שיהיה בחינת סוכ״ע
ה שעכשיו אני מלא בבחי׳  מאיר בבחי׳ גילוי ממש באור פנימי מ
 העלם ע״ז אמר לכשיבוא אני של הקב״ה. ועד״ז נתבאר בת״א פ׳
 בראשית בביאור ע״פ כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר
 אני עושה. אני דייקא עושה היינו המאציל העליון ב״ה שממנו נמשד
ת נשמות חדשות כו׳ ע״ש וזהו ענין ב״פ אני ע״ד אני ראשון  התגלו
ה (כמ״ש בדיה ל ע מ  ואני אחרון היינו שיהיה הגילוי למטה ממש כמו ל
 נאוו לחייו בתורים). ועמ״ש בד״ה ראשי המטות בפי׳ אני ראשון ואני
ה ד אני של הקב״ה כי הנ מ  אחרון וזהו מן אני של בשר ודם אתה ל
ת והתנשאות שכל העם שפלים ובטלים ה מורה על רוממו ע ר  אני פ
ה ע ר  לפניו והם עבדים אליו והוא המרומם מהם וזהו עניו אני פ
׳ ועיין א ידים כו ת ולכן מזה נמשד אשר ומבלעדיר ל  בחי׳ רוממו
ד אני של הקב׳׳ה שהרי מ  מזה בבחיי ם״פ בהר איד מזה אתה ל
 במדת מלכותו ית׳ העולמות מתהוים ממש. שע״י מחשבת אנא
. וזהו אני הוי׳ שבבחי׳ זו נמשר ו  אמלוד מזה לבד העולמות נתהו
ל הנבראים. א״כ עאכ״ו שלמעלה היש וכולא קמיה ות כ  שרש התהו
 כלא ממש חשיבא וזהו עניו הלא את השמים ואת הארץ אני מלא.
ק שהוא בבחי׳ העלם ולע״ל שיהיה גילוי בחי׳ זו זהו לכשיבוא  ר

 אני של הקב״ה. (ועמ״ש בפי׳ הפסוק אני בברוש רענן בדיה לבאר עניו

 יוהב״פ ובדיה שבת שבתון ובדיה כי ביום הזה יכפר) והנה כתיב כי גאה

 גאה. ב״פ גאה היינו בחי׳ סוכ״ע ומה שלמעלה מעלה מבחי׳
 סוכ״ע. וזהו ענין ב״פ אני. וכ״ז נמשד ע״י מעשה המצות שהם
ם תר״ד עמודי אור שהם ב׳ פעמים  תרי״ג מצות דאורייתא וז׳ דרבנן ה
 יש כוי. שעי״ז נמשד מבחי׳ גאה גאה אדוו הנפלאות כוי. עוי׳׳ל פי׳
ת ם״פ בא אבל לע״ל אני  לכשיבוא אני של הקב״ה ע״ד מ״ש ברבו

 לבדי כו׳ ע״ש:
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 צו את ננ״י כוי את קרבני לחמי בו׳ ובפי ויצא ע׳׳פ ושבתי בשלום כוי וסד״ה

 ואהיה אצלו אמוו בפי׳ ממושבותיכם תביאו לחם תנופה כר) שהשחוק נמשך

 מביטול היש לפי שזהו דבר חידוש כי מה שהנשמה קודם התלבשותה
ל ל כי כ ל ש כ ו ד  בגוף ונפש הבהמית היתה בבחי׳ ביטול אין זה ה
לם הם באמת כטפה מים אוקיינוס וכלא השיבי. אבל  העולמות כו
ם הגוף ונה״ב יש להם בחי׳  מה שאח׳׳כ בהתלבשות הנשמה בגוף ג
ה פ ם היש בטל בביטול ט ה שארי ולבבי להיות ג ל ת הנפש להיות כ  כלו
ד ת הביטול דנה׳׳ב והגוף אינו ערו  בים זהו העלאת מ״ן. הגם שבאמת מהו
ת הביטול שבעולמות עליונים אבל לפי שהוא חידוש וכמו עד״מ  למהו
נה לבקשת  למטה לב מלכים אין חקר וכשרוצים להמשיד לבו להיות פו
 ההדיוט הוא ע׳׳י שמביאים לפניו דבר חידוש כמו צפור המדברת כו׳
 הגם שבני אדם מדברים בבינה יתירה אלא שזה אינו חידוש אבל זה
ל ט ב ת ך מה שהיש מ ה כ ל מ  שהצפור מדברת הוא חידוש וממשיד לב ה
 הוא דבר חידוש שמבהמה נעשה אדם ובמ״ש אדם ובהמה תושיע ה׳
ג העליון ו ה מעלה היינו המשכת רצון ותענ ל ע מ  (ועי׳׳ז דוקא מעורר ל
ח מן הבא בידו מנחה) וכמשל ק  כנ״ל ועמ״ש מזה ג״כ בפ׳ וישלח ע״פ ר
 הבהמה שנושאת האדם הרוכב עליה למקום שלא יוכל להגיע שם
ת הכסא וגם ׳ נושאות א . ולכן החיות פני אריה פני שור כו  בעצמו
ת כמראה אדם שעל הכסא כוי. וגם זה אמת שמנושאות עם  דמו
א יעקב יאמר עוד שמד כ״א ישראל כי שרית עם  הכסא. וזהו ל
 אלקים בו׳ היינו שלהיות בבחי׳ ומדרגת ישראל היינו לי ראש
 כביכול זה נמשר ע״י כי שרית עם אלקים שהוא להיות ביטול היש
ג ורצון עליון שהוא בחי׳ ראש וכנ״ל בענין ו  שעי״ז נמשד גילוי התענ
ע ראשו כוי (וגם ישראל פי׳ שיר אל שהוא ג״כ ענין ענ  הקב״ה מנ
 המשכת תענוג העליון ע״ד שנתבאר ע״פ שיר השירים וכ״ז נמשר ע״י
 כי שרית עם אלקים. וזהו ובלילה שירה עמי שירו קרי דהיינו
 שעשועים של הקב״ה והיינו ובלילה ע״י אתהפכא חשוכא לנהורא כוי,
ת פ׳ וישלח  ועיין ע״פ לא יעקב יאמר עוד שמד כ״א ישראל ברבו
ת ובזח״א בפ׳ ך פמ״ו ובגמרא ובירושלמי ספ״ק דברכו ד ל  פע״ח ובפי ל
 וישלח קע״ג ב׳ קע״ד א׳ ובפי משפטים ק״ה א׳ ובפי תזריע מ״ה א׳

חס דרמ״ד א׳ ועיין בהרמ״ז ר״פ שמיני בעניו ישראל ע״ש):  ובפ׳ פנ

ונה בביטול זה וכלות הנפש זו שישאר כן ממש ת הכו ך אין תכלי  ג א
דם  בבחינה זו ויכלה נפשו מקרב גופו דהא כבר היתה כן קו
ת הנפש זו ימשיד מלמעלה ו  ירידתה בגוף אלא העיקר הוא שאחר כל
 למטה להיות גילוי אור א״ס למטה. (ובמיש והוא ימשול בר. וע׳ בסש״ב
ך כי ההמשכה ד א בכל מ ו  ס׳׳פ חמשים). וז״ש והיו הדברים האלה כו׳ תיכף ל
ה וכמ״ש מי י ש מ מ רה שקורא ו לכו נקרא מקרא וקורא בתו רה ו  הוא ע״י התו
ם נ׳׳ד). והקרי נפשי כי (תלי  יעלה בהר ה׳ כו׳ אשר לא נשא לשוא נפשו
ק בבחינת נפשו לבד היינו נפש האדם שהיא בבחינת עלייה  כשהוא ר
ה ואינו עוסק ל פ ת ה ע״ד מי יעלה בהר כו׳ שהוא בחי׳ ה ל ע מ  מלמטה ל
קרא לשוא רה ובמצות אח״כ להמשיד אור א״ס מלמעלה למטה נ  בתו
 (וכמ״ש במ״א ע׳׳פ הקל קול יעקב) אלא העיקר צ״ל אח״כ בחי׳ נפשי שהוא
 המשכת וגילוי אור א״ס למטה(ועיין בזח״ג נ״ה ב׳ מעניו נפשי ובמק״מ
ן ד ע  שם ועוי״ל בפי׳ נפשי עפמ״ש בלק״ת פ׳ כי תשא בטעמי מצות ב
ל האצילות והיינו כי נפש פירושו רצון פר נפשו כי א״א נפש כ  ונתנו איש כו
 כמו אין נפשי אל העם הזה (בירמיה בסי׳ ט״ו) ופרש״י נפשי רצוני וכן
 ת״י רעוא גם ע״ד משארז״ל בשבת ס״פ הבונה דר״ת אנכי אנא נפשי
ת יהבית. ועי מזה בלק״ת מהאריז״ל פ׳ יתרו ע׳׳פ אנכי ובמא׳׳א  כתבי
ש נפשי ר פ  אות א׳ סעיף ק״ג והנה רש״י פי׳ אנא נפשי אני בעצמי ויש ל
מה כביכול מה בפי׳ ויקחו לי תרו  כתביה יהבית ע״ד מ״ש ברבות ר״פ תרו

 שו״ה ועיי! — ע״ם: בגובתי״ק: בזהר.

 רצון העליון ב״ח להיות בגילוי למטה. וזהו ענין יהא שמיה רבא
 מברך פי׳ שיומשך מהעלם לגילוי בחי׳ שמיה רבא שהוא שמו הגדול.
 ופי׳ ועניו* שמו הגדול הוא כי יש כמה בחי׳ שמות שהם בבחי׳ השתלשלות
 דהיינו שהם הארות והמשכות אור א״ס להיות ממכ״ע וגם שם הוי׳
 הוא בבחי׳ ממכ״ע כמארז״ל ביו״ד נברא העוה״ב [וכמו שיתבאר
 לסמן בפי• והיה הוי׳ לי לאלקים]. אבל שמו הגדול הוא מה שלמעלה

. ר עלמין כלל  מעלה מגדר ובחי׳ השתלשלות ואינו נמשד ומתלבש תו
 ועם היות שגם הוא בבחי׳ שם לבד כמו השם שאינו ערוד לגבי עצמיות
ה אפי׳ מבחי׳ סובב. ל ע מ ה מהשגת הנבראים* וגם ל ל ע מ  מ״מ הוא ל
רך ונמשך לעלם ולעלמי  וע״ז אנו מבקשים שיהיה שמו הגדול מבו
 עלמיא פי׳ לעלם לשון יחיד היינו בחי׳ אצילות כי שם איהו וחיוהי
 וגרמוהי חד בהון ולעלמי עלמיא לשון רבים היינו בי״ע שהם בבחי׳
 עלמא דפרודא כמ״ש ומשם יפרד כו׳ שבכולם יהיה המשכת והתגלות
 אור א״ס ב״ה שמו הגדול בכדי שיהא ביטול היש לאין כי מחמת הארת
כל מה שמשתלשל ה מאין ליש ו  ההד׳ שמהוה בהשתלשלות העולמות נתהו
 ויורד למטה מטה נעשה בחי׳ יש ביותר עד שנתהוו עולמות הנפרדים
ת אור א״ס שלמעלה מהשתלשלות אזי יהיו העולמות  ממש אבל בהתגלו
 בטלים מיש לאין [ועמ״ש בביאור ע׳׳פ ראיתי והנה מנורת זהב. ובשיר השירים

 ע״פ ששים המה מלכות בעניו מ׳׳ש לע׳׳ל ומעיו מבית ה׳ יצא כו׳]. ולכן כשישראל

ע בראשו כלומר שממשיד למטה גילוי ענ  אומרים איש״ר מברר הקב״ה מנ
נעלם ענג העלית וחכמה  בחי׳ ראשו הוא רצון העליון ב״ה שבתוכו מלובש ו
 עילאה כו׳(ועמ״ש* בד״ה ואהיה אצלו אמון בענין ואהיה שעשועים יום
גלה כבוד ה׳ למטה כמו נ  יום כוי) להיות יורד ונמשד בבחי׳ גילוי למטה ו

ה ממש: ל ע מ  ל

ם ישראל לי ראש שהם ה ) ו ש א  ב והגורם להיות הקב״ה מנענע ר
 הם בחי׳ הראש שלמעלה כביכול). והיינו ע״י כי
 שרית עם אלקים. והעניך כי המשכה זו הוא ע׳׳י אתעדל״ת והעלאת
י ראש דהיינו מאחר  מ״ן בק״ש שמע ישראל שמע לשון הבנה ישראל ל
 שאתה בבחי׳ זו שהוא לי ראש. שמע והבן איך שה׳ אחד. דכולא
ל רק בשכמל״ו שבחינת מלכותו ית׳ לבד מחיה כ  קמיה כלא חשיב ו
ד שאין עצמותו ומהותו מתפשט כלל בכל ל מ  העולמות שהוא כמשל ה
ת ה׳ בכל ק שמו נקרא עליהם כוי. ואי לזאת ואהבת א נות ר  המדי
ה שארי ולבבי שארי זה הגוף שנק׳ שאר ל  מאדך בלי שיעור וכמ״ש כ
ם שבלב שהנפש תלויה בו ומשכנו בחלל השמאלי שהוא  בשר ולבבי הוא ד
 מלא דם ושם היצה״ר וצ״ל בכל לבבך בשני יצריך. דהיינו שגם כהות
 נפש הבהמית מנפש עד בשר יכלו בתשוקה וצמאון ליבטל וליכלל באור
 א״ס ב״ה מאחר שלבבו יבין אחדות ה׳ באמת לאמיתו כי אין עוד מלבדו
רק בשכמל״ו כוי. וזהו עניו יציאת מצרים ולכן שייך הזכרת יצ״מ  ו
 למצות ק״ש. ובכל יום צ״ל יצ״מ כי הגם שהתפלל ואומר אחד ואהבת
ה יוכל להתאוות לדברים זרים אשר לא לה׳ ל פ ת  במס״נ מ״מ אחר ה
ק שופטן  המה והיינו בחי׳ בינונים זה וזה שופטן אלא שמ״מ אמרו ר
ק כשופט האומר ע ח״ו אלא שהוא ר ר ה  ולא מושלים ח״ו כי אין שליטה ל
ו כי הוא ית׳ יעמוד לימין אביון להושיעו  דעתו ואעפ״כ אין הלכה כדברי
ה ל פ ת  כו׳ וכמארז״ל אלמלא עוזרו בו׳ והיינו ע״י שמתעורר בק״ש ו
ו ולכן צ״ל יצ״מ בכל יום כוי. ויש  כו־ כי הבא לטהר אז מסייעין ל
ת ביצ״מ דהיינו שגם בצדיקים יש בחי׳ יצ״מ ממיצרים ו  כמה מדרג
/ וזה הוא בחי׳ העלאת מ״ן בלשון הקבלה ו  וגבולים המגבילים כ
 ואתעדל״ת בלשון הזהר דהיינו שעי״ז דייקא הוא בחי׳ המשכת רצון
 וענג העליון וכמ״ש צחוק עשה לי אלקים שבחי׳ שם אלהים המסתיר
ג העליון והיינו כשנעשה ו  להיות בחי׳ יש מזה נעשה צחוק וגילוי תענ
ן זה יצרת לשחק בו (כמ׳׳ש ע״פ אלה מסעי וע׳׳פ ת ד  ביטול היש. וז״ש ל

 *) עיי בהוספות.
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י  אני הוי׳ אלקיכם ששם הוי׳ יהי׳ נחשב אז כמו בחינת שם אלקים מפנ
 שיתגלה הארה גדולה ועצומה מאור א״ס ב״ה שלמעלה מבחינת שם
 הוי׳ והיינו התגלות שמו הגדול (ואפ״ל שזהו מ״ש ב״פ כי אם ישראל
ו ע״י המלאד(משלח ל״ב כ״ט) זהו  יהיה שמר היינו פעם הראשון שנאמר ל
 המכוון עניו גילוי שם הוי׳ שזהו בחי׳ כי שרית עם אלקים. וזהו הגילוי
ו מהקב״ה בעצמו כי אם ישראל יהיה  שהיה בהר סיני, ופעם שני שנאמר ל
ודע שיש ב׳  שמד (שם ל״ה יו״ד) זהו המכוון גילוי בחי׳ גבוה יותר. כנ
 שמות הוי׳ ופסיק טעמא בינייהו כו׳ ושם הוי׳ דלעילא זהו עניו שמו
 הגדול יהא שמיה רבא מברר כו׳ וזהו הגילוי שיהי׳ לע״ל בב״א, וע׳
 במהרמ״א פ׳ וישלח שהעיר ג״כ מזה שנאמר לו כן ב״פ וכן בעין יעקב
 ספ״ק דברכות העירו קצת המפרשים מזה ולפמש״כ א״ש). ומ״ש אלקיכם
ת העצום ההוא שעי״ז שם לו  אלקים שלכם כי ישראל הם הממשיכים התג
 הוי׳ כאלקים חשוב וכמ״ש עד יעבור עמד הוי׳ והיינו ע״י ההעלאה
 דבחינת יציאת מצרים וההמשכה. ומ״מ כתיב אשר הוצאתי אתכם מארץ
ה שהוא בחי׳ יציאת מצרים ל ע מ ת הנפש שממטה ל ם כלו  מצרים. כי ג
 הוא ע״י אשר הוצאתי כו׳ כי אלמלא עוזרו כו׳ וכמ״ש כי יעמוד לימין
 אביון להושיע משופטי נפשו בו׳ וכנ״ל. והנה על שלשה דברים העולם עומד
 על התורה ועל העבודה ועל גמ״ח. פי׳ עבודה הוא העלאת מ״ו שמלמטה
ה כנ״ל ותורה וגמ״ח ל פ ת ה דהיינו ביטול היש והוא עניו ק״ש ויצ״מ ו ל ע מ  ל
ה שלאחר ההעלאת מ״ן התורה היא המשכה ט מ  הן ההמשכות מלמעלה ל
ד מעי וגמ״ח הוא ההמשכה תורתד בתו  בבחינת פנימית כמ״ש ו
. ו א תמנ י כוי. אמנם כתיב חסדי ה׳ כי ל נ נ  בחיצוניות כמ״ש בצדקה תכו
ד ס ד וכמ״ש בזח״ג(דקל״ג בי) אית ח ס  חסדי לשון רבים היינו ב׳ בחי׳ ח
ד העלית שיתגלה לע״ל וע״ז נאמר וחסדי ס  ואית חסד, הא׳ הוא הבחי׳ ח
. אמנם הרי אי אפשר שיהי׳ ההתגלות  מאתר לא ימוש ונק׳ רב חסד
ד ס  אור מלמעלה אם לא שיהיה בחינת כלי ומכון לשבתו והיינו בחי׳ ח
ד דרועא ימינא שהוא ס ׳ ח  הב׳ דעליה אמרו וכמה גופין תקינת לון כו
ד הנ״ל (ועמ׳׳ש בד״ה הוי׳ יחתו מריביו ס רב ח  בחי׳ כלי לגילוי אור בחינת ו

 מעניו ב׳ בחינת חסד בו׳ ועמ״ש בד׳׳ה והיה מספר בנ״י בפי׳ ועניו כי גדול יום

כל ד דרועא ימינא ו ס  יזרעאל) וכלי זה למטה זהו ענין גמילות חסדים ח
רות היינו  אברי הגוף נמשכין אחר הימין כוי, וכמ״כ יש ב׳ בחינות תו
ת ה׳ היא בחינת תורה ר ו רת הוי׳ חפצו ובתורתו יהגה פי׳ ת  מ״ש בתו
ד לבוא. וכלי ומכון לשבתה היא תתגלה לעתי  שלמעלה חכמה עילאה ו
ה וע״ז נאמר ובתורתו יהגה. וזהו א ת  בחי׳ תורה שלמטה חכמה ת
 עניו ב״פ אני הוי׳ אלקיכם הא׳ קאי על היום לעשותם שהוא בחינת
חסד זה הוא בחינת כלי  התורה שלמטה וחסד דרועא ימינא שחכמה ו
חסד דלגאו שיתגלו לע״ל בב״א שהוא ענין אני ת ה׳ ו ר ו  לקבל גילוי ת
ק  הוי׳ אלקיכם הנאמר שנית (רע׳ באדר׳׳ר דקל׳׳ח ב׳) ולכן קבעו פסו
 זה בק״ש. כי הנה מבואר למעלה דיצ״מ שייר לק״ש כי יצ״מ זהו לצאת
 מהמצרים וגבולים להיות ביטול היש וזהו ענין למס״נ באחד שבק״ש,
 וגם כי ע״י ביטול היש כי שרית עם אלקימ עי״ז נמשר בחי׳ לי ראש
 שזהו ענין שמע ישראל כוי, והנה זהו בחינת עבודה שהיא בחינת
רה וגמ״ח שהוא בחי׳ ההמשכות וכל ג׳  ההעלאת מ״ן ואח״כ צ״ל תו
ק זה כי אשר הוצאתיד מארץ מצרים זהו  דברים אלו מרומזים בפסו
רה וגמ״ח  עניו ההעלאה וב״פ אני הוי׳ זהו ענין ההמשכות שע״י תו
ק זה לפ׳ ציצית ק זה דייקא. וזהו ג״כ שייכות פסו  כנ״ל וע״כ קבעו פסו
ד ב׳ ג נ  כי בציצית יש ב׳ בחי׳ ל״ב חוטין והטלית המקיף אשר הם כ
רה וגמ״ח כי התורה היא ההמשכה בבחינת  בחינת המשכות שע״י תו
ד ס  פנימית וזהו ענין ל״ב חוטין והם ל״ב נתיבות חכמה וגמ״ח ח
י כמו הטלית שהוא לבוש ומקיף כו׳  דרועא ימינא וימינו תחבקנ
 וכמ״ש במ״א. ועוד זאת כי הציצית רומזים ג״כ לאהוי״ר כמ״ש

 שו־ה ספ״ק — ולפמשיכ: נתקו ע״פ לוח התיקון.

 לי אתם לוקחים גם ע״ד מ״ש כי בו שבת וינפש ות״א ונח וע׳ בהרמב״ן
 פ׳ תשא שם ובזח״ב ויקהל (דר׳׳ד סע׳׳ב) ובפי נשא (קכ״ב ב׳) ועמ״ש
נחה עליו רוח ה׳ ומ״ש במ״א פי׳ ריח ר בנ״י גבי ו פ ס  בד״ה והיה מ
ם לאלקים כ  ניחוחי). וז״ש אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות ל
ם כ ה הוא כדי להיות ל ל ע מ  שהתכלית המכוון של יציאת מצרים ממטה ל
ם כוי(וז״ש כ  לאלקים שיומשד גילוי אור א״ס ב״ה למטה וזהו להיות ל
 שמות ג׳ י״ב בהוציאך כר תעבדר בו׳ ועמ״ש במ״א ע״פ הסבי עיניך מנגדי כוי)

 וכן לאליהו הראו זה ג״כ שתכלית המכוון הוא ההמשכה כמ״ש (מלכים א׳
א באש ה׳ פי׳ כי הרעש הוא  סי׳ י״ט) לא ברעש ה׳ ואחר הרעש אש ל
ת השגתם שהוא ית׳ מ ח ל מ  עניו האופנים וחיות שמתנשאים ברעש גדו
 קדוש ומובדל. והוי׳ צבאות אות הוא בצבא שלו. שמאות אחת בלבד
ל צבאי צבאות כמארז״ל ביו״ד נברא העוה״ב  משם הוי׳ מתהוים וחיים כ
ל ועכ״ז לא ברעש הוי׳ פי׳ שאין  כוי. ולכו הם מרעישים ברעש גדו
 גילוי הוי׳ נמשר ומתפשט ומתלבש בבחי׳ הרעש אלא הרעש הוא לה׳
ל ובטל בבחי׳ הוי׳ אבל עכ״ז אין שם הוי׳ ל כ  ממטה למעלה להיות נ
ת  שורה ומתלבש ברעש. וכן ואחר הרעש אש הוא בחי׳ התלהבו
 והתלהטות של השרפים (ועמ״ש במ״א ע״פ שחורה אני שגם באדם יש
 ב׳ בחינות אלו רעש הוא חיצוניות הלב ואש הוא בחינת פנימית)
ק שהאש לה ומתלבש בבחי׳ האש ר  ועכ״ז לא באש הוי׳ שאין שם הוי׳ מתג
ל דממה דקה תמן קאתי מלכא  הוא להוי׳ כנ״ל אלא ע״י ואחרי האש קו
 והיינו ע״י התורה שהיא המשכת וגילוי אור א״ס ב״ה מלמעלה למטה
ה דקה ע״ד דברי חכמים מ מ ל ד (ונקי קו ׳  כמ״ש ואשים דברי בפיר בו
 בנחת נשמעים כמ״ש במ״א על הזהר פ׳ וירא (דקי״ב ע״א עיש). ומ״מ
 צ״ל תחלה רעש ואש שאז ע״י ההעלאה שבתחלה נמשד אח״כ אור
 א״ס בעסק התורה וכמ״ש לעיל שמבחי׳ הרעש נעשה שער בשי״ן ימין
 ושער בשמאל שער בשמאל בחי׳ שער רישיה כעמר נקא שהן הלכות
 התורה. ושער בימין זה השער לה׳ בחינת מצות בו׳. ועמ״ש ע״פ
ל דממה דקה ל ועיין בזהר פ׳ בלק (דקצ״ג ב׳) מענין קו  כי תשמע בקו
 ובפי צו (ד״ל ע״ב) והוא בחי׳ קלא פנימאה הנז׳ בזהר ואתחנן (דרס״א
 ע״א) ועיין בפי׳ הרמ״ז שם גמרא חגיגה (דף ט״ז רל׳א) וע׳ מהרש״א
 שם בח״א (פ״ט דברכות נ״ח א׳). רבות בראשית (פכיד) תזריע (ר״פ
חס ם זח״ג פנ לד אל דרו ק הו  ט״ו) בקהלת רבה (דף פ״ד א׳) בפסו
ל ההמשכות הנמשכים הם כעת  (דרכ״ג פע׳׳ב דרכ״ז סע״ב)). אולם כ

ל נשמות  בבחי׳ העלם ועיקר הגילוי יהיה לע״ל בתחה״מ כשיתעלו כ
לד יפה רעיתי ואזי יקויים מ״ש  ישראל כי לא ידח ממנו נדח כתיב כו
כל מעשה ו כוי. ו ו אבינו כולנו כאחד כשכולנו כאחד אזי ברכנ  ברכנ
 המצות ועסק התורה שבעוה״ז הוא להמשיד אור א״ס אלא שכעת
לה והוא כמו מתן בסתר, ולע״ל שכר מצוה יתגלה מן המצוה  אינו מתג
 עצמה (ועמ״ש ע״פ הבאים ישרש יעקב). וזהו זורע צדקות מצמיח ישועות
 מלשון וישע ה׳ אל הבל ואל מנחתו שיהיה גילוי אור א״ס למטה
ם מג״ע העליון שהרי אפילו ה יותר גבוה ג  בגופות דייקא במדרג
 הצדיקים הגדולים אברהם ומשה שהם ברום המעלות שבג״ע העליון
 יתלבשו בגופות ויקומו בתח״ה* וכוי, והיינו מפני שבעוה״ז יכול להיות
ל יותר משום דנעוץ סופן בתחלתן וסוף מעשה עלה במחשבה  גילוי גדו

ם לאלקים להיות לעתיד: כ  תחלה. וזהו להיות ל
. הנה יעקב אמר ושבתי בשלום כו׳ והיה הוי׳ ם כ י ק ל ׳ א י  ד אני הו
רה על בחינת גילוי האור להוות  לי לאלקים פי׳ ששם הוי׳ מו
ק כמו שם אלקים המעלים והמסתיר  ולהחיות יהי׳ גילוי זה נחשב אצלו ר
 והיינו עי״י גילוי אור א״ס ב״ה שלמעלה מעלה מבחינת שם הוי׳ וכמ״ש
כד לע״ל שהוא יום שבולו ארור דהיינו שאין בו ק זה. ו  בפ׳ ויצא על פסו
ו ע״ז נאמר תכלה לכ ה ו ל ח ו ת ל מחמת גילוי בחינת א׳׳ם שאין ל ל  ראש וסוף כ

 •) עי׳ בהוספות.
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ל פשיטא דבחי׳ זו הוא למעלה לגמרי מבחינה ל  שאינו במנין הע״ס כ
 שבכתר שהוא במנין הע״ס כי הבחי׳ שאינו במנין הע״ס היינו לפי
נה שבמאציל דאנת הוא חד ולא בחושבו וכמ״ש  שהיא בחינה תחתו
 בע״ח שמ״א פ״ג. ואע׳׳ג דבע׳׳ח שם איתא דזהו בחי׳ עתיק ומו״ם הוא
 בבחי׳ א״א, אך הרי ע״ז נתבאר כאן שבמו״ס הוא בחי׳ תענוג שהוא
לה בח״ס ג הוא מתג ו  בחי׳ א״ס ממש ור״ל דבחי׳ עתיק שהוא בחי׳ תענ
 בבחי׳ פנימית ממש. משא״ב בחי׳ גלגלתא שהיא חיצוניות וכמ״ש בע״ח
 (שכ״ב פ״ה) באריכות, וע״כ מו״ס אינו במנין ע״ס ע״ד מ״ש בע״ח (שמ״א
 פ״ג). ועיין מ״ש בביאור ע״פ שוש אשיש מבואר כמ״ש כאן.
 אמנם בביאור ע״פ יביאו לבוש מלכות מבואר דגם לגבי בחי׳ מו״ם
 שייך לומר שיש בחי׳ בגלגלתא שהיא גבוה יותר כי מו״ס היא חכמה
ר שבכתר והוא מקור המצות ת רה וגלגלתא הוא כ  שבכתר והוא מקור התו
גד מ״ש  אלא שהיא חיצוניות כו׳ וכן נת׳ עוד במ״א, ולכאורה זהו נ
 בע״ח (שכ״ב פ״ה) הנ״ל, ולפ״ז צ״ל שהפנימית דכתר שלמעלה לגמרי
 מגלגלתא הוא מ״ש בע״ח שכ״ב ספ״ו שהכתר שלו הוא אור רוחני מקיף
 עליו כו׳ אמנם החיצוניות שלו המתפשטים למטה כוי הוא הגלגלת כו׳
ר פ׳ אמור (דצ״י ?״נ) ה גולגלתא ומוחי המבואר מ  ע״ש, וזהו עניו רישא ו
 ע״ש במק״מ דפי׳ רישא הוא עיקר הכתר שהוא בסוד אור מקיף
ר ת כ גלגלתא הוא חיצוניות הכתר כו׳ והרמ״ז כ׳ רישא הוא פנימית ה  ו
לגלתא הוא סיום חיצוניותו המתפשט ונעשה גלגלתא כמ״ש בא״י עכ״ל,  ג
 וכוונתו ג״כ למ״ש בע״ח שכ״ב ספ״ו החיצוניות שלו המתפשטים כוי,
 וא״כ לכאורה זהו סתירה למ״ש כאן דבחי׳ מו״ם הוא הבחינה פנימית
ה לגמרי מבחי׳ ל ע מ  שבכתר שאינו במנין ע״ם דאם כו הוא ודאי ל
 גלגלתא. אך באמת י״ל דעכ״ז אין משם סתירה למ״ש כאן כי הנה שני
 הדרושים דכאן ודשם מבוארים בע״ח, והיינו כי מ״ש ע״פ יביאו לבוש
ת הוא על פי מה שכתוב בע״ח (שער א״א פ״ג) אשר שם מבואר  מלכו
ר דא״א ומו״ס הוא חכמה ת ה ממו״ס כי הוא כ ל ע מ  דגלגלתא הוא ל
 דא״א. וכן כתב הרמ״ז ר״פ אמור דפ״ח והוא מיוסד ע״פ מאמר
 האדר״ז (דרפ״ח סע׳׳א). ועפ״ז נת׳ מ״ש דיש מעלה במצות הנמשכים
רה  מגלגלתא יותר מבתורה הנמשכת ממו״ס ומכל מקום יש מעלה בתו
 הנמשכת ממו״ס יותר מבמצות כי מו״ס הוא בחי׳ פנימית כוי. והנה
ם ח סתו  מבואר שם בע״ח שבתוך הגלגלת הזה יש בתוכו בחינת מו
 מאד מלבד מו״ם דא״א כו׳, ובפ״ד כתב שבחי׳ זו נמשך מבחי׳ רדל״א
 שלמעלה מגלגלתא שלא יכלה להתלבש בא״א ואחזי נהוריה בהאי רישא
ה הדעת דעתיק והיא נשמה ל ג ת  כוי, ושם ספ״ז ביאר דהיינו ששם מ
ד דעתיק שהוא מבחי׳ ז״ת דעתיק והוא ס  דא״א משא״כ בגלגלתא מלובש ח
 בחינת רוח דא״א שלמטה מבחינת נשמה כוי ע״ש, ועמ״ש בעניו בחינה
ר מבוא שערים פ ס  זו בביאור ע״פ החלצו מאתכם כוי. ועיין מכ״ז ב
ם בו׳  (שער שלישי ח״נ פרק ג׳ די) וע״ש פ״ה במ״ש וזה תבין איך לפעמי
 ע״ש, ומכ״ז יובן דאין מכ״ז סתירה למ״ש כאו שהוא עפמ״ש בע״ח
נקרא ם מאד ו ח סתו  שכ״ב פ״ה כנ״ל כיון דעכ״פ יש בגלגלתא מו
ר שבכתר אשר הגלגלתא ת  חכמתא עילאה סתימאה שהוא הפנימית כ
 הוא בחינת חיצוניות שלו, ולכן בחי׳ זו אינו במנין ע״ס כיון שהוא נמשך
נה  מבחי׳ רדל״א דאחזי נהורא בהאי אוירא ורדל״א הוא בחינה תחתו
 שבמאציל שאינו במנין ע״ס כמ״ש בע״ח שמ״א פ״ג, וי״ל שזהו ענין
 רישא וגולגלתא ומוחי שבזהר פ׳ אמור הנ״ל וגם לפי מ״ש בע״ח שכ״ב
 ספ״ה יתפרש לשון הזהר היטב לפי מש״ש מוחין שבו בעצמו כוי
ם את המוחין הנקרא חב״ד כו׳ ע״ש. וזהו ענין רישא  ומלבשת ג
 ומוחי שהגלגלתא מלבשתם כוי. עוד יש לומר דמש״כ הוא על פי
 מה שכתוב בזהר הרקיע (דקי״ט ע״א) בפי׳ הספרא דצניעותא
 מהאריז״ל בפ״ק דהביא שם מ״ש באדר״ז (דר״צ ע״א) ההיא חכמה

ם לציצית כו׳ אשר זהו בחינת עבודה. (וענין על כ ל בד״ה והיה ל י ע  ל

 שלשה דברים דייקא העולם עומד אפשר שיובן עפמ״ש בזהר הרקיע
ד מקבלא מבין ב׳ דרועיו ר שם (דקס״ו ע״נ) כ ה  ס״פ תרומה במ״ש מ
 כו׳ כי האצילות הקדוש נגמר בג׳ בחינות כוי כי אל או״א קדמו ג׳ רישיו
ד זה על שלשה דברים העולם עומד כו׳ ג נ  כו׳ ע״ש שהאריך בזה. ולבן כ
 וממש״ש יובן ג״כ שייכות ג׳ דברים הנ״ל שהם ועל ידם נמשך בחי׳

 הקב״ה מנענע ראשו כו׳ ועמ״ש ע״פ שיניד כעדר כוי:

 ביאור הדברים ע״פ אני בו׳ דפי ציצית וענין בשעה שישראל אומרים
 יהא שמיה רבא כוי. להבין עניו הרצוו שנתבאר שהוא בחי׳
 חיצוניות נגד השכל דהלא הרצוו גבוה מהשכל (כי הרצון הוא בחינת
 כתר והשכל הוא בחינת חכמה וזהו שמבקשים יהי רצון ועמ״ש בד״ה
 מה יפו פעמיך ובד״ה מזוזה מימיו)• אד העניו כי יש ב׳ בחי׳ שכל. א׳
ה אבא דאצילות שיונק ממזלא דאריך והוא למטה מהרצון מ כ  הוא בחי׳ ה
 שהרי יניקתו מבחי׳ שערות בלבד הנמשכות מבחינת גלגלתא שהוא
ך השערות לגבי בחי׳ גלגלתא עצמה, והב׳ הוא בחינת  רצון ואין ערו
ה מן ל ע מ  מוחא סתימאה שהוא בחינת שכל הנעלם מכל רעיון והוא ל
ג שהוא בבחי׳ א״ס ממש (והרצת הוא ו  הרצון כי בו הוא בחינת תענ
 בחי׳ חיצוניות של מו״ס וכמו הגלגלת לגבי המוח שבתוכו, שבחינת
כל זה  מו״ס הוא הפנימיות של הרצוו שהוא הטעם הכמוס של הרצון, ו
 מבואר בע״ח (שער נ׳׳ב פ״ה) כי המוח הסתום שבכתר כוי בכתר יש בו
 בחי׳ פנימיות שהם מוחין שבו בעצמו כוי ע״ש, הרי מבואר מזה דבחי׳
 מו״ס זהו פנימית דגלגלתא שהיא חיצוניות שלו וכמשנ״ת גם כן במ״א
ל כבוד חופה) ונקרא סתימאה כי אינו בא לידי  בביאור ע״פ כי על כ
 גילוי כלל. מה שאין כן חכמה דאצילות דאתפתחא לל״ב שביליו וכמ״ש
 מהר ח״ג (דקכ׳׳ח סע״ב) שזהו עניו ונהר יוצא מעדן כוי. והמשכת
 החכמה דאצילות מח״ס הוא על ידי שערות ועל זה נאמר וזרח משעיר
רה צוה כוי)  למו (עמ״ש מזה בביאור ע״פ ואהיה אצלו אמון וע״פ תו
ג הנשמות בג״ע ו  שבחינת שערה א׳ בלבד נמשך להיות מושג ולהיות תענ
לגלתא שמכסה ם הוא ע״י בחי׳ ג ד ו  כוי. וגם המשכת השערות ויניקתן מ
ר ומעלים את בחינת מו״ס שלמעלה  על מו״ס דהיינו שהרצון מסתי
ק שערה לבד נמשכת על ידי הגלגלת כוי, ולכן מבואר  מהרצון ולהיות ר
ה במניו הע״ם ופעמים הדעת מנ  בענין מנין הע״ס דלפעמים הכתר נ
 נמנה ואז אין הכתר נמנה, והיינו כי כשמונים בחינת חיצוניות הע״ם
ה במנין הספירות, כי חיצוניות הכתר דהיינו הרצון  אזי גם הכתר נמנ
 נמנה בכלל עשר ספירות. אבל בבחינת פנימיות אין הכתר נמנה. כי
 פנימיות הכתר הוא מו״ם שהוא בחינת א״ס ממש ואינו בכלל ע״ס
ר כו׳ ואז החכמה דאצילות היא הראשונה שבע״ס ראשית  אלא שהוא מקו
רה ומצות  חכמה, (ולפי זה מה שכתוב במ״א בדוכתי טובא בענין תו
ה מהמצות ופעמים משמע ל ע מ  בהא דלפעמים משמע שהתורה היא ל
ה מהתורה שהענין הוא ששניהם אמת כי התורה ל ע מ  שהמצות הם ל
 היא מבחי׳ מוחא והמצות מבחי׳ גלגלתא ויש מעלה במוח שאינו
 בגלגלתא שהוא בחינת פנימית ויש מעלה בגלגלתא שהוא חיצונית עליון
. צ״ל לפ״ז דהיינו לפי שהתורה נמשכת מחכמה דאצילות ולגבי ר  יותר כ
גלגלתא  הכמה דאצילות שייד לומר כן שעם היותה בחינת פנימית ו
 היא חיצוניות. אד לפי שהיא חיצונית הכתר לכן בבחינה זו היא גבוה
 יומר מהחכמה דאצילות ואף על פי כן בבחינה א׳ יש מעלה בחכמה
 יותר להיותה בחינת פנימית וגלגלתא היא בחי׳ חיצוניות. וכ״מ בע״ח
 שם שכ״ב פ״ה ובפרק א׳ אות ב׳ במ״ש לכן בבחי׳ זו המוחין הם
 עיקרים כר ע״ש. אבל מו״ס שהיא פנימית הכתר היא למעלה לגמרי
 מבחי׳ גלגלתא שהיא חיצוניות שלו. מאחר דמו״ס הוא הבחינה שבכתר



 לקוטי שלח תורה נ

וג שבתוכו  שבתוכו עד״מ וכר ע״י המשכת הרצון נמשך ג״כ התענ
 וזהו ענין יהא שמיה רבא מברף פי׳ שמיה הגדול היינו בחי׳ א״ס
ר שהכתר הוא הארת הסובב (ועיין בפע״ח ת  שלמעלה גם מבחי׳ כ
 שער השבת פכ׳׳א וז׳׳ל סעודתא דעתיקא קדישא כו׳ לכן נקרא קדושה
מה (יקם־ה ב׳)  זו קדושא רבא בסוד שמיה רבא עכ׳׳ל. וע׳ בזהר פ׳ תרו
 ובפי׳ הרמ״ז שם ועיין בזהר פ׳ משפטים (דק״ה א׳) ובמק״מ שם
 דפי׳ שמו הגדול הוא בינה וע׳ בפע״ח שער הקדישים ספ״ב. אד
ת  כבר נתבאר זה במ׳׳א בביאור דמזוזה מימין דהכל א׳ כי התגלו
ל נפשי באלקי ובביאור ע״פ ועתה  עתיק הוא בבינה ועמ״ש ע׳׳פ תג
 יגדל נא בעניו אם עונות תשמר י׳׳ה אד׳ מי יעמוד בו׳ ועמ׳׳ש ע״פ
 ראה אנכי. ועמ״ש עוד מענין שמו הגדול ע״פ שיר השירים אשר
 לשלמה ולקמו ע״פ ע*כ יאמרו המושלים באו חשבוו כו׳ ועמ״ש ע״פ
ל וע׳׳ש וי׳׳ל עוד  ואלה שמות בנ״י ושם נתבאר דשם הוי׳ הוא שמו הגדו
ת היד הגדולה  בעניו שמו הגדול עפמ׳׳ש בפ׳ בשלח ע״פ וירא ישראל א
 שיש בי* שמות הוי׳ ע׳׳ש ושמו הגדול י״ל דהיינו שם הוי׳ דלעילא ועמ״ש
ל כו׳ וי״ל דזהו ג״כ פי׳  במ״א בפי׳ כל פרוטה מצטרפת לחשבון גדו
ל ועיין בר״ח שער היראה  ועתה יגדל נא כח בו׳ שיומשד בחי׳ שמו הגדו
 פ״א מענין זה דהגדול) וכדי להיות שמיה רבא מבדד ונמשד למטה היינו
ע ונמשד ג״כ ענ  ע״י שמנענע ראשו שהוא בחי׳ גלגלתא וממילא מתנ
 בחיי א״ס המלובש בו כוי. (ועי מענין הנענוע בפע״ח שער הקדישים
ם י״ל דפי׳ חס בפי׳ הזהר (דר׳כ סע׳׳א). ג  פ״ג בהג״ה ובהרמ״ז פ׳ פנ
 נענוע זה הוא ע״ד מ״ש וישע ה׳ אל הבל כוי. והוא כענין מ״ש
 במ״א בפי׳ לשון צלותא שהוא לשון הטייה וכדלקמן בביאור ע״פ ע״כ
 יאמרו המושלים באו חשבון ע״ש). וזהו ענין הקדישים שבתפלה שהם
ת העולמות כמו אצל הודו בין עשיה ליצירה אומרים קדיש שבזה  להעלו
 הקדיש אנו מעלים העשיה ביצירה כמ״ש בפע״ח שם פ״א, והיינו כי א״א
 להיות עליית העולמות עשיה ליצירה אלא ע״י המשכה תחלה מיצירה
 בעשיה וההמשכה הוא ע״י איש״ר שנמשד אור א״ס שביצירה כו׳ שזהו
 ענין מנענע ראשו, והגם שעיקר המשכה זו דנענוע הראש הוא ע״י
 העלאת מ״ו דק״ש שמע ישראל כו׳ וכמ״ש כ״א ישראל יהיה שמד כי
 שרית עם אלקים שע״י בחינת ביטול היש שזהו עניו כי שרית עם
 אלקים עי״ז נמשר שישראל יהיה שמר בחינת לי ראש. מ״מ צריר
 לומר ג״כ בדבור יהש״ר מברר כוי. (ויובן עוד בפי׳ וענין לי ראש
ל מקום שנאמר  עפמ״ש במדרש ויקרא רבה פ״ב ובשוחד טוב פי״ט כ
לם כו׳ ונתבאר הענין במ״א ע״פ וארשתיר לי כוי, דר״ל לפי  לי אינו זז לעו
 שענין לי רומז לבחי׳ מהותו ועצמותו היינו בחי׳ עתיק שבו דייקא
 נאמר לא שניתי כי לית שמאלא בהאי עתיקא, וזהו פי׳ לי ראש שהם
 בבחי׳ ומדרגה עליונה זו דבחינת גלגלתא ומו״ם דא״א ממש שלמעלה
 מעלה מבחינת ז״א וזהו עניו העליה שנעשה ע״י ירידת הנשמה בגוף
 וכנ״ל שלהיות בבחינת ישראל לי ראש הוא ע״י כי שרית כוי ביטול היש
 דוקא. ועמ״ש ע״פ ואלה שמות שיש ב׳ עליות מבחינת יעקב. הא׳
 בבחינת ישראל זוטא. הב׳ בבחי׳ ישראל סבא. ויש לפרש עניו ב׳ עליות
 אלו. הא׳ בבחי׳ גלגלתא ומוחא דז״א שנק׳ ישראל זוטא ונק׳ בחי׳ זו ג״כ לי
 ראש כי ז״א בעתיקא אחיד ותליא וגם כי בז״א הנה מבחי׳ מצחא ולמעלה
 הוא בחי׳ כי לא אדם הוא כמ״ש במ״א ע״פ צאינה וראינה כוי, וגם
 כי לפעמים עולה ז״א עד שנמשד לו הכתר מא״א וע״י ממש כמבואר
ם בחי׳ ז״א נק׳ לי ראש. אכן עלייה השנית  בעניו חג השבועות ולכן ג
 שיהיה לעתיד היינו בגלגלתא ומו״ס דא״א וזהו לי ראש ממש ואפשר
 לומר שעלייה זו זהו ענין ישראל סבא כי סבא הוא בחי׳ עתיק יומין
 כוי ועלייה זו ע״ד מ״ש בספר הגלגולים םפי״ז שהיה עולם האצילות עולה
 עד א״ק כוי ע״ש. ואפ״ל שלכן נאמר לו ב״פ ישראל יהיה שמך. א׳

 •) עי׳ בהוספות.

 דסתימא ביה בעתיקא קדישא ועל זה פי׳ היינו בראש הא׳ העליון כי
ל כו׳ והיינו ברדל״א ממש וע׳ מזה לקמן, ועל  כחה שם בדקות והעלם גדו
 דרר זה נת׳ כאן בעניו מו״ס שאינו במנין ע״ס כו׳ כיון שהוא ברדל״א
ם כן הטעם דהדעת דאצילות משלים  ממש. והנה על פי זה יש לומר ג
 למנין ע״ס כשאין הכתר נמנה והיינו למנין ע״ס בבחינת פנימית, דאלו
ק בבחינת פנימית שפנימית ה הכתר עצמו כדלעיל, ר  בבחי׳ חיצוניות נמנ
 הכתר אינו במנין ע״ס כנ״ל ואז הדעת משלים המנין והיינו לפי שהדעת
 הוא בחינת פנימית וכמו שנת׳ גם כו ע״פ ואלה המשפטים בעניו משה
 משה לא פסיק טעמא ובביאור על פ׳ מים רבים ועיין בע״ח שכ״ב פ״א
 אות ד׳ ובפע״ח שער הלולב פ״ג בד״ה להר״ר יוסף מערבי, וגם איתא
 בזהר הרקיע בפי׳ הזהר פרשה תרומה דקס״ו ע״ב שכנגד ג׳ רישין
 דע״ק הוא באצילות בחינת חב״ד נמצא הדעת שרשו מרדל״א כו׳ ע״ש
 וכן משמע בע״ח שכ״ב שם. ולכן הוא משלים למנין ע״ס בבחינת
ה דהיינו בחינת רדל״א שהוא בחינת פנימית  פנימית כשאין הכתר נמנ
 הכתר שאינו במניו ע״ס כנ״ל. ועמ״ש מעניו הדעת בביאור ע״פ החלצו
 כו׳ הנ״ל. והנה זה פשוט דאע״ג דשרש הדעת עליון האצילות נמשר
 מלמעלה מעלה מבחינה שאינו במנין ע״ס אעפ״כ הוא נמנה במנין
 ע״ס כי המשכתו משם הוא ע״י כמה השתלשלות וצמצומים רבים ולכן
ת הוא נמנה כוי, ע ד ה בכלל ע״ס מ״מ ה  אע״פ שהמקור אינו נמנ
 ועיין בע״ח שער א״א רפ״ח ובשער כ״ה דרוש ב׳ סי׳ ט״ו ובספר
 מבוא שערים שער חמישי ח״א פ״ח. כי הדעת העליון כוי הוא מזלא
. ר  קדישא דדיקנא דא״א כוי וכ״ה בלק״ת בישעיה ע״פ מי מדד כ
 ועיין עוד בע״ח שכ״ה דרוש ב׳ הנ״ל סי׳ י״ז י״ח ובלק״ת פ׳ שמות
ר לראות ובהרמ״ז ר״פ ויקרא ובפ׳ אמור (בדף צ״ט ע״א)  ע״פ כי ס
 ור״פ קרח ועמ״ש בביאור ע״פ אלה מסעי בענין חותמו של הקב״ה
 אמת וע׳ בזח״ג (דקל״ו א׳ ודרצ״א א׳) ע״פ ובדעת חדרים ימלאו.
 ומכ״ז יתבאר ענין הנז״ל שהרצון עליון הוא בחי׳ חיצוניות לגבי

 הטעם והפנימית):

 ב ועתה יש לבאר עניו ישראל לי ראש היינו שממשיכים הרצון
ג דהיינו בחינת גלגלתא וח״ם ע״י ו  עליון שבתוכו התענ
 קיום רצון העליון ב״ה. כי הנה יש פלסופים המכחישים בהשגחה
 פרטית מפני שנלאו להשיג איר יתכן בחי׳ רצון אצלו ית׳ במעשה
ר בו׳ שהרצון באדם אינו אלא למלאות ס  האדם בעוה״ז וכי כלום ח
 מחסוריו משא״כ למעלה אנת הוא שלימותא דכולהו ומה חסר ח״ו
 עד שיהיה שייר רצון והשגחה אם מקיימים רצונו. אמנם באמת הנה
 כד הוא הרצון עליון להיות בחיי ביטול היש והיינו כי באמת בחינת
 א״ס הוא בחינת תענוג כמ״ש כי עמך מקור חיים היינו מקור התענוגים
ו להיות תענוג מביטול היש כי מטבע הטוב להטיב  אלא שנמשר ממנ
ר (היינו כדי  כו׳ ואז ממילא נמשד ג״כ בחי׳ רצון נתאוה הקב״ה כ
ן  להיטיב כוי). והרצון הוא תר״ד מצות תרי״ג דאורייתא עם ז׳ דרבנ
 שנקרא תר״ד עמודי אור פי׳ כמו העמוד שנמשד מן הגג לארץ והוא
 מחזיק הגג והיינו ע״י שעומד בקרקע ולפי שהקרקע היא קשה לכן
 מתקיים עמידתו בטוב משא״כ בעפר תיחוח כוי, כמ״כ תר״ר מצות
ג עליון שנמשד ו  הם העמודים הנמשכים מן הגג הוא בחי׳ תענ
 ומתלבש בהמצות והן עצמו נשפלו למטה בקרקע עד״מ. דהיינו בעשי׳
 גשמיות ציצית מצמר כו׳ ומחמת שנעוץ סופן בתחלתן וסוף מעשה
 במחשבה תחלה (שהעשי׳ שרשה לעילא כמ״ש במ״א לכן הוא כמשל
 הקרקע הבריאה וחזקה שיש בכחה להחזיק העמודים כוי) ע״כ
ג עליון ו לקבל המשכת התענ  עמידתם בטוב ויפה ויכולים להחזיק ו
ר (וזהו עניז ותומכיה «אושר ע׳ בזח״א ד״ח ע״א ועמ״ש ע״פ והארץ הדום  כ

 רגלי). וזהו ענין מנענע ראשו שעי״ז מתנענע ממילא גם המוח
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 וביטול אמיתי דח״ע וכמ״ש במ׳׳א בעניו שבת תתאה ושבת עילאה
ת  שהם ב׳ בח׳ ביטול הנ״ל, ועד״ז יש ג״כ הפרש בין יחוד וביטול המדו
 דאצי׳ שנק׳ איהו וגרמוהי חד לבחי׳ ביטול דח״ע שנק׳ איהו וחיוהי
 חד וכמ״ש במ׳׳א. ועד״ז יובן ענין יצ״מ דמשה שהיה בו גילוי בחי׳
ל יום דהיינו העלייה לבחי׳  אצילות ואעפ״כ היה צ״ל בבחי׳ יצ״מ בכ
 ביטול אמיתי דחכמה עילאה ממש. עוד יש לבאר ענין זה ע״ד מ״ש
א שבחי׳ אהבה דכי הוא ד  במ״א בענין דא מוחא לדא ודא קליפה ל
פה לגבי אהבת בכל מאדד בלי  חייר עם היותה מוחא עכ״ז נק׳ קלי

 גבול כו׳ וכמ״ש ג״כ ע״פ מקושש עצים שבחי׳ זו נקרא עדיין בגמ׳ בזמן.-
ם ובחי׳ עושין רצונו של מקום זהו בחינת  שאין עושיו רצונו של מקו
ת אין קץ שמה שאצל ו ׳ ע״ש. וכן בבחי׳ מאדר יש מדרג  בכל מאדר כו
ה מהכלי שלו הגה לגבי בחי׳ צדיק גדול ל ע מ  זה נק׳ מאדר לפי שהוא ל
י ערר הכלי שלו שרחבה יותר והמאדר  יותר נחשב עדייו לבחי׳ גבול לפ
 שלו גבוה יותר וז״ש לע״ל וגבה מאד שבחי׳ בכל מאדר יהיה בבחי׳
ר ג׳׳כ בביטול כי ביטול ׳ וכמו שהוא באהבה כ  גבוה הרבה יותר כו
 דבי׳׳ע נק׳ יש וסיגים לגבי ביטול דאצי׳, וכעד׳׳ז באצי׳ עצמו כוי.
ת בו׳ כי  וזהו ועתה ישראל מה ה׳ אלקיד שואל מעמד כ״א ליראה א
ל והי׳ ה גבוה מאד כדלעי  ישראל הוא בחי׳ לי ראש שהוא מדרג
 מהראוי שא״א להגיע לבחי׳ זו כ״א אחרי עומק הביטול בתכלית שהרי
ה מאצי׳ כנ״ל ואעפ״כ מה ה׳ אלקיר שואל מעמר כ״א ל ע מ  בחי׳ זו הוא ל
ע ועשה ר  ליראה כו׳ שהיא היראה המביאה לקיום מצותיו ית׳ בסור מ
 טוב. שהן הן בחינות ראשונות דיצ״מ עכ״פ שעי״ז ג״כ יוכלו להגיע
 להיות בחינת לי ראש ועיין בבינוני׳ פמ״ב). וזהו אשר הוצאתי אתכם
ם לאלקים שע״י יצ״מ נמשד גילוי בחי׳ אור כ  מארץ מצרים להיות ל
 א״ס שלמעלה מאצילות והוא עניו עד יעבור עמר הוי׳ כנ״ל ואז שם
 הוי׳ שהוא בבחי׳ אצילות יהיה נחשב בבחי׳ שם אלקים כו׳ וכמ״ש
 יעקב והיה הוי׳ לי לאלקים. והיינו דוקא ע״י ושבתי בשלום אל בית
ג ו  אבי. בחינת יצחק כדכתיב צחוק עשה לי אלקים שהתגלות התענ
 עליון נמשר מבחי׳ ביטול היש לאין דהיינו בחי׳ כי שרית עם אלקים
ילד ו  כוי. וזה היה ענין יעקב שיצא מבאר שבע היינו מבחי׳ אצילות'
רחל שבירר כ״ז בזמן ה בבי׳׳ע לברר בירורים י״ב שבטים לאה ו  חרנ
ה. ואח״כ ושבתי בשלום אל בית  עשרים שנה שהיה אצל לבן הרנ
ת עליונות מבתחלה כביטול שכל ו  אבי. בחינת עליות וביטול במדרג
ל יותר ובביטול העלול בעילתו כו׳ אז והיה לי לאלקים כנ״ל  בשכל גדו
ד יאמרו ליצחק כי אתה אבינו כי יצחק הוא בחי׳ ם לעתי כד ג  ו
׳ צחוק עשה לי אלקים שיתגלה מבחינת ביטול היש כי  תענוג עליון ל
ת הזהב על הכסף גבורות ל ע מ א ידענו כו׳ כי יצחק הוא בחי׳ כ  אברהם ל

 שלמעלה מהחסרים כוי (ועמ׳׳ש בפ׳ ויצא ע׳׳פ ושבתי בשלום ובפי תולדות ע״פ

 אלה תולדות יצחק):

ל הנ״ל  ד והנה אחר כר כתיב אני הוי׳ אלקיכם פעם ב׳ והוא כי כ
ל אחד וא׳  בענין יציאת מצרים לצאת מן המיצרים וגבולים כ
 כפי עבודתו זהו בחי׳ עליות ממטה למעלה. אמנם עיקר תכלית המכוון
ה דייקא. וכמו שכתוב לא ברעש ט מ  הוא להיות המשכות אור א״ס ב״ה ל
א באש הי. ופי׳ בזהר (פ׳ צו דף ל׳ ע״א) דרעש  ה׳ ואחר הרעש אש ל
ל רעש גדול. והיינו בחי׳ אופנים ח ואשמע אחרי קו  היינו מ׳׳ש ותשאני רו
 וחיות שמתנשאים ברעש גדול. ואש היינו בחי׳ השרפים (וע״ש מ״ש
 המק״מ א״ג ״ל מ״ש רבי יצחק כוי). כי השרפים הם בבריאה והאש הוא
ת בבחינת אצילות. (עמ״ש בפי בראשית בביאור ע״פ בי באשר השמים ו  לה׳ לעל

ה ט מ א נמשר על ידם בחינת אצילות ל ק עולים. אבל ל  החדשים) ואינן ר
א באש הוי׳ שאין שם הוי׳ שהוא אצילות נמשר למטה  בבריאה ממש וזהו ל
 בהאש שלהם דהיינו עולם הבריאה. וכן רעש דאופנים ג״כ לא נמשד

ם ל״ה יו״ד) ע״י הקב״ה בכבודו ובעצמו ש ) ׳  ע״י המלאד (וישלח ל״ב כ״ט) ב
ל האזרח בישראל ישבו בסוכות בד״ה ה׳ לי כעוזרי, וכ״ז  ועמ״ש בפי׳ כ
 נמשךע״י כי שרית בו׳ וכמש״ש ע״פ ואלה שמות שעליות אלו נמשכים ע״י
ה בבחי׳ גלות מצרים ואז ע״י יצ״מ נעשים עליות אלו כוי): ל ח  הירידה ת

. וזהו אני ה׳  ג והנה ההמשכות הם עכשיו בהעלם ולעתיד יתגלו
ם כ  אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות ל
 לאלקים. פי׳ ע״ד מ״ש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה הוי׳ לי
.  לאלקים שאצילות נקרא הוי׳ יו״ד חכמה ה׳ בינה וקוצו של יו״ד כתר
ד לגמרי היא ר פ דבר נ ׳ שעיקר התהוות היש ו  ואלקים הוא בחיי מל
ות היש ת דאצילות. וזהו עניו שם אלקים המעלים להיות התהו  ממלכו
ו הוי׳ נפרד שהן הנבראים דבי״ע מלאכים ונשמות וכמ״ש כי שמש ומג  ו
נרתק לשם הוי׳ שמסתיר וזהו ענין הפרסא  אלקים דשם אלקים הוא מגן ו
 המפסקת ביו אצי׳ לבריאה, משא״ב באצילות ששם הוא בחי׳ גילוי אור
ה מ כ ח ר ל ת כ  א״ס ב״ה ונק׳ אצילות הוי׳ לשון התהוות ע״ש ההשפעות מ
 ומחכמה לבינה מוחין דאבא מוחין דאימא הכל בחי׳ גילוי אור, ופי׳ והיה
 הוי״ה לי לאלקים היינו שלעתיד יהיה הוי׳ זה נחשב כמו אלקים לפי
 שיתגלה בחי׳ א״ס שלמעלה מאצילות כמ״ש עד יעבור עמר הוי׳ כו׳(ועמ״ש
גלות בחינה זו אז  ע״פ האזינו השמים) והוא בחי׳ שמו הגדול. ובהגלות נ
 שם הוי׳ כאלקים חשוב לגבי גילוי עצום הזה (ועמ״ש בביאור ע״פ שובה
 ישראל בד״ה איתא במ״ח במסכת יומא). וזהו פי׳ אני הוי׳ אלקיכם אשר

ם לאלקים שע״י יציאת מצרים יהיה גילוי כ  הוצאתי אתכם מאמ״צ להיות ל
 זה עד שהוי׳ כאלקים חשוב. כי הנה יציאת מצרים ישנו בכמה מדרגות.
 הא׳ העלי׳ מבי״ע לאצילות ביטול היש לאין. ואמנם באצילות ג״כ שייר
ת ד ת מ ם אצילות הוא בבחי׳ מיצרים וגבולים ונקי מדו  בחינת יצ״מ, כי ג
א היה  החסד כו׳ שהם בבחי׳ מדה וגבול שאם היה החסד בלי גבול ל
ל כוי, והיינו לפי שהאורות מלובשים בכלים שהם ל  עונש לרשעים כ
 המגבילים לכן יש מצר עד כאן בוי. (ודיש בפרקי היכלות רל״ו אלפים
 רבבות פרסאות הוא שיעור קומה והיינו בחינת כלים דאצילות שהן
 בבחינת גבול ותכלית ע׳ באגה״ק ד״ה איהו וחיוהי בשם הע״ח). משא״כ
ה מאצילות. כי הנה עיקר בחינת המיצרים והגבולים זהו בעולם ל ע מ  ל
 התיקון שהאורות מועטים והכלים מרובים ובתהו האורות מרובים
ה מבחינת כלים לגמרי ואין ל ע מ  מהכלים בו׳ אמנם א״ס ב״ה הוא ל
 שייר בחינת מיצר וגבול ולכן בחינת עלייה מאצילות בלמעלה מאצילות
 נקרא ג״כ יציאת מצרים כוי. (וכמ״ש במ״א בביאור ע״פ אלה מסעי דלכר
ל יצ״מ כי יריחו הוא בחי׳ ת עד ירדן יריחו נקרא הכ ל המ״ב מסעו  כ
 ריח בגדיו בחינת מקיפים כו׳ שלמעלה מבחי׳ כלים ואור פנימי לכן
ל זה נמשד ע״י בירור נה״ב  עד בחי׳ זו נק׳ עדיין יצ״מ. ולכן ג״כ כ
. וזהו ג״כ שיצ״מ יש ר  ששרשה מעולם התהו ששם האורות מרובים כ
ו גילוי אצי׳ ממש היה שייר ר ואפילו במרבע״ה שהיה ל ם בצדיקים כ  ג
ל יום והוא ע״ד הנזי. ולקרב הדבר אל השכל בעבודה  בו מצות יצ״מ בכ
ת רבות מאד ביצ״מ. הנה נת׳ ע״פ במדבר סיני ו  איך שייך מדרג
ר דלחדש השני  באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים כ
 וכן לשנה השנית ר״ל שצ״ל בבחינה שנית מיציאת מצרים דהיינו אחר
ר מרע גמור בתכלית אז יוכל לבא לבחי׳ מדבר סיני שהוא  שיהיה סו
רתקה לבושי נוגה כו׳ ע״ש. ובי בחי׳ יצ״מ שנזכר  עניו צאת הנפש מנ
ה מב׳ בחי׳ הנ״ל ל ע מ  כאן מבי״ע לאצי׳ ומאצי׳ למעלה זהו עוד ל
 דהיינו שאחר צאת הנפש מלבושי נוגה שייר בחי׳ יצ״מ מבי״ע לאצי׳.
ר  ועניו זה בנפש כי בי״ע הוא בחי׳ אהבה ויראה יש מי שאוהב כ
 משא״כ אצילות זהו בחינת ביטול שלמעלה מבחי׳ אהבה וכמו ענין
 השתחוואות דשמו״ע הוא למעלה מבחי׳ ואהבת דק״ש כוי. והנה
ה מזה ביטול היש ל ע מ ל ב׳ מדרגות זה ל ד כל ר  בבחי׳ ביטול ג״כ יש ד
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כל העם  שלמעלה גם מכתר. וחכמה תתאה. (ועמ׳׳ש בפי יתרו ע״פ ו
 רואים בעניו אל תאמרו מים מים כוי, ופי׳ ועניו חכמה עילאה שלמעלה
א דצניעותא בפ״ק והוא ר פ ס ר י״ל עפמ״ש בפי׳ האריז׳׳ל ל ת כ  גם מ
 בזהר הרקיע (דקי״ט ע״א) שהביא שם מ׳׳ש באדר״ז (דר״צ ע״א) ע״פ
דרכה היינו  אלקים הבין דרכה כוי וז״ל א״נ מקומה היינו מו״ס עצמה ו
 הראש הב׳ שמשם יצאה למקום מו״ס. וכ״ש ההיא חכמה דסתימא
ל  ביה בע״ק היינו בראש הא׳ העליוו כי כחה שם בדקות והעלם גדו
ם בעתיקא כי שם  כו׳ עד נמצינו למדין דמו״ס ראשיתה דיליה סתו
 שורשה כוי עכ׳׳ל, והיינו ברדל׳׳א ממש אשר שם העצמות העליון
ר הדרת מלר על סד״צ (דרט״ז ע״ב) פ ס  כמבואר שם והובא ג׳׳כ כ״ז ב
ר והיינו לפי שהיא שרש ת כ ם מ  וזהו עניו חכמה עילאה שלמעלה ג
 החכמה שברדל״א ממש שהוא מל׳ דא׳׳ס שלמעלה מגלגלתא דא׳׳א שהוא
 הכתר כו׳ וזהו ג׳׳כ ענין הנז׳ בביאור ע׳׳פ כי אתה נרי בענין התורה
 שמקורה ושרשה הוא במו׳׳ס והיינו בחי׳ חכמה שבכתר ע״פ קבלת
ה במל׳ דא״ס וע״ש ל ע מ  מהרמ״ק וע׳׳פ קבלת האריז׳׳ל הוא הגבה ל
 שמקור זה נמשר בתורה שלפנינו בגשמיות נעוץ תחלתן בסופן דייקא
ל וכן י ד ד דקשוט שיתגלה ל ס גד ב׳ בחי׳ שנתבאר שיש ח  כו׳). והנה כנ
ד זה נאמר ג נ ו כו׳ כ ת ה׳ והכלי לזה הוא בחי׳ גמ״ח ותורה צוה לנ ר ו  ת
גד מה  בפ׳ ציצית ב״פ אני הוי׳ אלקיכם. הא׳ נגד הכלי והב׳ נ
ק זה כפ׳ רת ה׳. ולכן נאמר פסו תו ד דקשוט ו ס  שיתגלה'לע״ל בחי׳ ח
 ציצית דוקא כי בציצית יש ב׳ בחי׳ המשכת ל״ב חוטין ל״ב נתיבות
רה ומצות והם  חכמה והטלית שהוא המקיף שרומזיו לשני בחי׳ תו

 כלים להמשכת הנ״ל:
 ה ולתוספת ביאור מעט בענין שנאמר ב״פ אני הוי׳ אלקיכם.
ה יש להקדים מ״ש בזהר פ׳ וישלח דף ל ח ת  הנה מ
 קע״ד א׳ כמה דקב״ה לזמנין אתקרי הוי׳ ולזמנין אתקרי אלקים.
 ה״נ לזמנין אקרי ישראל. ולזמניו אקרי יעקב. וכלא בדרגין ידיען.
ת האדם בצלמו בצלם אלקים ב״פ  והענין כמ״ש במ״א ע״פ ויברא א
גד ב׳ בחי׳ שיש בנשמה הא׳ המתפשטת ומתלבשת בגוף כו׳  בצלם כנ
 ובחי׳ הב׳ היא בחי׳ הנשמה שעומדת למעלה בבחי׳ מקיף כוי. וזהו ג״כ
ד ב׳ בחי׳ הנ״ל שבנשמה. ושרשן ג נ  ב׳ השמות דיעקב וישראל שהן כ
ודע עניו יחוד  מב׳ שמות הוי׳ אלקים ועיין בזהר ר״פ במדבר. והנה נ
 הוי׳ אלקים וכמ״ש לעיל פ׳ וארא ע״פ וידבר אלקים כוי אני הוי׳
כר נמשף גילוי אלקות מבחי׳ הנשמה שלמעלה מן הגוף בתור  ע״ש. ו
 הנשמה המלובשת בגוף וכמ״ש גבי חברי דניאל אבל חרדה גדולה
פלה עליהם וארז״ל משום דמזלייהו חזי שחלק הנשמה שלמעלה מהגוף  נ
ו נוזל ונמשד בחלק הנשמה שבגוף, וזהו לא יקרא  נק׳ מזל ע״ש שממנ
 שמר יעקב כי אם ישראל יהיה שמד שמאיר ונמשד מבחי׳ ישראל בבחי׳
 יעקב ועמ״ש בפ׳ בלק ע״פ לא הביט אוו ביעקב בו׳ שבשבת הוא
 גילוי ובחי׳ ישראל ממש. וזהו אני הוי׳ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם
 מארץ מצרים פי׳ ע״י ששם הוי׳ נמשר להיות הוא ממש אלקיכם
 שיאיר בבחי׳ גילוי בשם אלקים ועי״ז מאיר בחי׳ ישראל ממש בבחי׳
 יעקב ועי״ז נמשר להיות יציאת מצרים לצאת מהמיצרים וגבולים
ת שם הוי׳ ר דשם אלקים כוי, שמחמת התגלו ת ס ה ה  המסתעפים מ
ם לאלקים. כ ה שארי ולבבי כוי, וזהו להיות ל ל  נמשד יצ״מ להיות כ
ה מבואר באדרא דנשא (דקל״ח ב•) ובפי׳ האריז״ל שם  והעניו דהנ
ד רומז לז״א וחד לע״ק. ק א׳ אזי ח  שכשנאמר ב׳ שמות הוי׳ בפסו
ק זה דאני הוי׳ שנאמר תחלה היינו ז״א ם כאן בפסו  וכמ״כ הפי׳ ג
 האצילות אשר הוא אלקיכם שנמשד בגילוי בשם אלקים הוא מל׳ דאצילות
 והיינו ע״י התומ״צ שעי״ז ממשיכים גילוי שם הוי׳ ממש. ועכ״ז התומ״צ
רב חסה שיתגלה לע״ל ההיינו ת ה׳ ו ר ו  הם רק בחי׳ כלים לגילוי ת

 שם הוי׳ עי״ז למטה וזהו לא ברעש הוי׳. שהרי המלאכים בקשו שתנתן
ם אלא לישראל ה ה ל תנ ת ולא נ ם התורה שהיא בחי׳ המשכות אלקו ה  ל
 דוקא שהם הן שיכולים להחשיד [עמ״ש מזה בפ׳ יתרו ע״פ זכור את יום
 השבת]. וגם שלמטה בעוה״ז הוא דוקא הכלי לזה ע״י ציצית ותפילין כו׳
׳ וכנ״ל מענין תר״ר עמודי אור שהעמוד עומד ע״ג  כי נעוץ סופן כו
׳ וכן החיות נושאות ומנושאות עם הכסא אבל לא נזכר ע דייקא כו ק ר  ק
 שימשיכו למטה כוי. וזהו עניו אני הוי׳ אלקיכם שנאמר פעם שנית
 אחר יצ״מ שהוא ענין המשכת מ״ד ויצ״מ הוא העלאת מ״ו ביטול היש
 כוי. וההמשכות הן ע״י ב׳ בחי׳ מ״ע ומל״ת. ביטול היש לאין בבחי׳
ע ע״י ל״ת לא תאכל ר ר מ הפרדת הרע ע״י סו ב ברמ״ח מ״ע ו  ועשה טו
ם עלייה והם פנימיים ושעטנז מקיפים ה  חלב כו׳ שהם דברים שאין ל
 וכ״ז הוא ע״י בחכמה אתברירו וכו בטומאה וטהרה יש דבר שמקבל
ת ע  טומאה כוי ויש דבר שאינו מקבל טומאה כו׳ אלא שהוא מבחי׳ ד
דעת זה ר קדשים [היינו בחכמה אתברירו כנ״ל] ו ד  וכמארז״ל חכמה זה ס
ר טהרות [ועמ״ש מזה בביאור ע״פ שחורה אני ובפי אחרי ע״פ לטהר ד  ס
ה נסמכה. ולזאת מטהרת הטמא מ  אתכם כוי ועמ״ש באגה״ק בד״ה ל
דעת ובאדר״ז(דרצ״א א) ׳ פקודי(דרכ״ג ע״א) מענין חכמה ו ׳ וע׳ בזהר פ  כו
ת הענין שע״י ביטול היש לאין מעורר ג״כ כללו ק דעת]. ו נ ע  ועמש״ל ב
 למעלה המשכת אין האמיתי אור הכתר ביש דאצילות כי על חו״ב כתיב
ה גימטריא יש וכתיב ה בינה ב״פ קנ ה חכמה קנ ל אוהבי יש קנ  להנחי
ל שהיא עצמה אינה עדיין בחי׳ אין. וכמ״ש ל כ  והחכמה מאין תמצא. מ
ו אם אין פי׳ אם ז א׳) שזהו ענין מ״ש היש הוי׳ בקרבנ מ ק ) ג ״ ר ח ה  מ
ם משם הוי׳ הוא מבחי׳ יש שהוא חו״ב או מבחי׳ ה  ההארה הנמשכת ל
ה שנמשר בחו״ב שייר בחי׳ השגה ולכן נקרא יש. משא״כ אין מ מ ) ו י  א

סא ביי) והעיקר הוא ההמשכה כנ״ל:  הוא מה דלית מחשבה תפי
ד שיתגלה לע״ל וזהו וחסדי ס ד עילאה הוא רב ח ס  וענין חסדי הי. ח
ר (ח״ג קל״ו ב׳)• אד הכלי לזה ה  מאתר לא ימוש כו׳ כמ״ש מ
ד דרועא ס נת לון כו׳ ח ד דאצילות שעליו אמרו וכמה גופין תקי ס  הוא ח
ד כו׳(ועיין באגה״ק ס רב ח  ימינא כו׳ והוא כגופא לגבי נשמתא לבחי׳ ו
ה גופץ תקינת לון קאי על ע״ס מ  ד״ה וילבש צדקה. ובמ״א נת׳ דפי׳ כ
ד ס ח ד שבע״ס דבריאה שהוא כלי ל ס ד דרועא ימינא הוא ח ס ח  דבי׳׳ע ו
ד ס  דאצילות שנק׳ נשמתא כמו שהגוף הוא כלי לנשמה ועד״ז ג״כ ח
ד שהוא בחיי נשמתא לנשמתא בו׳. ועד״ז ס  דאצילות הוא כלי לגבי רב ח
חסד דקשוט לאו בחיי גופא אתמר אלא ר ח״ג שם ו ה  יש לפרש מ״ש מ
ד דאצי׳ נקי חיי גופא שהוא חיות ומקור לע״ס ס  בחיי דנשמתא, פי׳ ח
ד דאצי׳ הוא נשמה להן כנשמה המחיה ס ח  דבי״ע שנקרא גופא כנ״ל ו
ל שיהיה אפי׳ נשמה לע״ס ל א שייר כ ד ל ס  את הגוף משא׳׳כ בחי׳ רב ח
ד דאצי׳ וזהו חיי ס  דבריאה יצירה עשייה אלא שהוא נשמה המחיה ח
רת ה׳  דנשמתא כו׳ וכנ״ל שהוא בחי׳ נשמה לנשמתא כוי). וענין בתו
ה היינו ט מ . הנה ל ת ה׳ ותורתו ר ו  חפצו ובתורתו יהגה שיש ב׳ תורות. ת
ה יש ב׳  תשב״כ ותשבע״פ (ועמ״ש ע״פ נאוו לחיי!- בתורים)• אן־ באמת הנ
ד המלד ע״ה ר הבהיר (נ״א במעין חכמה) דו פ ס  תורות, והוא מ״ש ב
רה שלמעלה בהקב״ה פי׳ תורה שלמעלה היא ג״כ  היה מחבר תו
תגלה אלא להאבות לא נ . ו  המשכות אלא שהמה ע״פ אופן אחר לגמרי
 אברהם ויצחק חפרו בארות ויעקב היה עובדא שלו במקלות. והוא ענין
 אחד עם תפיליו שלנו (כמבואר מהר ויצא דקס״ב א׳) ואם אחד מישראל
ל פר מנעלים ועל כ א יפעל כלום. וכן חנור היה תו  דעתה יעשה זאת ל
רה שלמעלה (ועמ״ש קצת  תפירה כו׳ היינו מפני שהמשכתם היה כמו בתו
ת משה ר ו  בעין זה ע״פ וישלח יעקב וע״פ ויקח מן הבא בידו מנחה) משא״כ ת

ל אדם כו׳(ועמיש ע״פ ת יעקב היא איד ומה שימשיד כ ל ה  שהיא מורשה ק
. והיא חכמה עילאה ת ה׳ ובתורתו ר ו  אם בחקתי תלבו ע״ש) וזהו ענין ת
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ס בבחי׳ דומם כמו כסף ונחושת ממעשה הצדקה. אד  ומתגשם יותר ג
 באמת אינו כן כי הכל שוה אצלו ית׳ כי כולא קמיה כלא חשיב ואיו
נים כיון שהכל כאין נגדו כי הוא ית׳ א״ס  הפרש אצלו בין עליונים לתחתו
 ואין ערוד אליו ית׳. וזהו מה שאומרים והקדוש בשמים ובארץ [ועמ״ש
 מזה נפ׳ ראה ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו ואותו תיראו כר] כלומר שבחינת

ת  שמים ובחיי ארץ שוה אצלו כי הוא קדוש ומובדל מהם אף שהוא מחיה א
לם החיות הוא בבחי׳ רצוא ושוב כוי. והנה לם ומהווה את כו  כו
 המשכת החיות מקדושתו ית׳ נעשה ע״י ישראל כמ״ש ומי כעמר ישראל
ת ממשיכים בחי׳ אחד. ולכן ח ת  גוי אחד בארץ. פי׳ שאפילו בארץ מ
 אומרים ג״פ קדוש להמשיד קדושתו בג׳ בחי׳ אלו מחשבה דבור ומעשה
 שהן ג׳ בחי׳ הנשמה נר״נ (ועמ״ש מזה לעיל ע״פ ועתה יגדל נא] שבכולם
 נמשר בחי׳ קדוש דהיינו ע״י עסק התורה ומצות בג׳ בחי׳ שהם בחי׳
ל באחד, משא׳׳כ ל כ ה  לבושיו להנשמה שתוכל ליהנות מזיו השכינה דהיינו ל
ל באחד מאחר שהיא בחי׳ ל כ ת ה  כשהיא ערומה בלא לבוש אינה יכולה ל
פסד ורחוק מאד מבחי׳ אחד ולכן צריר ללבושין נ כל נברא הווה ו  נברא ו
רה ומצות שהן בחי׳ לבושיו שמלבישין הנשמה ומקיפין  היינו מחשבות תו
לה והס נמשכים מבחי׳ אחד שעי׳׳ז יוכלו נשמות״  אותה מראשה ועד רג
ל באחד וזהו והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה׳(בש״אסי׳ ל כ ה  ל
ד תהיה נפשו צרורה ו בחרט כ  כ׳׳ה כ״ט), דהיינו כמו שאדם צורר כספ
ל באחד ל כ ה  בצרור החיים דהיינו שיקיפנו וילבישנו לבוש וצרור החיים ל
 את ה׳ [ועיין מענין צרורה בצרור כוי בגמרא פ״ב דחגיגה (די״ב םע׳־ב]
וכת המזבח. פ׳ בתי דשבת  ערבות שבו כוי ועמ״ש בביאור ע״פ זאת חנ
ך בקהלת רבה ר מ ש י  קנ״ב ב׳ רבות ס״פ האזינו. נשא ם״פ י״א גבי ו
ח בני האדם העולה. זח״א וירא ק״ו ב׳ תרומה ק מי יודע רו  בפסו
 קמ״ב סע״ב קע״ח סע״ב ויקרא כ״ה א׳ מצורע נ״ה א׳ אחרי ע״א

ד צרור. במא״א אות צדיק ס״כ]: ר ס ע ד ר פ  בי. ב
 ב והארה והמשכה זו היא בחי׳ ריח כמ״ש והריחו ביראת ה׳
 והוא למשל כמו שהריח אינו עצמיות הדבר אלא הארה
ד הארה זו מתפשטת מאור א״ס ב״ה ונקרא מדה זו ו כ  והמשכה ממנ
 אריר אנפין כמ״ש אאריד אפי ותהלתי אחטם לד, כמ״ש באדרא דנשא
ן שהארה לבעל החוטם אני מתחנ ל ו ל פ ת ק* ע״נ] לבעל החוטם אני מ ] 
 זו נקרא בחינת חוטם והוא בחי׳ ריח והקב״ה״ נקרא בעל החוטם שהוא
ו והארה זו ארוכה מארץ מדה  עצמיות ומקור ההארה המתפשטת ממנ
 ומתפשטת ממקום גבוה מאד דהיינו א״ס ב״ה שהוא בלי גבול בבחי׳
 מטה מטה מאד מקום הגבול, [ואפ״ל שלכן פירשו ברבות במדבר ס״פ ה׳
ד לשון חותם כמו שימני כחותם שזהו עניו המשכת האור למטה  אחטם ל
 ועמ״ש מענין חותמו של הקב״ה אמת בביאור ע״פ אלה מסעי]. ולכן
 נקרא א״א אריכא דאנפין שמתארד בבחי׳ ריח הנ״ל להלביש הנשמה
 בבחינות מחשבה״ דבור ומעשה המצות והתורה [ועמ״ש מזה ע״פ אלה
 מסעי כר בעניו ירדן יריחו• ועי בזהר בלק דקפ״ו אי בריחא דלבושייכו כר ומ׳׳ש

. והנה בחינת הלבושין הם נמשכים ע״י בחי׳ ימים [ ׳ א»  םד״ה ועתה יגדל נ
 שיש שס״ה ימים שהם שס״ה המשכות, כמו למשל שס״ה גידין* שהדם
ד הגידים [עמ״ש בד״ה ר ל האברים נמשד ד כ  והחיות היוצא מן הלב ל
בר ת להתג  לסוסתי בשיר השירים] שהם בחי׳ גבורות שצריד האדם התגברו
ל בחי׳ אלו דהיינו מחשבתו ודבורו  לאכפייא לםט״א בג׳ בחי׳ אלו שיהיו כ
ס (דף רמ״ט ע׳׳ב) ע״פ משכו ח נ דת ה׳ לבד. [ועיין בזח״ג פ  ומעשיו לעבו
ר דא משכו יומין עילאין ת א  וקחו מאי משכו כמאן דמשיך מאתר אחרא ל
 לגבי יומין תתאין יומין עילאין אינון שם״ו כחשבוו משכו כו׳ ע״ש. וע׳
 בפרדס ערד ימי עולם ובזח״א ויחי (דף רמ״ז ע״א) גבי שבעת ימים
 ושבעת ימים ובפי מקץ (דר״ד סע״ב) ובפי בראשית (דנ״א סע״ב)
נן  ובםה״מ סי׳ קמ״א]. כללא דמילתא שישים האדם מחשבתו להתבו

 שדה נברא— ורחוק מאד נזבח״ אחד: בבת״י 633:ורחוק מאד מאד מאור פני הדי. ולכן היא צריכה.
 שדה והוא—שהריח: בדפ״ר ובבת״י 633: הריח.

 *) עיי בהוספות.

 בחינת שם הוי׳ הב׳ שהוא בחי׳ ע״ק ולגבי גילוי זה נקי שם הוי׳ דז״א
ם לאלקים כלומר שע״י יציאת כ ק כמו שם אלקים כוי. וז״ש להיות ל  ר
 מצרים יומשד גילוי בחי׳ םוכ״ע שהוא בחי׳ ע״ק שלגבי גילוי זה נק׳
 הגילוי דהוי׳ דז״א רק בחי׳ אלקים בחי׳ ממכ״ע. ואח״כ נאמר אני
 הוי׳ אלקיכם פי׳ שם הוי׳ דעתיק יאיר ויתגלה ממש בז״א דהיינו להיות
 הוי׳ ממש אלקיכם בבחי׳ גילוי, וכנ״ל בעניו יחוד ב׳ שמות הוי׳ אלקים
 דזו״נ דאצי׳ שהיחוד הוא שלא יהי׳ שם אלקים מסתיר אלא דשם הוי׳
 יתגלה ממש להיות הוי׳ ממש אלקיכם. וכר עד״ז למעלה יותר שז״א נק׳
 שם אלקים לגבי ע״ק שנקרא הוי׳ וזהו ענין שמו הגדול וא״כ ג״כ פי׳
 אני הוי׳ אלקיכם שלא יהיה בחיי הכלים דז״א מסתירים על גילוי ע״ק
 שהוא בחי׳ סוכ״ע כי אם בחי׳ סוכ״ע יומשר ויאיר בגילוי ממש כוי
 ועמ״ש במ״א ע״פ לעשות הישר בעיני ה׳ אלקיד וע״פ וידעת היום

ת כוי: ח ת על הארץ מ  כו׳ כי הוי׳ הוא האלקים בשמים ממעל ו
ודע שבכתר יש ב׳ בחי׳ ע״י וא״א והנה פי׳ להיות ה נ ל עוד דהנ ״ י  ל
ת בחי׳ א״א. שע״ז גד התגלו  לכם לאלקים ודאי היינו גם נ
 אמרו דז״א בעלותו לגבי עתיקא דהיינו א״א שנק׳ ג״כ עתיקא כנודע.
 כאלקים חשוב•.אד שיהיה אני הוי׳ אלקיכם שיתגלה שם הוי׳ דא״א
א להיות הגילוי בז״א ממש מבחי׳ א״א. הנה צ״ל ההמשכה ״  ממש מ
 מלמעלה יותר. וכמו יחוד שם הויה אלקים דזו״נ הוא ע״י ההמשכה
ד דהיינו  מאו״א כוי, וכך עד״ז שיהיה גילוי א״א ממש בשם אלקים דלעתי
א הוא ע״י המשכה גדולה ועצומה מבחי׳ עתיק ממש שלמעלה מא״א. ״  מ
 יע־׳ד מ״ש במ״א בעניו הפך ים ליבשה שעלמא דאתכסייא יאיר בגילוי
 גמור ממש בעלמא דאתגליא הוא ע״י שנמשך מבחי׳ כי גאה גאה
ם לאלקים כ  שלמעלה מבחי׳ סוכ״ע כוי. ועד״ז נאמר כאן תחלה להיות ל

 ואח״כ ע״י גילוי בחי׳ עתיק ממש נאמר אני הוי׳ אלקיכם כוי:

 וישלח יהושע מן השיטים שנים אנשים מרגלים חרש לאמר
ו וראו את הארץ ואת יריחו וגו׳. והנה בודאי לא כ  ל
ק שהשי״ת ציוהו ע״ב. ובמרגלים ששלח משה  עשה יהושע מדעתו ר
ר אני איני מצוה לד. להבין ענין זה ת ע ד ד ואמרו רז״ל ל  כתיב שלח ל
לה של ק ביריחו שהיתה מנעו ם ר  שבכל א״י לא ציוה השי״ת לשלוח מרגלי
ל האומות כמ״ש החתי כ גרת ובו׳. ובה היו דרין מ  א״י כמ״ש ויריחו סו
ת א״י. ו ל בעלי יריחו כוי. שנתכללו בה שהיתה כלל  האמורי וגו׳ כ
 ולהבין ענין זה איר ענין זה הוא נמצא בכל ישראל שבבחי׳ יריחו שלו
ד מרגלים ובבחי׳ שאר א״י שלו אין צריך מרגלים. הנה כתיב י  הוא צי
ם  ואברהם זקן בא בימים כוי. ופי׳ בזהר שנתלבש בימים שהימים ה
כל א׳ ניתן לו שני חייו כפי מה שצריר  בחי׳ לבושיו הניתן להנשמה ו
 ללבושין. כמ״ש ימים יוצרו והיינו ע״י תורה ומצות שאדם עוסק
רה ומצות חסר מהנשמה הלבוש כפי ערר  בימיו וכל יום שביטל תו
 ביטולו. ולהבין ענין הלבושין ולמה צריכה הנשמה ללבושין שלא תהיה

ה נכתב עניו זה בתורה להודיענו זאת: מ  ערומה וגם ל
ל יום נקדישד. ולכאורה הוא ה אנחנו אומרים בכ  והענין הוא דהנ
ו על השי״ת שהוא קדוש ומקודש בעצמו ואיר מר כ פלא לו  נ
 אנו אומרים שאנחנו מקדישים אותו. וגם למה אומרים ג״פ קדוש
ו בשלשה דברים שהם רה ניתנה לנ  במספר זה דוקא• אד הנה התו
 מחשבה דבור ומעשה שכמה מצות תלוים* בדיבור לבד וכמה מצות תלוים
 במחשבה לבדה וכמה מצות תלוים במעשה לבד. ולכאורה יטעה האדם
 לומר שאין בחי׳ גילוי אלקות המתגלה בבחי׳ מעשה שוה לבחינת גילוי
 אלקות המתגלה בבחי׳ דבור ומחשבה שבחי׳ מעשה הוא מתעבה

 . שדה א״י — מכל האומזח: בבוך 415: מכל ז׳ אומות.
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 קרח תורה נב

 תהיה נשמתו ערומה בלי לבושין שהן מחשבות התורה והמצות כנ״ל
ת ריש פרשה ב׳ המה  (וברבות נזכר ענין וישלח יהושע ר׳׳פ שלח. ברו
 היוצרים אלו המרגלים הה״ד וישלח יהושע כוי זח״ב ס״פ תרומה בםפד״צ
 ספ״ד ח״ג אחרי (ד״ם ע״ב ודס״ב ב׳) פ׳ שלח (ק׳׳ס ע״ב) וע׳ בשל״ה פ׳
ם יש מה שפי׳ מאמר הזהר הנ׳׳ל. ואפשר  בשלח (דף שי״ד נ׳) סד׳׳ה אמנ
ה שהם מרגלים לבחי׳ ל ע מ מר פי׳ הרבות המה היוצרים ע״פ מ״ש ל  לו
ת האדם וייצר בשני יודיו שפירשו  ימים יצרו גם לבחינת וייצר ה׳ אלקים א
 ברבות בראשית ד״פ י״ד ב׳ יצירים יצר טוב ויצר הרע וצ״ל היצה׳׳ר כפוף
ר רמז שחפץ ה׳ ת ס נרגש והשני נ ד ו קו  ובטל ליצ״ט ולכן אחד מן היודין נ
. כ״כ הרמ״ז בפ׳ תזריע (דפיו ע׳ב) ו נכפף ל ל ביצ״ט ו ל כ  שיצה״ר יהיה נ
 והכנעה זו זהו ע״י שמירת המחשבה דבור ומעשה כמ״ש בבינונים וע״ז
 אמר המה היוצרים שהם המרגלים ושלוחים להבחין בחי׳ הלבושים
לפי פשוטו של הרבות דפי׳ המה היוצרים מלשון יוצר כלי  דמחודומ״ע. ו
 חרש כמ״ש מרגלים חרש. י״ל ע״פ מ״ש במא״א אות פ׳ סעי׳ נ׳. פכים
 קטנים שחזר עליהם יעקב הם ניצוצים שנפלו בשבירת הכלים מעולם
 התהו וידוע שע״י המצות מעלים הניצוצים הנ״ל שנפלו לשרשן וע״כ המה
 היוצרים כלים הנ״ל. וגם כמ״ש אנחנו החומר ואתה יוצרנו ועיין מזה
ת בראשית פי״ד ע״פ ככלי יוצר וזהו המה ת כי תשא פמ״ו ועיין ברבו  ברבו
ס אץ כתיב כאן אלא ככלי יוצר א״כ ר ׳ מיהו שם אמר ככלי ח  היוצרים כו
מר כן פי׳ מרגלים חרש• אד פי׳ חרש לשון מחשבה כמו אל תחרוש  א״א לו
 על רעד. היינו כי צריר להיות ממארי דחושבנא ולחשוב מחשבות
 להזהר בלבושי הנפש מחודומ״ע שתהיינה בבחי׳ ריח ניחוח לה׳ כנ״ל.
ם חרש ענין  ועמ״ש בד״ה על כן יאמרו המושלים בואו חשבון כו׳ ג
ת פ׳ וישב פ״ד ע״פ מאלמים אלומים  שתיקה כדפרש״י ע׳׳ד מ״ש ברבו
ה וכן ברבות באסתר ע״פ אין אסתר מגדת. מ  משתוקיתא דאימא ק
 ישפה יש פה ושותק כו׳ ועיין בפי׳ המשניות להרמב״ם ספ״ק דאבות

 על המשנה ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה):

 לקוטי שלח

 אשר במחשבתו הקדושה ממשיר עליו מלמעלה בחינת לבוש להנשמה
ק שעי״ז יובלל באחד כנ״ל. ובזה ס ר ר ונתו ע״מ לקבל פ  ולא שתהא כו
ד רצונו שלא ליפרד מאחדותו ית׳ ויתבונן ג״כ בזה לעו״ז  יהיה תמי
ת שהם לבושים טמאים להנשמה ולא כטעות הפתיים*  דהיינו מחשבות רעו
. וגם אמרו ל  שקל בעיניהם לחשוב מחשבות חוץ* מאחר שאינו למעשה כל
 רז״ל מחשבה רעה איו הקב״ה מצרפה למעשה ומכש״כ הרהורים רעים
 [נ״א בטלים] שאינם אפילו בכלל מחשבה רעה. אבל באמת לאמיתו
 המחשבה בעצמה הנה היא לבוש הטומאה שמלבישה ומקיפה להנשמה
ל באחדותו. ולכן יהיה בעיניו ל כ ה  מראשה ועד רגלה ואינה יכולה ל
ד ר פ  מחשבת חוץ כעבודת כוכבים* היותר חמורה ממש מאחר שבזה נ
ל יום ויום ממש כמה  מאחדותו ית׳ ויהיה ממארי דחושבנא לחשוב בכ
ם לבושיו כנ״ל. וזהו ימים  וכמה מחשבות שעברו בו ביום שהמחשבות ה
 יצרו ולא אחד בהם (בתלים סי׳ קליט ט״ז) שאמר אדם הראשון אחר
ם בלי לבוש ת גלמי ראו עיניד. פי׳ שראיתי א״ע ערו ע ד  שאכל מעץ ה
 כמו גולם כמ״ש כי עירום אנכי. ואמר ימים יצרו. פי׳ שנתת לי ימים
 בחי׳ לבושיו להלביש בהם הנשמה להמשיר על ידם בחיי אחד, אבל ולא
 אחד בהם פי׳ שאני הוא שלא המשכתי בהם בחי׳ אחד (ועיין מעניו
הדרץ (דל״ח א׳) רבות בראשית (רפיח פכ״ד)  הפסוק גלמי פ״ד דסנ
 תזריע פי״ד זח״א בראשית (נ״ה בי) לד (דיג ע״ב). ימים יצרו וירא
 (צ׳ט א׳) חיי (קב״א עיב). ובהרמ״ז שם ויחי (דרכ״ד סע״א דרל״ג ב׳).

ת יריחו דהיינו בחינת ריח הנ״ל ל א ג ר  וזהו בחי׳ מרגלים ששלח יהושע ל
ל ולהבחין בחי׳ הלבושץ שמבחינת ריח הנ״ל(ועמ״ש בפ׳ חיי שרה בדיה ג ר  ל
ר את ארץ כנען דהיינו  עייו בעיח שמיט פיה). ובחיי מרגלים ששלח משה לתו
ת מהות אהוי״ר וזהו א״א אלא בבחי׳ משה בחי׳ חמה שהוא  לבחון א
לכו לא ל נפש ו כ  מחכמה כמאמרם ז״ל פני משה כפני חמה ואינו שוה ל
ד (ועייו בסשיב פרק י״ד) ל אדם כמארז״ל אני איני מצוה ל כ  היה צווי ע״ז ל
ל ולחשוב שלא ג ר ל אדם ל כ  משא״כ בחי׳ המרגלים ששלח יהושע יש ל

 ז קרח
 רישי׳ היינו מה שמאיר בבחי׳ פנימי להיות ממכ״ע והוא שרש התורה.
ת ב׳ הבחינות האלו כמש״ל בד״ה אני כו׳ אשר ו  והנה במצות ציצית יש כלל
׳ כי הטלית הוא בחי׳ לבושיה ולכן עיקר מצותו טלית לבו  הוצאתי כו
ג חיור. בחי׳ סוכ״ע. ועמ״ש בפ׳ ץ לבושיה כתל  מצמר הכבשים שהוא כענ
 אמור בענץ והכשבים הפריד יעקב. והציצית הם ג״כ ממין כנף והיינו
 בחיי ושער רישיה כעמר נקא, ול״ב חוטיו בחינת ל״ב נתיבות החכמה מה
 שנמשר להאיר בבחי׳ א״פ כי החכמה נקי ראשית הגילוי והחכמה מאין
רה והיינו כבוד עילאה ל״ב נתיבות  תמצא. וזהו ענין אין כבוד אלא תו
ל כבוד חופה . כמ״ש בד״ה כי על כ ר כבוד ה׳ ממקומו  החכמה. ברו
. ועמ״ש בד״ה וידבר אלקים כוי אנכי הוי׳ אלקיד גבי  ובד״ה לסוסתי
ה צ׳׳ל תחלה ענין א״פ וא״מ  אם אין חכמה אץ יראה. ולבאר הדברים הנ
 ובחי׳ עגולים ויושר והענין הוא כי א״פ היינו מה שנכנס ומתיישב בהכלי
 בבחי׳ יושר והדרגה מעלה ומטה חב״ד חג״ת נה״י. ובחי׳ א״מ הוא מה
ה מן הכלי ל ע מ דל אורו ונשאר ל י גו ל מפנ ל  שלא היה יכול ליכנס בהבלי כ
 בבחי׳ מקיף וגם הוא בבחי׳ עיגול שהרי מקיף הראש והרגל כאחד(והיינו
ס בהבלי). והנה ידוע בע״ח עניו הקו כנ א נ  בחי׳ מקיף הישר שמעולם ל
 וחוט שנמשד מן אור א״ס ב״ה שהוא כדי להיות נמשד ומאיר בבחי׳ א״פ
 וראשית הגילוי בחכמה כו׳ ונקי ממכ״ע שמאיר בכל עולם לפי ערכו כוי.
 אמנם בחי׳ סוכ״ע הוא אור א״ס המקיף לבל העולמות בשוה מראש
ת הקו כוי (ועמ״ש מזה בביאור שע״פ  דא״ק עד רגלי העשי׳ וגם מקיף א

ח ר ן לוי וגוי. להבין עניו מחלוקת ק ן קהת ב ן יצהר ב  ויקח קרח ב
ה חלק מ  ועדתו על משה ואהרן. וברבות פרשה זו א״ר לוי ל
ח על משה אמר אני בנו של שמן בן יצהר שנאמר ותירושר ויצהרד ר  ק
ד ר״פ עקב תירוש זה יין ויצהרר זה ת ל ת  וגו׳ אשר נשבע לאבותיד ל
ת השמו הוא נמצא עליון כוי ומה אלו שנמשחו  השמן ובכל משקים שתתן א
ת אני שאני בנו של שמן אינו נמשח ונעשה נה ומלכו  בשמן בלבד נטלו כהו
מלד מיד נחלק על משה עכ״ל וע״ש באריכות. ולהבין זה וגם  כהן ו
נת אהרן חלק ג״כ על מצות ציצית  השייכות אל המחלוקת שחלק על כהו
ת חייבת בציצית או פטורה אמר להן חייבת ל כ  כמו שפרש״י טלית שכולה ת
ת פ׳ זו ובתנחומא. וגם איתא  התחילו לשחק עליו כוי והוא מבואר ברבו
ר כוי ואהרן אחיו קשטו ע  ברבות שנתקנא לפי שבלוים נאמר והעבירו ת
ל  כוי דהיינו מ״ש כשמן הטוב כוי יורד על הזקן זקן אהרן כוי. ולהבין כ
ם ציצית ה ה מעט מזעיר ענין מצות עשיית ציצית דכתיב ועשו ל ל ח  זה צ״ל ת
רו כוי. והענין דהנה כתיב מלא זכרתם כוי ולא תתו ת כוי ו ל כ ל ת  כוי פתי
ת השמים ואת הארץ אני ל הארץ כבודו, כבודו היינו זיו יקריה, וכתיב א  כ
ץ ב׳ הבחינות ממכ״ע וסוכ״ע כמ״ש  מלא אני ממש. וידוע שזהו ענ
ה ר ו . וזהו ג״כ ענץ ת  בד״ה אני לדודי ובד״ה וזאת המצוה ובשאר דוכתי
ג חיור ושער רישי׳ כעמר נקא. והיינו  ומצות. דהנה כתיב לבושיה כתל
 כי בחי׳ סוכ״ע נקי לבושיה כמ״ש ה׳ מלד גאות לבש (וכמשנ״ת בד״ה
 יביאו למש מלבות) וזהו שרש עניו המצות שנקראו לבושים. ובחינת שער

 *) עי׳ בהוספות.
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 אינו מושג בשום עולם ואינו מתלבש בהשגה, ומלא כל הארץ כבודו
ך  כבודו הוא בחינת זיו כנ״ל. והיינו האו׳׳פ שנמשך ומתלבש בתו
 העולמות ומתגלה בהם ע״י עליות העולמות בנ׳ אלפים יובלות
 שמתגלים יותר האורות בהבלים כנ״ל. ובענין נ׳ אלפים יובלות י׳׳ל שזהו
ל העליות ל תופש כנור כו׳ כי כ  מ״ש ושם אחיו יובל ולכן היה אבי כ
 הוא ע״י שיר כו׳ וכבר נת׳ שכל עליות נ׳ אלפים יובלות זהו עדיין
 בהא״פ וזהו עניו יובל וזהו ענין מארז״ל יובל שמו(בבכורות דנ״ה ע״מ,
 אכן על גילוי בחי׳ המקיף נאמר יבל הוא היה אבי יושב אהל כו׳
 ונק׳ הא׳׳פ אחיו להא״מ שהרי מהמקיף הגדול נמשך הא״פ והם
 דבוקים זב״ז והוא לשון אחוה וחיבור (וזהו ג״כ ענין הכנף מין כנף).
עלת  והנה המשל לעניו א״מ וא׳׳פ יובן עד״מ באדם דהנה המחשבה פו
 תומ״י בכל האברים כנראה בחוש שכשעולה במחשבתו ורצונו לעשות
ל או ג ר ע ה נ ע נ ת ועה בידו או לילך ברגליו אזי תומ״י ממש ת  איזה תנ
ל מה שעלה במחשבתו בלתי שיהוי כלל, א״כ עכצ״ל שזהו מפני  היד לפעו
ת דא״כ היתה ו ר המדרג ד ס ל כ ג ר ח ל  שהמחשבה א״צ לימשך מהמו
 התנועה מתעכבת איזה רגע מעליות המחשבה עד כדי הובאה מהמוח
ל האברים ת כ פ ק ר מדרגא לדרגא. אלא ודאי שהמחשבה מ ד ס ל כ ג ר  ל
. ע רגלו ענ ל ברגע זה ממש שעולה במחשבה לנ ם ברג  ולכן פועלת ג
 אך מ״מ בודאי עיקר משכן המחשבה וגילויו הוא במוח אשר שם
ל האברים בבחי׳ מקיף >וע׳  מתלבשת בבחי׳ א״פ אלא שמקפת ג״כ כ
לה כוי, ר אבי״ע ספי״ג כי הלא המחשבה עם הפעו ד  בע״ח שער ס
 והנה מזה יובן מ״ש בע״ח גבי שבת שהמקיפים נכנסים בבחי׳ פנימים
ל  ונמשכים מקיפים עליונים יותר היינו כמו המחשבה אשר על הרג
ת בבחי׳ פנימי כנ״ל). וממשל זה יובן קצת ס נ כ  הוא בחי׳ מקיף ובמוח נ
על ומהווה ומחיה אף שאינו מושג  ענין א״פ וא״מ איך שבאמת המקיף פו
ל תומ״י להיותה עלת ברג ל בהעולמות וכמו עד״מ שהמחשבה פו ל  כ
ת המחשבה כנ״ל, ל משיג כלל א ג ר ל האברים ואע״פ שאין ה ת כ פ ק  מ

 ועמ״ש בביאור ע״פ יונתי גבי כי לא מחשבותי מחשבותיכם:
 קיצור. ענין ממכ״ע וםכ״ע בחי׳ מכה״כ ובחי׳ אני מלא. והא״פ
 שרשו מהקו והמקיפים אף שנמשכו ג״כ מהקו מ״מ שרשם
 מבחי׳ סוכ״ע. ועליות העולמות בשמיטין ויובלות הכל בבחי׳ ממכ״ע א״פ

 אבל בחי׳ סוכ״ע השוה ומשוה כו׳ ולכן יפה שעה אחת בתשובה כוי:
ל הארץ כבודו, הארץ דוקא היינו כי אין כבוד  ב והנה מ״ש מלא כ
 אלא תורה, כבוד בגימט׳ ל״ב שהם ל״ב נתיבות החכמה
 ול״ב חוטים דציצית, וזהו הודו על ארץ ושמים קדמה ארץ לשמים בגילוי
 הודו וזיוו ית׳ ע״י התורה וכמ״ש בשה״ש רבה ס״פ ברם היה לשלמה.
 והענין הוא כנ״ל שעיקר גילוי אלקות בהבלים יהי׳ ע״י עליות העולמות
 נ׳ אלפים יובלות עילוי אחר עילוי עד שיתגלה אור א״ס ב״ה. הנה ישראל
 המשיכו בעת מ״ת שיתגלה עתה לעוה״ז אור א״ס ב״ה מה שצריך לגילוי
ת ועליות עילוי אחר עילוי נ׳ אלפים יובלות עד שיגיעו לגילוי  זה הדרג
לה בחי׳ גילוי זה בעולם הזה כי אורייתא תג  זה ועל ידי התורה נ
פקת ואור א״ס ב״ה מלובש בחכמה דוקא (ועמש״ל גבי חג  מחכמה נ
 השבועות ע״פ וידבר אלקים) ולכן אצילות נקרא חכמה בכללות העולמות
 לפי שבו מאיר בחי׳ חכמה דא״ק שמתלבש׳ ע״י המל׳ דא״ק באצילות
 ועל כן באצילות הוא גילוי אור א״מ ב״ה שמאיר בבחינת חכמה כו׳
 מה שאין כן בבריאה אינו מאיר בחי׳ חכמה אלא על ידי התלבשות
 גמור בבינה וזהו עניו המסך כו׳ וביצירה אין מאיר אלא על
ר ד  ידי התלבשות עוד בז״א דבריאה כוי כמ״ש כ״ז בע׳׳ח שער ס
רה היה למטה בעולם הזה גילוי  אבי״ע פ״ג. והנה בשעת מתן תו
 ח״ע המאיר באצילות אשר הוא חכים ולא בחכמה ידיעה שבחכמה
 מלובש ומאיר ממש אור א״ס ב״ה היה גילוי זה ממש בהר סיני

 שריה והעני! — יהי׳: וכ״ה בגוכתי״ק. ובלוח התיקון נדי שצ״ל שיה״.

 יביאו לבוש מלכות בדיה להבין ההפרש), והנה שרש המקיפים נמשך מבחינת

 עגולים. ואף שהן נמשכים מבחי׳ הקו וחוט שממנו נמשכים גם
 המקיפים שבכל העולמות, אעפ״כ שרש המקיפים נמשך מבחי׳ העיגול
ת הקו וחוט (וע״ד כמו המל׳ אף שנמשכה מז״א  הגדול המקיף א
ך ר ר לנוק׳ זה אינו כ״א שההשפעה עובר ד ת  שמתפארת ח״א.נעשה כ
לקחת משרש עליון בפ״ע וכנודע מענין  הימנו. אבל בשרשה היא נ
נה. ולכן יש עת שעלייתה למעלה יותר  בחכמה יםד ארץ כונן שמים בתבו
 ממנו כמו בתפלת נעילה. ונקי אז עטרת בעלה ועד״ז גם כן חמדות
 לגבי השכל דאף שהמדות נולדים מהשכל. אין זה אלא שהשכל גורם
 להולדת והתהוות המדות אבל עיקר המדות בשרשן נלקחו ממקום עליון
 יותר מהשכל. ויפה כח הבן מכח האב כמ״ש במ״א גבי ענין האבות הו הן
 המרכבה וגבי רצועות דתש״ר בביאור ע״פ שימני כחותם ע״ש ועד״ז
 יובן כאן בענין המקיפים דאע״פ שנמשכים מהקו מ״מ שרשן מבחי׳
. ועמ״ש כה״ג בד״ה וירא ישראל את היד בענין עלמא  שלמעלה מהקו
 דאתכםיא בחי׳ ים שהוא בחינת סוכ״ע כוי והיינו שלהיותו בחי׳ עלמא
 דאתכםיא שהוא בחי׳ מקיף לכן שרשו מבחי׳ סוכ״ע וע״ש בד״ה אז
ת שבתתי תשמרו. אבל הא״פ  ישיר) וכמ״ש מזה ג״כ בביאור ע״פ א
׳ אלפים  נמשך מבחי׳ היושר כוי. ובהקדמה זו יובן ענין עליות העולמות נ
 יובלות הוא הכל בהאור פנימי שיתגלו אורות עליונים יותר בהבלים ע״י
 עליות והזדככות הכלים. כמו ג״ע התחתון הוא בחי׳ כלי לגילוי אור וזיו
נעלה יותר ל ו  מא״ס ב״ה וג״ע העליון הוא כלי לגילוי אור ותענוג גדו
. והנה כתיב באדה״ר וינחהו בג״ע ן  לאין שיעור על האור שבג״ע התחתו
 לעבדה ולשמרה פי׳ שהג״ע שהוא עתה אצלינו קבלת שכר על המצות היה
ה העוה״ז, וקבלת ת  אז אצל אדה״ר בחינת מקום העבודה כמו שאצלנו ע
 השכר היה למעלה מן הג״ע ולא היה הג״ע אצלו נחשב לבחינת קבלת
 שכר כ״א היה אצלו בחי׳ מדור כמו עתה אצלנו העוה״ז, ועמ״ש מזה בד״ה
 הן האדם היה כאחד ממנו וםד״ה אסרי לגפן עירה וז״ש ויטע ה׳
ת  אלקים גן כו׳ ויטע היינו בחי׳ עשי׳ כו׳ כי אז קודם החטא גם כללו
 עולם העשייה היה בבחי׳ עליונה הרבה יותר ויותר ממה שהוא עתה,
 ומזה יובן עניו עליות העולמות שיתגלו אורות עליונים יותר בהבלים עד
 שמה שעתה הוא בחינת אצילות יהיה לעייל בחי׳ עשיה דהיינו שעולם
 העשי׳ דלע״ל יהי׳ בו הגילוי שעכשיו באצילות (ועמ״ש במ׳׳א ע״פ והיה
 אור הלבנה כוי) ובחי׳ האצילות דלע״ל יהי׳ יותר גבוה לאין קץ מפני
 שיתגלו אורות גדולים יותר בהבלים (ועמ׳׳ש ע״פ כי כאשר השמים החדשיפ.
 יעיין בספר הגלגולים פ׳ י״ז פי״ט ועמ״ש בביאור ע״פ אלה מסעי גבי עתידה

י שתתפשט כוי), וזהו הכל גילוי אורות פנימים בהבלים שיתגלה יותר י  א
 עד אין קץ נ׳ אלפים יובלות, אבל לגבי הא״מ שלמעלה מהקו המקיף
ל שהרי מקיף ל  מראש א״ק עד רגלי העשיה בשוה שם אין שינוי כ
 לאצי׳ ועשיה בהשואה אחת, ולכן ארז״ל יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט
ל חיי העוה״ב לשון רבים היינו גם מכל החמשים אלפים יובלות  בעוה״ז מכ
 שהם רק מגילוי הא״פ שהוא בחי׳ זיו והארה ביו״ד נברא העוה״ב יו״ד
ל במהותו ועצמותו ל  צמצום גדול כו׳ אבל לית מחשבה תפיסא ביה כ
 אבל ע׳יי תשובה ומע״ט בעוה״ז ממשיך בחי׳ אור מקיף סוכ״ע מהותו
 ועצמותו. (ועמ״ש מזה בד״ה ובבואה לפני המלך ובד״ה לריח שמניך.
 ובד׳׳ה להבי־ ענין הפסוק מי אל כמוך. ועמ״ש ע״פ וכל אשר תתן לי עשר

 אעשרנו לך). וזהו עניו ב׳ הפסוקים דכתיב את השמים ואת הארץ אני
ל הארץ כבודו. וכבודו היינו רק  מלא אני ממש. וכתיב מלא כ
 בחי׳ זיו ולא אני ממש. והענין כי מ״ש אני מלא זהו בחי׳ אור א״ס
לכל העולמות בשוה כי סובב ומקיף אין  ב״ה הסובב ומקיף להקו ו
 הפי׳ שמקיף מלמעלה כי אדרבה לית אתר פנוי מיניה ממש וזהו אני
 מלא. וגם את השמים ואת הארץ בשוה, רק שנק׳ סובב לפי שהוא
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 החסדים שערות לבנים הנמשכים מלמעלה למטה בל״ב נתיבות החכמה
 כי יש ג״כ שערות דז״א שהם דינים וכמו שכתוב בזהר פרשה תזריע
 (דף מ׳׳ח עמיד נ׳) בעניו ואיש כי ימרט ראשו כו׳ אבל שערות אלו
 דציצית הם חסדים והיינו לפי שמקור ההמשכה משערות דא״א ועיין
ק ה׳ בדרוש החברים ועיין שם ובפ״ג וגם כי ר  בפע״ח שער הציצית פ
 שם כוי ומלבינים השערות כוי ועי בעמה״מ שער י״ד פ״מ ושער
 עשירי פ״ט בעניו הציצית. והוא קרוב למ״ש בע״ח שער או״א פ״ג
 בהג״ה ממה״ק המתחלת כבר ביארנו כוי ועי בזח״ג (נשא דף ק׳׳מ ע״א)
ת בחוץ כוי, וזהו ענין  ובשעתא דאתמשכן שערי חיוורי כוי כתיב חכמו
ה הטלית הוא בחי׳ המקיף שלמעלה מהשתלשלות  הכנף מין כנף. דהנ
 בחי׳ סוכ״ע והציצית שהו ל״ב נתיבות החכמה אע״פ שהוא מה שנמשף
 להאיר בבחי׳ אור פנימי בחי׳ ממכ״ע שאיו זה אלא זיו והארה.
 אעפ״כ הוא מין כנף ממש שהרי המשכה זו הוא ג״כ בבחי׳ דילוג
ר השתלשלות העולמות הנמשכים מבחי׳ ממכ״ע כנ״ל ד ס  שלא כ
 אלא גילוי ח״ע ממש והחכמה מאין תמצא וגם החכמה עצמה נק׳
 איו לגבי הבינה שנק׳ יש כי בה שורה אור א״ס ב״ה ממש וכמש״ל
 באריכות בד״ה וידבר כו׳ אנכי כו׳ הרי גילוי חכמה עילאה נמשך
 להיות מכה״כ הודו על ארץ כוי. וזהו הכנף מין כנף בחי׳ ושער רישיה
 כעמר נקא הנמשד מבחי׳ חיוורא דגלגלתא. ובמ״א נתבאר באופו אחר
 כי הנה א״ס ב״ה הוא הסוכ״ע כו׳ ואינו יכול להתלבש בשום כלי בבחי׳
 אור פנימי כו׳ כ״א בבחי׳ החכמה לבדה כו׳ עכ״ל, מזה משמע שבחכמה
ר פנימי מה שהוא בחי׳ סוכ״ע ואור מקיף וכן משמע  מאיר בבחי׳ או
ת הארון ת ראש בני גרשוו גבי בני קהת שהיו נושאים א  מדרוש דנשא א
ת הוא גבוה מבחי׳ היריעות שנשאו בני גרשון אף ק פ  ואורייתא מחכמה נ
 שהידיעות רומזים לבחי׳ מקיף וסוכ״ע כמ״ש נוטה שמים כיריעה. אלא
 משום כי בחכמה מאיר אור א״ם בבחי׳ אור פנימי והיא הנקודה
 התיכונית שהעיגול סובב עליה כוי ע״ש, וכן משמע בד״ה כי אברהם לא
לה  ידענו במ״ש וחכמה עילאה דאצילות היא בחינה ממוצעת והיא כלו
׳ וכ״מ בבה״ז ר״פ ויצא ׳ בחינת סוכ״ע כו  מבחי׳ המאציל א״ס ב״ה כו
ת  ועפ״ז אתי שפיר מ״ש ברבות בראשית פרשה ד׳ כותי אחד שאל א
 ר׳ מאיר אפשר אותו שכתוב בו הלא את השמים ואת הארץ אני מלא.
ת  היה מדבר עם משה מבין שני בדי הארון. אמר לו הבא לי מראו
ו ראה בבואה שלד בהן. ראה אותה גדולה. אמר לו  גדולות אמר ל
ו ראה בבואה שלד ות אמר ל ת קטנות. הביא לו מראות קטנ  הבא מראו
 בהן. ראה אותה קטנה. אמר לו מה אם אתה שאתה בשר ודם אתה
ד הוא עאכו״כ.  משנה עצמר בכל מה שתרצה. מי שאמר והיה העולם ברו
ת השמים ואת הארץ אני מלא. וכשהוא רוצה  הוי כשהוא רוצה. הלא א
 היה מדבר עם משה מבין שני בדי הארון עכ״ל. אשר מזה מובן איד
 כי ממש אות׳ הבחינה שנאמר את השמים ואת הארץ אני מלא שהוא
 בחי׳ סוכ״ע כנ״ל בחינה זו ממש מאיר ומתגלה מבין שני בדי הארון
 וכמובן ג״כ מהמשל מהמראות אשר גם במראה הקטנה שנראה בבואה
ה יש זעיר ל ע מ  של האדם קטנה עכ״ז הכל ממש מהות אדם אחד וכן ל
 אנפץ ואריד אנפין ומבואר במ״א כי בפנימיות זעיר אנפץ מלובש
 ממש בחי׳ אריד אנפץ (ועיין זח״ג אחרי ס״ו ב׳ נשא דק׳׳ל ע״א). והיינו
 ע״ד הנ״ל כי בחכמה מלובש אור א״ס ממש בבחי׳ אור פנימי ובחינה
 זו מאיר בהיכל קדה״ק בין שני בדי הארון. ועפ״ז אתי שפיר מאד
 עניו הכנף מין כנף ממש היינו כי בבחי׳ ושער רישי׳ כעמר נקא
ק שנתצמצם  שהיא השפעה מבחי׳ חכמה מאיר ממש מבחי׳ סוכ״ע ר
גמת המשל ממראות קטנות, וכמ״ש ג״כ בבה״ז  להאיר בבחי׳ אור פנימי דו
ה בענץ היו״ד ר פ  פ׳ אחרי ע״פ המאמר שם (דע״ט ע״ב) הביאו עלי כ
 דשם הוי״ה שעם היותו בחי׳ צמצום אינו העלם גמור אלא ע״ד לעולם

ל דודי כו׳ מדלג כו׳ שע״פ סדר ההשתלשלות הי׳ צריד לגילוי זה  וזהו קו
ר השתלשלות, ד  נ׳ אלפים יובלות אלא שבא הגילוי ע״י דילוג שלא כפי ס
ר ולכן מל׳ ב ד  (וגם מובן כי ערד העשיה לגבי אצילות כמו דומם לגבי מ
׳ וכשיהי׳ נא בעשי׳ וחכמה באצי׳ ועמש״ל פ׳ בראשית על פ׳ וייצר כו  מקנ
ל ועצום כו׳)  ח״ע המאיר באצילות נמשד ומתגלה בעשיה ה״ז דילוג גדו
ה בעולם הזה ל ג ת רה נ ל הארץ כבודו, הארץ דוקא שבמתן תו  וזהו מלא כ
 בחי׳ ח״ע ממש למעלה מעלה מבעולמות עליונים כו׳ כנ״ל ולכן כדי
 להיות גילוי זה שבבחי׳ דילוג זהו ענץ ל״ב נתיבות החכמה וזהו ענץ
 ל״ב חוטי הציצית. כי הנה ציצית הוא מלשון ויקחני בציצית ראשי שהוא
 המשכת בחי׳ שערות להאיר לכנס״י ועמש״ל בד״ה והיה לכם לציצית.
 וצ״ל כי הרי עיקר ההשתלשלות הוא שנה״י דאימא נעשים מוחין לז״א
א ״ ו המל׳ מקבלת מבחי׳ נה״י ח  ונה״י דז״א נעשו מוחין לבוק׳, ואם כ
 שהן מהותו ממש ומהו ענין הארה זו דציצית שהוא בחי׳ שערות לבד
ל כנראה למטה באדם. ל  אשר השערות אינו עצמיות ומהות האדם כ
 אד העניו כי אדרבה המשכה זו שעל ידי השערות שהן הציצית הוא מה
ק על ל ולכן א״א לימשר ר ר ההשתלשלות עילה ועלו ד ס  שנמשד מלמעלה מ
 ידי בחי׳ שערות. והיינו שההמשכה שנמשר על ידי הציצית במל׳ הוא
נה ר ההשתלשלות הוא שנה״י דתבו ד  ממוחין דאו״א עצמן מה שאין כן ס
י  מתלבשץ בז״א ואז מנה״י דז״א נמשד ומתלבש בנוק׳. והוא מפנ
 שההארה היא קטנה שהוא בחי׳ נה״י דז״א לבד לכן יכולים להתלבש
 בעצמן ומהותו להיות מוחין לנוק׳, אבל כשצריכין להמשיך במל׳ ממוחין
סדר ההשתלשלות.  דאו״א עצמן שלא על ידי התלבשות ממש בז״א בדרד ו
ד ר  לכן מפני שהאור שלהן גדול א״א להיות נמשד למוחין דנוק׳ כ״א ד
ע שער ראשו ר ל פ ד  בחי׳ שערות לבד ולכן גבי נזיר נאמר קדוש יהיה ג
 וכמו י״ג מדה״ר שנמשכין מבחי׳ שערות כוי וכמ״ש במ״א והוא כמשל
ר  השערות שאינן מתאחדים עם האדם כמו האברים שהרי יכול לחתו
ו מה שאין כן באבר כוי אר אעפ״כ הם מחוברים  השערה ולא יכאב ל
 בשרשם אל המוח ומשם יונקים ונתצמצמו כ״כ עד שנעשו כמו דבר
ר השתלשלות א״א ע״י ד ס ר להיות המשכה וגילוי מלמעלה מ פרד כוי, כ  נ
 התלבשות בחי׳ נה״י שהוא בחינת אברים שיהיו נעשים מוחץ כ״א על
א בפי׳ כאשר  ידי שערות כוי. והוא כענץ שנתבאר בד״ה ועתה יגדל נ
 דברת לאמר שמבחי׳ הדבור שבעולם האצילות נעשים בחב״ד שהוא
לם הבריאה כו׳ ואותיות הדבור נקי ג״כ שערות וכמ״ש  מקור השכל לעו
 בד״ה ועשית בגדי קדש. והוא ג״כ המשכה מלמעלה מהשתלשלות עילה
ק בבחי׳ שערות הוא גבוה לאין קץ מן ההמשכה ל ולכו אף שנמשד ר  ועלו
 שבדרד ההשתלשלות אף שהוא מבחי׳ עצמיות שנה״י שבעליון נעשו ממש
רה ה׳ בצאתד משעיר כוי שהיה הגילוי . וז״ש במתן תו ן  מוחין לתחתו
 ע״י בחי׳ שערות כי לפי שהיה ההמשכה שלא כדרר השתלשלות כנ״ל
תגלה  שמה שצריך נ׳ אלפים יובלות עד שיתגלה אור א״ס ב״ה נ
רה בעולם הזה והוא ע״י ל״ב נתיבות שהם ל״ב חוטי  בשעת מתן תו
 הציצית שהם בחי׳ שערות דהיינו כמו בהשערה יש יניקה מהמוח ממש
ק שנתגשם ונתלבש בבחי׳ שערה, כמו כן הוא ענין נובלות חכמה  ר
ק  שלמעלה תורה שהיא חכמתו ית׳ חכים ולא בחכמה ידיעה ר
 שנתלבשה בענינים גשמיים שזהו כמו ההמשכה ע״י בחי׳ שערות שאין
ה ומכל ל ע מ ל מהות חכמה זו אל מהות ח״ע כמו שהיא ל ל ד כ  ערו
 מקום הרי בתוכה ממש ממהות ח״ע שלמעלה מההשתלשלות כמו
 שבתור השערה יש יניקה מן המוחין ממש. וזהו ענץ ל״ב נתיבות
 החכמה הנתיב הוא קצר ונמשר הרבה להלאה בריחוק מקום שהולכים
רה ל הארץ כבודו ואץ כבוד אלא תו  בו מעיר לעיר, כר הוא ענין מלא כ

 ל״ב נתיבות חכמה (ועמ״ש מעניו נתיבוח ע״פ וכל גבולך לאבני חפץ) וזהו

 עניו הציצית וכמו שכתוב ושער רישיה כעמר נקא והוא המשכת
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 תכלת נק׳ כורסייא דדינא דדיינין בה ד״נ (בזח״ב תרומה דף קל״ט א׳
 ו0״פ שלח דקע׳׳ה א׳). ומזה יומשך היראה להיות יראת חטא וכמש״ש

 בפי קרח (קע״ח ב׳) אלמלא דינא לא אשתכח בעלמא בו׳ ע״ש ונתבאר
 במ״א. ובאמת עיקר פי׳ יראת חטא להתיירא מן החטא שהרע הוא
 מר ממות כמ״ש את המות ואת הרע. והיינו דכמו שע״י קיום המצות
 תתעלה נפשו מאד כך לעומת זה ע׳׳י הרעה נאמר ואת נפש אויביך
 יקלענה בתור כף הקלע דהיינו קליעה למקום רחוק מאד מאד מאור פני
 ה׳ עד שהדין והמשפט הנמשד על החוטא מכורסייא דדינא זהו כמו
 רפואה לו כמאמר מוטב דלידייני׳ וליתי לעלמא דאתי שכדאי כל יסורי
 גיהנם כו׳ ולכן הדין הנ״ל תכליתו חסד ולא נקמה ח״ו וכמ״ש מזה
 בד״ה החלצו מאתכם ומזה ימשיר האדם יראה גדולה בנפשו להתיירא
 מאד מן החטא. כיון שאפילו כורסייא דדינא שלמעלה דדייניו בה דיני
 נפשות זהו טובה עצומה ומוטב דלידייניה והחטא גרוע יותר. לכר
 מבחי׳ תכלת יומשד להיות ולא תתורו כוי. והנה ארז׳׳ל תכלת דומה
 לים הוא בחי׳ מל׳ דאצילות שנק׳ ים. וים דומה לרקיע שהוא בחי׳
 מקיף וכמ׳׳ש בזהר ר״פ חיי שרה, כי גבי ים כתיב ג״כ והים עומד
 עליהם מלמעלה וכמ״ש במ״א בד״ה מי מנה. והנה כתיב בנסוע
 המחנה כו׳ ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה דהיינו בנםוע המשכן
 במדבר ששם מדור החיצונים היו מכסים כלי המשכן בבגדי תכלת
 שהוא בחינת מקיף דמלכות והוא מקיף הקשה ומסמא עיני החיצונים.
 והעניו כמבואר למעלה ענין המקיף שהוא מה שאינו נמשד ומתלבש
 בהכלי מפני שאורו גדול עד שאין הכלי יכולה להכילו כלל ולכן
 הוא מקיף ראש ורגל כאחד. וגם נת׳ לעיל דשרש כל המקיפים
 הוא מהמקיף הגדול שמקיף כל העולמות בשוה כוי, ולכן המקיף
 דוחה ומסמא עיני החיצונים שיניקת החיצונים הוא דוקא מחמת
 ההשתלשלות בכלים מכלים שונים שעי׳׳ז גם היש יכול לקבל יניקה
 משא׳׳כ ע׳׳י אור המקיף הם נדחים מפניו, אך• המקיף האחרון דמל׳
 הוא בחי׳ תכלת שהוא קשה מכולן שמפני שהמל׳ היא יורדת בבי״ע
 ששם יניקת החיצונים היו יכולים לשלוט בהשפע ע״כ צ״ל במל׳ דוקא
 מקיף דתכלת שהוא קשה ומסמא עיני החיצונים ביותר. וזהו תכלת
 דאכיל ושצי מלד במשפט יעמיד ארץ, וז״ש מהר פ׳ קרח (דקע״ז ב׳)
 ורוב כסויא דמאני מקדשא תכלת איהו בגין דתכלת הא אוקמוה
 כו׳ וע״ש בפרשה שלח (דקס׳׳ג בי). אמנם ענין חוטי הציצית דתכלת
 הם המשכות בבחי׳ פנימיות מבחי׳ תכלת הנ״ל והוא המשכת בחי׳
 יראה. כי הטלית הוא פרישו דמלכא קבלת עול מלכות שמים שום
 תשים עליד מלה וחוטי התכלת דציצית הם המשכת בחי׳ יראה
 הנמשר בנפש שזהו על ידי בחי׳ שערות (ובמ״א נת׳ דתכלת הוא
 מגבורות דאבא ולבן הוא מבחינת אימא גם נת׳ דתכלת ולבן
 הם גילוי ממקיפים דאו׳׳א, והעניו כנודע שיש ד׳ בחי׳ דחילו
 ורחימו ואחר כד רחימו ודחילו נמצא בחי׳ אה״ר זהו בבחי׳ בינה
 וזהו ענין חוטי הלבן. אמנם יראה עילאה זהו תכלת בחי׳
 גבורה דאבא שלמעלה גם מאה״ר ונק׳ גם כן גילוי מקיפים
 דאבא כי יראה עילאה זו הוא כענין אבל חרדה גדולה נפלה עליהם
 משום דמזלייהו חזי כוי. ומכל מקום התכלת הוא במל׳ שהוא יראה
 תתאה כי p יראה תתאה שרשה מחכמה ויראה עילאה נעוץ סופן
 בתחלתו ועמ׳׳ש בד׳׳ה וזאת המצוה בענין ועתה ישראל מה כו׳
 כ״א ליראה את ה׳ אלקיד, ועיין עוד מעניו תכלת בזהר חלק א׳
 בראשית דף נ״א א׳ תרומה קלייה א׳). וזהו ענין מצות ארבע
 ציצית להיות מסובב במצות שני ציצית לפניו ושני ציצית
 לאחוריו. השנים שלאחריו א׳ כנגד בחי׳ שמאלו תחת לראשי והב׳
 וימינו תחבקני והיינו כנגד בחי׳ ב׳ מדרגות דתכלת ולבו

 שו־יה לאחוריו — והב• וימינו: וצ״ל: והבי בחי׳ וימינו.

 ישנה אדם לתלמידו בדרד קצרה. וכנזכר מזה לעיל בביאור ע״פ כה
 תברכו גבי ושיעור כזית. ומכוון ג״כ עם משל הנזכר במדרש ממראות
 קטנות דהיינו ג״כ כענין ישנה אדם לתלמידו בדרד קצרה. ועד״ז הוא
 ענין שהיה מתפלל הכה״ג תפלה קצרה ביוהכ״פ שהוא מועט המחזיק
 הרבה. ושרש בחי׳ זו מבחי׳ עקודים הנזכר בע״ח עקודים בכלי אחד.
 שהוא ג״כ ראשית הגילוי בבחי׳ אור פנימי מתור ההעלם דא״ק. וזהו
 כשמו הטוב על הראש יורד על הזקן בו׳ בחי׳ שמן הטוב הוא חכמה
 סתימאה דע״ק או חכמה דעקודים שנמשר על גלגלתא ואח״כ יורד
 ונמשד על הזקן דהיינו להאיר בבחי׳ אור פנימי ע״י הלכות התורה
 כנ״ל וזהו ענין זקן אהרן שיורד ע״פ מדותיו היינו שעי״ז נשפע ונמשר
 אהבה רבה בכנפ״י כוי (ועמש׳׳ל ע׳׳פ בהעלותך וע״פ ועשית בגדי קדש) וזהו
 ענין הלבן שבציצית שגוון הלבן הוא מבחי׳ ורב חסד להיות השפעת

 החכמה והשפעת אה״ר:

 קיצור מהנ״ל. והנה ענין מכה״כ אין כבוד אלא תורה שמה
 שע״י נ׳ אלפים יובלות יהיה גילוי חכמה דא״ק שאינו מאיר
 רק באצילות משא״כ בבריאה כו׳ היה מתגלה בשעת מתן תורה
 בעוה״ז והוא דילוג עצום כמו גילוי מדבר בדומם וזהו עניו הציצית
 שהן בחי׳ שערות והוא כשנמשד לנוקבא מחו״ב עצמה כוי, וכר גילוי
 ח״ע בעוה״ז בהלכות התורה זהו כמו המשכת המוח בהשערה כוי,
 וזהו עניו הלבו שבציצית ששרשו מבחי׳ ושער רישיה כעמר נקא.
 וזהו ג״כ ענין זקן אהדו להיות השפעת אה״ר. ועכ״פ החוטין
 והשערות הם המשכת הא״פ אכו הוא ג״כ למעלה מסדר ההשתלשלות
 דהיינו שנמשד הגילוי למטה מבחי׳ ח״ע ממש שבה שורה אור א״ס

 הסוכ״ע התאחדות והתקשרות הא״פ בהא״מ וזהו הכנף מין כנף כוי:

 ג ועתה י״ל עניו חוטי התכלת שבציצית כי הנה תכלת הוא מלשון
 תכלה פי׳ שיכלה ויבער הרע מקרבו כמ״ש ובערת הרע
 מקרבד וכמ״ש ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים
 אחריהם. והנה לשון זונה הוא כמו הזונה שמקבלת מן משפיע אחר
 ומזנה כר הוא כי כנס״י נק׳ מקבלים מן הקב״ה והוא המשפיע שלהם
 וכמ״ש ברבות במדבר ר״פ ג׳ ע״פ צדיק כתמר יפרח מה תמרה זו יש לה
 תאוה אף הצדיקים יש להם תאוה מהו תאותם הקב״ה שנאמר נפשי אויתיד
 בלילה. וזהו ולא תתורו כו׳ אשר אתם זונים כי כשתתורו אחרי לבבכם
 ותקבלו מן משפיע אחר אזי יהיה בחי׳ זנות דומה לזונה. וזהו שבתחלה
 כתיב וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם אותם ולא תתורו שהוא כמו זונה
 שבתחלה היה לה משפיע אחד ואח״כ מקבלת ממשפיע אחר. משא״כ
 אם לא היה לה משפיע בתחלה דהיינו שהיא פנויה ומקבלת ממשפיע
 אחר אין זה זונה האמורה בתורה לענין איסור לכהונה (כדאיתא בגמרא
 פ״ו דיבמות). כר עד״מ למעלה מי שלא ראה אור מימיו אף חושד

 נדמה לו לאור אבל כשמקבל מתחלה מהקב״ה והכיר אותו כמ״ש
 וידעת היום והשבות כוי והרחיק הרע וכמ״ש ועשיתם אותם ואזי
 ולא תתורו אחרי כוי אשר אתם זונים כוי שדומה לזונה שאסורה
 לבעלה וכר לא יוכל לקבל בתוכו גילוי אלקות אם לא ע״י תשובה
 כדאיתא ביומא (דף פ׳׳ו ע׳׳ב) א״ר יוחנן גדולה תשובה כוי ואת זנית
 כו׳ ושוב אלי כוי ע״ש. אבל אנשים שלא הלכו אחר יראת ה׳ אינו
 בחי׳ זונה מי שלא ראה אור כוי אר באמת הרי נאמר ועמד ישראל
 כולם צדיקים ועל כולם נאמר נפשי אויתיד כו׳ ועכ״ז הנפקותא הוא
 בי יש פנימיות וחיצוניות וכל מי שנקלט בפנימיותו יותר קרבת אלקים
 יותר צריר שלא יהיה כמו זונה אפילו בדקות הענינים כמו בתאוות
 היתר וזהו ענין תכלת דאכיל ושצי הרע דנפש הבהמית שמק״נ והיינו
 כי כדי להיות ובערת הרע. ולא תתורו זהו ע״י חוטי התכלת כי
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ר ה וזהו ענין זקן אהרן שיורד ע״פ מדותיו כ ל ע מ  והוא ע״ד שנתבאר ל
ת ולבן ל כ ר וזהו ג״כ עניו חוטי הציצית ת  ר״ל המדות שלמעלה מההשגה כ
ך בחי׳ פנים ר (ובבי ציצית שלפניו שהאהוי״ר נמשך ד ׳  דו״ר עילאין כו
 שהוא בחי׳ השגה היינו שנמשך מלמעלה מהחכמה בחו״ב כוי). אך
י שהלוים הם מסטרא דשמאלא  בלוים נאמר והעבירו תער כי מפנ
 מבחי׳ גבורות ע״כ אדרבה צריך שלא יצא מהם ההמשכה עוד בבחי׳
לכו ע״ז נאמר ואיש  שערות וצמצוצים (שא״כ היה זה רבוי כחות הדיו ו
 כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא וכמ״ש בזח״ג תזריע (דמ״ח ע״ב
ח לפי שהלוים צ״ל כן, ודוקא בכהנים ר  ודמ״ט ע״א) שעל שם זה נק׳ כן ק
ם המשכת עליונות. ואדרבה ד אז השערות ה ס רב ח  ששרשם מבחי׳ ו
 דוקא בבחי׳ שערות לבד יכול להיות הגילוי וההמשכה מבחי׳ זו שאל״כ
 לא יוכלו להכיל. משא׳׳כ בלוים א״צ להיות שערות כו׳ וכעין זה נת׳
ד בו׳ בעניו מ״ש בנזיר קדוש יהיה ה פ׳ אמור ע״פ ונקדשתי בתו ל ע מ  ל
ת הוא ג״כ גבורה ואעפ״כ אדרבה ל כ ת ר ע״ש. ואע״ג ד ע כ ר  גדל פ
ת ל כ ת דציצית הוא המשכת קדושה עליונה. לא דמי. דהא ת ל כ  חוטי ת
 עמרא הוא צמר לבן שהוא מבחי׳ שער רישיה כעמר נקא שהוא אדרבה
. והיינו ג״כ גבורות דאבא ת ל כ ק שנצבע בגוון ת  אמיתת החסד ר
 שהם גבורות ממותקות. יראת ה׳ לחיים וגם אור אבא דוחה החיצונים
 כמ״ש בע״ח בדרוש הנגעים. משא״כ הלוים הם בעצם בחינת גבורה
ו ואע״פ שהם  והיינו ג״כ גבורות דאימא, אשר מבינה דינין מתערי
ה והתשוקה כו׳ מ״מ כיון  ג״כ גבורות עליונות דקדושה לעורר הרנ
 דמשם דינין מתערין צ״ל והעבירו תער כוי, ועמש״ל בד״ה בהעלותד
ות הנשיאים והעלאת הנרות דאהרן שארז״ל שלד  את הנרות בעניו קרבנ
 גדול משלהם בו׳ ע״ש). וזה היה קנאתו על אהרן שהוא בחי׳ שודמ״ט
 שמבחינת זקן אהרן ושערות דכהנים נמשר קדושה עליונה המשכת
 אהוי״ר לנש״י ובלוים אדרבה והעבירו תער כו׳ שאין מהם המשכת
 בחי׳ זו, ומפני שלא היה אצלו בחי׳ המשכה זו ע״כ חלק עליו ע״ז.
ל לבתי׳ שערות וחוטי דציצית. שהשערות וחוטין ל  ואמר שאין נצרר כ
ת כו׳ פי׳ ל כ  הוא ההמשכה בבחינת צמצום, ולכן שאל טלית שכולה ת
ת הוא ג״כ בחי׳ גבורות כנ״ל ל כ ת כי ת ל כ ת  שהוא אמר שהעיקר הוא ה
ת דהיינו המקיף ל כ  אכיל ושצי כו׳ ואמר שהעיקר הוא הטלית שכולה ת
 שהוא המסמא עיני החיצונים כנ״ל ושהוא פטור מן הציצית שהם החוטין
ל להמשכה ל  והשערות הממשיכים האורות בבחי׳ פנימיים ואמר שא״צ כ
גם ו ) ו  זו כי הרי המקיף עצמו גבוה יותר מהחוטין ואו״פ הנמשכים ממנ
ל המקיפים הוא מבחי׳ המקיף הגדול שלמעלה מהקו  כמש״ל דשרש כ
ק  וחוט כוי) ואיד יתכו שבהטלית והמקיף עצמו לא יהיה המצוה כ״א ר
ק המשכה מצומצמת לגבי המקיף עצמו ו חוטיו שהם ר  כאשר נמשד ממנ
נת אהרן דכשא״צ לחוטי . והיתד. כוונתו שבזה יחלוק ג״כ על כהו ר  כ
לכו יוכל  הציצית כמ״כ א״צ לבחי׳ ההמשכה הנמשד דוקא ע״י השערות ו
 הוא ג״כ להיות כה״ג אע״פ שבלוים א״א להיות המשכת קדושה עליונה
ל לחוטין ל ת א״צ כ ל כ  מבחי׳ שערות מטעם הנ״ל הרי אמר טלית שכולה ת
ח י״ל ר ח איתא ג״כ ע״ז, ושרש הענין במחלוקת ק ר  (וכמגיד מישרים פ׳ ק
 כי הנה לעתיד יהיו הלוים כהנים כמש בלק״ת מהאריז״ל ביחזקאל כי אז
 יתעלה בחי׳ הגבורות ולכן ארז״ל פ״ט דשבת שלעתיד יאמרו ליצחק כי
 אתה אבינו ופי׳ בלקוטי הש״ס מהאריז״ל שם דהיינו שהגבורות יהיו
 עיקרים ע״י בירור עולם התהו והחסדים יהיו טפלים להם וכמ״ש
 הרמ״ז פ׳ עקב (בדף רע״א סע׳א). ועד״ז פי׳ האריז״ל המשנה פ״ה
פה להתקיים כו׳ זו מחלוקת ל מחלוקת שהיא לשם שמים סו  דאבות כ
 שמאי והלל. והקשו ע״ז איד ראוי לומר על מחלוקת שיתקיים והרי
ללת השני ו מלת מחלוקת כ  אי אפשר להתקיים אלא אחד מו הדעות ו
 צדדים, ותירצו משום שאלו ואלו דברי אלקים חיים ויש לדברי בית שמאי

 שדה מבנזגיד — עיז: וציל: עד״ז, אבל בגוכתי״ק 1122: על זה.

 שהתכלת הוא מבחי׳ גבורה ונקי שמאלו ונקי שמאל דוחה ע״ד ותתצב
ק ואינה דחייה אמיתית וכמו שכתוב ע״פ ואימתר לא  אחותו מרחו
י כו׳ וכדכתיב מרחוק ה׳ נראה לי שבחי׳ חכמה הוא בחי׳  תבעתנ
ת דוחה ל כ ת ם כן דחייה ממש לסט״א שהמקיף ד ו ג ק אד נמשד ממנ  רחו
רו כו׳ אשר אתם זונים  ומסמא עיני החיצונים וזהו מה שכתוב ולא תתו
פחד הי.  שלא להיות בבחי׳ זונה ח״ו והיינו ע״י המשכת היראה ו
י הוא בחי׳ אהבה. והשני ציצית שלפניו הוא נגד  ובחי׳ ימינו תחבקנ
 הלב להמשיד אורות עליונים אל הלב כוי(פי׳ כמ״ש במ״א שיש ב׳ מיני
ננות בגדולת ה׳ ויש אהבה  אהבה האהבה הבאה מהשגה מהתבו
ה מהשגתו והנה האהבה על פי השגה נקרא פב״פ כי ל ע מ ת ל  התלהבו
 בפנים יש הכל שכל ראיה ושמיעה מה שאין כן אהבה שלא על פי
ק עצמות לבד ועורף וכמו שאחד  השגה נקרא אחור כו׳ כמו באחור ר
ו זאת בו׳ והנה לבוא להשגה  דוחפו בעורף ואינו יודע מאיו היתה ל
 יותר גדולה שהיא פב״פ צריד מקודם להיות אב״א היינו להתלהב לבו
ד זה יש לומר עניו הב׳ ציצית ר ה מכפי ערד השגתו כוי, ועל ד ל ע מ  ל
ה ל ע מ  שלאחוריו וזהו בחי׳ קוצי דשערי שמכה מאחוריו כו׳ שהאוי״ר ל
 מהשגתו ומזה יבא להשגה יותר גדולה ואהוי״ר הן הב׳ ציצית שלפניו
 כוי, ועוד יש לומר בחי׳ אחור ופנים נקרא אתכפיא ואתהפכא כמו שכתוב
כד מבחי׳ ב׳ ציצית שלאחריו יומשר הכח לבוא  בד״ה זכור דעמלק ו
ד יבא לבחי׳  לבחי׳ אתכפיא בחי׳ לעשותה לאהבה ועל ידי זה אחר כ
וגים וזהו ענין השני ציצית שלפניו ועמ״ש בד״ה ואהיה  אהבה בתענ
 אצלו אמון בעניו אחור וקדם צרתני ובד״ה ביום השמיני שלח). והנה
ת אהוי״ר הנמשד על ידי הציצית הוא שיש אהוי״ר ע״פ השתלשלות ל ע  מ
 שהמדות נמשכים מהשכל, אמנם יש אהוי״ר שלמעלה מסדר ההשתלשלות
ד כוי ויראה עילאה וזה נמשד ע״י הציצית ולכן הם בחי׳ ס רב ח  מבחי׳ ו
ר ד ס  חוטין שנק׳ שערות וכמש״ל שלהיות גילוי בפנימית מלמעלה מ
ל ידי בחי׳ שערות דוקא וזהו עניו חוטי הציצית  ההשתלשלות הוא ע

 כנ״ל ועיין מה שכתוב על פ׳ ועשית ציץ כוי:
ע דהנה״ב ר ה שמכלה ומבער ה ל כ ת לשון ת ל כ  (קיצור. ענין ת
. ושלא להיות בחי׳ אתם רו  לקיים מה שכתוב ולא תתו
נות בעניו כורסייא דדינא נ ת ותאוות היתר כי מההתבו  זונים אפילו בדקו
ע ת דומה לים מל׳ דאצילות וים דומה לרקי ל כ ת  יומשד יראת חטא, ו
ת מקיף דמל׳ דוחה ומסמא עיני החיצונים ולכן במסע כלי ל כ ת  מקיף ו
ת דציצית המשכת ל כ ת כו׳ וחוטי ת ל כ  המשכן כתיב ופרשו בגד כו׳ ת
י וכ׳ ת לראשי וימינו תחבקנ ח  יראה ועניו ב׳ ציצית לאחוריו שמאלו ת
ל אהוי״ר הנמשד ע״י הציצית מבחי׳ אהוי״ר ל ו כו׳ ודרד כ  ציצית לפני
ר ההשתלשלות ולכן נמשר על ידי חוטי הציצית ד ס  עילאין שלמעלה מ
ת ל כ ת  דוקא ושער רישיה כעמר נקא. וברבות נשא פי״ד איתא מפני ש
ד הרבה בחינות עד  דומה לעשבים והעשבים דומים לים כו׳ וע״ש עו
 כבוד. ויש לומר פי׳ דומה לעשבים ע״ד מה שכתוב בד״ה ואלה

 המשפטים בפי׳ וענין ונתתי עשב כו׳ ע״ש):
ח טלית שכולה ר  ד ועתה יובן ענץ מחלוקת קרח וטעותו. אמר ק
ח על זקן אהרן ר ת כוי, ובכהאריז״ל מבואר דנתקנא ק ל כ  ת
 כוי, והכל ענץ אחד כי הנה ענין כה״ג נקרא שושבינא המטרוניתא שהוא
 המעלה נש״י במקורם באור א״ס ב״ה והיינו על ידי שממשיך להם אהבה
 רבה וזהו ענין דיקנא דכהנא רבא וכמ״ש כשמן הטוב כו׳ זקן אהרן
 שיורד על פי מדותיו דהיינו שנמשד ויורד על ידו מבחי׳ מדותיו של
ד ולפיכך נמשך דוקא על ידי ס רב ח  הקב״ה שהוא אהבה רבה מבחי׳ ו
ר ההשתלשלות על כן ד ס  זקן אהרו בחי׳ שערות שלהיותו מלמעלה מ
ד משל מה ר  אי אפשר להיות נמשד כ״א על ידי בחי׳ שערות דוקא על ד
ק מהשכל שהוא בבחי׳ השתלשלות ולדת ונמשכת ר  שאין כן האהבה הנ
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 ד»ז ע״ב) ושרשו מההשפעה הנמשד מיסוד דע״ק על גלגלתא דא״א ע׳
ל המשקים ל כ  בפ׳ אמור דפ׳׳ח סע״ב ובפי׳ הרמ״ז לשם ולכן הוא עליון ע
 כי יין מוחין דאימא ההעלם השייד לגילוי אבל מוחין דאבא הוא מה
ר ההשתלשלות ששרשו מע׳׳ק שהוא חד ולא בחושבן הע׳׳ם ד ס  שלמעלה מ
׳ וכמ׳׳ש במ׳׳א בפי׳ אל עליון בחי׳ סוכ״ע. והנה בחי׳ שמן זה הוא  כו
ר מצוה כמבואר בת׳׳א פ׳ מקץ  הנמשר ע׳׳י מעשה המצות שנק׳ כי נ
רת זהב• אד ע״י המצות הוא ו  בד׳׳ה ענין חנוכה ובד״ה ראיתי והנה מנ
 עדיין בבחי׳ מקיף ושיבא לידי גילוי זהו ע׳׳י החכמה בחי׳ ותורה אור
 שהוא גילוי טעמי מצות שהאור אינו מאיר אלא ע״י השמן שבנר. והשמן
ר ורצון ת  עצמו אינו מאיר בי הוא בחי׳ ישת חשד סתרו שהוא בחי׳ כ
 העליוו שלמעלה מההשגה. אלא שמאיר לגילוי ע״י אור החכמה. וזהו
גלות שבתורה שנקי חטה לכו  ואספת דגנר ותירושר ויצהרר פי׳ דגנד הנ
ד שהוא רזין דאורייתא. ס יין יצא סו כנ  לחמו בלחמי. תירושד בחי׳ נ
 והוא כמו גופא דאורייתא ונשמתא הנז׳ בפ׳ בהעלותד (דקנ״ב ע״א)
ל טמירין כ  ויצהרך הוא רזא דרזין בחי׳ נשמתא לנשמתא וכענין טמירא ד
 שגם מבחי׳ ההעלם הוא נעלם כענין כי גאה גאה. וכמ״ש בביאור
ה מ כ  ע״פ בהעלותר בפי׳ שמן משחת קדש שבחי׳ קדש העליון הוא ח
 עילאה והשמן מושח את הקדש כי הוא מו״ס דעתיקא. אשר אבא
 יונק ממזל השמיני שבו נמשד הארה מבחי׳ שמן דמו״ס. וזהו ענין
 כשמן הטוב כו׳ זקן אהרן. ולכן הוא בן עמרם דפי׳ הרח״ו הובא
 במק״מ פ׳ שמות (די״א ע״ב) שהוא מענין עמר נקא כי הוא אבא דיניק
 ממזל הח׳ ע׳׳ש. וקסבר קרח שאביו שהוא שמן א׳׳כ הוא מו״ם שלמעלה
ו הנמשד ע׳׳י שערות כוי. ועם ק בהארה ממנ  מבחי׳ אהרן שנמשח ר
 היותו מגבורה הרי במו״ס מלובש גבורה דעתיק ומגבורה זו עיקר שרש
 היחוד שהוא השפעת השמן כוי. וע׳ בהרמ״ז פ׳ אמור שם שמן משחת
 קדש איהו מסטרא דשמאלא דאתמר בה וקדשת את הלוים היינו גבורה
 דע׳׳י שבמו״ס. א׳׳כ הוא למעלה ממשה ואהרן שהם בחו׳׳ב דאצילות
ק ממזלות דמו״ס. וכמו השערה שאינה ערוך לגבי עצמיות  שמקבלים ר
 המוחין. וע׳ ברע״מ ר״פ כי תשא גבי במי מתקדש ע״פ ב׳׳ד ובפי׳
ה היותו בן יצהר ו לטענ  הרמ׳׳ז שם. וזהו ויקח קרח בן י״צהר שלקח ל
ו יהא שבאצי׳ החסדים גבוהים מהגבוהות אמנם היותו בן  ור׳׳ל שאף ל
 יצהר בחי׳ שמן מו״ס הרי שם הגבורות גבוהים יותר ע״ד שיאמרו
א יראו וזהו  ליצחק כי אתה אבינו פנימיות אבא ובמשה נאמר ופני ל
ה ממשה ל ע מ  להצהיל פנים משמן. וע״כ סבר שהוא בגבורה שלו יגיע ל
ל כי ל יע כ  ואהרן כוי• אד באמת טעה בזה דהשמן עצמו א״א להג
ו וא״א להיות ממנו שום גילוי כ״א אחר שנמשד  הוא ישת חשד סתר
 ע״י השערות דוקא בחי׳ עמר נקא שהוא בחי׳ עמרם כנ״ל. וזהו
 עניו אהרן בחי׳ נראה אור אותיות אהדו שבו ועל ידו דוקא נראה
 אור והוא נמשר מבחי׳ שמן למאור מקור האור. אבל עכ״ז השמו
 בעצמו אינו מאיר כלום כ״א ע״י האור הוא בחי׳ חכמה שיונק ע״י
ה שאין בו בחי׳ ח ר ח בחי׳ ק ר  שערות דעמר נקא הנ״ל. משא״כ ק
 שערות לא יוכל להמשיך כלום מבחי׳ שמן הטוב. ולכן אדרבה נהפוד
ת בא ר״פ  הוא דמשה ואהרן דוקא נקראו שני בני הי״צהר כמ״ש ברבו
 ט״ו לפי שבהם ועל ידם דוקא נמשד בחי׳ כשמן הטוב כו׳ כמ״ש מה
 טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד כשמן הטוב כוי דקאי על
 משה ואהרן כמשארז״ל (בהוריות פ״ג דף י״ב ע״א וברבות פרשה
 קדח ובפי ויקרא ספ״ג והיינו לפי שהם מבחי׳ ב׳ מזלות ונוצר
ת ל ח ת  ונקה שבהם ועל ידם דוקא נמשד בחי׳ שמן הטוב וגם ב
 אצילות העולמות היה צמצום ונמשך האור בבחי׳ קו וחוט דוקא כדי
וכל להיות המשכת אור א״ס ב״ה בבחי׳ גילוי בפנימית כוי  שעי״ז י
א היה יכול להיות שום גילוי  משא״כ אם לא היה נמשר בבחי׳ קו ל

ק שאין הלכה כן כמ״ש במדרש שמואל  ג״כ שרש למעלה באצילות ר
פה להתקיים. אכן האריז״ל ק על לשון סו  באבות שם ואין זה תירוץ מספי
 פי׳ שלעתיד בזמן המשיח תהיה הלכה כבית שמאי כמ״ש המק״מ (פ׳
ם ח לעשות ג ר פה להתקיים ממש. ולכן רצה ק  בראשית די״ז ע״ב) וזהו סו
ת וא״צ לחוטין שהם ל כ  עכשיו מהגבוהות עיקר וזהו ענין טלית שכולה ת
ת הוא כענין אור החסד ל כ ת  המשכות שהוא מבחי׳ חסד, ואף חוטי ה
 בכלי הגבורה כי החוט זהו ההמשכה כוי ועמ״ש במ״א בענין פ׳ שניה
 דק״ש שהיא בחי׳ גבורה ואעפ״כ יש בה שם ע״ב שהוא בחינת חסד.
ך באמת שגה ברואה כי הנהגה זו א״א להיות כ״א אחר שלימות  א
 הבירורים שמעולם התהו שהוא בחי׳ גבורה כשיתבררו הסיגים לגמרי
 והרי אז גם היצר הרע שמבחי׳ גבורה יתהפד להיות טוב מאד.
 משא״כ עכשיו היום לעשותם מהגבורות יש יניקה לחיצונים וזהו ענין
 היצה״ר כו׳ ולכן החסדים הם עיקר והגבורות אפילו דקדושה צ״ל
ל דוקא אף שמחלוקת שמאי ל  טפלים לגבי החסדים, ולכן הלכה כבית ה
 היה לשם שמים אעפ״כ ב״ש במקום ב״ה זרנו משנה. וזשארז״ל פ״ק
ל כפוף כו׳ והיה קשה לישראל כיום כו׳ ל  דשבת די״ז ואותו היום היה ה
ק לעתיד דוקא הוא רה הדמיון תמוה, אלא שהוא מטעם הנ״ל, ר לכאו  ו
ם. וזהו ענין בית  שיתעלו הגבורות והיינו דוקא אחר שנכנעו להחסדי
ע לכו היה כנ  שמאי וע׳ ביבמות (דף י״ד ע״א). משא״כ קרח שלא נ

 לו מפלה כוי. ועיין בזח״א בראשית די״ז ובפי ויחי דר׳׳נ ע״א):

ב לענין  קיצור. (ענין כה״ג זקן אהרן להמשיר אה״ר הוא קרו
 ההמשכה שע״י חוטי הציצית. ולפי שבלוים נאמר והעבירו
ל לחוטי הציצית ל ת א״צ כ ל כ  תער ע״כ חלק ע״ז ואמר טלית שכולה ת
 שהם בחי׳ שערות כו׳ כדי שעי״ז יהיה הוא יש ודבר אף שאין בו

 בחינה הנ״ל):

ת צריר וחייב ל כ ו מרבע״ה כי אפילו טלית שכולה ת  ה והשיב ל
 דוקא לעשות חוטין יען בי עיקר יסוד התומ״צ הוא
 להמשיר גילוי אור א״ם ב״ה למטה וכמאמר אם רץ לבד שוב לאחד ולא
 די בבחי׳ רצוא לבד שזהו בחי׳ לוים כו׳ וכדי שיהיה ההמשכה והגילוי
 למטה בבחי׳ א״פ מלמעלה מהשתלשלות הוא דוקא ע״י החוטין שהם
ם בחי׳ צמצומים  המשכת אורות אל הלב בבחי׳ פנימיים ואע״פ שהחוטין ה
ר ההשתלשלות ד ס י כר היא המדה שלהיות המשכה עליונה מלמעלה מ י  ה
ל ל א יומשד כ  בבחי׳ פנימיות א״א כ״א ע״י שערות וחוטין כו׳ ואם לאו ל
 בבחי׳ המשכה וגילוי למטה(והרי תכלית הבריאה הוא לשבת יצרה להיות
ים שיהיה הגילוי מלמעלה למטה ועמ״ש מזה בד״ה בפ׳ נ  דירה בתחתו
 נסכים כתיב) וישאר בבחי׳ העלם ובבחי׳ מקיף לבד והעיקר הוא
 שיומשד בבחי׳ גילוי והיינו ע״י חוטי הציצית דוקא. ולכן אין בהטלית
ל משא״כ בציצית, אף שהטלית ל ומותר להשתמש בו דברי חו ל  שום קדושה כ
 רומז להמקיף שגדלה מעלתו במאד מאד על קדושת הציצית שהן נימין
דל מעלתו ו י ג ותנת שמפנ ו כמ״ש לעיל, מ״מ היא הנ  וא״פ הנמשכים ממנ
ת למטה ל לאין קץ ממש ע״כ אין יכולה המשכה זו להתגלו  שהוא אור גדו
 כלל להתלבש בטלית הגשמית. אבל הציצית לפי שהם מבחי׳ נימין וא״פ
ר יוכלו להתלבש ממש בציצית כ ו ע״י צמצום בבחי׳ שערות ל  הנמשכים ממנ
ת דומה לים הוא ים ל כ ת ת ו ל כ  הגשמיים. ולכן אפילו טלית שכולה ת
 החכמה וים דומה לרקיע שהוא בחי׳ מקיף, אעפ״כ חייב בחוטי ציצית
ת שהם נימיו וא״פ הגמשד משם שיאירו ללב בבחי׳ פנימית כי ל כ ת  ד
ו וצריד להמשיך יראה ואהבה רה אין ל רה אפילו תו  האומר אין לי אלא תו
ח בן יצהר שלקח ר  מלמעלה ע״י הציצית שהם השערות כוי(וזהו ויקח ק
ל פי׳ מ״ש ה היותו בן יצהר שהוא שמן והעניו כי הנה מבואר לעי  לו לטענ
׳ זקן אהרן כו׳ והוא מוחין דאבא (בפ׳ ויקרא ל הראש כו  כשמן הטוב ע
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ת והיכולת שאפשר להמשיך עתה ועל ידי זה  דוקא. אשר זהו התכלי
ך ס״פ מ״ג ך ל ר ל ד ם כו׳ ועיין ברבות ס כ ד ואני אפתח ל  ממילא לעתי
 גבי אם מחוט ועד כוי מה יפו פעמיד בנעלים וע׳ בזהר חלק א׳
מה ד ובפי׳ הרמ״ז שם. (ח״ב תרו ס  ויגש (דר״ו ע״ב) בענין חוט של ח
׳ד סע׳׳ב) ק ג׳ ויקרא כ״ג ב׳. כ״ה סע״א ע׳׳ב) ובפ׳ אחרי(דס׳  קמ״ט א׳ חל
 ובמק״מ שם. וע׳ בפי נשא (קל״ד ע׳׳א) האי חוטא יקירא קדישא כוי.
 ובמשנה ספ״ק דקדושין על זה נאמר והחוט המשולש בו׳ ועמ״ש במ״א
׳ וישלח (דקד׳ה ב׳) בענין כי ישרים דרכי ה׳. ועיין  ע״פ מאמר הזח״א פ
 בת״א סד״ה ויהי מקץ מ״ש בפי׳ מארז״ל (פ״ב דחגיגה י׳־ב ב׳) חוט
ד משור עליו ביום ומזה יש להעיר למש״כ בקר ויודע ה׳. בקר ס  של ח
ח (קע״ו ב•) ובפי ר  דוקא ועיין מענין בקר ויודע במדרש ובזח״ג פ׳ ק
ד ואצפה. ואפ״ל דלכן לעניו חוטי  בלק (דף ר״ד ע׳׳ב) ע״פ בקר אערוד ל
ת לילה פטור מן הציצית. כי עיקר המשכת חוט  הציצית קיי״ל ג״כ דכסו

ת יום בו/ ד ד הוא מבחי׳ מ ס  של ח
 קיצור. שכדי שיומשד הגילוי בבחי׳ פנימיות צ״ל ע״י צמצום והמשכת
 קו ולכן בחוטי הציצית אסור להשתמש בהו מה שאין כן
רה כו׳ וזהו פתחי לי ל האומר אץ לי אלא תו  בהטלית. ועד״ז ארזי׳ל כ
ן בו יצהר שמן מקור ד ע רת יוסף. ו ח של תשובה כחודה של מחט בן פו ת  פ
ר ואהרן נמשד מבחי׳ הארת יצהי עדן דגנר תירושד ו  מוחץ דאבא ו
קרח טען שהוא בן שמן עצמו• אר באמת נוצר ונקה. ו  מו״ם שבמזלות ו
 השמן עצמו הוא ישת חשד סתרו וא׳׳א להמשיכו כ״א ע״י שיורד על
 הראש בחי׳ ושער רישיה כעמר נקא וכן על הזקן וזהו דוקא ע״י משה

ם יחד כשמן הטוב כוי:  ואהרן כמ״ש מה טוב ומה נעים שבת אחים ג

א. פי׳ כמ״ש בזהר שכל עבודת הלוים היינו להמשיד י הו ו ל  ועבד ה
 מבחינת הוא. שהוא בינה עלמא דאתכסיא על עלמא
ה צ״ל ההפרש בין מוחין דאבא ומוחין דאימא  דאתגליא. והענין דהנ
 (ועמ״ש בדיה מ*ה זו כי׳) פי׳ מוחין דאבא הוא בחינת השגת הביטול
 בבחי׳ חכמה שהוא בחי׳ כח מה ונחנו מה שהוא בבחי׳ קרירות שהוא
 בחי׳ יראה עילאה יראה בושת. שהוא בחי׳ והחכמה מאיו תמצא תכלית
ל אוהבי יש שהוא  הביטול. ובחינת מוחץ דאימא בחי׳ בינה נק׳ להנחי
ל הבנה והשגה ממש. וע״י השגה ל כ  מה שבא הארה מגדולתו ית׳ ל
ת אהבה עזה בגבורות רשפי אש אליו ית׳ והנה ד ולד ונמשד מזה מ  זו נ
חץ דאו״א (עמ״ש בד״ה ראה אנכי נותן ה צ״ל שני הבחינות היינו מו ל פ ת  ב
 בעניו בחי׳ י״ה שבנפש) פי׳ שבחי׳ מוחץ דאימא הוא הבחינת רצוא ליכלל
נות בגדולתו ית׳ נ ולדה מההתבו  למעלה ע״י אהבה עזה בשלהבת הנ
 שהוא בחי׳ מוחץ דאימא. כי אם לבינה תקרא. שמזה יהיה בחינת
 רצוא כנ״ל ובחינת מוחין דאבא הוא אח״כ הבחינת שוב. כמאמר ואם
 רץ לבד שוב לאחד. שזהו הבחינת יראה עילאה יראה בושת שהוא
ת שמים בעסקו בתורה  בחינת מוחץ דאבא שמקבל עליו עול מלכו
 ובמצות ועמ״ש בביאור ע״פ כי אתה נרי. והנה עם היות שבחי׳ מוחין
 דאבא הם נעלים ממוחין דאימא אעפ״כ צ״ל ג״כ מוחין דאימא בתחלה יען
ת הגוף והוא ע״י אהבה שבגילוי הנמשד ממוח  כי העיקר הוא להאיר א
ף (כי חכמה מוחא ובינה ליבא והלב קרוב  הבינה שקרוב יותר להגו
 יותר להגוף) ובחינה מוחין דאבא אף שמעלתם גבוה יותר מהבינה.
 הלא א״ס ב״ה הוא נעלה עוד יותר לאין ערוד ולית מחשבה
. כן למשל בחינת מוחין דאבא שהאהבה היא  תפיסא ביה כלל
ו יותר (וכמ״ש בד״ה ביום השמע״צ  שם בהעלם שהוא נעלה מאתנ
 גבי אחכמה והיא רחוקה ממני. שכל גידול הבן עד״מ הוא
לכך צריך להוליד האהבה ם מהאב כ״א בבטן אמו ע״ש). ו  בריחוק מקו

ל העגולים והמקיפים אינן נמשכים מאור א״ם אלא ע״י  למטה וגם כ
 הקו וחוט שהוא אור פנימי ונמשר ע״י צמצום ומקום פנוי מקודם כו׳
ו דייקא מתעגלים העגולים והמקיפים כו׳  ואח״כ נמשד בחי׳ הקו ואז ממנ
 ואם לא כן לא היה יכול להיות שום המשכה ועמ״ש במ״א בענץ הרועה
 בשושנים א״ת שושנים אלא ששונים כוי. וכמ״כ בחוטי הציצית עצמן
 ששרשן מבחי׳ שער רישיה כעמר נקא והרי איתא בע״ח שער א״א פ״ה
 ויש בחי׳ שערות מעולין מן הלבנונית כו׳ וכ״ה במבוא שערים ש״ג ח״ב
 ספ״ט לפי שהשערות הם וויו ונמשכים מת״ת דעתיק כוי, וגם כי הרי
ח ר ה שחוטי הציצית זהו ענין א׳ עם זקן אהרן שלכן ק ל ע מ  מבואר ל
 שחלק על כהונת אהרן חלק גם כן על מצות ציצית. וזקן אהרן זהו
 בחי׳ י״ג ת״ד אשר שם י״ג מדה״ר ומבואר במ״א שבי״ג ת״ד מאיר
 ונמשר הארה שלמעלה מעלה מהשתלשלות שהרי י״ג מדה״ר הוא
ר על פגם וחסרון המשכת המקיפים שנמשכים ע״י פ כ  בחי׳ נושא עון ל
 המצות בו׳ ועבצ״ל שמאיר בהן הארה שלמעלה מהמקיף. וכ״ה
 במב״ש ש״ג ח״ב ספ״ה בעניו רישא תנינא דאריד שמתלבש בי״ג ת״ד
ב העלמו כוי, ועמ״ש מזה בביאור ע״פ שוש אשיש ומה  ולא באברים לרו
 שכתוב סד״ה כי ההרים ימושו בעגין מאי פרי מצות. ועמ״ש םד״ה
ת שבתותי תשמרו בענץ פי׳ אני הוי׳ דפי׳ אני הוא עצמותו ית׳  א
 עם שם הוי׳ שהוא מה שמאיר על ידי צמצום בחיי יו״ד כוי כולא חד
 ממש וכמ״ש לעיל בשם בראשית רבה פרשה ד׳ הוי כשהוא רוצה הלא את
 השמים ואת הארץ אני מלא וכשהוא רוצה היה מדבר עם משה מביו
 שני בדי הארון וע״ש. וזהו שאמרו צמצם שכינתו ביו שני בדי ארוו
 הרי שזה נקרא צמצום לגבי א״ס ב״ה ועל ידי זה עיקר הגילוי עד
מכל מקום בא הגילוי  שהכלי לגילוי בחינה זו דייקא נקרא קדש הקדשים ו
 ע״י צמצום דוקא. ועמ״ש מענין יו״ד דשם בד״ה שרי אשתד ובמ״א
 ע״פ מאמר הזהר (חלק ג׳ פרשה אחרי דע״ט) הביאו עלי כפרה כוי. ועוד
חה ויעקב יו״ד  זאת כמ״ש בפרשה וישלח בד״ה ויקח מן הבא בידו מנ
 עקב כוי הגם שיו״ד היא הארה מצומצמת כו׳ ע״ש שצ״ל בחי׳ זו דייקא,
ת כו׳ כי העיקר שיהיה הוי׳ לי בו׳ ד זה נתבאר ע״פ טוב לחסו ר  ועל ד
 ע״ש. והנה על ידי שנמשד עתה הגילוי בבחי׳ קו על ידי התורה ומצות
 יהיה אח״כ לע״ל גילוי אור הסוכ״ע שלמעלה מהקו כו׳ שהמקיף
ה גילוי א״פ ל ח  יתגלה בבחי׳ פנימי והיינו דוקא על ידי שנמשף ת
ם כן גילוי המקיף מה שאין  מבחי׳ הקו אזי דוקא יוכל להיות לע״ל ג
 כן אם לא היה נמשך תחלה גילוי זה כוי, וזהו ואמר ביום ההוא הנה
ו שעל ידי שהמשכנו אותו בבתי׳ קוין על ידי  אלקינו זה קוינו ל
רה ועבודה וגמ״ח ע״י ן תו ר  ההמשכות שעל ידי תומ״צ שהם שלשה ק
גלה אח״כ אור המקיף עצמו שלמעלה מהקו וכמ״ש במ״א בפ׳  זה יהיה נ
ד תורה. וזהו מארז״ל בשה״ש רבה  ויקרא גבי ענין העבודה ומצות תלמו
תח ח אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פו ת  ע״פ אני ישנה. פתחי לי פ
 לכם פתחים שיהיו כו׳ וע״ש בילקוט ובזהר ח״ג פ׳ אמור (דצ״ה א׳) ואני
ם כפתחו של אולם, כ ם תרעין עילאין ובמ״א אמרו ואני אפתח ל כ  אפתח ל
ח כחודה של מחט לגבי אור א״ס ת ק פ  פי׳ שבל האתעדל״ת שבעולם נקרא ר
ק  ב״ה הסוכ״ע שאיו ערוד אליו כוי כי בפתח זה אי אפשר להיות נמשד ר
 מבחי׳ הקו וחוט הנמשד מאור א״ס ב״ה, וזהו פי׳ כחודה של מחט עד״מ
פר דהיינו רת אותיות תו ו רת יוסף פ  שבו נמשד החוט. וזהו עניו בו פו
 שמחבר בחי׳ בי״ע לאצילות שיהיה הגילוי למטה כמו למעלה כמו שכתוב
 במ״א על פ׳ לעשות הישר כוי. וזהו ענין המשכת הקו וחוט מאור א׳׳ס גם
ק בחי׳ ל ידי פתח של תשובה ומע״ט. והנה עם היות שהוא ר  למטה. וזהו ע
ם כ  כחודה של מחט והמשכת הקו כוי אר על ידי זה דוקא אפתח ל
מכל זה  כפתחו של אולם והוא גילוי אור א״ס ב״ה הסוכ״ע ממש, ו
ה שהשיבו מרבע״ה שהעיקר הוא בהמשכת חוטי הציצית  יובן ענץ מ
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ת רבות בהיכלות דאבי״ע מהיכל להיכל ו  ולירד בהשתלשלות מדרג
לברך ת החולה ו  עד שיתעבה להיות חסדו בענינים גשמיים לרפאו
ך עשב כו׳ ח אליהו גבי אין ל ת  השנים (ויובן זה ממ״ש במ״א בד״ה פ
 וסד״ה מזוזה מימיו בעניו שלשת אלפים משל ובד״ה מראיהם ומעשיהם
. בענין עושה חסד לאלפים ובד״ה קחו מאתכם תרומה). וע״ז ארז״ל ר  כ
ל יום שהוא נדון לפי מעשיו היום האם ראוי וכדאי הוא  אדם נדון בכ
ה בר״ה ויוהכ״פ ל ע מ  שירד ויומשך החסד עליון הנמשך כבר על נפשו ל
ה מהיכל להיכל. בכדי שיומשך  שיהיה יורד ונמשך ממדרגה למדרג
 מרוחניות לגשמיות. או שמא אין ראוי האדם לזה ואזי יתעכב ולא ירד
ג בג״ע ו ו תענ ק ישאר למעלה ברוחניות ושם יגיע לו שיוסיפו ל  למטה ר
. (והגם ה כלל ט מ א יומשך ממנו ל ו החסד. אבל עכ״ז ל  מאחר שנמשך ל
ו תו משא״כ לרבנ ל יום זהו דברי ר׳ יוסי ור׳ נ  שמה שאמרו אדם נדון בכ
׳ יוסי ור״נ עיקר הדין בר״ה דאל״כ איך יפרשו ם לר ך ג ח ר  מ״מ הא על כ
ק דכי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב דקאי אר״ה וגם מ״ש  הפסו
 עיני ה׳ אלקיך בה מראשית השנה שמזה למדו בפ״ק דר״ה(דף ח׳) דר״ה
ת זכרונות ושופרות ו . ועוד דאל״כ מה ענין מלכי  הוא ר״ה לדיו כר
 שאומרים בר״ה. והמלך המשפט בעשי״ת. ומה יום מיומיים. א״ו גם
 ר״י ור״נ מודים דר״ה הוא יום הדין. וכן מארז״ל (פ״ב דביצה די״ז ע״א)
ו מר״ה ועד יוהכ״פ. משמע דאתי ודאי לכ״ע  מזונותיו של אדם קצובין ל
ל יום והיינו ע״ד  ואין בזה שום מחלוקת ואעפ״כ ס״ל דאדם נדון ג״כ בכ
ן דפליגי ארי יוסי ור״נ הרי גם לדידהו עכצ״ל  שנתבאר וכמ״כ גם לרבנ
ם ל הבקשות בשמו״ע אף ג  דשייך בחינת דין בכל יום שהרי מבקשים כ
ן כמבואר בגמרא פ״ק דשבת(די׳׳ב ע״א וע״ב) והיינו ג״כ ע״ד שנתבאר  לרבנ
. וכבר האריך בזה ג״כ בע״מ  ועניו המחלוקת שביניהם אין כאן מקומו
ד זה הוא מתעכב ס  מאמר חקור דין ח״ב פ״א ופרק כ״ו). והנה השפעת ח
 ושוהה עד שנמשך ובא למטה שהרי בכל השתלשלות מהיכל להיכל הוא ע״י
ה ומעיינים בדינו ויש מי ט מ  משפט אם ראוי הוא שיומשך ההשפעה ל
ת וישלח פע״ו  שמקטרג לומר שחטא ואינו ראוי לזה(וזהו מארז״ל ברבו
לד לך הוא ו ר אמן כן יאמר והלא כבר נאמר הנה בן נ  ע״פ ויאמר בניהו כ
 יהיה איש מנוחה אלא אמר הרבה קטגוריו יעמדו מכאן ועד גיחון. ע״ש)
ת  אבל כשנמשך האור והשפע ע״י אהרן ומגזעו תחתיו כהנים הנושאים א
 ידיהם ומברכים את העם בברכת כהנים אזי השפע היא נמשכת במהירות
. (וע״ד נע ומעכב ואין מעיינים בדיו כלל ך כל העולמות באין מו ר  ד
ר שלא שמע  שנתבאר ע״פ ולא אבה ה׳ אלהיך לשמוע אל בלעם כ
. וזהו שמברכים הכהנים אקב״ו ג והיינו ע״י כי אהבך כר  שום קטרו
ק השולח אמרתו  לברך את עמו ישראל באהבה. ועד״ז י״ל פי׳ הפסו
 ארץ עד מהרה ירוץ דברו. דפי׳ השולח הוא כשיורד השפע לאט
 לאט ובהדרגה ובמתוו. אבל עד מהרה ירוץ דברו היינו כשהשפע
ת פ׳  הולך במהירות ע״ד הנ״ל. ועמ״ש ע״פ זה במ״א. ועיין ברבו
ה שנענית לעשרים ל פ ה שנענית לארבעים יום כו׳ ויש ת ל פ  ואתחנן יש ת
ה כו׳ ע״ש. ועמ״ש ל פ ה שנענית ליום אחד כו׳ ויש ת ל פ  יום כו׳ ויש ת
א ידעי בין כוי) ל ׳ בד״ה עד ד ת הלבוש כו  במ״א בפי׳ מהר קח א
 וזהו ענין ברכת כהנים יברכך ה׳ וישמרך. וארז״ל יברכך בממון
 כו׳ יברכך בבנים כו׳ וישמרך מן המזיקים. כמ״ש ברבות נשא פי״א.
 היינו שנמשך החסד העליון מיד בגשמי להיות הברכה בבני ומזוני
 יאר ה׳ פניו היינו הארת פנים ויחונך שנמשך למטה מטה. ואמנם
 שרש הטעם לזה על היות המשכת החסד שע״י אהרן נמשך במהירות
ד ס ד ח ס ד ואית ח ס  באין מעכב ומונע ההמשכה הוא לפי כי אית ח
ד והנה ההמשכה ע״י אהרן הוא מבחינת ורב ס רב ח  עולם ו
ד ס ד כנזכר ע״פ בהעלותך. וע״פ ועשית בגדי קדש והוא ח ס  ח
 שבלי גבול שיורד ונמשך ע״פ מדותיו ואיו שום בחינת דין שיעכבו
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ת הגוף (ועמ״ש בד״ה והיה לכם  שבתפלה מההעלם לגילוי בכדי להאיר א
ננות מבחי׳ מוחין דאימא  לציצית. בעניו מוח ולב מים ואש) שזהו ע״י ההתבו
ך צריך כל המדות הקדושות ואחר כ  שהיא המולדת הבנים שהם אהבה ו
 להאיר בהן מבחינת מוחין דאבא (ועמ״ש בד״ה צאינה וראינה בעניו ויין ישמח

׳ בכדי להצהיל פגים משמו ע״ש). וזה היה עבודת הלוים דכתיב ועבד  מ
ת אהוי״ר מההעלם מבחי׳  הלוי הוא פי׳ שכל עבודתם היה להוציא המדו
ננות ועמ״ש בביאור  הוא עלמא דאתכסיא אל הגילוי. שהוא ע״י ההתבו
לכך היה עבודתם בשירה ר בנ״י בעגין מי ברא אלה. ו פ ס  ע״פ והיה מ
 בפה בקול ובזמרה בכלי(עמ״ש בד״ה מזמור שיר חנוכת הבית) ויש כמה כלים

ל כו׳ בל וכנור הללוהו בתוף ומחו נ ע שופר הללוהו ב ק ת  כמ״ש הללוהו ב
ת ת שבהתגלות. יש תשוקה והתלהבו  והיינו שיש כמה מיני התלהבו
 בבחינת שמחה וחדוה. ויש שהיא בבחי׳ מרירות ולב נשבר והכל הם
ד זה כמה מיני כלי זמר. ועד״ז הוא ענין ג נ  בהתגלות הלב. ויש כמ״כ ל
 הללוהו בתקע שופר שופר שהוא קול המטיל חרדה ולב נשבר שזהו עניו
גד ההתלהבות  התקיעות והשברים. וכן צלצלי תרועה הם ג״כ כנ
גד האהבה  שבמרירות ולב נשבר. ועוגב הוא כלי זמר של שמחה שהוא נ
 והתלהבות שבשמחה. וזה היה עבודת הלוים בכלי זמר בכמה מינים
 שהכל הוא לעבוד את בחי׳ הוא. בחינת הוא עשנו. להמשיר המדות
 מההעלם אל הגילוי (ועמ״ש סד״ה צו אח בנ״י גבי להקריב לי במועדו ועמ״ש

 בד״ה - ושאבתם מים בעניו ניסור היין וניסוך המים. ועמ״ש במ״א בעניו ברוך

 שאמר והיה העולם ברוך הוא):

ה שקדים מ ן כו׳ ויגמול שקדים. להבין ל ר ה ח מטה א ר  והנה פ
 (וע׳ ברבות ס״פ קרח) הנה שקדים הם ממהרים להגמר יותר
 מכל הפירות ותבואות כמו זית גפו תאנה כו׳ שכולם משתהים זמן רב
ף קהלת(קט״ו ב׳) מה סימנו של שקד זה  יותר מהשקדים וכמ״ש ברבות סו
ת עד שעה שהוא גומר כ״א יום. וע״ב נקרא שקד שהוא צ  משעה שהוא מ
ל שקד כו׳ כי שקד אני על דברי ק  עניו מהירות כמ״ש (בירמיה סי׳ אי) מ
 לעשותו וזהו רמז על הכהונה. כי הנה אהרן אותיות נראה (עמ״ש מזה
ת והמשכות האורות מלמעלה ל ההתגלו  בד״ה בהעלותך). שעל ידו היו כ
 למטה. ועמ״ש סד״ה כי עמך מקור חיים באורד נראה אור. והנה
ם המעלות עד למטה  ההמשכות הנמשכים על ידו הם נמשכים מרו
ב בבהמ״ז הזן את העולם ה כתו  במהירות גדולה בלי שום עיכובים כי הנ
לו בטובו בחן בחסד להיות מתהוה מטובו וחסדו העליונים השפעות  כו
ת רבות מאד עד שיתעבה ו  גשמיים צ״ל ירידת החסד בהשתלשלות מדרג
ד גשמי וע״י אהרן שהוא בחינת נראה אור היינו ס  ההשפעה ממנו על ח
 שיהיה נמשך השפעת החסד במהירות שלא יתעכב בהעולמות וריבוי
 ההשתלשלות שמוכרח להיות נמשד בהם עד שיומשך ויתגלה למטה כ״א
ד הם במהירות מבלי עכבה בהם. (ועיין כה״ג ר  יהיה עובר ונמשר ד
 מענין מהירות בהרמ״ז אמור ריש דף צ״ט כוי) וע״כ הרמז לזה הוא
 שקדים כנ״ל. וביאור הענין הנה ידוע הקושיא מהו שמבקשים בכל יום
ך עלינו הרי עיקר דינו של האדם הוא בר״ה ר ו ה׳ ב  ומתפללים רפאנ
ת (פ״ק דשבת די״כ ע״ב ובפ״ק דר״ה דט״ז ספו  ויוה״כ וכמ״ש קושיא זו בתו

ו נחתם בר״ה ויוהכ״פ היינו שנמשד ל  ע״א). אך העניו כי מה שנכתב ו
ה עדיין במל׳ ל ע מ ד על נפשו והחסד ההוא הנמשר מא״ס ב״ה הוא ל ס  ח
ד ס  יאצילות שהיא מקור דבי״ע והיינו מ״ש בטובו בחן ובחסד שלו שהוא ח
ודע כנ  עליון ב״ה אשר הוא למעלה מעלה ממהות השפעת גשמיים ו
ו דמיון ד ואה״ר שלו שאיו ל ס  מעניו ואנכי עפר ואפר שאמר אברהם על ח
׳ ולכן כדי שיומשר מחסד שבאצילות ק כמו עפר ואפר כו ד האצילות ר ס ח  ל
 השפעות הגשמיות בעשייה בצרכי הנפש בגוף. הוא צריך להשתלשל

 שרה למטה — חיים באורך: וצ״ל:חייםבפי׳באורו.

 קרח



 חקת תורה נו

 עתידות למו ומבע דעתיד להון. דהיינו שבשבת נמשך האור
ו מינה בו׳ ע״ש.  והשפע ג״כ במהירות משום דכל דינין מתעברי
 ועיין עוד מענין שקדים בפ׳ שמות (ט״ו ב׳) ויובן ע״פ מ״ש
 (בירמיה סי׳ ל׳׳א כ׳׳ח) שיש שקידה למוטב ולטוב. ועד״ז נאמר כי
 נכון הדבר מעם האלקים וממהר האלקים לעשותו והיו שני שבע
ד באות גימל מזה. ושקדים דגבי ר מגן דו פ ס  וגם ההפד וע׳ ב
ומל חסדים  מטה אהרן ויגמול שקדים היינו כמאמר אל עליון ג
 טובים דפי׳ טובים ע״ד האור כי טוב אהרן אותיות נראה. שיומשך
ת כהנים כ ר ד מעניו ב  האור למטה להיות נראה אור. ועמ״ש עו
 בד״ה ענין משמח חתן (וע׳ בהרמ״ז פ׳ שלח דקנ׳׳ח ועוד נודע ששני מיני

 שפע הם הם בו׳ ע׳׳ש):

 חקת
מדרגת מ״ש  הקולות) שכללות ענין המצות הוא שעי״ז נמשד לאדם בחי׳ ו
נסוע והוא  בחיות הקדש והחיות רצוא ושוב וזהו מ״ש באברהם הלור ו
נות נ  מ״ש בס״י ואם רץ לבר שוב לאחד, רץ לבר כי בינה ליבא שע״י ההתבו
ג איו ו  בגדולת ה׳ איר כי ביו׳׳ד נברא העוה׳׳ב שאפילו עוה״ב שהוא תענ
ק מאות א׳ דכלא חשיב ממש לגבי ׳ נמשד ר  קץ וכמאמר מוטב דלידייניה כו
 עצמות א״ס ב״ה וזהו כי עמר מקור חיים שבחי׳ מקור חיים ג״ע ועוה״ב
ל בו׳ ובטל לגבי מהו״ע ית׳ ועי״ז יומשר הרצוא פ ק עמר בחי׳ ט  הוא ר
 והתשוקה אליו ית׳ ממש ליכלל וליבטל בו ית׳ וכמ״ש מי לי בשמים ועמר
ק אליו א חפצתי ר ר חיים ל א חפצתי כוי פי׳ אפילו בחי׳ ג״ע שנק׳ עמר מקו  ל
 ית׳ ממש, ורצוא זה נק׳ רץ לבד שהוא בחי׳ יסוד האש שבלב, ואח״כ שוב
ננות בסכ״ע אשר אין לפניו מעלה ומטה ת ההתבו מ ח  לאחד ונמשד מ
 ועולמות העליונים עם העשייה גשמיות שוין אצלו ית׳ כמ״ש את השמים
 ואת הארץ אני מלא א״כ לא שייר רצוא ועליה כי הוא נמצא למטה כמו
ק בבחי׳ ממכ״ע כו׳ ל חיל זהו שייר ר כל העליות ילכו מחיל א  למעלה ו
ה דוקא, וזהו ולא תוסיף ט מ  ואדרבה בחי׳ גילוי זה דסכ״ע יהיה לע״ל ל
 קום שא״צ עליות כי יהיה הגילוי למטה ע״י קיום התורה ומצות בעשייה
לכן נמשר מזה בחי׳ שוב והוא בחי׳ יראה וביטול שלמעלה מבחי׳ אהבה  ו
 והוא בחי׳ יסוד המים שבמוח חכמה כח מ״ה שלמעלה מבחי׳ בינה
 ליבא בו׳. ועמ״ש מזה בד״ה וידעת היום• אד איד יבא האדם לבחי׳
ת ימינו הוא בחי׳ מים  זו הוא ע״י קיום המצות דכתיב מימינו אש ד
ת שכלולים מב׳ בחי׳ אלו ועי״ז יבא האדם לבחי׳ רצוא ושוב  וגם אש ד
ל המצות ת התורה שעד״ז הוסדו כ  שהן בחי׳ אש ומים כו׳ שהן כללו
ק שיהיה בחינת העלאת מ״ן דהיינו אתעדל״ת והמשכת מ״ד  שהוא ר
ת עניו זה דבחי׳ ו ה אדומה הוא כלל ר  בחי׳ אתעדל״ע*. והנה מצות פ
ה לאפר. והשוב זהו ענין ר פ  הרצוא ושוב, הרצוא זהו ענין שריפת ה
 ונתן עליו מים חיים אל כלי. ולכן נאמר בה דייקא זאת הקת התורה.
ל כו׳ כ״א בבחי׳  (ועמ״ש בד״ה וקבל היהודים גבי שאין כח בנפש להכי
 רצוא ושוב והיינו כמ״ש בזח״ג (האזינו דרפ׳׳ח ע״ב) ועל האי אקרי כו׳
 והחיות רצוא ושוב. והנה הגם שבכל מצוה יש בחי׳ זו אר לא בא
ה אדומה. ר  בחינה זו בביאור וגילוי גמור בכל המצות כמו במצות פ
 שכל ענינה הוא ב׳ בחינות אלו דרצוא ושוב שזהו ענין האפר והמים
ת התורה. וזהו ע״ד משנ״ת במ״א ע״פ ק  חיים, ולפיכר הוא נק׳ ח
ה בעניו מארז״ל יפה שיחתן של עבדי בתי אבות  והאיש משתאה ל
לה בתורה והרבה גופי  מתורתו של בנים שהרי פרשה של אליעזר כפו
ו אלא ברמתה. והיינו לפי שפרשה של אליעזר הוא רה לא נתנ  תו
 ענין התחברות שם ב״ו לשם מ״ה והיינו תשבע״פ עם תשב״כ והוא
ד פרטי, שיחוד זה ר ת החיבור דמ״ה וב״ן ובכל המצות הוא ד  כללו

 *) עי׳ בהוספות.
 שו״ה והאיש — בתי אבות: כ׳׳ה בדפוס, אבל בדפוס ראשון ובגוכתי׳׳ק הגי׳ עבדי אבות.

 ובגוכתי״ק נוסף עוד י׳ לפני המקום.

 לקוטי קרח

. משא״כ בחסד עולם יש כנגדו בחינת דין המעכבו ועמ״ש  כלל
הר גדול במאד . והמשל לזה עד״מ נ ו  במ״א ע״פ חסדי ה׳ כי לא תמנ
רת גדולה לא יוכלו לעכב הליכת המים.  שהליכת המים הוא בתגבו
 משא״כ בנהרות שאץ גדולים כ״כ מעכבים הליכת והמשכת מימיו ע״י
 עצים ועפר וכיוצא עד שמעמידין עי״ז עליהם בית הטחינה או גשרים.
 אבל בנהר גדול מאד לא יעוכב ע״י מונעים ומעכבים הנ״ל כי אם
ו וישטוף העצים והעפר המעכבים. כר הנמשל  הלח־ ילר כמנהג
לד ונמשד במרוצה. וכל ד הוא הו ס רב ח  בעניו ההמשכה מבחי׳ ו
ן ומתבטליו מחמתו כוי. (ועמ״ש במ״א ע״פ יום  הדינין מתעברי
 ליום יביע אומר דפי׳ בזהר תרומה קל״ו ב׳ יביע כד״א מבע
ם וחש  אתעבד אוחי לאתנהרא דא מן דא לשון מהירות כדמתרג

 פרשה
׳ זאת תקת התורה אשר צוה הוי׳ לאמר. וצ״ל ו ג  וידבר הוי׳ ו
 דהא כתיב תחלה וידבר הוי׳ שהקב״ה הוא המדבר למשה
 זאת חקת התורה וא״כ מהו אשר צוה הוי׳ הל״ל אשר אני מצוה. גם
ה אדומה שנאמר בה חקת התורה. אד העניו דהנה ר  להבין קצת עניו פ
תב ודברי סופרים נקי  התורה נקי תורה שבכתב הקב״ה אומר ומשה כו
ת התורה לשון חקיקה (כמ׳׳ש ברבות ר״פ זו חקה ק  תורה שבעל פה. אמנם ח
 חקקתי), והיינו כמו שהתורה היא בשרשה ומקורה ששם היא בבחי׳ אותיות
 החקיקה שהוא מדרגה עליונה מבחי׳ התלבשותה במדרגת שנק׳ אותיות
רה שבכתב כמו עד״מ בגשמיות באותיות הנכתבים  הכתב להיות נק׳ תו
נפרד מהקלף שלא  ע״ג הקלף לבן הרי האותיות הם דיו שהוא דבר זר ו
ק שאח״כ כשכותב הספר בדיו  היה לו שום שייכות מקודם אל הקלף ר
 ע״ג קלף נתאחדו והיו לאחדים. אבל אותיות החקיקה הם מיניה וביה
 והו דבר א׳ ממש עם האבן שנחקקו בו*(ועמ״ש מעניו זה בד״ה אם
 בחקתי תלכו ועמ״ש בד״ה שחורה אני ונאוה בענין שהתורה ניתנה באש
 שחורה ע״ג אש לבנה. וזהו ענין תורה שבכתב. וממש״ש יובן ג״כ עניו
 פי׳ אותיות החקיקה דהיינו עד״מ האותיות שבנפש ע״ש) וזהו זאת חקת
ה אדומה שהיא חוקה (עיין בקהלת רבה ר  התורה. כלומר שע״י מצות פ
 ס״פ מי כהחבס וברבות בא פי״ט תצוה ר׳׳פ ל״ח אמור ספ׳׳ל נשא פי׳׳ב דרמ׳״ט

ה בחי׳ אותיות החקיקה של התורה ל ע מ  ע״ד פי׳׳ג דרנ״ג ע׳׳ד) תמשיכו ל
 להיות משם ממש יורד ונמשד בבחי׳ אותיות הכתב דהיינו בתשב״כ
ה אדומה ר  ומתשב״כ יומשד גילוי זה בתשבע״פ. והיינו לפי שמצות פ
ם כבודה בג״ע ת התורה כמשי״ת ולזאת ירדה הנשמה ממקו  הוא כללו
ת התורה. וזהו ויצונו ה׳ לעשות  ונתלבשה בגוף החומרי כדי לעשות א
ת חקתי ת כל החקים האלה כו׳ וזהו ועשיתם אתם וכתיב ושמרתם א  א
 כו׳ אשר יעשה אותם האדם שהאדם הוא העושה אותן למצות וחוקים
רה שבכתב ועי״ז וחי  שממשיר אותן מבחי׳ אותיות החקיקה בבחינת תו
 בהם וזהו ירידת הנשמות בגוף ירידה צורר עליה ועשיה והמשכה זו
 היינו ע״י אתעדל״ת וכמ״ש ואהבת בכל לבכר כוי, ועי״ז אח״כ והיו הדברים
(וזהו ע״ד שנת׳ סד״ה זכור את יום השבת ׳  האלה אשר אנכי מצוד כו
ת התורה ולקשרה באור א״ס  לקדשו וכתיב שמור כו׳ גבי וכדי להעלו
ר חנוכה כו׳  ב״ה ממש שלמעלה מבחי׳ אדם כו׳ ע״ש גם כמ״ש סד״ה נ
 מזוזה מימין שאותיות התורה שרשן למעלה מעלה מבחי׳ התורה ונמשר
ר מצוה רה והיינו ע״י ההעלאה של נ ת אור באור התו פ ס ו  משם בחי׳ ת
ה כו׳ ע״ש, ועניו האותיות שלמעלה מהתורה עצמה ל פ ת  וע״י אותיות ה
ד יהיה ביכולתם להמשיד המשכה  היינו בחי׳ אותיות החקיקה). ולהבין א
ה ר ת פ ת התורה למצו  עליונה זו וגם מה שייכות עניו זה שהוא כללו
 אדומה דוקא. והענין דהנה מבואר במ״א (בפ׳ יתרו בד׳׳ה וכל העם רואים ™

 *) עי׳ בהוספות.
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 ורע מצד עצם עצמותו שהרי עצם מהותו הוא רק כה המתאוה והרי
 הוא יכול להיות כה המתאוה לטוב כמו שהוא עכשיו מתאוה לרע.
 אלא שהרע הוא מה שהטה והמשיר כה המתאוה להיות מתאוה לרע
 ונעשה בו הצורה רע מאד ונתלבש בלבושים צואיס עד שנמשך לסור
 ממ״ע או להתאוות לאיסור. אבל מצד כח המתאוה בעצמו הרי יש
 בכח זה להפור לבבו מן הקצה אל הקצה להיות מתאוה ואוהב וחפץ
 לדבקה בה׳ וכמ״ש נפשי אויתיך כמו שאוהב ומתאוה לחיי נפשו כר
 כי באמת כח המתאוה שבנה׳׳ב מצד עצמו שרשו ויסודתו בקדושה
 עליונה מבחי׳ פני שור שבמרכבה כנ״ל וכמ״ש במ״א ע׳׳פ כי תצא כו׳
 אלא שבידידות המדרגות ונפילתן בשבה״כ נמשך שיהיה כח המתאוה
 גם לדבר עבירה ולזאת כשישוב אל ה׳ יוכל להפוד לבו מן הקצה אל
 הקצה שגם כח המתאוה שהיה מלובש בתאוה רעה ישוב לאהבת ה׳
 כמו שהי׳ בשרשו בבחי׳ פני שור כוי. משא״כ המעשה רע אשר מתאוה
 לו מחמת שהוא באמת רע גמור מצד עצמו א״א לו להתכלל בקדושה
 ואין לה תקנה אלא ביטולה והעברתה מן העולם. וכמ״ש כ״ז בד״ה
 להבין פי׳ הפסוק מי אל במוד גבי עניו נושא עון ועובר על פשע. וזהו
 ענין שריפת הפרה שישאר רק האפר שהוא עניו עצם המדות דנה״ב
 דהיינו בחי׳ כה המתאוה עד״מ כנ״ל שהוא החומר הפשוט אבל הצורה
 והלבושים צואים שהי׳ כח המתאוה מלובש בהן יהיו חולפים וכלים
 לגמרי דהיינו שלא יהי׳ כח המתאוה מלובש בהן עוד לא במחשבה
 שיסיח דעתו לגמרי מלחשוב ולדבר בזה וכ״ש במעשה ח״ו. ולהיות עוצם
 עיניו מראות ברע וכדומה לאכפיא לםט״א לעשות ההפך ונגד תאות
 נפש הבהמית בכל החושים ראיה ושמיעה כו׳ ובמחשבה דבור ומעשה.
 והנה ע״י אתכפיא זה שמבטל הכלים שבהם מלובש הרצון זה ולהיות
 דוחה אותן ממנו לגמרי ה״ז עד״מ כמו שריפת הפרה שהג׳ יסודות
 אר״מ שהיו בדרר הרכבה בה חלפו וכלו ע״י השריפה ונשאר רק עצמותה
 שהוא האפר. כך כשנפרדו הלבושים צואים מודומ״ע דהאיסור מן
 הנה״ב ונשאר רק עצם כח המתאוה דנה״ב כאשר הוא בעצמותו ואינו
 מורכב ומלובש במודומ״ע דאיסור וזהו בחי׳ האפר ואזי יוכל להפוד אח״כ
 כח המתאוה זה מהקצה אל הקצה מאהבה רעה לאהבת ה׳ וכמ״ש ואהבת
 בכל לבבך בשני יצריך שגם היצה״ר ישוב לאהבת ה׳ ממש והיינו
 שמבחי׳ אתכפיא יבא לבחינת אתהפכא חשוכא לנהורא וזהו עניו שמע
 ישראל שם ע׳. דהנה ע׳ רבתי זהו ז׳ מדות דקדושה הכלולים מיו״ד
 והן ע׳ נפש דיעקב וע״י שבה״כ שהי׳ בז׳ מדות הנ״ל בחי׳ ז׳ מלכין
 קדמאין דתהו דארץ אדום וימלוך וימת כו׳ נתהוו מזה המדות רעות
 ג״כ ע׳ בחי׳. וצריד לברר המדות רעות ולהעלותן לשרשן לבחי׳ ע׳
 רבתי, ועמ״ש מזה בד״ה וכל בניד למודי גבי ענין ורב שלום, וזהו שם
 ע׳. דהנה כתיב ובקשתם משם את ה׳ כו׳ משם דייקא כמ״ש קראו
 שם פרעה מלד מצרים, כי לשון שם הוא מקום הםט״א כי לשון זה הוא
 דבר שיכול ממש להראות באצבעו אשר יאמר עליו כי הוא זה וא״א לומר
 כד רק על הקב״ה כמ״ש זה אלי ואנוהו כו׳ כי מלא כל הארץ כבודו,
 אבל מקום ומשכן הקליפות הוא רחוק מאד לכן נק׳ שם כלומר עמוק
 מאד למטה וז״ש ושם ימותו שהוא מקום המיתה ושבה״כ בו׳ וזהו ובקשתם
 משם את ה׳ אלקיר ומצאת כו׳ כי לית אתר פנוי מיניה ולכן גם מבחי׳
 שם יוכלו למצוא את ה׳ ע״י ובקשתם את ה׳ לצעוק אל ה׳ בצר לו מעומקא
 דליבא ובחי׳ תשובה. ועמ״ש מעניו זה ע״פ וישב יעקב וע״פ אני לדודי.
 ואזי אתהפכא חשוכא לנהורא ומבחי׳ שם נעשה שם ע׳ שמתעלה החיות
 לשרשו וזהו ענין שריפת הפרה לאפר כר כנ״ל, (והיינו כמ״ש בפע״ח שם
 רפ״ח ניצוצין ושם ב״ן בגימט׳ שם והם מתעלים לשרשן בע׳ רבתי* ז״ת
 דס״ג, ועיין מ״ש בפי וישלח סד״ה ויאבק איש כוי. וזהו שהפרה באה
 לטהר טומאת מת היינו בחי׳ שבה״כ דזמ״ל הנ״ל שנק׳ וימת כר מאן

 במצוה זו הוא בחינה פרטית כו׳ ע״ש*. וכעניו זה יובו ג״כ בפרה אדומה
 שעליה נאמר חקת התורה שהיא ג״כ כללות התורה. דהיינו שע״י האפר
 ומים חיים הוא כללות חיבור הרצוא ושוב שזהו עניו יחוד מ״ה
 וב״ן. והוא ג״כ כעניו התחברות הלב והמוח שיסוד האש הוא בלב וזהו
ך ויסוד המים הוא במוח והוא בחי׳ שוב ושיתחברו יחד זהו ב  אם רץ ל
 ענין חיבור הרצוא ושוב ועמ״ש בד״ה החלצו מאתכם כוי. והנה בכל
 המצות יש ג״כ בחי׳ אש ומים ולכן ע״י קיום כל מצוה יבא האדם לבחי׳
 י־צוא ושוב כי גם כל אבר כלול מהלב ומוח. אמנם שם הוא בחינה
 פרטית, אבל במצות פרה אדומה הוא כללות יחוד זה וכמו חיבור ויחוד
 המוח והלב עצמן כוי. ועמ״ש עוד בפ׳ שלח בד״ה והיה לכם לציצית
 בענין אש יו״ד ואש ה״א דשם מבואר ג״כ איך ע״י המצות נמשר

 יחוד זה כו׳ ע״ש):
 ב ועתה יש להביו עניו שריפת הפרה איר שזהו בחי׳ רצוא. והענין
 דאיתא בזהר (פ׳ חקת דק״פ ע״ב) פרה דקבילת מן שמאלא
 ומאן הוא לשמאלא שור כד״א ופני שור מהשמאל כי שמאל דוחה
 וימין מקרבת ויש למעלה בחי׳ ימין ושמאל תפרוצי שמבחי׳ ימין נמשר
 ההשפעה בהתגלות אור וזהו ימין מקרבת ולכן א״א להחיצונים לקבל
 יניקה מבחי׳ ימין כי ההשפעה הבאה בבחי׳ ההתקרבות והחיבה אינו
 רק לסט׳ דקדושה וכמ״ש אהבתי אתכם אמר ה׳ וכתיב יאר פניו
 אתנו משא״כ הקליפות אינם מקבלים רק מבחי׳ אחוריים דהיינו כמאן
 דשדי בתר כתפין ולזאת אין להם יניקה מבחי׳ ימין מקרבת כ״א אדרבה
 ימינר ה׳ תרעץ אויב כתיב (ולכן בחורבן בהמ״ק כתיב השיב אחור
 ימינו כו׳ ועמ״ש בד״ה ואהיה אצלו אמוו בעניו וימינר מקרב חיקר
 כלה) כ׳׳א יניקתם הוא מבחי׳ שמאל כי הנה שמאל דוחה שההשפעה
 שמקו השמאל אינו בבחינת ודרר ימין שמקרבת כ״א בבחי׳ דחייה שדוחה
 את ההשפעה ולכן ע״י רבוי הצמצומים דחייה אחר דחייה יוכל להיות
 שיקבלו ג״כ החיצונים וזהו עניו פרה דקבילת משמאלא*(ועיי! בפי׳ הרמ״ז
 שם ובלק״ת ס״פ חקת וע׳ בזח׳׳ב פקודי דף רכ״ד ע׳׳ב ובפי׳ הרמ׳׳ז שם ובזהר

 בפ׳ אחרי דע״ט ע״ב מענין יניקת החיצונים מקו השמאל) וזהו עניו מצות

 פרה אדומה לתקן ענין זה. ושבע הזיות נכח פני אהל מועד היינו
 להעלות פנימיותה שהוא בחי׳ הטוב שנמשד ונתפשט בתוכה מבחינת
 פני שור שבמרכבה ולהחזירו ולהעלותו לשרשו ואח״כ שריפת הפרה
 לעשותה אפר. הענין דהנה עד״מ כששורפים עצים ועי״ז נעשים אפר
 שהאפר הוא מהותו ועצמותו של העץ הנשרף כי הכל הי׳ מן העפר
 רק שנרכבו בו עוד ג׳ יסודות אש רוח מים אל העפר שהוא עצמותו
 וע״י השריפה באש אזי ג׳ יסודות אמ״ר שהיו בהעץ חלפו וכלו בעשן
 המתהוה מהרכבתן ויסוד הד׳ שהי׳ בעץ שזהו עצמותו שהוא העפר
 שבו הוא הנשאר קיים והוא האפר והוא ג״כ ענין חומר וצורה שבכל
 דיר יש חומר וצורה. והחומר הפשוט של העץ הוא יסוד העפר וג׳
 היסודות אר״מ הן רק הצורה של העץ וע״י שריפת העץ נשאר רק
 עצם החומר שלו הפשוט כוי. והנה כר עד״מ בעבודת ה׳ יש בחי׳
 עד״ז והוא כי הנפש הבהמית נשתלשלה ג״כ מפני שור מהשמאל כמו
 בחי׳ פרה דקבילת משמאלא. וכמו שמבחי׳ פרה נמשד אחר כר
 ההשפעה לחיצונים כר מו המדות דנה״ב נמשד החשק והתאוה לתענוגי
 עוה״ז בהיתר או באיסור ח״ו, והנה כשהאדם חושק וחפץ לדבר מעניני
 עוה״ז הגשמי הנה אותו הדבר הוא כלי להרצון והתשוקה שבלב האדם
 וכן אותיות המחשבה והדבור שמהרהר ומדבר איר להשיג הדבר הן
 ג״כ כלים להרצון ההוא וכ״ש המעשה שהו כולם בחי׳ כלים ולבושים
 להרצה גס הם כמו צורה לחומר לעצם הרצון שהוא עד״מ כמו החומר
 הפשוט והם הם הצורה להיות רוצה כך וכר כר. והנה עצם הרצון אף
 שכשנתלבש בתאוה רעה הוא רע גמור מ״מ אין מהות כח הזה חטא

 *) עי׳ בהוספות.



 לקוטי חקת תורה נז

ת יעקב שכחו בפיו דייקא. וזהו עיקר ע ל ו  בפיך דייקא) וזהו עניז ת
ר לחי בלתי ב ד  בחי׳ מדבר. וכמ״ש במב״ש שם כי ההבדל ביו חי מ
ר הוא בפה כוי• אר הכח הזה היינו כשיהיה הדבור בד׳׳ת ב ד  מ
מסר מבדיל. ל ו ל ו בו׳ שלא לעשות ח ל ל ח לא ת  בבחי׳ ביטול במ״ש ו
ת היינו שיהיה בבחי׳ ביטול בבחי׳ נבזה בעיניו נמאס ע ל ו ו בחי׳ ת ה  ת
רה להיות לא איש ועי״ז יהיה הכח בפיו כשמדבר דברי תו לעת ו  ואנכי תו
ד ועי״ז יהיה עצום כח פיו לגרש ולהפריד יניקת פ  ואשים דברי ממש ב
י ושמחי בעניו בחי׳ אחותי שהוא  החיצונים (ועמ׳׳ש בפי מקץ בד״ה רנ
, לשבת בעניו רב יהודה ביה ת מארי תורה. ושם בביאור ע׳׳פ המג  מדרג
לה תנוייה בנזיקין הוה) וכמ״ש בפע״ח (שער ה׳ פ״ג) בעניו עולת  כו
לעת יעקב וע״ז נאמר צו את ע והוא בחי׳ תו ל ו  תמיד עולת אותיות ת
 בני ישראל כו׳ להקריב אותיות להרקיב כמו התולע שמכלה ומרקיב
לע לכן ר׳׳ת אנא בכח גדולת ית״ץ גימטריא תו ת עץ החזק כו׳ ו  א
ד דרועא ס ח  שע׳׳י התורה ימינר נאדרי בכח שממשיד בחי׳ ח״ע ב
ה שכתוב ם כן מ ד יניקת החיצונים והוא ג  ימינא כוי ועי״ז נמשר להפרי
׳ ר׳׳ת קר׳׳ע שט׳׳ן כי כן בחי׳ לימוד ת עמד כו נ ד קבל ר  אחר כ
׳ להרקיב ת כו ע ל ו רה בפיו כשהוא בבתי׳ ביטול ע׳׳ד ואנכי ת  התו
ה דקבילת משמאלא ר  ולקרוע יניקת החיצונים שמסט׳ דשמאלא ע׳׳ד פ
ע שטן (ונמ״ש תהלים ע״א ״׳ג) יכלו שוטני נפשי, [ועמ׳׳ש ר  וזהו ענין ק
ו מה כי ג״כ ר״ת שועתנו קבל ושמע צעקתנ  בפע׳׳ח ובלק״ת פרשה תרו
לעת וענין זה י׳׳ל דקאי על דבור ת הוא גימטריא תו מו  יודע תעלו
ת יעקב דקאי על התפלה ע ל ו ה וכמו שארז״ל ע׳׳פ ת ל פ ת  אותיות ה
ה שהוא בבחינת ר פ ת ה פ ר ך ש ת שני לתו ע ל ו  וא״ש ענין השלכת ת
ד בבחי׳ רצוא י לעת יעקב ש . כי בחי׳ זו דתו  הרצוא שהוא בחיי תפלה
ס בעה״כ ד ר פ ה ובדברי תורה, ועיין ב ל פ ת  ובבתי׳ שוב דהיינו בדבור ה
ר שרפת הפרה עץ ת ובהרמ׳׳ז פ׳ צו דכ״ז] ולכן השליכו לתו ע ל ו  ערך ת
ת בו׳ כי בחי׳ המדות עליונות נק׳ צומח וכנודע ע ל ו  ארז ואזוב ושני ת
גדלות וזהו עץ ארז ת ו ו  מענין עץ החיים ועץ הדעת כו׳ ויש בהם בחי׳ קטנ
 הגדול שבצמחים ואזוב היותר קטן שבצמחים. והנה עיקר שבירת
ת דקליפה ויניקתם מז׳ ת שמזה נשתלשלו ז׳ מדו  הכלים היה בז׳ מדו
ד יניקת ת הוא מרקיב העץ דקליפה ומפרי ע ל ו ת עליונות ושני ת  מדו
 החיצונים מבחי׳ המדות דקדושה שהן הן בחי׳ צומח שבקדושה כוי,
לעת ע בקליפה ואפשר שרפת התו ל ו  (ועיין בפע״ח שם איר יש ג״כ ת
לע שבקליפה וכן ע שבקדושה על תו ל ו בר ת  שגי רומז ג״כ ע״ז להתג
 בעץ ארז ואזוב כו׳ וע׳ בזח׳׳ג פ׳ מצורע (ת״ג ע״ב) מעניו עץ ארז
ת יעקב מתי ישראל פי׳ ע״י שמשים אדם ע ל ו  ואזוב). וזהו ג״כ פי׳ ת
לעת להיות נבזה בעיניו נמאס ה כתו ל פ ת רה ו  את עצמו בעסקו בתו
ם ו ג ר ה עי׳׳ז יהיה בחי׳ מתי ישראל ת נ  דהיינו שמשים א״ע כשיריים ה
ם גברייא כו׳ דהיינו זכרים והוא כמ״ש במ״א ת ל עיר מ  אונקלום ע״פ כ
ל מצותי שתהיו בבחי׳ זכרים ומשפיעים  בפי׳ למען תזכרו ועשיתם את כ
 לעשות ולהמשיר האור בהמצות בו׳ ובדלעיל בפי׳ אשר יעשה אותם

 האדם כוי:

 ד וזהו וידבר ה׳ אל משה ואל אהרן לאמר. זאת חקת התורה.
ה אדומה הוא ב׳ ענינים הללו ר ת ענין מעשה פ ו ה כלל  דהנ
ל ב׳ ענינים אלו דרצוא ושוב הוסדה  דבחי׳ הרצוא ובחי׳ השוב והנה ע
ת התורה. בעניו ק ל עיקר התורה והמצות. ולכן נאמר ע״ז זאת ח  כ
 פי׳ חקות שמים וארץ דהיינו הנהגות שמים וארץ כוי. והוא ג״כ לשון
ר התורה שהיא בחי׳ אותיות החקיקה  חקיקה דהיינו להמשיד מקו
רה ד משם האור וההמשכה לבחי׳ חכמה עילאה שהיא תו ש מ ה  ל
 שבכתב וממנה לתשבע״פ. (ועיין בזהר חלק ב׳ ויקהל (דף רי״ש ע״א)
 ועמ״ש ע״פ תקעו בחדש בענין כי חק לישראל הוא ג״כ מלשון חקיקה

ת המן כו׳ וזהו שקורץ  דנפיל מדרגי׳ אקרי מית ועמ״ש ע״פ ויאכילר א
׳ ועיין ה קודם ר״ח ניסן ליטהר ולבא לבחי׳ יציאת מצרים כו ר  פ׳ פ

 ברבות בא פי״ט*):
ל לבבר ה לאפר הוא להיות ואהבת בכ ר פ  ג והנה בחי׳ שריפת ה
 בשני יצריד והוא בחי׳ רצוא אם רץ לבד יסוד האש שבלב
י דכמו  ואח״כ צ״ל בחי׳ שוב והוא עניו מ״ש ונתן עליו מים חיים אל כל
ך הארץ ת הארץ שמקורם הוא בהעלם בתו ח ת  מים חיים הם הנובעים מ
ד הנה הוא ית׳ נקי מקור מים חיים כי  ונמשכים מההעלם אל הגילוי כ
ו ית׳ ל סתימין וטמירו דבל טמיריו אנכי מי שאנכי וממנ כ  הוא סתימו ד
 נמשד בחי׳ מים חיים היא התורה שהיא בחי׳ חכמה עילאה שנאמר בה
לכו נאמר ימותו ולא בחכמה. כי החכמה היא בחי׳  והחכמה תחיה ו
 עץ חיים• אד הנה המשכה זו דמים חיים הוא אל כלי דוקא שהם מעשה
 המצות שהם בחי׳ כלים כי רמ״ח מ״ע נקי רמ״ח אברים דמלכא שכל
 מצוה ומצוה היא בחי׳ כלי מיוחד לגילוי אור כמו בתפילין הגילוי בבחי׳
ד כוי (ועמ״ש בד״ה ראיתי והנה מנורת זהב ובדיה ס  מוחין ובצדקה בבחי׳ ח

 וקבל היהודים) וכן אותיות התורה הם ג״כ בחי׳ כלים כוי. (ועלףש בפ׳ מקץ
 בד״ה נר חנוכה כוי ומזוזה מימיו בו׳). וכ״ז הוא בחי׳ שוב לאחד והיינו
ר הפרה צ״ל בחי׳ שוב להמשיך גילוי פ  שלאחר בחי׳ הרצוא שהוא ענץ א
ק התומ״צ והמשכה זו היא ממקור ס  אור א״ס ב״ה מלמעלה למטה ע״י ע
ח ואמשיר  מים חיים ממש שהוא בחי׳ מקור התורה א״ס ב״ה כי רוח אייתי רו
 רוח שע״י אם רץ לבר כו׳ ואתהפכא חשוכא לנהורא דנה״ב שזהו בחי׳
נת האפר  תשובה עי״ז ממשיר מבחי׳ מקור מים חיים כו׳ ולכן צ״ל נתי
ם אחר בחי׳ שוב מ״מ צ״ל ניכר רישומו של הרצוא כי  ע״ג המים כי ג
כל העם רואים כוי. בשגם כי  צ״ל תמיד רצוא ושוב וכמ״ש במ״א בד״ה ו
ר מים חיים כנ״ל  האפר והרצוא הוא הגורם המשכת המים חיים ממקו
רתד שעשעתי ועמ״ש  (ועמ״ש בד״ה ואהיה אצלו אמון בעניו אני תו
׳ תזריע (דמ״ט א׳) בעניו הזה עליהם מי חטאת שיורי  במ״א ע״פ הזהר פ
ר אחת היא ת כ  טלא דבדולחא כוי ועמ״ש בביאור ע״פ ששים המה מלכו
ת ע ל ו לקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני ת  יונתי כוי). ובזה יובן ג״כ מ״ש ו
ת יעקב ע ל ו ך שרפת הפרה. דהנה כתיב אל תיראי ת  והשליך אל תו
ת זו אינה מכה ארזים אלא בפיה כך ע ל ו  מתי ישראל וארז״ל מה ת
ה כו׳ וכן בדיבור התורה וכמארז״ל (במ״ק ל פ ם אלא ת ה  ישראל אין ל
לעת ד כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתו  דט״ז עיב) גבי דו
ל יעקב כו׳ וע׳ מזה בזהר ס״פ וישלח (דקעיח א׳)  וכמארז״ל ע״פ הקל קו
מה (דקל״ט א׳). והענין כי עסק התורה הנק׳ מים חיים צ״ל  ובפי תרו
 בדבור דוקא וכמ״ש ודברת בם ולא סגי בהגיון במחשבה לבד. וכנודע
 ג״כ שכל המצות צריר לקיימן במעשה ודבור ומחשבה. וגם המצות
ר אפשר  שאינן נוהגות אלא בפני הבית שא״א לקיימן במעשה אבל בדבו
רת עולה כאלו הקריב עולה כוי. והעניו ל העוסק בתו  לקיימן וכמארז״ל כ
 הוא שע״י הדבור בד״ת נמשר ומתלבש כח הדבור העליון בפי המדבר
ה דוכתי, (ועמ״ש מ כ  וכמ״ש ודברי אשר שמתי בפיר ובמ״ש במ״א ב
ת ת עשרת הדברו ל ח ת  בפ׳ יתרו בד״ה בחדש השלישי בפי׳ לאמר ד
 ועמש״ש םד״ה משה ידבר ועמ״ש סד״ה ביום השמיני עצרת גבי
ד ובצל ידי כסיתיר ובד״ה וארשתיד לי בענץ פי׳ את פ  ואשים דברי ב
 ה׳ האמרת היום כו׳ ומ״ש סד״ה להבין מ״ש ביום השמיני עצרת גבי
 תען לשוני אמרתד ועמ״ש מעניו הדבור בד״ת בד״ה קא מיפלגי
 במתיבתא דרקיעא אם בהרת קדמה כוי. וע׳ בזהר ם״פ משפטים
׳ ומ״ש ע״ז בספר מבוא שערים ת גניז בפומא כו ע  (דקכ״ג א׳) בענץ ד
ר ו מתו  (שער שלישי ח״ב פ״ג) ועיין ברבות כי תשא פמ״א גבי נתן ל
ת כו׳ ע״ש ועמ״ש בד״ה ויאמר כו׳ מי שם פה לאדם ע  פיו בו׳ מפיו ד
ד כוי פ רת ה׳ ב  בו׳ ועיין בסש״ב ח״א ספ״ה. וז״ש למען תהיה תו

 •) עי׳ בהוספות.



 114 לקוטי חקת תורה

ת אל ת עשרת הדברו  האלה לאמר דהיינו שהקב״ה חיבר וקשר א
 בחי׳ לאמר היינו עשרה מאמרות שנאמרו בשימ״ב. וכמ״ש בזהר ויקרא
ד עשרה מאמרות. אד ג  (די׳׳א ע״ב) איר עשרת הדברות מכוונים נ
 ההפרש בין דבור לאמירה הוא כי אמירה הוא בלב ודבור הוא בפה
ה יש ב׳ בחי׳ עשרה ל ע מ ר עד״מ ל  שהוא בחי׳ ההתגלות לזולתו. כ
 מאמרות ועשרת הדברות. עשרה מאמרות הם בחכמה דאצי׳ וכנ״ל
 בשם הזהר בראשית (דכ״ב). ועשרת הדברות הוא בבינה שהוא בחי׳
ת [וכ״מ באדרא (דקל״ג ריש ע״א) עיין שם מעניו אמירה ודיבור  התגלו
ס ש״ב ד ר פ  וכ״כ במק״מ בויקרא שם בשם הרח״ו, וקרוב לזה מבואר ב
ד מענין אמירה ודבור בהרמ״ז ר״פ אמור ועמ״ש ע״פ  פ״ה, ועיין עו
ר כו׳]. ולכן נאמר בעשרת הדברות פ ס י המלר אמר עם ה  ובבואה לפנ
 וידבר אלקים כו׳ לאמר. שחיבר את עשרת הדברות שמבחי׳ בינה
, ובזה מתורץ  לאמר לבחי׳ ע״מ דחכמה [כי חו״ב הם תרין ריעץ כר
 הלאמר דבעשרת הדברות שהוא מיותר לכאורה. כיון שכל ישראל שמעו
 מפי הקב״ה. עמש״ל מזה בשה״ש בד״ה ששים המה מלכות]. והנה
ת וזהו הפי׳ אשר  צוה הוא לשון צוותא שהוא עניו התקשרות והתחברו
ת הוי׳ דעתיק לבחי׳ לאמר ת והתחברו  צוה הוי׳ לאמר להיות התקשרו
 הוא החכמה והיינו המשכת וגילוי סכ״ע בממכ״ע, והיינו ג״כ שיהיה
 המשכת התורה ממקורה ושרשה שלמעלה מהחכמה בחכמה כי אורייתא
ה מהחכמה וממשיכים ממקורה ל ע מ פקת אבל שרשה גבוה ל  מחכמה נ
 ושרשה בח״ע. ועמ״ש ע״פ ואהיה אצלו אמון בענין אני תורתד.
 שעשעתי כו׳ ועל המשכה זו נאמר אשר צוה הוי׳ לאמר וכנ״ל. וביאור
 העניו הוא כי יש ד׳ בחי׳ טנת״א טעמים בחכמה ונקודות בבינה ותגיו
 בז״א ואותיות במלכות. והנה הגם שחכמה הוא בחי׳ טעמים אעפ״כ
ו היא בחי׳ מקבל מאותיות שבעולם העליוו  לגבי העולם שלמעלה ממנ
ן לם התחתו  כי בחי׳ אותיות שבעולם העליון נעשים מקור החכמה לעו
ת דאצי׳ שנעשית עתיק לבריאה כו׳ וכמו עד״מ דבור הרב  כמו מלכו
 נעשה מקור לשכל התלמיד. וזהו אשר צוה הוי׳ היינו בחי׳ דבור
 ואותיות שם הוי׳ שלמעלה מאצילות מזה נעשה בחי׳ לאמר מקור
 לחכמה דאצילות (ועמ״ש בפ׳ שלח ע״פ ועתה יגדל כר כאשר דברת לאמר,

 ובפרשה במדבר בד״ה וארשתיך לי בפי׳ את ה׳ האמרת היום ועמ״ש בפי׳ ברוך

 שאמר והיה העולם):

ה אדומה. דהנה כתיב ר  ב והנה כ״ז היה נמשד ע״י מעשה פ
ר ו ת והשליר אל ת ע ל ו  ולקח הכהו עץ ארז ואזוב ושני ת
 שרפת הפרה כו׳ ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים
דע שיש ד׳ בחי׳ ו  חיים אל כלי. ולהבין זה יש להקדים כי הנה נ
גד ד׳ בחי׳ טנת״א] והעליון מהם  מדבר חי צומח דומם [שהם ג״כ כנ
נה ן ג״כ. כמו הנה הדומם שהוא בחיי האחרונה ותחתו ת התחתו לל א  כו
ק בבחינתו לבד שהוא דומם אבל בחי׳ צומח  מד׳ בחי׳ הנ״ל ע״כ אינו ר
. והצומח כמו האילנות והעשבים יש ת ממנו  חי כוי הוא בבחי׳ הסתלקו
לל ג״כ בחי׳  בהן חיות יותר מבדומם שהוא כח הצמיחה ומ״מ הוא כו
 דומם שהרי עצמיות העץ זולת כח הצמיחה שבו הוא כמו בחי׳ דומם
 אלא שנוסף ע״ז שיש בו ג״כ כח הצמיחה ועל שם שנוסף בו על
פו שהדומם אין  הדומם בחי׳ זו שצומח נק׳ צומח [וכמ״ש בע״ח בסו
ק נפש המרכבת דהיינו כה ההרכבה המרכיב ומחבר בו הד׳  בו ר
 יסודות שהוא מורכב מהם והנפש שבצומח יש בה ב׳ בחי׳ הא׳ החיצוני׳
 שבו הוא הנפש המרכבת שבה כענין נפש הדומם ונוסף בה
פש החיונית].  בחינה יותר פנימי׳ הנק׳ נפש הצומחת אבל אין בו נ
 והחי יש בו כ״ז ונוסף ע״ז נפש החיונית והרצונית משא״כ בצומח
ל בו ג״כ בחינת ל מקום כלו כ  ודומם וע״ש זה נק׳ חי אבל מ

 שו״ה צוה — הוא לשון: בגוכתי״ק: הוא ג״כ לשון.

ר ומ״ש לקמן גבי במחוקק במשענותם, ועוד יובן ענין המשכה  כ
רה נת תשב״כ ע״ד שנתבאר בד״ה תו  זו שמבחי׳ אותיות החקיקה לבחי
 צוה. כי התורה נקרא נובלות חכמה שלמעלה אבל כדי שיומשר מבחי׳
ה עילאה כו׳ ע״ש וזהו עניו חקת התורה אשר צוה מ כ  עצמיות ח
 הוי׳ לאמר וכמשי״ת). וזהו וידבר ה׳ אל משה ואל אהרן שהם
ת התורה להמשיד בח״ע מבחי׳ ק ו מ״ה ח״ע כו׳ זאת ח חנ נ  מבחי׳ ו
 אותיות החקיקה שלמעלה מהחכמה. וזהו אשר צוה הוי׳ לאמר. כי
׳ ושם  הנה שם הוי׳ הראשון זהו בחי׳ ממכ״ע ביו״ד נברא העוה״ב כו

 הוי׳ הבי זה הוא בחי׳ םוכ״ע (ועיין בזח״ג דקל״ח ע״ב. ובפי׳ האריז״ל שם.

 יעמ״ש בד״ה וירא ישראל את היד בענין פי׳ ויאמינו בהוי׳). ופי׳ צוה מלשון

 צוותא וחיבור שנתחבר ונמשד בחינת סוכ״ע אל בחינת ממכ״ע וזהו
 לאמר המאמרות הן בחינת אותיות הנמשכים מחכמה בראשית נמי
 מאמר הוא ות״י בראשית בחכמתא כוי, וכמ״ש והיו הדברים האלה
 אשר אנכי מצור שבבחי׳ הדברים האלה יהיה נמשר בחי׳ גילוי אנכי
ל סתימין וזהו אנכי מצור בבחי׳ צוותא והתקשרות כ  מי שאנכי סתימו ד
ה כו׳ ר ה לאמר. והיינו ע״י ויקחו אליר פ ר  ממש והוא מ״ש אשר צוה ה
 שבחי׳ האפר זהו בחי׳ רצוא אם רץ לבד כו׳ בכה ארוץ גדוד כו׳ להיות
ל לכבד בשני יצריד כו׳ ואח״כ שוב לאחד הוא בחי׳ מים חיים כ  ואהבת כ
ל  דהיינו מ״ש והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוד כוי. שזהו יסוד כ
ד פרט. ר רה להיות בחי׳ רצוא ושוב. ובכל מצוה ג״כ יש בחי׳ זו ד  התו
לכך הוא מעורר וממשיד . ו ר ה כ ר פ ת בחי׳ זו הוא עניו זה ד ו  אד כלל
 בחי׳ חקת התורה להיות נמשד בתשב״כ ותשבע״פ, וזהו שאמר שלמה
 ע״ו אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. לפי שהיא מעוררת למעלה
 מעלה מהחכמה כו׳ (ומשם נמשד בבחי׳ חכמה וכעניז אאלפד חכמה
סמכה פ׳ ה נ מ ר ועמ״ש באגה״ק ד״ה ל ד לאלפים כ ס  כו׳ וזהו נוצר ח
ר ה׳ נעשה אפר שהוא  מרים, וגם ענין אפר הפרה היינו שמבחינת פ
ר אל״ף כמ״ש הפירוש בלק״ת). ובכל הנ״ל יובן מ״ש והיתה  בחי׳ פ
ו עוד ת כו׳ שהוא לבד האפר שמקדשין ומזין ממנ ר מ ש מ ת בנ״י ל ד ע  ל
ו בחיל למשמרת כמבואר בפרש״י ובמשנה ספ״ג  זאת היו מצניעין ממנ
ה ובהרמב״ם. והענין הוא לפי שבאמת בכל מצוה ומצוה יש בחי׳ ר פ  ד
ת בחי׳ ה זהו כללו ר ה שהאפר פ ר פ  רו״ש והכח לזה נמשר מבחי׳ מעשה ד
ת כו׳, וזהו מבואר ג״כ בפ׳ ר מ ש מ ר וע״ז נאמר והיתה ל  הרצוא כ
ל לבבד ובכל נפשד כו׳ זהו בחי׳ הרצוא ואח״כ  ראשונה דק״ש ואהבת בכ
ד ודברת בם כוי, י מ  והיו הדברים האלה זהו בחיי שוב כו׳ ושננתם ל
ר כי ר וכתבתם כ  והיינו שצ״ל הדבור דייקא בתורה כנ״ל וקשרתם כ
 המים חיים צ״ל אל כלי דוקא שהוא מעשה המצות שהן בחי׳ כלים כר:

י. הנה מבואר באדרא (קל״ח ע״ב) ת בו ק ת ח א  א ביאור ע״פ ז
ק אחד הפי׳  שבכל מקום שנמצא שם הוי׳ ב׳ פעמים בפסו
 הוא דהשם הראשון הוא בז״א והב׳ הוא בעתיק ואע״ג דהכל אחד אד
 הוא בחי׳ ממכ״ע וסוכ״ע (ועמש״ל פ׳ מקץ ע״פ כי אתה נרי הוי׳ והר׳
 יגיה חשכי דג״כ הפי׳ ב׳ שמות הוי׳ כנ״ל׳ אד שם שני השמות הם
ק ׳ אר כאן אע״פ שאינן סמוכיו רק שהם בפסו ש מ  סמוכים זה לזה מ
 אחד מ״מ הפי׳ הוא חד לז״א וחד לע״ק וכמ״ש בביאור האדרא
ל גמור בכל  מהאריז״ל שם ובהגהות הרב ר׳ צמח שם כ׳ שאינו כל
ל זה כוי). וזהו וידבר הוי׳ ל כל  הפסוקים אלא כשיש בפסוק הבנה לסבו
ת התורה אשר צוה הוי׳ ק  אל משה דשם הוי׳ זה הוא בז״א. זאת ח
׳ דעתיק לאמר הוא בחי׳ חכמה שנקרא אמירה, וכמ״ש ר  .היינו שם ה
׳ בראשית (דכ״ב ע״א) ע״פ ויאמר אלקים. הוה אמר אבא  בזהר פ
ה מבחי׳ הדבור שהוא מבחי׳ בינה. וכמו שפי׳ ל ע מ ׳ והוא ל  באמירה כו
ל הדברים  המגיד נ״ע במ״ש גבי עשרת הדברות וידבר אלקים את כ
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ה שהמדבר ל ע מ  אדה׳׳ר היה תחלה בחי׳ דומם בו׳ ע״ש, ואע״ג שנת׳ ל
לל ג״כ צומח ודומם. וכן הצומח ל הג׳ בחי׳ דצ׳׳ח וכן החי כו לל כ  כו
ת שנק׳ צומח כוללים ג״כ בחי׳ דומם לל בחי׳ דומם עד׳׳מ המדו  כו
ל בה בחי׳ אותיות ת המדה בלו  היינו בחי׳ אותיות בי בהתפעלו
ל בו ג״כ בחיי צומח ודומם שהן  בהעלם. והשכל שהוא בחי׳ חי כלו
י יו״ד שהוא ו׳ ד׳ הוא׳׳ו הוא  המדות שבשכל והאותיות, וזהו עניו מלו
ה בי׳ שהוא חכמה ל ח ת והד׳ הוא בחינת דבור שהיו כלולים ת  ששה מדו
ת ונולדו מהשכל כו׳ וכן עד״ז הכתר שהוא בחינת  ואח״כ צמחו המדו
ת ואותיות הנק׳ דצ׳׳ח, ל הגי בחי׳ הנ׳׳ל שהם חכמה ומדו לל כ  מדבר כו
ל במדבר  וזהו עניו מו״ם שבכתר ומדות דא׳׳א בו׳ ובודאי בחי׳ החי הכלו
ה שהעליון  גבוה לאיו קץ מבתי׳ החי עצמו. ובעד׳׳ז בבל המדרגות מ
ות ממש. נ נו׳ הם שם משובחים הרבה מבחי׳ התחתו ל הבחי׳ תחתו ל ו  כ
ר ת כ  וא״כ כיון שגם החכמה שרשה מהכתר כמו שהאותיות שרשן מ
 איד יהיה באותיות בחי׳ גבוה יותר מהחכמה. ושלכד נקרא הכתר
לא ע״ש החכמה שנמשר ג׳׳כ ו ו  מדבר דוקא ע׳׳ש הדבור הנמשד ממנ
. אמנם י׳׳ל ששרש האותיות בכתר הוא מבחי׳ עליונה יותר ו  ממנ
 משרש החכמה שם. כי אע״ג שלמטה החכמה גבוה יותר מהאותיות.
 אבל בשרשן הוא להפר. דשם האותיות גבוה יותר כוי. וכר נת׳ לקמן
 ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות כו׳ בענין דצ׳׳ח כוי. והענין א״ש
 עפמ״ש הרמ׳׳ז ר״פ ויקרא דשדש האותיות נמשכים מבתי׳ אוירא
 שלמעלה ממו״ס ועמ׳׳ש מזה בדרוש דמזוזה מימין ונ״ח משמאל ובד״ה
ה משרש החכמה ששרשה ממו׳׳ס ל ע מ  לריח שמנין־ טובים, והרי א״כ הוא ל
 דאריד שהוא חכמה שבכתר וג״ז ע״י מזלות ושערות והאותיות שרשן
 מבחינת אוירא שלמעלה ממו״ס. וכ״ה ג״כ בצומח וחי דאע״ג דלמטה
 החי גבוה יותר מהצומח וכן השכל שנקי חי הוא גבוה מהמדות שנק׳
 צומח מ״מ בשרשן הז״א גבוה יותר מחו״ב כדאיתא באדר״ז דרצ״ב או״א
 אתכלילו במזלא וביה תלייו וביה אחידן. ז״א בעתיקא אחיד ותליא ופי׳
 שם האריז״ל שאו״א מושפעי׳ מהחכמה שבכתר ע״י מזלא כנ״ל, ואמנם
ר דא״א עצמו ומזה הצד לפעמים ת כ ה מן ה ל ע מ ל  הז״א מושפע יותר מ
 הז״א מעולה יותר מאו״א עכ״ל, ועמש״ל מזה בפ׳ יתרו בענין האבות
פת ו  הן הן המרכבה. נמצא בשרשם הצומח גבוה מהחי ועמ״ש גבי תנ
ם מהצומח  שתי הלחם ע״ג שני הכבשים. ואמנם הדומם שרשו גבוה ג
 כי האותיות שרשם מאוירא כנ״ל אשר שם הוא גילוי בחי׳ רדל״א
ם מהכתר דא׳׳א. וכ״מ בע״ח שער א״א פ״ב דהמל׳  שלמעלה ג
 שרשה מרדל״א והמל׳ הוא בחי׳ דומם ודבור ועמ״ש במ״א ע״פ מזמור

וכת הבית בענין מזון לבוש בית כוי):  שיר חנ
ל בזה ה כי האפר הוא העלאת מ״ן וכלו ר  ג וזהו עניו מעשה פ
ר פ ל ג׳ בחי׳ דצ״ח, שהפרה היא חי ונעשה א כ  המ״ן מ
לל בעצם ג״כ בחינת  וגם עץ ארז ואזוב שהן בחי׳ צומח והצומח כו
ת הוא בחי׳ דבור שכחו בפיו נמצא הוא שרשו נגד ע ל ו  דומם ושני ת
י גם האותיות הדבור עצמן הם בחי׳ דומם וכ״ז היינו מפנ ר ו ב ד  בחי׳ מ
ת התורה ק ת בחינת רצוא ושוב ולכן נקרא ח ה הוא כללו ר  שמעשה פ
ת הבחי׳ שבעולם דומם צומח  ע״כ נעשה האפר שהוא הרצוא מכללו
 חי כו׳ לכן עי״ז אח״כ בקידוש מי חטאת ונתן עליו מים חיים הוא
 המשכת מ״ד מבחי׳ והחכמה תחיה שהוא מבחי׳ מו״ס כוי, ומכ״ז יובן
 ג״כ ענין אשר צוה הוי׳ לאמר שמבחינת אותיות דעתיק נמשך להיות
 מקור לחכמה הנקרא אמירה דהיינו שבחינת אותיות אלו הם למעלה
ר שע״ש זה ת  מהחכמה דהיינו שרש האותיות כמו שהן בבחינת כ
ת אז הם ק שבהשפלתן למטה בבחי׳ מלכו  נקרא הכתר מדבר ר
 לבושים או בתים לבחי׳ חכמה אכן כמו שהן עדיין כלולים בשרשן
ה מבחינת החכמה כנ״ל לכן אמר אשר צוה הוי׳ לאמר ל ע מ  הרי הם ל

 שויה צומח — מ״מ בשרשן: נגוכתי״ק: מ״מ הרי בשרשן.

 צומח ודומם כי בכלל מאתים מנה. והיינו שיש חיות קטנים וגדולים
 והקטנים הולכים ומתגדלים וזהו בחי׳ צומח שיש בחי. וגם יש בו
 בחי׳ דומם ע״ד הנ״ל שבצומח יש בחי׳ דומם, ויותר נראה זה בעצמות
ק שמ״מ הן בחיי צומח  שבגוף הבעל חי שהן בחי׳ דומם מצד עצמן ר
לל הוא ג״כ  וחי ג״כ. והמדבר שיש בו נפש השכלית המדברת מ״מ כו
ל כוי. והנה כמו שהמדבר שהוא ד ג ת  בו בחי׳ דצ״ח שהרי הוא חי והקטן מ
ת יש ר ב ד מ ת הנפש ה ל מד׳ בחי׳ דצח״מ גשמיים כמו כן בכחו  האדם כלו
לם הם בחי׳ דומם  ג״כ בחי׳ ההכללות מדצ״ח. מחשבה ודיבור ומעשה כו
 [ע׳ בד״ה א0 בחקותי] שהרי מאות ודבור אחד לא יתהווה אות ודבור
ר ח הדבור אבל מדבו כ  אחר וכשמדבר דבור אחר זהו המשכה אחרת מ
ר ישאר ובו באותיות ו לא שייר שום הגדלה וכמו שהוא כ  זה שיצא ממנ
 המחשבה ואין בהם גידול וצמיחה לכן נקי דומם. והמדות הם בחיי
ת לגדלות למשל אצל הקטן המדות שלו ו  צומח שיש בהם צמיחה מקטנ
, ואפילו ת יותר במעלה לפי ערכו  לדברים קטנים וכשמתגדל יהיו המדו
ת ב ח ר ת ת קטנה כמו נצוץ אש ואח״כ מ  בגדול בתחלה המדה וההתפעלו
ר ב ד  ומתגדלת. והשכל הוא בחי׳ חי כמ״ש והחכמה תחיה (וראי׳ ל
 כשכותבין השכל ומדברים השכל השכל יותר ניכר בדבור מבבתב וכ״ז
ת ששכל בחי׳ חי ודבור אינו כ״כ בחי׳ דומם כמעשה ע״כ ניכר מ ח  מ
 השכל יותר בדבור. מ״כ). וכתר שלמעלה מהשכל הוא בחי׳ מדבר
 שהדבור עצמו הוא בחי׳ דומם כנ״ל. אמנם בחי׳ מדבר הוא בחי׳
ל דבר ואינו יכול לדבר ר וראי׳ מהקטן שמבין כ ב ד ר שבו יוכל ל ת  כ
 עד שמתגדל מעט והיינו מפני שהדבור הוא ממקום גבוה יותר מהשכל
ד שם. וכמ״כ יובן  המובן ומושג וכמבואר באגה״ק בד״ה ויעש דו
ה שבחינת אותיות מחשבה ודבור שלמעלה הם בחי׳ דומם ל ע מ  ל
 ולכן נק׳ בס״י אבנים שתי אבנים בונות שני בתים כוי, והמדות
ל וצמיחה בד בז״א שנק׳ ו ד  עליונות הם בחי׳ צומח שכמו בצומח יש ג
ת ומוחין דיניקה ו  צומח יש בו קטנות וגדלות שיש מוחץ דקטנ
ת ראשון וגדלות שני כוי. וזהו ג״כ ענין עץ ארז ואזוב  ומוחין דגדלו
ת הפרה שארז הוא היותר גדול שבצומח ואזוב פ ר ר ש ד לתו ל ש  שהי׳ מ
 הוא הנמור שבמין הצומח כמ״ש מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר
 יוצא בקיר (וכמ״ש בזהר פ׳ תזריע דמ״ח ע״א) (ובזהר פ׳ מצורע (דנ״ג

 ע״נ) פי׳ דארז ואזוב הוא ת״ת ויסוד כן פי׳ הפרדס והמק״מ, ואולם
 הרמ״ז פי׳ דעץ ארז הוא הדעת, והנה בזהר שם כ׳ שהם ב׳ ווין
 ובזהר פ׳ יתרו (דס״ח ע״א) כ׳ דב׳ וויו הנ״ל זהו בחי׳ משה ויוסף
ונו עם פי׳ הרמ״ז  ושם נת׳ דהוא יסוד אבא ויסוד ז״א, ואפשר לכו
ת דז״א) והחכמה נקרא חי כמ״ש והחכמה ע  כי יסוד אבא הוא ד
ת לארץ. בד הוא החכמה ח ת  תחיה, וזהו ענין מים חיים הנובעים מ
ר שהוא ב ד ר חיים. והכתר נק׳ מ ר שנק׳ מקו ת  מאין תמצא מבחינת כ
ר חיים. וגם נקרא  למעלה מבחי׳ חי וכנ״ל שע״ז נאמר כי עמר מקו
 בשם מדבר ע״ש היותו מקור הדבור. אף שהדבור הוא בחינת
 דומם. אלא משום דנעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן דייקא שהמל׳
ר כמ״ש בע״ח ולכד ת ר ולכן בע״ס דאו״ח המל׳ הוא כ ת כ  שרשה מ
ר ת ר והעטרה. לכן שרש הדבור נמשר מבחינת כ ת כ  המלר לובש ה
 דוקא שנק׳ ע״ש זה מדבר ולכן האותיות הם מקיפי׳ על השכל
 ומלבישים אותו כי שרשם מלמעלה מהחכמה. וע״כ אותיות התורה
 שרשם מבחי׳ ומדרגה גבוה יותר מהחכמה שבהו דאורייתא מחכמה
ת והאותיות שרשם מבחינה שלמעלה מהחכמה כוי. (ובזה א״ש ק פ  נ
ת אלא רה ומברך אע״פ שאינו מבין פי׳ המלו  הא דע״ה עולה לתו
 משום דהקריאה באותיות תשב״כ נקרא קורא בתורה אף שאינו
ל פי׳ המלובש בהן וכמ״ש במ״א. ועמש״ל בפ׳ בראשית ל  מבין כ
 בד״ה וייצר מענין שייכות בחי׳ דומם למדבר דוקא שלכן גוף של



 116 לקוטי חקת תורה

יסתלק מהטוב ע שנתערב בהניצוצים דתהו ו ר  הפרה הוא שעי״ז יופרד ה
ע מקרבד ואז ישאר האפר שהוא העצמיות דהיינו ר  ע״ד ובערת ה
 הניצוצים דתהו במו שהן בלתי תערובות הרע. וזהו פי׳ אפר הפרה
ר א׳ בו׳. [וגם שמתעלה ב׳׳ו לשרשו בם״ג ר ה׳ נעשה פ  שמבחי׳ פ
 ושם ב״ו הוא מילוי ההי״ו וס״ג הוא מילוי יודי״ו אן־ הוא׳׳ו הוא
 מילוי אל׳׳ף בו׳]. ובעבודת ה׳ היינו כי המדות דנה״ב הן ג״כ מק״נ
לכלות הרע שנתערב בהן  ושרש שרשו מעולם התהו כנ׳׳ל וצריר לשרוף ו
ות עוה׳׳ז ונעשה המדה מעורבת  דהיינו מה שהמשיר והטה מדותיו לתאו
ע כוי, והיינו בהפריד הלבושים צואים שהן לה ר  ברע הרבה רובה ככו
ל יפקדו ולא יעלו על לב והרשעה ל יזכרו ב  התאוות שהטה לבו עליהן ב
. ויופרדו ממדותיו. שלא ימשיך עוד מדותיו אליהן לה בעשו תכלה  כו
ת דנה״ב יהופכו לקדושה  ולהסיח דעתו מהן לגמרי ואז אח״כ עצם המדו
 ממש להיות מזה אהבה רבה אליו ית׳ ע״ד יתרון האור מהחשך וצעק
 לבו אל ה׳ בחילא יתיר. וז״ש בזהר בפי׳ בכל לבבך בשני יצריך ודא
 הוא רזא. וצ״ל מהו הרזא דלכאורה פשוט הוא מאד שתהיה האהבה
 להקב״ה בשני יצריד במ״ש בגמ׳ אלא שהוא לפי שאינו מובן איד
ד פ ה ת ה כל אהבה זו ממש ל  היצה״ר והתאוה שהי׳ לו בעוה״ז תו
ליכלל בקדושה להיות אהבה רבה לה׳ ולא עוד אלא שאז הוא נעלה  ו
 אפילו מהיצ״ט כי עולה בשרשו בס״ג שלמעלה משם מ״ה׳ אד מ״מ
ד הוא דכאשר הכלים של הרצון דנה״ב יכלו וישרפו דהיינו  באמת כ
ק האפר ע ומחשבתו מלהרהר ונשאר ר ר  להיות עוצם עיניו מראות ב
ד להיות רצון זה עצמו לה׳ ית׳ וזהו פ ה ת ה  הוא הרצון עצמו אז יוכל ל
חת תפילין  בחי׳ ומדרגת תשובה מאהבה כוי, וזהו ענין אפר במקום הנ
ר אל״ף הוא המתקה דה״ג מנצפ״ד בגימ׳ פ ת א ח ת להם פאר ת ת  כמ״ש ל
ת למיתקו (ופי׳ זה מבואר י ר . ופי׳ ועניז המיתוק היינו לאהפכא מ  פר
 בפ• מקץ בד׳׳ה נר חנוכה בו׳ מזוזה מימין בו׳) ומחשוכא לנהורא כו׳ וז״ל

ר פ  הרח״ו בשער תיקון עונות ספ״ב ואחר שנשרפו הדינין ונעשו א
לכו היו שורפים הפרה אדומה. ונותנים אפר במצח כי ם ו  מתמתקי
רר הזיווג כי הגבורות הם מ״ן עכ״ל, ובזה ת היסוד לעו ל ח ת  שמה ה
נת האפר ע״ג מים חיים. כי הנה האפר הוא בירור  יובן עניו נתי
ת דנה״ב להיות בשני יצריך והוא בחי׳ רצוא. ואח״כ צ״ל כחי׳  המדו
 שוב וזהו ענין ונתן עליו מים חיים אל כלי מים הוא בחי׳ חכמה,
ת לארץ היינו המשכת ונביעת החכמה ח ת  אד מים חיים שהם הנובעי׳ מ
 שנמשר ונובע מבחי׳ הכתר שנק׳ מקור מים חיים והוא סתימא דבל סתימין
 והוא בחי׳ החכמה שבתורה ומים חיים אלו צ״ל אל כלי דוקא היינו
 אותיות התורה מס׳ ברכות מס׳ שבת שהם כלים לאור א״ס ב״ה המלובש
 שם, ועסק התורה זהו בחי׳ שוב להיות המשכת אור א״ס ב״ה למטה.
 ומ״מ צ״ל האפר ע״ג מים חיים שגם אחר בחי׳ השוב לא יתכבה הרצוא
ת הקולות כל העם רואים א ׳ יתרו בד״ה ו  ויהי׳ רשומו ניכר (ועמש״ל פ

 כוי מענין זה איד שאין המים מכבין האש כר*):
ת שני, והעניו עפמ״ש בפע״ח ע ל ו  ד ועתה יש להבין ביאור ענין ת
ד ובמ״ח שם עולת  שער ה׳ פ״ג בפרשת עולת התמי
ד ד שבגבורות סו ס ע ומספרו אבגית״ץ שהוא ח ל ו  שהם אותיות ת
׳ להקריב אותיות להרקיב כוי ע״ש במ״ח. והרמ״ז ת יעקב כו ע ל ו  ת
 כפ׳ צו (בדף כ״ז) כ׳ שלהיותו שם גבורה סגולתו להפריד הקדושה מן
ר ע״ש וכמ״ש ג״כ בפ׳ מסעי  הטומאה ולהעלות ממטה למעלה כ
ת הקדושה ת שהיו ג״כ להכניע הקליפות ולהעלו  בענין מ״ב מסעו
 וכמ״ש ויהי בנםוע הארון ויאמר משה קומה ה׳ ויפוצו אויביה כו׳
ת שהוא בחי׳ שם מ״ב דאנא בכח גדולת לכך הי׳ ג״כ מ״ב מסעו  ו
ת ע ל ו . והנה עניו בחי׳ זו בעבודת ה׳ הוא כמארז״ל מה ת ר  ית״ץ כ
ה ל פ ם אלא ת ה ר ישראל אין ל  זו אינה מכה ארזים אלא בפה כ

 •) עי׳ בהוספות.

 שיהיה צוותא והמשכה מבחי׳ אותיות שם הוי׳ דעתיק אל בחינת החכמה
 וזהו לאמר*(ואפשר לומר דפי׳ קידוש מי חטאת היינו שעי״ז ההעלאה
ה עי״ז ממשיכים מבחי׳ קדש העליון טלא דבדולחא ר פ  מ״ו דאפר ה
 בהמים חיים היינו התלבשות גבורה דעתיק במו״ם והיינו שממשיכים
ר חיים משם ממשיכים  מבחי׳ מדבר מקור הדבור בחינת כי עמר מקו
 בהמים חיים שהוא בחינת ח״ע הנקרא חי והחכמה תחי׳. ואח״כ מזים
ר וח״ע כוי). ולהבין מעט ת ח הטומאה ע״י המשכת כ  מזה לדחות רו
 מזעיר בעניו הפרה. הנה נודע כי מקו השמאל הוא יניקת החיצונים
 רישי׳ דעשו בעטפוי דיצחק, וזהו ענין סוםפיתא דדהבא והיינו לפי שבחינת
ת ת הגבורות וקו השמאל הוא להיות בבחי׳ אור חוזר ורצוא והסתלקו מדרג  ו
 ליכלל באור א״ס ב״ה והוא הפד בחינת ההמשכה והגילוי למטה. ומה שנמשר
ד ברבוי הצמצוצים נמשד מזה כ  מהגבורות למטה הוא בצמצום מאד ל
 למטה גבורות קשות ויניקת החיצונים. משא״כ מקו הימיו שבחי׳ ומדרגת
 החסד וקו הימין הוא להיות המשכת וגילוי אור א״ס ב״ה למטה בחי׳
 אור ישר לכן אף כשנמשר בהשתלשלות למטה לא יוכל להיות מזה
 יניקת החיצונים כי נמשף הביטול למטה כו׳ (ועי בזהר פקודי (דף
ר אבל השמאל כו׳ ועמ״ש  רכ״ד ע״ב) ובמ״ש הרמ״ז שם כי הימין כ
ה כו׳ דבגינהוו ר פ  ע״פ מאמר הזהר פ׳ אחרי (דע״ט ב•) הביאו עלי כ
 אתער כו׳ דממש״ש ירבו איר מקו השמאל יש מקום ליניקת החיצונים
ת מן  והעיקר ביצירה ועשיה לפי ששם הגבורות הם יותר בהתחלקו
 החסדים משא״כ בבריאה וכ״ש באצילות ששם שמאלא אתכליל בימינא
 ממש). וזהו עניו הפרה אדומה דקבילת משמאלא מבחי׳ פני שור
 מהשמאל כי הפרה הוא בחי׳ נוק׳ דנוגה (כמ״ש הרח׳׳ו בטעמי מצות פ׳ חקת).
וגה היא בחינה ממוצעת בין קליפות הטמאות ודע שקליפת נ  והנה נ
 לגמרי ובין בחיי הקדושה היינו כי קליפות הטמאות לגמרי הם שורש
ע הגמור כמו רציחה וניאוף וגזל ולשון הרע ודומיהן ר ה : ל  היצה״ר ש
גה הוא שורש היצר הרע של תאוות היתר כשהן שלא לשם ו  וקליפת נ
את גופו. כי היא כלולה מטו״ר שפנימיותה יורד  שמים כי אם להנ
נת טוב ומתלבש ברע וע״י הטוב שבה היא מקבלת החיות  ונמשד מבחי
י שור שבמרכבה. והיא משפעת  מבחי׳ הקדושה וזהו דקבילת מבחינת פנ
ת שיומשד ר ב ח ת הטמאות וחיצונים ע״י הרע שבה, נמצא היא מ פו  לקלי
ע הגמור ר  יניקה מע״ס דקדושה לעשר כתרי מסאבותא שהן שורש ה
ה ה אדומה. לכן נעשית מחוץ למחנ ר  כנ״ל. ולתקן זה באה מצות פ
ל בימינא ואין שם יניקה  בי באצילות איהו וגרמוהי חד ושמאלא אתכלי
ק  וגם חוץ מבריאה [שאפילו ק״נ דבריאה הוא רובו טוב עדיין ר
ק מעט טוב מעורב ע ר ע ובעשי׳ רובו ככולו ר  ביצי׳ חציו טוב וחציו ר
ד ומסר ו ר נזיקין]. וגם שנעשית חוץ לפרג ד ס ר כמ״ש במ״ח ב  בתוכו כ
ה משם  המבדיל בין הקדושה לחול, לתקן ולהחזיר היניקה הנמשר ממנ
 לחיצונים. והיינו בתחלה ההזאה להוציא הטוב והוא פנימי ק״נ להחןירו
גד בית קדש הקדשים כדאיתא בפ״ג  לשרשו להקדושה ולכן היה מזה כנ
ת (ועמש׳׳ל פ׳ מסעי בעניו וירד הגבול הירדנה.  דפרה מ״ט ובפ״ב דמדו

ת הפרה לתקן חיצונית  עניו ירדן שנוטל מזה ונותן לזה) ואח״כ ושרף א
ב ל מד׳ יסודות ארמ״ע. אף רו  ק״נ. והנה גוף הבעל חי ג״כ כלו
 בנין הגוף הוא מן העפר ולכן נאמר לאדם ואל עפר תשוב. ונמצא
ק שהורכב ג״כ עוד מג׳ יסודות ה הוא היסוד העפר ר ר פ  עצמיות גוף ה
ח מים. וכששרפו הפרה נשאר האפר שהוא העצמיות שלה יסוד  אש רו
ו  העפר שבה ושאר הג׳ יסודות אר״מ שהורכבה מהו מתפרדים ממנ
י שרש ה כ ר פ  ע״י השריפה, וכן בנמשל האפר הוא העצמיות של ה
א מעולם התהו מחמת שבירת הכלים שנפלו רפ״ח ו ה נ ״ ות ק  התהו
 ניצוצץ בק״נ. וזהו העצמיות שלה עד״מ דהיינו שזהו העיקר רק
ע וזהו עד״מ בחי׳ הרכבה, ושרפת ר  שע״י השבירה נמשר שנתערבו ב

 *< עיי בהוספות.
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 לקוטי חקת תורה נט

 פי׳ גאה גאה הוא ע״ד אדון הנפלאות דהיינו שאפי׳ בחי׳ פלא נחשב
 אצלו ית׳ כעשיה גשמיות כמ׳׳ש עושה פלא וכמש״ל בפ׳ בשלח בד״ה
 אשירה בו׳ ובחי׳ ומדרגה זו הוא הנקרא עתיק יומין המתנשא מימות
 עולם שהוא בחי׳ העליונה שבכתר םתימא דבל םתימיו, ובמ״ש ג״כ
 בזוהר (בשלח דף נ״ב) גבי קי״ם בעתיקא תליא מילתא. והענין כי בחי׳
 עתיק היינו פנימית הכתר דהיינו שכולו פנים ואין בו בחי׳ אחוריים
ל כמ״ש בע״ח שער עתיק פ״ב, ולכן נאמר ע״ז גאה גאה גיאה על ל  כ
 גיוותניא שמבחינה זו איו שום יניקה לקליפות ורשעים שיניקתם מצד
ק מבחינת אחוריים וכיון שבבחי׳ זו אין שייך  גדולתו ית׳ מ״מ הוא ר
ה הוא ע ר ל ממילא א״א להיות להם יניקה. ויניקת פ ל  שום אחוריים כ
ק מעורף דא״א בי בא״א שייר פנים ואחוריים אזי מבחי׳ העורף  ר
ה לינק דהיינו שמעוצם הגדולה דכולא קמיה כלא חשיב יוכל ע ר  יוכל פ
ר אחוריים דהיינו ר ל והיינו דוקא כשנמשר השפע ד ב ק  גם פרעה ל
ו משא״כ כשנמשר מבחי׳ פנים דא״א ברצון וחשק  כמאן דשדי בתר כתפי
 וחפץ ע״ז נאמר ויוציאנו ה׳ אלקינו כו׳ (וכמ׳׳ש באריכות במ״א ע׳׳פ מאמר

ס קמיך. ברוב גאונך  עבדים היינו הנ״ל). וזהו וברוב גאונך תהרו
ס קמיך דמשם  דייקא שהוא בחי׳ גאה גאה שמבחי׳ זו ודאי תהרו
 א״א להם לינק מטעם הנ״ל (ועיין בזהר פ׳ בשלח דף נייח ע׳׳ב ודר׳ק)

 וזהו ג״כ מ״ש במ״א בפי׳ ישא ה׳ פניו אליך כלומר שישא ויגביה פניו
ל ועי״ז יומשך ההשפעה אליך דייקא.  לבחי׳ שאין שם בחי׳ אחוריים כל
ם ונשא כו׳ ואת דכא ם ונשא כו׳ משפיל גאים כו׳ כה אמר ר  וזהו ר
ל יחזיון וכמ״ש ג״כ במ״א ח כוי. כי רמה ידך דייקא אז ב  ושפל רו
ס יה שהוא בחי׳ יד רמה דייקא כו׳ ע״ש באריכות  בפי׳ כי יד על כ
 בד״ה חייב אינש לבסומי בפוריא. גם י״ל כי יד רמה היינו ת״ת
לעת יעקב  שבכתר כו׳ שהת״ת עולה עד כוי. ומב״ז יובן ענין תו
 שהוא בחי׳ דבור התורה והתפלה ששרשו מבחינ׳ הנ״ל שממשיך מבחי׳
 פנימית הכתר וכמ״ש לקמן בפי׳ חקת התורה וכמ״ש באגה״ק סד״ה
ד זמירות קרית להו בעניו הלוחות שהיו נקראים משני עבריהם  דו
 דהיינו לומר ששרשן מבחי׳ ע״י שכולו בחי׳ פנים ואין בו בחי׳ אחוריים
ל כנ״ל ולכן זהו בחינת עולת תמיד כו׳ להקריב. אותיות תולע כו׳ ל  כ
 להרקיב שלא יומשר השפע לקליפות שרש היצר הרע המגביהים א״ע
 כנשר לינק מבחי׳ עורף כו׳ ועל זה נאמר משם אורידד נאם ה׳ נאם
 הוא הדבור כנ״ל (ועמש* פרשה וישלח על פ׳ ויאבק כר). גם יובן זה על

ד מה שכתוב במ״א שהתורה נקרא משל הקדמוני שלהיות נמשר ר  ד
 גילוי אור מבחי׳ קדמונו של עולם שלמעלה מבחינת סוכ״ע וממכ״ע
 הוא דוקא ע״י התורה שהיא בחי׳ משל ולבוש לבחי׳ זו כוי. והנה
לע ור״ת שועתנו קבל ושמע צי״ת  ר״ת אנא בכח כו׳ הוא גימטריא תו
מר שהו ב׳ לע ותולעת יש לו  הוא גימטריא תולעת. עניו ב׳ בחי׳ תו
 בחי׳ דהיינו אותיות התורה ואותיות התפלה כי בכח גדולת ימינד כו׳
 קאי על אותיות ודבור בתורה כנ״ל ושועתנו קבל כו׳ זהו עניו התפלה.
 ועיין בלק״ת מהאריז״ל פ׳ תרומה ד״ה ותולעת שני. עוי״ל בפי׳ אין
ה איתא דעת גניז בפומא וז״ש מפיו דעת ל ע מ  כחו אלא בפיו כי גם ל
ר שרפת הפרה ת לתו ע ל ו  כו׳ (עיין נדה דף ע׳). וזהו ענין השלכת שני ת
ת הפרה היינו להחזיר היניקה של החיצונים דהיינו בירור ותיקון פ ר  כי ש
 ק״נ(שעי״ז ג״כ לא יוכלו הקליפות שלמטה מק״נ לינק מהקדושה שיניקתם
 הוא ע״י אמצעות בחי׳ ק״נ כנ״ל) אכן כדי שלא יקבלו עוד יניקה לזה
ת שמרקיב ומכלה יניקתם (וע׳ בזהר פ׳ ויחי (דרל׳׳ח ע ל ו  היה השני ת
ל ביתה לבוש שנים, וגם י״ל שזהו ג״כ שלא יגביהו א״ע  ע׳׳ב) ע״פ כי כ
ל יניקה מלמעלה כו׳ וכמ״ש במ״א ע״פ ואשמיד פריו ממעל ב ק  כנשר ל
ת כו׳ ועמ״ש סד״ה נאוו לחייר בתורים מענין כחוט השני ח ת  ושרשיו מ

 שפתותיה כוי):
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תפלה שייר בחי׳  בו׳ וכמ״ש ג״כ בפי אלה מסעי הנ״ל איר בק״ש ו
ת הנ״ל ע״ש באריכות. אמנם באמת כמו בו קאי  ההעלאה דמ״ב מסעו
 בחי׳ תולעת יעקב על עסק התורה בדיבור פה וכמארז״ל (מ״ק י׳׳ו ב׳)
רה היה מעדן עצמו כתולעת. והענין ד כשהיה יושב ועוסק בתו  גבי דו
רה נותן עוז וכה לנפש  שהתורה נק׳ עוז ותושיה דהיינו שהדבור בתו
להתכלל בא״ס ב״ה ומחלשת כח הנפש הבהמית ת ו  האלקית שתוכל לעלו
לת אותיות  המונעת העלאה ודביקות זו כו׳ וזהו שבחי׳ עולת תמיד עו
לע היא העשויה בהר סיני כוי בקבלת התורה שכח זה להיות הלכה  תו
 היוצאה מפיהם דבר ה׳ ממש זהו ניתן להם בזמן קבלת התורה, וזהו
ל הדברים האלה לאמר וכמ״ש במ״א  עניו לאמר דוידבר אלקים את כ
 בפ׳ יתרו בד״ה בחדש השלישי בו׳. וזהו הפי׳ של אנא בכח גדולת
ה כתיב ימינר ה׳ נאדרי בכח ימינר ה׳ תרעץ  ימינד תתיר צרורה. דהנ
ל ה׳ בכח כי רה כמ״ש קו  אויב. שע״י שהימין נאדר בכח שהוא התו
פקת והימין שהוא החסד מקבל מהחכמה. [וגם  אורייתא מחכמה נ
ד שמתלבש בחכמה כוי] עי״ז דוקא תרעץ אויב הוא ס  יש בחי׳ ורב ח
ם שממית בידים תתפש  היצר הרע. כי מצד עצמות אור א״ס הרי ג
, אלא ע״י התורה שהיא החכמה  כוי, ולכן אמר אויב ארדוף אשיג כר
 נעשה ההבדלה וכדכתיב משם אורידד נאם הוי׳ נאם הוא בחיי דבור
ר ולכן נקי החכמה דין כמ״ש האריז״ל שבחי׳ גבורה  של התורה כ
ר ר״ל ע״י  דעתיק מלובש במו״ם. וזהו אנא בכח גדולת ימינר תתיר כ
ל יעקב  שהימין נאדר בכח גדולת שהיא התורה והיינו ע״י הקל קו
לעת יעקב שמכה ומרקיב  עי״ז תתיר צרורה ותרעץ אויב, וזהו בחיי תו
ע שטן וכמ״ש יכלו שוטני נפשי. והנה ר  הארז כמו שכתוב אח״כ ק
 ענין איו כחו אלא בפיו שהוא הדבור דוקא באותיות התורה והתפלה
ר שהוא בחי׳ מדבר כי ת  הוא כמבואר לעיל שהדבור נמשד מבחינת כ
לעת יעקב וגם פן דוקא (וזהו שהמל׳ הנקרא תו  נעוץ תחלתן בסו
לעת והם דבורי התפלה לע כמ״ש בפרדס בערד תו  הת״ת נקרא תו
 והתורה שרשן מהכתר הנקרא מדבר). והוא ע״ד מ״ש במיכה (סי• ה׳)
ם ידד היינו יד כל אויביד יכרתו, שמבחי׳ תרו ם ידד על צריר ו  תרו
ר נמשד להיות וכל אויביד יכרתו וכמ״ש ג״כ ת  הרמה שהוא בחי׳ כ
 ביצ״מ ובנ״י יוצאים ביד רמה וזהו ג״כ מ״ש והיה כאשר ירים משה
ל יחזיון וכתיב הסוררים אל ה ידר ב מ ר וכמ״ש ר  ידו וגבר ישראל כ
 ירומו כוי, והענין ע״פ המבואר במ״א ע״פ ויקה המן את הלבוש ואת
 הסוס• איד שע״י שהאדם מעורר בנפשו בחינת גאות דקדושה שלא
ם כן בחינת  ירצה להשפיל א״ע בתאוות עוה״ז עי״ז מעורר למעלה ג
 בי גאה גאה ותרגומו איתגאי על גיוותניא כלומר שמתגאה ומסלק
 השפעתו מו הגאים דהיינו הרשעים האומרים ידינו רמה ולא ה׳ פעל
ל זאת בפ׳ האזינו (ל״ב כ״ז) וכן לי יאורי ואני עשיתני (ביחזקאל כ״ט  כ
ס דקי״ס שהשפיל הגאים והטביע  ג־) ולכן נאמר כי גאה גאה גבי נ
 המצרים בים והגביה שפלים והיינו ע״י בחי׳ גאה גאה. והא דלפעמים
 מצינו בהפד דאדרבה מחמת הגדולה יוכל להיות נמשד חיות גם
פס מקום לדקדק  לקליפות לפי שמצד הגדולה הוא כלא חשיב ואין תו
ש בו׳״ זהו דוקא כביכול כשאינו מתגאה פ ת  וכמ״ש שממית בידים ת
ו יכולים ק וכיון דכולא קמיה כלא לכ  ומתרומם אז הוא בלי דקדו
 הכל לקבל, אבל ע״י בחי׳ גאה גאה אז יקפיד שלא יקבלו הגאים
 הרשעים וזהו ה׳ רמה ילד בל יחזיון פי׳ דוקא כאשר רמה ידד עי״ז
 בל יחזיוו בו׳. ונראה לבאר זה עפמ״ש האריז״ל בפי׳ עבדים היינו
ה היונק מעורף דא״א דדוקא מבחינת עורף ואחוריים דכתר ע ר פ  ל
ל חיות ויניקה ב ק ו ל  משם יוכל גם פרעה שאמר לי יאורי כו׳ גם כ
 משא״כ כשנמשר השפע מבחינת פנים כתיב יאר ה׳ פניו אליד דוקא,
ל יחזיון. וגם י״ל כי הנה  וזהו רמה ידד שנמשך מבחינת פנים אזי ב

וה — מדבר): בדפוס ראשון ובגוכתי״ק אין כאן סוף מוסגר, ואולי צ״ל אחר סיום  שו־ה והחו
 הסעיף.

 *) עי׳ בהוספות.
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ח השכל שבנפש זהו ת על ידו משא׳׳כ בחי׳ כ ל ע ו ק שהנפש פ ת בפ׳׳ע ר  כמו מהו
 התפשטות אור הנפש עצמו כו׳ ולכן הכתר שנק׳ רצה״ע נמשל לאותיות
 החקיקה וחו׳׳ב נקרא אותיות הכתב כוי. והגם שבאצילות איהו וגרמוהי
 חד, זהו לגבי בריאה יצירה עשיה שהן בחינת נברא ויש לכן לגבי בי׳׳ע
 נקרא אצילות איהו וגרמוהי חד. אבל לגבי עתיק וא״א נק׳ אפילו
 החכמה שהיא ראשית האצילות בשם בריאה יש מאין כמ״ש והחכמה
 מאין תמצא יש מאין. והיינו בחינת כלים דע״ס דאצילות שנק׳
ל על ידן, ולכן התורה שהיא נמשכה מחכמה ע ו  כלים שא׳׳ס ב״ה פ
ן ריעין דלא מתפרשין ועיקר  דאצילו׳ המתלבשת בבינה שחו׳׳ב הם תרי
ר (כמ״ש במ׳׳א ע״פ אמר פ ות אותיות הוא בבינה שנקרא ס  בחינת התהו
 עם הספר ועיין בזח״ב ויקהל ד״ר ע״א מעניו תשב״ב) נקי תשב״כ באש שחורה

 ע״ג אש לבנה, דכמו שאותיות שמהדיו מסתירים לובו הקלף שתחתיו
ה להיות מושג בחו״ב האצילות  כר מה שנמשד אור א״ס ב״ה אש לבנ
ר והעלם ממש כי אור א״ם ב״ה אין שייר לומר בו השגה ת ס  זהו ה
ק ע״י צמצום האור כוי. ועמ״ש בד״ה שחורה אני ל אלא ר ל  והבנה כ
ם פז אמר רשב״ל ת  ונאוה בפי׳ ועניו מארז״ל בשה״ש רבה ס״פ ראשו כ
ה וכתובה באש שחורה רה שנתן הקב׳׳ה היתה עורה של אש לבנ  תו
נתבאר שם עד״מ אותיות המחשבה  כו׳ הה״ד מימינו אש דת, ו
ת השכל כו׳ וזהו עניו תשב״כ ועניו המשל לאותיות החקיקה.  המלבישים א
 זהו מש״ש וצמצום הזה הוא כמו במשל בחי׳ אותיות שבנפש כדי להיות
 גילוי אותיות ממש במחשבה ודבור שבחינת צמצום והתהוות אותיות
ר ושרש  שבנפש זהו משל לבחינת אותיות החקיקה שלמעלה שהם מקו
ה (ועיין מזה ד ניתנה התשב״כ באש שחורה ע״ג אש לבנ  להיות אחר כ

 ג״כ מח״ג נשא קל״נ אי. נשא קל״ב אי. שופטים ער״ה א׳):

 והנה בפרה אדומה נאמר זאת חקת התורה שע״י רצוא ושוב האפר
 הפרה ומים חיים כנ״ל עי״ז נמשד מבחי׳ אותיות החקיקה
 דעתיק ואריד דאצילות. ולזה אמר עליה שלמה המלד ע״ה אמרתי אחכמה
ק מן החכמה י (בקהלת סי׳ ז׳ כ״ג) שהיא למעלה רחו  והיא רחוקה ממנ
 דאצילות אלא שעי״ז נמשד המשכת אור עתיק וא״א בחו״ב וזהו ג״כ פי׳
ת התורה שיהי׳ נמשד התורה משרשה ומקורה שבבחי׳ גליף גליפו ק  ח
ת בתשב״כ שהן חו״ב האצילות. וזהו להתגלו  בטהירו עילאה להתלבש ו
 אשר צוה הוי' לאמר כנ״ל• (ועיין מענין אחבמה והיא רחוקה ממני בזח״ג פינהפ

 דרכ״ג סע״א ח״א ר״פ תולדות קל״ה אי. ויחי דרכ״ה םע״ב רבות פ׳ חקת ובקהלת

 רבה על פסוק זה ד׳ ק״ד א׳ ב׳ פ״ק דיומא י״ד א׳ פ״ק דנדה ט׳ א׳):

 ו והנה ברבות ר״פ חקת. זאת חקת ז״ש מי הכתוב מי יתן טהור
א אחד (באיוב י״ד ד׳) כגון אברהם מתרח.  מטמא ל
 חזקיה מאחז כוי העוה״ב מהעוה״ז כוי מי עשה כן מי צוה כן מי גזר
ל  כן לא יחידו של עולם. הנה ענין מי יתן טהור מטמא אפ״ל ע
ח שתרח היה ר ת  מה שנתברר מג״ק שלמטה מנוגה. ובמו אברהם מ
ה עד ת  עובד עבודת כוכבים כוי• אד קשה דג״ק אין להם בירור ע
 לע״ל. ועי מעניו מי יתו טהור מטמא בזח״ב (פקודי דרל״ז סע״א. ובת״ז תקוו
 כ׳ דמ״ב ע״א) ועיין בבה״ז ר״פ חקת בעניו מים חיים היינו בחי׳ והחכמה
 מאיו תמצא. ופי׳ שלכד צריכים כפרה להמשיד מבחי׳ אין שהוא
ת לשאר הבירורים  הכתר מפני שיש הפרש בין זו שמטהרים הטמא מ
לת ששם הוא בחי׳ בירור לבד. ע ואוכל מהפסו  שמבררים טוב מן ר
לת לאוכל והרע לטוב. וזהו יוכל להיות ע״י א שנהפר הפסו  אבל ל
ת וטומאת  החכמה לבד כי בחכמה אתברירו. אבל כאן לטהר טמא מ
ה מטה ט מ ת נמשד משבה״כ שנא׳ בהם וימלוד וימת כו׳ שנפלו ל  מ
הפר  מק״נ וכן מעה״ד טו״ר כוי ולטהר בחי׳ טומאה זו הרי הטמא נ
ר ואין זה כמו בירור הנ״ל ע״כ זה א״א להמשיך מהחכמה  לטהו
ר שע״ז נאמר ת  כ״א מבחי׳ שלמעלה מהשבירה והתיקון בחינת כ

רה. לשון חקיקה. והענין הוא שהחקיקה ת התו ק  ה ההוענין ח
ת על  הוא גבוה יותר מאותיות הכתב, ולכן בלוחות כתיב חרו
 הלוחות שנמשכו משרש התורה כמו שהיא בבחי׳ אותיות החקיקה.
 ותורה שבכתב היינו אחר התלבשותה בבחינת אותיות הכתב ובפרה
ת ק  אדומה נאמר זאת חקת התורה שבה ועל ידה ממשיכים מבחינת ח
 התורה להיות נמשד ומתגלה למטה וזהו אשר צוה הוי׳ שיהיה בחי׳
 צוותא וחיבור משם הוי׳ דעתיק אשר הוא בחינת ומדרגת אותיות
 החקיקה. לאמר בבחי׳ חכמה שזהו בחי׳ תשב״כ. ובאמת בחי׳ ומדרגה
ה חקת התורה דהיינו עניו אותיות החקיקה שלמעלה ל ע מ  הנקרא ל
ת החקיקה שנתגלה בהלוחות דאע״פ שהאותיות ג ר ד מ  הוא גבוה יותר מ
ר מהאבן במקום האות, ס ח  היו חקוקים מיניה וביה מ״מ עכ״פ נ
ה במקורה ושרשה בא״ס ל ע מ ת התורה כמו שהיא ל ק  משא״כ בחי׳ ח
 ב״ה אורייתא וקב״ה כולא חד. והענין הוא עפמ״ש בזהר (ר״פ בראשית
 דט״ו) בריש הורמנתא דמלכא גליף גליפו בטהירו עילאה. וגליף הוא
ת עליו פתוחי ותגלוף כוי(ופי׳ בריש הורמנתא ח ת פ ם ו ו  חקיקה כי תרג
ר מה״מ דהיינו בחי׳ מל׳ ל  דמלכא פי׳ באשל אברהם שזהו בחינת מ
 דא״ס דהיינו מה שעלה ברצונו הפשוט שיהיה מלד שמו נקרא, ועמ״ש
 מזה בד״ה כי כארץ תוציא צמחה גבי עניו פי׳ המלר הקדוש שאומרים
ב המאיר  בעשי״ת). והענין הוא כמו עד״מ הרושם וחוקק באבן טו
ד איזה אותיות או רישומים אזי במקום החקיקה והרשימה א  ומבהיק מ
 איו מבהיק ומאיר כ״כ כמו שמבהיק ומאיר האבן טוב במקום שלא
 נעשה בו חקיקות ורישומים ששם הוא בהיר ביותר משא׳׳כ במקום שנעשו
ב עצמו  בו חקיקות נחשד אורו מעט, אבל מ״מ חקיקה זו היא באבן טו
ק שנחשד בחירתו מעט,  ואיו כאן עוד שום דבר בלעדו זולתי הוא לבד ר
 וכך עד״מ כשנאצל מהאור א״ס (פי׳ אור א״ס היינו עד״מ אור וזיו
ר שהוא בחי׳ פרצופי עתיק ת ו ית׳ כמ״ש במ״א) בחי׳ כ  הנמשך ממנ
 ואריך נק׳ גליף גליפו שהחקיקה היא מיניה וביה והיינו הך ממש כי
ה מעלה מבחי׳ עולם האצילות (וע• בהרמ״ז ל ע מ  הם נקרא ג״כ א״ס והם ל
 פ׳ שלח בדף קנ״ט בפי׳ תלת עלמין אית ליה לקב״ה). אד מ״מ לגבי אור א״ס

א עילאה אע״ג דאיהו אור ר ת  נקרא הכתר ג״כ בשם חשד וכמ״ש בת״ז כ
 צח אוכם אוכם קדם עילת העילות, וזהו כמשל שבמקום החקיקה נחשך
 בהירות האבן טוב ואינו כמו בהירות האבן טוב שלא במקום החקיקה
 שהוא האור א״ס שלמעלה מבחי׳ אצילות הכתר דלית מחשבה תפיסא
, ובמקום החקיקה שהוא אצילות עתיק ואריך נקרא אוכם אוכם  ביה כלל
ות ע״ס דאצי׳. ר ושרש להתהו  לגבי האור עצמו ועי׳׳ז יוכל להיות מקו
 אבל מ״מ הרי חקיקה וגליפו זו היא למעלה מעלה מבחי׳ אותיות הכתב,
לה ונתהוה בחי׳ תג ד משל שבחקיקה האותיות עם היות שעי״ז נ ר  על ד
 אותיות שזהו עד״מ אצילות עתיק ואריך. מ״מ האותיות הו מיניה וביה
ק שנחשד ל זולת האבן טוב לבדו ר ל ר דבר כ ס  שלא נוסף עליו דבר ולא ח
ק שלגבי אמתת ר הוא בחי׳ א״ס ממש ר ת כ  בחירתו קצת. כר עד״מ בחי׳ ה
ר פ ס  האור א״ס נקרא חשד בו׳, מה שאין כן אותיות הכתב שכותב ע״ג ה
ר  בדיו הרי הדיו הוא דבר זר ממש בעצם מהקלף וגם שהדיו שחור מסתי
ל לובן הקלף ל  לגמרי על לבנונית הקלף שתחת הדיו עד שאינו נראה כ
ת האות. וזהו בחינת חו״ב דאצילות שבהתלבשות התורה בחו״ב ח ת  ש
ת נקי תושב״כ, כמשל אותיות הכתב הנ״ל ק פ  כמאמר אורייתא מחכמה נ
ה מעלה ל ע מ  כי החכ׳ היא כעשי׳ גופני׳ לגבי אוא״ס ב״ה שהוא מרומם ל
ת וגדר בחי׳ חכמה, ומה שאעפ״כ נמשד ומתלבש אור א״ס בחו״ב  ממהו
 ה״ז כמשל שמתלבש הקלף באותיות שעושים עליו מדיו שהדיו אינו מערד
לא כמו בחקיקה שהאותיות הם דבר א׳ ממש . ו  ומהות הקלף הלבו כלל
. וקצת יוכלו למצוא משל ע״ז ר כלל  עם האבן טוב וגם אין האות מסתי
 כמו גילוי השכל לגבי מהות הנפש שהיא באמת למעלה מהשכל הרי הוא
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. והנה  שעורה שעור ה׳. עוד נת׳ מזה במ״א ע׳׳פ אד׳ שפתי תפתח
ות נבראים בע״ג כי באצילות ת הוא כדי להחיות ולהו  עיקר ההתחלקו
ת וההשתלשלות הנ״ל ׳ אד ע׳׳י ההתחלקו ׳  איהו וחיוהי וגרמוהי חד מ
ם שלש קליפות הטמאות ע׳׳י בחינת נוגה שיש בה  מקבלים חיות ג
 ג״כ ה״ג ושם הם גבורות קשות (ועיין בע״ח שער ק״נ ספיג. ובלק״ת פ׳

ת והיש ממש בחי׳ טורא  חקת בטעמי ממת) שנעשה בחינת ההתחלקו
ת המדרגות מ״מ כיון ה הגם שיש בחי׳ ההתחלקו ל ע מ  דפרודא משא׳׳כ ל
ד משתחוים הרי הם מתאחדים.  שהם בבחי׳ ביטול כמ״ש וצבא השמים ל
 וכנודע מעניו ע׳ נפש יוצאי ירד יעקב שאף שהם ע׳ מ״מ נאמר בהם
וגה הוא בחינת  נפש לשון יחיד ע״י שהם בבחי׳ ביטול, משא׳׳ב בנ
ה הה״ג דאימא ל ע מ  הפירוד והתחלקות ממש לפי שהיא בחי׳ יש (כי ל
ם הגורמים וממשיכים ביטול היש כי הם גבורות ממותקות  אדרבה ה
 שעניו הגבורה הוא עד״מ למטה ענין לעולם ירגיז אדם יצ״ט על יצה״ר
ד הוא עניו ה״ג דבינה  וכמ״ש במ״א ע״פ וגם אתה תדין את ביתי. כ
 הנמשכים למל׳ אשר מזה נמשד ומשתלשל בבי״ע עניו גבריאל המעורר
 הנשמות לעבודה כמ״ש בזח״ג ויקרא (דכ״ג סע״א) ובפי שלח (דקע״א סע״ב)
ק והנה איש  ועמ״ש מזה ע״פ מאמר הזח״ב פקודי (דרל־ג ע״א) בפסו
 מראהו כמראה נחשת וגו׳. והיינו כי שרש ה״ג העליונות הם אדרבה
 המעוררים ביטול היש וכמ״ש מזה ג״כ בד״ה אדי שפתי תפתח. ועמש״ל
ת וסד״ה ה׳ יחתו מריביו ומ״ש סד״ה ושאבתם מים ל כ  גבי חוטי ת
ס ישועות. לא כן הגבורות שבנוגה שהן גבורות קשות בחי׳  בענין כו
ד ועמ״ש בד״ה אם ר פ  הצמצום גמור המסתיר לגמרי להיות יש ודבר נ
וגה שאינה כמו ג׳ ל עיקר ענין בחינת נ  בהרת קדמה כוי). וזהו כ
ע היינו חציה ע גמור, והגם שנוגה ג״כ חציה ר  קליפות הטמאות שהם ר
 אבל חצי׳ טוב ואעפ״כ גם הטוב שבה נקרא ק״נ והיינו לפי שהוא
. משא׳׳כ בקדושה הוא בחי׳ ר  בבחינת יש ובמו בשביל שיקראוני רבי כ
 ביטול ולכן ע״י בחינת ק״נ מקבלים ג׳ קליפות הטמאות, כי ק״נ חציו
ע שמבחי׳ חציו הטוב מקבל גם חציו הרע. ומחציו הרע  טוב וחציו ר
 מקבלים ג׳ קליפות הטמאות לגמרי, ופי׳ חציו טוב הוא הרגשת היש
 ומ״מ בחינת ק״נ יכול להתברר ולהיות בבחינת ביטול לגמרי באור
ד משתחוים. וזהו ענין שלפעמים בחינת  א״ס וכענין וצבא השמים ל
לה לגמרי בקדושה (ועיין בזח״ב ויקהל (דר״ג ע״ב) ובמק״מ  נוגה עו
חס (דרנ״א ב׳) משא״כ בנוגה שיש בה איתן ׳ פנ  שם והרמ״ז פ
 להדבק בקדושה ועליה נאמר והנה טוב מאד וע״ש ר״פ חקת). וזהו
ה היא ר ה כדי להעביר את רוח הטומאה כי פ ר פ  ענין שרפת ה
י שור אלא  בחינת נוגה שפרה היא בחי׳ נוק׳ שמקבל מבחינת פנ
ר ה׳ וממנה ב שבנוגה פ  שהיא בבחי׳ גבורות קשות ביותר בחינת טו
ם ג׳ קליפות הטמאות כנ״ל. וזהו עניו המצוה לשרוף את  מקבלים ג
 הפרה לאפר כי ארז״ל אשכחן אפר דאקרי עפר דכתיב ולקח מעפר
ל דבר הנשרף נשאר אפר. והיינו לפי כ  שרפת החטאת כוי. דהנה מ
ות הגשמי ח מים עפר ועיקר התהו  שכל דבר מורכב מד׳ יסודות אש רו
 הוא מיסוד העפר וג׳ היסודות מורכבים בו, ולכן ע״י השרפה מתפרדים
 יסודות המורכבים ונשאר רק יסוד העצמי וכד הוא ענין שרפת הפרה
 ולא נשאר כ״א מקור הדבור שעדיין הוא בבחי׳ ביטול. וזהו אפר
ר א׳ היינו הגבורה כמו שהוא בשרשו קודם שנמשר בבחינת יש  פ
ל פועלי אוו והיו כלא היו. (ע׳ וגה וממילא יתפרדו כ  ע״י ה״ג דנ
 בלק״ת שם ועיין בזהר הרקיע פ׳ משפטים בפי׳ מ״ש בזהר שם דק״ה ע״ב

 ע״פ אדמת עפר עיין בשער תיקון עונות ספ״ב ובמ״ח. ובסידור האריז״ל גבי

 תיקון חצות בעניו לתת אפר במקום הנחת תפילין כוי ועיין ברבות סדר

 וירא סיפ מ״ט בזוהר פ׳ פקודי דרל״ז ב׳ ודרס״ו ב׳ ובהרמ״ז פ׳ חקת בד׳

 ק״פ ע״ב ובמיךמ שם):

ח הטומאה. לם כו׳ ומשם נמשד להעביר רו  ולקזז מעץ החיים וחי לעו
ר ד דעת זה ס ר קדשים ו ד ת זה ס מ כ  עכ׳׳ז. ועפ״ז י״ל שזהו עניו ח
ות זהו עניו בירור ק״נ ובחכמה אתברירו וזהו חכמת  טהרות כי הקרבנ
ר קדשים ומ״מ בירור זה דקדשים הוא ע״י החכמה משא׳׳כ בירור ד  זה ס
ת ר טהרו ד דעת זה ס  דחולין שנעשו עטה״ק הוא ע״י הבינה כוי אד ו
ת שהוא ממשיר מהכתר ע ד  כי להיות הטמא נעשה טהור זהו ע״י ה
 ועמ״ש מזה בביאור ע״פ אני ה׳ אלקיכם דפ׳ ציצית. וזהו מי יתן
ר הנק׳ יחיד משם דוקא ת  טהור מטמא לא אחד יחידו של עולם שהוא כ
ק בחכמה אתברירו כוי. גם י״ל מי  נמשר בחי׳ זו משא״כ מהחכמה הוא ר
 יתן היינו בחי׳ מ״י וכמ״ש בביאור בשעה שהקדימו ישראל נעשה
 בעניו מ״ש מי יתו והיה לבבם כו׳ ע״ש. וזהו מאמר המדרש רבה כאן
 (פ׳ חקת דרע״ג סע״ד) אם נטמא זה במה תהא טהרתו לא השיבו באותו
ה אדומה כוי דמזה ר  שעה נתכרכמו פניו של משה כיון שהגיע לפ׳ פ
ו טהרה וקשה ר שאין ל ב ס  שנתכרכמו פניו מוכח שמשה רבע״ה היה ק
 מהיכי תיתי כן. ולפי הנ״ל א׳׳ש כי התורה נמשכה מחכמה עילאה
 ובחכמה אתברירו להבדיל ביו הטהור לטמא בו׳ אבל זה שיהי׳ טהור
 מטמא זה א״א להיות ע״י החכמה ע״כ נתכרכמו פניו עד שהגיע לפ׳
ה שהיא המשכת מים חיים מבחינת עץ החיים מהכתר שמשם נמשד ר  פ
. ויש להעיר מעניו שלש הפוכות ר  להיות מי יתן טהור מטמא כ
ת הקללה לברכה כו׳ עמ״ש מזה סד״ה ולא אבה בפ׳ תצא.  ויחפור כו׳ א
׳ וישלח סד״ה ויקח ד בעניו מי יתן טהור מטמא בת״א פ  ועמ״ש עו
 מן הבא בידו מנחה. ובד״ה וישלח יעקב ועיין במא״א אות ח׳ סעיף
 וי. (וע׳ עוד מעניו מי יתו טהור בזח״א וירא ק״ב בי. ח״ב יתרו ס״ט ב׳

ה ברבות ר ת התורה ויקחו אליד פ ק  ח״ג תזריע מ״ח ב׳) ומענין זאת ח
חס (דף רמ״ד ע״ב).  (סיפ בא פייט קל״ה ד׳) ויובן ע״פ מ״ש בזח״ג פנ
 רבות תצוה ר״פ ל״ח פ׳ אמור ספ״ל (דר״א א׳). נשא פי״ג (דת״ג ד׳)

 ע״פ ביום השני הקריב נתנאל:

ה ומייתי ר ת פ כ ס מ . איתא במשניות פ״ה ד ה מ ו ד ה א ר ך פ י ל  ויקחו א
 לה ביבמות (פרק ח׳ דע׳׳ב ב׳ וביומא ד׳ מיג) הכל כשרים לקדש
 מי חטאת אפילו אשה חוץ מחרש שוטה וקטן. ולעניו הזאה הוא איפכא
ק בתרא ר לה וכדאיתא במשניות סוף פ  שהקטן כשר להזות ואשה פסו
 דפרה הכל כשרים להזות חוץ מטומטום ואנדרוגינוס והאשה כו׳ יעו״ש
 דקטן מזה. ובגמרא שם ילפינן לה מקראי. וצ״ל הטעם שבהזי׳ אשה
ה ר לה וקטן כשר ובקידוש הוא להיפור ממש כנ״ל. והענין כי פ  פסו
ח ת ולהעביר רו ת שהוא לדחו  אדומה היא באה לטהר טומאת מ
ל דהיינו שמהן ל  הטומאה דשלש קליפות הטמאות לגמרי ואיו בהם טוב כ
ל שס״ה ל״ת שבתורה  נמשד קיום וחיות של המעשה דבור ומחשבה של כ
 וענפיהן, שחיותם וקיומם מלמעלה הוא נמשר משלש קליפות הטמאות
ל ואש מתלקחת, והם נקראים ח סערה ענן גדו  הנזכר במרכבת יחזקאל רו
. והעברה זו הוא  פגרים מתים לפי שאין בהם חיות מצד עצמם כלל
ה ר ה אדומה דייקא ומים חיים בו׳ ועץ ארז ואזוב כוי. כי פ ר  ע״י פ
ר וה׳ הוא בחינת  הוא פ״ר ה׳ פ״ר הוא גימטריא מנצפ״ד שעולה כמנין פ
ל היוצא מהבל הלב הוא קול  ה׳ גבורות מקור התחלקות האותיות כי קו
ן גיכ״ק מהחיד  פשוט ומתחלק לאותיות בה׳ מוצאות הפה אחה״ע מהגרו
ה הוא בבחינת מל׳ ל ע מ ת אותיות הדבור ל  כוי. וכר למעלה התחלקו
לם הוא ע״י בחינת גבורות וכמ״כ הוא למעלה  ואתה מחיה את כו
 בבינה בחינת אותיות המחשבה שהן ג״כ בחינת אותיות כמו אותיות
 הדבור התחלקותן לאותיות פרטיים הוא ג״כ ע״י בחי׳ גבורות והוא
 בחינת גבורות דאימא, עמ״ש מזה בד״ה והניף הכהן את העומר בעניו



 לקוטי חקת תורה

ל כל שהדעת ק ד תשוקתו ו פ ם ה ל ג ו ל שהדעת חזק ביותר יוכל לסב כ  ד
ל שהוא התשוקה ה נפשו, ועד״ז פי׳ שדעתה ק ל כ ל ותיכף ת  לא יוכל לסבו
ה ע׳׳ש כלתה נפשי כו׳ בבחינת ל כלל באצילות ולכן נקרא כ  בכוסף רב לי
ל ממשארז״ל ם יש להעיר לענין ק ת למעלה. ג ת לעלו  גבורות והסתלקו
ל שלו ועמ״ש מזה בד״ה יביאו לבוש גבי וסוס אשר ב ק  גבי ורוכב על כרו
/ ופי׳ שכל הגבורות ׳ ו ה באשה כ תנ  בו׳ ועמ״ש במ״א בעניו בינה יתירה נ
 שבהויות נמשכים במל׳ אבל מ״מ יש בה דעת לכן כשרה לקדש כי גם
 עניו קידוש מי חטאת הוא עליות גבורה דק״נ שנתברר במים חיים

ה עטרא דגבורה כשרה לקדש כוי:  ע״כ האשה שיש ל
 ג ולקח הכהן עץ ארז ואזוב והשליך אל תוף עודפת הפרה.
ה  שכדי לחבר בחינת החכמה בחינת ביטול שהוא מדרג
נה נת נוגה מדרגה היותר תחתו נעלה באפר הפרה שהוא בחי  גבוה ו
ת  הוא ע״י עץ ארז ואזוב. עץ הוא בחינת מדות שיש בהו בחי׳ גדלו
 וקטנות. עץ ארז הגבוה מכל האילנות הוא בחינת מדות שבחכמה
 (כ״כ בספר מאורי אור אות א׳ סעי׳ ק״כ ובמק״מ בראשית דכ׳׳ט א׳ וע״ש דל״ד

ל האילנות הוא בחינת כ  א׳ סע״א). ואזוב הגדל בקיר הוא הנמוך מ
ר הנבראים זיינה כ״א נת היסוד תו ת היסוד שהשפעה הבאה מבחי פ  ט
ה ל  בבחי׳ טפה הארה בעלמא, ועמ״ש בד״ה אלה מסעי גבי וגם ד
נחס שקנא קנאת הברית בחי׳ יסוד הוא זעירא . ולכן יו״ד דפי ו  דלה לנ
 (עיין בזהר פ׳ פינחס דרט״ו ע״ב ועמ״ש בפ׳ מקץ בביאור ע״פ המגביהי לשנת

 כו׳ ע״ש), וכן וא״ו דאזוב הוא זעירא (וע׳ מזה מהר פ׳ מצורע דנ״ג ע״ב
 וע׳ מהר ר״פ יתרו דס״ח ע״א), פי׳ שהיסוד הוא מחבר בחי׳ החכמה
ר הנבראים שהוא המשכת מים חיים באפר הפרה, ושני  להתלבש תו
 התולעת הוא לברור בו העץ ארז ואזוב כי ההמשכה והחיבור שיומשד
לעת בחינת ת יסוד הוא ע״י שני התו פ ח ביסוד ולהיות ט ת מו פ  ט
 הגבורות כוי. (ועמ״ש בפ׳ נשא בד״ה ה׳ יחתו מריביו בענין ויתן עוז
ת זרעו  למלכו ועי בלק״ת פ׳ שמיני בטעמי מצות בעניו וארבה א
ת יצחק בו׳ וע׳ בזהר ס״פ חיי שרה דקל״ג סע״א אתערותא  ואתו לו א
 דרחימו כו׳ ובפי וישב (דקפ״ו ע״ב) ע״פ העירותי מצפון כו׳ וכפ׳
ת לראשי כוי ח  וארא (ד״ל ע״א) דאלמלא אתערותא דצפון כו׳ שמאלו ת
מה (דקל״ז א׳) ע״פ ישיש כגבור כוי וע״ש (דקל׳׳ט אי) בענין  ובפ׳ תרו
 ותולעת שני. ועמ״ש סד״ה נאוו לחייד בתורים). עוי״ל בענין
ת עץ ארז ואזוב שהוא ע״ד מ״ש ברע״מ ר״פ כי תשא העשיר  התחברו
הדל דא צדיק כו׳ ועמש״ש. ובמאורי  דא עמודא דאמצעיתא בו׳ ו
ב אזוב נק׳ היסוד ו׳ זעירא והוא המתחבר ת  אור אות א׳ סעיף נ״ד כ
 עם ארז ו׳ רברבא גוף וברית ועמ״ש גבי ברכת הארץ בברכת המזון
ת לדו  במה שארז״ל וצריר שיזכיר בה ברית ותורה וזהו ענין אלה תו
 יעקב יוסף (ע׳ מח״א וישב דק״פ ע״א ודקפ״ב ע״ב) והיינו כי בחינת
׳ וישלח הארז זה  ארז הוא בחינת יעקב ובן איתא במדרש תנחומא פ
. והוא ה פ׳ ש ר  יעקב שנאמר כארז בלבנון ישגה וכ״ה ברבות שם פ
 כמ״ש בשמו״ע והנורא אל עליון שהוי״ו דוהנורא הוא המשכה להיות
נת אל עליון  גילוי בחינת נורא הוא גילוי בחינת ביטול שנמשד מבחי
 היינו מה שלמעלה מהשתלשלות כמ״ש במ״א סד״ה וידעת היום.
נת ארז ו׳ רברבא וכמ״ש ג״כ במא״א שם ארז נקי  וזהו עניו בחי
 ז״א כשעולה באבא בלבנון כוי ועיין בזח״ג ויקרא (לי״ו ע״א) ע״פ כארז
ד (דפ״ב םע״א). וכדי שיומשד המשכת ביטול ד ל  בלבנון ישגה ובפי ל
 זה בנבראים זהו ע״י ו׳ זעירא בחי׳ אזוב כנ״ל וע׳ בהרמ״ז בפ׳
ת ע לעת ואזוב הם ד  חקת (בדף ק״פ סע״ב) פי׳ דעץ ארז ושני תו
 ת״ת יסוד ובפ׳ מצורע שם כ׳ שהדעת מושרש ביסודות דאו״א
 בו׳ ועמ״ש מעניו ארז לעיל בפ׳ ויגש בד״ה ויגש אליו יהודה. וע׳
ר בא פי״ז ובזהר ם״פ צו (דל״ה ד ת ס  עוד מעניו אזוב ברבו
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 ב והנה כתיב ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים
ר ל כלי, מים הוא בחינת חכמה ומים חיים הוא מקו  חיים א
 החכמה שנק׳ מים חיים בחינת מעין וכמ״ש והחכמה מאין תמצא, והוא
 מבחי׳ טלא דבדולחא מקור החכמה םתימאה כידוע (ומבואר בזהר
 פ׳ תזריע דמ״ט ע״א ועיין בזהר תרומה דקע״ח םע״ב בספרא דצניעותא פ״ה

 ועי מ״ש באגה״ק ר״ה למה נסמכה פ• מריס בוי). והנה למטה מים חיים הן
ת לארץ והיינו לפי שנעוץ תחלתן בסופן כי מבחינת חכמה ח ת  הנובעים מ
ת ולמחשבה דבור  ולמטה הוא בחינת השתלשלות מיש ליש מחכמה למדו
 ומעשה, משא״כ החכמה מלמעלה מן החכמה הוא בחי׳ מאיו ליש וגילוי
ה בארץ דוקא כי הארץ מצמחת וחוזרת ומצמחת ט מ  בחינה זו הוא ל
ת ח ת ה יצא לחם כוי. וכן המים הנובעים מ  עד א״ס כמ״ש ארץ ממנ
 לארץ הם מים חיים כוי, וזהו ענין קידוש מי חטאת ליתן מים חיים
ר האפר שהוא  בתוך האפר שהוא המשכת מקור החכמה בחינת ביטול תו
ר ה׳  בחי׳ טוב שבנוגה שנתברר מקור ושרש הדבור כי בחי׳ הפרה פ
ל להיות הדבור בגילוי וע״י ת הקו ת א  הוא בחינת ה׳ גבורות המחלקו
ק מקור ושרש הדבור וע״י המים חיים שהוא המשכת  השרפה נשאר ר
ל (וכמ״ש ל ל פועלי און ואין להם אחיזה כ  הביטול הנה ממילא יתפרדו כ
 נזהר פ׳ פקודי דרל״ז ב׳ הנ״ל ועיין בזהר פ׳ חקת דקפ״א ע״א). וההזיה

 הוא להמשיד בחינה זאת על נפש המיטהר מן הטומאה ולכן אשה
לה להזות כי אשה היא בחי׳ גבורות בחי׳ מל׳ שרגליה יורדות  פסו
ת שהוא בחי׳ דבור מקור ושרש אחיזת החיצונים. לכן אין בכחה  מו
ת רוח הטומאה (וכמאת״ל ספ״ו דיבמות האיש דרכו ת ולהעביר א  לדחו

 לכבש ואיו אשה דרכה לכבש וע׳ ברבות בראשית ס״פ ח׳ האיש כובש כר),

ת שאין להם שם שום אחיזה ר בחינת מדו כ  אבל הקטן שהוא בחינת ד
 (כי הז״א נק׳ עץ החיים אבל המל׳ נקרא עה״ד טו״ר והיינו לפי
/ אלא שהוא עדיין בבחינת קטנות המדות אהוי״ר ר  שרגליה יורדות כ
ת מ״מ יכול ע ח הטומאה. ואף שהקטן אין בו ד ו  יכול להעביר את ר
ת וכמ״ש בזהר ע ד ם בהם אין בחינ׳ ה ת רוח הטומאה כי ג  להעביר ולדחות א
ת  פ׳ משפטים אל אחר אסתדס ולא עביד פירין, ואפשר שע״ז רמזו ברבו
 פ׳ נח פל״ג ומה התהום כו׳ כר אין מעשיהן של רשעים עושה פירות, וע׳
 בגמרא ספ״ק דקדושין(ד״מ ע״א). והקשה בלק״ת והרי נשמות עובדי כוכבי׳
 ומזלות נמשכים מג׳ קליפות הטמאות וא״כ עביד פירין. ותירץ שאין בהם
א טוב ת נפש ל ע ם בלא ד ת כ״א מוח החכמה ומוח הבינה במ״ש ג ע ד  מוח ה
 ולכן כתיב שתי נשים זוגות וכו׳ תרין צפריו כו׳ ולכן הקטן הגם שאין בו
 דעת אינו מעכב. משא״כ לעניו הקידוש שהוא העלאת מ״ן דגבורות
ל לזה, בי העלאה זו צ״ל ע״י ה למים חיים דמו״ס הקטן פסו ל ע מ  דנוגה ל
ת כענין אברהם ע  הדעת דוקא כי ביטול היש לאין זהו ע״י בחינת ד
ת בוראו דהכרה ר״ל הרגשה זהו בחינת דעת (ועמ״ש מעניו  הכיר א
 הדעת בביאור ע״פ מים רבים ובד״ה ואלה המשפטים ובד״ה לא הביט און ביעקב

 ונד״ה החלצו מאתכם ובד״ה וידעת היום וע׳ בז״ה פ׳ תרומה דקס״ו), ולכן

ה מחו״ב שהם בחי׳ המשכה כוי, (ועיין ל ע מ  הדעת עולה עד הכתר ל
ת משמע ג״כ דבחינת ע ת כי תשא פמ״א גבי כי ה׳ יתן חכמה מפיו ד  ברבו
ל יותר מבחינת יתן חכמה), וע״כ אין בקליפות ת זהו דבר גדו ע  מפיו ד
ק ת בוראו ר  מוח הדעת דוקא שאין בהם בחי׳ הביטול ע״ד הכיר א
ת עדייו הוא ע ד מ הקטן שאיו בו גילוי ה ל  דקרו לי׳ אלקא דאלקיא. ו
ל לקדש. אבל אשה כשרה לקדש כי אשה יש לה דעת אלא שדעתה  פסו
 קלה שהדעת שבה אינו כ״א מבחינת גבורות וזהו דעתה קל״ה ה׳ פעמים
 כ״ו גימטריא קל(ועמש״ל פ׳ בראשית בד״ה צאינה וראינה בפי׳ שלשים
ל יורד למל׳ ר לראות. ק  ימאה משקלה ועיין בלק״ת פ׳ שמות ע״פ כי ס
ת זה כו׳ וע״ש, ובפע״ח שער השופר פ״א ג״כ נז׳ מענין זה, ע ד ד ו ס  מ
ד אתלת דהענין ק ר  ועמ״ש מזה בד״ה עניו רב שמואל בר רב יצחק מ
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ת (תחלת דף ק ר ח ה . (כ״ז אפשר לומר) ועיין מ ר  הגבורה דעתיק כ
 ?פ״א). ואע״ג דכאן נתבאר שעניו השלכת עץ ארז בו׳ זהו עניו
 המשכת מז״א דאצי׳ וכ״מ בהדיא בזהר פ׳ מצורע (ת״ג) ובפי הקת
. י״ל שב׳ הענינים מרומז בהן. וזהו שאינו משליכן  (דק״פ סלע)
 קודם שרפת הפרה ולא משתיעשה אפר כ״א כשנבקעה. והיינו להיות
ק ענין בירור גבורות דנוגה. והמים חיים  כי שרפת הפרה זהו ר
. ואולם השלכת עץ ר ק עניו המשכה עליונה מבחי׳ מו״ס כ  הם ר
ר הוא להיות בירור מבחינות אלו שבנוגה שע״י בירור זה  ארז ואזוב כ
לעת שני. לכן תו  נמשד ג״כ מבחי׳ ארז בלבנון דאצי׳ וכו אזוב ו
דם גמר נבקעה קו בה ו  השליכום בהפרה לאחר שכבר הצית האור ברו
ר זהו  שריפתה. אמנם לפמש״כ משמע דהשלכת עץ ארז ואזוב ב
ת דקדושה דתיקון וכ״כ באגה״ק ד״ה ק עניו המשכות מבחי׳ המדו  ר
. (וע׳ עוד מןנין פרה נזהר פ׳ ויקרא ה פ׳ מרים לפי פרה כ מ ס ה נ מ  ל

 דף י״ד ע״א ובפי אחרי דע״ו א׳ ובפי פנחס ד׳ רמ׳׳ג ב׳ ובהשמטות סוף

 חלק א׳ בסי׳ כ״ה דף ט׳ ע״ב):

א  ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אץ בה מום אשר ל
ה זו גלות מצרים כמ״ש עגלה ר  עלה עליה עול. פי׳ במדרש פ
ת בבל הנקרא רישא דדהבא תמימה זו  יפיפיה מצרים אדומה זו מלכו
ת עצמו ממעשה מצרים ו אליד דייקא שיוציא א ח ק ר ופי׳ ר ת מדי כ  מלכו
ו שיקראו פרשה ר אל בחי׳ משה דהיינו הדעת. ולהביו זה מפני מה תקנ  כ
ח בטהרה ולמה לא ס פ ל ישראל לעשות ה ח כדי שיטהרו כ ס פ ה קודם ה ר  פ
ת. להבין זה מ״ש ואמרתם ו ו ג״כ קודם שארי רגלים שיש שם ג״כ קרבנ  תקנ
ח והלא ה צריד לפסו מ ח וגוי, ולכאורה קשה ל ס ח הוא לה׳ אשר פ ס  זבח פ
ה זה בא ל דודי הנ ל גלוי, אלא העניו כי הוא כמ״ש קו  לפגיו ית׳ הכ
ד רעיתי ג על ההרים מקפץ על הגבעות ענה דודי ואמר לי קומי ל ל ד  מ
ח אהבה כמו שאומרים בשיר ס ת פ ׳ מדו ד פי׳ שלש רגלים הם ג  יפתי ולכי ל
 השירים ישקני מנשיקות פיהו וגו׳ פי׳ שכנס״י אומרת להקב״ה ישקני
ד משל כמו שהאב אוהב את בנו ר  דהיינו שיהא אתדבקת רוחא בדוחא ד
ד כביכול ח מהלב אל הפה, כ ת חביבות הלב ויוצא רו מ ח  ומנשק אותו מ
ל ניצוץ שבכל אחד ואחד מישראל צ״ל אתדבקותא רוחא ברוחא  דהיינו כ
 דהיינו מחשבה דבור ומעשה של אדם במחשבה דבור ומעשה של הקב״ה
תפלה ומעשה זו הצדקה (כמ״ש בד״ה כי רה ו  דהיינו מחשבה ודבור זו תו
 ביום הזה יכפר) וכמ״ש עושה שמים וארץ פי׳ שהוא המשכת ההשפעה
ד כנס״י מבקשת  שהוא עשיה שלו כר בצדקה משפיע ועושה ופי׳ כ
ל ומסתיר את האהבה מחמת דאגת  תמיד ישקני אן־ שהגוף מבדי
ה ושארי דברים אד ידוע שאין ישראל נגאליו אלא באמונה שברא ס נ ר פ  ה
ד משל אילו היה האדם יכול לעשות דבר יש מאיו ר  השי״ת יש מאין ד
ד בהקב״ה כולא קמיה כלא חשיב,  בודאי אותו הדבר היה בטל נגדו, כ
 עד״מ כשאדם מדבר דבור אחד הוא מהנשמה והראיה כשהוא ישו אינו
ר כלום והדבור הוא אינה הנשמה עצמה, אלא הוא לבוש אמצעי ב ד  מ
ר בהקב״ה כמ״ש בדבר ה׳  ובטל אותו הדבור לגבי בחי׳ הנפש עצמה, כ
 שמים נעשו כשדיבר יהי אור נעשה אור והאור הוא לבוש כמ״ש עוטה
נים וג״ע ולמעלה  אור כשלמה, ובדבור זה הוא מחיה עולמות עליונים ותחתו
כל העולמות בטלים קמיה כמ״ש אני ה׳ לא שניתי כמ״ש בזהר כולא  מהם ו
א חשיב אפילו לגבי מה דקמיה דהיינו לגבי דבורו שהוא לבוש ל  קמיה כ
 אמצעי שלו ומפני זה נקי הבורא ית׳ בכל התורה שבע״פ קוב״ה, פי׳
בדל דהיינו סוכ״ע ובתור העולמות אינו מלובש רק בחי׳  קדוש הוא מו
 דבור ובאמונה זו הוא מוציא עצמו ממצרים בהפקרות שמפקיר עצמו
דעת ובלא חשבון יעבור עלי מה ו ובשארי דברים דהיינו בלא טעם ו נ  בממו

ת ו אליד ברבו ח ק  ע״א) ובפי בא (דל״ה ע״ב) ובפי׳ הרמ״ז שם ומעניו ר
ר אמור ספ״ל: ד  ס

 תוס»ת ביאור מעט ע׳׳גו ויקחו אליך *רה בו׳

ק ענין ר זהו ר י המבואר מכ״ז דהשלכת עץ ארז ואזוב כ פ  הנה ל
 ההמעכות מז״א דאצי׳ להמשיד החכמה והביטול בהמ״ז שזהו
ד בזה דהשלכת ת והנה אפ״ל עו ק ר וכמ״ש הרמ״ז והמק״מ בפי ח  האפר כ
ת דנה׳׳ב ועמ״ש לעיל ע״פ זאת  עץ ארז כו׳ רומז ג״כ לבירור המדו
ת פ׳ חקת ובתנחומא שם ע״י שאדם ר והיינו כמ״ש ברבו ת התורה כ ק  ח
 מגביה את עצמו כארז הוא לוקה בצרעת וכיון שמשפיל את עצמו
 כאזוב הוא מתרפא (הובא בילקוט פ׳ מצורע). ויש לבאר ענין זה עפמ״ש
מה (דקכ׳ז ע״ב) גבי אילנין נטיעין דעקר  הרמ״ז בפי׳ הזהר פ׳ תרו
 לון קב״ה ושתיל לון באתר אחרא ואלין אקרון ארזי לבנון דהיינו ו״ק
נפלו בעולם הבריאה ואח״כ נטעו ונשתלו  דז״א שנעקרו בעולם התהו ו
 בעולם התיקון ודלא כמק״מ שפי׳ שם ובפי פינחס (דרי״ז ע״ב) בענין
ק מ״א פי׳ ג״כ ע״ד פי׳ ר ר עמק המלד שער י״ו פ פ ס  אחר וכן ב
פל  הרמ״ז. וא״כ לפ״ז שייר ג״כ בחי׳ ארז שצריר בירור דהיינו מה שנ
ה  בשבה״כ מעולם התהו והוא ע״ד מארז״ל לעולם יהא אדם רד כקנ
ת תוקף ותגבורת מ ח  ולא קשה כארז וכמ״ש במ״א דבעולם התהו מ
ת מדה אחת מהיפוכה והוא עד״מ מי שהוא  המדות לא היה התכללו
ת. וזהו ן והתכללו ר ו להיות בבחי׳ ק  קשה כארז משא״כ בתיקון שנתקנ
 עניו ארזי לבנון אשר נטע שנתקנו על ידי החכמה כח מה המשכת
, ועפ״ז י״ל ר  הביטול והמדות וזהו ענין ארזי לבנון שהם ו״ק דאבא כ
ח  שזהו עניו השלכת עץ ארז ואזוב כי האזוב הוא ההשפלה ונמיכת רו
לא איש ומחברים הארז עם ת ו ע ל ו ת כמ״ש ואנכי ת ע ל ו  והביטול וכן ת
ה דהיינו להיות בירור ר פ ת ה פ ר ר ש לעת ומשליר לתו  האזוב בשני תו
ר ועמ״ש  המדות דתהו שהם קשה כארז ע״י המשכת הביטול כ
 בד״ה החלצו מאתכם, והיינו שיוכללו עי״ז בבחי׳ ארזי לבנון אשר נטע
 שהם בחי׳ התיקון ולכן א״ש דהשלכת עץ ארז ואזוב כו׳ היה דייקא
ה והיינו ר פ ת ובהר״ש ספ״ג ד ק  קודם שתיעשה אפר במ״ש בילקוט פ׳ ח
ם בירור שהם נעשים ג״כ אפר מ י ר צ ל הבחי׳ ש ל כ  לפי שהם ג״כ מ
ר בעי למשדי פ ת כיון דאתעבידת א ק  כמו הפרה ולשון הזהר פ׳ ח
לעת מר בתו  בה עץ ואזוב כו׳ ע״כ צ״ל דלאו דוקא הוא. וגם יש לו
מת זה בקליפה לע כלעו  שני עצמו שייר לומר בירור דהא יש ג״כ תו
פו ר הגלגולים קרוב לסו פ ס  כמ״ש בפע״ח שער ה׳ פ״ג. וכ״ה ב
לע כוי, ואפשר היינו ג״כ בחיי  (דמ״ג ע״ד) שע״ז נאמר אם יאדימו כתו
 דבור ואותיות דקליפה כמו לה״ר ורכילות ודברים בטלים וכענין מ״ש
׳ בלק  רש״י בחומש ר״פ בלק בענץ בלעם שכחו בפיו. ועיין בזהר פ
ל פ׳ ויחי סד״ה אסרי לגפן בענין  (דר״א ע״ב ודקצ״ט פע״ב) ועמ״ש לעי
 עירה ועמ״ש בפ׳ בשלח בד״ה לסוסתי ברכבי כוי. וכשנשרפים בחי׳
 אלו דקליפה ונשאר האפר שהוא שרשם שבקדושה מעולם התהו אזי
 נמשכים ומתגלים בחי׳ אלו שבעולם התיקון בחי׳ כארז בלבנון כו׳
ר וכשהארז דתהו נתקן  ותולעת יעקב מתי ישראל פה דקדושה כ
ת דתהו ותיקון יחד שהאור בתוקף  בבחי׳ תיקון יש בזה ב׳ המעלו
ת וכענין עקודים בכלי אחד  ואעפ״כ הוא בבחי׳ ביטול והתכללו
 שלמעלה מהשבירה כוי וכמ״ש במ״א ובביאור ע״פ והניף הכהן אותם
ם ארז בגימטריא יצחק בחי׳ גבורה וכן  על לחם הבכורים בו׳. ג
ח הטומאה צ״ל ג״כ בחי׳ גבורה ת רו לעת שני בחי׳ גבורה כי לדחו  תו
 דייקא וכמ״ש בזהר באדרא דנשא (דקל״א ב׳) בעניו שערות דדיקנא
י שנמשכים ממרים שנתלבש בה ת הדינים והיינו לפ  שהם קשים לכפו
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ר מקיף עליון ת  כר׳ שנאמר על מצות התשובה כי הגם שההמשכה מבחי׳ כ
 מה שנק׳ רחוק אעפ״כ קרוב אליך הדבר כו׳ והיינו כענין ואשא אתכם
 על כנפי נשרים כו׳ אלי כנ״ל. והנה אפר הפרה הוא ג״כ בחי׳ תשובה
 לשרוף כל ההרהורין בישין כמ״ש במ״א ועי״ז נמשך מים חיים מבחינת
ק שנעשה קרוב. וכענין ההזאה לטהר טמא  אחכמה והיא רחוקה לרחו
ת נפשו האסורה וקשורה בהבלי עולם ונחשבת ת ככה ממש יחיה איש א  מ
 כמת כמ״ש ויתן את רשעים קברו וכמארז״ל רשעים בחייהם קרויים
 מתים והיינו ע״י התעוררות רחמים רבים מלמעלה ולכן ההזאה הוא
 ג״כ ביום השלישי ע״י שמעורר רחמים על נפשו ברחמיך הרבים רחם
ורת ם יכפר עון כוי. ועמ״ש בד״ה ראיתי והנה מנ  עלינו בו׳ והוא רחו
 זהב בענין ברחמיך הרבים כוי. וביום השביעי הוא בחי׳ מל׳ והוא
ד ובז׳ אושפיזין יעקב הוא הג׳ ודוד הוא השביעי ובחי׳ דוד  בחינת דו
ד עבדי והנה כתיב כי לי  שהיה מרכבה לבחי׳ מלכות לפי שהוא בחי׳ דו
 בנ״י עבדים פי׳ ע״י שיהיו בבחי׳ עבדים עי׳׳ז יהיו לי ממש. וכמ״ש
 במ״א ע״פ ועתה יגדל נא כו׳ שבחי׳ עבד שהוא הביטול לגמרי בלי
ר שלמעלה ת דעת שרשו גבוה מאד והיינו שממשיך מבחי׳ כ  שום טעם ו
 מהחו״ב והוא בחי׳ מל׳ דא״ס וזהו בחי׳ לי ממש ע״ד המבואר במ״א
לם כו׳ שבבחי׳ זו אין שייך שינויים כוי. וגם הנה  ע״פ וארשתיך לי לעו
׳ בלע הוא ת נמשך משבה״כ ז׳ מלכיו דתהו שמתו כו  שרש טומאת מ
 בחי׳ הדעת כוי וזהו ג״כ ענין עץ הדעת טוב ורע. משא״כ בחכמה
ר חיי ר כ ת  עילאה כתיב ימותו ולא בחכמה עץ החיים. וכש״ב בבוזי׳ כ
ת שהוא בחי׳ ביום ע ד ה  החיים כו׳ וזה נמשך ע״י הביטול שלמעלה מ
 השביעי כוי. ועמ״ש בפ׳ ויקהל בד״ה קחו מאתכם תרומה. בענין
ד חי וקיים. והנה גם ביעקב ק כו׳ ע״ש וזהו ענין דו ס פ  ועד אין לו ה
ת שהוא מבחי׳ שלמעלה מהשבירה וכמבואר  ארז״ל יעקב אבינו לא מ
ה כו׳ ע ר ת פ ש ע״פ ויברך יעקב א ג  במ״א ע״פ מאמר הזהר ם״פ ר
ו כו׳ ולכן ההזאה  ועמש״ל בפ׳ וישלח ע״פ ויאבק כו׳ בענין כי לא יכול ל
ת להעביר רוח הטומאה הוא דייקא ביום השלישי  לטהרת טמא מ

ת המן:  וביום השביעי ועמ״ש ע״פ ויאכילך א

• 
ש משה נחש נחשת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש ע  ר
 את איש והביט אל נחש הנחשת וחי. ואיתא במשנה
 (ספ״ג דר׳׳ה) על זה בזמן שישראל מםתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את
ל אלא והיה אם ל ה ליה לנחש כ מ . וקשה ל ר  לבם לאביהם שבשמים כ
ת כלפי מעלה הלא  נשך הנחש יסתכל כלפי מעלה. ועוד מהו ההסתכלו
ה שיהיו עיניו למטה ולבו למעלה. ולהבין זה נקדים ל פ  מבואר בענין ת
ק בקונו ב ד ר בעניו ירידת הנשמה בעולם הזה כי עיקר תכליתו ל  לחקו
ה שהתיבות הם יותר קרובים ל פ ת  באהוי״ר ועיקר הדביקות הוא ב
 להבנת האדם ובודאי קודם צאת הנשמה בעולם הזה וגם אחר הסתלקותו
 מן הגוף הוא מתדבק יותר באהבה ויראה פנימיות שהגוף אינו מניחו
ת ה׳ ואדרבה מחמת חומרו יכריח את הנשמה ליהנות אף ד א  לעבו
ר חוצבה חלק  מגופניות, ואף כי הנשמה אינה רוצה בזה כי מקו
ר מאן ה  אלוה ממעל ורצונה לידבק בבוראה יותר. והנה מבואר מ
א לית ליה חולקא בהאי עלמא כלום (ד ק ת מ  דלא מהפד מרירו ל
ל האדם לא נברא  מהר בראשית דף ד׳ ע״א ובפי׳ הרמ׳׳ז שמ) כי זה כ

ם בבית שני ל ג ל ו כ  אלא בשביל זה, שהרי בבית ראשון לא היו מתפללי
ל העבודה שלהם לא ה קצרה. ובודאי כ ל פ סת הגדולה ת ו אנשי כנ  תקנ
ך מרירו למתקא. והעניו הוא כי הדינין  היה כי אם ע״ד זה להפו
ת ודינים ר״ל שנתהוו בעולם שרשם ל רעו  נמתקים בשרשן. דהנה כ
 ומקורם המחיה אותם הוא טוב, כמשל הזונה עם בן המלך המבואר

ק שיהא זה באמת  כמ״ש בכל נפשך ב׳ פעמים בכל יום בבקר ובערב ר
 דהיינו במסירת נפש. ומזה העצה שיקשר נפשו באחד דהיינו במחשבה
 דבור ומעשה כנ״ל, והוא תשובה כמו דאיתא בגמרא תשובה באותו מקום
 כמ״ש ובקשתם משם את ה׳ אלהיר פי׳ משם דייקא אף שהוא רחוק
ה ממש ולא ילך ל ע מ  מאד דהיינו שיתו עצה ליצא משם ולהתקשר ל
ה כמו שהשי״ת מדלג על ההרים, פי׳ ההרים זה אבות  ממדרגה למדרג
 ומקפץ על הגבעות שהם חכמה ותבונה נמצא מדלג הוא למעלה
 מהשכל שלא בדרך עילה ועלול, כי הלא לגדולתו איו חקר ולתבונתו אין
ר ואיך יכולה להגיע המשכה עלינו שהוא עולם השפל, אלא פי׳ קול פ ס  מ
 הוא המשכה אלא שהוא מדלג על ההרים כנזכר לעיל שהוא למעלה מן
 השכל וזהו להראות אותנו שגם אנחנו נעשה כן הכל בלא חשבוו ובלא
ק מ״ט. וכמ״ש ענה דודי ואמר לי קומי ר  טעם ודעת, ועיין בסש״ב פ
ל אדם ר לי דייקא כלומר בשבילי נברא העולם שהרי חייב כ ך כ  ל
ך פי׳ בזה הוא קומה שלך,  לומר כן.(במשנה ספ״ד דסנהדריו) ולכן קומי ל
ג כו׳ ומפני זה קורץ פרשת ח ע״ש שפסח שהוא מדל ס  ומפני זה נקרא פ
ה הוא מדרגה פחותה כמ״ש ופני השור מהשמאל ר ח כי פ ס ה קודם פ ר  פ
ה לטהר טומאת ר  לארבעתן ופרה פחותה משור, ומפני זה הוצרך להביא פ
ת כמארז״ל אין מיתה בלא חטא. פי׳ מיתה היא נפילה ומסך מבדיל  מ
ה כ״כ נפילה, אך כשעושה  בינו לביו אביו שבשמים ואיך אפשר להיות ל
 מעשה בהמה דהיינו אכילה ושתיה בלא דעת כבהמה ומחמת כשמרגיל
 עצמו כך יכול לבא לידי חטא גמור אע״פ שהוא היתר גמור אין זה
ת הגופניות, אבל לאדם שעודנו  אלא לאדם שבבר יצא ממצרים מתאו
 במצרים דהיינו שהוא מקושר בתאוות ורוצה לשוב בתשובה צריך לגדרים
י זה איסור אכילת חמץ בפסח גדולה מאד אפי׳ במשהו  יותר ומפנ
 ואף שאיו שום טעם חמץ מפני שאז היתה זמן יציאת מצרים וכו׳ וצריכה
ח כדי לטהר כנ״ל ס ה קודם פ ר  זהירות יותר ומפני זה קוריו פרשת פ
ת ה וגו׳ ושרף א ר ו אליד פ ח ק ת אהבה. וזה פי׳ הכתוב ר ד מ  ובזה יבא ל
 הפרה לעיניו דהיינו שישאר אפר מד׳ יסודות שהיה בה ולקח עץ ארז
 ואזוב שהם שני מדות ההפכים כמ״ש מן הארז אשר בלבנון שגדול מאד
 עד האזוב אשר בקיר שהוא נמוד מאד וטבל במים דהיינו מקור מים
 חיים כמ״ש ואותי עזבו מקור מים חיים וזהו פי׳ ויקחו אליך שהוא
ל דבר בדעת וזהו פי׳  משה כי מן המים משיתיהו דהיינו שיהא כ

 וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם וגוי:

 והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי. הנה
 בתח״ה כתיב ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו [ע׳ במדרש
 רבה פ׳ וירא פנ׳׳ו]. והענין כי מחיה מתים הוא ברחמים רבים טל
ת המתים והוא מקור י״ג מדה״ר וכמ״ש בד״ה  שעתיד להחיות בו א
 ויאכילך את המן. והנה ת״ת שהוא מדת הרחמים מדתו של יעקב עולה
ד בריח התיכון המבריח מן הקצה אל  עד הכתר בחי׳ רחמים רבים בסו
מה (דקע׳׳ה ע׳־ב) וזהו ביום השלישי דייקא יקימנו  הקצה בזהר ס״פ תרו
ק זה לקמן גבי עשי״ת. וזהו ואשא אתכם על כנפי  ועמ״ש על פסו
 נשרים שהוא פני נשר בחי׳ רחמים לעורר רחמים על ירידת הנפש
ל אברתו כוי.  ועי״ז ואביא אתכם אלי ממש. כנשר יעיר כו׳ ישאהו ע
 כמ״ש במ״א. ונחיה לפניו דייקא היינו שלע״ל יתגלה פנימי׳ ע״י
ת המקום  שלמעלה מהשבירה והתיקון כוי. וזהו ביום השלישי כו׳ וירא א
ק ת אברהם כי בחי׳ מרחו ק והוא ע״ד ליעקב אשר פדה א  מרחו
 הוא מה שרחוק מהשגה. אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני שאמר
ה אדומה. וכ״ז נמשר ע״י ביום השלישי כוי בחינת ר  שלמה על מצות פ
 רחמים כנ״ל ועמ״ש במ״א ע״פ כי המצוה הזאת כו׳ ולא רחוקה היא
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ם עלה דהיינו שבחי׳ גם יהיה לו ג״כ עליה  בעניו ואנכי אעלר ג
ל הצדיקים אפילו שהי׳  ומזה הוא עניו נחום איש גם זו). אבל כ
ד כמו שהיה בהחלה בלי  מחשבותם על זה הדרר היה נשאר למעלה כ
ס  מושג הטוב ההוא. וזהו עניו נחש הנחשת שהיה צריר להשימו על הנ
ה ומסתכלים כלפי מעלה כלו׳ שלא ל ע מ ה להגבהת הנחש ל  שהיה צריך ל
ע ממש ונשאר רע. אבל כשיחשוב את פרד א״כ הוא ר  יחשוב שהנחש נ
ד מאתו ית׳ וחיותו משם הוא ר פ ה בשרשו שאינו נ ל ע מ  הנחש בהגבהתו ל
ע יורד מלמעלה ולכו  ע״ד משל הזונה עם בן המלר הנ״ל א״כ אין ר
ה גוונין ע״י אין. והמ״י. (עיין מעניו נחש מ כ  היה נחשת שמשתנה ל
מה (קמ״ח ב׳) והובא בע״ח שמ״ט פ״ג ועמק״מ שם,  הנחשת בזח״ב תרו
 והיינו שמיתוק הגבורות קשות דנחשים השרפים זהו ע״י נחש הנחשת
 שהוא ת״ת דק״נ האצילות* והיינו ע״י שמסתכלים כלפי מעלה להגביה
ע יורד  ק״נ לשרשו שמעולם התהו ועי״ז מתגבר הטוב שבו שאין ר
 מלמעלה ואז מתקשר הטוב שבת״ת הק״נ האצילות בת״ת הקדושה
 האצילות כוי. והנה ע״י ת״ת הקהושה נעשה ג״כ מיתוק הגבורות
 דקדושה בחסהים וזהו עניו שלום בפשמ״ע וכמ״ש במ״א באגה״ק ע״פ והיה
׳ ע״ש, ומזה נמשד אח״כ ג״כ השלום בפשמ״ט  מעשה הצדקה שלום כו
נמתק הרע בר הטוב ו  בהיכלות דבי״ע עד שגם בהיכלות דנוגה מתג
וגה נחש הנחושת כוי• אד היינו דוקא ע״י  והיינו ג״כ ע״י ת״ת דנ
 שמסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים וע׳ עוד
 בזהר ח״ב (דרכ״ט א׳ ר״ס א׳ ודרל״ג א׳ קמ׳יז א׳)וע׳ בזהר פ׳ מקץ
ת פ׳ נח פל״א (דל״ג ע״א) מענין נחש הנחשת  >דף ר״ד ע״א) וע׳ ברבו

 וכעין זה הוא בירושלמי ספ״ג הר״ה):

 אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה באר
 חפרוה שרים כרוה כוי. הנה באר נק׳ כנס״י כמ״ש בשה״ש
ת לארץ המים ח ת  מעין גנים באר מים חיים. כי הנה הבאר מים שנובעת מ
ת כו׳ וארעא ר פ ד םולמא ד ר  הן היורדים מלמעלה מו הארבעה נהרות ד
ך גידי הארץ עד שנעשה מי ר  חלחולי מחלחלא בו׳ יורדים המים ד
ה [וכמ״ש מזה ע״פ ל ע מ ת לארץ מלמטה ל ח ת  באר שחוזרים ונובעים מ
 ויחפרו בפ׳ תולדות] וכך כנס״י היא מקור נש״י היא באה מלמעלה
 ותחלה היתה מעין גנים ב׳ גנים ג״ע העליון וג״ע התחתון שבאה
דרך ג״ע התחתון ושם היתה ר ג״ע העליון ו י  בהשתלשלות העולמות ד
ם בואה לעוה״ז וכשבאה בהתלבשות הגוף ר  מקום עמידת הנשמה ט
 נעשית בחי׳ באר מים חיים שחוזרים ועולים ונובעים ממטה למעלה

 ביציאתה מנרתקה היא מאסר הגוף לאור באור החיים:
ר העבודה כי הנה ד ס ך ו ר ל הדברים האלה כף הוא ד כ  והנה כ
 כתיב ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה לעבדה במ״ע ולשמרה
ת הג״ע ועבודת  במל״ת שע״י קיום מ״ע ושמירת מל״ת עובד ומתקן א
נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ובחי׳  הגן היא להשקותה ובמ״ש ו
 זו נעשית ע״י ישראל למטה שכנס״י היא המעין גנים המשקה את
. והענין שכשם שבגן צ״ל בו מעיין להשקותו ן  הגן העליון וגן התחתו
ג כך ו ל מיני תענ  כדי להצמיח כל פרי שבגן. שהמים מצמיחים כ
 הנה ג״ע צ״ל בו בחינת מעיין. כי ג״ע הוא תענוג הנשמות שנהנין
ל גילוי השגת הנפש המשגת באור א״ס ב״ה ל כ  מזיו השכינה שבא ל
פלא איו קץ עד שאמרו מוטב דלידייני׳ ג נ ו ו בו תענ  [ועי״ז מתענגי
ה וצריכה הנשמה להיות לה ל יםורי גיהנם כדאי הוא ל  כו׳ שאפילו כ
ג על ה׳ באור א״ס ב״ה]  מירוק בגיהנם תחלה כדי שתבוא להתענ
ל סתימיו ואיר יבוא לידי גילוי ההשגה אלא כ  והנה הוא ית׳ סתימא ד
 באתעדל״ת תליא מילתא בקיום התומ״צ שהמצות שנתלבשו בענינים

 *)עיי בהוספות.
 שו־ה [ועי־ז: המוסגר נמצא גם בכת״י שאין בהם הגהות מהצ״צ.

ג  בז1ר(תרומה דקפ״ג ע״א) שכל רצונה וחפצה שלא לציית אותה ובזה תתענ
ו אין זה רצון ר משא״כ כשמפתה אותו ותוכל ל ל מ  יותר שתהא אהובה ל
נו ובמ״א ו  המלך. וזהו מאמר רז״ל שטן ופנינה לשם שמים נתכו
 (סובה נ׳ב א׳) אמרו נתן עיניו במקדש ראשון והחריבו משמע שנתקנא
 בו. והענין הוא ששרש הרע המחייהו הוא טוב כמבואר בזהר שם
 וכי יש עבדא דמריד במאריה הגם שיש כמה עבדים המתפרצים מאת
 אדוניהם אמנם הם בשר ודם וחיותם נפרדים זה מזה. אבל עבדי ה׳
ו ית׳ והוא המחיה את הכל איד יש חיות לדבר  שמקבלים חיותם ממנ
 שכנגדו ומשני שהוא עד״מ הזונה עם בן המלד. וזהו דבר המחיה
ת ושרשם למעלה הוא טוב וכשיורד למטה ע״ד השתלשלות ל הרעו  את כ
 נעשה באמת רע גמור ודינים גמורים הן במילי דעלמא והן במילי
 דשמיא. והנה כשבא לאדם איזה יסורים ר״ל יחשוב כי לא למראה
ו ית׳ לא  עיניו ישפוט שרע הוא אלא באמת שרשו הוא טוב כי ממנ
ק שהוא אינו מושג בשביל שלא  תצא הרעות כי אם רק טוב גמור ר
 יוכל לירד לעולם השפל ונשאר למעלה (ע׳ בסש״ב פרק כ״ו ובאגה״ק ד״ה
ע׳ מהר ו ) ת׳  להשכילך בינה). וזהו נקרא מיכלא דקיק שהוא באמת חיותו י
ל מאדר כמאמר טוב מאד כ  בראשית ד״ח ע-ב כחוטא דקיק כר). וזהו ב
 טוב זה מלאד החיים מאד זה מלאר המות שהוא טוב מאד בלי שיעור
 וגבול אלא שעדיין לא בא לידי גילוי ואינו מושג (ועי בזהר ר״פ יתרו
 דס״ח ב׳ ובהרמ״ז שט ועמ״ש ע״פ אלה מסעי). וזהו יסר יסרני י״ה שהוא

ת התגלותו שעדיין לא בא לידי גילוי ואינו מושג ל ח  בתחלת השם ת
תגלה הכל. וזהו ענין נחום איש גם זו שהיה אומר גם  שעדיין לא נ
 זו לטובה מפני שהיה מתבונן באמת ששרש הרע הוא הטוב והביאו
 למעלה אל שרשו למקום אין ושם הי׳ יכול לעשות השתנות כמאמר
 ר׳ חנינא בן דוסא מי שאמר לשמן וידליק כו׳ (ועמ״ש סד״ה זאת חקת
 התורה בענין מי יתו טהור מטמא). וזהו ענין התפלה שבגוף האדם
ת ויסורים שרצונה לידבק בלת צרו  בעולם הזה שהנשמה בתוך הגוף סו
 ביוצרה והגוף אינו מניחה וכמו גלות השכינה שמוכרחת להחיות גם
ונתה אינה בשביל כל כו כרחת להחיות את הגוף ו ד הנשמה מו  הרשעים, כ
ת הגוף מעפר, וצריך לבררו ככסף ביד הצורף כל ק בשביל להעלו  עצמה ר
ל בו צריד ת יותר צריר לברר וללבן בלהב אש היותר גדו בו  מה שיש תערו
 לברר הגוף מהיצה״ר ולהביאו אל שרשו כמשל בן המלר עם הזונה
ע ביותר צריר להפריד ע״י אש יותר כל מה שיש תערובות ר  הנ״ל, ו
ה לדבק בקונו(ועמ״ש בפ׳ אמור ע״פ ונקדשתי), ולכן בבית ל פ ת ל וחזק ב  גדו
ת כי אם ה בהתלהבו ל פ ת ע הרבה לא היו צריכין ל ר  ראשון שלא היה ה
ות היה ל מעשיהם היה להביא הרע והדינים אל שרשם ע״י הקרבנ  כ
 דיים, אבל בבית שני התחילו לתקן התפלה והיתה קצרה לפי ערר
ל ל פ ת ה ע שהיה בקרבם. ואנחנו צריכים ל ר  הצטרכות האש ותערובות ה
ל ל פ ת ה ר ודור למטה צריך ל  יותר ויותר בהתלהבות מאד. וכן בכל דו
ע אשר ר י גודל ה ת גדולה ולא כי אבשר דרי אדרבה מפנ  בהתלהבו
ה ל פ ת ר ודור צריר להפרידו ע״י אש חזק ב ל דו נתרבה בכ  נתערב ו
 ולברר הרע אשר בקרבו ולהביאו אל שרשו כמשל בן המלר עם הזונה
ו חיות מהקב״ה כי  הנ״ל שיחשוב החיות של הרע המחייהו איר יש ל
ע  בלעדו לא היה יכול לחיות והקב״ה מחייהו ע״ד הנ״ל. א״כ אין ר
ל ל הימורים בעניני עוה״ז כשחושב ע״ד הנ״ל יתפרדו כ ל וכו כ  כל
ק ל הצדיקים היו ע״ד זה ר  פועלי און. וכענין נחום איש גם זו גם כ
 נחום איש גם זו היה יכול לשנות המשכה מלמעלה למטה שהי׳ נראה
ם זו שהוא מושג (וע׳  באמת למטה שהוא טוב בגשמיות ולכן נק׳ ג
רחל פ״ה בעניו גם, ובמה״ב שם והנה הגם מאיר  בע״ח שער לאה ו
 כוי והוא המשכה מעלמא דאתכסיא לעלמא דאתגליא הנק׳ זו, וע׳ עוד
 מעניו גם בע״ח שער א״א פי״ד ועמש״ל בד״ה וזה מעשה המנורה

 שו״ה הרשעים: בכת״י: הרשעים שלא ברצונה.
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לך ערב כמ׳׳ש במ׳׳א בביאור ע״פ יונתי בחגוי הסלע בו׳ וזהו  קו
 עניז מעיז גנים. וכמ״ש בזזדג (דדצ״ח א׳) דמעין גנים זהו עניו ונהר
. ועניו באר היינו ע״ז־ המבואר ע״פ יונתי הנ״ל בעניו  יוצא מעדן
 יונתי כשהיא בחגוי הסלע עז׳׳נ הראיני את מראין־ שזהו בחי׳ אור
 חוזר אשר ע״ז אמרו במקום שבדית עומדים צדיקים גמורים אץ יכולים
ד דמשכץ ליה בחילא יתיר. וכד הוא בחי׳ באר דנביע מתתא  לעמו
ה מבחי׳ מעין גנים כוי עד שהיא בחינת מים ל ע מ  לעילא ולכן הוא ל
 חיים ממש שלמעלה מבחינת ונהר יוצא כו׳ כמ״ש במ״א בד׳׳ה ששים
 המה מלכות. א׳׳נ אף שהנהר הוא ג׳׳כ בחי׳ כנ״ל בענין מים גנים עכ״ז
 הבאר שהוא ממטה למעלה יש בו בחינה עליונה יותר כנ״ל בענץ
 שבעלי תשובה כו׳ וצ״ל בל ימיו בתשובה. וזהו ענין ודברתם אל הסלע
 ונתן מימיו שע״ז נאמר עלי באר כו׳ והיינו ממש כעניו הראיני את

ע כוי): ל ס  מראיר דיונתי בחגוי ה
ה חפירה ה כרו ך להיות גילוי בחי׳ באר זו צריר להיות חפרו  ב א
ת פי הבאר ת עפר הארץ הסותמים א  וכריה היא להשליך א
ת רגבי הארץ הגסים וכריה היא להשליד  אלא שחפירה הוא להשליר א
ל המסתירים ומכסים על האהבה כד צריר להעביר כ  הצרורות וחול הדק. ו
ע כוי והן בהיתר ר ר מ תרת ולאכפיא לסט׳׳א הן באיסור להיות סו  המסו
י רצונו והו בקיום המצות ד ובטל רצונר מפנ  קדש עצמד במותר ל
רה יותר מהרגילות וליתן צדקה יותר מטבעו  להתחזק בלימוד התו
 וכיוצא בהן שכל הדברים האלה וביוצא בהן הן הן בחי׳ חפירה וכריה
 להעביר כחות החומריות שמצד הקליפה ולבטלן בבחינת ביטול לגמרי
נד כוי בדי לגלות מצפוני האהבה מההעלם אל הגילוי(ובי  בטל רצו
 בחי׳ אלו דחפירה וכריה לעשותה בבחי׳ באר זהו כמו ענין המבואר
לד אין לה ה עניו אפילו בית ו צ ר א  ע״פ לא תהיה משכלה ועקרה ב
נדכה כוי.  כו׳ והנה העצה לעשות כלי ריקן הוא כמ״ש לב נשבר ו
ד צריד הוא שלא יטה לבו אפילו לדברים  וזהו בחי׳ חפירה כוי אד עו
 המותרים להיות מקושר בהם כו׳ ע״ש. וזהו בחינת כריה להשליר
ה על תתפלל חנ  הצרורות וחול הדק ועי״ז יתגלה מצפון האהבה בחינת ו
ר ע״ש וזהו פי׳ וענין עלי באר) ובחי׳ חפירה וכריה זו נעשה ע׳׳י  ה׳ כ
 בחי׳ שרים ונדיבי עם שרים הם האבות ובחיר האבות הוא יעקב.
ל לל כ ספת ד״ו המחבר כו׳ שיעקב הוא הכו  כענין ואלקי יעקב בתו
 בחי׳ האבות כי ביעקב נאמר כי שרית לשון שררה וממשלה עם
א שניתי ואיו עוד מלבדו  אלקים הוא עניו הצמצום כי הנה אני הוי׳ ל
ד הוא ע״י ר פ דבר נ  וכולא קמיה כלא כוי. ומה שנראה העולם ליש ו
 בחי׳ שם אלקים המצמצם ומסתיר גילוי אלהותו ית׳ להיות עולם המעלים
 כו׳ ויעקב הוא בחינת שר ומושל על בחי׳ אלקים שלא יסתיר ויעלים
 כו׳ כמ״ש והיה הוי׳ לי לאלקים כו׳ כמ״ש במ״א ועם אנשים הם
 המלאכים כמ״ש באברהם וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו שבאו
 ג׳ מלאכים בשביל ג׳ שליחות. לפי שאין מלאר א׳ יכול לעשות שתי
על ידו עוברת  שליחות כי המלאד הוא שליח ההשפעה שהוא בחי׳ כלי שבו ו
ל ולהגביל שתי שליחות שהן שתי ו  ההשפעה ואץ כח בכלי שלו לסב
 השפעות כי הם מבי״ע שנאמר ומשם יפרד שכל דבר הוא עניו בפני
 עצמו וביעקב כתיב וישר אל מלאר ויוכל (בהושע סי׳ י׳׳ב ה׳) וארז״ל
 (חולין *״כ א׳) שיעקב נעשה שר למלאד כי יעקב הוא גופא דאורייתא
על התורה נאמר . ו ר ת ביעקב כ ל יעקב ויקם עדו  וכמ״ש הקל קו
ע מקרא אחד ל  אחת דבר אלקים שתים זו שמענו וכפטיש יפוצץ ס
ת והיא חכמתו ית׳ דאיהו וגרמוהי ק פ ק כו׳ כי אורייתא מחכמה נ ל ח ת  מ
ק אחד ו דבור התורה אפילו פסו ל בבחינת אחדות לכ ל כ  חד שהכל נ
ל התורה כולה. משא׳׳כ המלאכים שלא ניתן לל כ  או הלכה א׳ בו׳ כו
לקבל שני שליחות (ועמ״ש ל ו ו  להם התורה ע״כ איו כח במלאד לסב

ת ומעשרות שהם בבחינת ות שהם בע״ח ותרומו  גשמיים כמו קרבנ
 צומח וצדקה שהיא בבחי׳ דומם הנה שרשן ויסודחן מאד נעלה בהררי
ודע ממשל נפילת  קדש ממדרגה של רצון עליון ואור א״ם ב״ה כנ
 החומה שמה שנפל יותר למטה הוא ממקום גבוה יותר כו׳ וכמ״ש
 בס״י נעוץ תחלתן בסופן דייקא כי סוף מעשה במחשבה תחלה והן
ג ו  הן הממשיכים חיות ואור א״ס ב״ה להיות בגילוי ההשגה ותענ
 הנשמות בג״ע העליון בעולם הבריאה וג״ע התחתון שבעולם העשיה
ל  [ועמ״ש מזה בביאור ע׳׳פ וידבר משה אל ראשי המטות]. ועד״ז שאר כ

נת המצות ודבור ו  מצות ה׳ שהן במודו״מ של האדם מחשבה היא כו
 הוא ת״ת וק״ש ובהמ״ז וכיוצא בהן ומעשה המצות מעשיות שבפו״מ
 הן הן בחי׳ בי״ע שבהן ועל ידו נמשך חיות ואור א״ס ב״ה מההעלם

 אל הגילוי:
 וגילוי זה הוא בבחי׳ פנימית ובבחי׳ מקיפים כי במצות יש ב׳
 ענינים בחי׳ פנימית המצות ובחי׳ מקיפים [ועמש״ל מזה בשה״ש
ס לרעב ו ר  בביאור ?׳פ קול דודי] ובפרטות המצות במצות הצדקה הלא פ
ת מזון ומחיה בחי׳ פנימית וגם כי תראה ערום וכסיתו ת  לחמך כו׳ ל
ר ה ג על ה׳ על דייקא כמ״ש מ  בחי׳ מקיף ועי״ז נמשך להיות אז תתענ
נקלט תפס ו  פ׳ ויחי (דר״« ע״א) והיינו שיהיה הוי׳ אור א״ס ב״ה נ
ות וכו׳ נהנ ת ו ו ג  בהשגות הנשמות בבתי׳ פנימית עד שתהיינה מתענ
 כי המושכל הנתפס בהשגת האדם ושכלו הרי השכל וההשגה מקיפים
כה והרי שכל ל צד והמושכל מלובש בפנימיותה ובתוד תו כ ת המושכל מ  א
ה מן המושכל. וזהו עניו שרפים עומדים ל ע מ  האדם והשגתו הם ל
ו כו׳ וכמ״ש במ״א. וגם בבחי׳ מקיף שהוא כענין שנאמר ויצא  ממעל ל
ס פ ת  כברק חצו שאינו אלא כברק המבריק במוחו והשגתו אבל אינו נ
ך השגתו ממש. וזהו ענין לבושי הנשמה שבג״ע להיות נקלט לתו  ו
 צרורה בצרור החיים כבוד ה׳ יאספד דהיינו להיות אור א״ס ב״ה
ל באור א״ס ב״ה ל כ ל צד עד שיהיה נ כ  מקיף עליו ומלבישו וסובבו מ
 ממש בבחי׳ ביטול ההשגה כוי. וזהו שא׳ כבוד הוי׳ יאספר אחר כי
 תראה ערום וכםיתו שהוא בחי׳ מקיף ולבוש וזהו עניו כבוד שהוא
 עניו מקיף כמ״ש במ״א. וזהו ענץ מעיין גנים שכנס״י היא בחי׳
ג עליון מאור א״ס ב״ה ו ת הגנים להיות המשכת תענ  מעיץ המשקה א
ן וגילוי זה נמשד ג״כ  מההעלם אל הגילוי בג״ע העליון וג״ע התחתו
 למטה בנפש האדם. להיות בחי׳ באר הנובעת ממטה למעלה בקיום
 מ״ש ואהבת את ה׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשר כוי. וכמ״ש אליר
ר ואתה עתיד ר כי אתה בראתה ואתה יצרתה כ  ה׳ נפשי אשא כ
נה לאדם אלא כדי שיעור ימי חייו לזאת ר ואינה נתו  ליטלה ממני כ
ל ימי חיי העולם הזה בבחי׳ בעל כרחך אתה חי וכמאן  יהיה בעיניו כ
כל ימי חיי ת נפשו ו י ואליו ית׳ לבדו יהיה נושא א  דשדי בתר כתפו
ק כדי להיות  האדם אשר נתלבשה נפשו בגופו בעולם הזה הוא ר
ך ר ת לארץ דייקא שעל ידי שהמים הולכים ד ח ת  בחי׳ באר שנובעת מ
ת ר ר ב ת ך הנשמה מ  עפר הארץ הם מתבררים ונעשים צלולים יותר כ
 יותר בקיום התומ״צ מעשיות שבענינים גשמיים וגם ע״י תגבורת כח
 נפש האלקית על נפשה הבהמית לאכפיא ולאהפכא חשוכא לנהורא כו׳
 ואי לזאת חומריות הגוף וגשמיות העוה״ז אינו אלא בבחינת מעבר
 לנשמה ועיקר דביקותה תהיה בשרשה באלקים חיים (עוי׳׳ל שבנפש
 ג״כ ימצא ב׳ בחי׳ מעיין ובאר וכנז׳ ע״פ ויחפרו עבדי יצחק הנ״ל
ה ל פ ת  מה שמתבונן בעומק מחשבתו בגדולת אור א״ם ב״ה בק״ש ו
ת הר יוצא מעדן חו״ב תרין ריעין כו׳ והוא משקה א  זהו בחי׳ נ
ק התורה שעוסק אח״כ ד׳ אמות של ס  הג״ן סדרים דאורייתא הוא ע
ג עליון וזהו ענין על תפלתי ו  הלכה כו׳ שיומשד בהתורה מבחי׳ תענ
ה להיות ל פ ת כה למטתי כדי שיחי׳ עסק התורה אחר ה  שתהא סמו
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רה המלובשת בגשמיות יומשכו ממטלמ״ע אל  כי מים חיים של התו
ל מבחי׳ מים חיים ב ק ני יהיה בבחי׳ מ ני והים הקדמו  הים הקדמו
 שלמטה. והענין כמ׳׳ש אז נדברו כו׳ ויקשב ה׳ וישמע כוי. ולכאורה
רה מאתו רה שלמטה והלא תו  אינו מובן מה צריר הקב״ה לשמיעת התו
 תצא. אלא העניו כי הנה הקב״ה נק׳ לפעמים בחי׳ ממכ״ע (ועיין זח׳ב
 בשלח פדו א׳ ובמק׳־מ שם). והנה התורה של העוה״ז לפי שהיא מלובשת
׳ ולכן היא ממשכת כח החיות  בענינים גשמיים שרשה מאד נעלה כו
ל עלמין לבחי׳ ממכ׳׳ע ה מעלה מבחינת סובב כ ל ע מ ל  מאור א״ס ב״ה מ
 ויקשב ה׳ וישמע בו׳. ועיץ מזה בזח׳׳ב ם׳׳פ ויקהל (דרי״ז ע״א) וזהו
ן לעיל פ׳ בחקתי י (עי  ענין במחוקק במשענותם וכמ׳׳ש ע״פ אם בחקתי תלכו
 י״ה מבואר מרח) ששני חקיקות לכלי עד״מ מבית ומבחוץ מבחוץ להעביר
ד צ׳׳ל חקיקת הנפש מבחוץ ק בה בית קיבול כ ל חלודה ובפנים לחקו  כ
׳ והוא בחינת חפירה הנ׳׳ל ומבפנים להיות נע ומסתיר כו ל מו  להעביר כ
 בחינת כלי קיבול אור א״ס ב׳׳ה להיות כלי מחזיק ברכה כו׳ ואין אור א׳׳ס
 ב״ה שורה ומתגלה אלא בבחי׳ חכמה כח מה כוי והמחוקק העושה הכלי
 קיבול הוא הממשיד בחי׳ התורה בבחינת הביטול בו׳ (ועמ״ש לקמן
 בביאור ע״פ החלצו מאתכם בפי מטות ענץ שמשה נק׳ מחוקק, ועמש׳׳ל
ד מענין במחוקק בזח׳׳ג ס״פ וילד רפ׳׳ו א׳ ופ׳  ע׳׳פ משה ידבר, וע׳ עו
 בהעלותר דק׳׳נ). במשענותם הם תמכי אורייתא (ע׳ זח״א ד״ח ע״א)
 עץ חיים היא למחזיקים בה וכענין שנאמר ביששכר וזבולון שמבני יששכר
ן וזבולון ע׳׳י שהיה עוסק בפרקמטיא בשביל יששכר זכה  היו הסנהדרי
ה שמפני ל ע מ נתעלה במעלה יותר בבחי׳ א׳ דהיינו בבחינת ממטה ל  ו
ו  שע״י השפעת טובו וחיותו היה יששכר עוסק בתודה בחיות זה הנמשד ל
ן מזה ברבות ויחי ס״פ צ״ט י ועי ) ו שממשיר חיות לתורתו דם ל  הרי זבולון קו
 זודא ח׳ א׳ דחי דרנדא ב׳ זדג מצורע נ״ג ב׳ וענדש פדיה קול דודי גבי מקפץ על

 הגבעות). ולכן נאמר בזבולון עמים הר יקראו כוי. פי׳ ע׳׳ד מה שנאמר
 מי יעלה בהר ה׳ ומי יקום כוי. אבל גבי זבולון אפי׳ בחי׳ עמים
ל בחינות הנ״ל שבבחינת  עוממות יקראו ויתאספו לבחינת הר הי• אן־ הנה כ
י אתעדל״ת. וזהו אז ישיר  באר ממטה למעלה צריד להיות אתעדל״ע לפנ
 ישראל ישראל דלעילא (עיין זהר 1דב נ״ד א׳) עלי באר (עי׳ זהר ס׳׳פ וילד שם
כה בחי׳ ר נש״י שכונםת ואוספת לתו  ובע״ח שער ל״א פ״ז) היא כנס״י מקו
 ישראל דלעילא ענו לה מלמעלה למטה״ להיות אתעדל״ע שלפני אתעדל״ת
ה וכמארז״ל אלמלא הקב׳׳ה עוזרו ל ע מ  כדי להיות עלי באר ממטה ל
 כוי (וע׳ בע״ח של״א פ״ז ובזודג ס״פ וילד) ואותה אנו מבקשים בתפלה

א עלינו ותן בלבנו  והחזירנו בתשובה שלימה לפניו־ כו׳ אב הרחמן רחם נ
ת הגדולה שעלינו ו ם הרחמנ ׳ כי ג ר דבר כו  בינה דהיינו להבין •דבר מתו
ת כמו שהיא ו ת הרחמנ רר א ו ואין אנו יכולים לעו  היא רחוקה מהשגתנ
 כו׳ ואתעדל״ע זו היא ע׳׳י המשכות התורה חכמה בראש וחכמה בסוף
 חכמה בראש היא בחינת אתעדל״ע שלפני אתעדל״ת. וחכמה בסוף
׳ במחוקק  שע׳׳י אתעדל׳׳ת אתעדל״ע היא הבאר שחפרוה כרוה כו
 במשענותם יצאו מים חיים (ועיין בזהר בראשית דכ״ו ע׳׳ב ועמ״ש בפ׳ נשא

 סד״ה כה תברכו מעניו ברכה בראש ברכה בסוף, וע׳ עוד בזהר ויקהל דקצ״ז ב׳

 מעניו כרוה נדיבי עם ועמ״ש בפ׳ מקהל סד״ה קחו מאתכם בפי׳ כל נדיב לבו

 יביאה ובשודש ע״פ מה יפו פעמיד בנעלים בת נדיב כר, וע׳ עוד זח״ג ״ט ב׳ כ׳׳ו

 אי, ודא רל״ה אי, ח״ב קי״ג סע״ב קי׳׳ד ודג רל״ה ב׳*):

 ביאור ענק עלי באר בו׳

ת שער מ׳׳ן ומ׳׳ד שהמ׳׳ו דנוק׳ הוא נמשר ל ח  הנה מבואר בע׳׳ח ת
 ברחם שלה מן המוח שלה. כמו שהמ״ד נמשד מן המוחין שלו.
 ומבואר שם שהמ׳׳ו דנוק׳ הוא מהזמ״ל דתוהו מה שנטבע בקליפות

 שו״ה דיה — ומבחוץ: נתקן ע״פ לוח התיקוו.
 •) עי׳ בהוספות.

ת הנשמע ושומעיו רה נאמר רואין א  מזה בד״ה כנשר יעיר דגבי מתן תו
ת בין ראיה לשמיעה לפי שהתורה מחכמה ת הנראה שאין התחלקו  א
ה מעולם ל ע מ ת כי הוא ל ו ת המדרג ת שאין שם התחלקו ק פ  עילאה נ
ע ל  הפירוד והנה איתא ברע״מ פ׳ פינחס (דרכ״ט ע״ב) וכפטיש יפוצץ ס
 ודא סלע דאתמר ביה ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו וכמארז׳׳ל
ל יעקב שעי׳׳ז נעשה ק אחד וזהו ענין חפרוה שרים בחי׳ קו ר  שנה עליו פ
 בחי׳ באר מים חיים דהיינו כמ׳׳ש ונתן מימיו כוי)(ועיין מח״א ד״ו םע׳׳ב
 ודב דס״ד ב׳ ועיין עוד ח״ג דרמ״ט ב׳ רע״ט ב׳ ובלק׳׳ת פ׳ הקת) והנה מדתו

ה עפר ת ועמ׳׳ש מזה לקמן סד״ה מי מנ ו  של יעקב הוא בחינת רחמנ
ת אברהם הוא גילוי אהבה שבו  יעקב וע׳׳ז גאמר ליעקב אשר פדה א
ה מההעלם ל ע מ על ידו נעשה בחי׳ חפירה וברייה לבאר הנובעת ממטה ל  ו
ל ו כ  אל הגילוי (ודש• בזודא ויצא קנ״ב א׳ ויעקב בלחודוי בו׳ ע״ש). ועד״ז נתקנ

ת האהבה מההעלם אל הגילוי ע״י שישים אל ה שהוא לעורר א ל פ ת ר ה ד  ס
ן בברור שאמר והיה העולם איר שאמר מאמר אחד בלבד נ  לבו להתבו
ל עלמין כוי ואיד שהאופנים ל עלמין וסובב כ  והיה העולם בבחי׳ ממלא כ
ד משתחוים השתחוו לא נא׳ אלא משתחוים ל כוי וצבא השמים ל  ברעש גדו
ם נא עלינו ח  שתמיד משתחוים בו׳. ואח׳׳כ אומרים אב הרחמן ר
 במדתו של יעקב שלא להיות גשמיות הגוף והעולם מסתירים ומעלימים

 עליו ויהיה גילוי האהבה למטה כמו למעלה:
 ג והנה מן הבאר הזאת ע״י חפירה זו נעשה גילוי בחי׳ מים חיים
ת התפלה  שהוא קיום יותר מבחי׳ אהבה בדשפי אש בהתלהבו
לפת ועוברת כו׳ אבל בחי׳ מים הם ה חו ל פ ת נות כו׳ שאחר ה נ  ע׳׳י התבו
ה הפסק וזו היא מעלת אברהם אוהבי איש  המשכות אהבה שאין ל
ת אברהם ה א ד  החסד זכור אב נמשר אחריר כמים (וזהו ליעקב אשר פ
ת וירא פמ״ח אתה אמרת יוקח נא מעט מים חייך  דוקא ועי ברבו
ר וע״ש ג״כ ם״פ נ״ד. וע׳ עוד מעניו רע לבניד כו׳ עלי באר כ  שאני פו
ד ר״פ י״ז ת חיי שרה פ״ס בשלח פכ״ה ר״פ במדבר שלח ל  עלי באר ברבו
ת ובפ׳ עקב בפסוק שמע ישראל אתה עובר היום ובקהלת ק  ובפ׳ ח
 רבה ס״פ שלח לחמר ע״פ המים). והיינו לפי שהם מים חיים שמקבלים
 מחכמה שנק׳ חיים כי החכמה תחיה באור פני מלר חיים דהיינו בחי׳
 ביטול כח מ״ה [וכמ״ש במ״א ע״פ ושאבתם מים בששון בעניו ניסור
 המים בחג איד שהיא בחי׳ אהבה שלמעלה מרשפי אש וכמשל הבו
ד ס  כשהוא אצל אביו ממש כוי. ובמ״א מבואר שזהו בחי׳ כהן גדול ח
 דאבא אהבה בבחי׳ ביטול] וגילוי זה בנפשו של האדם הוא ע״י העסק
ה גילוי זה ת בחי׳ ביטול ולכן נמשך ממנ ק פ  בתורה דאורייתא מחכמה נ
ק רגלי השכינה ואשים ו בו׳ שלא לדחו  בנפש האדם בבחי׳ ולא תחלל
לכו בפ׳ קדש לי שהוא ח״ע נאמר ולזכרון בין עיניר  דברי בפיר כו׳*, ו
 דהיינו שאין הפסק להאהבה כבאר מים חיים שנובעים תמיד והיינו
ת ה׳ בפיר וכמ׳׳ש בספרי פ׳ ואתחנן ר ו  ע״י מ״ש אח״כ למען תהיה ת
ת הקב״ה ת ה׳ איני יודע באתה צד אוהבים א  לפי שהוא אומר ואהבת א
ת הקב״ה והיינו ר אתה מכיר א  ת״ל והיו הדברים האלה כוי שמתור כ
רה היא בחינת ראיה והאהבה הנמשר מבחי׳  לפי כי החכמה שהיא התו
 ראיה היא בבחי׳ ביטול והיא למעלה מבחי׳ אהבה הנמשכת מבחי׳
ק והיא בחי׳ רשפי אש בו׳ [ועמ״ש במ״א סד״ה  שמיעה שהיא מרחו
ת בחי׳ ראיה  מי כה׳ אלקינו המגביהי לשבת המשפילי לראות. לראו
׳ ע״ש]. וגילוי בחי׳ מים  והתגלות אור א״ס ב״ה כוי והיינו ע״י התורה כו
ת לארץ הוא בחי׳ ח ת  חיים של התורה נמשר מהבאר ההיא שנובעת מ
ל התורה הוא פי׳ וביאור  המצות המלובשים בענינים הגשמיים כי כ
 המצות כמ״ש במ״א, ומן הבאר ההיא נובעים מים חיים של התורה
ו את שם קדשי ואשים דברי בפיר בו׳ וע״ז  להיות בבחי׳ ביטול ולא תחלל
 נאמר ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים אל הים הקדמוני
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 מלמעלה למטה שמעיז זה נמשך מכח״ב דתיקון כי הנהר יוצא מעדן
ת עתיק הוא בבינה ונמשך לו  שהוא חכמה שמאין תמצא וגם התג
ה לבחי׳ מל׳ דאצי׳ והיא נעשית עתיק לבריאה ומשקה ט מ  מלמעלה ל
ן כוי (וז״ש כי כלה משקה כר כגן ה׳ כר ע׳ מהר ח״א  ג״ע העלית ותחתו

 ק״ט א׳ ועיין ברבות פמ״א פי׳ בע״א):

 ב והנה אח״כ משבח אותה בשבח אחר שהיא ג״כ באר מים חיים
 והיינו כי מה ששיבחה תחלה שהיא מעין גנים היינו
 מלמעלה למטה והוא בבחי׳ אור ישר שהמעין נמשד מלמעלה למטה.
 ואח״כ משבח אותה במה שיש בה בחי׳ מלמטה למעלה שהוא ע״פ דאור
 חוזר שבבחי׳ זו המל׳ היא העיקר שהיא בחי׳ הכתר דע״ס דאור חוזר
בעץ מיא מתתא לעילא  כנ״ל והוא ענין באר מים חיים שהבאר היא דנ
 כמ״ש בזהר (דחי דרל״ה א׳ ור״פ נח ד״ס ע״א). ועוד שהמעין הוא
נהר יוצא מעדו להשקות כוי. והוא ענין  הנמשד ומשקה מאליו כענין ו
 ההמשכה שמלמעלה למטה משא״כ הבאר שאינו נעשה אלא ע״י חפירה
 וכרייה. ואע״פ שנביעת המים דבאר נק׳ ג״כ בידי שמים שהרי הם מים
 הנובעים אבל מ״מ אינן באים אלא ע״י חפירה וברייה וע׳ בזהר פ׳ בלק
 (דר״א סע״ב) מה בין האי להאי כוי. והיינו שהבאר הוא בחי׳ העלאת
 מ״ן דנוק׳ שזהו ענין אתעדל״ת. והענין כמ״ש בע״ח שער מ״ן ומ״ד
 דרוש א׳ שעם היות בחי׳ המל׳ בעצמה דהיינו בניו קומתה כבר נשלם
 בה הבירור והיא בבחי׳ התיקון. אד המ״ן דנוקבא לא הוברר עדיין והוא
ו ובחטא אדה״ר נפלו גם מ״ן דאימא  שנשאר להתברר ע״י עבודתנ
 כוי. והנה בחי׳ שהמל׳ נק׳ מעיו גנים זהו מצד בחי׳ המל׳ בעצמה
 שנשלם בה הבירור ובה נמשד מכח״ב דתיקון דאצי׳ ונעשית עתיק
 לבריאה להשקות הגנים כוי• אד מה שנקראת באר מים חיים זהו מצד
 העלאת מ״ן דנוק׳ שנעשה ע״י עבודתנו כמו הבאר שצריך חפירה
 וברייה כוי. וממ״ן וממ״ד הנמשר ע״י המ״ן נוצר הולד שהם הנשמות.
ד בא עד שיכלו כל הנשמות  וע״ש בע״ח דרוש א׳ שזהו ענין אין בו דו
ת המ״ן . כי בכללו ר  שבגוף כוי וזהו ענין עד דמטי רגלין ברגלין כ
 הוא בחי׳ ציור אדם חב״ד חג״ת נה״י ובימי התנאים ואמוראים היו
 בירור חב״ד חג״ת ועכשיו הוא בירור נה״י עקבות משיחא(ע׳ באגה״ק ס
. והנה מבואר בספרי ר  ט׳) וזהו שכשיושלם הבירור כתיב ועמדו רגליו כ
 הרפואה שעיקר בנין הולד נעשה מזרע הנקבה שהאם מזרעת וזרע
 הזכר הוא בעניו המחבץ דהיינו מ״ש בגבינה תקפיאני. כמו שהגבינה
ק שזהו ע״י שנותנים בו איזה דבר כמו קיבה שהוא ותה מהחלב ר  התהו
ו גבינה. כר זרע הזכר ת החלב להיות נקפא שיעשה ממנ  המעמיד א
כד יובן . ו ר ו הולד כ קפא ונעשה ממנ  הוא המברר זרע הנקבה להיות נ
ה בעניו הנשמות שנוצרו ממ״ן ומ״ד שעיקר התהוותם ל ע מ  הנמשל ל
 הוא מהמ״ו דנוק׳ וכמ״ש בע״ח שם שהמ״ו הוא הנשמות הקדושות
ר הקליפות ואנו מעלין אותן בבחי׳ מ״ו כו׳ אלא שמ״מ  ממש שנטבעו תו
 היינו דוקא אחר שמתבררים ע״י המ״ד שהוא המברר את המ״ן בירור
 שני כי הוא מבחי׳ מ״ה בחכמה אתברירו שממשיר בהם בחי׳ הביטול
 כו׳ כי שבה״כ הי׳ מפני שהיו בחי׳ יש. אבל מ״מ עיקר הנשמה הוא
כתר דתהו שלמעלה  מבחי׳ המ״ו והיינו לפי שהוא מבחי׳ חכמה ו
 מחכמה וכתר דתיקון שהוא בחי׳ המ״ד. והיינו ששרשם משם ס״ג
ת ועצמיות האורות שבא״ק ולא הארה בעלמא כמו שם מ״ה  שהוא מהו
פו וכ״ה בהרמ״ז ר״פ וישב גבי וחכמת  שממצחו כמ״ש באגה״ק קרוב לסו
 המסכן כוי. וזהו ג״כ מ״ש ברע״מ פ׳ תשא אבנא למשקל בה דא י׳
 פי׳ י׳ היינו בחי׳ חכמה דאצי׳ שהוא בחי׳ מ״ד המברר המ״ן כמו שהאבן
 שוקל הסחורה שבכף השנית ומגביה אותה. ומ״מ אחר שנתברר המ״ן
 ע״י המ״ד אזי הוא נעלה יותר. וכמשל הסחורה שנשקלת בהאבן
 שהיא יקרה הרבה יותר מהאבן כוי. (וע״ש בע״ח דשני יודין שבאלף

ו וע״י המצות מבררין ומוציאיז משם לא נתברר עדייז וע״י תפלתנ  ו
 הניצוצים ומעלים אותז בבחי׳ מ׳׳ז (ע״ש דרוש י׳א םי׳ ז׳). ונמצא שהמ״ן
 שרשו מחכמה דעולם התהו שהזמ״ל הם מבחי׳ המוחץ שהם החכמה
 כמש״ש בע״ח דרוש אי. (ומ״ש שנמשר מז המוח שלה דהיינו מוחץ
ן נתבאר במ״א שהוא עד״מ כמו בגשמיות  דנוק׳ דז״א דאצילות דתיקו
 מה שהאשה מזרעת אע״פ שנמשד ממוח שלה עכ״ז עיקרו בא מהמאכלים
ח שלה ו למו  שהיא אוכלת שמתברר המאכל עד שעולה החיות ממנ
ק עי״ז אז דוקא נגמר ונמשד המשכת המ״ן ממוח  והמוח שלה מתחז
ר חנוכה  שלה ברחם שלה להיות מזה הולדה ועמ״ש קצת מזה בביאור נ
 משמאל ומזוזה מימין. ועד״ז יובן למעלה בענין המ״ן שהוא בירורים
 דחכמה דהתו שמתבררים מק״נ ועולים עד שנכללים במוחץ דנוק׳
 דאצילות ועי״ז נמשר ממוח שלה המ״ן בו׳ ונמצא עכ״פ המ״ן שרשו
. וע״ש בע״ח מציאותן מוחין של הנקבות בולם. משמע  מחכמה דתהו
 שהוא חכמה דמל׳ דתהו) והנה בחכמה דתהו יש הארת הכתר דתהו
ר שבכל מקום בחי׳ הכתר הוא ת  שהרי החכמה מאיו תמצא שהיא בחי׳ כ
 המחבר המאציל א״ס ב״ה עם הנאצלים אשר ראשיתן היא החכמה וגם
ת בבחי׳ מ״ן מאחר ו ל ע  כאן בבחי׳ בירור דרפ״ח ניצוצין דתהו שבנוגה ל
 שחכמה דתהו היא המ״ן א״כ גם בחי׳ הכתר דתהו מאיר בבחי׳ חכמה
ר דתהו הוא בחי׳ ממוצע שעל ידו נמשר האור ת  זו. שהרי בחי׳ כ
ק שבתיקון . ר  בחכמה דתהו כמו שכתר דתיקון הוא ממוצע במקומו
. (וע׳ בע״ח  נעשו בבחי׳ פרצופים. ובתהו היו בבחי׳ נקודות זת״ז כר
ם מחו״ב התיקון כי בתהו היו האורות  שמ״א פ״ג). והארה זו היא גבוה ג
 מרובים כו׳. וזהו ענץ באר מים חיים. שהוא בחי׳ העלאת מ״ן דנוק׳ וע״ז
 נאמר לעתיד והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים אל הים
 הקדמוני שהוא בינה דתיקון. והקשה ע״ז בזהר שלח (דקע״א) מאן חמא
 חפירא דבירא (ונ״ב מהרח״ו באר חפרוה) יהיב מיין למבועא דנביעא בינה
 דאצי׳ שבתוכה הארת הכתר והחכמה כוי. ותוכן התירוץ הוא מפני שע״י
 הבאר עולים מ״ן שהם מכח״ב דתהו שהם גבוהים יותר בשרשן מכח״ב

 דתיקון. וכמ״ש במ״א על מאמר הזוהר הנ״ל:
ר הבהיר שיש ע״ם מלמעלה פ ס  ולהבין ביאור הדברים הנה איתא ב
 למטה ומלמטה למעלה. מלמעלה למטה ידענו. מלמטה
. ובע״ח סוף ה לא ידענו. הובא בפרדס שער מלמטה למעלה ל ע מ  ל
 שער מ״ן ומ״ד שהם בחי׳ ע״ס דאור ישר וע״ס דאור חוזר ושבע״ם

 דאור חוזר המל׳ היא הכתר. (עמש״ל מזה בביאור ע״פ והנה מנורת זהב
 ובביאור ע׳׳פ כי על כל כבוד חופה בסופו). וזהו ענין מעין גנים ובאר מים
י נ  חיים כי הנה ענין מעין גנים היינו בינה דאצילות שנק׳ ג״כ ים הקדמו
ה במל׳ דאצי׳ שנעשית עתיק לבריאה. ל ח  שיורדת לבי״ע ע״י התלבשותה ת
 ומזה נמשר מה שהנשמות נהנין מזיו בג״ע כי אימא מקננא בכורסייא.
 וזהו ענין מעין המשקה ג״ע העליון ועד״ז הולד המעין ונמשד עוד
 שמל׳ דבריאה נעשית עתיק ומקור הנובע ליצי׳ ומל׳ דיצי׳ עתיק ומקור
ובע המעין לעשי׳ לג״ע התחתון. ועצם מעין זה הוא בינה ו נ  שממנ
 דאצילות וכדפי׳ בזהר ס״פ האזינו (דרצ״ח ע״א) דמעין גנים הוא בחי׳
ת הגן  ונהר יוצא מעדן להשקות את הגו. ושם פי׳ הגו הוא שמים א
דע ו ן כנ ת הארץ והיינו כי שמים וארץ נק׳ ג״ע העליון ותחתו  לאכללא א
א חפצתי בארץ. וע׳ ג״כ בזהר ס״פ בלק  מענין מי לי בשמים ועמד ל
 (דרי׳׳ב סע״ב) דחו״ב נקי מעייני הישועה. והנה השבח הזה דמעיו
׳ דאצילות ואף שהמעין הוא בחי׳ בינה.  גנים על כנס״י נאמר שהיא מל
ך כדי שיומשר להגנים הוא הוקא ע״י המל׳ האצילות שהוא דוקא  א
 הממוצע הממשיד אור א״ם ב״ה מאצי׳ לבריאה שהמל׳ דאצי׳ נעשה
ר לבריאה שהכתר הוא הממוצע כוי וא״כ היא היא עיקר בחי׳ מעין ת  כ
 גנים ועמ״ש מזה כפ׳ ואתחנן ע״פ למען תירא כוי. וזהו ענין ע״ס
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ר וחכמה דתיקון ע״י קיום המצוה ת כ  כר עיקר המשכת מ״ד הנמשך מ
׳ צותא והמשכה כ״ז הוא ע״י העלאת מ״ן אשר קדשנו  כענין וצונו ל
לם התיקון  במצותיו שהם נצוצים דכתר וחכמה דתהו שלמעלה מעו
ל בג׳ דברים מחשבה דבור ומעשה ל ך ב ר ם ד  כנ״ל. וזהו שהמצות ה
רה ד תו  יש מצות שתלוים במחשבה. ויש מצות תלוים בדבור כמו תלמו
גד ג׳ עולמות תפלה ובהמ״ז. ורוב המצות הם במעשה שהם נ  ק״ש ו
 בי״ע שבהם שייר הבירורים היינו בירור ק״נ דבי״ע שזהו עניו באר
ת אור בג״ע בבחי׳ מעין גנים ע״ד שיצאו פ ס ו  מים חיים ונמשד מזה ת
ני ונמשד גילוי האור לנשמת  מים חיים מירושלים אל הים הקדמו
 האדם בג״ע א״פ וא״מ כוי. ועניו מעיו גנים למטה באדם י״ל
רה ג״ן סדרים דאורייתא כי הנה מעין גנים הוא מ״ד ק התו ס  שזהו ע
 המברר המ״ן וכמ״ש הרמ״ז פ׳ ואתחנן דרס״ו והנה בירור מעשה
ד רה כמ״ש במ״א שזהו עניו גדול תלמו ק התו ס  המצות הוא ע״י ע
רה יש בתי׳ גם בעסק התו ר ב״ן כו׳ ו ר ב  שמביא ליד־ מעשה מ״ה מ
הר ואינו מים חיים אבל  נהר ובחי׳ מים חיים שבחי׳ הגירסא נקי נ
ת חדש ממשיד בחי׳ מים חיים כו׳ ע לדת ד  מבחי׳ העיון והוא הו

 וכמו שנת׳ במ״א:
ה ל ח ת ה הוא אתעדל״ע שנמשד מ . פי׳ ענו ל  וזהו עלי באר ענו לה
רר העלאת מ״ן להיות עלי באר. וזהו באר מים חיים  לעו
 ונוזלים מן לבנון שנוזל ונמשר ממזלות העליונים די״ג מדה״ר שמשם
ת רחמים להיות אתעדל״ת כמאמר ברחמיר הרבים ררו  נמשד התעו
ו בינה כוי (וע׳ באוצ״ח ד״? ע״ב«ש״ש בשם הארידל ם עלינו ותן בלבנ ח  ר
 בפי׳ ענו לה. ואח״כ בהרמ״ז ר״פ תצא גבי כי תרכב על סוסיד). באר

ה ה שרים היינו כמ״ש ריבן ה׳ אלקים את הצלע דאו״א תקינו ל  חפרו
 כו׳ כמ״ש בזח׳׳א (מ״ט א׳). והיינו מבחי׳ חג״ת דאו״א וזהו נדיבי עם
ת ו ידיד. ועמ״ש מזה בביאור ע״פ נשא א נ נ  כוי וזהו עניו מקדש אד׳ כו
 ראש בני גרשון ועיין מזה בע״ח שער ל״ד שער הירח פ״ג ועמ״ש מזה
. וזהו עניו האבות ר ת ידד כ ד ישברו כו׳ פותח א ל ל א  ע״פ עיני כ
 שנקראו נדיבי עם והבחיר שבאבות הוא יעקב שנאמר בו כי שרית
ם אלקים ועם אנשים ותוכל וזהו חפרוה שרים. כי באברהם נאמר  ע
 והנה שלשה אנשים נצבים עליו וביעקב נאמר וישר אל מלאן־ ויוכל בכה
. והענין כי האבות היו מבחי׳ נכנע לו  ויתחנו לו שהמלאד היה בטל ו
ל מדה בפ״ע וע״כ היו אצל אברהם  חג״ת ובמדות הוא בחי׳ ההתחלקות כ
 ג׳ מלאכים שאיו מלאן־ א׳ עושה ב׳ שליחות כו׳ ג״כ בבחי׳ ההתחלקות.
לם כמו המוח שכולל כל הרמ״ח ת כו ת היא כללו ק פ רה דמחכמה נ  אבל התו
ע ל  אברים כו׳ ועייו בסש״ב פנ״א נ״ב וזהו שאמרו ע״פ כפטיש יפוצץ ס
ה טעמים כו׳ ויעקב עם היותו בבחי׳ מדות אד מ כ  מקרא א׳ יוצא ל
ר המדות וכמ״ש בלק״ת ע יסוד אבא הנמשר ומתפשט בתו ד ו  שרשו מ
 ע״פ ויקם עדות ביעקב כוי (וכמבואר בפ׳ בלק בביאור ע״פ מי מנה עפר
 יעקב ובפי וישלח ע׳׳פ ויאבק איש עמו) ולכן נאמר בו כי שרית עם אלקים

ההסתר ואנשים  ועם אנשים בו׳. והנה מבחי׳ שם אלקים נמשך הצמצום ו
על דשכינתא כמ״ש  מט״ט וסנד״ל שהם ג״כ להיות לבוש והעלם ונק׳ נ
 במ״א ויעקב הוא המשתרר על בחי׳ זו שלא יהיה העלם והסתר וזהו
 ענין החפירה והברייה כוי. במחוקק זה משה יסוד אבא שהוא עושה
 החקיקה בפנימיות בחינת ביטול כו׳ כי משה מלגאו יעקב מלבר
 שיש ב׳ חקיקות לכלי מבפנים ומבחוץ כוי. ועמ״ש סד״ה צו את בנ״י
 כו׳ את הכבש אחד תעשה בבקר כוי. במשענותם הם בחי׳ תמכי
 אורייתא (וע׳ בפע״ח שער השבת פכ״א גבי קדושא רבא. אותיות
 באר. כוי עד שמיה רבא. והיינו שע״י העלאת מ״ו דבחינת באר
 מים חיים הנ״ל נמשד בחי׳ גילוי שמיה רבא דהיינו שמו הגדול
 ועמ״ש מעניו גילוי זה ע״פ אני כו׳ אשר הוצאתי אתכם מאמ״צ דפ׳

 זהו ענין מ״ד ומ״ן ולפמ״ש במ״א דבתפילין ציור האלף הוא י׳ ו׳ ד׳
 י׳׳ל ג״כ שזהו עניו אבנא למשקל בה דא י׳ ומה ששוקלין היינו המ״ן הוא
 ו״ד שהם ג״כ עולים י׳ וזהו ענין ב׳ מחצית דשקל הקדש כמ״ש במ״א)
ד הגדיל ואחע״ב לפי שהמ״ן שרשו מם״ג הגבוה  וזהו ג״ב עניו עד דו
ר הבהיר הובא בפרדס שער פ ס  ממ״ה. ועוד יובן ענין זה ע״ד מ״ש ב
ד שהיו לו שבעה ל מ  ט״ו פ״ד שכינה למטה כשם ששכינה למעלה מלה״ד ל
א אתרחק ממד אמר להם הריני ן אני למטה ל  בנים כוי ואמר התחתו
ב ב ס ל הארץ כבודו עכ״ל. ופי׳ הריני מ  מסבב ורואה אתכם היינו מלא כ
 אתכם היינו שהוא ית׳ סוכ״ע והוא בחי׳ עיגול הגדול שלפני הקו שמקיף
ד בחי׳ מעלה ומטה שראשית הקו י ל העולמות. והנה מצד הקו ש כ  ל
כל מה שנמשר ר הגילוי וכולם בחכמה עשית ו ק י  הוא בחכמה ושם ע
 למטה יותר מתצמצם יותר ומתמעט גילוי האור והמל׳ שהיא בחי׳
ן אני למטה לא אתרחק ממר שהרי  האחרונה שבע״ס זהו ואמר התחתו
ב אתכם ב ס . והי׳ התשובה הריני מ ר ותר כ קה י  מצד אור הקו היא רחו
כל העולמות  וא׳׳כ מצד בחי׳ זו דסכ״ע העיגול הגדול המקיף להקו ו
 א׳׳כ אדרבה הרי המל׳ שם בתחתית הקו וסיומו הוא קרוב לבחי׳
ס שהם באמצע הקו עד״מ. ואפילו ד נ ל יותר משאר ה  העיגול הגדו
ר וא״כ ת ך הקו בבחי׳ כ ע מ ה נ ל ח ת  בחי׳ ח״ע שהוא ראשית הגילוי. הרי מ
ר מפסיק ביו העיגול הגדול לבחינת חכמה עד״מ משא״כ בבחי׳ ת כ  ה
ת העיגול בלי שום הפסק ביניהם. וכמ״ש בה לתחתי  מלי הרי היא קרו
 מזה בד״ה איהו וחיוהי ואין זאת אלא משום דרגלי א״ק מסתיימים
תחת רגליו מאיר אור א׳׳ס ב״ה הסוכ״ע בלי הפסק  בתחתית עשיה ו
ה בבחי׳ אור חוזר כו׳ ל ע מ ק כו׳ וגם הקו מאיר ממטה ל  ביניהם ר
ר יעו״ש. ועד״ז בעניו בירור  ועי״ז יש כח ועוז בסיום הכלי דמל׳ כ
נפלו למטה יותר בנוגה  ניצוצים דתהו שהם בחי׳ המ״ו שהם נתרחקו ו
 דבי״ע וכשמתבררים מהקליפות ונכללים בקדושה מאיר בהם הארת
ת הבעלי תשובה על הצדיקים ל ע  הסוכ״ע בקירוב יותר וזהו ענין יתרון מ
ב יותר מצד אור ב הרי הוא נעשה קרו ק שנעשה קרו  כי בחיי לרחו
ר ועד״ז יובן כי בירורי  הסוכ״ע שמאיר בו יותר בבחי׳ קירוב וגילוי כ
 ניצוצים דעשיה יש בהם יתרון יותר מה״ט מבירורי דיצירה ובריאה
 וזהו ענין עד דמטו רגלין ברגלין הנז׳ לעיל. וכנ״ל שתחת רגליו מאיר
ר הבהיר דע״ס מלמעלה למטה ידענו לפי שהמשכתם פ ס  כוי. וזהו מ״ש ב
א ידענו לפי שנמשד בהם הארת ה ל ל ע מ  מבחי׳ הקו אבל ע״ס מלמטה ל
ל בחי׳ המקיף הגדול שאין בו ל  הסוכ״ע דלית מחשבה תפיסא ביה כ
ל ד ר א ה מהדעת וההשגה, ועד״ז י״ל מ ל ע מ ל והוא ל ל  מעלה ומטה כ
ע מבואו. ועי זח״א  (ספיב דר׳׳ה) ע״פ שמש ידע מבואו הא ירח לא ד
 ויחי (רליו סע״ב) והיינו כי בחי׳ שמש הוא אור ישר מלמעלה למטה
רח שירדה להיות ראש לשועלים לברר הניצוצים  ידענו אבל בחי׳ י
 שנפלו מעולם התהו ועי״ז נעשה בחי׳ העלאת מ״ן והוא בבחי׳ שלמעלה
 מהדעת וההשגה כנ״ל וזהו לא ידע מבואו וע׳ במק״מ ר״פ צו בפי׳ לא
 ידעתי נפשי שהוא בא ממקום גבוה מרדל״א כו׳ ועיין ברבות בשה״ש

א ידעתי נפשי וע׳ בע״ח שער א״א ספ״ב: ק ל  בפסו

 ג והנה ענין באר מים חיים בעבודת ה׳ הוא ענין המצות מעשיות
 ברעותא דלבא (וכמשנ״ת בפ׳ תולדות ע״פ ויחפרו עבדי יצחק)

 כי הנה גוף מעשה המצוה הרי נעשה מדבר שנלקח מק״נ כמו צמר
נכלל בקדושה כמו באר מים חיים שנובע ו ועולה ו  דציצית וקלף דתפילי
ע בו׳ והגם שהמצות נק׳ תר״ד עמודי אור כמו שהעמודים ק ר ק ת ל ח ת  מ
ר וחכמה ת כ ם המשכות מלמעלה למטה מ ר ה  נמשכים מו הגג לארץ כ
ע דייקא שבה ק ר  דתיקון אד הוא עד״מ כמו שהעמודים עומדים ע״ג ק
ד  דייקא מתקיים העמוד שהקרקע הוא בחי׳ מעמיד ומחזיק של העמו
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נת תלכו וכמ״ש מזה בד״ה  בחקתי תלכו שע׳׳י קיום החוקים יבוא לבחי
 ועתה יגדל נא וזהו ענין מטה עוזך ישלח ה׳ מציון. פי׳ מטה לשון
 הטייה והמשכת בחי׳ עוז וכח. (וכמש׳׳ש בפי׳ אדון עוזנו כר וע׳ ברבות

 וישב פרשה פ״ה ע״פ חותמך ופתילו ומטך כו• וס׳׳פ קרח. ועמש׳׳ל ע׳׳פ והנה

 פרח מטה אהרן כוי ועיי במא״א אות מ״ם סס׳׳ד ועיין בגמרא פ״ו דפםחים

 דס׳׳ח סע׳׳א ע״פ ואיש משענתו בידו. ובזח״א תולדות קל׳׳ה א׳ ובפי׳ הרמ״ז שם).

 והיינו שתחיית המתים נמשך ע״י המשכה מבחינת סוכ״ע וזהו ענין
 במשענותם ולכן משם נמשר הבה ג״כ להיות באר מים חיים. וכן
 והיה ביום ההוא יצאו מים חיים כו׳ ועמ״ש מענין מים חיים ע״פ

ה כוי: ר  ויקחו אליך פ

• 
ל כן יאמרו המושלים באו חשבון וגו׳. בעלי במות ארנון.  ע
 הנה דרשו רז״ל [פ״ה דב׳׳ב] המושלים אלו המושלים ביצרם.
 בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם כו׳. להביו זה גם להביו
ל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעים לו  מארן״ל כ
 גזר דינו של ע׳ שנה (כמ״ש בטא׳׳ח סי׳ נ׳׳ו שבת פט׳׳ז קי׳׳ט ב׳). הנה יש

 להקדים בענין ירידת הנשמה בגוף שהיא ירידה צורך עלייה כידוע, ויש
דם ירידתה היתה במדרגה עליונה  להבין מהו עליה זאת הלא גם קו
י ה׳ כמ״ש אליהו חי ה׳ אשר עמדתי לפניו ומשם  ביותר עומדת לפנ
 ירדה פלאים להתלבש בחומר גופני בעוה׳׳ז השפל. ובצאת הנשמה
רה  מהגוף כתיב והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה שתשוב למקו
 ושרשה כוי. וא״כ איזה יתרון מעלה יש כאן ע״י ירידה זאת. ויובן
ה בחי׳ ממכ״ע הוא אור ה ענין ממכ״ע וסוכ״ע דהנ ל ח  כ״ז בהקדים ת
ר והדרגה ד ס תפסת בתוף העולמות ובאה ב נ  ושפע האלקית המתלבשת ו
ל חד לפום שיעורא דיליה עד שמתלבשת ג״כ  בעולמות מעילה לעילה כ
 בשמים ובארץ גשמיים לפי ערכם. וביאור זה הוא כי הנה ידוע
ל לל כ ר יצירה דיש בחי׳ עולם שנה נפש פי׳ עולם הוא כו פ ס  ומבואר ב
 הרקיעים והארץ וכל גופות הנבראים דדצח״מ ונפש הוא בחי׳ חיות
 אלהות המתלבש בהם בחי׳ ממכ״ע [והתלבשות זו הוא ע״י בחי׳ שנה
ת גבוה מעל גבוה ו  וכמשי״ת] והנה בבחי׳ עולם יש ג״כ חילוקי מדרג
 לאין קץ בבחי׳ הזדככות החומר והכלי שכל הגבוה גבוה הוא יותר
 רוחני ומופשט מן ההגשמה כמו שנראה בחוש במעלת גוף החי על
ך בלל חומר ר  בחי׳ דומם וצומח ובחי׳ מדבר למעלה מבחי׳ חי וכן ד
 הרקיעים מזוכך לאין שיעור מחומר הארץ ויסודות גשמיים ועד״ז גבוה
ך יש גם כן ז׳ רקיעים ודע שכמו שיש ז׳ רקיעים גשמיים כ  מעל גבוה כנ
 רוחניים ונק׳ ז׳ היכלות כו׳ ויש כמה בחי׳ ומדרגות בחי׳ היכלות
כך ג״כ בחי׳ הנפש והוא האור והחיות האלקי הנמשך להן מאור  הנ״ל ו
ת לפי ערך ו  א״ס ב״ה ומתלבש בהעולמות הוא בהם בחילוק מדרג
ך מאיר ומתגלה בו בחי׳ האור  בחינת הזדככות מהות כלי העולם כ
 והנפש כו׳ שבעולם העליון האור והחיות שם מבחי׳ מעלה ומדרגה
ן מזיו כוי. ועד״ז י  העליונה כמו בג״ע העליון הנשמות יושביו מהנ
 הולך האור ומשתלשל בירידת המדרגות רבות מאד עד שבא ונמשך האור
 והחיות בעולם השפל בצמצום גדול מאד והן אור וחיות שמים וארץ
ו מזל מלמעלה  והמזלות הקבועים בהם שאין לך עשב מלמטה שאין ל
דל והוא בחי׳ החיות והנפש היותר אחרון המחיה  המכה בו ואומר לו ג
כל בחינת סדר ההשתלשלות של בחי׳ הנפש והעולם  בחי׳ העשבים כוי. ו
ל דרגין כמו בעשבים הגדילים ל דרגין עד סוף כ  בבי״ע מריש כ
לערך לם ו  מהמזל הוא הנק׳ ממכ״ע היינו בחי׳ נפש המתלבשת בבחי׳ עו
 בחי׳ העולם כך הוא בחי׳ הנפש. אך להביו עניו בחי׳ שנה. העניו
 דהנה אנו אומרים ובטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. ופי׳

 ציצית. עוד מבואר בפע״ח שם שממשיכים מבאר עליון דבינה בבאר
ת ועיין זח׳יב בשלח (סיג ב׳). ועיין מענין ב׳ בארות  תחתון דמלכו
 אלו בבה״ז ע״פ ויצא יעקב מבאר שבע. ומה שנכפל בתורה ע״כ שם
-העיר באר שבע. האחד גבי אברהם (ב3׳ וירא נ׳-א ל׳׳א). השני גבי
 יצחק בפ׳ (תולדות כ״ו ל״ג) שרומז לשני בארות הנ״ל דבינה ומלכות.
 ועפ׳׳ז יש לפרש פי׳ אז ישיר ישראל כו׳ עלי באר. שהשירה היא
מדרגת הבאר העליון להיות עלי באר  להמשיך הכח מלמעלה מבחינת ו
 ר״ל שגם ההעלאת מ״ן שמלמטה מבחי׳ מל׳ יהיה כעין בחי׳ ומדרגת
 הבאר העליון דבינה. שאם אין זאת הרי יש הפרש ביניהם כמ״ש
ת ה׳ דהיינו בחינת ה נפשי לחצרו ת ל  בד״ה שיר השירים ההפרש ביו כ
 בכל נפשך וביו בחינת כלה שארי ולבבי לשון כליון שהוא בחי׳ מס״נ
 באחד בו׳ ע״ש. אך בחי׳ עליית המל׳ ע״ד לא זז מחבבה עד שקראה
 אמי וע״ד כעיר שחוברה לה יחדו בד״ה פקודי המשכו משכן העדות
 היינו כשהיא ג״כ בבחי׳ העלאת מ״ו הנ״ל וזהו עניו בכל מאדך. וזהו
 עניו עליות דשבת שבחי׳ ו״ה עולים במדרגת י״ה. ולכן כדי להיות
 עלי באר בבחי׳ זו צ״ל ע״י המשכת כח מלמעלה וזהו באר חפרוה שרים
 כמ״ש מזה בד״ה ראה ריח בני גבי אשר ברכו הוי׳. ואזי ע״י
 העלאת מ״נ בבחינת עלי באר ממשיך מבחי׳ אור א״ס ב״ה בעצמו
 הסוכ״ע שלמעלה מהמשכת הקו כו׳ יעו״ש. וזהו עניו גילוי שמיה
 הבא. וזהו ענין באר מים חיים שנובע תמיד שהוא ע״ד תרין ריעין
 דלא מתפרשין והוא בחי׳ תורתו אומנתו ועכ״ז מפסיקיו לק״ש להיות
 בבחי׳ באר הנ״ל בעסק תורתו כוי. ועד״ז י״ל ההפרש ביו מעיו גנים
ד זהו כענין  לבחינת באר מים חיים כי מעין גנים שיוצא מאליו תמי
 ונהר יוצא מעדן יוצא תמיד והוא יחוד תדירי דחכמה ובינה להחיות
 העולמות. אבל להיות המשכת אור חדש ממש מאור א״ם זהו ע״י
 חפירת וכריית באר מים חיים כו׳ ועיין מזה בביאור דזכור ושמור.
 גם י״ל עפמ״ש בד״ה ראה ריח בני ההפרש בין בחי׳ בארה של מרים
 שהוא מעיו הנובע מאליו שזה העלאת מ״ו להא״פ ובין באר חפרוה
 שרים שהוא להיות העלאת מ״ן לבחי׳ המקיף עליון כו׳ עד״ז י״ל ההפרש
 ביו בחי׳ מעין גנים ובין באר מים חיים. וע״ז נאמר באר חפרוה שרים
ך כר). ועניו במשענותם. כי הנה בחי׳ העלאת ל מ י ה  חב״ד כשר לפנ
 מ״ז הנ״ל נקרא בשם הילוך וכמ״ש ונתתי לך מהלכים בין העומדים.
רר ולהמשיך יחוד התדירי בחי׳ ובטובו מחדש  שהמלאכים שעבודתם לעו
 כו׳ נקרא עומדים אבל הנשמות שע״י חפרוה כרוה ממשיכים אור
ל ישרה ופי׳ התוספות לכו במלאכים נאמר ורגליהם רג  חדש נק׳ מהלכים ו
 פ״ב דחגיגה די״ג ע״א מהירושלמי פ״ט דברכות שהוא מהלך ת״ק
ל י״ה היינו כמנין ג ר  שנה במו מן הארץ לרקיע ועוד יותר עליו ה
 ישרה-שהוא תקט״ו דהיינו שעבודתם להמשיד בחי׳ י״ה בבחי׳ העולמות
 שהן מהלך ת״ק שנה והיינו כמ״ש כי בי״ה הוי׳ צור עולמים ביו״ד
 נברא העוה״ב בה׳ נברא העוה״ז. ע״כ עבודתם להמשיך בחי׳ זו
ל יום תמיד מעשה בראשית וכיון שמקור  להיות ובטובו מחדש בכ
 ההמשכה מבחי׳ ב׳ אותיות י״ה נקי עומדים. אבל בישראל נאמר עד
 יעביר עמך הוי׳ למעלה משם הוי׳ להמשיך מעצמות אור א״ס ממש
 אור חדש זהו ענין מהלכים. וכמ״ש והתהלכתי בתוככם. והמשכה זו
ד בלי גבול. והנה ההילוד הוא ע״י הרגלים וזהו ז א  זהו ע״י בכל מ
ג לי שבהן ועל ידן נמשך הכח שיוכל להיות בכל  ענין שלש רגלים תחו
ל כמ״ש  מאדך וכמ״ש ע״פ להקריב לי במועדו וגם הנשמות נק׳ רג
א דאבוה ע ר ס רגלי. וכמ״ש בנים אתם לה׳ וברא כ  ע״0 והארץ הדו
 כוי, אך עכ״ז צריך משענת שיוכל להיות מהלר ברגליו וכמ״ש באלישע
 •קח משענתי בידך כו׳ והיינו שע״י קיום המצות שנקרא במשענותם
 תמכין עי״ז יומשך הכח בנפש להיות בבחינת מהלכים וכמ״ש אם
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 העולם ומעלה ומטה שוין כי שוה ומשוה קטן וגדול כמו עד״מ העיגול
לכד נק׳ בשם סובב• אד אין הפי׳ סובב  שאין בו מעלה ומטה כוי. ו
 שהוא מקיף מלמעלה בלבד ולא בא בעולמות דהכתיב את השמים
 ואת הארץ אני מלא אני ממש דזה קאי דוקא על בחי׳ סוכ״ע אלא
ל העולמות איננו בא שמה בהתלבשות אור ר כ  דר׳׳ל דהגם שהוא בתו
ס בגדר פ ת  ושפע נגלית למקבלים אלא הוא קדוש ומובדל מהם ואיננו נ
 עלמיו וכמאמר הקדוש בשמים ובארץ. פי׳ שהוא קדוש ומובדל גם
 בהיותו בשמים ובארץ ר״ל דאע׳׳פ דאת השמים ואת הארץ הוא מלא
 וזהו בשמים ובארץ עכ״ז הוא קדוש ומובדל מהם כו׳ ואי לזאת הוא
ו נתפס בעלמי  בשמים ובארץ בשוה כי בבחי׳ ממכ״ע לפי שמתלבש ו
ר והדרגה מעילה לעילה מרוחניות לגשמיות אבל בבחי׳ סובב ד  שייד ס
ל ביו רוחניות כו׳ אלא שוה ומשוה רוחניות וגשמיות ל ת כ ו  אין חילוק מדרג
ד וכתיב אם ת איו עו ח ת  כחשיבה כאורה וזהו בשמים ממעל ועל הארץ מ
לגדלתו לל מאד ו ל ה׳ ומהו ד וזהו גדו  אםק שמים שם אתה ואציעה שאול הנ
ל הוי׳ ומהולל מאד זהו מצד בחי׳ ממכ״ע שמהולל  אין חקר פי׳ גדו
ת רבות מאד בכל העולמות בריבוא רבבות עד ו  ומשובח בחילוק מדרג
ר עד שגם הנבראים הגשמיים דםוף העשייה אומרים שירה. פ ס  איו מ
 וזהו מלד משובח ומפואר עדי עד כוי. פי׳ שהוא משובח ומפואר עדי
 עד כי אינו דומה השירה והשבח שמשבחים ומפארים אותו הנבראים
 דעשיה שאין השגתם גדולה כ״כ לשירה ושבח שמפארים ומשבחים
ת גבוה מעל גבוה אין ת רבו ו  נבראים עליונים יותר. ולפי שיש מדרג
כל זה ההתחלקות הוא מצד  קץ לכן אמר משובח ומפואר עדי עד. ו
 בחי׳ ממכ״ע שנתפס בהשגת העולמות וע״ז נאמר גדול ה׳ ומהולל מאד
ר נאמר כ  אבל ולגדולתו אין חקר היינו בחי׳ סוכ״ע שהוא בחי׳ שמו הגדול ל
ל ולא ל ר עלמין כ ס ומתלבש תו פ ת  ע״ז ולגדולתו אין חקר אשר הוא אינו נ
ל וזהו עניו שמיה רבא [ועמ׳׳ש מזה ס״פ שלח ת כל ו  שייר בזה חילוק מדרג
ת ירידת הנשמות בעוה״ז  ע״פ אני הוי׳ אלקיכם דש] וזהו עניו תכלי
ת עבודת ה׳ בתורה ומצות הוא כדי ו ה עיקר כלל  בחומר גופני. כי הנ
 להמשיר בחי׳ סוכ״ע לידי בחי׳ גילוי דהיינו בחי׳ עצמות אור א״ס שאינו
 בגדר עלמין שיהיה שורה ושוכן ומתגלה תור כל עלמין [ואז לא יסתירו
ד העלמין אד העלמין ל כי בחי׳ ממכ״ע אף שהוא מתלבש תו ל  העלמין כ
 מסתירים על אור וגילוי זה דממכ״ע שמאיר בבחי׳ צמצום עצום אבל
 כשיאיר ויתגלה בחי׳ אור הסוכ״ע הקדוש ומובדל כו׳ דקמיה כחשיבה
ל ועמ״ש בביאור ע״פ ראיתי והנה מנורת ל  כאורה לא יסתירו העלמין כ
 זהב כוי] וזהו דוקא ע״י מצות מעשיות בעוה״ז דוקא ולזה ירדה הנשמה
י מדת לפנ ת הידידה. דהגם שקודם ירידתה היתה ג״כ עו  בגוף וזהו תכלי
 ה׳ ונהנית מזיו השכינה זהו מבחי׳ ממכ״ע אבל ע״י ירידתה בגוף בעסק
 המצות מעשיות היא ממשכת בחי׳ גילוי אור הםוכ״ע (ועמ״ש מזה ע׳׳פ
 את שבתותי תשמרו יעו״ש ג״כ באריכות). וביאור ענין זה הנה המצות

 נחלקו לב׳ בחי׳ מ״ע ומל״ת בחי׳ מ״ע הוא המשכת הקדושה ולהגביר
 הטוב כמו שאנו מברכים אשר קדשנו במצותיו שממשיכים גילוי קדושה
ד הרע מן הטוב ולאכפייא  עליונה למטה. וע״י מל״ת הוא להפרי
 לסט״א שלא יהיה לו אחיזה בקדושה. ועמ״ש מזה בד״ה מה טובו
ד אתכפייא סט״א אסתלק יקרא דקוב״ה  אוהליד וידוע מאמר הזהר כ
 בכולהו עלמץ. בהיות כי זה לעומת זה עשה האלקים דכמו שיש היכלות
ל טוב וכל המחשבות הקדושים ודבור  דקדושה שמהם נשפע ונמשר כ
ד לעומת זה  ומעשה תומ״צ הנה חיותם נמשד מבחי׳ היכלות הנ״ל. כ
ע ל דבר ר כ ת הטומאה שמהם נמשד שפע וחיות ל  יש ג״כ היכלות מכחו
ל וכחמור ל תומ״צ כשור לעו  והאדם בעל בחירה כאשר יעמיס עליו עו
 למשאוי. יקבל חיותו וקיומו מהיכלות דקדושה הנ״ל ומהם ועל ידם
ד ל צרכיו הגשמיים ג״כ כשיעשה הכל לש״ש כדי שיוכל לעבו  ישתלשלו כ

 וענין התחדשות זו הוא כי הנה כתיב והחיות רצוא ושוב עד״מ החיות
 של רוח החיים שבאדם שהוא דופק בלבו בבחי׳ רו״ש דהיינו בחי׳
ת לחזור למקורו ובחי׳ התפשטות להחיות האברים כידוע שמזה  הסתלקו
 באה סיבת הנשימה וכן חוזר חלילה שמסתלק אחר שמתפשט ואח״כ
ת ע על כל נשימה ונשימה יש הסתלקו ג  חוזר ומתפשט וכר הוא בכל ר
 והתפשטות. וכדוגמא זאת הוא למעלה בחיות האלקי שבנבראים בחי׳
ת החיות שבעולמות  רצוא ושוב. וזהו והחיות רצוא ושוב דזה קאי על כללו
 וזהו ג״כ בחי׳ מטי ולא מטי הנזכר בע״ח. וזהו ענין ההתחדשות החיות
ק ל ת ס ל רגע מ  כמאמר מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית שהרי כ
 החיות הראשון וחוזר ונמשד חיות חדש ממקורו וכד הוא תמיד בחי׳
 רצוא ושוב [ועמ״ש במ״א סד״ה כי כאשר השמים החדשים]. וזהו
 ענין בחיי שנה כי שרש התהוות הזמן הוא מצד בחי׳ המשכה זו שהחיות
וה ת והתפשטות ועי״ז נתהו  נמשר בבחינת רצוא ושוב שהוא הסתלקו
כרח להיות שיהוי ע עד״מ כי ע״י שהחיות רצוא ושוב הרי מו ג  זמן ר
ת רבות ו  זמן מה. ומצד ריבוי בחי׳ ההתחלקות החיות לבחינות ומדרג
ה כל בחי׳ ומדרגה מפרטי מדרגות אלו נמשר ע״י רו״ש לכד מתהו  מאד ו
 הזמן במו שהוא אצלינו כוי וכמ״ש במ״א באריכות בפי׳ ועניו תשובה
ה החיות  קדמה לעולם. ומעתה יש להבין פירוש וענין ל׳ עולם מהו דהנ
 אלקי שבכל עולם המתלבש בו להחיותו הנקרא נפש הוא כדמיון החיות
 של הנשמה בגוף שלה שמסתתרת היא בגוף והגוף מלבישה ומעלימה
ר משל המלר שיושב בחדרו סגור וצפון שהיכלו ר  והרי זה כמו על ד
 וחדרו מעלימו בלתי הגלות נגלות לשום אדם. וכד למעלה בחי׳ אור
ל עלמיו שהעולמות נעלם בתור כ  וחיות האלקי מאור א״ס ב״ה מלובש ו
 וההיכלות הן המה מסתירים על אור האלקי לבלתי הגלות נגלות וכמו
 שהנשמה המתלבשת בגוף היא נעלמת שאינה נראית ונגלית. וכן
לכד נקראו בשם  ארז״ל פ״ק דברכות רואה ואינו נראה כוי ע״ש ו
 עולמות. שהוא ג״כ לשון העלם על שהם מעלימים ומסתירים כוי.
 (וע׳ מ״ש מזה ר״פ שלח בד׳׳ה עניו המרגלים ובד׳׳ה טובה הארץ כיי) אד בחיי

 ההסתר וההעלם הזה הוא בא לפי ערר המדרגות של העולמות מריש
ל דרגין כנ״ל שבעולם היותר עליון שם אין ההסתר ל דרגין עד סוף כ  כ
ל עד סיום עולם העשיה  כ״כ׳ אד בריבוי ירידת המדרגות מעילה לעלו
 כמו בעוה״ז השפל שלנו ההסתר וההעלם בתכלית החושד עד שנראים
פרד ממש בלתי בחי׳ ביטול. משא׳׳כ  השמים והארץ בבחי׳ גשם נ
ד משתחוים  למעלה מזה העולם החומרי הרי נאמר וצבא השמים ל
 ואפי׳ בזה העולם ממש הנה הגלגלים יש בהם עדיין מבחי׳ הביטול
 כמו גלגל השמש שמשתחוה כלפי מערב וכן שאר הגלגלים. משא״כ
 היסודות שתחת גלגל הירח שהם חומרים עבים כמו עפר הארץ
 הגשמית. וז״ש לע״ל (בישעיה סי׳ נ״א ר) כי שמים כעשו נמלחו והארץ
 כבגד תבלה. כי יכלו בחי׳ חומריות שלהם (וע׳ מזה רבות נ״ח פל״ד
 ל״ח א׳ פ׳ לד לך פמיב מ״ו ב׳ פ׳ שמיני פי׳׳א קע״ז ד׳ נשא פי״ג רנ״ב ב׳ פ׳ עקב

 רצ״ג ב׳ וברות רבה ע״3 ושם האיש אלימלך ובאסתר ע׳׳פ ויהי בימי אחשורוש.

 ריש קהלת רבה ע״פ הבל הבלים זח״א בראשית דכ״ד סע״ב ת״ז תקון ח׳ ותקון

 ל״א) ויתחדש אור בריאה חדשה בחי׳ שמים וארץ חדשים. כמ״ש
 כי כאשר השמים החדשים כוי אשר אני עושה דוקא שלא יהיו
 מסתירים ומעלימים על אור וחיות הנמשד מא״ס ב״ה שיתגלה כבוד

נגלה כבוד ה׳ כו׳:  ה׳ בלתי הסתר והעלם וכמ״ש כי עין בעין יראו כו׳ ו

 ב והנה כל הנ״ל בבחי׳ עולם שנה נפש שהנפש מתלבשת בבחי׳
ל עולם לפי ערכו זהו בחי׳ ממכ״ע שפי׳ ממלא כ  עולם ל
 הוא בחי׳ אור וחיות המלובש ונעלם בעלמין כנ״ל, אבל בחי׳ סוכ״ע
דם שנברא העולם לאחר שנברא  הוא מ״ש אני הוי׳ לא שניתי בין קו
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דרך פרט הוא ל ג׳ עולמות כלליים בי״ע ו ל ך כ ר  ולעלמי עלמיא שדיז ד
ו גזר דינו של ע׳ שגה. פי׳ דכמו שיש  בכולהו עלמין ועי״ז קורעין ל
לה מעשרה. כך יש ג״כ ל א׳ כלו ת דקדושה בנפש אלהית כ  שבע מדו
ל מעשר והנפש האלקית מתלבשת ל א׳ כלו ת בנפש הבהמית כ  ז׳ מדו
 בנפש הבהמית לבררה וכמ׳׳ש ימי שנותינו בהם שבעים שנה והרע של
ל מיר׳ד נקרא גזר דינו ל א׳ כלו ת כ  המדות דנפש הבהמית שהן ז׳ מדו
 של ע׳ שנה [וגם הוא ממש גזר דינו של ע׳ שנה כפשוטו כי ימים יוצרו
ת דנה׳׳ב כנ׳׳ל בפי׳ ימי שנותינו בהם בו׳. ומחמת  כדי לברר המדו
ת הרע דנפש הבהמית נמשד עליו הגזר דין בענין חיות הע׳  התגברו
 שנה] וע׳׳י גילוי שממשיר מבחי׳ סוכ״ע דאתכפיא סט״א ואסתלק יקרא
קרע גזר  דקב״ה בכולהו עלמין שלא יעלימו ולא יסתירו עוד ה׳׳ז עניו נ
 דינו של ע׳ שנה. [וגס כי עולם שנה נפש הנה מבחי׳ נפש שהוא
 ממכ׳׳ע נמשד בחי׳ שנה ועולם וכנ׳׳ל וע״י איש״ר שממשיד מבחי׳
 םוכ״ע שלמעלה מבחי׳ נפש וזהו אם ישים אליו לבו פי׳ אליו ולא למדותיו
ל צבאם  ועי״ז רוחו ונשמתו אליו יאסוף רוחו היינו כמ״ש וברוח פיו כ
 והוא ג״כ בחי׳ ממכ״ע אבל הוא למעלה מבחי׳ נפש ועמ״ש בפ׳ שלח
 מענין העלמין ששרשן מבחי׳ עגולים שהוא בחיי נפש כו׳ ע״ש ונשמתו
לם וכמ׳׳כ כבחי׳ שנה  היינו בחי׳ סוכ״ע והמשכה זו היא לעלם בבחי׳ עו
 לכן עי״ז קורעים לו כוי. וע׳ ברע׳׳מ פ׳ תצא (דרע״ז סע״ב) מעניו שנה
 בזהר פ׳ פינחס (יר״נ ע״א) יומין תתאין זמניו דאינון שנ״ה כוי משכו
 יומין עילאין לגבי יומין תתאין בו׳ ועיין שם (דר״נ סע״א) דפי׳ בכל כחו
 כענין יגדל נא כח אד׳ ועי בפי׳ הרמ״ז שם וכן פי׳ מהרש״א בשבת
 (קי״ט ב׳) ועי באד״ר (דקל״ח ע״ב) ע״פ בקרב שנים חייהו אינון שנים
ל״ח נ׳) י ז ) חי י  קדמוניות דאקרון ימי קדם כוי וע״ש (דקל״ג ב׳) ובזהד פ׳ ו
ל  ובפ׳ בשלח (ד«״ה א׳) ובפי׳ הרמ״ז שם וכ״ז נרמז בענין מארז״ל כ
 העונה אמן יהא שמיה רבא מברר בכל כחו שהוא ענין ההמשכה
ו גזר דינו של ע׳ שנה  מבחי׳ ימי קדם ושנים קדמוניות לכן עי״ז קורעים ל
לם ועיין בזהר פ׳ בראשית (דל״ז סע״ב  ששרשן מבחי׳ שנות עולם וימי עו
מה דקע׳׳ח סע׳׳ב] וזהו  ודף נ״ח א׳) ובזהר הרקיע שם ובזהר ס׳׳פ תרו
 ע׳׳כ יאמרו המושלים בואו חשבה בואו ונחשב חשבונו של עולם. פי׳
 המושלים אלו המושלים ביצרם לאכפיא לםט״א כנ׳׳ל בשבירת תאו׳
ע במחשבה דבור ומעשה וגם בראיה ושמיעה בו׳. ר  הגופנית בסור מ
רו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם כמו להיות עוצם עיניו  וכמ״ש ולא תתו
ת וכו׳ ובמעשה כמו שאמרו קדש עצמד במותר ע בהסתכלו ר  מראות ב
ך וכיוצא בזה. ועי״ז אסתלק יקרא דקוב״ה להיות גילוי סובב כ״ע  ל

ר ההעלם וההסתר שבכולהו עלמין כנ״ל:  בתו
 וזהו על כן יאמרו המושלים ביצרם דוקא בואו ונחשוב חשבונו של
 עולם. פי׳ עולם מלשון העלם והסתר כנ״ל ואומרים נחשב
ת הירידה הוא  חשבון ירידת הנשמה לעוה״ז בגוף החשוד שבחי׳ תכלי
סתלק יקרא דקב״ה  לצורר עלייה והיינו כדי להיות אתכפיא סט״א שבזה י
לם ועיקר כי לפי רוב ההעלם  כוי כנ״ל. ועוד בפי׳ חשבונו של עו
פל ולכן ל ומכו כפו  שבעוה״ז שהוא עולם היותר האחרון וע״כ החשר עב ו
ל ורב  כדי להאיר את החשד העב כמוהו צריד להמשיר דייקא אור גדו
א יחשיד וכחשכה כאורה משא״כ אור  עצום יותר שעי״ז דייקא גם חשד ל
 קטן לא יועיל מחמת עביות החשד וכמו שאנו רואים שבבית די באור
ר חומריות הארץ  הנר אבל במרתף לפי ששם האויר עב מאד להיותו בתו
ר דק יוכל ל משא״כ נ  ע״כ כדי להאיר האויר הגס צ״ל ע״י אור גדו
כד עד״מ כדי להאיר החשד ת גשמיות האויד. ו מ ח  להיות נכבה מ
 דעולם העשי׳ הגשמיות הוא ע״י אור עליון ביותר וזהו ירידת הנשמות
נר מצוה ותורה אור עי״ז דייקא ר הוי׳ נשמת אדם ו  לעוה״ז אשר ע״י נ
 יוכלו להאיר להיות אתהפכא חשוכא לנהורא כו׳ וזהו עניו

נות גשמיים ף אחר רצו פרד לרדו ת ה׳ כוי. ואם ח״ו לתאוה יבקש נ  א
ע כמו ל דבר ר  הרי מקבל חיותו וקיומו מהיכלות הקליפות שמשפיעים כ
ק שבקליפות ג״כ א לה׳ המה. ר ות גופנית אשר ל  מחשבות זרות מתאו
 יש היכלות דנוגה שמשם נמשר תאוות היתר כשאינו מכוין לשם שמים
ע ו נשפע תאוות היתר דעוה״ז רובו ככולו ר  ובחי׳ ק״נ דעשיה שממנ
ק מעט טוב מעורב בתוכו ועמ״ש בפי אחרי בביאור ע״פ כי ביום  ר
וגה שמהם נמשד התאוה והכבוד  הזה יכפר בעניו פנימיים ומקיפים דנ
 כוי ע״ש. ויש היכלות דג״ק הטמאות שלמטה מק״נ שמהם נמשד תאוות
. וכיון שהאדם בעל ו ו ענף מאיסור דאורייתא או דרבנ  איסור מה שיש ב
. וע״י שמדחה המחשבות זרות ומסיח דעתו ו בו תלוי הכל כ  בחירה ל
ה עי״ז אתכפייא סט״א ג״כ שהן בחי׳ היבלות הקליפות שהו  מהן. הנ
 מקור מחשבה זו ועי״ז אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין. פי׳ שהרי
 אפי׳ היכלות דקדושה נק׳ עלמין כמו ההיכל שמתעלם בו המלך
 בישיבתו בו כר בחי׳ היכלות ועולמות הן מעלימים ומסתירים על גילוי
ק ע״י לבוש והעלם ההיכל ולכן נק׳  אור ה׳ שלא יהיה הגילוי כ״כ ר
כד אתכפיא בחי׳ ההעלם היותר אחרון  עולם לשון העלם כנ״ל. ו
ת והן היכלות הקליפות שמהם נמשד מחשבה  שמסתיר ומעלים בתכלי
ה שהוא נגד רצון ה׳ וה״ז העלם גמור היותר אחרון. ובחי׳  זרה מ
 אתכפיא כשמרחה המחשבה זו ה״ז דחיית הקליפה זו המעלים ומסתיר
 לבלתי יסתיר על אור ה׳ שבאדם עי״ז אסתלק יקרא דקוב״ה פי׳ שמאיר
לה בחי׳ סוכ״ע שנק׳ קוב״ה לשון קדוש ומובדל כנ״ל בפי׳ והקדוש מתג  ו
 בשמים ובארץ כוי. והגילוי הזה הוא בכולהו עלמין והיכלות המעלימים
. וגילוי הארה זו מבחי׳ סוכ״ע נקרא אסתלק  מבלי יעלימו ויסתירו כלל

ת [ra במ״א בפ׳ ויקהל בד״ה קחו מאתכם תרומה מי.  מלשון התרוממו

 ועמ״ש בפי שלח ע״פ טובה הארץ מאד מאד הנ״ל] וזהו דייקא ע״י אתבפיא

ה דוקא [בעוה״ז בגוף האדם ונפש הבהמית. וכמשל הבית ט מ  סט״א ל
ה יוגבה על ידה כל נ  שרוצים להגביהו כשמגביהים הקורה והעץ התחתו
 הבנץ בו׳ וכמ״ש במ״א בפ׳ בראשית בד״ה להבין הטעם]. והוא ע״י
 שבירת כח תאוה גופנית שעי״ז נקרע בחי׳ המסד דקליפה המסתיר
ר כל עלמיו נתרומם האור מבחי׳ סוכ״ע בתו ה ו ל ג ת  והמעלים ועי״ז נ
ת  והתרוממות והתנשאות זאת היינו שלא יהיה בבחי׳ התלבשות והתעלמו
 תוד עלמין שמסתירים על אור דממכ״ע אבל ע״י גילוי הסוכ״ע אין
כל זה נעשה ע״י האדם בהיות כי יעקב חבל  מעלים ומסתיר כוי. ו
ה בראשו ל ע מ ם ל ע ג ענ  נחלתו כמשל החבל כשמתנענע למטה מתנ
ת ניצוץ האלקי למטה לצאת מחומר תאוות הגופני׳ כד  כר ע״י התעוררו
ק ו מ״ז ר  יתעורר למעלה. ולכן אל יפול לב האדם ממה שנופלים ל
 שיראה לדחותן והיינו להסיח דעתו מהו והיסח הדעת הוא ע״י תקיעת
ה ל ע מ נות ובתיבות התפלה. ועי״ז אתכפיא סט״א ל נ  הדעת בהתבו

 ואסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין:

ל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כהו קורעיו  ג וזהו ענין מארז״ל כ
 לו גזר דינו של ע׳ שנה. כי פי׳ שמיה רבא היינו בחי׳ סוכ״ע
 שזהו הנק׳ שמו הגדול כי הנה מבואר במ״א ע״פ משה ידבר כי שמותיו
ות מדותיו ית׳ שם הוי׳  של הקב״ה הם הם התפשטות והשפעה להתהו
 בנקוד פח״ח הוא בחכמה ושם אל בחסד כוי והם ע״ס דאצי׳ הנקראות
 בשם ממכ״ע [ע׳ באגה״ק ד״ה וילבש צדקה כשריון] אבל שמו הגדול הוא

 בחי׳ סוכ״ע והוא כמארז״ל קודם שנברא העולם היה הוא ושמו בלבד
 בבחי׳ א״ס. ופי׳ יהא שמיה רבא מברר לעלם כוי היינו שיומשד
 בהתגלות בג׳ עולמות בי״ע ג״כ כמ״ש ולכבודי בראתיו יצרתיו אף
ל בחי׳ ההעלם וההסתר  עשיתיו. והיינו שיומשך לגילוי ולא יסתירו כל
ל העלמיו וכנ״ל בפי׳ אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין וזהו לעלם  ש



 לקוטי חקת תורה םו

 ההלכות לבחי׳ שערות והוא בחי׳ שער רישיה כעמר נקא. כמו עד״מ
 השערות הנמשכים מן הראש שהו בוקעים ויוצאים והארה מהמוח נמשד
 ומתלבש בהם כך ע׳׳י ההלכות נמשד מחכמתו ית׳ דלית מחשבה
ל שע״ז נאמר מאד עמקו מחשבותיך בו׳ ומתלבש ל  תפיסא בה כ
כות לפנינו וזהו בחי׳ כשמן הטוב על הראש כו׳ שמן  בהלכות הערו
ה בגרמה נמשד ומתלבש בהלכות התורה. ל  משחת קדש שמבחי׳ קדש מ
ת דרגא בו׳ ועמ״ש רה חתו חו  וזהו עניו שיחה והזזה. ולכן נק׳ התו
ל היום היא שיחתי. רתד כ  ע׳׳פ שיר השירים כוי. וזהו מה אהבתי תו
 פי׳ שיחה והזזה מפני שנמשד גילוי אור א׳׳ס ע״י צירופי אותיות שנק׳
ר ר  שער רישיה כוי. וזשארז׳׳ל בעירוביו (ת׳־ד ע״ב) ע״פ והולכי על ד
ה ד. וע״ז אמר ג״כ תבנ  שיחו דקאי על בעלי מקרא ומשנה ותלמו
רה נק׳ בונים על שעוסקים בבנינו של  ותכונן. כי ת׳׳ח העוסקים בתו

 עולם כמארז׳׳ל א׳׳ת בניר אלא בוניד כוי:

 ה כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית םיחון. הנה כתי׳ רשפיה
 רשפי אש שלהבת יה. [ועיין מ״ש ע״ז בזהר ויחי (דו־ רמ״ה א׳)
 ובפי מצורע (דף נ״ד ב׳) ובפ׳ משפטים (דף ק״ד א׳) ובמק״מ פ׳ בשלח
 (״״ו) בשם האריד׳ל ובלק׳׳ת פ׳ וירא. ותוכן פירושם דרשפי אש דכנם״י.
 מהיכן יצאה אש זה. הוא משלהבת שיצאה מי׳׳ה כו׳ וזהו ענין כי אש
ם לציצית מעניו כ  יצאה מחשבון כוי ע״ש. ועמ״ש בפ׳ שלח בד״ה והיה ל
 לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת דממש׳׳ש יובן מעט דברי
 האריז׳׳ל ועמ׳׳ש בפ׳ נח בד׳׳ה מים רבים כוי] והענין כי רשפי אש הוא
 גחלת כדפרש׳׳י ע״פ ובידו רצפה והיינו מה שהאש שורף ומכלה העצים
 ונעשה גחלת. ושלהבת הוא הלהב ועיין במשנה ספ״ה דביצה. וענין
ם לציצית כ  בחי׳ זו בנפש הוא ע״ד המבואר במ״א בביאור ע׳׳פ והיה ל
א ונהורא ל כ ר יש ב׳ גווניו נהורא ת  הנ׳׳ל ובד׳׳ה כי אתה נרי שבאור הנ
א הוא הגוון הסמור לפתילה שמכליון הפתילה הוא ל כ  חיוורא. נהורא ת
נבער בו על כן נשתנה האור לגוון תכלת. ה ו ל  נעשה. שדבר שאינו מינו כ
 והוא עניו ביטול היש שהיש דנפש הבהמית נתהפר מחשוכא לנהורא
לם והעלם נברר נכלל באש. וזהו עניו אהבת עולם שמבחינת עו  ו
כלל ובטל באלקות. ונהורא חיוורא זהו בחינת אהבה רבה  להיות נ
 הבאה מלמעלה. ועמ׳׳ש בביאור ע׳׳פ חכלילי עינים מעניו ב׳ אהבות
 אלו. ועמ״ש ע״פ והקרבתם עולה אשה כוי. וזהו ג״כ עניו רשפי
 אש ועניו שלהבת י״ה. כי רשפי אש שהוא גחלת היא מה שדבר אחר
כלל באש. והוא מה שהנפש האלקית נ  שאינו ממיו האש נהפד ו
ל באלקות. ועיין ל כ  מבררת ומהפכת באש שלה את הנה״ב להיות נ
ח (דף ע׳ ע״א) בעניו והר סיני עשן כולו מפני אשר  מ׳׳ש בזהר פ׳ נ
 ירד עליו ה׳ באש ת״ח אש נפיק מלגיו ואיהו דק ואחיד במלה אחרא
 לבר דלאו איהו דק הכי כוי וכמשנ״ת במ׳׳א ועיין בזהר באד״ר
 (דקל״ח ע״א). ושלהבת י׳׳ה הוא בחי׳ אה״ר הבאה מלמעלה מבחי׳ י״ה
א שורה ונמשר ל כ  בו׳ והיינו שאחר האתעדל׳׳ת בביטול היש דנהורא ת
 עליו אה״ר כוי• אד גם כדי שיהיה האתעדל׳׳ת הוא ע״י אתעדל״ע
 בתחלה מלמעלה מבחינת שלהבת י״ה שנותו כח בנפש האלקית לברר
ת הנה״ב ולהיות רשפי אש. והוא מ״ש האריז״ל דרשפי אש דכנם״י  א
 מהיכן יצאה אש זה משלהבת י״ה כו׳ וזהו אהבת עולם אהבתיד שכח
 בחי׳ אה׳׳ע להיות נברר מבחינת עולם והעלם באלקות הוא נמשד
ד כוי. וזהו ענין לזאת יקרא ס  ע״י כי אהבתיד ע׳׳כ משכתיר ח
 אשה כי מאיש לוקחה מבחי׳ אש יו׳׳ד שלהבת י״ה. והנה
 המשכת אתעדל״ע זו ליתו כח בנפש האלקית לברר הנה׳׳ב הוא ע״י
, לשבת מם גוי וכמ״ש במ״א ע״פ המגביה  המצות וכמ״ש צדקה תרו
 כו׳ וזהו ענין כי אש יצאה מחשבוו. דהיינו בחינת מעשה המצות כדלעיל

ת באור ד צריד להרבו  ונחשב חשבונו של עולם שלפי רוב ההעלם כ
רה והמצות:  התו

ה שנקראת ל פ ת  ד תבנה ותכונן עיר םיחון. הנה עיר סיחון היא ה
, ׳  שיחה בשין שמאלית וכמ׳׳ש ויצא יצחק לשוח בשדה ופרש׳
 לשון תפלה כמו ישפור שיחו. וכמארז׳׳ל פ״ק דע״ז איו שיחה אלא
ה שיחה• אד הענין הוא כי ל פ ת  תפלה. ולהבין הטעם למה נק׳ ה
 מלבד דשיחה לשון דבור ומה גם לפמש״כ בפע״ח שער הסוכות פ״ב
 דשיחה הוא הדבור בלחש ובחשאי ובהסתר וזהו עניו צלותא בלחש. אד
ם אל מקום  עוד זאת יש בפי׳ שיחה שהוא מעניו הסחה והזזה ממקו
 אחר כמו באשר יפרש השוחה לשחות בישעיה ב״ה י״א) דפירושו לשוט
ם כו׳ ם למקו  במים. שענין השט במים הוא שמזיז ומעתיק א״ע ממקו
 [וכמ״כ מצינו שפי׳ רז״ל בפי׳ דאגה בלב איש ישיחנה ב׳ פירושים הנ״ל
ת שמעתיק ומסיח דעתו מדאגתו ע ד  ישחנה מדעתו לשון היסח ה
רה ועבודת ה׳. וישיחנה לאחרים הוא לשון דבור] ע הדעת בתו ו ק ת  ל
ה הוא שיתגלה ל פ ת ה הוא בהיות שעיקר הבקשה ב ל פ ת  ופי׳ ועניו הזזה ב
ל עלמין. וזהו שאנו אומרים ל עלמין להיות מתלבש תור כ  בחי׳ סובב כ
ה מן הרצון. וכדי שיהיה לו בחי׳ רצון ל ע מ  יהי רצון כי הוא ית׳ ל
 בברכות שמונה עשרה כמו גואל ישראל ומברר השנים וביוצא. היינו
ם כי מצד עצמו לאו דאית ליה מכל  ג״כ ענין הסחה והזזה ממקום למקו
ל והוא ית׳ נעתק ויורד ממקום מדרגתו העצמי שלמעלה ל  אינון מדות כ
ו רצון בהמשכות כוי ואתעדל״ע זו ר״ל ם מבחי׳ רצון להיות ל  ג
ה בחי׳ יהי רצון בו׳ נק׳ שיחה והזזה ל פ ת  המשכה זו שנמשד ע״י ה
• אד בחי׳ שיחה זו מלמעלה למטה באה ע״י י  שמלמעלה למטה כ
ח כוי. וגם ח אייתי רו ל כי רו ל פ ת  אתעדל״ת בשיחה שבתפלה שהאדם מ
 באתעדל״ת זו שייך ב׳ פירושים הנ״ל. לשון הסחה והזזה. כי עיקר
י ה׳ ישפור שיחו. לשון ישפוך ה היינו בחי׳ צעקה בצר לו וזהו לפנ ל פ ת  ה
ה מאד מאשר בהבל בא ובחושך וצלמות  היינו שפיכת הנפש כאשר צר ל
. והיינו ע״י קדימת בחיי בואו חשבון להיות ממארי ר  ילד ברוב הזמן כ
ל מעשיו ודבוריו כ  דחושבנא בכל לילה כנ״ל לטעום מרירות בנפשו מ
 ומחשבותיו אשר לא לה׳ המה מיום היותו ועל אשר נשקע ונטבע
ר והאמת נשכח ל השתדלותו בשכבו ובקומו כ  בתאוות עוה״ז ובזה כ
ו אלי עורף בלא לב ק כי פנ ר ר ת טרדתו בהבלי הזמן כ מ ח  מלוח לבו מ
ת בגדולת ה׳ יוסיף מכאוב בנפשו. ועי״ז ישפיד שיחו ע  כוי. ויוסיף ד
 במס״נ מעומקא דליבא. להיות בחי׳ הסחה והזזה ממש שיהי׳ נעתק
בדל ממדותיו הבהמיות המסתירים בו׳ וזהו שע״י בואו חשבון אזי תבנה נ  ו
 ותכונן עיר סיחון. להיות התפלה כדבעי בבחי׳ שפיכת הנפש ושיהיה
נן הענין הוא ה ותכו ת דנה״ב, אמנם לשון תבנ ק וניזוז מהטבעת מדו ת ע  נ
ר וכפי׳ הפשוט דשיחה ה צ״ל ג״ב דוקא צרופי אותיות הדבו ל פ ת  כי ב
ר דבורי  לשון דבור. לכן נאמר ע״ז לשון בנין כמו הבנין מאבנים כ
ה נק׳ בתים כמ״ש בס״י שהאותיות נק׳ אבנים כוי. וז״ש דהע״ה ל פ ת  ה
 ערב ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי דהיינו בשהתפלה היא
כל , כוי. ועמ״ש בד״ה ו ל ו  בבחי׳ אשיחה ע״ד הנ״ל עי״ז וישמע ק
 בניד ופי׳ ותכונן היינו כמ״ש בצדקה תכונני וכמ״ש ע״פ אני בצדק
י והדר מצלי ועמ״ש מזה ג״כ  אחזה פניד ר׳ אלעזר יהיב פרוטה לענ
 ע״פ הקל קול יעקב. והנה פי׳ סיחון סיחה נאה יתפרש ג״כ על
רתד  התורה בצירופי אותיות שבה דהנה דהע״ה אמר מה אהבתי תו
. ועמ״ש ע״פ ויצא ל היום היא שיחתי וכתיב כי עדותיד שיחה לי  כ
 יצחק לשוח בשדה. והיינו שצירופי אותיות שבתורה הן במקרא הן
ה ח ס ת ואגדות נקי בחי׳ שיחה ע״ד הנ״ל שהוא ענין ה  במשנה הן בהלכו
 והזזה ממקום למקום. בהיות כי ארז״ל ע״פ קווצותיו תלתלים שהיה
ל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. והנה נמשלו  ר״ע דורש על כ
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ת ארנון וזהו ואתה על במותימו רה עי׳׳ז יבוטלו בחינת במו  בחי׳ תו
ר ויקהל (דף ו״ד) ע׳׳פ הכל ה ך ע״ד אמלאה החרבה. ועיין מ  תדרו
ק (דף ק*״ב ע״נ). ועוי׳׳ל בפי׳ כי אש יצאה ל נה כו׳ ובפי ב  נתן ארו
 מחשבון כו׳ ע׳׳ד המבואר בזהר ויקהל (דר״ג ע״נ) כדין חד שלהובא

 נפיק כו׳ ע״ש:

 ביאור ע״* על בן יאמת המושלים באו חשבון

ל פי מה שכתוב לם הוא ע  ושרש הדברים בפי׳ ועניו חשבונו של עו
 בזהר פרשה פקודי (דרכ״ה 0ע״ב) ת׳׳ח אית מדידו טמיר
 וגניז. ואית חושבן דקיימא אגניזו טמיר וגניז והוא בחי׳ קו המדה
 וכן בלק״ת פרשה וירא פי׳ חשבון אבא מחשבה עילאה ה״ג דאבא כוי
 ועיין במא״א אות חי״ת סעיף ע׳׳ה כי הגבורות הם נותנים קצבה
ר השתלשלות. כמה יהיה גילוי אלקות בכל עולם לפי ד ל ס כ מדה ל  ו
. והנה ידוע כי גילוי אור א״ס ב״ה הוא ע״י התלבשותו  ערכו ותכונתו
 בספי׳ חכמה שהוא בחי׳ אין וביטול משא׳׳כ ביש אין אור א״ס מתגלה
 כי אין אני והוא כוי וע׳׳כ חשבונו של עולם כמה יהיה הגילוי בכל
ת החכמה כי האמת שכולם בחכמה עשית אד לו לם זהו לפי ערד התג  עו
לם בשוה ובמקום שהחכמה מרובה שם הוא  איו התלבשות החכמה בכו
ה מטה ט מ ה היותר עליונה ובמקום שמתמעט ומתצמצם נעשה ל  מדרג
 בו׳ והשוקל בחי׳ חכמה הוא ענין קו המדה כמו שכתוב במ״א על פי
 מאמר הרע״מ ר״פ תשא אבנא למשקל בה דא יו״ד כו׳ וזהו עניו חשבונו
ר ד  של עולם. והנה בעולם הזה שהוא ההעלם היותר אחרון מצד ס
ר ההשתלשלות מתמעט ד ל ומכופל שמצד ס  ההשתלשלות וחושד כפו
 מאד גילוי החכמה וההשגה בו׳ הנה הוא עולם המעשה להמשיך
ה מההשתלשלות והגילוי שבעולמות ל ע מ  בו גילוי אור א״ס ב״ה ל
ה שהתורה שרשה ויסודתה בהררי ר ו  העליונים והיינו על ידי מתן ת
ל זה אמרו אורייתא וקב״ה כולא  קדש חכמה עילאה ממש אשר ע
ק הארה מבחי׳  חד מה שאין כן גילוי החכמה בעולמות עליונים הוא ר
ה גילוי ט מ ק התורה ממשיכים ל ס  חכמה עילאה. ואי לזאת על ידי ע
ר השתלשלות וזהו ונחשב חשבונו של עולם להמשיך ד ס  מלמעלה מ
ר בחי׳ חשבון דקו המדה מחשבה עילאה כו׳  ברכה והמשכה ממקו
מר ג״כ פי׳ המושלים כפשוטו לשון משל והיינו כי התורה  ועפ״ז יש לו
ו של עולם שהתגלותו נ ני שהיא משל ולבוש לבחי׳ קדמו  נקרא משל הקדמו
 הוא על ידי התורה שהיא חכמה עילאה כנ״ל וכמו שכתוב בד״ה חייב
 אינש לבסומי בפוריא ע״ש מעניו זה. ולכן על ידי זה בואו ונחשב
 חשבונו של עולם וכנ״ל. וכמ״כ על ידי קיום המצות. והנה בעניו
ק יקרא דקב״ה ל ת ס  מצות ל״ת מבואר למעלה שע״י אתכפיא סט׳׳א א
ל פרוטה כו על ידי מ״ע דהנה במצות צדקה ארז״ל כ  בכולהו עלמין. ו
ל. מ הנה בחי׳ מל׳ דאצילות נקרא תשבוו וכמ״ש  מצטרפת לחשבמ גדו
חס (ח־״נ ע׳־נ) וחשבון דא הוא עלמא דתליא בדבורא.  בזהר פרשה פנ
ת ל העולמות ברבוי התחלקו כ ת החיות מאור א״ס ל  כי הנה התחלקו
ר לגדודיו ואין ב׳ ברואים שוים זהו מבחי׳ דבור פ ס  המדרגות היש מ
 העליון משינוי הצירופים. וכמ״ש במ״א בפרשה וארא ע״פ וידבר
ד שם באגודק. ו  אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי׳ וע״פ ויעש ד
 ולבן בחי׳ המל׳ שהוא בחי׳ הדבור עליון שם הוא החשבון וכמ״ש המוציא
לם בשם יקרא וע׳ מזה בזהר בראשית (דף ב• ע״א) ר צבאם לכו פ ס מ  ב
ר לכוכבים והוא בחי׳ התפשטות החיות בבחי׳ ממכ״ע פ ס  וכתיב מוגה מ
נתו וזהו עיניד בריכות בחשבון. ו לפי מזגו ותכו ל חד וחד כראוי ל כ  ל
ם בעניו שעורה שעור ה׳ ובד״ה כ ם ל ת ר פ ס  ועיין מה שכתוב בד״ה ו
ש בזהר פרשה ד ל הדברים האלה לאמר כוי. ו ת כ  וידבר אלקים א

. ולכן מזה ׳ גד שכרה מ ד מצוה כנ ס פ ם ה ל ו  בענין ונחשב חשבונו של ע
ת ה מקרי ב ה  נמשך כי אש יצאה להיות רשפיה רשפי אש. ואח״כ ל
 סיחון הוא השראת נהורא חיוורא על רשפי אש זה כו׳ והוא נמשך
ק התורה וכמ״ש ותורה אור שהוא המשכת ס  מלמעלה למטה ע״י ע
ה למטה חכים ולא בחכמה ידיעא כו׳ וזהו להבה ל ע מ ל  אור א״ס ב״ה מ
 מקרית סיחון שהוא עסק התורה וכדלעיל בפי׳ כי עדותיה שיחה לי
 וזהו ומגיד לאדם מ״ה שיחו שהוא המשכת שם מ״ה שהוא בתי׳ ביטול
 והיינו ע״י שיחו שהוא התורה שהיא המשכת שם מ״ה לברר שנית
 הרשפי אש דב״ן כוי. והתורה היא בחי׳ אתדבקת רוחא ברוחא בבחי׳
 נשיקין והוא בחי׳ נשיקין כפולים. כי בחי׳ נשיקין הוא אתדבקת רוחא
 ברוחא ויש ב׳ מיני התדבקות הא׳ אתעדל״ע המעורר אתעדל״ת וזהו
ח המקבל והב׳ הוא ח אייתי רוח שהרוח המשפיע מעורר רו  ענין רו
 שהאתעדל״ת ורוח המקבל מעורר אתעדל״ע וזהו ענין אמשיר רוח
ח המשפיע כוי [ועמ״ש סד״ה כאוו לחייד בתורים צוארר ו  שממשיד ר
ד מענין פי׳ נשיקיו ח ועמ״ש עו ח ואמשיד רו  בחרוזים מעניו אייתי רו
 כפולים בד״ה וימצאו בנ״י איש מקושש. שהוא עניו ב׳ אופנים ביחוד
 עליון שהעליון יורד למטה או שהתחתון עולה למעלה. וגם כאן י״ל
רה ת רוחא ברוחא ע״י התו ק ב ד ת ד מענין א  עד״ז ג״כ כוי ועמ״ש עו

ר בנ״י ועייו בםש״ב פמ״ו]: פ ס  בד״ה והיה מ
 אכלה ער מואב. מואב הוא חכמה דקליפה דהיינו מ״ש בירמיה
 (סי׳ ד׳) חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו או כענין
ודע שהתורה נק׳ גד חכמה דקדושה שנק׳ אב כנ  חרטומי מצרים שהיא נ
ר מואב. מלשון ויהי ערר סר אביר ולכן נקי חכמה דקליפה ע  מו
 (נשמואל א׳ סי׳ כ״ח). נשוא לשוא עדיר (בתהלים סי׳ קל״ט). ועל״ז ג״כ
ת והתחבולות יתירות בעניני משא ומתו ע״ד כחי ועוצם  רבוי ההתחכמו
אספת ת החיל ומסיר בטחונו מה׳ כי אע״פ שנאמר ו  ידי עשה לי א
. ר כי תאכל ד ארץ. היינו כמ״ש יגיע כפי ר  דגנך. הנהג בהם מנהג ד
 אבל לא יגיעת המוח ביותר מדאי וכמ״ש ולא לחכמים לחם. ואדרבה
 מחשבה מועלת. והנה הוא הגורם טמטום המוח שנתגשם מחמת
ננות בגדולת  העמקתו בעניני׳ גשמיים ואפילו דהיתר ואין נדבק ההתבו
רה וקיום המצות נאמר כי אש  ה׳ מחמת זה. ואמנם ע״י עסק התו
ת סיחון אכלה ער מואב כי החכמה עילאה ה מקרי ב ה  יצאה מחשבון ל
ת דנה״ב ואדרבה סכלו  שממשיכים ע״י התורה ומצות היא דוחה חשד ו
ד השכל דנה״ב שבאדם ליכלל בחכמה שבנה״א המשכלת פ ה ת  עי׳׳ז נ
ת המואביה תברר ויצאה רו נת בגדולת ה׳ [וכמו שממואב ג״כ נ נ  ומתבו
ת ב״ד כוי ועמ״ש בד״ה המגביהי לשבת הנ״ל. ועמ״ש  שממנה מלכו

 בד״ה מים רבים בו׳ ועיין בזהר בראשית ד״ו ע״ב]:
 בעלי במות ארנון. פי׳ דהנה מבואר בזהר פ׳ בשלח (דנ״ו ע״א)
ן ן ריעין דלא מתפרשי  ע״פ ואת הנחלים ארנון שהוא בחי׳ תרי
נהר יוצא מעדן כוי. וע׳ מק״מ שם ובלק״ת פ׳ וירא.  לעלמין כמ׳׳ש ו
 וזהו פי׳ ארנון מלשון אדון הברית שבו הלוחות כי אורייתא מחכמה
פקת והארון הוא בחי׳ בינה שהוא הכלי לבחי׳ חכמה נקודה בהיכליה  נ
 וזהו עניו תרין ריעין בו׳ [וע׳ בזהר ר״פ נח (דנ״ט ע״נ) בענין מאן
 תיבה דא ארון הברית בו׳ ובלק״ת שם ובזהר ויקהל (דף רי״ד ע״א)
 ובע״ח שער ל״א פ״ח] והגה חכמה דקדושה הוא כח מה בחי׳ ביטול
 לאור א״ס ב״ה ויחוד זה דתרין ריעיו היינו להיות בחי׳ ביטול והמשכת
ל אלו ד ר א מ ב ת זלעו״ז בקליפה נק׳ במות ארנוו ו  האץ ביש כוי. אד א
ו שהוא ל ממנ ה לכסי  גסי הרוח כמ״ש ראיתי איש חכם בעיניו תקו
ע והוא הפר ממש ר ת טוב ו ע ד ת והוא עניו עץ ה הגסו  גורם היש ו
ה בחי׳ ביטול כו׳ וע״כ נק׳ החכמה דקליפה ת אלהות שהיא כח מ מ כ ח  מ
ת ארנוו אבו ע״י החכמה דקדושה כח מה וביטול שהוא  הנ״ל במו
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ר וזהו ענין סנד״ל ת  שממשיכים ועושים בחי׳ רצון ורצון הוא בחי׳ כ
נו מתפלותיהן של ישראל, וכמ׳׳ש ע׳׳פ מה יפו פעמיך  קושר כתרים לקו
ר ת ר חנוכה כו׳ מזוזה מימין כוי, והנה המשכת בחי׳ כ  בנעלים ובד׳׳ה נ
ר לבריאה וכן ממל׳ דא׳׳ס ת כ  הוא שממל׳ דאצי׳ נעשה עתיק יומין ו
 נעשה עתיק יומין וכתר לאצילות וכמ״ש בע״ח שמ״א פ״ג שהכתר הוא
ו ענין שהתפלה נק׳ צלותא לשון הטיה שממשיכים ה  הממוצע כוי. ח
ר ת  ומטים כביבול הארת אור א״ם ב״ה שיהיה נמשר להיות בבחי׳ כ
 לאצילות וזהו ג״כ פי׳ עתיק יומין מלשון המעתיק הרים. ומלשוו אשר
. וכך הוא ההמשכה ר אל ספר פ ס  העתיקו אנשי חזקיה שמעתיק מ
כתר לאצילות כוי. ובזה יובן  מבחי׳ מל׳ דא״ס להיות יהי רצון עתיק ו
ת (דף ה׳ םע״ב) בענין כשלא המתץ על חבירו  מארז״ל בפ״ק דברכו
ק ל ת ס ת ל והניחו יחידי בבהכ״נ ולא עוד אלא שגורם לשכינה ש ל פ ת מ  ה
. כי ע״י התפלה הוא גורם המשכה  מישראל שנאמר ויעתק צור ממקומו
כתר וזהו ענין השראת השכינה ה וזהו המשכת בחי׳ ע״י ו ט מ  מלמעלה ל
 וכמ״ש מזה בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה דבחי׳ מל׳ דאצי׳ כשנעשים
ד מחמת פ ה  ע״י דבריאה זהו פי׳ שבעה ששוכן בבי״ע כו׳ ע״ש ולכן ל
ת השכינה ת חבירו נאמר ויעתק צור כו׳ שהוא הסתלקו ל פ  שטרף ת
ה שיחה לשון הזזה. וזהו ג״כ עניו וישע ה׳ אל ל פ ת  ח״ו. וזהו שנק׳ ה
ה והוא ענין הנ״ל בפי׳ צלותא לשון הטייה. ועד״ז י״ל נ ׳ פ  הבל. ל
 ג״כ פי׳ מארז״ל בשעה שישראל אומרים אמן יהא שמיה רבא הקב״ה
 מנענע ראשו וכמבואר ענין זה ס״פ שלח• אד פי׳ הנענוע י״ל שזהו
ד שרפי קדש. דפי׳ ועם שיח סו  כענין וישע ה׳ אל הבל וכנ״ל וזהו פי׳ כנ
ה שנק׳ שיחו והנה יש לעומת זה ג״כ עיר ל פ ת  שיח היינו כנ״ל בענין ה
ו עיר כו׳ וכמ״ש בזהר פ׳ נח ה נבנה לנ  סיחון והוא ע״ד מ״ש בדור הפלג
א עיר כו׳ (ושם דף ע״ד בי) והייגו המשכת  (דף ע׳׳ד א׳) נתקין באתר ד
ע ודומיהן ועמ״ש ע״פ זאת ר  בחינת אותיות בםטרא דקליפה כמו לשון ה
ר נק׳ עיר. וע״ז ת הדבו כללו ל צירוף נק׳ בית ו ת המצורע כי כ ר ו  תהיה ת
 ארז״ל כעיר זה שמהלר אחר םיחה נאה בו׳ ועמ״ש בפ׳ ויחי ע״פ אסרי
ה בענין אותיות ע ר  לגפן בפי׳ עירה. ובפ׳ בשלח בד״ה לסוסתי ברכבי פ
 שבלעומת זה כו׳ ועיין בזהר פ׳ בלק (דף קצ׳׳ט םע׳׳ב ודף ר״א ע״ב) ועיין
ם תגביהי כנשר משם אורידך נאם ה׳ והפי׳  בע״ח שער מ״ח פ״ג בפי׳ א
כד האדם  שנאם ה׳ ודבורו הוא המוריד ומשפיל הקליפות היצה״ר וסט״א ו
י ושמחי בת כוי. וזהו רה כו׳ וכמ״ש בפ׳ מקץ בד״ה רנ  ע״י עסקו בתו
ה ביצרו לימשד ח״ו באותיות ת פ ת  ומגיד לאדם מה שיחו. דהיינו אם לא נ
 ודבורים האסורים. כ״א שיחו הוא התורה שהיא בחי׳ מ״ה כו׳ וכנ״ל:

א דקיימא תחותיה ת ת  פקודי (דרכ״ה ע״נ) ואית ליה לבר קדש אחרא ל
 וקאים בחושבנא כו׳ והיינו בחי׳ מל׳ דאצילות מקור דבי״ע בו׳ ע״ש
מספר כוי. והנה כ״ז החשבון הוא  וע׳ מ״ש לקמן ע״פ מי מנה כו׳ ו
ה רבו מעשיר. ת החיות להיות ריבוי הנבראים וע״ז נאמר מ  התחלקו
. כי גודלו היינו התגלות ב גודלו  אבל חשבון גדול הוא כמ״ש הללוהו כרו
 אור א״ס ב״ה ממש מבחי׳ סוכ״ע וכרוב גודלו היינו שיש בזה ג״כ
 ריבוי בחי׳ גבוה מעל גבוה וכנודע שמה שעכשיו הוא סובב ומקיף
 יומשד לע״ל בבחי׳ פנימי ויומשכו מקיפים עליונים גבוהים יותר כו׳
ל כו׳ והמשכה זו  וכמ״ש במ״א ע״פ והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדו
ת בחי׳ רוב גודלו  הוא מבחי׳ שמו הגדול. וזהו עניו חשבון גדול התגלו
 ריבוי האורות עליונים. והמשכה זו הוא ע״י המצות וכמ״ש זורע צדקות
ל ולכן  מצמיח ישועות בחי׳ ש״ע נהורין אשר נמשכים מבחי׳ חשבון גדו
ל ל א׳ כלו ל ממאה וזהו השי״ן וגם ז״ת כ  ג׳ בחי׳ חב״ד הם בל א׳ כלו
 מיו״ד וזהו העיי״ן וכמ״ש בע״ח שער א״א פט״ו והרמ״ז פרשה בראשית
 (בדף ד׳ סע׳׳ב) דהיינו בחי׳ ריבוי האורות כו׳ וע״ש בע״ח בשם האדרא
 (דקכ׳׳ח ע״ב) שהם בחי׳ ש״ע רבוא נהורין. ועמ״ש מענין חשבון גדול
ת בואו ם לציצית. וזהו ענ כ ם ובד״ה והיה ל כ ם ל ת ר פ ס  בביאור ע״פ ו
ד מצוה ס פ  חשבון דקאי על המצות כמארז״ל ונחשב חשבונו של עולם ה
ל פרוטה מצטרפת לחשבון גדול  כנגד שכרה כו׳ דהיינו כמו בצדקה כ
 דייקא שממשיד גילוי אור א״ס ב״ה הסוכ״ע בחי׳ שמו הגדול. והמשכה
ת מלכותו ית׳ מקור דבי״ע הנקראת חשבון וזהו בואו ד  זו היא בבחי׳ מ
ר בני ישראל פ ס  חשבון. ועד״ז הוא ג״כ בכל המצות וע״ז נאמר והיה מ
ל בו׳  כו׳ אשר לא ימד ולא יספר לפי שממשיכים מבחינת חשבון גדו
ה הנ״ל. והנה בעבודת ה׳ צ״ל ג״כ ב׳  וכמ״ש בביאור ע״פ מי מנ
 בחי׳ חשבון. הא׳ כמ״ש בזהר פ׳ קרח (דקע״ח אי) דבכל ליליא וליליא
ר נש למעבד חושבנא מעובדוי א ישכב ועד לא נאים. בעי ב  עד ל
ל ההוא יומא ויתוב מינייהו ויבעי עלייהו רחמי כו׳ וכמו  דעבד כ
ננות  שכתוב עניו זה באריכות בםש״ב פכ״ט. והב׳ הוא המחשבה וההתבו
ה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית ל ע מ  בגדולת א״ס ב״ה ומלכותו ל

 בו׳ ואשר קדשנו במצותיו שהם המשכות אור א״ס ב״ה ממש כוי:

ה כי התפלה נק׳ צלותא וכמ״ש ל פ ת  וענין עיר סיחון דקאי על ה
 בדניאל [ו׳ י״א] ומצלא ומודה כו׳ ויעתר יצחק תרגומו וצלי
 יצחק. והענץ כי מצלי הוא לשון הטייה כמו אצלי ודור(בגמ׳ ספ״ק דביצה).
ה משפט לא תצלי. והנה התפלה הוא כענין יהי רצון ט ם לא ת ו  וכן תרג

 פרשה בלק
 הה׳ הוא ג׳ קוין כו׳ עד וכמ״ש אף עשיתיו], והנה יש עוד בחינה רביעית
 שלמעלה מהשלשה בחינות הנ״ל מחשבה דיבור ומעשה ונרמז במלת
ת עוד דבר שאינו מפורש כאן והוא  אף כי אף הוא לשון ריבוי לרבו
נעלה מהם. וביאור ו וגבוה ו  הדבר שלמעלה מהשלשה בחינות הלל
ת ירידת הנשמות לעוה״ז שירידתו צורר  הדבר הנה צריד להבין תכלי
 עליה היא כנודע, וצריד להבין עליה זו מה היא מאחר שטרם ירידתה
ל מזה. וגם להשכיל היטב  היתה נהנית מזיו השכינה ומה עילוי גדו
ה שהוא בחי׳ בראתיו יצרתיו כו׳ ל ע מ  עניו מחשבה דבור ומעשה ל
ת הגוף כוי. ו דמו  שהרי כי לא מחשבותי מחשבותיכם כתיב ואיו ל
 אלא העניו הוא שבחינת יציאת העולמות מהעלם אל הגילוי נקרא בשם
 דבר ה׳. כמו ע״ד משל באדם הדיבור הוא מגלה לזולתו מצפוני
ר עד״מ בעשרה מאמרות נברא העולם הם בחי׳ מאמרות . כ  מחשבתו

ה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל. (בגמרא ספ״ג נ  מי מ
ל הנפש באה. ויקרא דה (ל״א אי). רבות ויגש פצ״ד גבי כ  דנ
ח בעצי ובפסוק אחת  פ״א במדבר פ״ב פ׳ בלק בשה״ש רבה ס״פ כתפו
ל הנחלים) רבע יש בו ק כ  היא יונתי. ובפסוק אל גנת. בקהלת רבה בפסו
 ב׳ פירושים פי׳ אחד חלק רביעית*, והב׳ מלשון ארבעה. כי הנה בבחי׳
 ישראל יש ד׳ בחינות. והענין דכתיב ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו
 והם בחי׳ מחשבה דיבור ומעשה בראתיו הוא בחי׳ מחשבה שהוא יש
 מאין יצרתיו הוא בחי׳ הדיבור שהוא בחי׳ צורה שמצייר האותיות
 שבמחשבה. אף עשיתיו בחי׳ המעשה כתיב בלשון אף לפי שהמעשה דבר
גד המחשבה שמצייר האותיות פרד בפני עצמו שאינו כעדר הדיבור נ  נ
 המחשבה ממש כי מה שחושב הוא מדבר משא״כ עניו עשייה גשמיות הוא
 ענין בפני עצמו [וע׳ מזה בד״ה חייב אינש לבסומי בפוריא* במש״ש. וצורת

 •) עי׳ בהוספות.
 שו״ה והם — מחשבה: בכת״י: המחשבה.
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 ולאהבה אותו. כך יש דעת מצד הקליפה וסט״א והוא דעת הרע ולאהוב
 דברים זרים ולתאוה יבקש נפרד מחמת שערב לחכו מתיקות עוה״ז
 ותענוגיו. והנה זו היא מדת בינוני׳ זה וזה שופטן כוי ולאום מלאום יאמץ
 כו׳ כשזה קם זה נופל, אך האהבה שבפנימית הלב שלמעלה מהטעם ודעת
 רק באה מלמעלה בבחי׳ מתנה איו בחינת זה לעומת זה כנגדה שבחי׳
 פנימי׳ נקודת הלב היא בחי׳ יחידה שאין לה אלא רצון אחד לאביה
 שבשמים והיא המעלה והמדרגה שאין דוגמתה ולא בערכה נמצא
 בגשמיות כלל רק לה׳ לבדו נמצא בבג׳׳י עם קרובו כמ״ש כי עם קשה
 עורף הוא וסלחת וגו׳. פי׳ קשה עורף בחי׳ רצון שלמעלה מהטעם
 ודעת כוי כמ״ש במ״א (וע׳ ברבות בי תשא ס׳׳פ מ״ב ואינו אלא לשבחו כוי).
 ובהתעוררות אהבה רבה זו בקל הוא יכול לנצח ולהגביר הטוב על
 הרע לגמרי מפני שאיו לחיצונים בה אחיזה כלל וזהו יחד לבבי וכו׳ ויחד
 לבבנו כוי. שיהיה נכלל בחי׳ חיצוניות הרצון בבחינת פנימית הרצון(ועמ״ש
 מזה סד״ד, להבין עניז הברכות ועמ״ש סד׳יה והקרבתם עולה אשד,). וזהו אף עשיתיו

 שאף מרבה עוד בחינה א׳ והוא בחי׳ רצון העליון שלמעלה מעלה מבחי׳
 מחשבה דבור ומעשה וסמד לעשיתיו לפי שעיקר גילוי רצון זה הוא בבחי׳
 עשייה גשמיות דוקא דהיינו במעשה המצות להיות בטל רצונד מפני
 רצונו בםור מרע ועשה טוב. ורמ״ח מצות עשה הם רמ׳׳ח המשכות
 רצון העליון ונעוץ תחלתן בסופן דייקא [וזהו ענין א׳ עם המבואר לעיל
 פ׳ שלח ע״פ ועתה יגדל נא כו׳ שבעוה״ז דוקא נעשו הנשמות בחי׳
 מהלכים שהוא בחי׳ אהבה דמאדר בלי גבול הכלי. והיינו ע׳׳י המצות*
 כמ״ש אם בחקתי תלכו לפי שהם המשכת מקיפים מבחי׳ סוכ״ע על
 נר׳׳נ להעלותם כו׳ ועמ׳׳ש ע״פ כי תצא בפי׳ בקשו פני והיינו ע״י את
 פניד הוי׳ אבקש ע״ש]. וז״ש בק״ש והיו הדברים האלה אשר אנכי
 מצוד היום וגו׳. והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי כוי אחר ואהבת
 את ה׳ אלהיד בכל לבבר בו׳ פי׳ ב׳ בחינות לב פנימיות וחיצוניות רק
 שא״א לבא לבחי׳ פנימיות עד שיגיע וישיג תחלה בחי׳ החיצוניות
 הנולדה מהדעת כי צריד לילד ממטה למעלה [עיין במ׳׳ש בד׳׳ה כי
 תשמע בקול שצ״ל כסדר המדרגות תחלה מפתחות החיצוניות כו׳ ע״ש
 וסד״ה וספרתם לכם ממחרת השבת כו׳ ובד״ה אתם נצבים כי הנה יש
 בבחי׳ צעקת הלב ב׳ בחי׳ כו׳] וזהו ענין כל האריכות שלפני ק״ש
 בפסוקי דזמרה וברכות שלפני ק״ש וכו׳ כנודע. ובזה יובן העילוי שיש
 להנשמה בעבודת ה׳ בהיותה מלובשת בתוד הגוף כי הגם שטרם
 ירידתה היתה מתאחדת במקורה בבחינת מחשבה דלעילא מ״מ
 המחשבה אינה נקראת אלא בחי׳ לבוש אלא שהוא לבוש פנימי אבל
 אינה מתייחדת בשרשה במאצילה לגמרי להיות נכללת באור א״ס
 ב״ה ממש דלית מחשבה תפיסא בי׳ כלל פי׳ שאינו נוגע אל עצמותו
 ומהותו כלל כביכול אלא שמתלבש בו משא״כ בחי׳ רעותא דליבא כד
 אתכפיא סט״א להיות בטל רצונר מפני רצונו כו׳ בסור מרע ועשה
 טוב בבחי׳ עשי׳ גשמיות במעשה המצות וסור מרע כנ״ל הרי רצון
 העליון שהוא אור א״ס ב״ה בעצמו ובכבודו שורה ומתגלה בו ורמ״ח
 פקודיו הם רמ״ח אברים דמלכא ממש. וזהו שאמרו רז״ל יפה שעה
 אחת כו׳ [ועמ״ש מזה בפ׳ יתרו ע״פ זכור את יום השבת בעניו איהו
 וחיוהי חד כו׳ ועמ״ש ע״פ וישב יעקב בפי׳ טוב לי תורת פיד מאלפי

 זהב וכסף. וממ״ש באן יובן יותר מש״שן:
 ג וזהו ומספר את רוכע ישראל. כי הנה כתיב והיה מספר בנ״י
 כחול הים אשר לא ימד ולא יספר ובגמ׳(יומא כ״ב א׳) רמי אהדדי
 כתיב והיה מספר וכתיב אשר לא ימד ולא יספר ומשני כאן כשעושין רצונו
 של מקום כוי. ולבאר הענין צריד להבין מהו כחול הים. כי הנה סביב הימים
 והנהרות הקרקע הוא חול שהוא יבש ומפורד לחלקים משא״כ שאר עפר
 הארץ הם רגבי אדמה לחים ומדובקי׳ קצת. והיינו לפי שהמי׳ אשר בימים

 •) עי׳ בהוספות.

 וצירופי אותיות היוצאים מהעלם אל הגילוי ולהוות מאיו ליש. והנה
 במאמר אחד יכול להבראות וכדכתיב וברוח פיו כל צבאם פי׳ רוח פיו
 הוא בחי׳ הבל העליון [ע׳ בזהר ח״ג מ״ז ב• ובאגה׳׳ק ד׳׳ה ויעש דוד] והוא
 מאמר אחד הכולל וכמאמר ברור אומר ועושה במאמר אחד בו׳. אלא
 שהדיבור הוא מחלק ומפריד ההבל לכמה מיני צירופי אותיות שהם הם
 ריבוי התחלקות העולמות אלף אלפיו וכו׳ היש מספר לגדודיו כוי.
 וזהו ברכו ה׳ מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו דברו
 דייקא. מפני שהם חיים וקיימים מבחי׳ דבר ה׳ שהוא בחי׳ גילוי
 מוצא פי ה׳ להיות ריבוי התחלקות הנבראים וצירופי אותיות שמהם
 חיים הנבראים הם הם בחינת השמות והם בחינת שמות כל הנבראים כל
 אחד על שמו כמו מחנה מיכאל כוי וכן שמות כל הנבראים למיניהם
 וכמ״ש ויקרא האדם שמות והם בחי׳ שמות ממש צירופי אותיות מוצא
 פי ה׳ וגו׳ והנה כל זה הוא בחי׳ עלמין דאתגליין. ויש עלמין סתימין
 דלא אתגליין שהם בחינת מקורים לעלמין דאתגליין. וכל מה שיש
 בעלמין דאתגליין מוכרח להיות לו מקור בעלמין סתימין כנזכר בדרשת
 רז״ל אין לר עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה וכן הוא למעלה מעלה עד
 רום המעלות וכדכתיב כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם.
 והנה ישראל עלו במחשבה. פי׳ בבחי׳ עלמין סתימין והיינו כמו למשל
 המחשבה הוא בחי׳ ההעלם של הדבור שהדבור הוא מגלה ופורש מה
 שבמחשבה ומה שבמחשבה הוא בסקירה אחת צריד לפרש הרבה בדיבורו
 כי בחי׳ כח המחשבה הוא מאד נעלה מכח הדבור שהמחשבה הוא לבוש
 הפנימי שמתאחדת עם הנפש ממש. שהוא בבחי׳ יש מאיו ממש וע״כ
 כתיב ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים וגו׳ [ועמ׳׳ש פי׳ זה בד״ה
 כה תברכו בפ׳ נשא] שהם בחי׳ מלאכים פני אריה פני שור פני נשר

 וכו׳ והם השמות מיכאל וגבריאל כו׳ שהם הם הצירופי אותיות שמהם
 נמשכו ונתהוו מאין ליש בבחי׳ דבר הי. אבל ולאדם לא מצא עזר כנגדו.
 פי׳ עזר הוא בחיי שם (עיין בהרמב״ן בפי׳ החומש בפסוק זה) והיינו
 שהנשמה קודם בואה לעולם ולגוף אינה נקראת בשם כלל לפי שמקור
 חוצבה הוא בבחי׳ מחשבה עלמין סתימין דלא אתגליץ. ומה שנקרא
 אברהם יצחק כוי הוא אחרי התלבשות הנשמה בגוף. וזהו אחד היה
 אברהם [יחזקאל ל׳׳ג כ׳׳ד] פי׳ היה שקודם ביאת הנשמה לגופו היה
 בבחי׳ אחד דהיינו בבחינת המחשבה שמתאחדת עם הנפש והם הם בחי׳
 עלמין סתימין שהם מתייחדים באור א״ס ב״ה ממש בבחינה שקודם
 בואה לידי גילוי העולמות להיות התחלpת הנבראים מעלמא דפרודא
 כו׳ לכן באדם הראשון היו כלולים ששים רבוא נשמות בבחינה אח׳
 והיינו לפי שמקור הנשמה היא למעלה מעלה מבחי׳ התחלקות הנבראים

 כנ״ל [וע׳ בזהר ח״א פ״ה ב׳ ק״ב ב׳]:
 ב ואחרי הדברים והאמת האלה יש להבין מהו תוספת העילוי להנשמה
 בעוה״ז בהתלבשותה בגוף הגשמי מאחר שבמקור חוצבה
 היתה כלולה ומתאחדת באור א״ס ב״ה בבחינת מחשבה בחי׳ עלמין סתימין
 למעלה מעלה מבחינת שם ובחיי דבר ה׳ בעלמין דאתגליין כנ״ל. אף
 הנה כתיב יחד לבבי ליראה שמר וכו אנו מתפלליו בברכת אהבת עולם
 אהבתנו כו׳ ויחד לבבנו כוי. והענין כי יש בחי׳ רעותא דליבא שהוא
 רצון הלב ויש בזה ב׳ בחינות פנימיות וחיצוניות פנימית נקודת הלב היא
 בחי׳ אהבה רבה שלמעלה מהטעם והדעת ובאה מלמעלה בבחי׳ מתנה
 כמ״ש עבודת מתנה אתו את כהונתכם [ע׳ מ״ש פ׳ במדבר סד״ה וידבר
 ה׳ אל משה במדבר סיני. והיא היא בחי׳ עבודת מתנה כוי. וזהו לגלגלותם

 ע״ש וע׳ באגה״ק דיה כתיב מד, יפית]. וחיצוניות הלב הוא הנלקח מן

 הדעת והתבוננות בגדולת ה׳ כל חד לפום שיעורא דיליה. ולפי שכלו
 והשגתו באור א״ס ב״ה כד מעורר את האהבה בלב. והנה מודעת זאת
 כי את זה לעומת זה עשה אלהים שכמו שיש דעת בקדושה לדעת את ה׳
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ת רבע ישראל כנ׳׳ל בחי׳ עשיתיו כנ״ל:  לפי שהוא המשכת רצון העליון א

 ד והנה כ׳׳ז הוא בחינת יחודא תתאה במעשה המצות להמשיר רצון
רה ד תו ר בחי׳ עשיתיו כנ״ל אך תלמו פ ס  העליון בבחינת מ
ה עפר יעקב כי עפר נ ד כולמ שהוא בחינת יחודא עילאה וזהו מי מ ג נ  כ
רה לפי שהוא רצונו ית׳ ממש ד תו ל והוא בחי׳ תלמו ל ר כ פ ס  אינו בגדר מ
לכך הוא בחי׳ יחו״ע בחי׳ ביטול לאור א״ס ב׳׳ה ממש ויחוד חב״ד  ו
ל (ועמש״ל ל ר כ פ ס  בחב׳׳ד כוי. ומתניתא מלכתא כנ׳׳ל. ואינו בגדר מ
ת ח ל חפץ ת כ ת ל  בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע בפי׳ ע
רה נק׳ עפר שאינו בגדר  השמים יעו׳׳ש. ומזה יובן יותר מש״כ דהתו
רת עולה כאילו הקריב ל העוסק בתו ל שהוא גוש אחד שלכד כ ל ר כ פ ס  מ
ל משא׳׳כ במצות ל  עולה אף שעוסק בעידנא דלאו זמן הקרבה הוא כ
ל חפץ בו׳ והיינו לפי כ ת ל י ע נ ת בזמן פלו  עצמן שהם בחי׳ התחלקו
ד מזה בד״ה כי ביום ל רעוין ועמ׳׳ש עו כ  שהתורה היא בחי׳ רעוא ד
רתד שע׳׳י המצות הוא ו בתו  הזה יכפר. וזהו קדשנו במצותיד* ותן חלקנ
ר אד ע׳׳י התורה הוא בחי׳  עדייו בחי׳ קדושין ואירוסין וארשתיר לי כ
ת ה׳ והענין אפשר לומר כי עם היות  ההמשכה בבחי׳ פנימית וידעת א
 שע׳׳י המצות נמשד בחי׳ גילוי רצון העליון בנפש ובחי׳ אהבה רבה
 אד כי גם ברצון עליון יש ג״כ בחי׳ חיצוניות ופנימיות כמ״ש במ״א
כד ג״כ בגילוי האה״ר  ע׳׳פ ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים כו׳ ו
ל וזהו  בנפש יש ג׳׳כ ב׳ בחי׳ הא׳ כמ׳׳ש כי עם קשה עורף הוא כדלעי
 הנמשד ע״י המצות והב׳ כמ״ש מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים
 והמשכת בחי׳ אהבה בתענוגים שרשו מבחינת פנימית הרצון עליון
ת בני אדם וזהו חכמת אדם  ונמשר ע׳׳י התורה. כדבתיב ושעשועי א
 תאיר פניו פניו היינו בחינת פנימית וכמ׳׳ש ע׳׳פ חכלילי עינים מיין
ה הוא אהבה בתענוגים ועמ׳׳ש למעלה ממנ  שיש בחינת אהבה רבה ו
רה ומ׳׳ש בד׳׳ה לא הביט און ביעקב) תו  בד״ה מה טובו בענין מצות ו
רה בבחינת יחודא עילאה הוא ע״י  אד הדרר שיזכה האדם לאור התו
רר רחמים רבים על נפשו בקביעת ת הרחמים דהיינו לעו ד  בחי׳ יעקב מ
ודע שעת רצון הוא בחצות וכו בשעת התפלה. כי הנה יש  עתים כנ
ה ופסוקי דזמרה פסוקי דרחמי ואזי הוא עת רצון לעורר ל פ ת ר ה ד ס  ב
ות . וזהו מדתו של יעקב י׳ עקב שהוא עניו הרחמנ  רחמים על נפשו
 על בחי׳ יו״ד חכמה עילאה שנפלה וירדה לבחי׳ עקב כנ׳׳ל. והנה
 מדתו של יעקב מבריח מן הקצה אל הקצה להקים מעפר דל.
ת בבחי׳ יחודא עילאה כמ״ש במ״א (וגם פי׳ עפר כמ״ש  ולהעלו
רתד ועמ״ש מזה בפ׳ ויקהל ח לבי בתו ת ל תהיה ועי׳׳ז פ כ  ונפשי כעפר ל
רה ה של תו כ ר ד היא ד מה כו׳ וגם כמארז״ל כ  ע״פ קחו מאתכם תרו
ל העוסק בתורה ת במלח תאכל כו׳ ועל הארץ תישן)• אד אמרו רז׳׳ל כ  פ
רה עם גמילות חסדים ולכן כתיב ומספר  לבד כו׳ אלא צריר להיות תו
 את רבע ישראל בחי׳ עשיתיו במעשה המצות ומעשה הצדקה הנק׳ בשם
ל המצות והוא ענין גמילות חסדים. ועמ׳׳ש בד״ה גד כ ם ששקולה כנ ת  מצוה ס
ל מצותיו. (וע׳ בזהר משפטים דק״ה ת כ  כי תשמע בקול גבי לשמור א
׳ והיינו ג״כ עניו יחודא עילאה ויחו״ת כי מספר כו ה כו׳ ו  בפי׳ מי מנ
ר היינו יחוד פ ס  מי היינו יחוד חו״ב אאלפד חכמה אאלפד בינה בו׳ מ
ת והדבור והוא ענץ יעשה שלום לי שלום יעשה לי ועמ׳׳ש ע״פ  המדו
. ובביאור ע״פ ונקדשתי בתוך ר ת כ  אלה פקודי המשכן. משכן העדו
ד מי י׳׳ל שזהו ענין שער החמשים מנש״ב ר  בני ישראל. ולפמש׳׳כ בפרדס ע
ה עפר יעקב קאי על רה בחג השבועות וא״ש דמי מנ  שבו ניתנה תו
׳ ועמ׳׳ש בביאור מארז׳׳ל בשעה שהקדימו ישראל נעשה כוי  התורה כו
׳ תספרו ם כו כ ספרתם ל  מי גילה כו׳ ועיין מה שכתוב בביאור ע״פ ו
בע ישראל בזהר פ׳ בלק (דף ר״י  המשים יום. וע׳ עוד מענין רו

ר נשארו ביבשות כ  ונהרות הם שואבים הלחלוחית מכל הקרקע שסביבם ל
וה ת חיות העולמות בדבר ה׳ ורוח פיו המהו  ופירוד והנמשל הוא בכללו
ה כתיב ויעש את הים כו׳ עומד על שני ל הנבראים מאין ליש. הנ  כ
 עשר בקר כו׳ והים עליהם מלמעלה (במלכים א׳ סי׳ ז׳) פי׳ לפי שבחי׳
ר נעשו י״ב בקר בחי׳ פירוד כ  הים עומד מלמעלה בריחוק מקום ל
ות מאץ ליש במדת מלכותו ית׳  והתחלקות במספר י״ב והוא כי התהו
ל עולמים וגר. ולפי שהוא ת כ  המתנשא מימות עולם ומלכותה מלכו
ם ומתנשא מהם נעשו בחי׳ עם מלשון עוממות דברים זרים ונפרדים  ר
 כי אין מלד בלא עם והתהוותם בבחי׳ עם הוא מבחי׳ התנשאות
 המלד עצמו ממילא יורדים להיות בבחי׳ עם וכמשל המלר היושב על
ו ונעשים שפלים לפניו. י  כסאו שמחמת זה זעים ונרתעים הכל מלפנ
 ולכן מבחי׳ מלכותו ית׳ שהוא בחי׳ א״ס ותכלית נעשו ונתהוו עולמות
 בעלי גבול בבריאה יצירה עשייה ג׳׳כ בבחי׳ א׳׳ס ותכלית כמ׳׳ש היש
ר לגדודיו אלא מפני שהם חיים וקיימים מבחינת התנשאות מלכותו פ ס  מ
ה מ כ  ית׳ המתנשא מימות עולם. לכן יורדים בבחי׳ פירוד והתחלקות ל
ת מלכותו ית׳ ד מ  מינים ממינים שונים• אר איר הם מקבלים חיותם מ
 והוא מתנשא מהם הנה באמת על זה כתיב כי שמש ומגן ה׳ אלקים
ל יכול והן הן גבורותיו כוי. וכמ״ש בסש״ב  והוא כח אלהי שהוא כ
ת שלא ירד החיות ל ההתנשאות הוא בחי׳ הסתלקו ל ד כ ר  חלק ב׳ אד ד
ך והוא כמשל המים ששואבץ אליהם הלחלוחית ונעשה ל כ  אליהם כ
ר ממש פ ס ד הזה אינו מ פ ס  על שפתו חול בחי׳ פירוד כנ׳׳ל והנה בחי׳ מ
ר מפני שהוא מפוזר פ ס ר וגו׳ אלא שהוא נקי בגדר מ פ ס  כדכתיב היש מ
ר ממש כי פ ס ר אבל אינו מ פ ס ל עליו שם מ  ומפורד לחלקים ויכול לחו
ק הוא בגדר ב ר א יספר מרו ל הים אשר ל  לא יספר מרוב כמשל חו
נבדל לעצמו ד ו ר פ ר מפני שמפורד לחלקים וכיון שכל חלק נ פ ס  ובחי׳ מ

 יחול עליו שם מספר״:
ר בני ישראל שבני ישראל הם הם העושים פ ס  והנה כתיב והיה מ
ר שהם הם הממשיכץ בחי׳ מלכותו ית׳ להיות פ ס  בחינת מ
ל עולמים. והיינו ע׳׳י מצות מעשיות שנקראים מצות ת כ  מלכותו מלכו
ר בני פ ס  המלר [ועמ״ש מזה ג׳׳כ לעיל פ׳ במדבר סד׳׳ה והיה מ
ל מצוה י כ לכו אומרים לפנ ר היינו בחי׳ המצות כו׳ ע״ש]. ו פ ס  ישראל מ
 בא״י אלהינו מלד העולם שהוא המשכת אור א״ס ב״ה להיות מלר
 העולם כנ״ל. כמ״ש במ״א. ולפי שהיא המשכת אור א״ס ב״ה
ר ממש. וזהו אשר לא פ ס ר ואינו מ פ ס ק בגדר מ  ממש לכן אינו ר
ספר כשעושין רצונו של מקום כנ״ל. דהיינו כשממשיכין רצון  ימד ולא י
 העליון במעשה המצות שהוא אור א״ס ב״ה והיינו על ידי שמחה
 של מצוה מנקודת פנימית הלב. וכדכתיב פקודי ה׳ ישרים משמחי
ת אשר לא עבדת את ה׳ אלהיד בשמחה וטוב לבב מרוב ח  לב וכתיב ת
ד אין ה עד אץ קץ ולמטה ע ל ע מ ל היינו בלי גבול ל ב כ  כל פי׳ מרו
ורת זהב ובד״ה צו  תכלית בבחי׳ א״ס בנ״ל (ועמ״ש מזה בד״ה מנ
י לחמי גבי הקטר חלב התמיד. ועמ״ש מעניו  את בנ״י כו׳ את קרבנ
 פי׳ עושין רצונו של מקום בפ׳ שלח ע״פ מקושש עצים. ועמ״ש מעניו
 שמחה של מצוה בביאור ע״פ צאינה וראינה כו׳ בעטרה שעטרה לו
ר דמל׳ הנק׳ ת  אמו. ומזה יובן איר ע״י שמחה של מצוה ממשיכים כ
 רצונו של מקום מבחי׳ ומדרגה היותר עליונה וזהו עושין רצונו בו׳
ת רבע ישראל חלק הד׳  ע״ד ועשיתם אתם כאלו עשאוני) וזהו א
 בחי׳ אף עשיתיו שם הוא גלוי רצון העליון דייקא כנ״ל. וגם רבע
ל ד׳ בחינות מחשבה דבור ומעשה ורצון. כלל כ  מלשון ארבעה כי בזה נ
מספר ה שכתב ו מ מספר וגו׳ ד ה עפר יעקב ו  ובזה יובן דכתיב מי מנ
מספר כתיב דמשמע ר ואעפ״כ ו פ ס ה כלומר שאין מ  קאי על מי מנ
ר ממש פ ס ר ואינו מ פ ס ר אלא העניו כנ״ל שהוא בגדר מ פ ס  שיש מ

 •) עיי בהוספות.



 136 לקוטי בלק תורה
ח אליהו מלגאו איהו שם מ״ה ת פ ה איתא במאמר ד ה דהנ ל ע מ  וכמ״כ ל
 בו׳ ואיהו שקיו דאילנא כמיא דאשקי לאילנא כוי שפי׳ מלגאו היינו
 בפנימי׳ האצילות הוא שם מ״ה שהוא הארת אור א״ם ב׳׳ה שנמשך
ודע נמצא שהשפעת אור א׳׳ס ב״ה נמשל למים והיינו  ממצחא דא׳׳ק כנ
ר בנ׳׳י בעניו ארץ פ ס ך ועמ״ש בד״ה והיה מ  כי מים יורדים מגבוה לנמו
ך ס  לא שבעה מים. וגילוי זה הוא באצילות משא׳׳כ מאצי׳ לבי׳׳ע יש מ
 כנ״ל. ולכן הד׳ מחנות שכינה שהם בבריאה שהם י׳׳ב בקר שהים עומד
ל הים שמתחלקים לחלקים  עליהם מלמעלה כנ״ל הנה הם נק׳ בחי׳ חו
 בבחי׳ גבול כל א׳ בפ״ע כנ״ל וסיבת זה הוא מפני שהים שהוא מל׳
 דאצילות שואב מהם אליו הלחלוחית ובחי׳ יסוד המים הנ׳׳ל שהרי
ת  הקו מסתיים במל׳ דאצי׳ ומרומם ומתנשא בבחי׳ הגבהה והסתלקו
ל א׳ ל חלקים נפרדים כ  מבי״ע לכן נעשו הם הנבראים בחי׳ חו
ת לגמרי שא׳׳כ היו נשארים ק שאין ההסתלקו מספר כוי. ר  בבחי׳ גבול ו
 בבחינת פירוד לגמרי והרי תכלית הבריאה להיות ביטול היש. וזהו
ק מ״מ ההארה בוקעת ק ביו אצילות לבי״ע ר  עניו שהמסך מפסי
 המסך ועי״ז נמשך בהם בחי׳ הביטול וגם נמשך שבחי׳ הדבר שבגדר
י ר ממש אבל עפר הוא גוש א׳ והיינו מפנ פ ס ר להיות איו מ פ ס  מ
ת להיות גוש אחד ואין שייך ב ח מ  שלחלוחית המים מעורב בו והוא ה
ל והיינו בחי׳ אצי׳ שלחלוחית המים שהוא הקו ר כל פ ס  בו אף גדר מ
 של אור א״ס ב״ה מעורב בו והוא המחברו להיות אחד ומיוחד בתכלית
ך ה׳ ת וכדכתיב ל ר והתחלקו פ ס  היחוד שלא יתכן לומר בהם גדר מ
 הגדולה והגבורה שכל המדות דאצי׳ הם בטלים אליו בתכלית הביטול
ת היחוד ועניו  לאור א״ס ב״ה המלובש בהם שמיוחדים עמו בתכלי
ה מההשגה ואין ל ע מ  התלבשותו בע״ס דאצי׳ נק׳ רזא המהימנות׳ שהוא ל
ל הים. ובזה יובן ך להשיג יחודו. ולכן נמשלו לעפר ולא לבחי׳ חו ר  ד
ל איך ל ר כ פ ס  מה שצ״ל דמאחר שבחי׳ אלקות דאצילות אינו בגדר מ
 מהווה מאין ליש בחי׳ דבר שבמספר שהן ב׳ הפכיים כנ״ל. אך העניו
ל אלא הוא ית׳ ל  הוא מפני שעל בחי׳ א״ם אין שייך עניו הכרח כ
ות מבחי׳ א״ס בעלי גבול והיינו ע״י שמחיה  כל יכול ויכול להתהו
ת והתנשאות  ומהוה מאין ליש ע״י בחינת מלכותו ית׳ שהוא בחי׳ רוממו
ת זו מהוה לה לנבראים וע״י רוממו  והסתלקות בחי׳ א״ס מלהיות מתג
ה מהשכל ל ע מ  מאין ליש כנ״ל ולכן נקי מדותיו ית׳ רזא דמהימנותא שהן ל
ת חסדו וגדולתו שמשפיע החיות בלי גבול ד  והדעת שכמו שאין מושג מ
ת גבורתו שיוכל ד  ולהוות מאין ואפס המוחלט ליש כמ״כ איו מושג מ
ד ר פ דבר נ ר האור א״ס המהוה ושלכך יהי׳ הנברא בעל גבול ויש ו  להסתי
 וזהו כי שמש ומגן ה׳ אלקים שכמו שבחי׳ הוי׳ אינו מושג כך הוא בחי׳
סתר מהם אור א״ס ב״ה היו בטלים  אלקים המסתיר ואלו לא היה מו
ר מהם לגמרי ת ס ו  לגמרי לאור א״ם ב״ה כביטול הנר באבוקה. ואילו היה מ
ל יכול שאינו מושג זה שהוא  לא היו חיים וקימים. אלא שזהו שהוא ית׳ כ
ת. ומ״מ אין זה העלם לגמרי שהרי מזה  מתנשא מהם בהגבהה והסתלקו
 ההתנשאות עצמו הוא חיותם וקיומם. וזהו וידבר אלקים אל משה ויאמר
ר מבחינת פ ס ות בחי׳ מ  אליו אני הוי׳ וכמ״ש במ״א. ולכן יוכל להיות ג״כ התהו
ר (ועמ״ש בביאור ע״פ ע״כ יאמרו המושלים בואו פ ס  שלמעלה מגדר מ
ך ס  חשבון מענין שמל׳ דאצי׳ נק׳ חשבון מטעם הנ״ל וע״ש) והיינו ע״י מ
 ופרגוד הנ״ל שהוא בחי׳ המגן המעלים ומסתיר לשם הוי׳ ועי״ז
ד נמשר ממקום ו ר [ובאמת שרש המסד והפרג פ ס מ ות ה  נעשה התהו
ך הנ״ל נק׳ ס  גבוה מאד כמ״ש במ״א שזהו פי׳ השמים כסאי. שבחי׳ מ
ס לבחי׳ א׳ אלופו של עולם ושרשו מבחי׳ מקיפים עליונים  ג״כ כסא כ
ה נעשה ט מ  אורות חיה יחידה שלמעלה מהכלים סובב ומקיף ולכן ל
ות ל יכול להיות התהו  ונמשד מזה בחי׳ פרסא. ולכו מאיר בו בחי׳ כ
 הגבול מבלי גבול. ועמ״ש מזה בביאור ע״פ יונתי ועייו בע״ח שער
ת כ ר פ ד ע״פ אנכי מגו לד. ובד״ה והבדילה ה  כסה״כ ועמ״ש בפ׳ לד ל

נסכו רביעית ההין):  םע״ב והף־ריד ע״א) ועמש״ל פ׳ שלח בענין ו

ה כוי. הנה שרש העניו המבואר לעיל ק מי מנ  ביאור על פסו
ר בנ״י פ ס בע ישראל שהוא ע״ד והיה מ מספר את רו  בפי׳ ו
 כחול הים אשר לא ימד ולא יספר. והענין שאף שהוא בגדר בחי׳
. וזהו כחול הים שהחול הוא חלקים דקים ר עכ״ז הוא אין מספר פ ס  מ
ל ר שיכולים להתחי פ ס לכד הוא בגדר מ  שכל חלק הוא פרטי בפ״ע ו
ר שלא יספר מרוב. משא״כ פ ס ל חלק בפ״ע ואעפ״כ הוא בלי מ ר כ לספו  ו
ל כמו בחול. וכן ל ר כ פ ס  עפר שהוא גוש אחד ממש אין שייד בו לשון מ
ר פ ס ר ושמ״מ אין לו מ פ ס ל הים אשר הוא בגדר מ  למעלה יש בחי׳ חו
ר וכמשי״ת. דהנה בים פ ס ד בחי׳ שלמעלה מגדר מ  ממש ויש עו
 שעשה שלמה כתיב עומד על י״ב בקר כו׳ והים עליהם מלמעלה.
 ופי׳ שהים הוא בחי׳ מל׳ דאצי׳ והי״ב בקר הם ד׳ מחנות שכינה
 ג׳ פונים צפונה הוא בחי׳ מחנה גבריאל. וג׳ פונים נגבה הוא
ת הוא לכד הים עומד עליהם מלמעלה שמדת מלכו ה מיכאל. ו  בחי׳ מחנ
ד כוי. וה״ז בחי׳ רוממות ת ההתנשאות וההגבהה שמתנשא למלו ד  מ
ת מהנבראים משא״כ שאר המדות הוא בחי׳ קירוב כי החסד  והסתלקו
 ואהבה שייר ג״כ עם מי שמקורב עמו משא״כ בחי׳ מלוכה הנה אין
 מלך בלא עם מלשון עוממות דהיינו זרים ונפרדים דוקא משא״כ על
ד לשון מלוכה. כמו שאין שייך לשון מלוכה בנפש האדם י  בנים לא ש
מר שמולכת על אברי הגוף כמו כשעולה במחשבתו להניע בידו  לו
 אזי תיכף תעשה היד רצונה. ומ״מ מפני שהיד הוא עצם אחד עמו.
ל לשון מלוכה אלא מלוכה הוא ל פל ע״ז כ ו  ומש״ה בטילה ע״כ אין נ
ו ובטל אליו וכמ״כ ו ושאעפ״כ נכנע ל ד ממנ ר פ  דוקא על מי שהוא דבר נ
תו ית׳. ע״ז אמרו אין מלר בלא עם שהם מדת מלכו  למעלה בחי׳ ו
פרד  העולמות בי״ע שהם נבראים בעלי גבול ותכלית ובבחי׳ יש ודבר נ
 יעי-ז שייר מלכותו ית׳ כשהם מקבלים עול מלכות שמים. ומבטלים
 א״ע. וזהו ענין ביטול היש דוקא. וזהו והים עומד עליהם מלמעלה בבחי׳
ד עליהן בחי׳ י ת ועי״ז נעשו בחי׳ עם ונפרדים ואז ש ת והסתלקו ממו  רו
 מלוכה וגם מבחי׳ התנשאות זו נמשד להם החיות וההתהוות שיתהוו
ד ומסד בין אצילות לבי״ע ו  מאין ליש כנודע. וזהו מ״ש בע״ח שיש פרג
 שהוא הגורם שלא להיות גילוי האצי׳ ממש בבי״ע דהיינו שיהיה אור
ת והתנשאות ועי״ז נעשו בי״ע בעלי גבול  האצילות מהם בבחי׳ רוממו
פרד ומ״מ מבחי׳ התנשאות זו עיקר חיותם וזהו בחי׳  ומדה ויש דבר נ
 חול הים הם הנבראים מבחי׳ מל׳ הנק׳ ים ולכן החול הוא בגדר
ה מיכאל פרד בפ״ע בבחי׳ גבול וכמו מחנ נ ר שכל נברא הוא יש ו פ ס  מ
ק מתפרד לחלקים. ר ל גשמי שמתחלק ו  כאו״א בחיי בפ״ע וכמו החו
ר פ ס ר שהם ברואים לאיו קץ ותכלית בלי מ פ ס  אעפ״כ כתיב היש מ
ר פ ס ו מ ר אבל אין ל פ ס ק בחי׳ דבר שבגדר מ . ונמצא הוא ר  כלל
ל הים שלא יספר מרוב אע״פ שהוא מחלקים נפרדים שהם  וכמשל חו
ל והיינו כי עד ל ר כ פ ס ק למעלה הוא באמת בלי מ ר ר פ ס  בגדר מ
ת דאצי׳ נמשד הקו וחוט של אור א״ס ב״ה ומשם ואילד הוא  מלכו
מדת . ולכן מתהווים הנבראים יש מאין מבחי׳ התנשאות ו פסק  נ
 מלכותו שאין זה אלא לפי שהקו מאור א״ס ב״ה מלובש בבחי׳ מל׳
 כמ״ש באגה״ק ד״ה איהו וחיוהי והואיל שמלובש בה אור א״ס ע״כ
ר פ ס ם בנבראים שהם בגדר מ ר ממש ג פ ס ך הכח להיות אין מ ש מ  נ
ת דלפי שהנבראים מקבלים  שזה נמשד מבחי׳ א״ם המלובש במדת מלכו
ר פ ס  חיותם ממל׳ דאצי׳ שהיא בחי׳ א״ס לבד הם ג״כ בחי׳ אין מ
. והנה כמו עד״מ בגשמיות סיבת שחול הים  אף שהם בגדר מספר
ד לחלקים דקים ומשתנה משאר עפר הארץ שהיא גוש אחד ר פ ת  מ
 הוא מפני שהים שואב אליו הלחלוחית שבעפר שבשפת הים ועי״ז
 שיוצא הלחלוחית מהעפר מתפרה לחלקים רבים דקים וזהו החול.



 לקוטי בלק תורה סט

 ממש חיץ רק שנק׳ כן ע״ש שמבחי׳ זו נשתלשל למטה בחי׳ רע וזהו
 ע״ד מ״ש בלק״ת פ׳ בראשית (ד״ח ע״נ) ובע״ח שהחסדים המגולים
 דז״א דאצי׳ דהיינו מן החזה ולמטה נק׳ עה״ד טו״ר משום שיכולים
 החיצונים ליקח מהם ולהתאחז בהם משא׳׳כ בבחי׳ עץ החיים. ועד״ז
 יובן גם באו בעניו מ״ה וב״ן (וכמשל״?! אי׳׳ה) דבחי׳ ב״ו נק׳ עץ הדעת
 טוב ורע דהיינו כשהאהבה מצד הדעת לבד שבבתי׳ זו יש לעומת זה דעת
 הרע כי השבירה התחילה מבחי׳ דעת משא״כ בחי׳ מ״ה הוא הביטול
 שלמעלה מהדעת וההשגה). ולכד תחלה מתברר אור הכתר (דהיינו
 שבחי׳ מ״ה שבו מברר בחיגות מב״ן השייר לכתר ור״ל בחי׳ עליונות
 שיוכלו להיות בביטול גדול ע״ד מדרגת הביטול דכתר כוי ונעשה מזה
 הכתר דתיקון כלול ממ״ה וגם מב״ו שכבר נתברר ונכלל בבחי׳ מ״ה ממש
 ועמ״ש מזה ג״כ בביאור ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות) ואח״כ הוא
 מברר בחי׳ חכמה ע״ד הג״ל ואח״כ בחכמה אתברירו הבחי׳ ב״ו שלמטה:
 והנה כמו p הוא בעבודת ה׳ למטה באדם דהנה הגשמות הם
 נמשכים משם ב״ן (עמ״ש בביאור ע״פ כי עמר מק״ח גבי
 לברר הנר״נ שלהם ועמ״ש ע״פ מי יתנר בענין נשמות דבנימין
 ובד״ה ואלה המשפטים גבי וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע
 בהמה ובביאור ע״פ אדם כי יקריב מכם כו׳ מן הבהמה וע״פ ביום
 השמיגי שלח ומ״ש ע״פ ואכלתם אכול) וא״כ יש בהם ג״כ בחי׳ תערובות
 טו״ר וירדו לעוה״ז בכדי לברר הטוב מהרע ועגין התערובות של
 טו״ר שבנשמות הוא ע״ד מ״ש ועץ הדעת טו״ר פי׳ שבבחי׳ הבחירה
 הנמשד מהדעת שייר טו״ר שכשבוחר בדעתו הטוב דקדושה כשמכיר
 את בוראו כי הוא חייר ועי״ז ממילא נתעורר אצלו האהבה ותשוקה לה׳
 כפי הדעת זהו בחי׳ הטוב והמטיב וכנגד זה יש בסט׳׳א כשבוחר
 בדעתו את הרע ונמשר אחר פיתוי היצר להתענג בתענוגים גשמיים
 ותאוות כו׳ וצ״ל הבירור לברר הטוב מהרע שיהיה הדעת והבחירה
 רק בטוב ולאהבת ה׳. והנה כמו שנת׳ לעיל בעניו הבירור למעלה
 שאי אפשר להיות כ״א ע״י בחינה שכבר נתברר לגמרי אז הוא מברר
 את הבחינה שלמטה ממנה שצריכה בירור כמ״כ בהנשמה זה הבירור
 לברר בחי׳ עה״ד טו״ר א״א שיהיה ע״י הדעת לבד שאף שאמת שע״י
 הדעת וההתבוננות יוליד אהבה לה׳ מ״מ א״א שע״י בחי׳ זו יברר
 וידחה כל הרע שהרי עיקר בחי׳ זו שבדעת הוא הצריד בידור שלכד
 נק׳ עץ הדעת טו״ר לפי שיש בו זה לעמת זה היינו דכמו שיש טוב
 בנשמה שהיא הבחירה של הדעת בטוב שמזה נולדה האהבה לה׳. כמ״כ
 יש ממש בחי׳ רע שהיא הבחירה של הדעת ברע שמזה נולדו אהבה
 זרה ותאוות רעות ומאחר שיש בו זה לעומת זה איו כח בהטוב לברר
 הרע שבו. וזהו שארז״ל בינוגים זה וזה שופטן שפעם מתגבר כח הרע
 ומושל על הטוב ופעם מתגבר כח הטוב ומושל על הרע כמ״ש ולאום
 מלאום יאמץ וכיון שכן אין זה בחי׳ בירור כלל שהבירור היינו שיהי׳
 הטוב מושל על הרע בתמידות ולא על דרד ולאום מלאום יאמץ
 חיץ וזה א״א להיות ע״י בחי׳ הדעת לבד שבנשמה שבחי׳ זו
 עצמה לא נתבררה עדיין כשלימות בהנשמה שלכד נקי בחינה זו
 עץ הדעת טוב ורע (ועמ״ש לעיל) שלפעמים יוכל להיות יניקת
 החיצונים מבחי׳ הדעת כוי. לבן צ״ל הבירור ע״י בחינה הנעלה
 מהדעת שהוא נתברר כבר ואין שום תערובות רע ח״ו. לכד הוא
 דוקא יכול לברר הטוב מו הרע (ועמ״ש במ״א ע״פ הן האדם
 היה כאחד ממנו שעה״ד טו״ר הוא הדעת שבבחי׳ פנימי׳ משא״כ
 הדעת שבבחי׳ מקיף הוא אדרבה דוחה יניקת החיצונים כוי.
 ולפ״ז י׳׳ל גם כאן דדוקא בבחי׳ דעת תחתוו שהוא דעת המושג
 בנפש שייר לקרותו עה״ד טו״ר וממנו נמשר המדות הנמשכים
 מהשכל ויש להו לעומת זה בנפש הבהמית משא״כ בחי׳ דעת עליון

 ופי׳ עניו החשמל כו׳ ע״ש ועיין מענין חול היש בזח״ב (דרכיה סע׳ג)
 ובתקוני ז״ח דט״ו ע״ב] וזהו שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא
 במספר צבאם. פי׳ מי אלה הוא שם אלקים שעי״ז נמשד להיות המוציא
 במספר צבאם אר הנה ע״י שהארת הקו בוקע המסר עי׳׳ז יוכל להיות
 נעשה שיהיה מספר זה בבחי׳ אין מספר ממש בלי גבול [והגם שבגשמיות
 לא ימצא זה רק שחול הים לא יספר מרוב אבל לא שיהיה אין מספר

 ממש אבל למעלה יהי׳ בחיי אין מספר ממש]:
 ב והנה כל המשכות בחי׳ א׳׳ם בין בבחי׳ יחו״ת דהיינו שיהיה בחי׳
 אין מספר בו׳. ובין בבחי׳ יחר׳ע שנק׳ עפר יעקב שלמעלה
 מגדר מספר הוא נמשד הכל ע״י ירידת הנשמה בגוף וזהו ענין הירידה
 צורר עלייה. וביאור זה צ״ל תחלה שרש ענין ויחד לבבנו ב׳ לבבות
 חיצוניות הלב ופנימיות הלב כנזכר לעיל והענין הוא כי הנה זאת ידוע
 שתכלית הכוונה של ירידת הנשמות למטה הוא בכדי לברר בירורים
 וענין הבירורים הוא לברר הרפ״ח ניצוצים שנפלו בשבירה לשם ב״ו
 ושרשם הוא מעולם התהו שלפני האצילות כדכתיב ואלה המלכים
 אשר מלכו כו׳ לפני מלד בו׳ אד הם נפלו למטה לשם ב״ו ולזה
 צריכים לבררם ולהעלותם לשרשם. והנה עיקר המברר אותם הוא שם
 מ״ה שהוא התיקון כי בחכמה אתברירו. והענין כי המברר צריר
 להיות נתברר תחלה שמתחלה יתברר הוא מכל רע ופסולת ואז אח״כ
 כאשר הוא נתברר מכל רע והוא רק טוב וקדושה האלקית אז דוקא
 יכול הוא לברר את מי שלא נתברר עדייו [וכענין קשוט עצמר תחלה
 ואח״כ קשוט אחרים וכענין סמור לפלטיו שלד לא כבשת כוי] ולס־
 המברר את שם ב״ן הוא שם מ״ה מפני ששם מ״ה הוא התיקון שנתברר
 מכל לכד אז יכול הוא לברר את שם ב״ן שלא נתברר עדיין וכנזכר
 בע״ח שתחלה מתברר הכתר ואח״כ כשהוא בעצמו מתברר היטב מכל
 אז הוא מברר את החכמה שלא נבררה עדיין שבחי׳ כתר הוא מלשוו
 כותרת שהוא בחי׳ אור מקיף שנמשד ממל׳ דא׳׳ס ונקי שנתברר בחי׳
 הכתר היינו כשהוא אינו רק בחי׳ כלי קבלה לקבל אור א״ס ב״ה בלבד
 וכלי שלו היא רק כלי ביטול להשראת אור א״ס ב״ה זוהי נק׳ שנתברר
 אור הכתר ומורי המגיד נ״ע פי׳ מ״ש כתר עליון אע״ג דאיהו אור
 צח כו׳ אוכם הוא קדם עילת העילות שהוא מפגי שהכתר הוא למעלה
 מכל הע״ס לכד הוא משיג יותר הביטול איד שאין ערוד אל המאציל א״ס
 ב״ה לכד הוא אוכם ובחי׳ חושד היינו כמו המראה השחור שאינה
 נגבהת לעולם נגד המראה הלבן כן הכתר הוא אוכם שהוא בבחי׳
 ביטול ואין בו הגבהה נגד נהורא חיורא אור א״ס ב״ה שלמעלה מהכתר
 כו׳ ועמ״ש ע״פ שחורה אני ונאוה וזהו שדש עניו יראה בושת כוי.
 ובמ״א נת׳ דכתר הוא לשון שתיקה כתר לי זעיר וזהו סייג לחכמה
 שתיקה סייג היינו המקיף לחכמה שהוא כתר הוא בחינת שתיקה
 וביטול אוכם הוא כו׳ ועמ״ש בד״ה קטנתי מכל. וסד״ה מים רבים
 גבי אחות לנו קטנה. וזהו נקי בחי׳ מ״ה שהוא התיקון שנתתקן כלי
 שלו שאינה רק כ״א בלי הביטול להשראת אור א׳׳ס ב״ה. וע׳ בביאור
 האדר״ז מהאריז״ל בתחלתה. משא״כ בחי׳ ב״ן הוא אינו נתברר עדיין
 להיות בבחי׳ ביטול ממש לאור איים ב״ה כ״א הוא מעורב טר׳ר שיש בו
 בחי׳ הביטול להבטל להשראת אור א״ס ב״ה ויש בו ג״כ בחי׳
 שכנגד הביטול שהוא בחי׳ יש. ויובן זה ע״ד מה שבהשתלשלות
 רבות נתהווה משם ב״ן בחי׳ דקרו לי׳ אלהא דאלהא שהוא בחי׳
 ביטול קצת וגם בחי׳ יש גמור שכנגד הביטול וזוהי התערובות שלא
 נתברר עדיין שמעורב בו בחי׳ ביטול ונגד הביטול (כי שם ב״ן הוא
 בחינת הגילוי כמו בחכמה עיקר מהותה הוא החכמה אבל הגילוי
 כשעושין ממנה בחינת יש ע״ז נאמר ראיתי איש חכם בעיניו כו׳ כמ״ש
 במ״א. והנה מ״ש כאן דבשם ב״ן הוא תערובות טו״ר אין ר״ל רע
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ה כי הכתר המלביש הראשון של א״ס נק׳ אצילות ת ל ח ת  מהאריז״ל ב
ת הכלי והוא או״א נקרא בריאה וממקום  וממקום שמתחיל להתעבו
ותר נקרא  שיתעבה יותר נקרא יצירה והוא ז״א וממקום שיתעבה עוד י
. והנה בי״ע הם ג׳ בחי׳ מחודומ״ע והמחשבה נק׳  עשיה והוא מל׳
 יש מאיו לגבי הרצוו כמבואר לעיל בפנים וזהו והחכמה מאיו תמצא
 כי החכמה נק׳ בריאה מחשבה בו׳ וישראל עלו במחשבה וע׳׳י
ר והוא בחי׳ אצילות העליון ת  ירידת הנשמה בגוף ממשיר בחי׳ כ
 ממש כנ״ל) אד תיבת אף בעצמו הוא לא טוב שהוא בחי׳ סט״א
 ג׳ פתחו באף כוי. ועכ״ז הוא המרבה בחי׳ הרביעית היותר נעלה.
וגה ע״י  והיינו ע״י שמבררים את בחינת האף שבעשיה שזהו בירורי נ
ר עליון לעשיה שבאצילות ת  קיום התומ׳׳צ שעי׳׳ז ממשיכים את בחי׳ כ
 שהיא המל׳ כנ׳׳ל. (וע׳ במא״א ערף אף באות א׳ סעיף ק״ז ובמק״מ
ל רעתם ם זאת ובמדרש איכה בפסוק תבא כ  בחקתי קט״ו ב׳ ע״פ ואף ג
 לקו באף ומתנחמים באף כו׳ ע״ש וע׳ עוד מזה בזחי׳א וירא (דקי״ו ע׳׳א)
ת  פ׳ אחרי (ס״ו א׳) ר״פ בחקתי (קי״ב סע״א) שמות (י״ד א׳) ועיין ברבו
רה שלמדתי באף נתקיימה  בקהלת ע״פ אף חכמתי כו׳ אמר שלמה תו
 בי. וכמ״ש בפי׳ המשניות להרמב״ם ספ״ה דאבות ועמ״ש ע״פ אריתי
 מורי והיינו כי עי״ז העול שמייגע א״ע מברר נה״ב שמק״נ ושרש הניצוצים
 שנפלו בק״נ הוא מעולם התהו כוי. ועוי״ל הטעם עפמ״ש הרמ״ז כפ׳
 אמור (בדף ג״ה ע״ב) גבי וכתרין תתאין שנוגה היא בבחי׳ הכתר לקליפות
וגה בין הקדושה . וכן נ ן  שהכתר הוא הממוצע בין פרצוף העליון לתחתו
וגה לאהפכא חשוכא לנהורא מעוררים  והטומאה ולכן ע״י בירורי נ
ת הכתר ר עליון דקדושה כוי ולכן בא הריבוי דהתגלו ת  וממשיכים גילוי כ
גה ולכן נאמר כמראה הקשת ו  בתיבת אף עשיתיו שהוא עניו בירור נ
 כוי כן מראה הנוגה כוי ואראה ואפול על פני ואפ״ל דהיינו מראה
 הנוגה כשמתברר מחשוכא לנהורא ועולה בבחי׳ א״ח כמו מראה
י כו׳  הקשת שעי״ז נמשך התגלות הכתר עליון ולכו ואפול על פנ
 וכמ״ש במ״א. ועיין מענין כמראה הקשת כוי בגמרא פ״ט דברכות
ח (ע״א ב׳)  (נ״ט א׳) פ״ב דחגיגה (י״ו א׳) זח״א בראשית (י״ח א׳ ב•) פ׳ נ
 ויחי (רל״ב אי) פקודי (רמ״ז אי) פינחס (ר״ל סע״א רל״א א׳) והנה בפ׳
 בראשית שם פי׳ המק״מ מראה הנוגה היינו גוונין עילאין חג״ת דאצי׳
 (ועמ״ש בד״ה הנד יפה רעיתי הנד יפה ובד״ה כי תצא בפי׳ יפת תואר) ובת״ז

ת וכ״כ בפרדס  בהקדמה (ד״ו סע״א) פי׳ מראה הנוגה היינו בחי׳ מלכו
ת נו״ן סי״א מ״מ בספר אשל אברהם פ׳ וגה ועי במא״א או  ערד נ
ו זה ממ״ש בת״ז  בראשית שם פי׳ מראה הנוגה על ק״נ ממש ונמשר ל
 תיקון י״ח (דל״ב א״כ) והמכוון כמש״כ דהיינו מראה הבידורי׳ שנתבררו
וגה דקדושה ועבמ״ש נכללו במלכות האצילות הנק׳ ג״כ נ גה ו ו  מקליפת נ
 סד״ה ויאבק איש בפי׳ שהעלו אבק עה כסה״כ וברבות בראשית
גה (במשלי סי׳ ד׳) מבואר ו  פי״א ובפי״ב ע״פ וארח צדיקים כאור נ
 דהוא אור שנברא ביום ראשון שהוא בחי׳ גבוה מאד ועיין זח״ג נשא
 (קכ״ט א׳) האזינו (רפ״ח ב׳). ואפ״ל שבחי׳ אור זה נמשד לצדיקים
לה תג לכך נ וגה ומהפכים חשוכא לנהורא. ו פת נ  ע״י שמבררים קלי
 להם אור נוגה העליון דהיינו אור שנברא ביום ראשון וע׳ במא״א
 אות א׳ (סעיף קכ״ב קכ״ג) ובזח״ג בהעלותה (קנ׳׳ד א׳) עקב ער״ב

ר נמשר הכ״ע לעשי׳ דוקא מכמה טעמים הא׳ הוא כ  א׳) והנה ל
ל רמ״ח מ״ע ושם״ה ל״ת כ״א בעשי׳ כמו  מפני שא״א שיתקיימו כ
דם וכן רבים כיוצא באלו ועוד מפני שעיקר גילוי רצה״ע  אזהרות חלב ו
ת שרצה״ע מ ח ד ולומד מ  הוא בעשיה דוקא כמו כשהוא אינו רוצה ללמו
 ב״ה הוא שילמוד אזי מתגלה רצה״ע ב״ה בבחינת גילוי שניכר ונרגש
 הוא שכופה א״ע בע״כ ועוסק בתורה מחמת שכר הוא רצונו העליון
 ב״ה. ה״ז גילוי רצון העליון בפו״מ. וכן להיפר כשרוצה באיזה תאוה

ר והוא אור מקיף זהו בחי׳ עץ ת  שממשיך המדות שלמעלה מהשכל מבחי׳ כ
דעת עליון לקמן בפי פינחס(הוא לקמן בשה״ש) ן ו ת תחתו ע  החיים ועי בעניו ד
י ובפי מטות בביאור ע״פ החלצו ובביאור ע״פ מים רבים  בביאור ע״פ לבבתנ
ם גבי שעורה וחטה בעניו כ ספרתם ל  יבד״ה ויקהל משה ועמ״ש בד״ה ו
דעת הנעלם כוי ע״ש ועמ״ש פ׳ שלח ע״פ מקושש עצים.  דעת המושג ו
לה  ועניו בחי׳ זו היינו שהגם שהנשמה היא משם ב״ן. מ״מ היא כלו
 ג״כ משם מ״ה דהיינו שבעת ירידת הנשמה משם ב״ן שנק׳*) שמעורב
 טו״ר מערבים בה ג״כ הארה משם מ״ה שהוא התיקון שנתברר כבר
ר עליון שנתברר כבר בתחלה ת  ששרשו ממצחא דא״ק והוא בחי׳ כ
ל בחינותיה והנה״ב  שמערביו אותו בהנשמה בכדי שיהי׳ בה כח לברר כ
י לחמי• איד שבעוה״ז ר את קרבנ ת בני ישראל כ  (ועמ״ש בביאור ע״פ צו א
 דוקא שהוא עולם הבירור שם דייקא מאיר שם מ״ה המברר בו׳ והוא
ל רעוין כו׳ והוא התגלות סכ״ע כ  הנמשך מבחי׳ רצון העליון רעוא ד
ק זיו השכינה מבחי׳ ממכ״ע  שלמעלה מעלה מגילוי ההשגה שבג״ע שהוא ר
 כוי וע״ש באריכות. וזהו כענין המבואר כאן. דדוקא בעת ירידת הנשמה
 למטה בעוה״ז מערכין בה הארת שם מ״ה שממצחא כו׳ שהוא מבחי׳ רעוא
 דבל רעוין) והוא בחי׳ רצה״ע שלמעלה מן הדעת שיש בנפש האדם
 שהוא בחי׳ יחידה שהיא בחי׳ ביטול אליו ית׳ שלמעלה מדעת והשכלה
 המושג ונק׳ משכיל לאיתן ונק׳ עם קשה עורף. כמ״ש במ״א. שהוא
ר עליון ת  רצון פשוט בלי שום טעם ושכל מושג שהוא נמשד מבחי׳ כ
ק בקדושה בחי׳ ביטול לאור א״ס ב״ה.  שנתברר כבר פי׳ שאין בחי׳ זו ר
ר הטוב מן ר ב  והיינו למעלה מבחי׳ הבחירה שבדעת ע״כ יש בו כח ל
ת ע ד ל רצונות הרע הנמשכים מבחי׳ ה ר כ פ ה  הרע שבבחי׳ עה״ד טו״ר ל
לכד איו די לאדם במה שיתבונן  שבלעומת זה כו׳ ממרירו למיתקא. ו
ר לבד כ״א לעורר הביטול  בדעתו ושכלו ולהוליד אהבה ע״פ הדעת כ
דעת המושג שאם  אליו ית׳ ולדבקה בו במס״נ ממש שלמעלה מטעם ו
א יהיה לו בחינת ביטול הנ״ל אזי אפילו אם יתבונן בגדולת ה׳ בהרחבה  ל
 כפי כחו ויוליד מזה אהוי״ר לא יהיה לו קיום אמיתי ויפול ממדרגתו
ה ל ע מ ן(וחכמה עילאה שהוא ל ו ר עלי ת  ח״ו כי עיקר הבירור צ״ל ע״י כ
 ג״כ מההשגה וכמ״ש בסש״ב פי״ח וכמ״ש במ״א ע״פ ראה אנכי נותן כוי
ה מ  ומקור הבירורים הוא ע״י מו״ם דא״א וכמ״ש באג״ה בד״ה ל
 נסמכה פ׳ מרים) שנתברר כבר שהוא הרצון שלמעלה מהשכל המושג

 שבחינה זו אינה כלעומת זה:
 ג וזהו הירידה שצורר עלייה כי תחלה קודם ירידתן היו בבחי׳
 מחשבה עילאה ישראל עלו במחשבה וכנזכר בזהר דכמה
 מחשבתין אינון שבינה נק׳ לגבי חכמה בחי׳ מחשבה שהוא בחי׳
ר ומבחי׳ זו דחו״ב הוא שרש ת גד החכמה וכן חכמה לגבי כ  לבוש נ
 הנשמות וע׳׳י ירידתן בעוה״ז שמבררים שם הבירורים ממשיר עי״ז
ק ל רצונותיו שבעוה״ז שיהיה ר ת שמהפד כ ע ד ה ר שלמעלה מ ת  בחי׳ כ
ל רמ״ח מ״ע ואזהרות של שס״ה ל״ת ודרבנן שעי״ז  לה׳ לבדו ומקיים כ
ר עליון ששורה בו אור א״ס ב״ה כנ״ל שהוא בחי׳ ת  ממשיר בחי׳ כ
 מל׳ דא״ס ב״ה אל בחי׳ מל׳ דאצילות וזוהי העליי׳ שאחר הירידה
 שמגיע לבחי׳ עצמותו ית׳ שהוא בחי׳ כ״ע ששורה בו אור א״ס ב״ה
ק במחשבה שהיא חו״ב. וזהו ולכבודי  משא״כ קודם ירידתן היו עלו ר
 בראתיו יצרתיו אף עשיתיו שהכל ברא לכבודו שהוא בחי׳ מל׳ דאצילות
ר שהוא בחי׳ מל׳ דא״ס וזהו אף עשיתיו שהוא ת  להמשיר אליה בחי׳ כ
סמר לעשיתיו דוקא כידוע שגם ת בחי׳ הרביעית וריבוי זה נ  מרבה א
ת אבי״ע ומל׳ דאצילות הוא ו  בעולם האצילות עצמו יש ג״כ ד׳ מדרג
ר עליון ע״י קיום מצות ת  בחי׳ עשיה שבאצי׳ שלשם דוקא נמשר בחי׳ כ
 המלך רמ״ח מ״ע ושם״ה ל״ת וענפיהן שמדרבנן (והבחי׳ הרביעית
ר עליון שהיא אצילות שבאצילות וכמ״ש בביאור האדר״ז ת  היינו בחי׳ כ

 •}אולי צ״ל עה״ד.
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 צורר עליה שקודם ירידתן היו בבחי׳ אחד שעלו במחשבה וכענין אחד
ת נשמות ישראל והיו בבחי׳ אחד ו  היה אברהם שהיו כלולים בו כלל
 שעלו במחשבה. ובחינת מחשבה עם בעל המחשבה נק׳ אחד שמיוחדים
ה לברר ע׳׳י עסקם בתומ״צ שתורה ט מ  בתכלית. אבל לאחר ירידתם ל
 היא עפר יעקב ז׳׳א האצילות ומצות הם במל׳ שנק׳ מצות המלר והיינו
 שממשיכים גילוי אור א״ס ב׳׳ה הנק׳ יחיד המלובש בכ״ע (שיומשר
ר פ ס  ויתגלה בז׳׳א ונוק׳ באצי׳ ולכן נק׳ הז״א אז עפר יעקב שאינו בגדר מ
רה ועיין ל ע״י המשכת אור הכתר שממשיכים בו ע׳׳י עסק התו ל  כ
א יעקב שלימא אתעטר על ד  בהרמ״ז בפ׳ אמור (בדף צ׳׳ו ע״ב) גבי ו
 בעטרוי כו׳ יעקב שלימא הוא פנימית ז״א ואתעטר בעטרוי המשכת
ת ׳ ע״ש ובמא״א אות ע׳ סכ׳׳ד פי׳ עפר נקרא הבינה עפרו  עתיק כו
ד והי׳ אור הלבנה  זהב ועיין רבות בראשית (פי־ב ופרשה ט״ז) וז״ש לעתי
 כוי ואור החמה כו׳ שהוא עליות זו״נ למעלה מעלה וכמ״ש במ״א והיינו
 ע״י ההמשכות שע״י התומ״צ) וזהו עניו העליה שלהם מבחי׳ אחד
רה דאצי׳ ע״ש  לגילוי בחי׳ יחיד• אד מה שנק׳ העפר שהיא בחינת תו
ה ל ע מ ר רובע נק׳ ע״ש ישראל והרי בחי׳ ישראל ל פ ס  יעקב ובחינת מ
 מבחי׳ יעקב. העניו הוא כי שרשו של בחינת יעקב גבוה מז״א הנק׳
ק שנשפל  ישראל כי הוא נמשד מיסוד אבא ממש שלמעלה מהז״א ר
 ונמשד למטה מהז״א. וזהו פי׳ יו״ד עקב שהיו״ד יסוד אבא נמשד
 למטה בבחי׳ עקב משא״כ ישראל ז״א הוא למטה מבחי׳ יסוד אבא
 וכן למטה בעבודה בחינת יעקב הוא מבריח מן הקצה כוי שע״י
ת רחמים רבים יגיע לבחינת עבודת מתגה בחי׳ גילוי פנימית ררו  התעו
ה עפר יעקב דייקא שע״י בחינת יעקב לכד כתיב מי מנ  הלב כנ״ל ו
רה וזהו ואשא אתכם על כנפי נשרים הוא מדתו ת בחי׳ תו לו  יגיע להתג
בע ישראל  של יעקב ועי״ז דייקא ואביא אתכם אלי ממש. והנה בפי׳ רו
ל המצות מעשיות  יש ב׳ פירושים. הא׳ חלק רביעית והוא גמ״ח וכן כ
 שהם בבחי׳ עשיה דאצילות שהוא בחי׳ רביעית. הב׳ לשון ארבעה(וע״ד
 מ״ש הרמ״ז בפ׳ אמור (דק״ב ע״ב) גבי בעשור לחדש דעשור ענינו שכולל
׳ דאצילות ל העשרה ע״ש) והוא ג״כ אמת שגם בעשיה האצילות שהיא מל  כ
ל הד׳ בחינות הנ״ל שהוא בחינת הכ״ע שממשיכים אותו  גופא ישנם כ
 בעשיה דוקא כנ״ל בפי׳ אף עשיתיו וממילא נמשכו ג״כ בחי׳ מחשבה
ל הד׳ בחי׳ ישנם בעשיה גופא . נמצא כ  ודבור שלמטה מבחי׳ הכתר
ו הוא ג״כ לשון ארבעה (וע׳ בלק״ת פ׳ בלק כ׳  שהוא חלק רביעית לכ
ק ח׳ ר  בפי׳ רובע ישראל ד׳ יודין דשם ע״ב וביאר זה בשער היהודים פ
 שהם נשמה לנשמה ונר״נ כוי. נמצא מזה מובן שעניו ירידת הנשמות
ם וזוכים לגילוי בחי׳  צורר עליה הוא שע״י ירידה זו ובירור נה״ב מתעלי
עלה מג׳ בחינות  נשמה לנשמה שהיא בחי׳ הרביעית הגבוה מאד נ
 נר״ג והוא ג״כ העלייה מבחי׳ היחוד דאיהו וגרמוהי חד לבחינת היחוד
 העליון דאיהו וחיוהי חד וע׳ בע״ח שמ״א פ״ז וגם זהו ע״ד מ״ש בזהר
בע  בהעלותה (דקנ׳׳ב סע׳•*) ונשמתא לנשמתא בו׳ ע״ש. ועי״ל פי׳ רו
ק והנה  ישראל כמ״ש בע״ח הובא בהרמ״ז פ׳ ויצא (בדף ק״נ ע״א) בפסו
ו ארבעה כו׳ וז״ש ת זעיר הוא בהיות ל  ה׳ נצב עליו. שתכלית גדלו
מר ג״כ ת כוי עכ״ל ע״ש. והנה אפשר לו ו ו ד׳ מדרג  רז״ל שהסולם היו ל
מספר הנ״ל נמשכים מב׳ הבחינות שבכתר ה ו נ  ששני בחינות אלו דמי מ
ת בחי׳ א״א ר אשר לא יספר זהו ע״י התגלו פ ס  היינו שלהיות בחינת מ
ר פ ס ה שהוא מה שאינו בגדר מ  שרש הנאצלים. אמנם בחי׳ מי מנ
ם משרש ל זהו ע״י ההמשכה מבחי׳ עתיק שהוא בחי׳ שלמעלה ג ל  כ
פר. וקרוב לזה נתבאר במ״א י אחד מה אתה סו  הנאצלים וזהו לפנ
 ע״פ מאמר הזהר פ׳ חיי שרה (דקכ״ג ע״א) ע״פ ויהיו חיי שרה מאה

 שנה כוי):

לה  ח״ו ואינו עושה מחמת שלא לעבור על רצון העליון ב״ה אזי מתג
 הרצוו העלית בבחי׳ גילוי משא׳׳כ למעלה מעשיה אינו שייר כ״ז ואינו
לה רצה״ע בבחי׳ גילוי וז״ש בס״י נעוץ תחלתן בסופן שבעשי׳  מתג
 דוקא נעוץ תחלתן הוא גילוי רצה״ע ב״ה. ובזה יובן מארז״ל ע״פ
ל הים אשר לא יספר כוי. כאן כשישראל עושיו ר בנ״י כחו פ ס  והיה מ
 רצונו של מקום פי׳ שכאשר ישראל עושים רצונו בקיום המצות שעי״ז
ת הרצה״ע שהוא בחי׳ כ״ע שהוא בחי׳ מל׳ דא״ס כנ״ל  ממשיכים א
ת דאצי׳ הנק׳ מקום וזהו שנקרא עושין רצונו של מקום כי המל׳  למלכו
 דאצילות הוא בחי׳ עשיה שבאצילות ע״כ נק׳ מקום והיא ג״כ מקור
ת דאצילות ם וזמן ע״כ ע״י המשכת א״ם למלכו  דבי״ע שהוא מקור מקו
ב ד אז הוא בחי׳ החול דבי׳׳ע ג״כ בבחי׳ א״ס שלא יספר מרו כ  ל
י ר והייגו לפ פ ס ר אעפ״כ יהיה בלי מ פ ס  שאע״פ שהחול הוא בגדר מ
 שעושים רצונו של מקום וממשיכים את כ״ע במל׳ דאצילות שע״י הארה
 זו נעשה החול בבחי׳ אשר לא יספר כו׳ משא״כ כשאין עושין וממשיכיו
מספר ממש (וכענץ מארז״ל  רצונו של מקום אזי החול הוא בגבול ו
ד תירוצא (די״ג סע״ב) ע״פ אלף אלפים ישמשוני׳ כאן בזמו ח  בחגיגה ל
מספר את ה כו׳ ו ק מי מנ  שאיו בהמ״ק קיים ע״ש) וזהו פי׳ הפסו
בע ישראל ר לרו פ ס בע ישראל שיש בו שני פירושים. הא׳ שיש מ  רו
ה כוי. והב׳ דקאי אדסמיז־  שהוא מלתא באפיה נפשיה ואינו שייר למי מנ
ר והיינו פ ס ו מ בע ישראל שאין ל ה שמי מנה עפר ומי יספור רו  ליה מי מנ
ת פ ס ו ד ת ר וכנ״ל. (ומזה יובן עו פ ס  כשעושין רצונו של מקום אזי הוא בלי מ
ת ע״פ על כן יאמרו המושלים בואו ק  ביאור לענין המבואר לעיל פ׳ ח
 חשבון כו׳ דהיינו שע״י מעשה המצות ממשיכים גילוי אור א״ס בבחי׳
ל פרוטה ופרוטה מצטרפת  מל׳ הנק׳ חשבון וזהו שארז״ל אף צדקה כ
 לחשבון גדול. שהוא בחי׳ ולגדולתו אין חקר. שמזה נמשר להיות והיה
א יספר וע״כ נקרא חשבוו גדול. שעם היותו בגדר ר כו׳ אשר ל פ ס  מ
ספר כנ״ל). והנה בחי׳ זו דבלי א י ר וחשבון הוא באמת אשר ל פ ס  מ
׳ בבחי׳ יחו״ת ע״י קיום המצות אוי ר זהו ענין המשכות הכ״ע למל פ ס  מ
ה עפר יעקב  על ההמשכה ביחו״ע באצילות ע״י התורה נאמר מי מנ
ל המצות  שהתורה היא אחדות בתכלית שהוא הפנימי׳ הכוונה של כ
ל בחי׳ ז״א ל ר כ פ ס  והוא הנק׳ עפר יעקב שהוא גוש אחד בלי גדר מ
י אחד מה  דאצילות. והוא ע״ד מ״ש בס״י שאדון יחיד ואין שני לו ולפנ
י . ולכן לפנ פר. פי׳ שבאמת אף בחי׳ אחד הוא בגדר מספר  אתה סו
פר דהיינו בחי׳ אדון יחיד כוי שהוא לבדו אינו  אחד דייקא מה אתה סו
א גופא לא איקרי אחד הרי  בגדר מספר. והענץ הוא כנז׳ בזהר דפלג
 אחד נקי כשהרבה בחי׳ מתחברים יחד ומתאחדים ובדבר ונוק׳ כתיב
 והיו לבשר אחד. וע״ד מ״ש ביחזקאל (ל״ז י״ז) והיו לאחדים בידר ועד״מ
 באדם כמו כח המחשבה עם בעל המחשבה שהוא עצמיות הנפש נקרא
 אחד שהם מתאחדים בתכלית. וכן גוף האדם הכלול מרמ״ח אברים
 ושס״ה גידים נקרא אדם אחד שכל האברים מתאחדים יחד וזהו שאחד
ר שכשהרבה כחות מחוברין ביחד נק׳ אחד. פ ס  הוא עדיין בגדר מ
ת הנפש באברי הגוף אינה  אבל עצמיות הנפש שלמעלה מהתפשטות כחו
ל בשם אחד כ״א נק׳ בחי׳ יחידה שבנפש. כי בחי׳ יחידה שבנפש ל  נקי כ
 הוא בחי׳ שלמעלה מהשכל והוא הרצון הפשוט וכנ״ל בעניו פנימיות
. וכמ״כ יובן הנמשל למעלה שאחד נקרא  הלב ואין בה בחי׳ מספר
ת וחלקים מחוברים ביחד בתכלית. דהיינו בבחי׳ כלים  כשהרבה כחו
 דאצי׳ אבל יחיד הוא בחי׳ עצמותו ית׳ שאין עוד מלבדו שהוא פשוט
י אחד דייקא מה אתה . וזה לפנ ר  בתכלית הפשיטות ואינו בגדר מספ
פר (ועמ״ש בפ׳ וארא בד״ה וארא אל אברהם מעניו פי׳ אחד ופי׳  סו
 יחיד ושע״י עסק התורה נמשר גילוי אור א״ס ב״ה עצמו בחי׳ יחיד.
 ועמ״ש בפ׳ מקץ בביאור ע״פ כי אתה נרי) וזהו הירידה של הנשמות
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 דאורייתא כדמשמע בגמ׳ בפ״ג דברכות (ד״נ ע״ב) [ועיין במ״א סי׳ ק״ו] וצ״ל
ל במשנה וגמרא פ״ב דברכות די״ו החמירו הרבה יותר ״  זה דהלא ת
ונת התפלה אפילו מכוונת ק״ש הנמנית ראשונה בתרי״ג מצות דאוריית׳  בכו
י שהיא דברים העומדים ברומו של עולמ בפ״ק דברכות  והיינו מפנ
 (ד״ו ע״נ) [ועמ״ש בפ׳ ויחי ע״פ יהודה אתה ועמ״ש ג״כ מענין
 התפלה בד״ה שימני כחותם ובפי בראשית סד״ה השמים כסאי ובפי
נן עיר םיחוו ה ותכו ת בעניו תבנ ק ת שבתותי תשמרו ובפי ח  בהר ע״פ א
 כוי] וא׳׳כ מהו שאינה ממנין המצות. והענין יובן בהקדים כי הנה
גד ח״י חוליות השדרה שבתוכן נמשך החוה״ש  י״ח ברכות דשמ״ע הן כנ
ת (דכ״ח ע״נ). והנה עד״מ באדם יש בגופו ודע מהזהר ובגמ׳ ברכו  כנ
ל כו׳  רמ״ח אברים הנמניו במשנה ספ״ק דאהלות שלשים בפיסת הרג
ר החוליות  ח״י חוליות השדרה כוי• אד החוט השדרה עצמו הנמשר בתו
ל האברים ת כ  אינו ממנין האברים ועכ״ז הוא המעמיד ומקיים א
 שמכריח מן הראש עד הירכיים ועל ידו נמשד החיות מהמוחין לכל
 האברים שהאברים מחוברים בצלעות והצלעות בחוליות והחוליות בחוט
ק שהוא המקשר כו׳ ומתחיל מהמוח  השדרה והחוט אינו בכלל האברים ר
. כמ״כ הנמשל בבחי׳ ר  ומתפשט עד הרגלים ולכן אם נפסק חוט השדרה כ
 המצות שהם רמ״ח אברים דמלכא הנה ארז״ל מצות צריכות כוונה.
ת והיא ה שהיא בחי׳ כוונה ופנימית להמצו ל פ ת  והכוונה היינו בחי׳ ה
ת הרמ״ח מ״ע והיא כמשל החוט השדרה  עיקר המעמיד ומקיים א
 שהוא המעמיד ומקיים את האברים אע״פ שהוא בעצמו אינו ממנין
ה הוא שמבקשים שיהיה אור ל פ ת  רמ״ח אברים. והענין שעיקר המכוון ב
ד ונמשד למטה בבחי׳ ההשתלשלות.  א״ם ב״ה שלמעלה מהשתלשלות ברו
ות והמשכת שם הוי׳  וזהו ברור אתה הוי׳ היינו שמבקשים שיהיה התהו
 מבחי׳ אתה שהוא אור א״ם שלמעלה מעלה משם הוי׳ כי שם הוי׳
ת יו״ד צמצום ה׳ התפשטות וי״ו המשכה ו רה על השתלשלות המדרג  מו
ת אלו הוא הארה ו  כו׳ ובחי׳ ההארה הנמשד בהשתלשלות מדרג
 מצומצמת לבד לגבי האור א״ס שלמעלה מהשתלשלות [וע«״ש בפ׳ שלח

 ע״פ אני הד׳ אלקיכם נענין שמו הגדול נו׳ ובענין והיה הוי׳ לי לאלקיפ] וזהו

 ענין הבקשות בשמו״ע היינו שיהיה ברכה והמשכה הארה רבה ועצומה
 מלמעלה מסדר ההשתלשלות דהיינו ברור אתה והיינו בבחי׳ שם הוי׳
 [ועמ״ש במ״א בפי׳ ממעמקים קראתיר הוי׳ וע׳ בע״ח שכ״ב ספ״ה
 בענין ד׳ בריעות וד׳ זקיפות שבשמו״ע ובפע״ח] ורופא חולי עמו
 ישראל ומברר השנים עד״מ הוא הכלי שבו מתגלה אלקותו ית׳ למטה
 בגשמיות כשנותן חיים ובריאות לחולים וברכה ע״פ האדמה כוי ועמ״ש
פו בד״ה להבין מ״ש בפע״ח שהתפלה היא המשכת  באגה״ק קרוב לסו
ק האור  אור א״ס ב״ה לבי״ע דווקא לא בדרד התלבשות בלבד ר
 ממש לשנות הנבראים מכמות שהם שיתרפא החולה וירד הגשם משמים
 לארץ ויולידה ויצמיחה משא״כ בתורה ומצות שאיו שינוי בקלף התפילין
 כו׳ ע״ש נמצא שכל בקשות שבשמו״ע הם כלים לגילוי אלקותו ית׳ ממש
א שריא באתר ריקניא ת כ ר  למטה. ועוד כידוע ומבואר בזהר דלית ב
 דהיינו שא״א להיות המשכת האור אלא אם כן יש כלים שישרה בהן
ל הברכות  לכן אנו מבקשים ענינים רפואות החולי וברכת השנים וכן כ
 דשמו״ע שהם כלים שבהם יהיה השראת אור א״ס. אבל עיקר המכוון
 הוא בא״י שיהיה המשכת אור א״ם וע׳ בת׳׳ז תיקון ו׳ וזהו שארז״ל
ד ח״י חוליות שבשדרה ר״ל שהם כלים ג נ ת דצלותא הם כ  שח״י ברכו
ה כמו שהחוליות הם ל פ ת  להמשכת וגילוי האור א״ס הנמשר ע״י ה
נקרא ע״פ הקבלה כן ו  כלים לחוט השדרה הנמשר ממוח שבראש לתו
 המשכת המוחץ וכמו בחוט השדרה נמשד מוח וע״פ חסידות נקרא
 המשכת הדעת התגלות אלהות למטה כמו למעלה. [והשתא
 אתי שפיר דלכאורה מהגמרא יש סתירה למשנ״ת דהטעם שההפלה

ה יש ב׳ בחי׳ ומדרגות למעלה בחינת ן ביעקב כוי. הנ א הביט או  ל
 יעקב ובחינת ישראל [ועי נזהר נלק דר״י ע״נ ונפי וישלח דקע״ד

 א׳] שהם ג״כ ב׳ בחינות שונות בעבודת ה׳ באדם בחי׳ עבד ובחינת
 בן. היינו בחי׳ יעקב הוא בחי׳ עבד כמ״ש שמע אלי יעקב עבדי [וע׳
 בזהד קדושים דפ״ו ע״א] ובחי׳ ישראל הוא בחי׳ בן כמ״ש בני בכורי ישראל.
ה פי׳ ועניו עבד דהיינו מה שמצינו לשון עבודה שאנחנו ל ח  ולהבין זה צ״ל ת
ת ה׳ ת אשר לא עבדת א ח ת ה׳ אלקיכם ת ו ית׳ במ״ש ועבדתם א  עובדים ל
ת ה׳. והנה לשון עבודה הוא  אלקיד. וכתיב ולעבדו בכל לבבכם. עבדו א
 עניו תיקון ושירות שהעבד משרת לרבו ומתקן לו דבר שהרי הרב צריך
 לתיקון ושירות זה ואיד שייר לומר כן לגבי הקב״ה שהוא ית׳ שלימו דכולהו
. כי ממר הכל כתיב ומקרא מלא כתיב אם צדקת מה  וא״צ לזולתו ודו
ו ה ידוע המאמר נתאוה הקב״ה להיות ל ן לו כר• אר הענין דהנ ת  ת
 דירה בתחתונים. כי הנה באמת אני הוי׳ לא שניתי שאיו שום שינוי
 אצלו ית׳ בין קודם שנברא העולם שהיה הוא ושמו בלבד כמה אלפים
דם בריאת העולם. (וכמ״כ קודם התהוות בחי׳ הזמן  ורבבות שנה קו
דם בריאת עוה״ז והיינו ק שהיה סדר זמנים קו  שהזמו ג״כ נברא ומחודש ר
ת אצילות והתהוות עולמות הרוחניים כמ״ש בע״ח שער עגולים ויושר. ע  מ
ה מהזמן ל ע מ ר זמנים שהוא ית׳ ל ד  אבל קודם לזה לא היה שייר שום ס
 לגמרי) וכן יהיה אחר שיחרב העולם. וגם עתה בזמן בריאת העולם
 וקיומו הנה קמיה ית׳ כולא ממש כלא חשיב כמו קודם שנברא העולם
דבר בפ״ע ק זהו קמיה דוקא. אבל אצלנו העולם נחשב ליש ו  ממש ר
 ומסתיר אלקות שלכד נקרא בשם עולם ע״ש ההעלם שמעלים אלקות
ו דירה . ותכלית בריאת העולם הוא שנתאוה הקב״ה להיות ל  ומסתירו
נים פי׳ כי העוה״ז הוא העולם היותר תחתון שההעלם בו יותר  בתחתו
ל ומכופל [ועמש״ל פ׳ חקת נד״ה על כן יאמרו המושלים. מעניו זה.  והחשד כפו

נים כי איו שייד מעלה ומטה לגבי הקב״ה  וע״ל ר״פ שלח] וזהו פי׳ בתחתו
 שאינו בגדר מקום ח״ו אלא תחתונים ר״ל עוצם ריבוי ההעלם והסתר
 ע״י צמצוצים רבים כו׳ והוא העולם השפל. ושם דוקא יהיה בחי׳ דירה
 והתגלות אלקותו ית׳ בידיעה שלנו ג״כ כמו שהוא למעלה בידיעה עליונה
ת המכוון בבריאת העולם הגם  דכולא קמיה כלא חשיב ולזה היה תכלי
ק שכד עלה ברצונו. אר עכ״ז לזאת  שאין מושג לנו הטעם שנתאוה לזה ר
נים הוא  היה הכונה בודאי ואיך ממשיכים גילוי זה ודירה זו בתחתו
ו דירה  ע״י בחי׳ אתכפיא ואתהפכא כמשל המלד ב״ו שרוצים לעשות ל
ר שם ד ס ך וטינוף כוי ואח״כ ל ת ההיכל מכל לכלו ו  נאה שצריכים לפנ
ורה כן עבודת האדם כמ״ש ויניחהו בג״ע  כלים נאים מטה ושולחו כסא ומנ
 לעבדה ולשמרה. וארז״ל לעבדה זו רמ״ח מ״ע ולשמרה זו שס״ה ל״ת
ך ע מקרבך שלא יהיה שום לכלו ר  דהיינו הל״ת הם לבער הרע ובערת ה
דו והמ״ע הם עד״מ תיקון וסידור כלים נאים שעי״ז יהיה  וטינוף ו
נים שהוא ענין גילוי והמשכת אור א״ס ב״ה למטה(לע״ל ועתה  הדירה בתחתו
 ההמשכה בהעלם). וזהו שנק׳ עבודה לשון תיקון היינו שע״י עבודתנו אנו
ו [ועמ״ש  ממשיכים שיהיה הגילוי למטה שאנו מתקנים תיקוו זה ע״י עבודתנ
ורת זהב שכדי להמשיך הגילוי גם  מענין עבודה בביאור ע״פ ראיתי והנה מנ
ר ההשתלשלות ומלמעלה משרש ד ס  למטה מוכרח להיות ההמשכה מלמעל׳ מ
 האור והחיות הנמשד בהעולמות כו׳ ועמ״ש ע״פ ואלה המשפטים בפי׳
 שש שנים יעבוד וע״פ לא תהיה משכלה בפי׳ ועבדתם את ה׳ אלקיכם
 כו׳ ובפי שלח ע״פ וימצאו איש מקושש עצים בענץ פי׳ פולחנא דרחימותא
ר ובכל עבודה ל דודי בענץ עבודה קשה כ  כר• ובפי שמות בד״ה קו
 בשדה! וזהו ענין רמ״ח פקודיו רמ״ח אברים דמלכא שהם כלים להשראת
 אור א״ס ב״ה כמו שהאברים הם כלים לאור וחיות הנפש וזהו שאנו מברכים

 אשר קדשנו במצותיו כוי:
ן ואינה ממנץ המצות ה והיא דרבנ ל פ  ב והנה עבודה שבלב זהו ת
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ת הכוונה ת הכלים בביאור ע״פ וקבל היהודים. אך כללו ל ע דל מ ו  ג
ה שהיא בחי׳ נשמה וחיות למעשה ל פ ת  והמשכת האור זהו בחי׳ ה
ת  המצות ולכו ההולדה להוליד בדומה לו ממש שהיא המשכה ממהו
 הנפש ועצמותה המלובשת במוחיו הוא נמשד ע״י חוט השדרה דייקא.
ד ס  וזהו ובדעת חדרים ימלאו חדרים הו הכלים שכללוהו ג׳ בחי׳ ח
ת מעשה המצות על ר וזהו עניו ג׳ קוץ שהם כללו ד  דין רחמים ר״ת ח
 שלשה דברים העולם עומד בו׳ אד הו בחי׳ כלים וחדרים וכדי להיות
ה ל פ ת  חדרים ימלאו דהיינו המשכת האור בהבלים זהו ע׳׳י הדעת שהוא ה
ה הוא חונן הדעת כו׳ ועמ״ש ל פ ת ת אמצעיות ד ת י׳׳ב ברכו ל ח ת  ולכן ה
ה אינה במנין המצות דאורייתא כי ל פ ת  ע״פ ואלה המשפטים. ולכן ה
ה שהיא הכוונה ל פ ת  המנין שאנו מונין היינו הכלים והאברים אכן ה
ותה בפ׳׳ע כי היא נשמת הכלים וע״ד שכתב בע׳׳ח שכ״ב  אינה שייד למנ
ת שאינו במנין ע׳׳ס כי אין אנו מונין אלא ע ד  פ״א אות ד׳ בעניו ה
׳ ע״ש ועמ׳׳ש בפי׳ ת בחיי נשמה בלי כלי כו ע ד  מה שיש בו כלי אבל ה
רה שכנגד ד תו ת תלמו ל ע ונה ע״פ צוארד בחרוזים. אד הנה עניו מ  לשון כו
ם חיצוניות הכלים  כולו היינו שהיא בחינת פנימית הכלים והמצות ה
ה ותורה ל פ ד דרועא ימינא כוי(ועמ״ש עוד מעניו ת ס  צדקה וגמ״ח ח
 ע״פ כי תבאו אל הארץ ושבתה הארץ בפי׳ מארז״ל אשרי מי שבא
ה מהתפלה ל ע מ דו בידו. ובמ״א נת׳ איר שהתורה היא ל  לכאן ותלמו
 אף שהתפלה הוא המשכת הדעת כי יש פנים ואחור פנים הוא בחי׳
פקת וחכמת אדם תאיר פניו ועמ״ש  עסק התורה כי אורייתא מחכמה נ
דם לזה צ״ל ל פנים משמו• אן־ מקו  ע״פ צאינה וראינה בענץ להצהי
ך אחרי ת כ ד עמלק בחי׳ ל ת אשר עשה ל  בחי׳ אחור וכמ״ש ע״פ זכור א
גד ח״י ה כי ח״י ברכאן דצלותא שהם כנ ל פ  כו׳ ואחור היינו בחי׳ ת
 חוליות שבשדרה שבהם נמשר חוט השדרה כ״ז הוא בבחי׳ עורף
 ואחוריים וכמארז״ל כמין שני פולין מונחין ע״פ הקדרה דהיינו מקום
 חבור הצואר והגלגלת בעורף ושם נמשד החוט השדרה ממוח הדעת
ת מוחין חב״ד שבתלת חלליו דגלגלתא ב׳ מוחין חו״ב הם מלפנים ל  כי ת
ת נמשר ע ד  ומוח הדעת באחוריים באמצע ב׳ המוחץ חו״ב ומבחי׳ ה
 בחי׳ האהוי״ר שבתפלה כי ואהבת לשוו אבה שהוא רצון ונמשר
ת הוא לשון רצון שדעת ע ת כי ד  מהדעת שממשיר בחי׳ רצון העלי
ל משפחות כוי שהפי׳ כ ק אתכם ידעתי מ  ורצון הכל ענין אחד כמ״ש ר
ת כו׳ ולכו ת לשוו התקשרות והתחברו ע  שבחר ורצה בנו. כי ד
ננות בתפלה. אד  בחינת ואהבת לשון רצון נמשד מבחי׳ הדעת וההתבו
ג עליון שהוא בחי׳ פנים ו  הרצוו הוא עדיין בחי׳ אחוריים לגבי התענ
 ועל מעלת הרצון נאמר כי עם קשה עורף אתה. וזהו עניו בעבודה קשה
ה לצעוק אל ה׳ צריכה להיות קשה לעמוד נגד ל פ  שעבודה שבלב זו ת
ל מונע מבית ומבחוץ כוי כמ״ש במ״א. וזהו ענץ קשה עורף הוא  כ
סלחת המשכת י׳׳ג מדה״ר שאחר שמו״ע. אד ע״י התורה  ועל כן ו
ג עליון כמ״ש ואהיה שעשועים ו ת תענ  נמשד בחי׳ תאיר פניו התגלו
 כו׳ ושעשועי את בני אדם בו׳ והיינו ע״י התעוררות הרצון בתחלה ע״י
ג הוא שייך ו  התפלה דייקא וכמ״ש במ״א ע״פ חכלילי עינים כי התענ
ר הרצון שכשנתמלא רצונו כו׳ משא״כ אם לא היה לו תשוקה ל י  אחר מ
רה  כו׳ כ״ז נתבאר במ״א וצ״ע לקשר זה עם מש״כ. וי״ל כי יש תו
ק פ״א שחרית ופ״א ערבית בהלכות רה היינו כשעוסק ר  ויש תו
ל המצו׳ שהן  פסוקות לקיים מצות והגית בו בו׳ א״כ היא מצוה ע״ד כ
ק שמ״מ היא בחי׳ אברים הפנימים שהחיות תלוי  בחי׳ אברים וכלים ר
ה שהיא המשכת ל פ ת רה בו׳ ומ״מ ה  בהן ממש ולכן לא ויתר על ביטול תו
 הדעת נק׳ אור לגבי אברים הפנימים ג״כ. אבל כשעוסק רוב היום בתורה
ד אז תורתו היא בחינת חכמה  להגיע למצות ידיעת התורה בעיון התלמו
ת ע ד ה אע״פ שהיא ה ל פ ת  מוחא ממש שלמעלה מבחי׳ אברים ולכן ה

 לקוטי

 אינה ממנין רמ״ח מ״ע לפי שהיא בחי׳ חוה״ש שאינו ממנין רמ״ח
גד ח״י חוליות  אברים והרי הגמרא אמרה שח״י ברכות דשמו״ע הם כנ
 השדרה והחוליות הם ממנין רמ״ח אברים כנזכר לעיל בשם המשנה
 דאהלות. אד העניו מובן ממשנ״ת דבתפלה יש ב׳ דברים היינו א׳ הוא
 עיקר המכוון בהתפלה והוא מה שמבקשים בא״י שיהיה גילוי אור א״ס
ק  ב״ה. והב׳ הן הבקשות עצמן להיות רופא חולים ומברר השנים שהן ר
ת כמו שחוליות השדרה  כלים לאור ההמשכה והכלים הן בחי׳ ח״י ברכו
 הן י״ח והן כלים לחוט השדרה שהיא עיקר החיות כמ״ש בפא״ט שבו
ק החוט שלה כשרה ס פ  תלוי הטריפות משא״ב נשבר השדרה ולא נ
 לפי שעיקר החיות הוא בהחוט עצמו. וע׳ בפרדס בסופו שער ל״א
גד ג׳ ווי״ו דויםע ויבא ויט ג׳ אבות  פ״ח בענץ ח״י חוליות שהם נ
 חג״ת שהם כלים לבחי׳ הדעת הנמשר לתוכן ממוח הדעת ע״י חוט השדרה
 כו׳ ועמש״ל בפ׳ יתרו בד״ה אלפי שנאן שהן בחי׳ ב׳ טיתץ דמט״ט ט״ס
ה והט״ס הן ג״כ רק בחי׳ כלים להמשכת ל ע מ  מלמעלה למטה וט״ס מלמטה ל
 האור מא״ס ב״ה שהוא בחי׳ נשמה להן כמאמר הת״ז וההיא נביעו איהו
גד ח״י ת הם כנ  כנשמתא לגופא כוי. וא״כ מ״ש בגמרא דח״י ברכו
ת שהם ח״י כלים דייקא כנגד ו ח״י ברכו  חוליות כוונתם שלכד תקנ
 ח״י חוליות כו׳ אבל עיקר המכוון שבמצות התפלה שיהיה המשכת
 אור א״ם ב״ה בכלים הנ״ל הוא עד״מ בחי׳ החוה״ש עצמו שנמשר מן
כד הוא ענין המשכת אור א״ס מבחי׳ שלמעלה  המוח שבראש למטה. ו
 מהשתלשלות להתלבש בבחי׳ השתלשלות כוי. ולכן א״ש דאינה ממנין רמ״ח
 מ״ע. דהיינו שהח״י חוליות הם רק כלים אבל היא עצמה בחי׳ חוה״ש.
 תדע דאל״כ הנאמר שההפלה נמנית בח״י מצות מתרי״ג שהרי ח״י
ה עצמה היא בחי׳ ל פ ת  חוליות הם ח״י אברים במנין רמ״ח. א״ו ה
ע במודים נעשה ר ק שנמשר בח״י כלים הנ״ל ומאן דלא כ  חוה״ש ר
 שדרתו נחש לפי שעל ידי הכריעות וההשתחואות שהוא בחי׳ הביטול
 וזהו עניו מודים הודאה וביטול עי״ז דוקא ממשיכים האור בהבלים
 ח״י חוליות השדרה ולכן איתא בזהר (משפטים ד״ק ע״א ובפי שלח דקס׳׳ד
ע במודים אינו חי לעתיד כמו שהביא הפר״ח בא״ח ר  ע״א) דמאן דלא כ
 סי׳ קי״ג והיינו לפי שאינו ממשיר חיות ונשמה בבחי׳ ח״י שהם ח״י

 חוליות כו׳]:

 ג והנה ח״י חוליות הנ״ל הם כלים פנימיים ומהם מתפשט אח״ב
מספר כולם רמ״ח שהם רמ״ח  האור בחיצוניות הכלים ו
 מ״ע שנק׳ רמ״ח אברים דמלכא שהם בחי׳ אברים וכלים להמשכת
 האור [ועיין מה שכתוב מענין רמ״ח אברים וכלים בביאור על פ׳
 משה ידבר בפרשה יתרו] וזהו עניו הנזכר לעיל שהמצות צריכות
. והענין כי אנו אומרים  כוונה והתפלה היא בחינת הכוונה בכלל
 אשר קדשנו במצותיו שעל ידי המצות ממשיכים גילוי בחינת קדושה
 עליונה דאור א״ס למטה לכן צריכים כוונה כי המצוה היא האבר
ר הכלי וכמ״ש בסש״ב פל״ח  והכלי והכוונה הוא המשכת האור בתו
ל התפלה היא הכוונה לפי שבה ל  בהג״ה בשם הע״ח וזהו שבדרר כ
ת גילוי האור שזהו עניו ברכאן דצלותא בא״י ו  ועל ידה נמשד כלל
ד ונמשר אתה אור א״ם ממש והיינו ע״י שם  שממשיכים להיות ברו
ל היום ממשיכים האור בפרט להתלבש  הוי׳ ואח״כ ע״י קיום המצות כ
 במצוה פרטית שהיא אבר א׳ מרמ״ח אברים דמלכא (ועמ״ש ע״פ אם
 בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו) והוא ממש כנ״ל במשל החוה״ש שבו
 נמשך החיות מן המוחין אשר במוחץ היא עיקר משכן והשראת הנשמה
 ומשם נמשך החיות בחוט השדרה הנמשר ממוח הדעת ואח״כ נמשד
ו בכל רמ״ח אברים וזהו ענין ברכת המצות שהיא בחי׳ הכוונה בפרט  ממנ
ל מצוה בא״י אמ״ה אשקב״ו כו׳ שיהי׳ נמשד המשכה זו באותו כ  ל
 אבר וכלי מרמ״ח אברים דמלכא שהוא המצוה ההיא. ועמ״ש מענין

 בלק
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ק בחי׳ זיו השכינה  טובים בעוה׳׳ז מכל חיי העוה״ב כי עוה״ב הוא ר
 היינו זיו והארה בעלמא שמזה נהנין הנשמות ומתעגגין. אבל ע״י
 התשובה ממשיכים גילוי א׳׳ס ב׳׳ה ממש שהוא מקור האור והזיו שאינה
 אלא הארה לבד וזה עניו משארז״ל ע״פ ויניחהו בג״ע לעבדה זו רמ״ח
ת אור רב בג׳׳ע מא״ס ב״ה שהוא מקור פ ס ו  מ׳׳ע שע׳׳י המצות ממשיכי׳ ת
 הזיו וזהו העבודה של הג״ע שמוסיפים בו אור רב ע׳׳י המצות כוי.

 (ועמ״ש מזה בביאור ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות). והנה מכ״ז נתבאר פי'

 ועניו לשון עבודה מה ענינה שהוא להמשיר גילוי אור א״ס למטה דירה
ת אור בג״ע כוי. והיינו ע״י קיום המצות עשין פ ס ו נים וכן ת  בתחתו
ה בא״י להמשיר האור ע״י ל פ ת ונה והיא בחי׳ ה  ול״ת• אד מצות צריכות כו
 עבודה שבלב וכמ׳׳ש אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף. וכדי
ה פסוד׳׳ז וברכות ל ח  שיהיה הבקשה בשמו״ע בא׳׳י באמת לאמתו צ׳׳ל ת
ת יעקב עבדי. מדרג  ק״ש וק״ש עצמה וכנ״ל. והנה כ׳׳ז הוא בחי׳ ו
ה ומצות. לכן ל פ נים ע״י ת  שהוא הממשיר להיות בחי׳ דירה בתחתו
׳ עקב. והיינו עד׳׳מ חוט השדרה הנמשד מהמוח  נק׳ יעקב שהוא בחי׳ י
ל צ פ ת  ומתפשט עד הרגלים לפי שהחוט מגיע עד גיד הנשה ושם הוא מ
 ויורד בירכים ורגלים. וזהו עניו היו״ד שנמשך עד בחי׳ עקב. והנה
ל והוא נמשר מבחי׳ ישת ל  היר׳ד הוא נקודה אוכמא דלית ביה חיוורא כ
. והעבודה הוא  חשד סתרו שמורה על בחי׳ סתימו שאינו מושג כלל
ם בעוה׳׳ז ממש שהוא בחי׳  להמשיד בחי׳ זו למטה דהיינו להתלבש ג
 עקביים. והיינו ע׳׳י המצות מעשיות שנעשו מדברים גשמיים ממש דבחי׳
׳ עקב שהיו״ד  עקביים ואור א״ס ב׳׳ה שורה ונמשד ומתלבש בהן וזהו י

 מתלבש בבחי׳ עקביים (ועמ״ש םד״ה דשב יעקב בארץ כר ובד״ה הבאים

ה ל פ ת  ישרש יעקב)• אד כדי להמשיד זה ע״י המצות צ״ל בתחלה ה
ת רצון ומחשבה ו  שהיא בחיי התעוררות רעותא דליבא כי יש ד׳ מדרג
 דבור ומעשה וכדי להמשיד מבחי׳ היריד למטה שהוא בחי׳ גילוי
 והמשכת רצון העליון המלובש בחכמה עילאה היא דוקא ע׳׳י רעותא
א חפצתי ועי׳׳ז ממשיכים אח׳יכ גילוי בחי׳ רצון  דליבא בחי׳ ועמד ל
 העליון דיי המצות להיות אשר קדשנו במצותיו וצונו שיומשד בחי׳ קדש
 העלית שהוא בחי׳ יו״ד הנ״ל למטה ולכן ארז״ל על תפלתי שתהא
 סמוכה למטתי כוי. (עוי׳׳ל כמ״ש בפ׳ אחרי בד״ה כי ביום הזה יכפר.
גד ג׳ בחי׳ מחשבה ודיבור ומעשה וזהו ענין ה ותורה וצדקה הם נ ל פ  כי ת
ר שמתחלה ממשיכים ד ס  בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. ולכן ההמשכה צ׳׳ל כ
ה שעיקרה עבודה שבלב ל פ ת  היריד והרצון עליון במחשבה שהוא ע״י ה
א הביט און ביעקב  כו׳). והנה על בחי׳ ומדרגה זו דיעקב עבדי נאמר ל
 פי׳ אוו הוא המרמה והרמאות כמו ואיש און מחשבותיו שהוא מחשבות
ה שהיא עבודה ל פ ת  והרהורין בישין שלעומת בחי׳ מחשבה טובה ד
 שבלב ובחי׳ מחשבה דקדושה. וזהו און אם ראיתי בלבי וכן בדבור
 שלעומת זה כמ״ש דברי פיו און ומרמה. וכן במעשה כמ״ש פועלי
לת ה׳ עומדים ה בחב׳׳ד שבנפשו בגדו ל פ ת ו ב נ  און. וכשהאדם מתכו
גדו מחשבות זרות דסט״א שהם מחשבות איש און הנ״ל והרהוריו  כנ
ם גדול כח  הרעים [ועיין בזהר פ׳ בלק דרי״א ע״א ובמק״מ שם] אמנ

ל סט״א כיתרון  בחי׳ יעקב גם מצד עצמו כי יש יתרון להקדושה ע
א . וזהו ל  האור כו׳ והעיקר כי ה׳ אלקיו עמו והוא העזר מלמעלה
א  הביט און ביעקב שלא יוכל האוו להביט בבחי׳ יעקב ולכלכלו כי ל
ו [וע׳ לעיל בפ׳ וישלח ע״פ ויאבק איש. י ל יפול לפנ פ  יוכל לו אלא נ
׳ עקב יסוד אבא כו׳ וזהו ענין א יכול לו מפני שיעקב הוא י  גבי כי ל

ת שמבחי׳ יסוד אבא בו׳ ועייו שם]: ע ד ה שהוא המשכת ה ל פ ת  ה

. פי׳ דזה מעלה יתירה בבחי׳ ישראל מה ל א ר ש י ל ב מ ה ע א  ה ולא ר
ן כנ״ל אבל א הביט האו  שאינו בבחי׳ יעקב דאילו בבחי׳ יעקב ל

רה ד תו ב בהלכות תלמו  נקרא אחור לגבי חכמה עילאה ממש בו׳ וכן כתו
 שהידיעה היא מצוה בפ״ע והדבור וההגיון בה מצוה בפ׳׳ע. וגם כמ׳׳ש
ה ותרוממד שהתורה נקרא לבושים עוטה אור כשלמה ל ס ל  במ״א ע״פ ס
ה על ידי זה ל ס ל ד שזהו פי׳ ס ג חיור. אכן ע׳׳י עיון התלמו ל ת  לבושי׳ כ
ממת נפש האדם לבחינת מקור התורה שהוא בחי׳ שער רישי׳  מתרו
וגעת לעצמיות אור א״ס ב״ה ה מבחינת לבוש שהיא נ ל ע מ  כעמר נקא ל
ה אף שנקרא אחור לגבי בחינה זו אעפ״כ א״א לבא ל פ ת  ממש. ומ״מ ה
ה בו׳ ל פ ת ים כי אם ע״י שיהיה תחלה הרצון ב  ולהמשיך מבחינת פנ
 כמו עד״מ באדם אף שהטפה נמשכת מהמוח מבחינת חכמה מ״מ אי
 אפשר שיהיה המשכה זו מהחכמה כ״א ע״י הדעת והאדם ידע בחינת
לת ה׳ ות גדו נ נ ה בתקיעת הדעת בהתבו ל פ ת  התקשרות כו׳ כך ה
 וההתקשרות בבחינת ביטול עי״ז כשעוסק אח״כ בתורה ממשיך מבחינת
 חכמה עילאה וע״ז נאמר יעשה שלום לי כו׳ המשכת הח״ע בכנס״י
ה היינו יש בחינת אהבה שמוגבלת ל פ ה ויש ת ל פ  כוי. ועוד זאת כי יש ת
 בכלי והיא בחינת מדות הנמשכים מהשכל על ידי הדעת. אכן בחי׳
 בכל מאדד ורעותא דליבא הוא בחינת מדות שלמעלה מהשכל הנמשכים
ת בביאור ע״פ מים רבים ועי״ז לדו ת עליון כו׳ כמ״ש במ״א פ׳ תו ע  ע״י ל
רה וכמ״ש ר שלמעלה מהחכמה שהיא התו ת  מעורר וממשיד מבחינת כ
ת כוי אחת היא יונתי כוי גבי עניו  במ״א בביאור ע״פ ששים המה מלכו

 חסידים הראשונים שהיו שוהין בתפלתן ט׳ שעות ביום בו׳ ע״ש):
ה שעד שמו״ע היא הכנה לשמו״ע דהיינו כדי ל פ ת  ד והנה כל סדר ה
ל שמו״ע בכוונה מרעותא דליבא שבאמרו בא״י ל פ ת ה  שיוכל ל
 ־היה הבקשה באמת שיחפוץ מרעותא דליבא שיהי׳ גילוי שם הוי׳ לכן
מר פםוד״ז וברכות ה זו תיקנו חז״ל מתחלה לו  כדי שיגיע האדם למדרג
. והענין לם יסדר אדם שבחו של מקום ואח״כ יתפלל  ק״ש כמארז״ל לעו
 כי הנה פסוד״ז וברכת יוצר מזכירים אנו מן השירה והשבח שהמלאכים
 משבחים ואומרים ביראה ג״פ קדוש כוי. דהיינו איר שהוא ית׳ קדוש
. ד אליו כלל  ומובדל ואינו מושג דלית מחשבה תפיסא ביה ואין ערו
 והאופנים ברעש גדול מזה שמשיגים קצת איר שהוא קדוש בו׳. והנה
ד מהלכים בין העומדים האלה  המלאכים נק׳ עומדים כמ״ש ונתתי ל
ת ובחי׳ ק במדרג  וכנודע בפי׳ עניו עצי שטים עומדים והיינו שהם ר
ו כו׳ ן ל תבר ותתחנ י רגליו ו ל לפנ  רגלים בלבד (וכמ״ש ג״כ ע״פ ותפו
 והוא מבואר בזהר (פ׳ לד לד דפ״ו ע״א) מאן רגליו אלין מלאכין כוי) וישראל
מדרגת הראש כי ישראל היינו לי ראש ישראל עלו  שלמטה הם בבחי׳ ו
לכד כאשר ישים האדם אל לבו איר שבחי׳ המלאכים ואופנים כו׳  במחשבה ו
 אשר הם בחי׳ רגלים לבד עומדים באהוי״ר גדולה וברעש גדול אומרים
ת בהשגתם בגדולת א״ם ב״ה. וישראל שהם  קדוש וברור כו׳ מהתפעלו
לפת ה חו ל פ ת  בחי׳ הראש הם בבחי׳ שינה וכמ״ש היינו כחולמים שאחר ה
ת צרכי הגוף ועושים מצרכי כל חפצו למלאו ל ישעו ו ק כ  ועוברת האהבה ר
ר עי״ז יתמרמר לבו מאד בקרבו מירידה זו שירדה הנשמה  הגוף עיקר כ
ה כוי ויתעורר מזה לצעוק אל ה׳ בצר ט מ ה כו׳ עליונים ל מ  מאיגרא ד
דת לבו ברעותא דליבא אליו ית׳. וז״ש רז״ל אין עומדים קו  לו מנ
ננו בירידה גדולה זו בד ראש. היינו בהתבו ך כו ו ת  להתפלל אלא מ
א וזהו כובד ראש ומזה יבא ר פ ע  שהראש נשפל מאד למטה שכיבת ל
 לידי הכנעה ושפלות גדולה והיינו פי׳ כובד ראש כפשוטו ועי״ז יבא
רר בתשובה מרעותא דליבא ׳ ייצעקו אל ה׳ בצר להם להתעו חי  לי
 לשוב אל ה׳ ממש וזהו בחי׳ ואהבת בכל לבבד שבק״ש וע״י כ״ז יוכל
 לבקש אח״כ באמת לאמתו בשמו״ע בא״י שיהיה גילוי אור א״ס ב״ה
ה ל פ . וכ״ז הוא ענין עבודה שבלב זו ת  שלמעלה מהשתלשלות למטה
 ואח״כ צ״ל כלים לגילוי האור וזהו ענין לעבדה זו רמ״ח מ״ע להמשיד האור
 בכלים להיות דירה בתחתונים. והנה ארז״ל יפה שעה א׳ בתשובה ומעשים
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ת בחי׳ פנים ובחי׳ אחור שיש בקדושה וזהו  בדרך כו׳ עניו ב׳ המדרגו
גדו בחי׳  ענין ב׳ הבחי׳ דישראל ויעקב. ובחי׳ אחור דקדושה עומד לנ
 עמלק משא״כ בבחי׳ פנים בו׳ ע״ש. והנה עמלק ראשיתו הוא בחי׳ עמל
 ולכן בישראל דייקא נאמר ולא ראה עמל בישראל בו׳ משא״כ בבחי׳
 יעקב כיון שיעקב הוא עדיין בחי׳ עבודה ויגיעה דקדושה ע״כ עומד
 לנגדו העמל דלעומת זה שמבחי׳ עמלק אלא שלא יוכל לו כי מלחמה
 לה׳ בעמלק כוי ע״ש• אן־ א״א להגיע לבחי׳ ישראל שהוא בחי׳ שבת אם
ד מי שטרח ר  לא ע״י קדימת בחי׳ יעקב שהוא עבודה דחול על ד
 בע״ש דוקא אז יאכל בשבת. ולכן הקורא לישראל יעקב אינו עובר
 בעשה כמו הקורא לאברהם אבדם משום דלא נעקר שם יעקב לגמרי
 מישראל דהא אהדדי׳ קרא וקראו יעקב והיינו מטעם הנ״ל שא״א להגיע
 לבחי׳ ישראל אלא ע״י קדימת בחי׳ יעקב כי מתחלה צ״ל עסק הבירורים
 שבחול לתקן ההסתר כו׳ שזהו עבודת בחי׳ יעקב ואח״כ יאכל בשבת
ג על ה׳ וכמ״ש במ״א. וזהו מה שאומרים  להעלותם מעלה מעלה ולהתענ
 במוצאי שבת אל תירא עבדי יעקב כוי. כי בשבת אנו בבחינת ישראל
ק אנו אז  שא״צ לבחי׳ עבודה ויגיעה לברר בירורים כי בורר אסור ר
ם ועיץ זהר (ח״ג דצ׳׳י) ואח״כ במוצאי שבת  בבחי׳ בן בנים למקו
 שמסתלקת הנשמה יתירה וצריד לחזור ולירד להיות בבחי׳ יעקב עבדי
ד אומר אל תירא כ  בכל ששת ימי המעשה לברר בירורים בבי״ע בו׳ ל
 עבדי יעקב בו׳ מלירד שם ובזה נותנים כח ועוז בו׳ והיא ירידה צורך
תפלה שאו׳ ל יום יש מעיו שבת בק״ש ו  עלייה בשבת שאח״כ וכן בכ

 שמע ישראל כוי עמ״ש ע״פ יונתי]:

ת יש שני פירושים. הא׳ לשון ע ו ר . הנה בפי׳ ת ו ך ב ל  ותרועת מ
עם בשבט ברזל והב׳ לשון חיבה  שבירה ופירוד כמו תרו
ה יש להבין דפעם  וריעות וכדפדש״י בחומש כאן ושניהם אמת. דהנ
 מצינו דכתיב מלד במשפט יעמיד ארץ ודינא דמלכותא דינא שהוא
ד חיים אנפוי דמלכא נחיריו ל פעם כתיב באור פני מ  מבחי׳ גבורות ו
ת מלד וכמ״ש בזהר ד מ  בבחי׳ חסדים• אד העניו הוא דיש ב׳ בחי׳ ב
ד מלכא יתיב על כורסייא איקרי מלר עילאה  כפ׳ ויחי(דרל״ט ע״א) כ
ר זוטא איקרי שבימות החול כשמתלבש בבי״ע כד נחית לעבדוי מל  ו
 מלר זוטא איקרי וירידה זו הוא ע״י גבורות וצמצומים כמ״ש כבוד
 מלכותר יאמרו וגבורתד ידברו וכמ״ש במ״א ואזי במשפט יעמיד כו׳
ד יתיב על כורםייא  דינא דמלכותא כוי. משא״כ בשבת הוא בחי׳ כ
מה (דקל״ה סע״א יע״ב) והיינו שבשבת הוא עליות  וכמ״ש בזהר פ׳ תרו
תו עולה ומתייחדת בשרשה בבחי׳ אצילות וע״ז ת מלכו ד  העולמות ובחי׳ מ
ת ר בו׳ ואנפהא נהירין בנהירא עילאה ע״י התגלו  נאמר באור פני מל
ת מלכותו ית׳ ד מ ל רעוין שמתגלה בשבת ב כ  עונג העליון מבחי׳ רעוא ד
עת מלד בו ל׳ ריעות וחיבה דקאי אבחי׳ ישראל שהוא בחי׳  וזהו תרו
ת ע ו ר ג על ה׳ כנ״ל. ונמשך בחי׳ ת  שבת שאז ה׳ אלקיו עמו ממש שמתענ
ל רעוין שנמשר כ  מלר בו היינו גילוי בחי׳ ריעות וחיבה מבחי׳ רעוא ד
 במדת מלי שהיא כנם״י [ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה והיה מדי חדש וע׳ בזהר

ל הדיניו וגבורות  ח״א דקנ״א א׳ ודף ר״ו ע״ב] וגם עי״ז נמחקים כ
ת התגלות מ ח  הנמשכים מבתי׳ דינא דמלכותא בששת ימי המעשה מ
כל דיניו מתעברין מינה מה שם ו ל רעוין וכמ״ש בזהר תרו כ  רעוא ד
עת מלר בו כפי׳ הראשון לשון שבירה ופירוד דהיינו  כוי. וזהו תרו
ררת בעזר ים, וכידוע  שמתפררים הגבורות וזהו מיתוקן וכמ״ש אתה פו
ר גבורות ר פ נת התרועה בתקיעת שופר דר״ה שהיא ל ו  ג״כ בעניו כו
 עליונות דיצחק כמ״ש בזהר אמור. ותרועה ופירוד זה הוא ע״י
ת בחי׳ רעדכ״ר שהוא עניו ריעות וחיבה נמצא ב׳ הפירושים  התגלו

 עולים בקנה א׳:

 יגיעה ימצא בו שיעקב הוא בחי׳ עבדי והעבודה הוא ענין עמל ויגיעה
ה והמצות כנ״ל. והיינו ל פ ת  לאכפייא לסט״א ולאהפכא חשוכא כו׳ ע״י ה
ד דהיינו כמו עד״מ  בכל ששת ימי המעשה כמ״ש ששת ימים תעבו
ד הוא בעבודת ה׳ בתפלה  המלאכות גשמיים החורש והזורע והקוצר כוי כ
 בכל ששת ימי המעשה צ״ל בחיי עבודה זו ביגיעת הנפש ויגיעת בשר
ן בגדולת ה׳ ולהוליד אהוי״ר לה׳ ולהוציא מלבו הרצונות זרות נ  להתבו
ק רצון א׳ לאביו שבשמים שכל זה הוא ע״י מלחמה  דנה״ב עד שיהיה לו ר
על דרר שאמרו  גדולה עם היצר וכמ״ש בזהר שעת צלותא שעת קרבא ו
ר לפלטיו שלד לא כבשת ואתה הולד ומכבש בו׳  בספרי פרשת עקב סמו
ת ולהמשיך גילוי אלקות בקרבו ל להפר מדותיו הרעו ע א פ כד אם ל  ו
ה ל ח ה איד יוכל להמשיך גילוי אלקות בעולם ע״כ צריך ת ל פ ת  ע״י ה
לם יראה אדם  לכבוש גופו ונפשו הבהמית ע״י התפלה וכמארז״ל לעו
ד ד ר מיעיו שגאמר בקרבד קדוש ולכן צ  עצמו כאלו קדוש שורה בתו
 עמל ויגיעות נפש כדי שיוכל להיות גילוי אלקות בנפש ואח״כ ימשיד
ל קודם התפלה שאז עדייו  גילוי אלקות בעולם. ומזה הטעם אסור לאכו
ה שאז ל פ ת  הנשמה באפו ואיר יוכל לברר המאכל ולהעלותו עד אחר ה
לברר הטוב ת המאכל ו  מתפשטת הנשמה בכל הגוף ועי״ז יוכל אח״כ להעלו
ם חרבא ייכל נהמא  מן הרע ונק׳ האכילה ג״כ מלחמה כמ״ש בזהר על פו
ק לש״ש ועי״ז מברר  והיינו להלחם עם היצר שלא יהיה האכילה בתאוה ר
 הטוב בו׳ [ועמ״ש מזה בד״ה כה תברכו גפ׳ נשא]. וכ״ז הוא העבודה בששת
 ימי המעשה וזהו בחי׳ יעקב עבדי שהעבודה זו הוא עמל ויגיעה כנ״ל והוא
 בחי׳ אתכפייא וזהו בחי׳ עובד אלקים כמ״ש בבינונים ח״א פט׳ץ. אבל
ת טעמו ויגרשהו וילד דאתהפכא חשוכא  בשבת הוא בחי׳ בשנותו א
ל כמ״ש כי בו שבת. וזהו ל  לנהורא עד שהוא בחי׳ מנוחה ואין נמצא בו עמל כ
ל היום. ד אל כ ס  בחי׳ ישראל שיר אל שהוא השירה של בחי׳ אל דכתיב ח
ג מגדולת ה׳ שמתענגים ישראל בתפלה ו  והיינו שתפלה דשבת הוא התענ
ננות וההשגה בגדולת ה׳ וכמ״ש טעמו וראו כי טוב ה׳ וכתיב  ע״י ההתבו
ת בפ׳ אז ישיר ישראל כו׳ ק  ישמח ישראל בעושיו וגו׳. [ועמ״ש בפי ח
 ישראל דלעילא וגילוי זה בשבת ועמ״ש ע״פ לסוסתי בעניו טלא דנטיף

 מעתיקא ועמ״ש ע״פ שיר השירים]:

ק ל ר ל . כי אין העבודה בבחי׳ עמל כ ל א ר ש י ל ב מ ה ע א א ר  ולכן ל
ג. והטעם לזה שא״צ בשבת ג על ה׳ וקראת לשבת ענ  להתענ
 לבחי׳ עמל ויגיעה הנ״ל שבחול הוא כי הנה שבת אותיות תשב. והיינו
 שבחול הוא בחי׳ ירידת החיות רגליה יורדות כוי. והיינו ששם אלקים
ה ל פ ת ודע בעניו שמש ומגן כוי. לכן צ״ל הצעקה ב כנ  הוא המסתיר כו׳ ו
 לצאת מן ההסתר בו׳ וזהו פי׳ עובד אלקים לתקן ההסתר וההעלם
ר ומעלים. אבל בשבת כתיב ויכל  הנמשד משם אלקים שלא יהיה מסתי
 אלקים פי׳ שכלתה בחי׳ ומדרגת מדת הצמצום וההסתר דשם אלקים
ת שם הוי׳ שבת להוי׳ וכמ״ש במ״א בד״ה באתי לגני כוי.  וגמשד התגלו
ד נק׳ שיר אל ולא שיר כ  וזהו שבת אותיות תשב עליות העולמות ל
ק אדרבה  אלקים כי יוצאים מבחי׳ ההסתר כו׳ ולכן איו שייר צעקה ר
 ההתענגות בה׳ מן הגילוי שמתגלה בשבת וזהו ג״כ ממש ההפרש בין
א יקרא  בחי׳ יעקב לבחי׳ ישראל [ועיין מהר וישלח דקע״ד א׳] וכמ״ש ל
 שמר עוד יעקב כ״א ישראל כוי כי שרית עם אלקים כוי. היינו שמשתרר
ר עוד ויהיה גילוי שם הוי׳  על שם אלקים המסתיר שלא יהיה מסתי
ר הנה״ב בו׳ וז״ש הוי׳ אלקיו עמו. ת ס  והיינו ע״י שכבר נצח את ה
לה בנפשו בחי׳ אלקות בבחי׳ גילוי ממש משא״כ  עמו ממש שבשבת מתג
ל אין מתגלה אלקות בנפשו בבחי׳ גילוי כ״א הוא צועק מנקודת לבבו  בחו
 לה׳ ורוצה שיתגלה בו בבחי׳ גילוי אבל בשבת הוא הגילוי ממש וז״ש
ד עמלק ת אשר עשה ל  הוי׳ אלקיו עמו [ועמ״ש בפ׳ תצוה בד״ה זכור א

 שו־ה לנחורא— כלל מזיש ני: נתקו ע״פ לוח התיקון.
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ח הטומאה אעביר כו׳ ולא  וכמו שיהי׳ לע״ל כשיושלם הבירור ואת רו
ל ואעפ״כ יהי׳ עליות בקדושה עצמה וכמו שהוא מעין ל ע כ  יהיה ר
ם בזמן הזה בשבת שהעליי׳ דשבת היא שלא ע׳׳י בירורים  ודוגמא זו ג
ל ל כי בשבת בורר אסור אלא שמ׳׳מ עליי׳ שבת הוא ע׳׳י בירורים דחו  כבחו
 וכמאמר מי שטרח בע״ש כוי. אבל לע״ל ליום שכולו שבת תהיה העלייה
ר כ ל ונקי עלייה זו בשם שיר לשון זכר בחינת ד ל  שלא ע״י בירורים כ
 כוי. ועפ״ז י׳׳ל שנק׳ עלייה דשבת שיר אל שהוא עלייה דקדושה עצמה
ף ש״ל והז״א נק׳ ל כו׳ והיינו כמ״ש בע׳׳ח סו  שלא ע׳׳י בירורים כמו בחו
ם י״ל ג״כ בפי׳ שיר אל ע״ש עליית המל׳ עיין בזהר ׳ ע״ש. אמנ  אל כו
׳ בראשית [(די״ס ע״א) ובמק״מ שם]. וזהו שבבחינת ישראל נאמר כי  פ
ודע שיש ק״כ צירופי אלקים  שרית עם אלקים. והענין כי הנה נ
ר אלקים על גוים [דהיינו מז״א דבריאה עד ל  בעולמות בי״ע בסוד מ
ר מבוא פ ת דעשיה הם ק״ד צירופים של אלקים כמ״ש בסוף ס  סיום מלכו
 שערים וע׳ בע״ח שער השמות] ונמשכים מבחי׳ מל׳ דאצי׳ שנק׳ שם
ות העולם נראה ליש. אבל  אלקים שהוא בחי׳ יחודא תתאה שמסתיר להי
 בחי׳ ישראל שהוא בחי׳ ז״א דאצילות הוא משתרר ומושל על שם אלקים
נר  שלא יסתיר על אור א״ס ב״ה [וע׳ במ״א בביאור המזוזה מימין ו
ל אלקים כ ל הוי׳ ואדונינו מ דו  חנוכה משמאל בפי׳ כי אני ידעתי כי ג
 כו׳]. והנה ע״י השתלשלות ק״ד צירופי אלקים יש יניקה ג״כ לחיצונים
 וע׳ שרים וע״ז נאמר ויאבק איש עמו בו׳ והיינו עם בחי׳ יעקב שיורד
. אד כ״ז א יכול לו  בבי״ע לברר בו׳ וזהו בחי׳ מלחמה. ואעפ״כ ל
ד בחי׳ מלחמה בי י ק בבחי׳ יעקב אבל בבחי׳ ישראל איו ש  לא שייר ר
א ראה עמל א דאצי׳ אין שום יניקה להע׳ שרים והחיצונים כו׳ וזהו ל ״  מ
 בישראל. [וכן באהם בגילוי בחי׳ זו בשבת שהוא בחי׳ שיר אל אהבה
ת ישראל שמקבל מישראל דלעילא כוי. וכמבואר ס נ  בתענוגים שזהו בחי׳ כ
ל ת כ ה א ח מ ד עמלק אזי ממילא ת ת אשר עשה ל  במ״א ע״פ זכור א
ת שאיו להם שום יניקה כו׳]. ה׳ אלקיו עמו פי׳ ה׳ אלקי׳  המדות רעו
 הוא בחי׳ או״א דאצילות הם עמו דז״א ממש שנתלבשו בו בבחי׳ א״פ ממש
 משא״כ בחול הם עליו בבחי׳ אור מקיף והענין הוא שמבחי׳ המקיפים
 שבחול נעשה בשבת בחי׳ א״פ ונמשכים מקיפים יותר עליונים (וע׳
ד ק ז׳. אמנם יש אח״כ עוד עליות לזו״נ בשבת ע ר  בפע״ח שער השבת פ
ת עליות העולמות ם או״א ממש ועוד כוי כי) זהו תכלי  שמתעלים למקו
 שמהמקיפים יהי׳ פנימים ויומשכו מקיפים עליונים יותר [ע׳ מזה בביאור
 ע״פ הבאים ישרש יעקב יציין ופרח ישראל. לעיל ס״פ שמות] וכנודע שבחול

 הוא יחוד הוי׳ ואלקים ובשבת הוא יחוד הוי׳ ואהיה שהוא מבחי׳
עם בשבט תרועת מלד בו ל׳ תרו  הכתר ע׳ בפע״ח שער י״ט פ״ד. ו
י מלד  הוא המתקת הדינין ול׳ ריעות וחיבה היינו כמ״ש באור פנ
ר בחי׳ ל  חיים היינו שאז נמשר במל׳ שע״ה נהוריו שזהו אור פני מ

 הארת פנים כוי:

ך הנה צ״ל דמבואר למעלה שעם היות דיעקב הוא למטה מבחי׳  א
זכר לעיל כנ  ישראל שהוא ז״א מ״מ יש בו מעלה יתירה ג״כ כוי ו
ה עפר יעקב כוי. וא״כ איד יתכן להסכים זה עם  בביאור דמי מנ
 מ״ש כאן דבחול הוא בחי׳ יעקב ושבת הוא בחי׳ ישראל. והרי
 חלילה לומר שיש בחי׳ בחול מה שאינו בשבת ח״ו. אמנם באמת
ל וע׳ ל כ ה מבחי׳ יעקב ב ל ע מ  לק״מ דמלבד דמ״מ בחי׳ ז״א הוא ל
ר וגם אי׳  בלק״ת בתהלים סי׳ ע״ח ע״פ ויקם עדות ביעקב כ
ודע מעניו ז״א בעתיקא אחיד ותליא  דז״א שרשו גבוה אפילו מאו״א כנ
• אד עוד זאת כי הנה יתרון מעלה זו שבבחי׳ יעקב היותו י  כ
ם בחי׳ זו ממש נמצאת בשבת בז״א ביתר  מיסוד אבא. הרי ג
לה ז״א ומלביש לעצמיות האורות דאבא ממש  שאת. שהרי בשבת עו
 עד שנמצא אז ז״א במדרגת אבא ממש וכמ״ש בפע״ח גבי מוסף

 ביאור ע׳׳« לא הביט*

א ובוקע ויוצא חוץ ״  הנה יעקב הוא נמשר מיסוד אבא [המלובש מ
ה בחי׳ יעקב] והוא נמשד ויורד בבי״ע לברר  לז״א ומזה נתהו
׳ עקב שנמשד ל ששת ימי המעשה וזהו פי׳ יעקב י כ וגה ב  בירורי נ
 היו״ה שהוא בחי׳ יסוד אבא לבחי׳ עקב דהיינו בי״ע לברר שם בירורי
רו וע׳ בפ׳ וישלח ע״פ ויאבק איש בעניו כי  נוגה. [כי בחכמה אתברי
 לא יכול לו מפני שיעקב היינו הארת יסוה אבא כו׳ ע״ש. ועוה מבואר
ת ההיינו שלא היה בבחי׳  במ״א ע״פ ויברך יעקב כי יעקב לא מ
ת הניצוצים כוי. ועניו זה ל ומשם יורה הכח הזה להעלו ל  שבירה כ
פלו בבריאה  כמ״ש בע״ח ובאוצ״ח שיעקב נתקן מאחוריים האבא שלא נ
 ולכן לא בז׳ בהם מיתה כו׳ ובזה יתרון מעלתו אפילו על בחי׳ ז״א
ת ו״ק דאצי׳ שבהן הי׳ שבה״כ. והשתא א״ש דהבירור הוא  שהוא כללו
 ע״י יעקב כוי] והנה זלע״ז עשה האלקים דכמו שיש חכמה בקדושה
לקח יעקב בר נתהוה בסט״א ג״כ חכמה דקליפה  והם בחי׳ או״א דמשם נ
ם ה להרע. והנה כשזה ק מ  ע״ד חרטומי מצרים או כמ״ש חכמים ה
ופל דהיינו ע״י גילוי חכמה דקדושה שהוא בחי׳ י׳ עקב אזי ממילא  זה נ
א הביט און ביעקב פי׳ און  מתבטלים החכמה חיצוניות דסט׳׳א וזהו ל
 הוא חכמה דקליפה מלשון ואיש און מחשבותיו. שהם המחשבות רעות
ל בבחינת יעקב שהוא בהתגלות החכמה ל  מחכמה הנ״ל. לא יוכל להביט ב
ת החשד כוי וכן הוא למטה בעבודת ה׳ בכל  הקהושה שהאור דוחה א
ה שממשיד גילוי ל פ ת  ימות החול צ־׳ל בבחי׳ יעקב לברר בירורים ע״י ה
ר מרע ועשה טוב  היו״ה בחי׳ חכמה ורעו״ד בבחי׳ עקביים וע״י סו
 [ועמש״ל ע״פ וישב יעקב]. ואזי לא הביט און ביעקב בנ״ל. אמנם בשבת
 כתיב ולא ראה עמל בישראל. כי בבחי׳ יעקב נמצא בחינת עמל אהם
גה והרי יורה ממקומו ו ל יולד שהוא העבודה והיגיעה לברר בירורי נ מ ע  ל
ד וכמו עד״מ עיבוד  בבחי׳ עקביים לברר שם וזהו ענין ששת ימים תעבו
 העורות שנק׳ עבודה שצריד עבודה ויגיעה עד שישתנו ממהותו הראשוו
ת אחר שיהיו ראויים לעשות מהם מנעלים וכה״ג וכמ״כ ג״כ עניו  למהו
מתפלל בכח האכילה וגה לאהפכא מחשוכא לנהורא ע״י שאוכל ו  בירורי נ
ר ד . ולעשות מיש אין. שהוא משנה ס  ה״ז עבודה לשנותן ממהותו
 ההשתלשלות. ולכן זהו בחי׳ עבודה ועמל. ולכן נאמר בשבת כי בו
ל שבששת ימי המעשה הוא בחי׳ עמל. וזה נמצא ושייר דוקא ל כ  שבת מ
 בבחי׳ יעקב. אבל בישראל לא יש בחי׳ עמל. פי׳ כמ״ש בפע״ח
רחל ואז נמצא עבודת הבירורים שיורדים בבי״ע א זיווג יעקב ו  שבחול הו
ה בו׳ אבל בשבת הוא זיווג ל פ ת  לברר ואח״כ מתעלים באצי׳ בשעת ה
 ישראל ורחל. ישראל היינו ז״א. והיינו שבשבת אין יורדים הכלים
 דאצי׳ לברר בבי״ע שזהו בחי׳ יעקב יוד עקב. כ״א אדרבה מתעלים
 הבירורים שהובררו בחול ליכלל באצי׳ כי בשבת הוא עליות העולמות
 וזהו בחי׳ ישראל שיר אל. שהוא בחי׳ השיר וההעלאה. שכל עליות
 הוא ע״י שיר והיינו ההעלאה של בחי׳ אל שנעשה מאו״ח של הבירורים
ג עליון שיתענגו על ו  ועי״ז ממשיכים מ״ד ממקום גבוה היינו גילוי התענ
 ה׳. [ואפשר לומר דפי׳ שיר אל היינו כדפי׳ ע״פ שירו לה׳ שיר חדש.
ל במ״ד דתיקון אזי נק׳ ל כ ת ה  דהנה כשמתברריפ מ״ן דבי״ע ועולי׳ ל
ל עלמא דנוק׳ ל ר כ י  שירה חדשה שירה ל׳ נקבה. כי בי״ע נק׳ ד
 לגבי אצי׳. ונקי שירה חדשה כי זהו דבר חדש שיתבלל דבר שנפל
ה בקדושה עליונה דאצי׳ וכן עליית ל ע מ  בשבירה בנוגה ויעלה ל
 המל׳ כשהיא עולה מבי״ע לאצילות נק׳ שירה ל׳ נקבה. אבל שיר ל׳
ת בחי׳ ז״א שיקבלו  זכר הוא עניו עליית הדכר עצמו דהיינו התעלו
 כלים דז״א מאורות דאבא עצמם דהיינו אור א״ם השורה בחכמה והוא
ת אור דקדושה עצמה ספו תו ק עליי׳ ו ל ר ל  עליי׳ שלא ע״י בירורים כ

 •< עי׳ בהוספות.
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י לחמי כר). ה עפר יעקב ובד״ה את קרבנ  ומהלכים ובד״ה מי מנ
ר  והנה יש שלשה מיני תשובה. האחד היא התשובה תתאה שיהיה סו
ע בתכלית שלא יפגום בעוונות גשמיים במחשבה ודבור ומעשה. ר  מ
ת רצונו מן הרע  וצריר לעשות תשובה להתחרט על העבר ולעקור א
ד מיחודו ואחדותו ית׳ וכמ״ש לעיל. וזה התשובה ר פ ה ר שלא ירצה ל  כ
. ו ה ע״י אומרו בא׳׳י אלקינו שיומשד בחינת אלקינו בקרבנ ל פ ת  הוא ב
ב בפ׳ וילך (ל״א י׳׳ז) הלא על כי ל עלמין כדכתי  והוא בחינת ממלא כ
 אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה (ועיין מזה בזח׳א עמוד ק״ס ושלטיו

 עליה כוי ומאן גרים כר, וברבות סדר נשא פרשה יו״ד דרל״ז א׳ בעניו ומצאוהו

 רעות רבות נו׳ ונפרשת ואתחנו דרפ״ט אי). וכתיב כ״א עוונותיכם היו

 מבדילים ביניכם לבין אלקיכם (בישעי׳ סי׳ נ׳׳ט ב׳), נמצא העון הוא
 מסר מבדיל בין האדם ובין אלקינו. ובמ״א נתבאר פי׳ וענין אלקינו
 שאומרים כן על שם אלקים דוקא והיינו משום שכדי להיות אלקי
ה זהו אי אפשר כ״א ע״י צמצום ע״ד צמצם  בקרבי שזהו פי׳ אלקינו הנ
ל הארץ  שכינתו בין שני בדי ארון כוי. דלכאורה אינו מובן הלא מלא כ
 כבודו ואת השמים ואת הארץ אני מלא ולא נזכר ע״ז לשון צמצום
ל ומדוע גבי בדי ארון ארז״ל צמצם שכינתו. אד הענין הוא כי ל  כ
ת השמים ואת הארץ אני מלא עכ״ז אינו מאיר בהם  הגם שנאמר א
ל םתימץ. אבל כ  בבחי׳ גילוי כ״א בבחינת העלם שהרי נקרא סתימו ד
ה בבחינת גילוי. והוא כמ״ש ל ג ת  בין בדי הארון היה אורו ית׳ מ
ת והתפשטות כ׳׳א ענין ל ענין הסתלקו ל  במ״א שבאלקות אין שייר כ
ק שהוא בבחי׳ העלם ת השמים וכו׳ אני מלא ר  העלם וגילוי, שבאמת א
 אכן בין בדי הארון היה מאיר בבחינת גילוי. וכמו עד״מ באדם
. אך שברגל היא בבחינת העלם ל ג״כ כדלקמן  המחשבה מאירה ברג
 ומקיף אבל במוח היא מאירה בבחינת גילוי ממש ולא בבחינת העלם
 ומקיף לבד וכמ״ש מזה באריכות בד״ה ויקח קרח. והנה כדי שיאיר
 אלהותו בבחינת גילוי אי אפשר כ״א ע״י צמצום שזה הגילוי הוא צמצום
 אצלו ית׳ כמו הדיבור עד״מ זהו הגילוי והוא השפלה וירידה לגבי
 הרב כוי. ועד״ז להיות נקרא אלקינו ממש זהו ע״י צמצום כוי.
ל השמות כ״א על שם אלקים דוקא.  ולכן לא נזכר בחינה זו על כ
 וזהו עניו התשובה האחד להיות בחינת אלקי בקרבי (אך צ״ל דהא
 כתיב כי חלק הוי׳ עמו והיינו שנשמת האדם הוא חלק משם הוי׳ ב״ה
 כמ״ש באגה״ת פ״ד. וא״כ איד אנו אומרים שרק על שם אלקים דוקא
 אומרים אלקינו• אד העניו שהרי אנו אומרים הוי׳ אלקינו א״כ ר״ל
 שהשם הוי׳ הוא עצמו ממש אלקינו. ופי׳ כי בודאי יש בכל נשמה
 חלק משם הוי׳ ממש ב״ה כמשנ״ת באגה״ת שם פ״ד הנ״ל וכמ״ש
 בד״ה ולא אבה הוי׳ אלקיך לשמוע אל בלעם כוי. ועמ״ש בד״ה בפ׳
 נסכים• אד שהמשכה זו הוא ע״י שם אלקים כי שם הוי׳ הוא האור
 והחיות ושם אלקים הוא בחינת הכלים שבהו נמשד האור והן בחינת
 אותיות וכמ״ש בםש״ב ח״ב ספ״ד. וכמ״ש בד״ה וידבר אלקים כו׳ וארא
ל הוי׳ כשהוא בעיר אלקינו כו׳ עד  אל אברהם כו׳ בענין אימתי גדו
 וזהו וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי׳ שע״י בחינת אלקים
 הוא גילוי שם הוי׳ כו׳ ע״ש. ועייו מעניו כי חלק הוי׳ עמו בזח״א
 דצ״ו ע״ב קם״א בי. ח״ב דצ׳׳ו א׳ ודג ס״ב ב׳ צ״ד א׳ דרפ׳׳ו ב׳ וז״ל

 הרמ״ז שם בכל מקום הם אחוזים בו בין בבי״ע בין באצילות כי
ל אחד יש כ  חלק הוי׳ הם ד׳ אותיות הוי׳ שהם נשמת ד׳ עולמות ל
ב ת מה דקל׳׳ד ע׳׳ב כ  לו חלק בפנימיות שלהם עכ״ל. ובפרשת תרו
 וז״ל שאע״פ שיש פירוד בין בי״ע לאצילות היינו בבחי׳ כלי העולמות
א בבחי׳ האור הפנימי המתפשט בהם שהרי סודו שם הוי׳  אבל ל
 יו״ד באצילות ה׳ בבריאה ו״ה ביצירה ועשייה עכ״ל. ויש לעיין דא״כ
ל אחד ממש חלק משם הוי׳ כ מר שכל ישראל יש ל  איד שייך לו

 דשבת בפי׳ זכר למע״ב. נמצא בשבת יש ב׳ המעלות היינו בחי׳ ז״א
ודע ה נ  כשמלביש לעצמיות אבא ממש. וביאור בחי׳ אלו בעבודת ה׳ הנ
 דיש ב׳ בחינות היינו בחי׳ עבד ובחי׳ בן ועם היות דבבלל בחי׳ בן
 גבוה יותר שהוא העובד מאהבה אעפ״כ בבחי׳ א׳ יש מעלה יתירה ג״כ
ה מן הטעם והדעת המושג ל ע מ  בבחי׳ עבד שהוא בחי׳ הביטול ל
ודע ג״כ מענין כנ  [וע׳ ע׳׳פ כי עמך מק״ח ובפי שלח ע׳׳פ ועתה יגדל] כוי• ו

ה שרשה מח״ע ולכן בזאת דוקא יבא א ת  בחכמה יסד ארץ דיראה ת
 אהרן כו׳ וזהו היתרון שיש בבחי׳ יעקב שנק׳ עבדי על בחי׳ ישראל
 שנק׳ בן. ולכן צ״ל בב׳ הבחי׳. אר הנה איתא בזהר פ׳ בלק (דקצ״ה ע׳׳ב)
 שיש ב׳ בחי׳ עבד. הא׳ בפסוד״ז הב׳ בשמו״ע ובינתיים הוא ק״ש כו׳
 והענין כמ״ש במ״א בענין ד׳ אותיות הוי׳ היו״ד דחילו וה״א רחימו
 כו׳ ואיתא בכהאריז״ל בשעת פםוד״ז צריר לקיים מצות יראת ה׳ והוא
ה שמבחי׳ ה׳ אחרונה דשם הוי׳ וזהו בחי׳ עבד הראשון א ת  עניו יראה ת
 שבזהר. וזהו בחי׳ יעקב עבדי ואח״כ בברכות ק״ש ובק״ש ואהבת ב״פ
 אור זהו ב׳ בחי׳ רחימו והוא בחי׳ בו וכמ״ש בםש״ב פמ״ד בשם הרע״מ
ו יתיר מגרמיה ונפשיה וזהו עניו למם״נ באחד  כברא בו׳ דרחים לו
 [וע׳ בד״ה ש״ה ממעמקים דאף שהבן למטה אינו חייב למם״נ בשביל
ע זהו בחי׳ יראה ד מ דכ ש אז ה כוי ע״ש]. ו ל ע מ  אביו כוי אבל בנמשל ל
ם מבחי׳ אה״ר דבחי׳ בן כי בינה הוא בחי׳ אה״ר  עילאה שלמעלה ג
 ונק׳ בן י״ה אד יראה עילאה זו הוא בחי׳ חכמה עילאה והוא יו״ד דשם
 הוי׳ דביה שריא דחילו וזהו בחי׳ עבד הבי. וזהו משה עבדי ויעקב י׳
 עקב היינו הארה מבחי׳ יו״ד זה שנמשד לבחי׳ עקב כענין בחכמה יסד
 ארץ אכן עצם בחי׳ היו״ד זהו בחי׳ משה עבדי כו׳ וע׳ במ״א ע״פ ורב
ר שהוא בחי׳ עבד הב׳ ד כ י נ  שלום בניד א״ת בניר שהוא בחי׳ בן אלא מ
 שהן תלמידי חכמים שמקבלים מבחי׳ חכמה וזהו עסק התורה בבחי׳
 ביטול כוי. ובזה יובן עניו שבת שהוא בחי׳ ישראל שנק׳ בן אד שהוא
 ג״כ בבחי׳ עבד דהיינו בחי׳ ומדרגת משה עבדי וזהו שאנו אומרים
. והוא ת חלקו כי עבד נאמן קראת לו  בשחרית דשבת ישמח משה במתנ
מדרגת עבד הב׳ וזהו בחי׳ עבד ה להיות ג״כ בבחי׳ ו ל ע ת  שבחי׳ בן מ
 נאמן כו׳ והוא עניו שז״א נק׳ בו י״ה מלביש עצמיות אורות אבא בו׳
ם השמחה וכמ״ש לה ג״כ ע  שהוא יראה עילאה. ויראה עילאה זו כלו
כל קרב וכליות יזמרו לשמד כו׳ וזהו ישמח  וכל הלבבות יידאור ואעפ״כ ו
 משה כו׳ כי עבד נאמן בו׳ ועיין בד״ה וידעת היום ועמ״ש סד״ה ואלה

 שמות בנ״י כוי:

ל הקורא לאברהם ל כ ד ר א ב כוי. להבין מ ק ע ך י י ל ה ו ו א ב ו  מה ט
 אברם עובר בלאו שנאמר ולא יקרא עוד שמד אברם אלא מעתה
ם דהדר אהדריה קרא כוי. ת  הקורא ליעקב יעקב הכי נמי שאני ה
גת ישראל כ״א בהקדימו תחלה  והענין שאי אפשר לבוא ולהגיע למדרי
 מדת ומדריגת יעקב, ועיין בפ׳ וישלח דקע״ד ע״א. והנה ביעקב
ה מ ה הקושיא ל ל ח  כתיב ויעקבני זה פעמים. ולהבין זה צריד להבין ת
דם ירידתה דכ בג״ע והלא קו  ירדה הנשמה לעוה״ז בכדי שתקבל שכר או
 היתה בודאי בג״ע והיתה נהנה מזיו השכינה ומהו היתרון ע׳׳י ירידתה
 כו׳ והנה יש על זה כמה תירוצים• אן־ התירוץ האמיתי הוא כמארז״ל
ל חיי העוה״ב כ  יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה״ז מ
ל במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים ד ר א מ כ  ו
דם ירידתן לגוף הם בודאי צדיקים גמורים. ד. והנה הנשמות קו  לעמו
 אד זהו היתרוו שלהם בירידתו בגוף שנעשים בחינת בעלי תשובה שאז
ה מעלה מצדיקים (ועיין מזה בד״ה אלה מסעי גבי אשר ל ע מ  הם ל
 ברא אלקים לעשות כוי ובד״ה ועתה יגדל נא שזהו ענין עומדים
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 ועיין בזח״ג (דק״י ע״ב) ע״פ ועשה טוב שכן ארץ. (ודרכ׳׳ה בי) ובהרמ״ז
 שם וזהו פי׳ וענין עובד אלקים המבואר בםש׳ע פט׳ץ שהוא מלשון
 עורות עבודים וכך הוא מתקן ההסתר הנמשר מהצמצום דשם אלקים
ת עצמו בועשה טוב להלחם עם הטבע והיצר  ע״י מה שהוא מייגע א
 כוי שכמ״ב ממשיך עי״ז יחוד עליון דשמש ומגו הוי׳ אלקים שלא יסתיר
 המגן והנרתק וכענין שילוב אד׳ כהוי׳ כו׳ וממתקים הגבורות בחסדים
ורם התגברות  שזהו עיקר ענין היחוד. ולכן כשאין עושה טוב כדבעי ג
ורא דליק ואוקיד עלמא בשלהובי  הדינין כמש״ש (דק״י ע״ב) דהא כדין נ
 כוי, משא״כ ע״י יחוד עליון שהוא המשכת החסדים שהוא גילוי אור א״ס
ל עלמין בממכ״ע אזי גם הגבורות דממע״כ מומתקים  ב׳׳ה הסובב כ
ה בפומא כו׳ ע״ש בפירוש  וז״ש בזח״ג (דמ״ב םע״ב) א״ר יוסי כו׳ לית ל
 הרמ״ז ודו״ק. והנה מה שלמעלה במדרגה שם הפגם יותר פי׳ שמי
גם החטא בהבטלו מועשה טוב ושאינו עובד אלקים,  שנשמתו גבוה אזי פו
ר מרע. דהנה  ויותר גדול הנפילה שלו מהעון של איש ההמוני שאינו סו
 כתיב כי האדם עץ השדה ופי׳ בזהר ח״ג(דר״ב בי) שבחי׳ שורש נשמת
 האדם הוא בחי׳ עץ דההוא שדה אשר ברכו ה׳ כוי ע״ש ובפי׳ הרמ״ז.
ך לארץ ויש  והנה עד״מ עץ עושה פרי שיש בו פירות שלמטה סמו
 בו פירות שלמעלה גבוה מעל גבוה והנה הפירות שלמעלה עם שהם
 עליונים יותר אך כשהם נופלים למטה ע״י שבא הרוח ועוקרתן אזי
 הם נופלים למטה במרחק מהאילן יותר מן אותן הגדילים למטה שאף
א לבירא מ  כשנופלים לארץ אינן נופלין במרחק כ״כ וכמארז״ל מאיגרא ר
כד הוא בענין . ו  עמיקתא. ועד״ז ארז״ל לפי גדולתו היה מפלתו
 פירות האילן עץ החיים שהם הנשמות כי הנה ישראל עלו במחשבה
 ומה שהוא למעלה במדרגה הנפילה הוא למטה יותר. וכמ״כ הוא
ה גבוה יותר ל ע מ  ג״כ בעניו שבה״כ שמעולם התהו שמה ששרש׳ ל
ל למטה יותר שלכן הצומח מחיה הבעל חי. והבעל חי את פ ו נ  לכ
ך כשנפלו נפלו למטה יותר כ ל  המדבר. כי בשרשן היו גבוהים יותר ש
 כו׳ עמ״ש מזה בד״ה ראשי המטות. ולכן הפגם של הנשמה העליונה
ל עונו יותר מן העוו ממש  מי שהוא ת״ח מה שפוגם בועשה טוב גדו
 של הע״ה וכן משמע בגמרא (יומא פרק יוהכ״פ דפ״ו ע״א) כגון אנא
 דמסגינא כו׳ ע״ש. ולכן צ״ל התשובה בועשה טוב גדולה יותר. ואץ
 סתירה לזה ממשארז״ל עבר אדם על מ״ע ושב לא זז משם עד שמוחלין
ר דנמצא לכאורה פ כ לה ויוה״כ מ  לו מה שאיו כן בל״ת דתשובה תו
 שעל מצות עשה אין צריד תשובה כ״כ כמו על ל״ת, דכבר נתבאר זה
 באגה״ת דמ״ש רז״ל לא זז משם עד שמוחלין לו היינו שמוחלין לו
ד משם שום קולא  העונש אבל מ״מ האור נעדר כו׳ ולכן אין ללמו
ם האור שחסר  למ״ע בו׳ ע״ש. אבל כדי שיעשה תשובה שיתמלא ג
 בביטול מ״ע ע״ז צריך לעשות תשובה עצומה ממעמקים קראתיד בו׳
ה בא״י פי׳ שהבקשה של התשובה ל פ ת  ותשובה זו הוא עניו הבקשה ב
 שעל העדר ועשה טוב היינו שהוא להתקשר ולהדבק בשם הוי׳ שהוא
׳ והוא למעלה מבחי׳ אלקינו שהוא בחי׳  סוכ״ע ובחי׳ מקיף כו
 ממכ״ע, והיינו כי מ״ע ומצות ל״ת תלויים בשם הוי׳ ע״כ להמשיך
ך ר  האור הנמשך ע״י המצות זהו ענין להדבק בשם הוי׳ ממש. ועל ד
 מה שנתבאר באגה״ת שם פ׳׳ח ומאחר שרוח עברה ותטהרם אזי
כל נפשו לשוב עד הוי׳ ב״ה ממש ולעלות מעלה מעלה למקורה  תו
 ולדבקה בו ית׳ ביחוד נפלא כמו שהיתה מיוחדת בו ית׳ בתכלית
לה  היחוד בטרם שנפחה ברוח פיו ית׳ כו׳ ע״ש והיינו כמו שהיתה כלו
 בשם הוי׳ ממש (והנה לפי מה שכתוב לעיל דגם פי׳ אלקינו היינו
 ענץ הוי׳ אלקינו כי חלק הוי׳ עמו. א״כ מהו ההפרש בין בחי׳ הא׳
 לבחי׳ זו הב׳ שהוא להדבק בשם הוי׳ ממש• אד הענין ע״פ מ״ש
 סד״ה וידבר אלקים כו׳ ושמי הוי׳ לא נודעתי להם. דהפי׳ בחי׳

 שהוא בחינת אצילות ממש, דהיינו או אצילות העליון ממש או אצילות
 שבבי״ע. והרי ודאי רוב הנשמות הם מבי״ע ממש ולא מאצילות
ת לנשמתא. פ ס ו  שבבי״ע, ועיין מזה בהרמ״ז ר״פ משפטים דייה מה ת
ק פי׳ נשמות דבי״ע היינו  וי״ל שאעפ״כ שרשן כולם מאצילות ממש ר
לם מאצילות  שהנשמה שבגוף אינה כ״א מבי״ע אבל שרשה ממש י״ל כו
 ממש וכמשנ״ת בביאור ע״פ יונתי בחגוי הסלע ואף גם הנשמה
 המלובשת בגוף היא מבחינת שם הוי׳. כענין מ״ש בע״ח שער השמות
 שער מ״ד פ״ד דיו״ד כלים הפנימי׳ דבריאה הם שמות הוי׳ והרי
 הנשמות נמשכו מפנימיות הכלים. עכ״פ מזה מובן ענין פי׳ אלקינו
ו והיותנו ממש. ועמ׳יש מזה  היינו ששם הוי׳ ממש הוא אלקינו כחנ

 בד״ה קדש ישראל לה׳:

. ר מרע  קיצור. עניו ויעקבני כוי. ג׳ תשובות. הא׳ להיות סו
 שלא להיות עונותיכם מבדילים כוי ואז נעשה בחינת
 אלקינו, וזהו בא״י אלקינו. וענין פי׳ אלקינו וצמצם שכינתו. וענין

 חלק הוי׳ עמו ופי׳ הוי׳ אלקינו:
 ב והבה פי׳ עונותיכם מבדילים כוי. מבואר באגה״ת פ״ה דהנה
 כתיב ויפח באפיו כו׳ שהוא המשכה מבחי׳ פנימיות החיות
ם פח לאיזה מקו ו  היא בחינת חלק ה׳ ב״ה וכמו שעד״מ כשהאדם נ
לה ומגיע ופח עו  אם יש איזה דבר חוצץ ומפסיק בינתיים אץ הבל הנ
 כלל לאותו מקום ככה ממש אם יש דבר חוצץ ומפסיק ביו גוף האדם
 לבחינת הבל העליון• אד באמת איו שום דבר גשמי ורוחני חוצץ
 לפניו ית׳ כד אלא כמ״ש בישעי׳ כ״א עונותיכם היו מבדילים כוי,
ת הכל כו׳ ע״ש. ועמ״ש  והטעם לפי שהם נגד רצה״ע ב״ה המחיה א
י לחמי בעניו הלבושים צואים כמארז״ל מלפפתו כו׳  בד״ה את קרבנ
 ע״ש. ובר״ח שער הענוה פ״ו באמצע הפרק בד״ה וכאשר יזכור
 האדם אינון מחיצה בין ישראל לאביהם שבשמים כו׳ גרמין אפרשותא
 בין קוב״ה וישראל ודא איהו רזא כי אם עונותיכם היו מבדילים כוי.
 עכ״ל. ועי מעניו פי׳ מחיצה בד״ה ועשית ציץ ומענין מש״ש בכל צרתם
ה ועיין בזח״ב (דס״ט ב׳ ודקל״א א׳). ך הסנ  בשמות רבה פ׳ ב׳ גבי מתו
ת כוי.  ועמ״ש בביאור ע״פ יונתי בחגוי בענין פי׳ אלביש שמים קדרו
 ומ״ש גרמין אפרשותא מובן כי כשההשפעה נמשכת ע״י לבוש שק גס
ס זה מסתיר לגמרי על הגוף.  ועב אין גילוי אלקות בעולם כי לבוש ג
 ועמ״ש בביאור ע״פ אלה מסעי*. ועיין באגה״ת פ״ו בענין ובפשעכם
 שולחה אמכם. ובזח״ג פ׳ אחרי (ד׳ ע״ד ב׳). וזהו ענין עונותיכם היו
וגה כוי,  מבדילים שהם הגורמים התלבשות השפעת השכינה בע״ס דנ
ת כוי. והענין כי יעקב חבל נחלתו וע״י שהאדם ק ס פ מ  וזהו המחיצה ה
 משפיל את עצמו להמשך אחר התאוות גשמיים באיסור או אפי׳ בהיתר
 שהם נמשכים מהיכלות הקליפות גורם בזה למעלה כמ״כ התלבשות
 השפעת ה׳ תתאה הנ״ל בע״ס דנוגה. וכשעושה תשובה ועוקר רצונו
ה בחי׳ תשוב ה׳ תתאה למקורה כוי. ל ע מ  מהבלי העולם גורם כמ״כ ל
 וזהו ענין בא״י אלקינו שאזי אין מבדיל בין האדם ובין אלקינו כו׳, ועיין
נקה מנקה הוא לשבים לרחוץ ולנקות נפשם  באגה״ת פ״ח שזהו עניו ו
 מלבושים הצואים כוי ע״ש. והתשובה השנית היא התשובה בבחינת ועשה
ר מרע בתכלית. אך שהוא ממעט במצות  טוב. דהיינו שאע״פ שהוא סו
רה ותפלה. היינו עצלות. וע״ז נאמר  ועשה טוב לייגע את עצמו בתו
 (תהלים ״ד) אין עושה טוב אין גם אחד. ופי׳ בעה״מ שער קרית ארבע
 פרק קמ״ה שעי״ז גורם הסתלקות טוב העליון שהוא היסוד. והענץ
ת צדיק הוא התקשרות והתחברות ד  כמ״ש אמרו צדיק כי טוב. מ
 ההמשכה מבחינת סובב כל עלמין להיות נמשך ומאיר בבחינת פנימיות
ק מ״א ר  בבחי׳ ממכ״ע ונקרא יחוד קב״ה ושכינתיה. ועיין בסש״ב פ
ככם ועיין מ״ש םד״ה כי ההרים ימושו  ועיין מ״ש ע״פ והתהלכתי בתו

 ׳;! עי• בהוספות.
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 בהם, כן למעלה המצות נקי רמ׳׳ח אברים דמלכא שהם בחי׳ כלים
 ואברים החיצונים אבל התורה שהיא חכמתו ית׳ היא כלי ואבר הפנימי
 ממש שאור א׳׳ס אינו מלובש אלא בחכמה דוקא וע״כ לא ויתר בו׳.
רה אנכי הוי׳ אלקיך פי׳ הוי׳ אלקיך היינו  וזהו מה שכתוב במתן תו
 סוכ׳׳ע וממכ״ע, אבל אנכי מי שאנכי הוא עצמות אור א״ס שלמעלה
לה ונמשך להיות הוי׳ אלקיך ממש שבחי׳ ם מסוכ׳׳ע והוא המתג  ג
 שם הוי׳ זה נמשך מבחי׳ אנכי ממש וכמ׳׳ש ממעמקים קראתיך הוי׳.
 ממעמקים היינו מעצמות אור א׳׳ס ממש שמשם נמשך להיות הוי׳
 אלקיך ממש על ידי עסק התורה שהיא גם כן מבחי׳ עומק כמ״ש
 מאד עמקו מחשבותיך. וכמ״ש ברבות סדר ויקרא ס׳׳פ ג׳ אשרי אדם
רה ושמורים בידו כו׳ עליו הכתוב אומר מים עמוקים  שיש בו דברי תו
ה ל פ  עצה בלב איש (משלי כ׳) ואומר ממעמקים קראתיך ואומר ת
 לעני עכ׳׳ל, והיינו ע״י התשובה תחלה שיהי׳ עוסק בתורה לשמה וכמ״ש
לך כוי. ועניו על שלא ת מראיך השמיעני את קו  במ״א בעניו הראיני א
. כדי כה למטתי  ברכו בתורה תחלה. ועניו על תפלתי שתהא סמו
ך אתה ה כוי. וזהו ברו ל פ ת  שיהיה עסק התורה אחר הרעותא דליבא ב
 הוי׳ אלקינו פי׳ אתה היינו מהותו ועצמותו ית׳ שלמעלה מבחי׳ שם

 הוי׳ יומשך להיות הוי׳ אלקינו ממש:
ת אור איים שלמעלה מםוכ״ע וממכ״ע עד  קיצור. תשובה ג׳ לעצמו
 יעבור עמך הוי׳ והיינו ושובו אלי ממש וזהו ע׳׳י עסק

 התורה. איברים הפנימים וזהו אנכי הוי׳ אלקיך:
ל הג׳ תשובות הנ״ל נק׳ בכר כי ג׳ אותיות בכר הן  ד והנה כ
 יחידות עשירות מאות. הבי׳׳ת יחידות הכ׳׳ף עשירות
גד ג׳ בחינות נשמות  הרי״ש מאות והוא כי הנה ג׳ תשובות הנ״ל הם נ
 דעשיה יצירה בריאה והן בכלל ג׳ בחינות נפש רוח נשמה. שצריר
ם ולהעלותם למעלה ע״י ג׳ תשובות הנ״ל, ופי׳ כי  לבררם ולתקנ
ע היא של בחי׳ נפש ובחינת עשיה והיא ר ר מ  התשובה הא׳ של סו
ר  קרובה יותר לחטא גמור מפני שעולם העשיה הוא קרוב למדו
ד הנפש דעשיה יכולה לעשות כ  הקליפות וחיצונים שהוא היצה׳׳ר ל
 עבירה גמורה וכמ״ש נפש כי תחטא. והתשובה שלו הוא לעקור
ע וע׳׳י עקירת רצונו מעורר לעילא שלא יומשך חיות ר  רצונו מן ה
ח ובחינת  לחיצונים מרצון העליון כוי. והתשובה הב׳ הוא של בחי׳ רו
 יצירה. והתשובה הג׳ היא של בחי׳ נשמה ולכן צריך לשוב יותר מעומק
 הלב כי נפילתו גדולה משניהם. וכמו שאמר הה״מ נ״ע שהמ״ז של
נות חמורות של הע״ה וזהו וםביביו  צדיקים גמורים פוגמים יותר מעו
 נשערה מאד כו׳ (בתילים סי׳ ני), וארז״ל מלמד שהקב״ה מדקדק עם
 סביביו כחוט השערה (פ׳ בת׳ דיבמות קכ״א ב׳). ועיין טעם ע״ז בפרדם
ק ובת״ז ריש תקון י״ט (דל״ז ס  שער כ״ט שער הטעמים פ״ג סד״ה פ
 ע״א). וזהו עניו ג׳ אותיות בכר שהם יחידות עשירות מאות כי בבריאה
ל אחד מיו״ד ויו״ד מיו״ד ע״כ הם בבחינת  שהוא נשמה הספירות כלולים כ
ק בבחינת ק מיו״ד ובעשיה הם ר  מאות. וביצירה אינן כלולים ר
 נקודה לבד, וכמ״ש בע״ח שמ״ז פ״ה שבעשיה הוא בחינת נקודה
 לבד. וגם בשער הפרצופים שער כ״ט בסופו כתב עניו נקודה ספירה
ת ונק׳ נקודה בערך ות בתכלי  פרצוף כי הספירות דעשיה הם קטנ
 הספירה כוי ע״ש. וג׳ אותיות אלו מרומזים ג״כ בענין הברכות
 ברוד היינו על ג׳ ההמשכות דאתה הוי׳ אלקינו כנ״ל ונרמז בתיבת
ל בכר שיוגבהו השלשה עולמות  ברד בכורתי ברכתי כוי. וזהו קדש לי כ
 בי״ע שהם נר״נ ע״י השלשה בחינות תשובה הנ״ל ויתבררו משבירתן
 ויתעלו לעולם האצילות. וזהו לי. ועיין מ״ש ע״פ וארשתיר לי.
 וזהו יפה שעה אחת בתשובה שיש יתרון לאור מן החושך
 שנתברר שעי״ז נתוסף אור כו׳, (ועל ג׳ תשובות אלו דנר״ז י״ל

ונת יעקב ת כו׳ עד וכך היתה כו  שם הוי׳ קודם שבא לידי גילוי במדו
 בתפלתו והיה הוי׳ לי לאלקים פי׳ הוי׳ לבדו הוא בעצמו יהיה לי בבחינת
 אלקים בו׳. ועוד י״ל ע״ד שיש ב׳ שילובים שילוב הוי׳ באד׳ ואזי שם
 אד׳ גובר וזהו הבחינה האי. אמנם שילוב אד׳ בהוי׳ אזי שם הוי׳ גובר
 וזהו הבחי׳ הב׳ דכאן. והנה ענין תשובה זו בועשה טוב שיהיה עושה
 המצוה בשמחה וטוב לב ולא מצות אנשים מלומדה. ועיין מ״ש ע״פ

 אסרי לגפן בענין כבס ביין לבושו כו׳ ומ״ש בד״ה לכן אמור לבנ״י כו׳:
 קיצור פי׳ מבדילים באגה״ת פ״ד ובר״ח שער הענוה פ״ו אלביש
 שמים קדרות. יעקב חבל. ונקה. והתשובה הב׳ בועשה
 טוב. בחי׳ טוב מחבר סוכ״ע וממכ״ע. עובד אלקים. עץ השדה.

 ותשובה זו ליכלל בשם הוי׳ ממש ועשיות המצות בשמחה כוי:
ת וגם ע בתכלי ר ר מ  ג והתשובה השלישית היא שאע״פ שהוא סו
 ועשה טוב בתכלית אזי התשובה גדולה יותר והוא
 כדכתיב (מלאכי ג׳ וי) שובו אלי ואשובה אליכם פי׳ כמ״ש במ״א בפי׳
ל ימיו אלא ל ימיו בתשובה, דאין ר״ל על עבירות ח״ו דא״כ מהו כ  כ
 התשובה היא על הריחוק כי אף שהוא עושה טוב ומקיים המצות עכ״ז
 יכול להיות עדייו בבחי׳ יש ודבר וגם אפילו אהבה עדיין הוא בבחינת
 יש מי שאוהב ועיקר התשובה הוא כמו שכתוב והרוח תשוב אל האלקים
 בו׳ דהיינו שירצה לשוב למקורו ושרשו בחי׳ ישראל עלה במחשבה.
 והיינו שירצה ליכלל ולדבק בעצמות אור א״ס ב״ה שהוא למעלה
ל כוי. וכמאמר ל  מעלה מבחי׳ ממכ״ע וםוכ״ע שאינו בגדר עלמין כ
 המתנשא מימות עולם. ועד״ז נאמר בקריעת ים סוף עד יעבור עמך
 הוי׳ פי׳ למעלה משם הוי׳, כי שם הוי׳ יו״ד חכמה כוי ונק׳ סוכ״ע
 ובקי״ס היה הגילוי מלמעלה מעלה מבחי׳ םוכ״ע שעי״ז הפר ים ליבשה
 שעלמא דאתכסיא בא באתגליא ממש כוי, וע״ד מ״ש בזח״ג פ׳ שלח
ו אם אין שבחי׳ אץ הוא ע״ק שלמעלה  (דקנ״ח ב׳) ע״פ היש ה׳ בקרבנ
 משם הוי׳ בו׳. והנה שרש נשמות ישראל הוא מבחינה זו כמארז״ל דע
 מאין באת כוי אין מזל לישראל כו׳ ונוזלים מן לבנון אתי מלבנון כלה.
 וזהו ענץ תשובה עצומה זו שירצה לשוב וליכלל בעצמות אור א״ם
 ב״ה ממש. וזהו שובו אלי אלי ממש. ועיין בע״ח שמ״א פ״ג דבחינת
גמת הכתר שנק׳  יחידה שבנפש בו מתלבש הניצוץ אלקי ממש זהו דו
נה שבמאציל כו׳ ע״ש. ואם כן תשובה  יחידה ובו מלובש בחי׳ תחתו
 זו היינו שישוב ויוכלל בבחינת שרשו שהוא הכתר א״א וע״י וזהו תשובה
 הג׳ דבחי׳ נשמה שישוב ויוכלל בשרשו בחי׳ חיה יחידה כוי. והנה
 תשובה זו היא אל בחינת התורה. שהתורה נקרא משל הקדמוני שהיא
ל שהוא ל נו של עולם מה שאינו בגדר עלמין כ  משל ולבוש לבחינת קדמו
ד זמירות קרית להו  עצמות אור א״ם ממש, ובמשנ״ת באגה״ק בד״ה דו
ל העוסק  ועמ״ש בד״ה ואהיה אצלו אמון. ולכן ארז״ל (סנהדרין צ״ט ב׳) כ
 בתורה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה. ופי׳
 בפמליא של מעלה מבואר במ״א דהיינו שמחבר בחי׳ סובב וממלא כו׳
 לפי שהיא המשכת בחי׳ עליונה יותר מםוכ״ע וממכ״ע כוי. ועיץ מה
ד שמביא לידי  שכתוב סד״ה ביום השמיני עצרת בענין גדול תלמו
 מעשה, וגם שע״י המצות ההמשכה הוא בבחי׳ מקיף אבל ע״י התורה
תורתר בתור מעי. בקרבד קדוש  נמשד הגילוי בבחינת פנימיות וכמ״ש ו
 וארז״ל כאלו קדוש שורה בתור מעיו. וזהו ג״כ ענין מארז״ל מדרש
 איכה בתחלתו ויתר הקב״ה על עבודת כוכבים ועל ג״ע וש״ד ולא ויתר
 על מאסה של תורה. דהנה כמו שיש באדם אברים החיצונים ואברים
ו באברים החיצונים לה בהם מה שאץ כ  הפנימים אשר החיות ממש תו
ל מום אבל ע  שאף על פי שיחתוד ידו יוכל לחיות רק שיהיה ב
 באברים הפנימים אפילו ע״י נקב לבד שתינקב הריאה או קרום של
לה  מוח הוא טריפה ואינו יכול לחיות לפי שעיקר הנשמה והחיות תו
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 תורה

 אוהלים הנ״ל דהמשכת דהוי׳ אלקינו כוי. ופי׳ מה טובו היינו כשהוא
ם אלקיד ת ע כ  בבחינת מ״ה וביטול ואינו נראה ליש. וכמ״ש והצנע ל
 אזי הם טובו כדכתיב כי טוב ארז׳׳ל כי טוב לגנוז, היינו בחינת והצנע
ת כו׳ (וכמ״ש במ׳׳א שהחסדים המכוסים הוא בחינת עץ החיים כ  ל
ת נקי עה״ד בו׳ ועמ״ש בביאור דאלה מסעי ו ל  ומהחזה ולמטה ששם התג
ל יושב אהל ת כוי) ועמ׳׳ש בד׳׳ה יבל הוא בענין אבי כ  בעניו מ״ב מסעו
 כוי. משכנותיר ישראל. פי׳ שבבחינת ישראל הוא שוכן בבחי׳ פנימית
ל ״ ח א מ כ  ממש ולא בבחי׳ אהל ומקיף לבד. והיינו ע׳׳י עסק התורה ו
 משחרב בהמ׳׳ק אין להקב״ה בעולמו אלא ד״א של הלכה. נמצא שהתורה
כם. וזהו ענין ישראל  היא בחינת השראה פנימית כמו ושכנתי בתו
 לי ראש שבראש הוא גילוי המוחין. ובללות חיות הנפש בבחינת
ק בבחי׳ מקיף כמו המחשבה  פנימית. מה שבשאר האברים הוא ר
ע רגלו ענ ל שתיכף כשעולה ברצונו ומחשבתו לנ ג ר ם ב  שהיא מאיר ג
. אין זה אלא מפני שהמחשבה מאירה ל וא׳׳צ שהות כלל ע הרג ענ  תתנ
ל ק בבחי׳ מקיף שאין הרג ל אבל אעפ״כ הארה זו היא ר ג ר  גם ב
 משיג מהות המחשבה. אבל בראש ובמוח מאיר המחשבה בבחינת גילוי
 בפנימית כוי. ועד״ז נק׳ יעקב יו״ד עקב שע״י המעשה מאיר אור
 הסוכ״ע בבחינת מקיף. אבל ישראל לי ראש ע׳׳י עסק התורה מאיר
 ומתגלה אור הסוכ׳׳ע בבחי׳ פנימיות ממש כוי. וזהו ולא יקרא עוד
׳ כי שרית עם אלקים פי׳ שהוא משתרר* על שם אלקים ע״ד  כו
 ותגזר אומר ויקם בו׳ כנזכר הענין בזח״ג בהר (דק״י ע׳׳ב). והיינו כי
רה גורם  שם אלקים הוא בחינת מגן לשם הוי׳ וע׳׳י העסק בתו
ל העוסק בתורה הקב״ה קורא ושונה ר מבדיל כי כ ס מ  שלא יהי׳ חלל ו
גדו כו׳ וע״כ הוא בבחינת כי שרית* כוי• אד עיקר פי׳ ההפרש  כנ
 ביו אוהליד למשכנותיר הוא עפמ׳׳ש ועשית יריעות עזים לאהל על
ת וארגמן כו׳ ל כ  המשכן אשר המשכן הוא עשר יריעות שש משזר ת
ל כוי. וזהו ג״כ ענין פסו  שש הוא ענין ששה מדות שמהם נמשד כשר ו
לעת תו  הגוונין וכמ׳׳ש מזה בזח׳׳ב (תרומה קל״ט א׳) וזהו ענין התורה ו
 שני שאין כחו אלא בפיו כוי. וזהו עניו משכנותיד ישראל. אד עניו
 יריעות עזים שהם הנק׳ אהל. העניו כי הם מהבירורים שמתבררים
ר מרע ועשה טוב שהם השני תשובות הראשונות. כי הנה  מק״נ ע״י סו
 כתיב ועשו אחי איש שעיר שמבחינת שערות העזים יונקים החיצונים.
 אבל ביעקב כתיב ואנכי איש חלק. חלק הוי׳ עמו כנ״ל. אמנם
ע ועשה טוב מברר מבחינת שערות העזים ר  ע״י הבירורים בםור מ
׳ והיינו ג״כ שמהם  כמ״ש ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו כו
רה להגן  נעשה הגנה להיות לאהל ומגין על המשכן שהוא בחינת תו
. וכמ״ש בגמרא פי״ב דיבמות (דק״ו דא)  עליו מן החיצונים ולדחותן
רה ובגמ״ח חי שתין  רבה דעסיק בתורה חי מ׳ שגין אביי דעסיק בתו
 שנין. ועד״ז ג׳׳כ הבעלי עסקים מגינים על הת״ח כו׳ שמתפרנסים
 על ידן כו׳ ועמ׳׳ש במ׳׳א בפי׳ שערר כעדר העזים שגלשו כוי. ועיין
ה (דק״ס מ ו ר  מעגין ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן בזח״ב ת
 ע״א) פקודי (דרל״ג ב׳). (ועוד י׳׳ל בעניז אוהליר ע״פ מ״ש ברבות
ה טובו אוהליד יעקב זה אוהל פה מ ר נשא פי״ב קרוב לסו ד  ס
 מועד שבמדבר ושבשילה ובנוב וגבעון. משמע אבל משכנותיד ישראל
 היינו בהמ״ק שבירושלים. והענץ כי האהל מועד נק׳ דירת עראי
 של הקב׳׳ה אבל המקדש שבירושלימ היה דירת קבע וכמ׳׳ש מזה בד״ה
מה (קס״ד ב׳) פקודי (דרמ״א א׳).  ויגש אליו יהודה. ועיין זח׳׳ב תרו
ת יעקב ובחינת ישראל כי נ  ובע״ח שער מיעוט הירח פ״ב וכר הוא בחי
רה נק׳ דירת  בעלי עסקים נק׳ יעקב וכשהם קובעים עתים לתו
ם ת ר ו רה בקביעות נק׳ ת ד בתו  עראי. אבל ת״ח שעוסקים תמי
 דירת קבע וזהו ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל

 •) עי׳ בהוספות.
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. עד שקראה אחותי. עד שקראה  שאמרו לא זז מחבבה עד שקראה בתי
 אמי. וענין יתרון האור מן החשד היינו שע״י שמהפכץ חשוכא לנהורא
ו ומבחינת קדש ר ת ת אור באצילות מבחינת ישת חשד ס פ ס ו  ממשיכים ת
כב ם כו׳ סולו לרו י י ת מ ב אלקים ר כ ר נמשד מלמעלה בחינת ר כ  לי כל ב
מה (קס״ה בי) ובהרמ״ז שם והוא ג״כ המשכה  בערבות עיין בזח״ב תרו
 מבחינת נר״נ שלמעלה מאצילות עיין בע״ח שער א״א פ״ד. וזהו
 ענין אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף ועיין בזח״ג פינחס
 (דרמ״ז ע״א ודרכ״ו ע״ב) בענין נהר כבר). וכ״ז היינו ע״י שלוקח הבכורה
ה ע ר ו כי עשו היה בכור וכמ״ש בד״ה ראה ריח בני ובד״ה בשלח פ  ממנ
ו בכורתו ע״י  וזהו עניו שיצא ראשון כו׳ ע״ש היטב. וצריך ליקח ממנ
ד מרע.  התשובות הנ״ל פי׳ בעקירת הרצון מתאוות עוה״ז הן בסו
 וזהו קדש לי קדש א״ע במותר לד. והן ברצונו וחפצו בועשה טוב
ו בכורתו ממש. כי וטל ממנ רה. שעי״ז העקירת הרצון נ  ובעסק התו
א  הנה היצה״ר והקליפות הם מקבלים ג״ב חיות מרצון העליון שאל״כ ל
ה מההשתלשלות ל ע מ  היה להם חיות ואדרבה הם מגביהים א״ע לינק ל
׳ ורבו פשעיר כוי. ד אשר שם נאמר ואם צדקת כו ס רב ח  מבחינת ו
 וזהו אם תגביה כנשר כמ״ש במ״א בד״ה ויאבק איש וכאשר האדם הוא
ל מעורר כמ״כ למעלה ל ק רצונו מתאוות עוה״ז שאינו רוצה בהם כ ל ס  מ
ד כו׳ ס רב ח ם רצון ה׳ מלהשפיע להם אור וחיות מבחינת ו ה  שיסתלק מ
 כ״א בבחי׳ צמצום כדי חיותן כוי. והכח הזה היינו לפי שישראל עלו
ר הגולה הוא על נהר כבר  במחשבה ולכן אפילו כשבחי׳ ואני בתו
ר נה אחר האדם כ  בחי׳ מחשבה הקדומה. וזהו ה׳ צלר כצל שהוא פו
ק רצונו מהרע מעורר ל ס  הוא ית׳ כביכול צל שלד עד שעי״ז שהאדם מ
ה ל ע מ רם ל ו ו למעלה ממש. ובמה שמשים רצונו וחפצו בועשה טוב ג  כ
 גילוי פנימית רצון העליון בע״ס דקדושה כוי. וענין עקירת הרצון היינו
 מ״ש בא אחיד במרמה פי׳ שלא יהיה האחוה והדביקות בעניני עוה״ז
 אכילה ושתיה בהתקשרות אמיתית כ״א במרמה ע״ד מארז״ל כאילו
ק בכדי לברר בירורים  כפאו כו׳ שיהיה זה ירידה אצלו אלא שמכוין ר
 והיינו שאוכל בכדי שיתפלל בכח האכילה כוי. (וכמ״ש בש״ע א״ח

 סי׳ רל״א):

 קיצור ג׳ תשובות נר״נ והם יחידות עשירות מאות נקודה ספירה
 פרצוף. והיינו בי״ע וקדש לי שיובררו עי״ז ויוכללו באצילות.
ת פ ס ו  ופי׳ קדש ע״י שעוקר רצונו כמ״כ מעורר למעלה. ועי״ז ממשיר ת
 ויתרון אור לרכ״ב בערבות רכב אלקים נהר כבר כוי. והיינו ע״י

 התשובה נמשך מזה ג׳ בחינות בתי אחותי אמי כוי:
ע ר ר מ . פי׳ הב׳ תשובות של סו ב ק ע ך י י ל ה ו ו א ב ו ה ט  ה וזהו מ
ם בחינת יעקב יו״ד עקב כי הם בחי׳ מעשה  ועשה טוב ה
ע ועשה טוב שעי״ז ממשיך היו״ד בבחי׳ עקב. וגם ר ר מ  להיות סו
 יעקב בכל מקום היינו ז״ת וישראל לי ראש הוא בחינת מוחין ג׳
 ראשונות וכמ״ש בלק״ת ס״פ ויצא והנה בכ״מ הז״ת נק׳ בשם יעקב
ח ונפש. וג״ר הוא נשמה וע״כ ב׳ תשובות  כו׳ וז״ת הוא בחי׳ רו
 הראשונות דנפש ורוח הם בחינת יעקב וזהו ויעקבני זה פעמים
 היינו ב׳ תשובות הנ״ל. ונקי אוהליד אהל הוא בחינת מקיף כי
 ע״י המצות נמשכים מקיפים אבל עדיין איו מתלבש בתוכו בבחינת
 פנימיות ממש שלהיות ההמשכה בפנימיות ממש הוא ע״י התורה.
ו בתורתד שע״י המצות נעשה  וכנודע מעניו קדשנו במצות׳ך ותן חלקנ
ק המשכת אור מקיף מבחי׳ סוכ״ע וכמו טבעת  בחי׳ קדושין שהוא ר
נתו רה הוא ההמשכה בבחינת פנימית ביום חתו  קדושיו כי׳ וע״י התו
ע נמשף ר ר מ . והנה ע״י סו ר ת ח״ע כ פ ה המשכת ט ר ו  זו מתן ת
 שיהי׳ בחינת אלקינו וע״י ועשה טוב בחינת גילוי שם הוי׳. אכן גילוי
ם יושב אוהלים היינו ב׳  זה בבחי׳ מקיף ואוהל. וזהו ויעקב איש ת
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 הוי׳ שנק׳ עץ החיים ואזי נק׳ בעל תשובה לפי שגורם יחוד בחי׳ ו״ה שהוא
 יחוד סובב וממלא והתשובה הג׳ זהו עניו תשוב ה׳ עילאה והוא למעלה
ה מבחי׳ ז״א הנק׳ ל ע מ י הוי׳ שהיא ל נ  מבחי׳ סוכ״ע. כי הבינה נק׳ לפ
ודע מהאריז׳׳ל ת עתיק הוא בבינה והנה נ  הוי׳ סוכ׳׳ע כוי. וגם כי התגלו
 דיחוד ו״ה הוא ע״י תומ׳׳צ אכן יחוד י׳׳ה זהו דוקא ע״י מם״נ ולכו תשובה
ב כוי. ואעפ׳׳כ מבואר כאן שתשובה  זו הוא למעלה מבחינת ועשה טו
ת דהיינו שהיא מוחין דאבא ק פ רה מחו״ב נ  זו הוא ע׳׳י התורה כי התו
 כוי. ולפי האמת יש בתשובה עילאה זו ג׳׳כ ב׳ בחינות שבתשובה תתאה.
 היינו הא׳ תשוב ה׳* עילאה לגבי יו״ד הב׳ כשנק׳ בעל תשובה והיינו מה
 שאמרו וקדמאי אמרו בעל תשובה ממש ופי׳ במק״מ שהוא עולה לאבא
 ונקרא משפיע לבחי׳ הבינה. וזהו כמ׳׳ש במ״א בפי׳ תשובה תשוב ה׳
 במילוי יו״ד שהוא עניו ממעמקים קראתיד ב׳ עומקים בו׳ היינו בינה לבא
 הוא בחי׳ פנימיות הלב ובחי׳ חכמה המאירה בפנימיות הלב והיא
ם י״ל שב׳ עומקים אלו היינו בינה היא אהבה רבה ת לבו ג  תעלומו
ק  למס׳׳נ באחד וחכמה עילאה היא יראה* עילאה כוי. ואעפ׳׳כ אמר באו ר
ן ריעין דלא מתפרשין ע״כ הם ת בתשובה כי או״א הן תרי ו  שלשה מדרג
ה דג׳ תשובות אלו נרמזים ל ע מ . והגה מבואר ל ה אחת בכלל  שניהם מדרג
ת תיבת בכר שרומז  בג׳ אותיות בכר ובחי׳ זו הרביעית נרמז בכללו
 בחכמה עילאה שנקרא בכר ראשית הגילוי וכמ״ש בזח״א בראשית (די׳׳ג
ל קודשין עילאין כ ל בכר דא יו״ד דאיהו קדש בוכרא ד  ע״ב) קדש לי כ
׳ב א׳). וענין ב׳ בחינות אלו למעלה היינו כי תשוב ה׳  וכפ׳ ואתחנן(דרס׳
ה ואח״כ כשנקרא בעל תשובה היינו ל ע מ  עילאה לגבי יו״ד זהו מלמטה ל
 כשנמשד מלמעלה למטה מבחינת ע״ק לאבא ומאבא לאימא. ועד״ז נתבאר
ו מאן ישוב ישוב ע״ק לאתגלייא  בזח״ג ויקרא(דט״ז ע״א) ע״פ ישוב ירחמנ
 כוי בז״א והוא ענין ההמשכה מלמעלה למטה. ועמ״ש סד״ה כי תשמע
ם ובדפי׳ בזח״א ח ל ר ר כ ט  בענין לעשות הישר בעיני ה׳. וזהו עניו פ
ת מן יו״ד ח ם בההיא שביל דקיק ת ח ל ר  בראשית (די׳׳ג םע״ב) פטר כ
ד לד ד פירין כוי. וזה יתבאר ממ״ש בד״ה ל ב ע מ  דאיהו אפתח רחמא ל
 שלהיות הגילוי למטה מבחי׳ ח״ע בא לזה כח מע״ק מקוצי של יו״ד לקוץ
ם ע״ד ל נהוריו כוי. ג ן וממנו לה׳ עילאה כו׳ להיות אתפריעו כ  התחתו
׳ וכפתחו של אולם כו׳ אתעדל״ע שלמעלה  ואני אפתח לד תרעין עילאין כו
 מאתעדל״ת בחי׳ את ברכתי בו׳ שהיא בחי׳ מטל השמים שהטל הוא
 אתעדל״ע מבחי׳ שאין אתעדל״ת מגעת שם. ועמ״ש במ״א בעניו פותח
 את ידיד בד״ה כי ההרים ימושו ובד״ה יחיינו מיומים ומ״ש בענין פי׳
ת הפנימיות בד״ה כי תשמע הנ״ל. והיינו ע״י שבתחלה קדש  מפתחו
ל בכר כענין פתחי לי כו׳ אתעדל״ת המעורר אתעדל״ע כו׳ באדם  לי כ
ם  ובבהמה בחינת זרע אדם וזרע בהמה* כמ״ש בד״ה ואלה המשפטים ג
 כמ״ש והיה הבן הבכור לשניאה. (ועייו מעניו ?דש לי כל בכר ברבות ס״פ בא
 ובשה״ש ס״פ מה יפו פעמיך. ובקהלת בפסוק מה יתרון העושה. ועמ״ש מעניו

 לידה בד״ה וארא אל אברהם ומשם יובן ג׳׳כ ענין פטר כל רחם):

 שבחינת התורה עצמה שהיא חכמה עילאה הנקרא היכלא עילאה
ה בבחינת ל ג ת  דקוב״ה שאור א״ם ב״ה שורה שם בתמידות הוא מ
ק הארה מבחינת חכמה עילאה כענין  ישראל אבל בחינת עדות אינו ר
ובלות חכמה הוא נמשד בבחינת יעקב ולכן נק׳ דירת עראי. ועמ״ש  נ
רה צוה ועמ״ש סד״ה י ושמחי מעניו עדות ותורה וסד״ה תו  םד״ה רנ
 וזאת המצוה שהתורה נק׳ ג״כ בית כמ״ש א״ת בניר אלא בוניד ואיתא
 בע״ח שמ״א פ״ג שי״ל דאהלים הוא הממוצע בין לבוש לבית ע״ש ועד״ז
רה נק׳ אוהל שהוא ממוצע בין בחי׳ מקיף ק עתים לתו  כשקובעים ר
 דלבוש לבחי׳ מקיף עליון דבית. אבל כשעוסק בתורה בקביעות נקרא
. וזהו אוהב ה׳ שערי ציון מכל משכנות יעקב (בתלים סי׳ פ׳׳ז) ד נ ו  ב
 וארז״ל (פ״ק דברכות דף ח׳ ע״א) אוהב ה׳ שערים המצויינים בהלכה
ות ומבתי מדרשות. והיינו ע״ד יתרון בחי׳ משכנותיד  יותר מבתי כנסי
 דישראל על בחי׳ אוהליר דיעקב. וכמ״ש מגיד דבריו ליעקב חוקיו
 ומשפטיו לישראל והוא בעניו עדות ותורה. ועיין מענין מגיד דבריו בו׳
מר ע״ד ם יש לו ר בא (פט״ו ופרשה י״ט) משפטים (פ״ל). ג ד  ברבות ס
פרח ישראל שבחי׳ הצמיחה  שנתבאר בד״ה הבאים ישרש יעקב יציץ ו
ת פנימיות התורה שהיא פנימית לו  שלעתיד זהו בחי׳ ישראל וכד התג

 ועצמות חכמה עילאה יהיה לעתיד):
ו בספרים ע צ  ו ונחזור לעניו שלשה בחי׳ תשובה דלכאורה הרי לא מ
ה ותשובה עילאה. א ת ק שני בחי׳ תשובה היינו תשובה ת  ר
 כי תשובה היינו תשוב ה׳ ויש ה׳ תתאה ה׳ עילאה והן ב׳ תשובות הנ״ל.
 וכמ״ש בר״ח שער התשובה פ״ב• אד העניו הוא ע״פ מאמר הזח״ב
 משפטים (דק״ו סע׳׳ב) שהובא בר״ח שם וז״ל וכיון דאחיד באילנא דחיי
 כדין אקרי בעל תשובה דהא כנס״י תשובה אוף הכי אקרי ואיהו בעל
ל תשובה ממש. וע״ד אפילו צדיקים ע  תשובה אקרי. וקדמאי אמרו ב
ד במקום שבעלי תשובה עומדים עכ״ל, ופי׳  גמורים אינם יכולים לעמו
 במק״מ שם בענין כדין אקרי בעל תשובה פי׳ כיון שהוא אחוז בזעיר
ל היינו משפיע לבחי׳ ה׳ תתאה. וז״ש דהא כנס״י ע ד נקי בחי׳ ב כ  ל
 שהיא המל׳ תשובה אוף הכי אקרי ור״ל שנק׳ ג״כ תשובה כמו הבינה
 שהיא ה׳ עילאה והיא ה׳ תתאה. ומאחר שהבעל תשובה אוחז בעה״ח
 שהוא ז״א ע״כ נקי בעל תשובה ר״ל שהוא גורם המשכה עליונה בבחי׳
 מל׳ והיינו המשכה מסוכ״ע בממכ״ע ע״י ועשה טוב. ולכן נק׳ בעל
ה א ת  ממש משפיע לתשובה זו כוי. הרי מובו איד בבחינת תשובה ת
ר  שהוא עניו תשוב ה׳ תתאה יש שגי מדריגות והיינו התשובה דסו
ע גורם שתשוב ה׳ תתאה ר ר מ ע והתשובה דועשה טוב. שע״י סו ר  מ
ה בנוגה כמש״ל א ת  לגבי ו׳ דהיינו שע״י העוונות גורם התלבשות ה׳ ת
ר מרע ניתקן בחינה  בעניו ובפשעכם שולחה אמכם כוי. אמנם ע״י סו
 זו וכמ״ש בר״ח שם ויובן עפמ״ש לקמן בענין הוי׳ צלר כוי• אד כדי
ת אור מא״ס ב״ה ממש מבחינת םוכ״ע זהו פ ס ו  שיומשר בה המשכת ת
רה הוי״ו דשם  ע״י ועשה טוב שעי״ז ממשיד מלמעלה למטה. וע״ז מו

 פרשה פינחס
חת רוח ת ופירשו חז״ל נ ו  צריד להביו עניו ריח ניחוח שנאמר בקרבנ
ות למה נאמר בקרבנ י שאמרתי ונעשה רצוני שזה שייר בכל המצות ו  לפנ
ות תלויה בבית המקדש דוקא ה עבודת הקרבנ מ  דוקא. וגם להבין ל
ת ו ד כולם ואפי׳ מחשבה ודבור דקרבנ ג נ  משא״כ שאר המצות ות״ת כ
ות יכולים לקיימן בזמן שאין ות ות״ת דקרבנ ה שכנגד הקרבנ ל פ  שהם ת

 בהמ״ק קיים ג״כ:

ר ח מ ל זה יובן בהקדים להביו מ״ש היום לעשותם ולא ל ה כ ך הנ  א
ה הבחירה ביד תנ  לעשותם שהעוה״ז דוקא הוא עולם המעשה ובו נ

 •) עי׳ בהוספות.

 צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי כו׳
. להבין מהו ואמרת ואמרת ב׳ י  ואמרת להם זה האשה כו
ל המצות צריר האדם לקיים במחשבה* דבור ומעשה  פעמים. הנה כ
ה עבודה שבלב שכנגד הקרבנות. ודבור ל פ ות מחשבה זו ת  וכן בקרבנ
ות רת עולה כוי ועבודת הקרבנ ל העוסק בתו ת כ ו  הוא ת״ת דקרבנ
ם זה האשה ה  עצמן כבשים בני שנה כוי הוא המעשה. והנה ואמרת ל
ת בני ישראל ק ראשון צו א  כוי נאמר על מעשה הקרבן עצמו ופסו
 ואמרת אליהם קאי על בחינת מחשבה ודבור. וביאור עניו זה הנה

 *) עי׳ בהוספות.
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ד ארבעים יום ליצירת הולד ת (דף ם׳ ע״א) ובא״ח סי׳ ר״ל דתו  ברכו
ה שתוליד זכר כוי): ל פ  מועיל ת

ה אל מקורה ט ה מ ט מ  ב וזהו עניו כח התשובה להשיב החיות הנמשד ל
ה מטה הוא ט פו בתחלתן כי זה שירד מ  ושרשה להיות נעוץ סו
ת כל עולמים תד מלכו ת מלכותו ית׳ מלכו ד מ  בבחי׳ ממכ״ע שנמשד מ
ת מעולם ועד עולם ו  ומלכותו בכל משלה שמזה נמשד השתלשלות המדרג
לד אור א״ם ב״ה י  שכל מה שיורד מטה מטה יורד ומתמעט בחי׳ ג
 שהגילוי הוא להיות בחי׳ ביטול שאין אור א״ס ב״ה שורה ומתגלה אלא
 במי שבטל כוי. ובעולם האצי׳ שם הגילוי רב ועצום עד שהוא בבחי׳
לם הבריאה שהגילוי ההוא להיות ר ומשם גמשד ויורד לעו  ביטול ויחוד גמו
ת ירידות המדרגות דקדושה  ביטול אינו בערד עולם האצי׳ כוי. ותכלי
ות דעשיה הוא עניו כריעה במודים שע״ז ארז״ל מאן נ  במדרגות תחתו
ע במודים שלא הגיע אפילו לבתי׳ ביטול זה הרי זה נעשה נחש ר  דלא כ
 דקליפה וסט״א ובזהר אמרו דלא יקום בתחיית המתים. והנה רגליה
ת כתיב שיורדת בסתר המדרגה להחיות ולהתלבש בקליפת  יורדות מו
ע כוי, ר גה ולמטה מק״נ שמשם נמשד וגשפע השפעות גשמיות וכח ה ו  נ
 ובכח התשובה שהיא הארה מבחי׳ סוכ״ע ישוב החיות למקורו ושרשו
רא כוי. (ועיין בפרדס הו  ונעוץ סופן בתחלתן דהיינו אתהפכא חשוכא לנ
 בסוף שער ערכי הכינויים ערד תשובה וז״ל ותשובה זו הוא ע״י שיתגלה
ת בו׳ אז היא שבה אל  כ״ע מראש האצילות ויורד ונוקב עד המלכו
 מקומה כו׳ ע״ש. ועיין בפי ויקרא (דט״ו סע״ב ודף ט״ז ע״א) ובמק״מ
ת ביוה״כ שהוא יום  ובהרמ״ז שם. ומכ״ז יובן ג״כ ענין עליות המלכו
 התשובה ועיין בפרשה אמור (דף ק׳ ע״ב) ועמ״ש סד״ה כי ביום הזה
ה אתכפיא דהיינו שאהבת דברים זרים בפועל ממש ל ח  יכפר כוי). וצ״ל ת
רו כו׳ אשר אתם זונים כוי, זונה נקרא מי  יהי׳ בבחי׳ אתכפיא ולא תתו
ו לא יהיה  שלבו להוט אחר דברים זרים ואפי׳ עניני גופו הצריכים ל
ק בקרירות וכאלו כפאו כו׳ וכח התשוקה ת והתלהטות הלב ר  בהתלהבו
 הנשאר בלב יתהפד לה׳ לבדו ולהיות ואל אישר תשוקתד לזאת יקרא
פו בתחלתו  אשה אש ה׳ כי מאיש לוקחה זאת אש י׳ והיינו מפני שנעוץ סו
ל חיי העוה״ב כי כ  כוי. וזהו יפה שעה א׳ בתשובה ומע״ט בעוה״ז מ
תו ית׳ ת מלכו ד מ  חיי העוה״ב הם בבחי׳ גילוי ממכ״ע הנמשר מ
ך משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול. ל  וכמאמר יחיד חי העולמים מ
 פי׳ יחיד הוא לבדו ית׳ וחי העולמים מלד הוא שכל חיות העולמות
ק ד ומה שהוא משובח ומפואר אפילו עדי עד הוא ר ל  אינו אלא בחי׳ מ
 שמו הגדול בחי׳ שם בלבד משא״כ תשובה ומע״ט הם מבחי׳ סוכ״ע
 כנ״ל וזהו שובה ישראל עד הוי׳ אלקיר פי׳ שתשוב כ״כ עד שהוי׳ אור
 א״ס ב״ה הסוכ״ע יהי׳ אלקיד בבחי׳ גילוי. ועד״ז נאמר ואהבת את הוי׳
ל מיניה כלומר אחד ואהבת דהיינו בחי׳ יחיד  אלקיד וקאי על אחד דלעי
ר והוא בחי׳ יחו״ת  שהוא בחי׳ סוכ״ע יהי׳ בבחי׳ גילוי בחי העולמים מל

 והיינו לקשר ולייחד יחו״ע ביחו״ת:
ך כיצד תהיה המשכת השראת אור א״ס ב״ה ממש על נפשו שהוא  ג א
ת כוי. הנה זהו  הסוכ״ע דלית מחשבה תפיסא כו׳ ולאו מכל מדו
ות שנאמר בהם לחמי לאשי. כי הנה הקרבן שהוא  ע״י עניו עבודת הקרבנ
ר הוא פ ד ד׳ יסודות. ע ג נ  מחי הוא מיסוד האש כי ד׳ בחי׳ דצח״ם הם כ
ל מים כו׳ ואש  דומם ומים הוא צומח שהמים מצמיחים כו׳ וכתיב זורעי על כ
י שור כו׳ שבמרכבה י אריה פנ  הוא בחי׳ החי כי משרתיו אש לוהט הם פנ
 וכתיב ומראיהם כגחלי אש בוערות כמראה הלפידים ומהם משתלשלות
ודע מזה״ק ורוח הוא האדם המדבר כמ״ש ל בע״ח כנ  ונמשכות נפשות כ
ח ממללא. והנה יסוד האש שלמטה  ויהי האדם לנפש חיה ות״א לרו
כלל באש שלמעלה שיורד מלמעלה למטה על המזבח נ  שבקרבן עולה ו
ו ביוצר אור להזכיר ה במקום קרבן תקנ ל פ . ועד״ז ת ת ולשרוף הקרבו ו  לכל
ר כדי להלהיב  איד שהמלאכים מתלהבים ומקדישים ואומרים ביראה כ
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לא עוד אלא אפילו אם כבר עבר עבירה יכול הוא  האדם לבחור בטוב ו
דת הי. משא״כ בעוה״ב אין הבחירה חפשית  לשוב בתשובה ולחזור לעבו
ר נשאר בעוה״ב, והגם שרואה שם ק כמו שנמשר בעוה״ז כ  ביד האדם ר
 גילוי אלהות ביתר שאת ושם הוא ביטול הנבראים כמ״ש וצבא השמים
 לך משתחוים, ואפילו הקליפות וסט״א הם שם בבחי׳ ביטול דקרו ליה
ר ומאסר ג ס מ  אלהא דאלהיא ואעפ״כ אין יכול לשלוט בנפשו להוציאה מ
 הגוף וכחותיו וכחות נפש הבהמית שנמשר אחריהם בעוה״ז, והוא ענין
 כף הקלע שמקלעיו ומשליבץ ומפיליו אותו במחשבותיו שנמשר בהם
ו כאלו עודנו עומד ו ומראים ל  בעוה״ז בהבלי עולם שמתלוצצים ממנ
, כי הנה מחשבה דבור ומעשה שהם ר ועושה כדרכו ב ד מ  בעוה״ז וחושב ו
ודע שנתלבש בהם בעוה״ז הם נעשים לו לבושי שק  ג׳ מיני לבושים כנ
 ובגדים צואים לעוה״ב שמלבישים את הנפש מראשה ועד רגלה וכמארז״ל
ק כענין שנאמר הסירו הבגדים  מלפפתו בו׳ ואין חבוש מתיר א״ע כוי ר

 הצואים כוי הסירו דיילןא [ועי מעניו כף הקלע בזח״ב בשלח דנ״ט א׳ משפטים

 צ״ט ב׳ תרומה קמ״ב בי. ויחי דרי״ז ב׳ וירא דק״ו בי. ויקרא דף כ״ד סע״ב כ״ה

 «׳ ור״פ בלק קפ״ו אי. ובזהר הרקיע פ׳ ויחי בדף רב״ה א׳]. וטעם ההפרש

ו מקום ד דבר שאיו ל  וההבדל שבין עוה״ז לעוה״ב הוא כי בעוה״ב איז ל
בדלת מחברתה מלאכים ונשמות דקדושה הם מובדלים  שכל מדרגה היא מו
ע לא נמשך ל ולכן במקום שנמשר ר ל ע שייכות עם הטוב כ ר ה  בפ״ע ואין ל
ע ולכן אע״פ שעשה ם במקום שיש ר . משא״כ בעוה״ז נמשר הטוב ג  טוב כלל
 עבירה יכול לעשות מצוה ויבול הוא לשנות את טעמו מרע לטוב. והענין
ג ו  כי הנה בעוה״ב שם נמשר גילוי אור א״ס ב״ה כי לכן ג״ע הוא תענ
 הנשמות שמתענגים על ה׳ בהשגתם והשכלתם באור א״ס ב״ה הנמשד
ת  להם בבחי׳ גילוי והשגה ובבחי׳ גילוי זה והשגה זו נעשה רבוי התחלקו
 המדרגות לאיו קץ מעולם ועד עולם במלאכים ונשמות. הגם שכולם
 מקבלים מאור א״ם ב״ה ה״ז כדמיון הנשמה המתפשטת בגוף שעם היות
כל ת מ״מ העין מקבל כח הראיה כו׳ ו  שבנשמה עצמה אין בה התחלקו
לת א׳ דומה  אבר מקבל כח פרטי שאיו מקבל חבירו עד שאין פעו
ר ההשתלשלות מחנה מיכאל באהבה דוקא ד ל ס  לחבירו. וכך עד״מ כ
כל צדיק יש לו מדור בפ״ע וכשם שאי אפשר  ומחנה גבריאל ביראה כו׳ ו
ל ראש. כך אי אפשר לשנות גילוי ג ר לת האברים לעשות מ  לשנות פעו
ל עולם כ ר ההשתלשלות בעוה״ב וגילוי זה נק׳ בשם ממכ״ע שהוא ל ד  ס
לכו מאחר שהמשיד האדם ע״ע לבושי העוה״ז ובגדים  לפי מדרגתו ו
 צואים שוב א״א להמשיד עליו גילוי אור א״ס ב״ה בעוה״ב. משא״כ
רה ומצות אשר יעשה  המשכת אור א״ס ב״ה שבעוה״ז הוא ע״י תו
 אותם האדם במעשה דבור ומחשבה שהמשכה זו הוא מבחי׳ סוכ״ע
 שע״י קיום התורה והמצות שבהם מלובש אור א״ם ב״ה בעצמו ובכבודו
 כביכול דלית מחשבה תפיסא בי׳ ממשיד אור א״ס ב״ה בעצמו הסוכ״ע על
 נפשו שהוא למעלה מעלה מגילוי ההשגה שבג״ע. וכמ״ש בסש״ב פרק מ״ח
ק שהוא  דסוכ״ע הוא בחינת העלם והסתר וממכ״ע הוא בחינת גילוי ר
 בצמצומים רבים ועצומים ובחי׳ גבול, משא״כ סוכ״ע הוא בבחי׳ א׳׳ם כוי.
ק זיו בלבד מתורתו ועבודתו כו׳  והנה בחי׳ גילוי ההוא שבג״ע הוא ר
 וכמ״ש לעבדה ולשמרה שהאדם הוא ממשיד ג״ע דהיינו גילוי אלהות
ג הנשמות כו׳ וכמ״ש במ״א. ואור א״ם ב״ה עצמו הסוכ״ע ו  שבג״ע ותענ
 הוא השוה ומשוה קטן וגדול ולפניו כחשכה כאורה. והמלאכים שואלים איה
לכד אע״פ שירד מטה מטה ל הארץ כבודו. ו  מקום.כבודו-ואומרים מלא כ
. והענין כי המשל  יכול הוא לעלות מעלה מעלה ונעוץ סופן בתחלתן
ר לם ברו ל ראש. היינו בעוה׳׳ב שהוא עו  המבואר לעיל שא״א לעשות מרג
ל כוי ע״כ א״א כל דבר הוא על מקומו הראש ראש והרגל רג תברר ו  שכבר נ
דם הבירור והוא עולם המעשה והבירור ות. משא״כבעוה״ז שהוא קו  להשתנ
 ה״ז כמו הולד קודם גמר יצירתו שהראש והרגל כלולים יחד בחטיפה
ות ענין יצירתו בכמה אופנים, (וכמ״ש בגמ׳  שבבטן האם שיוכל להשתנ
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 בחדש השלישי בעניו שהתורה נק׳ עוז ותושיה). והנה בתורה יש ב׳
ה שבכתב ותשבע״פ תשב״כ תנ׳׳ר נקרא בשם מקרא קורא ר ו  בחי׳ ת
ל התורה כך הנה כ  בתורה מלשון קריאה כאדם הקורא לחבירו בשמו ו
 הן שמותיו של הקב״ה ועל תנ״ד אמרו שצרופי אותיותיהן הן שמות
 הקדושים אן־ תשבע׳׳פ ע״ז נאמר תשמרו כו׳ כי שמור זו משנה שמור
רה שבע׳׳פ היא בחי׳ מקבל שבה וע׳׳י יהיה כר הנה התו וק׳ בחי׳ מקבל ו  לנ
ו ה שנותנים ל לא יהיה מאבד מ  נשמר בלב האדם בחי׳ לאשי אש יו׳׳ד ו
 פי׳ מה היינו בחי׳ ביטול וכמ״ש ונחנו מה וכמ״ש במ״א בפי׳ מה ראו
ל אדם מלמעלה וכמ״ש בביאור ע״פ מי כ ה כו׳ ושם מ׳׳ה נותנים ל כ  על כ
 מנה עפר יעקב כו׳ ע״ש. וצריר שלא יהיה מאבד ח״ו בחינת מ׳׳ה שנותנים
 לו והיינו ע״י שמור זו משנה (ועמ״ש ע״פ וזאת המצוה כו׳ לשמר בו׳
׳ וע׳ מענין שמור בפ׳ בראשית (מ״ח ב׳ יתרו דף ע׳ ע״ב. צ״ב  ושמרת כו
ח אצטריד לתיבה כו׳ ח (ניט ב׳). ורזא אוליפנא דהא נ  א׳). ור״פ נ
תפלה  ע״ש ומבואר במ״א תיבה היינו אותיות הדבור של התורה ו
ה עיקר תושבע״פ הוא להיות השגת הרצון עליון לידע  כוי). כי הנ
 ההלכה והמצוה על בוריה משא״כ תורה שבכתב אין בה גילוי הרצון
׳ איני יודע מה הוא עד שבאו ת כו  כי כשאמר הכתוב וקשרתם לאו
כה ן ואלכסונן וד׳ פרשיות כו׳ וכן סו ר  רז״ל ופירשו ד׳ בתים שבתפילין תפ
רה שבעל פה הוא להיות  שהיא גבוה מכי כו׳ והיינו לפי שכל בחי׳ תו
ת הרצון העליון מאור א״ס ב״ה כיצד תהי׳ גבל להגביל א  כלי קיבול מו
 השראתו ובאיזה אופן שבאם שגעשה במצותה אזי שורה הרצון מאור
לכן געשה ג״כ בחי׳ כלי קיבול לבחי׳  א״ס ב״ה ובאם לאו אינו שורה ו
 אש י׳ השורה ומתגלה בגפש להגבילה שתהא ההתלהבות והתשוקה לה׳
ט עולם ועד. אבל תשב״כ ל תמו  ברשפי אש שמורה ותקועה בלב ב
 עיקרה צורת האותיות שיהיו בדמותן ובצלמן ככתבם וכלשונם
רה שבע״פ אין הכתב והלשון מעכב  מפני שהוא בחי׳ שמות משא״כ תו
ל נקרא תורה שבע״פ והנה תשב״כ כ ר ה ב ד ב ולשוו שהוא מ ת  ובאיזה כ
י [ועמ״ש בפ׳ וארא בדיה לבז אמור לבניי] ת קרבנ  הוא בחי׳ קריאה להיות א

ל זה הוא בחי׳ דבור שהוא  ותורה שבע״פ בחי׳ שמירה וכנ״ל. והנה כ
ה ע״ז ל פ י ותשמרו כנ״ל ובחי׳ מחשבה זו ת ת קרבנ  ת״ת שע״ז נאמר א
ודע ה נ  נאמר להקריב לי במועדו במועדו אלו יו״ט שלש רגלים. כי הנ
ם קדש כ ל נמשר משבת שנאמר בה קדש היא ל ל ימות החו ת כ ל פ ת  ש
ו איזה המשכה. וכמ״ש  העליון הוא בחי׳ קדוש ומובדל ולהיות נמשד ממנ
ד ה׳ זו היא המשכה כדרר שהולכיו ר ד ה׳ לעשות צדקה כו׳ ד ר  ושמרו ד
 בה מעיר לעיר הנה הדרד הזה הוא ע״י המועדים שהמועדים הם
קרא ונמשר בהם [וכמ״ש במ״א בד״ה מצה זו  מקראי קדש שהקדש נ
ח (דקד׳ו ד״נ) גבי כולהו זמינין בו׳ ואימתי בשעתא ר  ועיין ר״פ ק
על ידם נמשר ג״כ  דמועד זמין בעלמא ובפי׳ הרמ״ז שם בזה] ובהם ו
ת ל פ ח בחי׳ אברהם בבחי׳ ת ס ל ימי החול. פ ת כ ו ל פ ת  להיות המשכות ב
ה שבועות בחי׳ יצחק שקול השופר הוא אילו של ל ע מ  שחרית ממטה ל
םע סוכותה ת המנחה וסוכות בחי׳ יעקב ויעקב נ ל פ גד ת  יצחק והוא כנ
ל בחי׳ אלו צריו־ האדם לקיים בכל המצות ת ערבית. והנה כ ל פ  הוא ת
ק שבכל המצות הגילוי הוא בנפש. ובקרבנות היה הגילוי בפועל ממש  ר
 בקרבן שמיסוד האש שהיה יורד אש שלמעלה בגילוי ממש והגילוי כזה
ק בבהמ״ק ולכן הקרבגות תלויו בבהמ״ק דוקא משא״כ שאר  א״א ר
ת יכול להיות אפילו בגלות שלהיות ו  המצות ואפילו מחשבה ודבור דקרבנ
ם ל זמן. [כי כדי שיהיה נמשר הגילוי ג  הגילוי בנפש יכול להיות בכ
 בעולם בחיצוגיות בפועל ממש צריר להיות שרש ההמשכה מלמעלה
ת כו׳ כי בחינת העולם  מעלה ע״ד המגביהי לשבת המשפילי לראו
ר ההשתלשלות ד ס ם עליון שלמעלה מ ל חיות ממקו ב ק  והחיצוגיות מ
ק בפנימיות ל העליות שבת ר  וכמ״ש סד״ה למנצח על השמינית שלכן כ

 ולהלהיט נפשו הבהמית בחי׳ בהמה שמיסוד האש שלמטה שיש בה
 התלהבות והתלהטות ותשוקה מורגשת בעולם הזה להיות אתכפיא
ה וזהו על ידי לאשי ת ק ו ש  ואתהפכא להיות התשוקה בבחי׳ ואל אישר ת
ת יסוד  אש י׳ שהוא בחי׳ אש שיורד מלמעלה מבחי׳ סוכ״ע להעלו
ת ח  האש שבנפשו הבהמית בחי׳ אשה אש ה׳ וכמו שכתוב שמאלו ת
 לראשי שבחי׳ שמאל ורשפי אש שלמעלה הוא מגביה ומעלה ממטה
ם כ ה (ועמ״ש מענין זה דאש יו״ד ואש ה׳ בפ׳ שלח בד״ה והיה ל ל ע מ  ל
קרת הצור ובפ׳ נשא  לציצית ועמ״ש םד״ה כי ביום הזה יכפר בענין בנ
ו כוי)• אד המשכה זו שיהיה אש שלמעלה נמשד  בענין ויתן עוז למלכ
 הוא על ידי לחמי דהיינו ע״ד שישראל מפרנסין לאביהם שבשמים כמו
ת הנפש להיות שורה ומתפשט  הלחם שעליו יחיה האדם הוא משיב א
ת ק ל ת ס  בגוף שמפני חלישות ותשות כח שבלא אכילה היתה הנפש מ
ל העולמות ד הנה כ  וע״י הלחם תשוב לאיתנה להתלבש בגוף להחיותו. כ
 נקי עד״מ בשם גוף וכמ״ש בת״ז וכמה גופין תקינת לון כוי וכדי
ת כוי הוא ל מדו כ  שיהיה השראת והתפשטות הנשמה בחי׳ סוכ״ע דלאו מ
 ע״י בחי׳ לחם שבאתעדל״ת נעשה אתעדל״ע להיות בחי׳ לאשי אש י׳
ה ניחוחי מלשון נחות ל ע מ  וזהו עניו ריח ניחוחי ריח העלאה ממטה ל
ת רוח ח וחה כמו שפי׳ רז״ל נ ה למטה וגם לשון מנ ל ע מ ל  דרגא הורדה מ
הכל אחד שהורדה והשפלה זו היא בחי׳ י שאמרתי ונעשה רצוני ו  לפנ
 ירידת אש שלמעלה אש י׳ מבחי׳ םוכ״ע בחי׳ רצון עליון שלמעלה מחכמה
 כי חכמה היא ראשית ההשתלשלות בעשרה מאמרות שנבה״ע ובראשית
 נמי מאמר הוא. והנה החכמה מאין תמצא מבחינת אין שהוא רצה״ע
 רעדכ״ר ורצה״ע זה הוא נמשד למטה בבחי׳ עשיה וזהו ונעשה רצוני
ל להיות ל  וכנודע שהא״ס ב״ה מצד עצמו כביכול לא שייר בו בחי׳ רצון כ
ר ואם נים כי כולא קמיה כלא ממש חשיבא ואיו ערוד ל ו דירה בתחתו  ל
ק שכד עלה ברצונו שעל ידי אתעדל״ת בתומ״צ  צדקת מה תתן לו בו׳ ר
על ידי  אתעדל״ע להמשיר רצה״ע למטה וזהו שאמרתי היא התורה ו
נים שהוא בחי׳ גילוי בו׳. ר בתחתו רה נעשה לו בחי׳ רצון לדו  קיום התו
ת חובה ו ל פ ד ב׳ בחי׳ אלו שהם העלאה והמשכה תיקנו ב׳ ת ג נ  והנה כ
ר ת ב מ  שחרית ומנחה שחרית ממטה למעלה עד ברוד שאמר בחי׳ עשיה ו
 שאמר ואילר פסוקי דזמרה וקריאת שמע הכל בחי׳ העלאה ממטה
 למעלה ומנחה לשון מנוחה שהוא בחינת המשכה מלמעלה למטה בבחי׳
ו ת י״ח מה שאין כן בשחרית תקנ ל פ ק ת ת י״ח שבמנחה אין שם ר ל פ  ת
 ברור שאמר ופסוקי דזמרה וקריאת שמע שהם בחי׳ ממטה למעלה.
ד אתה תפלת י״ח שהיא המשכה מלמעלה למטה בח״י פעמים ברו  ו

 שכל ברכה הוא המשכה היא בחי׳ עקדת יצחק שנכלל יצחק באברהם:
ת זו אש שלמעלה באש שלמטה הוא ע״י את קרבני ו ך הנה התכלל  ד א
י כלומר  את הו בחי׳ אותיות שמא׳ עד תי״ו שהן הן קרבנ
ת עולם ק  קרובים אלי ומקרביו אותי(ועמ״ש סד״ה ואתה תצוה בפי׳ ח
 לדורותם מאת בנ״י מאת היינו מבחי׳ אותיות התורה כו׳ והן הגורמי׳
 בו׳ ע״ש) והוא ע״ד מ״ש ודברי אשר שמתי בפיר ואמרו מתניתא
כל הקורא בתורה  מלכתא שעושה כמלד שמצוה לעשות מצוה זו כד כו׳ ו
גדו שע״י עסק הדבור בת״ת נעשה ביטול ויחוד  הקב״ה קורא ושונה כנ
 דבור בדבור ומחשבה במחשבה כו׳ והנה בחי׳ ביטול הוא בחי׳ ומדרגת
ודע לפיכר נאמר צו את בנ״י ואמרת אליהם שע״י שאתה  משרבע״ה כנ
ם בחי׳ משה יהי׳ ה  תהי׳ צו בצוותא חדא עם בנ״י דהיינו ע״י שיומשד ל
י שיהי׳ התקשרות וביטול דבור ת קרבנ  להם כח הדבור ואמרת להם א
 בדבור בו׳ (ועמ״ש בד״ה ראשי המטות גבי לאמר זה הדבר ומ״ש
ת התורה ק  ד״ה משה ידבר וסד״ה ואתה תצוה הנ״ל ועמ״ש ע״פ ח
לע כו׳ ע״ש. ומשם ת יעקב כו׳ עולת תמיד אותיות תו ע ל ו  בעניו ת
י לחמי בו׳ ועמ״ש בפ׳ יתרו בד״ה ספת ביאור עניו את קרבנ  יובן בתו
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 מקבל האזן בו׳ ואין העין מקבל אלא חלק פרטי שהוא כה הראיה
 בלבד כו׳ בלי שום שכל והשגה והשכל וההשגה שורה במוחין לבד ואין
 שם כח הראיה הגשמיות. והאזן מקבל כח השמיעה בלבד כוי וכיוצא
ת כוי [יעמ׳׳ש בפי שלח בביאור ל׳פ י ב ח  בזה בשאר אברים שאין אחד דומה ל

 והיה לכם לציצית מעניו שכליים נבדלים כר]:

א ב׳ בחינות מקיף ופנימי ל ההשתלשלות מעילה לעילה ת  ב והנה כ
ס תוף הכלי שאין הכלי מלבישו לפי כנ  [מקיף מה שאין נ
 שאין בו השגה כוי] ומתחלה נמשך המקיף ואח״כ נמשד הפנימי כי
 הפנימי הוא הארה קצת מבחי׳ המקיף הנמשד שנכנס להיות פנימי
ן ואח״כ נמשר קצת הארה ממנו  ומפנימי׳ עליון נעשה מתחלה מקיף לתחתו
ר ההשתלשלות מאימא לז״א ומז״א כו׳ ד  להיות פנימי וכר הוא בכל ס
 כי הכל הוא בחי׳ מקיף ופנימי כוי וכמשל הדבור מן המחשבה שלא כל
ת ק אפס קצהו בלבד וכן מן השכל למדו יס בדבור ר  מחשבתו יוכל להכנ
ל כח ת הלב כ״כ בכ נות בתפלה שא״א להיות התפעלו נ  כמ״כ מההתבו
׳ והוא בחי׳  השגתו והתבוננותו רק שמתקצר כח ההבנה וההשגה כו
 עגולים ויושר שמתחלה נמשד עגולים ואח״כ פרצוף יושר שהוא בחי׳
 האדם כה הראיה בעין כו׳ ורמ״ח אברים שונים ובזה יש עיבור יניקה
ל צד כוי. כ ת וגדלות. משא״כ בעיגולים הוא בהשוואה ל ו  מוחין קטנ
ל דרגין נק׳ בשם מ״ה וב״ן  ובכלליות ההשפעה וההמשכה מריש כ
 שבחי׳ מ״ה הוא מקיף לגבי ב״ן הגם שגם שם מ״ה הוא פנימי אד
 לגבי ב״ן הוא המקיף ששרש מ״ה הוא ממצחא דא״ק ומצח הוא הנק׳
ד בחי׳ רצון וכמ״ש והיה על מצחו לרצון כו׳ ונק׳ בזהר רעוא דכל  תמי
 רעוין בו׳ [עמ״ש בביאור ע״פ ועשית ציץ בסופו ובד״ה למנצח על
ה עפר יעקב. ועמ״ש במ״א ע״פ  השמינית. ובביאור ע״פ מי מנ
 מאמר הזהר בפ׳ נשא (דקכ״ח ע״ב) בענין כחמר טב דשקיט ושכיר
 על דורדייה מעניו מ״ה וב״ן שבמו״ס ועמ״ש בביאור ע״פ משה ידבר
 מעניו שם מ״ה ובד״ה עניו האבות הן הן המרכבה. ובביאור ע״פ
 יונתי בעניו מלגאו איהו שם מ״ה. ובביאור ע״פ והניף הכהו אותם

ם הביכורים]: ח  על ל
 והנה שם ב״ן הוא בחי׳ נוקבא שמור לנוק׳ וזכור לדכורא כי מל׳
 תשבע״פ קרינן לה בחי׳ מל׳ ב״ן אמנם מ״ה הוא בחי׳ תשב״כ
 בחכמה אתברירו והבירור הוא לעשות ג״ע דהיינו לחמשיר אור א״ם
 ב״ה שבבחי׳ מקיף להיות פנימי(ועמ״ש בד״ה ויקח קרח מעניו בחי׳
 חכמה שבה שורה אור א״ס ומ״ש בד״ה ואהבת את וחכמה היא כח
 מ״ה) ועיקר ההמשכה להיות בחי׳ ביטול כי איו אור א״ס שורה אלא
 במי שבטל דייקא ומ״ה הוא בחי׳ ביטול גמור ונחנו מ״ה כו׳ ומתחלה
 נברר להיות עולם האצילות שמה שאינו בטל שם אינו שורה גילוי אור
לם הבריאה שבערד עולם הבריאה נחשב בחי׳  א״ס ומ״מ נדחה לעו
 ביטול שמלאכים ונשמות בחי׳ נבראים הם בטלים הגם שבערר עולם
 האצילות אין זה ביטול גמור להיות גילוי רב כבעולם האצילות ואח״כ
ות נ גות תחתו דחה לעולם היצירה עד שתכלית הבירור הוא במדרי  נ
ע במודים כריעה בעלמא להיות כפוף בבחי׳ ר  דבעשייה. והוא ענין כ
ע במודים נעשה נחש שנדחה להיות ר  הודאה כו׳ וארד׳ל מאו דלא כ
ר (שלח קמ״ד א׳) ה מ  נחש דקליפה לגמרי שאיו שם עוד שום בירור טוב ו
 ובסבא המשפטים (דו׳ ק׳ ע״א) שלא יקום בתחה״מ. והנה לכן בעוה״ב
ת טעמו ממה שנמשד בעוה״ז כי עוה״ב הוא עולם  א״א לשנות א
 שלאחר הבירור דהיינו שכבר נמשר אחר הבירור משם מ״ה המקיף
תברר הטוב ג לשכל נברא הרי כבר נ ו  להיות פנימי וגילוי השגה ותענ
דחה לגמרי ומובדל בעצמו להיות מלאכי חבלה  ומובדל מן הרע שהרע נ
 ומזיקים כו׳ מה שאין כן עולם הזה שהוא עולם הבירור שמאיר שם
ב [ועמ׳יש ע לטו ר  מ״ה המברר בתומ״צ הרי יכול לשנות א״ע ולהפר מ

לכו כדי שיומשר הגילוי בחיצוניות ממש צ״ל שרש  כוי ע״ש באריכות. ו
ה כי הוא ע״ד עניו קי״ס שהוא עניו שעלמא ל ע  ההמשכה מלמעלה מ
 האתכםיי׳ נמשר בבחי׳ גילוי באתגליא ממש ולכן שרש המשכה זו ע״י
ר ד  הארה גדולה ועצומה מלמעלה מעלה שמשם נמשד לשנות ס
 ההשתלשלות כוי. ועד״ז ג״כ עניו אש שלמעלה שהיה יורד ע״ג המזבח
 הוא ההמשכה מעלמא דאתכסיא מבחי׳ סוכ״ע לעלמא דאתגליא
 וכמ״ש במ״א בד״ה אז ישיר כו׳ וכדי שיהיה המשכה זו בעולם
 ובחיצוניות זה תלוים בבהמ״ק דוקא כי בחי׳ הבית הוא מקיף עליון
 מאה שלמעלה מהמקיף דבחי׳ עלמא דאתכסיא (וכמ״ש במ״א ע״פ מזמור

 שיר חנוכת הבית כר ועמ״ש ע״פ ויקרא אל משה בעניו כי שכן עליו הענן)

 ומשם דייקא נמשד הכח הזה להיות אש שלמעלה מבחי׳ םוכ״ע יורה
 ונמשך באתגליא בפועל ממש. ועוד י״ל בזה ע״ד מ״ש במ״א ע״פ
ד אות כו׳ הגבה למעלה דא אות  המאמר ר״פ ויקרא בענין שאל ל

 יו״ד כו׳ ע״ש]:

 ביאור ע״8 את קרבני לחמי
 הנה כתיב לעבדה ולשמרה שהאדם הוא העושה הג״ע דהיינו שהוא
ך גילוי אלקות מאור א״ס ב״ה להיות ג״ע. והנה ארז״ל  הממשי
 ביו״ד נברא העוה״ב פי׳ ביו״ד צמצום הארה נקודה קטנה שבא״ם ב״ה
ל וא״א להיות ל ו קץ ותכלית לית מחשבה תפיסא ביה כ ו סוף ואיו ל  שאין ל
ג הנשמות אלא שנהנין מזיוו כו׳ וכמשל ו  שום השגה לשכל נברא להיות תענ
ת בחירותם. מ ח ל בהם מ כ ת ס ה  בהירות השמש או האבוקה שא״א ל
ל ל  וכו הוא לעניו השגה שבאור א״ס ב״ה עצמו לא שייר שום השגה כ
ק ע״י צמצום הארה נקודה ת בהירותו הגדול כי ישת חשר סתרו ר מ ח  מ

 קטנה (ועמ״ש מזה בד״ה שחורה אני ונאוה אש שחורה ע״ג אש לבנה). וזהו

ג ולכו עוה״ב  העוה״ב דייקא שהוא גילוי השגה לשכל נברא להתענ
ת הדיו הקשה כמבואר בספרים שעוה״ז נאמר בו עולם ד  נבנה על מ
ד יבנה משא״כ עוה״ב הוא מדת הדין. שהרי יסורי עוה״ז נק׳ ס  ח
 יסורים של אהבה וחסד כי יסורים ממרקין. ויסודי עוה״ז איבוד ממון
 ונוקף אצבעו כו׳ אין ערוד לגבי יסורי גיהנם שהאש א׳ מששים כו׳ ומה
 שהיה ראוי לידון בגיהנם בעוה״ב מחשבין כנגדו יסורי עוה״ז הקלים
 וה״ז חסד כו׳ משא״כ בעוה״ב עונשים גיהנם כו׳ לפי שהוא נבנה על
ע כרשעתו וכ״ז הוא מפני שעוה״ב  תוקף מדה״ד הקשה לשלם לרשע ר
ג הנשמות הוא ע״י גבורות וצמצומים [י״ל ו  שהוא גילוי ההשגה ותענ
 כי גם החכמה שהיא בחי׳ יו״ד שבו נברא העוה״ב הרי התהוותה מאור
ק ע״י  א״ס הוא ע״י גבורות וצמצומים והוא מה שנמשך האור והשפע ר
 בחי׳ שערות כוי. ושרשם מגבורה דע״י המלובשת במו״ס ועמ״ש בפ׳ שלח
 ע״פ אני מענין שער בשמאל כו׳ ועמ״ש בביאור ע״פ ןלא אבה ה׳
 אלקיד לשמוע אל בלעם כוי שהאתעדל״ת לצמצום וגבורה זו הוא ג״כ
 ע״י שהאדם מצמצם א״ע בבחי׳ בטל רצונר וזהו עניו לעבדה כוי.
 וכמבואר פי׳ ועניו עובד אלקים בםש״ב פט״ו וזהו מה רב טובר אשר
ג בג״ע ו  צפנת ליראיד צפון הוא בחי׳ גבורות שעי״ז נמשר גילוי התענ
 ועיין מזה בר״ח שער האהבה פ״ו ליראיד כו׳ כי אם אץ יראה אין
 חכמה יראה גימ׳ גבורה איזהו גבור הכובש כוי] וזהו להודיע לבני
 האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו זיו השכינה הן הם גבורותיו שהם
 צמצומים ע״י השתלשלות מעילה לעילה כו׳ מלאכים ונשמות אין א׳ מהם
ה מיכאל באהבה דוקא ומחנה גבריאל ביראה דוקא  דומה לחבירו מחנ
ם אהבת מיכאל באהבה רק אהבה אחרת באופן אחר. והגם שכולם ה  ואין ל
 מקבלים מאור א״ס ב״ה כמו כח הנשמה המתפשט באיברים שבנשמה
ת ואעפ״כ כח הראיה מקבל העץ וכח השמיעה  עצמה אין בה התחלקו
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תפלה ת י״ח בלבד וערבית יש בו ג״כ ק״ש ו ל פ  לשון מנוחה שאין שם אלא ת
לה ת שחרית כלו ל פ ל משניהם וגם ת  אלא שאין מאריכין לפי שיעקב כלו
ככלה תעדה כליה שהוא לשון עד ל׳ ו . וגם מו ר  עקידת יצחק באברהם כ
ר ועמ״ש בד״ה אלה פקודי בענין משכן העדות. ר כ ת  עדי וקישוט בחי׳ כ
י בזח״א ויצא (דף קם״ד ע״ב) ובמ״א נז׳ בזהר נצח ת קרבנ  ועיין מעניו א
י כו׳ וע״ש בביאור ע״פ צאינה וראינה  והוד עלייהו אתמר את קרבנ
פו דנו״ה הם בחי׳ אותיות התורה בו׳ ומעניו ריח ניחוחי בפ׳ פקודי  בסו
 (דרל׳׳ט סע״א). ומעניו להקריב לי בפי שמות (ד״כ ע״נ) ומעניו במועדו
ד לד (דפ״ט ע״ב. וע״ש דפ״ח א׳ ובפי שמות דכ״א וכפ׳ פנחס דרכ״ד א׳  בפי ל

 דוכ״ו ע״א דר׳׳מ ע״א). ועיין במדרש ויקרא רבה פ׳ ב׳ ובמדרש שוחר
 טוב פי״ט מעניו תשמרו להקריב לי כו׳ ועיין מה שכתוב מענין זה על
׳ וארשתיד לי כוי. ועיין זהר חלק א׳ פרשה ויחי (דרמ״ה סע״ב) ומה  פ

 שכתוב מזה בביאור על פ׳ יונתי ובפסוק שיר השירים כוי:
ת בנ״י. צו לשון צוותא שיהיה נמשר בחינת ק צו א  קיצור מפי׳ הפסו
 משה להיות בצוותא חדא עם בנ״י (ועמ״ש סד״ה ואתה תצוה)

ם כח הדבור להיות יחוד וביטול דבור ה  ועי״ז ואמרת אליהם שעי״ז יומשד ל
 האדם בדבר ה׳ (ועמ״ש בד״ה ראשי המטות גבי לאמר זה הדבר ומ״ש סד״ד, משה

י ת הן בחינת אותיות מא׳ עד תיו הו הן קרבנ י א  ידבר) וזהו את קרבנ
 קרובים אלי ומקרבין אותי וכמ״ש ודברי אשר שמתי בפיד הקב״ה קורא
גדו (עמ״ש סד״ה ואתה תצוה הנ״ל גבי מאת בנ״י ועמ״ש בד״ה ואתחנן  ושונה כנ

 גבי בעת ההיא ובדיה דדעת היום גבי ואהבת את). ועי״ז יהי' ג״כ לחמי

 לאשי. אשי אש יו״ד שהוא בחי׳ אש שיורד מלמעלה מבחי׳ סוכ״ע
ת יסוד האש שבנפשו הבהמית בחינת אשה אש ה׳(ועמ״ש בד״ה  להעלו
ם לציצית וסד״ה כי תצא גבי ונתנו ה׳ וע״ש בד״ה ע״כ יאמרו כ  והיה ל
 המושלים בענין שלהבת י״ה ומ״ש בד״ה אתם נצבים בעניו כי ה׳ אלקיך
כפר בענין בנקרת הצור)  אש אוכלה הוא ומ״ש םד״ה כי ביום הזה י
כי הלחם ) ן סי  שהמשכה זו דבחי׳ אש יוד הוא ע״י לחמי ישראל מפרנ
ות שנק׳ לחמי וע׳ במא׳׳א ם בחי׳ חום ויסוד האש והיינו הקרבנ ד  נהפד ל
 אות למ״ד סכ״א כמה בחי׳ שנק׳ לחם ולחם משנה. ויש לפרש דבחי׳ אשה
 אש ה׳ נק׳ לחמי לאשי לבחי׳ אש יוד ע״ד מ״ש כי אם הלחם אשר הוא
ת ב׳ כי). ור״ל כי ו ויאכל לחם כפ׳ שמו  אוכל (דשב ל״ט ר) וכן קראן ל
רה כי יוד הוא נתו זו מתו תו  הוא יחוד משפיע ומקבל ע״ד ביום חתו
 בחי׳ משפיע כענין ביוד נברא העוה״ב וה׳ בחי׳ מקבל כענין בה׳ נברא
י  העוה״ז וזהו ג״כ ענין ריח ניחוחי. (או י״ל שלהיות את קרבנ
 שיהי׳ האותיות קרובים אלי זהו ע״י לחמי לאשי. כי ע״י האתעדל״ת
ה מ מ  נמשד בתורה בחי׳ גבוה יותר וענין ריח ניחוחי המשכת קול ד
 דקה שלמעלה מבחי׳ אש יוד) ואח״כ צ״ל תשמרו שמור זו משנה שיהי׳
 נשמר בלב האדם בחי׳ לאשי אש יוד (שלא יהי׳ בחינת פולטת). וכ״ז
. ובחי׳ י ותשמרו ת קרבנ ה שע״ז נאמר א ר ו ד ת  בחי׳ דבור שהוא תלמו
ה עז״נ להקריב לי המשכת אור אץ סוף שבחכמה ל פ  מחשבה זו ת
 בחי׳ שבת קדש במועדו יו״ט ג׳ מועדים שהם מקראי קדש וממשיכים
ל (ע״ד חולין שנעשו על טהרת הקדש). וני ת ימי החו ל פ ת  בחי׳ קדש ב
י זהו יחוד זו״ן אכן להקריב לי במועדו זהו יחוד או״א והוא  דאת קרבנ
ת יחוד י״ה.  כענץ מ״ש ע״פ אלה פקודי המשכן יחוד ו״ה. משכן העדו
 ונק׳ בחי׳ זו לי. כי יחוד או״א שרשו מעתיק וא״ס וע׳ זח״ב (בשלח ס״ג בי)
מה (קל״ד בי) ע״פ ויקחו לי תרומה.  ע״פ ממעמקים קראתיה. ובפ׳ תרו
 ואע״ג שהקדבן עיקרו המשכת מ״ד מז״א כמ״ש באגה״ק סי׳ כ״ח מ״מ
 הרי כתיב וישע ה׳ אל הבל המשכת ש״ע נהורין וע׳ בהרמ״ז ר״פ צו
ת כו׳ תשמרו להקריב בגמרא ת רישין כוי. ועיין מענץ צו א ל  קה״ק ת
ית (כ״ו אי) פ״ט דפסחים צ״ו א׳. וברבות בראשית (סיפ ט״ז)  פ״ד דתענ
ת (ס״פ ס״ה). פ׳ צו (ספ״ז) אמור (ס״פ כ״ז). לדו  גבי לעבדה ולשמרה. תו

 ע״פ ועתה יגדל נא כר] והמשכה זו להיות כח זה של בירור שם מ״ה לברר
ל רעויו וע״ז אמרו אין טעם כ  שם ב״ן נמשד מבחי׳ רצון העליון רעוא ד
חת רוח שאמרתי ונעשה ה מהשגה בו׳. וזהו נ ל ע מ ן כו׳ שהוא ל  לרצו
 רצוני שנעשה ונמשד רצון העליון שאין טעם והשגה בו [ואפשר שנקרא
ר אותיות התורה ח היינו בחי׳ אויר אור יו״ד שהוא מקו ח כי רו  נחת רו
מה (דקע״ח סע״ב) ׳ ועיין בזהר תרו  כמ״ש במ״א בביאור דמזוזה מימין כו
 ובאדרא דנשא דק״ל ע״ב] וזהו בחינת תורה שבכתב שהוא למעלה
ת  מהשגה שעיקרה אינה אלא האותיות בדמותן ובצלמן משא״כ ההלכו
רה שבכתב כגון וקשרתם לאות כו׳ איני  על בוריין א״א להשיג מתו
 יודע מהו עד שבאו חז״ל ופירשו ד׳ פרשיות ט״ט בכתפי בו׳ וד׳ בתים
כה גבוה כ׳ אמה כו׳ שהוא ענץ השגות הרצוו  תפרן ואלכסונן וכו סו
ל מצוה  שזהו כלי קיבול לרצון שבשיעור דוקא ששיערו חכמים להגביל כ
ת מה לעשות אזי שורה ומתגלה רצון עליון ובאם לאו אינו ד  ומצוה כ

 שורה כוי:

גדה ד טפה יורדת מלמעלה שאין טפיים עולים כנ  ג והנה איו ל
 כו׳ הם חו״ג והנה ה״ג הם ה״פ אש בחי׳ אשה אש ה׳
ת ח ח כו׳ שמאלו ת  שצ״ל בחי׳ אש מלמטה למעלה כי רוח אייתי רו
 לראשי שפני שור שמהשמאל הוא המגביה כנס״י מקור נשמת ישראל
ת הנפש ת לראשי ע״י בחי׳ גבורות בחי׳ שמאל התלהבו ח  ומנשאה ת
ה מ מ ל ד ת כי אחדי האש קו  ומזה בא לידי ביטול שהוא למעלה מהתלהבו
 דקה כוי. ומ״ש לא באש ה׳ תירץ בת״ז אית אש ואית אש אית רעש
ה מ מ ל ד  ואית רעש כו׳ ומכל מקום אפילו מה שהוא באש ה׳ מ״מ קו
 דקה יותר נעלה כו׳ [כי אש היינו בעולם הבריאה ששם השרפים וקול
 דממה דקה מבחי׳ אצי׳. והנה באצי׳ ג״כ יש אבי״ע וזהו אית אש ואית אש
עלה יותר שהוא בחי׳ ל דממה דקה נ  בריאה שבאצי׳ כוי וגם שם קו
ה ל ע מ ה שהיא העלאה ממטה ל ל ח  אצי׳ שבאצי׳ כו׳]• אד צ׳יל אש ת
 ואחר כך נמשר בחי׳ ביטול וכענין הכהגים הלוים וזהו לחמי לאשי.
ת הנפש להתפשט בגוף. ן כו׳ כמו שהמאכל משיב א  לחמי ישראל מפרנסי
ה אש יוד להיות יורד אש ל ע מ  לאשי שעל ידי אתעדל״ת אש ה׳ נעשה ל
 שלמעלה בו׳ והיינו את קרבני א״ת צירופי אותיות שמא׳ עד תי״ו
ת ואור י נעשו קרובים אצלי ממש להיות שורה בהם גילוי אלקו  קרבנ
 א״ס ממש ע״י לחמי לאשי שמאש ה׳ נעשה אש יוד שם מ״ה נמשד ממש
ל ישראל בני כוי. ריח ניחוחי כו והוא בבחי׳ מל׳ דאצי׳ שם ב״ו כי כ  לתו
ה מעורר מוחין דאבא שבגלות הוא בחינת שינה והסתלקות ל ע מ  מלמטה ל
 וריח הוא המעורר כו׳ ניחוחי הוא לשון הורדה ולשון מנוחה המשכת
ל דממה דקה שהוא למעלה אפילו מבחי׳  הביטול כוי. היינו בחי׳ קו
 אש יו״ד כוי. תשמרו שמור זו משנה שיהיה בחינת כלי לגילוי אור א״ס
ל העוסק בתורה הקב״ה שונה כנגדו ודברי אשר  בבחי׳ אשי וכמארז״ל כ
י כי הרי האבות היו חג״ת הן הן  שמתי בפיר ממש שזהו את קרבנ
ת כמראה אדם כו׳  המרכבה ומשה בחי׳ ביטול ועל דמות הכסא דמו
 בחי׳ הרוכב כוי. וכ״ז הוא מבחי׳ משה בחי׳ ביטול דמות כמראה
כב שהוא יסוד אבא ונחנו מ״ה בו׳ ואיד יגיע האדם לבחי׳  אדם בחי׳ רו
ת בני ישראל שבחי׳ משה ישפיל עצמו ויומשד  ביטול הוא על ידי צו א
 למטה שיהיה בצוותא וחיבור ועי״ז ואמרת אליהם אמידה בחי׳ אבא
עד ל׳ ונועדתי  שיהיה ודברי אשר שמתי בפיר להקריב לי במועדו מו
 אשר לא יעדה כו׳ יעוד ומועד ונועד הכל ל׳ יעוד ויחוד וחיבור שכל
ם בחינת אבא אד הוא ע״י כ  המשכות הם מבחי׳ שבת קדש הוא ל
 יו״ט מקרא קדש בחי׳ אימא אלא שגם שם הוא התלבשות אבא באימא
ה עולם ל ח ת שחרית ת ל פ ח מלמטה למעלה הוא בחי׳ אברהם ת ס  כו׳ פ
 העשיה עד ברוד שאמר פסוקי דזמרה הוא עולם היצירה. ויוצר אור
חה ו מנ ה מה שאיו כ ט מ ה ל ל ע מ ל תפלה הוא ביטול והמשכה מ  בריאה ו

 שו״ח לתוכו — בני כר: וצ״ל: בני מלכים כוי.



 154 לקוטי פינחס תורה
כללת נ  שנפש הבהמות הוא מבחי׳ פני שור מהשמאל. וע״י הקרבן עולה ו
ל הקרבן וכמ״ש י שור שבמרכבה ולכן היה השיר ע  בשרשה בבתי׳ פנ
ה מעלה עד רוט ל ע מ  מזה בד״ה ושם אחיו יובל, ומשם הוא עולה ל
 המעלות ע״י ארי׳ דאכיל קרבנין דכמו שלמטה הקרבתה הוא ע״י
ד אריה דאכיל קרבנין ס ה בחי׳ ח ל ע מ ד מעורר ל  הכהן איש החסד כ
ל באור י להתכל ד עליון בחי׳ וימינו תחבקנ ס  וגבוה מעל גבוה בחי׳ ח
דע שמיכאל שר ו כר הוא ענין התפלה. כי הנה נ  א״ם ב״ה ממש. ו
 הגדול מקריב נשמותיהן של ישראל ע״ג המזבח. וכמאמר ואשי ישראל
תפלתם ולמטה בהתלבשות בגוף הגשמי הוא בחי׳ אה״ר הבא׳ מלמעלה  ו
 בתפלתם להעלותם ולקשר נפשם של ישראל באלקים חיים ולדבקה באור
 א״ס ב״ה ממש. וזהו לחמי לאשי, פי׳ לאשי לאש שלי ששורפים ובוערים
 אלי דהיינו השרפים שהם בחי׳ יקד יקוד אש בוערה בלבם תמיד
להכלל באור נפלאה ובאהבה עזה כרשפי אש להבטל ו  בתשוקה גדולה ו
ה ל ע מ ת השגתם הגדולה שהם בעולם הבריאה שהוא ל מ ח  א״ם ב״ה מ
 מעולם היצירה ועשיה (ועמ״ש בד״ה ונקדשתי בתוך בנ״י בעניו כת אחת

 אומרת קדוש פעם א׳ ובד׳׳ה שחורה אני ונאוה) והקרבו נעשה להם בחינת

ל משמרי האופנים ב ק ל מ ד עשב מלמטה כו׳ והמז  לחם, כי איו ל
לכן בהעלות  והאופנים מחיות הקדש שבמרכבה והחיות מהשרפים. ו
. כלל עד בחי׳ שרפים ונעשה להם בחינת לחם נ  הקרבו למעלה עולה ו
ש מ דם האדם מ ל במעי האדם ונעשה כבשר ו כ ע ת מ  כמו בחי׳ לחם ה
כלל נ ל ו כ ע ת ו כח וחיות. כר הקרבן מ ו מזון ומוסיף ל  עד שנעשה ל
 בחיות ושרפים עד שנעשה להם מזון ומוסיף כח וחיות כשרפים להעלותם
 ולאשתאבא בגופא דמלכא ממש (ועמ״ש באגה׳׳ק םד־ה איהו וחיוהי ועמ״ש

ו מהלכים  בביאור ע״פ כי כאשר השמים החדשים ובד״ה כה אמר כר ונתתי ל

 ביו העומדים):

ה בא קרבן התמיד מן הכבש. הענין הוא שעם מ ך להבין ל  ב א
י שור  היות שהחיות של נפש הבהמות יורד ונמשד מבחינת פנ
 שבמרכבה ולשם הוא עולה. מ״מ בחר ה׳ בכבשים דוקא. שכבש יש לו
ו רוב ו צמר בעורו שממנ ל רחמים מדתו של יעקב וגם הכבש יש ל  קו
למעלה הנה העור הוא  המלבושים. כמ״ש ומגז כבשים יתחמם. ו
 עניו הרקיע שממנו נמשכין בחי׳ צירופי אותיות שהם בחינת שערות
ם לקונו מצרופי אותיות ן קושר כתרי  שע״ז אמרז״ל שהמלאד סנדלפו
 התפלה והדברים עתיקים ואין להאריד• אד הבשר והחלב והדם וגידים
לה כליל ע״ג המזבח. אבל העור עם  ועצמות של התמיד הי׳ עולה כו
 הצמר ניתו לכהן המקריב. כמ״ש עור העולה אשר הקריב לכהן כוי.
ו הבשר והחלב ודם מ  לפי שאינו יכול ליכלל עם חיות הנפש הבהמית כ
לה ניתן לכהן המקריב  ועצמות וגידיו ולבן אינו נשרף עמהם. אלא כו
 כמו שהוא כשלימות עם הצמר. והנה ביאור עניו בשר גידין ועצמות
ת הניתוח שהתהוות העצמות מ כ  למעלה עד״מ. יובן ממ״ש בספרי ח
 נמשד מהמוח והתהוות הבשר הוא מהדם שמשכנו בלב שממנו נעשה
 בשר. וכמארז״ל לובן שממנו עצמות כוי. והנה הלב הוא מקום משכן
 המדות אהוי״ר כוי. שהן הן בחי׳ רתיחת הדמים שבלב הגשמי אהבה
כד למעלה מחנה מיכאל באהבה  רעה תאוות גשמיות כו׳ ונצוח כוי. ו
 עזה ומחנה גבריאל כו׳ הן הן בחי׳ הבשר הנמשר מן הדם שבלב
 (ועמ״ש מזה בד׳׳ה בהעלותך בעניו חייו שלד גדול משלהם ובד׳׳ה והי׳ מדי חדש כר

לת א״ס ת והשגה שמשיגים בגדו ע ד  בעניו יבא כל בשר להשתחוות) אד ה
לפי מדרגתו הוא בחי׳ העצמות ם שיעורא דיליה. ו ו פ ד ל ל ח  ב״ה כ
ח (וע׳ ברע״מ פ׳ שופטים דער״ה ע״א מעניו עצמות ובשר).  שבאין מן המו

ת והשגה כי לפי שכלו יהולל איש. ע ד  והנה הגם שהמדות הן לפי ה
ל הדעת והשגה מלובשת . מ״מ לא כ  קטן לפי קטנו וגדול לפי גדלו
ת שהרי ההשגה היא בגדולת א״ם ב״ה שבשמו כן הוא אין לו סוף  במדו

 במדבר (פרשה ז׳). נשא פי״ב (דפיו ג׳). ס״פ בהעלותד (רס״ה א׳)
 ע״פ אספה לי. ר״פ פינחס וס״פ. שה״ש רבה (י״א ג׳) ם״פ צווארד
 בחרוזים. בפתיחתא דאיכה (נ״א א׳) סד״ה והמה כאדם עברו ברית.

ה ב׳) ם״פ ראשר עליד ככרמל: לי  שה״ש רבה(

 צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי כוי.
 ואמרת אליהם זה האשה אשר תקריבו כו׳ את הכבש אחד
ל ב״פ ואמרת וגם שינוי לשון דכתיב אשר פ  תעשה בבוקר כוי. להבין כ
ת הכבש אחד תעשה לשון עשי׳. וגם תקריבו לשון  תקריבו וכתיב א
ל מקום שנאמר צו הוא  רבים ותעשה לשון יחיד. והענין הוא כמארז״ל כ
ל אמירה. ואמרת אליהם פ  מיד ולדורות. (רבות במדבר פיו). וזהו כ
ם ה ות שהקריבו בזמן שבהמ״ק קיים. ואמרת ל  מיד והוא עניו הקרבנ
ד ג נ ה כ ל פ ת ד תמידין. והנה צ״ל איך ה ג נ ה כ ל פ  היינו לדורות שתקנו ת
 תמידין שהן כבשים בני שנה והתפלה היא בקשת רחמים ואיד היא
ות ריח ניחוח לשון נח״ר וגבי רת הקרבן. גם להבין מ״ש בקרבנ  תמו
ח הקרבנות. ת ריח הניחוח. איזה נח״ר הוא מרי ח כתיב וירח ה׳ א  נ
דע שתכלית ירידת ו ה נ  (ועייז מהר פ׳ נח דס״ה ע״א) אך העניו הוא. כי הנ
 הנשמה לעוה״ז להתלבש בגוף בנה״ב ירידה צורר עליה היא. והנה
 קודם שנברא העולם היה הוא ושמו בלבד. שמו בגימט׳ רצון שהוא
 מקור ההשפעה וחיות הנבראים מפני שעלה ברצונו הפשוט להיות מלר
 שמו נקי. וכמאמר יחיד חי העולמים מלר שהוא לבדו יחיד ומיוחד וחי
ר כוי. וקודם שנברא העולם היה הוא ושמו ל  העולמים אינו אלא בחי׳ מ
 בלבד שבחי׳ מלכותו היתה כלולה בא״ס ב״ה ממש ונקי אור א״ס ב״ה
ל במאור עצמו ואחר שנבה״ע נעשה  שהוא האור וזיו. והי׳ האור כלו
ר השתלשלות ד ס  התפשטות האור והזיו להחיות הנבראים מאין ממש ליש ב
ל עד עוה״ז הגשמי שהוא היש הגשמי ודבר  המדרגות דרד עילה ועלו
ד ממש (ועמ״ש מזה בשיר השירים בד״ה קול דודי גבי פי׳ מלמתד ר פ  נ

ל  מלכות כל עולמים). והוא ירידה גדולה לגבי האור והזיו שהיה כלו
ד עליה להיות מיש לאין שיהיה י ו  באור א״ס ב״ה ותכלית הירידה היא צ
כלל באור א״ס ב״ה ממש. והיא העלי׳ העיקרית נ  היש ג״כ בטל ו
ה ל ע מ ו שמזה נעשה שחוק וחדוה ל  שעליה נאמר לויתן זה יצרת לשחק ב
 בביטול היש לאין. שהתהווה מאין ליש הוא ענין הבריאה. כמ״ש והחכמה
 מאין תמצא. וחכמה היא ראשית הגילוי מהשתלשלות העולמות. משא״כ
 התהוות מיש לאיו הוא דבר חדש ושינוי הטבע (ועמ״ש בביאור עיפ הבאיס
י  ישרש), ועיקר השחוק והחדוה הוא משינוי והתחדשות כדרר שעושין לפנ
 מלכים ושרים איזהו שינוי והתחדשות לשמחה ושחוק. וכמ״כ כתיב
נקרא  ותחדש פני אדמה ישמח ה׳ במעשיו (ועיין בסש״ב ס״פ ל״ג ו
 לויתן כי לויתן הוא לשון חיבור כמו וילוו עליד וישרתוד בפ׳ קרח (י״ח
 ג׳). הנלוים על ה׳ לשרתו (בישעיה סי׳ נ״ו). וכר הוא ענין חיבור ודיבוק
 היש לאין ע״י הביטול). והנה למטה ביטול היש לאיו הוא ביטול גשמיות
ם בחי׳ הרוחניות הוא בחי׳ יש שאין לך ה ג ל ע מ יות אד באמת ל  לרוחנ
ו מזל כו׳ והמזל מקבל משמרי האופנים והאופנים  עשב מלמטה שאין ל
 מקבלים מחיות הקדש שבמרכבה והחיות משרפים כו׳ שהמזל הוא
ל  בבחי׳ יש לגבי האופנים והאופנים לגבי חיות הקדש. וע״ז אמרו כ
ג ו  בעלי השיר יוצאין בשיר שהשירה והזמרה הוא בחי׳ שמחה ותענ
 שהוא בחי׳ יציאתם מנרתקו הוא בחי׳ כלים שלהם המגבילים אותם
 כידוע שכל החיות הנמשך לנבראים הוא בחי׳ אורות וכלים וע״י השיר
ל באור א״ס ב״ה ממש ל כ ח ה  שאומרים המלאכים יוצאים מבחי׳ כלים שלהם ל

 כי שם עוז וחדוה במקומו (ועמ״ש מעניו השיר בד׳׳ה יבל הוא בפ׳ בראשית ובד״ה

ות  מזמור שיר חנוכת הבית). והנה עיקר הביטול יש לאין הוא במעשה הקרבנ



 לקוטי פינחס תורה עח

ם אהבה זו היא בחי׳ רתיחת הדמים (ועמ״ש מעניו  התקועה בחוזק כי ג
 זה בד״ה בכ״ה בכסלו בפ׳ וישב בעניו דם התמיד קודם להטבת שתי נרות כוי)

נות עצמה שהיא בחי׳ עצמות היא בחי׳ נ  והיינו לפי שהדעת וההתבו
ת כי המוח מים וליחות כוי. אבל אהבה שבלב מקום משכן הדמים רו  קרי
 שם יסוד האש והצמאון כו׳ (ועמ״ש בד׳׳ה והיה לכם לציצית) והוא מחמת
ננות התקועה בחוזק באמת לאמתו בקרב איש ולב עמוק עד  התבו
׳ ואי לזאת ה חפץ ורצון אחר זולתו ית׳ פ ח  שימסור נפשו ממש באחד שלא י
 תגדל התשוקה והצמאון בלב בהתגלות אהבה כרשפי אש ממש בכל
ת הנפש ממש ואח״כ והיו הדברים כל חפצו לאהבת ה׳ בכלו ל לבו ו  לבבד כ
 האלה אשר אנכי מצוד היום על לבבד הוא בחינת הקטר החלב
ל ע״י רתיחת  והשמנונית שבבהמה וכו באדם הגשמי כי ירעב לאכו
גדל א נפשו כי ירעב וממלא רצונו וחפצו אזי נ ל מ  הדמים. ואח״כ ל
וג אשר השלים חפצו ורצונו וכן עד״מ ת התענ מ ח  החלב והשמנונית מ
 בעבודה שאחר התשוקה והצמאון אשר יעורר האדם באהבת בכל לבבד
 זאת ישים אל לבו כי הדברים הן ד״ת ומצות הן הם אשר אנכי ממש
 מצוד ולא בבחי׳ שם כבוד מלכותו בבחינת ממכ״ע לבד שהוא בחי׳ שם
 ולא בחי׳ עצמיות. אבל במצות אומרים אשר קדשנו במצותיו שהוא
ה מן ההשתלשלות בבחי׳ סוכ׳׳ע. וזהו קדש ל ע מ  מובדל מגדר עלמין ל
 ישראל לה׳ ראשית תבואתה כי התבואה היא בבחי׳ ממכ׳׳ע בבחי׳
ו מזל כי גבוה מעל ד עשב מלמטה שאיו ל ר ההשתלשלות אין ל ד  ס
 גבוה כוי(ועמ׳׳ש בסמור ע״פ זה). משא״כ ישראל הו בחי׳ ראשית תבואתה
 וקודם להם. לפי שהו בבחי׳ קדש מפני אשר קדשנו במצותיו. ובהם
נג העליון ב״ה הגם שהמצות מלובשים ג״כ בגשמיות  נמשד ומתלבש עו
ה ע׳׳ז נאמר פקודי ה׳ ת ומעשרות כוי. הנ מו  זרעים מועד כו׳ תרו
ר ת ס  ישרים משמחי לב פי׳ ישרים שאינם בדרד השתלשלות עו״ע בבחי׳ ה
סדר התלבשות ות שמתעבה ומתגשם והולד בדרד ו  פנים וירידת המדרג
ם ישרים שנמשך  שמחכמה ושכל אלקות נעשה שכל אנושי אבל פקודי ה׳ ה
ה ממש (וכמ״ש במ״א בפי׳ לעשות הישר ל ע מ  בהם אור א״ם ב״ה כמו ל
 בעיני ה׳ אלקיד ועי׳ בזהר בפ׳ ויקרא דט״ו סע״א). כי הן הם חכמתו
גלות אור ת נ  ורצונו ית׳ ממש ולכן הם משמחי לב האדם למטה בהגלו
 א״ס ב׳׳ה. וכמ׳׳ש ולישרי לב שמחה והיא השמחה הבאה אחר הצמאה
 שבואהבת לדבקה באור א׳׳ס ב׳׳ה ממש. כשישים אל לבו שזאת התורה
ו יסודתם בהררי קדש עליון והו בחינת נ י  והמצות הגשמיים אשר לפנ
ה שאין שם ל ע מ גלה בהם למטה כמו ל  ישרים שאור א״ם ב״ה ממש נ
. ובזה ימלא נפשו כי ירעב וישלים  הסתר פנים על אור ה׳ וקדושתו
לם כי הם אשר אנכי ד כו ג נ  חפצו ורצונו בעסק וקיום המצות ות׳׳ת כ
 ממש מצור והיינו היום דוקא בחי׳ היום לעשותם כי בבחי׳ היום
 לעשותם נמשד דוקא מאור א׳׳ס ב״ה הסוכ״ע שלמעלה מגדר ההשתלשלות
 כי עשייה היא לעילא (כמ׳׳ש בזהר פ׳ בהר דק״ח ע״ב ובפי וירא דקט״ו

ך השתלשלות עילה ועלול בלבד לא היה ר  ע״א). ופי׳ הענין כי הנה ד
ות גשמיות העולם וחומריותו  נשתלשל עד עולם העשייה גשמי כי התהו
על הגשמיות. אלא כמארז׳׳ל וה מרוחניות ואין הרוחניות פו  לא נתהו
ו גדל ו מזל מלמעלה שמכה בו ואומר ל ד עשב מלמטה שאץ ל  איו ל
 שהגידול של צמח האדמה מכח הצומח אשר בארץ הוא ע״י המזל. אבל
ק הוא כח ל ר ל  התהוות צמח האדמה ועשב הגשמי ממש אינו ע״י המזל כ
 האלקי אור א׳׳ם ב״ה ממש הסוכ״ע שלפניו רוחניות וגשמיות שויו וכשם
ת הגשמיות מאין ד פעל ועשה א ל ועשה רוחניות מאין ליש כ ע  שהוא פ
 ממש ליש לכן בע׳׳מ כתיב והיו למארת וכתיב ויעש אלקים את שני
ת הרקיע. תוצא הארץ  המאורות הגדולים. וכן יהי רקיע ויעש אלקים א
 נפש חיה. ויעש אלקים את חית הארץ. שעל הרוחניות נאמר יהי. ועל
 הגשמיות ויעש. שהיתה עשיה בפ׳׳ע לגשמיות. שבמאמר שנבראו

ת בל עולמים למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין  כוי. ומלכותה מלכו
ר ודור ה כו׳. וכן וממשלתר בכל דו ל כ ו ת ו תחלה ואין ל  תכלית אין ל
ר ודור שהן בחי׳ עולם ונפש וגם בחי׳ שנה  שבכל עולמים ובכל דו
 נמשכה הארת אור א׳׳ס ב׳׳ה. כמ״ש לית אתר פנוי מיניה ממש.
ת שבלב לא היה ביכולת ל ההשכלה מלובשת במדו  וא׳׳כ אם היתה כ
ל אלא היו מתבטלים ל ל ולהגביל ההשגה כ ת אוי׳׳ר כוי להכי  המדו
 ממציאותם, וכמארז״ל הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפן כו׳ אלא
ת היא בחי׳ הארה מצומצמת מעט מזעיר  ההשגה המתלבשת במדו
 מהשגה שבמוח הנמשכת להתלבש בלב מקום המדות והם הם בחי׳
 גידץ ועורקים המחברים העצמות עם הבשר כמ״ש להודיע לבני האדם
ד גידים דקים עד׳׳מ (וענין ר  גבורותיו הן הגבורות והצמצומים כמו ד
 גידים אלו י״ל שזהו בחי׳ מ׳׳ט שערי בינה שהוא מה שיוצא אור
.  ההשגה ממוח תבונתו ונמשר ומתפשט בלב כמ״ש בד׳׳ה עיני כל
 גם ע״ד שנתבאר בד״ה כי קרוב אליד הדבר בענין מ״ש ובחרת בחיים
 כו׳ לאהבה את ה׳ שהבחירה היא בשכלו והאהבה היא בלב והבחירה
דם לאהבה והוא בחי׳ והשבות אל לבבר והיינו ענין מדות שבשכל  קו
ת שבלב. לחבר הלב עם  מ״ט שערי בינה שמהם נמשר ומתפשט במדו
 המוח. ובזהר הרקיע (בראשית נ״א) כ׳ הגידים והעורקים הם צנורות
 שהם מעבר לאור פנימי הנק׳ רצון האור הוא רצון והמעבר שהוא
 הכלי נקרא צנור אותיות רצון. ועיין בפרשה ויחי (רל״ד ב׳) ע״פ

 ואגידה לכם):

ות שההתבוננות ה שכנגד הקרבנ ל פ ת  ג ומעתה יובן ענין זה ג״כ ב
 בגדולת א׳׳ם ב״ה איד דכולא קמיה כלא ממש חשיבי
ך אליו אפילו כערך טפה מים אוקינוס כנ״ל הוא בחי׳ העצמות.  ואיו ערו
ת התקועה בחוזק בקביעות תמיד ולא ע ננות היא בבחי׳ ד  כשההתבו
ק בהתמדה והעמקה מעומקא ה ר ל פ ת לפת ועוברת אחר ה  שתהא חו
(וזהו כענין מ״ש במ׳׳א בעניו משכיל לאיתו שאיתן  דלבא באמת לאמתו
ד גידים דקין ר  הוא קשה וחזק כוי) שמהדעת הזה נמשכה הארה ד
ם הלב שהוא מקור המדות שבנה׳׳ב אהבה  לבחי׳ בשר הנמשכת מבחי׳ ד
 רעה ותאוות גשמיות ונצוח והתפארות כנ״ל לאכפייא לון ולהפכן
נת בגדולת א״ס ב״ה וכמ״ש בבל לבבר נ  לקדושת הנה״א המשכלת ומתבו
ם ישוב  בשני יצריך שגם היצה״ר שמשכנו בלב בחלל השמאלי המלא ד
ן בזהר ויקרא (כ״ד א׳) וברע״מ פ׳ צו (ל״ג ב׳) מענין י (ועי  לאהבתו ית׳
 עצם מעצמי ובשר מבשרי ועוד מזה ברע״מ ס״פ תצא (רפ״א א׳)
 ובזהר בפי אחרי (ע״ח א׳). ובמ״א בזהר בראשית (כ״ו א׳) פי׳ דעצם
ה ועמ״ש מזה א ת  מעצמי ובשר מבשרי זהו שכינתא עילאה ושכינתא ת
 בד״ה שיר השירים). וענץ זה הוא מבואר בק״ש שמע ישראל לשון
 הבנה איד שה׳ אלקינו הוא אחד ממש ואין עוד מלבדו בשמים ממעל
ק כי ה׳ אלקינו הוא אלקים  כו׳ שהחיות הנמשר בשמים ובארץ הוא ר
 בחי׳ צמצום כו׳ (וכמ״ש בד״ה אלה תולדות יצחק). וכטפה מים אוקינוס
לה ומיוחדת במאצילה ממש בבחי׳  כוי. והטפה חיות ההוא היא כלו
 סוכ׳׳ע שלמעלה מן ההשתלשלות שרוחניות וגשמיות שויו לפניו כחשיבה
ת בבחי׳ ממכ׳׳ע בחינת ו ד ונמשד בהשתלשלות המדרג  כאורה שמזה ברו
ל רוחניות וגשמיות. ואי לזאת ואהבת תו להיות עילה ועלו  שם כבוד מלכו
ל באור א״ס ב׳׳ה ל כ  את ה׳ אלקיך שיהיה הוי׳ ממש אלקיד להיות נ
. וכמ״ש ו חפץ ורצון אחר זולתו ית׳ כלל  בתשוקה וצמאון, ולא יהיה ל
 מי לי בשמים ועמד לא חפצתי כו׳ כי באמת אין עוד מלבדו ולמי יחפוץ
 זולתו. והתעוררות אהבה זו בלב איש הוא בחינת דם הקרבו כי מלבד
 בשר גידץ ועצמות שבקרבן שהקריבו ע״ג המזבח עוד הקטירו החלב
 וזרקו את הדם ע״ג המזבח. וזריקת הדם הוא בחי׳ אהבה עזה
נות בגדולת א״ם ב״ה במס״נ באחד ממש בדעת נ  הנמשכת מהתבו

 שויה ובזהר — ובמיא בזהר בראשית: בדפוס ראשון הגי׳: ובפי בראשית. ובבוך 1102 הגי׳:
 ובמ״א פי׳ מהר בראשית.
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ות. וזהו משה מלגיו ויעקב מלבר (ועמ״ש ע׳׳פ ואלה  יעקב בחי׳ הרחמנ
 המשפטים אשר תשים לפניהם כוי ע״ש. וע׳׳פ שניר כעדר הרחלים וע׳ עוד מעניו

 משה ויעקב מהר פ׳ בלק דקפ״ז ע״נ ובפי ויצא דקנ״ב ע״כ). וזהו ענין

 שנאמר זה האשה אשר תקריבו לשון רבים כי הקרבת הכבש הוא בחי׳
ק שנקרב ע׳׳י הכהן אהרן שושבינא ל ישראל ר כ ות הוא מצוה ל  הרחמנ
ת והתהוות ררו ת הכבש שהוא התעו  המטרוניתא. משא׳׳כ לעשות א
ת לעשות בנפשו כתיב תעשה לשון יחיה וקאי על מרע״ה ו  בחי׳ הרחמנ
ת  עצמו שהוא היה עושה וממשיך ההעת בנש׳׳י לעשות ולעורר א
ת בכהי שיבא לואהבת ה׳ בכל לבבך בכלות הנפש ממש וזהו ו  הרחמנ
 עולה בבחי׳ ריח ואח׳׳כ ניחוח לשון נחות הרגא שהן המשכת אור זדם
׳ ומברך השנים כוי שהן  ב״ה בצרופי אותיות התפלה רופא חולים כו
 בחי׳ שערות הצמר הנמשכיו מן העור לבלתי היות בבחי׳ נפרה.
ה שנעשה ל פ ת  וע״ז אמר שסנה״ל קושר כתרים לקונו מצרופי אותיות ה
ג וכתר ממש וה״ל. (ועמ״ש מזה בד״ה נר חנוכה כוי ומזוזה מימיו ו  בחי׳ תענ

 ובד״ה מה יפו פעמיך בנעלים ועמ״ש עוד מענק כבש בפי אמור בביאור ע״פ

 והניף הכהן אותם על לחם הביכורים):

 ועוי׳׳ל בעניו שהתמיה בא מהכבשים הוקא ההנה יש ב׳ בחי׳ צדיקים
 ובעלי תשובה ואע״ג שארז״ל במקום שבעלי תשובה עומהים
 אין צדיקים גמורים יכולים לעמוה והיינו משום הבחילא יתיר מ״מ
 לפעמים מצינו ג״כ שבחי׳ צדיקים גבוה יותר כמאמר במי נמלך
 בנשמותיהם של צדיקים ועיין בגמרא ספ״ה דברכות וגם כי הצדיק
 אינו מתיירא מיניקת החיצונים. ועד״ז י״ל בחי׳ כבש לגבי פד כי הפר יש
ו כח וגבורה יותר וזהו כמו העלאה דתשובה בחילא יתיר ולכן נסכיו  ל
 ג״כ מרובים יותר ועמ״ש מזה בפי שלח סד״ה ענין הנסכים. אבל עכ״ז
 מעלת הכבש שיש לו צמר בעורו שמהם הלבושים רומז למצות שנק׳
 לבושים וגם התורה נמשכה מבחי׳ ושער רישיה כעמר נקא לכן רומז
 לבחי׳ צדיק. וזהו ורעו כבשים (ישעי׳ ה׳ י״ז) כבשים ללבושך(משלי כ״ז כ״ו).
ד צ״ל כבש דוקא כי תשובה אינו אלא לפי שעה.  ולבו לגבי קרבן התמי
 אבל בתמידית צ״ל בחי׳ צהיק וכמ״ש סד״ה שובה ישראל גבי קחו עמכם
 דברים וגבי כי עמד הסליחה למען תורא. גם כבש י״ל מלשון ומלאו
ת היצה״ר. כר הצדיק כובש א ת הארץ וכבשוה. ונכבשה הארץ. ו  א
י הקב״ה ומבטל רצונו אליו ית׳ ונכבשה ר שהוא נכבש לפנ פ ה  וגם ל
י ה׳ (במדבר ל-ב ב״ב). ואני ככבש אלוף (ירמיה י״א). ועיין  הארץ לפנ
רחל היתה ד בענין ו  בתו״א בד״ה ותוסף אסתר ובד״ה אם לא תדעי ל
י גוזזיה ל לפנ ח ר ם הוא מן הנעלבים ואינו עולבים בחי׳ כ  יפת תואר. ג
 נאלמה. ובגמ׳ (פ״ב דחגיגה די״ג ע״א) ע״פ כבשים ללבושר אמרו דברים
ת לבושד ופרש״י סתרו של עולם. כמו ח לם יהיו ת  שהם כבשונו של עו
ד (ברמת ד׳י) ה ל מ א ל  רישא בכבשא (חוליו דצ״ג ב׳). בהדי כבשי דרחמנ
 ממני יצאו כבושין(מכות כ״ג ב׳). ופי׳ סתרו של עולם היינו כי אורייתא
ם וגליא והנה בחינת ז״א נק׳ גליא לגבי ע״י ולבן  םתים וגליא וקוב״ה סתי
ד דלגאו(באד״ר דקל״ג ב׳). ס חסד דע״י נק׳ ח ד דלבר ו ס א ח ״ ד ח ס  נק׳ ח
ד עלה במחשבה א כמו שתוק כ  וההמשכה מבחי׳ ע״י נק׳ כבשי דרחמנ
 כמ״ש במ״א. והנה בחי׳ התמיד הוא להמשיד רחמים רבים מבחי׳
ד והשביע נחך ה׳ תמי י הוי׳ למעלה משם הוי׳ וכו׳ וזהו ו  עתיקא לפנ
׳ תולהות דקמ״א (ועמ״ש בד״ה לבבתני)  בצחצחות נפשך כמ״ש בזח״א כפ
ר להמשיך מבחי׳ סתים ת  וע״כ היה בא מן הכבשים דוקא שהוא לשון ס
א שניתי כוי. וגם כבש שבמזבח  לבחי׳ גליא. והוא בחינת תמיד בחינת ל
בב פנה לסו ת וזהו עלה בכבש ו כ ת והוא בחי׳ הצנע ל ה במעלו ל ע  ולא ת
 בחי׳ סובב כולא עלמין. גם כמארז״ל מ״ט עיזי מסגין ברישא והדר אימרי
 כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהורא הרי אימרי נק׳ נהורא.

 הרוחניות לא נתהווה הגשמיות (ועמ״ש מזה במ׳׳א בד״ה יביאו לבוש מלכות

 יבאגה״ק ד״ה איהו וחיוהי) ולזאת ישמח לבב אנוש אף גילת ורנן בעשותו
 א׳ ממצות ה׳ המלובשות בגשמיות דוקא שהוא אור א״ס ב״ה הםוכ״ע

ות צמאוגו ותשוקתו שבואהבת:  ממש. ובודאי כדאי הוא הדבר הזה לרו
ך זאת עוד אחת היא ההדר המביאה להיות גילוי גה״א המשכלת  ד א
על ישועות בקרב נת בגדולת אור א״ס ב״ה שיהא פו נ  ומתבו
ם כח המתאוה ת ה׳ בכל לבכר ממש ושיהא ג  איש ולב עמוק לאהבה א
רר ת לעו ו ך וישוב ג״כ לאהבת ה׳ היא בחינת רחמנ פ ה ת  שבנה״ב מ
׳ להתלבש ה מ מ  רחמים רבים על ניצוץ אלקות שבגפשו שירד מאיגרא ר
ו ס בצרכי הגוף אכילה ושתיה כוי. וע״ז תקנ לפרנ  בגוף ונה״ב לזון ו
ם ב״פ. וגם בברכת יוצר אומרים ברחמיד מר והוא רחו  בפסוד״ז לו
ד איש ישר בעיניו ודומה ר  הרבים רחם עלינו. ופי׳ ברחמיד לפי שכל ד
כר היא חובתו להשתמש בצרכי הגוף ו שבר היא המדה הנכונה. ו  ל
דד לעצמו כר צריר לו ולא סגי בלא״ה.  איש לפי ערכו במדה שאדם מו
ח אנוש בשגם הוא בשר אבל לגבי קוב״ה הנה ירידה ו  אכן זאת הוא ר
 גהולה היא מאד לא״ס ותכלית. ורחמי ה׳ מרובים מאד. על ירידה
 הגדולה הזאת. ולזאת אנו מבקשים רחמי שמים המרובים ואומרים
ות. מ״מ ברחמיה ו מרגישים הרחמנ  הגם שלפי שכלנו הדל איו אנ
ת האהבה שבלב ונפש רר א ת זו לעו ו ם עלינו וגדול כח רחמנ ח  הרבים ר
לת ה׳. וכמאמר אבינו דעת דנה״א המשכלת בגדו  הבהמית ע״י בינה ו
ו בינה בו׳(ועמ״ש בשה״ש ם נא עלינו ותן בלבנ ח  אב הרחמן המרחם ר
 בד״ה קול דודי הנזכר לעיל בעניו מצה ומרור כו׳ ובפי במדבר סד״ה
 וידבר בענין למשפחותם לבית אבותם. ועמ״ש ע״פ כנשר יעיר כו׳
ת הרחמים שעי״ז ד  וזהו ואשא אתכם על כנפי נשרים שהוא בחי׳ מ
 דייקא ואביא אתכם אלי ממש) וזהו ענין קרבן התמיד שבא מן
ות ל רחמים. והרחמנ ת וקולן קו ו  הכבשים כי הכבשים יש בהם בחי׳ רחמנ
ה הכבש י גוזזיה נאלמה וענין גוזזיה הוא כי הנ ל לפנ ח ר  הוא כמ״ש כ
 יש לו צמר בעורו והעור הוא המפסיק ביו הבשר והצמר. כי מן הבשר
ה ל ע מ ק העור. ויובן זה ל ס פ  עצמו א״א לצמוח שערות הצמר כ״א ע״י ה
 כי ענין שערות הם הו צרופי אותיות המתלבשות בבי״ע להיות מאין
ות בחי׳ צרופי אותיות להיות עולמות הנפרדים ד והתהו ר פ  יש ודבר נ
ר מבדיל בחי׳ רקיע (ועמ״ש מזה בפ׳ לך לך בד״ה והבדילה ס  הוא ע״י מ
 הפתב״ ובד״ה פתח אליהו בפ׳ וירא) וגוזזים השערות הן המפרידים בחי׳
 צרופי אותיות הנ״ל משרשם שהם דבוקים ומיוחדים באלקות ממש להיות
נכרתו ת אחר חיות הגוף ונה״ב בלבד ותמו ו כ ל ם ממש ל פרדי  בבחי׳ נ
ד ממש כו׳(ועמ״ש ר פ דבר נ  משרשם עד שנראה העוה״ז הגשמי ליש ו
ה שאינה ר ק רחל ע  גיזה בד״ה והיה אור הלבנה בפ׳ צו) וע״י כן נאמר ו
י גוזזיה לדת בחי׳ אוי׳׳ר כוי. שהן בחי׳ הבנים כוי. לפי שרחל לפנ  מו
לדת ולזה תיקנו בתקון חצות  נאלמה לכר היא בחי׳ עקרה שאינה מו
ל מבכה וכו׳ ואח״כ תקון ח ות. וכמ״ש ר רר בכיה ורחמנ ל לעו ח  תקון ר
דת האהבה  לאה היא אם הבנים שמחה שהיא השמחה הבאה אחר לי
ות היא ג כוי. והנה בחי׳ כבש ורחמנ ם הבנים. שאו תתענ  כשנעשית א
עה צאן יתרו. עה צאן לבן. גם מרע״ה היה רו  בחי׳ יעקב שהיה רו
. והענין כי הנה  אד איתא בזהר משה מלגיו שהוא רע״מ ויעקב מלבר
לת אור א״ס ת שהיא השגה בגדו ע ד ת זו היא מצד ה ו  התעוררות רחמנ
ד אליו וכו׳ אשר לזאת ו הוא אין לו סוף כו׳ ואין ערו  ב״ה שכשמו כ
לה במאצילה ב״ה טרם ירידתה  כשישים אל לבו ששם היתה נשמתו כלו
 וירדה פלאים מטה מטה יעורר רחמים רבים בלבו מאד מאד על גודל
ד איש ישר בעיניו. וכמאמר ר ל ד ת כ ע  עוצם הירידה. משא״כ כשאין בו ד
ת בגש״י הוא ע״י ע ד י וכנ״ל. והנה המשכת ה  ברחמיך הרבים כו
 משה רע״מ כי משה הוא שושבינא דמלכא ועי״ז נמשך להיות בחי׳
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ר מרגלים ועיין בפרדס ערך  המחברים עמ״ש בד״ה וישלח יהושע כ
ת שהיא מלכות. והשקאה זו הוא ע״י ל ד ד גימל שהוא בינה משקה ל  ג
 צדיק בחי׳ יו״ד שבין גימ׳׳ל לדל״ת (עזח״א ויחי רל״ד ב׳) דהיינו כי גימ״ל
ת כח׳׳ב שמהם נמשר השפעת הביטול דיחו״ע שהוא היוד  הוא כללו
ו עייו רבות  להיות מזה ביטול היש לאיו כו׳ ולהיות מציל עני מחזק ממנ
 וירא (ר״פ נ״ד) וזח׳׳ג ואתחנן (דרס״ז ב׳) דקאי על יצה״ר) וזריקת הדם
 הוא בחינת אהבה עזה. ואח׳׳כ והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך
וג כי פקודי ה׳ ישרים משמחי  היום. זהו עניו הקטר החלב בחינת תענ
 לב. והיינו היום לעשותם עשייה היא לעילא ועמ״ש בפי׳ היום בד״ה

 ביום השמע׳׳צ בפי׳ זה היום עשה הוי׳:
ך הדרד המביאה לגילוי נה״א להיות ואהבת בכל לבבר עמ״ש  (ד) א
 בד״ה ה׳ לי כעוזרי. בפי׳ בכל לבבר שיהיה נקלט כו׳ היא
ם עלינו בברכת יוצר ח ות (וזהו שמזכירץ ברחמיד הרבים ר  בחי׳ רחמנ
ר ס  המאורות. כדי להיות יחוד שמשא וסיהרא. ולא יהיה מארת ח
ת לדו ית ה׳׳ג זח״א בראשית (י״ט ב׳ מ״ו ב׳) תו  וע׳ בירושלמי פ״ג דתענ
 (קמ״ו א׳) ר״פ וישלח (קס״ו א׳) ובפי׳ הרמ״ז שם אלא בחי׳ אשר לא
ל דהיינו כי לבנה ב כ ל בה וכענין בשמחה ובטוב לבב מרו ר כ ס ח  ת
 היא כנס״י כמ״ש בד״ה בחדש השלישי לצאת בנ״י. יומשר בה אור
נתפס הביטול דיחו״ע מה דכולא  השמש הוא שמש הוי׳ שיהי׳ נקלט ו
 קמיה כלא חשיב כביטול זיו השמש בשמש. עמ״ש ע״פ ששזפתני השמש.
ד שמשותיד ובד״ה והיה מדי חדש בעניו שמש כ ד  ומ״ש בד״ה ושמתי כ
ד (דל״א סע״ב) ע״פ שנים  צדקה ומרפא כוי. ועיין בגמרא פ״ד דתמי
ד היום. ופי׳ המפרש נגד השמש וכ״כ הרעב״ט שם בפי׳ ג נ  ליום כ
 המשנה ובהרמב״ם (פ״א מהלכות תמידץ די! י״א). והיינו (ע״ד הנ״ל
 להמשיר גילוי שמש הוי׳. וכ״ז הוא ע״י הכבש בחי׳ רחמים) והרחמנות
י גוזזיה נאלמה (בישעיה נ״ג ר) וע׳ מזה בזח״ב ל לפנ ח ר  הוא כמ״ש כ
רחל עקרה. ולכן צריד לעורר רחמים. שהוא  וארא (ביט ב׳), ועי״כ ו
 מבחי׳ יעקב. וזהו נעשה ונמשר מבחינת משה שהוא הדעת. שממנו
 התהוות הרחמים וזהו את הכבש אחד תעשה, תעשה ממש. (וכעניו מ״ש
 או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. שעושה ממש בחי׳ השלום
 עליון ושלום תחתון כמ״ש הרמ״ז פ׳ במדבר (דקי״ח עיא) ועמ״ש כפ׳
 בהר (דק״י ע״כ) ע״פ ועשה טוב. ועשה ממש ע״ש בהרמ״ז. ומ״ש
 במ״א ע״פ ועשיתם אתם כאילו עשאוני. ועיין במא״א אות כ״ף מ״ד
ת הכבש השני  מענין כבש וכבשים. וע׳ זח״א ויצא קנ״ו סע״ב) וכן א
ל ישראל (ועזח״א חיי קל״ג א׳ ודו״ק ובפ׳ כ  תעשה. ותקריבו היא מצוה ל

 ויחי רכ׳׳ט ב׳) וזהו ריח ניחוח דקרבנות:
ו כח יותר רומז לבחינת בחילא  עוי״ל בעניו כבש. כי אע״ג דשור יש ל
ו צמר בעורו רומז לבחינת צדיק ובחינת  יתיר. מ״מ כבש שיש ל
ם כבש לשון כבשונו של עולם. להמשיד מבחי׳ סתים  צדיק צ״ל תמיד. ג

ת ה׳ האמרת. ועניו העור והרקיע כוי:  לבחי׳ גליא. אימרי ע״ד א

 קדש ישראל לה׳ ראשית תבואתה. כל אוכליו יאשמו. ראשית
 תבואתה בה״א כתיב משמע דישראל הם ראשית תבואת
 ה׳. וצריר להבין מה זה התבואה הנצמח אשר ישראל מכונים בשם
 ראשית לה. וזהו שכתוב בורא קדושים יוצר משרתים ואשר משרתיו.
 פי׳ ואשר משרתיו משמע מאז מעולם הם משרתים אותו ויוצר
מר שירה לפניו כמ״ש ם המלאכי׳ שמתהווים בכל יום לו  משרתים ה
 במדרש איכה ע״פ חדשים לבקרים. ובאמירתם מתבטלים לגמרי
 דהיינו שחוזר כח גילוי התהוותן למקורו להיות בכה ולא בפועל.
 וזהו שאמר הכתוב תדשא הארץ דשא פי׳ הארץ בה׳ היא הארץ
 העליונה (עמ״ש ע״פ לא תהיה משכלה ועקרה בארצך) כמו שהארץ הגשמיות

 שו־ה עוייל:בגוכתי״ק:(ה).

 והנה יחו״ת נק׳ חשוכא לגבי יחו״ע ועד״ז אפילו ז״א דאצילות נק׳ כן
 לגבי ע״ק כי שערות דז״א הן שחורות כעורב ושל ע״ק כעמר נקא.
ת ה׳ האמרת היום ופדש״י(פ״ק דברכות ד״ו םע״א) ם י״ל אימרי ע״ד א  ג
 לשון חשיבות ושבח. ועמ״ש ע״פ מי כמור באלים הוי׳ דשבח זה קאי
ק בין  על ע״ק (באד״ר דקכ״ח א׳). (והנה הרקיע הוא הפרםא המפסי
א כמ״ש במ״א ע״פ ם ר  אצילות לבריאה. ואמנם יש כמה בחינות פ
ק הרקיע ס פ כת כוי. ובחי׳ עור של הכבש כיון שגם לאחר ה  והבדילה הפרו
רה שהרקיע  נמשכים ממנו שערות שהן בחי׳ צמר שהוא בחי׳ גבוה א״כ מו
כת המפסיק בין קדש לקדש. משא״כ בעזים  המפסיק הוא ע״ד הפרו
 שמשערות העזים נמשר יניקה לחיצונים א״כ מורה שהעור המפסיק
ל ולכן נאמר שערר כעדר  הוא למטה במדרגה שמבדיל בין קדש לחו
 העזים שגלשו כוי. וכ״ש בשאר בהמות שאיו שערות שלהן ראויים ללבושי׳
 כצמר. וא״כ דוקא בעור הכבש מרומז תיקון הפרסא והאותיות
ד כו׳ וע״כ בא התמיד ר פ ד הפרסא לבלי יהיו בבחינת נ ר  הנמשכי׳ ד
 מהכבשים דוקא. ושרש עור ורקיע זה הוא בחינת קרומא דאוירא

ע כוי):  כו׳ כמ״ש במ״א בענין שנזכר ב׳ פעמים הבדלה בענין יהי רקי

 קיצור

 (א) שני פעמים ואמרת מיד ולדורות. תקריבו תעשה. קודם שנברא
ל במאור  העולם היה הוא ושמו בלבד, שהיה האור כלו
 עצמו. ואחר שנברא העולם נעשה התפשטות האור. והוא ירידה גדולה
 לגבי האור כמ׳׳ש בד״ה תקעו בחודש. והוא בשביל עלייה שיהיה היש
 בטל לאין. לויתן זה יצרת לשחק בו. ועמ״ש מזה בד״ה אלה מסעי.
 ובד״ה אני דפ׳ ציצית וזהו ענין השיר של המלאכים. ועיקר ביטול היש
כר הוא עניו  לאין הוא במעשה הקרבנות, ולכו היה השיר על הקרבן. ו
ה פסוד״ז ושירת הים וכמ״ש ל ח  התפלה. ואפ״ל דלכן בתפלה אומרים ת

 בד״ה אז ישיר משה ובנ״י. פי׳ לחמי לאשי. לבחינת השרפים:
ל כ  (ב) ומד! שהתמיד בא מכבשים דוקא. אף שפני שור הוא ראש ל
ת שם ות בפרשת שור או כשב או עז כמ״ש ברבו  הקרבנ
ל רחמים עמ״ש בד״ה והגיף הכהן  פכ״ז. היינו מפני שכבש יש לו קו
 אותם. וגם יש לו צמר בעורו אשר נמשל בהם בחינת ושער רישיה
לע כצמר יהיו עמ״ש בד״ה האזינו  כעמר נקא. (וכתיב אם יאדימו כתו
ע עמ״ש בד״ה ל ו לת תמיד פי׳ האריז״ל עולת אותיות ת  השמים. והנה עו
לעת יעקב). והנה הבשר גידין ועצמות של  חקת התורה בענין תו
 התמיד היה עולה כולה. עצמות נמשכים מהמוח והוא בחי׳ חב״ד ועמ״ש
 בביאור ע״פ וידבר דעשרת הדברות שהעצמות מתקשרים עם עצם
כם יש מוח ג״כ. והבשר נמשד  הגלגלת דחפיא על מוחא• אר בתו
ת. והגידים הם המחברים החכמה עם  מהדם שבלב והוא משכו המדו

 המדות דהיינו העצמות עם הבשר. וכ״ז היה עולה כליל:
ננות והדעת איד דכולא קמיה כלא חשיב זהו  (ג) וכן בתפלה ההתבו
ל עצמותי ת פ׳ אמור םפ״ל ע״פ כ  בחי׳ עצמות. (ועיין ברבו
 תאמרנה השדרה בו׳ ובזח״ג (פנחס ״״ו א׳) חוט השדרה דביה ח״י
א הביט און  חוליין כו׳ לקבל ח״י ברכאן דצלותא בו׳ ועמ״ש בד״ה ל
ע בשמו״ע  ביעקב מעניו זה. גם בירושלמי ספ״ק דברכות שצריד לכרו
ל חוליותיו ע״ש כל עצמותי תאמרנה. מכ״ז יובן עניו  עד שיתפקקו כ
 בחי׳ עצמות. בתפלה שכנגד קרבן התמיד) ומזה נמשד גידים לבחינת
ת נה״ב. (ולפמ״ש בזהר בפי׳ עצם מעצמי ובשר  בשר להפר מדו
בפרדס בערר עצם י״ל כי עצמות זהו בחי׳ יחו״ע למס״נ  מבשרי ו
 באחד. ובחי׳ בשר זהו יחו״ת בחינת בכל נפשד ועמ״ש בד״ה וארשתיר
ת ב׳ הבחינות ע״ד כעיר  לי בענין לבי ובשרי ירננו. וצ״ל התחברו
ה יחדו שנתבאר בד״ה אלה פקודי המשכן והיינו ע״י הגידים  שחוברה ל

 שרה מהדם — החכמה: בגוכחייק: החב״ד.
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רה ומצות יחודא עילאה יחודא  אותו ג״כ בזה העולם הגשמי ע״י תו
ק כה שם ת הוא ר  תתאה למעלה עד איו קץ ולמטה עד אין תכלי
 ה׳ ב״ה (ועמ״ש בד״ה באתי לגני הנ׳יל. וזהו יונתי בחגוי הסלע בו׳
ר המדרגה היא בחי׳ ת ס ע ב ל ס לך כי כשהיא בחגוי ה ת קו  השמיעני א
 נאלמתי דומיה ונק׳ יונת אלם. אכן ע״י עסק התורה והמצות השמיעני
ם ל לר כוי ממשיכים בחי׳ י״ה דהוי׳ ודאלקים שלא להיות בחי׳ א ת קו  א
ל דודי דופק. ועיין בפי׳  כ״כ בספר ע״ה (דק״ג א׳) וע״ז נאמר קו
 הרמ״ז בזהר פ׳ וארא (דכ״ו א•) גבי נאלמתי דומיה כו׳ ואי אתער

 כו׳ ובפע״ח שער הקדישים פ״ב ורפ״ג):

רה ותפלה.  ב ולבאר היטיב עניו עלייה זו וגילוי זה ע״י תו
גד כולם אפילו רה כנ ד תו  צריך לבאר מאמר רז״ל תלמו
ל וקודם הלימוד ה אסור לאכו ל פ ת . ומ״מ קודם ה גד עיון תפלה  כנ
תר לאכול. וזהו מחמת כי האדם הוא עולם קטן. וכמו שיש  מו
 בעולם יום ולילה ביום מאיר האור ובהעדר האור הוא בחי׳ לילה
 בגשמיות כן הוא באדם ג״כ ברוחניות כמ״ש גם כי אשב בחושד ה׳
 אור לי אפילו בעוה״ז הגשמי ה׳ מאיר בישראל וכאשר מתפשט
 ומאיר בו כה נשמתו אזי נק׳ יום ובהסתלקות אור נשמתו מכונה
 בשם לילה (ועמ״ש מענין זה בד״ה ותוסף אסתר וע״פ וידעת היום והשבות

 מ׳ ובד״ה תחת אשר לא עבדת) לכן בלילה הוא בבחינת שינה לגמרי
ת אור נפשו. ובבקר בעמדו משינתו אזי כח נשמתו  מחמת הסתלקו
 היא רק באפיו כי אין לה גילוי מחמת חומר ישות הגוף להאיר ולהתפשט
 בקרבו ובכדי שלא יחזור להיות אין ואפס השי״ת מהוה ומחזיר לו
 נשמתו בכל בקר כמ״ש חדשים לבקרים רבה אמונתך ועיין פ׳ ויקהל
 (דרי״ג פע״ב) פי׳ כמ״ש המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית כי
ת בראשית הוא ברא״ת י״ש. ר״ל מזה שמחדש בכל יום הוא המהווה ל  מ
ל ב ק  יש מאין. אך מחמת שנתגשם חיות הגוף מאד מאד אינו יכול ל
 הארת נשמתו בקרבו כ״א מעט מזעיר בבחי׳ אפיו. דהיינו שהנשמה
 האלקית אין לה גילוי בלבו וגופו מחמת חומר ישות הגוף כיון שעדיין
ה שמבטל רצונו לרצון העליון ב״ה והנה ל פ ת . שע״י ה  לא התפלל
ת והוא חיותן וקיומן וזהו ענין מסירת ל המדו  הרצון הוא מקור כ
 נפש שמוסר רצונו כו׳ והדם הוא הנפש שהוא הרצון לכן עי״ז נמשכת
ל הגוף. משא״כ קודם  הנשמה שהיא מבחינת שם הוי׳ ומתפשטת בכ
ק באפיו דהיינו שרק במוחו ושכלו מודה לה׳ ה היא עדייו ר ל פ ת  ה
 אבל לא נתפשטה עדיין בלב כו׳ וכן פי׳ הרמ״ז פ׳ תצוה (ד• קפ״ב)
ק זה  ע״פ כהאריז״ל ענין אשר נשמה באפו. ועיין בזהר שם על פסו
ר היינו שיותפס ענין  בעניו אחר. ועמ״ש ע״פ ונקדשתי בתוד בנ״י בתו
 קדושתו ית׳ בלב האדם דייקא. ועמ״ש סד״ה להבין ענין משארז״ל
גד לבו.  יפה שעה א׳ בתשובה כו׳ בעניו הכורע צריד שיראה איסר כנ
ם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא א״ת במה כ  וז״ש חדלו ל
ם לשון הבדלו עצמיכם מן בחי׳ אדם כזה כ  אלא במה פי׳ חדלו ל
ת גופו כי במה נחשב ו ק באפיו שלא יכלה להתפשט בכלל  שנשמתו ר
גלה הישות שלו ליש ודבר בפ״ע כן בו ג״כ גברה נ  כמו הבמה נראה ו
י אור ה׳ הוא אור נשמתו ל מפנ ל  חומר הישות שלו עד שאינו מתבטל כ
דם ל קו  אשר באפיו (ועיין «״ש ע״פ בעלי במות ארנון). לכן אסור לאכו
ו קודם שתתפללו  התפלה. כמאמר רז״ל לא תאכלו על הדם לא תאכל
ב לא ושו . ו  על דמכם בכדי שלא ליתן סטרא דדמא בישא לשלוט ב
ת השחר כמו כ ר ו ב ו לנ  יכול להאיר בו כח נשמתו לגמרי. לכן תקנ
 מלביש ערומים מתיר אסורים המכין מצעדי גבר מחמת שאצל אדם
ל כחותיו אפילו להלביש בגד ומנעל הבל הוא  בחינת אדמה לעליון כ
ו (וע׳ לעיל ע׳׳פ מה יפו פעמיר  כח שם הוי׳ ב״ה ואין דבר חוץ ממנ
 בנעלים). הגם כי הברכות הם מדרבנן מ״מ הם קודם מחמת שהם

נ — בספר ע״ה: עמק המלד שער קרית ארבע פוף פרק צב.  שו״ה כ־

 מגלה כח הצומח אשר בקרבה בכל יום להוציא מיני צמחים כן הארץ
ות יש מאין.  העליונה מגלה בח ההתהוות אשר בה לבריאה ולהתהו
רם והם ל יום שיאמרו שירה ויתבטלו למקו  ובזה נתהוה מלאכים בכ
 הנקראים .דשא (וכמ״ש בזהר בפ׳ בראשית ד׳ י״ט ע״א ובמק׳׳מ שם ובפי תרומה

 ״דג״א ע״א. ועיין פ׳ פינחס דרי״ז ע״א ע״פ מצמיח חציר כוי ועמ״ש במ״א

 ע״נ־ כשעירים עלי דשא). לכן אנו אומרים בכל ערב שבת הבו לה׳ בני

 אלים בני אלהים המה המלאכים שנבראו מששת ימי בראשית אבל בני
ה א ת  אלים הם המלאכים שנתהוו בכל יום מבחי׳ ה׳ אחרונה חכמה ת
 מלכות דאצילות. ופי׳ אלים לשון כח כמו ואת אילי הארץ כי בני אלים
ל  הם מלאכים דעשייה כמ״ש בפע״ח. וע״י המלאכים דעשיה נמשך כ
ך עשב שאין לו מזל כו׳ נמצא הם הכה  השפעות לעוה״ז הגשמי אין ל
 וחיות העוה״ז וכשהמאכל מתעלה ע״י שהאדם אוכלו בטהרה ומתפלל
ם המלאך השופע הכח והחיות ה ג ל ע ת  בכח ההוא בנקודת לבבו עי״ז מ
נכלל במקור חוצבו. וגם הטעם שנק׳ ה ו ל ע ת  להמאכל ההוא להיות מ
 בני אלים חסר ה׳ שהוא ע״ד מארז״ל בגיטין (דנ״ו ב׳) ע״פ מי כמוך
י גוזזיה ל לפנ ח ר  באלים מי כמוך באלמים. ופי׳ אלמים היינו כמ״ש כ
ך עשיה  נאלמה שאיו דבר ה׳ מאיר בבחי׳ גילוי בבי״ע לפי שאין ערו
ק בחי׳  לגבי אצילות. וזהו בחי׳ אלם משם אלקים שאין הדבור בגילוי ר
 הבל בלבד שבההבל איו התלבשות החכמה בגילוי כלל משא״כ בדבור
 שבו נמשך ומלובש החכמה והשכל וזהו ההפרש ביו המלאכים הנק׳ בני
רו של הקב״ה שהדיבור מלובש בו גילוי החו״ב  אלהים שהם נמשכים מדבו
 וזהו בחי׳ י״ה דאלקים. משא״כ בחי׳ אלם דאלקים היינו שאיו בחי׳
׳(ועמ״ש  י״ה נמשך ומתלבש בההבל. וזהו נאלמתי דומיה דום י״ה כו
 בד״ה ולא יקרא עוד שמך אברם גבי מילה שהוא בחי׳ מ״ל י״ה מ״ל
ח ממללא שעי״ז נמשך חו״ב בבחי׳  לשון גילוי כו׳ והיינו ע״י הדבור לרו
 גילוי כי פי ה׳ דבר וההפר מזה הוא כשכנס״י היא בחי׳ נאלמתי דומיה
ר דק״נ דעשייה. ועמ״ש בד״ה ת ס ת ה מ ח  החשיתי חש דחשמל והיינו מ
 והיה אור הלבנה כו׳ ועמ״ש בד״ה בחדש השלישי לצאת בנ״י בעניו
 פי׳ מעשה ידיר כו׳ כח המעשה שהוא כח החיצוני כו׳ ע״ש.
 והיינו עניו בחי׳ ההבל שלמטה מבחי׳ הדבור ועמ״ש מזה בביאור
להתכלל ת ו ו ספרתם לכם) והנה לכן א״א להמלאכים הנ״ל לעל  ע״פ ו
 בחכמה עילאה כ״א ע״י ישראל שהם נמשכים מפנימית חכמה
 עילאה וכמ״ש בפ׳ משפטים (דקכ״א) ועמ״ש בביאור ע״פ יונתי
 :בעניו קומי לד רעיתי לכן אנו מבקשים הבו לה׳ בני אלים. פי׳
ת וליכלל במקור שם הוי׳  הבו לשון הזמנה הזמינו עצמיכם לעלו
ד בחי׳ עבודה הוא ההתהוות יש מאין  ב״ה. וז״ש ששת ימים תעבו
ספת אור רם בתו  וביום השביעי תשבות זהו חזרת העולמות למקו
נכללים הכל בעצמות שם הוי׳ ב״ה. וכמ״ש ויכל אלקים  עליהם ו
 ביום השביעי ומבואר הפי׳ במ״א בד״ה באתי לגני דהיינו שכלתה
ה זו ונמשד גילוי  בחינת ומדרגת אלקים שנעשה קץ ותכלית למדרג
 שם הוי׳. ולכן אנו אומרים להמלאכים שנמשכים משם אלקים הבו
ת וליכלל בשם הוי׳ ב״ה המתגלה  להוי׳ בני אלים שיזמינו עצמם לעלו
 בשבת וזהו השתחוו לה׳ בהדרת קודש והוא בחי׳ אצילות בכלל
ל לות שנזכרו במזמור זה קו  שבי״ע מתעלים באצי׳ וזהו ג״כ ענין ז׳ קו
 ה׳ על המים כו׳ הכל המשכת והתגלות שם הוי׳ ועמ״ש סד״ה זאת

נה להוי׳ כו׳ שירו רנ ל עניו לכו נ  חנכת המזבח. והנה עד״ז הוא כ
ורא הוא כל ל הוי׳ כו׳ נ  להוי׳ כו׳ שאומרים בקבלת שבת, וזהו כי גדו
ל ק״ר צירופי אלקים כמ״ש במ״א והנה עלייה ל אלהים דהיינו על כ  כ
ל הנבראים לא  זי הוא ע״י ישראל שהם פנימית העולמות. פי׳ כי כ
 נתהוו כ״א דדך מעבר בכדי שיתהווה ויתגלה בחי׳ ישראל בזה העולם
ה כדי להבטל וליכלל ל פ ת העבודה זו ת ל יום תכלי כ ב כ ״  הגשמי. וזהו ג
 עצמו וכל העולמות בשם הוי׳ ב״ה המהווה אותם מאין ליש ולימשך
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כלל בפנימית רצונו ית׳ בכדי לעשות לו דירה בתחתונים  הבריאה לי
ל  דהיינו בעשיה הגשמיות יתגלה פנימית רצונו מקור החיים של כ
 העולמות. וז״ש ראה חיים עם אשה אשר אהבת (בקהית סי׳ ט׳). פי׳
 שכבר אהבת (דהיינו כמ׳׳ש במ׳׳א ע״פ הגידה לי שאהבה נפשי. מכבר
 היינו כשהיתה הנשמה בבחי׳ עיבור למעלה. ואשה פי׳ אש ה׳ וכמ״ש
לכו גם כשנמשד מבחי׳ ת בשה׳׳ש ם״פ שימני כחותם. ו  במ״א. ועיין ברבו
 אהבה עליונה זו ג׳׳כ בנשמה כשמלובשת בגוף שזהו פי׳ הגידה לשון
 המשכה שנמשד מבחי׳ אהבה עליונה כוי. ועמ״ש בד״ה וידבר אלקים
ל האהבות ראה חיים עמה.  כו׳ וארא אל אברהם כוי) מ״מ אחר כ
 ועיין מזה בפ׳ מקץ (דף קצ׳׳ו ע׳׳ב) ובפי קרח (קע׳׳ז ע׳׳ב) ובר״ח שער

רה כמ״ש כי הוא חלקד בחיים וכתיב כי  האהבה ספ״ט. ואין חיים אלא תו
רה וזהו שכתוב כי הוא חלקר בחיים  הוא חייר ואורר ימיר דקאי על התו
 כתיב הוא והמשמעות היא והיינו כמ״ש עץ חיים היא כדאיתא בזהר
 (ז״ג בראשית דל״ט ע׳׳ב) ופי׳ היא המה ששה סדרי משנה וברייתא הגם
 שכל עניני התורה והמצות מדברים בדברים גשמיים מ״מ הן המה
 פנימית רצונו ית׳. כמ״ש ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו
 (בהושע סי׳ י״א) פי׳ תרגלתי מלשון רגלים (ובז איתא ברבות באיבר. ע״פ

 איכה יעיב והובא בילקוט בהושע שם ארכבותיו בוי) כי נשתלשל פנימית רצונו

נה מאד בעשי׳ גשמיות בבחי׳ קחם על  עד בחי׳ רגלים במדרגה תחתו
ה ראש. כמו למשל אדם גדול ל ע מ  זרועותיו. פי׳ להגביהם על זרועות ל
 שמרכיו עצמו אצל תינוק קטן בכדי ליקח אותו על זרועותיו ולהגביה
דל רצונו ותשוקתו בו. כן השתלשל הש״י פנימית ת גו מ ח  למעלה ראש מ
 רצונו בדברים גשמיים בכדי שיוכלו ישראל ליכלל בפנימית רצונו שהוא
 למעלה מעלה אפי׳ מבחי׳ חכמה עילאה (וע׳ בביאור ע״פ לכן אמור לבנ״י
ה כ״א בעשיית ל פ ת ל ב ו ג״כ לא יכול להתחי  בפי׳ אשר נשאתי את ידי כר). לכ
ה דהיינו להתעטף בטלית ותפילין שהם קישורא ופריסא ל ח ת  מצות ב
 דמלכא ככדש עוטה אור כשלמה. וביאור הענין היינו כי תשבע״פ שהיא
 בחי׳ מל׳ נק׳ ג״כ רגלי. וכמ״ש והארץ הדום רגלי כו׳ וארץ היינו
ת הרצון העלית לידע ההלכה  תשבע״פ וכמ״ש במ״א. והנה עיקר התגלו
 והמצוה על בוריה היא בתשבע״פ משא״כ בתשב״כ איו בה גילוי הרצוו.
 ועמ״ש בזה בד״ה לכן אמור לבנ״י הנ״ל בענין והבאתי אתכם אל הארץ
. וזהו ואנכי תרגלתי ת בנ״י בעניו תשמרו חס בד״ה צו א  בו׳. ובפ׳ פנ
 אנכי מי שאנכי הוא בחינת פנימית רצוו העלית. וכביכול ואנכי תרגלתי
 השפלתי את בחי׳ אנכי לבחי׳ רגלי הוא תשבע״פ כי נעוץ תחלתן בסופן
 וכ״ז לאפרים. דהיינו שכ״ז הירידה וההשפלה הוא בשביל הנשמות
 שיהיה בנשמתם גילוי בחי׳ אנכי. שלכד נמשך וירד רצון העליון ונתלבש
ה בחמור כו׳ ר  בפשטי ההלכה המדברים בעניני עולם העשיה המחליף פ
 שע״י התקשרות השכל של נש״י בחכמה ושכל זה דתשבע״פ הם מתקשרים
 ממש במוח האב היינו בחכמתו ורצונו ית׳ שנשפלו ממש בהלכה זו. וזהו
 ענין המשל שהאב מרכין ראשו אצל רגליו כדי להגביה בנו הקטן כוי.
ג ל דודי מדל ד זה ואנכי תרגלתי לאפרים ועיין מ״ש ע״פ קו ר  כר על ד
 כו׳ מקפץ בו׳ דשם נתבאר ג״כ שהתגלות והמשכות אור א״ס הנמשר
 ע״י התורה הוא עד״מ כמו המדלג ברגליו כו׳ ע״ש. והנה בחי׳ זו היא
ם היות כי חלק הוי׳ עמו  עליה גדולה יותר משרש הנשמה מצד עצמה ע
ודע דבחי׳ אנכי מי שאנכי הוא למעלה מעלה משם הוי׳ כי כנ  וכנ״ל ו
ל כוי. אמנם ל  הוא בחי׳ דלא אתפס בשם ולא אתרמיז בשום אות וקוצא כ
ד זאת צ״ל ג״כ קחם על  אף על גב דואנכי תרגלתי בעסק התשבע״פ עו
 זרועותיו. כי הנה עד״מ אע״ג שהאב כופף ראשו וקומתו אצל הילד
 עכ״ז לא סגי בהכי להגביה ולנשאות את הילד מעל הארץ למעלה
 ראש אצל ראשו של אביו כמו שהיא כשמגביה קומתו אלא לזה
 צריך עוד שישפיל האב זרועותיו עד תחתית רגליו ממש ויקחם על

 הכנה לק״ש דאורייתא שהוא גילוי אמיתית שם ה׳ אשר הוא באמת
 אין עוד זולתו למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית. וע״י
ננות מקודם בברכות יכול לבוא לזה בק״ש באמרו בתחלה ברור  התבו
 אתה ה׳ אלהינו. ברור הוא כמו בריכת המים לשון המשכה שאנו
 ממשיכים אור א״ס ב״ה אשר הוא בהעלם והסתר להיות בבחי׳ גילוי
ד אתה שיהיה הוי׳ ב״ה ו אנו מבקשים ברו  בישראל ובמקור כנם״י. לכ
 נמשד בבחי׳ אתה שהוא נוכח פי׳ בגילוי כמו שבאמת הכל בטל לפניו
ו הגשמיות ליש אבל ק אצלינו נדמה לנ  לגמרי. כמ״ש אני ה׳ לא שניתי ר
ו פי׳ ה׳ הוא אלהינו כמו ל הגשמיות אפס ותהו נחשבו ל  אצלו ית׳ כ
ו שהם ל כחות הגוף הנדמה לנ  אילי הארץ פי׳ הוא כחנו ממש כי גם כ
ה אמר לא ע ר  טבעיים אבל אצל ישראל הם הכל כח הוי׳ ב״ה*, כי הנה פ
ת הארץ כי ק שם אלקים ואמר עזב ה׳ א ת הוי׳ שלא ידע ר  ידעתי א
כל חיות  הכל יודעים ומודים שיש אלהים אלא שמחשיבים כח עצמותם ו
ד בפ״ע כמו שהם חוץ לאלהות דקרו ליה אלהא ר פ דבר נ  העולם ליש ו
ל השפעותם הוא רק על ידי ע׳ שרים הגם דכתיב  דאלהיא כאשר באמת כ
א ייראך כר* ובכל מלכותם מאין כמור משמע שגם עובדי כוכבים  מי ל
ל כו׳ פי׳ שהוא מדומם מעכו״ם ם על כ  אומרים שאין כמור מ״מ כתיב ר
 ואינו משפיע להם כ״א ע״י ע׳ שרים המקבלים יניקה וחיות מבני אלים שהם
ו אין  המלאכים דעשיה שמהם נמשד כח וחיות השפעת עוה״ז כנ״ל. לכ
א כן עם בנ״י כי ד בפ״ע אבל ל ר פ ם כח וחיות כ״א להיות יש ודבר נ ה  ל
 חלק הוי׳ עמו נשמות ישראל מעצמות הוי׳ ב״ה לכן אצלנו הוא הוי׳ אלהינו
. (ועיין מזה בפי׳ הרמ״ז ר״פ ו וחיינו בלי שום אמצעי כלל  פי׳ הוא כחנ
 האזינו בענק כי חלק הוי׳ עמו) וע׳ בפ׳ משפטים (צ׳־ו א׳). לכן בודאי
י רצונו ית׳ כמארז״ל בטל רצונר כוי.  מהראוי לבטל רצוננו לגמרי מפנ
 כמ״ש מי לי בשמים ועמד לא חפצתי בארץ פי׳ כשאני עמד שה׳ הוא
א חפצתי בארץ בארציות כי אין בה לא חפץ ולא רצון ותשוקה  אלהינו אזי ל
. וזהו פי׳ שמע ישראל שמע הוא לשון הבנה ה׳ אלקינו ה׳ אחד. ר״ל  כלל
ם כח ל חיות וכחות שלנו ה  כאשר הוא מבין באמת שהוי׳ הוא אלהינו כ
ר ל הכחות בטלים למקו  הוי׳ ב״ה אז הוא אחד. פי׳ איו עוד מלבדו כי כ
 לגמרי(ועמ״ש ע״פ ולא אבה הוי׳ אלקיד שבכל נפש יש בחי׳ והארה משם
ק ד׳ וזהו הפי׳ דשם הוי׳ הוא ר  הוי׳ ממש. ובסש״ב באגרת התשובה פ
ו וחיינו כוי. משא״כ העולמות ואפילו המלאכים חיותן הוא משם  כחנ
 אלהים ולכן נקראים בני אלהים או בני אלים ע״ש באגרת התשובה שם
 ועמ״ש בד״ה מה טובו ובד״ה כפ׳ נסכים. וזהו אשריד ישראל מי כמור
ר באלים הוי׳  עם נושע בהוי׳* פ׳ אמור (דף צ׳׳ד סע״א) פי׳ מי כמו
 דהיינו מה ששם הויה הוא למעלה משאר השמות אל ואלקים כו׳ שהם
 בחי׳ חיצוניות לגבי שם הוי׳. ועמ״ש מעניו זה בד״ה אם בהרת קדמה
ל המאריד באחד פי׳ שמאריר ומתבונן איר הוי׳ הוא  כוי) וזהו שארז״ל כ
ו כוי. וזהו פי׳  אלהינו בכדי שיראה שהוא אחד אמיתי אז מאריכיו ל
ם ח״ו ל קוראיו שאנו קוראים אותו ית׳ שלא יהיה בבחי׳ ר כ  קרוב ה׳ ל
 אלא שיתגלה ויהיה בבחי׳ אלהינו כמו שבאמת הוא כן אז הוא קרוב
ל לבבד מאחר שכבר נתבטלו  מאד ויכול לבוא לואהבת את ה׳ אלהיד בכ
 כל רצונותיו ולא נשאר כ״א רצון השם ואז יוכל להתפלל כמ״ש רצון

 יראיו יעשה אז ואת שועתם ישמע ויושיעם:
רה כי ל אשר יקראוהו באמת ואין אמת אלא תו כ  ג אבל כתיב ל
ק  באמת הוא הודו על ארץ ושמים. שמים וארץ הם ר
 בחי׳ הוד וזיו. אבל הנשמות הם פנימית העולמות פנימית חכמה.
ת לית לה ו לה פי׳ כי מלכו ע ר ה תורה שבעל פה ק ת פ  והנה מלכו
רה ומצות הם פנימית ק גילוי פנימית רצונו תו  מגרמה כלום. כי היא ר
ת נות המגושמים עוד זאת היא תכלי ל רצו  רצונו. לכן אחר שביטל כ

 •< עי׳ בהוספות.
 שדה דאלקיא — ידי ע׳ שרים: נתקן ע״פ לוח התיקון.

 שדר. אומרים — כל מ־ פי׳: צ״ל: כל גדם ה׳ פי׳,
 שויה ואינו — עיי ע׳ שרים: נתקן ע״פ לוח התיקון.

 שדה חלק — לכן אצלנו הוא: נתקן ע״פ לוח ההתיקון.



 60! לקוטי פינחס תורה
 ר״פ במדבר עניו וירם קרו לעמו שהוא מ״ש שאו כו׳ לגולגלתם. ועמ״ש
 בד״ה כי אתה נרי בעניו פי׳ ארוממר ומ״ש במ״א בעניו סלסלה
ת מטד מם גוי. ומ״ש ע״פ ואתה הרם א  ותרוממר ובענין וצדקה תרו
 כוי) (ועיין עוד מענין הפסוק קדש ישראל בפי אמור צ״א א׳ צ״ד א׳ ק׳ םע״ב

 משפטים קכ״ב א׳ ק״א ב׳ ק״ח ב׳ ק״כ ב׳ קכ״א. בא מ״ב א׳ שמיני מ״ב אי.

 בשלח נ״ט א׳ גבי נאדר בקדש) ראשית תבואת ה׳ הוא ההתחדשות כי ע״י
ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית מהוה ומחיה מאין א ת  חכמה ת
ת זאת ישראל המה ת בריאה עד סוף עשייה אזי להתחדשו ל ח ת  ליש מ
 בבחי׳ ראשית לו כי כאשר יש להם עליה על ידי התחדשות מוחין בפנימית
נכללים כל המלאכים עולים ו ת ישראל ו ס נ ם מקור כ  רצונו יה׳ אזי ג
 בפנימית רצון א״ס ב״ה (ועיין מעניו תבואת ה׳ כפ׳ ויחי (דרכ״ו בי)
כד נהיר דא חכמה עילאה חכמה דשלמה ׳ האזינו (דף רצ״ז ע״א). ו  פ
 נהיר כוי. ועיין מה שכתוב במ״א ע״פ המאמר פרשה קרח (דף קע״ו ב׳)
 ה״נ קדש תתאה כו׳ ועיין פרשה פקודי (דף רכ״ה ב׳) מה ההוא קדש
ך משנ״ת בפי ויחי בד״ה ר . ובפירוש הרמ״ז שם). ויובן כ״ז על ד ר  כ
 אסרי לגפן בפי׳ מה שאנו אומרים בשבת וינוחו בו ישראל מקדשי שמד
 דהיינו שממשיכים מבחי׳ אתה קדוש לבחי׳ שמד קדוש כו׳ ע״ש. ועמ״ש
 מזה העניו דישראל מקדשי שמר בביאור ע״פ צאינה וראינה. וזהו
ד מענין זה דהנשמות  המכוון גם כאן בפי׳ ראשית תבואתה. ועמ״ש עו
 שרשן מבחי׳ קדש וענין הירידה בגוף שהיא צורר עלייה בביאור ע״פ
ה דלשם נת׳ מעניו הזריעה ע ר  כי כארץ תוציא צמחה וע״פ בשלח פ
ל אוכליו יאשמו. ו כ ד ר ו פ ה  והצמיחה מבחי׳ ראשית תבואתה יעו״ש אבל ל
 פי׳ שאוכל בחי׳ ישראל שלו דהיינו כח הארת נשמתו המחודש בו בכל
ת מ ח דו עד שאינה יכולה להאיר בקרבו דהיינו מ  יום הוא דוחה אותה ו
ו (וע׳ בפי תצוה ת ממנ ק ל ת ס ל הכועס נשמתו מ  כעס. כמאמר רז״ל כ
 (דף קפ״ב אי) שזהו ענין טורף נפשו באפו ובפי משפטים (קכ״א בי) גבי
ת תאוות מ ח ה לא תאכלו) או מ פ ר  ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה ט
ל בחינת ישראל ת גסות. בהכל יכול לאכו מ ח ע או מ א יגורד ר  כמ״ש ל
ת שהם ת רעו  שלו כמ״ש נבלע ישראל פי׳ שנבלע בחי׳ ישראל שלו בשבע מדו
ל אוכליו יאשמו יביא אשם כמועל  מכחות״ מצרים וכנען. לזאת כתיב כ
 בקדשים שהיה מביא איל ומקריב השמנונית הוא החלב וגם הדם הוא
לא סיגופים בלבד ם הוא מחוייב לעשות כן ו  החמימות ע״ג המזבח אזי ג
נדכה אלהים ר לבו בקרבו כדי שיהיה לב נשבר ו מ ר מ ת ה  אלא מרירות ל
 לא תבזה. כמ״ש שמנת עבית כשית פי׳ בשמנונית ובגשמיות שלך בסית
ת כשית כתיב ל  אור נשמתד עד שאינה יכולה להאיר ולשלוט בר אד מ
 בשי״ן ג׳ קוין שיש עוד זכות ג׳ אבות*. וע׳ ברבות בחקתי ס״פ ל״ו
ך כעדר הרחלים. ועפ״ז י״ל עוד בענין י נ  א״ר אחא ועמ״ש ע״פ ש
 יאשמו כי הנה במועל בקדשים כתיב ואת אשר חטא מן הקדש ישלם
 ואת חמישיתו יוסף עליו. והחומש הוא אחד מארבעה מן הקרו עד
ק הזהב ובהרמב״ם ר  שיהיה הוא וחומשו חמשה כמ״ש בגמ׳ בב״מ פ
בע ישראל ת רו מספר א  הלכות מעילה. והעניו כמבואר במ״א ע״פ ו
 שבבחינת ישראל יש ד׳ בחי׳ היינו כמ״ש ולכבודי בראתיו יצרתיו אף
ה בחיי ב ר  עשיתיו שהן ג׳ בחי׳ מחשבה דבור ומעשה ואף דעשיתיו מ
 רביעית והוא בחי׳ רצון עליון שלמעלה מעלה מבחי׳ מחודומ״ע והוא
 הנמשד ומתגלה בנפש ע״י מעשה המצות. וד׳ בחי׳ אלו הם ממש
 בחי׳ ד׳ אותיות שם הוי׳ וזהו קדש ישראל להוי׳. וכשמעל בקדשים ואכל
ם  בחי׳ ישראל שלו צ״ל תשובה תשוב ה׳ והוא בחי׳ עומקא דליבא ממעמקי
ת הנ״ל שהן בחי׳ ו  קראתיך שהיא בחי׳ חמישית שלמעלה מדי מדרג
ו  מעלת ומדרגת הצדיקים. והיינו כמ״ש במ״א שהרצון עליון יש ל
רה  ב׳ בחינות הא׳ המלובש בחכמה שבחי׳ רצון זה נמשר ע״י תו
ת ק פ  ומצות שהן הן רצה״ע ב״ה המלובש בחכמה דאורייתא מחכמה נ

 *) עי׳ בהוספות.

 זרועותיו ועי״ז יגביהנו וינשאנו למעלה אצלו ממש. וכד אע״ג דבתשבע״פ
 נמשר ומתלבש ממש רצון העליון שלמעלה מהחכמה. אד אורייתא בלא
ר הכל בענינים ב ד ת לעילא. וגם כי תשבע״פ מ ח ר א פ  דחילו ורחימו ל
ל כוי. וכדי להיות  גשמיים והוא לברר בירורים דק״נ ע״י כשר ופסו
ה בהחילו ורחימו. ועמ״ש ל פ ת  העלאת הבירורים הוא דייקא ע״י ה
דו בידו ובפי  בפ׳ בהר ע״פ כי תבואו אל הארץ בפי׳ בא לכאן ותלמו
 בחקותי ע״פ ואפו עשר נשים בו׳. ולכן אהוי״ר נקרא גדפיז• אד יש
ק הכנה  ב׳ בחינת באהוי״ר היינו אהוי״ר שהאדם מעורר בנפשו. והם ר
 לאהוי״ר הנמשכים מלמעלה ועל זה נאמר קחם על זרועותיו. אד הנה
 ידוע שימיו ושמאל של הקב״ה הם הפכיים משל האדם. כי
 מדות האהוי״ר של האדם הן בבחי׳ העלאה מלמטה למעלה. אבל
 מדותיו של הקב״ה הן המשכה וגילוי מלמעלה למטה שיהיה הגילוי
ת הנרות בענין שיורד ה ועמ״ש מזה ע״פ בהעלותה א ל ע מ  למטה כמו ל
 ?ו״פ מדותיו בוי. ולכן כדי שיומשכו ימינו ושמאלו של הקב״ה להיות
 גילוי מדותיו בנפש האדם הוא דייקא ג״כ ע״י השפלת מדותיו של
 הקב״ה במצות מעשיות שתוכל הנשמה להתקשר במדותיו ממש ע״י
 קיום המצות שהו מדותיו של הקב״ה. וכמארז״ל הדבק במדותיו מה הוא
ת בנשמה. וזהו עניו לו  רחום כוי. ועי״ז יוכלו המדות עליונות להתג
 מעשה הצדקה שהיא בחי׳ מדותיו של הקב״ה. ולכן נאמר צדקה תרומם
. ועמ״ש בד״ה מי כה׳  גוי שעי״ז הוא בחי׳ קחם על זרועותיו כר
ט ימינו ושמאלו ר  אלקינו המגביהי לשבת בו׳ ע״ש מענין זה. ודרר פ
רה וצדקה כי התורה היא מימין כמ״ש מימינו אש  של הקב״ה הם תו
לם הוא בצפון . ושלחן שהוא השפעת המזון שהקב״ה משפיע לעו  דת למו
ה יורדים בגבורה כי כדי שיומשד השפעה בפנימית ס נ ר  וכן גשמים שהם פ
 הוא ע״י בחי׳ גבורות (וכמ״ש בביאור ע״פ קול דודי בפי׳ שמאלו תחת לראשי

ל נת׳ דתשבע״פ נק׳ רגלי וכאן אנו  וימינו תחבקני ע״ש). ואע״ג דלעי
 אומרים דהיא בחי׳ יד ימין י״ל דהיינו תשב״כ וזהו השמים כסאי דקאי
 על תשב״כ שהידים הם על הכסא. משא״כ תשבע״פ היא בחי׳ והארץ
 הדום רגלי שנשתלשלו למטה מבחי׳ כסא אלא דנעוץ סופן כו׳ כנ״ל וגם

 שמים היינו אש ומים וזהו בחי׳ ימינא ושמאלא כוי:

ל אשר יקראוהו באמת ואין אמת כ ננו דלכד כתיב ל י  ד ונחזור לענ
ם מי לם ג גד כו רה כנ ד תו רה לכן ארז״ל תלמו  אלא תו
רה וגם יעסוק במשא ע עתים לתו  שהוא בעל עסק מ״מ צריר לקבו
 ומתן באמונה בלי חמימות הלב אלא בבחינת אחוריים. וכמ״ש
 במ״א ע״פ ידך בעורף אויביך אז יכול ג״כ ליכלל מחודו״מ שלו
נת צדקה עולה ד אזי בנתי  בפנימית רצונו ית׳ ומי שאינו יכול ללמו
מם גוי. וכמ״ש םד״ה וארשתיד  ונכלל כל עשייתו כמ״ש צדקה תרו
ל רצונך בתורה ובצדקה. וזהו ימינא ושמאלא ל נפשך בכ  לי. וזהו בכ
נכלל ג״כ מקור כנס״י  ובינייהו כלה. פי׳ על ידי תורה וצדקה עולה ו
 בפנימיות רצונו ית׳ וע׳ בזהר תרומה (דקס״ו ע״ב). וזהו פי׳ קדש
 כו׳ לה׳ מי שהוא בחי׳ ישראל על שם כי שרית עם אלקים שמנצח
 המלחמה עם נפש הבהמית שנמשכה ע״פ השתלשלות מק״ר צירופי
כלל בפנימי׳ רצון א״ס ב״ה (ועיין נ  אלקים הוא קדש לה׳ שהוא עולה ו
 מעניו קדש כו׳ בפ״ב דקדושין דנ״ג סע״א דפי׳ ראשית תבואתה הוא
ת בא פט״ו קרוב לר״פ ם יונתן שם וכ״ה ברבו ג ר מה וכן ת  עניו תרו
ת וישלח ר״פ פ״א.  משפטים פל״א ויקהל פמ״ט. ועיין עוד ברבו
׳ ב׳. ר״פ ד׳. פ״י. ובשה״ש  בשלח ם״פ כ״ד. בחקותי פל״ו. במדבר פ
ת אגוז ועיין בספר הגלגולים פט״ו בענין מארז״ל נ  רבה בפ׳ אל ג
ת בראשית ר״פ  שאדה״ר היה חלתו ותרומתו של עולם כמ״ש ברבו
 י״ד. משפטים פ״ל. והוא בסגנון אחד עם מה שפירשו ברבות



 לקוטי פינחס מטות תורה פא

י ולפנים לבית קדש הקדשים כפר על הקדש והיינו ע״י שנכנס הכה״ג לפנ  ו
ר כפר על הקדש כ  שהוא מה שלמעלה מבחי׳ קדש שמשם נמשר להיות ו
 וכמ״ש במ״א. ולכן יוהכ׳׳פ הוא יום שנתחייב בה׳ תפלות• (יעי בע״ח
 של״א פ״ז ע״פ וארבע הידות יהיה לכם והחמישית לפרעה ועמ״ש מזה נביאור

 ע״פ *אינה וראינה בסופו וע׳ זח״א דגש דר״י ע״א ע״פ והקול נשמע בית פרעה):

 מטות
ת מלכותו ית׳ ממחשבת ד מ  זיו והארה בלבד וזיו זה והארה זו נמשכה מ
ת מחשבה תפיסא ביה  אנא אמלודיי, אבל בו בעצמו ובכבודו ית׳ לי
ל סתימין ועליו נאמר ישת חשך סתרו שאין העולמות כ ל סתימא ד ל  כ
ו ית׳ מעצמותו ומהותו ל זיו והארה ממנ ב ק נים יכולים ל  עליונים ותחתו
ר אליו קדושתו ואין ת ע  ממש כביכול* כי הוא קדוש ומובדל כו׳ ולא נ
ד כוי [ועמ״ש מזה בפ׳ וארא ע״פ לכן אמור לבני ישראל וגו׳ ובפי ! ל י ר  ע

 בשלח עיפ אז ישיר משה מעניו פי׳ ולא נערוך אליו קדושתו]:

ו הארה רבה ועצומה מקדושה עליונה ך עכ׳׳ז אל ה׳ ויאר לנ  ב א
ו כי הנה בתורה  הזאת הנפלאה והנעלמה ע׳׳י המצות שנתן לנ
ו לחמו בלחמי והנה לחמו פי׳ לפי שהתורה היא לחם  ומצות נאמר לכ
 ומזון לנפש כמו הלחם הגשמי שהוא מזון לגוף כוי. אבל מ״מ לחמי
 צריד ביאור וכי לאכילה ושתיה כוי. וביאור הדבר הוא ע״ד מארז״ל
ן כוי, ועמ״ש מזה בד״ה יונתי הנ״ל.  רעייתי פרנסתי ישראל מפרנסי
 והענין כי הנה המאכל שהוא דצ״ח מחיה את האדם שהוא מדבר שהוא
ה יותר גבוה מהמאכל ואיד מחיה אותו המאכל, אן־ ע״ז נאמר כי  במדרג
ל מוצא פי ה׳ יחיה האדם שמוצא פי ה׳ הוא החיות של המאכל  על כ
 והם העשרה מאמרות שבהם נברא העולם שבמאמר תדשא הארץ נברא
 הצומח ובמאמר תוצא הארץ נפש חיה נבראו הבע״ח וכח וחיות המאמר
ד מלובש בו להחיותו ולקיימו והוא הוא המחיה את האדם.  ההוא תמי
ם האדם נברא במאמר נעשה אדם. ויש בו ג״כ מוצא פי ה׳  אד הרי ג
. אבל הענין כי הנה כתיב אחור וקדם למה צריד להמאכל שיחיה אותו  ו
 צרתני אחור למעשה בראשית וכו׳ שהאדם באמת הוא אחרוו במעשה
 בראשית בזמן וגם במעלה מצד גופו ונפשו הבהמית כמאמר יתוש קדמר
 שכל הדברים דצ״ח אע״פ שירדו מטה מטה מאד בעשייה גשמיות
פרד לגמרי כמו האדם שיכול  להיות יש ודבר גשמי מ״מ אינם דבר נ
ת עיני כבודו ועיין ו ר מ  להיות גפרד לגמרי ח״ו ועובר על רצונו ית׳ ל
ק מצד עילוי נשמתו וגפשו האלקית לבדה הוא קדם  בס׳ ש״ב פכ״ד, ר
ל הגבראים וגם מצד גופו ונפשו החיונית יש לו  במעלה יתירה על כ
 מעלה יתירה על הדצ״ח ברוח חיים שבו שהיא נפש המדברת והמשכלת
ה תדשא הארץ שהוא להיות ל ח ת ה מ ל ע מ  והמאמרות סדרן ממטה ל
ל בשר ואח״כ תוצא הארץ ל כ  הצומח ואח״כ ישרצו המים דגים שאינן ב
ל זה הוא בבחי׳ ירידת  נפש חיה ובהמה ואח״כ נעשה אדם. והגה כ
ה ל ע מ ת והתהוות השתלשלותם מאיו ליש, אבל במקורם ושרשם ל ו  המדרג
ר ההשתלשלות הנה הוא להיפר שבחי׳ נפש אלקית שבאדם ד ס  מעלה מ
ר וחיות הגוף ונפש הבהמית שנלקחו  הוא בחיגת אחור לגבי מקו
ודע ת עליוגות וגבוהות מאד אלא שגפלו בשבירת הכלים כנ ו  ממדרג
נעלה במעלה יתירה אלא שנפלו למטה  ושם הוא חיות הדצ״ח גבוה ו
 יותר בחיות מצומצם מאד כמו דומם וצומח כו׳ וכמשל מנפילת
ם יותר כנודע. ה יותר בריחוק מקו ט מ פל ל ו  החומה שעליון שבה נ
ו יתרון מעלה ת האדם ויש ל  ולפיכר המאכל שהוא מדצ״ח מחיה א
רו אשר יחסר לו ת די מחסו  על האדם שהאדם צריד להמאכל למלאו
 מבלעדי הלחם והמאכל משא״כ המאכל אין צריד להאדם. וזהו כי על כל

 י) עי׳ בהוספות.

 וזהו עניו היו״ד דשם הוי׳ שהוא בחי׳ חכמה שבו מלובש הרצון עליון
 שהוא קוצו של יו״ד. אך הבחי׳ הב׳ הוא בחי׳ רצון העליון שלמעלה מעלה
ל רעוין כ  מסדר ההשתלשלות ואינו מלובש כלל בבחי׳ חכמה ונק׳ רעוא ד
כל  והוא המתגלה בבעלי תשובה ע״י עומקא דליבא למעלה מכדי שתו
. והוא ענין יוהכ״פ שנאמר בו י הוי׳ תטהרו נ  נפשו שאת כו׳ וע״ז נאמר לפ

 פרשה
 וידבר משה אל ראשי המטות וגו׳ איש כי ידור נדר וגוי.
 ואמרו בגמ׳ עד שידור בדבר הנדוד כגון שיאמר הרי עלי
נם בשר זה עלי שהקונם הוא לשון  בשר זה כעולה ושלמים או שיאמר קו
ת נדרים בפי׳ דבר הגדור. ולהבין ענין כ ס ל מ סד כ  קרבן. ועל יסוד זה מו
ה נאמרה פרשה מ ה צריך להתפיס בדבר הנדור דוקא. וגם להבין ל מ  זה ל
 זו אל ראשי המטות דוקא. הנה תנן באבזית נדרים סייג לפרישות והנה
 אמרו פרישות מביאה לידי קדושה וקדושה מביאה לידי ענוה וענוה
ה יראת חטא באה אחר ענוה מ  מביאה לידי יראת חטא. וצריר להבין ל
 וקדושה כו׳ והלא כתיב ראשית חכמה יראת ה׳ [הגם שנתבאר במ״א
 ע״פ וידבר דעשרת הדברות בעניו אם איו חכמה איו יראה אם אין
 יראה אין חכמה. דיש ב׳ בחי׳ יראה• אד איו די בזה לתרץ הא
 דיראת חטא בא דוקא אחר ענוה וקדושה כו׳]• אד הענין דעיקר
 הקדושה הוא כמאמר אשר קדשנו במצותיו שהמצות הן העיקר והתכלית
ל ת האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כ  כמ״ש סוף דבר הכל נשמע א
 האדם וע״י המצות הוא אשר קדשנו. וביאור עניו זה כי הנה קדוש פי׳
בדל וכו׳ ומהו קדושת המצות זה נרמז בנוסח הברכה בא״י אמ״ה פי׳  מו
ל העולמות ל עולמים שחיות כ ת כ תר מלכו  כי מלר העולם הוא ע״ד מלכו
נים והתהוותם מאיו ליש הוא ע״י מחשבה הקדומה שעלה  עליונים ותחתו
 ברצונו ית׳ אנא אמלוד כוי. משא״כ קודם שנברא העולם היה הוא ושמו
 בלבד. והנה כתיב אני ה׳ לא שניתי שגם אחר שנברא העולם אין לפניו
 שום שינוי ח״ו אלא אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא לאחר
 כוי. וכמ״ש אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים (בישעיה סי׳
 מ״ד ו׳), פי׳ אני ראשוו קודם שנברא העולם ואני אחרון לאחר שיכלו
דם  ימות המשיח וחיי העוה״ב שאז יהיה הוא ושמו בלבד כמו שהיה קו
 שנברא העולם. וגם מבלעדי פי׳ באמצעות בין מה שהיה ובין מה שיהיה
 דהיינו מה שהוא בבחי׳ הוה בעת וזמן בריאת העולם וחיותו וקיומו
 מששת ימי בראשית שית אלפי שני כוי. וימות המשיח ותחה״מ הכל
 לפניו ית׳ כאלו הוא ושמו בלבד ואין אלקים והסתר יכו׳ וכמאמר
ד שמלד הוא ל ו מלר אלא אתה שאץ זה אלא בבחי׳ מ  ומבלעדיד אין לנ
ל עולמים ת כ ו ח״ו ומלכותר מלכו פרד חוץ ממנ  העולם ואין העולם דבר נ
 שמתפשט למעלה עד אין קץ ולמטה עד אץ תכלית ולארבע םטרין
ת מלכותו ית׳ המתפשט ד מ ד וימלוד ואינו אלא זיו והארה מ ל ך מ ל  מ
ות אותם מאין ליש ולהחיותם נים להו  ומתלבש בעולמות עליונים ותחתו
ת וישלח פ׳ פ״א (ד״צ ע״ד)  ולקיימם. (ועיין מעניו אני ראשון בו׳ ברבו
 מהו אמת כו׳ וכ״ה בפ׳ דברים (דרפ״ו ב׳) ובשה״ש ע״פ לסוסתי ברכבי
לם בד״ה ביום השמיני עצרת ובביאור  (ד״י ע״ג) ועמ״ש בפי׳ ואמת ה׳ לעו
ת (פס״נ ס״ט לדו ת תו  ע״פ אלה מסעי. עוד מעניו אני ראשון כו׳ ברבו
ם (דקב״ט ע״ג). קדושים כ  ד׳). פ׳ בא ר״פ ט״ו. ע״פ ראשון הוא ל
מה (קנ״ח םע״א) ס״פ מצורע (דנ״ו א׳) ת״ז תקון  (ס״פ כ״ד). זח״ב תרו
ן ס״ט (דק״ח) ועמש״ל ו י״ט (דמ״א ע״ב) תקו  ה׳ (דט״ז ע״א) סוף תקו
ד גאות לבש שאינו אלא בבחי׳ ל  בביאור ע״פ אני דפ׳ ציצית) וזהו ה׳ מ
 לבוש ועמ״ש מזה בד״ה יונתי בחגוי, ונק׳ זיו השכינה פי׳ מה ששובו
 ומתלבש בעולמות עליונים ותחתונים להיות ממכ״ע איו זה אלא ע״י
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 תפיסא ביה סתימא דבל סתימין והוא בחי׳ רעותא דליבא דלית מחשבה
ת שאינה למו  תפיסא ביה והוא בחי׳ אהבה רבה שלמעלה מעלה מהעו
ר עלמין אלא כמו שכתוב מי לי בשמים ועמר לא  יכולה להתלבש תו
ות והשגה בגדולתו נ נ  חפצתי בארץ. משא׳׳כ האהבה הבאה מחמת התבו
ה זו שהיא בחינת רעותא ב  יתברר נק׳ אהבת עולם בנודע ואהבה ר
 דליבא היא באה מלמעלה על ידי התורה והמצות שהם הם רצון העליון
 רצונו וחכמתו ית׳ [וכמ״ש ג׳׳כ לעיל מזה ע׳׳פ מי מנה עפר יעקב וע׳׳פ ועתה

 יגדל נא]. וזו היא בחינת הלחם והמזוו שנעשה לנפש האדם ע״י התורה
 והמצות שהמוצא פי ה׳ שהוא מקור התורה והמצות עליו יחיה האדם
 ותחיה נפשו במקור וחיי החיים ית׳ דלית מחשבה תפיסא ביה כוי, ואין
ת תנ ו נות איד שהתורה נ נ ת ההתבו מ ח  רעותא דליבא זו באה דוקא מ
ת האדם בגשמיות  חיים ואיד נמשד החיות רק כמו המאכל שמחיה א
ד תשוב להיות א ם ו ד  אף אם אינו מבין האיר המאכל מתעכל ונהפר ל
׳ אלא ממילא יחיה האדם לת כו  בשר כבשרו ואיר הוא כח הדוחה הפסו
 כר בחי׳ רעותא דליבא זו נמשכה מאליה וממילא ע״י קיום התורה
 והמצות. וזהו אשר קדשנו במצותיו שע״י המצות נמשר קדושה עליונה
ר עלמין הוא  מבחי׳ קדוש ומובדל דהיינו מה שאינו יכול להתלבש תו
 בחי׳ רצון העליון כנ״ל לקדש אותו ג״כ שיומשר לנפש האדם גילוי הארה
 זו בנפשו להיות האהבה ורצון העליון שבנפש שהוא בחינת רעותא
ל מצותי והייתם קדושים  דליבא ואהבה רבה הנ״ל. וזהו ועשיתם את כ
 לאלקיכם שע״י המצות יהיה שורה בכם קדושה העליונה ממש להיות
 קדושה זו שוה לאלקיכם (ועמ׳׳ש בפי׳ לשון קדושה ע׳׳פ מקושש עצים בפ׳

ל התות  שלח) וזהו ענין הברכה ברור הוא המשכה להיות הוי׳ שמהווה כ
ל ההתהוות שיהיה בחי׳ אלקינו שיתאחד עמנו  דהיינו שרש ומקור כ
ת  באחדות אחד למהוי אחד באחד ע׳׳י אשר שהוא בחי׳ עונג העלי
 שמשם נמשד להיות קדשנו בקדושתו ממש ע״י מצותיו בקדש העליוו
ה מעלה מבחי׳ עלמין שמזה נמשר רעותא דליבא לנפש ל ע מ  שהוא ל
 ואזי נקרא נפש האדם עצמה בחינת אחור לגבי רעותא דליבא הנמשד

נו של עולם: ו שהוא בחי׳ קדם מקדמו  ל

ק מבחי׳ מלכותו ל העולמות הוא ר  קיצור. פי׳ אקב״ו כי חיות כ
 ית׳ אבל במהותו ועצמותו ית׳ לית מחשבה תפיסא וזהו
 עניו קדוש מובדל. וע״י התומ״צ נמשד מקדושה זו ממש כי הנה
 כתיב לכו לחמו בלחמי ופי׳ לחמי היינו דכמו שהאדם מקבל חיות
 מהלחם לפי ששרשו מבחינת מוצא פי ה׳ מוצא היינו מקור. כן בחי׳
 ממכ״ע הנק׳ כמראה אדם נמשד לבחינה זו חיות מבחי׳ רצון עליון
 הסוכ״ע והיינו ע״י התורה ומצות שנתלבשו בעשייה שבהן ועל ידן
 נמשר רצון העליון וזהו עניו רעיתי פרנסתי ולחמי. ומהמשכה זו
בכל מאדר  נמשד ג״כ לנפש האדם בחינת רצון העליון לבא לבחינת ו

 אהבה רבה וזהו אק׳׳ב והייתם קדושים:

ת האדם בערר  ד והנה קדושה זו מביאה לידי ענוה שהיא שפלו
ר  נפשו ונשמתו יען אשר אין חיות ושפע לנפשו ממקו
 ומוצא פי ה׳ אלא ע״י דברים שפלים גשמיים ממש כמו האתרוג וצמר
ל מצות מעשיות או ע״י הדבור בהם  הציצית וקלף התפילין וכה״ג כ
 הוא ת״ת וכו׳ וענוה זו מביאה לידי יראת חטא (בר״ח שער הענוה
 פ״א הביא דענוה איהי שכינתא עילאה. והנה פי׳ וענין שכינתא
 עילאה נתבאר בד״ה שיר השירים שהוא עניו הביטול דיחודא עילאה.
 ועפ״ז י״ל פי׳ ענוה היינו שהוא מחזיק עצמו לאין ממש כמו שהוא
ל כ  קמי׳ ית׳ דכולא קמי׳ כלא חשיב ועמ״ש בד״ה קטנתי מ
 החסדים. ועמ״ש בד״ה ארץ הרים ובקעות בעניו חותם שוקע
 ביטול ענוה שלמעלה מהאהבה. ועפ״ז א״ש מ״ש בספרים בענין
 ענוה שהיא ביטול והכנעה להקב״ה דלכאורה אינו מובן וכי צריד

 מוצא פי ה׳ כי מוצא יש לו ב׳ פירושים מוצא מה שכבר יצא מפי ה׳
ח פיו בעשרה מאמרות שנברא העולם ומוצא  התפשטות החיות מרו
ר וחיי החיים כמו מוצא מים שהוא המקור הנובע המעיין  לשון מקו
 דהיינו המקור שממנו יצאו העשרה מאמרות שבמקורן ושרשן הדצ״ח
 מאד נעלה ונמשכים ומשתלשלים ויורדים למטה עליהם ממדריגות

 עליונות ולפיכר יחיה האדם*:

ככל המשל הזה בחיות הלחם הגשמי  ג והנה ככל הדברים האלה ו
ל ת הגוף אדם הגשמי. כן עד״ז כתיב כי על כ  המחיה א
 מוצא פי ה׳ יחיה האדם אדם דלעילא דהיינו מ״ש ועל דמות הכסא
 דמות כמראה אדם כי נק׳ אדם מלשון אדמה לעליון כי כמו שבאדם
ק החיות שבתוכו ל ח ת ׳ שבהם ועל ידם מ  למטה יש רמ״ח אברים כו
ת הנבראים ה התפשטות החיות הוא בריבוי התחלקו ל ע מ  העין רואה כו׳ כר ל
ת שונות כמ״ש עיני ה׳ ו ת ממדרג ו  מלאכים ונשמות בכמה מיני מדרג
ד והתפשטות החיות של  כו׳ אזני ה׳ כו׳ שיש מלאכים ונשמות שנקראים כ
ל אחד ואחד כפי מדריגתו ומזגו ותכונתו נק׳ בשם אדם שהוא בחי׳  כ
 ממכ״ע. ולכן כתיב כמראה אדם ולא בחי׳ אדם עצמו ממש [ועמ״ש

 עוד מזה בפ׳ משפטים קכ׳׳ב א׳ ועמ״ש בד״ה ויראו כר ותחת רגליו כר ע״ש], והנה

 חיות הגמשד לבחי׳ ומדריגה זו להיות ממכ״ע ולהחיות רוח שפלים הוא
 מבחי׳ מוצא פי ה׳ הוא מקור עליון וראשיתא דכולא בחי׳ סוכ״ע ונקי
 רצון העליון כי אית רצון ואית רצון ורצון העליון הוא פי׳ שעליון על
ל שהוא סתימא דכל ל ר עלמין כ ל העולמות שאינו יכול להתלבש תו  כ
ל ורצון התחתון הוא מה שמתלבש ל  םתימין ולית מחשבה תפיסא ביה כ
 תור עלמין כוי, והנה רצון העליון הוא מקור התורה והמצות, ולכן
 נקי לחמי ורעיתי פרנסתי שע״י אתערותא דלתתא אתעדל״ע להמשיר
ר וחיי החיים מבחי׳ סוכ״ע לבחינת ממכ״ע ואתעדל״ת זו  חיות ממקו
 הוא ע״י מעשה המצות דוקא בעשייה גשמיות, וגם ע״י דבור התורה
 דעקימת שפתים הוי מעשה משא״כ הרהור לאו כדיבור דמי והרהור
א עביד מידי מפני שכח המעשה והדבור נלקח מכח האכילה שאוכל  ל
 שעי״ז מתחזק כחו לדבר ולעשות וכה האכילה בשרשו ומקורו הוא יותר
כר יוכל ר חוצבו כנ״ל. ו כל נפשו שאת לפי מקו נעלה מאשר תו  גבוה ו
 להיות עי״ז אתעדל״ע ממעלה מעלה מבחי׳ סוכ״ע וכן מעשה המצות
ג ולולב כו׳ שהאתרוג הוא מאכל בפ״ע וכן הלולב  עצמן כגון אתרו
ם מעלה יתירה שבהם ועל ידם יומשד אתעדל״ע ח ל ש י  הוא צומח עכ״פ ו
כו צמר הציצית ומעות הצדקה וכו׳  מבחינה עליונה וגבוה מאד. ו
 משא״כ הרהור ומחשבה הוא בחינת חשב מ״ה שהוא בחי׳ אדם עצמו
ל כד. וזהו יפה שעה  ואין כה לאתערותא זו להמשיד חיים עליונים כ
ל חיי העוה״ב כי העוה״ב הוא כ ת בתשובה ומע״ט בעוה״ז מ ח  א
ג הנשמות ו ספת תענ תו בה ו  שנהנים מזיו השכינה הוא זיו והארה מרו
 בגילוי בבחי׳ ממכ״ע הנק׳ בשם שכינה ששוכן ומתלבש בעולמות והנה
 הכח והחיות הנמשד לבחינת ממכ״ע מבחי׳ סוכ״ע הוא נעשה ע״י
וג שבג״ע. ולכן  תשובה ומע״ט כנ״ל. נמצא שהם העושים הזיו והתענ
 גדלה מעלתם מכל חיי העוה״ב שהם הם הממשיכים חיי העוה״ב כנ״ל:

 והנה לפי שהתורה והמצות הם בחי׳ רצון העליון לכר יש להם כח
 להמשיר לנפש האדם ג״כ בחי׳ רצון העליון כי גם בנפש האדם
ת רצון והאהבה הטבעית ה ג״כ אית רצון ואית רצון שיש שמעורר א ט מ  ל
ה בו ית׳ מחמת ק ב ד תרת שבנפשו לגלותה מההעלם אל הגילוי ל  המסו
כל נפשו ות בגדולתו ית׳ המחיה חיים שהוא ממכ״ע כאשר תו נ נ  התבו
ם שיעורא דיליה והוא בחינת ובכל נפשר• אד יש ל חד וחד לפו  שאת כ
ט ה ל ת ת ב ו ה ל ת ל שלפעמים ת ה הימנו ומבקשי ה׳ יבינו כ ל ע מ  רצון שהוא ל
ת ד  הנפש באהבה רבה עזה ועצומה בבחי׳ ובכל מאדר מאד יותר מבדי מ
ת ביטול השגתה דלית מחשבה מ ח  הנפש בהשגתה באור פני ה׳ אלא מ

 *) עי׳ בהוספות.
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 זה הדבר עצמו שנאמר מאז ומקדם. כמ״ש והיו הדברים האלה אשר
דברת בם בו׳ שהדברים האלה עצמם שאמר משה  אנכי מצוד היום בו׳ ו
י שע״י בחינת רעותא דליבא דברת בם עצמם לפ  באותו יום יהיו אצלר ו
ה מן הזמו ל ע מ ה שלמעלה מבחינת עלמין ושם הוא ל  נמשר בחינה מ
 (ועמ״ש ע״פ קול דודי הנה זה בא וסד״ה והגדת לבנך בעניז בעבור זה וסד״ה בחדש

׳ ביום הזה) ושם היה בחינת נבואתו של משה שהוא היה בחינת  השלישי מ
ה מבחינת עלמין ולכן ארד׳ל שהיה פרוש מן האשה ל ע מ  קדש העליון ל
(וע׳ מזה בפ׳ ויצא (דקנ׳-ב ב׳) ובמק״מ שם ובפ׳ ׳ ל הנביאים כו  משא״כ כ
ד  בראשית (כיב א׳) וביארו הרמ״ז פ׳ ואתחנן (דר״ס סע״ב) גבי רב ל
׳ וע׳ בפ׳ בלק (קפיז ב׳). ומכ׳׳ז יובן איד שנבואתו היה מבחינת  כו
תו ית׳ ק במדת מלכו ו יחס ר  שלמעלה מגדר זמן שבחי׳ הזמן אין ל
ו בחינת עלמא דנוקבא כו׳ דהיינו כשגעשית מקור לבי׳׳ע  בחי׳ כדמותנ
 ועיין בפ׳ ויחי (דרמ׳יו סעיא וע״ב) ועמ״ש בד״ה יונתי בחגוי הסלע בפי׳
י רעותא דליבא ספת ביאור מש״כ שדי ד רעיתי. ומשם יובן בתו  קומי ל
ק התורה בבחינת לאמר זה הדבר כוי). איש ס  דייקא נמשר שיהיה ע
ה נדרים דר וגו׳ עד שידור בדבר הנדור. הענין כי הנ  כי ידור נ
ד וכדי  סייג לפרישות. והנה פרישות הוא להיות קדש א״ע במותר ל
 להיות מדריגה זו נטועה וקבועה בלבו באמת לאמתו צריך לעשות
ה בעגוה שמביאה לידי יראת חטא ל ע מ  עצות בנפשו כענין שגתבאר ל
ודר מן ו בגוו הנ  דהיינו שישפיל עצמו אין־ הדבר שרוצה לפרוש ממנ
ו במעלה בשרשו ששרשו  הבשר בו׳ שהבשר וכיוצא בו הוא גבוה ממנ
ו פל ת האדם אלא שבשבירת הכלים נ ו  גבוה מאד געלה מבתי׳ ומדרג
 למטה מטה מן האדם בדצ״ח אבל מ״מ הרי יש לו יתרון ומעלה שמחיה
ת האדם והאדם צריך לו והמאכל א״צ להאדם ואי לזאת איגו ראוי להורידו  א
ו למלאות תאוות גופו ולהיות בזוללי ה ממנ הנ  כ״כ בגשמיות להיות נ
ד הגודרים לש״ש הוא ר  בשר וסובאי יין כ״א להרחיב דעתו לה׳, וכו ד
 מפני שרואים ירידתם מן הדבר שנודרים ממגו שהדבר ההוא גורם
ם הדבר ההוא י ד ד ו מ ם ירידה והטייה מאחרי ה׳ והיינו אחר ש ה  ל
ת הגוף האדם אחריו(ועמ״ש בד״ה ם א  לגשמיות ממילא ממשיד ומוריד ג
ת בעגץ ע״ה אסור לאכול בשר ואף דהכא מיידי רו  בהעלותה את הנ
 בת״ח. מ״מ נהי דאינו אסור מ״מ שייד שירא שלא ירד ממדרגתו כוי)
ת בשרשו איר ששרשו גבוה מאד נעלה. ועי״ז  אבל באמת צריר לראו
לה וכקרבן שהן קודש ודר לומר הרי זה כעו . ולכן צריר הנ ו  פירש ממנ
ר דו ה וכמ״ש כי יפליא לנ ל ע מ  ודבר הנדור ומופרש בשרשו הגבוה ל
ם חיים העליונים דר בחיי המלר ששרשם ה ו פלא ומכוסה כאלו נ  לשוו מו
 מבחינת סוכ״ע (ועייז מעניז נדר בזח״ב יתרו גיא נ׳ משפטים קט״ו ב׳ פנחס

 דריה א׳ ב׳ ובפרדס ערך נדר ובמא״א אות נו״ן ס״ט רבות ויצא ר״פ ע׳ כי תשא

 פמ״ג נשא פ״י ע״פ כי יפליא באיכה בפסוק ישבו לארץ ידמו ובבחיי פ׳ יתרו) ומשם

ל בחי׳ אורות המקיפים שבעולמות עליונים וגם למטה  נשתלשלו כ
ן בבחינת הבל ודבור היוצא מהפה כידוע לי״ח (ועמ״ש  באדם התחתו
 מזה בדיה וארשתיר לי). וזהו דבר הנדור שמקדיש הקרבן ואמר ה״ז עולה
ר כל  או שלמים להמשיד בפיו קדושה עליונה מבחי׳ סוכ״ע מקו
נמות הן הקדש כדאיתא בגמרא (וזהו  הקדושות וגם הנדרים שהן קו
 כענין המבואר בד״ה כה תברכו בפ׳ נשא בפי׳ עניו ויקרא האדם שמות
נמות ׳ ע״ש וכעין זה הוא עניו קו  כו׳ להעלותן עי״ז ולקדשן במקורו כו
 שמתפיסו בדבר הנדור וקדוש ועי״ז ממשיד בו קדושה עד שהן הקדש.
 והכח הזה בפה האדם הוא ממש כענין הנ״ל דויקרא האדם שמות כו׳
מר כי הכח הזה הוא מעין ודוגמא הכח דלאמר זה הדבר  ועוד נ׳ לו
 הנזכר לעיל. שנמשד מבחי׳ וידבר משה אל ראשי המטות כוי. וזהו
 שייכות ענין וידבר משה כו׳ לאמר זה הדבר לפ׳ נדרים ולכן עכשיו

דר וכמ״ש במ״א): מר בלי נ ת צריד לו  שנתמעטו הלבבו

 שו״ה כר — ולקדשן: אוצ״ל: ולקשרז.

 לומר זה שהאדם בריה שפלה ואפלה יקטין א״ע לגבי הבורא יתי. אכו
 לפי הנ״ל א״ש דפי׳ ועניו ענוה זו דשייד מהאדם לגבי הקב״ה היינו
ל אלא כלא חשיב ממש. ועד״ז נאמר במשה ל פס מקום כ  שלא יהיה תו
ה ועיין בגמרא (םפ״ו  והאיש משה ענו מאד כי במשה נאמר ונחנו מ
 דחולץ דפ״ט א׳) גדול מה שנאמר במשה כו׳ שביטול דמשה היה
 למעלה מבחינת הביטול דואגכי עפר ואפר כי הוא מ״ה ממש וזהו עניו
 מאד ועיין בפ׳ שלח (קס״ג סע״ב). והנה שכינתא עילאה היא בינה ולפ״ז
 וענוה מביאה לידי יראת חטא הוא בחי׳ חכמה שהיא יראה עילאה.
 וריב״ל דס״ל ענוה גדולה מכולן י״ל זהו כמ״ש בר״ח שם ועוד ימצא
ר כו׳ והוא נקרא אין להיותו מחשיב עצמו לאין גגד ת כ  הענוה אפילו ב
ה בעניו אוכם הוא קדם  המאציל עכ״ל. ועמ״ש בביאור ע״פ מי מנ
. ועמ״ש מענין ענוה סד״ה שוש אשיש) ׳ וזהו עניו ישת חשד סתרו  כו
ת זה לעומת זה עשה האלקים שכמו שבקדושה עשיית המצות  כי הנה א
ת האדם להמשיד חיים עליונים מבחי׳ רצון העליון  הוא מעלה א
י אני ה׳ פי׳ נכרתה הנפש ההיא מלפנ  כמ״כ להיפר בעבירה כתיב ו
כל הנבראים ל העולמות ו ל הויות להחיות כ  אני ה׳ מה שהוא מהווה כ
ם והעונש של י כלומר למעלה מבחי׳ ומדריגה זו שם מגיע הפג  ומלפנ
ל השרשים וצריר להיות לאדם יראת ת בשרש כ ר כ  העבירה שהכרת ת
ה כ״כ ל ע מ ן והפגם שנעשה ל  חטא. פי׳ יראה מחמת החטא והחסרו
פל אפילו על ביטול מ״ע ו פגם שלשון חטא נ  וחטא הוא לשון חםרון ו
ו ופגם. משא״כ עון הוא על ל״ת  ודקדוקי סופרים שעכ״פ יש חסרו
 כוי. והנה יראת חטא בבחינה זו באה אחר ענוה וקדושה דוקא דהיינו
ה ע״י המצות ויבא ל ע מ ל  אחר שיתקדש בקדושה העליונה הבאה מ
ת ענוה שיכיר שפלות נפשו אזי יכיר וירגיש ג״כ בזה לעומת זה ג ר ד מ  ל
ו יראה גדולה ה ויהיה ל ל ע מ ל עונש החטא והפגם שמגיע ל  כמה גדו
ד בפי׳ וענין יראת חטא בד״ה אלה  מחמת החטא והפגם (ועמ״ש עו
ת הפרישות ו  מסעי)• אן־ קדושה וענוה זו אינה באה אלא אחד מדרג
ת עצמד גה וקדש א ו ת נ ע שבנפש הבהמית מקליפו ר  שהוא להפריד ה
ה כמארז״ל תשובה ומע״ט בו׳ א ת ד והוא בחינת תשובה ת  במותר ל
ת האור  שבלא תשובה תחלה איו המעשים טובים ומאירים מלשון א
ת פי׳ ל הנ״ל יובן מ״ש וידבר משה אל ראשי המטו  כי טוב כוי. ועם כ
ד שהוא עניו להטות ולהפיץ המדות שבנפש ס  מטות כענין מטה כלפי ח
ד ואהבת את ה׳ לדבקה בו והמטים ומהפכים הם ס  שיהי׳ כלפי ח
 בחינת הראשים שהם בחינת רעותא דליבא שנמשר מבחינת משה הוא
 בחינת דעת עליון וקדש העליון שלמעלה מעלה מבחינת עלמין ובחי׳
כי וידבר מלשון ידבר עמים תחתינו לשון הנהגה) ) ג  משה הוא המנהי
 וממשיך בחינה זו להיות רעותא דליבא (ועייו עוד מענין ראשים בפ׳
ם כי משה הוא בחי׳ חס (דרנ״ג ע״ב) ע״פ שאו שערים ראשיכם ג  פנ
 ונחנו מ״ה בחי׳ עניו מאד ולכן וידבר משה בו׳ ועמ״ש סד״ה משה

 ידבר וםד״ה מראיהם ומעשיהם:
 קיצור. עניו קדושה מביאה לידי ענוה וענוה מביאה לידי יראת

 חטא. וענין וידבר משה אל ראשי המטות):
. וארז״ל שכל הנביאים נתנבאו בכה נוסף י ה הדבר כו  ה לאמר ז
 עליהם משה שנתנבא בזה כוי. והענין דכתיב נעשה אדם
ו הוא בחינת ממכ״ע דכ״ף הדמיון כמו הדמות ו כדמותנ  בצלמנו כדמותנ
 כוי, משא׳׳כ בצלמנו הוא בחי׳ גילוי עצמותו ית׳ ממש כביכול (ועיין מזה
 לקמן בד״ה אלה מסעי הנ״ל ובד״ה כי ביום הזה יכפר). והנה ע״י רעותא דליבא

ה מבחינת כח הנפש נעשה עי״ז אתערותא דלעילא גילוי בחינת ל ע מ  ל
ר עלמין ה מבחי׳ עלמין מה שאינו יכול להתלבש תו ל ע מ  עצמותו ית׳ ל
 וכמ״ש ואשים דברי בפיר דברי ממש. והיינו לאמר זה הדבר בו׳ דהיינו
 באמירת כאו״א פרשה שבתורה או נביאים וכתובים הלכות ואגדות יהיה
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. ואדרבה הגוף ונה״ב הם  ביטול. והנה״ב והגוף נמשכו משבה״כ דתהו
ת בעניו הביטול ו  בבחי׳ א׳ למטה יותר מדצ״ח. כי הנה יש כמה מדרג
ד משתחוים שיש בהם בחי׳ הביטול וכן הבהמות  והפירוד שצבא השמים ל
פרד לגמרי שהרי אין בהם עוברי עבירה מה שאין  והחיות אינם בחי׳ נ
ד יותר שהרי ר פ  בן האדם מצד גופו ונפשו הבהמית הוא בחינת נ
 יכול לעבור עבירה. וזהו אחור למעשה בראשית שהוא סוף כל
ת להיות יש ודבר בפני עצמו וכמ״ש בסש״ב פכ׳׳ד שהעובר  המדרגו
 אפילו על עבירה קלה הוא בתכלית הפירוד מאחדותו ית׳ יותר מםט״א
ת ל בתכלי ט כל הקליפות כו׳ ע״ש באריכות. ומצד נפשו האלהית הוא ב  ו

 והוא בחי׳ קדם למע״ב (ועמ׳׳ש עוד מעניו גוף האדם ונשמתו בפ׳ בראשית

ט גם על נפש האלקית עצמה שמבחינת ר ד פ ר  ע״פ ויינר »׳)• אד ד
 עולם התיקון נאמר אחור וקדם צרתני, כי הנה התיקון הוא אחר
פל בשבה״כ, כי  עולם התהו שקדם לו גם במעלה ומדרגה אלא שנ
 ס״ג הוא למעלה ממ״ה אלא שנפל בשם ב״ן בבחי׳ יש. והתיקון
 הוא חיבור מ״ה וב״ן דהיינו שגם ב״ו שהוא בבחי׳ יש יהיה בבחי׳
׳ והוא בחי׳ המברר בירורים ת חשוכא לנהורא כו  מ״ה על ידי התהפכו
 בבי״ע בכל ששת ימי המעשה (עמ׳׳ש פד״ה והנה אנחנו מאלמים אלומים ובמ׳׳א

 ע׳׳פ שמע ישראל שם ע׳ ובביאור ע׳׳פ אז ישיר ישראל בו׳ עלי באר), ונמצא

ת פ ח ר  התיקון הוא ג״כ מעולם התהו ורפ״ח ניצוציו כמ״ש ורוח אלקים מ
קה בבי״ע כמ״ש ת ושבירה ומזה נעשה התי ת רפ״ח והוא בחי׳ מ  מ
ה ק ת  אח״כ ויאמר אלקים יהי אור חכמה. וכמ״ש בע״ח דעתיק ד
ם נפש האלקית מצד  דאצי׳ לקח ה׳ ראשונות דכתר דב״ן בו׳ ולכן ג
 התקון נק׳ בחי׳ אחור לגבי עולם התהו שמרפ״ח ניצוצים ששרשן
 מס״ג שלמעלה ממ״ה כנ״ל, וגם על נפש השכלית הבהמית שבאדם
ר המאמרות ד ס  שייר לומר אחור וקדם צרתני לגבי דצ״ח. כי הנה ב
ה למעלה דצח״מ, ט מ  קדמו דצ״ח למדבר כו׳ והיינו כי התיקון הוא מ
 והאדם שהוא המדבר העליון מכולם משא״כ בתהו דומם הוא למעלה
לם כו׳ ח עו ל ות ברית מ  מהצומח והצומח מהחי בו׳ ולכן כתיב בקרבנ
רה מהאריז״ל פ׳ ויקרא  אע״פ שהמלח הוא דומם וע׳ מזה בלקוטי תו
 אד בשרשו גבוה מאד ומלח הוא גבורות דאבא כוי (וע׳ בזהר ויחי
 דרמ״א ע׳׳ב מעניו מלח ועמ׳׳ש בד״ה ולא תשבית מלח). ולכו גם הנפש

 השכלית עם היותה גבוה במעלה מדצ״ח ושרשה מבחי׳ פני אדם
נקרא קדם היינו מצד יציאתן והתהוותו  כמ״ש ודמות פניהם פני אדם ו
 ע״י העשרה מאמרות שנמשכו מע״ם דתיקון אבל בשרשם בתהו

 הדצ״ח גבוהים יותר ולכן נקרא אחור למע״ב:
ו לחמו בלחמי. פי׳ לחמי היינו מ״ש כי על  ג ועפ״ז יובן ענין לכ
ל מוצא פי הוי׳ יחיה האדם האדם בה׳ הידיעה היינו  כ
ת דאצילות שנקרא ג״כ אדם כמ״ש בזהר עד דלא  אדם דלעילא מלכו
 אתברי פרצופא כו׳ וכמ״ש מזה ג״כ בביאור ע״פ אלה מסעי המתחיל
ת  לבאר עניו המסעות, והיינו בחי׳ ממכ״ע המשכת החיות בהתחלקו
 במ״ש עיני ה׳ וכתיב תהיינה אזנך קשובות כוי. והנה מוצא פי
 הוי׳ יש בו ב׳ פירושים הא׳ הוא כפשוטו דמוצא פי ר״ל מה
ח פיו בעשרה מאמרות  שכבר יצא מפי ה׳ התפשטות החיות מרו
 שנברא העולם והיינו מבחי׳ ע״ס שבמל׳ דאצילות שם ב״ן. והב׳
 דמוצא לשון מקור כמו מוצא מים היינו שהמקור של ע״ס דב״ן
 הוא בחי׳ שם ס״ג שהוא שרש עולם התהו עולם הנקודים ששרשו
 מבחי׳ פה דא״ק. והעינים דא״ק בהסתכלותו עשו כלים לאורות
. ולכן יחיה האדם דלעילא ר  הפה דא״ק והוא עניו עולם הנקודים כ
 עי״ז כי הנה א״ק נקרא אדם דבריאה, ועולם התהו הוא בחי׳ יצירה
 שיצירה הוא בחי׳ גילוי ההעלם והיינו האורות הנמשכים מא״ק
 ע״י ההבלים דאח״פ. ואצי׳ שהוא עולם התיקון נקרא אדם דעשייה

 ביאור ע׳׳פ וידבר משה אל ראשי המטות

 הנה להבין עניו אחור וקדם צרתני אחור למעשה בראשית כוי.
 הנה בעשרה מאמרות נברא העולם. והנה העשרה מאמרות
 הם מע״ס דתיקון יהי אור חכמה [ועיין בפרדס ש״ב פ״ה ובזהר פ׳
 ויקרא די״א סע״ב ובמק״מ שם ובפי בראשית די״ו ע״ב ודף ב״ב א׳ בי]

 והנה ע״ס דאצילות הם אלקות. ואיד נעשה מהם בי״ע שהם בעלי
ד מאלקו׳ [ר״ל איר הם מתלבשי׳ להיות רוח ר פ  גבול ויש ודבר נ
ר לעילאי  ונפש לבי״ע ועמ״ש ע״פ ששים המה מלכות בענין מפלג
ד לתתאי כו׳]• אד הוא ע״י שהיה שבירת הכלים דתהו ג ל פ  דהורמיז מ
נסתלקו מהם האורות ונפלו השברי כלים למטה בנוגה נעשו  שכשנשברו ו
ה פי׳ שבירת הכלים היינו שבירת האותיות. שהאותיות  בחינת יש. כי הנ
 הם כלים. ועד״מ למטה כשהאותיות הן מצורפים שהם ב׳ או ג׳
 אותיות יחד אז הם תיבה אחת שהיא כלי ובית קיבול לאיזו השכלה.
 אבל כשמתפרדים האותיות זה מזה, אזי בכל אות ואות בפ״ע אין נמצא
 מלובש שום שכל משכל ההוא שהיה מלובש בתיבה ההיא, וזהו עניו
ק מ״מ איזו רשימו וניצוץ מן האור  שנסתלק האור מהכלי עד״מ. ר
 נשאר בכל אות מאחר שהיו מחוברים ומיוחדים תחלה יחד בצירוף אחד
סתלק מהכלי, ק ניצוץ ורשימו בעלמא אבל עצם האור נ  אבל מ״מ הוא ר
 והנה עד״מ בכלים גשמיים שהכלי הוא בטל וטפל לגבי היין שבתוכו
ק המצניע המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור ר  ולכו איתא במשנה פ
. משא״כ כשנשבר הכלי נעשה חרם  אף על הכלי שהכלי טפילה לו
ה כשהאור מלובש בתור הכלי אז הכלי ל ע מ . וכף עד״מ ל  בפני עצמו
 היא בבחי׳ ביטול ממש לגבי האור. וזהו ענין ע״ם דתיקון דאיהו
 וגרמוהי חד שגם הכלים הם אלקות ממש כי הם בבחי׳ ביטול לגמרי
נסתלקו  ממש לגבי האור א״ס המלובש בהן. משא׳׳כ בתהו שנשברו הכלים ו
 מהן האורות הוא כמו עד״מ למטה הכלי כשנשבר נעשה חרס בפ״ע
ד ע״י שבירת הכלים שהם האותיות שנתפרדו ל עוד להיין. כ ט  ואינו ב
פרד דבי״ע.  נעשו בבחי׳ יש עד שמהן נמשד התהוות היש ודבר נ
 משא״כ מבחי׳ הכלים דע״ם דתיקון שהם מיוחדים עם האורות לא
ד כי הכלים ר פ  היה יבול להיות השתלשלות והתהוות היש ודבר נ
 דתיקון הם בטלים להאור כנ״ל. והגם שנתבאר שהעשרה מאמרות
ם מע״ס דתיקון. אך הם מתלבשים בע״ם דב״ו כי הרי המאמרות הם  ה
ת דאצילות עולם הדבור [ועי בפרדם בעה״כ ערד אדריכל ועמ״ש  בבחי׳ מלכו
 בפ׳ בראשית םד״ה צאינה וראינה בשם המדרש משל למלר שבנה פלטין ע״י אדריכל

 כר] ומל׳ דאצי׳ הוא שם ב״ן שנפל בו משם ס״ג כוי, וע״י האותיות
 דשם ב״ן שהם שרש האותיות שמשבירת הכלים עי״ז נתהוה בחי׳ היש
 ודבר נפרד. ולכן באמת יש בבי״ע ג״כ מב׳ הבחי׳ דמ״ה וב״ן והוא
 בחי׳ פנימית וחיצונית. בין בכל נברא בפרט בקדושה דבי״ע שהפנימית
 והנשמה שלו הוא בבחי׳ ביטול כמ״ש וצבא השמים לד משתחוים ונמשד
 משם מ״ה. והחיצונית דהיינו הכלי והגוף שלו נמשד משם ב״ן [ואפשר
ל הנקרא בשמי.  שעד״ז הוא מ״ש הרמ״ז בפ׳ אמור (בדף ק״ד ע״א) גבי כ
ר הלקוטים* שלכל אדם יש לו שני שמות כו׳ ע״ש. והיינו פ  שכתב בשם ס
ד כלל ר ל מב׳ הבחינות דתהו ותיקון]. ובין ד  כדלקמו שהאדם כלו
 הפנימיות דבי״ע הן הנשמות והמלאכים שיש בהן בחי׳ הביטול לפי
תקו שם ב״ן ע״י מ״ה, והחיצוניות הם  שנתהוו מבחי׳ התיקון שכבר נ
ר שנמשד מרפ״ח ניצוצים ושבה״כ שעדייו  היכלות דנוגה שהם בחי׳ יש כ
תחת רגליו . ועמ״ש מעניו אותיות דמ״ה וב״ן ע״פ ו ר ו כ  לא נתקנ

 כמעשה לבנת הספיר כו׳ ובביאור ע״פ מי מנה עפר יעקב:
ל מב׳ הבחי׳ דתהו ותיקון. שנפשו האלקית  ב והנה האדם כלו
 נמשכה מבחי׳ שם מ״ה דתיקון ולכן היא בעצם בבחינות

 *).עי׳ בהוספות.



 לקוטי מטות תורה פג

 שבטי אבהתא הה״ד אשר נשבעת לאבותינו. (וע׳ בפ׳ יישלח דקע״ו סד־א
 ובמק״מ שם ועמ׳׳ש ע״פ וירד הגבול כוי) והמשכה זו זהו ענין וידבר משה

ל ראשי המטות שהוא הממשיד בחינת שבועות מטות בחינת אשר  א
 נשבעת לאבותינו מימי קדם (ועמ׳׳ש סד׳׳ה וישכם לבו בעניו וינשק לבניו

ר בחיי איתו כו׳ וזהו ׳ ע׳׳ש) ומזה נמשך שיהיו חזקים כמטה הזה כ  מ
ה ל ה ועד אין לו הפסק ועיין מעניו ס ל ה דכ׳׳מ שנאמר נצח ס ל  אמר ס
 בפ׳ ויקרא (ד״כ סע׳׳א), גם מטות י״ל המשכה מבחי׳ עץ החיים ועיין
ת וישב פרשה פ״ה ר ועיין ברבו ם את מטר כ ר  מ״ש במ״א ע׳׳פ ואתה ה
 גבי ומטר בו׳ ועמ״ש בפי׳ שבטים שבטי י״ה עדות לישראל סעיף
ו ח ל ק  ה׳ בד׳׳ה אלה פקודי המשכן. וע׳ בזח״א (ויצא קס״ב א׳) ע״פ ר
ל לבגה וברבות וישלח פע׳׳ו ע״פ כי במקלי עברתי את ק  יעקב מ
ם כ  הירדן. ועמש׳׳ל בביאור ע״פ במחוקק במשעגותם ובד״ה בשברי ל
ם מטה לשון ממשלה ושררה כמו מטה עוזר כו׳  בפי׳ מטה לחם. ג
 וזהו בחי׳ כי שרית עם אלקים. ומזה יש להביו עניו וידבר משה
 אל ראשי המטות שמשה הוא הממשיר בהם בחי׳ זו. ועי׳׳ז נמשד
 לאמר זה הדבר. פי׳ ע׳׳ד מ״ש והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוד
 היום ודברת בם דהיינו במה שדבר משה בעצמו זה ג׳ אלפים שנה
 תדבר וזהו ודברת בם. בם דייקא. וכ׳׳ז ע׳׳י רעותא דלבא שהוא
ל הנביאים  למעלה ממקום וזמן ודברי ממש אשר שמתי בפיר משא׳׳כ כ

ו כוי:  נתנבאו בכה בחי׳ כדמותנ
 ד איש כי ידור נדר, שידור בדבר הנדור, שדבר הנדור כמו
 קרבן הוא ע׳׳י שמקדישו בפה ואח״כ הקרבן מעלה אותו
ן על מזבחי. ן וכתיב עולותיהם וזבחיהם לרצו  כמ״ש תמים יהיה לרצו
 והטעם שצריד להקדישו בפה תחלה דייקא. הוא כי עם היות שהקרבן
 שרשו גבוה יותר דהיינו ששרשו מבחי׳ מוצא ומקור פי ה׳ מעולם
ת לשרשו אלא ו להתעלו פל למטה בשבה״כ לכן א״א ל י שנ  התהו• אד לפ
 ע״י שהאדם שיש בו נפש אלהית שהוא משם מ״ה המברר מקדישו
 תחלה. ועי״ז נותן בו אור מקיף ע״י הפה. שמדבור האדם נעשה
 אור מקיף (וכמ״ש במ״א בענין ואשים דברי בפיר ובצל ידי כסיתיר
 וכמ״ש בסש״ב ח״א ספ״ה. ועמ״ש בפ׳ שמות ע״פ מי שם פה לאדם.
 והאור מקיף מגביה ומעלה וכמ״ש בד״ה המגביהי לשבת בפ׳ מקץ. ולכן
וגה וליכלל בשרשה שמעולם ה הבהמה מנ ל ע ת  עי״ז נותן כח להיות מ
 התהו ממוצא הפה כוי). ועניו זה שמדבור האדם נמשד בחי׳ מקיפים.
ו  הוא ע״ד מ״ש בע״ח שמהקו וחוט שנמשר אחר הצמצום ממנ
 נמשכים ומתעגלים העגולים, ומקיפים ועגולים ומקיפים אלו הם מקיפים
 ג״כ על סיום הקו בתחתית היושר. ועד״ז יש כח באדם שמבחי׳ היושר
 לחמשיר העגולים ומקיפים שנמשכו מהקו שהוא שרש בחי׳ יושר
 כוי. וזהו עניו שע״י שמקדיש הקרבן בפה ממשיד בו בחי׳ המקיף.
 ומ״מ אין נותן בו אלא אור מקיף אבל בפנימיותו אינו יכול להגיע
ו (וענין זה הוא  מפני שפנימיותו של הקרבן וחיותו הוא גבוה ממנ
רת העומר פ״ג שע״י ספירת העומר  ע״ד שנתבאר בפע״ח שער ספי
 והברכה אנו ממשיכים אור מקיף אמנם אור פנימי איו אנו יכולים
ק בזמן שבהמ״ק היה קיים ה כי זה לא היה נמשד ר ת  להמשיר ע
ב בו׳ ע״ש. ושעורה היא מאכל בהמה ר  ע״י מנחת שעורים שהי׳ ק
 כמ״ש במ״א) אלא שהפנימי׳ מתגלה ונמשר ע״י הקרבן בו׳ וכדלקמן,
 ועד״ז הוא עניו הנדר. שנדרים סייג לפרישות. שמחמת שמשער
ת המאכל לשרשו ממוצא פי כו׳ ע״י אכילתו ו  בנפשו שלא יוכל להעל
 מפני שמקושר בגשמיות (ועם״ש בד״ה כה תברכו בפ׳ נשא). לכן
ו ומתפיסו בדבר . ומגביה המאכל על ידי שנודר ממנ  פורש ממנו
 הנדור באמרו הרי עלי כקרבן שעי״ז ממשיד בו אור מקיף משרשו
ודר בחיי המלר. ל הנודר כאילו נ  הנעלה ממוצא הפה. וזהו שארז״ל כ

ד מצחא דא״ק ר ק הארה ד  לפי שהוא בחי׳ אורות בכלים ושרשו הוא ר
 וע״כ יחיה האדם דתיקון ע״י בירורים. שממוצא פי ה׳ שהם מבחי׳
 יצירה שלמעלה מעשייה. וזהו עניו התורה ומצות שנקראו לחמי.
 והיינו לפי שכל המצות מעשיות הם בירור בחי׳ נוגה ששרשו מעולם
ר עליון אשר כלול* ג״כ ת  התהו וממשיך עי״ז רצון העלית שהוא בחי׳ כ
 מכתר דתהו כמבואר לעיל והמשכה זו הוא בבחי׳ מל׳ דאצילות [וכמ״ש
בע ישראל ע״ש וזהו שוקיו עמודי שש ופי׳ ת רו מספר א  במ״א ע״פ ו
 במדרש רבה (פרשת קדושים פרשת כ״ה). זה העולם שנברא בששת ימי
ו ומעשה  בראשית והיינו כי שוקיו קאי על עוסקי במצות שנקראו תמכי
 המצות הם בדברים שנבראו בששת ימ״ב ור״ל שהם קודמים לבריאת
 האדם שהוא אחרון למעשה בראשית כנ״ל ועיין מעניו שוקיו בו׳ בפ׳
חס דרל״ו א׳] וזהו  מצורע (ת״ג ע׳־ב) ובפרשה נשא (דקמ״ג א׳) ובפי פנ
 שע״ז יחיה האדם דלעילא מל׳ דאצילות כנ״ל. וזהו עניו להוסיף אורות
גבל בכלים וכדי להוסיף צ״ל מלמעלה יותר,  באצילות כי באצילות האור מו
ת אורות בגן עדן. שזהו עניו שכר מצוה מצוה פ ס ו  ומזה נמשר ג״כ ת
 שהשכר מצוה נמשר מהמצוה עצמה, שהשכר היא בגן עדן העליון בבריאה
 נהנין מזיו בו׳ ואין הנאה והשגה אלא באור הבוקע חוץ להכלים משא״כ
ת ר ת ס  כשהכלי מכסהו כוי פי׳ שבאצילות האור מלובש בכלי שהכלי מ
ק הארה מצומצמת  על האור וא״כ מה שנמשד דרר הכלים בג״ע היא ר
 אכן ע״י שמוסיפים אורות בכלים דאצילות שהם אורות דתהו עי׳׳ז
ת אור בג״ע כו׳ (ועמ״ש מזה פ ס ו  בוקעים האורות את הכלים ונמשד ת

 בפ׳ שלח ע׳׳פ טובה הארץ בעניו פי׳ ארץ זבת חלב ודבש), וזהו אשר קדשנו

 במצותיו וצונו ונמשד מזה ג״כ למטה באדם רצון העליון בכל מאדך כי
ר גבל תו  בכל נפשר הוא בחי׳ ממב״ע ובכל מאדר בחי׳ סובב שאינו מו
ה שארי ולבבי לצאת מן הכלים והיינו ע״י שממשיד רצון ל  הכלי אלא כ
ם רה ומצות לכן נמשר בחי׳ רצון זה ג  העליון שלמעלה מהאצילות ע״י תו
 כן בנפש וזהו לכו לחמו בלחמי. והמשכת רצון העליון זה בנפש זהו עניו
 וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. כי הנה מטות הם השבטים
 ד׳ דגלים יהודה פני אריה אל הימין בו׳ והם מבחי׳ התיקון ובשם אלקינו
דעת י״ב גבולי אלכסון  נדגול. והם בחי׳ המדות הנמשכים מהבינה ו
נק׳ ראש כענין ו  כוי. וראשי המטות היינו הרצון שלמעלה מהבינה ודעת(
 גלגלתא דחפיא על מוחא כו׳ וכמ״ש במ״א), והוא הנמשר מבחי׳ משה
 דעת עליון שהוא יסוד אבא והוא הממשיד בחינת רעותא דליבא כי אבא
 יונק ממזל השמיני ונוצר אותיות רצון והוא רצון העליון שלפני האצילות
ד ס  כי בחכמה יבנה בית שהוא שרש האצילות כוי. (ועמ״ש מעניו נוצר ח
 אותיות צנור ואותיות רצון שהוא בחי׳ משה בפ׳ יתרו בד״ה מראיהם
ה גבי ענין לעושי רצונו עאכ״ו ועייו ע ר  ומעשיהם, ועמ״ש ע״פ בשלח פ
 בזהר פ׳ יתרו (דפ״ח םע״ב ודפ״ט ריש ע״א) ובמק״מ שם בשם האריז״ל
 ועמ״ש בביאור ע״פ ועשית ציץ כוי). ער״ל בענין וידבר משה אל ראשי
ל אלה שבטי ישראל ת (ס״פ לד לד פמ״ז) גבי כ ה איתא ברבו  המטות דהנ
ת (כלומר חזקים כמטה הזה) כד״א שבועות מטות  כו׳ אבל אלו מטו
ק הנה מטתו שלשלמה ה (בחבקוק סי׳ גי) ובשה״ש רבה בפסו ל  אומר ס
 מטותיו ושבטיו כמד״א שבועות מטות. ועניו החיזוק היינו כמ״ש במ״א
 בד״ה ראה אנכי נותן בענין משכיל לאיתן איתן מלשון חיזוק כמו איתן
י לחמי בעניו ת קרבנ  מושבר כוי ע״ש וגם כמ״ש בד״ה צו כוי א
ת התקועה בחוזק. וזהו עניו ע  עצמות גידיו שעצמות הוא בבחי׳ ד
ת ובדפי׳ ברבות במדבר ס״פ י״ג שכשם שנשבע הקב״ה  שבועות מטו
 לאבות כר נשבע לשבטים. והנה פי׳ ועניו אשר נשבעת לאבותינו מימי
 קדם מבואר במ״א בד״ה ביום השמיני עצרת שהוא המשכה מבחי׳
 ימי קדם שלמעלה מהחכמה כו׳ ע״ש והמשכה זו היא ג״כ להשבטים
 וכמ״ש בפ׳ נשא (קל״ד ב׳) דמכאן אשתלשלו י״ב תחומיו כו׳ לי״ב

 •) עי׳ בהוספות.
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 בשפחתך שהיה נשמתו מסטרא דנוק׳ שאין לו קיום בי הוא אתר
 דמשתני, ולכן הנהרות המכזבים פסולים לקידוש מי חטאת שצריך מים
 חיים ע״ד עץ החיים אתר דלא אשתני כמ״ש בפ׳ אמור ק״ז. וזהו
 ענין אני הוי׳ לא שניתי. וזהו עיקר האמת. (ועמ״ש מזה בביאור ע״פ
 אלה מסעי). וכר בגאולת מצרים שירה נקבה ולעתיד יהיה שיר לשון

 זכר שנאמר שירו לה׳ שיר חדש כמ״ש ברבות בשלח ס״פ כ״ג וע״ש
 בפ׳ בא ס״פ י״ח ליל שמורים כו׳ נס עובר אבל לע״ל כוי, ועמ״ש
 הרמ״ז פ׳ תשא (דקפ״ח ע״נ) בענין שיר זכר, ועמ״ש ע״פ שפת אמת
 תכון לעד בד״ה ושבתה הארץ שבת לה׳. והנה מענין שיעקב נק׳
 אמת עיין בביאור ע״פ וידעת היום ועיין בפ׳ אחרי (ס״י נ׳) מענין
 וזכרתי את בריתי יעקב כוי. ועיין ברבות ויצא פ״ע נטל הקב״ה
 שיחתן של אבות ועשאן מפתח לגאולתו של בנים אתה אמרת והיה
 הוי׳ לי לאלקים חייר כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניד איני
 נותן אלא בלשון הזה שנאמר והיה ביום ההוא יצאו מים חיים
 מירושלים בו׳ והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. הרי שכל בחינה
 דלעתיד זהו ע״ד בחי׳ ועניו והיה הוי׳ לי לאלקים שאמר יעקב והיינו
 לפי שזהו ע״י התגלות עצמות אור א״ס ב״ה שלמעל׳ מעל׳ מבחי׳
 שם הוי׳ והוא מה שיתגל׳ לע״ל והיינו ע״י בחי׳ יעקב וכמ״ש מזה
 סד״ה שובה ישראל עד הוי׳ אלקיד, ועמ״ש ע״פ המאמ׳ פ׳ וישב (קפ״א
 נ׳) ירום מםטרא דאברהם כו׳ מאד מסטרא דיעקב וזהו ואף את בריתי
 יצחק ואף את בריתי אברהם כוי, ודוגמא לדבר מ״ש כי כאשר השמים
 החדשים כו׳ p יעמוד זרעכם ושמכם. והנה יש ג׳ קוין תורה ועבודה
 וגמ״ח ויעקב הוא בחי׳ תורה ויקם עדות ביעקב כו׳ ועמ״ש סד״ה וארא
 אל אברהם דאהוי״ר הוא עדיין בחי׳ יש מי שאוהב אבל עסק התורה
 הוא ביטול לגמרי ואינו תופס מקו׳ כלל וזהו עיקר גילוי בחי׳ אמת
 דהיינו כמו דכולא קמיה כלא חשיב כמ״ש בםש״ב פל״ה בהג״ה, והדרד
 שיזכה אדם לאור התורה הוא ע״י בחינת יעקב כמ״ש סד״ה מי

 מנה עפר יעקב):
 ב להנה כתיב הגידה לי שאהבה נפשי כוי. פי׳ נפשי שהוא ניצוץ
 אלהות שבכל אחד ואחד יש בו בחי׳ אהבה לדבקה בו
 אף שאינו מרגיש כלל הוא מחמת שהנפש בגופו בגלות אצלו כמ״ש ואני
 בתור הגולה כמארז״ל גלו לאדום בו׳ והיא אהבה הטבעית שבכל אחד
 ואחד מישראל כאהבת הבן אל האב שאהבת הבן אל האב אינה כרשפי
 אש שהוא ברא כרעא דאבוה דבר בפ״ע. והנה אהבת הבן אל האב
 אף שהבן אינו מקבל נחת ותענוג רק שהוא צועק אל אביו שיקרב
 אותו אליו אעפ״כ האב מקבל תענוג מזה וכל מה שהוא צועק יותר
 האב מקבל תענוג יותר, וזהו אכלתי יערי שהוא ברכות שלפני ק״ש
 עם דבשי שהוא ק״ש שהוא ענין מתיקות ותענוג שלמעלה מצעקת
 הבן שרוצה שתשוב נפשו אליו אף שאיו נפשו מרגשת כלל שבחי׳ ניצוץ
 אלהות שבתוכו מעוטף ומלובש מרצונות אחרים ולכן אין האהבה כרשפי
 אש כי חמימות מרצונות עוה״ז מקררים אותו (עמ״ש נפ׳ שלח נד״ה
 בפ׳ נסכים). וזהו זכרתי לד חסד נעוריד הוא דרד התחלת העבודה

 (ועמ״ש בשה״ש בד״ה לריח שמניד בעניו נער ובד״ה והיה אור הלבנה נענין

 ונערים ממשתה נגינתם כר) אהבת כלולותיה שהוא בחי׳ כלה ולא אשה.

 לכתר אחרי במדבר. פי׳ אחרי היינו שהוא עדיין בבחינת אחוריים
 שהוא בחי׳ אתכפיא ולא בחי׳ אתהפכא חשוכא לנהורא וכמ״ש מזה
 בד״ה זכור את אשר עשה לד עמלק כוי, ולכן הוא עדיין בבחינת
 מדבר ושממון ארץ ציה כו׳. וגם מדבר הוא לשון דיבור שמדבר
 דברים גשמיים ומ״ם פתוחה מורה שמזה באו לו מחשבות זרות (וע״ד
 מה שנתבאר בד״ה וארשתיד לי שסיבת המחשבות זרות מחמת ששכלו
 ומחשבתו פנויים כמשל החצר שאין לו קירוי והוא פתוח בו׳ ע״ש.

 היינו שכל המקיפים נמשכים מבינה ובינה הוא חיי המלד [וע׳ ברע״מ
 סיפ יתרו דצ״א ע״כ]. וזהו ענין פרישות מביאה לידי קדושה. וזהו

 שארז״ל עד שידור בדבר הנדור דווקא. שכמו שהדבר הנדוד כמו
 הקרבן הוא מתעלה ע״י קדושת הפה שהאדם מקדישו שעי״ז ממשיר
 עליו אור מקיף וזהו לשון מקדיש. כמו הקדושין שהוא המשכת או״מ
 ועי״ז אח״כ דייקא יחוד, וביאה שהוא בחי׳ א״פ כו׳ [ועמ״ש מזה בד״ה
 וידבר דעשרת הדברות]. כמ״כ המקדיש הקרבן ע״י הפה ממשיר עליו אור

 מקיף ואח״כ כשמקריבים אותו ונעשה קרבן לה׳ נמשד בו א״פ ואז
 הוא מעלה את האדם כנ״ל. וכד בענין הנדר שע״י הדבור. שמתפיסו
 בדבר הנדור דייקא עי״ז ממשיר בו אור מקיף ומתעלה עי״ז כו׳ זהו
 עניו הנודרים לשם שמים שע״ז אמרו נדרים סייג לפרישות. ומ״מ

 עכשיו צריד לומר בלי נדר:

ר נדר לה׳ בו׳ בנעוריה כו׳. ואשה היא כנס״י  ואשה כי תדו
 מקור כל נשמות ישראל ולכן טעמו זקף גדול שמורה שהוא
 ממקום גבוה מאד. כמארז״ל ישראל עלו במחשבה ה׳ בחכמה יסד
 ארץ. (ועיין בזהר ר״פ בשלח (דמ״ד א׳) ע״פ ושם אשה גדולה ובפי׳
 הרמ״ז שם, ועיין ברבות ויצא פ״ע ע״פ הגדולה לאה גדולה במתנותיה
׳ יוסף לשעה כוי, ועמ״ש סד״ה ויגש אליו  כר ויהודה לעולם תשב ט
 יהודה ובד״ה בכ״ה בכםליו בענין ה׳ קטנה רחל. ועמ״ש בד״ה שיר
 השירים בענין שכיגתא עילאה וזהו ה׳ גדולה. וזהו עניו כנס״י כמ״ש
 ע״פ אחת היא יונתי. וזהו ענין זקף גדול. עמ״ש ע״פ וזוקף לכל
 הכפופים ובד״ה אד׳ שפתי תפתח בעניו וזוקף בשם• אד יש זקף
 קטן והוא ענין תשובה תתאה תשוב ה׳ קטגה. ויש זקף גדול ענין
 תשובה עילאה והוא ע״ד שנתבאר לקמן בד״ה אלה מסעי בענין ואלה
 מסעיהם למוצאיהם ובד״ה יונתי בחגוי בענין קומי לד. וזהו ביום ההוא
 אקים את סוכת דוד ועמ״ש בענין צדקה כל פרוטה מצטרפת לחשבון
 גדול. וע״פ יתקע בשופר גדול ובענין שמו הגדול) ולכן נק׳ כנס״י אשה
 כדכתיב ביום ההוא נאום ה׳ תקראי אישי (בהושע סי׳ ב׳). וצריד להבין
 מהו ביום ההוא ולא עכשיו. ועיין מזה בגמרא רפ״ח דפםחים. דהנה
 שלשה גאולות הן (ועיין בפ׳ וישלח קס״ט סע״א) גאולה ראשונה בחי׳
 חסד בזכות אברהם גאולה שניה בזכות יצחק ולכן לא היתה גאולה
 שלימה. גאולה שלישית בזכות יעקב (עיין מזה באלשיד בתהלים סי׳
 כ״ד. שזהו עניו מארז״ל (פ״ח דפסחים דפ״ח א׳) ע״פ והלכו עמים
 רבים כו׳ אל בית אלקי יעקב לא כאברהם שכתוב בו הר בהר ה׳
 יראה ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה אלא
 ביעקב שקראו בית כו׳ ועיין מזה בפ׳ יתרו (דס״ט סע׳׳ב) ובמק״מ
 שם. (פקודי רכ״א ב׳. רל״ב א׳ ב׳) ועמ״ש מענין בית סד״ה השמים
 כםאי ובד״ה מזמור שיר חנכת הבית, ועמ״ש בד״ה יחיינו מיומים
 בענין ביום השלישי יקימנו. והוא בחינת יעקב בחיר שבאבות ועמ״ש
 בד״ה כנשר יעיר כו׳ ה׳ בדד ינחנו וכתיב וישכון ישראל בטח בדד עיו
 יעקב). שהוא בחינת אמת כדכתיב תתן אמת ליעקב, והתורה נק׳
 אמת כדכתיב תורת אמת היתה בפיהו קרוב ה׳ כוי באמת ואין אמת
 אלא תורה כמארז״ל ברבות פ׳ צו פ״ז איו הגליות מתכנסות אלא בזכות
 המשניות במ״ש (בהושע סי׳ ח׳) גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם.
 ולהבין למה מדת יעקב נק׳ אמת וכי מדת אוי״ר מדת אברהם ויצחק
 אינם אמת ח״ו. גם מהו מדת יעקב באדם. (ועיקר פי׳ אמת אין
 ר״ל הפד מו השקר לבד ח׳ץ אלא היינו כמ״ש וכמוצא מים אשר לא
 ימבו מימיו דהיינו הפד נהרות המכזבים במשנה פ״ח דפרה שהוא
 מה שנפסקים לפעמים, וע׳ בפ׳ בשלח (מ״ד ב׳) ע״פ אל תכזב

 שו״ה כיעקב — דס״ט: אולי 5״ל: פ״ט.



 לקוטי מטות תורה פד

 (ולכן נאמר ביומ ההוא תקראי אישי. שהתורה נקרא אור כמו שכתוב
ל צמא לכו למים. והענין  ותורה אור וגם נקרא מים כמו שכתוב הוי כ
 כמו שכתוב במ״א על פ׳ הללו אל בקדשו בענין ג׳ בחינות אור מים
ה היא בחי׳ ל ע מ רה שהתורה כמו שהיא ל ד זה בתו ר  רקיע בו׳ ע״ש. ועל ד
ה נק׳ מים יורדים מגבוה לנמור. ועיין מה ט מ  אור ובירידתה להתלבש ל
ת ישראל ס נ  שכתוב בד״ה שיר השירים בענין ב׳ בחינות חתו, ועכשיו כ
ת חכמה עילאה בבחינת התלבשות מים רקיע, אבל לעתיד פ  מקבלת ט
 שתתגלה פנימיות התורה הוא בחינת אור, וזהו עניו תקראי אישי שתקבל
 מבחי׳ אור וכמו שכתוב הרמ״ז בפרשה פקודי (דף ר׳׳כ ע״נ)• אד מ״מ
ה נמשד האור ע״י התלבשות כו׳ כנ״ל). וזהו אף הפעם כמו ת ם ע  ג
 שהוא עתה מלובש בלבושים רבים בדברים גשמיים אעפ״כ היא עצם
רה שבכתב. ובשר מבשרי  מעצמי מעצמיותי שהוא פנימיות רצונו שהיא תו
רה שבע״פ חומרות וחילוקים לזאת יקרא אשה  לשון בשרא סומקא תו
 אש ה׳ שהיא אהבה כרשפי אש כי מאיש לוקחה זאת, כדכתיב כי ה׳
נה זו תשבע״פ כמ״ש ברבות ת ותבו ע רה שבכתב מפיו ד  יתן חכמה זו תו
מד ומכש״כ נדבק במוחו בשעה שהוא לו תפס ו  כי תשא פמ״א, כי מחמת שנ
ו והוא בחי׳ זכר כמ״ש זכר חסדו אזי  כשהוא זוכר ואינו נשכח ממנ
 נקלט בו חכמתו ובינתו ית׳ שהוא בחי׳ טפה הנמשד ממוח האב (עמ׳׳ש
 מזה בדיה שחורה אני ונאוה ובדיה והדרת פני זקן). וזהו ויהיו שניהם ערומים

ל הרצונות זרות. כ  דהיינו שע״י אהבה זו דבחי׳ רשפי אש הוא מופשט מ
א חפצתי. ולא כמו אהבה . וכמ״ש ועמד ל  ואין לו רצון אחר כלל
ק בחי׳ נות זרים והוא ר  שבקרירות שהוא מפני שמלובש עדיין ג״כ ברצו
ל ל ו רצון אחר כ  אתכפיא. אבל ע״י אה״ר זו דאתהפכא חשוכא ואין ל
. נמצא אינו מלובש בלבושים זרים ובאתעדל״ת אתעדל״ע  רק לדבקה בו
ד מוריד. וזהו ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו.  לע״ל שלא יכנף עו
 והיינו שלע״ל יהיה גילוי פנימיות התורה בלי לבושים. אד גם זאת
 הפעם שהתורה מלובשת בלבוש כנ״ל עכ״ז הוא ע״ד ענין ויהיו שניהם
 ערומים. כי ע״י עסק התורה שנשמת האדם מלובשת בהתורה. וכמ״כ
 עי״ז אור א׳׳ס ב״ה נמשד ומתלבש בהתורה שזהו ענין עוסק בתורה
 לשמה לשם התורה. נמצא הרי הקב״ה כביכול עם האדם העוסק
 בתורה מלובשים בלבוש אחד עד״מ שנים שמתכסים בטלית אחד ממש
 וכמ״ש מזה בד״ה כי ביום הזה יכפר, והיינו דוקא כאשר האדם מופשט
ר ולבושים צואים נק׳ הוא בבגדו ו רצון ז נות זרים. משא׳׳כ כשיש ל  מרצו
 והיא בבגדה ויוציא ויתן כתובה. אבל כשמופשט מרצון זר להיות ועמך
ה כנ״ל, וזהו ולא יתבוששו היינו שלא יהיה ל ע מ ל  לא חפצתי נמשד כמ׳׳כ מ
 בחינת כעוטיה על עדרי חבריר הנ״ל. וזהו ולא נבוש לעולם ועד
 ועמ״ש עוד בחינה גדולה יותר בפי׳ ולא יבשו עמי לעולם בד״ה

 ואכלתם אכול:

. וצריד להבין מהו עניו הנדר ׳ ו י תדור נדר כ  ד וזהו ואשה כ
ר על נפשה דברים המותרים. והרי י״ל דייך במה  לאסו
רה כמ״ש בשמונה פרקים להרמב״ם פ״ד בשם הירושלמי ד תו  שאסרה ל
ק שההיתר . אן־ הנה אין חילוק בין היתר לאיסור. ר ם י ר ד  פייט ת
ה ומסתיר ס כ ל זמן שאינו מעלהו הוא מ ת לה׳• אד כ  יכול להעלו
 גם כן. וזהו ענין נדרים סייג לפרישות. דהיינו קדש עצמר במותר לד.
ת הדבר ויוריד הדבר לגשמיות וממילא  מפני שרואה שלא יוכל להעלו
בד ראש כי ישראל לי ראש ם האדם אחריו לגשמיות. וזהו כו  נמשד ג
בד הגשמיות המכסה ומסתיר כמשא סתר מחמת כו  ובחינה זו הוא מו
 כבד כו׳ (עמ״ש מזה בד״ה מנורת זהב כולה) וע״כ צ״ל פרישות.

 אד זה שלא יוכל להעלות הדבר זהו כשהוא עדייו בחינת ואשה
 כו׳ בנעוריה. שהוא בחינת נוקבא. (עד לא קבילת דכר כמשנ״ת
ח דהיינו אהבה ראשונה. בנעוריה בית אביה י נ מ  ע״פ לריח ש

ד נעוריד בו׳ בפ׳ וישלח (קע״ו ב׳) אמור ס ר ח  ועיין מעניו זכרתי ל
ז א׳) עקב (רע׳׳ד א׳) רבות ד (קס״ח ב׳) פינחס (מי  (ק״ג ב׳) שלח ל
׳ ב׳ (רי״ב ד•) ועמ״ש בד״ה קחו מאתכם תרומה). וזהו  במדבר פ
 משכני כי ידע אינש בנפשיה כאו״א שהנפש אלהות שבו הוא מוטבע
 בחושר משבא דחויא שמכסה ומסתיר על אור הקדושה ואיו חבוש מתיר
 עצמו. וזהו שכנס״י מבקשת משכגי שאתה תמשיד אותי מגלותי ואז
 אחריד נרוצה, ועמ״ש מזה בד״ה אדם כי יקריב מכם. וזהו איכה
ה שכנס״י ע ר ה פי׳ שאיו הבקשה בשבילנו לבד אלא דאל״כ איכה ת ע ר  ת
 נקי רעיתי וקובייה נקי רועה ישראל. כמארז״ל ישראל מפרנסין
 לאביהם שבשמים ר״ל להיות התלבשות אור א״ם ב״ה במדות עליונות
ד דרועא ימינא כוי כי הוא ית׳ מצד עצמו לאו מכל ס  הנק׳ גופא ח
. ועיין מה שכתוב ע״פ אני ישנה ולבי ער גבי  אלין מדות איהו כלל
ד יפה רעיתי ולעיל ע״פ  פי׳ תמתי מלשוו שלימות כוי ע״ש ובד״ה הנ
 ראשי המטות בענין לכו לחמו בלחמי. איכה תרביץ בצהרים שהוא לשון
ת תוקף החום ויש תוקף  חמימות מרצונות אחרים (כי צהרים הוא ע
 חום זר של תאוות גשמיות שעל זה נאמר ובושה החמה. וחם הוא אבי
ם ועיין מכ״ז בפ׳ ויקרא (י״ז ב׳) ובפ׳ בלק ך ח ר  כגען ועיין בפרדס ע
מה (קמ״ג ב׳) מענין אי כה ועיין מה שכתוב  (קצ״ז א׳ ב׳) ובפרשה תרו
 מזה בד״ה שוש אשיש). וזהו שלמה אהיה כעוטיה על עדרי חביריר
 שהוא לשון בושה כענין העטית עליו בושה (בתלים סי׳ פיט) ויעטו
 כמעיל בשתם (שם סי׳ ק״ט) יעטו חרפה וכלימה (שם סי׳ ע״א) וע׳ בזהר
ם לשון מעוטף ומלובש בעדרי חבריר שהוא  בראשית (דף ב׳ ע־׳א). ג
נות אחרים שגמשכים וגשפעים משרים עליונים  מחשבות ודבורים מרצו
 שאיו שום דבור ומחשבה למטה שאינו נשפע ונמשד מלמעלה. (ועייו
 בזהר פ׳ ויצא (דף קס״ב) בס״ת ע״פ והיה העטופים ללבן בו׳ אתכספן
לם . ובושה זו הוא עניו מה שאנו מבקשים ולא נבוש לעו  ומתעטפי
ורת זהב וע׳ בזהר פ׳ אמור (דפ״ט עד עיין הפי׳ בד״ה ראיתי והנה מנ  ו
.  ע״ב) ע״פ לד אדני הצדקה ולנו בשת הפנים ונק׳ בחי׳ אלו ללבו
 וזהו ענין עדרי חבריד וכמו שכתוב ברבות בשה״ש מה שאין כן
 הקשורים ליעקב שמקושרים בקשר אמיץ וחזק בו ית׳ וכמו שכתוב בזהר
 פ׳ אחרי (דע׳׳ג) ג׳ דרגין אינון מתקשרין דא בדא קוב״ה אורייתא
 וישראל. ועיין מה שכתוב מזה בביאור על פ׳ נשא את ראש בני גרשון

 בענין קטרת):

ד בחיי אהבה שהוא אהבת אשה אל איש שהיא אהבה  ג והנה יש עו
 כרשפי אש ואין לו רצונות אחרים כלל, שהוא ע״י התורה
ק ואל אישך תשוקתד(ועמ״ש מעניו אהבה זו  כמ״ש ועמד לא חפצתי ר
ת מי זהב ן תורי זהב וזהו ושם אשתו כוי ב ד ע  בד״ה נאוו לחייד בתורים ב
ת מטרד ת הזהב על הכסף, וגם פי׳ ב ל ע מ  שבחי׳ אהבה זו היא בבחי׳ כ
ו שום רצון אחר כלל) וזהו בכל ת אה״ר זו עד שאין ל ד ר  י״ל שהוא ט
ב חשקו וחפצו אליו  לבבר וכמ״ש במ״א בד״ה ענין ק״ש והיינו מתמת רו
ת הנרות ואהבה  ית׳ כרשפי אש שלהבת מתלהבת בבחי׳ בהעלותה א
רה והתורה נתו זה מתן תו  רבה זו הוא נמשד ע״י התורה (כי ביום חתו
ת שניתנה באש שחורה ע״ג אש לבנה ועמ״ש  היא בחי׳ מימינו אש ד
ם לציצית בענין לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה ובד״ה כ  בד״ה והיה ל
רת ה׳ ו גבי ובקולו תשמעו ובד״ה למען תהיה תו  אחרי ה׳ אלקיכם תלכ
ן אמת ליעקב כי הקול קול ת  בפיר בפ׳ בא. ובחי׳ אה״ר זו נק׳ אמת וזהו ת
רה כנ״ל ועמ״ש מזה בד״ה ביום השמיני עצרת). וזהו  יעקב בחינת תו
רה וזהו כי טובים דודיר היינו אה״ר  שתיתי ייני עם חלבי שהיא בחי׳ תו
 והוא נמשר מיין יינה של תורה. וז״ש ויאמר האדם אדם דלעילא.
ת כמראה אדם כוי. זאת הפעם התורה שנק׳  כמ״ש ועל דמות הכסא דמו
לה התורה מלבושיה וגשמיותה  זאת (פ״ה דמנחות נ״ג ב׳) שלעתיד תתג
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 קיצור ואשה כי תדור. ואשה היינו בחי׳ נוקבא והיינו בנעוריה
ר אחרי ת כ ד נעוריר כו׳ ל ס  עד לא קבילת דכר וכמ״ש ח
 בבחינת אחוריים. אהבה בקרירות כאהבת הבו אל האב ועז״נ משכני
ה ישראל ע ר  אחדיר נרוצה. הגידה לי שאהבה נפשי. דאל״כ איכה ת
! לאביהם שבשמים ע״י אהבת הבן ג״כ אכלתי יערי עם דבשי.  מפרנסי
ה מיושב. שלמה אהיה כעוטיה בושה והעטופי׳ ל פ  שתים שלפניה וק״ש ת
ר שצ״ל נדרים ם פתוחה. ואזי כי תדו ר במדבר מ ת כ . בחי׳ ל  ללבן

 סייג לפרישות כי אין אשה דרכה לכבש:
 אכן ואם היו תהי׳ לאיש כי הנה יש אהבה גדולה מאהבת הבן
ד ר ט  שהוא בקרירות כ״א ברשפי אש בחי׳ אשה ושם אשתו כו׳ מ
ק ואל אישר תשוקתה. והוא נמשד ת מי זהב. ועמד לא חפצתי ר  ב
ה ובבחי׳ זו נאמר  ע״י התורה שניתנה באש שחורה ע״ג אש לבנ
 ויהיו שניהם ערומים הפד מבחי׳ כעוטיה. ביום ההוא תקראי
 אישי. וגאולה זו בזכות יעקב שנק׳ אמת. והנה זאת הפעם אף
 עתה כשמלובשת בגשמיות עכ״ז היא עצם מעצמי כו׳ וכיון שכן

ת נדרה:  והפר א
 והנה נערה המאורסה אביה ובעלה מפידץ נדריה. פי׳ ע״ד לא
 זז מחבבה עד שקראה בתי זהו הבחי׳ ראשונה בנעוריה בית
רה ק התו ס  אביה. אח״כ לא זז מחבבה עד שקראה אחותי והוא ע״י ע
ת אבי היא כו׳  ואזי הוא בחי׳ ואם היו תהי׳ לאיש. כענין אחותי ב
 ותהי לי לאשה והיינו עדייו בחי׳ אירוסין כי נובלות חכמה שלמעלה
ת אחותו קה א ׳ז סע״א) ע״פ ואיש אשר י  תורה. וע׳ בזח״ג פ׳ אחרי(דע׳
ד הוא והוא ענין יחוד ו״ה ולכן אביה ובעלה מפירין ס ת אביו כו׳ ח  ב
 נדריה• אד לא זז מחבבה עד שקראה אמי פרצוף פנימי דנוק׳ רעותא
 דלבא בכל מאדר אחת היא יונתי אחת היא לאמה שהיא כבחי׳ אימא
ה עילאה וזהו ענין נשואי! ואם בית אישה. וזהו ביום ההוא תקראי ל  כ
 אישי כי ביום ההוא יהיה שבחי׳ ו״ה יהי׳ כמו י״ה תרין רעים דלא
ת ל ע מ ת אישי על בחי׳ בעלי היינו כ ל ע  מתפרשין. אהל בל יצען כוי. א״כ מ
 ריעים על דודים. ועיין בזח״א (דרל״ו סע״ב) ע״פ אישה יקימנו להיות
. והיינו כמ״ש בפ׳  ע״ד ויהי בנסוע הארון קומה הוי׳ עליי׳ המל׳
 ויקרא (ד״ו סע״א) ע״פ ולא תוסף קום כ״א קוב״ה יוקים לה. ועמ״ש
 מזה סד״ה כי ההרים ימושו ואזי ג״כ אישה יפירנו ע״ד מ״ש בגמרא
 סוף נדרים (ד״צ ע״א) שהוא ענין וחפרה הלבנה ובושה החמה (בישעי׳
קה ס״ט.  כ״ד כ״ג). וכדפי׳ בת״ז(תיקון ח׳) דא ס״מ ונוק׳ וכ״כ סוף תי
למה נמשלו ת (במדבר פ״ב דדי״ב ע״ב) ו  והיינו כמ״ש ה׳ הפיר כו׳ אכן ברבו
ה ויעקב  בכוכבים ולא בחמה ולבנה אלא אברהם נמשל בחמה יצחק בלבנ
 בכוכבים לע״ל החמה והלבנה בושים שנאמר וחפרה הלבנה כו׳ והכוכבים
ף נדרים  אינם בושים כו׳ שנאמר לא עתה יבוש יעקב כוי. ופרש״י סו
 שם משום שלע״ל נאמר והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה
ה דהשתא. ועמ״ש במ״א בענין ה נהורא דלבנ ר פ  כו׳ דבההיא שעתא ח
 זה דדוקא הכוכבים איו להם בושה לפי שהם נראים קטנים מאד היינו
 כמו שלמעלה היש ולמטה כולא כלא חשיב. משא״כ בחי׳ חמה ולבנה
חפרה ד כוי. וזהו אישה יפירנו ו ר פ דבר נ  שמהם נמשד שיהי׳ היש ו
ה דלע״ל  הלבנה דעכשיו ועניו ואישה יקימנו מה שיהי׳ אור הלבנ
 כאור החמה כו׳ שבעתים כו׳ וגם כמ״ש ביום השלישי יקימנו ועיין

ת וירא פנ״ו:  ברבו

. להביו עניו דקדוקי סופרים שאנו רואים במעט ה ר ד ת נ ה א י ב  ושמע א
ת וחומרו׳ שהחמירו חז״ל והוסיפו כמה ד מלא מהלכו  שכל התלמו
רה שבכתב. והעניו מובו כמ״ש רז״ל ע״פ כי טובים  גדרים וסייגים לתו

ד נעוריה. בית אביה כאהבת הבן אל האב. לא יחל דברו ס  שהוא ח
 כיון שהוא עדיין בחי׳ אשה נוקבא ואיש דרכו לכבש ואין אשה דרכה
ת כמ״ש בד״ה שוש תשיש בפ׳ תזריע ובד״ה ו  לכבש כי נשים דעתן קל
. ולכן לא יוכל לברר ההיתר ולהעלותו למעלה. כי  ויקחו אליד פרה
ק בחי׳ אתכפיא ל לבא לבחינת אתהפכא חשוכא לנהורא ר כ א ע  עדיין ל
ת יורידנו ר אחרי במדבר כנ״ל ולכן מה שהוא קצת מותרו ת כ  שזהו ענין ל
. ר גלחה את ראשה כ  לגשמיות ועמ״ש ע״פ כי תצא למלחמה כו׳ גבי ו
ת נדרים כ ס ך בנ״י גבי שערר כעדר העזים. ולכן מ  ובד״ה ונקדשתי בתו
ק כשהוא בחינת נוקבא. אבל ואם היו ר נשים שאינו ר ד ס  הוא ב
 תהיה לאיש. ואם בית אישה נדרה. דהיינו כד קבילת דכר שמקבלת
 טפת חכמה עילאה שהיא התורה שהיא חכמתו ית׳ ואורייתא היכלא
ל רצון זר. ואזי כ  עילאה דקוב״ה. ואזי שניהם ערומים שמופשט מ
ת נדרה דהיינו שהוא מהפר חשוכא לנהורא כי בחכמה אתברירו  והפר א
רב שלום בניד א״ת בניך אלא כל בניר בעניו ו  כוי. (ועמ״ש בד״ה ו
רב שלום זהו ע״י בוניך דוקא משום דבחכמה  בוניד שכדי להיות ו
ר ע״ש. ואיתא בפ׳ תזריע (מ״ב סע״ב) ע״פ אשה כי תזריע  אתברירו כ
 וילדה זכר, א״ר אחא אתתא מיומא דאתעברת לית בפומה אלא ילידו
 דילה אי להוי דכר ופי׳ הרמ״ז שעם היות הנוקבא בחינת גבורה עכ״ז
נתבסמו עד כי חפצה  ע״י יחודה עם החסדים נמתקו גבורותיה ו
 ותשוקתה שילידו דילה יהי׳ דבר דוקא שהוא בחינת חסדים ועיין בפ׳
ת אלישבע ובפי׳ הרמ״ז שם.  שמיני (דל״ח סע״ב) ע״פ ויקח אהרן א
 וכר העניו כאן שע״י היחוד עליון בעסק התורה שזורח בתוכה אור
ו לכבש ועמ״ש בד״ה והיה ר והאיש דרכ כ  האלקות נעשה הנשמה בבחי׳ ד
ר שתהיו בבחי׳ זכרים כו׳. ועניו  לכם לציצית בפי׳ למען תזכרו כ
ה אביה י״ל עפמ״ש בפ׳ אמור (דף ק׳ ע״ב) בענין אחותי בת  והפר ל
 אבי היא בזמנא דנטלי מבי אבא כו׳ והיינו בשבת שאז מאיר בנפש
כל לבא לבחינת אתהפבא ן נשמה יתירה ואזי תו ד ה שזהו ע מ כ  מבחינת ח
 כו׳ וכמ״ש במ״א באריכות וע׳ מזה לקמן סד״ה ושמע אביה את נדרה.
ה שבכל ל פ ת ל יום ב  וזהו מפירין נדרים בשבת והארת שבת מאיר בכ
. ועיין בס׳ ש״ב ס״פ י״ח ופרק  יום כמ״ש ע״פ להקריב לי במועדו
הדל לא ימעיט שאור אבא מאיר בכל נש״י שזהו עניו  י״ט ועמ״ש ע״פ ו
 כי קרוב אליר הדבר מאד. והנה ארז״ל נערה המאורסה אביה ובעלה
 מפירין נדריה הפר האב כוי. והענין דאיתא ברבות בא (ס״פ ט״ו)
 שעכשיו הוא בחינת וארשתיד לי ולעתיד כתיב כי בועליד עושיר בחינת
 נשואין וכ״ה בגמרא (רפ״ח דפסחים) ע״פ ביום ההוא תקראי אישי
ה בית ל כ  ככלה בית חמיה דהיינו בחינת נשואין משא״כ עכשיו הוא כ
ם וגליא ועכשיו  אביה שהוא בחינת אירוסין. והיינו כי אורייתא סתי
ק חיצוניות התורה לכן נק׳ אירוסין לבד וכנ״ל ו ר לה לנ תג  לא נ
ת הפעם כוי. וע״כ צ״ל אביה ובעלה מפירין נדריה פי׳ אביה א  בעניו ז
ק התפלה לעורר האהבה ויראה שתהיה בבחינת בת ס  הוא ע״י ע
ק התורה ס  אבי ולא זז מחבבה עד שקראה בתי ואח״כ ובעלה היינו ע
ו וכמ״ש רה אין ל רה אפילו תו ל האומר אין לי אלא תו ר משא״כ כ  כ
ן על שלא ברכו בתורה תחלה. וזהו אביה ד ע כל בניד הנ״ל ב  בד״ה ו
ל  ובעלה מפירין אביה היינו בחי׳ יו״ד ובעלה היינו בחינת ו׳ שהוא קו
 התורה. אכן לעתיד שיתגלה פנימית התורה זהו ענין בית אישה בחי׳
 תקראי אישי וכן כגון רשב״י שתורתו אומנתו כמו שאמר בחד קטירא
פרד אפילו רגע אחד ע״ד משנ״ת  אתקטרנא כו׳ שלא היה בבחינת נ
ר ד  בד״ה ואלה המשפטים גבי נשמות האצילות כו׳ ע״ש ועיין ברבות ס
ר מן רר את האהבה וע״כ היה פטו  נח פל״ה ולא היה צריר לעו
ה וזהו עניו ואם בית אישה כו׳ ועמ״ש םד״ה מה טובו בעניו ל פ ת  ה

 משכנותיה ישראל):



 לקוטי מטות תורה פה

 דיניו מתעריז, אלא מבחי׳ חכמה עילאה והחכמה תחיה והוא הביטול
׳ כמבואר בד״ה ראה אנכי נותן. וזהו שהאב דעת כו  שלמעלה מהשגה ו
ר ומהפר חשוכא לנהורא ומבחי׳ זו נמשד ג״כ בחי׳ ואמ היו תהי׳ לאיש פ  מ
דרה היינו שע״י ה וע׳ בזהר שם• אד פי׳ ושמע אביה את נ ל ע מ  הנזכר ל
 אתכפייא בתחלה שזהו עניו הנדרים מזה נמשד אח״כ גילוי בחי׳ אביה
ס ד ר פ ד מענין בחינת אביה ב  להיות אתהפכא חשוכא לנהורא. ועיין עו
 שער חמישי פ״ג. וז״ש ג׳׳כ וידבר משה אל ראשי המטות כו׳ לאמר
 זה הדבר כו׳ שע״י לאמר זה הדבר שמבחינת משה על ידי זה יוכל
ם ראשי המטות הוא בחי׳ רעותא דליבא אה״ר ר הנדר בו׳ ג  להתי

 וכמבואר למעלה*):
ודע בשערים בעלה פי׳ בזהר ו וגוי. הנה על מ״ש נ ר ב ש ך י י ל ל א  עיני כ
ם מה דמשער בלביה. עוד פי׳ שם מאן  פ׳ וירא (דיז־ג ע״ב) לפו
 שערים כד״א שאו שערים ראשיכם וביארו בזה בפ׳ פינחס(דרנ״ג ע״ב) אליו
ן והם חמשים שערי בינה.  אינון תרעין עילאין כו׳ ואינון חמשין תרעי
 ולהבין זה איך על שערי בינה אמרו דמשער בלביה• אד כי הנה אמרו
 הלב יודע הלב מבץ (כמ״ש ברע״מ ס״פ כי תצא (דר״פ ע״נ). וברבות
 בקהלת ע״פ דברתי אני עם לבי הלב רואה שנאמר ולבי ראה הרבה חכמה
תת לעבדד לב שומע כו׳ הלב מחשב בו׳ ועיין בפ״ב נ  הלב שומע שנאמר ו
 דאבות משנה מ׳), וכן אמרו בינה ליבא ובה הלב מבין. ביאור העניו
ננות באור א״ס ב״ה איד שהוא םוכ״ע וממכ״ע וכו׳ כשהוא  הוא ההתבו
לא נמשד מזה הארה והמשכה בלב להיות הלב  עדיין במוח תבונתו ו
ה אור להאיר ח בינה ולא שערי בינה אכן כשנפתח ממנ  נרגש מזה נקי מו
פתח לצאת בו לחוץ. ם בלב נקרא שערי בינה עד״מ כמו השער הנ  ג
גתפסת בלב שהלב משער ומשיג נתו ו ח תבו ד יוצא אור ההשגה מן מו  כ
 גם היא אותה השגה והתבוגגות (ועיין בילקוט ריש משלי היכן היא
׳ ע״ש. וע׳ בזהר פ׳ שלח(דקס״א ע״נ). ועמ״ש במ״א בביאור  החכמה מצויה כו
ם לציצית בד״ה להבין עניו הלב), וע״ז נאמ׳ שמע ישראל כ  ע״פ והיה ל
ודע בשערים ונת המאמר וירא ק״ג ע״פ נ  שמיעה בלב להבין כוי, וזהו כו
ם מה דמשער בלביה היינו כפי מה דמשער ומשיג בלבו ל חד לפו  בעלה כ
ת ההתבוננות שבמוחו מסוכ״ע וכו׳ ולכן נק׳ ג״כ נ׳ שערי בינה שיוצא  א
ספרתם ת לבו כמו ד״מ שער נפתח(ובמ״א ע״פ ו נ  האור מן מוחו לחוץ לתבו
ל מז׳ הרי מ״ט והיינו כל א׳ כלו ת עליונות ו ם נת׳ דנש״ב הם ז׳ מדו כ  ל
ת לבו להיות הלב נ ח לתבו  כי משכן המדות הוא בלב וע״י שנמשן־ מהמו
 מבין כו׳ הרי נמשד המשכת הבינה במדות שבלב לכן הם מ״ט שערים
י לחמי בענין עצמות ת כנ״ל, ועמ״ש בד״ה צו כו׳ את קרבנ גד ז׳ מדו  נ
ק ה׳ ופ״ז ועמ״ש ר  גידין ובשר, וע׳ בפרדס שער י״ג שער השערים פ
ל בגימט׳ נ׳ שהם נש״ב והיינו / וזהו כ ח ד ק  במ״א ע״פ ושעריד לאבני א
ם שעו״ד אליד ישברו ל חד לפו גד נש״ב כ ל נ ל וכו׳ כנס״י נק׳ כ  פי׳ עיני כ
ם דהשערים הם ממוח ל היינו כנ״ל בעניו הלב רואה כי ג  כו׳(ופי׳ עיני כ
 בינה וראיה הוא מבחי׳ חכמה אר כי השער החמשים הוא המחבר חו״ב
 וממשיר התפשטות החכמה עילאה בכל המ״ט שערים ועמ״ש סד״ה
ם הנ״ל. ועיין בהרמ״ז פ׳ אמור (דצ׳׳ג ג׳) בעניו לב. ובשם כ ספרתם ל  ו
ופה דלכר נק׳ חזה משום שהחכמה שהיא  המגיד נ״ע איתא ע״פ חזה התנ
 בחי׳ ראיה נמשך־ עד החזה ומשם ולמטה הוא בחי׳ ירכין וכנודע מעניו
ק לפי שהחזה ק ביו אברי הנשימה בו׳ ר  חצר הכבד שהיא פרםא המפסי
ם של ראיה ועמ״ש במ״א ע״פ ו ר נק׳ חזה שהוא תרג כ  הוא דבר חיצוני ל
ם הוא ו ידעת היום, דאחזה שהוא לשון תרג  ומבשרי אחזה אלוה בד׳׳ה ו
ספת ו ם נק׳ כנס״י כלה בה״א נ  אחוריים דבחי׳ ראיה ממש)• אד לפעמי
פה שאינה ראויה  הטעם לזה כי יש ארוסה ונשואה קודם שנכנסה לחו
פה וראויה  ליחוד וזיווג עדיין נק׳ ארוסה והנשואה הוא אחר שנכנסה לחו
ה בה״א ועמ״ש בד״ה יחיינו מיומים. וביאור ל  לזיווג אז היא נשואה ונק׳ כ
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רה. ם יותר מיינה של תו  דודיד מיץ אמרה כנם״י ערבים עלי דברי סופרי
רה וסודותיה כמשארז״ל נכנם יץ רה הוא פנימית התו  3י׳ יינה של תו
ל הגדרים דות התורה כי כ ד ד״ס ערבים על כנס״י יותר מסו  יצא סו
לם נמשכים ו סר שבאגדות ופרקי אבות כ  והחומרות שבדברי רז״ל ודרכי מו
 מבחינת אהבה רבה כמ״ש אהבתי אתכם אמר ה׳ (ועמ״ש ע״פ כי אהבו
 ה׳ אלקיד בד׳ה לא אבה), כמו למשל אדם מחמת אהבתו על בנו מדקדק
 עמו יותר להוסיף עליו שמירה מעולה בסייגים וגדרים בכל האפשרי
וקה מכל וכל, וכן חפץ מאד שימצא חן ושכל ביתר שאת.  בע״כ שיהיה מנ
ה שהיא יקרה ביותר שומרה ביותר שמירה מעולה ות מ  וכמו למשל מרגלי
דל אהבתו ית׳ אלינו מחמיר ומדקדק עלינו ו ת ג מ ח  כלי בתוד כלי. כד מ
רתו הגמשכות מאה״ר בסייגים  בדקדוקי סופרים שהן המה דברי תו
פ שחורה ו שנהיה נקיים לפגיו ית׳(עמ״ש מזה ד ב לנ  וגדרים לזכותינו לטו

 אני ונאוה ועיין ברבות ר״פ שמות גבי ואוהבו שחרו מוסר). והגה בזמן שבהמ״ק
 היה קיים היה סגי בדאורייתא כי היתה נאמגה את ה׳ רוחגו ולא משכנו
קל להיות אהבת ה׳ ות גשמיות והיה בנ  חבלי עבותות אהבתגו לתאו
ם מבלי דת ה׳ ותורתו ג  קבועה בלב כל איש להיות בהתלהבות לעבו
ר כי גתמעטו הלבבות ר אחר דו  שנתעורר מזה אהבה רבה אד דו
 השלימות בעבודת ה׳ באהבה עזה ברשפי אש ונכוינו באש זרה באהבות
כל לעבוד ה׳ באהבה ו  ותאוות גופגיות וכ״כ גברו עלינו עד אשר לא נ
 בלתי שנתעורר מזה אהבה רבה ע״י דקדוקי סופרים וחומריהם בכל
ע בכל החומרות שבגמרא ופוסקים והו ר ר מ  פרטיהם הן בבחינת סו
סר שבאגדות ומילי דאבות עין טובה שיראה  בבחינת ועשה טוב בדברי מו
ת רעהו אל יחשוב בלבו וכן לב טוב וחבר טוב ע ר ת חבירו בטוב עין ו  א
א אשא פנים לישראל  כוי. (ועמ״ש בד״ה כה תברכו את בנ״י בפי׳ איד ל
 כו׳ והם מדקדקים על עצמן עד כזית כוי. נמצא שע״י שכנס״י מדקדקים
 על עצמן להחמיר ע״ע ביותר ממ״ש בתשב״כ מזה נמשר בחי׳ ישא ה׳
 פניו שהוא בחינת אהבה רבה שלמעלה מההשתלשלות בו׳ ונמשר בחי׳
ם באדם וכמ״ש ג״כ בד״ה שחורה ד ממש להיות גילוי אה״ר זו ג ל  זו א
׳ ע״ש. ועמ״ש ה הנפש הבהמית ג״כ כו ל ע ת  אני ונאוה הנ״ל שעי״ז ת
 בפ׳ מקץ סד״ה כי אתה נרי גבי והנה בדורות הראשונים כו׳ אבל דורות
ר ד ס  האחרונים כוי. וזהו והוי׳ יגיה חשבי בו׳ וע״ש שהוא מלמעלה מ
 ההשתלשלות וזהו ענץ ישא ה׳ פניו אליד והיינו ע״י שמדקדקים על
 עצמן וכמ״ש ברע״מ בפ׳ פינחס(דרל״ח ע״ב) שהוא בחי׳ ישאהו על אברתו
ה ממה שנמשר ע״י רמ״ח פקודין דאינון רמ״ח אברץ ל ע מ  שהוא ל
 דמלכא ועי׳ בגמ׳ במגילה (דף כ״ז ע״ב ודכ״ח ע״א) גבי ובמה הארכת
ל המאריד באחד מאריכין לו  ימים בו׳ יעו״ש. ועמ״ש במ״א בפי׳ כ
דרה כוי הניא אביה אותה  ימיו כוי). וזהו שכתוב ושמע אביה את נ
ר כתרגומו מבטל פ ת הנדר כי מבחי׳ אהבה רבה הוא מ ר א פ  שהאב מ
ל האיסורים והקישורים אשר כנס״י היא אסורה וקשורה ואין חבוש  כ
 מתיר עצמו כ״א ע״י מדת אהבה רבה בחי׳ אביה. (ועניו האיסורים
 שהיא אסורה וקשורה בהן י׳׳ל דהיינו חלישת כח הנפש שאין בכחה
רתקה ומאסרה כוי חומריות הגוף ונה״ב וכמ״ש במ״א בד״ה  לצאת מנ
ח ועוז לנפש לבטל רה נמשר כ  בחדש השלישי בפ׳ יתרו ושם נת׳ שע״י התו
׳ ובמ״א נתבאר דקישורים אלו נקרא סירכות ברע״מ  קישורים אלו כו
ק ת בו׳ בד״ה פי׳ הפסו ו ת בהם ועי״ז אינה יכולה לעל כ ב ת ס  שהנפש מ
 מי אל כמור, וי״ל שהפרת נדרים ביוהכ״פ היינו שע״י התשובה נמשר
. ועוד י״ל בענין ר ת וביטול הקישורים וגילוי האה״ר בנפש כ ר פ  בחי׳ ה
ר והוא ע״ד מ״ש בזהר פ׳ אמור (דיק ע״ב) גבי בזמגא פ  שהאב מ
 דנטלא מבי אבא ולא בזמנא דנטלי מבי אימא, כי מבחי׳ הבינה והדעת
 נמשד להיות אתכפיא סט״א. וזהו ענץ הנדרים סייג לפרישות, אבל
 להיות אתהפכא חשוכא ממש לנהורא א״א להיות מבחי׳ בינה שמינה
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ת הארץ כוי). וזהו פי׳ ואתה היינו המשכה מבחי׳ חכמה התחלת ד ק  פ
 המשכת מ״ד ועיין בזהר פ׳ בלק (דקצ׳׳ג ע״ב) ע״פ ה׳ אלקי אתה ארופע׳ר
ה שהיא א ת  כוי. ופי׳ ואתה את היינו המשכת כ״כ אותיות לה׳ ת
ת ו׳ הוא נ רה על המשכה זו כי תמו  בחי׳ מלי. והוי״ו דואתה מו
 שבראשו כמו יו״ד ונמשך משמ קו דק. ועיין בפ׳ תצוה (יקע״ט ע״ב)
 ועמ״ש סד״ה והי׳ הוי׳ לי גבי וישם אותה מצבה בו׳ ע״ש. וזהו ואתה
 נותן כו׳ בעתו דוקא היינו בעת רצון העליון שהוא בחי׳ החופה
 שלפני היחוד (ועמ״ש עוד מעניו עיני כל בדיה כי ההרים ימושו). וענין

ו ידיך כי צריך לעשות נ נ  פותח את ידיד היינו ע״ד מ״ש מקדש אד׳ כו
. ר  בית קיבול בחינת כלי במל׳ שתקבל המשכת מ״ד הנקרא אכלם כ
 כי קודם היחוד נקרא בתולה לשון אוטם. שלבו אטום כבתולה, וע״ז
 נאמר באר חפרוה שרים כוי (וכמ״ש בע״ח של״א פ״ז ושער הירח פ״ג

ת ידיך שפותח  ובפע״ח שער ק״ש שעל המטה פי״א ופרק וי), וזהו פותח א
ל אכלם הנ״ל. ב ק ר בהם לעשות למטה כלי ובאר ל  ידים העליונים לחפו
ה כתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם  וזהו מקדש אד׳ כוננו ידיך. דהנ
כם וגם ארז״ל משחרב בהמ״ק אין  וארז״ל בתוכו לא נאמר אלא בתו
ת רצונו וחכמתו ית׳  לו להקב״ה אלא ד׳ אמות של הלכה שהוא התגלו
 ונק׳ המשכת מ״ד טפת ח״ע. אך צ״ל כלי קיבול לזה להיות בכל לבי
ו ידיך נ נ  דרשתיך כו׳ שאז נקרא כלה כנ״ל ועשיית כלי זה הוא כו
ת ראש ר ובביאור ע״פ נשא א  ועמ״ש בביאור ע״פ באר חפרוה שרים כ
 בני גרשון. גם ידיך הוא לשון יודין בי פתיחו דיודין הוא שנמשר מו יו״ד
ות לה כלי בית  שבראשו ונעשה וי״ו וזהו המשכת רצון עליון כדי לבנ
רתת ברית אלא למי שעשאה כלי.  קיבול כמארז״ל איו האשה כו
ל חי היינו ל חי רצון כ כ  וכמ״ש כי בועליך עושיך כו׳ ואח״כ משביע ל
ל חי שמקבלת כך נקראת כ רא ל  בחינת יסוד דנוק׳ שמקבלת מיסוד דדכו
 מח״י עלמין ואחר הקליטה אז משביע בבחינת שביעה היפך התשוקה
 כי התשוקה היא מרחוק כאשר לא השיג התאוה ואל אישך תשוקתך
ה כמ״ש ר״פ נח  ואחר היחוד כשנקלט שפע האור בתוכה ועביד נייחא ל
ל חי רצון עליון שנמשך בעתו כנ״ל בבחי׳ שביעה כ  (דנ״ט ע״ב) אז משביע ל
 כנ״ל. ועמ״ש בביאור ע״פ כה תברכו כוי. ומכ״ז מובן ענין המבואר

ר כו׳ בבית אביה בנעוריה. וענין ארוסה ונשואה*:  ע״פ ואשה כי תדו

• 
לכם ם וגוי. וצ״ל דהל״ל יחלצו כי החלצו משמע כו כ ת א  החלצו מ
 וכיון שנאמר מאתכם דהיינו מקצתם אלף למטה א״כ הל״ל
ל מטות והל״ל מכל כ  יחלצו. גם מהו ענין נקמת הוי׳ במדין. גם מהו ל
גד בחי׳ שם הוי׳ ולכן קודם מתן  מטות. אך הנה בחינת מדיו הוא ממש נ
רה היה צ״ל הכנעת קליפת מדין ע״י יתרו כהו מדין שאמר עתה  תו
 ידעתי כו׳ (כמ״ש מהר ר״פ יתרו ס״ז כי). והענין ע״ד משארז״ל דבשעת
רה נתקבצו כל האומות כו׳ עד שפתחו כולם ואמרו ה׳ עוז לעמו יתן  מתן תו
 ה׳ יברך את עמו בשלום וכמארז״ל שהעוסק בתורה משים שלום בפמליא
 של מעלה ובפמליא של מטה. ולהבין ב׳ שלומות הללו צ״ל דהנה בחורבן
 בהמ״ק ראשון אמרו רז״ל ויתר הקב״ה על עבודת כוכבים וג״ע וש״ד ולא
ק בשביל ערן שנאת חנם  ויתר על ביטול תורה וחורבן בית שני היה ר
ה עכשיו אריכות הגלות שבית המקדש חרב יותר מי״ז מ  לבד. וא״כ ל
י עבירות חמורות הנ״ל אעפ״כ היה  מאות שנה. וגלות בבל שהיה מפנ
ק שבעים שנה• אד העניו הוא כי הנה בשבעה אומות שהיו בארץ  ר
 בעת שבאו אבותינו לארץ הכנעני והחתי כו׳ נאמר והיה אשר תותירו
ת הרעות לכן כשחטאו ישראל אז בבית  מהם בו׳ כי הם היו שבע מדו
ם ה  ראשון ונתגברו בהם השבע מדות הרעות אלו מפני שהשאירו מ

ננות ה ע״פ המבואר כי כשנמשכה ההתבו ל פ  ענין זה בעבודה שבלב זו ת
 בלב נקי שער דמשער בלביה. אמנם יוכל להיות שגם אם משער בלביה
ר עומק לבבו כמ״ש בכל לבי דרשתיך ר תו קלט האור בתו  אבל לא נ
דת קו ל נש״ב בתור נ  פי׳ כשנקלט כו׳ אז נק׳ בכל לבי היינו שנכנס כ
ל בלא ה׳ אבל  לבבו אבל אם לא נקלט רק הוא בחיצוניות הלב נקי כ
ה בה״א כי הה״א מורה על פנימית הלב המקבל ל  כשנקלט כנ״ל נק׳ כ
 נש״ב בתוכה כפי דמיון קליטת הנוק׳ טיפת דכר לכן נק׳ נשואה אחרי
 שנקלט אור א״ס ב״ה שבהשגת מוחו בתור נקודת לבבו ביהוד וזיווג
 ועמ״ש בד״ה עניו ראש השנה בפ׳ תבא. משא״ב בחי׳ ארוסה היינו
ל כנ״ל. וזהו נודע בשערים  כשלא נקלט כנ״ל אזי נקרא ארוסה ונקי כ
ודע לשון יחוד וזיווג כמו והאדם ידע כוי. וז״ש וידעת  בעלה פי׳ נ
כד קבילת  היום והשבות אל לבבר כו׳(ועמ״ש בד״ה לריח שמניר בענין ו
 דבר אקרי נערה בה״א, בי הה״א מורה על שקיבלה ההשפעה מעלמא
ת הה״א מורה על ל׳ זכר כמו ואת פ ס ו  דדכורא. לכן ע״פ לה״ק ג״כ ת
 לשון נקבה ואתה לשוו זכר כדפרש״י פ׳ ואתחנן ע״פ ואת תדבר
ה פ״ד דנזיר ובגמרא ריש קדושין גבי שלש ושלשה, וע׳ בפרדם  וכ״ה במשנ
. ועמ״ש עוד מעניו כי כל בשמים  שער השערים םפ״ו ובעה״כ ערר כל

 ובארץ בשה״ש בד״ה לסוסתי ברכבי פרעה):
 ב אמנם אין בחינת הקליטה נעשה עד לאחר החופה לפי שבחי׳
כלה  החופה הוא אור מקיף מלמעלה שמאיר על חתן ו
 שיוכלו להתייחד והיינו הארת רצון העליון השורה בבחינת מקיף על
 הלב שיוכל לקלוט האור בתוכו ולמעלה בכנס״י הוא ג״כ בחי׳ מקיף
ל כבוד חופה בכדי שיהיה יחוד וזיווג  עליון הנק׳ חופה כמ״ש כי על כ
(וענין בחינת חופה זו בעבודה י״ל עפמ״ש ה עם ה׳ ל  ואז נק׳ כנם״י כ
נות יש שתכנס בקרב נ ת שיש כמה מיני התבו  במ״א ע״פ טוב לחסו
ננות  איש ולב עמוק כו׳ שהלב הוא כלי קיבול לאהבה זו ויש התבו
נות זו נ  שהיא למעלה בהשגת מוחו ותבונתו והלב קטן מהביל התבו
ה שארו ולבבו בכלות הנפש כוי, ויש ל  שאלו היה מגיע עד הלב היה כ
ה בלחש ובחשאי כו׳ שהוא ל פ  אשר גם מוחו לא סביל כו׳ והוא ענין ת
נות זו שהיא נ כל שאת כוי, ובחי׳ התבו  ביטול השגת הנפש מכאשר תו
 בחינת מקיף נק׳ חופה, ועמ״ש מעניו בחינת מקיף זה בביאור ע״פ
ם בפרשת אמור ועמ״ש מעניו חופה בד״ה לסוסתי הנ״ל כ ספרתם ל  ו
ה היינו קודם ל ל פי׳ קודם שנקראת כ רה צוה*). וזהו עיני כ  ובד״ה תו
ק כמו ל אליד ישברו בבחי׳ תשוקה מרחו  הקליטה ואז נקרא עיני כ
 ארוסה לארוס אבל לאחר החופה אז זמן יחוד וזיווג לקבל ולקלוט
ה ואז נק׳ נשואה וע״ז נאמר ואתה נותן להם את ל  האור בבחינת כ
ע׳ בזהר ו ) י  אכלם היינו לשון זיווג כמו באתי לגני אחותי כלה אכלתי כו
 פ׳ פינחס דרכ׳ץ ע״א ודר״מ ריש ע״ב ובמק״מ שם ושם בשם הרח״ו) היינו

 השפעת אור עליון להתקבל ולקלוט בבחי׳ מל׳ שנקרא לב ואז נקי כלה
נקרא המשכת מ״ד בשם אכלם כמו כי אם הלחם ה ו ל  לבבתני אחותי כ
 אשר הוא אוכל. וכמו אכלה ומחתה פיה ומה שלא אמר בעתם כמו
ק בעתו בוי״ו קאי על עת רצון העלית של עצמות המאציל  אכלם ר
ל לכן נאמר ל  לפי שהמשכת מ״ד הנ״ל תלוי באתעדל״ע בלתי אתעדל״ת כ
 בעתו רצונו רצון עליון לבד כמו בשבתות ויו״ט. (וע׳ בסמוך* דרצון
ת זו הוא בשבתות ויו״ט  העליון הוא בחי׳ החופה ולכן א״ש דהתגלו
רה צוה הנ״ל בענין והשיאנו ת רצה״ע כמ״ש בד״ה תו  שאז הוא התגלו
 כו׳ כאשר רצית ואמרת בו׳ ע״ש ובד״ה ויקהל משה גבי וביום השבת יפתח
. פ׳ בראשית דף ח׳ ע״א). ולזה רמזו בקידוש לבנה חק וזמן נתן ר ה  וע׳ מ
וע׳ בזהר פ׳ אחרי דנ״ח סע״א. ולהבין לפ״ז  להם שלא ישנו את תפקידם(
 לשון וזמן נתן להם יובן עפמ״ש הרמ״ז בפ׳ תשא (דקפ״ח ע״ב) בפי׳ זמין
ר בנ״י בפי׳ פ ס  קוב״ה למעבד לישראל כוי ע״ש. ועמ״ש בד״ה והיה מ

 •) עי׳ בהוספות.



 תורה פו

 חו״ב שהו בחי׳ יו״ד וה״א נעשו תרין ריעין דלא מתפרשין אע״פ שהן בעצם
 ב׳ הפכיים ונקרא אין ויש ומ׳׳מ ע״י המשכה מאור א׳׳ס ב״ה שלמעלה
 מב׳ הבחי׳ הם מתכללים והיו לאחדים והמשכה זו מרומזת בקוצו
 של יו״ד שהוא למעלה מעלה מבחי׳ היו״ד ועי״ז מתפשט ומתחבר
 היו׳׳ד בה״א וכמבואר בפרדס שהיו׳׳ד יש לה ג׳ קוציו ומקוץ התחתון
 נמשר הה׳׳א ובקוץ התחתוו יש בחי׳ קוץ העליון ונמצא שזה שיתפשט
 ויומשד היו׳׳ד בה׳׳א נמשר ע׳׳י קוצו של יו׳׳ד שהוא למעלה מעלה מעצם
 בחי׳ היו״ד והוא הוא המחבר היו׳׳ד עם הה׳׳א (ועמ״ש בזה באריכות
 ע״פ לד לד ועייו בזהר פ׳ ויקרא (ד״י ע״ב ודי׳׳א ע״נ) ובמק״מ שם בשם
 הרח״ו שקוץ התחתון הוא הדעת והיינו שהדעת הוא המחבר חו״ב
 ועיין מהר הרקיע ר״פ בראשית גבי עאלת אות צ׳ כו׳ ע״ש ובזהר פ׳ אחרי
 (דע״ז ב׳) גבי אלא במזלא תליא חבורא דלהון כוי ובסה״מ (סי׳ קט״ו)

 בשם הלק״ת ובפע״ח (שער הברכות פ״ג) ע״פ ושבילר במים רבים ועוד
 בסה״מ (ריש סי׳ קנ״ו). וע׳ עוד בפרדס בעה״כ ערך קוץ). וזהו עניו
 שהעוסק בתורה משים שלום בפמליא של מעלה כי הנה בחי׳ הגורם
 להיות השפעה זו מעצמות א״ס ב״ה לחבר בחי׳ י״ה הוא ע״י התורה
 וזהו או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי שלום לי ממש היינו בבחי׳ י״ה דשם
 הוי׳ והטעם הוא משום דאורייתא מחכמה נפקת וארז״ל כל הקורא
 ושונה הקכ״ה קורא ושונה כנגדו וא׳׳כ ממשיך שיהיה הקב״ה שהוא
 עצמות א״ס ב״ה נמשד ומתלבש בהתורה דמחכמה נפקת וזהו עוסק
 בתורה לשמה לשם התורה עצמה וגם לשמה לשם ה׳ יען שעי״ז
 נעשה חיבור אותיות י״ה ולכו נק׳ התורה שלום (כי עי״ז נמשך
 בחי׳ ומדרגת הקוץ העליון כו׳ כי אורייתא מחכמה נפקת ושרשה
 ומקורה מבחינה שלמעלה מהחכמה כי תרי״ג מצות דאורייתא עם ז׳
 מצות דרבנו הם בחי׳ כתר תר״ד עמודי אור וכמו העמוד שמחבר
 הגג עם הקרקע כר עי״ז נעשה התחברות י״ה שיהי׳ נמשך ההמשכה
 ומתפשטת גם למטה כו׳ ועמ״ש בד״ה אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו גבי
 ובקולו תשמעו ומ״ש בד״ה ביום השמע״צ מענין או יחזיק במעוזי

 יעשה שלום לי כוי):
 ב וענין השלום בפמליא של מטה הוא באותיות ו״ה שבשם. כי
 הנה כתיב לד ה׳ הגדולה והגבורה כו׳ שהם ששה מדות
 עליונות וזהו בחי׳ הוי׳׳ו דשם הוי׳׳ה והנה לעומת זה יש ג״כ ז׳ מדות
 הרעות ומקור ושרש יניקתם הוא מבחי׳ קו השמאל דקדושה וכמ״ש
 בזהר דאית ימינא ואית שמאלא לעילא בסטרא דקדושה ומקו השמאל
 משתלשל ונמשד יניקת החיצונים וכמו נהר דינור נמשר מזיעתו של
 חיות הרי הגיהנם נתהוה מפסולת הגבורות (ועמ״ש מענין זה בפ׳ הקת ע״פ
 זאת הקת התורה כר) ולכן התיקוו לזה הוא ע״י שצ״ל שמאלא אתבליל

 בימינא וכל התורה הוא על יסוד זה וכמ״ש בזהר ר״פ קרח שמזה
 היה חטא קרח שלא רצה שיהיה שמאלא אתכליל בימינא כו׳ וזהו הפך
 יסוד התורה ולכן נק׳ התורה תורת חסד וזהו ימינד ה׳ נאדרי בכח
 ועי״ז ימינר ה׳ תרעץ אויב. ועד״ז גם כל עונשי התורה עם היותן בחי׳
 גבורות מ״מ הו כלולות בחסדים שהעונש הוא שעי״ז נעשה תיקון
 לנפש החוטא וכמארז״ל כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתן
 כוי. וכן אפי׳ עונש מיתת ב״ד ארז״ל גבי עכן יעכרך ה׳ היום הזה
 היום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעוה״ב נמצא העונש זהו לתקן
 נפשו. משא׳׳כ החטא עצמו הוא מר ממות וכמ״ש את החיים ואת הטוב
 ואת המות ואת הרע. נמצא הרע גרוע מו המות (ועמ״ש מזה סד״ה
 ויקח קרח). נמצא בתורה בחי׳ שמאלא אתכלל בימינא משא״כ העונש

 שהיה קודם מתן תורה היה מבחי׳ גבורות ממש כמו גבי דור המבול
 ארז״ל דור המבול אין להם חלק לעוה״ב וכו׳ וכן בדור הפלגה ונמצא
 העונש לא היה בשביל תיקה נפשו של החוטא וזהו גבורות גמורות

 לקוטי

 וכמ״ש (בשופטים סי׳ א׳ וסי׳ ב׳) ואתם לא תכרתו ברית כו׳ ולא שמעתם
 בקולי כוי ומחמתם* נכשלו בעבירות חמורות הנ״ל. ע״כ היה הגלות בבל
 שבעים שנה שעי״ז נתקנו שבע מדות הנ״ל לכל מדה עשר שנה כי כל
 אחד כלולה מעשר. אד בבית שני לא היה החטא במדות הרעות עצמן
 כ״א בשנאת חנם והיא קליפת מדיו שאינה נחשבת משבעה עממיו
 הנ״ל ואינו רע גמור כמו תאות רעות כו׳ ניאוף. כ״א שנאת חנם
 שזהו לשון מדיו ריב ומדון ומדה זו אע״פ שאינה רע גמור אד הוא
 מקור התהוות הרע והוא ג״כ הפד הקדושה האלקית (ועי׳ מהר ויקרא
 די׳׳ו ע״ב) שהיא דוקא בחינת אחדות והתכללות שהוא יסוד כל התורה

 כמ״ש הלל הזקו דעלד סני כו׳ ואידר פירושא הוא והיינו משום דכר
 הוא למעלה הוי׳ אחד בחי׳ אחדות והתכללות איהו וגרמוהי חד כוי
 הוא היודע והוא הדעה כי פי׳ אחד איו פירושו מהו״ע ית׳ דהוא נקרא
 יחיד אד פי׳ אחד היינו אחד בז׳ רקיעים והארץ ולמעלה הוא בחינות
 ז׳ מדות שכולם בטלים ומתכללים באחד וע״כ בחי׳ מדין ונרגן מפריד
 הוא המגגד לשם הוי׳ שהוא אחד שגם כל המדות וההפכיים כולם
 מתאחדין ובטלים באור הוי׳ כו׳ וע׳׳ב גלות זה שהוא תיקון ובירור בחי׳
 שנאת חנם משתהה זמן רב יותר. וזהו שארז״ל ראשונים שנתגלה עוונם
 נתגלה קצם כו׳ פי׳ נתגלה עוונם שהיה רע גמור ע״כ עשו תשובה
 ע״ז מיד. משא״כ אחרונים שלא נתגלה עוונם דהיינו ענין שנאת
 חנם שכל אחד מטעה א״ע שאין זה עון גמור ע״כ לא נתגלה קצם
 מפני שאיו מתחרטין כ״כ מזה (וכמ״ש כה״ג ברכינו יונה רפ״ק דברכות
 שלכך האשם שתי סלעים וחטאת בת דנקא דכיון שהאשם בא על
 ספק חטא אינו מתחרט כ״כ כו׳ ע״ש/ או כמו עד״מ לברר הפסולת
 הדק צריד שהות יותר מן הפסולת הגס שהוא ניכר לכל שהוא פסולת.
 וכן בדינים בגמרא א״צ עיון שהעורב אסור והיונה מותרת, אבל לברר
 דינים המסופקים שאין איסורין ניכר צריד טורח וזמן רב יותר בפלפול
 ועיון שאח״כ מכיריו שהוא אסור וכמ״כ תיקון ובירור ערן שנאת חנם
 לפי שאינו נחשב כ״כ לרע גמור בעיני האדם מפני שמדמה ששונאו
 בדין ע״כ צריר ע״ז זמן רב• אד להבין קצת חומר עניו זה דשנאת
 חנם איד שהוא המנגד ממש לשם הוי׳. והענין דשם הוי׳ נק׳ ע״ש
 שמהוה מאין ליש. והנה ידוע הקושיא למה נק׳ ההתהוות מאין ליש
 הלא אדרבה הוא ית׳ היש האמיתי וכולא קמיה כלא חשיב ואין ואפס
 ממש• אד העניו הוא משום שא״ס ב״ה כשמו כן הוא אין לו תחלה
 בו׳ ולכד כשהיה צ״ל המשכת האור להתהוות הנבראים בעלי גבול א״א
 להיות ע״י השתלשלות עילה ועלול שא״כ היה הכל בחי׳ בלי גבול, אלא
 צ״ל צמצום עצום בתחלה שיהיה הגילוי רק בחינת הארה מצומצמת לבד
 בבדי שאז יוכל להיות בחיגת הארה זו מקור ושרש להתהוות עולמות
 בעלי גבול ושלא יתבטלו במציאות וזהו עניו היו״ד דשם הוי׳ שהוא בחינת
 צמצום ישת חשד סתרו רק גילוי בחינת נקודה ויצא כברק חצו כו׳ ואחר
 היו״ד נמשר בחי׳ ה׳ שיש בו אורד ורוחב והוא בחי׳ סוכ״ע וממכ״ע
 למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית שכ״ז נמשד אחר בחי׳ היו״ד. ולכן
 נקרא הבריאה יש מאין שמקור התהוות היש הוא ע״י בחי׳ מה שהוא אין
 וכלא חשיב לגבי מהותו ועצמותו שלמעלה מבחי׳ צמצום זה ועמ״ש בד״ה
 וירא ישראל. וזהו שארז״ל כברייתו של עולם ברישא חשוכא הוא בחינת
 הצמצו׳(ועי בזהר בפ׳ בלק(דקצ״א) שפי׳ שחור׳ אני שהוא בחי׳ היוד דלית
 ביה חיוורי) והדר נהורא הוא בחי׳ ההתפשטות. והנה הצמצום וההתפשטות
 הם ב׳ מדות ההפכיים וצריך שיהי׳ בחי׳ ממוצע שיחבר ב׳ ההפכיים הללו
 והיינו ע״י בחי׳ שלמעלה משניהם שהוא המשכה מאור א״ס ב״ה דקמיה
 כחשכה כאורה כי חשוכא ונהורא זהו שייר רק בבחינת ומדרגות
 ברייתו של עולם, אבל קודם שנברא העולם לא שייד בחינות אלו וע״י
 המשכה מבחינה זו יוכל להיות קשר וחיבור בין שני ההפכיים עד שבחי׳

 •) עי׳ בהוספות.
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 72! לקוטי מטות תורה

 חכמה ולוים בשירה וזמרה כוי בחי׳ רצוא וכתיב גבי לוים וילוו עליך
 וישרתור שהיו בטלים לגבי הכהנים והנה שלום זה בפמליא של מעלה הוא
 על ידי עסק התורה שהיא המשכת רצון העליון שלמעלה מחו״ב והוא
 העושה שלום ביניהם וכמש״ל בענין קוש״י וכך יש בנפש ג״כ בחי׳ קוצו
 של יו׳׳ד והוא הרצון שלמעלה מהטעם כוי וממנו נמשך בחי׳ הדעת
 העליון המחבר ומייחד חו״ב מוח ולב והיינו כי עסק התורה הוא
 בבחי׳ ביטול אליר ה׳ נפשי אשא מחשבה במחשבה דבור בדבור כוי.
 ולכן עי״ז נמשר להיות מוח שליט על הלב שלא יהיה התפעלות הלב
 בעניו אהבה בבחי׳ יש אני אוהב ויש אני כוי. אלא בבחי׳ ובכל
 נפשד ביטול כי אליד ה׳ נפשי אשא מפני שאתה עתיד ליטלה ממני

 כוי. ועמ״ש בד״ה וידעת היום גבי שלום לרחוק שנעשה קרוב:
 ד וענין השלום בפמליא של מטה הוא לאכללא שמאלא בימינא פי׳ כי
 מדות שבנפש האלקית נקראו בכלל בחי׳ ימינא שהחסד
 גובר בהם ולכו נקראת הנשמה בת כהו אבל המדות דנה״ב הן בחי׳
 שמאלא ששרש ומקור נה׳׳ב מפני שור מהשמאל. והנה יש כ״ח עתים
 שלפעמים הנה׳׳ב כפופה להנה״א בתכלית ופעמים מתגבר לימשר אחר
 תאות גשמיים ואין זה שלום, אבל השלום הוא שיהי׳ שמאלא אתכלל
 בימינא שיתבררו המדו׳ דנה׳׳ב להבטל בהמדו׳ דנה״א ועמ״ש מזה בביאו׳
 ע״פ ואהיה אצלו אמון וכמ״ש בכל לבבד בשני יצריר שישוב היצה״ר
 ממש לאהבת ה׳ ע״י ההתבוננות איר שבאמת איו עוד ממש וא״כ למי
 יחפוץ זולתו ית׳ והנה שלום זה נעשה ג״כ ע״י התורה כי עיקר
 בירור המדות הוא ע״י המשכת הדעת שהוא חיות חמדות ופנימיותו
 והוא הממשיד בחי׳ חו״ב במדות להיות בחכמה אתברירו המדות
 של נה״ב (כמ״ש מזה בביאור ע״פ מים רבים לא יוכלו לכבות את
 האהבה בעניו הדעת מהו משמש. ועמ״ש ג״כ בד״ה וכל בניך בענין
 א״ת בניד אלא מניר שכדי להיות בחי׳ ורב שלום זהו ע״י בחי׳ בוניד
 שהיא עול תורה ועמ״ש בביאור ע״פ מים רבים כוי) והנה עי״ז
 נמשד למעלה המתקת הגבורות והוא ענין יחוד ו״ה והוא המשכת
 םוכ״ע בממכ״ע וכלל המשכה זו הוא ע״י מעשה המצות וזהו והיה מעשה
 הצדקה שלום שהצדקה ממשיר ג״כ בחי׳ שלום הנ״ל דכמו שע״י הצדקה
 נעשה שלום למטה שהעני מתקנא בהעשיר וע״י הצדקה נעשה שלום
 ביניהם כד ג״כ גורם שלום למעלה ביו משפיע למקבל כוי. וע׳ באגה״ק
 בד״ה והיה מעשה הצדקה שלום ועמ״ש עוד מענין זה דשלום בפמשמ״ע
 חיבור הרצוא ושוב דלב ומוח ושלום בפמליא של מט׳ בד״ה וכל העם רואי׳ את
 הקולות בפ׳ יתרו ע״ש. ואחר כ״ז יובן ענין נקמת הוי׳ במדין כי בחי׳ שנאת חנם
 ופירוד זהו ממש המנגד לשם הוי׳ שעיקרו השלום וההתכללות בפמשמ״ע
 ושל מטה. והענין שע״י בחי׳ התכללות שנעשה עי״ז נמשר אור עליון
 מבחי׳ שלימותא דכולא הכולל הכל כי ממד הבל כתיב. משא״כ בחינת
 הפירוד כוי. ולכן מלחמת מדיו הוא לנקום נקמת שם הוי׳ ממש. וזהו
 החלצו דמשמע כולכם פי׳ כי כל אדם צריד לעמוד במלחמה זו ללחום
 עם יצרו בעד שם הוי׳ המורה על יחוד והיינו שיהיה ההתכללות
 כולם כאחד ממש כאיש אחד בלי שום פירוד לבבות וכו׳ ועי״ז דוקא
 יכניעו את מדין. וז״ש לכל מטות כי הנה ס״ר נשמות הן נגד ו״ק
 הכלולים כ״א מיו״ד ויו״ד מיו״ד כו׳ והנה יש ו״ק מלמעלה למטה וממטה
 למעל׳ והן ב׳ בחי׳ שבטים כמ״ש ששם עלו שבטים שבטי י״ה היינו מעלמא
 דדכורא ועלמא דנוק׳. וכן במטות יש ב׳ בחי׳ הא׳ ההטייה וההמשכה
 מלמעלה למטה כמו הט שמיד ותרד (תהלים קמ״ד). ויש הטיה מלמטה
 למעלה נטיתי לבי לעשות חקיר. והנה פרח מטה אהרן. הרם את מטר
 כוי וצ״ל ההתכללות מכל הבחי׳ ע״י ב׳ השלומות הנ״ל דפמשמ״ע ושל
 מטה. וזהו לכל מטות ולא מכל דמכל היה משמע רק מהשבטים
 שלמטה שהן מבחי׳ עלמא דנוק׳ אבל לכל משמע כולו והיינו שע״י בחי׳

 (יאעפ״כ תכליתן חסד לטובת העולם בכלל וע׳ בהרמ״ז ר״פ שופטים)
 ובחי׳ זו שיהיה שמאלא אתכליל בימינא נקרא שלום בפמליא של מטה
 והוא ענין המתקת הגבורות בחסדים. וזהו ג״כ ע״י התורה כי הנה בתורה
 נאמר.מימינו אש דת אש שחורה ע״ג אש לבנה וזהו אנכי ולא יהיה
 לך שהן מקור בחי׳ חסד וגבורה. וכד גם כל דקדוקי התורה הן בחי׳
 גבורות וצמצוצים שבכך וכך דוקא יוכשר כו׳ ואם לאו פסול וגבורות
 אלו הם תכלית החסד שעי״ז יהי׳ גילוי אלקות. וזהו מימינו אש כו׳
 והיינו ג״כ ע״י אור ההמשכה שלמעלה מהשתלשלות משם נמשך להיות
 התכללות חו״ג אע״פ שהן מצד עצמם ב׳ הפכיים ולהיות שמאלא
 אתכליל בימינא ורב חסד נוטה כלפי חסד וזהו שלום יעשה לי ממש
 להיות התכללות המדות איהו וגרמוהי חד שמתייחדין ביחוד גמור

 ואמיתי עד שהן אחדות ממש:
 ג והנה כמ״כ יש ב׳ שלומות הנ״ל ג״כ בנפש האדם. כי הנה הנפש
 יש בה ג״כ בחי׳ שם הוי׳ (וכמ״ש במ״א בפסוק ולא אבה הו״
 אלקיו לשמוע אל בלעם בו׳) וכמ״ש כי שם הוי׳ נקרא עליר כי הנפש

 כלולה מע״ס והנה חו״ב שבנפש בהם מלובש בחי׳ י״ה והנה איתא חכמה
 מוחא ובינה ליבא וכמאמר הלב מביו. וענין ההפרש בין מוח ללב כי
 המוח הוא קר ולח ששם מקור יסוד המים והליחות והלב הוא משכן יסוד
 האש. וכד בחי׳ חכמה ודעת גדולת ה׳ איד שלגדולתו אין חקר וכולא
 קמיה כלא.חשיב כשהוא משיג זה במוחו הנה מוה נמשר הביטול רצון
 לבטל א״ע לגמרי נגד רצון ה׳ ולכן נק׳ בחי׳ זו יו״ד כי היו״ד הוא
 בחי׳ צמצום כמש״ל וצמצום זה באדם הוא שיבטל רצונו כוי וכן לבטל
 א״ע במחשבה דבור ומעשה שלא לחשוב ולדבר כרצונו כוי גם מזה
 נמשך הענוה. ולכן נאמר במשה והאיש משה ענו מאד לפי שהיה מבחי׳
 חכמה. גם בחי׳ יראה נמשד מהמוח והחכמה כמ״ש ראשית חכמה יראת
 ה׳ וגם בחכמה יסד ארץ אבא יסד ברתא שנק׳ אשה יראת ה׳. ולכן
 העצמות נמשכים מן המוח ועניו העצמות הוא שיש בהם חוזק גדול
 וגם הם בחי׳ עומדים ועמידה היא בחי׳ ביטול רצון וביטול זה הוא
 בחוזק גדול והיינו מחמת ההתמדה בתקיעת הדעת בחוזק בגדולת
 ה׳ תמיד ולא שתהא חולפת ועוברת אחר התפלה. אך מ״מ להיות
 שהמוח מים וליחות הוא בבחי׳ קרירות. אבל מעלת הלב שם יסוד האש
 והצמאון בהתגלו׳ אהב׳ ברשפי אש ממש מקרב איש ולב עמוק וזהו נמשד
 מבחי׳ בינה והוא בחי׳ ה׳ שיש לו התפשטות לאורך ורוחב התפשטות
 המדות אהבה כו׳ וזהו כונן שמים בתבונה שמים בחינת אש נמשך
 מבחי׳ תבונה ומזה נמשך בחי׳ ויגבה לבו בדרכי ה׳ ואתהלכה ברחבה
 והנה מהלב נמשך הבשר וזהו לבי ובשרי ירננו כוי. והנה באמת צ״ל שני
 הבחי׳ דמוח ולב דמעלת האש שבו מבשלים הדבר ונתהפך ע״י האש
 למהות אחר משא״ב בלא אש ישאר על מהותו הראשון בך ע״י האש
 יובל להיות התהפכות המדות דנה״ב וגם צ״ל בחי׳ ויגבה לבו כו׳. אך
 מעלת המוח גדול מאד שממנו נמשך חוזק וקיום הביטול רצון במודומ״ע
 שלהיות נמשך בפועל ממש הוא דוקא ע״י כח המוח וזהו בחכמה יסד
 ארץ שהוא בחי׳ מעשה כוי וכן הענוה הוא עיקר גדול. אך הרי הם ב׳
 הפכיים מים ואש ולכן צ״ל בחי׳ שלום ביניהם המחברם להיות תרין ריעין
 ממש. וזהו עניו שלום בפמשמ״ע שבנפש והוא להיות מוח שליט על הלב
 כי מהלב נמשך בחי׳ רצוא אם רץ לבר אבל אח״כ צ״ל שוב והוא העיקר
 וגם בעניו ויגבה לבו ארז״ל ת״ח צ״ל בו שמינית שבשמינית כוי. א״כ
 הענוה צ״ל הרבה יותר ויותר מבחי׳ ויגבה לבו כוי ועמ״ש מזה בד״ה
 יביאו לבוש מלכות, וזהו שארז״ל המתפלל צריד לכרוע עד שיראה איסר
 כנגד לבו פי׳ איסר לשון קשר וכמו ואסרה אסר והוא לקשר בחי׳ המשכ׳
 מהמוח אל הלב שיהיה המוח שליט על הלב ויתקיימו ב׳ המעלות שבמוח
 ולב ועד״ז היו הכהנים והלוים שעבודת הכהנים בחשאי והוא מבחי׳
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ר ולהזדווג יחד. וזהו דלא הוו ב ח ת ה  הפכיים כמים ואש שלא יוכל ל
ת והיינו ע׳׳י מ״ה  משגיחיז אפין באפיו, והתיקון הוא להיות בהתכללו
* המשכת ת הוא ד לם הנקודים וההחכללו  כי השבירה הוא בבחי׳ ב׳׳ן עו
ת והיינו מבחי׳ חכמה בח מה. כי הנה עד״מ מבשרי  המוחין במדו
ה ל מדה אין ל  אחזה שהמדות באדם כשהם בלתי הנהגת השכל אזי כ
ל עם זולתה כמו כאשר יכעוס ויקצוף אין לו רחמים ל  קישור וחיבור כ
ת חו״ג ל על מי שכועס עליו וכן בהפד וגמצא מדו ל  וחסד בשעה זו כ
 מפורדין המה זה מזה וע״ב יוכל להסתעף ממותרי הדין דיו קשה
ת יתנהגו המדות ע״פ חיוב  ביותר. אבל ע״י התלבשות החכמה במדו
ד ורחמים כו׳ וע״ז ס  החכמה תכבוש כעסו להיות בו ג״כ תערובות ח
ר כקגה ואל יהי קשה כארז והייגו ע״י שיהיה לם יהי אדם ר  ארז״ל לעו
ם ב׳ עניגים. הא׳ להיות*  מוח שליט על הלב. והנה עניו התיקון ה
ק בחי׳ ד ר ס ח ד מגבורה וגבורה מחסד, ר״ל שלא יהי׳ ה ס ת ח  התכללו
ק א יהיה ר ד שבחסד. וכן הגבורה ל ס ד פשוט הנקרא ח ס  אחד היינו ח
לם הנקודים שכל ספירה  בחיגה א׳ הייגו גבורה שבגבורה וזהו פי׳ עו
ד וכו גבורה, אלא ס ק בחי׳ נקודה א׳ לבד שהוא מהות א׳ לבד ח  היה ר
ת חג״ת נה״י וכן הגבורה ל מששה מדו ו  שהחסד עצמו יהיה ג״כ כל
ל משבע מדות (עמ״ש ו ל אחד יהיה כל ל הו״ק או כ כ לה מ  תהיה כלו
ת מששה ופעמים  לקמן בביאור ע״פ אלה מסעי שלפעמים ההתכללו
ל מע״ם/ ולכן עי״ז יוכלו להיות משגיחיו אפין ו  משבעה ופעמים כ״א כל
 באפין כי החסד שבגבורה וגבורה שבחסד קרובים להיות שוים ועי״ז
ם הגבורה (ובמ׳ש בד״ה 0י8ה כי ד ע ס ח וג יחד ה  יוכלו להתחבר ולהזדו
/ וזהו ענין התיקון שבכה״ הכלים והוא ע״י המשכת המוחץ ׳ מ ע י ר ז  ת
ת ת המדו  כג״ל במשל שע״י גילוי והמשכת החכמה בהמדות נעשה התכללו
ק האור יותר ד ח  שהם הכלים. והב׳ הוא באורות שע׳׳י ריבוי הכלים מ
ל האור. ו ב ס  שהשבירה היתה מפגי מיעוט הכלים שלא היו יכולים ל
ק  משא״כ ע״י ריבוי הכלים כג״ל ע״י ההתכללות שמתחלה היה הבלי ר
לה מעשר בחיי,  בבחי׳ גקודה לבד ובתיקון גתגדלה וגתרבה להיות כלו
 לכן עי״ז מחזיקים האור יותר (ועמש׳׳ל בביאור על פסוק וקבל היהודים כר

 בפי׳ שהקדימו נעשה לנשמע), ועיקר התיקון הוא ע״י האורות שהאורות
ד אלא דאחליפו  הם המחברים וכוללים ע״י ריבוי הארתם ולא עו
 דוכתייהו אור החסד בכלי הגבורה כוי(דהייגו שזה גופא שיהיו הכלים
ת אמיתית הוא ע״י שנמשד בהם אור הביטול מבחי׳ שם מ״ה  בהתבללו
׳ וכמ״ש בפ׳ יתרו בד״ה להבין ענין האבות הן  ע״ד עושה שלום במרומיו מ
׳ צ״ל הארה והמשכה ת הג׳ קוין והתחברותן כו  הן המרכבה, שלהיות התכללו
 מבחינה עליונה ששם בטלים אלו השני הפכיים כו׳ וזהו בחי׳ שם מ״ה ע״ש,
ק והניף הכהן אותם שיש ב׳ בחי׳ ר ביאור דפסו  והיינו כמ״ש בפ׳ אמו
ת והב׳ ע״י גלוי האור אח״כ  התכללות, הא׳ מצד המשכת המוחץ במדו
לא כוי וזהו עגץ שעיקר התיקון הוא ע״י האורות  מבחיגת שלימותא דכו
ם ת ביתר שאת כמש״ש. ג  כו׳ שר״ל שעי״ז געשה התיקון וההתכללו
לל מר כי ב׳ בחי׳ אלו זהו עצמו פי׳ משגיחין אפין באפץ דכו  אפשר לו
ם גבורה וזהו ד ע ס  ג״כ ב׳ ענינים הא׳ שהמדות עצמן נעשו פב״פ ח
ל מגבורה וגבורה מחסד ו  ענין התיקון שבבחי׳ הכלים שהחסד געשה כל
 ועי׳׳ז מתחברים החו״ג יחד פב״פ. והפי׳ הב׳ במשגיחץ אפיו באפיו
 איתא בביאור האריז״ל שם וז״ל ומ״מ עיקה השגחת אפץ באפץ היינו
א כדבעינן למימר לקמו בעז״ה עכ״ל. וזהו עניו התיקון ״  עתיקא מ
א היינו המשכת אורות עליונים כי הכתר ״  באורות שהשגחת עתיקא מ
 הוא הממוצע המחבר וממשיד הארת המאציל א״ס ב״ה בנאצלים כוי.
ת הכלים ואחר כד ^ והתכללו י  והנה כמ״כ בנפש יש ב׳ בחי׳ אלו ת
ד היפה  על ידי זה ריבוי האור והוא כמ״ש בד״ה אם לא תדעי ל
ל היא ח ר ל היתה יפת תואר ויפת מראה ו ח ר ץ ו  בו׳ ביאור ענ
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ת למטה בי״ב שבטים שלמטה יומשד אור מלמעלה משרש  ההתכללו
 הי״ב שבטים שנק׳ שבטי י׳׳ה בחי׳ פמשמ״ע כנ׳׳ל. וזהו ויהיו על
 מדין שעי״ז ישרה עליהם אור מבחי׳ שלימותא דכולא שלמעלה מעלה
ל שכולל ל שהוא ית׳ נק׳ כ  משרש בחי׳ מדין כוי. ודיש אמרו אליו כ
ל ושורה ע״י ההתכללות למטה. ובכל הנ״ל יובן חומר שנאת חנם.  הכ
ת  ועמ״ש בד״ה הן עם אחד ושפה אחת. והגה הגורם החיבור והתכללו
נקמת מדין ע״י ת ו מ ח ל  הוא בחי׳ משה ונחנו מה בו׳ ולכן היה צ״ל מ
ר הרחלים כו׳ שכולם ד ע ת בשה״ש ע״פ שניר כ  משה דוקא, וזהו מ״ש ברבו
 מתאימות דקאי על ישראל שהלכו במלחמת מדיו וכ״ה ג״כ ברבות
 (ריפ מטות/ והענץ כמ״ש במ״א ע״פ הנ״ל דפי׳ שעלו מן הרחצה הוא
 ענץ המשכת מ״ד מבחינת ים החכמה והיינו ע״י משה רע״מ שנא׳ בו
 כי מן המים משיתיהו ולכן שעלו מן הרחצה הוא ר״ת משה, ועי״ז
ת יחד ממש ולכן הם דוקא  נעשו שכולם מתאימות שהוא בחי׳ ההתכללו

ת יחד: ץ וכנ״ל שלהיות על מדין הוא ע״י ההתכללו ד  שנלחמו על מ

 ביאור ענין החלצו מאתכם יחלצו מיבעי ליה דהא מאתכם משמע
לכם דהא כתיב וידבר משה ם והחלצו משמע כו כ ל לא מ  ו
ץ יש להקדים ד ה להבין ענץ מ  אל העם לאמר החלצו• אד הענץ כי הנ
ל התועבות ת כ י והחתי כו׳ שנאמר בהם כי א  ענץ שבעה עממיו הכנענ
 האל עשו אנשי הארץ בו׳ שהם שיורי הזמ״ל דתהו דהיינו הסיגים
׳ שכבר יצא ו כו  והפסולת שנשארו אחר הבירור, כמו אברהם שיצא ממנ
ה נעשה ט מ פרד מאברהם ונעשה סיגים וקליפה דהיינו ל נ ר ו ר ב ת ה  ל
 סיגים אבל לא למעלה*(ר״ל כשנתלבשה נשמת אברהם שמחםד עליון
לקח מק״נ ששם ׳ לפי שהגוף נ ו כו  למטה ממגו בגוף אזי יצא ממנ
ה שנפל בשבה״כ משא׳׳כ מצד נשמת אברהם כמו שהיא מ  נשאר מ
ר כוי). ד ה באצילות ועמ״ש בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה כאהלי ק ל ע מ  ל
ה הוברר אצילות דהיינו שהמובחר מהניצוצי׳ וכלים דתהו ל ח ת  והנה מ
ל באצילות נעשה ל כ ל בקדושת האצילות, ומה שלא היה יכול להיות נ ל כ  נ
ר ק באצילות הוא ביטול גמו הכל בסטרא דקדושה בחי׳ ביטול ר  בריאה, ו
ד משתחוים וכתיב שמים  ובבריאה הוא יש שבטל וכמו וצבא השמים ל
ה (באיוב סי׳ ד׳) וכמו דאפקוהו ל ה  לא זכו בעיניו וכתיב ובמלאכיו ישים ת
לסץ דנורא, (והיינו לפי שאין הביטול כדבעי כמ״ש  למט״ט ומחיוהו ם׳ פו
י לחמי בענין שירה של ת קרבנ ת בנ״י כו׳ א  במ״א ועמ״ש בד״ה צו א
ות נעשה סיגים  המלאכים). ומזה יובן איד שבריבוי השתלשלות יוכל להי
 ממש חהו שאמרו נתן עיניו במקדש ראשון והרי פעם אמרו שטן ופנינה
ת הסיגים והקליפות אינו* ל ח ת ת כי שרש ה מ  לש״ש נתכוונו, אד שניהם א
ה שמשתלשל למטה . אמנם מ ו ג ע גמור ושם הוא ענין לשם שמים גתטו  ר
 מטה נעשה סיגים קשים יותר ומקטריגים ממש ואמר החנם ירא איוב כוי.
ות ז׳ עממין  ועמ״ש בד״ה ויעש משה נחש נחשת. ועד״ז הוא ענץ התהו
ת דתהו• אן־ ענץ מדיו הוא מ״ש בספרא ׳ מז׳ מדו  הכנעני והחתי מ
א הוו משגיחין א הוו מתקלא ל תא(מהר פ׳ תרומה קע״ו ב׳) עד ל עו י  דצנ
ת זה רה״ר (וז״ל ח  אפין באפין, שהיו בחיי אב״א וזהו בחי׳ תהו זה ת
ד האריז״ל שם, ר״ל שבעולם התהו היו השש קצוות משתלשלות  הפי׳ מתלמי
ד וגבורה ס א היו משגיחין הכתר פב״פ עם הת״ת כי ח  זו ע״ג זו וא״כ ל
א היו פב״פ כו׳ משא״כ ד וגבורה בעצמם ל ס ם ח  היו מפסיקץ ביגיהם ג
ם ד וגבורה ה ס  בעולם התיקון עכ״ל. ור״ל אבל בעולם התיקון ח
ם בבחי׳ ם ז״א ה ם הת״ת דהיינו עתיקא ע ר ע ת  בבחי׳ פב״פ וגם כ
 פב״פ וכמש״ש בפי׳ האריז״ל, וע׳ בזהר הרקיע פ׳ בראשית דף ב׳ ע״ב גבי
׳ ע״ש) והפי׳ הוא שלא ׳ אנפוי דיו״ד מהדר לאחורא ט ת צ׳ ט  עאלת או
ד שבחסד והגבורה היה ס ד עם גבורה שהחסד היה ח ס ח  היה שייכות ל
ד פשוט וזה גבורה פשוטה הרי הם ב׳ ס  גבורה שבגבורה, וכיון שזה ח

 שדה סיגים—נריל: m בגוכתי״ק ובדפוס ראשון, אבל בדפוסים: (ור״ל.
 *) עי׳ בהוספות.
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 והוי׳ בחכמה כו׳ וכמ״ש בזהר דוד קשיר אורייתא דלעילא עם קוב״ה
 אורייתא דלעילא חכמה עילאה וקשיר בקוב״ה להיות בו השראת אור א״ס
 שזהו עניו מגלה עמוקות מני חשך כנ״ל. וזהו או יחזיק במעוזי יעשה
 שלום לי שלום יעשה לי פי׳ יעשה שלום לי הוא שלום בפמשמ״ע היינו
 חיבור חו׳׳ב שהם י׳׳ה ע׳׳י התורה שהוא בחי׳ דעת עליון העושה
 שלום העליון הנ״ל והוא ע״י המשכת אור א׳׳ס מלמעלה מעלה
 מהחכמה שיהיה נמשך בחו״ב ועמ״ש במ״א בעניו כיריעות שלמה.
 והנה מבחי׳ שלום העליון נעשה ג״כ שלום התחתון כדכתיב כי אל
 דעות הוי׳ ב׳ דעות דעת עליון המחבר חו״ב ודעת תחתון המחבר
 המדות להיות התכללות המדות חסד שבגבורה וגבורה שבחסד וזהו
 עניו ההתבללות המבואר למעלה שלא יהיו המדות בבחי׳ ענפין מתפרדיו
 אלא בבחי׳ התכללות לאכללא שמאלא בימינא והיינו ע״י המשכת המוחין
 בהם. וביאור זה למעלה היינו כי יש גבורה בלא חסד כמו דור המבול
 שנענשו בשביל חטאם ולא בשביל תיקונם שהרי אין להם חלק לעוה״ב
 וכן אנשי סדום מבול של אש ואיו להם חלק לעוה׳׳ב (והיינו כמ״ש במ״א
 שהמבול היה שרשו מעולם התהו ע״ש ובתהו לא היו התכללות המדות
 ע״כ היה הגבורה כמו שהיא כוי) ובו מצרים ומ״מ נאמר באבוד רשעים
 רנה שנצמח מזה תיקון לעולם שהעולם נהנה כו׳ אבל לגבי הן עצמן
 נק׳ גבורה בלי חסד. אבל כי אשר יאהב ה׳ יוכיח יסורים של אהבה
 הם כמו שמרחיצין את הקטן לטובתו ולא בשביל החטא כי החטא
 נמחל בלא״ה רק שצריד לתקן כו׳ ותיקון זה הוא מבחי׳ התכללות
 הגבורה בחסד והוא ע״י מוחין כי נה״י דאימא הן מוחץ לז״א וע״י
 התורה מביא תוספת מוחין היינו ע״י שמתחלה יעשה שלום לי חיבור
 או״א ואח״כ שלום יעשה לי שמאו״א געשו מוחין א״א להיות התכללות
 הו״ק שהמשכה זו הוא ג״כ ע״י התורה שבה ועל ידה ממשיכים ממוחין
 דאו״א בז״א כמ״ש בד״ה השמים כסאי ובד״ה באתי לגני. וזהו שאמר
 רשב״י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין כדאיתא (פ״ד דסובה
 דמ״ה ע״ב ומה איתא בדבות נח פל׳־ה). והיינו מפני רמי מוחין דגדלות

 שהמשיר ושהיה תורתו אומנתו ומצד שרש מעלת נשמתו שהיה מעלה
 מ״ו בבחי׳ גבוה מאד ובהמשכה מוחין דגדלות מעצמות חכמה עילאה
 שלמעלה מהחכמה כפי שמתלבשת במדות מתבטלים כל הדינים כו׳ זהו
 יתגדל ויתקדש שמיה רבא ועתה יגדל נא כח אד׳ וכמ״ש במ״א. ועיין
 מעניו יעשה שלום לי כו׳ בפ׳ במדבר קי״ח א׳ ובפי׳ הרמ״ז שם ובפי
 ויקרא די״ד ע״ב ועמ״ש בביאור ע״פ כה תברכו את בנ״י גבי עניו
 וישם לד שלום וע״פ ביום השמיני עצרת, ולכאורה היה אפשר לומר
^ הנזכר למעלה דהיינו  שב׳ בחי׳ שלום אלו זהו ענין ב׳ בחי׳ שבתי
 התכללות הכלים ומה שעי״ז מחזיק רבוי אור, ולכו זהו ע״י בחי׳ דעת
 עליון ודעת תחתון וא״ש לפמ׳׳ש במ״א בביאור ע״פ מים רבים שדעת
 תחתון הוא דעת המתפשט לתוך המדות להמשיד בהם הארת חו״ב
 ומבואר לעיל שע״י שהמדות מתנהגים ע״י המוחין חו״ב עי׳׳ז נעשה
 התבללות המדות והוא תיקון והתכללות הכלים וזהו ענין שלום
 בפמשמ״ט. ודעת עליון הוא הנמשד מבחי׳ כתר וממשיד מבחי׳ כתר
 בחו״ב וחו״ג כו׳ ע״ש. וזהו עניו המשכת תוספת אורות חדשים וזהו
 ענין שלום בפמליא של מעלה. ועוד דמבואר בע״ח שמ״א פ״ז דחכמה
 גק׳ חיוהי והמדות וגם בינה נק׳ גרמוהי, וחיוהי היינו אור וגרמוהי
 היינו כלים כו׳ וכמ״ש במ״א דהיינו לפי שבחכמה גם הכלי הוא בבחי׳
 בטול לגמרי כח מ״ה כו׳ כמ״ש בסש״ב פל״ה בהג״ה, מיהו אינו מיושב
 לפי ל׳ הפסוק דמשמע שמתחלה נעשה שלום העלית ואח״כ שלום
 התחתון אלא העיקר כמש״ל שהוא עניו המשכת האור תחלה בבחינת י״ה
 ואח״כ נמשר ג״ב בבחי׳ המדות ו״ה ועמ״ש בביאור ע״פ ונקדשתי בתוך
 בנ״י, ועוי״ל דע״י המצות נעשה תיקון הכלים וע״י התורה ממשיכים האור

ה עילאה: בגובתי״ק הצ״צ נוסף: ״מ גפ חכמה תתאה נק׳ תורה ט נ  שריה אורייתא — ח
 ואורייתא סתם חכמה סתם אבל אורייתא דלעילא חכמה עילאה״ - ואולי כאו דילוג בתי׳ הדומות.

 כנס״י. וענין יפ״ת היינו עד״מ תיקון ציור אברי הנפש כמ״ש נעשה
 אדם בצלמנו שיתארו בהן כל המדות בשלימותן וביופיין כמו שהם
 למעלה בעולם התיקוו דהיינו התכללות המדות אהוי״ר ומודומ״ע
 וכמ״ש לקמן ע״פ אלה מסעי מעניו התכללות המדות בעבודת ה׳.
 וב׳׳ז הוא תיקון הכלים ונק׳ יפ״ת ועי״ז יבא אח״כ לבחי׳ יפת מראה
 שהוא בחי׳ רעותא דליבא שהוא בחי׳ הארה מפנימית אור א״ס ב״ה
 והוא בחי׳ אור השורה בכלים הנ״ל וכ״ז הוא ע״י הדעת וכמשי״ת
 לקמן בעניו יעשה שלום לי כוי. וכן בנפש שכדי להיות המשכת רעו״ד
 הוא ע״י דעת עליון כמש״ל ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות כו׳
 (ועמ״ש ע״פ ויקהל משה). וגם כי דעת הוא המשכת הפנימית שהוא בחי׳
 האור ולכן איתא משה משה לא פסיק טעמי׳ שבחינת האור הוא אלקות
 גם בבי״ע כמו באצילות כמ״ש במ״א בביאור דואלה המשפטים וכן
 איתא בפע״ח שער הלולב פ״ג שהדעת אינו אלא בית קיבול לאלו
 האורות כוי). וזהו עניו ימינר ה׳ נאדרי בכח שמאלא אתכליל בימינא
 ימינך ה׳ תרעץ אויב הוא להיפד (ועי׳ בפי׳ הרמ״ז על הזהר בשלח דנ״ב ע״ב).
 והנה מדין הוא משרש התהו קודם התיקון דלא הוו משגיחין אפין באפין
 לכן בא יתרו כהן מדין קודם מ״ת וכמ״ש בזהר ר״פ יתרו (דס״ז ע״ב)
 דלא אתיהבת אורייתא עד לבתר דאתי יתרו ואודי והיינו משום כי התורה
 היא התיקון וכמ״ש ה׳ יברד את עמו בשלום וצריד להיות ביטול בחי׳ מדיד:
 ב והנה שרש התיקון הוא להיות גילוי שם הוי׳ יו״ד הוא חכמה בחי׳
 ברק כי ישת חשך סתרו הוא כתר וזהו ענין אילתא דדלגא
 לטורי חשוכא עיין בזהר פ׳ פנחס (דרמ״ט) שהוא בחי׳ מל׳ שנכלל בכתר
 כי מגלה עמוקות מני חושך שע״ס שהם בגילוי הם למעלה בהעלם ג״כ
 וגם כל ההתכללות חסד שבחסד כו׳ הכל היה בהעלם תחלה ושם נק׳ טורי
 חשוכא, ובנקודים הוא הגילוי והיינו שהגילוי הוא רק בחי׳ נקודה והשאר
 הוא בהעלם ומבחינת החשד של הכתר הוא גילוי החכמה כברק (ולבן
 נקודות הוא בחכמה כמ״ש בפרדס שער הנקודות כי גילוי החכמה
 מההעלם של הכתר הוא במשל גילוי הנקודה אחת ובמשל הברק המבריק
 מתוד החושד ועמ״ש מענין זה בביאור ע״פ וידבר אלקים את כל הדברים
 האלה כו׳ ע״ש) ונק׳ בזהר נקודה בהיכלא. היכלא הוא בחינת בינה
 דאימא מקננא בכורסייא ונקי אלקים חיים ומלר עולם ויש לה התפשטות
 אורד ורוחב אד החכמה הוא בחי׳ נקודה בלבד דהיינו כמו למשל בשעה
 שהאדם מתבונן בלמודו נופל לו שכל חדש שהשכל ההוא אינו אלא נקודה
 והוא ברק המבריק בתוך רוח בינתו המתפשט באורד ורוחב בהיכלא,
 והמחבר להיות נקודה בהיכלא הוא הדעת, כי הדעת הוא עולה עד
 קרומא דאוירא, ואוירא שלפני הקדומא דחפיא על מו״ם כו׳ שהוא
 מעצמות אור א״ס כמו במשל להיות נובע השכל מלמעלה מהשכל
 ועי״ז חבור חו״ב תרץ ריעין כוי. (פי׳ כי הנה עד״מ כשאדם משכיל
 ומחדש איזו השכלה חדשה זהו המשכה שנמשר ממקור השכל הנקרא
 משכיל, ולפעמים אין נופל לו שכל מלמעלה מהשכל, א״כ בהכרח לומר
 שיש דבר שלמעלה מבחי׳ המקור השכל המשכיל שהוא המקשרו ומחברו
 לבא לידי גילוי בשכל לפעמים כר ולפעמים כד. והנה מקור השכל
 הנק׳ משכיל זהו הנק׳ ח״ס. והבחי׳ שלמעלה מזה זהו בחי׳ אוירא שעל
 קרומא דחפיא על מו״ס שהוא המקשר ומחבר ח״ס לבא לידי גילוי כו׳
 ומה שנק׳ אוירא י״ל שיובן עם מ״ש בפ׳ מקץ בד״ה נר חנוכה כו׳ מזוזה
 מימיו כו׳ ע״ש בעניו אור ואויר. והנה באוירא הוא הארת בחי׳ דעת
 דע״י. וז״ש ששם שדש הדעת ולכן יש ג״כ ביכולתו של הדעת דאצילות
 לחבר חו״ב שהוא בחי׳ נקודה בהיכלא כי שרשו גבוה מאד כנ״ל. ועיין
 עוד מענין הדעת בזהו־ הרקיע (ס׳׳פ תרומה בדף קפ״ו) ועמ״ש מזה ג״ב
 בביאור ע״פ אני ה׳ אלקיכם דפ׳ ציצית וע״פ לבבתני אחותי כלה) והוא
 ענין עסק התורה לשמה לשם התורה להיות התורה בבחי׳ חכמה

 *) עי׳ בהוספות.



 לקוטי מטות מסעי תורה פח

 דלא הוו משגיחיז אפין באפין שלכן אריכות זמן חורבן בהמ״ק שמפני
 שנאת חנם כי בחורבן בית ראשון ע״י שהיה מז׳ עממיו שהם סיגים דשבעה
 כלים דתהו שנשארו כבחי׳ סיגים לאחר התיקון והבירור כל מה שהוברר
 ונכלל בעולמות דקדושה, והם נשארו בבחי׳ סיגים, לכד לפי הכלי כך היה
 הגבול ימי שנותינו בהם שבעים שנה(ר״ל דכמו שיש קצבה ודי לבירור
 נה״ב שבאדם על ידי ע׳ שנה שבהן יוכל האדם לברר הניצוצים שבנה״ב
 שנלקחה משמרים דז׳ מדות דתהו, וזהו ימי שנותינו בהם שבעים שנה
 וכמ״ש בפ׳ אם בחוקתי בד״ה מבואר בע״ח הנזכר לעיל, כר עד״ז היה
 די לתיקון העוונות שמחמתן נחרב הבית ראשון ג״כ במספר ע׳ שנה
 מטעם הנ״ל שלבירור הסיגים שנשתיירו מהכלים לאחר התיקון יש גבול
 ע׳ שנה לז׳ מדות כוי) משא״כ שרש התיקון שיהיה מעולם התהו לעולם
 התיקון זה צריר זמן ארור כוי וצ״ל בחי׳ משה יסוד אבא מקור התורה
 שכל התורה היא תורת משה וקודם מתן תורה בא יתרו להכניע א״ע
 כי ה׳ יברד את עמו בשלום אתעדל״ע שלפני אתעדל״ת כוי (יעיין מעניז
 יתרו בהן מדיו בפי׳ הרמ׳׳ז נזהר ר״פ יתרו דס״ח א׳ ד״ה חמר דיוסף כוי ע״ש

 בשם הלק״ת) וזהו נקמת הוי׳ כי קודם התיקוו בעולם התהו לא היה

 שמות אלו אהיה והוי׳ אלא קראו בשמות נוכראיו בו׳ כמ״ש בזהר. ועניו
 לכל מטות ישראל והחלצו כולכם שכולם היו צריכים למלחמה זו להיות
 בבחי׳ התכללות שלכן היו בימי משה שבימי משה ובימי יהושע היו
 המלחמות בכללות ישראל ביחד משא״כ אח״כ יהודה יעלה בו׳ שלא היו
 ביחד כי להיות התכללות כללות ישראל שהם ו״ק ח״א מחנה יהודה
 מזרחה כוי וראובן תימנה כו׳ ובשם אלקינו נדגול הוא ע״י מוחין דאבא

 שמשם היא ההתכללות יעשה שלום לי שלום יעשה לי*:

 וכמ״ש כי נר מצוה ותורה אור ועמ״ש בד״ה ראיתי והנה מנורת
 זהב כולה כוי:

 ג והנה כמו שהוא ענין התיקון למעלה להיות ההתכללות. כד הוא
 ג״ב בנפש דעגין התכללות חו״ב הוא בחי׳ מוחא וליבא
 שהם בעצם שני הפכים כמו שאנו רואים שברשפי אש הלב מתמעט
 המוח ר״ל ההשגה ועומק ההתבוננות ובמוח מתמעט אש הלב וצ״ל
 התכללות להיות מוח שליט על הלב דהיינו שיהא הלב נכגע למוח
 ומתנהג ע״פ הגהגת המוח כוי להיות ובכל נפשר אליר ה׳ נפשי אשא,
 והיינו ע״י עסק התורה ואשים דברי בפיר ובצל ידי כסיתיר ועי׳׳ז
 ממשיכים מן המוח אל הלב ע״י עסק התורה לשמה גילוי אור א׳׳ס
 בחכמה. וזהו ענין השלום וחיבור חו״ב. וענין ההתכללות במדות
 כי המדות הן מעה״ד טו״ר כי בחזה דז״א מסתיים יסוד אימא שם
 מתחיל בחי׳ עה״ד טו״ר והתכללות המדות להיות כלולים בטוב הוא
 ע״י התורה שהיא להבדיל בין הטמא וכו׳ והיא המברר כו׳ ובירור
 המדות הוא ע״י המוחץ כי ע״י תוספת מוחץ נעשה התכללות ומוחץ
 נמשכו מבחי׳ אבא. ולכן כתיב נקום נקמת בנ״י מאת המדעים אחר
 תאסף שלא היה יכול להיות מלחמה זו רק בימי משה ולכו אף
 שנקנסה עליו עלה אל הר העברים בו׳ מ״מ המתינו לו עד שינקום
 והיינו כי משה הוא יסוד אבא ולכן נקרא מחוקק ותרגומו ספרא רבא
 וירא ראשית לו. אלא שזכה לבינה והוצרר להיות התיקון על ידו דוקא [וזהו
 פי׳ מחוקק שהוא חקיקת ותיקון הכלים להיות ריבוי הכלים ועי״ז יהי׳ ריבוי
 האור וכו׳ ועמ״ש ע״פ במחוקק במשענותם וע״פ אם בחקתי בד״ה
 מבואר מךח]. כי הנה המחנים הם מבחי׳ הפירוד שקודם התיקון עד

 מסעי
 ע״י המצות הנקראים אברי דמלכא. ומשל המצות באברים כי כמו
 בכל אבה יש חעת הנשמה. כמו כן בכל מצוה יש חיות אלהות וכשאדם
 עושה המצוה כגון שמתעטף בטלית ציצית בבוקר ממשיד עליו בחינת
 סוכ״ע שיהא חופף עליו וכן בתפילין הוא המשכת אחדות ובזה ממילא
 נפרד הרע ממנו כדכתיב כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני
 אלהים וכתיב והר סיני עשן כולו מפני אשד ירד עליו ה׳ באש כי הם
 קוצים כסוחים כאש יצתו. והיינו ע״י בחינת משה בחינת דעת שיודע
 שהוא באחד ויתבונן במה שאמרו חז״ל אין אדם עובר עבירה אא״כ
 נכנם בו רוח שטות וכמ״ש במ״א שאפילו קל שבקלים אינו רוצה להיות
 פורק עול ומוסר נפשו על קדושת השם ית׳ וא״צ שום התבוננות אחר
 רק שידע כי חלק ה׳ עמו ובזה שהוא חושב או מדבר דברים גופניים
 הוא מפריד את עצמו מאחד בודאי לא ירצה בזה כמו שא״א ליקח הבו
 מאצל אביו דרד הטבע וזהו מה יפה ירושתנו וכתיב גם חשד לא יחשיר
 ממר שחשד נק׳ אש שאפילו אש אינו מפסיק, וזה פי׳ קדש עצמר במותר
 לד שאף שהוא מותר אינו רק לד מחמת גופר אבל מחמת השורה בר
 שהוא אלהותו ית׳ אינו מועיל היתר זה. וזהו והייתם קדושים כי קדוש
 אני ה׳ וזהו לשם יחוד קוב״ה ושכינתיה ובחינת אהדו שושבינא המטרוניתא
 שמביא ומוליד תשוקה להש״י שהוא התעוררות תשוקה ממטה למעלה
 שהוא ע׳׳י תפלה כפדש צמאה לד נפשי התבוננות בפסוקי הזמרה
 קודם ק׳׳ש ואחריו כשמגיע לואהבת שבק״ש. כי הנה נפש כל אדם
 משתוקקת רק שהאהבה היא בגלות ומםותרת כמו גלו לאדום שכינה
 עמהם פי׳ אע״פ שעושה מעשה אדום אעפ״כ שכינה עמהם ויתלהב
 לב האדם להיות בטל נגדו יתי. כמו למשל שאנו רואים דבר גשמי
 מעשה של אדם בטל נגד רוחניות כמו מחשבה וזהו רגלי החיות כנגד

 שויה דלא— אריכות זמן חורבו בהנדק: בגוכתי״ק הצ״צ: אריכות הגלות.
 •) סיום המאמר נדפס באוה״ת מטות ע׳ א׳שלז.

 פרשה
 אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים ביד משה
 ואהרן. כתיב נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן. הנה זה כלל
 גדול בעבודת הש״י שכל מי שבא לדבקה אליו ית׳, הנה כתיב מי יעלה
 בהר ה׳ ומי יקום וגו׳ נקי כפים ובר לבב שיהא לבו בר וזד לגמרי
 בלי שום סיג אשר לא נשא לשוא נפשי גפשו כתיב גפשי קרי כמ״ש אליד
 ה׳ נפשי אשא אכל בי עשרה שכינתא שריא דהיינו שלא תהא התנשאותו
 והגבהותו בדרכי ה׳ לשוא ולשקר חיץ. ובודאי מדרגה כזו עמוק עמוק
 מי ימצאנו. והעצה היעוצה לזה ע״י בחי׳ משה ואהרן. דהנה גודע מאמר
 רז״ל אם איו יראה איו חכמה ואם אין חכמה אין יראה, ולכאורה א״א
 להתחיל לא בזה ולא בזה כיון שאי אפשר לזה בלא זה והאיר יתחיל, אד
 אמרו חז״ל כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת פי׳ שיש שני
 מיני רע. הא׳ הוא רע ממש באיסור אפי׳ הוא איסור קל של דברי
 סופרים הוא רע גמור ולזה צריד שיהיה יראת חטאו קודמת לחכמתו
 כי טהור עינים מראות רע והדבר הרע הוא גק׳ תועבת ה׳ וא״צ
 לזה שום חכמה לסור ממוקשי הרע הנ״ל. והמין הב׳ הוא בהיתר
 שאפילו בהיתר אמרו חז״ל קדש עצמד במותר לר שלא יהיה נבל ברשות
 התורה כמ״ש הרמב״ן ר״פ קדושים, וכדי לפטור מהרע הזה צריר
 להקדים חכמתו והוא ע״י בחי׳ משה ואהה משה שושבינא דמלכא
 אהרן שושבינא דמטרוניתא, פי׳ שושבינא דמלכא שהוא מביא את המלד
 להתייחד בזה העולם שבחינת סובב כל עלמין יהא שורה בתחתונים
 כמ״ש רז״ל הקב״ה מתאוה שיהיה לו דירה בתחתונים והיינו ע״י תורה
 ומצות שהם המשכת אלהותו ית׳, דהתורה כולה שמותיו של הקב״ה שבחי׳
 שם הוא באותיות והוא דבר שאינו נתפס כלל בשכלנו כי גבוה גבוה
 מאד משכלנו אפילו בחינת מה שנקרא אצלו ית׳ בחינת שם לבד וכן
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 המטות. והנה כך עלה ברצונו ית׳ לברוא את האדם בב׳ בווי׳ הנ״ל
 צלם ודמות כי אין מלך בלא עם עם דוקא ולכן יש בכה האדם להמשיך
 משני בחי׳ הנ״ל שהם סוכ״ע וממכ״ע, ולכן היה כל מ״ב מסעות שהוא
 בכדי לצאת מבחינת מצרים בחינת מיצר וגבול ולהפכא מחשוכא לנהורא
 כל הז׳ מדות ופרטותיהן להיות לד ה׳ הגדולה וכו׳ לך דוקא עד לך ה׳
 הממלכה שבחי׳ המלכות שהוא דבר ה׳ יהיה בהתגלות האור דע״מ
 ולא בבחינת נאלמה. והנה לפי שכל מדה כלולה מששה לכן המסעות
 הם במספר מ״ב כמו שם אנא בכח גדולת כו׳ שיש בו ז׳ פסוקים
 ובכל פסוק ששה תיבות והשם הנ׳׳ל הוא בחיי עליה ממטה למעלה
 כמ׳׳ש ובשתים יעופף בו׳. וכל המסעות היו ע״י משה ואהרן דוקא בי
 משה הוא בחי׳ יחו״ע לכן נק׳ משה מלשון כי מן המים משיתהו,
 דלכאורה היה צריך לקרותו משוי בלשון עבר ומהו משה לשון הוה אלא
 שהוא מרמז על יחו״ע שתמיד נמשך ונדלה הארה והמשכה מבחינת
 אור א״ס ב׳׳ה להיות ממכ״ע וסוכ״ע כמ״ש דלה דלה לנו והארה הנ״ל
 אינו אלא כטפה מים אוקינוס ולזאת כל עלמין בטלים ונכללין בעצמותו
 ית׳ וכלא ממש חשיב לגביה. וכמו למשל הטיפה שהיא עגולה כמ״כ
 הארה הנ״ל מקפת וסובבת כל עלמין מכל צד כמ׳׳ש הנה מקום אתי
 הוא מקומו של עולם וכו׳ רק שלעיני בשר נראה ונדמה העולם ליש
 ודבר. וזהו דלה דלה לנו לנו דוקא וכוי. וזהו בחי׳ יחו״ע שבפ׳ שמע
 ישראל שיש בו ג״כ שית תיבין שע׳׳י התבוננות יחודא עילאה הנ״ל
 יעלה ויגיע לבחי׳ ואהבת בכל לבבר בשני יצריך דהיינו לאתהפכא כל
 המדות לה׳ לבדו ואהבת את הוי׳ אלקיך אהבה הוא מלשון אבה שהוא
 בחי׳ רעותא דליבא שיהיה חפצנו ורצוננו שיהיה הוי׳ אלקיד בבחי׳

 גילוי ועמר לא חפצתי כוי:
 ב והנה במדת אהבה וחסד בה נכלל ג״כ מדת הגבורה ויראה
 יראת חטא שירא לנפשו שלא ליפרד מיחודו ואחדותו ע״י
 שום חטא ועון ואפילו איסור קל של דבריהם כי עונותיכם מבדילים
 כוי (ועמ״ש מעניו יראת חטא סד׳׳ה וידבר משה אל ראשי המטות הנ״ל ומ״ש

 סד״ה ויקח קרח גבי תכלת). וגם כלול בה מדת הרחמים שע״י התבוננות

 הנ״ל מעורר ג״כ רחמים רבים על ניצוץ אלקות המחיה את נפשו איד
 שירדה מטה מטה מאיגרא רמה כו׳ כי יעקב חבל נחלתו וישראל עלו
 במחשבה וירדה להתלבש בגוף ונפש החיונית לדאוג ולחשוב בכל עניני
 הגוף פרנסה ותאוות. וכנראה בחוש שכאשר יישן האדם אין לו שום
 דאגה וכו׳ ובהתעורר משינתו יתעוררו כל הדאגות כוי. והוא ג״כ בחינת
 כרחל לפני גוזזיה כו׳ שבחינת הנשמה אינה מתלבשת בגוף כ׳׳א הארה
 מועטת בבחינת שערות והוא כרחל לפני גוזזיה שעל ידי שמאירה בגוף
 על ידי זה הגוף חושב ומעמיק בענינים גשמיים והרי זהו בחינת גוזזיה.
 ואי לזאת הרחמנות גדלה מאד על ניצוץ אלקות. וזהו שאנו מבקשים
 ברחמיך הרבים רחם עלינו ברחמיך דייקא כי אנו אין לנו השגה ותפיסא
 ביה כי לית מחשבה תפיסא ביה לכן אין אנו משיגים גודל הרחמנות.
 אבל הוא יתברך שהוא המדע והוא היודע מהותו ועצמותו ויקר תפארת
 גדולתו אשר כולא קמיה כלא לכו רחם עלינו ולכן מבחינת תפארת
 שלמעלה נמשד הרחמים כוי. וכ״ז בקריאת שמע שמתבונן ביחודא עילאה
 בשכלו והשגתו• אד כל היום שאחר התפלה שאין לו עוד התבוננות
 הנ״ל וא״א להתפלל כל היום כמאמר רז״ל הלואי שיתפלל אדם כל
 היום. ולכן צ׳׳ל בחי׳ נצחון שהוא בחינת אהבה מסותרת שבכל נפש
 מישראל בתולדתו כי יעקב חבל נחלתו חלק הוי׳ עמו ולזאת יש להם אהבה
 רבה בטבעם ולכן נקי עם קשה עורף. ולכו ארז״ל ג׳ עזים הן
 ישראל באומות וכו׳ שהם בטבעם עזים וחזקים במדת הניצוח לאהבה
 את ה׳ באהבה רבה אף בלי שום התבוננות והוא כמו למשל הלכה
 פסוקה שכר הוא הדיו בלי שום טעם וסברא (וזהו ג״כ פי׳ הלואי

 כולם פי׳ מדרגה שהיא התחתונה בבחי׳ חיות שהוא רוחניות כנגד
 כולם כי איו ערד דבר גשמי נגד רוחניות. כי אפילו בדבר גשמיות
 נאמר שהארץ כגרגיר חרדל נגד עולם הגלגלים שהם ג״כ גשמיים
 מבש״ב נגד דבר רוחניות. וכן כל דבר רוחני נגד רוחניות הגבוה
 ולמעלה ממנו כמ״ש שוקי החיות נגד כולם קרסולי החיות נגד כולם
 וקמיה כולא כלא חשיב שהכל כאין ואפס ובטלים נגדו ית׳. וזה פי׳ הכל
 ירוממוך סלה שלעולם ירוממוד שכל מה שמרוממים אותר אין כלום כי
 יש עוד לרומם. ועוד זה אין לו שיעור שהוא למעלה למעלה מכל מה
 שנוכל לרומם ואין רוממותו התרחקת מאתנו ודו כי אדרבה שבזה
 התקרבות אצלנו מאחר שהכל בטל אצלו ית׳ וקמיה כלא חשיב א״כ איו
 הפסק וזהו בחי׳ אהרן לדבקה בו ולמהוי אחד באחד• אר הנה כתיב
 הוא אהרן ומשה הוא משה ואהרן שלפעמים צריד להקדים התורה והמצות
 כדי שיתפלל אחר בר מאהבה ולפעמים ההתחלה מהתעוררות האהבה
 בתפלה ואח״כ יכול ללמוד ולעשות* ע״ד שנתבאר (ועיין ברבות בראשית

 ם״פ א׳ בחקתי פל״ו מעניו הוא משה ואהרן כר):

 אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאות
 ביד משה ואהרן. להבין לשון אלה מסעי שהוא לשון רבים
 וכתיב אשר יצאו מארץ מצרים. והרי מארץ מצרים הוא רק יציאה
 ונסיעה ראשונה שנסעו מרעמסס לסוכות. גם להבין מהו ביד משה
 ואהרן, וגם שהרי קצת המסעות היו אחרי מות אהרן. וגם להבין
 כל ענין מ״ב מסעות ויסעו ויחנו ויהי בנםוע הארון ויאמר משה
 קומה ה׳ וכו׳ וינוסו משנאיד מפניר ובנוחה יאמר שובה ה׳ כוי ועיקר
 נסיעתם היה לבא לירדן יריחו. הנה המדבר שהלכו בו בנ״י נקי
 מדבר העמים וכתיב המוליבר במדבר כוי נחש שרף ועקרב
 (דברים ח׳ ט׳׳ו) שכל הקליפות מקבלים חיותם מן המדבר הנ״ל.

 והנה כנם״י נק׳ בשם רחל כדכתיב רחל מבכה על בניה וכתיב כרחל
 לפני גוזזיה נאלמה כי כל הבהמות אינם נגזזים כ״א הרחלים. וגם
 שמניחה א״ע ליגזז ואינה מבעטת. והענין דהנה כתיב ומלכותו בכל
 משלה שאפילו החיצונים מקבלים חיותם מבחי׳ מלכות רק שכל חיותם אינו
 אלא מבחי׳ שערות. וכמו למשל שהשערות הם בחי׳ חיצוניות ואינם
 ממהות ועצמות כנראה בחוש שאיו שום הרגשת כאב מגזיזות וחתיכות
 השערות רק שיניקתם מעצמיות. וכן כל החיצונים אינם מקבלים חיותם
 מפנימיות מדת מלכותו ית׳ כ״א מבחי׳ שערות ואף גם זאת אינם
 אלא לאחר גזיזתן. וזהו כרחל לפני גוזזיה נאלמה לפני גוזזיה דוקא
 נאלמה כמ״ש נאלמתי דומיה שבחי׳ הדבור שבעשרה מאמרות הוא
 בבחי׳ שתיקה ודומיה שאיו מקבלים חיות מע״מ עצמם כ״א ע״י
 :לבושים ושערות המסתירים על בחי׳ הדבור (ועמ׳׳ש מזה בד״ה והיה אור
 הלבנה גבי עניו מהרה ישמע כר קול כלה ובביאור ע״פ והיה מספר בנ״י). והנה

 כל המ״ב מסעות היו בבדי שינוסו משנאיו לבלתי יהיה להם שום יניקה
 פו׳ והיינו ע״י נסיעת בנ״י דוקא בהיות שנבראו בצלמו ודמותו וכמ״ש
 נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים וכו׳ וכתיב אדם אתם אתם
 קרוים אדם ולכן הכל תלוי במעשה בנ״י. והנה עניו צלמנו ודמותנו
 הוא בחי׳ יחודא עילאה ויחו״ת דמותנו הוא בחי׳ יחו״ת שהוא בחי׳ דמות
 ומראה שנדמה ונראה לנו ארץ ושמים וכל הברואים בבחי׳ יש ודבר.
 אבל באמת אני הוי׳ לא שניתי כתיב ואתה הוא עד שלא נברא העולם
 כו׳ וכולא קמיה כלא ממש רק שנראה ונדמה העולם לעיני בשר ליש ודבר
 בפ״ע ע״ד ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם. ובצלמנו הוא בחי׳
 יחודא עילאה כמו שהוא באמת כולא קמיה כלא חשיב וכמו שהוא קודם
 =שנברא העולם כן גם עתה בלי שום שינוי כו׳ ועמ״ש מזה ע״פ ראשי

 •) עי׳ בהוספות.
 שו־ח ממהות — ועצמות: בכת״י נוסף: האדם.
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 בו בחינה זו כוי שנק׳ שודמ״ט ועמ״ש בפ׳ מקץ בד״ה עניו חנוכה
 ובפ׳ בהעלותך ע״פ בהעלותך את הנרות). והנה כל מ״ב מסעות
 הם בחי׳ רצוא ממטה למעלה. וזהו ענין ק״ש אשר בפ׳ שמע יש שם
 מ״ב תיבין מואהכת עד ובשעריה וכמ״ש מזה בד״ה והנה מנורת זהב.
 ואח״כ ויחנו בחי׳ שוב והוא בחי׳ ש״ע שאחר ק״ש שאומרים בריר אתה
 הוי׳ ברור הוא מלשון בריכה שיוברד ויומשד להיות בבחי׳ גילוי בחי׳
 אתה שהוא לנוכח. וזהו ובנוחה יאמר שובה כוי. והנה עיקר ותכלית
 נסיעתן היה לצאת מבחי׳ מצרים בחי׳ מיצר וגבול שאפי׳ ג״ע העליון
 הוא בחי׳ גבול ומיצר בחי׳ השגה כוי. ולכו כל המ״ב מסעות נק׳
 הכל אשר יצאו מארץ מצרים והיינו עד חנייתם בירדן יריחו. יריחו
 הוא בחי׳ ריח. והנה בחי׳ ריח הוא בחי׳ הארה מועטת מעצמיות
 הדבר כמ״ש וריח אפר כתפוחים שהריח אינו ממהות התפוח עצמו.
 והנה כתיב וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויתן לר האלקים מטל השמים
 כוי. וכן מהר בלק (קפ״ו ע״א) אמרו בריחא דלבושייכו כו׳ כי בגדים
 הם בתי׳ מצות שהם בחי׳ מקיפים שהם בחי׳ רצון שלמעלה מהחכמה
 וההשגה ואורייתא מחכמה גפקת כי בבחי׳ החכמה יש בו בחי׳ השגה.
 ולכן נהנים מזיו השכינה כוי אר בחי׳ רצון העליון שלמעלה מבחי׳
 חכמה איו בו השגה. ולכן ארז״ל יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט
 בעוה״ז מכל חיי העוה״ב ושכר מצוה מצוה היינו המצוה עצמה שלמעלה
 מעלה מבחי׳ עוה״ב ולכן כתיב וירח את ריח בגדיו כוי ויתן לד שמבחי׳
 ריח נמשד בחי׳ ברכה מטל השמים שהיא תורה שבכתב ומשמני
 הארץ תורה שבעל פה שמקורם ושרשם הוא מבחינת ריח בגדיו
 המקיפים בו׳ שהוא למעלה מהחו״ב שהם תורה שבכתב ותורה שבעל
 פה דהיינו בחי׳ רצון העליון ולכן אין בו בחינת השגה כ״א בבחינת ריח
 וכמ״ש גבי קרבנות ריח ניחוח להוי׳. ניחוח הוא לשון נחות דרגא מבחי׳
 ריח נמשד להיות הויה חדשה גבוה מאד נעלה. ולעתיד לבא יתגלה
 בחי׳ זו והריחו ביראת ה׳ לא למראה עיניו ישפוט בו׳ דמורח ודאין

 וזהו ג״כ בחינת ירדן יריחו וכו׳ וד״ל:
 לבאר ענין המסעות במדבר. הנה ארז״ל עתידה ארץ ישראל
 שתתפשט על העולם כולו. המכוון מזה שיהיה כל העולם
 כולו אז במדרגת ארץ ישראל ועכשיו. ואז יהיה א״י במדרגת ירושלים
 דעכשיו. וזהו שאמרו שירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל כולו. ונמצא
 ירושלים דלעתיד לבא יהיה עוד במעלה גבוה יותר כי לע״ל יהיה עליות
 העולמות. והעניו כי מבואר בכהאריז״ל במעלת א״י דעכשיו על ח״ל
 (דגזרו טומאה על אוירה וגושה בפ״ק דשנת ט׳ד אי) והוא מפני ששם יורד

 השפע ממלכות האצילות ע״י התלבשות רבות היינו מל׳ דאצילות מתלבשת
 במל׳ דבריאה יצירה ועשיה. אבל בא״י נמשר ההשפעה ממל׳ דאצילות
 ע״י התלבשות במל׳ דבריאה ויצירה לבדן מבלי שיצטרד להתלבש ג״כ
 במל׳ דעשיה. ואף שבהכרח גם בא״י יבוא האור והשפע דרד שר העשי׳
 המושל בא״י. אין זה כ״א דרד מעבר בלבד ולא כדרר התלבשות ממש וכמו
 שרואיו אור השמש ע״י אמצעית זכוכית בהירה שלא נשתנה עי״ז אור
 וזיו השמש. ולפיכד בא״י יתייחס השפע ליצירה משא׳׳כ התלבשות
 היינו כמו המסר והפרוכת שמעלים על האור ביותר וכמו החידה והמשל
 שמעלים על אור השכל עד שהאור השמש הנראה דרד המסר נקי אור
 של תולדה. ולפיכד כשמל׳ האצילות המלובשת במל׳ דבריאה ויצירה
 מתלבשת ממש במל׳ דעשיה יתייחס השפע ע״ש בחי׳ מלכות דעשיה
 (ועייז בעיח שער תיקוז מק׳ פ״ב אות ה׳ נדש בענץ דרד מעבד או באשו יתעכב

 כר ע״ש) ולכן גזרו שם טומאה. כי בעשיה הוא תכלית הסתר האלקות
 שהקליפות שרש היצה״ר מעלימים ומסתירים ולכן שם אל אד׳ המחיה
 עשיה הוא בגימטריא צו ואין צו אלא עבודת כוכבים ואיד הוא זה אלא
 דר״ל שמתלבש בלבוש הטבע עד שיכול לומר כחי ועוצם ידי עשה לי

 שיתפלל אדם כל היום. כי בחי׳ הנצח זהו ההסכם שנשאר מההתבוננות
 שבשעת התפלה, ועמ״ש ע״פ ועשית ציץ בעניו פי׳ מצח אהרן בו׳ הוא
 ההסכם כוי ומצח ונצח הוא בחינה א׳ כמ״ש במ״א בענין וגם נצח
 ישראל לא ישקר כוי) ובחינה זהו הראה הקב״ה ליעקב אבינו שיהיו דורות
 אחרונים שלא יהיה להם אהבה ע״י התבוננות וכו׳ מהיות שכלם קטן
 מהביל התבוננות הנ״ל בהרחבה רק שיהיה להם מדת הניצוח כנ״ל.
 וזהו ויאבק איש עמו כו׳ בכף ירכו. והודאה הוא עניו שמודה על
 האמת שכן הוא אף אם הוא אינו משיג בשכלו כמו שאנו אומרים
 מודים אנחנו לר שאתה הוי׳ אלקינו כוי. כלומר הגם שאין אנו משיגים
 כו׳ אעפ״ב מודים אנחנו לד שאתה הוי׳ אלקינו כוי כי יש חילוק בין
 ברכה להודאה לשון ברכה הוא בחי׳ המשכה מהעלם אל הגילוי מלשון
 בריכה כוי. והודאה אינו בבחי׳ השגה וטעם ודעת רק שהוא מודה
 כנ״ל (ועמ״ש מזה ע״פ ציוו במשפט תפדה ובפי עקב גבי בהמ״ז נודה לר כוי
 ובפי במדבר בד״ה והיה מספר בנ״י גבי ונקבצו בנ״י ובני יהודה כוי) ויסוד הוא

 בחי׳ התקשרות שמקשר דעתו בחוזק ואומץ ועומק הדעת ויש בחי׳ זו
 בכל מדה הן באהבה הן ביראה כו׳ והוא בחי׳ כי כל בשמים כנ״ל:

 והנה כמו כן צ״ל בבחי׳ יראה כל הבחי׳ הנ״ל והיינו ג״כ ע״י
 התבוננות ביחודו ואחדותו כנ״ל יקבל עליו עול מלכות שמים
 באהבה ורצון ולא יהיה העול עליו למשא כמ״ש לאהבה את ה׳ אלקיר
 כי הוא חייה אלקיד הוא בחי׳ יראה קבלת עומ״ש שום תשים עליך
 מלר כי הוא חייה כמ״ש יראת ה׳ לחיים. כי כל חיות העולמות הוא
 מבחינת מלכות כמ״ש מלכותד מלכות כל עולמים בי אין מלד בלא עם
 ולזאת יקבלו עומ״ש באהבה כמאמר וכולם מקבלים עליהם עול מלכות
 שמים ונותנים באהבה כוי ועיין בתד״א פרק י״ח. והוא בחי׳ חסד
 שבגבורה וכן לא יבעט ביסורים כי מלד במשפט יעמיד ארץ. וע״י
 התבוננות הנ״ל תפול עליו אימה ופחד בחי׳ יראה כוי ונכלל בה ג״כ
 מדת הרחמנות על נפשו כשרואה שאין מתפעל מכל התבוננות
 הנ״ל ואין פחד אלקים לנגד עיניו ונמשל כבהמות נדמו. אי לזאת יעורר
 ר״ר על נפשו ויבקש רחמים בתפלתו שיהיה גילוי אלקותו ית׳. וזהו
 ברוד אתה הוי׳ שיהי׳ בבחי׳ התגלות ולא בבחי׳ הסתר. וזהו שארז״ל
 אל יעשה אדם תפלתו קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום.
 מקום הוא בחי׳ יחו״ע הוא מקומו של עולם שיבקש רחמים שיהיה בחי׳
 זו בגילוי דהיינו שיהיה התגלות אלקות כוי. וכן כל פרטי המדות
 כלולים ג״כ במדת הגבורה כנ״ל וכן כל ז׳ מדות ופרטיותיהן יהפר לה׳
 לבדו ליכלל וליבטל ביחודו ואחדותו יתבדה וזהו בחינת מ״ב מסעות

 ששה פעמים ז׳ הם מ״מ

 ג והנה ממעלה למטה הם מ״ט כמו בספירת העומר שממשיכים
 מקיפים מלמעלה למטה לכל הז׳ מדות עליונות היום יום
 כו׳ כל פרטיהו דהיינו גם בחי׳ מלכות שבכל מדה לר ה׳ הממלכה בחי׳
 יש וגילוי כמ״ש להנחיל אוהבי יש. משא״כ המסעות שהם ממטה למעלה
 אינם כ״א ששה לבד בכל מדה כי צריר להיות בחי׳ אין ולא בחי׳ יש
 להרגיש מדותיו כמו שאמר ר״י בן זכאי ואיני יודע באיזה כו׳ והיינו
 לפי שלא ידע ולא הרגיש בחי׳ אהבה ויראה שלו וכוי. והנה למסעות
 הנ״ל היה צריד ג״כ לבחי׳ אהרן כי אהרן אותיות נראה שהוא בחי׳ גילוי
 מן ההעלם והוא בחי׳ אהרן כמ״ש ובהעלות אהרן את הנרות ולא
 נאמר ובהדליק אהרן את הנרות כי הנרות הם נשמות ישראל כמ״ש נר
 הוי׳ נשמת אדם ואהרו הוא המעלה את הנרות אל מול פני המנורה
 פי׳ שהעלה אותם שיהיה בהם גילוי בחי׳ נר הוי׳ נשמת אדם (וזהו
 בחי׳ שושבינא דמטרוניתא ולכן נק׳ כל המסעות ע״ש אהרן שהוא אחד
 משבעה רועים המפרנסים לנשמות ישראל וגם הכה״ג אשר מבניו יש
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 הוא מאחר שכל ההשתלשלות מלבישים זה לזה התחתון לעליון שנוק׳
 דז׳׳א מלבשת לז׳׳א וז״א לאו״א ואו׳׳א לחו״ג דא׳׳א כו׳ והוא עד״מ
 שההבור מלביש להמדות והמהות מלבישים את השכל, וממילא כשהמל׳
 עולה מיריהתה וצמצומה הרי יש עלייה לכל ההשתלשלות שלמעלה
 הימנה. וזהו קומה הוי׳ כי כללות כל האצילות נקי הוי׳ היו״ד בחכמה
 כו׳ שע״י יציאת המל׳ מהמיצר והגבול דעשיה יש עלייה לכללות שם
 הוי׳ כוי. וגם הרך כלל היו״ה הוא בחינת אצילות עה ה״א אחרונה
 הוא מלובש בעשייה וקומה הוי׳ היינו שיהיה יחור וחיבור ה׳ אותיות
 הוי׳ וגם עליית העולמות ע״ה הנזכר לעיל והיה זה ע״י נסיעת כל
 ם״ר נש׳׳י שהם בחי׳ אהם בצלמנו כהמותנו וע׳׳י מ״ב מסעות בהתהפכות
 כל השבע מדות לה׳ ושלא יהיה הנשמה בגוף בבחי׳ כרחל לפני גוזזיה
 נאלמה כמש׳׳ל וכד נעשה ג״כ בעולם בחי׳ עליית המל׳ והעולמות
 וכמ״ש במ״א ע״פ גם את העולם נתן בלבם שכל העולם תלוי באדם
 שכשיתקן א״ע בזה הוא מתקן את כל העולם כולו• אד כל המסעות
 היו על ידי משה ואהרן כי משה הוא יסוד אבא כי הנה החכמה היא
 בחינת אין והבינה היא בחי׳ השגה ויש וכדי שיתייחדו ויתחברו הוא
 ע״י יסוד אבא שהוא הארה והשפעה מבחי׳ אין דחכמה בבינה. ולא
 עצם מהות אבא ממש רק כמו טפת אבא וכמו בדיקת וסקירת השכל.
 והמשכה זו צ״ל בתמידות כדי להחיות העולמות כמאמר המחדש בטובו
 בכל יום תמיד מעשה בראשית לכן נק׳ משה לשון הוה גם דלה דלה לנו
 שעיקר המשכתו הוא לנו להחיות העולמות לכן נק׳ משה שושבינא
 דמלכא שממשיך אור א״ם המלובש בח״ע ואהרן הוא שושבינא המטרוניתא
 שממשיך אור הבינה למל׳ שעי״ו יהיה עליית המל׳ ממטה למעלה ע״י
 ה״ג דבינה. וזהו א׳ הר ו׳ כי הר הוא בחי׳ מדות דבינה כו׳ ונמצא
 ע״י משה ואהרן נעשה יחוד דאו״א. ולכן בהם ועל ידם היו המסעות
 ויםעו ויחנו הנסיעה היא העלאה מלמטה למעלה כנ״ל בעניו קומה
 הוי׳ והוא ע״י שושבינא דמטרוניתא והחנייה היא המשכת האור א״ס
 ב״ה המלובש בח״ע שיומשר למטה ע״ד יחוד או״א בו׳ ונמשד ג״כ
 לזו״נ(והגם שיחוד או״א הוא תמידי אד זהו בחי׳ חיצוניות אבל הגילוי
 מבתי׳ פנימית נמשר ע״י אתעדל״ת) והוא ענין רצוא ושוב וזהו בשתים

 יעופף בשני בחי׳ ברצוא ושוב:
 ב והנה להבין למה המסעות הם מ״ב ובספירת העומר שהוא ג״כ
 נגד ז׳ מדות הם מ״ט ימים. והעגיו כי ספירת העומר
 הוא בחי׳ המשכה מבינה לז״א לכן המספר מ״ט אבל המסעות שהם
 בחי׳ העלאה הם רק מ״ב. והענין דהנה איתא בזהר פ׳ בלק (דר״ג ד׳ב)
 ע״פ ומגבעות אשורנו כיון דהוה במעהא דאימיה אשורנו אושיט
 פסיעה לבר ופי׳ בע״ח הובא במק״מ שם ובםה״מ (דף ק׳ סי׳ ק׳ךנ)
 אשורנו לשוו תמור אשורי לשון פסיעה כי בזמן העיבור היה זו״נ
 בבחי׳ ו׳ זעירא של ה׳ ראשונה דשם הוי׳ כי עדיין לא היו ז״א רק
 בבחי׳ ו״ק והמל׳ מלבישתו ושם היתה בבחי׳ אותו קוץ התחתון היוצא
 מעט לחוץ מן סוף ו׳ זו וזו הנקודה נק׳ פסיעה לבר יען היא בסוף
 רגל זו ובולטת מעט לחוץ ע״כ. ולהבין זה למה בהיות המדות כלולים
 בבחי׳ עיבור בבטו אימא אינם רק בחי׳ ו׳ והמל׳ אינה נחשבת כ״א
 רק בבחי׳ פסיעה לבר שבסוף הוי״ו אבל מ״מ גם עם הפסיעה הרי
 הוא רק ו׳ שזהו רומז על בחי׳ ששה מהות לבד ומדוע לא יחשבו
 ז׳ המדות ממש היינו עם בחי׳ המלכות. אד כי יהוע ע״פ ויכן את
 הצלע דבנין פרצוף הנוק׳ נבנה מבחי׳ מלכות שבמדות הדא היינו
 מבחי׳ מלכות שבחסד נעשה חסד שבמלכות וממלכות שבגבורה נעשה
 גבורה שבמלכות כוי, והיינו משום שהמל׳ נק׳ עשיראה דכולהו שהיא
 בחי׳ הגילוי שבכל מהה ההיינו מל׳ שבחסד הוא עניו הגילוי וההשפעה
 שיש בהחסד וכן בכולן. ולכן מבחי׳ מלכיות שבכל המדות דז״א נבנה

 את החיל הזה. וזהו בחי׳ עבודת כוכבים יש ודבר נפרד, וכיון שההשפעה
 נמשר ע״י בחי׳ לבוש זה ע״כ גזרו טומאה על אוירה. אבל בא״י
 שהשפע יורד רק דרד מעבר העשיה ע״כ לא גזרו שום טומאה על
 אוירה וגושה כי ביצירה האור והחיות בלי הסתר כ״כ, ולע״ל שיזדכך
 העולם ולא יהיה העולם מסתיר כלל לכן נאמר ואת רוח הטומאה
 אעביר מן הארץ ואז יזדכד אפי׳ ארץ עובדי כוכבים ומזלות ועמ״ש
 (צפניה ג׳ ט׳) כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה׳

 ולעבדו שכם אחד ואז יקבלו האור והחיות מיצירה דרד מעבר העשיה
 לבד ולא דרד התלבשות. וזהו עתידה א״י שתתפשט בכל העולם
 כולו(וא״י תקבל ממקום עליון יותר. ועיין מזה בספר הגלגולים פט״ז
 שא״י הם ו׳ ספירות תחתונות דיצירה וח״ל ו׳ ספירות תחתונות דעשיה
 אד שבעת בריאת העולם לא היו ספי׳ אצילות בריאה יצירה עשיה כמו
 שהם עתה אלא שהיו יותר גבוהים רק שעל ידי חטא עה״ד הושפלו
 וירדו למטה ממקומם הראשון עד כי מה שהוא עתה ו׳ ראשונות דבריאה
 היו אז ו׳ אחרונות דיצירה וזה היה אז מדרגת זדי ומה שהוא עתה
 ו׳ ראשונות דיצירה זה היה אז ו׳ אחרונות דעשיה וזהו מדרגת ח״ל
 קודם החטא דעה״ד ע״ש באריכות ונזכר ג״כ בלק״ת ס״פ בראשית,
 ולפ״ז עניו עתידה א״י שתתפשט כו׳ י״ל הפי׳ כי לפי שבחי׳ משיח זהו
 מדרגת אדה״ר כמו שהיה קודם חטא עה״ד כמש״ש פי״ט. וא״כ אז
 ששה ספירות אחרונות דעשיה שמהם נמשר ההשפעה בח״ל הרי
 יתעלו להיות במדרגת ששה ספירות ראשונות דיצירה דעכשיו כוי. ועד״ז
 ששה ספירות אחרונות דיצירה יתעלו להיות כמו מדרגת ששה ספירות
 דבריאה וזהו בחי׳ א״י לעתיד. או שמא י״ל בפי׳ עתידה א״י שתתפשט
 בכל העולם כולו שבחי׳ ו׳ ספירות תחתונות דיצירה כמו שיהיה אז
 יתפשטו להאיר בח״ל וא״י תקבל מלמעלה יותר. וצ״ע. ועיין בגלגולים
 שם ס״פ י״ו. דעכ״פ יש עוד עליות עד שבחי׳ ו׳ אחרונות דעשיה יהיו
 בבחי׳ אצילות דעכשיו ממש ועד״ז יצירה ובריאה יתעלו למעלה יותר
 ועמ׳׳ש בפ׳ ויצא ע״פ והאבן הזאת כו׳ יהיה בית אלקים. ועיין במבוא
 שערים ש״ג ח״ב ספט״ו שיש פעמים שהבריאה יוכל לעלות עד דיקנא
 דא״א דאצילות כו׳ וכמ״ש מזה במ״א בביאור ע״פ את שבתותי תשמרו).
 ולכן היו המסעות במדבר שהוא מקור יניקת החיצונים שלכן שעיר
 המשתלח נשלח לעזאזל המדברה שע״י המסעות הכניעו אותם בכדי שיוכל
 להיות לע״ל הגילוי מבחי׳ יצירה בכל העולם כולו ולא יהיו הקליפות
ע הארון ויאמר משה קומה ו ס  העשיה מעלימים ומסתירים. וז״ש ויהי מ
 ה׳ ויפוצו אויביד כוי. והנה פי׳ קומה הוי׳ העגין כי הנה יניקת
 החיצונים הוא משערות דנוק׳. וזהו כרחל לפני גוזזיה נאלמה, כי הנה
 בחי׳ הדבור העליון נק׳ ג״כ בחי׳ אדם כי אדם הוא מדבר ויהי האדם
 לנפש חיה לרוח ממללא (ועמ״ש מזה ג״כ בביאור ע״פ וידבר משה אל ראשי
 המטות). וע״ז נאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו שנמשר בהדבור מבחי׳

 יחו״ע ויחו״ת וכ״ז כשהדבור בגילוי והיינו בעולמות דקדושה נשמות
 ומלאכים המקבלים חיות מדבר ה׳ והם בטלים לבחינת דבור עליון
 ביטול דיחו״ת ויחו״ע משא״כ כשנמשד הדבור להחיות העשיה ששם
 הקליפות המסתירים הרי הדבור בבחי׳ גלות ונק׳ נאלמה עד שיוכלו
 לומר כחי ועוצם ידי כו׳ ונק׳ גוזזיה שמפרידים השערות, ובחי׳ מל׳
 נק׳ רחל שמנחת א״ע לגזוז ואינה מבעטת כי כן מבחי׳ המל׳ נמשך
 החיות גם לכל החיצונים רק שהוא מבחי׳ אחוריים שלא ברצון וחשק
 וכמו בחי׳ שערות שעיקר גידולן בחלק אחורי הראש משא״כ הפנים
 פנוי משערות כוי. עמ״ש מזה בד״ה הסבי עיניד. והנה בגסוע הארוו
 והכניעו הקליפות שלא יהיו מסתירים ה״ז עלית המלכות מהגלות והשבי׳,
 ועי״ז יש ג״כ קימה ועלייה גם לבחי׳ ז״א וגם לכל הפרצופים שלמעלה
 מהז״א. וזהו קומה ה׳ שיש עלייה וקימה לכללות שם הוי׳. והטעם
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 עץ החיים. וזהו ענין שמו״ע צלותא בחשאי. וממעמקים קראתיר ב׳
 עומקים הם הב׳ יסודות דאדא כר. ושני הטעמים עולים בקנה א׳
 עפמ׳׳ש בזהר הרקיע בפרשה בראשית (נזף מ״ה) שאימא מקבלת מעתיק
 ע׳׳י יסוד דאבא והיינו שהחכמה נק׳ עדז כוי), אבל בהתגלות הלב
 שהמהות הם בבחי׳ גילוי בחי׳ בפ׳׳ע הם בבחי׳ הרגש ליש ודבר יש מי
 שאוהב כו׳ אזי ממותרי המדה נמשד יניקת החיצונים שהוא היש הגמור
 כו׳ שיחזיק א״ע ליש ודבר מפגי שיש לו אהבה כוי. והגם שבהתכללות
 יש ג״כ בחי׳ פסיעה לבר היינו שבכל המדה יש רק כח התגלות אותה
 המדה. אבל מ״מ לא נמשד מהם בחי׳ גילוי ממש להיות בחי׳ מל׳ בחי׳
 בפ״ע כ״א אחר הלידה ובהתגלות המדות ואז מבחי׳ היש נמשר יניקת
 החיצונים כוי, (ועוד יובן עניו זה ביותר ממ״ש במ״א גבי דרוש ברכת
 הזימון בעגין עה״ד ועה״ח ובענין יין המשומר בענביו משי״ב*). והנה
 בהיות עיקר עניו המסעות הוא בכדי להכניע החיצונים שלא יהיה
 להם יניקה מהמהות הקדושה ע״כ הוא ע״י העלאתם והתכללותם באור
 אימא ולא יהיו בבחי׳ הרגש כלל. ולכו לא היו נחשבים כ״א בששה
 מדות שכל אחד מהם כלול מזי, אבל בספירת העומר שהוא המשכת
 המדות מלמעלה למטה לחוץ אז מבתי׳ מל׳ שבהמדות ח״א נבנה בחי׳
 בנין המלכות פרצוף בפ״ע אז נעשה שבעה שבועות ז׳ פעמים ז׳ בו׳
 (ועמ״ש במ״א ע״פ וקבל היהודים שלתקן שלא יהיה יניקת החיצונים
 נמשד מקיפים האימא להגו על המהות, וזהו והאם רובצת על האפרוחים
 כוי וכמו תבוא אם ותקנח כוי. ובמ״א* נתבאר שמתלבשים ו״ק דאבא
 בו׳׳ק דאימא ובזה נשמרים המדות מיניקת החיצונים. וצ״ל דמ״מ ע״י
 בחי׳ מ״ב שהמדות כלולים ביסוד אימא ממש מכניע החיצונים יותר ששם
 אין להם שום שליטה ויניקה כלל). ובזה יובן העניו מ״ש רבי יוחנן
 בן זכאי ואיני יוהע באיזה הרד מוליכין אותי. דלכאורה תמוה איד
 עלתה על דעתו שום ספק שיוליכוהו ח״ו לגיהנם מאחר שכל ימיו היה
 בתורה ועבודה. אד מפני שהאוי״ר שלו היה בבחי׳ התכללות בהמוחין
 דאימא מגודל התקשרותו בהשגה והתבוננות ושם המדות בלתי מורגשים
 כלל, לכן לא היה יודע ריב״ז אם נתפעל באוי״ר מאחר שלא הרגישם
 כלל וע״כ אמר איני יודע באיזה כו׳(כי על העדר היראה יש עונש.
 ותדע שהמלאכים מתייראין מהדין ואינו שייר אצלם עון ממש כמאמר
 כלום יצה״ר יש ביניכם אלא רק זהו שאין היראה כדבעי וכמ״ש במ״א
 באריכות), כי מהותיו היו מכוסים ונעלמים בשכל וכמו מי שהוא בעומק
 השכל והעיון אינו מרגיש בשום מדה אף שהמדה ודאי כלולה בההשגה
 כוי. ועפ״ז יובו מ״ש במ״א בעניו גביע הכסף שהטמץ יוסף באמתחת
 בנימין, כי הנה יוסף הוא צדיק עליון ובנימין נקרא צדיק תחתון כמ״ש
 מזה בביאור ע״פ מי יתנף כאח לי כו׳ ע״ש שיש נשמות שהם מבחי׳
 יוסף ויש מבחי׳ בנימין. ועיין מעניו ב׳ מיני נשמות אלו באגה״ק
 סד״ה ויעש דוד שם, והנה הניצוצים המתפשטים מבחי׳ בנימין הם
 נשמות המנונים ע״ד שפי׳ בסש״ב מהו בחי׳ בינוני. והניצוצים מבחי׳
 יוסף זהו בחי׳ נשמות הצדיקים ומבואר בסש״ב פ״י דבחי׳ צדיק זהו
 מ״ש מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים דהיינו שמתענג על ה׳
 עונג נפלא כו׳ וכמ״ש באג״ה על פסוק זה, משא״כ בבינוני כמש״ש
 פי״ד• אד עכ״ז יוכל להיות לפעמים שגם בבינונים תהיה האהבה עם
 השמחה והתענוג בה׳ לפי ערכו אד אינה כשלימות. ועיין בסש״ב
 פי״ג בעתים מזומנים כר וס״פ י״ד להתענג ולשמוח בו׳ ועמ״ש מזה
 בפ׳ תצוה בד״ה זכור דעמלק. וזהו ענין גביע הכסף שהטמין יוסף
 באמחחת בנימין, כסף הוא בחי׳ אהבה כמ״ש ברבות נשא ס״פ י״ג
 גבי קערת כסף שהוא ע״ש נכספה וגם כלתה נפשי ואומר כי נכסף
 נכספתה לבית אביד, וע״ד מ״ש בזהר בענין ת׳ עלמין דכסופין דמתענגי
 בהו צדיקייא. והמשיד יוסף צ״ע בחי׳ זו לבנימין כדי שגם בנשמות

 אח״כ פרצוף הנוק׳ שהוא מל׳ דאצילות הנק׳ עלמא דאתגליא שממנה
 נמשד ההשפעה לבי״ע. ולכן בנין זה שיהיה הנוק׳ פרצוף בפ״ע זה
 נעשה דוקא אחר הלידה והתגלות המדות אז נבנה מכל בחי׳ גילוי
 הנ״ל של המדות. ספירה ובנין המלכות. אבל כשהמדות הם עדיין בבחי׳
 התכללות בהשכל כיון שהן עצמן בבחי׳ ביטול בהשכל איידי דטריד
 למבלע לא פליט להיות נמשד מהם בנין המל׳ שתהיה בחינה בפ״ע רק
 כי אז מדת מל׳ כלולה בתוך הששה מדות ח״א שהיא בחי׳ מלכות
 שבחסד מלכות שבגבורה דהיינו שהם רק ששה מדות רק שכל אחת
 מהם כלולה משבעה היינו שיש בחינת מל׳ בחסד שהרי עומד להתגלות
 א״כ כלול בו בחי׳ מל׳ שהוא עניו התגלות המדה, אבל מ״מ לא שייר
 שיומשר מהם בנין המל׳ פרצוף בפ״ע כיון שהם עצמן בבחי׳ התכללות
 והעלאה בהשכל שזהו הפר ההשפעה וזהו שבהיות זו״נ בבחי׳ עיבור
 במעי אימא הוא בחי׳ ו׳ זעירא היינו שהם רק ששה מדות המכוסין
 במעי אמן הוא השכל רק הנטייה שבסוף הו׳ מורה שעומד אח״כ
 להתגלות, וזהו שנק׳ פסיעה לבר מעצמותו והיינו בחי׳ מל׳ שבחסד
 מל׳ שבגבורה כו׳ כח התגלות המדה. וזהו מספר מ״ב הם ששה מדות
 שכל אחד כלול משבעה. אבל אינן בחי׳ ז׳ מדות ממש כי עדיין אין
 שיד שיהיה המל׳ בנין בפ״ע להיות עלמא דאתגליא ממש כ״א אחר
 הלידה. ולכן בספה״ע שהוא בחי׳ המשכה והתגלות מבינה לז״א ונוק׳
 וגמשד ג״כ בבי״ע עד שנמשד בנפש האדם ע״כ הם שבעה שבועות
 שהמל׳ נבנה פרצוף בפ״ע משא״כ בחי׳ המסעות דכתיב קומה ה׳ לשון
 קימה והעלאה שז״א נכלל באימא ואז אינן זו״נ כ״א רק בחי׳ ו׳ רק
 שוי״ו זה יש בו פסיעה לבר הוא בחי׳ מל׳ שבששה מדות אלו א״כ הם
 מספר מ״ב היינו ששה מדות שכל מדה כלולה משבעה. (ועיין בע״ח
 שער א״א פי״ד מענין מ״ב וענין מ״ט כוי, ועיין לקמן בד״ה הנה גבי
 המסעות נתבאר ששם מ״ב הוא ז׳ מדות כל א׳ כלול מששה כמו שהם ז׳
 פסוקים דאבגית״ץ כל א׳ יש בו מששה תיבות. והדרוש ההוא בתרא
 הוא ועיין שם מזה). והנה להבין למה המסעות הם דוקא ע״ד העלאה
 והתכללות זו״נ באימא, יובן עפמ״ש לא יחפוץ כסיל בתבונה כ״א בהתגלות
 לבו, פי׳ כסיל הוא בחי׳ יניקת החיצונים שיניקתם מהמדות דקדושה
 וכענין אברהם שיצא ממנו כוי, אד יניקה זו הוא דוקא מהמדות כשיצאו
 כבר מבחי׳ בינה להיות בחי׳ בפ״ע (שמהחזה ולמטה מתחיל עה״ד
 טו״ר לפי ששם מסתיים יסוד אימא), אבל בהיותן כלולים ונעלמים בבחי׳
 בינה ונק׳ חסדים המכוסים אז אין מהם יניקה לחיצונים כי בינה נק׳
 עלמא דחירו כו׳ ולכן לא יחפוץ כסיל הנ״ל בתבונה אותיות בו ובת
 היינו המדות זו״נ כשהם כלולים בתבונה ונקי תעלומות לבו לא יחפוץ
 הכסיל בזה יען מבתי׳ זו אין לו יניקה רק בהתגלות לבו שהוא התגלות
 המדה אז יש לו יניקה, והטעם הוא כי יניקת החיצונים אינו נמשד כ״א
 מבחי׳ היש משא״כ מבחי׳ אין. והנה כשהמדות כלולים בהשכל וההתבוננות
 הם בלתי מורגשים עדיין ליש ודבר וזה נק׳ תעלומות לב שנכלל האהבה
 ומכוסה בשכלו והשגתו והתבוננותו ומגודל ההתקשרות בההשגה אינו
 מרגיש האהבה כלל רק הם בלולים באור אימא ואיגם בבחי׳ הרגשה
 וישות כלל ואז נק׳ בשם תבונה אותיות בן ובת הכלולים בהתבונה והדעת
 ממש וע״כ איו מזה שום יניקה לחיצונים שהם בחי׳ היש הגמור(ובמ״א*
 נתבאר טעם לזה מפני שהתגלות עתיק הוא בבינה א״כ בהיות האהוי׳׳ר
 כלולים ביסוד אימא הם בהתקשרות בעולם התענוג. וזהו ענין שבינה
 נקי דרור עלמא דחית. וזהו ענין יוהכ״פ שכל העליות דרך אימא והוא
 בחי׳ רעותא דלבא ולכן לוחות אחרונות שניתנו בחשאי ניתנו ביוהכ״פ,
 ופי׳ בחשאי פנימית הלב כוי. ובמ״א נתבאר עוד טעם לזה כי הנה
 או״א הם תרין ריעין דלא מתפרשין א״כ כשהמדות הם כלולים ביסוד
 אימא מאיר בהם ג״כ יסוד אבא והחכמה היא כח מה בחי׳ ביטול

 *) עי׳ נהוסםות.
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 ולהשפיע לזולתו למי שהוא קטן ממנו ולעצמו מביו ומשיג העניו אבל
 להשפיע לזולתו אץ ביכולתו ואדם שהוא יותר חכם ממנו יכול להשפיע
 וללמד לאחר החכמה ההוא, שמפני שהוא חכם יותר ומבין הדבר לעומקו
 עי״ז דוקא יכול להשפיע לזולתו, והנה החכמה מאין תמצא מבחי׳ כתר
 וכאשר השיג זה החכמה לעומקה ושרשה מאיר בו מבחי׳ האין(וכמו
 ההפרש בין מעיין הנובע שנקרא מים חיים שקרוב להמקור מוצא המים
 חיים משא״כ מי שאינו משיג כ״כ לעומקה ותכליתה הוא כמו סתם מים
 שאינו מים חיים שרחוקים מהמקור כר) עי״ז הוא שיכול להשפיע למטה,
 א״כ אנו רואים שכדי להשפיע לזולתו שזהו ירידה מעצמותו לבר מגופא
 תלוי דוקא במה שמשיג החכמה לעומקה בחי׳ איו שממנו תמצא החכמה
 ולא כן במי שאינו מבין החכמה לעומקה ותכליתה אף שחכם ונבון הוא
 לעצמו אעפ״כ אינו יבול להסביר ולהשפיע לזולתו ועמ״ש מזה בפ׳ לד לך.
 ד״ה הנה אברם כוי. וכמ״כ יובן למעלה דבחי׳ נו״ה שהם לבר מגופא
 שהוא ירידת השפע מהמדות עליונות למטה שרשם נמשך דוקא מבחי׳
 אין וכתר שהוא למעלה ממוחין שבראש וכמ״ש והחכמה מאין תמצא וזהו
 שלהיות מביא גואל לבני בניהם שהם בחי׳ נו״ה הוא ע״י התגלות אל
 עליון בחי׳ כתר כנ״ל (ועמ״ש מזה בביאור ע״פ צאינה וראינה גבי
 ענין לכו לחמו בלחמי. ומזה יובן שרש ענין מ״ש באגה״ק בתחלתו ע״פ
 חגרה בעוז מתניה שע״י עסק ולימוד הלכות בתשבע״פ נמשר כח ועוז
 במתניה נו״ה שהם בחי׳ רגלים המעמידים הראש דהיינו בחי׳ אמונה
 ע״ש והיינו לפי שנה״י נמשכים מהכתר שהוא רצון עליון המתגלה
 בתושבע״פ. ועמ״ש מענין נצח בד״ה למנצח על השמידת וע״פ התוספתא
 שבזהר בשלח (ד״נ) גבי תלת רוחץ דכלילן בתלת כו׳ ועמ״ש בפ׳ יתרו
 בד״ה הנה להבין שרש ענין מתן תורה בענין וגם נצח ישראל לא ישקר
 כו׳ כי לא אדם הוא כוי. ומזה יובן ג״כ מארז״ל והנצח זו ירושלים
 וכמ״ש במ״א). והנה נצח הוא ענף החסד שהוא בחי׳ גילוי האהבה
 מסותרת להתחזק בהאהבה כל היום אף בלי טעם כלל, והוד הוא ענף
 הגבורה וכידוע ההפרש בין ברבה להודאה כי הודאה הוא מרחוק וכמ״ש
 ע״פ ולשרקה בני כוי, והיינו כי בחי׳ הגבורה הוא בחי׳ יראה שהוא מקרוב
 שע׳׳י השגה ברוממותו נמשד היראה. וענף היראה הוא בחי׳ הודאה
 מרחוק שמודה על הדבר ההוא בלי השגה בעצם. וכמ״כ יש במדת
 הגבורה כל השבעה מדות ובחי׳ נצח שבגבורה הוא שמקבל בניצוח
 ועקשות קבלת עומ״ש וכמ״ש ויירא ויאמר מה נורא כר, פי׳ ויירא הוא
 שהמשיד עליו להיות מתיירא וכמ״ש שום תשים עליר מלר כי לאחר
 שנעשה מלר לעשות בהם כרצונו הרי ודאי תפול אימתו עליהם וזהו בחי׳
 יראה ממש, אבל קודם שנעשה מלד רק שהוסכם להשימו למלך זהו תשים
 עליד מלד היינו שממשיד עליו היראה ומסכים ברצונו ע״ז אף שאיו לו
 יראה בפ״מ עדיין וכד הוא ענין ויירא ויאמר מה נורא דאף שאין לו
 השגה כ״כ ברוממותו ית׳ עד שתפול עליו אימה מ״מ מתנצח לקבל עליו
 עומ״ש ונק׳ נצח שבגבורה שכר הוסכם הדבר קבלת עול מלכות שמים וא״כ
 גם באדם ב׳ בחי׳ נו׳׳ה שרשו גבוה מאד וכמ״ש כי עם קשה עורף הוא
 ולכן וסלחת כו׳ כמ״ש במ״א. והנה כל המסעות היו עד ירדן יריחו.
 והענין דהנה כתיב והריחו ביראת ה׳ כו׳ ופי׳ לא למראה עיניו כי ראיה
 היינו בחי׳ חכמה ולא למשמע אזניו שהוא בחי׳ בינה כ״א והריחו דמודח
 ודאין (ועיץ מזה נזהר פ׳ יתרו דע״ח א׳ ובמק״מ שם בשם הרוד׳ו ובזהר
/ נמצא בחי׳ ריח הוא יותר גבוה מחו״ב כי שרש בחי׳  ויקהל דרי״ג ע״נ

 ריח הוא מבחי׳ חוטמא דא״א וכמ״ש ותהלתי אחטם לד. וגם בגמ׳ יש
 רמז ע״ז כמארז״ל לבעל החוטם אני מבקש וע״ז נאמר במשיח והריחו
 ביראת ה׳. והנה ההפרש בין טעם לריח הגם ששניהם מחזקים כח
 השכל מ״מ יש הפרש ביניהם שהטעם והמאכל מחיה את האדם ע״ד
 אור פנימי והריח הוא בחי׳ מקיף שהרי הפרי שמריחים בו נשאר
 שו״ה ודאי! — ונזהר ויקהל: בכת״י 1102: ובזה״ה ־ [ובזהר הרקיע]. ובדפוס ראשון.• ובויקהל.

 הבינונים שהם ענפים וניצוצים המתפשטים מבנימין יוכל להיות בחי׳
 אהבה זו. ומה שהטמין הגביע שלא ידע מזה בנימין, זהו משום כי
 בבינונים שהם ניצוצים דבנימין צ״ל אהבה זו באופן שלא ידע בעצמו
 מוו האהבה הגבוה דבחי׳ אהבה בתענוגים שהוא מדרגת צדיק
 שלמעלה ממדרגת הבינוני שמהתגלות אהבה זו בבינונים מה שלמעלה
 ממדרגתו יוכל להיות נמשר בו בחי׳ יש ויוהרא כוי. אמנם צ״ל איד יתכן
 שיהיה לו אהבה רבה ועליונה זו ושלא ידע ממנה כלל, הנה זה מובן
 ממש״כ בענין ריב״ז שמגודל טרדתו בעיון ובההתבוננות לא ידע
 מהאהבה וזהו איני יודע באתו דרד כו׳ כנ״ל, וא״כ פי׳ שהטמין הגביע
 זהו עניו חסדים המכוסים ביסוד אימא. ועמ״ש בפ׳ ויגש ע״פ וילקט
 יוסף את כל הכסף כו׳ ועמ״ש מעניו אהבה בתענוגים ע״פ חכלילי
 עינים מיין יינה של תורה נכנס יין כו׳ וזהו לשון גביע הכסף שבו נמשד
 היין כוי. ולפ״ז אפשר לומר שריב״ז שאמר איני יודע היינו מפני גודל
 ענותנותו ע״ד שאמר רבה כגון אנא בינוני אע״פ שבודאי היה צדיק
 גמור נדמה בעיניו בבינוני כמ״ש ענין זה בםש״ב פי״ג, ולפיכד התנהג
 ע״ד שהטמין יוסף כו׳ עד שאינו יודע בעצמו מבחי׳ זו האהבה רבה
 כוי. (ולפמ״ש י״ל לכאורה הא דביוהכ״פ קורין בס״ת רק ששה גברי
 זהו שייר לענין הנ״ל שהוא ע״ד כשהמדות מכוסים ביסוד אימא אז הם
 ששה מדות כוי, מיהו בפע״ח נתבאר בענין אחר דהיינו אדרבה מפני
 שהמל׳ שהיא השביעית עלתה למעלה בפנימית אימא ור״ל שעלתה
 למעלה מהז״א שעדיין לא עלה לשם כמ״ש בפע״ח שער יוהכ״פ פ״ה.
 ועמ״ש מזה בפ׳ אחרי בביאור ע״פ כי ביום הזה יכפר ועמ״ש במ״א
 על מאמר הרע״מ פרשה שופטים (דער״ה ע״א) אלא סליקא לההוא אתר

 דאתמר ביה במכוסה ממד בל תחקור כוי):
 ג והנה להבין בענין הששה מדות בפרטות היות נודע כי נצח והוד
 נק׳ ירכיו לבר מגופא ונק׳ בדי ערבות שאיו בהם לא טעם
 ולא ריח ופי׳ לבר מגופא היינו כי חג״ת הם עצם המדות ונה״י הם
 השפעות המדות לזולתו ולכו נק׳ לבר מגופא, ועניו שאין בהם טעם
 וריח היינו כי בחג״ת יש עדיין הארת השכל והטעם ולפי הארת המוחין
 והשכל כר הם אופני המדה בהתפעלות הלב אם רב ואם מעט כי הארת
 המוחין מאירים בחג״ת ולכן בחג״ת יש בהם טעם היינו הארת הטעם
 מהשכל מתלבש בהמדה. משא״כ בנו״ה כי נו״ה היינו שאחר שנסתלקו
 השכל והטעם של המדה מ״מ מתנצח לעשות המדה מחמת שכד נשאר
 ההסכמה אצלו. וזהו פי׳ נצח ענף החסד, שעושה חסד מחמת שהוסכם
 אצלו להיות חפץ חסד וכבר נסתלק הטעם והשכל שהיה בזה מאיזה
 טעם הסכים כן. רק שנשאר ההסכם לבד, ולכן נקרא בדי ערבות שאין
 בהם טעם וריח היינו שכבר נסתלקו מלבו המוחין הנק׳ טעם (וריח
 הוא בחי׳ רצץ ותענוג עיין לקמן בענין ירדן יריחו)׳ אד עכ״ז* בחי׳
 הניצוח וההסכם החזק יעשה את החסד אף שלבו בל עמו. כמ״כ ההוד
 נקי ענף הגבורה בקו שמאל. ונמצא לפ״ז מובן כי חג״ת הם למעלה
 במדרגה מבחי׳ נו״ה, וא״כ לפ״ז* צ״ל מ״ש בפע״ח שער העמידה פי״ד
 בכוונת אל עליון גומל חסדים טובים אל עליון הוא אדיר אנפין שהוא
 הבתר שהוא הגומל חסדים* שהם נה״י דז״א המוציא אותם בסוד
 תוספת מחדש כר שנה״י חדשים דז״א נמשכים מהכתר דוקא. וזהו
 ג״כ ענין ומביא גואל לבני בניהם שהם נו״ה כוי כמש״ש פט״ו ועיין
 בזהר פ׳ שמיני (דל״ו ע״א). הרי מבואר דנו״ה שרשם מהכתר שהוא
 למעלה מאו״א וכ״ש מחג״ת, וגם מבשרי אחזה שהרגלים שהם בחי׳ נו״ה
 הרי הם המעמידים הגוף והראש ונושאים את הראש, וגם לרפואת
 הראש הוא ע״י הרגל שמשימין במים חמיו וכדומה לפי שיש גידי הראש
 בהרגל כי נעוץ סופן בתחלתן (וכמ״ש* במ״א ע״פ והארץ הדום רגלי).
 ויובן זה עד״מ שאנו רואים שיש איש חכם ולומד ומ״מ איו יכול ללמד

 י) עי׳ בהוספות.
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 במדבר מ׳׳ב פעמים עם הארון ויהי בנסו? כוי ובנוחה כוי רק שהארון
 נעשה אח״כ ומסעות הראשונות עד מדבר סיני נסעו בלא הארוו שהם
 כנגד שם מ׳׳ב אנא בכח גדולת ית״ץ כו׳ אף שהיה זה בסיבה מחמת
 חטא המרגלים שגגזרה גזירה להתעכב מ׳ שנה במדבר עכ״ז הרי הוא
 ית׳ הוא סיבת הסיבות. והנה גם ע״פ הגגלה יש טעם לזה כדי שימצאו
 האוצרות לקיים מ״ש ובתים מלאים כל טוב כוי כמ״ש רז״ל. וע״פ
 הנסתר נזכר בספרים שהוא כדי להכניע את המדבר הגדול והנורא ע״י
 מ״ב מסעות שנסעו וחנו כנס״י עם הארוו שהם כנגד שם מ״ב כוי.
 ולהבין מהו עניו הכנעה זאת להמדבר הלא הוא שממה ואיו דר בו.
 אד העניו הוא כי המדבר נקי מדבר העמים שהוא מקור יניקת
 כל הקליפות והוא לעומת בחינת ירושלים שהוא המקור לכל העולם
 כולו בקדושה כי זה שער השמים שנמשד שם ההשפעה מלמעלה כי שם
 צוה ה׳ את הברכה ומשם היו מקבלים כל הארצות (וכמ״ש נזהר פ׳ תתמה
 דקנ״ז ע״א ועיין עוד נזהר פ׳ יתרו דע״ט אי) ולכן ירושלים הוא באמצע

 הישוב ואת זה לעומת זה עשה האלקים בחי׳ מדבר הוא מקור כל
 הקליפות ולכן הוא ארץ מלחה אשר לא יעשה פרי כוי כי בקדושה מיהב
 יהבי משקל לא שקלי וכמ״ש ואתה מחיה את כולם שתמיד נמשכים
 השפעות החיות. ולהיפד בקליפה כתיב הב הב שמבקשים הכל בשביל
 עצמם לגרמיה ואינן משפיעים לזולתם (ועיין מעניז הנ הב נזהר פ׳ קדושים
 ד״פ ע״ב ובפי׳ הרמ״ז שם ובאדרא תשא קל״ה סע״א ובפי וירא דק״י ע״ב ובפי

 בשלח דנ״ו ע״א) ולכו עפר מדבר פסול לכיסוי הדם לפי שאינו מגדל

 צמחים כוי כמ״ש בגמרא. וע״י שנסעו בו בנ״י הכניעו אותם ומעשה
 אבות הוא פעולה לבנים עד סוף כל הדורות שמחמת זה יש ביכולת האדם
 להכניע הגוף שלו שהוא משכא דחויא מבחי׳ הקליפות הן בעוון חוללתי
 ובחטא יחמתני אמי שתחלת הווייתו הוא מן תאוה כו׳ וכמ״ש ברבות
 תזריע פי״ד כלום נתכוין כו׳ וכדי שיסכים גם הגוף לרצון הנפש אלקית
 בבחי׳ ואהבת כו׳ זהו ע״י שכבר נכנע המקור שלהם אבל לולי זה לא
 היה יכולת בשום אופן לאדם להתגבר על גופו ונפשו הבהמית כ״א לפי
 שכבר נכנע המקור שלהם לכן גם הענפים יהיו נכנעים ע״י האדם כו׳

 והיינו ע״ד כלל ופרט כוי:
 ב אך עדיין צ״ל למה היתה זאת מאת ה׳ לברוא הקליפות ושאח״כ
 יצטרכו להכניעם לא יהיה לא הא ולא הא. הנה כתיב ועתה
 ישראל מה ה׳ אלקיד שואל מעמד כ״א ליראה כוי וארז״ל אל תקרי מה אלא
 מאה ברכות שחייב אדם לברד כוי. דהנה הברכה יש בה נוכח ונסתר
 (ועיין מזה בפע״ח שער הברכות פרק שני) בא״י היינו נובח כי ואתה מחיה

 את כולם ע״י אותיות שמא׳ ועד תי״ו ובמחשבה א׳ ברא את כל העולם
 שבו רבוא רבבות ברואים לאיו קץ ותכלית גבוה מעל גבוה כמ״ש
 וקדושים בכל יום יהללוד סלה שאחר שאומרים סדר קדושה של המלאכים
 שאומרים קדוש וברור כו׳ אח״כ אומרים וקדושים הם הגשמות יהללוד
 סלה לאיו קץ בו׳ הגם שבספרים לא נזכר אלא ב׳ בחי׳ ג״ע התתתון
 ועליון ואף גם על ג״ע תחתון אמרו באחר מוטב דלידייניה בו׳ וק״ו על
 ג״ע העליון ובאמת יש עוד רבבות מדרגות בעילוי אחר עילוי לאין קץ
 ות״ח איו להם מגוחה כו׳ וגם במלאכים אלף אלפיו גדוד א׳ והגדודים אין
 להם מספר והכל נמשד ממחשבה אחת ולכן הכל כלא חשיב קמיה ית׳
 כמו עד״מ באדם מחשבה א׳ הוא בלא חשיב אפילו רק נגד כח המחשבה
 שהן כ״ב אותיות שבנפש המדברת שיוכל לחשוב בהן מחשבות לאין
 קץ ותכלית, ואצ״ל לגבי עצמות הנפש שגם כללות כח המחשבה הוא רק
 לבוש לבד כוי. וזהו עניו הבקשה ברור אתה ברכה הוא המשכה וגילוי
 בחינות אותיות המחשבה היינו הכ״ב אותיות עצמו כח המחשבה כוי ונקי
 אתה לשון נוכח כי זהו המשכת בחי׳ ממכ״ע. ואח״כ אשר קדשנו בלשון נסתר
 הוא בחי׳ סוכ״ע שהמחשבה היא בטלה לגבי עצמיות אור א״ס ב״ה וכמו
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 כשלימות כבתחלה רק הריח מתפשט ממנו לא כן במאכל שלועסו
 ובולעו. כמ״כ למעלה אכלו רעים לעילא שהן או״א אבא יונק ממזל
 השמיני כו׳ זהו התלבשות בפנימיות ועד״ז נמשר ג״כ בג״ע צדיקים
 יושבים ונהנים מזיו השכינה ע״י שנקלט בהשגתם ממש בבחי׳ או״פ.
 וזהו ותורתד בתור מעי. לכו לחמו כוי. כי אורייתא מחכמה ובינה
 נפקת• אד המצות עצמו שרשו בבחי׳ כתר תר׳׳ד עמודי אור ומשם
 א״א לבוא הגילוי בפנימיות ממש אלא מרחוק ה׳ נראה עליהם היינו
 כמ״ש מהר תפיס ולא תפיס (עייף בזהר פ׳ נח דס״ה ע״א ובפרשת פקודי
 דרכ״ו א׳ ודרס״ט אי) שאין התענוג נמשד ומתגלה בבחי׳ פנימיות לתור

 השגתו ממש רק כדוגמת הריח וכמ״ש בזהר פ׳ צו(דכ״ו סע״ב) לא ידעין
 בר ריחא כמאו דאריח ריחא ואתבםם בו׳ ועיין במק״מ שם. וזהו
 ענין שמהמצות נעשים לבושים להנשמה בג״ע דהיינו בחי׳ מקיפים מה
 שלא יכול להתגלות לתור השגתו ממש כמו המזון כ״א בבחי׳ מקיף
 ונקי לבוש וזהו מ״ש וירח את ריח בגדיו וכמ״ש מהר פ׳ בלק (דקפ״ו אי)
 בריחא דלבושייכו כו׳(ועמ״ש בפ׳ חקת בד״ה אז ישיר כו׳ עלי באר מעניו
 המקיף והלבוש הנמשד לצדיקים בג״ע ממעשה המצות ושם נזכר המשל
 כברק המבריק כו׳ ואפשר שזהו בחי׳ ראיה וכמ״ש וה׳ עליהם יראה ויצא
 כברק חצו. אכן במשיח שנאמר והריחו כו׳ לא למראה עיניו זהו מקיף
 עליון יותר. וכנודע שיש ב׳ בחי׳ מקיפים ועיין מ״ש סד״ה זאת חנוכת
 המזבח בענין שמן המשחה וקטורת ועמ״ש בד״ה באתי לגני בענין
 אריתי מורי ובד״ה וישלח יהושע כו׳ ואת יריחו בהפטרה דפ׳ שלח),
 והנה יריחו היא עיר התמרים ותמר הוא בחי׳ צדיק כמ״ש צדיק כתמר
 יפרח מה תמר אין לו אלא לב אחד דהיינו רצון אחד בלבו לה׳. ובילקוט
 איתא מה תמר לבו מכוון למעלה אף צדיקים לבם מכוון למעלה כו׳
 ופי׳ עיר התמרים היינו כי יש ב׳ בחי׳ צדיק עליון וצדיק תחתון(עמ״ש*
 בד״ה מי יתנד כאח לי בפ׳ תרומה וזהו כשם שאין בלבד אלא אחד
 היינו בחי׳ צדיק עליון. כד אין בלבנו אלא אחד היינו צדיק תחתון
 ועמ״ש מזה בד״ה זכור דעמלק). פי׳ צדיק עליון היינו דעת המחבר
 ומייחד או״א וצדיק תחתוו הוא בחי׳ יסוד המחבר זו״נ. וזהו עניו יעשה
 שלום לי שלום יעשה לי. עמ״ש מזה במאור ע״פ החלצו מאתכם.
 ולכן היה ביריחו ז׳ חומות בחי׳ ז׳ אומות ששרשם מז׳ מדות כי יריחו
 היה מנעלה של א״י בחי׳ יסוד. ולכן לא נחלקה כלל לשבטים כי הוא
 כלול מכל א״י (ועיין בפע״ח בסופו בעניז שבעה הקפות עם הלולב בהושענא רבה.
 ועיין מענין צדיק כתמר יפרח ברבות לך לך פמ״א במדבר רפ״ג ובזח״א דפ״ב

ד ע׳׳ב. ת״ג דט״ז ע״א ודרצ״ב סע׳׳א) והנה עיקר פי׳ צדיק  סע״א ודף ר

 נק׳ כן מי שמקיים המצות ומבואר לעיל שהמצות הן הן בחי׳ ריח בגדיו.
 ולכן יריחו היא עיר התמרים, ועניו ירדן יריחו לשון המשכה וירידה
 שהוא המשכת בינה למל׳, דהיינו המשכת היחוד עליון שע״י צדיק עליון
 שיומשר ג״כ למטה ע״י בחי׳ צדיק תחתון. ועיין מענין זה דירדן בזהר
 פ׳ שלח (דקס״ו סע״א) ומ״ש במק״מ שם בשם הרח״ו. ועמ״ש סד״ה
 כה תברכו בעניו וישם לר שלום כוי, ועיין לעיל שלכן היה המ״ב מסעות
 עד ירדן יריחו כו׳ שהכל נק׳ יצ״מ עד ירדן יריחו לפי כי מה שמלובש
 בכלי נקי מיצר וגבול לגבי בחי׳ או״מ שלמעלה מהכלי שזהו בחי׳ ריח

 וע׳ בע״ח שער א״א פי״ד הנ״ל:

 אלה מסעי בנ״י כו׳ ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם כוי
 ואלה מטעיהם למוצאיהם. וצ״ל למה גבי ויכתוב משה הקדים
 מוצאיהם למסעיהם ואח״כ הפר ואומר ואלה מםעיהם למוצאיהם. גם
 מהו ויכתוב משה כו׳ דמסתמא משה כתבו ככל התורה אשר הקב״ה אומר
 ומשה אומר וכותב• אד העניו כי הנה עניו המסעות שנסעו וחנו

 •) עי׳ בהוספות.
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 גילוי א״ס ב״ה מלמעלה למטה. ולבז נקי רמ״ח אברים כמשל האבר
 שהוא כלי לחיות הנפש ות״ת כנגד כולם כי ותורתך בתוך מעי כתיב
 שהיא בחי׳ מזון לנפש. ולכן ארז״ל ויתר הקב׳׳ה על עבודת כוכבים
 וג״ע וש״ד ולא ויתר על ביטול תורה לפי שהמצות מעשיות הם בחי׳
 המשכה באברים החיצונים ולכן ויתר עליהם עד״מ בגשמיות כי גם
 כשהוא מחוסר אבר חיצוני יכול הוא לחיות רק שיהיה בעל מום כו׳,
 ולא ויתר על ביטול תורה שהוא בחי׳ אברים הפנימים ונקיבתם במשהו
 כו׳ ואמנם עסק התורה צ׳׳ל ג״כ בבחי׳ ביטול הנ״ל, וכמ״ש במ״א
 שלכך נאמר ודברת בם סמוך לובכל נפשך ובכל מאודך כו׳ ועי״ז
 ממשיך גילוי אור א״ס ב״ה בהתורה ונקי עוסק בתורה לשמה ר״ל לשם
 התורה עצמה להמשיך בה גילוי אור א״ס שלמעלה מהחכמה וזהו
 שארז״ל על שלא ברכו בתורה תחלה ולא אמרו על התורה כי פי׳

 ברכו בתורה היינו המשכת אור א״ס בתוך התורה כוי:
 ג וכן הוא ענין הברכה שלפני המצות בא״י אלקינו מלך העולם
 שמתחלה הוא המשכת א״ס ב״ה בנפש האדם וזהו הוי׳ אלקינו
 שלנו משמע והיינו ע״י בכל לבבך שיהיה גילוי אלקות בב׳ חללי הלב
 דהיינו חלל השמאלי מלא דם בחי׳ גבורות ומרירות מימי שנותינו בהם
 שבעים שנה וכל מגמתנו והפצנו בעניני גשמיים בפרנסה ולעזוב לבניו
 אחריו וכי בשביל זה ירדה נשמתו בעוה״ז כו׳ אשר בהתבונן בזה יתמרמר
 לבו מאד אד זהו בחלל אחד הוא השמאלי. וחלל הימני מלא רוח חיים
 הוא בחינת שמחת הנפש ע״י מצות ה׳ שהם רצונו ית׳ שנתלבש בעשייה
 וע״ז נאמר ישמח ישראל בעושיו כוי. וזהו בבינונים והם הגורמים להיות
 כמ״כ גם בצדיקים אלא שהוא באופן אחר כי הצדיקים אין בהם רע
 כלל להיות מזה מרירות גשמיים רק שהוא בחי׳ פחד ויראה מה׳ ומהדר
 גאונו ואח״כ השמחה היא בחי׳ אהבה בתענוגים כו׳ וזהו הוי״ה אלקינו
 ואח״כ מלך העולם הוא ההמשכה בחיצוניות העולמות אשר מלך שמו
 נקי עליהם. ומעתה מובן ענין ירידות הנשמות בגוף שהוא צורך
 עלייה(כי הנשמות עם היות שעלו במחשבה הרי נמשכים מבחי׳ אותיות
 המחשבה וע״י ירידתן בגוף וביטול היש לאין ע״י ברכת הדיוט כו׳
 ממשיכים בחי׳ גילוי ממכ״ע וסוכ״ע בעל המחשבה כו׳ כנ״ל, ועיין בפ׳
 וישב בד״ה כה אמר כוי ונתתי לד מהלכים בין העומדים כוי) והיינו ע״י
 אתכפיא ואתהפכא. והוא הטעם אשר ברא ה׳ את הקליפות בכדי לעשות
 ולתקן שעי״ז יהיה העלייה הגדולה כוי. וזהו אלה מסעי בנ״י. פי׳
 עליותם ממטה למעלה. ואמר ויכתוב משה את מוצאיהם למםעיהם.
 ועניו ויכתוב היינו כמארז״ל חותמו של הקב״ה אמת פי׳ כי החכמה
 נקראת אמת כי כשמשיג איזה דבר בהשכלתו אזי יודע שכן הדבר והוא
 האמת כוי. ועמ״ש בסש״ב פל״ה בהג״ה ונקראת חותם עד״מ החותם שהוא
 שם האדם הנכתב בדיו גשמי ע״ג הנייר והנה השם בעצם אינו
 ערוך לגבי עצמיות בעל השם וכ״ש וק״ו כשנכתב בדיו שהיא רק בחי׳
 עשייה גשמיות וכך בחי׳ חכמה הוא בחי׳ עשייה גשמיית לגבי א״ס ב״ה
 ובמ״ש כולם בחכמה עשית והרצון היא הנקרא שם שמו גימטריא רצון
 וחכמה היא החותם שהוא בחי׳ עשייה של השם. אך מ״מ כמו
 בגשמיות החותם הוא קיום על כל דבר שיחייב עצמו שכאשר יחתום
 שוב אין לשנות וכמו בנעילת יוכ״פ וחתמנו בספר חיים בספר פרנסה
 ושוב לא ישונה כן בחי׳ א״ס ב״ה שלמעלה מעלה מהחכמה שורה
 ומתלבש בחכמה, וזהו ויכתוב משה כי משה הוא שושבינא דמלכא ואהרן
 שושבינא דמטרוניתא המעלה אותה אל החתן כי אהרן היה מניף הלוים.
 וכן כללות נש״י בהעלותך את הנרות נשמת אדם קרויה נר ה׳ והיכן
 עליותם עד אל מול פני המנורה ומשה הוא שושבינא דמלכא המשיך
 א״ם ב״ה מלמעלה למטה משל למלר שבעצמו אין דרכו לילד כד משה
 הוא המנהיג המשכת והתגלות אלקות תור העולמות. ולכן ויכתוב משה לפי
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 בנפש ביטול מחשבה לגבי השכל שגם כח המחשבה הוא רק בחי׳
 לבוש הנפש משא״כ השכל הוא מבחי׳ עצמיות הנפש ואצ״ל לגבי למעלה
 מהשכל וק״ו לגבי עצמיות הנפש, וכר הוא ביטול המחשבה לגבי הרצון
 עליון שלמעלה מהמחשבה, ויש גם למעלה מהרצון כו׳ וע״י המצות שהם
 רצון עליון ממשיכים גילוי א״ס ב״ה, דהיינו המשכת בעל הרצון בעל
 המחשבה (והנה במ״א נתבאר שזהו ענין שבחרו רז״ל לקרוא את הבורא
 ית׳ בשם הקב״ה יותר מבשאר שמות והיינו לפי שקדוש וברור זהו
 עניו ב׳ בחי׳ אלו דסוכ״ע וממכ״ע כמ״ש מזה בד״ה קא מיפלגי במתיבתא
 דרקיע אם בהרת כו׳ עד הקב״ה אומר טהור כוי ע״ש ולכן נגד ב׳
 בחי׳ הללו בא בהברכה לשון נבח בברוד אתה ולשון נסתר באשר
 קדשנו כו׳ והיינו פי׳ הקדוש ברוך הוא) והכח הזה במצות הוא לפי
 שנשפלו במעשה וסוף מעשה במחשבה תחלה וכמ״ש צחוק עשה לי
 אלהים שם אלהים דייקא הגורם להיות בחי׳ יש הוא העושה צחוק
 ותענוג למעלה ע״י הביטול שהיש בטל אח״כ וזהו לויתן זה יצרת כו׳
 פי׳ לויתן לשון התחברות שהוא התחברות יש לאין שהגשמיות בטל
 לרוחניות יצרת לשחק בו שמזה נעשה שחוק וחדוה למעלה(ועמ״ש פ׳ פנחס
 בדיה צו את בנ״י בר). וזהו אל תהי ברכת הדיוט קלה כוי פי׳ שהוא

 ההעלאות מענינים גשמיים שבעוה״ז שהן נקי מילין דהדיוטא ואל תהי
 קלה כי ע״י ביטול היש עי״ז דוקא נעשה הברכה וההמשכה מלמעלה
 ולכו נקי ברכת הדיוט כו׳ [ועיין מעניו ברכת הדיוט ברע״מ נשא
 (קכ״א ב׳) ור״פ תצא ובפי׳ הרמ״ז שם ושם ועמ״ש בד״ה ושאבתם מים

 בענין אע״פ שהאש יורד מלמעלה מצוה להביא מן ההדיוט]. וזהו יסוד
 כל המצות כמו צדקה שנותן ממונו שייגע עליו בכל רמ״ח אברים
 מותנו לעני ועושה מיש לאיו ולכן ארז״ל בכל מאדד בכל ממונד. ובאמת
 פי׳ מאדך הוא האהבה בלי גבול אך הענין ששניהם אמת. כי הנה
 ארז״ל טוב זה יצ״ט מאד זה יצה״ר, והטעם כי הנפש עם היות שהיא
 חלק אלוה ממעל מ״מ היא מוגבלת והאהבה שלה היא בבחי׳ גבול ומדה
 וא״א לה להגיע לבחי׳ מאד שהוא בלי גבול ולהתכלל בא״ם ב״ה שאין
 לו תחלה ותכלה אלא ע״י נפש הבהמית דוקא כאשר גם היא נהפכת
 ממרירו למיתקא וחפיצה וחשקה לדבקה בו ית׳ שאהבה זו היא בלי גבול.
 וכמשל מרוצת המים כשבוקעים ההסתר שהיה מסתיר ומעכב ומונע
 את מרוצתם שאז הוא בתגבורת עצומה כוי. והיינו ג״כ ענין א׳ עם
 משנ״ת לעיל שע״י ביטול היש דוקא הוא שנתעורר למעלה בחי׳ א״ם.
 וזהו עניו הממון בבחי׳ בכל מאדך וכמ״ש צדקה תרומם גוי שעי״ז
 תבוא נה״ב לבחי׳ בכל מאדך כוי. ועד״ז הוא כל מעשה המצות מיש
 לאיו והם היפוך מבחי׳ מדבר שהוא הב הב ולא להשפיע כו׳ וזהו מה
 ה׳ אלקיך שואל מעמך פי׳ מה היינו בחי׳ ביטול לעשות מיש אין דהיינו
 שלא יהיה נחשב יש ודבר בפ״ע לומר כך אני רוצה וזה איני רוצה כו׳
 כ״א להיות משים עצמו כשיריים שלא יתפוס מקום כלל כאלו הוא אין
 ואפס ממש וזהו בחי׳ מ״ה. ועמ״ש סד״ה מה טובו. וכדי לבוא לבחי׳
 מה וביטול תיקנו מאה ברבות שהם המשבות מלמעלה בנפש בחי׳
 אתעדל״ע הנותן כח להיות אתעדל״ת וביטול היש. עמ״ש בד״ה ואתחנן
 מעניו ברכת המצות וגם שע״י מאה ברכות נמשך אח״כ להיות מבחי׳
 מ״ה בחי׳ מאה בתוספת אות א׳ שמקור המשכה זו הוא מבחי׳ שהוא
 סתימו דכל סתימין וכמ״ש בזהר פ׳ חיי שרה(דקב״ג ע״א) בענין מאה ברכאן
 מאתר עילאה סתימא דכל סתימין כו׳ ועמ״ש מזה בפ׳ תולדות בביאור
 ע״פ מים רבים בסופו, חהו ענין אל״ף אותיות פלא, ועיין בפע״ח שער
 הברכות פ״א ולהיות המשכה זו הוא ע״י בחי׳ ביטול היש שנמשד מבחי׳
 מ״ה ולכן ארז״ל איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לו כו׳ וכמ״ש במ״א
 ולכן כל גיאה שהוא היפד מבחי׳ מ״ה נקרא שוטה כוי. והנה מבואר
 לעיל שכל מעשה המצות הוא בחי׳ ביטול היש ועי׳׳ז נמשר בהם ג״כ
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 ולהכניע גופו באתכפיא או אתהפכא שזהו עיקר העבודה כר. והנה
 מ״ב מסעות המ כנגד שפ מ״ב תיבות דאנא בכה גדולת כר שהוא
 שבעה מדות עליונות חג״ת נה״י ומלכות וכל אחת מהן כלולה מששה
 בחי׳ חג״ת נה״י לבד לכן הוא שבעה פסוקים וכל פסוק יש בו רק
 ששה תיבות שבחי׳ השביעית שבכל מדה אינה בחשבון דשם מ׳׳ב וצ׳׳ל
 מפני מה בספירת העומר הם מ׳׳ט ימים דהיינו שכל מדד. משבעה
 מדות עליונות כלולה משבעה שםופריז ג״כ בחי׳ מלכות שבכל מדה.
 והענין כי הנה בחי׳ מלכות הוא הממוצע מלכות האצילות נעשה עתיק
 לבריאה ומלכות דבריאה עתיק ליצירה כוי ומלכות הא״ס עתיק
 לאצילות שבחי׳ מלכות לבד שבעליון יורדת להיות עתיק ומקור לתחתון.
 והנה שם מ׳׳ב הוא בחי׳ עליות מלמטה למעלה שלכן בפ׳ שמע יש בה
 מ״ב תיבות מואהבת עד ובשעריך. ולכאורה אינו מובן דהא פ׳ שמע
 הוא חסד ואהבת ושם מ״ב הוא גבורה אלא מפני שאהבה דפ׳ שמע
 נאמר בכל מאדך בלי גבול הכלי והוא בחי׳ העלאה והיינו ע״י שם
 מ׳׳ב. משא״כ בפ׳ והיה אם שמוע שלא נאמר בכל מאדך והוא בחי׳
 המשכה הוא שם ע״כ וכמ״ש במ׳׳א. ולפיכר השבעה מדות דשם מ׳׳ב
 כלולים כ׳׳א רק מששה בחי׳ שהם בחי׳ העצמיות של כל מדה והם
 המתעלים משא׳׳כ הבחינה שביעית שבכל מדה שהוא עניו גילוי המדה
 כו׳ והיינו לפי שהעליות הוא באור א״ס ב״ה שהוא םתימו דבל סתימין
 שתהיינה הז׳ מדות בטלים בו ית׳ דלאו מכל אינון מדות איהו כלל
 כמ״ש לך ה׳ הגדולה כו׳ והוא הפד מבחי׳ גילוי המדה שהוא בחי׳ יש
 כו׳ (ואפשר דלכן שם מ׳׳ב הוא ג׳׳כ בהויות דע״ב ס״ג מ״ה משא׳׳כ
 בשם ב׳׳ן אין בו בחי׳ מ׳׳ב כמ״ש בע״ח שער כסה״כ םפ׳׳ז ובפע׳׳ח שער
 הקדישים פ״א כי שם מ׳׳ב הוא בחינות עליות וזהו הפד שם ב׳׳ן שהוא
 בחי׳ מל׳ להיות גילוי בר. ועיין בפע״ח ש״ו פ״ד בענין ראשו כתם פ״ז
 מ״ה מ״ב כו׳ ועיין במק״מ פ׳ שמות (כדף ח׳) גבי עטרת פז. ועמ״ש
 בעניו קי״ס סד״ה הים ראה וינוס ההרים רקדו כו׳ ע״ש). אבל ספירת
 העומר הוא בחי׳ המשכות היום יום א׳ כו׳ יום לשוו הארה וגילוי שנמשד
 מאצילות לבריאה ומבריאה ליצירה ומיצירה לעשיה עד שנמשד בנפש
 האדם ולכו בכל מדה סופריו ז׳ בחינות שהרי העיקר בזה הוא להיות
 גילוי והמשכה למטה שזהו בחי׳ השביעית שבכל מדד. גילוי המדד, (וגם
 עומר שעורים הוא שם ב״ן). ומהיכו מתחילים לספור מיום ראשון של
 פסח והוא עצמו אינו מהמספר כי הוא מקור שממנו ממשיכים
 האורות שהוא עניו הספירה היום יום כנ״ל כי ביום א׳ דפסח כתיב
 ובני ישראל יוצאים ביד רמה פי׳ שהוא בבחינת רוממות למעלה מהחכמה.
 וזהו וספרתם לכם ממחרת השבת פי׳ מבחינה שלמעלה מהשבת ששבת
 הוא מוחץ דאבא ויד רמה הוא בחינה שלמעלה מזה, ומבחינה זו תספרו
 מ״ט יום להיות בכל מדה ז׳ בחינות דוקא. (ועיץ לעיל בד״ה לבאר
 ענין המסעות נתבאר ענין שם מ״ב דמסעות שהם ו׳ מדות כל אחד
 כלול מזי, והוא אינו כמש״כ שהם ז׳ מדות כ״א כלול מששה. ויש לומר
 עפמ״ש בפע״ח שער הקדישים רפ״ב וז״ל כי שם מ״ב של כוונת הקדיש
 אינו שם מ״ב הנודע אצלנו שהוא אנא בכח רק שם מ״ב דהויות כו׳
 וע״ש דמ״ב דהוויות היינו ג׳ ידות יד הגדולה יד החזקה יד הרמה
 אשר כל יד הוא ב׳ פעמים זי. נמצא מ״ב דהויות היינו ו׳ בחינות
 כל אחד כלולה מזי. והיינו מה שפי׳ שם בעניו שם מ״ב. ועניו ג׳
 ידות אלו מבואר במ״א בדרוש פורים גבי כי יד על כס כוי. ועמ״ש
 מזה ג׳יכ בביאור ע״פ נשא את כו׳ ע״ש. ומה שפי׳ כאן בענין שם
 מ״ב זהו אנא בכח כוי. ועיין עוד מעניו שם מ״ב בפע״ח גבי כוונת
 פ׳ ראשונה דק״ש שבה שם מ״ב מבואר דשם מ״ב הוא בראש ז״א
 בכח״ב כוי. ועיין בזהר פ׳ תרומה (דקל׳׳ב ע״ב) שמא דמ״ב אתוון רזא
 דיליה אבהן דקא מתעטרן בעלמא עילאה כו׳ עד דעתעטרא באין סוף

 שהוא מבחי׳ חכמה וירא ראשית לו כתב חותמו של הקב״ה אמת שהוא
 גילוי אור א׳׳ס שבחכמה. והמשיד זה למטה להיות בהם כח לעלות אל
 ה׳ ממטה למעלה כי א״א היה להם להתעלות תחלה בעצמן כי אלמלא
 עוזרו בו׳. וזהו בעניו ברכת המצות שהוא המשכת אתעדל״ע שיוכל
 להעלות הדבר גשמי שבו נעשה המצוה כוי. וכנזכר לעיל בפי׳ א״ת
 מ״ה אלא מאה שע״י המאה ברכות נמשר כח להיות בחי׳ מ״ה וביטול
 ועיין בפע״ח שער הברכות שם דגבי העלאה שע״י ברכת המצות הוא
 ג״כ ע״י שם מ״ב. וכד עד״ז עניו ויכתוב משה כו׳ דגבי מ״ב מסעות
 הוא המשכת אתעדל״ע שעי״ז יהיה ההעלאה. וכן עכשיו המשכה זו הוא
 על ידי עסק התורה וכמ״ש ותורה אור שהיא המאירה נפש האדם בחינת
 אתעדל״ע שיהיה בה כח לעלות באתעדל״ת (ובמ׳־ש עיפ ואתחנן כר ועיין בפ׳
 תצוה בד״ה ועשית ציץ בו׳ פחוחי חותם כוי). ולכן ארז״ל (בפתיחחא דמדרש איכה)

 ע״פ ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו הלואי אותי עזבו ואת תורתי
 שמרו כו׳ המאור שבה היה מחדרן למוטב, והנה תחלה אמר ויכתוב
 מוצאיהם למסעיהם מוצאיהם היינו מקור נשמות ישראל כענץ שנאמר
 וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו. והוא למעלה מבחי׳ מחשבה כי
 אע״פ שאמרו דישראל עלו במחשבה היינו ששם עלו עצמיות נשמות
 ישראל. אבל מקורו ושרשו הוא למעלה יותר בבחי׳ בעל המחשבה
 בעל הרצון ומשם המשיך הארה כדי להיות להם כח לעלות ממטה
 למעלה. וזהו למסעיהם ר״ל הנסיעה וההעלאה שממטה. ע״פ ה׳ פי׳
 שהעליה הוא למעלה מבחי׳ פי ה׳ שהוא ממכ״ע ברוח פיו כל צבאם
 ואח״כ ואלה מסעיהם למוצאיהם ר״ל זוהי העליה עד מוצאיהם

 ממטה למעלה:

 ביאור על זה

 הנה גבי המסעות כתיב רהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה׳
 ויפוצו אויביה כוי. וצ״ל עניו המסעות שהיו עד מתן תורה שלא
 היה עדיין הארוז• אד העניו כי המסעות הראשונות היו במדבר הקרוב
 לישוב ולכן היו יכולים להכניעו משה רבינו ע״ה וישראל בעצמם הגם
 שלא היה עדיין הארון עמהמ משא״כ המסעות שאח״כ בתוד המדבר
 הרחוק מישוב היה צריך כדי להכניעו גם לארון דייקא וזהו ויהי בנסוע
 הארון כוי. וכן הענין ג״כ למעלה כי הנה נוגה היא הממוצע בין
 הקדושה ובין קליפות הטמאות כי היא כלולה מטוב ורע והוא מ״ש
 במרכבת יחזקאל רוח סערה וענו גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב
 שאחר ק״נ מתחיל השתלשלות שלש קליפות הנ״ל שע״י ק״נ נמשד להם
 יניקה מהקדושה. ולכן לא כולם שוים שהקרוב לנוגה יותר איו הרע בו
 בתוקף כ״כ כמו בהרחוק מנוגה (וז״ש גבי עמלק ואחריתו עדי אובד
 וכמשנ״ת בד״ד. חייב אינש לבסומי בפורי׳ ע״ש וזהו דלפעמים אמר
 שטן ופנינה לש״ש נתכוונו ובמ״א אמרו נתן עיניו במקדש ראשון כו׳
 וכמ״ש במ״א). ולכן אותן המסעות שהיו במדבר הסמור לישוב היינו
 התחלת השתלשלות קליפות הטמאות הקרובים עדיין לנוגה ע״כ היו יכולים
 פ״ר נש״י ומשה ואהרן להכניעם גם קודם מ״ת ע״י שבעה מצות
 שנצטוו במרה שמירת שבת וכבוד אב ואם וכמו שנא׳ בהם בדברות
 האחרונות כאשר צור ה׳ אלקיר ופירש״י דכאשר צוד היינו במרה. אבל
 המסעות שנסעו אח״כ בתור המדבר הרחוק מישוב ששם מדור הקליפות
 הרחוקים מנוגה שהם תוקף הרע היה צריד כדי להכניעם ע״י בנסוע
 הארון ויאמר משה כוי. וכל עיקר הכוונה בעניו המסעות במדבר הוא
 להכניע אותו לפי שהוא מקור הקליפות לעומת בחי׳ ירושלים בקדושה
 (ועיין מהר תרומה קנ״ז א׳ חצוה קפ״ד א׳ ב׳ ובע׳׳ח שער הארת המוחין זו״נ

 פ״ה) והוא סימן לדורות שעי״ז יוכל כל אחד מישראל לעבוד את ה׳
 שדה פ־ה) — אחד מישראל: וכ״ה בכת״י 1102, ובלוח התיקון נדפס שצ״ל: אחד ואחד

 מישראל.
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 מבחי׳ אורות והמצות שהן בחי׳ עשייה היינו שהן מכחי׳ כלים (ועיין
 בע״ח שמ״א פ״ז דיחוד אור א״ס בחכמה נק׳ איהו וחיוהי חד ונודע
 דחיוהי פי׳ אורות וגרמוהי פי׳ כלים). אך לפי שמ״מ שרש הכלים למעלה
 מן האורות. לכן פעמים אמרו שהמצות הם למעלה מהתורה וכל הלומד
 שלא לעשות נוח לו שנתהפכה שלייתו בו׳ בי המצות שהן מבחי׳ כלים
 הן לגבי התורה שהיא בחי׳ האורות כמשל השליא שמקפת את הולד
 שנוצרה תחלה מהטפה (וכמ׳׳ש באגה״ק ד״ה איהו וחיוהי כו׳ וזהו גם
 כו עניו כברייתו של עולם ברישא חשוכא שהוא שרש הכלים והדר נהורא
 בחי׳ אורות ועמ״ש מענין זה בביאור ע״פ וקבל היהודים כוי). והענין
 כי התורה הוא בחי׳ פנימיות והמצות הן בחי׳ חיצוניות אר שהוא
 חיצוניות עליון שלפיכך לא יובל להתגלות רק החיצוניות בענין שתוק כך
 עלה במחשבה והוא בחי׳ גלגלתא ולכן לפי שהן חיצוניות עליון מאד ע״כ
 מצד זה הן למעלה מהתורה (ועמ׳׳ש בפ׳ מקץ בעניו שמונה נסיכי אדם)
 כמו שהגולגולת מקפת על המוח שהוא בחי׳ חכמה (ועיין בפע׳׳ח שכ״ב
 פ׳׳ה בדפוס שקלאב) אך מ״מ לפי שהתורה היא מבחי׳ מוחא בחי׳ חכמה

 שהוא בחי׳ פנימיות לכו אמרו שהתורה היא למעלה מהמצות (ועמ׳׳ש כפ׳
 אחרי ע״פ כי ביום הזה יכפר כו׳ וגבי שבועות ע״פ וידבר אלקים) ולכן התורה היא

 מזון לנפש שהתגלותה בג״ע בבחי׳ פנימית בטעם ושכל משא״כ
 מהמצות נעשים לבושים שאינן יכולים להאיר רק בדרך לבוש שהוא

 בחי׳ חיצוניות כוי:
ה נחזור לעניננו לעניו המסעות שהיה בהם נסיעה וחנייה ת ע מ  ג ו
 העלאה והמשכה. וכמו שבמצות צ״ל עוד המשכה
 בתחלה כדי להיות ההעלאה וזהו ענין ברכת המצות עובר לעשייתן.
 כמו כן הוא בעניו המסעות. וזהו עניו ויכתוב משה את מוצאיהם
 למםעיהם שהוא המשכה תחלה מלמעלה מבחי׳ מוצאיהם דנש״י למסעיהם
 היינו ליתו כח ועוז להיות ההעלאה. ופי׳ ויכתוב משה היינו חותמו של
 הקב״ה אמת (עיין ברבות שמות פ׳ ה׳ ע״פ חסד ואמת נפגשו ואמת זה
 משה ועיין בהרמ״ז פ׳ ואתחנן(דרם״א ע״א) וזו משה אמת כו׳ ע״ש, וגם
 ויכתוב היינו במו כתב סופר שבמשנה סוף גיטין ופי׳ בגמרא חתם
 סופר וכן בקרא וכתב דגבי ספר כריתות לפ״ד ר׳ מאיר בגמרא פירושו
 חתמו כוי). ויובן בהקדים כי יש ב׳ בחי׳ חכמה וכמ״ש באד״ר (קכ״ח ב׳)
 היינו כי חכמה דאצילות אתפשט ונפיק לל״ב שבילין וע״ז נאמד ונהר
 יוצא מעדן אך חכמה םתימאה הוא בחי׳ דלא אתפתח שהוא למעלה
 מהשכל וההשגה וזהו עניו שתוק כך עלה במחשבה (מנחות כ״ט ב׳) שאין
 הפי׳ כך עלה בלי טעם ח״ו. אלא שהטעם ההוא נעלם מאד ולא ניתן
 להשגה עד שנראה למטה כי אין טעם ברצון, והוא בחי׳ חכמה סתימאה
 (שנק׳ מחשבה בזהר פ׳ נח (דס׳׳ה ע״ב) ועמ״ש מזה בביאור ע״פ אם
 בחקותי ובד״ה עניו ק״ש). ולכן גם משה שקיבל התורה ואורייתא
 מחכמה נפקת הוא בחי׳ חכמה דאצי׳ לא יוכל להשיג כלל הטעם שבמחשבה
 העליונה שהיא בחי׳ א״ם שכל העולמות דאבי״ע אינן ערוך אליו ית׳,
 (וזהו עניו מאד עמקו מחשבותיד וכדלקמו). והנה י״ג מדות הרחמים
 שהן י״ג ת״ד הן נמשכים ממוחא סתימאה(ולכן גם למטה באדם צמיחת
 הזקן הוא אחר שיש לו גדלות המוחין וכמבואר בש״ע א״ח (מי׳ נ״ג ס״ח)
 שהשנים שראוי להתמלאות בהם זקנו הוא אחר עשרים שנה. ומבואר
 בע״ח סוף שכ״ד בעניו הטעם דלמכור בנכסי אביו עד שיהיה בן
 עשרים שנה שאז נתיישבה דעתו כמ״ש בגמרא (ב״ב קנ״ו ב׳) ובהרמב״ם
 והיינו לפי שאז נמשכים בו ב׳ מקיפים דאבא ל׳ מ׳ בו׳ ואחר שנכנסו
 אלו המקיפים אז נתמלא זקנו כמ״ש בפע״ח ש״י פ״ו שלכך אומרים יג״מ
 אחר שמ״ע כוי). אך מ״מ המשכתו ממו״ס הוא רק בבחי׳ שערות לבד
 והיינו לפי כי הגם שהן מדות עליונות מאד מ״מ להיות התהוות בחי׳ מדות
 מאור א״ס ב״ה דלאו מכל אלין מדות איהו כלל, אינו אלא ע״י צמצומים

 ועמ״ש ע״ז בפרדס שער שלשים פ״ז. ועייו עוד בזהר פ׳ אחרי(דע״ח א•)
 וברע״מ פרשת בהר (דק״ח ע״ב) ובהרמ״ז ר״פ תצא ובפי בראשית
 (דף ד• ע״א)). והנה המסעות היה בכל אחד מהם חנייה אחר כר והוא

 המשכות האור למטה להכניע הקליפות אד כדי שיהיה ההמשכה ממקום
 עליון מאד שעי״ז יוכנעו לזאת היה תחלה ההעלאה וכן בשם מ״ב שש
 כנפים כו׳(ובשתים יעופף ובשתים דוקא העלאה והמשכה וזהו ג״כ ענין
 לדם וכחנים ובד״ה לבאר עניו המסעות נתבאר בעניו קומה הוי׳

 ויפוצו אויביר כו׳ שגם ע״י ההעלאה היה הכנעת הקליפות ע״ש):
ה מבואר בפנים דענין מוצאיהם למסעיהם ומסעיהם למוצאיהם נ ה  ב ו
 יש להבין מעניו ברכת המצות, דהנה במו שבמסעות היה
 נסיעה וחנייה כר במעשה המצוה יש ג״כ העלאה והמשכה והיינו
 שהמשכת אור א״ס ב״ה שנמשד ע״י מעשה המצוה כמו טלית וציצית
 המשכת המקיף ובחי׳ ל״ב נתיבות חכמה ובתפילין המשכת מוחין.
 הנה המשכה זו הוא ע״י בירור ק״נ שהקלף דתפילין והצמר דציצית
 נלקחו מק״נ וע״י קיום המצוה מבררים ק״נ ומעלים הניצוצים לשרשן.
 והנה כדי שיהיה בירור והעלאה זו צ״ל תחלה המשכה מלמעלה כי
 אלמלא עוזרו כו׳ אתעדל״ע לעורר אתעדל״ת וזהו ענין ברכת המצות
 שהוא המשכת המקיף היינו הארת םוכ״ע שהוא המעלה ומגביה כו׳
 (ועמ״ש במ״א בפ׳ מקץ בד״ה המגביהי לשבת כוי שכל בחי׳ מקיף הוא
 המעלה למעלה) ולכן הברכות על המצות הם מדרבנן שהם המשכת
 מקיפים וע״ז ארז״ל ערבים עלי ד״ס עלי דוקא שהוא בחי׳ מקיף כו׳
 וכמ״ש במ״א (בפ׳ שמות). וזהו ענין מארז״ל כל המצות מברר
 עליהן עובר לעשייתן דלכאורה הל״ל כפשוטו קודם לעשייתן. ולמה אמרו
 לשוו עובר ונצרכו אח״כ להוכיח דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא אלא
 כי עובר לעשייתן הפי׳ שהוא בחי׳ מקיף למעשה המצוה המעלה
 העשייה(וכענין מ״ש נחלה עבר על נפשנו עמ״ש מזה סד״ה להבין עניו
 הפסוק מי אל כמור, וכענין פי׳ עובר לסוחר באד״ר (קכ״ח ב׳) ועיין
 בספר קול ברמה שם מלשון סחור סחור כו׳ וכענין ויעבור ה׳ על פניו
 בו׳, ועיין מהר פ׳ לד לד דע״ט ע״ב). וזהו ג״כ ענין ההפרש בין
 ההמשכה שבתחלה לעורר המ״ן ובין המשכת מ״ד שנמשד אח״כ ע״י
 העלאת המ״ן, שההמשכה ההיא שאח״כ מאיר ומתגלה בבחי׳ פנימית
 משא״כ ההמשכה שבתחלה מאיר רק בבחינת מקיף וחיצוניות וכמו וימינו
 תחבקני שמחבקה בחיצוניותה ועי״ז אשה מזרעת ומעלה מ״ן ועי״ז
 נמשר אח״כ מ״ד טפת דכר בפנימיותה להיות מזה הולדה וגם ע״י
 שאשה מזרעת תחלה יולדת זכר לפי שהמשכת מ״ד ואתעדל״ע הנמשר
 ע״י קדימת האתעדל״ת הוא מבחי׳ גבוה יותר מהאתעדל״ע שבתחלה.
 וכ״ז מבואר בענין ברכת המצות שהברכה יש בה לשון נוכח ברוד אתה
 כוי והוא ההמשכה לעורר המ״ן ואח״כ לשון נסתר אשר קדשנו במצותיו
 שלשון נסתר מורה על בחי׳ גבוה יותר כענין הוא עשנו והיינו ההעלאת
 מ״ן של מעשה המצוה שעולה למעלה מעלה וכמ״ש בענין עלי באר כו׳
 אח״ב וצונו הוא עניו המשכת מ״ד שנמשר אח״כ ע״י העלאת המ״ו כי
 וצונו לשון צוותא והתחברות שנמשד המ״ד בבחי׳ פנימיות כוי(וכמ״ש
 בלק״ת פ׳ בראשית בסוף ההקדמה לטעמי מצות שע״י המצוה נעשה
 יחוד זו״נ). וכמ״כ הוא ג״כ בענין הקרבנות שהן בחי׳ העלאת מ״ן מנפש
 הבהמית שבנוגה כו׳ ועי״ז נמשכים ויורדים מ״ד (עיין באגה״ק בד׳׳ה למה
 נסמכה). אד ג״כ כדי שיהיה העלאת מ״ן הוא ע״י הכהן המקריב שהוא

 חסד עליון הנמשד להעלות המ״ן כוי. וענין ההפרש בין תורה למצות
 שארז״ל ויתר הקב״ה כוי ולא ויתר על ביטול תורה שהתורה היא בחי׳
 אברים הפנימים שבהם תולה עיקר החיות ונקיבתם במשהו. והמצות
 רמ״ח אברים דמלכא הם בחי׳ אברים החיצונים. הענין הוא כי יש
 למעלה אורות וכלים והנה התורה שהיא בחי׳ חכמה ושכל היינו שהיא

 שרה נסמכה) — ג־כ: כ״ה בכל הדפוסים, אבל בכת״י 1102 הגירסא: גם.
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 ד וענין פי׳ ההארה שבתיקון השביעי שנק׳ באור פני מלך יובן
 ע׳׳ד דאיתא צהבו פניו של רבי אבהו מחמת שמצא תוספתא
 חדתא (וכ׳׳ה בנדרים (דמ׳׳ט ב׳) גבי ר׳ יהודא חכמת אדם תאיר פניו
 ולכן הי׳ פניו צהובין) הרי אור החכמה והשכל מאיר פניו ממש, והגם
 דמה שתאיר פניו אינו רוחני כמו השכל שבמוח כ׳׳א הארה גשמיות
 מ״מ היא למעלה הרבה מבחי׳ היניקה מהמוח שבשערות שהם רק
 מותרי מוחין לבד וגם שהם רק בחי׳ צומח לבד שאינו ערוד לעצמות
 בחי׳ המדבר משא׳׳כ הארה שהחכמה תאיר פניו הרי היא נמשכת דוקא
 מעצמיות החכמה ממש שלפי שמצא תוספתא חדתא ע״כ דוקא יאירו
 פניו וגם שההארה היא בפנים שזהו עיקר מקום גילוי החיות כוי, ועד״מ
 זה יובן למעלה ענין באור פני מלד חיים שהוא התגלות הארה עליונה
 מחכמה סתימאה ממש למעלה מעלה מבחי׳ שערות כוי. וזהו כי באור
 פניד נתת לנו תורת חיים. (ולכן אע״ג דתיקון ג׳ מי״ג ת״ד ג״כ פנוי
 משערות כמ״ש בזהר (שם קל׳׳א א׳) מ״מ שאני תיקוו השביעי שבו נמשד
 ומתגלה אור הח״ס כמו שחכמת אדם תאיר פניו פניו דייקא ע״כ נק׳
 ואמת. וכן בתורה כתיב תורת אמת היתה בפיהו אמת קנה בוי. והרמ״ז
 ר״פ ויקרא כתב שדעת דעתיק המאיר ברישא דאריר מאיר בתיקון
 השביעי דדעת אסהיד באנפין כוי. ועיין מ״ש במבוא שערים ש״ג ח״ב
 פ״ב והנה בעתיק אץ בו שערות כוי. וזהו ענין כתפוח בעצי היער
 דפי׳ הרח״ו הובא בספר נשמת דוד על שיר השירים בעצי היער הם
 שערות דדיקנא והתפוח הוא תיקון השביעי ובו מתגלית הארה כל שבעה
 תיקוניו דגלגלתא. כן דודי ז״א כו׳ כי הארת פנים דא״א מאיר בפנים
 דז״א כדלקמו. ומה שנמשלו לעצי היער היינו כמו שהשערות עד״מ
 הם דק בחי׳ צומח לבד שבמדבר ואינן ערוד למהות האדם עצמו בחי׳
 מדבר ואמנם תיקון הז׳ נק׳ תפוח שיש בו טוב טעם ומראה וריח וכר
 ההארה דבחי׳ אור פני כו׳ שחכמת אדם ממש תאיר פניו כוי להצהיל
 פנים משמן הוא בחי׳ שמן משחת קדש שהוא ח״ס כוי. וזהו ענין
 תפארת שיבה (משלי ™ ל״א) שהוא בחיי הדרת פנים עמ״ש מזה במ״א
 בפ׳ וישב בד״ה בכ״ה בכסלו וע״ש פי׳ עטרת תפארת שיבה שהוא עניו
 כובע ישועה להמשיד בחי׳ הדרת פנים, וכ״ז בדרד צדקה תמצא שבה
 ועל ידה נמשך בחי׳ עטרת תפארת (ע׳ מהר >ז״ג מ׳׳ב נ׳ ודל׳ץ סע״א)
 ועיין באג״ה םד״ה וילבש צדקה כשריון ועמ״ש בביאור ע״פ שוש אשיש
 כו׳ כי הלבישני בגדי ישע כוי. והנה בפי׳ האדרא מתלמידי האריז״ל
 בספר קול ברמה פי׳ ענין ואמת לפי שאינו משתנה כלל וכבר נודע
 שכל אמת תליא בעתיקא עכ״ל, פי׳ כמ״ש אני הוי׳ לא שניתי שאין שום
 שינוי כוי וגם ע״ד מוצא מים אשר לא יכזבו מימיו הרי האמת הוא
 שאין שום הפסק להשפעתו לאפוקי נהרות המכזבים בפ״ח דמסכת פרה.
 וזהו שאמרה השונמית לאלישע אל תכזב בשפחתה דאין ר״ל שלא
 האמינה לדבריו אלא דכוונתה שלא יומשך נשמתו ממקום שאין לו קיום
 והמשכה. ויובן עפמ״ש בענין זה בזהר בשלח (דמ׳׳ד ע״נ). וז״ש דבל
 אמת תליא בעתיקא כי למטה בז״א שיש ימינא ושמאלא לכן לפעמים
 מדת הדין מעכבת וגורם מניעת השפע ח״ו. משא״כ בע״ק דלית
 שמאלא בהאי עתיקא ע״כ אין שום הפסק ומניעה להשפעתו וזהו עגין
 מקור מים חיים שתמיד נובעים, וע״ז ארז״ל כל מקום שנאמר לי אין לו
 הפסק לעולם וכמ״ש במ״א בעניו וארשתיד לי לעולם כוי וזהו אהבת
 עולם אהבתנו כוי, ועיין מ״ש בפ׳ יתרו בד״ה הנה להבין שרש עניו
 מתו תורה בפי׳ ועניו כי לא אדם הוא להנחם, ולכן נק׳ בחי׳ זו אמת.
 והנה מזה יובן תוספת ביאור למה שנתבאר למעלה דח״ס עצמה היא
 בחי׳ דלאו מכל אליו מדות איהו כלל וזהו בחי׳ אמת, אין הכוונה ח״ו
 שמבחי׳ אמת לא נמשכו הפעולות והטובות הבאות מהמדות רחום וחנון
 לפי דכולא קמיה כלא חשיב. דחלילה לחשוב כן וכמ״ש הרמב״ם שכל
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 עצומים בי הרי לא שייר בחי׳ מדות רחום וחנון, אלא א״כ שייר בחי׳
 עולם ובריות שתפול עליהם מדת הרחמים. וכמ״ש באוצ״ח בתחלתו כי
 אם איו בעולם מי שיקבל רחמים ממנו איר יקרא רחום. וזהו זכור
 רחמיך ה׳ וחסדיך כי מעולם המה שהמדות אלו הם בגדר עלמין
 וכמ״ש במ״א שאפילו בחי׳ סוכ״ע זהו בגדר עלמיו וא״כ לגבי מהותו
 ועצמותו ית׳ שאינו בגדר עלמין כלל. וגם עכשיו אפילו שגתהוו העולמות
 מ״מ כולא קמיה כלא חשיב דהיינו שבאמת הוא לבדו הוא כמו קודם
 שנברא העולם וכל הנבראים בטלים במציאות כביטול זיו השמש כשהוא
 תור גוף השמש ואיו נופל עליהם שם יש כלל כמ״ש באריכות בסש״ב
 ח״ב פ״ג וודא פ״ב. א״כ קמיה ית׳ ממש כמו שהוא לבדו הוא לא שיד
 כלל מדות אלו אף שהם מדות היותר עליונים דמ״מ מעולם המה.
 משא״כ בחי׳ חכמה סתימאה הוא בחי׳ חכים ולא בחכמה דיעא שהוא
 כמו שהוא ית׳ לבדו הוא גם אלו לא ברא העולמות כלל (עיין מזה סד״ה
 ואלה שמות). וזהו פי׳ ועניו קדש מלה בגרמיה המבואר בזהר אמור

 (דף צ״ד) שהיא בחינה שאינה שייכה לעולמות כלל והיינו מלה בגרמיה.
 ולא כמו המדות שהם תוארים פעול מאחרים כמ״ש בהג״ה באוצ״ח
 בתחלתו בשם המפרשים. ולכן המשכת י״ג מדות מח״ם איגה אלא בבחי׳
 י״ג ת״ד עד״מ שהשערות איו להם ערר ויחוס כלל עם המוחין שבראש
 ואיו עיקר חיות המוחין מתפשט בהם כלל שהרי אם יחתור האדם שער
 ראשו לא ירגיש המוח כאב כלל שאין מתפשט בהם אלא הארה מצומצמת
 בעלמא להיות להם רק יניקה ואחיזה במוחין. בר הוא עד״מ ההארה
 הנמשכת מח״ס להיות התהוות יג״מ שהן מקור לבחי׳ עלמין אבי׳׳ע כו׳
 ולהיות התהוות בחי׳ יש ושהיש בטל כוי הוא רק מבחי׳ זיו והארה
 בעלמא ע״י צמצוצים עצומים כו׳ (ועת בסש׳ב ח״ב פיס בהג׳״ה). וזהו
 זכור רחמיר כו׳ שהזכרון אינו שיד אלא על דבר הרחוק ממנו במקום
 או במעלה בו׳, וזהו מה גדלו מעשיר ה׳ מאד עמקו מחשבותיך כי הנה
 התהוות כל העולמות עליונים ותחתוגים אבי״ע אשר זהו עגין מה גדלו
 מעשיך הוא מהמדות עליונות שהם מקורות לבחי׳ עלמין. והם לגבי
 מחשבתו ית׳ כמו שער האדם לגבי מוחין שלו עד״מ. א״כ מזה נתבונן
 גדולת עומק מחשבתו ית׳ ומעלתה לאין קץ ותכלית על מעלת חיות
 כל העולמות כו׳ ועיין מזה באג״ה בסופו ד״ה דוד זמירות קרית להו.
 והנה תיקון השביעי מי״ג ת״ד הוא ואמת שהוא מדה השביעי דיג״מ
 שאמר משה. ויש להבין על דרד שהקשה בזהר ר״פ ויקרא ואי תימא
 שאר אתוון לאו איבון אמת כוי• אד הענין כי בתיקון השביעי נמשד
 ומתגלה אור הח״ם שלא ע״י צמצום דבחי׳ שערות וכמ״ש באדרא
 (קל״א ע׳ וקל״ג ב׳) תיקונא שביעאה פסיק שערא ואתחזין תרץ תפוחיו

 כו׳ הה״ד באור פני מלד חיים, פי׳ פסיק שערא היינו כמו שבפנים איו
 שום צמיחת שערות וע״כ נקרא בחי׳ זו ואמת היינו גילוי האמת כמו
 שהוא לבדו הוא ואין זולתו וזו היא מדרגת החכמה שנק׳ מלה בגרמיה
 וכמ״ש בסש״ב פל״ה בהג״ה שמעתי ממורי כוי ע״ש ובחי׳ זו נמשר
 ומתגלה בתיקון הזי כיון שבו מאיר אור הח״ם שלא ע״י צמצום השערות.
 משא״כ בשאר תיקונים שהם בחי׳ המדות אף שהם מדות היותר עליוגות
 ורב חסד כו׳ מ״מ כיון ששייכים לבחי׳ עלמין אין בהם גילוי עצמיות
 חכמה סתימאה שהוא כמו שהוא לבדו הוא אחד האמת ואין עוד כלל
 והיינו לפי שההמשכה רק ע״י בחי׳ שערות כנ״ל, (וקרוב לזה כתב
 הרמב״ם בפי׳ אמת ודל הוא שהנביא אומר וה׳ אלקים אמת, כלומר
 אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו שכל הנמצאים צריכים לו והוא ברוד
 הוא אין צריר להם ולא לאחד מהם לפיכר איו אמיתתו כאמיתת אחד
 מהם עכ״ד) (ועיין ברבות וישלח פרשה פ״א מעניו חותמו של הקב״ה אמת
 ובשה״ש רבה ע״פ לסוסתי ברכבי שהוא ע״ש אני ראשון ואני אחרון כוי ועמ״ש

 מזה בד״ה ראשי המטות):
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 שנמשד כו מא״א. וזהו עיניר יונים כמו זוג יונים שמסתכלים תמיד זה
 על זה ומתענגים כוי, וכד המל׳ מקבלת הארת פנים דז״א מה שמאיר
 בו פנים דא׳׳א (וזהו ענין יאר ה׳ פניו אליד כדפי׳ באדרא פ׳ נשא
 (קל״ג בי) ובזהר ואתחנן (דרס״א אי) גבי פנים בפנים דבר כו׳ בפי׳

 הרמ״ז שהפנים דא״א נתלבשו בפנים דז״א ודבר עמכם. ובמק׳׳מ פי׳
 ז״א נתלבש במל׳ כו׳ והוא הארת פנים דא׳׳א שנמשד לישראל ע׳׳י זו׳׳נ
 בו׳) ושם במל׳ הוא עיקר החותם וזהו שבנעילה דיוהכ״פ אומרים
 וחתמנו בספר החיים כו׳ כי מל׳ האצילות היא מקור הנבראים ועלייתה
 בנעילה הוא למעלה מעלה עד דיקנא דא׳׳א ומבחי׳ הארת פנים
 נמשד בה בחי׳ חותמו של הקב׳׳ה אמת וזהו תתן אמת ליעקב כוי.
 (לפ״ז א״ש כפשוטו שנק׳ חותם שהוא בחי׳ עשייה כי המל׳ היא בחי׳
 עשייה שבאצי׳ לגבי הכתר שנק׳ אצילות שבאצילות. ועיין בפע״ח שער
 תפלת ר״ה פ׳׳ד בכוונת מלר עוזר ומושיע ומגן כי יש לה עתה אור
 כל הש״ע רבוי נהורין שבפנים דא״א כוי נמצא כו׳ ע״ש ועיין פע״ח
 שער יוה״כ פ״ה). וזהו עניו ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם כי
 משה הוא שושבינא דמלכא שמנהיג המשכת אור א״ס והמשיד מבחי׳
 מוצאיהם שהוא ענין מקור נשמות ישראל מלשון מוצא מים, והיינו כי
 הנה עצם הנשמות הם עלו במחשבה אכן מקורם הוא בעצמות איים
 ב״ה בעל המחשבה בעל הרצון. והמשכה זו ממוצאיהם הוא כדי
 למסעיהם שעי״ז יוכלו להתעלות מלמטה למעלה בבחי׳ בכל מאדך היינו
 להיות התגברות האהבה דנפש האלקית עד שגם היצה״ר ישוב לאהבת
 ה׳ שאז הוא בחי׳ טוב מאד, שכדי להיות העלאה זו צ״ל תחלה המשכת
 כח מלמעלה ובמ״ש ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו שכאשר
 האב רוצה להגביה ולעלות בנו הקטן אליו הוא ע״י שמשפיל קומתו
 אליו ואז מגביהו על זרועותיו כו׳ ועמ״ש ע״פ זה בד״ה קדש ישראל
 בפ׳ פינחס. (והנה העניו שהכת לההעלאה הוא ע״י ההמשכה מבחי׳
 חותמו של הקב״ה אמת הוא מובן ממשנ״ת למעלה דבחי׳ אמת היינו
 כמו שהוא לבדו הוא ואין זולתו ולכן חכמה עילאה נק׳ אמת לפי שזהו
 מדרגת החכמה שהיא בחי׳ ביטול ממש וכמ״ש בסש״ב פל״ה בהג״ה.
 ולכן מבחי׳ אמת במשד המשכת הביטול ג״ב למטה להיות ביטול היש
 ולכן הכח להיות ההעלאה והביטול הוא ע״י ויכתוב משה שהמשיד גם
 למטה מבחינת אמת וכמ״ש ואמת ה׳ לעולם. ועמ״ש עוד במ״א
 מענין המשכת הביטול מח״ע למטה שעי״ז יהיה הכח להיות ביטול היש
 והוא ע״פ והיה לכם לציצית בו׳ ע״ש• אד להביו ענין שמוצאיהס
 ושרשם של נש״י הוא מבחי׳ אמת, היינו בנ״ל שמוצאיהם ושרשם הוא
 בעצמות א״ס ב״ה בעל הרצון כו׳ שהוא בחי׳ מוצא מים אשר לא
 יכזבו מימיו שהוא בחי׳ אמת וכמ״ש אותי עזבו מקור מים חיים וגם
 בח היחוד דזו״נ שמשם נמשכו הנשמות עצמן הוא בא ונמשר ע״י
׳ ועיין  הסתכלות בא״א. (ועת* נזהר שלח קפ״ג כ׳ אמת כלול זיו׳׳נ כחדא מ
 נזח׳׳נ נשלח נ״ז נ׳ יתרו פ״ט א׳ צ׳ סע״א נענין אמת ליעקנ זח״א לד לך צ״ו אי

׳ אחרי ע״ג כ׳ נשא קל״א נ׳ קל״ד אי. ואתחנן רס״ז א׳ האזינו  ח״ג ויקרא י״נ נ

 רצ״ז אי) ועמ״ש ע״פ ואלה המשפטים איר שמשה ממשיד הדעת לנש״י

 והמשכה זו הוא ענין כי תקנה עבד עברי היינו מבחי׳ בעבר הנהר ישבו
 אבותיכם כוי ע״ש. וזהו עניו מוצאיהם שמבחי׳ עבר הנהר כוי והמשכת
 הדעת הוא ממש מתיקון ואמת וכמ״ש הרמ״ז ר״פ ויקרא. והנה המשכת
 אתערותא דלעילא זו דבחי׳ ויכתוב משה את מוצאיהם הוא ע״י עסק
 התורה וכמארז״ל המאור שבה מחזירן למוטב. ולכן נק׳ תורת אמת
 ובאור פניר נתת לנו תורת חיים. וזהו כתבם על לוח לבר דהיינו כדפי׳
 בענין ויכתוב משה שהוא המשכת חותמו של הקב״ה. ועיין מ״ש בפ׳
 בראשית סד״ה להביו עניו הברכות בפי׳ חתום תורה בלמודי כו׳ וזהו
 ענין חותם בברוד בוי ע״ש (ועיין מזה נזהר פ״פ צו דל״ה א׳ ועמ״ש נפי

 c עיי נהוספות.

 הנמצאים לא נמצאו אלא מאמתת המצאו דייקא. וכנ״ל דפי׳ אמת היינו
 שאין טובו והשפעתו פוסק לעולם ולא יכזבו מימיו ח״ו. וכן מבואר
 בזהר באריכות שם (דקל״ג נ׳) וכל טיבו לא פסיק כוי וכדכתיב באור
 פני מלר חיים, רק הכוונה שההשפעה והאור נמשר שלא ע״ד ההשפעה
 הנמשכת מבחי׳ מדות שהעולמות תופסים מקום עד ששייר שם מדות
 אלו, אלא שבאות כל הטוב והאור שלא ע״י בחי׳ התפעלות המדות כלל,
 וזהו עניו באור פני מלד חיים וזהו ענין דבחי׳ אמת היינו לא שניתי
 שאיו שום שינוי והתפעלות כו׳ והוא מקור הטוב דכל טיבו לא פסק כו׳
 והגם שבאמת גם המדות דאצילות אינן כלל מערד וסוג המדות דבי״ע
 ואין המדה בחי׳ התפעלות ושינוי ח״ו ובמ״ש באג״ה ד״ה להבין משל
 ומליצה בשם המגיד נ״ע בפי׳ מ״ש אברהם ואנכי עפר ואפר כו׳ ע״ש.
 ועמ״ש מזה בפ׳ יתרו בדרוש הראשון שע״פ זכור את יום השבת כו׳
 ועמ״ש במ״א בד״ה פתח אליהו בפ׳ וירא שהשתלשלות המדות דבי״ע
 ממהות האצילות הוא ע״ד משארז״ל איז לד כל עשב כו׳ ע״ש וכ״ש וק״ו
 המהות שלמעלה מהאצילות שגבהו דרכיהן למעלה מעלה מהמהות
 האצילות וכמ״ש במ״א ע״פ ה׳ יחתו מריביו. אד עכ״ז לגבי אמתת אור
 א״ס ב״ה בעצמו לא שייר כלל גם מהות מדות שלמעלה מהאצי׳ כנ״ל
 והמשכת הי״ג מדות הוא ע״י בחי׳ שערות כו׳ כנ״ל וזהו הטוב כי לא
 כלו רחמיד שבחינת ובטובו הוא עדיין למעלה מהמדות הנק׳ כי לא כלו
 רחמיך שהן יג״מ אלא שמבחי׳ ובטובו נמשכים היג״מ להיות כי לא כלו
 רחמיך ופי׳ בי לא כלו היינו במ״ש באדרא(דקל״ג ע״נ) דחסד דעתיק הוא
 חסד הקשוט דהיינו חסד של אמת ופי׳ תלמידי האריז״ל שאינו נפסק
 לעולם כוי. ואפשר ג״כ הפי׳ שתיקון ואמת עם היותו למעלה מהמהות
 אעפ״כ מאיר ג״כ הארתו בכל המהות וכמ״ש חסה ואמת נפגשו וזהו
 עניו כתפוח בעצי היער כנ״ל ולכן נקרא החסה חסה הקשוט חסה של
 אמת:.ממש). וזהו ענין חותמו של הקב״ה אמת בי הנה עיקר בחי׳ אמת
 היינו כשמשיג החכמה ויודע שכן הוא משא״כ כשהיא עהיין בבחי׳ העלם
 ועין לא ראתה הרי אין ידוע האמת, ולכן חכמה םתימאה עצמה כמו
 שהיא נעלמת ולא שכיח ולא אתפתח אין שייר לקרותה עהיין אמת עה
ך ל  שנמשך ממנה הארה וגילוי בבחי׳ תרין תפוחיו שהוא בחי׳ אור פני מ
 וע״כ נק׳ חותמו כמו חותם האדם שהוא רק בחי׳ עשייה. וכך עה״מ
 ההארה שבפנים היא כמו עשייה לגבי עצם החכמה שבמוח האדם שממנה
 תאיר פניו. אלא שמ״מ הרי החותם הוא קיום על כל דבר והכל הולך
 אחר החיתום. וכמ״כ למעלה בחי׳ הארת פנים נמשך מכח עצמיות
 הח״ם כנ״ל במשל לכו הגם שנחשב בחי׳ עשייה לגבי מהות ועצמיות
 הח״ס מ״מ זהו קיום הכל וזהו ענין וחתמנו בספר החיים וחתמנו בספר

 פרנסה כו׳ כי באור פני מלך חיים:
 יה והנה כתיב תתן אמת ליעקב פי׳ יעקב הוא ז״א ובו הוא עיקר
 בחי׳ אמת כי היג״מ אל רחום כו׳ ואמת כו׳ שאמר משה
 היינו שהמשיר היג״מ מא״א לז״א להיות גם בו י״ג מדות (נמ״ש נאדרא
 דנשא דקל״א ע״נ ודקל״ח ע״א) ואז נקי ואמת. והגם שהאמת הוא למעלה

 בעתיקא ושם דייקא מקור האמת וכנ״ל אד אינו בגילוי עדיין אבל
 כשנמשר בז״א הוא מתגלה ואז שייר לקרותו ואמת שאז נודע האמת,
 וזהו ענין אסתכלותא דז״א בפנים דא״א ועי״ז מקבל ק״נ ור״כ נהורין
 כו׳ (וע״ש בפ׳ נשא (קל״א אי) מתרי תפוחיו כוי נהירין אנפוי דז״א
 וכ״ה דקל״ג ב׳ ודקל״ו ב׳ נהירין אנפוהי כו׳ ועיין(דקל״ה סע״כ) ואריכין
 כו׳ בגין דאשגח כו׳ והיינו שז״א נמשד לו ק״נ מהש״ע נהורין שבפנים
 דא״א וע״כ נקי זעיר לפי שנשאר אר״ך אורות מהש״ע נהוריו שלא
 נמשכו בו אכן לפעמים משפיע לו א״א כל הש״ע נהורין וזהו ואריכין
 כו׳ וע׳ בע״ח סוף שער א״א ועייו באדר״ז דרפ״ח בי). ועוד יש דברים
 בגו והוא כי מז״א נמשך ג״ב למל׳ שהיא מקור דבי״ע הארת פנים
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 התלבשות האורות בכלים שעי״ז נתלבש חסד בגבורה או בנצח כו׳ כפי
 סדר ההגהגה. והנה הכלים הם מגבילים את האור שהאור נגבל בכלי.
 הן מצד שהאור הוא אור פשוט ונגבל בכלי להיות מחי׳ ומהוה כלי
 החסד א׳׳כ הכלי מגבילתו הן שהאור הוא בחי׳ א״ם והכלי מגבלת להיות
 ההשפעה בבחי׳ גבול. וכיון שעיקר התכללות זו להיות נעשה י״ב בחי׳
 הוא ע׳׳י התלבשות האורות בכלים דוקא דאילו האור מצד עצמו הוא
 אור פשוט כו׳ לכו נקי י׳׳ב גבולית או י״ב תחומיו היינו הגבלות שהאור
 נגבל בכלים ומתכללים לי׳׳ב גבולים י׳׳ב תחומיו. ומ״ש הזהר דהא אילנא
 עילאה קדישא בהו אחתם בחותמוי יש לפרשו• אד יותר י״ל כי חילוף
 אותיות יש כאן וצ׳׳ל אתחם בתחומו, כוי והפי׳ כנ״ל (וע׳ עוד מעניו פי׳
 גבול בפי׳ הרמ־׳ז בזהר שם ובפרדס בעה׳׳כ ערד גבול). והנה י׳׳ב בחיי אלו הם ג׳׳כ

 עניו י׳׳ב צרופי הוי׳ וי״ב צירופי אד׳ ומזה נמשד ג״כ י׳׳ב חדשים שבכל
 חדש מקבלים כנ׳׳י מצירוף א׳ מהי״ב צירופי הוי׳ כו׳ כי מבחי׳ התכללות
 המדות עליונות זע׳׳ז כמו חסד עם הוד שזהו גבול דרומית תחתית
 כד נמשר ג׳׳כ מבחי׳ זו ג׳׳כ למטה לכנ״י לעבודת ה׳ בבחי׳ זו שהוא
 להיות התכללות בחי׳ אהבה עם בחי׳ ההודאה ומבחי׳ התכללות הגבורה
 בהוד שזהו גבול צפונית תחתית נמשר להיות התכללות היראה בבחי׳
 ההודאה. ועד״ז בכל המדות ועמ״ש מזה ע״פ אלה מסעי בו׳ וזהו
 ענין גבולות א״י. והנה שרש י״ב ג״א נמשכו מלמעלה מעלה ומשתלשלין
 ויורדין בבחי׳ מל׳ וגם למטה בבי״ע וזהו וירד הגבול וכו׳ מקדם לעין
 וכדאיתא בזהר ס״פ וישלח (דקע״ו סע׳׳א) תריסר דאתכסיין וכו׳ וכמ״ש
 במק״מ שם ששרשם מת״ת דא״א כו׳ שהם המדות שלמעלה מהחכמה
 והבינה עד דאו״א מלבישים אותן שהם רק לבוש למדות אלו ושם הוא
 תכלית ואמיתית ההתכללות. ומשם יורד ומשתלשל בי״ב גבולי אלכסון
 דז״א עד שנמשר ג״כ במל׳ וזהו ומחה על כתף ים כנרת להיות בחי׳
 אהבה בתענוגים מתוק ככנור. וביאור העניו הוא ע״ד מ״ש בפ׳ תצוה
 ע״פ זכור את אשר עשה לד עמלק בפי׳ אכלתי יערי עם דבשי שהוא
 ק״ש בקיום אחד ואהבת אהבה בתענוגים כו׳ ולכן נק׳ בחי׳ זו מתוק
 ככנור בחי׳ דבשי. וע׳ באגה״ק ע״פ מה יפית כוי. וזהו שאה״ר זו
 נמשד מלמעלה ע״י אהרן שושבינא דמטרוניתא והוא כמ״ש ע״פ ועשית
 בגדי קדש לאהרן כו׳ שאהבה זו נמשד מבחי׳ ורב חסד שלמעלה מבחי׳
 חסד עולם כוי. וז״ש כאן שאהבה זו היא מבחי׳ שלמעלה מבחי׳ עולם
 וקדמה לעולם דעולם היינו ו״ק חסד עולם כו׳ ונמשלה לכנור. דאיתא
 בתקונים סוף תיקון עשרים בפי׳ הללוהו בנבל וכנור. כנור כ״ו נר.
 הקב״ה דאיהו הוי׳ דאתמר ה׳ אורי וישעי נהיר בנר דאיהו שכינתא
 כוי. ועמ״ש מענין נר בפ׳ שלח ע״פ והיה לכם לציצית. וז״ש באהרן
 בהעלותה את הנרות כו׳ ועל ידי הארה זו הכנור מנגן מאליו שהוא
 בחי׳ עליית המל׳ וכל העליות הוא ע״י שיר ועמ״ש בפ׳ בראשית ע״פ
 ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תופש כנור כו׳ ועמ״ש בפי׳ ענו להוי׳
 בתודה זמרו לאלקינו בכנור. ובפי׳ עלי עשור ועלי נבל כו׳ ע״ש וע׳ בזהר
 ס״פ שלח (דקע״ה ע״ב) שהתכלת שבציצית שמדם חלזון הוא מים כנרת
 והיינו כמ״ש ע״פ והיה לכם לציצית הנ״ל שהתכלת הוא ממוחיו דאבא כו׳
 המשכת הביטול בו׳ וע״ש. וע׳ בהרמ״ז בפי׳ הזהר פ׳ תרומה (דקכ״ז
 ע׳׳א) כ׳ ימא דגנוסר הוא ים כנדת שפודה מל׳ דמלכות דבריאה שנעשית

 עתיק ליצירה בו׳ וע״ש (בדקמ׳׳ט ע׳׳ב). ובפי׳ ספד״צ מהאריז״ל בפ״ק כ׳
 בענין זה ויש כנור וכנרת והם הוד דידיה והוד דידה שבבריאה כו׳ והאריך
 שם. והנה פי׳ ומחה על כתף הוא כמ״ש במ״א שהאהבה שבאה מלמעלה
 שלא ע״פ השגה הוא כמשל שא׳ דוחפו בעורף ואינו יודע מאין היה
 לו זאת. ובכל עליי׳ המל׳ צ״ל מתחלה בבחי׳ זו שנק׳ אב״א וזהו ומחה
 על כתף כו׳ ואח׳׳כ יבוא לבחי׳ פב״פ כוי. גם י״ל ומחה על כתף ע״ד
 קוצי דשערי שמכה כו׳ כמש״ל ע״פ זכור הנ״ל וע׳ בפע״ח שער התפילין

 מקץ בד׳׳ה רני ושמחי בת בפי׳ תתו אמת ליעקב כו׳ מימי קדם). ועוד יובן

 ענין זה איר שהמשכה זו הוא ע״י עסק התורה עפמ״ש במ״א סד״ה
 ודבר דבמדבר סיני. ובד״ה וידבר דעשרת הדברות שע״י עסק התורה
 נמשר בחי׳ מזליה ומקור דהנשמה להיות בגשמה המלובשת בגוף כו׳
 ע״ש וזהו ממש ענין המשכה מבחי׳ מוצאיהם למסעיהם כוי). והנה אח״כ
 נאמר ואלה מטעיהם למוצאיהם היינו בחי׳ ההעלאה מלמטה למעלה

 (ועמ״ש ע״פ יונתי בחגוי כו׳ בפי׳ ולכי לד):

 וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה כוי. וירד הגבול
 הירדנה כוי. הנה בחי׳ ירדו הוא זה כמארז״ל שנוטל מזה
 ונותן לזה. פי׳ הוא ענין העלאה מלמטה למעלה להעלות מהשבירה
 משיורי מלכים דתהו שלא נתבררו שהוא ענין קליפות נוגה. להפכם
 לקדושה. דהיינו הז׳ מדות שנפלו בקליפות חם וכנען חמימות שרש הז׳
 מדות רעות שבארץ כנען ולעשות מזה החמימות גופא רשפיה רשפי
 אש התלהבות הלב לעבודת הי. וזהו בחי׳ ירדן שנוטל מזה ונותן לזה
 מלמטה למעלה באתערותא דלתתא כוי וזהו נק׳ עולם שהוא ו״ק.
 ובעבודה זו מוכרח להיות שינויים מחמת שינוי דברים התחתונים ועניני
 גופנים אכילה ושתיה בו׳. ויש עוד בחי׳ עבודה (מדברים תחתונים)
 למעלה מזה ונק׳ אהבה רבה שאינו צריד שתלקח אהבה מדברים תחתונים
 חם אבי כנען הנ״ל. רק הכל מלמעלה מן בחי׳ עולם הנ״ל. שהתורה
 נבראת אלפים שנה קודם בריאת העולם ושם גאמר ג״כ רשפיה רשפי
 אש כוי. וזו היא בחי׳ ארץ ישהאל עיני ה׳ אלקיד בה כו׳ בחי׳ חכמה
 שהיא אלפים שנה אאלפר חכמה אאלפד בינה. ואהבה זו היא רק
 מלמעלה על ידי אהרן שושבינא דמטרוניתא. הממשיד אהבה רבה
 מלמעלה למטרוניתא הנ״ל ודו״ק. ואף האהבה שהיא בתור העולם
 מלמטה למעלה לא שנלקחת רק מן העולם שהרי גם האומות אוכלים
 כוי. ולא נהפד לקדושה. אלא מוכרח שיהיה הארה מלמעלה למטה.
 שיהי׳ ביכולתו להעלות המדות לקדושה וזהו וירד הגבול הירדנה ומחה
 על כתף ים כנרת קדמה כוי. כנרת מתוק ככנור. בחי׳ חסדים יצא
 מעדן חכמה וד״ל. מקדם לעין למעלה מבחי׳ עיני ה׳ אלהיד כוי. ים
 כנרת ים עילאה בחי׳ נקודים. והירדן הוא בחי׳ הרפ״ח ניצוצין
 שבקליפות נוגה שירדו בשבירה. אבל שרשם קודם שבירה שם הוא
 שרשם. ובזה המשכה לירדן שיוכל להעלות וליטול מזה וליתן לזה

 וד״ל והמ״י:
 לבאר הדברים בעניו וירד הגבול הנה גבול ד׳ רוחות דא״י י״ל שהוא
 ענין י״ב גבולי אלכסון הנזכר בספר יצירה ופי׳ ענינם
 בפרדם שכ״א פ״ז שהם גבול מזרחית רומית גבול צפונית רומית בו׳
 גבול מזרחית תחתית כו׳ גבול מזרחית צפונית כו׳ ע״ש. ואע״פ שבגבול
 הארץ בגשמיות לא שייר רומית מ״מ שרש גבולות אלו נמשכו מי׳׳ב
 גבולי אלכסון הנ״ל. ובו מציגו(ביחזקאל סי׳ מ״ו0 חשב י״ב גבולית בחילוק
 הארץ לי״ב שבטים וכנודע די״ב שבטים שרשם ג״כ מי״ב גבולי אלכסון
 וכדאיתא מהר פ׳ במדבר (דקי״ח ע״ב). תריסר שבטין תריסר תחומיו
. וזה ע״ד מ״ש  כוי דהא אילנא עילאה קדישא בהו אחתם בחותמו,
 בפרדם שכ״א פ״ו בשם ספר הבהיר אילו א׳ יש לו להקב״ה ובו י״ב
 גבולי אלכסון כוי. וגבול ותחום ענין א׳ הוא. והטעם שנק׳ בשם
 גבולים ותחומים. כי הנה ענין י״ב גבולי׳ האלו הם בחיי התכללות הו״ק
 שהם הששה מדות חג״ת נה״י כשמתכללים זה עם זה כמו התכללות
 החסדים בגבורות או התכללות גבורה בנצח בו׳ או התכללות הקויו כי
 חח״ן קו ימיו ובג״ה קו שמאל והתכללותו הוא ע״י גבולי אלכסון כו׳
 והתכללות זו אינה בעצם האור כי האור הוא אור פשוט אלא הוא ע״י
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 הנשמות שהוא התגברות וגילוי אור האצי׳ בבריאה. וזהו בענין וירד
 הגבול ומחה על כתף ים בו׳ ולכן נחלק הים לי״ב גזרים דוקא שהוא להיות
 התחברות וגילוי י״ב גבולי אלכסון שבאצילות בי״ב שבטים י׳׳ב גבולי
 אלכסון שבבריאה וזהו ששם עלו שבטים כר. ושיהיה התחברות זו הוא
 בעתיקא תליא וזהו וירד הגבול כד מקדם לעין ועי׳׳ז ומחה על כד.
 וכן קי״ם ע״י רוח קדים כד ואחר שנמשף הגילוי בנשמות ע״י קי״ס אזי
 כדי שיומשר הכח לבירור ק״נ שהוא התהפכות נה״ב היה עניו שנכרתו

 מי הירדן. וישראל עברו בתוכו ביבשה:
 ואופן אחר י״ל בפי׳ וירד הגבול והוא ע״ד מ״ש במ״א בפי׳ וכל
 גבולך לאבני חפץ, דגבולר הם ל״ב נתיבות החכמה והוא התורה
 שהיא גבולות חכמתו ית׳ וירדו ונתלבשו בדברים גשמיים כי כל התורה
 היא בשיעורים וגבולים כו׳ וע״י המשכות ל״ב נתיבות החכמה במדות
 יומשד להיות אבני חפץ שגם לב האבן תהיה הפיצה ושוקקה לדבקה
 בו ית׳ כו׳ ע״ש. והטעם שנק׳ ל״ב נתיבות החכמה ג״כ בשם גבולד הוא
 כי ל״ב נתיבות הם ל״ב אלקים שבמעשה בראשית כמ״ש בפרדס בשער
 הנתיבות ושם אלקים הוא בחי׳ צמצום ודין כי צ״ל כמה צמצומים עד
 שיוכל להיות התפשטות החיות בעולמות. ואפילו להיות התהוות החכמה
 הוא ג״כ ע״י גבורות וצמצומים מבחי׳ שערות בו׳ ולכן נק׳ המשכות
 הל״ב נתיבות בשם גבול שהוא בחי׳ צמצומים וגבולים דל״ב אלקים
 ושרש בחי׳ גבולים אלו נמשכו מקו המדה. והנה מבואר ג״כ במ״א
 (בפ׳ בשלח ע״פ לסוסתי) בענין את השמים ואת הארץ אני מלא דהיינו

 מהותו ועצמותו ית׳ שהוא פי׳ אני אך איך יוכל להתלבש בעולם הגשמי
 זהו ע״י שמלא כל הארץ כבודו ואין כבוד אלא תורה כבוד בגימט׳
 ל״ב והם ל״ב נתיבות החכמה והיא חכמת התורה ועי״ז יוכל להיות את
 השמים ואת הארץ אני מלא ממש ע״י התלבשותו באותיות התורה
 כו׳ ע״ש. א״כ מובו דאע״פ של״ב נתיבות החכמה נק׳ בשם גבולות
 שהם בחי׳ גבולות חכמתו ית׳ שנתלבשה בשיעורים וגמלים של התורה
 עכ״ז מלובש בהם מהו״ע ית׳ בחי׳ אני ממש (ועיין פ׳ שמות בד״ה לבד
 יהגה אימה איה סופר בו׳ ובפי מקץ בביאור דמזוזה מימין). ועפ״ז י״ל גם כאן

 בפי׳ וירד הגבול וא״ש לשון וירד כי ל״ב נתיבות החכמה ירדו ונשפלו
 למטה בדברים גשמיים פיאה וביכורים תרומות ומעשרות. ושייך ג״כ
 לגבולות ארץ ישראל. כי הרי רוב המצות תלוין בארץ. ולכו התפלל משה
 תקט״ו תפלות ליכנם לארץ בדי לקיים מצות התלויות בה. ועוד שהל״ב
 נתיבות נמשכים מח״ע עד המלכות שהיא חכמה תתאה ונקי ג״ב ל״ב
 כמ״ש בפרדס שער הנתיבות פ״א. וזהו פי׳ ברוד כבוד הוי׳ שהיא
 המל׳ הנק׳ ג״כ כבוד ממקומו הוא בחי׳ ח״ע. והמל׳ היא הנק׳ א״י
 לכן שפיר שייר וירד הגבול גבי גבולות א״י. וזהו וירד הגבול וכו׳
 מקדם לעין. שהיא למעלה מבחי׳ עין. כי עין הוא שורש עולם הנקודים
 והוא בחי׳ חכמה. אבל הגבולים ול״ב נתיבות שבתורה אע״פ דאורייתא
 מחכמה נפקת. היינו נפקת דייקא שהתגלותה בבחי׳ גבולים ושיעורים
 הוא מהחכמה אכן שרשה למעלה מהחכמה כי תרי״ג מצות דאורייתא
 עם ז׳ מצות דרבנן הם תר״ר עמודי אור שבכתר וזהו בחי׳ מקדם לעין.
 וכתר הוא בחי׳ עקודים שלמעלה מבחי׳ נקודים כו׳ והוא הממשיר
 ומחבר הארת המאציל א״ס ב״ה לנאצלים לכן ע״י מכה״כ ואין כבוד אלא
 תורה נמשר בחי׳ אני מלא אני ממש כנ״ל והיינו ממש וירד הגבול וכו׳

 מקדם לעין שהוא בחי׳ קדמון לכל הקדומים:
 ועוי״ל בפי׳ מקדם לעין כי עין הוא חיצוניות החכמה לבד כמ״ש
 במ״א בביאור הרע״מ פ׳ תשא גבי מחצית השקל בו׳ אבל
 ל״ב נתיבות הן המשכות עצמיות ח״ע וע״ז נאמר נתיב לא ידעו עיט ולא
 שזפתו עין איה וע׳ בפרדם שער הנתיבות רפ״ג. ופי׳ וירד הגבול כו׳
 ומחה על כתף ים כנרת שהוא בחי׳ אהבה בתענוגים היינו שגילוי אה״ר

 פ״ח. והנה על בחי׳ זו ארז״ל כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד
 וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו מיד
 היה עומד ועוסק בתורה כוי. וגם כאן גבי וירד הגבול ומחה על כתף
 ים כנרת פרש״י שהגבול הולד מצפון לדרום. וים כנרת הוא תור לגבול
 במערב. וזה ממש כענץ הנ״ל דרות צפונית שהיה מנשבת בכנור
 דדוד לפי׳ הפרדס שם גבי כנור שהוא התעוררות הגבורה כד והוא
 מבחי׳ אימא עילאה במ״ש בלקוטי הש״ס להאריז״ל על מאמר זה במסכת
 ברכות וע׳ מזה בזהר ויקרא (דכ׳׳ג סע׳׳א) גבי בשעתא דאתער רוח
 צפון כו׳ (ודכ״ה סע״א) ובמק״מ שם ור״פ בהר (דק״ז סע״ב) בשעתא
 דאתער. רוח צפון ובפי׳ הרמ״ז שם ובפי לר לר (ד*״ב ע״א) םטרא דצפון
 אתער כוי ועיין בזהר פ׳ במדבר (דק״כ ע״א) גבי ומה דאתמר צפונית
 דאיהי טמירא עילאה וע׳ בזהר תרומה (דף קנ״ד ע״ב) ע״פ והשלחו
 תתן על צלע צפון מ״ט בגין דמתמן שירותא דחדוה כו׳ ועמ״ש במ״א

 בפ׳ תזריע על ענין ורוח צפונית אינה מסובבת כוי יעו״ש:
 והנה י״ב גבולי אלכסון נמשכים ג״כ במל׳ דבי״ע. ובבריאה הם
 בחי׳ י״ב בקר שלשה פונים נגבה בו׳ והים עומד עליהם
 מלמעלה והים הוא ענין מל׳ דאצי׳ כי מלכות היא הדבור וצירופי
 אותיות הדבור הם מלמעלה מן הדעת וזה נק׳ ים. ובחי׳ מל׳ היא
 כללותם המשפעת בהם ולכך היא באמצע כולם להשפיע לכולם וזהו
 שמתי חול גבול לים כי י״ב בקר הנ״ל נק׳ בשם חול (במ״ש בפ׳ בלק ע״פ
 מי מנה מ׳). והם הם בחי׳ גבולות לבחי׳ ים הנ״ל ע״ד שהכלים
 מגבילים את האור כו׳ וכך בגבולות הארץ (ביחזקאל סי׳ מ״ח) ששה
 .גמלים מכאן וששה מכאן והתרומה באמצעיתם כוי. והנה י״ב מזלות
 שברקיע נבראו ע״י הי״ב גבולים הנ״ל וזהו גבוה מעל גבוה שומר כוי
 שמקבלים חיותן והשתלשלותו זמ״ז עד י״ב בקר שבבריאה שמקבלים
 מבחי׳ מלכות מלכותך מלכות כל עולמים כו׳ ונודע דגם הנה״ב שהיא
 מק״נ שרשה ג״כ מבחי׳ י״ב בקר הנ״ל שהם בחי׳ פני אריה פני שור כו׳
 רק שהיא מבחי׳ הפסולת שלא נברר משא״כ המרכבה שהיא לאחר
 הבירור כוי. ומבואר במ״א עניו שתים שלפניה דק״ש ששם נאמר
 ונשנה באריכות סדר המלאכים ושרפים וחיות איך שהם בטלים לאורו
 י־ת׳ והוא שעי׳׳ז יאיר אור האהבה גם על הנה״ב שבאדם שנלקחה משם
 לעורר לבו להיות נעתק מתענוגים גשמיים אשר נשקע בהם ולהיות
 נמשך אחר שרשו להבטל ולהכלל באור ה׳. כמו שהוא למעלה במרכבה
 העליונה וכמ״ש כ״ז במ״א באריכות ע״פ כי תצא למלחמה על אויביך
 כוי. וזהו ענין וירד הגבול הירדנה ירדן הוא בחי׳ קליפת נוגה וכמ״ש
 ;׳־כ בלקוטי הש״ס להאריז״ל. שנוטל מזה ונותו לזה פי׳ להעלות הרפ״ח
 ניצוצים מהשבירה להעלותם ליכלל בקדושה והוא ענין בירור נפש הבהמית
 וכו׳ ובירור בל המאכלים כו׳ ונקי אהבת עולם ועמש״ל ע״פ חכלילי כוי.
 וכדי שיהיה בחי׳ זו שיתברר ק״נ ותוכלל בקדושה. ע״ז צריר המשכת
 כה וסיוע מלמעלה. דאל״כ הא אדרבה יוכל להיות ח״ו בהיפוד שיטול
 מהקדושה זיתן וכו׳ וכמ״ש האריז״ל שם. ולכן ע״ז נאמר וירד הגבול
 הירדנה שנמשד מי״ב גבולי אלכסון דמדות עליונות כח זה שיתבררו
 הרפ״ח ניצוצים וכנודע שעיקר הבירור ע״י ו״ק ולכן הם ששת ימי
 המעשה אלא שהם כלולים זמ״ז כנ״ל לכן בכל יום יש י״ב שעות וכן
 בלילה כו׳ וזהו ענין ירידת הגבול הירדנה כוי. ועפ״ז י״ל ג״כ שיובן
 שבצאת ישראל ממצרים היה קריעת ים סוף. ומי הירדן. כי כבר
 מבואר למעלה ענין והים עומד עליהם כו׳ שהוא בחי׳ מל׳ ונק׳ ים
 סוף סופא דבל דרגין. וירדן הוא בחי׳ ק״נ. וקי״ס שהוא הפר ים
 ליבשה שעלמא דאתכסיא נעשה בבחי׳ גילוי זהו הגילוי בנפש אלקית
 עצמו שבחי׳ מדריגות עליונות שבבחי׳ העלם יומשכו בבחי׳ גילוי וכמש״ל
 ימ הוא בחי׳ שלמעלה מהדעת כו׳ וכנודע ג״כ שקי״ם נק׳ לידת



 לקוטי מסעי תורה צה

 בבחי׳ אין וביטול, ועל דרך מ׳׳ש בד״ה אז ישיר משה ובנ״י בפ׳ בשלח
 מענין עלמא דאתכסיא שהם בטלים במציאות במקורם כו׳ ובד׳׳ה וירא
 ישראל מענין שיש ב׳ שמות הוי׳ א׳ הוא בחי׳ שם הוי׳ דלתתא המהוה
 בו׳ ב׳ שם הוי׳ דלעילא והוא בחינת רצון עלה במחשבה להיות הוי׳
 דלתתא להוות העולמות ע״ש. ולפמש׳׳כ שם הוי׳ דלתתא היינו ע״ס
 דאבי״ע יו״ד חכמה אצי׳ כו׳ עד ה׳ אחרונה מל׳ עשייה. ושם הוי׳
 דלעילא היינו בחי׳ רצון עליון א״ק שכולל בתוכו ע״ס דאבי״ע כנ״ל. וע׳
 בע״ח שמ״א ספ״ד הנ״ל, ועמ״ש עוד מהענין הנזכר שהיה יכול להיות
 התהוות ספירות אין קץ. בביאור ע״פ יביאו לבוש מלכות], אבל מ״מ
 היו מציאותם והתהוותם ממש ברצון העליון. וזהו שנאמר יהי אור ויהי
 אור. פי׳ יהי אור היינו התהוות האור קדמאה בהתכללותו בא׳׳ק,
 ואח״כ ויהי אור היינו המשכה מא״ק להיות נמשד התהוות האור למטה
 [וז״ש בזהר בראשית (דט״ז ע״נ) ויהי אור. אור דכבר הוה ר״ל שכבר
 היה כלול בא״ק וזהו עניו יהי אור, וע׳ במק״מ שם ובםה״מ סי׳ צ״ד
 (דמ״ו ע״נ) מה שפי׳ ג״כ בזה באופו אחר קצת]. ובחי׳ א״ק הוא הנקרא

 רעוא דכל רעוין וכמ״ש מזה ע״פ למנצח על השמינית. ולכן כשכותביז
 היו״ד עושין תחלה קוצו העלית ואח״כ גוף היו״ד ולא תחלה גוף היו״ד
 ואח״כ קוצו. והיינו כי משום שמהקוץ של היו״ד שהוא כתר דהיינו א״ק רעוא
 דכל רעוץ ממנו הוא שנמשך עצם היו״ד שהוא חכמה ואצילות. ועיין בפי׳
 הרמ״ז בזהר ר״פ שלח (דקנ״ט ע״א) במאמר תלת עלמין. ועד״ז היה
 מרגלא בפה קדוש המגיד נ״ע על מ״ש קורא הדורות מראש דפי׳
 שקורא את הע״ס. מראש הוא בחי׳ א״ק להיות נמשכים ומתגלים
 למטה. במי שקורא לחבירו הנראה לו מרחוק. ראובן בא לכאן.
 [והטעם שנק׳ א״ק ראש י״ל ע״פ מ״ש במ״ח מסכת כללות העולמות
 רפ״ב דא״ק הוא סוד האריר של ארבע עולמות אבי״ע והיינו לפי שכולל
 כל אבי״ע כמו א״א לגבי אצילות כמ״ש בע״ח ושע״ק שם. ואריך נק׳
 ראש ושרש הנאצלים מהאי טעמא כמ״ש בע״ח שמ״א פ״ג. ולכן נק׳
 ג״כ א״ק ראש. ומה שנק׳ הע״ס דורות י״ל מלשון דארי דארי דהיינו
 שורות כי חב״ד הם שורה א׳ חג״ת שורה ב׳ כוי. וגם מלשון דור ממש
 כי חו״ב נק׳ או״א. וחג״ת נק׳ בנים. ונה״י נק׳ בני בנים כמ״ש במ״א
 בפי׳ ומביא גואל לבני בניהם. ועיין בלק״ת פ׳ וישב בפי׳ דורי נסע
 ונגלה, ועיין עוד מעניו קורא הדורות מראש בזהר פ׳ לד לד (דפ־ו ע״א)
 ובפ׳ ויחי (דרכ״ז ע״נ) דקאי על נשמות הצדיקים. וגם לפ״ז א״ש
 הפי׳ מראש דהיינו א״ק וכדלקמן בפי׳ מוצאיהם. ועייו בע״ח שער ח׳
 פרק ה׳ שכתב ולעילא מגולגלתא דיליה יש בו דוגמת בחינת עתיק
 דאצילות עכ״ל. והובא מהר הרקיע פ׳ בראשית גבי פי׳ מאמר הזהר
 (דט״ו) בריש הורמנותא כו׳ למהרמ״פ כ״ץ. ופי׳ שם דכשם שמל׳

 דא״ק נעשית עתיק לעולם האצי׳. כד עד״ז מל׳ דאצילות נעשית
 עתיק לבריאה. ור״ל שבכללות העולמות נק׳ א״ק אדם דבריאה
 ועתיק דבריאה העליונה זו נעשה ממל׳ דאצילות, ור״ל מבחי׳ הארת
 אור א״ס ממש שנק׳ אצילות דכללות כנ״ל. ואמנם איד שייד לומר
 באצילות העליון שהוא בחי׳ אור א׳׳ס לשון מל׳ האצילות שמורה על
 לשון ספירות, אד היינו כמ״ש בע״ח שמ״א פ״ג הוא הבחי׳ היותר
 תחתונה ושפלה מכל בחי׳ א״ס וכאלו נאמר דרך משל שהוא בחינת
 מל׳ שבמל׳ ואע״פ שאין כן כי איו שם דמות וספירה ח״ו כלל רק
 לשכר האזן נדבר כר עכ״ל, ועיין מ״ש מזה לעיל בביאור ע״פ שחורה
 אני ונאוה. ועמ״ש בביאור האדרא מהאריז״ל עמש״ש (ז־קנ״ח סע״ב)
 תי״ו רשים רשימו. והובא לעיל בביאור ע״פ את שבתותי תשמרו.
 ועמ״ש ע״פ ואכלתם אכול מענין הנשמות החדשות שיתגלו לעתיד שהם
 מבחי׳ אור א״ס הסוב״ע שלמעלה גם מהקו כו׳ ע״ש. ואפשר לומר כי
 בחי׳ הקו עם היותו הארת א״ם ממש שנק׳ אצילות אך לפי שנמשך ע״י

 זו הוא ע״י עסק התורה וע״ז נאמר פותח את ידיד ומשביע לכל חי
 רצון כו׳ וכמ״ש במ״א ע״פ חכלילי עינים וע״פ ויקהל משה וע״פ מי
 מנה עפר יעקב. ולכן ע״י המשכת ל״ב נתיבות החכמה שבתורה שע״ז
 נאמר וירד הגבול כנ״ל עי״ז ומחה כו׳ ים כנרת כו׳ שיבוא לבחי׳ אהבה
 רבה מתוק ככנור כוי. והוא עניו ה׳ אורי נהיר בנר. שהנשמה נק׳
 ג״כ נר כמ״ש נר הוי׳ נשמת אדם והוי׳ אורי הוא ע״י עסק התורה
 שנאמר ותורה אור שעי״ז נהיר בנר ונמשד בחי׳ אה״ר מתוק ככנור
 כנ״ל. ואח״כ וירד הגבול הירדנה שהוא בחי׳ ק״נ והיינו כי ע״י התורה
 נמשר ג״כ כח בירור נה״ב וכנ״ל בפי׳ וכל גבולר לאבני חפץ שגם לב האבן
 תהיה חפיצה ושוקקה לדבקה בו ית׳ וע׳ בפ׳ יתרו בד״ה בחדש השלישי
 מענין שנק׳ התורה עוז ותושי׳ ע״ש שנותנת כח בנה״א ומתשת כח
 נה״ב כוי• אד הנה באמת שני האופנים שבפי׳ וירד הגבול עולים בקנה
 אחד שע״י עסק התורה שהם בחי׳ ל״ב נתיבות החכמה עי״ז נמשכי׳
׳ עוד ע ו )  ומתגלים ג״כ המדות עליונות שהם שרש י״ב גבולי אלכסון מ׳
 מעניו ירדן נזהר שלח דקם״ו ע״א ושפ פי׳ ירדן נע״א וכמ״ש מזה נניאור ע״פ

 אלה מסעי. נפי׳ ירדן יריחו):

 ביאור עוד לענין מוצאיהם למםעיהם ומסעיהם למוצאיהם. הנה
 א״ק נקרא אדם דבריאה ועקודים נקודים או ע״י וא״א נקרא
 אדם דיצירה. וכללות האצילות נקרא אדם דעשייה. ובחי׳ אצילות אינו
 אלא בחי׳ אור אין סוף כו׳ [ר״ל מאחר שבדרד כללות העולמות נקרא
 גם א״ק שלמעלה מעלה מהאצילות בשם בריאה. א״כ מהו הבחי׳
 שבכללות העולמות הנקרא אצילות מה שלמעלה מבחי׳ הבריאה דכללות
 שהוא א״ק וע״ז אמר שבחי׳ אצילות ההוא זהו בחי׳ אור א״ס. והעניו
 הוא שאצילות הוא מלשון ויאצל כו׳ שאינו רק מההעלם אל הגילוי
 משא״כ בריאה התחדשות יש מאין וכמ״ש מזה בביאור ע״פ ואלה
 המשפטים. ולכן המשכת והתגלות הקו מאור א״ס זהו אצילות מההעלם
 אל הגילוי שמתחלה היה האור כלול במאור דהיינו מארז״ל עד שלא
 נברא העולם היה הוא ושמו בלבד וכמו זיו השמש כשהוא כלול בתור
 גוף השמש עד״מ. ואח״כ נאצל ונמשר להיות גילוי הזיו. זהו המשכה
 מההעלם אל הגילוי ולכן נק׳ אצילות*, ועמ״ש מעניו אצילות בביאור ע״פ
 ונקדשתי בתוף בנ״י גבי צמצם שכינתו כוי משא״כ א״ק שהוא כולל
 ע״ס נקרא בריאה יש מאין. ועמ״ש מזה בביאור ע״פ את שבתותי
 תשמרו]. וביאור העניו הנה נודע ג״כ דבדרד כלל א״ק ואבי״ע הן שם
 הוי׳ אחת שהוא בחי׳ עשר ספירות היינו יו״ד הוא חכמה והוא בחי׳
 עולם האצילות, ה׳ הוא בחי׳ בינה והיא בחי׳ בריאה. ו׳ ו״ק יצירה.
 ה׳ אחרונה מלכות והיא בחי׳ עשייה. ובחי׳ כתר הכללות הוא א״ק
 ונקרא קוצו של יו״ד והוא כולל כולם כמ״ש בשע״ק ח״ג שער א׳ ובע״ח
 שער מ״א פ״ד, ופי׳ הדבר הוא כי הנה אור א״ם ב״ה כשמו כן הוא
 אין לו תחלה ותכלה והיה יכול להתהוות ממנו ספירות לאין קץ ותכלית.
 ואעפ״כ הרי לא נתהוו רק עשר ספירות. והיינו משום שכד עלה ברצונו
 להיות רק עשר ספירות ובחי׳ רצון העליון זה של א״ס ב״ה להיות
 התהוות ע״ס נקרא א״ק, וכנודע מעניו כי לא מחשבותי מחשבותיכם
 דבאשר עלה ברצונו להוות ולהאציל י״ם מיד נתהוו והן כלולות ברצוו
 העליון הזה וכמ״ש מזה בביאור ע״פ יונתי. וז״ש בע״ח ושע״ק הנ״ל
 דא״ק שהוא הכתר כולל כל העולמות אבי״ע שהן ע״ס חכמה אצילות
 כו׳ עד מל׳ עשייה וא׳׳ק שהוא הכתר כולל כולם והיינו להיות כי א״ק
 שהוא הכתר היינו רצון עליון מה שעלה ברצונו להוות ע״ס, ומאחר דכי
 לא מחשבותי מחשבותיכם שע״י שעלה ברצונו מיד נתהוו א״כ זהו העניו
 שא״ק שהוא הכתר כולל כל הע״ס בו. ואחר כד נתהוו להיות י״ס ממש
 בגילוי ואז יכול להיות מהם השפעה משא״כ בעוד שהם כלולות בא״ק
 ברצון העלית לא היה אפשר להיות מהם השפעה כוי [כי שם הם

 *) עי׳ בהוספות.
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 אפשר להיות שום המשכה. רק מז״ת (ועיין בע״ח שער עגולים ויושר
ב הוא ק  ענף ו!׳}. וזהו ע״י הכבשים כי והכשבים הפריד יעקב. מ
 בחי׳ ז׳׳ת כמ״ש בלק״ת ס׳׳פ ויצא. והמשיך את בחי׳ הכשביפ למטה
 דהיינו שיומשכו משרשו שבבחי׳ ז׳׳ת דא״א וגם בחי׳ שער רישיה כעמר
 נקא הוא המדות עליונות ושרשו מז״ת דעתיק המתלבשים בא׳׳א ונעשים
 שם ז׳ תיקונים דרישא כו׳ כמ׳׳ש בלק׳׳ת שם. ומשם המשיכם יעקב
 למטה גם לעולם הפירוד כדי להיות גם למטה בעולם הפירוד ביטול
 היש כוי. (ומבואר במ״א ענין תנופת שתי הכבשים בחג השבועות
 היינו העלאת המדות דאצי׳ לשרשן ומקורן בז״ת דא״א ע״ש באריכות).
 ועד״ז יובן ג״כ ענין מ״ב מסעות. שהם בחי׳ ז׳ מדות כל מדה כלולה
 מששה, שכולם מתעלות עד מקורם הראשון שהוא בחינת א״ק כנ״ל,
 שמקור ההמשכה וכל ההשתלשלות הוא מז״ת דא״ק כו׳ וכמשל האש
 שעולה למעלה עד מקום האפשרי. ומה שספירת העומר שהם ג״כ
 נגד ז׳ מדות הם מ״ט ימים הוא מפני שספירת העומר הוא המשכה
 מלמעלה למטה לכן גם המלכיות של ז׳ המדות נמנים משא״כ בשם מ״ב
 שהוא בחי׳ העלאה אין שייד בכל מדה רק ששה בחי׳ ולא בחי׳ השביעית
 שהיא בחי׳ ההתגלות למטה, (וזהו ענין בכל מאדר כי בפ׳ ראשונה
 דק״ש שבה נאמר בכל מאדר הוא בחי׳ שם מ״ב ועמ״ש מעניו זה
 בד״ה מקושש עצים כוי). ומה גם שהעלאה זו הוא עד מקורם הראשון
 בא״ק והרי כשהם כלולות בא״ק שהוא הרצון העליון הם שם בבתי׳
 ביטול עד שלא שייר מהם השפעה והתגלות בנ״ל בעניו יהי אור בו׳
 ואפשר שזהו פי׳ מ״ש בזהר תרומה (דקל״ב נ׳) מ״ב סליק ולא נחית
 בוי. ועמ״ש במ״א בענין קי״ם המשל לענין אגלידו מיא מחכם אינו

 מדבר בפני מי שגדול ממנו כוי:
 וענין שנאמר במסעות ויכתוב משה, ונתבאר לעיל הפי׳ דהיינו
 המשכת חותמו של הקב״ה אמת. הענין הוא כמו עד״מ ע״י
 הכתיבה נמשד ויורד השכל שהוא רוחני ומתלבש בעשייה גשמיות ה״ז
 התקשרות רוחניות בגשמיות. כד עד״ז עד״מ הוא פי׳ ענין חותמו
 של הקב״ה אמת כי הנה החכמה נקראת אמת. כי עיקר החכמה
 היא ידיעת האמת, שהרי גם הכסיל יוכל לומר ולדבר דברים אבל לא
 יהיה הדבר מכוון ואמיתי. והחכם משיג בחכמתו האמת. תהו ענין
 החכמה, וע״כ נקראת אמת. ועד״ז למעלה חכמה עילאה הוא
 חכמת האמת שאין עוד מלבדו כוי וכמ״ש בסש״ב פל״ה בהג״ה וע״כ
 נקראת אמת. ועכ״ז הרי ידוע שהחכמה לגבי אור א׳׳ס ב״ה היא
 נחשבת כעשייה גופניות לגבי החכמה ויותר מכו אין ערוד כמ״ש
 בסש״ב ח״ב פ״ט. כי גם בחינת א״ק שהוא רצון העליון הוא למעלה
 מהחכמה ולגבי א״ס ב״ה גם א״ק נקי אדם דבריאה כנ״ל. ולכן נק׳
 החכמה שהיא בחי׳ אמת רק חותמו של הקב״ה ונק׳ ויכתוב משה
 שלהיות ההמשכה מאור א״ס בחכמה שהיא בחי׳ עשייה לגבי אור א״ס
 ה״ז כמשל הכתיבה והחותם שהוא ענין התקשרות והמשכת הרוחניות
 בגשמיות כנ״ל. ודרר פרט זהו ענין תיקון ואמת שבי״ג ת״ד שהוא
 בחי׳ הארת פנים תרין תפוחיו ששם הוא התגלות החכמה כמ״ש
 חכמת אדם תאיר פניו, והוא ענין התגלות שע״ה נהורין בחי׳ אדם
 דיצירה כמ״ש אשר יצר את האדם בחכמה ובחי׳ זו נק׳ אמת. משא״כ
 שאר התיקונין הם בחי׳ מדות רחום וחנון כוי שאינו בערד בחי׳ א״ם
 להיות מתפעל במדות ולאו מכל אינון מדות איהו כלל הגם שהם רק
 מקורות המדות כוי. והנה משה שושבינא דמלכא המשיד אור א״ם ב״ה
 להתלבש בבתי׳ תיקון ואמת הנק׳ חותם וזהו ענין ויכתוב משה כו׳
 ומשם נמשד הארת פנים בז״א והוא ענץ תתן אמת ליעקב. ועי״ז
 היה בהם כח לנסוע באויר מדבר העכומ״ז להכניע הקליפות מ בחכמה
 אתברירו (ומה גם כי הוא גילוי בחי׳ חכמה סתימאה שמשם נמשר

 צמצום ומקום פנוי בתחלה. זהו כענין בחי׳ אצילות שנעשה עתיק
 לבריאה, דכמו שמל׳ דאצילות שנעשית עתיק לבריאה דבי״ע ממש היינו
 שבוקעת המסד שבין אצי׳ לבריאה ויורדת ומתלבשת בג״ר דא״א דבריאה
 כמ״ש בע״ח שער סדר אבי׳׳ע (שמ״ז פ״א). כך עד״ז למעלה שלהיות
 התהוות הע״ס מא״ס ב״ה הי׳ צ״ל צמצום ומקום פנוי שהוא צמצום
 עצום יותר לאין קץ מבחינת פרסא ומסד כמ״ש במ״א. והקו בוקע
 הצמצום ומאיר בא״ק כוי וזהו עניו אז יבקע בשחר אורד ומ״מ הוא
 קו וחוט והארה בעלמא. ועיין בעמ״ה ש״א פנ״ה נ״ו דפי׳ בענין
 חוט הא״ס שהוא הבודי הי״א שאינו במנין ע״ס דהיינו אפילו בע״ס
 היותר עליונות כוי וע״ז אמרו עשר ולא אחד עשר אנת הוא חד ולא
 בחושבן. (ועמ״ש מזה במ״א בד״ה פתח אליהו בפ׳ וירא). אמנם בחי׳
 סוכ״ע דהיינו גילוי אור א״ם שלמעלה מבחינת קו זהו בחי׳ אצילות
 העליון ממש גילוי ההעלם שלמעלה מהצמצום, ועמ״ש מזה בביאור
 ע״פ ראיתי והנה מנורת זהב ואפשר שזה נכלל במ״ש הארידל שלעתיד
 יהיה גילוי פנימית עתיק כוי], ולכן מבואר בע״ח שרגלי א״ק מסתיימים
 בתחתית העשייה. כי בבחי׳ הרצון נכלל הכל גם התהוות הסוף מעשה

 כוי וכמ״ש מזה בביאור ע״פ יונתי הנ״ל:
 ועתה יובן עניו המ״ב מסעות שהיה בהם ב׳ בחינות נסיעה וחנייה
 כמ״ש ויהי בנסוע כוי ובנחה יאמר כוי שהם העלאה והמשכה.
 ומבואר לקמו בפי׳ מוצאיהם למסעיהם שההמשכה היא מא׳׳ק. ולכו
 היה בהם ב׳ בחי׳ נסיעה וחנייה כי א״א להיות המשכה מא״ק בעולמות
 אלא בבחי׳ מטי ולא מטי. דהיינו מיד כשנמשר חוזר ומתעלה.
 והיינו לפי שההמשכה היא ממקום גבוה מאד נעלה שהוא בחי׳ א״ק.
 ע״כ משם מוכרח להיות ההמשכה בבחי׳ מטי ולא מטי ובמ״ש בע״ח
 שער מטי ולא מטי. דהיינו שא״א להיות המשכה זו בבחי׳ מטי להתלבש
 בבלים ממש בבחי׳ גילוי גמור אלא מיד שנמשד בחי׳ מטי אז מיד מסתלק
 וגעשה בחי׳ ולא מטי. כי אין כלי מספיקו. (וזהו מ״ש באדר״ז
 (דרפ׳ח ע׳׳ב) גבי רדל״א ועל האי אקרי ברח לד אל מקומר. והחיות

 רצוא ושוב. דהיינו שגם כשנמשד מיד מסתלק אל מקומו. והנה
 לכאורה זהו קרוב לעניו מקיף החוזר שמתחלה נכנס בבחי׳ א״פ ומחמת
 שאיו הכלי יכולה להכילו מסתלק ונעשה בבחי׳ מקיף כו׳ ומ״מ לא
 דמי ממש כי שם נסתלק לגמרי מהכלי להיות רק בחי׳ מקיף כו׳
 משא״כ בחי׳ מטי ולא מטי. שגם אחר לא מטי נמשך בחי׳ מטי כוי,
דל הע״ח שער הנ״ל פ״א אין כח בכלי הזה לסבול האור אם לא  ו
 בהיותו מטי ולא מטי עכ״ל הרי שעכ״פ עי׳׳ז יכולה הכלי לסבול
 האור). אמנם עיקר הנסיעה היתה העלאה ממטה למעלה ולכן היו
 הלוים נושאים את המשכן כי העלייה הוא ע״י גבורות (וגי לוים גרשון
 קהת ומדדי י הם ג׳ ידות דשם מ״ב שעל ידם הוא ההעלאה וענין ג׳
 ידות אלו בנפש האדם שבהם הוא נשיאת הנפש לה׳ מבואר במ״א
 בדרוש פורים המתחיל חייב אינש כוי בפי׳ כי יד על כס י״ה. וגם יובן
 ע״ד מ״ש בענין מדרגת ג׳ בחי׳ הלוים גרשון קהת ומררי סד״ה וידבר
 כוי דבמדבר סיני). ולכן היו הלוים ג״כ שומרים המקדש בכ״א מקומות
 שעיקר השמירה מהקליפות. והזר הקרב יומת כו׳ (כמ״ש מעניו
 והזר הקרב ברע״מ פ׳ שופטים (דרע״ד בי) ובפי תצא (דרפ״ב בי) וע׳
 עוד מזה מודאי בראשית (ל׳׳א א׳) ח״ב משפטים (קי״ז ב׳) ברע״מ
 ח״ג צו (ל״ג סע״ג) וע׳ עוד בפי׳ הרמ״ז בזהר משפטים (דגיה ע״ב)
 בעניו לאיש זר). אד גם העלאה זו א״א להיות כ״א ע״י המשכה תחלה
 מלמעלה וזהו ע׳׳י הכהנים ולכן לא היו הלוים מתחילים בעבודתם
 כ״א ע״י הכהנים כמ״ש ושמו איש איש על עבודתו כוי. ועמ״ש ג״כ
 מעניו זה םד״ה וידבר דבמדבר סיני הנ״ל. וזהו עניו הקרבנות שהיו
 הכהנים: מקריבים ב׳ כבשים תמידים ליום כי הנה מג״ר דא״ק אי

 שו־ה העליון — גילוי ההעלם שלמעלה מהצמצום: בבור 1102 בגוכתי״ק: גילוי ההעלם ממש.
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 משם שום המשכה וכנ״ל. ואפשר ג״כ לומר שההמשכה ממוצאיהם הוא
 מבחי׳ אריר דכללות אבי׳׳ע אבל ההעלאה היא נוגע בבחי׳ עתיק
 שהוא בחי׳ האצילות כר דכללות העולמות, וע״ד משנ״ת בביאור ע״פ
 את שבתותי תשמרו בעניו פי׳ שבת עילאה שהוא העליה מבחי׳ אשר

 ברא בו׳ דהיינו שגם א׳׳ק שנק׳ אדם הבריאה עולה למעלה יותר כוי):

 ענין נחלת יעקב. ע׳ בזח״ב פ׳ יתרו (דפ״ג א׳) שהוא בחי׳ טלא
 דנפיק מעתיקא לז״א וכמ״ש ויתו לד מטל השמים בו׳ וע״ש
 (דפ׳׳ח ב׳) שזהו עניו מנחה דשבת וסעודה שלישית ונתבאר זה במ״א

 ועמ״ש מעניו אהיה כטל סד״ה האזינו השמים. והנה נחלת יעקב
 נק׳ נחלה בלי מצרים וע׳ מזה בפרדס ערד נחלה. והיינו כי תפארת
 עולה עד הכתר אשר הוא למעלה מבחי׳ מיצרים וגבולים ועמ״ש
 בביאור ע״פ כנשר יעיר. ועמ״ש בד״ה מזמור שיר חנוכת הבית בעניו
 נחלה זו ירושלים דהיינו בהמ״ק ומבואר שם שהוא בחי׳ מקיף עליון
 מאז־ דהיינו מבחי׳ עתיק שהוא מל׳ דא״ס כו׳ וכן בנשמות יש ב׳
 מקיפים מקיף ומקיף למקיף כמ״ש במ״א בביאור ע״פ כי תצא בעניו
 ל׳ מ׳ ועמ״ש בביאור ע״פ אלה פקודי בעניו ותבואי בעדי עדיים. ועוד
 יובן עניו נחלת יעקב ע״ד מ״ש במ״א בעניו וצדקה כנחל איתן אשר
 פי׳ נחל איתן היינו המשכה מבחי׳ איתן שהוא בחי׳ גבוה מאד כמ״ש
 מזה בד״ה ראה אנכי. וע׳ בזח״ג פ׳ חקת (דקפ׳׳א א׳) ע״פ המשלח
 מעינים בנחלים (ודקפ׳־נ א׳) ע״פ טובה חכמה עם נחלה כוי. ובפי׳
 הרמ״ז שם. והנה בחי׳ המקיפים הנ״ל שרשם מבחי׳ שלמעלה מהזמן.
 כי פדר זמנים נמשד מבחי׳ מל׳ האצילות מקור דבי״ע כו׳ וזהו פי׳
 לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשיריים דהיינו כענין תשובה קדמה
 לעולם שימאוס בחיי הזמן. ולהיות בטל לבחי׳ המקיפים הדבוקים באור
 א׳יס ב״ה המרומם ומתנשא מבחי׳ ימות עולם כו׳ ועי״ז גורם וממשיד
 ההמשכה משם להיות נמשד החסד עליון להאיר נפשו ע״ד והאכלתיד
 נחלת יעקב אביד כו׳ ועמ״ש םד״ה מי מנה עפר יעקב. וע׳ בזהר
 נח (דס׳׳ט ב׳) ע״פ בשוא גליו אתה תשבחם מאו דכסיף כו׳ ועד״ז י״ל
 בפי׳ משים עצמו כשיריים. ועמ״ש בד״ה ויהי מקץ בענין זכאי קשוט
 כו׳ ועמ״ש בד״ה בה תברכו שבמקום שרצונו של אדם כוי. וז״ש
 ואת ובניד תחיי בנותר וארז״ל עד שיחיו המתים פי׳ בנותר היינו כדתרגם
 מדישתאר והיינו בחי׳ המקיפים הנ״ל שנשארו למעלה בבחי׳ מקיף
 ולע״ל כתיב אז תתענג על ה׳ כו׳ והאכלתיד נחלת יעקב כו׳ שיתגלו
 המקיפים הנ״ל כי תח״ה יהיה ע״י טלא דנטיף מעתיקא וזהו תחיי
 בנותר. וז״ש והיה שארית יעקב כר כטל כר וגם פי׳ משים עצמו
 כשיריים כפשוטו שהוא בחי׳ ביטול ועי״ז דייקא ממשיד מבחי׳ יג״מ
 דע״י שהם יג״מ דפסוקים מי אל כמור כו׳ והיינו כמ״ש בזהר פ׳ שלח
 (דקנ׳׳ח ב•) ע״פ היש הוי׳ בקרבנו אם אין, שבחי׳ ע״ק שהוא למעלה

 מבחי׳ שם הוי׳ נק׳ אין לפי שאינו מושג ונקי סתימא דכל םתימיז
 ולהיות המשכה מבחי׳ זו הוא דייקא ע״י שמשים עצמו כשיריים שהוא
 בחי׳ ביטול היש לאין ועי״ז ממשיד עליו מבחי׳ אין. וכמ״ש בד״ה את

 שבתותי תשמרו:
 איתא במדרש תהלים ע״פ אחת שאלתי מאת ה׳ וגו׳ והובא בילקוט
 אמר הקב״ה לדוד בתחלה אתה אומר אחת שאלתי שבתי
 בבית ה׳ ואח״כ אתה שואל כמה שאלות ולחזות בנועם ה׳ ולבקר
 בהיכלו וגו׳ והשיבו דוד ממד למדתי בתחלה לא באת עלי אלא
 באחת שנאמר ועתה ישראל מה ה׳ אלקיד שואל מעמד כי אם ליראה
 ואח״כ פתחת עלינו במצות הרבה שנאמר ללכת בכל דרכיו ולדבקה
 בו וגוי. ואמר הרב המגיד ז״ל נ״ע הטעם שבאמת שאל רק דבר אחד

 הכח גם לטהר מטומאת הקליפות שלמטה מק״נ כמ״ש באגה״ק ד״ה
 למה נסמכה פ׳ פרה כוי ע״ש. וגם ע״ד משנ״ת במ״א בענין ומעיו
 מבית ה׳ יצא והשקה את נחל השטים כוי, וגם שרש מעין זה הוא
 חכמה דא״ק שמתלבשת במל׳ דא״ק ועי״ז מתלבשת באצילות בו׳ וכך
 הוא עניו ההמשכה ממוצאיהם דהיינו מבחי׳ א״ק כוי). והנה משם
 נמשכה התורה ולכד נק׳ תורת אמת. ולכן היה עיקר המסעות עם
 האדון דייקא שבו הלוחות. ועד״ז עתה ע״י עסק התורה ממשיכים
 בחי׳ תתן אמת ליעקב שעי״ז יוכלו נש״י להכניע הגוף שממשכא דחויא
 ליבטל וליכלל באור ה׳, וכן פי׳ ברכת המצות בא״י אמ״ה היא המשכה
 מלמעלה למטה שעי״ז אח״כ העלאה ממטה למעלה אשר קדשנו במצותיו
 ועי״ז אח״כ המשכת מ״ד מלמעלה למטה וצונו התקשרות בפנימית כוי:

 ועתה יובן עניו מוצאיהם למסעיהם. ומםעיהם למוצאיהם. פי׳
 מוצא הוא מלשון מקור כמו מוצא מים והוא בחיי א״ק שהוא
 מקור כל הנשמות וכנזכר לעיל בענין קורא הדורות מראש. שא׳׳ק
 כולל כל ההשתלשלות וכל הנשמות וכנודע מענין ישראל עלו במחשבה.
 ומשם המשיר משה ההארה למטה לנשמות שבגוף שע״י המשכה זו
 נמשד כח הביטול גם למטה כי בבחי׳ מוצאיהם הם כלולים שם בבחי׳
 אין וביטול ממש כנ״ל וע״כ ע״י המשכה מבחי׳ מוצאיהם נמשד גם
. וזהו ויכתוב  למטה בחי׳ הביטול ועי״ז יוכל לשלוט גם כן על הגוף מ׳
 משה את מוצאיהם כי המשכה זו הוא על ידי התורה תתו אמת
 ליעקב כו׳ וכמ״ש במ״א לפי שבהתורה מלובש רצון העליון ממש שהוא
 בחי׳ א״ק כנ״ל ועי׳׳ז גם האדם העוסק בה ממשיר ומאיר על נפשו
 אור הרצון עליון ממש כוי. וכ״ז הוא כהי להיות למסעיהם על פי הוי׳
 ההיינו שעי״ז יהיה בהם כח להתעלות למעלה מבחי׳ פי הוי׳. כי פי
 הוי׳ אח״פ בחי׳ מל׳ אבל בחי׳ א״ק נק׳ מוצא פי הוי׳ מקור בחי׳ פה
 כוי, וז״ש כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. האדם דלעילא שמקבל
 מבחי׳ לחם גימטריא מזלא ג׳ שמות הוי׳ כי על כל מוצא פי הוי׳
 יחיה האדם. מוצא דייקא. ואפשר זהו עניו הארת פנים הנ״ל שלמעלה
 מבחי׳ מזלא שהוא בחי׳ שערות כו׳ ואח״כ ואלה מסעיהם למוצאיהם.
 ר״ל זהו העליה למוצאיהם ומקורם שהוא בחי׳ א״ק וכנ״ל ממשל האש
 שעולה כ״כ למעלה מעלה עד שאפשר. (עוי״ל בפי׳ ענין ויכתוב משה
 עפמ״ש במ״א בד״ה אם בחקתי. שכמו שבתורה יש ב׳ בחי׳ אותיות
 החקיקה ואותיות הכתב שבלוחות נאמר חרות על הלוחות כוי. כן בכל
 ניצוץ מישראל יש ג״כ ב׳ בחי׳ אלו כר ע״ש. והנה בחי׳ מוצאיהם ושרש
 נש״י זהו מבחי׳ אותיות החקיקה. וירידת הנשמה למטה בגוף זהו
 בחי׳ אותיות הכתב. וע״כ להיות ההמשכה מבחי׳ מוצאיהם נאמר
 ויכתוב משה את מוצאיהם דהיינו שהמשיך מבחי׳ אותיות החקיקה
 להתלבש באותיות הכתב כוי. והוא כדי להיות אח״כ ואלה מטעיהם
 למוצאיהם וכמש״ש ע״פ אם בחקתי תלכו להיות בבחי׳ מהלכים בלי גבול
 כו׳ וע״ש סוף הדרוש. ואפשר שהעלייה למוצאיהם היא למעלה יותר
 מההמשכה בתחלה ממוצאיהם כי הגם דמוצאיהם הוא בחי׳ א״ק, אד
 מבואר למעלה שמג״ר דא״ק א״א להיות שום המשכה רק מז״ת. וא״כ
 ההמשכה שבתחלה ממוצאיהם למסעיהם שרש המשכה זו הוא מז״ת
 דא״ק. אכן ע״י ההעלאה אח״כ ואלה מסעיהם דהיינו ע״י רעותא
 דליבא ליבטל וליכלל באור א״ס ב״ה הנה העלאה זו למוצאיהם היא
 נוגע לבחי׳ ג״ד דא״ק שהרי מבואר בזהר תרומה (דקל״ב נ׳) שמא
 דמ״ב אתוון כו׳ עד דאתעטרא באין סוף. ועל דא סליק ולא נחית.
 הרי משמע דהעלייה ע״י שם מ״ב היא בא״ס ממש ועיין בפע״ח שער
 הק״ש פכ״ה דשם מ״ב הוא בג״ר כח״ב דז״א כוי. ואפשר שזהו פי׳
 סליק ולא נחית דהיינו שההעלאה הוא למקום גבוה מה שא״א שיהיה
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 אבל הביגונים צריכים להגיע מתחלה לאהבה שלמטה מן היראה
 העליונה הנ״ל והיא צמאה לד נפשי וגר. ועליה רמז בזוהר לית
 פולחנא כפולחנא דרחימותא כי הוא כמ״ש לרפויא ארעא פי׳ עבודת
 הקרקע היא חרישתה שתתרכך להצמיח הזרעים שבתוכה. משא׳׳כ
 אמ היא קשה אין מצמחת מה שזורעין בה. ובן העניו בזאת האהבה
 המסותרת בלב כל אחד ואחד יעקב חבל נחלתו ניצוץ עליון, אך שהיא
 מלובשת מאד בעמקי הקליפות וצריך להעלותה לשרשה וצריר להיות
 רד בתחלה פי׳ כמו חרישה שמרככין ארעא כדי שתצמיח הזרעים,
 פי׳ להתגבר על חפציו ותשוקתו בעניני עוה׳׳ז וכל תאוותיו ולעמוד
 על נפשו שלא לפנות לבבו אליהם ולשבור לבבו בשביל חפצו לדבקה
 בה׳ אלקים, ומה שיחרוש גופו ביותר וישבר בענין זה כן מצמיח יותר
 האהבה המסותרת הנ׳׳ל, ועבודה זו נקראת בחינת יראה התחתונה
 הקודמת לאהבה זו והוא השפלות והכנעת לבו כמ״ש רז״ל אין עומדין
 להתפלל אלא מתור כובד ראש. ומן פסוק ועתה ישראל למד דוד
 המלר ע׳׳ה בבקשתו שבקש רק דבר אחד שבתי בבית ה׳ פי׳ אותיות
 התורה הם נקראים בתים כנודע והם הכלים ולחזות בנועם ה׳
 היא המתקה עמ״ש בביאור ע״פ באתי לגני והם האורות שבתור
 הכלים ולמעלה הם כולם אחדות אחד משא׳׳כ למטה הם נפרדים
 יש שלומד באותיות כוי. וכן מצינו ברבי יהודה בר׳ אלעאי שהיו
 פניו צהובים מטוב לבו מרוב השמחה והאורה שבתורה שבע״פ מפני
 שהיו צדיקים מופלגים והיו להם הפנימית והאותיות כולא חד

 וכו׳ וד״ל:

 ־ במדבר

 לבד והדברים הנוספים מסתעפים מזה הדבר שמוכרחים להיות ממילא
 בהיות הדבר הזה מפני שהכל אחד ולא הוצרד לבקש רק דבר אחד
 וממילא באים עם זה שאר הדברים. וצריד ביאור לדבריו שלזה לא
 היה צריך דוד ללמוד מה׳ שהרי באמת לא שאל רק שאלה אחת.
 אד העניו הוא ידוע י׳ יראה ה׳ אהבה ו׳ תורה ה׳ מצות והיותר
 למעלה יותר ענין אחדות והיראה עליונה הוא למעלה מן התורה
 במ״ש ויצונו ה׳ לעשות את בל החקים האלה ליראה את ה׳ אלקינו,
 הרי כל שמירת המצות איגם רק להגיע למדרגת היראה ההיא והוא
 יראת הרוממות ולא כל אדם זוכה לזה היראה ואהבה העליונה
 שלמעלה מיראה זו היא אהבה רבה אשר אינה באה מעבודת האדם
 ויגיעתו כ״א השפעה עליונה כאשר יגיע האדם אל היראה עליונה
 ממילא תבוא עליו האהבה הזאת המופלגת והיא כלות הנפש לשרשו
 והיא אהבה בתענוגים ולמעלה היראה והאהבה הנ״ל הם כולא חד
 תרין ריעיז דלא מתפרשין כי היותר למעלה הוא באחדות יותר משא״כ
 למטה הוא עולם הפירוד היראה והאהבה הם כמעט שני הפכים, היראה
ד שיגיע האדם מתחלה להשפיל א״ע במדרגת השפלות עד מאד י  צ
 ומזה יבוא ליראה התחתונה, ואהבה שלמעלה ממנו הוא השמחה ישמח
 ישראל בעושיו וזאת האהבה היא למטה מיראה העליונה שע״י האהבה
 הזאת יוכל להגיע למעט מן היראה העליונה שהוא בטל במציאות
 כוי. וזהו מה ה׳ אלקיד שואל מעמר כ״א ליראה העליוגה הנ״ל
 וממילא בא אל האהבה העליונה הנ״ל כי דרכו של איש לחזור אחר
 אשה כי כולא חד למעלה כמבואר בלק״א. (ועמ׳׳ש מזה בהערה לתיקה חצית).

 סליק סנ

 הוספה
 לד״ה בהעלותך דף» ל׳ עמוד שגי פוף שיטה ו׳

 ע״י הדמעות שמוריד מעיגיו במרירות על ריחוקו מה׳ כו׳ וע׳ במא״א
 אות דלת (סי״ז) מענין דמעה ובי״נ שם ובאות מם (סציב). שעי״ז
 מעורר כביכול בחי׳ עינים העליונים להיות עיני ה׳ אל צדיקים פקח
 עיניך וראה בר ועיין עוד מענין היתה לי דמעתי לחם בספר עשרה
 מאמרות (מאמר חקור די! ח״א ר״פ כ׳׳ד) פי׳ שהלחם הוא בשומו ללבו
 שבחי׳ איה שהוא ג״ר כח״ב הוא אלקיד כו׳ ע״ש ועמ״ש בפ׳ שמות
 ע״פ איה סופר כו׳ ובד׳׳ה כי על כל כבוד בענין איה מקום כבודו כר
 ועיין עוד מזה ברבות ס״פ מצורע פי״ט ובאיכה ר״פ בכה תבכה.

 ובוה יובן מה שתקנו:

 אהבה. והטעם שע״י הדמעה והמרירות זוכה לאתעדל״ע
 בבחי׳ עין בעיו נראה כנ״ל היינו כמ״ש הרח״ו ע״פ
 מארז״ל (פ״ה דברנות דל״ב ע״ב ופ״ד דנ׳׳מ דנ״ס ע״א) ואע״פ ששערי
 תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו שנאמר אל דמעתי אל תחרש
 (תליס סי׳ ל״ט י״ג). ופי׳ הרח״ו משום דבדמעה מעורר עינים העליונים

 שהם נו״ה דחכמה כוי. וביאור הדברים היינו במבואר לקמן פ׳ ראה
 סד״ה כי תשמע בקול ענין לעשות הישר בעיני ה׳ היינו בחי׳ עיני
 הוי׳ אל צדיקים כשם שמלמעלה למטה כולא קמיה כלא חשיב כד
 מלמטה למעלה יראה לעיני בשר כמו למעלה. והמשכה זו והו



 ספרי׳ - אוצר החסידים - ליובאוויטש

 קובץ
 שלשלה האוד

 היגל שער
 שלישי רביעי

ד פ  ס

 לקוטי תודה
 מספר

 דברים
 והוא ליקוטי אמרים, מאמרים יקרים, מעוררים הלבבות לעבודת ה׳ על סדרי פרשיות

 התורה ועל שלשת רגלים ור״ה ויוהכ״פ ושיר השירים מפי קדוש עליון
 אדונינו ומורינו ורבינו, הרב הגאון הגדול החסיד והעגיו אור עולם

 מופת הדור איש אלקים קדוש וטהור כ״ק שם תפארתו

 מוהר״ר שניאור זלמן נבג״מ

- אדמו״ר הזקן -

 הוצאה שמונה עשרה

 יוצא לאור על ידי מערכת

 ״אוצר החסידים״
 770 איסטערן פארקוויי ברוקליו, נ. י.

 שנת חמשת אלפים שבע מאות ששים ושתים לבריאה
 מאה שנה להולדת כ״ק אדמו״ר זי״ע

 שנת הקהל



 לוח המפתחות

 דף עמוד

 כי קרוב אליך מו א
 שוש אשיש מו א
 ביאור מח ד
 בי כארץ נ ב
 קיצור מד״ה כי כארץ תוציא צמחה ק א
 ביאור נב א

 דרושים לר״ה ועשי״ת ויוה״ב
 תקעו בחודש שופר נג ד
 תקעו נד ד
 יו״ט של ר״ה שחל להיות בשבת נו א
 והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול נח א
 מי א־ל כמוך ם ד
 שיר המעלות ממעמקים סב ב
 יחיינו מיומים סג ב

 לשבת שובה
 שובה ישראל סד ב
 ביאור סה ג
 שובה סו ב

 דרושים ליו״כ
 לבאר עניו יו״כ סח א
 שבת שבתון סח ד
 ביאור ע ג

 האזינו
 האזינו עא ג
 האזינו עג ד
 האזינו עד ב
 כנשר יעיר קינו עז ג

 דרושים לסוכות ושמ״ע
 ושאבתם מים בששון עח ג
 ושאבתם מים בששון עט ד
 להביו מ״ש ביום השמע״צ תהיה לכם פ ד
 ביום השמיני עצרת תהיה לכם פא ד

 דרושים לשמ״ע
 ביום השמיני עצרת תהיה לכם פג א
 ביום השמיני עצרת תהיה לכם פד ד
 ולתוס׳ ביאור פו א
 ביום השמיני שלח את העם פו ג
 ה׳ לי כעוזרי ואני אראה בשנאי פח ב
 טוב לחסות בה׳ מבטוח באדם צ ד
ת בה׳ מבטוח באדם צא א  טוב לחסו
 להביו עניו יו״ט שני צא ג
 להביו ההפרש דבפסח כתיב צב ד

 ברכה
 ואתה מרבבות קדש צג א
 תורה צוה לנו משה וגו׳ צג ד
 ביאור ע״פ הנ״ל צה א
 והיה מדי חודש בחדשו וגו׳ צו ד
 מזמור שיר חנוכת צז ד
 מזמור שיר חנוכת צח ד

 דף עמוד

 דברים
ה א א ד פ  ניון במשפט ת
ת עקב ד״א ושמר לך א ג מ ר  ב

 ואתחנן
 ואתחנן אל ה׳ ב א
 דיא-ר ג ב
 וידעת היום ד א
 ביאור ה א
 תום׳ ביאור ו א
 וידעת היוס ז ד
 וזאת המצוה ט א
 למען תירא את ה׳ יוד ב
 שמע ישראל יא ב
 עניו ק״ש אחד ואהבת יא ד
. יב ד . . . ת ב ה א  ו

 עקב
 ויאכילך את המן יג ג
 ואכלת ושבעת יד א
 ביאור ע״פ ואכלת ושבעת טז ג
 ארץ הרים ובקעות יז ג

 ראה(ואלול)
 ראה אנכי נותן יח א
 אחרי ה׳ אלקיכם תלכו יט ב
 ביאור כ ג
 כי תשמע בקול כב ד
 ושמתי כדכד כד ד
 ושמתי כדכד כי ג
. כט א . . ך י נ  וכל ב
 ביאור לא א
 אני לדודי לב א
 אני לדודי לג א
 ביאור לג ד

 תצא
 כי תצא למלחמה לד ג
 בי תצא לה ג
 ביאור לו ג
, לז ד ה נ י י ה  בי ת
 ולא אבה לח ג
 ביאור ולא אבה לט ב
 כי ההרים ימושו מ א
 ביאור הדברים מא ב

 תבוא
 היום הזה ה׳ מצוך מא ג
 עניין ר״ה ויוה״כ מב ב
 תחת אשר לא עבדת מב ג
 ויקרא משה אל כל ישראל מג ג

 נצבים
. — מד א . . ם י ב צ נ ם ת  א
 כי המצוה מה ב



 לקוטי דברים תורה א

 ב והנה כדי שיבוא לבחי׳ ואהבת הוא ע״י התבוננות שמע ישראל
 ובשכמל׳׳ו, פי׳ כי הנה הבריאה הוא יש מאין פי׳ כמ״ש
 בשכמל״ו שבחי׳ מלכותו מה שנק׳ מלך עליהם שאינו בחי׳ עצמיות הוא
 המחיה כל עולמות עליונים וממשלתך היא למטה מבחי׳ המלוכה שהוא
 מושל בעל כרחן שלא בטובתן והוא חיצוניות מדת מלכותו ית׳ הוא
 בכל דור ודור שיש דורות שהיו רשעים כמו דור המבול כו׳ שלא קבלו
 עול מלכותו ברצון ואעפ׳׳כ נמשד להם חיות רב מבחי׳ ממשלתר כוי,
 והנה כל העולמות עליונים ג״ע תחתיו שהוא תענוג נפלא מעוה״ז
 עד שארז״ל מוטב דלידייני׳ כו׳ וג״ע עליון ויש עוד עליות לאין קץ
 כולם נתהוו רק מבחי׳ מלכותו יחי, ולכן נקרא הבריאה יש מאין כי
 התהוות הנבראים הוא מבחי׳ שהוא כאין ואפס שאינו רק בחי׳ זיו
 והארה ממנו ית׳ והוא בחי׳ ומדת מלכותו ית׳ וע׳ בפ׳ ראה ע״פ
 אחרי וגם זאת אינה מתלבשת בתוכיותם רק עומד עליהם מלמעלה
 בבחי׳ מקיף ע׳ בפ׳ בלק ע״פ מי מנה, וכמשל המלד אשר שמו נקרא
 עליהם• אד הנה כ״ז הוא מצד סדר השתלשלות והתהוות העולמות
 עליונים, אבל בעוה״ז ע״י תשובה ומע״ט יוכל להמשיד גילוי עצמות
 א״ס ב״ה ממש, ועוד זאת ישים אל לבו שבעוה״ב א״א לעלות רק בהדרגה
 כף הקלע וגיהנם ג״ע תחתון נהר דינור ג״ע עליון כו׳ כמשפט הראוי
 לפי שהוא מבחי׳ ממלא, אבל בעוה״ז יכול להשתנות מן הקצה אל הקצה
 מיד כרגע עד שלדינא המקדש את האשה ע״מ שהוא צדיק גמור מקודשת
 אפי׳ הוא רשע גמור שמא הרהר תשובה כוי, והיינו מפני שיש הארת
 הסובב ומטעם זה ארז״ל יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז כו׳
 וזהו מרב כל פי׳ למעלה מעוה״ב הנק׳ כל (עמ״ש בד׳׳ה מנורת זהב),
 ולכן יהיה ואהבת בכל נפשד במס״נ ולא מסירת הגוף בלבד והתכלית
 להמשיד א״ס ב״ה הסובב למטה והיינו ע״י תורה ומצות. וז״ש והיו
 הדברים האלה אשר אנכי מי שאנכי עצמותו ית׳ מצור לשון התקשרות
 ולא מבחי׳ שם כבוד מלכותו ית׳ היום דוקא ולא למחר בעוה״ב שאינו
 רק לקבל שכרם ובהתבוננו בזה בכל יום יהיו בעיניד כחדשים ממש
 כיון שהיום בעוה״ז הוא שיוכל להמשיד מבתי׳ עצמותו ומהותו ית׳ משא״כ
 למחר בעוה״ב כו׳ וע׳ בפ׳ פינחס ע״פ צו את כוי, ולכן נק׳ המצות
 רמ״ח אברים רמ״ח המשכות החיות מהרצון העליון במשל האבר שיש
 בו גיד מהמוח שמתלבש בו הרצון להטותו כפי שרוצה כו׳ וזהו ואהבת
 להיות הוי׳ אלקיך גילוי אלקות בשני חללי לבר חלל השמאלי מרירות
 על שהוא משוקע בעניני עוה״ז וריחוקו מה׳ וחלל הימיני שמחה של
 מצוה כו׳ ישמח ישראל בעושיו הן המצות שנתלבשו בעשי׳ וע׳ בסש״ב
 ס״פ ל״ד וכל שתהיה המרירות יותר מההעדר אזי יהיה אח״כ יתרון
 השמחה מהגילוי אור א״ס שע״י המצות(וע׳ בפ׳ ויחי בד״ה אסרי לגפן ובד״ה בהעלותך
 ובד׳׳ה מנורת זהב הנ׳׳ל), ואף שאיו הגילוי עתה לעתיד יהיה הגילוי וז״ש זורע

 צדקות ומצמיח ישועות וישע ה׳ שע״ה נהורץ, וה״ז כמו אדם שיש לו
 תיבה מליאה אבנים טובות ומרגליות שהוא שמח מאד בהם אף שאינו

 רואה אותם כי הם סגורים בתיבה:

ך כל זה הוא כפי שצריד להיות, אבל כשאינו כו והמרירות הוא  ג א
 מעניני עולם הזה בהעדרו בבני חיי מזוני וכן השמחה היא
 משלימותו בהם* זהו בחי׳ גלות הניצוץ אלהי בתור נה״ב כרחל לפני
(ע׳ לעיל ע׳־פ אלה מפעי), וע״ז כתיב ציון במשפט תפדה ציוו ׳  גוזזיה כו
 לשת סימו אנא סימנא כו׳ והיינו בחינת פנימית הלב ואהבה הטבעיות
 ואהבה פנימיות המסותרת בלב איש ישראל(וע׳ בד״ה כי תצא ובפ׳ מקץ ע״פ רני
 ושמחי בת ציוו מ׳). וגם היא בגלות ותפדה במשפט היינו הלכות
 כתרגומו ע״פ כמשפט הראשון כהלכתא קדמייתא והיינו כמשארז״ל

 שו־־ה השמחה — (ועי בפ׳ ויחי בד־ה: נתקן ע״פ לוח התיקון.
 שו־ה ואהבה — ובפי מקץ ע״פ: נתקו ע״פ לוח התיקת.

 *) עיין בהוספות.

 במשפט תפדה ושביה בצדקה. (ע׳ רבות משפטים פ״ל ובפי עקב גבי
 ושמד מ׳ החסד) הנה כתיב והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוד היום

 פי׳ קאי על כל יום כי בכל יום יהיו בעיניר כחדשים, אד איר יבא לזה
 שיהיה כן, ויובן בהקדים כי הנה תכלית ירידת הנשמות מלמעלה שהיו
 שם מקודם שי״ב כי המלאכים שנתהוו במע״ב ברוח פיו ית׳ י״א בשני וי״א
 בחמישי ועוף יעופף כוי. ועוף זה מיכאל כר, אבל הנשמות שנמשכו מבחי׳
 מחשבה היו קודם שי״ב ובמאח״ל במי נמלד בנשמותיהן של צדיקים ולא
 צדיקים לבד אלא כדכתיב ועמד כולם צדיקים, וירידתן בגוף הוא צורר עליי.
 ולהבין ענין העלי׳ מאחר שגם בלא״ה עלו במחשבה, הנה י״ל פי׳ נשמה
 שנתת בי טהורה היא כו׳ והוא תחלת התפלה גם קודם לאשר יצר
 כמ״ש בגמרא פ׳ בתרא דברכות ד״ס ע״ב כי מתער משנתיה אומר אלקי
 נשמה שנתת בי טהורה היא כוי. פי׳ טהורה היא מבחי׳ טהירו עילאה
 ואח״כ אתה בראתה פי׳ בריאה היינו יש מאין עד נפחתה בי התלבשות
 הנשמה בתוכיות הגוף להחיותו ואתה משמרה שלא תצא מהגוף והוא
 בבחי׳ מקיף, וכד אור א״ם ב״ה סוכ״ע וממכ״ע ולא שסובב מלמעלה רק
 שבכל אתר ופנה הוא ממלא כהתלבשות החיות בהנברא וסובב מלמעלה
 בבחי׳ שמירה שלא יפסוק החיות ויצא בו׳ ועמ״ש בביאור ע״פ לבבתני
 אחותי. והנה כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני שכאו״א יכול להודות
 לה׳ אבל אח״כ צ״ל בדיד אתה ה׳ הוא מדרגה גבוה יותר מבחי׳ ההודאה.
 ולהבין זה ומהו הודאה כי מודים חכמים לר״מ לפי שמחולקים תחלה
 ואיד שייר לומר כן נגדו ית/ אד כי אנו שוכני מטה אומרים שהבריאה
 הוא יש מאין ששמים וארץ ושמי השמים דבר היש הנראה לעינינו ומה
 שלמעלה הוא האין אבל אצלו ית׳ הוא בהיפר מן מה שנראה לעינינו כי
 כולא קמיה כלא ממש חשיב וכל מה שלמטה הוא יותר כלא וכאין והוא
 ית׳ הוא היש האמיתי (ועמ״ש מזה בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה וסד״ה
 כי תשמע בקול), וע״ז אנו אומרים מודים אנחנו שאנו מודים שהאמת הוא

 כמו שהוא בידיעתו ית׳ וכאו״א מישראל יש בו בחי׳ הודאה זו• אד עכ״ז
 ההודאה הוא מרחוק דהיינו שבעצמו אינו אצל וסמוד לזה שמודה אלא
 בבחי׳ אמונה שהיא בחי׳ עטרה ומקיף ולכו גנבא אפום מחתרתא רחמנא
 קריא הרי שמאמין ביכולת רבוש״ע בו׳, אבל ברכה הוא גילוי וכמו ישמעאל
 בני ברכני וכד ברוד ה׳ מן העולם ועד העולם כו׳ שגמשד מן העולם
 דאתכסיא עד העולם דאתגלייא, והיינו ע״י והיו הדברים האלה אשר אנכי
 מצוד היום כו׳ שע״י מצות ותורה ממשיכים גילוי בנפש(וכמ״ש בספרי
 שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, ועמ״ש כד״ה וידעת
 היום והשבות מענין באמונתו יחיה), ומתחלה צ״ל ואהבת כו׳ שעי״ז
 אח״כ בש״ע ברכות והמשכות בא״י כוי היינו שבין בחי׳ הודאה לבחי׳
 ברכה הוא בחי׳ אהבה כו׳ (ועמ״ש בעניו ברכה בד״ה ראה אנכי
 נותן לפניכם היום ברכה שהוא בחי׳ ראיה בחי׳ ביטול בו׳ ע״ש, ועמ״ש
 בד״ה ביום השמיני עצרת בעניו לבא מבחי׳ כריעה לבחי׳ השתחואה
 והשתחואה הוא בחי׳ ביטול והוא בחי׳ שמו״ע כמ״ש סד״ה השמים

 כסאי ולכן הממוצע ביניהם הוא בחי׳ אהבה):
 שויה שלמעלה — שנראה לעינינו: בגוכתי״ק הצ״צ: שנדמה לנו.



 1 לקוטי דברים תורה

 משפט היינו להיות ביטול רצון וצמצום שיצמצם את עצמו להיות קדש
 את עצמר במותר לך כמ״ש בד״ה ולא אבה הוי׳ אלקיך לשמוע אל
 בלעם, וזהו בחי׳ משפט שעושה האדם בנפשו שלא לימשך אחר המותרות
 וכמארז״ל צדיקים יצר טוב שופטו. והיינו ג״כ ע״י עסק התורה שנק׳
 משפט וזהו ציון במשפט תפדה שלהיות בחי׳ ובני ציון יגילו וגילו ברעדה
 זהו ע״י בחינת משפט הנ׳׳ל ועסק התורה כי אם אין חכמה אין יראה
 וכמ״ש בד״ה וידבר אלקים כו׳ אנכי כוי, וגם כי המשפט לאלקים הוא
 להיות הללי אלקיד ציון וכנ׳׳ל ועמ״ש בד״ה ה׳ לי כעוזרי שכדי להיות
 הקליטה בנפש האלקית הוא ע׳׳י למען דעת עמי הארץ לשבור תאות
 נפש הבהמית והגוף המסתירים ומונעים הקליטה בנה״א שהיא בחינת
 ציון וכמ״ש בפ׳ צו סד״ה ענין שבעת ימי המלואים בעניו פי׳ אמלאה
 החרבה, וזהו עניו ציון במשפט דוקא תפדה וכמ״ש כמשפט הראשון
 ות״א כהלכתא קדמייתא דהיינו שהמשפט הוא להיות כל דבר על
 מכונו כמו שצריר להיות והיינו כמו שהיו העולמות על מכונן קודם
 חטא עץ הדעת כו׳ וכמ׳׳ש בירמיה (סי׳ ל׳ י״ח) וארמון על משפטו
 ישב. ובחינת ושביה בצדקה היינו כללות המצות שנקראו צדקה כמ״ש
 וצדקה תהיה לנו כי נשמור כו׳ וגם כי מבחי׳ משפט נמשך להיות
 עושה צדקה וכמ״ש בד״ה אשירה לה׳ כי גאה גאה. וזהו ויהי דוד
 עושה משפט וצדקה ועי׳׳ז נמשד בחי׳ שוש אשיש בהוי׳ ישמח ישראל

 בעושיו וע״ש בד״ה שוש אשיש:

 והנה ענין זקף לה שני אריסין כנגדן בחי׳ רחמים אמר מרחמד
 הוי׳ היינו גילוי י״ג מדה״ר המתגלים ביוהכ״פ וכמ״ש לקמן
 סד׳׳ה כי ההרים ימושו, והוא נמשר ע״י בחי׳ משפט הנ״ל שעושה
 האדם בנפשו שלכן נאמר ביוהכ׳׳פ ועניתם את נפשותיכם ועמש״ל
 בד״ה ראיתי והנה מנורת זהב בענין הכתיתה והביטוש שאדם עושה
 בעצמו שעי׳׳ז ממשיד גילוי בחי׳ יג׳׳מ הרחמים כשמן הטוב כו׳ יורד
 על הזקן כו׳ ע״ש, וגם ע׳׳י התורה שנק׳ משפט ממשיכים י״ג מדה״ר כמ״ש
 םד״ה אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו וכמ״ש ג״כ סד״ה אני לדודי בענין
 הרועה בשושנים ששונים הלכות• אד ענין בחי׳ החסד דמשמע שהוא
 למעלה גם מבחי׳ הרחמים וכיון שהרחמים הם בחי׳ רחמים גדולים
 יג״מ הרחמים א״כ מהו עוד ענין החסד. אך העניו דהנה לעיל מיניה
 דהאי קרא ציון במשפט תפדה כתיב לכו נא ונוכחה יאמר ה׳ אם
 יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו. והנה
 ענין כשלג ילבינו זהו ענין לשון של זהורית שהיה מלבין ביוהכ״פ
 כמ״ש במשנה ספ״ו דיומא ובפ״ט דשבת והיינו ע״י המשכת יג״מ
 הרחמים שע״ז נאמר ועתיק יומין יתיב לבושיה כתלג חיוור וכמ״ש
 מזה בד״ה כי ביום הזה יכפר• אד בחי׳ כצמר יהיו הוא בחי׳ עליונה
 יותר והוא מ״ש ושער רישיה כעמר נקא שבחי׳ שער רישיה הוא
 מבחי׳ עצמיות עד״מ ולמעלה מבחי׳ לבושיה וזהו עניו החסד שלמעלה
 גם מבחי׳ יג״מ הרחמים וכמ״ש בע״ח שבחי׳ שער רישיה עד״מ הן
 המשכות מבחי׳ פנימית חסד עליון שבבחי׳ א״ס ממש שאין בו שום
 תערובות דין כלל משא״כ בבחי׳ כתלג חיוור יש עדיין קצת תערובות
 דין ג״כ שהרי יוהכ״פ נק׳ יום הדין והמשפט וגם ארז״ל בענין הרחמים
 כל מי שאיו בו דעה אסור לרחם עליו הרי יש בזה בחי׳ דין בשגם
 כי הרחמים אינו אלא על מי שצר לו ועל העניים אבל החסד הוא
 בין לעניים בין לעשירים וזהו ענין כצמר יהיו ועיקר התגלות בחי׳
 חסד עליון הזה הוא בחג הסוכות אחר קדימת עשי״ת אלא שנאמר
 השבח הנותן שלג כצמר דהיינו שגם בבחי׳ שלג בחי׳ לבושיה יומשר
 ג״כ מבחי׳ כצמר שהוא בחיי עליונה יותר כנ״ל. ועיין מה שכתוב
 מזה על פ׳ שבת שבתון הוא לכם. ועיין מה שכתוב סד״ה האזינו השמים

 אין הגליות מתכנשות אלא בזכות המשניות שנאמר גם כי יתנו בגוים
 כו׳ כי התורה אור (וע׳ ע״פ ואלה המשפטים בו׳ לפניהם לבחי׳ פנימיותם
׳ ע״ש), ושביה ב׳ חללי הלב שהם שבוים ממש כי המרירות שהיתה  מ
 ראויה להיות על ריחוקו מה׳ עתה נהפור הוא על חסרוני העוה״ז, וכן
 השמחה שהיתה ראויה להיות מן המצות היא מתאוות עוה״ז וה׳׳ז
 כשבוים ממש, משא״כ בחי׳ ציון שאין בחינה זו בלעומת זה (ועיין ע״פ
 חכלילי) והמה יפדו בצדקה רחמנות על העני ומדה כנגד מדה רחם

 עלינו ותן בלבנו בינה ובינה לבא בו׳, וע׳ באגה״ק ע״פ זורע צדקות
 וע״פ והי׳ מעשה הצדקה שלום. והנה בבחי׳ ציון כתיב בי שם צוה ה׳
 את הברכה (בתלים סי׳ קל״ג) וכמ״ש באדר״ז (דרצ״ו ב׳ ודרצ״ג סע״ב)
 וכפ׳ צו (דל״א א׳) הרי שבחי׳ ומדרגת ברכה הנ״ל והוא פנימית הלב
 שלמעלה מבחי׳ אהבה זהו בחי׳ ציון. ועמ״ש מענין פנימית הלב בד״ה
 ביום השמיני שלח שע״ז נאמר וקדם צרתני ועמ״ש בביאור ע״פ אחת
 היא יונתי בענין בכל מאדר וכן פי׳ האריז״ל הובא בספר זהר הרקיע
 (דקכ״ב א׳) שבחי׳ ציון הוא בחי׳ ממעמקים קראתיה כוי. והובא

 דבריו בסה״מ סי׳ קנ״ו ועמ״ש בד״ה לבבתני בפי׳ ברוד שיש
 בו שני פירושים כו׳ ובי פירושים ההם זהו ענין ברוד וענין
 ברכה והנה אורייתא מחכמה נפקת הוא בחי׳ ברוד לכן ציון שהוא
 בחי׳ ברכה במשפט תפדה דהיינו על ידי הלכות התורה כו׳ ועמ״ש
 בד״ה רני ושמחי בעניו מ״ש גבי יוסף ויקראו לפניו אברר שהוא ג״כ
 בחי׳ ברוד וברכה מבואר בלק״ת פ׳ ויצא ציון גימטריא יוסף בו׳ וע׳
 בפ׳ בשלח (מ״ה ע״ב) ע״פ בשוב ה׳ ציון ובפי׳ הרמ״ז שם ובפרשה
 במדבר (דקי״ח א׳) ע״פ יברכד ה׳ מציון. וענין ושביה בצדקה י״ל
 עפמ״ש בד״ה ושמחי כדבד בענין וצדקה תרומם גוי ועפמ״ש סד״ה
 ועתה יגדל נא כח כו׳ גבי בחסד ואמת יכופר עון כו׳ ע״ש ועמ״ש
 סד״ה רעש דוד שם באג״ה ועמ״ש סד״ה מי מנה בענין מעלת
 המשכה שע״י עסק התורה ומשם יובן ג״כ ענין ציון במשפט דוקא
 תפדה שהוא עסק התורה. ושביה בצדקה יעו״ש. ועיין מה שכתוב

 בד״ה מה טובו גבי והתשובה השלישית והוא ע״י התורה כר:

 ברבות פ׳ עקב ד״א ושמר לד בו׳ אברהם נתן לבניו שני אריסיו
 שנאמר כי ידעתיו כו׳ ושמרו דרד הוי׳ לעשות צדקה
 ומשפט. אף הקב״ה זקף לה שני אריםין כנגדן חסד ורחמים כו׳
 עמדו ישראל וכשרו את עצמן כו׳ שכד כתיב ציון במשפט תפדה
 ושביה בצדקה אף הקב״ה הביא את שלו שכר כתיב כי ההרים כו׳
 וחסדי מאתך כו׳ אמר מרחמד הוי׳. והענין ע״ד המבואר במ״א ע״פ
 שבחי ירושלים את הר׳ הללי אלקיד ציון דלכאורה קשה הרי ציון
 הוא פנימיות דירושלים ולמה נזכר גבי ירושלים שם הוי׳ וגבי ציון
ך העניו דהנה כתיב ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו  שם אלקים• א
 במלכם ומבואר במ״א בד״ה שוש אשיש בהרי ותגל נפשי באלקי דבחי׳
 גילה היינו כמו שכתוב וגילו ברעדה כו׳ והיא בחינה גבוה יותר
 מהשמחה וכמ״ש ג״כ בד״ה וידעת היום כי התכללות האהבה והיראה
 מחמת הגילוי מבחי׳ והנורא אל עליון כו׳ וגם הגילה היא השמחה
 שבבחי׳ פנימיות הלב ועלמא דאתכסיא וכעניו לוחות אחרונות שניתנו
 בחשאי. והנה כדי שיומשר הגילוי מבחי׳ והנורא אל עליון בבחי׳
 פנימית עד שיומשך מזה בחי׳ וגילו ברעדה זהו ע״י גבורות וצמצומים
 דוקא ועמש״ל סד״ה רקח קרח בעניו חוטי הציצית וזהו תגל נפשי
 באלקי שהוא בחי׳ שם אלקים בחי׳ צמצום וגבורה ובאמת בחי׳ אלקים
 זה היינו כמ״ש והיה הוי׳ לי לאלקימ כמ״ש מזה בד״ה שובה ישראל
 גבי יוהכ״פ, וזהו הללי אלקיר ציון וכדי לחמשיר בחי׳ זו זהו ע״י בחי׳

 שדה כעובוים — (ועיי! ע״פ: וצ״ל: (ועיין בפ׳ ויחי ע״פ.



 לקוטי דברים ואתחנן תורה ב

 סד״ה וכל בניד בענין בצדקה תכונני. ובעני? ציון במשפט תפדה י״ל
 עוד על פי מה שכתוב סד״ה תורה צוה בענין שלעתיד יאמרו ליצחק
 כי אתה אבינו. ובמ״ש בענין הנותן שלג שבשלג יש תוקף הלבנונית כוי

 ומ״ש במ״א בעניו בגדי בד דכהו גדול ביוהכ׳׳פ ושביה בצדקה בנ׳׳ל:

 בענין סוכות שהוא בחי׳ אהיה כטל לישראל אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת
 וי׳׳ל שזהו ג״כ בחי׳ החסד כי חפץ חסד הוא. והנה ב׳ בחי׳ אלו
 נמשכים על ידי משפט וצדקה כי עשי״ת בחי׳ המלד המשפט וכג׳׳ל וסוכות
 בחינת צדקה כמ׳׳ש בפע׳׳ח סוף שער הסוכות בשם הרח׳׳ו. ועמ״ש

 ואתחנן
 המשכות פרטיות והי״ג הוא הכולל כל ההמשכות והוא ברור אתה הוי׳
 אמ״ה פי׳ שיהיה בחי׳ הוי׳ בבחי׳ גילוי כאילו הוא לנוכח בחי׳ אתה
 להיות אלקינו שיתייחד עלינו שיהא שלנו ממש ובחי׳ הוי׳ הוא הכולל כל

 הבחי׳ הפרטיות הנאמרים בי״ב ברוך והוא ראשיתן ועיקרן:
 ב וביאור עניו זה יובן במאמר ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה
 בראשית, כי צריך להבין מהו מחדש והלא כל הימים שוים
 ויום זה דומה ליום של אתמול. אלא הענין כי יש בחי׳ שנק׳ דרד סדר
 ההשתלשלות מעילה לעילה ויש בחי׳ שנק׳ למעלה מדרך סדר ההשתלשלות.
 מה שהוא בבחינת סדר ההשתלשלות דרד כלל הוא עד״מ כמו אצל האדם
 שכל ומדות ומחשבה ודבור שהשכל מוליד המדות ומהם נעשה המחשבה
 כוי. בד הענין בהשתלשלות העולמות וריבוי ירידות המדריגות מעילה
 לעילה נקרא עד׳׳מ בחי׳ כי לא מחשבותי מחשבותיכם שיש למעלה ג״כ
 כביכול בחינת מחשבה אלא שאיגה מחשבה גשמיות במו אצל האדם ח׳׳ו.
 כי מחשבת האדם אינה פועלת כלום מה שאין כן במחשבה שלמעלה נבראו
 העולמות, וכו בדבור בדבר ה׳ שמים נעשו אלא בחינת מחשבה ודבור
 הוא בחינת גילוי העולמות שיצאו מכח אל הפועל ומההעלם אל הגילוי
 כדרר שהמחשבה הוא בחינת גילוי השכל והדבור הוא גילוי המחשב׳ ובמה
 בחי׳ ומיני מדריגות ירידות והשתלשלות במדרגות רבים ועצומים וצמצומים
 שונים וכולם נק׳ מחשבה וכמ״ש בזהר דכמה מחשבתין למחשבתין בו׳
 דא מוחא לדא כו׳ וכן בבתי׳ דבור והתחלקות רבוי המדרגות האלו הם
 במלאכים וגם בנשמות שיש מיכאל ואברהם בבחי׳ מחשבה ויש בבחי׳
 דבור. ובחי׳ מחשבה מעולם שלמטה נק׳ בחי׳ דבור לגבי עולם שלמעלה
 ממנו עד רום המעלות דא מוחא לדא כוי, ובלשון גמרא נק׳ בתי גוואי ובתי
 בראי שהם בחי׳ פנימיות ובחי׳ חיצוניות ופנימיות שלמטה נקרא חיצוניות
 לגבי שלמעל׳ ממנו ועד״ז כמה ריבוא השתלשלות המדרגות עצמו מספר
 וכמ׳׳ש היש מספר לגדודיו כוי• אד כל זה נקי בחי׳ השתלשלות בסדר
 המדרגות שיציאתו מההעלם אל הגילוי הוא שבחי׳ ומדרגות ההעלם
 מוציא מה שהיה בכחו בהעלם להיות בבחי׳ גילוי הגם שהכח שבהעלם
 הוא ביתר שאת ומעלה מבחי׳ הגילוי שנחשב ירידה כו׳ מ״מ הרי הכח
 שבהעלם הוא המקור לבחי׳ הגילוי ויש בכח ההוא בחי׳ הגילוי ג״כ אלא
 שהוא בהעלם, וכמשל השכל ומדות ומחשבה הנ״ל ובחי׳ השתלשלות הלזו
 לא שייר אלא בבחי׳ הנאצלים והנבראים כי גבוה מעל גבוה שומר כוי.
 אבל לגבי המאציל עצמו ית׳ אין ערוד אליו ית׳ כלל. וא״א להיות בריאות
 העולמות כלל בדרד ההשתלשלות מעילה לעילה כי אין ערוד נברא לגבי
 בורא ית׳ ואיר יקבלו חיותם מכח עצמותו ומהותו כבי׳ ואיד יתכן
 להיות בחי׳ כח עצמותו כבי׳ לצאת מההעלם אל הגילוי להיות מזה כח
 נברא כו׳ כי הוא רם ונשא למעלה עד אין קץ ואי אפשר להיות
 התהוות נברא אפי׳ בריבוי השתלשלות אין קץ לפי שאינו בגדר זה
 של ההשתלשלות [וזהו ענין אנת הוא חד ולא בחושבן שאין ערוד כו׳
 וכמשנ״ת לקמן ד״ה עניו ק״ש ובד״ה היום הזה מצוד ובד״ה פתח
 אליהו]. אלא בריאת העולמות הוא ע״י בחי׳ כי ובטובו מחדש שבטובו
 פי׳ טוב שלו עצמו דהיינו בחי׳ עצמותו כבי׳ הרי זה מחדש מעשה
 בראשית שנעשה חדש ממש מאיו ליש ובמ״ש והחכמה מאין תמצא.

 פרשה
 ואתחנן אל ה׳ וגו׳ אתה החילות וגו׳. להבין מהו החילות וכי לא היה
 הרבה נסים כגון קריעת ים סוף ויצ״מ ומ״ת ומלחמת עמלק
 וכיוצא בהם ואיר שיד לקרות כל זה התחלה בלבד. הנה ארז״ל עד שלא
 נבה״ע הי׳ הוא ושמו בלבד. ולכאורה אינו מובן איר שיד קודם בריאת
 העולמות להיות בחי׳ שם להקב״ה ומי קראו בשמו. אד הענין דהנה איתא
 בזוה״ק דתכלית בריאת האדם בגין לאשתמודע ליי. וביאור הדברים כי הנה
 ירידות והשתלשלות המדרגות בצמצומים רבים היא צורר עליה בדי
 לאתהפכא חשוכא לגהודא ולזה ברא אלקים את האדם על הארץ כי להיות
 עוה״ז הוא עולם השפל והחשד עב כפול ומכופל וצריד להרבות בגרות
 להאיר את החשד ע״כ ברא אלקים את האדם שהוא בחי׳ האור והנר
 כמ״ש נר הוי׳ נשמת אדם שהוא נר המאיר הארת שם הוי׳ בבחי׳ גילוי
 להאיר את העוה״ז ולאהפכא חשוכא לנהורא. וע״ז נאמר והיה ברכה.
 ברכה בקרב הארץ וכתיב כי הם זרע ברר ה׳ שהוא לשון המשכה כמו
 המבריד והמרכיב כו׳ בכדי להיות ברור ה׳ מן העולם ועד העולם מעלמא
 דאתכסייא לעלמא דאתגלייא להיות הוי׳ בבחינת גילוי והממשיכים גילוי
 זה הם ישראל שהם זרע ברר ה׳ ונר ה׳ נשמת אדם וכמה ריבוא נשמות שהם
 כמה ריבוא נרות שלפי ריבוי החשד ועביו הכפול ומכופל כד צ״ל ריבוי
 הנרות בגשמות וגילוי זה הוא שיהיה התפעלות בלב האדם מקרב איש
 ולב עמוק לצאת הנפש מנרתקה ולהיות כלתה נפשי לה׳. (ועמ״ש בד״ה
 רני ושמחי הראשון בענין נר הוי׳ נשמת אדם שנשמת אדם שהוא בחי׳
 נשימה ברצוא ושוב אז הוא בחי׳ נר להאיר ולהמשיד גילוי שם הוי׳ בו׳)
 ולא די בהתבוננות במחשבתו בלבד שהוא ית׳ ממלא כ״ע וסוכ׳׳ע ולית
 אתר פנוי מיניה שאין זה בחי׳ גילוי אלא הוא בחי׳ עלמא דאתכסייא שהוא
 בבחי׳ העלם שאינו מתפשט ומאיר אל תור נקודת לבבו אלא הוא רק בבחי׳
 מקיף מלמעלה כנודע ממארז״ל גנבא אפום מחתרתא כוי. שאין נוגע אל
 עצמיות ומהות הנפש ממש להיות לאחדים ממש אלא הוא כמו דבר נפרד
 ועומד מלמעלה משא״כ בחי׳ גילוי הוא להיות נוגע אל עצמיות הנפש
 ממש כאשר ישים אל לבו איד שהוא ית׳ ממכ״ע וסוב״ע כוי. ואי לזאת
 לא תוכל הנפש שאת מהכיל התלבשותה בגוף הגשמי בחשד תאות העולם
 רק רוחו ונשמתו אליו יאסוף ותתאחד הנפש במקורה (וזהו עניו בגין
 לאשתמודע לי׳ שהדעת הוא הכרה והרגשה ממש וכמ״ש לקמן ע״פ
ד ובפי ואלה המשפטים ל  וידעת היום ועמ״ש בפ׳ חקת ע״פ ויקחו א
 כוי). ועל דרד זה תיקנו קודם פסוקי דזמרה לומר ברור שאמר והיה העולם.
 פי׳ להיות בחי׳ שאמר והיה העולם בבחי׳ ברוד וגילוי שיהיה נמשד
 התפעלות הלב ממה שאמר והיה העולם כי הוא אמר ויהי ובמאמר א׳ נברא
ד הוא שיהיה בחי׳ הוא בבחינת גילוי בלב שיהיה הלב ר  העולם כר. וכן ב
ד כנגד י״ג תקוני דיקנא שהם בחי׳ שערות ר  מתפעל בו׳ ודרר כלל הם י״ג ב
 פי׳ שהם המשכות שנמשכו דרד בחינת שערות עד״מ כמו שער שאינו
 נוגע אל עצמות ומהות הגוף והראש אלא הוא מותרות. כד הנה ההמשכות
 אלו להיות גילוי בלב האדם הוא דבר שאינו גוגע אל עצמיות ומהות הדבר
 שממנו נמשר הגילוי שעצמיות הדבר שהוא מקור ההמשכה לא ישתנה
 בשום שינוי או גירעוו ותוספת בפעולת ההמשכה בשינוי ההתפעלות
 והגילוי בלב (ועמ״ש במ׳א ?׳׳פ והיה לכם לציצית). והנה י״ב ברוד הם בחי׳
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 והמשכה זו נעשית שלא ע׳׳י אתעדל״ת שזין אתעדל״ת יכולה להשיגה
 רק ע״י לימוד התורה בצירופי אותיות הוא ממשיך וכמ״ש קרוב ה׳
 לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת ואין אמת אלא תורה, ועמ״ש
 בביאור ע״פ אלה מסעי ויכתוב משה כוי, שע״י התורה קורא וממשיך
 בחי׳ הוי׳. ולכן נקרא קורא בתורה כמ״ש במ״א. וזהו והיו הדברים
 האלה אשר אנכי מצור היום על לבבד ודברת בם כוי שגם הדברים אשר
 אנכי מי שאנכי מצוד יהי׳ מאליהם וממילא על לבבד ע״י ודברת בם.
 כי ודברת מלשון הנהגה והמשכה כמו ידבר עמים כלומר כי בם בעצמם
 תדבר ותמשיך בחי׳ אנכי מי שאנכי שהוא בחי׳ אתעדל׳׳ע שנעשית שלא
 ע״י אתעדל״ת כלל מפני שהיא למעלה מעלה מאתעדל״ת(וז׳׳ש בפ׳ תרומה
 (קכ׳׳ח א׳) אשתדלותא דאורייתא כוי וזהו ענין ותורתה חנני (בתלים קי״ט

 כ״ט) אתה חוננת׳ למדע תורתד והיינו כדלקמן בפי׳ ואתחנן מתנת חנם.
 ועמ״ש בפ׳ במדבר ענין וממדבר מתנה כי בחי׳ מדבר הוא כמ״ש
 במדבר בו׳ בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם פי׳ שאין
 האתעדל״ת של האדם מגעת שם כלל והיינו כי ענין אתעדל״ת הוא
 כמ״ש כמיס הפנים כוי בן האתעדל״ת של לב האדם מעורר אתעדל״ע
 מבחי׳ אדם העליון משא׳׳כ בבחי׳ כי לא אדם הוא אין אתעדל״ת מגעת
 שם וזהו ולא ישב אדם שם כו׳ אלא שנמשר אתעדל״ע מצד עצמו
 בבחי׳ מתנה והוא עניו המשכה שע״י עסק התורה שנאמר בה וממדבר
 מתנה כו׳ וזהו כי באור פניד נתת לנו תורת חיים (ועמ׳׳ש כפ׳ ראה ׳רפ
 אחרי ה׳ כו׳ תלכו בעניו ובקולו תשמעו ובד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה

 לנשמע גבי שבועות. ובאג׳׳ה בסופו דייה דוד זמירות קרית להו)). וזהו אתה

 החילות להראות את עבדד כי משה קיבל תורה מסיני ושם הוא אתה
 החילות אתעדל״ע לבד (וע׳ בסד׳׳צ (תרומה קע״ז א׳) וברבות כאן אתה
 החלות כו׳ אתה התחלת לבוא אצלי כוי). וגם לבחי׳ אתעדל״ת להיות
 אתעדל׳׳ע צריד להיות תחלה אתעדל״ע שהוא בחי׳ ב״ק יוצאת מהר
 חורב כו׳ הארה מלמעלה להיות הרהורי תשובה בוי. ועד״ז תקנו חכמים
 ברכות המצות עובר לעשייתן כי אשר קדשנו במצותיו פי׳ שע״י המצות
 שהם בחי׳ אתעדל״ת שנעשים בדברים גשמיים ציצית של צמר ותפילין
 של קלף סוכה לולב בו׳ נעשה אתעדל״ע והוא להיות שורה קדושה
 עליונה. אד כדי להיות קדשנו במצותיו וצונו להיות אתעדל״ת גורם
 ומעורר אתעדל״ע הוא ע״י אתעדל״ע תחלה שהיא ההארה הבאה
 מלמעלה להיות בא״י אמ״ה שיהי׳ ברוד ונמשר בחי׳ גילוי הוי׳ למטה
 שעי״ז אשר קדשנו במצותיו וצונו. ולכו תקנו הברכה קודם המצוה
 שע״י הברכה היא שנעשית ההמשכה להיות עשיית המצוה באתעדל׳׳ת
 גורם אתעדל״ע, ועמ״ש בד״ה ביום השמע״צ בעניו גדול תלמוד שמביא
 לידי מעשה, וזהו שביקש משה אעברה נא ואראה את הארץ בו׳ כי
 ארץ העליונה הוא כנסת ישראל שנק׳ ארץ חפץ ורצה משה לחמשיר בה
 בחי׳ אתה החילות שהוא בחינת אתערותא דלעילא הנעשית שלא

 ע״י אתעדל״ת:
 ד והנה בחי׳ אתעדל׳׳ע בבחי׳ זו לא תמשר למטה להיות בבחי׳ גילוי
 ממש בשכל והשגת המחשבה ממש כי לית מחשבה תפיסא
 בד כלל. ואינו נתפס כ׳׳א בבחי׳ ראיה והסתכלות הלב וכמ״ש עיניך
 יונים דהיינו כשכנ״י היא בבחי׳ יונתי תמתי שאז היא במדרגה עליונה
 מאד נעלה ואזי היא בבחי׳ עינים שהוא בחי׳ הסתכלות לבד שאין המשכה
 זו נתפסת בגילוי והתלבשות בהמחשבה כ״א הארה בעלמא כענין מ״ש
 ויצא כברק חצו שהוא כעין ברק המבריק במוחו שהוא למעלה מכדי
 השגתו שאין כח השגת מוחו יכול להכיל. וע״כ אשתומם כשעה חדא
 ולכן כתיב ואראה את הארץ שרצה משה להמשיד בחי׳ זו בבחי׳ ראיה.
 ואנכה״ג שתקנו הברכות של המצות להמשיד בחי׳ אתעדל״ע הם הנק׳
 חכמים עיני העדה שהם מבחי׳ עיניר יונים להמשיר הארה מבתי׳ ראי׳

 שהחכמה הוא בחי׳ ראשית והיא תמצא מאין בבחי׳ התחדשות שנעשה
 דבר חדש מה שלא היה בכח המקור המוציאו, והוא ע״י בחי׳ יו״ד שהוא
 בחי׳ צמצום ואח״כ הו״ה ה״א הוא התפשטות אורד ורוחב ויש ה׳
 עילאה וה׳ תתאה עלמא דאתכםייא ועלמא דאתגלייא. והוי״ו המחברם
 כוי. וזהו בחי׳ הוי״ה שאומרים ברוד אתה הוי״ה שיהי׳ בחי׳ הוי׳
 בבחי׳ גילוי שהוא מקורא דכולא דהיינו להיות התפעלות הלב ממה
 שהוא ית׳ למעלה מבחי׳ ההשתלשלות ואין ערוד אליו ית׳ אלא שמהווה
 כל העולמות בבחי׳ הוי״ה ע״י בחי׳ צמצום והתפשטות כו׳ כנ״ל. [וזהו
 עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד. הוא היינו מהותו ועצמותו
 ימי ושמו הוא האור והגילוי שהוא ג״כ א״ם ונק׳ אא״ס שהיה כלול
 בעצמותו, דהיינו מה שיש ביכולת במהותו ועצמותו כביכול שיומשר
 ממנו גילוי אור א״ס ויכולת זו נק׳ שמו ועמ״ש מזה בד״ה קול דודי
 ובפ׳ פנחס ד״ה צו את בנ״י]. וזהו ואהבת את הוי׳ אלקיד פי׳ ואהבת
 אהבה מלשון אבה והה׳ הנוספת הוא בחי׳ הבל הלב שאבה פי׳ רצון
 המוח ואהבה הוא רצון הלב ואהבת שיהיה הרצון והתשוקה שבלב
 להיות הוי׳ שיהי׳ בחי׳ הוי׳ עצמו שורה בר להיות אלוה שלד ממש
 שיתאחד בד בבחי׳ גילוי וזהו את ה׳ אלקיד פי׳ את כמו עת לאהוב
 יעי״ן לפי שהוא בחי׳ הגילוי להיות סדר זמנים. שהזמן הוא בחי׳
 נברא שהזמן לא שייך אלא במדת מלכותו ית׳ מלך מלך וימלוך משא״כ
 למעלה וכמ״ש מזה םד״ה שובה ישראל עד. אלא שבחי׳ גילוי זה במקורו
 קודם שבא לידי גילוי הזמן נק׳ את באלף כמו את בשרו את הטפל
 לבשרו. כד בחי׳ גילוי במקורו הוא הטפל לההעלם כי הוא גילוי כח
 ההעלם כנ״ל, ועמ״ש עוד מענין את הטפל ע״פ וידעת היום. והמשכת
 גילוי בחי׳ הוי׳ יהי׳ בכל לבבד תור שני לבבות פנימיות וחיצוניות שהם
 הם בחי׳ בתי גוואי ובתי בראי עמ״ש בפ׳ ראה ע״פ כי תשמע בקול פנימיות
 הלב הוא התפעלות מבחי׳ עצמותו ומהותו ית׳ דלית מחשבה תפיסא בד
 כלל. וכמ״ש אתה הראת לדעת כי ה׳ הוא האלהים אין עוד והראת
 הוא בחי׳ גילוי בבחי׳ פנימיות הלב והוא מבחי׳ האהבה המסותרת
 שבטבע כל אדם כו׳ ורשימו נשאר כל היום אפילו אחר התפלה כוי,
 וחיצוניות הלב הוא שנתפשט האהבה לאכפייא לםט״א ולאהפכא כו׳
 מתחלה לאכפייא כדכתיב עוצם עיניו מראות ברע, וכתיב ולא תתורו
 אחרי לבבכם שירצה להיות גם הגילוי בחי׳ הוי׳, שהנה העולם נק׳
 מלשון העלם שמעלים ומסתיר אור ה׳ מלהיות בגילוי וצריר לאכפייא
 כוי ואח״כ לאתהפכא חשוכא לנהורא. פי׳ שהכח יסוד האש הטבעי
 שבנפשו הטבעית להתאוות כל תאוה יתהפר מן החושר של עוה״ז
 הגשמי להיות מתאווה לדבקה בו ית׳ כי יסוד האש הוא טבעי
 בתגבורת החום ועי״ז מתאווה בל תאוה שנמשד אחריוי אד כשמסיר
 החמימות מלמשור אחרי העוה״ז ע״י שמקרר אצלו תאוות עוה״ז
 ומואס ברע הנה עי״ז מאליו וממילא יהי׳ התגברות החום הטבעי
 באלהות עמ״ש בפ׳ שלח בד״ה בפ׳ נסכים. והיינו להיות ואהבת בכל
 לבבד שיתאווה להיות גילוי בחי׳ עלמא דאתכסייא בעלמא דאתגלייא
 ולאהפכא חשוכא לנהורא הוא ע״י אתעדל״ת בתפלה בבחי׳ צעק לבם
 כדכתיב ויצעקו אל ה׳ בצר להם להיות ממארי דחושבנא ואז עי״ז רוח
 אייתי רוח ואמשיד רוח להיות ברכה והמשכה בגילוי ברוד אתה הוי׳ כוי:

 ג אך ות״ת כנגד כולם. כי הנה לימוד התורה הוא מצות והגית בו
 יומם ולילה אפילו בדבר שעדיין אינו יודע אם יוצא ממנו הפסק דיו
 למעשה כגון כל קושיות הגמרא שאינו אליבא דהלכתא, וגם אפילו מי שאינו
 מבין הפסק דין מתור הגמרא, וגם אפילו בדבר שאינו נוגע למעשה כלל
 ועמ״ש מזה בפ׳ אחרי ע״פ כי ביום הזה יכפר. והענין כי תלמוד
 תורה הוא רק המשכה מאתעדל״ע וכמ״ש ודברי אשר שמתי בפיד
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 לבבד תור שני לבבות פנימית וחיצוניות. וע״י אעדל׳׳ת זו נמשך
 אתעדל״ע להיות ברכה והמשכה בגילוי ועמ״ש בד״ה הוי״ה לי בעוזרי:

 אות ג׳ יבאר• אר ותלמוד תורה כנגד כולם שהוא רק המשכה
 מאתעדל״ע מבחינה שאיו אתעדל״ת יכולה להשיגה וזהו אתה
 החילות וגם כדי להיות אתעדל״ת צריד להיות תחלה אתעדל״ע כמ׳׳ש
 ע״פ אלה מסעי בענין תכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. וע״ז

 ביקש משה אעברה נא ואראה להמשיך בה בחינת אתה החילות:

 אות ד׳ יבאר שהמשכה מבחינה זו אינו נתפס בגילוי והתלבשות
 המחשבה כ״א הארה בעלמא כענין מ״ש ויצא כברק חצו
 (בזכריה סי׳ ט׳ י״ד) (וע׳ מזה בת״ז (תקוו למ״ד דע״ז עיב) בענין שבמתן

 תורה היו קולות וברקים ועיין באג״ה סס״י ט״ו דעת העליון כו׳ שהוא
 כנקודה ובברק המבריק על שכלו כו׳ וע׳ במא״א אות ב׳ סל״ד).
 וזהו ואראה את הארץ וכמש״ש וה׳ עליהם יראה. עיניד יונים. ועד״ז
 חכמים שהם עיני העדה תקנו ברכת המצות. ועמ״ש ע״פ צאינה
 וראינה כו׳ בעטרה כו׳, וכדי להמשיד בחינה זו הקדים משה ואמר
 ואתחנן אל הוי״ה להמשיך מבחינת חנון שהוא אוצר מתנת חנם שאין

 אתעדל״ת מגיע שם משם המשיך בחי׳ הוי״ה שהוא אתעדל״ע:

 ביאור ואתחנן
 הנה ענין בא״י שבברוך שאמר שהוא ענין ובטובו מחדש כוי. כי
 הנה שם הוי׳ הוא באצילות והנה מחכמה ואילך הוא בחינת
 השתלשלות משא״כ החכמה מאין תמצא שלא בבחי׳ השתלשלות כי יש פרסא
 המפסיק בין חכמה לכתר (ע׳ בזהר פרשה נח (דס׳׳ה א׳) ובמ״ש בביאור
 ע״פ כי ביום הזה יכפר בפרשת אחרי וכל זה אחר הצמצום ומקום פנוי
 בו׳ וע׳ בסש״ב ח״ב פ״ט בהג״ה/ שעל ידי זה משתנה השפע למהות
 אחר ולא בבחי׳ השתלשלות עילה ועלול שמחכמה ולמטה כו׳ ולכן גקרא
 החכמה לגבי הכתר יש מאין וזהו עגין ובטובו מחדש ממש יש מאץ והיינו
 ע״י יו״ד דשם הוי׳ שהוא בחי׳ הפרסא כו׳(ע׳ מק״מ שם שפי׳ דפרסא
 היינו מוחא סתימאה וי׳׳ל דהיינו קרומא דאתחפייא על מו״ס דאתכסייא
 האי ח״ס בההוא קרומא ע״כ נק׳ הקרומא פרםא. וגם פי׳ שם עוד
 בחי׳ פרסא שלמעלה גם ממו״ם גם בפרדס שער הצחצחות פ״ו פי׳
 דהפרסא היינו הכתר בעצמו כו׳ וזהו דהיו״ד דשם הוי׳ הוא בחינת
 הפרסא כי היו״ד וקוצו הוא חכמה וכתר) וזהו ענין זרע ברד הד׳
 שממשיכים גילוי שם הו״ למטה דהיינו מלמעלה מהשתלשלות והיינו על
 ידי אתעדל״ת בירורי רפ״ח גיצוצין בתפלה שהוא בחי׳ העלאת מ״ן ויצעקו
 אל ה׳ כו׳ וכן העשייה דמעשה המצות קלף התפילין כו׳ הם בירורי רפ״ח
 ועי״ז נמשד מ״ד ששרשו מח״ס. והנה עניו ברכת המצות הוא המשכת
ס הוא עובר לעשייתן. והמשכה זו שרשה ל  אתעדל״ע לפני אתעדל״ת ו
 מבחי׳ שאין אתעדל״ת מגעת שם, וזהו שהברכות תקנו אותם החכמים
 שהם עיני העדה בחי׳ עיגיד יוגים והוא ע״ד מ״ש בע״ח (שער א״א סי״י)
 שע״י הסתכלות או״א או זו״נ בא״א או הסתכלות א״א בהם נמשר אליהם
 כה הזווג כו׳ והענין כי הזווג דמ״ן ומ״ד הוא רק באצילות לבד אבל
 למעלה מאצי׳ שם היחוד בבחי׳ הסתכלות לבד מפני שממקום גבוה כ״כ
 א״א להיות הגילוי רק ע׳׳י בחי׳ ראיה לבד (וכמ״ש בסוף ביאור חכלילי
 עינים) ובחי׳ הסתכלות זו שנמשך ההארה ממצחא דעתיקא לזו״נ הוא
 גורם יחוד מ״ו ומ״ד דזו״נ כי להיות היחוד הוא ע״י המשכת המוחין
 תחלה, כמו עד׳׳מ למטה הקטן איגו מוליד לפי שאין לו דעת שהמוחין שלו
 הם בקטנות ואינו כשלימות וכשנעשה גדול ומתחזקת המוחין שלו ונגדלים

 והסתכלות (ועמ״ש בד״ה לבבתני גבי באחד מעיניה וע״פ לעשות
 הישר בעיני ה׳ וזהו אתה החילות להראות את עבדר דלפי פשוטו
 אינו מובן מהו לעבדך דייקא והרי גם לכל ישראל הראה הוא ית׳
 כל האותות והמופתים ובמ״ת פב״פ דבר ה׳ עמכם כתיב. אלא כי פי׳
 להראות הוא כמ״ש וירא ראשית לו שמשה זכה לבחי׳ ראיה
 הנ״ל שהיא הנמשכת מבחי׳ אתה החילות כו׳ כנ״ל וע״כ אעברה נא
 ואראה את הארץ להמשיד בה ג״כ בחי׳ ראיה זו כנ״ל). וכדי להמשיד
 בחינה זו הקדים משה ואמר ואתחנו אל הוי׳, והענין כי הנה בשלמה
 כשבנה בהמ״ק כתיב אשר התחננתי לפני הוי׳ וכאן כתיב אל הוי׳.
 והענין כי הנה כתיב ה׳ אל רחום וחנון כו׳ וכתיב חנון ורחום ה׳
 אר הנה פי׳ הד׳ אל רחום וחנון שמבחי׳ הוי׳ מקור כל ההתהוות
 נמשכו המדות להיות חנון ורחום. אבל חנון ורחום ה׳ פי׳ שכדי
 להיות בחי׳ הוי׳ שהוא בחי׳ צמצום והתפשטות כו׳ כל זה הוא מחמת
 שהוא חנון ורחום כו׳ כמ״ש במ״א סד״ה שובה ישראל. וזהו ואתחנן
 אל הוי׳ שהמשכתי מבחי׳ חנון כדי להיות בחי׳ הוי׳. וזהו שאמרו
 אין ואתחנן אלא מתנת חנם בו׳. פי׳ חנם בלא מצות דהיינו שהמשיר
 מבחי׳ גבוה ונעלה מאד למעלה מעלה מבחי׳ המצות שאין המצות
 מגיעות שם (ועמ״ש ע״פ ובשביעית יצא לח9שי חנם) שהוא בחיי מדרגת
 ומעלת מקור אור התורה ושרשה לעילא שהוא בחי׳ ומדריגת משה
 שנא׳ עליו אנכי עומד ביו ה׳ וביגיכם להגיד לכם את דבר ה׳ כו׳
 שהי׳ שרש נשמתו מבחי׳ אנכי מי שאנכי ולכן היה בו כח להמשיד
 בחי׳ הוי׳ שהוא בחי׳ אתעדל״ע. בעת ההיא פי׳ שיהי׳ בחי׳ עלמא
 דאתכםייא שהוא נק׳ בשם ההיא להיות בגילוי בבחי׳ עת לאהוב (והוא
 ע״ד מ״ש בזהר בפ׳ שלח (דף קע״ז א׳) בפי׳ יום ההוא כוי דאחיד סיפא
 בשירותא וע׳ מזה ג״כ בפרדס). והיינו לפי שאתה החילות שכבר
 התחלת להיות אתעדל״ע לבד. והנה אז לא נתקיימה בקשה זו שיהי׳
 אתעדל״ע לבדה בבחי׳ גילוי אלא אתעדל״ע להיות אתערותא דלתתא
 שעל ידי גילוי אתערותא דלתתא זו יהי׳ גילוי אתערותא דלעילא.
 וזו היתה מדריגת יהושע וכל ישראל שנכנסו לארץ וקיימו מצות
 באתעדל״ת, וכן עד״ז הברכות של המצות שהם בחי׳ אתערותא דלעילא
 לאתעדל״ת. אבל לעתיד לבא כתיב כי עין בעין ידאו וגוי(וע׳ בפ׳ נשא

 קל״ז ע״א ק״ל ע״א):

ל ה׳  קיצור מהדרוש ע״» ואתחנן א

 אות א׳ יבאר כי להיות עולם הזה הוא עולם השפל ע״כ ברא אלקים
 את האדם שהוא נר הוי׳ נשמת אדם להאיר את העוה״ז
 ועמ״ש מענין נר הוי״ה בביאור ע״פ וירד הגבול. ומ״ש ע״פ גם את
 העולם נתן בלבם בד״ה והיה מספר בנ״י. והיינו ע״י ק״ש ותפלה
 שיאיר שם הוי׳׳ה בלבו ע״י שיתפעל מקרב איש ולב עמוק וזהו ענין

 ברוד אתה הוי״ה כוי:
 אות ב׳ יבאר פי׳ ועניו הגילוי שם הוי״ה בלבו דהיינו ע״י שיבין ענין
 ובטובו מחדש בכל יום מע״ב. בריאה חדשה ממש מאין ליש.
 ולא דרד השתלשלות שהוא עניו גילוי ההעלם לבד. וע״ז מורה שם
 הוי׳. (ועיין מעניו פי׳ טוב בזח״א פ׳ בראשית (ד״ל ע״ב) ומ״ש ע״ז
 במא״א (אות טי׳׳ת סעיף ה׳) ובפי נח (ד״ס ע״א) ובפי לד (דפ״ב ע״ב)
 ובפי תרומה (קכ״ח סע״ב) ע״פ והטוב בעיניר עשיתי׳ אד פי׳ ובטובו
 ע״ש בפ׳ תרומה (קפ״ח בי) ובמ״ש בד״ה ואכלת ושבעת וברכת גבי
 הזן כו׳ בטובו כו׳ ועיץ בגמרא פ״ב החגיגה (דייב ע״א) ע״פ האור
 כי טוב ובזח״ב פקודי (דף ר״כ ע״ב) ובפי׳ הרמ״ז שם ועמ״ש בענין
 הטוב כי לא כלו רחמיד בת״א פ׳ בשלח בד״ה אשירה להוי״ה) וזהו
 ואהבת את הוי״ה שיהיה שורה בד בבחינת גילוי. והיינו בבל
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 בחי׳ רחמים גדולים וע״ז נאמר חנון ורחום הוי׳ שהקדים בחי׳ חנון
 ורחום להיות הוי׳ (וכמ״ש במ״א ע״פ אשירה להד׳ ע״ש), והיינו פי׳
 ואתחנן אל ה׳ ולא נאמר כדכתיב גבי שלמה אשר התחננתי לפני
 הוי׳ מפני שבחי׳ החנון שנאמר בשלמה היא למטה משם הוי׳ וכענין
 הוי׳ רחום וחנון אבל ואתחנן אל ה׳ היינו שמשה המשיר מבחי׳ י״ג
 מדות הרחמים מקור האצילות אל בחי׳ הוי׳. וזהו אל הוי׳ בעת ההיא
 שהוא בחי׳ זו׳׳נ שע״י כח המשכה זו נמשר ונעשה יחוד זו״נ וכנז׳׳ל
 (ועפ׳׳ז יובן ג״כ מ״ש בספ׳׳ד (תרומה קע״ז א׳) בהאי זמנא אד׳ ה׳
 אתה החלות בו׳ דקאי על התגלות י״ג מדות הרחמים שבחדש תשרי
 ע״ש, דלכאורה אינו מובן איר מרומז כאן עניו התגלות ההוא ולפמש״כ
 א״ש כי זהו ענין אתה החלות דר״ל שאתה הוא המתחיל מעצמר כי
 הוא בחי׳ אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת והיינו ענין י״ג מדות
 הרחמים וזהו ג״כ עניו ואתחנן כנ״ל, ועניו מ״ש ב׳ שמות אלו אד׳
 ה׳ אתה החלות יובן עפמ״ש במ״א ע״פ כי כארץ תוציא צמחה כו׳ כן
 אד׳ ה׳ יצמיח צדקה ותהלה שב׳ שמות אלו שם אד׳ הוא המאיר בר״ה
 ושם הוי׳ בניקוד אלקים הוא המאיר ביוה״כ והם המצמיחים וממשיכים
 אור וגילוי י״ג מדות הרחמים כוי ע״ש, ועוי״ל כי הנה באברהם אצל
 ברית בין הבתרים כשנאמר לו לתת לד את הארץ הזאת הזכיר גם כן
 ב׳ שמות אלו אד׳ הוי׳ במה אדע כי אירשנה והיינו כי ב׳ שמות אלו
 הן הן שרש הארץ החיים שנק׳ בארצות החיים ב׳ ארצות. מל׳ ובינה.
 כדפי׳ בפרדס בעה״כ ערד ארץ וכמ״ש ע״פ וללבן שתי בנות והן הן
 ב׳ שמות הנ״ל כנודע, וע׳ מעניו בארצות החיים בזהר ם״פ תרומה
 (דקע״ח סע״ב/ ולכן משה שביקש ליכנס לארץ לכן הזכיר ג״כ ב׳ שמות

 אלו דייקא, ועיין עוד מענין אתה החילות בפ׳ שמות (י״ג א׳) פ׳ שלח
 (קע״ד א׳) ומענין ואתחנן בפ׳ פינחס (רב׳׳ו א׳ ודר״ס ע״נ) ועניו אעברה

 נא יש לפרש ג״כ על המשכות י״ג מדות הרחמים וע״ד שפי׳ פ׳ לך לך
 (דע״ט ע״ב) מ״ש ויעבר אברם בארץ כתיב הכא ויעבר וכתיב התם

 ויעבר ה׳ על פניו ויקרא כו׳ ע״ש בפי׳ הרמ״ז וכד הפי׳ כאו בעניו
 אעברה נא להמשיר מבחי׳ ויעבור כו׳ אל הארץ והיינו ע״י ואראה כו׳
 וכנ״ל). והנה בזה יובן מה שברוב משנה תורה נאמר הוי׳ אלקיד
 ובפסוק שמע ישראל נאמר הוי׳ אלקינו. והענין דהוי' אלקיד היינו
 התלבשות אור א״ס במוחין דזו״נ שמשם מקבלים כל נשמות ישראל
 ובאי הארץ. אבל מרבע״ה שזכה לבינה נקרא איש אלקים שהיה
 למעלה מבחי׳ מל׳ דאצי׳ שהיא בחי׳ דבור והיה כבד פה שלא יכול
 להשפיל א״ע בבחי׳ דבור רק שכינה מדברת מתור גרונו של משה ולכן
 אמר על מוחין דזו״נ הוי׳ אלקיר דייקא כי משה עצמו זכה לבינה שמקבל
 מאו״א ששם גילוי אור א״ס יותר כו׳ (וע׳ בע״ח שער לאה ורחל ספ״ו, ועיין
 בסה״מ סי׳ קנ״ו דפ״ו ע״ב), ואמנם בפסוק ראשון דק״ש שמע ישראל שהוא

 יחוד או״א אמר הוי׳ אלקינו כוי וזהו שבמשה נאמר וירא ראשית לו שהוא
 בחי׳ ח״ע ולכן משה רצה ואראה את הארץ בחי׳ ארץ חפץ היא כנס״י
 שימשיד בה מבחי׳ זו דייקא• אד לא פעל זאת שיעבור בארץ שאז היה
 משפיע בה בבחי׳ א״פ, כ״א ראה אותה מרחוק שעי״ז הראי׳ מרחוק
 נמשר לה בחי׳ אור מקיף ולא בחי׳ א״פ ממש והוא עניו ברכת המצות
 שהוא אתעדל״ע בבחי׳ מקיף עובר לעשייתן ע״ד עובר לסוחר כו׳ מה שאין
 כן להיות הגילוי אתעדל״ע בבחי׳ פנימי׳ ממש אינו אלא ע״י אתעדל״ת
 תחלה והוא הנמשר ע״י קיום המצות ועמ״ש בביאור ע״פ אלה מסעי כוי
 (וע׳ מ״ש בביאור ע״פ צאינה וראינה. והנה הגם שתורה צוה לנו משה
 מורשה והרי התורה היא אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת וא״כ איד לא
 נתקיימה בקשה זו עכשיו וגם הרי כבר ניתנה התורה קודם שביקש
 משה ואתחנן כו׳, אלא העניו שהרי ארז״ל כל האומר איו לי אלא תורה
 אפילו תורה אין לו. כי גם המשכה זו שע״י התורה צ״ל ע״י שיתפלל

 אזי יש בו כח ההולדה, וכד עד״מ יחוד עליון הוא ע״י המשכת מוחין
 עליונים לאו״א וזו״נ וזה נמשד בהם ע״י ההסתכלות דא״א שעי״ז נמשר
 בהם הארה גדולה כמ״ש בע״ח שם ובמ״ח מסכת זיווג או״א לכן עי״ז
 נמשד בהם הכח לזיווג כוי, ולכו עד״ז תקנו חכמים שנק׳ עיני העדה
 את ברכת המצות שהוא המשכת הכח להיות אתעדל״ת ואתעדל״ע
 שע״י מעשה המצות שהם בחי׳ מ״ו ומ״ד שיש במעשה המצוה והמשכה
 זו דהברכ׳ היא מבחי׳ עיני העדה דוקא שיש בכחם להמשיר בחי׳
 הסתכלות דעתיקא בזו״נ שהוא הכח לזיווג מ״ן ומ״ד, כי בחי׳
 ההסתכלות הוא למעלה מהמ״ן והמ״ד עצמן שהם מבחי׳ תהו ותיקון
 והשבירה היה בעולם הנקודים ובירורי ניצוצים משבה״כ זהו ענין
 המ״ן ועי״ז נמשד מ״ד מעולם התיקון וזהו ענין אתעדל״ת ואתעדל״ע
 שע״י אתעדל״ת. אבל בחי׳ עקודים הוא למעלה מהשבירה והתיקון.
 ומשם הוא ענין האתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת ועיין מה שכתוב
 ע״פ אכלוהו היום בעניו מו, וזהו עניו ההסתכלות כו׳ אשר משם שורש
 ענין ברכת המצות (וע׳ מ״ש במ״א בד״ה להבין מארז״ל ע״פ כי
 טובים דודיר מיין ערבים עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה
 דקאי על ברכת המצות כו׳ ועמ״ש עוד מענין ערבים עלי ד״ס ע״פ
 ושאבתם מים בששון), והנה זהו ענין בקשת משה אעברה נא ואראה
 את הארץ. כי משה הוא יסוד אבא וחכמה היא בחי׳ ראיה וז״ש
 במשה וירא ראשית לו ועד רום המעלות בכל העולמות הוא כן, והנה
 בחי׳ מל׳ היתה בבחינת אב״א כ״ז משר דור המדבר (וע׳ בע״ח של״א
 ,ישל״ז רפי״ו) ומרבע״ה רצה שיהיה ההחזרת פב״פ שזהו עניו בואם

 לארץ על ידו דוקא ע״י ואראה את הארץ שימשיד בה מבחי׳ ראיה
 והסתכלות הנ״ל שהוא בחי׳ אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת (וע׳ מעניו
 נחי׳ ראיה בע״ח שער אח״פ פרק א׳ ופרק ג׳ ועמ״ש ע״פ השמים כסאי כו׳

 ואל זה אניט כוי), ויובן קצת ענין בחי׳ ראיה מהו ברוחניות ממ״ש

 בפע״ח שט״ז פ״א שפעם א׳ נכנס ר׳ אברהם הלוי אצל האריז״ל ומצאו
 שהיה ישן והקיץ ואמר ששמע בישיבה של מעלה סודות ורזיו עילאין
 בפרשת בלק ובלעם שאם היי דורש שמונים שנה רצופים יומם ולילה
 לא יוכל להשלים. ואיד הוא זה שישיג בשני שעות מה שצריר זמן פ׳
 שנה ויותר לאומרם. הענין כי השגה וגילוי זה נק׳ בחי׳ ראיה שהוא
 למעלה מבחי׳ תבונה והשגה ממש, (וכמ״כ יש ב׳ בחי׳ אלו בהשגות
 עליונות למעלה בג״ע ג״כ מה שהוא נמשד בבחי׳ השגה ממש ומה
 שהוא למעלה מההשגה ונקרא וה׳ עליהם יראה ויצא כברק חצו בבחי׳
 ברק המבריק על השגתו. וכמ״ש על פ׳ אז ישיר ישראל כו׳ עלי
 באר כו׳ וכן איתא בע״ח שער אח״פ פ״ג דראיה היא בחי׳ מקיף בו׳,
 ועד״ז יובן ענין השגת האריז״ל הנ״ל שהיא בבחי׳ ראיה כוי. וזהו
 ענין וירא ראשית לו ובחי׳ זו רצה לחמשיר בכנס״י וזהו ענין ואראה
 את הארץ כו׳ ועיין מה שכתוב מעניו זה בביאור ענין קי״ס ושם
 נתבאר שזהו בחי׳ עדן והוא שיתגלה לע״ל ע״י משיח וז״ש בזהר
 ואתחנן (דר״ס ע״נ) םיומא מלכא משיחא הוא כוי ע״ש וז״ש משה
 ועתה ישראל שמע כוי כי לא פעל המשכת בחי׳ ראיה הנ״ל בכנס״י

 אלא בחי׳ שמיעה. אכן לעייל יתגלה בחי׳ זו כנ״ל):
 ב וזהו ואתחנן אל ה׳ שהוא ענין מתנת חנם. והמגיד נ״ע פי׳
 במ״ש (במדנר י״א ה׳) זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים
 חנם. דפרש״י חנם מן המצות דהיינו שנמשר השפע ממקום גבוה
 שלמעלה מאתעדל״ת אשר אין מגיע לשם העלאת מ״ן ממעשה המצות
 (וע׳ מהר פרשת נהר דק״ח ע״א ועמ״ש ע״פ ואלה המשפטים כו׳ ונשניעית

 יצא לחפשי חנם ע״ש). והנה כתיב חנון ורחום הוי׳ וכתיב הוי׳ רחום

 וחנון יהענין שיש בחי׳ מדת הרחמים הנמשכת משם הוי׳ וע״ז נאמר
 הוי׳ רחום וחנון כוי אד יש בחי׳ רחמים שלמעלה משם הוי׳ שהם
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ך הגה זעת והרגשה זו היא בבחי׳ ממלא כל עלמין (ולכן נקי  ב א
 בחי׳ ממכ׳׳ע בשם עלמא דאתגלייא כמ״ש בד״ה ונקדשתי בתור
 בנ״י/ אבל בבחי׳ סובב כל עלמין כתיב אני הוי׳ לא שניתי (וע׳ זוו׳׳ב
 ס״פ תרומה קע״ו א׳, ח׳׳ג קל״ז ב׳) ואתה הוא קודם שנברא העולם כו׳

 שאיגו בגדר עלמץ כלל רק בחי׳ מלכותר לבדה היא מלכות כל
 העולמים דהיינו בחי׳ זיו והארה ממדת מלכותו ית׳ כמאמר בשכמל׳׳ו
 שם כבוד מלכותו ולא מלכותו עצמה. וע״ז אמרו רז׳׳ל עד שלא נברא
 העולם היה הוא ושמו בלבד שגם שמו היא מדת מלכותו היא בבתי׳
 לבדו וכמ״ש כי נשגב שמו לבדו רק הודו וזיוו של שמו על ארץ כו׳
 (וע׳ מזה• בד״ה לכן אמור לבנ׳׳י ובד״ה קחו מאתכם תרומה ובד״ה יביאו

 לבוש מלכות ובד״ה ובבואה לפני המלך ובד״ה שיר השירים ובד׳׳ה קול דירי/

 ונקרא הוא ית׳ בשם סובב כל עלמיו שאיו העולמות תופסים מקום
 נגדו שחיותו המתפשט תוך העולמות אינו כדמיון הנשמה המתלבשת
 ממש תוף הגוף ומתפעלת ממקרי הגוף וממקרי המקום והזמן קור
 וחום כוי. אבל לפניו ית׳ הגם שנמצא למטה כמו למעלה אינו נתפס
 בגדר מקום ח״ו ומעלה ומטה שוין. ואין הפי׳ סוכ״ע שהוא מלמעלה
 מן העולמות אלא הוא נמצא בתור העולמות ג״כ ואעפ״כ הוא בבחי׳
 סוכ״ע, וזהו והקדוש בשמים ובארץ שלפי שהוא קדוש ומובדל הוא בחי׳
 סובב כל עלמין לכן הוא שוה ממש בארץ מתחת כמו בשמים ממעל
 (והמלר הגדול היינו בחי׳ ממלא כל עלמיו התפשטות גדולת מלכותו
 ית׳ כי ולגדולתו איו חקר כתיב וכתיב אלף אלפים כו׳ וע׳• מח״א דרל׳׳ט
 אי. ויגש דדיו ע׳׳ב ויחי דרל׳׳ז אי. ח״ג דקע׳׳א סע״א) שאינו בגדר

 עלמין ואין העולמות פועלים בו שום שינוי ח״ו וכמו מקודם שנברא
 העולם ובבחי׳ זו לא שייר דעת והרגשה שאין נתפס בשום שכל והשגה
 איד איו שינוי לפניו ית׳ אלא זו היא בחי׳ אמונה להאמין בה׳ שהוא
 ית׳ אינו בגדר עלמיו ולפניו כחשיבה באורה (ועמ׳׳ש מזה בד״ה וירא

 ישראל כו׳ ויאמינו בהוי׳):
 ג והנה כתיב שכן ארץ ורעה אמונה, פי׳ ורעה מפרנס שצריד
 לפרנס ולהמשיד מזון להגדיל את האמונה עד שתהיה
 קבועה בלב האדם ג׳׳כ בבחי׳ דעת והרגשה וכאלו רואה כוי. וכמו
 שיהיה לעתיד לבא כדכתיב ומלאה הארץ דעה פי׳ הארץ היא האמונה
 שנק׳ בשם ארץ שהיא המדרגה התחתונה שאין בה גילוי אלא אמונה
 בלבד כי נעוץ תחלתן בסופן שאין גילוי תחלתן אלא בבחי׳ סופן ובחי׳
 אמונה זו תהיה מלאה דעה שתהי׳ בבחינת הכרה והרגשה וכאלו
 רואה ובו׳. וכמ׳׳ש ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר יחדו כו׳ והמשכה
 זו להיות הגדלת האמונה הוא ע׳׳י תורה ומצות (ועמ׳׳ש מזה בד׳׳ה להבי! שיז
 הברכות ובאגה״ק ע״פ חגרה בעוז מתניה. ועמ׳׳ש בד״ה ואהיה אצלו אמון

 אמוז פדגוג, ובד׳׳ה משה ידבר גבי בצלמנו כדמותנו), שעליהם נאמר נעשה

 אדם בצלמנו כדמותנו רמ׳׳ח מצות הם רמ״ח אברין דמלכא בחי׳ אדם
 אדמה לעליון שהם הן רמ״ח המשכות מבחי׳ סובב כל עלמץ. ודרד
 כלל נחלקין הרמ״ח מצות לג׳ קוין ימין ושמאל ואמצע והם תורה
 ועבודה וגמילות חסדים. תורה הוא שמותיו של הקב׳׳ה קורא בתורה
 הוא כמו שקורא בשם וכוי. וגמ״ח זו צדקה להחיות רוח שפלים על
 ידי אתערותא דלתתא אתערותא דלעילא להיות המשכת סובב כל
 עלמץ בבחי׳ ירידה והשפלה להחיות רוח שפלים. ועבודה זו קרבנות
 בחי׳ רשפי אש שלמטה ליכלל באש שלמעלה. וכן בתפלה שכנגד
 הקרבנות תקנו ברוד שאמר ופסוקי דזמרה להגדיל מדורת האש
 האהבה שממטה למעלה באומרו ברוד שאמר והיה העולם דהיינו
 במאמר אחד ואח׳׳כ נפרט ע״י ט׳ מאמרות כוי. וכן בהללויה כי
 נשגב שמו לבדו רק הודו גו׳ וירם קרן לעמו וגו׳ לבנ״י עם קרובו וגו׳
 וכיוצא בזה בשאר פסוקים שמהם נמשד רשפי אש והתלהטות הלב. ועי׳׳ז

 שדה בניי): בגוכתי״ק: בנ׳׳י ע״ש).
 שדה לבוש — ובד־ה לול דודי: בגוכתי״ק נופף: גבי פסח.

 •) עיין בהוספות.

 תחלה מקרב איש ולב עמוק וכמ״ש במ׳׳א שזהו עניז קומי לד רעיתי
 כו׳ קומי לד זהו עניו התפלה ועי״ז אח׳׳כ תהיה רעיתי בחי׳ לכו לחמו
 שהוא עסק התורה כמשנ״ת ע״פ יונתי בחגוי הסלע כו׳ והגם שהתורה
 היא באמת המשכה ממקום שלמעלה מאתעדל״ת אד שהוא כמ״ש ע״פ
 פתחי לי אחותי רעיתי. שארז״ל פתחי לי כחודה של מחט ואני אפתח
 לר כפתחו של אולם שעם היות פתחו של אולם לא היה לו דלתות והוא
 פתוח תמיד שהוא רומז להמשכת אתעדל״ע שאינו תלוי במעשה
 התחתונים אר מ״מ אינה שורה ומתגלה אלא כשיש שלימות למטה שהרי
 א״א להגיע לפתחו של אולם עד שיפתח תחלה הפתחים שיש להן דלתות
 שהיו קודם האולם שזהו ענין אתעדל״ע פתחי לי כוי. וכד להיות
 מגיע להמשכת אור זה שע״י התורה שהיא אתעדל״ע מבחי׳ עליונה
 מאד הוא ע״י פתחי לי תחלה וה״ע התפלה כו׳ ועם היות שגם ע״י
 התורה לבד גם בלי הקדם התפלה נמשד ג״כ המשכה עליונה מבחי׳
 אתעדל״ע לבד אד עכ״ז הרי נודע שיש מעלות ומדרגות אין קץ
 בהמשכה זו ולבן לא דמי התורה שקודם התפלה לעסק התורה שאחר
 התפלה כמ״ש במ״א שזהו מאמר אבא בנימת על תפלתי שתהא סמוכה
 למטתי כו׳ ועמ״ש סד״ה אדם כי יקריב מכם• אד עיקר בקשת משה
 היה להמשיר בחי׳ ראיה בעסק התורה על דרד מה שאמר דהע״ה גל

 עיני ואביטה נפלאות מתורתה

 וידעת היום והשבות אל לבבך וגוי. הנה יש להבין הלא כבר נאמר
 אתה הראת לדעת וגוי. ומהו עוד וידעת גם מהו היום.
 אד הנה אחר מתן תורה שראו פנים אל פנים ושמעו בעצמם עשרת
 הדברות אמרו אם יוספים אנחנו לשמוע וגו׳ קרב אתה ושמע וגוי.
 והקב״ה הסבים על ידם ואמר היטיבו כל אשר דברו וגוי לד אמור
 להם וגו׳. וכתיב וזאת המצוה וגו׳ לעשות בארץ וגו׳ עד ארץ זבת
 חלב ודבש. וכתיב בתריה שמע ישראל הוי׳ אלקינו הוי׳ אחד ואהבת
 וגו׳ שהיא המצוה הראשונה שנצטוו אחר עשרת הדברות מפי משה.
 וצריר להביו למה הקדים לומר וזאת המצוה וגו׳ לעשות בארץ וגו׳ דהא
 פרשה שמע חובת הגוף היא ונוהגת בין בארץ כוי. ולהבין כל זה
 צריד להקדים ביאור עניו דעת וענין אמונה שהם שתי מצות. כי הנה
 כתיב דע את אלהי אביר וגו׳ (בד׳׳ה א׳ כ׳׳ח ט׳) (דר״ל בחי׳ דעת
 והשגה ממש ועד״ז פי׳ בשל״ה בפרק בעשרה מאמרות מאמר א׳).
 וכתיב ויאמינו בהוי׳ (ועיין ברבות בשלח פכ״ג ע״פ תשורי מראש אמנה.
 וכשה״ש רבה בפסוק אתי מלבנון). והענין כי באמת זה שהעולם קורין בשם

 אמונה להאמין מה שהקב״ה מחיה את כולם והוא ברא את כל
 העולמות מאין ליש, טועים הם שאין צריד לזה אמונה שהרי זה נרגש
 בבחי׳ ראיה הגם שאינו רואה בעיני בשר הרי זה כאילו רואה. וע״ז
 נאמר ומבשרי אחזה אלוה אחזה דייקא. והיינו מבשרי שכמו בבשרי
 בשביל שרואה חיות הגוף וקיומו יודע ומרגיש כי נפשו היא בו שהיא
 היא המחיה את הגוף ובלעדה אין חיות וקיום לגוף. כר אחזה אלוה
 מאחר שרואין את העולמות שהם כמו גוף גדול מהארץ לרקיע מהלד
 ת״ק שנה כוי. וכן אפילו דברים רוחנים כמו מלאכים ונשמות כו׳ הו
 כגוף לגבי החיות שבתוכם מא״ס ב״ה המהווה והמחי׳ אותם ומקיימם
 כמ״ש שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה וידיעה זו מורגשת כאלו
 רואה כוי. וזהו לשון אחזה ולכן אין זה נקרא בשם אמונה בלשון הקודש
 אלא בשם דעת כי דעת הוא לשון הכרה והרגשה וגם דעת הוא
 העמקת הלב שלא יסיח דעתו מזה ויהיה לו לזכרון לפניו תמיד שלא
 ישבח ויסור מלבו. משא״כ הרהור בעלמא לא עביד מידי דהרהור

 לאו כדבור דמי.
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 שהם הם בחי׳ זה לעומת זה כנגד בחי׳ אמונה שהיא למעלה מן
 הדעת. והעניו כי כמו שיש בסטרא דקדושה בחי׳ אמונה שהיא
 למעלה מן הדעת כד הי׳ אז בין ישראל אמונות כוזבות (כמבואר
 בירמיהו סימן מ״ד פסיק י״ז י״ח). והם זה לעומת זה והנה בבית ראשון

 בהתגברות סטרא דקדושה היה גילוי שכינה ארוו וכפורת. וכד בזה
 לעומת זה בהתגברות סטרא דקליפה מחמת החטא היה התגברות
 כנגד אמונת אלהות והנשים שהי׳ מבכות את התמוז אמרו מעת
 חדלנו לקטר למלכת שמים חסרנו וגו׳. וכר היו נביאי השקר(כמ״ש בירמיה
 סי׳ ב״ז פסוק י״ד ט״ו/ דהיינו אמונות כוזבות בנביא להאמין במה שלא
 דבר הי. משא׳׳כ בבית שני שחסרו ה׳ דברים לא היתה ג׳׳כ כלעומת
 זה התגברות הקליפה כ״כ והיתה האמונה רעה במילי דעלמא להאמין
 באנשי רכיל לשנוא את חבירו שהשנאה ההיא היא שנאת חנם שחבירו
 לא עשה לו רעה באמת. כי אם לא היה מאמין באנשי רכיל בוודאי לא
 היה איש שונא לרעהו כלל שזה כנגד הטבע שישנא אחד לחבירו חנם

 אם יודע באמת שחבירו לא פשע כוי:
 וזהו וידעת היום והשבות אל לבבד וגו׳ כי להיות הידיעה והרגשה
 בבחי׳ ממלא כל עלמין בבר נאמר אתה הראת לדעת וגוי.
 כבר הראת כוי. אבל להיות וידעת בבחי׳ סובב כל עלמין דהיינו
 בשמים ממעל שמים בחי׳ סובב כמו השמים שהם כדורים וכמו
 הארץ שהיא בתור השמים והשמים מקיפין לה (ועמ״ש בד״ה כי המצוה
 הזאת גבי לא בשמים היא). כך הנה דבר ה׳ הוא בחי׳ ממלא כל עלמין

 היא מוקפת בבחי׳ סובב כל עלמין שאיו דבר חוץ ממנו. וכמשל הדבור
 בעודו בכח הנפש שעדיין לא יצא ונפרד בו׳. וידיעה זו הוא דוקא
 היום כמו היום לעשותם ולא למחר בעוה״ב שהעולם הבא הוא בחי׳
 ממלא כל עלמין השתלשלות המדריגות מעילה לעלול מדריגה אחר
 מדריגה וכמשל פרצוף שיש בו ראש ויד ורגל כוי. כד יש מדריגות
 רבות ג״ע עליון וג״ע תחתון כוי. ולכו המעשים ודיבורים ומחשבות
 נעשו לבושין צואים לעוה״ב ואין יכול לפשוט אותם ובאלו קשור בשק
 אם לא ע״י כף הקלע וכיוצא בזה להתיר ולהפקיע הקשר וכו׳(וכמשנ״ת
 בד״ה צו את בנ״י כו׳ את קרבני לחמי), משא״כ היום והשבות אל לבבף

 בשני יצריד בבחי׳ אתכפייא ואתהפכא כו׳ שהיום יכול לברר ולהפריד
 הרע על ידי המשכה מבחי׳ סובב כל עלמין ע״י והיו הדברים האלה
 אשר אנכי מי שאנכי מצוד היום דוקא שהתורה והמצות הם מבחי׳ סובב
 כל עלמין וע״י זה וידעת היום כי הוי׳ הוא האלהים הוי׳ הוא בחי׳ גילוי
 האלהים בחי׳ הסתר וצמצום כי כמו שיש בחינת הסתר וצמצום בבחי׳
 ממלא כל עלמין בחי׳ עליות וירידות לפי זמנים מתחלפים כנ״ל, כך יש
 בבחי׳ סובב כל עלמין בחי׳ הוי׳ זה גילוי ובחי׳ אלהים היינו הסתר וצמצום
 בהתגברות זה לעומת זה, וצריך להיות וידעת היום והשבות אל לבבך
 בבחינת אתכפיא ואתהפכא שיקויים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ
 ועי׳׳ז תהיה ומלאה הארץ דעה וגו׳ והארץ תרצה את עונה דהיינו שזדונות
 יהיו כזכיות. (בגמ״י נזכר פסוק וידעת היום ר״ה ל״ב ב׳ גיטין נ״ז בי.
 רבות בפ׳ ואתחנן ע״פ דוידעת היום. ובפי וזאת הברכה וס״פ ויקרא
 ספ״ו ע״פ והוא עד או ראה או ידע. או ראה אתה הראת לדעת.
 או ידע וידעת היום. ויש לפרש ע״פ האמור דפסוק אתה הראת לדעת
 זהו על בחי׳ ממכ״ע שע״ז נאמר ומבשרי אחזה שאו מרום עיניכם
 וראו. וזהו או ראה. אתה הראת. אבל פסוק וידעת היום קאי על
 האמונה והדעת בבחי׳ סוכ״ע מה שאינו בגדר עלמין כלל וע״ז
 נאמר וידעת היום כנ״ל. וזהו או ידע כוי. וזהו שיש בפסוק ראשון
 דק״ש ע׳ רבתי וכן ד׳ דאחד שהוא עניו עד דהיינו בחי׳ ואתם עדי
 כמש״ש במדרש והיינו ע״י אתה הראת לדעת וידעת היום כר וכנ״ל. וגם
 י״ל ע׳ רבתי דשמע עין בחי׳ ראיה הראת לדעת. ושמע לשוו הבנה בחי׳

 י) עייז בהוספות.

 כמים הפנים לפנים וגו׳ ממשיך למטה בחי׳ סוכ״ע שתהיי אמונה זו קבועה
 ותקועה בלב ונפש האדם, וזהו וזאת המצוה וגוי לעשות בארץ וגו׳ ארץ זבת
 חלב ודבש שמע ישראל וגוי. כי הנה ענין פרשת שמע ישראל הוא שהוי׳
 סובב כל עלמין שהוא אלהינו שאנחנו מאמינים בו בבחי׳ אמונה לבדה יהי׳
 יבחי׳ אחד בבחי׳ גילוי בשבעה רקיעים ובארץ בבחי׳ דעת והרגשה
 (וכ״כ בפע״ח שער הק״ש פי״א בעניו הוי׳ אחד שהוא המשכת הדעת
 עליון כוי) להיות ביטול ויחוד אמיתי בבחי׳ יחודא עילאה ביטול
 במציאות ממש ונעשה ונמשד בחי׳ זו ע״י המשכת המצות לבחי׳ ארץ
א בחינת אמונה ואמונה זו היא בחי׳ ארץ זבת חלב ודבש. חלב הוא  הי
 בחי׳ הגדלת המדות שתגדל האהבה המסותרת בלב ותצא מההעלם
ל הגילוי, (כי הגדלת המדות הוא ע״י בחי׳ אמונה מבחי׳ סובב כל  א
 עלמין דייקא משא״כ מבחי׳ ממלא כל עלמין לא תתגדל אהבתו ויראתו
 לה׳ מכאשר תוכל נפשו שאת. ועמ״ש בד״ה באתי לגני בפי׳ ייני עם
 חלבי, וסד״ה חכלילי עינים גבי רוחצות בחלב ובזח״ג קל״ו ב׳). ודבש
 הוא בחינת מתיקות ותענוג כמ״ש אז תתענג על ה׳ והיינו מבחי׳
 סובב כל עלמין דהיינו כאשר יתבונן כי אני הוי׳ לא שניתי ואתה הוא
 קודם שנברא העולם כוי. ורק הודו על וגו׳. ועם בל זה הנה וירם
 קרו לעמו ולבנ״י עם קרובו ממש. אי לזאת יגיל וישמח לבו ויתענג
 על ה׳ ממש וזהו וצדיק באמונתו יחיה מלשון תענוג ופיקוח נפש כמו
 בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל
 חי, שפי׳ חסרונם דבר החסר לאדם לקיום חיותו להחיות בהם נפש
 כל חי שאינו אלא להתענג ופיקוח נפש וכר יחיה באמונתו להשיב את
 נפשו יותר מכל התענוגים ומרוב בל וכמ״ש מי לי בשמים ועמר לא
 חפצתי וגו׳. (וזהו ורעה אמונה והתענג על ה׳ והיינו ע״י ועשה טוב.
 (וע׳ זחיג פינחס דרכ״ה ב׳ מעניז זה. ובפי בהר דק״י ע״ב. ובפי׳ הרמ״ז

 שם מעניו טוב. ח״ב תרומה ק״ע ע״א ע״פ מזמור לדוד ה׳ רועי ודקע״א א׳)):

ך בחי׳ אלו של חלב ודבש עדיין לא הגיעו למעלת ומדריגת  ד א
 ומלאה הארץ דעה שיהיה לעתיד לבא בבחי׳ דעת והרגשה
 ממש משא״כ חלב ודבש הם בבחי׳ האמונה עדיין. והענין כי הנה אנו
 רואים שהעולם כמנהגו נוהג בבחי׳ ממלא כל עלמין שיש לכל עת כוי.
 כי הנחש הטיל זוהמא בחוה בחי׳ כנסת ישראל ובמתן תורה פסקה
 זוהמתן. ואח״כ בחטא העגל חזר וכר. ואח״כ בימי יהושע עבדו
ת ה׳ ובימי שפוט השופטים קלקלו ובימי דוד ושלמה היו במעלה  א
 העליונה ואח״כ בחטא ירבעם כוי וכר בכל דור ודור נשתנה לפי העניו
 וגם בימי התנאים והאמוראים אין זמן א׳ דומה לחבירו וכל העתים משתנים
 והזמנים מתחלפין ומתהפכין. והיינו לפי שהם בבחינת ממלא כל עלמין
 שהם בחי׳ פרצוף ראש ויד ורגל ושאר אברים שאין אהד דומה לחבירו
 ופעולת האיברים משתנין גם לפעמים כואב אחד מהאברים או נחלש
 כוי וכיוצא בזה שינוים מקרים (וע׳ זח״א ויחי דרכ״א א׳ דאשתניאת מגוונא
 לגווגא וםיפ אמור דק״ז. זח״ג תצא רפ״א א׳ ועייו בפרדס שער אבי׳׳ע םפ״א).

 וכן בכל אדם בפרטיות לפעמים נופל במחשבה דבור ומעשה אשר
א טוב. ולפעמים יפול לו הרהורי תשובה ומעשים טובים כי לכל עת  ל
 וגו׳ ולאום מלאום יאמץ. כשזה קם כוי. לא נתמלאה צור כו׳.
 וע״כ אל יפול לב האדם עליו בראותו שנופל כו׳ כי כד הוא סדר
 תהפוכות הזמו ויכול הוא לחזור ולשנות את טעמו מרע לטוב. וכל
 זה הוא בבחי׳ ממלא כל עלמין• »ר להיות בחי׳ סובב כל עלמין
 בבחי׳ גילוי בבחי׳ דעת והרגשה ממש צריד להיות ובערת הרע וגו׳
 (ובמ״ש מזה בביאור ע״פ כי על כל כבוד חופה) שזה יהיה לעתיד לבא

 שיקדים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. משא״כ בזמו חורבן
 הבית שבית ראשון היו בו נביאי השקר ובית שני היה בו שנאת חנם
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 ולכך נק׳ מדה זו אמת כמ״ש שפת אמת תכון לעד שאין למדה זו
 הפסק מחמת הלעומת זה כר. משא״כ במדות חו״ג שהן כל א׳ רק
 קו אחד כר, ולכן יוכל להיות שם שינויים והפסק ואץ זה אמת גמור
 משא״כ בבחי׳ יעקב וזהו תתן אמת ליעקב, ועיין באגהי׳ק סד״ה זורע
 צדקה שכר אמת, ובעבודת ה׳ ענין תפארת היינו כשמתבונן בתפארת
 יקר גדולתו ית׳ שאין לה קץ ותכלית (ועמ״ש מזה ע״פ ובשנה הרביעית
 יהיה כל פריו קדש) וכל השתלשלות העולמות הכל רק כטפה אחת כר

 מזה יעורר רחמים רבים על נפשו שירדה בסתר המדרגות ועמ״ש
 םד״ה במדבר סיני מענין בחי׳ רחמים ובד״ה כנשר יעיר. וכ״ה ג״כ
 בענין הנהגת המדות עליונות התפארת שהוא קו האמצעי הוא מחבר
 חו״ג וגם מבריח מן הקצה העליונה עד הקצה התחתונה. וע׳ במק״מ
 פ׳ וישלח קם״ז פי׳ שהוא הוי׳׳ו דשם הוי׳ שממשיד מבחי׳ י׳׳ה לבחי׳ ה׳
 אחרונה. ומבואר במ״א בעניו הללו י״ה כי ע״י המשכה מבחי׳ י׳יה שהוא
 בחי׳ אור א׳׳ס המלובש בחו״ב עי״ז דוקא נמשד שלא יהי׳ יניקה
 למדות הרעות כמ״ש ימותו ולא בחכמה כו׳ ולכן נק׳ מדת יעקב אמת
 ועיין בזח״ג ר״פ ויקרא ע״פ ונתתם לי אות אמת ובפרדס בעה״כ ערד
 אמת, ולכן שם הקב״ה שכינו חז״ל לו ית׳ הוא בהתלבשותו ית׳ במדת
 תפארת האצילות וכמ״ש מזה במ״א ע״פ הזהר פ׳ חיי שרה (דקכ״ג ע״א)

 גבי קב״ה דאתכליל מאתר עילאה כוי:
 קיצור. ענין שמדת יעקב תפארת נקרא אמת אם משום שבחי׳
 יעקב יש לה קיום יותר בעבודה ומשום שהוא קו האמצעי

 בריח התיכון:
 ב והנה הארה זו שמאיר בתפארת היינו בחי׳ דעת כן הוא בפרדס
 שער שלישי פ״ח וגם ע״פ קבלת האריז״ל הוא כן שהרי
 כשאין הכתר נמנה בחשבוו הי״ס אנו מונין הדעת במקומו וע׳ מזה
 בע״ח שער כ״ב פ״א אות ב׳ ואות ד׳, והנה הדעת הוא קיום המדות
 וחיותם וכמ״ש בע״ח שם שהוא נשמה דז״א כמו שעתיק יומין הוא נשמה
 לכל האצילות. והענץ כי עד״מ שאנו רואיו למטה שהמהות הו לפי הדעת
 כי התינוק מדותיו הם בקטנות מאד שמתאוה לדברים קטנים מאד כמו
 לשחוק באגוזים וכיוצא וכשיגדל ויתחזק שכלו ודעתו יוקטן בעיניו שחוק
 ההוא ויתאוה למנעלים יפים או בגדים נאים וכיוצא ואח״כ כשיגדל יותר
 יתבזה אצלו זה הדבר ג״כ ויתאוה לממון כו׳ ואח״כ לכבוד, וכל זה מחמת
 גידול דעתו שלפי ערד הדעת כך הם המדות עד כשיתחזק הדעת יומשר
 שיהי׳ המדות לאלקות וע׳ מזה בפי׳ המשניות להרמב״פ (בסנהדרין פרק
 חלק). והנה קטן אין לו דעת כמ״ש בגמרא (בגיטיו דכ״ב סע״ב) וביבמות

 (דק״ד ע״ב) דלאו בני דעה נינהו נמצא שמחמת קטנות הדעת נמשד

 שהמדות הם בקטנות מאד. לפי שהדעת הוא קיום המדות וחיותו וע׳
 מזה באגה״ק בד״ה להבין משל ומליצה כו׳ בענין הספירות. ובסש״ב
 ח״א ספ״ג, ולכן נקרא הדעת אמת שהוא עצמות ומהות הדבר ממש
 משא״כ מלכות נקראת אמונה כמו שמאמין באמיתת הדבר אבל דעת
 הוא אמתת הדבר עצמו וכמש״ל שדעת הוא לשון הכהה והרגשה כאלו
 רואה כוי. וכמ״ש ע״פ ואלה המשפטים בענין אין דומה שמיעה לראי׳
 והדעת הוא הממשיך להיות כאלו רואה כו׳ וכמ״ש בפרדס שם שהדעת
 ממשיד מכתר וחכמה כו׳ ונודע דחכמה היא בחי׳ ראיה וזהו שנק׳ אמת
 ר״ל כאלו רואה אמתת הדבר עצמו. וזהו שארז״ל משה אמת ותורתו
 אמת כי משה מלגאו ויעקב מלבר פי׳ יעקב הוא תפארת ומשה הוא
 הדעת וכמ״ש מזה ע״פ את הכבש האחד תעשה בבקר כו׳ ע״ש, וע״כ
 נק׳ משה אמת וגם כי דעת עליון דז״א שרשו מתיקון ואמת שבי׳׳ג
 מהה״ר דא״א כמ״ש במ״א. וגם כי אמת הוא בחינת לא שניתי. וכו
 בעבודת ה׳ באדם ע״י הדעת נמשד קיום המדות אהוי״ר שלא ישתנו
 המדות מחמת גשמיות העולם וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו כוי וכמ״ש

 וידעת. וזהו ע״פ שנים עדים יקום דבר, כי עדות אותיות דעות ושנים
 עדים היינו בחי׳ או ראה או ידע הנ״ל ועי״ז יקום דבר. הוא בחי׳

 דבר ה׳. וע״ז מרמז הד׳ רבתי דאחד):

 ביאור הדברים ע״6 וידעת היופ כו׳
 ולעיל מיניה כתיב אתה הראת לדעת וא״כ מהו עוד וידעת כוי.
 הנה ע״ס דקדושה וכנגד זה עשר כתרי מסאבותא והם זה
 לעומת זה אברהם חסד דקדושה וישמעאל חסד דלעומת זה. ופי׳
 אברהם שיצא ממנו ישמעאל שיצא ונפרד ממנו בפירוד הסיגים מן
 הכסף כו׳ יצחק גבורה דקדושה וכנגדו גבורה דקליפה. אבל איו
 ישמעאל כנגד יצחק. כי איו ביכולת כל מדה שבלעומת זה להיות
 מנגד רק למדה שכנגדו בקדושה. והאהבה זרה היא מנגד לאהבה
 דקדושה. וזהו זה לעומת זה. כי שתיהן הן מדות שוות רק חסד
 דקדושה הוא אהבה לאלקות והמנגד לזה הוא אהבה זרה חסד דקליפה.
 אבל אינה מגגדת לבחי׳ גבורה דקדושה שהוא מדת היראה והפחד,
 ור״ל שלגבי בחי׳ אהבה דקדושה תוכל האהבה זרה להתגבר לפעמים
 ע״ד ולאום מלאום יאמץ משא״כ ע״י שיצטרף ג״כ מדת היראה דקדושה
 הנה לגבי בחינה זו איו כח כלל באהבה זרה לעמוד כלל והיינו לפי
 שאינה כלל הלעומת זה של היראה עד שיהי׳ שייר ע״ז אפילו לעתים
 עניו ולאום מלאום יאמץ. וזהו עניו שבארות שחפר אברהם סתמום
 פלשתים אחרי מות אברהם כי פלשתים לצנים היו בחי׳ הוללות ושמחה
 דקליפה ולכן אחרי מות אברהם היינו בהסתלקות האהבה דקדושה
 יש יניקה לחיצונים מהבארות שהוא בחי׳ אהבה הנמשכת כמים שמבחי׳
 אברהם והיינו להיותן לעומת זה של בחי׳ זו דקדושה אבל ע״י חפירה
 דיצחק שחפר עוד הבארות הללו דאברהם לא נפסקה עוד נביעתם
 שאין להוללות ושמחה דקליפה יכולת כלל לעמוד נגד מדת היראה
 והפחד דקדושה שהרי אינן כלל לעומת זה של היראה כוי. ועמ״ש
 ע״פ אלה תולדות יצחק וסד״ה ויהי בשלח פרעה כו׳ ולא נחם אלקים
 דרד ארץ פלשתים ע״ש. ועמ״ש בפ׳ חקת ע״פ באר חפרוה שרים וע׳
 בזהר פ׳ צו (דל״ב ע״א) ובפי׳ הרמ״ז שם. והנה גם בחינת יצחק
 שהוא מדת היראה ופחד דקדושה כשהיא רק לבדה יש לה ג״כ מנגד
 מבחי׳ הגבורה דקליפה* וכמו יראה רעה או כעס וכו׳ כי אף שע״פ
 רוב יש כח ועוז בכל מדד, דקדושה לבטל המדה הקליפה המנגדת
 לה כי יש יתרון לצד הקדושה על הקליפה כיתרוו האור מהחושך עכ״ז
 לפעמים נאמר ולאום מלאום יאמץ כנ״ל. והיינו דוקא נגד מדה א׳
 דקדושה אבל ע״י הצטרפות והתכללות גם המדה השנית דקדושה
 להיות התכללות אהוי״ר אז לא יוכלו המנגדים שבלעומת זה לנגוע
 בהן. וע״ז נאמר ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבו מע״פ
 הבאר כוי כל העדרים דייקא היינו התכללות המדות ואזי וגללו את לב
 האבו המטמטם הלב כוי. אמנם כ״ז במדות חו״ג אבל בחי׳ יעקב
 הוא בריח התיכון ומדתו אמת שהוא הארה מכתר. והיינו להיות כי
 התפארת הוא המחבר חו״ג וזהו ענין יושב אהלים כמ״ש בזהר ס״פ
 תרומה (דקע׳ה ע״ב). ויקרא (י״ב ב׳). וישלח (קס״ז ב׳). ועיין ברבות
 תולדות פ׳ ם״ג יושב אהלים שני אוהלים אהלו של שם ואהלו של עבר, רומז
 ג״כ לשני משכנין עילאין תשב״כ ותשבע״פ. ואפשר תשב״כ נק׳ אהלו
 של שם שכל התורה היא שמותיו של הקב״ה (וע׳ וח״א בראשית ד״נ ע״ב• וע׳
 עוד מעניו יושב אוהלים ברבות וישלח פע״ט בחקתי ס״פ לץ. במדבר פרשה ג•

 דרי״ד אי. נשא פי׳׳ג גבי ביום השני הקריב נתנאל. ובפי דברים). וכיון שכן

 שהוא כולל חו״ג ע״כ לא יוכלו החיצונים לינק ממנו וכמ״ש כי לא יכול
 לו וכתיב כי שרית כו׳ ולכן הוא בלכדו גלל האבן מע״פ הבאר כו׳

 •<עייז בהוספות.
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 נק׳ אמת והמלכות נק׳ אמונה שהיא בחי׳ מקגל מן האמת. מ״מ כן
 הוא ודאי שהיא בחי׳ מקבל מז״א. אבל עכ״ז מאיר בה ג״כ מבחי׳ כתר
 שהוא מקור ושרש האמת דז״א כנודע. וגם בחי׳ אמת שרשו מהארת
 פנים דעתיקא במ״ש בזח״ג (נשא קל״ג נ׳) אשר הארה זו מאיר ג״כ
 במל׳ יותר ועל זה נאמר בשה״ש הנר יפה רעיתי. וזהו עניו שנשתבחו
 האמהות ביפת תואר ויפת מראה דלכאורה תמוה מהו שיכתב זה
 בתורה אלא דהפי׳ שהיה בהם הארת הכתר שמאיר במל׳ האצילות
 בבחי׳ נעוץ תחלתן בסופן כוי. ועמ״ש גבי פסח םד״ה קול דודי בענין
 מקפץ על הגבעות כוי. וזהו ענין ויאהב יעקב את רחל כי רחל היינו בחי׳
 מל׳ בחי׳ אמונה ויעקב הוא בחי׳ תפארת המקבל מהדעת שהוא הארת
 הכתר ע״כ ויאהב יעקב את רחל היא בחי׳ אמונה שמאיר בה בחיי
 הכתר ממש סוכ״ע כי נעוץ תחלתן בסופן כנ״ל. וזהו ג״כ ענין מאמר
 רחל ליעקב הבה לי בנים כי הבנים היינו אהבה ויראה ועיקר הולדה שלהם
 הוא מהדעת, מה שאיו כן מהאמונה בעצמה בלי המשכת הדעת היא
 עטרה ובחי׳ מקיף לבד ולא נמשד מזה הולדת המדות אהוי״ר, והיינו
 מחמת טרדות העוה״ז והסתר הגוף ונה״ב שעל ידי זה היא בחי׳
 כרחל לפני גוזזיה נאלמה ולבן ורחל עקרה כוי*. אר ע״י התעוררות
 רחמים רבים ע״י הדעת המתבונן בגדולת ה׳* אזי נמשד ההולדה מבחי׳
 רחל שהיא בחי׳ אמונה* ואזי הם אהוי״ר הנמשכים מבחי׳ סוכ״ע
 שהם בחי׳ אהוי״ר היותר עליונים. וזהו עניו יוסף שהוא בחי׳ צדיק

 עליון אהבה בתענוגים כו׳:*
 קיצור. עניו שהאמונה נקראת עטרה. עטרת תפארת נעוץ

 תחלתן בסופן:
ך הנה כעת מקבלת מז״א אבל לעתיד לבוא כי מלאה הארץ  ד א
 דעה שיהיו שוים בקומתם ויהיה בה השפעת הדעת ותגדל
 עד בחי׳ הכתר שיהיו שניהם בכתר אחד (בזהר דרשו פסוק כי מלאה
 הארץ דעה בהשמטות דחלק א׳ סס״י כ״ה על ניסור המים בחג כמ״ש
 בסיפיה דקרא כמים לים מכסים והיינו לפי שעי״ז ממשיכים ח״ע במל׳
 כוי, וגם כי כמים לים מכסים היינו עלמא דאתכסיא שהוא סוכ״ע שם
 הוי׳ דלעילא שלעתיד יומשד גילוי זה בארץ שהיא עלמא דאתגליא
 והיינו שמה שעכשיו הוא בחי׳ סוכ״ע יומשד לעתיד בגילוי להיות
 ממכ״ע. ובז״ג ח״א (דל״ח ע״א) פי׳ שזהו ענין וידע אדם עוד את
 אשתו שנאמר אלע״ל. עוד נז׳ במ״ה פ׳ חיי שרה (דקכ״ה א׳) ועיין
 בפי׳ הרמ״ז שם דשרש המשכה זו הוא גילוי דעת העתיק. (ועיש במיה
 דק״ל סע״א ודק״מ סע״א ובזהר פ׳ ויקרא דכ״ג ע״א יתרו דס״ח ע״א). ועמ״ש

 במ״א בעניו שבעת ימי המילואים כו׳ למלאות פגימת הלבנה כוי שהוא
 המשכה וגילוי סוכ״ע בממכ״ע וכענין וכבוד ה׳ מלא ע״ש. ועד״ז ג״כ
 יש לפרש עניו כי מלאה הארץ דעה כוי). וכמו במגחת שבת עליית
 המל׳ וכן בנעילת יוהכ״פ אלא שאח״כ יש ירידה לפי שכהיום בבחי׳
 ממכ״ע יש עליות וירידות שבזמן מתן תורה היו פב״פ כו׳ ואח״כ
 בחטא העגל כו׳ ואח״ב בזמן בית ראשון הכל שינוי זמנים מתחלפים
 בכל דור (וע׳ בס׳ חסד לאברהם בתחלתו מונה והולד שינויי הזמנים/
 והיינו לפי שההמשכה מבחי׳ ממכ״ע וכמו עד״מ פרצוף אדם למטה
 ראש ורגל ויש בטו ומעיים שיש בהם צואה ואעפ״כ יש חיות מעט
 מזעיר בו׳, ועפ״ז יובן ג״כ מה שבזמן חורבן בית ראשון היו נביאי השקר
 ובזמן חורבו בית שני שנאת חגם לפי שהתגברות הקליפה הוא זה לעומת זה
 ובזמן בית ראשון שהיתה שכינה בין שני בדי ארון והיה גילוי אלקות כוי
 היה התגברות הקליפה כנגד אלקות באמונות כוזבות. ולכן היו הנשים
 שהיו מבכות את התמה (ביחזקאל סי׳ ח׳ ובירמיה סי׳ מ״ד) שאמרו ומן אז
 חדלנו לקטר למלכת השמים כוי חסרנו כל שהיו אמונתם מהיפר להיפר,
 (וחסרו כל מפני שלא עבדו' את ה׳ מרב כל, והם האמינו להפר כי
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 *) עיין בהוספות.

 במ״א בד״ה ואלה המשפטים וע״פ מים רבים וגבי ענין הלולב ומיניו.
 והיינו בחי׳ אמת הפד הכזב׳ אד בחי׳ אמוגה הייגו אע״פ שאיגו משיג
 להיות כאלו רואה כוי ועכ״ז מאמין ומקבל האמת. ועד״ז גק׳ המל׳
 דאצי׳ אמונה וכמ״ש בזהר פ׳ בלק (דקצ׳־ח ע״ב) אמונה בשעתא דאתחבר
 בה אמת כו׳ כדין אקרי אמונה. והיינו כי דעת הוא בחי׳ יחו״ע דכולא
 קמיה כלא חשיב שכל מה שלמטה הוא בחי׳ אץ ממש. ומל׳ היא
 יחו״ת מקור דבי״ע שיהי׳ יש מאין שלמטה היש כו׳ כי אין מלד בלא
 עם• אד עכ״ז הרי נמשד מיחו״ע ביחו״ת, וזהו עניו המשכת אמת
 באמונה להיות ג״כ גילוי הדעת דיחו״ע גם ביחו״ת והיינו בבחי׳
 אמונה כמו שמאמין באמתת הדבר כו׳ וזהו ג״כ איהי בהוד וכמ״ש
 ג״כ במ״א בדרוש בהמ״ז בענין לחם מן השמים ולחם מן הארץ כוי,
 וז״ש גבי יהושע ונתתה מהודר עליו כי משה הוא הדעת ונק׳ שמש
 יחו״ע ויהושע הוא פני לבנה בחי׳ יחו״ת אלא שמקבל מיחו״ע מבחי׳
 היד דוקא, וכנודע ההפרש בין ברכה להודאה כי הודאה הוא הגם
 שמודים שהאמת הוא כמו שהוא קמיה מ״מ אינו בגילוי ממש. וזהו

 דאיהי אמונה היא בהוד כוי:
 קיצור, עגין משה מלגאו ויעקב מלבר כי משה הוא הדעת שהוא

 פנימית בחי׳ יעקב. וענץ אמת ואמונה:

 ג והנה מל׳ נקראת עטרה שהיא בחי׳ כתר בבחי׳ א׳ כמ״ש מזה
 בביאור ע״פ מנורת זהב כולה ובביאור ע״פ הראיני את
 גיראיך. והוא כמשל השמש שכאשר זורח למטה יש שלשה אוירים ואויר
 התחתון הוא חם כמו העלית משא״כ האמצעי קר לפי שכאשר זורח על
 הארץ מכה בכח ונעשה אור חוזר. ועד״ז יובן למעלה שלפי שכחי׳ המל׳
 היא םופא דכל דרגין ונקי ארץ ובה סיום הארת הקו מאור א״ס המלובש
 בא״א ואו״א וזו״נ דאצילות וה״ז כמשל השמש שבסוף וסיום זריחתו על
 הארץ מכה בכח יותר, ונעשה אור חוזר עד שאויר התחתון חם כמו אויר
 העליון כוי, כד הארת הקו מאיר באור חוזר ממל׳ דאצילות ומל׳ האצילות
 הוא בחי׳ כתר מלמטה למעלה. וזהו ענץ נעוץ תחלתן בסופן, בסופן
 ד-־יקא וכדפי׳ באגה״ק ד״ה איהו וחיוהי. וזהו ענין כתר מלכות וגם
 שהיא למעלה מן הדעת. עטרת תפארת לעמוסי בטן בשרשה שהיא
 משם ס״ג שלמעלה ממ״ה כוי. והיינו כי היא עטרה לבחינת תפארת
 כמ״ש בזהר ר״פ תזריע (דמ״ב ע״ב) שזהו פי׳ עטרת תפארת. ומבואר
 ייעיל כי פנימית התפארת הוא הדעת וע׳ בזהר ס״פ משפטים (דקכ״ג
 ל״א) אלא דעת כוי. וא״כ המל׳ שהיא עטרה לתפארת היינו ג״כ להדעת
 והיינו מאחר שהיא בחי׳ כתר מלמטה למעלה אשר הכתר הוא למעלה
 מהדעת. ועמוסי בטן הם ז״ת דאימא מדות שבשכל כוי, וע׳ בזהר
 בראשית (די׳׳ג סע״א) בפי׳ העמוסים מני בטו, משא׳׳כ הדעת המתפשט
 במדות עיקר קבלתו מהבינה כי אם אין בינה אין דעת אלא שבבינה
ה ויובן זה ג״כ למטה על  מלובש הארת הכתר כמ״ש במ״א ע״פ לד ל
 פי מ״ש לעיל בפנים כי באדם הדעת וההרגשה הוא בבחי׳ ממלא כל
 עלמין אבל בבחי׳ םוכ״ע לא שייר דעת והרגשה כוי, אלא זו היא בחינת
 אמונה להאמין בה׳ שהוא יתברר אינו בגדר עלמין כוי, וע׳ מ״ש בפ׳
 בשלח ע״פ וירא ישראל כו׳ בפי׳ ויאמינו כהוי׳ ע״ש. נמצא מובן מזה
 שבחי׳ םוכ״ע מאיר ומתגלה בבחי׳ אמונה דייקא יותר מבדעת שבדעת
 אין הגילוי רק מבחי׳ ממכ״ע. ומעין זה יובן הנמשל למעלה איר שבמל׳
 מאיר בתי׳ כתר יותר מבדעת ותפארת כוי. וכמ״ש ג״כ בפרדס בעה״כ
 עיר עטרה ובשער המציאות פ״ד בענין ארץ שהיא המל׳ קדמה לשמים
 שהוא ת״ת בשרשה וזהו בחכמה יסד ארץ והיינו אמונה הנק׳ ארץ שרשה
 מחכמה עילאה שלמעלה מהתבונה והדעת וכונן שמים שהוא תפארת
 בתבונה אם איו בינה אץ דעת כוי, ואע״ג דלעיל נתבאר שהדעת ות״ת



 לקוטי ואתחנן תורה ו

 היא. וכן השכל ואותיות המחשבה שבנפש אינו מושג מהותם ממש
 כמו אדם שלמד מסכת אחת בעיון ושגורה בפיו וכאילו מונחת אצלו
 בקופסא ואח״כ כשעוסק בעניו אחר או לומד מסכת אחרת אעפ״כ
 כשרוצה נזכר על כל מסכת ההיא שלמד תחלה. הרי ע״כ צריר לומר
 שישנה במוחו ושכלו גם בעת שאינו מהרהר בה בלל. וא״ב איד ומה
 הוא מהות שכל זה שיש אצלו אף כשאינו מחשב בו כלל. הרי איו זה
 מושג כלל איד ומה הוא. והיינו מפני שהאדם להיותו בגוף אינו משיג
 אפילו מהות הרוחניות שבו היינו הנפש וכחותיה. כי אם מציאותו לבד.
 ומ״מ מציאותן יודע ומרגיש ממש אף שאינו משיג מהותן ואיו צריך
 על זה אמונה וראיה. כ״א נרגש ממש. וזהו הנקרא השגת המציאות
 ולא השגת המהות בלשוו הפלסופים. ומזה יובן לנו למעלה באלקות
 שהשגת מציאותו בלבד ולא השגת מהותו דהיינו ע״ד הרגשת הגוף
 את הנפש כנ״ל הוא הנק׳ בשם דעת כמ״ש דע את אלקי אביר כר
 שעניו הדעת הוא עניו ההרגשה כידוע שהוא עניו השגת המציאות
 בלבד כמו עד״מ הנ״ל שידע האדם מנפשו אשר בתוכו שאינו יודע רק
 מציאותה ולא מהותה אמנם מרגישה הרגשה שלימה ונק׳ הרגשה זו
 בשם ידיעה שיודע א״ע כוי. בר אור א״ס ב״ה בהתלבשותו בכל
 העולמות מורגש ונודע לנבראים הוא אבל לא נודע רק מציאותו ולא
 מהותו כמ״ש הרמב״ם. ובזה יתורץ הקושיא הנ״ל איר יהיה בחי׳
 סובב בבחי׳ דעת הלא לית מחשבה תפיסא בי׳ כוי. דפי׳ תפיסא
 הוא עניו השגת המהות דוקא כאדם התופס דבר בידו כוי. וזהו
 פי׳ השגה סתם שמשיג מהות הדבר כו׳ ובאמת אין במהות אור א״ם
 שום השגה אלא השגת מציאותו בלבד כנ״ל. ומ״מ הא דלית מחשבה
 תפיסא היינו השגת מהותו אבל בעניו הדעת וההרגשה שהוא רק
 עניו השגת מציאותו בלבד יכולים הנבראים להגיע ולהשיג וזהו מ״ע

 דוידעת היום כו׳ וכן אתה הראת לדעת כוי:

 ב ויובן ענין זה בביאור יותר במה שמצינו כדוגמת זה בעסק
 התורה שיש בה סתים וגליא שהם ג״כ בחי׳ גוף ונשמה
 כמבואר בזהר בהעלותה (דקנ׳ינ ע״א) ובגופי התורה שייר השגת המהות
 משא׳׳כ בבחי׳ הסתים והפנימי׳. ומ״מ ע״י גופי התורה יוכל האדם
 לידע ג״כ קצת המציאות מהפנימית עד״מ שע״י חיות גוף האדם מרגיש
 מציאות הנשמה בר. וביאור הדבר דהנה ארז״ל אשרי מי שבא לכאן
 ותלמודו בידו שבג״ע לומדים ג״כ כל התשבע״פ כמו ע״ד דוגמא עניני
 ההלכות שאנו שוני! באו בעוה״ז החומרי שור שנגח כו׳ וכיוצא, וידוע
 דהלכה זו דבר ה׳ היא והקב״ה יושב ושונה כנגדו כו׳ וא״כ בג״ע
 שהנשמות עוסקים בהלכה זו דשור שנגח כו׳ איו לומר דהשגתם שם
 בהשגתנו כאן על ענינים גשמיים ממש דהרי איו שור גשמי בג״ע כו׳
 ומופשט שם בודאי מכל גדר גשם כוי• אד ודאי השגתם שם על
 רוחניות כמו בבחי׳ השור דמרכבה פני שור מהשמאל וכיוצא וסוד
 הכוונה בטעמה של הלכה למה יהיה הדיו כר כו׳ וזהו הנקי פנימית
 התורה ונשמתא דאורייתא, אבל השגתנו כאן הלכה זו דשור שנגח
 זהו בחי׳ גוף התורה ויש ג״כ שנק׳ לבושא דאורייתא בזהר שם. וכן
 בדוגמא זה בכל ההלכות שאנו שונין כאן כמו אם בהרת קדמה לשער
 לבן כו׳ כדאיתא בגמרא דקוב״ה במתיבתא דרקיעא אומר טהור כו׳
 ומאן נוכח רבה בר נחמני כו׳ ובודאי אין ענין הנגעים שם עניו
 גשמי כנגעים שלמטה אלא הם בחי׳ דינא קשיא אשר מהם יניקת
 החיצונים כמ״ש בזהר וכיוצא, ועל ענין הסוד שלהם איר ובמה יומתקו
 כו׳ זהו ענין ההלכה ששונין שם אם בהרת קדמה כו׳ ונק׳ פנימיות
 התורה שנשמות עוסקים בהם בג״ע כו׳ וכן כיוצא בזה בהלכות
 אחרות כמו הלכות מקוואות שש מעלות במקוואות זו למעלה מזו כו׳

 עזב ה׳ את הארץ תחת יד המזלות כוי) וכן נביאי השקר לא היו בעלי
 מופתים כלל וכמ״ש ביחזקאל (סי׳ י״ג) בשעלי שעורים ובפתותי לחם
 להמית נפשות אשר לא תמותנה בו׳ בכזבכם ע״ש בפרש״י. ונביאי
 האמת ודאי היו בעלי מופתים כמו ירמיה ויחזקאל הגם שלא היו כ״כ
 כמו אליהו כר ואעפ״כ האמינו בשקר דוקא. ובבית שני שפסקו מהם
 וחסרו ה׳ דברים לפי שלא היה גילוי בחי׳ ה׳ ראשונה דשם הוי׳ למטה,
 ועמ״ש מזה בד״ה יו״ט של ר״ה, ולכן לא היתה ג״כ לעומת זה התגברות
 הקליפה כ״ב באמונות כוזבות שנגד אמונת הי, אלא באמונת אגשי רכיל
 במילי דעלמא שזהו עניו שנאת חנם שהוא כנגד הטבע שישנא איש את
 רעהו אמ לא גמלו רעה׳ אד ע״י אנשי רכיל ששקר ענו בחבירו שדורש
 רעתו נעשה שונאו והוא שנאת חנם ע״פ האמת שחבירו לא פשע כלום.
 והנה כל עליות וירידות הם בבחי׳ ממכ״ע שעדיין יש מקום לרע לשלוט
 כמו שיש בטן וצואה ואעפ״כ עוברת חיות מועט וכן שערות נמשד בהם
 חיות מצומצם, משא״כ בסוכ״ע כתיב ואת רוח הטומאה אעביר שאז יהיה
 גילוי סוכ״ע. וגילוי זה לעתיד הוא ע״י היום לעשותם ע״י תורה ומצות
 וזאת המצוה כו׳ לעשות בארץ שצ״ל המשכת התורה ומצות בבחי׳ אמונה
 להיות ורעה אמונה כו׳ והוא המשכת סוכ״ע. וזהו וידעת היום
 והשבות להמשיר בהאמונה בחי׳ דעת בבחי׳ סוכ״ע. ועמ״ש בביאור
 ע״פ מים רבים בענין שיש שני בחי׳ דעת. דעת תחתון ודעת עליון.
 דעת תחתון הוא הנמשד מהבינה כמאמר אם אין בינה אין דעת והוא
 הדעת בבתי׳ ממכ״ע, אד דעת העליון הוא הנמשד מבחי׳ כתר ממש
 שהוא בחי׳ סוכ״ע כר ע״ש. וזהו עניו ב׳ בחי׳ דעת שבפסוק אתה
 הראת לדעת ובפסוק וידעת היום כנ״ל. וזהו וידעת היום היום דוקא
 בעוה״ז כי עולם הבא ר״ל ג״ע הוא עולם הדין מבחי׳ ממכ״ע שרחוק
 מאד מבחי׳ סוכ״ע משא׳׳כ בעוה״ז הגם שהוא בהעלם מ״מ עכ״פ
 נמשד הוא ע״י התורה ומצות כוי, ועמ״ש מזה בפ׳ פינחס ע״פ צו את
 בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני כוי, ולכן היום בעוה״ז דוקא תוכל
 להמשיד בחי׳ םוכ״ע להיות ורעה אמונה וזהו כי הוי׳ הוא האלקים
 וכדפי׳ בזהר ח״ג(דקמ״ג ע״א) הוי׳ עתיק יומיו הוא םוכ״ע הוא האלקים

 וכולא הוא חד בר:
 קיצור, ענין ומלאה הארץ דעה. והיינו על ידי וידעת היום

 והשבות ורעה אמונה:
 להבין בתוספת ביאור ע״פ וידעת היום והשבות אל לבבר בו׳
 בעניו הדעת והאמונה ולהבין איד יהיה בחי׳ סוכ״ע בבחי׳
 הדעת וההרגשה והלא לית מחשבה תפיסא בי׳ כלל כידוע• אד העניו
 הוא דיש להבין עיקר ענין הדעת מהו בהיות ידוע בלשוו הפלםופים
 וכמ״ש הרמב״ם בידיעת אלקות שהוא יתברר הוא הידוע מציאותו
 ולא מהותו וזהו הנק׳ בחי׳ דעת כי ענין הדעת הוא ידיעת והרגשת
 המציאות. ויובן עד״מ באדם מבשרי אחזה שהאדם מחמת חומר
 הגוף הגשמי אינו יכול להשיג אפי׳ מהות הרוחניות המלובש בו ממש
 דהיינו הנפש וכחותיה ואעפ״כ מרגיש הוא מציאותן בידיעה והרגשה
 ממש כמו עד״מ המחשבה יודע מציאותה ועכ״ז אינו משיג מהותה
 שהרי אנו רואים שהמחשבה תתפשט גם ברגל וישנה ממש בהתלבשות
 ברגל כי הלא מיד שעולה במוחו לחשוב שינענע הרגל מיד ילד הרגל
 כמו שעלה במחשבה, ואם נאמר שהמחשבה זו שבמוח להלור ירדה
 ונמשכה בירידות המדריגות עד שבאת לרגל והניעתו א״כ היה צריד
 שיהיה שוהה ומתעכב התנועה איזה זמן מה ולמה מיד שעלה במחשבה
 יניע הרגל להלוד בלתי שהות ועיכוב כלל אפילו רגע מזה נראה שלא
 ירדה המחשבה מן המוח דרד ענין המשכה כמים שנמשכים ויורדין כו׳
 אלא שנמצאת ממש ברגל ואף שעיקרה במוח עכ״ז הארתה תתפשט
 בכל האברים כמו אור השמש על הארץ ואינו מושג כל זה איד ומה
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 לאמונה, כי הנה הדעת הוא בחי׳ פנימית המדות ונקי בזהר מפתחא
 דכליל שית עיין בספד״צ ספ׳׳א ומבואר בע״ח כו׳ עיין לקמן. וביאור
 הדברים הנה מבשרי אחזה דאנו רואיו באדם שכל חמדות בטילים
 אחרי בחי׳ הדעת כוי. כי הנה כשאדם יודע ומרגיש א״ע כנ׳׳ל הרי
 אנו רואים בחוש שלפי שהוא מרגיש א״ע וחיותו מאד אזי מדותיו
 מתפעלים בתכלית ההתפעלות לאהוב בהתפעלות מה שיאהב ולשנוא
 בהתפעלות מה שישנא יותר משאינו מרגיש א״ע כ״כ כי מפני הרגשת
 עצמותו תיקר נפשו בעיניו מאד ויהיה דבר שהוא לטובתו יאהבנו
 בתכלית התפעלות האהבה ובהיפך דבר שאינו לטובתו אלא מזיק לו
 ישנאהו בהתפעלות השנאה בתכלית משא״כ על אדם אחר אפילו על
 אוהבו וריעו לא איכפת ליה כ״כ כמו על עצמו כי אף שהוא אוהבו
 עכ״ז אין מרגיש כ״כ תמיד ומסלק דעתו ממנו לכן לא יתפעל כ״כ
 מענינו כמו על עצמו שאינו מסלק דעתו והרגשת עצמו לעולם ע״כ
 יתפעל ביותר מעגיני עצמו. ולכן גם בעניני עצמו אם מסלק לפי
 שעה בחי׳ ההרגשה מעצמותו כ״כ לא תיקר נפשו כ״כ בעיניו ויוכל
 להיות שלא יתפעל כ״כ מדבר שהוא נגד רצונו וכן לא יאהוב דבר
 שהוא לטובתו כ״כ בהתפעלות האהבה להיותו מסולק מענין עצמותו
 ואיננו מרגיש את נפשו וחיותו להיות יודע א״ע כ״כ כמו כאשר טרוד
 הוא בעניו גדול שמסולק אז מעניני הרגשת עצמותו וכדומה וראיה
 ממה שכתב הרמב״ם ספ״ז מהל׳ מלכים וכל המתחיל כו׳ ומבהיל
 עצמו עובר בל״ת שנאמר אל ירד לבבכם אל תיראו כו׳ וקשה איך
 יעשה שלא יפחד, אלא הענין שיסלק מחשבתו והרהורו מפחד זה
 ועי״ז מתבטל הפחד וז״ש וכל המתחיל לחשוב ולהרהר הרי ראיה
 ברורה שאפילו ההתפעלות הטבעית שבאהבת עצמו היא תלויה ע״פ
 הדעת והמחשבה, וא״כ אנו רואים שכל המדות אהבה ושנאה ויראה
 ודומיהן אינן נמשכין ונגררין רק על ידי הדעת וההרגשה שלפי שיודע
 ומרגיש א״ע תמיד לכן יומשד ההתפעלות מאד בעניני עצמו ובהפד
 אם מסלק הדעת וההרגשה כ״כ מאהבת עצמו כו׳ כנ״ל. ומזה יובן
 איד שהתפעלות המדות נמשר רק אחר הדעת וההרגשה שאפילו בדבר
 הנוגע לעצמותו לא יומשר ההתפעלות רק על ידי הדעת דייקא שהוא
 המתפשט במדות להחיותן וממנו עיקר הנהגתן והטייתו כנ״ל. וזהו
 שנקרא הדעת בשם מפתחא דכליל שית פי׳ להיותו פותח את התפעלות
 המדה ומעוררה כמו עד״מ המפתח הגשמי כוי והוא כליל שית מכל
 ששת המדות חג״ת וכו׳, ועיין מה שכתוב במ״א מענין הדעת בביאור
 ע״פ מים רבים בפ׳ תולדות ובד״ה לא הביט און ביעקב. ועד״ז יובן
 עניו דע את אלקי אביר דהיינו להתבונו תמיד ושלא יסיח דעתו מזה
 שעי״ז דוקא יומשכו המדות אהוי״ר כמו עד״מ שמתפעל מאד בעניני
 נפשו וגופו שהוא לפי שאינו מסלק דעתו והרגשתו בו׳ כמ״ב ויתר מכן
 צ״ל שלא יסיח דעתו מחיי החיים א״ם ב״ה ועי״ז יומשכו מדותיו לאהוב
 את ה׳ בלב ונפש ומאד וליראה ולפחוד מגדולתו ית׳ וכמשי״ת. והנה
 מה שנקרא בחי׳ הדעת מפתח לגבי המדות והוא להם בבחי׳ התור
 והפנימי׳ כנ״ל ולגבי החכמה שבמוחין אינו נמשר משם רק בבחי׳
 אחוריים דחכמה כמ״ש בע״ח דמאחוריים דאבא המלובש ביסוד דאימא
 נעשה בחי׳ הדעת לז״א וכמ״ש בלק״ת פ׳ שמות גבי ותקרא את שמו
 משה כי מן המים משיתיהו. והענין מובז מצד עצמו להיות כי ענין
 ההרגשה הנ״ל הרי איננה השגת המהות כמו בחי׳ ראיה שהיא בחי׳
 החכמה רק היא ידיעה והשגה מרחוק לא במהות ואיכות רק בבחינת
 ההרגשה בלבד שמרגיש מציאות הדבר וא״כ אין זאת רק בחי׳ אחוריים של
 החכמה כי גופה של חכמה ופנימיותה הוא ענין בחינת ראיה ולכן השגת
 הנביאים מכונה בכתוב בשם ראיה וירא אליו ה׳ וראית את אחורי ואף
 שזהו דרר משל ואינה ראיית עיו בשר גשמי ממש מ״מ הנמשל צ״ל

 הנה המקוה כאו הוא ארבעים סאה מים גשמיים כו׳ ולמעלה
 הוא עניו המשכת מים העליונים דבינה ממקור החכמה ע״י בחי׳ ד׳
 היודי״ן דע״ב כו׳ שמהם נמשכו מ׳ סאה כמבואר בפע״ח שער השבת
 והסוד של ענין הטהרה דוקא בהן לבל טומאה הוא ענין פנימית התורה,
 יעד״ז שונין שם גם זאת ההלכה דשש מעלות במקוואות זו למעלה מזו
 כוי שהם ששה צירופים של יה״ו כמ״ש בפע״ח שם, ועד״ז בכל עניני
 המצות כולן וכמו בסוד התפילין דבכאן נתלבשה מצות תפילין במעשה
 גשמי׳ בקלף ודיו גשמיי׳ כו׳ ופ׳ קדש לי כל בכור כו׳ ידוע ששרשה
 בבחי׳ חכמה בי קדש הוא חכמה ונמשר להכתב בקלף ולהנתן בבית
 התפילין ויהיה נמשד מזה בחי׳ מוחין עליונים לאדם בבחי׳ מקיף
 מה שא״א לו להשיג במוחין של עצמו כו׳ כמ״ש במ״א. והרי נמשר
 אור א״ס בחכמה שבפ׳ קדש כו׳ בכאן דרד לבוש וענין גשמי ולמעלה
 הוא בבחי׳ הפנימי׳ והמהות ממש דהיינו בחי׳ אור החכמה דקדושה
 עצמה ועמ״ש בפ׳ יתרו בד״ה משה ידבר בעניו המצות מה שהם
 למעלה ענין ביקור חולים וענין תפילין כו׳ ע״ש. והנה לפי שהנשמה
 מלובשת בגוף גשמי ע״כ א״א לנו להיות לנו השגת המהות ואפי׳ לגדולי
 חכמי האמת .כ״א לנביא וחוזה לבד שמכונה בכתוב בשם ראי׳ ממש
 וכמ״ש כ״ז במ״א ע״פ עוטה אור כשלמה כ״א זהו הלימוד במתיבתא
 דרקיעא ששם מושג מהות פנימית התורה כמו שהיא בכח״ב דבריאה
 כוי אד מ״מ אע״פ שפנימית התורה אין מושג לשום חכם המהות כלל אבל
 עכ״ז מתוך לימוד גופי התורה יוכל לעמוד מעט מזעיר על ידיעת
 המציאות מהפנימית שהרי מ״מ אפס קצהו מובן ומושג שעל כרחד יש אופן
 של פנימית התורה וטעמי מצות אשר הן נשמה של גוף הלכה זו
 ומצוה זאת. כמו שבגשמיות ממה שאנו רואים גוף האדם מורגש שיש
 בו נשמה אע״פ שאינו יודע מהותה איר ומה היא. וכף התורה נקי
 אדם רמ״ח מ״ע הם רמ״ח אברים כו׳ ויש בה גוף ונשמה כנ״ל, ולכן
 ארז״ל אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו שע״י לימוד גופי התורה
 בעוה״ז משיג בג״ע מהות ממש מהפנימית כו׳ משא״כ מי שאין בידו
 כלל מגופי תורה כוי, והנה עד״ז יובן ג״כ בעניו שיוכל להיות בחי׳
 המשכת הדעת בסוכ״ע ע״י קיום התומ״צ כי הגם דלית מחשבה תפיסא
 בי׳ כלל מ״מ ידיעת המציאות יוכל להיות והיינו ע״ד ידיעת פנימית
 התורה שהתורה ומצות הן מבחי׳ סוכ״ע. ועוד שהרי יודעים אנו שבחי׳
 ממלא אינו אלא זיו והארה כו׳ והוא נובע בהכרח ממקור העצמי
 כמאור השמש שמאיר האור וכיוצא א״כ בידיעה זו מורגשת לנו ידיעת
 והשגת מציאות דסובב עכ״פ דהיינו שיש מציאת סובב לגבי ממלא
 ועמ״ש בד״ה השמים כםאי גבי ותן בלבנו בינה להבין דהיינו להביו
 דבר מתוך דבר פי׳ תור דבר הוא ממכ״ע שמלובש בתור העולמות
 ומבחי׳ ממכ״ע נהי׳ מבינים בחי׳ סוכ״ע בו׳ ע״ש, ועמ״ש במ״א בפי׳
 ברוך שאמר והיה העולם ברור הוא, בענין פי׳ אתה ופי׳ הוא שהוא בחי׳
 ממכ״ע וסוכ״ע כוי ע״ש, והיינו מה שנצטווינו גם על בחי׳ סובב וידעת
 היום כו׳ כי הוי׳ שהוא בחי׳ סובב הוא האלקי׳ להיות בבחי׳ גילוי
 לכם דהיינו בבחי׳ השגת המציאות עכ״פ, אד המשכת הדעת בבחי׳ זו
 היינו דוקא ע״י עסק התומ״צ שע״ז [שעי״ז] ורעה אמונה שממשיד מזון
 כהאמונה, שעם היות שבאמת בבחי׳ םוכ״ע לא שייר רק בחי׳ אמונה
 מ״מ ע״י התומ״צ ממשיכים להיות באמונתו יחיה ממש והיינו שע״י
 התומ״צ נמשך בחי׳ הדעת, וכמשי״ת לקמן ע״פ הספרי שמתוד כד אתה
 מכיר בו׳ וגם יובן עוד ע״פ מ״ש בד״ה אחרי ה׳ אלקיכם תלכו בענין

 כי מנסה כו׳ לדעת כו׳ ע״ש:
 ג והנה פי׳ ועניו דע את אלקי אביר היינו העמקת הלב שלא יסיח

 דעתו מזה ויהיה לזכרון לפניו תמיד כמ״ש שויתי ה׳ לנגדי
 תמיד. וביאור העניו הנה מתחלה צריך להביו עוד ההפרש ביו דעת

 שדיה היינו — שע״ז: נתקן ע״פ גוכתי״ק 1101, ודפוס ראשון.
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 תענית ע״פ ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה כר, וכנודע ג״כ מענין
 משה שנתנבא בזה לפי שראה באספקלריא המאירה. וא״כ מהו שנאמר
 אלע״ל ומלאה הארץ דעה אשר הדעת אינו אלא השגת והרגשת המציאות
 ולא המהות ממש. והענין כי הנה ע״פ המבואר למעלה יובן שיש ג׳
 מדרגות למטה באדם. האחד היא בחי׳ ראייה והשגת המהות. הב׳
 בחי׳ הדעת שהוא ידיעת והרגשת המציאות ולא השגת המהות. הג׳
 בחי׳ האמונה שמאמין האמת בכל לב אף שאין זה בבחי׳ דעת והרגשה
 אצלו ועד״ז שם שמים שגור בפי הכל כנ״ל, והנה א״כ למעלה ג״כ עד״ז
 הוא בג׳ המדרגות הללו ואמנם ממילא מובן שלמעלה כל מה שהוא
 יותר גבוה יותר מופלא ונעלם הוא. והנה החכמה נק׳ אתה, כי אתה
 אבינו כמ״ש באדר״ז(דר״צ ע״א) והיינו לפי שהיא ראשית הגילוי כולם
 בחכמה עשית שמתלבשת בכל העולמות ובג״ע היא בבחי׳ גילוי ההשגה
 לכל חד לפום שיעורא דיליה, בבחינת השגת המהות ממש בזיו והארה זו
 (ועמ״ש מזה בת״א פ׳ חיי שרה/ ולכן נק׳ אתה. כי אתה הוא לשון נוכח

 ובחי׳ גילוי ממש וגילוי זה הוא מבחי׳ ממכ״ע שמקורו מבחי׳ ח״ע, אבל
 מבחי׳ כתר שלמעלה מהחכמה שהוא בחי׳ סוכ״ע אין מאיר הארה
 בג״ע בבחינת גילוי והשגת המהות כ״א התגלות זו יהיה לע״ל דייקא
 בתחה״מ כמ״ש באגה״ק ד״ה נודע דבאתעדל״ת בו׳ ע״ש. אבל בג״ע
 אין מאיר מבחי׳ סוכ״ע בגילוי ממש רק מ״מ שייך גם בסוכ״ע בחי׳ דעת
 שהוא הידוע מציאותו אע״פ שאינו יודע [ידוע] מהותו ולכן איתא באדר״ז
 שם דעתיקא לא אקרי אתה בגין דאתכסיא ולא אתגליא. ואקרי הוא.
 וכמ״ש ג״כ בזהר פ׳ קרח ע״פ ועבד הלוי הוא. הוא דא עתיקא.
 והיינו שמ״מ ידוע מציאותו רק שאינו ידוע מהותו. וכמו עד״מ באדם שיש
 בחי׳ שכל ויש בחי׳ כח המשכיל שממנו נובע השכל שאע״פ שכח
 המשכיל אינו מושג כלל עכ״ז ידוע מציאותו שמאחר שהשכל נובע
 מוכרח שיש מקור שממנו נובע זה כוי. ועד״ז שבג״ע מאיר החכמה
 בבחי׳ גילוי הנה הכתר שממנו מקור נביעת החכמה ידוע מציאותו
 ונקי הוא. וע״כ שייך בו בחי׳ דעת (ועמ״ש בד״ה אם בהרת קדמה
 גבי קוב״ה אומר טהור שהוא עניו מה שמאיר להם מבחינת המקיף
 והוא למעלה מבחי׳ ההשגה שלהם כוי). אמנם יש עוד בחי׳ מקיף
 עליון יותר שלמעלה גם מבחי׳ סוב״ע ונק׳ רישא דלא אתיידע כי לפי
 שהוא למעלה גם מהיות מקור לחכמה הנק׳ אתה לכן אינו מושג
 אפילו בג״ע בבחי׳ דעת ממש כי אם בבחי׳ אמונה ולכן נקי דלא
 אתיידע פי׳ שהוא למעלה מבחי׳ הדעת ואינו מאיר כ״א בבחי׳ אמונה.
 וכמשנ״ת כ״ז בפי׳ ברור שאמר והיה העולם ברוד הוא כו׳ ע״ש.
 (ועיין בטידור בביאור ע״פ אתה הצבת גבולות ארץ בעניו הודאה). והנה לע״ל

 יהי׳ עליי׳ העולמות דעכשיו מקבלת המל׳ מז״א שנק׳ אתה שהוא
 בחי׳ ממכ״ע. ולכו בחי׳ סוכ״ע אינו מושג אפילו בג״ע רק בהשגת
 המציאות בלבד וכנ״ל. אבל לע״ל שתהיה עלי׳ המל׳ בכתר שלמעלה
 מבחי׳ הדעת דז״א ומה שעכשיו בחינת הכתר אינו אלא בהשגת המציאות
 כנ״ל יהיה לע״ל בהשגת המהות כענין הנשמות שנהנין מזיו כו׳
 שנהנים ממש וכפי אופן מאמרם ז״ל עתיד הקדוש ברוד הוא לעשות
 מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן כו׳ עד הנה אלקינו זה כוי
 שאין זה אלא לנוכח בודאי כמו בג״ע שיושבין ונהנין שהיא השגת
 המהות כנ״ל וגילוי זה יהיה לעתיד מבחי׳ סובב כל עלמין שהוא בחי׳
 כתר ולכו נק׳ מחול שהוא עיגול דהיינו בחי׳ עגולים ומקיפים עליונים
 יומשכו בבחי׳ גילוי שיאמר עליהם זה. וע״ז נאמר לעתיד כי עין בעין
 יראו, ואז יומשר להיות בחי׳ סובב ממדרגות עליונות יותר דהיינו
 שהמקיף העליון יותר שעכשיו הוא למעלה מבחי׳ סוכ״ע ונק׳ רישא
 דלא אתיידע יומשר לעתיד להיות בבחי׳ סובב וע״ז נאמר ומלאה הארץ
 דעה כוי. ועמ״ש בד״ה יתקע בשופר גדול. וביאור הדבר הנה ידוע

 שדה שהוא — יודע: כ״ה בגוכתי״ק ובדפוס ראשון.

 דומה למשל משא׳׳כ הדעת וההרגשה הוא רק בחי׳ אחוריים לגבי בחינה
 זו ועל כן מבחי׳ אחוריים דיסוד או״א בלבד הוא שנעשה ונמשר בחי׳
 הדעת לז״א. וזהו ענין ומבשרי אחזה שר״ל בחי׳ הדעת ואחזה הוא
 תרגום של ראייה והיינו רק בחי׳ אחוריים של בחי׳ ראייה ממש, ועיין
 בלק״ת בתהלים על פ׳ ולתבונתו איו מספר מבואר שהתבונה היא
 למעלה מבחי׳ הדעת דז״א והיינו מטעם הנ״ל. והנה מאחר שנתבאר
 שע״י בחי׳ הדעת הוא נמצא מציאת ההתפעלות דוקא כנ״ל יובן מזה
 עיקר ההפרש בין הדעת וביו האמונה כנ״ל כי כמו שמבואר למעלה
 בבחי׳ הדעת שבנפש האדם כד יובן למעלה בבחי׳ הדעת באלקים
 חיים ומלד עולם דהיינו בחיי המדות דז״א דאצי׳ שבהן מלובש בחי׳
 הדעת הן הן היורדין להתלבש במל׳ דאצי׳ בחב״ד ומדות שבה כדי
 להחיות רוח שפלים מאץ ליש כו׳ וזהו בחי׳ ממכ״ע ומזה נמשד בחי׳
 הדעת גם בנבראים כולם מה שיודעים ומכירים את בוראם בבחי׳
 ההרגשה ממש כאדם שיודע א״ע וחיותו כד יודעים את מקור החיים
 וחיי החיים שמחיה כל הנבראים בו׳. ושבלעדו אין להם קיום ומציאות
 כלל אפילו רגע ומםתעפי׳ מזה הדעת בחי׳ המדות אהוי״ר לאהוב את
 ה׳ לעשות מצותיו כמו שיאהוב חיי נפשו וכמ״ש לאהבה את ה׳ כי
 הוא חייר כו׳ ולשנוא מה שמנגדו ומזיק להארה האלקי׳ עליו והוא
 כל שס״ה ל״ת להתרחק מהם בתכלית כמו שישנא האדם דבר שמזיק לו
 תכלית השנאה וא״כ סיבת קיום מצות עשה וריחוק כל ל״ת תלויה רק
 בבחי׳ הדעת והוא ההרגשה שמרגיש הנפש האלקית את אור האלקי
 והיותו בחי׳ חיי החיים וע״ז נאמר דע את אלקי אביר להיות לזכרון
 בין עיניו תמיד כדי שירגיש מאד איך שצריר ליראה מלעבור רצונו ועיין
 מה שכתוב בד״ה ראשי המטות בפי׳ ועניו יראת חטא. ושצריד להשתוקק
 ולחשוק לדבקה בו ית׳. ואמנם האמונה הוא למעלה מבחי׳ הדעת וההשגה
 דהיינו שהוא רק בבחי׳ מקיף על השכל והמדות. ולכן אין ממנה התפעלות
 המדות כ״כ שהרי גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא הרי מאמין ביכולת
 רבש״ע ועכ״ז הוא עובר רצונו יתי, והיינו מפני שהאמונה אצלו בבחי׳
 ריחוק ובבחי׳ מקיף בלבד. וע״כ נקי האמונה בשם עטרה שהיא כעטרה
 המקפת על הראש כמ״ש למעלה. ולמעלה באלקות יוכו מזה שהוא בחי׳
 ומדרגה הגבוה מבחי׳ הדעת דז״א הנ״ל אלא הוא בחי׳ אור מקיף על
 המדות דאצילות עד שאינם מתפעלים ממנו כלל כו׳ והוא הנק׳ בחי׳ כתר
 דז״א כמו העטרה הכותרת על הראש כו׳ וכשבא הארה זו למטה במל׳
 דאצי׳ נק׳ כתר מל׳ כו׳ ודרף כלל זהו מבחי׳ סובב בכל עולם לפי ערכו
 באצי׳ מבחי׳ סובב דאצי׳ ובבריאה מבחי׳ סובב וכתר דבריאה כו׳ ולפי
 שהוא בחי׳ סובב ומקיף ע״כ אינו מאיר בגילוי כ״כ בהעולם בבחי׳
 דעת ממש, וכן למטה באדם הדעת הוא בבחי׳ ממכ״ע אבל האמונה
 היא גם בבחי׳ סוכ״ע• אד ע״י המצות ממשיכים בחי׳ סוכ״ע שיומשר
 ג״כ בבחי׳ דעת כי רמ״ח מ״ע ושס״ה ל״ת נמשכץ מבחי׳ ה״ח וה״ג
 הנמשכין מבחינת הדעת כו׳ ושרש המשכה זו היא מבחי׳ רצון העליון
 הסוכ״ע, ועיין בפי׳ הרמ״ז בזהר ר״פ קרח ועמ״ש עוז מזה לקמן בס״ד.
 וזהו עיקר ענין הציווי וידעת היום שע״י הדעת וההעמקה בבחי׳ אני
 ה׳ לא שניתי בחינת סוכ״ע עי״ז דוקא תגדל אהבתו ויראתו וכמ״ש
 בפע״ח שער חג המצות פ״א שיש כמה בחינת מוחין דגדלות כוי והנה ע״י
 קיום מצות וידעת היום שהוא רק בחי׳ הידוע מציאותו ולא מהותו הנה
 עי״ז יומשר השכר לעתיד להיות ונגלה כבוד ה׳ כו׳ בבחי׳ ראיה והשגה

 ממש כי עין בעין יראו וכמ״ש מזה בד״ה שובה ישראל ע״ש:

 ד והנה לפ״ז צ״ל מ״ש לע״ל ומלאה הארץ דעה, דהרי גדולה מזו
 נאמר לע״ל ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר כו׳ וכתיב עין
 בעין יראו, אשר הראיה היא השגת המהות ממש וכמארז״ל שלהי מסכת
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 ולכו אע״פ שנשפל למטה מהאדם עכ״ז מחיה הוא את האדם וממשיך
 בו דעת, בד עד״ז אע״פ שהתורה שבע״פ מדברת בענינים גשמיים
 שבעוה״ז שזהו למטה מבחי׳ ההשכלה וההתבוננות בגדולת הי. אד
 עכ״ז שרשה גבוה יותר כי היא השגת המהות רצונו וחכמתו ית׳
 ממש. לכן היא בחי׳ מזון לנפש ורעה אמונה שממשיר בחי׳ דעת
 באמונה. וזהו אתה הראת לדעת ראייה הוא השגת המהות והיינו ע״י
 עסק התורה שהיא חכמתו ורצונו ית׳ רק שנתלבשו בעשיי׳ ולכן מזה
 נמשר לדעת כי ה׳ הוא האלקים וגו׳. ועמ״ש ע״פ בשברי לכם מטה
 לחם. ועמ״ש בסש״ב פנ״ב ומהו הלבוש כו׳ דלעילא לעילא כוי*. ועיין
 עוד בסידור בד״ה ששת ימים תאכל מצות בענין ראתה שפחה על הים
 כו׳ והיינו ע״י הגילוי מבחי׳ אנכי מי שאנכי שעי״ז נהפד הים ועלמא
 דאתכסייא לבוא לידי גילוי בבחי׳ ראייה ממש כמ״ש זה אלי ואנוהו
 ועד״ז יובן ג״כ שהתורה והמצות שהם הדברים אשר אנכי מצוד היום.
 אנכי מי שאנכי ע״כ יש בכחן להמשיך בחי׳ הדעת בהאדם שיבוא

 לבחי׳ הראת לדעת וידעת היום כוי:
 קיצור. עניו הדעת שהוא אינו ידיעת המהות כ״א ידיעת המציאות
 כמו ידיעת האדם כחות נפשו ולכן אע״ג שהקב״ה לית
 מחשבה תפיםא ביה כלל עכ״ז צ״ל וידעת היום כו׳ ממש. והנה
 בהתורה יש ג״כ כמו״כ השגת המהות וידיעת המציאות. והנה
 המשכת המדות הוא ע״פ הדעת וזהו דע את אלקי אביר שהוא שלא
 יסיח דעתו מזה שויתי ה׳ לנגדי תמיד ומ״מ הדעת הוא רק בחי׳
 אחוריים לגבי ראייה אר השכר מוידעת היום לעתיד עין בעין יראו
 כוי. ועניו ומלאה הארץ דעה. עניו דברו וקראו ושכל המשכות אלו

 נמשך ע״י וידעת היום היום לעשותם:

 וידעת היום והשבות אל לגבך כי הוי׳ הוא האלהים אין עוד.
 פי׳ וידעת היום כמו שהיום הוא עם הלילה ושניהם אחד
 כמ״ש ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כד והשבות אל לבבד שכמו שהוא
 בזמן בד הוא בנפש שהב׳ לבבות שהם היצר טוב והיצר הרע הם שניהם
 כאחד שגם היצר הרע ישוב לעבודת הוי׳ כד אתכפיא סט״א כוי, וכמ״ש
 בכל לבבר בשני יצריך ומוה וידעת כי כר הוי׳ הוא האלהים כו׳
 (ועיין מזה בר״ח שער האהבה ספ״ה ובספר עה״ק ח״א פרק י״א י״ב ומהר

 פ׳ וארא דכ״ו ע״ב ודכ״ז ע״א ובפי׳ הרמ״ז). וביאור ענין זה להבין

 דמיון המשל עם הנמשל צריך להקדים מארז״ל שמעון העמסוני היה
 דורש כל אתיו שבתורה כיון שהגיע לאת הוי׳ אלהיך תירא פירש כו׳
 לפי שהיה קשה בעיניו את לרבות כי מה הוא בא לרבות. והקשו
 המפרשים למה לא היה קשה לו בואהבת את הוי׳ אלהיך מה בא את
 לרבות כמבואר בתשו׳ מהרי״ל. אר העניו הוא כי ריבוי את הוא את
 הטפל כו׳ והוא ענין מה שכתוב בזהר הקדוש על פסוק ואהבת את
 הוי׳ אלהיד דא איהו רזא לאכללא שמאלא בימינא כו׳ הוא בחינת
 יראה והיינו שתהא האהבה כלולה ביראה ולא אהבה לבדה והוא ענין
 ריבוי את לרבות את הטפל הוא בחינת יראה לאכללא שמאלא שהוא
 בחי׳ את הטפל דהיינו בחי׳ ביטול כו׳(ולפי שהיראה היא נרמזת במלת
 את הטפל לכן באה בריבוי את בואהבת כר/ משא״כ האהבה אינו
 באה בריבוי את באת הוי׳ אלהיך תירא לפי שאין האהבה בחי׳ טפל
 ליראה כי האהבה הוא בחי׳ דכר וימין זכר חסדו והיראה היא בחי׳
 נוק׳ אשה יראת ה׳ והנוק׳ היא בחי׳ טפל לגבי הדכר ולא להפר.
 אד להביו איר תהיה היראה כלולה באהבה והרי אהבה ויראה הם שני
 הפכיים, כי הנה האהבה היא התשוקה לדבקה בו ית׳ היא באה מחמת
 ריחוק וכמשל מי שהוא רחוק מבית אביו ומתאוה ומשתוקק לראות פניו.

 *) עיין בהוספות.

 דיש ריבוי רבבות מדרגות בהשתלשלות וכמו שבג׳ העולמות בי״ע יש
 בכלל ג׳ מדרגות הידועים והוא ג״ע העליון וג״ע התחתון ועוה״ז דעולם
 העשי׳, והנה ידוע דבכל עילה ועלול מה שבעליון הוא בחי׳ גילוי נעשה
 בחי׳ העלם בתחתון העלול ממנו כוי, והיינו מה שהוא בחי׳ ממלא
 בעליון נעשה בחי׳ סובב בתחתון וכן העליון לגבי העליון הימנו ועד״ז
 עד רום המעלות בריבוי רבבות מדרגות עד אין קץ ושיעור הכל הוא
 נבח־׳ העלם וגילוי דהיינו סובב וממלא כו׳ וגם בג״ע העליון וג״ע
 התחתון ע״ד הזה. דהיינו מה שבג״ע העליון הוא בבחי׳ השגת המהות
 לנוכח דהיינו בבחי׳ גילוי ממש עדייו בבוא ההארה הזאת למטה בג״ע
 התחתון היא להם שם בבחי׳ ההעלם והסובב והוא רק להם בבחי׳
 השגת המציאות בלבד כו׳ ולעתיד כתיב וישם מדברה כעדו שמה שהוא
 עכשיו בחי׳ עדן יהי׳ גילוי זה למטה ממש להיות מדברה כעדן וא״כ
 בחי׳ עדן יתעלה עוד יותר לאין קץ כוי, ועד״ז יש נ׳ אלפים יובלות כו׳

 ומכ״ז יובן עניו ומלאה הארץ דעה וכ״ז נמשד ע״י וידעת היום:

 ה וזהו ענין דברו על לב ירושלים וקראו אליה. פי׳ וקראו אליה היינו
 . מה שיומשד בבחי׳ א״פ ממש בהשגת המהות ע״ד עין בעין
 יראו. ודברו על לב הוא בחי׳ מקיף והיינו כי לאחר שיומשד המקיפים
 דעכשיו להיות בבחי׳ א״פ אזי יומשד אור עליון וגדול יותר להיות בבחי׳
 מקיף מה שעכשיו הוא למעלה מעלה גם מהיות נק׳ אור מקיף, (ועיין
 מענין דברו על לב ברבות וישלח פרשה פ׳ אחרי פכ״א. במדרש
 איכה בסוף אלפא ביתא קדמאה בפסוק תבא כל. במדרש קהלת ע״פ
 דברתי אני עם לבי וע״פ עת לאהוב גבי ועת לדבר ועמ״ש בד״ה
 אחרי ה׳ אלקיכם תלכו בעניו והיו הדברים כו׳ על לבבר). וע״ו
 נאמר ומלאה הארץ דעה וממילא מובן שיהיה מקיף למקיף מבחי׳
 עליונה יותר כי לגדולתו אין חקר וכמ״ש כרוב גודלו בוי. וע״ז נאמר
 לעתיד ג״כ והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו כו׳ (וע׳ בזהר
 פ ביק דקצ׳׳ח ע״ב)• אד כל המשכות אלו לעתיד הוא ע״י היום לעשותם

 וזהו כי מלאה צבאה. שהוא ענין בירורי הניצוצות שמבררין ע״י תפלה
 ותומ״צ. וזהו ג״כ משארז״ל אם ישראל עושין תשובה נגאלין. שתשובה
 היינו שיחזרו הניצוצות שנפלו למטה לשוב למקורן ושרשן ואחר שישלמו
 בירור כל הניצוצות ע״ז נאמר כי מלאה צבאה. ואזי דברו על לב
 כו׳ ועמ״ש בד״ה וכל בניך בוניר כו׳ מרבים שלום כו׳ ע״ש. והנה ע״י
 בירור ניצוצות הנ״ל נמשך ג״כ גילוי בחי׳ הדעת וכמ״ש בד״ה אחרי ה׳
 אלקיכם תלכו, ועיקר הבירור היינו ע״י התפלה ותורה ומצות והיינו
 שעי״ז ממשיכים בחי׳ ורעה אמונה, ועמ״ש באגה״ק ע״פ חגרה בעוז
 מתניה איך ע״י עסק התורה נמשך החיות והכח בהאמונה. ובספרי
 איתא ע״פ והיו הדברים האלה כוי שמתוד כר אתה מכיר את מי שאמר
 והיה העולם. והענין כי השגת ולימוד התורה הוא השגת מהות
 רצונו וחכמתו ית׳ ממש שלמעלה מידיעת המציאות בלבד רק שהשגה
 זו הוא כמו שנתלבשו חכמתו ורצונו ית׳ בעשיי׳ גשמיות שלפי שנתלבשו
 בעשייה גשמיות ע״כ יש בהם השגת המהות משא״כ כמו שהם למעלה
 הרי לי־ת מחשבה תפיסא בהו כלל. ועמ״ש מזה באריכות במ״א בביאור
 ע״פ ולא תשבית מלח בפ׳ ויקרא. אבל עכ״פ הוא השגת מהות חכמתו
 ורצונו ית׳ ממש. ולכן יש בכח השגה זו להיות ורעה אמונה שהוא
 ענין המשכת הדעת כי הדעת הוא השגת והכרת המציאות מבחי׳
 סוכ״ע כנ״ל והשגת ולימוד התורה היא השגת מהות חכמתו ורצונו
 ית׳ שמבחי׳ סוכ״ע ולא בהשגת המציאות לבד, רק שהתורה נשפלה
 למטה בענינים גשמיים והרי זה כמו עד״מ המאכל שמחיה את האדם
 ומוסיף בו דעת שאין התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעום טעם
 דגן, והיינו לפי ששרש החטה מבחי׳ דעת דתהו שלמעלה מהאדם כו׳
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 לאל עליון קונה שמים וארץ ששמים וארץ רוחניות וגשמיות בטלין לפניו
 בשוה (ובפע׳׳ח גבי אל עליון גומל חסדים טובים פי׳ אל עליון הוא
 בבחיגת כתר והוא למעלה מעלה גם מבתי׳ חכמה עילאה ועמ״ש
 מזה בד׳׳ה אתם גצבים ועיין בזח׳׳א פרשה לד לד (דפ״ז ע״א) גבי
 והוא כהן דא ימינא לאל עליון עלמא עילאה דפי׳ אל עליון היינו בינה
 אד כי התגלות עתיק הוא בבינה ולכן נקרא בינה ג״כ שמו הגדול
 וכמ״ש מזה בביאור עניו מזוזה מימין ונ״ח משמאל). (ועיין מח״נ ר״פ
 יתרו דם״ז ע״ב רזא דקדש הקדשים כוי ותחותיוז אית כהן כו׳ וכפי׳ הרמ״ז שם)

 כי השוה ומשוה קטן וגדול ושם הוא כחשיבה כאורה שניהן שוין לפניו
 ית׳ הגילוי שהוא האור וההעלם שהוא החשד דכולא קמיה כלא חשיב
 ממש ולא שייר עניו גילוי והעלם אלא לגבי העולמות הנבראים כוי.
 אבל לפניו ית׳ גם חשד לא יחשיר ממר כו׳ ומשם באה ההארה והמשכה
 בתוספת וי״ו והנורא דהיינו להיות גילוי נורא הוא גילוי הביטול שעי״ז
 נכללות המדות האהבה ויראה (וצ״ל כי ההמשכה מבחינת והנורא
 הוא למעלה מבחינת יראה עילאה מצד עצמה אף שהיא ג״כ בחינת
 קרוב דוגמת מ׳׳ש בהערה לתיקוו חצות הנה מעלת יראה זו הבאה
 מלמעלה כו׳ על בחינת היראה עילאה יראה בושת שבנפש היא כמעלת
 ויתרון האור על החשד ממש ע״ש הטעם ועד׳׳ז יובן למשכיל גם כאן)
 (ועמ״ש בד״ה החלצו מאתכם וסד״ה ובל העם רואים וסד״ה וישלח יעקב מעניו

 רע׳׳ק שנ«ס בשלום ויצא בשלום). וזהו ענין עקידת יצחק התכללות מדת

 יצחק במדת אברהם ויעקוד את יצחק בנו וגו׳ ממעל לעצים עצים הם
 ב׳ עצים עץ החיים ועץ הדעת וממעל לב׳ בחי׳ עצים (ועמ״ש ע״פ מקושש
 עצים בפ׳ שלח מעניו והיה כעץ בו׳ ועל יובל ישלח שרשיו. ועיין בזח״ג פ׳ שלח

 דקנ״ח ע״ב ע״פ היש בה עץ אם איו). דהיינו ישת חשד סתרו נמשד גילוי

 והנורא להיות התכללות היראה מדתו של יצחק במדתו של אברהם.
 וגם התכללות האהבה ביראה. ועניו התכללות זו הוא כמ״ש וכל הלבבות
 ייראיד וכל קרב וכליות תמרו לשמד. הלבבות ייראוד במדת
 היראה וקרב וכליות יזמרו במדת האהבה, ולכן קרב וכליות דוקא
 יזמרו כי הריגה והזמרה הבא מחמת התגלות האהבה והתשוקה הנה
 ריגה הוא בפה כגודע. אבל כשהלבבות ייראיד במדת היראה והביטול
 אין הרנה מתגלית בגילוי בפה מבחי׳ התגלות האהבה שהם ב׳ הפכים
 כנ״ל, מ״מ בקרב וכליות בבחי׳ פנימית תהיה הזמרה והשמחה מחמת
 האהבה (ועמ״ש בד״ה רני ושמחי בעניו רננא ברמשא וצדקתה ירננו
 וזהו עניו רנה בפה והיא נמשכת ממדת לילה בחי׳ חשד והעלם אור
 א״ס ב״ה כנ״ל בענין נפשי אויתר בלילה׳ אד ע״י גילוי מבחי׳ והנורא
 אל עליון אזי נמשך וכל הלבבות ייראוד וכל קרב וכליות יזמרו שהיא
 הרינה והזמרה שבפנימית הלב. וזהו כענין המבואר בזח״א ר״פ ויצא
 (דקמ״ח עיב) ע״פ וחסידיך ירננו ולוייך ירננו מיבעי ליה כו׳ עד דאינון

 חשיבי יתיר, והיינו כענין ההפרש שבין בחי׳ רינה הנ״ל דהשיר של הלוים
 הוא רינה בפה. לארמא קלא. אבל מה שחסידיד ירננו שהם הכהנים
 הייגו ברעותא דלבא וכמ״ש בזח״ג פרשה שמיני (דל״ט ע״א) דכהנא
 עובדוי בחשאי אינון כו׳ ע״ש, וא״כ הרנה שלהם זהו כעניו וכל קרב
 וכליות יזמרו כוי. ועמ״ש בד״ה מזמור שיר חנוכת הבית ההפרש בין
 מזמור לשיר שהוא גם כן עד״ז, והיינו כי בחי׳ פנימית הלב יש בו כח
 להיות כלי ומכון להכיל אהוי״ר גם שתיהן יחד ע״י גילוי מבחי׳ והנורא
 שגמשר ומתגלה בפגימית הלב וגם כמ״ש במ״א שפנימית הלב מתאחדת
 עם המוח בבתי׳ תרין ריעין דלא מתפרשץ. אבל בחיצוניות הלב איו
 כח להכיל שתיהן יחד וזהו וכל הלבבות ייראור וכל קרב וכליות יזמרו
 שהיא בחי׳ פנימית הלב כו׳ ועמ״ש ע״פ שוש אשיש כו׳ ותגל נפשי
 גילה ברעדה שהיראה תכסה מבחוץ ותוכו רצוף אהבה, ונתבאר ג״כ
 מזה ע״פ ביום השמע״צ כוי בני ציון יגילו במלכם כו׳ ועמ״ש ע״פ

 שויה דקנ״ח—דהיינו: בכת״י: דהיינו מבתיי.
 שרה והנורא—יצחק במדתו: בכת״י: יצחק עם האהבה.

 וע״ז נאמר נפשי אויתיר בלילה (בישעיה סי׳ כ״ו ט׳), כלומר לפי שהוא
 לילה וחושך בהעלם והסתר אור א״ס ב״ה לכד אויתיד להיות גילוי אור
 וכמ״ש צמאה לד נפשי כמה לד בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים כן בקדש
 חזיתיד כי להיותו בארץ ציה ועיף תגדל התשוקה והצמאון ביתר שאת
 והיינו כשישים אל לבו שא״ס ב״ה כשמו כן הוא אין לו סוף כו׳ כי נשגב
 שמו לבדו רק הודו וזיוו של שמו על ארץ ושמים ארץ זו גן עדן התחתון
 ושמים גן עדן העליון שגם הם אינן אלא בחינת הודו וזיוו של שמו צדיקים
 יושבים ונהנים מזיו השכינה והאדם ירד מטה מטה בעוה״ז שהוא
 מדבר וציה כו׳ אשר ע״כ צמאה הנפש ותכסוף אליו ית׳ להיות כן בקדש
 חזיתין־. וזהו מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה כי בחינת המדבר
 והציה של עוה״ז הוא הגורם להיות יהודה הפעם אודה וגו׳ ולהגדיל
 בחי׳ הצמאון כוי. (ועמ״ש בענין נפשי אויחיך בלילה בד״ה רני ושמחי גבי
א ברמשא. רבות במדבר ר״פ גימ״ל. זח״ג דס״ז ע״א). אבל היראה היא נ  ת

 באה מחמת בחי׳ הקירוב דהיינו כשיתבונן בקרבת ה׳ הסובב כל
 עלמין כו׳ כי אמת הוא שרחוק הוא מאד מאד מאור ה׳ מצד ירידת
 המדרגות בהשתלשלות העולמות ע״י שירד מטה מטה מדרגה אחר
 מדרגה עד שגתרחק מאור פגיו ית׳ והייגו מבחי׳ זיו וגילוי אור א״מ
 ב״ה להיות ארץ ושמים רוחניות וגשמיות. אבל אור א״ם ב״ה הסובב
 כל עלמין אינו בגדר ההשתלשלות כלל כי הוא השוה ומשוה קטן וגדול
 המגביהי לשבת המשפילי לראות וגו׳ וכמו שהוא נמצא בעליונים כר
 הוא נמצא בתחתונים. ועמ״ש בד״ה מצה, זו כוי. וסובב כל עלמץ אין
 פירושו שהוא סובב ומקיף מלמעלה לבד אלא שהוא למטה כמו
 למעלה בבחי׳ סובב ומקיף ובבחינת העלם ולא בבחי׳ פנימיות וגילוי.
 וכאשר יתבונן האדם כי הוי׳ הסובב כל עלמין נצב עליו ממש שהוא למטה
 כמו למעלה אזי תפול עליו אימה ופחד יראה בושת שהוא יראה עילאה

 או יר״ת שלא למרות עיני כבודו ח״ו:
 קיצור. האהבה נמשר מבחי׳ הריחוק וזהו נפשי אויתיר בלילה.
 והיראה נמשד מבחי׳ הקירוב. ולכן וירא העם וינועו
 ויעמדו מרחוק לנוח מעט מהיראה העצומה שנפלה מצד הקירוב:

ך ההתכללות שתהא אהבה כלולה עם היראה והיראה עם האהבה  ב א
 ולהיות שני הפכים כאחד. ע״ז נאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב
 (בישעיה סי׳ ניו י״ט) לרחוק שנעשה קרוב רחוק הוא בחי׳ האהבה קרוב

 הוא בחי׳ היראה (כי יראה היא מבחינת חכמה עילאה כמ״ש ראשית
 חכמה יראת ה׳ והחכמה היא בחי׳ אצילות בכלל. ופי׳ אצילות היינו
 ג״כ מלשון אצל וסמור כמו ואהיה אצלו אמון כי בחכמה הוא גילוי אור
 א״ס ב״ה. ולכן מזה נמשר היראה שהיא מקרוב דוקא בחי׳ אצל וסמור
 לגילוי אור א״ס ב״ה משא״כ האהבה אפי׳ בחי׳ אהבה רבה היא הנמשד
 מבחי׳ הבינה אשר בינה מקננא בבריאה בחי׳ ומשם יפרד ולא אצל
 וסמוד כו׳ ועמ״ש מזה סד״ה ששים המה מלכות וזהו שאהבה היא
 מרחוק) שנעשה ביניהם שלום והתכללות כי שלום הוא המחבר שני
 הפכיים כמ״ש עושה שלום במרומיו במלאכים שמיכאל שר של מים
 וגבריאל שר של אש והיינו לפי שנמשכה הארה יותר עליונה הכוללת
 ומחברת שני הפכים ע״י שבטלים אל הארה ההוא עד שאינו מורגש
 שם כלל דבר והיפוכו רק הכל שוה שם כרחוק כקרוב והמשכה זו היא
 מ״ש בתפלה והנורא אל עליון בתוספת וי״ו(משא״כ הגדול הגבור בלא
 ד״ו) ד״ו המשכה להיות גילוי בחי׳ נורא הוא גילוי ביטול זה שעל ידו
 יוכללו הב׳ הפכים שנמשר מבחי׳ אל עליון, כי הנה אל עליון היינו עליון
 למעלה מן ההשתלשלות שהם בחי׳ זיו וגילוי אור. אבל אל עליון נאמר
 ישת חשד סתרו שהוא ענין ההעלם והעדר ההשגה דלית מחשבה
 תפיסא ביה כלל םתימא דכל סתימין כוי. וע״ז נאמר ברוד אבדם
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 קיצור, ושמחה זו דבחי׳ וכל קרב וכליות יזמרו הוא שמחה של
 מצוה. וזהו עניו ברכת המצות. ואהבת את, ודברת בם:

ך הנה גילוי זה שמן החשד בריבוי הצמצוצים באתערותא דלתתא  ד א
 תליא מילתא להיות ואהבת בכל לבבך בשני יצריך שגם היצה״ר
 ישוב לעבודת ה׳ בבחי׳ אתכפיא ואתהפכא חשוכא לנהורא שכמו
 שהאדם מתגבר למטה נגד טבעו הן בסור מרע הן בועשה טוב בבחינת
 בטל רצונך שמבטל ומסלק את עצמו ומשליך נפשו ורצונו מנגד כוי.
 כך נמשך מלמעלה בחי׳ ביטול וסילוק עצמיות אור א׳׳ס ב״ה שלא
 יאיר ויתגלה כמו שהוא שאין לו סוף כו׳ שאין העולמות יכולים לסבול
 את האור הזה כמו שהוא. ולכן נק׳ חושך ולא אור וגילוי אלא שיתצמצם
 בכמה מיני צמצוצים וירידות המדרגות להיות גילוי האור מתוך החושך
 שהיא בחי׳ ירידה אצלו ית׳. כמארז״ל במקום שאתה מוצא גדולתו
 של הקב״ה כו׳ שהניח את עצמיות אור א״ס ב״ה ומשרה שכינתו
 בבחינת צמצום כדי להיות גילוי ואור מתוך החושך העליון (וגם כי
 ע״י אתהפכא חשוכא שלמטה לנהורא מעוררים למעלה הגילוי מבחינת
 ישת חשך סתרו שלמעלה מבחינת אור. וזהו ענין יתרון האור מן
 החשך דייקא) (עיין בזהר פ׳ תזריע דמ״ז ע״ב. ובפי בשלח דנ״ז ע״א. ועמ״ש
 בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה בעניו מצות ל״ת כר), ועי״ז נמשך גילוי זה גם

 בלב האדם למטה להיות בחי׳ כלי ומשכן שתהיינה כלולות בו ב׳ המדות
 אהבה ויראה גם יחד ע״י המשכת בחי׳ שלום הכולל ומחבר כוי.
 וע״ז נאמר שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו (משלי כ״א) פי׳ שלא
 תהא נפשו צרה וקצרה מהביל ב׳ הפכים כאחד שהן אהוי״ר אלא
 כמ״ש הרחיבי מקום אהלך וגו׳ והיינו ע״י שמירת פיו ולשונו בבחי׳
 אתכפיא םט״א הן בבחי׳ סור מרע כוי, (ועיין מענין שומר פיו ולשונו
 בשל״ה בתשב״כ בס״פ תו״א השייך לפ׳ בהר שם פי׳ שזהו מענין מ״ם סתומה
 של למרבה המשרה ושם נאמר ולשלום אין קץ כו׳ וכנ״ל/ שעי״ז נמשכה
 אהבה זו הכלול׳ ביראה בפנימיות ותוביות הלב להיות הלב בחי׳ כלי ומשכן
 לאהבה זו והיא תקועה ושמורה לנצח בל תמוט ממנו כל הימים בין
 במחשבה בין בדבור ומעשה וכמ״ש ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך
 וגו׳ וקשרתם לאות וגו׳ והוקשה כל התורה לתפילין שכמו שתפילין שהם
 על הקלף גשמי ושורה בהם קדושה עליונה מאור א״ס ב״ה הסוכ״ע
 בפרשיות הכתובין בהם. כך הוא ענין כל המצות שהם בעשיה גשמיות,
 ואעפ״כ שורה ומלובש בהם אור א״ס ב״ה ולזאת יהיה כל מעשיו
 ודבוריו ומחשבותיו בעסק התורה והמצות בבחי׳ אהבה זו וביטול זה.
 משא״כ ע״י אהבה שמבחי׳ הצמאון אף שנמשך עליו בחינת וימינו
 תחבקני היא בחינת חיבוק מבחוץ, ולכן היא חולפת ועוברת אחר
 התפלה כוי. והמשכת גילוי זה בלב שיהא הלב משכן וכלי לאהבה זו
 שתהיה בפנימיותו ותוכיותו שתהיה תקועה ושמורה לנצח נעשה ע״י
 בחי׳ מחוקק שעושה חקיקה לכלי לקבל (ועמ״ש ע״פ במחוקק במשענותם
 וע״פ החלצו מאתכם) ומחוקק זה משה כמ׳׳ש כי שם חלקת מחוקק ספוו

 הוא הדעת שהוא מקור התורה. וע״ז נאמר וזאת התורה אשר שם
 משה לפני בני ישראל (ועמ״ש במ״א ע״פ ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם),
 פי׳ לפני בבחינת פנימיות בני ישראל להיות המשכת והנורא מבחינת
 אל עליון ומבתי׳ ישת חשך סתרו יהיה גילוי אור עד שמאיר אור האהבה
 הכלולה ביראה בתוך פנימיות שבו ועל ידו נעשה הלב בלי קיבול
 להיות תוכיות הלב ופנימיותו רצוף אהבה זו בל תמוט לעולם ועד.
 ועם כל הנ״ל יובן עניו וידעת היום להיות שהיום הוא עם הלילה ויהי
 ערב ויהי בוקר יום אחד היינו כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר
 נהורא שמן החושך נעשה אור כך הוא גילוי אור א׳׳ם ב״ה מחשך
 עליון ברישא חשוכא בחינת ישת חשך סתרו ואל עליון והדר נהורא

 בשלח פרעה בפי׳ ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים), וזו היא השמחה
 בה׳ אור א״ם ב״ה הסובב כל עלמין השוכן אתו ממש שהוא למטה
 במו למעלה הגם שאין בו גילוי השגה. הנה ע״ז נאמר וצדיק

 באמונתו יחיה מצד אמונה שלמעלה מהשגה:
 קיצור, אך ההתכללות שתהא האהבה כלולה עם היראה ע״ז
 נאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב. והיינו ע״י המשכה
 מבחי׳ והנורא, וזהו ענין העקדה ממעל לעצים, וענין התכללות זו היינו

 במ״ש וכל הלבבות ייראוך וכל קרב וכליות יזמרו לשמך:

 ג והנה גילוי שמחה זו בפועל ממש היא שמחה של מצוה כמ״ש
 תחת אשר לא עבדת את הוי׳ אלקיך בשמחה ובטוב לבב
 מרוב כל יותר מרוב כל כי השמחה היא מחמת אשר קדשנו במצותיו
 בקדש העליון. וזהו עניו ברכת המצות ברוך אתה הוי׳, פי׳ שמבקשים
 להיות ברוך ונמשך מלמעלה מעלה מהשתלשלות(ועייף זח״א פ׳ לך לך
 שם ברוך אברם כמה דאמרינן ברוך אתה. לאל עליון הוי׳ אלקינו
 ע״ש ודלא כפי׳ המק״מ שם), כי להיות המשכת ודרך סדר ההשתלשלות
 מעילה לעילה עד שנעשה מלך העולם ומלכותך מלכות כל העולמים
 להוות ולהחיות עולמות מבחי׳ מלכותו ית׳ שהוא בחי׳ שם בלבד שלפי
 שנק׳ שמו ומלכותו עליהם הם חיים וקיימים והוא בחינת זיו והארה
 כוי. אבל במצות קדשנו בקדש העליון שלמעלה מן ההשתלשלות בחי׳
 סובב כל עלמין והמלאכים שואלים איה מקום כבודו כו׳ אומרים מלא
 כל הארץ כבודו בארץ הלזו התחתונה שהתורה והמצות שבעוה״ז
 שנתלבשו בגשמיות יסודתן בהררי קדש עליון למעלה מעלה מן
 ההשתלשלות והן נעשין בחי׳ כסא ומכון ממש לשבתו ית׳ הסובב כל
 עלמין דלית מחשבה תפיסא ביה כ״א כאשר תפיסא בתורה ומצות כר.
 וע״ז נצטוינו ואהבת את כלומר שתמשיך מדת האהבה והשמחה בבחינת
 את הטפל הוא מדת היראה והביטול. וזהו את הוי׳ אלהיך כלומר
 לפי שהוא אלהיך לנכח למטה כמו למעלה ושיהיה גילוי האהבה ושמחה
 זו בפועל ממש בקיום והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום
 שמבחי׳ היום לעשותם נמשך גילוי אנכי ולא זיו והארה בבחי׳ שם בלבד
 רק אנכי בעצמי כביכול מצוך לשון צוותא וחיבור במצות ה׳ שהם
 גילוי עצמותו ומהותו כביכול בתר״ך עמודי אור הנמשכים בתרי״ג
 מצות דאורייתא וז׳ מצות דרבנן. ודברת בם בשבתך בביתך כי הנה
 כתיב קול קורא במדבר קול התורה הקול קול יעקב קורא ונמשך
 בבחי׳ מדבר ושממה הוא העוה״ז פנו דרך ה׳ להיות בו המשכה
 ודרך הוי׳. וזהו עניו המשכת וי״ו והנורא מבחי׳ אל עליון שלמעלה
 מבחי׳ השתלשלות וכוי. ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט
 בעוה״ז מכל חיי העוה״ב כי עוה״ב לפי שהוא בבחי׳ השגה ושכל נברא
 להיות מתענג ונהנה אינו אלא זיו כו׳ והוא זיו תורתם ועבודתם.
 משא׳׳כ בעסק התורה והמצות עצמן שבקיום המעשה בעולם הזה
 בפועל ממש הנה בהם נמשך גילוי בחי׳ אנכי בעצמו ובכבודו שלא
 ניתן להנות בהשגת הנבראים כוי. וע״ז אמרו אנכי ולא יהיה לך מפי
 הגבורה שמענו שכמה בחי׳ גבורות וצמצומים הן להיות גילוי זה של
 בחינת אנכי בתורה ומצות שהוא למעלה מן ההשתלשלות בחינת ישת
 חשך סתרו חשך והעלם ולא אור וגילוי. (ועמ״ש כה״ג בד״ה ושאבתם
 מים בששון שניסוך המים בחג הוא המשכת חכמה עילאה בחי׳ ביטול
 ומה שאעפי׳כ יהיה בששון דוקא זהו משום דחו״ב הם תרין ריעין כוי
 והיינו ג״כ עניו התכללות הביטול ויראה עם השמחה והוא אחר עשי״ת
 ויוהכ״פ שממשיכים מבחי׳ לפני הוי׳ תטהרו. שלום שלום לרחוק
 ולקרוב כוי. עי״ז געשה אח״כ התכללות זו. אך כאן הגילוי הוא

 השמחה והששון רק תוכו רצוף הביטול והיראה):

 •)עיין בהוספות.



 לקוטי ואתחנן תורה ט

 אך הנה כי מכה״כ היינו ממכ׳׳ע שהוא בחי׳ החיות הנתפס תוך עלמין
 להחיותן שהחיות מתמעט מיעוט אחר מיעוט עד בחי׳ דומם הוא חיות
 מועט היותר אחרון ובצומח החיות יותר מרובה ולכן הוא צומח בו׳
 שהחיות מתמעט בירידתו למטה מטה וכמ׳׳ש שרפים עומדים ממעל
 לו בו׳ שמשיגים חיות ואור האלקי שבתוכם משא׳׳כ האופנים וחיות שאין
 משיגים החיות והאור אלקי שבתוכם יותר מועט ומצומצם ולכו הם
 ברעש גדול כוי, וה״ז כדמיון הנשמה שממלא כל הגוף שהחיות הוא
 בהתחלקות ושינויים רבים השכל שורה במוח ודבור בפה ויורד מטה
 ומתמעט כוי. כח התגועה ביד וכח ההילור ברגל. ובחינת החיות
 שבבחי׳ ממכ״ע נק׳ בשם שכינתי׳ לשון ושכנתי בתוכם כו׳ שהחיות
 מתלבש בעלמיו כגשמה המתלבשת בגוף כו׳ ובחי׳ סוכ״ע הוא ג״כ
 חיות ואור א״ס בתוף כל העולמות אלא שאיגו בבחי׳ גילוי והתחלקות
 ריבוי ומיעוט שהחיות ההוא שוה ומשוה קטן וגדול כו׳ ונק׳ סובב כמו
 העיגול עד״מ שמעלה ומטה שוים שבחי׳ זו נק׳ קוב״ה קדוש ומובדל
 שאינו גתפס בבחי׳ עלמין כלל מלשון אל תגע בי כי קדשתיד או הגבל
 את ההר וקדשתו וכן קדושים תהיו מובדלי׳ תהיו שבחיי המובדל ומופרש
 נק׳ בלה״ק בשם קדש. וזהו ענין לשם יחוד קובה׳׳ו שע״י המצות
 ממשיכים בחי׳ סוכ״ע בחיי קדוש להיות בגילוי בבחי׳ ממכ״ע. וזהו
 עניו כווגות ברכות המצות בא״י אמ״ה הייגו שבחי׳ הוי׳ סוכ׳׳ע יהיה
 בבחי׳ ברכה והמשכה בגילוי בבחי׳ אתה לנובח ועי׳׳ז נמשד תוספת

 אור בג׳׳ע וכדלקמן:
 קיצור*. שע׳׳י המצות ממשיכים תוספת אור בג׳׳ע ע״י שממשיכים

 מבחי׳סוכ״עבממב״ע:

 ב והנה כללות עניו המשכה זו מסובב בממלא, זהו מבואר בק״ש
 הוי׳ אלקינו הוי׳ אחד פי׳ הוי׳ אלקינו הוא בחי׳ םוכ״ע.
 והוי׳ אחד הוא להיות המשכה מסוכ׳׳ע בממכ׳׳ע (וכמ״ש מזה בד״ה לנתתני
 אחותי כלה/ כי אחד החי׳׳ת היינו ז׳ רקיעים וארץ והד׳ הוא ד׳ רוחות

 העולם שהוא בחי׳ התחלקות הנמשך מבחי׳ ממכ״ע בטלים ונכללים
 בתוך האלף הוא ההמשכה מסוכ׳׳ע שהוא בלתי התחלקות ע״כ נק׳
 אלף (ועמ״ש בד״ה שובה ישראל גבי אמרו אליו כל) ומה שנראה העולם ליש
 ודבר הוא מפני כי בשכמל״ו אין מלך בלא עם כוי. ואי לזאת ואהבת
 לשון אבה הוא רעותא דליבא שהוי׳ בחי׳ סוכ״ע יהיה בחי׳ אלקיר לנוכח
 בגילוי (ע״י שיאיר בבחי׳ ממכ״ע שזהו עניו יחוד קוב״ה ושכינתיה)
 משא״כ בחי׳ סוכ״ע עצמו בחי׳ הוי׳ אלקינו הנאמר בפסוק שמע הוא
 בחי׳ העלם כוי. בכל לבבר בשני יצריד שע״י היצה״ר דוקא שהוא
 בחי׳ ההעלם וההסתר של אור האלקי עי״ז יהי׳ צעק לבם אל ה׳.
 וזהו חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה (איבה ב׳ י׳׳ח) שע״י בחי׳
 החומה וההסתר אור אלקי עי״ז ויצעקו אל ה׳ בצר להם. וזהו תכלית
 ירידת הנשמה בעוה״ז להיות בבחי׳ בע״ת דמשכין ליה בחילא יתיר
 מקום שבע״ת עומדין כו׳ כי הנשמה קודם ירידתה לעוה״ז היתה
 בחי׳ צדיק גמור וירדה לעוה״ז להיות בחי׳ בע״ת בחילא יתיר. וזהו
 בחי׳ בכל מאדר בלי גבול והייגו בעוה״ז דייקא לפי שבעוה״ז הוא
 בחי׳ םוכ״ע. וזהו אשר אנכי מצור היום בחי׳ אנכי מי שאנכי כו׳
 מצור היום דייקא. היום לעשותם בעוה״ז שבעוה״ב אין שם בחי׳
 תשובה. משא״כ בעוה״ז מרשע גמור יכול להיות צדיק גמור. והיינו
 לפי שבעוה״ז עולם היותר שפל מתגלה בחי׳ סוכ״ע ובחשיבה כאורה
 בלי שום בחי׳ הסתר כלל שוה ומשוה קטן וגדול כו׳(וכמ״ש מזה בד׳׳ה
 צו את בנ״י בו׳ את קרבני לחמי). וזהו אשר אנכי מצוד היום ולהיות

 המשכת בחי׳ סוכ״ע בגילוי בבחי׳ ממכ״ע היא ע״י תומ״צ דייקא
 כי המצות הן רצה״ע בחי׳ סוכ״ע שורה ומתלבש בתפילין ומזוזות

 •) עיין בהוספות.

 להיות בחי׳ אור וגילוי והייגו ע״י הדעת וזהו וידעת היום ומזה וידעת
 כי הוי׳ הוא אלהים שגמשד להיות חיבור ויחוד שם הוי׳ עם שם אלהים
 ע״י המשכות וי״ו והנורא מאל עליון הכולל ומחבר השגי הפכים.
 והמשכה זו שהוא מלמעלה מעלה מן ההשתלשלות מבחינת ישר חשד
 סתרו להיות גילוי אור שהוא ע״י בחי׳ גבורות וצמצוצים באתעדל״ת
 תליא מילתא ע״י כי והשבות אל לבבד שיהיו ב׳ הלבבות כאחד שגם
 היצר הרע ישוב לעבודת ה׳ בבחינת אתכפיא ובטל רצונד כו׳
 שבאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא במקום שאתה מוצא

 גדולתו וכוי:
 קיצור. אד גילוי זה באתעדל״ת תליא באתכפיא ואתהפכא חשוכא
 לנהורא שעי״ז גמשד מלמעלה גילת ואור מתור החושד
 העליון. שומר פיו ולשונו כוי. והיינו ע״י במחוקק בחינת דעת וזהו
 וידעת היום. ומזה וידעת היום כי הוי׳ הוא האלקים. והיינו ע״י
 והשבות אל לבבד כוי. ועד״ז י״ל משארז״ל (בברכות דניה ד׳ב) גבי
 בצלאל. בצל אל היית וידעת. פי׳ בצל אל היינו בחי׳ אל עליון כמ״ש
 בזח״ב תרומה (קנ׳׳ב סע׳׳א). ומזה נמשר בחי׳ וידעת היינו וידעת היום
 בחינת ברישא חשוכא והדר נהודא וכנ״ל ואח״כ והשבות אל לבבד כו׳
 וזהו שאמר לעשות משכן תחלה להמשיך המקיף העליון מבחינת ישת
 חשד סתרו ואח״כ ארוו וכלים שיהיה ההתכללות בפנימית. ועייו
 מענין כי הוי׳ הוא האלקים בזח״ג נשא (קמ״ג א׳). קרח (קד׳ח ב׳)
 פ׳ אחרי (דס״ה א׳) בראשית (די׳׳ב סע״א). ואהא (דכ׳׳ה א׳) ועמ״ש

 מזה בד״ה שובה ישראל*:

 וזאת* המצוה אשר צוה ה׳ כוי. לעשות בארץ כו׳ למען תירא
 את ה׳ אלהיך לשמור את כל חקותיו כו׳ ושמעת ישראל
 ושמרת לעשות כו׳ שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד. הנה צריך
 להבין כפל השמירות לשמור ושמרת. גם הנה וזאת המצוה קאי על
 פרשת ק״ש שלאחרי׳ שמע ישראל וא״כ מהו לעשות בארץ. שהרי כל
 המצות הכתובים בפ׳ שמע ודברת בם כו׳ וקשרתם כו׳ הן חובת הגוף
 ונוהג ביו בארץ ביו בחו״ל• אד הגה ג״ע נקי ארץ וכמארז״ל ב״י יש
 להם חלק לעוה״ב שנאמר ועמד בו׳ לעולם יירשו ארץ (בישעיה סי׳
 סמ׳׳ך כ׳׳א) שג״ע התחתוו הוא שכר מעשה המצות. (וע׳ בהרמב״ם

 פ״ח מהל׳ תשובה ה״ז. ועמ״ש בד״ה וישב יעקב בענין ב״פ בארץ
 הנאמר באותו פסוק). אבל ג״ע העליון הוא שכר כוונת המצות והתורה
 וע״ז נאמר מי יעלה בהר ה׳ כו׳ נקי כפים בו׳ יעלה בחי׳ עליות
 בשבתות ור״ח כוי (עייז מעניו מי יעלה ברבות ר״פ וזאת הברכה. חיי שרה
 פנ״ט. וישלח ד״פ פ״ב. זח״א דרא צ״ט אי, ק׳ בי, קכ״ג סע״נ, מקץ ר״א

 אי, תזריע מיה פע׳׳ב, משפטים ק״כ בי. ועיין עוד מעניז העלייה בשבתות ור״ח וירא

ת בגמרא פ״ז דב״מ דפ״ה ע״ב ע  קט״ז אי תרומה קנ״ו סע״ב נשא קמ״ה א׳ ו

 כי סלקי למתיבתא דרקיעא). אד הנה להיות שהנשמות הם מחודשים ונבראו

 מאיו ליש ואיד תוכל להשיג תענוג אלקות להיות נהנין מזיו ע״ז נאמר
 לעשות בארץ לעשות לשון תיקון כמו ועשתה את צפרגיה שישראל
 ממשיכים את הזיו להיות נהנין כו׳ וכמ״ש ויגיחהו בג״ע לעבדה ולשמרה
 בו׳ לעבדה זו רמ״ח מ״ע כו׳ שע״י המצות ממשיכים את הזיו ועונג
 העליון ועושין את בחי׳ ג״ע (ועמ״ש מזה בד״ה אז ישיר כוי עלי באר בעניו
 מעיז גנים ובדיה כי כארץ תוציא נמחה). וזהו עגין לשם יחוד קוב״ה שאומרים

 לפני כל מצוה ומצוה. דהנה גודע שיש ב׳ בחי׳ בהשתלשלות ממכ״ע
 וסוכ״ע וכמ״ש תרי קראי כתוב א׳ אומר מלא כה״כ דמשמע כבודו וזיו
 בחי׳ לבוש מאני מכבדותא ולא עצמותו ית׳. וכתוב א׳ אומר את השמים
 ואת הארץ אני מלא. אני דייקא עצמותו (ועמ״ש מזה בד״ה אני לדודי).

 שויה מזה — שובה ישראל: סיום המאמר באוה״ת פ׳ ואתחנן ע׳ קעט.
 *) עיין בהוספות.
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 מצות ת״ת והכל חובת הגוף הוא ונוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ. אלא
 דפי׳ לעשות בארץ היינו להמשיך אור הסוכ״ע בממכ״ע הנקרא ארץ
 והוא בחי׳ ג״ע התחתון כנ״ל. ועיקר כללות המשכה זו היינו מצות
 ק״ש כמש״ל שזהו פי׳ הוי׳ אחד כוי. וכמ״כ הוא ע״י כל המצות רק
 בק״ש הוא עיקר המשכה זו ולכן נאמר ג״כ בק״ש ודברת במ דהיינו

 בד״ת כי המשכה זו ע״י המצות הוא התורה כנ״ל׳י:
 קיצור. אך הנה כדי להמשיך גילוי רצון העליון בנפש ע״י המצות

 הוא ע״י התורה וע״ז נאמר החכמה תחיה בעליה:
 לשמור את כל חוקותיו כו׳ ושמרת לעשות, ענין השמירה הוא
 להיות כי מעשה המצות הם נעשים בדברים גשמיים
 כסף וזהב שעושין בהן צדקה וקלף גשמי לסת״מ ושאר דברים תחתונים
 שהם נמשכים מק״נ כי אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה
 המכה בו ואומר לו גדל. פי׳ מזל הוא שר המשפיע אותו עשב וע״י
 שעושים בו המצוה נכלל חיות זה בקדושת ה׳ אחד, ועל זה נאמר ורעי
 את גדיותיך על משכנות הרועים. פי׳ גדיותיד הוא מלשון גדא דהר
 שבגמרא שהוא ל׳ מזל מלשון העורכים לגד שלחן דהיינו מעשה המצות
 שהם נתלבשו בדברים גשמיי׳ תחתונים שנמשכים מן המזלות והמזלות
 מקבלים מו שמרי האופנים וע״י העלאה זו של המצות הם מתעלים על
 משכנות הזי רועים אברהם ויצחק בו׳ שנק׳ רועים על שם שממשיכים
 בחי׳ עונג העליון ואוי״ר בו׳ לכנ״י וכמ״ש במ״א בד״ה אם לא תדעי*
 לד. והנה מאחר שמ״מ הם נלקחים מדברים תחתונים רק שנמשד
 בהם רצה״ע כו׳ ע״כ צריכים הם שימור שלא יומשך מזה יניקה לחיצונים
 ח״ו כי הבחינה שהיה מבחי׳ תערובות טו״ר אע״פ שנתברר ונתעלה
 צריך הוא שמירה שלא יהיה מזה יניקה כנ״ל. משא״כ בחינת הטוב
 בעצם א״צ שימור כ״כ כי רחוק הוא בעצם מן הרע וזהו שנאמר
 שומר את גרים דאין ר״ל גרים ממש דוקא כ״א קאי אמ״ש תחלה עושה
 משפט לעשוקים כו׳ שהם הניצוצים שנפלו בשבה״כ או ע״י חטא אדה״ר
 שהם עשוקים בידי החיצונים והש״י מרחם עליהם במשפט דאיהו רחמי
 להעלותם לשרשם. וע״ז ארז״ל לא גלו ישראל אלא כדי בו׳ שהם
 ניצוציו אלו המתעלים ע״י קיום המצות בדברים גשמיים ולכך נאמר
 בזה שומר את גרים פי׳ שגם לאחר שנתבררו מצטרכים לבחי׳ שמירה
 מעולה שלא יהיו חוזרים ונופלים, וכמו עד״מ האדם שחטא ואשם וחזר
 בתשובה צריר שמירה מעולה שלא יחזור לםורו משא״כ מי שלא טעם
 טעם חטא שאין צריך לשמירה כ״כ. וכידוע שזהו ענין תשובת הגדר
 כי יש תשובת המשקל והיא שכפי הנאה שנהנה בעבירה כן לפי ערד
 זה יש לו להצטער בדאגת הלב כנגד החשק והתאוה אשר נהנה.
 אד תשובת הגדר הוא להתרחק ביותר עד קצה האחרון מהרע כדי
 שלא יתאוה לעבירה ח״ו והבעל תשובה צריר לזה יותר ממי שלא חטא
 כוי, וכן אמר הה״ק המגיד נ״ע שאע״פ שארז״ל אל יאמר אדם אי אפשי
 בבשר כו׳ אלא אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי היינו במי
 שלא חטא מעולם אבל הבע״ת צ״ל כל מיני רע ואיסורים מאוסים
 אצלו ושיאמר אי אפשי כו׳ בכדי שלא יפול ח״ו. נמצא מבואר שמי
 שהיה כבר למטה במדרגה צריד שמירה יתירה אף גם לאחר שנתעלה.
 ומכל זה נוכל להבין עניו לשמור הנז׳ גבי עשיית המצות דאע״פ
 שהמצות הם המשכות קדושה עליונה מבחי׳ סוכ״ע אשר קדשנו במצותיו
 ממש שהקב״ה מניח תפילין וכוי. אך לפי שנתלבש דוקא האור העלית
 בדברים גשמיים שהן מבחי׳ ק״נ כנ״ל ע״כ צריכים שמירה שלא יהיה
 מזה יניקת החיצונים ח״ו מפני שהניצוצים האלו היו עשוקים אצלם
 ועכשיו יצאו משם ונתבררו ע״כ צריכים שמירה לבלתי יתערב בהם
 יניקת החיצונים והוא שלא יתפעל האדם בעצמו בעשותו המצוה להחזיק
 טובה לעצמו או להיות תפארת וגדלות ממנה או שאר אתה פנייה

 שרה להעלותם — כדי מי: וצ׳׳ל: כדי להוסיף עליהם גרים כוי. אבל בכת״י הוא בבפנים.
 •) עיין בהוספות.

 ע״ג קלף גשמי שכותב ה׳ אחד ע״ג קלף וכן בכל המצות ובפרט
 מעשה הצדקה כסף וזהב גשמיים ע״י שורה בו אור אלקי וממשיד בחי׳
 חסד עליון. והיינו לפי שבבחי׳ סוכ״ע מעלה ומטה רוחני׳ וגשמיים
 שוין. וזשארז״ל חייב אדם לברד מאה ברכות בכל יום שזהו עניו
 הברכות המשכות בחי׳ םוכ״ע להיות בגילוי בבחי׳ ממכ״ע. בא״י
 שבחי׳ הוי׳ סוכ״ע יהיה בגילוי ברוד אתה כוי*. וזהו ועתה ישראל מה
 ה׳ אלקיד שואל מעמד כי אם ליראה את ה׳ אלקיר כוי. דלכאורה אינו
 מובן איך היראה היא מלתא זוטרתא כ״כ עד שאמר כי אם ליראה
. אך כי פי׳ ליראה את ה׳ אלקיך הנה מבואר למעלה דאלקיך י  כו
 היינו בחי׳ ממכ״ע והוי׳ אלקיך הוא המשכת סובב בממלא וא״כ כיון
 דהיראה יומשד מבחי׳ זו דממכ״ע היא בחי׳ יראה תתאה. אבל יש
 יהי׳ יראה עילאה הנמשד מבחי׳ גילוי סוכ״ע עצמו ע״ד החרדה
 שנפלה על חברי דניאל משום דמזלייהו חזי דהיינו מבחי׳ מקיף כוי.
 לכן ז״ש שאינו שואל מעמך כי אם ליראה יראה תתאה בי על יראה
 עילאה ארז״ל אם אין חכמה אין יראה שבחי׳ יראה זו נמשך על ידי
 עסק התורה לפי שאי אפשר להיות התגלות בחי׳ זו בנפש אלא בבחי׳
 מזלייהו והוא נמשר בנפש על ידי עסק התורה דישראל מתקשראן
 באורייתא וכמ״ש במ״א בד״ה וידבר אלקים את כל הדברים האלה
 לאמר ובשעת מ״ת היה גילוי בחי׳ יראה עילאה הנמשד מבחי׳
 אנכי מי שאנכי בחינת והנורא ולכן ארז״ל שעל כל דבור פרחה
 נשמתן בוי• אד עכ״ז אינו שואל מעמד כי אם ליראה היינו בחי׳

 יראה תתאה:
 קיצור*. והמשכה זו היא בק״ש ואהבת את ה׳ אלקיד מאה ברכות.

 ליראה את ה׳ אלקיך:
ך הנה המשכת שרש המצות אשר קדשנו כו׳ להיות בגילוי  ג א
 למטה במעשה המצות הוא ע״י תורה וכמ״ש ודברת בם כו׳
 לשון ידבר שהוא מעניו הנהגה והמשכה ואחר כר וקשרתם וכתבתם
 כר. כי הנה התורה הוא מזון לנפש והמצות הם לבושים וכמו המזון
 שמחיה את האדם כך ע״י תורה טעמי המצות נמשד שרש המצות
 אשר קדשנו במצותיו רצה״ע להיות שורה ומתגלה במעשה המצות
 ובמ״ש החכמה תחיה בעליה בקהלת סי׳ ז׳ י״ב. שהמצות נקרא
 בעליה דחכמה דתרגום בעל לשון מרא ורבון דהיינו שיש לו ממשלה
 על בחי׳ חכמה שהמצות הם מבחינת רצה״ע שלמעלה מבחי׳ חכמה
 ואורייתא מחכמה נפקת ואעפ״כ החכמה תחיה כי התורה היא פירוש
 וביאור טעמי המצות ולכן ע״י התורה דוקא נמשר שרש המצות ורצה״ע
 להיות בגילוי בבחי׳ ממכ״ע (וכמ״ש במ״א בד״ה מנורת זהב כולה מענין
 החכמה תחיה בעליה, ועמ״ש ע״פ אני לדודי בפי׳ נמנו וגמרו גדול
 תלמוד שמביא לידי מעשה, כי א״א להיות התעוררות המשכת בחי׳
 סוכ״ע ע״י המצות שהם מדברים גשמיים ציצית מצמר אם לא ע״י התורה
 שהיא הממוצע המחברם, כמו עד״מ באדם שהדיבור הוא הממוצע
 המחבר ומוציא מהעלם לגילוי רצונו וחפצו. ור״ל כמו שגילוי והמשכת
 הרצון במעשה הוא ע״י הדבור והדבור נלקח מהשכל, כמ״כ המשכת
 רצה״ע במעשה המצות הוא ע״י הדבור בד״ת דאורייתא מחכמה נפקת).
 וזהו ענין לעשות בארץ פי׳ להמשיר בבחי׳ המצות רצון העליון בחי׳ סוכ״ע
 (וגם כמש״ל דארץ היינו ג״ע וצריר לעשות ולתקן היינו להמשיר בו מבחי׳
 רצה״ע כי ההארה שנברא בג״ע הוא רק זיו השכינה ונמשד מב׳ אותיות
 בי״ה ה׳ צור עולמים ביו״ד נברא העוה״ב, אבל ע״י המצות נמשד עצם
 רצה״ע דכלא חשיבי האותיות הנ״ל אצלו, או כמשל שאין ערוד תענוג
 ומתיקות המלובש בפרי כתפוח וכה״ג לגבי עצם מקור הכח הצומח שממנו
 נמשכים טעמי׳ אלו כמ״ש במ״א). ולכד נאמר וזאת המצוה אשר צוה ה׳
 לעשות בארץ ואח״כ כתיב שמע ישראל והיא מצות ק״ש ואח״כ ודברת בם

ה רצהיע כי — בג-ע: וצ״ל: בו ג״ע. אבל בבת״י הוא בבפנים. ר  ש
 ־. עיין בהוספות.
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 היינו המשכת גילוי רצה׳׳ע ב׳׳ה בחי׳ סוכ׳׳ע בממכ״ע הנק׳ ארץ ואת״כ
 למעו תירא כו׳ לשמור. ועוד ושמרת לעשות היינו ב׳ שמירות שמירה
 מבפנים ומבחוץ בחי׳ מזון ובחי׳ בית והיינו ע״י תשב״כ ותשבע׳׳פ

 ודברת בם כוי לשמור ושמרת כו׳*:

 למען תירא את הוי׳ אלקיך. הנה להביו עניו המצות שנק׳
 מצות המלד ששרשם מבחי׳ מל׳ ואעפ״כ הם ג׳׳כ בחי׳ לבושים
 ומקיפים, צריד להקדים תחלה עניו ההשתלשלות מעילה לעלול ועניו בחי׳
 יש מאין כו׳ כי הנה ג״ע הוא בחי׳ מל׳ שג׳׳ע התחתון הוא במל׳ דיצירה
 וג״ע העלית הוא במל׳ דבריאה וכמ״ש האריז״ל שהוא בבחי׳ בינה שבמל׳
 (עיין בע״ח שער מ״ג שער ציור עולמות אבי״ע פ״א ועיין בפ׳ בראשית דכ״ו

 ע״א גן דא שכינתא תתאה כר ובפי תרומה קס״ו ב׳ ויקהל דר״י ע״ב ובפי פנחס

 דר״מ ע״ב) כי הנה עניו הג״ע הוא בבחי׳ השגת אלקות יושביו ונהניו מזיו

 השכינה וזהו מבחי׳ בינה דוקא אד לא מבחי׳ בינה כמו שהוא בבחי׳
 האצילות אלא אחר שעוברת דרד המל׳. והטעם הוא כי הנבראים הם
 בע״ג ומחודשים מאין ליש ממש וא״א להם להכיל בהם אור ההשגה
 כמו שהוא בבחי׳ אצילות מאחר שאין ערר ביניהם כלל (וכמ״ש במ״א
 שלכן נק׳ יסוד יתום מאמו דהיינו מ״ש גבי יוסף יפה תואר ויפה מראה
 ד״ת יתום בי יסוד הוא מקור ההשפעה בבי״ע ואי אפשר להיות בהשפעה
 זו גילוי בחי׳ בינה ממש כמו שהיא באצילות כמ״ש מזה ע״פ הרע״מ פ׳
 כי תשא גבי והדל לא ימעיט כוי) אם לא ע״י שעוברת ההארה באמצעות
 בחי׳ המל׳ שהיא הגורמת פעולת שינוי ההשפעה ממהות למהות ממש
 עד שיהיה בריאה חדשה ממש וכנודע ההפרש שבין בחי׳ ההשתלשלות
 העולמות באצילות עצמו שהוא רק באופן עילה ועלול העלם וגילוי בלבד
 כי המדות הגם שהם מתהווים מהשכל ונולדים ממנו כנראה בעליל סיבת
 שינוי המדות באדם כשהוא קטן מתאוה לדברים קטנים ופחותים
 וכשהוא גדול אינו מתאוה להם כלל שהוא מסיבת הארת מוחין דגדלות
 כנ״ל (ועיין בפי׳ המשניות להרמב״ם בסנהדרין משנת כל ישראל יש
 להם חלק. במ״ש שים בדעתר כי נער קטן כוי) והרי אנו רואים אופן
 המשכתם מהשכל שהוא רק בבחי׳ עילה ועלול דהיינו בבחי׳ גילוי
 מהעלם שגם קודם יציאתם בגילוי מהעלם להיות מציאת אהבה
 ותשוקה או יראה ופחד הם כלולים ונמצאים ממש באותו השכל המוליד
 וא״כ הוא בבחי׳ יש מיש שהמקבל קרוב בערד להמשפיע. משא״כ
 אופן התהוות בי״ע מבחי׳ מל׳ דאצילות הוא בריחוק יותר גדול עד
 שהנבראים אינם ממהות אצילות כלל וזהו שגק׳ מאיו המוחלט ליש
 להיות בי בחי׳ המל׳ נקרא אין שאינה מושגת אצלם כנ״ל וכמו עד״מ
 ההתפשטות מלר ב״ו על אנשי מדינתו שהוא בבחי׳ ריחוק שהרי
 מקבלים עול מלכות אף שאינם רואים פניו כלל (ועיין מ״ש בד״ה מי
 מנה עפר יעקב בפי׳ והים עליהם מלמעלה). וזהו הטעם שהג״ע הוא

 בבחי׳ מל׳ דוקא דהיינו צמצום האור עד שיהיה מהות חדש ממש
 בבחי׳ אור של תולדה ונקרא יש מאין עד שיהיה מושג לנשמות
 ומלאכים דבי״ע, וזהו ג״כ הטעם שאנו ממשיכים כל האורות לבי״ע
 ע״י בחי׳ המל׳ דוקא וכמו שאנו אומרים ברוד אתה הוי׳ אלקינו
 מלר העולם. וזהו מ״ש וזאת המצוה כו׳ לעשות בארץ אשר ארץ הוא
 בחי׳ מלכות דאצילות שכל ההמשכות בבי״ע הוא ע״י המל׳ דוקא
 ע״כ נאמר לעשות בארץ דוקא, והיינו מטעם הנ״ל שא״א להיות גילוי
 הארה מאור א״ס בבי״ע אם לא ע״י אמצעות בחי׳ המל׳ דוקא שאז
 יובל להיות מושג בנבראים ע״י בחי׳ הצמצום דרד המסד. משא״כ
 מאו״א ומז״א לא היה מושג בנבראים כלל להיותם בחי׳ אצי׳ שלמעלה
 מההשגה, ואף בהמדות אע״פ שהם בחי׳ ירידת המדרגה לגבי בחי׳

 שויה למען תירא: בגוכתי״ק 1101 בכותרת: ביאור ע״פ וזאת המצוה.
 שויה בבחי׳ — דוקא: נתקן ע״פ לוח התיקון, וכ״ה באוה׳׳ת דברים כרד ו ע׳ ב׳רל.

 ח״ו כי מי יעלה בהר ה׳ נקי כפים ובר לבב. פי׳ בר לבב שהוא בלי
 שום תערובת זר ח״ו(ועיין מה שכתוב בד״ה כה תברכו גבי וישמרד
 ובד״ה קול דודי בעגין ושמרתם את המצות כו׳ שגאמר בפ׳ בא(י׳׳ב י״ז).
 וברבות פרשה עקב נראה דמפרש ושמרתם את המצות היינו כל מצותיו

 ית׳. ועיין בזוהר חלק ב׳ תרומה(קל״א א׳) בענין ליל שמורים):
 קיצור״. ענין לשמור את כל חוקותיו כוי:

 ד אך הנה כיון שאפילו מעשה המצות צריכים לבחי׳ שמירה, א״כ
 איר וע״י מה יהיה בחי׳ שמירה זו׳ אן־ הענין כמארז״ל שמור
 זו משנה וכמ״ש במ״א ע״פ תשמרו להקריב לי. ולכן השמירה הוא על
 ידי עסק התורה שבעל פה שבה ועל ידה יוכל להיות השמירה (ועמ״ש
 בדיה אחרי ה׳ אלקיכם תלכו גבי ואת מצותיו תשמרו ובקולו תשמעו ע״ש)*. והענין

 דהנה המצות הם בחי׳ לבושים לנפש דהיינו שהוא המשכת בחי׳
 סוכ״ע בממכ״ע וזהו בחי׳ לבוש שהוא המקיף להגוף• אד שמירת הגוף
 והלבוש הוא על ידי בית, וזהו בחי׳ התורה. וכמ״ש בזהר דאורייתא
 היכלא עילאה דקודשא בריר הוא וגם ארז״ל מיום שחרב בית המקדש
 אין לו להקדוש ברוד הוא בעולמו אלא ד׳ אמות של הלכה הרי ד״א
 של הלכה הם נגד בחי׳ בית המקדש שהוא בחי׳ בית וכמ״ש וכל בניר
 למודי ה׳ ורב שלום בניד אל תקרא בניר אלא בוניד כו׳ שישראל הם
 הבונים את ההיכל והיינו על ידי תורה שבע״פ. ולכד על ידי זה יהיה
 שמירה לבחי׳ לבושים דמעשה המצות שלא יהיה מהם יניקת החיצונים
 על ידי שמירה דבחי׳ בית הנ״ל. וביאור הענין הוא כי הנה כל התורה
 שבעל פה הוא להחמיר חומרות ודקדוקי סופרים שלא לעשות. וכן במצות
 עשה אם עושה כד כשרה ואם לאו פסולה ואינה מצוה כלל. שזהו יסוד
 כל התורה שבעל פה להחמיר על דברי תורה שלא לעשות, ועל זה
 ארז״ל* ערבים עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה כי זהו עיקר
 הסייג והשמירה לד״ת (ועמ״״ש בד״ה ושמע אביה). כי הוא בחי׳ גבורות
 עליונות מבחי׳ חכמה עילאה שמהם נעשה בחי׳ החותם והחומה שלא
 יהיה יניקת החיצונים מהמצוה והרצון עליון. וזהו אני חומה שארז״ל זו
 תורה ומשמע ביבמות (דס״ב ב׳) דקאי על תשבע״פ שהרי אמרו בלא
 חומה דכתיב נקבה תסובב גבר והיינו בחי׳ תורה שבע״פ. ועמ״ש
 בד״ה וכל בניד בענין אל תקרא בניד אלא מניד. והנה על ידי הדבור
 בתורה שבע״פ באמרו פטור וחייב טמא וטהור אסור ומותר נעשה
 בחי׳ ההבדלה וההפרשה שלא יוכלו לקבל היניקה והאחיזה ח״ו, וכמ״ש
 ודברי אשר שמתי בפיר אני המשנה המדברת בפיר אלו ואלו דברי
 אלקים חיים הוא הוא המדבר בפיכם. ולא דברי בית שמאי ובית הלל
 עצמן. לכד הנה עי״ז נעשו החיצונים רחוקים ולא יהיה להם אחיזה
 מהאור הנמשר ע״י קיום המצות. וה״ז כדמיון הבית עד״מ שנעשה
 למחסה ולמסתור מזרם וממטר, ולכד ת״ח נק׳ מניד שהם הבונים את הבית
 ע״י דיבורם דברי אלקים חיים המדבר בפיהם. אד עכ״ז אם ה׳
 לא יבנה בית כו׳ שתחלה צ״ל בבחינת וכל בניד למודי הוי׳ דהיינו
 להיות ואהבת את הוי׳ אלקיד בכל לבבד רעותא דלבא שיחפוץ באמת
 לאמתו בעומק הלב גילוי אלקות בחי׳ סוכ״ע רוח אייתי רוח ואמשיר כו׳
 ועי״ז יוכל להיות בחינת מניר, משא״כ אם לומד בפ״ע אינו ממשיר בלום.
 וזהו למען תירא את ה׳ אלקיד בו׳ לשמור כו׳ שכדי שיהיה בחי׳ בית
 ושמירה ע״י עסק התשבע״פ הוא ע״י למען תירא את הוי׳ בו׳ אבל
 האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו. והטעם הוא שהרי עיקר כה
 השמירה הוא לפי שדבור זה הוא דבר ה׳ המדבר בתור פיו וכמאמר
 מתניתיו מלכתא כמלד הגוזר שלא* יקרב זר כוי. וכדי שיהיה בחי׳ דבור של
 האדם כלי לדבר ה׳ הוא ע״י היראה ורעותא דליבא דוקא שחפץ באמת
 לגילוי זה. וזהו סדר הפסוקים וזאת המצוה אשר צוה ה׳ לעשות בארץ

 *) עיין בהוספות.



 20 לקוטי ואתחנן תורה

 מעמך בו׳ והיה נותן בו טעם בתוספת ביאור ודקדוק הלשון כ״א
 ליראה את הוי׳ אלקיר אלקיד דוקא דהיינו שא״צ לפרש ליראה את הוי׳
 אלקיד שהוא המשכת אור א״ם במל׳ הנק׳ אלקים אלא יתפרש כפשוטו
 שכאו״א ימשיד אור הכתר באלקות השורה בו ממש דהיינו בחי׳ ניצוץ
 הארת המל׳ שבנפשו שע״י המצוה ששרשה מאור הכתר ימשיד בו הארה
 משם. וזהו אלקיך דוקא. וז״ש ואהבת את הוי׳ אלקיד בכל מאדר שהיא
 בחי׳ רעותא דלבא דהיינו פנימית הלב שלמעלה מהגבלת הכלים דלב
 והוא ז״א בעתיקא אחיד ותליא עי״ז יתעורר הכתר עליון מקור
 המקיפים להיות נמשר ושורה למטה. וזהו כל עיקר עניו המצות כוי.
 והנה המצות נקראו לבושים ומקיפים, אד התורה היא בחי׳ מזון לכו
 לחמו בלחמי. והעניו כי התורה היא בחי׳ חו״ב שהוא תשב״כ שנק׳ ספר
 דאורייתא מחכמה נפקת ותשבע״פ היא בחי׳ בינה והענין כי התורה
 שרשה ג״כ מבחי׳ הכתר אלא שהיא בבחי׳ חכמה שבכתר. וכמ״ש
 ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל דהיינו בחי׳ קו האמצעי שמכריח
 מן הקצה העליונה דכתר אל קצה התחתונה בסוף האצילות והוא
 המזווג ומייחד או״א להמשיר בחי׳ טיפת אבא כוי. והוא בחי׳ התורה
 והיינו ע״י הארת הכתר כנודע וז״ש החכמה תחיה בעליה פי׳ כי למטה
 החכמה תחיה ממש את המצות שהרי המצות הם בבחי׳ מל׳ ומקורה
 ושרשה הוא מאו״א וז״א כי ממל׳ שבחכמה נעשה חכמה שבמל׳ וכן
 ממל׳ דבחסד כו׳ וכמו התורה שהיא בירור המצות דהיינו הטעם והשכל
ה מ  של אותו המצוה וה״ז חיות המצוה ממש (וכמ״ש מזה בדיה ראיתי ו
 מנורת זהב»׳) ומ״מ בשרש כל השרש המצות יותר נעלה אף מבחינת

 החכמה דתורה שהרי שרש המצות מכתר שבכתר שהוא למעלה מהחכמה
 שבכתר. (ועמ״ש מזה בביאור ע״פ צאינה וראינה וע״פ יביאו לבוש מלכות) וע״כ
 נקראו המצות בעליה דחכמה רק שאעפ״כ החכמה תחיה בעליה וכידוע
 שלכד נקי התורה מזון לנפש כמ״ש לכו לחמו בלחמי בו׳ להיותם מחיה
 ממש אבל המצות נקי בשם לבושים דהיינו מצד שרשם באור הכתר
 שהוא בחיי מקיפים (ועמ״ש עוד מזה בביאור ע״פ אני לדודי ט״)• אד במקיפין
 עצמן יש ב׳ בחי׳ ולגגד זה נקי המצות לבוש והתורה נקי בית אל
 תקרא בניר אלא בוניר, והמל׳ נק׳ ג״כ לבוש ובית וכמאמר ר׳ יוסי
 מימי לא קריתי לאשתי אשתי אלא ביתי וכתיב ויבן ה׳ את הצלע לשון
 בנין. והעניו הוא כי ההפרש בין הלבוש לבית הוא, כי אף ששניהם
 הם בחינת שומרים ומגינים על האדם מ״מ יש הפרש גדול ביניהם
 כי הלבוש הוא בקירוב גדול אל המתלבש בו וגם שהוא מיוחד למדתו
 דוקא. משא״כ הבית הוא בריחוק הרבה ממנו לפי שהוא בהרחבות
 והתפשטות יתירה וע״כ אינה מיוחדת לפי מדת הדר בו. וכמ״כ למעלה
 יש ב׳ מיני מקיפים הא׳ המקיף שבבחי׳ השתלשלות שמבחי׳ פנימי
 שבעליו! נעשה מקיף לתחתוו שהוא מיוחד רק לפי ערד הכלי שלגבי
 מדת אותו הכלי בשיעור קבלתה הוא בחי׳ מקיף משא״כ אם היא היתה
 רחבה היה נכנס בבחי׳ פנימיות וכמו שהוא בחי׳ פנימיות בעליון כו׳
 והוא הנק׳ בחי׳ לבוש. והב׳ הוא בחי׳ מקיף כל המקיפין דהיינו בחי׳
 אור העגול הראשון שהוא מקיף כל העולמות בהשוואה א׳ ולא שהוא
 מקיף פרטי כי הוא מעצמות אור א״ס השוה ומשוה כו׳ וכוללם כולם
 כא׳ והוא הנק׳ בשם בית. וז״ש בע״ח דשרש ההיכלות הוא משיורי אור
 המקיפין כו׳(ועיין מענין מזון לבוש בית ע״פ מזמור שיר חנכת הבית.
 ועמ״ש מענין ב׳ בחי׳ מקיפים בשיר השירים ע״פ כאהלי קדר כיריעות
 שלמה ובביאור ׳ע״פ הבאים ישרש כו׳ ובביאור ע״פ כי תצא בעניו ל׳
 מ׳ דצלם). והנה ב׳ מיני מקיפין הללו שניהם באים ומתגלים בבחי׳
 מל׳(ולכן אמר דוד מזמור שיר חנכת הבית עם היות ששלמה בנה
 הבית והיינו לפי שדוד היה מרכבה לכללות בחי׳ מלכות דאצילות
 וכמ״ש במ״א), והיינו שמצד מה שהוא בבחי׳ מצות המלד זהו בחי׳

 חו״ב מ״מ הם ממהות אחד כו׳ ונקי הנצח לכר בשם ענף החכמה
 כנ״ל וכנודע. אד הכח הזה בבחי׳ מל׳ להעלים האור ולהוות יש מאין
 הוא מהארת הכתר המאיר בה שהוא מבחי׳ עצמיות אור א״ס ב״ה
 ונקי לכד כתר שהוא מענין כותרת דהיינו בחי׳ מקיף כו׳ והוא המהוה
 כל העולמות מאין ליש כי גם האצי׳ אינם ערד אליו ומקבלים ג״כ
 הארה מצומצמת מאד באופן יש מאין וכמ״ש והחכמה מאין תמצא.
 והנה לפי שנעוץ תחלתן בסופו דוקא ע״כ הארת הכתר מאיר במל׳
 יותר מבכל הע״ם והוא הנותן בה כח ועוז להחיות מאיו ליש בבי״ע
 כנ״ל. ועיין בד״ה איהו וחיוהי ועיין מ״ש בד״ה כאשר השמים החדשים
 בעניו השמים כםאי, וזהו ענין המצות שהם בבחי׳ מל׳ מצות המלד
 דהיינו רמ״ח מיני המשכות מבחי׳ מל׳ בבי״ע ואעפ״כ שרשם בבחינת
 כתר תרי״ג ארחין דגלגלתא דהיינו מטעם הנ״ל שהארת הכתר הוא במל׳
 דוקא (ועמ״ש מזה בביאור ע״פ והיה לכם לציצית וע״פ וידבר דעשרת הדברות).
 וזהו שאמרו שתרי״ג מצות דאורייתא וז׳ מצות דרבנן הם בבחי׳ תר״ד
 עמודי אור דהיינו כמו עמוד שמחבר הגג עם הרצפה שהוא בחי׳ נעוץ
 סופן בתחלתן כנ״ל. והנה לפני כל המצות צ״ל לשם יחוד קוב״ה
 ושכינתיה, והענין כי המשכת אור זה שמהכתר הוא אינו כ״א ע״י
 בחינת היהודים דוקא יחוד או״א ויחוד זו״נ. והענין כי היחוד הוא
 מסיבת תוספת ההארה בהמשפיע עד שיוכל להוריד ממנו הארה למטה
 כנ״ל, וכמארז״ל פחות מבן ט׳ שנה אין ביאתו ביאה שהוא לפי שלא
 נשלמו בו עדיין בחי׳ המוחין דגדלות ואף שיש בו אז ג״כ כח וחיות ויש
 לו ג״כ בחי׳ המוחין זהו רק כדי סיפוק לבד לצורר עצמו ודי להפקיע
 כו׳ אמנם בבוא ההארה יתירה אז יכול להשפיע גם למטה ולהוליד
 מהות חדש ממש, וכך יובן בענין כששיבחו חז״ל את ר״מ שהיה אומר
 ג׳ מאות משלים ובשלמה כתיב וידבר שלשת אלפים משל וזהו פלא
 לכאורה איזה חידוש גדול יש במשלים הלא הם רק מענינים גשמיים
 שבעוה״ז ויותר יש שבח בידיעת רזין עילאין כנ׳׳ל• אד הענין שהמצאת
 המשל לנמשל דהיינו שיוכל להוריד חכמתו בלבושים גשמיים זהו ע״י
 עומק החכמה דייקא שלמעלה מהחכמה שבנמשל ולכן אנו רואים הרבה
 אנשים חכמים שאע״פ שידע דבר חכמה אעפ״כ לא יוכל להסביר
 החכמה ההיא ומה גם ע״י משלים כו׳ ואם יאמר משלים יהיו מילין
 דכדי. והיינו מפני כי לזה צריד עומק החכמה (ועמ״ש מזה בד״ה
 הנה אבדם כו׳ ובד״ה והבדילה הפרוכת ועמ״ש בביאור ע״פ יונתי
 גבי פי׳ יפתי הלבושים שממעשה המצות) וזהו ג״כ ענין הנ״ל שלצורד
 השפעה צ׳ל תוספת אור כמשפיע (ועמ״ש בביאור דמזוזה מימין גבי
 והנה שרש גילוי האותיות כו׳ אבל שרשם כו׳ והמשל בזה כח ההולדה
 כוי). וכמ״כ כאן שא״א להיות המשכת הכתר במל׳ ע״י המצוה שצריד
 להיות נמשר דרד או״א וז״א אם לא ע״י תוספת הארה באצילות ואז
 ממילא היה השפעה למטה והוא הנק׳ בחי׳ יחודים (ועמ״ש סד״ה
 ועשית בגדי קדש גבי והנה בזה יובן ענין ברכת המצות כוי ותכלית

 וסוף הברכה הוא להיות גילוי מלכותו יתי):
 ב ועתה יובן מ״ש ועתה ישראל מה ה׳ אלקיר שואל מעמד כ״א
 ליראה את הוי׳ אלקיר וארז״ל א״ת מה אלא מאה כר,
 פי׳ כי ענין המצות הוא המשכת כתר במל׳ והיינו מה ה׳ אלקיד
 שואל מעמר כ״א ליראה ולהמשיר אור הכתר במל׳ הנק׳ הוי׳ אלהיר
 כי בחי׳ אור הכתר כמו שהיא למעלה אינן יכולים לקבלו ובמ״ת שהיה
 גילוי אור הכתר אנכי פרחה נשמתם אבל מהו שואל מעמד להמשיר
ן זח״א בההקדמה י י ע ) ׳  אור הכתר במל׳ הגק׳ מה כמ״ש מה רב טובר מ
 ד״ב ור״פ תתמה). וזהו אלא מאה שע״י מאה ברכות ממשיכים מבחי׳

 אור הכתר במ״ש בפ׳ חיי שרה (דקכ״ג ע״<?<. והרב המגיד הקדוש
 ז״ל היה מרגלא בפומיה תמיד פסוק זה דועתה מה הוי׳ שואל



 לקוטי ואתחנן תורה יא

 בו׳ איזה בית אשר תבנו לי שבחי׳ מקיף עליון דבית הוא הנעשה
 ע׳׳י בריעות והשתחואות דשמו׳׳ע שהוא בחינת ביטול בו׳ וזהו למען
 תירא כו׳ לשמור כוי. וע׳ בפ׳ נח (דו־ ע״ד א׳) ע״פ והבית בהבנותו
 ובפ׳ וישלח(דף קע״ב) ועמ״ש בד״ה וכל בניד גבי א״ת בניר אלא בוניך:

 שמע ישראל הוי׳ אלקינו הוי׳ אחד ואהבת כר. וצריד להבין
 למה הזכיר ב׳ פעמים הוי׳. ועוד למה הפסיקו אכנה״ג בין
 אחד לואהבת בבשכמל״ו. וגם צריר להבין פי׳ שמע שהוא לשון אסיפה
 מלשון וישמע שאול את העם וגם לשון הבנה והנה ואהבת הוא לשון
 ציווי וגם לשון עתיד פי׳ שאומר הכתוב שכשיעמיק בדעתו ויבין
 שהוי׳ אחד יבוא לבחי׳ ואהבת לשון עתיד בכל לבבר בשני יצריה
 שאפילו היצה״ר הוא נכנע ובטל לגבי אהבת ה׳. והנה כל אחד ואחד
 אומר ב׳ פעמים בכל יום קריאת שמע שחרית וערבית ואעפ״כ אינם
 מגיעים לבחי׳ ואהבת• אד הענין הוא כי הנה כתיב ראה נתתי
 לפניר היום את החיים וכו׳ ובחרת בחיים לאהבה את הוי׳ אלקיד בכל
 לבבר כי הוא חייר, היינו כל אחד ואחד שרוצה לעבוד ה׳ צריר לידע
 בתחלה הבחירה שלו. ולכן כתיב ובחרת בחיים״. וצדד להבין מי הוא
 שאינו רוצה לבחור בחיים והלא כל או״א אוהב חיים. ואדרבה מי שאוהב
 חיים הוא אדרבה אוהב ההיפוד דהיינו תענוגי עוה״ז• ואיר כתיב
 ובחרת בחיים לאהבה את הוי' אלקיר והלא היצה״ר אוהב את החיים.
 אד צריד לידע מה נק׳ חיים הנה כתיב ויאמר אלהים יהי רקיע וכו׳
 ויהי מבדיל כו׳ ויעש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת
 לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע. וצריד להביו למה שינה במאמר
 זה יותר מבשאר מאמרים״ שנאמר עניו הבדלת הרקיע שני פעמים
 ויהי מבדיל ויבדל- אד הנה מבשרי אחזה אלוה למשל כל החיות שבאדם
 נמשר מהלב דהיינו עד״מ התהוות הקול והדבור הוא שנמשד מהלב
 להריאה ומהריאה לקנה וזהו קול ודבור שיוצא מהם וגם אפילו המוח
 מקבל חיות מן הלב שעולה מן הלב למוח לחשוב ולהרהר והנה זהו
 בחי׳ המשכת חיות רוחני מהלב שיומשר מזה הדבור והמחשבה וכן
 נמשד ג״כ מהלב חיות גשמי לכל האברים והוא דם הנמשד מהלב לכל
 האברים ומזה נעשה גידול הבשר ודם זה נעשה מהמאכל שמתברר
 בקיבה וכבד והמובחר עולה ללב והפסולת יוצא דרד בני מעיים לחוץ.
 וכל זה הוא מתחלק על ידי הפרסא שמפסקת דהיינו חצר הכבד
 שהוא המבדיל בין אברי הנשימה לאברי המזון• כד ממש בנמשל
 כביכול הנה כתיב צור לבבי שכללות החיות נמשר ממנו ית׳ כדכתיב
 ואתה מחיה את כולם והנה יש גם כן ב׳ בחי׳ השפעות. הא׳ הוא
 הנקרא בחי׳ מים עליונים הוא תענוג עליון אז תתענג על ה׳.
 והב׳ הוא מים תחתונים הם הפסולת תענוגי עוה״ז שנמשכים ע״י
 הפרסא ורקיע המבדיל בין מים עליונים למים תחתונים וזהו ובחרת
 בחיים העליונים שהוא בחי׳ עץ החיים ותענוג עליון ולמאוס בתענוגים
 גשמיים שמבחי׳ מים תחתונים עה״ד טו״ר• אד איד יוכל להגיע
 לבחי׳ זו הוא ע״י ק״ש שחרית וערבית שמע הוא שם ע׳ רבתי.
 ע׳ הוא ז׳ מדות לד הוי׳ הגדולה והגבורה כו׳ ז׳ מדות כל אחד
 כלול מעשר ושם הוא אותיות מהמדות [כמ״ש בדיה השמים בסאי]
 שהוא הארה הנמשר ומתפשט להוות יש מאין דהיינו ששמו ית׳ מחיה
 בעצמו דהא כי נשגב שמו לבדו כתיב ששמו הוא נשגב הודו על
 ארץ ושמים שאפי׳ על ארץ ושמים אינו אלא הודו זיו הארה מהאותיות
 והוא בחי׳ בדבר ה׳ שמים נעשו שיש בו התחלקות הזמו. דהיינו
 ביום א׳ יהי אור. ביום ב׳ יהי רקיע ובטובו מחדש בכל יום תמיד
 מעשה בראשית. והענין הוא כד שבכל יום ויום מתגלה דבר יום
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 לבוש ושרשו מאור הכתר כנ״ל. אמנם מצד שהיא בחי׳ תשבע״פ נק׳
 בית כמו הבית שהוא שומר להאדם ומצילו מן הקור והגשמים או מן
 החום, כמ״כ שמור זו משנה שמור לנוק׳ שהוא בבחי׳ שומר הטוב
 מהרע ומבררת אותו כמ״ש ותתן טרף לביתה בחכמה יבנה בית
 חכמות נשים בנתה ביתה עיין ברבות ר״פ שמיני, כי בחכמה דייקא
 אתברירו. אף עכ״ז הוא ע״י כח המקיף עליון דבחי׳ בית ובחי׳ זו
 בתורה הוא הבל הדבור שמדבר המשנה שהוא בחי׳ מקיף וכמ״ש
 ואשים דברי בפיר ובצל ידי כסיתיר, וכמ״ש במ״א ע״פ ביום השע״צ
 בענין גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, וכמ״ש ג״כ בבינונים ספ״ה
 בשם הפע״ח, ועמ״ש ג״כ מענין הדבור בד״ת בד״ה זאת חקת התורה
 גבי ושני תולעת• אד להבין מה שאמרו שמור זו משנה דוקא דהיינו
 תשבע״פ. והענין כי התורה היא להבדיל בין הטמא לטהור. וארז״ל
 בת״כ ם״פ שמיני צ״ל בין פרה לחמור והלא כבר הם מפורשים.
 א״כ למה נאמר ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור. ביו טמאה לד לטהורה
ה בין שנשחט רובו של קנה לנשחט חציו. וכמה הוא ביו רובו לחציו  ל
 מלא שערה עכ״ל, והיינו כי מה שמבואר בתשב״כ שהוא אסור או מותר
 אין זה צריד לפנים ואינו נק׳ הוראה כלל בפ״ק דהוריות (דף ד׳ ע״א)
 לענין הורו ב״ד משום דזיל קרי בי רב הוא. כי הוראה זהו
 שייר על דבר שאינו גלוי כ״כ ויש לספק בו ולכן עיקר הוראה זו הוא ע״י
 תשבע״פ שבה מתברר אף בדברים המסופקים מהו אסור ומהו מותר
 וההוראה הוא הבירור וזהו דשמור זו משנה. והנה בגשמיות ההבדלה
 הוא כפשוטו שלא יאכלו האיסור. אן־ ההבדלה ברוחניות הוא כי ידוע
 שכל דבר איסור מה שהוא אסור על האדם יש לו שרש ומקור למעלה
 בקליפות. ולכן ארז״ל העובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד, וע״י
 זה שאומר שהוא אסור ופסול וכיוצא הוא מבטלו ומורידו מגדולתו כי
 באמת הרע מצד עצמו היה כלא היה רק בבחי׳ חוצפא אם תגביה
 כנשר כו׳ וע״י המבטשיו יפלו ויתפרדו כל פועלי אוו. והנה בחינה
 זו הוא בחי׳ מל׳ מתניתא מלכתא שגוזר בד וכר כוי. ולכן התשבע״פ
 בבתי׳ זו שנקראת בית היא בחי׳ שומר להלבושים הנעשים ממעשה
 המצות. והענין כי המצות עצמן אף ששרשן בכתר והוא בחי׳ הרצון
 אשר במצוה אבל גוף הדבר שנעשה בו המצוה הוא מנוגה כמו ציצית
 מצמר וכיוצא ויש בו טו״ר וצריר בירור והיינו ע״י בחי׳ מל׳ ותתן טרף
 לביתה כו׳ וגם צריד שמירה והוא בחינת תכלת נהורא תכלא שחפו בו
 המשכן והוא בחי׳ בית. ועמ״ש סד״ה מה טובו אוהליר יעקב אוהל
 נק׳ דירת עראי בחי׳ בעלי עסקים שקובעים עתים לתורה פרק אחד
 שחרית ופרק אחד ערבית משכנותיר נק׳ דירת קבע כשעוסק בתורה
 תמיד ועכ״פ נק׳ התורה דירה ובית שהוא שומר להלבושים, ועמ״ש
 מענין מקיף דתכלת סד״ה ויקח קרח וזהו למען תירא. כי הנה מתחלה
 נאמר וזאת המצוה כו׳ לעשות בארץ. אבל צ״ל ג״כ למען תירא כוי
 לשמור. ופי׳ כי לעשות היינו המשכת הכתר ע״י המצות והוא הנק׳
 לבוש כנ״ל והדר לשמור כו׳ היינו בחיי שמור זו משנה אר אמ ה׳ לא
 יבנה כו׳ וצ״ל למען תירא את ה׳. ופי׳ אם ה׳ לא יבנה בית היינו כי
 אותיות התורה נקי בית וכמ״ש סד״ה אחת שאלתי מאת הי. שבתי
 בבית ה׳. וצ״ל בית הוי׳ דוקא דהיינו כמ״ש ודברי אשר שמתי בפיר
 וכמ״ש מזה סד״ה ראשי המטות גבי לאמר זה הדבר כו׳ וזהו תען
 לשוני אמרתד וכמ״ש ג״כ סד״ה ששים המה מלכות בענין פי׳ בכל
 המקום אשר אזכיר את שמי כוי ע״ש, ולהיות כן הוא ע״י למען תירא
 את הוי׳ ולא תחללו כוי שלא להיות יש ודבר מפסיק כוי משא״כ
 התורה שבלי יראה אינו נקי בית ה׳ כ״א נקי רק תרעא לדרתא
 (בפ׳ במה מדליקיז דל״א) וזהו כי אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחא

 לעילא ואין נעשה כלל הבירור וההבדלה באמדו כשר ופסול. וע״כ
 אמר למען תירא כו׳ לשמור וגם כמ״ש במ״א ע״פ השמים כסאי

 שויה בעניו—בבימנים: ואוצ״ל: בסש״ב.
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 אה״ר בכל לבבך (ועמ״ש ע״פ ראשי המטות מ׳), ופעמים נאמר נקיות
 מביא לידי פרישות, והיינו שקודם החורבן השיגו בחי׳ נדר(עיין ברע״מ
 ם״פ יתרו (דצ״א ע״ב) נדר איהו לעילא ואינון חיי כוי, וע׳ מש׳׳ל בפי׳
 חיים), אבל כהיום אנו אומרים בלא נדר. ובבחי׳ ועשה טוב ההיפוד
 הוא היינו אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה
 פעמים ואחד שהפעם האחד שהוא יותר מרגילותו חשוב ממאה אשר
 הוא רגילותו. וכן בצדקה שהפרוטה שהוא נותן יותר מרגילותו חשוב
 ביותר מן הרגילות וזהו קבלת עומ׳׳ש ועי״ז יכול לבוא לבחי׳ ואהבת
 ובכל מאדר כי הנה כתיב אור זרוע לצדיק וזרעתיה לי בארץ (ועמ״ש
 ע״פ בשלח פרעה), וזהו כלל שלא יוכל להשתנות מיש ליש אחר אלא בביטול

 מהותו כמשל הזריעה שזורעין גרעין אחד אינו צומח עד שנרקב
 וכשנרקב צומחים ממנו כמה שבלים. כך הוא ממש בנמשל כשמבטל
 רצונו ואתכפיא סט״א אזי יוכל לבוא לבחי׳ ואהבת בכל מאדר בחי׳
 אהבה גדולה שאינה יכולה להתקבל בכלי שבחי׳ בכל נפשר הוא בחי׳
 אהבה שנתקבל במוח שהוא בחי׳ כלי אבל בחי׳ ובכל מאדר לא היה
 בשום כלי אלא הכלי שלה הוא מל׳ פה ותושבע״פ קרינן לה ונקרא
 מצות המלד אסור ומותר טמא וטהור כשר ופסול ומתניתא וכוי. וזהו
 כן יעמוד זרעכם ושמכם זרעכם הוא בחי׳ אור זרוע אשריכם זורעי
 כו׳ ושמכם בחי׳ ויעש דוד שם קבלת עול מלכות שמים שהוא בחי׳
 הביטול רקיבת הגרעין שעי״ז יוכל להיות הצמיחה, (והנה עי״ז נקרא
 כנס״י בחי׳ תמתי שממשיכים שגם למטה יהיה הגילוי כמו למעלה.
 וזהו שכתוב לע״ל ומעין מבית ה׳ יצא והשקה את נחל השטים שהוא
 בחי׳ מים תחתונים שלא יהיו עוד בבחי׳ ומשם יפרד כו׳ וכמ׳׳ש
 במ״א ע״פ ששים המה מלכות כוי, והיינו ע׳׳י בחי׳ עומ׳׳ש ובכל מאדר
 שהוא בחי׳ באר מים חיים שנעשים המים בחי׳ מים חיים ע״י עברם
 דרד הארץ בו׳ וכמ״ש פ׳ חקת ע״פ עלי באר כו׳ ועי״ז נמשד בחי׳
 ומעין יצא כוי והשקה בו׳), ועיין מענין פסוק שמע ישראל ברבות ס״פ
 ואתחנן ויחי פצ״ח ויקרא ס״פ די. בשה״ש בפסוק ועלי תשוקתו. באיכה
 ם״פ נשקד עול. ושם גבי מעשה במרים בפסוק על כן אוחיל לו.
 ובפסוק חלקי ה׳. בקהלת בפסוק יש אחד. ובפסוק מרועה אחד.
 באסתר בפסוק ישנו עם אחד. וזהו ראה נתתי לפניך• היום את
 החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע ומבואר לעיל דבחי׳ חיים זהו
 מה שלמעלה מהפרסא ומות נקרא הפסולת שנתברר מתחת הפרסא.
 אר הנה הרע הוא מר ממות דהיינו ענין פעור שהיו עושין מהפסולת
 יש גמור ה״ז רע יותר מעצם הפסולת מצד עצמו*. והנה עד״ז בחי׳
 הטוב הוא למעלה מבחי׳ החיים וכמארז״ל יפה שעה אחת בתשובה
 ומעשים טובים בעוה״ז מכל חיי העוה״ב וכתיב כי טוב חסדד מחיים
 כי חיות כל העולמות הוא רק מב׳ אותיות בי״ה ה׳ צור עולמים
 ביו״ד נברא העוה״ב כו׳ והם כלא חשובים לגבי מהותו ועצמותו ית׳
 וגם כמ״ש והחכמה תחיה והוא ית׳ למעלה מעלה מהחכמה חי ולא
 בחיים כו׳ וכתיב כי עמד מקור חיים שאפילו בחי׳ מקור החיים הוא
 רק עמר טפל ובטל לד בו׳. ועמ״ש בפי׳ ובטובו מחדש בד״ה שחורה
 אני. וזהו עניו הבדלת הרקיע שנאמר שני פעמים והמשכה זו היא

 ע״י בכל מאדר בו׳:

 ענין ק״ש אחד ואהבת כוי. וגם ביאור פ׳ ראשונה בכללה. הנה
 איתא בת״ז אנת הוא חד ולא בחושבן כוי. וביאור הדבר כי הנה
 כל ההשתלשלות מעילה לעילה בכל עולם ועולם הם עשר ספירות וכן
 בנפש האלקית יש ע״ס וכן בנפש החיונית וראשיתן החכמה כו׳ והנה יש
 בחי׳ שהיא למעלה מו החכמה והוא בחי׳ הרצון העליון כי אית רצון

 *) עיין בהוספות.

 ביומו היינו בחי׳ האותיות והדבור הנמשד מבחי׳ המדה שביום ההוא
 דהיינו ביום א׳ נמשר אותיות יהי אור מבחי׳ מדת החסד. ביום ב׳
 יהי רקיע וכוי. ויום שבת הוא חוזר למקורו כמו שהיה, כמשל אדם
 שהוא מחשב או מדבר וכשיכיל מדבורו או ממחשבתו חוזר למקורו
 הראשון. כד כביכול אצלו יתברר נק׳ שבת להוי׳ אלקיר. ופי׳
 ישראל הוא ישראל עלה במחשבה וכשמתבונן שהוי׳ אלקינו שם הוי׳
 הוא בחי׳ צמצום והתפשטות והמשכה והוא להיות אלקינו בחי׳ מחשבה
 עילאה להיות התהוות נש״י שנתהוו מבחי׳ מחשבה עילאה שהוא
 גבוה יותר מבחי׳ הוי׳ אחד שהוא צמצום והתפשטות והמשכה להיות
 בחי׳ דבור שמזה שרש התהוות ז׳ רקיעים והארץ וד׳ רוחות העולם
 הנרמזים בחי״ת ד׳ דאחד. וכנ״ל במשל מהלב נמשד חיות לדבור וגם
 למוח לחשוב ולהרהר והרי המשכה לבחי׳ מחשבה הוא גבוה יותר
 כוי וזהו שנאמר ב׳ שמות הוי׳, וכר יובן ג״כ למעלה שפי׳ הויה
 אלקינו היינו נש״י עלו במחשבה הוא גבוה יותר מבחי׳ ההמשכה דבחי׳
 דבור ואפילו מבחי׳ מלאכים וברוח פיו כל צבאם כו׳ והענין שבחי׳
 הוי׳ אחד אין נופל לשון אחד כ״א בהשתלשלות בחי׳ שמים וארץ כו׳
 שהם בחי׳ ששה קצוות רוחניים וגשמיים כו׳ והוא ית׳ אחד בהם לפי
 שהם בטלים אליו ית׳ [וכמ״ש בפרשה בהעלותך וע״פ וארא] אבל בחי׳ הויה
 אלקינו הוא המשכה מבחי׳ יחיד שהוא ית׳ יחיד ומיוחד והוא לבדו
 הוא וכמאמר זרע יצחק יחידו שהוא בחי׳ חיי החיים שלמעלה אפילו
 מבחי׳ חיים הרוחניים שהוא בחי׳ ואתה מחיה את כולם בחי׳ ואתה
 אותיות הדבור מא׳ עד ת׳ וה׳ מוצאות הפה. וזהו מכלכל חיים.
 וכמאמר יחיד חי העולמים מלר שהוא ית׳ יחיד ומיוחד וחי העולמים
 אינו אלא מבחי׳ מלד כו׳ וזהו כי עמר מקור חיים. וכשמתבונו בזה
 שהוי׳ אלקינו בחי׳ יחיד ממש וכמ״ש אחת היא יונתי אחת היא היינו
 מה שהנשמה נק׳ יחידה ע״ש שמקבלת מבחי׳ יחיד. וע״י התבוננות
 זו ממילא יבא לבחי׳ ואהבת את הויה אלקיר ממש בכל לבבד בבחי׳
 יחידה שבנפש שבכל ניצוץ האדם כביכול ישראל עלה במחשבה.
 וע״ז אמר משה רבינו עליו השלום ונשב בגיא מול בית פעור כשהזהיר
 על משנה תורה אמר שיהיה מול בית פעור ופעור הוא שם ע״ז שרצו
 להמשיד החיות מלמעלה למים התחתונים שהוא תענוגי עוה״ז, וכעניו
 בן סורר זולל וסובא שבתורה פ׳ כי תצא לכן היו מתריזין עצמן
 להמשיד הפסולת כו׳ וכמ״ש בע״ח של״א פ״ה. ולכו הזהיר ונשב בגיא
 מול בית פעור כי גיא היינו בחי׳ שפלות והכנעה וביטול אליו ית׳
 שהוא מול והיפר בית פעור כי כל איש אשר הלר אחרי בעל פעור
 השמידו הוי׳ אלקיר שנעשה מהם כלא היו אבל ואתם הדבקים בה׳
 אלקיכם חיים כוי. ופי׳ ונשב בגיא י״ל שזהו עניו ק״ש שהיא מיושב
 וק״ש הוא להיות בחי׳ ביטול למס״נ באחד. והנה קודם החורבן בית
 ראשון שהיו נשמות גבוהות היו יכולים להגיע לואהבת ע״י התבוננות
 לבד שמע ישראל כוי ואהבת. אבל אחר החורבן אינו יכול להגיע
 לואהבת אלא על ידי בשכמל״ו שהוא קבלת עול מ״ש*. ובזה מתורץ
 הקושיא דלעיל למה אין כל אחד מגיע לבחי׳ ואהבת כי כדי להגיע
 עכשיו לבחי׳ ואהבת צ״ל ע״י קבלת עול מלכות שמים שזהו ענין
 בשכמל״ו שהצריכו לומר קודם ואהבת והיינו ענין לאכפיא ס״א דהיינו
 בטל רצונד ביטול הרצון גשמי הוא בחי׳ עבודה וקבלת עו״מ ית׳
 דאין מלד בלא עם לשון עוממות שהוא יש ודבר ואעפ״כ מבטל רצונו
 מכל וכל וכל דבר שאינו בביטול הרצון אינו נק׳ עבודה כלל (ועמ״ש בפ׳
 שלח ע״פ ועתה יגדל וע״פ כי עמך מקור חיים). וביטול רצון היינו כפשוטו

 לעשות הפד מה שהלב חומד הן בבחי׳ סור מרע הן בבחי׳ ועשה טוב
 '.בטור מרע הוא קדש א״ע במותר לד והוא בחי׳ נדר ואיש כי ידור
 נדר לה׳ נדרים סייג לפרישות ופרישות מביא לידי קדושה הוא בחי׳

 •) עיין בהוספות.
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 לגבי רוחניות יש ערך שהרי הרוחניות מתלבשת בגשמיות כה השכל
 במוח וכח הראיה בעין כו׳ והרי יש ביניהם איזה קישור וחיבור ע״י
 אידים כמבואר בחכמת הגיתוח שבתלת חללי גלגלתא תלת מוחץ אם
 יש אמה חסרון באיזה מוח גשמי כמו מוח הזכרוו יהי׳ שכחן בו׳.
 וכן השכל מתלבש אפי׳ במעשה גשמיות כמו מעשה הכתב שכותבין
 על הספר בדיו דברי שכל עמוק, אבל במאציל עליון ב׳׳ה לא שייר כל
 בחי׳ אלו שאינו בבחי׳ השתלשלות ולא בבחי׳ התלבשות כלל אלא נק׳
 סוכ׳׳ע שמעלה ומטה שוין אצלו שאינו נתפס ומלובש בגדר עלמין כלל כי
 אני ה׳ לא שניתי כתיב ואתה הוא קודם שנברא כוי, ואם היה איזה תפיסא
 והתלבשות ממהו׳׳ע ית׳ בהעולמות היה שינוי ח׳׳ו שהרי קודם שנברא לא
 היתה תפיסא והתלבשות ואחר שיכלו ימות עולם ג״כ לא יהיה בו׳ אלא
 שגם עתה אינו בהתלבשות אלא שהחיות הנמשר בתור עלמין להחיותם
 הוא בבחי׳ שם בלבד ממדת מלכותו ית׳ כמשל המלד שאע׳׳פ שהוא
 מרחוק שמו נק׳ על מקומות ממשלתו שהם תחת רשותו ושמו נק׳ עליהם
 שהם שלו וזהו חד ולא בחושבן כלומר שאינו בבחי׳ ערד כי אינו בגדר
 ההשתלשלות כלל וכשישים האדם אל לבו בחי׳ אחד זה בק׳׳ש אזי יהיה
 ואהבת בכל לבבד בבחי׳ יחידה שבנפש שהוא כל לבבר שבנפש יש
 נרנח׳׳י והוא עד״מ כמו שרואים שכחות הגפש מתפשטות מדרגות רבות
 ומתפעלות מהתפשטות שלה אבל אין ההתפעלות שוה שהרי כשמספרים
 לפני האדם סיפורי מעשיות ממלחמות מתפעלת הנפש קצת שיש לה
 נחת מן הסיפורים ההם אבל לא מתכליתם שאינו נוגע לה אם המעשה
 כר או כר אבל בדבר הגוגע לה מתפעלת יותר מדבר והיפוכו ויש בדבר
 הגוגע לאדם מדרגות רבות עד שיש דבר שנוגע עד מיצוי הנפש ממש
 בתכלית נקודת הלב שאליו הוא נושא את נפשו ממש וזהו בחי׳ יחידה
 שבנפש השכלית והחיונית וכן בנפש האלקית מקור נשמות ישראל היא
 כנ׳׳י נק׳ בשם לבי נקודת הלב בחי׳ יחידה שמקבלת בחי׳ אחד שהוא
 בחי׳ הרצון שלמעלה מן הטעם ודעת והיינו לפי שיתבונן* איר שהוא ית׳
 אחד חד ולא בחושבן וההשתלשלות היא ירידה גדולה ועצומה מאור פניו
 ית׳ בבחי׳ שם בלבד יהללו את שם ה׳ כי נשגב שמו לבדו רק הודו כו׳
 וכמה מיני ריבוי רבבות מדרגות צמצומים רבים ועצומים לאיו קץ עד
 שנתהווה הויות העוה״ז הגשמי יהי אור גשמי ועל קוטב זה הולד וסובב
 כל דבר בע״ח*) מראשיתו ועד סופו שתחלת דבריו ביאור צמצום א״ס
 וסוף דבריו בדף האחרוו בריאת שמים וארץ ומתחלת הצמצום עד שנעשה
 שמים וארץ הוא כל ההשתלשלות שבע״ח. ועד׳׳ז תקנו חז״ל סדר פםוד״ז
 וברכת יוצר להאריך באחד שכל המאריד באחד מאריכין לו ימיו היא
 מדת האהבה שנק׳ יום כמ׳׳ש יומם יצוה ה׳ חסדו שע׳׳י שמאריד להתבונו
 באחד תגדל ותתרבה מדת האהבה אליו ית׳ ובפםוד״ז מבואר איך
 שיהללו את שם ה׳ בו׳ והללוהו בגבורותיו הללוהו כרוב גודלו שכרוב
 גודלו הוא רבוי התחלקות מדת הגדולה בכמה מיני מדרגות בכל עולם
 ועולם נמשד ע׳׳י גבורותיו הן הן הצמצומים רבים והעצומים ועי״ז
 ישוב לאהבת ה׳ אור א״ם ב׳׳ה להבטל ולהכלל אליו ית׳ כי תקטן
 מאד בעיניו אהבת עוה״ז וכחותיו הגשמיות שהם ירדו ונשתלשלו
 מעולם ועד עולם בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בכמה מיני

 צמצומים רבים ושונים:
 ג ואמת שהתנאים ואמוראים לא היו מאריכיו כ״כ בתפלה ובפרט
 בפסוד״ז (ועמ״ש מזה בד״ה ויעש משה נחש נחושת) רק היינו
 לפי שהיו גבוהים מאד במעלה כמאמר רשב״י בחד קטירא אתקטרנא
 בו׳ שהיה נתפס אחד אמת בלבבם בהתבוננות מועטת בפעם אחת
 והיתה יתד תקועה בלבבם בל תמוט עולם ועד (ע׳ זח״ג קכ״ח א׳
 מענין יתד במקום גאמן וברבות תצוה ר״פ ל״ז וכתיב אהל בל יצעו בל
 יסע יתדותיו לנצח (בישעיה ל״ג) והוא בחי׳ תרין ריעין דלא מתפרשין
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 ואית רצון אית רצון שהוא למטה מן החכמה והדעת והוא רצון שבמדות
 שנלקח מטו״ד. כמו עד״מ בגשמיות בנפש המשכלת ענינים הצריכים
 לגופו איד שטוב לפניו מו״מ זה שיש בו ריוח וע״כ נפשו חושק ומתאוה
 ורוצה לעשות כן. ואית רצון שהוא למעלה מן הטעם והדעת שלפעמים
 אדם רוצה בדבר שאפילו יבואו כל אדם ויראו לו בשכלם ותבונתם
 שאין לעשות כן אעפ״כ לא יאבה ולא ישמע להם מפני עקשותו בדבר
 והוא הרצון שלמעלה מן הדעת שאין הדעת פועל בו שום פעולה.
 ובו באלקות הוא ע״ד מארז״ל שתוק כר עלה במחשבה כי אין טעם
 לרצון ואע״פ שבוודאי יש טעם לדבר אן־ הטעם ההוא נעלם מאד ולאניתן
 להשגת המלאכים ולכן אמר להם שתוק כוי (ועמ״ש מזה בביאור ע״פ
 כי על כל כבוד חופה). והנה מחכמה ולמטה גק׳ בחי׳ השתלשלות כי כל

 השתלשלות הוא להיות בחי׳ גילוי וגילוי הראשון נק׳ אצילות מלשוו ויאצל
 מן הרוח דגבי משה לפי שמשה היה במעלה עליונה וגבוה מאד געלה
 הי׳ עליו למשא הנהגת בני ישראל בגשמיות לתת להם בשר כוי. וזהו שאמר
 מאין לי בשר (עמ״ש בד״ה בהעלותך שלך גדול כוי). ולכד אמר לו הקב״ה
 שיאסוף שבעים איש הזקנים ואצלתי מן הרוח בו׳ כלומר שירד ונשתלשל
 עד מעלת ע׳ זקנים שהם הסנהדרין שהיו למטה ממגו במדרגה ועי״ז
 ונשאו אתר במשא העם שאצילות זו היא ירידה והשתלשלות ממדרגה
 למדרגה כדי שישאו במשא העם. וכר לגבי אור א״ס ב״ה דלית מחשבה
 תפיסא ביה לא היו העולמות יכולים לקבל זיו והארה ממנו ית׳ ולהיות
רדת והשתלשלות האצילות וכמ״ש  התהוות העולמות כלל אם לא ע״י י
 בד״ה כי אברהם לא ידענו שע״ס דאצילות הם ממוצעים בין בחי׳
 המאציל א״ס ב״ח לבחינת נבראים בי״ע. והשתלשלות זו מלשון שלשלת
 כמו שלשלת האחוזה טבעת בטבעת עד שנעשית ארוכה. כר להיות
 גילוי והתהוות העולמות הוא ע״י שלשלת הארה והארה דהארה כו׳
 משכל למדות וממדות למחשבה דו״מ כוי הגם כי לא מחשבותי
 מחשבותיכם שאין זה מהות המחשבה כלל שהרי ממחשבה ודיבור גשמי
 א״א להיות שום התהוות. משא״כ בדבר ה׳ שמים געשו ויאמר אלקים
 יהי אור ויהי אור כי הוא אמר ויהי רק כ״ז נק׳ בשם שכל ומחשבה
 כוי. עד״מ כמו בגשמיות שהדבור מורגש לזולתו משא״כ המחשבה. כד
 החיות הנמשר להחיות עלמין דאתגליין להיות בגילוי בפו״מ כמו
 הנביאים ששמעו קול ה׳ בגילוי ממש כמ״ש במשה וישמע את הקול
 כו׳ וכמו התהוות העולמות בע״מ יהי אור ויהי אור שנתהווה אור
 גשמי בפו״מ הרי החיות הנמשר לגילוי זה נק׳ בשם דבור שהוא מורגש
 לזולתו משא״כ עלמין סתימין כוי. וזהו הללוהו כרוב גודלו ולא כתיב
 כגודל גודלו שגודל גודלו היה משמע גדולת בחי׳ התפשטות של מדת
 הגדולה שהיא החסד שכח ההתפשטות של החסד הוא גדול מאד אבל
 כרוב גודלו פי׳ שכמה מיני ריבוי התחלקות בבחי׳ גדולת ההתפשטות
 של החסד בכמה מיני עולמות ומדרגות רבות עד לאין קץ כי התפשטות
 החסד דעשי׳ הוא עד״מ מו הארץ לרקיע ת״ק שנה ומרקיע לרקיע
 כו׳ זו היא התפשטות גדולה, ויש התפשטות לענין השגה כמו השגת
 משרבע״ה אדון הנביאים שהיתה התפשטות השגתו לאין קץ, וכיוצא
 בזה יש מדרגות רבות מעולם ועד עולם מריש כל דרגין כו׳ ועיין בר״ח

 שער היראה פ״א:
 ב והנה השתלשלות זו היא באצילות וממנה ולמטה שהוא להיות
 חכמה שכל ומדות ומחשבה כו׳ שהמדות נשתלשלו מהשכל
 והמחשבה מהמדות כו׳ אבל במאציל עצמו ב״ה איו עתר אליו ית׳ ולשון
 ערר הכתוב בתורה בערכין שמעריכין כסף ערכו במספר שניו וכן ערד
 במספר נק׳ כערד שנים אל ארבעה כד ערד ארבעה אל שמונה שהוא
 חציו וכיוצא בזה וכן בכל סדר ההשתלשלות יש ערד מאחד אל חבירו
 שהרי נשתלשלו זה מזה מדות משכל ומחשבה ממדות כו׳ וכו גשמיות
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 ואהבת את הוי׳ אלקיך כוי. הנה מואהבת עד ובשעריך מ״ב
 תיבין ופ׳ שניה שם ע״ב ועיין בזח״ב תרומה (קל׳׳ב ני)
 ובפרדס (שכ״א פ״ו ופרק י״ב). והנה נודע כי שם מ״ב הוא בגבורה
 ושם ע״ב בחסד והלא כאן נהפוך הוא. כי פ׳ ראשונה דק״ש היא
 בחי׳ חסד ואהבת ופ׳ שניה השמרו לכם כו׳ בגבורה. וכמבואר מענין
 סדר הפרשיות קדש והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע שהם חו״ב
 חו״ג קדש בחכמה כוי. אך העניו דאיתא בזהר על האורות דאחליפו
 דוכתייהו ואכלילו שמאלא בימינא. והביאור הוא שנתחלפו האורות
 בבחי׳ כליהם שאור החסד שורה בכלי הגבורה ואור הגבורה בכלי
 החסד [עיין מזה בהרמ״ז פ׳ צו בדף כ״ז וכנזכר מזה בביאור ע״פ לבבתני] והכי
 נמי בב׳ פרשיות אלו דפ׳ ראשונה היא בבחי׳ חסד בבחי׳ כלים ואהבת
 בחי׳ כלי החסד ושם מ״ב בגבורה הוא אור הגבורה השורה בכלי
 החסד ופ׳ שניה שם ע׳יב אור החסד בכלי הגבורה. ולהבין ביאור
 זה יש לבאר תחלה ענין יחו״ע ויחו״ת שבשמע ישראל ובשכמל״ו דהנה
 בתיבות הוי׳ אלקינו שבפסוק ראשון דק״ש פי׳ האריז״ל שזהו ענין
 המשכת האור בחו״ב דאצי׳ ונקי יחוד או״א. ופי׳ כי הנה
 ההשתלשלות וההתהוות מאין ליש צ׳׳ל תמיד כמ״ש בח״ק ולא מאין
 ליש גשמי בלבד כמו ז׳ רקיעים וארץ בו׳ שצ״ל מתחדשים בכל שעה
 ורגע מאין ליש שאלו הי׳ נפסק המשכת החיות בהם היו חוזרים לאין
 ואפס ממש כמו קודם שי״ב וכמ״ש באריכות בסש׳יב חלק ב׳. אלא
 כמו כן ממש גם בעולמות העליונים ואפילו להיות בחי׳ חו״ב כמ״ש
 והחכמה מאין תמצא וממנה נמשך בבינה שנק׳ בחי׳ יש להנחיל אוהבי
 יש. וזהו ענין ונהר יצא מעדן יוצא ל׳ תמידית ההמשכה מאין ליש
 תרין ריעין דלא מתפרשין. וזהו אשר ברא אלקים לעשות דפי׳ אשר
 ברא זהו יש מאין רוחני בחי׳ והחכמה מאין תמצא ומזה נמשך אח״כ
 לעשות הוא בחי׳ מאין ליש גשמי ועמ״ש בד״ה את שבתותי תשמרו.
 וכנודע שעצמות אור א״ס ב״ה מרומם ונשגב למעלה מעלה מגדר
 ובחי׳ חכמה עילאה שהחכמה עילאה אין ערוך אליו כלל ואנת הוא
 חד ולא בחושבן פי׳ שאין ערוך כו׳ וכמשנ״ת לעיל בד״ה ענין ק״ש.
 ולאו מכל אלין מדות איהו כלל אלא לאחזאה כו׳ ולכן להיות אנת חכים
 פי׳ אנת בחי׳ חד ולא בחושבן נמשך ומתלבש בבחי׳ חכמה עילאה זהו
 השפלה וירידה וזהו ענותנותו ולכן צריך להיות אתערותא דלתתא
 לעורר ירידה והמשכה זו כי תחילת בריאת העולם בריש הורמנא כו׳
 היה מאליו וממילא כד סליק ברעותי׳ כו׳ כי חפץ חסד הוא אבל עכשיו
 תלוי בהעלאת מ״נ כו׳ והעלאת מ״נ זו היא בק״ש שאזי אנו ממשיכים
 ההתהוות מאין ליש הוי׳ אלקינו כו׳ פי׳ אלקינו מה שאנו משיגים ויש
 יכולת בשבלינו להיות תפיסה והשגה כו׳ הוא מבחי׳ הוי׳ שהוא בחי׳
 חכמה בחי׳ ביטול כו׳ שמאין תמצא שלא כדרך וסדר בחי׳ ההשתלשלות
 שהוא יש מיש משא״כ חכמה לגבי בחי׳ כתר כו׳ [ועמ״ש מזה בד״ה פתח
 אליהו בפ׳ וירא ובביאור ע״פ מי מנה כר] ובחי׳ חכמה זו היא בחי׳ הוי׳ המהוה

 להיות בחי׳ אלקינו מאין ליש כו׳(ועמ״ש בביאור ע״פ ונקדשתי בתוך
 וביאור ע״פ יונתי מענין המשכה זו שבק״ש שהוא המשכת אור חדש כו׳
 ע״ש) ולכן מקדימין לומר שמע ישראל היא ההעלאה מ״נ ממטה למעלה
 כדי להמשיך התגלות אור א״ס ב״ה באו״א שזהו מ״ש אח״כ הוי׳
 אלקינו כנ״ל. והיינו כי שמע שם ע׳ עי״ן רבתי הוא מקור המדות
 דהיינו כשהמדות הם בשכל (וזי מדות כל א׳ כלולה מיו״ד הרי עי)
 שאז הן בבחי׳ גדלות. משא״כ כשנעשות מדות גמורות אחר שנמשכו
 ללב להיות התפעלות האהבה גמורה ויראה גמורה הן בבחי׳ קטנות
 ואין להן ערוך לכשהם בשכל שאז האהוי״ר הם גדולים ביתר שאת כוי ולכן
 נק׳ חמדות בשם ז״א שנתקטנו ונעשו זעיר לשון מועט. ועמ״ש בד״ה את
 קרבני לחמי בעניו עצמות גידין ובשר ומ״ש בפ׳ הברכה ע״פ ואתה
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 ועמ״ש םד״ה שובה ישראל עד ועמ״ש מזה בד״ה תחת אשר לא עבדת)
 משא״כ אנחנו מגושמים ורחוקים מרוחניות שצריך להאריך עד שיותפס
 בשכלנו ולבנו ענין הרוחניות ואיך שהגשמיות היא ירידה גדולה
 מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, וכמשל התינוק שצריך להסביר לו ההלכה
 באריכות הדברים ובמשלים ומליצות שונות לקרב אל שכל הקטן לפי
 קטנו וריחוקו משכל הגמרא ומידיעת עניני טיב העולם במה שההלכה
 עסוקה. לכך תקנו לנו פסוד״ז ושתים לפניה כו׳ שעי״ז מקיים
 ואהבת את ה׳ אלקיך להיות הוי׳ אלקיך ממש שורה ומתגלה בך
 והיינו ע״י התבוננות שמע ישראל הוי׳ אלקינו הוי׳ היה הוה ויהיה.
 אלקינו אלוה שלנו שאנחנו בטלים אליו בביטול ויחוד אמיתי כמ״ש בנים
 אתם לה׳ אלקיכם ברא כרעא דאבוה כמו הרגל שבטל לגבי הראש
 ואפילו אם הראש רוצה להכאיב את הרגל ולהדאיבו לתשובה או
 לרפואה כגון אם הזיק את הרגל בקרירות שהרפואה היא לשפשפו בשלג
 ואם נכוה הרפואה היא לחממו ביותר במרחץ שהרפואה היא כואבת ביותר
 בשעת מעשה מאד ואין הרגל מרגיש את הרפואה כ״א הראש ואעפ״כ
 אין הרגל מונע מפני ביטולו להראש באחדות, וע״ז יפול שם אלקינו
 אלוה שלנו שבאדם אחד יכול לומר על כל האברים שהם שלו דהיינו
 שהראש הוא של הרגל או שהרגל הוא של הראש. משא״כ על אדם
 אחר נפרד אינו יכול לומר שהוא שלו ממש כך נק׳ בכל התורה כולה
 אני ה׳ אלקיכם אלוה שלכם ממש כי חלק ה׳ ממש עמו אלא שירדה
 ונשתלשלה בהשתלשלות המדרגות מאיגרא רמה כו׳ ולפיכך ואהבת את
 הוי׳ שיהיה אלקיך ממש ואל יאמר האדם שהוא רחוק מזה כי ע״ז
 מסיים בסוף ק״ש אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים שהיתה ערות
 הארץ ונדבקנו בנו״ן שערי טומאה והקב״ה הוציאנו משם ובחמשים
 יום קבלו את התורה ונתעלו בעילוי רב מאד עד שהיה להיות לכם
 לאלקים גילוי השכינה במ״ת, לפיכך גם עכשיו אני ה׳ אלקיכם ותכלית
 הירידה היא להיות המשכות אלקות בתורה ומצות. מצות הם רמ״ח
 אבריז דמלכא כמו אברים שבהם מלובש כחות הנפש בעין כח הראיה
 כו׳ וע״י שמושך העין מושך כח הראיה שבנפש שנתלבשה שם כך
 המצות הן המשכות אור א״ס ברוך הוא המלובש בהם שע״י הטלית
 ממשיך כך כוי. אך ההמשכה הוא על ידי ואהבת כי רוח אייתי רוח
 כו׳ אם ישים אליו לבו כו׳(כמ״ש בד״ה לכן אמור לבנ״י ובד״ה מנורת
 זהב בעניו כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואח״כ יקבל עליו
 עול מצות), ודרך כלל המצות הם בחי׳ אהבה וחסד ה׳ חסדים ה״פ
 אור ה״פ מים שנאמרו ר״פ בראשית (כי מים היינו בחי׳ מעשה המצות
 שהם ה׳ חסדים כמיא דאשקי לאילנא מים יורדים מגבוה לנמוך וכמ״ש
 בד״ה והיה מספר בני ישראל. אך פנימיותם הוא ה״פ אור היינו בחי׳
 אהבה שהוא פנימיות של החסד). והיו הדברים האלה אשר אנכי כו׳
 זו תשב״כ מקרא מלשון והיה לך למקרא העדה שנאמר גבי חצוצרות
 שהוא לשון קריאה ואסיפה כך כל התורה שמותיו של הקב״ה וע״י זה
 קורא וממשיך אור א״ס מלמעלה למטה. ושננתם לבניך זו תשבע״פ
 שהוא ממטה למעלה שעיקרה היא ההשגה ואינו חילוק ביו לשון
 המשנה או לשון תוספתא וירושלמי ולשון הב״י הכל נקי תשבע״פ וע״י
 ההשגה הוא המעלה מלמטה למעלה כוי(וזהו ושמתי כדכד שמשותיך
 ב״פ כד הא׳ ותמלא כדה כ״ד ספרין דאורייתא מלמעלה למטה ופירושן
 בתשבע״פ הוא בחי׳ מלמטה למעלה וכמ״ש במ״א) וקשרתם זו
 מעשה המצות כי הוקשה כל התורה לתפילין כשם שתפילין הוא עניו
 המשכת יחודו ית׳ שיתגלה בגשמיות כמו שכותבין הפרשה של אחד
 בקלף ובדיו להיות כתוב בתפילין בגשמיות ולהניח על היד ובין עיניו
 בגשמיות. כך כל המצות הם המשכת יחודו ית׳ שיהא אחדותו ית׳

 שורה ומתגלה בגשמיות המצות כמו בטלית כוי:
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 למדות ג׳׳ב להיות בהם ג״כ ביטול והתכללות ולמהוי אחד באחד
 וכמ״ש לר ה׳ הגדולה והגבורה כו׳ שהכל בטלים לך ואינן עולים בשם
 כלל דלאו מכל אליו מדות כוי, ועמ״ש מזה ע״פ בהעלותך את הנרות
 וע״פ וארא אל אברהם, ואח״כ ממשיכים יחוד זה בשכמל״ו ברוד לשון
 המשכה שנמשד בבי״ע ובהיכלות ג״כ בחי׳ יחוד כמו למעלה באצילות
 שנמשד גם להם אור א״ט להיות ביטול והתכללות כוי. [ומזה יובן מ״ש
 בחורבן בהמ״ק מלאכי שלום מר יבכיון נשמו מסלות כו׳ וכמ״ש תלמידי
 האריז״ל שכשיש יחוד בזו״נ דאצילות אזי מתייחדים ג״כ ההיכלות
 הנמשכים מת״ת עם ההיכלות הנמשכים מבחי׳ מלכות ועיין במק״מ
 ר״פ שמות (דף ד׳) ע״פ איש וביתו באו ופי׳ ועניו יחוד זה היינו שנמשר
 בהם גילוי אור א״ם להיות ביטול וזהו עניו בשכמל״ו ולכו בחורבן
 בהמ״ק מלאכי שלום מר יבכיון על העדר הגילוי כוי, ועמ״ש עוד
 מענין יחוד זה דההיכלות ומלאכים ע״פ ועזוז נוראותיך יאמרו. וגם
 י״ל פי׳ יחו״ע הוא שרש המשכת מאין ליש חו״ב דאצי׳. ויחו״ת הוא
 מאין ליש בבי״ע עד שנמשד ג״כ מאיו ליש גשמי] ועי״ז ואהבת את
 הוי׳ אלקיד בכל מאדד בלי גבול דהיינו לצאת מבחי׳ כלי וגבול שהכלי
 הוא המגביל את האור. ועד״ז כל הפרשה כולה היא להיות הסתלקות
 האור מן הכלי. והנה הסתלקות זו הוא בחי׳ שם מ״ב בגבורה כנודע
 שכל העלאות הוא ע״י שם מ״ב [ועמ״ש מזה ע״פ אלה מסעי בעניו מ״ב

 מסעות]. ולכן מיוסד לומר בק״ש שעהמ״ט להעלות הנשמה ע״י שם

 זה ולכן יש בו ז״פ ששה ששה תיבות בשתים יכסה כו׳ ובשתים יעופף
 יעופף מן הכלי לעלות ולהסתלק למעלה והוא עניו גבורה שבחסד
 בו׳ וזהו ענין דאחליפו דוכתייהו ששורה האור בכלי אחר. כי פ׳
 ראשונה הוא חסד שנאמר בה ואהבת בו׳ והיא בחי׳ כלי החסד אבל
 האור הוא גבורה והסתלקות למעלה וזהו שם מ״ב, ובזה יובן שהכוונה
 דוקא שבק״ש היא בשם זה. לפי שהכוונה היא פנימית [בחי׳ אור]
 דהיינו המכווו התכלית שעל יסוד זה סובב הולד כל העניו וכל העניו
 הוא בבחי׳ חיצוני׳ כו׳ ולכן גוף הפרשה שהוא העניו הוא בואהבת
 כו׳ כלי החסד כנ״ל (ר״ל כי הרי החיצוניות והכלי דאהבת בכל מאדך
 היא בחי׳ חסד דהיינו מה שהיא בחי׳ אהבה ואהבה הוא בחי׳ חסד
 דרך כלל. אך פנימיותה שהוא המכוון מאהבה הוא בחי׳ אור הגבורה
 שהוא להיות הסתלקות וליפרד מן הפתילה כו׳ ועיין בסש״ב פ״נ, וזהו
 כרע שכב כארי וכלביא וארז״ל ספ״ק דברכות (די״ב ע״ב) שבקשו לקבוע
 פ׳ בלק בק״ש משום דכתיב בה האי קרא ובילקוט עומדין כאריות
 חוטפיו ק״ש. והיינו כי בחי׳ אריה הוא ג״כ ע״ד הנ״ל דאור הגבורה
 בכלי החסד כמ״ש הרמ״ז פ׳ צו(דכ״ז ב״ח) בעניו האש שע״ג המזבח שהיה
 בצורת אריה שאריה גימטריא גבורה וכתיב ופני אריה אל הימין כו׳ ע״ש,
 וזהו עומדין כאריות דוקא שיהיה בק״ש בחי׳ ואהבת כו׳ בכל מאדך בו׳)־.
 ג וכל זה בפ׳ ראשונה שהיא בחינת רצוא אבל פ׳ שניה היא בחי׳
 שוב להיות דוקא המשכת אורות בכלים ולכן לא נאמר בכל
 מאדכם. ובזה הוא להיפר שהכלי הוא גבורה השמרו לכם כו׳ וחרה אף
 כוי• אד הפנימיות הוא בשם ע״ב שהוא בחסד [חסד גי׳ ע״ב] שהחסד
 נחלק לע״ב בחי׳ הם ע״ב גשרים. וענין גשר הוא כמו שעושין עד״מ
 ע״פ המים גשר בנוי חדרים רבים להיות המים עוברים בו בהתחלקות
 בכל חדר כו׳ ולא יעברו בבת אחת כ״א שיהי׳ הבדל בין מים למים כו׳
 כד עד״מ יש ע״ב גשרים שהם ע״ב מיני הבדלות בחסדים בין חסד לחסד
 שכמה ענינים יש וכולם מרומזים בחסד יום ראשון חסד. ואור (שנברא
 בו) חסד. ומים חסד. גוון לבן חסד כו׳ וכיוצא באלו הרבה פרטים
 למטה. וכן למעלה השיר של מלאכים וצדיקים יושבין ונהנין מזיו כו׳
 בג״ע עליון ותחתון כו׳ וש״י עולמות כו׳ וכיוצא יש הרבה פרטים עד אין
 מספר רק שכולם נכללים דרר כלל בע״ב בחי׳. [וע׳ בתוספתא שבזח״ב
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 מרבבות קדש ועיין בזהר ר״פ ויקרא ובפי תרומה (דקל״ב) מענין אתוון
 רברבין ואתוון זעירין ועמ״ש ע״פ ויקרא אל משה בענין אלף זעירא
 ואלף רברבא). והעלאת מ״ן למקור המדות הוא ע״י בחי׳ שם דהיינו
 רפ״ח ניצוצין עם שם ב״ן בגימט׳ שם כי שם ב״ו הוא המעלה בחי׳
 רפ״ח ניצוצין שנפלו בשבה״כ להחיות כל עניני׳ גשמיים שכל חיותם
 הוא מרפ״ח ניצוצין ורפ״ח ניצוצין הללו שהן החיות שבכל ענינים
 הגשמיים עולה ע״י שם ב״ן מל׳ המברר כו׳ לבחי׳ ע׳ רבתי מקורות
 המדות שמהם המשכת הרפ״ח ניצוציו הנ״ל. וזהו שם עי, ועוד יש טעם
 על שנקרא שם ע׳ לשוו שם ממש והיינו גם מצד שרש שרשו של הרפ״ח
 ניצוצין ודשם ב״ן דתיקוו שהוא הכל רק מבחינת שמו ית׳ בלבד וכמ״ש
 כי אני הוי׳ הוא שמי וכנודע שכתר הוא ממוצע בין מאציל לנאצלים
 ונקי מל׳ דא״ס בחי׳ שם בלבד שהוא להיות התהוות בחי׳ אצי׳ ושבירה
 ותיקון. משא״כ בא״ס עצמו לא שייר כלל כי אני ה׳ לא שניתי ואני
 ראשון ואני אחרון וקודם השבירה ואחר השבירה ובשעת התיקוו
 והבירור ולאחר שיוגמר תשלום הבירור הכל שוה לפניו ית׳ כי שבה״כ
 לא היתה נוגעת כ״א לאור א״ס ב״ה ולא במאור עצמו ח״ו שבמאור
 עצמו לא היה שום שינוי ח״ו וכמשל מסד וענן המפסיק את אור וזיו
 השמש ומחשיבו שאינו נוגע לעצמיות ומהות השמש כוי. ובחי׳ שם זה
 הוא המעלה רפ״ח ניצוצין לע׳ רבתי היא בחי׳ בינה מקור המדות
 שרש הז׳ מלכים שנשברו וימלור וימת כו׳ שהם המלכים שמלכו בארץ
 אדום כו׳ היא בינה ומשם נפלו ונשברו והשם הזה הוא המעלה אותן
 רפ״ח ניצוצין שבשביר׳ למקורן ושרשן שהיא בחי׳ בינה ע׳ רבתי כוי.
 ואח״כ העלאה יותר לבחי׳ ישראל כי א״ל הוא נהירו דחכמתא כמ״ש
 בזהר ע״פ השמים מספרים כבוד א״ל כו׳ וישראל אותיות שי״ר א״ל כוי
 [ועמ״ש בשיר השירים בביאור ע״פ צאינה וראינה בעניו וישמחו בד
 ישראל מקדשי שמד. ובביאור ע״פ יונתי בחגוי הסלע בענין ישראל עלו

 במחשבה ומ״ש ע״פ ולא ראה עמל בישראל]:
 ב והנה ע״י בחינת ההעלאות מ״נ הנ״ל ממשיכים מלמעלה למטה
 להיות הוי׳ אלקינו כו׳ הוי׳ בחכמה בחי׳ ביטול כו׳ כי
 אין אור א״ס שורה אלא בחכמה שהיא כה מ״ה ואפילו בבינה אינו שורה
 אור א״ס אלא ע״י התלבשות חכמה וחכמה היא בחי׳ המחברת
 להיות המשכת אור א״ס בכל עולם כו׳ כי כולם בחכמה עשית וכנודע
 מענין התורה שבכל עולם כו׳ והיינו כי הנה אור א״ם ב״ה הוא הסוכ״ע
 שמקיף מראש עד רגל בהשוואה אחת. ועד״ז המשיל בע״ח משל העיגול
 הגדול המקיף את הקו ואינו יכול להתלבש בשום כלי בבחי׳ אור פנימי.
 כי כולם כלא נחשבו קמיה ית׳ ואין ערוף כו׳ וע״ז נאמר את השמים ואת
 הארץ אני מלא בהשוואה אחת והיינו בבחי׳ העלם כי לית מחשבה
 תפיסא ביה כלל ואינו מתלבש בשום כלי בבחי׳ א״פ כ״א בבחינת
 החכמה לבדה שבה הוא מתלבש בבחי׳ אור פנימי ועל ידה נמשד
 ופועל בשאר הט״ס וכמ״ש הטעם בםש״ב פל״ה בהג״ה. ולכן ע״י
 עסק התורה ממשיכים אותו ית׳ שיתגלה אלינו בבחי׳ אור פנימי כי
 התורה נתלבשה בדברים גשמיים בבי״ע ואנו משיגים אותה ותוכה
 מלובש חכמה עילאה שבתוכה דוקא מלובש אור א״ס בבחי׳ א״פ כנ״ל
 מה שאינו מתלבש בשום כלי בבחי׳ או״פ כ״א בבחי׳ אור מקיף בו׳ כנ״ל
 וזהו עניו הוי׳ אלקיגו ועי״ז הוי׳ אחד כי הנה מלת אחד אינו מורה
 על יחודו ית׳ כי מאחר שאין עוד מלבדו לא שייד לשון אחד שלשון
 זה לא שייך רק בדבר המתפרד ומתחלק ואעפ״כ הכל אחד. כמו אלו
 ואלו דא״ח שאע״פ שלכאורה הם חלוקים מ״מ הכל אחד כוי. אלא
 דקאי על מדותיו ית׳ חו״ג כו׳ דהיינו שהגם שהם דברים נפרדים
 וכמעט שני הפכיים שבמקום שיש חסד לא שייד גבורה ואעפ״כ הכל
 א׳ לפי שנמשר אור א״ס ב״ה המלובש בחכמה לבינה ומשם נמשד
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 לעשות חלל והפסק להשראת אור א׳׳ם שהמשיך על נפשו בפ׳ ראשונה
 דק״ש בבחי׳ ובכל מאדך במם׳ינ בו׳ שעי״ז נמשך בו אור א׳׳ס ממש
 בבחי׳ שם ע״ב ונתתי מטר ארצכם מטר מ״ד ארצכם דמ״נ [ועיין
 בפע׳יח שער הק״ש פב״ד]. וזהו ונתתי והל״ל ונתן ה׳ ומהו ונתתי הגם

 שהוא מאמר משה רבע״ה שהשכינה היתה מדברת מתוך גרונו אעפ״כ
 הרי לא נאמר כן במקום אחר. רק לפי שבכאן הוא עניו המשכת
 ע״ב שהיא המשכת אור א״ס ממש בכלים ואף כל אדם יכול להיות
 אומר פ׳ זו ע״ע מאחר שהיה בפרשה ראשונה במס״נ בו׳ והתכללות
 באור א״ס ממש הרי ממשיך אור א״ס ממש בנפשו להיות בכל
 נפשכם ולא תחללו כו׳ ולהיות המשכת שם ע״ב ודברי אשר שמתי בפיך
 ודברי ממש בפיך כוי. וענין הג׳ פסוקים ויסע ויבא ויט ישר והפוך
 וישר שצ״ל תחלה ממעלה למטה ואח״כ ממטה למעלה ואח״כ חוזר

 להיות ממעלה למטה והם ג׳ קויו כר*:

 (בשלח ד״נ) ע״פ מסע מלאך כו׳ גבי ומייו םתימו תחות נוקבי כשבעין

 ותרי אתוון ומבואר במ״א], אבל בחסד אחד פשוט לא היו יכולים
 העולמות להיות כלל רק דרך צמצוצים והשתלשלות המדרגות בג״ע
 העליון בך ובג״ע התחתון כך ולהיות אור ומים כו׳ ולכן שם ע״ב
 שבג״פ ויסע ויבא ויט יש בבל שם ג׳ אותיות גי׳ רי״ו שהוא בגי׳
 גבור״ה שירידת החסד הוא בבחי׳ גבורות וצמצוצים כמו גבורות
 גשמים שמזכירין הגשם באתה גבור לפי שמטר יורד בגבורה הגם
 שהגשם הוא מרוה את הארץ ומולידה ומצמיחה ונותן זרע לזורע
 ולחם לאוכל כר, אלא שגבורתו היא במה שיורד טיפין טיפין שצ״ל
 בהתחלקות לטיפין רבים שלא ישטף ויעשה מבול ולא לתוהו בראה כו׳
 ולשבת יצרה בבחי׳ כלים הוא דוקא בבחי׳ גבורות כדי שיהיה יכולת
 בכלי לקבל כוי. והנה המשכת אור זה בכלי דפ׳ שניה דק״ש היא
 במ״ש בה בכל נפשכם דהיינו להיות בבחי׳ ולא תחללו כו׳ שלא

 פרשה עקב
 בשם בהמה רבה שהיא בחי׳ אהבה רבה שלמעלה מן הדעת המושג
 ומלובש תוך העולמות שהוא מבחי׳ םוכ״ע דכולא קמיה כלא חשיב ממש
 [והיינו ענין מ״ש בע״ח שער (א״א פ״א) שכל הפרצופים העליונים של
 א״א ואו״א וזו״נ יינקו תחלה מב׳ בחי׳ דדי בהמה ע״ש] ומשם נמשך
 בחי׳ רחמים רבים. דהיינו כמו למשל מלך בשר ודם שמפני גבהותו
 והתנשאותו על כל השרים והעמים יש בו מדת רחמנות יותר שמרחם
 על כולם מפני שכולם הם שפלים וגרועים ממנו לכן הרחמנות גדולה
 מאד בעיניו על גודל ועוצם שפלותם. וככה ממש כביכול באור א״ס
 ב״ה שהכל בטלים במציאות נגדו ית׳ וכולא ממש כלא חשיבא קמיה ואפי׳
 עולמות עליונים כדכתיב הן שמים לא זכו בעיניו ולכן הרחמנות גדולה
 מאד עליהם איך שהם שפלים וגרועים בתכלית השפלות נגדו ית׳ שאפי׳
 על בחי׳ ג״ע העליון ותחתון נופל בו רחמנות הנ״ל [כמ״ש מזה ע״פ
 כי ההריט ימושו כר] שענין ג״ע הוא שצדיקים יושבים ונהגים מזיו

 השכינה כו׳ ואין זה אלא זיו והארה המתפשטת ממנו ית׳. אבל בו
 בעצמו ובכבודו לא שייך זה כלל בי הכל בטלים במציאות נגדו ית׳
 ונכללים ביחודו ואחדותו ואין שם דבר בפ״ע שיפול עליו שם דבר ומהות
 בפ״ע כמו ג״ע כוי [ועמ״ש בד״ה אשירה לה׳ כי גאה גאה בפ׳ בשלח בעניו עלמא
 דאחבסיא], ואפילו בחי׳ עדן שלמעלה מבחי׳ גו שהיא בחי׳ חכמה נאמר עליה

 כולם בחכמה עשית שנחשב בחי׳ עשי׳ גשמיות לגבי הקב״ה והרחמנות
 ע״ז גדולה מאד איר שירדו כ״כ בבחי׳ מטה להיות נחשב כלא ממש
 קמיה כנ״ל. ומזה יתבונן המשכיל לעורר רחמים רבים על נפשו, דהיינו
 על ניצוץ אלקות שבו שהוא חלק אלוה ממעל ממש מבחי׳ אלקות
 ואני ה׳ לא שניתי היה הוה ויהיה ואתה הוא קודם שנברא העולם
 בר, והוא אסור וקשור בהבלי עולם המעלים ומסתיר אור האמת
 ועוסק בהבלי עולם שהם כלא ממש, ואפילו עוסק בדברי תורה אי עבד
 בגין יקרי׳ כוי דהיינו שרוצה להשיג איזה דבר להיות נחשב ליש ודבר,
 הרי לימוד זה מתחת השמש שהכל הבל ורעות רוח, וכשיעמיק בענין
 זה בהתבוננות כאו״א לפי מה שהוא יודע ומכיר א״ע כי ידע אינש
 בנפשיה יעורר רחמים רבים וחמלה יתירה איך שהוא בתכלית השפלות
 ורחוק מה׳ בתכלית ובזה תחיה נפשו כתחה״מ ממש שעניו תחיית המתים
 יהיה ע״י טל כמ״ש כי טל אורות טליך והוא טלא דנטיף מפומא
 דעתיקא כוי. פי׳ שיהיה התגלות אלקות בבחי׳ גילוי רב ועצום ממקור
 וחיי החיים א״ס ב״ה ונגלה כבוד ה׳ כ״כ עד שאפילו במקום שהיה
 מעט מזעיר חיות וקיום יעוררו ויעלו למעלה להכלל באחד ולהבטל

 *) סיום המאמר באוה״ת ואתחנן ע׳ רלד.

 ויאכילך את המן וגו׳ למען הודיעך וגוי. הנה המן הוא בחי׳
 טל כמ״ש ותעל שכבת הטל והוא טל שעתיד להחיות בו
 את המתים והוא בחי׳ רחמים רבים כמאמר מחי׳ מתים ברחמים רבים.
 ולהבין מהו בחי׳ רחמים רבים למעלה, הנה כתיב וזרעתי את בית
 ישראל זרע אדם וזרע בהמה (בירמיה סי׳ ל״א ועמ״ש מזה ע״פ ואלה
 המשפטים) פי׳ שיש שני מיני נשמות בחי׳ אדם ובחי׳ בהמה. ויובן

 זה עם מ״ש פני אריה אל הימין כו׳ שהוא בחי׳ אהבה ובמ״א כתיב
 אריה שאג מי לא יירא (בעמוס סי• ג׳) וגם ימים נוראים נקראים ע״ש
 אריה כי אריה אותיות יראה. והיינו שבחי׳ אהבה זו של בחי׳ אריה
 למעלה הוא מבחי׳ התגלות גדולתו של הקב״ה ולגדולתו אין חקר שאינו
 יכול להתלבש תוך עלמין ולכן תפול עליהם אימתה ופחד בהתגלות
 גדולה זו מצד המקבל שאינו יכול להתלבש בהם בחי׳ זו כמו שהיא
 למעלה בבחי׳ אהבה [וע״ד המבואר במ״א המשל מחותם בולט
 נעשה על השעוה צורת חותם שוקע בך מהתגלות גדולתו של הקב״ה
 נמשך למטה בעולמות בחינת יראה]. וזהו עניו שירד על המזבח אש
 בצורת אריה דאכיל כל קרבנין כוי. דהיינו בחי׳ חלב ודם שנכלה
 ונשרף בהתגלות בחי׳ זו, וע״ז נאמר כי ה׳ אלהיר אש אוכלה הוא
 ששורף ומכלה כל האשים. ובחי׳ אהבה מקבלים כל העולמות מבחי׳
 פני שור שמהשמאל שהוא בחי׳ גבורה המעלים ומסתיר בחי׳ גדולה
 הנ״ל ואהבה שנמשר מבחי׳ זו נקרא בשם בהמה לשון נוקבא שמקבלת
 מפני השור הנ״ל ונקי אהבת עולם מפני שאהבה זו באה ע״י העלם
 והסתר חיות אלקות שבתור העולמות והחיות הוא העול׳ למעלה
 בתשוקה נפלאה להתעלות ולהתכלל באחד שהוא מקור וחיי החיים בחי׳
 םוכ״ע כמ״ש אל דמי לך כו׳ קארי תמיד ולא שכיר כו׳ וכן האדם שמתבונן
 תמיד בעין שכלו העלם והסתר חיות אלקות שלכן נקרא עולם מלשון
 העלם והסתר מתעורר בתשוקה נפלאה שמשתוקק ונמשר בטבע למעלה
 לאור באור החיים ונק׳ אהבה זו בחי׳ בהמה ואהבה זוטא שבתור
 העולמות. והנה בחי׳ אדם הוא כמ״ש ועל דמות כו׳ כמראה אדם
 כוי. דהיינו מארי דאורייתא והוא עד״מ כמו האדם שיש בו רמ״ח אברים
 ושם״ה גידים. משא״כ אברי בהמה איו בהם מספר זה. כר התורה
 היא רמ״ח מ״ע ושס״ה מל״ת שהיא בחיי גבוה מאהבה ויראה שאהבה

 . ויראה הם רק גדפין לבד לפרחא לעילא במקום התורה:
ה כתיב ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמר בהמות לשון 1 ה  ב ו
 רבים שיש עוד בחי׳ בהמה שלמעלה מבחי׳ אדם והיא הנק׳
 עוו-ה לאור — ונקי אהבה וו בחי׳ בהמה ואהבה זוטא: בבוך 1064 : ונקרא אהבה זו אהבה זוטא.

 ובבור 633: ונקי בחי׳ זו בחי׳ בהמה ואהבה זוטא.



 לקוטי עקב תורה יד

 (סי׳ קפ״ז) והא קיי״ל בסמיד דברנות אלו דאורייתא נינהו וי״ל דמטבע

 הוא שטבעו להן כו׳ ע״ש, א״כ נוסח ומטבע דברכת הזו שייבא דוקא
 לענין ירידת המן ולכן מזכיריו גם בברכת הארץ ועל אכילת מזון וגם
 חותמין על הארץ ועל המזון אע״פ שהזכיר מזון בברכת הזן אלא
 דמטבע ההוא קאי על לחם מן השמים שהוא המן. ומזון שבברכת
 הארץ הוא קאי על לחם מן הארץ• אד צ״ל דא״כ מדוע גם עתה
 החיוב לברר בנוסחא זו שבברכת הזן אע״פ שאין המן יורד עכשיו
 כלל. ולהבין זה יש להקדים ענין המן דכתיב ביה אשר לא ידעת ולא
 ידעו! אבותיד משמע שהוא בחי׳ ומדרגה גבוה מאד שאפילו לאבות
 לא נודע בחי׳ מקור ושרש המן כ״א זהו בחינת משה וכמארז״ל שהמן
 ירד בזכות משה ועיין בזהר פ׳ אמור (דף ק״ב סע״ב) ובפי׳ הרמ״ז
 שם. וגם צ״ל מ״ש למען הודיעה כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם
 כי על כל מוצא פי הוי׳ יחיה האדם. ובלק״ת פי׳ דר״ל המוצא פי
ה מזז״א דד״מ ע״א ח״ב דפ״א ע״ב  ה׳ שבמאכל וזה דוחק קצת (ועמ״ש מ
 ע״ש. ובח״ג מ״ז ב׳ קכ׳׳ב נ• קכ״ג א׳)• אד הענין יובן בהקדים עניו

 תהו ותיקון שבתהו היו בחי׳ יש ולכן לא היה בהן התכללות לכן נק׳
 ז׳ נקודות וע׳ מזה בפ׳ אמור בביאור דכבשים, וע״כ נפלו למסה והוא
 בבחי׳ שם ב״ן וכמ״ש והארץ היתה תהו• אד האדם הוא מבחי׳
 התיקון שם מ״ה שהוא בחי׳ ההתכללות וכמבואר בביאור הנ״ל, ולפי
 ששרש עולם התהו משם ס״ג שלמעלה ממ״ה ע״כ האדם נתון מצומח
 וחי וזהו עניו שעל הלחם יחיה האדם וכמש״ש וע״פ ראשי המטות וע״פ
 ששת ימים תאכל מצות. וזהו ענין לחם מן הארץ בירורים דב״ן כנ״ל
 מענין והארץ היתה כר• אן־ ענין כי על כל מוצא כוי הנה ירידת המן
 ע״י הטל וכתיב מטל השמים וזהו ג״כ לחם מן השמים, ובטל כתיב
 כי טל אורות שנמשר מבחי׳ אורות שלמעלה מהכלים וא״כ הוא למעלה
 מתהו ותיקון וכענין עקודים שלמעלה מנקודים בו׳, וע״כ לא היה
 ממנו פסולת ולא כשאר מזון ששרשו משבה״כ כי הוא למעלה מבחי׳
 בירורים והוא מבחי׳ טלא דבדולחא המלובש במו״ס שלמעלה מחכמה
 דאצילות, וז״ש ועינו כעין הבדולח כו׳ ועמ״ש מזה ע״פ אכלוהו היום
 כוי. וע״ז נאמר כי לא על הלחם מו הארץ לבדו בירורים דב״ן ום״ג
 יחיה האדם מ״ה דאצילות כי על כל מוצא פי בו׳ מבחי׳ שלמעלה
 מהתהו ותיקון. (וכענין אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת שזהו בחי׳
 ומדרגת הטל כמ״ש סד״ה אני ישנה כוי, ודש בזהר פ׳ ויקרא (די״ז ע״ב)
 על שאלת איכה תרעה דידי מלה טמירא הוא כוי). ולכן נאמר בו
 אשר לא ידעון אבותיר שהם חג״ת דאצי׳ אורות בכלים [וי״ל כי חג״ת
 דאצי׳ שרשו עד חג״ת דא״א שמתלבשים באו״א אדם [דעשיה](דאצי׳)
 אורות בכלים אבל הטל ומן שרשו ממו״ס שאינו מתלבש כו׳ רק בבחי׳
 שערות ולא בבחי׳ כלים ואברים ממש והיינו לפי שהוא מבחינת עתיק
 מבחי׳ תחתונה שבמאציל, וזהו ג״כ ענין וארא אל אברהם כוי ושמי
 הוי׳ בחינת עתיק שם הדה דלעילא לא נודעתי להם, וזהו רק בחינת
 משה ויקרא הוי׳ הוי׳ כוי ועמ״ש סד״ה ואתחנן. וכפשוטו היינו כי
 האבות הן בחינת מדות דאצילות והמן שרשו מחכמה עילאה לכן
 נאמר אשר לא ידעון אבותיה כי החכמה המתלבשת במדות אינה ערוך
 לעצמיות חכמה עילאה עמ״ש בד״ה באתי לגני ולכו נק׳ המדות זעיר
 אנפין וכמ״ש מזה בענין ק״ש בפרשה ואתחנו ועמ״ש בפרשה וארא
 בד״ה וידבר אלקים אל משה בו׳ וארא אל אברהם כו׳ ע״ש]. ולכן
 משה תיקן ברכת הזן בשעה שירד המו כי המו נמשו־ מבחי׳ ח״ס
 מקור שם מ״ה וזהו בחי׳ משה ונחנו מה שהוא בחי׳ ביטול אמיתי
 מבחי׳ יחו״ע ולכו היה כבד פה. כי פה היינו בחי׳ גילוי והמשכה
 והוא בחי׳ יש לגבי הביטול דמשה ועמ״ש מזה בביאור דאלה מסעי
 ועמ״ש בפרשה בהעלותד בעדן אם את כל דגי הים כוי. והנה גם

 שרה דאצי׳ — [דעשיה](דאצי׳): בדפוס ראשון(דעשיה) [דאצי׳]. בכת״י 555: אדם דעשי׳.

 כביטול נר בפני אבוקה, ויתקבצו מכל המקומות המודחים שם, ועי״ז יוכלו
 לקבל חיות רב להחיות מתים מפני שנשאר בהם קיסטא דחיותא. וככה ממש
 יחיה איש את נפשו האסורה וקשורה בהבלי עולם ונחשבת כמת כמ״ש דתן
 את רשעים קברו וכמארדל רשעים בחייהם קרויים מתים, שאפילו החיות
 שבהם כמת נחשב וע״י התעוררות בחי׳ רחמים רבים מלמעלה עי׳׳ז
 מתעורר ומתקבץ החיות מכל מקום שיש בו מעט מזער קיסטא דחיותא

 למקורו ושרשו ויקבל חיות רב להחיות נפשו:
 ג והנה המשכות בחי׳ רחמים רבים הנ״ל הוא ע״י י״ג מדות והיינו שלפי
 שהם רחמים רבים בלי גבול א״א להתלבש תור העולמות
 אם לא ע״י צמצומים דרד י״ג מדות שנותנים מדה ושיעור שיוכלו העולמות
 לקבלו [וזהו עגין כשמן הטוב כו׳ יורד על הזקן כו׳ וכמ״ש בזהר ח״א
 (דפ״ח אי) איהו שמן ואיהו טל ויורד על הזקן שגמשד ומתלבש בי״ג מדות

 שהם בחיי י״ג ת״ד והיינו מ״ש הרמ״ז בפ׳ ויקרא (בדף נדו ע׳׳ב) ובפ׳
 אמוד (בדף *״ד ע״א) בשם הלק״ת פ׳ תולדות שיש בדיקנא ב׳ בחינות
 שערות והפגימית כו׳ ע״ש] והייגו כגגד י״ב שבטים ושבט לוי הכולל
 כולם ולכן״ אומרים סליחות וי״ג מדות מר״ח אלול ואילד שאז הוא זמן
 התעוררות בחיי הנ״ל. וזהו שכתוב רחמיד רבים ה׳ כמשפטיד חייגי
 שע״י בחינת רחמים רבים נמשד חיות כ״כ עד שאפילו במקום משפטיך
 חיינו וכמאמרנו כתבנו לתיים טובים. וזהו שכתוב כי אברהם לא ידענו
 וישראל לא יכירנו אתה הוי׳ אבינו פי׳ כי הוי׳ אבינו הוא בחי׳ רחמים רבים
 הנ״ל [י״ל ע״ד מ״ש הרמ״ז פ׳ אמור שם שמציאות אבא מושפע מבחי׳
 הפנימית דדיקנא בו׳ ועמ״ש על פסוק זה כי אברהם כו׳ גבי מגלת
 אסתר]. ולכן אומרים בעשי״ת אבינו מלכנו והוא למעלה ממדרגת
 האבות שהן הן המרכבה וכמ״ש ושמי הוי׳ לא נודעתי להם פי׳ שלא
 היה להם ידיעה והתחברות בשם הוי׳ אבינו שהוא בחי׳ רחמים רבים
 הנ״ל. וזהו שכתוב במן שהוא בחי׳ הטל בחי׳ רחמים רבים אשר לא
 ידעון אבותיה שלא היו לאבות ידיעה בו (ועיין מזה ברבות במדבר רפ״א
 sn ראה פ׳ אחרי פ׳׳פ ב״ב בקהלת רבה בפ׳ ברבות הטובה דצ״ג ע׳׳ב]. למען
 הודיען־ כי לא על הלחם לבדו יחיה וגו׳. פי׳ ע״ד מה שארדל כל האומר
 אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו כי לא בזה יחיה האדם. פי׳ האדם
 עילאה שעל דמות הכסא כו׳ ע״ד מאמרדל ישראל מפרגסין לאביהם
 שבשמים אלא כי על כל מוצא פי הוי׳ וגו׳ דהיינו ע״י התבוננות שמשכיל
 ומתבונן שהתורה היא מוצא פי הוי׳ ודבורו* של מקום ואורייתא
 וקוב״ה כולא חד והוא ענין טל תורה כמאמרז״ל כל העוסק בתורה טל
 תורה מחייהו שהוא מבחי׳ סוכ״ע אלא שנתגשם באותיות גשמיות על
 הספר בדיו [ועמ״ש מעניז טל תורה בד״ה האזינו השמים כוי תזל כטל אמרתי
 ובד״ה יחיינו סיומים] וזהו למען הודיעד פי׳ על ידי המן יוודע לד זה שהוא

 בחי׳ טל אשר לא ידעון אבותיד כנ״ל ואעפ״כ ויאכילד שנתגשם עד שדכו
 במדוכה. ומזה תבין עניו התורה שהוא מוצא פי הוי׳ כנ״ל רק שירדה
 ונתלבשה כוי. ולכן על ידי זה יחיה האדם [ועייז עוד בפירוש כי על בל מוצא פי
׳ מהר פ׳ יתרו דפ״א ע״כ פקודי דנ״ג א׳ נשא קכ״ב ב׳ קכ״ג א׳ דחי דר״ג ע״א]:  ט

 ואכלת ושבעת וברכת וגו׳. וארדל פ״ז דברכות (דמ״ח ע״ב)
 וברכת זו ברכת הזן על הארץ זו ברכת הארץ הטובה
 זו בונה ירושלים כוי. ופריד שם (דמ״ט ע״א) לרבי דאמר אין חותמין
 בשתים ממה שחותמים על הארץ ועל המזון ומשני ארץ דמפקא מזון.
 וצ״ל דלמה לו להזכיר מזון כלל בברכת הארץ דהא לכאורה מזון שייר
 לברכת הזו שקבעו לה ברכה בפני עצמה• אד העניו דהנה איתא שם
 לעיל מיניה משה תקן להם ברכת הזן בשעה שירד להם מן יהושע תקו
 להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ בו׳ והקשה הרשב״א שם הובא ב״י

 •) עייו בהוספות.
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 פ׳ תרומה (לקע״א ע״א). ומפני שעיקר הכוונה בברכת הארץ בשביל
 זה הבירור להוציא לחם מן הארץ אץ זה כחותם בשתים אלא חדא היא
 ארץ דמפקא מזון כוי. ופי׳ על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה
 ורחבה כי הנה אע״פ שיחו״ע גבוה מיחו״ת עכ״ז הרי תכלית הבריאה
 שיהיה דירה בתחתונים דייקא שיהיה יש וביטול היש, וכנודע מעניו
 ישראל כי שרית עם אלהים דייקא כי צחוק עשה לי שם אלקים כו׳
 כמ״ש בד״ה אני דפ׳ ציצית, ועמ״ש במ״א בד״ה ואתחנן בעניו ישראל
 מרנין ללבנה, ומ״ש בד״ה שובה ישראל עד גבי כי עמך הסליחה למען
 תורא. ומקור המשכת ביטול זה נמשך מבחי׳ ארץ שהוא בחי׳ מל׳
 דאצילות כי זה השער לה׳ שהיא מקבלת מלמעלה מעלה כי נעוץ סופן
 כו׳ וממנה דייקא נמשד הכח בבי״ע להיות ביטול היש. וע׳׳כ נק׳ ארץ
 חמדה ארץ חפץ פי׳ חפץ ורצון שלמעלה שיהיה ביטול היש לאין וכמ״ש
 בע׳׳ח שמתחלה היה ההמשכה מבחי׳ כי חפץ חסד הוא ועכשיו הוא
 ע״י מעשה התחתונים וע״ז אמר שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה כו׳
 [ועמ״ש מזה לקמן בפי׳ ועניו שנקראת ארץ כנען לשון סוחר ועיין
 במדרש תהלים (סי׳ ה׳) ע״פ למנצח אל הנחילות] והיינו להיות בהם ועל
 ידם העלאה והמשכה זו דדירה בתחתונים והיינו מפני שישראל עלו
 במחשבה לכן יש בהם כח להמשיר הגילוי גם למטה וכמ״ש במ״א
 בביאור ע״פ יונתי כי מחשבה זו הוא בחי׳ מקיף וכולל אבי״ע כוי.
 ולכו מקדימים לומר ברכת הזו זהו בענין הבחי׳ דכי חפץ חסד הוא
 ואח״כ ברכת הארץ זהו ההמשכה ע״י מעשה התחתונים ופי׳ ורחבה
 כענץ רחבה מצותד מאד להמשיד גילוי בחי׳ סוכ״ע שלמעלה מהקו
 כו׳ ועמ״ש בפ׳ וארא בביאור ע״פ דלכן אמור. וזהו ועל שהוצאתנו
 מארץ מצרים בחי׳ מיצר וגבול בו׳ ותחלה ומברכים אותר אנחנו ב״י
 ואח״כ יתברר שמר בפי כל חי ועמ״ש מזה סד״ה וכל העם רואים.
 וזהו שאנו אומרים פסוק זה דואכלת ושבעת וברכת בברכת הארץ כי
 עיקר המשכה דברכת הזן ג״כ בשביל ברכת הארץ דהיינו שמיחו״ע
 נמשד הכח ועוז ליחו״ת שיהיה ביטול היש, והנה גם בימי משה קודם
 שנכנסו לארץ הזכירו ברכת הארץ על בחי׳ ביטול היש אלא שאז היתה
 בנוסח אחר וגם נכללת תור ברכת הזן שעל המן וכמ״ש המ״א(סי׳ קצ׳׳א)
 דמדאורייתא די כשיברר על שלשתן ברכה אחת כוי אלא שאחר כד
 כשפסק ירידת המן ונכנסו לארץ תיקו יהושע ברכת הארץ להיות

 ברכה בפ״ע כוי. ומתורץ קושיית הרשב״א:
 ג וזהו ג״כ שצריר שיזכיר בה ברית ותורה. ואם לא הזכיר לא יצא
 י״ח. והענין כי הנה המשכה זו מבחי׳ יחו״ע דח״ע שהוא
 ברכת הזן. שיומשד המשכה זו ביחו״ת בברכת הארץ זהו ע״י ברית
 ותורה. כי הנה משה אמר כי כבד פה וכבד לשון אנכי כו׳ ופי׳ בזהר
 כבד פה לגבי אורייתא דבעל פה כבד לשון לגבי תורה שבכתב. והיינו כי
 מלי פה תורה שבעל פה קרען לה שהיא בחי׳ הגילוי למטה וגם תורה
 שבכתב דמח״ע נפקת מ״מ היא המתלבשת בז״א שהוא בחי׳ המדות
 כשר ופסול כמ״ש במ״א בד״ה השמים כסאי בו׳ ומשה הוא עצמיות
 ח״ע כמו שדבוקה למעלה בשרשה וע״כ לא יכול לישפל להיות בבחי׳
 ההמשכה והגילוי למטה כ״א להיות קשור במקורו כוי ועמ״ש מזה
 בביאור ע״פ יונתי, אלא שהקב״ה השיבו ואנכי אהיה עם פיד כוי וגמצא
 שהתורה היא הממוצע המחבר וממשיד מבחי׳ עצמיות ח״ע חכמה
 סתימאה בבחי׳ ח״ת שהיא בחי׳ מל׳ ועמ״ש כה״ג ע״פ יונתי שהתורה
 היא המחברת בחי׳ מקור נש״י שעלו במחשבה עם בחי׳ הנשמה
 המתפשטת בגוף ולמעלה זהו התחברות והמשכה מבחי׳ ח״ס וכתר במל׳
 האצילות שהתחברות זו היא ע״י התורה שהיא חכמה האצילות ועמ״ש
 בד״ה למען תירא את הי, ועה״ז הוא כאן שהמשכה מבתי׳ ברכת
 הזן שהוא בחי׳ מו שנמשד ממו״ס טלא דבדולחא שיומשד במל׳

 כדי להיות המשכה זו דבחי׳ ח״ע צ״ל ברכה והמשכה כי עצמות אור
 א״ס הוא למעלה מעלה גם מבחי׳ ח״ע אלא שמברכים וממשיכים
 להיות ירידה והמשכה זו וזהו ענין בא״י כו׳ הזן כו׳ בטובו בו׳ הכל
 לשוד נסתר כי הוא המשכה עליונה מאד וכנודע החילוק בין לשון נוכח
 לנסתר דנוכח מדבר בהמשכה שמבחי׳ ממכ״ע עלמא דאתגלייא משא״כ
 לשון נסתר הוא ההמשכה מבחי׳ םוכ״ע. וזהו עניו שמטבע ונוסח

 דברכת הזן שייר לבחי׳ ומדרגת לחם מן השמים כוי:
 ב ויהושע תיקן להם ברכת הארץ מל׳ והוא לנוכח שאתה זן
 כו׳ ולכן ברכת הארץ מתחלת בנודה לד בחי׳ הודאה
 שהוא בחי׳ ביטול היש יחו״ת מה שאין כן ברכת הזן מתחלת בברור
 גילוי יחו״ע ביטול אמיתי [וע׳ בזהר ויחי (דרל״ז) בענין יהודה וזהו
 יהודה אתה ל׳ נוכח ע׳ בזהר משפטים (דף ק״ד ע״א) ועמ״ש ע״פ
 ונקבצו בני יהודה כו׳ בהפטרה דפ׳ במדבר]. וזהו ענין ארץ דמפקא
 מזון שהם הבירורים דתהו שהמל׳ מבררת אותם ועי״ז עולים ונכללים
 באצילות בבחי׳ מ״ן ונמשד מ״ד ומוחין חדשים כמו הלחם שמתברר
 בקיבה וכבד ועולה ללב בו׳ ועי״ז ממשיד חיות להיות יחיה האדם
 ועמ״ש בענין שמע שם ע׳ ב״ן רפ״ח ששם ב״ן מברר ומעלה הרפ״ח
 ניצוצים ע״ש. ועוד כי המזלות שרשם משמרי האופנים וגבוה מעל
 גבוה עד מל׳ דאצילות דבר ה׳ כנז׳ בד״ה כי תצא וע׳ מזה בביאור
 דראשי המטות שהעשרה מאמרות שהן חיות הדצ״ח הם מבחינת ע״ס
 דב״ו דמל׳ דאצילות ע״כ נק׳ ארץ דמפקא מזון וזהו שאנו אומרים
 בברכת הארץ מזון ועל אכילת מזון שאתה זן כו׳ דהיינו המשכת
 הכח בארץ שהיא בחי׳ מל׳ לברר הבירורים דרפ״ח ניצוצין ולהעלותם
 משבה״כ למעלה. וזהו ג״כ שברכה זו מתחלת בהודאה ומסתיימת
 בברכה ומברכים אותר כוי כי ברוד היינו המשכה מבחינת חכמה
 עילאה ביטול אמיתי משא״כ הודאה הוא בחי׳ יחו״ת ביטול היש
 כנ״ל אד גם כדי שיהיה ביטול היש צ״ל ברכה והמשכה לזה מבחי׳
 יחו״ע והיינו מבחי׳ ברכת הזן דיחו״ע שאומרים תחלה שמשם ממשיכים
 בחי׳ ברכה ג״כ בברכת הארץ להיות ארץ דמפקא מזון ביטול היש
 וכמ״ש בזהר ר״פ תזריע (דמ״ב ע״ב) ע״פ גמלתהו טוב שהוא עגין
 בירור הטוב דרפ״ח ניצוצים אימתי בזמן דאינון ימי השמים נהרין
 עלה כו׳ דהיינו המשכה מבחי׳ יחו״ע ביחו״ת להיות ביטול היש וכמו
 שטל השמים יורד ונמשד ללחלח הארץ כו׳ וכן מטר השמים ועי״ז
 מעורר ונותן כח בארץ להצמיח כל מיני מאכל וגם כמ״ש ממגד
 תבואות שמש שע״י שהשמש זורח בארץ ומכה בה בכח כנודע שאויר
 התחתון הסמור לארץ חם ביותר מאויר האמצעי כו׳ על ידי זה מוציאה
 תבואות הארץ. נמצא אע״פ שהארץ מפקא מזון ע״י הכח הצומח
 שבה ממאמר תדשא הארץ דשא כוי. עכ״ז הוא דוקא ע״י שמקבלת
 משמים טל ומטר ואור השמש וכן אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל
 מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל. כד למעלה אע״ג דשם ב״ן שהוא
 בחי׳ ארץ מברר הבירורים דרפ״ח כנ״ל להיות ביטול היש וזהו עניו
 לחם מן הארץ אד הוא ע״י המשכה מבחי׳ ימי השמים דנהרין עלה
 והיינו מבחי׳ טל השמים שזהו ענין ברכת הזן שכנגד המן שהוא
 בחי׳ טל וגם משה הוא בחי׳ שמשא כנודע כמ״ש ע״פ ואתחנן כו׳
 שעי׳׳ז דייקא נמשר הכח בארץ לברר ולהיות ביטול היש בבי״ע בו׳
 ועמ״ש בפ׳ שלח בד״ה והיה לכם לציצית בענין תכלת נהורא תיכלא
 שמכלה היש שנמשד מנהורא חיוורא וכענין לזאת יקרא אשה כי מאיש
 לוקחה כוי ע״ש באריכות. ועד״ז יובן מ״ש בזהר ויגש (דר״ז םע״ב)
 ע״פ וברכת את. לברכא ליה כוי מ״ט בגין דמזונא כוי דהא במזלא
 תליא כר ע״ש באריכות דהיינו שצריר להמשיר ההמשכה מבחי׳ יחו״ע
 בבחי׳ יחו״ת הנק׳ את שעי״ז יהי ארץ דמפקא מזרן כו׳ וע׳ בזהר
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 יחי״ע• ילד ה׳ הממלכה זהו יחו״ת ביטול היש והמשכת הביטול מיחו״ע
 ליחר׳ת זהו ע״י כי כל בשמים ובארץ ותרגומו דאחיד בשמיא וארעא
 שהוא בחי׳ יסוד המקשר וממשיך מבתי׳ שמים שהוא יחו״ע לבתי׳ ארץ
 שהוא יחו״ת ולכן צריך שיקדים ברית לתורה בברכת הארץ, והוא ע׳׳ד
 מ״ש בפע״ח שער הסוכות פ״ב בפי׳ מכל מלמדי השכלתי שבחי׳ כל
 הוא המלמד וממשיד התורה בבחי׳ מל׳ וגקרא משכיל על דבר ע״ש.
 וזהו ותקם את דבריד כי צדיק אתה בו׳ ועיין בזהר פ׳ תרומה (דף
 קס״ח ע״ב) מענין ברית ותורה בברכת הארץ. ובתולעת יעקב כ׳ וצריו־

 להזכיר בה ברית ותורה סוד שלום ואמת הדבקים בארץ החיים ומהם
 היא גשפעת וצריד להקדים ברית לתורה כי כן הסדר ממטה למעלה
 ועוד כי הברית הוא הפתח ליכגם לתורה עכ״ל, ועמ״ש בד״ה להבין
 עגין הלב גבי ברוד שהוא יסוד אבא כו׳ וע׳ בלק״ת פ׳ עקב ע״פ
 ארץ זית שמן ועיין בזח״ג בחקתי(דקי״ג סע״ב) ע״פ וגתתי שלום בארץ
 ועיין מ״ש בד״ה שיר השירים בפי׳ אשר לשלמה ובד״ה צאינה וראינה
 גבי במלר שלמה מלד שהשלום שלו, וזהו שאומרים כשם שנכנס לברית

 כן יכנס לתורה:
 ד (ועוד י״ל באופן אחר ענין שיקדים ברית לתורה והוא בהקדים
 כי הנה בחינת יסוד הוא עד״מ התקשרות שמקשר האב
 שכלו בשכל בנו בשעת לימודו עמו באהבה וחשק כוי, ע״ד יותר משהעגל
 רוצה לינק הפרה רוצה להניק, והתקשרות זו נמשר ממקום עליון מבתי׳
 משכיל ולכן דייקא מי שהוא בר שכל גדול יותר יוכל יותר להשפיע
 כוי, מה שאין כן מי שאינו בר שכל גדול כל כד• ועד״ז הוא למעלה
 דמבחינת המגביהי לשבת כוי נמשד להיות המשפילי לראות בשמים
 ובארץ משום דקמיה שוין שמים וארץ. וכן מבואר בפע״ח בשער
 העמידה פרק י״ד בכוונת קונה הכל כי יסוד ז״א הנק׳ הכל נעשה
 ע״י מזלא עילאה דדיקנא דא״א וזהו שאמרו רז״ל דמזוני במזלא
 תליא ופי׳ מהר ויגש (דף ר״ז סע״ב ודף ר״ח ע״א) ובפי וירא
 (דף קט״ו ע״א) דמזלא הוא נהר דנגיד וגפיק שהוא בחי׳ יסוד פי׳

 דאף על גב דארץ שהיא בחי׳ מל׳ היא דמפקא מזון מכל מקום
 שרש ההמשכה צ״ל מלמעלה מעלה כדפי׳ בזהר פרשה תהומה
 (דף ק״ע ע״ב). והמשכה זו הוא ע״י בחי׳ יסוד שהוא המחבר
 וממשיר מבחי׳ יחו״ע ביחו״ת כנ״ל ולכן נק׳ מזלא מלשון תל מים
 שמזיל וממשיד ההמשכה שמבחי׳ סוכ״ע ויחו״ע כו׳ וגם ששרשו
 ממזלא דא״א כנ״ל, ועוד כי הנה מל׳ נק׳ חכמה תתאה כנודע
 מעניו חכמה בראש וחכמה בסוף היינו כי חכמה היא בחי׳ ביטול
 ולכן אור א״ס שוהה בחכמה דייקא, ויש ב׳ בחי׳ חכמה היינו ח׳׳ע היא
 הביטול האמיתי אשר בו ועל ידו שורה ונמשר אור א״ס באצילות יחו״ע.
 וח״ת היא ביטול היש והוא מקור המטול דבי״ע יחו״ת וכמ״ש מזה
 בד״ה כי אברהם לא ידענו. והנה כמו שהח״ע האצילות מאין תמצא
 מבחי׳ א״א שהוא כתר והוא בחי׳ מזלא עילאה י״ג ת״ד אבא יונק
 ממזלא כר ג״כ ח״ת גמשכת מז״א אשר ז״א לגבי מל׳ הגק׳ ח״ת כמו
 בחי׳ א״א לגבי ח״ע כמ״ש במ״א, וגם כי מת״ת ח״א נעשה כתר לנוק׳
 ולכו יסוד ז״א שבו ועל ידו נמשד ההמשכה מז״א למל׳ נקרא מזלא וזהו
 ענין דיקנא תתאה גדולה מילה שגכרתו עליה י״ג בריתות שכמו שיש
 י״ג ת״ד בדיקגא עילאה דא״א כר הוא ג״כ בדיקנא תתאה בבחינת
 יסוד כוי כמ״ש בלק״ת פ׳ קדושים. וזהו אם לא בריתי יומם ולילה
 חקות שמים וארץ לא שמתי שלהיות ההמשכה מבחיגת שמים יחו״ע
 סוב״ע בארץ יחו״ת הוא ע״י בחי׳ ברית המקשר ומחבר כוי, ולכן בברכת
 הארץ צריד להזכיר בה ברית כנ״ל שעי״ז ממשיכים בה הברכה מבחי׳
 ברכת הזן שהוא בחי׳ לחם מן השמים ועיין מהר פ׳ ויחי(דרמ״ו ע״א)
 ע״פ מאשר שמנה לחמו כוי. וע״פ הנ״ל י״ל באופן אחר ענין שצריך

 האצילות שהיא בחי׳ הארץ זהו ע״י התורה שמבחי׳ חב״ד דז״א וזהו
 חכמות בחוץ תרונה שלהיות הגילוי בחוץ היינו במ״ע זהו דייקא על
 ידי חכמות היינו ב׳ בחי׳ חכמה היינו שלהיות ההמשכה מחכמה
 עילאה זהו ע״י התורה ותמלא כדה כו׳ ועמ״ש מזה בד״ה זכור את
 יום השבת לקדשו ועיין במק״מ בפי׳ הזהר פ׳ תולדות (דקמ״א ע״ב)
 מענין פי׳ חכמות בחוץ וע׳ לקמן. ועד״ז יובן המדרש רבה (פ׳ ויחי
 פרשה ג״ח) ד״א יששכר חמור גרם פירותיו של יששכר גםין היו כו׳

 ע״י שהיו עוסקים בתורה בו׳ ע״ש, והיינו בי ברכת הארץ הוא ע״י
 תורה דייקא מטעם הנ״ל. (ובאופן אחר י״ל הפי׳ בענין חכמות בחוץ
 שכדי להיות ההמשכה מבחי׳ חכמה עילאה בחוץ במל׳ מקור דבי״ע
 צ״ל ע״י המשכה מח״ס דעתיק שלמעלה מחכמה עילאה דאצי׳ דקמיה
 שויו אצילות ובי״ע ע״כ משם דייקא גמשר הכח להיות ההמשכה גם
 בחוץ, וכענין המגביהי לשבת כו׳ המשפילי כוי. וכ״מ הפי׳ באדרא
 (דקל״א ב׳ ודק״מ ע״א) ובפ׳ ואתחנן (דרס״נ ע״א) ועמ״ש מזה לעיל

 בפ׳ בהעלותה ועד״ז יש לומר ג״כ בענין הזכרת תורה בברכת הארץ
 כי אע״ג דהתורה נק׳ נובלות חכמה כנ״ל בענין השמים כסאי בו׳
 ובעגין כבד פה כי• אן־ באמת כדי להיות בחי׳ ירידה והמשכה מחכמה
 עילאה בבחי׳ זו זהו ע״י המשכה מלמעלה מעלה מהחכמה וכמ״ש
 במ״א באריכות דוגמא לזה מענין וידבר שלשת אלפים משל כו׳ בד״ה
 לד לד מארצה וזהו עגיו ואגבי אהיה עם פיה וכמ״ש ג״כ בד״ה
 ואהיה אצלו אמון דהתורה משבחת א״ע במעלתה זו שתוכל לירד
 להיות בחי׳ אמון פדגוג מה שמשה לא יכול לירד להיות בבחינה זו
 כמ״ש כי תאמר אלי שאהו בחיקר כאשר ישא האומן כוי אלא שזהו
 ע״י המשכה מבחי׳ אגכי מי שאגכי דייקא. וז״ש במדרש רבה ע״פ
 אלה הדברים אשר דבר משה עד שלא זכה לתורה כתיב בו לא איש דברים
 אגכי כיון שזכה לתורה כו׳ אלה הדברים אשר דבר משה. גמצא
 שאע״פ שבחי׳ היותו כבד פה ולא איש דברים זהו מצד היותו מבחי׳
 חכמה עילאה שא״א לבא בגילוי ההשתלשלות בבחי׳ פה ודבור עכ״ז
 מה שע״י התורה זכה להיות מדבר אלה הדברים בו׳ זהו בחי׳ עליונה
 יותר• ואד הוא אלא ודאי מפני שכדי להיות המשכה זו מבחי׳ ח״ע
 בבחי׳ דבור זהו ע״י המשכה מבחי׳ הכתר שלמעלה גם מח״ע וכמ״ש
 כה״ג במ״א ע״פ ארוממד ה׳ כי דליתני*. ועד״ז י״ל ג״כ עגץ הזכרת
 תורה בברכת הארץ כי לחם מן השמים היינו ז״א דאצילות וח״ע
 ואע״ג דשדשו מטלא דבדולחא היינו ששרשו משם אבל עכ״ז נקי לחם
 מן השמים שהמשכתו למטה הוא מבחי׳ שמים דהיינו ז״א דאצילות, וכדי
 להיות המשכה מבחי׳ זו בארץ דהיינו ברכת הארץ זהו ע״י התורה
 כענין ואנכי אהיה עם פיר דגבי משה וזהו ואכלת ושבעת וברכת את
 הי. את דייקא דהיינו בחי׳ דבור העליון שהוא בחי׳ כ״ב אותיות
 מאל״ף ועד תי״ו וכמ״ש במ״א. הנה להיות ברכה זו צ״ל על ידי
 התורה. ולקמן נתבאר דפי׳ חכמות בחוץ היינו ח״ע וח״ת שהיא
 בחי׳ מל׳ וב״מ הפי׳ בזהר פ׳ תולדות שם). ועניו חיוב הזכרת ברית
 בברכת הארץ יובן ע״ד מ״ש בזהר פרשת מקץ (דק*־ח ע״א) ע״פ
 ויוסף הוא השליט על הארץ ונהיר לה וזן לה הוא המשכיר לכל עם
 הארץ דהא ההוא נהר דגגיד ונפיק מיניה אתזנו כולהו, דהיינו כי עיקר
 הממשד ומשפיע בבחי׳ הארץ שהיא המל׳ הוא יוסף צדיק עליון(וכמ״ש
 ג״כ עוד נזהר פרשה וישלח דקס״ח) ואי תימא יוסף אמאי יתיר ממלהו

 אלא ודאי יוסף בלחודוי ככולהו בגיו דאיקרי צדיק ודא הוא דאנהר
 לסיהרא יתיר מכולהו כו׳ ע״ש. ובזהר ויצא(דקס״ב סע״ב) והיינו כמ״ש לר
 ה׳ הגדולה והגבורה בו׳ כי כל בשמים ובארץ לד ה׳ הממלכה כו׳ כי
 הגה לד ה׳ הגדולה הייגו שהמדות דאצילות הן בבחי' לד בבחי׳
 ביטול ממש לאור א׳׳ס ב״ה דלאו מכל אלין מדות איהו כלל וזהו בחי׳

 שרה אלה — כחיב בו לא: נתקן ע״פ לוח התיקון וכת״י.
 *) עיין בהוספות.
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 מ״ש בזהר ר״פ תזריע ע״פ גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה זמינת
 טכ כו׳ ולא רע בגין דכתיב ועץ הדעת טוב ורע. טוב אימתי בזמנא
 דאינון ימי השמים נהרין עלה בו׳ דאינון ימי חייה בגין דעץ החיים
 שדר לה חיים עכ״ל. כי הנה ידוע דיש ב׳ בחי׳ מ״ן ומ״ד המ״ן הוא
 מה שהמל׳ מבררת בבי״ע מק״נ שהוא בחי׳ יש ודבר נפרד להיות
 נכלל בבחי׳ ביטול והוא ביטול היש, ואח״כ נמשד מ״ד שהוא מבחי׳
 שם מ״ה ביטול אמיתי לברר המ״ן עד שיוכלל באלקות ממש להיות
 בבחי׳ ביטול שבאצילות יחוד עליון איהו וחיוהי וגרמוהי חד כמ״ש
 בביאור ע״פ כי כאשר השמים החדשים כו׳ ע״ש באריכות. ומבואר
 ג״כ במ״א על מאמר הרע״מ פ׳ כי תשא אבנא למשקל בה דא יו״ד
 דעיקר ההולדה הוא מבחי׳ המ״ן רק שהמ״ד מבררו והיינו לפי ששרשו
 גבוה יותר מס״ג שבפנימי׳ א״ק משא״כ מ״ד שהוא משם מ״ה הוא
 רק הארה כו׳ וכמ״ש מזה בביאור ע״פ עלי באר כו׳ בעניו מלמטה
 למעלה לא ידענו כוי, וזהו ענין זמינת טב דהיינו ע״י שמבררת הטוב
 מעה״ד טו״ר דהיינו מק״נ אשר הטוב שנתברר שרשו מס״ג שלמעלה
 משם מ״ה דז״א ועי״ז מתעלה הז״א לבחי׳ עתיק, ועמ״ש בביאור ע״פ
 זכור את יום השבת כו׳ בעניו והחיות נושאות את הכסא כוי. ומ״ש
 ולא רע היינו שאין שום תערובות בהבירור ע״ד מ״ש בסש״ב בענין
 צדיק וטוב לו שהרע נהפד לטוב ממש ע״ש פ״י. אך הכח לבירור זה
 הוא דייקא ע״י המשכה מז״א כי האיש דרכו לכבש בו׳ שע״י כח
 והארה זו מבחי׳ ח״ע הנמשר ומתלבש במל׳ עי״ז מבררת בבי״ע
 וכנ״ל בעניו ברכת הזן וברכת הארץ בו׳ וזהו בזמנא דאינון ימי
 השמים נהריו עלה כו׳ וזהו דאינון ימי חייה כי סיהרא לית לה מגרמה
 כלום ולכן דהע״ה לא היו לו חיים רק שנמשך לו מז״א שנקרא עץ
 החיים כו׳ וזהו ענין ועל חיים חן וחסד שחוננתנו כר. והנה כשהמל׳
 יורדת ומתלבשת לברר ק״נ אזי נק׳ גם היא בשם עה״ד טו״ר לגבי
 ז״א שאינו יורד ומתלבש למטה אבל אחר הבירור שביררה הטוב מן
 הרע ומעלה אותו בבחי׳ מ״ן באצילות ע״ז נאמר גמלתהו טוב ולא רע.
 וזהו עניו הטובה זו בונה ירושלים כי הגם שהארץ הוא ג״כ בחי׳ מל׳
 אד הוא בחי׳ ארץ דמפקא מזון לברר ק״נ כו׳ אבל ירושלים זהו בעלותה
 באצילות להעלות מ״ן קרבנות כוי, וזהו בחי׳ הטובה דהיינו שכבר עלתה
 מהתלבשותה בעה״ד טו״ר כוי, ועיין מזה בזהר פ׳ תשא (דק״צ ע״א)
 ע״פ והיה באחרית הימים כו׳ ואפיק הר בית ה׳ דא טוב בלא רע
 וכמ״ש בגמרא וכן הוא אומר ההר הטוב כוי. וזהו ירושלים הבנויה
 כעיר שחוברה לה יחדיו דהיינו שעי״ז נמשד ומתחבר אור הסוכ״ע
 שהוא א״ס ב״ה להאיר באצילות ממכ״ע וזהו ענין גמלתהו טוב וכנ״ל
 שנמשר תוספת אור בז״א מבחי׳ שלמעלה גם מעץ החיים וכמ״ש בזהר
 שלח (דקנ״ח ע״נ) ע״פ היש בה עץ אם אין שבחי׳ אין הוא מה שלמעלה
 מעץ החיים כי עץ החיים הוא בחינת חכמה כמ״ש והחכמה תחיה
 וכתיב והחכמה מאין תמצא שהחכמה נק׳ יש מאין לגבי בחי׳ זו
 שהוא מה שאינו מושג כלל ולמעלה מעלה מסדר ההשתלשלות חד
 ולא בחושבן בו׳ והוא בחי׳ חיי החיים כי עמד מקור חיים, ועמ״ש
 םד״ה שמע ישראל בענין את החיים ואת הטוב. ופי׳ היש בה עץ
 אם איו היינו שהארץ מקבלת מבחי׳ אין שלמעלה מהחכמה כי נעוץ
 תחלתו בסופו והיינו ע״י בירור הנ״ל דעולם התהו שממשיד מלמעלה
 מעלה כו׳ והנה עיקר עלייה זו בשבת וזהו עניו לחם משנה).
 ואחכ״ז יובן ג״כ עניו לחם משנה דשבת דהיינו שבשבת הוא בחי׳
 חיבור והתכללות ב׳ הלחמים הנ״ל דלחם מן השמים ולחם מן הארץ
 שהוא בחי׳ חיבור יחו״ע ויחו״ת דהיינו שיחו״ע ויחו״ת שרן כאחד
 וכענין זכור ושמור בדבור אחד נאמרו, וכ״ה מהר ויחי (דרמ״י
 ע״א) מאשר שמנה לחמו דא לחם שבת כו׳ מאי לחם משנה אלא

 שיקדים ברית לתורה מפני שזו ניתנה בג׳ בריתות וזו בי״ג בריתות
 פי׳ כי התורה שבע״פ היא בחי׳ ח״ת ומקבלת מתורה שבכתב ע״י י״ג
 מדות שהתורה נדרשת בהן ששרשן מי״ג ת״ד ולכן ארז״ל זקן שקנה
 חכמה, וזהו ענין הברית שהוא בחינת מזלא שהוא המשכה מבחי׳ כתר
 י״ג ת״ד ולכן צריר שיקדים ברית לתורה כי הוא המחבר וממשיך אל
 הארץ שהיא תורה שבע״פ מבחי׳ שמים שהוא תשב״כ. ועוד כי גם
 התשב״כ שרשה מחכמה עילאה ומילה שנכרתו עליה שלש עשרה
 בריתות היינו י״ג ת״ד דא״א וכנ״ל ששרש היסוד נמשך ונעשה מבחי׳
 א״א, ועמ״ש בד״ה לד לד בעניו אברם ואברהם שבחי׳ אב רם זהו
 ח״ע וניתוסף בו ה׳ להיות אברהם והיינו ע״י המילה כו׳ ע״ש.
 ועמ״ש מענין המילה בד״ה למנצח על השמינית. ויובן זה ג״כ
 בעבודה כי ברית הוא בחי׳ התקשרות וחשק ואהבה רבה שמבחי׳
 סוכ״ע והוא בחי׳ בכל מאדר כמבואר לקמן והיא בחי׳ רעותא דליבא
 שהוא בחי׳ כתר והתורה היא מבחי׳ חכמה ונתלבשה בג׳ בחינות
 מחשבה ודבור ומעשה שצריד לקיים התורה בג׳ בחי׳ אלו, וזהו עניו
 שניתנה בג׳ בריתות והיינו להמשיכה בג׳ עולמות בי״ע שהם בחי׳
 מחודומ״ע וע״ז נאמר ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואין כבוד
 אלא תורה כו׳ והיינו המשכת האצילות בבי״ע, אבל ברית ורעותא
 דליבא הוא בחי׳ כתר שהוא המקשר ומחבר המאציל א״ס ב״ה עם
 הנאצלים. ועמ״ש ע״פ לעברר בברית כו׳ בפ׳ נצבים. ולכן צריד שיקדים
 ברית לתורה כי הוא המשכת אור א״ס ב״ה בחכמה ע״י הכתר ואח״כ
 יומשר מחכמה שהיא התורה במודומ״ע בי״ע. וזהו קרוב למה שנת׳
 לעיל בענין ואנכי אהיה עם פיר כוי ולכן כל האומר אין לי אלא
 תורה וכו׳, ועמ״ש בביאור ע״פ ששים המה מלכות כוי אחת היא יונתי
 כוי גבי חסידים הראשונים כו׳ שמתור כו׳ ע״ש, ומ״ש בד״ה יונתי
 בחגוי בענין שמתחלה צ׳׳ל קומי לר ואח״כ רעייתי כו׳ ובלק״ת פ׳
 קדושים שמדיקנא תתאה דא״א דהיינו מיסוד דא״א נמשר ונעשה
 י״ג ת״ד עילאה דז״א, וזהו עניו שמקדימין ברית לתורה כי מבחי׳
 ברית ויסוד דא״א נמשר התורה שהיא בחי׳ ז״א בו׳ שנקרא זקן שקנה
 חכמה כו׳ ע״י שמקבל מיסוד דא״א ע״ש בלק״ת. (ועמ״ש סד״ה
 נשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע). ועכ״ז הדרך הראשון שנתבאר אות

 ג׳ בעניו הטעם שיקדים ברית לתורה נראה עיקר ופשוט יותר.
 וזהו ואכלת ושבעת וברכת את. ופי׳ בזהר פ׳ תרומה (דקנ״ג ע״נ)
 כי ושבעת היינו המשכת הרצון וכמ״ש ונשבע לחם ונהיה טובים והיינו
 להמשיך בחי׳ פותח את ידר ומשביע לכל חי רצון ועל ידי זה וברכת
 את. והענין כי לכל חי היינו בחי׳ צדיק יסוד עולם כמ״ש עוד יוסף
 בני חי ונקי ג״כ כל כנ״ל וזהו לכל חי רצון הוא בחינת כתר שממנו
 נמשך היסוד כנ״ל בענין קונה הכל והוא המשכת אור א״ס ב״ח הסוכ״ע
 מעולם ועד עולם והיינו ע״י פותח את ידך שהם י״ג ת״ד מזלא
 עילאה שעל ידי זה ומשביע לכל חי רצון והוא ג״כ ענין המשכת
 הרצון והאהבה רבה בנפש האדם בחי׳ רעותא דליבא ועי״ז נק׳ הנשמה
 ג״כ נשמת כל חי דפרחא מההוא חי העולמים כמ״ש מהר פ׳ תרומה
 (דקל״ח ע״א) שעי״ז תברר את שמד היא בחי׳ מל׳ כמ״ש בזהר שם

 ומבואר במ״א. וזהו עניו ושבעת וברכת את. פי׳ שע״י בחי׳ ומשביע
 לכל חי רצון העליון על ידי זה וברכת את ה׳ את דייקא היא מדת מלכותו
 ית׳ לחמשיר בה מבחי׳ סוכ״ע וכמבואר למעלה ועמ״ש מענין פותח

 את ידר כו׳ בד״ה כי ההרים ימושו וברית שלומי לא תמוט:

 ה דענין הטובה זו בונה ירושלים. והנה צ״ל דהארץ הוא בחי׳ מל׳
 וירושלים הוא ג״כ מל׳ האצילות וא״כ לכאורה היינו הר. ויש
 להקדים עניו ועל חיים הו כו׳ שמזכירים ג״כ בברכת הארץ, רובן ע״פ

 שו־ה א״א, — בד־ה לד לך: תו״א יא, נ.



 לקוטי עקב תורה טז

 תבא גם המלכות נק׳ כד כו׳ עכ׳׳ל וכזה פי׳ בפרדס ערך גבול.
 ועמ״ש בביאור ע״פ מי מנה עפר יעקב ומספר שמבחינת מלכות
 נמשד בחי׳ המספר שהוא הגבול. אלא שמספר זה יוכל להיות בבחי׳
 אשר לא יספר והיינו ע״י ההמשכה מא״ס ב״ה מה שמאיר בבחי׳ א״ס
 כשנמשר מבחינה זו בבחי׳ מלכות. ועד״ז יובן עניו הברכה כוי.
 דהיינו שהברכה היא להמשיד מבחינת אור א׳׳ס ב״ה הסוכ״ע מה
 שמאיר בלי גבול שמאיר תוספת אור (בחי׳ אור) בבחי׳ ממכ״ע ועמ״ש
 מזה ע״פ לבבתני אחותי כלה ובהביאור שם גז׳ ג״כ מעניו ב׳ בחי׳
 הארות הנ״ל שבבחי׳ א״ס ושבבחי׳ גבול ושזהו פי׳ כי אל דעות הוי׳
 ב׳ דעות בו׳ ע״ש. ועמ״ש בפי׳ שאו ידיכם קדש וברכו את הוי׳
 בד״ה צאינה וראינה ובביאור ע״פ מים רבים בפ׳ תולדות בעניו מאה
 ברכות. ובד״ה הבאים ישרש נתבאר פי׳ ברוד מלשון בריכה שהוא
 המשכה מהעלם אל הגילוי וכ״כ הבחיי פ׳ עקב, א״כ לפי זה שייר לשון
 ברוד גם על בחי׳ םוכ״ע דהיינו שיהא נמשר מההעלם אל הגילוי.
 שזהו עניו ברוד ובריכה. ועמ״ש מזה ע״פ ובשנה הרביעית יהי׳ כל
 פריו קדש הלולים. ובד״ה בשעה שהקדימו שצ״ל עושי דברו כי לד הוי׳
 הגדולה כו׳ ע״ש ובד״ה משה ידבר בענין לאתקנא רזא דשמיה. וםד״ה
 בכ״ה בכסלו יומי דתנוכה בענין הלל. וסד״ה מזוזה מימין בעניו יהא
 שמיה הגדול מבודד. ומ״ש מזה בד״ה אני ה׳ אלקיכם דפ׳ ציצית ובד״ה
 בשלח פרעה בעגין ברור ה׳ אלקי ישראל מו העולם ועד העולם בו׳. והכח
 הזה באדם להמשיר ע״ז אמרז״ל אל תהי ברבת הדיוט קלה בעיניה דהיינו
 משום דלגבי סוכ״ע הכל אין ערוד כו׳ ע״כ גם ברכת הדיוט כו׳ וכמ״ש
 בד״ה אלה מסעי׳ אד היינו ע״י הביטול שיש בכל א׳ למס״נ בק״ש כוי:

 קיצור
 (א) ענין משה תיקו ברכת הזן בשעה שירד המן כי במן נאמר
 אשר לא ידעון אבותיד עיין במדרש רבות רפ״א. כי לחם
 מן הארץ עה״ד חטה היתה שבו ועל ידו נמשד הדעת הוא מה שמתברר
 ממה שנפל בשבה״כ וע״ז נאמר כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם
 דתיקון כי על כל מוצא פי היינו מקור פי הוי׳ שהוא מבחי׳ עקודים
 ששרשם מפה דא״ק ומשם שוהש המן שנמשד ע״י טלא דבדולחא שבמו״ס
 והוא המזון להיות חכמה והוא בחי׳ שלמעלה משבה״כ כמ״ש ימותו ולא
 בחכמה ולכן היה זה המזון של דור דעה שקיבלו התורה דמחכמה נפקת
 פב״פ. וזהו אשר לא ידעון אבותיה שהם מבחי׳ חג״ת ונאמר ושמי הוי׳
 חכמה עילאה לא נודעתי להם. ומ״מ גם כדי להיו׳ המשכת ח״ע צ״ל

 ברכה והמשכה. וברכה זו תיקו משה ועמ״ש סד״ה ועשית בגדי קדש:
 (ב) ועני[ ארץ דמפקא מזון הוא ע״י כח הצומח שבה והיינו ע״י
 שרשה מעולם התהו עמ״ש בד״ה האזינו השמים וע״י
 שמבררת הניצוצים שנפלו משבה״כ שהוא עניו אתעדל״ת ועי׳׳ז אתעדל״ע
 פקדת ארץ כו׳ ולכן ברכה זו תיקן יהושע, משא״כ מן שהוא טל זהו בחי׳
 אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת ועמ״ש סד״ה ואתחנן. ולכן ברכת הארץ

ה ומסתיימת בברכה דהיינו מ״ן ומ״ד:  מתחלת בהודאה נודה ל
 (ג) ולכן צריד שיזכור בה ברית ותורה. כי בהן ועל ידן נמשד
 מבחינת מן וטל דברכת הזן שהוא פנימית התורה בבחי׳
 ארץ להיות פקדת ארץ וצריך שיקדים ברית לתורה כי כן הסדר מלמטה

 למעלה וע׳ זח״ב ר״פ בשלח(דמ״ד סע״א) ואקדים ב״נ:
 (ד) עוי״ל כי בחי׳ יסוד ברית שהוא כח ההשפעה שרשו נמשר
 מהכתר ועמ״ש בביאור דאלה מסעי. ולכן נאמרו בו
 י״ג בריתות ששרשן מיג״מ דא׳׳א, וע״כ צייד שיקדימו לתורה דמחכמה
 נפקת ומשם נמשד השפע אל יג״מ שהתורה נדרשת בהן ששרשן מיג״מ
 הנ״ל. וזהו ואכלת ושבעת כמ״ש שבע רצון ועיין בפרדס ערד רצון.

 שויה המשכה — מהעלם: וצ״ל: מההעלם.

 תרי לחם לחם מן השמים ולחם מן הארץ בו׳ ובשבת אתכליל לחם
 תתאה בלחם עילאה וכ״כ בזהר בראשית (דמ״ו ע״ב) מאן דהוה לחם
 עוני אתהדר למהוי לחם פנג כו׳ כי לחם עוני זהו יחו״ת בחי׳ הודאה
 לחם מן הארץ ולחם פנג זהו לחם מן השמים יחו״ע בחי׳ ברכה ובשבת
 הוא יחו״ת ג״כ במדרגת יחו״ע, והטעם לזה כי בששת ימי המעשה
 הוא הירידה וההתלבשות בבי״ע לברר והיינו ע״י המשכה מלמעלה
 למטה שמבחי׳ לחם מו השמים ויחו״ע נמשר בבחי׳ ארץ ויחו״ת לברר
 ועכשיו זהו ענין חייב אדם לברד מאה ברכות בכל יום וכמ״ש לעיל
 בעניו ברכה והודאה דיחו״ע זהו בחי׳ ברכה והיינו המשכה מא״ס
 ב״ה בע״ס האצילות וכל א׳ כלולה מיוד כו׳ והמשכה זו נמשד בבחי׳
 מל׳ ויחו״ת וזהו א״ת מה אלא מאה וזהו ענין ויהיו חיי שרה מאה
 שנה בו׳ ואח״כ בשבת הוא בחי׳ עליות ולכו בשבת בורר אסור ועלייה
 זו הוא למעלה מעלה בא״ס ב״ה בחי׳ כי עמר מקור חיים עד שיחו״ע
 ויחו״ת מתכללים יחד וכענין זכור ושמור בדבור אחד נאמרו כמ״ש
 במ״א בביאור ע״פ זכור את יום השבת כו׳ ע״ש באריכות ויובן זה
 ע״ד לע״ל ליום שכולו שבת ומנוחה שיהיה גילוי מבחי׳ סוכ״ע ממש
 הרי שמים וארץ שהן ג״ע עליון ותחתון בטלים שניהם לגבי בחי׳ זו
 וע״כ אין אז התחלקות ב׳ בחיי כמו בג״ע שיש ב׳ בחי׳ ג״ע דהיינו
 ג״ע העלית הגקרא שמים וגן עדן התחתון הנקרא ארץ כגודע מפסוק
 מי לי בשמים כוי והיינו לפי שבג״ע הגילוי מבחי׳ ממכ״ע ע״כ יש
 הפרש והבדל בין בחי׳ שמים לבחי׳ ארץ אבל לגבי בחי׳ סוכ״ע שניהן
 שוין ועמ״ש מזה בפ׳ שלח ע״פ אני דפ׳ ציצית. ועד״ז הוא עגין לחם
 משנה דשבת שב׳ הלחמים דלחם מן השמים ולחם מן הארץ הם

 מהכללים כאחד ממש ע״י העליות דשבת וכמ״ש במ״א ס״פ בשלח:

 ו ומעתה יש לבאר עניו הברכה בכלל. דהנה המפרשים והבחיי
 פ׳ עקב הקשו כי כיון שהוא ית׳ מקור הברכה וכל
 הברכות הן משתלשלות ממנו כל הנמצאים המברכים אותו אין כל
 ברכותיהם כדאי לו כי הוא הנמצא הקדמון שהמציא הנמצאים כלם
 ומציאותם אינה אלא ממציאותו ומציאותו הספיק בעצמו לא יצטרד
 לזולתו כלל. וא״כ אם יברכוהו כל היום וכל הלילה מה יתרבה בכד
 או מה יתנו לו או מה מידם יקח. והנה בגמרא פ״ט דב״מ (דף קי׳׳ד
 ע״א) אמרו יצא הקדש שא״צ צדקה אבל צריך ברכה בארו החכמים
 ז״ל בפירוש כי ההקדש צריד ברכה אבל אינו צריך צדקה ומפורש
 אמרו בברכות פ״ק אמר לו ישמעאל בני ברכני וכן במסכת שבת פ״ט
 אמר הקב״ה למשה היה לד לעזרני והוא עניו הברכה. (ועיין מזה
 בספר עה״ק בהקדמה ובחור המפר ה״ב פ״ז). שהענין הוא להמשיר הברכה

 מן המקור שהוא אור א״ס ב״ה אל כבודו וזיו יקריה. דהיינו מבחינת
 סוכ״ע בבחינת ממכ״ע ועיין ברע״מ ר״פ עקב, והיינו כמ״ש בביאור
 ע״פ יביאו לבוש כו׳ כי יש ב׳ מיני המשכות מאור א״ס ב״ה. האחד
 היא בבחינת א״ס ממש. והשנית בבחי׳ גבול ומדה. דהיינו בחי׳ רצון
 עליון הסוכ״ע זהו מה שהוא ית׳ מאיר בבחי׳ א״ם ויש בחי׳ צמצום
 ומקום פנוי שהוא הסתלקות בחי׳ א״ס להיות בחי׳ זו בבחי׳ העלם
 ושלא יאיר בבחי׳ גילוי אלא בגבול ומדה והיא ראשית הגילוי בחכמה
 וכולם בחכמה עשית בו׳ ע״ש. ובמ״א נתבאר שזהו עגין ב׳ הפסוקים
 את השמים ואת הארץ אני מלא ומלא כל הארץ כבודו. וכ״ה בספר
 עה״ק ח״א רפ״ח בשם הראשונים ת״ל אין סוף הוא שלמות מבלי חסרון
 ואם תאמר שיש לו כח בלי גבול ואין לו כח בגבול אתה מחסר שלמותו
 כו׳ והגבול הנמצא ממנו תחלה הם הספירות כו׳ עכ״ד. והיינו הכלים
 דע״ס. וכמ״ש באג״ה רס״י כ׳ ד״ה איהו וחיוהי חד. ובמא״א אות
 גימל ם״ה גבול מצד הדינים הנותנים קו המדה וגבול לכל דבר עד פה
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 כו׳ ואין ערוד כו׳ ואפי׳ צמצום הראשון ירידה גדולה היא אצלו ומילין
 דהדיוטא כו׳ ובסקירה א׳ צופה ומביט עד סוף כל הדורות וכמ׳׳ש
 בזהר במחשבה אחת ברא את העולם ובמשנה והלא במאמר א׳ כוי.
 ולהיות נמשר ממנו סדר ההשתלשלות הנה כשעלה ברצונו הי׳ כי חפץ
 חסד ואח׳׳כ תלוי במעשה התחתונים דבאתעדל׳׳ת אתעדל״ע אם
 ישים אליו לבו כוי אליד ה׳ נפשי אשא, והיינו ע״י שיתבונן כי נשמה
 שנתת בי טהורה היא ואתה עתיד ליטלה ממני כוי, ולכן גם מעתה
 יחזירנה אליו ית׳ גם קודם זמנה שמואס בחייו ממש להעלות נפשו
 למקור חוצבה להיות צרורה בצרור החיים את ה׳ ממש (ועמ״ש מזה בד״ה
 להביז פי׳ עניז י״ג מדות ועיין בסש״ב ס״פ מ״א) שהיא בחיי העלאה

 מלמטה טורי דפרודא להעלותה ליחודו ית׳, וה״ז כמשל משיכת והגבהת
 הקנין הנקנה כו׳ (ועמ״ש בד״ה המגביהי לשבת וזהו עניו משכני אחריך
 נרוצה כוי) ובאתעדל״ת רוח אייתי רוח וממשיד רוח אתעדל״ע בחי׳

 כסף שהיא בחי׳ אהבה רבה הבאה מלמעלה אהבתי אתכם אמר ה׳
 כר, וכנודע שיש ב׳ בחי׳ אהבה דחילו ורחימו רחימו ודחילו הא׳ היא
 אהבה שלמטה מן השכל המתבונן כו׳ ולכן היא בגבול וקצבה לפי ערד
 השכל והב׳ היא בחי׳ אהבה רבה בלי גבול בחי׳ מאד, וכמ״ש כל זה
 בק״ש ואהבת את ה׳ אלקיר בכל נפשר שהיא בחי׳ אהבה זוטא אליר
 ה׳ נפשי אשא כו׳ ובכל מאודד היא בחי׳ אהבה עליונה בלי גבול בחי׳
 מאד והן ענין בחי׳ מ״ן ומ׳׳ד כוי, [ונק׳ אהבה רבה זו בשם כסף ע׳׳ד
 מ׳׳ש נכסף נכספתה לבית אביד, וזהו ענין גביע הכסף דיוסף צדיק עליון
 וזהו עניו ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר שהם ת׳ עלמין דכסופין
 דהיינו ענג העליון הנמשכים מבחי׳ עובר לסוחר מעצמות אור א׳׳ס
 שלמעלה גם מבחי׳ המקיפים כמ״ש בד׳׳ה וישלח יעקב ועמ״ש מזה
 סד״ה זה יתנו בל העובר על הפקודים. ועמ״ש עוד מענין ארץ כנען
 לשון סוחר בד״ה וישב יעקב] וזהו ארץ זבת חלב ודבש חלב היא
 בחי׳ הגדלת המדות כמו החלב שמגדל איברי הולד וכר הנה האהבה
 רבה מגדלת המדות שאף שמתחלה היתה ג״כ הארת המוחין במדות
 עכ״ז היו בבחי׳ קטנות וע׳׳י אהבה עליונה זו נגדלים בתוספת וריבוי
 ודבש היא מתיקות ותענוג שהיא בחינת אהבה בתענוגים וכמ״ש אז
 תתענג על הוי׳ כוי, וזהו ארץ טובה ורחבה פי׳ שרחבה לקבל בתוכה
 בחינת א״ס וכמ״ש רחבה מצותד מאד בלי גבול כוי. והנה המשכת
 אהבה רבה זו למטה היא בחיגת מצות מילה ופריעה התגלות העטרה
 בחינ׳ יו״ד. וע׳ בזהר פ׳ פנחס דרט׳ץ ע׳׳ב ועיין באגה״ק בד״ה אין
 ישראל נגאלין אלא בצדקה. משא״כ ערלה היא בחי׳ יניקת ואחיזת
 החיצונים כוי. ובחי׳ זו להיות בכח כל נפש מישראל ניתנה לאברהם
 לאחוזת עולם כו׳ וזוהי ארץ כנען ברוחניות תחלה בחי׳ הכנעה וביטול
 ומס״נ ועי׳׳ז נעשה קניו כדרר התגר כנ״ל ולכו מצות מילה נוהגת
 בזה׳׳ז וכן ברכת הארץ דאורייתא דהארץ ברוחניות ניתנה לאחוזת

 עולם בר:
ך להבין טעם הזכרת ברית ותורה בברכת הארץ הנה ארז״ל  ב א
 כל שלא אמר אמת ואמונה ערבית לא יצא י׳׳ח והנה באמת
 ואמונה אומרים תחלה כל זאת לשון נוק׳ ואח״כ וקיים עלינו לשון דבר
 אד הענין דכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וכתיב להוציא לחם
 מו הארץ ב׳ מיני לחמים, והוא מ״ש חכמות בחוץ תרונה ב׳ מיני חכמות
 בחינת ח״ע חכים ולא בחכמה ידיעא וכו׳ ובחי׳ ח״ת מל׳ כי מלכותו
 בכל משלה וכולם בחכמה עשית כתיב כו׳ שבחי׳ ה״ע היא בחי׳
 ביטול בעצם דכולא קמיה כלא בו׳ ובחי׳ ח״ת היא ביטול היש כוי.
 וזהו עניו ברכה והודאה ברכה היא בחי׳ המשכה בגילוי מלמעלה למטה
 כי ברכה היא מלשון בריכה המבריד את הגפן כו׳ והודאה היא בחי׳ ביטול
 היש שמודה איר דכולא קמיה כו׳ אף שאינו אלא קמיה ולא נגלה למט׳ כו׳ וכמו

 ועי״ז וברכת. עד טוב עיו הוא יברר. ופי׳ וברכת א״ת האותיות
 מא׳ עד תי״ו שהוא בחי׳ ממכ״ע:

 (ה) וענין הטובה זו בונה ירושלים כעיר שחוברה לה יחדו ועמ״ש
 בד״ה יו״ט של ר״ה היינו כי הגם דכל הארץ מפקא
 מזון, אן• עיקר ההעלאה הוא ע״י הקרבנות שבבהמ״ק ששם עיקר
 הבירור דבחכמה אתברירו וכמ״ש במ״א בענין פתח במזבח וסיים
 בשלחן כי הגם דשולחנו של אדם מכפר עליו במקום מזבח. אינו
 דומה ממש למזבח שהרי תפלות כנגד תמידין תקנום בו׳ וקודם
 התפלה אסור לאכול. הרי בירור דשולחן אינו דומה לבירור דמזבח כי
 בשולחו הבירור ע״י בינה ובמזבח ע״י חכמה כח מה. לכן עי׳׳ז
 הבירור בתכלית הטוב בלי שום תערובות ולהיות מתהפכא חשוכא
 לנהורא ממש ע״ד הביטול דחכמה שהוא ונחנו מה ממש וזהו ענין
 וצדיק וטוב לו בסש״ב פרק יו״ד. וזהו גמלתהו טוב. וע״ש במ״א
 ע״פ מאמר הזח״ג אמור (ד״ק ע״ב) וירא (דקי״ב) בענין פי׳ הפסוק
 אחותי בת אבי היא אד לא בת אמי אזי דוקא ותהי לי לאשה. וזהו
 ההר הטוב הזה והלבנון שמלבין כו׳ ע״י ההמשכה מבחי׳ אין עמ״ש
 בענין לבנון בד״ה האזינו השמים ועמ״ש ע״פ עלי באר וסד״ה קול דודי
 בעניו מקפץ על הגבעות. גם פי׳ הטובה שלשם נמשד כל טוב העליון
 עייו ברבות ר״פ קדושים בענין ציון והיינו ע״י שהיא טובה דהיינו
 כלי ריקן בבחי׳ ביטול וחותם שוקע דהיינו בחינת ירושלים יראה שלם
 ועמ״ש מזה בד״ה וכל בניד למודי הוי׳ ועיין במא׳׳א אות טי״ת ססע״י
 ה׳ שזהו כלי לקבל בחינת האור כי טוב ועמ״ש בד״ה וישב יעקב בעניו
 כי תהיו לי ארץ חפץ ועיין זח״ג בהר(דק׳׳י ע״ב) ע״פ ועשה טוב שכן ארץ
 ובהרמ״ז שם ואזי נק׳ הטובה. והנה לחם משנה דשבת היינו שמתחברים לחם

 מן השמים ולחם מן הארץ ועיין במא״א אות למ״ד סכ״א:
 (ו) ובללות פי׳ וברכת את הוי׳ היינו להמשיר הברכה בממכ״ע
 מבחי׳ סוכ״ע או ברכה מלשון בריכה להמשיד בחינת

 סוכ״ע מההעלם אל הגילוי:

 ולהבין שרש טעם קישור וחיבור ושייכות ברית ותורה לבהמ״ז על
 בריתד שחתמת וכו׳ ועל תורתר כו׳ בברכת הארץ שארז״ל
 כל שלא אמר ברית ותורה כוי, כי הנה לכאורה צריד להבין קושי׳ יותר
 גדולה מנ״ל דברכת הארץ בזה״ז דאורייתא דהא כתיב וברכת על הארץ,
 י״ל דהיינו בזמו שישראל שרוים על אדמתם כוי• אד העניו דהגה הארץ
 ניתנה לאברהם בזכות המילה כמ״ש ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ
 מגוריד את כל ארץ כנען לאחוזת עולם כו׳ ואתה את בדיתי תשמור
 אתה וזרעך אחדיר לדורותם כוי. וצריך להבין מה ענין ירושת הארץ לעניו
 המילה, ועוד הרי ישראל נאמנים בבריתו של אברהם אבינו והם בארץ אחרת
 והארץ ניתנה בידי זרים ואיה איפוא הבטחתו ית׳ לד ולזרעד אחדיר לאחוזת
 עולם כו׳.אד הענין שבאמת נתקיימה הבטחתו ית׳ במה שנתן לאברהם ירושת
 ארץ כנען העליונה ברוחנית והיא באמת אחוזת עולם לו ולזרעו ולכו מילה
 נוהג בזה״ז וגם ברכת הארץ דאורייתא גם בזה״ז. וביאור העניו הוא כי
 הנה כנען מלשון הכנע׳ ושפלו׳ בחי׳ ביטול ומלשון תגר וסוחר כמ״ש בישעי׳
 (סי׳ כ״ג ח׳) אשר סוחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ ובהושע (סי׳ י״ב ח׳)
 כנען בידו מאזני מרמה. והגה תגר הקונה איזה מקח מן המוכר הוא
 ע״י ב׳ דברים, הא׳ שעושה משיכה והגבהה מרשות חבירו לתור רשות
 עצמו, והב׳ שנותן כסף מידו ליד חבירו. וכר הנה כתיב קונה הכל
 (עמ״ש מזה בד״ה מי יתנך כאח לי גבי אמצאך בחוץ ועיין בפע״ח שער העמידה

 פי״ד כי ע״י קונה שהוא מזלא עילאה כר ע״ש) והוא ג״כ עד״ז כי הנה עצמותו
 ית׳ רם ונשא מגדר עלמין רבבות מדרגות לאין קץ ממכ״ע ומסוכ״ע

 שויה ועי־ז — עד: אולי צ״ל: ע״ד.
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 שיש ב׳ בחי׳ ברית ותורה והוא ע״פ מאמר רז״ל בפרק אין מעמידין
 (דכ״ו) המל ימול. מי שהוא מהול ימול אחרים ואף על פי כן אשה

 כשרה למול דאשה במאו דמהילא דמיא ולכאורה לא שייך כלל מילה
 באשה ועיין במ״א סס״י קפ״ז, אך הענין דהנה מל׳ יחו״ת נקרא בשם
 אשה יראת הוי׳ והנה כתיב כי שמש ומגן הוי׳ אלקים שבחי׳ אלקים
 נעשה מגן ונרתק ומקבל לגבי בחי׳ הוי׳ בחי׳ משפיע בחי׳ דכר והנה
 גודע בפי׳ הוי׳ הוא האלקים שבחי׳ אלקים הגם שלגבי הוי׳ הוא בבחי׳
 מקבל מ״מ חוזר ונעשה בחינת דכר להשפיע למטה מה שקיבל כוי,
 ועד״ז יובן מ״ש בזהר בלק (דקפ״ז ע״א) גבי וכיון דשארי על דוכתיה
 על תרץ כרובין הרה שמיה ע״ש במק״מ וזהו בחי׳ המלוכה כי כן דרר
 המלך להיות מקבל וחוזר ומשפיע כוי, וזהו אמת ואמונה כל זאת בחי׳
 נוקבא לגבי מעלה וקיים עלינו לגבי בי״ע היא בחי׳ דכה ומשפיע [ועמ״ש
l׳v< בביאור ע״פ כי אתה נרי בעניו יחיד חי העולמים מלך וענל מלך יחיד 

 וזהו ענין ב׳ הבריתות שבדכורא ודנוקבא כי הנה כל השפעה היא על
 ידי בחינת ברית. בריתר היינו ברית שלמעלה באצילות להיות בחינת
 יחו״ת ח״ת בחי׳ מל׳ ושחתמת בבשרנו היא ברית דנוקבא שלהיות
 גמשד הביטול גם למטה בבי״ע הוא ע״י ברית דנוקבא [וע׳ בפרדס
 ערך ברית ושייך ע״ז שחתמת כענין מ״ש במ״א בעניו חותם בולט וחותם שוקע]

 וכן תורתד היא בחי׳ תורה דאצי׳ ושלמדתנו היא בחי׳ התורה דבי״ע
 שהוא ע״י בחי׳ מל׳ כג״ל, והנה כל הנ״ל הוא בששת ימי המעשה כד
 היא המדה וסדר ההשתלשלות מלמעלה למטה שמלחם השמים בחי׳
 ח״ע ויח״ע נמשד להיות ח״ת רח״ת לחם מן הארץ כנ״ל והיינו ע״י
 ברית ותורה מדות דאצילות יום ראשון חסד כוי. משא״כ שבת בחי׳
 עליות העולמות כמ״ש שבת וינפש עד״מ אדם השובת ונח ממלאכתו
 וחוזר לעצמותו כוי, הנה ב׳ הלחמים מתחברים כאחד וזהו עניו
 לחם משנה שבשבת וגם זהו ענין לחם הפנים דכתיב ביום השבת יעדכנו
 כו׳ ונקי לחם הפנים שכולו פנים ואין בו בחי׳ אחוריים כלל, ולכן צריד
 לחבר ב׳ הלחמים דשבת אחוריהם הביתה זה לזה ופניהם לחוץ להיות
 כולו פנים [ועמ״ש כה״ג בד״ה ואהיה אצלו אמון גבי בכתף ישאו]
 והוא סוד ב׳ הלחמים הנ״ל לחם מן השמים ולחם מן הארץ שמתחברין
 כאחד כנ״ל, שאף לפי קבלת האריז״ל בעניו י״ב חלות [כגגד לחם
 הפנים] מ״מ העיקר הם ב׳ החלות שעליהם מברר המוציא שמניח

 אותם זו בצד זו להיות פניהם לחוץ כו׳ וד״ל:

 קיצור
 (א) ענין שנאמר ונתתי לך ולזרעך בו׳ לאחוזת עולם זהו ענין
 ירושת ארץ העליונה ברוחניות שהיא באמת לאחזת עולם
 ועיין בבחיי פ׳ תשא על פסוק וכל הארץ כו׳ ונחלו לעולם דפי׳ עולם
 שהוא מכוון כנגדה דהיינו העולם הבא. ועיין מ״ש בענין כעיר
 שחוברה לה יחדו בד״ה אלה פקודי והוא בזכות המילה ועיין ברבות
 לד לד פרשה מ״ו ועיין בזח״א ר״פ נח ע״פ לעולם יירשו ארץ ובפי
 ויחי (דף רט״ז א׳) ובפ׳ בראשית (דף נ׳ סע״א) ע״פ עד תאות גבעות
 עולם ור״פ וארא (כ״ב א׳) וזהו אם לא בריתי יומם בו׳ שעל ידי זה
 נמשר מבחינת יומם בבחינת לילה וה״ע חקות שמים וארץ, ועמ״ש
 מעניו פי׳ יומם בד״ה אדני שפתי תפתח. גם כי העטרה הוא
 בחינת יריד וביו״ד נברא העולם הבא. והענין כי כנען מלשון הכנעה
 ומלשון סוחר. קונה הכל. והיינו שאתעדל״ע המעורר אתעדל״ת
 להיות אליר ה׳ נפשי אשא זהו המשיכה. ועיין רבות וישב ר״פ פ״ו.
 ובזח״ג פנחס (דף רמ״ט טע״ב) ע״פ משכו וקחו. ועי״ז אחר אתעדל״ת
 נמשר ומתגלה אה״ר כמ״ש בד״ה ועשית בגדי קדש. זהו עגין נתיגת
 הכסף. והמשכה זו על ידי המילה שבה ועל ידה מתגלים ה׳ חסדים

 מודים חכמים לר״מ שהאמת אתו, אף כאן מודים אגחנו שהאמת אתו
 דקמיה כולא כלא בו׳ אלא שאין זה מן הנגלות לנו ולבנינו כו׳, וזהו
 ענין אמת ואמונה שהוא ג״כ ענין ברכה והודאה כי אמת מקרוב
 שנראה בעין השכל ואמונה ברחוק שמאמין שכד הוא האמת. ועמ״ש
 מעניו אמת ואמונה בביאור ע״פ וידעת היום. וזהו ג״כ ההפרש
 בין ב׳ הלחמים כי לחם מן השמים נאמר על המן ששרשו ממקור
 ח״ע דכתיב וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן וכתיב ועינו כעין
 הבדולח דהיינו בחי׳ טלא דבדולחא מקור החכמה םתימאה וכמ״ש
 בזהר מזונא דחכימא פי׳ שהוא מזון להיות התהוות ח״ע ולכו כתיב
 לקטו דבר יום ביומו שהוא נמשד מלמעלה מן הזמן ומקור התהוות
 הזמן נמשד מאתו ולכן היה ג״כ נבלע באברים ולא היה בו פסולת
 כלל ולא היו צריכים לנקבים כלל וכמארז״ל שמה שנאמר ויתד תהיה
 לד כו׳ היינו בדברים שתגרי אוה״ע מוכרים להם, והיינו לפי ששרש
 הבירורים הוא מבחי׳ ואלה המלכים שנפלו בשבירה מבחי׳ תהו כוי
 משא״כ שרש המן למעלה מבחי׳ תהו לא היה בו פסולת כלל. והנה
 לכן ארז״ל מן ירד בזכות משה כי שרש משה הוא ג״כ מבחי׳ זו מקור
 החכמה בחי׳ ביטול בעצם כמ״ש ונחנו מה וזהו אשר לא ידעון אבותיד
 הם בחי׳ ההשתלשלות משא׳׳כ משה היה למעלה מן ההשתלשלות וכמ״ש
 ושמי הרה לא נודעתי להם כוי, ולכן היה משה כבד פה וכבד לשון
 כי חכמה עליונה זו היא נעלמה מעין כל חי וא״א לבא בגילוי
 בהשתלשלות כלל ולכן ג״כ מיאן משה בשליחות ה׳ ואמר מי אנכי
 כי אלד אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל כוי ואף שאמר לו ה׳
 בהוציאה את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה שהיא
 קבלת התורה עכ״ז אמר אח״כ בי אדוני כוי כי כבד פה וכבד לשון אנכי
 והיינו לפי שמעלת משה היה למעלה מבחי׳ התורה דאורייתא מחכמה
 נפקת כוי ובמשה כתיב כי מן המים משיתיהו דהיינו בחי׳ ים החכמה
 עליונה וכל התורה אינה אלא כד מן הים ותמלא כד״ה כוי, וזהו שהשיב
 לו הקב״ה מי שם פה לאדם פי׳ שמצד ההשתלשלות לא היה צריר
 להיות פה לאדם בחי׳ שם מ״ה ביטול בעצם וא״א לבא לידי גילוי
 כלל אבל אנכי אהיה עם פיר פי׳ שעל ידי גילוי אנכי במעמד הר
 פיני וירד הוי׳ כו׳ אנכי הוי׳ כו׳ יכול להיות פה וגילוי לאדם שם מ״ה
 וע״ד ודברי אשר שמתי בפיר ודברי ממש והיו הדברים האלה אשר
 אנכי כו׳ דבר ה׳ זו הלכה כוי. וזהו משה תיקן להם לישראל ברכת
 הזן בשעה שירד המן לישראל דהנה עצמותו ית׳ רם ונשא למעלה
 מעלה עד אין קץ גם מבחי׳ טלא דבדולחא מקור החכמה בחי׳ המן
 לחם מן השמים כוי וזהו ענין הברכה שתיקן ברור שיהיה ברור ונמשר
 להיות בחי׳ הוי׳ יו״ד תחלה כו׳ ולכן כל ברכה ראשונה מדברת
 בלשון נסתר הזן את העולם נותן לחם בו׳ ולא אתיידע מי לפי ששרש
 המן הוא למעלה מההשתלשלות והמשכת ברכה זו היא להיות התהוות
 בחי׳ המן שהוא ע״י ישראל כי ישראל עלו במחשבה כוי. וברכה שניה
 ברכת הארץ הוא ענין לחם מן הארץ בחי׳ ח״ת וביטול היש וכענין
 וצבא השמים לד משתחוים בו׳ ולכד פותחת בהודאה נודה לר כוי
 ומדברת בלשון נוכח שהנחלת בו׳ ומסיימת בברור כי המשכת בחי׳
 ביטול היש היא מבחי׳ ביטול בעצם יחו״ע וזהו ענין הברכה בברכת
 הארץ והיינו ג״כ ע״י ישראל כנ״ל וזהו ענין מארז״ל שכל שלא אמר
 ברית ותורה כו׳ שהמשכת יחו״ת בחי׳ מל׳ הוא ע״י ז״א ומדות
 האצילות הנק׳ ברית ותורה כי הנה המדות דאצילות לד הוי׳ הגדולה
 בבחי׳ לד בחי׳ ביטול עי״ז נמשר גם למטה בבחי׳ מל׳ ביטול היש
 ולכו כל שלא אמר לא יצא י״ח כי לולא ברית ותודה לא היה נמשד

 להיות בחי׳ לחם מן הארץ בחי׳ ביטול היש:
ך להבין בריתך שחתמת בבשרנו וכן תורתד שלמדתנו דמשמע  ג א
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 כאברהם שקראו הר בו׳ והרים לשון רבים כי יש כמה בחי׳ הר יש
 אהבה בשמחה ויש במרירות כו׳ כמ״ש מזה בד״ה כי ההרים ימושו
 ובד״ה שימני כחותם, ודרך כלל הרים היינו אתעדל׳׳ת בבחי׳ חותם
 בולט שמלמטה למעלה וזהו בחיי אש. אבל בקעות הוא בחי׳ חותם
 שוקע שמלמטה היינו בחינת ביטול ובחי׳ יראה בחי׳ משים עצמו
 כשיריים וע׳ מ״ש בד״ה שמע ישראל בפי׳ ונשב בגיא כוי. ובקעות
 לשון רבים כי יש ג״כ בחי׳ יראה תתאה ויראה עילאה כו׳ וכידוע
 אשר ד׳ אותיות הוי׳ הן דחילו ורחימו רחימו ודחילו הרי ב״פ רחימו
 וב״פ דחילו. ואפשר שזהו הרים ובקעות ב׳ בחי׳ הרים ב׳ בחינות
 בקעות כו׳]. והנה אתעדל״ע הנמשד מלמעלה ע״י אתעדל״ת שבבחי׳
 מים דלתתא גדולה ועליונה יותר מאתעדל״ע הנמשד ע״י אש [כי
 מבחי׳ אתעדל״ת שבבחי׳ חותם בולט שמלמטה נמשך מלמעלה בחי׳
 חותם שוקע ומאתעדל״ת שבבחי׳ שקיעה וביטול נמשך אתעדל״ע גילוי
 בחי׳ חותם בולט דהיינו גילוי אור א״ס בלי לבושים המסתירים ולא
 יכנף עוד כו׳ וכמ״ש כ״ז ע״פ שימני כחותם הנ״ל, וא״כ אתעדל״ת
 שבבחי׳ מים שהוא בחי׳ שקיעה וביטול משים עצמו כשיריים ממשיד
 אתעדל״ע עליונה יותר ממה שנמשר על ידי אתעדל״ת בבחי׳ רשפי
 אש. ואפשר לומר שזה מרומז ג״כ בפי׳ ארץ הרים ובקעות שמחותם
 בולט שלמעלה געשה למטה בחי׳ שקיעה וביטול בו׳]. ולכן ארמי יעקב
 מים ליין להמשיר ברכה עליונה יותר (וע׳ מהר בלק דף קפ״ט סע״א
 בע׳׳א קצת/ וזהו למטר השמים תשתה מים כאדם השותה לחבירו

 שיחזור וישתה לו. [פי׳ שזהו העלאת מיין נוקבין להמשיר מיין דובריו
 הנק׳ מטר השמים. ועמ״ש ע״פ אם בחקתי כו׳ בעניו ונתתי גשמיכם
 כוי. ואפשר עד״ז י״ל ג״כ ענין ניסור המים שהיה בחג הסוכות כל
 שבעת ימי החג. כי הנה ענין ניסור היין הוא בחינת שמחה והוא
 כמו חותם בולט שמלמטה. בחי׳ שמחת הנפש באהבה רבה לה׳.
 וזהו ענין שיר הלוים על היין. אבל ניסור המים הוא בחי׳ חכמה כח
 מה בחי׳ ביטול שהוא בחי׳ חותם שוקע שמלמטה. והנה בשמיני
 עצרת אומרים מוריד הגשם שזהו המשכת מ״ד מלמעלה להיות נקלט
 גילוי אור א״ם ב״ה בנש״י מקרב איש ולב עמוק ועמ״ש מזה בד״ה
 תורה צוה וע״ז נאמר למטר השמים תשתה מים שכדי להמשיך המשכה
 עליונה זו דמטר השמים.שבשמיני עצרת. הוא ע״י ניסור המים בחג
 הסוכות. וזהו המשל הנ״ל כאדם השותה להכירו כדי שיחזור וישתה לו.
 והנה על פי זה יובן הפסוק מי אל כמור נושא עון כו׳ לשארית נחלתו
 וארז״ל בפ״ב דר״ה (דף י״ז< דפי׳ לשארית היינו למי שמשים עצמו
 כשיריים. ויש לבאר תחלה עניו שבספרי מקובלים הקדמונים נק׳
 המדות עליונות גג״ת גדולה גבורה תפארת היינו שמדת חסדו ית׳
 נק׳ בשם גדולה, רק בע״ח נזכר הכל חג״ת שנק׳ המדה בשם חסד
 ובפסוק כתיב ג״כ לד ה׳ הגדולה והגבורה כוי. והענין כי באמת
 בא״ם ב״ה לא שייר לומר שישפיע חסד רק מחמת כי לגדולתו אין חקר
 וכמ״ש ארד אפים וגדל חסד כי הנה באור פני מלד חיים ולהיותו ית׳
 נק׳ ארד אפים ע״כ נמשר להיות וגדל חסד כו׳ וכמ״ש במ״א ולכן הוא
 חסד אין קץ ותכלית לחסדו הטוב וזהו מדת ורב חסד עיין בזהר באדרת
 נשא (דקל׳׳ג ע״ב/ אמנם בחי׳ חסד זה שמצד הגדולה זהו דייקא במדת
 א״ס ב״ה אשר לגדולתו אין חקר כי הוא לבדו הוא קדמון לכל
 הקדומים כי גאה גאה כוי, לכן לד הוי׳ דייקא הגדולה משא״כ בנבראים
 לא שייר מדה זו מאחר שהם באמת כלא חשיבי וכל ההשתלשלות הוא
 כטפה לגבי אוקייגוס ויותר מכן אין ערוד כו׳ לכן בכל סטרא דקדושה
 הוא בחי׳ ביטול ואין דכלא חשיבי נהפוד מבחי׳ גדולה, ולכן נקרא
 ארץ ישראל בשם ארץ כנען לשון הכנעה וביטול כמ״ש לעיל. וזהו
 מדת חסד לאברהם שנמשד מבחי׳ ואנכי עפר ואפר ועד״ז אמר

 שמבחינת אהבה רבה מבחי׳ סוכ״ע בכנס״י ועי״ז נק׳ ארץ חפץ וארץ
 החיים וארץ טובה:

 (ב) וזהו עניו ברית ותורה בברכת הארץ. כי הנה חכמה עילאה
 ביטול בעצם וחכמה תתאה ביטול היש. ברכה והודאה.
 וזהו גם כן ההפרש בין ב׳ הלחמים כי לחם מן השמים מזון להיות
 חכמה עילאה אשר לא ידעון אבותיר וזהו ברכת הזן בלשון נסתר לא
 אתיידע מי. בחינת לא נודעתי להם. וברכה שניה לחם מן הארץ
 ביטול היש. ולכן ברכת הארץ מתחלת בנודה לד הודאה ומסיימת
 בברור. והמשכה זו מחכמה עילאה בח״ת בחי׳ ארץ זהו ע״י ברית
 ותורה וכנ״ל בענין שניתנה הארץ לאברהם בזכות המילה שעי״ז נמשר
 המשכה עליונה. ומשה שהמן ירד בזכותו נולד מהול ע״ד ומל ה׳ את

 לבבד עמ״ש בד״ה ראה אנכי נותן:
 (ג) והנה כתיב זאת בריתי אשר תשמרו. זאת בחי׳ נוקבא בחינת
 מלכות הגם שלגבי יחו״ע ח״ע הוא בחינת מקבל כנ״ל
 חוזר ונעשה בחינת דכר ומשפיע לגבי בי״ע להשפיע הביטול למטה
 וזהו ואמונה כל זאת לשון נקבה וקיים עלינו לשוו דכר (ועיין מח״א
 לך צ״ג סע״ב ע״פ בזאת אני בוטח). וזהו עניו כופל הלשון בריתר

 שחתמת בבשרנו (ועמ״ש מעניו בשר םד״ה והיה מדי חדש בחדשו
 גבי יבוא כל בשר להשתחוות ובד״ה צו את בני ישראל את קרבני
 לחמי) וכן תורתך שלמדתנו (ועיין מ״ש ע״פ וכל בניר למודי הוי׳),
 והנה לחם משנה שבשבת היינו גם כן כענין ב׳ בחינות לחם הנ״ל כי
 לחם משנה זהו ענין שכינתא עילאה ושכינתא תתאה (עיין במא״א אות
 למ״דםכ״א) וה״ע יחו״ע ויח״ת כמ״ש בד״ה שה״ש ובשבת מתחברים יחד:

 ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים. (מעניו ארץ
 הרים ובקעות ברבות ס״פ ראה ובילקוט בשם הספרי ומענין
 למטר השמים ברבות בראשית פי״ג (דט״ז ב׳) בשלח ר״פ כ״ה (קמ״א ג׳)
 בקהלת רבה בפסוק והארץ לעולם עומדת ור״פ כל הנחלים הולכים
 אל הים גמרא פרק קמא דתענית (ד״ט ע״ב) פרק ב׳ דבבא בתרא
 (די״ט סע״א)), להבין מה שכתוב למטר כי ממטר הל״ל. הנה כתיב

 כי בצלם אלקים עשה את האדם פי׳ צלם הוא צורה בולטת
 שכשמדפיסים בה נעשה שוקע כמבואר גבי רצועות של תפילין של
 ראש שאדם הוא כחותם המתהפך משמאל של מעלה נעשה ימין
 למטה [כן הוא במשנת חסידים בתיקון תפילין פרק י״ד אות ה׳
 שהאדם הוא לגבי ז״א כחותם המתחפר, ועיין מ״ש מענין רצועות דתש״ר
 בד״ה שימני כחותם], והענין דכתיב לד ה׳ הגדולה והוא מדת חסדו
 שבאה מגדולתו ונהפד הוא למטה כדאשכחן באברהם אבינו ע״ה
 ואנכי עפר ואפר, דהנה עיקר החסד להשפיע מחייו ולא ממותרות
 שלו שזו מדת ישמעאל רק כמו שמצינו שבחזרתו פרע הקפותיו שלא לומר
 שחייך קודמיו מפני שמשים עצמו כשיריים וזהו בחינת מים שיורדין
 לעולם למקום נמוך [נמצא מבחי׳ מדת הגדולה שלמעלה נמשך למטה
 בחי׳ חסד דמ״ה שהוא הביטול להיות משים עצמו כשיריים וזהו
 הנמשל מחותם בולט שכשמדפיםים בו נעשה למטה בחי׳ שקיעה
 ועמ״ש בזה באריכות בד״ה שימני כחותם הנ״ל]. והנה אהבת ה׳ בלב
 עמו כאש בוערה כדכתיב רשפיה רשפי אש כמו שהאש חפיצה בטבעה
 לעלות למעלה בשרשה כן נפשות בני ישראל חפצן לדבקה בה׳ ולצאת
 מהגוף וזהו בחי׳ הסתלקות משמאל שלמעלה נעשה ימין למטה [ועמ״ש
 מזה ג״כ בסמור בד״ה ויאכילד את המן] וזהו שכתוב ארץ הרים
 ובקעות ובאתעדל״ת הנה. לפיכך הם ב׳ בחי׳ אש ומים [פי׳ כי ארץ
 היא כנס״י יש בה הרים היינו אתעדל״ת בבחי׳ רצוא, וזהו ענין
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 עליו מדותיו של הקב״ה ממש שהוא בחי׳ מדת גדולתו ית׳ בגילוי ממש
 כי ע״י בחי׳ שקיעה שמלמטה שהוא בחי׳ ביטול נמשך אתעדל״ע
 בבחי׳ חותם בולט הוא בחי׳ מדת גדולתו ית׳, משא״כ בסט״א שהוא
 בחי׳ יש נמשר משם רק ע׳׳י שבירת הכלים וזהו עניו לעושי רצונו על
 אחת כמה וכמה. וכמ״ש במ״א שבעולם התיקון נמשר השראת אור
 א״ם מבחי׳ שלימותא דכולא כוי. ואפשר שזהו ג׳׳כ פי׳ ארץ הרים
 ובקעות בי אברהם שהוא בחי׳ הר היינו מדת החסד הרי חסד זה
 נמשד מבחי׳ ואנכי עפר ואפר שהוא בחי׳ בקעה בחי׳ ביטול כו׳ משא׳׳כ
 בסט״א כנ״ל ועמ״ש בד׳׳ה עניו שניתנה תורה על הר סיני. וזהו
 לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשיריים. כי הנה י׳׳ג מדות הרחמים
 נק׳ רחמים גדולים כמ״ש וברחמים גדולים אקבצר שנמשכים
 מבחי׳ ולגדולתו אין חקר. שהם מבחי׳ ארד אפים וגדל חסד ועמ׳׳ש
 מזה בד״ה כי ההרים ימושו. ובד״ה קול דודי. וע״כ אינו נמשך
 אלא במי שמשים א״ע כשיריים שהוא בחי׳ שקיעה וביטול שזה דייקא
 הוא הכלי לבחי׳ חותם בולט שמלמעלה וכמ״ש באדיבות ע״פ שימני
 כחותם על לבר כו וז״ש (ישעיה נ׳־ז) כי כה אמר רם ונשא כר
 מרום וקדוש אשכוו ואת דכא ושפל רוח כוי וע׳ בזהר פ׳ אמור

 (ד״צ סע״ג) ובמק״מ שם:

 ראה
 אחד מישראל). ובחי׳ ה״א עילאה היא בחי׳ בינה רחובות הנהר
 שיש לה אורד ורוחב כוי דהיינו ענין התבוננות בגדולת ה׳ כל חד לפום
 שיעורא דיליה איר הוא בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד וכולא
 קמיה כלא חשיב ממש. וב׳ בחי׳ אלו צריכין להיות תמיד אצל האדם
 בעבודת ה׳ בלי פירוד כי על ב׳ בחינות אלו איתא בזהר שהן תרין
 ריעין דלא מתפרשיו לכו צריד להיות גם באדם כר דהיינו להתבונן
 ולהעמיק שכלו ובינתו באורד ורוחב כפי אשר יד שכלו ורוח בינתו
 מגעת וליבטל אליו ולדבקה בו במסירת נפש ממש בבחי׳ חכמה שלמעלה
 מטעם ודעת המושג. שאם לא יהי׳ לו בחי׳ ביטול הנ״ל אזי אפילו אם
 יתבונן בגדולת ה׳ בהרחבה כפי כהו ויוליד מזה אהבה ויראה לא יהיה
 להם קיום אמיתי ויפול ממדרגתו ח״ו. כי החכמה תחיה בעליה פי׳
 בעליה התרגום בעל מרא ורבון דהיינו אפילו מה שיש לו בחינת ממשלה
 על הארה מבחינה זו כי ההתבוננות בגדולת ה׳ בהרחבה ובעומק יש
 לה מעלה יתירה על בחי׳ ביטול שמבחי׳ חכמה הנ״ל, (ועמ״ש ר״פ לד לד
 בעניו ה״א דאברהם וע׳ בע״ח שער או״א פ״ב שהבינה נק׳ א״ח עטרת
 בעלה כוי). לפי שאין מחשבה תפיסא ביה כי אם הארה כל שהוא
 מבחינת חכמה אבל ההתבוננות הרי המחשבה תפיסא בכולא ואעפ״כ
 הנה החכמה תחיה ונקרא נקודה בהיכליה (עיין בזהר בראשית (ד׳ ו׳}
 ובת״ז תיקון ה׳ ועמ״ש סד״ה כי אתה נרי בפ׳ מקץ, ועפ״ז י״ל דענין פד
 של שמן שמצאו בו׳ הנז׳ שם זהו ענין הנקודה שבהיכליה כי שמן הוא
 חכמה עילאה ע״ש) שהנקודה מחיה את ההיכל שאם אין נקודה אין
 ההיכל משמש כלום וגם אם יהיה לו בחי׳ נקודה זו אם אין היכל אינו
 כלום ולפיכד צריד להיות שתיהן כאחד והם תרץ ריעין דלא מתפרשין

 למטה כמו למעלה:

 ב ובחי׳ וא״ו של שם הוי׳ הוא בחינת נחל איתן שמבחי׳ איתן הנ״ל
 יורד בחי׳ נחל בחי׳ המשכה למטה למקום מדות שבלב
 שנחלקין לשש בחי׳ והוא בחי׳ וא״ו להפכם לקדושה ואח״כ לבחי׳ ה׳
 אחרונה בחי׳ מחשבה דבור ומעשה שהם כנגד ג׳ קוץ שבה׳ אחרונה
 והוא בחי׳ תורה שבע״פ מלכות קרינן לה וגדול תלמוד שמביא לידי

 יעקב קטנתי מכל החסדים כמ״ש באגה״ק ע״ש. ומ״ש בע״ח מדת חסד
 ולא אמר גהולה היינו כי בע״ח מהבר בחסה הז״א האצילות אשר
 הכלים הם בבחי׳ גבול ותכלית רל״ו אלפים רבבות פרסאות כמ״ש
 באגה״ק ד״ה איהו וחיוהי ולכן נקי זעיר אנפין משא״כ ארד אפים הוא
 אין סוף. ולכן בחסד ח״א נק׳ חסד דמ״ה בחי׳ ביטול שהכלים
 בטלים ממש לא״ס ב״ה, אבל בחי׳ וגדל חסד ורב חסד זהו בבחינת
 א״א שלמעלה מהאצילות כנ״ל וכמ״ש בזהר שם בענץ חסד דלגאו
 וחסד דלבר ע״ש• אד משבה״כ שמעולם התהו נתהוה בחי׳ חסד
 דישמעאל אשר גם הוא פזרן, אכן הפיזור בכדי להראות את עשרו
 ותפארת גדולתו ולהיות לו לשם ולתפארת. הפד מבחי׳ הביטול מבחי׳
 עפר ואפר וממילא שאין משפיע רק מהמותרות שלו. והתהוות בחי׳
 זה דנבראים היינו ע״י שבה״כ דייקא מעולם התהו שלפני האצילות שהיה
 החסד בבחי׳ גדולה כו׳ ועמ״ש מזה בד״ה ויהי בשלח פרעה בעניו
 כמה ארד אפים לפניו כר ע״ש. ועמ״ש בביאור על פ׳ שחורה אני
 כו׳ בענץ כאהלי קדר כו׳ ע״ש. והאדם צריד לידבק במדות דעולם
 התיקון חסד דמ״ה בחי׳ בטול ולכן אפילו מגיע לו ריעותא מהגמילות
 חסד לא ימנע א״ע מלגמול חסד כיון שסבת החסד מחמת שמשים
 עצמו כשיריים כו׳ כנ״ל. והנה ע״י בחי׳ בטול זה יוכל להתגלות

 פרשה
 ראה* אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה וגו׳.
 הנה ארז״ל כל מקום שנאמר היום הוא נצחי ולעולם גם היום
 הזה. ולהבין זה בכאו וגם מלת לפניכם דהוי ליה לומר לכם. אד
 הענין כי הנה יש בכל אחד ואחד מישראל בחי׳ פנימיות ובחינת
 חיצוניות (עמ״ש מזה ע״פ ויהי מקץ בדבור השני). והנה כתיב פנים בפנים
 דבר ה׳ עמכם כי בשעת קבלת התורה נמשר לכל אחד ואחד מישראל
 בחינת הוי׳ בבחי׳ פנים שלהם בכל ניצוץ נשמותיהם וזהו ענין קבלת הדבור
 אנכי ה׳ אלקיר פי׳ שיהיה בחי׳ שם הוי׳ מאיר ומתגלה בר כל כר עד
 שיהא נקרא על שמר להיות אלהיד אלהים שלר כמ״ש במ״א. וביאור
 ענין זה איר יש בחינת שם הוי׳ בכל אחד ואחד. הנה ארז״ל אפילו
 רשעים מלאים חרטות שנופלים להם הרהורי תשובה מחמת שאינו
 רוצה להיות נפרד מהקב״ה והוא בלי טעם ודעת מפני כי בחינה זו
 היא באה מבחינת חכמה שהיא בחי׳ ביטול אליו ית׳ שלמעלה מו ההשכלה
 והדעת המושג (כמ״ש בסש״ב פי״ח) ונקרא בחי׳ משכיל על דבר וכתיב
 משכיל לאיתן אזרחי פי׳ משכיל להיות איתו מלשון חיזוק כמו איתן
 מושבד כי בחינה זו היא בחינה חזקה שנתחזק בכל אחד ואחד מישראל
 מאד בבחי׳ קשה עורף כמ״ש כי עם קשה עורף הוא וסלחת וגו׳ כמ״ש
 במ״א לפי שהוא רצון פשוט בלי שום טעם ושכל מושג. וגם אותיות
 איתו משמשות לעתיד לבא (שהן באין בראש התיבה להורות על שימוש הפעולה
 להבא אפע״ל יפע״ל תפע״ל נפע״ל) כי לעתיד לבא יהיה בחי׳ חכמה בחי׳

 ביטול הנ״ל בהתגלות בכל אחד ואחד מישראל, משא״כ עכשיו הרוח
 שטות מכסהו שדומה בעיניו שעודנו ביהדותו כמ״ש במ״א (ע׳ בסש״ב
 פכ״ד). וזהו האזרחי מלשון אזרח הארץ שיש בכל אחד ואחד בחינה זו

 מאז מעולם כי ישראל עלו במחשבה במקורא דכולא ובחינה זו היא
 בחינת יו״ד של שם הוי׳ ב״ה (עיין באגרת התשובה פ״ד ועמ״ש בד״ה
 ביום השמיני שלח בפי׳ וקדם צרתני ובד״ה יונתי בחגוי שהוא בחי׳ מחשבה
 הקדומה ועמ״ש בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה פי׳ ועניו בקדמין.
 וז״ש כאן מאז מעולם כו׳ ועמ״ש ס״פ שלח בענין ישראל לי ראש ועמ״ש
 בד״ה ה׳ לי כעוזרי בפי׳ כל האזרח בישראל כלומר מה שאני עתיד
 להזריח כוי. ושני הפי׳ אמת שלעתיד יזריח ויאיר בחינה זו בגילוי בכל
 שדה איתן—(שה! באי!.. נ9על): מוסגר זה הוא לאדה״ז, ונמצא גם בבת״י מאמרי אדה״ז הישנים.

 *) עיין בהוספות.
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 כוי, אך בענין התגלות עצמיות האהבה יש ב׳ בחי׳ בחי׳ חיצוניות הלב
 ובחי׳ פנימיות נקודת הלב דהיינו שיתגלה אהבתו כ״כ עד שתהיה בחי׳
 ביטול לגמרי ולא יהיה הרגש האהבה מפני שהיא נקודה עצמיות
 מעומקא דליבא כמ״ש במ״א (באגה״ק ד״ה אין ישראל מאלץ אלא בצדקה וע״ש)
 המשל מעניו אדם אם נוגע לו אל תוך פנימיות נקודת לבו שלו מעצמותו
 ומהותו ושכל חייו תלוייו בזה. וזו הבחינה הוא מבחינת נחל איתן
 המשמשות לעתיד שלעתיד לבא כתיב אם יהיה נדחר בקצה השמים וגו׳
 והביאר וגו׳ והיטבר והרבד מאבותיה שתהיה בעילוי אחר עילוי
 במדרגה גבוה מאד אפי׳ יותר מהאבות כמ״ש כי הנה ישכיל עבדי
 ירום ונשא וגבה מאד ירום מאברהם וכו׳ ואז כתיב ומל ה׳ אלהיד את
 לבבך ערלת לבבך לא כתיב אלא לבבך דהיינו שכל בחי׳ חיצוניות הלב

 ימול לצאת מן ההעלם אל הגילוי בחי׳ פנימיות נקודת הלב הנ״ל:

 ד וזהו שאנו מתפללים יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא
 יתברר, כי בזה״ג אין השם שלם בו׳ ולזאת אנו אומרים יהי
 שם י״ה רבא שיגדל בחינת שם י״ה (זהו כפי׳ הטא״ח סי׳ נ״ו בפי׳
 שמיה רבא ולעיל ס״פ שלח ע״פ אני כו׳ נתבאר דשמיה רבא היינו שמו
 הגדול והוא כמ״ש התוס׳ ריש ברכות ושתי הכוונות אמת. וגם י״ל
 כי הא בהא תליא ע״ד שנז׳ בביאור ע״פ זכור הנ״ל שלהיות התחברות
 י״ה בו״ה הוא ע״י המשכה מא״א בחי׳ קוצי דשערי כוי וגם ע״י ששם
 י״ה רבא בנפש האדם עי״ז נמשר גילוי בחי׳ שמו הגדול וכמ״ש בסמור
 בפי׳ בשעה שישראל אומרין אמו יהא שמיה רבא מברר הקב״ה מנענע
 ראשו כוי) דהיינו ההתבוננות בגדולת השם והביטול אליו ית׳ עד
 שיהיה יתברר בחי׳ ברכה והמשכה למקום המדות להפכם לקדושה
 מעומק נקודת פנימיות הלב וכידוע וכמ״ש במ״א עניו ההפרש שבין
 ברבה להודאה כי ברכה הוא בחי׳ ראיה בחי׳ ביטול הנ״ל, ואח״כ
 יתפשט יותר לעלם דהיינו העלם אחד ולעלמי העלם ב׳ עלמיא העלם
 ג׳. דהיינו בחי׳ ג׳ לבושים מחשבה דבור ומעשה שאפילו בבחי׳ מעשה
 שהוא העלם ולבוש השלישי החיצון מכולם יאיר שם י״ה שיהיו כולם לה׳
 לבדו ובטלים אליו דהיינו ע״י מחשבות ודבורי התורה ומעשה המצות.
 כי הנה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה. פי׳ מראש
 היינו מראשית כל השתלשלות העולמות ומקדם היינו קודם למראש
 שהוא ית׳ אינו בגדר עלמין כלל ואתה הוא קודם שנברא העולם ואתה
 הוא לאחר כו׳ בלי שום שינוי כמ״ש אני ה׳ לא שניתי וגו׳ כי הוא
 למעלה מבחי׳ עולמות מבחינת ממלא ומבחי׳ סובב כל עלמין כי ממלא
 וסובב שייר לומר בגדר ובחי׳ עולמות אבל במהותו ועצמותו לא שייר
 לומר לא בחי׳ ממלא ולא בחינת סובב וע״ז אמרו רז״ל מה לפנים מה
 לאחור כר. והנה בחינה זו ירדה ונשתלשלה ונתלבשה במעשה המצות
 אשר לזאת גם במעשה המצות יש בחינת ביטול הנ״ל וצריר בעסק
 התורה והמצות שתכלה אליו הנפש למקורא דכולא מקור מים חיים
 וגו׳ משא״כ האומר אין לי אלא תורה כו׳ ועל זה נאמר אותי עזבו
 מקור מים חיים וגו׳. וזהו ראה אנכי נותן פי׳ אנכי מי שאנכי
 דהיינו בחי׳ אנכי ה׳ אלהיד שהוא דבור ראשון של קבלת התורה(ועיין ברבות
 ר״פ ראה א»ר אלעזר משאמר כר ועמ״ש בד״ה וידבר אלקים את כל הדברים

 האלה). נותן לפניכם בבחי׳ פנים שלכם בחי׳ ברכה שבשביל שיש בבתי׳

 פנים שלכם בחי׳ הוי׳ כי ישראל עלו במחשבה לזאת תוכלו להמשיר
 עליכם בחינת ברכה ממקורא דכולא וזהו את הברכה אשר תשמעו אל
 מצות הוי׳ מפני כי מראש מקדם נסוכה (ופי׳ מקדם יובן ממ״ש בד״ה
 חייב אינש לבסומי בפוריא בענין שנק׳ התורה משל הקדמוני קדמונו
 של עולם כו׳ ובד״ה ששת ימים תאכל מצות בפי׳ רוח קדים דגבי קריעת
 ים סוף ובד״ה ביום השמיני שלח בפי׳ וקדם צרתני כנ״ל ולשון נסוכה

 שרה המשל: בכת״י 633: והמשל.
 שרה המשל — נוגע לו אל: נתקן ע״פ בת״י ולוח התיקון.
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 מעשה (ענין נחל איתן מבואר באגה״ק בסופו בד״ה וצדקה כנחל איתן
 שהיא הארת חכמה עילאה שיאיר בפנימית הלב ליבטל ביחודו ית׳
 בתכלית מעומקא דליבא. וכן נתבאר בד״ה בכ״ה בכסליו שפנימית הלב
 מתאחדת עם המוח בבחי׳ תרץ ריעין כוי, וזהו ענין המבואר לקמן
 בפ׳ נצבים בד״ה כי המצוה הזאת בפי׳ ממעמקים קראתיר לשון רבים
 בי יש עומק למעלה מעומק כו׳ תשובה תשוב ה׳ במילוי יו״ד שהה״א
 היא.בחי׳ תשובה עילאה שהיא מעומק הלב ומילוי היו״ד הוא בחי׳
 תעלומות לב שבהעלם וכו׳ והיינו ב׳ יסודות דאו״א, כי יסוד אימא
 בינה ליבא זהו בחי׳ פנימית הלב עומקא דליבא ויסוד אבא הוא הארת
 ח״ע המאיר בפנימית הלב ונק׳ תעלומות לב ונתבאר מזה ע״פ ביום
 השמיני שלח הנ״ל, וע׳ לקמן ע״פ ושמתי כדכד שבחי׳ אהבה זו
 הנמשכת מחכמה עילאה נק׳ אבני חפץ שהיא עמוק עמוק כו׳ ע״ש.
 והנה חפץ הוא פנימית הרצון וזהו ענץ ועמר לא חפצתי חפצתי
 דייקא והרצון הוא חיצוניותו וזהו שרש בחינת נקודה בהיכליה וכמ״ש
 בביאור האדרא מהאריז״ל (דכ״ב ע״א) שבחי׳ גלגלתא המקפת את המוח
 זהו בחי׳ בינה שהוא היכל לחכמה הגנוזה בתוכה. ועמש״ל ם״פ שלח
 בפי׳ לי ראש והנה חכמה מקורה מח״ס וזהו שהאהבה הנמשכת מחכמה
 נקרא אבני חפץ כו׳ וזהו עניו תעלומות לבו וז״ש בזהר בשלח (דס״ג ע״ב)
 בפי׳ ממעמקים עומקא דכולא עומקא דבירא שהם ב׳ יסודות דאו״א
 נקודה בהיכליה כו׳ דהיינו חכמה עילאה שבפנימית הלב תשוב ה׳
 במילוי יו״ד ועי״ז מעורר ג״כ למעלה בחי׳ ממעמקים שהוא בחי׳ גלגלתא
 וחכמה הגנוזה בתוכה בחי׳ מאד עמקו מחשבותיה כו׳ שהם שרש
 ומקור בחי׳ נקודה בהיכליה כנ״ל, וזהו בשעה שישראל עונין אמן יהא
 שמיה רבא מברר הקב״ה מנענע ראשו ובדפי׳ לקמן יהי שם י״ה רבא
 שיגדל בחי׳ שם י״ה דהיינו גילוי חו״ב בחי׳ נחל איתן כר, לכן עי״ז נמשד
 מלמעלה התגלות רצונו וחפצו ית׳ בחי׳ ממעמקים קראתיד מאד עמקו
 מחשבותיר כוי, וע׳ עוד מענין איתן בזהר פ׳ ויחי (דר״ל ע״ב) ובסבא
 דמשפטים (דק״י םע״א) אית משכיל לעילא כו׳ (וע״ב) ובפי תרומה
 (דק״ע ע״ב) ובפי אחרי (דם״ו סע״ב) ובמק״מ שם). ועניו בחי׳ אלו

 הנרמזים בשם הוי׳ הוא ענין קבלת התורה בדבור אנכי הוי׳ אלהיר
 וזהו שאמרו רז״ל גבי עובר בבטן אמו נר דלוק על ראשו ומלמדיו אותו
 כל התורה כולה. נר דלוק הוא בחי׳ יו״ד שבשם הוי׳ ומלמדיו אותו
 כל התורה הוא בחי׳ ה״א אחרונה שבשם לומר לד שכל הענין מבחינות
 אלו שבשם הוי׳ מיו״ד עד ה״א אחרונה מלמדיו אותו כדי להיות לו
 אחר לידתו וצאתו לאויר העולם יותר בנקל תפיסת וקליטת הבחינות
 האלו במוחו ולבו ולצאת מהעלם אל הגילוי (ועיין מ״ש מזה ע״פ שחורה
 אני ונאוה בשיר השירים וכפ׳ שלח ע״פ והיה לכם לציצית. וזהו משכני אחריך

 נרוצה הביאני המלך חדריו כר וכמש״ש):

ך אמרו רז״ל שבזמן הגלות אין השם שלם כו׳(עמ״ש מזה ע״פ ועשית ציץ  ג א
 וע״פ זכור את אשר עשה לך עמלק ובמגלת אסתר בדרוש הראשון שעל מארז״ל

 הייב אינש לבסומי בפוריא) והיינו שאותיות ו״ה הם מפורדים מאותיות י״ה.

 והענץ בעבודת ה׳ הוא שאע״פ שמתבונן ומעמיק בגדולת ה׳ ומעמיק
 דעתו בבחי׳ בטול אליו ית׳ בבחינה שלמעלה מהדעת עכ״ז אינן פועלים
 להיות נמשר בלב להפר המדות אהבה ויראה בהתגלות הלב כרשפי
 אש ותשוקה לה׳ לבדו והיינו בסיבת הגלות שמלובש בתאות וענינים
 גשמיים וע״ז נאמר ומלתם את ערלת לבבכם וגוי. וביאור הענין כי הנה
 כתיב ומל ה׳ אלהיד את לבבר. וצריר להבין דמשמע שבחי׳ מילה זו
 .יהיה מאת ה׳ לבדו והרי נאמר ומלתם וגר• אד העניו כי בחינת הערלה
 החופפת על הלב דהיינו בחינת תאות ועניינים גשמיים המונעים
 ומפסיקים בין שם י״ה לו״ה שלא יהיה התגלות האהבה איו הדבר תלוי
 אלא בתשובה כאמור עונותיכם מבדילים וגו׳ וכתיב ונרגן מפריד אלוף

 שו״ה בביאור — המוח: בבוך 1101: מרים.



 לקוטי ראה תורה יט

 להיות בריר הוי׳ כר מן העולם ועד העולם כו׳ (בתהלים סס״י ק״ו):
 (ה) וגם כי הנה התורה מתחלת בבי׳׳ת לפי שהוא סימן ברכה ועמ׳׳ש
 מזה בזח״א ד״פ ויגש (דר״וז ע״ב)׳ ואע׳׳פ שהאל״ף הוא
 אותיות פלא שלמעלה מבחינת בי״ת אד הוא בבתי׳ פלא והעלם, וגם
 כי שם הוא כחשכה כאורה כו׳ וכמ״ש בד״ה בשלח פרעה בענין כמה
 ארד אפים בו׳ ואיתא ברבות ר״פ בראשית כ״ו דורות היה האל״ף
 קורא תגר בו׳ למחר אני בא ליתו תורה ואיני פותח אלא בד שנאמר
 אנכי כו׳, והיינו כי ע״י שניתנה תורה אזי יוכל להיות גילוי ההעלם
 וגם אז נמשד אנכי להיות הוי׳ אלקיד כו ולכן ניתנה בהר סיני
 שירדה שנאה על הרע עמ״ש סד״ה מצה זו בעניו בעבור זה כו׳
 ועמ״ש בד״ה להבין ענין הברכות בפי׳ פותח בברוד כוי, וזהו ראה אנכי
 נותן לפניכם היום ברכה היינו שמבחי׳ אלף דאנכי שלמעלה ממדרגת
 הבי״ת נמשר היום הברכה לפניכם כו׳ והיינו ע״ד מ״ש בזח״א ויצא
 (קנ״ח בי) ע״פ ברוד הוי׳ בו׳ מן העולם ועד העולם מעלמא דאתכםיא

 לעלמא דאתגליא דהיינו ע״ד מ״ש לפני יג״מ ויקרא הוי׳ הוי׳ דהיינו
 לחבר ולהמשיר שם הוי׳ שלמעלה מהשתלשלות שהוא ע״ק בשם הוי׳
 שבסדר השתלשלות והתהוות העולמות וכמ״ש מזה סד״ה וירא ישראל
 את היד הגדולה. וזהו עגיו שמיה רבא מבדד בו׳ וזהו למעלה
 ממדרגת הברכה מה שנברא העולם באות בי״ת שהוא הברכה משם
 הוי׳ שבהשתלשלות העולמות כוי. אבל על ברכה והמשכה זו דבחי׳
 הוי׳ ה׳ מן העולם ועד העולם על זה נאמר ראה אנכי מי שאנכי
 נותן לפניכם היום דוקא ע״י מתן תורה ברכה בו׳. ולהמשיד ברכה זו
 זהו ע״י אשר תשמעו אל מצות הוי׳ כנ״ל וע״ד מארז״ל היום אם בקולו
 תשמעו. עמ״ש מזה בד״ה ביום השמע״צ, והקללה אם לא תשמעו הוא
 רק להעביר רוח החיצונים והטומאה של היצה״ר בכדי שיתקיים
 הברכה הנ״ל כמ״ש מזה בד״ה אלה החוקים והמשפטים בפ׳ בחקתי.
 וז״ש גבי ברכה אשר תשמעו ולא אם תשמעו כמ״ש גבי והקללה אם.
 כי הברכה איגה בספק כי בין כד וביו כד הסוף שיקויים הברכה וזהו
 ויברד דוד את ה׳ ד״ת ודאי. הודאי שמו כן תהלתו עיין מ״ש מזה

 במא״א אות וא״ו ס״ו:

• 
 אחרי ה׳ אלהיכם תלכו ואותו תיראו וגו׳. פרט הכתוב ששה
 דברים בעבודת הי. תלכו. תיראו. תשמרו. ובקולו תשמעו.
 ואותו תעבודו. ובו תדבקון. הנה מה כתיב לעיל מיניה כי מנסה
 ה׳ אלהיכם אתכם לדעת וגו׳. ולהביו מהו כי מנסה וגו׳. העניו
 כי הנה הנשמה קודם ירידתה בעולם הזה היתה עומדת בעולם
 העליון. וכמ״ש חי ה׳ אשר עמדתי לפניו ושם היה אצלה גילוי אלהותו
 ית׳, ואח״כ ירדה בסתר המדרגות בעוה״ז השפל להיות בהסתר פנים
 וריחוק מקום מאור ה׳ ותכלית ירידתה היא בשביל הנסיונות שבאין
 להאדם שהם מהסתר פנים והסתלקות חיות השפע במניעת בריאת
 הגוף או מניעת ממון כדי להסתיר על אור וחיות ה׳ וקדושתו ית׳ ולהיות
 מונע מבית ומבחוץ לאדם שבא להתקרב לה׳ ולעבודתו ית׳ כי דרך
 רשעים צלחה. וזהו ובא האות והמופת לאמר נלכה כוי. כלומר ששם
 גילוי האות והמופת והגבהת קרנם בהגדלה וריבוי החיות ולכן אומרים
 ידינו דוקא רמה וגו׳ ומגביהין כנשר קנם וצריך האדם התגברות יתירה
 לעמוד בנסיוו שלא לחוש לשום מניעה ח״ו. ובשביל כד באין לו הנסיונות
 כדי שיתגבר עליהם כדי שע״י כן יבוא למעלת ומדרגת לדעת דהיינו
 שיהא אצלו בחי׳ דעת והשגה והרגשה בו ית׳ בבחי׳ ראיה והשגה
 שהדעת הוא נמשד מבחי׳ ראיה כדכתיב אתה הראת לדעת שהוא
 בחי׳ ומבשרי אחזה אחזה ממש. (ובזה* יובן פסוק כי מנסה כו׳ אתכם
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 הוא כמ״ש במ״א ע״פ ושמנה נסיכי אדם. וביאור ענין ראה אנכי
 נותן כו׳ הנה במ״א נת׳ בעניו ההפרש בין ברכה לתפלה שהברכה
 היא גילוי השרש שבהעלם שיתברך ויהיה נמשד לידי גילוי ולא המשכה
 חדשה לגמרי. וזהו ההפרש ביו ברכה לתפלה וזהו איש אשר כברכתו
 ברד אותם ולכן אמר ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו כי שרשו נעלה
 יותר וזהו שבשביל שעלו במחשבה לזאת דייקא תוכל להמשיד אליכם
 בחיי ברכה כוי. (ועמ״ש ע״פ ואלה המשפטים בפי׳ כי תקנה עבד עברי)
 להמשיד בהם בחי׳ הדעת משרשן כר ע״ש והנה מבואר לעיל שההפרש
 בין ברכה להודאה שברכה היא בחי׳ ראיה וזהו ראה אנכי נותן לפניכם
 היום ברכה. שע״י שאנכי נותן לפניכם ברכה עי״ז ראה בחי׳ ראיה שהוא
 בחי׳ ביטול דח״ע בו׳ ועוי״ל בענין אנכי נותן בו׳ ברכה ע״ד מ״ש
 סד״ה האזינו השמים בעניו הברכה ויתן לך האלקים מטל השמים כוי:

 קיצור

 (א) בשעת קבלת התורה דכתיב פב״פ דבר הוי׳ עמכם נמשד
 לכל אחד בחינת הוי׳ בבחינת פנים בהנשמה (עמ״ש
 בד״ה זכור ושמור, שהנשמות שרשן מבחינת גרמוהי וע״י התורה
 מתעלים בבחי׳ חיוהי וזהו שאזי נמשד בהם בחינת הוי׳. והיינו ע״י
 דבור אנכי בחינת איהו ממש ועמ״ש ע״פ וארא בו׳ ושמי הוי״ה לא
 נודעתי להם כ״א זהו נמשד על ידי מתן תורה) בחינת היו״ד דשם
 הוא החכמה שהיא בחינת ביטול שלמעלה מהבינה והדעת כמ״ש
 בסש״ב ס״פ י״ח ונקי משביל לאיתן וזה כפי׳ הפרדס ערד משכיל
 וערד איתן זח״ב משפטים (ק״י סע״א) (ועמ״ש בד״ה מצה זו ובד״ה מי מנה
 בענין הבחינה הרביעית דרובע ישראל) ובחי׳ ה״א עילאה היא בחי׳ בינה

 התבוננות (עמ״ש סד״ה ביום השמיני עצרת), וב׳ בחי׳ אלו נקרא נקודה
 בהיכליה ונקרא תרין ריעין, ועמ״ש מענין יו״ד של שם בבה״ז פ׳ אחרי

 ע״פ המאמר שם(דע״ט ע״ב) הביאו עלי כפרה:
 (ב) ובחינת וא״ו הוא ההמשכה מחו״ב לששה מדות שבלב ונק׳
 נחל איתן עיין בפרדס ערד נחל ובמא״א אות נו״ו
 סכ״ו ואח״כ ה׳ אחרונה היא מחודומ״ע של התורה. וזהו נר דלוק על
 ראשו (ועמ״ש בד״ה כי אתה נרי הויה) ומלמדי׳ אותו כו׳ (ועמ״ש ע״פ

 וכל בניד למודי הוי׳ ועיין במא״א אות למ״ד סעיד כ״ט):

 (ג) אך ענין שאץ השם שלם היינו שאין נמשך בחי׳ נחל איתו לתוך
 המדות ומחדומ״ע וכענין מ״ש בזח״א(ד״ו ע׳׳ב) ע״פ ונהר יחרב
 ויבש וע׳ בפ׳ שמות (ד״ט ע״ב). וצ״ל ומלתם את ערלת לבבכם שעי״ז
 אח״כ ומל ה׳ את לבבד גם מילה היינו מל י״ה והנה את לבבד ואת לבב

 זרעך ר״ת אלול כי הם ימי רצון עמ״ש בד״ה אני לדודי:
 (ד) וזהו שאנו מתפללים יהא שמיה רבא מברך פי׳ שם י״ה יהיה
 רבא שיהיה נמשר בבחי׳ ו״ה. וכו פי׳ בזח״ב תרומה
 (קס״ה ע״ב) ע״פ סלו לרוכב בערבות בי״ה שמו• וע״ש בהרמ״ז ומ״ש

 מזה בביאור ע״פ כי כאשר השמים החדשים. והמשכה זו היינו ע״י
 מחשבה ודבור של התורה ומעשה המצות וזהו את הברכה שיהיה שם
 י״ה מברר זהו על ידי אשר תשמעו אל מצות הוי״ה עמ״ש ע״פ ועתה
 יגדל נא כח אדי. ומ״ש םד״ה טובה הארץ מאד מאד. וסד״ה מי
 מנה. וגם כי מל״ת שרשם בי״ה ומ״ע בו״ה כמ״ש בד״ה אלה פקודי
 המשכן. ועיין מענין ברכה בזח״ב בשלח (ס״ג ע״ב) ובמא״א אות בי״ת
 (םל״ה ול״ט). והיינו שעיקר הברכה הוא המשכת אור הסוכ״ע בחי׳

 ע״ק בממכ״ע והיינו ענין שיהיה השם שלם. עיין זח״ב ס״פ תרומה
 (קע״ה ב׳) ובפי וישלח (קס״ז ב׳). ועמ״ש מעניו וברכת את ה׳ סד״ה

 ואכלת ושבעת. ולכן הכה הזה להמשיר הברכה זהו ע״י דבור אנכי
 שעל ידי זה נמשר בכל אחד שם הוי׳ שעל ידי זה הוא המשכת הברכה
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 ית׳ כביכול אינו בגדר השתלשלשות והתלבשות כלל. ולבן נקרא הבריאה
 יש מאיו דהיינו מבחי׳ שהוא כאין ואפס וכלא חשיב שאינה מבחי׳
 עצמותו ומהותו ית׳ כלל רק בחי׳ זיו והארה ממנו ית׳ והוא בחי׳ ומדת
 מלכותו ית׳ וכמ״ש מלכותך מלכות כל עולמים שע״י שעלה במחשבתו
 ית׳ אנא אמלוך כו׳ שבחי׳ מלוכה הוא רק בחי׳ שם שהיא התפשטות
 לזולתו להיות שמו נקרא מלך עליהם שאין זה אלא זיו כוי. וזהו עניו
 אחרי ה׳ בחי׳ אחוריים ומזה נמשך תלכו היא בחי׳ אהבה שנק׳ בשם
 הליכה כמ״ש הלוך ונסוע הנגבה שכאשר יתבונן ויעמיק בשכלו ותבונתו
 מקרב איש ולב עמוק שכל השתלשלות העולמות אינן אלא זיו בו׳
 ממילא יומשך לאהבת ה׳ לבדו וכמ״ש מי לי בשמים ועמך לא חפצתי
 כו׳ (ועמ״ש בפ׳ וארא בפי׳ וידבר אלקים וגו׳ אני הוי׳. שעל ידי
 ההתבוננות בגדולת א״ס ב״ה והתפשטותו בנבראים שזהו בחי׳ שם
 אלקים מזה ישוב לאהבה את הוי׳ דלית מחשבה תפיסא ביה כוי.
 וזהו פי׳ אחרי הוי׳ תלכו דבחי׳ גדולת א״ס ב״ה והתפשטותו בנבראים
 נק׳ אחרי הוי׳ בחינת מלכותו ית׳ ומזה יומשך ההליכה לאהבת ה׳
 לבדו כוי). ולהיות בחי׳ הליכה באהבה זו ממדרגה למדרגה דכמה
 דרגין על דרגיו עד אין חקר ואהבה זו היא גדולה ונפלאה לאין קץ
 ותכלית להתענג על ה׳ ממש תענוג נפלא לאין קץ מאחר שבאמת
 כל העולמות אינן אלא זיו כו׳ וכתיב הודו על ארץ ושמים וירם קרן
 לעמו כו׳ לבני ישראל עם קרובו שהם קרוביו ממש כי חלק ה׳ ממש
 עמו. ואי לזאת מה מאד תהיה שמחת הנפש גדולה לאלהים ואהבה
 בתענוגים. ועל זה נאמר עבדו את ה׳ בשמחה היא שמחת הנפש
 המשכלת ומתבוננת בה׳ חיי החיים ברוך הוא ואמרו רז״ל יפה שעה
 אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העוה״ב לפי שחיי
 עולם הבא אינן אלא זיו ממנו ית׳ כוי. מה שאין כן תשובה ומעשים
 טובים שעניו תשובה הוא להשיב את הנפש ולדבקה בו יתברך מקורא
 ושרשא דכולא. וזהו ג״כ מ״ש בשמחה ובטוב לבב מרוב כל דהיינו
 יותר מעולם הבא שנק׳ יום שכולו ארוך כו׳ (ועמ״ש בפ׳ וארא ע״פ לכז

 אמור לבנ״י וע״פ ובבואה לפני המלך במגלת אסתר):

 ב ואותו תיראו. הוא בחינת שוב כי תלכו הוא בחי׳ רצוא הלוך
 ונםוע ממדרגה למדרגה באהבה כו׳ והשוב הוא להיות
 תיראו יראה בושת היא יראה פנימית מפני גדולת א״ס ב״ה בעצמו
 ובכבודו דלית מחשבה תפיםא בי׳ וכל נהוראין מתחשכאו קמיה כוי. כי
 אית יראה ואית יראה יראה חיצוניות היא מפני התפשטות גדולת מלכותו
 ית׳ כמורא מלך בשר ודם מפני התפשטות גדולת מלכותו על ריבוי
 עם ומדינות מלכותו כוי. וכך כתיב אלף אלפין ישמשוניה כוי. וע״ד
 זה תקנו ברכת יוצר אור ששם נאמרה ונשנית יראה זו יוצר משרתים
 ואשר משרתיו כולם עומדים כו׳ ומשמיעים ביראה כו׳ כולם כאחד
 עונים באימה ואומרים ביראה כו׳ והאופנים וחיות הקודש ברעש
 גדול כו׳ שמזה מקבלים ישראל ג״כ בחי׳ יראה זו. כמשל הרואה
 שרים משתחוים לפני המלך כו׳ וכמ״ש במ״א. והנה יראה זו
 קודמת לאהבה שעי״ז שמקבלים יראה זו נמשכה מדרגת האהבה
 האמורה באהבת עולם אהבתנו כו׳ ויחד לבבנו לאהבה כו׳ הבוחר בעמו
 ישראל באהבה עד שבק״ש נמשכה מדת האהבה העליונה לקיים
 ואהבת את ה׳ אלהיך כו׳ ועל בחינת יראה ואהבה זו נאמר אכלתי
 יערי עם דבשי יער הוא שבו כל עץ ועצי שטים עומדים הם המלאכים
 שרפים עומדים. וזהו בברכת יוצר אור ששם נאמר ענין המלאכים
 שעומדים ומשמיעים ביראה והאופנים ברעש גדול כוי. ודבשי היינו
 מתיקות ותענוג היא האהבה בתענוגים שנמשכה בק״ש ואהבת בכל
 לבבך שגם תוכיות הלב שהיא בהעלם והסתר האהבה המסותרת יהיה
 גם תוכו רצוף אהבה בהתגלות. ובכל נפשך כל כחות הנפש מחשבה
 במחשבה כר ובכל מאדך בלי שיעור והפסק שהאהבה בתענוגים
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 לדעת כו׳ (דאין פי׳ הפסוק לדעת הישכם אוהבים כו׳ שיהיה הקב״ה
 יודע כו׳ דאטו לנסיון הוא צריך כדי לדעת והלא הכל גלוי לפניו ית׳
 ויודע בראש מה שיהיה בסוף ומה שיבחור האדם. ועיין במדרש רבה
׳ וירא ר״פ נ״ד והרמב׳׳ן בפי׳ החומש ס״פ וירא פי׳ שהנםיון הוא  פ
 כדי להיות לאדם שכר מעשה טוב ולא שכר לב טוב לבד ועיין בזהר
 וירא (דק׳׳ו ע״ב) וצ״ל דא״כ מהו פי׳ כי מנסה כו׳ לדעת כוי. ולפמ״ש
 א״ש דפי׳ לדעת היינו שעי״ז יומשך בחי׳ הדעת בנפש האדם). דהיינו
 כמו שמרגיש את נפשו כאלו רואה שהיא היא המחיה את הגוף ובלעדה
 אין לגוף קיום וחיות כו׳, כך יהא מורגש אצלו כי הוא ית׳ חיי החיים
 כאלו רואה כוי. והטעם שהנסיונות מביאין את האדם לידי דעת כי
 הנה הנסיונות הגם שירדו בהסתר פנים להיות מסתירים על חיות
 ה׳ וקדושתו ית׳ הנה מוסתר בהם חיות אלהי כענין ה׳ אמר לו קלל
 כו׳ וכמאמר רז״ל גלו לבבל שכינה עמהם שהיא היא המסתתרת
 ומתלבשת בשר של בבל להיות הוא המושל ולהיות ישראל נתונים תחתיו.
 והנה החיות אלהי שירד מטה מטה בהעלם והסתר פנים יםודתו
 בהררי קדש ממקום גבוה מאד נעלה ממדרגות עליונות דקדושה
 כנודע ממשל נפילת החומה כו׳ אלא שנפל וירד מטה מטה בסתר
 המדרגות וכשעומד האדם בנםיון ומתגבר נגד כל מונע אזי קורע כל
 המסכים המסתירים ומעלימים אור וחיות ה׳ ונמצא שיוצא אור וחיות
 ה׳ מהעלם אל הגילוי ונמשך גילוי זה בנפשו להמשיך לה בחי׳ דעת
 והתגלות אלקותו ית׳, וכמו מוצא פי ה׳ שבמאכל שמחיה את האדם לפי
 ששרשו מאד נעלה כו׳ כמ״ש במ״א(אלא שזה הניצוץ המוסתר בהנסיון
 שרשו גבוה ונעלה יותר מהניצוץ שבמאכל שהרי נפל למטה יותר כו׳
 וכנודע מענין פני אריה ופני שור כוי. וזהו אחרי ה׳ תלכו והוא ע״ד
 מ״ש משכני אחריך נרוצה. פי׳ אחריך דייקא בחינת אחוריים שהוא
 כמ״ש ואנכי הסתר אסתיר פני, כמו האב המסתיר א״ע מבנו בכדי
 שהבן ירדוף אחריו ויתגלה חכמת הבן ודעתו החזקה שיבין שההסתר
 אינו אמיתי אלא רק בכדי שיבקשנו בחפש מחופש ואז ימצאנו וישמחו
 שניהם וזהו משכני להיות אחריד נרוצה. ועי״ז אח״כ נגילה ונשמחה
 בך שמבחי׳ אב״א יבוא לבחי׳ פנים בפנים בו׳ ועמ״ש בפ׳ תצוה בד״ה
 זכור את כו׳ ועיין בזח״ג ויקרא דף כ׳ תחלת ע״כ). אך להיות גילוי
 הדעת באדם היינו כאשר תתבונן נפש השכלית בגדולת א״ם ב״ה כל
 חד לפום שיעורא דיליה וכמרז״ל אם אין בינה אין דעת שע״י התבוננות
 נעשה הרחבת הדעת להגדיל האהבה המוסתרת בלב שהיא בהעלם
 בבחינת נקודה חדא ועל ידי ההתבוננות נגדלת ונתרבה האהבה ויוצאת
 מהעלם אל הגילוי כר, וענין התבוננות זו שגורמת הגדלת אהבה זו
 היא מבוארת בפסוק אחרי ה׳ אלהיכם תלכו. כי הנה ביאור ענין
 אחרי וביאור עניו תלכו הוא על פי מה שנודע מאמר המחדש בטובו בכל
 יום תמיד מעשה בראשית שבכל יום מתחדש חידוש הבריאה מאיו ליש
 וכמו שהיתה תחלת הבריאה בשי״ב מאין ליש ממש. כמו״כ עתה
 מתחדשת הבריאה יש מאין ממש כוי. ולהבין ענין יש מאין והלא כתיב
 כי ממד הכל וכולא קמיה כלא חשיב כו׳ שכל מה שלמטה מטה הוא
 כלא וכאין כו׳ ולמה נק׳ הבריאה בשם יש מאין והלא נהפוך הוא. אד
 על זה אמר דוד המלך עליו השלום כי עמר מקור חיים באורך נראה
 אור שהאמת הוא שמקור החיים הוא עמך כי ממך הכל ומ״מ נק׳ יש
 מאיו בי באורך נראה אור. פי׳ באור וזיו בעלמא כמשל זיו השמש
 מהשמש:שאינו מערך מהותו כלל כך השתלשלות והתהוות כל העולמות
 הם רק בחי׳ הארה והארה דהארה כו׳ באורך הם עולמות עליונים
 נראה אור הם עולמות תחתונים שהם הארה דהארה כר (ע׳ באגהי׳ק
 ד״ה איהו וחיוהי). ולכן אמר כי עמך ולא אמר כי אתה דהוה משמע

 שאתה בעצמך כביכול הוא המתלבש כוי. אבל כי עמך פי׳ שמקור
 חיים הוא בטל וטפל עמך שנמשך מבחי׳ זיו בלבד כי מהותו ועצמותו
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 אאלפך בינה בחינת עץ החיים כנ״ל. ויובן זה עוד ממ״ש ע״פ והיה
 מספר בנ״י בעניו פקדת הארץ ותשוקקה דקאי על המצות שעי״ז נעשה
 הנפש שוקקה כמים הפנים בו׳ אך התורה היא בחי׳ עד יערה עלינו
 רוח ממרום שלמעלה מבחי׳ מים שהן המצות כו׳ ע״ש ועיין ברע״מ
 פ׳ צו (דכ״ח ע״ב) מענין ואיו עבירה מכבה תורה ובהרמ״ז שם). כי
 מקור התורה ושרשה היא הגבה למעלה מקורא ושרשא דכולא מבחי׳
 י״ג מדה״ר הנמשכות בחדש אלול כי אז הוא זמן ועת רצון למעלה,
 ובכל השנה ממשיכים י״ג מדה״ר על ידי התורה כי מקור התורה
 תרי״ג מצית דאורייתא וז׳ מצות דרבנן בגימט׳ תר״ך הם תר״ך
 עמודי אור מקורות הרחמים והסליחות ושם נושא ערן ופשע ולכן איו
 עבירה מכבה תורה לפי שנמשר מבחי׳ נושא ערן כוי (וזהו הרועה
 בשושנים שהם י״ג מדה״ר ואמרו בזהר שמות דף עשרים ע״ב באותו
 ששוניו בתורה כוי. ויובן זה ממ״ש במ״א ע״פ ואתחנן שהתורה הוא
 המשכת אתעדל״ע מבחינה שאין אתעדל״ת מגעת שם וזהו עניו
 ואתחנו מתנת חנם חנם בלא מצות וגם ואתחנן בחינת חנון ורחום הוי׳
 שזהו בחי׳ י״ג מדה״ר כו׳ ע״ש. הרי מכ״ז מבואר איך שייך המשכת
 י״ג מדה״ר ע״י התורה ועמ״ש עוד מעניו תורה ומצות בד״ה בשעה
 שהקדימו ישראל נעשה לנשמע גבי שבועות). וזהו ובקולו תשמעו כי
 כל קול הוא עדן המשכה מלמעלה למטה כר התורה הנה נמשכה
 מלמעלה ממקום גבוה מאד ע״י תנאים ואמוראים מארי מתניתין
 וגמרא והלכה זו שנאמרה מפי בית שמאי ובית הלל היא דבר ה׳
 עצמו וכמ״ש ודברי אשר שמתי בפיר דברי ממש וזהו ובקולו ממש
 תשמעו כי כל היושב ושונה הקב״ה יושב ושונה כנגדו רק אתם
 תשמעו כענין שמע השמע לאזנד מה שאתה מוציא מפיר, פי׳ שאתה
 הוא בחי׳ תורה שבעל פה שהיא היא הדבר ה׳ המדברת בפיך. ואותו
 תעבודו פי׳ תעבודו להיות בחי׳ עבד וכמ״ש עבדו את ה׳ בשמחה כי
 צריר להיות בב׳ בחינות בחי׳ בן ובחי׳ עבד. בחי׳ בן הוא האהבה
 ושמחת הנפש להיות תלכו ממדרגה למדרגה. ובחי׳ עבד הוא לעבוד
 כמו העבד שהוא עובד את אדונו שאין כונתו רק לעבוד את אדונו
 למלאות רצונו הגם שלא יהיה לו שום טעם והשגה בעבודתו וגם אינו
 יודע טיב העבודה ומהותה שיהיה לו חפץ ותשוקה מצד העבודה עצמה
 אעפ״כ הרי הוא עובד בלב שלם מחמת שמקבל עליו עול רבו לעבדו
 בכל כחו, כד צריד כל אדם לקבל עליו עול מלכות שמים ולקיים מצותיו
 ית׳ מחמת כי כן צוה לו המלד כר, הגם כי מצות צריכות כוונה וכוונתה
 היא השמחה באהבת ה׳ כמים הפנים מפני שבה ועל ידה נמשר רצון
 העליון אשר קדשנו במצותיו, מ״מ צריר להיות ג״כ בחי׳ עבודה כי הגם
 שעבודה זו היא מדרגה התחתונה שבנפש נגד השמחה באהבת ה׳ מ״מ
 הרי יש בה מעלה אחרת מצד ההכנעה והביטול כו׳ וכמ״ש במ״א, שזהו
 שהוכיח שמואל את שאול הלא שמוע מזבח טוב וגו׳(ועמ׳׳ש עוד מעניז
 מעלת בחינת עבודה זו דבחינת עבד בפ׳ שלח ע״פ ועתה יגדל נא כר). וגם הנה

 עי״ז ובו תדבקוו ל׳ רבים כי יש בנפש ג׳ בחי׳ נפש רוח ונשמה שהם
 מחשבה דבור ומעשה. ומעשה הוא בחי׳ עבד בחי׳ עשיה וצריד האדם
 לאכללא דבור בדבור ומחשבה במחשבה כו׳ והנה התקשרות המחשבה
 היא בדביקות הנפש ושמחתה באלהים חיים׳ אד המעשה שהיא מדרגה
 אחרונה וצריכה ג״כ לעלות ולהתקשר בה׳ אין התקשרותה אלא ע״י
 בחי׳ עבד שהוא בחינת עשי׳, וגם למי שאין יד שכלו ותבונתו מגעת
 להוליד מהם אהבה עזה בבחינת תלכו תהיה זאת עבודתו עבודה תמה
 לעבוד עבודת עבד. ועי״ז ובו תדבקון כתיב בתוספת נו״ו כי הנו״ן
 פשוטה יש לה רגל ארוכה ומשוכה למטה לרמז שתתפשט ותומשר
 הארת והמשכת גילוי אלהותו ית׳ למטה מטה עד שאפי׳ בחי׳ עשיה
 יהיה כולו קדש לה׳ שאז לא יהיה יניקה לסט״א וחיצונים כלל וכמ״ש

פ אני ישנה כר גבי  אין לה קץ וסוף שיש להתענג מרוב כל כנ״ל (ועמ״ש ד
 פי׳ יונתי), ומבחינת אהבה זו יבא ויגיע למדרגת יראה פנימיות בחי׳

 ביטול במציאות ממש והיינו בחי׳ השתחואות שבתפלת שמונה עשרה
 כי בחינת יוצר אור הוא מדרגת המלאכים ויראתם והשתחואתם הוא
 בבחינת חיצוניות. משא״כ תפלת שמונה עשרה היא בחי׳ ביטול
 והשתחואות הנשמות שהם בבחי׳ פנימיות. דהיינו להיות בבחי׳ בטול
 במציאות ממש מפני אור א״ס ב״ה בעצמו ובכבודו דלית מחשבה
 כוי בחיי סובב כל עלמין [ועמ״ש מעניו ביטול במציאות שבשמונה עשרה ע״פ
 יהודה אתה בו׳ וע״פ השמים במאי כר איזה בית אשר תבנו לי כוי) והקדוש

 בשמים ובארץ שאיו לפניו ית׳ בחי׳ שמים ולא בחינת ארץ שמעלה ומטה
 שויו אצלו ואין תופס מקום לפניו ית׳ גשמיות כמו רוחניות ממש ולכן
 יכול להיות נמשר בחינת ביטול זה גם בגשמיות כי הכל רק בבחינת באורד
 נראה אור באורד גו עדן העליון ונראה אור גן עדן התחתון וכולם

 אינם רק אור וזיו כוי כנ״ל:

 ג ואת מצותיו תשמרו. הנה במצות כתיב אשר אנכי מצור היום
 על לבבד. פי׳ כדי להמשיך לבבד אליו ית׳ כמים הפנים
 כר שעל ידי המצות שהם רצונו ית׳ אשר קדשנו במצותיו שנמשכות
 למטה על נפש האדם יתעורר רצון הנפש ג״כ אליו ית׳ כמים הפנים.
 וזהו עשה רצונו כרצונד כדי שיעשה רצונד כרצונו. פי׳ שיומשך רצונו
 ית׳ שהן המצות למטה כדי שיומשר רצון הנפש אליו יתי. וזהו עניו
 נר מצוה דהיינו שמן המצוה נמשד נר והארה בנפש היא הארת הרצון
 והאהבה שבלב (ועמ״ש מזה ע״פ והיה לכם לציצית אץ־ שהמצות הן
 הו שממשיכות בחי׳ חכמה עילאה בחינת ביטול לכללות נשמות
 ישראל כו׳ ונר בגימט׳ ר״ן כי בחי׳ רמ״ח מ״ע הן נמשכות ע״י ב׳
 בחי׳ ימיו ושמאל כו׳ ע״ש, וכמ״ש בזהר תרומה (דקם״ו ע״ב) ע״פ כי
 נר מצוה כוי. ועיין ברבות קדושים פכ״ה אחרי כוי תלכו וכי אפשר
 לב״ו בו׳ ובו תדבקון בו׳ עד אלא למטע תחלה כו׳ ע״ש והיינו להמשיר
 בהארץ מבחי׳ עץ החיים (ועיין בזהר בפ׳ רחי דרכיו ע׳׳ב גבי בפסח על
 התבואה בעצרת על פירות האילן קדושים דפ״ז סע״א. בלק דף ריב. פנחס רנ״ג

 אי. ועיין ברבות. נשא פ״י רל״ו ג׳ ובשה״ש בפסוק שוקיו עמודי)). אן״ הנה המצות

 צריכות שמירה דהיינו הנר שנמשד מהן וכענין לא כאברהם שיצא ממנו
 ישמעאל כר, ואמרז״ל עבירה מכבה מצוה דהיינו שמכבה את הנר
 ונשקע אש האהבה, אבל אינו מכבה גוף המצוה עצמה ח״ו לומר
 כי לא תזכרנה לו המצות בחשבון ח״ו שהרי מי שיש בידו מחצה זכיות
 ומחצה עונות הרי זה מנוהלי עוה״ב אלא שנפרעין ממנו על עונותיו
 ואינו מאבד זכיותיו ודו אלא הכוונה שמכבה את הנר וההארה שנמשר
 מהמצוה בנפש וע״ז נאמר ואת מצותיו תשמרו שלא יבא לידי איבוד
 ח״ו והיינו ע״י ובקולו תשמעו הוא קול התורה כי עבירה מכבה מצוה
 ואינה מכבה תורה. והטעם שעם היות שהמצוה היא הארת רצון העליון
 ב״ה עכ״פ הרי ירדה למטה בנפש מגבלה בבחי׳ כלי והרי יש בחיי זה
 לעומת זה שכשם שע״י המצוה הוא מקיים הרצון כד הנה בעבירה הוא
 עובר הרצון ולכן עבירה מכבה הארת המצוה. אבל התורה היא
 אלפים שנה כר אורייתא מחכמה נפקת כר היא המאירה את הנר
 מצוה וכמ״ש כי נר מצוה ותורה אור שהתורה הוא האור להנר של
 מצוה (ועיין בהרמ״ז ר״פ בהעלותד פי׳ משום דהתורה היא עץ החיים
 שהוא בחי׳ יסוד אבא כו׳ ואין כח בקליפה לשלוט שם, משא״כ במצוה
 שהיא בחי׳ מלכות ששם עה״ד טו״ר ויש שם אחיזה לחיצונים, והיינו
 שהמצוה נק׳ נר שהיא המשכת ח״ע ע״י רמ״ח אברים, אבל התורה
 אור היינו המשכת ח״ע ממש כמו שהיא למעלה מהתלבשות באברים בו׳,
 וזהו עניו הנז׳ כאן שהתורה היא אלפים שנה כו׳ אאלפר חכמה
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 ברא לנוכח הוא מורה על התהוות יש מאין דוקא וכמ״ש הרמב״ן
 ר״פ בראשית. וצ״ל מאחר דפי׳ ברא לנוכח היינו שיש כח הפועל
 בנפעל איר נק׳ יש מאין. אמנם הענין כמ״ש באגה״ק בד״ה איהו
 וחיוהי וגרמוהי חד דהיינו שהכלים דע״ס דאצילות הנק׳ גרמוהי הן
 אלקות לברוא יש מאין כמו הא״ס ולא בבחי׳ השתלשלות עילה ועלול
 לבד. כי ע״י סדר ההשתלשלות לבד אפילו צמצומים רבים לא יועילו
 להיות התהוות גשמיות מרוחניות, ולכן נקרא יש מאין ע״ש, וכן כתבו
 ג״כ חכמי המחקר שהתהווה הגשמיות מרוחניות אין לד יש מאין גדול
 מזה, שהרי גם ריבוא רבבות ירידות והשתלשלות לא יועילו שיתהוה
 הגשמיות מהרוחניות, אלא שזהו רק כחו ויכולתו לבד יתברר שהוא הכל
 יכול והכח הזה בכלים דאצילות היינו לפי שבהן מלובש הארת הקו מאור
 א״ס שהאור מעיו המאור כו׳ ומתייחד עמהן בבחינת איהו וגרמוהי
 חד ועל ידי זה בורא על ידן יש מאי!. ובאמת גם התהוות נבראים
 רוחניים דבי״ע מהכלים דאצילות הוא בחינת יש מאיו ולא דרד השתלשלות
 כמש״ש באגה״ק הנ״ל. והנה מצד הארת הקו המלובש בכלים דאצילות
 שייך לומר ברא לשון נוכח שהרי הארה מהכלים וגם אפילו הארה
 דהארה מהקו מלובש ממש בהנבראים להחיותם כמ״ש באגה״ק שם
 וכמ״ש בסש״ב ח״ב פ״א בשם האריז״ל שגם בדומם ממש מלובש
 אותיות הדבור מעשרה מאמרות כו׳ והרי זה בחי׳ כח הפועל המלובש
 ממש בהנפעל כמש״ש פ״ג, ואעפ״כ התהוות הנפעל כמו האבן מבחינת
 כח הפועל המלובש בו שהן צרופי אותיות דבר ה׳ המלובש בו זהו ממש
 התהוות יש מאין שהרי האותיות הם כחות אלקיים ושיתהוה מזה
 אבן גשמי עד״מ הרי זה ממש מאין ואפס כו׳ שהרי על פי דרד
 השתלשלות בלתי אפשר כלל וכלל שהכח הרוחני ונבדל מגדר הגשם
 יהיה ממנו לבד התהוות אבן גשמי עד״מ. וזהו עניו קדוש דפי׳
 מובדל כי אע״פ שיש כח הפועל ממש בנפעל מ״מ כח זה הוא רק בחי׳
 הארה בעלמא שאינו נוגע להארת הקו המלובש בע״ס דאצילות כי
 הוא רק כמו זיו השמש מהשמש, וע״ש באגה״ק שהוא רק הארה
 דהארה, והארה דהארה דהארה כוי, ועוד זאת שגם כח הפועל מעשרה
 מאמרות וכלים דאצילות המלובש ממש בהנפעל שהם בי״ע אינו כלל
 כדמיון הגשמה המלובשת בגוף שהרי אין שרש התהוות הגוף ועצמותו
 מנשמתו כו׳ מה שאין כן כח הפועל ורוח פיו ית׳ שבנפעל הוא מהוה
 את הנפעל מאין ליש כו׳ ולכן הנפעל בטל באמת לגבי כח הפועל שבו
 ולא כמו גוף לגבי הנשמה כמ״ש כ״ז בםש״ב ח״ב פ״ג וספ״ו, ועיין עוד
 באגה״ק קרוב לסופו בד״ה להבין מ״ש בפע״ח במש״ש והיינו חיצוניות
 החיצוניות דכלים כו׳ שהיא מסותרת לגמרי ברוח נפש דעשיה בהסתר

 והעלם הבורא מהנברא:
 ב והנה ידוע דיש ב׳ מיני המשכות מאור א״ס ב״ה בחי׳ ממכ״ע
 ובחי׳ םוכ״ע ונק׳ פנימיים ומקיפים והנה כל הנ״ל מענין
 התלבשות הארת הקו בע״ס האצילות שעי״ז מהוה בי״ע יש מאין זהו
 בחי׳ ממכ״ע שהוא נמשר בבחי׳ התלבשות וכה הפועל בנפעל. אבל
 בחי׳ סכ״ע הוא מה שאינו מתלבש כלל אפילו בע״ם דאצילות אלא
 שמהוה ומחיה ע״י בחי׳ מקיף לבד דהיינו כמ״ש כל אשר חפץ ה׳ עשה
 כי ע״י שעלה ברצונו להיות התהוות העולם עי״ז ממש נתהוה העולם,
 אף שאין הרצון מלובש כלל בהנברא שהרי הוא בחי׳ א״ם ואפילו בע״ס
 דאצילות אינו מתלבש כו׳ וזהו כי לא מחשבותי מחשבותיכם שע״י שעלה
 במחשבה עי״ז נתהוו כוי וכמבואר ענין זה בביאור ע״פ יביאו לבוש
 מלכות, ונמצא כל נברא בפרט וכל העולמות בכלל יש בהם שני מיני
 חיות האחד הנמשד ומתלבש בתוכיותם והוא מבחינת ממכ״ע ושרשו
 מהארת הקו שבע״ם דאצילות וע״ז נאמר ברא לשוו נוכח כנ״ל, והב׳
 הוא בחי׳ המקיף מבחי׳ םוכ״ע וכמאמר נשמה שנתת בי בו׳ ואתה
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 הצ״צ מהמאמר ספק נמחק תי׳ זו.

 ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ וגו׳ זכריה סי׳ י״ג(ועמ׳׳ש מעניו
 נדן פשוטה ע״פ נשא את ראש בני גרשון כוי, וע׳ בזהר בשלח דף מ״ט ע״א

 מעניו ובו תדבקון):

ו כ ל  קיצור מד״ה אחדי הוי׳ אלקיכם ת

 (א) ענין כי מנסה ה׳ שהנסיונות באין לאדם כדי שיתגבר עליהן
 כדי שעל ידי כן יבא למעלת ומדרגת לדעת• אד אם
 אין בינה איו דעת שעל ידי התבוננות נעשה הרחבת הדעת והיינו
 להתבונן איד שהבריאה יש מאין שמקור ההתהוות מבחי׳ זיו והארה
 שהוא כאין ונקי שם. וזהו כי עמך מקור חיים. ונקרא אחרי הוי׳
 בחי׳ אחוריים ומזה נמשר תלכו הלוד ונסוע ממדרגה למדרגה וזהו בחי׳

 רצוא שהוא הנמשד מבחי׳ אחרי ה׳:
 (ב) ואח״ב ואותו תיראו הוא בחי׳ שוב שזה נמשך מבחינת אותו
 ממש דהיינו מפני גדולת א״ס ב״ה בעצמו ועמ״ש בד״ה
 וידעת היום. וזהו ענין שמו״ע ויש יראה חיצוניות שהיא ביוצר אור
 כולם עומדים כו׳ ביראה ואח״כ בק״ש בחי׳ אהבה תלכו(ועמ״ש בד״ה נשא את
 ראש בני גרשון בעניו בני מררי קרשים עומדים ואח״כ ונתתי לך מהלכים בין

 העומדים ואחר כך יראה עילאה) ואח״כ ואותו תיראו יראה פנימיות:

 (ג) ואת מצותיו שעל ידי המצות שהם רצונו ית׳ יתעורר רצון הנפש ג״כ
 וכמ״ש בד״ה כי תצא בעניו לד אמר לבי בקשו פני והיינו
 על ידי את פניד ה׳ אבקש. וזהו נר מצוה. ועמ״ש מזה ע״פ והיה
 לכם לציצית אד נר המצוה הנ״ל צריד שמירה מעבירה המכבה מצוה.
 והיינו ע״י ובקולו תשמעו היינו תורה. ותורה אור שמקור התורה
 מבחי׳ י״ג מדה״ר ולכן יש יג״מ שהתורה נדרשת בהן אלפים שנה קדמה

 ועמ״ש בד״ה באתי לגני וגם נוצר חסד לאלפים הנ״ל:
 (ד) ואותו תעבודו להיות בחי׳ עבד בלי טעם שעז״נ הלא שמוע
 מזבח טוב. ועי״ז ובו תדבקון התקשרות מחודומ״ע

 של האדם במחודומ״ע של הקב״ה:

 ביאור אחרי

׳ אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו. שכל ההשתלשלות נמשד י פ ה נ  א ה
 ונתהוה רק מבחי׳ מדת מלכותו ית׳ שהיא הנקראת אחרי
 הוי׳ בחי׳ אחוריים הארה בעלמא כוי (וכמ״ש בפ׳ תצוה בד״ה זכור
 את בו׳ בפי׳ וישב ה׳ מלר לעולם ועיין בזהר ויקרא (דף עשרים בתחלת
 עמוד ב׳), ועמ״ש ע״פ הזהר קדושים (דפ״ו םע״א) ע״פ ואחרי לא יהיה)

 והוא כמו כן עד רום המעלות, כי גם הקו נמשר ע״י צמצום ומקום
 פנוי מבחי׳ מלכות דא״ם לבד, (וזהו עניו אל תקרי שמות אלא שמות
 המבואר במ״א ע״פ ובבואה לפני המלר כו׳ ע״ש וכמ״ש ע״פ את
 שבתותי תשמרו בפי׳ וענין בורא קדושים ישתבח שמד כו׳ ע״ש. ובזה
 יש להבין עניו ג״פ קדוש ע״ד מ״ש האריז״ל כדלקמו. דהנה פי׳ קדוש
 היינו מובדל שאינו כדמיון הנשמה שמתפעלת ממקרי הגוף לפי
 שמלובשת ממש כו׳ משא״כ אצלו ית׳ שהוא קדוש ומובדל כוי. וצ״ל מהו
 עניו כפילות הקדוש ג״פ• אד העניו דהנה מבואר במ״א בד״ה וקבל
 היהודים וע״פ קול דודי פי׳ יהללו את שם הוי׳ כי הוא צוה ונבראו.
 כי הוא דהיינו עצמותו ומהותו ית׳ צוה ונבראו שלא שייר עליו ית׳ לומר
 לשון ברא לנוכח דמשמע שיש כח הפועל בנפעל ולא שייר זה אלא
 בשמותיו ית׳ כמ״ש בראשית ברא אלקים וזהו יהללו את שם בחי׳
 שם בלבד שאינו מערד עצמותו ומהותו אבל כי הוא עצמותו ומהותו
 כביכול הוא רק כאלו צוה ונבראו ממילא כו׳ ע״ש. והנה גם לשון

 שז־ה ביאור אחרי:בבוך 1101:ביאור הדברים.
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ם מלמעלה למטה כוי. ועמ״ש ע״פ ואהיה אצלו אמון בפי׳  שנק׳ אין ג
ת אחורי רה וע״פ שובה ישראל בפי׳ וראית א  אחור וקדם צרתגי דגבי תו
ה פ״ד בכת״י קודש האריז״ל וז״ל ד מ ע  בו׳ והנה בפע״ח שער חזרת ה
. הב׳ ל  והגה ג׳ קדושות לג׳ רישין דע״ק. א׳ לההוא דלא אתיידע כל
ר עילאה. חג׳ למו״ס חכמה קדמאה עכ״ל והיינו כי רדל״א היינו ת כ  ל
ר דא״א ת כתר עילאה היינו כ נה שבמאציל ו  עתיק בחינה תחתו
 סוכ״ע והיינו ב׳ בחי׳ הנ״ל דסוכ״ע. אמגם מ״ש הג׳ למו״ס אף
 דמו״ס הוא בחי׳ חכמה שבכתר בחי׳ סוכ״ע היינו לפי שהוא דיבר
 בשרש בחי׳ ממכ״ע שבעולם האצי׳. והנה כמו שבי״ע ממש התהוותם
 יש מאין מבחי׳ מל׳ דאצילות שהוא מקור בחי׳ ממכ״ע דבי״ע, כמ״כ
 באצי׳ יש ג״כ בי״ע היינו או״א הם בריאה דאצילות וכמ״ש והחכמה
 מאין תמצא שהיא גק׳ בריאה יש מאין וזהו עגין בורא קדושים ישתבח
ה בגימט׳ יש ה בינה ב״פ קנ ה חכמה קנ  שמד כמ״ש במ״א וגם קנ
ר והוא ג״כ ע״י ב׳ המשכות ת  והאין שממנו תמצא החכמה הוא בחי׳ כ
 ממלא וסובב א״פ וא״מ, וח״ס הוא מקור לבחי׳ הא״פ וכמ״ש בע״ח
 שער א״א פ״ד וגם כי או״א יונקים מב׳ מזלות ונוצר ונקה ששרשן
ל רישא לשאר כ  ממו״ס וז״ש בזהר ח״ג (דרפ״ט) דח״ס הוא רישא ד
ק מבחי׳ שערות וח״ס ת. וזהו עניו הקדוש הג׳ כי ההמשכה ר  חכמו
ר ת  עצמה הוא קדוש ומובדל וכתרא עילאה הוא בחי׳ מקיף וסובב כ
׳ ועתיק הוא בחי׳ מקיף למקיף וזהו ענין ג״פ קדוש תרת כו  לשוו כו
ת העולמות  והם ג׳ המשכות להיות שרש ג׳ בחי׳ בית לבוש מזון דכללו
 בית נק׳ בחי׳ מקיף למקיף בו׳ ולבוש הוא בחי׳ מקיף וסוכ״ע וכמ״ש
ט ר דרר פ ת. ומזון היינו בחי׳ ממכ״ע ו  במ״א ע״פ יביאו לבוש מלכו
 ממל׳ דאצי׳ לבי״ע נמשכים ג״כ ג׳ בחי׳ אלו שהרי נעשית עתיק
כתר כתר לבריאה שהוא בחי׳ מקיף כו׳ ע״ד שמל׳ דא״ק נעשה עתיק ו  ו
ה בפי׳ והים נ  לאצי׳ וגם מתלבשת בפנימיותם (וע׳ מ״ש ע״פ מי מ
מה ק ויקהל משה וע״פ קחו מאתכם תרו ה ומ״ש בפסו ל ע מ ל  עליהם מ
 כו׳ ובביאור ע״פ ועתה יגדל נא כו׳ וע״פ כי אתה נרי כוי, ומ״מ
ק אחרי הוי׳ קאי על מל׳ האצילות כמבואר בזהר  עיקר הפי׳ בפסו
 (ויקר* דף כ׳ ע״ב) וכדלקמן גבי ואותו תיראו כוי). וזהו אחרי כו׳
ו היינו שכאשר יתבונן ויבין שכל השתלשלות העולמות אינן אלא  תלכ
ת אחורי ועמ״ש עוד  מבחי׳ זיו והארה ונקי אחרי ה׳ ע״ד וראית א
 בד״ה שובה ישראל עד מענין פי׳ אחוריים ופנים מזה יומשר בחי׳
ו והוא בחי׳ אהבה ותשוקה נפלאה אליו ית׳ לבדו מקורא ושרשא  תלכ
 דכולא אך־ היינו דוקא ע״י שיתבונן ויעמיק בזה בשכלו ותבונתו מקרב
ת אין בינה. ע ת וגם אם אין ד ע  איש ולב עמוק כי אם אין בינה אין ד
ת כו׳ הנה בחינת הנסיונות הם הסתר ע ד ה כו׳ ל ס נ  וביאור ענין כי מ
׳ וכתיב ה׳ ר אסתיר כו ת ס  פנים ובהסתר עצמו יש אלהות ואנכי ה
ת וגלוי אלהות ע ל וע״כ כח ה׳ שיש בנסיוו הוא המביא לידי ד ל ו ק  אמר ל
, ׳ ל הנסיון ועומד בנסיונו שבכל הנסיונות יש כח ה  כשעובר עליו כ
ו ת הדבר ההוא שמביא הנסיון עליו וזהו כי ה׳ אמר ל  המחיה א
פלה לשמעי בלבו ומוחו ל והיכן אמר לשמעי אלא שמחשבה זו שנ ל  ק
חו של שמעי ל צבאם החיה רו  ירדה מאת ה׳ ורוח פיו המחיה כ
ח פיו ית׳ מרוחו ק רו ל ת ס ד כי אלו נ  בשעה שדיבר דברים אלו לדו
ו ממש בעת ההיא ר מאומה וזהו כי ה׳ אמר ל ב ד  של שמעי לא יוכל ל
ד כו׳ (ועיין בע״ח שמ״ח פ״ב), והטעם שהנסיונות מביאין ת דו ל א ל ק  ל
לם ההסתר פנים הוא מעו  לידי גילוי אלהות כי הנה הנסיונות ו
ת ר ת ס מ י מלד מלר שירדו ונתלבשו בקליפות והקליפה היא ה  התהו מלפנ
 (ועיין מהר וירא דקי״ט ע״ב) וכששובריו הקליפה ע״י שעומד בנסיון
ו  נמצא הפרי בתוכו הוא כח ה׳ המוסתר ומלובש שם ה׳ אמר ל
ל שבא לידי גילוי לפי שכח ה׳ המלובש בו הוא מלמעלה מעלה ל  ק

 •< עיין בהוספות.

ת הבריאה כוי, והנה ד בכללו  משמרה בקרבי כו׳ וכמו שהוא בהנשמה כ
ל ל  על זה נאמר כי הוא צוה ונבראו, כי מבחינה זו דסוכ״ע אין שייר כ
 התלבשות כח הפועל בהנפעל שהרי אינו מלובש כלל, כ״א שעל ידי שעלה
ות עי״ז דוקא נעשה, ע״כ איו שייר ע״ז הק כמ״ש כי  ברצונו שיהיה ההתהו
 הוא צוה ועי״ז ונבראו כוי. ועיין מ״ש מענין ממכ״ע וסוכ׳׳ע בד״ה אלה
ר אתה כוי ולשון וכח ברו  מסעי גבי ברכת המצות שיש בהם לשון נ
ות והחיות ו כו׳ ע״ש׳י. והנה ידוע דעיקר ההתהו ר אשר קדשנ ת ס  נ
 הוא מבחי׳ סוכ״ע שהוא בחיי א״ס ממש וכמש״ש ע״פ יביאו לבוש
ת וכמ״ש בסש״ב פכ״ב והנה רצון העליון הוא מקור החיים  מלכו
ו יש מאין דהיינו שאין שום התלבשות ה ת כל העולמות כוי ת  המהוה א
על שבבחי׳ םוכ״ע(וגם מבחי׳ ממכ״ע אע״פ ל בהגפעל מבחי׳ כח הפו ל  כ
פעל נק׳ יש מאין ממש כג״ל). וזהו עגין  שנמשד כח הפועל ומתלבש בהנ
 הקדוש הב׳ דהיינו בחי׳ םוכ״ע שהוא קדוש ומובדל מבחי׳ העלמין
 יותר מבחי׳ קדוש הג׳ שהוא בחי׳ ממכ״ע דהיינו שאפילו בחי׳ זיו והוד
 לא גמשד ממגו להתלבש בהעלמין בפגימיותם אלא שהוא אור מקיף,
 ועד״ז נתבאר במ״א בפי׳ אתה קדוש ושמד קדוש. שמד קדוש היינו
ו של שמו ז י  בחי׳ ממכ״ע וכדכתיב כי נשגב שמו לבדו אלא הודו ו
ו וכמארז״ל זיו השכינה זיו דייקא, אבל אתה  נמשד ומתלבש בהעלמי
ו ל חיות ממנ ב ק א היו העולמות יכולים ל  קדוש היינו שאפילו זיו והוד ל
 בפנימיותם ותוכיותם אלא שמחיה ומהוה אותם ע״י בחי׳ מקיף כנ״ל,
ר לבני ישראל בו׳ וע״פ אסרי לגפן  ועמ״ש מזה פ׳ וארא ע״פ לכן אמו

 בפי׳ ויחי:

תרת ר לשון כו ת  ג והנה בבחי׳ סוכ״ע יש ג״כ ב׳ בחינות כי הנה כ
 שהוא סובב ומקיף והנה הכתר הוא הממוצע בין המאציל
נה שבמאציל  לנאצלים ויש בו ב׳ בחי׳ עתיק וא״א עתיק בחינה אחרו
ה איזה שייכות  וא״א בחינת שרש הנאצלים כי בחי׳ שרש הנאצלים יש ל
ות הנאצלים בבחי׳ סוכ״ע שנק׳ ע״ש  עם עלמין להיות ממנה התהו
ס בפנימית כו׳ אבל כנ  עלמיו אלא שהוא סובב ומקיף מבחוץ ואינו נ
ות עלמין ל עם התהו ל ה ערר ויחוס כ  בחינה אחרונה שבמאציל אין ל
 כי הוא המתנשא מימות עולם אלא שהוא מקיף דמקיף, וכמ״ש במ״א
וכת הבית בעניו ג׳ בחי׳ מזון לבוש בית, והמקיף  ע״פ מזמור שיר חנ
ת  דמקיף הוא המחבר המקיף עם הפנימי כוי היינו שיהיה התחברו
רה בב וממלא שלום בפמליא של מעלה כוי, וזהו שארז״ל שהעוסק בתו  סו
 עושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה כי התורה נקרא משל
נו של עולם ע״כ ממשיר שלום בפמליא של מעלה  הקדמוני בחי׳ קדמו
ל נברא יש בב וממלא וגם בפמליא של מטה היינו כי בכ ת בחי׳ סו  כללו
ת בי ואתה משמרה בקרבי וכג״ל ח פ  מב׳ בחי׳ הנ״ל וכמאמר ואתה נ
 וזהו ענין הקדוש הא׳ שהוא המשכת בחי׳ עתיק שהיא המשכה גדולה
בדל עדיין ומרומם מגדר עלמין ה שהוא מו  ועצומה מאור א׳׳ס ב״ה מ
ודע ו הוא בחי׳ סוכ״ע כוי. והגה נ  בו׳ אלא שבחי׳ א״א הנמשד ממנ
ה יותר נק׳ ל ע מ ל מה שהוא ל  מענין כי אל דעות שממטה למעלה כ
 אין לפי שאינו מושג, וע״כ הגם שהתהוות הנבראים מבתי׳ מל׳ דאצי׳
 ממכ״ע נקרא יש מאין, מ״מ עיקר בחי׳ אין הוא בחיי סוכ״ע לפי שאינו
ו אם ל וכמ״ש במ״א ע״פ היש הוי׳ בקרבנ ל  מושג יותר שאינו מתלבש כ
 איז׳ אן־ מלמעלה למטה הוא בהפר שכל מה שלמטה יותר גקרא אין משום
 דכלא חשיב ולכן אדרבה בחי׳ ממכ״ע גקהא אין וזהו כי עמר מקור
ל ובטל וכלא פ  חיים היא בחי׳ מל׳ דאצי׳ מקור ממכ״ע נק׳ עמך שהוא ט
בב נקרא , וגם אפי׳ בחי׳ סו  חשיב וגקרא אחרי הוי׳ בחי׳ אחוריים כר
א עילאה אע״ג דאיהו ר ת  אין לגבי בחינה שאינו בגדר עלמיו וכמאמר כ
ם עילת העילות כו׳ וכמ״ש ע״פ שחורה אני כו׳ ד  אור צח אוכם הוא ק
ות העלמיו הוא מבחי׳  וזהו שהבריאה נק׳ יש מאיו היינו שמקור התהו

 •) עיין בהוספות.
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 תאכל מצות גבי פסח וע״פ קול דודי בו׳ בשיר השירים ושם נת׳
 דמורא גדול נמשד ע״י גילוי בחיי מלד מלכי המלכים מלכות דא״ס
 כוי, וזהו ממש עניו הרשימו שבמו׳׳ם כי הרשימו הוא מבחינת מלכות
 דא׳׳ס כמ״ש בביאור האדרא מהאריז״ל שם, ולכן מזה נמשד בחי׳ מורא
 גדול שהוא בחי׳ ח״ס כוי ומורא גדול לשון זכר משא״כ יראה תתאה
 היא בחי׳ נוקבא כנ״ל. לפ׳׳ז פי׳ אחרי הוי׳ ואותו היינו בחינת
 מלבות דאצילות ומלכות דא״ס כוי, ועמ״ש במ׳׳א מענין אם אין יראה
 אין חכמה אם אין חכמה אין יראה גבי חג השבועות על פסוק

 וידבר אלקים כוי ועמ״ש בד״ה וידעת היום ע״ש):
 ה ואת מצותיו תשמרו, הנה השמירה היא ע״י המקיף וכנודע מעניו
 ואתה משמרה בקרבי, והיינו בחי׳ חיה יחידה שאינם מתלבשים
 בכלים אלא שהם בחי׳ מקיפים והם בחי׳ השמירה לנר״נ המתלבשים
 בכלים נשמה במוח כוי, כי אור מקיף מצחצח חצי הכלי מבחוץ וגם
 המקיף מסמא עיני החיצונים נמצא ע״י המקיף אין החיצונים יכולים
 להתקרב כוי. והנה השמירה צריד לא״פ כשנתלבשו בכלים כי אז
 צריך שמידה לפי שע״י הפגם ח״ו בכלי נמשד יניקה גם מן האור
 המלובש בה כמו ע״י שחותר ידו יוצא דם כמ״ש במ״א משא״כ
 כשאורות כלולים עדיין במאצילן וכן אורות מקיפים לא שייך בהם פגם
 ויניקה כוי והנה המצות נקרא רמ״ח אברים דמלכא שהם המשכות
 אורות בכלים (ע׳ באגה״ק בסופו בד״ה להבין מ״ש בפע״ח שכל
 המצות לתקן רמ״ח אברי ז״א ע״י המשכת אור א״ס ב״ה בהן כוי)
 וזהו כי נר מצוה כי בלשון תורה נקי נר הכלי שבתוכה הנר הדולק
 כמ״ש נרות המערכה וגם הנרות הדולקים שבהכלי נק׳ נרות כמ״ש
 בהעלותה את הנרות, והיינו שבמצות יש שני בחינות שהם בחינת
 כלים וגם על ידן נמשכים אורות המתלבשים בהבלים, וע״כ צריכים
 שמירה, וזהו ואת מצותיו תשמרו והיינו על ידי ובקולו תשמעו היא
 התורה שנק׳ ותורה אור בחי׳ מקור האור הנמשד בהנרות (ע׳ בזהר
 ר״פ בהעלותך ובהרמ״ז שם) והיינו שהיא בחינת אור מקיף שלמעלה

 מבחינת הכלים ואברים כוי, כי הגם דאורייתא מחכמה נפקת, נפקת
 דייקא אכן שרשה למעלה מהחכמה בו׳ והיינו שהיא מבחי׳ מקיפים
 למ״ד ומ״ם כוי עמ״ש בביאור ע״פ כי תצא כוי, וזהו ג״כ פי׳ ותורה
 אור כי המצות שהם בחי׳ אורות המתלבשים בכלים מתחלקים לתרי״ג
 בחי׳ רמ״ח מ״ע כו׳ היינו לכל כלי וכלי אור בפ״ע בו׳ אבל התורה
 שהיא בחי׳ מקיף היא בחי׳ אור אחד ר״ל למעלה מבחי׳ התחלקות
 כו׳ ועמ״ש בפ׳ וארא סוף דבור הראשון וארא אל בו׳ שהתורה היא
 המשכת בחי׳ יחיד אנכי מי שאנכי כוי ע״ש. (וז״ש באדרא דנשא
 דקכ״ט א׳ חד ארחא דנהיר כו׳ לתרי״ג ארחיו דאורייתא דפליג בז״א
 דכתיב ביה כל ארחות כו׳ ואיתא שם הפי׳ בספר רוח דוד ובביאור
 האדרא מהאריז״ל שבז״א נתגלים התרי״ג מצות עצמם כו׳ וז״ש כל
 ארחות כו׳ ובא״א כתיב וארח צדיקים כאור נוגה הולד ואור כו׳ אורח
 ואור לשון יחיד כי שם נעלמים ובז״א מתגלים ונעשים התרי״ג מצות
 עכ״ד. ואמנם התורה נמשכה ממו״ס דא״א וזהו ותורה אור לשוו יחיד וזהו
 עניו המבואר במ״א שהתורה היא בחי׳ רעוא דכל רעוין שהיא ממשכת
 הנהגת הרצון עליון לתור הרצון המתפשט בתור המצות עיין בד״ה בשעה
 שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ע״ש באריכות. וזהו שהמצוה נק׳ נר
 והתורה היא האור המאירה את הנר בחי׳ רעדכ״ר הוא מקור הרצון
 שבמצות כר, ועמ״ש ע״פ ויקהל משה שבחי׳ כתר דז״א הנק׳ רצון הוא
 הכלי לבחי׳ רצון עליון רעוא דכל רעוין כתר דא״א שהוא בחי׳ האור כו׳
 ע״ש ועמש״ל שהתורה נק׳ משל הקדמוני בחי׳ קדמונו של עולם כוי). והנה
 עיקר שמירה זו היינו לבחי׳ ההארה הנמשד מהמצוה לנפש האדם
 כוי. ועניו הארה זו שנמשד מו המצוה על הנפש יובן ע״ד מאמרז״ל

 כנודע ממשל נפילת החומה שהאבן העליון יותר נופל למטה יותר
 וכמ״ש ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאד שכדי שירד וישתלשל גם
 למקום הקליפות צריד להיות ממקום גבוה מאד נעלה עד שיגיע
 שיהיה גילוי אלהות גם במקום הקליפות ולכן אותו הכח מביא לידי
 דעת לפי שהוא מרפ״ח ניצוצין מעולם התהו עקודים נקודים כו׳
 וס״ג מעולה ממ״ה כו׳ ועמ״ש ע״פ וידעת היום והשבות*. רק אם
 אין בינה איו דעת כו׳ שכל ההולדה הוא מבינה שהפםולת נברר
 בדם נדות והולד נגדל בט׳ חדשים שמתחלה היתה רק טפה ואח״כ
 נעשה הולדת אברים בבחי׳ פרצוף ובמעי אמו אוכל מה שאמו
 אוכלת ואח״כ יוצא ונפרד לעצמו. וככל המשל הזה הוא בחסידות
 ביראה ואהבה שמתחלה היתה האהבה מסותרת נקודה אחת ואח״כ
 נגדלה להגדיל מדורת אש האהבה בהתלהבות כו׳ וכן היראה וזהו
 שלאה אם הבנים ילדה ששה בנים הם נקראים בחי׳ אהבה ובת הוא
 מדת מלכות ושמה דינה דינא דמלכותא דינא, (וכמ״ש ע״פ אמר
 עם הספר שהבירור הוא במחשבה שהיא בחינת בינה על ידי
 התלבשות החכמה שם כו׳ והוא בעניו כולם בחכמה עשית בבינה

 וכמ״ש במ״א בפי׳ ברוד עושה בראשית):

 ד והבה תלכו הוא בחי׳ רצוא ואח״כ ואותו תיראו הוא בחי׳ שוב,
 והענין כי הנה נודע מ״ש דשם הוי׳ הוא דחילו ורחימו
 רחימו ודחילו ו״ה הוא בחי׳ אהבה ויראה ז״א הוא אהבה זוטא
 (ולכן נק׳ זעיר/ ויראה היא המלכות יראה חיצונית מהתפשטות
 מלכותו כמ״ש בהערה לתיקון חצות ובזו היראה קודם לאהבה ממטה
 למעלה, ויראה זו אינה כתובה בתורה כאן (שהרי התחלת הפסוק
 מבחי׳ תלכו שהוא אהבה ואע״ג דההתחלה צ״ל מבחי׳ יראה דייקא
 כי זה השער כו׳ דיראה היא תרעא לאעלאה אד הוא כמ״ש בזהר
 פ׳ בא (דל״ח ע״ב) ובאתר דאשתכחי דכר ונוק׳ לית שבחא אלא
 לדכורא, וה״נ כיון שנאמר תלכו שהיא בחי׳ אהבה שנק׳ דכר זכר
 חסדו א״צ להזכיר היראה שנק׳ נוק׳ אשה יראת ה׳ כי היראה צ״ל
 כלולה באהבה לאכללא שמאלא בימינא כוי, ועוד י״ל שיראה זו נרמזת
 כאן בתיבת אחרי הוי׳ שהיא בחי׳ מלכות). ואח״כ אהבה רבה היא
 בינה וחכמה יראה פנימית היא בחי׳ יראו את ה׳ משא״כ יראה
 חיצוניות הוא בחי׳ ייראו מהי. אבל יראו את ה׳ היינו להיות בחי׳
 את הטפל שהוא בחי׳ ביטול והוא בחי׳ אצילות. שהוא בחי׳ חכמה
 דכללות העולמות כי בדרד כלל אצי׳ הוא חכמה כי אבא שרש האצי׳
 ובינה אימא מקננא בכורסייא כמ״ש בע״ח שמ״ז פ״ג. (ואפ״ל שזהו ואותו
 תיראו בחי׳ יראו את שבטל לבחי׳ ואותו כוי וע׳ בזהר ח״א (דצ״ד ע״א)
 ע״פ אותו ואת נוהו כוי). גם פי׳ ואותו לשוו אות ורושם וכמ״ש אות
 היא ביני ובין בני ישראל. ופי׳ כידוע דכשהיה הצמצום הראשון
 להיות מקום פנוי בו׳ נשאר רשימו מהאור שנסתלק כו׳ ואח״כ נמשר
 קו כו׳ ועל זה אמר ואותו היינו אות ורושם הנ״ל תיראו כי אות
 היא ביני וביו כו׳(ועניו שייכות יראה עילאה הנ״ל לבחי׳ אות ורושם
 הנ״ל אפ״ל ע״ד מ״ש בזהר ח״ג (קכ״ח פע״ב) גבי חכמה םתימאה,
 והיינו דתנינן ברישומי אתוון תי״ו רשים רישומי לעתיק יומין ועמ״ש
 בביאור האדרא מהאריז״ל ובפע״ח ובמשנת חסידים בענין כוונת
 תשר״ק הנזכר במוסף שבת שהוא סוד הארת כ״ב אתוון במוחא
 עילאה כו׳ ע״ש, נמצא בחי׳ אות ורשימו הנ״ל מאיר בח״ם וח״ס היא
 שרש בחי׳ יראה עילאה כמ״ש במ״א, ולכן שפיר שייר ואותו דייקא
 תיראו כו׳ שהיראה בושת ששרשה מח״ס נמשכת מבחי׳ ואותו, ועמ״ש
 עוד מענין דחילו ורחימו רחימו ודחילו בביאור ע״פ כי אתה נרי
 בפ׳ מקץ. ובענין ובמורא גדול זה גילוי שכינה ע״פ ששת ימים

 •)עיין בהוםפות,



 לקוטי ראה תורה כב

 מחשבותיכם בביאור ע״פ יונתי בחגוי. ועל זה נאמר כי הוא צוה
 ונבראו וזהו עניו שהבריאה יש מאין ממש. שמבחינה זו איו שום
 התלבשות בח הפועל בנפעל וזהו עניו הקדוש השני. שקודם

 הקדוש השלישי:
ה בבחי׳ סוכ״ע יש ג״כ ב׳ בחינות. וזהו עניו גאה גאה. נ ה  (ג) ו
 דהיינו ב׳ הבחי׳ שבכתר עליון ונקרא בגמרא שני כתרים
 א׳ כגגד געשה ואחד כגגד נשמע אשר הבחינה הראשונה לא שייר כלל
 לומר עליה סובב כל עלמין לפי שאינו בגדר עלמין כלל ועמ״ש מזה ג״כ
 בד״ה והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול רק שהוא המחבר סוכ״ע
 וממכ״ע. וגם בחינה זו הוא רק המשכה מאור א״ס ב״ה וזהו ענין
 הקדוש הראשוו. ומלמעלה למטה נק׳ םוכ״ע בחי׳ אין לגבי בחי׳ זו
 היינו שהוא רק הארה כו׳ וכ״ש בחי׳ ממכ״ע וזהו עניו שהבריאה היא
 יש מאין. וזהו ענין אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו ועניו בורא קדושים ישתבח
 שמך. ועניו א״ת שמות אלא שמות• אד היינו ע״י כי מנסה כו׳ לדעת
 כו׳ ע״ד כי ה׳ אמר לו קלל שע״י שעומד בנסיון שובר הקליפה ואזי
 דוקא נתגלה הפרי. ומבואר במ״א איד קליפה קדמה לפרי. דהיינו
 שהאור והחיות המלובש בתוכם בבחינת הסתר משבה״כ נפל שמה
 ממדרגות עליוגות וגבוהות מאד. לכן דוקא ע״י שבירת הקליפה מתגלה
 בחי׳ הדעת וזהו עניו מי יתן טהור מטמא. ועמ״ש בד״ה בשלח

 פרעה את העם:
ו היינו ב׳ בחינות אהבה עמ״ש בד״ה להביו קישור וחבור כ ל  (ד) ת
 הזכרת ברית ותורה בברכת הארץ. ואח״כ ואותו תיראו
 יראה פנימית יראו את ה׳ עמ״ש סד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה.
 גם פי׳ ואותו לשון אות ורושם. ועמ״ש סד״ה ואתה מרבבות* קדש בפי׳

 מארז״ל אות הוא ברבבה שלו:
ת מצותיו תשמרו המצות נקראו רמ״ח אברים שהם המשכת א  (ה) ו
 אורות בכלים עמ״ש בד״ה אלה פקודי המשכן. ומשם ע״י
 הפגם נמשד יניקה לחיצונים ע״ד שופד דם האדם באדם ועמ״ש מזה
 בביאור ע״פ בשעה שהקדימו הנ״ל. והיינו מבחי׳ נר״ג המלובש בכלים.
 ולכו צ״ל ואת מצותיו תשמרו והיינו ע״י המקיפים חיה יחידה וזהו ע״י
 ובקולו תשמעו היא התורה שכל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה
 אף בזה״ז כי היא למעלה מבחינת אורות שבכלים. (ועמ׳יש בד״ה וזאת
 המצוה כר לשמור את כל חקותיו כר ושמרת לעשות בו׳ ע״ש) ועיקר השמירה

 צ״ל לבחינת נר מצוה היינו לבחינת ההארה הנמשד מהמצוה בנר״נ של
 האדם ועיין בזח״ג נשא (trap ב׳) ע״פ שומר ישראל. ובפ׳ האזינו

 (דף רכ״ט א׳):

ל עוד בעגיו ואותו תעבודו ע״ד מ״ש ושבתם וראיתם ביו ״ פ א  ו ו
 צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו. (במלאכי
 סי׳ ג׳ י״ח) ואמרו ת״ל (פרק >ןמא דחגיגה דף ט׳ ע׳ב) עובד ואשר לא

 עבדו תרוייהו צדיקי גמורי נינהו ואינו דומה שוגה פרקו מאה פעמים
 לשונה פרקו מאה פעמים ואחד. ועיין מזה בסש״ב פט״ו.
 עכ״פ דבחינת עובד אלקים הוא למעלה מבחינת צדיק גמור. וזהו
 שאחר ד׳ מדרגות. תלכו. תיראו. תשמורו. תשמעו. שזהו ודאי
 בחינת צדיק גמור. גאמר אח״כ ואותו תעבודו שזהו בחי׳ שלמעלה
 במדרגה יותר. והיינו על ידי שמהפד טבעו מלשון עורות עבודים.
 ועיין מ״ש בביאור על פסוק מים רבים בפ׳ תולדות שעל זה שאל
 רבי חנינא בן תרדיון מה אני לחיי העולם הבא דהיה מסתפק שמא
 הטבע שלו גורם שקידתו בתורה אף במס״נ כו׳ ואם כן עדיין מסופק
 אם שינה טבעו לגמרי להיות בבחינת עובד אלקים דשמא הוא עדיין
 בחינת אשר לא עבדו אף שהיה צדיק גמור. והנה אלקים גימטריא
 הטבע היינו כי שמש ומגן הוי״ה אלקים ששם אלקים הוא מגן ונרתק
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 שבשעת מ״ת כפה עליהם הר כגיגית כו׳ ומכאן מודעא רבא לאורייתא.
 וידוע פי׳ ועניו כפה עליהם הר שהוא בחי׳ וימינו תחבקני דהיינו התגלות
 אהבה העליונה לישראל כמ״ש אהבתי אתכם אמר ה׳. וע״י זה ממילא
 נתעורר האהבה ג״כ בנש״י ע״ד כמים הפנים לפנים כן לב האדם כו׳
 עד שבאו לכלות הנפש וזהו המודעא רבא, דהיינו שאתעדל״ת זו שלהם
 לא היה בבחירה ורצון כ״א שע״י הגילוי מלמעלה נמשד ממילא בלבם
 ג״כ כוי, וכד מעין זה יובן ג״כ בעניו קיום המצות שהם המשכת רצון
 עליון ממש וה׳ חסדים וימינו תחבקגי התגלות אהבה עליונה כו׳ לכן
 עי״ז גתעורר ג״כ רצון האדם אליו ית׳ כמים הפנים בו׳ וזהו פקדת
 הארץ ותשוקקיה כו׳ וזהו אשר אנכי מצור היום על לבבד כוי, וע״ז אמרו
 עבירה מכבה מצוה שע״י העבירה שהיא נגד רצון העליון ב״ה נכבה
 הארה זו שנמשר לו מרצון העליון על נפשו כו׳ משא״כ בהמצוה עצמה
 שהיא רמ״ח אברים דמלכא לא שייר כיבוי ח״ו וז״ש שחת לו לא בניו
 מומם ובתרגומו חבילו להון לא ליה. אמנם אין עבירה מכבה תורה כי
 התורה היא מבחי׳ רעוא דכל רעוין בו׳ שמשם גמשד בחי׳ גושא עון.
 כי הנה ידוע שכדי להיות המחילה וסליחה ע״י תשובה שהיא החזרת
 הרצון שנסתלק ע״י העבירה הנה הוא ע״י המשכות מבחי׳ רצון העליון
 שלמעלה יותר מבחי׳ הרצון שבמצות והוא בחי׳ רעדכ״ר שאין שם לעומת
 זה כו׳ ומשם שרש התורה וכמ״ש ע״פ ואתחנן שהתורה נמשכה מבחי׳
 שאין אתעדל״ת מגעת שם, כי היא מבחי׳ מקיפים עליונים אשר שם
 נאמר לא הביט און ביעקב כוי. וזהו שארז״ל כל הקורא ושונה הקב״ה
 קורא ושונה כנגדו, כנגדו דייקא ע״ד ה׳ צלד שהוא בחי׳ צל ומקיף מה
 שאינו יכול להיות מתלבש בכלים כוי. ועמ״ש ע״פ ביום השמע״צ בפי׳
 ואשים דברי בפיר ובצל ידי כסיתיר. ומ״מ כל האומר איו לי אלא
 תורה אפי׳ תורה איו לו וכמ״ש במ״א כו׳ כי התורה אשר אינה בטהרת
 הלב נקראת רק תרעא לדרתא כו׳ וגם כי בצדקה תכונני כתיב כו׳
 כי לית ברכתא שריא אלא כו׳ לכר א״א להיות המשכת המקיפים
 העליונים שע״י דבור התורה אלא כשיש מכון להשראה זו דהיינו בחי׳
 כלי ואו״פ שע״י המצות רמ״ח אברים דמלכא כוי ועמ״ש כעין זה סד״ה
 ועשית בגדי קדש בעניו ברכת המצות כו׳ ועמ״ש ר״פ ויקרא ע״פ

 ויקרא אל משה כוי:

 קיצור
ן ההתבוננות שהבריאה יש מאין וזהו אחרי הוי״ה הוא עגין י נ  (א) ע
 ג׳ פעמים קדוש עד שאח״כ נמשד הוי׳ צבאות שמהוה
 צבאי צבאות וכמ״ש מזה בד״ה זאת חנוכת המזבח. והענין דכתיב כי
 הוא צוה ונבראו וכתיב ברא לנוכח היינו כח הפועל בנפעל כמ״ש בסש״ב
 ח״ב פ״א ופ״ג ועמ״ש מזה בד״ה אני ה׳ אלקיכם דפ׳ ציצית ובשה״ש
 בד״ה מי יתנד כאח לי. ואעפ״כ נקרא יש מאיו ממש שלהיות התהוות
 הגשמיות מן המאמר ואותיות רוחניים המלובשים בו ה״ז בריאה חדשה
 מאין ואפס ממש ולא השתלשלות מההעלם אל הגילוי לבד ועמ״ש מזה
 בד״ה ואתחנן בפי׳ המחדש בטובו ומקור להמשכה והתהוות זו הוא
 מהארת הקו המלובש בע״ס דאצילות וע״ז ארז״ל בעשרה דברים נברא
 העולם בחכמה בתבונה ובדעת כוי (פ״ב דחגיגה י״ב א׳). וע״ז נאמר
 ברא לשון נוכח. וזהו עניו קדוש השלישי שהוא״ו דקדוש זהו המשכה
 מבחי׳ קדש והוא הארת הקו להיות מקור לבחי׳ ממכ״ע ואעפ״כ הוא
 קדוש ומובדל כי רק הארה דהארה לבד נמשד להיות מלובש בכלים דע״ם

 דבי״ע ועמ״ש מעניו וא״ו דקדוש בד׳׳ה צאינה וראינה:
ז הוא נקרא ממכ״ע אבל בחינת סוכ״ע הוא מה שאינו מתלבש ״ כ  (ב) ו
 כלל אפילו בע״ס האצילות אלא שמהוה ומחיה על ידי בחינת
 מקיף לבד ע״ד כל אשר חפץ ה׳ עשה. וע״ה כי לא מחשבותי
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 אלקים לגבי גילוי זה והיינו ע״י שהוא בבחי׳ עבד עובד אלקים והיינו
 שעבודתו הוא שיהיה בחי׳ והיה הוי׳ לי לאלקים כוי, ואפ״ל שזהו פי׳
 המדרש תלים שהביא הבחיי פ׳ בשלח ע״פ עזי וזמרת יה אבל לעוה׳׳ב
 בשש אותיות שנאמר כי ביה הוי׳ צור עולמים נו׳ (ועיין זח׳׳ב תרומה
 קס״ה נ׳) והיינו ע״י ששה מדרגות שפרט כאן תלכו תיראו תשמרו

 תשמעו תעבודו תדבקון, והש״ך כאן פי׳ ששה דברים שבפסוק זה
 תלכו עד תדבקון הם כגגד ששה תיבות שבפסוק שמע ישראל. ועיין
 בפע״ח שער ק״ש שעהמ״ט ר״פ י״א בענין רומח ואפשר לכוון הששה
 תיבות דפםוק שמע עם ששה בחינות הנ״ל. כי שמע היינו שם ע׳
 וכמש״ל בפ׳ ואתחנן בד״ה שמע ישראל ע״ש, וא״כ זהו בחי׳ ומדרגת
 אחרי ה׳ אלקיכם תלכו ותיבת ישראל זהו ענין ואותו תיראו כמ״ש
 ברבות פ׳ ויחי פצ״ח שמעו אל ישראל שבשמים אביכם וכן איתא
 בפרקי ר״א שהקב״ה נקרא ישראל. והיינו בחי׳ כי שרית עם אלקים
 שמשתרר ומושל על שם אלקים. ואח״כ תיבות הוי׳ אלקינו זהו ענין
 ההמשכה שע״י תורה ומצות. וזהו ענין תשמרו תשמעו. ועמ״ש
 גבי ציון במשפט תפדה בענין שבחי ירושלים את הוי׳ הללי אלקיד
 ציון בד״ה ברבות פ׳ עקב. ואח״כ הוי׳ אחד זהו ענין ואותו תעבודו
 כוי, כי הנה מבואר בביאור ע״פ חקת התורה בעניו ב׳ שמות הוי׳ בפסוק
 אחד שהשם הא׳ באצילות יו״ד חכמה ה׳ בינה כו׳ והשם השני הוא
 למעלה מאצילות ועד״ז י״ל גם כאן דפי׳ הוי׳ אלקינו היינו המשכת אור
 א״ס המלובש בע׳׳ם דרמ״ח פקודיו איבון רמ״ח אברים דמלכא ואח״כ
 בחי׳ הוי׳ אחד בחינה שלמעלה מאצילות אנת הוא חד ולא בחושבן
 כו׳ וזהו ע״י ואותו תעבודו ובו תדבקון לשנות טבעו, וזהו ענין למס״נ
 באחד וברבות פ׳ ואתחנן אמרו דפסוק שמע ישראל הוא קבלת השני
 דברות אנכי ולא יהיה לד ששמעו מפי הקב״ה והיינו כי הוי׳ אלהינו
 הוא קבלת הדבור אנכי הוי׳ אלקיר והוי׳ אחד הוא קבלת דבור לא
 יהיה לד וכ״ה בשל״ה במסכת תמיד שלו (דרנ״ב סע׳׳נ) בשם הרמב״ן
 שהובא בהרד״א גבי ק״ש והנה דבור אנכי כולל כל רמ״ח מ״ע ודבור
 לא יהיה לד כולל כל שס״ה ל״ת. ומבואר במ״א דבחי׳ ל״ת זהו עניו
 אתכפיא וביטול יותר ממ״ע• ולכן ע״י ל״ת ממשיכים בחינה גבוה
 יותר ועמ״ש מזה בד״ה ולא אבה הוי׳ אלקיד לשמוע אל בלעם לכו

 עד״ז ג״כ א״ש עניו הנזכר:

• 
 כי תשמע בקול ה׳ אלקיך לשמור אח כל מצותיו אשר אנכי
 מצוף היום לעשות הישר בעיני ה׳ אלקיך. הנה כתיב עין
 ה׳ אל יראיו וכתיב עיני ה׳ אל צדיקים. והעדן יובן כי הנה התורה
 נקראת מפתחות הפנימיות והיראה נקרא מפתחות החיצוניות. ואמרו שבת
 ל״ב כל מי שיש בו תורה ואיו בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לידו
 מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לידו כוי. וביאור עגין
 זה הנה נודע עניו המצות דרמ״ח פיקודין אינון רמ״ח אברין דמלכא.
 שכמו שהאברים ממשיכים החיות של הנפש. כר המצות ממשיכים
 חיי עולם הבא לצדיקים שיושביו ונהנין מזיו השכינה שהנאתם
 ותענוגם על ה׳ אור א״ס ב״ה שאיו לו סוף כו׳ ואץ ערוד אליו
 ית׳ כלל איו זה אלא זיו והארה בעלמא להיות גילוי השגה בנשמות
 שהו בחי׳.נברא ומחודש יש מאץ. והגרם להמשכה זו הם המצות
 שהם הממשיכות הזיו הזה בגן עדו וזיו זה הוא זיו המצות עצמן
 וכמארז״ל שכר מצוה מצוה (וכמ׳׳ש העני! בסש״ב פל״ט) וע״ז נאמר
 ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה לעבדה במצות עשה כוי שע״י המצות
 עשה הוא עובד את הג״ע שממשיר בו את הזיו. והנה לפי שיפה
 שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה״ז מכל חיי עוה״ב. אי לזאת

 שויה נקראה — !אמרו שבת ל״ב: נתקן ע״פ גובתי״ק, אבל בדפוס ראשוו ובכת׳׳י 1101 שפט, א
 ליתא התיי: שבת ל״ב.

 שויה שה! — והגרם: כ״ה גם בדפוס ראשון. אבל בכת״י: והגורם.

 המסתיר על גילוי שם הוי׳ ומזה נמשד מה שעולם כמנהגו נוהג
 שבחי׳ זו נקרא הטבע. אף שהוא באמת הכל משם הוי׳ המחדש
 בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית רק שנמשר ע״י מגו ונרתק
 המכסה ומסתיר ועיין מעניז הטבע בשו״ת ח״צ סי׳ י״ח קרוב למ״ש.
 לכן ע״י שהאדם הוא עוסק בעבודת הש״י יותר מטבעו ומשנה
 טבעו נקרא עובד אלקים היינו שלא יהיה הסתר הנרתק לכן עי״ז
 זוכה למ״ש אח״כ וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא שהוא
 ענין מארז״ל הקב״ה מוציא חמה מנרתקה (בפ״ק דע״ז דף ד׳ ע״א).
 ועיץ מזה ברבות ויצא פס״ח וישלח פע׳׳ח ובפי בא פט״ו משפטים
 פל״א (דקמ״ט ע״א). ובזח״א מקץ (דר״ג ע״ב) ובפרשה אמור (דפ״ח
 ע״א), וזהו ענץ אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים כו׳ וכמ״ש
 בסש״ב שע״י זו האחד היתירה על מאה מהפד טבעו והרגלו בר.
 ועיין במהרש״א בח״א שם שפי׳ דמםפר מאה זהו מגיע עד נר״נ
 שהם בסוד יחידות עשירות מאות וזהו ענץ מאה ברכות. אבל השוגה
 פעם אחת יותר מזה הוא חלק אלוה ממעל כו׳ ע״ש. ובשל״ה
 במסכת שבועות שלו(דקפ״ב ע״א) כ׳ כי החכמה מאין תמצא מאין הוא
 מספר מאה ואחד כוי. והנה פי׳ מאין ידוע שהוא בחינת שלמעלה
 מהחכמה. וזהו הנמשד ע״י שעובד אלקים ומשנה טבעו שהוא ביטול
 היש ומשנה מבחינת יש לאין ועי״ז ממשיר מבחי׳ מאיו תמצא. והנה
 ארדל פ״ק דקדושין (ד״ל ע״ב) ע״פ ושמתם סם תם נמשלה התורה
 לסם חיים. ועזח״ג ר״פ חקת (דקעיט פע״ב) מעניו סמא דחיי. וה״ע
 רפואה כמ״ש ולכל בשרו מרפא. והנה בזח״ב תרומה (קכ״ז ע״ב)
 סמ״ר מ״ם בו׳ רזא דאינון מאה ברכאן כוי ובמק״מ ובהרמ״ז שם
 דמוי׳ מ״ם זהו תבונה ובחינת סמ׳׳ר זהו בינה עילאה המקבלת מששה
 ספירות ראשונות דחכמה כו׳ והוא ב׳ בחינות דעולם הנשמות דהיינו
 ג״ע ועולם התחייה. ואפ״ל שזהו ענין מ״ם וסמ״ד שבלוחות בנם
 היו עומדים כו׳ וזהו ענין סם חיים בחי׳ הנ״ל דמאה ברכות שהם
 םמ׳׳ד ומ״ם כוי ומבואר במ״א ע״פ מאמר הזח״א פ׳ חיי (קב״ג א׳)
 בעניו חיי שרה מאה שנה ששרש מאה ברכות הוא המשכות מבחי׳ א״א
 דהיינו מבחי׳ סוכ״ע• אד ע״י שעובד אלקים ומשנה טבעו להיות
 שונה פרקו מאה פעמים ואחד ממשיר עוד מבחי׳ שלמעלה ממד׳ סוכ״ע
 שהוא בחי׳ חד ולא בחושבו כוי וכנ״ל בענין הקדוש הראשון ועמ״ש ע״פ
 ואתה מרבבות קדש. ואפשר שזהו פי׳ סם חיים. וזהו ואותו תעבודו
 פי׳ ואותו ע״ד אות היא ברבבה שלו שהוא בחי׳ חד ולא בחושבן.
 והיינו על ידי תעבודו בבחי׳ עובד אלקים. ועמ״ש בפ׳ ויצא בד״ה
 ושבתי בשלום כוי והיה הוי׳׳ה לי לאלקים. ועפ״ז י״ל שזהו ההפרש
 בין בחי׳ ואותו תעבודו לבחי׳ ד׳ מדרגות הראשונות כי ד׳ בחי׳ תלכו
 תיראו תשמרו תשמעו י״ל שהן נגד ד׳ אותיות הוי״ה. כי תלכו תיראו
 זהו רצוא ושוב שהוא בחי׳ י״ה שהן אהוי״ר. ואח״כ תשמרו תשמעו
 תורה ומצות זהו עניו ו״ה וכמ״ש ע״פ וכל בניר למודי הוי׳׳ה וזהו בבחי׳
 ומדרגת ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע שעל זה נאמר וזרחה לבם
׳ גילוי שמש הוי׳. שלא יהיה מסתיר הנרתק  יראי שמי שמש צדקה מ
 ומגן בוי• אד בחי׳ ואותו תעמדו שזהו למעלה מבחי׳ צדיק כג״ל
 זהו כענץ עד יעבור עמד הוי׳ למעלה מבחי׳ שם הוי׳ ואפשר שע״ז
 רומז קוצו של יו״ד דשם הוי׳ וע״ש בד״ה ולא אבה בפ׳ כי תצא. וסד״ה
 קדש ישראל בעניין ד׳ הידות כו׳ והחמישית כוי. וזהו הבחי׳ החמישית
 ואותו תעבודו ועי״ז ובו תדבקון בו׳ והוא בחי׳ פנימית הכתר ע״ד שפי׳
 בזח״ג פ׳ אחרי (דס״ו ע״ב) בענין בי נשבעתי ובפ׳ נשא (דק״ל ע״א) וע׳
 בע״ח שמ״א פ״ג שיש ה׳ בחי׳ נרנח״י ובתור הבחינה החמשית שהוא
 יחידה מלובש הבחי׳ תחתונה דאור א״ס כוי, וזהו ענין הב׳ כתרים כוי
 כנ״ל ועי׳׳ז והיה הוי׳ לי לאלקים שמה שעתה הוא שם הוי׳ יהיה בחינת
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 אם שמוע תשמע לקול ה׳ אלהיר כוי קול היינו המשכה מההעלם
 אל הגילוי ולקול פי׳ השמיעה וההבנה להמשכה זו והיינו לבחינת
 ההמשכה עצמה שהיא בחינת חיצוניות. אבל בקול היינו בפנימית
 הקול כי תשמע שתהיה השמיעה בבחי׳ פנימית ההמשכה מה שנמשך
 מההעלם דהיינו בחיגת אור א׳׳ם ב״ה שיומשך גילוי זה על נפשו
 להיות בבחינת ביטול. וזהו שאמרו רז״ל ברבות ר״פ כי תבא ע״פ אשרי
 אדם שומע לי אשרי לאדם בשעה ששמועותיו לי כו׳ (ועיין בזהר
 בהעלותר (דף קנ״ב עיא) נשמתא דאמרן דא תפארת ישראל דאיהי
 אורייתא ממש, ונודע דתפאדת נקרא קול הקל קול יעקב כוי. וא״כ מה
 שמלובש בפנימיות הקול זהו מש״ש בזוהר ונשמתא לנשמתא דא הוא
 ע״ק כוי, ועמ״ש בד״ה שימני כחותם כי יש תורה ויש תורה כו׳ נקרא
 קורא בתורה כו׳ ע״ש והוא עניו מש״כ ולכן נקרא קורא בתורה בו׳).
 וזהו כי תשמע בקול כוי• אר צריד להיות כסדר המדרגות תחלה
 מפתחות החיצוניות ואח״כ מפתחות הפנימיות כי הנה יש חצר החיצוגה
 וחצר הפגימית כמ״ש במגלת אסתר ותעמוד בחצר בית המלר הפנימית
 והמן בא לחצר בית המלד החיצונה. חצר החיצוגה הוא בחי׳ פסוקי
 דזמרה שהם המדברים בשבח גדולת יוצה הכל והתפשטותו על כל
 הנבראים ואשר עשה את הגפלאות ואת הגדולות הללו את ה׳ מן השמים
 כו׳ אתה עשית את השמים כוי, וכן עניו השירה שעל קריעת ים סוף
 התגלות הנס הנפלא בעולם הזה. וחצר הפנימית הוא קריאת שמע
 וברכותיה. והמלד יושב על כסא מלכותו בבית המלכות הוא בחי׳ תפלת
 שמוגה עשרה שהוא בחי׳ ביטול כו׳ ומשם ויושט המלר את שרביט
 הזהב הוא בחינת ומעלת הזהב דהייגו רשפי אש האהבה כו׳ שהושיט
 והמשיר מבחינת בית לבחינת חצר הפנימית דהיינו שיהא גילוי אהבה
 זו גם בק״ש בקיום ואהבת כוי. וזהו אשרי תבחר ותקרב ישכון
 חצריר ב׳ חצרות חצר החיצונה וחצר הפנימית והדר נשבעה בטוב
 ביתך בחינת בית בתפלת שמונה עשרה שהוא בחינת ביטול בו׳
 (ע׳ בזוהר חיי שרה דף קכ״ט ע״כ מעניו ישכון חצריו׳ יעיל מ״ש ע״פ

 וארשתין־ לי כר בהפטרה דפרשת במדבר. גם ע״פ ויקהל משה מעניז שער החצר

 הפנימית כר וע״פ ויושט המלך לאסתר כוי ומעניו שמו״ע שנק׳ בית ע״פ

 השמים כטאי כו׳ איזה בית מ׳). והנה המשכת ביטול זה להיות תקועה

 וקבועה בלב ונפש כל היום שלא יפסיקוהו ולא יטרידוהו מחשבות
 הזמן המורדות בו׳ היינו ע״י התורה שנאמר ודברת בם בשבתר בביתר
 ובלכתד כוי, וזהו אשר יקראוהו באמת ואין אמת אלא תורה כו׳ כי
 שפת אמת דוקא תכון לעד כי האהבה המתגלה בתפלה לפי שהיא בזמו
 לכד חולפת ועוברת אחר התפלה. אבל התורה היא למעלה מו הזמן אשר
 אגכי מצוד אגבי ממש הוא אור א״ם ב״ה הסובב כל עלמין ולכד
 נאמר בה היום כי כל מקום שגאמר היום פי׳ לעולם ולעולמי עולמים

 שאין לו ביטול והפסק:
 ג אך הנה יסוד התורה הוא מיוסד על מצות עשה ומצות לא תעשה
 הכתובים בה ולכד אין אור א״ס ב״ה שורה ומתגלה על פי
 התורה להיות קבוע בלב וגפש כ״א בקיום מצות עשה ומצות לא תעשה
 ובערת הרע כו׳ כי לא יגורד רע וטהור עינים מראות ברע וכמשל הבית
 שרוצה להכגיס שם את המלר שצריר כיבוד וריחוץ שיהיה מגוקה מכל דבר
 מלוכלד שלא ימצא בו שום ניוול ואשפה. כד כדי שיהי׳ הלב משכן ומכון
 להשראת גילוי אור א״ס בתוכו ובפנימיותו צריד לטהר את הלב מכל
 רע הן בסור מרע גמור באיסור בו׳ והו בכיבוש מדות רעות בנפש
 כמו כעס כו׳ ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים
 כו׳ שקראם הכתוב בלשון זונים כמו זונה שאסורה לבעלה אחרי אשר
 הוטמאה וגו׳. ולכן אמרו רז״ל כל האומר איו לי אלא תורה אפילו תורה
 אין לו כי התורה בבחינה זו אשר אינה בטהרת הלב נקרא בחינת תרעא

 מכ״ש וק״ו שצריך להמשיך המשכת הזיו לעבודתו ית׳ בעוה״ז ומה
 גם שעוה״ז הוא דומה לפרוזדור בפני עוה״ב שדומה לטרקלין והתקן
 עצמר בפרוזדור כר. אלא שבעוה״ז אינו בבחי׳ נהנה מהשגה ותעגוג
 נפלא כבעולם הבא דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא רק בבחי׳ באמונתו
 יחיה יחיה ממש כמ״ש במ״א (ע״פ וידעת היום כוי). והנה העוה״ב
 שהוא משכן הנשמות בלא גופין מתגלה בחי׳ הזיו מן המצות בבחי׳
 גילוי. אבל בעוה״ז שהנשמה מתלבשת בגוף צריד לשית עצות בנפשו
 להיות המשכה זו בגילוי הנפש. והיינו ע״י שיתבוגו איר שהוא ית׳ ממלא
 כל עלמין אתה עשית את השמים ושמי השמים כו׳ יוצר משרתים
 ואשר משרתיו כולם עומדים ביראה ומשמיעים בקול בו׳ והאופנים
 וחיות הקדש ברעש גדול כוי. ומזה תפול על האדם ג״כ אימה ויראה
 והיא בחי׳ מפתחות החיצוניות שיראה זו לקוחה מבחינת חיצוניות היא
 בחינת זיו והארה בעלמא להיות התהוות העולמות וכל צבא מעלה
 שבהם וע״י נמשכה בחינת היראה, וכמ׳׳ש כי אראה שמיד מעשה
 אצבעותיר כוי, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה כוי, ברור שאמר
 והיה העולם שמה שברור נלקח ממה שאמר והיה העולם שאין זה
 אלא זיו כו׳ ועמש״ל ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו. אבל העיקר הוא
 מפתחות הפנימיות בחי׳ מפתח לפתוח בגילוי בחי׳ פנימיות. דהיינו
 גילוי אור א״ס ב״ה ממש שאינו בגדר עלמין כלל, וכמ״ש אתה הוא
 ה׳ לבדר לבדד ממש כמו קודם שנברא העולם שהיה הוא לבדו ית׳
 ואני ה׳ לא שניתי וגו׳ והיינו משום דכולא קמיה כלא וכאין ממש
 חשיבא. כי הנה כתיב כי ביה ה׳ צור עולמים ביו״ד נברא העוה״ב
 ובה׳ נברא העוה״ז שהן כמו אותיות היו״ד והה״א שבמחשבתו של
 אדם שבטילות לגבי כללות מחשבתו ושכלו ומכ״ש לגבי מהותו ועצמותו
 כן ויותר מכן בטילות כל בחי׳ העוה״ז והעוה״ב לגבי אור א״ם ב״ה
 בעצמו ובכבודו ואץ עולות בשם עולמות כלל שהם כאין ואפס ממש
 והיה כלא היה רק לשכר את האזו ע״ד משל גשמי איתא בכתבי
 האריז״ל שהוא כדמיון טפה אחת בים אוקיינוס כו׳ ולכן גם עתה
 הוא לבדו יתברך ואותו אנו מבקשים שיהיה בגילוי הנפש וכמ״ש
 ואהבת את הוי׳ אלהיד. פי׳ ואהבת מלשון אבה שהוא לשון חפץ
 ורצון שיהיה רצון הגפש שיהיה הוי׳ אלהיר בגילוי לנוכח. וכמ״ש בזוהר
 ע״פ ויקחו לי תרומה כי לי פי׳ אותי כו׳ דהיינו שיהיה גילוי אור
 א״ס ב״ה ממש על נפשו להיות ביטול הנפש אליו ית׳ בכל לבבד וגו׳
 (ועמ״ש בביאור ע״פ וארשתיד לי). והיינו ע״י התורה והיו הדברים האלה

 אשר אנכי מצוד היום אנכי ממש ולא בחי׳ שם בלבד שהוא בחי׳ זיו
 והארה אלא עצמותו ומהותו כביכול מתגלה ע״י התורה כי התורה
 נקראת קול הקל קול יעקב כמו שהקול הוא ממשיר מהלב אל הדיבור
 והוא המחבר רוחניות עם גשמיות. כד התורה היא המשכת גילוי
 בחי׳ פנימיות שהוא אור א״ם ב״ה ממש להתלבש בגשמיות התורה
 ומצותיה הכתובים בה. ולכן נק׳ קורא בתורה כאדם הקורא את חבירו
 שיבא אצלו כי כל התורה שמותיו של הקב״ה. פי׳ כמו שע״י שם האדם
 קורין עצמותו ומהותו. כד ע״י התורה קודאין וממשיכיו עצמות אור
 א״ס ב״ה כי היא שמו ית׳ שהיא חכמתו ורצונו ית׳ שאינו מובן ומושג
 בשכל אנושי שעל פי שכל אנושי לא היה הדיו נותן כר כמ״ש בתורה
 אלא שכד עלה ברצונו ית׳ וכד חייבה חכמתו ית׳ שהוא למעלה משכל
 והשגת הנבראים. ולכד נקראת בבחי׳ שמו שבה ועל ידה יקראוהו
 להמשיד גילוי אור א״ס ב״ה ממש פותח את יז־ד ומשביע לכל חי רצון
 שגמשר רצון העליון לכל חי ורחמיו על כל מעשיו ארד אפים וגדל חסד
 להיות קרוב לכל קוראיו ולכל אשר יקראוהו יקראוהו דייקא אותו בעצמו

 ולא בחי׳ שם כוי:

ו כי תשמע בקול ה׳ אלהיד דכתיב בקול ולא לקול וכמ״ש ויאמר ה ז  ב ו
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 כפלי כפלים מיסורי עוה״ז עד שאץ ערך בו/ ולכאורה אינו מובן
 שהרי אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז מכל חיי עוה״ב
 ולמה בעוה״ז יכול להיות בתשובה ומעשים טובים ואין צורר יםורים
 כ״כ כמו לחיי עוה״ב. אך הענץ הוא לפי שעוה״ב הוא גילוי הזיו
 שהגילוי הזה הוא דרד ירידת והשתלשלות המדרגות שהן רבות ושונות
 וכדי להיות גילוי זה לכל אחד ואחד כראוי לו לפי מעשיו ומדרגתו
 מוכרח הוא לסבול יסורים כ״כ לפי ערך כוי, אבל בעוה״ז שהוא גילוי
 אנכי ממש הנה עליו ית׳ נאמר גם חשד לא יחשיר בו׳ וקרוב ה׳
 לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת כי הוא השוה ומשוה קטן וגדול
 והמלאכים שואלים איה מקום כבודו היינו אור א״ס ב״ה ממש שאינו
 מושג כו׳ (משא״כ בבחי׳ הזיו הרי והאופנים ברעש גדול כו׳ יהללו

 את שם ה׳) ואומרים מלא כל הארץ. הלזו הגשמיות. כבודו:
 ד אך הנה תכלית המכוון בכי תשמע בקול ה׳ אלהיד הוא המשכת
 בחינת אור א״ס ב״ה בגילוי על נפשו ובשמירת כל מצותיו
 להיות כלי ואור לגילוי זה הוא כדי להיות בחי׳ ביטול בו/ וזהו לעשות
 הישר בעיני ה׳ כוי. וביאור ענין זה הנה כתיב אל דעות ה׳ ב׳ דעות
 יחודא עילאה ויחודא תתאה יחודא עילאה מלמעלה למטה דכולא
 קמיה כלא כוי. ויחודא תתאה ממטה למעלה בחי׳ יש מאין כו׳
 כמ״ש במ״א ושתיהם הם כחות אלהות יחודא תתאה בשם אלקים
 המצמצם ומפריד להיות עלמא דפרודא בחי׳ יש כו׳ שיהיה ביטול היש
 דוקא ויחודא עילאה בשם הוי׳ כוי. וזהו משמים הביט ה׳ השקיפה
 ממעון קדשר מן השמים ה׳ משמים השקיף כוי. פי׳ שנתלבש במדה
 זו להשגיח משמים מלמעלה למטה דהיינו בחינת יחודא עילאה שלפעמים
 מתלבש במדה זו ולפעמים מתלבש ומשגיח במדה שממטה למעלה
 בחי׳ יחודא תתאה. וזהו עין ה׳ אל ידאיו שליראיו שהן בבחי׳
 מפתחות החיצוגיות הוא משגיח בבחי׳ עין אחת או יחודא עילאה או
 יחודא תתאה משא״כ אל הצדיקים שהן בבחינת התקשרות עמוד אחד
 וצדיק שמו כי כל בשמים ובארץ ותרגום אונקלוס דאחיד בשמיא וכו׳
 הוא בבחי׳ עיני ה׳ שאלו השני בחי׳ עיגים הן שויו ממטה למעלה
 כמו מלמעלה למטה, (ועד״ז הוא מאמר המדרש סוף שיר השירים
 רבה בשעה שישראל עושיו רצונו של מקום הקב״ה מביט אליהם בשתי
 עיניו הה״ד עיני ה׳ אל צדיקים ובשעה שאין עושין רצונו של הקב״ה
 הוא מביט להם בעינו אחת הה״ד עין ה׳ אל יראיו). וכמ״ש ישר
 יחזו פנימו ישר ממש שגם ממטה למעלה מתגלה בחי׳ ביטול דכולא
 קמיה כלא חשיב וכמ״ש כי עין בעין יראו וכו׳ דהיינו עין שמלמעלה
 למטה בעין שמלמטה למעלה וכמ״ש בזהר הקדוש למהוי אחד
 באחד שבבחי׳ יחודא תתאה שורה ומתגלה יחודא עילאה. כי בלא
 גילוי בחינת יחודא תתאה תחלה אינו שורה ומתגלה יחודא עילאה
 כמאמר קוב״ה אחד לעילא לא יתיב כוי. וע״ז אומרים מודים אנחנו
 לד כו׳ כאדם שמודה לחבירו שאמת הוא כמו שהוא אומר כד מודים
 אנחנו לד שאמת הוא דכולא קמיה כלא כוי. ולא כאשר נראה לעיני בשר
 יש מאין כו׳ ומאן דלא כרע במודים כו׳ שצדיר להיות בבודי הודיה
 עכ״פ. אן־ להיות גילוי ממש בבחי׳ ביטול זה למטה כמו למעלה הוא
 ע״י התורה כי תשמע בקול ה׳ אלהיד בפגימיות הקול שפגימיות זו
 היינו אור א״ס ב״ה ממש שלמעלה מעלה מסדר ההשתלשלות ושם
 מעלה ומטה שוים לכד נמשד משם להיות גילוי ביטול זה למטה כמו
 למעלה. וזהו לעשות הישר בעיני ה׳ אלהיד פי׳ הישר כמו ישר יחזו
 פנימו דהיינו לעשות ב׳ בחי׳ עינים בבחי׳ ישר בהשואה א׳ למהוי

 אחד באחד ועין בעין יראו וגו׳:
 ביאור הדברים. הנה נודע ענין יחו״ע ויחו״ת שיחו״ת הוא בשם
 אלקים שהוא המפריד להיות בחי׳ יש דוקא שיהיה היש בטל
 שו״ה את — ואומריס מלא כל הארץ. הלזו הגשמיות. כבודו: בכת״י ובאוה״ת: ואומרים מלא

 כל הארץ כבודו הלזו הגשמיות.
 שויה ביאור הדברים: בבור 1101 בגוכתי״ק הצ״צ: ביאור ע״פ כי תשמע כוי לעשות הישר בעיני.

 לדרתא שהיא למטה ממדרגת היראה כוי. וזהו לשמור את כל מצותיו
 את פי׳ כמו עם (כמו הולד את חכמים יחכם פי׳ עם חכמים). דהיינו
 שעם המצות תהיה בחי׳ שמירה לבחינת המשכת אשר אנכי מצוד
 היום הנמשכת ע״י התורה להיות לה שמירה וקיום בלב בל תמוט עולם
 ועד. כי הנה במצות יש ב׳ בחינות כי המצות הם רמ״ח אברין
 הממשיכים החיות של הנפש, והב׳ שהם כלים לאור הנאחז ודולק שם
 שמבלעדי השמן והפתילה אין האור מאיר כלל וכן מבלעדי המנורה
 ישפך השמן ולא יומשד אחר הפתילה ויסתלק האור. כך המצוה היא
 בחי׳ נר לאור התורה שאור א״ס ב״ה הנמשד ומתגלה בתורה אין לו
 קיום אמיתי כ״א ע״י המצות שהן בחי׳ שמירה וקיום לאור
 התורה שיהא נשמר ומתקיים על ידן בקיום המצות במעשה בפועל
 ממש, וע״ז נאמר והיה מעשה הצדקה שלום מעשה דוקא שצדקה היא
 כללות המצות. ולכן נקרא בשם מצוה סתם, וכמ״ש בנחמיה והעמדנו
 עלינו מצות לתת שלישית השקל וגוי, כי כמו שהצדקה היא השפעת
 והמשכת החיות להחיות רוח שפלים כד הוא קיום כל המצות כולם
 נקראים על שם צדקה וכתיב בצדקה תכונני. פי׳ תכונני שע״י הצדקה
 תעשה מבון ומשכן להשראת אור א״ם ב״ה שאין לו קיום ומצב לעמוד
 על כנו אלא ע״י הצדקה שהוא בחי׳ כללות המצות שהן הן השומרים
 ומקיימים את האור. ולכו אמרו רז״ל כל האומר אין לי אלא תורה
 כו׳ שהפירוש הפשוט הוא שצריר שיעסוק בתורה ובגמילות חסדים ולא
 בתורה לבדה. והענץ כי התורה לבדה הוא אור בלא כלי ואין לה
 קיום כ״א ע״י גמילות חסדים כללות המצות. (ועיין מ״ש ע״פ אם
 בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ג״כ שהשמירה היא ע״י המצות, והיינו
 שע״י הכלים נשמר ומתקיים האור כוי. אמנם לעיל ע״פ אחרי הוי׳
 אלקיכם תלכו נתבאר שע״י התורה הוא השמירה לנר מצוה, ולפ״ז
 היה אפשר לפרש כאן הפסוק כפשוטו בי תשמע בקול שהוא בחי׳
 תורה שעי״ז יומשד לשמור את כל מצותיו שהתורה היא השמירה לנר
 מצוה כו׳ וע׳ פנים לתורה. וגם כי פי׳ השמירה הנזכר כאן ר״ל שלא
 יסתלק האור לשרשו וזה הוא ע״י הכלים דוקא וכמשנ״ת בביאור ע״פ
 וקבל היהודים בפי׳ עניו נעשה ונשמע כו׳ ע״ש וע״פ והארץ הדום
 רגלי כוי, ולעיל ר״ל השמירה מבחי׳ עבירה מכבה מצוה דהיינו מיניקת
 החיצונים מהא״פ והכלי. ושמירה זו הוא דייקא ע״י אורות מקיפים
 כוי, ועיין מ״ש בפ׳ ואתחנן ע״פ וזאת המצוה כו׳ לשמור את כל חקותיו
 כו׳ ושמרת כו׳ ב׳ שמירות. ועיין מ״ש ע״פ תשמרו להקריב כו׳ שמור
 זו.משנה כוי). ובזה יובן מ״ש כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל
 וידוע אותי כי אני ה׳ עושה חסד משפט וצדקה בארץ. ולכאורה אינו
 מובן כי השכל וידוע אותי היינו להיות דעת אלהים אצלו ומאי מסיים
 כי אני ה׳ עושה חסד כוי. אך עם הנ״ל יובן כי השכל וידוע אותי.
 פי׳ אותי ממש הוא אור א״ם ב״ה ממש עצמותו ומהותו כביכול
 המתגלה בתורה ועיין ברבות נשא ר״פ עשירי. אך אין זה קיום
 אמיתי כ״א ע״י עשיית חסד משפט וצדקה שהם בחי׳ כלים, והטעם
 שהם דייקא בחי׳ כלים מפרש הכתוב כי באלה חפצתי כלומר שבך
 עלה ברצונו ית׳ להיות המצות דוקא בחי׳ כלים לגילוי אור א״ם ב״ה
 אשר אנכי מצור היום שבבחי׳ היום לעשותם הוא גילוי אנכי ממש
 דהיינו מהותו ועצמותו כביכול (ועיין ברבות סוף קהלת בפ׳ ויותר שהיה
 קהלת חכם ובפי נח ם״פ ל״ה משפטים פ״ל, זח״ב קכ״ב סע״א קנ״ח ב׳ ח״ג

 ק«י ע״א רנ״ו ע״ב). משא״כ עולם הבא הוא גילוי זיו והארה בעלמא.

 ובזה יוכו מ״ש מי יעלה בהר ה׳ ומי יקום במקום קדשו נקי כפים
 כו׳ שלא כל האדם זוכה לעוה״ב כי אם ע״י יסורים של גיהנם ונהר
 דינור כו׳ וכמארז״ל שלש מתנות טובות נתן הקב״ה לישראל וכולם לא
 נתנו אלא ע״י יסורים. עולם הבא תורה וארץ ישראל. ויםורי עוה״ב הם

 שו״ה את — (כמו.. חכמים): נמצא גם בכת״י מאמרי אדה״ז בלי מוסגר.
 שרה כללות — מצוה סתם: בבור דברים־רח״ל נוסף: בכל תלמוד ירושלמי.



 לקוטי ראה תורה כד

 וכמ״ש בנעילת יו״כ ז״פ הוי׳ הוא האלקים עליות ז״א לגבי ע׳׳ק (וכמ״ש
 בביאור ע״פ שובה ישראל הניל) והתחברות זה שיומשך מלמעלה מבחי׳

 ע״ק וא״א שהם עולמות א״ם לבחי׳ אצילות הוא ע״י התורה וכמו
 שכתוב באדרא (קל״א ב• ק״מ ע״א) בפי׳ חכמות בחוץ ע״ש (ודרס״ב א׳)
 וזהו בו פרת יוסף בו פרת ב״פ בן פרת ע״ש ב׳ התחברות הנ״ל
 וזהו עלי עין היינו למעלה מבחינת עין ה׳ אל יראיו אלא בבחינת
 עיני ה׳ אל צדיקים. וזהו לעשות הישר בעיני ישר כמו ישר יחזו
 פנימו שיהיו שוים יחו״ע ויחו״ת שהתורה היא מתרי״ג ארחין דא״א
 והיא העושה הישר בחי׳ קו אמצעי כו׳ (ור״ל שגם בזו״נ יהיה האור
 והגילוי מבחי׳ ע״ק ממש ועמש״ל פ׳ צו בפי׳ והיה אור הלבנה כאור
 החמה כו׳ כאור שבעת הימים בו׳ וזהו בחי׳ הישר שיהיה למטה
 כמו למעלה וזהו פי׳ ישר יחזו פנימו. פנימו היינו פנים דע״ק ודז״א
 שכאשר יחזו פנימו והוא אסתכלותא דע״ק בז״א זהו בחי׳ ישר וכדפי׳
 בזהר ויקרא (דט״ו סע״א) וע׳ בהרמ״ז שם שזהו פי׳ כמים הפנים לפנים
 ונודע דהתורה נק׳ מים שע״ז נאמר כל צמא לכו למים והיינו שעל
 ידי התורה נעשה בחי׳ הפנים לפנים להיות יחזו פנימו. שהתורה
 היא מבחי׳ קו האמצעי המחבר וז״ש באד״ר (קכ״ט א׳) בפלגותא דשערי
 כו׳ ובפי׳ האריז״ל שם כי תשב״כ היא עמודא דאמצעית׳ בו׳, ועמש״ל
 פ׳ מטות בביאור לפסוק החלצו בפי׳ או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי
 כוי. גם יובו ע״ד מ״ש ע״פ שחורה אני כו׳ כיריעות שלמה כו׳ דע״י
 ל״ת התלויות בשערות דז״א ממשיכים מבחי׳ גבוה יותר ממ״ע התלויות
 בשערות דא״א לכן ע״י התורה נעשה השלום וההתחברות מבחי׳
 יריעות שלמה שגם בזו״נ יהיה גילוי ע״ק ממש, וע׳ עוד מפי׳ ישר במ״ש
 ע״פ הזהר וישלח (דקע״ה ע״ב) ע״פ כי ישרים דרכי ה׳ וע׳ בזהר אמור

 (דק״ז) ובפי תרומה(דק״נ ע״א) ובם׳ ע״ה(דכ״ח א׳)):

 קיצור מד״ה כי תשמע בקול

 (א) היראה נקרא מפתחות החיצוניות לגבי התורה שנק׳ מפתחות
 הפנימיות. (בפ״ב דשבת ל״א בי). רמ״ח פקודיו
 אינון רמ״ח אברים שממשיכים חיי העוה״ב לצדיקים זיו השכינה
 והוא זיו המצות עצמן עמ״ש בד״ה מנורת זהב ובד״ה אני דפ׳ ציצית
 וע׳ במא״א אות זיין סי״ח בענין זיו. ובעוה״ז בעבודה המשכת
 הזיו הוא ההתבוננות בתפלה שהיא נוגעת רק בבחי׳ זיו והארה ונק׳
 שם כמ״ש יהללו את שם וכמ״ש בד״ה אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו. ולכן
 היראה הלקוחה מזה נקראת מפתחות החיצוניות. אבל העיקר הוא
 מפתחות הפנימיות מפתח לפתוח בגילוי בחי׳ פנימיות גילוי אור א״ס
 ב״ה ממש והיינו על ידי התורה. ובזח״ב תרומה (קע״ד א׳) משמע
 שיסוד אבא נקרא מפתח ועיין זח״א (די״ג סע״ב) גבי פטר כל רחם
 ועמ״ש מזה סד״ה מה טובו אהליד. וע׳ במא״א אות ב׳ סנ״ז פי׳
 שאו״א נק׳ בתי גוואי וזו״נ נק׳ בתי בראי וע׳ זח״ג נשא (קל״ג בי) בעניו

 חסד דלגו וחסד דלבר:

 (ב) וזהו כי תשמע בקול ועמ״ש סד״ה בשעה שהקדימו ישראל
 נעשה בפי׳ לשמוע בקול דברו• אד צ״ל תחלה כסדר
 תחלה מפתחות החיצוניות ואחר כד מפתחות הפנימיות וכענין אם אין

 יראה אין חכמה:

 ( ג) והיינו ג״כ שיסוד התור׳ הוא מיוסד על מ״ע ומל״ת כי לא יגורד רע
 עמ״ש ע״ז בביאור ע״פ במדבר סיני באהל מועד והתורה
 שאינה בבחינה זו נקרא רק תרעא לדרתא לגבי יראה. וזהו לשמור את כל
 מצותיו שע״י המצות תהיה שמירה לבחי׳ המשכה פנימית שע״י התורה

 כי יש ב׳ מיני ביטול. הא׳ ביטול יחו״ע אתה הוא הוי׳ לבדך כו׳ דכולא
 קמיה כלא כוי, והב׳ ביטול יחו״ת אתה עשית את השמים שמי השמים
 וצבא השמים לד משתחוים ביטול כו׳ והוא עניו מודים אנחנו לך ומאן
 דלא כרע במודים בו׳ שהוא בחי׳ ביטול היש כו׳ (ועמ״ש לקמן בביאור
 לפסוק שובה ישראל בד״ה איתא במ״ח). והנה ב׳ בחי׳ אלו יש ע״ז ב׳ מיני

 השגחות שמשגיחים כד מלמעלה (עמ״ש בפי׳ לבבתני באחת מעיניך). וזהו
 עניו משמים הביט ה׳ שהוא משגיח באופן כמו שהוא מלמעלה למטה
 דכולא קמיה כלא כו׳ ולפעמים משגיח במדת החסד ולפעמים במדת
 הגבורה כוי, כי מדה הוא ל׳ לבוש מלשון מדו בד כו׳ וכשם שהוא
 במדות כד הוא בהשתלשלות העולמות חו״ג דז״א נקי משמים הביט
 ויש חו״ג דמל׳ ולפעמים משגיח כמו שהוא בבי״ע שבחי׳ בי״ע הוא
 בחי׳ חיצוניות ממש ואיו ערוד לאצי׳ שבאצי׳ איהו וחיוהי חד בו׳ ושם
 הביטול יותר עליון מה שאין כן ביטול דבי״ע (ובמדרש רבה ר״פ
 וירא איתא אין שייר לומר הבט אלא מלמעלה למטה והיינו כי משמים
 הביט שהוא ההשגחה ע״ד שהוא מלמעלה למטה בנ״ל ועמ״ש בפ׳ וירא
 ע״פ ארדה נא ואראה מעניו ב׳ השגחות הנ״ל). וע״ז נאמר עיני
 ה׳ אל צדיקים עיני להיות התחברות ויחוד ביו ב׳ בחי׳ השגחות כי
 אל דעות ה׳ ב׳ דעות כלולים עין בעין יראו בו׳ (עמ״ש מזה בפ׳ יתרו
 ע״פ משה ידבר ובד״ה לבבתני) והיינו אל צדיקים ב׳ צדיקים יוסף ובנימין

 יוסף שושבינא דמלכא מלמעלה למטה ובנימין שושבינא דמטרוניתא
 ממטה למעלה. וכענין עליות שבת ואתתקנת למשרי עלה מלכא קדישא
 עילאה למשרי עלה רזא דאחד יחו׳׳ע אד קב״ה אחד לא שריא עד דאיהי
 אתעבידת ברזא דאחד יחו״ת למהוי אחד באחד, דהיינו כשיש יחו״ת
 אזי שורה ומתגלה יחו״ע שיהא למטה כמו למעלה ובשבת הוא בפנימית
 העולמות לבד ולע״ל יום שכולו שבת בזמן התחיה יהיו גם הגופים
 מרכבה אין בו לא אכילה כו׳ והמחבר הוא עמוד אחד וצדיק שמו
 כי כל בשמים וארץ (דאחיד בשמיא ובארעא שמחבר בחי׳ יחו״ע
 משמים הביט עם בחי׳ יחו״ת. וזהו בו פורת יוסף אותיות תופר
 וכמ״ש סד״ה ויקח קרח, וע״כ עיני ה׳ אל צדיקים התחברות ויחוד
 ב׳ ההשגחות) אבל אל יראיו מפתחות החיצוניות עין ה׳ אל יראיו
 עין א׳ או יחו״ע או יחו״ת אבל לא בהתכללות כו׳(וצ״ל דההתכללות
 עדיף גם מבחי׳ השגחה עין יחו״ע וכמארז״ל גבי מצות ראיה מה
 לראות בשתי עיניו של מקום כו׳ בשתי עיניו דוקא דהיינו יחוד ב׳
 ההשגחות שיהיה ביחו״ת כמו ביחו״ע כו׳ שזהו תכלית הבריאה.
 ועוד כי זה שגם ביחו״ת יהיה הגילוי כמו ביחו״ע הוא ע״י המשכה
 מלמעלה מבי הבחי/ ועוי״ל דהמעלה בזה כי כשהוא בחי׳ עיו ה׳ אל
 יראיו אפילו מיחו״ע הרי אח״כ יוכל להיות ההשגחה ע״י עין דיחו״ת
 משא״כ בבחי׳ עיני ה׳ אל צדיקים התכללות ב׳ הבחי׳ לא שייר שינוי
 אח״כ. ועד״ז נת׳ במ״א פי׳ המתפלל צריד שיתן עיניו למטה היינו
 בבחי׳ יחו״ת ולבו למעלה לבחי׳ יחו״ע והוא כדי שיהיה התכללות
 ב׳ הבחי׳ בכדי שלא יסתיר היש אח״כ כוי). וזהו למטה בנפש וכן
 למעלה הוא ענין יחודא עילאה ויחודא תתאה שהוא בחי׳ התחברות ויחוד
 זו״נ. ואמנם יובן ענין זה עוד למעלה יותר דפי׳ עיני ה׳ שהוא התחברות
 ויחוד ב׳ השגחות. הוא ענין אסתכלותא דע״ק בז״א כי הז״א ק״נ נהורין
 ונמשר לו יאר ה׳ פניו ונעשה ש״ע נהורין כי ז״א שהוא באצי׳ נק׳ עדיין
 מפתחות החיצוניות. ועיין בזח״א תולדות (קמ״א ב׳) ע״פ חכמות בחוץ
 מתמן ולהלן איהו חוץ וכפ׳ אחרי(דע״ח אי) ע״פ או מולדת חוץ. וע״ק
 הוא פנימית א״ם ב״ה בעצמו שהוא למעלה מאצי׳ וכנודע ממ״ש והיה
 הוי׳ לי לאלקים גבי יעקב אחר שאמר ושבתי בשלום אל בית אבי אמר
 והיה הוי׳ ז״א לי לבחי׳ אלקים כי נגד בחי׳ ע״ק יהיה הוי׳ וז״א כאלקים
 הוא בחי׳ צמצום (וכמו שבחי׳ יחו״ת נק׳ אלקים לגבי יחו״ע כנ״ל)
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 ושמתי כדכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וגו׳ (בישעיה סי׳
 נ״ד) ובגמרא (פרק חמישי דב״ב) אמר רבי שמואל בר
 נחמני פליגי בה תרי מלאכי ברקיעא גבריאל ומיכאל (ובילקוט
 בישעיה איתא מיכאל וגבריאל) חד אמר שהם וחד אמר ישפה.
 אמר הקדוש ברוך הוא להוי כדין וכדין. ושמשותיך פי׳ הארת
 השמש (וכדפירש״י (בישעיה שם) ובסנהדרין (דף ק׳ ע״א) חלונות שהשמש
 זורח בהם כו׳ ועיץ ברבות בא פט״ו). והנה כתיב כי שמש ומגן הוי׳
 אלקים (תלים סי׳ פ״ד) ששם הוי׳ נק׳ שמש וכתיב וזרחה לכם יראי שמי
 שמש צדקה ומרפא בכנפיה במלאכי (סי׳ ג׳ כ•). הרי גם בחי׳ צדקה
 נקי שמש. וזהו ענין שמשותיך ב׳ בחי׳ שמש. ולהבין זה יש להבין
 תחלה מה שמבואר בספרים שבאלול מאירין י״ג מדות הרחמים עד
 ראש השנה ואחר כך בעשרת ימי תשובה חוזרין ומתגלים הי׳׳ג מדות
 (וכמ״ש בזח״ב ם״פ תרומה (דף קע׳׳ז ע׳׳א)). ולכך אומרים ויעבור
 הוי׳ כו׳ עד יוה״כ. וצריך להבין מהו ההפרש שבין אותה ההתגלות
 שבאלול לאח״כ בעשי״ת. ויובן כל זה בהקדים ביאור ענין התשובה
 שאינה על עבירות דוקא שהרי ארז״ל שיהיה כל ימיו בתשובה, אלא הוא
 ענין השבת הנפש ששב ונושא את נפשו אליו ית׳ כי ירידה צורך עליה
 היא. ולהבין זה דלכאורה הרי בלא״ה נש״י עלו במחשבה דהיינו שאינן
 כמו המלאכים צבא מעלה ומטה שמקור התהוותן מבחי׳ דבור העליון
 כדכתיב וברוח פיו כל צבאם. אבל הנשמות נלקחו מאותיות מחשבתו
 ית׳ והן הן ס״ר אותיות שבתורה שהן כנגד ס״ר נשמות שבהם כלולים
 כל הנשמות שבאוצר להיותו ענפים וניצוצין המתפשטים מהם וכנודע
 וא״כ הרי מקורן ושרשו הוא גבוה מאד נעלה ומהו העליה עוד.
 (ועמ׳־ש בפ׳ שלח ע״פ אני ה׳ אלקיכם נו׳ וע״פ מי מנה עפר יעקב וע׳׳פ את

 שבתותי תשמרו כי׳)• אד הנה מודעת זאת דכמו עד״מ בנפש יש כמה

 כחות שלמעלה מהמחשבה כי המחשבה אינה אלא לבוש להשכל שהוא
 מתלבש בה ומתחלק באותיות אבל בעצם השכל הוא מהות אחר
 ונעלה ממנה כגון דבור תוספת ורא״ש שההשכלה עצמה אינה מסוג
 האותיות כלל ונעלית מהם במדרגה כי היא סברא רוחניות ונקודה
 א׳ רק שנתפסת ומתלבשת בתיבות וצירופי אותיות אלו ומתחלקת בהן
 כוי. ולכן השכלה אחת שבדבור התוספת היא באותיות ותיבות אלו
 ובהרא׳׳ש והר״ו השכלה זו עצמה היא באותיות ותיבות אחרים והיינו
 שהאותיות והתיבות לגבי השכל הן כמו לבוש לבד וכלבוש תחליפם.
 ויש ג״כ בחי׳ שלמעלה מהשכל כי השכליים נובעים ומתחדשים תמיד
 חדשים לבקרים ומוכרח שיש מציאות איזה כוחות הנפש המהוה אותן
 והוא הנק׳ משכיל שהוא לשון מפעיל והוא מ״ש משכיל לאסף משכיל
 לאיתן האזרחי למנצח משכיל כר. ולכן נקרא הנפש נפש המשכלת וכמ׳׳ש
 במ״א. וכן ממש יובן למעלה עליית הנשמות אחר ירידתן ממקור חוצבן
 מחשבה עילאה להתלבש בגוף חומרי שהעלייה הוא למעלה מעלה
 מהמחשבה. וזהו ענין התשובה תשוב ה׳ עילאה לגבי יו״ד כוי. (כי
 מחשבה עילאה היא בחי׳ ה׳ עילאה דשם הוי׳ ותשוב ה׳ עילאה לגבי
 יו״ד היינו למעלה מבחי׳ מחשבה שהיריד עצמו הוא בחי׳ חכמה עילאה
 שנק׳ משכיל לאיתן כו׳ וקוצו של יו״ד הוא בחי׳ אין שממנו תמצא החכמה
 וע׳ במ״ש הרמ״ז בפ׳ שלח (דקנ״ט ע״א) בענין יו״ד של שם שקשור ממש
 בעולם א׳׳ס בסוד קוצו של יו״ד כו׳ עד יו״ד וקוצו א״ס ואצי׳ ה׳ עולם
 הבריאה הכולל יצירה ועשיה כו׳ ויש פרסא מבדלת בו׳ ע״ש, וע׳ בראשית
 חכמה פ״ב משער התשובה במ״ש עוד ביארו בזהר שהתשובה עולה

 עד הכתר כר):
 ב כי הנה אור א״ס ב״ה מרומם ומתנשא רבבות מדרגות עד אין קץ
 למעלה מהמחשבה ואפי׳ מבחי׳ ח״ע כו׳ וכנודע ובמחשבה א׳ הוא
 סובב וממלא לכל העולמות וכמאמר צופה ומביט עד סוף כל הדורות
 שויה (וננז׳׳ש — בזח״ב: בגוכתי״ק: ״וכמ״ש בספרא דצניעותא בזהר תרומה״. אבל על כת״י

 מעתיק מחק בגוכתי״ק.

 ודש כ״א בזאת יתהלל בו׳ עושה חסד משפט כו׳ ועמ״ש בד״ה וידבר
 הנ״ל בעניו קדשנו במצותיר ותן חלקנו בתורתה:

 (ד) ותכלית המכוון לעשות הישר בעיני ה׳. כי עין ה׳ אל
 יראיו שהיראה הואיל והיא עדיין מפתחות החיצוניות
 ע״כ נאמר עין ה׳ מביט להם בעינו אחת. אבל אל צדיקים מביט
 אליהם בשתי עיניו דהיינו שיהיה שוה מלמטה למעלה כמו מלמעלה
 למטה מחמת שהצדיק הוא המקשר העולמות. ועיין זח״ב בשלח
 (דף ס׳ ע״ב) ע״פ והישר בעיניו תעשה דא צדיק וזהו ענין ישר

 יחזו פנימו:

 ה ובספר פנים יפות פי׳ לעשות הישר שיהיה כמו מדרגת אדה״ר
 קודם חטא עה״ד שעליו נאמר אשר עשה האלקים את
 האדם ישר (בקהלת סס״י ז׳) וכמ״ש ברבות, שם וע׳ מזה בזח״א ויחי
 (דרב״א) אמור (דק״ז סע״א). וברבות בראשית פכ״א. והוא ג״כ עולה
 בקנה א׳ עם משנ״ת. והנה ברבות לד לד ר״פ מ״ם פי׳ הנה עין
 ה׳ אל יראיו זה אברהם שנאמר עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה.
 וא״כ לפ״ז א״א לומר שזהו למטה ממדרגת עיני ה׳ אל צדיקים. שהרי
 אין לד עושין רש״מ יותר מאברהם ובפרט ע״י העקדה שהיה נסיון
 העשירי. אך העניו דבלא״ה יש להבין מ״ש בגמרא שהיראה נקי
 מפתחות החיצוניות לגבי התורה שהרי שם גופא אמר שהתורה לגבי
 יראה נקרא תרעא לדרתא. ועמש״ל אות ג׳ ליישב בדוחק• אד העניו
 י״ל עפמ״ש במ״א בד״ה וידבר אלקים בו׳ אנכי הוי׳ כו׳ פי׳ המאמר אם
 אין יראה אין חכמה אם אין חכמה אין יראה דהיינו שיש ב׳ בחינות יראה.
 האי היא יראה תתאה שע״ז אמרו שצ״ל יראת חטאו קודמת לחכמתו.
 כי היא מפתחות החיצוניות וע״ז אמר אמ אין יראה אין חכמה. והב׳
 היא יראה עילאה שא״א להשיגה כ״א ע״י החכמה שהיא התורה. והתורה
 נקרא אצלה תרעא לדרתא כמ״ש בםש״ב ם״פ כ״ג כי יראה עילאה זו שרשה
 ממו״ס שלמעלה מהחכמה דאצילות דאורייתא מחכמה נפקת. ולכן על
 יראה זו נאמר עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, ועיין מענין כי ירא אלקים
 אתה בגמ׳ םפ״ה דסוטה (דל״א ע״א) ובשל״ה פרק בעשרה מאמרות
 גבי ועתה אבאר היראה שהיא לפני ולפנים בד״ה נחזור לענין. ובפ׳ וירא
 בד״ה הדרך השלישי. וע׳ מזה ברבות ר״פ מטות ובפ׳ בהעלותה ובפי
 וירא פמ״ט ובפ׳ חיי פנ״ט. והיא בחי׳ פנימיות יותר מהחכמה. (ועמ״ש
 בד״ה שובה ישראל בעניו וראית את אחורי בר) וא״כ א״ש דלא סתרי אהדדי

 המדרשים דמ״ש בשה״ש רבה שבחי׳ אל יראיו היינו כשאין עושיו רצון
 של הקב״ה זהו כשהם רק בבחי׳ יראה תתאה שאד הם למטה מבחי׳
 צדיקים ואזי הפי׳ שמביט אליהם בעינו אחת היינו בחי׳ מל׳ כמ״ש בזח״ג
 פנחס (דרנ״ה סע״נ) ולכן בחי׳ עיני ה׳ אל צדיקים שמביט אליהם בשתי
 עיניו שהם זו״נ גבוה מבחי׳ זו כי זהו התחברות ב׳ ההשגחות דיחו״ע
 ויחו״ת יחד וע׳ מעניו עיני ה׳ אל צדיקים בזח״א ויצא (קס״ד א׳). בשלח
 (דיס מעיב) פקודי (דרכ״ה סע״א) ובפי׳ הרמ״ז שם ויקהל (דר״ב ע״א) ס״פ

 שלח (דקע״ה םע״ב). ומ״ש בזח״ג נשא (דק״ל ע״א) דאדרבא בחי׳ ומדרגת
 הנה עין ה׳ אל יראיו הוא הגבה מאד נעלה. זהו ליראיו שבבחי׳ יראה
 עילאה כענין הנז׳ ברבות לד לד ר״פ מ׳ כנ״ל ואזי נמשד אליהם מבחי׳
 סוכ״ע בחי׳ כי לא אדם הוא שהוא למעלה מבחי׳ כמראה אדם שבבחי׳
 דמות כמראה אדם שייך ב׳ עינים דהיינו ב׳ מיני השגחות ימין ושמאל
 אלא שמתחברים יחד להיות שוה כו׳ אבל בבחי׳ סוכ״ע שאין בו התחלקות
 המדרגות כלל ולית שמאלא כו׳ עז״נ הנה עין ה׳ אל יראיו לשון
 יחיד. ועמ״ש בד״ה וידעת היום בפי׳ ממעל לעצים שהן עה״ח

 ועה״ד כוי:
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 הבהמית מן הרע הגמור ומתרוממת גם היא להיות כל מלותיה
 ולבושיה לה׳ לבדו. והוא בחי׳ ומדרגת בע״ת שהפליגו דז״ל במעלתן
 ואמרו במקום שבע״ת עומדץ כו׳ כי כל חמדות שבנה״ב בעצם
 מציאותן הן תקיפין וחזקים יותר מהמהות הקדושות שבנפש האלקית
 וכמו בגשמיות שהבהמות וחיות המה בעלי כח וגבורה בטבעם יותר
 מבני אדם. והטעם משום ששרשן ממקום גבוה מאה נעלה בחי׳ יה
 החזקה והו המלכים אשר מלכו לפני מלד מלד לבני ישראל
 למעלה מעלה ממקור נפשות ישראל הקדושות כוי רק שירדו ונפלו
 למטה מטה. ואמנם כד אתכפיא ואתהפכא מחשוכא לנהורא
 הרי נכלל בחי׳ תוקף זה בקדושה וזו היא מעלת בע״ת דבחילא יתיר
 וכמבואר במ׳׳א. וזהו שביקש דוד להנצל מכפירים יחידתי כי יש בחי׳
 יחידה שהוא תוקף והתגברות הרצון שלמעלה מהטעם גם בסט״א ונק׳
 כפירים כמ״ש הכפירים שואגים לטרף שהוא התגברות החיות גבור
 כארי כו׳ כג״ל. ולזה אמר דוד מכפירים יחידתי שתהיה יחידתי
 מקושר בקשר אמת וחזק להשי׳׳ת לבדו ולא תפול ה״ו בידי החיצונים
 הכפירים. וזהו תרומם גוי שיתהפכו המדות שבנפש הבהמית לדבקה
 בו ית׳ והיינו ע׳׳י הצדקה דוקא כי במדה שאדם מודד מודדין לו וכמו
 שהוא מרחם על העני להחיות נפשו ממתי רעב כר מלמעלה מתגלגלים
 רחמים המרובים ממקור הרחמים על נפשו לרוממה משפלותה וטומאתה

 וכמ׳׳ש מחיה מתים כוי(ועמ״ש סד״ה ציון במשפט תפדה בענין ושביה בצדקה):
 ג וזהו עניו התגלות י׳׳ג מדות הרחמים באלול שקודם עשי״ת.
 כי הגה בעשי׳׳ת מתגלים רחמים רבים אחר קדימת התשובה
 כי באתערותא דלתתא דוקא אזי הוא אתערותא דלעילא וכמבואר
 בזהר ע״פ אם ישים אליו לבו כו׳ רוח אייתי רוח ואמשיד רוח. והנה כד
 אייתי רוח ממטה למעלה כאשר רצון לבו לה׳ בבחי׳ מאד בחילא יתיר אזי
 ימשיד ג״כ רוח דוגמתו מלמעלה למטה בחי׳ מאד העליון שבלי גבול
 והן הן י״ג מדות הרחמים שבפסוק מי אל כמוך נושא עוז כוי. אד
 גם בכדי שתהיה אתעדל״ת זו שנשוב אל ה׳ בכל נפשנו ומאדנו צריד
 ג״כ התעוררות מלמעלה עד אשר ממרום יערה רוח ה׳ על ישראל עמו
 לעורר לבבם שיצעקו אל ה׳ מתור תוכם נקודת לבבם. וזהו עניו התגלות
 י״ג מדות הרחמים שבאלול שע״י הרחמים האלה קמה נפשו מנפילתה וגם
 נצבה ועולה לה׳ ברוח גדיב׳ בבחי׳ מאד ממש בחילא יתיר בו׳. ולכו
 מבואר בדברי רז״ל שצריר להרבות בצדקה מר״ח אלול. והיינו מטעם
 הג״ל כי הצדקה תרומם ותגביה כוי. ולכן תיקנו לנו אנשי כנסת
 הגדולה קודם ק״ש בקשות התעוררות רחמים עליגו בשתים שלפניה
 והוא מה שאומרים אבינו אב הרחמן רחם עלינו ותן בלבנו בינה
 להבין בו׳ וכו ברחמיד הרבים רחם עלינו ברחמיה הרבים דייקא
 וכמ״ש מזה בד״ה והנה מנורת זהב, כי אנחנו שכבר ירדנו בעולם
 השפל הרחק מאד מאור פני מלר חיים אין אנו משיגים ומכירים
 הרחמנות שעלינו, אבל הוא ית׳ הוא היודע כו׳ וכולא קמיה כלא
 חשיבא ממש יודע גודל הרחמנות שעל הנשמות אשר ירדו מאיגרא
 רמה בסתר המדרגה בעוה״ז השפל ובגוף החומרי ונתרחקו מאד
 מאלקותו ית׳ וע״י רחמים רבים יתן בלבנו בינה להביו כו׳ היינו להביו
 דבר מתור דבר. פי׳ שמתוד דבר שהוא הארת אור א״ס הממלא כל
 עלמין אשר לגדולתו אין חקר ממש להחיות עולמות רבים עד איו קץ
 ותכלית ואעפ״כ הוא כאין ואפס ממש לגבי עצמותו ית׳ וכמשל
 ביטול דיבור א׳ כוי. מזה יביז איד שעצמותו ית׳ הוא המרומם ונשגב
 לבדו (וע• בדיה השמים בטאי/ ואי לזאת תכסוף אליו נפש כל חי בבחי׳
 מאדר בלי גבול ממש למסור נפשו ממש באחד האמיתי ובע״כ אתה חי
 כו׳ ואנו אין לנו לבקש כ״א קרבת אלקים ית׳ אלינו. וזהו ענין שמ״ע
 שלאחר ק״ש שהוא ביאור ופי׳ המס״נ שבק״ש שהמבוקש הוא להיות

 היה הוה ויהיה וג״ע ועוה״ב ותחה״מ בכלל בסקירה אחת ממש והוא מ״ש
 בתחלת הע״ח כשעלה ברצונו כר שברצון ומחשבה זו גאצלו כל העולמות
 הן אותם הנזכרים ומבוארים בספרי האמת והן אותם שאינן גלוים
 וידועים מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין כולן במחשבה א׳ נתהוו.
 ולמשל כמו בנפש האדם כשחושב מחשבה א׳ זהו כלא ממש לגבי כללות
 המחשבה שיכול לחשוב מחשבות עד אין קץ ותכלית וכ״ש לגבי מהות
 ועצמות הגפש כו׳ (וע׳ מזה בד׳׳ה אלה מסעי). כד הוא הארת החיות
 הגמשכת ממגו ית׳ לכללות העולמות כולו דכלא ממש חשיבא קמיה ית׳
 ואין ערוד אליו. וע״כ לית מחשבה תפיסא ביה ולכן גק׳ ההמשכה
 בשם אור א״ס שהאור אינו פועל שינוי בעצם המאור כנודע ולהיות
 כן ה״ז תכלית כל האדם להיות נכספה וגם כלתה נפשו ליכלל בעצמותו
 ית׳ דוקא הבלתי בע״ג ולדבקה בו ולא ירצה אפילו לקבל פרס בג״ע
 כי הוא זיו והארה בלבד וע״י צמצומים רבים וכמארז״ל ביו״ד נברא
 העוה״ב כוי. והיינו מ״ש לאשתאבא בגופא דמלכא בגופא דמלכא
 דוקא. (ועמ״ש בדיה אחרי ה׳ אלקיכם ולקמן בדיה כי תצא ובדיה שובה ישראל
 ובדיה האזינו השמים). וזהו ענין התשובה שהוא השבת הנפש דהיינו

 לשוב למעלה ממקור מחצב נפשו דהיינו למעלה מן המחשבה כנ״ל והוא
 העליה שאחר הירידה. ועמ״ש ע״פ ואלה מסעיהם למוצאיהם. ושעת
 הכושר לזה הוא בק״ש באמרו אחד ואהבת כר וכמבואר בספרים
 שצריר למסור נפשו באחד ואין הכוונה על ציור ק״ה בפ״מ בלבד אלא
 גם ברוחניות והוא ביטול הנפש להתכלל באור ה׳ אחד והוא בחי׳
 ומדרגת יחידה ועל זה אמר דוד המלר ע״ה (תהלים ליה) מכפירים
 יחידתי אודד בקהל רב, כי יש נרנח״י חיה הוא בחי׳ חכמה כמ״ש
 והחכמה תחיה, ונשמה הוא בחי׳ ביגה שהוא בחיי השגה כוי, אבל
 יחידה הוא בחי׳ הרצון פשוט שלמעלה מן החכמה ויחידה הוא לשון נקבה
 שמקבלת מיחיד כי היא רק תשוקתה ליחידו שלעולם בלבד ליכלל
 בעצמותו ית׳ דוקא וכמ״ש מי לי בשמים ועמד לא חפצתי בארץ כו׳ שמים
 וארץ ג״ע עליון ותחתוו בבלם לא חפצתי רק אותר ית׳ בלבד ועמ״ש ע״פ
 אחת היא יונתי, ובחי׳ זו ישנה אפי׳ בפחותי הערד כי כל אחד ואחד מישראל
 יש בו בטבעו בחי׳ מס״נ ורצון זה שלמעלה מהשכל, וכמבואר בספרים שגם
 מי שאין לו אלא נפש או נפש דנפש מ״מ גם בחי׳ יחידה כלולה בה
 (ועיין בשע״ק להרח״ו חלק שלישי שער בי). והנה זה לעומת זה עשה

 האלהים שגם בסט״א יש בחי׳ יחידה זו שהיא בחי׳ רצון שלמעלה
 מהשכל והטעם, וע״כ יכול להיות רצון חזק לאדם גם במילי דעלמא
 כענין רצון זה שבקדושה שלמעלה מהטעם אם ימשיר עליו עול דרד
 ארץ כוי. (ע״ד הנזכר בפ׳ בשלח בד״ה לסוסתי ברכבי פרעה
 וכשנעשה התקשרות לזה העולם כ״כ בחוזק עד שהוא בלי שכל כלל
 כר/ ומקור בחינה זו נק׳ כפירים כי כחם רב ועצום ויש בהם תגבורת
 החיות כוי. ועל זה ביקש דוד המלד ע״ה מכפירים יחידתי להיות
 בחי׳ היחידה רק בקדושה בלבד ליחידו של עולם והוא בחי׳ ומדרגת
 אהבת בכל מאדר כי בכל נפשר כולל ד׳ בחי׳ נרנ״ח ובחי׳ בכל מאדר
 הוא בחי׳ יחידה כי מאד הוא בלי גבול כוי, והיינו דאמרז״ל בכל
 מאדר בכל ממונד, ולכאורה הוא פלא מה ענין הממון לבחי׳ מאד
 שהוא בחי׳ ומדרגה היותר גבוה שבנפש בחיי יחידה• אד הענין כמ״ש
 צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת (במשלי סי׳ י״ד ליד) פי׳ חטאתם
 של ישראל הוא הגורם חסד לאומים. כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא
 יחטא כוי. ועי״ז נמשד חסד שהוא בחי׳ השפעה ח״ס דלי״ת לס״א כי ע״י
 כל חטא וחטא נעשה פגם בנפש ובמקור שורשה לפי שמתלבשת
 בנפש הבהמית והיא שמורידה וממשיכה בעמקי הקליפות והיכלות
 החיצונים כוי. ואמנם הצדקה תרומם גוי זה ישראל כמ״ש ומי כעמר כו׳
 והיינו נפש הבהמית שעל ידי הצדקה שאדם עושה נפרדת ונבדלת נפש
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 עי״ז אתעדל״ע להיות דרך הוי׳ פי׳ דרך ומבוא להיות שם הוי״ה
 וע׳׳ז נאמר חנון ורחום הוי׳ שהקדים בחינת חנון ורחום להיות הוי׳
 שהן הן י״ג מכילי! דרחמי מקור האצילות בו׳ ע״ש. והיינו יג״מ
 המתגלים ביוהכ״פ שהוא בחי׳ לפני הוי׳ תטהרו למעלה משם הוי״ה
 ועמ״ש סד״ה וכל בניך בענין בצדקה תכונני. וכמ״ש במ״א בענין
 זורע צדקות מצמיח ישועות התגלות שע״ה נהורין. ועמ״ש בד״ה
 והיה מדי חדש בענין שמש בשבת צדקה לעניים. ולפ״ז שמש הוי׳
 היינו מ״ש הוי׳ אל רחום וחנון. ועמ״ש בזה סד״ה ואתחנן אל ה׳).
 וזהו ענין ושמתי כדכד שמשותיד דהיינו ב׳ בחי׳ שמש הא׳ מלמעלה
 למטה המאיר בחדש אלול. והב׳ מלמטה למעלה שהוא בחי׳ העליות
 שבר״ה ויוהכ״פ והוא ענין שמש הוי׳ ושמש צדקה וכנ״ל, (וז״ש בירושלמי
 דאמר רב כד תחמי שמשא בריש דיקלא הב לי גולתא דניצלי נעילת
 שערים. כי בנעילה הוא עליית ז״א הנק׳ שמשא בדיקנא דא״א, וזהו
 בריש דיקלא ע״ד צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון כו׳ (נזהר ויקרא
 דט״ז ע״א) צדיק הוא בעל צדקה בחינת שמש צדקה. וכתיב אעלה

 בתמר וע׳ בזהר ח״ג (דרפ״ג א׳) והוא מעיו בחי׳ ואור החמה יהיה
 שבעתים כאור כוי. ועלייה זו הוא מלמטה למעלה עליית הכלים
 לגבי אורות עליונים שזהו עגין שבת ויוהכ״פ כמ״ש באגה״ק בסופו, והנה
 ב׳ בחי׳ שמש אע״פ שעכשיו יש ג״כ הארות אלו כנ״ל מ״מ הן רק
 בפנימית העולמות אבל לעתיד עין בעין יראו. וגם שלעתיד יהיו ב׳

 בחי׳ שמש הנ״ל במדרגות גבוהות איו קץ*):
 ד וזהו ענין חד אמר שהם וחד אמר ישפה ושניהם דברי אלקים
 חיים. דהנה כתיב ופתחת עליהם שמות בני ישראל וכתיב
 ונשא אהרן את שמות בני ישראל בו׳ לזכרון לפני ה׳ שהשנים עשר אבני
 החשן היה כתוב עליהן שמות השבטים כסדר תולדותם אודם לראובן
 כוי, ואהרן שושבינא דמטרוניתא היה מעלה אותם לפני ה׳ למעלה
 מעלה מבחי׳ שם הוי׳ וכמ״ש במ״א. והנה מה שנחקקו שמות
 השבטים על אבגים טובות דייקא, הוא עד״מ כמו בגשמיות כי טעם
 סגולת מלכים וכלי יקר באבגים טובות דוקא ומה שדמיהן מרובים עד
 שלא יעריכום כסף וזהב הוא רק מפני שהוא דבר פלא שהאבן הדומם
 יהיה זר ובהיר להאיר כאש. וכף הנה התהפכות נפש הבהמית
 שבישראל מחשוכא לנהורא ועליות! למעלה ליכלל באור ה׳ לאשתאבא
 בגופא דמלכא כוי. וע״ז היה ענין החשן שהיה אהרן מעלה אותו
 לפני ה׳ הנה זהו דבר הפלא ופלא ונמשל כאבן טוב נדמו, וגם שהאבנים
 טובות גדילים ונמשכים מן הכוכבים וכתיב בישראל והנכם היום ככוכבי
 השמים בפ׳ דברים וע״ש במדרש רבה. והנה לפי סדר תולדות
 השבטים וסדר אבני החשן יוסף ובנימין שנולדו באחרונה חקוקים על
 ב׳ אבנים האחרונים שבטור הרביעי שהם וישפה. וכמ״ש בהרמב״ם
 פ״ט מהל׳ כלי המקדש וברבות ס״פ תצוה ופ׳ במדבר פרשה בי.
 והנה יוסף הצדיק הוא בחי׳ המשכה והשפעה מלמעלה למטה כי יוסף
 הוא מלשון תוספת אור הבא מלמעלה וכמ״ש ויוסף הוא המשביר
 כוי ויכלכל יוסף את אביו כר. ועמ״ש ע״פ ויגש אליו יהודה. והיינו
 שכל ההמשכות וגילוי אלקות בנבראים הוא ע״י נשמת יוסף, ובנימין
 הצדיק הוא העלאה ממטה למעלה והיינו שהתעלות כל הנבראים
 ליכלל תחת כנפי השכינה הוא ע״י נשמת בנימיו בן ימין בנו של
 אברהם איש החסד ימין מקרבת וכמ״ש והוכו בחסד כסאו. וע״כ
 שניהם קרויין צדיקים כי צדיק הוא בחי׳ התקשרות משפיע ומקבל,
 אלא שיוסף הוא צדיק עליון שמקשר המשפיע למקבל וממשיר השפע
 מלמעלה למטה. ובנימין הוא צדיק תחתון שמקשר המקבל להמשפיע
 ומעלהו ממטה למעלה ועליהם נאמר צדיקים לעולם יירשו ארץ תרין
 צדיקים כוי (ועמ״ש מעניו יוסף ובנימין בביאור ע״פ כי תשמע בקול בעניו
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 •) עיין בהוספות.

 בא״י אלקינו כו׳ ברור הוא לשון בריכה והמשכה שיתגלה אלקותו
 ית׳ למטה מטה עד שיהיה בבחי׳ אתה לנובח. ובחי׳ אלקינו שלנו
 ממש. ואמנם המלר אץ רואים אותו כשהוא ערום ולזאת צריד לעשות
 בחינת לבושים וכלים מכלים שונים שיתגלה בהן אלקותו ית׳ והיינו
 מ״ש ודברת בם בדברי תורה כי התורה היא בחי׳ לבוש שבה מתלבש
 אור א״ס ב״ה וכמ״ש עוטה אור כשלמה. והצדקה היא נקראת ג״כ
 בשם בחי׳ לבוש כמאמר לבושו צדקה. והענין הוא עד״מ מלד בשר
 ודם שיש לו לבושים פנימים שלבוש בהם כשיושב בהיכלו פנימה ויש לו
 לבושים חיצונים שלובש אותן כשיוצא לחוץ, כר למעלה התורה היא
 בחי׳ לבוש הפנימי שאור א״ס שורה בה במו שהוא מתגלה למעלה
 באצילות. והצדקה היא לבוש החיצון דהיינו כשנמשד למטה מטה
 בעולמות הנפרדים בבי״ע וסביב רשעים יתהלכון הם היכלות ומדורות
 החיצונים המבקשים טרף ויניקה כו׳ ואז לבושו צדקה וכמ״ש וילבש
 צדקה כשריון ושריון קשקשים הוא לבוש וכמ״ש במ״א. וזהו ענין ב׳
 בהי׳ שמש שמש הוי׳ ושמש צדקה שהם מאירים ע״י כדכד היינו מחיצה
 דקה הלבוש דתורה כ״ד ספרין דאורייתא והלבוש דצדקה כי העוונות
 נקראים חשד וענן, וכמ״ש מחיתי כעב פשעיר וכענן חטאתיד להיותן
 מסתירים על אור ה׳ ועל ידי הצדקה תאיר ותזרח הארה בנפשו
 להיות מתבטל ומתכלל באור א״ס ממטה למעלה וזהו וזרחה לכם
 יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. והוא ע״ד מארז״ל בפ״ב
 דיומא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם כי העונות נקראים מכות
 ופצעים כמאמר הנביא מכף רגל ועד ראש אין בו מתום כוי. והיינו
 לפי שע״י כל חטא וחטא נעשה פגם בנפש ומשפעת כח וחיות לקליפות,
 ועל ידי התשובה הוא מביא רפואה שתצא הנפש מטומאתה וחלאתה
 ותעלה לקדושה ליכלל באור ה׳ אחד כנ״ל. וזהו ומרפא בכנפיה כי
 הכנפים הם המעופפים ומעלים את העוף. וכר הוא האוי״ר הם בחי׳
 גדפין. ובהם ועל ידם הוא ההעלאה ובאתערותא דלתתא אתערותא
 דלעילא נמשכים מלמעלה י״ג מדות הרחמים שהם בחי׳ מאד העליון
 שבלי גבול. וזהו בחי׳ שמש הב׳ הנקרא שמש הוי׳ כו׳, (וזהו ענץ
 ההפרש בין התגלות י״ג מדות שבחדש אלול. וכמ״ש לקמו ע״פ אני
 לדודי. שהוא עד״מ המלד כשהוא בחוץ בשדה קודם בואו להיכלו.
 ושם יוצאים לקבל פניו. ואז הוא לבוש עד״מ לבוש החיצון. וזהו
 בחי׳ וילבש צדקה כו׳ וכובע ישועה בראשו. וזהו בחי׳ שמש צדקה
 וכדכתיב עטרת תפארת שיבה בדרר צדקה תמצא. ואמנם התגלות
 י״ג מדות בעשי״ת ובפרט ביוהכ״פ זהו עד״מ הזוכה לקבל פני המלר
 בהיכל מלכותו ושם הוא לבוש לבושים הפנימיים וזהו בחי׳ שמש הוי׳,
 והוא ג״כ בחי׳ תורה שנק׳ שמש כמ״ש לשמש שם אהל בהם והוא
 כחתן כוי, והתורה נקי חתן וכמ״ש במ״א בשיר השירים ע״פ לסוסתי
 ועיין בזהר ר״פ בהעלותה והיינו בחי׳ שמש הוי׳ כדכתיב תורת הוי׳
 תמימה ועמ״ש ע״פ ואתחנן כו׳ אתה החלות כוי. וכמ״ש בזהר תרומה
 (דקע״ז א׳) שהתגלות זו דאתה החלות הוא בעשי״ת וגם לוחות

 אחרונות ניתנו ביוהכ״פ):
 (ועוי״ל באופו אחר דשמש צדקה הוא בחי׳ עליונה יותר כי שמש
 הוי׳ היינו בחי׳ שמש במגן חמה בנרתקה אבל שמש צדקה
 ארז״ל בפ״ק דעבומ״ז היינו מה שלעתיד הקב״ה מוציא חמה מנרתקה.
 ועמ״ש בזה בד״ה תקעו בחודש. גם ברבות בא פט״ו משמע דשמש
 צדקה היינו מ״ש ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים, וע׳
 בפ׳ משפטים פל״א, ובזח״א מקץ(דר״ג ע״ב) דשמש צדקה היינו אור שגנזו
 הקב״ה. וכ״כ ר״פ אמור (דפ״ח א׳) ועיץ בפ׳ פקודי (דף רב״ד ע״ב).
 וא״כ הוא למעלה מבחי׳ שמש הוי׳. והיינו כמ״ש במ״א בד״ה אשירה
 להוי׳ בעניו ושמרו דרד הוי״ה לעשות צדקה. שע״י אתעדל״ת בצדקה
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 האהבה, ולכן נמשלת לאבני אקדח שהארתן חזקה מהארת האש שהרי
 מים מכבים אש אבל הארת אבן טוב מים רבים לא יוכלו לכבותה כוי.
 והנה אקדח הוא מלשון עתיד כי בחיי זו תהיה לע״ל דוקא אבל
 כעת בגלות הוא לב האבן כפשוטו. וזהו העבודה לייגע א״ע לפתוח
 לבו על ידי התעוררות רחמים על ניצוץ אלקות שבנפשו כוי, ועמ״ש
 בפ׳ חקת ע״פ באר חפרוה שרים כוי. וכל גבולר לאבני חפץ הם
 ל״ב נתיבות החכמה, כי הנה הטעם שההמשכות הנמשכים מבינה
 נקראו שערים ושמחכמה נקראו נתיבות הוא להיות כי השערים
 משמשים כניסה ויציאה לרבים ואינם הולכים למרחוק, וכך מבחי׳ בינה
 נמשכה ההשפעה במדות בגילוי רב ובינה עד הוד בלבד אתפשטת,
 אבל הנתיב מצער הוא והולד למרחוק לשדות ומדבריות. וכד
 ההמשכה מחכמה נמשכת בבחי׳ העלם והסתר וגם למרחוק והוא
 התורה שהיא גדולת חכמתו ית׳ וגתלבשה בדברים גשמיים פאה
 וביכורים תרומות ומעשרות וקרבנות כוי. וזהו ג״כ פי׳ גבולד כי כל
 התורה היא ג״כ בשיעורים וגבולים כר כשר וכר פסול כמו סוכה שהיא
 גבוה למעלה מעשרים אמה פסולה. וכן ביטול בם׳ וערלה במאתים
 וכיוצא. והנה לעתיד כתיב וכל גבולר יהיה לאבני חפץ שע״י הנתיבות
 דחכמה הנמשכים במדות גם לב האבו תהיה חפיצה ושוקקה לדבקה
 בו ית׳ והיא האהבה פגימיות שלמעלה במדרגה מאהבה כרשפי אש
 הנק׳ אבני אקדח הנולדים משערים דבינה שהוא אהבה חיצוניות
 בהגלות נגלות לעין כל. אבל החפיצה היא אהבה פנימית ואם שהיא
 מסותרת ואיגה גגלית לעין הרואה (ועמ״ש בדיה וידעת היום בעני! וכל
 הלבבות ייראוד וכל קרב וכליות תמרו), אבל היא מתור תוך קרבו ועמוקה

 כ״כ עמוק עמוק עד אשר יכולה נפשו להסתלק מחמתה לגמרי כאשר לא
 תשיג די מבוקשה. וכעין המעשה באדם א׳ שהעלה בלבו טמא כוי
 כי זהו פי׳ חפץ הוא החשק מופלג בפנימיות עד אשר נדבקה נפשו ממש
 באותו דבר שחושק כמו שגאמר גבי שכם כי חפץ בבת יעקב כוי.
 ובחי׳ אהבה בחפיצה וחשיקה זו נמשכת מבחי׳ נתיבות החכמה דוקא
 שהוא בחי׳ העלם ונולדה ממנו האהבה בתעלומות לבו אבל מבחי׳
 בינה שהוא ההשגה בגילוי נולדה האהבה ברשפי אש מתגבורת יסוד
 האש האלקי שבנפש ונקי אבני אקדח כנ״ל. (עמש׳׳ל מעני! זה
 על פרשה ראה אנכי נותן כר). והנה סיפיה דקרא וכל בניד למודי

 ה׳ ורב שלום בניר. וארז״ל אין רבים פחות משלשה. והעניו כי
 יש ג׳ בחי׳ בשלום שהוא התקשרות המשפיע עם המקבל והם ג״פ
 שלום עליכם שאומרים בשעת קידוש לבגה. הא׳ הוא בחי׳ יוסף
 צדיק עליון שהוא המשים שלום ע״י שמקשר המשפיע אל המקבל
 מלמעלה למטה. והב׳ הוא בחי׳ בנימין הצדיק תחתון שגם
 הוא משים שלום ע״י שמקשר המקבל להמשפיע ומעלהו ממטה
 למעלה וקישור וחיבור של שניהם הוא בחמה שלישית בשלום.
 והוא מארז״ל שלום בפמליא של מעלה ושלום בפמליא של מטה וקישור
 וחיבור פמליא של מעלה בשל מטה הוא ע״י בחי׳ שלישית(ויש לומר שהוא
 ע״ד הנזכר בענין לעשות הישר כו׳ סד״ה כי תשמע). וזהו שכתוב
 ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבד ובנימין בכה על צואריו ואח״כ כתיב
 ויבר עליהם בוי. וענין הבכיה הוא כי א״א להיות קישור וחיבור מדרגה
 התחתונה בעליונה הימנה בין ע״י עליית התחתון ובין ע״י ירידת
 העליון אם לא ע״י התעוררות רח״ר והיינו ע״י הבכי׳ כנ״ל
 וכמ״ש לע״ל בבכי יבואו כוי. (ועמ״ש מזה בפ׳ וישלח סד׳׳ה ויקח מן
 הבא בידו מנחה וע״פ וקבל היהודים). והנה תחלה כתיב וכל בניד למודי

 ה׳ כי אימתי יהיה רב שלום כשהם למודי הוי׳ כמ״ש ודברי אשר
 שמתי בפיר כו׳ אני המשנה המדברת כו׳ כמ״ש במ״א וד״ל:

 שו-ה בהגלות — ואס שהיא: בדפוס ראשוו ובכת׳׳י 1101 דף שצח, ב ליתא תי׳ ״ואם״.
 שויה כ״כ — ענווק עמוק: בדפוס ראשון ובכת׳״• 1101 שם: עמוק(רק פעם אי).

 שויה ויבך — כי א״א: בדפוס ראשון ובכת״י 1101 שם ליתא תי׳ אלו.

 עיני ה׳ אל צדיקים ועמ״ש בפ׳ תרומה בביאור ע״פ מי יתנו כאח לי). והייינו

 דקמפלגי תרץ מלאכים ברקיעא חד אמר שהם כו׳ פי׳ שהמחלוקת הוא
 באופן וסדר הגילוי אלקות שיהי׳ לע״ל בב״א דכתיב עין בעץ יראו.
 כי הנה יש ב׳ מיני התגלות אם שיתעלו העולמות או שיהי׳ המשכות
 אלקות בגילוי רב בהן מלמעלה למטה. ועד״מ שני בני אדם אחד
 עומד בהר גבוה והב׳ בבקעה מקום מדרון ושפל שיש ב׳ אופגים
 בקירובם או שיעלה התחתון או שירד העליון. והנה מיכאל שמדתו
 בחי׳ חסד בחר שוהם שהוא מדרגתו של יוסף הצדיק דהיינו שיהי׳
 גילוי אלקות מלמעלה למטה, והגם שלא ישתגו העולמות ממדרגתם
 כ״כ לפי ערר הגילוי האור אעפ״כ יהיה בהם הגילוי הגדול והעצום,
 והיינו דכתיב לעתיד לבוא ונגלה כבוד הוי׳ וראו כל בשר כו׳ וגבריאל
 שמדתו בחי׳ גבורה בחר ישפה בחינת בנימין הצדיק דהיינו שיתעלו
 העולמות ויזדככו זיכוד ועילוי רב עד שיהיו בחי׳ כלי הראוי לקבל
 הגילוי העצום ההוא וכמשל הנכנס לבית המלר להיכל מלכותו פנימה. והוא
 כעץ שהיה משה בהר שנאמר ומשה עלה כו׳ שאז לחם לא אכל כו׳
 ואפי׳ מן שנק׳ לחם אבירים שמלאכי השרת ניזונין בו לא אכל כוי משא״כ
 כשהיה למטה אכל. והגם שמעלתו ואכילתו גבוה מאד שהרי גם
 כשהיה למטה ואכל הי׳ הגוף טהור ומזוכך כל כד עד שתמיד היה
 מוכן לגבואה עצומה וגילוי אור ה׳ מבחי׳ אצילות בלי שום הכנה כו׳.
 ועכ״ז כשעלה בהר לא אכל כוי. ועד״ז ענין אליהו שעלה בסערה
 השמימה. וכר הוא עניו עליות העולמות שיתעלו ויזדככו הכלים והגוף
 וכמ״ש בע״ח דעשיי׳ נכלל ביצי׳ ויצירה בבריאה כוי. ועד״ז יש עליות
 אין קץ כוי. וזהו בחי׳ ישפה יש פה ואמר הקב״ה להוי כדין וכדין
 שיתקיימו ב׳ הבחינות ושיהיו שני המדרגות מלמעלה למטה ומלמטה
 למעלה וכמ״ש במ״א ע״פ והתהלכתי בתוככם בו׳ ב׳ בחי׳ הילוד כו׳.
 וזהו ענץ כ״ד כ״ד ב״פ כד אותיות דבשכמל״ו דק״ש של שחרית
 וערבית כי שחרית הוא בחי׳ המשכה מלמעלה למטה במדת מלכותו
 ית׳ כי הוא מבחינת חסד כמארז״ל אברהם תיקו תפלת שחרית שנאמר
 וישכם אברהם בבקר בו׳ וערבית הוא בחי׳ עליות המל׳ ממטה למעלה
 ושניהם כאחד טובים כוי. (ועיין מ״ש סד״ה וידעת היום להיות
 שהיום הוא עם הלילה כו׳ ברישא חשוכא והדר נהורא כוי ע״ש ובד״ה
 רני ושמחי בענין רננא ברמשא ושמחה בצפרא וע׳ זח״א(חיי שרה קל״ג א׳)
 בעניו תפלת ערבית*, ועמ״ש סד״ה והיה מספר בני ישראל בענין

 כי גדול יום):
 ה ושעריך לאבני אקדח אלו נו״ו שערי בינה כו׳. פי׳ כמו
 השער שמשמש כניסה ויציאה, כר יש נו״ן שערי בינה
 שבהם נכנסת ההמשכה הנמשכת ונשפעת בהן מהחכמה דהיינו
 מבחי׳ האין שלמעלה מהשגה בההשגה כוי וגם מהם יוצאת ההשפעה
 המושפעת מן הבינה שהוא בחי׳ השגה והתבוננות בהמדות שיהיו
 המדות מתפעלים מהשגת השכל וכמ״ש מהר ע״פ נודע בשערים
 בעלה כל חד לפום שיעורא דיליה לפום מאי דמשער בלבי׳ כד.
 ועמ״ש מענין נש״ב בד״ה עיני כל ובד״ה וספרתם לכם. והנה כעת
 בגלות מחמת כי הלב מטומטמת אין המוח שליט עליה כ״כ שתתפעל
 מחמת השגת השכל כי עבירה מטמטמת לבו של אדם כו׳ ונקרא לב
 האבן, ולעתיד כשיתגלה אלקותו ית׳ ויטהר לבבנו אזי נאמר ושעריה
 לאבני אקדח, אקדח הוא מלשון כי אש קדחה בפ׳ האזינו כקדוח אש
 המסים כו׳ בישעיה רסי׳ ס״ד, והיינו על ידי השערים דבינה הנמשכות
 במדות גם לב האבן תתלהב ותתלהט כי אפי׳ אם אבן הוא נימוח
 ע״י התבוננות לפי שאז לא יהיה שום מוגע ומסתיר כלל. וזהו בחי׳
 אהבה בתגבורת עצומה עד אשר מים רבים לא יוכלו לכבות את

 •) עיין בהוספות.
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 האצילות. והמלאכים הם מבחי׳ חיצונית הכלים (ועפדש מעניו מלאכים
 ונשמות בדיה מזמור שיר חנוכת הבית). ולהבין ענין הכלים מה ענינם הנה

 מבשרי אחזה. כי האהם יש בו גוף ונשמה והנשמה היא המחיה את
 הגוף והגוף הוא כלי ומשכן לנשמה המתלבשת בתוך הגוף שהשכל
 מתלבש במוח וכח הראיה בעין וכח השמיעה באזן כר. ועה״ז בכל
 האברים שהאברים הם בבחי׳ כלים ומשכן להשראת אור הנשמה השורה
 ומתלבש בתוכם להיות בהם ועל יהם גילוי הארת הנשמה וכחותיה
 המתפשטים בהם בכל אבר לפי מזגו ותכונתו. והגה הגוף הוא גשמי
 ואין ערוך לגבי הנשמה שהיא רוחנית ואיו יחוס ביניהם כלל ואעפ״כ
 הנשמה מתלבשת בו להחיותו ופועלת הארת כחותיה על יהי הגוף הזה
 הגשמי דרקא שהשכל שהוא רוחני הוא שורה ומתלבש במוח שבראש
 האהם שהמוח הוא גשמי ואעפ״כ נעשה כלי ומשכן להשראת השכל שהוא
 אור הנשמה וכח המתפשט ממגה. וכמ״כ יובן למעלה ג״כ שכל
 הספירות הן כגופא לגבי נשמתא הוא אור א״ס ב״ה השוכן ומתלבש
 בהם ההיינו שבחי׳ ח״ע היא כמו בחי׳ מוח גשמי שבראש האהם
 לגבי השכל השורה ומתלבש בו כך עה׳׳מ הוא בחי׳ ח״ע (לגבי חכמה
 םתימאה וכו חסה האצילות לגבי חסה שלמעלה מאצילות נקרא בגופא
 לגבי נשמתא כו׳ וכש״כ) לגבי אור א״ס ב״ה שהוא פשוט בתכלית
 הפשיטות הלאו מכל אלין מהות כלל ולא שייך בו בחינת חכמה כלל
 ובחינת חכמה היא בחינת עשייה גשמית כולם בחכמה עשית שהוא
 יתברך רם ונשא כו׳ אלא שאף על פי כן אור א׳׳ס ב״ה שורה ומתלבש
 בבחינת חכמה שהוא בחינת ביטול כח מ״ה כו׳ והחכמה היא רק
 בחינת כלי ומשכן להשראת אור א׳׳ס ב״ה שבה ועל יהה מתגלה אור
 א״ס בנאצלים וגם בבי׳׳ע בוי. ובזה יובן מה שנוהע שהבריאה היא
 יש מאיו, ולכאורה אינו מובן ההא ממד הכל כתיב וכמ״ש הרמב״ם
 מאמיתות המצאו נמצא כל הברואים כו׳ ולמה נק׳ הבריאה בשם יש
 מאיו• אד עם הנ׳׳ל יובן כי הנה עצמיות אור א׳׳ס אינו בגדר שיקרא
 שמו על ההשפעה וההתהוות כמו משפיע לההשפעה שלכד נאמר כי
 הוא צוה ונבראו. פי׳ כי הוא עצמותו ומהותו יתברר צוה ונבראו
 שלא שייר עליו יתברר לומר שברא את העולמות. כי לשוו ברא משמע
 שיש כח הפועל בנפעל דהיינו שכח המשפיע ממש נמשר ומלובש
 בההשפעה. אבל בא׳׳ס ב״ה אינו כן שאינו נוגע אליו כלל והוא רק
 כאלו צוה ונבראו ממילא שאין להם ערד ויחוס אליו כלל. ועד״ז יובן
 מ״ש בזהר בראשית בתחלתו (דף א׳ ע״כ) בענין מי ברא אלה. עתיקא
 דקיימא לשאלה ברא אלה ומאו איהו מי כוי ועל דקיימא לשאלה כו׳
 אקרי מי דהא לעילא לית תמו שאלה. פי׳ קיימא לשאלה הוא כשכח
 הפועל מלובש בנפעל שאז שייר לחקור ולשאול מי הוא הפועל וזה אינו
 שייר אלא בשמותיו ית׳ שהוא בחי׳ ממכ״ע שעל זה נאמר ברא לשון
 נוכח אתה בראת וכן ואתה מחיה את כולם, והיינו לאחר שכבר נתלבש
 האוד בכלים האצילות הנה בהם ועל ידם מהווה ומחי׳ בי׳׳ע כי הגם
 שהתהוות בי״ע שהם יש ודבר נפרד מאצי׳ שהוא אלקות נק׳ בריאה
 יש מאיו ולא בבחי׳ השתלשלות עילה ועלול (ע׳ באגה״ק ד״ה איהו והיותי)
 מ״מ כלים דאצי׳ נעשים נשמה לבי״ע ומתלבשים ממש בהן כנשמתא
פ וילכש צדקה) וע״ז נאמר  לגופא ונקראות בשם ממכ״ע (עייז באגה״ק ד
 בראשית ברא אלקים וזהו ממש ענין מי ברא אלה. כי אלקים היינו
 מי אלה. ולכן נק׳ בחי׳ זו עתיקא דקיימא לשאלה ומאן איהו מי.
 אבל לעילא דהיינו בחי׳ שלמעלה מהכלים דאצי׳ שהוא בחי׳ סובב
 כולא עלמיו איו שייר בחי׳ כח הפועל בנפעל אלא ע״ד והחכמה מאיו
 תמצא. וכמו המוצא מציאה שאינו יודע מאיו באה לו. ואיו שייר
 בחינת שאלה ממי בא השפע. דהיינו מי ברא אלה שהרי בבחי׳ זו
 איו שייר כלל לומר ברא אלא ע״ד צוה ונבראו כו׳ כנ״ל שהוא למעלה

 קיצור
 (א) ענין שמשותיד שמש הוי׳ ושמש צדקה. יג״מ שמאירים בר״ח
 אלול והרי עיקר התגלותם ביום הכפורים ובעשי״ת.
 ועיין־ בזח״ב משפטים (קט״ו סע״ב) פקודי (רכ״ד סע״ב) אמור (ד״ק ע״נ)
 ענין התשובה כי נש״י עלו במחשבה והחכמה היא למעלה מהמחשבה

 ויש בחי׳ למעלה מהחכמה:
 (ב) והתשובה הוא אליך ה׳ נפשי אשא• אליד ממש, וזהו
 למס״נ באחד. והוא בחינת יחידה שהיא תתכלל
 באחד. עמ״ש ע״פ אחת היא יונתי• אד צ״ל ומכפירים יחידתי. כי
 אריה כתר דקליפה עמ״ש סד״ה וידבר דעשה״ד. והיינו ע״י וצדקה

 תרומם. וזהו בכל מאדר בכל ממונה
 (ג) וזהו עניו התגלות יג״מ שבאלול וע״ד שתיקנו התעוררות רחמים
 בשתים שלפניה דק״ש. שיוכל לבא לק״ש ושמ״ע. וזהו עניו
 שמש צדקה המרפא. ואח״כ באתעדל״ת אתעדל״ע זהו עניו שמש הוי׳.
 או י״ל שמש צדקה זהו עניו הקב״ה מוציא חמה מנרתקה. ועמ״ש בביאור
 ע״פ אחרי הוי׳ גבי בין עובד אלקים לאשר לא עבדו(ועיין מעניו שמש
 צדקה ברבות משפטים פל״א קמ״ט א׳ ויצא פס״ח רשלח פע״ח רות מ׳׳ו ג׳ בפסוק

 ויעז בועז קהלת ס״פ וורח השמש וס״פ לד אכול בשמחה, בגמ׳ פ״ק דתענית ח׳

 ב׳ פ״ק דנדרים חי ב׳ פ״ק דע״ז ד״ד ע״א. זח״א וירא צ״ח א׳ חיי קל״א א׳ ח״ב

 בשלח נ״ט סע״א ויקהל די״א ב׳ ח״ג אמור פ״ח א׳ נשא קל״ב ב׳):

 (ד) וזהו ענין שהם וישפה שהם יוסף ובנימין. כי יוסף הוא המשכה
 מלמעלה למטה, ובנימין הוא עליות מלמטה למעלה והיינו
 כעניו ב׳ בחי׳ שמש הנ״ל. וזהו עניו מיכאל וגבריאל. להיות כדין
 וכדיו, וזהו כדכד ב״פ כד אותיות דבשכמל״ו שחרית וערבית. (ועייו
 מעניו בנימיו במא״א אות ב׳ סעיף ס״ב ומעניו כדכד שם אות כ״ף ס״ל ובאות

 דל״ת סל״ג)*:

ה) ואזי מבחי׳ ושעריד נש״ב יומשכו אבני אקדח לשון כקדוח אש ) 
 הוא אהבה ברשפי אש. וכל גבולך שהם ל״ב נתיבות חכמה
 יהיה לאבני חפץ ע״ד ארץ חפץ, ורב שלום איו רבים פחות משלשה. כי
 כדין וכדיו זהו ב׳ בחי׳ מה שכל א׳ בפ״ע היא שלום והתחברות עליון
 ותחתון• אד קשר וחיבור ב׳ הבחי׳ יחד ע״ד עושה שלום בין מיכאל
 וגבריאל זהו בחי׳ ג׳. ועמ״ש בפי׳ שלום שלום לרחוק ולקרוב בד״ה

 וידעת היום*:

 ושמתי כדכד שמעותיך. פליגי בה תרץ מלאכי ברקיע מיכאל
 וגבריאל ח״א שהם וח״א ישפה ואמר הקב״ה להוי כדין
 וכדין. העניו הוא כי הנה נודע דבאתעדל״ת אתעדל״ע. וצריך
 להביו מאין בא הבח הזה לאתעדל״ת להיות בה ועל ידה אתעדל״ע
 וגם להביו מארז״ל שתי שנים ומחצה נחלקו ב״ש וב״ה אי נוח לאדם
 שנברא או נוח שלא נברא משנברא עד שנמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא
 נברא יותר משנברא כו׳ דהא כתיב וירא אלקים את כל אשר עשה
 והנה טוב מאד, ופסוק זה נאמר אחרי מאמר נעשה אדם שכבר נברא
 האדם וטוב וישר לפני האלקימ את אשר עשה• ואיר נמנו וגמרו לומר
 נוח לו לאדם שלא נברא כוי. ולהבין כל זה צריד להקדים ביאור ענין
 ירידת הנשמה לעוה״ז דנודע שהיא צורר עלייה ומה ענין עלייה זו
 מאחר שמקור חוצבם ויסודתם של הנשמות הוא מבחי׳ מחשבה
 עילאה כי ישראל עלו במחשבה ומשם ירדו להתלבש בגוף ונפש
 הבהמית איזה עילוי יתעלו עוד הנשמות ביותר אחרי ירידתם לגוף
 בעוה״ז הגשמי• אף הנה נודע שהנשמות הו מבחינת פנימיות הכלים

 שו״ה(ג) — התעוררות וזזנזים: בגוכתי״ק 1101 : התעוררות רבים.
 •) עיין בהוספות.



 לקוטי ראה תורה כז

 שהקו מאיר בהן ואיהו וחיוהי וגרמוהי חד. וזהו הירידה צורר עלייה
 שע׳׳י התשובה יתעלו לאשתאבא בגופא דמלכא ממש. ע״ד כלים דאצי׳
 שמתייחדים עם האור שהוא הקו מאור איים. ועוד שיתעלו להתייחד
 עם גילוי אורות מקיפים מה שאין מתגלה עתה אפילו בכלים דאצילות
 כנ״ל. וזהו ענין תשוב ה״א עילאה לגבי יו״ד. ובמ״א נתבאר שזהו ענין
 יחוד איהו וחיוהי חד שלמעלה מבחי׳ היחוד עם גרמוהי כר, וזהו עניו
 ביום ההוא יהיה היינו ב״פ י׳׳ה הייגו שהוי״ו דשם הוי׳ יהי׳ בחי׳ יו״ד
 כוי, והייגו שגם בה״א תתאה דשם הוי׳ שהוא מקור דבי״ע יהיה
 הגילוי כמו בה״א עילאה ע״ד תשוב ה״א לגבי יו״ד הנ״ל. וכמ״כ צ״ל
 בחינת תשובה עילאה מלמעלה למטה והיינו ע״י תורה ומצות וכמ״ש
 באגרת התשובה פ״ט, והוא ע״ד שנתבאר בזהר ויקרא (דט׳׳ז ע״א) מאן
 ישוב כוי ע״ש. והענין כי המצות הן הן המשכות אור א״ס שהוא
 קדוש ומובדל כר להתלבש בבחי׳ כלים שהן כגופא לגבי נשמתא שלהיות
 אור א״ס שהוא קדוש ומובדל כו׳ מאיר בכלים שהן כגופא כו׳ ואין
 ערוד להן אליו ית׳ הוא ע״י המצות דוקא שבהן ועל ידן דוקא גמשר
 אור א״ס ע״י ציצית אור מקיף בבחי׳ זו ועיי תפילין מקיפין בבחי׳
 אחרת כר וכעד״ז בכל המצות שכולן הן המשכות אור א״ס בחי׳ קדוש
 ומובדל בו׳. והטעם הוא לפי שהמצות הן בעשייה גשמיית דוקא לכר
 יש להן כח זה להמשכה זו. וכגודע כי כל דבר שהוא בבחי׳ ומדרגה
 גבוה מאד נעלה אינו בא לידי התגלות כ״א בבחי׳ ומדרגה היותר
 תחתונה דוקא. והיינו ענין געוץ תחלתן בסופן כי עיקר גילוי תחלתן
 הוא בסופן דייקא. משא״כ במקום העלית יותר אינו נראה גילוי זה.
 כי הנה תחלת הבריאה מאור א״ס היתה יש מאין ומשם ואילד הרי
 כל השתלשלות המדרגות הן יש מיש ואין כח יש מאין מתגלה בכל סדר
 המדרגות שבהשתלשלות אלא בארץ הלזו התחתוגה הגשמיות דוקא
 שהרי כח הצומח שבה הוא להצמיח יש מאין אלא שיש צומח ע״י זריעת
 הגרעין וגם הוא גרקב והיה לאין ואפס ומ״מ ה״ז בבחי׳ יש קצת ויש
 שצומח מאיו ממש כמו עשבים ואילני סרק והייגו לפי שהארץ היא
 בחי׳ התחתונה שבד׳ יסודות אש רוח מים עפר לכד מתלבש בה דוקא
 הכח העליון להצמיח יש מאיו ביותר, וא״כ נראה שכל מה שהוא למטה
 ביותר יש בו התלבשות כח עליון ביותר. ועמ״ש בד״ה ויגש אליו יהודה,
 ולכד המצות מעשיות שהן בעשי׳ גשמיות יש בהן כח המשכה זו ליש
 מאין ממש שהן מאור א״ס ב״ה הקדוש ומובדל כוי. שהיא המשכה
 היותר עליונה כבתחלת הבריאה. והגם שנתלבשו בדברים גשמיים
 למטה מטה ה״ז כמו הלחם שמחיה את האדם שאע״פ שהלחם
 במדרגה יותר למטה מן האדם מ״מ יש בו כח להמשיד חיות אל האדם
 ולהשיב נפשו אליו. כר המצות מעשיות יש להו כח לחמשיר חיות ואור
 א״ס להתלבש בכלים, והיינו ע״י שישראל מקיימין המצות לפי שנשמות
 ישראל הן מבחי׳ פנימית הכלים דע״ס (ועמ׳׳ש בדיה והנה מנורת זהב)
 ולכד במה שממשיכים אור וחיות המצות על נפשם גורמים המשכת אור
 א״ס להתלבש בכלים דע״ס שהם הם מקור ושרש נפשם למעלה ועמ״ש

 ע״פ זכור את יום השבת כוי:
 ג והנה בזה יובן ענין אבנים טובות שהם דומם ואעפ״כ מאירות
 ומאיו יש להם כח זה, והענין כי עיקר גידולם הוא מן
 הכוכבים ולא מן הכוכבים הנראים שאלו יש להם מספר אלף ועוד כמה
 אלא מן הכוכבים שאין נראים שאותם הכוכבים באמת אין להם מספר
 כלל ואיגן מתגלים וגראים אלא סגולתם להאיר לאבנים טובות, והיינו
 לפי שהם דומם שהיא בחי׳ ומדרגה היותר תחתונה מקבלים אור
 הארה מהכוכבים שאין להם מספר כלל שאין נראים שהם למעלה מן
 הכוכבים הנראים לנו. והנה לפי ריבוי הכוכבים עד אין מספר כר
 ריבוי הארות משונות באבני׳ טובות וריבוי שינוי מראיתם ותארם שהרבה

 מעלה מבחי׳ ומדרגת ברא אלקים שהוא עניו מי ברא אלה. וזהו ג״כ
 פי׳ רישא דלא אתיידע המבואר בזהר וכמ״ש במ״א בפי׳ ברוד שאמר
 והיה העולם כו׳ ע״ש. והנה כמ״כ האור הנמשד מא״ס ב״ה לתור
 הע״ס הוא בחי׳ אין. והכלים לגבי האורות הן כגופא לגבי נשמתא

 כנ״ל ועיין מ״ש מזה בביאור ע״פ אחרי בו׳ תלכו:
 ב ומעתה יובן עילוי שיהיה בנשמות אחרי ירידתם להתלבש בגוף
 כי הנה מקור הנשמה הוא מבחי׳ פנימית הכלים שהן
 פנימיות ע״ס האצילות שהן בגופא לגבי נשמתא בחי׳ אור א״ס השורה
 ומתלבש בתוכם ונק׳ טהורה היא בבחי׳ אצילות ואח״כ אתה בראתה
 אתה יצרתה כו׳ שירדה בבי׳׳ע וירידה זו צורר עלייה היא כי בקיום
 המצות בעוה״ז אומרים אשר קדשנו במצותיו בבחי׳ קדוש שהוא למעלה
 מבחי׳ טהור כנודע שבחי׳ טהור נאמר בלוים ובחי׳ קדוש בכהנים.
 והענין כי טהור מלשון כעצם השמים לטהר ומלשון תרגום צהרים
 טיהרא שהוא מלשון בהירות שהנשמה היא בבחי׳ בהירת האור
 באצילות. ומ״מ לא שייד שם זה אלא בבחי׳ איזה דבר שהוא יש
 ונתפס בו איזה ממש אלא שמהות הזה הוא בהיר מאד וזר והיינו
 בחי׳ כלים האצילות. אבל בחי׳ קדוש פי׳ מובדל דהיינו שהוא מובדל
 ומופשט מכל גדר מהות שא״א לומר בו אפילו לשון בהירות כלל והוא
 הוא אור א״ס עצמו דלית מחשבה תפיםא ביה ולאו מכל אלין מדות
 כלל. ועלייה זו הוא ע״י תשובה ומעשים טובים. וזהו ענין תשוב ה׳
 עילאה לגבי יו״ד כי הנה כמו שבנשמה יש נר״נ ח״י אשר נר״נ
 מתלבשים בכלים נשמה במוח רוח בלב וחיה יחידה הם בחי׳ מקיפים.
 והתשובה הוא גילוי בחי׳ יחידה. וכר יובן ענין זה למעלה כי הנה
 מודומ״ע שלמעלה עד״מ הם בחי׳ כלים דע״ס שיש בהם ג׳ בחי׳ פנימי
 אמצעי חיצון מחשבה היא פנימית הכלי כוי והאורות המתלבשים בהם
 נק׳ נר״נ והם ג׳ אותיות דשם הוי׳ ה׳ ו׳ ה׳ והוא כמו עד״מ באדם
 השכל מתלבש במחשבה. אד היו״ד וקוצו של יו״ד הם בחי׳ אור
 עליון יותר הבלתי נמשר ומתלבש בכלי כלל, וכמו עד״מ באדם אשר
 בחי׳ כח השכל עצמו אי אפשר שיתגלה בהמחשבה רק גילוי השכל
 שהוא הארה בעלמא ממנו נמשד ומתלבש במחשבה. וכד למעלה
 בחי׳ ח״ע הוא בחי׳ חיה וקוצו של יו״ד בחי׳ יחידה שלמעלה מעלה
 מהתלבשות בכלים אלא הוא בחי׳ מקיפים סוכ״ע. ועמ״ש מזה בביאור
 ע״פ כי כאשר השמים החדשים. והנה ע״י שהאדם מעורר בנפשו גילוי
 בחי׳ יחידה שבו עי״ז נמשד ג״כ למעלה תשוב ה״א עילאה לגבי יו״ד
 דהיינו עליית הכלים עד שיתגלה בהם התגלות אורות המקיפים בחי׳
 סוכ״ע יומשד בגילוי בבחי׳ ממכ״ע שהמקיפים נעשים בחי׳ פנימיים
 ע״י התשובה וע׳ בר״ח פ״ב משער התשובה במ״ש עוד ביארו בזהר
 שהתשובה עולה בו׳, וזהו ענין עליית הנשמות, שהרי שדשן בתחלה
 הוא רק מבחי׳ הכלים וזהו ענין ישראל עלו במחשבה דהיינו פנימית
 הכלים. והגם שנתבאר שהנשמה בעצם ג״כ כלולה מנרנח״י אשר חיה
 יחידה הן למעלה מבחי׳ כלים• אן־ זהו ע״ד שכלים דאצילות נעשים
 אורות לבי״ע. ומ״מ באמת אינן רק מבחי׳ כלים. וכן מבואר באריכות
 בשע״ק להרח״ו (חל? שלישי שעד שני) שאור מחצב הנשמות יש בו נר״נ
 חיה יחידה, ומ״מ כולם בחי׳ לבוש לע״ס והוא אור מתיילד ונמשד
 מהע״ס כוי, וכן מבואר ממ״ש בע״ח שמ״א פ״ג כי יש ניצוץ קטן
 מאד שהוא בחי׳ אלהות כו׳ וזה הניצוץ מתלבש בכח גיצוץ אחד
 נברא בו׳ הנקרא יחידה כו׳ ע״ש, הרי כללות נרנח״י של הנשמות
 נמשכים רק מניצוץ קטן מאוד והיינו מהבלים דע״ס. וע׳ באגה״ק ד״ה איהו
 וחיוהי הנ״ל, וכן נשמת האדם כו׳ שכבר יצאו ונפרדו מהכלים דע״ם
 שבהן מלובש הקו מאור א״ס כו׳ נמצא שעם היות שהנשמות נמשכו
 מפנימיות הכלים עכ״ז אץ בהן גילוי הקו מאור א״ם משא״כ בהבלים

 *) עיין בהוספות.
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 אבן שהוא מאיר בבחינת אור ישר דהיינו שהוא אבן המאיר ובאורו
 נראה אור לאחרים שאם מוציאים אותו בחשד הוא מאיר מפני שהארתו
 מתפשטת מתוכו ולחוץ, ויש אבן שהוא מבריק וזורק כברק חצים בעין
 הרואה עד שתתלהט עין הרואה מפני זיוו והדרו וזהו בבחי׳ אור
 חוזר שהוא ממטה למעלה. והן הם בחי׳ ב׳ צדיקים צדיק עליון מלמעלה
 למטה וצדיק תחתון ממטה למעלה שהם יוסף הצדיק ובנימין הצדיק
 בנימיו הוא מלמטה למעלה בחי׳ אור חוזר דהיינו בחי׳ תשוקת הנבראים
 להתכלל במקורם ואל אישר תשוקתה מים התחתונים בוכים אנן בעינן
 למהוי קדם מלכא כי אין רוצים לישאר למטה. ואולי זהו מרומז בלידת
 בנימיו שנאמר שם ותקש בלדתה כי רחל היא בחי׳ מל׳ ובלדתה היא
 התגלות נשמת בנימין להיות בבחי׳ נברא בבי״ע היתה מקשה לילד
 כלומר שבקושי היתה התגלות בחי׳ בנימין בבי״ע היפר טבע נשמתו
 שהוא הי׳ מרכבה לבחי׳ אור חוזר ממטה להתכלל במקורו ולידתו
 היינו התגלות להיות למטה בבי״ע. ויוסף הצדיק הוא בבחי׳ אור
 ישר מלמעלה למטה להשפיע לבי׳׳ע דוקא כמ״ש ויכלכל יוסף את אביו
 ואת אחיו ויוסף הוא המשכיר כוי. והנה האבנים היו על שמות
 השבטים כתולדותם וסדר האבנים אודם פטדה כו׳ הוא לפי סדר
 תולדות השבטים כמ״ש הרמב״ם, נמצא שהם ליוסף וישפה לבנימין
 (ישפה י״ש פ״ה כלומר שבחינת מל׳ היא בחינת פה מתעלית בבחי׳ יש
 כו׳ דהיינו לבחינת מוצא פי ה׳ מוצא היינו המקור של בחי׳ פה.
 עמ״ש בביאור ע״פ ראשי המטות ומ״ש ע״פ זאת חקת התורה. וזהו
 יש פה ושותק כי חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו, עמ״ש כה״ג
 גבי קי״ס בענין ואתם תחרישון ועמ״ש בביאור ע״פ והיה מספר, ועייו
 בזח״ג בלק (קפ״ח ב׳) בענין עמר התנופה תנו פה ועיין ברבות באסתר
 ע״פ אין אסתר מגדת כוי). וזהו שמיכאל אמר שהם וגבריאל אמר
 ישפה. כי הנה שמשותיד פי׳ חלונות שמאיר בהם השמש, והוא משל
 להארת אור א״ס בב׳ מיני חלונות או שיומשר אור א״ס למטה בבי״ע
 או שיתעלו בי״ע להתכלל באור א״ס. וזהו ענין והתהלכתי בתוככם
 היינו שיהיה התגלות סובב בממלא והוא ההילוד שמלמעלה למטה וגם
 עליית ממלא בסובב והוא ההילוד שמלמטה למעלה. ועיין מ״ש בפ׳
 וישב סד״ה ונתתי לד מהלכים כו׳ והוא כמו עד״מ שאם אחד עומד
 למעלה והב׳ למטה ורוצים להתקרב יחד יכול להיות הקירוב בשני
 אופנים או שהעליון יורד למטה או שהתחתון יעלה למעלה, ומיכאל שר
 של חסד שהוא בחינת ההשפעה מלמעלה למטה אמר שיהיה בחי׳
 שהם דוקא בחינת יוסף כי כן מדתו. משא״כ גבריאל אמר כפי
 מדתו בחי׳ גבורה והסתלקות למעלה דוקא, (והנה בגמ׳ שם ואמרי
 לה דפליגי בזה תרי אמוראי במערבא יהודה וחזקיה בני ר׳ חייא.
 והענין דאיתא בגמ׳ בב׳׳מ (דפ״ה ע״ב) שר׳ חייא ובניו היו דוגמת
 האבות אברהם יצחק ויעקב. וגם איתא בגמ׳ במ״ק (דכ״ה ע״א)
 יהודא מימינא דאבוה וחזקיה משמאליה. ופי׳ בס׳ חמדת צבי על הת״ז
 שר׳ חייא הוא בחי׳ יעקב ולכן גוהרקי שלו מנפשי׳ סליק ע״ד ת״ת
 עולה עד הכתר. וגם כי ביעקב נאמר כי שרית עם אלקים ועם
 אנשים שא״צ למלאכים כוי. (ועמ״ש בביאור ע״פ עלי באר כר חפרוה שרים
 ועמ״ש ע״פ «שר יעיר כר). וגם י״ל דלכר נק׳ חייא ע״ד יעקב אבינו

 לא מת כוי. ואם כן ממילא מובן דיהודה שהיה מימיני׳ הוא מבחי׳
 אברהם וחזקיה משמאליה הוא מבחי׳ יצחק. ולכו א״ש דיהודה וחזקיה
 בני רבי חייא פליגי ג״כ בזה שיהודה אמר שהם כפי מדתו מלמעלה
 למטה בחי׳ אברהם וחזקיה אמר ישפה כפי מדתו מלמטה למעלה בחינת
 יצחק בו׳. והנה לפי גירםת הגמרא בב״ב תרי מלאכי ברקיע גבריאל
 ומיכאל חד אמר שהם משמע דלכאורה דגבריאל אמר שהם. וגם דרד
 זה יש ליישב ע״פ מ״ש במ״א ע״פ ואלה תולדות יצחק כוי. דבאברהם
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 גווניו בלבן יש בלבנונית הזכה ביותר ויש בלבנונית שאינה זכה כ״כ,
 וכעד״ז בכל המראות שהמראות מתחלקות לרבבות בחי׳ שונות ודרר
 כלל הן י״ב אבנים למספר שבטי בני ישראל (שבט הוא לשוו המשכה
 מלשון כוכבא דשביט שהוא כוכב הנמשר), כי האבות הן חג״ת והשבטים
 הם המשכות שנמשכו מהאבות והם י״ב שבטים כנגד י״ב גבולי אלכסון.
 והענין כי כל גשם הוא בעל ששה קצוות מעלה ומטה וארבע רוחות
 ואלכסון הוא קו הממזג מקצה זה לקצה זה להיות חיבור והתכללות
 ביניהם, ואלכסון הוא עד״מ חיבור קצה הראש של א׳ בקצה הסוף של ב׳
 או עליונו של זה בתחתיתו של זה כמו מזרחית רומית במערבית תחתית
 כוי, ועד״ז רומז הוי״ו שבאמצע הא׳ שנמשף באלכסון משמאל לימין
 וקצה של צד השמאל הוא גבוה וקצה של צד הימין הוא נמוד שמצד
 שמאל הוא הגבה למעלה בבחי׳ גבורה ובצד ימין נמשד למטה בבחי׳
 נצח והקו הזה מורה להיות חיבור והתכללות גבורה בנצח ולכן נמשד
 קו מן הגבורה אל הנצח. (ועמ״ש עוד בעניו צורת אות א׳ סד״ה מראיהם
 ומעשיהם). וכעד״ז יש חיבור והתכללות בשאר המדות להיות המדות

 כלולות זו בזו ומזוגות זו בזו שלא יהיה חסד בפ״ע וגבורה בפ״ע שאם
 היה כר היה החסד בלי תערובות שום גבורה והגבורה היתה בלי
 תערובות שום חסד אלא צ״ל התכללות חסד שבגבורה וגבורה שבחסד.
 ופי׳ חשב״ג שמחמת הגבורה נותן לו ומשפיע חסד דייקא והחסד הזה
 הוא הוא הגבורה כמו ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו וגבורה שבחסד
 הוא שמחמת החסד נותן ומשפיע במדת הגבורה דוקא כמו האב שמחמת
 אהבתו אל הבו מייסרו בשבט. משא״כ אחר שאינו חושש לו כלל אינו
 מייסרו, ועיין ברבות ר״פ שמות ע״פ חושד שבטו שונא בנו. ועד״ז יש
 התכללות ומזיגות המדות בכמה אופנים שונים להיותם ממוצעים וממוזגים
 בכמה אופנים ודרר כלל הן י״ב גבולי אלכסוו הנ״ל. וכר הו הי״ב
 אבנים אשר היו למספר שבטי בני ישראל מזיגות המראות לובן באודם
 כלו׳ בחי׳ רחמים ממוזגת בין חו״ג כוי. והנה אבן א׳ ב״ו שהוא בחי׳
 בהמה בגי׳ ב״ן אלא שנמשד בו בחי׳ א׳ שהוא שם מ״ה במילוי אלפין
 והיינו בירור נה״ב ע״י נה״א שמבחינת שם מ״ה המתלבשת בה ואז ע״י
 בירור זה נעשה האבו טוב ומאיר ע״ד עליית ב״ן בס״ג שלמעלה ממ״ה
 כר. וזהו העניו שהאבנים טובות מקבלות ההארה מהכוכבים שהוא
 מבחינת שרש נה״א כמ״ש דרד כוכב מיעקב כו׳ וכתיב וספור הכוכבים
 אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעד בו׳, (ועמ״ש במ״א
 בענין סוכה שצ״ל צלתה מרובה מחמתה. ומ״מ צ״ל כוכבים נראים
 מתוכה. כי כוכבים הם ברקיעא תמינאה שלמעלה מבחי׳ שמש שהיא
 ברקיע הדי, וכף למעלה בחי׳ צל הוא בחי׳ מקיף שלמעלה מבחי׳ שמש
 הוי׳ כוי והכוכבים הן ניצוצים הנמשכים מאור מקיף להאיר בפנימי
 כוי. ועיין במדרש רבה פ׳ דברים אמר לפניו רבש״ע למה לא משלת
 בניך בחמה ולבנה כו׳ עד אבל הכוכבים אין להם בושה לעולם כוי.
 ולכן האבנים טובות שגידולם מהכוכבים שהוא עניו בירור נה״ב נאמר
 בהם ונשא אהרן את שמות בנ״י כוי על לבו כר לפני הוי׳ כר).
 והנה הי״ב אבנים היו על לב אהרן כהנא רבא בחי׳ קדוש ולא טהור
 כנודע שבחי׳ קדוש הוא בכהנים ובחי׳ טהור בלוים ונשא אהרן את
 שמותם על לבו (ועל שתי כתפיו) לפני הוי׳ שהגביה בחי׳ י״ב
 גבולי אלכסון שבי״ב אבנים עד בחינת לפני הוי׳ שהוא בבחינת קדוש
 ומובדל שהוא למעלה מבחינת הוי׳ כנודע. (ועיין בזח״ב פקודי דרכ״ט
 םע״נ ודף ר״ל ע״א ובזח״ג נשא קל״ד תחלת ע״ב)• אד הנה כל זה הוא

 בבחינת התחלקות המראות ותוארים שבאבנים טובות הנ״ל שנחלקו דרד
 כלל לי״ב בחינות ומדרגות בחינת י״ב גבולי אלכסון דהיינו בבחינת
 המשכות להתמזגות והתכללות חמדות בבחי׳ הגווניו שלהם זה נוטה
 לחסד וזה נוטה כו׳ אבל בסדר הארתן בכללות נחלקות לב׳ בחי׳ יש
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 ממש. וזהו במאנין דילי הם כלים דאצילות ונשמה חיה יחידה דבריאה
 שהם בחי׳ אלקות וע״כ נקראים מאנין דילי אבל מאנין דילר הם רוח
 ונפש לבריאה שהם נבראים ואינן אלהות שהם נק׳ מאניו דילר שהם
 כלים לבחי׳ דוד היא המל׳ שהיא ראש הבריאה והבטיחו הקב׳׳ה שיהיה
 א״ס שורה גם במאנין לילך אפי׳ בכלים של רוח ונפש לבריאה וכמו
 שהיה באמת אריה לאכיל קרבנין פני שור לאכיל בעיריו ופני נשר עופין
 תורין ובני יונה והם הם בחי׳ חיות המרכבה ממש ולא מבחי׳ חיה
 יחילה נשמה בלבל כוי. או כמו ע״ל וירל הוי׳ על הר סיני הרי היה
 גילוי אור א׳׳ס למטה שלא ע׳׳י הזלככות הכלים עצומה כל כך ע׳׳ל הנ׳׳ל
 לעליות העולמות שהבריאה נכלל בבחי׳ אצילות ממש אלא שיוכל להיות
 גילוי אצילות בבריאה כמו שהבריאה היא בחי׳ בריאה. כי הוא ית׳
 כל יכול. ועל׳׳ז ג׳׳כ יוכל להיות גילוי אור א״ס הםוכ״ע בממכ׳׳ע בבחי׳
 מלמעלה למטה. וזהו ענין המשל שהעליון יודל למטה כוי. ואמר
 הקב׳׳ה להוי כליו וכליו שיהיה לעתיל ב׳ הבחינות שיהיה עליות
 העולמות מלמטה למעלה שהתחתון יעלה למעלה וגם יהיה גילוי ע׳׳ל
 מלמעלה למטה שהעליון יודל למטה ושניהם כאחל טובים. (כי יש מעלה
 בבל אחל משני בחינות כי הנה ע׳׳י עליות העולמות שהתחתון מזלכד
 כ״כ הזלככות עצומה להיות כפי בחי׳ העליון הרי עי׳׳ז נמצא מתאחל
 יותר עם גילוי האור ע״ל איהו וחיוהי חל ממש וכיחול כלים לאצילות
 עם האורות. משא״כ בירילת העליון למטה כיון שהכלי לא נזלכך
 הזלככות עצומה כהנ״ל א״כ אף שעכ״ז נמשך בו גילוי אור העליון
 ממש כי הוא ית׳ כל יכול. מ״מ אין הגילוי אור מתייחל כ״כ עם
 הכלי ע״ל איהו וחיוהי וגרמוהי חל כוי, ויש מעלה ג״כ בירילת האור
 למטה ע״ר שנתבאר במ״א ע״פ והתהלכתי בתוככם, כי גם בענין
 ההשגה יש חילוק כי כשיתגלה גילוי גלול כזה שיוכל להתגלות אור הסוכ״ע
 לגוף ממש מבלי הזלככות עצומה כ״כ שע״ל עליות העולמות צריר
 מקור שרש הגילוי להיות ממקום גבוה יותר בכלי שיוכל לבא לירל
 ולהשתלשל הגילוי למטה בגוף ממש, וא׳׳כ גילוי סובב בממלא אז
 ההשגה שמשיגין למטה הוא נמשך שרשו ממקום גבוה יותר מן מה
 שמשיגיו בעליות ממלא לסובב היינו בשיזלכך הגוף לעלות למרום ע״ל
 הזיכור לעליית העולמות ממש כי אז א״צ להיות הגילוי ממקום גבוה
 כ״כ כמו שרש הגילוי שמלמעלה למטה וכילוע שמה שמקור שרשו
 ממקום גבוה יותר יוכל לבא ולהתגלות למטה יותר. וער״ז י״ל מ״ש
 בע״ח שער לילת המוחין פ״ב בפי׳ ושמתי כלכל שכתר לנוק׳ נמשך
 משני שלישים של ת״ת לז״א שהם ב״פ כל ב׳ שלישין לשם ע״ב כוי,
 ועיין בלק״ת פ׳ בראשית בלרוש ארבעה שנכנסו לפרלס ובפי חיי שרה
 ע״פ ותמלא כלה והרמ״ז בפ׳ וירא על לף צ״ז ע״ב כ׳ וז״ל וניתקן
 כתר לירה שמאיר גם משליש העליון לת״ת בסול ושמתי כלכל בו׳
 וכ״כ בהג״ה באוצ״ח (ת״ח ע״א) לפי׳ ושמתי כל כל הם ב׳ שלישים
 העליונים לת״ת לבל שליש התחתון כוי, ועמ״ש בפ׳ ויגש בענין שלש
 מטמוניות הטמין יוסף כוי ואחת גנוזה לצליקים לע״ל להיינו שליש
 העליון כוי וע׳ בהרמ״ז ר״פ פקולי ע״פ מה רב טובף כוי, עכ״פ
 הפי׳ הוא שהכתר דנוק׳ יומשר לעתיד משני בחינות עליונות. והענין
 ע״ד מ״ש בע״ח שמ״א פ״ג שהכתר הוא הממוצע בין המאציל לנאצלים
 ולכן יש בו מב׳ הבחי׳ א׳ בחי׳ תחתונה שבמאציל ב׳ שרש הנאצלים.
 והנה כמ״כ עד״ז בכתר דנוק׳ שנמשר מת״ת דז״א יש בו ג״כ כעין
 שני הבחי׳ הנ״ל. וזהו ענין שנחלק ת״ת דז״א לג׳ שלישין היינו השליש
 התחתון הוא בחי׳ נה״י שבו שבחי׳ זו יומשר לעתיד בבחי׳ פנימית
 והתגלות במל׳ והב׳ שלישיו העליונים היינו חב״ד חג״ת מהם נעשים
 ב׳ בחי׳ הכתר דנוק׳ וע״ז נאמר ושמתי כד כד. ועגין ג׳ בחינות אלו
 יש להבין ע״ד שנתבאר במ״א בעניו שלש פעמים קדוש בביאור

 כתיב אשר אהבת את יצחק כי ידוע הטבע לאהוב ההיפוד כדכתיב
 מים קרים על נפש עיפה וכמ״כ להיפר מי שקר לו מאד רוצה למים
 חמים. ולכן אברהם שמדתו המשכה מלמעלה למטה אוהב ג׳׳כ
 ההיפיד בחי׳ יצחק מלמטה למעלה. לפ״ז י״ל דגבריאל אמר שהם
 ומיכאל ישפה אד מ״מ יותר נראה כפי׳ הראשון, וכן במדרש תהלים
 רסי׳ פ״ז הגירםא פליגי בה תרי מלאכי ברקיע מיכאל וגבריאל ובו

 הוא בילקוט בישעיה נ״ד כג״ל):
 ד ואמר הקב״ה להוי כדין וכדין. כי הנה פי׳ וביאור ענין עליות
 המדרגות והתכללותם במקורם היינו הזדככות החומר
 שבמדרגה התחתונה שהיא חומרית וגשמית בערד המדרגה שלמעלה
 הימנה שהיא בבחי׳ רוחנית ונשמה לגבי התחתונה שהיא בבחי׳ גוף
 ומדה וכשהיא מתפשטת מחומריתה וגסותה עד שתהיה בבחינה
 העליונה היינו עלייתה והתכללותה במקורה. וזהו עגץ עליית שבת
 בפנימית העולמות כמו שאומרים הבו לה׳ בני אלים הבו לה׳ כוי.
 שהג׳ הבו הו ג׳ בחי׳ עליות בי״ע שעולים באצי׳ במל׳ וכן המל׳ עולה
 בז״א וז״א באו״א עד רום המעלות כמ״ש כל זה בכוונת הבו הנ״ל
 דהייגו שמתעלות המדרגות בעילוי יותר מבשהיו בסדר ההשתלשלות.
 כי החכמה שבסדר ההשתלשלות עד חכמה דעשיה עד שנתהווה שכל
 אנושי. הנה שכל האנושי הזה הוא חומרי וגס מאד נגד החכמה של
 מעלה ואין ערד ודוגמא לבחי׳ של מעלה. וכן הרחמנות שלמטה
 בגשמיות היא מגושמת בחומריות וגסות מאד ואיגה דוגמת הרחמנות
 שלמעלה כי למטה הרחמנות היא מפאת התפעלות הגפש בצר לה כצרת
 אביון שאינה יכולה לסבול כוי, ולמעלה לא שייר התפעלות כלל ממקרי
 הגוף אלא שבידידות והמשכת המדרגות בצמצומים רבים ושונים נתהווה
 שכל אנושית ורחמנות אגושית ולמעלה היא מקור החכמה ורוחניותה
 וחיותה ומקור הרחמים וחיותו שמשם נמשד להיות חכמה ורחמים
 למטה בגשמיות אבל בעליות העולמות בבחי׳ פנימית תתעלה החכמה
 שלמטה להיות לה הזדככות מחומריתה וגסותה עד שתהיה בטילה
 במציאות ונכללת במקור החכמה שלמעלה שאין כמוה ולא דוגמתה
 בשכל אנושי כלל. וזהו ענין לאשתאבא בגופא דמלכא שהוא להתכלל
 בע״ס דאצילות ממש שבתוכן יהיה גילוי אורות המקיפים בחי׳ םוכ״ע.
 וה״ז יחוד אור א״ס ב״ה עם נשמת האדם שבגוף כשיקום בתחה״מ
 ע״ד יחוד עליון דאיהו וחיוהי חד והיינו ע״י עליות העולמות שיהיה
 אז. עוד יובן עניו ההזדככות ע״ד שאגו רואים גוף האדם יותר זר
 מגוף הבהמה והיינו כי באדם יש נפש המשכלת שלפי ערד נפשו כן הוא
 גם גופו, משא״כ הבהמה גופה גם וחומרי יותר ולא יוכל להכיל נפש
 המשכלת בגופה כלל. וכן לע״ל יהיה הגוף יותר זר לאין קץ מגוף
 האדם עכשיו שהגוף יהיה רק מאותו העצם שישאר לעת התחי׳ שממנו
 יבנה בניו הגוף כחמירא גו עיסה ע״י הטל שיומשד מלמעלה, והיינו
 לפי ערד הנשמה שתהיה אז ממקום גבוה יותר נעלה. ועד״ז יהיה
 עוד הזדככות ועליות עד שתתעלה החכמה שלמטה באדם להיות כפי
 בחי׳ חכמה עילאה, וכו החסד שבאדם יהיה כמו בחי׳ חסד דרועא
 ימינא שלמעלה וכן הגבורה כו׳ וכל זה הוא ענין עליות העולמות
 מלמטה למעלה. וזהו בחי׳ בנימין. אמנם בחי׳ המשכה מלמעלה
 למטה היינו שגם בכלים דבי״ע כמו שהן יומשר בהן גילוי אור א״ס
 ממש כמו שנמשד בכלים האצילות וכמ״ש במ״א ע״פ מאמר הזהר
 ר״פ ויצא שאמר הקב״ה לדוד חייר אפילו במאניו דילי לא אשתמש
 אלא במאנין דילך. מאנין הם כלים. והנה גם באצילות יש בחי׳
 כלים אלא ששם באצילות איהו וגרמוהי חד שגם הכלים הם בבחי׳
 יחוד, מה שאין כן בבריאה משם יפרד וגם בבריאה הנה יש נר״נ חיה
 יחידה והנשמה חיה יחידה נכללו באלקות רק הרוח ונפש הם כלים

 שויה ומרה: כ״ה בגובתי״ק 1101 ובדפוס ראשון, אבל בדפוס נדפס: נגדה.
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 ע״י תשובה ומע״ט שעי״ז ממשיך בחי׳ סוכ״ע מה שאינו מתלבש בכלים
 ועמ׳׳ש מעניו עלייה זו בד״ה זכור ושמור בדבור אחד והכח הזה
 במצות מעשיות דוקא כי נעוץ תחלתו בסופן. ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה

 שבת שבתון:
 (ג) והנה האבנים טובות גידולם מהכוכבים וזהו ענין ויקח מאבני
 המקום שהם י״ב וכמ׳׳ש בזח״א ויחי (דרל״א ע״נ) וע׳
 במא׳׳א אות אלף סעיף ד׳ בענין אבנים ובאות כ׳ ם׳׳ב בעניו כוכב.
 ודרך כלל יש בהם ב׳ בחינות שהם וישפה אור ישר ואור חוזר, ועמ״ש
 מענין או׳׳י ואו׳׳ח בד״ה אז ישיר ישראל בו׳ עלי באר בענין מעין

 גנים במ״ח:
 (ד) וזהו להוי כדין וכדין שיהיה ב׳ הבחינות שיהיה עליות העולמות
 דהיינו הזדככות העולמות ועמ״ש מזה בד״ה את שבתותי
 תשמרו ויהיה גם כן המשכה מלמעלה למטה ועמ״ש םד״ה כי ההרים
 ימושו גבי אלקי כל הארץ יקרא. וזהו ושמתי כד כד שמשותיד. שזהו
 ב״פ כ״ד אתווו דבשכמל״ו שחרית וערבית ועיין במא״א אות דל״ת
 סל״ג ועיין ברבות באיכה על פסוק העיר רבתי עם נזכר הרבה בחי׳
 כ״ד ושרשן מן כ״ד צרופי אדני, ועיין מה שכתוב על פסוק ועתה

 יגדל נא כח אדני:
 ה ואעפ״כ נמנו וגמרו דנוח לו לאדם שלא נברא והיה נשאר
 בבחי׳ טהורה היא, ומ״ש והנה טוב מאד לק״מ.
 דהנה בלא״ה צ״ל זה הפסוק שהרי אנו רואים בבריאת הנבראים
 הצח״מ שיש מהן שנבראו לא בשביל עצמן לבד כ״א בשביל לשמש
 האדם. כמו בריאת הסוסים הוא בשביל שיהיה האדם רוכב עליו
 ויהיה נושא בני אדם, א״כ נברא רק בדרך טפל לגבי העיקר והרבה
 נבראים רובם כיוצא בו. והרי כתיב את כל אשר עשה והנה טוב
 מאד. והענין כי גם להסום מגיע תועלת ותיקון ממה שהוא מרכבה
 להאדם הן בגשמיות שהאדם מספיק לו מזונו בטוב והעיקר ברוחניות
 שהחיות שבו מתברר עי׳׳ז ואצ״ל בהמאכל שהאדם אוכל שנכלל
 בפנימית ממש. וכמו הלבושים שהאדם נושא. אבל מ״מ עיקר
 המכוון בבריאת הסוס עד״מ אינו בשביל התועלת המגיע לו כ״א
 זהו דרד טפל כדי שלא לקפח שכר כל בדיה, אלא המכוון בבריאתו
 הוא בשביל טובת האדם. וגדולה מזו מצינו שארז״ל ע״פ כי זה כל
 האדם, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה בפ״ק דברכות
 (ד״ו סע׳׳נ) והאריד בזה הרמב״ם בהקדמתו לפי׳ המשניות. (יעייו

 מזה בכוזרי מ״א סי׳ צ״ה וסי׳ ק״ג וסי׳ קי״א, ובמ״ב סי׳ י״ד וסי׳ מ״ד). ועיין

 ברבות במדבר פרשה ג׳ א״ר לוי אתה מוצא דברים הרבה ברא הקב״ה
 בעולם ובירר לו אחד מהן ברא הקב״ה ז׳ ימים ובחר בשבת בו׳
 ע״ש וכפ׳ אחרי ר״פ כ״ב, ואם כן הוא בנבראים עצמן עאכ״ו בנבראים
 לגבי הבורא. דמקרא מלא כתיב ולכבודי בראתיו. וכתיב כל פעל ה׳
 למענהו. וכמארז״ל ספ״ו דאבות כל מה שברא הקב״ה לא בראו אלא
 לכבודו, א״כ תכלית המכוון בבריאת האדם אינו בשביל האדם עצמו
 לבד אף שבאמת עלייתו נפלאה מאד. עכ״ז לא זו לבד הוא תכלית
 המכוון כ״א לכבודו ית׳. ולהיות ישמח ה׳ במעשיו לויתן זה יצרת
 לשחק בו. וזהו שארז״ל במשנה סוף קדושין שהם לא נבראו אלא
 לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני. הרי כמו שבריאת הבעלי חיים
 הוא רק דרד טפל בשביל לשמש האדם, אלא שאעפ״כ יש להו שכר
 טוב על זה. כר עד״ז בריאת האדם הוא לכבודו ית׳, ולכן נאמר
 לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיד רעיתי. ועמ״ש מזה בשיר השירים
 סד״ה לסוסתי ברכבי. ועד״ז אמרו ברבות ר״פ דברים. כדבורים היו
 בני מה הדבורה הזאת כל מה שהיא מסגלת מסגלת לבעליה כד כל
 מה שישראל מסגליו מצות ומעשים טובים הם מסגליו לאביהם שבשמים.

 ע״פ אחרי הוי׳ אלקיכם ועמ״ש סד״ה יחיינו מיומים, וזהו ג״כ
 עניו הב׳ כתרים שקבלו ישראל בסיני אלא שי׳׳ל שהו היו מב׳ שלישיו
 התחתונים ולעתיד הוא שיתגלה שליש העליון כוי, והנה עכ״פ בכתר
 דנוק׳ יהיו ב׳ הבחי׳ שהא׳ הוא בעניו בחי׳ תחתונה שבמאציל. והב׳
 כענין שרש הנאצלים. ושרשן מב׳ הבחי׳ שבכתר הכללי שהן ע״י וא״א
 כוי. ועמ״ש בד״ה ויקח קרח בתחלתו. והיינו שמשם נמשר ב׳ בחי׳
 התגלות הנ״ל דסובב בממלא וממלא בסובב. והנה לפמשנ״ת לעיל
 שלהיות התגלות סובב בממלא צריך מקור שרש הגילוי להיות ממקום
 גבוה יותר צ״ל דהמשכה זו הוא מבחי׳ העליונה שבכתר. וצ״ע ע״פ
 מ״ש במ״א דלעתיד יתעלו הגבורות ויהודה יהיה למעלה מבחי׳ יוסף
 וגם עפמ״ש סד״ה שובה ישראל עד וגם ופני לא יראו בבחינת
 המשכה. אבל בבחי׳ העלאה את פניר הוי׳ אבקש. נמצא בבחי׳
 העלאה יוכל להיות התגלות מבחי׳ עליונה יותר ועמ״ש בד״ה את
 שבתותי תשמרו בענין עליות דשבת. וע׳ מש״ל בעניו שמש הוי״ה
 ושמש צדקה. וצ״ע. והנה המשכות אלו הוא ע״י בשכמל״ו שחרית
 וערבית שהם ב׳ בחי׳ כד הנ״ל כמ״ש בת״ז תיקון כ״ח ועל אלין כ״ד
 אתוון אתמר ושמתי כד כד שמשותיר. והענין דמבואר במ״א בפי׳ עושין
 רצונו של מקום כתר דנוק׳ הוא בחי׳ בכל מאדר כו׳ והנה בבחי׳ בכל
 מאדר יש ג״כ בחי׳ רצון ובחי׳ תענוג והוא הנק׳ חפץ שהוא פנימית
 הרצון אהבה בתענוגים בבחי׳ מאד בלי גבול בעניו עיני האדם לא
 תשבענה כוי. וזהו ענין ב׳ בחי׳ כ״ד דבשכמל״ז שחרית וערבית כי
 שמחה בצפרא ורננא ברמשא כוי. וזהו אשת חיל עטרת בעלה אשת
 חיל דוקא כמ״ש בע״ח דפי׳ חיל היינו ב״פ כ״ד דבשכמל״ו שחרית
 וערבית שעי״ז ממשיכים בחי׳ עט״ב כוי. ואפשר לומר בפי׳ עט״ב
 שממשיכים ג״כ הכתר לז״א מבחי׳ היותר עליונה. וע״ד שבשבועות
 נמשך לו הכתר מע״י וא״א ממש כמ״ש במ״א. ועמ״ש מענין בשכמל״ו
 סד״ה שמע ישראל. וע׳ בפע״ח בכוונת קריאת שמע דבק״ש של
 ערבית שרש ההמשכה נמשד מבחי׳ א״א ובק״ש דשחרית נמשר מבחי׳
 עתיק כוי, והיינו לפי ההעלאת מ״ן רננא ברמשא ושמחה בצפרא
 מ״ל, ועמ״ש בפנים בענין זה דשחרית וערבית באופן אחר כי ברישא
 חשוכא כו׳ ישת חשד סתרו כו׳ ומ״ש במ״א עד״ה והיה אור הלבנה
 כר׳ ודו״ק). וזהו ג״כ ענין באתעדל״ת אתעדל״ע שהכח שיש לאתעדל״ת
 להיות בה ועל ידה אתעדל״ע היינו ע״י שמתחלה נמשד אתעדל״ע
 מאליו מלמעלה למטה והוא הנותן כח ועוז לאתעדל״ת שהיא בחי׳

 מלמטה למעלה להיות בה ועל ידה אתעדל״ע וגילוי אור כוי:

 קיצור

 (א) ענין נוח לו לאדם שלא נברא, ועיין מזה בעה״ק (ח״ב פכ״ב)
 הובא בשל״ה בהקדמת בית ישראל (דף כ״א ע״ב ב״ב ע״א).
 ובעקדה פ׳ בראשית (שער ח׳) ובעקרים (מ״ד ס״פ כ״ט) נדחק בזה.
 ובעה״מ (שער קרית ארבע פנ״ה) ג״כ נדחק בזה• אד הנה הנשמות
 הן נמשכו מפנימית הכלים דע׳׳ס, ופי׳ כלים היינו עצם בחי׳ חכמה
 וחסד. משא״כ האור והנשמה הנמשד בהו מאור א״ס הוא בחי׳

 דלאו מכל אלין מדות כלל:
 (ב) וזהו ענין נשמה שנתת בי טהורה היא מלשון כעצם השמים לטוהר
 ואח״כ אתה בראת. ועמ״ש בד״ה הים ראה וינוס
 יעל זה הוא החקירה אם נוח לו לאדם שנברא היינו שירד מבחי׳
 טהורה היא לבחי׳ בראת יצרתה נפחתה בי דהיינו מכלים דע״ס דאצי׳
 לבי״ע עד שיתלבש בגוף כי ירידה זו צורר עלייה גדולה היא שעי״ז
 יתעלו לבחי׳ קדש שלמעלה מבחי׳ טהורה היא וכמ״ש ואנשי קדש
 תהיון לי, והוא לבחי׳ אור א״ס ממש שלמעלה מבחי׳ הכלים. והיינו

ם: בגוכתי״ק נמחק תי׳ ממשיכים, ונכתב ״נעשית״. כי  cnai וערבית — ממשי



 לקוטי ראה תורה כט

 ממש בתוך הגוף, אבל הקב״ה אע״פ שנאמר את השמים ואת הארץ
 אני מלא מ״מ הוא ית׳ קדוש ומובדל מהם לפי שהעולמות נבראו
 ונמצאו ממנו ית׳ שלא בדרר עילה ועלול שהוא בחי׳ יש מיש שבזה
 שייר תפיםא והתלבשות העילה בעלול אלא נתהוו בבחי׳ יש מאיו
 וכמ״ש והחכמה מאיו תמצא שאפי׳ חכמה עילאה התהוותה בבחי׳ יש
 מאיו ולכן נק׳ החכמה יו״ד דשם הוי׳ מפני שהתהוותה ע״י צמצום
 שנמשד רק בחי׳ יו״ד כוי, וזהו כי בי״ה ה׳ צור עולמים כי כדי להיות
 התפשטות החיות והתהוות איזה הארה צ״ל תחלה בחי׳ יו״ד שהוא
 צמצום שמא״ס ב״ה בעצמו לא היו העולמות יכולים לקבל כלל ולא
 היה יכול להתהוות יש מאין אלא ע״י צמצום שזהו היו״ד ואח״כ נמשר
 ה׳ שהוא שנתפשט הארה זו המצומצמת להיות םוכ״ע וממכ״ע בו׳,
 וזהו שאומרים השרפים קדוש כו׳ הוי׳ צבאות כו׳ שהוא ית׳ קדוש
 ומובדל וכדי שיהיה התהוות צבאי צבאות הוא יש מאין ע״י יו״ד צמצום
 כו׳ בנ״ל. וביאור הדברים הנה כתיב גדול ה׳ ומהולל מאד בעיר
 אלקינו ואמרז״ל אימתי גדול ה׳ כשהוא בעיר אלקינו. פי׳ עיר אלקינו
 היינו בחי׳ צירופי אותיות ע״ד מ״ש בס״י שתי אבנים בונות שני בתים
 כו׳ וע״י ריבוי שינויי הצירופים נעשה ריבוי התחלקות הנבראים, וזהו
 עניו עיר אלקינו ואז שייר בחי׳ גדולה וזהו הללוהו כרוב גודלו פי׳
 רוב הוא בחי׳ ריבוי התחלקות אורו וזיוו לכל חד וחד לפום שיעורא
 דיליה והן הו גבורותיו וצמצומיו הרבים להתחלק כ״כ עד ריבוי רבבות
 מלאכים ונשמות, ומקור התהוות הדבור הוא מחכמה עילאה ולגבי
 אור א״ס ב״ה גם החכמה עילאה עצמה היא כעשייה גשמיות ונמשר
 ע״י יו״ד הוא צמצום עצום הנ״ל (ועמ״ש מכ״ו בד״ה בשעה שהקדימו ישראל
 נעשה). ומ״מ חו״ב נקרא עדייו הנסתרות עלמא דאתכםיא סוכ״ע

 והנגלות היינו ו״ה היינו בחי׳ המשכה בבחי׳ הדבור אימתי גדול
 כשהוא בעיר אלקינו כנ״ל. והנה כמ״כ באדם חו״ב אינון נסתרות
 במוחא ולבא והוא עניו ההתבוננות בגדולת א״ס ב״ה שיתבונן האדם
 בק״ש וברכותיי והוא בחי׳ י״ה שבנפש כי הה׳ הוא בחי׳ בינה
 שנק׳ רחובות הנהר כלומר כמו צורת הה׳ שמתפשטת לאורר ורוחב,
 כר בחי׳ השגה זאת והתבוננות זו איד שמהווה יש מאין לאין שיעור
 ושהוא ית׳ קדוש ומובדל נק׳ רחובות שבא באורר ורוחב בהשגה
 שבמוחו ומזה מסתעף התפעלות האהבה בבחי׳ רצוא דוקא כי בינה
 ליבא שמבחי׳ ההתבוננות בהשגה יולד הצמאון ברשפי אש בבחי׳ רצוא
 והוא ענין הה׳ דשם הוי׳ ובחי׳ היו״ד הוא בחי׳ החכמה כח מה שהוא
 בחי׳ השוב שאחרי הרצוא כמאמר הס״י אם רץ לבד שוב לאחד פי׳
 שוב הוא בחי׳ ביטול במציאות מכל וכל שלמעלה מבחי׳ התפעלות
 האהבה ברשפי אש כי התפעלות האהבה נק׳ יש כי הרי יש מי שמתפעל
 ובחי׳ הביטול נק׳ אין והוא בחי׳ חכמה כח מ״ה והיינו בחי׳ יראה
 עילאה יראה בושת כמ״ש הן יראת ה׳ היא חכמה ועוד כי הביטול
 הוא נמשד מצד בחי׳ עצמיות אור א״ס שלמעלה מזיו ואור המתלבש
 בעולמות דלית מחשבה תפיסא בי׳ כלל והוא נמצא למטה כמו
 למעלה כי הלא את השמים ואת הארץ אני מלא, ולכן מצד זה נמשד
 היראה והביטול כו׳ ולהיות בבחי׳ שוב כו׳ משא׳׳כ בחי׳ הרצוא שהוא
 האהבה ברשפי אש לצאת מגדרי הגוף וליכלל למעלה בעולמות
 העליונים הרי עלייה זו היא ליהנות מבחי׳ הזיו והאור המתלבש
 בעולמות כוי, והכלל הוא דבחי׳ הרצוא נמשד מבחי׳ ממכ״ע דמצד
 בחי׳ ממכ״ע שייר מעלה ומטה לכן יתכן בחי׳ רצוא ועלייה ממטה
 למעלה אבל שוב נמשד מצד בחי׳ סוכ״ע דקמיה מעלה ומטה שויו כו׳
 וכמ״ש בד״ה וידעת היום, וזהו בחי׳ י״ה שבנפש דהיינו שבק״ש ותפלה
 צ״ל התכללות ב׳ מדרגות הללו דרצוא ושוב דהיינו להיות בבחינת רצוא
 ולמסור נפשו באחד ואח״כ בבחי׳ שוב כו׳ וכן אח״כ אחר השוב רצוא

 וה״ע התענוג עליון שעשוע המלד בעצמותו מקיום התורה והמצות.
 ומ״מ להאדם מגיע שכר טוב לאין קץ וכמארז״ל יפה שעה אחת של
 קורת רוח בעוה״ב מכל חיי העוה״ז. אד עכ״ז זהו בחי׳ טפל לגבי
 שעשוע המלד בעצמותו. ולכן נמשל המשכה זו לבחי׳ ושער רישיה כמו
 שאיו ערוד השערות לגבי עצם המוח עד״מ כד אין ערוד גילוי התענוג
 ושכר מצוה הנמשד ומתגלה לנשמות לגבי עצם תענוג העליון שהיא
 עצם המצוה. ולכן יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז מכל חיי
 העוה״ב. וזהו שנמנו וגמרו שנוח לו לאדם שלא נברא. ולא אמרו
 ח״ו טוב לו שלא נברא. דזה א״א לומר שהרי הירידה והבריאה מבחי׳
 טהורה היא לבחי׳ בראת יצרת נפחת בי היא בשביל עלייה גדולה ונפלאה
 לאיו קץ לבחי׳ קדש העליון שלמעלה מעלה ממדרגת טהורה כנ״ל ולכו
 נאמר אמרו צדיק כי טוב. מה רב טובד אשר צפנת ליראיה אלא
 שעכ״ז לא זה לבד הוא תכלית המכוון בבריאתו. אלא שיהיה בבחי׳
 לסוסתי ברכבי כוי וכדבורה הזאת כו׳ כנ״ל ולא יעבוד לגרמיה ולקבל
 פרס. וע״כ אמרו שנוח וקל הי׳ לו שלא נברא אף שישאר בבחי׳ טהורה
 היא, משיכנס בתור המלחמה עצומה עם היצה״ר ולואי שתהא יציאתו
 בביאתו. ולכן עכשיו שנברא יפשפש במעשיו דהיינו שידע שנברא
 לכבודו ית׳ לשמש את קונו כו׳ ואזי יזכה לרב טוב הצפון כוי. ועתידים

 צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש כו׳*:

 וכל בניך למודי הוי׳ ורב שלום בניך וגו׳. וארז״ל ת״ח מרבים
 שלום בעולם שנאמר וכל בניד בו׳ ורב שלום בניך אל תקרי
 בניך אלא בוניך (כדאיתא בגמרא סוף מסכת ברכות וסוף יבמות, ועיין על
 פסוק זה ברבות ס״פ ויגש, בשלח ר״פ כ״א, תצוה פ׳ ל״ח וע׳׳ש. נשא קרוב לס״פ

 י״א גבי וישס לך שלום, ס״פ כי תצא, ובסוף מדרש אסתר, זח״ב תרומה קס״ט סע״ב,

 ח״ג אמור צ״א בי, אחרי דס״ב אי, ח״א ס״ד ב׳ צ״ו בי). וצ״ל למה הוצרכו

 להוכיח זה ממה שאמרו אל תקרי בגיד אלא מניר הא גם מהכתיב בניר
 למודי הוי׳ יש להוכיח כן דקאי על ת״ח שהן הן למודי הוי׳ והן הן מרבים
 שלום. ויש להקדים מארז״ל פ״ז דב״מ (דף פ״ה ב׳) ע״פ על מה אבדה
 הארץ כו׳ על עזבם את תורתי (בירמיה סי׳ ט•) דהיינו על שלא ברכו
 בתורה תחלה ופי׳ שלא ברכו בתורה אין ר״ל שלא ברכו ברכת התורה
 ה״ו דודאי א״א לומר כן׳ אר כי פי׳ ברכו מלשוו המשכת בריכה
 והיינו להמשיד בחי׳ המשכת ברכה ושפע בתור התורה (ועמ״ש בד״ה
 להביו ענין הברכות מעניו פותח בברוד וחותם בברוד ובד״ה נר חנוכה כר ומזוזה

 וסד״ה זאת חקת התורה/ והיינו ע״י התפלה שקודם לימוד התורה וכמ״ש

 במ״א בביאור ע״פ יונתי בחגוי בענין על תפלתי שתהא סמוכה למטתי
 כו׳ וכמ״ש בק׳׳ש ואהבת תחלה ואח״כ ודברת בם כוי. וביאור העניך
 הנה פי׳ ועניו למודי ה׳ הפי׳ שהם מקבלים ומלומדים משם הוי׳ וע״ד
 מ״ש ודברי אשר שמתי בפיר וכמאמר המגיד להב״י אני המשנה
 המדברת בפיר. והענין דהנה פי׳ ד׳ אותיות שם הוי׳ היו״ד הוא בחי׳
 חכמה והה׳ הוא בחי׳ בינה כו׳ והנה איתא בת״ז ועל אליו תרץ כתיב
 הנסתרות לה׳ אלקינו שהם י״ה שהם נק׳ נסתרות והנגלות ו״ה כו׳,
 וכ״ה עוד בתיקון עשירי דחכמה ובינה אינון נסתרות במוחא וליבא
 ברחימו ודחילו. ו״ה הן נגלות תורה ומצות כו׳ ועמ״ש מזה בד״ה
 החלצו מאתכם. נמצא בחי׳ י״ה שייר בבחי׳ התפלה שעיקרה אהוי״ר
 שנמשכו מבחי׳ י״ה. והענין כי עיקר עניו התפלה הוא עניו
 ההתבוננות. והיינו בשתים לפניה להתבונן איך שהשרפים אומרים
 קדוש כו׳ והאופנים ברעש גדול והעביד כי פי׳ קדוש לשון הבדלה
 בערד דהיינו כי מה שהוא ית׳ מחיה את העולם אינו כדמיון הנשמה
 שמחיה את הגוף שמתפעלת ומקבלת שינויים ממקרי הגוף לפי שמלובשת

 עורה צדיקים — לפניהם קדוש כר: באוה״ת כאן ע׳ תשסט הוספה.
 שרה שנמשכו — והעני! כי: כ״ה גם בדפוס ראשון ובגוכתי״ק 1101 מהדו״ק.

 *) עיין בהוספות.
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 עבד, ויש בזה מעלה מה שאינו בבחי׳ בן כמ״ש בסש״ב פרק מ״א
 שהאדם צ״ל כלול מבחי׳ בן ומבחי׳ עבד ובחי׳ בו זהו בחי׳ וכל בניד הנ״ל.
 אמנם בחי׳ עבד עובד אלקים זהו בחי׳ עול תורה וזהו בחי׳ בוניד
 וכמשי״ת. וזהו ענין פ׳ והיה אם שמוע שנאמר בה ולעבדו ועמ״ש
 בד״ה ועתה יגדל נא בענין בחי׳ עבד שהוא בחי׳ ביטול רצון שלמעלה
 מהשכל ושם נתבאר בחי׳ זו בעניו המצות שצ״ל קיום המצות בבחינה זו
 ועי״ז דוקא נמשד גילוי רצון העליון שלמעלה מהחכמה וזהו עניו כח
 אד׳ בו׳ ע״ש. וכמ״כ יש בחי׳ עבד זה ג״ב בעסק התורה שהוא בחי׳ עול
 תורה כמ״ש בסש״ב פרק מ״א דיש בן שהוא ג״כ עבד דהיינו אחר בחי׳ וכל
 בניד יהי׳ בחינת בוניך ע״י עול תורה שהוא בחי׳ עבד זה הב׳. ועמ״ש
 מעניז ב׳ בחי׳ עבד בביאור ע״פ לא הביט און ביעקב, ומדרגה זאת היה
 שרש בחי׳ דוד שהיה מרכבה לבחי׳ מלכות לפי שהיה בבחי׳ עבד ודוד
 עבדי וזהו נאם דוד בו ישי ונאם הגבר הוקם על פי׳ מתחלה הוא
 בחי׳ בן ישי כענין בחי׳ וכל בניך למודי הוי׳ כי פי׳ בן ישי היינו כענין
 בן י״ה כי ישי היינו י׳ עם ש״י עולמות שבבינה וע׳ מזה בזהר ס״פ
 תרומה (דקע״ה ב׳) ובמק״מ שם, ואח״כ ונאם הגבר הוקם על זהו בחי׳
 בוניד וע׳ בזהר ר״פ חקת (דק״פ ע״ב) מענין הוקם על וזהו ג״כ עניו
 מ״ש ובניהו בן יהוידע בו איש חי רב פעלים (בשמואל ב׳ סי׳ כ״ג) פי׳
 בניהו היינו בו י״ה והוי״ו שאח״כ הוא עסק התורה והיינו בבחי׳ רב
 פעלים דהיינו בחינת עול תורה וכמ״ש בגמרא רפ״ג דברכות (די״ח ן״ב)
/ ולכן וישימהו דוד אל משמעתו  ובזח״א (ד״ו סע׳׳א קל״ב א׳ קל״ו א׳ ר״ז ב׳
 שבו ועל ידו נעשה בניו ירושלים בחי׳ בוניך, כי ירושלים היינו יראה שלם וע״י
 עול מלכות שמים נעשה בנין יראה שלם להיות שלימות היראה כו׳
 כי לעומת זה בחי׳ חורבן ירושלים היינו נפילת בנין המל׳ דהיינו
 מ״ש סוכת דוד הנופלת היינו עניו עול דרך ארץ ובקשת המותרות
 בתענוגי עוה״ז יותר על די הסיפוק, שזהו הסבה המטרדת מעול תורה
 כי את זה לעומת זה עשה האלקים כוי. אמנם הטעם שבנין יראה
 שלם הוא ע״י עול תורה דוקא הוא כמ״ש בחכמה יבנה בית, והיא
 בחי׳ התורה דמחכמה נפקת שמשם שרש יראה שלם הנ״ל כנודע
 דחכמה היא יראה עילאה שהיא שרש בחי׳ יראה תתאה כר, ולכן על
 ידי עסק התורה בבחי׳ קבלת עול תורה.ממשיכים מבחינת חכמה
 עילאה שהיא יראה עילאה ביראה תתאה ולכן נק׳ בוניר דוקא.
 והנה עם היות בחי׳ בניר הוא ג״כ בן י״ה שמקבל מבחי׳ חכמה
 ג״כ מ״מ עיקר בחי׳ קבלתו מבינה כנ״ל משא״כ בחי׳ בוניד עיקרו
 מבחי׳ חכמה ממש וכמו ע״ד ההפרש בין מקרא קדש דיו״ט לגבי
 קדש ממש בחי׳ שבת ועמ״ש סד״ה וארא אל אברהם גבי ענין ושמי
 הוי׳ לא נודעתי להם, וזהו הקל קול. יעקב עד״מ הקול שמחבר
 את המחשבה להביא בדבור בהתגלות כד בקול דתורה ממשיד
 מבחי׳ אור החכמה בדבור שהוא עניו בניו ירושלים יראה שלם,
 והיינו כמש״ל בענין אימתי גדול ה׳ כשהוא בעיר אלקינו, וע״י עסק
 התורה ממשיכים להיות בבחינה זו שבח ותוספת בתוקף אור וגילוי
 כי בלא״ה הדבור מקבל מהמדות והוא בבחי׳ גבורות וצמצומים
 כמ״ש כבוד מלכותך יאמרו וגבורתד ידברו אבל על ידי עסק
 התורה ממשיכים בהדבור מבחינת חכמה עילאה עצמה וגם מלמעלה
 מהחכמה להיות מראש מקדם נסוכה וכמ״ש במ״א ע״פ ועתה יגדל
 נא כח אד׳, שזהו ג״כ עניו העונה איש״ר מברר בכל כחו. וז״ש
 להודיע כו׳ וכבוד הדר מלכותו. וזהו ארוממד אלקי המלר ועמ״ש
 בד״ה כי אתה נרי ובד״ה באתי לגני, וזהו א״ת בניד אלא בוניר כי
 העיקר הוא להמשיר האור והגילוי במדת מלכותו ית׳ וכמ״ש במ״א סד״ה
 שובה ישראל עד בעניו כי עמד הסליחה למעו תורא, ועד״ז יש לפרש
 הפסוק על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו דלכאורה

 ואחר הרצוא שוב כוי. וזהו פי׳ וכל בניד כי הנה בניד בחי׳ זכר חסדו
 הוא מדת האהבה שנמשכה מבחי׳ ההתבוננות וזהו פי׳ בינה בו י״ה
 שבחי׳ בן ואהבה זו נולד ונמשד מבחי׳ י״ה (וע׳ מזה ברע׳׳מ פ׳ נשא דקכ׳׳ב
 ע״א ובפי• הרמ״ז שם ובאדר״ז דר״צ ע״א ודרצ״א ע״א). והנה אע״ג דבחי'

 י״ה הן חו״ב אעפ״כ מרומז בחי׳ הבן בבינה כי האהבה והרצוא נמשך
 עיקרו מבחי׳ הבינה וכמ״ש כונן שמים בתבונה, ונודע דשמים הוא
 בחי׳ המדות עליונות כו׳ וכמו עד״מ בגשמיות שהגם שמוח הבו נמשך
 ממוח האב עכ״ז הרי עיקר גידולו הוא ע״י שהייתו תשעה חדשים
 בעיבור בבטן האם ועמ״ש מזה בד״ה ביום השמע״צ, וזהו וכל בניך
 למודי הוי׳ שבחי׳ האהבה הנק׳ בן וגם היראה כלולה בו כמ״ש בפי׳
 ואהבת את בד״ה וידעת היום הנה הוא ע״י בחי׳ יו״ד ה״א שבנשמה
 מ״ל וגם שייך בזה בחי׳ ו׳׳ה הוא עניו קול ודבור שבק״ש ותפלה אלא
 שעיקר בחי׳ ו״ה הוא על ידי עסק התורה ומצות וכדלקמן ועמ״ש ע״פ
 הקל קול יעקב (וע׳ בפרדס בעה״כ ערר בינה וערד בן חורין בו שמן,
 ועמ״ש במ״א בד״ה ענין האבות הן הן המרכבה מעניו יפה כח הבו
 כו׳ ועיין באדר״ז שם בעניו תרץ עטרין כו׳ וזהו ענין עדות לישראל

 וכמ״ש במ״א בענין משכן העדות:
 קיצור. עניו י״ה היו״ד צמצום עד שיהיה בחי׳ סוכ״ע ואח״כ ו״ה
 נגלות המשכה בבחי׳ דבור אימתי גדול בו׳ ובנפש י״ה מוחא
 ולבא ההתבוננות בגדולת ה׳ ומזה נמשר רצוא ושוב וזהו וכל בניר למודי כוי):

 ב והנה כ״ז הוא בחי׳ בגיד שהוא בחינת י״ה כי בחי׳ בניר היינו
 בחי׳ המרומז בבינה בן י״ה כנ״ל והוא עניו ומדרגת התפלה
 ברצוא ושוב ואחר התפלה צ״ל בחי׳ וי״ו והוא ענין קול דתורה שנק׳ וי״ו
 כמ״ש הקל קול יעקב וכמ״ש בסידור על פסוק זה, והוא בחי׳ והנגלות כי
 הוא בחי׳ קלא דאשתמע ועיין בזח״א (ד״נ ע׳׳ב ודקמ״א ע״ב), והנה הוי״ו
 מורה על בחי׳ ששה מדות כי כשר ופסול טמא וטהור נמשד מן המדות
 וזהו ענין שיתא סדרי משנה׳ אד המשכת החכמה שמתלבשת במדות אלו
 זהו ענין היו״ד שבראש הוי״ו כי צורת הוי״ו שראשה יו״ד ומן היו״ד נמשר
 וי״ו כוי, וזהו מארז״ל על שלא ברכו בתורה כי עניו לברד בתורה היינו
 להמשיד בחי׳ אור א״ס המלובש בחכמה שיומשר ויתלבש בששה מדות
 עליונות שמהם נמשד התורה ועי״ז נמשר גילוי אור א״ס למטה כמו
 למעלה שהרי אין שינוי כלל קמי׳ עצמותו כנ״ל ורוחגיות וגשמיות שוץ
 לפניו דכולא קמי׳ כלא חשיב והגם שהתורה מדברת בענינים גשמיים
 וכמו תרומות ומעשרות וכיוצא מ״מ כשהוא ממשיר מבחי׳ היריד דחכמה
 נמשך גילוי אור א״ם בהן כמו למעלה מטעם הנ״ל, וברכה והמשכה
 זו בהתורה הוא ע״י בחי׳ רצוא ושוב שבתפלה שהן בחי׳ י״ה כי רוח
 אייתי רוח כו׳ וזהו שנאמר בק״ש תחלה ואהבת ואח״כ ודברת בם ודברת
 לשון הנהגה והמשכה דהיינו להיות המשכת אור א״ס ב״ה בתורה וכמ״ש
 בד״ה השמים כםאי כוי ע״ש. ובזה יובן מ״ש על עזבם את תורתי כר ולא
 שמעו בקולי בקולי דוקא דהיינו כמ״ש בד״ה כי תשמע בקול קול היינו
 המשכה אבל בקול היינו בפנימית הקול דהיינו אור א״ם ב״ה המלובש
 בהתורה והיינו מפני שלא ברכו ועמ״ש מענין בקולי ג״כ בד״ה תקעו
 בחדש. ועמ״ש בד״ה ואהיה אצלו אמון גבי פי׳ ואהיה שעשועים אני
 תורתך שעשעתי כו׳ ע״ש. והנה כ״ז הוא בחי׳ ג׳ אותיות דשם היינו
 יו״ד ה״א ד״ו, ואמנם עניו ה״א האחרונה דשם הוי׳ הוא בחי׳ יראה
 תתאה הנק׳ מצות המלד שהוא עניו קבלת עול מלכות שמים בבחי׳ עול
 דוקא ובמ״ש בדוד ונאם הגבר הוקם על כו׳ עולה של תורה, והוא כעניו
 מארז״ל ע״פ ושבתם וראיתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדו שאינו
 דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחד שהוא
 לפי שבפעם א׳ זו היתירה משגה טבעו ורגילותו כמ״ש בםש״ב ואז נקרא
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 שלום יעשה לי בפמשמ״ט, ולא מבחינת התפלה לבד וכמו שאמר א׳׳ת
 בניד שהוא בחינת האהבה שבתפלה שנק׳ בן אלא בוניד דוקא בבחינת
 עול תורה שאחר התפלה ואז נעשה ורב שלום כוי. הענין יובן
 בהקדים מארז׳׳ל עתיד חזיר ליטהר (עיין במדרש תהלים סי׳ קמ״ו ע״פ
 מחיר אסורים ובספר מאורי אור אות ח׳ סעיף ו׳ ועיין ברבות ם״פ שמיני)

 דהנה כתיב יכרסמנה חזיר מיער והעי״ו שבתיבה מיער הוא עי״ו
 תלויה להיות ידוע ששרש יניקת הע׳ שרים הוא מבחינת ז׳ מדות
 עליונות הכלולים מעשר שהם ע׳ ובקדושה הם ע׳ נפש דיעקב וזהו
 יצב גבולות עמים למספר וגוי, ובהיותם מקבלים מבחי׳ ז׳ מדות
 עליוגות הכלולים מעשר שהם ע׳ אזי הע׳ תלויה להיות כי מרחוק
 אור האלקי יאיר עליהם שאינו מתלבש בפנימיותם רק מאיר עליהם
 בבחי׳ מקיף ורם ומתנשא עליהם כמ׳׳ש רם על כל וגו׳ ועמ״ש בד״ה
 ראה ריח בני, ויער זה הוא עולם המלאכים כמ״ש אכלתי יערי שהוא
 בחי׳ יוצר אור שמשם מתחיל עה״ד טו״ר ומשם יש יניקה לע״ש ואמנם
 מקבלים בריחוק כנ״ל וכאשר מקבלים אור ושפע האלקית נעשים
 אח״כ בבחינת פירוד וזהו יכרסמנה חזיר מיער כוי. ועיין ברבות
 תולדות ר״פ ס׳׳ה ום״פ תרומה ובפרשה שמיני פי״ג ובשה׳׳ש בפסוק
 כמעט שעברתי (אחד) מהם• אד הנה לעתיד כתיב אז אהפור אל
 עמים שפה ברורה דהיינו אף עובדי כוכבים יתבררו, כי לעתיד כתיב
 ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ וכתיב ונגלה כבוד ה׳ וראו כל
 בשר בו׳ ובאו במערות צורים מפני פחד ה׳ כו׳ כי יתברר כל בחינת
 רע ואתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא עד שכל בני בשר
 יכרעו ויפולו כוי (וכמ״ש מזה בפ׳ רשלח ע״פ ויקח מן הבא בידו מנחה כר
 ע״ש) וזהו עגיז שעתיד חזיר ליטהר, כי עכשיו גרה לא יגר שאינו מחזיר
 הניצוצין שנפלו בו בשבה״כ מבחי׳ ע׳ תלויה הנ״ל, אבל לעתיד יחזיר
 כל הניצוצין, ואז לעתיד מבחינת יער הנ״ל נעשה תיבת עיר והוא
 בחיגת עיר אלקיגו בגין יראה שלם להיות גדול ה׳ בעיר אלקינו כו׳
 וזהו ענין ורב שלום כו׳ וזהו כענין מ״ש סד״ה ושבתי בשלום הנ״ל
 ב׳ שלום כוי. והנה בירור זה נעשה על ידי עסק התורה דוקא כי
 הטעם שנק׳ תורה מלשון הוראה להבדיל בין הטמא לטהור כו׳ ויש
 הוראה שהוא מכשיר ומטהר גם מה שנראה אסור וטמא לכאורה
 או בהפד שאוסר מה שנראה כשר לכאורה כוי, והייגו ממש עניו
 הבירורים לאהפכא חשוכא לנהורא וזהו שמע ישראל שם ע׳ היינו
 להעלות הניצוצים שנפלו מבחי׳ ע׳ הנ״ל לשרשם בקדושה העליונה
 כוי. וזהו אכלתי יערי עם דבשי יערי היינו יוצר אור שע״י ההתבוננות
ד שהמלאכים עומדים ביראה כו׳ מתקנים שלא יהיה יניקת החיצונים  א
 מבחי׳ יער הנ״ל ודבשי היינו ק״ש כתפוח בעצי היער כו׳ וזהו שמע
 שם ע׳ ואח״כ בשמו״ע םנד״ל שהוא בגימטריא יער קושר כתרים לקונו
 מתפלותיהם כוי אד עיקר הבירור הוא ע״י התורה, וזהו ורב שלום שמרבים
 שלום מפני שעושין מבחי׳ פירוד דע״ש בחי׳ יחוד ע״י הבירורים
 שע״י התורה כי בחכמה דוקא אתברירו(ועמ״ש בד״ה בחדש השלישי
 גבי שהתורה נק׳ עוז ותושיה כו׳ ושלום בפמשמ״ט כו׳ שלא יהיה מונע
 מצד הגוף ונה״ב ועמ״ש בד״ה מזמור לתודה הריעו לה׳ כל הארץ בענין
 חמץ שבקרבן תודה. ור״ת הריעו כו׳ הוא הלכה כי בחכמי אתברירו כנ״ל)
 וזהו שנק׳ ת״ח שהם למודים מבחי׳ חכמה כח מ״ה ועיין ברבות תצוה פ׳
 ל״ח, וזהו המשך הפסוק וכל בניד למודי הוי׳ בניד הם לימודי הוי׳
 שמקבלים מבחי׳ י״ה להיות בחי׳ רו״ש וזהו עסק התפלה ואח״כ נעשו
 בחי׳ בוניד בעסק התורה בבחי׳ עול תורה ועי״ז נעשה ורב שלום כוי,
 וזהו ג״כ ענין והאם רובצת כו׳ לא תקח האם על הבנים אלא להיות
 תחלה בבחי׳ וכל בניד אמנם אח״כ כתיב שלח תשלח כו׳ היינו כמש״ל
 בפי׳ על כן יעזב כו׳ ואת הבנים תקח לר היינו בחי׳ בניר ואח״כ
. בני: בגוכתי״ק 1101 מהדו״ק: (ועניו מקיף זה נתבאר [נכתב בת״א  שדה בבחי׳ — וענדש .

 ואחיכ מחק תי׳ זו וכתב] במ״א פ׳ תולדות ס״פ ראה ריח בני בוי).
 שדה הניצוצץ — תלויה הניל: בגוכתי״ק הנ״ל נוסף: ולכו הוא טמא.

 מאי קמ״ל• אד בדרר רמז הענין אביו ואמו היינו בחי׳ ההתבוננות
 שכולל חכמה ובינה וזה בינה בן י״ה דהיינו האהבה הנמשכת מן
 ההתבוננות כנ״ל והוא בחי׳ התפלה בדחילו ורחימו ועסק התורה
 שבע״פ נקי ודבק באשתו, כי היא מורשה קהלת יעקב א׳׳ת מורשה
 אלא מאורסה. והנה התשבע״פ מדברת הכל בענינים גשמיים והיא
 לכאורה השפלה לגבי ההתבוננות בתפלה בדו״ר. אבל באמת זהו
 העיקר להיות דירה בתחתונים ועמ״ש מזה בד״ה בפ׳ גסכים, וזהו
נד ועמ״ש בד״ה  ע״כ יעזב ע״ד א״ת בניד, ודבק באשתו בחי׳ בו
 קדש ישראל בפי׳ ראה חיים עם אשה אשר אהבת דקאי ג״כ על
 תשבע״פ, ומ״מ אי אפשר לבא לבחי׳ זו אלא כשיהי׳ תחלה בחי׳ וכל בניר
 כי כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו, וזהו ג״כ מארד׳ל
 פ״ק דברכות בענין המשמח לחתן זוכה לתורה, דלכאורה למה צריכים
 לשמחו ומדוע לא ישמח בעצמו אלא משום כי בתחלה הוא בבחי׳
 בן י׳׳ה וצריר לעווב את אביו ואת אמו ע״כ צריכים לשמחו ועמ׳׳ש
 מזה סד״ה זאת חנוכת המזבח. ועד״ז יובן ג״כ למעלה כי התורה
 נק׳ ג״כ חתן ביום חתונתו זה מ״ת והיינו תשב״כ והוא ג״כ בבחי׳
 ע״כ יעזב איש את אביו ואח אמו היינו בחי׳ אלפים שנה שקדמה
 התורה לעולם שהוא בחי׳ אאלפר חכמה אאלפד בינה ומשם ירדה
 בבחי׳ עולם וה״ז בחי׳ ירידה ולכן אמרו נובלות חכמה שלמעלה תורה.
 ודבק באשתו היינו תשבע״פ או כנס״י שנק׳ ג״כ כלה (ע׳ מזה בד״ה
 תורה צוה מה שלפעמים נק׳ כנס״י כלה ופעמים חתן כנ״ל/ ולכן
 צ״ל כל המשמח את החתן כדכתיב אני תורתר שעשעתי, והיינו ע״י כי
 באמת כח ירידה זו נמשד מלמעלה מהחכמה עילאה עצמה כמ״ש במ״א
 בד״ה לד לד מארצד כו׳ וכמ״ש בזח״ג(דק״מ ע״א ודרס״ב א׳) וממשיכותא
 דמוחא עילאה סתימאה בו׳ נמשד עטרא דגבורה מקור תשבע״פ כוי.
 והעיקר כי ירידה זו צורר עלי׳ הוא דהיינו שיש יתרוו להחכמה מן
 הסכלות היינו ע״י דאתהפכא ונתברר הנה״ב נעשה יתרון האור
 וכמ״ש בד״ה זכור את יום השבת בפי׳ חכמות בחוץ תרונה, וכמ״ש
 סד״ה ושבתי בשלום בענין שלום לרחוק שנעשה קרוב וכמשי״ת לקמן
 בעניו פי׳ ורב שלום ועמ״ש בד״ה המגביהי לשבת בענין השמן הנמשר

 מבירור ק״נ שממנו עיקר יתרון האור:
 קיצור. והנה בניד זהו ענין האהבה שבתפלה וגם היראה כלולה
 בה ואח״כ עסק התורה הוא בחי׳ וי״ו והנגלות לנו, ה׳
 הוא בחי׳ הוקם על. בוניך. ובניהו בו׳ רב פעלים. וזהו ע״כ יעזב כו׳

 כל המשמח. חכמות בחוץ.
 ג והנה עפ״ז יובן ג״כ משארז״ל גבי ורב שלום בניך א״ת בניך אלא
 בוניך שלהיות בחי׳ ורב שלום זהו ע״י בחי׳ בוניך דוקא
 שהוא בתי׳ עסק התורה בקבלת עול והיינו אחר קדימת בחי׳ בניך תתלה
 שהוא ענין התפלה ואז ע״י התורה בבחי׳ בוניד נעשה בחי׳ ורב שלום
 בו׳ פי׳ ורב הוא עשו כמ״ש ורב יעבוד צעיר וכמ״ש עשו יש לי רב,
 ועיין ברבות פ׳ דברים ע״פ רב לבם, והיינו להיותו בבחי׳ הפירוד שהוא
 הריבוי כמ״ש נפשות עשו לשת רבים ונקי רשות הרבים וטורי דפרודא
 כידוע אבל בחי׳ ע׳ דנפש דיעקב נאמר נפש לשון יחיד להיותן בבחי׳ היחוד
 ונק׳ רשות היחיד וזהו בחי׳ ורב שלום שמבחי׳ ריבוי ופירוד דעשו יוכלל
 ויתייחד בבחי׳ היחוד האלקי (עיין מ״ש בתו״א בפ׳ וישב בד״ה כה
 אמר ה׳ צבאות בו׳ בפי׳ ורב"יעבוד בו׳ דשם מבואר ענין התכללות
 זו שהוא ע״ד התכללות כחות נה״ב בנה״א כוי) והוא הנק׳ שלום שהשלום
 ענינו בחי׳ התחברות בין ב׳ הפכים כידוע, וכד הוא המחבר להיות
 התכללות ניצוצים מבחי׳ טורי דפרודא בקדושה האלקית וזהו ורב שלום
 וזהו ג״כ ענין ורב להושיע כוי. ולהבין איר ע״י עסק התורה דוקא
 נעשה בחי׳ ורב שלום וכמ״ש או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי בפמשמ״ע
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 ד׳ א׳) רבות משפטים ספ״ל ור״פ אחרי, והיינו לפי כי הצדקה הוא
 להחיות רוח שפלים מממונו נמצא שמחיה ומרחם על השפל דלית ליה
 מגרמיה כלום ובאתעדל״ת זו אתעדל״ע נמשך ג״כ מחיי החיים א״ס
 ב״ה להחיות רוח שפלים הן הנבראים דבי״ע, וגם נמשך להחיות רוח
 שפל החוטא בהרהור כר שזהו ענין המשכת י״ג מדה״ר כו׳ לנקותו
 מן החטא׳ וע״כ במעלים עיניו מן הצדקה נאמר והיה בך חטא
 שישאר החטא שישנו כבר אפילו בכל אדם כי אדם איו צדיק בארץ
 שלא יחטא ונפגם הנפש בעבורו כו׳ כיון שאץ נמשד בחי׳ רחמים
 העליונים המנקים החטא הנ״ל, ולכן נאמר בצדקה תכונני שכדי להיות
 קיום לבנין ירושלים שלא יופסד ע״י יניקת החיצונים ולא יקלקלו הבנין
 הוא ע״י הצדקה שממשיר רחמים ומקיפים עליונים שמזה נמשד
 בחי׳ השמירה. וזהו שנאמר אם ה׳ לא ישמר עיר שוא שקד שומר, כי
 אחר המיז ירושלים דמיך ובוניה שהוא ע״י בחי׳ רו״ש דתפלה ועול
 תורה צ״ל המשכת שמירה ומקיפים עליונים והוא ע״י הצדקה וגמ״ח
 כו׳ שעי״ז תכונני כנ״ל. וזהו וממחתה כי לא תקרב ועיין זח״ג בלק
 (קפ״ח ב׳) שפי׳ דלא יהא חטאה כו׳ ע״ש, ועייו מ״ש בד״ה והיה

 מעשה הצדקה שלום בעניו ועבודת הצדקה השקט ובטח ומ״ש
 סד״ה ציון במשפט תפדה גבי ושביה בצדקה ועיין בזח״ג ר״פ אמור
 ע״פ וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה. מקץ (ר״ג ב׳) וברבות
 וישלח פע״ח בא פט״ו משפטים פל״א ועמ״ש מזה לעיל בד״ה ושמתי
 כדכד ועמ״ש בד״ה כי תשמע בקול בענין פי׳ לשמור את כל
 מצותיו שעל ידי המצות הוא השמירה בו׳. (ובב״ז אפשר להבין מ״ש
 ברבות בכמה דוכתי בסדר לד לד פמ״ב ור״פ שמיני ובתחלת
 רות ובתחלת אסתר, דכל מקום שנאמר והיה אינו אלא שמחה והיה
 ביום ההוא יצאו מים חיים, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול
 כוי, כי במלת והיה הוא הצירוף של שם הוי׳ אלא שאותיות
 ו״ד, הן קודמים לאותיות י״ה, והיינו כי בחי׳ י״ד, זהו ענין בניד
 כנ״ל שהוא עניו התפלה ברצוא ושוב וזהו כל הנשמה תהלל י״ה
 וכמ״ש במ״א בד״ה רני ושמחי בת. אמנם בחינת ו״ה רומז
 לבחי׳ בוניד שהוא עניו דירה בתחתונים שזהו תכלית המכוון
 להיות ורב שלום מלמטה למעלה ומלמעלה למטה כנ״ל. וגם י״ל
 דרומז לב׳ הבחינות דמניך ובצדקה תכונני כי הוי״ו זהו עסק
 התורה והה״א היא בחינת צדקה שהיא בחי׳ עשייה וכמ״ש בד״ה
 ולא אבה בפ׳ תצא וכמ״ש ע״פ ויעש דוד שם, ולכן מזה נמשד השמחה
 כמ״ש ישמח ה׳ במעשיו דהיינו ע״י שנתברר בחי׳ עולם העשיה כמ״ש
 במ״א בד״ה הויה לי כעוזרי, וזהו ושבתי בשלום אל בית אבי והיה
 הוי׳ לי לאלקים פי׳ בשלום ע״י ב׳ בחי׳ שלום הנ״ל יבא לבחי׳ בית
 אבי הוא יצחק בחינת צחוק ושמחה גילוי פנימיות עונג העליון
 ואזי והיה הוי׳ לי לאלקים דהיינו מה שעתה הוא בחי׳ שם הוי׳ יהיה
 אז רק בחי׳ אלקים לגבי גילוי פנימיות עונג העליון שמלמעלה משם
 הוי׳ כמ״ש אז תתענג על הוי׳ על דייקא, וגילוי זה נמשד ע״י והיה
 דוקא בחי׳ מניר שמזה נמשר ורב שלום להיות ושבתי בשלום כנ״ל
 וע״י הצדקה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. וזהו והיה הוי׳ לי
 לאלקים והיה דוקא, וז״ש ברבות ויצא פרשה ע׳ נטל הקב״ה שיחתן
 של אבות כו׳ ע״ש. ועוד יובן זה ממ״ש סד״ה רני ושמחי בת בענין
 ג׳ המדרגות דלא זז מחבבה כו׳ ושלעתיד תתעלה בחי׳ בת ביתר שאת,
 ונודע דבחי׳ בת היינו ה׳ תתאה ומזה יובן עניו והיה שאותיות ו״ה
 קודמין שזה רומז לבחי׳ בי הנני בא כוי, ועיין מח״ג שלח (דקע״א א׳)
 ע״פ והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, וז״ש במדרש איכה
 בפסוק היו צריה לא אמרית וי אלא וה אמרית, שאותיות וה היו מורים
 אצלם על השמחה• אד כדי שיהיה גילוי בחינה זו לעתיד זהו

 למען ייטב לך והארכת ימים היינו בחינת בצדקה תכונני כדלקמן.
 ומכ״ז יובן ענין מניד שהוא בחי׳ בנין ירושלים, וברבות סדר וירא
 פנ״ו איתא יראה שלם כו׳ ומלכי צדק מלד שלם כו׳ והנה שלם יש בו
 ב׳ פירושים האחד לשון שלימות, ושלימות היראה תתאה היינו כשממשיכים
 בה בחינת יראה עילאה והוא ע״י התורה כנודע מענין אם אין חכמה אין
 יראה, וגם פי׳ מלך שלם היינו כשממשיכים אל בחי׳ ממכ״ע הנק׳ מלר
 מבחי׳ םוכ״ע ואזי הוא מלך שלם וכמ״ש בזח״א (דפ״ז ע״א) אימתי
 כו׳ ביומא דכפורי כר ואזי הוא ג״כ יראה שלם וכמ״ש במ״א בעניו
 ותגל נפשי וגילו ברעדה כר מחמת שנגלה כבוד הדר מלכותו מלכות
 דא״ם בו׳ ולכן המלאכים זעות מחיל כסא כר. וכמ״ש ג״כ סד״ה
 והיה ביום ההוא יתקע בענין והשתחוו לה׳ בהר הקודש בירושלים יראה
 שלם. אך עוד יש לפרש פי׳ שלם ג״כ לשוו שלום וכמ״ש בת״י ע״פ שובי
 שובי השולמית דהיינו ירושלים וכו פי׳ הראב״ע והרד״ק בשרשים סוף
 שרש שלם דהשולמית היינו בירושלים הנק׳ שלם, והרי במדרש שה״ש
 פירשו השולמית לשון שלום, וגם בלא״ה ענין שלימות שייר לעניו שלום
 כמו שפרש״י פ׳ וישלח בפסוק שלמים הם אתנו בשלום ובלב שלם
 ובפי ויקרא בפסוק ואם זבח שלמים פרש״י שמטילין שלום בעולם
 ובזח״ג ויקרא (די״ב ע״ב) פירשו לשון שלימות ולשון שלום. וע׳ בזח״א
 (קע״ב םע״ב) ע״פ ויהי בשלם סוכו וכמאמר ופרוס עלינו סוכת שלומך.
 והענין כי ע״י בוניך נעשה בחי׳ ורב שלום שמבחינת טורי דפרודא
 יוכללו הניצוצים במלכות דאצילות וזהו ענין שלום לרחוק שנעשה קרוב,
 וכמ״ש הרמ״ז פ׳ נשא (דקכ״ב ע״ב) שלום לרחוק הם הניצוצות שנפלו
 כוי. והנה זהו ענין בחי׳ ורב שלום שמלמטה למעלה דהפירוש שמבחי׳
 רב נעשה בחי׳ שלום ע״י בחי׳ מניד כנ״ל וכמ״כ עי״ז נמשד מלמעלה
 בחינת ורב שלום דהיינו ריבוי השלום ממש והוא מ״ש במדרש אסתר
 בסופו הטוב בריבוי החסד בריבוי בו׳ עד השלום בריבוי, ועמ״ש ע״פ
 כרביבים עלי עשב וע״פ ואתה מרבבות קדש, וזהו ענץ מ״ש וחסדי
 מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט ועמ״ש ע״פ כיריעות שלמה.
 והנה גם בבחי׳ יראה שלם שייך ג״כ לשון שלום שהוא ענין התכללות
 האהבה והיראה יחד ע״ד וכל הלבבות ייראוך וכל קרב וכליות יזמרו
 לשמד כמ״ש בד״ה וידעת היום שבחי׳ התכללות זו נק׳ שלום. וגם אזי
 הוא יראה שלם לשון שלימות כי נמשכה מבחי׳ והנורא אל עליון כו׳ ע״ש:

 ד בצדקה תכונני כי הנה עם בחי׳ מניר צ״ל תכונני שהוא
 קיום ושמירת הבניו שלא יתקלקל ע״ד שפת אמת
 תכון לעד דהיינו שיתקיים לעולם וכן אף תכון תבל בל תמוט. וכן
 תבנה ותכונן עיר סיחון ועמ״ש מזה בד״ה על מ יאמרו המושלים,
 וקיום זה היינו ע״י הצדקה וחסד וכמ״ש והוכן בחסד כסא (בישעיה
 י״ו ה׳). והענין כי בחי׳ הבניו הוא ע״י עול תורה וקבלת עול מלכות
 שמים, אר כדי שיהי׳ בחי׳ קיום נצחי לבניו הנ״ל הוא ע״י הצדקה
 ולכן ארז״ל כל האומר איו לי אלא תורה דהיינו בלא גמילות
 חסדים אפילו תורה אין לו, והטעם לזה הוא דהנה במעלים עיניו
 מן הצדקה וגמ״ח נאמר וקרא עליר אל הוי׳ והיה בר חטא (בפ׳ ראה
 ט*י ט׳) ולכאורה אין לזה שייכות למעלים עיניו מן הצדקה וגמ״ח
 דוקא, ועיין בגמרא פ״ו דכתובות (ס״ח א׳) שהחמירו מאד בעון זה
 וברבות ברות ע״פ ותאמר לה חמותה. אר הענין שנאמר כי אדם
 אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא (בקהלת סי׳ ז׳ כ׳) ועיין
 מזה ברבות בקהלת שם ובגמרא סנהדרין (מ״ו ב׳ ק׳׳א א׳) והוא
 ע״ד מארז״ל בב״ב (קס״ד ב׳) שלש עבירות אין אדם ניצול מהם בכל
 יום הרהורי עבירה כוי• אד הצדקה תעביר בתם החטא ההוא כי
 ע״ז נאמר וחטאר בצדקה פרוק, וע׳ מזה בסוטה (כ׳ םע״ב) ב״ב (ד•
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 ההשתלשלות, אבל אח״כ מצד מעשה התחתונים יש שינוים בקו המדה
 לפעמי׳ מאיר בתוספת גילוי אור בכל ההשתלשלות דאבי״ע ע״י התגברות
 למטה תשובה ומע״ט ותורה ותפלה וצדקה וכמ״ש סד׳׳ה ראה ריח בני,
 ולפעמים מאיר בגדעון יותר כשלא אכשור דרי וכמ׳׳ש בפע׳׳ח בכוונת
 שבת שע׳׳י חטא אדה׳׳ר ירדו העולמות הרבה כו׳ ואח״כ ע״י תשובתו
 ושבת נתקן כוי, וכן בשעת חורבן ירושלים הסתלקות האור מזדנ כמ״ש
 קוב״ה סליק לעילא לעילא כוי. ועי״ז לא נתמלאה צור אלא כוי. וזהו פי׳
 בוניר בנין ירושלים להמשיד תוספת אור בבחי׳ מל׳ מקור דבי״ע עד שיהיה
 גם למטה גילוי אור א׳׳ס ממש וכמ׳׳ש לע׳׳ל ובאו במערות צורים מפני
 פחד ה׳ כו׳ ובנין זה הוא ע״י עול תורה ועמ״ש ע״פ אריתי מורי עם
 בשמי וזהו ג״כ עניו יראה שלם שנמשר ע״י התורה, ועמ״ש ע״פ שימני
 כחותם בעניו חותם שוקע, ויראה שממשיד מבחי׳ גבוה יותר מההמשכה
 שעל ידי חותם בולט שמלמטה בחי׳ אהבה וזהו א״ת בניך בחי׳ אהבה

 אלא בוניך בחי׳ יראה שלם ע״י עסק התורה:

 ב והנה ע״י בחי׳ בוניך נמשר בחי׳ ורב שלום שמבחי׳ ורב נעשה
 שלום, וזהו שהגגינה בתיבת ורב הוא טפחא שיהיה מפורש
 ומובן באומרו ורב שהוא בהבדל ענין בפ״ע כידוע בטעם נגינת הטפחא
 שהוא הבדלת וסיום ענין ואם לא היה נגינת הטפחא מבדלת היה
 הכונה דקאי ורב אל עניו השלום כפשוטו דהיינו שלום רב. אבל
 עכשיו הפי׳ ורב הוא ענין בפ״ע היינו בחי׳ עשו טורי דפרודא רשות
 הרבים אלא מבחי׳ ורב זה נעשה שלום שיתברר ויוכלל בבחי׳ היחוד וזהו
 רב להושיע. והנה עניו עתיד חזיר ליטהר דהנה כתיב יכרסמנה חזיר
 מיער והעי תלויה היא בחי׳ ז״ת דאימא ששם היה השבה״כ דהיינו
 בשם ס״ג שבבינה ז׳ מלבין דתהו משא״כ בחכמה לא היה שבה״כ
 כמ״ש ימותו ולא בחכמה כוי, וזהו ג״כ ענין ע׳ רבתי דשמע ישראל
 כי בבינה הם אתוון רברבין והיינו כשניתקו משבה״כ שזהו פי׳ שם
 ב״ן ורפ״ח שנכללו בז״ת דאימא ע׳ רבתי כוי. וגם הע׳ דיער תלויה
 לפי שהחיצונים מקבלים בריחוק ע״י בחי׳ מקיף הלבונה שלכד יש י״א
 סממני קטרת ובקדושה עשר ולא תשע, וגם פי׳ יער היינו עולם
 המלאכים או עולם העשייה, והנה לע״ל בקץ הימין בב״א שיקויים
 ואת רוח הטומאה אעביר כוי, וזהו אז אהפוך אל כו׳ זהו הפי׳
 שמבחי׳ ורב נעשה שלום שיוכלל ביעקב גם המקיף הנ״ל. ומזה
 יובן עוד דלהיות ורב שלום הוא דוקא ע״י בוניך כי בחכמה דוקא
 אתברירו לפי שמשם אין להם יניקה שיניקתם מבחי׳ יער ז״ת דאימא
 אבל לא בחכמה בו׳ לכן ע״י חכמה נעשה התיקון ומבחי׳ יער נעשה עיר
 כו׳ ועמ״ש ע״פ אסרי לגפן עירה כוי. ועפ״ז יובן מ״ש ברבות ע״פ
 רב לכם כו׳ פנו לכם צפונה ואיו צפונה אלא דברי תורה, והיינו כי
 מצפון זהב יאתה בחינת יראה יראו את ה׳ ראשית חכמה יראת ה׳ והוא
 בחי׳ תורה שנא׳ בה הנחמדים מזהב וכמ״ש ברבות בראשית פי״ו כי
 אם אין חכמה אין יראה, ועיקר בחינת זהב הוא תשבע״פ שהיא בחי׳
 כמעלת הזהב על הכסף כמ״ש במ״א בענין בינה יתירה ניתנה באשה
 כו׳ וכעניו ערבים עלי דברי סופרים בד״ה שחורה אני ונאוה וסופר
 הוא בחינת חכמה אשר בחכמה אתברירו, ולכן מזה נמשד שיהיה בחי׳
 רב לכם, וע״ד שנזכר למעלה שהתורה נקרא עוז ותושיה בו׳ (יעיין
 בזח״ב תרומה קמ״ח א׳ ע״פ תפוחי זהב במשכיות כסף וברבות ר״פ ייגש

 ובפרש״י במשלי סי׳ כ״ה י״א ובשל״ה בתחלתו ד׳ ג׳ ע״א) פי' שהוא

 עגין אורייתא סתים וגליא והכל אחד כי תשבע״פ נק׳ ארץ זבת
 חלב ודבש וכמש״ל בד״ה היום הזה בפ׳ כי תבא. וז״ש בדוד אדמוני
 עם יפה עינים כי בנין המל׳ מהגבורה אדמוני אד מ״מ עם יפה
 עינים כי גבורה זה אמיתית החסד וע״ד עניו קו המדה גבורה

 ע״י העבודה עכשיו להיות למודי הוי׳ בבחינת בניד ובוניד ובצדקה
 תכונני וע׳ מ״ש בד״ה שובה ישראל בענין מ״ש יעקב אם יהיה אלקים

 עמדי כו׳ והיה כו׳ ע״ש):
 ביאור הדברים בענין א״ת בניד שהוא בחי׳ אהבה שנק׳ בן בחי׳
 ז״א רובו מהחםדים אלא בוניך בנין הנוק׳ הוא מהגבורות,
 כי מלכות יורדת בבי״ע ומחיה גם ק״נ ושלמטה מטה מנוגה. והנה
 בקדושה בחינת ביטול משא״כ בלעומת זה בחי׳ יש ואעפ״כ מחמת
 שקבלת שפעם מבחי׳ מל׳ דקדושה ע״כ קרו ליה אלקא דאלקייא,
 והנה מצד עצמות א״ס אין תופס מקום להפריש שלא יומשר השפע
 רק במי שבטל דוקא כי כולא קמיה כלא חשיב ואם צדקת מה בו׳
 ולכן שממית בידים תתפש וכמ״ש בד״ה ויאבק איש ובד״ה ויהי בשלח
 פרעה• אד ע״י בחי׳ הגבורות שבמל׳ הוא ענין שמאל דוחה שלא
 יומשר לחיצונים שאין בהם ביטול רק בצמצום משום דמ״מ קרו לי׳ אלקא
 דאלקייא ועיקר השפע יומשד במי שבטל דהיינו בקדושה מלאכים
 ונשמות כוי, ולכן בנין המל׳ דוקא צ״ל מהגבורות לפי שיורדת בבי״ע
 ששם יש קליפות אבל באצילות לא יגורר רע כוי, (וע׳ מ״ש בד״ה
 להביו ענין הברכות גבי ברכה אחרוגה שכגגד חוה שהיא המל׳ חותם
 בברור מה״ט, משא״כ בברכה ראשונה שכגגד אדם שהוא ז״א א״צ
 לחותם מטעם הנ״ל וזהו והתקין לו ממנו בנין כו׳ בוניד כוי). והארה
 זו במל׳ באה מחכמה שהחכמה הוא בחי׳ ביטול ע״כ משם נמשד
 בחי׳ זו שלא יומשר אור א״ס רק במי שבטל כו׳ וכמ״ש ע״פ הרע״מ
 פ׳ תשא אבנא למשקל בה דא יו״ד כו׳, וזהו שהחכמה נק׳ דין כמ״ש
 החייט כי זהו בחי׳ גבורות והיינו בחי׳ קו המדה שהוא בחינת גבורה
 עילאה דע״י המתלבשת בחכמה סתימאה שמשם שרש מדה זו שלא
 יומשד גילוי אור א׳׳ס רק לפי ערד הביטול בו׳ וזהו חכמת נשים בנתה
 ביתה, בחכמה יבנה בית, והמשכה ובנין זה ע״י עול תורה ובחי׳
 יראה, דאיתא ברע״מ דד׳ מדרגות הן דחילו ורחימו מל׳ וז״א ואח״כ
 רחימו ודחילו בינה וחכמה, נמצא בחי׳ ז״א שנק׳ בניך בחי׳ בן אהבה
 שרשו מבינ׳ שהיא ג״כ בחי׳ רחימו והיינו אהבה זוטא ששרשה מאהבה
 רבה, אכן יראה תתאה מל׳ שרשה מיראה עילאה בחי׳ חכמה שהוא
 ביטול שלמעלה מבחי׳ אהבה, ולכן בחי׳ בוניך דמל׳ הן נק׳ תלמידי
 חכמים כי בחכמה דוקא יבנה בית וזהו בחכמה יסד ארץ אבל כונן
 שמים שהוא בחי׳ בניד הוא בתבונה וכמ״ש זה ג״כ ע״פ מאמר הזח״ג
 בפ׳ אמור (דף ק׳) ע״פ וגם אמנה בו׳ וכפ׳ וירא וע׳ בד״ה להבין
 הטעם שנשתנה יצירת האדם בו׳ ע״ש. והנה מבואר במ״א בפי׳ בונה
 ירושלים הוי׳ שהוא בניו ע״ס דמל׳ ממלכיות שבע״ס דז״א כוי, אד
 כח שיהיה בנין זה נמשד דוקא ממקום עליון יותר ועמ״ש בד״ה
 יו״ט של ר״ה שחל להיות בשבת (וע׳ בוח״א ב״ח א׳ ׳רפ ויכן קל״ד א׳

 קל״ט א׳. ובח״ג פנחס דרכ״א א׳ ובפי׳ הרמ״ז שם). והנה יש ג״כ ירושלים

 של מעלה מל׳ דא״ס יראה עילאה כוי, ובפרדס שער מהות והנהגה
 פי״ג דירושלים של מעלה הוא בינה, א״כ י״ל פי׳ בונה ירושלים
 להמשיך תוספות אור מירושלים של מעלה מל׳ דא״ס בירושלים של
 מטה מל׳ האצילות להיות כעיר שחוברה לה יחדיו היינו התחברות
 ירושלים של מעלה בירושלים של מטה כוי. והענין ההנה מבואר
 למעלה שיש בחי׳ קו המדה שעל ידו נמשד כל ההמשכות והמשכה זו
 לפי ערד הביטול ולכן בחכמה האצילות שורה אור א״ס לפי שהוא בבחי׳
 ביטול ועד״ז בכל האצי׳ מאיר בחי׳ חכמה. אבל בבי״ע שם אין מאיר
 הביטול ע״ד שהוא בחכמה דאצי׳ ביטול אמיתי רק ביטול היש ע״כ
 מתמעט ג״כ גילוי אור א״ס כו׳ ולכן בחי׳ מל׳ כשמתלבשת בבי״ע אין
 נמשד שם הגילוי אור א״ס כמו באצי׳• אד הנה הגם שמאמר קו המדה
 נמדד איר שיהיה הגילוי בכל עולם לפי ערכו כנ״ל הנה כ״ז היה בתחלת
 שדה כי מלכות — גס ק״נ ןשלמטה מטה מנוגה: בגוכתי״ק 1101 נמצא במקומו: גם ע׳ שרים

 (כנראה שזה שינוי מפני היראה].
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 הוא בחי׳ כלה שארי ולבבי נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה׳ וזהו
 הנק׳ כלותי ע״ש בחי׳ כלה כלתה נפשי ועמ״ש מזה בד״ה וארשתיך לי.
 ומדרגת בכל נפשד בחי׳ אליך ה׳ נפשי אשא וגם התקשרות כחות
 הנפש השכל ומדות ומחדומ״ע בתורה ומצות ובעיון תפלה שהוא
 ההתקשרות בחכמתו ורצונו ית׳ והוא בחי׳ עליונה יותר מבחי׳ לחצרות
 ה׳ כי אורייתא היא היכלא עילאה דקוב״ה בחי׳ בית המלכות שהמלך
 דר בו בקביעות היינו השראת אור א״ם ב״ה בחכמה עילאה מה
 שלמעלה מבחי׳ חצרות ה׳ שהמלך נכנס שם לפרקים לבד כעניז רוכב
 על כרוב קל שלו ושאט בח״י אלפים עולמות. אך בחי׳ בכל מאדך
 היא בחינת מס״נ ורעותא דלבא שלמעלה מהשכל שע״ז אמרו יש קונה
 עולמו בשעה א׳ ועמ״ש בד״ה היום הזה כו׳ מצוך וע״ז נאמר בו
 רעיתי בין הבנות יפה את רעיתי כתרצה הוא בחי׳ רצון העליוו שלמעלה
 מהחכמה וע״ז אמרו לא זז מחבבה עד שקראה אמי בעטרה שעטרה
 לו אמו שכינתא עילאה. וזהו ענין המשל למטרונה וכלותי ובנותי,
 ואמרו באו בניך היינו בחי׳ ירידות והמשכות נשמות דאצילות וכל
 בניך למודי הוי׳ ששרש גילוי זה היא מבחי׳ בינה דאצילות תשמחנה בלותי
 היינו בחינת הנשמות דבי״ע שאהבתו בבחי׳ כלתה נפשי לחצרות ה׳
 ע״כ תשמחנה ותתרווה צמאונו בגילוי זה שמבחי׳ וכל בניך אשר בינה
 נקראת חצר הפנימית הפונה קדים. ואח״כ אמרו לה באו חתנך לכאורה
ד עדיפי וא״כ מה מוסיף אלא כי חתנר זהו מארי דאורייתא בחי׳ נ  ב
 בוניך וכענין ביום חתונתו זה מתן תורה והוא ההמשכה מחכמה עילאה
 והוא אצילות בכלל ולמעלה מהבינה שהוא בחי׳ מקור הבריאה, וגם חכמה
 היא היכלא עילאה דקוב״ה שלמעלה גם מחצר הפנימית כנ״ל ומ״מ השיבה
 תשמחנה בנותי היינו נפש דאצילות כנזכר בד״ה כי תצא בענין יהבין ליה
 ברתא דמלכא וע״ז אמרו לא זז מחבבה עד שקראה בתי, והנה אבא יסד
 ברתא וע״כ תשמחנה בגילוי זה שמבחי׳ חכמה הנמשך ע״י התורה, אבל
 בחי׳ ציון עצמה היא בחי׳ שכינתא עילאה לא זז מחבבה עד שקראה אמי
 אחת היא יונתי והוא רעותא דלבא בכל מאדר בחי׳ יחידה המקבלת מבחי׳
ד וכנזכר במ״א בעניו חסידים הראשונים מ ב  יחיד שלמעלה מבחינת בניר ו
 שהיו שוהים בתפלתם תשעה שעות ביום כו׳ ע״ש (ועיין זח״ב ר״פ
 משפטים צ״ד ב׳ קכ״ב א•) ולכו לא נתרווח צמאונה בגילוי זה של

 הנשמות שמבחי׳ חכמה וכמ״ש במ״א סד״ה מים רבים, שע״ז נאמר
 אם יתן איש זה הקב״ה את כל הון ביתו באהבה והוא חכמה עילאה
 שנק׳ הוו ביתו בוז יבוזו לו והיינו אהבה רבה דבבל מאדר למהותו
 ועצמותו ית׳ דוקא אשר גם החכמה עצמה כעשי׳ נחשבת לגבי אור
 א״ס ב״ה ממש בשגם שבחי׳ ביום חתונתו זה מ״ת הרי ארז״ל נובלות
 חכמה שלמעלה תורה אלא ע״י הנה מלכד יבא לד צדיק ונושע הוא
 בחי׳ הלא אנכי טוב לד מעשרה בנים הוא ההמשכה מבחי׳ אנכי מי
 שאנכי דהיינו ההמשכה מאור א״מ ב״ה ממש שלמעלה מעלה מבחי׳ אצילות
 להיות דירה בתחתונים מה שלמעלה מעלה מבחינת הנשמות כי הוא
 גילוי אור א״ם ב״ה ממש שאין לנשמות ערוד אליו כלל והיינו ע״י הכתר
 עליון מל׳ דא״ס המחבר גילוי אור א״ס ב״ה ממש אל הנאצלים וע״ז
 נאמר הלא אנכי טוב לר מעשרה בנים (בשמואל א׳ סי׳ א•) פי׳ אנכי מי
 שאנכי סתימו דכל םתימיו הרי המשכה זו טוב לד מההמשכה שמבחי׳
 חו״ב ע״י בניר ובוניה וכמ״ש בפסיקתא ע״פ הלא אנכי טוב לד אני אין
 כתיב כאן אלא אנכי כו׳ כמד״א אנכי הוי׳ אלקיד עכ״ל וכן הוא בשוחר
 טוב (בשמואל פפ״א ובילקוט) ועמ״ש בד״ה טוב לחסות בהוי׳ מבטוח
 באדם. והנה על עניו גילוי זה השיבה הא חדותא שלימא כו׳ שיהיה דירה
 בתחתוני׳ וזהו שוש אשיש בה׳ ותגל נפשי כו׳ ע״ש, וזהו ע״י בצדקה תכונני
 שעי״ז נמשר בחי׳ צדיק ונושע ועמ״ש סד״ה מים רבים הנ״ל ובד״ה והנה
 מנורת זהב בענין זה איד שהמצות בשרשן הם למעלה מהתורה ומ״ש

 דע״י המתלבשת במו״ס טלא דבדולחא כעין הבדולח גוון לבן אלא דגווני
 סומקי אתחזי ביה כוי. (ועיין זח״ג תזריע נ״א א׳ נ׳׳ו א׳ פ״ד א׳ דרס״ב
 ע״ב)׳ אד כדי להיות בוניך צ״ל תחלה בניך שהוא ביגה רצוא ושוב

 שבתפלה כו׳ ברכו בתורה ברוד יסוד אבא שיומשד בתורה ו׳ ששה
 מדות ז״א כוי:

 ג ואח״כ בצדקה תכונני כי כ״ז הוא בנין המל׳ בבחינת א״פ אבל
 להיות שמירה ישמור עיר הוא המשכת מקיפים שנמשכים
 ע״י הצדקה רחמים כו׳ והמקיף דוחה יניקת החיצונים (ועיין ע״פ אס
 ה׳ לא יבנה כוי ישמר עיר ביומא די״ט םע״ב וברבות בתחלת פתיחתא דאיכה,

 זח״ב פ׳ בא ל״ט א׳ תרומה קס״ד א׳ פקודי רכ״ו אי, היא ויצא קנ״א בי) וזהו אני

 מדבר בצדקה רב להושיע (בישעיה ס״ג) פי׳ אני מדבר זהו עניו התורה
 שהיא ודברי אשר שמתי בפיר וכדי שיבא לבחי׳ זו זהו ע״י וכל בניר
 למודי הוי׳. ואח״כ בצדקה תכונני ואזי רב להושיע והיינו ע״י בחי׳
 ורב שלום כנ״ל וזהו זורע צדקות ומצמיח ישועות ועיין בד״ה המגביהי
 לשבת ועיין זח״ג אמור פ״ט אי. וז״ש לדוד ה׳ אורי וישעי ממי אירא
 כו׳ כי דוד וירושלים בחינה א׳ כמ״ש לא בחרתי בעיר בו׳ ואבחר
 בדוד (במלכים א׳ סי׳ ח׳) וכתיב ואבחר בירושלים בו׳ ואבחר בדוד
 (בד״ה ב׳ סי׳ ו׳), והנה ה׳ אורי היינו מה שנמשר בבחי׳ אור וגילוי

 ממש והוא בחי׳ א״פ וישעי הוא המשכת או״מ ועי״ז ורב להושיע.
 (ועי מזה בזודג במדבר קי״ט א׳ וברבות אמור פכ״א). והנה בר״ה הוא בנץ

 עולם הדבור ועיין ברבות כי תשא פמ״ו וס״פ עקב ע״פ ועת כנוס
נד בחכמה יבנה בית ויבן את הצלע וגם כי פי׳  אבנים והוא בחיי בו
 יראה שלם ושלום הנה יראה הוא בחי׳ ר״ה וע׳ זח״ב תרומה (קל״ה א׳)
 ע״פ וזאת התרומה כו׳ זהב ברזא דיומא דראש השנה כו׳ מצפון זהב
 יאתה כוי. והוא בחי׳ יראה כנ״ל. ושלם בחי׳ יוהכ״פ שאזי מתמלאים
 כל הפגמים ע״י ההמשכה עליונה ממקורא דכולא אנת הוא שלימותא
 דכולהו וגם שלום לרחוק שנעשה קרוב דהייגו בחי׳ תשובה וכן
 מלמעלה למטה ארז״ל ע״פ קראוהו בהיותו קרוב אלו עשי״ת, וגם
 מזה נמשר בחי׳ סוכות שנק׳ סוכת שלומד ולכן מקריבים בסוכות
 ע׳ פרים שהוא ע״ד בחי׳ ורב שלום, וע׳ בהרמ״ז ס״פ פינחס גבי
 להשתחוות לה׳ בחג הסוכות, וגם מרבים אז בצדקה עמ״ש בד״ה
 ושמתי כדכד וסד״ה ציון בו׳ בצדקה והיינו כדי להיות בצדקה תכונני.
 והנה כללות ג׳ בחמות אלו בניד מניד בצדקה תכונני הם ג׳ בחי׳
 כח״ב כסדרן מלמטה למעלה בניד בינה בן י״ה והוא עסק התפלה
ד חכמה עסק התורה והם בחי׳ או״פ ואח״כ בצדקה תכונני נ  בו
 בחי׳ כתר כי תרי״ג מצות דאורייתא עם ז׳ מצות דרבנן הם תר״ד
 עמודי אור שמבחי׳ כתר והוא או״מ מלשון כותרת, ונודע דכללות
 המצות נקרא צדקה ועמ״ש בד״ה כה תברכו בעגין ג׳ הברכות
 יברכר יאר ישא והם ג״כ כענין ג׳ בחמות אלו. ועיין בהרמ״ז פ׳
 שלח (דקנ׳יט א׳) גבי ויברא אלקים את האדם בצלמו תלת עלמין
 אית ליה לקוב״ה דאיהו גניז בגווייהו שהם ג״כ שלשה בחינות הנ״ל
 שכנגדם נאמר קדוש קדוש קדוש יעו״ש. ועפ״ז אפשר להבין המשל
 הנזכר ברבות בשה״ש ם״פ נגילה ונשמחה בד למטרונה כו׳ אמרו לה
 באו בניד* אמרה מאי איכפת לי תשמחנה כלותי כו׳ ע״ש. והענין
 דהנה כתיב בשושנה בין החוחים כן רעיתי בץ הבנות פי׳ שהנשמות
 נקראו בנות ירושלים או בנות ציוו. וכמ״ש בד״ה שחורה אני
 ונאוה בנות ירושלים וםד״ה צאמה וראינה בנות ציוו׳ אן־ רעיתי הוא
 כנם״, מקור הנשמות ועמ״ש ע״פ אחת היא כוי. וביאור הדבר
 הוא כי ידוע שיש ג׳ אהבות בכל לבבד ובכל נפשר ובכל מאדר.
 וכמ״ש ביאור ענינם בד״ה שמאלו תחת לראשי. כי תשא את
 ראש בני ישראל. ובד״ה השמים כסאי. והנה בחי׳ בכל לבבר

 *) עיין בהוספות.



 לקוטי ראה תורה לב

 ע״פ משל למלר שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין
 פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל
 את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו
 העירה הרי הם הולכים אחריו. ואח״כ בבואו להיכל מלכותו אין
 נכנסים כ״א בהשות ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה.
 וכר העניו עד״מ בחודש אלול יוצאיו להקביל אור פניו ית׳ בשדה.
ד שהוא עניו הארת י״ג מדות שיהי׳ ל  כי הגה כתיב יאר ה׳ פניו א
 פנים בפגים דהייגו שיאיר גילוי פנימיות רצונו ית׳ למקור נש״י
 ע״י שיהיה• עיקר פנימיות רצונו אליו ית׳ לדבקה בו בלב ונפש
 מעומקא דליבא במסירת נפש כמ״ש במ״א, והארה זו היא נמשכת
 מבחי׳ אל שהוא ראשית כל הי״ג מדות ומקורן וכללותו, וכמ״ש אל ה׳
 ויאר לגו שהוא בחיי אור א״ס ב״ה עצמו ממש וכמ״ש כי הוי׳ אלהיר
 אש אוכלה הוא. פי׳ כמו למשל זיו ואור האש היוצא* מן האש עצמו
 שבכללותו אין בו שום התחלקות בינו לזיו ואור הנמשד ממנו. כר
 כביכול הארת פנים המאיר לכללות ישראל* הוא מבחי׳ אל שהוא
 בחי׳ אור* א״ס ב״ה עצמו ממש (עמ״ש בביאור ע״פ וכל העם רואים את
 הקולות בפי׳ מן המצר קראתי וע׳ בדיה אתם נצבים במש״ש ולכו נקי אל עליון

 כו׳ ובד״ה להביו פי׳ ועניו י״ג מדות ובד״ה וארשתיו לי בעניו לבי ובשרי ירננו

 אל אל חי/ ולכן נק׳ ישראל מלשוו שר אל והיו״ד מורה על התמדת
 הפעולה כמו ככה יעשה כוי. ופי׳ שבחי׳ אל הוא שר ומושל בקרבו
 (ועיץ בוחר קדושים דפ״ו ע״א בראשית דף ח׳ ע״א ויגש ד׳ ר״ה ע׳׳ב נשא קל״ב

 א׳ ובפי׳ הרמ״ז ר״פ שמיני/ דהיינו שיש בכל נפש מישראל ניצוץ אלהות ממש

 המחיה נפשו האלהית ומושר בטבעו למעלה לאור* באור החיים
 למסור נפשו אליו יתי* והוא למעלה מן החכמה ודעת שבנפשו, כי
 על ידי החכמה והדעת לא היה משיג בחי׳ זו לבטל ולהפקיר א״ע
 מכל וכל בשבילו ית׳, וזהו בנים אתם להוי׳ אלקיכם כי ברא כרעא
 דאבוה הוא שנכלל ברצונו של אביו בלי שום טעם ודעת כמו בחי׳ רגל
 שבטל לגבי ראש ואין לו רצון שלו כלל. וזהו בטל רצונר מפני רצונו
 שבכדי שיאיר אל האדם בחי׳ פנימיות רצונו ית׳ צריד לבטל כל

 רצונותיו שלא יהי׳ לו רצון אחר כלל:

 ב והנה יש באדם בחי׳ עיר מושב. ובחי׳ שדה ומדבר. מדבר
 היא ארץ לא זרועה שהם המעשים והדבורים והמחשבות
 אשר לא לה׳ המה. אין צרד לומר אם פגם* במחשבה דבור ומעשה,
 אלא אפילו גם עניני היתר רק שהם ענינים שאינם צריכיו לעבודת
 ה׳ ודברים* בטלים הרי לאו אורחא דמלכא לאשתעי במילי דהדיוטא.
 וזהו אשר לא ישב אדם שם. פירוש אדם הוא כמ״ש ועל דמות הכסא
 דמות כמראה אדם וגו׳ לא ישב שם כי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
 כתיב. ועצה היעוצה לזה הנה כתיב ובקשתם משם את הוי׳
 אלהיר. פי׳ כי הנה כתיב וירא אלהים את האור כי טוב ופירשו
 רז״ל כי טוב לגנוז שבחי׳ אור שהוא בחי׳ הארת פנימיות רצונו
 ית׳ יש בכל אחד ואחד מישראל אלא שהוא בבחי׳ הסתר והעלם מאד
 בטבעו וצדד לגלות אוצר של יראת שמים (ועמ״ש במ״א בפי׳ מי גילה לבני רז
 זה והיינו אור האהבה המסותרת/ ויש מי שהוא בבחי׳ אבידה אצלו

 ובחי׳ גלות. וע״ז נאמר ובקשתם שתבקש ותחפש ואין חיפוש אלא
 אחר אבידה דהייגו דבר שהוא אבודה אצלו בבחי׳ גלות שהוא
 בחי׳ ניצוץ אלהות* הנ״ל. וזהו את הוי׳ אלהיר שהוא נמשר מבחי׳
 אל השורה בכל אדם להחיות נפשו האלהית. והנה הכתוב אומר
 ובקשתם משם. משם דייקא כי כשם שא״א לחפש אחר אבידה
 ולמצאה זולת במקום שגאבדה. כר לא ישיג אור פני ה׳ ושתהיה
 אהבתו אליו ויראתו על פגיו כ״א אחר החיפוש תחלה במקום שנאבדה
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 מזה סד״ה וה׳ הולד לפניהם יומם שע״ז נאמר שם נשמחה בו ממש, וע׳
 מעניו צדיק ונושע ברבות משפטים ספ״ל ועמ״ש בד״ה בכ״ה בכסליו
 בענין וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו וסד״ה וילבש צדקה.
 תהו כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים. פי׳ כענין אכלתי יערי
 עם דבשי שבחי׳ יערי זהו ענין יוצר אור ששם מבואר מענין המלאכים
 וכולם עומדים ברום עולם ודבשי הוא ק״ש שמע ישראל כי האהוי״ר
 של נש״י נק׳ דבשי שהוא מבחי׳ פנימיות ויש בו מתיקות ועמ״ש מזה
 בד״ה באתי לגני ובד״ה אני ישנה גבי רעיתי ועמ״ש בד״ה כנשר יעיר
 קנו בענין עליות המלאכים ע״י נש״י לאשתאבא בגופא דמלכא, וזהו
 עניו כתפוח בעצי היער וגם כי תפוח יש בו תלת גווגין שהם ג׳ מדות
 אהוי״ר ורחמים שמבחי׳ ג׳ אבות וג״כ ג׳ קווין תורה ועבודה וגמ״ח,
 ופי׳ בעצי היער היינו שעי״ז נתקן ג״כ בחי׳ יער הנ״ל כמשנ״ת
 למעלה בעניו שמע שם ע׳ והנה כמו שתפוח גבהה מעלתו מעצי
 היער ורשום וניכר בהם בי הנה איתא תפוח גימ׳ צבאות, והוא ענין
 שהמלאכים אומרים קדוש קדוש קדוש הוי׳ צבאות אות הוא בצבא
 שלו והייגו המשכת והתגלות הארת האצילות בבי״ע שהוא עצום מאד
 לכל צבא בי״ע, וזהו ענין בתפוח בעצי היער כמו כן ויתר מכן לאין
 קץ הוא בחי׳ דודי בין הבנים פי׳ הבנים היינו בחי׳ בניר ומניד שהוא
 ההמשכה מחו״ב דאצילות אבל בחי׳ דודי היא ההמשכה שלמעלה
 מעלה מסדר ההשתלשלות וכמ״ש קול דודי הנה זה בא מדלג על
 ההרים מקפץ כו׳ דהיינו הדילוג מלמעלה מעלה מסדר ההשתלשלות,
 וכמש״ל בשה״ש ע״פ קול דודי ע״ש בענין מדלג ומקפץ כוי, דהיינו
 המשכת הארת המאציל א״ם ב״ה בשנמשר באצילות כי יתר משאין ערוד
 בי״ע לאצילות עתר מזה לאין קץ אין ערוד האצילות לגבי א״ס ב״ה.
 ולכן בהתגלות הארה זו הוא עצום מאד לכל האצילות. ועמ״ש סד״ה
 ואתה מרבבות גבי אות הוא ברבבה שלו ועיין בזח״ג האזינו(רפ״ו ב׳)
׳ אות הוא בכל חילא דלעילא. אד עכ״ז כתיב כן  כתפוח כו׳ כר מ
 דודי בין הבנים דוקא שצריר להיות בתחלה וכל בניר למודי הוי׳ כנ״ל
 ואח״כ בחי׳ א״ת בניד אלא מניד ואזי אח״כ בצדקה תכונני להיות

 קול דודי בו׳ מדלג כו׳ כנ״ל:

 אני לדודי ודודי לי. ר״ת אלול. והענין כי באלול מתחיל בחי׳
 אני לדודי דהיינו בחי׳ אתערותא דלתתא עד ר״ה ויוה״כ שהם בחי׳
 המשכת אלהותו ית׳ למטה בבחי׳ התגלות, כמ״ש שמאלו תחת לראשי
 וימינו תחבקני שמר״ה עד יוה״כ הוא בחינת שמאלו בחי׳ יראה לפי
 שאז הוא זמן התגלות מלכותו ית׳. ולכן קודאין לו המלד כי מלכותר מלכות
 כל עולמים. פי׳ שאפילו בעולמות הנעלמים תפול עליהם אימת
 המלד ופחדו (עייז בזהר פנחס דף רי״ד ע״ב ובהרמ״ז שפ). ומזה
 נמשר גם למטה על כללות נשמות ישראל לקבל עול מלכות שמים עליהם
 ותהיה יראתו על פניהם כל השנה כי יראת ה׳ ואהבתו אינו עשויה
 ונטוע בלב האדם מכח עצמו כ״א מכח ההארה הנמשד עליו מלמעלה
 בעת וזמן התגלותו דהיינו בר״ה בחי׳ יראה כו׳ (ועמ״ש בפ׳ תבא פד״ה
 ויקרא משה וע״פ כי תצא וע״פ לא תהיה משכלה ועקרה בפ׳ משפטים), וזהו

 בחי׳ ודודי לי. רק שצריר תחלה לעורר את האוי״ר על ידי אתערותא
 דלתתא שהיא באלול. והנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י״ג
 מדות הרחמים, ולהבין זה כי למה הם ימות החול ואינם יו״ט כמו
 שבתות ויום טוב שבהם התגלות אלהות בחי׳ הארת אלהותו ית׳
 ובפרט בעת וזמן י״ג מדות שהם הארת העליונות מאד והם מתגלים
 ביוהכ״פ ובודאי יש הפרש גדול בין יוה״כ ובין אלול• אד הנה יובן

 שויה דלתתא—זמן התגלות: בדפוס ראשון: התעוררות. בבור 750: זמן התעוררות המשכת.
 שו״ה שבתות — אלהות: בבוך 750: איו תי׳ וו.
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 כשלג ילבינו על ידי בחי׳ אש. והנה יש אש שלמעלה ואש שלמטה ואש
 שלמעלה לא כל אדם זוכה לזה. אך אש שלמטה הוא עני! סיגופים
 ותעניות למעט חלבו ודמו שהם מסטרא דק״נ ואז יאר ה׳ פניו

 בחי׳ הארת פנים בנ׳׳ל:

 ג אך עוד אחת היא צריך לשית עצות בנפשו מ״ש בשווקים
 וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי וגו׳ עד שמצאתי את
 שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו אל בית אמי ואל חדר
 הורתי. פי׳ שאהבה נפשי בקמץ הוא לשון כבר מה שאהבה כבר
 היינו כי ישראל עלו במחשבה הקדומה וזהו בחינת טהורה היא
 קודם אתה בראת כמ״ש ע״פ יונתי בחגוי הסלע, ומבחי׳ זו נמשד בה
 אור הגנוז היא בחי׳ אהבה המסותרת כנ״ל בפי׳ את האור כי טוב לגנוז
 כו׳ וזהו שאהבה נפשי מכבר וכענין מ״ש ע״פ ראה אנכי בפי׳ לאיתן
 האזרחי כוי. אך יש מי שאהבה זו היא בבחינת אביזה אצלו ובבחי׳
 גלות כנ״ל ועל זה נאמר אבקשה את שאהבה נפשי, והנה בחינת החיפוש
 הוא בשווקים וברחובות במקום האבדה. אד אף גם אם מצא את
 האבדה הנה לא יתקיים בו אור ה׳ בלתי כלים כי זה גורם הסתלקות
 האור כנודע, ולכן העצה לעשות כלים לאור ה׳ והם אותיות התורה
 כי בית אמי זו תורה שבכתב וחדר הורתי זו תורה שבעל פה וכמ״ש
 כי הוי׳ אלהיד אש אוכלה הוא וכשם שא״א לאש להאחז בלי פתילה או
 שום דבר הנאחז בו. כך אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו כוי.
 עמ״ש מזה בד״ה במדבר סיני באהל מועד, וכדאיתא בזהר על פסוק
 הרועה בשושנים שושנים ששונה הלכות כוי. ולכן כתיב הרועה כי
 ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים מפני שע״י עסק התורה שהוא רצונו
 יתברך רוח אייתי רוח ואמשיר רוח להיות שורה ומתגלה בו בחינת
 פנימיות רצונו ית׳, כמו שע״י אכילת האדם מחבר נשמתו בגופו שיתפשטו
 בו כוחות נשמתו בהרחבה. כד כביכול ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים
 על ידי התורה ומצות שהם רצונו ית׳ רוח אייתי רוח ואמשיד דוח
 להיות שורה ומתגלה בחינת הארת רצה״ע בהארת פנים כו׳ ע״י אותיות
 התורה גמ ע״י מצות הצדקה שהוא מדת החסד שהוא חיצוניות וכלי
 לבחי׳ האור והאהבה בחי׳ פנימיותו וכמ״ש כי באור פניר נתת לנו תורת
 חיים ואהבת חסד. פי׳ כי לאור פני ה׳ שהוא בחי׳ האור יש שני כלים

 שהם תורה וחסד כנ״ל*:

 קיצור מד״ה אני לדודי

 (א) באלול מתחיל בחי׳ אני לדודי דהיינו אתעדל״ת ובראש השנה
 ויום הכפורים הוא ודודי לי היינו המשכת אלקותו למטה
 מתחלה שמאלו תחת לראשי יראה. באלול יג״מ וא״כ למה אינם
 יו״ט (ע׳ נה״ג גני פורים בד״ה חייכ אינש כר עד דלא ידעי), אך זהו כמו
 עד״מ מלד שיוצאים להקביל פניו בשדה. יאר ה׳ פניו הוא עניו יג״מ.
 ובחי׳ יאר היינו מ״ש אל ה׳ ויאר לנו עמ״ש מזה בד״ה ראשי המטות,
 וזהו ישראל ישר אל (עמ״ש בפי׳ לעשות הישר סד׳׳ה כי תשמע בקול)

 שבחינת אל הוא שר ומושל בקרבו:

 (ב) והנה יש באדם בחי׳ עיר מושב כמ״ש םד״ה בפ׳ נסכים בפי׳
 ארץ מושבותיכם, ובחינת שדה עמ״ש בת״א פ׳ חיי ע״פ
 ויצא יצחק לשוח בשדה. ובחינת מדבר זהו ארץ לא זרועה (עמ׳׳ש בד׳׳ה
 אלה מסעי ומ״ש מענין זריעה בד׳׳ה האזינו השמים ובד׳׳ה בשלח פרעה ובד״ה

 ששים המה מלכות) אשר לא ישב אדם שם הפך ממ״ש האמנם ישב אלקים

 על הארץ. והעצה לזה כמו שכתוב ובקשתם משם. כי את האור
 כי טוב לגנוז בחי׳ אל ה׳ ויאר לנו שבבחינת ישר אל• אד יש מי

 *) עיין בהוספות.

 לו ע״ד מ״ש נחפשה דרכינו כו׳ שיפשפש במעשיו ודבוריו ומחשבותיו
 שעברו וחלפו מיום היותו אשר לא טובים וזהו ובקשתם משם. כי לשון זה
 הוא דבר שיכול ממש להראות עליו באצבעו אשר יאמר עליו כי הוא זה
 וא״א לומר כך רק על הקב״ה כמ״ש זה אלי ואנוהו כי מלא כל הארץ
 כבודו, אבל מקום ומשכן הקליפות נק׳ שם כלומר עמוק מאד למטה.
 וזהו שדרשו ת״ל ע״פ קראו שם פרעה בו׳ העביר המועד ר״ל
 הדרך של המועד ושמחה העביר לשמחה של הוללות, וזהו ענין במדבר
 הזה יתמו, פי׳ ע״י דבורי אותיות התפלה שהוא בחי׳ מדבר הזה כמ״ש
 זה אלי כר, וכן בעסק התורה כמ״ש בפ׳ מטות בפי׳ לאמר זה הדבר
 כר עי״ז יתמו היינו כמ״ש בזהר שלח קס׳׳ג ב׳ שהוא בחי׳ תמים
 תהיה כוי ושם ימותו הוא נפילת אפים שהוא העלאת ניצוצים שנפלו
 בבחי׳ שם ע״י אליר ה׳ נפשי אשא כו׳ וז״ש ואותנו הוציא משם כי
 באמת הוציא אותנו מבחי׳ שם לדבקה בו ית׳. אך מי שפוגם באיזו
 מחשבה או דבור וכ״ש מעשה הנה על זה נאמר ובקשתם משם דהיינו
 שיפשפש במעשיו כו׳ אשר לא טובים, ועי״ז יתמרמר לבו בקרבו וישוב
 אל ה׳ וירחמהו, דהיינו שיעורר רחמים רבים על ניצוץ אלהות שבתוכו
 בבחי׳ גלות. ועל זה נאמר ליעקב אשר פדה את אברהם כי מדת
 יעקב הוא מדת רחמנות שעי״ז פודה מהגלות מדת אהבה היא
 מדתו של אברהם אבינו ע״ה, כי לכן נק׳ אבינו כו׳ ולהיות ברא
 כרעא דאבוה להבטל ולהכלל ברצונו ית׳ (ועמ״ש בפי• ובקשתם משם ע״פ
 וישב יעקב ובמ״ש ע״פ כנשר יעיר בפי׳ דרשו בו׳ בהמצאו). אך האדם

 אשר יפשפש במעשיו ולא יתעורר בו מדת רחמנות ולא יתמרמר לבו
 בקרבו עם היות שמעמיק במחשבתו איך נפל ניצוץ אלהות בגלות
 בתוך נפשו זאת ישים אל לבו ונשא עליו המשל הזה, כי היות טבע
 האדם כשכואב לו אפילו צפורן רגלו מחמת שנגף באבן מרגיש הכאב
 במוחו ומצטער. אד היינו כשאבר הנגוף עודנו מחובר בו טרם
 נחתך, אבל כשחותכין את האבר אין המוח מרגיש את הכאב מפני
 שהוא נכרת ונפרד משרשו, כר אנחנו בנ״י* מחוברים ודבקים בו ית׳ ולכן
 צריכים אנחנו להרגיש הכאב והפגם שפגמנו והורדנו בגלות ניצוץ
 אלהותו ית׳ כי אע״פ שחטא* כו׳ ויש לו בחי׳ ניצוץ אלהות הנ״ל ואיננו
 מסתלק ממנו אלא שהוא בגלות, ולא עוד אלא שעדיין נקרא במעלות
 ומדריגות השר שהוא בחי׳ ישראל הנ״ל, כי אינו דומה מעלת השר
 עם היותו בשביה למעלת ההדיוט, כי עדיין ניכר וידוע מעלתו של השר
 ובתנועה א׳ יכול שיהפך מן ההיפך אל ההיפר לגמרי לחזור לקדמותו
 כוי, אך מה שאינו מרגיש בנפשו הכאב והפגם היינו מפני שפגם כ״כ עד
 שנפרד ונכרת משרשו לגמרי, ומזה אדרבה יעורר רחמים יותר גדולים
 עם היות שאינו מרגיש הרחמנות על עצמו כמ״ש במ״א על מאמר
 ברחמיך הרבים רחם עלינו, פי׳ מפני שאנחנו אין שכלנו הדל משיג
 גודל הרחמנות וכוי. כי מדת רחמנות מדתו של יעקב מבריח מן הקצה
 אל הקצה, (שעם היות שהוא כמשל שנפרד ונכרת משרשו לגמרי אעפ״כ
 ע״י הרהור תשובה א׳ ישוב ויתדבק בשרשו. וכמ״ש בפרשה במדבר
 בד״ה וידבר כו׳ לגלגלתם כמו ד״מ אם היה נמצא ברפואות לחבר גופו
 אל ראשו כר הוא הענין נשיאת ראש כו׳ ע״ש, ובד״ה ביום השמיני
 עצרת, ואפילו חייבי כריתות דכתיב בהו ונכרתה כו׳ ועל זה אמר
 הכתוב כי אבי ואמי עזבוני מכל מקום וה׳ יאספני), ואם גם בזאת
 לא יתעורר בו מדת רחמנות הנ״ל הנה זאת העצה היעוצה דהנה כתיב
 הרועה בשושנים ופי׳ בזהר (שמות דף עשרים) מה שושנה אתהפר
 מגוון סומק לגוון חוור ע״י אשא כוי. כד הנה כתיב אם יהיו
 חטאיכם כשנים כשלג ילבינו שהחטא נקרא אדום וכן כל המעשים
 והדבורים והמחשבות שבכל* עניני העולם נק׳ גם כן אדום לפי
 שהמה מחשבות היצר ותחבולותיו יתהפד לגוון חוור שהוא בחינת

- ולהכלל: נתקן ע״פ כת״י ולוח התיקון. א ע ר  שרה כ
 שרה עס הייתן — ההדיוט: נתקן ע״פ כת״י ולוח התיקון.

 יו עיין בהוספות.
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 שמים וגם ששם נאמר אני מלא וכאן כתיב כבודו. אך הנה ידוע דיש
 ממכ״ע וסוכ׳׳ע ופי׳ ממכ״ע הוא בחי׳ הארת האלהות הנמשך בנבראים
 להחיותם מע׳׳מ יהי אור כו׳ בדבר ה׳ בו׳ שהוא מתלבש בפנימיותם ותוך
 תוכם ממש שנמשר בקרבם להיות חיות להם והוא מתחלק לחלקים להיות
 מחיה כל חד לפום שיעורא דיליה. ועד״מ בגשמיות בדצח׳׳מ שהדומם
 הגם שנתהוה ג׳׳כ מע׳׳מ ונמשר בו ג׳׳כ חיות אלקות מאותו המאמר
 במו שנמשר חיות אלהות בצומח וחי מ״מ חיותו מצומצם זעיר זעיר
 והצומח יש בו חיות יותר והחי יותר גם מן הצומח והמדבר יותר כוי,
 ולפי ערד זה גם בעולמות הרוחניים יש התחלקות מדרגות רבות ולכולם
 נמשר חיות משונה ונבדל מחיות הנמשד לזולתו והיינו ממדת מל׳ ית׳
 שהוא הנק׳ ממכ״ע שמתלבש בתוך תוך העולמות ממש, אבל בחי׳
 סוכ״ע הוא בחי׳ השפעה והארת אלקות שאינו נמשך ונתלבש בתוך
 העולמות בבחי׳ גילוי להיות מושג בהשגתם אלא הוא בבחי׳ מקיף
 עליהם מלמעלה וע״כ גק׳ סוכ״ע שסובב לכולם בשוה שאיו בו התחלקות
 מאחר שאינו מתלבש בבחי׳ גילוי בהשגה שיתכן לומר שלזה הוא מאיר
 ומתגלה כר ולזה כד כוי. וע״כ הוא שוה ומשוה כו׳ ובו הוא שנאמר
 את השמים ואת הארץ אני מלא דהיינו בחי׳ סוכ״ע דלית אתר פנוי
 מיניה ומ״ש מכה״כ הוא בחי׳ ממכ״ע שנק׳ כבוד והנה ארז״ל איו כבוד
 אלא תורה (ועמ״ש ע״פ כי על כל כבוד חופה). והיינו משום דאורייתא מחכמה
 נפקת שמחכמה נמשכים ל״ב נתיבות, וכמשל הנתיב והשביל שעשוי
 לעבור בו ממקום למקום כד מבחי׳ חכמה עילאה נמשכת ההשפעה
 בבחי׳ התחלקות להיות ממכ״ע עד שיומשד בגשמיות ממש בפרטות
 דיני התורה כשר ופסול כו׳ שהם בענינים גשמיים תרומות ומעשרות
 כו׳ וכנודע, אבל ע״י המצות נמשד גילוי אור מבחי׳ סוכ״ע שהוא
 בחי׳ המקיף. והענין כי הנה ידוע שהתורה נעשה מזון לנפש האלקית
 וכמ״ש ותורתר בתור מעי שהוא כמו עד״מ המזון שנכנס בתור תור האדם
 וגעשה חיות בפגימיותו, וכד ע״י התורה גמשר גילוי הארת החכמה להיות
 מושג בהשגה ממש ואשים דברי בפיר והיינו מבחי׳ ממכ״ע שמתלבש
 בעלמין בבחי׳ פנימי׳ ממש אבל המצות נעשים לבושים לגפש האלקית
 שהוא כמו עד׳׳מ הלבוש הוא על גוף האדם מלמעלה ואינו נכנם
 בפנימיותו וכר ההמשכה הגמשכת ע״י המצות הוא בבחי׳ מקיף מפני
 שהיא מבחי׳ סוכ׳׳ע שהוא למעלה מהשגה וע״כ הלבושים יותר יקרים
 בטבעם מהמזון להיות שבשרשם הם יותר נעלים [ועמיש מזה בד״ה מזמור
 שיר חנוכת הבית בעניו ג׳ בחינות מזון לבוש בית]. וז״ש במצוי תחת אשר

 לא עבדת כו׳ מרב כל פי׳ רב כל הוא בחי׳ ג״ע [עמ״ש בד״ה ואתה תצוה]
 השגת אלקות. שהמצות הם יותר גבוהים שהם מבחי׳ מקיפים שלמעלה
 מג״ע שהוא השגה בבחי׳ פגימי׳ ומצד זה אמר האומר מעשה גדול מן
 התלמוד אד אעפ״כ גמגו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, והענין
 כי א״א להיות התעוררות המשכת סוכ״ע ע״י המצות מעשיות שהם
 מדברים גשמיים ציצית מצמר צדקה בממון גשמי אם לא ע״י התורה
 שהיא הממוצע המחברם וכמו עד״מ באדם שהדבור הוא הממוצע

 המחבר ומוציא העלם המחשבה לידי גילוי כוי:
 ב והנה כתיב היום לעשותם. היום דוקא שבעוה״ז הוא הנק׳ עולם
 המעשה ויכולים לעשות תשובה משא״כ בעוה״ב הנה כמו
 שהוא כר ישאר שאין לו כח להפוד עצמו מכמו שהוא, אם לא שיסירו
 ממנו הלבושים הצואים ע״י כף הקלע כו׳ אבל הוא עצמו אינו יכול
 והטעם הוא משום שבעה״ב אמרו יושבין ונהנין שהוא לפי שמשיגים
 אלקות בבחי׳ השגה וגילוי ממש וא״כ הוא מבחי׳ ממכ״ע שמתלבש
 בבחי׳ גילוי ובחי׳ ממכ״ע הוא בבחי׳ התחלקות כנ״ל. וע״כ אם הוא
 בבחי׳ זו א״א לו להפד לבחי׳ אחרת אחרי שהם מחולקים ונבדלים זה
 מזה וכאו״א על מקומו בא, אבל בעולם הזה יש בחי׳ הארת סוכ״ע

 שהוא בבחינת אבידה אצלו. ע״ד איזהו שוטה המאבד שם מה שנותנין
 לו. וע״ד מ״ש ובאו האובדים בארץ אשור. וכתיב תעיתי כשה אובד.
 ועיין מזה בגמ׳ ספ״ג דמכות (דף כ״ד סע׳׳א) ובמהרש״א שם בח״א,
 ועייו ברבות פ׳ קרח ובפי בשלח ם׳׳פ כ״ד מה הצאן כו׳ אף ישראל
 אע״פ שחוטאין כוי ע״ש וזהו כשה אובד. וצריר לחפש במקום שגאבדה
 שיפשפש במעשיו, וזהו ובקשתם משם, וישוב אל ה׳ וירחמהו, (ומזה
 יבא לבחי׳ שמע שם ע׳ וגם יתעלה בחי׳ מדבר הנ״ל להיות ומדברר
 נאוה כמ״ש בד״ה במדבר סיני באהל מועד שע״י התשובה יבא לבחינת
 מדבר אשר לא ישב אדם שם שלמעלה ממדרגת אדם ונקי במדבר
 הגדול והנורא). אד האדם אשר לא ירגיש הרחמנות בנפשו זהו מפני
 שנפגם כ״כ עד שנפרד ונכרת משרשו, (וכרת הוא גגד בחי׳ כתר כמ״ש
 במא״א אות כ׳ סט״ו) ומזה אדרבה יעורר עליו רחמים יותר גדולים,
 ועי״ז יש תקוה. וזהו הרועה בשושנים בחי׳ יג״מ. ועוד פי׳ בשושנים
 ע״ד אם יהיו חטאיכם כשגים מבחי׳ אדום כשלג ילבינו. כמו שושנה
 אתהפד מגוון סומק לגוון חוור ע״י אש ועמ״ש מענין אש בד״ה והיה
 לכם לציצית ובפי בהר ע״פ כי תבואו בו׳ ושבתה הארץ כו׳ ועי״ז יאר
 ה׳ פניו. גם י״ל שושנים רומז לבחי׳ ברזא סומקא לסוסיא חיוורא
 וזהו ג״כ ענין לשון של זהורית כו׳ וה״ע בגדי לבו ובגדי זהב כמ״ש
 ברע״מ פ׳ פנחס (דף רנ״ה ע״ב) ועמ״ש בד״ה למנצח על השמיגית וכענין

 מ״ש בדוד אדמוני עם יפה עינים ועמ״ש בביאור ע״פ וכל בניד:

 (ג) ועוד צ״ל מ״ש אחזתיו ולא ארפנו כו׳ כי שאהבה נפשי בקמץ
 הוא לשון כבר. ע״ד כבר היו לעולמים כי ישראל עלו
 במחשבה הקדומה. וזהו ואני בתור הגולה על נהר כבר, ועיין מענין
 כבר ברבות בראשית פט״ז ובזהר בראשית (ד״ו ע״ב) ובמק״מ והרמ״ז
 שם ובזח״ג פנחס (דרמ״ז ע״א) ועמ״ש בת״א בד״ה ואלה המשפטים גבי
 כי תקנה עבד עברי. ואחר שימצא גילוי אהבה זו צ״ל אחזתיו כו׳
 ולהביאו אל בית אמי זו תורה שבכתב עיין זח״ב ויקהל (דף ריש).
 וחדר הורתי זו תשבע״פ, ועמ״ש בד״ה ראה אגבי גבי ונר דלוק על
 ראשו ומלמדיו אותו כוי, ועמ״ש בד״ה ועשית בגדי קדש לאהרן אחיר.
 וזהו ענין הרועה בשושנים ששונים הלכות ישראל מפרנסין ומתפרנסין
 עמ״ש בפי׳ רעיתי בד״ה אני ישנה, ובפי׳ לכו לחמו בלחמי בד״ה יונתי
 בחגוי. וענין שגי כלים תורה וחסד עמ״ש בביאור ע״פ אני ה׳

 אלקיכם דפ׳ ציצית בסופו:

 אני* לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. הנה שושנה יש בה תליסר
 עלין כנגד י״ג מכילין דרחמי שבפסוק מי אל כמיץ ושבפסוק
 אל רחום כו׳ שמשם הוא מקור התשובה להיות נושא עון כו׳ והם
 המתגלים בר״ח אלול שאז הוא בחי׳ עת רצון, כי מר״ח אלול עד אחר
 יוה״כ הם מ׳ יום שעלה משה רבע״ה למרום לקבל לוחות האחרונות
 ומה ימים הראשונים ברצוו כוי, וז״ש הרועה בשושנים אצל אני לדודי
 ודודי לי שהוא ר״ת אלול. וצריר להבין מהו ענין י״ג מדות הרחמים
 בחדש אלול בשלמא בעשי״ת יתכן שהם ימי סליחה ומחילה ולכד אומרים
 בעשי״ת ויעבור הוי׳ כוי, והעדן הוא דהנה התשובה* אינה על עוונות
 דוקא שהרי צריד להיות כל ימיו בתשובה אלא בחי׳ תשובה הוא ששב
 מדרכו הראשון וכמ״ש והחזירנו בתשובה שלימה לפניר כוי. וביאור
 הענין הנה בדברי חז״ל (ספ״ק דקדושין) יש ב׳ דעות אחד אומר תלמוד
 גדול ואחד אומר מעשה גדול ונמנו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי
 מעשה. ולהבין עניו מחלקותם ובמאי קא מיפלגי יש להקדים להביו
 תחלה מ״ש את השמים ואת הארץ אני מלא והלא כתיב מכה״כ ולא נזכר

 •) עייו בהוספות.
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 מ״ן דבחי׳ תשובה שהוא בחילא יתיר למעלה מכדי שתוכל הנפש
 שאת ע״ז צריד להיות המשכה מלמעלה דייקא, ויובן זה ממ״ש במ׳׳א
 ע״פ כריח שדה אשר ברכו ה׳ והיינו להיות ריח בוגדיו שהוא בחי׳
 תשובה ע״ז צ״ל אשר ברכו ה׳ שהוא סיוע מלמעלה כו׳ ע״ש, וזהו ענין
 השיבנו אליד כו׳, ועל המשכה זו שמלמעלה נאמר הרועה בשושנים].
 והנה ארז״ל א״ת שושנים אלא ששונים פי׳ ששונים הוא בחי׳ תורה
 מעניו קורא ושונה כוי, והענין כי התשובה צ״ל למלא כל החסרונות הן
 החסרון שנעשה בהעדר המצות שמונע ומחסיר גילוי אור דסוכ״ע
 הנמשך ע״י המצות והן החסרון שנעשה ע״י התורה שהיא מקור בחי׳
 ממכ״ע וז״ש והחזירנו בתשובה שלימה לפניר שלימה דייקא כוי, וז״ש
 הרועה בשושנים שבכלל זה יש ב׳ המדרגות שושנה כפשוטו הוא
 התעוררות י״ג מכיליו דרחמי שהם מבחי׳ סוכ״ע וששונים מבחי׳
 ממב״ע כוי. וזהו עניו שמח״ת שאחר ר״ה ויו״כ שהוא בחי׳ המשכה
 שמחה של מצוה על כללות השנה כי מאחר שבכל השנה עושים חסרון
 ופגם בהארת סוכ״ע ע״י שאין מקיימים המצות כהלכתן וכאשר נמשד
 בר״ה ויוה״כ מלוי החסרון אז נעשה בחינת שמחה של מצוה כוי.
 [ועוד יובן ענין שושנים ששונים ע״ד משנ״ת בד״ה ואכלת ושבעת וברכת
 בענין הזכרת בדית ותורה בברכת הארץ וצריד שיקדים ברית לתורה
 שזו ניתנה בג׳ בריתות וזו נתנה בי״ג בריתות ומבואר שם דענין י״ג
 בריתות הם י״ג מדה״ר. והמשכתם הוא ע״י התורה כו׳ וז״ש ג״כ ומל
 ה׳ אלקיך את לבבד ואת לבב זרעה שיש בזה ר״ת אלול. והיינו
 לבוא לבחי׳ פנימית הלב וכמ״ש באגה״ק בד״ה אין ישראל נגאלין אלא
 בצדקה. והמשכה זו היא מבחי׳ י״ג בריתות שהן י״ג מדה״ר. אך
 המשכה זו הוא ע״י התורה וזהו ענין שושנים וששוגים בהלכות וגם
 כי י״ג מדות שהתורה נדרשת בהן הם מבחינת י״ג מדה״ר ולכן נז׳
 בגמרא ורחמנא אמר והיינו שבהם ועל ידם ההמשכה מתשב״כ שהיא
 חכמה עילאה לתשבע״פ שהיא ח״ת וזהו והדרת פני זקן זה שקנה

 חכמה כי הן י״ג ת״ד:

 ביאור ע״4 אני לדודי
 ביאור ענין מארדל תלמוד גדול או מעשה גדול ונמנו וגמרו
 גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הנה מעשה המצות
 הן בירורי נוגה שמעורב טוב ורע כגון אכילה יש אכילת זולל וסובא
 ויש שהוא של מצוה כגון אכילת קדשים וכמו סעודת שבת והמצות
 הן בירורים לברר מה שהוא דבר גשמי להיות בבחינת ביטול כי
 השבירה היתה בשם ס״ג כולו סג יחדו כו׳ וגעשה ב״ן שגפל בשבירה
 להיות יש ודבר עד שגעשה עולם הגשמי והבירור הוא בשם מ״ה
 בחי׳ ביטול. והנה בי״ע הוא קודם התקוו משא׳׳כ אצי׳ הוא לאחר
 התיקוו שכבר נתקו בבחי׳ ביטול איהו וחיוהי חד, כנודע מענין
 התפלה שעד ב״ש הוא עולם העשי׳ שהתפלה היא ג״כ בירור
 דעקימת שפתיו הוי מעשה כו׳ ובי״ע הם צריכים לתיקוו ולכן הנשמה
 א״צ תיקון לעצמה כי הנשמה היא מעולם האצילות שהוא אחר התיקון
 ואפילו נשמה דבי״ע היינו אצילות דבי״ע כי למ״ד כלים דאצילות
 מתלבשים בבי״ע ולכן אמרו מעשה גדול כי אחר הבירור יהי׳ שם
 ב״ן גדול משם מ״ה אשת חיל עט״ב• אד בבחי׳ אחרת תלמוד
 גדול שהוא בחי׳ מ״ה המברר כי התלמוד הוא לבאר המצוה איד
 תהיה הסוכה והאתרוג כו׳ בחכמה אתברירו, וגם ע״ד הקבלה הנה
 מעשה גדול שהוא מבחי׳ כתר מלשוו כותרת שהוא בבחי׳ רצון שלמעלה
 מן החכמה שהיא התורה והוא בבחינת מקיף והחכמה היא פנימית
 על כל זה בבחי׳ אחת החכמה יותר מעולה שמהכתר אינו יורד כ״א

 שדה [ועוד יובן: בכל הדפוסים ליתא סוף המוסגר, ובגוכתי״ק הוא אחר תי׳ וששונים בהלכות].
 אבל שם ליתא סיום המאמר.

 ואע״פ שהוא בבחי׳ העלם שאינ׳ משיגים בו מ״מ פועל הוא כאן ולפי
 שהוא בחי׳ סוכ״ע ששוה ומשוה ואם צדקת מה תתן לו כו׳ וע״כ
 יכולים לעשות תשובה, שאף שהוא כעת רשע גמור והוא למטה מטה
 יכול להתחפר להיות צ״ג מצד הארת הסובב כו׳ וכמ״ש במ״א באריכות
 ע״פ צו את בנ״י ואמרת אליהם את קרבני לחמי כו׳ ע״ש, וז״ש חז״ל
 יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז מכל חיי העוה״ב כי חיי
 העוה״ב הוא רק מבחי׳ ממכ״ע שהוא ע״י גבורות וצמצומים ביו״ד
 נברא העוה״ב כוי. אבל בתורה ומע״ט בעוה״ז הוא מבחי׳ סוכ״ע.
 וזהו עיקר כוונת ירידת הנפש להתלבש בגוף החומרי משום שבעוה״ז
 יש הארת סוכ״ע אשר לזאת תוכל לברר ולהפר מרע לטוב כוי, ולפי ערד
 זה נותנים לאדם שני חייו במספר וקצבה לזה ע׳ שנה ולזה פ׳ כוי,
 היינו כפי מספר מה שצריד לברר ולהפר מרע לטוב כו׳ שבכל יום
 מברר ומהפר חלק אי. עד שבשני חייו נשלם כל מה שהיה צריד לברר

 שבשביל זה ירדה הנפש לעוה״ז:
 ג אך אם פגם ע״י איזו חטא שהוריד והמשיד חיות לסט״א שלא
 בירר והיפר כנ״ל כל מה שהיה צריד ע״ז הוא עניו התשובה
 והחזירנו בתשובה שלימה לפניד. והנה הגם שארז״ל לא זז משם עד
 שמוחלין לו, הנה הרי מ״מ אף שמוחלין לו החסרון במקומו עומד מה שלא
 השלים ההמשכה שהיה ממשיד כוי, אף זהו ענין התשובה שאנו מבקשים
 והחזירנו בתשובה שלימה לפניך פי׳ לפנימיותר שהוא למעלה גם מבחי׳
 סוכ״ע שאינו נק׳ סובב ומקיף אלא לגבי עלמין אבל עצמותו ומהותו
 ית׳ הוא למעלה גם מזה, וע״י התשובה שימשיד אור חדש ע״י גילוי
 עצמותו ית׳ ימלא כל הפגמים והחסרונות בר׳ אד איד יכול האדם
 לעורר כ״ב למעלה בעצמותו ית׳ להמשיד אור חדש ממנו׳ אד ע״ז
 הוא מבקש והחזירנו בתשובה בו׳ השיבנו אליד בלומר אתה תערה
 עלינו רוח ממרום ותשפיע עלינו רחמים רבים ממקור הרחמים מבחי׳
 י״ג מכילין מי אל כמור נושא עון כו׳ שיהיו אנחנו יכולים לעשות תשובה,
 וזהו ענין הארת י״ג מכיליו דרחמי בחדש אלול שהוא הכנה שיהיו
 יכולים לעשות תשובה להיות אני לדודי כוי, ואף שבכל השנה אומרים
 י״ג מדות הרחמים ה׳ ה׳ אל רחום כו׳ הם רק הרחמנות על חיי
 הגוף בלבד, אבל י״ג מכילין דרחמי המאירים בחדש אלול הם הרחמים
 על חיי הנפש לעוררה בתשובה, ודש הרועה בשושנים פי׳ רועה
 שמפרנס את ישראל להיות יכולים לעשות תשובה הוא רועה ומפרנס
 אותם בשושנים, כי הנה בכל השנה אנו אומרים בק״ש ונתתי עשב
 כשלך לבהמתד פי׳ בהמחך היינו נה״ב ונפש השכלית, שבכדי שיהיו
 גם הם מסכימים שיהיה ואהבת את ה׳ כו׳ תקנו לומר תחלה קודם
 התפלה ברכת יוצר שתים לפניי והאופנים וחיות כו׳ ופסוד״ז שהוא בחי׳
 האריכות בהתבוננות גדולת ה׳ ית׳ עד שגם נה״ב והשכלית יסכימו
 שלו יאתה כוי, אבל בשביל התעוררות האהבה בנפש האלקית עצמה
 א״צ להתבוננות כ״כ שהרי נר ה׳ נשמת אדם שכך מוטבע בכל נפשות
 ישראל בטבע תולדותם ממקורם להיות חפצם ותשוקתם ליכלל באור
 ה׳ ולדבקה בו, וז״ש ונתתי עשב בשדר לבהמתה פי׳ עשב הם
 המלאכים שלוחי ההשפעה שבהם וע״י נמשד ההשפעה מלמעלה להיות
 לו כח ועוז להפר נה״ב וכמ״ש בזהר פ׳ בראשית (די״ח ע״ב) ע״פ
 מצמיח חציר לבהמה אלף טורין כו׳ ועשב לעבודת האדם כו׳ [ועמ׳׳ש
 בד״ה כי תצא מעניו שתים לפניה דק״ש], וכ״ז הוא בכל השנה דוקא אבל

 בחדש אלול כתיב הרועה בשושנים שהן בחי׳ י״ג מכילין דרחמי
 המאירים ומתגלים בחדש אלול להיות עושים תשובה שימולא כל
 החסרונות. [והמשכה זו דשושנים היא צריכה גם בשביל הנה״א עצמה
 כי הגם שבד מוטבע בכל נפש בו׳ כנ״ל׳ אד הענין כי יש העלאת מ״ו
 שנמשך מצד עצם הנפש בטבעה ומאליה. אבל כדי לבא לבחי׳ העלאת



 לקוטי ראה תורה לד

 במקום שבע״ת עומדין כו׳ דמשכין ליה בחילא יתיר אליך ממש אך
 להיות הכח הזה בנפש חילא יתיר בו׳ הוא ע״י י״ג מדות הרחמים
 שמר׳׳ח אלול שנאמר עליהם ואנכי עמדתי בהר כר כימים הראשונים
 הם ימי קדם, כנודע שיש ימי עולם וימי קדם שנות עולם שנים קדמוניות
 ימי קדם הם מעומקא דחשוכא מל׳ דא׳׳ק [וע׳ בעני! ימי קדם באח־א
 דנשא ד׳ קל״ד ב׳ ודקל׳׳ח ב׳ ועמ״ש בביאור ע״פ ולא אבה בפ׳ כי תצא ובפי

 ויקרא בביאור ע״פ ויקרא אל משה מענין ישת תשר סתרו], ומשם נמשד להיות

 מקיפים וע׳׳ז נאמר אני לדודי ועלי תשוקתו דלא כתיב ואלי תשוקתו
 אלא ועלי כלומר מלמעלה בחי׳ מקיף, [ועמ״ש בביאור ע״פ כי ביום
 הזה יכפר גבי ענין בגדי לבן דכה״ג ביוהכ״פ, וע׳ עוד מעניו ועלי
 תשוקתו באדרא דגשא (דקל״ב ב׳) מי גרם שאני לדודי משום דעלי
 תשוקתו. אכן בזהר פ׳ לר לד (דפ״ח ב׳) פי׳ אני לדודי בקדמיתא
 ולבתר ועלי תשוקתו וכן משמע הפי׳ באדר״ז (דרפ״ח ע״א). והיינו ב׳
 בחי׳ י״ג מדה״ר דאלול ודיוהכ״פ. שעל י״ג מדה״ר דאלול שהם
 המשכה להיות אתעדל״ת ע״ז אמרו מי גרם שאני לדודי משום דעלי
 תשוקתו. וי׳׳ג מדה״ר דעשי״ת ויוהכ״פ שהם סליחת ומחילת העוונות
 ע״י התשובה ע׳׳ז אמרו ע״י שאני לדודי בקדמיתא עי׳׳ז ועלי תשוקתו
 כוי, ועמ״ש מעגין ב׳ בחיגות י״ג מדות דאלול ויום הכפורים בד״ה
 ושמתי כדכד ושאר דוכתי]. וזהו הרועה בשושנים תליסר עלץ דסחרץ
 לשושגה והן י״ג מדות שאמר מיכה שהן בעתיק והן למעלה מהי״ג
 שאמר משה כמ״ש במ״א שמשה המשיר למטה בז״א כמ״ש באדרא
 (דקל״ח ע״א/ והייגו כי היג״מ של משה הן לחיי העוה״ז שהיה צריד משה

 לכך לפי שהקב״ה אמר למשה ועתה הניחה לי כו׳ וע״ז נאמר במשה
 ויקוד ארצה וישתחו שהשתחואה הוא המשכה שהמשיך למטה כו׳ אבל
 היג״מ שאמר מיכה הן יג״מ דא״א שהן לחיי הנשמות שהוא חיי אלקות
 וכמ״ש בזה״ק שם (דקל״ג ע״ב) אית חסד דלגו ואית חסד דלבר כו׳
 חסד דאקרי חסד עולם כו׳ דז״א דכתיב אמרתי עולם חסד יבנה.
 והאי חסד דעתיק בו׳ לאו בחיי גופא אתמר אלא בחיי דנשמתא.
 (ועיין מהר בהעלותך דקנ״ב סע״א). וזהו הרועה בשושנים שהוא רועה זן

 ומפרנס כי בכל השנה הוא רועה ישראל בבחי׳ עשב כמ״ש ונתתי
 עשב בשדר לבהמתד ועשב לעבודת האדם, דהיינו מה שישראל
 מקבלים בחי׳ האוי״ר הוא ע״י מלאכים בברכת יוצר אור כולם אהובים
 כוי והאופנים בו׳ (ועיין מהר בראשית דף י״ח ע״ב עשב דא אלין אופנים
 וחיות כו׳ ע״ש/ ועל ידי זה מקבלים ג״כ התפעלות אהוי״ר או תיקון
 הקדושה שלמעלה מקבלת הנפש למטה ג״כ והיינו נה״ב כי הנפש
 אלקית אינה צריכה תיקוו לעצמה שהנפש שבכל עולם הוא גבוה מבחי׳
 המלאכים שבכל עולם כי הנשמה היא מפנימית העולם והמלאכים
 הם מחיצתי׳, אלא שנפש הבהמית היא נמשכת מפנימית האופנים
 [משא״כ משמרי האופנים נמשד השפעה החיצונית] וצריד שגם נפש
 הבהמית תסכים לזה, והיינו ע״י ההמשכה מבחי׳ האופנים וחיות שהן
 שרשה ומקורה שאיו הדינין נמתקין אלא בשרשן וכמ״ש מזה ע״פ כי
 תצא הנזכר לעיל. ולכד תקנו לנו אנשי כנה״ג לומר בכל יום והאופנים
 וחיות כו׳ בברכת יוצר אור קודם ק״ש שמע ישראל. ישראל היא
 הנפש האלקית ועליה נאמר בכל לבבד בשני יצריד ובכל נפשר אפי׳
 בנפש הבהמית והיינו ע״י ונתתי עשב בשדר שדה הוא חקל תפוחיו
 קדישין כדי להיות לבהמתד ואח״כ ואכלת ושבעת הוא ענין אכלתי
 יערי עם דבשי כוי וזהו כל השנה אבל בר״ח אלול הוא הרועה בשושנים
 תליםר עלץ דסחרין לשושנה [וזהו קרוב למשנ״ת בפ׳ עקב ע״פ ואכלת
 ושבעת וברכת בענין כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם שהוא בחי׳
 לחם מן הארץ וכן בחיי עשב מזון דנה״ב כי על כל מוצא פי ה׳ יחיה
 האדם היינו בחיי לחם מן השמים שנמשד מבחי׳ טל טלא דבדולחא

 בחינת חיצונית כנודע אבל החכמה היא בפנימיותה כר וכמ״ש במ״א
 באריכות בביאור ע״פ צאינה וראינה. ואח״כ נמגו וגמרו גדול תלמוד
 שמביא לידי מעשה שעם היות שהחכמה היא או״פ והכתר הוא למעלה
 מהחכמה עם כל זה הרי התהוות המעשה שתהיינה המצות בבחינת
 כתר ומקיף הוא על ידי התורה כי היא הממשכת אור א״ס ב״ה
 לבחינת המעשה שתהיינה מעשה המצות בבחי׳ כתר כוי [ועמ״ש בביאור
 ע״פ ונקדשתי בתוך בנ״י. בסוף הדרוש. ובביאור ע״פ מי מנה בו׳ רובע ישראל

 ע״ש]. ובזה יתורצו השני מקראות שנראים לכאורה כסותרים זה את זה
 כתוב א׳ אומר את השמים ואת הארץ אני מלא דמשמע אני ממש
 מהותו ועצמותו כאדם שאומר ע״ע אני כר, וכתוב א׳ אומר מלא כל
 הארץ כבודו ותרגומו זיו יקריה כו׳ ולא עצמותו בו׳ והחילוק הוא
 בר אני מלא היינו בבחי׳ המצות שהן בבחי׳ סוכ״ע כתר ומקיף ולכן
 שמים וארץ שוין לגבי בחינה זו [ועמ״ש בפ׳ עקב סד״ה ואכלת ושבעת וברכת]
 ומקרא דכתיב מכה״כ היינו בבחי׳ התורה חכמה דאורייתא מחכמה
 נפקת כוי. והנה יש ב׳ בחינות מקיפים מקיף החוזר שהוא מקיף
 פרטי ומקיף הישר שהוא מקיף כללי שמקיף מראשו עד רגלו כר, והנה
 מקיף החוזר הוא ענץ המצות שהוא האור הגמשר ומתפשט בכלי אלא
ח ונעשה ח  שמפני שאיו הכלי יכול להכיל ולסבול האור חוזר ויוצא ל
 אור מקיף על הכלי והיינו ענין שערות שהם מותרי מוחין והשערות
 הם בחי׳ לבושים שהו המצות כי המצות הן לבושים כנודע, אבל המקיף
 הכללי הוא המקיף שלגודל אורו אינו יכול ליכנס כלל בכלי והוא עניו
 שמחה של מצוה שהשמחה היא בחי׳ מקיף שהוא בהשוואה א׳ מראשו
 עד רגלו הכל בבחי׳ אחת ואינה בבחינת התחלקות פרטיים לפי הבחינה
 פרטית כמו שהוא עניו לבושים שמתלבשת בכל בחמה לפי מה שהוא
 משא׳׳כ מקיף הכללי כג״ל. [ועמ״ש מענין שמחה של מצוה ע״פ אסרי לגפן
 ובמאור ע״פ צאינה וראינה הנזכר לעיל). והנה לכד נאמר היום לעשותם

 שבעוה״ז דוקא הוא השראת המקיף שהוא בהעלם כו׳ [כמ״ש מזה ע״פ
 צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי], וע״י מעשה המצות

 ממשיכים מבחי׳ כ״ע בחי׳ מקיף כג״ל, משא״כ בעוה״ב הוא בחיי גילוי
 וצריר לילד שם ממדרגה למדרגה ותחלה צריד לירד לגיהגם כוי, וזהו
 תכלית ירידת הנשמה לעוה״ז ירידה צורר עליה היינו בחי׳ בירורים
 לברר להיות הכל בבחינת ביטול בהמשכה פנימית ומקיפים וכל
 ימי שנותינו בהם שבעים שנה לא נתנו לאדם אלא בשביל זה כנ״ל
 והנשמה אמה צריכה תיקון לעצמה ואינה צריכה להמשכה ולא להתפלל
 כלל, כי הצדיקים למה דומים בפני השכינה כנר בפני האבוקה שכלה
 מאליו וברא כרעא דאבוה כוי, אלא עיקר ירידת הנשמה הוא כדי
 להפר נפש השכלית שבנפש הבהמית ע״י המשכות התורה והמצות שהם
 פנימים ומקיפים כנ״ל [ועמ״ש ע״פ כי תצא כו׳ גבי ונתנו ה׳ אלקיד
 בידר דהיינו ע״י תורה ומצות שעי״ז דוקא נשלם בירור נה״ב ע״ש
 הטעם, ועמ״ש מזה ג״כ ע״פ משה ידבר גבי כי הוי׳ אלקיד אש

 אוכלה הוא]:
ך מי שחטא ופגם צריד לעשות תשובה להמשיד מלמעלה להשלים  ב א
 החסרון והפגם והיינו כמ״ש ממעמקים קראתיד הוי׳ הוי׳ הוא
 כללות האצי׳ יו״ד חכמה כוי, וקראתיד הייגו המשכת הוי׳ אחרת מחדש
 אורות בכלים כי המשכות האורות שכבר נמשכו בכלים נפגמו כגודע
 וצריד להמשיד אורות מחדש והמשכה זו היא ממעמקים מעשרה
 עומקים שבעשי״ת עומקא דחשוכא ישת חשד סתרו, וזהו השיבנו אליד
 מקורא דכולא כנודע שמא״ס ב״ה נעשה צמצום ומקום פנוי וחלל ואח״כ
 נמשר קו וחוט ומקו זה נמשכים כל העגולים ומקיפים כמ״ש בע״ח
 בשער העגולים ויושר, וראשית הקו הזה היינו בחי׳ מל׳ דא״ק שם הוא
 עומקא דכולא ומשם גמשכו י״ג מדות הרחמים וזהו בחי׳ תשובה



 תצא תורה

 שהוא כללות כל השגה ומקיף זה נמשך ע״י התורה הגם שהיא בחי׳
 פנימית וזהו ענין גדול ת״ת שמביא לידי מעשה וכנודע שמא׳׳ס
 ב״ה עצמו לא נמשד כלל אלא שיש הפסק צמצום ומקום פנוי וחלל
 רק הקו והחוט נמשך אחר הצמצום והרי הוא בחי׳ פנימי׳ ואח״כ
 ממנו נמשד כל המקיפים וכנודע שמקיפים א״א להיות פנימי׳ רק
 פנימי׳ עליון נעשה מקיף לתחתון וכך מן פנימית עליון שהוא הקו
 וחוט נעשו כל המקיפים כוי. [ועמ״ש םד״ה ויקהל משה ובד״ה שרי
 אשתה ועמ״ש עוד מענין תורה בד״ה וידבר דעשרת הדברות.
 וע״פ ביום השמיני עצרת בעגין גדול תלמוד שמביא לידי מעשה,
 ועמ״ש גבי הזכרת תורה בברכת הארץ איך שעי״ז נמשר מבחי׳ טל

 ומן בברכת הארץ כו׳ ע״ש]:

 תצא
 להתלבש בו נפשו הבהמית ושניו קצובים לו במספר ששיערה חכמתו
 יתברד שיוכל לשאת בנפשו להעלות ממנה כ״כ כחות וניצוצים שנפלו
 שמה בשבירת הכלים ובכל יום נתעלה נצוץ וכח חדש (ועמ׳׳ש מזה בפ׳

 בחקותי בד׳׳ה מבואר בע״ח):

 ב והנה כדי שתרד ותמשר בחי׳ אש שלמעלה מצוה להביא מו ההדיוט
 ע״י אתערותא דלתתא והיינו ע״י התבוננות במקור חוצבה
 ושרשה במרכבה העליונה שממנה נלקח הכח המתאוה שבנפשו הבהמית
 כנ״ל• איד שהם בטלים בבחי׳ מרכבה וכסא לגבי דמות אדם שעל
 הכסא וזעים וחלים מחיל כסא ומתלהבים ומתלהטים בלהבת ושלהבת
 רשפי אש ליבטל ולהכלל באור ה׳ השופע עליהם, וממילא יאיר אור האהבה
 גם על כח המתאוה שבנפשו הבהמית שנלקח משם לעורר לבו להיות
 נעתק מתענוגים גשמיים אשר נשקע בהם ולהיות נמשך אחר שרשו
 להבטל ולהכלל באור ה׳, ולכן תקנו אכנה״ג ברבות ק״ש שתים לפניה
 ברכת יוצר אור ששם נאמר ונשנה באריכות סדר המלאכים ושרפים
 וחיות איד שהם בטלים לאורו ית׳ ויוצר משרתים ואשר משרתיו כוי.
 יוצר משרתים שכמה אלף ורבוא רבבות נבראים בכל יום ומחמת תוקף
 אהבתם כאש בוערת כלים ונשרפים וחוזרים ומתחדשים ואשר משרתיו
 מששת ימי בראשית כמה אלף ורבוא רבבות בגדוד א׳ ולגדודיו אץ
 מספר כדכתיב היש מספר לגדודיו כדמשני בגמרא, וכולם מעריצים
 ומקדישים כוי מחמת השגתם שיודעים ומשיגים שחיותם וקיומם הנמשר
 להם מאתו ית׳ הוא מבחי׳ שמו לבד, כמו עד״מ שמו של אדם שאינו עצם
 מעצמותו כלל אלא איזה בחי׳ הארה והתפשטות ממנו כדי שיוכל זולתו
 לקרוא לו בשמו ונקרא אור א״ס ב״ה כלומר הארה ממנו בלבד כאור וזיו
 המתפשט מן השמש וכמ״ש במ״א ואומרים קדוש כלומר שהוא מובדל
 מהם ואינו מתלבש בהם בבחי׳ גילוי. כי הנה כתיב מלכותד מלכות כל
 עולמים שכל חיות המתפשט מאור א״ס ב״ה להחיות כל הנבראים להיות
 ממלא כל עלמין אינו כדרר הנשמה המחיה וממלא כל הגוף שהיא
 מתלבשת בתוכו והיא מתפעלת ממקרי הגוף, משא׳׳כ בו ית׳ אני ה׳ לא
 שניתי כתיב ואתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא בו׳ אלא שכל
 העולמות מקבלים חיותם ושפעם וקיומם מבחי׳ מלכותו בלבד שהוא בחי׳
 התפשטות והארה ממנו ולחוץ. וכמו למשל מבשרי אחזה אלוה שגם
 באדם התחתון הנה השכל והמדות הם עצמותו ומהותו ובחי׳ התנשאות
 שבו אינו אלא ממנו ולחוץ שאינו נוגע אל עצמותו אלא להתנשא על
 זולתו והוא בחי׳ ומדרגה אחרונה שבו, כר הנה התפשטות בחי׳ מלכותו
 ית׳ אינה אלא זיו והארה ממנו ית׳ אל הנבראים ואיו מלך בלא
 עם. וזהו בורא קדושים ישתבח שמד לעד מלכנו. פי׳ שכל השבח
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 שבמו״ס שהוא מקור יג״מ הרחמים וכמש״ש בד״ה ויאכילד את המן
 כו׳ ע״ש. ועד״ז הוא ההפרש בין בחי׳ ונתתי עשב לגבי בחי׳ הרועה
 בשושנים. ובזהר פ׳ יתרו (דפ׳׳א ע״ב) מאי מוצא פי ה׳ דא קול השופר
 כר בהאי קול שופר תליא כולא. והיינו לפי שע״י השופר הוא התגלות
 יג״מ הרחמים, וגם עי״ז נמשד בנין המל׳ שהיא פי ה׳ ולכן נק׳
 השופר מוצא ומקור פי ה׳]. כי מר״ח אלול עד יו״כ הן ארבעים יום
 וביוה״כ בו נתנו לוחות האחרונות כללות כל התרי״ג מצות והן מילוי
 כל החסרונות והפגמים בהמשכת פנימים ומקיפים מחדש. ובזהר
 פ׳ שמות (ד״כ ע״ב) איתא ד״א בשושנים באותם ששונים בתורה שע״י
 התורה נמשף מקיף היושר הכללי שמקיף בהשוואה אחת. והוא עניו
 שמחת תורה שהשמחה של כל השנה בתורה ומצות נכלל ביום א׳

 פרשה
 כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה׳ אלהיך בידך ושבית
 שביו וגוי. הנה איתא בזהר שעת צלותא שעת קדבא וכתיב
 אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי ות״א בצלותי ובבעותי. ולהבין
 מה עניו המלחמה בתפלה וגם למה מתפללים בכל יום. הנה ארז״ל
 תפלות בנגד תמידין תקנום. והענין בדכתיב את קרבני לחמי לאשי
 שהיו מקריבין הקרבן בזמן בית המקדש לעולה ע״ג המזבח ממין הבהמה
 כדי שתרד אש מן השמים ותאכל את העולה. כי חיות נפש הבהמית
 היא יסודה מיסוד האש כי ד׳ בחי׳ דצח״מ הם כנגד ד׳ בחי׳ ארמ״ע
 ובחי׳ אש הוא בחי׳ נפש החי ובחי׳ רוח הוא בחי׳ מדבר כדכתיב
 ויהי האדם לנפש חיה ות״א לרוח ממללא, וכשהיה יורד אש מן השמים
 היה נבלל אש שלמטה באש שלמעלה ובחי׳ אש שלמעלה ג״כ הוא
 בחי׳ בהמה וחיה ושרשן במרכבה העליונה פני אריה פני שור כוי.
 וזהו אריה דאכיל קרבנין כר. ומשחרב בית המקדש תקנו אנשי כנסת
 הגדולה התפלה שיקריב כ״א נפשו הבהמית להעלותה ולקשרה בשרשה
 שהיא ג״כ מיסוד האש ומקור חוצבה ויסודתה בהררי קדש מרכבה
 העליונה פני אריה פני שור כוי, אלא שלאחר ירידת והשתלשלות
 והתלבשות בע״ש שמרי האופנים נמשד תענוגי העולם הזה והכה המתאוה
 שהוא ג״כ בחי׳ חמימות האש וגם היצה״ר הוא אש זר דולק וצריך
 להעלות נפש הבהמית לשרשה בחי׳ אש שלמעלה ולהתבלל בבחי׳ מרכבה
 העליונה בחי׳ אש אוכלה אש לכלות ולשרוף כח המתאוה והאש שלמטה
 בתענוגות בני אדם בעוה״ז שלא ילד בהם אלא בקרירות ולהפר מהיפר
 להיפר להיות כח המתאוה ברשפי אש שלהבת לדבקה באלהים חיים
 (ועמ״ש מזה בד״ה בפ׳ נסכים בפ׳ שלח). והנה בכל יום יצרו של אדם

 מתגבר עליו וצריר בבל יום לחמשיר בחי׳ אש שלמעלה. כי הנה כתיב
 ימים יוצרו שיש מספר וקצבה לשני חיי האדם ימי שנותינו בהם שבעים
 שנה כוי, ולא נתנו לנפשו האלהית שבקרבו כי הנשמה אינה צריכה
 תיקון לעצמה הואיל והיא נצחית ואינה מתלבשת בבחי׳ זמן אלא מתאחדת
 במקור חוצבה באור א״ס ב״ה כמ״ש (ד״ה א׳ סי׳ ד׳ כ״ג) עם המלר
 במלאכתו ישבו שם, ועיין ברבות בראשית פרשה ח׳ ובמדרש רות פ״ב,
 כי היא לא נלקחה מבחי׳ פני אריה ושור כר כנפש הבהמית שבאדם
 אלא מבחי׳ ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם כו׳ ורוח האדם
 היא העולה למעלה כו׳ ורוח הבהמה יורדת למטה לארץ שהוא מבחי׳
 הארץ העליונה כמ״ש והארץ הדום רגלי (?מ״ש בד״ד, והפרתם לכם בעניז
 עומר שעורים מאכל בהמה, ועיין ברבות ס״פ האזינו ובבראשית פי״ד), משא״כ

 רוח האדם היא בבחי׳ מעלה מעלה וגבוה מעל גבוה כוי, וע׳ מ״ש
 בעניו והרוח תשוב בד״ה האזיגו השמים, אלא מספר חיי האדם ניתן



 לקוטי תצא תורה לה

 בשרשו ואתהפכא מחשוכא לנהורא. תהו כי תצא למלחמה על אויביך.
 פי׳ כי תצא למלחמה זו לנצח כח המתאוה שבנפשו לקררה בתענוגי
 עוה״ז הגשמים ולאתהפכא לאהבת ה/ תהיה בבחי׳ על אויביך דהיינו
 בבחי׳ שרשם למעלה בי אין רע יורד מלמעלה ושרשם הוא טוב שהוא
 מבחי׳ מרכבה עליוגה שבקדושה (ועמ׳ש בד־ה ונתתי לד מהלכים). אלא
 שלאחר ירידת והשתלשלות המדרגות נעשו שמרי האופנים ומשם נמשכו
 הע׳׳ש שמהם נמשכו כל תענוגי עוה׳׳ז והכה המתאוה כנ׳׳ל.

 וכשנתעלה ונכלל בשרשו מתהפד מרע לטוב:
ך א״א להתהפך טבעית מדתו לשגותה לגמרי בלתי עזר וסיוע  ד א
 אלקי׳ כמארו״ל אלמלא הקב״ה עוורו כוי, דהייגו שאין כת
 בנפשו לבד להיות עולה וגכלל בשרשו רק אחר שיומשד הארה מאור
 א״ס ב״ה על נפשו והוא הארת אור התורה והמצות מבחי׳ דמות אדם
 שעל הכסא רמ״ח אברים דמלכא ושס״ה גידים שהם מעבר להדם
 הוא הגפש והחיות המתפשט לכל האברים ע״י קיום ושמירת מל״ת
 ועי״ז נותן כח באש שלמעלה שהוא בבחי׳ כסא להמשיר ולירד למטה
 לכלות ולשרוף את כח נפש המתאוה הבהמית ולהעלותו לשרשו כנ״ל
 ואזי יאירו בו מדותיו של הקב״ה ולא מדות טבעי׳ שבנפשו(ועמ׳׳ש מזה
פ בהעלותך נפי׳ שיורד על פי מיותיו). וזהו ונתנו ה׳ אלהיד־ בידד הוי׳  ד

 הוא בחי׳ התורה שהיא רצונו וחכמתו ית׳ ואורייתא וקוב״ה כולא חד
 ואלהיד בחי׳ המצות רמ״ח פקודין רמ״ח אברים דמלכא ושרש ב׳ בחי׳
ת תחלתן בסופן וסופן בתחלתן כי בחי׳ התורה הוא בחי׳ ע  אלו הם נ
 מלד כמארז״ל מתניתא מלכתא שהמשנה הוא עד״מ כמו מלר שהוא גוזר
 ואומר שאם יטעון ראובן כר כו׳ יהיה פסק כר וכר וכן בדיני איסור
 והיתר ובחי׳ המצות הם בחינת עבד לשמוע בקולו וכדכתיב כי לי
 בני ישראל עבדים. והנה בחינת מלוכת התורה שבה מלכים ימלוכו
 הוא מחמת שכל העוסק בתורה הקב׳׳ה קורא ושונה כנגדו. וכמ׳׳ש
 ואשים דברי בפיר ויעקב חבל נחלתו כמו למשל באדם המנענע בחבל
 למטה מתנענע גם למעלה בראש החבל ולזה נמשלה התורה למים
 שיורדין ממקום גבוה למקום נמוד וזהו נעוץ תחלתן בסופן ובחי׳
 המצות הם סופן בתחלתן כי סוף מעשה במחשבה תחלה (ועמ״ש ע״פ
 השמים בסאי והארץ נו׳ וע״פ עלי נאד נפי׳ מעין גנים נאד מים חיים וסד״ה

 קול דודי גני מדלג ומקפץ). ולכן פעם ארז״ל גדול תלמוד שמביא לידי

 מעשה אלמא מעשה עדיפא ופעם אמרו ותלמוד תורה כגגד כולם כי
 שניהם אמת שבבחי׳ נעוץ תחלתן בסופן תלמוד תורה גדול. ובבחי׳
 סופן בתחלתן מעשה גדול ושניהם צריכים להיות באדם כי ההמשכות
 שאדם ממשיר בבחי׳ התורה הוא להיות בחי׳ רצוא מחמת התבוננות
 בתחלתן ובשרשן כי אורייתא מחכמה נפקת והוא וחכמתו הכל א׳
 וכשהוא עוסק בה הקב״ה קורא ושונה כו׳ ואם רץ לבר שוב לאחד
 היינו ע״י מעשה המצות שסופן בתחלתן ומתעלה ונכלל בשרשם
 למעלה מעלה עד רום המעלות אור א״ס ב״ה ועי״ז יומשר ויתפשט
 למטה כח האש שלמעלה במרכבה עליוגה וגגעה עד נפש הבהמית
 כי החיות נושאות ומנושאות עם הכסא שהרוכב על הכסא נושא את
 גושאיו וזהו בחי׳ אדם בגימטריא מ״ה שהוא בחי׳ חכמה כ״ח מ״ה
 בחי׳ ביטול כו׳ כנזכר במ״א כי לפי שבחי׳ גילויו ית׳ בעולמות הוא
 במדות וראשיתן בחי׳ חסד כמ״ש כי אמרתי עולם חסד יבנה. ולכן
 א״א להפר המדות שבעולמות כ״א בהמשכות חכמה עילאה שהוא מקור
 התורה והמצות כנ״ל (ועמ״ש מזה כפ׳ וישנ נד׳׳ה בנ׳׳ה ננסלו נעניו המנורה
 כר) ואח״כ ושבית שביו דהיינו מה שהי׳ בשביה אצל כח המתאוה ע״י
 שהמשיד את עצמו ברעות העולם הזה ותענוגיו הנה חיל בלע ויקיאנו
 להיות עולה ונכלל ג״כ בקדושה (ועמ׳׳ש נד״ה כנשר יעיר), ועד״ז תקנו
 בתפלות ש״ע סלח לנו כי חטאנו שעד שלא הי׳ לו אתערותא דלתתא

 והחילול מחמת איזה הזזגה אינו אלא בחי׳ שמר ששמו נקרא על הנבראים,
 והוא בבתי׳ לעד שאינז מתלבש ומתגלה בהם אלא עומדים בריחוק
 מקום וכדכתיב כי הוא צוה ונבראו ויעמידם לעד לעולם, ופי׳ צוה
 ונבראו כאלו הם מעצמם נבראו ממילא מאין ליש ע״י צורו שאיו
 חיותו ית׳ המחיה ומהוה אותם מאין ליש מתפשט ומתלבש בתוכם
 בבחי׳ גילוי כי מ״ש וברוח פיו כל צבאם לא שיהיה כח הפועל מתלבש
 ממש בגפעל אלא שהוא כח השופע עליהם בלבד (ועמ״ש נד״ה קול דודי
 ונד״ה מי מנה עפר יעקנ נפי׳ והים עליהם מלמעלה). וזהו ג״כ וברוח פיו

 דהייגו עד״מ בחי׳ ההבל היוצא מן הפה ולחוץ שגם שהוא יוצא מתוכו
 ופנימיותו נראה כאלו הוא דבר נפרד מתוכו להיות דבר בפ״ע ואינו
 מתלבש בהם אלא בחי׳ מלכנו להיות מלר שמו נקרא עליהם ואותה
 אנו מבקשים שישתבח דהיינו להיות בבחי׳ זו שבח ותוספת בתוקף
 אור וגילוי (ועמ״ש סד״ה ניום השמיני שלח את העם) אבל הקב״ה בעצמו

 ובכבודו הוא קדוש ומובדל בו׳ כנ׳׳ל:
 ג והנה המלאכים מחמת גודל עוצם השגחם ששפען וחיותן גמשר
 מבחי׳ שמו לבד שהוא קדוש ומובדל לכן הם בבחי׳ רצוא
 ושוב רצוא ברשפי אש שלהבת מתלהטת להכלל באורו ית׳, ושוב ביראה
 שמחמת היראה הם חוזרים ונרתעים לאחוריהם כענין שגאמר וירא
 העם וינועו ויעמדו מרחוק ואומרים ברוד כבוד ה׳ ממקומו שיבורר
 ויומשד למטה ג״כ בבחי׳ גילוי כמו שהוא למעלה. ומזה יתבונן המשכיל
 להיות ג״כ בבחי׳ רצוא ושוב רצוא באהבה וחשיקה וחפיצה להיות גמשר
 אחר שרשו להתכלל באור ה׳ שהוא קדוש ומובדל כוי, ושוב ביראה
 להיות מקבל עול מלכות שמים למטה כמ״ש שום תשים עליך מלד
 וכמארז״ל אם רץ לבד שוב לאחד שיעשה מכון לשבתו ולהיות ה׳ אחד
 שורה למטה כמו למעלה. ועד״ז תקנו ג״כ פסוד״ז ששם נאמר הודו
 לה׳ קראו בשמו כו׳ הודו על ארץ ושמים כו׳ לד ה׳ הגדולה כו׳ וצבא
 השמים לד משתחוים, אלא שהוא בבחי׳ ומדרגות העולמות שלמטה
 בחי׳ דומם וצומח ושם ג״כ יש בחי׳ רצוא ושוב. ולכן יש פסוקים
 מדברים באהבתו ית׳ רש ביראתו ומשניהם נולדה מדת הרחמגות שיש
 פסוקים מדברים בזה כמו והוא רחום כוי. אתה הוי׳ לא תכלא רחמיר
 בו׳ ושלשה בחי׳ אלו הם בחי׳ אברהם יצחק רעקב ובחי׳ הרחמנות זו
 היא מדתו של יעקב. וז״ש רז״ל תפלות אבות תקנום ומזה יבא ויגיע
 לבחי׳ ומעלת ומדריגות ביטול גדול מזה בק״ש להכלל בבחי׳ אדם שעל
 הכסא בחי׳ פגימית, וזהו שמע ישראל שמע לשת הבגה כי הר׳ שהוא
 בחי׳ עצמותו ומהותו כביכול בחי׳ ועל דמות הכסא דמות כמראה
 אדם כו׳ הוא אלהינו שהוא בחי׳ אחד א״ח ד׳ וד׳ רבתי שהוא בחי׳
 דבר ה׳ חיות הכללי של כל העולמות, כי בעשרה מאמרות נברא העולם
 ובמאמר אחד יכול להבראות והוא בחי׳ מחשבה אחת וכמ״ש בזהר
 במחשבה אחת ברא את העולם ע״ד שכתוב צופה ומביט עד סוף כל
 הדורות וקורא הדורות מראש כו׳ וכמ״ש במ״א, ובחי׳ מחשבה הוא בחי׳
 הדיבור לפי שהוא מקור לגילוי העולמות וכמו עד״מ באדם יש כמה
 מחשבות שמחשב שאינן באיו לכלל גילוי הדיבור וגקראו מחשבות רש
 מחשבות שמחשב ומהרהר איר להוציא הדברים מפיו הרי מחשבה זו
 נכללת בבחי׳ הדיבור ממש. כד הנה כתיב מאד עמקו מחשבותיה שהם
 בחי׳ מחשבתין סתימין כוי. ועמ״ש מזה בד״ה באתי לגני• אן־ הנה
 המחשבה שהוא מקור ושרש לעלמא דאתגליא היא גקראת ועולה בשם
 בחי׳ הדבור והגילוי וזוהי בחי׳ ד׳ רבתי דאחל שהוא המאמר א׳ שבו
 נכללו כל העשרה מאמרות שהוא בחי׳ אור א״ס הנמשר ומתפשט בעשרה
 מאמרות להוות כל הנבראים מאין ליש ולפי שאין שם עדיין בחי׳ ריבוי
 והתחלקות עשרה מאמרות לכן נק׳ מחשבה אחת, ועי״ז יגיע למדריגות
 ואהבת בכל לבבד בשני יצריר שגם היצה״ר וכח המתאוה שבנפשו יוכלל
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 וחיות אל הז״א והוא דמות פרצוף זר ורוחני מאד שלם בי״ס והוא
 מתפשט בתוד הכלים של ז״א בתור גופו להחיותו והוא בחי׳ צלם א׳
 שיש בו ג׳ בחי׳ כנגד ג׳ אותיות צלם. ל׳ מ׳ &קיפימ וצ׳ הוא אור פנימי.
 ופי׳ שהא״פ הוא בחי׳ צ׳ היינו ט״ס ח״א חב״ד חג״ת נה״י כל אחד
 כלול מעשר עולה צ׳. וכמ״ש במ״ח מסכת הגדלות ז״א פ״ג. ולמ״ד
 הוא מקיף היינו ג׳ מוחץ חב״ד דאצי׳ אשר כל א׳ כלול מעשר עולה
 למ״ד אשר הוא בחי׳ מקיף לכללות הא״פ דט״ס דז״א שהיא בחי׳ צ׳
 ועמ״ש בביאור ע״פ ועשית ציץ גבי קדש למ״ד מלמטה. והמ״ם הוא
 בחי׳ כתר מקיף הכללי כולל כל הד׳ בחי׳ כחב״ד (ע׳ בכוונת ברכת
 כהנים ובקידוש דשבת). והוא בחי׳ מקיף למקיף שהמקיף הראשון שהוא

 בחי׳ ל׳ יוכל להתלבש לפעמים ליכנס בתור הא״פ והכלים משא׳׳כ המ׳
 שהוא בחי׳ מקיף למקיף כו׳ ומ״מ ב׳ מקיפים אלו דל׳ מ׳ הם לבד
 עניו הכתר ח״א ומאירים עליו מרחוק יותר מבחי׳ הכתר דז״א כמ״ש
 במ״ח שם פ״ו, (ועיין מענין מקיף ומקיף למקיף בפ׳ שמות בביאור
 ע״פ הבאים ישרש יעקב ובמ״ש במ״א ע״פ חנכת הבית לדוד בעניו
 לבוש ובית כו׳ וע׳ לקמן פ׳ נצבים בפי׳ לא בשמים היא ולא מעבר
 לים היא כוי בחי׳ מקיף ומקיף דמקיף מ׳ ע״ש). וכן יובן למעלה יותר
 מריש כל דרגין הנה הא״פ הוא בחי׳ הקו כוי (וע׳ בביאור ע״פ יביאו
 לבוש מלכות כר). והנה כמ״כ בנשמת האדם נאמר ג״כ ויברא אלקים

 את האדם בצלמו בצלם אלקים ע״ד הנ״ל. ועיקר עניו הצלם הוא להיות
 ממוצע בין אלהות לנשמה כי הנשמה הוא בחי׳ נברא יש מאין ע״י
 התלבשות האור במל׳ דעשי׳ בכלים. וכ״ז הוא עדיין אלקות כו׳
 ולהיות התהוות הנשמה שהיא נברא הוא ע״י הצלם אלקים ומתחלק לב׳
 בחי׳ צ׳ דצלם היינו בחי׳ אלקות שבתור הנשמה (וע׳ בע״ח שמ״א פ״ג)
 ולמ״ד בחי׳ מקיף וזהו בחי׳ מזלא הנז׳ בדרז״ל מזליה חזי. שמשם
 נמשר בחי׳ צ׳ להתלבש בנשמה וכנודע ממאמר הבעש״ט נ״ע בענין
 הב״ק שמכרזת שובו בנים דקשה מי הוא השומע כוי. וא״כ מהו
 הפעולה מהכרוז. אלא היינו דמזליה חזי הכרוז ומזה נמשר ג״כ
 הרגשה בנשמה שבגוף שנמשד לה מלמעלה מבחי׳ מזליה וע״כ נק׳
 מזל שממשיד ההזלה וההשפעה (ועמ״ש בד״ה האזינו השמים בפירוש ונוזליט
 מז למוז מ•), והמזל הוא בחי׳ אלקות שאינו מתלבש בנפש כלל שהוא

 למעלה ממדרגת מלאד וכמ״ש הרח״ו בשער הקדושה והנבואה
 שהמדרגה הגדולה שבכולם הוא גילוי הנשמה שלו עצמו שהוא למעלה
 ממדרגת גילוי אליהו והיינו בחי׳ הנשמה שלמעלה מן הגוף למ״ד
 דצלמ. ונק׳ בחי׳ יפת תואר שהוא מז״א עצמו(ר״ל למעלה מבחי׳ מל׳
 וע׳ בזח״א (פ׳ ויחי דרמ״ה) ע״פ שימני כחותם בגין דאינון אתיין
 מסטרא דדכורא כוי. וע׳ מ״ש לעיל פ׳ בשלח םד״ה הולד לפניהם
 יומם במש״ש ישראל נעשו אז למעלה מבחי׳ שכינה כוי) ועל דמות הכסא
 כר לד הוי׳ הגדולה והגבורה והתפארת, תפארת עיקר שהוא בחי׳ גוונין
 ש״ע נהורין כו׳ וזה נמשר מבחי׳ למד שהוא חב״ד וכמ״ש חכמת אדם
 תאיר פניו עד״מ שצהבו פניו מהשכלת שכל חדש שהשכל החדש נמשר
 מבחי׳ משכיל שהוא הארת המקיף וזהו עניו יאר ה׳ פניו תרין תפוחין
 כו׳(הנז׳ באד״ר וכמ״ש ג״כ בפע״ח בכוונות ברכת כהנים בפי׳ יאר ה׳
 פניו כוי שהוא המשכה מבחי׳ ל׳ מ׳ דצלם כו׳ ועמ״ש מענין תפארת
 סד״ה יונתי בחגוי ובז״ה אם בהרת קדמה), והמ״ם הוא מא״א כו׳
 כנ״ל. והצי הוא בחי׳ אשת יפ״ת שיורד ומתלבש כו׳ ועיקר העבודה
 להעלות צ׳ דצלם אשת יפ״ת. וכמ״כ למעלה הצ׳ יורד למטה במל׳
 ונקי אשת יפ״ת והלמ״ד נשאר למעלה ועל דמות הכסא וכמו בנשמה
 שמתחלקת לב׳ בחינות הארה שמתפשטת בגוף ומה שנשאר למעלה
 בבחי׳ מקיף שממנה באיו ההשפעות והארות הנשמה כו׳ (ועיי! בזהר

 ר״פ במדבר):

 ד והבאתה אל תוך ביתך. והענין כמ״ש מהר (פ׳ דקרא ד״ו
 פע״א וע״ב וברע״מ פ׳ פנחס דרנ׳׳ז סע״א וע״כ) על פסוק

 נפלה לא תוסיף קום וגו׳ (בעמוס רס״י ה׳). שלא תהיה בבחי׳ קום
 ממטה למעלה. רק כמ״ש ביום ההוא אקים וגוי. שיומשך מלמעלה
 למטה שיהא לה גם למטה בחי׳ קימה מעלייתא (וכענין מ״ש בד״ה
 ושמתי כדכד בעניו חד אמר שהם ועיין מח״א ויחי (דרל״ז ב׳) פי׳
 בע״א ממ״ש בפ׳ ויקרא י״ל זהו כמ״ד ישפה). והיינו להיות אור פני
 ה׳ נמשך למטה להיות כמים הפנים בבחי׳ והחזירנו בתשובה שלמה
 לפניך לפניך דייקא בבחינת פנימיות שזו היא שלימות התשובה תשוב
׳ והוא בחי׳ קומה אקים את סוכת דוד הנופלת כוי. וזהו בחינת  ה׳ ט
 עשרת ימי תשובה כמים הפנים בו׳ שבסליחות ממשיכיו ויעבור הוי׳
 על פניו וגו׳ להיות בעשרת ימי תשובה בבחינת והחזירנו בתשובה

 שלימה לפניה
 וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה. הנה שערות הראש הן
 מותרי המוחין שנפלו במילי דעלמא, וצפרנים הן מותרי
 מדות חסד דרועא ימינא אברהם שיצא ממנו בו׳. וצריד האדם להסיר
 המותרות כי מסטרא דקדושה עליונה הנה המותרות הם בחינת קדושה.
 וכמו י״ג מדות הרחמים שנמשכות מבחי׳ שערות בוי. ובענין קדוש
 יהיה גדל פרע שער ראשו. (ע׳ מזה לקמז ע״פ כי כארץ תוציא צמחה ובפ׳
 אמור ע״פ ונקדשתי בתוך). אבל בלוימ שהם למטה במדריגה מסטרא

 דדינא קשיא כתיב והעבירו תער וגו׳ ועיין בפ׳ תזריע (דמ״ח סע״ב)
 ושער באשה ערוה ששם יניקת החיצונים. וזהו ענין אמרם עם הארץ
 אסור לאכול בשר שהבשר הוא מורידו ומשפילו למטה משא״כ תלמיד
 חכם כי צדיק אוכל לשובע נפשו כתיב. וכן אמרו שיחת חולין של
 תלמידי חכמים כו׳ דייקא. ולכן הבע״ת צריד לסגף א״ע כדי להרחיק

 עצמו ממותרות שלא יורידנו ויחזירנו לסורו ח״ו:
 והסירה m שמלת שביה. הנה ארז״ל בבואה דבבואה לית להו.
 אבל בבואה לחודה אית להו גם בזה לעומת זה דהיינו
 בחי׳ מקיף למעלה כענין עבירה גוררת עבירה ומטמאץ אותו הרבה
 וכוי, וצריד להסיר גם בחי׳ המקיף שנמשף מלמעלה מאליו כי עוונותיכם
 מבדילין כתיב, שמבדילין ומפסיקין בין השראת גילוי אלהותו ית׳ שנמשד
 ע״י התורה והמצות ובין נקודת פנימיות הלב שאינו נוגע לפנימיות
 הלב בלתי אם יסור המכסה והמסתיר לבחי׳ המקיף שבזה לעומת זה
 שע״י הסרה זו וישבה בביתך שתהיה בחי׳ ישיבה וקביעות האהבה
 שבנקודת הלב בל תמוט עולם ועד ובזה יעלה ויבוא ויגיע לבחי׳
 ומדריגה יותר עליונה היא מדריגת ובכתה את אביה וגו׳ כי הנה מעלת
 ומדריגה הבמה היא בחי׳ תשובה עילאה הגדולה מכולם שכמה בחי׳
 ומדריגות יש בתשובה עילאה והיא העולה על מלנה וע״ז נאמר לע״ל
 בבכי יבואו וגו׳ וכתיב והנה נער בוכה ותחמול עליו והיינו ע״ד שאמרו
 על ר׳ עקיבא כשאמר שיר השירים זלגו עיניו דמעות שהבמה הלזו
 היא מחמת דביקות הנפש בשרשה למעלה מכדי אשר תוכל נפשו שאת
 שאז איו שליט ברוח לכלוא וגו׳ (ועמש״ל סד״ה ושמתי כדכד ובפי ישלח
 ע״פ ויקח מן הבא בידו מנחה וע״פ וקבל היהודים), ועל עניו בכיה זו איתא

 בשם האריז״ל שכל מי שאינו בוכה בר״ה ויוה״כ אין נשמתו שלימה
 שבכיה זו היא שלימות הנשמה ועיקרה ביוהכ״פ בחי׳ תשובה עילאה

 לפני הוי׳ תטהרו*:

 ביאור כי תצא. ענין שהאדם נברא בצלם אלקי׳ ועניו בבואה, ובבואה
 דבבואה. הנה כתיב ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם
 אלקים וגוי. ומבואר בע״ח עניו צ׳ דצלם ולמ״ד דצלמ מ״ם דצלם.
 ובמבוא שערים שער ה׳ ח״א פי״ג כ׳ המוחץ ח״א הם בחי׳ נפש

 שו״ה נ3לה — בבודי: בדפוס ראשוו ובכת״י 1101: בחיי.
 שרה בע״א — י׳׳ל: כ״ה גם בדפוס ראשון, אבל בגוכתי״ק 1101 : הנ״ל.

 c עיין בהוספות.
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 מ׳ דצלם (עיין בביאור ע״פ ששים המה מלכות כו׳ אחת היא יונתי
 בו׳ וע״פ יונתי בחגוי הסלע, וצ״ל מ״ש בזח״ג נשא (קל״ד א׳) בענין
 הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה בהיכל, משמע דהתורה ג״כ יש בה
 בחי׳ מקיף הנקרא מזלא והיינו בחי׳ מ׳ שהתורה עצמה היא בחינת
 חכמה, ובפ׳ בהעלותך (דקנ״ב ע״א) ונשמתא לנשמתא כוי. ועד״ז י״ל
 המדרש בשה״ש רבה ע״פ אם יתן איש את כל הוו ביתו באהבה
 שאמר ר׳ יוחבן לר׳ חייא בר אבא שמכרתי דבר שניתו לששת ימים כוי
 שנאמר כי ששת ימים עשה אבל התורה ניתנה לארבעים יום שנאמר
 ויהי שם עם ה׳ ארבעים יום. דענין ארבעים יום י״ל כנגד בחי׳
 כחב״ד הנקרא מ״ם כנ״ל ועמ״ש במ״א גבי מזמור לתודה הריעו לה׳
 כל הארץ בעניו התודה שהיו בה ארבעים חלות כו׳ ע״ש. וא״כ
 לכאורה אינו מובן מש״כ שהתורה נקרא מאורשה לגבי בחי׳ מ״ם
 שבנשמה. אר י״ל דמה שבתורה עצמה יש ג״כ בחי׳ מ״ם היינו מקור
 ושרש התורה שמשם ניתנה וכמ״ש במ״א בפי׳ וממדבר מתנה סד״ה
 צאינה וראינה. אבל התורה עצמה היא בבחי׳ חכמה אורייתא מחכמה
 נפקת בו׳. וזהו עניו ברכו בתורה תחלה שהוא על המשכת אור

 א״ם בח״ע):

 ג וגלחה את ראשה. מותרי מוחין, כי הנה במדרגות העליונות
 דקדושה המותרי מוחין הוא בחי׳ קדושה עליונה שהוא
 בחי׳ י״ג מדה״ר שהן נמשכין מבחי׳ שערות כו׳ משא״כ בלוים והעבירו
 תער כוי. והוא עד״מ כמו שיחת חוליו של ת״ח בו׳ והיינו לת״ח דייקא
 משא״כ לשארי אנשים הם דברי הבאי והיינו לפי שהת״ח הוא בבחי׳
 מוחין דגדלות לכד אף השיחת חוליו שלו שזהו כמו מותרי מוחין ימצא
 בהם טוב וקדושה וזהו ענין ועלהו לא יבול אפילו בחי׳ העלין שהם
 אינם עיקר הפרי אעפ״כ כו׳ שלגודל חכמתו לכר גם בשיחת חולין
 שלו מלובש חכמה מה שאין כן לשארי אנשים, (והוא קרוב לעניו מ״ש
 במ״א גבי ענין משלי שלמה דדוקא שלמה היה יכול להלביש השכל
 במשל גשמי וכן ר׳ מאיר ולכן אמרו משמת ד״מ בטלו מושלי משלים
 כוי. וע׳ בפרשת לד לד בד״ה והבדילה הפרכת). ולכו עד״ז אמרו
 ע״ה אסור לאכול בשר שהבשר שהוא מותרות מפיל אותו משא״כ
 צדיק אוכל לשובע גפשו כוי, וכן עד״ז בבגדים הנה בכה״ג כתיב
 ועשית בגדי קדש לאהרן אחיר לכבוד ולתפארת כי כה״ג שהוא מבחי׳
 חכמה כח מה בחי׳ ביטול לכד כבוד חכמים ינחלו. משא״כ לשארי
 אנשים הרי התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם (וכמ״ש
 בפ׳ אחדי ע״פ בי ביום הזה יכפר בר). וכה״ג הבעל תשובה צריר

 לסיגופים. תשובת הגדר שלא יפול ח״ו משא״כ מי שלא חטא כוי.
 וזהו וגלחה את ראשה. דהיינו המותרות ולהסתפק בהכרחי:

 ועשתה את צפרניה. הייגו מותרי המדות חסד דרועא ימינא
 אברהם שיצא ממנו כו׳ שאחיזתם הוא בצפרנים פסולת.
 אד פי׳ וגלחה את ראשה. דהיינו מותרי מוחין הוא עניו ההתחכמות
 היתירה במילי דעלמא. והוא ע״ד מ״ש לא לחכמים לחם. כי הגם
 דכתיב וברכד ה׳ אלקיר בכל אשר תעשה. שהברכה וההמשכה נמשר בכל
 אשר תעשה דוקא שהוא כלי וסיבה שבזה יומשר לו מה שנקצב לו בר״ה
 ויוה״כ פרנסה, משא״כ אם ישב בטל ולא יעסוק כלל באתה פרנסה לא
 יומשר ההמשכה בגשמיות, והיינו משום שבעוה״ז הגשמי נמשר ההשפעה
 בלבוש והסתר עד שאותותינו לא ראינו (וכמ״ש במ״א בד״ה ומרדכי יצא כו׳
 ע״ש ובד״ה וברכך הנ״ל וע׳ ג״כ בפ׳ מסעי בד״ה לבאר עניו המסעות במש״ש

 לכן שם אל אד׳ המחיה עשייה כיי) אד מ״מ ההשפעה עצמה נמשר מלמעלה

 וברכר ה׳ בכל כו׳ אלא שהאדם מחויב לעשות כלי שבזה יומשר

 ב והנהבסדר העלאה זו מתחילה ושבית שביו דהיינו בהתפשטות
 הארת הנפש במודומ״ע של הבלי העולם פיזור הנפש והיינו
 כחותיה והארותיה שנתפזרו ע״י מודומ״ע דמילין דהדיוטא וכנודע
 מענין החלומות וכף הקלע שהם התפשטות הארת הנפש במודומ״ע
 שלא נאבד כו׳ והארות אלו נתפזרו בכמה לבושין, וצריד לקבצם ועל
 זה נאמר משם יקבצד מ׳ (ובפי׳ משם עיין בד״ה אני לדודי)
 והקיבוץ היינו ע״י עקירת הרצון וגם ע״י וידוי דברים שהרי הם
 בחינת אותיות הנפולין וע״י אותיות אשמגו בגדנו כו׳ מעלים
 האותיות. ולכן לא די בעקירת הרצוו לבד כ״א ג״כ וידוי דברים.
 ועוד כי הנה מכל עון נברא קטיגור א׳ ויש בו ג״כ נפש וגוף.
 הנפש נעשה מו התאוה והרצון שלבו נתאוה לדבר ההוא. והגוף
 נעשה מהמעשה ההוא או מהדבור כוי. ולכן כדי להיות מחיתי
 כעב פשעיד כו׳ הוא ג״כ ע״י ב׳ דברים שע״י עקירת הרצון מוציא
 הנפש וע״י וידוי דברים נמחה הגוף כוי. וההעלאה הוא לבחי׳ למ״ד
 דצלם בחי׳ מקיפים, שהמקיף מסמא עיני החיצונים שלכן אחיזתם בין
 פנימי למקיף ואחוריהם למקיף שאין יכולים להסתכל בא״מ שהוא
 מסמא עיניהם. וזהו על אויביר דהיינו למקום שאין האויבים שולטים
 כוי. (ובזה יש לתרץ קושיא במ״ש אסתר למרדכי כל עבדי המלד בו׳
 יודעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלד אל החצר הפנימית
 אשר לא יקרא כו׳ ואני לא נקראתי כוי. דלכאורה אין זה תירוץ כלל
 דהרי עכ״פ יכלה לבוא אל החצר החיצונה ונערי המלר יגידו אליו מי
 בחצר וכמ״ש והמו בא לחצר בית המלד החיצונה לאמר למלר כוי. אד
 אסתר קיימה כמ״ש בתורה כי תצא למלחמה צ״ל על אויביד דהיינו
 למקום שאין האויבים שולטים והוא בחינת חצר הפנימית, משא״כ בבחינת
 חצר החיצונה הרי שם יש אחיזה להמו ג״כ כמ״ש והמן בא לחצר כו׳
 החיצונה כנ״ל. כי חצר החיצונה הוא המשכת החיות לחיצוניות העולמות
 כמ״ש בפ׳ במדבר ע״פ וארשתיר לי כו׳ וע׳ בד״ה ונתתי לד מהלכים
 בפי׳ תשמור את חצרי כו׳ דלכר צריד שמירה כוי• אד חצר הפנימית
 הוא בחי׳ מפתחות הפנימית וכמ״ש בפ׳ ראה בד״ה כי תשמע שהוא
 המשכת אור א״ס ב״ה מבחי׳ סוכ״ע, וז״ש שער החצר הפנימית
 הפונה קדים. שהוא פונה לבחי׳ קדמונו של עולם. וע״ז נא׳ סגור
 יהיה כו׳ וביום השבת יפתח וכמ״ש במ״א ע״פ ויקהל משה כוי. ולכן
 הוכרחה לבוא דוקא אל החצר הפנימית שהוא בחי׳ על אויביד אשר
 משם נמשר נצוח המלחמה לה׳ בעמלק כוי). וכ״ז הוא בחי׳ העלאות
 התפשטות פיזור הנפש במודומ״ע שהן לבושים. אבל להעלות עצמיות
 הצ׳ שהוא בחי׳ חב״ד חג״ת נה״י צ״ל תשובה יותר עילאה כי כמה
 מדרגות יש בתשובה (עיין בד״ה האזינו השמים הנ״ל בענין שבת
 אותיות תשב ומי שטרח בע״ש היינו התפלה שבכל יום כו׳ שהיא ג״כ
 בחי׳ תשובה כו׳ עי״ז יבוא לבחי׳ תשובה דשבת. ויש עוד בחי׳ שבת
 שבתון שלמעלה גם מבחי׳ תשובה דשבת בו׳ ע״ש ומשם יובן למש״כ).
 והיינו ע״י המשכת למ״ד דצלם בחי׳ מזל שצריך להתחיל מבחי׳ מזל והיינו
 ע״י תורה ומצות מצות הם כתר ותורה חכמה אורייתא מחכמה נפקת
 כו׳ וכתיב חכמת אדם תאיר פניו ועי״ז יאר פניו אתנו סלה להיות גילוי
 פנימית הלב. וז״ש לד אמר לבי בקשו פני את פניד ה׳ אבקש כוי. וע׳
 מ״ש בד״ה וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר גבי אם אין חכמה
 אין יראה. שזהו עניו יראה עילאה הנמשד מבחי׳ מזלייהו חזי כנזכר
 גבי חברי דניאל אבל חרדה גדולה נפלה עליהם. וגילוי זה בבחי׳ מזלייהו
 נמשר ע״י עסק התורה שעי״ז תתעורר שרש נשמתו למעלה בחינת מזליה
 ולכן אם אין חכמה איו יראה. והנה עי״ז ולקחת לר לאשה שהצ׳ דצלם
 נקרא אשה לגבי תורה שהתורה הוא החתן ביום חתונתו זה מ״ת.
 ולפעמים נקרא התורה כלה א״ת מורשה אלא מאורשה והיינו לגבי
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 ועד. (ועוי״ל בפי׳ והבאתה אל תוך ביתך בו׳ וישבה בביתך כר.
 היות ב׳ בחי׳ מקיפים הנ״ל נקראים ג״כ לבוש ובית אשר הלבוש הוא
 בחי׳ מקיף הקרוב ובית הוא מקיף למקיף, ועניו ב׳ מקיפים אלו בקדושה
 מבואר ג״כ לעיל פ׳ ואתחנן ע״פ וזאת המצוה כו׳ וע׳ בד״ה השמים
 כםאי בעניו איזה בית כו׳ ובשאר דוכתי. וז״ש כאן על וראית בשביה
 אשת יפ״ת כו׳ שהוא להפך עצמות המדות בחי׳ צ׳ כנ״ל, הנה שמירה
 זו הוא ע״י והבאתה אל תוך ביתך בחי׳ מקיף העליון כו׳ וגם המקיף
 דבחי׳ ל׳ שנק׳ לבוש שלכך בלעו״ז נקרא שמלת שביה וצ״ל והסירה
 שמלת שביה שעי״ז ישרה הלבוש ומקיף דקדושה כוי מ״מ צריך
 להיות וישבה בביתך דוקא וכמשנ״ת ע״פ וזאת המצוה בו׳ לשמר כו׳

 ושמרת בו׳ ע״ש):
 ובכתה את אביה. היא בחי׳ תשובה עילאה יותר וכנודע
 ממ״ש האריז״ל מי שאינו בוכה בר״ה ויוהכ״פ אין נשמתו
 שלימה ואין בכייה זו באה מצד מרה שחורה. אלא כענין שאמרו
 רז״ל גבי רבי עקיבא שכשהשיג סודות התורה בשיר השירים זלגו עיניו
 דמעות והיא מעלה האמורה לעתיד לבא בבכי יבואו כו׳ שהיא מדרגה
 גדולה כי והנה נער בוכה ותחמול עליו. והוא בחי׳ יוהכ״פ. (ועמ״ש
 מענין בכייה בפ׳ וישלח םד״ה ויקה מן הבא בידו מנחה כו׳ ובד״ה
 וקבל היהודים במש׳׳ש אך לע״ל נאמד עין בעין יראו לפי שאז נאמר
 בבכי יבואו כו׳ ע״ש). ואח״כ תבא אליה ובעלתה היינו ענין מס״נ
 והוא ענין נפילת אפים ובחינת נעילה שהוא גמר העליות כמ״ש במ״א
 (וע׳ בפע״ח בעניו נפילת אפים וע׳ מ״ש במ״א ע״פ לריח שמניד שכנ״י
 נק׳ כלה וכשמאיר אור אלקות בנש״י בתור תור לבבו בעומק לבו זה
 נק׳ כד קבילת דכר כו׳ וע׳ מ״ש במ״א ע״פ עיני כל איר יש בחי׳
 ארוסה ונשואה. דהיינו כשההתבוננות נקלט בעומק הלב ע״ד בכל לבי
 דרשתיר זהו הנק׳ בחי׳ נשואין וז״ש נודע בשערים בעלה כוי. ומזה
 יובן מש״כ ובעלתה היינו עניו מס״נ כו׳ וע׳ בפ׳ מטות סד״ה

 ואשה כי תדר כוי):

 כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה והיה
 הבן הבכור לשניאה. להבין מאמר והיה כוי, הוא ע״פ מ״ש
 הרח״ו בשער הקדושה שיש לכל אחד ואחד מישראל שתי נפשות וכמ״ש
 ונשמות אני עשיתי לשוו רבים נפש אחת נקרא נפש החיונית והבהמית
 ומלובשת בדם האדם להחיות הגוף כמ״ש במ״א, והיא נשתלשלה ממקום
 גבוה על ידי אמצעים רבים ודרך שרים ומזלות כמאמרם ז״ל אין לד עשב
 מלמטה שאין לו מזל מלמעלה שמכה בו ואומר לו גדל כי גבוה מעל
 גבוה וגו׳ וגבוהים עליהם, ועל ידי ריחוקה מאור ה׳ בהשתלשלות
 ממדרגה למדרגה ומעילה לעלול בהסתרים וצמצומים רבים עד
 שנתלבשה בגוף האדם בשר ודם לכן היא כלולה מטוב ורע וממנה
 באות לאדם מדות רעות מיסודות הרעים שבה וגם שכל האנושי, כי
 כל נפש כלולה מחב״ד ומדות ומצדה יכול האדם להיות מעוברי רצונו
 ח״ו כמ״ש ונפש כי תחטא כי מחמת ריבוי ההסתרים וצמצומים המכסים
 ומעלימים אור א״ס ב״ה נראה לאדם שהוא יש ודבר בפני עצמו.
 ונפש השנית בישראל נקרא נפש אלהית חלק אלוה ממעל והיא הבאה
 לאדם בלי אמצעים כלל כמ״ש והאלהים עשה את האדם ישר (בקהלת
 םס״י ז׳). וכמ״ש ואתה נפחתה בי ואתה ממש בלי ממוצעים ויפח באפיו

 נשמת חיים וגו׳, כמשל הבל האדם שיוצא ממנו ואעפ״כ היא מיוחדת
 עמו בלי הפסק כי איו לד דבור שחוץ ממנו כמ״ש בםש״ב, לכן תמיד
 היא מיוחדת במאצילה בתכלית היחוד, ומצדה לא היה באפשריות
 האדם לחטוא כלל ולהיות מעוברי רצונו אחרי שהיא מיוחדת תמיד

 הברכה לפי שכר הוא סדר ההמשכה כנ׳׳ל• אד ריבוי ההתחכמות
 בזה הוא מותרי מוחין אשר ע״ז נאמר לא לחכמים לחם. כי בזה
 מראה שעולה על דעתו שהסיבה והלבוש ההוא והתחבולה היא
 עיקרית בהשפעה זו והוא בחי׳ נפרד כו׳(וכמ״ש בד״ה שובה ישראל
 כו׳ שעי״ז גורם להיות לו לב האבו כו׳ ע״ש) והוא כמשל מי שתופר
 לו לבוש כמדה הצריך הוא טוב אבל אם מאריד אותו יותר מדאי
 גורם שיפול מחמתו ח״ו. (והא דארז״ל נדה (דן־ ע׳) מה יעשה
 אדם ויתעשר ירבה בסחורה בו׳ זהו כמש״ש כשמבקש רחמים ממי
 שהעושר שלו על עושר, אז ודאי צריד ג״כ לעשות לבוש וכלי שיוכל
 לשרות בזה הברכה. וגם זאת רק ירבה בסחורה ולא ריבוי
 ההתחכמות יותר מדאי וההעמקה דאדרבה לא לחכמים לחם כוי, וכ״ש
 מי שאינו אץ להתעשר רק מסתפק בהכרחי או אף אם רוצה להתעשר
 אלא שלא בקש רחמים ע״ז אז רבוי הסחורה ג״כ ה״ל כלבוש ארוך
 יותר מדאי כוי. אלא דכשמבקש רחמים ע״ז אז לא סגי בלי שירבה
 בסחורה כמש״ש בגמ׳ דהא בלא הא לא סגי. והיינו מטעם הנ״ל
 שההשפעה בעשייה נמשר על ידי לבוש כו׳ בכל אשר תעשה). וזהו
 ענין וגלחה את ראשה המותרי מוחין הנ״ל. (שהם נמשלו לבחינת
 שערות שמהם יניקת החיצונים ע״ד שער באשה ערוה, משא״כ בתורה
 כתיב סלסלה ותרוממר כי התורה שרשה מח״ע וכתר עליון אשר משם
 ההמשכה דייקא ע״י בחי׳ שערות כוי. שאל״כ לא יוכלו העולמות
 לקבל כר. ועיין מ״ש במ״א ס״פ לד לד בד״ה שרי אשתר והנה למעלה
 כך היא המדה כו׳ ע״י צמצום דוקא כו׳ משא״כ למטה בבחי׳ שרה
 כו׳ הוא להיפר ממש כו׳, וע׳ בפ׳ תצוה בד״ה ועשית בגדי קדש
 במש״ש אבל בחי׳ ורב חסד כר ודוד גילוי זה והמשכה זו כו׳ הוא
 כמ״ש כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כו׳ ע״ש. וע׳ בפ׳ אמור
 בד״ה ונקדשתי בתור כו׳ ובפרשת נצבים בביאור על פ׳ כי כארץ

 תוציא צמחה כר):
 והסירה את שמלת שביה. שמלה הוא בחי׳ מקיף ויש מקיף
 גם בזלעו״ז כי בבואה דבבואה לית להו אבל בבואה לחודא
 אית להו (ועיין מזה בפע״ח בכוונת הושענא רבה אד שם נת׳ עניו
 בבואה דבבואה באופן אחר) והיינו כמבואר למעלה שבקדושה יש ב׳
 מקיפים ל׳ מ׳ והם בחינת מקיף ומקיף דמקיף והם בחינת חיה
 יחידה שהם ב׳ מקיפים ונר״נ הם פנימים, וע׳ בפי׳ הרמ״ז פנחס
 (ח-״כ סע׳׳א) גבי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברר בכל כחו

 ועמ״ש בביאור על פ׳ כי כאשר השמים החדשים. ובקליפה איו להם
 בחי׳ בבואה דבבואה שהוא בחי׳ המקיף למקיף. וז״ש ומכפירים
 יחידתי שהוא יחידה ממש שאיו לה לעומת זה בקליפות. אבל בחי׳
 בבואה לחודא היינו מקיף א׳ יש להם (ובזה יתורץ איזה דרושים
 הסותרים לכאורה זא״ז דבמ״א נת׳ דבחי׳ אהבה רבה אין כנגדה
 לעומת זה כמ״ש ע״פ חכלילי עינים כוי, ובמ״א נת׳ שכמו כן בקליפה
 יש מבחי׳ הרצון שלמעלה מהשכל שהוא עומק ההתקשרות בהבלי העולם
 כר וכמ״ש בד״ה ושמתי כדכד כוי בעניו ומכפירים יחידתי. ולפמש״כ
 א״ש דבחי׳ מקיף א׳ יש להם ובחיי מקיף היינו מה שלמעלה מהשכל.
 אר בחי׳ מקיף השני שהוא עיקר בחי׳ המקיף עליון בחי׳ יחידה ממש
 והוא נקרא תעלומות לב לית להו רק בקדושה יש בחי׳ זו כוי) והיינו
 בחי׳ למ״ד והוא ענין עבירה גוררת עבירה וענין אדם מטמא עצמו
 מעט מטמאין אותו הרבה (עיין בר״ח פ׳ ד׳ ה׳ משער הקדושה) והיינו
 מה שאינו מרגיש בנפשו שזה נמשד לו מבחי׳ המקיף דקליפה. וזהו
 ענין והסירה את שמלת שביה שצ״ל הסרת המקיף דקליפה בכדי שישרה

 המקיף דקדושה בחי׳ למ״ד כנ״ל:
 וישבה בביתך. בקביעות שתתיישב היטב בנפש בל תמוט לעולם



 תורה לח

 לשון אחד שפירושו א״ח ד׳ שהוא אחד בחי בז׳ רקיעים וארץ וד׳ ד׳
 רוחות העולם, וכן למעלה לאחר שנאצלו מדות עליונות שייר לומר לשון
 אחד בח׳ ז׳ מדות הגדולה והגבורה וכו׳ וד׳ חיות פני אריה וכו׳ ודמות
 פניהם וכו׳ ואיהו מייחד להון שכולם בטלים אליו ית׳, אבל לגבי מהותו
 ועצמותו קודם שנבראו לא שייד לשון אחד כלל שאינו בגדר עלמיו
 כלל וכמבואר בספר יצירה לפני אחד מה אתה סופר שמהותו ועצמותו
 נעלה מעלה רבבות עד אין קץ מבחי׳ סיפור וזה הוא בחי׳ הוי׳
 ראשונה ה׳ אלקינו דייקא שאפילו המלאכים אינם משיגים ואומרים
 קדוש ושואלים איה מקום כבודו, זולת נשמות ישראל שנמשכו משם
 כמו שמבואר לעיל בלי הסתר והעלם כלל חלק הוי׳ כמארז״ל מי גילה
 רז זה לבני שהוא בחינת סוד העליון ישת חושד סתרו שנעלם
 אפילו מעיני המלאכים. והנה שמע פי׳ לשון הבנה כשיתבונן המשכיל
 ויתקע מחשבתו בחוזק איד שהניח עליונים ותחתונים להיות הוי׳
 אלקינו ממש. והנשמה ירדה ממקום גבוה כ״כ חלק אלוה למקום
 נמוד מאד להתלבש תור נפש החיונית אשר לזה יאות שתכלה אליו
 נפשו ורוחו אזי יגיע לבחינת ואהבת את ה׳ אלקיד שהוא פועל עומד
 שתרצה שיהיה הויה אלהיד, וגם פועל יוצא שתעשה האהבה למעלה
 כמ״ש אהבתי אתכם אמר ה׳ והיינו שתתלהב נפשו באהבה עזה
 כרשפי אש שלהבת להבטל וליכלל באורו ע״י האהבה הבאה מלמעלה,
 כמ״ש הגידה לי שאהבה נפשי ומזה יעלה ויגיע לבחי׳ בכל מאדר
 מאד בלי גבול ותכלית אהבה שלמעלה מהדעת, וזהו שאמר מגלה
 עמוקות מני חושד ויוציא לאור צלמות פי׳ שע״י שמגלה בלבו עמוקות
 מני חושד בחינת הוי׳ אלקינו מבחי׳ ישת חשד סתרו ממילא נתהפד
 חשוכא לנהורא ויוציא לאור צלמות בחינת הרע שבנפשו שנהפר לטוב.
 והנה בדורות הראשונים שלא היה הרע גובר בהם כ״כ היה די להם
 לבטל הרע שלהם מכל וכל בק״ש לבדו, לא כן עתה בעקבות משיחא
 שהרע מתגבר מאד ובלתי אפשר לבטלו מכל וכל בק״ש לבדה, לזאת
 תקנו שמונה עשרה ברכות וברור הוא לשון השפעה והמשכה שאנו
 מבקשים שיומשד ויושפע בחי׳ אתה לנוכח הוי״ה אלהינו שיהיה* בנו
 בהתגלות לבנו וממילא יבוטל הרע מכל וכל כביטול החושד כו׳
 כנ״ל, ובברכת סלח לנו כי חטאנו אין פירושו מפני יראת העונש
 שיסלח לנו בשביל שלא יענוש אותנו ח׳׳ו׳ אד פירושו כמשל אדם המבקש
 מחבירו מחילה וסליחה שיתגלה רצונו אליו ע״י התעוררות רחמנותו.
 כן אנחגו מבקשים התגלות רצונו ע״י י״ג מדה״ר, ונקרא בלשון י״ג
 נהרא אפרסמונא דכיא המבררים ומלבנים עונותיהם של ישראל
 ולא יהיו מסכים מבדילין בהתגלות רצונו ית׳*. והנה ימי אלול
 מיוחדים להתעוררות י״ג מדות הרחמים וביום הכפורים הוא התגלות
 הרצוו כמו בעת שחטאו ישראל בעגל נתבשר להם סליחה ביום
 הכפורים כי אז הוא התגלות הרצון. והנה בחי׳ אהבה רבה הנ״ל בחינת
 בכל מאדר היא ביתר שאת ועוז הגבה למעלה מאהבת הנשמה טרם
 בואה לעוה״ז והיא באה דוקא על ידי התבררות נפש החיונית וביטול
 הרע שבה כמ״ש מגלה עמוקות מני חושד וביתרון האור מן החושד
 דוקא וכמו שכתוב במ״א, וזהו תכלית ירידת הנשמה בעולם הזה
 לברר וללבו הרע שבנפש הבהמית בכדי שתגיע לאהבה רבה זו.
 וביאור הדבר בהיות ששרש נפש החיונית היא ממדרגה גבוה מאד
 כמ״ש ואלה המלכים בו׳ בארץ אדום לפני מלד מלר לבנ״י רק
 שנפלה בשבירת הכלים בהסתרים וצמצומים רבים שמכסה ומסתיר
 יחוד אור א״ס ב״ה, ולכו כאשר נתברר ונפרד בחינת הרע שבה
 ע״י נפש האלהית ממילא תגיע לאהבה רבה הנ״ל ביתר שאת
 כמו קודם ירידתה, וזהו והיה הבן הבכור לשניאה שדוקא
 מנפש הבהמית שהיא שנואה והיה בן הבכור לפני מלד מלד.

 שו״ה אחד — בחי: בכת״י 13 : בחיי.

 שו״ה כרשפי: בכת״י 1101 :ברשפי.
 שרה הרצון — נתבשר: בכת״י 1101: נתבשרו.

 י) עיין בהוספות.

 לקוטי

 במאצילה זולת שהנפש הבהמית מלביש אותה ומכסה ומעלים מהביט
 באור א״ם ב״ה כמבואר בלקוטי אמרים, (ושתי נפשות אלו נקרא בכתוב
 בצלמנו כדמותנו שהנפש האלהית היא בחי׳ צלם והחיונית היא בחי׳
 דמות). והנה ירידת נפש אלהית בעולם היתה בכדי להתלבש בנפש
 החיונית הבהמית ולהלחם אתה ולבררה להפריד הטוב מן הרע
 ולהעלותה לה׳ להפכא חשוכא לנהורא וכוי, לכו נקרא בשם ישראל
 כמ״ש כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל, פי׳ שהנפש אלהית
 תשתרר על החיונית הבהמית להפור כל מחשבותיה ומדותיה אשר לא
 לה׳ המה מרע לטוב, והמדות נקראו אלהים כמ״ש ויבואו בני האלהים
 וגו׳ ותרגומו בני רברביא, ועם אנשים בחינת מעשה אנוש, אנוש הוא
 ולהפוד אותם מרע לטוב ע״י נפש אלהית המיוחדת במאצילה בלי הסתר
 פנים כלל המבררה ומעלה את נפש החיונית להבטל ולהכלל באור ה׳
 וזו בחי׳ ישראל ישר אל, ואל הוא לשון חוזק וממשלה לנצח מלחמתה
 עם נפש החיונית, וזהו שכתוב ימי שנותינו בהם שבעים שנה בהם
 דייקא בשתי הנפשות שבכל יום הוא מלחמה חדשה ולפיכך אין חיותם
 שוה שזה חי יותר וזה חי פחות והכל תלוי לפי ערד המלחמה שצריד
 ללחום עם נפשו הבהמית לפי חלק הרע שבה כמה שנים שצריך ללחום
 עמה עד שתתהפד לטוב, וזהו פי׳ הכתוב ועתה ישראל שעתה דוקא
 בזמן הזה שהרע מעורב בטוב נקרא׳ הנשמה בשם ישראל שצריכה
 להשתרר ולנצח את נפש הבהמית ולאהפכא מהע לטוב אבל לעתיד
 נאמר ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ ולא יהיה הרע כלל ולא
 תצטרד ללחום עוד ולא יקרא בשם ישראל. (ואפשר העניו כדאיתא
 בגמ׳ פ״ה דב״ב (דע״ה ב׳) ע״פ כל הנקרא בשמי ע״ש בפרשב״ם).
 ולהבין תכלית ירידת שתי הגפשות למלחמתם בעוה״ז אחרי שגם נפש
 החיוגית טרם שירדה בהסתר וצמצומים רבים היתה במקורה בטלה
 באור ה׳ ולמה ירדה כ״כ שעל ידה הוצרר לרדת גם הגפש האלהית
 לבררה ולהעלותה, צריר להקדים תחלה עניו המלחמה וזמגה המבואר
 בזהר שעתא דקרבא היא שעתא דצלותא כו׳ מאן דקטיל לחוויא
 יהבין לי׳ ברתא דמלכא דא צלותא. וביאור הענין שבפסוקי חמרה
 האדם מפריד הרע מהטוב שבנפשו הבהמית כמ״ש רוממות אל בגרונם
 וחרב פיפיות בידם כוי שתי פיות להעלות הטוב למעלה ולהפריד
 הרע למטה ועיין ברע״מ ר״פ שופטים, והוא כשמתבונן האדם בגדולת
 ה׳ איד שהוא מחיה את כולם ומהווה את כולם ובולם בטלים אצלו
 ית׳ וכולא קמי׳ כלא חשיב כמ״ש לד ה׳ הגדולה וכו׳ שכל המדות
 העליוגות בטלים אצלו ית׳ כמ״ש בתיקוגים ולאו מכל מדות אלין כלל.
 והוא נעלה מעלה מהם רבבות מדרגות אין מספר והמלאכים אומרים
 קדוש כוי קדוש פי׳ מופרש ומובדל למעלה מעלה מגדר ממלא וסובב
 כל עלמין כמארז״ל במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא
 ענותנותו שאע״פ שלגדולתו אין חקר על כל זה הוא רם ומתנשא
 מבחי׳ גדולתו עד שמדת גדולה נחשב ענוה ושפלות לפניו ית׳. וכאשר
 יעמיק האדם מחשבתו בהתבוננות זו וכיוצא בה ממילא יתפרדו כל
 פועלי און בחי׳ הרע שבנפשו, בהיות כי ההע וסט״א אין להם חיות
 כלל מצד עצמם זולת שמקבלים חיותם מאחוריים דקדושה ע״י שס״ה
 ל״ת ולכן* הם בטלים אל הקדושה כביטול החושד מפני אור• אד לא די
 להפריד הרע לבד אלא שצריך לבטלה מכל וכל. כמ״ש החרם תחרימם
 ולהפכא חשוכא לנהורא, וזהו ע״י ק״ש כמ״ש ויקח רמח בידו שית
 תיבין דיחודא שבפסוק שמע ישראל עם כללות רמ״ח תיבין דק״ש
 הם נקראים רומח וע׳ בספר מאורי אור אות ריש סט״ו. והיינו
 כמו שע״י הרומח הוא נטילת חיות האדם לגמרי כר ע״י ק״ש
 מבטלים ומחרימים הרע מכל וכל. וביאור הדבר צ״ל עניו שמע
 ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד. פי׳ אחר שנבראו עולמים שייר לומר

פ דפוס ראשון וכת״י וםה׳׳מ תקס״ג ע׳ תשב, אבל בדפוס ווילנא  שויה לה־ — ויבוא: נתקן ד
 הגי׳: ויראו.

 שרה כלל — דקדושה: בכת׳׳י 13: דקדושה בסוד גלות.
 •) עיין בהוספות.
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 המוחין שבראש דדך הגולגלתא החופפת על המוחין שמעלמת ומסתרת
 את המוחין עצמן שלא יהיו בגילוי כדי שעי׳׳ז תצמחנה השערות מעצם
 הגולגלתא החופף ומכסה על המוחין והארה ההיא היא מצומצמת מאד
 עד שאיו לה ערד ויחוס עם הארת המוחין עצמן כמו שאין ערך
 ויחוס לשערות עם המוחץ שהרי אפילו אם מגלחין את השערות לא
 ירגיש כאב במוחין כלל, כר ככל המשל הזה ויותר מזה לאין קץ הוא
 ענץ התהוות החכמה מלמעלה מן החכמה מאור א״ס ב״ה שהוא רם
 ונשא כו׳ יותר מהתהוות המדות אהוי״ר מן החב״ד שעצמיות החב״ד
 הן מלובשות במדות, אבל התהוות החכמה מאור א׳׳ס ב״ה אין עצמיות
 אור א״ס ב״ה מלובש בה אלא הארה מועטת ומצומצמת מן ההעלם,
 דהיינו לאחר ההעלם וההסתר עצמיות אוא׳׳ם ב״ה וכמ״ש ישת חשך
 סתרו שמסתתר בבחי׳ חשד והעלם להיות גילוי ההארה בבחי׳ חכמה
 ראשית גילוי ההשתלשלות, וזהו ה׳ מלר גאות לבש כו׳ אף תכון תבל
 כו׳ שכדי להיות תכוו תבל הוצרר להתלבש אור א״ס ב״ה בבחי׳ לבוש
 וכסוי שלא יאיר ויתגלה כמו שהוא אלא בבחי׳ צמצום כוי, ודש בראשית
 ברא אלקים כו׳ בראשית בגילוי בחי׳ ראשית הגילוי היא בחי׳ חכמה
 ברא אלקים במדת הצמצום וכמארדל בתחלה עלה במחשבה לברא
 במדה׳׳ד כוי כי היא הארה מצומצמת כדי להיות ראשית הגילוי
 בהשתלשלות העולמות, כי החכמה ראשית גילוי ההשגה וההבנה באור
 א״פ ב״ה המתגלה בבחי׳ ביגה שהיא ה׳ עילאה בחי׳ התפשטות אורד
 ורוחב כו׳ ממכ״ע וםוכ״ע כוי, אלא שבחכמה ההשגה ההיא בבחי׳
 העלם שאינה מאירה ומתגלה אלא כברק המבריק במוח שכלו של אדם
 עד״מ ובלתי צמצום אור א״ם ב״ה והתלבשותו בבחינת חכמה לא היה
 יכול להיות התפשטות בחי׳ ממכ״ע וסוכ״ע שהיו העולמות בטלים
 במציאות לגמרי והיו אין ואפס ממש, כי גם עכשיו אחר שנבראו
 העולמות הרי קמי׳ כולא כלא אלא שהוא כלא בכ״ף הדמית ולא לפא
 ממש ואף גם זאת אינו אלא קמי׳ ולא לגבי הגבראים. אבל אם היה
 אור א״ס ב״ה מתגלה כמו שהוא היו בטלים ממש והיו אין ולא ממש,
 ולכן אמרז״ל בשעה שקטרגו המלאכים ואמרו מה אנוש כו׳ הושיט
 אצבעו הקטגה ביגיהן ושרפן, פי׳ שהושיט והמשיר גילוי עצמותו ית׳
 יותר מכדי מדה ושיעור המצומצם בהשגת המלאכים מעט מזעיר
 בחי׳ אצבעו הקטנה (וע׳ בפרדם בתחלתו בשם ספר יצירה עשר
 ספירות בלי מה מספר עשר אצבעות בו׳ ובזח״ב ר״פ יתרו) ואזי
 ושרפן שנשרפו ונתבטלו במציאות לגמרי והיו כלא היו רק הצמצום
 הוא הגורם התהוות העולמות. והנה תחלת בריאת העולמות היה מפני
 כי חפץ חסד הוא אד מה שבטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית
 מחדש בבחי׳ יש מאין מבחי׳ חכמה וצמצום בכל יום כי בכל יום
 מתחדשת הארה אחרת [וגם בכל שעה מתחדש צירוף שם הוי׳ כוי]
 באתעדל״ת תליא מילתא וצ״ל בחי׳ צמצום והעלם זה גם באתעדל״ת
 והוא להיות בחי׳ בטל רצונד כו׳ דהיינו לצמצם ולכבוש את כל רצונותיו
 אשר לא לה׳ המה הן במחשבה רבות מחשבות בלב איש ועצת ה׳
 היא תקום והן בדבור שלא להיו׳ דבורו ורוח פיו כרצונו, והן במעשי עוצם
 עיניו מראות ברע ולא תתורו אחרי לבבכם כו׳ בין באיסור בין בהיתר
 כמאדז״ל קדש א״ע במותר לד, והוא בכל שיעוד קומה של אדם להשליר
 נפשו ורצונו מנגד כוי, וביטול זה הוא בבחי׳ חכמה כי בחכמה אתברירו
 לברר הטוב מהרע ולבטל רצון הרע מפני הטוב בכח החכמה שבנפש
 ולכן ארדל קדש א״ע כו׳ כי קדש הוא בחכמה כמו קדש לי כל בכור כר.
 וע״י בחי׳ ביטול זה שבאתעדל״ת שמבטל ומסלק א״ע ורצונו ליבטל אליו ית׳
 אתעדל״ע להיות ביטול וסילוק עצמיות אור א״ס ב״ה שלא יאיר ויתגלה אלא
 בבחי׳ צמצום בהעלם אחר העלם בבחינת ישת חשד סתרו חשך ולא אור

 ויהי׳ גילוי בחי׳ יו״ד שהיא חכמה כו׳ ע״י בחי׳ יו״ד חכמה שבנפש:

 והנה לשניאה כתיב ביו״ד לשון דבר אחר, והיינו הר סיני הר שירדה
 שנאה לעכומ״ז למאוס הרע בתכלית על ידי התגלות הרצוו ואהבה

 שלמעלה מהדעת*:

 ולא אבה הוי׳ אלהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך ה׳ אלקיד לך
 את הקללה לברכה כוי. להבין מהו הפלא הגדול ועצום מה
 שלא אבה ה׳ לשמוע בקול איש בליעל כבלעם הרשע, וגם מהו ויהפוך
 ה׳ את הקללה לברכה מאחר שלא שמע אל בלעם כלל. הענין הוא
 שיש מקטרגים שמקטרגים על ישראל שלכד נוטלין שופר בר״ה לערבב
 הקטגור והוא שמחפש אחר עוונות בני ישראל ומדקדק אחריהם ללמד
 עליהם חובה וזהו נק׳ בחי׳ בלעם, שכר היה דרכו של בלעם ג״כ שהיה
 מחפש ג״כ למצוא מקום עון לישראל ראש הפעור הנשקפה ע״פ
 הישימון דשת אל המדבר פניו מקומות שהיו עתידים שם ישראל
 לחטוא כוי. וזהו השבח ששיבח הכתוב כי אע״פ שבא בטענה אעפ״כ
 ולא אבה הוי׳ אלהיד לשמוע, ופי׳ שלא אבה לשמוע אל דבריו כלל, ולא
 שיש להשיב על דבריו תשובה נוצחת מטעם ודעת המושג ומובן רק
 שאין מקבלין ושומעין את דבריו כלל בלי טעם ודעת. וכ״ב למה ביאר
 הכתוב ולא אבה הוי׳ אלהיר כי הוי׳ הוא אלהיד ממש שבכל נפש מישראל
 יש בחי׳ והארה משם הוי׳ ממש וכמ״ש כי חלק הוי׳ עמו יעקב חבל נחלתו
 שהם חלק והארה משם הוי׳ ממש [יעמ״ש מזה בד״ה ראה אנכי]. וביאור
 ענץ זה הוא כי הנה בכל נפש מישראל יש בחי׳ אהבה הטבעית המיוסדת
 ומוטבעת בטבע נפשו האלהית שלא להיות נפרד מיחודו ואחדותו ית׳
 ואין אדם עובר עבירה אא״כ נכנס בו רוח שטות המטעה אותו לומר
 שאף על פי p עודנו ביהדותו כוי אבל ליפרד מיחודו ית׳ הרי אפי׳ קל
 שבקלים מוסר נפשו על ק״ה כר מחמת טבע נפשו נר ה׳ נשמת אדם
 כנר הדולק שהשלהבת עולה מאליה בו׳ בלי טעם ודעת אלא שהיא
 מסותרת ומכוסה בלבוש שק הוא הגוף הגשמי וממנו בא הרוח שטות
 כו׳ אבל כשמעורר את האהבה עד שתחפץ לצאת מלבושיה הרי הוא בא
 לידי יראת חטא שלא לעבור אפי׳ על דבר קל של ד״ס כי חמורים ד״ס
 יותר מד״ת שלבו נקראו סופרים, כי הנה יש בחי׳ סופר וספר וספור
 ספר הוא בחי׳ תשב״כ וסופר הוא העושה את הספר היא בחי׳ תשבע״פ
 א״ח עטרת בעלה כוי [ועמ״ש מזה בד״ה ושאבתם מים בששת ונד״ה שחורה
 אני ונאוה] ובחי׳ אהבה זו הוא בחי׳ קוצו של יו״ד של שם הוי׳ כי הקוץ

 שעל היו״ד פונה למעלה ורומז שהוא נמשף למעלה לא״ס ב״ה שהוא
 למעלה מגדר ההשגה ולית מחשבה תפיםא ביה וכולא קמי׳ כלא
 חשיב כי אני ה׳ לא שניתי כוי, וכד הוא עניו אהבה זו שהיא בלי טעם
 ודעת היא מצד השראת אור א״ס ב״ה ממש המלובש בחכמה שמחיה
 את הנפש שהיא למעלה מגדר ההשגה כר ולכן היא כשלהבת העולה
 מאליה ומעצמה כר רק לפי שהיא מסותרת צריד האדם לעוררה
 ובאתעדל״ת אתעדל״ע להיות ג״כ ולא אבה לשמוע מבחי׳ שהיא למעלה
 מן הטעם והדעת [ועיין בשע׳׳ק להרח״ו ח״ג שער א׳ כי קוצו של יו״ד כר

 ע״ש, וע׳׳ש שער ב׳ ויחידה כר]:

 ב וביאור עניו היו״ד של שם הוי׳ איר הוא בנפש הנה היו״ד הוא
 בחי׳ חכמה כח מ״ה שהיא בחי׳ הצמצום שאינה אלא
 בחי׳ נקודה כר, והענץ כי הנה נודע שלהיות התהוות בחי׳ חכמה
 שהיא ראשית גילוי ההשתלשלות מאור א״ס ב״ה שהוא למעלה מעלה
 מבחי׳ וגדר ההשתלשלות הוא ע״י כמה צמצומים וירידת האור
 בהעלם אחר העלם עד שירדה ונמשכה הארה מועטת ומצומצמת
 מאד כדמיון הארה היוצאת דרד שערות הראש שצומחץ ויונקין מן

 שריה עני! — המיוסדת: בבוך 1824 תיקן הצ״צ בגוכתי״ק: המסותרת.
 •< עיין בהוספות.
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 בבחי׳ המשכה שהוא בקיום מ״ע רק בשמירת הל״ת שהוא ענץ עקירת
 הרצון מן ההיפר ועקירה זו שמן ההיפוך תגדל מאד עד שיבא ויגיע
 לבחי׳ ובכל מאדר למעלה מכדי שתוכל הנפש שאת. והנה ע״ז גאמר
 ממעמקים קראתיה הוי׳ כי יש יו״ד עמקים שהם כגגד עשר בחינות
 הנפש ז׳ מדות וג׳ שכליים והעומק שלהו הוא השרש שבכל בחיי שנק׳
 עומקא דחשוכא דהייגו בחי׳ החשד שעדיין לא בא לידי גילוי בנפש
 שאין בו בחי׳ התלבשות בגוף וגפש הבהמית והוא מהמדות עליוגות
 הבאות מלמעלה שהן למעלה מכוחות המתגלות בגפש רק דיי
 בחי׳ ובכל מאדר מתגלה בחי׳ ממעמקים ומשם קראתיר הוי׳
 להיות התחדשות בחי׳ הוי׳ בנפש ולהיות בנפש הוי׳ זו של בחי׳
 ממעמקים שעדיין לא היתה בגילוי הנפש ועי׳׳ז ויחפור ה׳ את
 הקללה לברכה שמשם נמשר מחילת וסליחת העוונות וזרקתי
 עליכם מים טהורים כו׳ מחיתי כעב פשעיך כו׳ ולכן אומרים
 בעשי׳׳ת מזמור זה ממעמקים שבכל יום ממשיד עומק א׳ עד
 שביוהכ״פ לפני הוי׳ תטהרו לפני הוי׳ המתגלה בנפש שמשם נמשד

 להיות תטהרו:

 ביאור ולא אבה
 להבין שרש הדברים הנה קוצו של יו׳׳ד רומז לכתר שהוא אהבה
 מסותרת שבלב כל ישראל, והיינו ־מפני שהיא נלקחה ממקום
 גבוה מאד נעלה לכד הוא בכל ישראל שהוא ממל׳ דא״ם שהוא
 בבחי׳ עצמי׳ דא׳׳ס ואינו בגדר ההשגה ולכד היא באה בלב כל ישראל,
 אף מי שאינו יודע להבין כ״כ בשכלו ובינתו, ולכן קוצו של יו״ד הוא
 בחי׳ רמז בלבד שרומז לא״ם בלבד ברמז בעלמא בלי שום תפיסא
 כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל אלא ברעותא דלבא מקרב איש ולב
 עמוק ועיין מ״ש בד״ה וישב יעקב. והיו״ד הוא בחי׳ חכמה כי חכמה
 ראשית גילוי ההשגה וההבנה שבבחי׳ בינה והמשכת החכמה שבבחי׳
 בינה נק׳ גקודה בהיכלא אלא שהחכמה היא בבחי׳ ההעלם בבתי׳
 ברק המבריק במוח והבינה היא ההשגה באורד וברוחב. והנה להיות
 גילוי אפי׳ בחי׳ חכמה עילאה השכל הנעלם מכל רעיון הגם שזה
 גאמר על הכתר מ״מ גם החכמה הוא בחי׳ השכל הגעלם מכל רעיון
 כמ״ש בד״ה לד לד, כי הגה מבריאה ולמטה הוא בחי׳ גילוי החכמה
 עד שבא לכלל גילוי בשכל והשגת הנבראים מלאכים ונשמות אבל
 באצילות ולמעלה מאצילות לא שייר שם חכמה כלל רק מ״מ הוא
 מקור לחכמה וזהו עגין חכים ולא בחכמה ידיעא כמ״ש בד״ה פתח
 אליהו, וכדי להיות בחיגת גילוי חכמה זו הוא ע״י כמה בחי׳ צמצומים
 ואפילו כדי להיות בחינת חכמה םתימאה הוא ע״י צמצום דהייגו
 שבחינת גבורה דע״י מתלבש בח״ם גבורה הוא בחי׳ צמצום וכדי
 שיהיה נמשר משם בחכמה האצילות הוא ע״י צמצום עצום שנמשד
 ויורד דרד שערות ומזלות אבא יונק ממזל הח׳ כוי, ומשל השערות
 הוא כי השערות יונקין מן המוחין שבראש ע״י שחופף על המוחין
 הגולגלתא המסתיר ומעלים את המוחין ודרר הגולגלתא צומחין השערות
 שהם הארה מן המוחין ואין להם ערר ויחוס עם המוחץ רק הארה
 בעלמא כד להיות מלמעלה מהאצי׳ בחי׳ האצי׳ אין עדור כלל משא״כ
 מחכמה להיות ביגה ומביגה מדות הוא עגין דרד וסדר ההשתלשלות שיש
 להם יחוס זע״ז, אבל מלמעלה מן האצי׳ להיות אצילות אינו רק דרד
 הארה כדמיון שערות הראש היוצא דרד הגולגלתא החופפת ומעלמת
 ומסתרת בחי׳ ישת חשד סתרו וזהו ה׳ מלר גאות לבש כמו לבוש המסתיר
 ומעלים להיות נמשד גאות בחי׳ השערות כו׳ כי גאות הם ת״י נימין
 כמ״ש בפע״ח ובלק״ת. והנה גילוי בחי׳ חכמה זו הוא בחי׳ צמצום ודין
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 ג וענין הה׳ של שם הוי׳ שבנפש הוא כי הנה ה׳ ראשונה היא בחי׳
 בינה עילאה בחי׳ התפשטות הה׳ באורר ורוחב ממכ״ע
 וסוכ״ע מן צמצום הנקודה כוי, ובנפש הוא התפשטות והתרחבות
 ההשגה מן ברק המבריק במוח שהיא בחי׳ נקודה כוי להיות מרחיב
 דעתו ורוח בינתו בגדולת א״ס ב״ה איד שהוא ממכ״ע וסוכ״ע בהארה
 אחת מצומצמת כוי. ועי״ז יהיה ג״כ ההתפשטות וההתגלות בלב
 והתלהבות והתלהטות רשפי אש האהבה וכן שמחת הנפש בה׳ עושה
 הוא ע״י התרחבות ההתבוננות בלב אם הבנים שמחה ואתעדל״ת
 לגילוי בחי׳ ה׳ זו היא בחי׳ תשובה עילאה ממטה למעלה [וזהו תשובה
 תשוב ה׳] ויצעקו אל ה׳ בצר להם כי הירידה מאור פניו ית׳ הוא
 בבחי׳ צר בבחי׳ הארה מועטת ומצומצמת ובפרט אם ישים אשם נפשו
 מכל מעשיו דבוריו ומחשבותיו אשר לא לה׳ המה אשר בהבל בא
 ובחשד ילד ואי לזאת ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף לדבקה
 בו ית׳ ממש ורוח אייתי רוח ואמשיר רוח כוי. ועד״ז סובב הולד כל
 ענין התפלה להתבונן בירידת והשתלשלות אור א״ס ב״ה בהארה
 מועטת ומצומצמת בחי׳ ממכ״ע וסוכ״ע עד שיהללו את שם ה׳ כו׳
 בחי׳ שם בלבד וישתבח שמר לעד בו׳ בכדי שעי״ז יבא לקיום ואהבת
 בק״ש את הוי׳ אלהיר ממש להיות גילוי אור א״ס ב״ה ממש ואותה
 אנו מבקשים שיהי׳ בבחי׳ גילוי ההתפשטות באורד ורוחב בלב וגפש
 וזהו והחזירנו בתשובה שלימה לפניד פי׳ להיות המשכת פניר פנימיותה
 דהיינו בחי׳ אור א״ס ב״ה ממש וכמ״ש יאר ה׳ פניו כוי. ועניו
 הו״ה בנפש הוא להיות גילוי ההמשכה בתורה ומצות בקיום המעשה
 בפו״מ כי התורה היא בחי׳ וי״ו קול קורא במדבר פנו דרד ה׳
 להיות המשכת קול התורה קורא דרד ה׳ וגילוי אורו ית׳ אפי׳ בבחי׳
 מדבר שהוא העוה״ז שיהי׳ בו כן בקדש חזיתיד המשכת קודש עליון
 [ועמ׳׳ש בד״ה כי תשמע בקול פ׳ ראה] והמשכה זו היינו בה׳ תתאה היא

 בחי׳ המעשה והיה מעשה הצדקה מעשה דייקא וצדקה היא כללות
 המצות כי כמו שצדקה הוא להחיות רוח שפלים כוי כד כללות המצות
 הן להיות המשכת חיות ואור א״ס ב״ה למטה בעולם השפל הגשמי
 ונגלה כבוד ה׳ למטה כוי והוא בחי׳ ה׳ כי צדק מלאה ימינר שנק׳
 צדק בלא ה׳ וכשמלאה ימינר התפשטות והמשכות החסד אזי הוא נק׳
 בתוספת ה׳ צדקה (וע׳ בזהר פ׳ בחקתי דקי׳׳ג ע׳׳ב ובפי׳ הרמ׳׳ז שם
 ובאדר״ו דרצ׳׳א סע״ב ודרצ״ב ע״א). והנה גילוי זה שבבחי׳ המעשה הוא

 ע״י בחי׳ חוי״ו שהוא ענין ההמשכה כוי:
ך הנה כ״ז הוא עניו בחי׳ הוי׳׳ה שבנפש האלקית שיש לה  ד א
 בחי׳ התלבשות בגוף ונפש הבהמית, אבל יש בחי׳ הוי׳
 הנמשד מלמעלה וזהו כי אהבד ה׳ אלקיד. פי׳ אהבד לשון פועל יוצא
 שהוא הממשיר בד מדת האהבה הבאה מלמעלה שהיא אתעדל״ע
 שלפני אתעדל״ת ומשם ויחפור ה׳ לד את הקללה לברכה שזדונות נעשו
 כזכיות ממש. וביאור ענין זה הוא כי הנה גדול כח בע״ת דמשכין
 ליה בחילא יתיר כוי והיינו ע״י בחי׳ ובכל מאדד למעלה מכדי שתוכל
 נפשו שאת הן במס״נ בפו״מ כמעשה דר״א ב״ד כו׳ והן בבחי׳ ביטול
 אליו ית׳ וכלות הנפש בק״ש וכמ״ש אליר ה׳ נפשי אשא וגו׳ ובחי׳
 ובכל מאדר הוא המתגלה בבע״ת יותר מבצדיקים שבצדיקים היא בחי׳
 ובכל נפשד בו׳ והיינו לפי שיתרון האור הוא הבא מתור החשד דוקא
 שע״י הזדונות שישים אשם נפשו איד שבהבל בא בו׳ ונגעה בו עד
 הנפש. אי לזאת יצעק אל ה׳ בצר לו מאד ותהי׳ הצעקה גדולה
 לאלקים למעלה מכדי שתוכל נפשו שאת וזהו ענין י״ה עם שמי
 שס״ה כו׳ שהל״ת הן בשם י״ה למעלה מבחי׳ עשה שהן בשם ו״ה
 וכמ״ש בארץ לא זרועה שבחי׳ לא הוא הנזרע כו׳ כמ״ש במ״א כי
 לפי ששם י״ה הוא למעלה משם ו״ה א״א בכח הנפש להמשיד משם
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 ר״פ פ״ו ובשה״ש רבה ס״פ שימני כחותם ובפסוק מים רבים וס״פ
׳ קכ׳׳ח א׳) ואתחנן ג • ע ס  השבעתי אתכם מענץ אהבתי אתכם. זח״ג (
 (רם״ז ב׳) ובתד״א (ח״א פכ׳׳ח ח״ב פי׳׳ט) ועיין מ״ש בד״ה וירא ישראל

 בפ׳ בשלח בעניו שיש ב׳ בחי׳ שמות הוי׳ וע׳ באד״ר (דקל״ח ?״ב)
 חד לז״א וחד לעתיקא ועד״ז יובן כאן] באתערותא דלתתא אתערותא
 דלעילא ובאתעדל״ע אתערותא דלתתא ומשם ויהפוך את הקללה
 לברכה זדונות נעשו כזכיות. וביאור ענין זה כי הנה להיות תשובה
 בשם י״ה הגם שנמשד כד מלמעלה למטה מ״מ האדם שהוא מקושר
 למטה האיר יכול לבא לזה׳ אד הוא ע״י בכל מאדך לצאת מן הכלי
 שלו הגם שלגבי בחינה שלמעלה ממנו גם אור אהבה זו הוא
 בבחינת כלי׳ אד מ״מ למטה צ״ל בכל מאדר מאד שלד והנה בכל מאדר
 מתגלה בבע״ת דוקא ע״י הזדונות שהוא ע״י ההיפר וכענין בארץ
 לא זרועה שע״י לא הוא נזרע כוי, והענין כי שמי עם י״ה שס״ה כוי.
 שהל״ת למעלה מן העשה לפי שע״י קיום הל״ת שהוא עקירת הרצון
 מן ההפד עי״ז הוא מגיע לבחי׳ בכל מאדר ובחי׳ מס״נ הן בפו״מ
 כמעשה ר״א בן דרודייא הן במס״נ בתפלה ויצעקו אל ה׳ בצר
 להם על רחוקו מה׳ שעל יסוד זה מיוסד ענין התפלה לבא לקיום
 ואהבת בק״ש והנה על ידי בכל מאדר זדונות נעשו כזכיות
 שממעמקים קראתיד כו׳ עומקא דחשוכא בחי׳ גלגלתא דחפיא על
 מוחא כי המוחץ חב״ד הם בג׳ חללי דגולגלתא ועליהם חופף
 הגולגלתא שמעלים ומסתיר שלא יהיה גילוי כ״א דרך שערות כו׳
 וע״י בכל מאדר דמשכיו ליה בחילא יתיר בא לבחי׳ ממעמקים, ויש
 י׳ עומקים דהיינו כתר שבכל בחי׳ מי״ס והנה י״ס הנאצלים שכבר
 באו לידי גילוי דרד השערות שם היה אחיזה ויניקת הקליפות
 ועשתה את צפרניה דרד הצפרניים ומאחורי העור דנוק׳ בין גומא
 לגומא בו׳ דהיינו בבחי׳ הכלי ולא באורות עצמן אבל מ״מ האור
 הוא מלובש בכלים ששם אחיזה ויניקה ולכן א״א להיות מחיתי כעב
 פשעיר ובחי׳ רחיצה לרחוץ עוונות כו׳ שהרחיצה היא מלמעלה מעלה
 מעומקא דחשוכא מי״ס שבמאציל וממעמקים קראתיה הוא להמשיד
 בחי׳ גילוי הוי׳ מחדש מבחי׳ עומקא אשר עדיין לא בא האור הזה
 לידי גילוי ולא נתלבש בכלים והיינו על ידי בכל מאדר כד אתכפיא
 סט״א אסתלק יקרא דקב״ה פי׳ אסתלק שנתרומם למעלה בבחי׳ ע״י
 המעתיק הרים והמתנשא מימות עולם דהיינו בבחינת העלם ומשם
 נמשר בחי׳ הוי׳ מחדש גילוי הוי׳ שלפני האצילות וזהו והחזירנו
 בתשובה שלימה לפניד. לפניר לפני הוי׳ שבאצילות ששם הוא בחי׳
 תשובה שלימה כנ״ל. והנה בהמשכת י׳ עומקים בכל עשי״ת אזי
 ביוהכ״פ לפני הוי׳ תטהרו והוא בנעילה שסוף היום מכפר כדאיתא
 בגמ׳ שםמור לשקיעת החמה, ולכן איתא במשנה פב״ת דכריתות
 מי שבא על ידו ספק עבירה ביוהכ״פ אפילו עם חשכה פטור שכל
 היום מכפר שמתכפר לו בסוף היום שהוא העיקר שאז הוא זמן
 נעילה עילוי המל׳ בכתר עילוי שאיו למעלה הימנו ונקר׳ לפני הוי׳
 ואז תטהרו שמשם נמשר טהרה ורחיצה וכל העוונות מתכפרים. [ועמ״ש
 במ״א ע״פ הזח״ג פ׳ אמור (דף ק׳ ע״נ) בעניו אתכפייא ואתהפכא
 שבחי׳ אתכפייא נמשד ממוחין דאימא׳ אד בשבת שהוא מוחין דאבא
 נמשד להיות אתהפכא חשוכא לנהורא כו׳ ועמ״ש בפ׳ מטות בענין
 ושמע אביה את נדרה בו׳• אד כ״ז הוא אתהפבא חשוכא דקליפת
 נוגה שממנה הנפש הבהמית שבאדם הכלולה מטו״ר. אבל התשובה
 בכל מאדר הוא שהזדונות שלמטה מטה מנוגה יהיו נעשים כזכיות זהו
 עניו ויהפוד את הקללה ממש לברכה וזהו ע״ד מ״ש במ״א ע״פ ויאבק
 איש עמו שהעלו אבק עד כסה״כ. שגם בחי׳ אבק דאשתאר מן נורא
 שהיא המדרגה התחתונה שבקליפות נתכלל למעלה בכסה״כ וזהו בחי׳
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 ל״ב אלקים דעובדא דבראשית הם בחי׳ ל״ב נתיבות חכמה שהחכמה
 מתחלקת לל״ב נתיבות והם בחי׳ צמצום והעלם להיות גילוי
 ההתפשטות ממלא וסובב כי להיות ההתפשטות א״א בלי צמצום כי
 אפילו כשהושיט אצבעו הקטנה כו׳ וגם עכשיו כולא קמיה כלא חשיבי
 אלא שהוא בלא בכף הדמיון ואף גם זאת קמי׳ דוקא ולא אצלנו אבל
 אם היה התפשטות עצמותו בלי צמצום והעלם היה לא ממש.
 ולהיות בחי׳ צמצום והעלם זה הוא ע״י אתערותא דלתתא בטל
 רצונד כר, כי יש ב׳ ביטולים הא׳ בקוצו של ירד למעלה מן הדעת
 אינו רוצה בטבע ליפרד כוי, והביטול הב׳ בחכמה בטל רצונר בחכמה
 ודעת כי עניו בטל רצונר הוא לברר הטוב מן הרע בחי׳ בירורים
 ובחכמה אתברירו שע״י החכמה מברר משא״כ בקוצו של יו״ד שהוא
 למעלה מן הדעת שם עדיין אין רע כלל ולא שייר שם בירור רק
 מעה״ד טו״ר כוי, וע״י ביטול זה שבאתערותא דלתתא שהוא סילוק
 עצמותו נעשה בחי׳ ביטול וסילוק מלמעלה להיות בחי׳ העלם
 והתלבשות האור ה׳ מלד גאות לבש ובחי׳ עתיק יומין שהוא כענין
 המעתיק הרים והמתנשא מימות עולם כדי שיהיה התהוות כו׳
 [ועמ״ש בד״ה צאינה וראינה שלהיות המשכת הרצון מא״ם ב״ה
 זהו נק׳ ביטול וסילוק עצמותו כביכול שמצד עצמו הרי אם צדקת
 מה תתן לו כוי, ולכו י״ל שע״י הביטול רצון בנפש שבבחי׳ קש״י
 ממשיכים להיות המשכת הכתר ורצון עליון והיינו ע״י בחי׳ עתיק
 יומין כוי, וע״י הביטול רצון שבחכמה ממשיכים להיות גאות לבש
 שיומשכו בחי׳ השערות. ועמש״ש בעניו ביטול שבבחי׳ נעשה ושבבחי׳
 נשמע וזהו כענין קש״י ויו״ד כו׳]. והה׳ הוא ענין התפשטות באורד
 ורוחב ממלא וסובב הוא בחי׳ בינה תשובה עילאה שהוא בחי׳
 התפשטות שבלב שמבחי׳ ברק גילוי החכמה שהוא בחינת צמצום
 ונעשה אח״כ התלהבות והתלהטות הלב בו׳ ושמחה שהיא ג״כ
 התפשטות בלב אם הבנים שמחה וע״י תשובה מלמטה למעלה נעשה
 למעלה ג״כ התפשטות הגילוי באורד ורוחב ממלא וסובב והיינו ע״י
 ויצעקו בצר להם שהכל מקום צר שאינה אלא הארה מועטת ואפילו
 ג״ע ועוה״ב אינו אלא זיו ועי׳׳כ מי לי בשמים כוי, והוי״ו הוא המשכת
 תורה והה׳ הוא בחי׳ מעשה המצות שע״י תורה נעשה המשכה
 במצות. והנה ו״ה הוא ע״י המשכה משא״כ י״ה אינו ע״י המשכה
י היו״ד עצמה מתגלה בה׳ ולכן אץ שם וי״ו שהה׳ הוא גילוי בחי׳  כ
 ממלא וסובב שנעשה מבחי׳ נקודה חדא מבחי׳ הצמצום עצמו שבלא
 צמצום א״א להיות התפשטות בו׳ והצמצום הוא להיות ההתפשטות
 והכל בחי׳ א׳ וכן באתעדל״ת הכל עניו א׳ הוא אלא שכאשר מתבונן
 בגילוי ממלא וסובב דהיינו איד שבחי׳ נקודה חדא נעשה בחינת
 ההתפשטות ממלא וסובב הוא בחי׳ הה׳ אבל כשמתבונן על הצמצום
 דהיינו איך שכל ההתפשטות הוא רק מנקודה חדא הוא בחי׳ יו״ד והרי
 ה׳ ויו״ד הכל עניו א׳ שהיו״ד עצמו בא לכלל גילוי הה׳ [וזהו הבו
 בחכמה וחכם בבינה]. משא״כ ו״ה הוי׳ץ הוא המשכת הקול המחבר
 חמדות אל הה׳ היא בחי׳ הדבור להיות בחי׳ אותיות ודיבורים וכמשל
 הדיבור שהוא לפי המדות אם באהבה כו׳ והרי הדבור הוא ענין
 ומהות אחר שהוא צירוף אותיות אלא שנמשר בהם הוי״ו מן המדות
 להיות הדבור נמשר אחר המדות וכד הוא למעלה בחי׳ הה׳ עלמא
 דאתגליא בו׳ שנשתנה למהות אחר כו׳ [ועמ״ש בביאור ע״פ והיה מספר

 בנ״י בפי׳ ביום ההוא יהיה]:

ך הנה כל זה הוא הוי״ה שבנאצלים אבל כי אהבד הוי׳ אלקיד  ב א
 בפועל יוצא ממשיד להיות בד אהבה וגם אהבר אוהב
 אותר והא בהא תליא שנעשה מע״ם שבמאציל עצמו [ע״ס דא״ק
 ועיין ברבות כי תשא ר״פ מ״ט בעניו ואוהב את יעקב ובסדר וישב
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 ובקרירות שלא היה חיות הנפש בזה אלא דבר מועט, משא״כ בזמן שאין
 בהמ׳׳ק קיים הוא להיפר ממש כי טבע נפש האדם לימשר אחר צרכי
 הגוף ועניני עוה״ז ואפילו מה שעושה טוב וסר מרע ומעורר את
 האהבה לה׳ לדבקה בו ובתורתו הוא מצד יגיעת הנפש שמייגע בעמל
 ויגיעה להתבונן בגדולת ה׳ ולהטות לבבו לעורר את האהבה ונק׳
 לעשותה לאהבה כוי, שהאהבה זו היא ע׳׳י קדימת עשייה בלב וגקרא
 בחי׳ זו אחור בפנים וכו׳ כי פנו אלי עורף פי׳ אפילו מה שפנו אלי
 לפנימיות שלי הוא בבחי׳ עורף שהוא בחי׳ חיצוניות ואחוריים שאין שם
 אלא חיות מועט (ועיין מזה בד׳׳ה וארא אל אברהם מ׳). והנה בחינה זו
 נקרא בחי׳ נפילה לגבי מהות הנפש שמצד עצמה לפי מקור חוצבה
 ראויה להיות בטבעה כשלהבת העולה מאליה לדבקה בו אלא כל זה הוא
 לפי שנפלה וירדה בסתר המדרגות תחת ממשלת הגוף ונפש הבהמית
 והיא אצלם במאסר ובגלות (וע׳ מזה בד׳׳ה וידבר ה׳ אל משה במדבר
 סיני כוי). והנה יש בזה ב׳ בחינות נופלים וכפופים כפופים הוא עד״מ
 כאדם שכופף ראשו וקומתו אבל רגליו על עמדם עומדים, כד יש שהראש
 ומוחין שלו כפופים למטה וגמשכים אחר צרכי הגוף ועגיגי עולם הזה.
 אבל בחינת הרגלים שבו דהייגו מדרגה אחרוגה שבו שהוא עגץ המעשה
 בסור מרע ועשה טוב בפו׳׳מ עדייו עומדים על עמדם כשלימות להזהר
 בתכלית מן הרע עד קצה האחרת אפילו מה שאדם דש בעקביו כגון
 שקר וגסות הרוח כוי. וגם בועשה טוב בשמירת כל המצות בתכלית
 כל פרטיהן ודקדוקיהן ודקדוקי סופרים. אבל כשגם בחיגה זו אינה
 כשלימות אפילו בדבר קל ודקדוק קל מדקדוקי סופרים הרי זה נקרא

 מן הנופלים שגפל מן רגליו לגמרי:
 ב והנה עיני כל אליד ישברו מצפים ומקוים לישעו שעדיין יש תוחלת
 ותקוה שיהי׳ החזרת פנים בפנים [עמ׳׳ש בפי׳ עיני כל
 בד׳׳ה יחיינו מיומים. בגמרא נזכר פסוק זה (פ״ו וכתובות דס׳׳ז ב׳)
 ובזהר בפ׳ ויגש (דר״ח א׳) בשלח (דס״ב א׳) אחרי (נ״ח א׳) פינחס
 (יכ׳ו א׳)]• אן־ צריר לשית עצות בנפשו איד יומשר הארה זו בגפשו להיות

 פנימית הנפש אליו ית׳ ולא יהא מונע מבית ומבחוץ. והעצה היעוצה
 לזה הוא כמאמר אשר קדשנו במצותיו. והענין כי הנה הוא יתברר
 קדוש ומובדל כוי. לאו דאית לד צדק ידיעא ולאו מכל מדות אלין כלל
 אלא לאחזאה איד אתגהג עלמא לאחזאה דייקא שהוא רק כמו דמיון
 ומראה לעיני השגת המקבלים כדי לאתנהג עלמא אבל הוא יתברר
 רם ונשא עד איו קץ ואינו בגדר מדות ואפי׳ בחי׳ חכמה היא כעשייה
ר אליו ת  גשמיית נחשבת, וכמאמר זמת חכים ולא בחכמה ידיעא שאין ע
 ית׳ ולית מחשבה תפיסא ביה כלל כי הוא ית׳ למעלה מן החכמה
 והרצון ומה שמחיה את העולמות וכולם בחכמה עשית הוא רק מבחי׳
 מלד בלבד ומלר הוא העולם. אבל הוא ית׳ בכבודו ובעצמו הוא קדוש
 ומובדל למעלה מכל הבחיגות ומדרגות עד אץ קץ ואינו כמו הנשמה
 המחיה את הגוף שעם היות שקודם ירידתה להתלבש בו היא מאד נעלה
 במקור חוצבה מ״מ בירידתה היא מתלבשת בתור הגוף ומקושרת בו
 שמתפעלת ממקרי הגוף. אבל מדת הקב״ה אינו כן כי אני הוי׳ לא
 שניתי כתיב שכולם אין תופסים מקום אצלו כלל דכולא קמיה כלא חשיב
 כוי. וחיות ושפע שמשפיע לעולמות עליונים ותחתונים הוא בבחי׳ מלר
 בלבד ולאחזאה בלבד שעליו נאמר המשפילי לראות בשמים ובארץ
 שמצד עצמותו ומהותו ית׳ כתיב כי כל בשמים ובארץ ששמים וארץ
 שוין לפניו שלא שייר לפניו ית׳ מעלה ומטה כלל אלא שהוא המשפיל,
 בירידה גדולה וצמצום גדול שיתהווה בחי׳ שמים כוי, ופי׳ שמים שם מים
 כי מים הוא ים החכמה כוי, ולהיות התלבשות אור א״ם ב״ה בחכמה
 היא ירידה אצלו כי כולם בחכמה עשית שהיא נחשבת כעשייה גשמיות
 כוי. וירידה והשפלה זו הוא ע״י בחי׳ שמים תורה שבכתב וארץ היא

 תשובה, ולכן ארז״ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד מל׳ דאצילות
 שהיא הגק׳ ברכה ולשם מגיע התשובה דהייגו שמהקללה גהפך לברכה
 ודש שהעלו לשון רבים כוי ע״ש, וזהו שיוהכ״פ גק׳ שבת שבתון דאפילו
 לגבי שבת הוא בחי׳ שבתון כי שבת הוא כמ״ש שבת להד׳ שבששת ימי
 המעשה הוא בחי׳ שם אלקים ושבת הוא התגלות שם הדה מוחיו דאבא
 והחכמה תחיה שהיא בחי׳ יו״ד דשם הוי׳ וכו׳ ומזה נמשר שיוכל להיות
 אתהפכא חשוכא לנהורא אד מוחין דאבא הוא בחי׳ אצילות וא״כ הוא
 שם הוי׳ שבנאצלים ולכן נמשר מזה להיות אתהפכא חשוכא דק״נ
 לנהורא. אבל להיות ויהפוד את הקללה שלמטה מטה מק״נ לברכה זהו
 בחי׳ לפני הוי׳ תטהרו דהיינו שם הוי׳ שבמאציל כנ״ל וזהו ענץ יוהכ״פ
 שנק׳ שבת שבתון בו׳ ועמ״ש במ״א ע״פ הוי׳ יחתו מריביו בו׳ ועי״ז
 דתו עוז למלכו והיינו ג״כ בעניו ויהפוד כוי. ועמ״ש מענין זה בד״ה

 ויושט המלר לאסתר]:

• 
 כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאתך לא ימוש
 וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך ה׳. הנה הרים נקראו
 האבות(כן הוא ברבות בחקתי ס״פ ל״ו על פסוק זה דכי ההרים ימושו.
 ועוד נזכר פסוק זה ברבות פ׳ עקב גבי ד״א ושמר ה׳ אלהיד לד את
 הברית ואת החסד. ובגמרא פרק לפני אידיהן דף י״ז ע״א) וכמ״ש
 שמעו הרים את ריב ה׳ והאיתנים מוסדי ארץ, והוא עד״מ כמו הר
 שיוצא מכדור הארץ שהוא שטח שוה וממנו משפע ועולה עד לשמים
 כמו ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים, כר הנה האבות הם בחי׳
 הרים לכנס״י שהוא בחי׳ הארץ הדום רגלי לגטלה ולגשאה עד רום
 המעלות. וע״ז נאמר מי יעלה בהר ה׳ כוי. והנה אין קורץ אבות
 אלא לשלשה שהם אברהם יצחק ויעקב שהג׳ בחי׳ אלו הם המנשאים
 ומעלים את כנס״י שהם כללות כל נשמות ישראל להתכלל באור א״ס
 ב״ה ממש. וכמ״ש שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני שבחינת שמאל
 הוא בחינת רשפי אש האהבה היא המעלה את הראש ומוחץ של כנ״י,
 ובחי׳ ימינו תחבקני כמשל המחבק את חבירו מגבו והיינו שמגביה
 ומעלה אפי׳ בחי׳ אחוריים וחיצוניות של נשמותיהם. והנה אמרו רדל
 (פ־ק דברטת ד״ד ע״ב) מפני מה לא נאמר נו״ן באשרי מפני שיש בה מפלתן

 של שונאי ישראל שנאמר נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל כוי, ואעפ״כ
 חזר דוד וסמכה ברוח הקדש שנאמר סומר ה׳ לכל הנופלים (עיי! זח״א
 בראשית דף ג׳ ע״א ומהר הרקיע שם ובזהר פ׳ שמיני דף מ׳ ע״א). והענץ

 דכתיב ותפול לפני רגליו שבזמן שאין בהמ״ק קיים כנם״י היא בבחי׳
 נפילה(וע׳ בד״ה כי אברהם לא ידענו, גבי פורים). והנה להבין זה איר הוא
 למעלה בכנסת ישראל דלעילא אץ די באר׳ אד למטה בכללות נשמות
 ישראל בירידתה להתלבש בגוף האדם בנפש הבהמית, יובן כי הנה במ״ת
 כתיב פנים בפנים דיבר הוי׳ וכו׳ שהיה הקב״ה עם כנס״י בבחינת פנים
 בפנים. וכן היה כל זמן בהמ״ק (אד לא היה בבחי׳ דיבר ה׳). ופנים
 של הנפש דהיינו כמו עד״מ בגשמיות שרואים בחוש שבפנים מתגלה
 ונראה כל החושים ראייה שמיעה כו׳ לפי שהוא גילוי עיקר חיותו של
 האדם. משא״כ באחוריים שלו אינה מתגלה כ״א חיות מועט, כר עד״מ
 בנפש האדם מה שהוא עיקר חיותה ושם רצונה וחפצה האמיתי בטבעה
 נק׳ בחיי פנים משא״כ מה שאינו כ״כ חפץ ורצון הנפש אלא על צד
 ההכרח או אגב גררא ובקרירות הרי זה נק׳ בחי׳ אחוריים של הנפש
 שאץ שם אלא חיות מועט. והנה בזמן בהמ״ק היה כללות גפשות ישראל
 בטבעם נמשכים לעבודת ה׳ לאהבה אותו ולדבקה בו מרצונם וחפצם
 האמיתי שזה עיקר וחיות הנפש, ושאר צרכי העוה״ז הגם שהיה ג״כ
 אכילה ושתייה ומדמ מ״מ לא היה אצלם כ״א על צד ההכרח ודרר עראי

ה שיוצא — משפע: בכת״י: משפיע. ר  ש
. הי) נמיא גם בכתבי יד ה בפנים — בהמיק: בכת״י נוסף: היה קיים. והמוסגר (אן־ לא . ר  ש

 מאמרי אדה״ז.
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 קדשנו להיות אנחנו ג׳׳כ בבחי׳ רצון העליון קדוש כו׳ והוא בחי׳ רעותא
 דליבא פנימית נקודת הלב מבחי׳ פב׳׳פ. וזהו מצות צריכות כוונה להיות
 מכוון למטה כמו למעלה שבמצות הוא גילוי פנימיות רצונו ית׳ וכר
 יהיה גילוי פנימית רצון נפשו לה׳. וזהו כוונת המצות שבהם ועל ידם
 נמשד למטה גם בנפש האדם להיות גילוי בחי׳ רצון העליון(וכמש״ל*
 ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו גבי ואת מצותיו תשמרו וע״פ כי תצא
 בעניו לר אמר לבי בקשו פני כו׳ ובד״ה והיה לכם לציצית ובד״ה מי מנה
 ובד״ה וידבר משה אל ראשי המטות ובד״ה חכלילי כוי) ורצון יראיו
 יעשה ואת שועתם ישמע הוא בחי׳ ויצעקו אל ה׳ בצר להם שעי״ז

 יושיעם וינטלם וינשאם למעלה מעלה*:
ך הנה אמרו רז״ל* אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו  ג א
 אין נגאלין. פי׳ ואם לאו אע״פ שלא יהיו עושי עבירה מכל
 מקום אין הדבר תלוי אלא בתשובה. והענין כי אע״פ שממשיכים
 במצות רצונו של מקום לג׳ בחי׳ מקום ימיו ושמאל ואמצע להיות
 אלקי אברהם ואלקי יצחק כוי, מ״מ בזמן שאין בית המקדש קיים הם
 ענפין מתפרדין ואינן כמו שבזמן שבית המקדש היה קיים שהיו כל
 חג׳ בחינות קשורים ואגודים יחד. וכמ״ש ואגודתו על ארץ יסדה
 שהיו בחינת אגודים, כי הנה ישראל נחלקים גם כן לג׳ בחי׳ כהנים
 לוים וישראלים. והנה היו הכהנים בעבודתם ולוים בדוכנם וישראל
 במעמדם כולם אהודים וקשורים יחד באגודה אחת. משא״כ בזמן שאץ
 בית המקדש קיים בנוי דאברהם בגלותא דאדום בנוי דיצחק בגלותא
 דישמעאל. וכתיב מפוזר ומפורד, ולכד צריד תשובה דוקא. וכמ״ש
 השיבנו ה׳ אליד ונשובה חדש ימינו כקדם פי׳ שיהיו בבחינת קדם ששם
 הוא בבחינת פנים בפנים דהיינו בבחי׳ פנימית גילוי רצון כוי. (ואפשר*
 שזהו הענין הגזבר בגמרא ובמדרש רבה בחקתי ס״פ ל״ו שיש מ״ד תמה
 זכות אבות עד א״ר אחא לעולם זכות אבות קיימת דמ״ד תמה היינו
 לפי שאיו הגילוי כמו בזמו שבהמ״ק היה קיים כוי. ועייו מעניו
 ואגודתו על ארץ יסדה ברבות אמור ספ״ל ובפי בהעלותה פט״ו גבי
 אספה לי שבעים איש ובגמרא פ״ג דמגחות (דכ״ז ע״א) ובפ״ק דכריתות
 (ד״ו ע״ב). והיינו שעי״ז דוקא הבונה בשמים מעליותיו. ופי׳ מעליותיו
 עיין במא״א אות ע׳ סל״ה בענין מעל שמים הסדר כו׳ על כל מים בו׳
 ותתפלל חנה על הוי׳, ועיין בזח״ג ס״פ צו(דל״ה א׳) ובמק״מ שם, ועיין
 בפרדס ערר אגודה ובמאורי אור אות א׳ סי׳ כ״ט. משא״כ בזמן שאין
 בהמ״ק קיים איתא שם בזהר פ׳ ויקרא (ד״כ ע״ב) קוב״ה סליק לעילא
 לעילא וע׳ מזה בזח״א ויגש (דר״י ע״א) וארא (דכ״ט ע״כ) וכמשנ״ת
 ענין זה במ״א ע״פ וארא אל אברהם בו׳ ע״ש, וע׳ בהרמ״ז פ׳ וארא
 (דכ״ו א׳) בפי׳ קלא אסתלק כו׳ וגם ובפשעיכם שולחה אמכם ואע״פ

 שע״י המצות ממשיכים רצון העלית, ועמ״ש ע״פ יתום ואלמנה יעודד,
 אד כדי להיות הגילוי ממש למטה עצמיות בחינה זו דסליק לעילא
 לעילא הוא ע״י תשובה דוקא כדכתיב ממעמקים קראתיד כו׳ וגם
 שע״י התשובה הוא תשוב ה׳ תתאה מנפילתה לעלות למעלה וזהו
 שהתשובה הוא ענין החזרת פנים בפנים, וע׳ בזהר ויקרא שם (ד״כ םע״נ)
 בפי׳ מרחוק ה׳ נראה לי, ופי׳ מרחוק היינו ע״י התשובה שהיא עניו
 לרחוק שנעשה קרוב כוי וגם כמ״ש ע״פ ושקל בפלס הרים בו׳ המרירות
 שבנפשו על ריחוקו כו׳ בד״ה אתם נצבים. וז״ש גבי ק״ש זאת המצוה
 כו׳ לעשות בארץ כו׳ שמע ישראל ומבואר לעיל הקושיא דהא ק״ש
 חובת הגוף היא. ועמש״ל מזה בד״ה וזאת המצוה ובד״ה וידעת היום.
 ומ״מ איו מקרא יוצא מידי פשוטו דהיינו שקיום המצות בארץ ובפרט
 בזמו שבית המקדש קיים הוא בבחי׳ עליונה יותר מקיום המצות עתה,
 והיינו משום שיש כמה בחי׳ ומדרגות בעניו ההמשכה שנמשף ע״י
 המצות וכמ״ש בד״ה והיה לכם לציצית גבי וזכרתם את כל מצות הוי׳
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 *) עייז בהוספות.

 בחי׳ תושבע״פ שהם כללות כל התורה והמצות (וכמ״ש מזה בד״ה כי
 עמך מקור חיים גבי חנוכה). והיינו על ידי התורה והמצות שהאדם עושה

 למטה ע״י אתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, וכמ״ש אשר יעשה
 אותם האדם, פי׳ ע״ד מ״ש ועשיתם אתם כתיב שהאדם עושה אותן
 למצות וחי בהם שממשיד בהם בחי׳ חיים מחיי החיים ב״ה. וזהו ענין
 עושים רצונו של מקום שממשיכים בחי׳ רצונו יתברר שלמעלה מעלה
 מבחי׳ מקום לבחי׳ מקום להיות רצון העליון שורה ומתגלה גם בבחי׳
 מקום (ועמ״ש בפ׳ בשלח בד״ה ויאמר משה אכלוהו היום). ודרד כלל
 נחלקים לג׳ בחי׳ ימין ושמאל ואמצע שהם ג׳ בחי׳ תורה ועבודה
 וגמ״ח שמזה נמשר להיות אלקי אברהם אלקי יצחק ואלהי יעקב. פי׳
 אלקי לשון צמצום וירידה שיורד ומשפיל א״ע להיות בחי׳ אלקות
 שורה ומתגלה במדת אברהם ויצחק כוי. וזהו ואתה נותן להם את
 אכלם בעתו בעתם לא נאמר אלא בעתו, פי׳ בעתו של המאכל. והענין
 כי הנה כנם״י נק׳ רעיתי פרנסתי וכמאמר רז״ל ישראל מפרנסין
 לאביהן שבשמים והיינו שהתורה והמצות נק׳ לחם מאכל. וכמ״ש את
 קרבני לחמי. וכתיב לכו לחמו בלחמי שבעת שישראל מסגלין תורה
 ומצות למטה שהם בחי׳ רצון העליון מתעורר למעלה ג״ב עת רצון.
 וכמ״ש בעת רצון עניתיד וע״י כן נותן להם את אכלם השפעתם ופותח
 את ידיד, פי׳ יודי״ד שמבחי׳ ג׳ יודי׳׳ן מתפתחין ונמשכין ג׳ ווי״ן שהם
 ג׳ פעמים קדוש בוי״ו שהוא המשכה מקודש העליון וכל המשכה
 מלמעלה א״א לירד למטה כ״א ע״י בחי׳ צמצום בו׳ שהוא בחי׳ יו״ד
 שההמשכה הנמשכת למטה אין ערוד למה שהיתה במקורה ושרשה
 למעלה ולא תוכל להיות למטה אלא ע״י בחי׳ צמצום כו׳ [ועיין מזה
 בפ׳ ויחי ע״פ חכלילי כוי. בגמרא נזכר פסוק פותח את ידיד פ״ק
 דברכות (דף ד׳ ב׳) ופ״ק דתענית (דף ב׳ ע״ב ודף ח׳ ע״ב). רבות בראשית
 (פי׳׳ג. פ״ד קרוב לסופה) ויצא (פע״ג). ויחי (פצ״ז). בשלח (פכ״ה). ובפ׳

 כי תבא. ובזהר בפ׳ פנחס (דרכ״ו א׳) וירא (ק״ז א׳) בשלח (ס״ב א׳)
 תרומה(קנ״ז ב׳)]. ומשביע לכל חי רצון פי׳ שהרצון עליון נמשר לכל בחי׳
 חי כי בחי׳ חי נקרא השפעת והמשכת אור א״ס ב״ה מעילה לעילה
 כו׳ והשפעה והמשכה זו שמעילה לעילה הוא מבחינת צדיק שהוא
 בחינת התקשרות עולם בעולם כדי שיוכל התחתון לקבל מו העליון,
 ולכן נקרא צדיק איש חי וכמ״ש ובניהו בו יהוידע בו איש חי(בשמואל
 ב׳ סי׳ כ״ג כי), והיינו לפי שממשיד חיות מעולם לעולם (עיין מזה בגמרא

 רפ׳׳ג דברכות די״ח סע״א ובזהר בראשית ד״ו ע״א ויצא קס׳׳ד א׳ ויגש ר״ז בי)

 וכמה עולמות דרגין על דרגין וכולהון איקרון חי ועל ידי פתיחת
 היודי״ו משביע רצון בחי׳ חי מעולם ועד עולם להיות שורה ומתגלה
 רצון העליון בכל הבחינות ומדרגות. וזהו צדיק ה׳ בכל דרכיו צדיק הוא
 בחינת התקשרות שמעולם ועד עולם. וכמאמר רז״ל עמוד אחד בעולם
 וצדיק שמו שהוא בחינת עמוד המחבר מעלה ומטה להיות שורה
 .ומתגלה רצוו ה׳ אפילו בבחינת עשיה גשמית כוי. (ועמש״ל פרשת
 ראה סד״ה כי תשמע בקול. וד״ה לויתן זה) רק שקרוב ה׳ לכל אשר
 יקראוהו באמת דוקא דהיינו שישים אליו לבו בו׳(ע׳ מעניו קרוב כו׳
 יקראוהו באמת ברבות פ׳ קדושים ר״פ י״ז, נשא פי״א גבי ד״א ישא ה׳
 פניו, ובמדרש איכה בפסוק טוב ה׳ לקויו, ובמדרש מגלת אסתר בפסוק
 אם על המלד טוב, ובזהר חקת (דקפ״ג סע״ב) בשלח (נ״ז א׳) אחרי
 (נ״ח ב׳) האזינו(רצ׳׳ז א׳)). ועי״ז רצון יראיו יעשה פי׳ שנעשה גם למטה
 רצון אצל יראיו להיות גילוי פנימית הרצון ופנימית הלב להיות אליו
 ית׳ בבחי׳ פנים בפנים (ועיין בזח״א מקץ (קצ״ד ב׳) ע״פ רוצה ה׳ את
 יראיו ובפי׳ הרמ״ז שם שמשפיע בהם אור רצונו העליון ועושה אותם
 מושפעים ומלאים מאור רצונו יתברר עכ״ל). וזהו אשר קדשנו במצותיו
 שעל ידי מצותיו שהם מבחינת רצון העלית שהוא קדוש ומובדל כו׳
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 לקוטי תצא תורה מא

 אלא וחסדי פי׳ חסד שלי עצמו״ בחינת כי חפץ חסד הוא(ואפשר שעד״ז
 יש לפרש ג״כ עניו תמה זכות אבות אלא שיומשר מבחי׳ וחסדי כו׳
 והמסקנא דלא תמה כי בחי׳ כי חפץ חסד הוא מתלבש בבחינת חסד
 לאברהם וזהו אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם וכמ׳׳ש במ״א בד׳׳ה
 הוי׳ יחתו מריבו. וזהו ג׳׳כ פי׳ כי ההרים ימושו ע׳׳ד מארז׳׳ל כל
 הנביאים בטלים לעתיד דאיו ר״ל בטלים ממש ח׳׳ו אלא שיהיו כנר בפני
 האבוקה לגבי גילוי הגדול שיהיה לעתיד, ועד״ז הוא ג״כ ענץ כי
 ההרים ימושו בו׳ לגבי גילוי בחינת וחסדי מאתר לא ימוש כוי). וברית
 שלומי הוא ברית עליון (וע׳ לעיל בפ׳ לד בד׳׳ה בעצם היום הזה) המקשר
 מה שלמעלה מעלה מסדר ההשתלשלות לבוא לידי גילוי ולא בחי׳ כל חי
 שמסדר ההשתלשלות לבד מעולם ועד עולם רק בחי׳ צדיק עליון שעליו
 נאמר או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. וכמאמר עושה
 שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה שמעלה ומטה שויו בגילוי
 בחי׳ רחמים גדולים שלמעלה מעלה מסדר ההשתלשלות. (וע׳ לעיל
 פ׳ נשא סד״ה כה תברכו. ועמ״ש סד״ה להבין מה שכתוב ביום
 השמיני עצרת/ ולכן כתיב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל שלא
 יהיה בחי׳ קימה ועלייה ממטה למעלה אלא כדכתיב כי בועליר עושיד
 כוי אלקי כל הארץ יקרא שבכל הארץ הלזו הגשמית יהיה גילוי אלקות.
 וכמ״ש כי עץ בעין יראו כו׳ ולכו ארז״ל עתידין צדיקים שיאמרו
 לפניהם קדוש שלא כהיום שאומרים קדוש ממטה למעלה אלא יאמרו
 קדוש מלמעלה למטה לפי שגם למטה יהי׳ גילוי אלקות וכל זה לפי
 שאמר מרחמר ה׳ שכל זה נמשד מבחי׳ רחמים גדולים שמעלה

 ומטה שוץ:
 ביאור הדברים בענץ בחי׳ בע״ת דמשכיו ליה בחילא יתיר. כי
 הנה רמ״ח מ״ע שהם רמ״ח אברים דמלכא הוא בחי׳ ז״א
 דאצילות ומז״א האורות מתלבשים בהבלים ולכן הצדיקים המקיימים
 המצות ממשיכים בחי׳ האורות להתלבש בכלים דז״א, ודרד כלל מתחלקים
 לג׳ קוין חח״נ מימין כו׳ והוא כגגד תורה ועבודה וגמ״ח וזהו פותח
 את ידר ומשביע לכל חי. חי הוא בחי׳ יסוד המקשר וממשיר ההשפעה
 מהעליון לתחתון ומז״א למקור נש״י ופי׳ כל חי היינו כנודע מעניו
 ט״ו מעלות טובות שהוא מספר ט״ו יסודות שבחמשה פרצופי האצילות
 כמ״ש במ״ח. עד שעי״ז נמשד רצון העליון לנו בגילוי היינו כדרך
 םדר ההשתלשלות מעולם ועד עולם דרד ט״ו יסודות כוי. אבל בע״ת
 ע״י שמעורר רחמים גדולים הוא מבחי׳ י״ג ת״ד דא״א שהוא אורות
 שלמעלה מהכלים ומשם נמשד האור שלא כסדר ההשתלשלות כי
 מעלה ומטה שוין שם וע״ז נאמר כי ההרים שהן חג״ת האצילות
 ימושו והגבעות נה״י תמוטינה וחסדי הוא חסד דעתיק מאתר לא
 ימוש וברית שלומי היא יסוד דעתיק המקשר ומחבר א״ס ב״ה
 בהגאצלים לא תמוט הייגו שיומשר גילוי זה מא״ס ב״ה גם למטה
 בעשייה שיומשד מלמעלה מסדר ההשתלשלות מא״ס ב״ה למטה ממש
 עד שיהיה פמליא של מטה ופמליא של מעלה שוץ ועיין בהרמ״ז פ׳
 בחקתי (דיןי׳׳ג ע׳׳ב) ע״פ ועשיתם אתם שאע׳׳פ שאתם למטה בעוה״ז
 כו׳ תזכו למדרגות אצילות אפי׳ עד יחידה כו׳ (משא״כ כשנמשר
 בדרר ההשתלשלות ע״י בחי׳ כל חי כוי) אמר מרחמד הוי׳ שכ״ז

 נמשד ע״י שישוב אל ה׳ וירחמהו*:

 ובד״ה ועשית בגדי קדש, ועוד זאת כמ״ש במ״א בביאור ע״פ קול דודי
 שהמצות נקראו לבושים וגם נקראו פירות כמארז״ל מאי פירי מצות
 (בגמרא פ״ט דסוטה). והיינו שעל שם היות על ידן המשכת רצון העליון

 שהוא אור מקיף םוכ״ע נקראים לבושים ועל שם בחי׳ האור וההמשכה
 הנמשד על ידן מסוכ״ע בממכ״ע בבחי׳ אור פנימי נק׳ פרי, וזהו בצלו
 חמדתי וישבתי ופריו מתוק ע׳ זח״א (יפ׳׳ה ע״ב) ח״ב (דרכ׳׳ג ע׳ב),
 ועפ״ז י״ל שבחי׳ אור מקיף נמשד ודאי גם עתה ע״י המצות מבחי׳
 סוכ״ע ורצון העליון ממש׳ אף בעניו ההמשכה זו שבבתי׳ פנימית יש
 הפרש גדול ביו בזמן שבית המקדש קיים ובין עתה וכמ״ש בזח״ב
 תרומה (דקס׳׳ו סע׳׳ב) בענין ונהר יחרב כו׳ גגתא לא עאל ביה ההוא
 גננא כו׳ ועיץ מזה בפרדס סוף שער שמיני פכ״ו, ועיין במק״מ
 והרמ״ז, ובפ׳ בראשית (תחלת דף ר) גבי לרחוק דא יעקב בו׳ (וע״ב)
 גבי על נהר כבר. וע׳ בפע״ח שער ספירת העומר פל״ג (ומכ״ז יובן
 ענץ אם ישראל עושין תשובה דוקא). ועל התשובה הנה אמרו רז״ל במקום
 שבע״ת עומדין כוי. וע״ז נאמר כי הנה ההרים ימושו כו׳ כי מה
 כתיב לעיל מיניה וברחמים גדולים אקבצד. פי׳ רחמים גדולים כי
 מדתו של יעקב הוא מדת רחמנות הנמשד ממדת יצחק מדת הדין
 הקשה שע״י שפוגע באדם מדת הדיו ח״ו נופל עליו שם רחמנות מחמת
 הרע שאירע לו. וכר מדת הרחמנות שבסדר השתלשלות העולמות
 שאין רחמנות נמשר אלא מצד הגבורות משא״כ במדה טובה וחסד לא
 שייד רחמנות כלל, אבל מדת הקב״ה אינו כן כי הוא למעלה מגדר
 עלמין וכולא קמיה כלא כוי. וא״כ על כולם שייר ונופל רחמנותו
 שכולם איו ערוד אליו ית׳ וכולם רחוקים מאור א״ס ב״ה ממש.
 וכמאמר ברוד מרחם על הבריות שעל כל הבריות ועולמות עליונים
 שייר ונופל רחמנותו ית׳. והנה עניו התשובה באה ממדת רחמנות
 דהיינו שישוב אל ה׳ וירחמהו כביכול על ניצוץ אלקות שבנפשו ועל ידי
 אתעדל״ת אתעדל״ע מעורר למעלה בחי׳ רחמים גדולים ולכו במקום
 שבע״ת עומדים צדיקים גמורים אין כוי דמשכין ליה בחילא יתיר. כי
 צדיקים גמורים הם ממשיכים חיות ואור א״ס ב״ה דרד סדר ההשתלשלות
 מדרגה אחר מדרגה מעילה לעילה כוי. משא״כ ע״י תשובה יפה שעה
 א׳ כו׳ ובשעה א׳ ויצעק אל ה׳ בצר לו הרי הוא בא ממטה מטה
 למעלה מעלה שלא בדרד הדרגה והיינו מפני שהוא בא למעלה מסדר

 ההשתלשלות בחי׳ ברחמים גדולים אקבצר שמעלה ומטה שוץ:
 והנה אחר הדברים והאמת האלה כולם צריכין לתשובה ואפילו מי
 שלא חטא מימיו מ״מ ישוב אליו וירחמהו על גיצוץ אלקות
 שבנפשו שירד פלאים מטה מטה מאור פגיו ית׳ דלית מחשבה תפיסא
 ביה וכל השגתו בגדולת ה׳ כל חד לפום שיעורא דיליה הוא בחי׳
 גשמיות לגבי אמיתית אור א״ס ב״ה בעצמו כי כולם בחכמה עשית
 והחכמה כעשיה גשמיות נחשבת כוי. ועל תשובה שבבחי׳ זו היא
 שתלויה ביאת המשיח. ולכן כתיב לע״ל כי ההרים ימושו והגבעות
 תמוטינה כוי. והנה כתיב קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים
 מקפץ על הגבעות. פירוש קול דודי שנמשר למטה היא כביכול
 שמדלג ממדרגה למדרגה ומעילה לעילה כו׳ לבחי׳ הרים ולבחי׳
 גבעות שהו למטה מבחי׳ הרים והיינו דרד וסדר ההשתלשלות אבל
 כשיתגלה לע״ל בחי׳ רחמים גדולים אזי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה

 •) עיין בהוספות.
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 בו׳ והיינו דמ״ש ויבן ה׳ אלהים את הצלע הוא ביום ו׳ למע״ב שהוא ר״ה):
 ב והנה בשבועות ניתנו לוחות הראשונות וביום כפור ניתנו לוחות
 האחרונות. ולוחות הראשונות ניתנו בקולות וברקים משא״כ
 לוחות האחרונות. והענין כי יש ב׳ מיני אהבות. האחת בחי׳ פנימיות
 הלב הנקרא רעותא דליבא. והב׳ בבחי׳ חיצוניות בהתגלות הלב. וע״ד
 משל בבן אצל אביו יש ב׳ בחינות באהבתו אליו. כי הנה אם הוא שרוי
 אצל אביו בביתו עדיין אינו ניכר ומתגלה בו בחי׳ ומדת האהבה והרי
 היא בבחי׳ פנימית הלב לבד, מה שאין כן אם הרחיק אביו ממנו אזי
 נתגלה ויוצא לחוץ בחי׳ האהבה בבחי׳ גילוי רב להיות נפשו צמאה
 וכלתה אליו. אבל כשהוא שרוי עמו הנה האהבה בטילה ונכללת ברוב
 השמחה והתענוג שהוא בהיכל אביו. וזהו ענין יום כפור שהוא מעין
 עולם הבא עולם התעגוג שאין בו אכילה ושתיה לפי שכל ישראל
 מתעלים בו עילוי רב וכדכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם וגו׳ לפני הוי׳
 תטהרו. פי׳ שמכפר ומטהר כל העונות המבדילין וקורע כל המסכים
 ואין שום מסך מבדיל בין ישראל לאביהם שבשמים וזהו לפני ה׳
 תטהרו ואז ישמח ישראל בעושיו בלי שום מניעה ומבלבל בעולם ומרוב
 השמחה והתענוג נכללה ובטלה מדת האהבה שיש בהם ודי בבחי׳
 פנימיות הלב ברעותא דלבא לבד. (כמ״ש בדיה האזינו השמים). והנה
 בכדי שיגיע האדם לבחי׳ ומדרגה זו הנה ראשית חכמה יראת ה׳ שהוא
 בחי׳ ראש השגה להמשיר עליו בחי׳ יראה בחי׳ מלכותו שקוראיו לו המלד
 שתהא יראתו ופחדו עליגו (עייז נזהר פנחס רי״ד ב׳ ועמש׳׳ל בד״ה אני
 לדודי), וזהו אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכם, כי הנה מלכותה מלכות

 כל עולמים כתיב והוא ית׳ מניח את העליונים ומוריד וממשיך בחינת
 מלכותו למטה על ישראל לבד. כמ״ש ה׳ אלהי ישראל מלך וכתיב כה
 אמר ה׳ מלר ישראל וגואלו וגו׳ וזהו ה׳ מלר גאות לבש כו׳ שהוא
 שיר של יום הששי שבששי למעשה בראשית נברא אדם הראשוו ואז
 היה ר״ה ביום ו׳ כי זה היום תחלת מעשיר זכרון ליום ראשון. פי׳
 שבו נברא אדם הראשון ולכן שר את דברי השירה הזאת ה׳ מלד גאות
 לבש. פי׳ עד״מ כמו לבוש שהוא מסתיר ומכסה על האדם כר הוא
 עניו בחי׳ מלוכה שנתלבש ונתצמצם בכמה לבושין וצמצומים עד שנקרא
 בחי׳ מלד ולהיות מלכותו על ישראל. והנה ישראל נמשלו ללבנה
 שמאירה בריחוק מקום מהשמש דוקא כד כביכול הנה כתיב מרחוק
 ה׳ נראה לי שע״י ריחוק מקום מאיר בו אור אהבתו ית׳ להיות כלתה
 נפשו אליו לדבקה בו. (ועת* מעיז מרחוק ה׳ נראה לי ברבות שמות פרשה א׳
 גבי ותתצב אחותו מרחוק ובזהר ח״ב י״ב א׳ ובמק״מ שם, ועוד נזכר פסוק זה בזח״א

 ו׳ א׳ צ״ז א׳ ק״כ א׳ קצ׳׳ו ב׳. ח״ב קכ׳׳ה ב׳ קכ״ו אי. ח״ג כ׳ םע״ב ל״ה

 ב׳ נ״ח ב׳ ס״ד ב׳ קע״ד א׳ רמ״ח ב׳ כנרשם כ״ז בס׳ בית אהרן). כי ראש

 השנה נק׳ כסה שהחדש מתכסה בו פי׳ בטל ונכלל ברצונו לפי שמחמת
 גילוי אלקותו ומלכותו נתעורר בחי׳ יראה וביטול רצון בחי׳ נקודה
 שאין בה אור כלל ובריחוק מקום הולד ומאיר בו אור האהבה בגילוי
 והיינו על ידי שיעשה את עצמו כאלו הוא רחוק מאד מאור פניו ית׳
 על ידי שיחשוב כל המחשבות והדיבורים והמעשים אשר לא
 לה׳ המה שעברו בכל השנה, ועל ידי זה יתגלה אהבתו לה׳ בחוץ
 בבחי׳ צעק לבם יותר מבכל השנה שבכל השנה הוא כמשל האב
 שנתרחק מעל בנו כנ״ל, אבל בעשרת ימי תשובה כתיב קראוהו בהיותו
 קרוב. ודרשו רז״ל אלו עשרת ימי תשובה שנקרא קרוב אלא שנתרחק
 ונסתר ממנו והוא כמו למשל בן שהוא אצל אביו בביתו אלא שהאב
 מסתיר פניו ממנו בכדי שבנו יתו אל לבו האהבה ויתגלה אהבתו
 ביתר שאת וכאשר יכיר הבן שהאב הוא בכאן ומסתיר פניו ממנו
 אזי בודאי תגדל אהבתו בבחי׳ גילוי יותר וזהו שאומרים אבינו מלכנו
 בעשרת ימי תשובה שהוא בחי׳ התגלות האהבה בבחי׳ צעק לבם אבא

 •) עיין בהוספות.

 היום הזה הוי״ה אלהיך מצור לעשות את התוקים האלה ואת
 המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך.
 את ה׳ האמרת היום וגו׳ והי האמירך היום וגו׳. להביו פירוש היום
 הזה ולא כתיב איזה יום משום דהמקרא מחובר לפרשה שלמעלה
 הימנה שמסיימת ארץ זבת חלב ודבש שקודם שנכנסו לארץ היה
 כריתת ברית על קבלת התורה מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב.
 וזהו היום הזה וגו׳ דהיינו בשעת כניסתן לארץ ולכן ודבש היום הזה
 הוי״ה הוא ראשי תיבות צירוף הוי״ה אחת שהוא״ו של ודבש שבפרשה
 ראשונה מחובר למקרא שלמטה הימנה כי הכל עניו אחד. והנה בחי׳
 ארץ ישראל הוא בחי׳ תורה שבעל פה. כי בחי׳ ישראל הוא בחי׳
 אדם. והוא כמ״ש ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם וגו׳ וזהו תורה
 שבכתב. וארץ ישראל הוא בחי׳ תורה שבעל פה בחי׳ והארץ הדום
 רגלי (וע׳ מזה בד״ה השמים בסאי ר״פ בראשית), כי אע״פ שעיקר דיני
 התורה שבע״פ הוא בבחי׳ עשי׳ גשמיות מ״מ הרי היא כמו בחי׳ רגל
 וסוף מעשה לבחי׳ אדם הנ״ל, אלא שירדה ונתלבשה ממקום גבוה
 למקום נמוד ונקרא ארץ זבת חלב ודבש. כי דבש וחלב תחת לשונך
 וזהו סתרי תורה לפי שיש בה מתיקות והן הם טעמי תורה והכל
 נמשד ונשפע מבחי׳ ארץ הנ״ל כי סוף מעשה במחשבה תחלה, ואי אפשר
 להשיג טעמי תורה וסודותיה אם לא על ידי ידיעת התורה שבע׳׳פ,
 כמו למשל מלד שבונה בנין מפואר ואי אפשר להשיג חכמתו ורצונו
 שבבנין בלי שיוגמר בנין הנ״ל בשלימותו. והנה שלימות וגמר הזה
 הוא בסוף מעשה שהוא על פי תורה שבעל פה אשר בה גילוי רצונו
 ית/ כי על פי תורה שבכתב אי אפשר לידע שום דין על בוריו בלתי
 פירוש הגמרא כמו דרשת טטפת שבתפילין כו׳ וכיוצא בהן. ואיד
 הם נכתביו וכל פרטי דקדוקיהם (וע׳ באגה״ק קרוב לסופו בד״ה
 אשת חיל עטרת בעלה. וזהו עניו בינה יתירה ניתנה באשה כו׳
 שדרשו רז״ל פ״ה דנדה ע״פ ויכן הוי״ה אלקים את הצלע כו׳ וע׳
 בזהר בראשית (דמ״ח ע״ב) ועמ״ש בפ׳ וארא ע״פ לכן אמור לבנ״י
 בביאור עניו והבאתי אתכם אל הארץ כוי, וגם ויבן לשון בנין כמ״ש
 רז״ל ע״פ ורב שלום בניך א״ת בניר אלא בוניר כי תורה שבעל פה
 נקי ג״כ בית כמ״ש במ״א ונודע דבחי׳ בית שרשו ממקום גבוה מאד
 כו׳ ועמ״ש בפ׳ נשא םד״ה כה תברכו מעניו ורב שלום בניר כוי) ולבו
 הוי״ו של ודבש מחובר עם היום הזה הוי״ה להיות.בצירוף שם הוי״ה
 אחת. והנה יש בחי׳ עולם שנה נפש כי כמו שיש בחי׳ זו בעולם כר
 יש בשנה והוא בראש השנה. ולכן קוריו פרשה זו קודם ראש השנה
 כי היום הזה וגו׳ קאי על ר״ה (עיין בפי׳ הרמ״ז בזהר ר״פ בא
 (דל״ב ע״ב) גבי היום דא ראש השנה) ובכל שנה קודם ראש השנה צריר

 כריתת ברית מחדש על קבלת התורה, שבראש השנה הוא בחי׳ מצוך
 לעשות את החקים וגו׳ (לפי שר״ה הוא ענין אחד עם תורה שבעל
 פה כי ר״ה הוא בחי׳ שתמליכוני עליכם ומלכות פה תורה שבעל פה
 קרינן לה כוי׳ לכר כמו שבתורה שבעל פה הוא גילוי הרצון עליון איד
 יעשו התפילין והסוכה כוי, כר בראש השנה הוא גילוי רצון. עליון ולכן
 בר״ה הוא בחי׳ מצור לעשות כוי). ולכן נקרא ראש השנה ולא תחלת
 השנה כי כמו שיש בחי׳ ראש בנפש שהוא ראש ושכל לגבי הגוף כר
 יש בחי׳ ראש בשנה והוא ראש השנה (הוא בחי׳ גלגלתא דחפיא על
 מוחא שהוא בחי׳ גילוי רצון העליוו ובמ״ש במ״א ע״פ תקעו בחדש
 כוי. והנה כמו דבתשבע״פ הוא בחי׳ בינה יתירה ניתנה כוי כר ג״כ
 בבחי׳ יראה שהיא בחי׳ ראש השנה אע״ג דיראה נק׳ בחי׳ נוקבא לגבי
 אהבה וכמ׳יש אשה יראת ה׳ וכתיב זכר חסדו אעפ״כ זה השער כו׳
 ושרשה מיראה עילאה כו׳ וכן בבחי׳ דיבור שהוא בחי׳ בנין המל׳
 שנקרא דבר ה׳ שזהו בחי׳ ר״ה שייך ג״כ בחי׳ זו דבינה יתירה ניתנה
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 מ״ב א׳ ק״ד א׳ וע״ש בהרמ״ז רי״ט ב׳ רל״ח ב׳ רע״ח כי). וזהו ושמרת

 ועשית אותם בכל לבבך דהיינו בשני לבבות הנ׳׳ל וזהו בחי׳ בצלמנו כי
 צלם הוא בחי׳ עצמיות ומהות ממש ועמ״ש בד״ה כי תצא, ובדמותנו
 הוא עניו בכל נפשד שיש שתי נפשות נפש השכליות ונפש המדברת
 החיונית ושתי הנפשות הם בחי׳ אותיות אלא שזו היא בחי׳ אותיות
 המחשבה וזו בחי׳ אותיות הדיבור וזהו ובכל נפשד שצריד להיות כולו
 לה׳ בשתי הנפשות דהיינו להעמיק דעתו בתורה בכל שבלו עד מקום
 שיד שכלו מגעת שיהיה כולו מקושר ומדובק בתורת ה׳ לדבקה בו וגם
 שיהיה דיבורו בתורה להמשיד כח המחשבה העליוגה מהעלם אל הגילוי
 בפיו בדיבורו בתלמוד תורה וזהו כדמותנו שהאותיות יש להם בחי׳
 דמות וציור המצייר את השכל ומלבישו ואינו עצם הדבר ומהותו.
 וזהו את ה׳ האמרת היום כי האמרת הוא פועל יוצא כלומר הפעלת
 את ה׳ שיאמר מאמר זה בצלמנו כדמותנו כי ע״י שיהיה עמלו בתורה
 ומוציאה בפה ממשיר מההעלם אל הגילוי דבר ה׳ לאמר מאמר נעשה
 אדם בצלמגו וגו׳ כנודע דבאתעדל״ת כוי ורוח אייתי רוח כו׳(יעמ׳׳ש
 מעניו את ה׳ האמרת בד׳׳ה לסוסתי ברכבי פרעה גבי שה״ש וע׳׳פ וארשתיו לי).

 וכל זה למה כדי להיות לד לאלהים פי׳ שיהיה אלהים שלד פי׳ שיוקבע
 עניו אלהותו במחשבתד ובלבד היטב ליבטל וליכלל ברצונו ית׳ וה׳
 האמירה היום כי יתן דיבורו לד לישא וליתו בדבורו של מקום כמ״ש
 ואשים דברי בפיר שבזה תתעלה עילוי רב (ועמ׳׳ש מענץ זה בד״ה זאת הקת
 התורה ובדבור השני שע״פ ביום השמיני עצרת, ועיין מעניו וה׳ האמירך ברבות כי

 תשא ר״פ מ״ה) ולתתד עליון על כל הגוים וגו׳. פי׳ הגוים ואויבים שבקרבד
 להכניע׳ שלא יהיה מונע מבית ומחוץ ולהיות מאיר בד חכמתו ובינתו
 של א״ס ב׳׳ה (ועיי! ברבות וישלח פ׳ ע״ה/ וזהו לתהלה ולשם ולתפארת
 כי תהלה מלשון בהלו נרו שהוא לשון אורה בחי׳ חכמה ראיה ושם
 הוא בחי׳ בינה שנקרא שם הגדול ותפארת הוא בחי׳ דעת שהוא כולל
 חסד וגבורה כו׳(וע׳ בזהר דמשפטים (דקכ״ג ע״א) שנקרא הדעת בשם
 תפארת וגם כמ״ש הרמ״ז ר״פ ויקרא דדעת אםהיד באנפץ ובאדר״ז
 (דרצ״ב סע״ב) ומהאי נהיר אנפוי בו׳ והוא בחי׳ יאר ה׳ פניו אליה

 שמזה נמשד לד אמר לבי בקשו פני רעו״ד כו׳ וכמ״ש לעיל ע״פ כי
 תצא ובפי ויצא בד״ה אם לא תדעי לד בוי, וע׳ מענין לתהלה במ״ש
 לקמן ע״פ יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגוים ומעניו שם הגדול ע״פ

 אני כו׳ דפ׳ ציצית. וע״פ ראה אנכי כוי):

 ענין ראש השנה ויום הכפורים. ויפל ה׳ אלהים תרדמה על
 האדם ויכן ה׳ אלהים את הצלע וגוי, ואמרו רז״ל מלמד שנתן
 בינה יתירה כוי. העניו דבר״ה נעשו מוחין לנוק׳ שלא ע״י ז״א כ״א
 מבינה עצמה, וזהו עניו הצמצום בחי׳ אור גדול כמו הבינה נמשד
 בבחי׳ מלכות וכמ״ש ה׳ מלד גאות לבש, ולכן החודש מתכסה בו שהוא
 בחי׳ ביטול רצון והיינו ביטול מהות הנפש מפני היראה ולא שייר
 שם בחי׳ אהבה אבל בעשרת ימי תשובה נק׳ מרחוק ה׳ נראה לי.
 שנתגלה בחי׳ אהבה מחמת ריחוק מקום שאין האור שם בהתגלות
 כ״כ שהרי אינו יו״ט דבכל יו״ט הוא התגלות מוחין דאו״א בנוק׳.
 אלא שהם ע״י ז״א משא״כ בר״ה. (ועיין מ״ש בביאור ע״פ והי׳ מדי
 חדש בחדשו) ולא משום התגלות הארות המוחין עצמם דהא כתיב
 בכל קראנו אליו ולא למדותיו אלא משום התגלות אור א״ס ב״ה.
 ולפי שהארת המוחץ הוא יותר מעולה לכן הוא יו״ט משא״כ הארת
 המדות שהאור מאיר ע״י ריחוק מקום יותר מהמוחין מחמת שהארה
 שבו אינו רק לתיקוז המדות להחזירם פנים בפנים. וזהו עניו הנטירה
 (עיין בד״ה כי אברהם לא ידענו ובאדם עצמו ג״כ הנפש החיונית

 אבא. והנה כמו לבנה בהתרחקה מאור השמש סובבת והולכת
 בעיגולה עד שתחזור ותגיע לאור השמש כד כביכול ע״י ריחוק מקום
 שנעשים עצמינו ברחוקים הולך וסובב עלינו אור האהבה עד שביום
 כפור חוזרים ומתעלים עלוי גדול ועצום עד שנהיו לפני ה׳ שהאהבה
 הוא בחי׳ פנימית הלב ונכללת ובטלה בשמחת ה׳ לפי שאז ביום כפור

 כנ״י הם בבחי׳ פנים, ועיין לקמן בד״ה ביום השמיני שלח:

ך אי אפשר להגיע לבחי׳ ומדריגה זו בחי׳ פנים הנ״ל כ״א  ג א
 ע״י חיפוש ופשפוש במעשיו בעשי״ת וכמ״ש בקשו פני שתהיה
 כאבידה המתבקשת שצריר לחפש אחריה ולפשפש במעשיו כנ״ל. וזהו
 אתם גצבים היום כולכם וגו׳ לעברד בברית ה׳ אלהיר וגו׳ כי בכל
 מקום שנאמר היום הוא ראש השנה. ובר״ה הוא מעביר בר הברית
 שהוא התקשרות בנקודת הלב הפנימית (כי עם היות דבר״ה הוא
 המשכת בחי׳ יראה כנ״ל אד תוכה רצוף אהבה אלא שהאהבה היא
 בפנימית הלב לבד ע״ד וגילו ברעדה וכמ״ש לקמן ע״פ שוש אשיש
 בהוי׳ תגל נפשי באלהי בו׳ ע״ש) ונקרא ברית לפי שאי אפשר לדבקה
 בו בפנימיות הלב (עם היות שיש בודאי בכל נפש מישראל בחי׳ זו).
 אלא א״כ מעביר ערלת הלב. וכמ״ש ומלתם את עהלת לבבכם
 והערלה היא ההתקשרות בתאוות ושאר גשמיות העולם וכל זמן שיש
 עליו בחי׳ ערלה זו בלבבו הרי מכסה ומסתיר ממגו אור פגיו מלדבק
 בו בפנימיות לבו כיון שחיצוניותו מקושר ומדובק בהבלי עולם. (וע׳
 בפ׳ שלח ע״פ מקושש עצים). וזהו בברית ה׳ אלקיד פי׳ שההתקשרות

 יהיה שבחי׳ הוי״ה יהיה אלהיר שלר ליבטל אליו מעומקא דליבא.
 וזהו שאמר ירמיהו הנביא הסירו את ערלת לבבכם והמולו לה׳
 פירוש שלימד דעת את העם שלא יפול לב האדם עליו בראותו
 חיצוניות לבו מקושר בגשמיות העולם לאמר ח״ו נגזרנו אבדה
 תקותנו אלא הסירו את ערלת לבבכם, פי׳ שיש בכל אחד ואחד מישראל
 בחי׳ פנימיות הלב אלא מכיון שהערלה שולט על חיצוניותו הנה גם
 הפנימי׳ נסתר ונתעלם בו אבל כשתסירו את הערלה ממילא יתגלה
 הברית וההתקשרות בהמולו לה׳ ואז יהיה גם חיצוניות לבו בהתגלות
 לה׳ כרשפי אש שלהבת העולה מאליה. (וזהו ענין ויחד לבבנו במ״ש
 בד״ה מי מנה ועמ״ש בפ׳ בראשית סד״ה להבין ענץ הברכות ולזאת
 צ״ל המשכת החותם כו׳ ע״ש. ומזה יובן ענין החותם דיוהכ״פ שלפי
 שיוהכ״פ הוא בחי׳ פנימית הלב לכד זוכים אז לבחי׳ החותם שהוא בחי׳
 ויחד לבבנו ע״ש, וגם הוא בחי׳ חותם בברור דתשבע״פ כמבואר שם
 בעניו חתום תורה בלמודי וזהו עניו הכריתת ברית על קבלת התורה
 שקודם ר״ה שבכלל זה הוא להיות עסק התורה לשמה ע״ד זכה נעשה
 לו סם חיים כו׳ וע״ז נמשר גמר החותם ביוהכ״פ כוי ועמ״ש בפ׳
 עקב בעניו וצריך שיזכיר ברית ותורה בברכת הארץ). וזהו נעשה
 אדם בצלמנו כדמותנו שלכאורה אינו מובן הלא אין לו דמות הגוף
 ח״ו וגם מהו בצלמנו לשון רבים. ויובן עם הנ״ל כי הנה הקב״ה
 פתים וגליא פי׳ גליא כמ״ש אתה הראת לדעת כי הוי״ה הוא האלהים
 אין עוד מלבדו מפני שנראה בראיה חושיית דכולא קמיה כלא חשיב
 ותמיד מהוה ומחיה אותם מאיו ליש ואלו הי׳ מסתלק חיותו כרגע
 היו חוזרים להיות אין ואפס ממש. וא״כ נראה תמיד האין והאפס
 שבהם ונגלה כבוד ה׳ בהתגלות כי אפס זולתו• אד אעפ״כ הוא
 סתימו דבל סתימין לית מחשבה תפיםא ביה ועמ״ש מזה בד״ה
 וידעת היום. וכמו כן עשה את האדם בשתי לבבות בחי׳ פנימיות
 וחיצוניות הנ״ל. (ברבות הובא פסוק נעשה אדם בראשית ס״פ ח׳ ר״פ חקת פ׳
 ואתחנן ובקהלת בפסוק כי אדם איו צדיק. זהר ח״א כ״ב א׳ ב״ג א׳ ל״ד ב׳

 וע״ש מ״ז א׳, ח״כ נ״ה א׳ ק״כ אי, ודג י״ב א׳ ל״ג ב׳ ל״ה סע״ב וע״ש בהרמ״ז
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 רישי״ן. פי׳ אם תעירו ברי׳יש אחד היינו חיצוניות הלב ואם תעוררו
 בשני רישי׳׳ן היינו פנימית הלב. עיין בלק׳׳ת מהאריז״ל בשה״ש. את
 האהבה עד שתחפץ (ע׳ זח״ב ט׳ א׳ rap ב׳ ת״ז תיקו! למ״ד/ שיש זמן
 ועת להפיצה ותשוקה של אהבה מסותרת הנ״ל דהיינו בשחרית. וזהו
 וישבם אברהם בבקר (עיין זח״א ע״ב א׳ ר״ג א׳ ר«״ז בי. ח״ג ויקרא כ״נ
 ב׳ נ״ב סע״ב ר״ד סע״א רמ״ב א׳). ועניו השינה של אהבה זו הוא כמו למשל

 אדם היש? שהמחשבה שלו היא בבחינת הסתלקות למעלה מהמוח ואינה
 מלובשת במוחו כלל ולכן החלומות הם דמיונות בלבד (עמ״ש בד״ה שיר
 כר היינו כחולמים). אבל בהקיצו נכנס המחשבה זו בתור המוח ומלובשת

 בתוך מוחו לחשוב בהם כרצונו. משא׳׳כ בחלום אין בו בחירה ורצון כלל.
 כמ״כ הענין באהבה זו כשהיא בבחי׳ שינה אף שזוכר את ה׳ בלבו
 ויודע דרך כלל שמכה״כ. מ״מ יכול לעשות דבר עבירה שהוא נגד רצונו
 ית׳ ואפילו באותה שעה כמארז״ל גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא
 שיצליח בגנבתו והוא מפני שאין זכירה זו אלא דרך דמיון והעברה
 בעלמא על המוח ואינו מלובש ונכנס בתור מוחו. וצריך האדם לעורר
 את האהבה משמתה ולהכניסה בתור מוחו ומחשבתו ע״י התבוננות
 רבים מהתחלת התפלה עד קריאת שמע. וענין התבוננות שבתפלה
 הוא איד שהוא ית׳ אל עולם ולא אל העולם שאין העולם ענין בפ״ע
 אלא שהו בחי׳ התפשטות הארה וזיו מאורו יתברר כמו זיו השמש
 שהאיר ממנו ית׳ כשעלה ברצונו לברוא העולם. ולמשל כמו כח הצומח
 רוחני אשר בארץ שממנו יצמח עשבים ואילנות ופירות שבודאי הפרי
 הנצמח שהוא גשמי אינו ממהות ועצמות הכח רוחני הצומח אלא
 בחי׳ הארה בלבד המתפשטת מעצמות ומהות הכח רוחני הצומח.
 והארה זו נתעבה ונתגשמה כ״כ עד שנעשה פרי גשמי בטעמים
 נרגשים לחיד מתיקות וכוי מה שאין ערד זה נמצא ברוחני כלל, ואין
 התפשטות זו כמו התפשטות המים הנמשכים ממקום גבוה למקום
 נמוד שהמים הנמשכים לא נשאר מהם במקומם הראשון כלל. משא״כ
 בכח רוחני הצומח לא נחסר כלל בצמיחת הפרי ויכול הוא לחזור
 ולהצמיח פעמים רבות אין מספר. ולכן קראו חכמי האמת להתפשטות
 זו בשם הארה. כמו למשל מחשבות האדם שנמשכים מנפשו ונשמתו
 שאין תופסים מקום כלל ולא שינוי וגירעון כלל בנפשו מחמת המחשבות
 ויכולה היא לחשוב מחשבות עד איו קץ. כד העולם הוא רק הארה
 והתפשטות ממנו ית׳ וכולא קמיה כלא חשיב ואין תופסים מקום נגדו
 ית׳ ואין בו שינוי ח״ו כמ״ש אני ה׳ לא שניתי ואתה הוא קודם שנברא
 העולם כוי (ועמ״ש מזה בד״ה קול דודי בשה״ש). ובזה הוא מעורר את
 האהבה בתפלה. וזהו שאומרים הודו לה׳ קראו בשמו כר. פי׳ שאנו
 מודים על זה שהשם הוא אל עולם כנ״ל. ועמ״ש בד״ה שובה ישראל
 עד גבי בא״י אלהינו מלך העולם. ועל ענין זה סובב והולד כל
 התפלה שצריך לחזור ע״ז פעמים רבות עד שיקבע בלבו בבחי׳ ראיה
 ממש ושיאריך בזה כל או״א לפי שכלו. יש שמוחו מגושם יותר צריך
 להעמיק בזה יותר. ובקשות שבאמצע פסוקי דזמרה ושבחים
 תקנו אנשי כנה״ג מחמת שיש קטרוגים על האדם ודניו אותו אם
 הוא ראוי לכד וגם כי יש כמה מניעות וסיבות המטרידות את האדם
 מהתבוננות זו. וע״ז אנו מבקשים רחמים הושיעה את עמר וגו׳ ורעם
 ונשאם כר והוא רחום וגו׳ (ועמ״ש מזה בפ׳ פנחס סד״ה צו את בנ״י). וכל
 העניו עד ק״ש הוא לעורר את האהבה ובק״ש אומרים הרה אלקינו
 אחד. ואיתא בגמ׳ אנשי יריחו היו כורכין את שמע ולא היו מפסיקין
 בין אחד לואהבת בדבר אחר, לפי שהם תלרן זה בזה שלפי ערר
 התבוננותו באחדותו יתברר ככה תתעורר מדת האהבה, לפיכר היו
 כורכין את שמע כוי, אלא שאין הלכה כאנשי יריחו שבשכמל׳ץ לא הוי
 הפסק משום שגם זה רזא דאחד. ועד הוא רזא דאחד בחילופי אתוון
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 חפצה כו׳ אבל בשכל כוי, ועיין מענין זה דאב״א ופב״פ ע״פ זכור את
 אשר עשה לד עמלק כו׳ אחדיר כו׳ ע״ש) וכן למטה בכללות ישראל הוא
 זמן תשובה קראוהו בהיותו קרוב וז״ש (במלאכי סי׳ ג׳) שובו אלי ואשובה
 אליכם היינו פב״פ אבל אינה הארת המוחין ולכן נופל עליו שם יש
 ודבר בחי׳ אהבה כר שיהא יש מי שאוהב כוי• אד הנה יש ב׳ בחינות
 אהבה שהם חסדים מגולים וחסדים מכוסים והמכוסים הם למעלה
 ביסוד אימא ששם הם בהתקשרות בעולם התענוג לפי ששם הוא
 התגלות עתיק [ועמ״ש מענין חסדים המכוסים והמגולים בביאור ע״פ אלה
 מפעי ובביאור ע״פ והיה מספר בני ישראל], וזהו ענין יוה״כ לפני הויה

 תטהרו שהנוקבא מקבלת ה״ג כוי. וכל העליות דרר אימא עד הדיקנא
 כו׳ והוא בחי׳ רעותא דליבא כו׳ משא׳׳כ המגולים הוא אחר צאתם
 בהתגלות.כר. והנה למעלה בחזה יש שם זיווג כר לפי שיש שם ג״כ
 בחי׳ יסוד כוי, ועמ״ש בד״ה עיני כל. והוא ענין נקודת פנימית הלב
 והתקשרותו לדבקה בו ובהשתלשלות למטה ע״י התלבשותו בחיצוניות
 חופף עליו בחי׳ ערלה ערלת לבבכם לכן עשי״ת קודם יוהכ״פ להסיר
 בחי׳ ערלה הנ״ל ע״י נחפשה דרכינו כר ואז יתגלה פנימיות הלב כוי.
 וזהו בצלמנו כדמותנו כי צלם ז״א הוא מבחי׳ החסדים המכוסים
 והמגולים הנ״ל ומקורם הוא מאו״א כו׳ דצלם כו׳ בחי׳ סתים וגליא
 כוי. וכן למעלה מעלה עד רום המעלות עד אין קץ כוי ואפילו למעלה
 מן הפרםא כוי ואפילו בא״ק כוי. ובדמותנו היא בחי׳ לאה ורחל.
 לאה היא נפש השכלית מאחוריים דאימא. ורחל היא נפש החיונית
 מחיה עולמות כר שהם הם בחי׳ דמות ותמונת אותיות כר והם
 מלבישים לז״א. וזהו בכל לבבר בחי׳ הצלם הנ״ל ובכל נפשר בחינת
 הנפשות כדמותנו הנ״ל. והוא עניו תורה שבעל פה בחי׳ דבור כוי,
 וזהו את ה׳ האמרת היום וגו׳. כי בעת בריאת העולם ואדם אין
 כר כד סליק ברעותי׳ כר, אבל עכשיו ע״י מעשה התחתונים בו׳ וכפי
 ערר העלאת מ״ן במעשינו ובעבודתנו בתורה ותפלה של כל השנה
 רוח אייתי רוח ואמשיד רוח מלמעלה מההעלם אל הגילוי בדיבור
 נעשה אדם בצלמנו כדמותנו להיות בחי׳ ר״ה מלך על כל האדם
 וזהו שתמליכוני עליכם. כי הנשמות עלו במחשבה עליונה. וכמו
 שמוציאים מחשבתם מכח אל הפועל בדיבור תלמוד תורה ותפלה.
 כך את ה׳ האמרת היום וגוי. ור״ל שיאמר מאמר זה נעשה אדם וגו׳
 כי בחי׳ תורה שבע״פ ובחי׳ ר״ה הוא עניו א׳ בחי׳ דיבור בחי׳ נוק׳
 כו׳ והי האמירך וגו׳ כי העלאת מ״נ זו כתיב (תלים קמ״ז) לא עשה כן
 כוי, והנשמות עלו במחשבה מפני כי ה׳ הוא הנותן להם כח בדיבורם קבעם
 בפה כו׳ לתהלה לשם ולתפארת שיעשו מוחין לנוק׳ בחי׳ חב״ד וכו׳ וד״ל:

• 
 תחת אשך לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה וגו׳. ולהבין הלא
 זה הוא מדרגות הצדיקים כמ״ש שמחו צדיקים בה׳ כוי ואיך
 יגיע כל אדם לזה• אד הנה יש ב׳ מדרגות בעבודת ה׳ מדת יום ומדת
 לילה בחינת יעקב ובחינת ישראל. ובדרד פרט הם בחינת תורה ובחינת
 תפלה, (עיץ מ״ש מעניו מדת יום ומדת לילה בד״ה רני ושמחי גבי
 רננא ברמשא ושמחה בצפרא, ובד״ה עניו חנוכה גבי בבקר כתיב
 בהיטיבו ובבין הערבים כתיב בהעלות, וסד״ה להבין עניו הברכות
 וסד״ה וידעת היום. ועיין זח״א (קע״ד א׳) בענין יעקב וישראל).
 והענין דהנה אמרו רז״ל זמן תורה לחוד וזמן תפלה לחוד שתפלה
 נקרא חיי שעה ותורה נקרא חיי עולם. ולהבין ענין התפלה דכתיב
 וישכם אברהם בבקר. דהיינו שאהבה מסותרת שבלב כל אחד
 ואחד מישראל היא בהעלם ובהסתר ובבחינת שינה וצריך לעוררה
 משינתה כמו שכתוב אם תעירו ברי״ש אחד ואם תעוררו בב׳

 שדה וזהו — הנשמות: בכת״י רח״ל: ישראל.
 שדה נוי והי — לא עשה כן כוי: בכת״י רח״ל: לא עשה כן לכל גוי וישראל לבדם עלו

 במחשבה.
 שדה בפה — בפה כוי: בכת״י רח״ל: בפה כר לתתך עליון כוי לתהלה.



 לקוטי תבוא תורה מג

 שכתוב ועובר על פשע לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשיריים
 עניו גודל עוצם שפלות הנ״ל, התורה אור א״ס ב״ח עובר על פשע
 שאין פשעיו תופסים מקום כלל, וכמשל הארת אור השמש על הארץ
 שבמקום שכלה זריחת האור שם הוא יותר חמימות אור השמש כמו
 על הארץ ממש הוא חם יותר ובגובה האויר יש טורא דתלגא וכו׳.
 וכו עד״מ בהארת אור תורה הוא יותר במי שהוא בתינת שיריים ומותר
 בעולם כוי. וזהו ועובר על פשע רק שיהיה חטאתי נגדי תמיד ולא
 מלובש בהם דרד ישר ע״ד* אוילים מדרר פשעם המבואר במ״א בד״ה
 בהעלותה את הנרות, וכמ׳׳ש דרד אויל ישר בעיניו. והנה בחינה זו
 נקרא יעקב משא׳׳כ בחי׳ ישראל כי שרית עם אלקים (עמ״ש בד״ה מה
 טובו אוהליו• יעקב וגו׳) והוא עניו עת התעוררות אהבה רבה בתפלה

 ובתורה שאחר התפלה ואזי השמחה היא בנקל יותר, וזהו ולישרי לב
 שמחה ע״ד אשר עשה האלהים את האדם ישר כו׳ וזהו בחי׳ ישראל
 ישר אל (ועמ׳׳ש מזה בד׳׳ה בפרשת נסכים כתיב. ומ׳׳מ גם מבחינה
 זו דישראל מאיר בכל אחד בשעת התפלה כנ׳׳ל וגם שבת בכללו הוא
 בחי׳ ישראל כמ׳׳ש בד׳׳ה לא הביט אוו ביעקב בו׳ וע״ש דיעקב נק׳
 עבדי. וזהו תחת אשר לא עבדת בשמחה ועמ״ש ע״פ ועתה יגדל נא
 וע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו וע״פ לכן אמור לבני ישראל וע״פ רני
 ושמחי הנ״ל מעניו עבדו את ה׳ בשמחה כו׳ ובד״ה שוש אשיש. אמנם
 בחי׳ שמחו צדיקים בה׳ זהו ע״ד מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים
 הנזכר לעיל ואין כל אדם זוכה לזה, אבל שמחה של מצוה ותורה מה
 שעל ידי זה מרוה נפשו הצמאה ליוצרה ע״ז מצווה כל אדם, ועיין
 בסש״ב ס״פ מ״א גבי אבל יחוד נפשו כו׳ בזה חפץ כל אדם מישראל
 באמת לאמתו כו׳ ע״ש. ועמ״ש ע״פ בהעלותה מעניו ההפרש בין
 אהבה שמבחינת אברהם ומבחי׳ אהרן, ומבואר לעיל ענין וישכם
 אברהם בבקר מדת יום ובחינת אהרן הוא בבקר בהיטיבו והוא בחינת
 הטבה יותר מבקר דאברהם מצד עצמו. והיינו לבוא לבחינת ומדרגת
 שמחו צדיקים כוי. ועוד י״ל בעניו ההפרש שבין בחי׳ השמחה בעבודת
 ה׳ של כל ישראל מה שעליה נאמר תחת אשר לא עבדת כו׳ בשמחה
 ובין השמחה דשמחו צדיקים בהי, והוא ע״ד שנתבאר במ״א בד״ה ה׳
 לי כעוזרי בעניו פי׳ מועדים לשמחה, כי בבל השנה השמחה גנוזה
 בעבודה וזהו אשר לא עבדת בשמחה ועושין מהעבודה עיקר והשמחה
 היא שמחה של מצוה, אבל ביו״ט השמחה היא בהתגלות וישמחו בר
 ישראל. וע״ש הטעם בו׳. ועל דרד זה יובן גם כאן כי להיות וישמחו
 בך ממש זהו מעלת הצדיקים אלא שביו״ט יכולים כל ישראל להגיע
 לבחינה זו, וכענין מ״ש במ״א בענין גביע הכסף שהטמין יוסף הצדיק
 באמתחת בנימין שהוא ענין נכסף נכםפתה כוי. ודרך זה קרוב ג״כ
 לדרר הראשון. ועמ״ש בביאור ע״פ וכל בניד בענין המדרש בשה״ש

 רבה ע״פ* נגילה ונשמחה בד הא חדותא שלימא כו׳ ע״ש):

 ג והנה קודם התפלה צריך כובד ראש שהוא המרירות על שאין
 בחי׳ ישראל לי ראש מאיר בו בגילוי מחמת עונותי עברו
 ראשי. וזהו בחי׳ כובד ראש והיינו שיבא לידי הכנעה והשפלות ופחיתות
 עצמו במוח בידיעה היטב וא״צ שיהיה בלב דוקא, ולא כמו שסוברים
 העולם שקודם התפלה יוכל להיות טמטום הלב כי א״א להיות בשחרית
 קודם התפלה כמשארז״ל אידלי יומא אידלי קצירא שהחסד מתעורר
 בבקר דאברהם. וג׳ דברים הם להסיר כל המונעים בתפלה א׳ מקוה
 וכמו שמצינו במשנה םפ״ח דיומא מה מקוה מטהר. והנה הרי״ף
 פ״ג דברכות ותר״י כתבו בשם רב האי דלא בטלו טבילת בעל קרי
 אלא לד״ת אבל לתפלה צריד טבילה ואע״ג דאנו לא קיי״ל כן כמ״ש
 בש״ע מ״מ כתב תר״י שלדברי הכל התפלה מקובלת יותר עם הטבילה.

 שו״ה רבה — ע״פ: בדפוס ראשוו: על פי.
 שו״ה וכמו — מה מקוה מטהר: בבוך 293 נוסף: את כו׳ ומחליף הנשמה כוי.

 *) עיין בהוספות.

 וגו׳ ונקי יחודא תתאה כנודע (ועמ׳׳ש מזה בד׳׳ה בחדש השלישי):
 ב והנה יש שני מיני אהבות אהבה שנעשית מאליה ע״י התבוננות
 בהוי׳ אחד והיא כשלהבת העולה מאליה ובוערת כרשפי
 אש ואין בה שום מבוקש. (והוא כמ״ש בסש״ב ח״א ספ״י ולא בדי
 לדבקה בו ית׳ בלבד לרוות צמאון נפשם הצמאה לה׳. אלא איזהו
 חסיד המתחסד עם קונו בו׳ ע״ש. ועיין בד״ה כתיב מה יפית ומה
 נעמת אהבה בתענוגים. ועמ״ש לקמו סד״ה והקרבתם עולה אשה.
 גבי ובחינת אהבה זו נק׳ בשם עולה לפי שעולה מאליה כו׳ ע״ש). ואהבה
 השנית הוא שחפץ ומשתוקק לדבקה בו ית׳, וזה יש בלב כל אחד ואחד
 מישראל. וזהו ואהבת דהיינו שתתאוה שיהיה הוי׳ אלקיד כנודע
 (משא״כ האהבה הראשונה היא מעלת ומדרגת בני עלייה במ״ש בסש״ב
 שם ובד״ה מה יפית הנ״ל וע״ז נאמר שמחו צדיקים בה׳. ועיין סד״ה
 זה יתנו כוי מחצית השקל). וזהו קבלת מ״ש בק״ש רק שא״א לדבקה
 בו ית׳ כי לית מחשבה תפיסא ביה שהוא ית׳ נקי סתימו דכל סתימיו
 וטמירא דכל טמירין. פי׳ שיש עולמות שנקראים סתימין והם למעלה
 מבחי׳ עוה״ב והוא ית׳ סתים ונעלם מהם שאינם משיגים אותו וכן
 טמירא דכל טמיריו כ״א ע״י התורה. וזהו ודברת בם כו׳ שאותיות
 התורה מלובש בהם התפשטות והארה ממנו ית׳. כמשל כח הצומח
 ואותיות המחשבה הנ״ל, כמ״ש במן כי טל אורות טלד ונתגשם עד שדכו
 במדוכה וכוי. ועמ״ש מזה בפ׳ עקב םד״ה ויאכילר את המן. וזהו
 ותורה אור שהיא הארה מא״ס ב״ה ואי לזאת יהיה השמחה גדולה
 בעסק התורה והמצות כי בזה ירוה צמאונו מה שחפץ ומשתוקק לדבקה
 בו יתברר. וכמ״ש מזה באריכות בד״ה צו את בני ישראל בו׳ את
 קרבני לחמי בענין הקטר החלב ע״ג המזבח ובעניו פקודי ה׳ ישרים
 משמחי לב, וע״ז נאמר תחת אשר לא עבדת כו׳ בשמחה ובטוב לבב
 (ועיין זח׳׳א קט״ז א׳ קע׳׳ז אי) כי בחינת שמחה זו מהעבודה בתורה

 ומצות שבזה מרוה צמאונו יוכל כל אדם להגיע אליה וכנ״ל.
 אד הנה יש ב׳ בחי׳ בלימוד התורה. אחד תיכף אחר התפלה
 כשמעורר את האהבה ולומד התורה בנפש צמאה כצמא למים
 ואז הוא בודאי שמח בעבודתו. ועמ״ש בד״ה אוסרי לגפן עירה גבי כי
 התענוג הוא שייר אחר מילוי הרצון כו׳ ע״ש. ובחינה השנית הוא
 כשנופל מבחי׳ האהבה הן בעל עסק כשעוסק בעסקו או יושב אוהל
 כוי. אעפ״כ יכול לשמוח א״ע בלימודו ע״י התבוננות כי התורה הוא
 אור א״ם ב״ה ואורייתא וקוב״ה כולא חד אף שהוא רחוק מה׳ בתכלית
 הריחוק כיון שהוא עוסק בעניני העולם ומו״מ, מ״מ מאחר שהוא
 בהיתר יכול לחזור לה׳ ולעבודתו כיון שאינו אסור וקשור בידי
 החיצונים ולכן נקרא בשם היתר, ר״ל כמו למשל האדם הניתן ביד
 שונאו רק שאינו חבוש ויכול לילד ואפשר לו לברוח אם לא שנכשל
 בדבר איסור ח״ו, ואם נכשל אז אין לו תקנה אם לא בהרהורי תשובה
 באמת וכמ״ש במ״א. ואדרבה כל מה שיתבונן היטב איד הוא רחוק
 מה׳ ע״י שיכיר מקומו וידע ערכו שאפילו הוא יושב אוהל בו׳ שהרי
 יכול לדבר דברים בטלים באמצע לימודו באין מונע, מכש״כ אם נכשל
 בדבר איסור בחטאת נעורים כי ידע אינש בנפשיה, ואף שהרהר ועשה
 תשובה אם עדייו לא עשה תשובה שלימה וסיגופים הממרקין יותר, וכל
 מה שיאריד ויעמיק בעניו פחיתת עצמו ויהיה נבזה בעיניו נמאס
 וישים עצמו כשיריים למה נברא בעולם, אזי תהיה שמחת נפשו בעסק
 התורה כפולה ומכופלת ביתר שאת (ועייז בפש׳׳ב פליא ליד וסד״ה רחפת
 עבדי יצחק בעניו באר מים חיים). והעצבות הוא כשמבקש גדולות דוקא

 להגיע למדריגת רשב״י שתורתו אומנתו, כמו שאמר בחד קטירא
 אתקטרנא נשמתא ביה אחידא ביה להיטא וכו׳ פי׳ שלא היה בבחינת
 שינה ולא היה צדך לעורר את האהבה ולכו היה פטור מתפלה. וזהו

 שו״ה גבי— ובחינת אהבה וו: נתקו ע״פ לוח התיקון.



 תורה

 ומדות רעות ח״ו הוא בחינת נפרד שלא יוכל להיות בבחי׳ ה׳ אחד ושמו
 אחד הנ׳׳ל. והנה כתיב יאר פניו אתנו סלה. פי׳ בחי׳ הארת פנים הוא כמשל
 אדם הנותן לאוהבו האמיתי איזה דבר הוא נותן בעין יפה ורצון הטוב
 וצהבו פניו מרוב אורה ושמחה. משא׳׳כ לשונאו נותן כמאן דשדי בתר
 כתפוי בע׳׳כ. וזהו יאר ה׳ פניו אליך שישפיע החיות מבחינת הארת
 פנים הנ״ל משא״כ גבי כוי• אד הארת פנים הני׳ל הוא אתנו דוקא פי׳
 כשאנחנו ג׳׳כ בבחי׳ הארת פנים כמ״ש כמים הפנים לפנים כן לב
 האדם לאדם כוי. פי׳ האדם התחתון הוא כנ׳׳י כמ״ש ואתנה צאני צאן
 מרעיתי אדם אתם. אתם קרוים אדם כוי. לאדם פי׳ לאדם העליון
 שעל דמות הכסא כוי. ובחי׳ הארת פנים אצל ישראל הוא כמ׳׳ש
 ישמח ישראל בעושיו כמו שהוא ית׳ שש ושמח בנו כמ׳׳ש ומשמחתך
 ששמחת בו קראת כוי. והיא חדות ה׳ מגדולתו שאין חקר. כמשל
 האדם שצהבו פניו מרוב אורה ושמחה כשרואה את אוהבו האמיתי
 בבחי׳ הארת פנים הנ״ל ושוכח לגמרי על צערו ויגונו שיש לו מחמת
 השמחה ותענוג מראות פני אוהבו. כד כשיזכור האדם על ה׳ שהוא
 אוהבו האמיתי בבחינת הארת פנים הנ״ל ויתבונן בגדולתו אשר ממלא ב״ע
 וסובב כ״ע וכולא קמיה כלא חשיב ישכח ע״ע לגמרי אפילו יש לו צער
 ממילי דעלמא כו׳ ישכח הצער מפני השמחה בה׳ כוי. כמ״ש מי לי
 בשמים ועמד לא חפצתי בארץ לבטל כל חפץ ותשוקה זולת התשוקה
 בה׳ אחד. והנה זמן התעוררות הארת פנים הנ״ל הוא בר״ה יושב על
 כסא רחמים ואז כתיב שמאלו תחת לראשי התחלת ההתקרבות עד שביוה״כ
 ושמחת תורה הוא וימינו תחבקני בו׳ ובעשי״ת צריך האדם להתבושש
 מפני ה׳ אשר הוא יתברר מקרב אותנו בבחי׳ הארת פנים הנ״ל ואנחנו
 בתכלית הריחוק ממנו מפני עונות המבדילין כמ״ש בושתי ונכלמתי להרים
 אלקי פני אליד. וכמ״ש בזהר ס״פ בחקתי ע״פ ואף גם זאת בהיותם
 בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. לכלתם כתיב למשל
 ככלה שהיא בשוקא דבורסקי ומחמת עוצם אהבתו אליה דמי ליה
 כשוקא דרוכלין בריחיו טבין. וזהו שאנו מבקשים מחל לנו שלא יריח
 ריח הרע שבבורסקי דהיינו ע״י שיזרוק עלינו מים טהורים להרחיץ
 את הריח הרע שבבורסקי ובו׳. וענין מים טהורים הם י״ג מדה״ר
 י״ג נהרי דאפרסמונא דכיא והם נמשכים ממקום הנקרא טמירא דכל
 טמיריו רעוא דכל רעוין, פי׳ למשל מקור המעין שאינו נראה ונגלה
 רק נהרות הנמשכות ממנו הם הנראים. כר הוא ית׳ נקרא טמירא
 דבל טמירין שהי״ג מדות הרחמים הם נמשכים ממנו. ולכן נקרא
 יושב על כסא רחמים שהוא רעוא דכל רעוין. והנה בחי׳ זו רעוא
 דכל רעוין ישנו אצל כל או״א מישראל והוא בחי׳ נקודת הלב שלמעלה
 מן הדעת והיא נקראת יחידה. וזהו שכתוב מיד כלב יחידתי להוציא
 בחי׳ חפצו ורצונו מעניני זה העולם ולדבק בדביקה וחשיקה רצון של
 כל הרצונות לה׳ אחד לבדו. ובשופר הוא מעורר בחי׳ זו שהיתה
 בבחי׳ שינה שישנו אצל כל אחד ואחד מישראל. וע״י בחי׳ זו נמשר
 בכל יום מעשי״ת בחי׳ י״ג מדות הרחמים שהם נהרות הנ״ל שנמשכים
 ממקורם הנ״ל וד״ל ונקראים מים טהורים שמרחיצים את הריח הרע
 וכוי, שופר מאדיר אריכא דאנפין דרד כלל ובדרר פרט בכל יום
 מעשי״ת חוזר פנים בפנים אחד מן י״ס שבאדם שהם חב״ד ומדותיו.
 והנה ארז״ל דרשו ה׳ בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב אלו עשרה
 ימים שבין ר״ה ליוהכ״פ. פי׳ בהיותו קרוב כשהוא בבחי׳ הארת
 פנים הנ״ל אתערותא דלעילא שמאלו תחת לראשי כנ״ל ואז בנקל
 יכול להיות אתערותא דלתתא כמ״ש כאן ליחיד פי׳ בחי׳ יחידה הנ״ל.
 והנה בזמו ההוא מקבלים כל ניצוצות מישראל בחי׳ דחילו ורחימו
 מלמעלה (עזח״ג רי׳׳ד ב׳) והוא בחי׳ דחילו ורחימו עליונים מאד שאי
 אפשר להשיג ע״י אתעדל״ת. וכמ״ש לב טהור ברא לי אלקים. בחי׳

 שו״ה כחפוי — החיות: בכת״י רח״ל: החיות לישראל.
 שויה פנים — נזשאיכ גבי: בבת״י הנ״ל: משא״כ לאוה״ע כתיב ואת עשו שנאתי.

 שויה מרעיתי — לאדם: בכמה כת״י אץ תי׳ זו.
 שו׳׳ה ממילי — השמחה: בכמה כת״י נוסף: שיש לו.

 שו־־ה כסא — ההתקרבות: נתקו ע״פ לוח התיקון.
 שויה והנה — מישראל: בכמה כת״י: ישראל.
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 ויש לומר קצת טעם לזה מ״ש תפלה מתורה והוא ע״פ גירסת
 הירושלמי במשנה סוף מסכת סוטה הטהרה נטלה את הריח. וכן
 בגמרא דידן בסוטה (דמ״ט א׳) מורחינא ריחא דחנוניתא א״ל בני
 טהרה יש בד. הרי דבחינת ריח דוקא נמשד מענין הטהרה, והוא
 משום כי ענין טומאה וטהרה הוא בחי׳ מקיפים ועל כן שייר הטהרה
 דוקא לעניו הריח שהוא ג״כ בחינת מקיף כמ״ש בד״ה אלה מסעי
 בענין ירדן יריחו. והנה הקרבנות נק׳ ריח ניחוחי. וכתיב וירח
 ה׳ את ריח הניחוח. ובזה יובן מארז״ל פרק הניזקין שנכנס לו יתוש
 בחוטמו. והיינו מדה כנגד מדה לפי שהחריב בהמ״ק וביטל הקרבנות
 שהיו בחי׳ ריח ניחוח להקב״ה וכתיב ותהלתי אחטם לד ועמ״ש בד״ה
 באתי לגני בעניו אריתי מורי. והנה התפלה היא במקום קרבנות
 והיא ג״כ בחי׳ ריח ניחוחי, ולכן אמרו לבעל החוטם אני מתפלל כמ״ש
 בזח״ג (נשא ק״ל ע״ב). וכיון שכן לכן צריר לזה טהרה כנ״ל שהטהרה
 שייר לבחינת ריח. וריחא דחנוניתא זהו כענין לבעל החוטם אני
 מתחנן. וע״כ לדברי הכל התפלה מקובלת יותר עם הטבילה, ועיין
 בר״ח שער האהבה פי״א ג״כ טעם לזה כי התורה כו׳ אמנם תפלה
 כו׳ יעו״ש. הב׳ צדקה כמו ר״א יהיב פרוטה כו׳ בצדק אחזה פניר
 מפני שיש קטרוגים על האדם ודגיו אותו אם ראוי לכנס להיכל ממ״ה
 הקב״ה בתפלה, וצדקה תציל כו׳ וצדקה תרומם גוי ועמ״ש סד״ה
 וארשתיד לי. והג׳ הוא עסק ולימוד דברי מוסר ובפרט דברי מוסר
 הנמצאים בזוהר מלשוו הארה שמאיר במקום החושד שהוא חכמת
 אמת אשת חיל עטרת בעלה היא האמונה שמלא כה״כ אף בלי
 התבוננות יקרה מאד למעלה מצד דירה בתחתונים וכו׳ והיא עטרת
 בעלה. פי׳ בעלה היא אהבה רבה שאחר התבוננות באמונה זו הפשוטה
 לדבקה בה׳ אחד סובב כ״ע שאהבה רבה זו הוא בחי׳ דבר כמ״ש
 זכר חסדו וכו׳. ומפני שנתאוה הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים היא

 האמונה הפשוטה נעשית עטרת לראשו כו׳*:

• 
 ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם אתם ראיתם כו׳
 המסות הגדולות אשר ראו עיניך כו׳ ולא נתן ה׳ לכם
 לב לדעת ועינים לראות וגוי. והוא תמוה דמתחלה אמר אתם
 ראיתם כוי ואח״כ אמר ולא נתן כו׳ ועינים לראות וכו׳. ולהבין זה
 הנה כתיב ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה׳ אל עולם (נזכר*
 ברבות וירא ס״פ נ״ד ויגש פצ״ד, זח״א ק״ב נ׳ ח״ג כ״ב ב׳ נ״ב בי). דהנה

 כתיב רם על כל כו׳ מי לא יראד וגו׳(ירמיה סי׳ יו״ד) דגם עובדי כוכבים
 קרו ליה אלקא דאלקיא כמ״ש ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי וגוי.
 אד הם בבחינת פירוד להיות בחינת יש ודבר בפני עצמו, ואברהם הנה
 היה עומד וצוח בשם ה׳ אל עולם. פי׳ שהשם הוי׳ הוא אל עולם כולא
 חד ולא אל העולם שהעולם הוא יש ודבר בפ״ע והוא המחיה אותם,
 אינו כן, אלא כמו ששמו של אדם אינו מעצמיות האדם אלא שהחיות שלו
 מלובש באותיות שמו, שהרי אנו רואים שכשקוריו אותו בשמו הוא מתעורר,
 כמו כן שם הוי׳ ב״ה הוא מתלבש תור כ״ע והם רק לבושים וטפלים אליו
 ית׳ וכולא חד ממש. וזהו אל עולם כמ״ש ביום ההוא יהיה ה׳ אחד
 ושמו אחד יהי״ה ב׳ פעמים י״ה שלא יהיה בבחינת ו״ח כי הוא״ו
 הוא בחינת המשכה שיוכל להשתלשל למטה עד שיוכל להיות יש ודבר
 בפ״ע אלא שיהיה הכל בחינת י״ה למטה כמו למעלה, ועיין בלק״ת
 בזכריה על פסוק זה*, ומ״ש מזה בביאור ע״פ והיה מספר בני ישראל
 ומ״ש םד״ה ששים המה מלכות גבי תמתי• אד הנה כתיב ונרגן מפריד
 אלוף (במשלי פי׳ י״ו כ״ח) ועיין זח״ג (י״ו אי) וברבות בראשית רפ״כ,
 לתאוה יבקש נפרד שכשאדם משים רצונותיו בתענוגי העולם או בנצחונות

 •) ראה בהערות דף יח, ד הוספה לכאן.
 *) עיין בהוספות.
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 הרואים בו׳ ע״י אתערותא דלתתא אבל ולא נתן ה׳ כוי. פי׳
 בחינת לב טהור שנותנים מלמעלה שלא יכול נברא להשיג על ידי
 אתערותא דיליה. וזה היה עניו המן דכתיב ויענך וירעיבך
 כו׳ שע״י המן ועל ידי עינויים וסיגופים זכו למעלה עליונה
 יותר לקבל בחי׳ לב טהור. (ועמ״ש בפרשה עקב ע״פ ויאכילך את
 המן כוי) וכן הוא העניו בעשרת ימי תשובה. ולכן קורים פרשה

 זו קודם ר״ה:

 בר לבב לא יוכל להיות אצל בחי׳ נברא מצד עצמו באתערותא דילי׳
 כ״א מתנה שנותנים לו מלמעלה בעת בחי׳ הארת פנים הנ״ל (וע«״ש
 בד״ה כי תצא בפי׳ יהביו ליי ברתא דמלבא וסד־ה וידעת היום בעניו והנורא).

 וצריד הכנה לזה ע״י עיגוים וסיגופים. ולכן בעשרת ימי תשובה מתענים
 ולא משלימין שאיו חשוב תענית אלא עינוי שלא יהיה בנפש שביעה
 וכרס מלאה שלא יוכל לקבל בחי׳ לב טהור כשאוכל לשובע וכרס
 מלאה כוי. וזהו שאמר אתם כוי. פי׳ שעד הנה הייתם אתם

 פרשה נצבים
 ב אך דרד פרט איד הוא דרך היחוד, ומהו ענין התשובה ולמה
 דוקא בראש השנה. ביאר הכתוב אח״כ לעברד בברית, והענין
 במו למשל שני אוהבים שכורתים ברית ביניהם שלא תפסוק אהבתם
 שאלו היה הדבר שהאהבה תלויה בו קיים לעד לא היו צריכין לכריתת
 ברית ביניהם אלא לפי שיראים שמא יבוטל הדבר ובטלה האהבה או
 שמא יגרום איזה מניעה מבחוץ. וע״י כריתות הברית תהיה אהבתם
 אהבה נצחית בל תמוט עולם ועד ולא יפרידם שום מגיעה מבית
 ומחוץ. והיינו מפני שעושיז ביניהם קשר אמיץ וחזק שיתייחדו ויתקשרו
 באהבתם בקשר נפלא ולמעלה מן הטעם והדעת שאף שע״פ הטעם
 והדעת היה צריך לפסוק האהבה או לגרום איזה שנאה אעפ״כ מחמת
 הכריתות ברית מוכרח להיות אהבתם לעד קיימת ועל כל פשעים
 תכסה אהבה זו וקשר אמיץ זה לפי שבאו בברית והתקשרות כאלו
 נעשו לבשר אחד. וכמו שלא יוכל לפסוק אהבתו על עצמו כר לא
 יפסוק מעל חבירו. ולכן נק׳ בלשון כריתת ברית כמ״ש אשר כרתו את
 העגל ויעברו ביו בתריו כלומר להיות שניהם עוברים בתוף גוף אחד
 להיות לאחדים. והנה ככל המשל הזה עשה לנו ה׳ אלהינו דכתיב
 הנה אגכי כורת ברית גגד כל עמר אעשה נפלאות פי׳ למעלה מן
 הטעם ודעת וכמו שאמד דוד ליהונתן נפלאתה אהבתד וגו׳. כי על ידי
 יגמה״ר שהמשיד משה רבינו ע״ה נעשה כביכול כריתת ברית והתקשרות
 להקב״ה עם ישראל לעורר את האהבה וסלחת כו׳ שלא יהיו עונותיכם

 מבדיליו כו׳ כי חלק ה׳ עמו:
 ג והנה אמרו רז״ל אמר הקב״ה אמרו לפני מלכיות שתמליכוני
 עליכם זכרונות שיעלו זכרונכם לפני לטובה ובמה בשופר.
 כי הנה ראש השנה הוא זה היום תחלת מעשיר זכרון ליום ראשוו
 שנברא בו אדם הראשון בר״ה ואמר ה׳ מלר גאות לבש וגו׳ לפי שאז
 נתגלה מלכותו ית׳ והיה זה באתערותא דלעילא בלבד, ועכשיו צריר
 להיות זכרון ליום ראשון ע״י אתערותא דלתתא לעורר התגלות מלכותו
 ית׳ עלינו ע״י זכרון הברית וההתקשרות שבין ה׳ ובינינו והיינו על ידי
 השופר שהוא בחינת תשובה עילאה בחינת צעקת הקול מעומקא דליבא
 מנקודת פנימית הלב עד שאין כלי הדבור יכולים להגבילה מפני שהיא*
 קול בלבד ולכן אין אומר ואין דברים אלא בחינת תקיעה קול פשוט,
 ושברים הוא ג״כ אינו אלא קול אלא שיש בקול עצמו כמה בחינות
 ותנועות גנוחי גניה כוי. וביאור הדבר דכתיב לד אמר לבי בקשו פני
 וגו׳ פני היינו פנימיות הלב. כי הנה יש בבחי׳ צעקת הלב ב׳ בחינות
 בחי׳ פנימית גם בחי׳ חיצונית חיצונית הלב הוא נמשר מן הדעת
 והתבוננות בגדולת ה׳ והתפשטות אור א״ס ב״ה על הנבראים להוות
 מאין ליש כל צבא השמים העליונים והארץ וכל אשר בה ובטובו מחדש
 בכל יום תמיד מעשה בראשית ואתה מחיה את כולם כו׳ אשר בהרחיב
 דעתו בדברים האלו וכיוצא באלו נמשד לאדם בחי׳ צעקת הלב לצעוק
 לבו אל ה׳ ולמשור אחריו לדבקה בו ית׳ בתשוקה וצמאוו כוי. וזהו
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 *) עיין בהוספות.

 אתם נצבים היום כלכם וגו׳. הנה פרשה זו קוריו לעולם קודם
 ר״ה ומרומז במלת היום דקאי על ר״ה כי זה היום תחלת
 מעשיר זכרוו ליום ראשוו. שכל ניצוצי נשמות נצבים ומתעלים במקורם
 הראשון ביום זה עד לפגי הוי׳ ראשיכם שבטיכם וגו׳ מחוטב עציר עד
 שואב מימיר, פרט הכתוב עשר מדרגות שכמו שיש עשר מדרגות
 בגפש האדם דהייגו ג׳ שכלים וז׳ מדות, כר הנה כל ישראל הם קומה
 אחת שלימה וכללות גשמותיהן גקרא כגסת ישראל שגחלקת לעשר
 מדרגות, ובראש השנה מתעלים כל המדרגות אפילו מחוטב עציר עד
 שואב מימיך שהם בחינות ומדרגות התחתונות, [ועיין מענין אתם גצבים
 ברבות בא פט״ו וז״ל במלאכים נאמר שרפים עומדים ממעל לו
 ובנשמות נאמר אתם נצבים היום, ועמ״ש מענין שרפים עומדים ממעל
 לו בביאור ע״פ ונקדשתי בתור בני ישראל, ועד״ז יובן ענין אתם נצבים
 היום לפני הי. ועיין עוד מענין אתם נצבים ברבות באיכה ס״פ אני
 הגבר וס״פ דוב אורב ובקהלת בפסוק אני קהלת ובזהר פ׳ יתרו דף
 פ״ב ע״א] להיות כולם מתעלים למעלה במקור חוצבם. וזהו ויהי
 בישורון מלר בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל (ע׳ מהר שמות ד״ו
 ע׳׳ב) פי׳ שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד. כי זהו כלל
 גדול דכל דאתי מםטרא דקדושה הוא בבחי׳ געוץ סופן בתחלתן שאין
 לו בחינת ראש וסוף והוא בחי׳ עגולים שנמשד מבחי׳ סובב כל עלמין
 (ועמ״ש מזה בביאור ע״פ ויהי קול מעל לרקיע), ולכן אמרו רז״ל הוי
 שפל רוח בפני כל אדם לפי שיש בכל אחד ואחד בחי׳ ומדרגות מה
 שאין בחבירו וכולם צריכין זה לזה. ונמצא שיש יתרון ומעלה בכל אחד
 ואחד שגבוה מחבירו וחבירו צריך לו וכמשל האדם שהוא בעל קומה
 בראש ורגלים שאף שרגלים הם סוף המדרגה ולמטה והראש הוא
 העליון ומעולה ממגו מ״מ הרי בבחיגה אחת יש יתרון ומעלה להרגלים
 שצריר להלר בהם וגם הם מעמידי הגוף והראש וגם כשאירע כובד
 בראש מקיזין דם ברגלים ונרפא ומקבל חיותו ממגו וגמצא שאין שלימות
 להראש בלתי הרגלים, כר הנה כל ישראל קומה אחת שלימה. ונמצא
 אפילו מי שמחשב בדעתו שהוא בחי׳ ראש לגבי חבירו הרי איו לו
 שלימות בלי חבירו וימצא חסרון בנפשו מה שחבירו משלימו ועי״ז יהיה
 בטל ושפל רוח לגבי חבירו מבלי ימצא האדם ראש וסוף וע״י ביטול זה
 יתאחדו להשראת יחודו ית׳ שמסטרא דקדושה בלי ראש וסוף, משא״כ
 מי שמחשב בדעתו נפרד במעלתו לגבי חבירו ועושה ראש וסוף
 נפרדים הרי הוא נופל בעלמא דפרודא שמםט״א. והנה בראש השנה הוא
 בחי׳ התשובה שכללות נשמות ישראל תשובנה למקורם ושרשם. וזהו
 בהתאסף ראשי עם ראש הוא בחי׳ המחשבה וראשי עם הם בחינות
 המחשבות של כללות ישראל שהם מתאספים מעלמא דפרודא שנפלו
 מחשבותם להיות זה פונה לכאו וכו׳ ונעשים רשות היחיד ליחודו ית׳
 (ועד״ז הוא פי׳ שמע ישראל שמע לשון אסיפה מלשון וישמע שאול

 וכמ״ש במ״א וע׳ בפע״ח שער ר״ה פ״ג) וזהו דרד כלל:
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 ד וזהו הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עוזו הללוהו
 בגבורותיו הללוהו כרוב גודלו הללוהו בתקע שופר. פי׳
 בקדשו בקדש העליון שהוא מרום וקדוש מובדל בבחינת לבדו מכל
 בחי׳ וגדר השפעה (וגם פירוש בקדשו היינו כענין מ״ש בד״ה כי
 כארץ תוציא צמחה בעדן המלד הקדוש קדושתי למעלה מקדושתכם
 כו׳ וזהו בקדשו דייקא) שהוא בחי׳ אש אוכלה ומאל עליון הנ׳׳ל נשפע
 האור והחיות ע״י רקיע עוזו שהם המסכים רבים שמעלימים ומסתירים
 גילוי אלקותו ית׳ בהעלם אחר העלם (עמ״ש בביאור ע״פ שמע ישראל בעניו
 יהי רקיע כר ויעש אלקים את הרקיע כר, ועיין עוד בזהר בראשית דף ל״ב ע״ב

 ובפ׳ ומש דרי־׳א ע״א). ובגבורותיו הן הם הצמצומים אשר אחר ההעלם

 והתלבשות אור א״ס ב״ה בכמה מיני לבושיו ומדרגות שונות אזי נשפע
 האור והחיות קו לקו זעיר שם זעיר שם כדי שיוכלו כל העולמות עליונים
 ותחתונים לקבל חיותם כוי. וכרוב גודלו פי׳ שאחר המסכים והצמצומים
 נתהוו ונאצלו ונבראו ריבוי רבבות עולמות לאין קץ ותכלית כמ״ש
 ועלמות אין מספר ובכל עולם אין מספר לגדודיו ובגדוד אחד אלף
 אלפים בו׳(ולכן כתיב כרוב גודלו ולא כגודל גודלו שלשון רוב מורה
 שיש כמה מיני ריבוי התחלקות בבחי׳ גדולת התפשטות החיות בכמה
 מיני עולמות וכמ׳׳ש בד״ה עניו ק״ש בפ׳ ואתחנן) וכל זה הללוהו
 להמשיד בתקע שופר שהוא בחי׳ תשובה עילאה בחי׳ פנימיות נקודת
 הלב קול פשוט תקיעה כו׳ בלא התחלקות אותיות להיות בחינת דיבור
 כני׳ל. משא׳׳כ ע״י חיצוניות הלב שהיא צעקה הבאה מבחי׳ טעם ודעת
 היא באה לכלל דיבור והתחלקות האותיות כי מכח השכל נחצבו האותיות
 כי אבא יסד ברתא כמ׳׳ש בזהר. (ועמ״ש מזה בד״ה תקעו בחדש
 שופר. ויש לומר שכגגד ב׳ בחי׳ צעקה אלו ארז״ל לא זז מחבבה עד
 שקראה בתי כר. עד שקראה אמי. כי בחי׳ בתי היינו אבא יסד
 ברתא שהיא הצעקה הבאה מבחי׳ טעם ודעת. אבל הצעקה שמפנימית
 הלב נקי אמי שהיא למעלה מהשכל הנמשד בהמדות ועיין בזהר שמות

 (ד״כ ע״א) ובפרדס ערר צעקה):

ך הדבר הגורם ההמשכה מבחי׳ אש אוכלה בחי׳ קדשו ובחי׳  ה א
 אל עליון ולהיות ישראל עלו במחשבה וחלק ה׳ עמו שיוכלו
 לעורר התגלות פנימיות מלכותו ית׳ מעצמותו ומהותו כנ״ל הנה הוא
 להיות אין מלר בלא עם. (ועמ״ש בד״ה שובה ישראל עד גבי והנה
 תכלית המכוון הוא מ״ש כו׳ למען תורא כו׳ ע״ש). פירוש שהם
 נקראו במדרגות עמו שהם אנשים כמותו. ומתייחסים אליו בערר מה
 רק שהם הפחותים שבמדרגות והוא גבוה מעליהם ולכן נקרא מלר
 עליהם. משא״כ לגבי קוב״ה בעצמו ובכבודו אין ערוך אליו וכמשל
 אלו נאמר שמלד על עצים ואבנים שאינם מו המין והסוג שיתייחס
 ותפול עליהם שם המלד להיות מלכותו נקרא עליהם. אבל הוא הברית
 אשר כרת ה׳ עמנו כמו במשל הנ״ל שעושה מצד הברית וההתקשרות
 אשר הכריח את עצמו להיות לו לאוהב נאמן אף שעל פי השכל אינו
 כדאי לו. כד הנה עשה ה׳ לנו שהכריח את עצמו כביכול לקשר
 נפשותינו בו ית׳ להיות ישראל עלו במחשבה ושיתגלה אור פנימיות
 מלכותו עלינו וזהו לעברד בברית ע״ז שכתוב עד יעבור עמד ה׳
 דהיינו לעבור ממדרגה למדרגה ממטה למעלה מאהבה שלמטה מן
 הדעת עד אהבה העליונה שלמעלה מן הדעת שהיא רק בחינת ברית
 אשר כרת ה׳ למעו הקים אותר להיות לו לעם פי׳ כי אין מלר בלא עם
 וצריר לכריתות ברית להקים ולרומם אותר כדי שתהיה בבחי׳ עם להיות
 ישראל עלו עד בחי׳ מחשבה העליונה והוא ית׳ השפיל את עצמו כביכול
 להיות לד לאלהים, ובזו הבחינה הוא הקישור והיחוד בינו ית׳ וביו
 ישראל עם קרובו (ועמ״ש מזה בביאור ע״פ כי כארץ תוציא צמחה
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 אחרי ה׳ ילכו כאריה ישאג שיש בחי׳ שאגה בבחי׳ חיצוניות הלב הוא
 בחי׳ אחרי ה׳ ילכו כאריה שבמרכבה עליוגה פגי אריה אל הימין כו׳
 והם כל מהגה מיכאל שעבודתם ושאגתם הוא אל הימין בחי׳ אהבה
 וגודל אהבתם ותשוקתם להבטל ולהכלל באור א״ס ב״ה המהווה והמחיה
 אותם מחמת השגתם התהוותם מאין ליש וחיותם וקיומם והשפעתם
 שנמשר להם בכל רגע כל זה נקרא חיצוניות הלב שגלקחה מבחי׳
 התפשטות זיו והארת ית׳ על הנבראים ששם עלו השגת הנבראים כל
 אחד ואחד לפי ערכו ואין זה אלא זיו (ועמ״ש בפ׳ ראה בד״ה אחרי ה׳
 אלקיכם תלכו ובד״ה כי תשמע בקול בעניו מפתחות החיצונית ומפתחות הפנימיות),

 אבל הקב״ה בכבודו ובעצמו רם ומתנשא כו׳ וכדכתיב כי נשגב שמו
 לבדו שאפילו בחינת שמו הוא בבחי׳ לבדו דלית מחשבה תפיסא ביה
 ואני ה׳ לא שניתי כתיב כמו קודם שנברא העולם היה הוא ושמו לבדו
 בו׳ כמ״ש במ״א. וכמאמר המלד המרומם לבדו מאז המשובח כוי
 פי׳ מאז קודם שנברא העולם היה בחי׳ המלד שהוא בחי׳ שמו בבחי׳
 לבדו ומובדל כוי. וגם עתה שיש ימות עולם מ״מ הרי הוא משובח
 ומפואר ומתנשא מהם שאינו מתפשט ומתלבש בתוכם בבחינת גילוי
 וכדכתיב כי ה׳ אלהיר אש אוכלה הוא פי׳ כטבע האש שמסתלק למעלה
 ע״ד משל ואינו יורד ומתפשט. (ועי בזהר תרומה דקל״ב ע״ב). כי הנה
 כל השפעה והמשכה מאור א״ס ב״ה בעולמות הוא בחי׳ ירידה
 והשתלשלות ממקום גבוה למקום נמוד בחי׳ מים ולא שייר זה אלא
 אחר כמה מיני צמצומים והתלבשות האור במדריגות שונות ומסכים
 רבים להעלים ולהסתיר גילוי אלהותו ית׳ בעצמו ובכבודו שלא יהיו
 העולמות בטלים והיו כלא היו ויחזרו לאיו ואפס כשהיו. אבל בגילוי
 אלהותו ית׳ בעצמו ובכבודו לא שייר שום השפעה לא בגדר ממלא
 ולא בגדר סובב. ולכן נקרא אל עליון כלומר שהוא רם ונשא וגבוה
 מאד (וע׳ בפרדס בעה״כ בפי׳ אל עליון דפי׳ שהוא בבחינת כתר
 שהוא עליון על כל האצילות, ועמ״ש בשיר השירים בד״ה לסוסתי בפי׳
 כמראה אדם אדמה לעליון משא״כ עליון ממש הוא בחי׳ כי לא אדם
 הוא ע״ש). ומשם נמשך להיות לאדם בחי׳ צעקה בפנימית הלב למעלה
 מן הדעת שלא ליפרד מיחודו ואחדותו ית׳ ולהיות לבו בוער כרשפי
 אש שלהבת העולה מאליה ומעצמה בלי טעם ודעת להשתפר נפשו
 אל חיק אביה ולמסור נפשו באחד כי חלק ה׳ עמו וישראל עלו במחשבה
 בבחי׳ פנימית כו׳ כמ״ש במ״א. וזהו לד אמר לבי בקשו פני פנימית
 הלב היינו ע״י את פניד הוי׳ אבקש כי מבחי׳ אחרי הוי׳ ילכו בחי׳
 אחרי היינו זיו והארה מזה נמשך להיות כאריה ישאג שהוא הצעקה
 החיצונית הלב, ולהיות בקשו פני הצעקה שמפנימית הלב הוא הנמשד
 מבחי׳ את פניר הוי׳ אבקש, שהוא הקב״ה בכבוהו ובעצמו וכנ״ל. והוא
 בחי׳ ובכל מאדר. וזהו ממעמקים קראתיה ה׳ מעמקי הלב (ולכן
 אומרים מזמור זה בעשרת ימי תשובה) כי ע״י תשובה עילאה מעומקא
 דליבא כי רע ומר עזבו את ה׳ וריחוקו מאור פניו ית׳ אשר נגעה עד
 הנפש ממש בקרב איש ולב עמוק. עי״ז מעורר ג״כ למעלה להיות
 קראתיד ה׳ מהעלם אל הגילוי שיתגלה בחי׳ פנימיות מלכותו ית׳
 (עיין בד״ה שוש אשיש גבי וזהו תגל נפשי באלקי כו׳ להיות נגלה
 כבוד הדר מלכותו בחי׳ מל׳ דא״ס כו׳ ומשם נמשד במלכות האצילות
 כי ממלכות שבכתר נעשה כתר שבמלכות כמ״ש בד״ה יום טוב של
 ראש השנה שחל להיות בשבת ע״ש) עלינו וכמ״ש מרחוק ה׳ נראה לי
 (ועמ״ש בביאור ע״פ כי המצוה הזאת בפי׳ ולא רחוקה היא וע׳ בזהר ויקרא דף כ׳

 סע׳׳ב ובפי צו דל״ה םע״ב). וזהו ענין זכרונות שלשוז זכרון נופל על דבר

 שהוא רחוק, לכד אומרים אתה זוכר מעשה עולם וכו׳ שהם רחוקים
 מאור פניו ית׳ ואנו מעוררים את זכרון האהבה פנימיות מעצמותו ומהותו

 ית׳ על ידי השופר שהוא קול היוצא מפנימיות הלב כנ״ל:
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 לבחינת ומדריגת האהבה שלמעלה מן הדעת ופשוט דבל מאי דפשיט
 ליבי׳ טפי עדיף דהיינו לפשוט את האהבה מהתלבשותה בגוף להיות
 צועק לבו בקרבו למסור נפשו לה׳ ולהתכלל באחד. וזהו וכאשר
 נשבע לאבותיה לאברהם ליצחק וליעקב שהם בחי׳ הרים הגבוהים כי
 בעבר הנהר ישבו אבותיכם. ונהר הוא היוצא מעדו להשקות את הגן
 ומשם יפרד בו׳ שהוא בחי׳ המשכת אור א׳׳ס ב׳׳ה להיות שם השגת
 הנבראים כו׳ כמ״ש במ׳׳א אבל מעבר הגהר הוא למעלה מן הדעת
 בחיגת הרים הגבוהים שם הוא שרש בחי׳ ומדריגות הזעות ומשם היתה
 השבועה והכריתת ברית להיות לד לאלהים בבחי׳ פנימית כג׳׳ל (ועמ״ש

 בד״ה ביום השמיני עצרת בפי׳ אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם):

 קיצור. (א) פי׳ נצבים כולכם ע״ד בהתאסף כו׳ יחד כו׳ להיות
 לאחדים מבלי ימצא האדם ראש וסוף: (ב) והיינו כדי
 לעברר בברית. דהיינו כאלו נעשה לאחדים ועד״ז נאמר כי חלק ה׳
 עמו וע׳׳ז נאמר הנה אנכי כורת ברית וגוי: (ג) וזהו עניו מלכיות
 וזכרוגות שבר״ה לעורר התגלות מלכותו ית׳ עלינו ע״י זכרון הברית.
 ובמה בשופר. שהוא בחי׳ תשובה עילאה בקשו פני פנימית הלב.
 ונמשד ע׳׳י את פניד ה׳ אבקש. כי מבחינת אחרי ה׳ ילכו בחי׳ זיו
 והארה נמשר להיות כאריה שבמרכבה ישאג שנק׳ עדיין צעקה מחיצוניות
 הלב. אבל הקב׳׳ה בכבודו ובעצמו הוא רם ומתנשא מימות עולם.
 וזהו עניו אש אוכלה הוא. וזהו ענין פניר הוי׳. ומזה נמשד הצעקה
 מפנימית הלב. ועי׳׳ז מעורר למעלה גילוי פנימית מלכותו ית׳ עלינו.
 וזהו ענין זכרונות זכרון האהבה פנימית מעצמותו ומהותו ית׳:
 (ד) וזהו ענין הללו אל בקדשו בו׳ עד בתקע שופר: (ה) וכ״ז הוא
 למען הקים אותר היום לו לעם כי איו מלד בלא עם. ובזו הבחינה
 הוא הקישור והיחוד והברית אשר כרת ה׳ עמנו• אד כתיב משפט
 לאלהי יעקב. וצריד לעורר זה ברייה. וזהו ענין אמרו לפני מלכיות
 וזכרונות ושופרות: (ו) וזהו עניו וכאשר נשבע לאבותיד כי בעבר
 הנהר היוצא מעדו ישבו אבותיכם והוא בחי׳ לעברד בברית עד יעבור
 עמר בו׳ ונקי הרים הגבוהים ליעלים ועד״ז שופר של ר״ה של יעל

 פשוט וע״ז נאמר ושקל בפלס הרים כוי:

 כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך
 ולא רחוקה כוי. להביו מהו המצוה הזאת דלא קאי על כל
 התורה כולה דהל״ל כי כל המצות כוי וגם מהו אשר אנכי כוי. הנה
 כל המצות נק׳ בשם מצות הוי/ כי רמ״ח מ״ע הן רמ״ח אברים
 דמלכא ומלכא היינו בחי׳ הוי׳. והנה בתחלת דבר ה׳ בעשרת הדברות
 פתח אנכי ה׳ אלקיד. ולכאורה אינו מובן איד שייד עליו ית׳ לומר
 שבא להגיד שאנכי הוא הוי' אלקיד דזה לא שייר כ״א באדם שהוא בעל
 גוף וציור ותמוגה ידוע אשר יאמר עליו כי הוא זה, משא״כ הוא ית׳
 לית מחשבה תפיסא ביה כלל וכתיב כי לא ראיתם כל תמוגה ביום דבר
 כוי• אד העניו כי הנה ידיעת אלקותו ית׳ שהוא ברא הכל מאיו ליש
 והוא הבורא ומחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ומהוה ומחיה
 את כולם כבר היה נקבע ידיעה זו בלב כל ישראל מאמינים בני
 מאמיגים גם קודם מ״ת שידיעה זו היא בחי׳ הרגשה בנפש כמו
 ראייה שהרי רואיו את השמים והארץ וכל אשר בה ואין הדבר עושה
 א״ע ומבשרי אחזה אלוה כמו שמרגישין גשמתו של אדם בראות חיות
 הגוף וקיומו [וכמ״ש בפ׳ ואתחנן בד׳׳ה וידעת היום כר] ומה שהודיע
 במ״ת אנכי ה׳ אלהיד העניו הוא כי הנה פי׳ הוי׳ שהוא המהווה כל
 ההויות כי הוי׳ לשון הוה והיו״ד שבראש התיבה להורות על התמדת

 ע״ש. ועמ״ש בפסוק שיר השירים בפי׳ אשר לשלמה ומ״ש ס״פ
 בראשית בד״ה צאינה וראינה בפי׳ במלד שלמה). אף הנה כתיב
 משפט לאלהי יעקב שיש משפט למעלה מי תכה להיות במדרגה זו
 להיות גילוי אלהותו עליו ושיתקשר גפשו בקשר אמת וחזק בה/ לכו
 צריר לעורר זה בראש השנה תחלת מעשיר ואז הוא בחיי ויהי בישורוו
 מלר (וכמ״ש במ״א שבחי׳ ישותו זהו בחי׳ גבוה מאד וע׳ בזהר שמות
 (דף ט׳׳ז ע׳׳ב) ובפי אחרי (דס׳׳א סע׳׳ב) וגם ישורון מלשון שיר שהוא

 מבחי׳ עגולים שגמשד מבחי׳ םוכ״ע, ואפשר דהייגו בחי׳ הגשמות כמו
 שעלו במחשבה בו׳). וזהו אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכם
 שתוכלו להמליכו מפנימיות מלכותו ית׳ ויתעלה ויעלה זכרוניכם לפניו
 לטובה שיזכור ויעורר בחי׳ הברית והקשר שישראל עלו במחשבה
 וגם כי עתה רחק ממנו בעונינו ועונותיכם מבדילין כוי. מ״מ ע״י
 אתערותא דלתתא אתערותא דלעילא ובמה בשופר דהייגו ע״י פנימיות
 הלב כנ״ל לעורר מעומקא דליבא להתחרט בעקירת הרצת מגקודה

 אמיתית שבלב כו׳ ואזי יתגלה כו׳ כנ״ל:

 ו וזהו ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים כי הנה הרים וגבעות
 הם בחי׳ ומדריגות האהבה כי ב׳ בחיגות הם הרים וגבעות
 גבעות הם במדריגתן למטה מבחי׳ הרים כי גבעות אינון אמהן
 שמקבלים מן ההרים והוא בחי׳ אהבה בחיצוניות הלב הנלקח מטעם
 ודעת והתבוננות בגדולת ה׳ כי רב הוא, והנה כדי לזכר נפשו להאירה
 באור אהבה זו צריד להמשיד עליו אור תורה ומצות כי רמ״ח פיקודיו
 הם רמ״ח אברים דמלכא והם בחי׳ אברים החיצונים ותורה היא בבחי׳
 אברים הפנימים, ולכן ת״ת כנגד כולם שחיות הנפש תלוי יותר באברים
 הפנימים שנקיבתן במשהו, והם הם כמשל כף מאזנים ששוקלין בכף זו
 ונותנים משא בכף השניה להכריע, כד ע״י משא התורה והמצות מכריע
 כף האהבה להאיר על נפשו (וכמ״ש במ׳׳א שזהו ענין מחצית השקל ומ׳׳ש
 ע״ז ברע׳׳מ אבנא למשקל בה דא י׳ ועמ׳׳ש בד״ה השמים כםאי בענק והארץ הדום

 רגלי ועמ׳׳ש בד׳׳ה רני ושמחי בפי׳ מאזני צדק). אבל בחי׳ ומדרגות הרים

 הם בחינת הרים הגבוהים שהיא בחי׳ האהבה שלמעלה מן הטעם
 ודעת שהיא למעלה מבחי׳ תורה ומצות דאורייתא מחכמה נפקת וא״א
 להגיע אליה ע״י תורה ומצות כ״א ע״י תשובה מעומקא דליבא
 שלמעלה מן הדעת מחמת ריחוקו מאור פניו ית׳. שאז מרחוק דוקא ה׳
 נראה לי כנ״ל. וזהו עניו פלס פי׳ שהוא המשקל של עץ ארור ורצועות
 תלוין בראשו(שקורץ בעזמיו) ששם שוקלין את הדבר הניתן בו ואריכות
 וכובד העץ ומרחקו הוא המכריעה וכר ע״י המרירות שבנפשו על
 ריחוקו מאת ה׳ אשר רחק ממנו בתכלית וע״י עקירת הרצון ממה
 שהיה תקוע בו בתחלה הוא מעורר את האהבה רבה העליונה שלמעלה
 מן הדעת. (ובזהר נזכר עניו ושקל בפלס כו׳ ס״פ תתמה (דקע׳׳ה
 הע׳׳ב). ובמאורי אור פי׳ פלס הוא בינה הובא בספר עה״כ, ויש

 לכוונו עם מש״כ ע״פ מ״ש בפרדס ש״ח פ״א שהבינה נקרא תשובה
 כי שם עיקר תליית הסליחה והכפרה בכח כתר עליון השופע עליה.
 וע׳ בזהר ויקרא (דט׳׳ז א׳) ועמ״ש בפ׳ פינחס בד״ה צו את בנ״י מענין
 התשובה גבי ובכח התשובה שהיא הארה מבחי׳ סוכ״ע בו׳ ע״ש,
 והמשכה זו היא ע״י המרירות מהריחוק וע׳ בד״ה כי המצוה הזאה
 גבי וזהו אנכי אנכי הוא כו׳ והכח הזה שיש בתשובה כו׳ ע״ש.
 ומכ״ז יובן ענץ הפלס שהמרירות מהריחוק זהו בחינת נעוץ סופן
 בתחלתן ועי׳׳ז ממשיד האהבה רבה העליונה). וזהו הרים הגבוהים
 ליעלים פי׳ שבחי׳ הרים הגבוהים נמשד למטה ע״י יעלים שהוא בחי׳
 קול השופר כי שופר של ראש השנה של יעל פשוט שהוא בחיגת תשובה
 מעומק הלב כנ״ל. ולשון יעל הוא לשון עלייה שמעלה את האדם
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 ביו״ד של שם או בה׳׳א כוי. והתשובה היא באה לתקן ולהמשיך
 הוי׳. לכך צ״ל התשובה מגעת למעלה מעלה לבחי׳ אנכי הוא עצמותו
 ית׳ להמשיך בחי׳ הוי׳ משם למלאות הפגם והחסרון. וכמ״ש ממעמקים
 קראתיר ה׳ עומקא דבירא, שכמו מעיין שגתמעטו מימיו עד״מ שצריך
 לחפור בעומק עד המקור שמשם גובעין המים להמשיך משם, כר
 ממעמקים בחי׳ עומקא דבירא ומקורא דכולא [ע׳ מהר ח״ב בשלח דס״ג
 ע״ב] דהייגו בחי׳ אנכי משם קראתיד הוי׳ בלומר שעי״ז קורא וממשיר
 שם הוי׳ להיות חידוש התהוות החיות, והיינו בחי׳ ר״ה זה היום תחלת
 מעשיד זכרון ליום ראשון שהוא זמן התחדשות החיות כללי של כל השנה
 כוי. והנה עיקר התשובה בלב ממעמקים מעומקא דליבא לצעוק אל ה׳
 בצר לו וכמ״ש צעק לבם לבם דוקא וצעק לשון אסיפה כמו ויצעק איש
 אפרים, שיאסוף אליו ית׳ לבו רוחו ונשמתו מקרב איש ולב עמוק,
 וממעמקים לשון רבים כי יש עומק למעלה מעומק ומבקשי ה׳
 יבינו כל כי כאשר ישים האדם אל לבו אל תוכו ותור תוכו נקודת לבבו
 האמיתית עוד יוסף אומץ פנימיות הלב עד אשר אין שליט ברוח
 לכלוא בו׳. והוא בחי׳ בכיה שנאמר לע״ל בבכי יבואו שבוכה מעצמו
 ומאליו הלוד וגעו והוא בחי׳ תעלומות הלב. וזהו מ״ש בכתבי האריז״ל
 שמי שאינו בוכה בימים נוראים אין נשמתו שלימה. וזהו ענין תשוב
 ה׳ במילוי יו״ד שהה״א היא בחיי תשובה עילאה שהיא מעומק הלב
 ומילוי היו״ד היא בחי׳ תעלומות לב שבהעלם כו׳ [וע׳ בפה׳־מ• סי׳ קנ״ו
 בעניו עומקא דבירא ועומקא דכולא, וע׳ בפי׳ הרמ׳׳ז בזהר פ׳ אמור דצ׳׳ג ע׳׳ב

 גבי לר אמר לבי, ולשון תעלומות לב הוא בחהלים סי׳ מ״ד, ועמ׳׳ש מזה בד״ה

 ביום השמיני שלח]. וזהו אנכי אנכי הוא מוחה פשעיד למעני ב״פ אנכי

 כנגד ב׳ מעמקי הלב שבהם וע״י מתלבש אור א״ס ב״ה בעצמו כביכול
 בבחי' הוא [עיין• בפרדס בעה״כ בערר הוא ובע׳׳ח דפוס דובראוונא של״ג
 ספ״ב, ובזח״ג קרח דקע״ח ב׳ ע״פ ועבד הלוי הוא אמור ק׳ ע׳׳ב. האזינו דר״צ

ו לר מעניו הוא עשנו] להיות  ע״א תרומה דקע״ז ב׳ ע״פ הוא עשנו ועמ״ש ע״פ ל

 מוחה פשעיר ע״י המשכת י״ג מדה״ר נושא עון ועובר על פשע והכח
 הזה שיש בתשובה הוא מפני כי נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתו
 שע״י התשובה שממטה למעלה הרי נעוץ סופן בתחלתן ועי״ז נמשך
 בחי׳ מלמעלה למטה הוא בחי׳ נעוץ תחלתן בסופן [וכמ״ש בזח״ג ויקרא
 דט״ז ע״א מאו ישוב כוי, ועמש׳׳ל מזה בפ׳ פנחס בד״ה צו כוי את קרבני כר].

 ולכן נאמר על מצות התשובה אשר אנכי מצוד היום כי כל המצות הם
 מצות הוי׳ משא״כ תשובה היא למעלה בבחי׳ אנכי. וביאור ענין היום
 כי מה שאנכי מצוד לשון צוותא והתקשרות היינו בהיום לעשותם כי
 נעוץ תחלתן בםופן דוקא הוא גילוי בחי׳ אנכי בעוה״ז עולם המעשה
 ולא למחר לקבל שכרם כי ביו״ד נברא העוה״ב והיינו יו״ד משם

 הוי׳ ולכן שם איו בחירה ביד האדם כוי:
 ג והנה כתיב לא נפלאת היא ממך כו׳ שלא יאמר האדם הואיל
 והוא מדרגה גבוה מאד נעלה בחי׳ אנכי מי שאנכי איך
 אגיע לזה. לכך אמר לא נפלאת, נפלאת מלשוו כי יפליא לנדור נדר כו׳
 שהוא לשון הפרשה* והבדלה כלומר שאין מדרגה זו מובדלת ומופרשת
 ממד ולא מופרדת ממך שאינר בבחי׳ נפרד ממנה ולא רחוקה היא

 בריחוק ההשגה:

 לא בשמים הוא ולא מעבר לים הוא. שמים הוא בחי׳ מקיף
 עליון כמו שמים לרום שאינו נראה על הארץ כי גורן תכלת
 הנראה לעינינו הוא מראה האויר ולא מראה השמים [ועמ״ש בד״ה
 בעצם היום הזה נמול בעניו מי יעלה לנו השמימה ר״ת מילה וס״ת הוי׳ ע״ש]

 ועבר לים הוא ג״כ בחי׳ מקיף, כי ים הוא ים החכמה ועבר לים הוא
 המקיף שעליו, כי הגם שבאמת בחי׳ אנכי כו׳ הנ״ל הוא בבחי׳ מקיף

 *) עייו בהוספות.

 הפעולה כמו ככה יעשה איוב כל הימים. כלומר שתמיד מהוה ומחדש
 מאיו ליש. והנה הגם שלגדולתו איו חקר כתיב שהתפשטות גדולתו
 הוא למעלה עד אין קץ כוי, מ״מ הרי העולמות והנבראים הן בבחי׳
 גדר וגבול ומספר אלף אלפין כו׳ מן הארץ לרקיע ת״ק שנה כו׳
 ואעפ״כ אני ה׳ לא שניתי כתיב שאינו כדמיוו הגשמה שמחיה את הגוף
 שמקבלת שינויים ממאורעי הגוף כו׳ והיינו מפני שאין אור א״ם ב״ה
 עצמו כביכול הוא שמתלבש בעולמות להחיותם ולהוותם מאיו ליש אלא
 בחי׳ זיו והארה משמו ית׳ בלבד וכמ״ש כי גשגב שמו לבדו הודו על ארץ
 וכוי. ואף גם זאת על ארץ דוקא וככה התהוות כל המדרגות עליונים
 מריש כל דרגין אינן אלא בבחי׳ זיו וכמ״ש והחכמה מאין תמצא מבחי׳
 שהוא איו ואפס. ואינו תופס מקום [ועמ״ש מזה בד״ה וירא ישראל את היד
 הגדולה כוי ובביאור ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו] דהיינו בחי׳ זיו בלבד וזיו

 זה נמשר ע״י בחי׳ צמצום והתפשטות שהוא בחינת יו״ד ובחי׳ ה׳
 לצמצם ולהעלים שלא יתגלה אלא בחי׳ זיו כו׳ ואח״כ המשכה והתפשטות
 בחינת ו״ה כוי. הרי בחי׳ הוי׳ שהוא כללות ההשתלשלות של כל העולמות
 וכן בפרטיות בכל ההשתלשלות מעילה לעילה כו׳ הכל בבחי׳ הוי׳ צמצום
 והתפשטות כוי. אך הגורם להיות צמצום זה ובחי׳ הוי׳ זו שהרי כתיב אני
 הוי׳ הוא שמי שאין זה אלא בחי׳ שם שהוא לזולתו ואינו ממהות עצם
 הדבר כלל אלא אנכי מי שאנכי היינו בחי׳ עצמותו ומהותו כביכול
 כלומר אנכי בעצמי ולא שמי שאינו קורא בחי׳ זו בשם כלל ולהיות אנכי
 הוי׳ דהיינו שלהיות נמשד בחי׳ הוי׳ להוות העולמות בבחי׳ שם הוי׳
 ממכ״ע בהשתלשלות וירידות המדרגות בו׳ מבחי׳ אנכי שאינו נתפס
 בגדר עלמין והוא קדוש ומובדל ואינו נק׳ בשם כו׳ כ״ז הוא מפני כי
 אלקיך אנכי שע״י שאתה ישראל ממשיר בקרבר אלקות הרי בזה
 ממשיד ג״כ להיות הוי׳ מבחי׳ אנכי כי באתערותא דלתתא תליא מילתא
 והיינו ע״י המצות שהמצות הם מצות הוי׳ פי׳ שתלוים ורמוזים בשם
 הוי׳ יש שרמוזים ביו״ד ויש שרמוזים בה״א כוי, וכמו אשר יעשה אותם
 האדם למטה כך יעורר למעלה בחינת יו״ד וכוי. וממשיר וכו׳
 [ועמ״ש בד״ה רני ושמחי בת גבי וזהו ה׳ צלך] וכמ״ש וזכרתם את כל מצות

 הוי׳ ועשיתם אתם אתם כתיב וכמו ויעש דוד שם בו׳ [וע׳ בזהר ח״ג
 פ׳ בחקותי דף קי״ג ובאגה״ק על פסוק וה ועמ״ש בפ׳ שלח בעניו וזכרתם בו׳]:

 ב והנה כתיב תמים תהיה עם ה׳ אלהיך. פי׳ כשיהיה הוי׳ נמשך
 להיות אלקיד דהיינו ע״י המצות אזי תהיה תמים ושלם
 בכל אברי הנפש [וע׳ בזהר פרשה שלח דקס״ו א׳ קס״ג ב׳ וברע״מ פ׳ פנחס
 דף ר״ל סע״א], משא״כ אם חיסר מצוה א׳ או פגם בה הרי נעשה

 מחוסר אבר, כי שלימות אברי הנפש תלוי בהמשכת אבריו דמלכא שהו
 המצות שהן הו חיות אברי הנפש ובלעדו איו להם קיום וחיות. אד
 אם כבר חטא על הנפש ופגם באיזה מצוה הן שעבר על ל״ת או
 שביטל מ״ע וצריר לתקו הפגם והחסרון מה תהיה תקנתן, הנה ע״ז
 נאמר כי המצוה הזאת דקאי על התשובה דלעיל מיניה כתיב כי תשוב
 אל ה׳ כו׳ כי תשובה תשוב ה׳ וה׳ זו יש בה מילוי יו״ד והיא המצוה
 אשר אנכי מי שאנכי מצוד כו׳ [וכ״כ בר״ח פ״א משער התשובה בשם

 הרמב״ן דפסוק כי המצוה הזאת קאי על מצות התשובה]:

 וביאור עניו זה הנה תשובה היא בחי׳ רפואה וכמ״ש ארפא משובתם
 (ועמ״ש מזה בד״ה צאינה וראינה ס״פ בראשית), ובמו שהרפואה

 גשמיות לחולי הגוף היא יקרה יותר ועליונה ממאכלי הגוף שעליהם
 יחיה האדם מאחר שהיא המתקנת את כל החיות להיותן חיים מתוקנים
 כוי, כד תשובה היא במדרגה עליונה יותר מכל המצות שהן המשכות
 חיות הנפש משם הוי׳, ומאחר שפגם בשם הוי׳ ע״י שחיסר מצוה התלויה



 לקוטי נצבים תורה מו

 התורה נצחית ובכל יום אנו אומרים היום וכן והיו הדברים האלה
 אשר אנכי מצוך היום אמרו רז׳׳ל שיהיו בעיניך כחדשים. ועמ״ש
 מזה בדיה ציון במשפט תפדה. וכמאמר היום לעשותם ולמחר לקבל
 שכרם שכל עוה״ז עד למחר שהוא קבול שכר נק׳ היום. ובראש השנה
 אנו אומרים זה היום תחלת מעשיר שכל ר״ה נעשה בבחי׳ היום
 מחדש ונמשד על כל השנה• אד צריך להביו מה שאמרו רז״ל אדם
 נדון בכל יום גם ראש חדש נקרא ראשי חדשים וכן שבת מדי חדש
 בחדשו ומדי שבת בשבתו. והענין שהוא ית׳ למעלה מהזמן לכן כל
 בחינת זמן של ששת ימי בראשית במחשבה אחת נברא צופה ומביט
 עד סוף כל הדורות בסקירה והארה אחת כמ״ש ויצא כברק חצו שהוא
 בדרר סקירה והארה אחת כל שבעת ימי בראשית וימות המשיח ותחיית
 המתים. וכן חמשים אלפים יובלות שהם גילוים ועליות בעילוי אחר
 עילוי כולם גבראו במחשבה אחת שהוא חיות כללות [עמ״ש מזה בביאור
 ע״פ יוגתי בחגוי הסלע] במ״ש פותח את ידד ומשביע לכל חי רצון שיש
 כמה בחי׳ חי כמ״ש חי חי הוא יודוך לכן גאמר לכל חי שכל עולם מקבל
 חיותו בפרטיות אבל הכל הוא בחי׳ רצון אחד פשוט ובהשתלשל לדיבור
 עליון געשה עשרה מאמרות ע״ד משל מבשרי אחזה אלוה שהדיבור
 נחלק לפרטי פרטים ובמחשבה הוא כולל כל הדבורים במחשבה אחת

 מכ״ש למעלה כל הפרטים נכללים בחיות כללי אחד:
 והנה כל החיות של כל השנה הוא נמשר בר״ה כי אדם נברא
 בראש השנה. והעולם נברא בכ״ה באלול וביום וי״ו נברא
 אדם בצלמנו כדמותנו שהוא כולל כל הנבראים כולם כמ״ש ויפח באפיו
 נשמת חיים שהיתה נשמתו כוללת כל הנשמות. לכן בכל ר״ה נעשה
 צירוף חדש שהוא הארה מהמקור שהוא הסובב חיות כללי על כל השנה
 וכל שנה ושנה הוא צירוף לחיות חדש ואח״כ נתחלק לפרטים שהם
 י״ב חדשים וכל חדש מקבל חיות מהארת הכלל והיום הוא הפרט מכלל
 החדש ומקבל ממגו חיותו. ולכן אמרו רז״ל איזה חג שהחודש מתכסה
 בו הוא ראש השגה שהוא המקור הכולל לכן הארת החודש מתבטל בו
 כביטול זיו השמש בשמש [ועמ״ש בד״ה יביאו לבוש מלכות גבי ולכן ארז״ל
 הנביאים והכתובים עתידים להבטל כו׳ ע״ש], כמאמר ברור שאמר והיה
 העולם הוא חיות כללי לכל העולם וזהו שארז״ל והלא במאמר אחד היה יכול
 להבראות שהוא החיות כללי [ועמ״ש הרמ״ז בפ׳ תולדות בדף קל״ה ע״א בפי׳
 במאמר אחד ע״ש], ברוד אומר ועושה הוא הפרט שהוא צירוף חדש לכל יום
 [ע׳ בזהר בשלח דם״ג ע״ב ובפ׳ יתרו דפ״ח ע״א, ועמ״ש בד״ה לבאר ענין
 יוה״כ גבי כאשר יתבוגן המשכיל כי באמת חדשים לבקרים כו׳ יעו״ש], וכו
 חיות של שגה זו איגו החיות של שגה שעברה. וזהו שאומרים בראש השגה
 זה היום תחלת מעשיר שנעשה הארה מחדש מהכלל וכן אצל התורה
 נאמר אשר אנכי מצוד חיום. כי באמת צריד לירד דרד השתלשלות
 להתלבש בזמן [ועמ״ש בפ׳ עקב בד״ה ולהביו שרש כו׳ גבי פי׳ על תורתד
 שלמדתגו] ובכל יום יורד הארה חדשה מהתורה להתלבש. וזהו שאגו
 מברכיו בכל יום גותן התורה מחדש. [ועוד יובן זה עפמ״ש לעיל סד״ה
 כי המצוה הזאת גבי כל הקורא ושונה הקב״ה קורא ושונה כגגדו, ועמ״ש
 בד״ה אני ישנה ולבי ער גבי והגה באתעדל״ת זו אתעדל״ע כו׳ וכמ״ש ויקם
 עדות ביעקב כו׳ ע״ש ובד״ה צאינה וראינה ועמ״ש בפ׳ בשלח בד״ה ויאמר
 משה אכלהו היום], וכן כנסת ישראל חדשים לבקרים רבה אמונתר
 שבכל יום צריד לקנות בנפשו אמונה חדשה מהמקור כי ימים יצרו כל
 ימי האדם שהם שבעים שנה הם יצרו וקצובים לאדם ולא אחד בהם,
 שהקרי הוא בוי״ו שהימים הגקצבים הוא בשביל שיתגלה ויתרבה הארה
 באמונה בתוספת חדש בכל יום וזהו רבה אמונתד מבחי׳ סובב ע״י

 שרואה בכל יום ערב ובקר תמידין כסדרן מזה יכיר למעלה מהזמן:
 ב והנה הארה שבנפש האדם היא בשני בחי׳ ממלא וסובב ממלא
 נקרא שמתלבש ונתפס במוחו השגת אלהות. כמ״ש ובחרת

 ומקיף דמקיף כוי. עכ״ז אינו דומה לשמים ועבר לים כי אעפ״כ קרוב
 אליד הדבר כוי ה׳ דבר בחי׳ ב׳ ההי״ן מחשבה ודבור הוא דבר ה׳
 במאמר אחד יכול להבראות. בפיר היינו ע״י התורה דברי אשר שמתי
 בפיר כי כל הקורא ושונה הקב״ה קורא ושוגה כגגדו והיינו המשכת
 אור א״ס ב״ה להיות נמשד ומתגלה בבחי׳ קורא ושונה קורא הוא בחי׳
 חכמה עילאה תושב״כ. ושונה תורה שבע״פ היא בחי׳ ח״ת [יכמ״ש
 בדיה לכן אמור לבנ׳־י בו׳ והבאתי אתכם] שכל המשמת אלו מא״ס ב״ה

 תלויות בעסק התורה של ישראל למטה כי לולי זאת הרי הקב״ה מצד
 עצמו רם ונשא אפי׳ מבחי׳ ח״ע וכמ״ש כולם בחכמה עשית שהיא
 עשיה גשמיות כוי כנודע במ״א. וזהו ודברי אשר שמתי בפיה כלומר
 שבפיד הדבר תלוי אם פיר ידבר בד״ת אזי גם אני קורא ושוגה בו׳,
 ובלבבה שהמשכה זו תלוי בלבבד שיהא חושק ומתאוה כי רוח אייתי
 רוח ואמשיד רוח ואם ישים אליו לבו כוי [וכמש״ש סז־׳׳ה לכן אמור הנ״ל]
 והיינו בחי׳ תשובה בי עיקר התשובה בלב ועי״ז לעשותו דהיינו לעשות
 את הדבר האמור למעלה. כי קרוב אליר הדבר עושי דברו להיות את
 ה׳ האמרת כו׳ שהם הם העושים וממשיכים את דבר ה׳ כו׳ [ועמ׳ש
 מזה סד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע כוי וע׳ בזהר פ׳ בלק דקצ״א ע״א]

 וגם בפיר בבחי׳ שופר בראש השנה ע״י פה התוקע והממשיד הקולות
 קול השופר כמ״ש במ״א:

 כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך וגו׳. (פ״ה דעיתביו נ״ד א׳ רבות
 כי תשא פ״ז וס״פ נצבים תד״א ח״א פכ״ז ח״ב פי׳׳ד) להבין כפל הלשון

 במה שגאמר תחלה לא גפלאת היא ממר ולא רחוקה היא• אר הגה
 נפלאת עם שהוא לשון פלא הוא ג״כ לשון הפרשה. כמו לפלא נדר
 (בפ׳ אמור כ״ב כ״א). ותרגומו לפרשא וכן פרש״י שם להפריש וכנזכר
 מזה בד״ה ואכלתם אכול גבי להפליא (ואפשר שהם ענין אחד כי מה
 שהוא מופרש ומובדל הרי זה כעגין הפלא שהוא ג״כ עניו המכוסה
 ונעלם ואינו מושג וכ״כ בשרשים/ והענין כי תלת דרגץ איבון מתקשראן
 דא בדא קודשא ב״ה ואורייתא וישראל וכל חד דרגא על דרגא סתים
 וגליא פי׳ שכל אחד הוא בבחי׳ סובב וממלא. ממלא הוא בבחינת הלבשה
 והשגה וגק׳ גליא וכמ״ש בד״ה ונקדשתי בתור בני ישראל בפי׳ וענין עלמא
 דאתגלייא. וסובב הוא למעלה מהדעת וההשגה ועמ״ש בד״ה וידעת
 היום גבי דעת ואמונה. ומ״ש בד״ה וירא ישראל את כו׳ ויאמינו בה׳.
 ובתורה יש ג״כ גליא וסתים וכמ״ש בד״ה תורה צוה. ובנשמות ישראל
 יש ג״כ גליא וסתים כמבואר לעיל ע״פ כי תצא ובד״ה היום הזה מצוד
 ובד״ה יונתי בחגוי וישראל מתקשראן באורייתא שהשגת התורה מלובשת
 בכל אחד ואחד מישראל. כמ״ש וזאת לפנים בישראל ואין זאת אלא
 תורה שהיא מלובשת בפנימיות בו׳ (עמ״ש פד״ה ראה אנכי נותן ובד״ה ויהי
 מקץ, ועיין מעניו וזאת לפנים ברבות ר״פ נשא וברות עיפ זה זח״ג חקת ק״פ סע״א)

 ואורייתא מתקשראה בקודשא בדיד הוא דאורייתא וקוב״ה כולא חד
 ע׳ בפ׳ בשלח (דיס סע״א). והיינו שהתורה היא הממוצע המחבר
 ומקשר בחינת אלהותו ית׳ בנש״י בבחינת ממלא ובבחינת סובב
 שיהא התקשרות בחי׳ גליא שבנש״י לבחי׳ גליא דהקב״ה בחי׳ ממכ״ע.
 ובחינת פנימיות וסתים שבנש״י לבחי׳ סובב כל עלמיו והייגו ע״י
 דאורייתא ג״ב סתים וגליא (ועמ״ש בדיה ולא תשבית מלח וסד׳׳ה שובה
 ישראל ועמ״ש בביאור ע״פ ועשו להם ציצית בענין עוטה אור כשלמה ובעניז שהתורה

/ וזהו כי  ניתנה באש שחורה ע״ג אש לבנה דהיינו שיש בה פנימיות וחיצתיות בו׳

 המצוה הזאת כו׳ לא נפלאת וגו׳ ר״ל שאינו מופרש ממר כלל דהיינו שהיא
 בחינת ממלא שמתלבש בתוד עצמות נשמות ישראל. ולא רחוקה היא
 בחינת סובב שאינה מלובשת אבל אינה רחוקה שמאיר דרד מקיף.
 ופי׳ אשר אנכי מצור היום היינו כי בכל יום יהיו בעיניד כחדשים כי

 שו־ה עצמו — רם ונשא: בבוך 1101 בגוכתי״ק: רם ונשגב.
 שו־ה כי תשא — פ־ז: כ״ה גם בדפוס ראשון, ואולי צ״ל: פמ״ו.
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 ולכן כדי להמשיך הארה והמשכה זו ומה גם בר״ה שאזי נמשך חיות כללי
 לכל השנה לכן צ״ל העבודה ג״כ בבחי׳ סובב שבנפש, וזהו דוקא ע״י תשובה
 שכאשר האדם מוסר נפשו לה׳ כמו רבי אליעזר בן דרודייא שהוא מסירת
 הרצון. ועד״ז עכ״פ מסירת הרצון לה׳ בכל עניני רצונות הנפש להיות בטל
 רצונד להיות עוצם עיניו וכנ״ל. וכן בשמיעה ודיבור וכן לא תתורו אחרי
 לבבכם ביטול רצון כנ״ל. וכן בעשיית טוב בעל כרחך דוקא לעשות הכל
 בהיפוך רצונו. וזהו ג״כ בחי׳ מם״נ כי מה לי קטלא כולה בו׳ שהוא אתכפייא
 סט״א ע״י לב נשבר ונדכה אדם ובהמה תושיע שיעשה עצמו כבהמה
 ולא יחפוץ ברצון ותאוות גשמיות כמ״ש ועמד לא חפצתי, דהיינו אפילו
 מה שעמד הוא היודע הוא המדע איהו וגרמוהי חד כ׳׳א כלה שארי
 ולבבי אליו ית׳ ממש, וכמאמר בכל קראנו אליו ולא למדותיו מכש׳׳כ
 וק״ו רצונות גשמיים כוי. ועי״ז יוכל לבא לבחי׳ ובכל מאדר להמשיד
 מבחי׳ סובב כי ע״י ביטול הרצון הוא מגיע להמקור שהוא האין וכתיב
 קרוב ה׳ לכל קוראיו וגו׳ באמת, וזהו קורא בתורה שקורא להמקור
 להיות נמשד בתורה כי אורייתא מחכמה נפקת והחכמה מאין תמצא
 וע׳׳י מסירת נפש ממשיך מהמקור וכל מה שלומד וקורא אח׳׳כ הוא
 נקרא תורה לשמה לשם התורה שממשיך הארה מהמקור להתורה.
 וזהו ועשיתם אתם אל תקרא אותם אלא אתם וכו׳ שנקרא עשיית
 המצוה ולא קיום בלבד כי אם עשיה מחדש שהוא בחינת התפשטות
 המחיה כל העולמות. וז״ש כי קרוב אליר הדבר כו׳ לעשותו, לעשותו
 דוקא להמשיכו מחדש מהמקור וכמ׳׳ש בד״ה בשעה שהקדימו נעשה
 בפי׳ עושי דברו. ולכן נאמר במוסף דר״ה ועשיתם עולה בחי׳ לעשותו.
 דהנה כי נשגב שמו לבדו עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד
 שהשם אינו עצמותו כמו אצל אדם שם ראובן ושמעון אינו אלא הארה
 מעצמותו. ועמ״ש מזה בד״ה את שבתותי תשמרו. וכו ביו״ד נברא
 עולם הבא ובה״א נברא עולם הזה הכל בבחי׳ שם לבד. וע״י מסירת
 נפש הוא ממשיך בחי׳ סובב שמגיע עד המקור. וזהו כי המצוה הזאת אשר
 אנכי מצוך היום. אנכי ממש שהוא מהותו ועצמותו ית׳ שלמעלה מעלה
 מבחי׳ שם והארה כו׳ ולכן נקרא עשייה מחדש והיינו ע׳׳י בפיך הוא תורה.
 ובלבבך הוא תשובה. וזהו לעשותו פי׳ שזהו שעושים ממש כביכול בחי׳
 דברו ולא קיום בלבד כנ״ל וכענין ויעש דוד שם כמ״ש במ״א. וז׳׳ש בקרבן
 מוסףידר״ה ועשיתם עולה כי ר״ה הוא תחלת מעשיר שעושים ובונים בחי׳
 דברו ית׳ והיינו מהמקור שהוא האין. וזהו שאומרים במלכיות כה אמר
 ה׳ צבאות מלד ישראל וגואלו אני ראשון ואני אחרון כוי. ועמ״ש מזה בשה״ש
 בד״ה צוארך בחרוזים. וע׳ בזהר ם״פ פנחס דרנ״ח ע״ב מענין ועשיתם
 עולה. וגם פי׳ לעשותו ע״ד מ״ש בזהר פ׳ וירא דקט״ו ע״א ע״פ ויעש
 ה׳ לשרה כוי עשייה איהו לעילא. והיינו כי משם נמשד ג״כ להיות העשייה
 וההתהוות יש מאין שזהו מלמעלה מהשתלשלות ועמ״ש מזה בד״ה צו את בנ״י
 כו׳ את הכבש האחד תעשה כו׳ והיינו* ע״י ועמד לא חפצתי. אשר פי׳ חפץ
 הוא התשוקה הפנימית וכמ״ש בד״ה ושמתי כדכד גבי לאבני חפץ והיינו
 ע״י שיתבונן שכל העולמות הוא רק בחי׳ זמן שהוא בחי׳ התפשטות
 הארה אחת כנ״ל וכלא חשיב לגמרי לגבי מהותו ועצמותו ית׳ שלמעלה
 מעלה מבחי׳ זמן. וע׳ מ״ש בד״ה מי אל כמור. ולזה נתקנו עשרת
 ימי תשובה שיש עשר ספירות בנפש האדם ג׳ שכליים וז׳ מדות וצדיד
 להעלותם כולן לה׳ בבחי׳ תשובה עד יוה״כ שהוא למעלה כדכתיב
 לפני ה׳ תטהרו והיינו ע״י תשובה. ודרר פרט יש בתשובה ג״כ ב׳
 מדרגות תשובה תתאה ותשובה עילאה תשובה תתאה היא בבחינת
 ממלא שבנפש היינו במחשבה דבור ומעשה הנמשכים מהשכל ומדות
 לקשרו בולו אליו ית׳ כל אחד לפי ערכו וזהו ענין בכל לבבר בשני
 יצריד ובכל נפשד• אד תשובה עילאה הוא בחי׳ סובב שבנפש בחי׳
 בכל מאדך וגם בחינה זו הוא קרוב אליד כמ״ש כי קרוב אליר הדבר

 מאד וכנ״ל בפי׳ ולא רחוקה היא כו׳ כי קרוב כוי:
 שו״ה שכאשר — דרודייא: וצ״ל: דורדיא.

 *) עיין בהוספות.

 בחיים לאהבה את ה׳ וגו׳ כי הוא חייד, כי הבחירה בשכל לבד לבחור
 בטוב ולמאוס ברע ואהבה הוא בלב והבחירה קודם לאהבה שצריד
 להרגיל א״ע בשכלו שיהיה מוסכם אצלו לבחור בחיים [ועמ״ש מזה
 בד״ה שמע ישראל בפ׳ ואתחנן]. כמאמר ראה נתתי לפניד היום וגו׳
 ובחרת בחיים שהוא החיות של שמים וארץ שאנו רואים ולא לבחור
 בגשמיות שהן כל תענוגי עולם הזה הכלה ונפסד שנקרא מות, ואחר
 שיסכים בשכלו הבחירה בטוב שהוא החיים יתבונן לבוא לבחינת אהבה,
 וכמ״ש מזה בד״ה שמע ישראל, כי הוא חייד שהוא החיים האמיתים כמ״ש
 כ״ עמך מקור חיים, וזהו בחינת ממלא שבנפש האדם שהאהבה נתלבש
 ונתפס בשכלו והוא בחינת בכל לבבך ובכל נפשך ובחינת םובב הוא בחינת
 ובכל מאדר למעלה מהכלי שהוא השכל. ועיין מ״ש בד״ה ועתה יגדל נא.
 [ועד״ז גם בתשובה יש ב׳ בחינות תשובה תתאה ותשובה עילאה]. אד
 להסביר העניו איך אפשר להיות עבודה בבחינת סובב למעלה מהשכל.
 אך הענץ הוא על ידי תשובה במסירת נפש שהוא למעלה מהדעת, וכמ״ש
 במ״א שלכן לא נאמר בתורה טעם על מס״נ כמו שנאמר טעם על אהבה
 כדבתיב לאהבה את ה׳ אלקיד כי הוא חייד, והיינו לפי שהאהבה נמשכה
 מבחי׳ שכל וטעם כדרך השתלשלות משא״כ על מס״נ לא נאמר טעם לפי
 שהוא למעלה מהשכל [וכמ״ש בד״ה כי טובים דודיך בפ׳ שמות, ובד״ה חייב
 אינש לבםומי בפוריא] והיא בחינת אמונה שלמעלה מהדעת שנמשך מבחי׳
 סובב [ועמ״ש בביאור ע״פ ואלה המשפטים גבי כי תקנה עבד עברי. ששרש
 הנשמות מבחי׳ בעבר הנהר היוצא מעדן שהוא מבחי׳ עגולים וסוכ״ע.
 והנה גילוי בחי׳ זו בנפש האדם זהו הגילוי מבחי׳ סובב והוא שלא כסדר
 ההשתלשלות משכל למדות כו׳ כ״א מלמעלה מסדר ההשתלשלות. וכעניו
 אע״ג דאיהו לא חזי מזליה חזי. שהמשכה זו מבחי׳ מזליה בפנימית הוא
 הגילוי מלמעלה מבחי׳ השתלשלות עילה ועלול שכל ומדות כר], לכו במקום
 שבעלי תשובה עומדים כוי• אד להבין טעם הדבר הנה כתיב אני ראשון
 ואני אחרון וכתיב בדבר ה׳ וגר. פירוש שהבריאה היא על ידי דבור
 וכתיב בראשית ברא אלהים שהבריאה היא יש מאין. והענין שבריאת
 העולמות אינו בדרד השתלשלות מעילה לעלול. ע״ד משל אצל האדם
 שהמדות מהשכל והדיבור מהמדות הוא דרך השתלשלות שע״י חמדה
 נעשה הבל הלב. ואחר כד קול ודבור שהדבור נמשד מהקול והקול וכו׳
 הכל כדרר המשכה והשתלשלות עילה ועלול. אבל בבריאת העולמות
 אינו דרד השתלשלות והמשכה שמאמר יהי רקיע אינו ערד של המאמר
 שיהיה נמשר ממנו רקיע שאף ריבוא רבבות צמצומים והשתלשלות ממדרגה
 למדרגה דרד עילה ועלול לא יועילו שישתלשל ויתהוה חומר גשמי אפילו כמו
 חומר הרקיע מהשתלשלות הרוחניות כוי, אלא שהוא כח א״ס ב״ה הכל יכול
 לברוא הרקיע ע״י המאמר יהי רקיע יש מאין, וזהו שלא כסדר ההשתלשלות
 כ״א בבחי׳ דלוג, וכן כל הנבראים כר מהבורא הוא מאיו ולא דרך השתלשלות
 כי א״א להיות נמשד בחי׳ נברא גם בחי׳ חכמה שבהם אפילו מבחי׳ דבור
 שלמעלה שהוא בחינת התגלות שלמעלה שהבורא הוא היפר הנבראים.
 ואפילו גם על התהוות* חכמה עילאה מא׳׳ס ב״ה נאמר והחכמה מאין
 תמצא שאפילו להיות נמשך בחינת אנת חכים ולא בחכמה ידיעא היינו
 התלבשות אור א״ס בחכמה אינו בבחינת השתלשלות וכל מה שנזכר
 בספרים השתלשלות עילה ועלול אינו על הנבראים* מהבורא [כ״א
 בהשתלשלות רוח הבהמה מפני שור שבמרכבה משא״כ בהתהוות הגשמיות
 ממש וכן בהתהוות הרוחניות מא״ס ב״ה הוא יש מאין ממש וכמ״ש כ״ז
 באגה״ק ד״ה איהו וחיוהי*]. וזהו אני ראשון פי׳ שלהיות התהוות ראשית
 ההתהוות היינו חכמה עילאה הוא שלא ע״י השתלשלות אלא והחכמה
 מאין תמצא. וזהו אני ראשוו אני אותיות איו, ועד״ז גם p אני אחרון
 היינו להיות התהוות שמים וארץ גשמיים מן המאמר הרוחני אינו דרד
 השתלשלות כ״א יש מאיו והוא מבחינת סוכ״ע. ועמ״ש מזה ע״פ
 יביאו לבוש מלכות ולכן כל המשכות צריך להיות מהמקור שהוא האין.

 •) עיין בהוספות.



 לקוטי נצבים תורה מז

 לכל אבר לפי מזגו ותכונתו כך בר״ה נמשך גילוי כללות החיות של כל
 השנה וממנו נמשך חיות להתחלקות פרטים שלש רגלים וארבע תקופות
 ובארבעה פרקים שבהם העולם נידון וי״ב חדשים ואח׳׳כ לימים אחדים להיות
 מחדש בכל יום תמיד מע״ב ואדם נידון בכל יום ואח״כ גם לרגעים וכמ״ש
 לרגעים תבחננו מפגי שראשית גילוי ההמשכה הכללית היא מבחי׳
 סוכ״ע שאינו בגדר עלמין כלל דהיינו שאין שם בחי׳ גילוי עלמין כלל, רק
 שכל בחי׳ עלמין הם שם בהתכללות בהעלם כמו עד״מ בעצמות הנפש
 הנ׳׳ל. ואין פי׳ סובב ומקיף מלמעלה שהרי כתיב את השמים ואת
 הארץ אני מלא אגי ממש אלא שאין שם בחי׳ גילוי לשיוכלו העולמות
 לקבל ולא יבטלו במציאות שהרי כל העולמות הם בדיג ת״ק שנה ואפילו
 המלאכים שהם שכליים גבדלים הרי יש גבול להשגתם ואין יבוליו לקבל
 אור א׳׳ס ב״ה שכשמו כן הוא אין לו סוף כוי, ועל התחדשות גילוי כזה
 שהוא למעלה מן ההשתלשלות לבחיגת וסדר ההשתלשלות דהייגו מבחי׳
 אני מלא אני ממש לבחי׳ מכה״כ כבוד הוא בחינת התלבשות בבחי׳ ממכ״ע
 נמשד תחלה ראשית הגילוי בכללות החיות בר״ה על כל השנה ואח״כ
 לפרקים וחדשים וימים ורגעים בדרד השתלשלות. וזהו ענין יחוד קוב״ה
 ושכינתיה פי׳ קוב״ה היינו בחי׳ קדוש ומובדל. וכענין הגבל את ההר וקדשתו
 דהיינו בחי׳ סוכ׳׳ע ושכינתיה הוא בחיי ממכ׳׳ע והיחוד היא ההמשכה
 שמבחי׳ סוכ׳׳ע בחי׳ אני מלא לבחי׳ ממכ״ע להיות מכה״כ וזה נמשד בר״ה
 בכללות(וזהו ובכן תו כבוד ה׳ לעמר כו׳ שיומשר מבחי׳ םוכ״ע בחי׳ אני מלא
 לבחי׳ ממכ״ע שגק׳ כבוד. וזהו ואולם חי אגי וימלא כבוד ה׳ וגוי. ועמ״ש
 במ׳׳א בד״ה כי על כל כבוד חופה וע׳ מזה ג׳׳כ בד׳׳ה כי כארץ תוציא צמחה):
 ב והנה בעת בריאת אדה׳׳ר היה בחי׳ כי חפץ חסד הוא ועכשיו
 באתעדל״ת תליא מילתא (וכמ״ש בע׳׳ח שם שיחוד הפגימי
 להולדות נשמות אינו נעשה אלא על ידינו) כי כח זה ניתן לאדה״ר
 כמ׳׳ש ויהי האדם לנפש חיה, שהוא לכאורה כפל לשון שהרי כבר נאמר
 ויפח באפיו נשמת חיים ולמה נאמרה ונשנית עוד ויהי האדם לנפש חיה.
 אלא פי׳ חיה הוא שם דבר ומקור כלומר דבר שיש בו חיות להחיות כל
 חי דהייגו כמו שהגפש היא חיה שיש בה חיות להחיות הגוף בהתלבשותה
 בו, כד ויהי האדם להיות כמו נפש זו המחיה. וזהו וירדו בדגת הים
 ובעוף השמים כלומר שהם יורידו וימשיכו החיות לכל דגת הים ולכל עוף
 השמים שחיות כל חי תהא תלוי במעשה האדם, וכח זה הוא ממאמר נעשה
 אדם בצלמנו כדמותנו ומה הוא ית׳ כתיב ביה ואתה מחיה את כולם
 כד ניתן לאדם כח זה. והנה אדה׳׳ר הי׳ כלול מכל נש״י לכן כל נשמה
 וניצוץ מישראל יש בו חלק מנשמת אדה׳׳ר שלכן נאמר אדם אתם אתם
 קרוים אדם, ולכן באתעדל״ת שלנו תליא מילתא להמשיד בר״ה כללות
 החיות מאור א׳׳ס ב״ה הםכ״ע להיות גילוי אלקותו ית׳ על כל השנה
 (וזהו ואמרתם בה לחי ופי׳ בזח״ב ר״פ וארא (דכ״ג ע״ב) יו״ט דר׳׳ה
 הוה לקשרא כה לחי כוי. וכן משמע בגמרא פ״ק דר״ה (דייח ע״א).
 והנה ארז״ל בל הנביאים נתנבאו בכה היא בחי׳ מל׳ שגקרא אספקלריא
 דלא נהרא בחי׳ כדמותנו. וזהו ענין בכ״ה באלול נברא העולם בבחי׳
 כה כדמותנו להיות נראה העולם ליש ודבר, ואח״כ צ״ל ביטול היש ע״י
 קבלת עול מלכות שמים ועי׳׳ז לקשרא כה לחי, והיינו כמ״ש ואולם חי
 אני וימלא כבוד ה׳ וכנ״ל. וזהו ענין יחיד חי העולמים מלד כוי. וע׳
 בזח״א תולדות (קל״ה ב׳) בענין באר לחי רואי (וישלח קע״א ב׳) בעניו
 כה לחי. והתקשרות ויחוד זה זהו בר״ה שבו נברא האדם שבו נאמר
 ויפת באפיו נשמת חיים ע״כ הוא יכול להמשיר יחוד זה דבחי׳ כה
 לחי. והיינו ע״י ואמרתם ע״ד כי אמרתי עולם חסד יבנה אמ״ר
 ר״ת אש מים רוח תורה עבודה גמ״ח כמבואר בד״ה לסוסתי בשה״ש
 ובו קול השופר בלול מג׳ בחי׳ אמ״ר. והנה בט״ב איכה ישבה בדד
 אי כ״ה כמ״ש בפ׳ תרומה (דף קמ״ג ע״נ עיש) וברבות ע״פ איכה
 ישבה אוי לכה. ופי׳ ישבה בדד היינו החפר מבחינת כה לחי כ״א

 שוש אשיש בה׳ תגל נפשי באלקי. כי הלבישני בגדי ישע
 וגוי. (במדרש הובא פסוק זה בויקרא רבה נפי צו סיפ עשיריח וס״פ
 ואתחנן. ובשה״ש רבה בפ׳ נגילה ונשמחה בד ועיין בזח״ב בפ׳ יתרו ד״צ ע״ב

 נשא קל״ג א׳ בלק קצ׳׳ט ב׳) הנה ההפרש שביו שמחה לגילה הוא כי

 השמחה גקרא בהגלות גגלות השמחה מבחוץ והיא בחינת חג הסוכות
 זמן שמחתגו. וגילה נקרא כשהשמחה עדיין בפנימית הלב ולא באה
 לידי גילוי בחיצוניות. וכמ״ש וגילו ברעדה שרעדה תכסה את השמחה
 שלא תהא גראית וגגלית בחוץ רק תוכו רצוף השמחה ובהתגלות
 נראית וגגלית בחינת רעדה והוא בחי׳ ר״ה וכמשי״ת (וזהו ה׳ מלר
 תגל הארץ והיינו בחינת ימים נוראים שנקרא הקדוש ברוד הוא המלר
 הקדוש המלד המשפט הנה אז הוא בחינת גילה תגל הארץ. וזהו
 גם כן בני ציון יגילו במלכם. ועיין מ״ש לקמן םד״ה ביום השמיני
 עצרת מענין גילה). והנה הכתוב אומר שוש אשיש ולא פי׳ מי הוא
 האומר והיינו לפי שהוא מאמר הנביא בעד כללות ישראל. וביאור
 העניו הנה כתיב תקעו בחדש שופר. ופשטיה דקרא אינו מובן לכאורה
 שאמר בחדש ולא פי׳ באיזה חדש והל״ל בחדש השביעי. וגם מאי
 דכתיב שופר בשופר מיבעי ליה• אד העניו כי הנה חדש הוא מלשון
 התחדשות שעל שם זה נק׳ כן כל חדש מפני חידוש הלבנה שמתחדשת
 בכל חדש, ואמר תקעו בחדש שופר פי׳ בחידושו של שופר שהשופר
 מתחדש בכל שנה ושופר של שנה זו אינו שופר של שנה אחרת. ולבאר
 זה צריד להקדים ביאור ענין ר״ה שנקבע באחד בתשרי שבו נברא
 האדם והוא יום ששי למע״ב. כי בכ״ה באלול נברא העולם. וצריד
 להבין למה אין קובעין ר״ה ביום א׳ למע״ב. ויום א׳ למע״ב הי׳ צ״ל
 א׳ בתשרי ולמה היה תחלת בריאת שמים וארץ בכ״ה באלול. ור״ה
 שהוא יום א׳ בתשרי היה ביום ברוא אדה״ר• אד הנה על תחלת בריאת
 שמים וארץ לא היה צריר לקבוע ר״ה יום מיוחד בשנה כי בריאת
 שמים וארץ היא בריאה מאין ליש גשמי להיות נראה גשמיות העולם
 וחומריותו ליש ודבר. וע״ז גאמר המחדש בטובו בכל יום תמיד מע״ב
 שבריאה זו מתחדשת תמיד בכל יום ולא בר״ה בלבד, אלא על בריאת
 האדם ביום ששי למע״ב ולא על בריאת גופו אלא על נפשו שנא׳ ויפח
 באפיו נשמת חיים שנשמת אדה״ר היתה כלולה מכל גש״י וכמ״ש אדם
 אתם והיא תכלית עיקר בריאת העולמות כמ״ש בראשית בשביל ישראל
 שנק׳ ראשית, הנה התחדשות בריאה זו שהיא* מאין ליש רוחני היא
 מתחדשת בכל ר״ה. (ועניו זה הוא מ״ש בע״ח שער הנסירה רפ״ב
 ובפע״ח שער הק״ש פ״ה כי ב׳ יהודים יש למעלה בחכמה ובינה האחד
 להחיות העולמות ולקיים קיום הכרחי והמשכה זו ויחוד זה הוא תדירי
 ואינו נפסק לעולם כי אם יתבטל רגע אחד יתבטלו כל העולמות.
 ויחוד ב׳ להולדת מוחץ שהם נשמת זו״נ פנימית העולמות וזה היחוד
 וההמשכה אינו תדיר כוי. והנה פי׳ יחוד חו״ב הוא עניו ההמשכה
 מאין ליש כי החכמה מאין תמצא ובינה נק׳ יש כנודע ממ״ש להנחיל
 אוהבי יש. והנה בחי׳ הא׳ להחיות העולמות ע״ז נאמר המחדש בטובו
 בכל יום תמיד כו׳ שאינו נפסק ההמשכה מאין ליש תמיד כוי, ומזה
 נמשר התהוות חיצוניות העולמות. וזהו עגין מאין ליש גשמי כו׳
 ר״ל חיצוניות העולמות דאבי״ע כוי. אמנם מאין ליש רוחני היינו הולדת
 הנשמות שהם פנימי׳ העולמות ומקורם לידת זו״נ שהם בחי׳ אדם
 וחוה כוי והיינו ע״י יחוד עליון דחו״ב שמקבלים ההשפעה מא״א
 ועתיק ומלמעלה מעלה עד א״ס כוי וכמ״ש בלק״ת פ׳ וירא, וכללות
 המשכה זו הוא בר״ה שאז הוא לידת והמשכת מוחין דזו״נ כוי) שלכן
 נקי בשם ר״ה כמו ראש האדם עד״מ ששם ראשית גילוי כללות החיות
 מעצמיות הנפש אשר בעצמות הנפש כל פרטי התחלקות החיות כלולים
 בהעלם וראשית יציאתן מההעלם אל הגילוי הוא ע״י שנמשר תחלה
 גילוי כללות החיות מעצמיות הנפש במוחין שבראש ומהם מתפשט

 *) עיין בהוספות.
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ך לקרב אל השכל איך תהייגה התורה והמצות ממשיכות גילוי  ג א
 אור א״ם ב״ה הסוכ״ע להיות בבחי׳ ממכ״ע בנשמת האדם,
 הנה יובן ע״פ מה שגודע שהשמחה גורמת ענוה ושפלות, וכמשל
 המלר שבשעת שמחתו הוא מתגלה לכל עבדיו ומשים א״ע כהדיוט
 עמהם. (וכמ״ש ודוד מכרכר כוי. (שמואל ב׳ סימן ו׳)). משא׳׳ב שלא
 בשעת השמחה הוא סגור ומסוגר ומרומם על בני אדם ומאן חשוב
 ומאן ספון כוי. והרי העגוה והשפלות מתגלה מצד השמחה. והנה
 כתיב תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיד בשמחה ובטוב לבב מרוב
 כל כר. ופי׳ מרוב כל אפילו מחיי העוה״ב שיש בה שמחה יותר
 מבחיי* העוה״ב. ולכאורה מאין יבא לאדם בחי׳ זו בשמחה בחדות ה׳
 ותהי השמחה הגדולה הזאת לאלקים בבחי׳ זו מרוב כל• אר הגה
 נודע שהשמחה היא התגלות התענוג שהעונג כשבא לידי גילוי אזי
 נולדה ונתהוה השמחה בהתגלות הלב וכל מה שיש גילוי תענוג יותר
 הוא שש ושמח יותר. והנה נודע בכל תענוגי עוה״ז שאיו לד עשב
 מלמטה שאין לו מזל מלמעלה והמזל ההוא רוחגית התעגוג ואין
 ערוד התענוג גשמי לגבי רוחני שהתענוג שברוחגי גדול מאד מערד
 תענוג הגשמי. וכ״ז הוא בעניני עוה״ז שהם נשפעים מפסולת ושמרים
 דקדושה כמ״ש ונשב בגיא מול בית פעור והתעגוג שבקדושה הוא
 נפלא לאיו קץ במעלה יתירה ונפלאה עד מאד וגם בקדושה יש עילוי
 אחר עילוי ג״ע תחתון ועליון ועדן הוא למעלה מג״ע שהוא מענג
 העליון מאד ונחל עדניד תשקם ועדן הוא בחי׳ חכמה ושם מתגלה
 תענוג. אד עצמיות התענוג הוא עליון יותר כמו שנראה בחכמת
 האדם שיש בה תענוג והתענוג ההוא הוא בחי׳ עליונה מהחכמה
 שבחכמה זו שנפלה לאדם מלמעלה מהשכל היינו מכח השכל נופל
 ונמשד התענוג, משא״כ בחכמה מצד עצמה אין התענוג מורגש שם
 אלא שמחמת התחדשות גילוי החכמה מאיר בו התענוג וכ״ז אינו אלא
 זיו והארה מעצמיות התענוג, וכד ההארה הנמשכת בעדן העליון הוא
 רק זיו והארה מעצמיות התעגוג הוא אור א״ס ב״ה הסוכ״ע שהוא
 מקור התענוגים ואין לכנות לו שם רק בשם עצמיות התענוג הפשוט
 מאחר שהתענוג הוא יותר עליון מכל המדרגות רק שהתענוג נפלא
 עד מאד ואינו מושג אפילו לעולמות העליונים ונק׳ םתימא דכל
 םתימין שאפילו לגבי עולמות הנעלמים הוא סתום ונעלם והנה שם
 הוא שרש התורה והמצות כי הגם דאורייתא מחכמה גפקת מ״מ
 שרשה למעלה מהחכמה והמצות הן תרי״ג דאורייתא וז׳ דרבנן בגי׳
 תר״ך שהם אותיות כתר מלשון כותרת ומקיף ששם הוא השראת ענג
 העליון מקור התעגוגים בבחי׳ כותרת ומקיף שאינו בא לידי גילוי רק
 בבחי׳ מקיף (ע׳ בע״ח שכ״ב םפ״ו בחיי מקפת עליו כר אור רוחני מקיף עליו)
 ואף גם זה ע״י רבוא רבבות מדריגות צמצומים רבים ושונים כמ״ש
 נפלאותיה ומחשבותיך אלינו אין ערוד אליך אגידה ואדברה עצמו מספר,
 שכדי להיות המשכת נפלאותיד אלינו בבחי׳ פלא ומקיף הוא ע״י
 צמצומים רבים עד אשר עצמו מספר כי פלא העליון נקרא לגבי אור
 א״ב ב״ה עצמו עושה פלא בחי׳ עשייה כר והיינו התלבשות התענוג
 ברצון שהרצון אינו אלא בחי׳ כותרת ומקיף בבחי׳ חיצונית ולא גילוי
 פנימית התענוג, ומשם מושרש שרש המצות שהן הן רצונו ית׳ ובקיום
 המצות נמשד ענג העליון המלובש ברצון נח״ר לפני שאמרתי ונעשה
 רצוני שבקיום המצות שורה נח״ר ותענוג העליון המלובש ברצון העליון
 שאינו בא לידי גילוי בעדו שאינו אלא זיו כר. והנה מגילוי עונג
 העלית הזה במצות נמשר בחי׳ שמחה שהוא גילוי התענוג להיות עוז
 וחדוה במקומו והשמחה היא הגורמת ענוה ושפלות לכן בה וע״י יומשך
 אור א׳׳ם ב״ה הםוכ״ע בנשמת האדם להיות בחי׳ ממכ״ע בהגלות
 נגלות עוז וחדות ה׳ מעונג העליון ב״ה (ועיין מ״ש בד״ה ביום השמיני
 עצרת גבי אשר קדשנו במצותיו אשר נשבעת כוי. ועיין בר״ח שער

 *) עיין בהוספות.

 ובפשעיכם שולחה אמכם. כמ״ש ברבות בראשית (ס׳׳פ י״ט) בשלוחין כר
 בגרושיו כו׳ איכה ישבה כוי. ועיין בת״ז סוף תיקון י״ט. ועמ״ש
 בד״ה ואשה כי תדור נדר גבי איכה תרעה• אד הנה על ידי הבכייה
 רחל מבכה כו׳ מעוררים רחמים להיות נמשר אח״כ באלול יג״מ
 הרחמים שעי״ז יומשד בר״ה להיות ואמרתם כה לחי כנ״ל, ועמ״ש
 במ״א בד״ה ת״ר נר חנוכה בש״א בו׳ איד שיש מעלה באספשא״מ
 שיכולים לראות בה מה שאיו רואים באספה״מ. ולכן אמר ישעי׳
 ואראה את ה׳ לפי שנתנבא בכה שהוא אםפשא׳׳מ ומשה שנתנבא בזה
 אמר כי לא יראני כדאיתא בגמ׳ םפ״ד דיבמות (דמ״ס). ומזה יובן
 איד שאע״פ שבחי׳ זה ובחי׳ חי הוא למעלה מבחי׳ כה עכ״ז יש ג״כ
 מעלה יתירה בבחי׳ כה ואספשא״מ שעי״ז יבוא לבחי׳ בכל מאדך, ועיין
 ברבות פ׳ וירא פ׳ נ״ו ע״פ נלכה עד כה. וזהו עניו התשובה כמ״ש
 סד״ה הראיני את מראיך וזהו עניו ואמרתם כה לחי כר להיות
 התחברות ב׳ הבחי׳ יחד). ואומרים אתה זוכר מעשה עולם וזכרנו
 לחיים ומקדש ישראל ויום הזכרון כי לשון זכירה נופל על דבר קטן
 ופחות הערד אשר נקל בעיני האדם לשכוח עליו ולאבדו וצריד לזכור
 עליו כר הנה המשכה זו להיות ראשית גילוי החיות בבחי׳ ממכ״ע הוא
ק בבחי׳ זכר רב טובד יביעו להודיע לבני האדם גבורותיו הן  ר
 הצמצומים רבים ועצומים עד איו מספר שצמצם אא״ס ב״ה הסוכ״ע
 דכולא קמיה כלא ממש חשיבי ואינו אפילו ערד טפה מים אוקיינוס
ק מלכותך היא מלכות כל עולמים בחי׳ מל׳ בלבד וכנודע ממאמר  ר
 יחיד חי העולמים מלד וכו׳ כמ״ש במ״א ולכן כל מעשה עולם אינם רק
 בבחי׳ זכירה כאדם שזוכר על חפץ קטן שיש לו שנקל לאבדו ואפילו
 כל יצורי קדם הן העולמות העליונים כוי. (ועמ״ש מזה בד״ה כי כיום
 הזה יכפר בפ׳ אחרי). וזהו השבח שמשבחים לפניו ית׳ אתה זוכר כי כל

 סידור שבחיו של מקום הוא ע״ד במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה
 מוצא ענותנותו כמ״ש במ״א, ואותה אנו מבקשים זכרנו לחיים להיות
 בחי׳ זכירה זו לפניו ית׳ להיות המשכת אור א״ם ב״ה הסוכ״ע לבחי׳
 ממכ״ע. והנה בר״ה אומרים זה היום תחלת מעשיר הגם שר״ה הוא
 יום ברוא אדה״ר והוא יום ו׳ למע״ב הוא מפני כי סוף מעשה במחשבה
 תחלה וכמ״ש בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית ישראל עלה
 במחשבה ופי׳ מחשבה זו הוא עד״מ כמו שבאדם עיקר הנהגתו הוא
 ע״י המחשבה שאחריה נמשכו כל האברים ונשמעים לה כר המחשבה
 העליונה הקדומה אנא אמלור היתה ע״י ישראל שבשביל ישראל שנק׳
 ראשית כו׳ וביום ברוא אדם ביום ו׳ נגמרה תחלת המחשבה, ולכן נק׳
 תחלת מעשיר שהמחשבה היא כמעשה לגבי הקב״ה שאף המחשבה
 נחשבת אצלו לבחי׳ עשיה. וכמ״ש ביום עשות הוי׳ אלקים כו׳ ובע״מ
 נברא העולם ובמדרש איתא במחשבה אחת כוי. אך הכח הזה הניתן
 לישראל באתעדל״ת להיות זה היום תחלת מעשיר להמשיר מבתי׳
 סוכ״ע לבחי׳ ממכ״ע, ביארו מסדרי התפלה כי חק לישראל הוא משפט
 לאל הי יעקב דמלת כי פירושו נתינת טעם על מה שקדם לומר זה
 היום תחלת מעשיך כר. וביאור הענין הוא כי הנה התורה נקי חוק
 ומזון לישראל שהיא המשכת אור א״ס ב״ה בפנימי׳ הנפש שא״א להנשמה
 שהיא בע״ג לקבל אור א״ם ב״ה שאין לה ערוך אליו ית׳ כ״א ע״י התורה
 שהיא היא חכמתו ורצונו ית׳ והתורה נק׳ חק שהיא נתפסת ונקלטת בפנימיות
 הנפש והמצות נק׳ משפטים לפי שהמצות הן בבחי׳ חיצוניות רק משפט
 לשון הילוך כתרגום על כמשפט הראשון כהלבתא קדמיתא, דהיינו שמ״מ יש
 בהן בחי׳ התפשטות והילוך ההמשכה מאור א״ם ב״ה והוא נמשך ומתפשט
 עד בחי׳ אלקי יעקב יו״ד עקב בחי׳ חיצוניות(שע״י התומ״צ נמשך מאור
 .א״ס הםוכ״ע בנשמות, וי״ל כי אורייתא מחריב נפקא וכבר נתבאר שע״י
 יחוד חו״ב נמשכו נשמות זו״נ כר. עוי״ל עפמ״ש בזח״א תולדות(קל׳׳ד ב׳)

 והובא בע״ח שער הפרצופים שכ״ט סוף דרוש א׳):
 שויה עמהם — מכמ־ש: נתקן ע״פ בוך גוכתי״ק 1101 צה, ב.
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 אשתכח בגווה. הה״ד כי איננו, פי׳ שהוא הסתלקות ההמשכה והגילוי
 מבחי׳ סוכ׳׳ע בבחי׳ ממכ׳׳ע. ומחמת זה כרחל לפני גוזזיה נאלמה
 היינו ירידת הנשמה ושעבודה לדאוג ולחשוב בכל עניני הגוף ותאוות
 נפש הבהמית החיונית מה שהן מותרות כו׳ ועמ״ש מזה בד׳׳ה אלה
 מסעי. והנה מזה נמשד בחינת מבכה ע״ד מבכה אחרים עמה שהוא
 התעוררות הבכיה בלב האדם על סילוק גילוי אור א׳׳ס ב׳׳ה כר. והנה
 על בכיה זו גאמר קול ברמה גשמע וכדפי׳ בזח׳׳א ויגש (דר׳׳י ע״א)
 מאי ברמה דא הוא עלמא דאתי כו׳ וכמ״ש ותתפלל חנה על הוי׳
 ובכה תבכה כו׳ שע׳׳י התעוררות רחמים בבחי׳ בכה תבכה הנ״ל
 הוא מעורר בחי׳ על הוי׳ למעלה מבחי׳ ומדריגת שם הוי׳ הנמשד
 ע׳׳י קיום המצות), ובבחי׳ בכיה זו ממשיד גילוי בחי׳ פנימיות עונג
 העליון המלובש ביג״מ הרחמים המתגלה ע׳׳י ריבוא רבבות ומדרגות
 צמצומים בחינת גבורתה. וזהו תגל נפשי באלהי כי שם אלקים הוא
 בחי׳ הצמצום ומגן לשם הוי׳. כמ׳׳ש כי שמש ומגן הוי׳ אלקים והוא
 ענין חמה בנרתקה כמ״ש במ׳׳א. ולהיות כל המשכות הללו שבבחי׳
 פנימית הם בבחי׳ צמצומים וגבורות (וזהו גם כן ענין ממעמקים
 קראתיך עשרה עומקים דעשי׳׳ת עומק גימטריא ריי׳ו גימטריא גבורה
 כמו עד״מ עומק המעיין שהוא יוצא ונמשך ממקורו שהגביעה דקה
 ביותר כקרני חגבים עד׳׳מ וכה״ג דאל׳׳כ היה כמו במבול כשנבקעו
 מעינות תהום כוי. וכד עד׳׳מ הגילוי וההמשכה מעומקא דכולא צ״ל
 ע״י בחי׳ גבורה וצמצומים כו׳ וזהו דעומק גימטריא גבורה דייקא
 וזהו עגין רי״ו הגז׳ בפע״ח בכווגות ראש השגה ויוהכ״פ. וזהו שעל
 זה גאמר תגל גפשי באלקי שלהיות ההמשכה מבחי׳ על הוי׳ צ״ל ע׳׳י
 צמצום וגבורה כו׳ ולכן במ״ת נאמר ג״כ וידבר אלקים לפי שצ׳׳ל גילוי
 והמשכה מבחי׳ אנכי מי שאנכי כו׳ וז׳׳ש ג״כ בברכת יצחק ויתן לד
 האלקים כי להיות ההמשכה מבחינת טל השמים טלא דבדולחא פנימית
 עונג העליון צ׳׳ל ע׳׳י שם אלקים מטעם הנ״ל וע׳ בזח׳׳ג פ׳ פנחס
 דרל״ט ע״ב גבי ואתר דא אתקין האלקים תדיר כו׳ מאין סוף ומאין
 חקר ובמק״מ שם בשם נ״ב מהרח״ו ובפ׳ ואתחנן (דרס״ז ע׳׳ב) ע״פ
 עין לא ראתה אלקים זולתר בו׳ ע״ש, ועמ״ש בביאור ע״פ כן אד׳ הוי׳
 יצמיח צדקה ותהלה שהוא שם הוי׳ בניקוד אלקים ובד״ה אתם נצבים
 בפי׳ למעו הקים אותר היום לו לעם והוא יהיה לד לאלקים) שהוא
 להיות נגלה כבוד הדר מלכותו בחי׳ מל׳ דא״ם שאין העולמות יכולים
 לקבל הארה זו בפנימיותם רק כמ״ש שום תשים עליד מלד עליך
 דייקא. ולכן המלאכים זעות מחיל כסא וחיל ורעדה יאחזון מפני
 שמשיגין התלבשות מל׳ דא״ס ב״ה ואין יכולים לקבל הארה מזה בבחי׳
 פנימיותם רק כמ״ש שום תשים עליך מלך עליך דייקא. ולכן המלאכים
 זעות שמ״מ מקבלים עליהם עול מלכות שמים ומזה תפול עליהם אימה
 ופחד. וכד המשכת השופר שהוא המשכת פנימיות עונג העליון א״א
 לבא לידי גילוי הנפש בבחינת פנימיות כ״א בבחי׳ חרדה ורעדה.
 ולכן קול השופר גורם חרדה וכמו שכתוב וקול השופר חזק מאד ויחרד
 כל העם כוי. וכל העם רואים את הקולות ואת קול השופר וירא העם
 וינועו כר• אד מבפנים נמשד גילוי פנימית ענג העליון. וזהו תגל
 נפשי בבחי׳ גילה שאין השמחה נראית ונגלית מבחוץ אלא שמבחוץ
 הוא התגלות החרדה ורעדה ותוכה רצוף הגילה והחדוה בפנימית עונג
 העליון הנמשך ע״י השופר, ועמ״ש בד״ה ביום השמע״צ גבי וכדי להבין
 עניו תשובה כו׳ הנה עד״מ יש שני מיני תענוג לפני המלך כו׳ ע״ש
 וגם ע״ד ההוא יובן ענין שוש אשיש ותגל נפשי שהו שני מיני תענוג הנ״ל:
 ה אך בכסה ליום חגנו. פי׳ בחי׳ בכסה שהוא התכסות והסתר
 השמחה שלא נראית ונגלית בר״ה כי חרדה ורעדה הם
 המעלימים ומסתירים את השמחה שלא תהא אלא בבחי׳ גילה. הנה
 התכסות הזאת תתגלה ליום חגנו הוא חג הסוכות שהוא סתם חג

 הענוה פרק א׳ בשם הרע״מ פ׳ פנחס (דר׳׳ל) שמדת מלכות נקרא
 ענוה. והיינו כמש״ל בד״ה אתם נצבים שהרי אין מלך בלא עם
 פי׳ שהם גקראו במדריגה עמו שהם אנשים כמותו ומתייחסים אליו
 בערד מה כר והרי לגבי הקב״ה אין ערוד אליו כוי. ולכן זה
 שאעפ״כ נשפל ונמשד להיות בחי׳ מלר וכמ״ש ה׳ מלר כוי. וכתיב
 למען הקים אותר היום לו לעם כוי. זהו ענוה והשפלה גדולה.
 וזהו שע״י השמחה בקיום התורה ומצות ממשיכים ענוה זו להיות בא״י
 אמ״ה כוי, וע׳ שם עוד בר״ח מעניו הענוה בהקב״ה). וזהו שוש אשיש
 בה׳. פי׳ אשיש הוא לשון הפעיל כמ״ש כן ישיש ה׳ עליכם כוי.
 וארז״ל הוא אינו שש אבל אחרים משיש כי הוא פועל יוצא לאחרים.
 ופי׳ שכנס״י אומרת שהיא מפעלת השמחה בהוי׳. דהיינו להיות גילוי
 הוי׳ צמצום והתפשטות כו׳ שהוא ע״י בחי׳ השמחה של הוי׳ דהיינו
 גילוי עונג העלית ב״ה למטה (וזהו מ״ש במדרש רבה פ׳ צו ספ״י
 בענין כפל לשון שוש אשיש נחמות כפולות דהיינו שמפעיל השמחה
 והגילוי בסוכ״ע וממכ״ע. ועמ״ש במ״א מענין ההפרש בין שמחת פורים
 לשמחת יו״ט שהוא לפי שע״י המס״נ שהיה להם אז הגיעו למעלה
 מעלה בעצמות אור א״ס ב״ה להמשיר משם גילוי האור והנס ולכן
 השמחה מגילוי זה הוא ביתר שאת ויתר עז כוי, ואפשר עד״ז י״ל
 ענין כפילת השמחה שוש אשיש בו׳, וע׳ זח״ג קל״ג א׳ ע״פ שוש אשיש
ח והוא בקיום התומ״צ שישראל  ובשה״ש רבה ס״פ נגילה ונשמחה ב
 עושים למטה שבזה ממשיכיו השמחה הוא גילוי ענג העליון ב״ה שכל
 המצות הם המשכות מההעלם אל הגילוי(וזהו ויספו עגוים בהוי׳ שמחה
 (בישעי׳ סי׳ כ״ט) פי׳ שהם מוסיפים כביכול שמחה בשם הוי׳ וכנ״ל

 בפי׳ אשיש שהיא מפעלת השמחה בהוי׳ כוי. וסיום הפסוק (בישעיה שם)
 ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו יתבאר לקמן):

 ד אך הנה המשכה זו של תומ״צ אנו ממשיבין בכל השנה, אבל
 בראש השנה שמתחדש חיות כללי על כל השנה מבחי׳ סוכ״ע
 אין המשכת תומ״צ מספקת להמשיד התחדשות אור חדש ובפרט מי
 שפגם בעשותו אחת ממצות ה׳ אשר לא תעשינה או שלא קיים מצוה
 אחת ממצות הי. אשר לזאת נקבע ר״ה יום מיוחד להמשיר אור
 חדש הזה ע״י השופר. וזהו בחדש שופר בחי׳ התחדשות. והענין
 כי הנה השופר הוא ג״כ המשכת בחי׳ ענג העליון אלא שהוא המתגלה
 בבחי׳ פנימיות ע״י גנוחי גנח וילולי יליל בחי׳ בכיה לעורר רחמים
 רבים ממקור הרחמים שהן י״ג מדה״ר שבכתוב והן הן המשכת
 פנימית ענג העליון שהוא למעלה מעלה מבחי׳ ענג העליון המלובש
 בתומ״צ שאינו מתגלה אלא בבחי׳ חיצוני׳ ובחי׳ מקיף בלבד ולכן מתקן
 כל הפגמים וממלא כל החסרונות שבהמשכה התורה והמצות. אד
 הגילוי הזה הוא ע״י בחי׳ גנוחי גנח וילולי יליל כי הבכיה היא על
 ריחוק אור א״ס ב״ה בבחי׳ גילוי רק זכר רב טובר יביעו להודיע
 לבני האדם גבורותיו רק הצמצומים רבים ועצומים ריבוא רבבות
 מדריגות עד אין חקר וכמ״ש אגידה ואדברה עצמו מספר שצמצם
 אור א״ס ב״ה להיות נראה ונגלה כבוד הדר מלכותו ומלכותר מלכות
 כל עולמים שמזה חיות העולמות וקיומם כי אין מלד בלא עם.
 וכאשר יתבונן המשכיל על ריחוק זה מגילוי אור א״ס ב״ה שכמה
 צמצומים ועולמות אין מספר המעלימים ומסתירים גילוי אור א׳׳ס ב״ה
 מקור התענוגים ירבה בבכיה מאד כי יש לו לבכות יותר מאשר בוכים
 עוברים בגיהנם שעליהם אמר הכתוב עוברי בעמק הבכא (תהלים
 סימן פ״ד) שהרי הגיהנם הוא רק מירוק נפשו וכמו שאמרו על אחר

 מוטב דלידייני׳ וליתי לעלמא דאתי. ואם על הסתלקות עונג עוה״ב
 בוכים שאינו אלא זיו. ומכ״ש וק״ו שיש לבכות על סילוק גילוי אור א״ם
 ב״ה מקור התענוג (וזהו רחל מבכה על בניה כו׳ כי איננו וכדפי׳
 בזח״ג ויקרא (דף כ• ע׳׳ב) בגין דקב״ה הוה סליק לעילא לעילא ולא

 •) עיין בהוספות.
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 הלבישני כו׳ הן המשכות פנימיות ומקיפין של התורה והמצות עצמן
 שהן בבחי׳ אלקות ממש:

 (ולתוספת ביאור ענין גילו ברעדה. הנה הוא בחי׳ גבוה
 יותר מבחי׳ התגלות השמחה ע׳׳ד שעלמא דאתכםיא
 גבוה מעלמא דאתגליא. וזהו ענין לוחות אחרונות שביוהכ״פ שניתנו
 בחשאי כו׳ כמ״ש לקמן בד״ה האזינו השמים ולעיל בפ׳ תבא ע״פ
 היום הזה בו׳ ושם בד״ה ענין ראש השנה שהוא בחינת חסדים
 המכוסים וחסדים המגולים, ומבואר במ״א לחסדים המכוסים הם בחי׳
 עץ החיים משא״כ (מקום) [חסדים] המגולים נקרא עץ הדעת טו״ר
 כו׳ עלמא דאתגליא כוי, וזהו ענין והצנע לכת כו׳ וע׳ בזהר הרקיע
 ריש ספרא דצניעותא. ועמ״ש ג״כ לקמן סד״ה ביום השמיני עצרת
 שהגילה נמשכה מבחי׳ עליונה יותר מהשמחה כוי. וזהו ואביוני
 אדם בקדוש ישראל יגילו, פי׳ אביון שתאב לכל. והיינו בחינת רחל
 מבכה כוי, שהוא המרירות על כי איננו הסתלקות האור והגילוי ולכו
 נקרא אביוני אדם כי על הכסא דמות כמראה אדם כו׳ ובהסתלקות
 האור והגילוי דבחי׳ אדם לבחי׳ כי לא אדם הוא נקי היסוד ומל׳
 אביונים בו׳ שהם תאבים לגילוי האור כוי. והוא בחי׳ בעלי תשובה
 שהתשובה אינה על עבירות דייקא רק המרירות על ריחוקו מה׳.
 ונודע שבמקום שבעלי תשובה עומדים כו׳ כי ע״י מרירות זו מעוררים
 יג״מ הרחמים כמ״ש לעיל וכמ״ש בד״ה כי ההרים ימושו ובד״ה כי
 כארץ תוציא צמחה כוי. וזהו בקדוש ישראל יגילו כלומר בבחי׳ שהוא
 קדוש ומובדל מבחי׳ ישראל דלעילא דהיינו כמו שכתוב על הוי׳ למעלה
 משם הוי׳ דהיינו למעלה מבחי׳ ומדרגת צדיקים כוי, ואפשר שזהו
 ג״כ ענין ותגל נפשי באלקי שהוא כענין מ״ש והיה הוי׳ לי לאלקים
 כמ״ש ע״פ זה בפרשת ויצא ובד״ה שובה ישראל עד הוי׳ אלקיד ובד״ה
 ביום השמיני עצרת בפי׳ צור לבבי וחלקי אלקים לעולם. וזהו בחינת
 ומדרגת עשי״ת שאז זוכים כל ישראל לבחי׳ תשובה והרי נק׳ אביוני
 אדם כמו שאומרים בכל הוידוים אשמנו בגדנו כו׳ חטאנו עוינו פשענו
 כוי. והיינו בחי׳ אביונים מבחי׳ אדם רמ״ח מ״ע רמ״ח אברין דמלכא
 כו׳ וע״י שתאבים ומתאוים לשוב אל ה׳ מעומקא דליבא עי״ז בקדוש
 ישראל יגילו בחינת כי לא אדם הוא ולא ישב אדם שם, וזהו ענין
 המלד הקדוש שאומרים בעשי״ת וזהו עגין לקדוש ה׳ מכובד שנאמר
 ביוהכ״פ ופי׳ מכובד שמשם יומשר בבחי׳ ממכ״ע להיות מלא כל הארץ
 כבודו בו׳ כמבואר ענין זה בד״ה כי כארץ תוציא צמחה כו׳ הנ״ל.
 וזהו ענין תגל נפשי באלהי וכנ״ל. והנה מבואר למעלה שהשמחה
 למעלה גורם ענוה להיות המשכת אור א״ס ב״ה הסוכ״ע בנשמת
 האדם להיות בחי׳ ממכ״ע כר. ולפ״ז הגילה שהיא חדוה ושמחה
 פנימית יותר דהיינו מפנימית עונג העליון שלמעלה מבחי׳ עונג
 העליון המלובש במצות כו׳ היא גורמת ג״כ ענוה ושפלות יותר והוא
 ענין המשכת י״ג מדות הרחמים וכמ״ש בר״ח שער הענוה שם בשם
 הרמ״ק שי״ג מדה״ר הם מורים על הענוה כו׳ ע״ש באריכות. והיא
 ענוה גדולה ועצומה להשפיל עצמו למטה מטה גם למקום העוונות
 להיות נושא עון ומגביהו שיהיה אתהפכא חשוכא לנהורא כוי, ועמ״ש
 מזה על פסוק ועתה יגדל נא. והיינו לפי ששרש י״ג מדות הרחמים נמשכו
 מפנימית עונג העליון כנ״ל. וזהו הטוב כי לא כלו רחמיר. הטוב הוא
 בחינת עמד מקור חיים עמד הסליחה היינו מה שהוא עמד ממש שמשם
 דייקא לוקחה הסליחה והיינו ע״י המשכת י״ג מדות הרחמים נושא ערך כו׳
 ועיין מ״ש בד״ה שובה ישראל עד, ועמ״ש עוד מענין ענוה בביאור מאמר

 פ׳ פקודי(דף רל״ג) ע״פ והנה איש מראהו בו׳ בסוף הדרוש ע״ש):

 כיאור ע״* שוש אשיש

 ולתוספת ביאור להביו ענין השופר צריד להקדים תחלה ענין
 שו״ה עץ — (מקום): וכ״ה בבוך 1101 תצ, א בגוכתי״ק בלי סוגריים.

 שו״ה יג׳־מ: נתקו ע״פ גוכתי״ק ודפוס ראשון, בשאר הדפוסים נדפס: י״ג.

 שבגמרא שאז תתגלה השמחה בגילוי כי בר״ה החרדה היא בחי׳
 שמאל דוחה ולא דוחה לגמרי ח״ו אלא כמ״ש שמאלו תחת לראשי
 שבחי׳ שמאל דוחה גורם נשיאות ראש להתגלות בחג הסוכות בחי׳
 וימינו תחבקני כאדם החובק את חבירו מאהבה ואינו מניחו להפרד
 ממנו. בד בחג הסוכות הסכך וגי דפנות הן בחי׳ חיבוק וקרבת
 ה׳ ממש שסובבו ומקיפו מכל צד ואינו מניחו להיות בבחי׳ נפרד ח״ו
 (ועמ״ש מענין סוכות סד״ה האזינו השמים) וזהו מן המצר קראתי
 יה ענני במרחב יה שמן המצר שבר״ה נעשה מרחב בחג הסוכות (כי
 מן המצר היינו שופר דראש השנה שהשופר צדו א׳ צר כו׳ ועמ״ש
 ׳;׳!זה ע״פ וכל העם רואים את הקולות כוי, והמרחב שבחג הסוכות
 הוא התגלות בחי׳ ורב חסד כו׳ בחי׳ כי חפץ חסד הוא וזהו וחסדי
 מאתך לא ימוש כוי) ולכן נאמר ושאבתם מים בששון שהי׳ ניסור
 המים ע״ג המזבח בשמחה גדולה שמחת בית השואבה. כי בכל
 השנה היו מנסכין יין ששם שורה בחי׳ שמחה מצד עצמיות אין שמחה
 אלא ביין משא״כ בחג הסוכות היה גילוי השמחה במים שאין בהם
 שמחה מצד עצמותו רק מפני גילוי השמחה עליונה (ועמ״ש כה״ג
 ע״פ מזמור שיר חנוכת הבית שבחי׳ בית ומקיף עליון לא שייר בו
 שמחה מצד עצמו שהוא למעלה מהשגה כו׳ וממשיכים בו שמחה
 ממקום עליון יותר כוי, וכר הוא בענין השמחה שבניםוף המים ולכן
 נקרא בית השואבה). אר התגלות השמחה זו שבחג הסוכות אינה
 בהתגלות פנימית הנפש כ״א בבחי׳ מקיף. כי מצד שהמשבות שמחה
 זו מי״ג מדה״ר הממשיכות מענג העליון המרומם ומתנשא מימות
 עולם א״א לבא לידי גילוי כ״א בבחי׳ מקיף וכמאמר המלר המרומם
 כו׳ ברחמיך הרבים כו׳ צור משגבנו מגן ישענו משגב בעדנו הם הן
 ג׳ בחי׳ מקיפין כי משגב ומגן הם בחי׳ מקיף כנודע (וכ״ז נמשר
 מבחינת ברחמיר הרבים כו׳ היינו ע״י יג״מ הרחמים דעשי״ת שמהמצר
 ענני במרחב כו׳) וזהו כי הלבישני בגדי ישע בגדים היינו בחי׳ מקיפין
 ונק׳ בגדי ישע כי ישע מלשון וישע ה׳ אל הבל ואל מנחתו שהוא
 מלשון פונה ממקום למקום שהמקיפין הן מושכין את האדם ופונים
 אותו ממקום למקום. כמו הסוכה שהיא בחי׳ חיבוק כנ״ל. ובה
 ועל ידה תמשד נפש האדם לדבקה בו וכל כחות הנפש אפי׳ מה
 שעוסק בצרכי העולם תהיינה עולות לה׳ וכמשל האדם החובק את
 חבירו מאחוריו שאפי׳ בחי׳ אחוריים מקיף ומסבב להיות כולו עולה
 לה/ וגדול כה המקיף בזה להעלות נפש האדם שלא כדרר השתלשלות

 בסדר המדרגה וכמ״ש מדלג על ההרים כר:
 ו ומעיל צדקה יעטני. הנה הצדקה היא ג״כ בחי׳ לבוש אלא
 שגדול כח ומעלת הצדקה יותר משאר המצות. שצדקה
 וגמ״ח הם מהדברים שאוכלים פירותיהן בעוה״ז שיש בה המשכה וגילוי
 למטה בעוה׳׳ז יותר מבשאר מצות ולכו נקרא בשם מעיל שתלוים בו זגים
 ורימונים להשמיע קול ונשמע קולו בבואו אל הקדש וקול הוא המשכה וגילוי:
 כחתן יכהן פאר. פי׳ כחתן מלשוו חות דרגא מזה ימשיד בחי׳ כהן
 וחסד בחי׳ אתה כהן לעולם הוא חסד ה׳ הנמשד מעולם ועד
 עולם ולהיות בבחי׳ פאר היינו בחי׳ חוק ומזון לישראל אשר בד אתפאר:
 וככלה תעדה כליה. (ע׳ בזח״ג בלק (קצ״ט ב׳)) כליה אלו הו
 נש״י שהו בבחי׳ כלים ומקבלים אוא׳׳ס ב״ה הנמשר מתורה
 ומצות. ודברי אשר שמתי בפיר. והם בחי׳ כלים הבטלים לאורו כו׳
 והכלה היא כנם״י ומקור נש״י תעדה אותן בעדי עדיים בעטרה שעתיד
 הקדוש ברוד הוא ליתנו בראש כל צדיק. וצדיקים יושבין ועטרותיהן
 בראשיהן. וכוונת הפסוק שכמו החסד הנמשד מעולם ועד עולם
 בבחי׳ פנימית לתפארת ישראל בהמשכת התורה וכמו בחי׳ העטרות
 של צדיקים בגן עדן שהן בחי׳ מקיפים שכ״ז הוא נמשר מזיו התורה
 ועבודה כן ויותר מכן שוש אשיש בהוי׳ עצמו ותגל נפשי באלקי כי



 לקוטי בצבים תורה מט

 שנתצמצם הזיו וההשפעה שלא להיות גילוי אלא דרך קו וחוט ומה
 שאינו בא לידי גילוי נק׳ סובב שהגם שהוא גמצא למטה הוא בבחי׳
 העלם ולא בבחי׳ גילוי [ועד״ז אמרו בת׳׳ז וכד אנת תסתלק מינייהו
 בו׳ דאין הפי׳ כפשוטו כהסתלקות הדבר ממקום זה למקום עליון
 מאחר שהוא ית׳ אינו בגדר מקום, אלא הפי׳ שנעשה האור בבחי׳
 העלם מהם ואינו מתגלה בהבלים דע׳׳ס. וכמו בע׳׳ס דאצילות מאיר
 אור א׳׳ס בגילוי רב עד דאיהו וגרמוהי חד משא״כ בע״ס דבריאה אין
 הגילוי עד׳׳ז. וזהו ענין הסילוק וההעלם. וכ׳׳ז אינו בגדר מקום.
 ונמצא ענין הסתלקות והתפשטות זו אינו כפשוטו לומר שגסתלק ואינו
 נמצא עוד במקום זה דלא שייר כלל לומר כן באור א״ם ב״ה, אלא הוא
 רק עניו העלם וגילוי. וקצת משל לזה הוא כמו ענין גילוי כח
 הראיה בעץ והגה כשסותם העיו ואץ מתגלה כח הראיה לראות איו
 הענין שנסתלק כח הראיה מהעין כי באמת ישנו גמצא בהעין רק
 שאין מתגלה כחו. ועד׳׳ז הוא ענין העלם וגילוי שמתגלה האור בהבלים
 והעולמות או שאינו מתגלה בהן, והעלם זה הוא לגבי הכלים והעולמות
 משא׳׳כ לגבי האור עצמו אין שום שינוי וכ׳׳ש במהותו ועצמותו ית׳
 שלמעלה מעלה מבתי׳ האור והגילוי ועמ׳׳ש בד׳׳ה שחורה אני ונאוה
 בעגין ישת חשד סתרו. [ועיין בזהר פרשה אחרי דף ע״ג ע״א בעניו קובייה
 סתימ וגליא כוי ועמ״ש מזה בדיה כי קרוב אליך הדבר]). ולהסביר העגין

 איד הוא נמצא למטה מאחר שאינו מתגלה. הענין הוא כי הנה
 נודע שנשמת משה רבינו עליו השלום היתה מבחינת אצילות וכן
 נשמת אברהם והיינו שבמשה רבע״ה ובאברהם היה מאיר בהם
 אצילות בבחיגת גילוי למטה. הרי שנמצא גם למטה בחי׳ אצילות.
 וכמ״ש בגלגולים פ׳׳כ ג׳׳כ שיש בחיגת אצילות גם בעשיה. והגה מצד
 אור האצילות עצמו אין מניעה שאילו היה משה ואברהם גם היום פה
 עמגו היה אור האצילות מתגלה בהם רק שבדור הזה אין גילוי אור
 האצילות למטה. אבל מ״מ מוכרח להיות שבמציאות יש אור אצילות
 למטה ג״ב אלא שאיגו מתגלה בדורגו זה. וכן שלמה דכתיב ביה
 ויחכם מכל האדם וידבר שלשת אלפים משל והרי נגלה אליו חכמה
 גדולה כ״כ הגם שגם הוא היה בעוה״ז בבחי׳ עשיה הרי שמציאות
 החכמה היא גם למטה בעוה״ז ולכן היתה גגלית לשלמה אלא
 שנעלמה מעין כל חי זולתו. וכן עד״ז יש מציאות נבואה גם בעוה״ז
 רק שבגביאים היתה בבחי׳ גילוי שהגבואה היתה מתגלה בהם לפי שהיה
 בהם כח לקבל, ועכשיו המגיעה מצד המקבלים אבל מצד האור
 והשפע אין מוגע שבמציאות יש האור והשפע גם היום רק שאינו נגלה

 ונראה אלא לפי ערר כח המקבלים:
 והנה מכל זה יובן למעלה בחי׳ סובב. כי פי׳ סובב הוא מה שאינו
 בא לידי גילוי כג״ל. וחכמת שלמה לגבי ערכנו נקרא בחי׳
 סובב. וכן בחי׳ מדבר לגבי בחי׳ בע״ח גקרא סובב שאין בחינת
 מדבר מתגלה בבחי׳ בע״ח שגתצמצמה ההארה עד שאין בו אלא בחי׳
 בע״ח ולא מדבר והיינו לפי שבחי׳ מדבר ישנה במציאות גם בעוה״ז
 אלא מפני שבבע״ח נתצמצם ואינו נראה ונגלה הרי בחי׳ זו לגבי
 דידהו בחי׳ סובב שאינו מתגלה ובבחי׳ צומח נתצמצמה ההארה יותר
 עד שאין בה אפי׳ בחי׳ בע״ח ובדומם מתצמצמת ההארה יותר.
 וכל אלו הד׳ צמצומים שבדצח״מ היינו שירדה ונתמעטה ההארה
 מדרגה אחר מדרגה והכל בבחי׳ ההארה והגילוי שנתגלה
 באדם בבחי׳ מדבר ירד ונתמעט בבע״ח והגילוי שגתגלה בבע״ח
 ירד ונתמעט בצומח. שהרי הבע״ח מרגישים כאב בחתיכת אבר
 מהם מפני שיש בהם גילוי החיות משא״כ הצומח וכו גילוי המתגלה
 בצומח ירד ונתמעט בדומם. ולפי שאין הצמצום אלא בבחי׳ מיעוט
 הגילוי ולא שאינה במציאות כלל כי הרי באדם מתגלה בחי׳ מדבר
 אע״פ שהוא במקום א׳ עם הדצ״ח לכר נק׳ בחי׳ מדבר לגבי בע״ח

 ממלא וסובב, כי לכאורה אינו מובן מאחר שפי׳ סובב אין פירושו
 שסובב ומקיף מלמעלה אלא שהוא נמצא למטה כמו למעלה רק
ד  שההפרש הוא בבחי׳ העלם ובבחי׳ גילוי וכמ״ש במ״א, א״כ א
 יתקרב אל השכל מה שנודע שיש רבוא רבבות בחי׳ בחי׳ ומדרגות
 וצמצומים רבים ושונים עד שבא מבחי׳ סובב שהוא בבחי׳ ההעלם
 לבחי׳ ממלא שהוא בחי׳ גילוי מאחר שהכל במקום א׳ ואין ביניהם
אד שיד  ריחוק מקום וכלום חסר רק יציאה מההעלם אל הגילוי ו
 לומר ב״כ רבוא רבבות מדרגות וצמצומים רבים ושוגים עד אין קץ
 ותכלית כנודע• אד הענץ יובן עד״מ מבשרי אחזה שנראה בחוש
 באדם הגשמי שיש לו שכל וחכמה להשכיל כל דבר אשר יעשה ולפי
 מה שהסכימה חכמתו כד נוטה רצונו לעשות הדבר ההוא שחייבה
 חכמתו שכמו שחייבה חכמתו לדבר ההוא כר יש לו רצון ותשוקה
 לאותו דבר שהחכמה מגהגת את הרצון כנודע וע״פ הרצון מחשב
 ומהרהר איד לגמור מה שעלה ברצונו שפעולת הדבר איגה גגמרת
 אלא ע״י הרהור אותיות מחשבתו שאותיות הללו הן למטה ממדרגת
 הרצון כנודע. והנה מקום משכו השכל הוא במוח וכן משכן הרצון
 הוא ג״כ במוח וגם הרהור אותיות המחשבה הוא מהרהר ומחשב
 במוח הרי שבמוח א׳ יש בו ג׳ מיגי התלבשות שמתחלה מתלבש
 בחכמה והחכמה מתלבשת ברצון והרצון מתלבש באותיות המחשבה
 והכל במקום א׳ הוא המוח הרי שמצינו כמה בחינות והשתלשלות
 מעילה לעילה במקום אי. והטעם הוא לפי שהתלבשות דבר רוחני
 אינו דומה לדבר גשמי כי הדבר הגשמי הוא תופס מקום והעליון
 שמתלבש בתחתון נעשה התחתוו למטה ממנו בריחוק מקום משא״כ
 הרוחני אינו תופס מקום מצד עצמו רק שנתפס ונקלט בגדר ובחינת
 מקום שהמקום ההוא אינו אלא כלי ומשכן להשראת הרוחני בו ולכן
 יכול להיות השראת כמה מיני כחות והתלבשות במקום א׳. ומזה
 יובן למעלה למשכיל איד כמה מיני צמצומים והשתלשלות והתלבשות
 המדרגות רבות במאד באור א״ס ב״ה במקום א׳ ממש ובאמת הוא
 ית׳ מקומו של עולם ואין העולם מקומו. ועוד יובן יותר ע״פ
 משל אחר מכח השכל המתלבש במעשה כגון מעשה הכתב שהיד
 כותבת מה שעלה בשכלו והרי מלובש שם כח השכל וגם אותיות
 המחשבה שהרי עכ״פ צריך להרהר באותיות המחשבה לכתוב אותיות
 הכתב. וגם יש לו איזה תשוקה בשעה שכותב וגם כח העשיה הוא
 כח היד הכותבת. נמצא שיש כאן ארבעה מיגי התלבשות וצמצומים שכל
 ומחשבה ומדות ומעשה וד׳ בחינות צמצומים והתלבשות אלו יש ג״כ
 בדבור האדם שמדבר מה שחייבה חכמתו ומחשב האותיות אשר מדבר
 בהם ויש לו רצון ותשוקה לדבר ההוא אשר ידבר. והגה ד׳ צמצומים
 אלו הן מה שנרגשים לפי שכלנו שאיו אנו מרגישים רק ד׳ מיגי צמצומים
 כגגד ד׳ אותיות שם הוי׳ דהיינו הצמצומים שהן בבחי׳ ההשתלשלות
 מחכמה ולמטה, אבל באמת יש רבוא רבבות מדרגות וצמצומים
 למעלה מו ההשתלשלות עד שיהי׳ יכול להיות התהוות בחי׳ הוי׳ כי
 להיות התהוות והתלבשות אור א״ס ב״ה בחכמה הוא יותר צמצום
 ממה שנתצמצמה החכמה להתלבש במדות והמדות במחשבה כו׳ כנודע.
 וגם מצינו התלבשות משני הפכים בנושא א׳ בגוו אהבה וכעס ששניהם
 בלב וגם לפעמים הם ברגע א׳ כגון אב המכה את בגו בכעס מחמת
 אהבתו אותו ורוצה בתקנתו והאהבה והכעס שבלב הם מלובשים גם
 שניהם ביד האב המכה את בנו. הכלל העולה שמצינו בחוש כמה
 מיני התלבשות במקום א׳ ואף התכללות שני הפכים בנושא אחד

 והתלבשותו במקום אחד כנ״ל:
 ב ומכל זה יובן ג״כ באור א״ס ב״ה כי הנה הצמצום ומקום פנוי
 וחלל הוא באור א״ם ב״ה דהיינו באור ושפע הנשפע
 ממנו להיות בחי׳ גילוי. ולא בא״ס ב״ה עצמו ח״ו כנודע והיינו
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 השנה. כי הנה בר״ה ועשי״ת דרשו ה׳ בהמצאו כתיב שהוא
 זמן תיקון כל הפגמים וחסרונות שחיסר איזה מצוה או שקיצר בעבודתה
 ותיקון הפגמים והחסרונות לא די בהמשכה חיצוניות כמו המשכת
 מצות של כל השנה שהן רצון העליון שהוא בבחי׳ חיצונית ואינו אלא
 כלי ומשכן להשראת עונג העליון ששורה ומקיף עליו מלמעלה, וכנודע
 מענין נהר שנחרב ויבש שצריר לחפור בעומק יותר כר, וע״ז באה
 מצות השופר גנוחי גנח וילולי יליל לעורר י״ג מדות הרחמים שהן
 י״ג ת״ד מותרי מוחץ ומוחין היינו בחי׳ פנימיות. הגם שהי״ג ת״ד
 הן המשכות שנמשכו למטה מבחינת הגלגלתא מ״מ להיות שרשם
 מבחי׳ מוחץ מו״ס לבך הם תיקוניו לתקן בחי׳ חיצוניות הגלגלתא כי
 במו״ס מלובש עוגג העליון בבחינת פנימיות ולא בבחינת הארה בלבד
 כבמוחין שבראש. כי המוחין שבראש עד״מ הן הבאץ לידי גילוי
 שכל והבנה בטעם ודעת המושג ומונו ואיו שם גילוי עונג כ״א
 בבחינת הארה בלבד שכשמשכיל על דבר נופל לו תענוג. משא״כ
 מו״ם היא בחי׳ שתוק כד עלה במחשבה שלא ניתנה להשכיל ולהשיג
 הטעם והדעת מחמת שהיא עצם אחד עם התענוג המלובש בה ולא
 יפרדו [והתעגוג ההוא הוא בבחינת פנימיות התענוג, ועמ״ש מזה
 בביאור ע״פ אגי ה׳ אלקיכם דפ׳ ציצית, וגם יובן זה ע״ד מ״ש בפע״ח
 שער הק״ש פט״ו דפנימית* אבא הוא חשוב כמו עתיק כו׳ ע״ש.
 וכ״כ הרמ״ז פ׳ ואתחגו (בדף ר״ס ע״ב) ובהגהת מהר״ן באוצ״ח
 (דל״ח ע״א) בדרוש עתיק איתא דהיינו כמו פנימית עתיק וכ״מ בפע״ח

 שם בהדיא, וכ״כ ג״כ הרמ״ז בפ׳ כי תצא (בדף רע״ו ע״ב) בשם הפע״ח
 וכללי הרח״ו סי׳ ס״ג הפנימית אבא הוא חשוב כפנימית דעתיק ע״ש
 ובפי בא (ד״מ) בה״ה זמין איהו ובתוך פנימיותו כר. ר״ל דכש״כ
 מו״ס מקור ושרש הבחי׳ אבא שע״ז איתא באהר״ז (דר״צ ריש ע״א)
 והאי עדן דהיינו אבא אתמשר מעהן עילאה סתימאה הכל םתימין
 ע״ש. ולכן המשכה זו היא למעלה מההמשכה שע״י המצות של כל
 השנה שהוא מבחי׳ א״א גולגלתא כו׳ כנ״ל]. והמשכת ענג זה נמשך
 בר״ה ע״י השופר גנוחי גנח וילולי יליל ומחמת זה נמשך תיקון* כל
 הפגמים בעשי״ת הבאים אחר ר״ה. ולכן בשופר יש חרדה כי המשכה
 זו היא ממו״ס אשר שם גמשד גבורות דעתיק ומתלבשות במו״ס כנודע:
 ד ועתה נבא לביאור הפסוקים שוש אשיש בהר׳. היינו המשכת
 עונג העליון מרצוו למל׳ שנמשד דרד בחי׳ הר׳ שהו
 י״ם דאצילות [וע׳ באד׳־ר דקל״ג א׳ וע׳ עוד בזהר תרומה דקל״ז א׳ גבי ישיש

 מסטרא דאור קדמאה דלא אשתנה ביה דינא כלל]. תגל נפשי באלקי היא

 בחי׳ השופר שהוא בחי׳ אלקי בחי׳ גבורות וצמצומים שהמשכות פנימי׳
 הן בגבורות וצמצומים וגבורתד ידברו [ועמ״ש מזה בביאור ע״פ קול דודי
 כר גבי פסח בעניו מאי פירות מצות וע׳ בזהר ח״ג דרל״ט סע״א וע״ב ודרס״ז ב׳]

 כי הלבישגי בגדי ישע. פי׳ ישע ש״ע נהורץ בתוס׳ יו״ד המורה על
 העתיד דהיינו ש״ע גהורין שיהי׳ לעתיד לימות המשיח כי יש כמה בחי׳
 בש״ע נהורץ כוי [ע׳ בפי׳ הרמ״ז מהר ר״פ שמיני ובפי בראשית על דף ד׳
 וסע״ב בההיא שעתא ארח כר, ועמ״ש בד״ה בכ״ה בכסליו בעניו וכובע ישועה

 בראשו באגה״ק ע״פ וילבש צדקה כוי] וש״ע נהורץ אלו הו למעלה מעלה

 מן ההשתלשלות ותרגום של וישע ה׳ אל הבל והוה רעוא מן קדם ה׳.
 רעוא בחי׳ רצון העליון והלבישני להמשיד את נפש האדם ג״כ למעלה
 מן ההשתלשלות. ומעיל צדקה יעטני, מעיל הוא לבוש כמו שאר
 לבושיו אלא שבשוליו יש זגץ והמונים להשמיע קול. וכר הצדקה
 היא בחינת לבוש כמו שאר מצות שהם בחינת לבושים אלא שמעלה זו
 יתירה בצדקה שהיא מהדברים שאוכלים פירותיהן בעולם הזה ג״כ והן
 בחינת זגים והמונים כו׳ והטעם כי נעוץ תחלתן בםופן דווקא והיינו
 בצדקה שהיא במל׳. וגם להיות כי המל׳ היא בחי׳ דל דלית לה
 מגרמה כלום והחיות הנמשד בה בבחינת גילוי היא בחי׳ השמעת

 שדה ייג ת־ד: נתקו ע״פ דפוס ראשון.
 •)עיין בהוספות.

 בחי׳ סובב וכן חכמת שלמה לגבי ערכנו וכן מדרגת הנבואה שאלו
 היה מרע״ה וכל הנביאים פה עמנו היום היתה הגבואה מתגלה
 בהם נמצא שאינו חסר רק הגילוי אבל מצד אור הנבואה בעצמו איו
 מונע לבד נקרא בחינת סובב בו׳. ומזה יובן שכל מיני הצמצומים
 והשתלשלות היו באור וגילוי לבד ולבד כולם הם במקום א׳ ג״כ וכנ״ל:
 ג ומעתה צריר להבין ענין השופר, ומתחלה יבואר ענין המצות של
 כל השנה, והוא כי הנה במצות מלובש עונג העליון ב״ה
 אשר עד איו קץ כנודע שיש עונג למעלה מעונג בי איו לד עשב כו׳
 וגבוה מעל גבוה כו׳ ומעדן התחתון נעשה גן לעדן העליון דבריאה
 ועדן דבריאה שהוא חכמה דמל׳ דאצילות שהיא בחי׳ עדו לבחיגת
 הגן דבריאה היא בחי׳ גן לעדן דאצילות שהיא חכמה דאצילות עצמה
 [וכמ״ש בזהר פ׳ ויקהל דר״י ע״ב ופ׳ חקת דקפ״ב סע״ב וע׳ באדר״ז דרצ״ו

 ריש ע״א] ועונג העליון הוא למעלה מעלה מבחי׳ חכמה דאצילות
 שהיא בחינת כתר ושם תר״ר עמודי אור כמו עמוד המחבר עליון עם
 התחתוו כמו שני עמודי התור אשר הבית נשען עליו דגבי שמשון,
 כר נמשר תר״ד עמודי אור מכתר עליון להתלבש במצות ששרשם
 ועיקרם הוא במל׳ מצות המלד והיינו מפני ששרש ומקור המצות הוא
 בבחי׳ הכתר שהוא רצון העליון ושם מלובש עוגג העליון נח״ר לפני
 שאמרתי ונעשה רצוני, ועונג זה הוא מלובש ג״כ בסוף המעשה
 כשנעשה רצונו דהיינו במצות המלר כי עיקר המצות הוא במל׳, ולכן
 אמרו בגמרא מצות צריכות כוונה לצאת י״ח ואפי׳ בק״ש איתא בפע״ח
 שקודם ק״ש יכרו לצאת י״ח שעם היות שעניו הק״ש אחד ואהבת הם
 דברי אמת מצד עצמן מ״מ לא די במה שקורא בהם מצד שרוצה
 לדבר דברי אמת אלא שצריר לדבר בם כדי לקיים מצות המלד שצונו
 בכר וכדי לעשות רצונו ובזה ממשיר רצון העליון ב״ה ועוגג המלובש
 בו במלכות [ובאם לאו אינו ממשיד כלום כמ״ש מזה בד״ה ועתה
 יגדל נא כח] והן הם תר״ד עמודי אור תרי״ג מצות דאורייתא ושבע

 מצות דרבנן כנודע המחברים רצון העליון ברוד הוא במל׳:
 והנה רצון העליון ב״ה שהוא בחי׳ כתר גק׳ גלגלתא דחפיא על
 מוחא שהוא למעלה מעלה מבחי׳ חכמה מוחא• אד הנה
 עדיין צריר ביאור שהקושיא מפורסמת ומבואר בע״ח שכ״ב פ״ה שהרי
 אנו רואים בחוש באדם הגשמי שהגלגלת היא רק עצם החופף על
 הראש שחיותו מועט והמוח הוא משכן כללות החיות של האדם ואם
 ניקב קרום של מוח טרפה שהחיות מסתלק בנקב בעלמא משא״כ
 בגלגלת אינו טרפה כ״א בנתרוצץ רוב העצם לפי שאץ החיות תלוי
 בו כ״כ ולמה גדלה וגבהה מעלת הגלגלתא על המוחא• אד הענין
 הוא כי הן אמת כי מעלת המוח היא גדולה מאד שהמוח הוא עיקר
 החיות והוא בבחי׳ פנימית משא״כ הגלגלת היא רק בחי׳ חיצוניות
 לבד אבל מ״מ היא כלי ומשכן להשראת ענג העליון ב״ה יותר מבחי׳
 חכמה. והענין כי הנה ענג העליון אינו בא לידי התלבשות בבחי׳ פנימי׳
 רק נשאר בבחי׳ מקיף מלמעלה ושורה בבחי׳ חיצוני׳ הכלים. ולכן
 עצם הגלגלת שהוא בחי׳ חיצוני׳ הכלי הוא יותר מוכן להיות כלי
 ומשכן להשראת המקיף שעליו. [וע׳ בע״ח שכ״ב םפ״ו אור רוחני מקיף
 עליו וע׳ מהד פ׳ אמור דצ״ו סע״ב גבי רישא וגולגלתא ובפי׳ המק״מ שם וכמ״ש

 מזה נמ״א]. וכמ״כ יובן באדם ג״כ. כי הנה לא כל הנשמה מלובשת

 באדם רק הארה ממנה ומה שבא לידי התלבשות מלובשת במוח
 בבחי׳ פנימית ועצם הנשמה שהוא בבחי׳ מקיף שורה ומקיף על
 הגלגלת. ומזה יובן ג״ב ברצון שהרצון אין בו גילוי התעגוג בבחי׳
 פנימי׳ רק הוא בבחי׳ חיצוני׳ אלא ששם שורה התענוג בבחי׳
 השראה ומקיף בלבד נח״ר לפני שאמרתי בו׳ ועונג זה השורה ומקיף

 בבחי׳ רצון העליון ב״ה הוא הוא הנמשר ע״י המצות:
 ובזה יובן ההפרש שבין מצות השופר שבר״ה ובין מצות של כל
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 כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן אד׳ הוי׳ יצמיח
 צדקה וחהלה כוי• (ועיין מהר תרומה קס״ו ב׳). הנה כל הנביאים
 לא נתנבאו על מתו שכרן של מצות רק לענין אכילת פירותיהן בעוה״ז
 בשכר גשמי לימות המשיח, אבל לעניו השכר הרוחני שיש בכל מצוה ומצוה
 מצד עצמה כי שכר מצוה מצוה ע״ז נא׳ עין לא ראתה בו׳ ועמ״ש מזה ע״פ
 מגורת זהב. ולא דברו הגביאים בזה כלל. וזה יתגלה לע״ל בתחיית
 המתים, אך אעפ״כ ישנו בהעלם בכל גפש מישראל בבתי׳ עבודה גם
 עתה בעשותו המצוה ובראש השנה ויוהכ״פ גתגלה מן ההעלם ועל זה
 נאמר כן אד׳ הוי׳ יצמיח צדקה ותהלה כוי. ולהבין ביאור עניו זה הנה
 בעשרת ימי תשובה אומרים המלר הקדוש כוי. ולכאורה אין לזה טעם
 דבשלמא בראש השנה המלד יושב על כסא דיו וכסא רחמים אומרים
 המלר הקדוש. אבל בעשרת ימי תשובה שאחרי ר״ה מאיזה טעם
 אומרים המלד הקדוש המלר המשפט. וגם מהו ענין המלד אצל
 הקדוש כי קדושה ענין בפ״ע ומלוכה עניו בפ״ע. ויובן כל זה בהקדים
 תחלה ענין ירידת הנשמות בעוה״ז שהיא ירידה לצורר עלייה והיינו
 ע״י מעשה המצות אשר קדשנו במצותיו כוי. כי הנה ידוע כי ישראל
 עלו במחשבה. פי׳ כי המלאכים נמשכו מבחי׳ דבור העלית כמו שכתוב
 וברוח פיו כל צבאם אבל הנשמות נמשכו מבחינה עליונה יותר דהיינו
 מבחי׳ מחשבה עילאה וההפרש ביניהם הוא במו עד״מ למטה הנה
 הדיבור נמשד מהבל הלב שנמשר ונעשה קול ודיבור על ידי הקנה
 וההבל והקול נמשר מהגוף החומרי (ועיין באגה״ק דיה ויעש דוד שס)
 וגם יוצא ונתפשט באויר העולם ונעשה בתי׳ נפרד מעצמיות האדם.
 משא״כ המחשבה שמתאחדת עם השכל הנה היא התפשטות השכל ולא
 התפשטות גופגי. וגם איננה נעשית בחי׳ נפרד מעצמיות האדם כי
 אדרבה היא מיוחדת בעצמותו כי הדבור הוא היוצא ונמשד לזולתו ולא
 המחשבה. וכדוגמא זאת יובן למעלה מעלת הנשמות על המלאכים
 ושאר כל הנבראים שכולם נבראו על ידי עשרה מאמרות וכמארז״ל
 ועוף יעופף ועוף זה מיכאל כו׳(שהוא עד״מ התפשטות גופני כנודע
 שהמלאכים שרשן מחיצוגיות הכלים שהם בחי׳ גוף כו׳ וגשמות מהפנימית),
 אבל ישראל עלו במחשבה קודם שבא הדיבור בי׳ מאמרות והיינו
 בראשית בשביל ישראל שנק׳ ראשית לפי שעלו במחשבה ולכן היו ג״כ
 קודם שי״ב. וכיון שכן שגם קודם ירידתן בעולם הזה עלו במחשבה
 עילאה למעלה מבחי׳ המלאכים כוי. א״כ צריר להבין מהו ענין הירידה
 צורר עלייה מהו העלייה עוד יותר (ועיין מזה בדיה ושמתי כדכד). והעניו
 דהנה כתיב ואנשי קדש תהיון לי וכתיב קדש ישראל לה׳. וארז״ל
 ע״פ קדושים תהיו יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש אני קדושתי למעלה
 מקדושתכם. וצ׳׳ל איר קם״ד שיהיו כמוני עד שהוצרר להשמיענו
 שקדושתי למעלה כוי• אר הענין כי יש בחי׳ קדש ובחי׳ קדוש. פי׳
 קדש הוא מה שהוא מובדל מבחי׳ השתלשלות העולמות ולית מחשבה
 תפיסא ביה כלל• אד קדוש בוי״ו הוא בחי׳ המשכה היינו הארה
 הנמשכת מבחי׳ קדש העליון המובדל מהעולמות להיות נמשר ומתלבש
 בהעולמות שעצמות בחי׳ הקדש העליון א״א לו להיות נתפס ומתלבש
 בהעולמות כי אץ ביכולת העולמות להכיל בחי׳ זו דקדש עצמו וכמאמר
 קדש מלה בגרמיה הוא (מהר אמור דצ״ד ב׳) שבגילוי בחי׳ זו היו
 העולמות בטלים במציאות לגמרי רק הארה מצומצמת נמשר מבחי׳
 קדש להתלבש בהעולמות. וזהו בחי׳ קדוש בוי״ו שהוי׳׳ו הוא בחי׳
 המשכה, וזהו עגין שהמלאכים אומרים ג״פ קדוש שהם ג׳ בחי׳ המשכות
 מבחי׳ קדש העלית שנמשד בג׳ מדרגות ממדרגה למדרגה עד שאחר
 ג׳ בחי׳ אלו הוא נמשר בבחי׳ הוי׳ צבאות להיות מהוה צבאי צבאות
 שבעולמות עליונים אלף אלפים גדוד א׳ כו׳ וג׳ מדרגות אלו היינו
 שמתחלה יורד אור מבחי׳ קדש ומתלבש במחשבה ואחר כר ממחשבה

 שויה כי כארץ: קיצורים להמאמר, לקמן ק, א.

 קול ההמשכה שאפי׳ במקום דלית מגרמה כלום נמשר חיות [וע׳ בזהר
 פ׳ פקודי(דרל״א עיא) מעניו וגשמע קולו בו׳ ובמק״מ שם ובזהר בראשית
 (דף נ׳ ע״ב) ובפי ויגש (דר״ט סע״ב ודר״י ריש עיא) ובמק״מ שם. ועוי״ל

 בעבודה ענין בגדי ישע ומעיל צדקה הם ב׳ בחי׳ לבושים המבואר במ״א
 בפסוק כבס ביץ לבושו ובדם ענבים םותה. דהיינו לבושי המדות של
 הגפש שגק׳ לבושי הגוף ולבושי הג״ר ראיה ושמיעה לאסתכלא ביקרא
 בו׳ ובו מבואר בזוהר פ׳ יתרו (דף צ׳ ע״ב) מהו בגדי ישע כו׳ ישע
 אסתכלותא הוא. וזהו הנמשר ע״י התשובה שעי״ז תגל נפשי באלקי
 כי הלבישני בגדי ישע לבושי הראש וכענין וכובע ישועה בראשו וע״י
 קיום שאר המצות גמשד בחי׳ לבושי הגוף וזהו ענץ ומעיל צדקה כו׳
 וע׳ מזה בד״ה אסרי לגפן] כחתן יכהן פאר, היינו ת״ת דאימא
 שגעשה כתר לז״א [ויסוד דאימא מסתיים בחזה דז״א שהוא ת״ת דז״א],
 יכהן היינו המשכת החסדים שהיא תורה שבכתב כו׳ בבחי׳ פנימית.
 [ועמ״ש עוד מענץ כחתן יכהן פאר בפ׳ צו בד״ה להבין ענין משמח חתן
 כו׳]. וככלה תעדה כליה תתעדה בכליה לא נאמר אלא תעדה כליה כי
 כליה הם הצדיקים [ע׳ נזהר פ׳ בלק דקצ״ט ע׳׳ב וע׳ מהר דחי דרמ״ו סע״ב
 ודרמ״ב ע״א ובפ׳ פקודי דרל׳׳ח ע״א] כמו האבות הן הן המרכבה בבחי׳

 ביטול אליו ית׳ והם כלים ומשכן לשכינה השורה עליהם והכלה היא
 השכינה שתעדה אותם בעטרות שצדיקים יושביו בג״ע ועטרותיהן
 בראשיהן והיינו בחי׳ מקיפים [ועמ״ש בד״ה אלה פקודי בעניז משכן העדות],
 והכוונה שכמו החתן יכהן פאר המשכת פנימית בעסק התורה והכלה
 תעדה כליה בבחי׳ המצות במקיפים. כן שוש אשיש בהוי׳ המשכת
 עונג העליון להיות תגל נפשי באלקי בחי׳ פנימית. וכי הלבישגי בגדי
 ישע בבחי׳ מקיפים דלעתיד והכל מבחי׳ עגג העליון כנ״ל. [והיינו שיש
 כמה בחי׳ זו למעלה מזו במדרגת הלבושים הגעשים ממעשה המצות
 וכמ׳׳ש בד״ה ועשית בגדי קדש כוי. וכו בבחי׳ פנימיות הנמשד ע״י
 עסק התורה ועמ״ש בביאור ע״פ אני הוי׳ אלקיכם דפ׳ ציצית בענין
 בתורת ה׳ חפצו ובתורתו יהגה כו׳ ע״ש. ועכשיו ההמשכה בג״ע ע״י
 התורה ומצות פנימיים ומקיפים הוא מבחי׳ זו״נ דאצי׳ שזהו עגץ כחתן
 כו׳ וככלה תעדה כוי. ולעתיד יומשר המשכת פנימי׳ מבחי׳ מו״ס
 דעתיקא ומקיפים דכתר דא״א, וע״ז אמר שוש אשיש כו׳ תגל נפשי כו׳
 כי הלבישני כו׳ כנ״ל. ועמ״ש במ״א בביאור ע״פ כי על כל כבוד חופה
 דלשם נתבאר פי׳ ועניו שת״ת דאימא נעשה כתר לז״א ושעד״ז יש
 בחיי עליונה יותר הנמשד מכתר ומו״ס וזהו ענץ שוש כו׳ ותגל כו׳
 כחתן כוי ועמ״ש במ״א בביאור ע״פ ונאוה כוי כיריעות שלמה. וביאור העניו
 דהנה מבואר במ״א בד״ה שיר השירים. בפי׳ מצהלות חתנים לשון רבים כי
 הנה התורה נק׳ חתן וכדי להיות המשכת אור א״ס ב״ה בתורה
 שלפנינו יש דרד כלל ב׳ בחי׳ חות דרגא בו׳ ע״ש באריכות. אכן לעתיד
 יהיה הגילוי למטה כמו למעלה נמצא שבחי׳ חות דרגא הא׳ יתגלה ג״כ
 למטה ממש. וזהו עניו וארשתיד לי וכמ״ש מזה בפ׳ במדבר. ונתבאר
 מזה לקמן סד״ה להבין מ״ש ביום השמיני עצרת, ועד״ז יובן פי׳ שוש
 אשיש בהוי׳ כו׳ כחתן יכהן כו׳ ופי׳ שעכשיו ההמשכה למטה בעלמא
 דאתגליא הוא מבחי׳ ז״א דאצי׳ שגק׳ חתן חות דרגא. והוא ירידה
 הב׳ ולעתיד יהיה הגילוי גם למטה מבחי׳ כתר המחבר וממשיר א״ס
 ב״ה אל הנאצלים שזהו הירידה הא׳ להיות ראשית האצילות בו׳ שגילוי
 זה ממש בעצמו יהיה למטה וז״ש בזהר ח״ג(דקל״ג א׳) שוש אשיש בהוי׳
 בעתיק יומין אתמר. שהוא בחי׳ המרומם לבדו המתנשא מימות עולם.
 שגילוי זה יהיה גם למטה. ועד״ז יובן ענץ וככלה תעדה כליה.
 וזהו עניו ביום ההוא יהי״ה שגם בחי׳ ו״ה יהיו בבחי׳ י״ה. ועמ״ש
 בד״ה והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כו׳

 ועמ״ש ע״פ כמשוש חתן כוי]:
 שו״ה ועי מזה — פאר, היינו: בבור 13 : פאר, פאר היינו.
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 צמחה וכגנה זרועיה תצמיח. כי להבין איד ע״י עשייה גשמיות
 דמעשה המצות יתעלו בבחי׳ קדש העליון ממש שלמעלה מההשתלשלות
 כוי• אד הנה ע״ז נאמר במצות לשון זריעה זרעו לכם לצדקה כו׳
 זורע צדקות ומצמיח ישועות. פי׳ שכמו עד״מ שאנו רואים שמגרעין
 הנזרע בארץ צומח עץ פרי והנה הפרי יש בו טוב טעם וענג מה
 שלא היה כלל וכלל בהגרעין שהרי הגרעין אין לו שום טעם כלל.
 וא״כ יפלא איך נצמח ממגו פירות משובחים בטוב טעם למעלה מעלה
 ממהותו של הגרעין. אד הענין הוא דעיקר הצמיחה הוא מכח
 הצומח שיש בארץ משי״ב והוא ממאמר תדשא הארץ דשא כו׳ ועץ
 עושה פרי כו׳ שכל זה המאמר הוא מלובש בכח הצומח שבארץ והוא
 כח אלקי ממש (בחי׳ מל׳ דמל׳ שבע״ם דעשייה בו׳) לחדש יש מאין
 להוציא כל מיני צמיחה בטעמים שוגים כוי. רק שמ׳׳מ יש צורר בזריעה
 ונטיעת הגרעין דוקא לפי שאיו הברכה שורה רק כשיש בחי׳ כלי
 מלמטה לשכון בו הברכה וכידוע בזהר דלית ברכתא שריא באתר
 ריקנא כוי, ע״כ זורעין בו הגרעין שיהיה בחי׳ כלי לשכון בו אור ושפע
 כח הצומח (והעשבים וחפירות הצומחין מאליהן בלי זריעה אינם
 משובחים כ״כ ועיין לקמן) והיינו ע״י שהגרעין נרקב בארץ וכל כחו
 עולה ונכלל בכח הצומח. לכן נמשר האור וגילוי מכח הצומח שהוא
 מבחינת מאמר תדשא כו׳ ועץ כו׳ להצמיח אילן כוי. וכמו״כ יובן
 למעלה איד ממעשה מצוה שנתלבשה בענינים גשמיים יהיה הצמיחה
 להיות גילוי בחי׳ קדש העליון דהיינו משום שהמצות הן בחי׳ זריעה
 שנזרעים בארץ העליונה (עמ״ש מעניו פי׳ ארץ העליונה ע״פ לא תהיה
 משכלה ועקרה בארצו וע״פ הבאיפ ישרש יעקב ובאגה׳׳ק ד״ה זורע צדקות) ונעוץ

 תחלתן בסופן היינו שבארץ העליונה שנקרא ארץ סופא דכל דרגיו
 נעוץ מתחלתן ממש בחי׳ קדש העליון כוי. וזהו בחינת בח הצומח שבה
 להצמיח גילוי אורות עליונים ע״י מעשה המצות ועיין בד״ה שבת
 שבתון הוא גבי אני כברוש רענן ופי׳ שכמו שכח הצומח שבארץ
 הגשמיות מצמיח כל מיני מגדים שיש בהם טוב טעם ועונג כוי, כד
 נשפע מכח הצומח שבארץ העליונה כל מיני התגלות תענוג עליון
 שיהיו נהגין מגילוי אור א׳׳ס ב״ה והוא עונג נפלא לאין קץ שהרי
 אפילו על תעגוג שבגן עדן התחתוו אמרו מוטב דלידייניה כו׳ שכדאי
 כל יסודי גיהנם כו׳ כש״כ בגילוי שיהיה לעתיד לבוא כו׳ וכמו שאין
 גילוי כח הצומח שבארץ הגשמי רק ע״י זריעת הגרעין כמ״כ הוא גילוי
 כח ארץ העליונה דוקא ע״י זריעה של מעשה המצות כו׳ (כמבואר
 עניו זה באריכות ע״פ הבאים ישרש הנ״ל/ וז״ש כי כארץ תוציא צמחה
 וכגנה זרועיה תצמיח. שהצמיחה היא למעלה מעלה ממהות הזרע
 הזרוע בה. והנה מ״ש זרועיה תצמיח. זרועיה לשון רבים, העניו כי
 יש ב׳ מיני זריעות. האחד זריעת גופה של מעשה המצוה ומזה נצמח
 גילוי האור והזיו בג״ע התחתון (ועמ״ש מעניו ג״ע התחתון ע״פ ועתה יגדל
 נא וע״פ וידבר כר במדבר פיני כוי), והב׳ הוא זריעה רוחניות יותר והוא

 כוונת המצות כי כל המצות צריכות כוונה. והכוונה היא בלבו ומוחו
 שהוא עניו רוחני יותר מגופה של מעשה המצוה כי הרי עיקר הכוונה
 הוא לדבקה בו ית׳ ע״י מעשה המצוה הזאת. וכן במצות ל״ת בחינת
 הכוונה הוא שלא להיות נפרד עי״ז מיחודו ואחדותו ית׳ כמ״ש ולא
 תתורו כו׳ אשר אתם זונימ כזונה שאסורה לבעלה כר א״א לו עוד
 לקבל מבחי׳ קדש העליון כוי. והנה מכוונת המצות נמשר ונצמח
 האור בג״ע העליון כוי, וזהו וכגנה זרועיה תצמיח זרעה לא נאמר
 אלא זרועיה היינו ב׳ זריעות הנ״ל ועיין בפש״ב פרק ל״ח. והנה פי׳
 כארץ תוציא צמחה היינו מדרגה ג׳ והיא הצמיחה אשר תצמח בלתי
 זריעה כלל והיינו כמו עשבים העולים מאליהן וכו כמו פירות היער
 כמו התפוחים שבעצי היער שגדילים ונצמחיו מעצמו בלי זריעה.

 למדות וממדות לדבור עד שנמשר להוות צבאי צבאות העליונים
 שהתהוותם מבחינת הדבור וכדכתיב וברוח פיו כל צבאם (ועמ׳׳ש מזה
י ושמחי/ והנה באמת איו ערוד כלל בחינת הארה זו לגבי  בד״ה ת

 עצמות בחינת קדש העליון כמו עד״מ שאין ערוף זיו השמש לגבי
 השמש ואין הזיו פועל בו שום שינוי וכד כתיב אני הוי׳ לא שניתי,.

 והנה נשמות ישראל ע״י שמקיימין המצות בעוה״ז בהתלבשותן בגופים
 עי״ז הם מתעלים לבחי׳ קדש העליון שהוא בחינה שלמעלה מבחינת
 קדוש בוי״ו וזהו ואנשי קדש תהיון לי ואנשי קדש ממש. (ועמ״ש מכ״ז
 בד״ה שבת שבתון) וכמו שכתוב בזהר משפטים (דקכ״א סע״א/ וזהו שאנו

 אומרים אשר קדשנו במצותיו פי׳ בבחי׳ קדש עצמו והיינו ע״י מצותיו
 דוקא שהמצות הם בחי׳ רצון העליון ב״ה שלמעלה מבחי׳ חכמה.
 וכעניו שתוק כך עלה במחשבה. וזהו שתרי״ג מצות דאורייתא עם ז׳
 מצות דרבנו הם תר״ד עמודי אור לפי שהם בבחי׳ כתר עליון לשת
 כותרת ומקיף מלמעלה שהוא בחי׳ קדש ומובדל רק מקיף מלמעלה
 בחינת םוכ״ע כר. ועי״ז אשר קדשנו במצותיו כוי. וזהו שארז״ל
 עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש כי עניו אמידת קדוש בוי״ו
 להמשיד הארה מבחי׳ קדש העליון להעולמות שזהו בחי׳ קדוש. לכן
 לפי שלע״ל יתעלו הצדיקים בבחי׳ קדש העליון וכמאמר קדושים תהיו.
 ואנשי קדש תהיון לי כוי. ע״כ יאמרו לפניהם קדוש. להמשיר מהם
 הארה ובחי׳ וי״ו שזהו בחי׳ קדוש כוי. וזהו ועשיתם את כל מצותי
 והייתם קדושים שהמצות מביאים לידי קדושה כנ״ל ופי׳ קדושים
 לאלקיכם היינו שיהיו צרורים בצרור החיים את ה׳ וכמ״ש רננו
 צדיקים בה׳, והנה גילוי בחי׳ זו יהיה לע״ל שע״ז נאמר עין לא ראתה
 כו׳ ועכשיו הוא בבחי׳ העלם במעשה המצוה׳ אד קצת גילוי מבחי׳ זו
 נמשד להאיר לנפש האדם בעבודה הארה מבחי׳ קדושה זו(וכמ״ש בפ׳
 ראה ע״פ ואת מצותיו תשמרו וע״פ וידבר משה אל ראשי המטות ובשאר דוכתי).

 וזהו עניו ברכת המצות שאומרים אשר קדשנו במצותיו וזהו פי׳ ברוד
 שיהיה ברוך ונמשד מעצמות א״ס ב״ה להיות מאיר ומתגלה עד
 שיהיה בבחי׳ אתה לנכח והמשכה זו היא ע״י שם הוי׳ ובחי׳ מלך
 העולם כי מדת המל׳ היא מקור העולמות ומתלבש בבחי׳ זמן ומקום
 כמאמר מלר מלד וימלוד כו׳ מלכותר מלכות כל עולמים כו׳ דור ודור
 כוי. ולכד ע״י קבלת עומ״ש יומשד גילוי בחי׳ זו בנפש להיות אשר
 קדשנו במצותיו כו׳ והוא להיות בנפש בחי׳ אהבה רבה כו׳ הנקרא
 בשם קדושה שמקבלת מקדש בחי׳ סוכ״ע (ועמ״ש בפ׳ שלח ע״פ מקושש
 עצים. וע׳ ברע״מ פ׳ אמור דצ״ג א׳ בענין קדש קדוש קדושה). והנה בענין

 ברכת המצות ארז״ל עובר לעשייתן ועובר לישנא דאקדומי הוא גם
 עובר לשון מקיף כמו עובר לסוחר לשון סחור סחור, והיינו שממשיכין
 תחלה בחי׳ מקיף שיהיה מקיף לעשייתן ר״ל למעשה המצוה בו׳ כי
 המצות הן מלובשות בדברים גשמיים כמו טלית ותפילין וכדי שיומשך
 אור קדש העליון לשכוו בדבר גשמי צריד להקדים הכנה לזה קודם
 עשיית המצוה, והוא בברכת המצוה שימשיד בחי׳ מקיף על מעשה
 המצוה כר. וזהו לישנא דאקדומי להקדים להמשיך בחי׳ מקיף לעשייתו
 מריש כל דרגין להיות ברור ונמשד במלד העולם ואזי אח״כ יוכל להמשיר
 גילוי אור קדש העליון גם בבחינת פנימי׳ ע״י מעשה המצוה כו׳
 (ועמ״ש מעניו ברכת המצות בד״ה ואתחנן אל כו׳ ובביאור ע״פ אלה מסעי ועיין

 בד״ה לסוסתי ברכבי פרעה שבשיר השירים). ובזה יובן ענין ירידת הנשמה

 שהיא צורר עלייה הגם שגם מתחלה עלו במחשבה אד בי העלייה
 הוא למעלה מעלה מבחי׳ מחשבה דהיינו בבחי׳ קדש העליון שמובדל
 מכל ההשתלשלות משא״כ בחי׳ מחשבה מקבלת רק הארה בעלמא

 מבחינת קדוש בוי״ו כר(ועיי! מ״ש בד״ה ושמתי בדכד):
 ב והנה על גילוי זה שע״י מעשה המצות נאמר כי כארץ תוציא

כח: קיצור נדפס לקמו ק, א. ו  שו־ה מבחינת — נ



 לקוטי נצבים תורה נא

 הוי׳ מכובד כלומר שהוא בחי׳ קדוש ומובדל ומרומם למעלה מבחינת
 שם הוי׳ וזהו עניו לפני הוי׳:

 וביאור הדברים הנה יובן בהקדים עניו המלד הקדוש שאומרים
 בעשי״ת, דהנה ידוע בשרש עניו ר״ה שהוא ענין בנין
 מדת מלכותו ית׳ וכמאמר רז״ל אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני
 כוי. והטעם שזהו ברייה דוקא הוא כי בכייה באלול נברא העולם
 וביום הששי למעשה בראשית נברא אדם הראשון והוא ר״ה. והנה
 ביום ברוא אדה״ר היה התחלת גילוי מדת מלכותו ית׳ כי לא שייך
 בחי׳ מלוכה רק על בחי׳ אדם שהאדם מקבל עליו עול מלכותו כמאמר
 ומלכותו ברצון קבלו עליהם כו׳ משא״כ על בהמות וחיות שקדמו
 לבריאת אדם הראשון לא שייד כלל בחי׳ לשון מלוכה ואמר אדה״ר
 אז השיר של יום ו׳ הוא ה׳ מלד גאות לבש כו׳ לפי שבו גמשר להיות
 בחי׳ מלר ונתלבש בלבוש מלכות, ולכן בכל שנה שחוזר הדבר לקדמותו
 הנה ביום ר״ה הוא המשכת בחי׳ מלכות ממקורו כמו שהי׳ המשכה
 זו ביום זה בתחלת בריאת העולם. והוא עניו מה שעלה במחשבה
 הקדומה אנא אמלד כלומר זהו בחי׳ רצון שעלה במחשבה הקדומה
 של עצמות המאציל להיות בחי׳ מלד על עם נפרד ורצון זה להיות
 מלד הוא בחי׳ מקור למציאות התפשטות מדה זו דמל׳ אח״כ דהיינו
 להיות בחי׳ הצמצום ולצמצם ולהסתיר א״ע כדי שיהא בחי׳ התהוות
 היש ודבר נפרד (שיהיה דבר נפרד בידיעתו ור״ל בידיעתו של היש
 ונברא שנדמה לו שהוא יש ודבר נפרד כוי) כדי שיהיה המאציל מלד
 על עם והרי צמצום זה אינו אלא אצלנו אבל קמיה ית׳ כולא כלא
 חשיב כמו קודם הבריאה ואין כאן שום דבר נפרד באמת כי אני הוי׳
 לא שניתי וכמו קודם שנברא העולם כוי וא״כ אין לד דבר שחוץ ממנו
 ועל מי הוא מולד רק שלפי שמ״מ מחמת בחי׳ הצמצום נעשה בחי׳
 יש ודבר גפרד בידיעתיגו הגם דקמיה כולא כלא מ״מ שיד בחי׳ מלוכה
 על עם שהרי הם יש ודבר גפרד בידיעתם כו׳ ולפי דקמיה כלא חשיב
 לכן צריך להמשיך תחלה בכל שגה ושגה להיות לו הרצון למלוך. והוא
 ענין המשכה מבחי׳ הנ״ל אנא אמלוך כוי והמשכה זו הוא עגין מלכיות
 שאומרים בר״ה וכמארז״ל אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם
 שעי״ז מעוררים וממשיכים הרצון דבחי׳ אנא אמלד. וזהו עניו מה
 שאומרים בר״ה המלד הקדוש כי מלד סתם הוא כל השנה דהיינו מדת
 מלכותו אשר מתפשטת בעולמות כמו שכתוב מלכותה מלכות כל
 עולמים ומלכותו בכל משלה אבל מקור מדת המלוכה דהיינו בחי׳
 המשכת מחשבת אנא אמלוך נקרא המלד הקדוש שעדיין מובדל
 ומרומם הוא מבחי׳ התפשטות בעולמות ואין עוד מלבדו ממש רק
 שעלה ברצונו להיות מלר כוי. (וזהו כעניו בריש הורמנתא דמלכא
 כוי ובמ״ש ברע״מ פ׳ פנחס (דרנ״י ע״נ) אתר דאתגזרת מתמן דאיהו
 איו סוף כו׳ וכמ״ש בת״ז תיקון עשירי בפי׳ איה מקום כבודו כוי וע״ש
 ברע״מ (דמ׳׳ה ע״נ) בענין הראיני נא את כבודד כוי, וכמ״ש במ״א ע״פ
 ואולם חי אני וימלא כבוד כו׳ כבוד היינו בחי׳ מחשבת אנא אמלור
 שהיאג״כ בחי׳ לבוש כמ״ש ה׳ מלד גאות לבש, והמשכת בחי׳ מחשבה
 זו נמשד עד״מ מכח המחשבה כוי. ועד״ז נזכר מהר פ׳ נח (דס״ה אי)
 כמה בחינות שנק׳ מחשבה עילאה כוי וכמו עד״מ באדם כח המחשבה
 הוא מקור המחשבה כוי והוא הנקרא מקום כבודו. פי׳ מקום ר״ל
 מקור ושרש המחשבה כו׳ והוא בחי׳ איה בחי׳ אין סוף. וז״ש אתר
 דאתגזרת מתמן דאיהו אין סוף כוי, והוא בחינת מה שאמרו רז״ל עד
 שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד, דבחי׳ שמו זה זהו ענין איה
 מקום כבודו ומשם נמשר להיות בחי׳ אנא אמלד כוי, וזהו בחי׳ המלד
 הקדוש שהוא מבחי׳ קדושתי שלמעלה מקדושתכם כדלקמן. ועמ״ש
 בד״ה קול דודי בעניו מלכותר מלכות כל עולמים). ולכו אומרים המלר

 שויה שם — הוי׳: קיצור נדפס לקמן ק, א.

 אך הפדות שע״י הזריעה והנטיעה הם משובחים מאד מאד מהעולים
 מאליהן כוי. והנמשל יובן דבחי׳ זו הגי היינו ענין מצות מעשיות
 שנעשים בלי שום כוונה לדבקה בו ית׳, וכענין שנאמר ותהי יראתם
 אותי מצות אנשים מלומדה. שהרי זה כאלו אין כאן בחי׳ זריעה כלל
 ואעפ״כ הארץ תוציא צמחה ע״י אהבה המסותרת שיש באדם אף
 שהיא מסותרת לגמרי כיון שלא הוציא האהבה מהעלם לגילוי לכוין
 לדבקה בו ית׳ מ״מ מאחר שעכ״פ יש בו האהבה המסותרת הנה
 הארץ תוציא צמחה. ומ״מ לא דמי כלל למה שגנה זרועיה תצמיח
 שהם המצות שנעשו בכוונה כו׳(וע׳ בזהר תרומה (קס׳׳ו ב׳) ע״פ וכגגה
 זרועיה כו׳ וע״פ אור זרוע כוי* ועמ״ש מזה בפ׳ ויגש ע״פ וילקט יוסף
 כו׳ ובשיר השירים ע״פ ששים המה מלכות כו׳ וע׳ בס״ח סימן שכ״א).
 וזהו משנת״ל בענין ברכת המצות עובר לעשייתו שכדי להיות אתעדל״ת
 של מעשה המצוה מעורר גילוי אתעדל״ע זה הוא עניו הברכה בא״י
 אמ״ה. פי׳ כמ״ש בזהר ח״א (דקכ׳׳ב *׳) ע״פ מלר לשדה נעבד מאן
 מלד דא קוב״ה דאתחבר לשדה כד איהו נעבד. מאן שדה דא שדה
 אשר ברכו ה׳. פי׳ אשר ברכו ה׳ היינו עניו ברכת המצות שהוא
 המשכה עליוגה מלמעלה מעלה להיות גילוי כח הצומח אשר בארץ
 העליונה להצמיח ישועות ע״י מעשה המצוה בריבוי האור כוי וכמו

 שכתוב במ״א על פ׳ יברכר ה׳ בפרשה נשא ע״ש:

 ג והנה כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח היינו בחי׳
 הצמיחה שממעשה המצות ומכוונת המצות. הנמשד בכל
 השנה כשישראל מסגלין תורה ומצות. כן אדי הוי׳ יצמיח צדקה ותהלה,
 והוא הצמיחה וגילוי האור שמלמעלה בר״ה ויוהכ׳׳פ ועשי״ת. וכמ״ש
 בזהר תרומה (קע׳׳ז א•) בהאי זמנא אד׳ הוי׳ אתה החלות כו׳ שב׳ שמות
 אלו אד׳ הוי׳ מתגלים בר״ה ויוהכ״פ, והיינו להיות יצמיח צדקה ותהלה
 כוי. ויובן זה בהקדימ ענין בחי׳ בעלי תשובה דהנה כל הנ״ל היא
 כשהאדם הוא סר מרע ועושה טוב שאז הוא ענין הזריעה זורע
׳ וכן שאר כל מצות התורה נקראים בשם צדקה דרד כלל  צדקות מ
 וכמ״ש וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת כו׳
 (ועמ׳׳ש מזה בפ׳ בשלח בד׳׳ה אשירה) שהו בחינת זריעה להיות עי״ז מצמיח

 ישועות, וכן גם קיום מל״ת נקי זריעה כמ״ש בארץ לא זרועה שבחי׳
 הלא דהיינו מה שיושב ואינו עובר עבירה הוא ג״כ בחי׳ זריעה בארץ
 העליונה כמו בעושי מצוה כוי. אבל כשהאדם חוטא ח״ו ומבטל מ״ע
 נק׳ חוטא לשון חסרון והעדר בחי׳ זריעה הנ״ל. וכש״כ בעברו על
 מל״ת שנקרא ערן מלשון העוה דרכו שהוא ענין עיוות ודרר עקלתון
 שממשיר יניקה לחיצונים וכמ״ש הפושעים בי בגופא דמלכא כוי, ועל
 זה נאמר ימצאהו בארץ מדבר. שהוא מקום שאינו ראוי לזריעה כלל
 וכמ״ש לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב כוי(ועמ׳׳ש מעניז
׳ דהיינו  מדבר בד׳־ה אני לדודי ובד׳׳ה כנשר יעיר/ אד על כל זה כנשר יעיר קנו מ

 כי גם לזה יש עצה על ידי התגלות י״ג מדה״ר ע״י בחי׳ תשובה
 ובפרט בעשרת ימי תשובה שהן עיקר הזמן לקבלת השבים כמ״ש
 דרשו ה׳ בהמצאו כוי, כי הנה בעשי׳׳ת הוא זמן התגלות י״ג מדה״ר
 כמ״ש ויעבור הוי׳ על פניו ויקרא פי׳ ויעבור שנמשר מצד עצמו
 בבחי׳ אתעדל״ע לבד, כי בכל השנה אין הגילוי אור רק מבחי׳ אתעדל״ע
 שע״י אתעדל״ת דוקא. אבל בעשי״ת נמשר בחי׳ אתעדל״ע מצד עצמו.
 והיינו ויעבור ה׳ על פניו . ארד אפים אריכו דאנפין שמתארד ונמשד
 למטה גם עד מקום העונות והפשעים להיות נושא עון למלאות כל
 הפגמים כו׳ וכל החסרונות שנעשו בהמשכת אור הקדש העליון בביטול
 מ״ע ומל״ת בו׳ והיינו כמ״ש לפני הוי׳ תטהרו כי כל המצות נק׳
 מצות הוי׳ (כמש״ל ע״פ כי המצוה הזאת מ׳). אד על יוהכ״פ נאמר ולקדוש

 שרה שכתוב — ע״ש: קיצור נדפס לקמן ק, א.
 *) עיין בהוספות.
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 דכולא קמיה כלא חשיב כוי ועיקר המשכה זו הוא ברייה, כי הנה
 בר״ה נמשר ג״כ אור ושפע אלקי׳ לכל א׳ בתורה ועבודה לכל השנה
 כנודע בפי׳ בי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב. והגם שנאמר
 לשון משפט שהאדם נידון בנפשו איר וכמה יומשך גילוי אלקות בנפשו.
 ואופן הדין והמשפט תלוי במעשיו של אדם בשנה העברה כוי. מ״מ
 משפט איהו רחמי וכמ״ש באדר״ז שם וכ״כ ברבות באסתר בפסוק
 בימי אחשורוש ע״פ הוא ה׳ אלקינו בכל הארץ משפטיו שמדת רחמיו
 לעולם. והיינו שהרחמים ממתיקים הדיו וע׳ מהר ויקרא (דט״ו סע״א
 וע״ב) ובפרשה אמור (דף ק׳) ובפ׳ לד לד (דפ״ז ע״א) ע״פ ומלכי

 צדק מלד שלם בו׳ ע״ש. וזהו לד אד׳ הצדקה ולנו בושת הפנים.
 והיינו בחי׳ השפעה לבעלי תשובה שע״י החטאים ועונות חסרו לו
 הלבושים הנעשים מתומ״צ וזהו ולנו בושת הפנים. כי הנה אנו אומרים
 ותן בלבנו בינה כו׳ לעשות ולקיים כו׳ ועי״ז ולא נבוש כוי, משא״כ
 כשחטא הוא בחיי ולנו בושת הפנים וכמו שכתוב מהר אמור (דפ״ט ב׳).
 אך ע״י התשובה והיא ג״כ בחי׳ בושת הפנים. וכענין יראה בשת
 להתבושש מאור א״ס ב״ה, וכמש״כ בסש״ב פרק מ״ג ובהערה לתיקון
 חצות. עי״ז לד אד׳ הצדקה למלאות כל הפגמים ע״י יג״מ הרחמים
 כוי. ועמ״ש בד״ה ושמתי בדכד בענין שמש צדקה. וענין תהלה
 הוא נמשר משם הוי׳ בניקוד אלהים שהוא בחי׳ יוהכ״פ. פי׳ תהלה
 לשון הילול ושבח וגם לשון בהילו נרו כו׳ הארה בבחי׳ גילוי ושניהם
 אמת כי זה נמשד מזה וכמ״ש כל הנשמה תהלל י״ה שע״י סידור
 שבחיו של מקום שזהו ענין פסוקי חמרה עי״ז ממשיד הארה אלקית
 על נפשו. והנה ע״י הארה זו נדחה ג״כ החשד דנה״ב המסתיר. ולכך
 נקראו ההילולים דהללו יה פסוקי דזמרה מלשון זמיר עריצים שנכרתו
 ונזמרו הקליפות המסתירים כו׳ וזהו רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות
 בידם לעשות נקמה בגוים שע״י בחי׳ רוממות אל בגרונם והיא בחי׳ כל
 הנשמה תהלל עי״ז נמשד חרב פיפיות כו׳ להעביר החשד דנה״ב.
 וביום הכיפורים שהוא בחינת יכפר עליכם לטהר אתכם כוי ע״ז נאמר
 הוי׳ יצמיח תהלה זו בנפש נגד כל הגויםי, והיינו שע״י הארה זו נעשה ב׳
 בחי׳ האחת להיות הגילוי בנה״א שיבא לבחי׳ כל הנשמה תהלל.
 ועמ״ש בד״ה שיר השירים בעניו התהללו בשם קדשו. והב׳ שעי״ז נדחה
 החשד של הנה״ב לכר נאמר שם הוי׳ בניקוד אלקים ששם זה מצמיח
 תהלה זו כי הגילוי הוא ע״י שם הוי׳ וע״י ניקוד אלקים הוא לדחות
 החושך ולהעביר רוה״ט, וגם כי הנה דרד כלל הן שני מונעים. הא׳
 נמשד מחסד דקליפה והוא הקרירות שגורמת מניעת היגיעה בועשה
 טוב. והב׳ מבחי׳ גבורה דקליפה שהוא החמימות לגרום תאות איסור
 כו׳ ופרטי כל התאוות והמונעים נמשכים מב׳ דברים אלו, וע״י שם
 הוי׳ בניקוד אלקים שהוא בחי׳ חו״ג עליונים דקדושה נכרתים ב׳ מונעים
 הנ״ל כוי. ולכן אומרים ביוהכ״פ ז״פ הוי׳ הוא האלקים כי האור

 והגילוי דיוכ״פ הוא מבחי׳ שם הוי׳ בניקוד אלקים:

 עוי״ל בענין כי כארץ עפמ״ש ע״פ וזאת המצוה אשר צוד. ה׳
 לעשות בארץ שמע ישראל כו׳ ע״ש, וממש״ש יובן בתוספת
 ביאור ענין כי כארץ כוי כן כו׳ דכמו שהצמיחה בק״ש היא בכל מאדר,
 כן נמשד בר״ה ויוהכ״פ בחי׳ צמיחה בחי׳ תשובה עילאה מבחי׳ עליונה
 יותר. כי יש כמה מדרגות בבחי׳ רצון עליון דבכל מאדר כמבואר ע״פ
 האזינו השמים. והנה פשט הענין שתלה הפסוק זה בזה כי כארץ
 וכגנה כו׳ כן אד׳ כוי, היינו כי הצמיחה הזאת בר״ה ויוהכ״פ הוא לפי
 ערד הזריעה בתחלה בקיום התורה ומצות כל השנה וכמ״ש משפט
 לאלקי יעקב כו׳ וגם בתשובה תליא מילתא כי אף שנמשר בחי׳ אתעדל״ע
 עליונה שלמעלה מקדושה הנמשכת ע״י מעשה המצות בכל השנה בו׳

 •) עיין בהוספות.

 הקדוש בכל עשי״ת כי בבל הימים הללו ממשיכים בכל יום מעצמות
 המאציל רצון למלוכה (ועשרה ימים כנגד ע״ם דמל׳ שבכל יום נמשר
 בחי׳ אחת כמ״ש בפע״ח). והנה בחי׳ המלד הקדוש הוא בחי׳ קדושתי
 למעלה מקדושתכם דהיינו שהמשכה זו היא מלמעלה יותר מהמשכה
 שע״י המצות עם היות שע״י המצות ממשיכים מבחינת קדש העליון
 ממש• אד עכ״ז אמרו קדושים תהיו יכול כמוני כו׳ ר״ל שיש עוד
 אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ע שע״י אתעדל״ת של מעשה המצות,
 דהיינו שאין אתעדל״ת ממעשה המצות מגיע לשם כלל, (כ״א ע״י
׳ וכדלקמן, וגם ע״י התורה נמשד מבחי׳ אתעדל״ע  התשובה ממעמקים מ
 זו כמ״ש ע״פ ואתחנן כוי, ומזה יובן משנ״ת במ״א בפ׳ בראשית בד״ה
 צאינה וראינה שהתשובה נקי רפואה ובן התורה והיינו לפי שקדמו
 לעולם כוי ע״ש). וגילוי זה עיקרו מצד אתעדל״ע מצד עצמו שלמעלה
 מאתעדל״ת כמ״ש ויעבור ה׳ על פניו ויקרא כוי. וזהו שנק׳ קדושתי
 שלמעלה מקדושתכם כוי וע״י המשכה זו מתתקנים כל הפגמים
 שפגמו ע״י העונות וחטאים שהם מגיעים עד בחי׳ קדש העליוו
 שהוא מקור אור המצות, אבל כשנמשר מבחי׳ קדושתי שלמעלה
 מקדושתכם ניתקנו ונתמלאו כל החסרונות שבבחי׳ קדש העליון כוי.
 וזהו בחינת ומדרגת בעלי תשובה שלמעלה מבחי׳ צדיקים גמורים כי
 הצדיקים גמורים ממשיכים מבחי׳ קדש. ולכן יאמרו לפניהם קדוש
 אבל גדולה בחי׳ תשובה בחילא יתיר שממשיד מבחי׳ קדושתי שלמעלה

 מקדושתכם. ולכן אומרים המלר הקדוש בכל עשי״ת:

 ד וזהו כי בארץ כו׳ וכגנה כוי ג״ע העליון והתחתון יצמיחו גילוי זיו
 השכינה מאתעדל״ת וזריעה של מעשה המצות וצמיחה זו היא
 גילוי מבתי׳ קדש העליון אשר קדשנו במצותיו כוי. כן אד׳ הוי׳. ב׳
 שמות אלו המתגלים בר״ה ויוהכ״פ, שם אד׳ היינו בחי׳ ר״ה כי הוא
 בחי׳ שתמליכוני עליכם דינא דמלכותא דינא אותיות אד׳ כו׳ ושם
 הוי׳ בניקוד אלקים היינו בחי׳ יוהכ״פ, יצמיח גילוי אור עליון יותר היינו
 מבחי׳ אתעדל״ע דקדושתי שלמעלה מקדושתכם, ועל זה נאמר אד׳
 הוי׳ אתה החלות כוי. ועמ״ש בפ׳ ואתחנן ע״פ אתה החלות כוי.
 ועמ״ש בפ׳ שלח בד״ה ועתה יגדל נא כח אד׳ כו׳ נושא עון כוי*.
 (ועמ״ש בביאור ע״פ באתי לגני בעניו אריתי מורי. ועיין בפ׳ שלח
 (קנ״ט א׳) ובהרמ״ז שם גבי תלת עלמין אית ליה לקוב״ה כנגד ג״ע

 העליון והתחתון כו׳ יעו״ש, ועיין בפ׳ בא (דל״ה א׳) גבי דזרע בגנתא
 ומש״ש במק״מ בשם הרח״ו. גם י״ל שייכות לגילוי בחינה זו בר״ה
 ויוהכ״פ כי הנה כתיב ויטע ה׳ אלקים גן בעדן מקדם. ה׳ אלקים
 שם מלא. עייו ברבות בראשית פט״ו ובזח״ג נשא (קל״ח ב׳). והנה
 וישם שם את האדם אשר יצר היה בר״ה יום ברוא אדה״ר. וזהו
 עניו כשמחד יצירר בג״ע מקדם ומבואר במ״א פי׳ מקדם היינו בלי
 אתעדל״ת אלא מפני כי חפץ חסד הוא. ועיין בגמרא פ״ד דפםחים
 (מ״ד א׳) בעניו מקדם ועמ״ש סד״ה ראה אנכי נותן, והנה לכן גם
 בכל ר״ה מתעורר בחי׳ זו להיות וכגנה זרועיה כוי כן כוי ועמ׳׳ש בד״ה
 כי כאשר השמים החדשים). ופי׳ יצמיח צדקה. כי צדקה הוא בחי׳
 שם אד׳. א׳ דין שהדין נמתק ע״י אלף פלא עליון כוי. וזהו ג״כ
 ענין צדקה צדק ה׳ כי צדק איהי דין וכשנמתק הדין ע״י ה׳ חסדים נק׳
 צדקה. וכמ״ש בזהר בחקתי (דקי״ג ע״ב) ועיין בהרמ״ז שם ובאדר״ז
 (דרג״א ע״ב ודרצ״ב ע״א) וע״ז נאמר צדק מלאה ימינר וכמ״ש במ״א ע״פ

 ולא אבה הוי׳ אלקיד לשמוע אל בלעם כוי ע״ש. והענין כי הנה צדיק
 ה׳ בכל דרכיו וכתיב צדיק ה׳ צדקות אהב. פי׳ צדיק היינו בעל
 צדקה עד״מ הצדקה הגשמית שניתנת לעני להחיות רוח שפלים, כד
 הקב׳׳ה בכבודו ובעצמו עושה צדקה להחיות רוח שפלים שהן כל העולמות

 *) עיין בהוספות.
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 שאמרו קדושים תהיו יכול כמוני כר. כי הנה שרש נש״י נמשכין מבחי׳
 חכמה דאצילות הנק׳ מוחין דאבא שהרי נאמר בנים אתם לה׳ בני
 בכורי ישראל והבן נמשד מטפה הרוחניות שבמוח האב (ועיין בסש״ב
 ח״א פ״ב ופרק י״ח) וזהו בראשית בשביל ישראל שנק׳ ראשית כי בחי׳

 חכמה נקי ראשית, וזה נקי עלו במחשבה, וזהו שאמרו ג׳׳כ גבי ר׳׳ע
 (במנחות פ״ג) ששאל משה רבינו ע׳׳ה להקדוש ברור הוא וכי זו תורה

 וזו שכרה. והשיב לו הקב׳׳ה שתוק כד עלה במחשבה לפני. דהיינו
 במו׳׳ס שלמעלה מעלה מחכמה דאצי׳ כו׳ [והיינו שע״י מם׳׳נ עלו
 במחשבה עילאה דמו׳׳ס ועיין בזהר פ׳ נח (דס״ה ע״א) שיש מעלות
 ומדרגות גבוה מעל גבוה שנק׳ מחשבה עילאה כו׳ ועיין בפע׳׳ח
 שער נפ״א ספ׳׳ה פ׳׳ו]. והנה ענין ירידת הנשמות בגופים צורר עליה
 היינו שעל ידי בירורים הנ׳׳ל יעלו למעלה יותר והוא בבחי׳ אור הכתר
 שלמעלה מעלה מבחי׳ ח׳׳ע, וע״ז נאמר ואנשי קדש תהיון לי(כי קדש
 היינו מרים שהוא בבחי׳ כתר, והעניו כי קדוש בוי׳׳ו הנה הוא בחי׳
 הארה בעלמא הנמשד מהכתר להוות בחי׳ חכמה דאבא יונק ממזל
 חח׳ שהוא בחי׳ שערות כמשל השערה שהיא רק מותרי מוחין ואינו
 ערוד לעצמיות המוחץ. ויובן זה ביותר על פי מה שידוע דלפעמים
 משמע שמהשערות יש יניקת החיצונים ולכן ארז׳׳ל שער באשה ערוה
 ועיין באדרא (דקמ״ב א׳) וכן בלוים והעבירו תער וביפ׳׳ת וגלחה את
 ראשה. ולפעמים משמע דקדושה תלי׳ בשערות כמ׳׳ש בגזיר קדוש יהיה
 גדל פרע שער ראשו. ועיין בזהר פרשת תזריע (דמיה םע״ב) ובמש׳׳ש.
 אד הענץ כי הנה ארז״ל שיחת חולין של ת״ח צריכין לימוד פי׳ שיחת
 חולין הוא כמו בחי׳ נובלות שלו ולפי שהוא ת״ח ע״כ גם בנובלות
 שלו יש דבר חכמה. משא״כ שיחת חולין ונובלות של שאר בנ״א יהיו
 דברים בטלים כו׳ כמ״כ בחי׳ השערות הוא בחי׳ נובלות והוא בחי׳
 המשכה בצמצום רב ועצום ולא מבחי׳ עצמיות המוחין כנ״ל, ונמשל
 לשיחת חולין שאינו עצמיות השכל, ואעפ״כ הנה יש בחי׳ ומדרגה
 ששערות הו קדושה עליונה שי״ג מדה״ר נק׳ תיקוני דיקנא. וכתיב
 שער רישי׳ כעמר נקא להיות שהן המשכות מבחי׳ קדש העליון בחי׳
 כתר ישת חשד סתרו שהמהות אינו מושג כלל רק אחר שנמשד בבחי׳
 צמצום ושערות אז החכמה תתהוה מבחי׳ מזל הח׳ כנ״ל. וזהו בחי׳
 קדוש שהוי״ו בחי׳ קוצץ ושערות הנמשד מבחי׳ קדש ע״כ שערות אלו
 הן קדושה גפלאה כי רק על ידי צמצום זה יכול להיות איזה גילוי כו׳
 משא״כ מה שלמעלה מהצמצום לית מחשבה דח״ע תפיםא ביה משא״כ
 בבחי׳ שערות שלמטה ארז״ל שער באשה ערוה שיש יניקה לחיצונים
 אחידו בשערהא כו׳ כמבואר בזהר פרשת אחרי (ד״ס ע״ב) וע״ז נאמר
 כרחל לפני גוזזיה נאלמה כוי. כי בחי׳ מל׳ היא בחי׳ ממכ״ע
 המתלבשת בתוכיות העולמות ע״כ כשנמשך מבחי׳ זו המלובשת בבי״ע
 ע״י צמצום רב ועצום כמו בחי׳ שערות יכול להיות ג״כ יניקת החיצונים
 כוי. ועמ״ש מזה ע״פ ויקח קרח ובד״ה ונקדשתי בתור בני ישראל.
 וממוצא דבר נשמע איר שהשערות אין ערוך לבחינת המוחין עצמן שהרי
 שער באשה ערוה בו׳ ובחי׳ מוחין דמל׳ עצמן דבריאה יצירה עשיה הן
 מקור חיות העולמות דקדושה כו׳ והיינו לפי שהו כבר נמשכו בצמצום
 רב ועצום עד שאין ערוד לגבי העצמיות. א״כ כמ״כ מזה נשכיל
 בענין שערות דת״ד הגק׳ קדוש בוא״ו שג״כ אין להם ערד כלל לבחי׳
 קדש העליון שהוא מו״ס דא״א שמשם מקור התהוות השערות דת״ד
 כוי, דאף על פי ששערות אלו הן קדושה עצומה ונפלאה מכל מקום אינן
 ערוד לגבי עצמיות הכתר ומו״ס, וכמ״ש במ״א דשעדות הן רק בחי׳
 צומח שבמדבר כוי. והנה הנשמות שרשן מחכמה דאצילות המקבלת
 מבחינת שערות דמו״ס ועלייתו היינו בבחי׳ קדש העליון שלמעלה מבחי׳
 קדוש והיינו ע״י התומ״צ תרי״ג מצות דאורייתא וו׳ דרבנו תר״ר עמודי
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 על כל זה השראה והמשכה זו הוא לפי ערד השלימות הנמשד ע״י
 התורה והמצות בכל השנה וכמ״ש במ״א ע״פ פתחי לי כוי, וזהו כן
 אד׳ הוי׳ יצמיח היינו על ידי תשובה תתאה שהיא בבחי׳ שם אד׳
 וע״י תשובה עילאה שהיא בבחי׳ שם הוי׳ בניקוד אלקים והם בחי׳
 פנימיות ארץ תתאה ועילאה כי עשר קדושות הם בארץ עד בחי׳
 קדש הקדשים פנימיות העשר קדושות שמשם יצמיח סליחת העונות
 ונק׳ ההר הטוב והלבנון שמלבין עוונותיהם ברבות ר״פ ויקרא, וזהו
 דבפ׳ אמור כתיב שבת שבתון הוא לכם הוא לשת זכר ובפ׳ אחרי
 כתיב שבת שבתון היא לכם היא לשון נקבה. והיינו ע״ד איש מזריע
 תחלה יולדת נקבה דהיינו כשההמשכה היא מבחינת אתעדל״ע לבד
 כשאין שלימות באתעדל״ת, וע״ז נאמר בפ׳ אחרי שבת שבתון היא לכם
 בו׳ חקת עולם שמ״מ נמשד גילוי זה מאתעדל״ע בבחי׳ חקת עולם
 היינו אף גם כשלא אכשור דרי כ״כ אלא שאז היינו בחי׳ שבת שבתון
 היא לשון נקבה. משא״כ בפ׳ אמור כתיב שבת שבתון הוא לכם והיינו
 לפי שנאמר ועניתם את נפשותיכם בתשעה כו׳ היינו בחי׳ אתעדל״ת

 כשלימות בעשי״ת ועי״ז יולדת זכר כוי:

 ביאור ע״6 בי ב«רץ
 להבין שורש הדברים הנ״ל. הנה תחלה יש להביו כללות ענץ
 ראש השנה ויוהכ״פ ועשי״ת שהוא זמן התיקון לתקן פגם
 העוונות והחטאים וכמארז״ל ע״פ דרשו ה׳ בהמצאו אלו עשרה ימים שבין
 ראש השנה ליוהכ״פ. ומפורש בתורה כי ביום הזה יכפר כוי. ולהבין עניו
 התיקון הזה איד הוא (ועמ״ש בד״ה תקעו בחדש שופר). והענין הוא כי הנה

 בר״ה הוא בנץ הנוק׳ שהיא מלכות דאצילות. וכמ״ש ויבן ה׳ אלקים
 את הצלע כו׳ פי׳ עד״מ כאשר בית אחד נתקלקל באיזה מקום באמצעו
 או בתחתיתו הנה כדי לתקן אותו הקלקול ההכרח שיחזרו ויבנו כל
 הבית מחדש מיסודו עד גגו שבהתחדשות הבנין יכולים לתקן ולעשות
 קיום חזק גם באותו מקום המקולקל כוי. והגמשל יובן מזה כי פגם
 העוונות וחטאים עשו חסרון וקלקול למעלה בע״ס דאצילות. כי
 שלשים כלים דזו״נ דאצילות נעשים נשמה לבי״ע עשרה כלים הפנימיים
 בבריאה והתיכונים ביצירה והחיצונים בעשייה. וא״כ גם מי שיש לו רק
 נפש דעשייה מגיע הפגם מעונו גם באצילות היינו בעשרה כלים
 החיצונים דאצי׳ המלובשים בעשייה. וזהו מ״ש הפושעים בי בגופא
 דמלכא. ועיין בזהר פ׳ תזריע ובע״ח בדרוש הנגעים. והעצה לתקו
 זה הוא עד״מ לבנות הבית מחדש. וזהו ענין ראש השנה זה היום
 תחלת מעשיר בנין המל׳ וכן למעלה עד רום המעלות הכל נבנה
 מחדש לחדש כל ההשתלשלות מאץ כו׳ מעצמות המאציל. ובזה יתמלאו
 כל הפגמים שנעשו באורות וכלים דע״ס דאבי״ע כי אנת הוא שלימותא
 דכולהו כו׳(ועיין בזהר בלק (דקפ״ו ע״א) זילי נטורי ביתד כו׳ המשיל
 בחיגת התלבשות המל׳ בבי״ע ג״כ לבחיגת בית כו׳ וגם המל׳ עצמה
 נק׳ בית כנודע ומבואר במ״א ע״פ מזמור שיר חנכת הבית וע״ש.
 ועמ״ש ע״פ תבנה ותכונן עיר סיחון כוי. ועיין בע״ח שער מ״א
 בפי׳ כי תבנה בית חדש כוי. ויש לומר כי הנה ארז״ל אל תקרי בניד
 אלא בוניר, שעוסקים בבנינו של עולם כוי• אד מי שחטא ופגם
 בבנין הזה כנ״ל ע״ז נאמר כי תבנה בית חדש, שצריר לבנות הבית
 מחדש והיינו על ידי התשובה מעומקא דליבא, ועשית מעקה על דרד
 תשובת הגדר שהיא בחי׳ שמירה שלא יפול ח״ו וכמ״ש ע״פ וגלחה

 את ראשה כו׳ ע״ש):
 והנה להבין ביאור ענין הנ״ל. צריר להקדים ענין ירידת הנשמות
 שהיא צורר עלייה והיינו על ידי אשר קדשנו במצותיו ומה
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 בג״ע לעבדה ולשמרה לעבדה זו רמ״ח מ״ע ולשמרה זו שס״ה ל״ת.
 כי הנה נראה בחוש שהזרע והגרעין אינם בערד להיות מהם צמיחה
 רבה כ״כ מצד עצמן, אלא שזהו ע״י כח הצומח שיש בארץ מעשרה
 מאמרות ממאמר תדשא הארץ דשא כו׳ שהוא מבחי׳ מל׳ דמל׳
 דעשייה. וכח הצומח הזה הוא בחי׳ כח היולי להצמיח כל מיני עונג
 וטעם ומאכל כו׳ והגרעין הנזרע אינו אלא העלאת מ״ן להמשיד מכח
 הצומח ההיולי להצמיח מין זה הפרטי כפי הגרעין הנזרע כוי והכח
 הזה בארץ הוא מפני שנעוץ תחלתו בסופן. וכמ״ש ענין זה באגה״ק
 ד״ה איהו וחיוהי במ״ש ועוד זאת כו׳ הוא מראה כחה ויכולתה ביסוד
 העפר כו׳ המצמיח תמיד יש מאין כו׳ ע״ש. וכמ״כ הוא ענין מעשה
 המצות הוא ענין זורע צדקות שכל מעשה הצדקה וכן כל המצות שנק׳
 בשם צדקה. נמשלה לזריעה שהגרעין אין בו ריח וטעם כלל וכך כל
 מעשה המצות הם מלובשים בדברים גשמיים ועכ״ז הם בחי׳ העלאת מ״ן
 לשרש נש״י שהיא בחי׳ ארץ העליונה מל׳ דאצילות כו׳ שבה נזרעים
 המצות ועי״ז מצמיח ישועות גילוי אור א״ם ב״ה והיינו על ידי שבארץ
 העליונה יש הכח הזה להצמיח כו׳ כי נעוץ תחלתו בסופן שהמל׳
 שרשה בכתר שהכתר הוא בחי׳ מקור התענוגים וע״י כל מצוה נצמח
 גילוי עונג עליון בפרט שהוא מקור מצוה זו כוי, (ועיין מ״ש מזה באריכות
 ע״פ הבאיט ישרש יעקב וע״פ כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ כר ובאגה״ק

 ד״ה זורע צדקות ע״ש). והנה פי׳ וכגנה זרועיה הם ב׳ זריעות שהם בחי׳

 כוונת המצות ומעשה המצוה עצמה כוי, שכוונת המצוה הוא הזריעה
 להצמיח גילוי עונג העליון בג״ע העליון ששם מאיר בחי׳ בינה ומהמצוה
 עצמה היא הזריעה להצמיח ממנה הגילוי בג״ע התחתון שבו מאיר
 בחי׳ מלכות, ועמ״ש מענין ג״ע התחתון והעליון בסד״ה ועתה יגדל
 נא כח אד׳. ועוד בחי׳ ג׳ כארץ תוציא צמחה הוא ע״י מצות אנשים
 מלומדה שבלי כוונה כו׳ כמו שנת׳ למעלה. כן אד׳ הוי׳ יצמיח צדקה
 ותהלה הוא בחינת ההתגלות שבר״ה ויוהכ״פ שהוא מבחי׳ המלר הקדוש
 בחינת קדושתי שלמעלה מקדושתכם כוי, והוא ע״ד המבואר בספרא
 דצניעותא בזהר תרומה קע״ז א׳ בהאי זמנא [דהיינו ביוה״כ ור״ה ע״ש]
 אד׳ הוי׳ אתה החלות להראות את עבדר את גדלך בו׳, ופי׳ אתה החלות
 היא בחינת אתעדל״ע לבד כמ״ש במ״א באריכות ע״פ ואתחנן כו׳
 ע״ש, והיא בחי׳ קדושתי כו׳ הנ״ל כי בחי׳ אתעדל״ע זו היינו כמו
 שבתחילת הבריאה כי חפץ חסד הוא ולכו מתגלה בחינה זו בר״ה
 שהוא זה היום תחלת מעשיר זכרון ליום ראשון שהוא בחי׳ כי חפץ
 חסד הוא, לכן בכל ר״ה מתעורר גילוי זה. וזהו בהאי זמנא אתה
 החילות כו׳ וזהו ענין אד׳ הוי׳ כי שם אד׳ מאיר בר״ה כי ר״ה הוא
 בנין המל׳ שהיא בחי׳ שם אד׳ דינא דמלכותא אותיות אד׳ ושם הוי׳
 בניקוד אלקים הוא בחי׳ בינה שהוא בחי׳ יוהכ״פ אימא עילאה כוי,
 שלכן יוהכ״פ אין בו אכילה ושתיה כמו העוה״ב שאין בו אכילה ושתיה
 ועוה״ב הוא מבחינת בינה כו׳ וע״ז נאמר כן אד׳ הוי׳ יצמיח צדקה
 ותהלה שהן ב׳ שמות דאד׳ הוי׳ אתה החלות כוי. וזהו ענין י״ג מדה״ר
 דכתיב ויעבור ה׳ על פניו פי׳ שעובר מלמעלה מבחינת פניו. דהיינו
 מבחי׳ עתיק שלמעלה מא״א ומשם נמשכים י״ג מדה״ר, ועיקר התגלות
 זו הוא בנעילה דיוהכ״פ, וסיבת המשכה והעברה זו שעובר על פניו
 כו׳ הוא מבחי׳ כי חפץ חסד הוא, ובר״ה מתחיל בחי׳ גילוי זה שהוא
 בחי׳ תחלת מעשיך פי׳ תחלת מעשיר היינו כעניו אתה החלות כו׳
 ונגמר בנעילה דיוהכ״פ. ומעין זה יובו ג״כ בברכת המצות שאמרו
 מבדד עליהן עובר לעשייתן, פי׳ עובר הוא ג״כ ע״ד הנ״ל בפי׳ ויעבור
 ה׳ על פניו בו׳ דר״ל שעובר מלמעלה מבחי׳ עשייתו דהמצוה עצמה,
 דהיינו מבחי׳ אור מקיף שהוא למעלה מהמצוה עצמה שהיא בחי׳
 א״פ רמ״ח אבריו בו׳ וכנ״ל ששרש ברכת המצות נמשד ג״כ מבחי׳

 אור היינו ששרשו בבחי׳ כתר העליון שממנו נמשכים תר״ד עמודי
 אור שהעמוד מחבר הגג עם הקרקע ויכולים לעלות בו וע״י על הגג
 כוי). והנה ע״ז נאמר ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים וע״ז
 אמר יכול כמוני ת״ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם. פי׳ כי
 הגם שע״י המצות מגיעיו ועולין עד בחינת אור הכתר מ״מ קדושתי
 למעלה כוי• אד באמת ג״ז אינו מובן מה בא להשמיענו ודאי ידוע
 שבחי׳ הכתר ג״כ כלא חשיב לגבי עצמות א״ם ב״ה כוי שהוא ית׳ נק׳
 עושה פלא היינו שהכתר שהוא פלא עליון כעשיה גשמיות חשוב אצלו
 ית׳. וא״כ קדושתו ית׳ למעלה מעלה לאין קץ על קדושתנו אפי׳ לאחר
 עליי׳ הנשמות בקדש העליון דכתר• אד הענין כי הנה ידוע דבחי׳
 מל׳ דא״ס נעשה כתר לנאצלים. ודרד כלל בחי׳ הכתר הוא בחי׳
 ממוצע בין עצמות אור א״ם לנאצלים, והממוצע יש בו מבחי׳ תחתונה
 שבמאציל והוא בחי׳ ע״י ויש בו ג״כ בחי׳ שרש הנאצלים והוא בחי׳
 א״א וכמ׳׳ש בע״ח שמ״א באריכות. והנה בחי׳ עתיק יומין להיותו
 בחי׳ א״ם הוא למעלה מעלה הרבה מבחי׳ א״א שרש הנאצלים ולכן
 נק׳ עתיק לשון המעתיק הרים שנעתק ונבדל מבחי׳ הנאצלים כוי,
 ואע״פ שבחיי ע״י הוא בחי׳ תחתונה דא״ס מ״מ הוא למעלה מעלה
 לאיו קץ משרש הנאצלים כוי. והנה ע״י המצות הוא העליי׳ בבחינת
 כתר כנ״ל ולזה אמר יכול כמוני אין ר״ל כמוני ממש מהותו ועצמותו
 רק כמוני היינו בחי׳ אור א״ס שבכתר והוא בחי׳ ע״י שהוא בחי׳
 התחתונה שבמאציל כנ״ל שהרי ע״י מכלל בחי׳ הכתר הוא. לזה אמר
 ת״ל כי קדוש אני כוי כי ע״י המצות העלי׳ בבחי׳ א״א כי תרי״ג מצות
 נמשכין מתרי״ג ארחין דגלגלתא. וזהו בחי׳ קדש העליון שלמעלה מבחי׳
 קדוש כנ״ל באריכות אבל בחי׳ ע״י ע״ז נאמר קדושתי למעלה כוי.
 וזהו ענין המלך הקדוש שאומרים בעשי״ת שהוא בחי׳ מלכות דא״ס
 שהוא בחי׳ קדושתי שלמעלה מקדושתכם וע״כ אז זמן התיקון למלאות
 כל הפגמים שנעשו ע״י העונות והחטאים. מאחר שקדושה זו המתגלה
 בעשי״ת היא מקור לקדושת המצות ולמעלה הרבה ממנה ע״כ יש
 ביכולתה להמשיך מקור הקדושה מחדש ולמלאות כל פגם וחסרון כוי.
 וזהו ג״כ ענין הברכה שעל כל המצות להמשיך לבחי׳ קדושת המצות
 שהוא קדושת הכתר מבחי׳ מלכות דא״ס שהוא בחי׳ קדושתי שלמעלה
 מקדושתכם כו׳ (ועמ״ש במ״א ע״פ ואתחנן שברכת המצות הוא
 מבהי׳ אתעדל״ע שמאליה ומעצמה להיות עי״ז באתעדל״ת אתעדל״ע
 ע״ש, ולכן א״ש שזהו מבחי׳ קדושתי כו׳ ע״ד שנתבאר במ״א פי׳ יכול
 כמוני ת״ל כו׳ קדושתי למעלה מקדושתכם שיש אתעדל״ע שנמשכת
 ע״י אתעדל״ת והוא הנמשך ע״י מעשה המצות שבאתעדל״ת נמשר
 אתעדל״ע וזהו עניו קדושתכם, ויש אתעדל״ע קודם אתעדל״ת להעלות
 ממטה למעלה ואתעדל״ע זו גדלה מעלתה מאד מאותה שע״י
 אתעדל״ת שאין אתעדל״ת יכולה להגיע אליה כו׳, וע״ז כיוונו קדושתי
 למעלה מקדושתכם, הרי א״כ ברכת המצות שהיא בחי׳ אתעדל״ע זו
 שרשה מבחי׳ קדושתי כוי, ואין זה סותר למ״ש כאן דפי׳ קדושתי כוי
 היינו בחי׳ ע״י מלי דא״ס כי שרש אתעדל״ע זו היא נמשכת באמת
 מנחי׳ ע״י מל׳ דא״ם כו׳ אלא שבברכת המצות ההמשכה הוא רק
 כדי להיות עי״ז באתעדל״ת אתעדל״ע כוי עמ״ש ע״פ לסוסתי כו׳
 גבי שיר השירים. אבל בעשי״ת שאומרים המלד הקדוש הוא גילוי
 גדול מבחינה זו למלאות כל הפגמים שנעשו בהאתעדל״ת ואתעדל״ע

 שע״י אתעדל״ת):
 ב יזהו ענין כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח. דר״ל

 בקדושה הנמשכת ע״י המצות שנק׳ זריעה כמ״ש זורע
 צדקות מצמיח ישועות, שהזריעה הוא אתעדל״ת והצמיחה היא אתעדל״ע
 שעל ידה. ומשל בחי׳ זו למה שהארץ והגנה יצמיחו וכמ״ש ויניחהו



 לקוטי נצבים תורה נג

דרך חיים היינו פנימית התורה שיתגלה לע״ל עמ״ש מזה ע״פ  בחי׳ ו
ל כבוד חופה. וזהו ג״כ מ״ש עניו השמים רה צוה וע״פ כי על כ  תו
. שלמעלה מבחי׳ השמים כסאי והארץ הדום י  החדשים כוי עומדים לפנ
ר מצוה ותורה אור כוי. ולזאת יפה שיחתו כו׳  רגלי שהוא עניו כי נ
 מתורתן של בנים, וזהו עניו ההמשכה שממשיכים בעשי״ת בירח
ת הפגמים שבתורתן של בנים. לם למלאו  האיתנים שבו נולדו איתני עו
רה צוה. עוי״ל בענין יוהכ״פ  ועמ״ש עוד מזה בסוף ביאור ע״פ תו
 ושבת בלשון אחר בי הנה יש בחינת קדש ויש בחי׳ קדש הקדשים
 שלמעלה מבחי׳ קדש וכמ״ש בזהר משפטים (דקכ״א). ושבת הוא בחי׳
 קדש עצמו אבל ביוהכ״פ נמשר מבחי׳ קדש הקדשים וזהו שנק׳ שבת
ם הכה״ג לבית קדש הקדשים כו׳ ולבן כנ  שבתון ולכן ביוהכ״פ היה נ
 גם בחי׳ מקרא קדש הזה דקדש הקדשים גבוה מעצמיות בחינת הקדש
ל הפגמים שנעשו בקדש כוי. ושני  לבד, ולכו הוא ממלא ומשלים כ
ם שבת נקרא שבת שבתת אלא  הדרכים קרובים זל״ז כמובן. מיהו ג
ם כמ״ש גבי יוהכ״פ ומבואר מזה כ  שלא נאמר בו שבת שבתון הוא ל

 סד״ה לבאר עניו יוכ״פ):

ת דאצילות ולפי שנעוץ תחלתן בסופן כו׳  ג והנה נש״י שרשן ממלכו
ת ר מלכו ת ר עליון דאיהו כ ת ר וכמאמר כ ת כ  שהמל׳ שרשה מ
/ והיינו מבחי׳ ׳  (וכמש״ל בשם הרע״מ פ׳ פנחס דרנ״ו ג׳ ות״ז תיקון עשירי כו

ת הרחמים ת דא״ס וע״כ ע״י התשובה יכולים הם להמשיר י״ג מדו  מלכו
ת דא״ס שהוא פנימית הכתר כוי. וזהו במקום שבעלי  מבחי׳ מלכו
ד היינו שעל ידי  תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמו
 התשובה ממשיר מבחי׳ עתיק פנימית הכתר מה שאיו העלאת מ״ן
 דמעשה המצות מגיע שם. וזהו עניו המלר הקדוש. ואומרים זה
ל יום עומק  בכל עשי׳׳ת כי יש עשרה עומקים לי״ס שממשיכים בכ
 אחד, (והם בחי׳ הכתרים דע״ס שהם בחי׳ אצילות שבאצילות עי׳
ל הפגמים שנעשו בע״ם שע״י / וזהו מילוי כ ו ד ק י  בהרמ״ז פ׳ קרח (
 המשכת העומקים מתמלאים הפגמים כוי), ומקור המשכה זו הוא
 ממעמקים קראתיד פי׳ ממעמקים ב׳ עומקים והיינו בחי׳ עתיק ואדיר
לכו אומרים זה בכל עשי״ת להמשיר  כוי, והיינו ענין המלר הקדוש ו
ל העשרה עומקים ממעמקים הנ״ל. וזהו ענין אד׳ הוי׳ יצמיח כ  ל
תהלה שם אד׳ בר״ה כוי, (ועניו ששם אד׳ יצמיח גילוי י״ג  צדקה ו
 מדות הרחמים דעתיק יובן ממ״ש בביאור ע״פ ועתה יגדל נא כח
נות תשמר י״ה אד׳ מי יעמוד ע״ש וכדלקמן),  אד׳ כו׳ בעניו אם עו
 ושם הוי׳ בניקוד אלקים ביהכ״פ והיינו כי תהלה שהוא גילוי אור
רו זהו שם הוי׳ והנה ע״י גילוי זה דוחה החשד  א״ם ע״ד בחילו נ
׳ ולכו ע״ז בא ניקוד אלקים. וזהו ענין  כמ״ש רוממות אל בגרונם כו
ל הגוים. ועיקר העניו כי הנה הכתר הוא ממוצע בין  ותהלה נגד כ
נה שבמאציל והוא בחי׳ מל׳ דא׳׳ס  המאציל לנאצלים ויש בו מבחי׳ התחתו
ה שהוא בחי׳ מקבל מהמאציל א׳׳ם ב״ה ונקי בחי׳ זו עתיק ויש  וזהו מ
 בו משרש הנאצלים וזהו מה שהוא ראש ומקור לנאצלים ונקי א״א.
 והנה מצד מה שהוא בחי׳ מקבל נק׳ אלקים כי אלקים זהו בחי׳ מל׳
כך הוא במל׳ דא״ס. ומצד מה שהוא משפיע  םופא דבל דרגין כו׳ ו
 וראש לנאצלים נק׳ הוי׳. ועיין כה״ג בזהר בלק (דקפ״ז סע״א) במל׳
 דאצילות שבאצילות נק׳ מלאר לגבי או״א ובירידתה בבי״ע נקרא הוי׳
ל זאת וקיים עלינו, שבבחינת אצילות נקרא  כו׳ וכנודע בפי׳ ואמונה כ
׳ זכר ת זאת לשון נוק׳ ובירידתה בבי״ע נק׳ דכר וזהו וקיים ל  המלכו
 והיינו עלינו ראש לשועלים כו׳ וכמו שכתוב מזה לעיל בפ׳ עקב גבי
ר לאצילות כו׳ וזהו ת ם מ בבחי׳ מל׳ דא״ם שנעשה כ  בהמ״ז. וכר יובן ג
 ענין הוי׳ בניקוד אלקים בחינת הוי׳ היינו שרש הנאצלים והיותו בניקוד

 אתעדל״ע דאתה החלות כוי. וזהו עניו המלד הקדוש שאומרים בעשרת
ה פי׳ קדוש בוי״ו היינו המשכת י״ג ת״ד שהן  ימי תשובה דוקא, דהנ
 בחי׳ יודי״ו ווי״ן שהשערות הן בחי׳ ווי״ן והאור שבתור השערה הוא
 בחי׳ יו״ד במ״ש בלק״ת ר״פ תולדות. אר מה שאומרים המלר הקדוש
ת דא״ם שהוא בחי׳ עתיק  היינו שנמשד האור בי״ג ת״ד מבחי׳ מלכו
 האצילות שלמעלה מא״א ומשם מאיר האור הנמשר בי״ג ת״ד בו׳ וזהו
 המלד הקהוש והוא המשכה מבחי׳ קהושתי שלמעלה מקהושתכם כנ״ל.
ה המצות שרשו מגלגלתא דא״א וא״כ איד הפגם  (ובזה מתורץ דהנ
 שנעשה במעשה המצות יתוקן ע״י גילוי י״ג מדה״ר שהן י״ג ת״ד שהיא
ק המשכה בבחינת שערות לבד והשערות אינו ערוד לעצמיות המוח  ר
 כוי, אלא שהוא מטעם הנ״ל כי האור הנמשר ומתלבש בהן נמשד
 מבחי׳ עתיק שלמעלה מא״א, ובמבוא שערים ש״ג ח״ב פ״ה שפנימית
ה הדעת דעתיק כוי. ועיין מזה ל ג ת  י״ג ת״ד גמשכים מאוירא ששם מ
 ג״כ בהרמ״ז פ׳ ויקרא (בדף ט׳׳ו ע״ב) ובפ׳ אמור (בדף צ״ד) בשם הלק״ת
 שיש ב׳ בחי׳ בדיקנא שערות והפנימית וזה הפנימית הוא מעתיק והוא
ד מענין י׳׳ג מדה״ר בפרדס שער  מאיר בזמן הרצון כו׳ ע״ש, ועיין עו
ק א׳ עד סוף פ״ד, ועכ״פ בר״ה ויוהכ״פ שאומרים המלד ר  הצחצחות פ
 הקדוש הייינו שממשיכים בי״ג ת״ד מבחי׳ קדושתי שלמעלה מקדושתכם
ר על הפגמים דמעשה המצות כוי. ועוי״ל כי התורה פ כ  לכן הוא מ
 ומצות עצמן הם בזו״נ דאצילות בסוד השמים כסאי והארץ הדום
 רגלי אלא ששרשן ממו״ס וגלגלתא דא״א והי״ג מדות הרחמים הם י״ג
ן דא״א עצמן והאור הגמשד ומתלבש בהן הוא מעתיק ממש. י ל מ  מ
ה  ועמ״ש בביאור הבגדי לבן דכה״ג ביוהכ״פ בפ׳ אחרי. ובזה יובן דהנ
ה מבחי׳ שבת כמ״ש במ״א באריכות ל ע מ  יוהכ״פ נקי שבת שבתון שהוא ל
 בד״ה האזינו השמים בו׳, ואף על פי כן הרי יוהכ״פ נקרא בשם מקרא
׳ אמור (חי צ״י). אד כי לפי  קדש ושבת הוא קדש עצמו עיין בזהר פ
 שבחינת קדושה זו דיוהכ״פ היא מבחי׳ קדושתי כוי כג״ל לכן גם בחי׳
 מקרא קדש דבחינה זו גבוה הרבה יותר מעצם הקדש דקדושתכם
ק בחינת ת הרחמים עם היותן בי״ג ת״ד שהן ר  כוי. וכמו שבי״ג מדו
 שערות וקדוש בוי״ו ואעפ״כ הם ממלאים הפגמים שנעשו בתומ״צ שהן
 מבחי׳ קדש העליון עצמו כוי אלא לפי שבהן גמשד ומתלבש מבחי׳
ק דרד בחי׳  קדושתי כו׳ בחי׳ עתיק, לכן אע״פ שההמשכה נמשד ר
״ו הוא גבוה מבחי׳ קדש עצמו הנמשד ע״י התומ״צ  שערות וקדוש מי
 וכמ״ש נושא עון כוי. ויובן עוד ע״ד מאמר רז״ל בב״ר פ׳ ס׳ יפה
 שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים וכמש״ל דפי׳ שיחה הוא משל
 על ההמשכה שבבחי׳ שערות ונובלות ואעפ״כ יפה שיחתן בו׳, והיינו
 לפי שהאבות שרשן מחג״ת דעתיק כמ״ש בד״ה אם בחקתי בענין בעבר
 הנהר ישבו אבותיכם ועיין בהרמ״ז פ׳ אמור (דצ׳׳ט ע׳׳ב) גבי ואפיק לון
 מגו נהרא כו׳ והוא שרש ומקור האור הנמשד בי״ג ת״ד. ולכן ארז״ל
 עד אברהם לא היה זקנה כו׳ בגמרא פ״ז דב״מ (דף פ״ז ע״א)
ת פם״ה ולכן תיקון לדו ק (דף ק״ז ע״ב) וברבות תו ל ק ח ר  ובסנהדרין פ
ד שהוא בחינת אברהם כמ״ש וחסד ס  הראשון מי״ג ת״ד שם אל שהוא ח
 לאברהם. וזהו עניו יפה שיחתן בו׳ מתורתן של בנים וכנ״ל. ועד״ז
ה שחכמה מ פת שתי הלחם ע״ג שתי הכבשים ד ו  נתבאר במ״א גבי תנ
 ובינה יונקים ממזלות דא״א שהוא מבחי׳ י״ג ת״ד הוא גבוה יותר
 ממה שמלבישים לזרועות דא״א שהם חו״ג ע״ש. ועמ״ש בדרוש יו״ט
 הראשון של ר״ה שחל להיות בשבת, גם הנה ארז״ל שלשה הטעימו
 הקב״ה בעוה״ז מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב כדאיתא
ל הודי. ועוה״ב  בגמרא ספ״ק הב״ב (די״ז אי). ועמ״ש מזה סה״ה קו
ר מצוה ותורה אור כהאיתא בגמרא פ״ק דרד חיים שלמעלה מנ  נק׳ ו
 דברכות (ד״ה פע״א) וברבות בראשית ס״פ טי. שמות פ׳ אי. וענין
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ו בחדש שופר בכסה ליום חגנו כי חק לישראל הוא ע ק  ת
 משפט לאלהי יעקב. הנה כל החדשים נקראו חדשי השנה
 משא׳׳כ תשרי נק׳ חדש סתם חידוש כללי לכללות העולמות והתהוותם
 מאין ליש לפי שבו ר״ה שהוא בחי׳ ראש ומוחין של השנה. כי הנה
 בחינת עולם שנה נפש שוה, שכמו שיש בנפש ראש ומוחין שבו גילוי
 כללות החיות וממנו נתפשט ונמשר באברים חיות פרטי לכל אבר לפי
 מזגו ותכונתו, כד הוא בעולם ושנה, עולם בחי׳ מקום ושנה בחי׳ זמן
 שבר״ה הוא גילוי כללות החיות וממנו נמשר חיות פרטי לכל חודש כי
 כל חודש הוא התחדשות החיות מאין ליש. אד בכל חדש הוא התחדשות
 חיות פרטי, ובר״ה התחדשות חיות כללי לכל השנה, (ועיין בפרדס
 בעה״כ ערר שנה כי י״ב ר״ח הם בחי׳ י״ב בקר ור״ה הוא בחי׳ והים
 עליהם מלמעלה ועמ״ש מזה בד״ה מי מנה עפר יעקב, ולכן הוא זמן
 התשובה כי התשובה נמשלה לים כמ״ש ברבות באיכה ע״פ סכותה
 באף ונמשלה התשובה לים כו׳ ובפ׳ ואתחנו דרפ״ט בי). ובכל שנה
 מתחדש חיות כללי אחר, וחידוש זה הוא להיות גילוי מלכותו ית׳ בחי׳
 ממכ״ע אפילו בעולמות עליונים. אך הנה גילוי זה תלוי במעשה התחתונים
 וע״ז נאמר תקעו בחדש שופר כוי. וביאור עניו שופר וגם עניו עשי״ת
 שארז״ל ע״פ דרשו ה׳ בהמצאו אלו עשי״ת ולמה הימים האלו הם דוקא
 ימי תשובה. הנה מלכותך מלכות כל עולמים כתיב פי׳ עולמים
 לשוו העלם שקודם התהוות העולמות היה הוא ושמו בלבד, וכדי שיתהוו
 העולמות מאיו ליש צמצם והעלים אור שפע א״ס ב״ה שלא יהיה רק
 גילוי מלכותו ית׳ (ועמ״ש בביאור ע״פ מנודה זהב) שמגילוי מלכותו ית׳
 לבד הוא שחיים וקיימים כל העולמות עליונים ותחתונים. והנה צמצום
 זה אינו אלא לגבי העולמות אבל לגבי הקב״ה אין שום שינוי ודו
 וכמ״ש גם חשד לא יחשיד ואתה הוא ראשון כו׳ דכולא קמיה כלא חשיב,
 ונקרא המלר המרומם לבדו מאז פי׳ שהוא בבחי׳ לבדו כמאז וקודם
 שנברא העולם, ומה שנמשר גילוי מדת מלכותו ית׳ הוא כמ״ש ה׳ מלך
 גאות לבש כו׳ שנתלבש בלבוש גיאות להיות מלד שמו נקרא שכר עלה
 ברצונו ית׳ להעלים ולהסתיר אור ושפע א״ם ב״ה בכדי שיתהוו עולמות
 בירידות והשתלשלות המדרגה עד שיהיה עוה״ז השפל הגשמי שבו
 נעשה משכן האדם כדי לאהפכא חשוכא לנהורא ויהי׳ יתרון האור
 הבא מן החשד (ע׳ בס״פ תצוה קפ״ז סע״א ועמ״ש פד׳׳ה וידעת היום). ומהו
 תכלית היתרון הזה של האור שמתוך החשך כך הוא רצון העליון ב״ה
 למעלה מבחינת חכמה והשגה ונקרא בזהר בריש הורמנותא דמלכא
 כוי. והנה תחלת בריאת העולמות הי׳ כשעלה ברצונו מעצמו בחסד חנם
 כמו שכתוב כי אמרתי עולם חסד יבנה, אבל מאז והלאה הנה המשכת
 רצון זה תלוי במעשה התחתונים, והנה עיקר זמן המשכת הרצון זה
 הוא בר״ה שבו התחדשות החיות כללי של שנה הבאה והמשכת החיות
 כללי של שנה שעברה הוא בבחי׳ הסתלקות בתחלת ליל ראש השנה,
ו את האדם על מעשיו שעברו בשנה  ולכן ר״ה הוא יום הדין שבו מי
 שעברה כי להיות עוד התחדשות החיות כללי של שנה זו יש ע״ז כמה
 קטרוגים על האדם אם ראוי הוא לכך להיות נמשך ע״י רצון העליון
 ב״ה בגילוי מלכותו ית/ מפני כמה פריקת עול שיש שאינם מקבלים
 עליהם תמיד עול מלכות שמים באהבה וברצון כ״א לפרקים ועתים
 מזומנים שזוכר את ממה״מ הקב״ה, משא׳׳כ כל היום פונה למחשבתו
 כל אחד ואחד לפום מאי דידע בנפשיה, ובפרט מי שאינו נזהר הן בסומ״ר
 והו בועשה טוב, כאו״א לפי מדרגתו שא״א להיות המשכת רצון העליון
 ב״ה לגילוי מלכותו ית׳ כשיש ודו פריקת עול מלכות שמים למטה
 מאחר שאין מקבלים עליהם עול מלכותו ית׳ ברצון(ועמ״ש בד״ה יונתי
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 שו־ה מזומנים — למחשבתו: בגוכתי״ק הנ״ל: מחשבתו.
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 אלקים היינו בחינה תחתונה שבמאציל. ועד״ז ממש פי׳ בע״ח
 (שמ״א פפ״ג) בענין אני ואין שבחינת אני נקרא מלכות דא״ק ובחינת

 אין נק׳ כשנעשה כתר לאצילות וכ״ה עוד בע״ח ש״ב פ״ב. וזהו שנק׳
 יוהכ״פ קדוש הוי׳ שהוא למעלה מבחי׳ שם הוי׳ כנ״ל, וזהו ענין דפ
 הוי׳ הוא האלקים שאומרים בנעילה כוי, ועד״ז יש לפרש מ״ש בסבא
 המשפטים (דק״ה) דבחי׳ שמו הגדול היינו שם אלקים כוי ושמו הגדול
 הוא בחי׳ א״ס ממש כמ״ש במ״א. וזהו אם עונות תשמר י״ה אהני מי
 יעמוד. והוא מש״כ אה׳ הוי׳ יצמיח כו׳ כי הוי׳ בניקוה אלקים היינו
 מי שהוא בחי׳ בינה, והיינו שמב׳ שמות אלו נמשד ההתגלות שבר״ה
 ויוהכ״פ למלאות כל הפגמים כנ״ל, ועיין מזה בזהר בלק (דקפ׳׳ה ע״ב)
 ועיין במק״מ ובהרמ״ז שם שהאריה בזה. וזהו מי ימלל גבורות וכו׳
 וכדפי׳ בזהר יתרו(פ״ג א׳) שהוא מלשון וקטפת מלילות והיינו שמרכר
 וממתיק הגבורות ועי״ז ישמיע כל תהלתו יצמיח תהלה כוי, ועמ״ש
 סד״ה היום הזה מצוד גבי לתהלה דתהלה פי׳ אור ועיין ברבות ר״פ
 תצוה מאירים למי שמאיר כוי, ויובן עם מ״ש בזח״ג נשא (ק״ל ע״א)
 בענין באור הוי׳ דהיינו אור א״ם ב״ה המאיר בשם הוי׳ כמ״ש במ״א
 בענין ושמרו הרך הוי׳. וזהו מ״ש לעברך בברית כו׳ למען הקים
 אותך לו לעם והוא יהיה לך לאלקים. וכמ״ש בד״ה אתם נצבים להיות
 ישראל עלו עד בחי׳ מחשבה העליונה והוא ית׳ כביכול השפיל א״ע
 להיות לך לאלקים, ור״ל שישראל לי ראש והיינו שמתעלים עד בחי׳ א״א
 שנקרא גלגלתא שזהו בחי׳ ראש והוא מ״ש שאו את ראש כל עדת בני
 ישראל כו׳ לגלגלתם והוא בחי׳ שרש הנאצלים שעד שם עלו נש״י
 והוא ית׳ המאציל העליון השפיל את עצמו היינו התגלות מלכות דא״ס
 להיות עתיק לאצילות. וזהו ענין המלך הקדוש. וזהו להיות לד
 לאלקים. ונקי אלקים שהרי הוא בחי׳ תחתונה שבמאציל כו׳ אבל מ״מ
 זהו תכלית הפנימית שאפשר להתגלות באצילות כוי. ויותר יומתק עניו
 זה בפסוק שבפי בחקתי והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם
 תהיו לי לעם. פי׳ בתוככם ממש מאחר שיתעלו עד בחי׳ א״א אשר
 בו מתלבש ומתגלה בחי׳ עתיק. ודש לי לעם וכ״מ שנאמר לי אינו
 זז לעולם כו׳ כמ״ש במ״א משום כי פי׳ לי היינו בחי׳ עתיק כו׳ וכ״כ
 ר״פ וארא ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים כו׳ וידעתם כי
 אני הוי׳ פי׳ מה שעכשיו בחי׳ לא נודעתי היינו רדל״א יומשד בבחי׳ וידעתם
 כוי. ודש במ״ת וידבר אלקים כו׳ אנכי הוי׳ אלקיד כוי. וז״ש ג״כ בברכת
 יצחק דתו לד האלקים מטל השמים כוי עייו בזהר יתרו(דפ״ג) ועמ״ש ע״פ
 שוש אשיש בהוי״ה ותגל נפשי באלקי. דשם נת׳ ג״כ כי הגילה היא
 השמחה בפנימית שגבוה יותר מהשמחה שבחיצונית וכמ״ש ישמח ישראל
 בעושיו בני ציון יגילו במלכם. ובני ציוו הם היקרים ונאמר עליהם
 יגילו כו׳ דייקא. ועמ״ש מזה ע״פ ציון במשפט תפדה, ועד״ז נאמר ה׳
 מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים. הרי בארץ שהיא חשובה יותר
 מאיים נאמר תגל כו׳ וכתיב תגל נפשי באלקי דייקא, ולפי הנ״ל אתי
 שפיר כי הגילה נמשך מגילוי פנימית הכתר בחי׳ עתיק וזהו עניו
 באלקי כנ״ל. אך שם נת׳ בע״א כי מה שנקי אלקי זהו ע״ש שההשפעה
 מעתיק שהוא גילוי פנימית הכתר א״א להיות כ״א על ידי גבורות
 וצמצומים כו׳ וכענין י״ג ת״ד כוי נמצא לפ״ז מצד ההשפעה שמבחי׳
 עתיק הוא שנק׳ בשם אלקים כוי (ועד״ז יתפרש הטעם שאומרים
 על שם אלקים אלקינו משא״כ בכל השמות. והתירוץ כי פי׳ אלקינו
 היינו שלנו שיומשר בבחינת גילוי ממש לנו וזהו דייקא על ידי שם
 אלקיס שהוא בחינת גבורות כוי. אמר לפני הסתלקותו שכד חלם לו

 בחלום אז ואמר שהתירוץ פשוט והקושיא טוב כו׳*):

 c עי״ בהוספות.
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 דלתתא בעומקא דלבא רצה״ע שבנפש, דהיינו ע״י שיעמיק בלבו ענין
 המרירות בנפשו על גודל הפגם והחסרון שגרם ולצעוק אל ה׳ בצר לו
 בבחי׳ צעק לבם שיהא הלב צועק (וכמ״ש ברבות בקהלת (דפ״ז א׳)
 ע״פ דברתי אני עם לבי הלב צועק שנאמר צעק לבם אל אדני, ועיין
 בזהר שמות ד״כ ע״א) מקרב איש ולב עמוק מאד מאד מכאשר תוכל
 נפשו שאת מפני שאיו כח בגפשו להכיל גודל המרירות, ולכן אין צעקה
 זו אלא בלב שכל מה שהנפש מכילה עדייו יוכל להוציא בשפתיו ורוח פיו
 משא״כ כשתגדל המרירות בנפשו במאד מאד עד שאין כח הנפש להכיל,
 אזי א״א לכלוא את הרוח וצועק הלוד וגעו עד שאין לו כח לדבר
 ולהוציא בשפתיו ורוח פיו ואין לו אלא צעקת הלב לפי שנגעה עד מיצוי
 הגפש ממש, וכמעשה דר״א בן דרודייא שגעה בבכיה וצעקה עד
 שיצא נשמתו ממש, ולכן אמרו עליו יש קונה עולמו בשעה א׳ שבשעה
 א׳ של תשובה קונה כל עולמו בעוה״ב, (ולשון קונה עמ״ש ע״פ כי
 תקנה עבד עברי וע׳ בפע״ח בכוונת קונה הכל), אע״פ שלא היה בידו
 תורה ומצות מעולם, לפי שע״י בחי׳ תשובה זו מעומקא דלבא בחרטה
 ועקירת הרצון במסירת הנפש ממש הרי ע״י ביטול רצון זה בבחינה
 זו גורם ומעורר למעלה רצון העליון ב״ה שלמעלה מעלה מבחי׳
 השתלשלות, ולכן אמרו רז״ל במקום שבע״ת עומדים כוי דמשכין ליה
 בחילא יתיר. והענין כי רצון העליון יש לו ב׳ בחינות הא׳ המלובש
 בחכמה שהיא ראשית ההשתלשלות (ועמ״ש בעני! עבדים היינו לפרעה
 ויוציאנו נו׳ שהלבישו נו׳ ע״ש) שבחינת רצון זה נמשד ע״י תורה ומצות

 שהן הן רצון העלית ב״ה המלובש בחכמה דאורייתא מחכמה נפקת
 והוא גמשד ע״י מעלת ומדרגת צדיקים גמורים המקיימים תורה
 ומצות כל ימיהם לעולם ולא פגמו בהם ח״ו, והב׳ הוא בחי׳ רצון
 העליון שלמעלה מעלה מסדר ההשתלשלות ואינו מלובש כלל בבחי׳
 חכמה עילאה והוא בחי׳ גלגלתא דחפיא על מוחא, עד״מ דג׳ חללי
 דגלגלתא הם משכן חכמה ובינה ודעת ועצם החופף על המוחין
 שאינו משכן המוחין כלל הוא הנקרא גלגלתא, כך עד״מ בחי׳ רצון זה
 הוא למעלה מעלה ממשכן חב״ד והוא המתגלה בבע״ת ע״י עומקא
 דלבא שהוא ג״כ בחי׳ רצון העליון שבגפש שהוא למעלה מכדי
 שתוכל נפשו שאת והוא בחי׳ רעותא דלבא שעל ידי רצון זה העליון
 שלמעלה מעלה מהשתלשלות המתגלה בנפשם מתמלא כל החסרונות
 והפגמים שבביטול מ״ע שיסודתה בהררי קדש מחכמה עילאה, וכמשל
 הנהר הנחרב ויבש שכשרוצין למלאותו חופרין בעומק במעיין ומקור
 הגובע שעי״ז חוזר ומתמלא הגהר, כך ע״י גילוי בחינת רצון העליון
 ב״ה שלמעלה מעלה מסדר ההשתלשלות מתמלא ומשלים כל החסרונות
 והפגמים, וזהו ממעמקים קראתיך ה׳ שע״י בחי׳ ממעמקים קראתיה
 להיות המשכת הוי׳ מאחר שנתגלה בחינת המקור והמעיין הנובע, וזהו
 סלח לנו אבינו כי חטאנו. דלכאורה אינו מובן מהו כי חטאנו וכי
 זה הוא נתינת טעם על הסליחה והל״ל סלח לנו אבינו על אשר
 חטאנו׳ אד עם הנ״ל יובן שלפי שחטאנו וחמרנו המשכת השתלשלות
 אור א״ס ב״ה במצותיו ותורתו, לכד סלח לנו לעורר מקור הרחמים
 והסליחות, דהיינו גילוי רצון העליון ב״ה שלמעלה מעלה מסדר
 השתלשלות כדי למלאות כל החסרונות, וזהו סלח לנו שהחזרת הרצוו
 אינו אותו הרצון שהיה תחלה שהרי אותו הרצון נסתלק ע״י החטא
 ועוז ואיר יחזור ויומשד אלא שהחזרת הרצון והסליחה נמשר מרעוא
 דכל רעוין היינו מה שלמעלה מעלה מבחינת רצון המלובש בחכמה
 ועמ״ש סד״ה ועשית ציץ, וזהו כי עמד הסליחה למען תורא כי
 הסליחה הוא גילוי רצון העלית שלמעלה מהשתלשלות שהוא בחי׳ עמר
 ממש, וכעין מ״ש כי עמד מקור חיים שמקור כל החיים וחיי החיים
 גמשכים ממקורא דכולא למעלה מסדר ההשתלשלות ובגילוי הסליחה

 שו־הםהר — עמוק מאז־ מאד: ננת״י הנ״ל(ונת״י מעתיק): עמוק עמוק.
 שרה תורה — מעולם לפי: ננת״י הנ״ל: ונמה המשיך העוה״נ והזיו כר אלא לפי.

 בחגוי בענין יפתי הוד והדר לבשת, משא״כ כשיש פריקת עול זהו בחיגת
 אלביש שמים קדרות, ואזי אין גילוי רק מבחי׳ וממשלתה בכל דור
 ודור שהוא למטה מבחי׳ מלכותר שהמלוכה היא דוקא אשר ברצון קבלו
 עליהם/ אלא שע״ז נאמר סומר ה׳ לכל הנופלים כוי להיות עיני כל
 אליך ישברו להיות השברוו והתוחלת אשר כל אדם ימשוך אחרי׳ ברצונו
 וחפצו הוא שיאיר ה׳ בלבו להיות מקבל עליו עומ״ש באהבה ורצון,
 ועי״ז פותח את ידיד ומשביע לכל חי רצון שהוא בחינת רצון העליון
 לגילוי מלכותו ית׳ והוא משביע לכל חי רצון ע״י פתיחת היודי״ן כי א״ת
 ידיד אלא יודי׳ך כוי, ונמשר להיות צדיק ה׳ בכל דרכיו וחסיד בכל
 מעשיו שאפילו בכל מעשיו שהוא בחי׳ עשייה גשמיות יומשד ויתפשט
 בחיי חסיד הוא חסד עליון ב״ה, ועמ״ש מזה בד״ה כי ההרים ימושו.
 והנה הדרר להמשכת רצון העליון ב״ה להיות גילוי מלכותו ית׳ לקיום
 והתהוות העולמות הוא בכל השנה ע״י עסק התורה והמצות שהם הן
 רצונו וחכמתו ית׳ דהיינו רצון העליון המלובש בחכמה דאורייתא מחכמה
 נפקת שהם בחי׳ טעמי המצות שיתגלו לעתיד שהוא המשכת אור א״ס
 ב״ה הגנוז בכל מצוה לפי בחינתה וערכה*, ובדרד כלל הן המשכת אור
 א״ס ב״ה המלובש בחכמה עילאה, ועד״ז תיקנו חז״ל לברד קודם כל
 מצוה בא״י אמ״ה אשר קדשנו במצותיו וצונו כו׳ פי׳ כי הברכה וההמשכה
 מרצון העליון ב״ה להיות הוי׳ אלקינו ולהיות מלד העולם, הוא לפי אשר
 קדשנו במצותיו שהמשכת קדש העליון וחכמה עילאה הוא במצותיו
 עלינו ולכן נק׳ רמ״ח פקודין רמ״ח אברים דמלכא פי׳ אבריו להיות
 מלכא, ואכריז פי׳ המשכות כמו עד״מ שהאבר הוא המשכת והתפשטות
 החיות של הנפש בגוף מגילוי כללות החיות שבראש ומוחין כך המצות
 הם המשכת בחינת חכמה עילאה שנמשד להיות בחינת מלד העולם.
 (ועמ״ש בד״ה והיה לכם לציצית ומ״ש סד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה).

 וזהו עניו מצות צריכות כוונה שהמצות יש בהן ב׳ בחי׳. הא׳ שכר
 הוא מצות המלד שצוה עלינו. והב׳ היא כוונתה שהם טעמי המצות שבהם
 ועל ידם נמשד אור א״ס ב״ה המלובש בבחינת חכמה עילאה (ועמ״ש
 מזה בד״ה ועתה יגדל נא), והוא עניו לשם יחוד קוב״ה ושכינתי׳, שכינתי׳
 הוא בחי׳ מצות המלד שהוא בחינת ממכ״ע, וקב״ה הוא בחי׳ קדוש ומובדל
 הוא בחי׳ סוכ״ע הוא בחי׳ המשכת אור א״ס ב״ה שנמשר במצוה זו,
 וצ״ל בבחי׳ יחוד כי נעוץ סופן בתחלתן דהיינו ע״י שעושה המצוה
 מפני כי היא מצות המלד שורה ומתגלה בנפשו אור א״ס ב״ה הנמשר

 במצוה זו:
 ב אך מי שפוגם בתורה ומצות הן בסור מרע והן בועשה טוב כל
 חד לפום מאי דידע בנפשיה ואי אפשר לו לחמשיר רצון
 העליון ב״ה לגילוי מדת מלכותו ית׳, הנה בזה הוא יתרון מעלת ראש
 השנה ועשי״ת שבהם ועל ידם יומשד רצון העליון ב״ה. וביאור עניו זה
 הנה צריך להבין איד יש כח בתשובה לתקן כל הפגם שבביטול מ״ע,
 כי הנה במצות ל״ת שאם עבר עבירה אחת קנה לו קטיגור א׳ וכו׳ כמו
 ששנינו בפרקי אבות מאחר שישוב אל ה׳ וירחמהו מעורר רחמים
 רבים למעלה והם בחי׳ מים טהורים שהכתוב אומר וזרקתי עליכם מים
 טהורים וטהרתם וכתיב אם רחץ ה׳ כוי, שעי״ז אומרים מחה והעבר פשעינו
 בו׳ שעי״ז הוא מוחה ומעביר הפשע והקטיגור, וכמאמר והרשעה כולה
 בעשן תכלה כי תעביר בו׳ כמו שכתוב ואת רוח הטומאה אעביר כוי.
 אבל מ״ע שהם המשכות אבריו דמלכא ומאחר שפגם וגרם חסרון
 השפעתם במה איפוא יתוקן ע״י התשובה להיות שלימות השפעתם
 ומילוי חסרונם. אד הגה כתיב ממעמקים קראתיד ה׳ פי׳ שלהיות
 קראתיה מההעלם אל הגילוי להיות בחינת הוי׳, דהיינו המשכות
 והשפעות בחי׳ אברי דמלכא הוא ע״י ממעמקים, דהיינו עומק העליוו
 הוא רצה״ע שלמעלה מעלה מבחי׳ השתלשלות המתגלה באתערותא

 שרה אליך — אחרי׳ ברצונו וחפצו הוא שיאיר: בגוכתי״ק הנ״ל: ברצונו וחפצו שיאיר.
 •) עיין בהוספות.
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 התפלות והתקיעות הוא מתחדש חיות כללי אחר ומתעלה בעילוי
 אחר עילוי מר״ה ועד יוהכ״פ שאז בנעילה הוא גמר העליות והוא
 זמן גמר הסליחה, ואזי כתיב לפני ה׳ תטהרו למעלה מבחי׳ הוי׳
 כנ״ל, עד שמזה נמשך ליום חגינו הוא חג הסוכות שהוא זמן שמחתנו
 התגלות השמחה, ותהיה השמחה גדולה לאלקים ביתר שאת בגילוי
 רצון העליון ב״ה ע״י בחי׳ בכסא שהוא ההסתלקות שבתחלת ליל ר״ה,
 וכמשל היוצא מן השביה ששמחתו הוא ביתר שאת ובכפלים, ולכן כתיב
 ושאבתם מים בששון שהוא ענין ניסוך המים בחג על המזבח שהם

 המשכת גילוי מים טהורים שאמר הכתוב וזרקתי כוי:

 כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב. הגה ישראל הוא בחי׳
 כי שרית עם אלקים כו׳ דהיינו שכבר נעשה שר ומושל על בחי׳
 אלקים שהוא בחי׳ צמצום והסתר פנים להיות גילוי עוה״ז ותענוגיו
 שכבר נתפשטה נפשו האלקית מלבושים צואים ואתהפכא מחשוכא
 לנהורא ומואס ברע, ובוחר בטוב מצד רצון נפשו האלקית שהיא
 המושלת בקרבו, ובבחי׳ זו כי חק כו׳ שנמשך לו בר״ה מבחי׳ גלגלתא
 ורצון עליון להיות חק ומזון לכל השנה, כי חק הוא לשח מזון כמ״ש
 הטריפני לחם חקי, וגם חק לשוו קביעות, וגם חק לשון חקיקה, והוא
 עניו גליך גליפו בטהירו עילאה שהוא בחי׳ אותיות שבחקיקה שהם
 בחי׳ כלים, (ומשם שרש הנשמה כמאמר נשמה שנתת בי טהורה היא
 שנמשכה מבחי׳ טהירו עילאה ועמ״ש ע״פ וכעצם השמים לטהר), כר
 תהיה נפשו בחי׳ כלי ומשכן להשראת אור א״ס ב״ה בקרבו ובקביעות
 שכל ימיו תמיד ולעולם תהי׳ בבחינת ביטול אליו ית׳ ויהיה בבחי׳
 מרכבה לשבתו להיות תורתו אומנתו יומם ולילה לא פסיק פומי׳
 מגירסא וברשפי אש כשלהבת העולה מאליה לדבקה בו בתפלה וכיוצא
 בזה שכל דבוריו ומעשיו ומחשבותיו יהיו לה׳ בבחי׳ התקשרות חב״ד
 בחב״ד כוי שזהו חיותו וקיומו כל ימי חלדו כמזון המחיה את הגוף
 ועליו יחיה האדם, ועמ״ש ע״פ וככלה תעדה כליה, משא״כ בחי׳ יעקב
 יו״ד עקב שעדייו נפשו האלקית יורדת בעקב להתלבש בלבושי העוה״ז
 אלא שהוא בבחי׳ אתכפייא ויש בזה עליות וירידות ומלחמה כו׳ כי לאום
 מלאום יאמץ כו׳ ואלמלא הקב״ה עוזרו כו׳ ובבחי׳ זו נמשף משפט
 דאיהו רחמי להמשיך לו רחמים עליונים על כל השנה להיות הקב״ה
 עוזרו לאכפייא כוי, (ועיין ברבות באסתר בפסוק ויהי בימי. הוא ה׳ אלקינו
 בבל הארץ משפטיו שמדת רחמיו לעולם ועמ״ש ע״פ ציון במשפט תפדה). וכל זה

 נמשך בר״ה, ולכן נקרא החדש תשרי אותיות ישרת דהיינו בחי׳ ישרת
 לבב, דהיינו ליישר הלבבות שיהיה בכל לבבך בשני יצריך שיומשך גילוי
 רצון העליון ב״ה למטה מטה עד שאפילו היצר הרע יהי׳ בבחי׳
 אתכפייא כוי, ועמ״ש סד״ה כי תשמע בקול בעניו לעשות הישר

 בעיני ה׳ אלקיך:

 תקעו בחדש שופר כוי. פי׳ בחדש זמן חידוש לבנה שמתחדשת
 בר״ח והוא ר״ה שאז הוא חידוש מעשה בראשית זה היום
 תחלת מעשיר כוי. והנה בכ״ה באלול נברא העולם ור״ה הוא יום
 ו׳ לבריאת העולם יום בריאת אדה״ר, וצ״ל למה אין עושין ר״ה בזמו
 חידוש העולם ממש שהוא יום ראשון למע״ב• אד דכתיב בראשית ברא
 אלקים* אלקים מדת הצמצום שמתחלה עלה במחשבה לברוא במדה״ד
 ראה שאין העולם מתקיים שיתף עמו מדה׳׳ר, פי׳ מתחלה היה
 מדת הדיו מדת הצמצום לצמצם ולהעלים אור א״ס ב״ה שכשמו כן
 הוא אין לו סוף כו׳ שיתגלה העולם ליש ודבר בפ״ע ונגלה ונראה
 לעיני בשר גשמי והוא ענין בראשית ברא שלשון ברא נופל על

 שרה שכבר — נתפשטה נפשו: בדפוס ראשון: נתפשט נפש.
 *) עיין בהוספות.

 ורצון העליון בבחינה זו אזי למען תורא שיש קיום לבחי׳ היראה
 שממדת מלכותו ית׳ שמבלעדי גילוי רצון העליון ובחי׳ סליחה אין קיום

 לגילוי מלכותו ית׳ למי שפגם בתורה ומצות:
ה גילוי בחינה זו ורצון זה הוא מתגלה בר״ה שהוא בחי׳ נ ה  ג ו
 ראש וגלגלתא דחפיא על מוחא שהוא למעלה מעלה
 ממשכן חכמה בינה ודעת וגם בעשרת ימי תשובה שבכל עשי״ת
 אומרים המזמור ממעמקים קראתיה ולכן תקעו בחדש שופר, פי׳ תקעו
 תקיעה הוא קול פשוט היוצא מהבל הלב מפנימיותו והוא בחי׳
 צעקת הלב היוצאת מפנימית הלב שלמעלה מעלה מהחכמה שא״א
 להוציא בשפתיו בדבור, שהדבור נמשר מבחי׳ חכמה כמ״ש ה׳ בחכמה
 יסד ארץ, ועל זה נאמר שמעה בקולי פי׳ בקולי מה שבתור קולי
 דהיינו תוכיותו ופנימיותו שהוא בחי׳ פנימיות הלב משא״כ הקול עצמו
 נמשך מחיצוניות הלב שלמטה מו החכמה ודעת, וזהו בחדש פירוש
 חדוש העולמות מאיו ליש המתחדשים בכל ר״ה בדבר ה׳ ורוח פיו
 ית׳, הוא ע״י תקיעה שהיא המשכת פנימיות עונג ורצון העליון ב״ה
 שלמעלה מעלה מבחי׳ החכמה המתגלה בבחי׳ שופר שהוא עניו
 שפרו מעשיכם בחי׳ שפרה שמשפרת את הולד, (וזהו שם ה׳ אחת
 שפרה היינו ה׳ עילאה דשם הוי׳ ומבואר במ״א ע״פ לד לד שבבחינת
 ה׳ זה יש התגלות בחינה עליונה שלמעלה גם מהיו״ד, וברבות
 פרשה שמות פ׳ א׳ ובקהלת בפסוק טוב שם משמן טוב ד״א שפרה
 שהעמידה ישראל כו׳ ברוחו שמים שפרה (באיוב סימן כ׳׳ו) ופרש״י
 שפרה איהל, והרמב״ן פי׳ שפר ותקן להעביר מעליהם הענן כוי, וכל
 בחינות אלו שייר בר״ה שאז הוא התגלות המדות עליונות הנק׳
 שמים והיינו ע״י בחי׳ השופר. וכמו ששפרה העמידה ישראל.
 כד נאמר בשופר כי חק לישראל הוא, וזהו שנק׳ מיילדות העבריות
 ששרש המשכה זו היא מבחי׳ בעבר הנהר היוצא מעדן במ״ש
 בזהר פ׳ אמור (צ״ט א׳) והיינו מבחי׳ מקור התעגוג עליון כי עמד
 מקור חיים שמשם נמשר להיות משפרת את הולד). דהיינו שבחי׳
 ענג העלית ורצון העליון שלמעלה מסדר ההשתלשלות יהיה בבחי׳
 גילוי להיות גילוי מלכותו ית׳ למטה, וזהו עלה אלקים בתרועה
 הוי׳ בקול שופר פי׳ שהתעלות אלקים מלמטה למעלה יהיה
 בתרועה בבחינת חיבה וריעות, והמשכת הוי׳ מלמעלה למטה יהיה
 בקול שופר בבחינת עונג העליון להמשיד תרועת מלד בו שיהיה
 נמשר עלינו ענג וחיבה וריעות של מלכותו ית׳, ואזי כתיב ויהי
 בישורון מלד כו׳ יחד שבטי ישראל, שבטי מלשון ענפים כלומר
 שאפילו בחינת ענפים מתפרדים יהיו יחד בחינת יחוד עליון להיות
 יחד לבבינו כוי (ועמ״ש מעניו פי׳ יחד לבבינו בד״ה מי מנה עפר יעקב,

 ועי׳ מעניו תקעו בחדש שופר בכסה כר בפ׳ וירא קי״ד א׳ ב׳ תצוה קפ״ד

 א׳ קפ״ו א• אמור צ״ט פנחס רל״א שופטים ער״ה א׳ נשא קכ״א ב׳ פקודי

 רס״ז ב׳ רבות אמור פכ״ט)• אד הנה ר״ה הוא יום הדין שדנין את

 האדם על מעשיו משנה שעברה כי להיות ענג ורצון העלית בגילוי
 מלכותו צריר לפשפש על מה יחול הענג ובמה יתעגג בגילוי מלכותו
 אם הי׳ פריקת עול מלכותו ית׳ ע״ז יש כמה מניעות וכמה
 קטרוגים כוי, ולזה הם עשי״ת להיות בבחי׳ ממעמקים לעורר רצון
 העליון וענג העליון בל יהא מונע כוי. ועשרה ימים אלו הם
 כנגד עשר כחות הנפש שהם שכל ומדות כוי (ועמ״ש מזה סד׳׳ה ולא

 אבה הוי׳ אלקיך לשמוע אל בלעם וסד׳׳ה כי ביום הזה יכפר):

ה ליום חגנו. פי׳ כי הנה הרצת העלית שמתגלה בר״ה ס כ  ב
 הוא ע״י בכסא שהוא בחי׳ ההסתלקות שבתחלת ליל ר״ה
 שהוא זמן הסתלקות החיות כללי של שגה שעברה ובר״ה על ידי

. מן החכמה ודעת: בכת״י 1101 הוא בסוגריים.  שו״ה יסד ארץ — ועל וה נאמר .
 שו־ה בזהר: נתקן ע״פ לוח התיקון וכת״י.
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 כלול במחשבה בעת שעלה ברצונו כ״א עד״מ הכח והרוחניות שלו דהיינו
 שכמו שיש עשייה גשמיות כך יש עשייה שבאצילות שהיא שרש ומקור
 העשיה גשמיות, כמו עד״מ מתיקות התפוח ממזל המכה בו וגבוה
 מעל גבוה שומר, עד״ז הוא שרש העשייה למעלה באצילות כמו האור
 גשמי שרשו ברוחניות הוא החכמה שנק׳ אור כי הכסיל בחשך הולך.
 וזהו העניו שהיה כלולים הברואים במחשבה עילאה כשעלה ברצונו
 כו׳ כי לא מחשבותי מחשבותיכם ובמחשבה אחת נתהוו ברוחניות יש
 מאיו, ושיומשך העשייה גשמיות ממש אף מבחי׳ מה שהוא כלול
 במחשבה הוא ודאי ג״כ יש מאין שהתהווה הגשמיות מהרוחניות אין
 לר יש מאין גדול מזה. וזהו ב״ש והיה העולם הייגו מה שנתהוו
 במחשבה א׳ כי הוא אמר ויהי והוא ג״כ יש מאין ע׳׳ד והחכמה
 מאין תמצא שגם התהוות חכמה דאצילות נק׳ יש מאין רק שזהו יש
 מאין ברוחניות. ואח״כ ברור אומר ועושה שיומשד ההתהוות אל
 הפועל מרוחניות לגשמיות זהו ג״כ יש מאין ממש שהתהוות הגשמיות
 מהרוחגיות כמו אור גשמי מהחכמה שהיא רוחניות הוא ודאי יש
 מאין ועד״ז בכל הנבראים. ועד״ז נתבאר במ״א בד״ה אז ישיר
 משה בעגין עלמא דאתגליא ועלמא דאתכסיא. עלמא דאתגליא הוא
 שנראים המדריגות מופרדים בגילוי ועלמא דאתכסיא היינו שהם
 בטלים במציאות במקורם כוי, וע״ש בד״ה וירא ישראל את היד
 ששרש ב׳ בחי׳ התהוות הנ״ל נמשר מבי שמות הוי׳, ועמ״ש בד״ה
 יונתי גבי מ״ש נשמה שנתת בי טהורה היא ואחר כר אומר אתה

 בראתה כוי, ובד״ה האזיגו השמים גבי עד יעבור עמד הוי׳):

 ב * והנה מזה מובן עגין ירידת והשתלשלות העולמות שהוא ירידה
 גדולה למאד מבחי׳ ביטול והתכללות ממש בא׳׳ס ב״ה עד
 שירדה פלאים להתלבש ולהשתלשל מעילה לעילה עד סוף כל המדרגות
 התחתוגות בעשייה גשמיות וגופניות מעשה שמים וארץ וכל אשר עשה
 החומריות וגשמיות• אר להבין למה היה כזאת ירידה גדולה לפניו ית׳,
 הנה ידוע שירידה זו צורר עלייה היינו יתרון האור מז החושד דוקא
 שיומשד במקום חשד הגשמי שהוא יש גמור ונפרד האור והזיו שלמעלה
 שהוא בחי׳ ביטול והתכללות בא״ס ב״ה שיהיה ביטול היש לבחי׳ אין
 הנמשד בתוכו, וע״ז ארז״ל גתאווה הקב״ה להיות לו דירה בתחתוגים פירו׳
 בתחתונים הגם שאין לפניו ית׳ מעלה ומטה, אלא שתחתונים נק׳ מקום
 היש ונתאוה להיו׳ לו שם דירה והשראה דהיינו להיות שם המשכת האין
 כדי שיהיה היש בטל לאין ונמשד בטול זה מעולם ועד עולם מדרגה אחר
 מדרגה עד שיומשר ביטול זה גם למטה להיות ביטול היש גם בעשייה*
 הגשמיות, וכללות המשכה זו הוא ביום ר״ה שבו שיר של יום ו׳ ה׳ מלר
 גאות לבש. והענין כי הנה בחי׳ מלכותו ית׳ הוא נק׳ רק בחי׳ לבוש
 שנתלבש במדת גאות להיות מלד שמו נקי, כמו דאית׳ במדרש בי׳ לבושים
 ברא הקב״ה את עולמו כו׳ שבריאת העולמות להיות גילוי יש מאין הוא
 במדה״ד וצמצום כג״ל, והייגו בחי׳ לבוש כהדיו קמצא דלבושיה מיניה
 וביה, וצמצום האחרון הוא בחי׳ התגלות בחי׳ מלכותו ית׳ אין מלר בלא
 עם. והגה מלכותו גק׳ מה שמקבלים מלכותו ברצוו כמ״ש שום תשים
 עליד מלד כי בלא רצון נקי ממשלה וממשלתה בבל דור ודור. ולכן שיר של
 יום ו׳ ה׳ מלד שביום ברוא אדה״ר קיבל עליו ברצון עול מלכותו ית׳
 משא״כ בששת ימי המעשה היה רק בחי׳ ממשלה ולא היה גילוי מלכותו,
 והנה קבלת מלכותו ית׳ ברצון הוא עניו ביטול היש כעגין וצבא השמים
 לד משתחוים כי עניו בחי׳ השתחוואה הוא בחי׳ הביטול, ולכו עושים
 ר״ה ביום ו׳ ביום ברוא אדה׳׳ר שאז היה התחלת גילוי מלכותו ית׳
 להיות היש בטל לאין, משא״כ חמשת ימי המעשה הראשונות היו רק סדר
 ההשתלשלו׳ מאין ליש יהי אור יהי רקיע תדשא הארץ וכו׳ שהוא במדת

 *) עיין בהוספות.

 דבר שהוא נברא יש מאין, ולכאורה אינו מובן שהרי אדרבה כולא
 קמיה כלא וכל מה שלמטה מטה הוא יותר נחשב אצלו לאין ממש וכל
 מה שלמעלה מעלה הוא יותר נחשב ליש כמ״ש להנחיל אוהבי יש ולמה
 נק׳ השתלשלות העולמות בשם בריאה יש מאין. והעניו הוא כמ״ש
 כי שמש ומגן הוי׳ אלקים שהוי׳ הוא בבחי׳ מאור השמש עצמה ואלקים
 הוא בחי׳ מגן ומחסה שהוא להעלים ולהסתיר מאור גוף השמש בל
 יראה כ״א בבחי׳ זיו והארה שאם לא היה המגן והמחסה לא היה
 השמש מאיר בבחי׳ זיו אלא זיו השמש היה בטל למקורו בגוף מאור
 השמש, והיינו ענין חמה בנרתקה שע״ז ארז״ל לע״ל הקב״ה מוציא
 חמה מנרתקה, שהוא גילוי הוי׳ הוא א׳׳ם ב״ה בעצמו בלי מגו ומחסה
 המעלים ומסתיר כמ״ש ונגלה כבוד הוי׳ וראו כל בשר שראיה זו הוא
 ראיה שכלית בהשגת אלקות, כי חכמים נק׳ עיני העדה וכתיב כי עץ
 בעין יראו בשוב ה׳ כו׳ שלא יהיה עוד העלם והסתר חומר הגשמי
 המכסה ומסתיר על הרוחניות אור ה׳ וקדושתו והם שמים וארץ
 גשמיים וכל אשר בם רק השמים החדשים וארץ החדשה אשר אני
 עושה, וזהו בריאת שמים וארץ מאין ליש ממש דהיינו שיהיה גילוי
 הזיו בבחי׳ יש מאין ואפס ממש כשהיה במקורו שאז היה בטל ונכלל
 במקור המאור ואין עולה בשם אור וזיו כלל, (ר״ל שאף גם המשכת
 גילוי הזיו המחיה ומתלבש בשמים וארץ הוא ג״כ בבתי׳ יש מאין
 ואפס ממש שהרי כשהיה כלול במקורו אז היה בטל ונכלל במקורו
 הוא המאור ואין עולה בשם אור וזיו כלל, וזה שיהיה הזיו נראה
 בפ״ע בבחי׳ יש ודבר הוא ע״י הנרתק והמגן וא״כ הוא עניו יש
 מאין וכמ״ש והחכמה מאין תמצא שגם התהוות ח״ע נק׳ יש מאין,
 וזהו היש הוי׳ בקרבנו אם אין פי׳ אם שם הוי׳ מאיר בנו ע״י המגן
 ונרתק, ואזי הארה זו נק׳ יש מאין אם אין היינו שמאיר בנו מלמעלה
 מבחי׳ מגו דהיינו מעיו מוציא חמה מנרתקה שבחי׳ זו נק׳ איו, וזהו
 ענין בראשית ברא אלקים. אלקים היינו בחי׳ הזיו הנמשד ע״י המגן
 כו׳ נק׳ בריאה יש מאין אלא שהוא עגין בריאה שבאצילות היינו בחי׳
 והחכמה מאין תמצא, ובע״ח איתא שאפילו בחי׳ א״ק שהוא כתר נק׳
 בריאה אדם דבריאה כו׳ ובחינת בריאה היינו יש מאין* וכמ״ש בד״ה
 ואתחנו בפי׳ והחכמה מאין תמצא שהחכמה היא בחי׳ ראשית
 והיא תמצא מאין בבחי׳ התחדשות שנעשה דבר חדש מה שלא היה
 בכח המקור המוציאו כו׳ ע״ש, ובחכמה יש אור וכלי אשר כח החכמה
 עצמה היא הנק׳ כלי ובחי׳ האור והחיות השופע בו מאור א״ס נק׳
 אור החכמה. והנה החכמה עצמה שהיא הכלי נק׳ ודאי יש מאין
 דהיינו שנעשה דבר חדש מה שלא היה בכה המקור המוצאו
 כי הוא ית׳ רם ונשא מגדר בחי׳ חכמה עד שבחי׳ חכמה נחשבת
 אצלו כעשייה גשמיות. לכן להיות התהוות בחינת כח החכמה הוא
 התחדשות ודבר חדש כמו חידוש העשייה גופניות. אד גם בחי׳
 התהוות אור החכמה נק׳ ג״כ יש מאין כי האור הוא עד״מ בחי׳
 זיו השמש הנמשר מהשמש, וע״ז נת׳ כאו שבחי׳ המשכת הזיו הוא ג״כ
 בחי׳ יש מאין מטעם הנ״ל שכשהיה כלול במקורו בו׳ כנ״ל). וכד היו
 כלולים כל העולמות והברואים במאצילם ב״ה בבחי׳ העלם ויציאתם
 מהעלם אל הגילוי להיות גילוי העולמות והברואים בבחי׳ יש ודבר בפ״ע
 הוא בבחי׳ זיו והארה בלבד וכמ״ש הודו על ארץ ושמים בו׳ יש מאין ממש
 (ופירוש שהעולמות היו כלולים הייגו כידוע בפי׳ כי לא מחשבות,
 מחשבותיכם, דבאדם המחשבה לא תפעל מאומה אבל למעלה כשעלה
 במחשבתו ורצונו להוות ולהאציל הנה אז נאצל ונתהווה ממש ע״י מחשבה
 זו וכמ״ש בפרדס שער י״א פ״ג וכמ״ש מזה בביאור ע״פ יונתי. ועד״ז
 היו העולמות והברואים כלולים בבחי׳ מחשבה עילאה כשעלה ברצונו
 לברוא את העולם׳ אד ודאי לא שייר כלל לומר שהעולם כמו שהוא היה

 *) עיין בהוספות.
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 ונפשו היתה כלולה במאצילה ב״ה, ותרד פלאים בצמצומים רבים ועצומים
 עד שנתגשמה במאד, והמשכיל יבין כמה מעלות ומדרגות בענין גשמיות
 ורוחגיות וגם כמה מדרגות ברוחניות גבוה מעל גבוה עד רום המעלות
 ואיו ערד לא״ס ב״ה וא׳׳כ כמה רחוק הוא מאור פניו ית/ ועי״ז
 יעורר רחמים רבים ובכה תבכה נפשו. ולכן איתא בכתבי האריז״ל
 כל מי שאינו בובה בר״ה אזי אין נשמתו שלימה. ולכאורה מה עניו
 בכיה אל ר״ה• אד ע״פ הנ״ל יובן שהבכיה היא לנשמתו דוקא
 שירדה ממקום כבודה ונתגשמה. וזהו מים התחתונים בוכין אנן
 בעינן למהוי קדם מלכא, כדאיתא במדרש בשעה שהבדיל הקב״ה
 בין מים למים נקראים מים התחתונים בשם מי בוכים שבוכין על
 ירידתן בבחי׳ מים תחתונים וצועקיו אנן בעינן למהוי קדם מלכא.
 וזהו עניו תקיעת שופר תשר״ת תקיעה קול פשוט הוא בחי׳ התשוקה
 ברעותא דלבא, ושברים תרועה אמרו בגמ׳ שהוא עניו גנוחי גנח וילולי
 יליל שהוא עניו הבכייה הנ״ל, ונק׳ שברים תרועה שעל ידם מתיש
 ומשבר כח הקליפות וסט״א ותרועה הוא מלשון תרועם בשבט ברזל,
 וגם תרועה הוא מלשון רעותא דלבא במ״ש ותרועת מלד בו, שמחמת
 בכייה ורחמנות זו שלמטה מעורר למעלה רצון העליון בהתעוררות
 רח״ר העליונים ממקור הרחמים והן י״ג מדות הרחמים עליונים
 שבהם נאמר ויעבור ה׳ על פניו כוי, פי׳ ויעבור כאדם העובר ממקום
 למקום כד ויעבור הוי׳ מבחי׳ עליונה מאד שיתגלה על פניו פנים
 הם בחינת לבושים שמכסים ומסתירים ומצמצמים א״ס ב״ה בעצמו
 ובכבודו, כי פנים הן עשרה שמות שאינן נמחקים לפי שהם בחי׳
 שמות בחי׳ אותיות לכך הן לבושיו שמכסיו ומסתיריו על א״ם ב״ה
 בעצמו ובכבודו. אבל בהתעוררות י״ג מדה״ר עליונים שבהן נאמר
 ויעבור ה׳ על פניו וכתיב יאר ה׳ פניו שיאר הפנים שלא יעלימו ולא
 יסתירו כבודו, וכמו שיהיה לעתיד ונגלה כבוד ה׳ והקדוש ברוד הוא
 מוציא חמה מנרתקה אלא לעתיד יהיה זה בגשמיות ממש, וקיבול
 שכר שהוא למחר לקבל שכרם אבל היום לעשותם ברוחניות, וסדר
 העבודה הקבועה בנפש האדם להיות גילוי זה ברוחניות בנפשו
 בעבודה תמה על ידי התעוררות הרחמנות בבכייה גנוחי גנח וילולי
 יליל כוי, וע״ז נאמר תקעו בחדש שופר כי התעוררות הרחמנות זה
 צריד בקול שופר דוקא ולא בקול אדם עצמו, כי בבריאת האדם נאמר
 אחור וקדם צרתני אחור למעשה בראשית כו׳ ואינו מעורר כ״כ מדרגות
 עליונות של י׳׳ג מדה״ר כמו בקול שופר של בהמה ששרשה למעלה
 מעלה ממדרגות האדם אלא שנפלה למטה מטה ממדרגת האדם
 כנודע, ומזה נמשד בכסה ליום חגנו פי׳ שמבחי׳ בכסה שהוא לשון
 התכסות והתעלמות •א״ם ב״ה בהתלבשות מטה מטה בבחי׳ עשייה
 גשמיות ועוה״ז הגשמי נמשד להיות ליום חגנו, פי׳ חגנו מלשון אחוי
 ליה במחוג שהוא עניו גילוי עד שמראה עליו באצבע כמו שארז״ל
 עתיד הקב״ה לעשות מחול לצדיקים ומראץ עליו באצבע ואומרים
 הנה אלקינו זה קוינו לו כו׳ שיהיה גילוי אלקותו ית׳ בעולם ולא יהיה

 העולם מעלים כר:
 ד כי חק לישראל הוא. חוק מלשון ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה
 וכן הטריפני לחם חוקי שהוא לשון מזון, כלומר השפעה והמשכה
 לישראל פי׳ כדי להיות בחי׳ ישראל לי ראש כמו שהרגל בטל להראש וכל
 מה שהראש רוצה הרגל עושה בלי שום מניעה ועיכוב בעולם שאין לה רצון
 אחר זולתו. כד ישראל נק׳ בנים למקום ברא כרעא דאבוה בחי׳ ביטול. וענין
 משפט לאלהי יעקב היינו כי ישראל נק׳ בחי׳ בן בני בכורי ויעקב נק׳ בחי׳
 עבד ופי׳ שבחי׳ בו ברא כרעא דאבוה היינו בבחי׳ ביטול ממש כרגל
 לגבי הראש ועבדים היינו כשיש להם רצון אחר כמו עבד שהוא זר ונפרד
 רק שאעפ״כ מקיים מצות אדונו אלא שהוא בבחי׳ מלחמה ויש מונע

 הדין וצמצום בראשית ברא אלקים, אבל המשכת הביטול להיות היש
 בטל לאין נק׳ שיתף עמו מדה״ר והוא יחוד הוי׳ אלקים. והיינו
 דרך כלל על ידי תורה ומצות (וזהו ה׳ מלד גאות לבש לבש ה׳ עוז
 כו׳ ואין עח אלא תורה כמ״ש ה׳ עוז לעמו יתן, ועיין ברבות סדר
 וארא פרשה ח׳ ובזח״ב ס״פ יתרו) אשר קדשנו במצותיו שהמצות
 יסודתן בהררי קדש עליון ונמשכו למטה להתלבש בענינים גשמיים
 צדקה תרומות ומעשרות להיות היש בטל לאין כוי, כי המצות עיקרן הוא
 לעשותו בבחי׳ בטל רצונד סור מרע ועשה טוב לכוף את לבו הגשמי
 ולהכניע תחת יד הקדושה, וכן המצות עצמם הם בענינים גשמיים
 כמו ציצית של צמר בו׳ ונמשד בהן קדושה עליונה כדי שיהיו עניינים
 גשמיים ההם עולים ונכללים בקדושה ג״כ ע״י המצוה ההיא. ולכן
 אומרים בכל מצוה לשם יחוד קוב״ה ושכינתיה קוב״ה נק׳ מה שהוא
 קדוש ומובדל מגדר עלמין ולית מחשבה תפיסא ביה וביטול ההשגה.
 ושכינתיה הוא שכינת עוזו ומלכותו המתלבשת בבחיגת עלמין להחיותם
 ולהיות מהווה אותם מאין ליש, יחוד זה נעשה ע״י המצוה שהיא
 בעשייה גשמיות בחי׳ יש ובה נמשד קדושה עליונה להיות היש בטל
 לאיו והרי הם כלולים ומתייהדים ביחוד גמור ואמיתי, היינו ע״י האדם
 העושה אותן בבחי׳ ביטול רצוגו למעלה מטבעו והרגלו להפוד את לבו
 מן הקצה אל הקצה שכל מה שלבו נוטה בטבעו לעשות לא יעשה
 ומה שלבו נוטה שלא לעשות יעשה, שבזה ממשיד בחי׳ ביטול העליון
 יחוד הוי׳ ואלקים. וזהו מצות צריכות כוונה שהמצות עצמן הם בחי׳
 גוף והכוונה הוא בחי׳ נשמה והמצות עצמו הם קיום מצות המלד והם
 בחי׳ כלים ואברין דמלכא, והכוונה הוא מה שרוצה להמשיך יחוד העליון
 וביטול היש במצוה זו להיות יחוד הוי׳ ואלקים והוא בחי׳ נשמה
 המחיה את האיברים שהעיקר הוא החיות ואור א״ס ב״ה הנמשך על
 ידי המצוה להיות היש בטל לאין רק המשכה זו להיות בא מכח אל
 הפועל מהעלם אל הגילוי הוא על ידי עשיית המצות בפועל ממש שהו
 הן הכלים שבהן נמשד האור והחיות מאוא״ס ב״ה כגודע, ועל זה
 נאמר ואהבת את הוי׳ אלקיך כי מתחלה נאמר שמע ישראל הוי׳
 אלקינו דרך כלל. ואחר כך דרך פרט להיות הוי׳ אלקיך לכל יחיד
 ויחיד לנוכח לפום מה דמשער בליביה בבחי׳ גילוי ותהיה האהבה
 והרצון בבחי׳ היה הוה ויהיה בבחי׳ ביטול היש הוא יהיה בבחי׳ אלקיד
 וגם תהיה בכל לבבר בשני יצריד ביצ״ט וביצה״ר כלומר שמחמת
 היצה״ר שהוא המונע ומעכב תהיה האהבה יותר מזה, כמו אם יש
 מונע ומעכב להילוד מרוצת המים אזי המים מתגברין בהילוכן ומרוצתן
 ביתר שאת, וכל האהבה והתשוקה הזאת היינו להיות הוי׳ בבחי׳
 אלקיך בגילוי וביטול היש לאין בכל לבבך כוי, וזהו תכלית כל התורה
 והמצות דרך כלל בכל ימי חיי האדם שהוא להמשיך בעסק התורה
 והמצות שעושה בבחי׳ ביטול הרצון למעלה ממדרגת טבעו ורצונו

 שבנפשו הבהמית בו׳:
 ג אך הנה המשכה כללית נמשכה בכל ר״ה על כל השנה להיות
 המשכת הביטול בפרטיות בעסק התורה והמצות של כל
 השנה, שלכן נק׳ ר״ה שהוא כמו הראש והמוח שממנה תוצאות והמשכות
 חיים לכל אברי הגוף, וכך בר״ה נמשד חיות לכל ימי השנה. והנה כמו
 למשל האחד עומד למעלה וא׳ עומד למטה ורוצים להתייחד צריך
 העליון לירד למטה ממדרגתו כמה מעלות והתחתון צריו־ לעלות
 ממדרגתו. כד כדי להמשיד המשכה עליונה מבחי׳ ביטול ליש כדי
 שיהיה היש בטל לאין צריד גם התחתון לעלות הוא נפשו ורוחו הבהמית
 כמ״ש אם ישים אליו לבו כי רוח אייתי רוח ואמשיר רוח, דהיינו להיות
 נפשו שוקקה בתשוקה וצמאון ליחוד וביטול זה והיינו בהיות האדם
 ממארי דחושבנא איד שירד פלאים ממקום כבודו ית׳ שהרי נשמתו



 לקוטי דרושים לר״ה תורה נו

 בשכל עד״מ אלא נהפוך הוא שהעילה מתלבשת בהעלם בתוך העלול
 כמו כה המשכיל בשכל או שכל במדות וכה׳׳ג שהשכל או המדות הן
 הם היש ומורגשים וכח המשכיל או השכל שופע בהן בהעלם בבחי׳
 אין כר, (וזהו בעניו המבואר במ״א בההפרש שבין נוני ימא שהם
 מובלעים תמיד במקורם ואינו דבר נפרד ממנו שבהפרדם מהים הם
 מתים. ובין בריות שבארץ שהם בחי׳ יש ודבר נפרד מהארץ עיין מזה
 בביאורי הזהר פ׳ בשלח בד׳׳ה עוד י׳׳ל מאמר הנ׳׳ל באופן אחר. וע׳
 באגה״ק סי׳ י״ד בפי׳ ארץ אשר בו׳ מראשית השנה. וא׳׳ש לפי הנ״ל
 שעיקר בנין הנוק׳ שבר״ה הוא בבחינת היותה ארץ שהוא יחו״ת
 להיות מאין ליש. משא״כ בחינת ים זהו בחינת יחודא עילאה וזהו
 עניו כי לאלקים מגיני ארץ מאד נעלה. וע״ש סי׳ כ׳ היש הנפרד
 כו׳ לא מיניה ולא מקצתיה מהערד שמהעלול אל העילה, וזהו לה׳ הארץ
 ומלואה כוי כי הוא על ימים יסדה כו׳ דהיינו להיות עכ״פ ביטול היש).
 והנה על בחי׳ ראשונה ארז״ל קרסולי החיות כנגד כולן שוקי החיות
 כגגד כולן קרני החיות בו׳ שכל הגבוה גבוה מחבירו מקיף את חבירו
 עד שהתחתון בטל אליו וגחשב כלא ממש לגבי העליון ולכן אמרו
 שקרסולי ושוקי החיות שהן בחי׳ נה״י שהוא הבחינה היותר אחרונה
 שבחיות כוללות כל המדרגות שלמטה מהם וקרני החיות הן בבחי׳
 כתר שבראש הוא כולל יותר כו׳ וזו היא בחי׳ יחו״ע בע״ם דאצילות
 דאיהו וחיוהי חד דהייגו יחוד וביטול התחתון בעליון שהגם שיש ע״ם
 חכמה חסד כו׳ וחסד ענף החכמה שנמשר מבחינת החכמה להיות
 נאצל גם בחיגת החסד אין בחיגה זו מורגשת להיות יש ודבר בפ״ע
 רק שמ״מ חסד כלול ומוקף בבחי׳ החכמה והחכמה מקפת אותו מכל
 צד ופנה [וכמ״ש בד״ה יביאו לבוש מלכות בענין אברהם אבר מה
 שהוא בחי׳ חסד נק׳ אבר וכלי להתלבשות בחי׳ חכמה כח מה והוא
 בטל לגבי החכמה כביטול העלול בעילתו! אבל בחינת יח״ת דמל׳
 דאצי׳ בבי״ע הוא גילוי אור האלקי להוות הבריאה מאיו ליש ודבר בפ״ע
 ממש שהבריאה היא יש גמור בבחי׳ מוגבל שאיו לו ערוך בלל וכלל
 לבחי׳ הבורא שהוא בלתי מוגבל ואם היה גמשך בבחי׳ עו״ע הרי היה
 בבחי׳ בלתי גבול ג״כ אן־ אע״פ שהוא הבריאה מאין ליש גמור עכ״ז
 היא בבחי׳ ביטול לאין וכמו וצבא השמים לד משתחוים כו׳ והוא עיקר

 בחי׳ המל׳ להיות יש ושיהיה היש בטל כוי:
 קיצור ענין ההפרש בין יחו״ע ליחו״ת. כמו בין עילה ועלול
 שהעלול מוקף מעילתו. ובטל אצלו. ובין יש מאין. וע׳

 באגה״ק סי׳ כי:
 ב ולהבין זה בתוספת ביאור הנה נודע שבחי׳ המל׳ היא בחי׳
 הרוממות וההתנשאות שבודאי בבחי׳ ההתנשאות
 הרי האור מובדל ומרומם בערד והעולמות מקבלים רק מבחינת
 המלוכה כמ״ש מלכותד מלכות כל עולמים והיינו דבחינת מלכות
 דאצילות נעשה ע״י לבריאה כוי, וע״כ בחינת החיות של העולמות הוא
 מבחינת יש מאין, משא״כ אם היו מקבלים מבחינת ז״א בחינות
 המדות האצילות עצמן כמו החסד שהוא עצמו יורד בו׳ היה בא בבחי׳
 קירוב ע״ד עו״ע וה״ז כמו יש מיש כו׳ ולא היה בבחי׳ יש גמור
 ודבר בפ״ע׳ אך• לפי שמקבלים ע״י בחינת המל׳ שהיא בחי׳ התנשאות
 והסתלקות נעשה צמצום החיות הנמשר בהם עד שנתהוו בבחי׳ יש
 בגבול ותכלית כוי ומ״מ הם בבחי׳ ביטול לאין שהיא המל׳ כי וכולם
 מקבלים עליהם עול מלכות שמים ומחמת אימת מלכות דאצילות נעשה
 בחינת ביטול היש כי בחינת המלכות הם מקבלים עליהם ברצון כמ״ש
 שום תשים עליד מלד מדעתד ומרצונד כוי [כי ל׳ מלוכה אינו נופל
 רק על המקבלים ברצון עול מלכותו משא״כ בלתי רצון נק׳ ממשלה
 שמושל בע״כ, ולכן בר״ה שאז נברא אדה״ר שהוא בעל בחירה וקיבל

 ומעכב עליו רק שהוא מתגבר ומכניע א״ע בבחי׳ אתכפיא משא״כ
 ישראל בבחי׳ אתהפכא ממש, ועמ״ש מזה בד״ה לא הביט און ביעקב.
 והנה האדם נידון בר״ה על המשכת אלקות שבו אם הוא ראוי להיות
 גילוי אלקות בנפשו והיינו לפי מעשיו בשנה שעברה, וזהו משפט לאלהי
 יעקב שבבחי׳ יעקב שיש בבחי׳ זו מלחמה צריד להתגבר על המונע
 ופעמים שהוא מנצח ולפעמים הוא מנוצח כי לאום מלאום יאמץ ולכו
 בזה יש משפט לאלהות שבו משא״כ בבחי׳ ישראל לי ראש שהוא
 בחי׳ בן ברא כרעא דאבוה שם הוא חוק ומזון׳ אד משפט איהו
 רחמי, שלכן נתקנו עשי״ת ויו״כ לעורר רחמים רבים ובקשות סלח לנו
 להיות גילוי רצון העליון בנפשו באדם שמבקש מחבירו למחול ולסלוח לו
 על מה שחטא נגדו, שעיקר בקשה זו הוא להעלות לבבו ורצונו אליו
 שבשעת החטא היה מהופר פניו ממנו ולא היה לבו ורצונו עמו
 והמחילה הוא חזרת הרצון, כד מבקשים סלח לנו שאין הבקשה על יראת
 העוגש אלא על גילת הרצון שלא יהיה בהעלם והסתר פנים ולא יהיה
 גשמיות העולם מעלים כוי, והתעוררות רתמגות זה הוא ג״כ בבחי׳
 ויעבור ה׳ על פניו ויקרא ה׳ ה׳ דכתיב שני פעמים ופסיק טעמא
 בגווייהו מפני שהוי׳ האחד הוא בחי׳ ביטול העליון בבחי׳ הוי׳ העליון
 במקורו והוי׳ הב׳ הייגו המשכת הביטול במקום היש שיהיה היש בטל
 לאין וזהו לאלקי יעקב אלקי הוא לשון המשכה כמו אלקי אברהם אלקי
 יצחק ואלקי יעקב וגבי יעקב כתיב בתוספת וי׳׳ו ואלקי כי הוי״ו הוא
 המשכה ונמשר כ״כ עד שביוהכ״פ לפגי הוי׳ תטהרו למעלה מבחי׳
 הוי׳ מדכתיב תטהרו מכלל שלא היה מתחלה טהור, וכד צריד לעורר
 למעלה מבחי׳ הנ״ל הגם דכתיב מקוה ישראל ה׳ והיינו שבבחי׳ הוי׳
 הוא ג״כ מקוה לטהר בנ״ל מ״מ הכל לפי הדבר שצריד טהרה יש דבר
 קל שהוא נטהר בבחי׳ הנ״ל ויש דבר שאינו נטהר בבחי׳ זו רק צריד
 לעורר למעלה מעלה מבחי׳ הוי׳ שהוא לפני הוי׳ ומשם תטהרו וד״ל*:

 להבין המשנה [רפ״ד דר׳ה] י״ט של ר״ה שחל להיות בשבת במקדש
 היו תוקעין אבל לא במדינה, ומפרש בגמרא משום גזרה דרבה
 שמא יוליכנו ד״א בר״ה וי״ט ראשון של חג היו נוטלין את הלולב אפילו
 במדינה בזמן בהמ״ק משום די״ט הראשון הוא דאורייתא כוי, וכבר
 הקשו התוס׳ רפ״ד דר״ה ורפ״ד דסוכה דמ״ש שופר מלולב ע״ש. עוד
 יש לעורר ולשום לב מהי ראו חז״ל לעקור מ״ע דשופר ולולב אפילו
 ביום ראשון בגבולין עכ״פ אפילו בזמן שאין בהמ״ק משום גזרה דרכה
 בעלמא והלא החשש הוא להדיוטים וקלי הדעת ואיד מגעו המצוה
 לגמרי מכמה צדיקים גדולים וטובים ובפרט מצות שופר ולולב שהרבה
 כוונות תלויות בהם ליודעי דעת שנוגעים עד רום המעלות. אד
 להבין כל זה צריד להקדים תחלה שרש עניו השופר. והוא ע״פ
 שיבואר ג״כ עניו בחי׳ מלכיות בר״ה שהוא עניו בחי׳ בניו הנוק׳
 כידוע. דהנה נודע ההפרש שבין יחודא עילאה ליחודא תתאה בהיות
 שיש ב׳ מיני השתלשלות הא׳ הנק׳ בלשון הפרדס בחי׳ עילה ועלול
 שכל עלול מוקף מעילתו והוא ענין העיגולים שבע״ח שהעיגול העליון
 מקיף לכל צד להעיגול שבתוכו דהיינו שהעיגול שבתוכו הוא נכלל ובטל
 אליו, והעגיו הוא עד״מ הרב שתופס ומשיג את כל השגת התלמיד
 המקבל ממנו מכל צד ופנה שמפני קוטן שכל והשגת התלמיד בעיני
 הרב נתפס ומוקף בשכל הרב המשפיע ונכלל בו כי בכלל מאתים מנה
 ונמצא שהשגת התלמיד אינה בבחי׳ יש ודבר נפרד לעצמה רק שהיא
 כלולה ובטלה בהשגת הרב, והב׳ שהעלול יוצא לידי גילוי בפ״ע שזהו
 איגו כמו התכללות העלול בתור העלה כמו אותיות השכל הכלולים

 *) עיין בהוספות.
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 מבחינת עתיק כוי וזהו זכרה ליומ ראשון. ועמ״ש בפי׳ המלות ע״פ
 ארוממך אלקי המלך] כי הנה ר״ה זה היום תחלת מעשיך זכרו? ליום
 ראשון וע״כ נקי ר״ה ראש גילוי החיות דרך כללות על כל השנה. וכח
 זה ניתן לישראל להיותם מקבלים מלכותו ית׳ ברצון, משא״כ בבחי׳
 שנקרא מושל וממשלתד בכל דור ודור אפילו דור המבול ודור הפלגה
 שמרדו בה׳ מ״מ מלכותו בכל משלה כתיב ובחיי ממשלה בע״כ, ולכן
 אפי׳ בלעם אמר לא אוכל לעבור את פי ה׳ כי רוח המושל עליו יעלה
 בע״כ (ועיץ בפ׳ מקץ קצ׳׳ה ע״א), אבל להיות נק׳ בשם מלר לקבל ברצון
 נעשה ע״י עושי רצונו דוקא [ועמ״ש בד״ה אתם נצבים בפי׳ למען

 הקים אותר לו לעם]:
 קיצור. מל׳ רוממות ומ״מ נמשד ביטול ומלכותו ברצון קבלו.
 ועי״ז מעוררים הרצת שיומשר להיות כתר דנוק׳ והמשכה

 זו צ״ל מא״א ועתיק רצון ותענוג העליון.
 ג והנה כל המשכת ענג ורצון עליון במדת המלוכה ממקור כל
 התענוגים הוא ע״י השופר שהוא של איל, והענין כי הנה
 שרש נפש הבהמה הוא מבחי׳ פני אריה פני שור כו׳ שבמרכבה ששרשם
 מבחי׳ בהמות בהררי אלף שמבחי׳ התהו, והנה ידוע שמפני שהאורות
 דתהו היו בריבוי ותוקף גדול לא יכלו הכלים לסבול האור וע״כ נפלו
 הכלים ונשברו ומקום נפילתן היה בעולם הבריאה והם הן המרכבה
 דפני אריה פני שור כו׳ ולכו טבע הבהמה בבחי׳ ביטול גדול יותר
 מהאדם [ועמ״ש בזה בפ׳ אמור בד״ה והניף הכהן אותם כו׳ על שני
 כבשים בו׳] מפני שהאדם יש לו דעת מעולם התיקון אבל הבהמה
 הוא למטה מן הדעת והיינו מפני שרשה שהוא למעלה מו הדעת מבחי׳
 עולם התהו כוי, ולכן תוקעין בשופר של בהמה דוקא שיש בה בחי׳
 ביטול יותר לעורר בחי׳ ביטול שלמעלה מן הדעת והיא עצמו הטעם
 בעניו התקיעה שהוא קול פשוט היוצא מהבל הלב שעדיין לא בא לידי
 גילוי באותיות כלל מפני שהוא מבחי׳ פנימית נקודת הלב שאינו בא
 כלל לידי גילוי אותיות עדיין כי האותיות שרשם בחכמה שבמוח ובחי׳
 הבל הזה היוצא בבחינת קול פשוט הוא בבחינת פנימית נקודת הלב
 שלמעלה מהחכמה שבמוח כוי, וביאור זה הנה ידוע שיש ב׳ מיני קול
 הא׳ הנקרא קול הדבור שגם הוא יוצא מהבל הלב אך הוא מבחי׳
 חיצונית הלב שהן בחינות המדות שבלב הנמשכות מהמוחין דחו״ב
 עד למטה מו הדעת שהדעת ממשיך השכל שבמוח אל הלב. אבל
 בחי׳ קול פשוט היוצא מהבל הפנימי שבעומקא דלבא שהוא למעלה מן
 השכל להיותו פנימית הרצון שבלתי מוגבל בשכל שלכן הוא קול פשוט
 וכמו צעקה פתאומית שבאה מנקודת עומק הלב להיות ההתפעלות
 בעצם הנפש ממש כמו צעק לבם אל ה׳ ובחינת צעקה זו היא למעלה
 משרש האותיות שבחכמה [ועמ׳׳ש מזה באריכות ג״כ בד׳׳ה תקעו בחדש
 הנ״ל], וע״י שתוקעים בו תקיעה של מצוה בקול פשוט וברעותא דלבא

 שבבחי׳ למעלה מו הדעת ולמעלה מבחי׳ אותיות מעורר ג״כ למעלה
 בחי׳ כתר שלמעלה מהחכמה ודעת ונמשך ענג בבחינת מלוכה להיות
 מתענג מביטול היש ולכן תוקעים בשופר שצדו א׳ קצר והב׳ רחב ע״ד
 שנאמר מן המצר קראתי י״ח ענני במרחב י״ה וד״ל. והיינו תקיעה
 ראשונה שהיא המשכה מלמעלה למטה שמתענג מביטול היש כנ״ל,
 אמנם תקיעה אחרונה היא העלאה ממטה למעלה ע״י קדימת השברים
 והתרועה שהם בבחי׳ שמאל דוחה והתעוררות רחמים רבים כמ״ש
 במ״א וכמ״ש בכוונת שהתקיעות והשברים הם לבטל היצה״ר כוי,
 [ועכ״ז יובן הפסוק כי קרוב אליך הדבר בו׳ לעשותו. פי׳ הדבר היינו
 ה׳ דבר מל׳ דאצילות לעשותו להיות בנין הנוק׳ שנק׳ ג״כ עשייה שבאצי׳
 כנ״ל ועמ״ש בד״ה והיה מדי חדש. כי דבור לשון הנהגה והמשכה כו׳
 להתלבש גם בעשייה גשמיות כו׳ וזהו ענין ששת ימי המעשה משא״כ

 עול מלכותו ית׳ ברצון אז נתגלה מדת מלכותו יתברך, משא״כ קודם
 בריאת אדה״ר שהיו רק בהמות וחיות שאינן בעלי בחירה לא היה
 עדיין התפשטות מדת מלכותו ית׳. וע״כ ג״כ בכל ר״ה צ״ל התחדשות
 מדת מלכותו יתי] ומלכותו ברצון קבלו עליהם כוי. והנה ע״י
 אתעדל״ת ביטול הרצון למדת מלכותו ית׳ לקבל מלכותו ברצון מעורר
 למעלה בחי׳ הרצון העליון במדת המלוכה להיות רצון המאציל עליון
 ב״ה להתלבש במדת מלכותו ית׳ והוא הנק׳ התהוות כתר מלכות
 כידוע (ועמ״ש בד״ה תקעו בחדש. שבכל השנה המשכה זו הוא על
 ידי הביטול בעסק התורה והמצות שהם רצונו וחכמתו ית/ וזהו
 שמברכים על כל מצוה ברוך אתה ה׳ אלקינו מלד העולם כו׳ אד
 רצון עליון זה הוא המלובש בח״ע. ואמנם בר״ה ההמשכה מבחי׳
 עליונה יותר שברצון עליון מה שאינו מלובש כלל בח״ע וההמשכה זו
 הוא ע״י רצון עליון שבנפש והוא ענין קול השופר כו׳ ע״ש). וביאור
 הדברים הנה עד״מ בנפש האדם אנו רואים שבכל מדותיו אין עיקר
 התפשטותם תלוי רק ע״פ הרצון והתענוג המלובש בהם כמו שאף
 שמטבע הטוב להטיב מכל מקום אם אין רצונו מסכמת בהטבת
 והשפעת החסד זו מטעמו הכמוס להעלות כד ברצונו לא ישפיע כלל
 וכמ״כ במדת המלוכה לפניו יתברר שהיא בחי׳ ההתנשאות על זולתו
 תלוי ברצון המאציל ב״ה, וזהו אמרו לפני מלכיות שצריר לעורר רצון
 עליון להיות בבחי׳ המלוכה דהיינו התלבשות אור א״ם ב״ה בע״ס דמל׳
 ע״כ אומרים עשרה פסוקים להביא המשכה מן התנ״ך דאורייתא
 מחכמה נפקת כו׳ להיות נעוץ תחלתן בסופן כ״ע איהו כתר מל׳ בו/
 והנה כדי לחמשיר בחי׳ ענג ורצון זה צריד בהכרח להמשיר ממקור
 כל התענוגים רעוא דכל רעוין דעתיקא סתימו דכל סתימין כו׳ דהיינו
 שכר עלה ברצונו העליון במקור כל התענוגים הנעלם שיהיה ענג לפניו
 בבחי׳ מלוכה דוקא דהיינו להמשיך רצון וענג להיות רצון המאציל
 בזה שיהיה חפץ ומתענג בזה אנא אמלור כו׳ ועיקר הענג שבמלוכה
 העליונה עד רום המעלות היינו שיהיה יש ושיהיה היש בטל בקבלת
 עול מלכותו ברצון כו׳ ועמ״ש מזה בד״ה צאינה וראינה גבי פי׳ במלד
 שלמה מלר שהשלום שלו. והנה בתחלת בריאת העולמות נמשר הענג
 והרצון העליון מאליו מצד עצמו כי חפץ חסד הוא אבל אח״כ במעשה
 התחתונים תליא מילתא בהעלאת מ״ן לעורר רצון העליון ע״י ביטול
 רצון שלמטה כו׳ וזה נעשה בר״ה שאומרים י׳ מלכיות להיות בחי׳
 בנין המל׳ ממקור הראשוו דהיינו להמשיר כתר מל׳ שעי״ז עיקר
 בניינה [ומטעם הנ״ל שעיקר חמדה תלויה בהמשכת הרצון ב״ה ועמ״ש
 מזה בד״ה בהעלותה שזהו עניו אל מול פני המנורה כו׳ דהיינו כתר
 שבמל׳. ועמ״ש בביאור ע״פ יביאו לבוש מלכות. גבי בחינת פני היא
 בחי׳ כתר מלכות לפי שהמלכות ל״ל מגרמה כלום ומקבלת מעשר
 מלכיות שלכן אומרים בר״ה יו״ד מלכיות וכתר מקבלת ממלכות שבכתר
 וזו היא בחי׳ פני. עכ״ל. וז״ש לד אמר לבי בקשו פני ועיין
 בהרמ״ז פ׳ אמור (דצ״ג ע׳׳ב) שפי׳ כן דהיינו כתר מל׳ והיינו ע״י את
 פניך הוי׳ אבקש. שהם ע׳׳ם שמיו״ד מלכיות שבהם נעשה בנין הנוק׳.
 א״נ את פניך הוי׳ היינו אורות אריך ועתיק כמש״ש הרמ״ז והיינו
 לפי שמשם נמשד להיות הכתר שבמל׳ כנ״ל והוא הנק׳ פני. וזהו ענין
 ראש השנה. שנה הוא בחי׳ מל׳ וראש השנה היינו גלגלתא וכתר שבמל׳,
 וע׳ מזה בפי׳ הרמ״ז בפ׳ תצא (דרע׳׳ז ע״ב), וזהו ענין תחלת מעשיר כי
 המל׳ היא בחינת עשייה שבאצילות ותחלת מעשיר היינו כתר דנוק׳ שהוא
 תחילת בחי׳ עשייה הנ״ל. וזכרת ליום ראשון י״ל דהיינו כתר הכללי בחי׳
 א״א שנק׳ יום ראשון שלמעלה מההשתלשלות כמ״ש סד״ה ביום השע״צ.
 והיינו שממל׳ שבכתר נמשר להיות כתר שבמל׳ כנ״ל. ועיין בע״ח
 שער א״א ספ״ב דהמל׳ דא״א שרשה למעלה מט״ס דא״א עצמן אלא
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 ודבר דבר כי הדבור מתעלה בחכמה שהרי התענוג הוא מן הדבור
 של המאמרות יהי אור יהי רקיע כוי. ואם כן הוא שבשבת נמשך
 מצד עצמו גילוי תענוג עליון שמתענג מכל אשר עשה ממילא אינו
 נצרר לשופר שהוא ג״כ רק ענין המשכת התענוג במדת המלוכה וע״כ
 נדחה מ״ע של שופר בשבת [ומה גם לפמ׳׳ש מהר בשלח (דס׳׳ג ע״ב)
 ובפ׳ יתרו (דפ״ח ע״א) בענין דהא כל שיתא יומין מתברכין מיומא
 שביעאה שהיא הביגה כמ״ש במק״מ שם א״כ גם שבת הוא בחי׳

 התגלות עתיק שבביגה אשר זהו בחיגת השופר]:
 אך להבין מה שמן התורה מצוה וחיוב אפי׳ לתקוע בשבת אלא
 שחז״ל אסרו משום גזרה דרבה. הנה באמת יש כמה בחינות
 בענין התעגוג לאין קץ ותכלית ויותר ממ״ש בע״ח בעניו סדר
 ההשתלשלות וכמ״ש בהקדמת הרח״ו עצמו שאינו מזכיר כ״א כטפה
 מן הים בו/ דהנה גם בגשמיות אנו רואים שהתענוג בנפש הוא
 ביתר שאת ויתר ריבוי מדרגות משאר כחות הנפש, וכנראה בעליל
 שיש תענוגים רבים לאין קץ ותכלית כי יש הרבה מיני תענוג בחוש
 הטעם בחיר יטעם אובל או משקה בהרבה מינים מינים ממינים
 שונים וכל א׳ מובדל ומשונה מחבירו בטעמו וכיוצא בזה בחוש הריח
 וכן בדבור שמתענג מצחות הלשון והמליצה בהגיון או דקדוק או אפילו
 במלתא דבדיחותא וכן בשמיעה מקול נאה או כלי זמר ערב וכיוצא,
 וכן בראיה יש תענוגים רבים שונים כנודע ועאכ״ו בכחות רוחניים
 כמו השכל כו׳ וכיוצא. ומזה יכול המשכיל לצייר עוצם הריבוי בתענוג
 אלקי מאחר שנודע דכללות התענוג שבענינים דהאי עלמא הוא רק
 פסולת ותמצית התמצית מתעגוג האלקי וכמארז״ל ר״ע שחק ואמר אם
 לעוברי רצונו כו׳ וכמ״ש במ״א, ועאכ״ו למקור התעגוג העליון שהוא
 בודאי רב הכמות והאיכות לאין קץ ותכלית וביתר שאת ויתר עז מכל
 הי״ס שלמעלה עד״מ הנ״ל דחוש התענוג שבנפש שגדול מאד ורב כהו
 יותר מכל כחות הנפש בנ״ל. ולבן נקי בחי׳ מקור התענוגים למעלה
 בשם אריד אנפץ לפי שמתפשט באריכות הרבה כנ״ל. ועמ״ש ע״פ ואתה
 מרבבות קדש. משא״כ המדות דאצילות נקרא זעיר אנפין לפי שהם
 מעטי הכמות ובבחי׳ קיצור בעצם מציאותן, ועד״מ ממדות שבלב האדם
 אהוי״ר שהם כחות מצומצמים וקצרים בעצם מציאותן ואינן בערד אורך
 המציאות של התעגוג כנ״ל. והנה בחי׳ המשכת התענוג שיתענג ממדת
 המלוכה הנמשד ע״י השופר הוא מבחי׳ מובדלת מבחי׳ התענוג המאיר
 בשבת שמתענג מחמת כי וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד
 כנ״ל כי התעגוג הנמשד בשבת הוא מה שמתלבש בחכמה דאצילות
 כנ״ל בפי׳ ושמרתם את השבת כי קדש היא בו׳ ובחכמה מתלבש חסד
 דא״א כידוע דאו״א מלבישים לזרועות דא״א אבא בחסד אחיד ותלי
 ואימא בגבורה כמ״ש אגי ביגה לי גבורה כוי, אבל ע״י השופר נמשר
 מבחי׳ בינה דא״א שלמעלה מערד התענוג דז״ת דא״א והוא המתלבש
 בבינה דאצילות שסוד השופר הוא בבינה כנ״ל (ועיין במק״מ ר״פ
 שמות (בדף ג׳ ע״א) ע״פ תשורי מראש אמנה דא גרון. מש״ש בשם
 האוצ״ח ומ״ש בביאורי הזהר שם פירוש ועניו בינה דא״א. ועיין בפי׳
 הרמ״ז ר״פ קרח ד״ה כמה עילאין פתגמי אורייתא, ועפמ״ש הרמ״ו
 שם יובן מ״ש במשנה פ״ג דר״ה שופר כו׳ ופיו מצופה זהב כי זהב
 רומז לבינה דאריד כמ״ש הרמ״ז שם/ ולכן גם בשבת מצוה לתקוע
 מד״ת לפי שממשיכים הארת תענוג יותר עליון מבחי׳ התענוג דשבת
 כנ״ל, (ועיין מ״ש בד״ה ביום השמע״צ גבי יפה שעה אחת בתשובה,
 שיש שני מיני תעגוג לפני המלד האחד בעשיית המצות והשני כשרואה
 את בנו בא מרחוק שיש זמן רב אשר לא ראהו וכראות המלד את הבן
 נתמלא חדוה ותענוג, וכן בנמשל אע״פ שנתרחק האדם בחטאיו מ״מ
 ע״י תשובה נתקרב למקורו ושרשו כו׳ ע״ש, ועד״ז יש לומר

 בשבת כתיב ממצוא חפצד ודבר דבר כוי. ובפיר היינו ע״י השופר
 ובלבבר רעו״ד ואומרו כי קרוב אליד כו׳ היינו שאתם קרובים זל״ז
 כי הנוק׳ נק׳ אחותי לז״א שהוא הנק׳ ישראל כי שרית כוי. וגם
 שבנינה הוא מט׳ מלכיות שלו. ועוד כי שרש אותיות הדבור שמח״ע
 היינו ג״כ מקדמות השכל שלמעלה מהשכל המושג כמ״ש באגה״ק
 ע״פ ויעש דוד שם, וא״כ עם היות שהמשכת הרצון וכתר דמל׳ צ״ל
 גמשד מא״א שלמעלה גם מהחכמה עכ״פ קרובים הם זל״ז ועמ״ש
 סד״ה כי המצוה הזאת כו׳ מענין זה דכי קרוב אליר הדבר. א״נ
 כמ״ש (בזכריה סימן ד׳) והנה מנורת זהב בו׳ זה דבר ה׳ והמנורה
 היא כנס״י. ובמ׳׳א נת׳ שיש במל׳ ב׳ פרצופים פרצוף הפנימי נקרא
ד הדבר וזהו ג״כ ענץ ל  כנם״י והחיצון זהו הדבור, וזהו כי קרוב א
 ישראל עלו במחשבה והמחשבה עם הדבור קרובים זל״ז]. והנה
 מבואר בפע״ח שסוד השופר הוא בבינה כי התלבשות ומקום גילוי
 התענוג הוא בבינה וכנודע כי התגלות עתיק הוא בבינה (ועמ״ש
 מזה בפ׳ לך לך גבי ה׳ דאברהם ע״ש] ולכן הוא בחי׳ עוה״ב והיינו מפני

 שהיא בחי׳ השגה, ועיקר התגלות התענוג הוא בהשגה דוקא כמו
 עד״מ למטה באדם כשנופל לו איזה השגה ושכל חדש באיזו עמקות
 הוא מתמלא תענוג אמגם עיקר התגלות והתפשטות התענוג כשלימות
 הוא דוקא אח״כ כשמשיג העמקות הזאת בהרחבת שכלו ורוחב
 בינתו דוקא, וכמ״כ הוא למעלה שהתעגוג עליון מלובש בחכמה הגקרא
 עדן שהוא עצם דבר המושג כמו שהוא עדייו בעצמותו אמנם שם
 הוא בהעלם ועיקר התגלותו כשנמשד בבחי׳ ביגה שהיא בחי׳ השגה
 בהתפשטות אורד ורוחב כוי. ולכן השופר הוא ג״כ בבינה שהתגלות
 התענוג הנמשר ע״י השופר הוא בביגה ומשם מקבל הדבור שהוא

 בחי׳ מל׳ בדבר ה׳ שמים נעשו להיות עגג במדת המל׳ ג״כ:
 קיצור. והמשכה זו ע״י השופר קול פשוט פנימית הלב שלמעלה
 מהשכל ומעורר במ״כ רצון העליון שלמעלה מהחכמה
 והיינו ע״י שופר של איל דוקא הבהמה יש בה ביטול ממדרגות

 עליונות. ובפע״ח שהשופר בביגה כי התגלות עתיק הוא בבינה:

 ד ומעתה יבואר למה אין תקיעת שופר דוחה שבת, והוא בי ענץ
 השבת הוא מ״ש כי בו שבת בו׳ ויבולו השמים
 והארץ כו׳ ויכל אלקים ביום השביעי כו׳ כמו עד״מ באדם כששובת
 ונח מאיזו מלאכת עבודה שהיה שכלו ומחשבתו מלובשת באותה
 מלאכה לעיין בכל פרטי המלאכה בהתחכמות כו׳ וכששובת אזי
 מתעלה השכל וחוזר למקורו ומתפשט מהתלבשותו כו׳ ואזי נמשר לו
 תעגוג משלימות המלאכה, ולכן בסיום מסכתא עושין סעודה מחמת
 התעגוג שבא בגמר והשלמת לימודו דוקא, וכד עד״מ הוא למעלה
 שבששת ימי בראשית היו ירידות והמשבות המדות עליוגות לברוא
 בהן השמים והארץ וכל צבאם יום ראשון במאמר יהי אור ירד ונמשר
 במדת החסד [ומדת הגבורה כלולה בה להגביל שפעה ובתוכן מלובשת
 בחי׳ חכמה להיות ההשפעה ע״פ גזירת החכמה], יום ב׳ יהי רקיע
 ממדת הגבורה כו׳ ואת״כ בשבת כשוישבות ביום השביעי שנח ממלאכתו
 כביכול ונתעלו מדותיו וחכמתו ית׳ בעצמותו ואזי ויכל אלקים ביום
 השביעי ויכל הוא מלשון כלתה נפשי פי׳ שנמשר בחינת התענוג העליון
 ומתגלה בכל אשר פעל ועשה בשימ״ב הנ״ל וכמו שכתוב והנה טוב מאד
 בו׳ וג״פ ביום השביעי הוא כגגד ג׳ בחינות שהתענוג מתלבש בהם
 בינה הוד יסוד כוי, וז״ש בע״ח ששבת הוא גילוי מוחין דאבא וכמ״ש
 ושמרתם את השבת כו׳ כי קדש היא לכם כי התענוג הנמשד הוא
 מתלבש בחכמה שלכן נקרא עדן בכתוב והוא עד״מ הנ״ל כשנופל לאדם
 איזו השכלה מתמלא בתענוג כו׳ כנ״ל. ולכן כתיב ממצוא חפצד
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 לא היה יכולת להמשיך בינה אלא לגבי עצמו שהוא שער השמים
 ולא בבל הגבולין. (ועיין בסש״ב פנ״ג ההפרש בין בית ראשון לבית
 שני שבבית ראשוו היה נמשך ומאיר מבחי׳ האור המקננו ומאיר בעולם
 הבריאה שהוא מבחי׳ בינה האצילות משא״כ בבית שני כר ע״ש, וכמ״ש
 במ״א בה״ה ביאור למ״ש בסש״ב פנ״ב נ״ג ועמ״ש סה״ה את שבתותי
 תשמרו גבי ומקהשי תיראו. ועוה יובן זה ע״פ מ״ש במ״א ע״פ ועתה
 יגהל נא כה אד׳ כח היינו המילוי של שם הוי׳ כמ״ש בפע״ח גבי כוונת
 אישר״מ ועניו המלוי הוא להיות ההמשכה וההשפעה משם הוי״ה
 למטה זהו ע״י המלוי. והרי פי׳ כה כפשוטו היינו הכה שבהעלם
 שלמעלה מהגילוי. והוא בחי׳ סוכ״ע. והיינו שכדי להיות בחי׳
 התפשטות והמשכה למטה זהו ע״י כח יותר עליון כמו וידבר שלשת
 אלפים משל דגבי שלמה כמ״ש בד״ה לד לך. ולכן נקרא המלוי בשם
 כה. ועד״ז יובן כאן שכדי להיות ההתפשטות וההמשכה דבחי׳ בינה
 מבהמ״ק בכל הגבולין זהו דוקא ע״י בית ראשוו ה׳ עילאה כוי, משא״כ
 בבית שני אף שבו עצמו היה יכול להיות גילוי בחי׳ בינה אבל להמשיך
 ממנו בכל הגבוליו בחינה זו זה צ״ל ע״י בחי׳ גבוה יותר שלמעלה
 מהשתלשלות, ועיין בסש״ב שם גבי ובבית שני כו׳ כדרר ההשתלשלות
 כר. ועוד דוגמא לזה ממ״ש במ״א גבי ענין ברכת הזימון שבשביל
 ההמשכה להתחלקות לרבים צריך לעשות תחלה בחי׳ בריכה כו׳ כי
 כדי להשפיע לרבים צריר שיבוא האור בהארה גדולה כוי ע״ש. ועד״ז
 יובן כאן ההפרש בין בית ראשון לבית שני לעניו הגבולץ כו׳ וד״ל).
 וכל זה הוא בשופר אבל בלולב בזמן בהמ״ק היו נוטלין גם בגבולין
 ביום ראשון של חג שחל בשבת, והענין כי לולב אותיות לו לב שהוא
 עניו המשכה מו״ק דז״א אל הלב הוא כתר דנוק׳ שמתחיל מחזה
 ח״א כמו עד״מ בגשמיות מקור התהוות הדבור הוא מו החזה שממנו
 יוצא הבל הלב דרד הקנה וגעשה קול ומתחלק אח״כ בביטוי ה׳
 מוצאת הפה להיות כ״ב אותיות אחה״ע מו הגרון כוי, וכר הוא למעלה
 שבחי׳ דבור העלית הנק׳ בחי׳ נוק׳ התחלת התהוותו הוא מחזה
 ח״א שהוא גילוי מדות עליונות דאצילות שבהם מקור הדבור ונקרא
 בשם כתר דנוק׳ וד״ל. והנה בחי׳ המשכה זו היא למטה הרבה
 במדרגה מהמשכה שע״י השופר הנ״ל כי גם השבת עצמו הוא יותר
 נעלה במדרגה מהמשכה זו כי שבת הוא גילוי מוחין דאבא במ״ש כי
 קדש היא לכם והלולב הוא המשכה מז״א לנוק׳ אלא שאעפ״כ צריכים
 להמשכה זו גם בשבת להיות שגילוי והמשכה זו שע״י הלולב היא
 מבחי׳ פנימית שהוא המשכת הדעת (ועיין בפע״ח שער הלולב פ״ג
 בדרוש הר״ר יוסף מערבי, ועמ״ש מענין הדעת שהוא בחי׳ הפנימית
 בביאור ע״פ מים רבים בפ׳ תולדות ובד״ה לא הביט און ביעקב בפ׳
 בלק) כמ״ש במ״א. אך עכ״פ מאחר שהמשכה זו היא למטה במדרגה
 היכולת היה אפי׳ בבית שני להמשיך בחינה זו אפילו בגבולין כו׳(כי
 הרי המשכה זו היא מז״א לנוק׳ אשר היא בחי׳ ה׳ תתאה משא״כ

 השופר עיקרו ה׳ עילאה כנ״ל אלא שממנה מקבל הדבור בו׳):

 קיצור. ומ״מ בבית שני ה׳ תתאה לא היה אפשר להמשיך בגבוליו
 מבחי׳ תענוג ההוא שע״י השופר מה שלמעלה מבחי׳ שבת
 כי המשכה זו בה׳ עילאה דוקא בית ראשון משא״כ בלולב. ובעניו
 מה שהקשו עוד התוספות הא דגבי שופר התקין ריב״ז שיהיו תוקעין
 בכל מקום שיש בו ב״ד ובלולב לא אשתרי כלל, יש לומר כי העניו של
 שרש בחי׳ הב״ד הסמוכים עם ההמשכה שע״י השופר יש להם שייכות
 גדול זה לזה כי שרש ההמשכה שע״י השופר למתק הדינים הוא מגבורה
 דעתיק שבמו״ם וזהו עצמו שרש ומקור של הב״ד סמוכין כמ״ש הרמ״ז
 ר״פ תשא גבי דמתקדשת ע״פ כ״ד ע״ש אבל הלולב אין לו שייכות כ״כ

 שו־ה שני — חמקננן: כ״ה גם בדפוס ראשון, ואולי צ״ל: המקנן.

. פ׳ בלק: בדפוס ראשון באותיות קטנות.  שו״ה נזבזזי׳—(ועיין.

 ההפרש בין התענוג המתגלה בשבת שמתענג מכל אשר עשה זהו
 כעין המין הראשון, אמנם התענוג שע״י השופר שהוא בחינת תשובה
 זהו בעניו כמשל שרואה את בנו בא ממרחק שהוא פנימיות תענוג יותר
 וכמו שכתוב מזה בד״ה שוש אשיש). ושרש הענין הוא כי ידוע שהכתר
 הוא הממוצע ביו המאציל לנאצלים וכל ממוצע יש בו בחי׳ מזה ומזה
 שלכד הוא יכול לחברם ולהוריד שפע מזה לזה, וכמ״כ הכתר יש בו
 בחי׳ התחתונה שבמאציל וגם הוא שרש להנאצלים, והבחי׳ הא׳ שבו שהיא
 התחתונה שבמאציל גדלה וגבהה מעלתה על בחי׳ ב׳ שבו שהיא שרש
 הנאצלים, והנה זה שהחכמה מלבשת להארת התענוג היינו מבחי׳ ב׳ שבו
 שהוא שרש לנאצלים שהן הן ז״ת דא״א שמתלבשות באצילות כנ״ל דאו״א
 מלבישים כו׳ אבל על ידי השופר ממשיכים מבחי׳ הא׳ שבו שהוא
 בחי׳ תחתונה שבמאציל והיינו בחי׳ חו״ב דא״א שלמעלה מערך הז״ת

 דא״א אד מקום התגלותו הוא בבינה דאצי׳ כנ״ל:
 קיצור. ולכו נדחה תקיעת שופר משום גזרה דרבה בשבת כי
 בשבת נמשר מצד עצמו גילוי תענוג עליון. ומ״מ מן
 התורה מצוה לתקוע גם בשבת לפי שהמשכת התענוג שע״י השופר

 בר״ה הוא מבחי׳ מובדלת מבחי׳ התענוג המאיר בשבת:

ף אעפ״כ ראו חכמים משום גזרה דרבה לדחות מ״ע זו בשבת,  ה א
 והענין כי גזרה זו היתה בזמן בית שני כנודע בגמרא שרוב
 הגזירות והחומרות והסייגים היו בזמן בית שני דוקא, והיינו מחמת
 שבבית שני לא היתה גאולה שלימה כי היו מלכי עובדי כוכבים מושלים
 עליהם כנודע, וגם ארז״ל ע״פ וארצה בו ואכבד״ה חסר ה׳(בחגי סימן א׳)
 שה׳ דברים חסרו בבית שני בראשון ארון וכפורת ונביאים כוי.
 והטעם לכל זה כי בית ראשון היה מבחי׳ ה׳ עילאה בינה [כמ״ש
 בזהר שמות (ד״ט ע״ב) וע״ש במק״מ שפי׳ שגם המל׳ היתה אז במדרגת
 הבינה שהיא ה׳ עילאה ועמ״ש מזה סד״ה ששת ימים תאכל מצות, ועיין
 עוד מזה במק״מ פ׳ תרומה דקמ״ג ע״א ע״פ שה״ש] עלמא דחירות [ע׳ זהר
 תצוה דקפ׳׳ג סע״א ופ׳ אמור דצ״ב ע״ב ור״פ קרח וס״פ לך לך דצ״ה ע״ב] חירות

 משעבוד עו״ג, והיא בחי׳ עלמא דאתכסיא וע״כ היה בו הארון וכפורת שהם
 ג״כ מבחינה זו כמ״ש בע״ח שער הארת המוחין זו״נ פ״ח, וכן הנביאים הם
 נו״ה האימא דוקא ובמ״ש בשער היחודים פ״א בשם התיקונים ומבינה
 נביאים ואינון נ״ה כוי, אבל בית שני חסר בחי׳ ה׳ עילאה ולא היה
 בו גילוי הה׳ דברים שהם מבחי׳ ה׳ עילאה מפני שהי׳ מבחי׳ ה׳ תתאה
 ולכן לא היה בו חירות כוי, ולכן גזרו בו חכמים כמה גזרות וסייגים שלא
 תהיה יניקת החיצונים, משא״כ בבית ראשון בבחי׳ עלמא דאתכסייא אין
 שם שליטה וממשלה לס״א כלל, ומפני זה גזרו גם גזרה זו בבית שני
 לדחות מ״ע של תורה שלפי שחסר בו בחי׳ ה׳ עילאה דבינה אזי אין
 מקום מוכו לגילוי והתלבשות ענג עליון דחו״ב דא״א שלמעלה מז״ת
 הנמשר ע״י השופר שאינו שורה ומתלבש אלא בבינה דאצי׳ בנ״ל שהוא
 בחי׳ הבלי לגילוי תענוג זה וכמש״ל באריכות, ולכן בשבת שבלא״ה
 נמשך בחי׳ הארת התענוג מז״ת פטור משופר כי תענוג העליון מזה
 דהיינו מחו״ב דא״א הנמשד ע״י השופר לא הי׳ נמשך כ״כ בזמו בית שני.
 אכן זהו במדינה אבל במקדש עצמו היו תוקעין דכתיב וזה שער השמים
 ופסוק זה נאמר על בהמ״ק בפרט שנק׳ שער השמים פי׳ כמו
 השער שהוא מקום פתוח לכניסה ויציאה ובו עצמו היה יכול להיות
 גילוי בחי׳ בינה דאצילות, וברבות בשה״ש ם״פ כמגדל דוד פי׳ מכון
 לשבתך מכוון נגד שבתד זה בהמ״ק שלמעלה, ולכן היו תוקעין בו גם
 בשבת אבל להמשיך גילוי בחי׳ בינה בכל הגבולין מבהמ״ק זה לא
 היה יכולת כ״כ בבית שני כמו בבית ראשון שעיקר יסודתו ושרשו
 היה בבחינת בינה דהיינו להמשיך בחי׳ בינה בכל הגבוליו, אבל בית שני
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 ג׳׳כ משפט בכל יום אם ראוי להיות לו השתלשלות מחיות הכללי לחיות
 הפרטי, היינו שיומשך מההעלם אל הגילוי, דעם היות שכבר נדון בר״ה
 בהמשכת חיות כללי הנה אפשר הוא שלא יומשך מחיות הכללי אל הגילוי
 בפרט, כמו שאפשר שלא יומשר חיות מן המוח אל איזה אבר ולא תוכל
 העין לראות והרגל להלוך כו׳ והחיות השייך לאותו אבר נשאר במוח
 בהעלם שנתעכב במוח ולא נמשך ומתפשט משם אל האברים, וכך יכול
 להיות שיהי׳ נשאר החיות הפרטי בחיות הכללי דר״ה ואז יקבל החסד
 ההוא בעולם העליון וע״ז הוא הדין בכל יום כר, [ועמ״ש מזה כפ׳ קרח
 ע״פ ויגמול שקדיפ ועמ״ש בפ׳ ראה ע״פ וברכך בכל אשר תעשר], אבל בראש

 השנה נמשך החיות כללי לכל השנה, והוא המשכת חיות חדש ממש ולכן
 נקרא כל ר״ה תחלת מעשיך שנמשך אוד וחיות מחדש להתהוות העולם,
 כי בראש השנה דאשתקד לא נמשן־ החיות רק על שנה אחת מלמעלה
 מהזמן בזמן, וכן גם בתחלת בריאת העולם הי׳ המשכת החיות באותו
 ראש השנה על שנה א׳ מלמעלה מהזמן כמו שכתוב כי אלף שנים בעיניך
 כיום אתמול דהיינו שששה אלפי שניו דהוי עלמא הם ששה ימים בלבד
 [וע׳ בתשו׳ הרשב׳׳א ח״א מם״י מ׳ ורס״י תכ״ג]• אד גם זה הוא בחי׳ זמן

 ולמעלה מזה אין שום זמן כל עיקר וכולל כל הזמן שבמשד שיתא אלפי
 שני בסקירה א׳ ומשם נמשר החיות בר״ה על שנה א׳, ואח״כ בראש השנה
 שנק׳ חג שהחדש מתכסה בו היינו שהחיות הראשון עולה ומתכסה ונכלל
 במקורו וע״י השופר והתפלות נמשר אור וחיות חדש ממש על שנה אחת,
 ולכן גק׳ תחלת מעשיר תחלה ממש ואעפ״כ הוא גם רק זכרוך בלבד
 ליום ראשון כי בר״ה הראשון הי׳ כ״ז מצד עצמו כי חפץ חסד הוא, אבל
 עכשיו באתעדל״ת תליא מילתא משנה שעברה וכמו שאנו רואים שלא כל
 השנים שוים יש שנה טובה ומתוקה ויש כוי, והיינו מחמת שינוי אופן
 האתעדל״ת שמשנה שעברה איד ומה שהיא וא״כ הרי בחי׳ ר״ה דעתה
 הוא בחי׳ דין ומשפט ואע״פ שהחסד גובר על הדין, שלכן קוריו פרשת
 העקידה ויעקוד אברהם את יצחק בנו שהוא סוד התגברות החסדים
 דאברהם על הגבורות דיצחק והמתקת הדין, אעפ״כ אינו דומה ליום
 ראשון ממש שהי׳ חסד ממש שהרי ההמשכה היתה מצד עצמו כי חפץ
 חסד הוא כי לא היה עדיין מי שיעורר כוי, ובנגד בחי׳ זו נאמר זכרון
 ליום ראשון זכר בלבד ליום ראשון במה שאעפ״כ הגבורות נמחקים אבל
 לא כשל יום ראשון ממש. (וגם יש לומר פי׳ זכרון ליום ראשון שזוכרים
 ומעוררים את יום ראשון ומגבירים מדת החסד שבחי׳ יצחק יוכלל בבחי׳
 אברהם אוהבי כוי, וע׳ בזהר פ׳ ויקרא (דף י״ח ע״א) ובפ׳ הרמ״ז
 שם, ועמ״ש לקמן בד״ה ביום השע״צ בפי׳ זכרון ליום ראשון ובפי׳ זה
 היום כר/ וז״ש רז״ל אמרו לפני מלביות בראש השנה בדי שתמליכוני
 עליכם אמרו דוקא שאתם צריכים לעורר זה באתעדל״ת עד שתמליכוני

 עליכם להיות נמשד גילוי החיות מדת מלכותו ית׳:
 ב והנה פי׳ שתמליכוני הוא כי נודע שיש ב׳ בחי׳ ממכ״ע וסוכ״ע,
 פי׳ ממב׳׳ע הוא החיות שמתלבש בעולמות לפי מדרגתם
 לכאו׳׳א כפום שיעורא דילי׳ נשמות כר ומלאכים כר, והוא בחי׳ כח
 הפועל שמלובש בהנפעל בתוכו ממש, עד שגם בגשמיות אין לד עשב
 שאין לו מזל המכה בו ואומר לו גדל שהוא בחי׳ המשכות החיות
 בפרט לעשב זה ביחוד וגבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם,
 ובכאו״א מהם לפי ערכו ומדרגתו, כר הוא בחיגת החיות מהבורא
 שנמשר בו כסדר המדרגות דכתיב ולכבודי בראתיו יצרתיו אף
 עשיתיו שהן ג׳ עולמות בי״ע ובפרט כמה עולמות ובדואים לאין
 קץ ותכלית ממש וכח הבורא מלובש ממש בכל אחד ואחד מהם לפי
 ערכו, כמשל התחלקות אופו החיות הנמשר מכח הצומח שבארץ
 לכמה מיני צמחים רבים שבעולם שונים זה מזה ובחינה זו נקרא
 ממכ״ע, אבל בחי׳ סוכ״ע הוא האור והחיות שלמעלה מהשתלשלות

 לבחי׳ הב״ד כי הוא המשכת החסדים וכנודע דבחינת ר״ה הוא
 עניו שמאלו תחת לראשי והוא יום הדין. אבל סוכות הוא בחינת

 וימינו תחבקני:

 והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ
 אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה׳ בהר הקדש
 בירושלים. יש להביו מ״ש בשופר גדול דמאי מעליותא דשופר גדול
 יותר על שופר שאינו גדול כמו בשופר של ר״ה של עתה וכמו
 שנאמר ואד׳ הוי׳ בשופר יתקע ולא נזכר בשופר גדול, [וקושיא זו
 מבואר בזהר פ׳ ואתחנן (דרפ״ו ע״ב) וע״ש. עוד נזכר פסוק זה
 בגמרא (פ״ט דברכות נ״ו ב׳ פ״ק דד״ה י״א בי. סנהדרץ ק״י ע״ב מכוח
 כ״ד סע״א). רבות לד לד פמ״ב בענין והיה. ויצא פרשה עי. נשא

 פי״ג, מדרש רות ס״פ ושם האיש אלימלר, ובמדרש אסתר ע״פ ויהי
 בימי. ענין השתחואה פ׳ וירא פנ״ו. בירושלים בקהלת רבה ס״פ כל
 הנחלים. ועוד נזכר על פסוק זה והיה ביום ההוא כו׳ בזהר ח״א בפ׳
, רקרא (ד״ו ע׳׳ב)].  דגש (דר״י ע״א) ויחי (דר״נ ע״א). בשלח (דמ״ו עע)
 הנה בר״ה אנו אומרים זה היום תחלת מעשיר זכרון ליום ראשון,
 ולכאורה יש כאו סתירה דלאו רישיה סיפיה כי זה היום תחלת
 מעשיר משמע תחלה ממש היינו שבו מחדש בכל שנה את העולם
 ואח״כ אומר זכרון ליום ראשון משמע שאינו אלא זכרוו לזכור את
 יום ראשוו שנברא בו העולם בששת ימי בראשית. אד הנה באמת
 שניהם אמת כי הנה ענין ר״ה שנק׳ ראש הוא עד״מ כמו הראש
 שבאדם הוא מקור החיות לכל האברים שבו ראשית גילוי כללות החיות
 וממנו נמשכים לכל האברים חיותם וקיומם בפרטות שמתחלה היו
 כלולים בראש ומוח בהעלם, כי משכן נפש השכלית היא במוח וממנה
 מתפשטות כחות הנפש לכל האברים מהעלם אל הגילוי לעין לראות
 ולרגל להלוד כוי, כר ר״ה הוא ראשית גילוי כללות החיות של כל
 השגה, כי ואתה מחיה את כולם כתיב ובכל יום ויום חדשים לבקרים
 מתחדש החיות שחיות יום זה אינו כשל אתמול, וכן בפרט הימים
 טובים שבכל השנה שבהם נמשד חיות רב בתוספת עילוי מבימי החול
 כידוע, הנה כל בחי׳ החיות הזה באים ונמשכים מבחי׳ ראש השנה
 והוא כוללם יחד, [כי פסח שבועות סוכות הם כנגד ג׳ אבות אברהם
 הוא בחי׳ פסח לושי ועשי עגות והוא חסד דרועא ימינא. שבועות
 מ״ת בקול השופר אילו של יצחק. וסוכות בחיי ויעקב נסע סכתה
 והמה תרין דרועין וגופא. וחנוכה ופורים הם תרין ירכי קשוט, וכ״ז
 הוא בחי׳ הגוף, אבל ר״ה הוא בחי׳ ראש שבו נכלל חיות כל הגוף
 והוא כנגד אדם הראשון, ויוהכ״פ נק׳ ג״כ ראש השנה בכתוב והוא בחי׳
 נשמה ופנימיות. שבבחי׳ הראש ג״כ יש פנימיות וחיצוניות וכ״כ
 בפע״ח שנסירת יוהכ״פ בסוד הפנימית ובראש השנה בסוד החיצונית,
 וע׳ בזהר בפ׳ אמור (דצ״ו ע׳׳ב) רישא וגלגלתא כו׳ ובמק׳׳מ שם.
 וע׳ באדר״ז דרפ״ח סע״א]. כי בו הוא שנמשר החיות ממקור החיים
 המחיה חיים א״ם ב״ה שלמעלה מבחי׳ זמן שלנו, וחיות זה הוא
 עליון יותר וכולל כל חלקי החיות של השנה באחד אלא שהם בו
 בהעלם עדיין כנ״ל במשל, ואח״כ נמשכים מהעלם לגילוי בכל פרק
 ופרק כפי הראוי, אר שמתחלה מתחלק לי״ב חדשי השנה שביום
 ראשון שבחדש נמשד חיות כללי לחדש ונקי לכר ראש חדש שהוא חיות
 כללי לחדש וממנו מתחלק אח״כ לימים עד לשעות ולרגעים בו׳ ודש
 רדל אדם בידון בכל יום הגם שבאמת ר״ה הוא יום הדיו.
 אד העניו כי בראש השנה הוא הדין והמשפט לכל אחד ואחד על
 חיות הכללי אם להמשיד ראשית הגילוי של החיות הכללי, ואעפ״כ יש
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 (ד«״ז ע״א) ע״פ ויזכור ימי עולם כו׳ ובמק״מ שם• וע׳ מענין ימי עולם

 בזח״ג ס״פ נשא (דקמ״ה ע״נ). ולכן קיי״ל דבר״ה תוקעים בשל זכרים
 דהיינו שופר של איל, וע׳ בזהר ח״א בפ׳ ויחי (ח־מ״ו ע״א) דעלמא

 עילאה עלמא דדכורא איהו בו׳]:
 ג ובמה בשופר הנה ענין השופר הוא שהוא קול פשוט שנמשר
 מהבל הלב ואינו כמו בחי׳ הדבור שהוא בחי׳ אותיות
 שנמשכים מן המוח כי אותיות הדבור נמשכים מאותיות המחשבה
 ואותיות המחשבה נמשכים מהשכל כוי משא׳׳כ הקול פשוט הוא נמשך
 מן הבל הלב והוא למעלה מהשכל, כי בלב יש חיצוניות ופנימית, והנה
 חיצונית הלב הוא למטה מהשכל ומקבל ממנו כמ״ש לפי שכלו יהולל איש
 שהתפעלות המדות שבלב הוא לפי השכל וכנודע אך התפעלות זו שבמדות
 אלו הוא רק בחי׳ חיצונית הלב ונקי רצון התחתון שהוא בחי׳ רעותא
 דליבא הנולד ונמשך מבחי׳ התבוננות השכל, אבל פנימית הלב שהוא הנק׳
 רצון העליון אינו מקבל ונמשך מהשכל כלל אלא הוא גם למעלה מהשכל
 וזהו שנאמר לבבי דמשמע שני לבבות והיינו בחי׳ חיצוני׳ הלב ובחי׳
 פנימית הלב כו׳ [וכמ״ש במ״א פי׳ מ״ש יפה את רעיתי כתרצה.
 רעייתי מלשון רעותא דליבא שהוא רצון התחתון יהיה כתרצה רצון העליון
 שלמעלה מהשכל והיינו ע״י ויחד לבבי עמ״ש ע״פ ויקהל משה וע״פ מי
 מנה עפר יעקב, ועמ״ש עוד מעניו חיצוניות הלב ופנימית הלב בד״ה
 אתם נצבים ובביאור ע״פ לבבתני]. ומ״ש מוח שליט על הלב היינו על
 חיצוני׳ הלב שנולד מהשכל כנ״ל והמוח שליט עליו, אבל פנימית הלב
 יותר גבוה מבחי׳ המוח ולכן המוח מקבל מהלב כידוע שעיקר המזונות
 הם בלב ששם באים הדמים מהכבד שמקבל מאצטומכא ממובחר
 המאכל שמתהפך לדם בכבד וממנו נכנסים הדמים בלב והמוח מקבל
 חיות מהלב כוי. [ולכן נק׳ הקב״ה צור לבבי ואורייתא מחכמה נפקת
 שהוא בחי׳ מוח וכדלקמן]. והנה קול פשוט זה דשופר הוא מבחי׳
 פנימית הלב דהיינו כמ״ש צעק לבם אל ה׳ שצעקת הלב הוא מבחינת
 פנימית הלב [וע׳ מזה בזח״ב פ׳ שמות (די״ט סע״ב ודף כ׳ ע״א) ובפרדס
 בעה״כ ערר צעקה וע׳ במדרש רבה בשה״ש ע״פ יונתי כו׳ השמיעני את
 קולר כוי עד וכשצעקו בנ״י לפני הקב״ה מיד ויושע ה׳ כו׳ ובשמות
 רבה פכ״א ע״פ מה תצעק אלי בבר שמעתי צעקתם כו׳ וע׳ בזח״ב בפ׳
 בשלח (דנ״ב ע״ב) ובפי׳ הרמ״ז שם] ונמשר ונולד מחמת ההסתר וההפד
 בירידתו למטה שנתרחק מאד מאור פני מלר חיים א״ס ב״ה שמחמת
 זה תגבר מאד בנפשם הצעקה לה׳ ותתגלה בחי׳ פנימי׳ הלב שיש
 בכאו״א מישראל לה׳ ית׳ למעלה מהשגתו כנ״ל, והוא בחי׳ בע״ת בחילא
 יתיר ולכן ארז״ל שאיו צדיקים גמורים יכולים לעמוד במקומם כי דוקא
 מצד ההסתר תגדל הצעקה כוי וזהו תכלית ירידת הנשמות בגופות
 לאתבא צדיקייא בתיובתא כי בעוד שהיו בגן עדן היו כולם צדיקים
 שהיו נהנים מזיו השכינה שזהו מעשה הצדיקים שעבודתם בשכל כמו
 שכתוב דע את אלקי כוי ואח״כ בירידתם למטה בגוף ונפש הבהמית
 נעשו בחינת בעלי תשובה לשוב למעלה כי יש מסתיר ומעלים
 ומחמת זה תגדל הצעקה והיא בחינת פנימיות הלב, וכמארז״ל
 הידוע דעיקר תשובה בלב פי׳ כי תשובה דוקא הוא התגלות פנימית
 הלב שהוא למעלה מבחי׳ צדיקים גמורים שהם מבחי׳ מוח כנ״ל,
 והתשובה היא מזה עצמו בהתבוננו עוצם ריחוקו אשר ירד פלאים כוי,
 ועל ג״ע התחתון ארז״ל מוטב דלידייני׳ כוי שכדאי כל ימורי גיהנם
 כו׳ וג״ע העליון הוא גבוה יותר לאין קץ, וכ״ש שיש לבכות על
 ריחוקו מעצמות אור א״ס אשר יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז
 כוי, אשר מזה יהיה לבו צועק בו׳ וזהו עניו התקיעה קול פשוט מפנימי׳
 הלב ואח״כ שברים גנוחי גנח היינו בחי׳ לב נשבר ותרועה ילולי יליל
 הוא בחי׳ התעוררות רחמים בבכיה כוי, ומזה נולד ונמשר התקיעה השנית

 והתלבשות בעולמות וכנגד בחי׳ זו הוא שנאמר אני הוי׳ לא שניתי
 ואמרו אתה הוא עד שלא נברא העולם ומשנברא כו׳ בשוה ממש,
 שלכאורה אינו מובן איר הוא מאחר שאעפ״כ העולמות חיים וקיימים
 ממנו והיינו שכח הבורא מלובש בהם ממש א״כ ה״ז שינוי מכמו שהי׳
 קודם כו׳. אלא מפני שההארה המחיה כל העולמות כולם היא רק
 הארה חיצונית בלבד מעצמותו ית׳ ואינה נוגעת בו כלל ואינה פועלת
 שינוי בו כלל כי חיות כל העולמות הוא רק כמ״ש אנא אמלוד שמדת
 מלכותו ית׳ בלבד מה שהוא ית׳ נק׳ מלד ומתנשא כביכול עליהם
 זהו גופא החיות שלהם ובחי׳ זו אינה נוגעת לעצמיותו כלל, כמשל
 המלר ב״ו שהוא מהות בפ״ע ומה שנק׳ מלד על המדינות הרי אין
 בבחינה זו התפשטות עצמותו ממש תור המדינות רק ששמו נק׳
 עליהם, וזהו ענין שארז״ל עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד
 אבל עצמותו ית׳ מופלא ומרומם מהם ונקי סוכ״ע ולכן נק׳ הבריאה
 יש מאיו פי׳ כי בהשתלשלות עילה ועלול העילה מתפעל מהעלול
 ממנו והשפעותו בו גורם שינוי בו מפני שעצמות העילה ממש מתלבש
 בהעלול כמשל ההשתלשלות משכל למדות וממדות למחשבה שמהות
 השכל ממש מתלבש במדות וכן המדות במחשבה כוי, אבל יש מאין
 אינו כן אלא שחיות כל העולמות ואשר בהם הנמשר מן המאציל אינו
 ממהותו ועצמותו כלל רק מאין ממש כי מדת מלכותו ית׳ בלבד מחי׳
 אותם כנ״ל [ועמ״ש מזה ע״פ יביאו לבוש מלבות גבי יחיד חי העולמים
 מלך מי], והיא הנק׳ ממכ״ע שהוא בחי׳ החיות המתלבש בעולמות כח
 הפועל בנפעל [וע׳ מזה בדיה כי תצא מ׳], ובכל ר״ה היא שנמשכת מחדש
 כי בכל ר״ה לא נמשר בחי׳ מלוכה זו להיות אנא אמלוד רק על שנה א/
 ואח״כ חוזר ועולה ונכלל במקורו בבחי׳ המלד המרומם לבדו מאז כמו
 קודם שנברא העולם שהי׳ נכלל בחי׳ שמו בבחי׳ הוא לבדו הוא כוי,
 וכמ״ש כי ה׳ אלקיד אש אוכלה הוא פי׳ כטבע האש שמסתלק למעלה
 ועמ״ש מזה בד״ה אתם נצבים, ולכן אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני
 עליכם שימשיכו הרצון למדת מלוכה להיות אנא אמלוד והיינו המשכת

 אור חדש מבחי׳ סוכ״ע בממכ״ע:
 ואח״כ אמרו לפני זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לטובה לפני. פי׳
 עד״מ כי הזכרון שיצטרך לזכור על הדבר אינו שייך אלא על
 דבר הרחוק ממנו במקום או בערך שאז שייך לומר ע״ז לשון זכרון
 שיזכור עליו ולא ישכח מלבו משא׳׳כ כשהדבר אצלו וסמוך אצלו אין
 שייר לשון זכרון כלל. וכד יובן למעלה ענין זכרון שאנו אומרים בו
 ית׳ יעלה זכרוננו בו׳ הוא מפני שבאמת חיות כל העולמות הן עולמות
 התחתונים והו עולמות העליונים הרי באמת קמיה ית׳ הם כלא ממש
 חשיבא כטפה מאוקינוס כי כל עיקר חיותם הוא ממחשבה א׳ שעלה
 במחשבה לפניו להיות התהוות ואצילת העולמות ונק׳ מחשבה הקדומה,
 וכמשל ביטול מחשבה א׳ לגבי כללות הנפש כוי, והנה בר״ה שחוזר
 הכל לכמו שהיה לכן מבקשים שיזכור על המחשבה הקדומה ההיא
 שעלתה אז בתחילת אצילת העולמות כנ״ל כי מאחר שבאמת היא כלא
 ממש חשיבי ואינה עדור אליו, לכו מבקשים זכרנו שיזכור ע״ז ויחזור
 להתלבש בבחי׳ מחשבה הנ״ל. וז״ש זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי
 קדם וחותם זוכר הברית, [וע׳ בפרדס בעה״כ ערד זכירה וע׳
 בר ע״מ פ׳ פנחס (דף רל״ט ע״א) ובפי עקב (דרע״א ע״א) ע״פ אזכיר
 את שמי ובפי׳ הרמ״ז שם, ועמ״ש בד״ה אסרי לגפן בפי׳ מקדשי שמד
 כוי וע׳ בזהר בפ׳ ויקהל (דף רי״ש ע״א) ספר זכרון תרין דרגין דאינוו
 חד ורזא דא שם הוי׳ שם חד הוי׳ חד ובזהר פ׳ יתרו (דף ע׳ ע״א).
 ועמש״ל בפ׳ שלח ע״פ וזכרתם את כל מצות כו׳ למעו תזכרו כו׳ וסד״ה
 זכור את יום השבת בעניו זכור ושמור כוי, וע׳ עוד בזהר ח״א פ׳ וירא
/ ובפ׳ בשלח  (דק׳׳כ 0ע״כ) ע״פ ויזכור אלקים כו׳ ובפ׳ ויצא (דקנ״ט ע״נ
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 הוא למעלה מהשתלשלות כו׳ וכן פי׳ המק״מ בסוף ספר הדרת פ״מ,
 ובביאור האדרא בספר קול ברמה משמע דהשם השני הוא למעלה
 מהשתלשלות והוא מהפע״ח שער הסליחות פ״ב וע׳ בזהר ס״פ תרומה
 (דקע״ה ע״נ) וכפ׳ בראשית (ד״כ ע״א) ובפע״ח שער הנ״ל רפ״ח ובע״ח

 שער א״א] למלאות כל הפגמים והחסרונות שנעשו בו ע״י העונות כר,
 וכמבואר למעלה במשל הנהר שיבש שע״י שמוציאים וחופרים מהמעיין
 מתמלא הנהר כוי, וזהו ענין התשובה שע״י התשובה קוראים וממשיכים
 מבחי׳ הוי׳ שלמעלה מסדר ההשתלשלות וכמ״ש ממעמקים קראתיך
 הוי׳ ולכן אומרים היג״מ בעשי״ת כי אז נמשד בחי׳ התגלות הוי׳
 שלמעלה מההשתלשלות שהוא בחי׳ רצון העליון שלמעלה מהחכמה ע״י
 השופר קול פשוט שהוא התגלות פנימית הלב כג״ל, ולכן צ״ל השופר
 דוקא של איל או של יעל אבל של פרה פסול כי פני שור מהשמאל
 כתיב שהוא בחי׳ גבורות וא״א להמשיד על ידו בחי׳ רחמים רבים
 הג״ל שהוא בחי׳ פגימית הלב רצון העליון כי הרי אדרבה שמאל
 דוחה כו׳ אלא על ידי שופר של איל כי והכשבים הפריד יעקב שיש
 בהם בחי׳ רחמנות שהיא מדתו של יעקב, וכגראה בחוש שיש להם
 קול רחמנות שמעורר רחמים [ועמ״ש מוה בדיה והניף הכהן אותם בר
 על שני כבשים בס׳ אמור], ולכן עי״ז ממשיכים התגלות רדון עליוו

׳ וע״פ  ורחמים רבים שלמעלה מהשתלשלות, [ועמ״ש ע״פ משר יעיר מ
 ביום השלישי יקימנו מ׳]. והנה הגם שעיקר ההמשכה ע״י פנימית הלב

 צעק לבם עכ״ז הוא ע״י התקיעה בשופר דוקא מטעם כי עשיה היא
 לעילא ועמ״ש מזה בד״ה יביאו לבוש מלכות בו׳. ועוד מפני שהתגלות
 פנימית רצון העליון מלמעלה צ״ל נמשד למטה להתלבש בגשמיות כמאמר
 כתבנו בספר חיים טובים כתבנו בספר פרנסה כו׳ להיות מזונות
 גשמיים להאדם שזהו על ידי רחמים רבים הנ״ל שנמשכים ומתלבשים
 כל כר מטה מטה בגשמיות עד שיהיה התגלות רחמגותם בהשפעה
 גשמיות, וכן גם כללות רחמים הנמשכים בר״ה למתק הדינים היינו
 ג״כ שנמשכים למטה ע״ד הנ״ל, בי הרי עיקר הדין שבר״ה הוא על
 הגופות אם יחי׳ אם ימות היינו אם תתקיים ותהיה הנפש בגוף או
 תסתלק ממנו משא׳׳כ דין הנפשות הוא אחר המיתה כוי ובמ״ש
 בהגמי״י פ״ג מהלכות תשובה בשם הרמב״ן שאין אדם נידון בר״ה
 אלא לעגיגי עוה״ז כו׳ ע״ש, וא״כ גם הרחמים הממתיקים את הדינים
 הייגו שהרחמים גמשכים ב״ב למטה עד שמתלבשים בגשמיות, ולכן
 צריר לתקוע הקול פשוט הג״ל דוקא בשופר גשמי של כבש ואיל
 וכיוצא שיש בו רחמים ועי״ז מתעורר כן מלמעלה שיהיו הרחמים
 רבים הג״ל גמשכים ומתגשמים עד שיהיו השפעותם בגשמיות שהוא
 ענין רחמים גשמיים, כי השפעת חיים גשמיים הייגו בחי׳ בהמיות
 ונעשה ג״ב ע״י התקיעה והתעוררות רחמים בקרן הכבשים שהוא
 בהמיות כו׳ [וזהו כמ״ש רוח האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה
 היורדת היא למטה לארץ. פי׳ רוח האדם העולה זהו בעניו והרוח
 תשוב אל האלקים והיינו בבחי׳ תשובה כמ״ש לקמן בד״ה האזינו
 השמים, ועליה זו היא למעלה מעלה לעורר גילוי רצון העליוו כו׳
 וע׳ בזהר ר״פ דו שבחי׳ קול השופר נק׳ רוח׳ אן־ כדי שיהי׳ נמשר
 משם ההמשכה בהשפעות גשמיים שזהו בחי׳ בהמיות זהו ע״י בחי׳
 ורוח הבהמה היורדת למטה לארץ שהיא בחי׳ ארץ העליונה והארץ
 הדום רגלי כמ׳׳ש בד״ה כי תצא, ולכו גם המלאכים נקראים בשם בהמה
 פני ארי׳ פני שור כו׳ לפי שהמלאכים הם שלוחי השפע להיות נמשר
 ההשפעה בעוה״ז גשמי ועמ״ש מזה בד״ה מה יפו פעמיד בנעלים,
 והם מקבלים מבחי׳ בהמה רבה שהוא כללות השפע המתלבש
 בבי״ע וזהו אדם ובהמה תושיע הוי׳ דהיינו על ידי ב׳ בחי׳
 הנ״ל דאדם ובהמה כו׳ וכן מדת מלכותו ית׳ נקראת בשני שמות

 שהוא בחי׳ התגלות רצון העליון מלמעלה כי הנה הקב״ה נקרא צור
 לבבי. וג״כ לבבי בלשת רבים דמשמע ב׳ לבבות והיינו בחי׳ חיצונית
 ופנימית שבלב עד״מ הנ״ל וחיצונית הלב הוא למטה מהשכל כמ״ש
 בחכמה יסד ארץ כו׳ אבל פנימית הלב הוא בחי׳ רצון העליון שלמעלה
 מהחכמה והחכמה נק׳ בחי׳ עשי׳ לגבי בחי׳ רצון העליון כדכתיב כולם
 בחכמה עשית וכנודע ובחי׳ התקיעה שהוא קול פשוט הוא בחי׳
 התגלות פנימית הלב שהוא בחי׳ רצון העליון שלמעלה מהחכמה הנ״ל,
 וע״ז נאמר (בזכרי׳ פי׳ ט׳) ואד׳ הוי׳ בשופר יתקע כמו עד״מ התקיעה
 שהיא קול פשוט מפנימית הלב, כר עד״מ הוא בחי׳ המשכה וגילוי
 רצון העלית ב״ה והוא למעלה מבתי׳ האותיות שנמשכים מהחכמה
 כי אורייתא מחכמה נפקת ועיקרה בחי׳ אותיות וכמארז״ל כל התורה
 כולה שמותיו של הקב״ה והיינו בחי׳ האותיות שבתורה, וע״ש זה נק׳
 מקרא לשון קריאה שקוראו בשמותיו ועי״ז פונה עצמו כוי, וע״כ הנגיעה
 פוסל בה וכן חסר ויתיר כי הדקדוק הוא בהאותיות והיינו לפי דמחכמה
 נפקת שמשם נמשכי׳ האותיות [וכמ״ש במ״א בד״ה לסוסתי ב6׳ בשלח], אבל בחי׳
 רצון העליון הוא בחיי פנימית הלב שהוא בחי׳ קול פשוט שלמעלה

 מהאותיות בנ״ל וזהו עניו ובמה בשופר:
 ד* והנה עוד זאת שעי״ו הוא ממלא כל הפגמים שנעשו על ידי
 העוונות משנה העברה כי הפגמים שברמ״ח מ״ע ושס״ה
 ל״ת היינו בבחי׳ חכמה שממנה נמשכת התורה כנ״ל ועד שם מגיעים
 הפגמים בוי, וע״י השופר שנמשר הארה מבחי׳ רצון העליון שלמעלה
 מהחכמה כנ״ל לכן הוא ממלא כל הפגמים שנעשו בחכמה ומאיר אור
 חדש ביתר שאת ויתר עז כמשל הנהר שנחרב ויבש שחופרים בעומק
 יותר וממלא החסרון וגם ביתר שאת כוי, כי תלת קשרין מתקשראן
 דא בדא ישראל באורייתא ואורייתא בקב״ה והיינו כששומר דרכי
 התורה והמצות, אבל אם חיץ פגם באיזו מצוה הרי נחלש הקשר
 הלז דישראל מתקשראן באורייתא, ואזי אין עצה כ״א ע״י התשובה
 מעומקא דליבא שעי״ז מדלג שור וממשין־ מבחי׳ קוב״ה שהוא בחי׳
 סוכ״ע שנק׳ קדוש ומובדל ובו מתקשרא אורייתא שהיא נחי׳ חכמה
 כוי, ועי״ז שקוב״ה מאיר באורייתא וישראל אזי ממלא כל הפגמים
 והחסרונות כמאמר אנת הוא שלימו דכולהו אנת הוא ממלא כל שמהן
 כוי, וזהו ויעבור הוי׳ על פניו ויקרא הוי׳ הוי׳ כו׳ ופסיק טעמא
 בגווייהו, בי יש ב׳ בחי׳ שמות הוי׳ א׳ בהשתלשלות יו״ד חכמה ה׳׳א
 בינה כו׳ ושם הם הפגמים על ידי תורה ומצות כמ״ש בכהארידל בקריאת
 שמע שעל המטה אם פגמתי באות יו״ד בביטול ק״ש כוי, כי מצות ק״ש
 הוא ליחדא בהוי׳ אחד איד שאין עוד מלבדו וכולא כלא ממש חשיבי,
 והמבטל זה פוגם באות יו״ד שהוא בחי׳ חכמה בחי׳ ביטול כח מ״ה
 כמ״ש והחכמה מאיו תמצא שנמשר ונולד תמיד מבחינת האץ כוי,
 וע״י ביטול מ״ע ואהבת את ה׳ פוגם באות ה׳ שהוא בחינת בינה
 לבא אה״ר כוי, וע״י ביטול תלמוד תורה פוגם באות ו׳ שהוי״ו הוא
 המשכה קו ארור מיו״ד שבראשו, כי בל התורה הוא בחי׳ המשבות
 מחכמה עילאה, והמבטל תלמוד תורה מקצר ההמשכות ופוגם באות
 וי, וע״י ביטול מצות מעשיות באות ה׳ אחרונה של שם שהוא בחי׳
 עשיה כידוע• אד כ״ז הוא בבחי׳ שם הוי׳ דלתתא שהוא בחי׳
 התהוות ההשתלשלות כנ״ל, אבל שם הוי׳ דלעילא עם היות שנקרא
 ג״ב הוי׳ ע״ש התהוות שממנו ית׳ מ״מ הוא בתי׳ גילוי אור עליון
 שלמעלה מהשתלשלות והוא בחי׳ רצון העליון הנ״ל שהוא למעלה מעלה
 מן החכמה ולכן פסיק טעמא בגווייהו כוי׳ אד ענין ויקרא הוי׳ הוי׳
 היינו שהוא ית׳ קורא וממשיד מבחי׳ שם הוי׳ הראשון שלמעלה
 מהשתלשלות כנ״ל להיות מתגלה בהוי׳ שבבחינת השתלשלות [ועיין
 מזה באדר״ר (דקל״ח ע״א) וע׳ בספר רוח דוד שם פי׳ שהשם הראשון

 *) עייז בהוספות.



 118 לקוטי דרושים לר״ה תורה

 המשכה מבחי׳ שאינו בגדר עלמין כנ׳׳ל ולגדולתו אין חקר למעלה
 מעלה מבחי׳ ההמשכה שמבחי׳ שופר סתם. כי הנה מצות אינן במילות
 לע״ל [צ׳׳ע בגמרא בנדה (דס״א ע״ב) מיהו הסדרי טהרה בחידושיו
 שם בשם הרשב״א והר״ן העלה כמש״כ], רק שלא יהיה באופן שהוא
 עתה שתוקעים מלכיות וזכרונות ואח״כ שופרות אבל לע״ל יהיה
 שופרות בלבד ונקרא גם לכך שופר גדול. והטעם מובן ע״פ הנ״ל כי
 עתה צריד להיות ההמשכה בבחי׳ ממלא ולכד צ״ל מלכיות כדי שתמליכוני
 כו׳ וההמשכה היא למלא כל הפגמים כנ״ל, משא״כ לעייל שמה שעכשיו
 הוא בחי׳ סוכ״ע יומשד בגילוי בבחי׳ ממכ״ע ממש א״צ מלכיות
 הכרונות [יע׳ בלק״ת בזכריה ע״פ ביום ההיא יהיה] רק שופרות בלבד
 שהשופר הוא גילוי פנימית כנ״ל• אן־ נקרא שופר גדול הגם דבאמת
 כל שופר הוא גילוי פנימית וכמ״ש גבי שופר אשרי העם יודעי
 תרועה ה׳ באור פניר יהלכוו וכתיב ואור פניד כי רציתם(תלים מ״ד) שהוא
 בחי׳ התגלות רצון העליון שהוא נקרא פניך דהיינו שהוא בחי׳ פנימית
 אלקותו ית׳ דהיינו בחי׳ סובב [וע׳ מענין אשרי העם יודעי תרועה
 זח״ג בפ׳ ויקרא (י״ח ב׳ צ״ט ב׳ קמ״ח סע״ב). ומעניו באור פניד יהלכוו
 שם (דקמ״ט ע״א) גבי כדין באור פני כו׳ ובפי׳ הרמ״ז שם (ודרל״א
 ע״ב) גבי באור פניו כו׳ ור״פ בא (דל״ב ע״ב) ובפי׳ הרמ״ז שם, וע׳

 עוד בפ׳ ויקרא (דט׳׳ו ע״ב) גבי ישר יחזו פנימו ובפי׳ הרמ״ז שם ועמ״ש
 לעיל בפ׳ ראה ע״פ לעשות הישר כו׳ ומעניו ואור פניד כי רציתם
 נזכר בזח״ב בפ׳ בשלח דנ״ט ע״ב]• אד זה נקרא שופר סתם אבל
 שופר שלעתיד יהיה בחי׳ המשכה מבחי׳ רעוא דכל רעויו שהוא בחי׳
 הרצון המקור לרצונות והוא למעלה מבחי׳ הפנימית הלז הנמשך
 עתה כו׳ והיינו למעלה מבחי׳ סוכ״ע. [ולכן נקרא שופר גדול
 שלמעלה מבחי׳ פנימית דהיינו רצון העליון סתם הנק׳ שופר סתם
 כי הוא בחי׳ רעוא דבל רעוין. ועמ״ש מענין רעוא דבל רעויו בד״ה
 למנצח על השמינית, ועמ״ש עוד מעניו םוכ״ע ומה שלמעלה מבחי׳
 סובב בד״ה מזמור שיר חנוכת הבית כו׳ ועמ״ש בפ׳ שלח בד״ה אני
 דפ׳ ציצית בפי׳ וענין שמו הגדול שהוא התגלות אור א״ם שלמעלה
 מבחי׳ שם הוי׳ יו״ד צמצום כו׳ ע״ש ולכו נקרא שמו הגדול, ועד״ז י״ל
 ג״כ פי׳ שופר גדול וגם לפמ״ש המקובלים הראשונים דשמו גימטריא
 רצון. ועמ״ש בפ׳ בשלח בד״ה וירא ישראל בענין בחי׳ רצון שיש בו
 ג״כ צמצום בחי׳ יו״ד כוי, אמנם בחי׳ רעוא דכל רעוין זהו מבחי׳ שמו
 הגדול. ועמ״ש עוד בפ׳ חקת בביאור ע״פ בואו חשבון בענין כל
 פרוטה מצטרפת לחשבוו גדול כוי. והנה ז״ש ג״כ לע״ל וברחמים גדולים
 אקבצד, דהיינו שנמשכים מבחי׳ שופר גדול שממשיר בחינת רחמים
 גדולים ועיין מזה ברע״מ פ׳ תצא (דרע״ז ע״א) ובפי׳ הרמ״ז שם ובבסא
 מלר פי׳ רחמים גדולים הוא פנימית עתיק, ועמ״ש םד״ה בעצם היום
 נמול אברהם בפי׳ ועניו גדולה מילה שנכרתו עליה י׳׳ג בריתות כו׳.
 והנה בזהר בפ׳ ואתחנן (דרס״ו ע״ב) פי׳ מ״ש והיה ביום ההוא יתקע
 מאי ביום ההוא כוי כד״א והיה יום אחד הוא יודע לה׳, ועיין מזה
 באדרא (דקל״ד בי) ועמ״ש מזה בביאור ע״פ והיה מספר בנ״י שזהו
 ענין כי גדול יום כו׳ ע״ש, ועפ״ז יובן דשייר שבבחי׳ ביום ההוא
 דהיינו בחי׳ כי גדול יום יתקע בשופר גדול דייקא וזהו ענין כרוב
 גודלו כו׳ וכנ״ל, וזהו ג״כ דגבי שופר סתם כתיב ואד׳ הוי׳ בשופר
 יתקע משא״כ גבי שופר גדול כתיב יתקע, ולא נזכר מי התוקע, אלא
 לפי שהוא המשכה וגילוי מבחי׳ סתימא דכל םתימיו מבתי׳ שמו
 הגדול שלמעלה משם אד׳ והוי׳ כוי. גם י״ל ע״ד מ״ש בפ׳ אחרי
 סד״ה כי ביום הזה יכפר שלא נאמר ג״כ מי המכפר והיינו לפי שהוא
 מבחי׳ לפני הוי׳ תטהרו, שהוא בחינה שלא נתפס בשום אות ורמיזא

 כלל כו׳ ע״ש]:

 אלו דאדם ובהמה וכמ״ש במ״א]. וזהו ויעבור הוי׳ על פניו ויקרא כו׳
 פי׳ שגילוי זה הוא שעבר על פניו דהיינו שלא כפי הראוי להיות מבחי׳
 פניו כי בחיי פניו שהוא פנימיות אינו יכול להתלבש כ״כ למטה ועמ״ש
 במ״א דפניו הם בחי׳ ע״ס, אבל מלמעלה יותר יכול להשפיל א״ע גם
 למטה [ועמ״ש בד״ה יביאו לבוש מלכות הנזכר למעלה, ועמ״ש לקמן סד״ה להביו
 פי׳ הפסוק מי אל כמוך מ׳]. וזהו ויעבור הוי׳ שעבר דרד פניו מלמעלה

 יותר כו׳ וד״ל:

 ה ׳ והנה כל זה הוא בחי׳ שופר דר״ה שע״ז נאמר ואד׳ הוי׳ בשופר
 יתקע כוי [ועמ״ש ע״פ כי כארץ תוציא צמחה בו׳ כו אד׳ הוי׳
 יצמיח כוי שזהו ההתגלות שבר״ה בו׳ ע״ש], אבל לעתיד לבא כתיב והיה

 ביום ההוא יתקע בשופר גדול. והענין כי הנה כבר נת׳ ענין שופר
 דר״ה שהוא להמשיך להיות בחי׳ ממכ״ע שהוא ענין התהוות מדת
 מלכותו ית׳ כאמרם ז״ל אמרו לפני מלכיות כו׳ וכן למלאות כל הפגמים
 שנעשו בשם הוי׳ שבבחי׳ השתלשלות שהוא ג״כ בחי׳ ממלא כנ״ל יו״ד
 בחכמה בו׳ וההמשכה היא מבחי׳ סוכ״ע שהוא רצון העלית ועי״ז הוא
 ממלא כל שמהן כוי וזהו ענין שופר [ועמ״ש מזה בד״ה תקעו בחדש
 שופר ובד״ה שוש אשיש], אמנם עכ״ז נקרא שופר סתם ולא שופר גדול.
 והענין כי הנה גם בחי׳ םוכ״ע אע״פ שהוא בחינה מה שאינו מתלבש
 ונתפס בתור העולמות והוא בחי׳ לא שניתי כו׳ כמבואר למעלה, עכ״ז
 מאחר שהוא בחי׳ סובב ומקיף לעלמין א״כ הוא בגדר בחי׳ עלמין,
 וכמו עד״מ השמים והארץ שהשמים מקיפים את הארץ וכל אשר
 עליה וסובבים סביב הארץ תמיד שאע״פ שמאוד גבוה שמים מעל
 הארץ עד שהארץ היא רק כגרגיר חרדל לגבי השמים, עכ״ז יש
 להם ערך זה לזה, עד שמוכרח שגם השמים יש להם תכלית וגבול,
 כיון שהם המקיפים הארץ כו׳ רק שאעפ״כ גבהו שמים מעל הארץ
 כוי, ועד״ז יובן ג״כ הנמשל בענין םוכ״ע וממכ״ע דאע״פ שבחי׳
 סוכ״ע הוא בבחי׳ אין סוף לגבי ההארה המתלבשת בעולמות להיות
 ממכ״ע, ולא כמו בגשמיות שהשמים הם בעלי גבול ממש, עב״ז מאחר
 שהוא בחי׳ סובב ומחיה לעלמין בבחי׳ מקיף עכ״פ הוא בערר וגדר
 בחי׳ עלמין אבל עצמותו ית׳ מובדל לגמרי מגדר בחי׳ עלמיו אפילו
 מלהיות מאיר בבחי׳ סובב ומקיף כו׳ ויתגלה לע״ל, כי הנה כתיב
 הללוהו כרוב גודלו פי׳ שיש הרבה מיני גודלו זה למעלה מזה עד
 אין קץ ותכלית ולכן נאמר כרוב גודלו ולא נאמר כגודל גודלו ומה
 שעתה הוא בחי׳ סובב ומקיף יתגלה לעתיד בבחי׳ פנימי וזהו עניו והיה
 ביום ההוא והוא ע״ד מ״ש ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה שבחי׳
 הוא בחי׳ סתים דהיינו בחי׳ סוכ״ע כמ״ש בספ״ד ס״פ תרומה (דקע׳׳ז ע״ב)
 ע״פ הוא עשנו הוא אקרי מאן דסתים ולא שכיח כוי, יהיה לע״ל בבחי׳ זה
 שהוא בחי׳ התגלות לנובח, וע׳ בזהר פ׳ שלח (דקע״א ע״א) מענין ביום
 ההוא ובפרדס שער י״ד פ״ג. והנה אז כאשר יומשד בחי׳ סוכ״ע להיות
 בבחי׳ גילוי ממש אזי יומשר בחי׳ סובב מבחי׳ עליונה יותר [דהיינו מבחי׳
 שאינו בגדר עלמין כלל ועמ״ש מזה בביאור ע״פ הבאים ישרש יעקב בו׳
 שזהו ענין השמים החדשים כוי ע״ש והיינו בחי׳ אשר אני עושה אני
 דייקא הוא המאציל עליון ב״ה כו׳ משא״כ בשמים דעכשיו כתיב ואת
 כל אלה ידי עשתה כוי, והפרש זה בין בחי׳ ידי עשתה לבחי׳ אשר אני
 ממש עושה יובן עפמ״ש בד״ה ויושט המלר לאסתר בעניו ההפרש
 בין בחי׳ שרביט הזהב אשר בידו ובין מ״ש אח״כ ויושט המלר כו׳
 ע״ש ג״כ מענין זה] ואזי יתקע בשופר גדול, פי׳ דכמו בשופר דר״ה
 עכשיו הוא בחי׳ ההמשכה מםוכ״ע בממכ״ע כן גם לע״ל שיומשד מבחי׳
 עליונה הרבה יותר להיות בבחי׳ סובב, אזי ג״כ השופר יהיה המשכה
 מבחי׳ ומדרגה העליונה העצומה ההיא, ולכן נקרא שופר גדול שהוא

 •) עיין בהוספות.
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 וביטול זה גם בבחי׳ האובדים והנדחים זהו ע״י שופר גדול כי הוא
 ישאג ועי״ז יחרדו כצפור ממצרים כר, כי גם מצרים ואשור בטלים
 ומבוטלים בהגלות נגלות גילוי אור א״ס ב״ה עצמו, דקמיה כחשכה
 כאורה ואז יהיה בקרבך קדוש ולא אבא בעיר, פי׳ שיש בחי׳ צירופי
 אותיות והמשכות הנמשכים כלעומת זה ונקראים ג״כ עיר דהיינו בחיגה
 שאמרו דור הפלגה נעשה לגו עיר ומגדל כו׳ וע׳ בזהר פ׳ נח
 (דעיה), אכן לעתיד לבא שיתעלו כל הנשמות אזי יהיה בקרבד קדוש

 ולא יומשר ההשפעה לבחי׳ עיר הנ׳׳ל:
 בהר הקדש. הנה ארז״ל כאברהם שקראו הר כי באברהם כתיב
 הלור ונסוע הנגבה בחי׳ אהבה נק׳ הר כמו הר שבולט מארץ
 המישור והר הקודש הוא האהבה שבבחי׳ ביטול כי קדש הוא בחי׳ חכמה
 [ועמ״ש בד״ה בהעלותה את הנרות בענין אהרן חייד שלד גדול משלהם
 בו׳ ואפשר זהו בחי׳ אהרן א׳ הר ן׳ וכנודע דבחי׳ אהדו ממשיד אה׳׳ר
 שלמעלה מבחי׳ חסד לאברהם כמש׳׳ש וזהו ענין הר הקדש כו׳ ועמ״ש

 בד״ה קול דודי כו׳ מדלג על ההרים בו׳]:
 בירושלים יראה שלם שלימות היראה כי עתה כתי׳ להודיע לבני
 האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו פי׳ הדר מלכותו
 הוא ההידור בגבראים המתהווים ממדת מל׳ ית׳ כמ״ש אלף אלפים ישמשוני׳
 לגדוד א׳ ולגדודיו אין מספר שזהו בחי׳ הידור עצום מאד ומ״מ הוא ע״י
 שמתחלה להודיע לבגי האדם גבורותיו שהתהוותם הוא ע׳׳י בחי׳ גבורות
 וצמצומים כי אילו היה מדת מלכותו יתב׳ מתגלה עליהם כמו שהיא
 לא היו יכולים לקבל כלל והיו מתבטלים במציאותם ממש וכמארז״ל
 הושיט אצבעו הקטגה ביגיהם שהיא בחי׳ מל׳ מדריגה העשירי׳ שבי״ס
 ושרפן שגתבטלו לגמרי כי אין בע״ג יכול לקבל בחי׳ א׳׳ס אלא שהן הן
 גבורותיו שמצמצם עצמו שלא יהיה מדת מלכותו בגילוי כ״כ ואז יהיה
 הפחד והיראה בגבול כפי שיוכלו הנבראים שאת וזה לא נק׳ יראה שלם
 כי איו היראה כשלימות, אבל לעתיד ע״י ואת רוח הטומאה אעביר כו׳
 יהיה בחי׳ יראה שלם [והיינו בחי׳ הר הקדש שהוא אהבה עליונה
 מאד וגם כלולה עם בחי׳ שלימות היראה ועמ״ש בד״ה וידעת היום
 בענין התכללות אהוי״ר גבי וכל הלבבות ייראור וכל קרב וכליות יזמרו
 כו׳ ולקמן בד״ה ביום השמע״צ ועמ״ש בד״ה קול דודי הנ״ל גבי מדלג
 כו׳ ומקפץ בו׳ וע׳ בזהר וישב (דקפ״ג סע״ב) בענין ירושלים הבנויה כעיר
 שחוברה לה יחדיו ע״ש ואפשר לומר דבחי׳ זו יהיה ע״י שופר גדול].
 והגה בזמן שבהמ״ק קיים היה גוהג מצות יובלות ועיקר שופר נאמר
 בתורה גבי יובל והעברתם שופר תרועה בו׳ ביוה״כ תעבירו שופר
׳ והיינו ביוה״כ של שנת היובל, ועי״ז וקראתם דרור בארץ כו׳  מ
 ונפטרו עבדים לבתיהן כוי, והענין שהוא מבחי׳ שופר גדול, כי ענין
 יציאת העבדים לחירות היינו ע׳׳י גילוי מבחי׳ עלמא דחירו כמ״ש בזהר
 פ׳ תצוה (דקפ״ג ע״א) ובפי אמור (דצ׳׳ב ע״ב), וגילוי והמשכה זו זהו בחי׳
 שופר גדול וכמ״ש בזהר בשלח (דמ״ו ע״ב) ויקרא (ד״ו ע״ב) ואתחנן
 (דרס״ו ע״ב/ והוא מעיו הגילוי שיהיה לע״ל ולבן גאמר יובל הוא קדש

 תהי׳ לכם והוא כענין בחיי הר הקדש כו׳ הנ״ל. וע׳ מעניו יובל בזח״ג
 (דק״ח סע״ב ודק״ט ע״א) ובאדר״ז (דר״צ סע״ב). ח״ב (פ״ג ב׳ פ״ה ב׳

 רי״א א׳ מ״ו ב׳) ועי בפרדם בעה״כ ערר יובל ובשער י״ג ספ״ג ופ״ד וספ״ז.

 ולכן עיקר מצות יובל לא היה רק בבית ראשון ולא בבית שני אלא
 שמ״מ מוניו היו אותו כדי לקדש שמיטות, וגם בבית ראשון דוקא
 בזמן שכל יושביה עליה שאז הוא בחי׳ כעיר שחוברה לה יחדיו כר
 כנ״ל והיינו בחי׳ המשכת ה׳ עילאה בה׳ תתאה כמ״ש בע״ח ובזהר פ׳
 שמות (ד״ט ע״נ) ע״ש במק״מ, וגילוי זה דבחי׳ עלמא דחירו עיקרו
 בחי׳ ה׳ עילאה, ועמ״ש במ״א ההפרש בתקיעת שופר דראש השנה
 גם כן בין זמן בית ראשוו לזמו בית שני, והוא בד״ה יו״ט של

 ו * ואזי כתיב ובאו כר והשתחוו לה׳. כי הגה גבי שופר סתם כתיב
 אשרי העם יודעי תרועה באור פניר יהלכון, שעם היות
 שהוא גילוי פנימית מ״מ יש בו בחי׳ הילוד עדיין, אבל בגילוי והמשכה
 שופר גדול דלע״ל שהוא בחי׳ גילוי רעוא דכל רעוין מקור בל
 הפנימית אזי ובאו כר והשתחוו השתחוואה הוא בחי׳ ביטול כר
 [ועמ״ש סד״ה וכל העם רואים כו׳ וקול השופר כו׳ גבי ויהי קול
 מעל לרקיע כר, וסד״ה השמים כסאי כוי], ואזי ג״כ ובאו האובדים
 בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו כר, דהיינו אפילו הגשמות
 שירדו למטה מטה ונבלעו בתור אשור ומצרים והשופר דעכשיו אינו
 מעוררם אבל כאשר יתקע בשופר גדול גם הם יתעוררו כר [כן פי׳
 בספר טו״ב סי׳ תקפ״ו. ועמ״ש כה״ג בד״ה שחורה אני וגאוה בפי׳
 וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה׳ במצרים, דהיינו שאפילו
 בבחי׳ מצרים יש בחי׳ המשכת והתפשטות בחינת היד הגדולה שנמשכה
 ונתפשטה עד למטה מאד אפילו בבחי׳ מצרים דהיינו שנמשר חסד
 עליון כ״כ שאפילו בבחי׳ נפש השפלה ממדרגות תחתונות שבעשייה
 ומלובשת בגשמיות נופלין הרהורי תשובה וזהו ענין היד הגדולה,
 נמצא לפי שהיא בחי׳ יד הגדולה שהוא בחי׳ עליונה מאד על כו
 נמשכה ומתפשטת כ״כ למטה שאפילו בבחי׳ נפש השפלה כוי, ועד״ז
 ממש הוא כאן שלפי שיהיה המשכה מבחי׳ שופר גדול רעדכ״ר לכר
 יעורר אפילו מבחי׳ אשור ומצרים כו׳, ועיין מעגין היד הגדולה ברע״מ
 פ׳ כי תצא (דרע״ז ע״א) שהוא ג״כ בחי׳ רחמים גדולים ולפי פירוש
 הרמ״ז שם הוא ממש ענין אחד עם בחינת שופר גדול ע״ש]. והנה
 דרר כלל יש בהם ב׳ בחי׳ הא׳ האובדים בארץ אשור, אשר הוא בחי׳
 תענוג מלשון אשרי יושבי בו׳ באשרי כי אשרוני בנות כו׳, ובקדושה
 העליונה זהו ענין אשר קדשנו במצותיו כו׳ ובזהר ויחי (דר«״ז ע״א)
 ע״פ מאשר שמנה לחמו ומאי איהו עלמא דאתי כוי ע״ש ועמ״ש
 מזה בד״ה ביום השע״צ בעניו אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. וזה
 לעומת זה בחי׳ אשור היינו תענוגי עוה״ז שנתהוו מפסולת התעגוג
 עליון ממה שנפל בשבירת הכלים כוי [וע׳ נזהר נראשית דנל״ט ע״א גני
 ואשרה אתקרי נו׳ ובספר טר׳ב פי׳ תרמ״ט האדיר בזה וע׳ נזהר ויקרא דנ״ג

 ע״א]. ופי׳ האובדים בארץ אשור היינו שמחמת שרודף אחר תעגוגי עולם
 הזה למלאות תאוותו הרעה נאבד ונשקע הניצוץ אלקוח שבנפשו וממנו
 יונקים הקליפות וסט״א כו׳ וכמ״ש וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית
 כשית, ועמ״ש מזה סד״ה קדש ישראל בו׳ בפ׳ פנחס, ואלו נקי אובדים
 שמאבדים את עצמו לדעת ה״ו [ועמ׳׳ש בד״ה כנשר יעיר גבי מחל לנו
 כי פשענו כר עד דרשו ה׳ בהמצאו ע״ש], והבי הם הנדחים בארץ מצרים.

 פי׳ מצרים לשון מיצר שמחמת המצור והמצוק אין להם לב לדעת כוי,
 וכמ״ש גבי ישראל בהיותם במצרים ולא שמעו אל משה מקצר רוח,
 דהיינו מחמת רוב הצרה כדפרש״י שם ובת״א ולא קבילו מן משה
 מעיק רוח כוי, ועד״ז נאמר (בישעיה סי׳ נ״א) ושכרת ולא מיין. ופי׳
 שמבולבל כשכור ולא משתיית הייו כ״א מצרה ויגון וכמ״ש בת״י שם
 דרויא מן עקא כר ואלו נקי נדחים. ולע״ל יתעלו כולם להיות ובאו
 כר והשתחוו כר. וז״ש (בהושע סס״י י״א) יחרדו כצפור ממצרים וכיונה
 מארץ אשור כר והיינו ע״י בי הוא ישאג פי׳ הוא היינו בחי׳ מאן דסתים
 כוי הוא דא עתיקא עיין באדר״ז (דר״צ ע״א) ופי׳ כי הוא ישאג היינו
 ענין והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול כו׳ ועי׳׳ז יחרדו כו׳ שהוא
 בחי׳ ביטול והשתחוואה וכמ״ש גבי שופר ויחרד כל העם כר וכתיב אם
 יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, ופי׳ בעיר היינו בחי׳ עיר אלקיגו
 עולם הדבור מקור דבי׳׳ע כו׳ והשופר הוא קול והמשכה להיות בנין
 עולם הדבור שהוא בחי׳ עיר כוי• אד חרדה וביטול זה היינו בבחי׳
 ועם וכמ״ש למען הקים אותר לו לעם בו׳ אבל כדי שיומשד חרדה

 שו״ה מעיק — סי׳ ניא: נתקן ע״פ הפסוק.
 *) עיין בהוספות.
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 גבי כוס של ברכה ומגביהו מן הקרקע טפח ספ״ז דברנות (דנ״א סע״א)
 ופי׳ מהרש״א ע״ש כוס ישועות אשא. והיינו כי כוס גימטריא אלקים
 הוא בחי׳ אף ילי יסלח ארץ. ואשא לחברו לשם הוי׳ ע״ד מ״ש
 ארוממך אלקי המלך. ולכן מגביהו מן הקרקע טפח לחברו לבחי׳
 וימיני טפחה שמים, גם טפח זה רומז לבחי׳ כי כל בשמים ובארץ
 לאחיל בשמיא ובארעא כו׳ ובזח״ג שופטים (דרע״ג פע״ב) פי׳ ומטלקו
 מן הקרקע טפח בסול יו״ל כו׳ וזה יובן ע״פ מ״ש סל״ה המגביה,
 לשבת שמגביה הה״א ע״י היו״ר שבתוך הה״א שבו ועל ידו נעשה
 מן דל״ת ה״א ועי״ז הוא עליית המלכות בסוכ״ע וזהו ומגביהו טפח
 כוי, ועד״ז הוא מצות מזוזה לקובעה בטפח הסמוך לרה״ר פ״ג דמנחות
 (ל״ג ב׳) וכן בנר חנוכה בטפח הסמוך לפתח (שבת כ״ב א׳). ועמ״ש
 בעניו מזוזה ונר חנוכה בד״ה נר חנוכה כו׳ כדי שתהא מזוזה מימין
 ונר חנוכה משמאל, ומ״ש מענין פתח בד״ה קול דודי הנה זה בא
 בשה״ש. וזהו ששופר דר״ה שיעורו טפח להיות ההמשכה מסוכ״ע
 בממכ״ע מבחינת וימיני טפחה שמים והיינו מ״ש שהטפח הוא בחינת
 יו״ל והיינו שההמשכה מבחינת יו״ד דשם הוי׳ והיו״ד בחי׳ צמצום
 ועמ״ש בל״ה ולא אבה הוי׳ אלקיך לשמוע אל בלעם, וכל זה בשופר
 דעכשיו שההמשכה היא משם הוי׳ בשם אל׳ כנ״ל ע״כ שיעורו טפח
 בחי׳ יו״ד בו׳ אבל לע״ל שבחי׳ הוי״ה יהיה בבחי׳ אלקים וההמשכה
 יהיה מעצמות אור א״ס שלמעלה משם הוי״ה ועי״ז יהיה עליות המל׳
 ולא בבחי׳ הנה טפחות נתת ימי אלא ע״ד אורך ימים נתת לו מבחי׳
 אריר אנפין לכן יתקע בשופר גדול מבחי׳ שלמעלה מע״ם שהם במספר
 עשר אצבעות כו׳ ועמ״ש ע״פ מי מנה עפר יעקב בעניו ולפני אחד

 מה אתה סופר:

 להבין ענץ הפסוק מי אל כמוך וגו׳ שהוא פי׳ לי״ג מדות
 שבתודה. והנה אל הוא חסד כמ״ש חסד אל כל היום.
 ופי׳ מי בעל חסד כמוך שהחסדים שלך מתפשטים לאין קץ מאור א״ם
 ב״ה למקום נמוד מאד שלכו נמשל למים שיורדים ממקום גבוה למקום
 נמוד מאד. ודרד שיוכלו החסדים לירד לבחי׳ מטה מאד מפרש
 ואומר נושא עון ועובר על פשע. פי׳ מה שהוא עדיין בבחי׳ ערן
 הנה הוא מגביה ונושא למעלה ומה שהוא בבחי׳ פשע שהוא בחי׳
 יותר בעביות ואינה יכולה לעלות וכתיב עוונותיכם היו מבדילים
 וטהור עינים מראות ברע ואינם יכולים החסדים לרדת שם לכו
 עובר ודורר על פשע שלא יפסיקו כוי. רק כ״ז הוא באם שהוא
 לשארית נחלתו כוי. כמ״ש בגמרא פ״ק דראש השנה (י״ז א׳) וע׳ רבות
 ר״פ נצבים ובפי בשלח (פכ׳׳ו) מגילה (ב״ח א׳). וביאור הדברים דרד
 פרט הנה ארז״ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ובזהר אמרו
 תשובה תשוב ה׳ ה׳ עילאה ה׳ תתאה. ולהבין זה צריך להבין מהות
 התשובה כי העולם טועים לומר דוקא אנשים פחותי הערר ובעלי
 עבירות הם הם הצריכים לתשובה, והאמת אינו כו כי מאחר שעיקר
 התשובה היא בה׳ תתאה ועילאה ואיש בער לא ידע. אמנם באמת
 אמרו זה על אנשים יושבי אהל ולומדי תורה שתורה שבכתב היא ה׳
 עילאה ותושבע״פ היא ה׳ תתאה וכשמפסיק מהם ועוסק בהבלי עולם
 צריר לחזור ולהשיב ההי״ן אלו למקורם וזהו דרד כלל. ודרד פרט
 הנה התבוננות בגדולת ה׳ ועיון תפלה וכוונתה במחשבה הוא בחי׳ ה׳
 עילאה וכשמוציאם בפה בעסק התורה והתפלה היא בחי׳ ה׳ תתאה.
 והנה ארז״ל שבעה דברים קדמו לעולם ואחת מהן התשובה [עיין
 בבראשית רבה פ׳ א׳]. והענין כי הנה עיקר התשובה היא בלב שהיא

 ר״ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה. ועכשיו
 שבעוונותינו חרב בהמ״ק אעפ״כ יש לנו יוה״כ שבו מאיר בחי׳ עלמא
 דחירו בחי׳ יובל כמ״ש באדר״ז(דר״צ סע״ב) ובפי בא (דל״ט ע״ב) ובפרשה
 אחרי (דס״ט ע״ב) ובפ׳ אמור (דק״ב ב׳), ולכו תוקעים ביוהכ״פ אחר
 נעילה תקיעה אחת והוא מבחי׳ שופר גדול כי תקיעות דר״ה זהו
 בחי׳ שופר סתם שע״ז נאמר ואדני הוי׳ בשופר יתקע בנ״ל, אבל
 ביוהכ״פ שמאיר בו בחי׳ יובל עלמא דחירו היינו בחי׳ התגלות זו
 דשופר גדול והיינו בחי׳ נעילה שאז הוא העלייה הגדולה והוא בחי׳
 התגלות זו דשופר גדול וע״כ הוא גמר חתימה ויש בחי׳ ביטול בנבראים
 ע״ד מ״ש בשופר גדול והשתחוו לה׳ כו׳ ועמ״ש מענין יובל שהוא בחי׳
 שבת שבתון בד״ה מקושש עצים בפ׳ שלח• אד באמת כל זה הוא רק
 הארה מבחי׳ שופר גדול ועיקר התגלות עצמותו יהיה לע״ל בב״א כי

 אז יתקע בשופר גדול ממש:
 ז והנה ברבות פ׳ ויצא פ׳ ע׳ אתה אמרת והיה הוי׳ לי לאלקים חייד

 כל טובות וכו׳ והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול כוי,
 דהנה מבואר לעיל דענין שופר של ראש השנה הוא להמשיד להיות
 בחינת ממכ״ע והוא עניו שם אדני. שהוא בחי׳ מל׳ וכמ״ש םד״ה כי
 כארץ תוציא צמחה בענין כן אדני הוי׳ יצמיח צדקה בו׳ ובד״ה אדני
 שפתי תפתח. והמשכה זו היינו משם הוי׳ שהוא סובב כל עלמין
 שיהיה נמשד ומאיר בשם אדני. וזהו ואדני הוי׳ בשופר יתקע.
 שע״י השופר מתייחד שם אדני שהוא כסא דין כי אדני אותיות דינא
 עם שם הוי׳ שהוא מדת הרחמים. וכמ״ש ברבות אמור ם״פ כ״ט והוא
 עומד מכסא דין לכסא רחמים כוי. וביאור הדברים יובן ע״פ המבואר
 לעיל (בד״ה תקעו בחודש שופר פי׳ בחדש זמן חידוש לבנה) בעניו
 מתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין כמ״ש בראשית
 ברא אלקים ראה שאינו מתקיים שיתף עמו מדת הרחמים והוא עניו
 יחוד שם הוי׳ בשם אלקים ואדני שעי״ז נמשד הביטול להיות היש בטל
 לאין, וכללות יחוד זה והמשכה זו הוא בר״ה ע׳׳י השופר בו׳ ע״ש.
 וזהו והוי״ה עליהם יראה ויצא כברק חצו ע׳ בת״ז תקון למייל (דד״ז ב׳)
 וברבות בא פט״ו והיינו ע״י ואדני הוי׳ בשופר יתקע כנ״ל. וכ״ז
 הוא עכשיו אכן לעתיד לבא שנאמר והיה הוי׳ לי לאלקים שבחי׳ שם
 הוי׳ היינו מה שעכשיו הוא בחי׳ סובב כל עלמין יהיה לעתיד בבחינת
 ממלא כל עלמין ע״ד בחי׳ ומדרגת שם אלקים. ויהיה גילוי אלקות
 כמ״ש ונגלה כבוד הוי׳ כוי ואזי יצטרף להיות ההמשכה ע״י השופר
 מבחי׳ אור א״ס ממש שלמעלה משם הוי׳ להמשיד האור בשם הוי׳.
 ע״ד שממשיכים בשופר של ראש השנה משם הוי׳ בשם אדני ואלקים
 כנ״ל. וכיון שכן והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. והעניו דהנה
 ארז״ל פ״ג דנדה(כ׳־ו א׳) חמשה שיעורו טפח שופר דופן סוכה לולב כו׳ וכל
 אלו להמשיר האור בבחי׳ מלכות מתחלה בראש השנה ויום הכפורים בבחי׳
 שמאלו תחת לראשי. ואח״כ בסוכות בבחי׳ וימינו תחבקני וכמ״ש מזה
 בד״ה ושאבתם מים בששון ובד״ה ביום השמיני עצרת ובד״ה שוש אשיש
 גבי בכסה ליום חגנו. והמשכות אלו זהו ע״י שופר סוכה ולולב ולכן
 שיעורן טפח ע״ש. אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים. אשר
 טפחה מלשון טפח והוא כף היד שמודדים בו הטפחים. והם בחי׳
 עשר ספירות במספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש כוי. גם ב׳
 ידות אלו שהן ימין ושמאל הם סוכ״ע וממכ״ע. וקרוב לזה פי׳ בלק״ת
 מהאריז״ל ע״פ הנה טפחות נתת ימי(בתהלים סי׳ ל״ט) יעו״ש, וע׳ מענין
די כו׳ וימיני טפחה פ״ב דחגיגה (י׳׳ב א׳) פ״ק דבתובות (דף ה׳  י

 פע״א) ומ״ש ע״ז בביאור ע״פ נשא את ראש בני גרשון בענין מקדש

 ה׳ כוננו ידיד. רבות בראשית (ספ״א) זח״א (ד״ל ע״א) ח״ב שמות (ד״כ
 ע״א) בא (ל״ז ב׳) יתרו (פ״ג בי). ח״ג פנחס (רמ״ז א׳). וזהו שארז״ל



 לקוטי דרושים לר״ה תורה סא

 דוד שם שכל עיקר כוונתו היה בתורתו ובתפלתו לעשות שם [יע׳ מזה
 כוהר פ׳ בחקחי דקי״ג א׳ נ׳]:

 ב ולהבין זה צריר להבין פי׳ לשם יחוד קובייה שנתייסר קודם
 התפלה ליחדא שם י״ה בו׳׳ה ביחודא שלים, וגם להבין
 פי׳ אותיות של שם הוי׳ ב״ה דהנה היו׳׳ד מורה על הצמצום כי עיקר
 התורה והמצות להיות לו דירה בתחתונים וכל העולמות עליונים
 ותחתונים הם בזמן שהוא כרגע לפניו ית׳ כו׳ וצריד לזה כמה בחי׳
 וצמצומים והשתלשלות שיהיה בחי׳ זמן. ובחי׳ הצמצומים היינו שיסלק
 בחי׳ עצמותו מכל וכל שהיא בחי׳ א׳׳ם וישרה בזמן וגבול [ועמ״ש מזה
 בד׳׳ה ולא אבה בפ׳ כי תצא] ואח״כ בחי׳ ה׳ שהוא התפשטות אורד
 ורוחב ואחייב ו׳ שהוא המשכה בשמי׳ ממעל ועל הארץ מתחת ולד׳ סטרין
 בחינת ו״ק [וגם שמים רוחניים שהם בחי׳ אהבה ויראה בו׳ אש
 ומים כוי], וזהו בחי׳ הוי׳׳ו שהוא המשכת אלקותו ממעלה למטה
 ואח׳׳כ בחינת ה׳ תתאה וכן בכל השתלשלות העולמות מעולם ועד
 עולם נעשה צמצום והתפשטות המשכה והתפשטות ולכן נק׳ עולם מלשון
 העלם שהעלים והסתיר עצמותו ית׳ וזהו תשובה קדמה לעולם [ועמ״ש
 מענין התשובה בד״ה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוד כו׳ ע״ש
 ובמדרש בראשית רבה שם איתא שנאמר בטרם הרים יולדו מאותה
 השעה תשב אנוש כו׳ והיינו כמו שכתוב בד״ה בי ההרים ימושו כו׳
 וחסדי מאתר לא ימוש כו׳ אמר מרחמך הוי׳ שזה הפסוק מדבר בגילוי
 רחמים גדולים לע״ל ע״י התשובה ואזי ההרים ימושו כו׳ ע״ש, והיינו
 לפי בי התשובה היא מבתי׳ ומדרגת בטרם הרים יולדו שקדמה לעולם
 שהיא גילוי מבחי׳ אנכי מי שאגבי כו׳ שלמעלה מבחי׳ הצמצומים דשם
 הוי׳ להיות עולם והעלם דהיינו למעלה אפילו מעולם האצילות שמקבל
 מבחי׳ היו״ד דשם הוי׳], וזהו פי׳ היחוד שיהיה יחיד ומיוחד אחר
 הצמצום וההתפשטות כמו קודם לכן בלי שום שינוי, אלא שבעוה״ז
 אין היחוד שלם עד ימות המשיח שאז עין בעין יראו וגו׳ וראו כל
 בשר וגו׳,.אבל בעולמות עליונים גם עתה יכול לעשות היחוד שיתגלה
 יחודו וזהו והופע בהדר גאון עוזך. פי׳ שיאירו היודי״ן והווי״ן שהם
 בחי׳ צמצומים והשתלשלות המשכות והארת אור עליון [ע׳ בשער היהודים
 פ״ז ובמ״ח מסכת היחודים פ״ד] אור א״ס ב״ה יאירו גם למטה מטה
 אפי׳ בעוה״ז עד כי וידע כל פעול כו׳ דקאי על כל הברואים. וסוף
 המאמר מוכיח שהכל ידעו וישיגו אלקותו ית׳ כי אפס זולתו שזהו
 לע״ל שכ״כ יאיר ויתגלה אור א״ס ב״ה עד שיהא נתפס ג״כ בשכל האנושי
 ומושג בהשגה גשמיי׳. משא״כ בזמן שאיו גילוי אור א״ם אלא בנפש
 אלקית של עובדי ה׳. ואף גם זאת אינה בבחי׳ השגה אלא בבחי׳ אמונה
 אשר היא ירושה מאבות. ולכן כתיב לע״ל כשיתגלה אור א״ם ב״ה ובאו
 במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד ה׳ ומהדר גאונו. דהיינו
 מחמת גילוי בחי׳ הדר גאון עוזר שהן היודי״ו והווי״ן הנ״ל, (ולשון הדר
 גאונו יובן ע״ד מ״ש במ״א בפי׳ כי גאה גאה כו׳ ומשם הוא המשכת
 היודי״ו ווי״ו הנ״ל להיות הגילוי אחר הצמצומים כמו קודם הצמצומים
 וזהו ממעמקים קראתיר הוי׳ במ״ש בד״ה שובה ישראל עד ואזי] תפול
 אימה ופחד בגשמיי׳ ממש מן המראה הגדול הזה אשר יראו כל בשר
 וישיגו פועל אלקים בקרב הארץ הלזו הגשמיות בשכל אגושי הגשמי. שלא

 יהא גשמיות העולם והאדם מעלים ומסתיר על אור ה׳:

 ג והנה גילוי יחוד זה שיתגלה אור א״ס ב״ה שלפני ההשתלשלות
 ולמעלה מן הזמן למטה בסדר ההשתלשלות שתחת הזמו
 הוא מתגלה בבע״ת ששב אל ה׳ בכל נפשו ומאודו בכלות הנפש מעומקא
 דלבא כי ע״י התשובה זו גמשר לו הארה מלמעלה מאור א״ס שלפני
 ההשתלשלות ולמעלה מהזמן(שהוא בחי׳ המתגשא מימות עולם כלומר

 בחי׳ ה׳ עילאה דהיינו כלות הנפש אליו ית׳. והיינו ע״י שמתבונן
 שכל העולם הוא תחת הזמן שיתא אלפי שני בו׳ ואפילו ימות המשיח
 ותחיית המתים הוא בזמן והזמן הוא נברא להחיות העולמות עליונים
 ותחתונים שעל ידי י״ב צירופי הוי׳ שמתחדשים בכל יום דהיינו בכל
 שעה צירוף אחד הוא מהוה ומחיה העולמות עליונים ותחתונים [ובכל
 לילה י״ב צירופי אדנ״י] והחיות רצוא ושוב פי׳ שהחיות שהיה ע״י
 צירוף הראשון עולה למקורו ויורד החיות אח״כ על ידי צירוף השני
 שאל״כ היה די בצירוף אחד ולכן מזה נמשד בחינת עבר ועתיד
 שהחיות הראשון מסתלק ונכלל במקורו מלמטה למעלה ויורד ונמשר
 חיות אחר מלמעלה למטה ונעשה בחי׳ זמן [והוא כמשל המורה שעות
 שקוריו וייגער בלי*]. ולכן נק׳ שעה פי׳ הפונה שפונה החיות מלמעלה

 למטה בבחי׳ רצוא ושוב וכן הלב שבו עיקר תיות האדם שהוא עולם
 קטן הוא דופק תמיד מחמת שהחיות הוא ברצוא ושוב [ועמ״ש מזה
 סד״ה כי כאשר השמים החדשים] והנה מבשרי אחזה אלוה כמו למשל
 באדם שיש לו איזה ענין לדבר הנה הדברים חקוקים על לבו כולם
 כאחד כל מה שיוכל לדבר ולפרוט בשפתיו בשעה ושתים. בד כביכול
 למעלה מקור החיות והצרופים שהוא חיי החיים אור א״ס ב״ה שם
 איו שום התחלקות זמן עבר הוה ועתיד כי שם נכללו כולם כאחד,
 והרי יש בכחו להוות ולחיות עוד כמה פעמים שיתא אלפי שני כו׳
 וכמה שמיטין ויובלין עד איו סוף ותכלית רק כשהחיות נמשד מלמעלה
 למטה להחיות העולמות געשה בחי׳ זמן וכו קודם שנברא העולם
 לא היה בחי׳ זמן כלל [ועמ״ש בביאור ע״פ יונתי גבי מ לא מחשבותי
 מחשבותיכם]. והנה כתיב אני ה׳ לא שניתי ואתה הוא קודם שנברא

 העולם כוי. פי׳ כמו שהיה יחיד ומיוחד קודם שנברא בן עתה יחיד
 ומיוחד ממש אחר שנברא כמ״ש אתה הוא ה׳ לבדד ואע״פ
 שגברא העולם לוה אומר אתה עשית וגו׳. ואתה מחיה וגו׳. כי
 ביו״ד נברא העוה״ב ובה׳ נברא העוה״ז. והם כל סדר הזמגים
 ואפילו ימות המשיח ותחיית המתים שאינם אלא בחי׳ יו״ד וה״א.
 והוא למשל כמו באדם אות א׳ נגד כל דבורים שלו שיכול לדבר כל
 ימי חייו אינו נחשב לכלום בר כל העולמות עליונים ותחתונים כולא
 קמי׳ כלא חשיב. וז״ש ברגע קטן עזבתיר שאינה אלא רגע קטן.
 ומ״ש כי אלף שנים כיום כו׳. הייגו בזמן הגלות וכמ״ש ואשמורה
 בלילה. משא׳׳כ לע״ל שיתגלה אלקותו בעולם ואז עין בעין יראו
 וראו כל בשר שהכל גחשב לרגע ולזאת ברגע קטן עזבתיך וברחמים
 גדולים אקבצר פי׳ כשאקבצד ברחמים גדולים דהיינו שיתגלה אלקותו
 אז תראה כי ברגע קטן עזבתיך וזהו יעלה ויבא זכרונגו כוי. שאינו
 אלא זכר בעלמא. וכשישים האדם הדברים האלה על לבו שכל
 העולם הוא תחת הזמן והזמן הוא נחשב ברגע לפניו ית׳ שהוא
 למעלה מהזמן ואין לפניו שום התחלקות זמן כלל והיתה בלבו כיקוד
 אש בוערת ותכלה נפשו לדבקה בו ית׳ וזהו תשובה קדמה לעולם.
 שאין הפי׳ שהיתה קודם בריאת העולם. שאם זין עולם אין עון אשר
 חטא ואין תשובה. אלא הענין שהתשובה בכלות הנפש הוא למעלה
 מהזמן והעולם. שהוא לדבקה בו ית׳ באור א׳׳ם ב״ה שאין לפניו שום
 התחלקות זמן בלל. שמחמת התבוננות הזה בא לידי תשובה בכלות
 הנפש [ועמ״ש בד״ה שיר השירים] כמ״ש אני הוי׳ לא שניתי ואתם בני
 יעקב לא כליתם פי׳ שאין לכם כלות הנפש הרי שכלות הנפש הוא
 מתמת שלא שניתי. ועי״ז ימשיד אלקותו בעולם להיות לו דירה
 בתחתונים [ומוסיף אור באצילות] כמ״ש ושמרתם את כל מצותי ועשיתם
 אותם אתם כתיב חסר וי״ו וארז״ל א״ת אותם אלא אתם מעלה עליהם
 הכתוב באלו עשאוני. וכתיב (תהלים י״ו) שויתי ה׳ וגוי. שהוא פי׳
 כמו עשיתי כמו הוד והדר תשוה עליו(בתהלים כ״א). והיינו כמ״ש ויעש
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 מ״ע הוא רע גמור. אך הכה המתאוה לדברים האםוריפ או הממשיך
 לבו לבטל ממ״ע הנה הכה ההוא אף שהוא מלובש ברע גמור מ״מ
 איו בכח זה חטא מצד עצמו שהרי כה המתאוה הוא שוה בין באיסור
 בין בהיתר, וכן כח הממשיך לבו אלא שהטה כח המתאוה כ״כ
 עד שנתלבש במעשה העבירה או שהטה את כח הממשיך הלב עד
 שנמשך לסור ממ״ע אבל מצד כח המתאוה בעצמו הרי יש בכח זה
 להפוך לבבו מן הקצה אל הקצה מאהבה רעה לאהבת ה׳ וכמ״ש
 ואהבת בכל לבבד בשני יצריך שגם היצה״ר ישוב לאהבת ה׳. והטעם
 כי באמת כח המתאוה מצד עצמו שרשו ויםודתו בהררי קדש
 בקדושה עליונה אלא שבירידת המדרגות ונפילתן בשבה״כ נמשך
 שיהיה כח המתאוה גם לדבר עבירה. ולזאת כשישוב אל ה׳ יוכל
 להפוך לבו מן הקצה אל הקצה שגם כח המתאוה שהיה מלובש בתאוה
 רעה ישוב לאהבת ה׳ [ועמ״ש מזה ע״פ זאת חקת התורה בעניו אפר הפרה
 ועמ״ש םד״ה ויאבק איש בעניו שהעלו אבק עד כסה״כ], אבל המעשה רע

 אשר יעשה האדם לחטוא בהנה מחמת שהוא באמת רע גמור מצד
 עצמו א״א לו להתכלל בקדושה כי אין עבירה נעשית מצוה ואין לה
 תקנה אלא ביטולה והעברתה מן העולם כמ״ש לע״ל ואת רוח הטומאה
 אעביר וגו׳, וזהו נושא ערן וכובש עון נושא עון היינו הכח המתאוה
 לתאוה רעה וכן המחשבה המלובשת בתאוה זו שזהו נושא ערן שמגביהו
 לעלות לשרשו להתכלל בקדושה עליונה להפוך לבו ומחשבותיו מן
 הקצה אל הקצה שגם כח המתאוה ישוב לאהבת ה׳. וכובש ערן היינו
 המעשה בפו״מ שאיו לה עלייה והתכללות בקדושה כ״א ביטול והעברה
 לע״ל מ״מ גם עתה כובשה ומפילה בבחי׳ מצולות ים [ע׳ בזח״ג פ׳
 אחרי דס״ג םע״ב ובפי אמור דק״א ע״ב ובמק״מ ובהרמיז שם] מקום

 הקליפות שלא תשוטט באויר העוה׳׳ז להחטיא את האדם ולא ישוב
 לכסלה עד עת קץ שיבולע המות לנצח ואת רוח הטומאה אעביר כו׳
 וזהו נושא עון ועובר על פשע כי פשע היא בחינת המעשה בפו״מ
 הוא עובר ודורך עליה וכובשה במצולות ים. משא״כ בחי׳ עון הוא
 נושא דהיינו בחי׳ כח המתאוה ומחשבות האדם ותחבולותיו [וע• עוד
 מעניז נושא ועובר בזח״ג קל״ב ב׳ קל״ג א׳ ק״מ ע״ב קמ״א אי. ובפי

 ויגש דר״ו ע״ב ע״פ עברו יחדיו ובפי׳ הרמ״ז שם נע״א קצת]. והנה על ידי

 שנושא עון ועובר על פשע הוא מסיר המסכים המבדילים. ואזי נמשך
 ממילא ומאליו חסד עליון להיות גילוי אור א״ם ב״ה ממש שלפני
 ההשתלשלות ולמעלה מן הזמן על נפש האדם כי אני ה׳ לא שניתי
 כתיב ואתה הוא קודם שנברא כו׳ בלי שום שינוי. אך מה שאיו זה
 בגילוי בנפש האדם הוא מחמת כי עונותיכם מבדילים והם המונעים
 ומעכבים גילוי זה אבל בהסיר המונע ממילא אין שום דבר חוצץ ונגלה

 כבוד ה׳ א״ס ב״ה ממש על נפשו.
ך הנה כתיב לשארית נחלתו וארז״ל למי נושא עון ועובר על  ה א
 פשע למי שמשים א״ע כשירים. והעניו כי הנה כתיב אני
 הוי׳ לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם. פי׳ שהנביא קובל על בני
 יעקב כי הלא אני ה׳ לא שניתי שאתה הוא לאחר שנברא העולם כמו
 קודם שנברא שהוא למעלה מגדר הזמן והמקום ואין הזמן והמקום
 תופסים לפניו כלום ואי לזאת הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד אחר שנברא
 העולם כמו קודם ואין עוד מלבדו ואפס זולתו ולמה אתם בני יעקב לא
 כליתם. פי׳ שאין לכם כלות הנפש לצאת ממאסר הגוף ומנרתקו שלא
 למשוך אחר צרכי גופו רק לדבקה בו ית׳ בא״ס ב״ה ובמדותיו כל היום
 כי גם אם לבבו יבין שהאמת כן הוא דכולא קמיה כלא חשיב מ״מ לא
 יתפעל בנפשו שיהא נוגע לו אל עצמיו׳ הנפש מקרב איש ולב עמוק שתכלה
 אליו ית׳ הנפש בתשוקה וצמאת בו׳ [ועמ״ש מזה בד״ה בחודש השלישי
 לצאת], והסיבה לזה ביאר הנביא באמרו בני יעקב כי יעקב הוא יו״ד

 שהוא מרומם למעלה מעלה מבחי׳ ומדרגת ימי עולם וימות עולם
 וכמ״ש מזה בד״ה אתם נצבים, והיינו שבחינת ימות עולם הם מקור
 ושרש הזמן. ונק׳ אלף שנים בעיניר כיום כו׳ שאף שיום זה אינו
 בבחי׳ זמן ממש מאחר שכולל אלף שנים כאחת עכ״ז הוא מקור ושרש
 לבחי׳ זמן ולכו נק׳ ימות עולם, אבל הוא ית׳ בעצמו הוא מתנשא
 ומרומם לאין קץ מבחי׳ יומין אלו כי הוא למעלה מהזמן לגמרי).
 ולזאת על ידי המשכת הארה זו גם האדם ימאס חיי הזמן לדבקה
 באור א״ס ב״ה עצמו ממש כנ״ל. ואף מי שאיו דעתו יפה כ״כ
 לדבקה בו מחמת גדולת ורוממות א׳׳ס ב״ה ממש רק שצר לו מקומו
 ושעתו שנמשר אחר הבלי הזמן ובחשד שמו יכוסה ומכיר ערכו
 ושפלותו ונעשה נבזה בעיניו נמאס מחמת שנק׳ רע ומנוול כוי.
 עכ״ז מאחר שמואס בחייו חיי הזמו נמשד עליו מאליו וממילא חסד
 ה׳ להיות בו גילוי אור א״ם ב״ה שלפני ההשתלשלות ולמעלה מן
 הזמן כי גדול כה החסד עליון שמתפשט לאין קץ ותכלית וכמים
 היורדים ממקום גבוה למקום נמוד מאד. ואדרבה במקום שנמור
 מאד שם הם מתקבצים יותר, כך החסד עליון נמשר ומתפשט דוקא
 במקום נמוד דהיינו במי שהוא שפל ונבזה בעיניו נמאס וגם להיות
 בחי׳ חסד ורחמים אינו נופל אלא על מי שהוא צריד לחסד ורחמנות
 ובמשל מי שהוא תפוס בבית האסורים שאינו יכול לחזור על הפתחים
 נתעורר החסד והרחמנות בלבות בני האדם עליו עד שמביא? לו לחם
 ומזון לבית המאסר, וכד הוא למעלה בחסד עליון שנמשר מאליו וממילא
 על האדם שצר לו מאד במה שנתפס במאסר הגוף והנפש הבהמית
 עד שיחפץ וישתוקק מאד להתפשט מלבושים צואים כו׳ וחייו אינם חיים
 בעיניו ולזאת מעורר רחמים רבים מלמעלה עד שנמשד עליו חיים
 וחסד מלמעלה ממקור החיים וחיי החיים א״ס ב״ה ממש. וזהו מי אל
 כמור שבחי׳ אל הוא בחי׳ חסד ואין החסד שיהיה כחסד עליון המתפשט
 לאין קץ ותכלית מרום המעלות מאור א״ס ב״ה ממש עד מדרגות
 התחתונות שמעשיי׳ הגשמי׳ להחיות רוח שפלים אשר אסורים במאסר
 הגוף הגשמי. [ובאדדא (דקל״ב א׳) ורזא דכתיב מי אל כמור בעתיק
 יומין אתמר. פי׳ עתיק יומין היינו בחי׳ המתנשא מימות עולם כי
 עתיק מלשון המעתיק הרים כלומר שנעתק ומרומם מבחינת ימות עולם
 וע״ש (דקל״ד ב׳). וזהו אל עליון גומל חסדים טובים כי אל היינו ע״ש
 התלבשות אור א״ם ב״ה במדת החסד כמ״ש חסד אל כל היום ואית
 חסד ואית חסד היינו חסד דלבר דאקרי חסד עולם ובהתלבשות אור
 א״מ להיות עולם חסד יבנה נק׳ אל עולם, אך חסד דלגאו שע״ז נאמר
 ובחסד עליון בל ימוט עליון דייקא שהוא מבחי׳ סוכ״ע זהו פי׳ אל
 עליון שהוא למעלה מעלה מבחי׳ ומדרגת חסד עולם וע״ז נאמר מי
 אל כמור ועמ״ש בד״ה לסוסתי בשיר השירים בעניו אדם אדמה לעליון
 כו׳ ע״ש. והנה מבחי׳ חסד עליון נמשר להיות גומל חסדים טובים
 שהוא להיות המשכת החסד למטה מטה, ועמ״ש סד״ה ועתה יגדל נא
 כח אד׳ כו׳ ועמ״ש ע״פ ויגמול שקדים בפרשת קרח ובמ״א ע״פ חסדי
 ה׳ כי לא תמנו כו׳ וע״פ הוי׳ יחתו מריביו ועיין מ״ש בביאור ע״פ
 משה ידבר וע׳ בסידור האריז״ל בכוונת אוחילה לאל כוי. וע׳ בפי׳
 הרמ״ז ר״פ שמיני בענץ ישראל ישר אל, וזהו אשריר ישראל מי כמור
 כו׳ ועל דרד זה הוא משארז״ל גבי בצלאל בצל אל היית וידעת כמ״ש

 בספר עמ״ה שער י״ג פ״מ]:
ך כיצד יומשד ויתגלה חסד עליון מאור א״ס ב״ה ממש בבע״ת  ד * א
 שהיה רחוק מאור א״ס בתכלית, הנה ע״ז אמר הנביא נושא
 עון ועובר על פשע. וביאור העניו דהנה בגמרא איתא פלוגתא מר
 אמר נושא ערן ומר אמר כובש עון. ושניהם אמת כי הנה מעשה
 העבירה אשר יעשה האדם לחטוא באחת מכל המצות ל״ת או ביטול

 •) עיין בהוספות.
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 מצד עצמו איו זה כלום. לזה התפלל עליו דוד המע״ה שגם לב
 נשבר ונדכה ע״י פעולה לא תבזה עכ״פ שגם בפעולת הנדכה יהא
 גילוי אור א׳׳ס ב״ה דהיינו שיהא בטל לאוא״ס ב״ה המקיף עליו
 מלמעלה הגם שאינו נכנס בפנימית לבו וכג״ל [וגדולה מזו איתא
 בגמרא בפרק יש בערכין (ז־י׳׳ו ב׳) בענין ענוה שלא לשמה כו׳ עוד
 עיין מענין רוח נשברה לב נשבר ונדכה בגמרא פ״ק דסוטה (דף ה׳ ע״ב)
 פ״ו דסנהדרין (דמ״ג ע״ב) וברבות ר״פ צו את אהרן ובפ׳ נשא פי״ג
 בפסוק ביום הרביעי נשיא לבני ראובן. ובזח״ג בפ׳ פינחס (דר״מ ע״א
 ודרמ׳׳ז א׳) ברע״מ ובפי ויקרא (דף ה׳ ע״א) ובפי׳ הרמ״ז שם שהאריד

 בזה. ובםבא דמשפטים (דק״ח א׳) וברע״מ פ׳ בהעלותה (דקג״ג א׳)
 ועוד נזכר מזה בזח״א (קצ״ח א׳) ח״ב (ס״א סע״א פ״ו ב׳) ח״ג (ט׳ א׳

 מ״ט סע״א דרכ״ד סע״ב) ובמק״מ שם]:

 ו וזהו לשארית נחלתו למי שמשים א״ע כשיריים. דהיינו שמשים
 עצמו בהיותו מלובש בגוף בהשתלשלות המדרגות בבתי׳
 זמן ומקום. כשיריים שמלמעלה מן ההשתלשלות הנמשד לו בבחינת
 מקיף והיינו כשיעמיק ויתבונן בשפלותיו איד שהוא מוטבע ומלובש
 מאד בנפשו הטבעית אשר עי״ז רחוק הוא מאוד מאור א״ס ב״ה
 שאינו נמשך אליו אלא בבחי׳ מקיף שעי״ז נעשה בחי׳ נדכה כנ״ל
 מזה נמשד שיהא הוא בטל לבחי׳ המקיף שעליו. וזהו לשארית
 נחלתו שהשיריים שהם למעלה מבחי׳ ההשתלשלות הם בחי׳ נחלתו
 נחלת יעקב נחל מלשון המשכה דהיינו ההמשכה וההארה שמאור
 א״ס ב״ה ויעקב חבל נחלתו. [ועד״ז שנתבאר כאן בפי׳ לשארית מבואר
 ג״כ בזהר ס״פ תולדות(דקמ״ו ע״ב) בפי׳ שאר ישוב שאר יעקב אלין ברכאן
 אחרנין דאשתארו. וכתיב והיה שארית יעקב כו׳ כטל כר. ופי׳
 דאשתארו היינו שאינן מאירים עכשיו בבחי׳ גילוי וזהו ע״ד מש״כ
 בפי׳ לשארית כשיריים כוי]• אד הנחלה וההמשכה היא באה בבחי׳
 מקיף בלבד וזהו נחלה עבר על נפשנו שאינה נכנסה בפנימיות הלב
 להיות תוכו רצוף אהבה לה׳ בכלות הנפש ממש מעומקא דלבא. ומ״מ
 מאחר שנעשה עי״ז בחי׳ נדכה יצר לו מאד מה שגופו ונפשו הבהמית
 מלבישים את הנפש ונעשה שפל בעיניו הרי הוא בטל לבחי׳ המקיף
 שעליו ומשים עצמו כשיריים ונמשר עליו חסד עליון להיות נושא עון
 ועובר על פשע שהחסד עליון מתפשט במקום נמוד יותר כנ״ל ועי״ז
 יכול להעלות נפשו ולקשרה באור ה׳ א״ס ב״ה וקדושתו ולצאת ממאסר
 ונרתק הגוף והנפש הבהמית המלבישים את נפשו האלקית שלא יהא
 מושרש ומודבק בהן כי החסד נמשל למים ומים מנתק? סרכות הריאה
 כשמשקין את הבהמה. ובד החסד גובר ומפריד הנפש האלקית

 מהתלבשותה והתקשרותה במאסר הגוף ליבטל וליכלל אליו ית׳:

 שיר* המעלות ממעמקים קראתיך ה׳. ממעמקים הוא לשון
 שעושה עומק משם קראתיה ה׳ והוא ניתקן לומר בעשי״ת,
 [בגמרא נזכר פםוק זה פ״ק דברבות (י״א א׳) פ״ג דתענית (נ״! ב׳)
 וברבות סדר ויקרא ס״פ ג׳ ובשה״ש רבה בפ׳ אני חבצלת השרון
 ובקהלת רבה בפסוק שמור רגליר כאשר. בזח״ב בפ׳ בשלח (דס״ג
 ע״נ) ובמק״מ שם וס״פ ויקרא (דכ״ו ע״א/ ובפ׳ אחרי (דס״ט א•

 יד׳ ע׳ ע״נ), ובפ׳ ואתחגו (דרס״ה ע״נ) ובפי׳ הרמ״ז שם, ובפי ויחי

 דרכ״א] כי בכל השנה האדם הולד אחר שרירות לבו כמ״ש כי פנו אלי
 עורף. אבל בעשי״ת בכל יום ויום כאו״א נתקרב אל השי״ת ונתעלה
 בבל יום יותר עד יוהכ״פ ונעשים כל נשמות ישראל עם השי״ת פב״פ,
 והוא מחמת רצוו שרצונו של כל אדם להתקרב אל השי״ת בבחי׳ פנים
 כוי [ועמ״ש מזה בפ׳ אחרי בד״ה כי ביום הזה יכפר ונסמוך נד״ה שובה ישראל

 עד ובד״ה לבאר עניו יוהכ״פ]. והנה צריר להביו עניו נשמות ישראל דלא

 כמו שסוברים העולם שהנשמה היא רק החיות והשכל שבתור האדם
 שרת ג״כ — תולדות: תוקו ע״פ לות התיקה.
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 עקב בחי׳ חכמה שירדה בעקביים וסוף המעשה במדרגות תחתונות
 דעשי׳ גשמי׳ ובני יעקב הם המקבלים מבחי׳ עקביים שהנפש גלקחה משם
 ולפיכד איו הנפש מתפעלת מדברים דקים ורוחניים ואינה בטלה כ״כ
 באור א״ס ב״ה שלמעלה מההשתלשלות שאינו מאיר לה אלא בריחוק
 מקום וכמציץ מן החרכים בבחי׳ מקיף ואינו נכנס בפנימית הלב להיות
 תוכו רצוף אהבה בכלות הגפש ממש. והגם שמצד עצמיות הנפש אפי׳
 היא ממדרגה התחתונה מאד הרי היא מ״מ נפש אלקית והיתה בטלה
 באוא״ס ב״ה ממש כנר בפני האבוקה. אמנם מצד התלבשותה בגפש
 הבהמית הנה הנפש אשר היא ממדרגה התחתונה הרי היא מלובשת מאד
 ומושרשת בטבע הגפש הבהמית ומשור אחר צרכי גופו וקשה לה ליפרד
 ממגו [ועמ״ש מזה פד״ה בי אתה נרי] מחמת שהיא בבחי׳ ישות וגסות
 רוח דהיינו שהרוחגיות היא בבחי׳ גסות ועביות. ולזאת נמשכת
 אחר דברים גסים ועבים ואינה מתפעלת מדברים דקים ורוחנים, כי
 גסות וחומריות הגוף הם המלבישים את הגפש מראשה ועד רגלה ובפרט
 בבע״ת שמתחלה גמשד אחר צרכי גופו וקשה לו ליפרד ממנו מחמת
 שהוא מלובש ומושרש בטבע גסות וחומריות הגוף ונפש הבהמית
 המלבישים אותו. והתלבשות זו נקרא בר״מ בשם סרכות הריאה
 [וע׳ מזה ג״כ ברע״מ פ׳ פנחס דרכ״ז סע״ב ודרכ״ח ע״א] שהריאה נסרכת

 ודבוקה ומושרשת עד שאינה יכולה להניף על הלב [7 ברע״מ שם
 דרל״א סע״א ודרל״ד א׳ ודרל״ה] כי אין לה כח להעלות כנפיה לפרחא

 ולסלקא קדם מלכא ולכד היא דבוק ומושרש בצרכי גופו. ואינו מרגיש
 רק עצמו ורצונו ולזאת אף אם לבבו יביו האמת שהעולם שהוא תחת
 הזמן ומקום הוא כאין ואפס ובטל באוא״ם ב״ה שלמעלה מן
 ההשתלשלות שאינו בגדר זמן ומקום כלל. מ״מ קשה לו לצאת
 ממאסר הגוף ואומר מה אעשה שכד נוצרתי. והעצה היעוצה לזה
 בזוהר פ׳ שלח (דקם״ח א׳) אעא דלא סליק בי׳ גהורא מבטשין לי׳
 גופא דלא סליק בי׳ נהורא דנשמתא מבטשץ לי׳ דהיינו להשפיל א״ע
 מזה עצמו שיהא רע בעיגיו המעשה שקשה עליו פרידתו מן הגוף
 וישים אל לבו שגם פושעי ישראל פורקי עול העובר כמה עבירות
 רק למלאות תאותו. והגם שיודע שאין בהם ממש אעפ״כ לא יציל
 את נפשו מלילר בדרכים כאלו. לפי שאינו רוצה לסבול שפלות ודחקות
 ולזאת הוא מתברר בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי
 אלד כי טבעי גרמה לי, ובאמת אין זו מענה כי צריד לשנות את
 טבעו ולשבור תאותו ולסבול חיי צער נגד כחשו בהי. וכד ישים האדם
 אל לבו לשבור תאות הגוף וחומריותו שלא יהא מוגע ומעכב גילוי אור
 א״ס ב״ה וקדושתו ליבטל וליכלל כוי, ואם אינו משבר תאותו ורוצה בטבעו
 כתולדתו שקשה לו ליפרד מטבעו הרי טענתו טענת פושעי ישראל ממש:

 והנה כשיעמיק ויתבונן בדברים האלה ויראה עד היכן מגיע רעת
 ישותו וגסותו יבטש א״ע וישפיל נפשו כעפר, והגם שביטוש
 והשפלה זאת אינה מעצמות הנפש בטבעה אלא ע״י יגיעה בהעמקת
 ההתבוננות. הנה ע״ז אמר דוד המע״ה לב נשבר ונדכה אלהים לא
 תבזה. דלכאורה אינו מובן וכי ס״ד שהלב נשבר ונדכה יחשב לבזיון
 עד שאמר דוד המע״ה לא תבזה. והלא אדרבה שבח הוא ללב שיהא
 נשבר ונדכה וכמ״ש זבחי אלקים רוח נשברה וכתיב מרום וקדוש
 אשכון ואת דכא כוי• אן־ הענין יובן בביאור מלת ונדכה שהוא לשון
 נפעל משא״כ מלת דכא הוא שם דבר כי מי שהוא דכא באמת ודאי
 שבח הוא לו אשכון ואת דכא [וע׳ מהר פ׳ אמור ד״צ סע״ב ובמק״מ שם
 ועמ״ש בפ׳ עקב סד׳׳ה ארץ הרים ובקעות וע׳ בזח״ב פקודי דרל״ג א׳. עוד

 נזכר עניו ואת דכא מהר ח״א קפ״א אי. חיב פ״ו בי. ח״ג ט׳ אי), אבל נדכה

 היינו שע״י יגיעה בהעמקת ההתבוננות הוא משפיל א״ע ונעשה
 נדכה ע״י פעולה שעושה בנפשו או ע״י שהקב״ה שולח עליו יסורין
 מלמעלה להכניע ולהשפילו וסד״א מאחר שאינו דכא באמת לאמיתו



 תורה

 הנביא כי כשלת בעינך, עד״מ אדם הנכשל• ברגלו באבן הכאה קטנה
 ומזה נופל כל גופו וראשו מגיע לארץ בהכאה גדולה מחמת שהראש
 הוא גבוה יותר. כר הוא הנמשל כשאדם נכשל בערן קל אפי׳ ביטול
 תורה שאפשר לו לעסוק בתור׳ ואינו עוסק או ביטול מ״ע כמו צדקה שאפשר
 לו ליתן ואינו נותן ומכ׳׳ש בעברו על מל׳׳ת אף שנראה לאדם עבירה
 קטנה והוא כמו שדחה רגלו ממקום מעמדו והוחלק מעט, אף כאן
 שנכשל בערן הנ׳׳ל דהייגו רגלי הנשמה בחי׳ יעקב מחמת זה נופל
 הנשמה בחי׳ ישראל לצד אחר ואינה מאירה בעקבו [היינו כמו הלבנה
 כשמתרחקת מן השמש וחציה התחתון הוא חושד לפי שאינו מקבל אור
 השמש, כד הרשעים בחשד ידמו והנשמה שבתור הגוף אינה מאירה
 כלל היינו שאין מאיר בה מבחי׳ ישראל שהוא בחי׳ שמשא בו׳. ועד״ז
 י׳׳ל פי׳ ערן עקבי יסובני פי׳ שעם היות שהחטא הוא בבחי׳ עקב
 ורגלי הנשמה עכ׳׳ז זהו הגורם שגם בחי׳ הסובב והמקיף של הנשמה
 אינו מאיר וזהו עניו עוגותי עברו ראשי. וע׳ בזהר פ׳ מקץ דקצ״ח סע׳׳א
 ודקצ׳׳ט רע׳׳א] ולזה צדיר תשובה. וזהו ג׳׳כ פי׳ שמע ישראל ה׳ אלקינו
 ה׳ אחד. ולכאורה למה גאמר ג׳ שמות אד הפי׳ הוא כד שמע לשון
 הבנה ישראל הוא בחי׳ הנשמה הנקרא ישראל וכ״א צריד לומר לנשמה
 שמע והבן אתה ישראל בחי׳ הנשמה ה׳ אלקינו ה׳ שהוא פי׳ הי׳
 הוה ויהיה ברגע א׳ וע״כ נרמז הכל בתיבה א׳ ה׳ שהוא למעלה
 מהשכל הוא אלהינו היינו כחנו והיותנו ה׳ אחד הוא כולא חד, ובחי׳
 נשמה זו הנקרא ישראל נתאחד עם הוי׳ ב״ה [ר״ל כי ב׳ שמות
ג א׳) קב״ה סתים חר  הוי׳ שבק״ש הוא ע״ד מ״ש בזהר פ׳ אחרי (
 וגליא הייגו סכ״ע וממכ״ע וכמ״כ ישראל סתים וגליא והיינו
 שבחי׳ ישראל זהו בחי׳ הסובב והמקיף שבנשמה וזהו שנתאחד
 עם שם הוי׳ ב״ה הסוכ״ע], וכשיתבונן כד מזה נתעורר מדת האהבה
 להשי״ת וזהו ואהבת את הוי׳ אלקיד פי׳ שהוא תמיד אלהיד ולא כמו
 הבן שנלקח ממוח האב ונפרד ממנו אח״כ ואעפ״כ יש לו אהבה
 לבנו׳ אד אינו שוה לכל נפש, יש בו שיכול למסור נפשו בשביל אהבת
 אביו ויש בן שאין לו מס״נ וגם אינו מחויב ע״פ הדין כי חייד קודמין
 ואבדתו ואבידת אביו אבידתו קודמת בו׳. וזה מחמת שהוא נהיה
 מהות בפ׳׳ע. אד הנשמה אינו כד רק כולא חד ואינה נפרדת ממנו
 ית׳ כלל [וע׳ בזהר תרומה (דקל׳׳ו סע״ב) ובאדר״ז (ד״נ״א אי). ועד״ז
 יובן בנש״י ועמ״ש בד״ה אלה פקודי המשכן בעניו עדות לישראל ועמ״ש
 בד״ה וכל בניד בפי׳ בינה בן י״ה כוי], לכן מוכרח להיות לה אהבה
 אפי׳ בכל לבבר ובכל נפשד במס״נ ממש וזה האהבה שהיא מחמת שה׳
 אלהיר יש בכל אחד ואחד מישראל אפיי בקל שבקלים כמאמר אע״פ
 שחטא ישראל הוא׳ אד האהבה היא מסותרת אצלו [ועמ״ש מזה נד׳׳ה שחורה
 אני בר] כמו אור הנר שמסתירים אותו במקום חושד. לכר צריד לעשות

 תשובה להסיר החושד ולגלות מצפונו וזהו שובה ישראל:
 ב והעצה לגלות מצפוני לבו ולהסיר החושד כד הוא דהנה יש ב׳
 מיני רחמגות אב הרחמן ואב הרחמים ופי׳ אב הרחמו
 הוא המרחם על האדם במה שהשכל מחייב לרחם עליו כמו למשל אדם
 יש לו מדת רחמנות זו שמרחם על חבירו כשמפייםו אחר שצערו
 פעם ושתים שהשכל מחייבו למחול לו ולא יותר וזו ג״כ בחי׳ אב
 הרחמן אצל השי״ת כביכול אבל מדת אב הרחמים הוא רחמים גדולים
 בלי שיעור אף שאיו השכל מחייב למחול לו ולרחם עליו. דהיינו אחר
 שחטא הרבה פעמים מאד אעפ״כ כשמבקשים ממנו סלח לנו אבינו
 ג״פ בכל יום הוא מוחל וסולח לו, וזהו פי׳ חנון המרבה לסלוח, וצריכים
 אנו לעורר רחמים גדולים דהיינו ביגמה״ר מי אל כמור נושא עוד
 ועובר על פשע שמגביה העוו ועובר על פשע שמעבירו הוא מי אל
 כמור. וזהו כי אבי ואמי עזבוני היינו בחי׳ אב הרחמן ועכ״ז וה׳ יאספני
 היינו בחי׳ אב הרחמים. אד האיד מעוררים רחמים גדולים הוא על פי
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 שבו משיג את השי״ת כמו שכליים אחרים שמשיג עניינים אחרים
 בודאי אינו נקרא נשמות ישראל כי הנשמה היא חלק אלוה ממעל שהוא
 למעלה מהשכל [ועמ״ש מעניז הנשמה בביאור ע״פ ולא תשבית מלח בפ׳ ויקרא].
 אד העניו שהנשמה הוא בב׳ בחי׳ יעקב וישראל. ונקדים להביו פי׳ השמים
 כסאי והארץ הדום רגלי מהו הדום רגלי שהוא מדרגה התחתונה שהיא
 שרפרף והשמים כסאי והוא מדרגה עליונה, והאמת כד הוא שהמלאכים
 עליונים עומדים תמיד באימה ויראה בלי שום מח״ז כלל מחמת שהם
 משיגים תמיד אלהות בהתגלות אמנם בהארץ אינו כן בהתגלות אלהות.
 ולכאורה הוא תמוה שהרי נאמר אני הוי׳ לא שניתי• אד התירוץ ע״ז
 דהנה יש ב׳ בחי׳ סוכ״ע וממכ״ע והנה בבחי׳ סוכ״ע אין שום שינוי
 קודם הבריאה ולאחר הבריאה בבל עולמות עליונים ותחתונים בשוה
 כעיגול שמתעגל ומסבב אף למטה והוא למעלה מן השכל והזמן היה
 הוה ויהיה ברגע א׳ שאין השכל משיג זה. אמנם השינוי הוא בבחי׳
 ממכ״ע דהנה בע״מ נברא העולם שנשתלשלו מאמר יהי אור ויהי כן
 יהי רקיע ויהי כן והשינוי הוא מצד המקבלים כי כל עולם משיג לפי
 שכלו. וזהו השמים כסאי עולמות עליונים משיגים יותר אלהות והארץ
 הדום רגלי הם המדרגה התחתונה שאינם משיגים כ״כ. [ועמ״ש באריכות
 ע״פ השמים כסאי. דר״ל שמבחי׳ השמים שהוא מקיף עליון הסוכ״ע
 משם דייקא נמשד להיות בחי׳ כסאי שהוא מקור לג״ע העליון ועיין
 בדיה שער כסה״כ. וענין בחי׳ זו בנשמה הוא בחי׳ יחידה שלמעלה
 מהשכל בכל מאדר בחי׳ רצוא שבחי׳ זו נקי השמים ועמ״ש בד״ה כי
 המצוה הזאת בפי׳ לא בשמים היא כוי. ובחי׳ ארץ זהו המשכה למטה
 בבהי׳ שוב. וגם י״ל ב׳ בחי׳ אלו דכסאי והדום רגלי זהו ענין מקור
 ב׳ בחי׳ עלמין סתימין ועלמין דאתגליין. ומכ״ז יובן איד שב׳ בחי׳ אלו
 דשמים וארץ הנ״ל שייכים לב׳ בחי׳ ישראל ויעקב המבואר לקמן בסמור
 כי השמים שהוא בחי׳ יחידה זהו בחי׳ ישראל, ויעקב הוא בחי׳ נר״נ
 המתלבשים בכלים וזהו בחי׳ והארץ הדום כו׳ וז״ש וישב יעקב בארץ
 מגורי אביו כוי, וכמ״ש במ״א על פסוק זה שזהו עניו ההמשכה בבחי׳ שוב],
 והנה כמו שבכללות החיות יש ב׳ בחי׳ סוכ״ע וממכ״ע כמ״כ בנשמת האדם
 יש ג״כ ב׳ בחי׳ אלו וע״ז נאמר ויברא את האדם בצלמו בצלם אלקים, וזהו
 ענין ב׳ הבחי׳ יעקב וישראל. [ועמ״ש מענין זה שבנשמה יש ב׳ בחי׳
 כמו סוכ״ע וממכ״ע בד״ה ציון במשפט תפדה. ועמ״ש בד״ה כי תצא
 שזהו ענין בצלמו בצלם אלקים. וע׳ בזהר וישלח (דף קע״ד אי) דבחי׳
 ישראל ובחי׳ יעקב זהו כענין בחי׳ הוי׳ ובחי׳ אלקים, נמצא שזהו ענין
 יצלמו בצלם אלקים בו׳ שהוא בחי׳ סוכ״ע וממכ״ע] בחי׳ יעקב יו״ד
 עקב יו״ד הוא חכמה דהיינו השכל מה שהוא משיג אלהות ומה שמאיר
 ומחיה את הגוף ברמ״ח אברי׳ הוא רק עקב מן הנשמה בחי׳ רגלי
 הנשמה [וכמ״ש מזה סד״ה שמאלו תחת לראשי ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה
 לא הביט און ביעקב]. ובחינת ישראל הוא לי ראש והוא בחי׳ נשמה שהיא
 למעלה מן הגוף ומן השכל, ובחי׳ זו היא א׳ יחיד• ומיוחד עם השי״ת
 בלי שום פירוד בשום אופן [ועמ״ש מזה בד״ה ולהבין בתוספת ביאור
 ענין השופר ועמ״ש מעניו פי׳ ישראל לי ראש ס״פ שלח בד״ה אני
 דפ׳ ציצית ועמ״ש בד״ה יונתי, ועמ״ש עוד מזה בד״ה ואתחנן גבי
 ועתה ישראל שמע כו׳ שבחי׳ ישראל ובחי׳ יעקב זהו כענין שמשא
 וסיהרא וכמו בהשמש אין שום שינויים בחי׳ לא שניתי כך בבחי׳
 ישראל כוי ע״ש וע׳ בהרמ״ז ר״פ שמיני], ובחי׳ זו יש בכאו״א מישראל
 אפי׳ קל שבקלים, ומ״ש הכרת תכרת הנפש מחמת שעיקר עבירות
 חמורות שהוא* חייבי כריתות זה נאמר על בחי׳ יעקב שנכרתה משרשה,
 אבל בחי׳ ישראל אינה נפרדת ממנו ית׳ בשום אופו [ועמ״ש בדיה שחורה
 אני גבי בני אמי נחרו בי ובד״ה בעם השמע״צ בעניו כי אבי ואמי עזבוני כר].

 ומ״ש שובה ישראל עד הוי׳ אלקיר. ולכאורה הוא תמוה ישראל מה
 חטא והלא אינה נפרדת* ומה צריר לתשובה. אד זהו שאמר הושע

 שדה אד — םי•: בכת״י: פי׳ הפסוק.
ה הדום — חשיגיט: בכת״י: משיגים אלקותו. ד  ש

 שדה אפי׳ — שעיקר: בדפוס ראשוץ: עובר. בבוך תקנז איו תי׳ זו.
 ״) עיין בהוספות.

 דרושים לר״ה



 תורה םג

 התומ״צ וזהו עניו יכוננהו ובתרגומו אלפינון פתגמי אורייתא וגם מלשון
 בנין ע״ד מ״ש ויבן ה׳ אלקים כוי. ועמ״ש בד״ה וכל בניך למודי
 מעניו אל תקרי בניך אלא בוניך ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה יונתי ובד״ה
 תורה צוה וגם יםובבנהו היינו שהקיפם בענני כבוד וזהו עניו חג
 הסוכות שאחר יוהכ״פ ועשי״ת שעי״ז נמשכים התגלות מקיפים עליונים
 מבחי׳ סוכ״ע ואח״כ גמשכי׳ ומתגלי׳ ג״כ בבחינת פנימית בשמיני עצרת כו׳
 וכמ״ש במ״א] יכוננהו פי׳ יתבונן שמכה״ב להמשיר אלהותו ית׳ שיהיה
 לו דירה בתחתונים ע״י תומ״צ כוי. כנשר הוא רחמנות רחמים גדולים
 יעיר קגו כו׳ ויהיה התגלות אלהותו ואז ה׳ בדד ינחנו כו׳ [יעמ׳׳ש מזה

 בד״ה כנשר יעיר כו׳]:

 וזהו פי׳ ממעמקים מדבר המעמיק שמביא לידי עומקא דליבא
 דהיינו מחמת שיתבונן שהנשמה מתייחדת עמו וחלק מהגשמה
 מאירה בגוף והוא רחוק מאד מהשרש שלה מחמת החושן־ והענן זה
 מביא לידי גילוי עומקא דליבא שירצה רק התגלות אלהותו ית׳ שיהיה
 מכה״כ ע״י תומ״צ כנ׳׳ל, [וגם כי שרש העומקא דליבא הוא נמשד
 מבחי׳ המקיף של הנשמה שכאשר היא מאירה בתיך הנשמה שבגוף
 אזי הוא מתגלה בבחי׳ עומקא דליבא ותעלומות לב וכמ״ש בד״ה
 שמאלו תחת לראשי הג״ל גבי ובכל מאדר ובד״ה כי תצא גבי לד
 אמר לבי בקשו פגי כוי שפגימית הלב הוא הארה והמשכה מבחי׳
 םוכ״ע ועמ״ש בביאור ע״פ כי המצוה הזאת. ולכן נקרא המקיף של
 הנשמה בשם מזל ע״ש שמדל וממשיד כו׳ וזהו שנקרא ג״כ ממעמקים
 שמביא וממשיר בחי׳ עומקא דליבא. וע׳ מהר בשלח (דס״ג ע״ב)
 ממעמקים עמקא דבולא שמשפיע בבחי׳ עומקא דבירא כו׳ אמר ר׳
 חזקיה כד כו׳ אשרי כולא ואכליל כולא בהאי עמיקא עילאה. והיינו
 גילוי בחי׳ סוכ״ע סתימא דכל סתימין כוי ע״ש, ועד״ז יובן בנפש
 שהגילוי מבחיגת פתים שבגשמה שהוא מבחי׳ הסובב והמקיף הוא
 בבחי׳ עומקא דליבא כג״ל]. וזהו קדאתיד ה׳ כאדם הקורא לחבירו
 שיבוא אצלו כר הוא קורא להשי״ת (ועמ׳׳ש מזה בד״ה שובה ישראל עד)
 שיתגלה אלהותו בעולם התחתון שיהיה נגלה כבוד ה׳ ודאו כל בשר

 יחדו כמו בעולם העליון:

 ה׳ שמעה בקולי. שמעה לשון הבנה שיתבוגו בקולי ולא אמר לקולי
 כי פי׳ בקולי מה שבתור קולי דהיינו האהבה מסותרת שיש בכל
 אדם למסור נפשו על קדה״ש אפי׳ בקל שבקלים (ועמ״ש מענין שמעה
 בקולי בד״ה תקעו בחדש שופר ועמ״ש בד״ה לסוסתי בעניו כי אמרתי

 עולם חסד יבנה אמירה היא בלב כוי):

 תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני. הוא מדרגה פחותה
 מכולם דהיינו מי שמבקש על עצמו(ולא שמעורר רחמים
 על חלק אלוה שבו שירד מאיגרא רמא בו׳ ולכן נאמר לקול תחנוני
 ולא בקולי) והיא לא פרחה לעילא מעצמה לזה אמר תהיינה אזניד
 הם המלאמם הנקרא אזני ה׳ קשובות לקול תחנוני דייקא דהיינו תחינה
 שלי שמבקש על עצמו שהם יעלו התפלות למעלה לפני השי״ת ב״ה
 אמן [ודקדוק זה לחלק בין מ״ש שמע׳ בקולי וביו מ״ש לקולי ע׳ כיוצא בזה

ר פ׳ וישלח(דקג^ט םע״א)]: ה  בפ׳ ראה ע״פ בי תשמע בקול בו׳ ועיין מ

• 
/ יחיינו  יחיינו* מיומים ביום השלישי יקימנו וגו׳(בהושע סימז ר
 מיומים הם ב׳ ימים של ר״ה, כי ר״ה לעולם ב׳ ימים אפי׳
 בזמן שהיו מקדשיו ע״פ הראיה. ביום השלישי הוא יום כיפור. והענין
 דהנה ב׳ ימים של ר״ה הם עליות העולמות ביום אחד הוא בחי׳
 פנימיות. ויום ב׳ הוא בחי׳ חיצוני׳ [כמ״ש בפע״ח שער ר״ה ספ״ד]. ולהבץ
 ענין זה דהנה כתיב לבבתני אחותי כלה שכנס״י מקור כל הנשמות הוא

 *) קיצורים נדפסו לקמן בהוספות.

 לקוטי

 מ״ש והיה כי יבואו עליר כל הדברים האלה והשבות אל לבבד
 כוי. פי׳ והשבות דהיינו שישיב א״ע אל לבבו שמקודם צריד לידע
 מקומו ושרשו שהיה מתחלה ועכשיו סר ממנו בכדי שידע לחזור למקומו
 הראשון, כי מי שאינו יודע ביתו ותועה בדרר אינו יודע להיכן לחזור
 וצריר ג״כ להכיר ולהבין מקומו שהוא עכשיו באיזה מקום הוא תועה,
 וכשישים אל לבו זאת וימצא א״ע שלבבו פונה מן דרד הישר אל
 תאוות. ואם לחשד אדם לאמר הלא ה׳ פעל זאת שהוריד הנשמה
 למטה וגם חורבן ב״ה מי זה אמר ותהי אם ה׳ לא צוה לזה משיב
 הפ׳ אשר הדיחד ה׳ אלקיד שמה, שכוונת השי״ת היתה להדחה בעלמא,
 וכשיתבונן שהוא במקום נמוד בגוף ונודב בזה מעורר עליו רחמים
 גדולים על חלק אלוה שיש לו שנתאחד עם ה׳ ב״ה שנפל ונתרחק
 כ״כ מאיגרא רמא ממקום חיותו. וזהו וישוב אל ה׳ וירחמהו פי׳
 שירחם על השי״ת ב״ה. ולזה אנו אומרים כל הווידוים אשמנו בגדנו
 כוי. דלכאורה למה זה הסיפור והלא השי״ת יודע כל תעלומות לב.
 אד כ״ז אנו אומרים כדי לעורר רחמים גדולים לכן אומדים קודם
 אשמנו אלהינו שהוא כחנו והיותנו ואלהי אבותינו הוא גבוה מעל גבוה
 [ועמ״ש מזה בד״ה אלה תולדות יצחק] והוא מאיגרא רמא כו׳ ומחמת

 זה נתעורר רחמים גדולים מלמעלה וממילא נתעורר אצל האדם ג״כ
 אהבה להבורא ית׳• אך־ לא ישאר בכר שלא יעשה כלום כמו שסוברין
 העולם שזהו תכלית השלימות כשיש לו מעט אהבה• אד העיקר הוא
 להמשיך אלהותו ית׳ למטה להיות לו דירה בתחתונים שזהו דוקא תכלית
 הבריאה לזכור תמיד ולהתבונן שמלא כל הארץ כבודו ולהאדיר בזה*.
 וזהו תענוג עליון ובל המאדיר באח״ד כוי• אד איד הוא ההמשכה הוא
 ע״י תורה ומצות שהם רמ״ח אברין דמלכא וכל התורה שמותיו של
 הקב״ה וזה יכול כ״א אפי׳ הדיוט כשאומר הלכה ואגדה בו׳ או כשעושה
 אתה מצוה ובלבד שיכדן להמשין־ אלהותו ית׳ אל חיותו וחלקו ממעל
 כי חלק ה׳ עמו שיתאחד וידבק חלקו עם השי״ת ויתגלה אלהותו ית׳
 לעיו כל כמאמר כי עין בעין יראו ונגלה כבוד הוי׳, וזהו לשם יחוד
 כו׳ לפי פשוטו שלא יחפוץ שום דבר כמ״ש מי לי בשמים כו׳ וא״א
 להמשיד אלהותו ית׳ כ״א לתור כלי׳ דהיינו תומ״צ וכל אותיות התורה
 הם כלים כמ״ש וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב דהיינו השראת
 השכינה, ובזמן שבהמ״ק קיים היה עיקר השראת השכינה בק״ק ומשם
 מתפשט לכל העולם, ועכשיו כשחרב בהמ״ק אין להקב״ה בעולמו אלא
 ד״א של הלכה עיקר השראת השכינה ומשם מתפשט לכל העולם כולו,
 כמו הנשמה שעיקר השראתה במוח ומשם מתפשטת לכל הגוף כולו
 להחיותו. [וביאור העניו היינו כי יש ב׳ בחי׳ תשובה האי מלמטה
 למעלה וזהו עי׳י התפלה שהיא בחיי סולם מוצב ארצה כוי עד שעי׳׳ז
 מתחבר ומתאחד בחי׳ הנשמה שבתור הגוף עם בחי׳ מקורה
 ושרשה בחי׳ מזליה להיות שובה ישראל דייקא שיהיה העבודה בבחי׳
 ומדרגת ישראל שהוא בחי׳ סובב ומקיף שבנפש ועיין מענין בחי׳
 עבודה זו םד״ה כי קרוב אליר הדבר מאד כו׳ וזהו עניו למם״נ
 באחד בק״ש. ואחר כד צ״ל תשובה מלמעלה למטה להמשיך גילוי אור
 א״ס ב״ה מלמעלה למטה אל הארת הגשמה שבתור הגוף והיינו ע״י
 התורה ומצות וכמ״ש במ״א ע״פ קומי לר רעיתי יפתי כוי. ותשובה
 זו שמלמעלה למטה מבואר בזהר פ׳ ויקרא (די״ו ע״א) ובי בחינות
 תשובה אלו זהו עניו יסובבנהו יבונגהו כמשי״ת]. וזהו ג״כ פי׳ ימצאהו
 בארץ מדבר. פי׳ ימצאהו לחלק אלוה במקום הקליפות כשנמשר אחר
 תאוות הגוף ההוה ונפסד. ובתהו ילל ישימון יסובבנהו פי׳ יתעורר
 רחמים גדולים שהוא כתר שהוא סובב ומקיף [ועי״ז מתגלה ג״כ
 בחי׳ הסובב והמקיף שבגפש להיות שובה ישראל דייקא והוא ענין
 התקשרות בחי׳ סתים שבנשמה בבחי׳ סתים דקוב״ה כביכול דהיינו
 בבחי׳ סוכ״ע, וזהו עניו יסובבנהו ואח״כ נמשד להאיר בפנימית ע״י

 שרה הקביה — ואגדה נוי: בכת״י: ואגדה תהילים ומעמדות.
ה כי חלק: בבת״י: כמאמר בי חלק. ר  ש

 •) עיין בהוספות.
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 יעלה לנו השמימה. שמה שאמר לא בשמים היא. פי׳ שבחי׳ המשכת
 אלהות קרובה אל האדם. [ועמ׳׳ש מזה סד״ה כי המצוה הזאת]. היינו
 כשאיו בו פגם הברית, אבל בפגמו נסתלק למעלה ובאמת מי יעלה
 לנו השמימה ונרמז בר״ת מילה וס״ת הוי׳. כלומר שע״י שמירת אות
 הברית ממשיד בחי׳ הוי׳ עד סוף כל דרגין [ועמ״ש עוד מ«ה בדיה
 בעצם היום הוה נמול אברהט. ועמ״ש ע״פ הזח״א ר״פ נח דנ״ט ע״כ כל מאן

 מטר האי ברית כר] וכן בברית הלב נאמר ומלתם את ערלת לבבכם,

 וכו בברית הלשון כת* שקרניו כוי הכלא דשקרא כוי. וכן המספר
 בגנות חבירו אפי׳ אומר אמת. ובמו שאמרז׳׳ל שלשה אמרו אמת
 ונטרדו מן העולם נחש ומרגלים ודואג. והעניו כי הנה דבור הוא
 מלשון הנהגה והמשכה. וכמ׳׳ש ידבר עמים תחתינו. וזהו עניו וידבר
 ה׳ אל משה שהמשיד רצונו וחכמתו ית׳ למטה כנ׳׳ל הליכות עולם כו׳
 והמספר בגנות חבירו או דובר שקר הרי הבל היוצא מפיו הנה הוא
 הבל ורעות רוח תביר׳ דרוחא כו׳ שמשבר ומפסיק כח וחיות רוח
 אלקים הנמשד אליו. ולכן אפי׳ עוסק בדברי תודה אח״כ הרי לימודו
 אינו נקרא בשם דבר ה׳ זו הלכה הליכות עולם כוי. וכמ׳׳ש ואשים
 דברי בפיר ואינו נקרא בשם דיבור כלל כי לא יגורד רע כתיב וכתיב
 דובר שקרים לא יכון לנגד עיני, וזהו שארז׳׳ל על המספר בגנות
 חבירו שהוא כאילו כופר בעיקר כלומר כאלו כופר שהוא ית׳ עיקרא
 ושרשא דכל עלמין וממשיך עליו בחי׳ ערלת הלב החופפת על

 הברית הנ״ל*:
 ג ועצה היעוצה לזה הנה כתיב ואתה נותן להם את אכלם בעתו
 שהוא ית׳ הנותן ומעורר מלמעלה לבות ב״א. וזהו בעתו.
 פי׳ בעת ושעה שיש לכל אדם שאיו לד אדם שאין לו שעה שהוא בחי׳
 התפלה שנקרא חיי שעה שהוא מלשון וישע אל הבל לשון ויפן שיש
 ביכולת כל אדם להפנות* רצונו אל ההיפור ממש [ועמ״ש מזה ע״פ מה יפו
 פעמיד ועמ״ש בביאור ע״פ שוש אשיש בעניו כי הלבישני בגדי ישע]. אד

 דו״ר זו שמלמעלה צריך תחלה לבקש רחמים עליו עמ״ש סד״ה ויקרא
 משה בפ׳ תבא. וז״ש עיני כל אליר ישברו. עיני כל פי׳ בחי׳ עינים
 שהם למעלה מהלב המשגיחים בו [ע״ד מ״ש בד״ה כי קרוב אליך
 הדבר בעניו שהבחירה קודם לאהבה כו׳ ע״ש] אליד ישברו שהוא ענין
 התעוררות בחי׳ רחמים רבים דהיינו ע״י שיתבונן איד שהוא נמשר
 ממקום גבוה מאד בחי׳ נקודת פנימיות הלב בחי׳ לבבתני אחותי כלה
 הנ״ל ותרד פלאים מטה מטה מאד והרחמנות ע״ז גדולה מאד, ועמ״ש
 מזה בד״ה לא הביט און. והנה כתיב םומד ה׳ לכל הנופלים וזוקף
 לכל הכפופים. [ועמ״ש מזה בד״ה כי ההרים ימושו]. כי הנה כתיב
 יגיע כפיד כי תאכל וכו׳ בזעת אפיד כו׳ דהיינו יגיעת בשר בלא
 לב ולא להטריד שכלו בעניני העולם ומי שהוא עוסק בעניני העולם
 בכל מוחו ושכלו הנה הוא מוריד חב״ד שלו למטה מטה ודומה כמו
 למשל אדם שכופף ראשו. ומזה יכול ליפול יותר שיפול גם ספיקות
 על האמונה שהוא בחי׳ רגלים כמ״ש העמדת במרחב רגלי וכשיש לו
 ספיקות באמונה הוא נופל ממקום רגליו רק שיש לו רגליים מפני
 שישראל עצמן הם מאמינים כו׳ וכמ״ש במ״א*, ולכן נקרא בשם נפילה
 לבד [וע׳ בזהר פ׳ וישלח דקע״א א׳ ובפי בראשית ד ח׳ ריש ע״א]. והנה כל
 בחי׳ אלו סומר ה׳ ודוקא ע״י שעיני כל אליך ישברו ואז ואתה נותן
 כוי שנמשד מלמעלה י״ג מדות הרחמים שהם נקראים י״ג נהריו
 דאפרסמנא דכיא כוי, והוא עד״מ כמו נהר הנמשד והולד ומתפשט,
 כר י׳׳ג מדות אלו נמשכים והולכים ממקום גבוה ועליון מאד עד
 שמתפשטים למטה והם נק׳ מים טהורים שמכבסים העונות כמ״ש
 הרב כבםני מעוני*. והנה כמו למשל נהר הנובע שמוצאו ממקום
 מעין, כך י״ג מדות אלו נמשכים והולכים ממקור מים חיים בארא
 עמיקא דכולא אור א״ס ב״ה סתימא דכל םתימין [ועמ״ש מזה בפ•

 שו״ה הברית הניל: קיצור נדפס לקמו בהוספות.
 •) עיין לקמן בהוספות.

 בחי׳ נקודה פנימיות לבו של הקב״ה כי אף שהוא ית׳ אין לו דמות
 הגוף כר הנה דברה תורה כלשוו בני אדם כמ״ש ועל דמות הכסא
 דמות כמראה אדם עליו מלמעלה (ע׳ מק״מ משפטים קכ״ב אי, ועמ״ש
 בביאור ע״9 לנבתני). והנה כמו למשל לבו של אדם שהוא עיקר חיותו.

 כך ישראל עלו במחשבה והוא עיקר בריאות עליונים ותחתונים והוא
 בחי׳ נקודה אמצעית וכו׳ (ועמ״ש מזה בד״ה ביום השמיני עצרת
 גכי פרי עץ הדר. הדר באילנו כוי. וענין נקודה אמצעית ע׳ בזהר
 פ׳ שלח (דקס״א ב׳) ולבא שארי באמצעיתא כוי לאתר דאקרי
 קדה״ק כו׳ ותמו הוא לבא שריא כו׳ וע׳ בזהר ויחי (דרל״א א׳) ואיהי
 נקודה אמצעיתא כו׳ ובפ׳ נח (דע״ב א׳). ועמ״ש בד״ה זכור את אשר
 עשה לך עמלק בעניו לבבתני כו׳ עד וזהו אל ארץ כו׳ זבת חלב
 ודבש ע״ש. וע׳ עוד מענין נקודה בזהר פ׳ ויקהל (דר״ד א׳ ב•) ובר״ח
 פ״ב משער הקדושה. ועוד מזה בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳ תצוה (דף קפ״ד ב׳)
 בעניו אחר). והמלאכים הם בחי׳ חיצוניות ונקראים בבחי׳ קרביים
 ומעייפ כענין שנאמר המו מעי לו וכל קרבי את שם קדשו מפני
 שהם כלים להשפעות חיות אלקות. [ועמ״ש* מזה בביאור ע״פ ויהי קול
 מעל לרקיע]. והנה האדם הוא כלול משתיהם ויש בו ב׳ בחי׳ פנימית
 וחיצוניות הנ״ל בלבו כמ״ש ואהבת בכל לבבד ולא כתיב בכל לבך
 מפני שיש ב׳ לבבות בחי׳ חיצוניות היא האהבה הטבעית שיש בכל
 אחד ואחד מישראל ואפי׳ רשעים מלאים חרטות כי טבע כל איש ישראל
 למשוד אליו ית׳ לדבקה בו אלא מפני שהיא בבחי׳ חיצוניות וטבעיות
 לבד לכן יש מניעות כוי, אבל עיקר התשובה בלב שהיא בחי׳ תשובה
 עילאה מעומקא דליבא ונקרא בחי׳ פנימיות הלב והוא ענין מ״ש
 ועמר כולם צדיקים. עמ״ש בביאור ע״פ מי יתנר• כי צדיק כתמר
 יפרח מה תמר אין לו אלא לב אחד כוי. כמאמר כשם שאין בלבד
 אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד, והוא מאמר השבטים שהיו מרכבת
 השכינה ליעקב שהי׳ מרכבה לקוב״ה כוי [ועמ״ש מזה ע״פ זכור דעמלק
 ומ״ש בביאור ע״פ אלה מסעי בעניו יריחו עיר התמרים, וע׳ מעניו
 צדיק־כתמר יפרח ברבות פ׳ לך לך ר״פ מ״א במדבר ר״פ ג׳ ובזהר
 ח״א דפ״ב א׳ דר״כ ע״ב. ודג די״ו א׳ דרצ״ב סע״א]. ולפ״ז י״ל שזהו
 עניו מ״ש בשה״ש רבה ס״פ אני ישנה בעניו תמתי ר׳ ינאי אמר
 תאומתי כוי. ועמ״ש ע״ז סד״ה ששים המה כו׳ אחת היא בו׳ בשם
 האריז״ל בזהר הרקיע ר״פ בראשית ועיין בפרדס בעה״כ ערד תמר
 ובסה״מ סי׳ י״א. וזהו שכתוב לבבתני באחת מעיניה פי׳ באחת
 משתי המדות הנ״ל במיוחדת שבהם דהיינו בחי׳ פנימיות הנ״ל. וזהו
 עני! כל עשי״ת בבחי׳ פנימיות נקודת הלב להיות פב״פ כו׳ למהוי אחד
 באחד כוי. וזהו ביום השלישי שהוא יוהכ״פ יקימנו ונחיה לפניו לפניו
 דייקא בבחי׳ פנים הנ״ל [ועמ״ש סד״ה לבאר עניו יוהכ״פ ובד״ה שובה

 ישראל עד•]:

 ב ולהרחיב הביאור הנה כתיב עיני כל אליד ישברו. פי׳ עיני
 כל הוא כנ״י שנקרא כלה והיינו בזמן שהם בחי׳
 לבבתני הנ״ל אבל כשחסר מהם בחי׳ זו מפני הפגם נקרא כל בלא
 ה׳. [ועמ״ש מזה בד״ה עיני כל בפ׳ מטות]. והיינו מפני פגם הברית
 שכן מצינו באברהם שאחר המילה ניתוסף לו אות ה׳ על שמו והיה
 שמך אברהם (והי זה היא ה׳ עילאה שהיא פנימית ה׳ תתאה והיא
 בחי׳ פנימית הלב וכמ״ש בד״ה ושאבתם מים, ועוד כי ה׳ עילאה
 שרשה מלמעלה מעלה כמ״ש בד״ה עניו לד לד והיינו מבחי׳ רצון
 העליון שלמעלה מהחכמה וזהו עניו פנימית הלב. ועמ״ש מענין
 פנימית הלב בד״ה והיה ביום ההוא יתקע/ ולכן בפגמו נסתלק אות
 הה״א שהוא בחי׳ פנימית הלב הנ״ל ונעשה לבו כאבן ונטמטם שאינו
 יכול לפתוח לבו בשום אופן בעבודת ה׳. ולכן נרמז מילה בר״ת מי

 *) שו-ה ומע״ס: בכמה כת״י נוסף: ע״ד משל.
 שריה ובסה־נז סי׳ י״א: לכאורה כאן צ״ל הסוף מוסגר.

 6»*ר, ישראל עד: קיצור נדפס לקמן בהוספות.
 יו עיין בהוספות.



 לקוטי דרושים לר״ה תורה סד

 ע״ב) ובפ׳ נשא (דקפ״ח א׳) וע״ש, ר״פ שלח דקנ״ו ב׳ ע״פ ידעת השחר

 מקומו ע״ש. וע״ש ר״פ תרומה דף קכ״ו ע״ב ע״פ הגשקפה כמו שחר
 ובפי׳ הרמ״ז שם ובפי אמור (דק״ד ע״א) יעקב אמר אז יבקע כשחר
 אורר כו׳ ועמ״ש ע׳׳ז בד״ה להביו עניו משמח חתו). ופי׳ שיתמנו כמו
 למשל עמוד השחר שמאיר ממזרח שמש שהשמש היא תחת הארץ
 ובוקע ומאיר עליו בשחר שהנה חומר הארץ מפסיק ביו השמש ובינינו.
 כד חומריות הגוף מפסיק בין הארת פנים הנמשכת מאור א״ם ב״ה
 עליגו ועי״ז יעורר רחמים רבים דהייגו ע״י שישים אל לבו רחוקו
 מאור פני ה׳ שהוא כמו הענן המחשיד כו׳ מסר מבדיל כו׳ ואזי
 מרחוק ה׳ נראה ויבא כגשם לנו בחי׳ מים טהורים בו׳ וכמ״ש מזה
 בד״ה האזינו השמים גבי יערוף כמטר לקחי ע״ש• אן־ הנה ארז׳׳ל
 שכג״י שאלה שלא כהוגן ויבא כגשם לגו והשיבה הקב״ה כהוגז אהיה
 כטל לישראל. והענין כי הנה באמת יש מקום לעורר רחמים רבים אף
 גם אם אין מסד מבדיל ביניגו למקום והוא בחי׳ טל שגם הוא בחי׳
 רחמים. וכמ״ש בפ׳ עקב בד׳׳ה ויאכילד את המן. והוא יורד בלתי
 ענגים רק שהוא בלילה בהסתלקות אור השמש כך כביכול הגה כתיב
 מ שמש ומגן הוי׳ אלקים ששם אלקים הוא מגן לשם הוי׳ כמ׳׳ש במ״א
 (בד״ה ואתה תצוה כוי בפי׳ מחוץ לפרוכת ולכן שייר רחמנות אפילו
 על עולמות עליונים שגם הם רחוקים מאור פני הוי׳ מתמת ששם
 אלקים הוא מגן ונרתק המסתיר כו׳. וזהו ענין מדת לילה הסתלקות
 אור השמש כו׳ ועמ״ש בד״ה כי ההרים ימושו בפי׳ מרחם על הבריות.
 ועמ״ש בפ׳ במדבר םד״ה וידבר כו׳ שאו בו׳ בענין למשפחותם לבית
׳ ועמ״ש בד״ה אני ישנה בפי׳ שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי  אבותם מ
 לילה). וזהו ומל ה׳ אלקיד את לבבר כי שני שמות אלו הם המולים

 בחי׳ הלבב להיות בחי׳ לב אחד וכו׳*:

 דרושים לשבת שובה
 שובה ישראל כוי. הנה יש ב׳ בחינות יעקב וישראל וכתיב לא
 יעקב יאמר כוי, והענין הנה נודע כי תכלית בריאת העולמות
 להיות לו ית׳ דירה בתחתונים דהיינו ע״י אתכפיא סט״א ואתהפכא
 חשוכא לנהורא כו׳ מ הנה עולם הוא מלשון העלם שהוא החשד
 וההסתר שמעלים ומסתיר אור א״ס ב״ה השוכן בתוכו ונראה ליש ודבר
 בפני עצמו וחשד זה יתהפד לאור לע״ל כי עין בעין יראו כוי והיינו על
 ידי מעשינו ועבודתנו בימי הגלות בבחי׳ אתכפיא ואתהפכא של הנפש
 מזה לעומת זה בקיום מ״ש וידעת היום והשבות אל לבבר כי הוי״ה
 הוא האלקים כו׳ שעל ידי בחי׳ ידיעה זו שכהיום לעשותם שהיא בחי׳
 ידיעה לבדה זוכה לימות המשיח למחר לקבל שכרם בבחינת ראיה ממש
 כי עין בעץ יראו כו׳ ועמ״ש סד״ה כי תשמע בקול, ועניו הוי׳ הוא
 האלקים הוא ענין יחודא עילאה ויחודא תתאה (שילוב שם הוי״ה בשם
 אלקים ואדנ״י ושילוב שם אלקים ואדני בשם הוי׳) שבק״ש אחד וברור
ה וראינה בעניו שאי נ  שם כבוד מלכותו לעולם ועד (ועמ״ש בד״ה מי
 ידיכם) שעי״ז יבוא לואהבת כוי ולהיות בבחי׳ אתכפיא ואתהפכא בו׳

 ולבר קוריו ק״ש פעמים בבל יום ערב ובוקר לפי שצ״ל יחוד זה של
 הוי׳ הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ כוי וכנגד ב׳ בחי׳ אלו
 שהם שמים וארץ קורין ק״ש פעמיים ערב ובוקר (וע׳ מ״ש מענין
 ערב ובוקר מדת לילה ומדת יום בד״ה תחת אשר לא עבדת, והוא ג״כ
 עניו כי אל דעות שיש ב׳ דעות שמלמטה למעלה נק׳ יש מאין וזהו
 מדת לילה ומלמעלה למטה הוא בהפד שלמעלה היש ולמטה כלא
 חשיב וזהו מדת יום ועיין מ״ש סד״ה והיה מספר בני ישראל).
 והנה כמו שיש בעולם שמים וארץ כד יש בנפש האדם ב׳ בחינות אלו
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 תבא בד״ה ויקרא משה]. וזהו פותח את ידיד א״ת ידיר אלא יודיד

 שנפתחים בחי׳ יודין שהוא מקור הנובע שהוא עמוק שאינו מושג.
 ולכן נק׳ בשם יו״ד, ועמ״ש מענין היו״ד בד״ה ראה אנכי נותן, ואז
 משביע לכל חי רצון. פי׳ לכל מקום שיש בו חיות ואפילו מעט מזעיר
 משביע וממשיר בחי׳ רצון שהוא בחי׳ מים טהורים הנ״ל [שנמשכים
 מבחי׳ רעוא דכל רעוין. וזהו ענין יחיינו כענין פותח כו׳ לכל חי
 כוי. ומבחי׳ היודין נמשד ומתפשט בבחי׳ ה׳ להיות מבחי׳ כל בחי׳
 כלה ועמ״ש בפ׳ במדבר בד״ה וארשתיר לי בענין לבי ובשרי ירננו
 כו׳ ע״ש. ועוד יובן בענין פתיחו דיודי״ן שהיו״ד עם היותו בחי׳
 העלם יהיה מאיר בגילת כמו ה׳, תהו ע״ד שנתבאר לקמן בד״ה ביום
 השמיני עצרת גבי אני היום ילדתיה ועמ״ש בעגין ומעין מבית ה׳ יצא
 יצא ולהיות נפתח בחינה זו הוא על ידי ההמשכה מלמעלה מעלה
 ועמ״ש בביאור ע״פ החלצו גבי או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי כוי,
 ואפ״ל שע״ז בא הרמז בפסוק אני לדודי ודודי לי שהוא ר״ת אלול ום״ת
 ד׳ יודץ היינו שאז הוא הארת פתיחו דיודין ועיץ בשער היהודים פ״ז
 ובמ״ח]. ואז יכול לשוב בבחי׳ פנימיות הלב מעומקא דליבא. וזהו
 רצון פי׳ רעותא דליבא בחי׳ נקודה דליבא פנימיות לבו להיות לה׳
 לבדו כתמר כו׳ וכמים הפנים כו׳ במס״נ בפו״מ. וזהו ממעמקים
 קראתיד ה׳ וכו׳ ממעמקים לשון רבים דהיינו ממקור חיי החיים
 שהוא בארא עמיקא* דכולא ומעומק הלב בבחי׳ פנימיות הלב כמ״ש
׳  לבבתני אחותי כלה שיוכל להיות פב״פ [ועמ״ש כה־׳ג נפי׳ ושאבתם מ

 ממעיני מעיני תרי ע״ש•]:

ך המשכות בחי׳ רחמים רבים מתעורר מלמעלה מה שא״א  ד א
 להשיג ע״י אתערותא דלתתא. וזהו ביום השלישי יקימנו* ונחיה
 לפניו פי׳ בבחי׳ פנים הנ״ל, (והנה בחי׳ יומים י״ל היינו בחי׳ סוכ״ע
 וממכ״ע עמ״ש בביאור ע״פ ואהיה אצלו אמון גבי שעשועים יום יום. והם
 המאירים בשני יו״ט של ר״ה׳ אן־ בחי׳ ביום השלישי זהו בחי׳ שלמעלה
 מעלה גם מבחי׳ םוכ״ע והוא המאיר ביוהכ״פ שנק׳ שבת שבתון
 ועמ״ש בד״ה אני לדודי וגבי והחזירנו בתשובה שלימה לפניד. וזהו
 ונחיה לפניו. ועמ״ש בביאור ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו בעניו ג׳
 פעמים קדוש ומשם יובן ענין ביום השלישי. ועיין באדר״ז (דרפ״ח
 סע״א) תלת רישין איבון וי״ל שזהו ב׳ יו״ט של ר״ה שכל א׳ נק׳ ראש

 והבחינה היותר עליונה זהו יוהכ״פ שנק׳ ג״כ ראש השנה (ביחוקאל רסי׳
) ועמ״ש בד״ה « ד  מ״ם) כדפי׳ בס״ח (סי׳ ת״ח) ובתוספת בנדרים (
 מה טובו בעניו ג׳ בחי׳ שיש בתשובה. הא׳ להיות סור מרע. הב׳
 בבחי׳ ועשה טוב. הגי בענין עסק התורה והוא נגד ג׳ בחי׳ נר״נ
 ועיין בע״ח שער א״א פ״ד הם בחינות נר״נ כוי. והנה במתן
 תורה כתיב ג״כ ביום השלישי וכן יוהכ״פ שהוא בחינת ביום השלישי
 ניתנו בו לוחות אחרונות. ועיין ברבות וירא ר״פ נ״ו ע״פ ביום
 השלישי וישא אברהם את עיניו בו׳ ובאסתר ס״פ ויאמר לה המלד
 מה לד אסתר. והנה בפי׳ ונחיה לפניו יובן עוד ע״ד מ״ש בביאור
 ע״פ כי כאשר השמים החדשים כוי בעניו עומדים לפני תמיד ע״ש. וזהו
 ע״ד מ״ש הרמ״ז בפ׳ תשא (בדף קפ׳׳ח ע״נ) והנה אין ספק כו׳ להאיר
׳ ע״ש וע״ש בפי׳ קום בתולת ישראל. ועד״ז יובן ג״כ  בו הפנימית מ
 ענין יקימנו. ועמ״ש בביאור ע״פ יונתי בעניו קומי לד ובענין הראיני
 את מראיד כו׳ וע׳ בזח״א ויחי (דרל״ז נ׳) ע״פ מי יקימנו כד״א מי
 ירפא לך. והוא איהו עלמא עילאה ועמ״ש ע״פ אד׳ מי יעמוד
 בביאור ע״פ ועתה יגדל נא. וזהו ביום השלישי יקימנו וכנ״ל) והיינו
 ע״י כי ונדעה נרדפה לדעת את ה׳ כשחר גבון מוצאו ויבא כגשם לנו כו׳
 (בגמרא נזכר פסוק זה פ״ק דברכות (ד״ו ע״נ) פ״ק דתענית (ד״ד א׳)
 וברבות פ׳ תבא ובשה״ש בפסוק שימני כחותם ובזח״ג בפ׳ ויקרא (דנ״א
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 והרי הוא ית׳ מקור להן כמ״ש כי עמך מקור חיים והוא מקור החכמה
 ומקור הבינה אבל אינו מתלבש ממש בבחי׳ חכמה כי החכמה מאין
 תמצא כתיב מבחינת איו דהיינו שאיו התהוות החכמה מבחינת
 השתלשלות והתלבשות אור א״ם ב״ה ממש אלא מבחי׳ שהיא אין
 ואפס הוא בחי׳ זיו כו׳ כמ״ש במ׳׳א (ועיי! בי׳׳ה לא תהי׳ משכלה) והרי
 זיו זה הוא עצמו צמצום רב ועצום לגבי אור א״ס ב״ה עצמו כביכול
 וזהו שאמר יעקב בתפלתו אם יהיה אלקים עמדי ושמרני כו׳ ושבתי
 בשלום אל בית אבי אזי והיה הוי׳ לי לאלקים פי׳ כי אחר שיהיה אלקים
 עמדי בבחינת אתכפיא ואתהפכא ואחר כל המדרגות עד ושבתי בשלום
 כו׳ אזי יבא ויגיע למדרגה גדולה ונפלאה היא ביטול והתבללות באור
 א״ס ב״ה ממש שלמעלה מעלה מבחי׳ הוי׳ עד שבחי׳ הוי׳ בבחי׳
 אלקים תחשב (ועמ״ש מזה סד״ה אני הוי׳ אלקיכם דפ׳ ציצית וסד״ה
 ושבתי בשלום וע׳ ברבות ויצא פרשה ע׳ גבי נטל הקדוש ברוד הוא
 שיחתן של אבות ועשאן מפתח לגאולתן של בנים ועמ׳׳ש מזה םד״ה

 וכל בניד):
 ג והנה יעקב אמר כסדר המדרגה ממטה למעלה והיינו מדרגת
 הצדיקים ההולכים לפני ה׳ ממדרגה למדרגה, אד מי שהעביר
 את הדרד וחטא על הנפש שפגם באיזה ל״ת או בביטול מ״ע הרי א״א
 לו להמשיד בחי׳ הוי׳ בבחי׳ אלקים ביחודא עילאה ותתאה להיות
 אתכפיא ואתהפכא מאחר שפגם בשם הוי׳, כי המצות נקראו מצות
 הוי׳ כמ״ש בזה״ק דתליין בשמיה בענביו באתכלא מימינא ומשמאלא
 מימינא מ״ע ומשמאלא מל״ת. והנה אומרים בתיקוו ק״ש שעל המטה
 אם פגמתי באות יו״ד ונתחייבתי סקילה וכן בוידוי על חטא ביוהב״פ
 מזכירין סקילה שריפה כו׳ לא דברו בעבירות חמורות דוקא שחייב
 עליהם סקילה ממש (כגון עובד עבודת כוכבים שהוא מהנםקלין/
 שהרי התורה היא בבחינת השתלשלות שיש בה גשמיות ורוחניות וכשם
 שיש סקילה גשמיות על עבירות החמורות בגשמיות, כן יש סקילה
 רוחניות על ערן ששקלוהו חז״ל בעבירות חמורות ע״ד מארז״ל בפרק לפגי
 אידיהן ישראל שבחו״ל עוע״ז בטהרה הם כוי כי עניו עבודת כוכבים
 בגשמיות הוא המשתחוה לשמש וירח מפני שמהם תצא השפעת המזון
 וכמ״ש ממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים, הגם שבאמת גמשד ההשפעה
 על ידם הרי הם שלוחי ההשפעה בלבד והמשתחוה להם מחשיב אותם ליש
 ודבר נפרד כאלו הם משפיעים מצד עצמם, והנה ההשתחואה בגשמיות
 הייגו שכופף ראשו וקומתו הגשמיים, ויש השתחואה ברוחנית שכופף
 ומבטל שכלו לדבר הנשפע מן השמש והירח שהם מגד תבואות כו׳
 בדאגת הפרנסה ע״י איזו תחבולה כאלו התחבולה ההיא היא עיקרית
 בהשפעה זו, הגם שנאמר וברכך ה׳ אלקיך בכל אשר תעשה הרי ה׳
 אלקיד כתיב שלא יהיה גפרד מאלקותו ית׳ כוי, משא״כ כשמחשיב את
 התחבולה עיקר ההשפעה שהוא בבחי׳ נפרד כו׳ וע״ז הרי הוא חייב סקילה
 רוחנית כי סקילה היא באבנים והיינו שעי׳׳ז גורם להיות לו לב אבן שלא
 יוכל לפתוח לבו בהתבוננות בחי׳ הוי׳ כוי, וכן כל הכועס כו׳ וגסות הרוח
 בו׳ שהם כאלו עובד עבודת כוכבים לפי שהם היפר הביטול והרי פוגם
 באות יו״ד שהוא עניו הביטול בחינת חכמה כוי, וכה״ג בביטול מ״ע
 התלויות באות יו״ד ביטול תורה דאורייתא מחכמה כוי (וע׳ בר״מ ר״פ
 כי תשא ופ׳ שופטים רע״ד ב׳) והה׳ של השם הוא בחי׳ התבוננות באורד

 ורוחב בגדולת א״ס ב״ה להלהיב לבו בוי. דהיינו כמו אות ה׳ שיש לה
 אורד ורוחב עד״מ, וכנגד זה שריפה שישרוף לבו באש זרה ותאות חומריו׳
 כוי וכיוצא בזה הרבה פרטי עבירות וביטול מצות שהם פוגמים את השם
 הוי׳ כל חד לפום מאי דידע בנפשי׳ אשר ע״כ לא יוכל להמשיד שם
 הוי׳ בבחי׳ אלקים הוא הצמצום ביחודא תתאה ועילאה להיות
 אתכפיא ואתהפכא. והעצה היעוצה לזה ויצעקו אל הוי׳ שכדי להיות
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 כי הנפש כלולה מארבעה בחינות אלו שכל ומחשבה דבור ומעשה (ועיין
 זח״ג פנחס ר״כ ע״ב ע״פ איו מעשה וחשבה כר) והנה השכל והמחשבה הם

 בחינת שמים והדיבור והמעשה הם בחי׳ ארץ שעם היות שגם המחשבה
 היא בחינת לבוש אל הנפש כמו הדבור והמעשה, מ״מ הרי המחשבה
 כלולה ומתאחדת עם הנפש המשכלת וא״א להיות לה שכל בלי אותיות
 המחשבה והרי הוא כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה משא״כ הדבור
 והמעשה הם בחינות נפרדים מן הנפש ואין הנפש מתלבשת בהם
 תמיד אלא בעתים שמדבר ועושה כוי ולכן נקרא בשם ארץ וצ״ל
 אתכפיא ואתהפכא בנפש מזה לעומת זה בין בבחי׳ שמים ובין בבחי׳
 ארץ שיהיו כל הארבעה בחינות מיוחדים לה׳ לבדו דהיינו שהשכל והדבור
 יהיו ממולאים מתורה דאורייתא מחכמה כוי ודברת בם כוי ובחי׳
 המעשה מפורש בפרשה שניה ואספת דגנד הוא מעשה הצדקה כוי
 והנה יחודא תתאה היא בחי׳ יעקב י׳ עקב י׳ בחי׳ חכמה וביטול הנמשר
 בבחינת עקב וסוף המדרגה להיות אתכפיא ואתהפכא והיינו כשעדיין
 האדם בבחינת מלחמה באתכפיא ואתהפכא זו שאז מדת אלקים וצמצום
 להיות עלמא דפרודא היא הגוברת בו והיא עיקרית בנפש האדם אלא
 שממשיד בחינת יו״ד דהיינו שילוב הוי׳ באלקים ואדנ״י כי הוי״ה בחכמה
׳ אבל ישראל כי שרית עם אלקים שכבר גבר שם הוי׳ על שם  מ
 אלקים דהיינו שילוב שם אלקים ואדנ״י בהוי׳ והרי הוא למעלה מבחי׳
 אלקים הוא הצמצום כו׳ ועם אנשים הם כחות המתפשטות משם אלקים

 שהם שלוחי הדין והקטרוג כו׳(וע׳ זח״א וישלח קע״ד א׳):

 ב והנה כתיב וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו הוי״ה הוא
 האלקים ב״פ (במלכים א׳ סי׳ י״ח) (ועיין מזה ברבות
 בקהלת קרוב לסופו ס״פ זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח וזח״ג
 (ס״ה א׳ רס״ד א•) זח״א (מ״ה א׳) בתד״א פי״ז ירושלמי פ״ג דתענית

 ה״ד וע׳ בפרש״י (בשופטים סי׳ ה׳) בפסוק שמעו מלכים ובכרמל יאמר
 ב״פ). ולהבין למה כפלו ב״פ• אד העניו כי הוי״ה הוא האלקים יש
 בו ב׳ פירושים הא׳ שהוי׳ הוא גילוי אור א״ס ב״ה בבחי׳ המשכה
 והתפשטות שהיא מבחי׳ הוי׳ וחסד זכר חסדו להוות כל ההוויות הוא
 הוא עצמו האלקים וצמצום שנתצמצם להיות עולמות נפרדים בעלי גבול,
 ברבוי התחלקות המדרגות מינים ממינים שונים שהצמצום הזה עם
 היות שבאמת הוא צמצום גדול לגבי אור א״ס ב״ה שאינו בבחי׳ גבול
 מ״מ הוא הוא הוי״ה שהרי עי״ז נמשר בחי׳ הוי׳ להוות כל ההוויות
 מאין ליש שמבלעדי הצמצום לא היו העולמות כלל שהיו בטלים
 במקורם והיו כלא היו, וא״כ גם הצמצום הוא הוא הוי׳ והמשכת
 החסד ומיוחדים ביחוד גמור ואמיתי ממש (וע׳ מ״ש מזה בד״ה וידבר
 אלקים כו׳ אני הוי׳ וארא אל אברהם כו׳ וסד״ה וידעת היום), ופירוש
 השני כי בחי׳ הוי׳ והמשכת החסד שמהווה כל ההוויות שעל שם זה
 נקרא הוי׳ לשון הוה והיו״ד שבראש התיבה להורות שהוא מהוה תמיד
 הרי בחינה זו הוא רק בחי׳ אלקים וצמצום לגבי עצמותו ומהותו יתברך
 כביכול וכמ״ש אני הוי׳ הוא שמי שבחינת הוי׳ אינו אלא בחי׳ שם, במו
 עד״מ שם האדם אברהם שאינו אלא לזולתו לקרוא אותו בשמו אבל
 איו להשס ערד ויחוס כלל אל עצמות ומהות האדם שאינו ממהותו ולא
 מערכו כלל כד הנה בחי׳ המשכה זו של הוי״ה וחסד מאור א״ס ב״ח
 להחיות העולמות ולהוותם מאיו ליש אץ ערוד אליו ית׳ כלל וכמשל זיו
 השמש מהשמש כוי, כי הנה הוא לבדו ית׳ קדוש ומובדל מגדר עלמין
 ־. וגם שמו נשגב בבחי׳ לבדו רק הודו וזיוו של שמו על ארץ וכו׳ הארה
 דהארה ואף גם זאת בבחי׳ על דייקא ולא שייר עליו ית׳ בחי׳ הוי׳
 כי עניו הוי׳ יו״ד חכמה כו׳ ולא שייר עליו ית׳ אפילו אנת חכים ולא
 בחכמה ידיעא אלא לגבי בחי׳ השתלשלות שנשתלשלו בחי׳ חכמה ובינה
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 ותתאה וב׳ הוויות אלו הם כתובים בשני מקראות דכתיב הוי׳ רחום
 וחנון וכתיב חנון ורחום הוי׳ פי׳ הוי׳ רחום וחנון שמבחינת הוי׳
 נמשר בחי׳ רחמנות וחסד להוות עולמות יש מאין ולהתצמצם במדת
 אלקים שהיא ג״ב מדת החסד כנ״ל. וחנון ורחום ה׳ פי׳ שהתהוות
 והמשכות החסד שהרי אין זה אלא בחי׳ צמצום לגבי אור א״ם ב׳׳ה
 עצמו כביבול הגורם להיות צמצום זה הוא חנון ורחום שמבחי׳ אנכי
 מי שאנכי נמשכים יג׳׳מ רחמים שבהם ועל ידם קורא וממשיד הוי׳
 הוי׳ כו׳ כנ״ל (ועמ׳׳ש מזה סד׳׳ה ואתחנן אל הוי׳/ וזהו כי עמר הסליחה
 למען תורא כי בבחי׳ סליחה ביום הכפורים שהוא גילוי רצון העליון
 לפני הוי׳ תטהרו נמשד יג׳׳מ רחמים להיות גילוי בחי׳ יראה הוא יו״ד
 של שם הוי׳ כמ׳׳ש בזה״ק יו׳׳ד על רישי׳ דביה שריא דחילו והה׳ הוא
 בחי׳ אהבה והם הנסתרות לה׳ אלקיגו שהגסתרות הם אהוי׳׳ר והנגלות
 ו׳׳ה גגלות הן התורה והמצות תורה וי״ו המשכה הקול קול יעקב ה׳
 בחי׳ מצות מעשיות שבעשייה כו׳ והיינו גילוי של שם הוי׳ להיות
 התחדשות ההתהוות כו׳ כנ״ל. ועמ׳׳ש עוד מענין כי עמר הסליחה למען
 תורא ע״פ שובה ישראל עד בו׳ וע״פ תקעו בחדש וע׳ בזהר אמור דק״א
 א׳. וזהו הלר ילר ובכה כו׳ כי הנה ישראל נקראו בשרשם למעלה
 זרע קדש מצבתה (בישעיה םס״י וי) שיסודתה בהררי קדש עליון (עייז
 זח״א ט״ו א׳ ובזהר הרקיע ר״פ בראשית ע״פ הנצנים נראו כוי) ומשר

 הזרע היינו ההמשכה וירידה שירדו ונשתלשלו נשמותיהם למטה
 (ועיין ברבות ר״פ ויגש גבי במושר הזרע זה יוסף, ועמ״ש מעניו יוסף
 סד״ה ושמתי כדכד. וע׳ עוד ברבות וישלח פע״ט דקאי על יעקב
 והכל עניו אחד וכמ׳יש אלה תולדות יעקב יוסף ועמ״ש מזה סד״ה
 ויקחו אליר פרה גבי עץ ארז ואזוב) ולהיותם חוזרים ועולים בקדש
 העליון ממטה למעלה הלר ילד ממדרגה למדרגה בהליכה שאין לה
 שיעור והפסק הגבה למעלה מאד ע״י בחי׳ ובכה היא התעוררות
 הרחמנות ובכה תבכה שעי״ז יהיו בבחי׳ על ה׳ כו׳ כג״ל. ואח״כ בא
 יבא ברנה נושא אלומותיו שחוזר וממשיך מלמעלה למטה תוספת
 וריבוי אור בהתחדשות ההתהוות להמשיך בחינת שם הוי׳ בבחי׳
 אלקים להיות אתכפיא ואתהפכא בכל הדברים הן בסור מרע הן
 בועשה טוב שע״ז נאמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה׳ שהם דברים
 הרבה שיהיה בהם המשכת הוי׳ וזהו נושא אלומותיו שהוא עד״מ
 כמו אלומות ועומדים שהם ממין הגרעין שנעשו בתוספת וריבוי כד
 יהיה גדול בח התשובה (ועמ״ש ע״פ בשלח פרעה בענין וזרעתיה
 לי בארץ כו׳ נטעתיך שורק כו׳ ע״ש מה שכתבתי ע״פ והנה אנחגו
 מאלמים אלומים, ומענין פי׳ ברנה בד״ה ושבתי בשלום כו׳ והיה כוי.
 ובזה מובן המדרש אגדה שהביא רש״י (בשופטים רס״י ה׳) נאמר בסיני
 אנכי הוי׳ אלקיך בכרמל יאמר כפול ה׳ הוא האלקים ה׳ הוא האלקים
 בימי אליהו עכ״ל והיינו כי בסיני היו נש״י צדיקים וע״י התומ״צ
 ממשיכים שם הוי׳ בבחי׳ אלקים כנ״ל אבל בהר הכרמל ע״י התשובה
 הגיעו עד הוי' אלקיד דהיינו ע״י ששבו ליבטל בעצמות אור א״ס ב״ה
 שלמעלה משם הוי׳ כנ״ל ולכן כפלו לומר ב״פ הוי׳ הוא האלקים
 שזהו עניו ב׳ הפירושים הנ״ל. וז״ש במדרש בקהלת שם ד״א זבובי
 מות יבאיש כו׳ מדבר בדורו של אליהו אתמול מבאישין דברים כנגדו
 כו׳ והיום מביעים דברים ואומרים ה׳ הוא האלקים ה׳ הוא האלקים
 עכ״ל שנק׳ זה יביע שמן רוקח שהוא השמן המעורב בבשמים שיש בו
 ריח טוב והוא כעגין מארז״ל ע״פ ריח בגדיו ריח בוגדיו כמו שכתוב
 ברבות תולדות ס״פ ס״ה. והוא גם כן ההמשכה מי״ג מדה״ר בחי׳
 כשמן הטוב כו׳ יורד על הזקן כו׳ ועמ״ש סד״ה מי יתנר כאח לי
 וסד״ה זאת חנוכת המזבח ומעניו יביע בד״ה להביו ענין הברכות,
 וזהו ג״כ ענין שבסיני נאמר אנכי ובתבור נאמר ב״פ אנכי ע״ש ברש״י,
 והיינו כי ע״י המצות ממשיד בחינת הוי׳ מבחי׳ אנכי והוא להיות

 המשכות הוי׳ צריך להקדים בחי׳ צעקה בלב מקרב איש ולב עמוק
 מעומקא דלבא ולהיות בטל ונכלל באור א״ס ב״ה ממש שלמעלה
 מבחי׳ הוי׳ כי אני הוי׳ הוא שמי כוי כנ״ל אלא מצד עצמותו ומהותו
 ית׳ נק׳ בשם אנכי מי שאנכי שאינו נתפס בשם וע״ז נאמר אנכי אנכי
 הוא מוחה פשעיך למעני וכתיב לפני הוי׳ תטהרו למעלה מבחי׳ הוי׳
 ששם הוא עליות כללות נשמות ישראל ביום הכפורים והיינו על ידי
 בחי׳ רחמנות מדתו של יעקב מבריח מן הקצה אל הקצה דהיינו מו
 הקצה התחתון שירד מטה מטה אל הקצה העליון שמראש כל דרגין בחי׳
 אנכי שלמעלה מבחינת הוי׳ ובחי׳ רחמגות זו הוא שיעורר רחמים על
 ניצוץ אלקות שבנפשו אחרי שישים אל לבו רוממות א״ם ב״ה בכבודו
 ובעצמו שהוא רם ונשא מבחי׳ הוי׳ כי הוי׳ בחכמה וכולם בחכמה עשית
 כתיב שהוא כעשיה גשמיות, ואי לזאת הרחמנות גדולה על ניצוץ
 אלקות שבגפשו איד שירד פלאים מאיגרא רמה כו׳ ובחיגת רחמגות
 זו אותה אגו מבקשים אלקי עולם ברחמיה הרבים כו׳ ברחמיד דייקא
 כלומר שאתה יודע הרחמגות כמה גדלה בלי שיעור ואין ביכולת
 השגת נשמותינו לשער גודל עוצם הרחמגות על הירידה הגדולה הזאת
 מאור א״ם ב״ה מאחר שנשמותינו הן בבחי׳ גבול ונברא יש מאיו
 אין להם הרגשה זו על הירידה הזאת שמאור א״ם ב״ה (ועמיש בד״ה
 בנשר יעיר). וזהו ותתפלל חגה על הוי׳ ובכה תבכה שעל ידי בחינת

 בכיה היא בחי׳ ומדת התעוררות הרחמנות תתפלל על ה׳ על דייקא
 למעלה מבחי׳ הוי׳. ועמ״ש מזה בפ׳ משפטים ע״פ לא תהיה משכלה
 ועקרה כוי. וזהו שובה ישראל עד הוי׳ אלקיד פירוש עד שהוי׳ יהיה בבחינת
 אלקים וצמצום על ידי התשובה הוא התעוררות הרחמנות, כי עיקר התשובה
 בלב שתהיה התשובה גדולה כל כד בפנימית הלב מעומקא דלבא עד כי ישוב
 ליבטל וליכלל באור א״ס ב״ה ממש שלמעלה מעלה מבחיגת הוי׳ רק לפגי הוי׳
 תטהרו ואנכי אנכי הוא מוחה כוי. ועמ״ש ע״פ כי המצוה הזאת אשר אנכי

 מצור בו׳ בפ׳ נצבים:
 ד והבה סדר התשובה הוא שלא בסדר והשתלשלות המדרגה ממטה
 למעלה כנ״ל, רק הוא בבחינת דילוג למעלה מבחי׳ השתלשלות
 והטעם ביאר הכתוב כי כשלת בעונד והיינו כמ״ש כשל בעוני כחי
 היינו הנשמה וכמ״ש כל אשר תמצא ידד לעשות בכחד כוי (ע׳ זח״ג
 פנחס ר״כ ע״א) שהנשמה קרויה נר כמ״ש נר הוי׳ נשמת אדם ועבירה

 מכבה כו׳ כלומר שמכבה את הנר כוי (כמ״ש בד״ה אחרי ה׳ אלקינם
 תלכו) לכר אין כח בנשמה לעמוד בקשרי המלחמה בבחי׳ אתכפיא
 ואתהפכא ולהמשיך הוי׳ בבחי׳ אלקים ביחודא עילאה ותתאה אחר
 שנתחלשה וכשל כחה מפני העבירה שכבתה נרה וע״כ צריכה לדלג
 שור אל רום המעלות. וזהו כי תצא למלחמה על אויביר על דייקא ולכן
 מתחלה שובה ישראל עד שהוי׳ יהיה בבחי׳ אלקיד ואח״כ קחו עמכם
 דברים הם התורה והמצות וכמ״ש ברבות פ׳ תצוה פל״ח, ושובו אל הוי׳
 להמשיר בחי׳ הוי׳ בבחי׳ אלקים ביחודא עילאה ותתאה ע״י אתכפייא
 ואתהפכא כי זהו תכלית בריאת האדם בעוה״ז לשמור ולעשות כסדר
 המדרגה (ולכן ארז״ל במי נמלד בנשמתן של צדיקים ועיין זח״ג אמור
 (ד״ק ע״ב) ע״פ בת אבי היא כו׳ ובחי׳ בת אבי היא כמ״ש סד״ה יהודה
 אתה בפי׳ בני אביד) ולילד ממדרגה למדרגה ממטה למעלה רק התשובה
 הוא לפי שעה שהנשמה צריכה לכר לדלג שור שלא כסדר ודרר
 ההשתלשלות אבל אח״כ שישוב אל ה׳ וירחמהו הנה מזה נמשד שם
 הוי׳ בחי׳ התהוות כל ההוויות בהתחדשות החיות בו׳ לתקן כל
 הפגמים ולמלאות כל החסרונות שחיסר מ״ע או שפגם במל״ת אזי
 יהיה נמשר שם הוי׳ בבחי׳ אלקים ביחודא עילאה ותתאה להיות
 אתכפיא ואתהפכא. וזהו שנאמר ביג״מ רחמים ויקרא הוי׳ הוי׳ כלומר
 שהוי׳ קורא וממשיך בחי׳ הוי׳ דהיינו שע״י בחי׳ הוי׳ אלקיד שהוי׳ הוא
 בבחי׳ אלקים ממשיך להיות הוי׳ נמשד בבחי׳ אלקים ביחודא עילאה
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 שאומרים בנעילת יום הכפורים וז״ל הוי׳ ז׳׳א הוא האלקים נוק׳ בו׳
 הוי׳ ז״א חזר להיות אלקים בעלותו אל עתיקא שלגבי העתיקא
 כאלהים חשוב עכ׳׳ל. והענין כי הנה יש ב׳ שילובים שילוב הוי׳ באד׳
 ושילוב אד׳ בהוי׳ והם בחי׳ יחודא עילאה ותתאה (כמ״ש בלק״א דז׳׳ב)
 כי זהו כלל בפע״ח שאות ראשונה שבשם היא הגוברת כוי ונמצא כי
 שילוב אד׳ בהוי׳ שהיו׳׳ד הוא אות ראשונה היא בחי׳ יחודא עילאה
 שבחי׳ הוי׳ גבר על בחי׳ אד׳ ונכלל שם אד׳ בשם הוי׳ ושילוב הוי׳
 באד׳ הוא יחודא תתאה שהא׳ היא אות ראשונה והרי שם אד׳ גובר על
 שם הוי׳ (ועמ״ש בד׳׳ה והקרבתם עולה אשה). והעניו כי הנה שם אד׳ הוא
 שם אלקים ששניהם בחי׳ א׳ וכמ״ש במ״ח הנ״ל שאלקים הוא נוק׳ כוי.
 והנה בחינת נוק׳ הוא בחי׳ דבור שהוא נפרד ולבוש החיצון של הנפש
 ואינו דומה' למחשבה עם היות שגם היא לבוש אל הנפש (אלא שהיא
 לבוש פנימי) ה״ז כהדין קמצא דלבושא מיניה וביה שהמחשבה היא
 מתאחדת עם הנפש שכר הוא דרד וסדר בריאות הנפש המשכלת
 שחושבת ומהרהרת תמיד משא״כ הדיבור הוא רק לפעמים ואף גם
 זה ברצון הנפש תליא מלתא שברצותה תתלבש כו׳ וכך הוא בחינת
 הנוק׳ שהיא מקור הנפרדים היא בחי׳ דבור עליון אותיות וצרופים
 המפרידים להיות התחלקות עולמות אין מספר אלף אלפים כו׳ עד
 שהיו הנפרדים רבים מאד מאד הרבה מלאכים ונשמות כהנה וכהנה
 כו׳ ואין ב׳ ברואים שוים כו׳ ומבשרי אחזה ב׳ ידים שבאדם אחת
 היא ימנית ואחת שמאלית ואינן דומות זו,לזו ואפילו הבשר החופה על
 כל הגוף שהוא בשר א׳ יש בו מקומות יש מקום שהוא גבוה ויש שהוא
 נמוד בו׳ ויש טעמים לזה ע״ד הקבלה, גם המחקרים חקרו ומצאו כן
 כוי. ועד״ז יש ריבוי התחלקות במלאכים כמו מחנה מיכאל באהבה
 ומחנה גבריאל ביראה כו׳ ובנשמות אברהם מדת אהבה ויצחק יראה בו׳
 ובלם אין אחד דומה לחבירו בו׳ ושרש ומקור חיות הנבראים להיות
 התחלקות כל הבחינות הללו הוא דיבור העליון והיינו לפי שאינו ממשיך
 חיות להם אלא בבחי׳ מלד וכנודע מעניו איו מלך בלא עם עוממות
 בו׳ דברים נפרדים כוי והוא ענין שם אד׳ ואלקים להיות אדון ואלקים
 תקיף בו׳ וזהו חיותם וקיומם שיהיה להם התהוות בפ״ע אשר ע״כ הם
 מובדלים אחד מחבירו, אד מכל מקום נמשך להם מלמעלה בחי׳
 ביטול שעם היותם נפרדים יהיו בטלים וכמו שכתוב וצבא השמים
 לד משתחוים והמשכ׳ זו היא מבחינת הוי׳ וכענין המשל ופחד עמו
 עושה שלום במרומיו שעניו השלום הוא שאין מים מכבין כו׳ לפי
 ששניהם בטלים במקורן מפני שנמשד בחי׳ המשל ופחד. וזהו ענין
 שילוב הוי׳ באדנות כי הנה כדי שיתחברו ב׳ בחי׳ עליון ותחתון צריד
 אחד מבי דברים או שיגביה התחתון לעלות אל העליון או שירד העליון
 וישפיל א״ע למטה אל התחתון, והנה שילוב הוי׳ באדנות היינו ענין
 ירידת והמשכת בחי׳ עליונה מלמעלה למטה שהוא בחינת ביטול הנמשד
 בנבראים להיותם נפרדים ובטלים כו׳ וכמו שיהיה לע״ל כי עין בעין
 יראו כו׳ וראו כל בשר כוי. שבגשמיות במקום העוה״ז יומשר אור
 עליון וע״ז נאמר נפלה לא תוסיף קום פי׳ קום מלשון הגבהה ועליי׳
 ממטה למעלה כעניו עליות העולמות בשבת ויו״ט דהיינו שילוב אד׳
 בהוי׳ ובבחי׳ זו של קום לא תוסיף עוד אלא שיהיו המשכות מלמעלה
 למטה ובמקום החשד שם ישכח אור א״ס ב״ה, והיינו כמארז״ל על
 עוה״ב שהוא עולם התחי׳ שאין בו לא אכילה כו׳ אלא צדיקים יושביו
 ונהנין כר דודאי אין ר״ל שיהיו ביטול האברים גשמיים דא״כ מאי
 קמ״ל שאין בו אכילה והרי הנשמה קודם בואה ג״כ לא היה בה אכילה
 ולא היה שייר בה כלל דבר מעניני עוה״ז אלא ודאי שיהיה גוף ואברים
 גשמיים (דעוה״ב אינו ר״ל ג״ע עולם הנשמות אלא הוא עולם התחיה).
 וא׳׳כ צריר להבין מאחר שאיו בו אכילה כו׳ א״כ בריאת הגוף

 שויה ושילוב—(מרש: תוקן ע״פ דפוס ראשון.

 אלקיד, אבל בתשובה נאמר אנכי אנכי הוא מוחה פשעיר ב׳ פעמים
 אנכי כנגד ב׳ מעמקי הלב ממעמקים קראתיד כמ״ש בד״ה כי המצוה
 הזאת אשר אנכי מצוד היום בו׳ ע״ש, והוא למעלה מההמשכה שע״י
 המצות. וזהו שבהר תבור זכו לבחי׳ זו דהיינו ע״י תשובה ומזה נמשד
 ג״כ עניו הכפל ב׳ פעמים הוי׳ הוא האלהים דהא בהא תליא. וע׳
 מענין תבור וכרמל ברבות ויחי ר״פ צ״ט ובת״י(בשופטים סי׳ ה• ובתהלים
 סי׳ ס״ח ט״ז) ובגמרא פ״ד דמגילה (דכ״ט ע״א) והוא כענין הנזכר

 בזח״א ויצא (דקנ״ח ע״א) בעניו הרי בתר שהם טורי דפרודא בחי׳
 ומשם יפרד והיו לארבעה ראשים ועיין ברבות בראשית פי״ו ובשה״ש
 ע״פ עד שיפוח היום כוי, והנה העלייה מטורי דפרודא להתכלל באחד
 זהו עניו בחי׳ תשובה וזהו עניו המבואר במ״א ע״פ ורב שלום ורב
 להושיע ולכן מזה נמשד העלייה אח״כ שלא בהדרגה והוא עניו מ״ש
 בסוף שיר השירים ברח דודי כר על הרי בשמים בחי׳ ריח והריחו
 ביראת ה/ וזהו ג״ב עניו יביע שמו רוקח כנ״ל ואעפ״כ ניתנה התורה
 בסיני דוקא שרומז לבחינת צדיקים וכמ״ש בת״י (בשופטים שם) דהוא
 חליש וזעיר מכל טורייא שהוא ענין השפלות והביטול בחינת ונפשי
 כעפר לבל תהיה ועי״ז דוקא פתח לבי בתורתד משא״כ הרי תבור
 וכרמל טורי דפרודא נקרא הרים גבנונים מלשון או גבן או דק שהחוטא
 פוגם במצוה אחת הרי נעשה מחוסר אבר כו׳ כמש״ש בד״ה כי המצוה
 הואת בענין תמים תהיה כר, אלא שעל ידי התשובה הנה במקום שבעלי
 תשובה עומדין כו׳ לכן נאמר בהם אח״כ ב׳ פעמים אנכי כו׳ וכנ״ל.
 אבל עכ״ז הרי מבואר לעיל שהתשובה הוא לפי שעה לדלג שור בו׳
 אבל אח״כ צריד להמשיד על ידי התורה ומצות. וזהו עניו סיני.
 שזהו בחי׳ הקביעות של סדר ההמשכה וברבות פ׳ ויצא פם״ח ע״פ
 והנה סולם מוצב ארצה כר זה סיני. שהוא ג״כ בחינת וראשו מגיע
 השמימה. והיינו כמ״ש יעקב אם יהיה אלקים עמדי כוי והיה הוי׳
 לי לאלקים. והוא מדרגת הצדיקים כנ״ל שעי״ז ג״כ יוכל להגיע לבחינה
 זו ע״ד מ״ש גבי מצות תשובה מי יעלה לנו השמימה כוי. ועמ״ש
 בד״ה יונתי בחגוי הסלע, והענין כי התשובה אינה על עבירות דוקא
 אלא על הריחוק מה׳ וכמ״ש בד״ה האזינו השמים בפי׳ כל ימיו בתשובה
 וכל הקרב אל ה׳ ביתר שאת צריר להיות יותר שפל רוח למטה מטה
 בבחינת ותתצב אחותו מרחוק מרחוק ה׳ נראה לי. וכמ״ש בד״ה
 בהעלותה את הנרות בעניו מה שתקנו בתפלת שמונה עשרה סלח לנו
 כי חטאנו אחר קריאת שמע שמקבל עליו עול מלכות שמים ומצות
 ואהבת, כי היא הנותנת דדוקא לאחר שקיבל עליו עול מלכות שמים
 ומאריך באחד אזי יבין שיש חטא ופשע ואזי יאמר סלח לנו כו׳
 ע״ש, ועמ״ש ע״פ מה טובו בענין ג׳ תשובות דנר״נ שנמצא כולם
 צריכים לתשובה וע׳ זח״ג פ׳ אחרי(דע״ג ע״א) גבי תלת דרגין מתקשרין
 דא בדא כו׳ ע׳ מ״ש מזה בביאור ע״פ ולא תשבית מלח, והנה אורייתא
 םתים וגליא ולכו עם היות שבסיני נאמר רק פעם אחת אנכי הוי׳
 אלקיך מכל מקום אורייתא סתים ומרומז בזה ג״כ הבחינה הב׳
 שבפי׳ הוי׳ הוא האלקים והיינו על ידי התשובה ולכן נאמר שובה ישראל
 דוקא שהוא בחי׳ הפנימית דיעקב והיינו שבקריאת שמע אומר שמע
 ישראל ואזי דוקא אח״כ אומר בשמו״ע סלח לנו כי חטאנו כו׳ כנ״ל
 שהוא עניו שובה ישראל וגם י״ל פי׳ שובה ישראל דרצה לומר שובה
 להיות בבחינת ישראל שלמעלה מבחינת יעקב וכל כך תשוב עד

 אשר הוי״ה יהיה בבחי׳ אלקיך כנ״ל):

 ביאור על שובה ישראל

 איתא במ״ח (מסכת יומא) בענין ז׳ פעמים הוי׳ הוא האלקים



 לקוטי דרושים לשבת שובה תורה סו

yהל  שובה ישראל עד הויה אלקיד כו׳. להבין מהו לשון עד ו
 שובה להוי׳. הענין כי הנה לשון שובה יש בו ב׳ פירושים.
 הא׳ כמשמעו שובה את עצמד. והב׳ כמו שובה ה׳ את שביתנו
 שהוא פועל יוצא. ולהבין זה צ׳׳ל מ׳׳ש דרשו ה׳ בהמצאו קראוהו
 בהיותו קרוב שדרשו רז״ל על עשרת ימי תשובה שאז הוא בהמצאו
 והיותו קרוב וכמ״ש שובו אלי ואשובה אליכם. ולכאורה לא שייר היותו
 קרוב ואשובה אליכם לגבי הקב׳׳ה אשר מכה״כ וכתיב את השמים ואת
 הארץ אני מלא ולית אתר פנוי מיגיה. בשלמא לגבי האדם שייר שפיר
 לומר שובה אלי בשביל שנתרחק מקרבת אלהים לדבקה בו ית׳ ונמשר
ר הוא אשר מלא כל הארץ כבודו לא ת  אחר ההפר. אבל הקדוש ב
 שייר עליו לומר שנתרחק שמכה״כ תמיד• אן־ העניו שהוא כמשל ב׳
 בני אדם שעומדים בקירוב מקום סמוכים זה אצל זה הנה כשהם
 פונים זה לזה פנים בפנים הרי קרובים ממש אבל אם א׳ הפד פניו
 מחבירו הרי קרובים נעשו רחוקים. וכד גבי עבודת כוכבים כתיב
 וסרתם ועבדתם אלהים אחרים דהיינו בחיגת אחוריים וגם בכל עבירות
 כן הוא ברוחניות שהעובר על איזה עבירה יונק מבחי׳ אחוריים
 דקדושה ואינו ממשיך• השפע מבחי׳ פנימיות, אבל ע׳׳י התשובה
 ואשובה אליכם בבחי׳ פנים להמשיך לו השפע מבחי׳ פנימית. ולהבין
 איר שייר לפניו ית׳ לשון פנים ואחור. והרי כתיב ג׳׳כ וראית את
 אחורי ופני לא יראו שאפילו בקדושה עצמה יש בחי׳ אחוריים (ועמ׳׳ש
 מזה בד׳׳ה זכור את אשר עשה לד עמלק בו׳ בפ׳ תצוה). הנה מבשרי אחזה,

 שיש באדם מחשבה דיבור ומעשה שכולן הן התפשטות החיות מהנפש
 שבמעשה יש כח הפועל בנפעל׳ אד התפשטות החיות שבמעשה הוא
 בחי׳ חיצוניות מכח החיות שבנפש ובחי׳ הדיבור הוא פנימי יותר
 והמחשבה יותר פנימית ופנימית לפנימית במחשבה עצמה שיש מחשבה
 בעלמא שהיא בחי׳ חיצוני׳ לגבי בחי׳ המחשבה שנגעה עד הנפש, כמו
 החושב בדבר שחייו תלויין בו שהמחשבה ההיא בעומקא דליבא ששם
 פנימית ותוכיות החיות ותור תוכו. והנה כל הבחי׳ הללו הן בהתפשטות
 החיות מהנפש משא׳׳כ הנפש עצמה שהיא למעלה מהתפשטות החיות
 אשר ממנה בתור הגוף אינה מקבלת שום שינוי. וכד עד״מ יש
 בחי׳ מחשבה דבור ומעשה לפניו ית׳ הגם שנאמר כי לא מחשבותי
 מחשבותיכם וגם בבחי׳ הדיבור הרי מדיבור האדם אינו יכול להיות
 שום התהוות מה שאין בו בדבר ה׳ שמים נעשו כי הוא אמר ויהי.
 מ״מ דברה תורה כלשון בני אדם מחשבה דבור ומעשה לגבי הקב״ה
 היינו מ״ש בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. [עמ״ש מזה בד״ה מי מנה].
 בראתיו בחי׳ מחשבה כי בריאה היא מאין ליש כד המחשבה היא
 מאין שלא נולדו ונתהוו בחי׳ אותיות קודם המחשבה ואותיות המחשבה
 הן בבחי׳ העלם. וכד בחינת הבריאה היא להיות עלמין םתימין
 דלא אתגליין (כמו עד״מ אותיות המחשבה שאינן נפרדים. משא״כ
 אותיות הדבור שיוצא ההבל לחוץ. ועמ״ש בד״ה אז ישיר בפ׳ בשלח).
 ויצרתיו בחינת עולם הדבור להיות שהדיבור הוא גילוי ההעלם
 שבמחשבה ונקרא יצרתיו מלשון צורה שמצייר חומר ההיולי שהוא
 בבחי׳ ההעלם והצורה הוא גילוי להחומר ואף עשיתיו הוא עולם
 המעשה וגקרא בלשון אף שהתלבשות המחשבה בבחי׳ המעשה אינה
 כהתלבשותו בבחי׳ הדבור ששם מתלבשת ממש עד שהיו לאחדים.
 משא״כ המעשה הוא דבר נפרד וכל זה בהתפשטות החיות להיות
 גילוי העולמות שהם מבחי׳ זיו והארה בלבד. משא״כ בא״ס ב״ה עצמו
 לית מחשבה תפיסא ביה כי אני הוי׳ לא שניתי ונמצא שיש כמה
 בחי׳ אחוריים וחיצוני׳ לגבי פנימית המלובשת בתוכן ופנימית לפנימית

 עד רום המעלות:

 (קיצור ביאור ענין פנימיות ואחוריים. בראתיו יצרתיו אף עשיתיו):
 שו׳׳ה בחי• — חגם שנאמר: בכמה כת״י: הגם שבאמת נאי.

 שויה מ־מ — אדם מחשבה: בכמה כת״י: אדם והרי מחשבה.

 והאברים הם לריק ח״ו, אלא הענין שגם הגוף והאברים הגשמיים
 יהיו ניזונים מן הרוחניות ומה שהן נהנין מזיו השכינה נעשה
 מזון לגוף ואברים הגשמיים קרבייים ואצטומכא גשמיים כו׳ וכמו
 שהיה גבי משה בהר ארבעים יום שהיו גופו ואבריו גשמיים
 כשלימות אלא שהיו ניזונין מן הרוחניות* רק דגבי משה אחר ירידתו
 מן ההר היו כלי הגוף צריכין למזון גשמי לפי שהעולם עדיין לא נזדכד
 כו׳ משא״כ לע״ל שיזדכר חומריות העולם וראו כל בשר כו׳ אזי יהיה
 נמשד מזון עליון למטה גם במקום החשד באברים הגשמיים כנ״ל,
 ובחי׳ זו אנו מבקשים בר״ה ויוהכ״פ ותמלוד אתה הוא ה׳ אלקינו
 בו׳ שבחי׳ הוא ובחי׳ הוי׳ אלקינו שהו בחי׳ ומדרגות עליונות מאור
 א״ס ב״ה תהיינה בבחינת מלוכה וגילוי שיהיה העולם מתנהג על
 ידן והיינו שיושפע מזון רוחני לכלים ואברים הגשמיים, וזהו ענין פי׳
 הא׳ של הויה הוא האלקים, (ר״ל ב׳ שילובים הנ״ל הכל הוא עדיין
 בכלל פי׳ אחד שבהוי׳ הוא האלקים דהיינו יחודא עילאה ויחודא תתאה):

 ב אך פי׳ הב׳ הוא כי הנה כתיב אני הוי׳ הוא שמי פי׳ כי הגם
 שבחי׳ הוי׳ הוא בחי׳ אציל׳ שהוא אלקות דאיהו וחיוהי חד
 בהון ואיהו וגרמוהי כו׳ אעפ״כ אין ערוד אליו לעצמיות ומהות א״ם
 ב״ה, וכל בחי׳ אצי׳ אינו רק בחי׳ שם כמשל שם של האדם אברהם שאינו
 ממהותו כלל כוי וכמשל זיו השמש כוי, וז״ש במ״ח לגבי עתיקא דהיינו
 מל׳ דא״ס בו׳ ומה שנמשר אור א״ס להיות ע״ס חכמה וחסד כו׳ היינו
 שנתצמצם להתלבש בבחי׳ חכמה לא מיבעי בכלים אלא אפי׳ באורות
 אין זה אלא בבחי׳ צמצום והתלבשות אנת חכים פי׳ אנת הוא אור
 א״ם ב״ה משפיל א״ע בבחי׳ חכים כי במקום גדולתו שם אתה מוצא
 ענוותנותו כוי, וזהו הגדול הגבור ה׳ גדול ה׳ גבור שלהיות גדול וגבור
 צמצם ע״י ה׳ ולהיות נורא הם ב׳ צמצומים ו״ח מוהנורא כוי. וזהו
 עניו תפלת יעקב אם יהיה אלקים עמדי היינו המשכה מלמעלה למטה
 ושמרני בדרר הזה לברר בירורין בו׳ שהרי הלד לחרן מלשון חרון אף
 הוא מקום הקליפות והס״א בו׳ ואח״כ כאשר ושבתי בשלום אל בית
 אבי והיה הוי׳ לי לאלקים כלומר שבחי׳ הוי׳ יהיה לי בבחי׳ אלקים וצמצום
 לגבי עצמיות אור א״ס כי בחי׳ יעקב היא שעולה מעלה מעלה עד
 רום המעלות מבריח מן הקצה אל הקצה כי מדת יעקב הוא נחלה בלי
 מצרים שהיא בלי גבול. כי מדת אברהם היא חסד יש לה גבול עד
 כמה תתפשט מפני שיש מעכב ומונע ההתפשטות כי החסד ניתן מצד
 האהבה וגדיבות ויש לזה מדה וגבול עד כמה האהבה מגעת וכמה
 נדיבות ראוי להתנדב מצד המקבל אם ראוי לכד ועד כמה הוא ראוי
 כו׳ משא״כ מדת יעקב היא רחמנות לזה איו גבול שאע״פ שאיו ראוי
 לכד מ״מ יש לרחם עליו כוי. וזהו שובה ישראל עד הוי' אלקיד פי׳
 להיות בבחי׳ ישראל עד שהוי׳ יהיה בבחי׳ אלקים כוי כנ״ל. וזהו
 ותתפלל חנה על הוי׳ על דוקא ובכה תבכה הוא בחי׳ רחמנות כי הגם
 שבכיה היא מצד השמחה ג״כ מ״מ אינה שמחה לבדה שהרי בשמחת
 נישואיו אינה מתערבת בכיה רק בשמחה שבאה מתור צער כיתרון
 האור הבא מן החשד וכמו מי שהיה רחוק מאביו ואח״כ ראהו בו׳
 והרי הבכי׳ באה מההכללות ב׳ הבחי׳ כמו רחמנות שהיא כלולה
 משני בחי׳ ועי״ז נמשכים י״ג מדה״ר ויקרא הוי׳ הוי׳ שהויה הא׳
 קורא וממשיד הוי׳ הב׳ כי הוי׳ הא׳ הוא בא״א שם חנון ורחום ה׳
 שכדי להיות הוי׳ הקדים חנון ורחום והוי׳ הב׳ בז״א להיות הוי׳ אל
 רחום וחבון כו׳ וכמ״ש כי עמד הסליחה למען תורא פי׳ כשנמשד
 סליחה גילוי רצון בחי׳ א״א אזי למען תורא גילוי יו״ד דשרא על רישי׳
 דביה שריא דחילו היא אור אבא כי אבא יונק ממזל הח׳ ואבא הוא
 שרש האצילות ועי״ז נמשר בחי׳ הוי׳ היא בחי׳ כללות כל האצי׳ וחזר
 להיות תיקיו האצי׳ כולו אחר שפגם באות יו״ד כו׳ והיינו ע״י כי שובה

 ישראל עד הויה אלקיד כוי:

 *) עיין בהוספות.
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 והיא היא בחי׳ תשובה וחזרת הדברים למקורן כי כמו שיש מחשבה
 דבור ומעשה בפו״מ בד יש כל בחי׳ הללו בשכל (שבחי׳ מעשה
 שבשכל זהו כענין בחי׳ שכל המעשיי׳ הנזכר בשמונה פרקים להרמב׳׳ם
 דהיינו השכל שבעשייה איד לעשות מלאכת מחשבת כו׳ שזהו בחי׳
 האחרונה שבשכל ונקרא עשייה שבשכל כו׳ וכמ׳׳ש במ״א. והנה
 הנמשל מזה למעלה כי הנה מחודומ״ע הן בי׳׳ע ומדומ״ע שבחכמה
 היינו בי׳׳ע דאצילות כי דרד כלל אצי׳ הוא בחי׳ חכמה• אד* יש באצילות
 עצמו ג״כ בי״ע וכמ״ש בביאור ע״פ ועתה יגדל נא, ומודומ״ע
 שלמעלה מהשכל זהו מ״ש בע״ח דא׳׳ק נקרא אדם דבריאה כו׳ ונקרא
 מחשבה הקדומה ועיץ בזח״א נח (דס״ה ע״א) ועמ״ש בביאור ע״פ את
 שבתותי תשמרו וע״פ ראיתי והנה מנורת זהב). וכר כל בחי׳ הללו
 הו במקורן ושרשן שהוא למעלה מו השכל וע״י התשובה מעומקא
 דליבא שלמעלה מהשכל עולה גם החיות שבמחשבה דו״מ ונכלל

 למעלה מן השכל:
 (קיצור עניו וביום השביעי שבת מבחי׳ אשר עשה ונמשר החיות
 מבחי׳ מחשבה שהוא חצר הפנימית ולכן שבת אותיות

 תשב. בקשו פני פנימית הלב):

 ג והנה עי״ז נמשד להיות את פניך ה׳ אבקש פניר בחי׳ פנימית
 עליון יאר ה׳ פניו אליד ובחי׳ פנים למעלה הוא אור א״ס
 ב״ה שלמעלה מהחכמה ונקרא פנים, עד״מ כמו שבאדם עיקר החיות
 הוא בפניו ששם התגלות כל החושים ראיה ושמיעה ריח ודבור.
 משא״כ העורף יש בו חיות מועט ומצומצם מאד עד שנחשב בבחי׳
 דומם לגבי החיות הנמשד בפנים כד הוא למעלה מה שמתגלה בו
 חיות ואור א״ס ב״ח בגילוי רב נקרא בחי׳ פנים לגבי בחי׳ אחוריים
 ובחי׳ חיצוני׳ שאין מתגלה בהן אלא חיות מועט ומצומצם וחיצוני׳
 עליון נעשה פנימית תחתוו וכמה בחי׳ זו למעלה מזו זו פנימית מזו
 עד רום המעלות את פניד הוי׳ הוא גילוי אור א״ס ב״ה בעצמו
 ובכבודו הסוכ״ע שהוא עיקר החיות שאיו ערוד אליו ית׳ כלל עד
 שבחי׳ ח״ע נחשבת לגבי אור א״ס ב״ה עצמו הסוכ״ע בבחי׳ עשיה
 גשמי׳ ובחי׳ דומם. וזהו שביקש דהע״ה את פניר הוי׳ אבקש
 (עיין מזה בהרמ״ז פ׳ אמור בדף צ״ג ע״ב) להיות בנפשו גילוי הארת אור

 א״ס ב״ה ממש יאר ה׳ פניו אליד הארת פנים מרצון העליון שלמעלה
 מהחכמה כי חכמה היא בחי׳ יו״ד אשר אות יו״ד הוא נקודה שהוא
 בחי׳ צמצום וכל סדר ההשתלשלות שהוא התפשטות גדולת א״ס ב״ה
 בריבוא רבבות מדריגות ועולמות אין מספר הנה במקום גדולתו
 שם אתה מוצא ענותנותו כי אימתי אקרי גדול כשהוא בעיר אלקינו
 כוי דהיינו בחי׳ צירופי אותיות כי אותיות הן המשכות מלשון אתא
 כוי. וזהו וחכם באחור ישבחנה. שכל בחי׳ השבח של גדולתו ית׳
 והתפשטותו שבבחי׳ חכמה הוא בחי׳ אחוריים לגבי בחי׳ הפנימי׳
 שהוא רצון העליון ב״ה הסוכ״ע. וזהו וראית את אחורי כי מרע״ה
 זכה לתורה ואורייתא מחכמה נפקת. אבל ופני לא יראו שגילוי אור
 א״ס ב״ה עצמו הםוכ״ע שלמעלה מהתורה והוא מקור התורה אינו
 מתגלה בבחי׳ ראיה והשגה כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל אלא
 בבחינת תשובה כי עמר הסליחה. פי׳ שבחי׳ הסליחה הוא בבחי׳
 עמר ממש כי משם לוקחה ונמשכה כמ״ש ממעמקים קראתיה הוי׳,
 פי׳ קראתיך כאדם הקורא לחבירו ממקום למקום כר קורא וממשיד
 בחינת גילוי הוי׳ ממעמקים מבחינת ישת חשד סתרו סתימא דכל
 סתימין ומשם קראתיר להיות גילוי בחי׳ הוי׳, כי בחי׳ ממעמקים
 עצמה א״א לבא לידי גילוי כ״א בבחי׳ הוי׳ שהוא צמצום המשכה
 והתפשטות בו׳ וכמ״ש במ״א וקריאה והמשכה זו היא מחמת כמים

 שויה בחי׳ — התפשטות: בכת״י: בחי׳ התפשטות.
 שדה עצמה — בבחי׳: בכת״י: מבתיי.

 •) עיין בהוספות.

 ב והנה בשבת כתיב כי ששת ימים עשה וגו׳. וביום השביעי
 שבת. ולכאורה אינו מובן שהרי הוא ית׳ מחדש בכל יום
 מע״ב, וגם בשבת מחדש להיות השפעת והמשכת החיות שאילו היה
 מסתלק כרגע ח״ו היה העולם חוזר לאיו ואפס, ולכו אומרים גם
 בשבת המחדש בטובו• אד העניו דכתיב כי ששת ימים עשה
 דייקא דהיינו מה שנתפשט ונמשד החיות ע״י בחי׳ עשייה אבל בשבת
 שבת מבחינת התלבשות בבחי׳ עשייה וגם לא נתלבש בבחי׳ הדיבור
 שהם עשרה מאמרות שבהם נברא העולם ולכן כתיב ממצוא חפצר
 ודבר דבר וארז״ל שלא יהא דיבורה של שבת כוי, והיינו כי להיות
 בצלם אלקים ברא את האדם לכד צריד לשבות בשבת מפני כי בו שבת
 הקב״ה והקב״ה שבת מבחינת הדיבור כי ששת ימים עשה היינו ע״י
 עשרה מאמרות וביום השביעי שבת מהם אלא התלבשות אור א״ס
 ב״ה להוות ולהחיות הברואים ולחדש בטובו מאין ליש בשבת הוא
 בבחי׳ המחשבה לבדה שהוא עולם הבריאה ולכן נמשכה נשמה יתירה
 בשבת דהיינו מעולם הבריאה (עיין בזח״א פ׳ נח דע״ה ע״ב ע״פ שער
 החצר הפנימית ובמק״מ שם בשם הפע״ח, ועמ״ש בד״ה והיה מדי חדש בחדשו)

 שהוא עולם הנשמות ומשם נמשד גם כן שפע וחיות העוה״ז הגשמי׳
 שבבחינת העשיה. ולכן ארז״ל דיבור אסור הרהור מותר. אבל אין
 זה כדרר התלבשות אלא בחינת עשיה הוא בבחי׳ ביטול לגבי בחי׳
 המחשבה הנ״ל. ולזה יש נוסחאות בברכת יוצר בשבת שאיו אומרים
 מה רבו מעשיר כוי. לפי שבשבת אין ההתלבשות בבחי׳ עשיה. אבל
 באמת הנוסחא העיקרית לומר גם בשבת מה רבו מעשיר כי גם
 בחי׳ מחשבה הוא בחי׳ עשיה לגבי קוב״ה ואפילו בחינת חכמה
 כדכתיב כולם בחכמה עשית אלא אנת הוא חכים, פי׳ שמתלבש
 בבחי׳ חכים ואף גם זאת לא בחכמה ידיעא כוי. והנה לשון שביתה
 שנאמר אצל הקב״ה כי בו שבת הוא עד״מ כאדם השובת ונח
 ממלאכתו אשר עשה שבשעת מעשה היה שכלו ומחשבתו מלובשים
 במעשה ההיא. ואח״כ כששובת חזרו שכלו ומחשבתו למקורן. וגם
 המעשה ההיא כלולה בהן שבשכלו ומחשבתו יש ג״כ בחי׳ המעשה
 דהיינו בחי׳ מעשה שבשכל שהוא מתבונן בשכלו על המעשה שעשה
 והרי עולה החיות המתפשט ושכלו ומחשבתו שנתלבש במעשה וחוזר
 להתכלל במקורו הוא השכל והמחשבה. ובד עד״ז בשבת עולה החיות
 שנמשר בששת ימי המעשה בע״מ שנברא העולם לבחי׳ המחשבה
 (דהיינו שעלמיו דאתגליין מקבלים החיות ממקום שמקבלים עלמין
 םתימין ונקרא חצר הפנימית הפונה* קדים ועלמין םתימין מתעלים
 יותר כו׳), ולכן שבת אותיות תשב שעניו שבת ועניו תשובה הכל אחד
 דהיינו חזרת הדברים למקורן ושרשן כי הנה תשובה אינה מעבירות
 שבידו דוקא אלא תשובה היא להשיב נפשו שירדה מטה מטה
 ונתלבשה בדברים גשמיים אל מקורה ושרשה לדבקה בו ית׳ לבטל
 רצונו מפני רצון עליון, ולכן ניתקנו עשרת ימי תשובה ויוהכ״פ גם
 לצדיקים גמורים כי זה כל האדם ועיקר התשובה הוא כמו שכתוב
 לך אמר לבי בקשו פני בו׳ פי׳ פנימית הלב שהלב אומר בקשו פני
 (ועמ״ש בד״ה כי תשמע בקול בעניו חצר הפנימית ומפתחות הפנימיות) והוא

 בחי׳ תשובה עילאה מעומקא דליבא כאדם המעמיק במוחו ולבו
 ומחשבתו בדבר שחייו תלויין בו ונוגע עד הנפש ממש. כך ישים
 אל לבו אהבת ה׳ מקרב איש ולב עמוק כמ״ש מי לי בשמים ועמר
 לא חפצתי בארץ כלה שארי ולבבי וגו׳. והיינו אהבה רבה בלי טעם
 ודעת כי אהבה הנלקחה מטעם ודעת המושג ומובן בהתבוננות
 שכלו ורוח בינתו איו בה עומק כ״כ להיות כלה שארי ולבבי כו׳ רק
 היא אהבה רבה שלמעלה מטעם ודעת שאינו רוצה ליפרד מיחודו
 ית׳ כי חלק הוי׳ ממש עמו וע״כ יש בבח כל ישראל למסור נפשו באחד

 שדה באמת — העיקרית: בכת״י: האמיתית.
 שדה דייקא — שנתפשט: בכת״י: שנשפע.

 שדה עשרה — אלא: בכת״י: ולא היה אלא.
 שדה והרי — ושכלו: [כ]: בשכלו.

 עודד, ית׳ — בל ישראל: בגווי: בכ״א מישראל.
 c עיין בהוספות.
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 את האלקים ירא וגו׳ כי זה כל האדם. פי׳ שהאדם שעל דמות הכסא
 כמראה אדם מלמעלה היינו בחינת התורה שהיא רמ״ח מצות רמ״ח
 אבריז דמלכא. ושס״ה ל״ת כגגד שס׳׳ה גידיו וכל בחינות הללו
 נמשכו למטה בשביל גילוי מדת היראה שהוא בחי׳ ביטול רצון מפני
 רצון המלד העלית הו בסור מרע והן בועשה טוב לעשות הכל מה
 שהוא נגד רצונו וטבעו של האדם ולחפור את לבו מן הקצה אל הקצה.
 וכמ״ש ויצונו ה׳ לעשות את כל החוקים האלה ליראה וגו׳(ובקהלת רבה
 ע״פ ידעתי כי כל אשר יעשה האלקים. א״ר יודו גדולה היא היראה
 ששמים וארץ לא נבראו אלא בזכות היראה הה״ד והאלקים עשה שייראו
 מלפניו. א״ר ירמיה גדולה היא היראה ששני ספרים שכתב שלמה לא
 חתמן אלא ביראה הה״ד (בספר משלי סס״י ל״א) שקר החן והבל היופי
 אשה יראת ה׳ היא תתהלל. ובסיפרא הדיו כתיב סוף דבר הכל
 נשמע את האלקים ירא. ועיין מעניו יראת ה׳ היא תחהלל פ״ב
 דסנהדרץ (ד״נ ע״א). וברבות שמות פ׳ א׳ ע״פ ותיראן המילדות
 ובספר חסידים סי׳ קנ״ח). כי הנה תכלית בריאת העולמות מאיו ליש
 הוא כדי שיהיה יש ויהיה היש בטל. והיינו במדת מלכותו ית׳ כי אין
 מלר בלא עם כוי. ומלכותר מלכות כל עולמים שהעולמות וההעלם
 היא רק מבחינת מלכותה ואין התכלית להיות העלם אלא כדי שיתגלה
 מלכותו ית׳ ובהתגלות כבוד מלכותו ית׳ הרי זה ביטול היש לבחי׳
 מלכותו המיוחדת בו בא״ם ב״ה ממש וכל זה מפני שכד עלה ברצונו
 להיות נח״ר בביטול היש ואתכפייא דסט״א. וזהו צחוק עשה לי
 אלקים שמדת אלקים והצמצום להיות יש מאץ הוא בשביל בחי׳ צחוק
 שיהיה לעתיד לבא כל השומע יצחק לי לעתיד בביטול היש ונגלה
 כבוד ה׳ כר, והיינו ע״י עסק תורתנו ועבודתנו כל ימי משד הגלות
 שעיקר כוונת המצות בםור מרע ובעשה טוב להיות בחי׳ בטל רצונר
 הנ״ל ועי״ז נעשה ביטול היש בכל יום מעט מעט• אר בר״ה ועשי״ת
 שהם כללות השנה צדד להמשיר כללות ביטול זה להיות המשכת הביטול
 על כל השנה. ולזאת צדד להמשיד מבחי׳ פנים העליונים את פניר
 הוי׳ אבקש ממעמקים קראתיה הוי׳ שהוא מאור א״ס ב״ה הסוכ״ע
 שלמעלה מן החכמה והתורה. וזהו ענץ ברכת המצות שתיקנו חז״ל
 לומר קודם כל מצוה ברור אתה כו׳ לפי שצריר להמשיר בחי׳ מלד
 העולם ע״י עשיית המצות בשביל אשר קדשנו במצותיו, ונמשר בחי׳
 ביטול היש להיות התגלות כבוד מלכותו שלא יהיה העולם מעלים
 ומסתיר החיות שבו עד שנראה בעיני גשמי׳ ליש ודבר בפ״ע אלא
 יהיה מלד העולם שהתגלות העולם יהיה בבחי׳ מלר ויבץ כל היצור
 כי העולם הוא בחי׳ מלד בלבד ומלד ועולם הם דבר א׳ ממש, וכמ״ש
 בע״ח שהארץ הלזו החומריות הוא מלכות דמלכות דעשיה, פי׳ שהתהוותה
 מאין ליש תמיד בכל רגע הוא ע״י הארה והשפעת מל׳ דמל׳ דעשי׳.
 ולזאת בטלה היא במציאות בהשגה וידיעה שמלמעלה למטה, וכמ״ש
 באריכות בסש״ב שער היחוד והאמונה. והנה התהוות העולם הוא
 רק בשביל איו מלד בלא עם בו׳. ואי לזאת מקדימים ואומרים ברוד
 אתה. כלומר שיהא ברוד ונמשד ממקור הברכות מאור א״ס ב״ה
 הסוכ״ע ביטול זה, וכנודע שביטול היש הגשמי היותר תחתון
 במדרגה הוא ע״י הארה והמשכה היותר עליונה(ועמ״ש בפ׳ בראשית בד״ה
 להבין הטעם כו׳ ובד״ה ולהבין בתוספת ביאור ענין וייצר כו׳ ע״ש
 ועמ״ש בפ׳ תצוה סד״ה ועשית בגדי קדש ותכלית וסוף הברכה כו׳
 ועמ״ש במק״מ פ׳ צו (בדף כ״ו ע״נ) שהוא בא ממקום גבוה כוי שה״ם
 בשכמל״ו כו׳ ע״ש/ ולכן כדי לבא לבחי׳ זו שיהיה גילוי מלכותו ית׳ בבחי׳
 ביטול היש הגשמי צריד להקדים בחינת תשובה עילאה, את פניר הוי׳
 אבקש וממעמקים קראתיד הוי׳ כמים הפנים ע״י עומק הלב למסור
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 הפנים לפנים להיות בחי׳ ממעמקים עומקא דליבא באתעדל״ת ועי״ז
 אתערותא דלעילא ג״כ בחי׳ ממעמקים וכשם שמלמעלה למטה א״א
 לבא בחי׳ ממעמקים לידי גילוי אלא בבחינת צמצום והתפשטות
 בוי. בד צ״ל באתערותא דלתתא במים הפגים לפגים ממטה למעלה
 ג״כ בחי׳ צמצום שהוא בחי׳ הסתלקות לטלק ולבטל א״ע שלא יעשה
 בשביל עצמו ומזה יבא למדריגת ממעמקי׳ ומשם נמשד מחילת עוונות,
 כי הפגם הוא שפוגם בתורה שהיא חכמתו ית׳ וכר חייבה חכמתו
 להיות זו מ״ע וזו מל״ת, אבל למעלה מהחכמה שם אין פגם מגיע כי
 שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלר והעובר על התורה שהיא
 בחי׳ חכמה צריד להמשיך ממקום עליון למעלה מן החכמה היא בחי׳
 ממעמקים וכמו עד״מ אם נתקלקל מוצא מים צריך לחפור בעומק
 המעיין לתקן, וכד אנת הוא ממלא כל שמהן ואנת הוא שלימו דכולהו
 פי׳ ממלא כל שמהו שהתורה כולה היא שמותיו של הקב״ה שכמו שע״י
 שם האדם אשר יקראו לו הנה ע״י קריאה זו נמשר האדם ופונה אל
 הקורא, כד התורה היא בחי׳ שם להקב״ה להיות קודאין וממשיכיו גילוי
 אלקותו ית׳ ע״י התורה כי רמ״ח מצות הן רמ״ח אבריו דמלכא שבהם
 נמשר חיות ואור א׳׳ם ב״ה כמו שבאברי האדם עד״מ נמשר הדם הוא
 הנפש ולכו ע״י התורה נמשר אור א״ם ב״ה, אבל מי שהעביר את
 הדרד ופגם בתורה. הנה זאת תקונו לשוב אל ה׳ ממעמקים מעומקא
 דליבא. וכמ״ש ויצעקו אל ה׳ בצר להם ואזי ממשיר מעומק העליון
 בחי׳ אור א״ס ב״ה עצמו הסוכ״ע כי הוא הממלא בל שמהו ואיהו
 שלימו דכולהו ועי״ז משלים וממלא כל החסרונות והפגמים. וזהו כי
 אבי ואמי עזבוני וה׳ יאספני כי הנה הנשמה מתחלקת לעשר בחינות
 ומדרגות ז׳ מדות וגי שכליים והן נמשכות מלמעלה מבחי׳ לד הוי׳
 הגדולה והגבורה כו׳ ז׳ מדות וכו השכלים כי ה׳ יתן חכמה מפיו
 דעת ותבונה. והנה כללות המדות הן אהבה ויראה נק׳ בשם בן
 ובת. כי באהבה נאמר זכר חסדו וביראה נאמר אשה יראת ה׳
 (וזהו שאמרו רז״ל בת בתחלה סימן יפה לבנים כי ראשית והתחלת
 העבודה הוא להמשיר עליו בחי׳ יראה וכמ״ש בזהר ע״פ בזאת יבא
 אהרן כו׳ וכמ״ש במ״א) והשכליים נק׳ בשם אב ואם המולידים המדות
 כנודע שהמדות נולדו ונתהוו מן השכליים. והנה מי שהעביר את
 הדרד ופגם בתורה שהיא חכמתו יתברר נקרא אבי ואמי עזבוני אבל
 מ״מ וה׳ הוא גילוי א״ס ב״ה עצמו ממש יאספני דהיינו שיאםף ויקבץ
 כל חלקי הגפש למעלה מעלה מבחי׳ התחלקותם כי ההתחלקות הוא
 מחכמה ולמטה. אבל למעלה מו החכמה שם הו בבחיגת התכללות
 ועיין מ״ש ע״פ וה׳ יגיה חשכי והיינו ע״י כמים הפנים לפגים בהיות
 הנפש ג״כ בבחי׳ התכללות במס״נ ממש שהוא למעלה מטעם ודעת
 כנ״ל, ואותה אנו מבקשים אל תסתר פניך ממני בחי׳ פנימית הנ״ל.
 אל תט באף עבדד פי׳ שלא תטה את עבדד לבחי׳ אף עשיתיו
 שהוא התפשטות בחי׳ חיצונית החיות אלא מבחי׳ פנימית כי עמד

 הסליחה כר:

 (קיצור. ענין את פניד הוי׳ אבקש. הארת פנים שלמעלה מהחכמה
 וחכם באחור ישבחנה. והיא בחי׳ מ״ש ופני לא יראו
 ומ״מ כי עמד ממש הסליחה. כי אבי ואמי עזבוני וה׳ יאספני):

 ד והנה תכלית המכוון מתשובה בעומקא דליבא זו להיות בקשו
 פני ואת פניך הוי׳ כנ״ל הוא מ״ש כי עמד הסליחה למען
 תורא. פי׳ שעיקר גילוי הסליחה הוא כדי להיות גילוי בחינת יראתו
ך וזהו תכלית המכוון במעשה ל  ית׳ ולקיים שום תשים עליך מ
 בראשית. כמ״ש והאלקים עשה שייראו מלפניו סוף דבר הכל נשמע
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 שניתי במ״ש באד״ר (זקל״ז סע•*) גוה שאגן לעתיק יומין אתמר.
 ומבחי׳ זו יומשד שיהיה אהל בל יצען כוי בל יסע יתדותיו. יתד
 הוא המקשר ומחבר האהל עם הארץ (כמ׳׳ש רש׳׳י בחומש ס״פ תרומה)
 וזהו עניו כי כל בשמים ובארץ דאחיד בשמיא וארעא ועמ״ש םד״ה
 כי ההרים ימושו גבי וברית שלומי לא תמוט. וזהו כי כה אמר רם
 ונשא שוכן עד. וכמ״ש ה׳ ימלור לעולם ועד. וזהו ענין יהא שמיה
 רבא מברד לעלם ולעלמי עלמיא. דפירוש שמיה רבא היינו שמו
 הגדול שהוא בחי׳ אור א׳׳ם ממש ולכן עי״ז יהיה הברכה וההמשכה
 לעלם ולעלמי עלמיא בבחי׳ בל יצען בו׳. וכל זה הוא בכח התשובה
 וזהו שובה ישראל עד ועיין מעניו שובה ישראל ברבות וישב פרשה פ״ד):

 כי כשלת בעונך. שע״י עון נכשל כאדם הכושל רגלו ונופל ראשו
 למטה. כד גלו לאדום שכינה עמהם. והעצה היעוצה היא קחו
 עמכם דברים היינו התעוררות י׳׳ג מדה״ר בעשי״ת שהם רחמים
 עליונים רחמים פשוטים מבחי׳ ויעבור הוי׳ על פניו והיא היא בחי׳
 תשובה עילאה מעומקא דליבא ויצעקו אל ה׳ בצר להם עד כי נוגע
 עד הנפש ממש וחייו תלויין בו ממש שהיא ההארה שלמעלה מטעם
 ודעת המושג ומובן בהתבונגות שכלו. וכן היג״מ הן למעלה מבחי׳
 חכמה ודעת המושג ומובן. כי שאלו לחכמה הנפש החוטאת במה
 תתכפר ואמרה הנפש החוטאת היא תמות. כי החכמה מחייבת להיות
 זו מ״ע וזו מל״ת ומי שעובר ע״ז ועושה נגד מה שהחכמה מחייבת
 ראוי לעונש כד וכד ככל העונשין הכתובים בתורה דאורייתא מחכמה
 נפקת. אבל י״ג מדה״ר שהם לרחם ולחון אע״פ שאינו ראוי הגון וראוי
 מצד החכמה ונסלח לו הרי הן למעלה מבחי׳ חכמה ודעת. ולכן
 נאמר קחו עמכם דברים שהדברים הם עמכם כי עיקר התשובה בלב
 מקרב איש ולב עמוק עומקא דליבא שלמעלה מעלה מהשכל וההתבוננות.
 ואין התשובה באה מחמת התבוננות הדברים האלה אשר ישים אל
 לבו. בעניו שתים ברכות שלפני ק״ש שתיקנו כדי לקיים הק״ש אחד
 ואהבת והיינו ע״י התבוננות איד המלאכים מקדישים ואיד אהבת עולם
 אהבתנו (ונק׳ בחי׳ התבוננות זו דברים ע״ד ותן בלבנו בינה להבין
 כו׳ היינו להבין דבר מתור דבר. תוך דבר היינו ממכ׳׳ע וצ״ל מזה
 בחי׳ םוכ״ע בו׳ כמ״ש בד״ה השמים כםאי). אבל בתשובה שהיא מעומקא
 דליבא אין הדברים מעוררים דהיינו ההבנה וההשגה כי תשובה זו
 היא למעלה מהשגה והבנה. אלא הדברים הם רק כדי להיות עומקא

 דליבא זו יוצאת מהעלם אל הגילוי:

 אמרו אליו כל תשא עון. לפי שאתה כל וכללות הכל דהיינו בחי׳
 אור א״ס ב״ה הסוכ״ע שלמעלה מהחכמה כי מחכמה ולמטה
 יש התחלקות לפרטות חכמה ומדות, אבל למעלה מן החכמה איו שום
 התחלקות. ולכן תשא ערן כי אין פגם העון מגיע עד שם שלא פגם

 אלא בבחי׳ חכמה כנ״ל:

 ונשלמה פרים שפתינו. כי גדולה תשובה יותר מכל הקרבנות
 לפי שבקרבן נאמר קרבו להוי׳ אשה ריח ניחוח להוי׳
 והיינו לפי שהקרבן הוא שמקריבים הבהמה ע״ג המזבח תמורת נפש
 הבהמית של האדם נפש תחת נפש ועכשיו שאין לנו קרבנות התפלה הוא
 במקום קרבו. ומיכאל עומד ומקריב נשמותיהו של ישראל. מיכאל כהנא
 רבא היא בחי׳ אהבה רבה הבאה מלמעל׳ למסור נפשו באחד. והנה
 כל השנה המשכה זו היא דרד השתלשלות על ידי המלאכים מיכאל כהנא
 רבא. אבל בעשי״ת דרשו את ה׳ בהמצאו כתיב שהיא המשכת אור א״ס
 ב״ה בעצמו שלא כדרר השתלשלות. ועמ״ש בד״ה אני לדודי בעניו
 הרועה בשושנים, רק ע״י בחי׳ תשובה עילאה שהוא מעומק הלב כנ״ל

 נפשו באחד. וזהו ענין יחודא עילאה תחלה בק״ש הוי׳ אלקינו הוי׳
 אחד אחד ממש דכולא קמי׳ כלא ובאין ממש ואח״כ יחודא תתאה
 בשכמל״ו שנראה וגתגלה בחי׳ יש אן־ היש בטל לאין בשביל התגלות
 כבוד מלכותו ית׳. וכן בברכת המצות ברוך אתה אומרים תחלה הוי׳
 אלקינו כלומר שיהיה אלקינו ואנחנו נהי׳ בטלים אליו ית׳ כביטול הרגל
 לגבי הראש. וכר ישראל לי ראש וברא כרעא דאבוה דהביטול הזה
 הוא בבחינת אחדות ממש שמתאחד ומתכלל באור א״ס ב״ה ומוסר
 נפשו להעלותה למעלה כמו שהיתה טרם ירידתה שהיתה כלולה
 במאצילה ב״ה ביחוד גמור. ומזה נמשר אח״כ להיות מלד העולם
 ביטול היש כעבד לפני מלד כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם לי
 דייקא שגם בחינת עבד הוא בבחינת לי ועבדי ועיין מ״ש ע״פ ועתה

 יגדל נא בפ׳ שלח:
 (קיצור ופי׳ כי עמד הסליחה למען תורא שתכלית המכוון מהמשכות
 העליונות הנ״ל הוא למען תורא והאלקים עשה שייראו

 מלפניו והוא ביטול היש. וזהו ענין ברכות המצות):

 ה והנה בחי׳ זו שהיא התגלות כבוד מלכותו להיות יש מאין שיהא
 היש בטל לאין נק׳ בשם עד כי עד הוא לשון נצחית כמו
 לא תבושו ולא תכלמו עד עולמי עד לעדי עד ימלוד, והנה בדבר
 שהוא תחת הזמן ממש אץ נמשד בבחי׳ נצחיות ובדבר שהוא למעלה
 מהזמן בבחי׳ א״ס שם לא שייך לשון נצחיות ועולמות שלשת זה אינו
 נופל כ״א בבחי׳ וגדר זמן שיומשך זמן רב כ״כ, אבל מה שאינו בבחי׳
 וגדר הזמן שם לא שייך המשד הזמן כלל אלא היה הוה ויהיה הכל
 א׳ ולא שייד בחי׳ זו ולשון זה עולמיות ונצחיות אלא בבחי׳ מלכותו
 יתברר שהוא בבחינת וגדר הזמו מלך מלד וימלור כמ״ש בסש״ב ח״ב
 פ״ז. ואעפ״כ הרי היא הארת א״ס ב״ה שכשמו כן הוא אין לו סוף
 כו׳, וכד בעבודת האדם בגילוי אור א״ם ב״ה על נפשו תכוו מלכותו
 יתברר לעד בקרב האדם להיות גילוי כבוד מלכותו בבחי׳ בטל רצונר

 לנצח כל ימיו בל תמוט:

 וזהו שובה ישראל עד. פי׳ להשיב בחי׳ עד היא בחי׳ התגלות כבוד
 מלכותו למקורה ושרשה הוא אור א״ס ב״ה ממש כי הארת
 אור א״ם בבחי׳ התגלות מלכותו ית׳ שמאיר ומתגלה בבחי׳ מלר העולם
 שלא יהא העולם מעלים כו׳ תלוי בעבודת האדם בגילוי אור א״ס ב״ה
 על נפשו, וכמארז״ל גלו לאדום שכינה עמהם. וכד כשנמשר אחר
 גופו ונפשו הבהמית שמקליפת וםט״א שניצוץ אלקות שבו הוא בגלות
 הגוף כוי, והעיקר להשיבה בבחינת עד דהיינו שתהיי הארה זו בה
 לנצח ולעולם ועד בל תמוט ולא שיהיה לפרקים ועתים מזומנים בלבד
 רק תהיה יראת ה׳ על פניו בגילוי כבוד מלכותו ית׳ תמיד כי
 הארה שהיא לפרקים נק׳ בשם דודים רק להיות יחודא תתאה כמו
 יחודא עילאה בחי׳ תרין ריעץ ללא מתפרשיך (וזהו כמ״ש אהל בל
 יצען ובל יסע יתדותיו לנצח (בישעיה פי׳ ל׳׳ג כ׳) והיינו כמו שכתוב
 בלק״ת בזכריה ע״פ ביום ההוא יהיה שבחי׳ ו״ה יהיו במדרגת י״ה בו׳
 וממילא יהיה אהל בל יצעו. כמ״ש בעמה״מ שער הששי ם״פ מ״ז וע׳
 מזה בזח״א בראשית (נ״ג א׳). ויחי (דרל״ט א׳). וס״פ תשא (קצ׳׳ד א׳).
 והיינו כי עכשיו יש בבחי׳ מל׳ עליות וירידות ולכן נק׳ אהל מועד לשון
 זמן קצוב שמקדש ראשון עמד ת״י שנה כוי משא״כ לעייל לא יהיה
 שינויים כ״א בל יצען. והיינו ע״י גילוי בחינת סוכ״ע וכמ״ש מזה
 סד״ה וידעת היום והשבות בעניו ומלאה הארץ דעה כוי. וזהו נאוה
 שאנן אהל בל יצעו. כי נוה שאנן זהו ההמשכה מבחי׳ אני ה׳ לא

 *) ע״ז בהוספות.
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 בי ומאן דנפח בו׳ וארז״ל מאיו באת בו׳ [פי׳ מבחינת אין שהוא מקור
 החכמה כמ״ש והחכמה מאין תמצא וכמ״ש בפ׳ במדבר ועמ״ש ע״פ
 האזינו השמים] שבחי׳ ומדרגת ישראל גבוה מאד נעלה מבחי׳ התפשטות
 חיצונית מלכותו ית׳ ולבן נאמר ושמרו בנ״י את השבת להתקדש בקדושתו
 ית׳ להיות שבת לה׳ אלקיד כו׳ וכתיב ביני ובין בני ישראל אות היא
 כו׳ כלומר כמוני כמוהם כביכול וזהו ששת ימים תעבוד בו׳ בבחי׳
 חיצוני׳ עשי׳ כדי פרנסתו וביום השביעי שבת לה׳ להיות מתעלה במקורא
 דכולא להבטל אליו ולדבקה בו ית׳ [ועמ״ש מעניו זה בפ׳ שמות ע״פ
 כי טובים דודיך בו׳ וזהו עניו החזרת פנים בפנים דהיינו גילוי פנימית

 הנשמה ורעותא דליבא ליבטל אליו ית׳ בבחי׳ פנימיות א״ס ב״ה]:

 ב אך הנה ארז״ל מי שטרח בע״ש יאכל בו׳ לכד כתיב ושמרו בני
 ישראל את השבת לעשות כו׳ כלומר שישמור מחול לשבת גם
 לתקו בעצמו ולעשות בנפשו את השבת שיהיה באמת כר והשמירה
 הזאת לעשות שבת בנפשו בימות החול הוא על ידי התפלה כי הנה
 בתקונים אמרו כי התפלה היא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה
 ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו מלאכי אלהים הם המצות שהם מלאכים
 שלוחי דמלכא וכמ״ש בתנחומא פ׳ ויגש היו מכבדץ את המצות שהן
 שלוחי ושלוחו של אדם כמותו [ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה ויקרא אל משה].
 ובמקורם הם אברים דמלכא והיינו עד״מ כמו שע״י אברי הגוף מתפשט
 הנשמה לפעול פעולתה כד ע״י המצות גמשר ומתפשט גילוי אלהותו
 ית׳ ועלייתן למעלה למקורן הוא ע״י התפלה [ועמ״ש בפ׳ שלח בפי׳
 וזכרתם את כל מצות ה׳]. ולבאר ענין זה הנה חז״ל תקנו לומר קודם
 כל מצוה אק״ב שע״י המצות מתעלים בקדש העליון, והענין הוא
 דהנה כתיב אני כברוש רענן בו׳ פי׳ בדוש הוא מין ארז שעדיין לא
 הזקין והוא רד ורענן כשהוא בלחותו שאז יכולים לכופפו למטה ובשביל
 שהוא גבוה שבאילנות וכשמניחיו עליו איזה דבר כשנכפף למטה הנה
 כשחוזר לאיתנו מגביה את הדבר ההוא למקום גבוה מאד וכר הוא
 עד״מ בחינת אני כי יש בחי׳ אנכי ובחי׳ אני בחי׳ אנכי מי שאנכי דהיינו
 בחי׳ עלמא דאתכסיא ובחי׳ אני הוא בחי׳ תומ״צ בבחי׳ למטה
 כשמתלבשים בענינים גשמיים ומגבילים הענינים לתת שיעור וקצבה
 לענייני המצות גשמיים כמו מי רביעית נוטלין לידים כו׳ [ועמ״ש בד״ה
 כי המצוה הזאת מענין אנכי ואני], והוא כמשל הברוש רענן שנכפף
 למטה וחוזר למעלה למקורא עילאה דכולא. וכן בזה לעו״ז נאמר ולא
 נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו כי כמו שהמצות מתעלים ע״י העלאות
 פנימיות לבבות כללות נש״י כמאמר עלה במחשבה כוי. ולכן אומרים
 אלקינו פי׳ שהוא כח חיותנו ושאליו אנחנו משתחוים ומודים
 בבחי׳ ביטול. והנה ארז״ל פרק לפני אידיהן(דף ח• סע״*) ישראל שבחו״ל
 עובדי כוכבים בטהרה הם כי ההשתחואה לעבודת כוכבים הוא
 שמשתחוה וכופף ראשו לכוכבים ומזלות והנה כתי׳ וממגד תבואות שמש
 שהתבואות גדלים מן השמש וכן שאר כל עניני עולם הזה איז לד עשב
 מלמטה שאיו לו כוכב מלמעלה שהוא המזל שממנו נשפע הדבר וכשאדם
 מטריד מחשבתו ולבו רק בעניני עולם הזה כל הימים הוא מוריד שכלו
 שבראשו לדבר הנשפע מכוכבים ומזלות ונעשה גם הם בחי׳ אלהינו
 למעשה ידינו כי מעשה ידינו שהוא עסק הפרנסה נעשה מזה בחי׳
 אלהים אחרים. וזהו ואת נפש אויבד יקלענה בתוף כף הקלע שאע״פ
 שהדבר שהוא מלובש בו בענינים גשמיים נראה לעין שהוא מן העבירות
 שאדם דש בעקביו. הנה הוא דומה למשל קליעת האבן שמקלעין
 אותו ע״י כף הקלע למקום רחוק מאד עד שנעשה כאלו עובד
 כוכבים. והנה עליית המצות העיקר הוא ע״י התפלה לפי שאז הוא שעת
 הכושר ומתגלה ומתעלה בחי׳ פנימית נקודת הלב בכללות נש״י

 לכן ענין הקרבנות נעשה על ידינו עצמן(וזהו שיוהכ״פ אסור בנעילת
 הסנדל וכמ״ש בשל״ה כי המנעל והסנדל מורה על המלאכים מט״ט
 וסנדל שנק׳ נעל דשכינתא וביום הכפורים הוא למעלה מבחי׳ זו כוי ע״ש,
 והיינו כי מט״ט וסנדל קושר קשרים לקונו מתפלותיהן של ישראל שהן
 מעלים התפלות כמ״ש במ״א ע״פ מה יפו פעמין־ בנעלים כו׳ וזהו
 ע״ד שבקרבנות היה אריה דאכיל קרבנין כוי. אמנם ביוהכ״פ אין
 צריד שיעלו התפלות ע״י המלאכים כ״א הקב״ה בעצמו מקבלן ועמ״ש
 במ״א בד״ה כנשר יעיר ובד״ה ואריה כבקר יאכל תבו בו׳), ונעשית
 עליה יתירה בעילוי אחר עילוי בבחי׳ ממעמקים. ופי׳ בעשרת ימי
 תשובה עד יוהכ״פ שאז לפני הוי׳ תטהרו שמגיע לבחי׳ פני הוי׳ בחי׳
 פנים הנ״ל. הגם דכתיב ופני לא יראו היינו שהפנים בעצמן אין באים
 לידי גילוי. אבל הגילוי נמשד משם ממעמקים קראתיד להיות גילוי
 בחי׳ הוי׳ וגם ופני לא יראו בבחינת המשכה למטה אבל בבחינת

 העלאה את פניר הוי׳ אבקש:

 דרזשים ליוה״כ

 לבאר ענין יו׳יכ. כתוב אחד אומר שבת שבתון הוא לכם וכתוב
 אחד אומר שבת שבתון היא לכם הנה ארז״ל עבר על מ״ע
 ושב לא זז משם עד שמוחלין לו עבר על מל״ת תשובה תולה ויו״ב
 מכפר. ולהבין זה דהא מ״ע עדיפא שדוחה את ל״ת הנה כתיב שובו אלי
 ואשובה אליכם(במלאכי סי׳ ג׳) וכתיב השיבנו ה׳ אליד ונשובה שהוא ענין
 עד״מ החזרת פב״פ כי הנה כתיב כי פנו אלי עורף ולא פנים שאפילו
 בשעת החטא לא שייר לומר עליו ית׳ שריחק ה׳ את האדם בריחוק
 מקום ממש שהרי מכה״כ ולית אתר פנוי מיני׳ והוא הוא הנותן לאדם
 כח וחיות לחיות אפילו בשעת החטא ממש אלא שהוא עד״מ כמו שני
 בנ״א שעומדים זה אצל זה בקירוב מקום רק שזה מחזיר פניו לכאן
 וזה מחזיר פניו לכאן לפי שאין ביניהם קירוב הלבבות וע״י התשובה
 חוזר להיות פב״פ [ועמ״ש מזה בד׳׳ה שובה ישראל]. וביאור ענין זה יובן
 במ״ש ושמרו בני ישראל את השבת כי הנה ענין השבת שבו שבת ה׳
 כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ כוי דהיינו שהשפיל א״ע
 כביכול וצמצם בעשרה מאמרות יהי רקיע בו׳ בששת ימי המעשה
 לברוא ולהוות ולהחיות רוח שפלים בבחינת חיצוניות מלכותו ית׳ לבד
 כדכתיב מלכותד מלכות כל עולמים שהתהווה כל עולמים וחיותם
 אינו אלא מבחי׳ מלכותו ית׳ ואינו כדמיון הנשמה המחיה את
 הגוף שמתלבשת בתוכו להחיותו ויש לה התפעלות ממקרי ושנוי הגוף
 כוי, משא״כ אני הוי׳ לא שניתי כתיב שאין בו שום שינוי ח״ו מצד רבוי
 הנבראים וכמאמר אתה הוא עד שלא נברא העולם כו׳ לפי שאינו
 מתלבש בתוך העולמות להחיותם בבחי׳ פנימיות מהותו ועצמותו ית׳
 אלא רק התפשטות זיו והארה ממנו ית׳ שעלה ברצונו להיות מלך
 עליהם והוא חיותם וקיומם מה שנקרא שמו עליהם וכמ״ש הודו על
 ארץ ושמים כו׳ והתפשטות זו נחשבת ירידה והשפלה גדולה לגבי
 הקב״ה בבחי׳ פנימיותו וביום השבת נתעלה בבחי׳ פנימית א״ס ב״ה
 וה״ז נק׳ בחי׳ שביתה אצלו. עד״מ כאדם המדבר שבשעה שהוא מדבר
 מצמצם שכלו ומורידו בהדבורים וכאשר אינו רוצה לדבר פוסק ושובת
 והרי אז עלה שכלו למקורו אשר שם משכן החכמה, כן ויותר מכן
 לאיו קץ ותכלית מתעלה ביום השבת למעלה ממדרגת החכמה שנחשבת
 כעשי׳ גופני׳ כמ״ש כולם בחכמה עשית אלא כמאמר אנת חכים
 ולא בחכמה ידיעא כו׳ ולפי שישראל עלו במחשבה וכמאמר ואתה נפחת
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 הנ״ל וכאשר עובר על מל״ת הנה הוא מונע ומחסר אור העליון
 שלא יוכל האש שלמעלה שהוא אהבה הטבעית להתחזק בנפשו
 ולהוסיף אומץ אהבתו בסיוע של מעלה על אהבה דלתתא כי לא
 יגורד רע כתיב ועונותיכם מבדילים כו׳ כי כבר נקלע למרחוק כמו
 עד״מ הכף הקלע הנ״ל ולכו לא יכול לחמשיר אש האהבה וע״כ
 אם עבר על מ״ע ושב לא זז משם עד שמוחלין לו בי בעשותו
 תשובה התעוררות התשובה מועיל להלהיב אל נפשו אתעדל׳׳ת שאבד
 בעונו וזהו לא זז משם פי׳ שנשאר על עמדו ותיקן מה שעוות
 [וכנזכר לעיל שהתפלה שבכל יום נק׳ סולם כו׳ ובו מלאכי אלקים
 שהם מעשה המצות עולים כו׳ ולכן על ידי התפלה בכוונה בבחינת
 תשובה מתקן מה שעוות בביטול מ״ע] משא״כ כשעבר על ל״ת
 שפגם ומנע את אור העליון אתערותא דלעילא שאף אם יעורר
 באתערותא דלתתא לא תוסיף תת כח האהבה עליונה כי מנע
 אורה ולזאת תשובה תולה ויום הכפורים מכפר כי ביום הזה יכפר
 עליכם לפני ה׳ שמתעורר בחינת פנימיות רצונו ית׳ [שלמעלה
 מבחי׳ י״ה ומבחי׳ ו״ה ועמ״ש מזה סד״ה חייב אינש כוי עד דלא ידעי
 כוי] שאז נושא עון ועובר על פשע ונקה שאין העון תופס מקום
 כלל ונק׳ כארז בלבנון כו׳ [שהוא מדרגה עליונה יותר מבחי׳ ברוש
 רענן שע״י מעשה המצות וע׳ בזהר ויקרא (די״ו ע״א) ובפי לד לד
 (דפ״ב סע״א) ועמ״ש בפ׳ אחרי בענין בגדי לבן דכה״ג ביום

 הכפורים] שמלבין עונותיהם של ישראל, ולזאת אנו מבקשים סלח לנו
 מחל לנו דהיינו שהוא כמו עד״מ אדם המבקש מחבירו שלא ירגוז עליו
 עוד וישים אהבתו אליו דהיינו על ידי שאומרים אשמנו חטאנו
 ועל חטא כו׳ ומשפילים א״ע ומפרסמים החטא ומודים שהוא שיקוץ
 ותיעוב ועי״ז אתכפייא סט״א וממילא אסתלק יקרא דקוב״ה לעילא
 וישוב ירחמנו וכששב אהבתו אלינו מפנימיות רצונו ית׳ אזי אין חטא
 ועון מבדילים עוד כי אין העוונות מבדילים אלא ביניכם לבין
 אלהיכם דהיינו בבחי׳ אלהים שלכם אבל בבחי׳ פנימי׳ רצונו ית׳
 הרי לפניו כחשיבה כאורה [ועמ״ש סד״ה ולא אבה הנ״ל בעניו ויהפוך
 מ׳ ע״ש]. וזהו שבת שבתון דאפי׳ לגבי שבת שהוא עניו החזרת פב״פ
 הוא שבתון דהיינו שיש לו עילוי אחר עילוי ביתר שאת (ועמ״ש
 מענין זה סד״ה האזינו השמים ובד״ה שובה ישראל עד. ועיין
 מ״ש הרמ״ז בפי׳ הזהר פ׳ אמור (דף צ״ג ע״ב) בענין את פניר הוי׳
 אבקש בקשו פניו תמיד/ והגם שגם שבת נק׳ שבת שבתון מפני שיש
 שבת תתאה ושבת עילאה [ועמ״ש בפ׳ בהר ע״פ את שבתותי תשמרו ובפי
 שלח םד״ה מקושש עצים מי] אד דשם כתיב מקרא קדש כלומר שנשאר
 בקודש העליון, אבל כאו נאמר לכם דהיינו שיורד ומתגלה ההארה

 הגדולה ההיא למטה במקור נשמות ישראל כו׳*:

 שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש
 בערב וגוי. להבין מהו בתשעה בתשיעי מבע״ל. וגם מ״ש שבת
 שבתון הוא ל׳ זכר, ובפי אחרי כתיב שבת שבתון היא. ושם נאמ׳ ועניתם
 את נפשותיכם חקת עולם ולא נאמר בתשעה לחדש כמ״ש כאן בפ׳ אמור.
 וצ״ל טעם השינוי וגם לכאורה כאן היה ראוי יותר לומר חקת עולם
 דהא בפ׳ אחרי מבואר כל פדר עבודת כה״ג ביוהכ״פ, ואיננה רק
 בפגי הבית, משא״כ כאן בפ׳ אמור דעיקר הפרשה הוא סדר המועדות,
 שזה נוהג גם עכשיו שאיו בית המקדש קיים. אם כן כאן דייקא היה
 ראוי לומר חקת עולם. ומדוע שינה הכתוב לכתוב שם דייקא חקת עולם
 ולא כאן. והנה כתיב וכפר על הקדש מטומאת בני ישראל. וצ״ל מהו
 עניו הכפרה על הקדש, וכי חטא חטא שצריד כפרה. ועיין מזה בספר

 •) עייו בהוספות.

 בחשיקה ודביקה באלהים חיים. וזהו מארז״ל תפלות במקום קרבנות
 תקנום כי כמו הקרבן שהיו מקריבין הבהמה שתהא נשרפת באש שע״ג
 המזבח וכר צריר לעורר את האהבה בתפלה ברשפי אש שלהבת מתלהבת

 בלבו כי יסוד האש הוא בלב ולשרוף ולכלות את נה״ב שבו כוי:
 ג והנה כתיב ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וארז״ל אע״פ
 שאש יורד מן השמים מצוה להביא מו ההדיוט כי גם למעלה
 יש בחי׳ אהרן שנותן בחי׳ אש בכנס״י כי אהרן הוא שושביגא דמטרוניתא
 והוא מז׳ הרועים המשפיעים גילוי אלהותו ית׳ במקור נשמות
 ישראל ובחי׳ אש שלמעלה היא אהבה הטבעית אהבה רבה שבנפש
 האלהית הכלולה בחכמה שבנפשו [עיין בסש״ב פי״ח י״ט ומ״ש באגה״ק
 בד״ה אין ישראל נגאליו אלא בצדקה. ועמ״ש בפ׳ עקב בד״ה ולהבין
 שרש טעם קישור וחיבור ושייכות ברית ותורה. ועמ״ש בד״ה שחורה
 אני כו׳ ששזפתני השמש כו׳ ע״ש] אשר איננה מתלבשת כלל בלבושי
 הנפש החיונית והיא מתלהבת ומתלהטת במס״נ על ק״ה ממש וליפרד
 מן הפתילה הוא הגוף שנאחזה בו כשלהבת העולה מאליה לדבקה בו
 ית׳ ומצוה להביא מו ההדיוט אש שלמטה ע״י התבוננות בגדולת ה׳
 כל חד לפום שיעורא דיליה ולהלהיב לבו ונפשו לעבודת ה׳ וההתבוננות
 המוליד אהבה עזה שהיא כרשפי אש הוא כאשר מתבונן בדבר חדש כמו
 שאנו רואים בחוש שכאשר רואה דבר חידוש מתפעל מאד וכר ארז״ל
 בכל יום יהיו בעיניד כחדשים והוא כאשר יתבונן המשכיל כי באמת
 חדשים לבקרים כו׳ ומחדש בכל יום תמיד מע״ב מאיו ליש ובהתחשד
 החשד של לילה ויסתלק ונעשה אור של יום. וכר יראה האדם בעצמו
 שבלילה ישן וחיותו מסתלק ממנו ובקומו נעשה בריה חדשה ומזה
 יבין על כל יצורי עולם שכן הוא וחיותם רצוא ושוב וכאשר יראה
 בעיניו ולבבו יביו כי ראה זה חדש הוא ע״כ ילהיב לבו וישים אליו
 לבו ונשמתו וכמ״ש צעק לבם וזהו עניו החזרת פנים כי כמו שיש
 עורף ופנים בגוף כן יש בנשמה, והוא כמו עניו הנ״ל שגם קודם
 שישים האדם הדברים האלה אל לבו הנה באמת כר הוא שמחיה
 ומהווה מאין ליש ומחדש בטובו בכל יום תמיד מע״ב ולא שייר לומר
 שהוא רחוק מה׳ ודו אלא שהוא כמשל אדם ההופד ערפו לחבירו
 ומחזיר פניו ממנו, ואח״כ אם ישים ללבו הדברים הנ״ל הרי הוא כמו
 שמחזיר פניו לחבירו, ועד״ז תקנו נוסח התפלה ברוד אתה מלד
 העולם פי׳ כי כל העולמות נמשכו מבחי׳ מלר. כמ״ש מלכותה מלכות
 כל עולמים והוא בחינת חיצוניות לבד להיות נק׳ עליהם שמו ומלכותו
 לבד ומבקשים שיהיה ברור אתה והיינו כמ״ש ברוד ה׳ אלהי ישראל
 מהעולם ועד העולם [עיין בזהר ר״פ תרומה דקכ״ו ע״ב ובפי אמור דף ק׳ ע״ב

 נגיז דתריו בהוריו כר ודצ״ט ע״א גבי מעולם], דהיינו שיתברר ויומשד ממקורא

 עילאה ראשיתה דכולא מהעלם אל הגילוי אשר יאמר עליו כי הוא זה
 אתה בלשת נוכח דהיינו שישוב אלינו בבחי׳ פנים על ידי שובנו פנינו

 אליו כנ״ל:
 ד והנה כתיב זה שמי לעולם שמי עם י״ח שס״ה כו׳ כי מ״ע נמשכים
 מבחי׳ ו״ה שהוא בחי׳ עלמא דאתגליא ומל״ת נמשכים
 מבחינת י״ה שהוא בחי׳ עלמא דאתכסיא [וזהו עניו מהעולם ועד העולם
 ועמ״ש מעניו מ״ע ומל״ת בביאור ע״פ שימני כחותם]. והנה בעברו על א'

 ממ״ע דאורייתא וענפיה דרבנן פוגם בו״ה משא״כ בעבור על ל״ת
 וענפיהן פוגם בי״ה [ועיין מ״ש בד״ה ראה אנכי בענין בחי׳ י״ה ובחי׳
 ו״ה שיש בנפש ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה ולא אבה הוי׳ אלקיד לשמוע אל
 בלעם]. וביאור ענין זה כי לשון פגם הוא נקב שיש בו חסרון וכאשר
 מבטל מ״ע הוא עושה חסרון ומניעה שאינו מאיר עליו אור עלמא
 דאתגלייא דהיינו בחי׳ אתערותא דלתתא [והיא הנקרא ג״כ אהבה
 זוטא כמ״ש בפ׳ עקב שם] בחינת אש שלמטה שהוא ע״י התבוננות



 לקוטי דרושים ליוה״כ תורה סט

 בבחי׳ ביטול יותר [וע״ד המבואר במ״א בענין ב׳ הבחינות דים ויבשה
 שזהו עניו עלמא דאתכסייא ועלמא דאתגלייא] נק׳ החיות המתלבש
 בתוכם להחיותם בשם אותיות המחשבה. והנה המלאכים הם מבחי׳
 עלמין דאתגליין וכמ״ש ויעף אלי אחד מן השרפים ומתהוים מבחי׳
 דבור כמ״ש בדבר ה׳ שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם כר. אבל ישראל
 עלו במחשבה בחי׳ עלמין םתימין ולכן נקרא הנשמה טהורה היא כי
 עלמיו סתימיו היינו בחינת טהורה כי ענין ההעלם הוא שמחמת
 תוקף אורו וגודל בחירתו א״א לו לבא לידי התגלות וכעניו יוצר אור
 ובורא חושד שהחשד למעלה מהאור ורומז לתש״ר (שהיא בחינת חב״ד
 מה שאין כן יוצר אור רומז לתש״י). וכמו עד״מ אור גדול שמעוצם
 תוקפו מחשיד הראות וא״א להסתכל בו וכענין שנאמר ישת חשד
 סתרו כוי וכמ״כ כאן שלפי ששרש נש״י מאור הבהיר ונעלה מאד
 הנקרא בשם טהו״ר על כן אי אפשר לו להתגלות ונקרא עלמין

 םתימין בחינת מחשבה כנ״ל:

 ב והנה משם ירדה הנשמה בבי׳׳ע עד שנשפלה בעולם השפל
 ונתלבשה בגוף חומרי. וירידה זו צורר עליה היא למעלה
 מבחי׳ המחשבה שהיא בחי׳ ממכ״ע כנ״ל רק שהוא החיות דעלמין
 סתימין בו׳ אבל ע״י הירידה זאת היא עולה למעלה מעלה בבחי׳
 סובב כולא עלמין [ועמ״ש בד״ה מי מנה בעניו ומספר את רובע ישראל],
 ופי׳ סובב היינו שמקיף מלמעלה ואינו נתפס ומתלבש בתור העלמין
 כי כל העולמות כאין נגדו ובטפה מים אוקינוס שהטפה בטלה לגבי
 הים הגדול ויתר מכן כי לא נערוד אליו קדושתו וכמ״ש במ״א, ואינן
 יכולים להכילו בתוכם כלל ומ״ש ואתה מחיה את כולם שנמשד חיות
 ממנו בתור העולמות ממש היא רק זיו והארה לבד. אבל אור א״ם
 ב״ה בעצמו אינו נתפס בגדר עלמיו כלל ולכד כתיב אני ה׳ לא שניתי
 ואתה הוא קודם שנברא בו׳ בלי שום שינוי כלל. וז״ש המלאכים
 קדוש קדוש קדוש הוי׳ צבאות כי צבאות הם הנשמות והמלאכים
 שבעלמין סתימין ועלמין דאתגליין ואומרים תחלה ג״פ קדוש עד
 שיהיה הוי׳ צבאות כי קדוש הוא לשון הבדלה שהוא מובדל בכמה
 מיני הבדלות עד שמתהוים צבאות גדודי הגבראים כוי. ואמגם קדוש
 בוי״ו מורה ג״כ על המשכה והוא המשכה מבחי׳ םוכ״ע בממכ״ע
 וג״פ קדוש הם ג׳ מיני המשכות לג׳ עולמות בי״ע. והענין כי כל
 נברא יש לו ב׳ מיני חיות הא׳ החיות המתלבש בתוכיותו
 (כנשמה לגוף שממלא את הגוף והוא חי ממנה) והוא מבחי׳ ממכ״ע שהוא
 החיות המתלבש בעלמץ כנ״ל. והב׳ הוא חיות הסובב ומקיף עליו
 מלמעלה ששורה עליו ואינו נתפס בו, ובעניו שארז״ל דאכל בי עשרה
 שכיגתא שריא שאין זה גילוי השכינה אליהם ממש אלא השראה
 ששורה מלמעלה בבחי׳ סובב (ואעפ״כ הוא פועל פעולה בהם שהרי על
 ידי זה תפלתם מכוונת יותר כנודע כמ״ש במ״א כוי), וזהו שאומרים
 ג״פ קדוש קדוש קדוש לפגי ה׳ צבאות שהם ג׳ המשכות אור וחיות המקיף
 מבחי׳ סוכ״ע לג׳ עולמות דבי״ע כנ״ל. ואמנם גם אור זה המקיף
 הוא רק המשכת הארה בלבד מסוכ״ע בעצמו וזהו קדוש בוא״ו אבל
 סוכ״ע בעצמו למעלה מעלה מערד זה והוא בחי׳ קדש בלא וא״ו שהוא
 ל׳ הבדלה שהוא מובדל בערד וכעניו הגבל את ההר וקדשתו, ושם הוא
 עליית הנשמה ע״י מעשה המצות כמאמר אשר קדשנו במצותיו בקדש
 העלית ממש [והיינו לפי שהמצות הם רצון העליון ב״ה חכמתו ורצונו
 ממש ע״כ בהם ועל ידם מתעלים הנשמות לבחי׳ קדש העליון ממש
 ועמ״ש מזה בד״ה מי מנה הנ״ל]. וזהו הירידה צורד עליה ששרשה הוא
 בבחי׳ טהורה היא. מבחי׳ ממכ״ע. וע״י ירידתה בגוף נאמר ואנשי
 קדש תהיון לי שיתעלו בבחי׳ קדש העלית ממש שהוא סוכ״ע וע׳ בזהר

 ע״מ (מאמר חיקור דיו ח״א פי״ג), וגם מ״ש בסוף הפרשה וכפר את
 מקדש הקדש. מדוע שינה הכתוב אח״כ לאמר מקדש הקדש. והנה
 מתחלה יש להקדים כללות ענין המצות. דהנה נודע דתכלית ירידת
 הנשמה לעוה״ז היא משום דהיום לעשותם במעשה המצות וכמ״ש
 בזהר ע״פ ואברהם זקן בא בימים שהימים הן הלבושים הנעשים מן
 המצות אשר האדם עושה בהם וכמ״ש ימים יוצרו כוי. ולכן צריד כל
 אדם לקיים כל התרי״ג מצות ואפי׳ מצות כהנים וכה״ג ע״י עיבור
 או גלגול משום דאי חסרא חדא חסרא לבושא חדא בו׳. וכמ״ש במ״א
 בד״ה הבאים ישרש כוי. ולהבין מהו עניו הלבושים הללו. צ״ל תחלה
 פי׳ מאמר נשמה שנתת בי טהורה היא אתה בראתה כוי. פי׳
 מקור הנשמה בעודנה במקור חוצבה נקרא טהורה כי טהור הוא
 לשון הארה ובהירות כענין כעצם השמים לטוהר והיינו לפי שאז היא
 בחי׳ אלקות ממש, ואח״כ אתה בראתה הוא כשיורדת משם להתלבש
 בגוף שמתחלה נמשכת בעולם הבריאה ואז היא בחי׳ נברא יש מאיו
 וכמ״ש כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו כו׳ ואח״כ אתה יצרתה
 בעולם המלאכים והן הו בחי׳ השתלשלות וירדת הנשמה ממדרגה
 למדרגה כשלשלת האחוזה זו בזו כו׳ עד שנפחתה בי בעולם העשיה
 ונתלבשה בעולם הזה בגוף החומרי [ועפ״ש מזה בביאור ע״פ ושמחי כדכד*].
 ואמנם הנה נודע דירידה צורף עליה היא והיינו למעלה ממקור
 חוצבה בבחי׳ טהור הנ״ל והוא על ידי מעשה המצות, כי הנה בברכת
 המצות אנו אומרים אשר קדשנו במצותיו ופי׳ שע״י המצות אנחנו
 מתעלים בבחי׳ קדש העליון שהיא למעלה מבחי׳ טהרה, כנודע
 שקדושה היא בכהנים כמ״ש וקדשתו כו׳ וטהרה היא בלוים כמ״ש
 וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם כוי. וכמו שמעלת הכהנים
 הגבה מאד נעלה על מדרגת הלוים כר בחי׳ קדש גבוה מאד נעלה
 מבחי׳ טהור. וביאור ענין זה יובן בהקדים ביאור ענין סובב כ״ע וממכ״ע.
 כי הנה המחשבה והדבור שלמעלה הן בחי׳ ממכ״ע והוא עד״מ כאדם
 החושב ומהרהר באיזה דבר שמחשבתו מלובשת ותקועה ממש באותו
 דבר ומוקפת ממנו [ועיין בפש״ב ח״א פ״ה], וכן כשמדבר באיזה דבר
 כוי• כד כביכול החיות שבע״מ יהי אור יהי רקיע בו׳ הוא מתלבש
 ונתפס ממש בתוף העולמות להחיותם ומוקף מהם וכן בחי׳ החיות
 והאותיות הנמשכים מהמחשבה שבמחשבה אחת ברא הקדוש ברוד
 הוא את העולם ג״כ נתפס ומתלבש בתור העולמות שהרי כולם
 בחכמה עשית כתיב. ופי׳ בזהר תזריע (דמ״ג רע״א) כולם בחכמה
 עשית בבינה. פי׳ מ בינה היא בחי׳ מחשבה עילאה אלא שהמחשבה
 היא מחיה עלמין םתימין דלא אתגלייו והדבור מחיה ומהוה עלמין
 דאתגליין. [כי בינה מקננא בכורםיא שהיא הבריאה וז״א ביצירה
 ומל׳ בעשיה והיינו שלשים כלים דאצילות שנעשים גשמה לבי״ע יו״ד
 כלים הפנימים בבריאה והתיכונים ביצירה והחיצונים נעשים נשמה
 לעשייה וע׳ מזה באגה״ק ע״פ ויעש דוד שם], והגם כי לא מחשבותי
 מחשבותיכם כתיב. והיינו שהמחשבה אצלו ית׳ אמה מלבשת מהותו
 ועצמותו ית׳ ולכו אני ה׳ לא שניתי ולא כמו באדם שמהותו ועצמותו
 ממש מלובש בהמחשבה וכמ״ש במ״א׳ אן־ מ״מ הרי דברה תורה
 כלשון בני אדם כמו בגשמיות שמה שמוציא מפיו להיות נשמע ונתגלה
 לזולתו נקרא בשם דבור שהבל הדבור שבפיו הוא מורגש ונראה דבר
 בפני עצמו מובדל משרשו משא״כ האותיות המחשבה אע״פ שהן ג״כ
 רק לבושי הנפש מ״מ לא ירדו להיות נראה דבר נפרד. כד למעלה
 אע״פ שבאמת איו לד דבר שחוץ ממנו. מ״מ מצד הסתר האור דרד
 ירידות וצמצומים להחיות עולמות הנפרדים שהם נראים יש ודבר
 נפרד נקרא החיות הזה השופע בתוכם להחיותם ע״ד שיהיו דבר נפרד
 בשם אותיות הדבור עד״מ דבור האדם כר, אבל עלמין סתימין שהם

 •) עיין בהוספות.
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 את השבת כי קדש היא לכם. כי הנה עיקר עליית נש״י שמתעלים
 מבחיגת ומדרגת טהרה לכהי׳ ומדרגת ואנשי קדש תהיון לי קדש ישראל
 לה׳. הנה עלייה זו היא בשבת. כי הגם דעלייה זו הוא ע״י התומ״צ
 אשר קדשגו במצותיו. אן״ גם עליית התומ״צ של כל ששת ימי המעשה
 הוא ע״י השבת. והיינו כי יש קדש תתאה שהיא בחי׳ מל׳ עצמה וקדש
 עליון הוא חכמה עילאה והמצות הם נקי מצות המלר• אד בשבת הוא
 עליית המל׳ בבחי׳ קדש העליון ממש. וזהו כי קדש היא לכם היינו
 עליית בחי׳ מלכותו ית׳ למקורה ושרשה בחי׳ קדש העליון שמשם
 חוצבה דאבא יסד ברתא. [ועי׳׳ז יש למצוא סמד למנהג המבואר
 בפע״ח לטבול א״ע במקוה בערב שבת כי בחי׳ שבת נקרא קדש
 היא לכם ולכו צ״ל תחלה בחינת טהרה בו׳]. והנה הטעם שעלייה זו
 היא בשבת כי הנה נודע ענין השבת שהוא לשון שביתה ונייחא
 דרוחא כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ ע״י ע״מ יהי
 אור שהוא בחי׳ ירידת הדבור ובתוכו המחשבה כו׳ להיות נמשר
 ומתפשט ומלובש בתוך הנבראים ובשבת הוא עליית הדבור בחכמה
 עילאה ועמ״ש מזה בד״ה שובה ישראל עד, והוא בחי׳ עליית מדת מל׳
 בבחי׳ קדש העליון כי נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן כנ״ל, וכמשל
 אדם השובת ונח ממלאכת עבודה ששכלו ומחשבתו המלובשת בתור
 המעשה חוזרות ומתעלות למקורן. וזהו קדש ישראל לה׳ ראשית
 תבואתה. תבואתה גק׳ דגנך ותירושך ויצהרד. דגנד זה התלמוד
 בהלכות הנגלות לנו ותירושר נכנס יין יצא סוד הם פנימית התורה
 הנקרא רזין דאורייתא ויצהרך שמן שצף ע״ג יין הוא רזא דרזין שכל אלה
 נק׳ תבואות כי יש תבואות שדה ותבואת הכרם ובמשארז״ל זית נמי תבואה
 איקרי כו׳ וישראל יתעלו בבחי׳ קדש שהוא ראשית להתורה. והענין
 ע״ד הנ״ל כי מתחלה ישראל הם למטה מן התורה כמאמר תלת
 קשרין מתקשרין דא בדא ישראל באורייתא כו׳ שישראל הם מקבלים
 מהתורה אבל אח״כ הם מתעלים למעלה ממנה, וכענין שנאמר ועשיתם
 אתם וכן אשר יעשה אותם האדם שישראל הם הממשיכים אור א״ס
 לבחינת התורה להיות אא״ס מתלבש בחכמה שזהו פי׳ עוסק בתורה
 לשמה לשמ״ה ממש וכמ״ש במ״א. וזהו שאמרו רז״ל שמתחלה יהיה

 בתורת ה׳ חפצו ואחר כד ובתורתו יהגה שנקראת על שמו וד״ל:

 ד אך כל זה הוא בקיום התורה והמצות, אבל בהיפוך העובר ופוגם
 אפילו בביטול מ״ע ואפילו מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו
 עוסק הרי עושה חסרון בהמשכת בחי׳ קדש העליון וכ״ש בעברו על
 מל״ת דאורייתא או דרבנן הרי עי״ז מטמא נפשו שהיא בחי׳ טהורה
 וכוי, וכמו שע״י המצות היא מתעלית מבחי׳ טהרה לבחי׳ קדושה
 וזהו ענין והיתה נפש אדוני צרורה בצרור כו׳ כמו הזורק אבן ע״י
 הצרור שמגביהו למעלה מטבעו. כד הוא העלייה ע״י המצות. וכך
 לעומת זה על ידי העוונות כתיב ואת נפש אויביך יקלענה בתור כף
 הקלע שנזרקת למרחוק מאד בסטרא דמסאבא מה שהוא רחוק מאד
 מאד מבחי׳ טהורה היא וכו׳ ובמ״ש במ״א בד״ה כי ביום הזה
 יכפר. והתיקון לזה הוא לדלג שור ע״י התשובה להמשיך מבחי׳ היותר
 גבוה גם מבחי׳ הקדש עליון שבזה ימולאו כל הפגמים והחסרונות
 שנעשו בקדש והיינו ע״י כה״ג שנכנס ביוה״כ לבית קדש הקדשים אשר
 בחי׳ קדש הקדשים הוא למעלה מעלה גם מבחי׳ קדש העלית ובמ״ש
 בזהר ס״פ משפטים (דקכ״א סע״א). שהחכמה שהיא בחי׳ קדש העלית
 נפקא מאתר דאקרי קדש הקדשים וזהו עניו והחכמה מאיו תמצא.
 ועייו עוד בזהר בראשית (דמ״ה סע״א וע׳׳נ). ובפ׳ פקודי (דרס׳׳א) וע׳
 עוד בפ׳ יתרו (דס״ז ע׳׳ב) גבי אית מלר לעילא דאיהו רזא דקדש
 הקדשים ותחותיה אית כהו כו׳ דאקרי גדול כו׳ ובפי׳ הרמ״ז שם, וזהו

 פ׳ משפטים (דקכ״א סע׳׳א) ולכן ארז״ל עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם
 קדוש להמשיך מבחי׳ קדש העליון ששם יתעלו הצדיקים להיות המשכה
 בהעולמות שהמשכה זו נקרא קדוש כנ״ל. וזהו שנק׳ המצות לבושים.
 פי׳ כמו הלבוש שהוא מקיף וסובב על האדם ואינו מתלבש בתוכו,
 וכך ע״י המצות נמשד גילוי אור א״ס ב״ה הסוכ״ע ומאיר על נפשו
 להיות בטלה ומתכללת בו והוא למעלה מבחי׳ ההארה המתלבשת
 בתוכיות כנ״ל. ולכן ימי האדם קצובים לו במספר כך וכך היינו לפי
 ערך התמשכות שצריך להיות לו להעלות נפשו ולקשרה באור א״ם ב״ה:

 ג ואמנם הכח הזה במצות הוא כי הנה ארז״ל מצות צריכות
 כוונה. ועניו הכוונה היא לקיים מצות המלך הקב״ה
 דהיינו שבכל המצות שעושה יהיה כוונתו שעושה כדי לקיים מצות בוראו
 וכנזכר בכהאריז״ל שאפילו קודם ק״ש אחד ואהבת צ״ל הריני מקבל
 עלי עול מ״ע של ק״ש בו׳ הגם שהדברים מתיישבים על הלב מצד
 עצמם שהרי כשמתבונן בגדולת ה׳ אחד ממילא יבא לבחי׳ ואהבת
 מ״מ צריך לכדו שעושה הכל לשם מצוה בלבד מפני שכר נצטווה
 להתבונן בגדולתו ולעורר את האהבה, והטעם הוא מפני כי מדת
 מלכותו יתברר היא למעלה מבחי׳ התלבשות החיות שבתור הנבראים
 ובמשל המלר שאיו עצמיותו מתפשט תור כל המדינה רק שמו בלבד
 נקרא עליהם שהוא בחי׳ הארה ממנו. וכשמקבל עליו מצות המלד
 שהיא למעלה מהתלבשות והתפשטות החיות שבנבראים עי״ז דוקא
 תתעלה נפשו בקדש העליון שהוא למעלה מגדר השתלשלות החיות
 שבתור העולמות כנ״ל כי נעוץ תחלתן בסופן דייקא. [כי אבא יסד
 ברת׳ שהמל׳ שרשה מחכמה עילאה קדש העליון ממש ולכן גם היא
 נקי קדש וכמ״ש בזהר פ׳ פינחס (דינ׳׳ז ע״ב) דכתיב כי קדש היא
 לכם ע״ש וגם שרשה בבחי׳ כתר שלכן נק׳ כ״ע דאיהי כתר מל׳ כוי,
 וע׳ מ״ש מזה בד״ה מי מנה הנ״ל גבי אף עשיתיו, וע׳ מ״ש במ״א
 בעניו מאמר שמואל לשאול כי שמוע מזבח טוב כו׳ ומ״ש בד״ה
 ועתה יגדל נא כה אד׳]. וזהו ענין זרקא מקף שופר הולד סגולתא
 דאי׳ בת״ז שמדת מלכותו יתברך נק׳ זרקא דאזדריקת למעלה מעלה
 והולכת עמה סגולתא היא בחינת ישראל עם סגולתו להיות גם הם
 נזרקים בקדש העליון שלמעלה מהשתלשלות כנ״ל והוא בחי׳ הסובב
 כולא עלמין כנ״ל. [ועיין מ״ש מעניו סגול וסגולה בד״ה נאוו לחייך
 בתורים ובד״ה אסרי לגפן והיינו ע״ש האהבה הטבעית שירושה לנו
 מאבותינו כד וזהו כענין טהורה היא, וע״י המצות מתעלים למעלה
 יותר בבחי׳ קדש העליון כנ״ל ועמ״ש בד״ה וידבר אלקים כו׳ וארא
 אל אברהם כו׳ ושמי כו׳ ע״ש], והיינו הא דכתיב אני כברוש רענן.
 ברוש הוא עץ ארז הגבוה ורענן הוא כשעדיין רד שיכולים לכפוף
 ראשו עד למטה מאד וכשיעמידו עליו איזה דבר אח״כ כשיגביה
 מאליו ויעמיד על עמדו יזרק ויגביה אותו דבר למעלה גם מראשו
 כנודע. כר אני היא מדת מל׳ ית׳ היא כברוש רעגן שירדה וגתלבשה
 במצות גשמיים אבל אח״כ היא מתרוממת עד רום המעלות ומעלית
 ג״כ את האדם המקיים המצות להיות עולה גם למעלה מבחי׳ המל׳ גם
 בעודנה למעלה טרם ירידתה והיא בחי׳ קדש העליון הסוכ״ע כנ״ל.
 וע״ז נאמר וצדקה תרומם גוי. שכל המצות נק׳ בשם צדקה כמ״ש
 וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת שהמצות מרוממי׳
 ומגביהים את נש״י למעלה מעלה ועמ״ש מזה בד״ה השמים כםאי
 גבי והארץ הדום רגלי, וביותר מצות תלמוד תורה שהיא כנגד כולם כי
 אותיות התורה נקראו סוסים כמו סוס ורוכבו רמה שהסוס מגביה ונושא
 את הרוכב למקום שאינו יכול להגיע שם בעצמו, ואפשר שזהו ג״כ ענין
 זרקא כאבנא בקירטא אשר אבנים הם אותיות כוי, והנה כתיב ושמרתם
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 מטה עד שהם למטה מהדעת כי הבהמה אין לה שכל אבל שרשה
 למעלה מהדעת וכאשר היא מתבררת מוספת כח וחיות באדם ונותנת
 לו דעת כר, וכמ״כ הוא עניו ההזאה שמוציא דם הפר והשעיר שהוא
 עיקר פנימית החיות שלהם ומעלה אותם עד מpם הלוחות והארון
 ואז הוא ממשיד ממקום גבוה מאד נעלה ומכפר וממלא כל הפגמים
 שנעשו בקדש כר, [וענין ההזאה זהו עגץ תשובה בחילא יתיר וזהו
 ע״ד הנזכר לעיל בעניו זרקא וכמ״ש במ״א בעניו מדלג כר ועי״ז
 גמשד גם כן מלמעלה בחי׳ וזרקתי עליכם מים טהורים שהוא מלמעלה

 מסדר השתלשלות כגודע]:

 ה והנה עם כל הנ״ל יובן ענין שבת שבתון. והוא כענין מ״ש
 עולת שבת בשבתו. שכמו ששבת לגבי ששת ימי המעשה
 הוא עליית העולמות שמתעלים מאד נעלה. כד הוא בחי׳ שבת
 שבתון לגבי שבת שהוא בחי׳ שבת של השבתות של כל השנה. ועיין
 בזהר ס״פ אחרי (דע׳׳ט ע״ב) והוא בחי׳ קדש הקדשים שזהו בחי׳
 יוהכ״פ כי שבת נקרא קדש אבל ביוה׳׳כ נכנס הכ״ג לקדש הקדשים
 שהוא מקור כל בחיי הקדשים והוא שלימו דכולהו וממלא כל שמהן
 כנ״ל, והיינו בחי׳ י״ג מדה״ר המתגלים ביוכ״פ שהן עליונות מאד
 ומהם מקור הסליחה והמחילה כנודע. והנה באו כתיב שבת שבתון
 הוא לשון דכר וגם כתיב ועניתם בתשעה ובפ׳ אחרי כתיב היא לשון
 נוקבא ולא נזכר בתשעה אלא ועניתם סתם. והענין כי הא בהא
 תליא כי פי׳ הוא לשון דכר הייגו שישראל הם במדרגת דכר והם
 המשפיעים וממשיכים גילוי הארה זו בכחם וע׳׳ד שגז׳ למעלה בפ׳ קדש
 ישראל לה׳ ראשית תבואתה שישראל הם ראש ומקור להתורה וכמ״ש
 ועשיתם אתם כנ׳׳ל והיינו ע׳׳י ועניתם את נפשותיכם בתשעה ופי׳
 בתשעה ולכאורה בתשיעי מבע׳׳ל, אבל העניו דקאי על כל הט׳ מדות
 שבנפש שבולם יהיו בבחי׳ אתכפייא ואתהפכא ולכו מצוה להתענות
 בכל הטי ימים שהם כנגד ט׳ מדות כידוע, והוא עניו הנסירה שבכל
 יום ננםר מדה א׳ ופי׳ נםירה היינו להפריד מדות הנה״א מהנה״ב
 שלא תהיינה דבוקות ונמשכות אחר מדות הנה״ב, וזהו עניו התענית
 כי המזון והשובע מחבר הנה״ב עם הנה״א כמ״ש וישמו ישורון
 ויבעט. שמנת עבית כוי. משא״כ התענית מחליש כח הנה״ב ויבא
 לידי הכנעה ולהפרד ממדות נה״ב ועי׳׳ז מעורר כן למעלה שינסרו
 הגבורות וישארו חסדים טובים בו׳ ואח׳׳כ עי״ז יומתקו גם הגבורות.
 ועמ״ש ע״פ כי אברהם לא ידענו קצתו מעדן זה ובביאור ע״פ אני
 ישגה גבי אחותי. ועוד זאת ענין התענית שהוא מרצה ונק׳ יום רצון
 כידוע היינו לפי שע״י התענית דוקא נמשד הארה מלמעלה למטה
 כי עניו האכילה הוא העלאת החיות ממטה למעלה שהמאכל נכנס
 לאצטומכא ומתברר ונעשה דם כו׳ עד שנעשה חיות למוח והכל
 העלאה ממטה למעלה ולמעלה ג״כ הוא בחינת בירורים והעלאת
 הניצוצות ממטה למעלה כידוע. אבל התענית שאינו אוכל כלום ואזי
 התפשטות חיותו הוא בהיפוך ממעלה למטה שהמוח בעצמו משפיע
 חיות לכל האברים ממעלה למטה וגם למעלה מתעורר עי״ז גילוי
 אור וחיות ממעלה למטה והיינו מבחי׳ י״ג מדה״ר שהם מקור
 החיים שלימו דכולהן וממלא כל שמהן כנ״ל. וביוהכ״פ הוא
 התגלות רעוא דבל רעוין. והנה כשישראל הם במעלה עליונה
 להיות ועניתם בתשעה בחינות הנ״ל שבגפש שכולם יפרדו ממדות
 הגשמיים דנה״ב אזי בחי׳ שבת שבתון המתגלה ביוהכ״פ נקרא שבת
 שבתון הוא לשוו דכר משא״כ כשאיגם עושים תשובה מעומקא דליבא
 כ״כ להיות בבחי׳ ועניתם בתשעה כו׳ רק עכ״ז נמשד בחי׳ שבת
 שבתון באתעדל״ע נאמר שבת שבתון היא לשון נקבה ע״ד

 ענין המלד הקדוש שאומרים בעשי״ת. וביאור העניו היינו כי קדש
 העליון זהו בחי׳ סוכ״ע שאינו מתלבש בבחי׳ עלמין כ״א סובב ומקיף
 עליהם שלכו נקרא קדש כנ״ל• אד באמת גם בחי׳ סוכ״ע אינו ערוד
 למהותו ועצמותו ית׳ שאינו בגדר עלמין כלל לא בבחי׳ סובב ולא
 בבחי׳ ממלא וזהו פי׳ ולא נעתר אליו קדושתו. שאפי׳ בחי׳ קדש
 העליון אינו ערוד אליו כלל. ועמ״ש בד״ה ועשית ציץ זהב בענין קדש
 למד מלמטה הוי׳ מלמעלה שבחינת קדש למד הוא עדיין מלמטה
 לגבי שם הוי׳ דלעילא כו׳ ע״ש, ולכן נקרא קדש הקדשים שהוא מובדל
 ומרומם גם מבחי׳ סוכ״ע שהוא בחי׳ קדשים. וכמ״ש והבדילה
 הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים וע״י שממשיכים מבחי׳
 קדש הקדשים עי״ז מתמלאים כל החסרונות כי בחי׳ קדה״ק הוא
 הממלא כל שמהן ונקרא שלימו דכולהון וכמשל המעייו שנסתם ונהר
 שנחרב ויבש שחופרין בעומק יותר כו׳ וכמ״ש במ״א. וזהו וכפר על
 הקדש מטומאות בנ״י שימשיך וימלא כל הפגמים שנעשו בבחי׳ קודש
 העליון ע״י טומאות בנ״י כנ״ל ועיין בזהר ח״ב (דקפ״ה ד׳ב ודיי״ט ע״נ).
 והנה באמת גם עכשיו התשובה מועלת לזה וכמארדל יש קונה
 עולמו בשעה א׳ והיינו מפני שהעוה״ז הוא עולם התמורה שבו
 האדם יכול לשגות את טעמו מרע לטוב מיד כרגע, שהרי ארז״ל ת״ח
 שעבר עבירה ביום אל תהרהר אחריו בלילה שבודאי עשה תשובה
 ואינו כמו העוה״ב ששם הכל בהדרגה כפי הראוי ע״פ הדין וצ״ל
 כף הקלע תחלה ואח״כ גיהגם ואח״כ ג״ע התחתון ואח״כ ג״ע העליון,
 משום שעוה״ב הוא בחי׳ זיו השכינה וא״א לקבל האור והזיו אלא
 בהדרגה, אבל בעוה״ז נמשד מבחי׳ שלמעלה מכל ההשתלשלות והוא
 השוה ומשוה קטן וגדול משום דקמיה כחשכה כאורה וגם חשד לא
 יחשיד כנודע וכמ״ש במ״א בד״ה צו את בנ״י כו׳ את קרבני לחמי
 כוי. והטעם משום שעוה״ב נק׳ עולם ברור שכבר נברר כל דבר
 ובא על מקומו וא״א להיות שינוי מזו לזו משא״כ בעוה״ז שהוא קודם
 גמר הבירור עדיין ושורה בו בחי׳ המברר שהוא הוא כל יכול לשנות
 מרע לטוב כוי. ולכו כתיב מי לי בשמים ועמד לא חפצתי בארץ
 שמים וארץ הם ג״ע עליון ותחתון וכן ועמר הוא כענין מ״ש כי עמד
 מקור חיים שמקור חיים הוא זיו השכיגה המאיר בג״ע נקרא עמד
 שהוא טפל ובטל אצלו ית׳. ובכולן אין לי חפץ זולת בעצמותו ית׳
 דוקא שהוא הכל יכול כנ״ל• אר הנה עכ״ז הרי ארדל עבר אדם על
 ל״ת ושב תשובה תולה ויוהכ״פ מכפר כי להיות המשכה זו מבחי׳ קדש
 הקדשים זהו בחי׳ יוהכ״פ שבו נכנס כה״ג בבית קדש הקדשים.
 והנה סדר עבודת כה״ג הוא שלוקח דם הפר ודם השעיר ומזה
 כנגד הארון בין הבדים שבארון מונחים הלוחות שכתוב בהן אנכי
 ולא יהיה לד אנכי כולל כל המ״ע ולא יהי׳ כולל כל מל״ת ובהעלאת
 דם לשם יכופרו כל הפגמים שנעשו בקדש. כי הנפש אלקית שבאדם
 מצד עצמה אינה חוטאת כלל רק נפש הבהמית היא הגפש החוטאת
 ומתכפרים עוונוחיה ע״י הקרבת דם הקרבנות כי הבהמות בשרשו
 הם למעלה מבחי׳ האדם וכמארדל אחור וקדם צרתני אחור למע״ב
 שהרי תחלה נאמר תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש כוי.
 ואח״כ מאמר נעשה אדם כו׳ וכגודע גם ממה שאנו רואים בגשמיות
 שהאדם ניזון ומקבל חיות מדצ״ח שהרי ארץ שהיא בחי׳ הדומם היותר
 אחרוגה במדרגה הנה ממנה יצא לחם והיתה לראש פנה לצח״מ. וכן
 הצומח וחי נגד המדבר שהוא מקבל חיות מהם וגם מוסיפים דעת
 באדם, כמו שמצינו בר״נ כששאלו ממנו בעניו ה׳ בקר והי חצאי בקר
 אמר עדייו לא אכילנא בישרא דתורא כוי חמרא וריחי פיקחני, הרי
 קיבל עניו גדול שבתורה שהוא אותו הדין הנ״ל מאכילת בישרא דתורא
 והיינו לפי ששרשן ממקום גבוה מאד נעלה רק שנפלו וירדו למטה
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 מהכלים דאצי׳ כנ״ל והעליי׳ להיות ואנשי קדש היינו בחכמה עילאה
 האצילות ונקי סוכ״ע שאינה מתלבשת בבי״ע כי מבינה ואילד מתלבשים
 בבי״ע בינה מקננא בכורםייא משא״כ ח״ע מאירה באצילות. אשר
 אצילות לגבי בי״ע נקי סוכ״ע, ועמ״ש בד׳יה מי מנה בעניו ומספר את
 רובע ישראל. וענין קהוש וקדש י״ל דמה שמל׳ דאצי׳ בוקעת המסר
 שביו אצי׳ לבריאה ונעשית עתיק לבריאה זהו הנק׳ קהוש שהיא הארת
 סוכ״ע כי עתיק דבריאה זהו סובב דבריאה. ולמעלה מבחי׳ ממכ״ע
 שבבריאה. ועד״ז עתיק דיצי׳ ועתיק דעשיי׳, ומ״מ כ״ז נק׳ קדוש בוי״ו
 שהוא המשכת הארה בעלמא משא״כ קדש העלית הוא ח״ע עצמה
 שאינה מאירה רק באצי׳ ממש וכמ״ש בע״ח שמ״ז פ״א שבחי׳ נקודה דמל׳
 דאצי׳ שבקעה המסד וירדה להיות עתיק לבריאה ודאי שכבר אין לה
 ערר עם אצי׳ כו׳ ע״ש. א״נ י״ל גם באצי׳ ממש שייר בחי׳ קדש
 וג״פ קדוש. דכבר נת׳ שבאצי׳ עצמו ג״כ יש ד׳ בחי׳ אבי״ע אשר
 הח״ע נק׳ חיה והיא אצי׳ שבאצי׳. וזהו עניו קדש העליון ממש, ובינה
 נק׳ בריאה שבאצי׳ ומשם בחי׳ הטהרה כמ״ש בלוים לטהרם וזו״נ
 הם יצי׳ ועשייה שבאצילות. ונמשד עליהם ג׳ מקיפים מבחי׳ קדש
 העליון וזהו ענין ג״פ קדוש בו׳ ועיין בע״ח שמ״א פ״ז שבחי׳ חיה
 שהיא הח״ע יש בה ג״כ בחי׳ נרנח״י. אשר בחי׳ נר״נ דחיה מתלבשים
 בנר״נ דאצי׳ שהם בינה וזו״נ. וא״כ י״ל דבחי׳ נר״נ דחיה זהו ענין

 ג״פ קדוש וחיה יחידה שבבחי׳ ח״ע זהו קדש העליון ממש:

 ב והנה עניו עלייה זו ע״י עול מצות שהיא קבלת עול מלכות
 שמים. העניו כי הנה אבא יסד ברתא שהמל׳ שרשה
 מח״ע קדש העליון ממש ולכן גם היא נקרא קדש וכמ״ש בזהר פ׳
 פינחס (דף רנ״ד ע״ב) דכתיב כי קדש הוא לבם ע״ש, ולכן עי״ז הוא
 עליית הנשמות לקדש העליון. ועוי״ל כי זה שיתעלו הנשמות מבחי׳
 היחוד דאיהו וגרמוהי לבחי׳ היחוד דאיהו וחיוהי הנ״ל זהו ע״י
 המשכת אור הכתר שלמעלה גם מהחכמה הנקרא חיה שלפי
 שהוא למעלה מב׳ הבחינות דחיוהי וגרמוהי ע״כ הוא המחבר ב׳
 בחי׳ הנ״ל (וכמ״ש כה״ג במ״א ע״פ מקושש עצים כוי), והמשכת הכתר
 נמשר ג״כ ע״י עול מצות כי המל׳ שרשה ג״ב מבחי׳ כתר שלכן נקי
 כתר עליון דאיהי כתר מלכות כוי. ועמ״ש מזה בד״ה מי מנה הנ״ל
 גבי אף עשיתיו וכמ״ש בזהר בראשית (דף כ״ד ע״א) בענין זרקא
 דאזדריקת לאתר ידיעא ובמק״מ שם שכתב ולעתים ידועים שעולה
 עד למעלה ראש ונזרקת עד אריד הנק׳ א״ם אז נקראת זרקא. כי
 היא אבן הנזרקת למעלה בגו קירטא דאיהי שפה ע״י ה׳ מוצאות
 הפה כו׳ עכ״ל, ואפשר לומר דהיינו שאותיות התפלה נקראו אבנים
 וידוע שמהן נעשים כתרים וכמ״ש בד״ה מזוזה מימין כוי. וזהו
 עניו זרקא דאזדריקת כו׳. ועד״ז י״ל עניו זריקת דם התמיד
 לעורר בחי׳ זרקא הנ״ל ועכשיו הוא העלאת נה״בשבכח בירור זה
 גורמים עליית המל׳ ועמ״ש בד״ה בכ״ה בכסלו, וע׳ עוד מענין
 זרקא כו׳ בפרדם שער הטעמים פרק א׳. וזהו ג״כ ענין אני כברוש
 רענן וכמ״ש בפרדם שם כי אני אותיות איו ועייו בזהר פ׳ שלח
 (דקנ״ח ע״כ) בענין אין, והנה בחי׳ מלכותו ית׳ הנקרא אני שרשה

 מבחי׳ אין וכנ״ל אלא שירדה כברוש רענן, אבל אח״כ היא העולה
 למעלה לשרשה. וזהו בחי׳ זרקא כנ״ל. וזהו ענין יחיד חי העולמים
 ומלד יחיד בו׳ שאומרים בברוד שאמר ובישתבח ועמ״ש מזה בביאור
 ע״פ כי אתה נרי. והנה עי״ז היא מעלית ג״כ לנש״י האחוזים
 בה וכמ״ש במ״א בפי׳ למען יזמרד כבוד ולא ידום ועי״ז ה׳ אלקי
 לעולם אודר. וזהו עניו בזאת יבא אהרן אל הקדש בזאת דייקא
 שהיא מדת מלכותו ית׳ אשר שרשה הגבה מאד נעלה. ולכן

 איש מזריע תחלה יולדת נקבה. ועמ״ש מזה סד״ה והיה מספר בנ״י.
 ולכן בפ׳ אחרי שלא נאמר ועניתם בתשעה נאמר שבת שבתון היא
 וע״כ נאמד שם חקת עולם כי בחינה זו היא ודאי חקת עולם. אלא
 שכשישראל הם במעלה עליונה להיות ועניתם בתשעה נמשד שבת
 שבתון הוא ע״ד אשה מזרעת תחלה יולדת זכר והיינו שאז נמשד
 הגילוי ממדרגה עליונה יותר, וזהו דכתיב וכפר על הקדש. ובסוף
 הפרשה כתיב וכפר את מקדש הקדש. וזהו כנגד ב׳ המדרגות דשבת
 שבתון הוא ושבת שבתון היא. דהיינו שכשההמשכה בחי׳ הוא לשון
 הכר אזי כח המשכה זו יפה לכפר גם על הפגמים שבקדש עצמו
 שהוא חכמה עילאה ממש. אבל כשההמשכה בבחי׳ היא אינה מכפרת
 על הפגם שנוגע כביכול בבחי׳ קהש עצמו שהיא חכמה עילאה כ״א

 על מקהש הקהש שהוא בחי׳ בינה המקבלת מחכמה:

 ביאור מעט ע׳׳© שכת שבתון כו׳
 ענין ירידת הנשמות מבחי׳ טהורה היא להתלבש בגוף צורר עלי׳
 לבחי׳ ואנשי קדש תהיון לי. ע׳ בהקדמת פע״ח שכל התומ״צ
 להמשיד תוספת אור יתר מכפי חוק הקצוב כו׳ ע״ש באריכות. ועמ״ש
 מזה בביאור ע״פ ושמתי כדכד דהענין שהנשמות נמשכים מפנימיות
 הכלים והמלאכים מחיצוניות הכלים, וענין כלים דאצי׳ היינו שהחסד
 עצמו זהו נק׳ בחי׳ כלי כמאמר חסד דרועא ימינא משא״ב האור
 הוא בחי׳ לאו מכל אלין מדות איהו כלל• אד מ״מ הכלים דאצילות
 הם אלקות ממש ונקי איהו וגרמוהי חד ע״כ נקרא טהורה היא
 לשון בהירות שאינו דבר המסתיר על קדושתו ית׳ כבי״ע ששם נאמר
 ומשם יפרד משא״כ באצילות. ועלייתם בבחי׳ קדש היינו באור א״ס
 שלמעלה מהכלים דאצילות, ועמ״ש מזה בד״ה זכור את יום השבת
 לקדשו שהעליי׳ הוא מבחי׳ איהו וגרמוהי חד לבחי׳ איהו וחיוהי חד
 כוי ע״ש. והנה טהרה נזכר גבי לוים וקדושה גבי כהנים וע׳ בזהר
 פ׳ שמיני (דל״ט ע״א) דלוים הם מבינה וכהגים מחכמה, וע׳ עוד בפ׳
 בהעלותד (דקנ״א ע״ב) ובפי קרח (דקע״ז ב׳). וצ׳׳ל איר יבא זה עם
 הנ״ל דהנשמות שרשו מפנימית הכלים. והעליי׳ בבחי׳ האור. וי״ל
 כמ״ש בע״ח שמ״א פ״ז דג׳ בחי׳ נר״נ דאצי׳ הם אורות לגבי בי״ע
 ועכיז הם נקראים כלים לגבי בחי׳ חיה דאצי׳ שהיא החכמה עילאה
 האצילות. עד כי הרי אפי׳ בינה שהיא נשמה נקי בית גופני לחכמה
 שהיא חיה. וזהו חיוהי וגרמוהי. גרמוהי הם נר״נ וחיוהי הוא חיה
 בחי׳ חכמה ע״ש, והיינו כי ג׳ כלים הנ״ל נר״נ דאצילות הם בי״ע
 דאצי׳. והחיה שהיא חכמה היא אצילות שבאצילות, וכמו עד״מ באדם
 הנה השכל מתאחד ממש עם הנפש עד שהנפש נקראת על שם השכל
 נפש המשכלת וכמ״ש במ״א משא״כ מחודומ״ע הם לבושים כוי. ועמ״ש
 מעניו בחי׳ חי׳ בביאור ע״פ וידבר אלקים את כל הדברים האלה.
 וזהו הירידה צורר עלייה. וז״ש בםמוד שנש״י שרשן מבחי׳ מחשבה
 היינו בריאה ובאצי׳ היינו בינה שהיא בריאה שבאצי׳ ואז הן טהורה
 היא. ואח״כ אתה בראתה בריאה ממש כי בינה מקננא בכורסייא.
 ועמ״ש במ״א בד״ה להבין מ״ש בהגדה מצה זו ענין ההפרש בין מוחין
 האימא שהוא מקור וסדר ההשתלשלות ובין מוחין דאבא שהוא מה
 שלמעלה מסהר ההשתלשלות. וזהו ענין הנזכר שהעליי׳ היא מבחי׳
 ממכ״ע לבחי׳ סוכ״ע, כי הנה בינה מקננא בכורסייא שהיא הבריאה
 וז״א ביצי׳ ומל׳ בעשי׳ והיינו שלשים כלים האצילות שנעשים נשמה
 לבי״ע יו״ה כלים הפנימיים בבריאה. והתיכונים ביצירה. והחיצונים
 נעשים נשמה לעשיי׳ וע׳ מזה באגה״ק ע״פ ויעש הוה שם. וזהו
 עניו ממכ״ע ומשם שרש הנשמות קוהם יריהתן לגוף שהם נמשכים
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 כוי. וביאור הענין י״ל עפמ״ש הרמ׳׳ז בפ׳ ויקרא (בדף ט״י ע״ב) ובפ׳
 אמור (ד׳«״ד) שיש בת׳׳ד שהם י״ג מדה״ר ב׳ בחי׳ א׳ השערות ושם
 מציאות אימא והב׳ אור הפנימי שבתוכם שהוא מציאות אבא. והנה
 השערות עצמן נמשכים מא״א אבל הפנימית המלובש בתוכם שהוא
 בחי׳ כשמן הטוב כו׳ יורד על הזקן נמשך מאור עתיק המלובש בכתר
 וחכמה דא׳׳א. ועמ׳׳ש במ״א בעניו ויוסף הורד מצרימה. שהוא ההמשכה
 מיסוד דא״ק ויסוד דעתיק הנמשד במזלות דא״א כוי ומקור המשכה
 זו הוא מחכמה דא׳׳ק. וזהו ענין כשמן הטוב מ׳ וע״כ כשנמשד
 ומאיר גם הפנימי׳ שבי״ג ת׳׳ד מכפר גם על הקדש שהוא אבא.
 משא׳׳כ כשנמשד רק מחיצוניות י״ג ודד אינו מכפר על הקדש ממש

 כ״א על מקדש הקדש שהיא אימא*:
 ד ועוי״ל ענין בחי׳ שבת שבתון הוא. ובחינת שבת שבתון היא.
 גם בההמשכה שמבחי׳ עתיק ממש. והוא ע״פ מ״ש במ״א
 ע״פ הנותן שלג כצמר כלומר שהוא דבר חידוש שהוא נותן הארה בשלג
 שהם י״ג ת״ד ששרשם ממו״ס שבו מלובשת גבורה דעתיק להיות כצמר
 ממש שהוא בחי׳ שער רישיה כעמר נקא שנמשד מגולגלתא שבו מלובש
 חסד דעתיק כי שרש בחי׳ הדיקנא נמשד מב׳ פיאות הראש שהם ב׳
 פעמים מצפ״ץ ב׳ פעמים הוי׳ הוי׳ שלפגי הי״ג מדות אל רחום וחנון
 כוי. ועל ידי הארה זו דייקא שמבחי׳ חסד דעתיק נקי שבת שבתה הוא
 לשת זכר כי זכר חסדו בחי׳ חסד כוי והוא המשכה מבחי׳ אור עתיק
 המלובש בכתר דא״א שהוא למעלה מבחי׳ האור המלובש בחכמה דא״א.
 וע׳ בע״ח שער א״א רפ״ז וספ״ג. גם עפמ״ש במ״א בענין ויוסף
 הורד הנ״ל שזהו המשכה מבחי׳ יסוד דא״ק שלמעלה מבחי׳ מל׳ דא״ק
 שגעשה עתיק לאצי׳ שבחי׳ מל׳ היא רק הארה לגבי היסוד שהוא בחינת
 ההמשכה מאור א״ס ממש. ומבואר בלק״ת פ׳ קדושים שבחי׳ שבת
 העליון זהו הדר יסוד דא״ק כוי. וא״כ לפ״ז י״ל דשבת שבתון היא היינו
 כשההמשכה נמשד ממל׳ דא׳׳ק אבל שבת שבתון הוא לשון דבר היינו
 כשמקור ההמשכה נמשד מיסוד דא״ק כוי. והיינו ע״י ששם עלו שבטים
 שעי״ז ויוסף כוי ופי׳ ששם עלו ע״י אתעדל״ת. כי י״ב שבטים עם
 שבט לוי הם כגגד י״ג מדות הרחמים והיינו ששרש שרשו משם וגם הם
 עצמן הם מהיכל קדה״ק דבריאה הגמשר ממל׳ דאצילות ולכן ע״י אתעדל״ת
 שלהם בבחי׳ ששם עלו שבטים מעוררים למעלה בבחי׳ קדש הקדשים
 דאצילות דהיינו שמעוררים בחינת י״ג מדות הרחמים דא״א ואזי עי״ז
 נמשד ג״כ מבחי׳ ומדרגת הנק׳ קדושתי למעלה מקדושכם הנז׳ לעיל,
 וזהו ענין ויוסף הורד כו׳ היינו בחי׳ כשמן הטוב כו׳ יורד על הזקן כוי
 ע׳ בזהר פ׳ אמור (דפיה סעיב) וס״פ צו (דל״ד סע״א) ומ״ש בביאור
 ע״פ בי עמר מקור חיים בסופו בענין באורך כוי. ועמ״ש במ״א בפי׳
 שבעתים כאור שבעת הימים כוי. והנה כ״ז נמשד ביוהכ״פ. וזהו
 ענין שהכה״ג נכנס ביוהכ״פ לבית קדה״ק ואע״פ שעלייתו היה רק עד
 היכל קדה״ק דבריאה ע׳ בסש״ב פנ״ג׳ אן־ הוא כמ״ש בזהר הרקיע פ׳
 בראשית (דמיה) בפי׳ לאתחברא שביעאה בשביעאה בי בל היהודים
 והתפלות אינן פועלים רק בהיכלות וביחוד ההיכלות יש יחוד באצילות
 כי כשההיכלות מתייחדים בשביעאה(שהוא היכל קדה״ק דבריאה) אז גם
 זו״נ עולים להיות מ״ו לאו״א ואז מקבלת האם מעתיק ע״י יסוד דאבא
 ומשם ולמעלה אין שייר זווג דלית תמן נוקבא. וז״ש לאתחברא שביעאה
 בשביעאה יסוד אימא שכגגדה היכל זה הגק׳ קדש קדשים עכ״ל. וע׳
 מזה בזהר ס״פ פקודי (דף רי0 סע״ב) ובמק״מ שם. ומכ״ז יובן שעל
 ידי שהכה״ג נכנם להיכל קדה״ק שבבהמ״ק מעורר כן למעלה מעלה
 שמקבלים או״א מעתיק שהוא בחי׳ א״ס ממש שעי״ז נעשה מילוי כל
 הפגמים כי אנת הוא שלימותא דכולהו כוי. והנה הרמ״ז פי׳ ר״פ צו גבי
 ת״ח האי עולה סליקו וקשירו דכנ״י לעילא כוי ואתנהיר כולא מרזא

 •) עיין בהוספות.

 נאמר וכסיל לא יבין את זאת. וע׳ במדרש רבה פ׳ אחרי פכ״א מענין
 בזאת יבא. ועמ״ש במ״א ע״פ אל יתהלל חכם כו׳ כ״א בזאת יתהלל
 כוי וצדקה בארץ וזהו עניו וצדקה תרומם כוי, והנה העלייה היא
 בשבת שנאמר כי קדש היא לכם כי שבת הוא מוחין דאבא ועליית המל׳

 באור אבא:
 ג אמנם מילוי כל הפגמים הוא ביוהכ״פ שהוא שבת שבתת.
 שהוא בחי׳ קדש הקדשים שהוא למעלה מעלה גם מבחי׳
 קדש העליון וח״ע כמ״ש והחכמה מאין תמצא וכמש״ל בשם הזהר
 דמשפטים (דף קכיא סע״ב/ ולכן ע״י המשכה מבחי׳ זו מתמלאים כל
 הפגמים. וזהו וכפר על הקדש בו׳. והיינו ע״י כה״ג שהוא נבנם
 לבית קדה״ק, והוא ע״ד מ״ש בזהר ר״פ יתרו (דס״ז ע׳ב) אית מלד
 לעילא דאיהו רזא דקה״ק ותחותיה אית כהן בו׳ דאקרי גדול בו׳
 וע״ש בפי׳ הרמ״ז אית מלד לעילא היינו מל׳ דא״ק שנעשה עתיק
 לאצילות ועיקר הארתו היא בכח״ב דאריך וזהו עניו קדש הקדשים
 הם כח״ב דאריר כוי. וכה״ג הוא חסד עליון דאריד הנק׳ יומא דכליל
 כולהו יומי. והוא הממשיך האור מכח״ב דא״א להתגלות בחכמה
 עילאה דאצילות ע״ש. וע״ד שנת׳ במ״א בפי׳ אתה כהן ע׳ בפי׳ הרמ״ז
 ברע״מ פ׳ עקב שממשיר מבחי׳ הוא להיות בבחי׳ אתה דהיינו
 מההעלם אל הגילוי בוי. ועניו בחי׳ כה״ג למטה בעבודת ה׳ הוא
 בחי׳ אהבה רבה. כי כהן זהו בחי׳ חמד שהוא אהבה אבל כהן
 גדול היינו אהבה רבה שהוא בחי׳ ורב חסד. ועמ״ש בד״ה בהעלותה
 את הנרות מענין אה״ר דאהרן שהוא למעלה מבחי׳ אהבה הטבעית
 שמבחי׳ חסד לאברהם, ועמ״ש בד״ה ועשית בגדי קדש לאהרן, וזהו
 עניו פנימית הלב לד אמר לבי בקשו פני כו׳ עמ״ש בד״ה אתם
 נצבים. והנה בבחי׳ המשכה זו שמבחינת קדש הקדשים יש ג״כ ב׳
 בחינות הא׳ הנק׳ שבת שבתון הוא והב׳ הנקהא שבת שבתון היא,
 והיינו כי קדה״ק עצמו זהו בחי׳ כח״ב דאריך ועיקר ההמשכה צ״ל
 מבחינת עתיק המאיר בו שהוא בחי׳ תחתונה שבמאציל. וזהו ענין
 אית מלד לעילא פי׳ מל׳ דא״ס דאיהו רזא דקה״ק שמתלבש בכח״ב
 דאריד. וביאור עניו אית מלד לעילא יובן עפמ״ש בד״ה קול דודי
 בענין מלכותד מלכות כל עולמים דפי׳ מלכותה היינו עד״מ האור
 כשהוא כלול במאור שאז מתאחד ממש עם עצם המאור כר. והנה
 כשנמשך הגילוי מבחי׳ עתיק ממש אז נק׳ שבת שבתון הוא. לשון
 זכר. כי הוא מקור ההשפעה ובחי׳ א״א שהוא שרש הנאצלים הוא
 מקבל מבחי׳ זו. וענין גילוי בחי׳ עתיק אפשר לומר שזהו למעלה
 מבחי׳ קדש הקדשים. וכענין מ״ש במ׳׳א בפי׳ מארז״ל יכול כמוני
 ת״ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם. דאין ר״ל כמו מהותו
 ועצמותו ממש ח״ו דאיך יעלה על הדעת לומר כן אלא פי׳ כמוני
 היינו הארתו ית׳ המתלבשת בשרש הנאצלים והוא בחי׳ עתיק שהוא
 נק׳ בחי׳ תחתונה שבמאציל. וא״כ בחיגה זו הוא למעלה גם מבחי׳
 קדש הקדשים. שזהו נק׳ קדושתכם בי הוא שרש הנאצלים. משא׳׳כ בחי׳
 עתיק נק׳ קדושתי שהוא בחי׳ תחתונה שבמאציל אלא שהוא המאיר
 בבחי׳ קדש הקדשים ואזי נק׳ שבת שבתת הוא. וזהו ענין המלר
 הקדוש. ועמ״ש במ״א בד״ה והיה מדי חדש בעניו ושבת בשבתו
 ואזי נאמר וכפר על הקדש שממלא ג״כ אפי׳ על הפגם הגוגע באור
 אבא הנק׳ קדש העליון ובחי׳ שבת שבתון היא היינו כשלא אכשור
 דרי וליכא אתעדל״ת כדבעי אזי אין ההמשכה מבחי׳ עתיק ממש
 ואעפ״כ נמשד האור מבחי׳ קדש הקדשים עצמו שהוא כח״ב דא״א
 אלא שאיו מאיר בו הבחי׳ שארדל קדושתי למעלה כו׳ כנ״ל ואזי נק׳
 שבת שבתת היא. ואזי אין מכפר כ״א על הפגם המגיע במקדש
 הקדש שהוא בינה המקבלת מחכמה כמו שבחי׳ היא מקבל מבתי׳ הוא
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 הג׳ רישין ג״כ ע׳׳ק עכ׳׳ל. נמצא גם בחי׳ רישא עילאה הנקרא רדל״א
 וקדה׳׳ק אינו אלא שבו מלובש אור א״ס ממש הנקרא עתיקא קדישא.
 וזהו עניו הבחי׳ קדושתי שלמעלה מקדושתבם כוי וע׳ בפי׳ הספד״צ
 להאריז״ל בפ׳׳ק (דקי״ט ע״א) שב׳ וזי׳ל ודע דההוא רישא דלאו רישא
 אשר שם חביון עוז העצמות הוא עצמו אינו משיג מה שיש בו וזהו
 פי׳ דלא ידע ולא אתיידע מה דהוי ברישא דא כביכול כאדם שאינו
 משיג מהות הנשמה שבו עכ׳׳ל. ומכ״ז יובן בתוספת ביאור ענין שבת
 שבתון היא ושבת שבתון הוא. דפי׳ שבת שבתון היא היינו כשההמשכה
 מקדה״ק שהוא בחי׳ תלת רישיז וגם גילוי הארת אור א״ס ע״י תלת
 רישין הנ״ל, כמו עד׳׳מ באדם אף שאינו משיג מהות ועצמות הנשמה
 שבו מהו עכ׳׳ז הארות וכחות הנשמה מתגלות בהראש שהוא השכל
 וראייה שמיעה כוי. אמנם בחי׳ שבת שבתון הוא. היינו כשנמשר גילוי
 עצמות אור א״ס ממש המלובש ברדל׳׳א כו׳ וזהו ענין כשמן הטוב כו׳

 הטוב כי לא כלו רחמיך כוי:

 דקדש הקדשים. דקדש הקדשים הן תלת רישין רישא עילאה
 וקדשים הן תרין דישין אחרנין דא לגו מן דא כו׳ ע״ש. וא״כ לפ״ז דבחי׳
 רדל״א שהוא עתיק הוא בחי׳ קדה״ק א״כ צ׳׳ל מהו ענין הבחי׳ שלמעלה
 מזה שע״ז ארז״ל קדושתי למעלה מקדושתכם דא״א לומר דקאי על עצמות
 אור א״ס ממש שלמעלה מבחי׳ עתיק וכמ״ש בע״ח שמ״א פ״ג דבחי׳
 עתיק הוא הבחי׳ תחתונה שבמאציל וכאלו נאמר ד״מ בחי׳ מל׳
 שבמל׳ בו׳ ע״ש. דזה א״א כי כבר נת׳ דמה שאמרו יכול כמוני אין
 ר״ל כמו עצמות אור א״ס ממש דאיר יעלה על הדעת לומר כן. אלא
 שר״ל על הבחי׳ המתלבשת באצילות אשר זהו בחי׳ עתיק כו׳ וכנ״ל.
 וא״כ לפי׳ הרמ״ז דקדה״ק הם תלת רישיו שמכללם רדל״א צ״ל מהו
 עניו הבחי׳ שלמעלה מזה שע״ז אמרו יכול כר• אד העניו ע״ד מ״ש
 בביאור האדר״ז להרח״ו (בדף רפ״ח ע״א) בפי׳ מש״ש ע״ב האי עתיקא
 אשתכח בג׳ רישין פי׳ אשתכח נמצא ומתעלם ומתגלה בג׳ רישין, נמצא
 כי עיקר עתיקא הוא הא״ס אמנם על שם התעלמות בג׳ רישין נק׳

 פרשת האזינו
 חייב דצ״ו א׳ ודפ״ו אי ח״ג דצ״ד א׳ ק״ז א׳ דרע״ח בי). והנה לא כל הנשמה

 יורדת למטה להתלבש בגוף רק הארה ממנה בלבד דרד צמצום כו׳ כנ״ל.
 אבל כל הנשמה ומקורה נשארה למעלה ונק׳ מזל, ובזה אמדו אדם אית
 ליה מזלא והכל תלוי במזלא. ומה שאמרו אין מזל לישראל היינו עניו
 מזלות השרים וכוכבים אשר חלק לכל העמים עובדי כוכבים אבל יש בחי׳
 מזל מקור הנשמה ושרשה ונקרא מזל מלשון נוזל אלא שנוזל הוא לשון
 נפעל ומזל הוא לשון פועל(יעיין בפרדס בעה״כ עיר מזל) שהוא המקור להיות
 נוזל ממנו ההשפעה ורוח חיים להחיות רוח שפלים, גם שפע אלהי והרהורי
 תשובה שבאים לאדם הם באים מכח בחי׳ המזל כי אע״ג דאיהו לא
 חזי מזלי׳ חזי שרואה ושומע הכרוזין של מעלה בת קול יוצאת ומכרזת
 כוי. וע״י זה משפעת למטה להיות התעוררות בלב כו׳ כי ההארה
 שירדה ונתפשטה למטה בגוף אינו דבר נפרד לגמרי ממקורה ושרשה
 שלמעלה [ועמ״ש בד״ה כי תצא] לבד מחייבי כריתות שנכרתה הנפש דהיינו
 ההארה שנתפשטה וירדה למטה נכרתה ממזל׳ ושרשה [ועמ״ש מזה בד״ה
 ביום השמיני עצרת]. והנה כתיב ונוזלים מן לבנון. פי׳ ע״ד והחכמה מאץ

 תמצא כי החכמה תחיה שהוא ראשית התפשטות החיות נמשר מבחי׳
 שלמעלה מן השכל והוא בחי׳ אין שאינו מושג. וזהו בחינת לבנון
 וממנו נוזל ההשפעה [ע׳ בזהר פ׳ האזינו דף רצ״ח ע״א]. ומזה יובן מהות
 התשובה שתשוב הנפש בבחי׳ ביטול במסירת נפש למקורה ושרשה
 העליון שממנה לוקחה שהוא בחי׳ איו בחינת מזל, וזהו תכלית ירידתה
 לעוה״ז שתהא במעלה ומדרגה יותר נעלה ממה שהיתה בגו עדן
 נהנית מזיו השכינה לפי השגתה והוא ע״י בחי׳ צמצום בחי׳ חכמה
 משא״כ על ידי התשובה היא בבחי׳ ביטול לגמרי למקורה ושרשה
 שלמעלה מעלה מבחי׳ חכמה שהוא בחי׳ אין. וזהו שכתוב בקריעת
 ים סוף עד יעבור עמר הוי׳ כי על ידי קריעת ים סוף נתעלו ישראל
 במעלה ומדריגה גבוה מאד נעלה למעלה מעלה מבחי׳ הוי׳ שהוא
 בחי׳ צמצום והתפשטות כוי שעל זה מורה שם הוי׳ כנ״ל והוא שרש
 עניו ההתהוות כי שם הוי׳ פי׳ שהוא מהוה כל הנמצאים וההתהוות
 מאין ליש הוא ע״י צמצום והתפשטות כוי. משא״כ בחי׳ מזל שהוא בחי׳
 איו לא שייר שם בחי׳ התהוות כלל וזהו עד יעבור עמד הוי״ה כלומר
 שעברו למעלה מבחי׳ הוי״ה לבחי׳ מזל בחינת אין בחינת תשובה
 והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה כי נתינתה וידידתה למטה בבחי׳

 האזינו* השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי יערוף
 כמטר לקחי וגוי. הנה אמרו רז״ל כנסת ישראל שאלה
 שלא כהוגן ויבא כגשם לנו(בהושע סי׳ ר) והקב״ה השיבה כהוגן אהיה
 כטל לישראל. להבין משל ומליצה דברי חכמים מה שהם המשילו
 השראת הקב״ה על כנס״י לגשם או לטל וההפרש שבין גשם לטל. העגין
 כי הנה תשובה קדמה לעולם. וביאור עניו תשובה וגם מה שאמרו
 רז״ל נמצא כל ימיו בתשובה איד הוא כל ימיו. הנה עיקר התשובה
 הוא כמ״ש והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה (בקהלת סי• י״ב).
 וביאור הדבר הנה אומרים נשמה שנתת בי טהורה היא אתה בראתה
 אתה יצרתה ואתה נפחתה בי. פי׳ נפחתה הוא בחי׳ הבל העליון להיות
 נפרד דבר ויש בפני עצמו כאדם הנופח ההבל מפיו שההבל נעשה
 נפרד לעצמו, וכן אצל הנשמה כתיב ויפח באפיו נשמת חיים והוא בחי׳
 רוח פיו ומוצא פי ה׳ וכמ״ש כי על כל מוצא פי ה׳ יחיה האדם ומוצא
 היינו בצאתו מההעלם אל הגילוי, וע׳ בזהר פ׳ תזריע (דמ״ז ע״ב). אבל
 בחי׳ בראתה הוא כמשל בחי׳ המחשבה שהיא עודנה בהעלם ומתאחדת
 עם הנפש. והנה פרט ארבעה דברים בנשמה בצאתה מההעלם אל
 הגילוי להתלבש בגוף. נתת בראתה יצרתה נפחתה, לפי שמקור חוצבה
 הוא הגבה למעלה וכדי שתרד פלאים להתלבש בגוף צריכה להתצמצם
 ולהתפשט בכמה מיני צמצוצים והתפשטות. ודרד כלל נחלקים לד׳
 בחי׳ כמ״ש (באיוב סי׳ ב״ח) אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה ויאמר
 לאדם. שעד שבאה לכלל ויאמר לאדם דהיינו להתלבש בגוף צריר
 בתחלה להיות בחי׳ ראה ויספרה ובו׳ שהם ד׳ בחי׳ צמצום והתפשטות
 המשכה והתפשטות כנגד ד׳ אותיות הוי״ה וע״ז מורה ג״כ שם הוי״ה
 שהיו״ד בחי׳ צמצום והה״א הוא בחי׳ התפשטות אורד ורוחב והוי״ו
 הוא המשכה מי כנודע (ועי מענין אז ראה בו׳ במדרש רבה ר״פ כי
 תשא פ״מ ובלק״ת ר״פ בראשית, ובזהר נזכר פסוק זה ח״א דף ה׳ סע״א

 ודקצ״ט אי. ח״ב דר״ו ב׳ ודג קי׳׳א בי, ופסוק ויאמר לאדפ בח״א דע״ט סע״א),

 וזהו כי חלק ה׳ עמו יעקב חבל נחלתו. פי׳ שהנשמה היא חלק הוי׳
 עצמו שיורדת דרד צמצום והתפשטות כו׳ כמו שם הוי׳ עד שבאה להתלבש
 בבחי׳ יעקב חבל נחלתו הוא הגוף (וע׳ מעניו כי חלק ברבות פ׳ תולדות
 פס״ה ע״פ ואנכי איש חלק דע״ג א׳ ויצא פס״ח דע״ז ב׳ בפסוק והנה סולפ

 וס״פ תרומה דק״נ ע״ד נשא רפ״ט דרכ״ח ע״ב פ׳ בלק פ״כ דרע״ט א׳, וע׳ בזהר

 שרה ריח — 3י: נתקו ע״פ דפוס ראשוו.
 c עייו בהוספות.



 לקוטי האזינו תורה עב

 דנשמתא כר*. וזהו אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף (באיוב
 סי׳ ל׳׳ד) ופי׳ בזהר תרומה (דקס״ב ב׳) רוח אמשיך רוח ואייתי רוח

 דהיינו שע״י רוח האדם העולה למעלה כשישים אליו ית׳ לבו אזי רוחו
 ונשמתו מבחי׳ סוכ״ע אליו יאסוף כוי וכמ״ש במ״א. וברבות בראשית
 פי״ד ע״פ ויפח באפיו לפי שבעוה״ז בנפיחה לפיכד מת אבל לעתיד
 בנתינה שנאמר ונתתי רוחי בכם וחייתם וזהו ע״י התשובה בחינת והרוח
 תשוב אל האלהימ אשר נתנה נתנה דוקא. ומ״ש שבעוה״ז בנפיחה.
 היינו שבחי׳ הנשמה המלובשת בגוף היא נמשכת מבחי׳ ואתה נפחתה בי
 שהוא בחי׳ הבל העליון בו׳ אבל שרשה ומקורה היא מבחי׳ אשר נתנה
 אלא שלפי שבהגוף אין מאיר רק מבחי׳ אתה נפחתה בי ע״כ מת. אבל
 לעתיד יאיר בהגוף ממש מבחי׳ ונתתי רוחי כוי, ועיין ברבות פ׳ כי
 תשא פמ״א ע״פ ויתן אל משה כי ה׳ יתן חכמה כו׳ ע״ש. וגם פי׳ ונתתי
 בחי׳ מתנה הוא כענין אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת ע״ד מתגה טובה
 יש לי בבית גנזי ושבת שמה בו׳ כמ״ש במ״א ועמ״ש ע״פ וממדבר מתנה
 בד״ה צאינה וראיגה. גם ע״ד מארז״ל נותן בעין יפה הוא נותן כי כמו
 שיש באדם עד״מ עין יפה ובינונית במשנה פ״ד דתרומות כד עד״מ
 להבדיל הבדלות לאין קץ יש שרש ומקור לשני בחינות אלו ע״ד שנת׳
 סד״ה כי תשמע בקול בענין לעשות הישר בעיני ה׳. שהן ב׳ בחינות
 השגחות כו׳ ע״ש. והנה שרש בחינת עץ יפה זהו ענין עינא פקיחא.
 וע״ז נאמר ביוסף עלי עין וזהו ענין עץ לא ראתה אלקים זולתר יעשה
 למחכה לו. ומבחי׳ זו נמשר ונתתי רוחי כוי. עוד יובן עניו והרוח
 תשוב עפמ״ש בזח״א ויחי (דרמ׳׳ה א׳ ב׳), וע׳ עוד בזהר מעניו והרוח
 תשוב (ת״א דף פ״א סע״א ק״ו ב׳ ק״ל ע״ב דרי׳׳ז בי, חייג דרט״ו סע״ב
 דרכ״ד סע״ב) ושם מבואר דבחי׳ זבחי אלקים רוח נשברה שזהו ענץ

 תשובה זהו בחי׳ והרוח תשוב אל האלקים כו׳ עכ״ה]:
 ג וזהו כל ימיו בתשובה כי בכל יום תשוב הנפש שהרי בכל לילה
 חוזרת נשמתו רק שבלילה היא חוזרת לבחי׳ ואתה נפחתה
 בי שהוא בחי׳ הבל העליון שמשם תפרד הנפש להתלבש בגוף ובלילה
 חוזרת להתכלל ולהתאחד במקורה להזוכים למעלה ומדרגה זו, וכמ״ש מי
 יעלה בהר ה׳ נקי כפים ובר לבב וגו׳. משא״כ בכל יום צריר להיות
 בבחי׳ תשובה למקורא דכולא ושרשה העליון והוא בשעת התפלה בק״ש.
 וזהו שמע ישראל שמע לשון אסיפה וקיבוץ כמו וישמע שאול פי׳ שיתאסף
 ויתקבץ פיזור הנפש בחי׳ ישראל שהם בחי׳ ג׳ שכלים וז׳ מדות באדם
 אשר נתפזרו בתענוגי עוה״ז במחשבות האדם ותחבולותיו איש לפי ערכו
 ומדרגתו ולאהפכא חשובא לנהורא ולמסור נפשו באחד. והדרד איד
 יתהפד לבו הוא בשומו ללבו מה שכתוב ראה נתתי לפניך היום את
 החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע ובחרת בחיים וגו׳ כי בכל דבר
 יש בחי׳ חיים ובחי׳ מות שהרוחניות הוא בחי׳ חיים והגשמיות הוא בחי׳
 מות וכן ע״ד זה אפי׳ בשמים ושמי השמים והגלגלים. הנה לכל דבר יש
 חומר וצורה. והחומר הוא בחי׳ מות לגבי הצורה שהוא רוח חיים שבו
 וע״ז גאמר ובחרת בחיים שהוא חיי החיים ב״ה וכמ״ש לאהבה את ה׳
 אלהיד בי הוא חייד [ועמ״ש בד״ה שמע ישראל בפ׳ ואתחנן ובד״ה
 שמאלו תחת לראשי בפרשה כי תשא] ואי לזאת יאמר מי לי בשמים
 ועמד לא חפצתי וגוי. ואם לעוברי רצונו כר לעושי רצונו עאכו״כ.
 פי׳ אחר שרואה שנמשר כ״כ חיים בתענוגי העוה״ז שהם בחי׳ עוברי
 רצונו כ״ש וקיץ בבחי׳ עושי רצונו שהם המצות שנמשכים מפנימית רצונו
 שאור א״ס ב״ה מתלבש בהם והוא חיי החיים אשר ע״כ יתהפר לבו
 מן הקצה אל הקצה מחשוכא לנהורא ולדבקה בה׳ אחד במסירת נפש
 ממש מחמת שרואה בנפשו איר שהוא נפרד מן החיים האמיתים
 ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים כו׳ להיות מהפכים מחשוכא

 •) עייז בהוספות.

 צמצום והתפשטות כו׳ שנתת בראתה יצרתה כוי, והתשובה הוא להיות
 בבחי׳ ביטול לגמרי כמו קודם ירידתה ויתר על כן בנ״ל:

 ב [ועיין בבחיי פ׳ יתרו גבי לא תשא את שם מענין והרוח תשוב
 שהוא כמש״כ, ועיין ברע״מ פ׳ בהר (דק״ח סע״ב) שבחי׳
 והרוח תשוב בו׳ זהו בעניו מ״ש בשנת היובל הזאת תשובו כוי. ועמ״ש
 מעניו יובל סד״ה וימצאו איש מקושש עצים וסד״ה והיה ביום ההוא
 יתקע בשופר גדול. שזהו ג״כ בחי׳ יום הכפורים יום התשובה. ומ״ש
 אל האלקים אשר נתנה אף על גב דתשובה זו הוא בחי׳ עד יעבור
 עמד הוי׳ שהיא למעלה גם משם הוי׳ כנ״ל. וכה״ג נתבאר לעיל
 בד״ה אתם נצבים גבי לעברד בברית כו׳ להיות לד לאלקים דפי׳
 לעברד בברית היינו בעניו עד יעבור עמד הוי׳ בו׳ ע״ש• אד הענין
 יובו ע״פ מ״ש ע״פ שוש אשיש גבי תגל נפשי באלקי ובד״ה* ביום
 השמיני עצרת בענין פי׳ צור לבבי וחלקי אלקים לעולם, ויובן זה עוד
 עפמ״ש בזהר ע״פ עין לא ראתה אלקים זולתד יעשה למחכה לו והוא
 בפרשה פנחס (דרל״ט ע״ב) ובפי ואתחנן (דרס״ז ע״ב) ועיין מק״מ שם
 ושם. ועיין עוד מזה בזהר ויקהל (דר״י ע״ב). עוד נזכר מעניו והרוח
 תשוב ברבות משפטים פל״א (דקמ״ט ע״ג) וכפ׳ מצורע פי״ח (דקפ״ה
 אי). ובקהלת רבה על פסוק זה. ובכל זה אתי שפיר דקדוק לשון
 רז״ל במשנה פ״ד דאבות יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא
 כו׳ קורת רוח דוקא כדכתיב והרוח תשוב, וע׳ עוד בזהר ח״ב בפ׳
 תרומה (קמ״א ב׳ עד קמ״ב א׳) וכפ׳ משפטים (צ״ז ב׳). ולכאורה הוא
 בענץ אחר קצת ממש״כ דהרי שם מפרש עניו זה על עליית הרוח מגן
 עדן התחתון לגו עדן העליון וכאן גתבאר שזהו למעלה מבחי׳ גן עדן
 כו׳ כנ״ל• אד המעיין בזהר ח״ב פ׳ תרומה שם (דקמ״ב א׳) במ״ש ועד
 דהאי נשמה עילאה לא סלקא גו נביעו דעתיקא דעתיקין סתימא דכל
 סתימין כוי, ובזהר שלח (דקנ״ט א׳) גבי תלת עלמין בו׳ עלמא קדמאה
 כו׳ כגוונא דא כו׳ עד עין לא ראתה אלקים זולתד בו׳ ובפי׳ הרמ״ז
 שם ימצא שהכל כוונה אחת. ועוד דבזהר תרומה שם מדבר על
 בחי׳ ומדרגת הרוח שמבחי׳ נפש רוח נשמה שלמטה מבחי׳ ומדרגת
 נשמה. וכאן מדברים בענין והרוח תשוב גם על בחינת הנשמה ממש ומ״ש
 והרוח תשוב היינו לפי דעלייה זו הוא למעלה מעלה גם משם הוי׳ דהיינו
 למעלה מהחכמה. אשר שם הוא בחי׳ רוח וכמ״ש בזהר בפ׳ בראשית
 (דל״ז ע״ב ודנ״ח ע״א) ע״פ לא ידון רוחי באדם. כד בני עלמא זכאין

 כו׳ קודשא ב״ה אתער רוחא דחיי דלעילא עד דמטון איבון חיץ לאתר
 דיעקב שריא ביה כו׳ ומבואר בלק״ת ס״פ בראשית דהמשכת רוחא
 דחיי דלעילא היינו מאריד אנפין דתמן אריכו דחיין וכ״ה בזהר תרומה
 (דקע״ח סע״ב), וע״ד מ״ש במדרש בראשית רבה ספ״ב בפסוק ורוח

 אלקים מרחפת על פני המים זה רוחו של משיח האיד מה דאת אמר
 ונחה עליו רוח ה׳ באיזו זכות ממשמשת ובאה. מרחפת ע״פ המים
 בזכות התשובה שנמשלה כמים שנאמר שפכי כמים לבר עכ״ל. והטעם
 שנקרא בשם רוח יובן עוד מעט מזעיר עפמ״ש בביאור דמזוזה מימין
 בענין אויר שלמעלה מבחי׳ אור כו׳ ע״ש ובס׳׳י איתא אחת רוח
 אלקים חיים ולפי׳ הפרדס ש״ג פ״ה היינו בחי׳ כתר ע״ש, ומכ״ז יובן
 מ״ש והרוח תשוב כו׳ שלפי שעלייה זו ע״י התשובה הוא אל האלקים
 אשר נתנה דהיינו למעלה מד׳ צמצומים הנ״ל דבחי׳ שנתת בי ובראתה
 יצרתה נפחתה בי כו׳ ע״כ נאמר והרוח תשוב. והיינו לבחי׳ רוח
 עליון מה שבדור המבול נאמר לעונש לא ידון רוחי כו׳ וז״ש עד יערה
 עלינו רוח ממרום כו׳ וע׳ בזהר ח״ג (דק* ע״ב) ע״פ ונחה עליו
 רוח כוי וח״א (דע״ז א׳) בשעתא דרוחא דכל רוחץ ארים בסימו

 •) עיין בהוספות.
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 תפיסא ביה כלל ובשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ואי
 לזאת אין לו שום רצון וחפץ זולתו וכמ״ש דוד המלד ע״ה מי לי
 בשמים וגו׳ וסלחתי כדבריד כתיב שכד יתעורר מלמעלה שיתגלה רצון
 העליון ב״ה כמ״ש אם יהיו חטאיכם כשגים כשלג ילבינו אם יאדימו
 כתולע כצמר העליון יהיו וכמ״ש ושער רישי׳ כעמר נקא וזו היא בחי׳
 תשובה של יום הכפורים, [וע׳ מענין זה דילבינו ברבות ויחי פצ״ט
 בפסוק ולבו שינים מחלב. ור״פ ויקרא בפסוק ההר הטוב הזה
 והלבנון פ׳ אמור פכ״ז. במדבר פ׳ ב׳, נשא רפ״ח דפ״י, ובשה׳׳ש רבה
 בפסוק כאהלי קדר ובפסוק חכו ממתקים ובפי צוארד כמגדל השן כו׳
 אפר כמגדל הלבנון בשה״ש סי׳ ז׳ הי. ועיין בזח״ב (ד״כ ע״א כ״ז
 סע״נ קל״ה אי, ח״ג מ״ט א׳ נו״ן סע״ב ס״ז א׳ דרמ״ח ב׳ ודרנ״ה בי).

 ומש״ש (דרמ״ח ב׳) מענין לבון הלכתא יובן עפמ״ש בד״ה קול דודי
 בפ׳ שמות], ולכן נתנו בו לוחות אחרונות כי הנה עיקר הלוחות
 הוא אנכי ולא יהיה לד שהם כללות הדברות וכללות כל התורה כולה
 אנכי כללות מצות עשה ולא יהיה לד כללות מצות ל״ת. וביאור הענין
 כי פי׳ אנכי מי שאנכי הוא בחי׳ עצמותו ומהותו ית׳ כביכול נתגלה
 להיות אלהיד להיות שורה ומתגלה בר ע״י בחינת הוי״ה שהוא בחי׳
 צמצום והתפשטות כוי [ועמ״ש מזה גבי חג השבועות בד״ה וידבר אלקים
 כר אנכי כר ובד״ה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצור בר] וכמה ריבוי

 רבבות צמצומים והתפשטות בו׳ עד שיהיה בחי׳ אלהיד והיינו ע״י כי
 אשר קדשנו במצותיו בקדש העליון למעלה מבחי׳ קדוש כו׳ כי
 רמ״ח מצות עשה הם רמ״ח אברים דמלכא הם רמ״ח המשבות אור
 א״ס ב״ה כמשל באברים שבאדם שבהם מתפשט הדם הוא הנפש
 והחיות כו׳ וזהו שמברכין קודם כל מצוה בא׳׳י אמ״ה אשר קדשנו
 במצותיו פי׳ מלר העולם שהעולם הוא מבחי׳ מלכותו ית׳, אבל אותנו
 קדשנו במצותיו והגיענו לבחי׳ קדש העליון, ובחינת אנכי מי שאנכי
 כוי, ודרד כלל נחלקים לג׳ בחינות תורה ועבודה וגמ״ח גמ״ח קו ימיו
 מלמעלה למטה ועבודה קו שמאל ממטה למעלה שמאלו תחת
 לראשי. פירוש שמרים ראשו למעלה מבחי׳ השגת שכלו ותורה קו
 אמצעי כו׳ כמ״ש במ״א [וע׳ מזה בד״ה אני ה׳ אלקיכם דפ׳ ציצית ובד״ה
 לסוסתי ובד״ה נאוו לחייו בתורים] ולא יהיה לר כללות ל״ת כי עוונותיכם

 מבדילים ביניכם לבין אלהיכם שעבירה מטמטמת לבו של אדם ואינו
 שורה ומתגלה אור ה׳ על נפשו, וזהו לא יהיה לר אלהים אחרים על
 פני כי כל העבירות נקראו בשם אלהים אחרים שכל העושה עבירה
 בורא קטיגור כו׳ והוא מקליפות וסטרא אחרא והזהיר הכתוב שלא
 יהיה לד כח הםט״א על פני. פי׳ שהם המונעים ומבדילים את פני
 דהיינו גילוי השראתו וכמ״ש יאר ה׳ פניו אליר ישא ה׳ פניו [ועמ״ש
 מענין על פני םד״ה זכור את יום השבת לקדשו ובביאור ע״פ יביאו לבוש
 מלכות גבי הסתר אסתיר פני ביום ההוא]. והנה לוחות הראשונות
 נתנו בשבועות בקולות וברקים ולכו לא נתקיימו כי עניו הרעש
 בקולות וברקים הוא מבחי׳ עלמא דאתגליא ויש משם יניקה לחיצונים
 ע״י ירידת המדרגות והשתלשלות העולמות וההיכלות. וכמ״ש רגליה
 יורדות מות ומלכותו בכל משלה. משא״כ לוחות אחרונות נתנו בחשאי
 כדכתיב ואיש לא יעלה עמר וגו׳ לפי שהם בחי׳ פנימית הלב בחי׳
 עלמא דאתכסיא בחי׳ רעותא דליבא שאץ שם אחיזה ויניקה לסט״א
 כלל [ועמ״ש מזה בפרשה תבא בד״ה היום הזה ועיין בזהר ח״א
 (ד״נ ע״ב) ובסה״מ (סי׳ קל״ח) ובפרשה תרומה (קל״ו א׳) ובפי שמיני

 (דל״ט א׳). וע׳ מענין מעלת לוחות האחרונות ברבות פ׳ כי תשא פמ״ו

 גבי ויגד לד תעלומות חכמה כוי). וזהו שארז״ל עיקר הצעקה בלב
 עיין בזהר פ׳ שמות(ד״כ רע״א)]:

 לנהורא ויצעקו אל ה׳ בצר להם כי מחמת צרת ומרירות לבו שנגעה עד
 הנפש צועק אל ה׳ למעלה מהשגת נשמתו לדבקה בו במסירת נפש ממש.
 ולכן בקריאת שמע הוא בחינת תשובה שמע ישראל דהיינו לאסוף
 ולקבץ פיזור הנפש מחשוכא לנהורא כדי למסור נפשו באחד, וזהו בכל
 אדם אפי׳ מי שלא חטא מימיו. מ״מ בעל כרחד הרי הנפש מלובשת
 בגוף כו׳ וכמ״ש במ״א שזהו כל עיקר תכלית ירידת הנשמה לעוה״ז
 הגשמי כדי להיות בחי׳ בעל תשובה על זה. על שנפרד מו החיים
 האמיתיים חיי החיים ב״ה. וזהו ענץ שבת אותיות תשב. כי הנה
 שבת כי בו שבת מכל מלאכתו והרי לא שייר עמל ויגיעה לפניו ית׳
 ואיד שייר לשון שביתה ומנוחה אלא הענין כי ששת ימים עשה וגו׳.
 פי׳ שנתפשט גילוי אור א״ס ב״ה בבחי׳ עשיה בעשרה מאמרות
 שנברא העולם. ובראשית נמי מאמר הוא וכמ״ש כולם בחכמה
 עשית. שאפילו חכמה נחשבת כעשיה גשמיות לפניו ית׳ ובשבת הוא
 גילוי אור א״ם ב״ח בבחי׳ שלמעלה מבחי׳ החכמה וזו היא בחי׳
 שביתה ותשובה ע״ד משל באדם המשים עיונו ומחשבתו במלאכתו
 אשר עשה וכששובת ממלאכתו משיב עיונו ומחשבתו אל מקורו שהוא
 מהותה ועצמותה של הנפש המשכלת [ועמ״ש מזה בד״ה לבאר עניו יוהכ״פ
 יבד׳׳ה שובה ישראל עד]. וזהו תשובה קדמה לעולם כי בעשרה מאמרות

 נברא העולם ובראשית נמי מאמר הוא שהוא בחי׳ חכמה. אבל
 בחינת התשובה היא קדמה והגבה למעלה מבחי׳ חכמה כנ״ל (ועיין
 מ״ש מזה באריכות בד״ה להבין עניו הפסוק מי אל כמור כוי). אד
 מי שטרח בערב שבת כנ״ל כו׳ הוא ענין התפלה בכל יום כדי שיגיע
 למדרגת שבת כי בכל יום הארה מעין שבת וזה יעשה האדם בשעת
 התפלה שיפנה מכל עסקיו שיהיה אצלו שביתה ומנוחה כבשבת
 ויסיח דעתו מכל המחשבות זרות הטורדות לקשר נפשו בה׳ ולמסור
 נפשו באחד בק״ש, וזה הוא הכנה ליום השבת שבשבת כל היום בכללו
 הוא בחי׳ ומדרגת התשובה ובימות החול הוא רק הארה מעין זה

 בשעת תפלה:
 ד והנה יו״ב נקרא שבת שבתון שהוא השבת של בל שבתות השנה
 שכל שבתות השנה הם חשובים נגדו כימות החול לגבי
 שבת שהוא עיקר יום התשובה ובכל השבתות מאיר הארה ממנו
 בלבד. וביאור הענין זה כי עיקר התשובה הוא ביטול רצונו
 ולאתהפכא מחשוכא לנהורא למעלה מהשגת שכלו ואית רצון ואית
 רצון כוי. וביום כפור מתגלה רצון העליון ממדריגה יותר גבוה ונעלה
 וזהו לפני ה׳ תטהרו כלומר למעלה מבחינת הוי׳ ע״ד מ״ש עד יעבור
 עמך ה׳ כו׳ כנ״ל. ולכן אומרים ביום כפור סלח לנו כי הסליחה
 היא התגלות הרצון וכמשל אדם שמבקש מחבירו מחילה אפילו אם
 יודע שלא יעשה לו מאומה אעפ״כ אינו רוצה שיהיה ברוגז עמו וענץ
 היוגז הוא הפיכת הרצון רק רוצה שיטה רצונו אליו כר אנו מבקשים
 ומתפללים סלח לנו שיתגלה בחי׳ רצון העליון [ועד״ז נקרא התפלה
 צלותא דפי׳ צלותא כמו אצלי ודור שהוא לשון הטייה שיטה כביכול
 להיות גילוי רצון העליון ב״ה וכמ״ש מזה ע״פ תבנה ותכונן עיר
 •םיחון]. וזהו סלחתי כדבריד כלומר כמו שאתה מבקש כפי אתערותא
 דלתתא כך אתערותא דלעילא. וכדרד שאדם מבטל רצונו למטה
 מחשוכא לנהורא כי הכל תלוי ברצון וכל מחשבות האדם ושכלו
 ומדותיו מתנהגים עפ״י הרצון כר מתגלה אליו רצון העליון ב״ה
 כי אית רצון ואית רצון כנ״ל. וזהו המרבה לסלוח שיש רבות מדרגות
 בסליחה לכל אחד ואחד כפי אשר הכין לבו, והגה המדרגה היותר
 נעלה בביטול הרצון באתעדל״ת הוא בחי׳ רעותא דליבא ופגימית
 הלב מחמת דעת ה׳ וכל מאמינים שהוא לבדו הוא ולית מחשבה
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 סתרו ועמ״ש מזה ר״פ ויקרא בענין כי שכן עליו הענן כוי. וזהו ענין
 כי עם קשה עורף הוא וסלחת. דאיתא במדרש דקשה עורף לשבח
 קאמר היינו החיזוק בעבודת ה׳ למעלה מהשכל ועי״ז ממשיד בחי׳
 יערוף כמטר כוי, ועד״ז בק״ש שכדי להיות ההמשכה הוא ע״י בחי׳
 תשובה והרוח תשוב כו׳ כמבואר לעיל באריכות, וע׳ מעניו ואד יעלה
 ברע״מ פ׳ צו (דכ״ח סע׳׳ב) והנה בחי׳ תזל כטל זהו עוד המשכה
 עליונה יותר כדלקמן]. אן־ אמרו רז״ל לא עם הארץ חסיד ולא בור
 ירא חטא. פי׳ שא״א להמשיר בחי׳ חסיד והארה מבחי׳ ורב חסד
 בחי׳ אהבת ה׳ אור א״ם ב״ה על נפשו בחי׳ גשם ומטר הנ״ל כשהוא
 עם הארץ שאין לו תורה כי אור א״ס ב״ה שלמעלה מעלה מבחי׳
 חכמה מאיר ונמשר למטה בבחי׳ השתלשלות דוקא מעילה לעילה כו׳
 [ועמ״ש מעניו ולא ע״ה חסיד בביאוד ע״פ וקבל היהודים], ולכן מתלבש

 בחכמה תחלה וכמ״ש בזה״ק תלת קשריו קוב״ה ואורייתא וישראל
 ישראל מתקשראן באורייתא כוי. וזהו האזינו השמים הוא בחי׳ תושב״כ
 שם מים הוא בחי׳ חכמה עילאה כמו מים שאין להם גוון כוי. וכר
 הוא עניו תורה שבכתב שהוא בחי׳ חכמה עילאה כמאמר רז״ל
ח תלי תילין שכל קוץ וקוץ הוא מרמז ק  רע״ק היה דורש על כל קוץ ו
 על כמה עניני חכמה עילאה נפלאה עצמו מספר וכן כל תמונה וצורת
 אותיות וטעמיהו ותגיהן ונקודותיהן כולם בחכמה נפלאה למעלה מעלה
 עד אין קץ ותכלית. ואדברה הוא לשון הנהגה והמשכה כמו ידבר עמים
 תחתינו והיינו כדי להמשיד לישראל בחי׳ כמטר לקחי צריר להיות תחלה
 האזינו השמים ותשמע הארץ הוא בחי׳ תורה שבע״פ שהיא מקבלת
 מתושב״כ שע״י תושב״כ ושבע״פ יערוף כמטר לקחי וגו׳ הוא האהבה
 בהתגלות אור ה׳ על נפשו. משא״כ כשאין לו תורה אין אור האהבה
 שורה ומתגלה בנפשו כי תלת קשרין מתקשראן דא בדא קוב״ה
 ואורייתא וישראל. ישראל מתקשראן באורייתא ואורייתא בקוב״ה
 [ועמ״ש בד״ה כי עמד מקור חיים בעניו פי׳ המשפילי לראות בשמים ובארץ

 ובענץ השקיפה ממעון קדשך מן השמים בו׳ ע״ש ועמ״ש ע״פ השמים כסאי

 והארץ הדום רגלי]:

 ו והנה כל הנ״ל בחי׳ גשם ומטר זהו בקשת כנ״י דהיינו שיהיה
 נמשר ע״י אתעדל״ת. אד הקב״ה השיב לה אהיה כטל טל
 הוא בחי׳ ומדרגה גבוה מאד נעלה מה שא״א להמשיד ע״י אתעדל״ת
 שאיו כח במעשה התחתונים לעורר את האהבה הגדולה הזאת ואעפ״כ
 אחרי התעוררות מעשה התחתונים שיבא כגשם כו׳ אזי מאליו וממילא
 נמשד בחי׳ הטל והוא בחי׳ חג הסוכות וסוכה תהיה לצל יומם וכתיב ה׳
 צלר ובצל ידי כסיתד בחי׳ וימינו תחבקני [ואפשר לומר שגם ע״פ לה״ק
 יש שייכות סוכה לטל והוא ע״פ מ״ש בנחמיה (סי׳ ג׳ ט״ו) יבננו ויטללנו
 דפירושו כמו סוכה כמ״ש בשרשים וכ״כ במצודת ציון שהוא עניו צל כי
 בצל קורתי (בראשית י״ט) תרגם אונקלוס בטלל ובן בגמרא (פ״ג דסוכה
 דל״א) האי כשורה דמטללתא], וזהו תזל כטל ואזי יוכלו לבא לבחי׳ אמךתי

 להיות האמירה שלי ע״ד ואשים דברי בפיר ופי יגיד תהלתד יגיד
 מאליו וממילא כג״ל [וזהו ואשים דברי בפיר ובצל ידי כסיתיד שבחי׳
 דברי שבפיד שזהו ענין כטל אמרתי זהו עניו ובצל ידי בו׳ בחי׳ א׳ עם
 חג הסכות ועמ״ש מזה בד״ה ביום השע״צ וע׳ בזהר בראשית (דף ד׳
 םע״ב) ובפי צו (דל״ה ע״א) והגה סיפיה דקרא הוא לגטוע שמים וליסוד

 ארץ ולאמר לציון עמי אתה. והיינו שבחי׳ טל נמשר בבחי׳ שמים וארץ
 וכמש״כ האזינו השמים כו׳ תזל כטל כו׳ ועי״ז לאמר לציון בו׳ וכנ״ל
 בענין השקיפה כו׳ וברד כוי] ולכן אין הטל נפסק כמארז״ל לפי שמקורו
 מאד נעלה ממעשה התחתוגים ואתערותא דלתתא שאין מגיעים אלא
 עד מקוד נשמות ישראל ומזליהמ העלית. אכו הטל יורד ונמשר מאור

 ה וזהו ענין ויבא כגשם לנו כי הנה הגשם יורד בענן המכסה
 שמים בעבים ועבים נתהוו מאדים אשר יעלה מן הארץ
 להיות הענן והחושד, דהיינו שישים אל לבו ריחוקו מאור פני ה׳
 והסתר אורו ית׳ ישת חשד סתרו וכל נהורין מתחשכין קמיה דלית
 מחשבה תפיסא ביה. ואזי מרחוק ה׳ נראה באתערותא דלעילא
 שיבא כגשם לנו הוא חסד עליון ואהבה רבה שלמעלה לדבקה בה׳
 אחד בגילוי אור א״ס ב״ה על נפשו בחי׳ רצון העליון [ועמ״ש מעגין
 זה איד שהמרירות מהריחוק גורם התגלות אהבה רבה בד״ה אתם
 נצבים גבי ושקל בפלס הרים]. וזהו יערוף כמטר לקחי לקחי שלוקחין אותו
 שע״י המצות אשר קדשנו במצותיו לוקחין אותו כביכול ממש וממשיכיו
 אור א״ס ב״ה ממש כי רמ״ח מצות עשה רמ״ח המשכות אברין דמלכא,
 כמו למשל האוחז באדם באחד מאבריו ומושכו אליו נמשד כולו אליו
 כד כביכול על ידי המצות שהם אברין דמלכא ממשיכיו כביכול הארה
 והשפעה מאור א״ס ב״ה ממש ואף שהמצות הם בעניגים גשמי׳
 בחיי חיצונית מ״מ נתפס ונקלט בהם החיות אור א״ס ב״ה המתלבש
 בהם כמו למשל אברים שבהם מתפשט חיות הדם הוא הנפש. וזהו
 יערוף כמטר בחי׳ עורף בחי׳ חיצוניות וע״י כן לקחי לוקחין אותו
 ממש כביכול והיינו כמטר ובגשם דהיינו ע״י אתעדל״ת בבחי׳ תשובה
 מעומקא דליבא להיות ואד יעלה מו הארץ המכסה שמים בעבים
 וגו׳ מרחוק ה׳ נראה כוי כנ״ל. [ובפי׳ האזינו השמים כו׳ יערוף
 כמטר י״ל עוד כי השמים היינו המדות עליונות האצילות הנק׳ זעיר
 אנפין דאצילות כמ״ש בזהר פ׳ האזינו(דרצ״ו ב׳) השמים שמים עילאיו
 אינון דאשתמודען דאקרון שמא דקוב״ה כו׳ ותשמע הארץ ארץ
 עילאה כו׳ היא מדת מלכותו ית׳ ומרע״ה אמר להם האזינו ואדברה
 פי׳ שעל ידי התומ״צ ממשיד בהם אור א״ס ב״ה מלמעלה מעלה מבחי׳
 שמים דהיינו מבחי׳ ישת חשד סתרו שהוא בחינת כתר עליון ונקרא
 אדיר אנפין, וע״ז נאמר יערוף כמטר לקחי וכמ״ש בזהר ם״פ ויקרא
 (דכ״ה סע״ב) שזהו עניו הרעיפו שמים ממעל, ממעל ודאי מעתיקא

 קדישא קא אתייא ולא מההוא אתר דאקרי שמים כו׳ וע״ש במק״מ,
 והיינו שמשם נמשר בבחי׳ שמים להיות הגשם והמטר יורד מבחי׳
 שמים לבחי׳ ארץ. אבל שרש המשכה זו באה מלמעלה וממעל מבחי׳
 שמים וע״כ נאמר האזינו השמים בו׳ לבחי׳ המשכה עליונה זו
 דיערוף כמטר לקחי. וז״ש במדרש פ׳ האזינו ובקהלת רבה (דצ״ב
 ע״ד) בפסוק ידעתי כי כל אשר יעשה וז״ל גזר הקב״ה שיהיו
 השמים מקלסץ אותו שנא׳ השמים מספרים כבוד אל עמד משה
 ושיתקן שנאמר האזינו השמים ואדברה עכ״ל. ועיין מזה ג״כ
 ברבות בראשית פ״ה, והיינו לפי שמשה המשיר בהשמים מבחינה
 שלמעלה מעלה מבחי׳ שמים עצמן והנה חכם אינו מדבר בפני מי שגדול
 ממגו בחכמה בו׳, וזהו שעמד משה ושיתקן לקבל מבחי׳ המשכה וגילוי זה
 הגדול מהם עצמן. ועד״ז נת׳ במ״א בעניו קי״ס דאגלידו מיא כי איידי
 דטריד למבלע לא פליט בד״ה ששת ימים תאכל מצות, ועמ״ש מענין
 מוריד הגשם בביאור ע״פ תורה צוה לנו משה מורשה כוי. וע׳ בזהר
 פ׳ ואתחנו (דרס״ג ע״א) ע״פ שמע ישראל דק״ש כתיב האזינו השמים
 אוף הכא שמע ישראל וכולא חד מלה הוא וע״ש במק״מ. והיינו כי
 בק״ש ממשיכים ג״כ מבחי׳ זו וזהו ענין הוי׳ אלקינו הוי׳ אחד ולזה אמר
 שמע ישראל דלעילא לבחי׳ המשכה עליונה ועצומה זו וכוי• אד הנה
 כדי להיות המשכה עליונה זו מבחי׳ כתר ישת חושד סתרו זהו ע״י
 ואד יעלה מן הארץ שהוא בחי׳ אתעדל״ת כנ״ל והיא המרירות מהחושר
 המסתיר אורו ית׳ ולכו אתערותא דלתתא זו עולה עד בחינת החושד
 העלית שלמעלה מהאור דח״ע והוא בחי׳ ישת חשד סתרו שמזה נמשר
 להיות הגשם יורד בענן אשר שרש הענן ההוא נמשד מבחי׳ ישת חשך
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 מששת ימי החול שהוא ההארה מעין שבת למס״נ בקריאת שמע
 כנ״ל הוא יאכל בשבת:

 באות ד יש ב׳ ענינים. א׳ יבאר כי יוהכ״פ נקרא שבת שבתון כי
 הוא עיקר יום התשובה ובשבת מאיר הארה ממנו
 בלבד כי עיקר התשובה ביטול רצון והנה אית רצון ואית רצת. וביוכ״פ
 מתגלה רצה״ע שהוא בחי׳ לפני הוי׳ ומשם נמשך סלח לנו אך סלחתי
 כדברך כתיב ר״ל כפי האתעדל״ת רעותא דליבא עי״ז מתגלה אתעדל״ע
 רצה״ע הנ״ל שלג וצמר כוי. ב׳ יבאר שלכך נתנו לוחות אחרונות
 ביוכ״פ כי אנכי ולא יהיה לך כללות מ״ע ול״ת ע״י מ״ע גילוי מהו״ע
 בחי׳ אנכי נמשך להיות אלקיך ע״י שם הוי׳ ובחי׳ ל״ת שלא יהיה הסתר

 ולא יבדילו אלהים אחרים וניתנו בחשאי פנימי׳ הלב:
 באות ה יבא לביאור הפסוק. ויש בו ב׳ ענינים. הא׳ הוא מה
 שנת׳ איך שע״י תשובה הנ״ל אזי הוא בחי׳ ויבא
 כגשם לנו בחי׳ ואד יעלה ע״י הריחוק יעורר אה״ר גשם ואזי כמטר
 לקחי שלוקחים אותו כביכול. ב׳ יבאר שמ״מ א״א להיות המשכות הנ״ל
 אא״כ יש לו תורה כי תלת קשריו כו׳ וזהו האזינו השמים ותשמע הארץ

 תשב״כ ושבע״פ ואח״כ יערוף כמטר כוי:
 אות ו יבאר שהמטר הוא הנמשד ע״י אתעדל״ע אבל אהי׳ כטל
 הוא מבחי׳ שאין אתעדל״ת מגעת שם יען שהוא
 למעלה מבחי׳ מקור נש״י ומזליהם בחי׳ טלא דבדולחא שלמעלה

 מהמזלות ונוצר ונקה:

 האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ כו׳ יערוף כמטר לקחי
 תזל כטל אמרתי כוי. הנה בסדרה שלפניה אמר העדותי
 בכם היום את השמים ואת הארץ. הנה שמים וארץ הם תורה
 שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב נקרא שמים כי שמים
 נוטריקון שם מים והתורה נמשלה למים. וכדכתיב הוי כל צמא לכו
 למים וכתיב במשה כי מן המים משיתיהו שהוא עד״מ כמו המים
 שאין להם גוון מיוחד בעצמותם אלא שגוונם משתנה ומתהפר לפי
 אופן גוון הכלי אם אדום כוי. כד התורה שרשה מבחי׳ ח״ע חכים
 ולא בחכמה ידיעא שהוא למעלה מגדר ההשגה והקבלה ולכך כל
 התורה היא רק סיפורי מעשיות בלבד שאין בהם השגה כלל בעמקות
 הסודות המלובשים בהם, ואפילו הדינים הנאמרים בה כמו ויאמר משה
 בו׳ ויאמר ה׳ אל משה כו׳ אינם מפורשים ומבוארים בכל פרטיהם
 עד שבאו חכמי הש״ם ופירשו אותה. ותורה שבעל פה נקרא ארץ
 כוי והם הם עדים לפני המקום ב״ה על ישראל כי בהם ניכר אמ
 קיימו וקבלו ישראל את התורה והמצות משום שע״י כל מצוה ומצוה
 ממשיכים גילוי אור א״ס ב״ה בתורה שיהיה בחי׳ השראת אור א״ם
 ב״ה בח״ע כי מצד עצמו הוא מרומם ומתנשא רבבות מדרגות לאין
 קץ מבחי׳ חכמה. וכמאמר דלית מחשבה תפיסא בי׳ כ״א ע״י
 השגת התורה וקיום המצות ממשיכים גילוי אלהותו ית׳ להיות שורה
 ומתלבש בהם. וכמ״ש אלה המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
 בהם דייקא פי׳ שממשיך אור א״ס מחיי החיים להיות שורה בהם
 כוי. ולכו ארז״ל ועשיתם אתם. אתם כתיב כאלו עשאוני כוי. וזהו
 עניו עוסק בתורה לשמה. ופי׳ לשם התורה עצמה. כי על ידי זה
 הוא קורא וממשיר גילוי אור א״ס בתורה כנ״ל. וז״ש כל הנקרא בשמי
 ולכבודי בדאתיו יצרתיו אף עשיתיו כוי. כל הנקרא בשמי היינו
 כללות נש״י שבראם לכבודו ואיו כבוד אלא תורה כי התורה היא בחי׳
 לבושים. וכמ״ש עוטה אור כשלמה. והיינו כמארז״ל דר״י קארי למאני
 מכבדותא שהוא כמו עד״מ המלד איו רואים אותו כשהוא ערום זולתי

 עליון הנק׳ טלא דבדולחא כמ״ש כי טל אורות טלד (בישעיה סי׳ כ״ו
 י׳׳ט) [וע׳ בזח״א (דק״ל פע׳׳ב ודרל׳׳ב א׳) דפי׳ אורות ממש מאינון

 נהורין עילאין דנהרין לעילא כו׳ וחייג (דקכ״ח ב׳) אורות נהורא
 דחוורתא דעתיקא כו׳ הה״ד ועינו כעין הבדולח כוי] שהוא למעלה
 מעלה מבחי׳ המזלות שהן נוצר חסד ונקה כו׳ כמ״ש בזה״ק כוי. [וזהו
 שבברכת יעקב נאמר ויתן לד האלקים מטל השמים כו׳ שזהו למעלה
 מעלה מבחי׳ שרש נש״י מצד עצמו שהוא מבחינת המזלות, ובזהר פ׳
 תזריע (דמ״ט ע״א) גבי הזה עליהם מי חטאת שיורי טלא דבדולחא.
 וזהו ההמשכה שמבחי׳ מזל ונוצר חסד כמ״ש באגה״ק ד״ה למה
 נסמכה פ׳ מרים כו׳ ע״ש ונקראים רק שיורי טלא והיינו כדי לטהר
 טמא מת. אכן לע״ל להיות תחיית המתים ממש זהו על ידי גילוי
 מבחי׳ עצמיות טל אורות ממש. ועמ״ש בביאור ע״פ ואהיה אצלו
 אמוו גבי אחור וקדם צרתני שיש בבחינת הרצון עליון ב׳ בחינות בו׳
 ע״ש, ועד״ז הוא ענין יערוף כמטר ותזל כטל כי יערוף מלשוו עורף
 זהו נקי בחי׳ אחור לגבי בחי׳ תזל כטל שהוא פנימית תענוג העליון
 כוי אלא שאעפ״כ גם בבחי׳ יערוף נמשד הארה מבחי׳ הפנימית
 המתלבש בבחינת המזלות ולכן נקי שיורי טלא כוי ועמ״ש עוד מעניו
 האתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת בביאור ע״פ צאינה וראינה כו׳ בפ׳
 קדושים* ובביאור ע״פ אני ישנה כו׳ שראשי נמלא טל וע׳ עוד בעניו

 תזל כטל בזהר ויקהל דר״י ע״א]:

 קיצור מהדרוש ע״פ האזינו
 אות א יבאר ענין כל ימיו בתשובה ויש בו ד׳ ענינים. הא׳ הוא
 שיקדים פי׳ מאמר נשמה שנתת בי כו׳ והוא
 שהנשמה שרשה הגבה למעלה וכדי שתרד פלאים להתלבש בגוף צריכה
 להתצמצם ולהתפשט בכמה מיני צמצומים והתפשטות ודרך כלל הם ד׳
 מיני ירידות וזהו נתת בי בראת יצרת נפחת כנגד ד׳ אותיות הוי׳
 כוי. ב׳ אד לא כל הנשמה נכנסת בתור הגוף רק הארה ממנה
 בלבד דרד צמצום בו׳ כנ״ל. אבל כל הנשמה ועיקרה נשאר למעלה
 ונקי מזל. ג׳ וענין המזל היינו כמ״ש ונוזלים מן לבנון. לבנון הוא
 בחי׳ אין שממנו תמצא החכמה. וזהו ענין התשובה שהדוח תשוב
 אל האלהים אשר נתנה דהיינו לבחי׳ שורשה העלית בחי׳ אין ומזל
 הנ״ל עד יעבור עמד הוי׳ למעלה מבחי׳ שם הוי׳ יו״ד צמצום בו׳
 והיינו ע״י תשובה בביטול ומס״נ. ד׳ והשתא א״ש עניו כל ימיו
 בתשובה כי בכל יום צ״ל בחי׳ תשובה זו למקורא דכולא באמרו שמע

 ישראל כוי שצריר למסור נפשו באחד:

 אות ב׳ הוא הג״ה.
 באות ג יש בו ב׳ ענינים א׳ יבאר איך יתהפד לבו לבוא לבחי׳
 תשובה מס״נ ביטול הנזכר פ״א ויאמר שהוא בשומו
 ללבו מ״ש ובחרת בחיים. כי בכל דבר יש חיים ומות. הגשמיות נק׳
 מות והרוחניות שבו נקרא חיים והוא ית׳ הוא חיי החיים. וא״כ יתבונן
 אם לעוברי רצונו שהוא בגשמיות נמשד כ״כ חיות ותענוג לעושי רצונו
 שהם המצות עאכו״כ. וא״כ ועמר לא חפצתי כוי ויבא למס״נ ממש
 מחמת שיחרה לו מאד על היותו נפרד כוי. ב׳ יבאר בי תשובה זו
 הוא בחי׳ שבת אותיות תשב והשביתה היא למטה להסיח דעתו מכל
 המחשבות המורדות לקשר נפשו בה׳ למס״נ באחד ולמעלה ה״ע עליי׳
 החכמה ומדות שנתפשטו בבחי׳ עשיה ובשבת התגלות אור א״ס בבחי׳
 שלמעלה מהחכמה. אמנם דוקא מי שטרח בע״ש בתפלה שבכל יום

 *< ב9׳ קדושים: נדפס לקמן בדרושי שה״ש.



 לקוטי האזינו תורה עד

 טעם כעבד שמשרת לפני אדונו ועושה רצונו אף שאין אומר לו טעם
 לכ״ד כו׳ וע״י יחוד ב׳ לבבות בק״ש יהי׳ אח׳׳כ ההמשכה ע״י התורה
 לכבודי בראתיו בו׳ ולפיכד נקראים עדים העדותי בכם כו׳ עד שאמר
 האזינו השמים כר יערוף כמטר בר. כי יש ב׳ בחי׳ בתורה האחד
 תלמוד שמביא לידי מעשה שהוא ללמוד כדי לידע הדין אם יוצרד
 למעשה בו׳ ובהרהור לא סגי עד שידע ויוחקק בלוח לבו בו׳ וע״ז הוא
 שכתוב יערוף כמטר בו׳ כמ״ש כי כאשר ירד הגשם בו׳ ועשה את
 אשר חפצתי כוי ושמה לא ישוב כ״א הרוה את הארץ והולידה והצמיחה
 והאדם יאכל ובכח זה יאמר ואהבת כוי. וכר בחי׳ תורה זו הוא
 הנק׳ עוז שנותן כח שיוכל לומר ואהבת וצ״ל ע״י הקדמת המס״נ

 כג״ל כמו הגשם שהוא ע״י רעמים ועבים כוי:

 בעדה

 האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי יערוף כמטר
 לקחי תזל כטל אמרתי. הנה התורה נמשלה למטר ולטל
 כמ״ש כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים כוי כן יהיה דברי אשר
 יצא מפי כר וכן נמשלה לטל כמארז״ל טל תורה וארדל מטל השמים
 זה מקרא כר (במדרש רנה פ׳ תולדות פס״0. והנה מטר הוא ממטה
 למעלה כמ״ש ואד יעלה מן הארץ והשקה כוי וטל הוא מלמעלה
 למטה, וענין האזינו השמים ותשמע הארץ הוא כי יש ב׳ מיני נשמות
 א׳ אותו שהם בעלי תורה שתורתם אומנתם. והב׳ בעלי עסקים
 שעוסקים במצות וגמילות חסדים. כי על ג׳ דברים העולם עומד
 על התורה ועל העבודה ועל גמ״ח, והנה עבודה שהוא מצות קרבנות
 אץ לנו משחרב בהמ״ק ולא נשאר לנו כ״א תורה וגמ״ח ובעלי תורה
 נקרא שמים ע״ש התורה שהתורה היא מן השמים, והארץ היא בחי׳
 בעלי מצות העוסקים בקיום המצות מעשיות בפועל ממש [ועמ״ש
 בד״ה השמים כסאי והארץ הדום רגלי ועמ״ש מעניו ב׳ בחי׳ נשמות
 ע״פ מי יתנד כאח לי כר אמצאר בחוץ כר], וכשם שבשמים וארץ
 גשמיים כתיב בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ שמים
 קדמו לארץ וכתיב ביום עשות ה׳ אלקים ארץ ושמים ארץ קדמה כוי
 כר גם בתורה ומצות מצאנו ראינו שפעמים אמרו ות״ת כנגד כולם
 כוי, וכן אמרו ע״פ כל חפצים לא ישוו בה כל מצותיה של תורה אינן
 כדאי נגד הלכה א׳ מן התורה. ופעמים אמרו תכלית חכמה
 תשובה ומעשים טובים וכן אמרו רז״ל גדול התלמוד במה שמביא
 לידי מעשה דוקא. ושגיהם אמת כי יש בחי׳ ומעלה יתירה בתורה
 מה שאינה במצות ומ״מ יש ג״כ מעלה יתירה במצות מה שאינה
 בתורה וכנודע ומבואר במ״א. והנה על בחי׳ התורה של ב׳ מיני
 נשמות הנ״ל הנקרא שמים וארץ הוא אומר יערוף כמטר לקחי כוי,
 והענץ דכמו שענץ המטר ופעולתו הוא שיורד ומלחלח את הארץ
 ומכשיר אותה שתוכל להוציא צמחה כמ״ש והרוה את הארץ והולידה
 והצמיחה, ועיקר הצמיחה הוא מכח הצומח שיש בארץ שיוכל להצמיח
 כל צמחה וע״י הגרעץ הגזרע מעוררים אותו להצמיח כדוגמתו בתוספת
 ריבוי מחדש אלא שא״א לעוררו שיתגלה לפעול פעולתו אם לא ע״י
 חרישה מתחלה דמרפי ארעא ואח״כ צריד למטר ללחלח את הארץ
 ואז הולידה והצמיחה. וככל המשל זה יש ג״כ בנפש האדם ובחי׳ עסק
 התורה הוא בחי׳ המטר שצ״ל אחר בחי׳ החרישה ואז פועל להצמיח
 ישועות מקרב הגפש, ודש כן יהי׳ דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם
 כ״א עשה את אשר חפצתי כו׳ ונתן זרע לזורע בו׳, והענץ דהנה כאו״א

 כשהוא מלובש בלבוש מלכות• אד המלד בעצמו ובכבודו איו דרכו
 להלביש א״ע זולתי שהעבד מלביש אותו כוי. כמ״כ ממ״ה הקב״ה
 כמו שהוא בעצמותו א״א לו להיות מושג ומתגלה בנבראים דלית
 מחשבה תפיםא ביי. כ״א ע״י שמתלבש בתורה שהיא חכמתו ורצוגו
 ב״ה והלבשה זו הוא ע״י ישראל דוקא כר. וזהו ודברת בם ודברח הוא
 מלשון הנהגה והמשכה כמו ידבר עמים כר בם הייגו המשכי אא״ס
 בהתורה. וזהו והיו הדברים האלה אשר אנכי מי שאנכי מהותו ועצמותו
 ית׳ מצוד לשון התקשרות והתחברות כר. והכח הזה שיש בנפש לגרום
 המשכה הזאת ע״י התורה הוא ע״י התפלה שקדמה לתורה. כי
 האומר אין לי אלא תורה אפי׳ תורה אין לו מפני שצ״ל תחלה בחי׳
 ואהבת בק״ש למסור נפשו באחד. וענץ מם״נ אינו כמו שסוברים
 העולם שהוא הצעקה בהתלהבות ברעש אלא הוא כמ״ש אליר ה׳
 נפשי אשא שאינו רוצה להיות יש ודבר נפרד אלא להיות בחי׳ ביטול
 לשאת נפשו ורוחו אליו ית׳ שהוא מקור החיים דכולא קמי׳ כלא
 חשיבי לד ה׳ הגדולה כוי. שבחי׳ גדולה שהיא בחי׳ התפשטות חסדו
 ית׳ להחיות העולמות אלף אלפיו כר הוא לד ה׳ בבחי׳ ביטול כי קמי׳
 ית׳ כלא כר ואימתי גדול כשהוא בעיר אלהינו היינו בחי׳ צירופי
 אותיות מעשרה מאמרות שמחי׳ עולמות הנבראים ששם יש בחי׳
 גדולה והתפשטות כוי. וע״כ תקנו לגו אגכה״ג לפני התפלה שתים
 לפניה כו׳ ופסוד״ז לזמר עריצים רוממות אל בגרוגם ע״י שמתבוגן
 איד שהאופנים כו׳ ואומרים קדוש ע״י שמשיגים שהוא ית׳ מקור
 החיים ומגילוי רוח פיו ית׳ הם חיים וקיימים ואליו יאתה ומחמת זה
 תתפעל ותתלהב נפשו כוי, ואע״פ שהגשמות הם גבוהים יותר מהמלאכים
 מ״מ צריכים להתבוננות מענין אהוי״ר של המלאכים מפני שדברים
 אלה הם הגורמים שתתחכם גם נפש השכלית ומזה תתפעל גם היא
 כר. וזהו ונתתי עשב בשדר לבהמתד היינו נפש הבהמית שמזונה
 מהמלאכים שנקרא עשב כר. וזהו בראתיו יצרתיו אף עשיתיו כר
 שהם ג׳ לבושים מחדו״מ מחשבה ושבל נקרא בריאה שהוא יש מאין
 וכמ״ש והחכמה מאיו תמצא ודבור הוא בחי׳ יצירה כמו הצורה שהיא
 גילוי החומר בלבד ולא חידוש מעיקרו. וכר הדבור הוא גילוי העלם
 השכלי עשיתיו הוא בחי׳ מעשה המצות כמו מלד בו״ד שעיקר הכרת
 מלכותו הוא ע״י המעשה דייקא שישמעו לפקודתו ולא ישגו את
 תפקידו. וכד מלכותו ית׳ כתיב ה׳ מלר גאות לבש כר. ואל יאמר
 אדם א״א בבשר חזיר אלא אפשי אבל מה אעשה אבי שבשמים גזר
 כו׳ שהוא עניו עומ״ש הגם שהוא בלתי שכל כלל וגעוץ סופן כוי.
 וזהו שתקנו בתפלת יוצר ויחד לבבינו כר כי ב׳ לבבות הם פנימי׳ הלב
 וחיצונית הלב. פנימית הלב הוא בחי׳ רעותא דליבא בחפיצה ותשוקה
 אמיתית לדבקה בו ית׳ כי ברא כרעא כוי. ה׳ אלהינו שלנו ממש
 וא״צ להתבוננות כלל כי מאליו תתלהט, ואמנם חיצוני׳ הלב שהוא
 מחמת נה״ב שמםתרת והוא מ״ש ערלת לבבכם שהוא בחי׳ ההסתרה
 שמסתרת אור קדושת ה׳ ועליה כתיב ומלתם כו׳ שצריך להעביר
 ערלה זו המפסקת ע״י ההתבוננות בכל המבואר בענץ פסוד״ז
 והאופנים כוי. ולע״ל כתיב ומל ה׳ את לבבד כו׳ ועי״ז יהיה ויחד
 לבבינו כר וזהו בכל השנה ובעשי״ת כתיב ממעמקים קראתיד הוי׳
 מעומקא דליבא פנימית הלב בקשו פני כו׳ את פניך ה׳ אבקש שגם
 למעלה יש פנימי׳ וחיצוני׳ סובב וממלא ממלא הוא בחי׳ חיצוניר דכולא
 קמי׳ כלא חשיב ובאתעדל״ת נתעורר פנימי׳ אלהותו סוכ״ע כוי. אל
 תט באף עבדר. היינו כי יש עבד למטה כי לי בנ״י עבדים ואברהם
 אוהבי למעלה מבחי׳ עבד כבן לפני המלר ואמר דוד המלד ע״ה שלא
 יהי׳ מבחי׳ עבד שלמטה אלא מעבד שלמעלה וכן משה עבדי דוד
 עבדי. ודש באף עבדד שהוא כמ״ש אף עשיתיו כוי בחי׳ מעשה בלי
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 צבאות הוא ענץ אות הוא בצבא שלו דהיינו שכל צבאי צבאות שלמעלה
 אלף אלפים לגדוד א׳ ולגדודיו אין מספר כר כולם הם מתהוים
 ומקבלים חיות רק מאות א׳ וכמ״ש בהבראם בה׳ בראם והה׳ הוא
 אות קלילא דלית ביה מששא במבואר באקדמות ופי׳ אתא קלילא
 היינו שההבל הלב המתלבש בה הוא מועט יותר מבכל האותיות כי
 הנה ה׳ מוצאות הפה אחה׳׳ע מהגרון בומ׳׳ף מהשפתימ גיכ׳׳ק מהחיד
 כו׳ ואותיות אחה׳׳ע הם קלים יותר מכל האותיות דהיינו שההבל
 שבהם הוא במיעוט יותר מבשארי האותיות כמו גיכ״ק מהחיד יש
 בהם יותר מבחי׳ ההבל כו׳ ואות ה׳ הוא שההבל בה מועט יותר
 גם מאותיות אח״ע לכו נקראת אתא קלילא פי׳ שקל לדבר אותה משום
 דלית בה מששא דזוטר מאד ההבל שבה. ועד׳׳מ זה יובן למעלה שיש
 בחי׳ הבל המתלבש בהאותיות כמ״ש בזהר פ׳ תזריע (דמ״ז ע׳׳ב) ואות
 ה׳ נקרא אתא קלילא ומבחי׳ זו הוא התהוות כל צבאי צבאות
 העליונים וזהו אות הוא בצבא שלו. אבל עצמותו ית׳ הוא קדוש
 ומובדל כו׳ וג׳ פעמים קדוש קדוש קדוש הוא כנגד ג׳ אותיות
 ראשונות של שם הוי׳ שהם צמצום והתפשטות עד שאח״כ המשכה
י ושמחי  בבחי׳ ה׳ תתאה להיות בה׳ בראם כוי [ועמ״ש מזה בדיה מ
 נח] וזהו מ״ש אח״כ מלא כל הארץ כבודו פי׳ שלהיותו קדוש ומובדל
 בערד לגמרי א״כ שמים וארץ שהם רוחניות וגשמיות שויו לפניו
 וכנודע שהוא ית׳ א״ס בג׳ בחי׳ עולם שנה נפש בבחי׳ עולם היינו
 בחי׳ התפשטות מדת מלכותו ית׳ בריבוא רבבות עולמות למעלה
 עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית ובבחי׳ שנה היינו בבחי׳ זמן שאתה
 הוא עד שלא נברא העולם ומשנברא ולעוה״ב כו׳ בלי גבול ובבחי׳
 נפש היינו בבחי׳ ההשגות שמשיגים הנשמות אלקותו ית׳ שיש כמה
 מיני השגות גבוה מעל גבוה בעילוי אחר עילוי לאיו קץ כידוע [ועמ׳׳ש
 מזה בד׳׳ה שחורה אני ונאוה השני], ולכן הוא מלא כל הארץ הלזו התחתונה

 הגשמיות כמו בעולמות עליונים ממש כמ״ש את השמים ואת הארץ אני
 מלא אני ממש דוקא דקמי׳ ית׳ כולא כלא חשיבי ממש שמים וארץ
 בהשואה א׳ שהרי אעפ״כ לית אתר פנוי מיני׳. והנה השרפים
 עומדים ממעל ומשיגים זה כי הם יש להם השגה ודעת גדול לפי
 שהם בעולם הבריאה אשר שם מתלבש חב״ד דאצילות. אבל האופנים
 כששומעים קק״ק יוצא מהשרפים הם מרעישים בקול רעם ורעש
 גדול מפגי שאין השגתם מכילה זה כי הם בעשייה כמ״ש אופן אחד
 בארץ ולכן המדות הם בהם בתגבורת מאד וז״ש ביחזקאל קול המולה
 כקול מחנה והיינו מ״ש מתנשאים לעומת השרפים שמתנשאים למעלה
 מהשרפים כי התפעלות המדות שבהם הוא יותר מבשרפים כנ״ל
 והיינו באמת משום ששרשן ממקום נעלה מבחי׳ השרפים, וכנודע ג״כ
 ששרש המדות למעלה מהשכל בו׳ [כמ״ש מזה בד״ה להבין ביאור עניו
 האבות הן הן המרכבה ובביאור ע״פ שימני כחותם] והוא בחי׳ ואלה
 המלכים אשר מלכו לפני מלד מלד לבנ״י שהם בחי׳ ז׳ מלכיו קדמאין שהם ז׳
 מדות עליונות שהם לפני בחי׳ המוחין הנק׳ ישראל לי ראש כידוע
 לי״ח, וע״י רעש זה הם נושאות את הכסא וגם דמות כמראה אדם
 שעל הכסא בכלל, כי הנה עולם הבריאה שהוא עולם השרפים נקרא
 עולם הכסא [ע׳ בע״ח שער כסה׳׳כ ועמ״ש בד״ה זכור ועמלק מעניו כסא]
 פי׳ כס א׳ דהיינו שהוא בחי׳ כיסוי לגבי אלופו של עולם שמעלים
 ומסתיר עליו והוא בחי׳ יחודא תתאה שהוא בבחי׳ בריאה שצבא
 השמים לד משתחוים הרי אף שהם בבחי׳ ביטול והשתחוי׳ מ״מ
 עכ״פ יש מי שבטל כו׳ כי המלאכים וכל צבא מעלה הן מלובשות
 בגופות כמו מלאר הגדול םנד״ל ת״ק שנה ויש מלאכים שהם בשליש
 העולם דהייגו שליש ת״ק כו׳ וכמ״ש בהם וגויתו כתרשיש, ואם כן
 הרי יש בחי׳ מהות ומציאות נפרד מאלקותו ית׳ ואף על פי

 מישראל אומר נשמה שנתת בי טהורה היא אתה בראתה כר ואתה
 משמרה בקרבי כו׳ והנה מי הוא האומר בי ובקרבי שלא שייד לומר זה
 על הגוף כי אין בו אומר ודברים, אלא זו היא נפש החיונית והשכלית
 המדברת כו׳ ואומרת נשמה שנתת בי היינו על בחי׳ נפש האלקית
 שהיא חלק אלוה ממעל וטהורה היא ואח״כ בראתה יש מאין כו׳
 עד שנפחת בי שמתלבשת ממש בתוך נפש השכלית והוא כענין בחי׳
 זרע הנזרע בארץ גשמיות שאז דוקא תוציא צמחה משום שבארץ
 דוקא הוא שיש כח הצומח להצמיח בתוספת עילוי, כד הוא בחי׳
 ירידת הנפש אלקי׳ אור זרוע להתלבש בתור הנפש הבהמית אף
 שהיא גשמיות כי בה הוא שיש כח הצומח להצמיח ישועות בתוספת
 רב על הזרע הזרוע בה וז״ש וזרעתי את בית ישראל כו׳ וזרעתיה
 לי בארץ כו׳ דוקא היינו בנפש הבהמית שעליה נאמר ורוח הבהמה
 היורדת היא למטה לארץ (בקהלת סס״י ג׳) [ועמ״ש מזה בד״ה
 ששים המה מלכות בפי׳ אור זרוע לצדיק ובפי׳ תמתי], ולכו הנה גם
 כל המצות נשפלו למטה וניתנו בשביל הנפש הבהמית דוקא כי כולם
 הם מעשיות רק מעט מהם כמו אמונה וידיעת הבורא הם רק
 לנפש האלקית בלבד, ואף גם זאת הם נוגעים גם בנפש הבהמית
 שהרי על הנפש אלקית לא שיד ל׳ ציווי ואזהרה שבעודה בג״ע היתד.
 מאמנת ויודעת ממילא ולמה זה ירדה בגוף לדעת ולהאמין אז אם
 לא בשביל הנפש הבהמית דהיינו שתהא מקיימתו בהתלבשותה בנפש
 הבהמית ואז דוקא הם נק׳ מצות וגדול המצווה ועושה כוי, וכ״ש
 וק״ו שאר כל המצות שכולם אינם שייכים כלל להנפש אלקי׳ בעודה
 למעלה אלא בהתלבשותה בגוף ונפש הבהמית דוקא שהנפש הבהמית
 היא המקיימת אותן וכמו קרבנות פאות ובכורים תרומות ומעשרות
 כוי וכו חשו ואפוד וכיוצא, וגם מצות תלמוד תורה שעיקר המצוה
 היא בדבור פה ועקימת שפתי׳ הוי מעשה כוי, ואפי׳ אוי״ר דבכוונה
 תליא מילתא ולא בעובדא הנה אהבה היא בלב ששם יסוד האש
 וצמאון האהבה ונולד מן הדם שבלב שמתהוה מברורי מאכלים
 גשמיים דוקא שמתבררים באצטומכא ונהפכים לדם בכבד והוא שולח
 הדמים ללב ובהם עיקר משכן נפש הבהמית וגם פחד ה׳ עיקרו
 בלב אע״ג דיראה שריא במוחא הנה אית יראה ואית יראה בו׳ וראשית
 היראה במוח ומסיימת בלב כו׳ הרי שכמעט כל התרי״ג מצות ניתנו
 ונשפלו בנפש הבהמית דוקא והטעם כי הנה המצות נק׳ ג״כ בשם
 זרע כמ״ש זורע צדקות וכתיב אשריכם זורעי על כל מים והזריעה
 היא בקרקע דוקא ששם הוא יש כח הצומח והיינו בחי׳ נפש הבהמית
 שבה הוא שיש הכח להצמיח ישועות. [ועמ״ש בד״ה הבאים ישרש
 יעקב דלשם נתבאר שכנס״י נקי ארץ חפץ והמצות נזרעו בארץ זו
 דייקא ע״ש באריכות, ואין זה סותר למש״כ דמ״מ זריעה זו היא
 דוקא בהיות הנפש אלקית מלובשת בנפש הבהמית. ועמ״ש בד״ה
 ויהי בשלח פרעה כר ע״ש ובד״ה זכור את יום השבת לקדשו בו׳
 זכור ושמור בדבור אחד כר ע״ש מענינים אלו], והטעם הוא משום
 שהנפש הבהמית בשרשה ומקורה היא יותר נעלית מהנפש אלקית
 וע״כ הוא שיש בה הכח הזה להצמיח כר כי הנפש הבהמית נלקחה
 מבחי׳ שמרי אופנים שבמרכבה שבאופנים נאמר ג״כ והנה אופן אחד
 בארץ כדלקמן והנה כמו שבשרפים יש פני ארי׳ ופני שור כד גם
 באופנים כתיב על ארבעת רבעיהם וכתיב וארבעה פנים לאחד
 פני האחד פני הכרוב כו׳ וזהו פני השוד כדאיתא בגמרא וממנו

 הוא שנמשכת הנה״ב שבישראל:

 ב והנה האופנים מתנשאים ברעש גדול לעומת השרפים. כי
 השרפים אומרים קדוש קדוש קדוש הוי׳ צבאות כוי. פי׳
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 מסתיר ה״ו אלא אדרבה א״ס ב״ה מאיר בתוכה ממש וכמ״ש עוטה
 אור כשלמה שהלבוש זה הוא מאיר כאור וכמ׳׳ש והחכמה מאין תמצא
 שהיא בבחי׳ ביטול תמיד לבחי׳ האץ שמשם תמצא ולא שמסתרת ודו
 כחכמה שלמטה וע׳׳ז נאמר איזהו חכם הרואה את הנולד מאין ליש בו׳
 וזהו בקשתם שיהיה ברור ונמשד כבוד הוי׳ שהיא בחי׳ חכמה עילאה זו
 וביטול זה להתגלות גם למטה בחכמה שלמטה עד שגם היא לא תהיה
 מסתרת כו׳ ויהיה נראה בעליל גם לעיני בשר שלנו איד דכולא
 קמיה כלא חשיבא כמו שהוא קמיה ית׳ בבחי׳ ח״ע כח מ״ה שאין
 שם הסתר פנים וכד גם למטה לא יעלים ולא יסתיר כו׳ וכמו
 שהיה קודם חטא עץ הדעת ולכן האופנים דוקא הוא שאומרים
 ברוד כו׳ אבל השרפים אומרים מכה״כ לפי שהם בבריאה ואימא
 מקנגא בכורסייא. ויש שם גילוי אלקותו ית׳ ומשיגים היטב איד
 שמכה״כ ואת השמים ואת הארץ אני מלא, אבל האופנים שהם בעשיה
 שהוא חשד והסתר והעלם כוי לכן צריכים לבקשה זו שיהיה ברוד
 ונמשד כבוד הוי׳ כי הרי חכמה שלמטה היא מסתרת כנ׳׳ל ואף
 שקמיה ית׳ כולא כלא בו׳ אבל לגבי הנבראים נראה העולם ליש
 כו׳ אלא שזו היא הבקשה להיות נמשר כבוד הוי׳ בחי׳ ח״ע ובחינת
 ביטול בו׳ והמשכה זו היא מאור א״ס ב״ה ממש וזהו ברור כבוד
 הוי׳׳ה ממקומו. כי פי׳ מקומו היינו ע״ד איה מקום כבודו ר״ל
 מקומו היינו שרשו של בחי׳ כבודו הוא בחי׳ איה שאיגו מושג כלל
 כי כבודו היינו מדת מלכותו ית׳ בחכמה תתאה ושרשה בחכמה עילאה
 וגם למעלה מהחכמה, וזהו ענין המלד הקדוש שאומרים בעשי״ת
 והוא בחי׳ כתר עליון דאיהו כתר מלכות כוי. והאופנים ע״י הרעש
 גדול אומרים ברור כבוד הוי׳ ממקומו שממשיכים מבחי׳ איה מקום
 כבודו מה שאיגו מושג שיהיה בבחי׳ ברור ונמשר להיות גילוי ח״ע
 למטה ממש והוא ענץ ומעץ מבית ה׳ יצא והשקה כו׳ בד״ה ששים
 המה מלכות וכדי לחמשיר גילוי בחי׳ מעיז זה שהוא ח״ע למטה
 צ״ל ההמשכה מלמעלה גם מהחכמה עילאה וכמ״ש בד״ה בהעלותה
 בענץ חכמות בחוץ כו׳ ע״ש. והכח שיש להם להמשיר התגלות זו
 הוא מחמת הרעש הגדול שלהם שהם מתנשאים למעלה מעלה עד
 רום המעלות כנ״ל והיינו מפני ששרשן מאד נעלה רק שנשפלו בו׳
 וע״ז נאמר ורב תבואות בכח שור שמבחי׳ פני שור שבאופנים
 שבמרכבה נמשכו רב תבואות דהיינו ריבוי ותוספת הארה מלמעלה

 מעלה מא״ס ב״ה ממש:
 ד והנה עד״ז ביתרון הכח שיש לבחי׳ אופנים על בחי׳ שרפים עם
 היות שהשרפים בבריאה והאופנים בעשייה, כד עד״ז יובן
 בענין נפש הבהמית לגבי נפש האלקית. כי הנפש הבהמית החיונית
 שבאדם נלקחה מפני שור שבאופנים כנ״ל. ולכן כחה רב ועצום ויש
 בה בכח בחי׳ רעש גדול יותר מבנפש אלקית לפי שבשרשה היא גבוה
 יותר מבחי׳ לפני מלר מלר לבנ״י כוי. (ועמ״ש בד״ה בשלח פרעה גבי
 בנה הגדול כי עולם התהו קדם כו׳ ולפי שהאופנים הוא ממה שנתברר
 מעולם התהו ע״כ גקרא רעש גדול)׳ אד עכ״ז לפי שנשפלה למטה מאד
 לכן לא יוכל להתגלות בחי׳ זו שבה אלא ע״י ביטולה בתכלית לגבי נפש
 האלקית שתהי׳ מושלת בה להגהיגה ולהטותה וזהו תכלית ירידת הנשמה
 שהוא כמ״ש בזהר לאתבא צדיקייא בתיובתא כי הגשמות בעודם למעלה
 היו כולם בבחי׳ צדיקים שבטבעם לעלות אל ה׳ כו׳ וירידתם בגופות
 הוא כדי להיות בעיית דמשכין לי׳ בחילא יתיר שהם בבחי׳ צעק לבם
 אל ה׳ ברעש גדול מחמת ההיפוד כידוע, וכר צ״ל ממש מדת כל אדם
 אף מי שאין בידו עבירות ח״ו שהרי על כולם אמרו כל ימיו בתשובה
 וכמש״ל בענין והרוח תשוב כו׳ והרעש הוא מחמת זה גופא מיניה
 ובי׳ לישדי׳ בי׳ בהתבוננו עוצם ירידת נפשו כ״כ מטה מטה ונתרחקה

 שהוא בטל ומשתחוה מ״מ מהותו ועצמותו הוא בחי׳ כיסוי והסתר
 לאלופו של עולם שהוא בחי׳ אלקותו ית׳ כמו שהוא אין עוד מלבדו
 ממש בבחי׳ יחו״ע. ולכן בחי׳ ונחנו מה שם מ״ה הוא במלוי אלפץ
 וע״י רעש גדול של האופנים שמתנשאים מאד נעלה למעלה גם
 מהשרפים הם נושאות ומגביהים ג״כ את הכסא שבבחי׳ בריאה
 להתעלות למעלה יותר עד שיאיר בהם א״ס ב״ה בגילוי כמו שהוא
 בבחי׳ יחו״ע ולא להיות בבחי׳ כיסוי והסתר פנים. וגם דמות
 כמראה אדם שעל הכסא שהוא בחי׳ התורה שנקראת אדם כמ״ש
 וזאת תורת האדם וכתיב זאת התורה אדם כי רמ״ח מ״ע שבתורה
 הם בחי׳ רמ״ח אברים דמלכא כמו האבר הוא כלי להמשכת החיות
 מהנפש כד המצות הם בחי׳ רצון העליון שנמשד ומתלבש בכל מעשה
 המצות כו׳ ושס״ה ל״ת הם שס״ה גידים כמשל הגידים שבהם נמשד
 ומתפשט הדם שהוא עיקר חיות הגפש כי שס״ה ל״ת הם גבוהים
 ויותר נעלים מבחי׳ מ״ע וכנודע ע״פ מ״ש זה שמי וזה זכרי שמל״ת
 הם בבחי׳ שמי עם בחי׳ י״ה יפי׳ שמי עם י״ה היינו כי שמי הוא בחי׳
 שארז״ל עד שלא נברא העולם הי׳ הוא ושמו כו׳ והוא נמשד
 ומתגלה בבחי׳ י״ה ועיין בפרשת תרומה (קס״ה ב׳) ע״פ סולו לרוכב
 בערבות בי״ה שמו בו׳ אבל מ״ע הם בבחי׳ זכרי עם ו״ה שהם רק
 בחי׳ זכר והארה בעלמא ולא שמו ממש ועמ״ש מזה ע״פ אלה פקודי
 המשכן, וכדי להיות א״ס ב״ה דלאו מכל אינון מדות איהו כלל ממש
 מתלבש בבחי׳ התורה שהיא בחי׳ אדם ברמ״ח אברים כו׳ הוא ג״כ
 ע״י רעש גדול של האופנים כי רוח אייתי רוח ואמשיד רוח [ועמ״ש
 מזה בפ׳ יתרו בד״ה עניו האבות הן הן המרכבה ובד״ה זכור את
 יום השבת לקדשו הנזכר לעיל] והכח הזה שבהם הוא מטעם שנת״ל
 שהוא מפני שבשרשן הם למעלה מבחי׳ אדם והיינו בחי׳ ואלה המלכים
 שלפני מלוד מלד כו׳ שהוא למעלה מבחי׳ אדם הנ״ל רק שלמטה
 הם בבחי׳ השפלה למטה מטה מבחי׳ אדם כמשל נפילת האבן מראש
 החומה נופל למטה יותר בו׳ אבל כשמתנשאים ומגביהים א״ע ברעש
 גדול אזי מעוררים למעלה בשרשן העליון מאד כי רוח אייתי רוח
 ואמשיר רוח בדוגמתו ולכן הם נושאות ומגביהות את הכסא ודמות

 כמראה אדם שעליה כנ״ל:
 ג והנה האופנים אומרים ברוד כבוד הוי׳ ממקומו ברוד הוא
 המשכה מהעלם אל הגילוי כוי. כבוד הוי׳ הוא בחינת
 ל״ב נתיבות החכמה בגימ׳ כבוד וע״ז אמר ברוד שיהיה נמשד בחי׳ כבוד
 ל״ב נתיבות החכמה ממקומו העליון להיות מתגלה בחכמה שלמטה,
 כי בחי׳ חכמה שלמטה נק׳ ג״כ כבוד כי כבוד הוא מלשון לבוש כמו
 ר׳ יוחנן קארי למאני מכבדותא, ובחי׳ חכמה שלמטה היא בחי׳ לבוש
 וכיסוי מסתיר אלקותו ית׳ וכמו שאנו רואים בחוש שהבהמה לפי שאין
 לה חכמה ושכל היא בבחי׳ ביטול יותר עד שאפילו תינוק יכול למשול
 עליה, משא״כ האדם שאפי׳ תינוק יש בו טבע ההתנשאות להיות רודה
 ומושל לפי שהוא בעל שכל כי השכל הוא העושה אותו לבחי׳ יש ודבר
 לפי שהוא כיסוי לבוש המעלי׳ ומסתיר את בחי׳ האץ שעי״ז היה הביטול
 כי חכמה זו היא מבחי׳ עה״ד טו״ר כמ״ש ונפקחו עיניכם והייתם כו׳
/ וע״ז הם מבקשים  יודעי טוב ורע (וכמ״ש מזה הרמב״ם בספר מ״נ ח״א פרק ב׳
 שיהיה ברור ונמשר כבוד הוי׳ ל״ב נתיבות החכמה ממקומו העלית
 היא בחי׳ חכמה עילאה שהוא גם הוא בחי׳ חכמה ונקרא כבוד
 מלשון לבוש כי היא ג״כ בחי׳ לבוש לא״ס ב״ה שבה ועל ידה
 מתלבש בעולמות [ועמ״ש הרמ״ז בפ׳ במדבר (דן־ קי״ח) בעניו
 מלר הכבוד ובפי׳ הראני נא את כבודד בו׳ ועמ״ש בד״ה כי על כל
 כבוד חופה] וכמ״ש בחכמה יסד ארץ אבא יסד ברתא וכתיב מה
 רבו מעשיר ה׳ לפי שכולם בחכמה עשית דוקא. אבל אינה בחי׳ לבוש
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 בחי׳ תשובה שהיא בחינת רעש גדול של הנפש הבהמית ומע״ט מבחינת
 מעשה המצות הן ממשיכות התגלות עצמותו ומהותו ית׳ ממש וע״ז
 נאמר ורב תבואו׳ בכח שור היינו בחי׳ הנפש הבהמית שנמשכת מפני
 שור שבאופנים כנ״ל להמשיך גילוי רב מעצמיותו ומהותו ית׳ ממש ולכן
 כתיב תחת אשר לא עבדת את ה׳ כו׳ מרוב כל למעלה מבחי׳ עולם
 הבא הנק׳ כל שאינו אלא זיו כוי. וזהו פי׳ יערוף כמטר לקחי פי׳
 לקחי שאתם לוקחים אותי ממש כביכול כי המשכת אלקות שישראל
 ממשיכים על ידי רעש גדול וקיום המצות הוא מעצמותו ית׳ ממש, וכן
 היא מאמר ותתן לנו ה׳ אלקינו כוי פי׳ כביכול שנתן את עצמו אלינו
 שנהי׳ יכולים להמשיר עצמותו ית׳ ממש וז״ש אתה בחרתנו כו׳ ורצית

 בנו ועי״ז וירם קרן לעמו כר ע״ד הנ״ל:
 ה אך מתחלה צ״ל יערוף כמטר כו׳ כי הנה מבואר למעלה במשל
 התגלות כח הצומח שבארץ להוציא הצמיחה שצ״ל מתחלה
 ע״י חרישה לרפות קשיות האדמה ואח״כ ע״י מטר שיורד ומלחלח
 הארץ ואז הוא שתוציא צמחה. וכן ממש הוא בנפש הבהמית שבכדי
 שיתגלה כח הגנוז בה להצמיח התגלות הרעש גדול מן הזרע הזרוע
 בה כו׳ צ״ל תחלה בחי׳ חרישה דמרפי ארעא דהיינו בחינת לב נשבר
 ונדכה כי ארץ קשה שאינה חרושה אינה עושה פירות כלל כידוע
 ואח״כ צריכה למטר שילחלח הארץ והוא בחי׳ לימוד התורה שנמשלה
 למים שכמו המים מלחלחים את הקרקע עד שנעשית לחה כ״כ להיות
 מוכשרת להוציא צמחה, כן התורה ממשיר בחי׳ הביטול בנפש אחר
 החרישה כשהוא לב נשבר באמת כוי שאז תוכל אח״כ להצמיח ישועות
 וברבות בראשית פרשה י״ג יערוף כמטר שברו בריות את ערפן מיד
 מטר יורד. וזהו שרמזו רז״ל באמרם אם פגע בך מנוול זה משכהו
 לבהמ״ד אם אבן הוא נימוח שהתורה היא להנפש כמים שאפי׳ אבן
 יוכל להמחות כך אפי׳ תהיה נפשו מטומטמת וקשה כאבן זה הנה
 התורה יכולה שתמחהו כי היא ממשיך בחי׳ מים עליונים ונקי מטר
 ארצך כר [ועיין מ״ש בד״ה אם בחקתי בעניו ונתתי גשמיכם בעתם] כי
 התורה היא בחי׳ חכמה עילאה בחי׳ כבוד הוי׳ ממקומו ממש. והיא
 היפר מבחי׳ שכל אנושי שמעודד טו״ר המסתיר ומעלים משא״כ התורה
 שהיא חכמה עילאה היא מאירה ובהירה שיוכלו לראות בה מה שלמעלה
 הימנה שהוא בחי׳ אלקותו ית׳ הנקרא אין שמשם תמצא החכמה. ולכן היא
 באמת בבחי׳ ביטול אמיתי לגבי מקורה המהוה אותה ההיפוד מחכמה
 שלמטה שהיא בחי׳ יש וכנ״ל בעניו ברוד כבוד הוי׳ כו׳ ולכן הקורא
 בתורה הרי מאירה חכמה זו וביטול זה על נפש האדם להיות נכנסים
 החכמה והביטול בפנימית הנפש ממש, וז״ש כי כאשר ירד הגשם והשלג
 מן השמים והרוה את הארץ כו׳ שהגשמים יורדים מלמעלה ונבלעים
 בארץ ועי״ז מלחלחים אותה כן דברי אשר יצא מפי שהוא בחי׳ דבר ה׳ זו
 הלכה לא ישוב אלי ריקם כ׳׳א עשה את אשר חפצתי להכני׳ הביטול בנפשו׳
 ישראל כנ״ל ואז יכולה הנפש להצמיח ישועות שהן בחי׳ רעו״ד וגילוי
 אלקות שבמצות כנ״ל. אד באמת גם בתור׳ עצמה יש ב׳ בחי׳. והיינו שנמצא
 עוד בחי׳ תורה שלמעלה במדרגה מבחי׳ הנקרא מטר והיא הנק׳ טל וע״ז
 נאמר תזל כטל אמרתי. והענין כי המטר הוא נמשר מלמטה כי אד
 יעלה מן הארץ כנ״ל והוא בחי׳ התורה שמלמטה למעל׳ דהיינו מה שהאדם
 לומד התורה ע״ד שארז״ל לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות שלא
 לשמה פי׳ שלא לשם התורה עצמה אלא כמארז״ל מעיקרא כי קעביד אינש
 אדעתיה דנפשיה קעביד דהיינו ע״ד תכלית חכמה להשיגה שעוסק
 בתורה כדי להשיג הלכותי׳ ודיניה שעי״ז מקשר נפשו בחכמתו ורצונו ית׳
 ובחי׳ זו נמשלה למטר שהרי התורה זו נלקחה מלמטה מן האדם כנ״ל
 כמטר שהוא מאיד שעולה מהארץ כנ״ל אבל מה שאח״כ מתור שלא לשמה
 בא לשמה הוא בחי׳ הנק׳ טל. שהטל הוא שיורד מלמעלה וכך ארז״ל

 ממאצילה אשר הוא ית׳ קדוש ומובדל וכולא קמי׳ כלא ממש חשיבי
 שמזה יבא לידי רעש גדול והיינו מחמת רב הכח של הנפש הבהמית
 ששרשה מאד למעלה ונשפלה למטה שלכן יש בה הכח להיות בבחי׳ רעש
 גדול יותר מבנפש אלקית מצד עצמה כנ׳׳ל. ועי״ז אח׳׳כ צ״ל מאה
 ברכות בכל יום להיות המשכת אלקות ע׳׳ד הנ״ל באופנים שאחרי
 שמתנשאים ברעש אומרים ברור כו׳ ולכן הם מאה ברכות דוקא
 להמשיד ממקורא דכולא היינו מבחינת והחכמה מאין תמצא ופי׳
 הברכות בא״י אמ״ה אקב״ו. שיהיה בדיד ונמשד בחי׳ אתה להיות
 הוי׳ אלקינו גילוי אלקות בנש״י שהם בחי׳ פנימית העולמות להיות
 ועמד לא חפצתי כי יהי׳ ממולאים מא״ס ב״ה מתור תוכיותם ואח״כ
 מלר העולם היעו התגלות אלקות גם בחיצונית העולמות שלא יהי׳
 מסתירים: ונראה ליש ודבר כי הרי גס גשמיות הארץ היא באמת
 התפשטות אלקותו ית׳ והיא בחי׳ מל׳ דעשי׳. והנה המשכה זו
 הוא ע״י הדבור מאה ברכות כוי׳ אד עיקר הגילוי הוא ע״י המעשה
 שהוא קיום המצות בפו״מ כי רמ״ח מ״ע הם רמ״ח איברים דמלכא
 כמשל האבר שבו ועל ידו נמשד חיות מהנפש ומתגלה ומתלבש תוד
 תוכו וכר המצות הן המשכות רצון העליון כר כנודע• אד המצות
 מצד עצמן הרי הם מעשיות גשמיי׳ ואם יעשה אותם איש אשר לא מבנ״י
 הוא אינה מצוה כלל אלא דוקא כשישראל הם המקיימים אותה שאז
 היא מצוה וממשיכים ע״י התגלות א׳׳ס ב״ה להיות רמ״ח אברין כוי.
 והיינו ע׳׳י בחי׳ רעו׳׳ד שהוא בחי׳ הרעש גדול צעק לבם אל ה׳ שיש
 בהם שעי״ז אח״כ גורמים להיות ההמשכה מלמעלה למטה ע״י קיום
 המצות מעשיות כנ״ל. ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה אני ה׳ אלקיכם אשר
 הוצאתי כו׳ שמבחינת רעש נולד ונמשד המשכות בחי׳ ושער רישיה כו׳
 זה השער לה׳ ועמ״ש לקמן גבי כשעירים כרביבים, ולכן נק׳ המצות
 זריעה זורע צדקות כנ״ל שהם כמו גרעין הנזרע שעדיין אין בו טעם
 וריח רק כשנזרע בארץ שיש בה כה הצומח נעשה ממנו פרי וכד הם
 המצות שכשישראל דוקא מקיימים אותם נמשד עי״ז א״ס ב״ה משא״כ
 אם ישארו כד כמו התפילין והציצית אם לא יניחם ויתעטף בהם איש
 ישראל לא יומשד כלל על ידם והוא ממש כמשל הזרע עם הקרקע כנ״ל.
 אך עיקר בח הצומח הוא דוקא בבחינת נפש הבהמית שבישראל שהיא
 היא שנלקחה מבחי׳ פני שור שבאופנים כנ׳׳ל ששרשן מאד נעלה ועי״ז
 יש בה בכח להיות רעש ממש כמשל הקרקע שמצד עצמה היא גשמיות
 ובה דוקא מלובש כה הצומח כנ״ל שכמ״כ היא נלקחה מפני שור
 שבאופנים כנ׳׳ל שמצד עצמותן ומהותן הם למטה בערר מן השרפים
 והחיות ואעפ״כ בהם דוקא הוא שרש הכח להיות ברעש גדול כי
 שרשן מאד נעלה כנ״ל. וכר הוא ממש בנפש הבהמית שלהיות בחי׳
 רעש גדול וצעק לבם כר שעי״ז ממשיכים כל המשכות גם אותן שע״י
 המצות כנ״ל הוא דוקא מצד נפש הבהמית שבה הוא שיש כח זה להיות
 ברעש גדול כוי, אלא שכמו הקרקע אף שיש בה כח הצומח אינה
 מצמחת כלום מעצמה כ״א ע״י הזרע הזרוע בה כד גם הנפש
 הבהמית מצד עצמה לא היתה מולדת בחי׳ רעש גדול הנ״ל כי רוח
 הבהמה היא היורדת למטה והיתה נשארת כן אלא ע״י בחי׳ נפש
 האלקי׳ המתלבשת בה המשכלת בגדולת ה׳ ורוממותו עד אין קץ שעי״ז
 נעשה הולדת הרעש גדול הנ״ל וזהו וזרעתיה לי בארץ כר אור זרוע
 לצדיק כר שע״י שישראל מקיימי׳ המצות הם מצמיחים ישועות להיות
 המשכות והתגלות עצמיות א״ס ב״ה ממש כי רמ״ח מ״ע הם רמ״ח
 אבריו דמלכא שהאבר הוא המשכה מעצמיות הנפש וכמו שהאופנים
 נושאים ומגביהים בחי׳ כמראה אדם שעל הכסא שהוא בחי׳ התורה
 כנ״ל. וזשארז״ל יפה שעה א׳ בתשובה ומע״ט בעוה״ז מכל חיי העוה׳׳ב
 כי עוה״ב הוא רק הארה וזיו בלבד כמשארז״ל ביו׳׳ד נברא העוה״ב אבל
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 תוציא צמחה להיות מתפעלת מהתבוננות׳ בגדולת ה׳ ואפי׳ אם למד
 תורה שנמשל למטר שמלחלח כנ׳׳ל לא יועיל אם לא נחרשה תחלה דהיינו
 להיות לו לב נשבר תחלה בו׳. כי מ״מ מחמת גודל הגשמיות בהיותו שלם
 בפ״ע איו ההתבוננות פועלת בו כלל. כי אף שמתבונן איר שהוא ית׳
 קדוש ומובדל ורק הודו וזיוו על ארץ ושמים בו׳ מ״מ אין הדבר נוגע
 אליו שאף שמאמין ויודע שכן האמת הנה השמים שמים לה׳ כו׳
 ואעפ״כ הוא אדם בפ״ע כאלו אין הדבר נוגע אליו כלל. והיינו
 ע״ד מ״ש כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב וכענין שנאמר
 שמגת עבית כשית שמחמת עוצם השתקעותו בחמדי ובסופי העוה״ז
 ואינו מצטער להיות לבו גשבר אזי עבית כשית שגעשה כמו כיסוי על
 הלב והיא נקרא׳ ערלת הלב שמכסה עליו עד שמחמת זה איו נכנם בו
 ההשפעה כלל להיות מתפעל מהתבוננות השכל בו׳ והיינו מחמת שמנת
 עבית בהשתקעותו בעניני העוה״ז לאכול ולשתות בו׳ ונעשה דמו עב ולבו
 ערל. וצ״ל ומלתם את ערלת לבבכם כו׳ להכריתה מלבו והיינו ע״י לב נשבר
 ונדכה והוא בחי׳ שברים ותרועה שבר״ה גגוחי גנח לפרדה לפירורים
 רבים וכו הם כל עשי״ת ושלכו מצוה להתענות בהן ואף שלא ישלים, כי
 עיקר המכוון הוא רק לסגף הנפש כדי לפרדה ולשברה כוי, ועי׳׳ז
 אח״כ נמשד בחי׳ וזרקתי עליכם מים טהורים כו׳ ע״י ואד יעלה
 מן הארץ כו׳ וכמ״ש כי כאשר ירד הגשם והשלג כו׳ בחי׳ כשלג
 ילבינו. ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל והוא בחי׳ סוכות [ועמ״ש מזה לקמן
 בד״ה ושאבתם מים בששון איר שהחרישה הוא בעשי״ת שמאלו תחת לראשי
 והצמיחה הוא בסוכות וימינו תחבקני ע״ש באריכות]. כי הנה ארז״ל
 ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים פי׳ דכמו עד״מ הפרנסה לאדם
 הגשמי הוא שפועל להיות התפשטות הנשמה בגוף שאם לא יאכל כמה
 ימים תסתלק הגפש ותפרד מהגוף וע״י הלחם תתחבר הנשמה להאיר
 ולהתפשט בהגוף. כמו״כ יובן עגיו הפרגסה למעלה שהוא להיות עי״ז
 התפשטות א״ס ב״ה בתוף הספי׳ שהוא ית׳ אצלם כגשמה לגוף וכמ״ש בת״ז
 חסד דרועא ימיגא גבור׳ דרועא שמאלא תפארת גופא כו׳ ואור א״ם
 המחי׳ אותם הוא המתלבש בהם כגשמה בגוף ובכדי שיהי׳ המשכה
 והתלבשות זו כי אור א״ס ב״ה מצד עצמו לאו מכל אלץ מדות איהו
 כלל הוא ע״י אתעדל״ת וזה נק׳ בשם פרנסה שישראל מפרנסים
 לאביהם שבשמים להיות התחברות והתלבשות א״ם ב״ה בי״ס הנקראים
 בשם גוף כנ״ל וכמ״ש מזה ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות בו׳ בפי׳
 וענץ לכו לחמו בלחמי יעו״ש, וזהו כי אמרתי עולם חסד יבנה שע״י
 האמירה שלי שבעולם שהיא בחי׳ התורה שניתנה לישראל אזי חסד
 יבנה שנבנה החסד כי להיות המשכת והתלבשות א״ס ב״ה במדת
 החסד הוא ע״י אתעדל״ת בעסק התורה שישראל מפרנסי׳ כו׳ כנ״ל
 [ועמ״ש מזה בשה״ש ע״פ לסוסתי]. וזהו בחי׳ סוכות ע״ד מ״ש וסוכה

 תהיה לצל יומם. כי המדות נקראו יומין כידוע ויומם הוא בחי׳
 החסד כמ״ש בזהר פ׳ אמור (דק״ג ע״ב) דכתיב יומם יצוה ה׳ חסדו.
 והוא בחי׳ יומא דאזיל עם כולהו יומין, כי החסד הוא הראשון
 שבמדות וכולל כולם ונותן בהם כח בכולם כמ״ש בפי׳ הרמ״ז שם
 וע׳ בפרדס בעה״כ ערד יומם, ובמ״א נתבאר דיומם היינו חסד דאבא
 וכ״מ קצת ממ׳יש בפ׳ בלק (דקצ״א ע״ב) סבא עילאה בו׳ ומנו אברהם
 דכתיב יומם יצוה והרמ״ז פ׳ תצוה (דף ?פיט ע״ב) גבי דא אברהם
 סבא פי׳ שהכוונה על חכמה ששם הוא מקום הזקגה ע״ש, ועמ״ש
 עוד מעניו יומם בסידור שער ר״ה בד״ה אדני שפתי תפתח ופי׳
 לצל יומם היינו בחי׳ מקיף וצל על בחי׳ יומם שהוא החסד והעניו
 כי להיות המשכת והתלבשות אור א״ס ב״ה במדות ובכלל היינו
 בבחי׳ החסד להחיותו כנשמה המתפשטת בגוף הנה א״א להיות
 המשכה זו בבתי׳ פנימית אלא ע״י שמתחלה הוא נמשד להיות

 כל היושב ועוסק בתורה הקב״ה קורא ושונה כנגדו והיינו שמתגלי׳
 בנשמתו בחי׳ דבר ה׳ והלכה זו כמו שהיא למעלה ממש ע״ד שהיה
 בעת שניתנו בסיני. כי גם מה שתלמד ותיק עתיד לחדש נאמר
 למשה בסיני והיינו בחי׳ גילוי אותה ד״ת שבאותו החידוש כמו
 שהוא בתורה שלמעלה. והנה דבריו חיים וקיימים כי אף שזה היה
 בזמן ג׳ אלפים שנה מקודם וגם רק על הר סיני בלבד, הנה
 למעלה אין שום זמן ח׳ץ וא״כ דבריו שדיבר אז הם קיימים גם
 עתה וגם אין שום תפיסת מקום ח״ו ולכן בכל מקום שיושב ועוסק
 בתורה ואפי׳ מה שמחדש תלמיד ותיק כו׳ שהן הן הדברים שגאמרו
 למשה בסיני כנ״ל אזי הם מאירים ומתגלים עתה בנשמתו ואע״ג
 דאיהו לא חזי מזלי׳ חזי וזהו פי׳ עוסק בתורה לשמה לשם התורה
 עצמה להמשיד גילוי אור א״ס ב״ה בהתורה כו׳ [ועמ״ש לקמן בד״ה
 להבין מ״ש ביום השע״צ גבי תען לשוני אמרתר, גם י״ל עגין ב׳ בחי׳
 אלו ע״ד מ״ש בד״ה המגביה, לשבת שיש ב׳ בחי׳. בחי׳ עבד שלומד
 כדי שידע כוי ע״ש], וזהו האזינו השמים ותשמע הארץ כוי. פי׳
 שמשה דיבר כל זה לכל ישראל ואמר האזינו השמים ותשמע הארץ
 לב׳ מיני נשמות שבישראל ששניכם יכולים אתם להצמיח ישועות
 ולהמשיד גילוי אור א״ס ב״ה ע״י תורה ומצות וע״ז אמר להם יערוף
 כמטר לקחי היא בחי׳ התורה שממטה למעלה בחי׳ אדעתיה דנפשי׳
 קא עביד וגם תזל כטל אמרתי המשכת אא״ס ב״ה מלמעלה למטה
 שהקב״ה קורא ושונה כנגדו [וע׳ מהר ואתחנן (דדם״ג א׳) דהאזיגו
 השמים זהו כענין שמע ישראל בו׳ שבפסוק ראשוו דק״ש. וא״כ
׳ זהו עצמו ע״ד ענץ ההמשכות  המ״י דבחי׳ יערוף כמטר ותזל כטל מ
 האמור בהוי׳ אלקינו הוי׳ אחד. וכמ״ש מזה לעיל. ועמ״ש בד״ה
 כי ביום הזה יכפר בפ׳ אחרי בפי׳ והיו הדברים האלה כו׳ ודברת
 בם. דבדברי תורה כתיב. והם עצמן הדברים האלה האמורים
 בפסוק ראשון דק״ש הוי׳ אלהינו הוי׳ אחד ע״ש באריכות], וכ״ז יש
 בבח ב׳ מיני נשמות הנ״ל בי מי שתורתו אומנתו הוא פועל זאת
 להיות גילוי א״ס ב״ה ע״י עסק התורה כנ״ל ע״י בחי׳ רעותא דליבא
 בבחי׳ ואהבת בכל לבבד בב׳ חללי הלב. וע״ז אמר האזיגו השמים
 שהן אותן נשמות שמבחי׳ שמים שהוא בחי׳ תורה ולבר תורתם
 אומגתם כוי. וגם מי שהוא מבעלי עסקים מ״מ יכול הוא להיות
 ממשיר אור א״ם ב״ה ע״י עסק התורה לשמה בקביעת עתים לתורה
׳ ע״י בחיי הצדקה וז״ש אגי מדבר בצדקה פי׳ שלהיות אגי מדבר  מ
 שכשאומר תהלים וכיוצא יהי׳ בחי׳ אני ממש מדבר ע״ד מ״ש ודברי
 אשר שמתי בפיר שהוא בחי׳ המשכות והתגלות אור א״ס ב״ה שבתורה הוא
 ע״י הצדקה [ועמ״ש בד״ה והיה מספר בג״י גבי פקדת ארץ
 ותשוקקיה כו׳ מלא מים בו׳ ע״ש ומזה יובן עניו יערוף כמטר
 לקחי הנמשר ע״י המצות כוי] וע״ז נאמר ותשמע הארץ שהן אותן
 הנשמות שנמשכים מבחי׳ ארץ ופי׳ ותשמע הוא כענין השמע לאזניר
ד פי׳ בחי׳ אתה היוצא מפיר כי דבר ה׳ זו פ  מה שאתה מוצא מ

 הלכה וזהו היוצא מפיד וד״ל:
 ו והנה אף שכ״ז הוא עבודת האדם בכל יום ויום אד דרד כלל
 הוא בחדש תשרי שנקרא ראש השנה שכולל חיות כל השנה
 כולה וכל היו״ט שכולם נמשכים בהתכללות א׳ בר״ה ויש בו בדרר
 כלל כל התיקונים הנ״ל שצ״ל לנפש עד שתוציא צמחה ככל הנז׳
 בפרטות למעלה כי הנה ענץ השופר בר״ה יום תרועה בו׳ גנוחי גנח
 וילולי יליל שהוא עניו לב נשבר ונדכה בחי׳ שברים עד שיבא עי״ז לידי
 בכי׳ ויללה כו׳ והוא עניו החרישה שצ״ל בנפש הבהמית. שהיא ראשית
 כל המלאכות הנצרכות לה כנ״ל שאפי׳ המטר כשירד על הארץ
 בלתי חרישה לא יפעול להצמיח צמחה עי״ז כוי. וכד הוא בנפש שלא



 52! לקוטי האזינו תורה

 כן פי׳ בלק״ת מהאריד׳ל וכ״ה בשרשים וכמ״ש תדשא הארץ דשא,
 ושעירים היינו המטר הדק מאד כמו שערות כוי. שמזה גידול הדשא.
 אבל העשב שכבר גדול גידולו מהרכיבים שהם הטפות מטר הגסות.
 וכן יש ב׳ בחינות אלו בבחי׳ התורה הנקרא מטר. והיינו משנה
 ותלמוד פי׳ משניות נקרא שעירים מלשון שערות כי התורה נמשלה
 לשערות כמ״ש קווצותיו תלתלים כו׳ תלי תלים של הלכות וכן נאמר
 ושער רישי׳ כעמר נקא. כי כמו שהשערה נמשכת מן המוח כן הם
 פרטי ההלכות שבתורה שהן המשכות רבים נמשכים מבחי׳ חכמה
 עילאה חכים ולא בחכמה ידיעא. והיינו בחי׳ משניות שהן הלכות
 פסוקות שהן רק נמשלים לשערות שהו ג״כ המשכות כנ״ל. ועסק
 התלמוד נק׳ רביבים שהוא ג״כ טיפי מטר רק שהם גדולים, וכד
 הוא בחי׳ התלמוד שהוא עיוו ההלכה בפלפול רב ובעמקות השכל
 יותר מבמשנה וכשם שהמטר הנקרא רביבים מצמיח עשב שהוא
 צמיחה גדולה יותר מבחי׳ הדשא כן ע״י עסק התלמוד פועל ישועות
 בנפש להיות גילוי האהבה ויראה בבחי׳ אהוי״ר גדולים יותר כוי,
 כי המדות נק׳ בחי׳ צומח ויש בהם קטנות וגדלות כנודע. [וע׳ מעניו
 דשא ועשב בזח״א בראשית (די״ח ע״נ) שהם ב׳ בח?׳ מלאכים יוצר
 משרתים שבכל יום חדשים לבקרים ואשר משרתיו שעומדים ברום
 עולם משי׳׳ב כו׳ ושזהו ג״כ עניו חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם
 וע״ש ג״כ (די״ט ע״א/ ועיין מענין חציר ועשב ג״כ בזהר פ׳ פנחס
 (דרי״ז ע״א/ ועד״ז יובן בנפש דבחי׳ עשב זהו בבחי׳ עבודת האדם

 שלמעלה מבחי׳ בהמה, ועמ״ש בענין עשב ע״פ ואלה המשפטים, וע׳
 עוד בזהר תרומה (דקע״א סע״א) ובפ׳ ויקרא די״ב ע״א]. ועיקר
 העניו הוא שיש ב׳ מיני צמיתות הצומחי׳ מהארץ ע״י הזריעה האחד
 שהצמיחה היא במהותה ועצמותה כמו הגרעין הנזרע וכמו זרעוני
 תבואה דגו וחטים כו׳ שהחטים הצומחים הם כמו החטים שנזרעו
 רק שפעולת הזריעה בארץ הוא שהצמיחה היא בתוספת מרובה
 מאד מאד כמארז״ל כלום אדם זורע קב אלא להוציא כמה כורים
 והב׳ היא כמו צמיחת פירות האילן ע״י הגרעין הנטוע בארץ שהגרעין
 הנטוע אין לו ערר כלל לגבי הפירות הנצמחים ממנו. והוא התחדשות
 ממש. [ועמ״ש במ״א ע״פ הזהר ח״א ר״פ נח גבי ועביד איבין ורבי
 זרעין והרמ״ז* שם פי׳ שהם פרי העץ ופה״א נשמות ומלאכים], וכמ״כ
 למעלה כי הנה באתעדל״ת אתעדל״ע והוא כמשל הזריעה והצמיחה,
 ויש בחי׳ צמיחה ואתעדל״ע מעיו האתעדל״ת רק שהיא בתוספת
 מרובה מאד מאד. והב׳ כשהאתדל״ע הוא מבחי׳ עליונה מאד
 שאיו האתעדל״ת ממהות וערר זה כלל, רק שמ״מ ע״י זריעה בארץ
 העליונה שיש בה כח הצומח שהוא מבחי׳ גבוה מאד דנעוץ תחלתן
 בסופן נצמח כן צמיחה עליונה מאד מאד, [וי״ל בזה שהוא המשכה
 שבדרר השתלשלות והמשכה שלמעלה מסדר ההשתלשלות. ועמ״ש
 באגה״ק בד״ה זורע צדקות גבי אלא דלכאורה זה אינו מו המדה בו׳ אר
 העניו הוא כו׳ ועי״ז מוציא כח הצומח את כחו אל הפועל בו׳ ע״ש.
 וסד״ה איהו וחיוהי]. וזהו עניו כשעירים כו׳ שהצמיחה שמבחי׳ שעירים
 שהוא מטר הדק הוא רק כעץ הזרע הנזרע אלא שהוא בתוספת מרובה
 והיינו בחי׳ לימוד המשניות שהוא עלי דשא שהדשא אינו כעשב שנאמר
ר בראשית (די״ט ע״א), ה  בו עשב מזריע זרע משא״כ בדשא כמ״ש מ
 והיינו כי מלימוד וגרסת המשניות לא נעשה הולדה חדשה רק מה
 שמבואר בהמשניות, אבל כרביבים עלי עשב היינו שהצמיחה שמבחי׳
 רביבים שהוא בעלי תלמוד, הוא בחי׳ עשב מזריע זרע עץ פרי
 מ׳ שמוציאים מפלפולם דיו חדש כמו נפק מלתא מבינייהו שע״י העיון
 מולידים דיו חדש מה שהיה בהעלם דבר קודם העיון הלז. [והוא
 כמשל צמיחת דבר חדש כמו הפרי מהגרעץ הנזרע כו׳ שהיה בו

 *) עיין בהוספות.

 בבחי׳ מקיף ואח״כ נמשד ומתלבש בבחי׳ פנימי׳ [ועמ״ש מזה בניאור ע״פ
מז הוא בחי׳ סוכות שמתחלה  צו את מ״י נו׳ את קרבני לחמי בו׳ בפ׳ פנחס]. ו

 נמשך בבחי׳ מקיף והוא ענין מצות הסוכה הסובבת ממעל וע״ז נאמר
 וסוכה תהיה לצל יומם שהסוכה היא לצל ומקיף על בחי׳ יומם כו׳ [וע׳
 מזה עוד ברע׳׳מ פ׳ פנחס דרנ״ה ע״נ ודרנ״ו ע״א] ואח״כ בשמע״צ נכנסת

 ההארה ונתפסת בפנימיותם ולכו נק׳ עצרת לשון קליטה וכניסה ואסיפה
 שנכנס ההמשכה בבחי׳ פנימיות [ועד״ז יובן מארז״ל פ״ט דברכות
 (דנ״ה) גבי בצלאל. בצל אל היית וידעת. כי מה שבצלאל אמר לעשות

 תחלה המשכן ואח״כ הארון והכלים, היינו ג״כ עד״ז שכל המשכה
 מלמעלה למטה צ״ל נמשד האור בבחי׳ מקיף בתחלה ואח״כ דייקא
 יומשך בבחי׳ פנימית וזהו שצריד להקדים תחלה את המשכן שהוא
 בחי׳ המקיף ואח״כ הכלים שהם בחי׳ א״פ כו׳ ולכן אמר עליו משה
 בצל אל היית. כי אל היינו בחי׳ חסד כמ״ש חסד אל כל היום.
 ומבואר לעיל שכדי להיות חסד יבנה צ״ל תחלה ההמשכה בבחי׳ מקיף
 כענין לצל יומם כו׳ וזהו בחי׳ בצל אל היית. היינו אור מקיף של
 בחי׳ החסד ואזי אח״כ נמשד בבתי׳ פנימית ג״כ וע׳ בזהר תרומה
 (קנ״ב סע״א) ופי פקודי (דרכ״ג ע״ב ודרכ״ב ע״א) ובפי שלח (דקס״נ בי)

 והיינו כי בצלאל עצמו הוא המקשר וממשיד ההמשכה בבחי׳ פנימית
 שהוא בחי׳ צדיק יסוד עולם כמ״ש בזהר פ׳ ויקהל (דרי״ד סע״ב) ובפי
 פקודי (דרכ״ד סע״א) אלא שבצל אל היית ששרשו מבחי׳ המקיפים
 שכדי שיומשר ההמשכה בבתי׳ פנימית צ״ל תחלה בבחי׳ מקיף וע׳
 בפע״ח שער העמידה פי״ד גבי אל עליון כו׳ קונה הכל כוי. וע׳ כה״ג
 בזהר בראשית (דף ו׳ םע״א) ע״פ ובניהו בו יהוידע בו׳ מאו אתר
 נפיק כוי אהדר קרא ואמר מקבציאל. דרגא עילאה סתימאה. דעץ
 לא ראתה כו׳ ובפי׳ הרמ״ז שם דמקבציאל היינו קבוץ וכנוס שם אל
 כוי ובן יהרד״ע זהו כענין מה שאמרו בצל אל היית וידעת שהדעת
 הוא ההתחברות להיות נמשר אח״כ בבחי׳ פנימית וזהו ג״ב ענין
 אהל מועד מועד מלשון ונועדתי לד אותיות ונודעתי שהוא לשון התקשרות
 והתחברות כו׳ דהיינו המשכת יחוד אור א״פ ב״ה בנפש האדם והיינו
 ע״י בחי׳ אהל שהוא בחי׳ ובצל ידי כסיתיר וכמ״ש מזה ע״פ במדבר
 סיני באוהל מועד כו׳ ע״ש וע׳ מח״א וירא (דצ״ח א׳ ב׳ ודצ״ז סע״ב)
 בענין והוא יושב פתח האהל כוי ובפ׳ בא (דל״ו סע״א) ובפי׳ הרמ״ז
 (שם ושם) ובפי ויקרא (דף י״ד ע״א) ובפי אחרי (דע״א סע״ב) ועמ״ש

 סד״ה קול דודי כו׳ בענין ופסח ה׳ על הפתח כוי. ועמ״ש סד״ה
 להבין פי׳ הפסוק מי אל כמור כוי ועמ״ש סד״ה ויקהל משה בענין כל
 הקורא ק״ש בלא תפילין כו׳ ע״ש]. והנה כמו שעניו וסוכה תהיה
 לצל יומם הוא המשכה למעלה בי״ס עליונות מקיפים ואח״כ פנימיים,
 יכך הוא ג״כ בנפש כי ע״י צמיחת האהבה ורעש גדול הנ״ל עי״ז ונתן
 זרע לזורע ולחם לאוכל המשכה וגילוי אלקות בנפש מלמעלה למטה ג״כ
 בבחי׳ מקיף ופנימי כי ישראל מפרנסין כו׳ ועי״ז ג״כ מתפרנסין כו׳
 [עמ״ש מזה בד׳׳ה יונתי מ׳] וההמשכה היא בסוכות ולכו הוא זמן שמחתנו

 ע״י גילוי א״ם ב״ה בנפשו כוי, אך שמחה זו היא בבחי׳ מקיף עדיין
 אלא שאח״כ בחי׳ שמיני עצרת הוא הקליטה שנקלטת בפנימיותו
 ממש וז״ש עצרת תהיה לכם דוקא ובתרגומו כנישו כו׳ וכמ״ש מזה
 לקמן ע״פ ה׳ לי כעוזרי כו׳ ע״ש, וזהו וירם קרן לעמו דהיינו שנמשר
 גילוי א״ם ב״ה שלמעלה מבחי׳ עוה״ב שהוא נברא ביו״ד בלבד זיו

 השכינה כו׳ וכמ״ש מרב כל:

 ז כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. הנה ההפרש
 בין דשא לעשב הוא שדשא נקרא העשב בתחלת
 צמיחתו כשהתחיל לצמוח ולהראות ע״ג קרקע ואחר שנתגדל נקרא עשב

 שריה להבין — בעניו: נוסף ע״פ לוח התיקון וגוכתי״ק 1101.



 לקוטי האזינו תורה עז

 שהוא מלעיל אין שם שורש להתהוות רע כלל, ועד״ז שרפים עומדים
 ממעל לו בעולם הבריאה דשם כינה מקננא אין שם שורש לרע כלל.
 אבל האופנים שהם בעשייה שעליו נאמר אף עשיתיו היינו שבעשייה
 יש יניקה לבתי׳ אף ע״ד שלשה פתחו באף כוי. לכן הגם שהאופנים
 הם קדושה גמורה ואופן אחד בארץ שהוא םנדל הוא כתר דעשייה
 נקי מלרע היינו שעמידתם בעולם שהוא מקור ושרש להסתעפות
 הרע ממש למטה ומזה אדרבה יגדל הרעש שלהם יותר מהשרפים
 שהם ברעש גדול על שיש שורש להתהוות הרע וההסתר כוי וכענין
 בחי׳ תשובה שלמעלה מצדיקים שג״כ התשובה אינה דוקא על עבירות
 ממש שהרי ארז׳׳ל כל ימיו בתשובה אלא התשובה הוא על ניצוץ
 אלקות שבנפשו שירד פלאים מטה מטה מאור פניו ית׳ דלית מחשבה
 תפיסא ביה כוי וכמ״ש סד׳׳ה כי ההרים ימושו, וע״כ נק׳ אופני
 הקדש שמגיעים על ידי רעש שלהם לבחינת קדש העליון שלמעלה
 מבחי׳ קדוש בוי׳׳ו שאומרים השרפים עד שעי׳׳ז ממשיכים כבוד הוי׳
 ממקומו המשכה מבחי׳ חכמה עילאה ממש. ובזה יתורץ הש׳׳ם
 דחוליז (פגייה דצ״א סע״ב) דמשמע שהאופנים הם במעלה עליונה יותר
 מהשרפים וקשה ע״ז ממ׳׳ש אופו אחד בארץ כו׳ וכמ׳׳ש האריז׳׳ל
 שהאופנים הם בעשייה בו׳ אלא דשניהם אמת שאע״פ שהם בעשייה
 עכ״ז על ידי הרעש גדול שלהם הם מגיעים למעלה מהשרפים
 היינו שהשרפים משיגים בחינת קדוש בוי׳׳ו והאופנים נק׳ אופגי הקדש
 בו׳ והיינו כי מלכות מקננא בעשייה ועל ידי ירידה זו נעשית עטרת
 בעלה והיא מתעלה למעלה מעלה וכמ״ש במ״א םד״ה רני ושמחי
 בת כו׳ ושכנתי בתוכר דוקא ועיין זהר ח״א ויצא (קנ״ח ע״ב). והיינו
 כי יתרה האור נמשד מן החושד דוקא וזהו והיה ביום ההוא יצאו
 מים חיים מירושלים שהיא בחי׳ מל׳ המקננא בעשייה חצים אל הים
 הקדמוני בחי׳ בינה המקננא בבריא׳ וכמ״ש בזח״ג (פ׳ שלח דקע׳׳א).
 וכמ״ש במ״א בד״ה מי מנה בו׳ רובע ישראל בפי׳ אף עשיתיו שאף
 הוא רבוי שמרבה בחי׳ רביעית שלמעלה משלשה הבחי׳ בראתיו יצרתיו

 עשיתיו כוי יעו״ש:

 קיצור*
 (א) התורה נמשלה למטר ולטל. מטר הוא ממטה למעלה וטל הוא
 מלמעלה למטה ושמים הם בעלי תורה והארץ היא
 בחי׳ בעלי מצות ופעמים שמים קדמו לארץ ופעמים ארץ קדמה. המטר
 פעולתו שמרוה את הארץ ועי״ז והולידה והצמיחה מכח הצומח שיש בה,
 וכן בנפש יש כח להצמיח ראשית תבואתה ע״י התלבשותה בנפש הבהמית

 ששרשה מבחינת שמרי האופנים:
 (ב) והאופנים מתנשאים ברעש גדול כי השרפים שהם בעולם
 הבריאה שהוא ראשית בריאת היש מאץ ומאיר
 שם בינה הם משיגים היותו ית׳ קדוש ומובדל, ורק אות הוא בצבא שלו
 שצבאי צבאות התהוותם מאות אחד. אבל האופנים שהם בעשייה ואפילו
 החיות שהם ביצירה שמקבל מהבריאה בבחי׳ השתלשלות יש מיש. לא
 כמו הבריאה שמקבל מבחינת איו, ולכן הם רחוקים יותר מהשגת אלקות.
 ע״כ הם ברעש גדול ע״ד בעלי תשובה שמחמת הריחוק הוא בחילא
 יתיר. ורעש גדול זה שרשו מלפני מלד כו׳ ועי״ז נושאות את הכסא שהוא
 ראש עולם הבריאה וגם כמראה אדם שעל הכסא רמ״ח פקודץ דאינוו
 רמ״ח איברים ושס״ה ל״ת שס״ה גידים עמ״ש בד״ה וישלח יהושע כו׳

 מרגלים חרש, ומגביהות בחינה זו לאור א״ס ב״ה ממש:
 (ג) ועי״ז אומרים ברור כבוד הוי׳ ממקומו. כבוד עילאה ל״ב
 נתיבות החכמה אשר אור א״ס ב״ה מאיר בה בבחי׳ גילוי
 ממש כמ״ש בספר ש״ב פל״ה בהג״ה ועמ״ש בד״ה ואהבת את בפרשה

 *) עיין בהוספות קיצורים - מהדו׳׳ק.

 כח הפרי בהעלם מאד. וע׳ באגה״ק סד״ה והמשכילים יזהירו שזהו
 התגלות תעלומות חכמה, ובמ״א נתבאר שזהו כמי שחופר בעומק
 הארץ ועי״ז מוציא מי מעייו שהוא נביעה חדשה מהמקור משא״כ
 הלומד רק מה שכתוב זהו כמו המים שאינן בעומק הארץ כ״א על
 פני הארץ, ונודע שהמעיץ הוא בחי׳ עליונה מאד שהוא מבחי׳ חכמה
 שלמעלה מהבינה בו׳ ועמ״ש לקמן בד״ה ושאבתם מים בששון ממעיני
 הישועה מבחי׳ מעיין דייקא ע״ש, ולכן עי״ז נמשר ג״כ מלמעלה
 אתעדל״ע מבחי׳ תעלומות חכמה וז״ש בזח״א פ׳ חיי שרה (דק״ל ע״ב)
 ע״פ עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו, מאי למחכה לו,
 כד״א חכה את איוב בדברים, ואלין אינון דדחקין למלה דחכמתא
 ודייקין ליה ומחכאן ליה למנדע ברירו דמלה ולאשתמודעא למאריהת כו׳
 ע״ש, הרי שעי״ז נמשר מבחינת עין לא ראתה כו׳ יעשה כוי וע׳ בפי׳
 זה בזהר (ואתחנן דרס׳׳ז עיב) מעניו יעשה תעשה מבע״ל כוי. וזהו ענין
 כשעירים ורכיבים כי שעירים היינו בחי׳ השערות עצמן עד״מ אד
 ע״י העיון כתיב סלסלה ותרוממד לבחי׳ שלמעלה מהשערות והיינו
 בחי׳ רביבים ע״ד מ״ש ואתה מרבבות קדש מה רב טובד כו׳ והוא
 בחי׳ הפנימיות המלובש בתור השערות שהוא החיצוניות. וז״ש (במיכה
 סי׳ הי) והיה שארית יעקב כו׳ כטל מאת ה׳ כרביבים עלי עשב בו׳
 הרי שרכיבים הוא שייר לבחי׳ כטל כוי. ועמ״ש בד״ה תורה צוה
 מעניו ב׳ בחי׳ שיש בתורה אירוסין ונשואין. ועד״ז יובן ג״כ עניו כשעירים
 ורכיבים כי מה שע״י העיון נולד דין חדש ה״ז כמו בחי׳ הולדה
 שהיא מבחי׳ נשואין כוי. והנה בספ״ד בזהר ס״פ תרומה (דקע״ז אי)
 איתא ויאמר אלקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע היינו דכתיב
 ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב. בהאי זמנא אדני הוי׳
 אתה החלות כוי. וא״כ מובן דבחי׳ שעירים עלי דשא ורכיבים עלי
 עשב שייד ג״כ בבחי׳ זריעה וצמיחה זו דעשי״ת ויוהכ״פ. והענין כמש״ל
 ע״פ כי כארץ תוציא צמחה כו׳ דהיינו הצמיחה והאתעדל״ע הנמשד
 בכל השנה ע״י זריעת המצות זורע צדקות בו׳. כן אד׳ הוי׳ יצמיח
 צדקה ותהלה בר״ה ויוהכ״פ והיינו ע״י התשובה וכמבואר לעיל שבחי׳
 שברים זהו בחי׳ חרישה כוי וצמיחה זו היא מבחי׳ עליונה יותר וז״ש
 בהאי זמנא אד׳ הוי׳ אתה החלות כוי. והנה צמיחה זו הוא ג״כ ע״י
 וזרקתי עליכם מים טהורים שהם י״ג מדה״ר ונודע שיש כמה מדרגות
 זו למעלה מזו בעניו גילוי יג״מ הרחמים שההתחלה הוא בר״ה ע״י
 השופר ועיקר הגילוי הוא ביוהכ״פ ובפרט בנעילה דיוהכ״פ וזהו ענין
 כשעירים כוי וכרביבים כוי, ועמ״ש סד״ה והיה ביום ההוא יתקע
 בשופר גדול כוי, ועמ״ש עוד מענין סלסלה ותרוממד בביאור ע״פ כי

 ביום הזה יכפר בפ׳ אחרי]:
 ח והנה אופו אחד בארץ ת״י מלרע לרום שמיא וכן מתחת לרקיע
 מתורגם מלרע והענין כמ״ש בשם הה״מ דהנה בפ׳ בראשית
 כתיב את כל אשר עשה והנה טוב מאד וא״כ מהיכן נתהוה הרע שהרי
 נאמר ראה נתתי לפניר היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע,
 אד הענין שהרע בשרשו אינו רע כלל ואדרבה שרשו ומקורו המחיה אותו
 הוא טוב ע״ד שארז״ל שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו. וכמשל הזונה עם
 בן המלד המבואר בזח״ב (פ׳ תתמה דקס״ג ע״א) שכל רצונה וחפצה שלא
 ישמע אליה הבן כוי, וזהו שארז״ל ע״פ טוב זה יצ״ט מאד זה יצה״ר
 אן־ כשיורד למטה ע״י השתלשלות נעשה למטה רע גמור והוא כמשל
 המכבד שמכבדין בו הבית שהרי הוא טוב שעל ידו מבערים הקיסמים
 והפסולת מן הבית אד כשלוקחים ממנו שבט להכות בו התינוק נעשה
 רע כוי וזהו לשון מלעיל ומלרע. דהוא תרגום של מעלה ומטה שמה
 שהוא בחי׳ למטה נקי מלרע שאינו רע ח״ו כ״א שורש ומקור
 שיתהוה ממנו ע״י רבוי השתלשלות בחינת רע כו׳ משא״כ בבחי׳
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 כר. וכמו עד״מ תינוק שיכול להבין ביותר מלמדיו אותו דף א׳ או
 יותר בפעם א׳ כפי שיכול שכלו להשכיל ביחד משא׳׳כ מי שאין כה
 בשכלו להכיל כ״כ בפעם אחת מלמדין אותו מעט מעט פרקי פרקי, כד
 עד״מ במ״ת וכן כל זמן שהי׳ בית המקדש קיים היו נש״י במעלה עליונה
 והיה כח השגתם בגילוי אלקות בכללות החיות שלא על ידי ממוצעים
 (ועמ״ש בד״ה אז ישיר ישראל). אבל בגלות שגלו ונתלבשו בע״ש הנה גם גילוי

 השכינה הוא ע״י ירידה בבחי׳ התחלקות ריבוי המדרגות והתלבשותן
 בבחי׳ פני אריה פני שור. פני אריה מחנה מיכאל שהם כנגד מחנה
 ראובן תימנה וכל הפונה למחנה ראובן וכו׳ כר יש כמה רבוי רבבות
 במחנה מיכאל שהם כמה מדרגות חלוקות זו מזו שבהם ועל ידם
 נשפע שפע האלקית לנשמה מדרגת אהבה שהנשמה מקבלת ע״י
 המלאכים כדכתיב כי מלאכיו יצוה לד לשמרר בבל דרכיר על כפים
 ישאונד כו׳ פי׳ כי מלאכיו יצוה להיות משפיע לד והם ישאונד שעל
 ידיהם מתנשאת ומתעלת הנשמה ע״י פני אריה במדרגת האהבה
פ כי מלאכיו יצוה חגיגה ט׳׳ז א׳  וע״י פני שור במדרגת היראה [ועי ד
 תענית י״א א׳ סנהדרין ק״ג אי. רבות וישלח ר״פ ע״ח וס״פ משפטים. זח״א

 י״ב א׳ קס״ה בי. ח״ב מ״א ב׳ חייג רצ״ז ב׳ ופסוק על כפים ח״א כ״ז ב׳]«

 ועד״ז תקנו חז״ל ברכות שלפני קריאת שמע יוצר משרתים ואשר
 משרתיו כולם עומדים כו׳ והאופנים וחיות הקדש ברעש גדול מתנשאים
 לעומת השרפים כו׳ שמזה מקבל האדם מדת היראה. (משא״כ
 מדאורייתא םגי בק״ש לבד היינו כמו שהיה בימי• משה שנמשך האור
 והשפע לישראל על ידי השכינה בעצמה שלא ע״י המלאכים שהרי
׳ ולכן גם  משה לא רצה בשליחות מלאך כמ״ש אם אין פניד הולכים מ
 בבחי׳ עבודה לא היו צריכים לקבל אהוי״ר על ידי המלאכים. אבל
 אח״כ כיון שהוצרכו לקבל ע״י פני אריה פני שור ואפי׳ ביהושע אמר
 לו המלאד עתה באתי ע״כ גם בעבודה לבא לבחי׳ אחד ואהבת
 בק״ש הוא ע״י שתים לפניה ששם נאמר מעניו המלאכים איר שעומדים
 ביראה. ועי״ז נמשר להאדם ג״כ אהוי״ר ועמ״ש בד״ה כי תצא וםד״ה

 ואריה כבקר יאכל תבן):
 ב וזהו עניו הסולם שראה יעקב והנה סולם מוצב ארצה דקאי על
 כנס״י [וע׳ זח״ג י״ז א׳ קכ״ג בי] כללות נש״י שמוצב ארצה בגוף
 הגשמי וראשו מגיע השמימה כי ישראל עלו במחשבה כו׳ שבשרש נשמותיהם
 הם למעלה יותר מהמלאכים אף על פי שלמטה מקבלים מהם כי חיות
 המלאכים הם מרוח פיו ית׳ משא״כ ישראל עלו כר, וכמו שמצינו שבזמן
 ישעי׳ כתי׳ קדוש קדוש קדוש הוי׳ צבאות מלא כל הארץ כבודו(שם פי׳ ו׳).
 פי׳ שלהיות קדושתו ית׳ נמשך מקדש העליון למטה להיות מלא כל הארץ
 כבודו והוא ע״י בחי׳ ירידת השתלשלות ג׳ פעמים קדוש להיות הוי׳
 צבאות מכה״כ. דהיינו ע״י התלבשות המלאכים שהם נקי צבאות [ועמ״ש
 בפ׳ בא בד״ה בעצם היום כוי] ואזי מלא כל הארץ כבודו שמקבלים מהם

 ישראל למטה. אבל למעלה בשרש נשמותיהם כתיב קדש ישראל לה׳ שהם
 מבחי' קדש העלית עצמו [ועמ״ש בד״ה יונתי בחגוי הסלע ובד״ה קדש ישראל כר
 בפי פנחס] ולא מבחינת קדוש שהוא בחי׳ המשכת קדושתו למטה בירידת

 המדריגות, וזהו וראשו מגיע השמימה. ועי׳׳ז והנה מלאכי אלהים עולים
 ויורדים בו עולים פי׳ שהם מתעלים ע״י ישהאל כמ״ש אכלתי יערי
 עם דבשי. יערי הם המלאכים במ״ש במ״א, שע״י מסירת נפש בק״ש
 באחד ואהבת בכל לבבך ובכל נפשד דהיינו בבחי׳ אליר ה׳ נפשי אשא
 הנה הנשמה עולה למקור חוצבה. וכמאמר ואתה נפחתה בי כר ואתה
 עתיד ליטלה ממני כר. דהיינו למקורה למקום שנפחת בי והרי בשרשה
 הגבה למעלה יותר מהמלאכים והמלאכי׳ מתעלים ג״כ עי״ז כי מאחר שמהם
 קבלה אהבתם ויראתם להעלות לה׳ אחד לאהבה בכל נפשד יהי׳ גם
 הם עולים ונכללים בבחי׳ יחוד העליון ב״ה ולאשתאבא בגופא דמלכא

 ואתחנן ומ״ש ע״פ נשא את ראש בני גרשון בענין נקודה בהיכלא.
 שיהיה נמשד ומתגלה למטה ור״ל גילוי כבוד עילאה זהו איד שלמעלה
 היש וכל מה שלמטה הוא כלא חשיב. ועל זה ביקש משה הראני נא
 את כבודד איר שלמעלה היש אמיתי שהוא עניו הכבוד. ולכו החכמה
 שבה גילוי בחי׳ זו היא בחינת כח מה בבחינת ביטול ואין ממש
 ועמ״ש סד״ה זאת חנוכת המזבח. ועל גילוי זה לע״ל נאמר ומעין
 מבית ה׳ יצא. ועמ״ש על פסוק והחרים ה׳ את לשון ים מצרים והניף

 ידו על הנהר כוי:
 (ד) ועל״ז יובן בעניו נה״ב, וזהו עניו מאה ברכות ובמעשה הוא ע״י

 המצות. וזהו ענין כמטר לקחי. ותתן לנו ה׳ אלקינו:
 (הו אך מתחלה צ״ל חרישה דמרפי ארעא לב נשבר ונדכה ואחר כף
 המטר זהו התורה. והיינו ע״י ואד יעלה. שברו הבריות
 את ערפן. ובחי׳ טל זהו ענין הקב״ה קורא ושונה כנגדו ודברי אשר
 שמתי בפיר. וזהו האזינו השמים ת״ח ותשמע הארץ בעלי עסקים

 שכולם יוכלו להמשיד בחי׳ כמטר וכטל כוי:
 (ו) ודרך כלל יש בחינות אלו בעשרת ימי תשובה וחג הסוכות כי
 ענין יום תרועה זהו ענין לב נשבר ועי״ז וזרקתי עליכם
 מים טהורים בחיגת כאשר ירד הגשם והשלג שזהו ענין יוהכ״פ כמש״ל
 בד״ה האזינו השמים (הראשון) ועי״ז ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל ישראל
 מפרנסיו לאביהם שבשמים. וזהו וסוכה תהיה לצל יומם. יומם יצוה
 ה׳ חסדו. מתחלה בבחינת מקיף ואח״כ בשמע״צ נמשד בבחי׳ פנימי

 ועד״ז עניו בצל אל היית וידעת:
 (ז) כשעירים זהו מטר הדק והוא עניו המשניות וכרביבים תלמוד

 ומזה נמשד ב׳ בחי׳ צמיחה דשא ועשב:
 (ח) ענין אופן א׳ בארץ תרגום מלרע. פי׳ שמה שהוא למטה נק׳
 מלרע לפי ששם יש שורש להתהוות הרע וע״כ הם ברעש

 גדול, וע״כ נקראו אופני הקדש וע׳ חולין(צ״א סע״ב):

 כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף. יפרוש כנפיו יקחהו ישאהו
 על אברתו. [פסוק זה הובא בירושלמי פ״ב דחגיגה. זח״ב יתרו
 פ׳ ב׳ בהעלותך קנ״ד בי. פנחס רל״ג א׳ רל״ח בי. האזינו דרצ״ח ב׳]. הנה

 מה כתיב לעיל מיניה ימצאהו בארץ מדבר וקאי אדלעיל כי חלק הוי׳
 עמו שנש״י הם חלק אלוה ממעל והחלק ההוא ימצאהו בארץ מדבר.
 כי הנה החלק הוא מבחי׳ הוי׳ שהוא מהווה כל העולמות והויות
 והיה הוה ויהיה ויורד להתלבש בגוף שהוא הוה ונפסד וכשנמשד
 אחר הגוף ההוה ונפסד הרי שגמצא בארץ מדבר ושממה ההיפד
 מבחי׳ הוי׳, ולכן כנשר יעיר קנו במדרגות הנשר שהוא מדת הרחמנות.
 והענין כי הנה במרכבת יחזקאל כתיב פני אריה אל הימין ופני
 שור מהשמאל ופני נשר לארבעתן. וביאור הענין שיחזקאל ראה
 המרכבה בזמן הגלות* וגלו לבבל שכינה עמהם וכמ״ש ואני
 בתור הגולה לפיכר ראה התלבשות בבחינת פני אריה פני שור כוי.
 כי בזמן שהי׳ בית המקדש קיים היה גילוי שבינה במדריגה יותר
 עליונה. וכמו שהי׳ ראשית הגילוי לכל ישראל במתן תורה דכתיב
 פנים בפנים דבר ה׳ עמכם פי׳ פנים בפנים בלי שום אמצעות
 והתלבשות כלל, ולכן כתיב וכל העם רואים את הקולו׳ רואים את הנשמע
 ושומעיו את הנראה שהיה גילוי אלקות בלי שום התחלקות ריבוי
 המדרגות רק היו רואים גילוי כללות החיות ושפע אלקי ואין שום
 פירוד ח״י בין ראיה לשמיעה. משא׳׳כ בגלות הנה גילוי השכינה הי׳
 ליחזקאל ע״י ריבוי התחלקות המדרגות בהתלבשות פני אריה פני שור

 c עייז בהוספות.



 לקוטי האזינו תורה עח

 אין הפשע תופס מקום כלל ואם צדקת בו׳ וע׳׳י בחי׳ תשובה הנ״ל
 הוא חוזר ומוציא את הניצוץ אלקות מהקליפה וסט׳׳א שינקו וקבלו
 חיות ממנו שיעלה למקורו ושרשו ע״י עקירת הרצון בעומקא דליבא
 ואזי נתקיים מ״ש חיל בלע ויקיאנו ומבטנו יורישנו אל (באיוב סי׳ כ׳)
 [פי׳ שע׳׳י הגילוי מבחי׳ יג״מ הרחמים שע״ז נאמ׳ מי אל כמוך וכו
 ביג׳׳מ שבתורה כתיב אל רחום וחנון כו׳ עי״ז נמשד להיות ומבטנו
 יורישגו אל. ועמ״ש בד״ה כי תצא גבי ושבית שביו ובביאור ע״פ
 כי המצוה הזאת], והגה בחי׳ גילוי רצון זה הוא מתגלה בעשרת ימי
 תשובה ע״י בחיגת ממעמקים ולכן כתיב דרשו ה׳ בהמצאו. וארז״ל
 בהמצאו אלו עשי״ת. פי׳ שבחי׳ ניצוץ אלקות הגאבד בפשיעת השמירה
 חוזר וגמצא להיות עולה למקורו*. [וזהו ג״כ עניו ימצאהו בארץ מדבר
 כו׳ ימצאהו דייקא שימצא האבידה ועמ״ש בד״ה אני לדודי בעניו
 ובקשתם משם כו׳ ומצאת כר] ואזי קראוהו להמשיר שיתגלה בנפשו
 בהיותו קרוב שעתה קרוב הדבר מאד בהיותו חיל בלע ויקיאנו(וע״ד

 מ״ש ויאמר ה׳ לדג ויקא את יונה):
 ג וזהו כנשר יעיר שע״י בחי׳ רחמנות מן הנשר ונפל הנה ע״ז כתיב
 דרד הגשר בשמים שמגביה למעלה עד רום המעלות ומתעלה
 בעילוי אחר עילוי [ועמ״ש בפי׳ וענין שמים בד״ה כי המצוה הזאת
 גבי לא בשמים היא בו׳ ע״ש איד דבחי׳ שמים שייר למצות תשובה,
 ועד׳יז י״ל פי׳ דרד הנשר בשמים ומהר (פ׳ יתרו ד״פ ע׳׳ב) פי׳
 דשמים היינו תפארת דאצילות ועמ״ש לקמן]. ומתחלה יעיר קנו שאינו
 אלא שמעורר בלבד גוגע ואינו נוגע בבחי׳ מטי ולא מטי דהיינו
 שיתגלה על נפשו אלקות ונגעה עד הנפש• אר אינו נוגע לגמרי
 להיות גכגס תור תוכו [עמ״ש בד״ה עיני כל בפ• מטות] ולהיות כל עצמותי
 תאמרנה ה׳ מי כמור ואח״כ על גוזליו ירחף שמלביש את הנפש
 ומקיפו מכל צד רק שאינו אלא בבחי׳ גוזליו שהם קטנים שאין להם
 גדפין דהיינו עגין גילוי בחינה זו בכל פסוקי דזמרה עד ק״ש. וזהו
 ענין התעוררות רחמים שבברכות שלפני ק״ש ברחמיר הרבים רחם
 עלינו כו׳ אבינו אב הרחמו כו׳ שהוא ענין כנשר בו׳ על גוזליו ירחף בר,
 משא״כ בק״ש ע״י מס״נ באחד ואהבת בכל נפשף הוא עניו התגלות
 בחי׳ תשובה ממעמקים שעי״ז ישאהו על אברתו על דייקא כי אברתו
 הוא בחי׳ אבריו דמלכא שהם המצות שהם המשכות רצון העלית
 המלובש בעוה״ז הגשמי כמו ציצית של צמר אבל ע״י תשובה עילאה
 מעורר רצון העלית שלמעלה מעלה מהשתלשלות העולמות שעל זה
׳ [ועמ״ש מעניו ק״ש סד״ה מזמור שיר  ארז״ל במקום שבעלי תשובה מ
 חנוכת הבית. ולשון על גוזליו־ א״ש על בעלי תשובה דוקא, כי הנה
ו פמ״ד) ג״כ לשון גזלו והחוטא נקרא גוזל אביו  גוזל פי׳ בב״ר (פ׳ ל
 ואמו כמארז״ל (רפ״ו דברנות) אר ע״י התשובה אתהפכא חשוכא לנהורא
 וזדונות נעשו כזכיות. לכן מבחי׳ גוזל אביו ואמו נעשה בחי׳ כנשר
׳ על גוזליו ירחף כוי והיינו להיות ישאהו על אברתו. ועמ״ש  מ
 בד״ה תקעו בחדש שופר בעניו כי רצון העלית יש לו שני בחינות
 כו׳ ע״ש דמשם יובן יותר פי׳ על אברתו. וברע״מ פ׳ פנחס
 (דרל״ח עיב) פי׳ ישאהו ע״ד ישא ה׳ פניו כוי, ועמ״ש בפי׳ ישא בפ׳

 נשא סד״ה כה תברכו], לפיכד נאמר מי אל כמור נושא ערן
 ועובר על פשע כר. תתו אמת ליעקב חסד לאברהם בו׳ שהוא
 הוא הנותן אמת וחסד שלו כו׳ ואזי ה׳ בדד ינחנו בו׳ בחי׳
׳ שהיא בחי׳ סדר  הוי׳ הוא בחי׳ צמצום והתפשטות המשכה מ
 המשכות והשתלשלות העולמות משא״כ בדד הוא בחי׳ לבדו כמו
 קודם שנברא העולם, דהיינו בחי׳ לפני הוי׳ תטהרו שביום
׳ דהנה מבואר למעלה שבמ״ת  הכפורים. [ועוי׳׳ל בפי׳ כנשר יעיר מ
 וכן כל זמן שהיה בהמ״ק קיים היה גילוי אלקות מבחי׳

 *) עיין בהוספות.

 [ועמ״ש בפ׳ וישב בד״ה וגתתי לד מהלכים בין העומדים וממש״ש
 וגמצא שהשפעת המלאכים מישראל היא בין מלמטה למעלה ובין מלמעלה
׳ שהם ב׳ בחי׳ הילוד  למטה כר ע״ש מזה יובן פי׳ עולים ויורדים מ
 הנזכר שם]. והנה כתיב עולים ויורדים עולים תרי והיינו פני ארי׳
 ופני שור ויורדים הוא בחי׳ נשר כי נשר הוא מלשון נושר דהיינו דבה
 שנפל למטה והוא הוא בחי׳ הרחמנות על ניצוץ אלקות שהרחמנות
 איגה על גופו. ונפשו הבהמית, אלא כמ״ש וישוב אל ה׳ וירחמהו
 דהיינו על ניצוץ אלקות שנפל מאיגרא רמה בו׳ בהתלבשו׳ בגוף
 הגשמי בעוה״ז שמחמת זה נמשד אחר חומריות הגוף. ולכו אומרים
 מחל לנו בי פשענו פי׳ פשענו כי הנה כתיב ויגיחהו בג״ע לעבדה
 ולשמרה שצריר שמירה לג״ע הוא בחי׳ גילוי אלקות שמתגלה בנפשו
 [עמ״ש בד״ה כי תשמע בקול בפ׳ ראה] וע״ז ארז״ל צדיקים יושבים

 ועטרותיהן בראשיהם ונהנין מזיו השכינה ושכר מצוה הוא המצוה
 בעצמה כי המצות הן הן המשכות גילוי אלקות על נפשו במצות
 שמקבל עליו עול מלכות שמים כף יהיה שכרו בג״ע להיות נהנה
 ומתעגג על גילוי ה׳ משא״כ מי שעושה מצות אגשים מלומדה אע״פ
 שהוא סור מרע ועשה טוב ובודאי יהיה שכרו בג״ע• אד איו זה
 גילוי אלקות ממש שדייקא צדיקים יושבים ונהגים מזיו השכיגה ממש
 [עמ״ש מעניו זיו השכינה בעוה״ב בד״ה להביו עניו משארז״ל בפ׳
 חיי שרה ועמ״ש ע״פ במדבר סיני בו׳] דהיינו הממשיכים גילוי
 אלקות על נפשם שכוונתם שישרה ויתגלה אור א״ס בהמשכת מצותיו
 שכל המצות הן מצות המלד וע״י קיום המצות ממשיכים מ״ש שיתגלה
 בגפשם והם שגעשים בחי׳ מרכבה להשראת קדושתו ית׳ כמאמר
 אשר קדשגו במצותיו. והגה זלעו״ז עשה אלקים כדכתיב כי לא מחשמתי
 מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי פי׳ כי כשאין דרכיכם דרכי גם
 מחשבותי לא מחשבותיכם, כי הנה כשדרכיכם דרכי הם ממשיכים
 להיות מחשבותי מחשבותיכם. משא״כ בהיפר בהמשכת מחשבות
 אחרים שמצד הקליפה וסט״א. והנה כל איש ישראל יש בו ניצוץ אלקות
 שלפעמים ועתים מזומנים מעורר את האהבה כל חד לפום שיעורא
 דילי׳, ואח״כ נופל כו׳ הנה בנפילה זו נאבד וגשקע גם ניצוץ שבנפשו
 וממנו יונקים הקליפות וסט״א. וזהו כי פשענו כי פשיעה נזכר בתורה
 בעניו שומרים שהשומר חנם חייב על הפשיעה שהניצוץ אלקות צריר
 שמירה שלא יאבד ואחר ימצאנה והשמירה הוא כדאיתא בספרים
 שמור זה משנה. דהיינו כמאמר רז״ל וירא אלקים מ טוב לגנוז והיכן
 גנזו בתורה דהיינו כשמתגלה אור האהבה בנפש האדם צריר לשמור
 שלא יפול הנופל ממנו והשמירה הוא ע״י עסק התורה שע״י עסק
 התורה היא מתקיימת כוי כמ״ש במ״א, [וע׳ מזה בד״ה צו את בנ״י
 כו׳ תשמרו להקריב בו׳ בפ׳ פנחס], משא״כ כשאינו שומר הרי הוא פושע

 בניצוץ אלקות אשר יאבד ממנו וימצאנו אחר. וזהו בנים גדלתי
 ורוממתי והם פשעו בי. פירוש שאגי גדלתי ורוממתי מקור חוצבם של
 נשמתם שישראל עלו במחשבה והם פשעו בי ממש דהיינו הניצוץ אלקות
 שבהם. והתיקוו לזה הוא מחל לנו מחילה הוא עניו גילוי רצון
 שכשהאדם ברוגז על חבירו מסלק רצונו ממנו וכשחוזר ונתפייס
 הרי חוזר להיות גילוי רצון אליו. והנה הגילוי רצון זה הוא ע״י
 אתעדל״ע מבחי׳ מי אל כמור נושא עון ועובר על פשע שאין הפשע
 והפשיעה תופס מקום [וע׳ בזח״ג קל״ג אי. ח״א ר״ו בי. ועמ״ש מזה ג״כ
 בד׳׳ה להבין פי׳ הפסוק מי אל כמור] מ אם צדקת מה תתן לו והמשכת גילוי

 רצון זה הוא ע״י אתערותא דלתתא בחי׳ תשובה מעומקא דליבא
 כמ״ש ממעמקים קראתיד ה׳ וע״י בחי׳ עומק זה מעוררים למעלה
 בחי׳ עומק העליון עומקא דכולא שהוא למעלה מעלה מן ההשתלשלות
 שע״י שחוזר ומתגלה הרצון העליון שלמעלה מן ההשתלשלות הרי שם
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 שבחג ובחינת יום השמיני שבו עצרת כל הבחינות הנ״ל. והנה אמרו
 רדל תפלות כנגד תמידיו תקנום והענין כי עבודה שבלב זו תפלה והלב
 הוא רומז כנגד המזבח וכשם שהיו ב׳ מזבחות פנימי וחיצון כר יש
 בלב ב׳ בחי׳ חיצוניות הלב ופנימיות הלב כנודע [וכמ״ש בזח״ג פ׳ צו
 (ד״ל ע״נ) דמזבח הפנימי נק׳ קול דממה דקה שהוא בחי׳ קלא פנימאה
 ונקרא ג״כ מזבח הזהב והיא בחי׳ אהבה רבה שמבחינת כמעלת
 הזהב על הכסף כו׳ וע׳ מזה ג״כ בזח״ג פרשה בהעלותה (דקנ׳א ע׳׳ב)
 ובפרדס בעה״כ ערף מזבח. ויובן עוד עניו ב׳ בחי׳ אלו ממ׳׳ש בד״ה
 שיר השירים בענין ב׳ בחי׳ כלה ע״ש וזהו עצמו ענין ב׳ בחי׳ מזבח
 הנ״ל], וכשם שהיו מקריבין על מזבח החיצון כל הקרבנות פרים ואילים
 וכבשים כוי. כד צריד כל אחד בתפלתו לעורר את האהבה הטבעית
 בלבו שהוא בחינת חיצוניות שבלב בלבד שתתלהט כרשפי אש בהתגלות
 הלב והוא בחינת אש של מעלה שיורד בדמות אריה לשרוף הקדמות
 [וע״ש פרשה צו (דל״ב ע׳׳ב ודל״ג א׳) ע״פ ותצא אש דא אוריאל
 ובפי׳ הרמ״ז שם. ובדף כ״ז כתב דאוריאל גימטריא אברהם. ונודע
 דאהבה הטבעית שבנפש האלקית היא ירושה לנו מבחי׳ חסד לאברהם,
 ועד״ז נתבאר כאן שבחי׳ התעוררות גילוי אהבה הטבעית זהו בחי׳
 אש שלמעלה. וע׳ עוד בזהר בראשית (ד״י ע״נ) ובפי׳ הרמ״ז שם
 דבחי׳ אריה בגימ׳ רי״ו והוא מבחי׳ רוחא דשבק בה ע״ש. וגם עד״ז
 יובן שייכות בחי׳ זו לאהבה הטבעית, והוא ע״פ מ״ש במ״א בד״ה
 וילקט יוסף בפרשה דגש בעניו הספיחים שזהו כענץ רוחא דשביק בה
 בו׳ ועמ״ש מעניו אהבה הטבעית בד״ה לבאר עניו יוהכ״פ, ועמ״ש
 מעניו אריה בד״ה ואריה כבקר יאכל תבן], והוא ע״ד מ״ש אחרי ה׳
 ילבו כאריה ישאג שהיא אהבה המתלהבת ומתלהטת בלב האדם בזכרו
 את ה׳ שאינו רוצה להיות נפרד ח״ו. וכתיב כי ה׳ אלקיד אש אוכלה
 הוא אש אוכלה אש ששורף ומכלה את כל האישים אשר לא לה׳ המה
 הנקרא בשם אש זרה ולא להיות האש כ״א לה׳ לבדו. ולכו אמרו
 רז״ל שאסור לאכול קודם התפלה כי מאחר שהוא רוצה לאכול איזה
 דבר כמו לחם גשמי מוכרח הוא להיות במעלה הגבוה ויתירה מו
 הלחם שמצד מעלתו היתירה עליו ראוי לשלוט בו ולאכול ממנו ופיוך
 שהוא קודם התפלה שעדייו לא ביער ושרף את המותרות* שלו באש
 של מעלה והרי הוא מקושר בדאגת הפרנסה הרי הוא מקושר למטה
 ונופל במדרגות שאר ענינים גשמיים הרי הוא שוה במדרגה אל
 הלחם אשר הוא אוכל ואין ראוי לשלוט בו ולאכול ממנו. [ועמ״ש מזה
 בד״ה כה תברכו בפ׳ נשא], וזהו עבודת האדם בתפלה לשרוף דאגת

 הפרנסה וכמו שהיו מקריבין ע״ג המזבח סולת חטים למנחות. ולא
 עניו הפרנסה עצמה כי היא צריכה והכתוב משבח ואומר יגיע כפיר
 כי תאכל אשריך וגוי. אבל הדאגה שאדם מיצר ודואג על זה הנה
 הוא מיסוד האש והחמימות שבנפשו הבהמית אשר זהו אש זרה וצריד

 לשרפה באש של מעלה בתפלה כנ״ל:
 ב והנה אמרו רז״ל אע״פ שאש יורד מלמעלה מן השמים מצוה
 להביא מן ההדיוט כדי לעשות הכנה לאש של מעלה שתרד
 ע״י זה. ולהבין ענין זה בעבודת ה׳ הנה הקב״ה נקרא זורע צדקות
 ומצמיח ישועות. וביאור ענין זה יובן בהקדים מה שכתוב שמאלו תחת
 לראשי וימינו תחבקני [עמ״ש על פסוק זה בפ• כי תשא] פי׳ וימינו תחבקני
 שנמשד כל בר בחינות חסד דרועא ימינא וימין מקרבת כל ניצוצות וכל
 נשמות ישראל להיות מיוחדים לה׳ יחיד ומיוחד לבדו כדכתיב עם קרובו
 עד שהוא בבחינת חיבוק ממש כאדם המחבק לחבירו שאינו יכול להפרד
 ממנו בשום אופן, וכר למטה נמשד ונתגלה אה״ר לה׳ לבדו שלא ליפרד
 ממנו ח״ו [עמ״ש מזה בביאור ע״פ שימני כחותם בענין רגועות דתליין על לבא].
 אד לזכות למעלת ובחינת אהבה רבה זו צ״ל מתחלה בבחי׳ שמאלו תחת

 *) עיין בהוספות.

 כללות החיות שלמעלה מבחי׳ המלאכים פני ארי׳ כו׳ ופני נשר כוי.
 וא״כ מובן דבחי׳ גילוי יג״מ הרחמים זהו ודאי בחי׳ רחמים גדולים
 שלמעלה מעלה הרבה מבחי׳ ומדרגת דבחי׳ פני גשר. ועמ״ש בד״ה
 ש״ה ממעמקים בעניו שיש ב׳ בחי׳ רחמנות אב הרחמו ואב הרחמים
 כו׳ ע״ש, וא״כ יש לומר הפי׳ כד כנשר יעיר קנו כו׳ שזהו משל
 דכמו שנמשו־ בחי׳ רחמים ע״י בחי׳ פני נשר שבמרכבה על ירידת
 הנשמה בגוף הגשמי ונה״ב וכמ״ש ביצ״מ ואשא אתכם על כנפי נשרים
/ כמו כן ויתר מכן לאין קץ מה שעי״ז אח״כ הוי׳ בדד ינחנו היינו  מ
 גילוי רחמים גדולים י״ג מדה״ר המתגלים ביוהכ״פ שעי״ז בדד ינחנו
 דהיינו בעצמות אור א׳׳ס ממש וכמאמר והחזירנו בתשובה שלימה
 לפניר. ולפ״ז פי׳ ישאהו על אברתו דגבי כנשר יעיר קאי על מצות
 עשה דייקא כי גבי מ״ע ארדל עבר אדם על מ״ע ושב לא זז משם
 עד שמוחלין לו וא״צ ע״ז ליוהכ״פ דייקא. וזהו על אברתו דרמ״ח
 פקודין איבון רמ״ח אבריו דמלכא וזהו ע״י כנשר יעיר כוי. אכן ע״י
 יג״מ הרחמים המתגלים ביוהכ״פ עם התשובה נתקן ונמחל אפילו
 הפשעים דל״ת שהל״ת הו למעלה ממ״ע דמ״ע תלויין בו״ה דשם הוי׳
 ול״ת תלויין מ״ה׳ אד ע״י שביוהכ״פ הוא בחי׳ לפני הוי׳ תטהרו
 למעלה גם מבחי׳ י״ה וזהו הוי׳ בדד ינחנו כוי. לכן נתקן גם הפגמים
 והעוונות והפשעים דל״ת ועמ״ש בד״ה כי ההרים ימושו. גם י״ל
 דכנשר יעיר זהו ענין יג״מ הרחמים שמתגלים בחדש אלול, לפמ״ש
 מהר הרקיע ר״פ בראשית דתליםר עליו דשושנה הם י״ב בקר דבריאה
 והים עליהם בו׳ ע״ש, והוי׳ בדד ינחנו זהו ענין יג״מ הרחמים
 המתגלים ביוהכ״פ. ועיין מענין בדד ינחנו ברבות פ׳ בלק גבי הן
ו א׳. ח״ג קכ״ד ב׳ ר״י ב׳ רצ״ח בי, ובלק״ת ס״פ האזינו).  עם לבדד ישמן (זח״א ר
 ובעה״מ סוף שער ג׳ ובשער ששי ס״פ מ״ו פי׳ שזהו ענין ונשגב
 ה׳ לבדו ביום ההוא]. והארה מעין זה מתגלה בכל יום בק״ש כי
 בכל יום צריד להיות המשכה מעט כדי שיתגלה בעשי״ת וביוהכ״פ
 בכלל כי כר הוא מדת התורה כלל ופרט וחזר וכלל להיות חוזר
 ונכלל מה שנפרט לפרטי פרטיות בכל יום שעי״ז יהיה גילוי כללות לפי
 שהפרט נמשד מגילוי כללות כוי. ועיין בפרש״י(באיוב סי׳ ל״ט כ״ז) גבי
 יגביה נשר. והנה ע״י תשובה מעומקא דליבא הנ״ל נאמר יצרנהו
 כאישון עינו כי אישון בת עין הוא החושד שבעין ובו דוקא הוא
 המאיר ומתגלה עיקר ראיית האדם שבו האדם רואה כר ע״י בחי׳
 החושד שמחשיד האדם א״ע במרירות נפשו בעומק הלב הוא מאיר
 גילוי רצון העלית, וזהו ימצאהו בארץ מדבר דהיינו לפי שהיה במדבר
 בארץ ציה כוי. וזהו מי זאת עולה מן המדבר עילוי׳ מן המדבר

 וסילוקו מן המדבר כוי:

 דרושים לסוכות ושמ״ע
 ושאבתם* מים בששון ממעיני הישועה. כתיב ביום הש״ע
 תהיה לכם. פי׳ כי בכל השנה היו מקריבין על גבי
 המזבח פרים ואילים וכבשים ושעירים ואש של מעלה היה יורד על
 המזבח כדמות אריה רובץ ותאכל אותם, ובחג הסוכות היו מנסכין מים
 על גבי המזבח וניסור המים כל שבעה• אד ביום השמיני עצרת תהיה
 לכם לכל הבחינות הללו. וביאור ענין זה כי הנה עכשיו שאין לנו בית
 המקדש ולא מזבח צריך כל אחד למצוא דברי חפץ בנפשו, ולהבין איד
 כל הבחינות עליונות של מעלה הם למטה בעבודת ה׳ שבלב כל אחד
 ואחד ובכל דור חייב אדם לראות בנפשו עניו בחינת אש ששורף
 ומכלה את הקרבנות פרים ואילים וכבשים כוי. ובחינת ניסור המים

 *< עיין בהוספות.
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 ועמ״ש ע״פ הוי׳ יחתו מריביו. אשר ע״י התגלות בחי׳ ורב חסד
 בחסד עליון מתמתקים הדינים, ועמ״ש ס״פ שלח בביאור ע״פ אני דפ׳
 ציצית בעניו חסדי ה׳ ב׳ בחי׳ חסד בו׳ ע״ש. וזהו הושיעה ימינר שנמשד
 בחי׳ מקיף עליון לבחי׳ חסד דרועא ימינא והמשכה זו הוא ממקום
 עלית מאד מבחי׳ דלית שמאלא בהאי עתיקא. ועי״ז וענני. להיות
 וימינו תחבקני. וזהו ענין הסוכה עפמ״ש בפע״ח שער חג הסוכות
 פ״ד דדפנות הסוכה שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח זהו עד״מ
 כנגד ג׳ פרקי יד ימין כו׳ והוא בחי׳ וימינו תחבקני והסכר זהו בחי׳
 צל יומם המקיף על בחי׳ ימין בו׳ ע״ש. וביאור עגין גילוי בחי׳ ימינו
 של הקב״ה בנפש האדם יובן ממ״ש בד״ה צאינה וראיגה בעגין שאו
 ידיכם קדש כו׳ עיש. וברבות נזכר מענין הושיעה ימינד במדרש
 איכה ס״פ גדע בחרי אף ובזח״א בפ׳ ויצא(דקסיג סע׳׳ב) ובפ׳ פקודי(דרל״ה
 ע״א) ובפי שמיני (דל׳׳ז ע׳א) ובפי חקת (דקפ׳׳א ע״ב) וכפ׳ תרומה

 (דקס״ט ע״א) גבי כוס ישועות כוי הושיעה ימינד בו׳ ושייר לזה ג״כ

 מ״ש בזהר פ׳ תשא (דקפ״ט עיב) ובפי׳ הרמ״ז שם ובפי נח (ס״ב ב׳) בענין
 קץ הימיו וע׳ בזהר פרשה חיי שרה (דקכ״ג םע״א וסע״נ) בענין הושיעה לו
 ימינו כוי, ובפ׳ בשלח (ת״ת סע׳־א) ימינר ה׳ נאדרי בכח דא אורייתא
 י״ל כמ״ש לקמן בד״ה ביום השמע״צ בעניו ואשים דברי בפיר ובצל
 ידי כסיתיד שמן התורה נעשה בחי׳ סוכה בחי׳ צל כו׳ נמצא זהו כמו
 בחי׳ צל יומם בחי׳ הושיעה ימינד כוי, וגם בנפש יובן בחי׳ זו שהתורה
 נותנת כח ועוז לבחינת ימין ואהבת ה׳ עפמשנ״ת בד״ה בחודש השלישי
 בפ׳ יתרו בעניו שהתורה נקרא עוז כו׳ ע״ש. וזהו ג״כ ימינר ה׳
 תרעץ אויב היינו כל תאוות היצה״ר ונה״ב ותרעץ אותיות עצרת כי
 שמיני עצרת הוא בחי׳ למען דעת כל עמי הארץ כמ״ש בד״ה ה׳ לי
 כעוזרי], וזהו שאמרו רז״ל מצוה להביא מן ההדיוט פי׳ הדיוט היינו
 דברים תחתונים פשוטים וממילי דהדיוטא היינו כאשר ישים האדם אל
 לבו להיות ממארי דחושבנא כל מילי דהדיוטא וכל המחשבה דבור
 ומעשה אשר לא לה׳ המה שהיו בו כל ימיו ואיר שהוא רחוק מה׳
 בתכלית ומשוקץ ומתועב כו׳ שהוא בחי׳ שמאל דוחה כו׳ ונקלה עוד
 מזאת והיה שפל ונבזה בעיניו ומואס בחייו ואזי יתמרמר מאד ויצעק
 אל ה׳ בצר לו וכדכתיב צעק לבם ומרירות הזאת היא מביאתו לעשות
 הכנה לאש של מעלה הוא בחינת אהבת ה׳ שבנפשו האלהית שתתעורר
 ותתלהט בלבו כנ״ל, [ועמ״ש עוד בענין מצוה להביא מן ההדיוט בד״ה
 ענין חנוכה בפ׳ מקץ. דלשם נתבאר בע״א קצת דהיינו שזהו האהבה
 שהאדם לוקח מחמת העולמות מבתי׳ מלכותו ית׳ כו׳ ע״ש ובד״ה
 לבאר עניו יוהכ״פ, ולפ״ז י״ל דענין הנז׳ כאן להיות ממארי דחושבנא
 כר ואיד שהוא רחוק כר זהו ענין מצות תרומת הדשן. אשר זהו

 הכגה לגילוי האש בו׳ ועמ״ש םד״ה ויהי בשלח פרעה]:

 ג והנה כל זה הוא בחי׳ אש שע״ג המזבח• אד יש בחינה אחרת
 גדולה וגבוה מזה והוא בחי׳ מים שמגסכין ע״ג המזבח
 בחג הסוכות שהמים מרווין צמאון הבא מיסוד האש וכמ״ש הוי כל צמא
 לכו למים. וגם בבחיגת ומדרגת מים יש כמה בחינות שונות זו
 למעלה מזו. כדכתיב אתה הראת לדעת כי ה׳ הוא האלהים בשמים
 כו׳ אין עוד מלבדו הראת בראייה תושיית שהוא בחי׳ ביטול במציאות
 לגמרי בבחינת ראיה כמ״ש במ״א. ובחינה זו נק׳ בחי׳ מים שמקרר
 ומכבה את חום האש כי מאחר שהוא בבחי׳ ביטול במציאות לגמרי
 אליו ית׳ הרי ממילא ומאליו מתקרר חום האש הטבעי אשר בנפשו
 האלהית והצמאוו כרשפי אש שלהבת. וכמו למשל אהבת הבן
 אל האב כשרוצה להתקרב אליו ועדייו הוא קצת רחוק אזי
 האהבה נראית וגגלית מן הלב ולחוץ שצועק אבא אבא.

 בשולי העמוד: עיין בהוספות.

 לראשי כי שמאל דוחה. פי׳ שדוחה ומשפיל את האדם כאשר ישים
 אל לבו ויעמיק דעתו ומחשבתו איד שהוא רחוק מה׳ בתכלית ח׳ץ
 וכיוצא באלו הענינים אשר כל זה נמשר מסטרא דשמאלא כנודע ולא
 שיהיה בחינת שמאל של הקב״ה עצמו הוא הדוחה ח״ו בי לא ידח ממנו
 נדח אלא כאשר ישים אל לבו וכו׳ ונמשר ונשתלשל למטה בבחי׳ תחת
 לראשי פי׳ כאשר אני נוטל בחינה זו להמשיד למטה תחת לראשי
 דהיינו בעומק מחשבתי הרי אני בעצמי הוא הדוחה ומשפיל את עצמי
 ממדרגתי שהייתי מחזיק עצמי בעיני מתחלה [ועמ״ש מזה בד״ה חייב
 אינש לבסומי בפוריא]. וע״ד זה סדרו רז״ל כל הוידויים שביום כפור

 שמתודים על נפשם ואומרים סררנו תעבנו וכיוצא בהם שמשפילים
 את עצמם לפני הקב״ה מאד ואומרים איד שהם רחוקים מאד ממנו
 ית׳ והן הם הדברים המעוררים את האהבה והצמאוו להיות אליו ית׳
 תשוקתו ובזה יבא ויגיע להיות זוכה לבחינת ומעלת אהבה רבה שבחג
 הסוכות תהו זורע צדקות. כי הנה כנסת ישראל נק׳ בשם צדקה על
 שם הפסוק בצדקה תכונני וגם כללות ישראל למטה מלאים מצות
 צדקה וחסד, ובעשי״ת הוא בבחיג׳ זריעה כי כמו הגרעין שזורעין
 צריך לזרוע ע״ג עפר שגחרש היטב משא״כ עפר קשה לא יזרע ולא
 יצמח בה כלל. כר כל המצות צדקה וחסד שישראל עושין ומסגלין כל
 ימות השנה הנה לא יזרע ולא יצמיח בה כלל ולא יעשה פרי למעלה
 כ׳׳א ע״י בחינת עשי״ת שמשברין את לבם ודוחין ומשפילין את עצמם
 כעפר שנחרש בבחינת חרישה דמרפי ארעא [ועמ״ש מזה באריכות
 סד״ה האזינו השמים• איד שחרישה זו מתחיל דרד כלל בר״ה וזהו
 עניו שברים כר ושהצמיחה היא חג הסוכות ע״ש]. וכן אנו רואים
 בחוש בעושי צדקה שלא יתן כ״א ע״י שישים את עצמו כעפר משא״כ
 אם מחשב את עצמו ליש ודבר לא יתן כ״א איזה מותרות ממה שיש
 לו אבל לא יגיעו ועמלו וחיי נפשו ממש. שלזה צריך לשבר תאוות לבו
 הנמשכים מגסות רוחו ולהחשיב את עצמו שוה כמו חבירו המקבל ממנו,
 ומאי חזית דדמא דידר סומק טפי כר שיהיה לו מה לאכול ולשתות ולרש
 אין כל מאי שנא ולמה יגרע הלא אב א׳ לכולנו כר. ועמ״ש בד״ה
 ארץ הרים ובקעות. ועי״ז נזרע בחינת הצדקה הנ״ל, ובימים שבין יום
 כפור לסוכות הוא בחי׳ הצמיחה עד שביום ראשון של חג הסוכות נגדל
 ונצמח בחיי אברהם חסד עליון בחינת וימינו תחבקני הנ״ל וגם בחינת
 ומעלת אברהם הוא ע״י שאמר ואנכי עפר ואפר דהיינו בחי׳ עפר
 שזורעין בו ומצמיח כנ״ל וזהו מצמיח ישועות, והוא ע״ד מ״ש הושיעה
 ימינד. כי הנה כתיב השיב אחור ימינו שבחי׳ חסד והימין מלובש בבחי׳
 אחוריים דברים חיצונים וצריד להושיע ידו לו לחזור אל הקדושה
 [ע׳ מ״ש בד״ה ואהיה אצלו אמון גבי עת לחבק ועת לרחק מחבק,
 וע׳ מעניו השיב אחור ימינו בזהר (פ׳ ויצא קס״ג סע״ב פרשה בשלח ת״ז
 סע״א ובפרשה תרומה דקמ״ג ע״ב ובמק״מ שם), וענין שהימין מלובש

 בבחינת אחוריים היינו למטה כשהאדם משפיל אהבתו בענינים גשמיים
 לימשר אחר תאוות הגוף והנה״ב בו׳ ואומר על שמאל שהוא ימין.
 ועי״ז גורמים ח״ו השפלת השפע לחיצונים, ועמ״ש ר״פ בשלח בענין
 כמה ארד אפים כוי, גם בחי׳ השיב אחוד ימינו זהו כענץ המבואר במ״א
 ע״פ המאמר הזהר (פ׳ ויקרא ד״ב ע״ב) קב״ה בגלותא סליק לעילא כו׳
 וכ״מ הפי׳ בזהר (פרשה בשלח דנ״ז סע״א ע״ש^ ועי עוד מעגיו השיב אחור
 ימינו בזהר (פ׳ בלק דר״א סע״א( ובפרשה פנחס (דרל״ז ע״א) ובפרשה
 ויקהל (דר״ג פע״א) ובפי אחרי (דע״ד ע״א). והנה ענין להושיע ידו לו
 זהו כמ״ש הושיעה ימינד וענני (בתהלים סי׳ ס׳). והיינו כמ״ש בד״ה
 האזינו הנ״ל בעניו וסוכה תהיה לצל יומם. כי יומם היינו בחי׳
 חסד לאברהם בחי׳ ימין וצל יומם היינו בחי׳ מקיף עליון שנמשר על
 החסד והמשכה זו היא מבחי׳ ורב חסד ומבחי׳ כי חפץ חסד הוא
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 נקראים מים חיים כידוע. [וביאור עניו ב׳ בחי׳ עפר שהם מקור ב׳
 מעיינות הנ׳׳ל הנה בחי׳ ונפשי כעפר לכל תהי׳ זהו מ״ש בזהר פ׳
 וישלח (דק״ע ע״א) מה בין עפר לאבק כו׳ עפר דכל איבץ נפקין מיני׳
 ועמ״ש מזה בפ׳ וישלח סד״ה ויאבק איש עמו ובד׳׳ה ויגש אליו יהודה
 גבי ענין במחשבה ארץ קדמה כוי לכן עי״ז יוכל להמשיד בחיי באר
 מים חיים שהיא האהבה שבבחי׳ מים שהוא בחי׳ ביטול. ובחי׳ עפר
 הב׳ היינו כמ״ש בביאור ע״פ מי מנה עפר יעקב דקאי על עסק
 התורה שנק׳ עפר שהוא דבר שאינו בגדר מספר בחי׳ ולפני אחד
 מה אתה סופר בו׳ ע״ש, ועמ״ש במ״א בעניו לד לד מארצר דגבי
 אב רם שהוא גילוי המשכת ח״ע ממקורה כו׳ וע׳ בלק״ת שם ובפרדס
 בעה״כ בערר ארץ עליונה היא הבינה וכ״כ בערך עפר. וכ״כ
 במאורי אור ערר עפר שזהו ענין עפרות זהב וזהו הכל היה מן העפר
 ואפילו גלגל חמה כנזכר ברבות בקהלת, ועיין מזה ג״כ בזהר (פ׳ צו
 דף ל״ד ע״ב) ועמ״ש סד״ה וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ועמ״ש
 בביאור ע״פ הבאים ישרש בעניו ארץ חפץ כו׳ ונקרא בחי׳ עפר ע״ד
 ישת חשד סתרו כי גם הכתר מקור הח״ע נמשד מבחי׳ תחתונה
 שבמאציל מל׳ דא״ס כו׳ וע״ז נאמר על עסק התורה מי מנה עפר
 יעקב בו׳ וזהו עניו ב׳ בחי׳ חכמה בראש חכמה בסוף שהם נמשכים
 מבי בחי׳ עפר הנ״ל. וז״ש ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי בתורתה
 דהא בהא תליא כי נעוץ סופן בתחלתן. ובזהר ם״פ בלק ממעיני
 הישועה אלין או״א היינו כי ב׳ מעיינות הנ״ל הן בחי׳ מ״נ
 ומ״ד ושרשן מבי יסודות דאו״א והם מקבלים מבי מזלות ונוצר ונקה

 וע׳ במ״ח דכ״א א׳ ב׳]:

0 

 ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה (בישעיה י״ב). הנה
 בכל השנה היה ניסור היין ע״ג מזבח והוא מפורש
 בתשב״כ בהדיא בכמה מקומות. ובחג הסוכות היה עוד גם ניסור
 המים ע״ג המזבח כל שבעת ימי החג. והוא הלכה למשה מסיני
 (סוכה ל״ד א׳ זבחים ק״י ע״ב) שאינו מפורש בהדיא בתשב״כ רק
 דרבנן סמכוה אקראי, ושאיבת המים היה בשמחה גדולה ע״ש
 ושאבתם מים בששון כו׳ כמבואר במסכת סוכה םפ״ד ורפ״ה.
 ויש להביו הטעם למה אינו מפורש בתושב״כ כו׳ (ועיין מזה בזהר
 בסוף חלק א׳ בהשמטות די״א ע״ב ודי״ב ע״א וע״ב). והנה בתחלה
 צ״ל ענין ניסור היין כי הנה ביין כתיב (שופטים ט׳) החדלתי את
 תירושי המשמח אלקים ואנשים, בהיות ידוע דבינה אם הבנים היא
 השמחה כמ״ש אם הבנים שמחה. כי השמחה היא גילוי ההעלם לכן
 נמשר דוקא מבחי׳ בינה שהוא כשמבין ומשיג תעלומות חכמה שנמשר
 בגילוי בהבנה והשגה ממש שמשיג אותו בטוב אז יהיה השמחה.
 משא״כ כשעדיין אינו משיג הדבר בהשגה היטב רק הוא עדיין
 נעלם בכח חכמתו ואינו בגילוי אצלו ממש לא יקבל עונג ושמחה כלל.
 אד הנה בינה נק׳ ג״כ עלמא דאתכסיא וכמ״ש בזח״א* ויצא (קנ״ג ב׳
 קנ״ד ובשאר דונתי). וזה היה עבודת הלוים דכתיב ועבד הלוי הוא

 שממשיכים בחי׳ הוא דהיינו עלמא דאתכסיא הוא דא עתיקא המלובש
 בבינה מהעלם אל הגילוי והיינו ע״י השיר שהיו אומרים על היין שהוא
 בחי׳ בינה. וזהו ענין יין המשמח אלקים ואנשים שמביא אלקות
 לידי גילוי לאנשים דהיינו ע״י הבינה שמבין ומשיג גדולת ה׳ תתלהב
 נפשו בה׳. וזהו ג״כ בחי׳ יין הגשמי שגורם ג״כ השמחה וגילוי ההעלם
 נכנס יין כוי (וע׳ עוד מעניו ועבד הלוי הוא בד״ה אז ישיר משה ובנ״י
 ומעניו הוא בד״ה לד לד גבי הוא עשני)• אד ההפרש בין ניסור היין

 שויה בסוף—בהשמטות: בבור 1101 נוסף בגוכתי״ק: פי׳ כה.
 •) עייו בהוספות.

 משא״כ כשהוא אצל אביו ממש הנה הלב תוכו רצוף אהבה אבל
 אינה נראית ונגלית חוץ מן הלב ולכן נקרא בחינת מים שמקרר
 בחינת האש שלא תתגלה לחוץ כ״א נסתרת בתור הלב [וכמ״ש במ״א
 בעניו חסדים המכוסים כוי ועמ״ש בד״ה וידעת היום בענין וכל
 קרב וכליות יזמרו ומ״ש םד״ה והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול
 גבי עניו בהר הקדש]. וזהו עניו תפלת שמונה עשרה בלחש בחשאי כי
 בפסוקי דזמרה הוא מעורר את האהבה כרשפי אש להיות שורף
 ומבלה את האשים אשר הם אש זרה כנ״ל. והרי הוא כאלו עדיין
 רחוק מן המלד משא״כ בתפלה שהרי הוא כאלו עומד לפני המלד
 ואומר ברוד אתה וכר. פי׳ ברור בחינת המשכה שממשיד יחודו ית׳
 למטה שיהיה הוא בבחינת ביטול אליו ית׳. ועד״ז תקנו מודים אנחנו
 לד שהוא בחי׳ ביטול כמ״ש במ״א. וזהו ענין הכריעות והשתחוואות
 כוי לכן הוא בלחש ובחשאי, [וע׳ בזהר פ׳ תרומה דקל״ז ע״א. ובפ• בראשית
 ד״נ ע״ב ובפ׳ שמיני דל״ט ע״א]. אך להיות בחי׳ ומדריגה זו קבוע׳

 ונטיעה בלב האדם כל היום שלא ימוט מזה צריר האדם לשית עצות
 בנפשו. כי הנה אנו רואים בחוש שאחר תפלת שמונה עשרה חוזר
 להיות כבראשונה. והעצה האמיתית הוא עסק התורה והלכותיה עם
 היותן מלובשים בדברים גשמיים תחתונים כמו בעניני זרעים מועד
 כוי הן הנה תכלית היחוד והדביקות בו ית׳ כמ״ש במ״א, וצריר
 האדם להבטל ולהכלל אליו ית׳ להיות מכון ליחודו ית׳ ויבטל ויפקיר
 את עצמו מכל רצונותיו ומחשבותיו. וכמ״ש במ״א על פסוק ארץ
 אוכלת יושביה וגו׳. יבבחינה זו הנה עסק התירה שיה ממש כמו
 תפלת שמונה עשרה ויכול האדם שיהיה רושם בחינת הביטול שבתפלת
 שמונה עשרה קבוע ונטוע במסמרית בל ימוט לנצח כל היום בעסקי
 בתורה. וזהו ביום השמיני עצרת תהיה לכם שתהיה לכם עצרת
 וקליטה לבחי׳ מים הנ״ל שיקלוט ויתפוס בתוככם לבלתי תהיו
 פולטים ח״ו [וע׳ בהשמטות שבזהר ח״א סס״י כ״ה שזהו ענין כי
 מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים ועמ״ש מזה בביאור
 על פסוק וידעת היום בפרשה ואתחנן], כי אדם יכול להיות אחר
 התפלה חוזר כבראשונה והיינו ע״י בחינת ביום השמיני שהוא בחי׳
 בינה ליבא דהיינו שיהיה בו בחינת ביטול בעומק נקודת הלב כנ״ל
 והיינו לפי שהתגלות עתיק הוא בבינה עולם התענוג לכן עי״ז נמשד
 להיות עצרת וקליטה לבחי׳ מים הנ״ל שהוא בחי׳ אהבה בתענוגים כוי
 כמשל הבן כשהוא אצל אביו כו׳ כנ״ל. וזהו ושאבתם מים בששון
 ממעיני הישועה כי בחינת מים הנ״ל צריך להיות בבחי׳ מעיין כדכתיב
 אותי עזבו מקור מים חיים כוי. דהיינו ע״ד משל כמקור הנובע מתחת
 לארץ ואינו נראה ומושג כ״א הנביעה משא״כ המקור עצמו עמוק
 עמוק מי ימצאנו [וע׳ מזה ברע״מ ס״פ בא (דמ״ב ע״ב), ועיין עוד
 מעניו אותי עזבו מקור מים חיים מהר (ס״פ ואתחנן דרס׳׳ו ע״א) ובמק״מ
 ובהרמ״ז שם ובפי וילד (דרפ״ו ע״א) לקדשא שמא דקוב״ה באמן וע׳
 מעניו אמן ברע׳׳מ פ׳ עקב (דרע״א ע״א) ובפי׳ הרמ״ז שם, וע׳ עוד
 מהר"ויקרא•••די״ב ע״ז^ וכד צריר האדם באתערותא דלתתא ג״כ
 לחפור בעומק המעיין במה שהוא נובע מן המקור עמוק עמוק
 מתחת לעפר דהיינו שיהי׳ בבתי׳ ונפשי כעפר לכל תהיה, וגם להעמיק
 עיו? שכלו בעסק התורה והלכותיה [ועמ״ש סד״ה האזינו השמים גבי כרביבים
י עשב] שהיא בחי׳ ח״ע ראשיתה דכולא נמשד ממקור מים חיים  ״
 העליונים ולמטה ירדה ונשתלשלה מאד עד שהם בבחינת מתחת
 לעפר ענינים גשמיי׳ זרעים מועד כוי• ומשם הם נובעים להיות
 מעייני הישועה. וזהו מעייני תרי שהם ב׳ בחינות בחינת ונפשי
 כעפר לכל תהיה ובחי׳ התורה שמלובשת בעפר גשמי כנ״ל ועי״ז
 דוקא נקרא בחינת מים חיים, כי המים אשר על פני הארץ אינם



 לקוטי דרושים לסוכות תורה פ

 בו׳ שהוא בחי׳ טעמים והוא בחי׳ חכמה כנודע, (ואף שלמטה הרי
 תשב׳׳כ הוא בחינת ז״א ותשבע״פ היא בחינת מל׳ הרי אדרבה באמת
 בחכמה יסד ארץ שהיא מל׳ תשבע״פ וכונו שמים ז״א תשב׳׳כ הוא
 בתבונה וע׳ מ״ש ע״פ השמים כסאי והארץ הדום רגלי כוי). ובזה
 יובן עניו הנ״ל שניסור הייו כתיב בתורה וניסור המים לא נכתב
 בתורה רק הלכה למשה מסיני. והיינו כי יין הוא בחי׳ בינה תשב״כ
 וזהו פי׳ יינה של תורה וכדלקמן ולכן יכולה להכתב בתשב״כ. משא״כ
 ניסור המים שהוא בחי׳ חכמה אינה יכולה להיות כתוב בתשב״כ
 שתתפשט בבחי׳ כתב אותיות והוא בחי׳ מוחין דאבא ומוחין דאימא.
 (ולפמ״ש בע״ח שכ״ו ספ״א מובן שבערד האצי׳ למעלה מהבריאה כד
 ערד החכמה למעלה מהבינה באצילות עצמו והיינו שבינה היא בריאה
 שבאצילות משא״כ חכמה ובפרטות בחי׳ חכמה שנקרא מים חיים
 היא בחי׳ אצילות שבאצילות והיינו שבחי׳ בינה נקרא מי דקיימא
 לשאלה שעם היותו בחי׳ העלם הוא ההעלם של הגילוי, וכעניו דכתיב
 יוצר אור ובורא חושד יצי׳ הוא גילוי ובריאה העלם, והיינו ההעלם
 השייד להגילוי מחשבה ודבור משא׳׳כ בחי׳ חכמה שהוא אצילות
 הנה לגבי אצילות שוה בריאה ויצירה וכחשכה כאורה כמ״ש במ״א.
 והיינו לפי שבחינת אצי׳ הוא למעלה מסדר ההשתלשלות דבי״ע ולכן
 ההעלם והגילוי שבסדר השתלשלות שהוא בחי׳ בריאה ויצירה שניהם
 שויו ממש לגבי אצילות והנה על ידי ניסור המים בחג ממשיכים
 גילוי ההעלם שלמעלה מסדר ההשתלשלות דהיינו בחי׳ חכמה שהוא
 אצילות בחי׳ מוחץ דאבא לכו הוא גבוה מאד נעלה מניסוד היין
 מוחין דאימא שהוא גילוי ההעלם שבסדר ההשתלשלות. ועמ״ש
 בד״ה שיר השירים בפי׳ כי טובים דודיך מיין והוא ע״ד קריעת
 ים סוף כי ים ויבשה הם העלם וגילוי של סדר ההשתלשלות עלמא
 דאתכסיא ועלמא דאתגלייא אן־ ע״י רוח קדים קדמוגו של עולם
 שלמעלה מסדר השתלשלות העולמות אזי הפד ים ליבשה כי שם
 שניהם שויו ובחשכה כאורה כג״ל). ובזה יובן מארז״ל ע״פ כי
 טובים דודיד מיין ערבים עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה.
 וצ״ל מהו סופרים ומהו יינה של תורה. והענין דהנה מבואר בספר
 יצירה בשלשה דברים ברא הקב״ה את עולמו בסופר וספר וסיפור.
 סופר הוא בחי׳ חכמה המשפיע לספר שהיא בינה בחי׳ מחשבה.
 וסיפור הוא בחינת דיבור המקבל מספר שהוא בינה שהרי בלתי
 מחשבה א״א לדבר. (וזהו שבשלשה דברים אלו ברא הקב״ה עולמו כי
 התהוות העולמות הוא מבחי׳ דבר ה׳ שהיא בחי׳ ספור והדבור מקבל
 ממחשבה שנק׳ ספר שהוא נמשר מבחי׳ חכמה איה סופר וזהו בראשית
 ברא והיינו ע״י שמחכמה נמשר לבחי׳ מחשבה וממחשבה לדבור). וזהו
 ערבים עלי דברי סופרים בחי׳ סופר שהוא חכמה ושם הוא שרש תורה
 שבעל פה וניסור המים יותר מיינה של תורה והיא בחי׳ תשב״כ שנק׳ ספר
 והוא בחי׳ בינה וניסור היץ שבחי׳ חכמה שהוא בחי׳ סופר הוא גבוה
 מאד נעלה מבחי׳ בינה שהוא בחי׳ ספר, (ועמ״ש בד״ה איה סופר וע״פ
 שחורה אני כו׳ מעניו סופר וד״ס כוי)• אד עם היות שהחכמה היא
 למעלה מבחי׳ בינה אעפ״כ חו״ב הם תרין ריעץ דלא מתפרשין ואם כן
 צריד לחברם תמיד למטה ובאתעדל״ת אתערותא דלעילא וזהו ושאבתם
 מים בששון מים הוא בחי׳ חכמה תשאבו בששון שהוא בחי׳ בינה ובזה
 יתחברו בחי׳ חר׳ב להיות תרין ריעין דלא מתפרשין, (וע׳ מ״ש במ״א בד״ה
 ראה אנכי נותן בו׳ מענין זה איר שגם בעבודת ה׳ למטה באדם צ״ל ב׳
 הבחי׳ דחו״ב יחד תמיד בחי׳ נקודה בהיכלי׳ וא״א להיות קיום בבחי׳
 א׳ לבד כו׳ ע״ש*. ועמ״ש בד״ה וידעת היום גבי שלום שלום לרחוק
 ולקרוב). ולזה היו אנשי מעשה מרננים ומרקדים בעת ניסור המים.
 (וגם לכן היו מנסכין המים בשעת ניסור חיץ כמ״ש בהרמב״ם סוף

 •) עיין בהוספות.

 שבכל השנה לבחי׳ מועדים לשמחה ובפרט • סוכות זמן שמחתנו
 שהיה בהם ג״כ ניסור היין, הוא כמו עד״מ אדם כשנתפעל ושמח מאיזה
 דבר אעפ״כ יכול להיות השמחה וההתפעלות אצלו בהעלם מזולתו
 שיהיה תוכו רצוף חדוה ושמחה ואינו גלוי לעין כל, אבל כשנתפעל
 ונשמח מאד מאיזה דבר אזי נראה שמחתו לעין כל ומרנן ומרקד
 ברגל ומטפח ביד שאינה יכולה להיות בהסתר מרוב גדולת השמחה.
 כף בכל השנה אף שגתפעל מאלהות א״ס ב״ה הממכ״ע וסוכ״ע אעפ״כ
 הוא בהעלם אצלו שאור השמחה מתעלם בהכלי והכלי מגבילתו, אבל
 בחג הסוכות גראה שמחתו לעין כל שהאור בוקע הכלי מחמת רוב
 גדולת אור השמחה וריבוי גילוי ההעלם (ועמ״ש בד״ה ה׳ לי כעוזרי
 ועמ״ש ר״פ שלח בד״ה עגיו המרגלים בפי׳ זבת חלב ודבש שהוא
 מחמת תוספת האור והגילוי לא יוכלו הכלים להעלים כוי/ ושמחה זו
 היא הרעש הגדול כמו שמרנו ומרקד כשנשמה בגשמי, כן ויותר
 מכן הוא הרנון והרקוד ברוחניות בשירות ותשבחות לפני ה׳ כמ״ש
 והאופנים בראש גדול. זהו עניו ניסור היין של כל השנה וגם בסוכות
 היו מגסכים גם יין. וניסור המים הוא היה בחג הסוכות לבד היו
 מנסכים יין בספל זה ומים בספל זה מערבי של מים כוי. וניסור
 היין הוא בחינת בינה וניסור המים הוא בחינת חכמה והוא גבוה
 מאד געלה מניסור היין. והענין כי זהו בחי׳ כהנים ולוים כמ״ש
 בזהר (m דל״ט ?•א) דיין מסטרא דליואי אתי כו׳ וסטרא דכהנא
 מיין צלילן גהירץ. כי טבע המים שיורדים ממקום גבוה למקום
 נמוד והוא בחי׳ כהן שההשפעה יורדת לכה״ג ומשם לכל הבחנים
 כמארז״ל כה״ג נוטל חלק בראש מדת ראש הוא משפיע, ויין הוא
 בחינת לוים שהוא ההעלאה ממקום נמוד למקום גבוה מאד והוא
 ג״כ לארמא גןלא ברעש ושיר שהוא בחי׳ התגלות כמארז״ל כל בעלי
 השיר יוצאים בשיר. משא״כ מים הוא בחשאי כמו בחי׳ כהנים דעובדוי
 בחשאי אינון כו׳ וכמו שבחי׳ כהנים גבוה מבחי׳ לוים כמ״ש וילוו
 עליר וישרתוד, כד ניסור המים גבוה מאד נעלה מניסור היין, (ובפרט
 שהיה מים חיים שגודע מדרגתם הגבה מאד נעלה בבחינת חכמה
 כמ״ש במ״א גבי מים חיים דקידוש מי חטאת כוי, גם כמ״ש בדרוש
 והגדת לבנד בענץ ההפרש שבין יו״ט לשבת, זהו ג״כ מוחין דאימא
 ומוחין דאבא, ובמ״א נת׳ שזהו ג״כ ההפרש בין ברכה לקדושה גם
 לכן בכהנים נאמר וקדשתו ובלוים כתיב לטהרם כמ״ש במ״א בד״ה

 שבת שבתון וע״פ ושמתי כדכד):

 ב והנה נודע עניו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שתורה שבכתב
 הוא רק בחינת אותיות וצירופיהן וכמארז״ל כל התורה
 שמותיו של הקב״ה. ולכן כל אותיותיה מנויות לבל יעדיף ויחסיר וכל
 אות צ״ל בדמותו ותבניתו והנגיעה פוסלת, והנה האותיות הן בבחינת
 בינה וכמ״ש״במ״א ע״פ ופתחת עליו פתוחי חותם וע׳ בהרמ״ז ר״פ
 ויקרא. וכנראה בחוש שכשבא השכל לכלל הבנה והשגה מתגלים בו
 בחי׳ אותיות במחשבה. אבל בבחי׳ חכמה שהוא למעלה משכל המושג
 אין בו בחי׳ אותיות עדיין. וזהו עניו אותיות התורה שהתשב״כ
 היא בבחי׳ בינה ובינה נקרא ספר תורה כמ״ש בזהר ויקהל(דף רי״ש). והיינו
 בחיגת אותיות המחשבה ואע״ג דאורייתא מחכמה נפקת לגבי המאציל
 היא בחי׳ חכמה אבל לגבי הנבראים היא בחי׳ בינה. (ולכן חמשים יום
 מיצ״מ עד מתן תורה כגגד חמשים שערי בינה וביום החמשים שער הנ׳
 ניתגה תורה וע׳ בזהר תצוה דקפ״ג ע״א/ ותשבע״פ היא בחי׳ חכמה
 ושם אין האותיות עיקר כל כר אלא השכל וההשכלה היא העיקרית
 המתגלית בתור האותיות ולכן אין מדקדקין באותיותיה כ״כ, כי בתשבע״פ
 העיקר היא החכמה וההשכלה וכמו שאמרו בגמ׳ מאי טעמא דר׳ מאיר
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 ג״כ ענין ותתצב אחותו מרחוק! וכתיב אמור לחכמה אחותי את וע׳
 במק״מ פ׳ תולדות (קמ״ב א׳) בפי׳ מרחוק ה׳ נראה לי. אבל מבחי׳
 בינה נמשך בבחי׳ קירוב וזהו כאיש אשר אמו תנחמנו כו׳ ולכן אם
 הבנים דייקא שמחה שהשמחה היא בחי׳ גילוי אשר זה נמשך מבחי׳
 בינה דייקא. וזהו עניו יין המשמח כוי. אך בחג הסוכות יש כח
 לנש״י להמשיך בחי׳ חכמה שיהיה החכמה מאיר ג״כ בבחי׳ קירוב
 וגילוי כמו הבינה ממש. וע״ז נאמר בן חכם ישמח אב בן חכם
 דוקא, וע׳ מזה בד״ה ביום השמע״צ, וזהו ענין השמחה דבית השואבה
 שבחי׳ מים חיים חכמה עילאה נמשך בבחי׳ גילוי וקירוב ע״ד אם
 הבנים שמחה שהשמחה היא הגילוי והיינו שאז נמשכים ומתגלים
 מוחץ דאבא כ״כ כמו הגילוי דמוחין דאימא כו׳ והכח הזה הוא ע״י
 התשובה ביוהכ״פ לפני הוי׳ תטהרו וכו׳ ע״ש, והיינו שע״י התשובה
 מעורר בחי׳ הכתר שלמעלה מהחכמה ואז ע״י התגלות הכתר בחכמה
 נמשך שיהיה החכמה בבחי׳ גילוי. ועמ״ש ע״פ אריתי מורי והוא
 עד״מ החכם כשנופל לו שכליים חדשים הרבה מאד מוכרח לגלות
 מעט מחכמתו כי לא יכול לסבול מרבוי האור, וכענין מ״ש במ״א ע״פ
 אז יבקע כשחר אורך כוי, ועמ״ש במ״א ע״פ ארוממך ה׳ כי דליתני
 כו׳ שם נת׳ עניו זה וע׳ מ״ש בפ׳ שמות סד״ה מי שם פה לאדם,
 וזהו עניו וחסידיך ירננו שבזהר ר״פ ויצא (דקמ״ח ע״ב). גם כמו שענין
 התשובה הוא בחינת לרחוק שנעשה קרוב, כך עי״ז נמשך מלמעלה
 מה שהוא בחי׳ אחכמה והיא רחוקה ממני יהיה מאיר בבחי׳ קירוב
 ממש. ועמ״ש בביאור ע״פ ואתחנן כוי. ועוי״ל דמבואר בד״ה והגדת
 לבנך שביו״ט נז׳ שמחה לפי שהוא מוחין דאימא בחי׳ השגה אבל בשבת
 מוחץ דאבא שהוא מה שלמעלה מההשגה לא שייך שמחה כ״א ביטול
 ועד״ז בחי׳ מים צליליו דח״ע לא שייך שמחה. אך על ידי שבת שבתון
 דיוהכ״פ שהוא בחי׳ שלמעלה מהשבת ומחכמה עילאה לכן נמשך
 בסוכות שיהיה חכמה מאיר בקירוב בבחי׳ השגה ולכן היה שמחה
 בניסוך המים. והוא שמחה שבבחינת ביטול ע״ד מ״ש םד״ה בשלח
 פרעה גבי ולא נחם כו׳ בענין ארץ כנען ולכן זהו מעייני הישועה
 שלא יהיה יניקת החיצונים כי החכמה דוחה אותם וכן השמחה שבבחינת

 ביטול כו׳):

• 
 להבין מ״ש ביום השמיני עצרת תהיה לכם. ובשביעי של
 פסח כתיב עצרת להוי׳ אלהיך. הנה כתיב ואהבת את
 ה׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. ופי׳ בכל לבבר ארז״ל בשני
 יצריך ביצ״ט וביצה״ר דהיינו שכל כח ועוצם הלהב רשפי אש בוערה מכל
 מיני יצה״ר שבעוה״ז יתהפך הלהב כולו לאהבת הי. וכמו שיהיה לעתיד
 דכתיב כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה׳ לעבדו שכם
 אחד דהיינו שאפי׳ כל העמים עו״ג שהן שרשי התאוות גשמי׳ יהפוך להם
 שפה ברורה לקרוא כולם כר, והוא ענין אתהפכא חשוכא לנהורא ולעבדו
 שכם אחד. פי׳ שכם בחי׳ אחוריים בתר כתפין והיינו בעניו מ״ש ואתה
 הסבות את לבם אחורנית יתהפך להיות בבחינת אחד [וזהו ג״כ עניו ואני
 נתתי לך שכם אחד על אחיך שבירור דיוסף להיות מבחי׳ שכם בחינת אחד
 הוא בבחי׳ שלמעלה יותר מבירור דהשבטים וכמ״ש סד״ה והנה אנחנו
 מאלמים אלומים וע׳ לקמן בענין בכל מאדך], וזהו פי׳ ואהבת שהוא לשון ציווי
 וגם ל׳ עתיד לומר שלעתיד סופך לאהוב את ה׳ בכל לבבך כי לא ידח ממנו
 נדה. ובכל נפשך הוא בחי׳ אהבה גדולה מזו שאינה נתפסת בלב האדם לפי
 שאיו בגשמיות דוגמתה ובערכה כלל כ״א לה׳ לבדו והיא אהבת הנפש האלקי׳
 לבדה וכמ״ש נפשי אויתיך והאהבה הזאת היא מתלהבת ומתלהטת בנפשות
 הצדיקים כי היכל ה׳ המה וכלי בית ה׳. ובכל מאדך היא בחי׳ אהבה העולה

ה מעט — במ־א ע״פ: בבור 1101 נוסף בגוכתי״ק: במ״א בסידור חג הסוכות בעניו אז יבקע. ר  ש
ה נדה — הוא בחיי: בכת״י: היא, ובדפוס ראשון אין תי׳ זו. ר  ש

ה נדה — לפי: בכת״י ובדפוס ראשון ליתא תי׳ זו. ר  ש

 הלכות תמידין ומוםפין. וזהו ג״כ ענין הנז׳ מהר (פ׳ בלק דקפ׳׳ט סע׳׳א)
 ע״פ ויבא לו יין דארמי מיא בההוא יין):

 ג ובכדי להבין עניו ממעיני הישועה צ״ל תחלה פסוק כוס

 ישועות אשא. שזה אמר דהע״ה על מדתו שהוא בחי׳
 מל׳ דאצילות שנק׳ כוס ישועות. וכמ״ש מהר (ויחי דר״נ ע״א) דהא
 בהאי כוס אתנגידו ברכאן מאינון ישועות דלעילא והוא נטל לון וכניש
 לון לגביה כוי, כמו הדבור עד״מ הוא הכלי שבו נמשכים ומתלבשים כחות
 הנפש שכל ומדות כו׳ כך המל׳ היא הכלי שבו נמשך השפע מכל
 הע״ם כר וז״ש הלל בשמחת בית השואבה אם אני כאן הכל כאן
 וכדפי׳ מהר (בהשמטות דשייד לחלק ראשון דף י״ב ע״א) אי שכינתא דאקרי
 אני שריא כאן הכל כאו כו׳ וע״ש. וישועות פי׳ מהר (תרומה דקס״ט
 א׳) מאן ישועות דא ימינא דכתיב ותושע לו ימינו כו׳ ובפי בראשית
 (דף אי) פי׳ שהם חמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה שהם ה״ג,
 והענין שהם ה״ג ממותקות מה״ח כו׳ כמבואר בזהר הרקיע ר״פ
 בראשית שם. ועניו הישועה הוא כי מל׳ דאצילות יורדת להחיות
 בי״ע כמ״ש רגליה יורדות מות ע״כ צריכה לבחי׳ ישועות להושיעה שלא
 יהיה יניקת החיצונים. וע״ז אמר דוד כוס ישועות אשא שיוגבה בחי׳
 הכום להעלותה באצי׳ אשר שם לא יגורך רע (ועיין בהרמ״ז ר״פ בראשית
 דפי׳ שנשיאת הכום הוא להמשיך לבחי׳ מל׳ מה״ג דע״י בר). וזהו ענין

 ממעיד הישועה שהוא המעיו שממנו נמשך הישועות לכוס של
 ברכה כו׳ ע״ד מ״ש במ״א בענין פי׳ נברך דברכת הזימון שהוא
 כמ״ש ברע״מ פ׳ בא (דמ״ב ב׳) בעניו מקור ומעין וחפירה והיא
 בחי׳ בריכה שנמשך לשם המעיו הנובע מהמקור ע״ש, וזהו נברך
 להמשיך בחי׳ בריכה זו להמשיך ממנה לכוס של ברכה שמקבל
 מבחינת בריכה הנ״ל. וזהו עניו מעייני הישועה (והיינו בחינת
 יסודות דאו״א. וכמ״ש בזהר (ס״פ בלק דרי״ב סע״ב) ממעיני הישועה
 אליו או״א כו׳ וכולא ממבועי נביעין עמיקיו כוי, וע׳ מ״ש בביאור ע״פ
 ששים המה מלכות בענין מ״ש לע״ל ומעין מבית ה׳ יצא והשקה כו׳
 כי עכשיו שההמשכה מבחי׳ ונהר יוצא מעדן שהוא בחי׳ בינה אזי
 בהשתלשלות למטה נאמר ומשם יפרד שנעשה בחי׳ יש ודבר נפרד אבל
 כשיהי גילוי בחי׳ מעין שהוא בחי׳ והחכמה מאין תמצא אזי והשקה גם
 אפי׳ בחי׳ נחל השטים כו׳ שגם למטה יהיה גילוי הביטול כוי. ומזה ג״כ
 יובן בתוספת ביאור עניו מעלת ניסוך המים שהוא מבחי׳ מעין בחי׳
 חכמה שגבוה מאד נעלה מניסוך הייו שמבחי׳ בינה בחי׳ ונהר יוצא כו׳
 (וע• בזהר ח״ג דל״ט ע״א הנ״ל). וי״ל ג״כ דמבועי נביעין עמיקין

 היינו ב׳ מזלות ונוצר ונקה שמהם מקבלים או״א, ולפי׳ הרמ״ז בכוס
 ישועות אשא שהישועות נמשכים מיסוד דע״י המלובש בא״א א״כ
 מעיני הישועה הם ע״י וא״א כוי, עוד פי׳ שם בזהר בלק דמעיני
 הישועה הם נו״ה ובפרדס עמד ע״ז מה שייך לנו״ה שיהיה נק׳
 מעייני הישועה. אך עפמ״ש במ״א בענין והנצח זו ירושלים יובן זה
 כר). והנה ע״פ המבואר למעלה בענין ניסוך המים שלא ניתן לכתוב
 בתשב״כ מפני שהוא מבחי׳ סופר שלמעלה מבחי׳ ספר כנ״ל, הנה
 עד״ז יובן עוד ענין הקפות שבשמע״צ שלא נכתבו אפילו בתשבע״פ
 ואינו אלא מנהג כי הנה המה מקיפים דאבא ולבן לא ניתנו לכתוב
 אפילו .בתשבע״פ שהיא בחי׳ א״פ דחכמה כוי, וקרוב לזה נתבאר
 במ״א בעניו תפלת ערמת רשות שהוא מפני שהמשכה זו היא
 ממקום עליון מאד עד שאין אתעדל״ת מגעת שם כ״כ לכן הוא רשות
 שאינו חובה ממש מטעם הנ״ל עיין בזהר ח״א דקל״ג ע״א.
 (ועוד י״ל בעניו ושאבתם מים בששון שהיה שמחה גדולה בשאיבת המים
 והוא מובן ממ״ש במ״א ע״פ ביום השמיני עצרת שבחינת חכמה
 מאירה בבחי׳ ריחוק. כמ״ש אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. וזהו

 שו״ה מעייני — יןבן זה כר: בבוך 1101 נוסף בגוכתי״ק: ועמ״ש בביאור ע״פ אלה מטעי כר.
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 עצרת להוי׳ אלקיד שהוא ענין ההמשכה מא״ם ב״ה אנכי מי שאנכי
 שיהיה נמשר להיות הוי׳ אלקיד דהיינו שיתלבש בתורה ומצות כו׳
 הקב״ה יושב ועוסק בתורה כו׳ ועמ״ש מזה בד״ה שיר השירים]
 וכמארז״ל א״ת בניד אלא מניד כי ת״ח נק׳ בנאים שעוסקים בבנינו
 של עולם כי אין להקב״ה בעולמו אלא ד׳ אמות של הלכה בלבד
 וכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. וכן
 בעניו המצות ובפרט מצות הצדקה דכתיב עולם חסד יבנה וכתיב
 חסד ה׳ מלאה הארץ. וזהו בחי׳ עצרת של ז׳ ימי הפסח לעצור ולכלוא
 את הרוח והנפש שלא יצאו מנרתקן ויתבטלו ממציאותן באהבה רבה
 זו רק להיות כאש עצור בלבו בבחי׳ רצוא ושוב, ועמ״ש מעניו רצוא

 ושוב בד״ה וכל העם רואים את הקולות ובד״ה בפ׳ נסכים כתימ

 אך בחי׳ עצרת של חג הסוכות הוא עניו מ״ש תעו לשוני אמרתד
 כי כל מצותיד צדק. והוא כי ע״י עשי״ת זוכה ישראל לבחי׳
 תשובה מאהבה הנ״ל. וזדונות נעשו לו כזכיות. ולכן נמשד מלמעלה
 למטה ג״כ אהבה רבה מאד אהבה בתענוגים בכל ימי הסוכות בבחי׳
 וימינו תחבקני שהוא כמו למשל מי שמחבק את חבירו אינו מניחו לנטות
 ממנו כר כביכול מתעלים באהבה זו לדבקה בו ממש שלא להפרד
 ממנו ח״ו. וזהו כי גבר עלינו חסדו. פי׳ שחסד ה׳ הוא גבור
 וחזק ממנו ואינו מניח אותנו לנטות אל צד אחר ח״ו והאהבה זו היא
 ג״כ בלי שיעור וגבול עד כלות הנפש ממש וכמ״ש כלתה נפשי, [וצ״ל
 דבחי׳ זו גבוה מאהבה רבה, ויובן זה עפמ״ש בביאור ע״פ חכלילי
 עינים בעניו אהבה בתעגוגים שהיא למעלה מבחי׳ אהבה רבה כוי]
 והנה כתיב צדק לפניו יהלר וישם לדרר פעמיו. פי׳ צדק מדת
 כנס״י לפניו יהלר שע״י בחי׳ וימינו תחבקני הנ״ל מתעלית בעילוי רב
 להיות לפני ה׳ ממש [ועמ׳׳ש סד׳׳ה ויושט המלך לאסתר בפי׳ ותעמוד לפניו
 ובד״ה יחיינו מיומים בפי׳ ונחיה לפניו] ואז וישם לדרד פעמיו היינו המשכת

 אלקותו מלמעלה למטה עד בחי׳ סוף המעשה וכמ״ש מה יפו פעמיך
 בנעלים שע״י התורה דאקרי דרד יומשד הגילוי למטה [ועמ״ש בד״ה
ר שלח (דקס׳־א ב׳) ה  אשירה להוי׳ בפי׳ ושמרו דרד הוי׳ וכו׳ וע׳ מ
 ת״ח בו׳ בדרר נועם בו׳ ובפי מקץ (דקצ״ז ב׳) ע״פ דרכיה דרכי נועם
 ועמ״ש בד״ה ושמתי כדכד בעניו וכל גמלר כו׳ וע׳ בזהר באדר״ז
 (דר״צ ע״א) ע״פ אלקים הבין דרכה ומ״ש ע״ז האריז״ל בפי׳ הספ״ד

 פ״ד (דקי׳׳ח סע״ב) שפי׳ דרכה היינו מזלא דא״א ול״ב שבילין כוי, וע׳
 עוד בזהר פ׳ בשלח (דנ״ז סע״ב) ועמ״ש בד״ה כי ההרים ימושו בפי׳
 צדיק ה׳ בכל דרכיו ומ״ש בסידור ע״פ זה. וע׳ באגה״ק סי׳ ד׳ מ״ש
 וזהו צדק לפניו יהלר בו׳ שממשיך את פנימית הלב לה׳ ואח״כ ישם
 לדרר פעמיו כמ״ש והלכת בדרכיו בו׳ בכל מעשה המצות כולם ותלמוד
 תורה כנגד כולם שכולם עולים לה׳ ע״י פנימית הלב ביתר שאת
 ומעלה מעלה מעלייתו לה׳ ע״י חיצוניות הלב עכ״ל. והיינו ע״ד מה
 שאנו אומרים בתפלת שבת ויו״ט קדשנו במצותיד אע״פ שאנו מברכים
 אשר קדשנו במצותיו שכבר קדשנו אלא לפי כי עליית מעשה המצות
 לה׳ יש בהם מעלות ומדרגות זו למעלה מזו, ועמ״ש בביאור ע״פ
 וארשתיד לי. ובד״ה אוסרי לגפן בפי׳ כמצות רצוגר. וסד״ה ועשית
 בגדי קדש. ולזאת יובן איד שע״י פגימית הלב שבחי׳ צדק לפניו
 יהלד אזי גם בחי׳ וישם לדרד פעמיו מלמעלה למטה הוא
 מבחי׳ עליונה יותר כו׳ ועמ״ש בפ׳ וישב ע״פ ונתתי לד מהלכים
 כוי. ועד״ז יובו מה שביקש משה ליכנם לארץ כדי שיתקיימו כל
 המצות על ידו דייקא כדאיתא בגמרא ספ״ק דסוטה והקשו בסוף
 ספר פרי הארץ על לשון ויתקיימו כולו על ידי דהוי לי׳ למימר
 ואקיים כל המצות כוי, ולפי מ״ש א״ש דהמצות עצמן כשיהיו נעשים

 שויה ני — זונה: בכת״י ובדפוס ראשון: זוכים.
 שויה תשובה — נעשו לו: בכת״י: נעשים להם.

 שו״ה וזהו — שנזנזשיך: באגה״ק שם(קו, א): שמוליד.
 שויה לדרך פעמיו: באגה״ק שם: לדרד ה׳ פעמיו.

 על כולנה שהיא בחי׳ אהבה רבה במאד מאד שאינה נתפסת אפילו בנשמו׳
 הצדיקים וגבהו דרכיה במאד מאד למעלה מעלה מבחי׳ הנבראים
 שהוא לדבקה בו ית׳ בו ממש בא״ס ב״ה, והנה כתיב גדול ה׳ ומהולל
 מאד ולגדולתו אין חקר וכד האהבה הנמשכת מזה היא בבחי׳ מאד
 בלי שיעור וגבול ואיו הנפש יכולה להשיגה להיות שהגפש היא בחי׳
 נברא בבחי׳ כלי וגבול׳ אד הזוכה לאהבה רבה הזאת הם בעלי תשובה
 ע״ד מאמרז״ל במקום שבדית עומדים אין צדיקים גמורים יכולים
 לעמוד. והענין כמ״ש כיתרון האור מן החושך פי׳ שיש יתרון ומעלה
 לאור כשבא מן החושד דוקא דהיינו כשישים האדם אל לבו כל מעשיו
 ודבוריו ומחשבותיו אשר לא לה׳ המה בכל ימי חיי הבלו שהם חשד
 ממש והסתר פניו ית׳ ואעפ״כ בכד היה חפץ ומתאוה וכוי. מכש״כ
 וק״ו שיש יתרון מעלה לאור ה׳ אשר לזאת תתרבה ותתגדל האהבה
 במאד ביתר שאת ומעלה לאין קץ להוציא נפשו ממאסהה להשתפר אל
 חיק אביה א״ס ב״ה ממש ולדבקה בו ממש (ועמ״ש מזה בד״ה שמאלו
 תחת לראשי בפ׳ כי תשא). וזהו עניו זדונות נעשו כזכיות ע״י תשובה

 כי יעלה ויבא ויגיע לבחי׳ אהבה רבה הנ״ל. ולכן אפילו צדיקים גמורים
 איו יכולים לעמוד להיותם בחי׳ גמורים מלשון כלי שגגמר מלאכתו ועדייו
 הם בבחי׳ כלי. ולזה הזהירו רז״ל במאד הוי שפל רוח בפני כל אדם
 כדי להיות נשבר ונדכה ונכנע ורוחו נמוכה בכדי שיאיר עליו אור האהבה
 כיתרון האור הנ״ל. וזהו שאמרז״ל יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז
 מכל חיי העוה״ב ואמרו שיהיה כל ימיו בתשובה. כי עוה״ב אינו אלא
 זיו והארה ממנו ית׳. כמארז״ל צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה
 ואמרו ביו״ד נברא העוה״ב כנ״ל. ופי׳ מו״ד בהארה הנמשכת ומתפשטת
 מבחי׳ היו״ד. כי היו״ד עצמו הוא בחי׳ אותיות שמו הגדול והוא ושמו
 אחד. וכמ״ש כי נשגב שמו לבדו רק הודו על ארץ ושמים והודו הוא זיו
 והארה מן שמו אשר נשגב לבדו. וישראל הם עם קרובו של מהותו
 ועצמותו כביכול ממש ע״י תשובה מאהבה רבה הנ״ל לדבקה בו ממש
 בא״ס ב״ה לבדו. והנה ענין תשובה מאהבה זו הוא ענין בחי׳ יציאת
 מצרים ופי׳ יציאת מצרים לצאת מן המצרים וגבולים המגבילים האהבה
 דהיינו לצאת מבחי׳ צדיק לבחי׳ בע״ת הנ״ל. אד גם בכל אחד ואחד כפי
 בחינתו יש בחי׳ יצ״מ ואפילו בהמת עם כפשוטו לפנות מעסקיו ועניניו
 בעניני העולם ובפרט בעלי מו״מ צריכין לקבוע עתים לפנות דעתם
 מעסקיהם כפי הפגאי שלהם, וכן יש יצ״מ במדריגה ומעלה אחר מעלה
 עד רום המעלות עד אשר יגיע לבחי׳ אהבה רבה הנ״ל [ועמ״ש מזה

 בביאור ע״פ אני בו׳ אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים כר]:

 ב וזהו ענין ז׳ ימי הפסח ימי יצ״מ שהוא זמן התעוררות בחי׳
 אהבה רבה הנ״ל ממטה למעלה כוי• אן־ ביום השביעי
 שהוא בחי׳ אהבה רבה בהתגלות עצרת לה׳ אלקיך ופי׳ כענין אם
 רץ לבד שוב לאחד. וכמ״ש בלה שארי ולבבי צור לבבי. פי׳ שמתחלה
 כלה שארי ולבבי בכלות הנפש ממש. ואח״כ צור לבבי צור הוא מלשון
 חיזוק וכמ״ש הצור תמים פעלו. דהיינו שיתחזק במעוזו להיות שבע״כ
 אתה חי כו׳ כדי להיות לו ית׳ דירה בתחתונים, וצריר לעשות משכן
 ומכון לשבתו ע״י עסק התורה והמצות שיהיה הוי׳ בבחי׳ אלקיד דהיינו
 שיהיה שורה ומתלבש בתחתונים [ועמ״ש בד״ה כי תצא גבי ונתנו
 הוי׳ אלקיד בידר הויה הוא תורה ואלקיר הוא מצות ע״ש. ועמ״ש
 לעיל בד״ה כי המצוה הזאת בפי׳ מ״ש במ״ת אנכי הוי׳ אלקיד דהיינו
 שלהיות נמשד בחי׳ הוי׳ מבחי׳ אנכי באתעדל״ת תליא מילתא ע״י
׳ ע״ש. ועמ״ש בד״ה אתם נצבים בפי׳ כי הוי׳  התורה והמצות מ
 אלקיד אש אוכלה הוא פי׳ כטבע האש שמסתלק למעלה עד״מ ואינו
 יורד ומתפשט וכו׳ ולכן נק׳ אל עליון כו׳ ע״ש• אד ע״י אתעדל״ת
 ברצוא ושוב ממשיכים להיות קראתיה הוי׳. ועד״ז יובן גם כאן פי׳

 שו״ה שהוא לדבקה — בו ממש: בדפוס ראשון ליתא תי׳ ״בו״.
 שויה כדי — נשבר וודכה ונכנע ורוחו נמוכה: בדפוס ראשון: ״רוח נמכוה״. בכת״י: נכנע

 ונשבר ורוח נמוכה.
 שו־׳ה בחינתו — יש בחיי: בכת״י: יש לו יציאת מצרים.
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 כנגדו. פי׳ לפי שסובב עליו בבחי׳ מקיף [וכמ״ש* כמה פירושים במ״א
 בענין איך הוא סובב כל עלמין]. ובזה יובן עניו מארז׳׳ל אלפים שנה קדמה
 התורה לעולם כי לפי פשוטו אינו מובן שקודם שנברא העולם לא הי׳
 בחי׳ זמן כלל. ואיך שייך לומר אלפים שנה. אלא הענין דהנה אורייתא
 וקובייה כולא חד שהיא רצונו ית׳ והוא ורצונו אחד שהוא סובב כ׳׳ע
 וכדי להתלבש בעולם הוצרכה להתלבש בבחי׳ חו׳׳ב שהן הן בחי׳ אלפים

 שנה אאלפך חכמה אאלפך בינה כו׳*:

 (וביאור הענין בענין שמע׳׳צ שהוא בחי׳ עצרת תהיה לכם ממש
 מה שבשביעי של פסח נאמר עצרת להוי׳ אלקיך. הענין
 כמ״ש והוא כחתן יוצא מחופתו. חתן לשון יחיד. ולפעמים נאמר
 מצהלות חתנים לשת רבים. והענץ כי הנה ביום חתונתו זה מתן
 תורה. כי חתן חות דרגא ירידת והמשכת אור א״ס למטה. ולכן ניתנה
 התורה בה׳ קולות קול הוא המשכה. שלהיות המשכת התורה
 מלמעלה עד למטה יש בזה ה׳ בחי׳ המשכות זו אחר זו הא׳ המשכת
 אור א״ס בחכמה אאלפך חכמה אאלפך בינה הב׳ מהחכמה למדות
 ואחייב במחודומ״ע וכמ׳׳ש במ״א. אך דרך כלל הם ב׳ בחי׳ חתו. הא׳
 המשכת האור בחכמה דאצילות והוא התורה שלמעלה והחכמה מאירה
 בכל עולם האצילות. הב׳ עוד ירידה שניה מה שנמשך להתלבש
 בתורה דבריאה שהיא רק בחי׳ נובלות חכמה שלמעלה משא״כ עצמיות
 ח״ע נאמר ע״ז ופני לא יראו וכמ״ש באגה״ק ע״פ עוטה אור.
 וכ״כ בלק״ת בתחלת פ׳ בראשית שהתורה שלפניו נקרא תורת הבריאה
 ועמ״ש מזה בפ׳ עקב גבי ברכת הארץ שזהו עניו על תורתך
 שלמדתנו. דפי׳ תורתך היינו התורה כמו שהיא באצילות ושלמדתנו
 היינו כמו שנמשכה בבריאה. ועמ״ש מעניו זה בפ׳ שלח בד״ה אני
 דפ׳ ציצית בפי׳ בתורת ה׳ חפצו ובתורתו יהגה ועמ״ש מעניו ב׳ בחי׳
 חתן בד״ה שיר השירים ובד״ה לבבתני בפ׳ פנחס. אך יש עוד מעלה
 יתירה להיות בחינת והוא בחתו דהיינו גילוי פנימית התורה לעתיד
 אשר אותה ההמשכה שבפנימית ח״ע האצילות מה שלמעלה מסדר
 ההשתלשלות תהיה מתגלה ג״כ למטה ממש בבי״ע. ונמצא יהי׳ רק
 בחי׳ חתן אחה שיהיה הגילוי למטה כמו למעלה ממש. ועמ״ש בה״ה
 כי תשמע בקול מה שמלובש בתוך הקול. שהוא מה שלמעלה
 מבחינת הה׳ קולות עצמן בו/ וער״ז ממש יובן ההפרש בין בחינת
 עסק התורה סתם לבחינת תעו לשוני אמרתך שבחינת תען בו׳ היינו
 שאמרתך ממש כמו שהתורה היא למעלה נמשך ומתלבש בפי הלומה,
 וזהו עניו ואשים הברי ממש בפיך אלא שאני עונה אחריך.
 משא״כ בסתם עסק התורה היינו רק בחי׳ הארה מההבור עליון
 שנמשך למטה. וזהו ההפרש בין שש״פ שנאמר עצרת להוי׳ אלקיך
 שהוא עניו ההמשכה בתורה שלמעלה. שמבחינת כי הוי׳ אלקיך אש
 אוכלה הוא כטבע האש להסתלק כו׳ יומשך להיות המשכה בתומ״צ.
 אבל עכ״ז אין המשכה זו עצמה כמו שהיא למעלה נמשך ונתגלה
 למטה כי אם רק בחי׳ נובלות כוי. אבל בשמיני עצרת שנאמר עצרת
 תהיה לכם היינו שהמשכה זו עצמה שלמעלה נמשך ונתגלה למטה

 לכם ממש):

ה לכם. ובכל המועהים כתיב ועשית  ביום השמיני עצרת תהי
 פסח לה׳ אלקיך ועשית חג שבועות לה׳ אלקיך. ובסוכות
 כתיב בפ׳ אמור וחגותם אותו חג לה׳. פי׳ שמביאין שמחה בהקב״ה
 כמאמר וישמחו בך ישראל מקהשי שמך שישראל מקהשי שמך מביאין

 שריה כנגדו — [וכמ״ש .. עלמין]: הג״ה זו נמצא גם בכת״י מאמרי אדה״ז.
 •) עיין בהוספות.

 ע״י משה יהיו מבחי׳ עליונה יותר כוי וכמובן ממ״ש סה״ה ועשית
 בגהי קהש הנ״ל בעניו ג׳ מהרגות שיש במעשה המצות הרך כלל כו׳
 ועמ״ש בביאור ע״פ ומראיך נאוה. באגה״ק הנ״ל משמע פי׳ וישם להרך
 פעמיו על עליית התומ״צ ממטה למעלה, וזהו ע״ה פי׳ שני ההאריז״ל
 בפי׳ הספ״ה שם (דקי״ט רע׳׳א) הפי׳ הרכה היינו מקור שממנו נמשך
 בחי׳ מו״ס העתיקא כוי, אמנם לפמש״כ הפי׳ וישם להרך היינו מלמעלה
 למטה עה בחינת סוף המעשה, זהו ע״פ פי׳ הראשון ההאריז״ל
 הנ״לן וזהו כי גבר עלינו חסהו ואמת ה׳ לעולם שנמשך אמת ה׳
 מלמעלה למטה להתלבש בעולם ואין אמת אלא תורה כי מהת
 האהבה אע׳׳פ שהיא להבקה בו ממש אעפ״כ אינה רק אמת של
 האהם ואין זה עהיין אמת הי׳ כי אמת ה׳ היינו שהוא אחה ואין עוה
 ואיו מי שיאהב כלל ולית מחשבה תפיסא ביה בעצמו ממש כביכול כ״א
 כאשר תפיםא בתורה שהיא רצונו ית׳ ואורייתא וקוב״ה כולא חה [ועמ״ש
 סד׳׳ה וארא אל אברהם בפי׳ ושמי הוי׳ לא נודעתי להם ומ״ש מזה שם בד״ה

׳ וארא בו׳]. ולכן כתיב קרוב ה׳ לכל קוראיו לכל אשר  וידבר אלקים מ

 יקראוהו באמת זו תורה הוקא (וע׳ בסש״ב פל״ה בהג״ה ועמ״ש ע״פ ויכתוב
 משה). וזהו תען לשוני אמרתך פי׳ תען בעניו שאמרו עונה אחריו מה
 שהוא אומר לפי שאינו אומר בעצמו רק עונה אחר אחרים, כך התפלל
 הוה המע״ה בעה כללות ישראל המשורשים בנפשו תען לשוני אמרתך
 כי התורה היא אמרתך אשר אמרת ויצא כבר מפיך וגם עתה כן הוא
 כי בכל יום אנו מברכין נותן התורה שנותן לנו בכל יום כמ״ש ואשים
 הברי בפיך כו׳ אלא שאני עונה אחריך מה שאתה מוציא מפי שהוא
 התגלות הבר ה׳ באמרי פי בחי׳ ואמת ה׳ לעולם ואין אני עושה כלום
 אלא כמי שעונה למה שאחרים אומרים(וזהו מעלה יתירה ועצומה שבעסק
 התורה ולא הכל זוכים לזה וכמ״ש בה״ה המגביהי לשבת שזהו ענין רב
 יהוהה שיש ב׳ בחינות בעסק התורה בחי׳ עבה כו׳ ע״ש. אלא שבשמע״צ
 זוכים נש״י ומקבלים בחינה זו להיות ואשים הברי ממש בפיך. ועיין
 בזהר בראשית (דף ד׳ ע״ב) מעניו ואשים הברי בפיך בפי׳ הרמ״ז שם.
 והיינו ע״י שמתחלה ובצל יהי כםיתיך ז׳ ימי הסוכות צלא המהימנותא
 וע׳ בסמוך). ומהיכן אזכה לכך מפני כי כל מצותיך צהק כי כל המצות
 הם המשכות לבחי׳ צהק שתהא מתעלה בבחי׳ לפניך יהלך ובפרטות
 ע״י:מצות סוכה ולולב כנ״ל. ומשם נמשך בחי׳ וישם להרך פעמיו
 שיתגלה סוף מעשה והבר ה׳ בבחי׳ ואמת ה׳ לעולם. וזהו בחי׳ וה׳

 האמירך היום שהוא מפעיל בך האמירה ומוציא מפיך:

 ג וזהו ביום השמיני שאחר ימי הסוכות שנמשך להם בחי׳ אהבה
 רבה בתענוגים הנ״ל בחי׳ כי גבר עלינו חסהו. ואזי ביום
 השמיני שהוא בחי׳ יותר גבוה ועליונה עצרת תהיה לכם שימשיך לכם
 בחי׳ ואמת ה׳ לעולם בחי׳ וה׳ האמירך וגו׳ והוא ענין בחי׳ נשיקין שהוא
 התקשרות חב״ה בחב״ה באחהות גמור. וזהו כלל גהול ועצה היעוצה גם
 בכל עסק התורה ליהע נאמנה כי המשנה או הגמרא או הפוסקים אשר
 הוא לומה הנה היא כבר אמורה והיא היא הבר ה׳ ואינו אלא כעונה
 כנ״ל. אלא שבשמיני עצרת נעשית המשכה הזאת לבחי׳ זו כנ״ל. רק
 שמתחלה יקויים מ״ש מקוהם את ה׳ האמרת היום ג״כ לשון מפעיל שאנו
 גורמים וממשיכים אמירת התורה ויריהתה לתחתונים ע״י הביקות
 נפשותינו באור א״ס ב״ה באהבה רבה הנ״ל כנ״ל בעניו עצרת לה׳
 אלקיך. והעניו הוא כמארז״ל כל הקורא ושונה הקב״ה קורא ושונה
 כנגהו פי׳ שע״י אתערותא הלתתא אתערותא הלעילא ורוח אייתי רוח
 מלמטה למעלה ואמשיך רוח והבר ה׳ מלמעלה למטה ונקרא כנגהו.
 לפי שאין ערך היבור האדם ומחשבתו בעסק התורה לגבי הבר ה׳
 הממשיך בשעה זו ולכן אינה מתלבשת בו ממש רק היא בבחי׳



 לקוטי דרושים לסוכות תורה פב

 ומגמתו וחפצו, ויש ב׳ בחי׳ אלו הו בטור מרע הן בועשה טוב כי במור
 מרע כתיב עונותיכם מבדילים כו׳ ובועשה טוב הנה אומרים כל ברד
 לד תכרע וכל קומה לפניד תשתחוה שיש ב׳ בחי׳ בחי׳ כריעה ובחינת
 השתחואה כי הנה כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים ומייחדים
 אותו בק״ש• אד לא כל אפיו שויו שיש מי שאינו נתפס כ״כ בלבו מקרב
 איש ולב עמוק עד כלות הנפש לבטל רצונו ממש עד שלא יהי׳ לו רצון
 אחר כלל זולת עבודתו ית׳ ותורת ה׳ להיות חפצו רק הוא על עמדו
 ומצבו יעמוד כמו קודם ק״ש ואינו אלא בחינת הודאה שמודה ומסכים
 בלבו שאין עוד מלבדו ואפס זולתו וכולא קמיה בלא חשיב אד לא
 אתכפייא סט״א להיות כל רצון הגוה וכחותיו נכנעים לעשות רצון
 נפשו האלהית באמת לאמיתו ונקרא בחי׳ זו כריעה (וז״ש בזהר
 (בראשית דמ׳׳ב ע״ב) הבא הכרעה והיינו בהיכל ההוד שהוא בחינת

 הודאה) שכורע על ברכיו שהם לבר מגופא שהגוף עומד על עמדו
 משא״כ ביטול רצונו לגמרי וכלות הנפש אליו ית׳ לדבקה בו בפגימיות
 נקודת לבו זה הוא בחי׳ השתחוואה שכופף קומתו וראשו ששם
 מקור הדעת שרעותא דליבא נמשר מחמת שמקשר דעתו בחוזק
 בגדולת ה׳ ואזי נכגס בעומקא דליבא ונגע עד הנפש בחי׳ פנימית
 נקודת לבבו ממש עד שאתכפייא סט״א ואין לו רצון אחר כלל.
 וזהו וכל קומה לפניד תשתחוה שהקומה זקופה תלוי בנשיאת ראש
 שהוא ענין הדעת. (ועיין ממעלת השתחואה ברבות וירא פנ״ו ועמ״ש
 סד״ה והיה ביום ההוא יתקע בעניו והשתחוו לה׳ וסד״ה והיה מדי
 חדש בעניו להשתחוות לפני. וצ״ל מ״ש בזהר (בראשית דמ׳׳ג כ׳) הכא
 השתחואה דהיינו בהיכל הנצח, ואפ״ל כי נצח הוא ענף החכמה שהיא
 בחי׳ ראיה שמזה נמשד השתחואה וביטול כי אינו דומה שמיעה
 לראיה והיינו כי הוד ענף הבינה שהיא בחי׳ שמיעה כוי, וז״ש בפע״ח
 בכוונת תפלת ערבית דשבת כי בחול איהי בהוד ובערבית דשבת גם
 איהי בנצח, והיינו לפי כי בשבת כתיב ויברך אלקים את יום השביעי
 וכנודע דברכה היא למעלה מבחי׳ הודאה וכמ״ש ע״פ ציון במשפט
 תפדה ע״ש. ויותר נראה עפמ״ש בד״ה מזמור שיר חנוכת הבית שיש
 ב׳ בחינות בהשתחואה דהיינו השתחוואה חיצוניות שמכניע את הגוף
 שלא ימרוד במלך בפועל ממש אבל עיקר רצון ופנימית הנפש אינה
 מבוטלת כו׳ משא״כ ההשתחוואה בבחי׳ פנימיות הוא בחי׳ בטל רצונר

 מפני רצונו שאין לו רצון וחפץ אחר כלל):

 ג וזהו עניו כל סדר עבודה שמר״ה ועד יוהכ״פ במלכיות זכרונות
 ושופרות ותפלות ותחנונים שמר׳׳ה עד יוהכ״פ לעלות מבחינת
 כריעה לבחי׳ השתחוואה ואזי מתגלה ביום הכפורים פנימיות רצונו
 ואהבתו ית׳ ויאיר פניו אלינו אל תור פנימיות נקודת הלב כמ״ש לד
 אמר לבי בקשו פני את פניר ה׳ אבקש פניד דייקא שהוא בחי׳ פנימיות
 אהבתו ית׳ ורצונו ית׳ והיינו על ידי התשובה, כי עיקר התשובה
 היא חרטה בלב דהיינו לעקור הרצון שלא ירצה עוד כלל לשוב לכסלה
 ועל ידי זה אתכפייא סט״א ונגלה כבוד ה׳ יאר ה׳ פניו כי רוצה ה׳
 בעמו כמשל האדם שמוחל לחבירו אחר שמתחרט ומהאה לו שאין לו
 רצון וחפץ עוד בדבר אשר זדה לו ועי״ז ירצה פניו וישוב וירחמהו.
 וזהו כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. פי׳ האזרח מה שזורח ומאיר
 בישראל בתור פנימיות נקודת הלב (עמ״ש ע״פ ראה אנכי בפי׳ לאיתן האזרתי
 ובאגה״ק בסופו ע״פ וצדקה כנחל איתן) ישבו בסוכות זמן שמחתנו על ידי

 הארה והתגלות שנתגלה ביום הכפורים כנ״ל. וזהו ענין סדר נטילת
 לולב והאתרוג. כי הנה ארז״ל (במדרש רבה פ׳ אמור פרשה שלשים)
 פרי עץ הדר זה הקב״ה כו׳ וגם אמרו פרי עץ הדר הדר באילנו וכו׳
 כי האדם עץ השדה. פי׳ האדם זה הקב״ה כמ״ש ועל דמות הכסא

 השמחה בד ואין שמחה אלא ביין כמ״ש גבי יין המשמח אלקים
 ואנשים כוי. ולהבין זה איר הוא השמחה למעלה בו ית׳ שאיו לו
 דמות הגוף וכוי (ועמ״ש* ע״פ שוש אשיש בהוי׳. וגבי פורים בפי׳ רננו צדיקים
 בהוי׳/ הנה כתיב בן חכם ישמח אב, פי׳ עד״מ אב שרוצה להבין

 חכמת בנו אזי מסתיר א״ע ממנו בכדי לידע ולהכיר חכמת הבן שיבץ
 שההסתר וההעלם הזה אינו אלא בכדי שיבקשנו הבן וימצאנו ואז
 תגדל השמחה באביו בשביל חכמת בנו והכרתו בזה כי יחפשנו בחפש
 מחופש לרדוף אחריו. כר הנה כתיב בכסה ליום חגינו שמסתיר
 ומכסה א״ע בר״ה בשביל שתגדל השמחה במועד חג הסוכות.
 וביאור העניו הזה כי הנה ר״ה הוא יום הדין ומשפט לאלהי יעקב
 שמראה א״ע כאלו מסלק השראתו ואינו רוצה כ״א להיות דין ומשפט
 על אלהותו ית׳ איר לשכון ביעקב ומדקדקין על כל מעשי האדם
 להביא במשפט כל המשכות אלהותו שהמשיך כל אחד ואחד על נפשו
 לפי בחי׳ מדרגתו בשנה העבר׳ וכל מה שימשיר עליו עוד על להבא
 בשנה זו ואם הוא ראוי לכר והרי הוא כאלו מסתיר א״ע ממנו כוי,
 אבל ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא כתיב בפי וילד שבחי׳
 ההסתר וההעלם בזה אינו בבחי׳ הסתר והעלם אמיתי על צד עצם
 ההעלם לומר שהוא תכלית כוונת המכוון ח״ו להיות כמו רוגז אמיתי
 ה״ו. אלא שכדי שיבקש פניו ולהתגלות גילוי אלקות ית׳ בחג
 הסוכות עשה כן שיהא שמחתנו שתתגדל השמחה בהתגלות מההעלם
 אל הגילוי. וזהו ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא דהיינו בחי׳
 ועבד הלוי הוא שהוא בחינת יין המשמח אלקים ואנשים כמ״ש במ״א.
 ולכו אנו מבקשים פניו בכל התפלות ותחנונים שמראש השנה ועד יו״כ
 במלכיות זכרונות ושופרות וצועקים מלד מלד להמשיד מלכותו עלינו
 מראש השנה ועד יוכ״פ דהיינו התגלות רצונו כמ״ש יאר ה׳ פניו
 אליך, שהוא עד״מ כמו כאשר יחטא איש לאיש הרי הוא ברוגז עמו,
 וכאשר הוא מבקש פניו מוחל לו ומעביר ממנו פגיו של זעם ומראה
 לו פנים של אהבה ורצון להגלות לו אהבתו, כד השי״ת מוחל עוונות
 עמו ומעביר מהם הפנים של הרוגז וההסתר בהגלות נגלות עליהם
 אור פניו כמ״ש יאר ה׳ פניו אליך עד שבחג הסוכות נגלה כבוד
 ה׳ מההעלם אל הגילוי ולכן הוא זמן שמחתנו וז״ש ישא ה׳ פניו
 אליה ישא מלשץ הסתלקות ונשיאות פניו למעלה כלומר שמסלק
 עצמו כביכול ממנו ומתראה בפניו של רוגז ודין, וכל כר למה בשביל
 אליר דהיינו שיומשר גילוי אלקותו ית׳ מההעלם אל הגילוי ואז
 תהיה השמחה ביתר שאת, (ועיין מ״ש בד״ה ושאבתם מים מענין
 בן חכם ישמח אב כו׳ ובזהר ח״א ב״ב א׳ ודן• ס׳ ע״ב ח״ג ע״ד בי.

 ודף רע״ט סע״ב):

 ב והנה סיבה הגורמת ההעלם וההסתר הוא מ״ש עונותיכם
 מבדילים ביניכם כו׳. וצריך להביו דהא כתיב גם חשד לא
 יחשיר ממד ולילה כיום יאיר כחשיבה כאורה ואיד העון שהוא חושד
 יהי׳ הבדל נגד אור הי• אד יש ב׳ בחי׳ היינו בחי׳ חיצוניות ובחינת
 פנימיות. חיצוניות הוא שמהווה כל הנבראים מאין ליש ומחיה את
 כולם שהוא מבחי׳ חיצוניות מלכותו ית׳ כמ״ש במ״א. ובבחי׳ זו איו
 הבדל והסתר מסתיר ומעלים אורו ית׳ כדכתיב מלא כל הארץ כבודו
 וכתיב ומלכותו בכל משלה, אד בחי׳ פנימית הוא ענין המשכות אלקותו
 וקדושתו עלינו מבחי׳ פנימיות רצונו ית׳ ובבחי׳ זו עוונותיכם מבדילים
 ביניכם דוקא שלא יתגלה ויאיר ביניכם בתור פנימי׳ נקודת הלב(ע׳ באגרת
 התשובה פד״ה, ועמ״ש בפ׳ תצוה ע״פ ועשית ציץ בפי׳ ועניו מחיצה של ברזל המפסקת

 בין ישראל כוי ועמ״ש סד״ה למנצח על השמינית). כי הנה כתיב פנים בפנים

 וכוי. שגם באדם יש בחינות פנימיות וחיצוניות. חיצוניות הוא מ״ש
 כי פנו אלי עורף כוי וכמ״ש במ״א, ופנימיות נקרא מה שהוא עיקר רצונו

 •)עיין בהוספות.
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 וזהו וכל הלבבות ייראוף וכל קרב וכליות יזמרו לשמך מחמת
 שהלבבות ייראיד ומקבלים עול מלכותך עליהם אין שמחה וזמר
 רק בקרבו וכליות לבד (ועמ״ש מזה בפ׳ ואתחנן ע״פ וידעת היום). וזהו
 עצרת שנקלטת ומסתתרת השמחה וגילה בתור בחי׳ אימת עול מלכות
 שמים שמקבל עליו כל השנה לקיום תר״ך מצות המלך באהבה וברצון
 (והמשכת היראה מבחי׳ כתר תורה יובן עוד ממ״ש בפ׳ מקץ בביאור
 ע״פ כי אתה נרי. וגבי שבועות בד״ה וידבר אלקים בוי. וממ״ש
 בד״ה תקעו בחדש בפי׳ כי עמד הסליחה למען תורא. והנה צ״ל
 דלעיל ע״פ שוש אשיש נתבאר דבחי׳ גילה תגל נפשי זהו בחינת ראש
 השנה• אד המעיין בזהר (פ׳ פנחס דיי״ד ע״ב) יבין הענין כי לפי
 דבעשי״ת הוא בחינת שמאלו תחת לראשי מזה נמשד חרדה ויראה
 להיות גילו ברעדה ובסוכות לפי שהוא בחינת ימינו תחבקני ע״כ
 הוא בחי׳ שוש אשיש ושמחה אמנם שמיני עצרת דהא כדין זיווגא
 דגופא הוא בחי׳ תפארת וכולל חו״ג שהן תרץ דרועין וכמ״ש בזהר
 תרומה (קע״ה בי) דאחיד להאי ואחיד להאי וע״כ מצד היותו כולל
 ב׳ הבחי׳ יחד השמחה היא בחי׳ גילה כו׳ כענין וכל הלבבות ייראו־ד
 וכל קרב וכליות יזמרו לשמד וכנ״ל) (ועיין בזהר ח״א סיד ב׳ מעניו ביום
 השע״צ ודף ר״ח ב׳ ובסוף ח״א םס״י כ״ד וכ״ה. ח״ב קל״ה א׳ ח״ג rs ב׳

 ק״ד ב׳ רנ״מ ב׳ ודי רי״ד ע״ב):

 קיצור ע״פ ביום השמע״צ בו׳ ובבל המועדים
 (א) פירוש בן חכם ישמח אב כשהבן מבין שההסתר שאביו מסתיר
 א״ע ממנו הוא רק בכדי שיחפשנו. וזהו בכסא ר״ה יום
 הדיו והוא ענין הנסירה בר״ה שהוא הסתלקות פנימיות המוחיו
 מהמדות. אבל כוונת ההתכסות בשביל ליום חגנו הוא הגילוי בחג
 הסוכות והיינו ע״י שמחפשים ומבקשים פניו בעשי״ת וזהו ישמח אב
 שמביאים שמחה בהקב״ה כמ״ש חג לה׳. ועל דרד זה נאמר והכיתי

 לה׳ המסתיר פניו מבית יעקב:

 (ב) והגורם ההסתר הוא בחינת עוונותיכם מבדילים שלגבי בחי׳
 הגילוי מפנימיות זהו מסך מבדיל וכעץ משארז״ל בעניו
 אור שנברא ביום ראשון וכיון שנסתכל במעשה כו׳ עמד וגנזו מהן
 ומעין זה יובן בגילוי פנימיות. שצ״ל ע״ד פנים בפנים דבר שגם באדם
 יש חיצוניות ופנימיות. והיינו אפילו בועשה טוב וזהו ההפרש בין
 בחי׳ וכל ברד לד תכרע שאינו אלא בחינת הודאה. וכורע על ברכיו
 שהן לבר מגופא. ובין וכל קומה לפניך תשתחוה. שכופף קומתו
 וראשו ששם מקור הדעת. ועד״ז ארז״ל שאין השכינה שורה אלא על
 בעלי קומה המכוון שיהיה בו בגילוי כל ע״ס שבנפש בבחינת וכל

 קומה לפניך תשתחוה:

 (ג) וזהו סדר העבודה שמראש השנה עד יום הכפורים לעלות
 מבחינת כריעה לבחינת השתחואה. וזהו ענץ השתחוואות
 שבסדר עבודה במוסף דיום הכפורים ועי״ז נמשד יאר ה׳ פניו
 אליך. לפני הוי״ה תטהרו פנימיות שם הוי׳. וזהו ולקחתם לכם ביום
 הראשון פרי עץ הדר זה הקב״ה בו׳ וגם עץ הדר בחי׳ האדם עץ
 השדה. ופרי עץ הוא מקור נשמות הצדיקים שהוא בחינת הדר
 באילנו והלולב לו לב בחיגת צור לבבי וחלקי אלקים לעולם וגם זאת
 קומתר דמתה לתמר בחינת וכל קומה לפניך תשתחוה. ושמחתם לפני
 ה׳ השמחה ע״י גילוי המוחין חב״ד כו׳ כי בן חכם ישמח אב שגם
 מוחין דאבא באים בגילוי כוי. וזהו ושמחתם כמו בהשכיל שכל חדש

 מתמלא תענוג ושמחה:

 דמות כמראה אדם נמשל לעץ השדה והוא ענין עץ החיים כמ״ש
 במ״א (ועיין מזה בזהר אמור דצ״ו ע״ב ודציז ע״א). והדר באילנו. הוא
 בחינת פנימיות האילן שהוא ענין פנימיות האהבה שיש להוי׳ עלינו
 כמ״ש לבבתני אחותי כלה כוי, שהאהבה הוא עד״מ בבחי׳ פנימית נקודת
 הלב ישראל בתוונא דלבא יתבי ונפלאה אהבתו להם (וזה הוא מ״ש
 במ״ח מסכת אורות ז״א פ״ג משנה ז׳ ובפנימיותו כו׳ ונת׳ מזה לעיל
 בשה״ש ע״פ ששים המה כו׳ אחת היא יונתי תמתי ע״ש ביאור דברי
 המ״ח הנ״ל ותמתי תאומתי ע״ז מרמז ג״כ התיומת דלולב) והאתרוג
 מחברים אותו עם הלולב שהוא גבוה במינו דהיינו השרש המושרש
 למעלה העושה פרי למטה בישראל בחי׳ לו לב להיות לב א׳ לו ית׳
 לבד ולדבקה בו דהיינו לבחינת עצמותו ומהותו ית׳ בדביקה וחשיקה
 מעומקא דלבא לקרא אליו לבי כמ״ש צור לבבי שהוא הוא כביכול
 פנימיות נקודת לבו ואין לי לב אחר אלא צור לבבי ומנענעים את
 הלולב לששה קצוות שהנענוע הוא ענץ התעוררות (כמ״ש בספר עמק
 המלך שער שעשוע המלך, ועמ״ש בפ׳ שלח ע״פ אני כר דפ׳ ציצית בפי׳ עניו

 מאדז״ל בשעה שישראל אומרים אמן יהא שמיה רבה מברך הקב״ה מנענע ראשו

 »׳) והוא לעורר בהליכה לבחי׳ פנימית הדעת שהוא שורש המדות
 וקיומן המתגלים בלב שהם נמשכים ממנה ובהובאה לחזה של אדם
 לפנימיות נקודת הלב של האדם בעצמו להיות לה האזרח בישראל
 שיהא זורח ומאיר בהתגלות לבו. וזהו עניו המועדים לשמחה שיהא
 שמחה לפניו ית׳ בהתגלות אהבתו מהעלם אל הגילוי וכמ״ש וחגותם

 אותו חג לה׳ כנ״ל:
ך ביום השמיני עצרת'תהיה לכם כי יום השמיני הוא שמחת  ד א
 תורה. והתורה נקרא כתר כמאמר רז״ל כתר תורה וכן
 תרי״ג מצות דאורייתא וז׳ מצות דרבנו עולים תר״ד. וכן אמרו רז״ל
 דאשתמש בתגא חלף זה המשתמש במי ששונה הלכות שנקראת תגא
 דמלכא והיינו עד״מ כמו המלד שאוהב אחד מאד ובשביל אהבתו
 נוטל כתרו מעל ראשו ונותן לאוהבו, כד הנה באהבת ה׳ ובשמחתו
 ששמח נוטל כתרו כביכול מעל ראשו ונותן להם (ועס״ש סד״ה יביאו לבוש
 מלבות) והיינו כתר תורה דאורייתא מחכמה נפקת אבל שרשה היא

 למעלה מעלה ממדריגת חכמה עילאה. וזהו וירם קרן כו׳ שנותן
 התרוממות גדולה עד אץ קץ למעלה מעלה מבחי׳ גילוי אור פניו
 כו׳ (שבחי׳ הארת פנים הוא הארה בעלמא הנמשר מבחי׳ זו דכתר
 תורה עמ״ש במ״א בביאור ע״פ אלה מסעי בו׳ ויכתוב משה. שבחי׳
 אור פניו נקרא תיקון ואמת שנקרא חותמו של הקב״ה והחותם הוא
 בחי׳ עשיי׳ לגבי עצמיות שמו הגדול. ועד״ז שמיני עצרת הוא למעלה
 מבחי׳ החותם דהו״ר. וכמ״ש במ״א ע״פ צדקת פרזונו כו׳ ועמ״ש
 בפ׳ וישב בד״ה בכ״ה בכסלו בחי׳ כובע ישועה להמשיר בחי׳ הדרת
 פנים. והיינו שבחי׳ כובע ישועה זהו מקור הדרת פנים ונק׳ עטרת
 תפארת שיבה כוי עטרת הוא בחי׳ כתר ועטרה) והיינו לפי שישראל
 עם קרובו. וזהו עצרת תהיה ?יכם פי׳ עצרת כתרגומו כנישו שמתאסף
 ומתקבץ להיות לכם למשמרת לכל השנה קבלת מלכותו ית׳ בכתר
 תורה והיינו כמ״ש שוס תשים עליר מלר שהוא על ידי התורה
 והמצות כי מצות מלד היא (וע׳ בזהר אמור דצ״ו סע״ב וע׳ לקמן ע״פ
 ביום השמיני שלח כוי) ותהיה השמחה גדולה לאלהים יותר משמחת

 הנפש כדבקותה באלהים חיים עד שאץ השמחה נקרא אלא בשם
 גילה (ע׳ בזהר ס״פ פנחס דרנ״ט ע״ב) פי׳ שמחה היא מלשון התגלות
 החדוה וגילה הוא ענין שמחה אשר בקרבו. וכמ״ש בני ציון
 יגילו במלכם כי מפני אימת המלד נאסף השמחה בקרבו ולא
 תתראה החוצה (ועמ״ש ע״פ שוש אשיש כו׳ ותגל נפשי כו׳ ועמ״ש

 סד״ה ויהי בשלח פרעה):
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 שהוא להיות מה שלמטה נקרא אין ולמעלה נקרא בחי׳ יש. וכמ״ש
 להנחיל אוהבי יש. (כי הרי ב׳ בחי׳ דעות הנ״ל הן בחי׳ יחודא
 עילאה שהוא שם הוי׳ ויחודא תתאה שמבחי׳ שם אלקים ואדנות
 המצמצם ומפריד להוות בחי׳ יש וכמ׳׳ש סד״ה כי תשמע בקול, והנה
 ההלל הוא להמשיך ולהאיר במל׳ שהוא שם אדנות, כמ׳׳ש הרמ״ז
/ והארה זו היינו המשכה וגילוי שם הוי׳ בחי׳ ו י  פ׳ אמור (תחלת די
 יחודא עילאה וכמ״ש מזה סד״ה בכ׳׳ה בכסלו. גם הוא כענין ועתה
 יגדל נא כח אדני. ועיץ בפע״ח שער ר״ח פ״ב ולכן עי״ז גמשר גילוי
 ואמת ה׳ לעולם/ ולכן אומרים אח״כ הודו לה׳ בחי׳ הודאה אליו ית׳
 שלא כאשר נראה לעיני בשר שלגו, וזהו תתן אמת ליעקב כי יעקב
 הוא בחי׳ יוד עקב דהיינו יו״ד הוא בחי׳ צמצום שירד ונתפשט בעקב
 וסוף המדרגות שגתגשמו, ואעפ״כ הקב״ה נותן אמת שיתגלה גם שם
 אמת ה׳ וכו׳ כנ״ל (ועמ״ש מעניז תתן אמת ליעקב בביאור ע״פ אלה מסעי
 גבי מכתוב משה). ומזה נמשדי להיות חסד לאברהם כו׳ פי׳ חסד הוא

 המשכת המצות שכללותן הוא הצדקה וחסד ונמשד ונתלבש בחי׳ אמת
 ה׳ במעשה המצות שיהיה להם כח ועוז להיות באתערותא דלתתא
 תלוי אתעדל״ע שע״י מעשה הצדקה וחסד תחתון יתעורר כח חסד
 עליון וכן עד״ז בכל המצות, (כי אמת היינו תורה וזהו כי באור פניד
 נתת לנו תורת חיים אשר בחי׳ הארת פנים זהו אמת כמ״ש באד״ר
 (קל״ג ב׳) והתורה היא הנותן כח להיו׳ באתעדל״ת שע״י המצות אתעדל״ע

 כמ״ש לקמן א״כ מבחי׳ תתן אמת ליעקב נמשר בחי׳ וחסד לאברהם
 וזהו ענין חסד של אמת חסד דקשוט ע״ש באד״ר. וזהו כל ארחות
/ ועמ״ש בד״ה ואתחגן גבי אתה  ה׳ חסד ואמת וע׳ שם (דקכ״ט *

 החלות ובענין ברכת המצות עיין שם):
ך להביו מאיו הכח הזה להיות אתערותא דלעילא תלוי  ב א
 באתעדל״ת. ואיר יש יחוס ושייכות לנברא שהוא מחודש
 מאין ליש לעורר חסד עליון של הבורא ית׳ שמו הלא אין ערוד אליו
 ולית מחשבה תפיםא ביה כלל. הנה זה ביאר הכתוב אח״כ דכתיב
 אשר נשבעת לאבותינו פי׳ לאבותינו הוא אהב׳ הטבעית המסותרת
 בלב כל אחד ואחד מישראל בכח וגם בפועל ממש במס״נ על קדה״ש
 שאהבה זו נקרא בשם אב שממנה התולדה לעשות מצות ומעשים טובים
 כי כל המצות הם בשביל לדבקה בו ית׳ וגם אהבה זו היא ירושה לנו
 מאבותינו. ובאהבה זו נמשר לגו הכח והעוז להיות תלוי אתערותא
 דלעילא באתעדל״ת ועי״ז ניתן הכח להמשיד ע״י מעשה המצות שע״י
 מצות מעשיות כמו ציצית של צמר תחתון מעורר ציצית עליונים וכן ע״י
 תפילין תחתונים מעורר תפילין עליונים. משא״כ אחד מעו״ג אע״פ
 שיתלבש בציצית ויניח תפילין לא ימשיר ולא יעורר כלום(ועמ״ש מזה בד״ה
 הבאים ישרש/ לפי שכל אחד ואחד מישראל יש לו בנפשו אהבה הטבעית

 הזאת ואפילו חייבי כריתות דכתיב בהם ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני ה׳
 כו׳ שנכרתה הנפש ההיא משרשה ואיו אהבה טבעית זו מתגלה בנפשו, מ״מ
 בשרשה למעלה נשאר בה בחי׳ אהבה טבעית אלא שאינה שורה ומתגלה
 בגפשם למטה כי הכרת תכרת וגו׳. רק הוא בהעלם אצלו ויש לו בחי׳
 לאבותינו וזכות אבות לא תמה כי אע״ג דאיהו לא חזי מזליה חזי פי׳ מזליה
 הוא שרש נשמתו למעלה בחינת אין שהוא מזל לישראל כוי. כמ״ש במ״א
 ע״פ האזינו השמים*. וע״ז אמר הפסוק כי אבי ואמי עזבוני וה׳ יאספני
 ר״ל אפי׳ מי שאבד ממנו בחי׳ אב ואם שבו דהיינו שנתחייב כרת ונאבד
 בחי׳ אהבה טבעית שבו מלהיות שורה ומתגלה בנפשו מ״מ וה׳ יאספני
 הוא ע״י בחי׳ שרשו למעלה שיפול גם עליו בחי׳ לאבותינו. אד כיצד
 נמשד כח ועוז לאהבה טבעית זו לעורר את האהבה העליונה מפרש
 הכתוב אשר נשבעת לאבותינו נשבעת לשון נפעל וכן כל לשון שבועה
 מדבר בלשון נפעל כלומר שהתקשר א״ע בשבועה כמ״ש או השבע שבועה

 שדה בנפשם: בכת״י מעתיק: בנפשו.
 שדה לאבותינו — כי: בכת״י מעתיק: כר.

 שדה מדבר: בבוך 1101 : הוא מדבר.
 •) עייז בהוספות.

ך ביום השמיני עצרת שהוא שמחת תורה היינו שמאיר בחי׳  (ד) א
 כתר תורה שהוא למעלה מהמוחין כמו גלגלתא דחפיא על
 מוחא ע״י שהוא מבחינה שלמעלה מהשכל המושג. עמ״ש בביאור
 ע״פ אני ה׳ אלקיכם דפרשת ציצית. וזהו וירם קרן. ואזי עצרת
 תהיה לכם כניסת ואסיפת המוחין תחת גלגלתא וכתר החופף עליהם
 בבחי׳ בטל רצונד לגמרי. ועמ״ש בד״ה את שבתותי תשמרו בענין
 כתר לשון כתר לי זעיר. ומ״ש סד״ה וידבר כוי במדבר סיני. בענין
 שאו את ראש כו׳ לגלגלתם מבן עשרים שנה כו׳ ע״ש, ופי׳ עצרת
 שגקלטת ומסתתרת השמחה בתור בחי׳ אימת עול מלכות שמים עד
 שאיו השמחה נקרא אלא בשם גילה ע״ד וכל הלבבות ייראוד וכל
 קרב וכליות יזמרו ועמ״ש מזה בד״ה וידעת היום והשבות. ואפ״ל
 מר״ה* עד שמע״צ הוא ג׳ כתרים. היינו בר״ה אמרו לפני מלמות
 זהו המשכת כתר מלכות. וביוהכ״פ כתר כהונה שגכגם הכה״ג לפגי
 ולפנים וממשיר להיות וכל קומה לפניד תשתחוה. ועליות הנשמות
 ע״ד בהעלותה את הנרות אל מול פני כו׳ ואח״כ כתר תורה בשמע״צ
 הוא ההמשכה מלמעלה למטה. וגדול תלמוד* שמביא לידי מעשה
 בחינת כתר שם טוב. ויש להעיר לענין שלשה כתרים הן כו׳
 וכתר שם טוב מעץ מה שנתבאר בד״ה מי מנה בו׳ גבי פי׳

 רובע ישראל:

 דרושים לשמ״ע
 ביום השמיני עצרת תהיה לכם. הנה כתיב שמאלו תחת לראשי
 וימינו תחבקני. להבין מהו תחת לראשי. הנה ארז״ל יפה
 שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז מכל חיי העוה״ב. וכבר נתבאר
 פעמים רבות במ״א. וכעת יובן בהקדים מארז״ל גדול תלמוד שמביא
 לידי מעשה. והקושיא מפורסמת מאחר שעיקר מה שהתלמוד גדול
 הוא מחמת שמביא לידי מעשה א״כ אדרבה מזה הטעם עצמו הרי
 המעשה גדול• אר הגה צריד להבין מהות עגץ המעשה כי רמ״ח
 פקודין איבון רמ״ח אברים דמלכא, וצריר להבין מהו ענץ ולשון אברים
 הלא אין לו דמות הגוף בו׳ וכתיב כי לא מחשבותי וכו׳ ולא דרכיכם
 וכו׳. כן גבהו מחשבותי וכו׳. אבל העגץ הוא דכתיב תתן אמת ליעקב
 חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותיגו מימי קדם. ולהבין מהו האמת
 שהנביא משבח שניתו ליעקב מדת אמת (ועמ״ש מזה באגה״ק בד״ה וזורע
 צדקה שכר אמת). הנה כתיב כי אל דעות ה׳ פי׳ שכולל ב׳ דיעות כי

 ממטה למעלה לפי מה שנראה לעיני בשר העולם הגשמי נראה ליש
 ודבר והרוחניות שלמעלה הוא בחי׳ אץ ומה שלמעלה מעלה הוא בחי׳
 אין יותר לפי שאינו מושג יותר. וכמ״ש והחכמה מאין תמצא. וכל
 זה הוא בערכנו אנחנו שוכני מטה. אבל לגבי קוב״ה דכולא קמיה
 כלא חשיב הוא להיפר שמלמעלה למטה הוא בחי׳ אין וכל מה
 שמשתלשל ויורד מטה מטה הוא יותר בחי׳ אין וכלא חשיב ממש כוי.
 וזהו שתקנו בתחלת פסוקי דזמרה לומר הודו לה׳ כו׳ וכן בסיום שמו״ע
 לומד מודים אנחנו לר כי לשון הודאה הוא כמו למשל האדם המודה להכירו
 שמתחלה הי׳ נחלק עליו והיה לו סברא אחרת ואח״כ מודה שהאמת עם
 חבירו. וכד ע״י שיתבונן האדם שהאמת הוא דכולא קמיה כלא חשיב
 ומה שנראה העולם ליש ודבר הוא בערכנו מלובשים בגוף גשמי
 ורואים בעיני בשר גשמיים, אבל האמת הוא להפר ממה שנראה לעיני
 בשר אזי יודה על האמת. וז״ש בהלל ואמת ה׳ לעולם עולם הוא
 מלשץ העלם וצמצום שיהיה נראה לעיני בשר מזרח ומערב בו׳ ובכל*
 זמו שתקנו לומר הלל הוא זמן התגלות אמת ה׳ שמלמעלה למטה

 שדה הלא — דמות: בכת׳׳י מעתיק: תמונת.
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 (ועמ״ש מזה בד״ה לסוסתי ברכבי גבי כי על כל כבוד חופה
 כחתן יוצא מחופתו, ועמ״ש בד״ה שוש אשיש מעניו זה איך שע״י גילוי
 עונג העליון והשמחה הנמשד ממנו הוא גורס שיהיה נמשך מבחינת
 סוכ׳׳ע אל בחי׳ ממכ״ע ושם נתבאר הטעם כי השמחה הוא הגורם
 ענוה ושפלות שהוא ענק המשכה זו כו׳ ע״ש). וזהו יפה שעה אחת
 בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, כי עניו
 עוה״ב ידוע שיש ג״ע עליון וג״ע תחתון בחי׳ ג״ע תחתון הוא שנהנין
 הנשמות מזיו והתפשטות ההארה ב״ה והגם שהוא תענוג עד אין קץ
 ונפלא מאד לכן אמרו רז״ל בגמרא על אלישע אחר מוטב דלידייניה
 וליתי לעלמא דאתי שכדאי כל יסורי גיהנם להצילו בנפשו שתתענג
 מזיו כבוד ה׳ לפי שהתענוג הוא נפלא עד אין קץ כו׳ ואח״כ ע״י נהר
 דינור מתעלים בעילוי אחר עילוי עד איו קץ ותכלית כוי, אך כ״ז הוא
 על ידי בחינת צמצום ביו״ד נברא עוה״ב כו׳ לפי ערך השגת הנבראים
 כו׳ משא״כ על ידי מע״ט שהם המצות נמשך עונג העליון שהוא גילוי
 אור א״ם ב״ה בעצמו ובכבודו שאינו לפי ערד השגת הנבראים, ואין
 הנבראים יכולים לקבל העונג הגדול הזה אלא העונג הוא לפניו ית׳
 כביכול שעשועי המלד בעצמותו (עמ״ש סד״ה לסוסתי ברכבי הנ״ל ובד״ה
 מנורת זהב), וזהו יותר מכל חיי העולם הבא שהעונג ניתן להנות בו

 בני אדם נשמות הנבראים. ובזה יובן עניו שבת דכתיב וקראת לשבת
 עונג כלומר שתמשיך בחי׳ עונג העליון להיות שורה ומתגלה ביום
 השבת בחי׳ אז תתענג על ה׳ למעלה מבחי׳ הוי׳ שהיו״ד הוא
 הצמצום שבו נברא עוה״ב תענוג הנשמות כנ״ל והנה כל זה הוא

 ענין מצות ומעשים טובים שהם יותר טובים מכל חיי עוה״ב:
 ד * וכדי להבין ענין תשובה שיפה מכל חיי עוה״ב שהרי על שניהם
 אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים כוי, הנה
 עד״מ יש שני מיני תעגוגים לפני המלך. האחד בעשיית המצות. והב׳
 כשרואה את בנו שבא מארץ מרחק שיש זמן רב אשר לא ראהו וכראות
 המלר את הבן נתמלא חדוה ותענוג, וכן בנמשל אע״פ שנתרחק האדם
 בחטאיו אעפ״כ מ״מ ע״י תשובה נתקרב למקורו ושרשו ואפילו בחייבי
 כריתות כתיב כי אבי ואמי עזבוני והי יאספני שהוא ע״י בחי׳ שרש
 נשמתו למעלה בחי׳ מזל כו׳ כנ״ל וע״י תשובה במס״נ הוא משיג עד
 בחינת המזל אין כנ״ל כמ״ש במ״א וזהו שלום שלום לרחוק ולקרוב
 שיש ב׳ בחי׳ בשלום אחד הוא גילוי תענוג העליון לרחוק הוא בעל
 תשובה כאשר בא מארץ מרחק כי מרחוק ה׳ נראה לי כו׳ והב׳ הוא
 לקרוב ע״י מצות המלד כו׳ כנ״ל (וע׳ מענין לרחוק בזח״א (ד״ו ע״א)
 לרחוק כד״א מרחוק ה׳ נראה לי בו׳ וע״ש במק״מ ובהרמ״ז ועמ״ש
 בד״ה החלצו מאתכם בענין שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של
 מטה, והיינו עניו ב׳ בחי׳ שלום דלרחוק ולקרוב וזהו ג״כ עניו ב׳
 בחינות שלום שבפסוק או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי
 (בישעיה סי׳ כ״ז ה׳) ועיין מזה ברבות נשא פי״ג גבי ולזבח השלמים

 שבקרבן נתנאל בן צוער. שני שלומות שלום למעלה ושלום למטה ובזח״ג
 (במדבר קי״ח א׳). וכפ׳ ויקרא (ד״כ מע״ב) ע״פ כי הנני מושיעד מרחוק

 (ודכ״א א׳ נ״ד א׳ ע״ו ב׳ ק״ט א׳). והענין דהנה כתיב אחכמה והיא

 רחוקה ממני וע׳ ברבות פ׳ חקת מזה וע״י התשובה נמשר גילוי בחינה
 זו וזהו עניו שלום לרחוק שיהיה קרוב ועמ״ש סד״ה כי המצוה הזאת
 בעניו ולא רחוקה היא ועמ״ש לקמן סד״ה ביום השמע״צ גבי מאת
 הוי׳ היתה זאת. וזהו עניו במקום שבעלי תשובה עומדים איו צדיקים
 גמורים יכולים לעמוד, כי יש ב׳ בחינות מקום דהיינו בחי׳ פמליא
 של מעלה ופמליא של מטה הנ״ל הן ב׳ בחמות מקום. והוא מ״ש
 בזח״ב (ויקהל דר״ז ע״א) בעניו ברוד כבוד ה׳ ממקומו וכתיב הנה
 מקום אתי אתר דלא אתגליא. ובחינה זו הוא ע״י התשובה שהרי
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 כוי, והענין כי צריד להביו עגץ שבועה זו מה טבעה ולמה היה צריר
 הקב״ה לישבע ואיך שייר אצלו ית׳ לשון שבועה, אלא הענין הוא עד״מ
 כאדם הנשבע לחבירו שהוא כדי שלא ישנה אפילו אם יגרום איזה
 דבר שיצטרר לשנות שאם היה גלוי וידוע לפניו שאין שום עניו הגורם
 השינוי לא היה צריד לשבועתו. כד הוא עד״מ בשבועתו של הקב״ה
 לאברהם בברית בין הבתרים לזרעד נתתי את הארץ בו׳ דהיינו אפי׳ אם
 ״גרום החטא שלא יעכב מה שע״פ הדעת והחכמה לא יושג שיותן
 להם את הארץ אעפ״כ מחמת השבועה הוא עושה נגד חכמתו ורצונו
 כביכול, (ועמ״ש מזה ע״פ אתם נצבים כו׳ לעברד בברית כוי). וזהו
 עצמו עניו השבועה דהיינו מה שהבטיח נגד חכמתו ורצונו והיינו שלא
 יהיה כסדר השתלשלות המדרגות וירידה ממדרגה למדרגה ע״פ בחי׳
 רצון וחכמה, אלא שיהיה אור א״ס ב״ה בעצמו ובכבודו מתפשט ומאיר
 בגילוי רב למעלה מן הרצון והחכמה, והארה והמשכה זו נמשכה מימי
 קדם קדמונו של עולם, דהיינו מבחי׳ סובב כל עלמין למעלה מבחי׳
 ממכ״ע שהוא בחי׳ השתלשלות וירידת המדרגות והוא בחי׳ כשעלה
 ברצונו וכו׳ שתוק כר עלה במחשבה בו׳ שהוא בחי׳ מחשבה הקדומה
 כוי, ומאחר שהארה והמשכה זו נמשכה לאבותינו מאור א״ס ב״ה
 בעצמו ובכבודו לכן יש להם כח ועוז להיות באתעדל״ת תלוי אתעדל״ע,
 (וע׳ בזח׳יג (דקל״ד ע״ב) בענין אשר נשבעת כו׳ (ודק׳׳ל ע״א) בענין בי
 נשבעתי ובפי אחרי (דס״ו בי) ובהרמ״ז ר״פ שמיני. וברבות (פ׳ אמור
 פכ׳ט) ד׳׳א בחודש השביעי רבי ברכיה היה קרי ליה ירחא דשבועתיה

 שבו נשבע הקב״ה לאברהם אבינו הה״ד ויאמר בי נשבעתי נאום ה׳
 מה היה צריר לשבועה כו׳ יעו״ש התירוץ והוא כדרר שנתבאר. והנה
 חודש השביעי תשרי מאיר בו תיקון השביעי מי״ג ת״ד שהוא תיקון
 ואמת שמשם שבועות אמת, ועיין בזח״א (מקץ דר״ד ב׳ וירא קי״ב ב׳)
 וברע״מ (פ׳ יהרו דצ״א ב׳), ובפי׳ אשר נשבעת י״ל ע״ד מ״ש לקמן בפי׳
 אשר קדשנו כר, והנה מימי קדם י״ל ג״כ ז׳ תיקוניו דגלגלתא ועמ״ש
 בעניו אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו כו׳ כצמר יהיו ומ״ש ע״פ

 הנותן שלג כצמר ועמ״ש סד״ה ציון במשפט תפדה):
 ג וזהו אשר קדשנו במצותיו כו׳ פי׳ אשר מלשון באשרי כי אשרוני
 בנות כו׳ אשרי יושבי וגו׳ שהוא לשון שבח והלל כלומר שיש
 דבר טוב ויפה מאד עד להלל ולשבח על הטוב ההוא שאין לו קץ
 ותכלית והוא בחי׳ עונג העליון בגילוי אור א״ס ב״ה בעצמו ובכבודו
 על ידי מצותיו שהם בחי׳ רצון העליון כמו מבשרי אחזה שהנפש היא
 ז׳ מדות וג׳ שכליים ולמעלה מהם הוא הרצון העליון המנהיג את
 החכמה והבינה והדעת שלו כר המצות גקרא רצון העליון שלמעלה
 מן החכמה והוא בחי׳ כתר תר״ר עמודי אור כי תרי״ג מצות דאורייתא
 יד. דרבנן הם תר״ר, והם עד״מ כמו העמודים שראשם האחד הוא על
 הגג והב׳ הוא על הקרקע ובהם וע״י מתחבר הגג עם הקרקע והיו
 לאחדים. כר עד״מ המצות הם פנימיות רצון העליון שהוא למעלה
 מבחינת חכמה ובחי׳ חכמה ג״כ חכים ולא בחכמה ידיעא ורצון העליון
ה  הוא יותר נעלה שהוא נמשר מבחינת אשר שהוא תענוג העליון(ועמ״ש מ
 יד״ה והנה מנורת והב) ומתפשט ויורר בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה

 עד שמתלבש במעשה המצות הגשמיים ומתקשר ומתחבר להיות גילוי עונג
 העליון שהוא גילוי אור א׳׳ס ב״ה בעצמו ובכבודו במעשה התחתונים מצות
 ומע״ט. וזהו רצונו לשון התקשרות וצוותא להתעטף בציצית כלומר בציצית
 העליונים. וכן עד״ז כל המצות להיות תלוי אתעדל״ע באתעדל״ת שלנו
 משא״כ בעובדי כוכבים כו׳ כנ״ל והיינו מפגי גילוי עונג העליון ושמחה
 העליונה כמשל המלר שביום שמחתו הוא מתגלה לעין כל. כר כביכול
 ע״י עונג העליון ושמחה העליונה מתגלה אור א״ס ב״ה ומתפשט עד
 למטה ליתן כח זה בתחתונים מה שלא היה יכולת באדם בלאו הכי

 !ווויי. עד — ומתקשר .. ובכבודו: השורה נוספה ע״פ לוח התיקון וכת״י.
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 שכם אחד לעשות מבחינת שכם שהוא לשון כתף ואחוריים כמו על שכם
 שניהם להיות נהפד לבחי׳ אחד כמו לעבדו שכם אחד וכמ״ש במ״א)
 אן־ גילוי זה עלינו הוא בבחי׳ מקיף למעלה מעלה מבחינת השגת
 הנבראים. וזהו ה׳ צלר על יד ימינר בבחי׳ צל ומקיף והוא למעלה
 מעלה מעל יד ימינה פי׳ יד ימינד היינו האהבה הטבעית שבאדם
 ואהבה העליונה שורה על האהבה הטבעית זו בבחי׳ מקיף שאינה
 יכולה להתלבש בבחינת אהבה טבעית זו של האדם שאין אהבה הטבעית
 יכולה להגבילה. אד מ״מ פעולת המקיף ליתן כח ועוז באהבה טבעית
 שבנפש האדם (ועמ״ש מזה בד״ה ביום השמיגי שלח) שיהיה אתערותא
 דלעילא תלוי באתערותא דלתתא בכל השגה. וזהו פעולת חג הסוכות

 על כל השנה בכללה:

ך פרט בכל יום הוא ענין תלמוד תורה ועל זה אמרו גדול ר ד  ה * ו
 תלמוד שמביא לידי מעשה. והענין דכתיב ואשים דברי
 בפיר ובצל ידי כםיתיד שמן התורה נעשה בחינת סוכה בחינת צל
 שמהבל הדבור נעשה מקיף לנשמה והוא בחי׳ מוצא פי הוי׳ כי לא
 על הלחם לבדו שהוא בחי׳ תורה בעצמה יחיה האדם כי על כל מוצא
 פי הוי׳ שהוא ע״י מוצאיהם בהבל הפה שמזה נעשה מקיף לנשמה
 (ועמ״ש סד״ה וארשתיד לי״ ובזח״א (בראשית דף ד• ע״ב) ע״פ ואשים
 דברי בפיר ובפי׳ הרמ״ז שם/ והוא הנותן כח ועוז לאתעדותא דלתתא
 במעשה המצות שיהי׳ תלוי בזה אתערותא דלעילא. תהו גדול תלמוד
 שמביא לידי מעשה פי׳ שהתלמוד שלומד בהבל הפה שאפילו לומד
 בענין שאיגו צריד למעשה. כגון סדר קדשים וזבחים ומנחות ואפילו
 בענינים הנוגעים למעשה יש כמה דברים שאין צריר ללמדם בתור
 הגמרא. ובפרט כי כעת יש קיצור דינים בשולחו ערוד והוא ג״כ גילוי
 רצון העליון הנוגע למעשה אף על פי כן צריר ללמוד הגמרא כי אין
 הענין בשביל שנוגע למעשה אלא בשביל שמוציא בפה דברי תורה
 שמזה נעשה מקיף לנשמה להיות נמשר עונג העליון והוא בבחינת
 התורה כמ״ש ואהיה שעשועים יום יום פי׳ יום יום תורה שבכתב
 ותורה שבעל פה הם בחי׳ שעשועים אצלו ית׳ שהוא בחינת עונג העלית
 ותענוג הזה נמשר למטה במ״ש ושעשועי את בני אדם, (וזהו עניו
 שמביא לידי מעשה דר״ל שנותן כח ועוז במעשה המצות ואתעדל״ת שיהי׳
 נמשד עי״ז אתערותא דלעילא* שהכח לזה נמשד מבחי׳ עונג העליון
 כנ״ל והוא בחינת התורה שגאמר בה ואהיה שעשועים כוי. וגם כי ב׳
 בחינות שלום הנ״ל דלרחוק ולקרוב הם נמשכים גם כן על ידי עסק
 התורה כמאמר רז״ל (סנהדרין דצ״ט ע״ב) כל העוסק בתורה משים
 שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה שנאמר או יחזיק במעוזי
 יעשה שלום לי שלום יעשה לי, וכנ״ל ג״כ בשם מדרש רבה נשא פי״ג
 וכבר נתבאר ששני בחינות שלום דפמליא של מעלה ושל מטה היינו
 עניו שלום שלום לרחוק ולקרוב, ויובן זה יותר עם מ״ש ע״פ זאת חקת
 התורה שהוא עניו אותיות החקיקה שלמעלה עדייו מבחינת תורה
 שבכתב ועל זה נאמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני כי היא
 בבחינת חכמה סתימאה. ומשם ממשיכים האור בתורה שבכתב ותורה
 שבעל פה הרי זהו ג״כ בבחי׳ שלום לרחוק שממשיד מבחינת והיא רחוקה
 והיינו שהיא עוגג עליון בחינת ואהיה שעשועים ומשם ממשיכים שיהי׳
 ושעשועי את בני אדם והיינו ע״י שלום ולקרוב. והנה בגמרא ספ״ק
 דקדושיו איכא מ״ד מעשה גדול והיינו משום שהמעשה זהו אתעדל״ת
 של האדם שטורח את עצמו במעשה רב. משא״כ התורה הוא בחינת דיבור
 והוא בחי׳ אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת כמ״ש בד״ה ואתחנו. וכיון
 שהמעשה הוא מעשי ידי האדם ופעולתו ואתעדל״ת שלו הרי עד״מ
 האדם מתפאר א״ע בשלו אף בבחי׳ רגל שבו משא״כ בשל אחרים אינו
 מתפאר אפילו ביד שהיא חשובה יותר כיון שאינו שלו, וכד לערך זה

 *) עיין בהוספות.

 גבי הנה מקום אתי נאמר י״ג מדות הרחמים שהוא בחינת
 תשובה כוי) וזהו בחינת יום כפור שבכל עשרת ימי תשובה הוא
 כמתקרב לפני המלר ופורש מארץ מרחק דהיינו ממחשבותיו שבכל השנה
 שהיה נמשד אחר עוה״ז ותענוגיו ובעשי״ת אומרים אבינו מלכנו שרוצים
 להתקרב אליו ית׳ עד שביוכ״פ לפני ה׳ תטהרו למעלה מבחי׳ הוי׳
 והיו״ד שבו נברא עוה״ב מחמת התענוג הגדול כביכול שעשועי המלר
 שראה את בנו שבא אליו מארץ מרחק. וכר כתיב ובמרחקים יזכרוני
 כו׳ (זכריה יר׳ד ט׳). וזהו שמאלו תחת לראשי פי׳ שע״י שמאל דוחה
 שבכל עשרת ימי תשובה דהיינו שהיה דוחה את עצמו להיותו
 בעיניו בבחינת רחוק מה׳ מאד. וע״ז תיקנו כל הוידוים חטאנו
 אשמנו כו׳ וכל מה שהפה יכול לדבר ולספר בגנותו אומרים על עצמם
 הוא הגורם להיות קירוב בתשובה מחמת מרירות נפשו כדכתיב
 ויצעקו אל ה׳ בצר להם כוי. וזהו מכל חטאתיכם לפגי הוי׳ תטהרו
 שעל ידי התשובה מתגלה עונג העליון שהוא בחיגת ראשי. ולכן
 יוכ״פ אין בו לא אכילה ושתיה כוי (והנה ב׳ בחי׳ תעגוג הנ״ל הן
 כענין או״י ואו״ח בחי׳ אברהם ויצחק היינו חסד וגבורה שבתענוג
 ועמ״ש ע״פ עלי באר בענין מעין גנים וענין באר מים חיים, ויובן
 יותר ע״ד שנתבאר בד״ה שוש אשיש הנ״ל בענין השופר שהוא גילוי
 פנימיות עונג העליון שלמעלה מבחי׳ עונג העליון שממשיכים בכל
 השנה ע״י התורה והמצות שאמר ונעשה רצונו וגילוי פנימיות עונג
 העליון ההוא נמשד דוקא ע״י בכייה והתעוררות רחמים שזהו ענין
 התקיעות גנוחי גנח ילולי יליל בו׳ ע״ש באריכות שנתבאר הטעם לפי
 שע״י הבכיה ממשיכים י״ג מדה״ר שהו הן פנימיות עוגג העליון
 ולפמש״כ יובן הטעם יותר כי הנה הבכייה והתעוררות רחמים זהו
 בחי׳ תשובה ממעמקים קראתיה והתשובה הוא ענין לרחוק שנעשה
 קרוב והעוגג מזה למעלה הוא עד״מ תענוג המלר כשבא אליו בנו
 מארץ מרחק מאד. שהוא בחי׳ פנימיות התענוג יותר מהעונג שבמצות
 המלר מה שאמר ונעשה רצונו. ועמ״ש בד״ה אתם נצבים בענין
 ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים. וענין תעגוג זה י״ל שזהו בחי׳
 אשר נשבעת לאבותינו כי אשר בחי׳ תענוג כג״ל בעגין אשר קדשנו
 במצותיו אלא כי אשר קב״ו זהו התענוג הנמשר ע״י המצות ובחי׳
 אשר נשבעת הוא בי״ג מדות הרחמים דמיכה שהוא הנמשד ע״י התשובה
 והוא הפנימיות התענוג כנ״ל וזהו שמאלו תחת לראשי ראשי היינו
 פנימיות התענוג וכענין בשעה שישראל עונין אמן יהא שמיה רבא מבדד
 הקב״ה מנעגע בראשו שזהו המשכה מבחי׳ שמיה רבא שמו הגדול ועמ״ש
 מזה בד״ה אני הוי׳ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים גם לראשי
 אותיות ישראל לי ראש. ועמ״ש ע״פ מאמר הזח״ג קרח (קע״ח ב׳) בענין
 ועבד הלוי הוא אלמלא דינא לא אשתכח בעלמא כו׳ ע״ש מעגיו
 שמאלו) (וע׳ עוד מענין שמאלו תחת לראשי בזחיב קל״ח ב׳ קנ״ד בי. ח׳׳ג

 קמ״ח ב׳ ועוד בח״א קי״ב א׳ קל״ו אי. ח״ב ד״ל ע׳׳ב קי״ד א׳ רל׳׳ח ב׳ חייג

 נ״ד ב׳ נ״ה א׳ קי״ח ב׳ קי״ט ב׳ ק״כ ע״ב), והנה בחי׳ גילוי עונג זה הוא

 בחי׳ שמחה ישמח ה׳ במעשיו וישמח ישראל בעושיו כי שמחה היא
 התגלות העונג והוא בחי׳ סוכות זמן שמחתגו ואזי מתגלה עוגג העליון
 גילוי אור א״ס ב״ה להיות חופף עלינו כל ימי הסוכות והוא בחי׳ וימיגו
 תחבקני במשל החובק את חבירו מאחוריו כד וימינו תחבקני שאפילו
 בחי׳ אחוריים שהוא בחי׳ חיצוניות האדם שנמשד אחר עוה״ז שנקרא
 אחוריים ובחי׳ עורף וכמ״ש כי פנו אלי עורף כוי, עכ״ז הוא מקיפו
 וסובבו להיות מהפד חשוכא לנהורא כו׳ ולבטל רצונו גגד רצון ה׳ והיינו
 מפני כי ימינו של הקב״ה הוא גילוי אור א״ם ב״ה בעצמו ובכבודו הוא
 הנותן כח ועוז להיות באתערותא דלתתא שעי״ז יהיה אתעדל״ע וכמ״ש
 וירא ישראל את היד הגדולה וגו׳(ועמ״ש מעגין את היד הגדולה כו׳
 בד״ה בפ׳ נסכים ועמ״ש ע״פ ידר בעורף אויביד וזהו ג״כ ואני נתתי לד
 שרה בחי׳ אחוריים — אחר עוה־ז: וכ״ה בכת״י מעתיק [ושם: אחרי], וצ״ל: אחר עניני עוה״ז -

 ע״פ לוח התיקון.



 168 לקוטי דרושים לשמי׳ע תורה
 פקודי המשכן וע״פ והיה מספר בנ״י, וזהו ענין שמאלו תחת לראשי
 שמר״ה עד יוהכ״פ שהוא בחי7 לרחוק שנעשה קרוב בחי׳ תשובה
 ועי׳׳ז כמ״כ למעלה נמשך הבחי׳ מקיף עליון שלמעלה מהשתלשלות
 בחיי ימי קדם שלמעלה מימי עולם כמאמר המתנשא מימות עולם
 להיות מאיר בקירוב ע׳׳ד ימי עולם וזהו דרשו ה׳ בהמצאו בהיותו
 קרוב וגילוי עונג זה הוא בחי׳ זמן שמחתנו ישמח ה׳ במעשיו וישמח
 ישראל בעושיו ופעולת עונג זה העלית עם היותו בבחי׳ מקיף ליתן
 כח ועוז באהבה הטבעית שבנפש שיהיה אתערותא דלעילא תלוי
 באתערותא דלתתא וזהו אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם וזהו עניו

 שבעת ימים דחג הסוכות להיות הוי׳׳ה צלך:

ך פרט בכל יום הוא בחי׳ תורה דכתיב ואשים דברי ר ד  (ה) ו
 בפיר ובצל ידי כסיתיך. וגם נאמר בה חצבה עמודיה
 שבעה כמ״ש ברבות ר״פ שמיני, ולכן גדול תלמוד שמביא לידי מעשה
 כי הוא מבחי׳ תענוג עליון שעשועים יום יום ע״כ הוא המביא לידי
 מעשה שנותן כח ועוז למעשה המצות שיהיה נמשד בהן ועל ידן
 האתעדל״ע וזהו או יחזיק במעוזי שנקרא עוז שהוא כח. והנה ביום
 השמיני מדרגה השמינית ממטה למעלה. הבחינה שיוכל להיות הגילוי
 למטה כמו למעלה בחי׳ ואמת ה׳ לעולם. והוא שמחת תורה ושם
 מתחברים ב׳ השמחות דישמח ה׳ במעשיו וישמח ישראל בעושיו והיינו
 ע״י התורה שהיא אצלו ית׳ שעשועים ושעשועי את בני אדם לכן נקרא
 שמחת תורה. ואזי עצרת תהיה לכם שיתאסף ויתקבץ האור מקיף
 להיות בבחי׳ פנימיות ע״ד יקוו המים אל מקום אחד ועד״ז נאמר
 מקוה ישראל ה׳ (ע׳ זח״א בראשית י״ח א׳ ל״ג א׳) ולכן אומרים בשמע״צ
 מוריד הגשם כדי שעי״ז יהיה בבחינת המצות באתעדל״ת אתעדל״ע:

ם השמיני עצרת תהיה לכמ. ותרגם אונקלוס כגישין תהי לכון ו י  ב
 פי׳ כנישיו התאספות והתקבצות יחד למקום אחד דהיינו
 שכל בני ישראל יתקבצו כולם להכלל במקום אחד במקורם ושרשם. והענין
 הוא בי בראש השנה אומרים זה היום תחלת מעשיר זכרון ליום ראשוו
 וביאור הענין כי הנה השתלשלות העולמות וירידתן מדרגה אחר מדרגה
 מריש כל דרגין בו׳ רבים ועצומים הם עד איו חקר ואיו מספר כי מא״ס
 ב״ה שכשמו כן הוא אין לו קץ ואיו לו תכלית לא היו עולמות יכולים
 להיות עולמות נבראים שהם בעלי גבול ויש להם קץ ותכלית רק עד אחר
 ריבוי ההשתלשלות ממוצעים ג״כ בלי קץ ותכלית, ועניו הממוצעים הם
 כמו ג״ע התחתון שהוא הממוצע בין העולמות הרוחנים ובין עוה״ז
 הגשמי וכמ״ש בזהר* דכל דיוקנין דלעילא ותתא משתכחין תמן והיינו לפי
 שהוא כלול מעילא ותתא. והנה יש נהר דינור בין עוה״ז לג״ע התחתון
 שאפילו צדיקים גמורים מוכרחים לירד ולטבול שם כדי לטהר את עצמן
 מגשמיות עוה״ז וחומריותו שמוכרח לשכה שלא יהיה לו כח הזוכר
 מגשמיות העוה״ז שהוא מסך מבדיל ואין הנשמה יכולה להיות בג״ע.
 וכמו ענין מחשבה זרה בתפלה שמבלבלת את האדם בתפלתו [ועמ״ש
 מזה בד״ה ויהי מקץ ובד״ה מראיהם ומעשיהם בפי יתרו ע״ש], וכן מגן עדן

 התחתון לעליון צריך ג״כ לשכח ענין ג״ע התחתון שלגבי ג״ע העליון
 הרי הוא נחשב כגשמי ממש וכו עד רום המעלות יש כמה מיני ממוצעים
 כאלו עד אין חקר ואין מספר. וכמאמר הכל ירוממוך סלה וכל
 החיים יוז־וד סלה סלה בלי הפסק, וכנודע מענין השמיטות והיובלות
 כו׳ והכל עילוי אחר עילוי עד שהמדרגה התחתונה לגבי העליונה
 בגשמיות תחשב [ועמ״ש בפ׳ ויצא גבי וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך].
 והנה תחלת מעשיך הוא גן עדן התחתוו שהוא תחלת עולם

 •) עיין בהוספות.

 המעשה זהו אתעדל״ת ממש משא״כ התורה עיקרה מתנה מלמעלה
 ועיין בזח״ב (תתמה קכ״ח א׳) שלכן על עסק התורה נאמר לכו שברו
 ואכלו כו׳ בלא כסף ובלא מחיר ייו וחלב משא׳׳כ בעסק המצות צ״ל
 באגר שלים דוקא ע״ש ע״כ אמר מעשה גדול. ואעפ״כ איכא למ״ד
 לימוד גדול היינו אפילו מצד עצמו כיון שאדרבה הוא אתערותא דלעילא
 מבחינה שאיו אתעדל״ת של מעשה המצות מגעת שם, ועוד כי היא ג״כ
 בחינת עסק במחשבה ודיבור של האדם וגם עקימת שפתיו הוי מעשה
 רק שאינו מעשה רב כמעשה ממש עיין בגמרא פ״ז דב״מ (דו׳ צ- םע״ב)
 ובחידושי הרשב״א (רפ״ג דשבועות דכ״א ע״א) ועיין בתוספות שם ושם
 נמנו וגמרו דלימוד גדול שמביא לידי מעשה דהיינו שגם הכח שבמעשה
 המצות לעורר אתעדל״ע נמשר ע״י עסק התורה כנ״ל). וזהו ביום השמיני
 עצרת תהיה לכם פי׳ ביום השמיני מדרגה השמינית ממטה למעלה
 בחינת בינה דהיינו ע״י בחי׳ התבוננות כמו שמלמעלה למטה כל מה
 שהוא למטה הוא בחינת אין וכלא חשיב נגד מה שלמעלה כד מלמטה
 למעלה יהיה כאין ואפס והוא בחינת מבין דבר מתור דבר (עמ״ש•
 מ-״ה השמים כסאי) וכן בינה ליבא היא בחיי שמחת הלב זמן שמחתנו

 שמתקרבים יחד ב׳ השמחות ישמח ה׳ במעשיו וישמח ישראל בעושיו
 והיינו על ידי התורה כי לכן נקרא שמתת תורה שהתורה היא עונג
 עליון ועונג תחתון כנ״ל. ואזי עצרת תהיה לכם כתרגומו כנישין תהי
 •למן פי׳ שיתאסף ויתקבץ יחד בחינת המקיף המתפשט וחופף מלמעלה
 בבחינת איו סוף וקץ להיות מוגבל בתוד נפשות בני ישראל ולהיות
 בבחינת פנימיות כדי שאח״כ יהיה בחי׳ המצות באתעדל״ת אתעדל״ע
 כוי כנ״ל•(ועיין* מעניו ביום השמיני עצרת ברבות בקהלת בפסוק תן
 חלק לשבעה וגם לשמונה ובפסוק ביום טובה היה בטוב ובשיר השירים
 בפסוק מה יפו פעמיד בנעלים, ובפרשת נשא פרשה יו״ד גבי ויאמר
׳ נעצרה נא אותר. וס״פ פנחס. ועמ״ש בד״ה למנצח על  מנוח מ
 השמינית. ומ״ש במ״א בעניו שבעתים כאור שבעת הימים ועייו בזהר

 ח״ג בלק(קפ״ה ב׳) בעניו מי יעמוד ובפי׳ הרמ״ז שם):

 קיצור
׳ תתן אמת ליעקב היינו כי אל דעות ה׳ שכולל ב׳ דעות י  (א) פ
 ושיהיה הגילוי למטה כמו למעלה זהו ואמת ה׳ לעולם ועז״נ
 תתן אמת ליעקב ועיין מענין אמת ברבות וישלח פ׳ פ״א, ומזה נמשד
 להיות חסד לאברהם היינו להיות באתערותא דלתתא נמשר אתערותא
 דלעילא זהו צדקה וחסד אשר עשה ה׳ עמנו ועמ״ש ע״פ אני ה׳ אלקיכם
 דפ׳ ציצית בענין פי׳ חסדי ה׳ לשון רבים ב׳ בחי׳ חסד ועמ״ש בד״ה

 בהעלותה את הנרות בענין בחי׳ אברהם ובחי׳ אהרן:

ח להיות אתעדל״ע תלוי באתעדל״ת זהו אשר נשבעת ב ה  (ב) ו
 לאבותינו דהיינו מה שהבטיח נגד סדר ההשתלשלות.
 והיינו מימי קדם קדמונו של עולם. מה שלמעלה מבחינת ימי עולם
 שהן בסדר ההשתלשלות. (וע׳ רבות אמור פכ״ט זח״ג פ׳ אחרי ס״ו ב׳

 נשא ק״ל ע״א קל״ד ב׳):

ו אשר קב״ו אשר הוא עונג העליון ממנו נמשך וצונו צוותא ה ז  (ג) ו
 והתקשרות להיות נמשר אתעדל״ע ע״י אתעדל״ת. ולכן

 יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעה״ז כוי:

ן תשובה עד״מ שיש שני מיני תענוג לפני המלר האחד י נ ע  (ד) ו
 בעשיית המצות כמו נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני
 עמ״ש בד״ה צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני. והב׳ כשרואה
 את בנו בא מרחוק וזהו שלום שלום לרחוק ולקרוב וזהו ג״כ בחי׳ יעשה
 שלום לי שלום יעשה לי. דהיינו יחוד י״ח ויחוד ו״ה. עמ״ש ע״פ אלה

 •) עיין בהוספות.
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 לקוטי דרושים לשמ״ע תורה פה

 בנקרת הצור סד״ה כי ביום הזה יכפר בפ׳ אחרי ע״ש. ועמ״ש מענין
 תשובה קדמה לעולם בד״ה האזינו השמים שזהו עניו עד יעבור עמך
 הוי׳ ושע״ז נאמר והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה ע״ש באריכות,
 והיינו כמ״ש כאן בפי׳ וחלקי אלקים לעולם. וע׳ בפי׳ הרמ״ז בזהר
 (בראשית דף ד׳ סד״ב) בעניו עין לא ראתה אלקי׳ זולתר. ועמ״ש עוד מעניו

 תשובה קדמה לעולם בד״ה להביו פי׳ הפסוק מי אל במוח. וכללות
 ישראל זוכים לבתי׳ תשובה זו ביום הכפורים שאז בנעילה אומרים
 הויה הוא האלקים ע״י כי לפני הוי׳ תטהרו למעלה מבחי׳ הוי׳ כו׳

 וע״י זה זוכים להיות אז תתענג על הוי׳ על דוקא:
 ג והנה בכח תשובה זו נמשד בשמיני עצרת להיות שמחת תורה.
 והענין כי הנה תורה היא בכללותה ב׳ תורות תורה
 שבכתב ותורה שבעל פה. והנה כתיב שמע בני מוסר אביר זו תורה
 שבכתב ואל תטוש תורת אמר זו תורה שבעל פה. תורה שבכתב היא
 בחי׳ אב שהיא על דרר משל כמו האב אל הבן שהגם שמוח הבו נמשר
 ממוח האב עצמו, על כל זה הרי עיקר גידולו ע״י שהייתו תשעה
 חדשים בעיבור בבטן אם ויניקתו מחלב האם והרי גידול הבן הוא
 בהתכללות והתאחדות האם עמו ממש והאב אינו אלא שרש ומקור
 להתהוותו וכל גדילתו הוא בריחוק מקום מן האב. וכר התורה שבכתב
 היא שרש ומקור לכל ההלכות שבתורה שבעל פה. ומ״מ כל עיקר
 ההלכות מבוארות יפה בתורה שבעל פה דייקא ובה הו כלולות ונגדלות
 ממש משא״כ בתורה שבכתב הן נרמזות ברמז בעלמא ביתור אות או
 תיבה ומזה נעשה מסכת שלימה בתורה שבעל פה בביאור כל פרטי
 ההלכות ודקדוקיהן, והרי התורה שבעל פה היא בחי׳ אם שבה הן
 כלולות כל ההלכות ויונקים ממנה בקירוב מקום ממש משא׳׳כ התורה
 שבכתב היא בחי׳ אב שממשיד בבחי׳ ריחוק ברמז כו׳ לפי שהיא בחי׳
 חכמה דאורייתא מחכמה נפקת. וכתיב אמרתי אחכמה והיא רחוקה
 ממני שמאירה בבחי׳ ריחוק [וכמ״ש בזהר פ׳ שמות (די״ב םע״א) ע״פ
 ותתצב אחותו מרחוק וע״פ מרחוק ה׳ נראה לי ובפ׳ בראשית(תחלת דף ר)
 ובמק״מ (שם ושם) ובפ׳ וירא (דק״כ ע״א) וס״פ תרומה (דקכ״ה סע״ב)
 ובפ׳ ויקרא (ד״כ סע״ב). ועוד נרשם מזה לעיל בד״ה היום הזה
 בפ׳ תבא. וע׳ בר״מ פ׳ פנחס (דרכ״ג ע״א) ע״פ זה דאמרתי אחכמה
 והיא רחוקה ממני. ובפי תולדות (דקל״ה ע״א) ובפ׳ ויחי (דרכ״ה סע״ב)]
 מה שאין כן תורה שבעל פה היא בחינת בינה רחובות הנהר כו׳.
 וביאור ענין זה בעבודת ה׳ שכמו שיש ב׳ בחינות אלו בתורה כד הם
 בעבודה. הנה בינה ליבא דהיינו להלהיב ולהלהיט את הלב ע״י
 התרחבות הדעת וההתבוננות בשם הוי׳ צמצום והתפשטות והמשכה
 כוי• ואיד הוא משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול וישתבח שמר לעד
 מלבנו בו׳ שעי״ז אם הבנים שמחה להיות בבחי׳ אם היולדת את
 הבנים הם אהבה ויראה, והשמחה היא הגדלתן בתוספת וריבוי
 שתהיינה בשמחה ובטוב לבב כו׳ כמ״ש בד״ה וארא אל אברהם.
 והנה הגדלת התלהבות והתלהטות הלב הוא ע״י התפלה בהתרחבות
 הדעת וההתבוננות כפי אשר תוכל הנפש שאת בהשגתה שהיא כלולה
 ומתאחדת ממש בהשגה זו שהיא נתפסת ממש תור לבו להוליד
 ממנה אהבה ויראה כוי. אבל בחינת חכמה היא בחינת כח מ״ה
 דהיינו להיות ונחנו מ״ה שהוא ביטול ההשגה הנה על זה נאמר
 והחכמה מאין תמצא מבחינת אין דהיינו מבחי׳ גילוי אור א״ס ב״ה
 ממש דלית מחשבה תפיסא ביה כי מחמת שהוא אינו מושג
 והוא קדוש ומובדל כו׳ והוא מקור החיים ומקור התענוגים לכר
 אליו תכסוף ותכלה אליו הנפש לבטל במציאות ממש [ועמ״ש מזה בד״ה
 ראה אנכי נותן שב׳ בחיי אלו דחו״ב נקי תרץ רעיו ונקי נקודה

 בהיכליה וע־׳ש], והנה על ידי התשובה שביום הכפורים שהוא

 העשיה ומזכירין אותו לפי שהוא תכלית ועיקר בריאת האדם שבשבילו
 נברא. וכמ״ש ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה כו׳ ובו הוא שלימות
 המעשה וכמו שיהיה לימות המשיח. משא״כ בעוה״ז הגשמי בזמו הזה
 כו׳ וכמ״ש מזה בד״ה אוסרי לגפן. והנה כדי להיות תחלת מעשיר
 היינו ע״י זכרון ליום ראשון שלפני ההשתלשלות כי געת תחלתן בסופו
ה הגורם לירידת והשתלשלות המדריגות הוא בשביל שנתאוה  כי ת

 הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים דוקא:
 ב אך הנה נודע כי ירידה זו צורר עלייה היא. וצריד להבין שהרי
 הירידה גדולה עד מאד שירדה הנשמה לעוה״ז הגשמי עד
 שבעלותה אפילו לג״ע התחתון מוכרחת לטבול בגהר דיגור לשכה מכל
 כוי. וכן מג״ע התחתון לג״ע העליון כוי. וא״כ צריד להיות העליה
 ג״כ גדולה עד מאד עד שכל הירידה היתה כדאי בשביל עליה זו,
 ובמה יזכה האדם לעליה גדולה ונפלאה כזאת ע״י הירידה הגדולה
 הזאת דוקא. ויובן על פי מה שכתוב אני הוי׳ הוא שמי כי שם
 הוי״ה מורה שהוא מהווה כל העולמות ע״י צמצום והתפשטות
 והמשכה כוי. ואיו זה אלא בחי׳ שם בלבד וכמשל זיו השמש וכו׳,
 ועל זה אמרו רז״ל צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה בו׳ מזיו
 דוקא והיינו מאחר שנהנין ממש שא״א להיות הנאה ותענוג לנפש
 המשכלת כפי השכלתה והשגתה באור ה׳ אלא בבחי׳ זיו בלבד ששם
 עולה השגת הנפש והשכלתה, משא״כ אור א״ם ב״ה בעצמו אינו מושג
 כי הוא קדוש כו׳ אלא הוא ית׳ מקור החיים ומקור התענוגים כוי
 ושם הוא ביטול השגת הנבראים וביטול הנשמות ויחודו במאצילן ב״ה
 למעלה מכדי כח השגתן וכמ״ש אז תתענג על ה׳. על ה׳ דוקא
 כמ״ש בזהר (ויחי דרי׳׳ט ע״א) דהיינו למעלה מבחיגת שם הוי׳ שאיגו
 אלא זיו כוי. והגילוי להיות זוכים למדרגה זו בבחי׳ ביטול זה הוא
 ע״י גילוי אור א״ס ב״ה בעוה״ז הגשמי דוקא בבחינת ביטול ההשגה
 המתגלה בבחיגת תשובה ברעותא דליבא מקרב איש ולב עמוק, וע״ז
 אמרו רז״ל יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט וכו׳ שאין הפי׳ תשובה
 גשמיות מעבירות דהיינו עזיבת החטא בלבד דא״כ מאי שעה אחת. אלא
 תשובה ומעשים טובים דהייגו שלהיות המעשים טובים ומאירים באור
 ה׳ א״ם ב״ה צריד להיות בחי׳ תשובה [וכמ״ש םד״ה יונתי בחגוי] שהוא להשיב
 את הנפש למקורה ושרשה ולדבקה בו באור א״ס ב״ה ממש כי תשובה
 קדמה לעולם עולם הוא הנמשר משם הוי׳ שאינו אלא זיו כו׳ ועמ״ש
 בד״ה וירא ישראל את היד, והתשובה הוא למעלה מבחינת זיו שהוא
 ביטול והתכללות באור א״ס ב״ה ממש וכמ״ש מי לי בשמים ועמד
 לא חפצתי בארץ שלא יחפוץ בגילוי השגה ותעגוג שנתפס בנפש המשכלת
 כפי כח השגתה שזה נקרא על מנת לקבל פרס. פרס הוא דבר
 הפרום ונבדל דהיינו בחי׳ זיו הנבדל ונחשב לדבר בפני עצמו לגבי
 עצמיות אור א״ס ב״ה שאין ערוד אליו כו׳ אלא צור לבבי. צור
 מלשון מחיצה ומסר מבדיל המבדיל ומעלים את האור וגילוי הזיו
 שאין בו גילוי ההשגה אלא הוא בחי׳ ביטול והתכללות באור א״ס ב״ה
 ממש שעליו נאמר ישת חשד סתרו ולפניו כחשיבה כאורה רוחניות
 וגשמיות שויו השוה ומשוה קטן וגדול כו׳ וחלקי אלהים לעולם הוא
 אור א״ס ב״ה בעצמו שרש ומקור שם הוי׳ כי שם הוי׳ במקורו
 נחשב כבחי׳ אלהים לגבי עצמותו ומהותו ית׳ כמ״ש בד״ה שובה
 ישראל כוי, [ועד״ז יש לפרש ג״כ מ״ש ושמתיד בנקרת הצור כו׳ כי
 לפי שהיה צ״ל המשכת י״ג מדה״ר שהן בחי׳ לפני הוי׳ ע״כ הוא ע״י
 בחי׳ צור שהוא מחיצה ומסד כו׳ מבחינת ישת חשר סתרו. וע׳
 בזהר (בשלח ת״ז ע״א) גבי כי תבאו לראות פני כו׳ מאי לראות.
 אלא כל אינון אנפין דמלכא טמירץ בעמקא, באתר חשוכא דכתיב ישת
 חשר סתרו, אד המק״מ שם פי׳ בעניו אחר. ועמ״ש עוד מעניו ושמתיד

 בשולי העמוד: עיין בהוספות.
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 השורה עליכם, וכד היתד. כוונת יעקב בתפלתו והיה הוי׳ לי לאלקים
 פי׳ הוי׳ לבדו הוא בעצמו יהיה לי בבחינת אלקים. וזהו ממש כעניז
 הנזכר כאן בפי׳ מאת הוי׳ היתה זאת. ועמ״ש בפ׳ יתרו סד״ה זכור
 את יום השבת לקדשו בעניו זכור ושמור בד״א נאמרו ע׳׳י גילוי בחי׳
 אנכי הוא גילוי אור א״ס ב״ה שלמעלה מההשתלשלות כו׳ ע״ש, והגה
 לקרב אל השכל עניו זה שבחי׳ חכמה יהי׳ מאיר בקירוב כר היינו
 כי חכמה הוא מה שלמעלה מההשגה. ונקרא שכל הנעלם מכל רעיון
 ומה שנמשר מזה בבחי׳ הבנה והשגה זהו רק הארה בעלמא וכמו ברק
 המבריק מכח השכל לתור ההשגה משא״כ עצמות מהות כח השכל
 אינו מושג בלל. ועד״ז יובן ג״כ הנמשל למעלה בבחי׳ חו״ב האצילות
 שבחי׳ חכמה הוא למעלה מכל בחינת השגה כוי. והנה מבואר
 בפע״ח (שט״ז פ״א) שהשיג האריז״ל בשעה א׳ מה שאם היה יושב
 ודורש שמונים שנה רצופים לא יספיק לבאר זה• ואיד השיג זה בשעה
 אחת. אלא העניו הוא שהשגתו היה ע״ד בחי׳ ראייה במהות ועצמיות
 בחי׳ חכמה אלא שהשגתו היה בהיכלות דיצירה כידוע, ומ״מ עד״ז יובן
 גם בבחי׳ חכמה דאצי׳ מה שהחכמה עצמה ממש מאירה בבחי׳ קירוב
 זהו הגילוי מלמעלה מסדר ההשתלשלות דהיינו מה שלמעלה מגדר
 השגה יהיה ג״כ מאיר בבחי׳ קירוב כו׳ וע״ז נאמר לעתיד עין בעין
 יראו כוי. ועד״ז הוא ג״כ עניו קריעת ים סוף שהוא בחי׳ גילוי האצילות
 ממש בבריאה כמ״ש במ״א ואצילות הוא בחי׳ חכמה דרד כלל ובריאה
 הוא בחי׳ בינה, אם כן קי״ס היינו שיהיה ים החכמה מאיר בבחי׳
 קירוב ממש כמו הבינה וזהו ענין כי מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים
 לים מכסים בו׳ ולהיות גילוי זה זהו ע״י בחי׳ פלא עליון בחי׳ איו כמ״ש
 בזהר גבי קי״ס דבעתיקא תליא. וכנזכר לעיל בענין אני היום ילדתיך
 כר. ועמ״ש עוד במ״א ע״פ מאמר הזהר ר״פ ויצא (דקמ״ח ע״נ)
 ע״פ וחםידיד ירננו• ולויר ירננו מיבעי ליה כו׳ ונזכר מזה ג״כ בזהר

 פ׳ פנחס(דרמ״ב ע״א) והוא ג״כ שייד קצת לענין הנ״ל):

 ה והנה כל זה הוא בכה התשובה שביוה״כ לפני הוי׳ תטהרו. וזהו
 זה היום עשה הוי׳ כי היום הוא עניו התשובה כמו שאמר
 משיח לד׳ יהושע בן לוי כששאלו אימתי אתי מר ואמר ליה היום
 דהיינו היום אם בקולו תשמעו. ופי׳ היום היינו זכרת ליום ראשון
 ראשון שלפגי ההשתלשלות וכמ״ש במ״ע ביום הראשוו גימטריא כתר
 שהוא נקרא היום שכולו יום כו׳ [עמ״ש בביאור ע״פ והיה מספר בנ״י
 גבי כי גדול יום יזרעאל וע׳ ברע״מ פ׳ תצא (דרע״ח ע״א) ע״פ ביומו
 תתן בו׳ עד היום אם בקולו תשמעו ובפי׳ הרמ״ז שם ועמ״ש בד״ה
 כי תשמע בקול בפ׳ ראה דפי׳ בקול היינו מה שמלובש בבחינת הקול
 כו׳ ע״ש וזהו שלהיות גילוי בחי׳ היום שכולו יום הוא ע״י בקולו תשמעו
 בו׳ ע״ד הנ״ל ועמ״ש םד״ה בעצם היום הזה נמול אברהם, וזהו ג״כ
 פי׳ היום אם היינו ע״ד מ״ש בזהר פ׳ תרומה (דקס״ג ע״נ) בעניו אם
 דהוא בחי׳ שמאלא אתכליל בימינא כדפי׳ במק״מ שם דהוא בחי׳ חו״ב
 והם המלבישים לבחי׳ היום וכ״ז נמשד ע״י בקולו תשמעו כו׳ ועניו פי׳
 הלבשה זו מבואר במ״א סד״ה להבין מפני מה יו״ט דפםח]. והיינו
 בחי׳ התשובה שהיא קדמה לעולם ובחי׳ היום זה עשה הוי׳. [ועמ״ש
 נד״ה נפ׳ נפנים נתינ בעניז היד הגדולה אשר עשה הוי׳ במצרים ע״ש] כי

 הנה כתיב כל אשר חפץ ה׳ עשה וגוי. שעשה והמשיר בחי׳ הוי׳ בכל
 ההשתלשלות מבחי׳ כל אשר חפץ וגר. והיינו ע״י זה היום דהיינו
 יום ראשון שלפני ההשתלשלות שהוא עניו התשובה כי נעוץ תחלתן
 בסופן דייקא שבעוה״ז הגשמי דוקא מאיר אור א״ם ב״ה שלמעלה
 מההשתלשלות לכן יוכל להיות בחי׳ תשובה להפד לבו מן ההפד אל
 ההפד. וכמו ר״א בו דרודיא שקנה עולמו בשעה אחת כו׳ משא״כ

 שויה ההפך — דרודיא: נ״ה גם נדפוס ראשון, וצ״ל: דורדיא.

 בחינת לפני הוי׳ כו׳ הרי עולות ומתקשרות נשמות ישראל במקורן
 ושרשן למעלה ומתאחדות במאצילן ב״ה בבחי׳ עיבור כעובר בבטן
 האס אוכל ממה שאמו אוכלת כוי, [ע׳ בפע״ח שער יוהכ״פ רפ״ג
 ממקום שהבינה עצמה כר, ועמ״ש בביאור ע״פ ונקדשתי בתור בנ״י בענין
 הקדוש הראשון ובביאור ע״פ שימני כחותם מענין בחינת עיבור שהוא
 בחינת ביטול בתכלית ועי״ז נמשד אח״כ המשכה עליונה מאד כר ע״ש].
 וע״י זה יש להם כח זה להמשיד בחינת חכמה ובחינת איו בבחי׳ גילוי
 להיות בחי׳ אני שיהי׳ בחי׳ אב מאיר בקירוב מקום בבחי׳ גילוי כמו
 בחי׳ אם. ועמש״ל ע״פ בן חכמ ישמח אב וזהו שכתוב אני היום
 ילהתיר ולא הולדתיד דהיינו להיות גילוי אני מבחינת אין בבחינת אם
 היולדת ולא בבחי׳ אב המוליד אלא שהליהה וההתגלות ממש הוא בז׳
 של פסח דכתיב עצרת לה׳ אלקיד מלמעלה למטה (והוא בחי׳ קריעת
 ים סוף עיין לקמן/ ובשמיני עצרת כתיב עצרת תהיה לכם ממטה למעלה
 כי עצרת לשון קליטה דהיינו להיות נתפס ונקלט היטב בבחינה זו
 בבחינת עיבור כעובר בבטן האם אוכל ממה שאמו אוכלת וכו׳ ולא
 ממה שאמו אוכלת בלבד אלא גם ממה שאביו אוכל שתהיה המשכת
 בחינת איו מושרשת ונקלטת בתור כנסת ישראל להיותן דבוקות בא״ס
 ב״ה ממש וזהו עניו שמחת תורה. דהיינו לשמח את התורה בהתחברות
 ב׳ הבחי׳ תורה שבכתב ותורה שבעל פה [עמ״ש לקמן בד״ה תורה צוה]
 והיינו ע״י התגלות בחינת אין. וכמ״ש אני תורתר שעשעתי שעשעתי
 הוא פועל יוצא דהיינו שהוא עושה את התורה להיות שעשועים וכמ״ש
 ואהיה שעשועים וגו׳ [ועמ״ש מזה נד״ה ואהיה אצלו אמון גני ואהיה
 שעשועים] והיינו ע״י גילוי אני מאין הוא המשכת אור א״ס ב״ה להיות
 חכמה דאורייתא מחכמה נפקת. וזהו מאת ה׳ היתה זאת שמבחינת
 הוי׳ היא בחינת חכמה כמ׳׳ש הוי׳ בחכמה יסד וגוי. שהוא בחי׳ אב
 היתה זאת היא בחינת נוק׳ בחיי אם היולדת ע״י כי נפלאת היא
 בעינינו נפלאת הוא בחי׳ פלא עליון בחינת אין היא נעשה בעינינו
 בבחי׳ עין רואה וגילוי דהיינו גילוי אני מאין לכד נעשה בחי׳ חכמה

 בבחי׳ אם המאירה בקירוב מקום:

 ה וזהו שכתוב לע״ל כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם
 שבזמן הזה היא בחינת אם הבנים שמחה משא״כ לע״ל
 יהיה גילוי בחינת אנכי כר. [ויש לפרש דאשר אמו תנחמנו היינו
 תושבע׳׳פ שבה יש לנו השגה משא׳׳כ תשב״כ היא רק רמיזות וגם שכל
 פנימית התורה אינו מושג כלל וכלל, ולעתיד לבא יהיה כן אנכי
 אנחמכם שיתגלה פנימית התורה, ועמ״ש מזה גבי קי״ס בד״ה לבאר
 עניי קי״ס שזהו ענץ גילוי בחי׳ עדן שלמעלה מבחי׳ ונהר יוצא כוי
 ע״ש, והיינו שבחי׳ עדן עצמו שע״ז נאמר עין לא ראתה כו׳ יהיה
 מאיר בבחי׳ קירוב מקום כמו בחי׳ ונהר יוצא כוי. וזהו ענין ומעין
 מבית ה׳ יצא וכמ״ש בביאור ע״פ ששים המה מלכות. ועמ״ש עוד
 מעניו גילוי בחי׳ עדן בד״ה קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת
 קדמה כר, ועמ״ש עוה בד״ה כי אברהם לא ידענו בשם הפע״ח כר
 ובענין פורים ויוהכ״פ הוא בחד דרגא. דמזה יובן קצת עוד ענין זה
 הנזכר כאן שבחי׳ חכמה נעשה בבחי׳ אם המאירה בקירוב מקום.
 ועמ״ש כה״ג גבי משה שהיה כבה פה לגבי אורייתא דבע״פ וכבד
 לשון לגבי תשב״כ לפי שהיה מבחי׳ ונחנו מה עצמיות ח״ע אד
 הקב״ה אמר לו ואנכי אהיה עם פיר שע״י גילוי בחי׳ אנכי מי שאנכי
 עי״ז יומשד בחי׳ ח״ע להיות מאיר למטה, ועמ״ש בד״ה ארוממר הוי׳ כי
 דליתני כו׳ ועמ״ש בפ׳ בהעלותה בענין השליו גבי היד ה׳ תקצר כו׳
 ועמ״ש בפ׳ וארא םד״ה וידבר אלקים אל משה. גבי והייתי לכם
 לאלקים פי׳ שבחינת הוי׳ לבדו הוא בעצמו יהיה לכם בבחי׳ אלקים
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 (ב) והנה ירידת הנשמות בעוה״ז הוא צורך עלייה. והיינו כי
 אני הוי׳ הוא שמי בחי׳ שם בלבד כמ״ש בביאור ע״פ
 שובה ישראל. וזהו אז תתענג על הוי׳ ועמ״ש בפ׳ ותתפלל חנה
 על הוי׳ בד״ה לא תהיה משכלה. והזוכים לגילוי עונג זה הוא ע״י
 תשובה כי תשובה קדמה לעולם הנמשך משם הוי״ה וזהו עניו יוהכ״פ

 לפני הוי״ה תטהרו:

 (ג) ובכה תשובה זו נמשך בשמע״צ להיות שמחת תורה דהיינו
 לשמח את התורה בהתחברות הבחינה תורה שבכתב
 ותורה שבעל פה דהיינו אשר תשב״כ שהיא מבחי׳ חכמה שע״ז נאמר
 אחכמה והיא רחוקה ממני. ונקרא מוסר אביך עיין בהרמ״ז ר״פ
 פנחס. והיא בחינת ונחנו מה בחינת והחכמה מאין תמצא תהיה מאיר
 בבחי׳ גילוי כמו בחי׳ תשבע״פ הנק׳ תורת אמך שמבחי׳ בינה וזהו
 ענין השמחה שהיא גילוי וזהו מאת הוי׳ שהוא חכמה היתה זאת
 בחי׳ תשבע״פ והיינו ע״י כח התשובה שהיא בחינת לפני הוי״ה
 תטהרו. ועמ״ש מעניו חכמה מוחין דאבא שהוא מעלת השבת הנק׳
 קדש על יו״ט שנקרא מקרא קדש שהוא מוחין דאימא כי מועדים
 לשמחה מבחי׳ אם הבנים שמחה בד״ה מצה זו כו׳ ועמ״ש בד״ה האזינו
 השמים בעניו יוהכ״פ יום התשובה שנקרא שבת שבתון וכמ״ש בד״ה
 שבת שבתון הוא לכם ע״ש שהוא בחינת קדש הקדשים שלמעלה
 מבחי׳ קדש ומוחין דאבא ומזה יובן איך ע״י כח זה נמשך להיות
 שמחת תורה לשמח את התורה ר״ל שגם בחי׳ חכמה ומוחין דאבא
 יהיה מאיר בגילוי שזהו עניו השמחה ע״ד שאם הבנים היא שמחה

 וכמש״ל סד״ה ושאבתם מים בששון:

 (ד) וזהו כאיש אשר אמו תנחמנו היינו תשבע״פ כן אנכי אנחמכם
 שלעתיד יהיה גילוי פנימית התורה בחי׳ עדן ומעין מבית
 ה׳ יצא ועמ״ש בד״ה ושאבתם מים בששון. ועמ״ש ע״פ ואתחנן בעניו
 אעברה נא ואראה כוי. וזהו עניו לרחוק שנעשה קרוב וכדפי׳ בזח״א
 (תולדות קמ״ב ב׳) מאתר רחיקא קריב ליה ע״ש במק״מ ולכן נמשך

 זה בכח התשובה שהוא ג״כ בחינת לרחוק שנעשה קרוב:

 (ה) וזהו זה היום עשה הוי״ה. בחי׳ היום אם בקולו תשמעו והוא
 בחי׳ יום ראשון זהו הנמשך בעוה״ז דוקא ע״י התשובה
 וכעניו תחלת מעשיך הוא זכרון ליום ראשוו כי נעוץ סופן דוקא
 בתחלתן. וזהו אני היום דוקא ילדתיך. ומבחי׳ זה היום נמשך להיות
 עשה שם הוי׳ וע׳ באג״ה ע״פ ויעש דוד שם. והנה התורה נקרא
 עוטה אור כשלמה שאור התורה היא בחי׳ לבוש המחבר א״ם ב״ה
 אל העולמות כי חכמה עילאה היא ג״כ בחי׳ ממוצע המחבר אור
 א״ס עם העולמות כנזכר בד״ה כי אברהם לא ידענו. וע״י התשובה
 ממשיכים שיהיה אור א״ס ב״ה נמשך ומתלבש בהתורה ע״ד דהע״ה
 היה מחבר תורה שלמעלה׳ בהקב״ה ועמ״ש בד״ה יונתי בחגוי לכן
 עי״ז התורה היא שמחה ממה שמתלבש בה אור א״ס ב״ה וזהו
 שמחת תורה. וע״י שמחה זו גורם ג״כ הגילוי של התורה בחי׳
 לרחוק שנעשה קרוב. וזהו עצרת תהיה לכם התאספות והתקבצות
 יחד לשרשם שהיא חכמה עילאה ובינה הנקרא מוסר אביך כו׳
 ותורת אמך כוי. ולפ״ז זה היום תחלת מעשיך זהו הממוצע בין
 עולמות הרוחניים לעשייה הגשמיות ונמשך ג״כ ע״י זכרון ליום
 ראשון. ומזה מסתיים בשמע״צ בחינת המשכת עוטה אור כשלמה
 שהוא התורה ממוצע המחבר גילוי אור א״ס ב״ה בכל העולמות
 עליונים ותחתונים. ועיין מעניו עוטה אור כשלמה ברבות בראשית

 (פרשה א׳ ר״פ ג׳ פ׳ בא פט״ו קל״א די. ר״פ י״ז) ויקהל (ר״פ חמשים)

 זח״א בראשית (ל״א סע״ב) לך (צ׳ ע״א) ובסה״מ (סי׳ ק״ד

 בעוה״ב שכבר נבדל איש על מקומו וכל צדיק יש לו מדור בפני עצמו
 [ועמ״ש מזה בד״ה צו את בנ״י כר את קרבני לחמי]. וזהו אני היום ילדתיך

 היום דוקא יכול להיות גילוי אני מאין ונפלאת היא בעינינו זה היום
 דייקא והוא הגורם להיות עשה הוי׳ ולכן נגילה ונשמחה בו [ומהר
 נזכר ע״פ בני אתה אני היום ילדתיך בפ׳ בלק (דקצ״א ע״ב ודף ר״ג
 ע״ב) וע״ש ועוד נזכר בפ׳ משפטים (דצ״ח א׳ ודק״א א׳) לעניו אחר.

 וע״פ זה היום עשה בו׳ בפ׳ אמור (תחלת דף ק״ה) וע״ש. ופ׳ בחקתי
 דף קי״ד ע״ב]:

 ולתוספת ביאור עניו שמחת תורה דהיינו שהתורה תהיה שמחה
 כוי. הנה כתיב עוטה אור כשלמה שאור התורה היא
 בחי׳ לבוש המחבר רוחניות עם גשמיות [עמ״ש מזה ע״פ וראיתם אותו
 וזכרתם בו׳ ובאג״ה סי׳ י״ט וע׳ מעניו עוטה אור ברבות ויקהל פ״נ זח״א ל״א הע״ב

 קמ״ב ב׳ ח״ב קס״ד ב׳] שקיום כל הדברים הגשמיים והתהוותם מאין ליש

 הוא ע״י התורה דעשייה שכל הדברים הגשמיים הכתובים בתורה הם
 הם חיותם וקיומם ויש מהם שאיגם כתובים בפירוש אלא גרמזים באיזה
 רמז או ע״י צירופי אותיות התורה וע״י אותו רמז או הצירוף מקבלים
 חיותם וקיומם וזהו לשון רז״ל דברו חכמים בהווה דהיינו בהתהוות הדבר
 שהתהוות הדבר ההוא הוא ע״י שדברו בו חכמים בתורתנו כו׳ והנה
 כמו שיש תורה דעשיה להיות דברים גשמיים כר יש תורה רוחניות
 שלומדים בג״ע העליון כמ״ש רז״ל במעשה דרבה בר נחמגי אם בהרת
 קדמה לשער לבן כו׳ דודאי אין זו בהרת גשמיות שהיא צרעת הגוף
 דא״כ למה צריכין ללימוד זה במתיבתא דרקיע אלא הענין הוא שבהרת
 עזה כשלג שהוא מפני שאיו במקום זה אדמומית מהדם שהוא הנפש
 ובהרת היא המעכבת סיבוב והילוך והתפשטות הנפש והחיות במקום
 הזה, וכן עניו כל הד׳ מראות נגעים ותולדותיהם דיהא מכאן טהור
 בוהק הוא פרח בעור טהור הוא לפי שכבר יש שם איזו הילוד לדם
 הוא הנפש בו׳. והנה ענין זה הוא ברוחגיות סגירו דנהורא שמעכב
 ההשפעה והחיות מלמעלה ויש בזה לימוד איזה עניו מעכב ההשפעה
 עד שלא יוכל להנות מזיו כוי. וכיוצא בזה בכל התורה כולה ברוחניות
 וכמ״ש כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים שנמשל דודי לתפוח מחמת
 הגווניו כר. וכן בכל הענינים כולם. כלל העולה שהתורה היא לבוש
 המחבר מעולם ועד עולם. והנה למשל לבוש האדם כשהוא לבוש בו הרי
 נעשה תפארת לו וגם יש יתרוו ועילוי להלובשו וכשהוא מונח בקרו
 זויות ואין האדם משתמש בו שולט בו רקבוו, כר כביכול באדם העליון
 ועל הכסא דמות כמראה אדם וגו׳ שכשהוא לובש בתור׳ דהיינו שנמשר בה
 אור א״ס ב״ה אזי התורה היא בבחי׳ שמחה ותעגוג ואהיה שעשועים
 ואהיה לשון עתיד כוי. [וביאור העניו שהתורה הוא לבוש הוא כמ״ש בסש״ב
 (פנ״ב) שא״א לעולמות לסבול ולקבל אור שכינתא כו׳ בלא לבוש המעלים

 ומסתיר כו׳ ומהו הלבוש שיוכל להסתירה ולא יתבטל במציאות באורה
 הוא רצונו וחכמתו ית׳ המלובשים בתורה ומצותיה כו׳ וזה היכל ק״ק
 שבכל עול׳ כו׳ ועמ״ש סד״ה את שבתותי תשמרו בעניו ומקדשי תיראו]:

 קיצור ע״פ כיום השטע״צ
 (א) בר״ה אומרים זה היום תחלת מעשיר. השתלשלות העולמות זה
 מזה הוא ע״י ריבוי ממוצעים. וג״ע התחתון הוא הממוצע
 בין עולמות הרוחניים ובין עוה״ז ולכן נקרא תחלת מעשיר היינו תחלת
 עולם העשייה. זכרון ליום ראשון שלפני ההשתלשלות היינו בחינת הכתר
 שהוא הממוצע המחבר שפע המאציל א״ס ב״ה לנאצלים כמ״ש מזה
 בד״ה פתח אליהו בפ׳ וירא ובסידור בביאור ע״פ אתה הצבת כל

 גבולות ארץ:
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 ודף קע״ז סע״א) ובפ׳ ויצא (דקע״ז ב׳) בס״ת וברע״מ פ׳ פנחס (דונ״ה

 ע״ב) אשר מהמאמר שבאדר״ז מובן שבחיי רצוא ושוב נמשך ממקופ
 גבוה מאד נעלה ועמ״ש בזה במ׳׳א בד״ה וקבל היהודים, ועד״ז נתבאר
 כאן שמצד מקור חוצבה של הנפש מבחי׳ סוכ׳׳ע מזה נמשך להיות בלב
 כל אדם בחינת רצוא כוי בפנימית הלב, ובנודע הפנימית הלב זהו
 נגד בחי׳ מזבח הפנימי שהוא מזבח הזהב אשר בחי׳ זהב הוא אהבה
 כרשפי אש שלהבת עזה העולה למעלה עד שבא לידי כלות הנפש
 וזהו כי בכה ארוץ גדוד ובאלקי אדלג שור כו׳ וכמש׳׳ל בענין צור לבבי
 וחלקי אלקים לעולם ועמ״ש בד״ה שרביט הזהב ובד״ה שמאלו תחת
 לראשי מעניו כמעלת הזהב על הכסף ובדי׳ה נאוו לחייך בתורים],
 ונקרא תעלומות לב לפי שהיא נעלמה ומסתתרת בתוף הלב שאינה
 באה לכלל גילוי השגת טעם ודעת אלא למעלה מן הדעת מפני ששרשה
 מאד נעלה ממקום גבוה ונעלה למעלה מן הטעם ודעת והשגת הנבראים
 והוא בחי׳ קדם שנלקח מבחי׳ כי לא מחשבות, מחשבותיכם וגו׳ ובחי׳
 ישת חשד סתרו וע״ז נאמר יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן וכתיב
 ה׳ צלר שהוא בחי׳ צל ולא גילוי אור בו׳ כמ״ש במ״א [וע׳ מ״ש נד״ה
 שחורה אני ונאוה אש שחורה וע׳ ברע׳׳מ פ׳ פנחס דרנ׳׳ה ע׳׳ב הנ״ל], ובחינה זו

 קיימת לעד שישנה ודאי מסותרת בלב כל אחד מישראל שיכול לעורר
 את האהבה בשעת תפלה וכיוצא בה• אד אח׳׳כ יכולה להיות חולפת
 ועוברת כו׳ מפני שמלובשת ומסותרת בבחינת חיצונית הלב בבחי׳
 אחור. ומ׳׳מ רשימו ניכר ונשאר קיים בהעלם בבחינת מקיף לבד
 להיות מחסה ומסתיר כדי שיוכל להיות סור מרע ועשה טוב כל
 היום אף אם פנימיות נקודת לבו בל עמו בהתגלות רשפי אש כמו
 בשעת התפלה ולכן נקרא בחי׳ צל כמו שהצל הוא מגין להיות מחסה
 ומסתיר מחום השמש ומזרם וממטר. כר הנה אהבה זו שמבחי׳
 פנימיות נקודת הלב אף שהיא מסותרת ומתעלמת ואינה באה לכלל
 גילוי בכל היום אחר התפלה וכיוצא בה מ״מ הוא בבחינת מקיף על
 בחינת חיצוניות הלב בחינת אחור שלא יפול אחור לגמרי באהבה רעה
 ה״ו והיינו מפני שבחי׳ אהבה זו היא ודאי מסותרת בבחינת פנימית
 נקודת הלב וקיימת לעד בל תמוט לעולם ועד לפי שהוא בטבע הבריאה
 מששת ימי בראשית כנ״ל• אד הנה עיקר עבודת האדם להיות
 נקרא בשם עבודת עבד ועיקר העבודה בלב כדכתיב ולעבדו בכל
 לבבכם, והיינו האהבה להוציא מבחי׳ ההעלם אל בחי׳ הגילוי בלב
 ולהמשיך בחינת חשך. דהיינו בחי׳ ישת חשד סתרו הנ״ל להיות בבחי׳
 אור וגילוי כדכתיב כי אשב בחשך הוי׳ אור לי. והנה עניו מאמר
 ויאמר אלהים יהי אור שהארץ היתה חשד כוי. ולזה צריר להיות עבודה
 תמה ואיו כל חדש תחת השמש רק להוציא מההעלם אל הגלוי ולזה
 נתנה קצבה לימי האדם ימי שנותיו בהם שבעים שנה כדי לעמול
 בעבודה זו ועניו שבעים שנה ביאר הכתוב ימי שנותינו בהם
 בהם דייקא שהם בחי׳ רשות הרבים וכדי שיוכל להיות
 בחינת רשות היחיד ליחודו ית׳ צריר עבודה ויגיעה רבה כמה
 בחינות ומדריגות עד מלאת בחינת שבעים שנה בו׳ וכמ״ש
 במ״א, [וע׳ מ״ש מזה בד״ה אם בחקתי תלכו, והנה כדי
 להמשיר גילוי מבחי׳ ישת חשד סתרו לבא בבחי׳ אור וגילוי זהו ע״י
 אתעדל״ת ממה שמהפר חשוכא לנהורא וכמ״ש סד״ה וידעת היום,
 והיינו מ״ש בזח״ב בשלח (״״ז ע״א) שע״י שמבקעין כל אינון כותלי
 חשוכא דהיינו החשד דנה״ב והגוף עי״ז ממשיכים הגילוי מבחינת
 ישת חשד סתרו וזהו עניו לראות פני. ועד׳׳ז נתבאר במ״א ע״פ
 מאמר הזח״ג בפ׳ פנחס (דרמ״ט תחלו! ע״נ) בעניו ועאלת לגו
 טורא דחשוכא בו׳ שעל ידי העלאת מ״ן מבירור ק״נ שנקרא
 טורא דחשוכא ממשיכים מבחי׳ ישת חשד סתרו שנקרא ג״כ טורא

 וסי׳ קמ״ו) תולדות (קמ״ב נ׳) ובמק״מ שם. ח״ב פ׳ בא (ל״ט נ׳)
 משפטים (צ״ח סע״א), תרומה (קס״ד נ׳), פקודי (רמ״ה ע״נ). וע׳ מעניו

 שלמה במא״א אות שין(סמ״ה):

 ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם
 שמחים וטובי לב וגוי (ועיין מזה בגמרא פ״נ דשבת ד״ל ע״א
 פ״ק דמיק ד״ט ע״א במדרש רבה פ׳ נח פל״ה במגלת אסתר בפסוק כטוב לנ

 הרלר)..הנה בשמיני עצרת מקבלים כל ישראל שפע הנהגתם בתורתם
 ועבודתם על כל השנה והוא ענין מוריד הגשם שאומרים משמיני
 עצרת עד הפסח ומשם ואילד מוריד הטל. והנה בכל שנה ושנה
 צריר להיות תחלה ראש השנה ויום כפור וסוכות ואח״כ שמיני עצרת.
 והעניו כי הנה כתיב אז תשמח בתולה במחול וגו׳. בתולה היא בחי׳
 כנסת ישראל מקור כל נשמות ישראל [וע׳ בחד״א ח״א פכ״ו ובזהר פ׳
 אמור דפ״ט ע״א ופע״ב בלא פגימו כו׳ ועי׳ ס״פ פנחס דרנ״ח ריש ע״ב ע״פ

 והקרבתם עולה ועשיתם עולה ועיין במאורי אור אות ב׳ סי׳ מ״ד]. ובמחול יש לו
 ב׳ פירושים הא׳ הוא לשון מחילת ערן. והב׳ הוא כפשוטו לשון ריקוד
 במחולות [ועיין ברבות בשה״ש ע״פ כמחולת המחנים]. ורצה לומר ששמחת
 כנסת ישראל בה׳ עושה הוא כמו ע״ד משל שמרקדים במחול שמתרחק
 האחד מחבירו וחוזר ומתקרב והריחוק הוא סיבת הקירוב לפי שאינו
 ריחוק אמיתי שאיו הריחוק פנימיות המכוון אלא שדרד ריקוד כר הוא
 [ועמ״ש בד״ה ביום השמע״צ ע״פ בן חכם ישמח אב]. וכד הוא עניו שמחת

 כנסת ישראל בבחינת ריחוק וקירוב ולא ריחוק ממש ודו אלא בבחי׳
 רצוא ושוב לפי שא״א להיות תמיד בבחי׳ רצוא. וכמאמר ואם רץ לבר
 שוב לאחד שגם בבחי׳ שוב היא דבוקה בה׳ אחד כד. ויובן זה
 בהקדים מה שכתוב ואהבת את הוי׳ אלהיר בכל לבבד בשני יצריך.
 ולהבין איר תהיה אהבת ה׳ ביצר הרע שנקרא רע [ועמ״ש מזה בד״ה
 המגביהי לשבת]• אר העניו כי יש שני לבבות באדם דהיינו חלל הימני

 וחלל השמאלי. הימני פונה תמיד לאהבת ה׳ ולדבקה בו והשמאל, הוא
 להיפור לאהוב דברים זרים גשמיים והיינו לפי שהנפש במקור חוצבה
 יש לה ב׳ בחי׳ כדכתיב אחור וקדם צרתני (ועיין מזה במדרש רבה ר״פ
' אחור למעשה ,  תזריע אם זכה בו׳ זח״ב בשלח דנ״ה ע״א ובמק״מ שם) פ

 בראשית שהאדם נברא סוף כל הנבראים וקדם כי ישראל עלו במחשבה
 ובראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית כוי וכמארז״ל במי נמלד
 בנשמותיהם של צדיקים ולא צדיקים בלבד אלא כמ״ש ועמר כולם צדיקים
 כוי, וגשתלשל ררד להיות בבחי׳ סוף כל הברואים במעשה וגם הוא למטה
 במדרגה מכל הברואים עד שהאדם מקבל חיותו מדומם צומח חי
 וסוף מעשה במחשבה תחלה והיינו לפי שמקור חוצבה של הנפש הוא
 בבחינת נעוץ תחלתן בסופן שנמשר מבחי׳ סובב כל עלמין כוי [ועמ״ש
 מזה בד״ה כי תצא בענין מאן דקטיל לחויא יהבין ליה ברתא דמלכא,
 ומ״ש בד״ה אלה מסעי בעניו ואלה מסעיהם למוצאיהם, והנה בחינה
 זו מתגלה בחלל הימני שבלב אשר הוא מלא רוח חיים משא״כ חלל
 השמאלי בו משכן הדם שהוא הנפש, ורוח הוא למעלה מבחי׳ נפש
 וכתיב רוח האדם העולה היא למעלה, והיינו מ״ש בד״ה האזינו גבי
 והרוח תשוב כוי. ופי׳ העולה זהו בעניו מ״ש והקרבתם עולה וע׳
 בפי׳ הרמ״ז בזהר ר״פ צו במ״ש ולדעתי ז״ס רוח האדם העולה למעלה,
 וע׳ ברבות ר״פ תזריע שם בעניו ורוח אלקים מרחפת כוי]. ומזה נמשד
 להיות בלב כל אדם בחי׳ רצוא ושוב בחינת רצוא הוא בבחי׳ פנימיות
 נקודת הלב שבחלל הימני להיות כלתה נפשו לה׳ ולהשתפר נפשו אל
 חיק אביה מעומקא דליבא, [וע׳ מעניו והחיות רצוא ושוב באדר״ז(דף

 רפ״ח תחלת ע״ב ודף רצ״ג ע״ב) ובםפ״ד בזהר ס״פ תרומה (דקע״ו ע״ב
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 בד׳׳ה האזינו השמים בפי׳ וסוכה תהיה לצל יומם כוי] וע״י נענועי הלולב כי

 ד׳ מינים שבלולב הם רומזים בשם הוי״ה ומנענעים ומביאים ללב שכל
 הבאה הוא ללב כדי להיות מאיר ומתגלה בלבו של אדם. וזהו
 שמנעגעין לשית סיטריו מעלה ומטה ולארבע רוחות כי הוא ית׳ אחד
 בשמים ובארץ וד׳ רוחות ולפי שהוא מקומו של עולם כמ׳׳ש הנה
 מקום אתי וגו׳ כמ׳׳ש במ״א. וצריר להמשיר ולהכניס בחינת אחד
 בלב שיהיה ה׳ אחד שורה ומתגלה בו ולמהוי אחד באחד כו׳
 [ועמ׳׳ש מזה בד׳׳ה ביום השמיני עצרת בדרוש הראשים והנה על זה גאמר

 משליד קרחו כפיתים כי הנה תחלה נאמר הנותן שלג כצמר כו׳ שהוא
 בחי׳ התגלות י״ג מדות הרחמים לבושיה כתלג חיור כו׳ המתגלים
 ביוהכ׳׳פ. שעי׳׳ז נמשד ומתגלה בסוכות בחינת וימיגו תחבקגי ומזה
 נמשד בחי׳ משליד קרחו כפתים, כי הנה בחינת אהבה רבה זו וחסד
 עליון זה הנמשל למים נגלד ונעשה קרח. כלומר שנתגשם וירד
 בסתר המדרגות מריש כל דרגין אחר דלית מחשבה תפיםא ביה
 להתלבש להיות גתפס בהשגת בני אדם לכל חד לפום שיעורי׳
 דילי׳. וזהו משליר בבחי׳ השלכה מדרגא לדרגא כפתים בחי׳ פירוד
 והתחלקות לרבבות מדרגות להיות נמשר גם למטה בחי׳ אחד למען
 דעת כל עמי הארץ כו׳ [וזהו כעניו מ׳׳ש ודמות על ראשי החיה רקיע
 כעין הקרח הנורא. ומבואר במ׳׳א בשם הרב הקדוש רבי אברהם
 בן הרב המגיד נ״ע כי קרח אותיות חרק וחרק הוא בחי׳ נצח ענף
 החכמה. ומזה נמשר הפרסא המפסקת בין אצילות לבריאה שהיא
 בחי׳ רקיע שעל ראשי החיות כעיו הקרח כוי. והטעם שנק׳ בשם
 קרח הוא כי ענין הפרסא הוא עד״מ כמו הרב שרוצה להסביר שכל
 גדול לתלמידו שאין התלמיד יכול לקבלו וצריד להמשילו בדרד משל
 וחידה וכמו משלי שלמה כו׳. ועד״ז כדי שיומשר מבחי׳ חכמה
 עילאה חכים ולא בחכמה ידיעא בבחי׳ חב״ד שבעולם הבריאה ואין
 בנבראים יכולת לקבל הארת החכמה כמו שהיא באצילות לכו נעשה
 בחי׳ פרסא שעל ידה נמשד החכמה בנבראים כמו עד״מ השכל
 שמשיג התלמיד דרד לבוש המשל וכענץ וידבר שלשת אלפים משל
 כו׳ וכמ״ש מזה בד״ה פתח אליהו בפ׳ וירא ובד״ה והבדילה הפרוכת,
 וזהו שנקראת רקיע כעין הקרח כמו עד״מ הקרח שהוא עצמו מים
 אלא שנגלדו ונעשו קרח כר הוא ענין התלבשות השכל במשל שבו
 מלובש השכל עצמו ממש אלא שמלובש במשל גשמי והוא כמו גשמיות
 הקרח לגבי המים. וזהו ענין רקיע כעין הקרח שעל ראשי החיות
 שבמרכבה שעי״ז נמשד להם השגה מלמעלה והיינו על ידי שגמשר
 מתחלה להיות בבחינת קרח דוקא. ועי״ז נמשד בהם ג״כ בחי׳
 הביטול וזהו ענין קרח אותיות חרק שהוא בחינת ביטול ועמ״ש
 מזה םד״ה וכל העם רואים את הקולות. והנה מבואר לקמן בםמור
 דבחי׳ קרח זהו בחי׳ שוב שאחר הרצוא, ועניו דמיון בחי׳ זו לבחי׳
 קרח היינו כי בחי׳ שוב הוא לעשות לו ית׳ דירה בתחתונים על ידי
 מעשה המצות ותלמוד תורה כנגד כולם אשר המצות נקראים רמ״ח
 אברים דמלכא דכמו שמלובש חיות הנפש באברין עד״מ כר מלובש אור
 א״ס ב״ה במעשה המצות היינו בתפילין נמשד ומלובש בחי׳ ד׳ מוחיו
 שהם בחי׳ חכמה ובינה וחסד וגבורה של הקב״ה כוי, ובצדקה וגמ״ח נמשר
 ומלובש בחי׳ חסד דרועא ימינא בו׳ וכמ״ש מזה בד״ה משה ידבר.
 והנה התלבשות זו דמוחיו עליונים במעשה המצות גשמיים נמשל לבחי׳
 קרח שהוא עד״מ התלבשות השכל במשל גשמי כנ״ל, וכר הוא ענין
 התלבשות אורות העליוגים במעשה המצות בגשמיות וכן בעבודת
 ה׳ מתלבשים הדחילו ורחימו שבתפלה במעשה המצות ודרד כלל
 האהבה היא שרש לרמ״ח מ״ע והיראה היא שרש שם״ה ל״ת, וזהו ג״כ
 בחי׳ משליך קרחו כו׳ ועמ׳׳ש ע״פ ואברהם זקן בא בימים בפרשה

 בשולי העמוד: עיין בהוספות.

 דחשוכא מה שלמעלה מעלה מטורי דנהורא כמ״ש מזה בביאור ע״פ
 מנורת זהב כולה. ומכ״ז יובן מ״ש בספ״ד (דקע׳׳ו סע״ב) והחיות רצוא
 ושוב דכתיב וירא אלקים את האור כי טוב פי׳ כי על ידי הרצוא
 ממשיכים מבחי׳ ישת חשד סתרו להיות בבחי׳ אור וגילוי כנ״ל׳ אד כי
 טוב היינו כי טוב לגנוז וזהו בחי׳ השוב שהוא לגנוז האור בכלים
 מכלים שונים דתומ״צ שעי״ז דייקא מתקיים האור משא״כ אור בלי כלי
 וזהו שאמרו רז״ל שמור זו משנה וע׳ בזהר ח״ג פ׳ בלק (דף ר״ד ע׳׳ב)
 ע״פ בקר אערד לד ואצפה כד״א ויצפהו כו׳ ע״ש והיינו בחינת האור

 כי טוב לגנוז]:
 ב והנה סדר העבודה צ״ל תחלה ראש השנה שזה היום תחלת
 מעשיר זכרון ליום ראשון. ובחי׳ ר״ה הוא בחי׳ שמאלו
 תחת לראשי בחי׳ שמאל דוחה כוי [כמש״ל בדיה ושאבתם מים בששוז ובד׳׳ה
 האזינו השמים]. וכן סדר עבודת האדם תחלה היא בבחי׳ שמאל דוחה

 כו׳ בבחינת ריחוק דהיינו שידמה בנפשו כאלו הוא רחוק מה׳. וכמאמר
 רז״ל היה בעיניר כרשע [וע׳ בסש״ב פי״ג]. ועל דרר זה נתקנו כל הוידוים
 והסליחות קודם ר״ה ובעשי״ת לראות בעצמו כל הפחיתות שבו להיות
 שפל בעיניו ולב נשבר ונדכה על עוצם ריחוקו מה׳ ובפרט בהיות
 ממארי דחושבנא לחשוב כל הדבורים והמחשבות בו׳ אזי יהי׳ לבו
 נשבר בקרבו ויהי׳ נכנע לפני המקום ובחי׳ שמאל דוחה זו
 להיות תחת לראשי בחינת נשיאת ראש כמ״ש במ״א, בד״ה שמאלו
 תחת לראשי בפ׳ כי תשא. עד שביום כפור לפני הוי׳ תטהרו
 לפני הוי׳ בחי׳ פנים בפנים בכח התשובה מעומקא דליבא וכדכתיב
 ממעמקים קראתיר הוי׳. וכתיב בקשו פני את פניר הוי׳ אבקש בחי׳
 פנימית הלב דהיינו שיהיה מגמתו לה׳ ותורתו בכל לב ונפש ולהיות
 עסקיו בעוה״ז דרד קרירות כוי. כי במקום שלבו של אדם תקועה
 בכל לב ונפש נקרא בחי׳ פנים, וזהו ענין פנים בפנים שיהיה כל
 פנימיות לבו ונפשו דק לפנימית רצונו ית׳. מה שאין בו על ההיפור
 נאמר כי פנו אלי עורף שפונים לה׳ ולמצותיו בבחי׳ קרירות והפנימיות
 שלהם בלב ונפש היא לבחי׳ אחוריים שהם ענינים גשמיים וכו׳ שהם
 רחוקים מאור פניו ית׳ ולפי שלא שייר לומר גגד השי״ת לשת ריחוק
 מקום כי הלא מלא כל הארץ כבודו נאמר בלשון עורף שהוא עד״מ
 כאדם העומד אצל חבירו אלא שנהפר ערפו אליו שהרי זה הוא
 בתכלית הריחוק [ובמ״ש מזה לעיל בדיה שובה ישראל] וביום כפור מכל
 חטאתיכם לפני ה׳ תטהרו לפי שאז מתגלה בחיגות י׳׳ג מדה״ר. ולכן
 כתיב אם יהיו חטאיכם כשגים כשלג ילבינו ואם יאדימו כתולע כצמר
 יהיו [ועמ׳׳ש מזה בד״ה האזינו השמים] כי שלג וצמר הם י״ג מדה״ר על
 שם הפסוק לבושי׳ כתלג חיור ושער רישי׳ כעמר נקא ולפיכד מתעלי׳ כל
 ישראל להיות פנים בפנים בבחי׳ פנימיות נקודת הלב. ולכו יום כפור
 אין בו לא אכילה ולא שתיה שבכל השנה אדם ניזון מאכילה ושתיה
 גשמי׳ שנעשה מהם דם שהוא הנפש חיצוניות הלב. משא׳׳כ ביוכ״פ
 מתגלה בחי׳ פנימיות הלב שאין ניזון מאכילה ושתיה גשמיות [וע׳
 בפע״ח שער יוהכ״פ (פ״א ורפ״ג) וע׳ בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳ פנחס (דרמ״א
 ע״ב) גבי עלמא דאתי לית ביה אכילה ושתיה והא כתיב אכלתי יערי
 כו׳ ע״ש, והיינו כי פנימית הלב נלקח מבחי׳ קדם צרתני קדם למע״ב
 שבחי׳ זו אינו מקבל מדצ״ח כמו בחינת אחור למע״ב שמקבל מהבירורים

 כו׳ אלא כי על כל מוצא כו׳]:
 ג וע״י בחינת תשובה עילאה זו שמעומקא דליבא מתגלה בסוכות
 בחינת וימינו תחבקני שימיו עליון הוא בחינת אהבה רבה
 שלמעלה מן הטעם ודעת מתגלה ומאיר למטה בגילוי הלב שלא יהיה
 בבחי׳ נפרד ח״ו ממנו ית׳ וזהו תחבקני כמשל המחבק את חבירו שלא
 ילד ממנו, והיינו ע״י הסוכה בחינת צל שהוא בחינת ה׳ צלר וגו׳ [ועמ״ש
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 כוי וכמ״ש במ״א וזהו שלח את העם להיות בבחי׳ שוב כדי
 להיות בחי׳ עם:

 [ולתוספת״ ביאור עניו שלח זהו כמ״ש המשלח מעינים בנחלים
 כו׳ ישקו כל חיתו שדי שזהו בחי׳ ההמשכה מבחי׳
 ודע שהיא בחי׳ מעיין הנובע ממקור מים חיים הוא בחי׳ סתימא דכל
 סתימין שמזה נמשך להיות ישקו כל חיתו שדי ישברו פראים צמאם
 שהוא בחי׳ ומדרג׳ השוב שאחר הצמאון והדצוא וע׳ מ״ש על פסוק זה
 בזהר פ׳ חקת (דקפ״א ע״א) ועמש״ל ע״פ ושאבתם מים כו׳ ממעיני
 הישועה. ופי׳ בנחלים י״ל עוד ג״כ ע״ד מ״ש סד״ה להבין פי׳ הפסוק
 מי אל כמוך גבי לשארית נחלתו, נחלה עבר על נפשנו שהוא בחינת
 ההמשכה לנש״י כו׳ ע״ש וכמ״ש מה טובו אוהליך יעקב כו׳
 כנחלים נטיו כו׳ ועיין בזהר ויקרא (דף י״ו סע״א) גבי כארזים עלי
 מים. וזהו ג״כ מ״ש ושולח מים ע״פ חוצות. עוד יובן ענין שלח
 ע״ד מ״ש במ״א בד״ה ויהי בשלח פרעה את העם שע״י גלותם במצרים
 גרמו שנתעלו בחי׳ ניצוצי אלקות שנפלו שמה בשבירת הכלים והוא
 הוא בחי׳ כח הצומח להצמיח ישועות ישראל כמ״ש ופרעה הקריב וארז״ל
 שהקריב את ישראל לאביהם שבשמים וע״ז נאמר בשלח פרעה את העם
 שהיה משלח פארות וענפים ועושה פרי למעלה את העם כו׳ ע״ש
 באריכות. ומבואר במ״א שבצמיחה זו שהוא מעשה המצות שהוא בחי׳
 מצמיח ישועות יש ב׳ בחי׳ העלאה והמשכה, דהיינו מה שנתעלו ניצוצי
 אלקות משבירת הכלים ע״י בירור ק״נ דהיינו צמר דציצית וקלף דתפילין
 ונקרא העלאת מ״נ. הב׳ מה שעי״ז נמשך גילוי אור א״ס מלמעלה
 למטה מבחי׳ תר״ר עמודי אור, וזהו ענין לבוש מלכות וכתר מלכות
 שבפסוק יביאו לבוש מלכות כמ״ש במ״א. והנה על בחי׳ בירוד הניצוצים
 משבה״כ נאמר בשלח פרעה את העם כנ״ל. אך על ההמשכה מלמעלה
 למטה מבחי׳ כתר מלכות נאמר ביום השמיני* שלח את העם כוי. וזהו
 ביום השמיני דייקא שלח את העם, שהכח להיות המשכה זו מלמעלה
 מעלה גם למטה מטה נמשר ממקום עליון כנודע מעניו המגביה׳ לשבת
 המשפיל, לראות כוי. והיינו מבחי׳ ביום השמיני שהוא בחי׳ שלמעלה
 משבע מדות עליונות, וע״ד מ״ש בזהר פ׳ ויחי(דרמ״ו ע״ב) ע״פ נפתלי
 אילה שלוחה כו׳ וההוא קול אשתלח מאתר עמיקא דלעילא כו׳ שהוא
 בחינת בינה אשר בבינה הוא התגלות עתיק וזהו ג״כ עניז ביום השמיני
 שלח כוי. ובמ״א נתבאר דבחי׳ ביום השמיני זהו בחי׳ מלך השמיני
 הדר שהוא המתקן מבחי׳ תהו להיות בחי׳ תיקון כו׳ ועמ״ש על פ׳
 למנצח על השמינית גבי מילה שניתנה בשמיני דייקא, אשר כ״ז הוא מקום
 עליון מאד שמשם נמשך בחי׳ שילוח זה דשלח את העם דהיינו אחר בחי׳
 למען הקים אותך היום לו לעם שבר״ה ויוהכ״פ בבחי׳ רצוא, יהי׳ נמשך
 בחי׳ זו ג״כ בבחי׳ שוב לאחד והיינו ביום השמיני דוקא. והנה* עם
 היות שהרצוא הוא בחי׳ גבוה מאד עכ״ז תכלית הבריאה להיות לו דירה
 בתחתונים שיהיה הגילוי למטה וזהו בחי׳ שוב. ועמ״ש בד״ה שובה
 ישראל עד בפי׳ הפסוק כי עמר הסליחה למען תורא, ומ״ש במ״א ע״פ
 מאמר הזח״ג אמור (ד״ק ע״ב) בענין בת אבי היא אך לא בת אמי כי
 יוהכ״פ זהו מבחי׳ תבא אם ותקנח כו׳ ובשמע״צ נקרא כנם״י בת אבי
 כו׳ ועמש״ל מענין ביום השמיני גבי מאת הד׳ היתה זאת היא נפלאת
 בעינינו ועמ״ש במ״א בענין שמיני למילואים, והנה (בד״ה ב׳ סי׳ ז׳) כתיב
 וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את העם י״ל רמז ליו״ט ב׳ של
 גליות ועמ״ש לקמן מעניו יו״ט ב׳ של גליות, ואזי ויברכו את המלר
 להמשיך בחי׳ מלכותו ית׳. והיינו ע״י עסק התורה באתדבקות רוחא
 ברוחא בחי׳ ישקני מנשיקות פיהו וגו׳ ואזי ואשים דברי בפיר כו׳
 מתניתא מלכתא כו׳ כמ״ש במ״א. וארז״ל אל תקרא בניר אלא בוניך
 שעוסקים בבנינו של עולם (עמ״ש מזה בד״ה וכל בניר למודי) פירוש

 •) עיין בהוספות.

 היי שרה בענין ויבא משה בתור הענן כו׳ כמ״כ תורה ומצות בו׳
 ע״ש. ועניו כפתים י״ל שפירור והתחלקות זו נמשר ע״י ה״ג וזהו
 עניו החותם ועמ״ש בפ׳ ראה בד״ה וברכד כו׳ ע״ש]• אר הנה כתיב
 לפני קרתו מי יעמוד כי המשכת גילוי זה למטה בבחי׳ קרתו הוא
 בחי׳ קרירות להיות נמשד ממנה בחי׳ שוב היפד בחי׳ רצוא שהוא
 בחינת רשפי אש שלהבת העולה מאליה ולא כל אדם זוכה לעמוד
 בבחי׳ שוב לאחד שגם בבחי׳ שוב יהיה דבוק בה׳ כוי הגם שנמשד
 מלמעלה בחי׳ חיבוק וימינו תחבקני הרי הוא כמשל המחבק חבירו
 מאחוריו, דהיינו שאהבה נמשד ג״כ לבחי׳ אחוריים ע״ד לא כאברהם
 שיצא ממנו ישמעאל כוי, וגם בסוכות היו מקריביו שבעים פרים על
 שבעים אומות להמשיד להם השפעה כמו שכתוב במדרש שה״ש בפסוק
 הנך יפה רעיתי. והנה בבחי׳ שוב כשמתרחק מן הרצוא יכול
 להיות בחי׳ נפילה לגמרי לבחי׳ אחוריים [ולזה נאמר וישכם אברהם
 בבקר ויחבוש את חמורו דהיינו שבכל בקר מתעורר חסד עליון להתגבר על
 בחי׳ חמור כוי הוא עניו חמרא אפי׳ בתקופת תמוז קרירא ליה
 דהיינו מה שאין האדם מתפעל מגדולת ה׳, ועד״ז נאמר אשר קרר
 בדרך כוי ובחי׳ אור האהבה דאברהם הוא ויחבוש את חמורו כוי
 וע׳ בזח״א וישלח (דקס״ו ב׳), וע׳ בזח״ב תרומה (קס״ו ב׳) איך מבחי׳
 קרח נתברר הפסולת והם בחי׳ מים הרעים וזהו עניו תענוגים
 גשמיים] ולזאת צריר לחזור ולעורר את האהבה כרשפי אש בחי׳ רצוא
 להגדיל מדורת אש האהבה וזהו ישלח דברו וימםמ, ע״ד מ״ש בזח״א
 בראשית (כ״ט ב׳) תוקפא דצפון אגליד מיא ותוקפא דדרום שרא מיא
,  דהיינו ע״י תגבורת חום השמש נמס הקרח ונעשה מים וכר על יד
 תגבורת רשפי אש האהבה בחי׳ רצוא נעשה המשכת חסד עליון
 ונתהפר מבחי׳ קרח לבחי׳ מים. וזהו עניו גבורות גשמים שיורדים
 בגבורה ע״י בחינת גבורה בחינת רשפי אש [ולפמ״ש לעיל דבחינת
 קרח זהו בחי׳ הפרסא המפסקת א״כ מה שנתהפד מבחי׳ קרח לבחי׳
 מים היינו להיות הגילוי למטה בבי״ע כמו למעלה וענין בחינה זו
 בשמע״צ הוא כמ״ש לעיל בפי׳ מאת הוי׳ היתה זאת שבחינת ח״ע
 שמאירה בבחי׳ ריחוק נעשה עתה בבחי׳ קירוב כו׳ ע״ש] ובחי׳ מים
 הללו נמשכים ונוזלים למטה ע״י כי ישב רוחו הוא בחי׳ רוח הקדש
 רוח הנמשך מקדש העליון הוא בחי׳ חכמה עילאה [ע׳ זהר חקת קפ״ג
, ואזי יזלו מים שהיא בחי׳ תורה להיות מגיד דבריו ליעקב חוקיו [  מ
 ומשפטיו לישראל שהם הם כל המשניות והלכות שבתורה שבעל פה
 שנמשכו מבחי׳ ח״ע בחינת תורה שבכתב דאורייתא מחכמה נפקת
 כוי, וזהו ענין שמיני עצרת [והיינו כי ביום הכפורים הוא בחינת
 הנותן שלג כצמר להיות אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו כו׳
 ואח״כ כפור כאפר יפזר משלד קרחו זהו המשכת חסד עליון שבסוכות
 שנגלד ונעשה כפור וקרח וכמ״ש במן דק ככפור והמן הוא מבחי׳ טלא
 דבדולחא אשר זהו ג״כ שרש בחי׳ סוכות כמש״ל סד״ה האזינו השמים.
 ואח״כ ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו מים זהו בחי׳ שמע״צ שזהו

 עניו משיב הרוח ומוריד הגשם כנ״ל]:

 ד וזהו ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלד כי אין מלר
 בלא עם ולא שיד לפניו ית׳ להיות נקרא שמו מלד כי
 על מי הוא מלד שהרי הוא מהווה את הכל והיה הוה ויהיה בשוה
 בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, אלא ע״י עבודתנו אנו
, שתמליכוני עליכם  ממשיכים מלכותו עלינו וכמאמר אמרו לפני מלכיות כד
 כמ״ש במ״א ועמ״ש מזה בד״ה אתם נצבים גבי למען הקים אותר היום
 לו לעם כו׳ ע״ש והנה המשכת בחי׳ מלכותו אינו בבחי׳ רצוא שהוא
 להשתפר נפשו בו׳ אלא הוא בבחי׳ שוב וכמ״ש שום תשים עליר מלר



 לקוטי דרושים לשמ׳יע תורה פח

 לשון מחילת עדן). ועי״ז אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו כר.
 לבושיה כתלג חיור. ואיו בו אכילה ושתיה:

 (ג) ומזה נמשר בסוכות וימינו תחבקני. אהבה רבה. ה׳ צלד
 וד׳ מינים שבלולב להמשיד שם הוי׳ בהלב. וזהו הנותן
 שלג כצמר בחי׳ יוהכ״פ ואחייב משליר קרחו היינו בחי׳ אה״ר הנ׳׳ל
 שגגלד ונעשה קרח. (והוא כענין רקיע כעין הקרח). פרסא פרוכת
 שלשת אלפים משל. וכן בחי׳ שוב ההתלבשות במעשה המצות וזהו כי
 חסד חפצתי ולא זבח. (ועמ״ש סד׳׳ה כי תשמע בעניו כי באלה חפצתי ומ״ש
 בד־ה בפ׳ נסכים). אן־ לפגי קרתו מי יעמוד. ולכן צ״ל ישלח דברו

 וימסם וזהו עניו שמע׳׳צ (וב׳ בחי׳ אלו דקרח ויזלו מים זהו ג״כ
 ריחוק וקירוב):

 (ד) ובבחי׳ זו שלח את העם. כי איו מלד בלא עם. (המשלח
 מעיינים. ועמ״ש ע״פ בשלח פרעה והיינו שזה שגם
 בהשוב יהיה כלול רצוא נמשד מביום השמיני. והשוב ב״ו מתברר ועולה
 בס״ג שלמעלה ממ׳׳ה) ויברכו (ע״ד בכה״מ גם ע״ד ברוב עם הדרת
 מלר בחי׳ הדר מלכותו גמשר מבחי׳ ברוב עם וזהו שלח את העם
 ויברכו כר ועמ״ש בד״ה אלה מסעי בעניו אל תהי ברכת הדיוט).
 בוניד שמחים ע״ד אז תשמח בתי׳ קדם (ע׳ זח׳־ב בשלח נ׳׳י א׳ ד״פ אז
 ישיר) והוא ז׳ ימי הסוכות ז׳ דאז והאלף שמע״צ עתיק שמתגלה בבינה

 וזהו או תשמח וזהו ויצא יעקב מבאר שבע שהיא בינה משם שלח
 חרנה להיות רנה וזהו ח׳ ימי חנוכה אז ז׳ נמשן־ בהם אלף וזהו ויצא
 יעקב מבאר שבע בינה שהיא באר ומקור לשבע המדות ע״ד אז
 משם נמשד וילד חרנה לברר בירורים בחי׳ שלח את העם ועד״ז

 יובן ענין ח׳ ימי חנוכה א״ז שהנס היה שהדליקו שמונה ימים:

 ה׳ לי כעוזרי ואני אראה בשנאי. הנה לשון הפסוק אין לו הבנה
 לכאורה דמשמע שיש עוזרים אחרים והקב״ה הוא ג״כ עמהם ובאמת
 הוא הוא העוזר ב״ה. ולהבין זה וגם להבין מארז״ל הבא לטהר
 מסייעין לו. מהו מסייעין לו לשון רבים והלא אין עוזר ומסייע רק
 הקב״ה לבדו, וגם י״ל לשון לטהר שהוא פועל יוצא דמשמע לטהר את
 אחרים והל״ל ליטהר. אד הנה* נודע כי הקב״ה ממכ״ע וסוכ״ע. פי׳
 ממכ״ע שמתלבש בתור עלמין להחיותם ולקיימם ולהוות אותם מאיו ליש
 ואעפ״כ אינו נתפס ומתלבש ממש בתוכם כדמיון הנשמה שמתלבשת
 בתור הגוף להחיותו שהרי הנשמה מתפעלת ממקרי הגוף, משא״כ אצלו
 ית׳ כתיב אם צדקת מה תתן לו כר ואני הוי׳ לא שניתי כתיב כי אתה
 הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא לאחר כוי. אלא שהוא בחי׳
 סוכ״ע דהייגו שהוא קדוש ומובדל מגדר עלמץ כר והחיות המתפשט
 בתור העולמות הוא מבחי׳ מלכותו ית׳ לבד שבשביל שמלד שמו גקרא
 עליהם הם חיים וקיימים ולפיכד אין העולמות תופסים מקום אצלו ית׳,
 וזהו שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד פי׳ שמע לשון השמעה בלב שישים
ד שהשם אחד א׳ בח׳ וד׳ דהיינו שהז׳ רקיעים וארץ וד׳  אל לבו א
 רוחות העולם בטלים הם להאלף הוא יחידו של עולם ואינם תופסים מקום
 כלל לפי שברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פי׳ שכל העולמות מעולם
 ועד עולם בטלים הם לבחי׳ מלכותו ית׳ שאינו אלא בחי׳ שם בלבד כמשל
 השם שבאדם שאינו אלא לזולתו שצריד לקרותו בשמו משא״כ כשהוא
 לבדו בפ״ע הרי השם בטל וטפל אליו ואין לו מהות בפ״ע. כד החיות
 המתפשט בעולמות אינה אלא ממדת מלכותו ית׳ שהוא בחי׳ שם להיות
 התפשטות מדת מלכותו על העולמות שיהא מלד שמו נקרא עליהם.
 אבל לגבי אור א״ס ב״ה בעצמו ובכבודו אינו תופס מקום כלל וכמו

 •) עייו בהוספות.

 בנינו של עולם הוא בחי׳ מלכותו ית׳ כי מלכותד מלכות כל עולמים
 כתיב ותורה שבעל פה קרינן לה שנבנית מתורה שבכתב שמאות אחת
 מתורה שבכתב נמשר פרק אחד בתורה שבעל פה וכמו למשל מאות
 ו׳ וכי ישאל וי״ו מוסיף על עניו ראשון נעשה פרק השואל שע״י תורה
 שבעל פה הוא התגלות מלכותו ית׳ בבחי׳ גילוי. וזהו ויברכו את
 המלד בחיגת ברכה והמשכה בגילוי רב ואותה אגו מבקשים גלה כבוד
 מלכותה (ועמ״ש במ״א בעניו חיי שרה מאה שנה שהם מאה ברכות
 כו׳ ומ״ש בד״ה האזינו השמים בענין והאופנים כר ואומרים ברוד
 כבוד ה׳ ממקומו. וסד״ה ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה ובד״ה
 אני הוי׳ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בענין יהא שמיה
 רבא מברר ובד״ה ועתה יגדל נא כה אדי) והופע בהדר גאון עוזר.
 והופע לשון זריחה והארה בהתגלות כמ״ש הופיע מהר פארן וזרח
 משעיר וגו׳. וזהו וילכו לאהליהם שהמשיכו בחי׳ מלכותו ית׳ לעשות
 לו אהל ומשכו ודירה בתחתונים בחי׳ כלים וכו׳(ועמ״ש מעניו אהל
 בד״ה במדבר סיני באהל מועד וע״פ מה טובו אוהליך יעקב כוי)
 וע״י זה נעשים שמחים וטובי לב. פי׳ שמחים בבחי׳ אהבה שלמעלה
 מן הטעם ודעת וכמ״ש אז תשמח בבחי׳ אז שהוא בבחי׳ קדם (עמ״ש
 בד״ה ראה אנכי הנ״ל גבי פי׳ לאיתן האזרחי וע׳ במדרש רבה בשלח
) ע״פ נכון כסאר מאז ובזח״ב (בשלח נ״ד ב׳) ע״פ אז ישיר)  (ריפ מ

 וטובי לב שתהיה בגילוי אהבה זו שמבחי׳ פנימיות נקודת הלב בבחי׳
 אור ולא בבחינת חשד וכמ״ש וירא אלהים את האור כי טוב (ועיין
 במדרש רות רבה ע״פ וייטב לבו ועמ״ש בד״ה ענין חנוכה בענין
 בהיטיבו את הנרות). על כל הטובה אשר עשה ה׳ לדוד עבדו היינו
 בחי׳ מלכותו ית׳ ולישראל עמו שהם בניד מניר כוי כנ״ל והמשכיל
 על סדר עבודה זו יראה שיש בה ריחוק וקירוב וריחוק שצריד לעורר
 תמיד בחי׳ רצוא ולא די להיות בבחי׳ שוב לבד וגם בבחי׳ רצוא אי
 אפשר להתקיים כנ״ל. וענין זה נמצא בסדר התפלה בכל הברכות
 ברוד הוא לשון נסתר כאלו מדבר עם מי שאינו לפניו אלא רחוק
 ואתה הוא בחינת גילוי לנוכח. הוי׳ אלהינו הוא ג״כ לשון נסתר מלר
 העולם הוא גילוי מלכותו ית׳. וכן על דרד זה בכל סדר התפלה יש
 במקרא אחד גסתר וגכח שהוא בחיגות ריחוק וקירוב (ועיין במדרש
 שמות רבה פרשה א׳ ע״פ ותתצב אחותו מרחוק ע״ש מרחוק ה׳ נראה
 לי. ועמ״ש סד״ה אתם נצבים בעגין ושקל בפלס שהוא ג״כ בחי׳ ריחוק
 בו׳ ומ״ש סד״ה וידעת היום בענין שלום שלום לרחוק ולקרוב) וזהו שכתוב
 בזוה׳׳ק וכהארמ״ל שכנס״י עם הקב״ה הם בבחי׳ פנים בפנים לעתים
 ולעתים בבחי׳ אחור באחור ולעתים יורדת כנסת ישראל לבריאה יצירה

 עשיה כר:

 קיצור ע״» ביום השמיני שלח
 (א) במחול לשון מחילת ערן ולי ריקוד. בהריpד יש ריחוק וקירוב
 והיינו רצוא ושוב. אחור וקדם צרתני. קדם בחינת
 במי נמלד. סוכ״ע. ומזה נמשד הרצוא בחלל הימיני תעלומת לב
 שנמשכה מבחינת ישת חשד סתרו. (שחורה אני אש שחורה). בצל שדי
 יתלונן בחינת מקיף. והעבודה להיות יהי אור (והיינו ע״י התהפכות
 חשד דנה״ב). ובמ״א מבואר הרצוא מ״ה והשוב ב״ן ומ״ש ששרשו

 מבחי׳ קדם היינו א״ק אדם מ״ה דאיהו אורח אצילות:

 (ב) והנה סדר העבודה צ״ל תחלה ר״ה שמאל דוחה בבחינת ריחוק
 ועי׳׳ז שמאלו תחת לראשי עד שביוהכ״פ לפני הוי׳ תטהרו
 בחינת פנים בפנים (וזהו הריחוק והקירוב שבמחול ואז הוא ג״כ מחול
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 עליהם אזי הוא משבר ומקרע כל המסכים המבדילים ואזי נמשך
 לעולם חסדו שהוא בחי׳ גילוי אלקות בלי מונע. וזהו כי הוי׳ הוא
 האלקים איו עוד שלא יהיה בבחי׳ הסתר והעלם ולא יהי׳ עוד מלבדו

 [וע׳ נזהר פ׳ קדח דקע״ח ע״ב]:

 ג והנה כלל גילוי זה לכל השנה הוא בשמיני עצרת. וזהו ביום השמיני
 עצרת תהיה לכם עצרת לשון קליטה שנקלטה הטפה השופעת
 גילר אלקות להיות כח לבחי׳ לידה והתגלות האהבה, ועמ״ש במ׳׳א ע״פ
 והקשורים ליעקב בד״ה ואשה כי תדור נדר והיינו כי ביום השמיני הוא
 בחי׳ אם הבנים שמחה והוא זמן שמחתנו לשון רבים שמתחברים ב׳
 השמחות יחד השמחה שמלמעלה למטה ישמח ה׳ במעשיו עם השמחה
 שממטה למעלה ישמח ישראל בעושיו. וביאור הדבר להבין ענין השמחה
 שמלמעלה למטה בי ענין השמחה הוא גילוי ההעלם וכמשל המלך שדרכו
 לישב בחדרי חדרים בהיכלו כולו אומר כבוד וכל כבודו פנימה. אך
 בזמן שמחתו מתראה ומתגלה לעין כל. ועד״ז תקנו בתפלת יו״ט
 אתה בחרתנו כו׳ כי מועדים לשמחה שהוא בחי׳ גילוי [וע׳ נפע׳׳ח
 שער מקראי קדש םפ׳׳א אמנם כוי יותר מגולים נוי וננחינה זו יתירה שמחת

 יריט מנשנת ע״ש] ועושין מזה הגילוי עיקר והרחבת הבאור בהגלות

 נגלות עוז אהבתו שאתה בחרתנו כו׳ ותתן לנו ה׳ אלקינו כוי. והנה
 אח״כ אנו אומרים וישמחו בך ישראל כוי. וכעניו והאופנים ברעש גדול
 כוי שהרעש הוא מפני חידוש הגילוי שמשיגים החיות הנמשך להם מקדושתו
 ית׳ ולכן מרעימים ומרעישים בקול רעש גדול אדיר וחזק כוי. וכן הוא
 לענין השמחה שהיא מהרחבת הדעת וההתבוננות שכאשר יעמיק
 וירחיב בשכלו גודל עוצם הגילוי אשר הפליא חסדו ככה יוסיף אומץ
 השמחה בלבו וישמח לבו ויגיל אף גילת ורנן כוי, משא׳׳כ כל השנה אף
 שברור ונמשד להיות בחי׳ הוי׳ בבחי׳ אתה כאלו הוא לנוכח אינו בבחי׳
 גילוי השמחה רק השמחה גנוזה בעבודה. ובמ״ש תחת אשר לא עבדת
 בשמחה כו׳ ועושין מהעבודה עיקר [ועמ״ש נד״ה ועתה יגדל נא] והשמחה
 היא שמחה של מצוה [ועמ״ש נד״ה אוסרי לגפן], אבל ביו״ט השמחה היא
 בהתגלות [וע׳ בזח״ג פ׳ קרח (דקע״ו ע״נ) גבי ואימתי בשעתא דמועד
 זמין בעלמא בו׳ ובפי׳ הרמ״ז שם ומבואר במ״א. וזהו מ״ש בנהר
 יעברו ברגל שם נשמחה בו. פי׳ נהר היינו בחי׳ ונהר יוצא מעדן.
 וארז״ל יובל שמו והיינו בחי׳ בינה. והיא בחי׳ אם הבנים שמחה
 וכמ״ש בזח״ב פ׳ יתרו (דפ״ד ע״א ודפ״ה ע״נ) ובפ׳ ויחי (דרי״ט ע״א)
 ובשאר דוכתי. ובנים היינו תורה ומצות. ואם הבנים היא בחי׳ בינה
 כמבואר בזהר ח״ג פ׳ שמיני (ד״מ סע״נ) והיא הנמשד ע״י שמחה
 של מצוה. ונודע שהבינה נקרא עלמא דאתכסייא כמ״ש בזח״א
 (ויצא דקנ״ח ע״נ) ושאר דוכתי, ע״כ בכל השנה צ״ל השמחה גנוזה

 בעבודה. שעלמא דאתכסייא מתלבשת בעלמא דאתגליא. וזהו
 והנגלות לנו ולבנינו. ו״ה הם נגלות שהם תורה ומצות הנק׳ בנים.
 וזהו לנו ולבנינו. וזהו שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לד.
 וכדפי׳ הטעם בזהר (ויצא דקנ״ח ע״א) בגין דאיהי עלמא דאתכסיא
 ולא אתגליא כלל. והיינו שאין לעשות עיקר מהשמחה לבדה. שהיא
 בחי׳ גבוה מאד ולא יוכלו להגיע אליה לבדה. כי אם ואת הבנים
 תקח לד שהוא בחי׳ העבודה בתורה ומצות. ואז השמחה היא נק׳
 שמחה של מצוה דייקא שהתגלותה הוא ע״י המצוד. שהם הבנים.
 והיינו בחי׳ הבינה כמו שמלובשת בזו״נ. והגם דעיקר פי׳ שלח
 תשלח את האם היינו לעניו בחינת ההשגה שהיא בחי׳ שלמעלה
 מההשגה וכמ״ש בזח״ב פ׳ יתרו (דצ״ג ע״נ) ובפרשה פנחס (דת״ד ע״נ).
 אד עכ״ז גם הפי׳ הנ״ל אמת. והוא ע״ד משנ״ת באגה״ק ע״פ מה
 יפית ומה נעמת אהבה בתעגוגים. אכן בג׳ רגלים שהם מועדים
 לשמחה היינו שאז הוא גילוי בחי׳ עלמא דאתכםייא בבחי׳ והאם

 שרה אחה — כי: בכת״י 2233 איז תי׳ זו.
 בשולי העמוד: עיין בהוספות.

 קודם שנברא העולם שהיה הוא ושמו בלבד, ולפיכד ואהבת את הוי׳
 שיהיה בבחי׳ אלקיד שיהא אלוה שלד שתהא בטל אליו ית׳ בכל לכבד
 פי׳ שיהא המשכת גילוי אלקותו ית׳ בתור לבבר כי ב׳ השמוש של
 בכל לבבר פי׳ בתור דהיינו להיות בטל רצונר מפני וכו׳ ביצ״ט וביצה״ר
 לאתכפייא סט״א ולהיות בבחי׳ את הטפל להוי׳ כוי [ועמ״ש מזה נד״ד,
 וידעת היום בפ׳ ואתחנן], וזה כל האדם שלא נברא אלא בשביל זה וכל

 ימי שנותינו בהם שבעים שנה הוא כדי להמשיד גילוי אלקותו ית׳ למטה
 בתור לבבינו בכל יום מעט מעט עד שיתהפד מן הקצה אל הקצה
 להטות לבבינו אליו ית׳ שיהא הלב הגשמי מתפעל ונמשר לדבקה בו
 ית׳ כי הנשמה א״צ תיקון לעצמה כוי. וזהו עניו יחוד קוב״ה ושכינתיה
 קוב״ה הוא קדוש ומובדל כו׳ ושכינתיה בחי׳ ששוכן ומתלבש בעולמות
 כוי. דהיינו שיהא השראת קדושתו שהוא קדוש ומובדל כו׳ ואני הוי׳
 לא שניתי בגילוי תור עלמין בנקודת הלב הגשמי. וז״ש ברבות נשא
 .פי״ב ע״פ תוכו רצוף אהבה זו השכינה כמ״ד ואהבת את הוי׳ אלקיד
 (ע״ש דרמ״ז בי) ועיין בגמרא (פ״ה דיומא נ״ד א׳), ועמ״ש בד״ה ועשית

 בגדי קדש בפירוש שיהא שם שמים מתאהב על ידר ועיין בזח״ג ואתחנן
 (רס״ז ב׳) בענין אהבה:

 ב והנה בזמן שאין בהמ״ק קיים נקרא כנס״י בשם עקרה כמ״ש
 רני עקרה לא ילדה [וע׳ בזהר משפטים דף ק״ג סע״ב ובמק״מ
 שפ] ולע״ל כתיב כי חלה גם ילדה ציון את בניה. והעדן כי הנה
 בכל יום אנו מברכים ברוד אתה הוי׳ שבדוד ונמשד בחי׳ הוי׳ בגילוי
 בבחי׳ אתה כאלו הוא לנוכח, ואעפ״כ איו הלב מתפעל כ״כ בכל אדם
 ולא בשביל זה נאמר כי הברכה היא לבטלה ודו שאינו נמשר כלל
 גילוי אלקות כי באמת בכל יום ויום נמשד גילוי אלקות למטה וברוך
 ה׳ מעולם ועד עולם בכל יום ויום אך אינו נמשך למטה להיות כ״כ
 בקרב איש ולב עמוק ואינו נקלט ונתפס אל תור תוכו ופנימיותו ממש
 [עמיש בד״ה עיני כל בפ׳ מטות] אלא הוא בבחי׳ עקרה שפולטת הטפה

 שהיא השפעת גילוי אלקותו שנמשר מעולם ועד עולם. וזהו כל
 האזרח בישראל ישבו בסוכות פי׳ האזרח לשון עתיד כלומר מה שאני
 עתיד להזריח בתור ישראל ובפנימיותם לעתיד לבוא עכשיו ישבו בסוכות
 שמתגלה עליהם בבחי׳ סוכות ומקיף מלמעלה. אד שאינו נזרח
 בתוכם ובפנימיותם גילוי אלקות מחמת שהיא בחי׳ עקרה שפולטת כו׳
 [וע׳ בזהר פ׳ אמור דק״ג ע״א גבי ועל דא כתיב כל האזרח בו׳ ובפי׳ הרמ״ז

 שם, וע׳ מ״ש בפי׳ אזרח בד״ה ראה אנכי נותן בעניו איתן האזרחי]• אף הגורם

 זה להיות פולטת ואינה קולטת אל תיד הלב להיות מתפעל בו׳ הוא
 הגוף ונפש הבהמית הסובבים את נפש אלקית ומלבישים אותה והם
 המונעים ומעכבים מבחוץ שאין ההארה והמשכה זו מתגלה בנפש והם
 הטורדים ומפילים אותה בעסקי עוה״ז ותענוגי בני אדם כל חד לפום
 מה דידע בנפשי׳ והאהבה היא מסותרת ומכוסה בלבוש שק וכ״ז
 עכשיו בזה״ג. משא״כ לע״ל כתיב כי חלה גם ילדה ציון את בניה
 שיהיה בבחי׳ לידה והתגלות האהבה. אבל עכשיו בגלות היא בבחי׳
-עיבור והעלם כעובר הנתון בבטן אמו שהוא בהעלם [ועמ״ש בד״ה
 וארא אל אברהם בו׳ ג״ב מעניו עיבור ולידה, וע׳ בזח״ב ס״פ ויקהל דר״כ ע״א

 ובפי פנחס דרמ״ט ע״ב], ועל זה נאמר למען דעת כל עמי הארץ כי עמי

 הארץ הם הגוף ונפש הבהמית ודעת הוא מלשון וידע בהם את
 אנשי סוכות (בשופטים סי׳ חי) ותרגומו ותבר בהון כו׳ פי׳ שיהיו עמי
 הארץ נשברים ובטלים והיינו ע״י המשכת הדעת ממש כי כהמם
 דונג מפני אש יאבדו כוי [ועמ״ש בפ׳ בחקתי בד״ה ביאור אם בחקתי בעניו
 החקיקה להעביר מסר נה״ב כו׳ ע״ש]. וזהו ג״כ הודו לאלקי האלקים כי

 אלקים הוא בחי׳ צמצום והעלם המעלים ומסתיר והיינו בהיותו
 מלובש בתוכם. אבל כשיתגלה בבחי׳ אלקי האלקים דהיינו בבחי׳ מושל
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 דמעשיו היינו בירור שם ב״ן שבירור זה זהו כללות עניו היום לעשותם
 וע׳׳ז נאמר אשר ברא אלקים לעשות דפי׳ לעשות לתקן והיינו בירור
 שם ב״ז ורפ״ח בו׳ שהוא בחי׳ עשייה דכללות כנ״ל. וכשיושלם בחינת
 היום לעשותם יומשר מזה שישמח ה׳ במעשיו אשר אמר ונעשה רצונו.
 והשמחה זהו גילוי פנימית והיינו פנימית עתיק שהוא פנימית תענוג
 העליון והיינו ע״ד מארז״ל נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני.
 והיא השמחה שמלמעלה למטה היינו שהגילוי הפנימית נמשד מלמעלה
 למטה. אמנם סיבת גילוי זה נמשר אדרבה ממעשיו כביכול שהוא
 בחי׳ היום לעשותם. וגם יובן ענין זה מההפך דהיינו ממ׳׳ש גבי
 דור המבול ויתעצב אל לבו כו׳ והייגו מחמת כי רבה רעת האדם
 בארץ כוי, ולזאת יובן ההפר דהיינו מה שישמח ה׳ במעשיו הגה שמחה
 זו נמשד ע״י קיום היום לעשותם. ובענין ישמח ישראל בעושיו בזח״ג
מ ע׳׳ב) פי׳ שזהו עניו מ״ש איה אלוה עושי, וא״כ י״ל שזהו ו  ויקרא (
 מ״ש בסבא דמשפטים (דג׳׳ו ע״נ) ע״פ בבגדו בה ופריש עלה לבוש
 יקר דיליה ומאן איהו שמא קדישא דאקרי אלו״ה. ודא הוא בבגדו
 בה כוי. וכ״כ עוד שם (דף צ״ז ע׳׳ב) בפי׳ כסותה. פרישן דלבושא
 דמלכא דפריש עלה אלוה ועיין בפי׳ הרמ״ז שם ובע״ח שער מ״ו ומ״ד
 דרוש ח׳. ועיין מ״ש בענין פי׳ כסותה בד״ה המגיד מראשית אחרית.
 ובזח״ג פ׳ פנחס (דרי״ט ע״נ) פי׳ בעושיו לשון רבים היינו תלת שותפין
 דבאדם אב ואם והקב״ה. ונתבאר במ״א דכמ״כ בהנשמה ממש יש
 ג׳ בחינות אלו. וע״ד שנתבאר לעיל בד״ה ביום השמיני עצרת בעניו
 כי אבי ואמי עזבוני וה׳ יאספני. שאהבה הטבעית שבנפש האלקית
 נקי אב שממנה התולדה לעשות מצות ומע״ט כוי ע״ש, והיינו כי
 שרשה מבחי׳ חסד לאברהם שהוא ז״א דאצילות. ונמצא זו״נ דאצי׳ נק׳
 אב ואם דנשמה שמהם שרש האהבה והיראה שבנשמה. ומה שהקב״ה
 נותן נשמה. היינו בחי׳ נשמה לנשמה שהיא בחי׳ יחידה שרש
 הנשמה דהיינו בחי׳ מזליה וע״ז נאמר והי יאספני וזהו ענין
 בעושיו לשון רבים. ומזה יובן עניו ישמח ישראל בעושיו שזהו
 בסוכות זמן שמחתנו, כי הנה ע״י העוונות נאמר כי אבי ואבי
 עזבוגי בו׳ שאין האהבה הטבעית מתגלה בנפש• אד ע״י התשובה
 בעשי״ת שע״ז נאמר וה׳ יאספני וכתיב אשר גשבעת לאבותינו
 מימי קדם שהם י״ג מדה״ר שלפני האצילות אזי נמשר מזה בחינת
 ישמח ישראל בעושיו. מה שהי׳ מרוחק מהם עד הנה כמשל בן המלד
 שהיה בשביה כשחוזר ובא אצל אביו כוי. ועיין בד״ה שובה ישראל
 עד נתבאר ענין אבי ואמי בעניו אחר קצת דהיינו בחי׳ חו״ב שבנפש
 האלקית שנק׳ אב ואם לפי שמולידים המדות אהוי״ר הנק׳ בן ובת,
 ושרש חו״ב שבנפש נמשכים מחו״ב שלמעלה שהם תושב״כ ותשבע״פ,
 ומי שפגם בתורה שהיא חכמתו ובינתו ית׳ נקרא אבי ואמי עזבוני,
 אבל מ״מ וה׳ הוא גילוי אור א״ס ב״ה ממש יאספני והיינו ע״י
 התשובה במס״נ שלמעלה מהטעם ודעת. וזהו שובה ישראל עד הוי׳
 אלקיד. ולכן ע״י התשובה בעשי״ת וביוהכ״פ אשר הוא בחי׳ וה׳
 יאספני שיאסוף ויקבץ כל חלקי הנפש כו׳ עי״ז ישמח ישראל בעושיו
 היינו ג׳ שותפיו הנ״ל שבנשמה אב ואם תושב״כ ותשבע״פ והקב״ה
 הוא אור א״ס ב״ה ממש, וזהו עניו השמחה בחג הסוכות דבחי׳ ישמח
 ישראל בעושיו. וברע״מ פ׳ פנחס (דרל״ח ע״נ) פי׳ ג״כ ענין בעושיו
 לשון רבים שהוא ע״ד מ״ש נעשה אדם בו׳ ומבואר עניו זה במ״א
 בביאור ע״פ כי המצוה הזאת כו׳ דנעשה לשון רבים שהוא כלול
 מכל ההשתלשלות ע״ס ואינו בחינה פרטיות לבד דהיינו ששרשו
 מבחי׳ א״ק שהוא אור כללי. ובמק״מ פ׳ בשלח (דנ״ה ע״א) כתב בשם
 הרח״ו שהאדם אינו רומז אל בחינה פרטית כמו אל ז״א לבדו או אל
 מלכות לבדה אלא הוא רומז אל ה׳ פרצופים דוגמת אריר כו׳ וקרוב

 רובצת על בו׳ וע״ז נאמר בנהר יעברו ברגל שבכל רגל ורגל מג׳
 רגלים נש״י הם עוברים בחי׳ הנהר היוצא מעדן שהוא בחי׳ אם הבנים
 כנ״ל ולכן שם נשמחה בו ממש דהייגו בעצמות אור א״ס ממש אשר
 הוא נמשר ומאיר בעלמא דאתכםיא וכנודע ההתגלות עתיק הוא
 בבינה. ולכן הם מועדים לשמחה. ודרד פרט גק׳ חג הסוכות זמן
 שמחתנו שהיתה בו שמחה יתירה מבשאר יו״ט והיינו ע״י התשובה
 בעשי״ת ובפרט ביוהכ״פ שעי״ז הוא התגלות אימא עילאה על בנין
 וזהו עיקר עניו התשובה כמ״ש בזח״ג ויקרא (דגת סע״נ ודף י׳ץ ריש
 ע״א). אשר עי״ז נמשד אח״כ בסוכות בחי׳ זמן שמחתנו]. והנה
 בחג הסוכות נמשד בחיגת השמחה מלמעלה למטה בגילוי אלקות
 בבחי׳ סוכה ומקיף כוי• אן־ בשמע״צ נמשד בחינת גילוי פגימית בחינת
 והוא כחתן יוצא מחופתו חתן לשון חות דרגא [ועפד׳ש נזה נשה״ש נד״ה
 לסוסתי] כי כל גילוי אור א״ס ב״ה הבא מלמעלה למטה הוא ע״י

 ירידות והשתלשלות המדרגות מעילה לעלול כוי והוא יוצא מבחי׳ חופה
 וסוכה מבחי׳ מקיף להיות נקלט ונתפס לתור תיד מקור גש״י בפגימיותם
 ע״י השמחה ממטה למעלה שעל ידי אתערותא דלתתא אתערותא
 דלעילא [עיין בפרדס בערכי הכינויים ערר שמחה דפי׳ שמחה היא
 הבינה וזהו ע״ד שנת׳ למעלה בפי׳ אם הבנים שמחה. ואמנם עוד
 כתב שם בשם הזהר ויקרא (דף ח׳ ע״נ) ואית דמתני הכי שמחה דא
 כנסת ישראל כוי וע״ז נאמר כי בשמחה תצאו כוי. ולפמש״כ זהו עניו
 שמחה שמלמעלה למטה היא בחי׳ בינה ושמחה שמלמטה למעלה היא
 בחי׳ מל׳ כנס״י והיא בחי׳ שמחת כלה ועמ״ש בד״ה והיה כמשוש
 חתן בו׳ בעניו שמחת כלה] ואזי מתחברים ב׳ השמחות יחד ישמח

 ישראל וישמח ה׳ במעשיו:

 ד (והנה בפי׳ ישמח ה׳ במעשיו פי׳ במדרש ויקרא רבה פ׳ אחרי
 פ״כ דקאי אלעתיד לבוא וכ״ה בזח״א במ״ה* פ׳ תולדות
 (דקל״ה ע״א) שהוא בזמן תח״ה וע״ז נאמר אלה תולדות יצחק לשון

 צחוק ושמחה ותענוג שיהי׳ אז לנשמות. והרמ״ז שם האריר והרחיב
 בביאור ענין זה ותוכן הענין כי השמחה היא בבינה והיא מגבורות
 הנמתקות והיא בחי׳ גבורה דעתיק אמנם אז יבוא השפע מפנימית
 עתיק וזהו עניו ישמח ה׳ שהוא גילוי בחי׳ פנימית עתיק. ופי׳
 במעשיו היינו בירור שם ב״ן שהוא בחי׳ עשייה ויתעלה בבחי׳ ס״ג
 כר, ועיין מ״ש בביאור ע״פ מי מנה בענין אף עשיתיו אף מרבה
 בחי׳ רביעית שהוא כתר עליון המתגלה בבחי׳ עשייה דייקא בירור
 שם ב״ן כו׳ ע״ש באריכות, וזהו עדן ישמח ה׳ במעשיו דייקא. ועמ״ש
 בביאור ע״פ בי על כל כבוד חופה בענין גילוי פנימית עתיק שהוא
 דוקא אחר בירור שם ב״ן כו׳ ע״ש. וע׳ מזה עוד בזח״א במ״ה* פ׳
 וירא (דק״נ ע״נ ודף קי״ד ע״א). ועמ״ש בד״ה ושבתי בשלום אל בית
 אבי בענין שלעתיד יאמרו ליצחק כי אתה אבינו, והנה מבואר שם
 בהרמ״ז דמגילוי זה יומשכו נשמות חדשות להיות עטרה לנשמות
 הצדיקים וע״ז נאמר ועטרותיהן בראשיהן כו׳ וכ״מ בזח״א ס״פ וירא
 (דקי״ט סע״א) וע׳ בפ׳ וישלח (דקפ״נ ע״א). ועמ״ש מעגין גילוי נשמות

 אלו שהם מבחי׳ אור א״ס הסכ״ע שלמעלה מהקו כו׳ והוא בד״ה
 ואכלתם אכול. ובזח״ג ויקרא (דף י״ו סע״א) משמע דפי׳ ישמח ה׳
 במעשיו קאי לאחר אלף הז׳ שהוא בחי׳ חד חרוב כשיחדש עולמו
 כמ״ש השמים החדשים והארץ החדשה. ועיין ג״כ בזח״ב בשלח
 (״״ז ע״נ) ובפי פקודי (דף רנ״ט ע״א/ ועמ״ש מעגין זה בפ׳ ויצא גבי

 וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לר. והנה פי׳ הפשוט דישמח ה׳
 במעשיו היינו כביכול שנמשד לו ית׳ השמחה ממעשיו שהן הברואים
 כדפרש״י בחולין פא״ט (ד׳ ס׳ סע״א). וע״פ דרר הנ״ל היינו כדפי׳ הרמ״ז

 שרה ישראל — ישראל: וצ״ל: ישראל בעושיו.
 ״) במיה: ־ נמדרש הנעלם.

 *)עייונהוםפות.
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 ה והנה כשמתחברים שני השמחות יחד בסוכות ושמיני עצרת
 אזי לא יהיה מונע ומעכב מגוף ונפש הבהמית
 המעלימים ומסתירים כוי. כי השמחה היא גילוי אלקות המשכרת
 כל עמי הארץ וכד אנו רואים בחוש בגשמיות שכשהאדם שרוי בשמחה
 בחדות ה׳ היא מעוזו הוא מרוחק מתאוות גשמיות כר. והנה כל
 השנה נאמר וירא אלקים את האור כי טוב טוב לגנוז [עיין ברבות סיפ
 שלח לך ע״פ אור זרוע לצדיק ובפי תרומה ר״פ ליה על פסוק זה ועי? בזח״ב

 ר״פ פקודי דר״ד ע״ב ובפי׳ הרמ״ו שם ובפי בלק ד׳ ר״ד ע״ב ועיין מ״ש

 בביאור ע״פ וקבל היהודים גבי נעשה ונשמע] דהיינו בתורה ומצות שבהם

 ועל ידם נמשר גילוי אלקות למטה בנפש האדם שרמ״ח מ״ע
 הם רמ״ח כלים ונק׳ אברים דמלכא שהוא עד״מ כאדם האוחז באחד
 מאבריו של אדם שעי״ז יכול להמשיך אותו ולהנהיגו לכל מקום
 שירצה, כד ע״י התורה והמצות ממשיר אור א״ם ב״ה המלובש בתוכם
 להיות שורה על נפשו. ולכו נק׳ קורא בתורה שקורא וממשיך כר
 כמ״ש במ״א [ועיין בפ׳ בשלח בד״ה לסוסתי] ותלמוד תורה כנגד כולם
 כי המצות הם בחינת אברים החיצונים ותורה הוא בחינת אברים
 הפנימים כר כמ״ש במ׳׳א. וזהו וישמחו בך ישראל מקדשי שמר
 כי שמד הוא בחי׳ מלכותו ית׳ שהוא בחי׳ שם לבד שהוא המשכות
 חיות העולמות אר ישראל הם ממשיכים בחי׳ קדש העליון ע״י אק״ב
 להיות השראת אור א׳׳ס ב״ה בעצמו ובכבודו •המלובש במצותיו
 שורה ומתגלה למטה [ועמ״ש מענין מקדשי שמך בשה״ש בביאור ע״פ צאינה
 וראינה ובפ׳ ויחי בד״ה אוסרי לגפן], וזהו לשם יחוד קוב״ה ושכינתיה

 שיהא הקב״ה שהוא קדוש ומובדל כו׳ בבחי׳ שכמתיה זו מדת מלכותו
 ית׳ ביהוד גמור להיות נעוץ תחלתן בסופן כוי. ולכן הם ראוים לכר
 להיות וישמחו בד שיהיה גילוי השמחה בד בעצמותה למעלה מבחי׳
 שם כי מאחר שהם הם הממשיכים אור א״ס למטה לכן להם יאתה
 להיות שמחים בהגלות נגלות אור א״ס ב״ה. וזהו מעלת ישראל דוקא
 כי וירם קרן לעמו, משא״כ המלאכים שואלים איה מקום כבודו כוי.
 וזהו הבא לטהר כלומר לטהר ולזכר מדת מלכותו ית׳ ולהאיר לה בתוספת
 אורה מאור א״ס ב״ה בעצמו ובכבודו מבחי׳ קדש העליון, ועמ״ש
 סד״ה גאוו לחייד בתורים ע״פ כה אמר ה׳ מלך ישראל וגואלו ה׳
 צבאות אני ראשון ואני אחרון ומ״ש בד״ה כי אתה נרי בפי׳ הפסוק
 ארוממר אלקי המלר והיינו ע״י מצותיו ית׳ מםייעין לו, ר״ל המצות
 בעצמו מסייעין לו שהם הם הכלים שבהם ועל ידם נמשד אור א״ס
 ב״ה למטה רק שהמצות צריכות כוונה מהאדם העושה אותן שיהיה
 כוונתו לדבקה בו ית׳ ברעותא דליבא ורוח אייתי רוח ואמשיר
 רוח להיות המשכות אור א״ס ב״ה המלובש במצותיו בגילוי למטה
 [ונקרא בחי׳ זו לטהר עם היות שהוא המשכת בחי׳ קדש העליון
 כנ״ל• אר כי לפי שבחי׳ מל׳ היא מקור דבי״ע אשר שם הוא בחי׳
 עה״ד טו״ר טהור וטמא, בחינת כרחל לפני גוזזיה נאלמה, וע״י
 המשכה זו מבחי׳ קדש העליון נעשה ג״כ טהרה מסטרא דמםאבו
 שלא יהיה יניקת החיצונים כו׳ ע״כ נק׳ לטהר (ועמ״ש בביאור
 המאמר פ׳ תזריע זח״ג ע״פ ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור
 הוא ע״ש בפי׳ מעניו טהור ועמ״ש ע״פ זאת חקת התורה בעניו
 מי יתן טהור מטמא/ ועד״ז ג״כ המשכת יג״מ הרחמים נק׳
 וזרקתי עליכם מים טהורים ועיין בזהר ח״ג (מ״ט א׳) שהם
 מבחי׳ טלא דבדולחא שהוא גבורה דע״י המלובשת במו״ס
 וע״ש במק״מ בשם נ״ב מהרח״ו פי׳ המשכה מיסוד דא״א כו׳
 ונק׳ מים טהורים לפי שבהם ועל ידם נמשך הטהרה כדכתיב
 מי יתן טהור מטמא כו׳ וגם תטהרו דגבי יום הכפורים פי׳
 הרמ״ז ם״פ אחרי שהוא גימטריא כת״ר. הרי שהמשכה עליונה

 זה למ״ש כי בכללות העולמות א״ק הוא בחי׳ אריד כוי. וע״י
 התשובה שהוא בחי׳ וה׳ יאספני גמשד להיות ישמח ישראל כעושיו
 בבחי׳ אור כללי הנ״ל. אמנם הנה בחי׳ ישמח ישראל בעושיו הוא
 מגיע עד שרש ומקור הנשמות שמבחינת א״ק כתר דכללות, אבל בחי׳
 ישמח ה׳ במעשיו זהו בחי׳ גילוי פנימית אור א״ס ב״ה שלמעלה מבחי׳
 א־ק שהרי א״ק נק׳ אדם דבריאה לגבי אור א״ס ומבחי׳ שמחה וגילוי
 זה נמשכו הנשמות החדשות שיתגלו לעתיד שהם למעלה משרש נשמת
 אדה־׳י־ וכמ״ש בביאור ע״פ ואכלתם אכול. והנה ע״י ישמח ישראל
 בעושיו שיהיה לעתיד יומשד שיהיה גילוי בחי׳ ישמח ה׳ במעשיו
 שהיא השמחה שמלמעלה למטה. ומעין זה יובן ג״כ בעניו זמן
 שמחתנו דםוכות שע״י ישמח ישראל בעושיו שהוא עד שרש ומקור
 הנשמות שמבחי׳ מזליה. נמשר בחי׳ ישמח ה׳ במעשיו שהוא גילוי
 מבתי׳ שלמעלה משרש נש״י ומזליהם וכמ״ש סד״ה האזינו השמים
 גבי והקב״ה השיבם אהיה כטל כו׳ ע״ש. ועפ״ז א״ש הפסוק כל האזרח
 בישראל ישבו בסוכות דהיינו מה שאני עתיד להזריח בתור ישראל
 ויפנימיותם לעתיד לבא עכשיו ישבו בסוכות שמתגלה עליהם בבחינת
 סוכה ומקיף כר וכמבואר למעלה. והנה מבואר לעיל דבפי׳ ישמח
 ה־ במעשיו יש ב׳ בחמות דלפי׳ הזח״א (דקל״ה ודקי״ט ודקפ״ב) משמע
 דקאי בתח׳׳ה ובאלף השביעי. שאז יתגלו הנשמות החדשות כמ״ש
 הרמ״ז שם. ולפי׳ הזח״ג ויקרא (ד״ו סע״א) משמע שזהו לאחר אלף
 השביעי שהוא בחי׳ חד חרוב ואח״כ יחדש הקב״ה עולמו והוא בחי׳
 השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה וכדמשמע ג״כ בגמרא
 פי״א דםנהדרין (דצ״ב ע״ב) בענין בהמיר ארץ כר ע״ז נאמר ישמח
 ה׳ במעשיו. ואפשר לפ״ז פי׳ במעשיו היינו בחי׳ השמים החדשים
 והארץ החדשה שהם בחי׳ אשר אני עושה דייקא כמ״ש מזה בפ׳
 בראשית וזהו עניו במעשיו כוי. והגם דלעיל נת׳ דבמעשיו היינו
 בירור שם ב״ן י״ל דב׳ הפירושים אמת שאחר בירור שם ב״ן שהוא
 בחי׳ היום לעשותם נמשד גילוי בחינת אשר אני עושה. דהא בהא
 תליא. ועיין בזח״א וירא (דקט״ו ע״א) ע״פ ויעש ה׳ לשרה עשייה
 איהי לעילא. ובחי׳ אשר אני עושה הוא עוד בחי׳ גבוה יותר
 מודע מענין אני הוי׳ דאני היינו עצמות אור א״ס מקור ושרש שם
 הוי׳ כוי. וההפרש בין הגילוי שבזמן התחיה ואלף הז׳ למה שיהיה
 אה״כ. רשיחדש הקב״ה עולמו. היינו דמה שמאיר אז באלף הז׳
 ..רק בבחינת מקיף יומשד אח״כ להיות גילוי בחי׳ זו בבחי׳ פנימית
 ממש ויומשכו מקיפים עליונים יותר. כי כך הוא ענין העליות.
 והנה הרמ״ז פי׳ בפ׳ וירא (דקל״ה) שהנשמות החדשות שיתגלו בעת
 תחיה עליהם נאמר ועטרותיהם בראשיהם שהם יהיו בחי׳ עטרה
 על נשמות הצדיקים שבאו לעולם. וכ״כ שם בשם הרח״ו.
 ונודע דעטרה היינו בחי׳ מקיף. אמנם כשיחדש הקב״ה עולמו
 אזי מקיפים אלו יומשכו בבחי׳ פנימית ממש. והנה עד״ז יובן ג״כ
 בענין סוכות ושמיני עצרת. דבסוכות השמחה המתגלה מלמעלה
 למטה בחינת ישמח ה׳ במעשיו היא בבחינת סוכה ומקיף.
 ובשמיני עצרת הוא יוצא מבחי׳ מקיף להיות נקלט ונתפס בבחי׳
 פנימיות נש״י. ולכן בחי׳ זו הוא ביום השמיני עצרת שזהו
 בחינה שלמעלה משבעה ימי ההקף דהיינו שרומז לבחי׳ שלמעלה
- משית אלפי שני דהוי עלמא וחד חרוב שהם כנגד ששת ימי המעשה
 ויום השבת. אבל בחי׳ ביום השמיני. רומז לבחי׳ השמים החדשים
 והארץ החדשה שיתגלה אחר בחי׳ וחד חרוב. וכמ״ש בתשו׳ הרשב״א
 "ודא״םם״י־־ט׳. וכעין זה נתבאר ג״כ בד״ה למנצח על השממית
 בעניי מילה שניתנה בשמיני. שלכן היא למעלה מבחי׳ שבת כו׳

 ע״ש. עכ״ה]:



 לקוטי דרושים לשמי׳ע תורה צ

 ומלכות נסמך בתפארת. והנה ביאור ענין זה דהחזרת פנים בפנים
 בנש״י למטה מבואר בד״ה כי ההרים ימושו. דהיינו כאשר נפשות
 ישראל בטבעם נמשכים לעבודת ה׳ לאהבה אותו ולדבקה בו מרצונם
 וחפצם האמיתי שזה עיקר וחיות הנפש כו׳ משא׳׳כ כשהם בבחינת
 פנו אלי עורף כד. והנה להיות החזרת פב״פ הוא ע״י קיום המצות
 שהם ממשיכים גילוי רצון העלית ועי׳׳ז נמשד ג״כ הרצון בנפש לאהבה
 את ה׳ ברצוו וחפץ אמיתי כו׳ וזהו עניו ומשביע לכל חי רצון כו׳
 יעו״ש. וכמי׳כ נתבאר ענין זה בד״ה והיה מספר בנ״י גבי פקדת
 הארץ ותשוקקיה ובד״ה וידבר משה אל ראשי המטות גבי פי׳ ועניו
 קדושה בו׳ שהיא בחי׳ אהבה רבה הגמשך ומתגלה בנפש זרי אשר
 קדשנו במצותיו שהוא המשכת רצון העליון הםוכ״ע כו׳ ע״ש. ובביאור
 ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו בסופו. ולכן נק׳ המצות עוזרי שהם הגורמים
 העזר להיות סמוכים בבחי׳ פב״פ וזהו ישלח עזרד מקדש היינו ע״י
 אשר קדשנו במצותיו כו׳ וזהו ג״כ מ״ש מאיו יבא עזרי ופי׳ בזהר פ׳

 יתרו(דפ״ג ריש ע״א) דפי׳ מאין היינו מבחי׳ ע״י כו׳]:
 ואני אראה בשונאי. פי׳ ואני אראה שיהיה בבחי׳ גילוי הוא ע״י
 שונאי דוקא דהיינו ע״י אתהפכא חשוכא לנהורא ולמען דעת
 כל עמי הארץ בו׳ שאז נעשה בחי׳ ראי׳ [וכמ״ש במ״א ממשל כח
 הראיה שמלובש דוקא בשחור שבעין דהיינו עניו אתהפכא חשוכא לנהורא
 בירור שם ב״ן שם דוקא מתגלה בחי׳ הראיה ע׳ מזה בביאור ע״פ
 כנשר יעיר כוי], וגילוי השמחה ע״י ביטול כל מוגע ומעכב מקליפות וסט״א
 כמ״ש ובאבוד רשעים רנה [ועמ״ש מזה בפ׳ ויצא בד״ה ושבתי בשלום וע׳ בזח״א
 פ׳ נח דס״א ב׳ ובפי׳ הרמ״ז שם ובפי חיי שרה דקכ״א בי] והשמחה שהיא מביטול

 הסט״א היא שמחה גדולה ביתר שאת משמחת נפש הצדיקים בה׳ כו׳
 כמשל היוצא מו השביה כוי. וע״ז אמרו במקום שבע״ת כוי כי יתרון
 האור הוא הבא מן החושד כוי, [ואפשר לומר שזהו ע״ד מ״ש בפ׳ בראשית
 ע״פ אעשה לו עזר כגגדו שהעזר נמשר מבחי׳ כנגדו וזהו גדול יותר
 מבחי׳ כעוזרי דמעשה המצות כי בחי׳ תשובה גבוה יותר שהוא בחי׳
 מאדר. וכמ״ש במ״א בעניו הראיני את מראיר כוי, ועמ״ש בפ׳ מקץ
 בד״ה ת״ר נר חנוכה בענין אספה״מ שהיא בחינת מעשה המצות ועניו
 אספשא״מ בו׳ והיא בחי׳ העזר הנמשד מבחי׳ כנגדו דייקא. וזהו
 ואני אראה בשונאי דייקא וכמ״ש בד״ה אוסרי לגפן בענין סותה כוי.
 וגם י״ל כי ישלח עזרד מקדש הנה קדש הוא ח״ע דאורייתא מחכמה
 נפקת זהו העזר הנמשד על ידי מעשה המצות שהם בחינת רצון
 העליון המלובש בח״ע כוי, אבל מאין יבא עזרי היינו מבחינת רצת
 העליון מה שלמעלה מהחכמה כמ״ש והחכמה מאין תמצא וזהו הנמשד
 ע״י תשובה כו׳ ולכו נאמר ע״ז אשא עיני כו׳ בחי׳ ואני אראה כוי,
 ודש ג״כ מעם ה׳ עושה שמים וארץ דאיתא בפרדם בעה״כ ערר
 סייעתא דשמיא שהוא הסיוע ששרש המשכתו מהמדות עליונות
 והחכמה משא״כ בחי׳ מאיו יבא עזרי זהו מבחינת שלמעלה מבחי׳
 שמים וזהו עושה שמים וארץ בו׳ וע׳ מ״ש ע״פ כי אתה נרי הוי׳
 והוי׳ יגיה חשכי. דזהו כענין הנ״ל דכי אתה נרי הוי׳ זהו כענין
 הוי׳ לי כעוזרי ומ״ש והד׳ יגיה חשכי זהו כענין מאין יבוא עזרי, ועוי״ל
 בזה לפמש״ל דבחי׳ העזר הוא להיות כנס״י עם הקב״ה פנים בפנים
 ומבואר בזח״ג ס״פ אחרי(ד׳ ע״ז ע״ב) דחיבור ויחוד בחי׳ ו״ה הוא ע״י
 בחי׳ חסד אבל חבור ויחוד י״ה לא תליא חיבורא דילהון בחסד אלא
 במזלא תליא כוי, ועמ״ש בענין ב׳ יהודים אלו ע״פ אלה פקודי המשכן
 משכן העדות. וזהו עצמו עניו ב׳ בחי׳ עזר הנ״ל כי הוי׳ לי כעוזרי
 זהו ענין סייעתא דשמיא שההמשכה מבחי׳ חסד עליון להיות פב״פ ע״ד
 יחוד ו״ה אכן מאין יבא עזרי זהו בחי׳ מזלא מה שלמעלה מסדר
 ההשתלשלות להיות נמשר משם ג״כ בבחי׳ ו״ה והיינו כמו בשבת שאז

 זו נק׳ ג״כ לשון טהרה. והיינו מטעם הנ״ל. וע׳ בזח״א (דק״ב ב׳
 ח״ב דס״ט ב׳, ח״ג מ״ח ב׳). ועוי׳׳ל ע״ד מ״ש הרמ״ז בפ׳ קדושים (בדו־
 פ׳ סע״ב) בפי׳ יראת ה׳ טהורה שהיא בחי׳ גבורה דעתיק המלובשת

 במו״ס וע״ש בזהר קדושה אתקרי כוי, ועד״ז נמצא עוד בזח״א (קפ״ד
 בי) גבי נט״י כיון דאתקדש אקרי טהור כו׳ ובח״ג (דמ״ב אי) כיה

 דאתדכאן מתקדשן כוי ע״ש. ולפמ״ש בפרדס בעה״כ ערר טהרה כי
 הטהרה היא העיקר בסוד הגבורה. אד אין זה בגבורה סתם דאצי׳
 כ״א המשכת גבורה דעתיק כנ״ל מקור הטהרה והקדש עליון, וזהו
 ג״כ ענין תטהרו כו׳ ולפי שהמל׳ שרשה מבחי׳ גבורה, ותכלית עלייתה
 לקבל מבחי׳ גבורה דעתיק שהם גבורות הממותקות בתכלית וזהו ג״כ
 ענין כמעלת הזהב על הכסף וגם גבי זהב נאמר בתורה בכ״מ זהב
ח זהב טהור כו׳  טהור כמ״ש מנרת זהב טהור ובצח כתיב ועשית צ
 קדש להוי׳. ועוי״ל בעניו הבא לטהר דהיינו ע״ד מ״ש ובעצם השמים
 לטהר ועמ״ש בוה בפ׳ משפטים שהוא בירור שם ב״ן עד שיוכלל
 ויתעלה בטהירו עילאה. ועד״ז יובן פי׳ הבא לטהר ולזכר מדת
 מלכותו ית׳ שיהיה בבחי׳ נעוץ סופן בתחלתן דהיינו בבחי׳ טהירו
 עילאה שממל׳ דא״ס והיינו להיות אני ראשון ואני אחרון בשוה כמ״ש
 במ״א. וגם כי בהנשמה שייר ג״כ בחי׳ זו, כי הנה ידוע מאמר
 נשמה שנתת בי טהורה היא ששרש נש״י מבחי׳ טהירו עילאה,
 ועמ״ש מזה בביאור ע״פ אם בחקתי תלכו. אלא שמשם ירדה פלאים
 על ידי בראתה יצרתה כו׳ ועבודת האדם להיות בבחי׳ תשובה והרוח
 תשוב כו׳ כמו שהיתה הנשמה בשרשה בבחינת טהירו עילאה, וזהו פי׳
 הבא לטהר ועי״ז ממשיך כמ״כ במקור נש״י שהיא מדת מלכותו ית׳.
 וגם י״ל בפי׳ לטהר ע״ד מ״ש (באיוב סי׳ ל״ז כ״א) ורוח עברה ותטהרם
 דהיינו הענגים המחשיכים ומסתירים על גילוי אלקותו ית׳ שהוא בחי׳
 שמש הוי׳ כוי, ולטהר אותם הוא על ידי המשכה מבחי׳ עליונה כענין
 ועובר על פשע ועד״ז הוא ענין ורוח עברה ותטהרם כמ״ש באד״ר
 (דקל״ג ע״א) והוא המשכה מא״א. ועוי״ל בפי׳ הבא לטהר דהנה טיהרא

 הוא תרגום של צהרים שענינו הוא עת אור היום חזק ובזח״ג (דקכ״ט
 א׳) בפלגותא דשערי אזיל חד ארחא בו׳ הה״ד ואורח צדיקים כאור
 נוגה הולד ואור עד נכוו היום, ובביאור האדרא שם שבחי׳ אורח הנ״ל
 דא״א שבפלגותא דשערי נמשל לחצי היום שאז אור היום בתוקפו.
 ועד״ז הוא ענין צהרים שהוא ג״כ כשאור היום חזק. והגה המל׳ נקרא
 נר כנודע ולפן אור הנר יפה בלילה דוקא משא״כ ביום שרגא בטיהרא
 מאי אהני וכמ״ש בזח״א ויחי(דרל״ב סע׳׳א) שרגא דדליק אתחזי בליליא
 ביממא אסתתרת ופי׳ הבא לטהר היינו לזבד ולהאיר מדת מלכותו ית׳
 שתהיה במדרגת טהירו שהוא בחי׳ נכון היום, והיינו ע״י שממשיך
 יחוד קוב״ה ושבינתיה ועד״ז נאמר לעתיד והיה אור הלבנה כאור
 החמה כוי וז״ש (בישעיה פי׳ נ״ח) וזרח בחשד אורד ואפלתד כצהרים

 והיינו על ידי קיום הצדקה כמש״ש]:
 ו וזהו הוי׳ לי בו׳ פי׳ ה׳ לי שנמשר אור א״ס ב״ה על נפשו והיינו
 ע״י עוזרי שהם הם המצות. [ועמ״ש על פסוק זה בזהר ח״ג
 דקל״ט ע״ב. ח״ב דצ״ה ע״א, ולבאר העניו איד המצות הם עוזרי הנה
 פי׳ ועניו עזר מבואר בזהר ע״פ אעשה לו עזר שהוא להיות זו״נ פב״פ
 כמ״ש בזהר בראשית (דל״ה ע״א) אבל סמר דא עזר. ודא עזר דלעילא
 דאתהדר לעילא אנפין באנפין כו׳ סמוכים לעד לעולם כו׳ ע״ש ובזח״ג
 דף מ״ד ע״ב ודפ״ג ע״ב וד״ה סע״א. והנה ע״י יחוד עליון זה נעשה
 בחי׳ עזר גם למעלה ביחודא עילאה והוא ע״י העלאת מ״ן מיחו״ת
 דבי״ע שעי״ז דייקא נמשד גילוי אור א״ס בז״א ועייו בזהר ויקרא (ד׳
 ז׳ ע״ב) ואימתי יתקרי אחד כד. ובפרדס בשער כ״ז שער האותיות
 פרק י״ח באות סמ׳ך פי׳ עניו סמוכים כי תפארת נםמר במלכות
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 פב׳׳פ בחי׳ לך אמר לבי בקשו פני הוא ע״י את פניד הוי׳ אבקש דהיינו
 ע׳׳י המצות בד״ה כי תצא כו׳ ונתנו ה׳ אלקיד כוי. ואני אראה הוא
 ע״י בשונאי דהיינו היצה׳׳ר כשנעשה בחי׳ אתהפכא מחשוכא לנהורא
 וזהו העזר הנמשד מבחינת כנגדו. וזהו ישלח עזרר מקדש דהיינו ע״י
 אשר קדשנו במצותיו. ובחי׳ מאין יבא עזרי והיינו ע״י התשובה עמ״ש

 בד׳׳ה האזינו השמים:

 טוב לחסות בה׳ מבטוח באדם. להביו מהו טוב דמשמע שגם
 באדם רשאי לבטוח אלא שיותר טוב לבטוח בה׳ והלא כתיב
 אל תבטחו בנדיבים בבן אדם בו׳. וגם להבין דגבי הקב״ה כתיב לחסות
 וגבי אדם מבטוח• אד הענין דבאדם כתיב בקמץ תחת הבית במקום
 ה״א הידוע כלומר באדם הידוע הוא בחי׳ אדם העליון כמ׳׳ש ועל
 דמות הכסא כו׳ ומבטוח הוא מלשוו וטח את הבית שהוא לשון טיחה
 ודיבוק שדבקה בחינה זו בפנימיותו ותור תוכו. ולחסות הוא שחוסה
 בצל ומקיף שמלמעלה. וזהו טוב לחסות בבחינת מקיף שמבחי׳ הוי׳ יותר
 מבחי׳ השראת פנימיות של בחי׳ אדם העליון בו׳(ע׳ באדרא דנשא(דקל״ט
 ב׳) דבבל אתר דאדכר אדם הכא לא אדבר אלא בשמא קדישא כו׳
 ואיתא שם בהפירושי׳ דטוב לחסות בהוי׳ היינו הארת א״א מבטוח
 באדם שהוא בחי׳ ז״א ע״ש בספר רוח דוד). ולהבין ביאור זה
 בעבודת ה׳ מהו בחי׳ אדם העליון כו׳ הוא כי הנה יש כמה מיני
 התבוננות יש שתכנם בקרב איש ולב עמוק שיהא הלב מתפעל ומתלהט
 ואעפ״כ מפני זה לא נהפר ממהותו רק שנתקעה האהבה בלבו במקום
 אשר הוא שם כי הלב הוא כלי קיבול לאהבה זו כאשר יוכל שאת.
 ויש התבוננות שהיא למעלה בהשגת מוחו ובינתו והלב קטן מהביל
 התבוננות זו שאלו היה מגיע עד הלב היה כלה שארו ולבבו בכלות
 הנפש כוי. ויש אשר גם מוחו לא סביל בו׳ והוא עניו תפלה בלחש
 ובחשאי כו׳ שהוא ביטול השגת הנפש למעלה מכאשר תוכל נפשו שאת
 מ׳ (עמ״ש םד״ה יהודה אתה וסד׳׳ה השמים כסאי וןמ״ש בדיה אלה פקודי ובד׳׳ה

 שימני כחותם) והנה ההתבוננות שתכנס בלב איש להיות הלב כלי מכוו

 לשבתה הוא נקרא בחי׳ אדם בעל שכל ומדות כו׳ משא״כ בחי׳ הוי׳
 הוא מה שהוא למעלה מכאשר תוכל הנפש שאת כוי, (ואפשר
 דההתבוננות בבחי׳ ממכ״ע נקרא אדם משא״כ בחי׳ סוכ״ע הוא
 בחי׳ הוי׳. ועמ״ש בד״ה וידעת היום בענין דעת ואמונה כוי. ואפשר
 לומר שזהו ענין מוחין דתש״י ומוחין דתש״ר), וזהו טוב לחסות בהוי׳
 הגם שיהיה בבחי׳ מקיף מבחי׳ הוי׳ ולא יוכל ליכנס בגילוי הלב
 אעפ״כ טוב יותר מלהיות בטוח בבחי׳ אדם לפי שכל גויס סבבוני כו׳
 שיש בחי׳ גרם הם הגוף ונפש הבהמית שמקליפת נוגה והם הם
 הסובבים ומלבישים את הגפש והם הם הטורדים ומפילים מחשבות
 זרות אפילו באמצע התפלה כי יניקתם מצירופי אותיות הדבור בין
 צירוף לצירוף שהוא בחי׳ מקום חלל כו׳ שם יוכלו לינק ולאחוז
 באדם להפיל בו מחשבות חוץ וכן המדות שבגוף ונפש הבהמית
 מלבישים מדות הנפש אלקות שהאהבה שבנפש אלקית היא מסותרת
 ומלובשת בגוף ונפש הבהמית. ולכן הגם שמעורר את האהבה לה׳
 בתפלתו בקרב איש ולב עמוק כאשר תוכל נפשו שאת אעפ״כ אחר
 התפלה לא נשאר רק הרשימו וכוי. אבל ההתבוננות שלמעלה מעלה
 מכדי שתוכל הנפש שאת והוא ביטול השגת הנפש אע״פ שהוא
 בבחינת מקיף מלמעלה הנה על זה כתיב בשם הוי׳ כי אמילם. פי׳
 אמילם יש בו ב׳ פירושים לשון כריתה והיינו בסור מרע ממש
 שמשלש קליפות הטמאות ולשון מילה דהיינו כריתת הערלה
 החופפת בו׳ דהיינו בחי׳ המותרות שמק״נ ולהיות קדש עצמר

 שו״ה מלבישים — אלקוח: כ׳׳ה גם בדפוס ראשון, ואולי צ״ל: אלקית.

 עילים זו״נ במקום או״א ממש. ומקבלים גם כן מבחי׳ מזלא כו׳
 ועד״ז נאמר לעתיד ביום ההוא יהיה שגם ו״ה יהיו בבחי׳ ומדרגת
 י״ה. ועיין בפע״ח שער הק״ש ס״פ כ״ז בכוונת עזרת אבותינו וז״ל
 עזרת הוא סוד הורדת היכל ק״ק למטה בהיכל הרצון והוא נקרא
 עזרת אבותינו ושם אנו אומרים ג״כ ד׳ פעמים אמת כי שם גנוזים

 ד׳ ראשונות דז״א עכ״ל]:

 קיצור מהדרוש ע״פ הוי׳ לי כעוזרי

 נודע כי הקב״ה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמץ. ממלא כל עלמין
 הוא מבחי׳ מלכותד מלכות כל עולמים בחי׳ שם ואור א״ם
 ב״ה עצמו קדוש ומובדל וזהו בחי׳ סובב כל עלמין. ולכן ואהבת את
 הוי׳ שיהיה גילוי סובב כל עלמין שיהיה נתפס בכל לבבר עמ״ש בד״ה

 ואתחנו. וזהו נקרא יחוד קודשא בריר הוא ושכינתיה:

 (ב) ועכשיו נקרא כנסת ישראל עקרה שפולטת ההשפעה. והיינו
 מחמת הגוף ונפש הבהמית ולכן צ״ל למען דעת

 כל עמי הארץ:

 (ג) והיינו ביום השמיני עצרת לשון קליטה ע״י כי ביום השמיני
 בחי׳ בינה אם הבנים שמחה שמתחבר הבחי׳ והמדרגה
 העליונה דלא זז מחבבה עד שקראה אמי ומאיר בבחי׳ ומדרגת שקראה
 בתי שהיא בחי׳ הנשמה המתלבשת בגוף עמ״ש בד״ה שיר השירים
 בעניו ב׳ בחי׳ כלה ומשם נמשף הכח להיות קליטה. והיינו כי עניו
 השמחה הוא גילוי ההעלם ולכן מועדים לשמחה והיינו ע״י כי בנהר
 היוצא מעדן יעבדו בכל רגל מהשלשה רגלים ולכן שם נשמחה בו משא׳׳כ
 בכל השנה הוא שלח תשלח את האם לפי שהיא עלמא דאתכסיא ובסוכות
 זמן שמחתנו ב׳ שמחות ישמח ה׳ במעשיו וישמח ישראל בעושיו ובסוכות

 הוא בבחי׳ מקיף ובשמע״צ מאיר בבחי׳ פנימי:

 (ד) ועיקר פי׳ ישמח ה׳ במעשיו קאי על לעתיד לבא שלכן אז
 יאמרו ליצחק שהוא לשון צחוק כי אתה אבינו התגלות
 פנימית אבא שהוא פנימית עתיק. ומגילת זה יומשכו נשמות חדשות
 וכ״ז נמשד ע׳׳י במעשיו בירור העשייה אף עשיתיו. וזהו השמחה
 המתגלה מלמעלה למטה בבחינת לא זז מחבבה עד שקראה אמי.
 והשמחה שמלמטה למעלה ישמח ישראל בעושיו פי׳ בעושיו היינו
 במקור ושורש הנשמות ששרשה מבחי׳ ומדרגות עליונות דבחי׳ כח״ב
 וזהו נעשה אדם ועי״ז נמשר שישמח ה׳ במעשיו שהוא גילוי מלמעלה
 משורש ומקור הנשמות ומתחברץ ב׳ השמחות לכן אז ימלא שחוק
 פינו שחוק הוא בחשבון ב׳ פעמים אור ובחשבון מקור חיים ובחשבון
 אור אין סוף כמ״ש במ״א. וכתיב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות
 שבסוכות זמן שמחתנו מאיר הארה משני בחי׳ שמחה הנ״ל ובפרט
 בשמע״צ. ועי״ז נמשד הכח שלא יסתירו הגוף ונה״ב מהיו׳ בחי׳ קליטה:

 (ה) וכ״ז נמשד ומתגלה בסוכות ושמע״צ ע״י העבודה בכל השנה.
 האור כי טוב לגנוז בתורה ומצות רמ״ח פקודיו דאינון
 רמ״ח אברים דמלכא ולכן עי״ז וישמחו בד ישראל מקדשי שמר וזהו
 הבא לטהר לזכר מדת מלכות מפייעין לו המצות ופי׳ לטהר שלא
 יהיה יניקת החיצוגים היכלות הקליפות שהו שרש היצה״ר וזהו מי יתן
 טהור מטמא לפני ה׳ תטהרו יראת ה׳ טהורה. ועמ״ש ע״פ ועשית

 ציץ זהב טהור:

 (ו) וזהו הוי׳ לי להיות נקלט שם הוי׳ בתוכיות ופנימית הלב הוא
 כעוזרי שהם המצות. ועזר זהו ענין סמוכים לעד בחינת

 בשולי העמוד: עיין בהוספות.
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 כל עניני העולם שנופלים תחת הזמו עבר ועתיד והוה ולא יתאוה להם
 ולא ישית אליהם לב כלל כי יאמר ללבו הרי קודם זה כמה שנים לא
 עלתה על לבי כלל לחשוב ולהרהר בעניו זה ואחר כמה שנים לא יהיה
 הדבר ולא יבא כלל. ולכן גם עתה יהיה דומה בעיניו באלו הוא קודם
 הזמן הזה ואחריו. וזהו איזהו חכם הרואה את הנולד שרואה בבחי׳
 ראיה ממש מה שנולד אח׳׳כ שלא יהיה הדבר הרע כמ״ש ואת רוח
 הטומאה אעביר מן הארץ וגו׳ וגם אחרית כל דבר הוא רמה ותולעה
 והוה ונפסד. וזהו אתה פוררת בעזד ים. פי׳ ים גק׳ כמה בחי׳ שהם
 מצולות ים כמ׳׳ש ותשליד במצולות ים כל חטאתם ואתה מפרר ומפזר
 אותם בעזר היינו ע״י בחי׳ התבוננות הנ״ל איו לו תפיסת מקום כלל
 להחשב בבחי׳ יש רק יפרר ע״י בחי׳ לב נשבר ונדבה. וזהו סימן של
 שמיני עצרת פז״ר קש״ב. פי׳ מתחלה פזר בבחי׳ פירור הנ״ל ואח״כ
 קשב אמריה כי כשאין לו בחי׳ פיזור ופירוד הנ׳׳ל אמרז׳׳ל אין אני והוא
 יכולין לדור בעולם אחד. פי׳ כשתופס מקום בעולם. והנה כתיב וכל
 הרשעה כולה בעשן תכלה שבקל יוכל לדחות כמו העשן שהרוח בא
 ועוקדו אפי׳ הוא נושב מעט כמ׳׳ש מארבע הרוחות בואי [הרוח] ופחי
 בהרוגים האלה ויחיו, מפני שבאמת אין בהם ממשות כלל רק אם ישים אליו

 לבו להתבוננות הנ׳׳ל:
 וזהו טוב לחסות בה׳ מבטוח באדם טוב לחסות בה׳ מבטוח
 בנדיבים. ופי׳ בזהר שאין הכוונה על האדם הגשמי ונדיבים
 הגשמיים שא׳׳כ לא היה אומר טוב לחסות בה׳ וגו׳. דמשמע שגם
 לבטוח באדם ובגדיבים טוב הוא אלא שיותר טוב לחסות בה׳ דהא
 כתיב ארור הגבר אשר יבטח באדם וכתיב אל תבטחו בנדיבים וגוי.
 אר הכוונה הוא על אדם העליון והוא מ״ש ועל דמות הכסא דמות
 כמראה אדם והוא בחי׳ תורה שבכתב שיש בה רמ״ח מ״ע ושס״ה ל״ת
 כמראה אדם שיש בו רמ״ח אבריו ושם״ה גידיו (וכמ״ש מזה בד״ה
 ויאכילך את המו בפ׳ עקב/ ובודאי טוב ויפה לדבק בתורתו ית׳ אד יותר

 טוב מזה לחסות בהי. לחסות פי׳ מלשוו מחסה ומסתור, והוא כמו
 למשל ענין מכסה החופה שבמדינותינו מקדשיו תחת יריעה ובכמה
 מקומות פורסין טלית על החתן וכלה. ואמרז״ל כיון שפירש טליתו עליה
 שוב אינו יכול לבגוד בה. כד הנה אצלו ית׳ כתיב עוטה אור כשלמה.
 ופורש טליתו מעטה לבושו מבחי׳ םוכ״ע להחיות לב נדכאים (ועמ״ש
 באגה״ק על פסוק זה דעוטה אור ועמ״ש בביאור ע״פ כי ביום הזה
 יכפר בעניו לבושיה כתלג חיור דקאי על התורה שהיא בחי׳ חשמל העליון
 מלמעלה מאצילות כוי. וע׳ עוד מענין עוטה אור בשמות רבה (פט׳׳ו
 ור׳׳פ י־ז) תרומה (פל׳־ג). ויקהל (פ׳׳נ) אמור (פל׳׳א) ובזח״ג (דרמ׳׳ה ב׳

 נ״ט בי. ודא ל״א סע״ב. צ׳ ע״א. קפדב בי. ודב נדל ב׳ צ׳׳ח סע״א קם״ד

 ב׳ ר״ט א׳). ובספר עמ״ה שער עולם הבריאה פ״ג פי׳ עוטה אור
 כשלמה עולם המלבוש כו׳ והיינו אותיות התורה שהם בחי׳ לבושו ית׳.
 ועמש״ל סד״ה ביום השמע״צ ובביאור ע״פ את שבתותי תשמרו). ועניו
 הנדיבים הוא מ״ש להושיבי עם נדיבים שכל ניצוצות נשמות ישראל מתעלים
 בי״ט. להושיב, עם נדיבים* אלו האבות שהו הן המרכבה. כמ״ש נדיבי
 עמים נאספו עם אלקי אברהם (ועמ״ש ע״פ כרוה נדיבי העם וכפ׳
 ויקהל ע״פ כל נדיב לבו. ובד״ה מה יפו פעמיר בעניו בת נדיב).
 ואעפ״כ טוב יותר לחסות בה׳, כי הנה אמר דוד כל גוים סבבוני פי׳
 שבבחי׳ אדם ונדיבים יוכל להיות בחי׳ נפילה להיות כל גוים סבבוני
 כו׳ אבל בשם ה׳ שהוא בחי׳ סוכ״ע כי אמילם אכרות ואמול
 ערלת הלב כמ״ש ומלתם את ערלת לבבכם וכמ״ש מחיה מתים
 כו׳ כמ״ש ופחי בהרוגים ויחיו והוא בחינת* טל. (ועיין בויקרא
 רבה אמור פ״ל ועמ״ש מזה בד״ה ויאכילר את המן שע״ז
 נאמר אשר לא ידעת אבותיד כו׳ והוא למעלה מבחינת אדם

 שויה קשב—פיזור ופירוד: בכת״י: פזר ופירוד בבחי׳ יפרד הנ״ל.
 שויה ועוקדו—!הרוח!: כ״ה בהבתוב, ובבח״י.

 •) עייו בהוספות.

 במותר לד והטעם כי בחי׳ המקיף הוא שמקיף וסובב את הנפש
 מכל צד וכמשל מי שטרוד מאד במחשבה אחת שמקיפתו ומלבישתו
 במאד מאד עד שלא יסיח דעתו ממנה כלל אף בעשותו דברים
 אחרים והולך אנה ואנה אעפ״כ מחשבה זו לא תזוז ממנו, וכד הוא
 בחי׳ המקיף שמלמעלה הוא נצחי בל ימוט עולם ועד. ולכן הוא אף
׳ (ועמ״ש בפ׳ אמור בביאור ע״פ וספרתם לכס) משא״כ  שכל גוים סבבוני מ
 בבחינת אדם כתיב עת אשר שלט האדם באדם שיש שליטה וממשלה
 ח״ו לאדם אחר שמקליפה הגם שהוא לרע לו לאחר זמן כוי. אד
 מ״מ צ״ל בחי׳ אדם ג״כ כי העיקר שיהיה הוי׳ לי כו׳ והיינו בחי׳
 קליטה כנ״ל שהוא בחינת אדם כי זכר ונקבה בראם ויקרא שמם
 אדם. ובל האזרח בישראל. פי׳ בתוך ישראל ובפנימיותם כוי כנ״ל.
 כי מה שהוא בבחי׳ מקיף מלמעלה נקרא בחמת צל ולא אורה נגלית
 וכדכתיב ה׳ צלד על יד ימינף יומם השמש לא יככה כוי. שהצל שהוא
 בחי׳ מקיף הוא שמירה מהחיצונים כוי אלא לפי שכל גוים סבבוני כו׳
 לפיבר טוב יותר לחסות בה׳ בו׳ שבבחינה זו יותר טוב המקיף בו׳

 ובבחינה אחרת יותר טוב בחינת אדם כנ״ל:

 טוב לחסות בה׳ וגוי. הנה אנו אומרים בתפלת שבת וי״ט קדשנו
 במצותיר תחלה. ואח״כ ותן חלקנו בתורתד. כי אי אפשר להיות
 חלק בתורת ה׳ בלתי אם יקיים מצותיו קדשנו במצותיד תחלה. וביאור
 הענין כי עניו ותן חלקנו בתורתה הוא כדכתיב ביום השמיני עצרת
 תהיה לכם. פי׳ עצרת קליטה שכנס״י קולטת טיפת החכמה דהיינו
 התורה שירדה מרצונו וחכמתו ית׳ אלא שגתגשמה כמ״ש מוריד הגשם.
 ובהיות כל איש ישראל לומד התורה וחוזר על לימודו ותופס בזכרונו
 היטב נק׳ בחי׳ זו בחי׳ קולטת. וכו בעניו התפלה שהיא ע״י הדעת
 והתקשרות במוחו ולבו שיתקע בחוזק במחשבתו בבחי׳ הרגשה וכענין
 שאמרז״ל הכר את בודאר שנתפס לתור מוחו וגם לתור לבו להיות לו
 רעותא דלבא מעומקא דלבא לה׳ לבדו. והנה כמו למשל כי יקח איש אשה
 שצריד לקדשה מתחלה שנותו לה א׳ פרוטה או שוה פרוטה רק שתהיי דבר
 שתוכל לקנות לה חיי נפשה. כד א״א להיות כנ״י בבחי׳ קולטת כ״א
 כאשר ימשור לה חיות אלקות מלמעלה. (ועמ״ש סדיה ואךשתיד לי כו׳ וידעת).
 ועניו הקדושין הוא במ״ש והייתם קדושים כוי ואבדיל אתכם לי כו׳ להיות לי*
 בו׳. וזהו פי׳ הרי את מקודשת לי. פי׳ שתהיה מובדל ומופרש לי לשמי.
 וזהו עניו כוונת כל המצות כי מצות צריכות כוונה. פי׳ לדעת המכוון
 בהם והמכוון הוא להיות מובדל* מן התאוות ומכל מדות הרעות. ולכו
 תקנו חז״ל לומר אשר קדשנו במצותיו בברכות המצות ועי״ז יוכל להיות
 לו בחיי קליטה הנ״ל בתורה ותפלה, משא״כ בלא בחי׳ קדושין הנ״ל
 א״א להיות לו בחי׳ קליטה הנ״ל ונקי פולטת ח״ו. והנה ענין המשכת
 בחי׳ קדושין הנ״ל הוא מלמעלה מבחינת סוכ״ע בחי׳ טבעת קדושיו ששם
 שוה הכל אצלו היה הוה ויהיה ברגע אחד ואיו בו שום שינוי חיץ, וכמ״ש
 גדול ה׳ ומהולל מאד ולגדולתו איו חקר פי׳ שגדולת ה׳ היא מאד בלי
 שיעור והפסק ובמו שאמרז״ל מן הארץ לרקיע כוי רגלי החיות כנגד כולם
 בו׳ אבל ולגדולתו אין חקר פי׳ ולגדולתו בעצמו אין שייר לשון גדולה
 וזהו שארז״ל במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב״ה שם אתה מוצא
 ענותנותו שאצלו ית׳ גדולה לענוה יחשב. כי לשת גדולה נופל על
 התפשטות אורו בבחי׳ א״ס ואין קץ כו׳ ולא על מקור האור וחיי
 החיים שהוא מתגדל על דבר שהוא כאין ואפס ממש. וז״ש לד הוי׳
 הגדולה. פי׳ כי מדת גדולה היא רק הוי׳ שנתהוה ממר והיינו ע״י צמצום
 והתפשטות והמשכה שע״ז מורים אותיות שם הוי׳ יו״ד צמצום כר.
 וע״י התבוננות זו נמשד לאדם ג״כ לב נשבר ונדכה שיהיה שוה בעיניו

 שרה שצרין — א־ פרוטה: ־ אפי׳ פרוטה. (כ״ה בבוך 284).
 *) עיין בהוספות.
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 פ׳ בהקתי (דף קי״ד ע״ב) על פסוק זה. ומעדן חלון הנה נזהר
 (ח״א ק״מ ע״ב) ע״פ וישקף כוי בעד החלון פי׳ באצטגנינותא זיליה.
 ור״פ בלק (דקפ״ד ב׳) מאי בעד החלון דא חלון דחכמתא. וע״ש
 במק״מ ובפי׳ הרמ״ז שם בשם הרמ״ק ומהתמ נלמוד ג״כ לסט׳ דקדושה.
 ועד״ז פי׳ במ״א דחלוו הוא חסדים שביסוד וחרכים גבורות שביסוד.
 ובפרדס בעה״כ בערר חלון ע״פ חלון התיבה פי׳ דחלוו הוא הדעת
 שממשיר ומחבר חו״ב או שהוא בחי׳ תפארת כו׳ ועמ״ש ע״פ
 ושמתי כדכד שמשותיד. דפי׳ שמשותיד היינו חלונות והוא גילוי
 בחי׳ שמש הוי׳ כוי. ובע״ח בתחלתו שער הכללים רפ״א כ׳ ת״ל
 ודע בי שמש ומגן ה׳ צבאות וכמו שהשמש אור עליון גדול ואיו
 יכולת להביט בו כ״א בהתמעטות דרד חלון או ע״י מסד כו׳ או ע״י
 נקב קטן כוי. והנה בעולם האצילות האור בא שלא ע״י מסד כלל
 כו׳ אבל בא ע״י חלון פי׳ מיסוד דא״א הנק׳ חלון שנתמעט האור
 מכמות שהוא גם מחכמה לבינה בא ע״י חלון פי׳ מיסוד אבא שהוא
 חלון אחר קטן כו׳ אח״כ מיסוד למלכות בא האור מחלוו קטן וצר
 מאד פי׳ מיסוד דז״א הנקרא חלון ג״כ וצר מאד דוגמת נקב קטן
׳ אד מבריאה ולמטה האור בא ע״י מסד גמור והאור עובר  ט
 בתוכו ומאיר עכ״ל. וע׳ מזה ג״כ בע״ח היכל הזי (שער מ״א רפ״א
 וספ״ב. ובשער מ״ז פ״א) שהמל׳ דאצילות משברת ובוקעת את המסך

 שבין אצילות לבריאה ויורדת ומתלבשת בכתר דבריאה. ועפ״ז י״ל שזהו
 עניו מצת מו החרכים שהוא מה שמשברים הכותל ונעשה חרך
 ונקב קטן וכד הוא שהמל׳ משברת המסד כו׳ ואין זה דומה לחלון
 שהוא גילוי האור ממש בלי מסד וכותל שיצטרכו לשוברו, וכמש״ש
 םפ״א שכבר אין לה ערד עם אצילות כו׳ ע״ש באריכות. ואפשר להבין
 מעט עניו זה עפמ״ש בביאור ע״פ כי תשמע בקול בפ׳ ראה שיש
 ב׳ השגחות. הא׳ באופן כמו שהוא מלמעלה למטה דכולא קמיה כלא
 חשיב יחו״ע ולפעמים משגיח כמו שהוא בבי״ע כוי, וזהו עניו חלונות
 וחרכים שבבחי׳ חלונות היינו כמו שהוא באצילות שהאור בא שלא
 ע״י מסר כלל והיינו הגילוי כמו דכולא קמיה כלא כוי. משא׳׳כ
 חרכים היינו נקב וסדק שבכותל שהכותל הוא עניו המסר המפסיק
 שהוא הגורם להיות בחי׳ יש ואע״פ שהמל׳ דאצי׳ בוקעת המסר
 ונעשה כמו נקב וסדק ומזה נמשד ביטול היש מ״מ היינו יש ובטל
 יחו״ת וההשגחה שבבחינה ואופן זה נק׳ מציץ מו החרכים. ועפ״ז
 יתבאר המדרש שה״ש ע״פ זה משגיח מו החלונות זו זכות אבות
 מציץ מן החרכים זו זכות אמהות. כי הנה נתבאר בד״ה לבבתני
 בו׳ באחד מעיניד כתיב והקרי באחת. היינו כי בכנס״י שהחכמים
 נק׳ עיני העדה שהם בבחי׳ לאסתכלא ביקרא דמלכא יש שהם בבחי׳
 באחד ל׳ דבר שהם מסתכלים בביטול דיחו״ע כמו דקמיה כולא
 כלא כו׳ ויש שהם בבחי׳ ביטול דיחו״ת כוי. וזהו עניו האבות
 והאמהות דכר ונוק׳ מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, ועד״ז נמשד ג״כ
 ההשגחה מלמעלה מן החלונות ע״י זכות אבות והם היסודות דאצילות
 כנ״ל ומן החרכים מה שהמל׳ שוברת המסד כו׳ ע״י זכות אמהות.
 וז״ש בזהר ויחי (דרמ״ז ע״א) ע״פ בנות צעדה עלי שור. ההוא עין
 דכתיב לעילא כוי, כי שור הוא לשון הבטה והסתכלות והשגחה זו
 נמשד ע״י המלאכים ההיכלות דבריאה וזהו עניו החרכים כוי. א״נ
 י״ל חלונות וחרכים יש ג״כ בהתלבשות בבי״ע ע״ד מ״ש בד״ה ארדה
 נא ואראה בעניו ב׳ הבחינות דלפעמים כתיב עיני ה׳ המה משוטטים
 ולפעמים כתיב עיניו משוטטות לשון נוק/ וקרוב לזה איתא ברע״מ
 פ׳ משפטים (דקי״ז סע״א) עיניו על דרכי איש ובהון משגיח מן
 החלונות בז׳ נקבין דב״נ בתריו עייניו ותרין אודנין כוי ע״ש. ובזהר
 פקוהי (דר״נ ע״א) תריסר גלגלין כוי ואינון אקרון שרפים כו׳ אלין

 העליון. ועדן לחסות בהוי׳ י״ל שזהו ענין פסוק ראשון הק״ש
 שמע ישראל הוי׳ אלקינו למסור נפשו באחד. שזהו למעלה מבחי׳
 התורה. כמ״ש בד״ה מה יפו פעמיך הנ״ל ובביאור ע״פ אחת היא
 יונתי. ובביאור ע״פ ונקדשתי בתור בנ״י וסד״ה כי קרוב אליד הדבר
 מאד, ועי״ז נקראו נש״י ראשית תבואתה שהם הממשיכים גילוי אור
 א״ס בחכמה עילאה שהיא התורה שהיא בחי׳ לבושיה. וכמ״ש סד״ה
 ועשית בגדי קדש. ולעיל םד״ה ביום השמיני עצרת. בפי׳ שמחת
 תורה שהתורה שהיא בחי׳ אור כשלמה היא בשמחה ע״י שאור א״ס
 ב״ה נמשד ומלובש בה ע״ש. ועמ״ש בפ׳ יתרו בד״ה זכור ושמור בדבור
 אחד. שהענין שנש״י ממשיכים ע״י מס״נ בק״ש שיהיה גילוי אור
 א״ם ב״ה שלמעלה מבחי׳ אדם שעז״נ כי לא אדם הוא נמשר ומתלבש
 בעסק תורתם ועבודתם בקיום המצות שבבחינת אדם וזהו ענין על
 שלא ברכו בתורה כו׳ ועמ״ש בד״ה וכל בניד ובד״ה השמים כםאי

 בפי׳ לעשות ולקיים):

 להבין ענין יו״ט שני של גליות. כי הנה כל יו״ט הוא בחי׳ שמחה
 התגלות הפנימית כמשל המלד שדרכו לישב בחדרי חדרים
 ובזמן שמחתו הוא מתגלה ומתראה וראייה זו היא גורמת האהבה וכמשל
 אהבת המלד שהיא באה מחמת ראיית פניו שעי״ז תיקר אהבתם אליו
 משא״כ ע״י שמיעה מרחוק הנה לשמע המלד נופל בחי׳ יראה ולא אהבה
 וזהו פני אריה אל הימיו אריה אותיות ראיה שמזה נמשד אל הימין
 שהוא בחינת אהבה [ועמ״ש בד״ה יהודה אתה גבי ראובן ושמעון]. והנה עיקר
 ענין גילוי זה שהמלד מתגלה ומתראה הי׳ בזמן בהמ״ק בעליית רגלים
 שאז היו מקבלים ישראל בחי׳ ראי׳ המלר כדכתיב יראה כל זבורד
 ויראה יראה כדרר שבא לראות כו׳ שהיה בחי׳ ראיה והתגלות
 מלמעלה ומזה נמשד כל זכורד מדת האהבה כדכתיב זכר חסדו כוי.
 [ועמ״ש מעניו שלש פעמים בשנה יראה בד״ה בשעה שהקדימו ישראל
 נעשה ובד״ה מה יפו פעמיד בנעלים ובד״ה מזמור שיר חנכת הבית
 גבי ואץ אנו יכולים לעלות ולראות כוי. ועמ״ש עוד מעניו וה׳ עליהם
 יראה בד״ה שמאלו תחת לראשי בפ׳ כי תשא. ועמ״ש עוד בד״ה
 ואתחנן גבי אעברה נא ואראה כוי. ועמ״ש בד״ה בהעלותד את הנרות
 ובד״ה ועשית בגדי קדש בענין אהרן אותיות נראה כוי שמזה נמשר
 בחי׳ אור האהבה רבה כוי. וזהו ענין יראה כל זכורר שהיא אה״ר שנק׳
 דכר כמ״ש בד״ה שוש תשיש בפ׳ תזריע וע׳ בזהר (בתחלתו דף ב׳ ע״א).
 ועמ״ש בד״ה והיה לכם לציצית גבי פי׳ למען תזכרו שתהיו בבחי׳
 זכרים. והיינו ע״י וראיתם אותו כי ציצית ג״כ מלשון מציץ מן החרכים
 (דלקמן) ועמ״ש בד״ה ועשית ציץ זהב טהור ועמ״ש בד״ה עיני כל

 אליך ישברו. וע׳ בזהר פקודי (דרכ״ה עיב) ע״פ עיני ה׳ אל צדיקים
 ועמ״ש מזה ד״ה כי תשמע בקול ור״פ בחקתי (דקי״ב סע״א) ואשגח
 עלן בו׳ ובפי׳ הרמ״ז שם ושם] (ועיין מענין יראה כל זכורך ברבות
 בשה״ש בפסוק יונתי בחגוי שזהו עניו הראיני אח מראיך זח״ב בא ל״ח א׳ ס״פ

 משפטים קכ״ד א׳ תצוה קפ״ג א׳ פ׳ שלח קס״ה סע״ב קס״ח אי). והנה כתיב

 קול דודי הנה זה בא כו׳ משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים. פי׳
 קול דודי הוא המשכה ופי׳ משגיח היא המשכת הראיה שמלמעלה בא
 מו החלונות ע״י בחי׳ חלון שהוא פתוח והוא עד״מ בחי׳ השמחה
 פתיחת הלב כוי. וזהו בזמן שהיה בהמ״ק קיים שהיתה השמחה על
 מכונה והיו מקבלים בחינת הראיה בגילוי הלב בבחינת חלון פתוח
 וזהו עיניר יונים כמשל היונים שמסתכלים זה בזה וזהו תענוגו
 ועמ׳׳ש מזה בד״ה אני ישנה כוי גבי יונתי• אד בזמן שאיו בהמ״ק
 קיים הוא מציץ מן החרכים ע״י נקב וסדק קטן שבכותל [וע׳ בזהר
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 הנמצאים בשושן דהיינו כל מי שיש לו ניצוץ אלקות ממקור כנס״י שהיא
 בבחי׳ כשושנה בין החוחים בגלות כוי. שהוא גילוי אחר גילוי במדרג׳ אחר
 מדרגה [עיין בזהר בתחלתו בגין דאית שושנה ואית שושנה כוי ובזהר
 הרקיע שם. ובזהר ויחי (דרכ״א ע״א) ובמק״מ שם דשושנת העמקים
 זהו שושנה עילאה ובפי כי תשא (דקפ״מ ריש ע״ב) ובפי׳ הרמ״ז
 שם ודע כי שושנה העליונה כוי, ועי בסה׳׳מ (סי׳ קנ״ו) ובזהר פ׳
 פנחס דרל״ג ע״ב]. וצריד לעשות י׳׳ט שני לקבלת בחי׳ הראי׳ גם
 בבחי׳ זו בזמן שאין בהמ״ק קיים שאיו אנו יכולים לעלות ולראות
 כוי. וכמ״ש מי יעלה בהר ה׳ כוי. והנה המשכיל יבין כמה
 תגדל השמחה ביתר שאת בגילוי המלר בגילוי אחר גילוי גם לכל
 העם כו׳ יותר מגילוי הראשון שהוא לכל שריו כוי דוקא וכמשל בן
 כפר שראה את המלד כו׳ [והוא כענין והאופנים ברעש גדול לגבי
 השרפים שלפי שהאופנים וחיות הם בעשיי׳ ויצירה תגדל הרעש שלהם
 יותר מהשרפים שבבריאה ובמ״ש במ״א בכמה דוכתי וע׳ מזה לעיל
 בד״ה האזינו השמים] וכמו דאיתא בתיקונים מים רבים לא יוכלו
 לכבות את האהבה בגלותא כו׳ בוז יבוזו לו והיינו מפני שאז האהבה
 היא בצמאון וחולת אהבה וכמ׳׳ש (תלים סג) צמאה לר נפשי כו׳ בארץ
 ציה ועיף בלי מים בלי מים דייקא שמחמת שאין מים גדלה בחינת
 הצמאון כוי [וע׳ על פסוק זה בזהר פ׳ רקרא דכ״א ע״ב ובפי תרומה

 דק״מ סע״א ועמ״ש לעיל בפ׳ נח בד״ה מים רבים]. וזהו ואני אראה בשונאי

 דוקא היינו* היצה׳׳ר כד אתכפיא כוי• אד ע״ז התפלל דוד המע״ה
 כן בקדש חזיתיד* [עיין בזהר תרומה דק״מ תחלת ע״ב] שיהיה אהבה כזו גם
 בקדש דהיינו במעלת ומדרגת הצדיקים כי הנה אהבה זו היא מבחי׳
 בע״ת ובמקום שבע״ת עומדים אין צדיקים גמורים כוי. אלא שמשה רבינו
 ע״ה קודם מותו זכה לבחי׳ תשובה ומעלת המשיח הוא לאתבא צדיקייא
 בתיובתא דהיינו שתהיי מעלת ומדריגה התשובה מתגלה בצדיקים גמורים
 שזה תלוי בביאת משיח דוקא. וזהו כן בקדש חזיתיר שיהי׳ בחי׳ לאתבא
 צדיקייא כוי. כי כללות ישראל צריכים לחזור בתשובה קודם ביאת המשיח
 וביאת המשיח תלוי בזה כמארז״ל אם ישראל עושים תשובה נגאליו כוי.

 אבל צדיקים שיזכו למעלת התשובה יהי׳ אחר ביאת המשיח דוקא:

 עוי״ל בעניו יו׳׳ט שני. דהנה עניו יראה כל זכורר כו׳ שיהיה
 בחי׳ ראיה והתגלות מלמעלה. והיינו ע׳׳י שהאדם בא
 לראות המקום בשתי עיניו של אדם כוי (רפ״ק לחגיגה ע״ש) והנה כל
 הנביאים ראו ע״י אספקלריא אלא שמשה רבינו נתנבא באספקלריא
 המאירה ושאר הנביאים נתנבאו באספקלריא שאינה מאירה ועיין בשמונה
 פרקים להרמב״ם פ״ז מה שכתב בזה ע״פ דרד המחקר. אד ע״פ הקבלה
 יש ממש ב׳ בחי׳ ראייה הנ״ל וכמ״ש מזה בד״ה ת״ר מצות נר חנוכה
 ב״ש אומרים כו׳ מענין ב׳ בחי׳ אספקלריא הנ״ל, וזהו עניו שכל
 הנביאים נתנבאו בכה ומשה נתנבא בזה כמ״ש מזה סד״ה ראשי
 המטות ושאר דוכתי, והנה מבואר שם בד״ה ת״ר הנ״ל איר בכל
 אדם בעבודת ה׳ יש ג״כ ב׳ בחינות אספקלריא הנ״ל והיינו כי עסק
 התורה ומצות זהו בעניו בחי׳ אספקלריא דנהרא שהרי בעסק
 התורה נאמר ודברי אשר שמתי בפיר. שזהו ע״ד משה נתנבא
 בזה וכמ״ש בד״ה ראשי המטות בפי׳ לאמר זה הדבר. ובחי׳ ק״ש
 ותפלה בכל לבבד בשני יצריד זהו ענין אספקלריא שאינה מאירה
 שהוא ע״י כיסוי וצפוי מכסף דק שעי״ז נעשה אור חוזר בו׳ להיות
 בכל מאדר. ועמ״ש מזה בביאור ע״פ צאינה וראינה בענין
 ממושבותיכם תביאו כוי, והנה עיקר בחי׳ זו דאספקלריא שאינה
 מאירה הוא עכשיו שאין בהמ״ק קיים וכמ״ש מזה סד״ה יונתי בחגוי
 בפי׳ ועניו הראיני את מראיר כוי ע״ש באריכות וכמ״ש סד״ה לא טוב

 •) עיין בהוספות.

 אינון קיימין לאשגחא תדיר בו׳ ואקרון חלונות והיינו דבתיב משגיח
 מן החלונות כוי. ושם ריש עמוד ב׳ מאלץ נפקי ארבע סמכין לאינון
 תריסר דקאמרן כוי ואלין אקרון חרכים כד״א מצח מן החרכים כוי
 מצח כמאן דאשגח מאתר דקיק דחמי ולא חמי כל מה דאצטריד ולבתר
 משגיח מן החלונות אתר אשגחותא יתיר. ודרנ״א ע״א לעילא כגסת
 הגדולה אית בה תריסר חלונות עילאין כוי וע״ש במק״מ שהם
 י״ב אותיות של שם אד׳ מלא. וע׳ במק״מ ר״פ בראשית סוף המאמר
 כשושנה בין החוחים מצאתי בדברי הארת״ל שגקודת המי היורדת
 לבריאה נקי בשם אדי. ומזה יובן שייכות ענין זה למש״כ אח״כ
 בסמיד בעניו כשושנה בין החוחים. כי הנה בזהר הרקיע שם ר״פ
 בראשית ד״ה מה שושנה כו׳ פי׳ שכינתא תתאה העומדת על י״ב בקר
 והים עומד עליהם מלמעלה הרי הם י״ג והם י״ג עלץ דילה.
 אשר כעין זה ממש הוא ענין י״ב חלונות הנ״ל דבגםת הגדולה
 דלעילא כו׳ וד״ל. והנה אפשר להבין ענץ זה דחלונות וחרכים
 שבבי״ע עצמן איד ידמה ענין זה לדרד שנת׳ לעיל דחלונות היינו
 באצילות שהאור נמשד שלא ע״י מסר וחרכים היינו שבירת המסד.
 והעניו דכמו שיש מסר ביו אצי׳ לבי׳׳ע שבאצילות הוא ביטול אמיתי
 ובבי״ע מחמת המסד נעשה בחי׳ יש אלא שאעפ״כ הוא ביטול היש.
 כד עד״ז יש מסד המפסיק בין קדושה לסט״א. שהוא מסד מבדיל
 גמור שמעלים ומסתיר האור עד שנעשה נפרד ממש כמו היכלות
 החיצונים. וכמ״ש כ״ז בפ׳ לד לד בד״ה ולא יקרא עוד את שמר
 אבדם. והנה ע״י התשובה ולב נשבר ורוח נשברה משברים מסר
 הנ״ל שיהיו בחי׳ החולין ג״כ נעשים על טהרת הקדש כוי, וזהו ענץ
 החרכים דהיינו שבירת מסד הנ״ל, אמנם החלוגות זהו הגילוי כמו
 שהוא בבריאה למעלה מבחי׳ מסד המפסיק בין הקדושה כוי.
 וזהו ע״י פתיחת הלב דהיינו שמחה וטוב לב מרב כל שלאחר בחי׳
 לב נשבר כו׳ ועד״ז יתבאר מאמר הזהר דפ׳ בחקתי (דקי״ד ע״ב)
 וסליק כותלין לאסתכלא ולאשגחא בין נקבי כותלא עלייהו ופי׳ וסליק
 היינו שביו״ט ההמשכה נמשד ע״י עולם הבריאה ויצי׳ ועשייה עולות
. ועניו חלונות לשון רבים י״ל ע״ד מ״ש מהר (ח־ב דל״ז  לשם מ׳
 ע״א) בפי׳ המשפילי לראות מכתרא לכתרא כו׳ מנהירו לנהירו
 כו׳ והיינו כנ״ל מיסוד דא״א לח״ע ומיסוד אבא כו׳ וכנ״ל. וע״ש
 במק״מ. ובספר עמה״מ שער השני פ״א פי׳ החלונות ה׳ חלונות
ח העליון של היו״ד ק  דהיינו ה׳ בחינות ההוי״ה ה׳ פרצופים עם ה
 והם ארובות השמי׳ הנוזלים חכמה כוי, ועד״ז החרכים ה׳ חרכים
 ה״ג וע״ש דהיינו גם למעלה מהאצילות]. והנה* בהתגלות המלד יש
 מדרגות רבות חלוקות כמ״ש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה
 כו׳ עשה משתה לכל שריו ועבדיו כוי. ושרי המדיגות לפגיו כוי.
׳ בחצר גינת  ואח״כ לכל העם הנמצאים בשושן למגדול ועד קטן מ
 ביתן המלד כוי. כד הוא בבחינת הראי׳ שמלמעלה שבחי׳ שריו
 ועבדיו [כמ״ש במ״א בעניו מאמר רבי יוחנן בן' זכאי על ר׳ חנינא
 בן דוםא שאני כשר לפני המלר והוא כעבד לפני המלר (בגמ׳ ספ״ה
 דברכות) ועמ״ש ע״פ באר חפרוה שרים כו׳ ובענץ עבד בד״ה ועתה

 יגדל נא] הם בחינת נשמות הגבוהות שבזמן י בית המקדש היו מקבלים
 בחי׳ ראייה מכסא מלכותו כוי. פי׳ בהגלות נגלות בבחי׳ כסא מלכותו
 בבית המלכות נכח פתח הבית כו׳ שהוא בחי׳ גבוה ומדרגה מאד
 נעלה [ע׳ בע״ח שער כסא הכבוד שהוא היכל קה״ק דבריאה וע׳
 בסש״ב (ח״א פנ״ג). א״נ שהמלכות דאצילות עצמה נק׳ כסא כמ״ש
 בביאור דפ׳ זכור/ וזהו אשר בשושו בחי׳ שושנת העמקים שושן
 עמק איומה כו׳ משא״כ בזמן שאין בהמ״ק קיים צריד גילוי
 בחינה ומדרגה השנית שהיא בחצר גיגת ביתן המלד שהוא לכל העם

 שו״ה הגדולה — בה: כ״ה גם בדפוס ראשון, אבל בזהר: ביה.
 *) עיין בהוספות.
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 להבין ההפרש דבפסח כתיב והקרבתם אשה עולה ריח ניחוח
 לה׳ ובסוכות כתיב עולה אשה. כי הנה הוי׳ הוא בחי׳
 צמצום והתפשטות כו׳ כי י׳ הוא בחי׳ צמצום נקודה לבד כי י׳ הוא
 בחי׳ ח״ע ואף שנקרא ים החכמה עכ״ז אינו אלא הארה בעלמא לגבי
 למעלה מן החכמה עד שנחשבת לבחי׳ עשייה גשמיות כוי, ולכן הוא
 בחי׳ י׳ שאינו אלא נקודה קטנה כו׳ לגבי מהותו ועצמותו שממלא
 כל עלמין וםוכ׳׳ע אינו אלא בחינת מחשבה אחת לפניו, וכדי שיצמצם
 א״ע כביכול ב״כ צריך לעורר מלמטה באתעדל״ת ע׳׳י בחינת ביטול
 רצון של נש״י כמ״ש ועמך לא חפצתי כו׳ להיות ביטול עצמותם לגמרי
 שלא להיות רצון אחר כלל רק רצון ה׳ עי״ז מעוררים למעלה ג״כ
 שיצמצם עצמו כביכול רק להאיר בבחי׳ הארה מועטת מאד כי רוח
 אייתי רוח ואמשיך רוח כו׳ להיות צמצום והתפשטות כוי שנקרא הוי׳
 ונעשה ע״י אתעדל״ת הנ״ל (ועמ׳׳ש מזה בד׳׳ה ולא אבה הוי׳ אלקיד לשמוע
 אל בלעם). וזהו אשה ריח כו׳ שהוא בחי׳ ההעלאה ממטה למעלה

 באתעדל״ת הנ״ל ועי״ז נעשה אתעדל״ע להיות ניחוח שהוא לשון נחות
 דרגא להיות ירידת עצמותו בו׳ לצמצם עצמו בבחי׳ שם הוי׳ וזהו
 ניחוח להוי׳ כו׳ והוא כמשל הריח שמשיב את הנפש הנה הריח הוא
 שמריח מלמטה ועולה למוחו אך על ידי זה נעשה השבת הנפש
 להתפשט בגוף, כמ״כ ע״י בחינת אתעדל״ת מלמטה למעלה שנקרא
 אשה ריח נעשה המשכה מלמעלה למטה להיות ניחוח להוי׳ כו׳
 (ועמ׳׳ש מזה בד״ה לבבתני אחותי כלה). אך כ״ז אינו אלא אתעדל״ח בבחי׳

 אהבה ורשפי אש בו׳ ונודע שאהבה הוא מרחוק דוקא (ע• מזה בד׳־ה
 וידעת היום) שלעצמו אינו מרגיש שום אהבה שהוא בבחי׳ יחוד

 בתכלית, וכמ״כ אהבה מסותרת בכל נפש מישראל להיות מיוחד
 בתכלית היחוד ברוד הוא ולא בבחינת אהבה ותשוקה רק בבחי׳
 כמו האדם עם חיות עצמו ממש, (וכמ״ש בד״ה אין ישראל נגאלין
 אלא בצדקה שזהו פי׳ ומל הוי׳ אלקיד כו׳ לאהבה את ה׳ אלקיד
 בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך כלומר למען כי ה׳ לבדו הוא כל
 חייר שלכן אהבה זו הוא מעומקא דלבא מנקודת פנימית ממש, ועמ״ש
 מעניו ומל ה׳ אלקיד את לבבד בד״ה ראה אנכי נותן ע״ש במש״ש
 ולא יהיה הרגש האהבה מפני שהיא נקודת עצמיות בו׳). להיות
 כי עלה במחשבה כו׳ ומ״ש אחת היא כו׳ שהיא מיוחדת בתכלית,
 וזהו תמתי רבי ינאי אמר תאומתי בשה״ש רבה, והנה גילוי
 האהבה אינו אלא בשמע״צ שהוא בחי׳ יחוד חתן וכלה כמ״ש
 בד״ה תורה צוה. ופי׳ יחוד זה היינו להיות מיוחד בתכלית היחוד
 בה׳ בבחי׳ לאהבה כו׳ למען חייך כנ״ל. והיינו כי יציאת האהבה
 מסותרת הנ״ל מהעלם לגילוי אינו אלא ע״י גילוי והמשכה מלמעלה
 למטה מקודם לכל נפש ועי״ז בכחו להוציא האהבה מהעלם לגילוי
 וההמשכה הוא ע״י בחינת וימינו תחבקני שבכל ימי הסוכות. אד
 בכל ימי הסוכות הוא בבחי׳ מקיף והגילוי בפנימית הוא בשמע״צ,
 וגילוי זה של ההמשכה נק׳ מוריד הגשם כי כמו הגשם שבא מלמעלה
 ללחלח את הארץ ועי״ז יוצא כח הצומח שיש בארץ מהעלם לגילוי
 להיות והולידה והצמיחה ונתן זרע כוי, כמ״כ גילוי והמשכה שבא
 מלמעלה לכל אחד הוא בכדי להוציא האהבה המסותרת בכל
 נפש מהעלם לגילוי להיות בחי׳ יחוד בה׳ בתכלית. ולכן מזכיריו
 גבורות גשמים בשמ״ע. והנה כמו שירידת הגשמים מלמעלה א״א
 לבא לארץ כ״א ע״י שמתעכבים ומתכסים הגשמים תחלה בעבים,
 וגם שיתחלקו אח״כ טיפין טיפין שלזאת נקרא גבורות גשמים
 לפי שיורדין בגבורה כי מים הוא התפשטות ומה שנעצרים בעבים
 ומתחלק אח״כ לטיפין כוי הוא מבחי׳ גבורות והוא בחי׳ התכללות
 גבורות בחסדים (ועמ״ש בביאור ע״פ קול דודי וע״פ ויתן עוז למלכו)

 שו-ה כמו — כמו הארס: במאמרי אדה״ז הקצרים: יחוד כח האדם.
 שו״ה כי — עלה במחשבה כוי ומיש אחת: במאמרי אדה׳׳ז הקצרים: עלה ישראל במחשבה בו׳

 וחלק ה׳ עמו בו׳ וכמ״ש אחת.

 היות האדם לבדו בפי׳ אעשה לו עזר כנגדו. ועפ״ז י״ל שזהו ענין
 יד־ט שני כי יו״ט ראשון שהוא מדאורייתא נמשד בחי׳ יראה את
 פגי מבחי׳ ומדרגת אספקלריא דנהרא, אבל י״ט שני עושים לקבלת בחי׳
 ראיה מבחי׳ אספקלריא דלא נהרא כוי וכמ״ש ברבות דבחי׳ יראה
 כל זכורך זהו עניו הראיני את מראיך והרי מבואר םד״ה יונתי
 בחגוי הנ״ל דבחי׳ הראיני את מראיר זהו ע״ד תשובה שהיא בחי׳
 מראה כמו (שפיגע׳ל) הנק׳ אספקלריא דלא נהרא ויש בזה מעלה

 יתירה בבחי׳ אחת כו׳ וכמו והאופנים ברעש כוי:
 גם יש להעיר לעניו יו״ט ראשוו וי״ט שני ממ״ש חכמי האמת
 בפי׳ בית ראשוו ובית שני שהם ה׳ עילאה וה׳ תתאה
 וכמ״ש מזה בד״ה יו׳׳ט של ר״ה שחל להיות בשבת ע״ש אות ה׳.
 ולכן .נקי בחי׳ זו שני כי אות ה׳ נכפלה ב׳ פעמים בשם הוי׳. ועד״ז
 יש לפרש בענין יו״ט שביו״ט ראשון מקבלים כנס״י מבחי׳ ה׳ עילאה
 וביו״ט שני מבחי׳ ה׳ תתאה. או י״ל כי גם בבחי׳ ה׳ אחרונה יש
 מילוי ה׳ והיא בחי׳ ההכפלה כמ״ש בענין שדה המכפלה בד״ה יגלה
 לן טעמיה כוי, ואפ״ל שזהו ענין יו״ט שני כו׳ ואפשר שהן הן ג״כ
 ב־ בחי׳ אספקלריא הנ״ל. ועפ״ז י״ל שזהו מ״ש הרמ״ק בספר אור נערב
 שבח״ל* אינם יכולים לקבל ההארה ביום אחד כמו שמקבלים בא״י
 אלא צ״ל יום שני כוי, כי כל יו״ט הוא המשכה והתגלות קדושה
 עליונה מלמעלה מהזמן בבחי׳ הזמן כמאמר מקדש ישראל והזמנים
 ולכן עושים אותו יו״ט ע״ד את האור כי טוב וע״ד שער החצר הפנימית
 כו׳ וביום השבת יפתח ולכן נאמר מזמור שיר ליום השבת טוב להודות
 ועמ״ש מעניו פי׳ טוב בקיצור ע״פ ואתחנן והנה בא״י שנאמר בה ארץ
 אשר ה׳ אלקיד דורש אותה יכולים לקבל ביום אחד אותו האור כי טוב
 ובח״ל צ״ל שני ימים, ויש לפרש כי כל המשכת האור למטה הוא ע״י ה׳
 אחרונה דשם הוי׳ ויש בה מילוי ה׳ כנ״ל והנה כמו המילוי של הה״א
 שכשכותבים האות בכתב א״צ כלל להמילוי כי משיגים בטוב את האות
 ע״י עצם האות לבד. רק כשצריר לומר האות בדבור הוא ע״י המילוי
 של"האות כו׳ דלא סגי בלאו הכי. וידוע מעניו קרי וכתיב שהכתיב
 הוא בעולם העליון יותר וכמשארז״ל ספ״ג הפסחים בענין זה שמי
 לעולם לא כמו שאני נכתב אני נקרא כוי. וכר בא״י יכולים לקבל
 השפע מעצם אות ה׳ דשם הוי׳. וכמו שבמקדש היו אומרים את
 השם ככתבו, אבל בחו״ל א״א לקבל מבחי׳ זו לבד כ״א ע״י התלבשות
 בהמילוי הי, וכמו עד״מ אור וזיו השמש שכל שהאור והזיו קרוב
 להמאור יותר אזי נראה מעט הכמות יותר ואחר שנמשד בריחוק
 מקום מהמקור אזי נראה רב יותר. וכמו מעין ונהר שהמעיין
 לקרבתו אל מקורו הוא קטן יותר כוי. ובאמת זה המועט של
 המעיין הוא כמו כל הנהר ע״ד רגלי החיות כנגד כולן ולכו המעיין
 מטהר בכל שהוא כוי. ועמ״ש םד״ה מים רבים בפ׳ נח ומ״ש
 בשה״ש סד״ה ששים המה מלכות בעניו מעיין ונהר. וז״ש ברבות
 בשה״ש ע״פ שמוני נוטרה את הכרמים אמרה כנ״י בא״י הייתי
 שומר יום אחד עכשיו שני ימים סבורה הייתי לקבל שכר על שדהו
 ואיני מקבלת אלא על יום אחד, שהרי באמת אותה ההארה המאיר
 בחו״ל בשני ימים מאיר בא״י ביום אחד לקורבתו אל מקורו וע׳ זח״א
 ס״פ נח (ע״ו ב׳), גם כמו בעצם האות ה׳ כלול ג״כ המילוי שלו שהיא
 ה׳ השנייה היא כלולה בהעלם ג״כ בעצם האות כו׳ ומ״מ מ״ש לעיל
 שיש מעלה יתירה בגילוי זה די״ט שני ג״כ נכוו ע״פ מ״ש במ״א
 בה״ג בעדן המלוי שזהו עיקר הכוונה להיות הגילוי למטה וכמ״ש
 האריז״ל בפי׳ העונה אמו יהא שמיה רבא בכל כחו ופי׳ כח אד׳

 היינו כח אותיות מלוי המלוי של השם בו׳)**:

 י) עיין בהוספות.
 **) חסר התחלת המוסגר.



 לקוטי דרושים לשמ״ע תורה צג

 תתורו אחרי לבבכם בו׳ שלא להיות בחינת זונה ח״ו וע׳ זח״ג אמור
 (פ״ט א׳) ע״פ ולאחותו הבתולה בו׳ והוא עניו מ״ם סתומה כמש״ש
 בפ׳ אחרי (דס׳׳ב ע׳׳ב) מ״ם סתומה כו׳ מעיז חתום. כי מ״ם פתוחה
 היינו שיש פתח ומבוא ליניקת החיצונים מצד ההתלבשות בנפש
 הבהמית. מה שאיו כן מ״ם סתומה היינו כד אתהפכא חשוכא לנהורא
 ועמ״ש בד״ה כי תצא בפי׳ על אויביד שאין לאויב שליטה ואחיזה שם.
 והנה עי״ז שיהיה בבחי׳ ולא תתורו בו׳ יבוא לבחי׳ למען תזכרו שתהיו
 בבחינת זכרים כמ״ש במ״א וזהו ג״כ עניו עולה דכתיב זכר תמים
 יקריבנו ועיין מזה זח״א (ויחי דרמ׳׳ו סע׳׳א) והיינו כמ״ש במ״א בד״ה
 שוש אשיש שכשהאהבה הוא ע״מ לקבל פרס בחי׳ לגרמיה נק׳ נקבה
 נשים דעתו קלות אבל בחינת דבר הוא האהבה רבה למהותו ועצמותו
 ית׳ כמ״ש ועמד לא חפצתי ע״ש. וזהו ענין העולה שעולה למעלה
 מעלה כנ״ל. והנה מ״ש ב׳ הבחינות היינו אשה עולה או עולה אשה
 היינו התחברות שני הבחינות יחד כמ״ש במ״א בפי׳ ויחד לבבינו
 לאהבה. דהענין יחוד ב׳ הבחינות דחיצוניות הלב ופנימיות הלב
 שיהיה נכלל בחי׳ החיצוניות בבחי׳ פנימיות. בד״ה מי מנה עפר יעקב.
 ועד״ז הוא עניו והקרבתם אשה עולה או והקרבתם עולה אשה לייחד
 ב׳ הלבבות יחד ועיין בזח״א וישב (דקפ״ג סע׳׳ב) בפי׳ שחברה לה יחדיו
 והוא עניו ויחד לבבינו. אד עכ״ז בחי׳ והקרבתם עולה אשה הוא בחי׳
 גבוה יותר כי כיון שבחי׳ עולה קודמת א״כ בחינה זו היא העיקרית
 ובחי׳ אשה נכלל ובטל בה. משא״ב בבחי׳ אשה עולה. וכמ״ש כה״ג
 במ״א בענין ההפרש בין שילוב אד׳ בהוי׳ ושילוב הוי׳ באד׳ שאות
 הראשונה היא הגוברת כו׳ ועמ״ש מזה בד״ה שובה ישראל. ועמ״ש
 כה״ג דבחי׳ ויחד לבבינו בענין מזמור שיר שהם ג״כ ב׳ בחינות
 חיצוניות ופנימיות ולפעמים נאמר כל אחד בפני עצמו ולפעמים
 מתחברים שגיהם יחד וגם בעניו החיבור פעמים נאמר מזמור שיר
 ופעמים שיר מזמור. עיין מזה בד״ה מזמור שיר חנוכת הבית. (ועייו
 וח״ג ר״פ ויקרא דף ה׳ ע״א מעניו עייר מומור לבני קרח כו׳ ודף נ׳׳ו ע״נ).

 ועד״ז יובן כמ״כ בעניו הנ״ל והנה כאשר ההעלאה הוא בחי׳ עליונה
 מאד כמ״כ ההמשכה שנמשך עי״ז ריח ניחוח להוי׳ הוא ג״כ בחי׳ גבוה
 ביותר וכענין מ״ש במ״א בפירוש ממעמקים קראתיך הוי׳ שבחי׳
 ממעמקים הוא בחי׳ ישת חושד סתרו סתימא דכל סתימין ומשם

 קראתיד להיות גילוי בחינת הוי׳:

 ובלא זה אי אפשר לבא למטה לארץ ללחלחה ולהוציא ממנה את כח
 הצומח שמוסתר בה, כמ״כ גילוי והמשכת אלקות שבא מלמעלה בחג
 הסוכות שהוא מבחי׳ חסד והתפשטות בו׳ בכדי להוציא האהבה
 המסותרת הג״ל א״א להיות כ״א ע״י ההכללות ג״כ בגבורה שיתעבב
 ויעצר ההשפעה תחלה. ולזאת נקי עצרת בו׳ שהיה בחי׳ עיכוב
 ההשפעה (וכמ״ש ברבות נשא פ״י שהוא מלשוו נעצרה נא אותו) כדוגמת הגשם
 שמתכסה בעבים תחלה ומתחלק אח״כ לטיפין כו׳ ואז געשה היחוד
 שהוא בחי׳ גילוי האהבה המסותרת הנ״ל, ובחינת אהבה זו נקרא בשם
 עולה לפי שעולה מאליה למעלה בבחי׳ יחוד בתכלית לפי שחלק הוי׳
 כו׳ אחת היא כו׳ ואינה בבתי׳ אהבה ורשפי אש כמו בכל הרגלים.
 ולכן אומרים עולה אשה כו׳ ואח״כ חוזרים וממשיכים שם הוי׳ חדש
 עד חג הפסח שבכל ו׳ חדשים דחורף אין בהם רגל כלל שכל הג׳
 רגלים הן בקיץ כוי• ועיין מעגין עולה בזח״ג ר״פ צו והרמ״ז שם
 העיר מעניו רוח האדם העולה למעלה ועמ״ש בד״ה האזינו השמים
 בעניו והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה ומשם יובן שעלייה זו היא
 למעלה מעלה בחינת עד יעבור עמד הוי׳ ועמ״ש ע״פ בהעלותה
 את הנרות. והנה אשה הוא ג״כ אש ה׳ וע׳ זח״ג פנחס (דרנ״ב סע״ב)
 וכמ״ש בד״ה את קרבני לחמי ובד״ה והיה לכם לציצית בענין לזאת יקרא
 אשה כו׳ אן־ עכ״ז בחי׳ עולה גבוה יותר כנ״ל. ואפשר ע״ד שארז״ל
 גבי בהעלותה חייד שלד גדול משלהם שבחי׳ העלאת הגרות בחי׳
 שלהבת העולה מאליה גדול מהקרבנות הגק׳ אשה ריח כוי. ועמ״ש
 בד״ה תחת אשר לא עבדת. גם י״ל בחי׳ אשה אש ה׳ עיקרו בירור
 יסוד האש שבנפש הבהמית אבל עולה היא מצד האהבה המסותרת
 שבנפש האלקית עצמה בחי׳ בעטרה שעטרה לו אמו, שאין בלעומת זה
 בחינה זו כלל אפילו לאחר הבירור כמ״ש סד״ה יביאו לבוש מלכות.
 גם יש להעיר לעניו אשה עולה מעניו ב׳ בחינות חיצוני׳ הלב ופנימיות
 הלב הנזכר בד״ה ושאבתם מים שהן ב׳ בחי׳ כלה הנזכר בד״ה שה״ש.
 גם איתא ברע״מ פ׳ פנחס שם דעצי העולה אינון עץ החיים ועה״ד
 וא״כ בחינת עולה עצמה היא ממעל לעצים היינו למעלה ג״כ מבחי׳
 עץ החיים ועמ״ש בפי׳ ממעל לעצים בד״ה וידעת היום. ועיין עוד
 מעניו עולה בזח״ג (דת״ח ב׳). ועמ״ש בד״ה ביום השמיני שלח בעניו
 אז תשמח בתולה במחול בחינת אז שהוא בחי׳ קדם כו׳ וזהו ענין גן
 נעול כו׳ גל נעול מעין חתום (בשה׳׳ש סי׳ ד׳ י״ג) היינו בחינת ולא

 פרשה וזאת הברכה
 חכמה ובינה. ועיין בזהר פ׳ חיי שרה (דקכ״ג ע״א). והנה עכ״פ
 מובן מזה שהמדות כל מדה היא רק בחיי יחידית. שהרי שבע
 מדות שבפסוק נקי שבע שנים א״כ כל מדה היא נמנית רק לבחי׳
 א׳. משא״כ השכל הוא בחי׳ עשירית שהרי חו״ב נקי עשרים שנה.
 והטעם הוא כי כדי שיהיה גילוי המדות מהשכל א״א שיומשר האור
 מכל השכל בהמדה כי אם רק מבחי׳ עשירית שבשכל. וכנודע
 שאין ערוד השכל המתלבש בהמדות להיות טעם ומוחין למדה לגבי
 עצמיות השכל מה שאינו שייר למדות. ועמ״ש מזה בד״ה באתי
 לגני ובפסוק את קרבני לחמי שזהו ענין גידים המחברים העצמות
 עם הבשר כו׳ ע״ש. לכו כל מדה היא בחי׳ עשירית שבשכל.
 ועד״ז איתא בענין שם אל שהוא נהירו דחכמתא היינו מה שחו״ב
 מאירים במדות כמ״ש חסד אל, והוא מעשר מאותיות יש קנה חכמה
 קנה בינה גימט׳ יש, והוא בחי׳ מל׳ שבחכמה וכמ״ש במ״א ע״פ לפני
 לא נוצר אל עיין בזהר קדושים (דפ״ו סע׳׳א). והנה השכל שהוא חו״ב
 הוא גם כן עשירית מלמעלה מן השכל הנק׳ בחינת מאה. וזהו

 ואתה מרבבות קדש. כי הנה יש יחידות עשירות מאות כוי.
 אי״ק בכ״ר כמ״ש בספר שערי אורה להרי״ג שער א׳ בענין
 מעשר ומעשר מו המעשר כוי. ובעגין מאה אדגי כסף בו׳ ע״ש.
 והמספר הגדול הוא רבבה כמ״ש היי לאלפי רבבה וכתיב ומאה מכם
 רבבה ירדפו שאיו מספר למעלה הימנו בלה״ק, כי מה שהוא יותר
 מרבבה אין לו שם בפ״ע בתורה כ״א שנקי כד וכד אלפים או כד
 וכך רבוא וכמ״ש רבבות אלפי ישראל וכתיב הרבה משתים עשרה
/ ולבן מצינו במשנה רפ״ז דברכות בשלשה  רבו אדם (ביונה םס״י ד׳
 מהו אומר וכו׳ עד ברבוא מהו אומר כוי. והנה כתיב ויהיו חיי
 שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שבע הוא בחינת שבע
 מדות העליונות שבפסוק לד ה׳ הגדולה כוי עד הממלכה כוי שהמהות
 הם בבחי׳ התחלקות המדרגות זו מזו שהרי החסד והגבורה הם
 מדות נגדיים, ולכן נאמר בהם שגים לשוו רבים משא״כ חו״ב נאמר
 עליהם עשרים שנה לשון יחיד כי הם תרין ריעין דלא מתפרשיו, כמו
 עד״מ באדם כשמבין ההלכה ע״י כח השכל שבו ממילא נכלל בזה

 שרה ויעצר — שהיה: כ״ה גם בדפוס ראשוו, אבל במאמרי אדה״ז הקצרים: שיהי׳.
 שרה ולכן — חדש: ב״ה גס בדפוס ראשון, אבל במאמרי אדה״ו הקצרים: מחדש.
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 וז״ש רב פעלים כר ועמ״ש ע״פ זכר רב טובד יביעו שיסוד דא״א
 דהיינו בחי׳ ההשפעה נקי רב טובד ולכן דורות הראשונים מאדה״ר
 עד נח האריכו ימים ביותר והיינו לפי שנמשד אז מבחי׳ א״א (במ״ש
 נזהר ח״א דל״ז ע״ב) ואח״כ כתיב והיו ימיו מאה ועשרים שנה והיינו

 ע״ד מ״ש ויהיו חיי שרה מאה שנה כוי. ומכ״ז יובן ג״כ עניו ורב
 שלום בניר השלום ברבוי בו׳ בד״ה וכל בנד)• אד עכ״ז הגילוי וההמשכה
 עתה ע״י התורה מבחי׳ רבבות הנ״ל הוא רק ואתה לשון תרגום
 שהוא בחינת אחוריים כי טעמי תורה שהוא פנימיות התורה לא
 נתגלה עדיין וזה יהיה לעתיד. וזהו עניו שנאמר ישקני מנשיקות פיהו
 בחינת נשיקץ התדבקות רוחא ברוחא בחינת הבל שהוא התגלות פנימיות
 טעמי תורה אבל עתה הוא רק בבחי׳ אחוריים ואתה בו׳ ובמו שמבואר
 באריכות ע״פ תורה צוה. וזהו וזרח משעיר למו שהוא רק בחי׳ שערות
 מותרי מוחין כנודע בגשמיות שהשערות אינם ממהות המוח שחותכין
 אותו ואינו מדגיש כלל. וכמ״כ למעלה נובלות חכמה שלמעלה תורה
 (ואפשר לומר ג״כ שזהו ענין ג׳ מדרגות ברכה קדושה יחוד, והיינו כי
 ברכה זהו עניו מאה ברכות והוא בחינת ויהיו חיי שרה מאה שנה
 כג״ל והוא ענין הברכה בבחי׳ ואתה מחיה את כולם, אבל קדושה הוא
 ההמשכה מבחי׳ רבבות קדש ע״י אשר קדשנו במצותיו שהוא המשכת
 סוכ״ע, אלא שמ״מ קדושיו הוא עדיין רק בחי׳ אירוסין והוא בחי׳
 ואתה כוי. אבל היחוד הוא ההמשכה בבחי׳ פנימיות. גם י׳׳ל כי הנה
 יש רבבות קדש אבל עכ״ז למעלה מעלה מזה הוא בחי׳ אנת הוא חד
 ולא בחושבן וזהו עניו יחוד דהיינו להמשיד גילוי אור א״ס ב״ה יחיד
 ומיוחד חד ולא בחושבן להיות ונגלה כבוד ה׳ כו׳ עיו בעיו יראו
 בו׳ ועיין בפרדס בעה״כ ערד יבק ובמאור, אור (אות ב׳ סעיף ס״ו
 ובאות יוד סעיף כ״ג) ובר״מ פ׳ משפטים (דקי״ו סע״א קי״ט אי) ובפי

 פקודי (דרס״ב א׳) ובהרמ״ז פ׳ תצא (דרע״ז א׳) בד״ה ומברר בה
 ועמ״ש מזה סד״ה עניו הנסכים, ועמ״ש עוד מעניו ברכה וקדושה
 ע״פ מ״ש בזח״ג פ׳ בלק (דק״צ ע״ב) בפסוק ברכו ה׳ מלאכיו כו׳ אבל
 קדוש לא אתמסר לון בלחודייהו אלא בהדי ישראל דלא מקדשי קדושה
 אלא בהדי ישראל ע״ש, ובגמרא נזכר מעניו ואתה מרבבות בחגיגה
 דט״ז א׳. אות הוא ברבבה שלו וכ״ה ברבות בשה״ש ם״פ מה דודד.
 י״ל הפי׳ בעגין מארז״ל ברבות סדר מקץ פ׳ צ׳ קדושים תהיו יכול
 כמוני ת״ל כי קדוש אני כו׳ קדושת, למעלה מקדושתכם ונתבאר מזה
 במ״א. ועד״ז י״ל כי מרבבות קדש זהו בחי׳ קדושים תהיו שהרי זה
 ממשיכים ע״י התורה אמנם בחי׳ אות הוא ברבבה שלו זהו בחי׳
 קדושתי שלמעלה מקדושתכם ולמעלה מעלה גם מבחי׳ רבבות קדש כי
 אנת הוא חד ולא בחושבו ועד״ז נאמר ולתבונתו איו מספר. והרי
 לגבי דבר שאינו בגדר מספר שוין הרבבות עם האחדים וזהו ועתיק
׳ ישמשוניה ורבו רבתן קדמוהי יקומון כו׳ וזהו  יומין יתיב כו׳ אלף אלפ,
 עניו אות הוא בתור רבבות קדש. ברבות בשה״ש שם. ועיין עוד

 מעניו ואתה מרבבות בזח״ב שמות ג׳ א׳ תרומה קל״א אי):

 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. (פסוק זה הובא
 בגמרא ברכות פ״ט נ״ז אי, פסחים פ״ג מ״ט בי, סוכה פ״ג

 מ״ב. סנהדרין פי״א צ״א סע״ב, מכות פ״ג ב״ג סע״ב, רבות תרומה

 ס״פ ל״ג, תשא פ״מ צו פ״ט. בשה״ש בפסוק ישקני מנשיקות פיהו.

 זח״ב יתרו פ״ג ב׳) והנה ארז״ל בפסחים שם אל תקרי מורשה אלא

 מאורסה שהתורה נק׳ כלה, וכ״ה ברבות תרומה שם. וצ״ל דהא ארז״ל
 במשנה ספ״ד דתענית ביום חתונתו זו מתן תורה. ופי׳ ביום חתונתו

 ענין-שארז״ל קומתו של אדה״ר הי׳ מאה אמה. והנה למעלה מהשכל
 יש גם כן בחי׳ הרבה. נר״נ כו׳ וחיה יחידה הם למעלה מהשכל.
 ונגד ה׳ בחי׳ נרנח״י הם ה׳ בחי׳ הנ״ל יחידות עשירות מאות אלפים
 רבבות כי בחי׳ נפש מקבל רק מבחי׳ העשירית שברוח ועד״ז הרוח
 מבחי׳ הנשמה כו׳ ועמ״ש מזה בד״ה מה טובו אוהליר, והנה בחי׳
 י־צון העליון הוא למעלה מהשכל והחכמה ויש בזה גם כן ב׳ בחי׳

ן וחפץ. רצון הוא בלי טעם ותענוג. שתוק כר עלה במחשבה ו צ  ר

ר וחפץ הוא בבחי׳ טעם ותענוג. ועמ״ש מזה בביאור ע״פ ואהיה  כ
, דוד זמירות קרית להו כו׳. וזהו ענין ונוצר חסד  אצלו אמון גב
 לאלפים, שמבחי׳ נוצר אותיות רצון נמשר ומתפשט בחינת אלפים
 אאלפך חכמה אאלפד בינה. ועד״ז ארז״ל התורה קדמה אלפים שנה
 לעולם. ועמ״ש מענין לאלפים בד״ה מראיהם ומעשיהם וע׳ בפע״ח
 שער השבת פ״ח בעניו ישמח משה כו׳ אלף חלקים של אור כו׳ ע״ש.
 והנה מבואר במ״א שאנו רואים עד״מ באדם שהתענוג הוא הנמשף
 ומתפשט באריכות והתרחבות ובריבוי יותר מכל כחות הנפש כי
 התענוג ישנו בראי׳ ובשמיעה ובכל החושים ובשכל ובמדות בו׳ ומהות
 התענוג שבראי׳ הוא בסגנון אחר ממהות התענוג שבשמיעה כמו
 מנגו? וכלי זמר וכן בשכל מהות תענוג בפ״ע כו׳ ועד״ז כמה מיני
 ־בוי תענוגים. ונודע שכל בחי׳ התענוג שלמטה הוא רק ממה
 שנפל משבה״כ ולכן ג״ע הוא תענוג אין קץ ומוטב דלידייניה כו׳
׳ הארת  •נודע דג״ע הוא רק הארה בעלמא (לכן עד״ז יובן שבח,
, בחי׳ הארת הרצת שהוא  והתפשטות תענוג העליון נק׳ רבבה לגב
, הוא רב ונעלה יותר עד שמבחי׳ עשירית שבתענוג  בחי׳ לאלפים. כ
 בו׳ וזהו מ״ש ועתיק יומין יתיב כו׳ אלף אלפים ישמשוניה ורבו
 רבוון קדמוהי יקומח כי מבחי׳ ע״י שהוא מקור חיים מקור
 התענוג אזי גם מה שנמשד ומתפשט ממנו הארה בעלמא בבחי׳
 ישמשוניה וקדמוהי יקומוו הוא בבחי׳ אלף אלפים ורבו רבווו כוי.
 וכמ״ש באד״ר ענין רבוי העלמין בגלגלתא יתבין תליסר אלפי רבוא
 עלמין כר. חהו ג״כ עניו הללוהו כרוב גודלו). והנה שרה
 הוא בחי׳ מטרוניתא בחי׳ מל׳ ומקודם נק׳ שרי לשון אדון שלי בלי
 התפשטות ואח״כ נעשית שרה לכל העולם מלכותד מלכות כל עולמים.
, להיות ההתפשטות למטה יותר צ״ל ההמשכה הכח לזה מלמעלה  וכד
 יותר ולכן ניתן לה אות ה׳ שהוא כח התפשטות לאורד ורוחב
 ועמ׳׳ש בענין ה׳ דאברהם בד״ה הנה אבדם כר. ועיין בזהר
 פרשת בלק (דקצ״א א׳) אזעירת גרמה כו׳ ומאי איהי י כו׳ עד
 אתבניאת ואתעבידת בו׳ ה׳ כמלקדמין וכו׳ ע״ש ונת׳ במ״א ומזה
 יובן עניז שרי ביו״ד ושרה בה״א. והנה חיי שרה הוא מבחי׳ מאה.
 וזהו עניו חייב אדם לברד מאה ברכות בכל יום ולכן ארז״ל אל
 תקרי מה אלא מאה דהיינו שהמל׳ נק׳ מה וממשיכים בה מבחי׳
 מאה שהוא בחי׳ כתר שכדי להיות ההתפשטות למטה צ״ל ההמשכה
 מלמעלה כנ״ל אכן עכ״ז ההמשכה הוא רק מבחי׳ מאה. אבל
 בחי׳ התורה שרשה הוא מבחי׳ רבבות שלמעלה מעלה מבחי׳ ומדריגת
 מאה. וזהו ענין מרבבות קדש. ומשם דוקא יוכל לחמשיר ולירד
 גם למטה בדברים גשמיים סוכה ותפילין כוי. ועמ״ש סד״ה הנה אברם
 וסד״ה ראה ריח בני בריח שדה. ועמ״ש בד״ה האזיגו השמים בענין
 תזל כטל כו׳ וכרביבים עלי עשב. אשר רביבים זהו ענין ההמשכה
 מבחי׳ רבבות קדש (והיינו כי חיי שרה שהוא ענין התפשטות חיות
 העולמות ואתה מחיה את כולם מלכותד מכ״ע הנה שרש המשכה
 זו נקרא יחוד חיצוניות דחו״ב אין ויש אבל ע״י תומ״צ נמשד
 מבחי׳ יחוד פנימי׳ דחו״ב ששרש המשכה זו מבחי׳ עתיק וא״ס ממש,
 ,יעד׳׳ז י״ל עניו מה רב טובר אשר צפנת. כי רב ורבבה עניו א׳.
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 ספרים דאורייתא שנקרא כ״ד שהוא כמו למשל שלוקחין כד מים מים
 הגדול שאינו אלא מעט מזעיר נגד הים הגדול. כמ״כ כל כ״ד ספרים
 דאורייתא איגן אלא הארה בעלמא מבחי׳ ה״ע (ועמ״ש ע״פ ושמתי
 בדכד כ״ד כ״ד כר) וגם זאת אינו אלא מבחי׳ אחוריים כמ״ש וכד״ה
 על שכמה שכמה הוא בחי׳ אחוריים וזהו וזרח משעיר למו. שעיר
 הוא לשון שערות שהוא כמשל שערות שנמשכין מהראש שאין גמשד
 בהם רק הארה מועטת מאד עד שאינו מרגיש שום כאב בחתיכת
 השערה כידוע מפני שהם חיצוניות מאד, כמ״כ כל בחי׳ תשב״כ מה
 שנתלבש בתורה גשמיות שלנו אינו אלא בחי׳ אחוריים וחיצוניות דח״ע
 ונקרא בחי׳ שערות אד בתור השערות מאיר הארה מבחי׳ ח״ע. וזהו
 היו״ד שבתור שעיר. וזהו וזרח משעיר שער י׳ כו׳ (ע׳ בלק״ת ר״פ
 תולדות). ואתה מרבבות קדש ואתא הוא לשון בא רק שהוא בלשון תרגום

 שהוא בחי׳ אחוריים כוי. והיינו כשבא לידי גילוי בתשבע״פ שגמשכה
 מתשב״כ שהם רבבות הנמשכים מבחי׳ קדש שהוא בחי׳ ח״ע הנקרא
 קדש. [וע׳ מעניו מסיגי בא וזרח משעיר בגמרא פ״ה דברכות (ל״ג
 א׳). ור״פ לפני אידיהן (ב׳ ב׳), רבות נשא ר״פ י״א (רמ״ג א׳) פי״ד

 בקרבו עשתי עשר (ר־ס ד׳). שה״ש בפסוק אפריון עשה. באיכה
 בפסוק אגי הגבר. זח״ב קל״א א׳, ח״ג קצ״ב]:

 ב והנה ההמשכה מתשב״כ שהוא בחי׳ חכמה לבחי׳ תשבע״פ שהוא
 בחי׳ מלכות שאין ערוד כו׳ א״א כ״א ע״י גבורות וצמצומים
 לצמצם אור הנמשד מבחינת חכמה כוי, וזהו מימיגו אש דת כוי ד״ת
 שהוא בחי׳ תשבע״פ שנמשכה מתשב״כ ע״י אש שהוא בחי׳ צמצום כווץ
 בהמים שהוא בחי׳ ים החכמה כמו שטבע האש לכווץ המים שטבע
 המים להתפשט והאש מכווץ כו׳ כמאמר גליד ברוחא וכביש באשא. [וע׳
 בגמרא ביצה (כ״ה ב׳/ וע׳ עוד מעניו מימיגו אש דת בגמרא ברכות
 (ס״ב א׳). יומא (נ״ג ב׳). סוטה (ד׳ םע״ב) רבות כי תשא פמ״א (קנ״ה ד׳)

 ויקרא רפ״ד (קס״ט א׳) נשא רפי״ב (רמ״ו די) שופטים (רצ״ה ג׳). ם״פ
 מטות. שה״ש בפסוק לסוסתי. ס״פ ראשו כתם פז. קהלת ס״פ מה
 שהיה. זח״א רמ״ג א׳ ח״ב פ״א א׳ פ״ד א׳. צ׳ ב׳ קל״ה א׳ קס״ו ב׳. ח״ג
 קע״ו א׳ קפ״ב א׳]• אד מי הם המעוררים האש שלמעלה להיות כווץ
 וצמצום בבחי׳ ח״ע הם גשמות ישראל ע״י בחי׳ רשפי אש מלמטה בביטול
 הרצון ועי״ז מעוררים למעלה ג״כ בחי׳ אש שהוא בחי׳ גבורות וצמצומים
 שהוא כדוגמת אש שעל המזבח שאף שאש בא מלמעלה מצוה להביא
 מן ההדיוט כמ״ש ונתנו בגי אהרן הכהגים אש על המזבח מזבח נקרא
 כללות נשמות ישראל שכל אחד זובח את יצרו להיות אתכפייא ואתהפכא
 כו׳ והוא כמו שהיו מקריבין ע״ג המזבח פרים שהוא בהמה לעלות
 למעלה כמ״כ בכל נפש מישראל להיות ביטול ואתכפייא של הנפש
 הבהמית ע״י רשפי אש ועי׳׳ז מעוררים האש למעלה כוי• אר התעוררות
 בחי׳ רשפי אש בכל נפש מישראל הי׳ ע״י אהרן כמ״ש ונתנו בני אהרן
 הכהן אש כוי ויקרא א' ז׳ (ועמ״ש בד״ה והיה לכם לציצית גבי לזאת יקרא
 אשה אש ה׳ כי מאיש אש יו»ד לוקתה), כמ״כ כתיב וימינו תחבקני שהוא בחי׳

 המשכת מקיפים שנמשכו בסוכות להיות תחבקני. כמו שחובקין את האדם
 ואין מניחין אותו להפוד לאחוריו כמ״כ ההמשכת המקיפים מלמעלה נעשה
 כח לכל נפש מישראל לאכפייא לסט״א כוי. וזהו אל תקרי בניד אלא
ד הם ישראל כמ״ש בנים אתם לה׳ אלקיכם כו׳ כי ברא כרעא נ  בוניר בו׳ ב
 דאבוהי שהוא כמשל הרגל שבטלה בתכלית להראש ואין לה רצון אחר
 כלל. כמ״כ הבן אין לו רצון אחר כלל רק עושה רצון אביו. משא׳׳כ העבד
 יש לו רצון אחר ג״כ רק שמבטל רצונו, ולזאת גקרא הבן כרעא
 דאבוהי כוי (ועמ״ש מזה בדיה שיר המעלות ממעמקים), כמ״כ למעלה כללות
 נשמות ישראל כשהם בבחי׳ ביטול רצון לגמרי, כמ״ש ועמר לא חפצתי
 כו׳ שאין להם רצץ אחר כלל נקראו בנים כו׳ ואזי על ידי זה נעשים

 שרה קע״ו — קפ״ב אי: בגוכתי״ק נופף: קצ״ב א׳ בי.

 משמע שכנס״י נק׳ כלה. וא״כ התורה נקרא חתן. (הן* אמת כי
 ברבות סדר אחרי םפ״כ מבואר משל למלר שהיה משיא בתו כו׳ בתו
 זו התורה הה״ד ביום חתונתו וכ״ה בסדר במדבר ספ״ב. א״כ לפ״ז
 י״ל דגם בפי׳ ביום חתונתו היינו שישראל הם החתן והתורה שהיא בתו
 היא הכלה• אד באמת בכמה דוכתי משמע ג״כ דפי׳ ביום חתונתו
 היינו שישראל הם הכלה וכדפירש״י ע״פ ה׳ מסיני בא יצא לקראתם
 כו׳ כחתן היוצא להקביל פני כלה והוא מהמכילתא פ׳ יתרו. וכ״מ
 ג״כ ברבות נשא פי״ב ביום חתונתו זה סיני חיתוניו היו שנאמר וקדשתם
 היום כו׳ משמע שישראל הם מקבלים הקדושין. וע׳ זח״ב (נ״ח א׳ פ״ד
 א׳ ב״ב אי), ח״ג (פיא ב׳) בעניו בעטרה שעטרה כוי. גם ברבות ס״פ
 ואתחנן איתא א״ר ברכיה בעשר מקומות קרא הקב״ה לישראל כלה
 בו׳. ויש מתרצים דלגבי הקב״ה נק׳ ישראל כלה. ולגבי התורה נק׳
 ישראל חתן. ועד״ז יש לפרש הפסוק ולא תתורו אחרי לבבכם וגו׳ אשר
 אתם זונים אחריהם למען תזכרו כו׳ פי׳ ע״י ולא תתורו ולא תהיו
 בבחי׳ זונה ח״ו כי אם ואל אישר תשוקתד ביום ההוא תקראי אישי.
 והיינו שיהיו בבחי׳ כלה לגבי הקב״ה להיות כלתה נפשי כלה שארי
 ולבבי אזי למעו תזכרו שתהיו בחי׳ זכרים ומשפיעים לגבי התורה וזהו
 ועשיתם את כל מצותי• אד עכ״ז אינו מיושב עם המאמר תלת קשרין
 מתקשרין דא בדא קודשא ב״ה אורייתא וישראל בזח״ג פ׳ אחרי(דע״ג
 אי) משמע דישראל הם מקבלים מהתורה וא״כ התורה היא החתן
 המשפיע כוי. וכן משמע ממארז״ל פ״ק דברכות (דף ו׳ ע״ב) לעגין
 המשמח את החתן שעי״ז זוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות משמע
 דהוא מדה כנגד מדה לפי שהתורה נק׳ חתו וכתיב ביה ג״כ ה׳ קולות
 והגם שיש לדחות. עכ״ז כאן יתבאר בתירוץ מרווח יותר). ויובן
 זאת בהקדים ענין אירוסיו ונשואין ומה שייכות זאת להתורה. אד
 הנה אירוסין הוא מה שהחתו נותן להכלה הטבעת קדושין ובזה הוא
 ממשיר לה חיות מועט להיות מקודשת לשון הפרשה לו כמ״ש הרי
 את מקודשת לי. וכמ״כ למעלה הנה יש תורה שבכתב ותורה שבע״פ
 ונק׳ שמים וארץ כמשי״ת. כי הנה תושבע״פ הוא הפירוש על תורה
 שבכתב, כי בתשב״כ אינו מפורש היטב פרטי המצות רק התשבע״פ
 מבאר ומפרש כל פרטי תשב״כ כידוע שעל כל דבר ודבר שבתורה
 יש ששים רבוא פירושים בפשט וכן ברמז ובדרוש וכן בסוד והם ד׳
 פעמים ששים רבוא, (ע׳ מעניו פשט רמז דרוש סוד בהרמ״ז בפ׳
 בראשית (בדף ד׳ ע״ב ודף ה׳ ע״א) ור״פ שמיני). ולזאת נקרא תשבע״פ
 בחי׳ מלכות כמאמר מלכות פה תשבע״פ בו׳ והיינו בחי׳ דבור שבא
 בהתגלות לבחי׳ דבור כמארז״ל דבר ה׳ זו הלכה (שבת קל״ח ב׳) ודבר
 מלר שלטון וישראל הם הממשיכים בחי׳ מלוכה עליהם ע״י שהם
 מקבלים עליהם עול מלכות שמים כמ״ש שום תשים עליו־ מלר כוי.
 אד כ״ז הוא במצות התורה שבתורה שבכתב אינו מפורש היטב ובתורה
 שבע״פ באה לידי גילוי על כל דבר ודבר ד״פ ס״ד• אד יש עוד
 טנת״א שבתושב״כ דהיינו תמונת האותיות שהם הלמ״מ (כ״ה
 בפפקי מהרא״י פי׳ מיה) שנפסלו בשנוי התמונה, ע״ד שארז״ל ואפילו

 כתב אחד מעכבן לא נצרכה אלא לקוצו של יו״ד כוי וכל תמונה
 ותמונה מרמז לרבוא רבבות עולמות כידוע, וגם הטעמים והנקודות
 והתגין כו׳ שכולם אינם באים כלל לידי גילוי בתורה שבעל פה
 והם הנק׳ עלמין סתימין דלא אתגליין (ועמ״ש מזה בפ׳ אמור בד״ה
 והניף הכהן אותם כוי). והנה תורה שבכתב שרשה מבחי׳ ח״ע כי

 אורייתא מחכמה נפקת שנקרא ים עילאה כי חכים ולא בחכמה
 ידיעא שהוא בבחי׳ א״ס כו׳ ומשם נמשכה התושב״כ, ולזאת נקרא
 תושב״כ שמים פי׳ שם מים שנמשכה מבחי׳ ח״ע (וע׳ מ״ש בפ׳ יתרו
 בד״ה וכל העם רואים)׳ אד אינו אלא הארה בעלמא ולזאת הם כ״ד

 שרה מבאר — שבתורה: בבור 13: שבתשב״כ.
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 לפי ששם מעלה ומטה שוים ממש כנ׳׳ל ונחלקים לגי רגליה שהוא בחי׳
 ג׳ קריז ימין ושמאל ואמצע שהם תורה ועבודה וגמ״ח שתורה הוא
 בחי׳ קו האמצעי שמכריח מן הקצה אל הקצה (ו?׳ בד״ה מזמור שיר
 חנוכת הבית וע׳ בלק׳׳ת ס״פ תשא בד״ה מצות ראי׳ בג׳ רגלים). והנה כ״ז

 הוא בבל השלשה רגלים שהוא בחי׳ נשואין. אך שמיני עצרת הוא
 עניו היחוד חתן וכלה שאחר החופה שהחתן משפיע להכלה מבחי׳
 פנימיות ועיין בזח״א ויגש (דר׳׳ח ע׳׳ב). כמ״כ למעלה אחר שהחתן
 והכלה שהם בחי׳ תשב״כ ותשבע׳׳פ שניהם עולים עד בחי׳ סתימו דכל
 סתימיו כו׳ הנ״ל שמתגלה עליהם אזי אח״כ נמשך ההשפעה מבחי׳
 פנימי׳ תשב״כ לבחי׳ תשבע״פ שהוא בחי׳ מלכות דאצי׳ ואזי ממילא
 ממשיכיו אח׳׳כ מבחי׳ מל׳ לבי״ע להיות גילוי למטה בכ״א מישראל
 ע״י שמקבלים עליהם עול מלכות שמים וממשיכים עליהם בחינה זו
 ועמ״ש סד״ה ביום השמיני שלח. והיינו אף מי שאינו בבחי׳ בו שהוא
 בחי׳ ביטול הרצון בתכלית שאין לו רצון אחר כלל רק הוא בבחי׳ עבד
 שהוא בחי׳ קבלת עול בבחי׳ סור מרע ועשה טוב ג״כ יכולים להמשיך
 השפע מלמעלה. וזהו תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב מורשה
 הוא לשון ירושה כמו אדם היורש את אביו שלא טרח ויגע רק בא
 לו ממילא בירושה שכבר הכין אביו, כמ״כ בשמ״ע הוא בחי׳ ירידת
 והמשכת השפע בבחי׳ ירושה לכל א׳ מישראל (ע׳ בסנהדרין דצ״א מע׳׳ב
 וברבות סדר צו פ׳׳ט) שמקבלים עליהם מלכות שמים אף שהוא בבחי׳

 עבד כנ״ל מאחר שכבר הוכן ונמשך מבחי׳ תשב׳׳כ שהוא בחי׳ ח״ע.
 וזהו קהלת יעקב שבא השפע גם לבחי׳ עקביים שהוא בחי׳ עבד
 שמתחלה היה נמשר רק בבחי׳ ישראל שהוא בחי׳ בו ואח״כ נמשך גם
 למי שהוא בחי׳ עבד שהוא בחי׳ יעקב. וזהו עצרת תהיה לכם
 שנמשך לכם דוקא וזהו שמחת תורה שכולם הם בשמחה הנ״ל מי

 שהוא בחי׳ עבד לבד השמחה אצלו גדולה ביותר:

 ד (והנה ענין פי׳ מורשה לשון ירושה יש לפרש עוד בענין אחר
 והוא ע״ד מ״ש בזהר אמור (דף צ׳׳ד) גבי שבת ירותא
 דקדש הוא ירית ולאו זמינו כו׳ לברא דעאל לביתיה דאו״א כר והיינו
 כי ירושה שייך לבחי׳ בן דייקא והוא בחי׳ שבת וע׳׳ש במק״מ דשבת
 היינו שז״א הנקרא ישראל מלביש לעצמיות אבא ודש ירותא ממש
 שיורש עצמות אבא משא״כ ביו״ט שהוא רק הארת אבא לא נקי ירותא
 כו׳ ע״ש וכמ״ש במ״א, ועד״ז פי׳ בספר מאורי אור אות יו״ד סכ״ט
 ענין ירושה. ועד״ז יובן כאן בפי׳ מורשה דתורה שבשמע״צ זוכים כל
 נש״י לקבל מעצמיות בחינת התורה והיינו שגם בחי׳ יעקב הוא
 מתאחד ממש עם בחי׳ ישראל שנק׳ בן והיו לאחדים ממש וכמ״ש
 בנים אתם להיות בחי׳ מורשה גם לבחי׳ יעקב בוי. והענין דאיתא
 בלק״ת בתהלים (סי׳ ע״ח) ע״פ ויקם עדות ביעקב כו׳ שבחי׳ יעקב
 מקבל מבחי׳ נובלות חכמה שלמעלה תורה שהוא הנקרא עדות
 שאינו ממשות ועצמיות התורה שהיא יסוד אבא אלא עדות לבד
 דהיינו הארה בעלמא כמו העדות על הדבר שאינו מהות הדבר
 ועצמיותו ממש• אד תורה שהיא עצמיות יסוד אבא הוא בפנימיות
 ז״א הנקרא ישראל זהו תוכן הדברים בשינוי לשון לתוספת ביאור, וכ״ה
 עוד בלק״ת פ׳ וזאת הברכה ע״פ* תורה צוה כו׳ ע״ש. וביאור הדברים
 מובו ממש״ל בעניו ההפרש בין ההמשכה לתשבע״פ מבחינת חיצוניות
 דתשב״כ שהמשכה זו היא מבחי׳ נובלות חכמה לבד כנ״ל ונק׳ אירוסיו
 ובין ההמשכה מבחי׳ פנימי׳ תשב״כ לתשבע״פ שהיא עצמיות חכמה
 עלאה הגנוז בז״א ועיין ממעלת בחי׳ זו הנק׳ אור הגנוז בהרמ״ז
 פ׳ פקודי (דר״כ ע״ב) שע״ז נאמר מה רב טובר כו׳ וע״ש, והנה בחי׳
 זו הוא הנמשד ומתגלה במל׳ דאצילות בשמע״צ. וכמ״ש בזח״ג פ׳

 *) עיין בהוספות.

 בונים כמשל הרגל אף שבטלים בתכלית להראש עכ״ז הם מוליכים
 את הראש מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. כמ׳׳כ כללות נש״י ע״י
 ביטול הרצון שנק׳ בנים נעשים בונים שהם מוליכים וממשיכים את
 הראש שהוא בחי׳ ח״ע שנק׳ ראש מלמעלה למטה ומלמטה למעלה
 והיינו להעלות בחי׳ תורה שבעל פה שהוא בחי׳ מלכות שנקרא כלה
 לבחי׳ תורה שבכתב שהוא ח״ע שנק׳ חתן. וכן להמשיד מלמעלה
 למטה מבחי׳ תורה שבכתב לבחי׳ תורה שבעל פה בו׳. וזהו שנק׳
 תורה שבעל פה מאורסה שהיא בחי׳ כלה שהחתן נותן הטבעת
 קדושיו ובזה ממשיך לה חיות להיות מקודשת לשון הבדלה והפרשה
 אליו. כמ״כ כתיב אלה המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
 היינו שממשיכים חיות לבחי׳ תורה שבעל פה שהוא בחי׳ מלכות
 בחי׳ כלה להעלותה למעלה לבחי׳ תורה שבכתב שהוא בחי׳ קדש
 העליון שהוא בחי׳ ח״ע. וזהו מאורסה כו׳ שבחינת תשבע״פ שנק׳
 כלה מאורסת ומקודשת לבחי׳ תשב״כ בחי׳ ח״ע שהוא בחי׳ חתן
 כנ״ל ע״י החיות שנמשר לה כנ״ל, והוא דוגמת בחי׳ אירוסיו שהחתן
 נותן להכלה הטבעת ולפי שישראל ממשיכים הקדושין ע״כ נק׳ חתן

 לגבי תשבע״פ שנק׳ כלה:
ך כל זה הוא בחי׳ אירוסין שהוא בבחי׳ חיצוניות לבד שהחתן  ג א
 שהוא בחי׳ תשב״כ ממשיך חיות להכלה שהיא בחי׳ תשבע״פ
 בבחי׳ חיצוניות. אך כדי שיומשך מבחינת חתן לכלה מבחי׳ פנימיות
 חשב״כ לזה צריך מקודם בחי׳ נשואין כי אחר אירוסין הוא בחי׳
 נשואין, והיינו בחי׳ חופה שהחתן והכלה שניהם עומדים תחת החופה
 והחופה מקפת שניהם, וזהו שאנו אומרים בתפלת יו״ט והשיאנו שהוא
 בחי׳ נשואין להחתן והכלה. כי הנה מבואר למעלה שבחי׳ אירוסין היינו
 שבחי׳ תשבע״פ שהיא בחי׳ מל׳ שנקרא כלה מקבלת מהארת בחי׳ ח״ע
 שהוא בחי׳ תשב״כ שנק׳ חתן שנק׳ שמים שהוא בחי׳ ים החכמה.
 אד יש עוד למעלה -למעלה מן החכמה והוא הנק׳ סתימו דכל םתימין
 שהוא בחי׳ ישת חושד סתרו עד שבחי׳ חכמה אינה נחשבת רק
 בחי׳ הארה בעלמא ונחשבת לעשי׳ גשמיות לגבי בחי׳ סתימו דבל
 םתימין הנ״ל כמ״ש כולם בחכמה עשית כוי. ושם בחי׳ חכמה
 עילאה שהוא בחי׳ חתן ובחי׳ מל׳ שהוא בחי׳ כלה שניהם שרם
 בתכלית מאחר שגם בחי׳ חכמה נחשבת לעשייה גשמיות ולכן נקרא
 בחי׳ זו בחי׳ חופה שכמו שחופה מקפת על החתן והכלה בשוה
 כמ״כ בחי׳ סתימו דכל םתימיו הנ״ל הוא בחי׳ מקיף על בחי׳ ח״ע
 ובחי׳ מלכות בשוה. וזהו והשיאנו שהוא בחי׳ נשואין להחתן והכלה
 אחר בחיי ארוסין שהכלה מתעלית לבחי׳ חתן אח״כ מתעלים שניהם
 לבחי׳ חופה הנ״ל. (ועמ״ש מעניו חופה ע״פ כי על כל כבוד חופה
 יבד״ה והיה כמשוש חתן על כלה). וזהו שאומרים ברגל זמן שמחתנו
 שהוא בחי׳ שמחה ע״י גילוי בחי׳ סתימו דכל סתימיו הנ״ל שמעלה
 ומטה שוים ממש, והוא כמשל שמחת המלר שבשעת השמחה יוצא
 המלך מהעלם לגילוי ומגלה ומשפיל עצמו לכל השרים והעבדים
 בשוה. כמ״כ בחי׳ חופה הנ״ל הוא בחי׳ שמחה (ועמ״ש מעניו שמחה
 בד״ה ביום השמע״צ גבי אשר קדשנו בו׳ אשר נשבעת כוי). וזהו כאשר רצית

 ואמרת כר רצית היינו בחי׳ רצון העליון שהוא מקיף הנ״ל ולהיות
 כי סוף מעשה במחשבה תחלה נעוץ סופן בתחלתן לזה אומרים כאשר
 רצית כר ואמרת היינו שבא אז מהעלם לגילוי בבחי׳ אמירה והתגלות
 כנ״ל להיות כי נעוץ תחלתן בסופן. וזהו כאשר רצית ואמרת כו׳ לברכנו
 היינו שיהי׳ תוספת ברכה והתגלות כנ״ל את ברכת מועדיך. והנה
 בכל שלש רגלים אומרים והשיאנו וזמן שמחתנו להיות בכל הרגלים הוא
 בחי׳ גילוי בחי׳ סתימו דכל סתימין הנ״ל. וזהו שנק׳ רגלים שגם הרגלים
 שהוא בחי׳ ומדריגה היותר תחתונה מתעלה ועולה בשוה כמו הראש
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 בתכלית שלזאת התלבשות אור א״ס בבחי׳ קירוב בחכמה דוקא כמבואר
 בלק״א. ומה שנמשך מבחי׳ חכמה עילאה הנ״ל להתהוות אותיות
 התורה אינו אלא מבחי׳ אחוריים וחיצוניות החכמה שהוא נובלות
 חכמה כמשי׳׳ת (וע׳ נד״ה וכל העם רואים ובאגה״ק ד״ה עוטה אור). והנה
 תורה שבעל פה הוא פי׳ וביאור על תשב׳׳כ שבתשב״כ אינו מפורש היטב
 כל המצות לפי שנמשכה מבחי׳ ח׳׳ע שלמעלה מהשגה רק בתושבע׳׳פ
 בא לידי גילוי לפרש כל פרטי המצות ולכן נקרא תשבע׳׳פ בחי׳ דבור
 מלכות פה כוי• אן־ איגו בא לידי גילוי בתשבע׳׳פ אלא בחי׳ אחוריים
 וחיצוני׳ תשב״כ בחיגת הארה בעלמא שהם גוף המצות אבל פנימית
 תשב׳׳כ שהם טנת׳׳א אינם באים לידי גילוי כלל. והם הנקראים עלמין
 םתימין דלא אתגליין שאינם באים לידי גילוי כלל. וכאשר מבואר
 בפע״ח שט״ז פ״א על האריד׳ל שהיה ישן בשבת והיו שפתותיו מרחשין
 וכשניער שאלו אותו מה שלמד והשיב שאם היה דורש שמונים שנים
 רצופים יומם ולילה לא ישלים לפרש מה ששמע בשעות ההם. והיינו
 מפגי שראה והשיג בפגימית התודה שא״א לבוא לידי גילוי כלל בדבור
 (ועמ״ש מזה בביאור המתחיל לבאר ענין קי״ס ובביאור ע״פ ואתחנן).
 וזהו ואתא שהוא בלשון תרגום לפי שאינו נמשר אלא בחי׳ אחוריים
 והארה בעלמא שהם רבבות צמצומים להעלים את עצם החכמה שנקרא
 קדש שלא יומשר רק הארה חיצוני׳ בעלמא. וזהו ואתה מרבבות
 קדש כנ״ל. ועתה יובן מ״ש וזרח משעיר למו שנאמר על תשב״כ
 שהוא בחי׳ ח״ע שנמשכה מלמעלה מן החכמה רק בבחי׳ שערות.
 כי הגה ידוע דבחי׳ חכמה עילאה דאצילות הוא ראשית הגילוי שהוא
 ראשית ההשתלשלות לבחינת בינה ומדות דאצילות עד בחי׳ מלכות
 דאצילות שהוא מקור להתהוות יש מאין שהם מלאכים ונשמות דבי״ע
 ונקרא השתלשלות עילה ועלול כמו מחכמה לבינה שהם ערד זה לזה.
 וכן מבינה למדות דאצי׳ וכוי. ויובן כל זה יותר בפרטות ע״פ משל
 מבשרי אחזה כו׳ מכחות הנפש כי הנה אנו רואים שהולדת המדות
 הם מהשכל שלפי ערר גילוי השכל p יהיה המדות ושלכן התינוק
 ששכלו קטן מאד מדותיו הם ג״כ לדברים קטגים משא״כ הגדול
 ששכלו גדול לכו המדות שלו הם ג״כ לדברים גדולים ונמצא שהתהוות
 המדות הם מהשכל ונקרא מוחין למדות והוא בחי׳ עילה ועלול (שהם
 קרובים בערר זה לזה היינו שאין ביניהם דילוג הערד ממש וזהו נקרא
 השתלשלות כשלשלת העשויה מטבעות רבות שראשה של זו נקשר
 ונתחבר בסופה של זו כן המדות מתחלה כלולים בשכל ואח״כ נמשכים
 בגילוי והשכל מתלבש בהם נמצא בחינה אחרונה שבשכל מלובש
 ממש בהמדה). משא״כ התהוות השכל מלמעלה מהשכל אינו ע״ד
 הנ״ל שהרי כח השכל שבנפש שממנו נמשד גילוי בהשכלות אינו מושג
 כלל מהו והוא למעלה ממהות שכל ולכן זה שיתהוה ממנו שכל הוא
 נקרא יש מאין היינו התהוות חדש ולא ע״ד עילה ועלול לבד. ועמ״ש
 בד״ה מי מנה עפר יעקב בפי׳ בראתיו יצרתיו כוי. ויותר מכן הוא
 בהנמשל למעלה דהנה מחכמה ואילר הוא בתי׳ השתלשלות עילה
 ועלול הנזכר בספרים. אבל התהוות החכמה מלמעלה מהחכמה
 אינו בבחי׳ עילה ועלול רק יש מאין כמ״ש והחכמה מאיו תמצא כי
 מה שלמעלה מהחכמה אינו ממהות חכמה כלל. ונקרא חכמה
 סתימאה פי׳ שאיגו מושג כלל, וזהו ענין שתוק כך עלה במחשבה.
 ואין הענין שאין לזה טעם ח״ו דא׳׳כ הל״ל כך עלה ברצון. אך
 בחי׳ במחשבה היינו בחי׳ ח״ס טעם הכמוס שא״א להיות מושג
 לבר נדמה כאלו הוא רצון בלי טעם (ועמ׳׳ש מזה בביאור ע״פ כי

 על כל כבוד חופה וע״פ אם בחקתי ובביאור ע״פ אלה מסעי כר ויכתוב

 משה בו׳ ובפי ואתחנן ד״ה עניז ק״ש), ונקרא חכמה ע״ש שהוא מקור

 החכמה. אד אין התהוות החכמה מבחי׳ ח״ס ע״י עילה ועלול

 פנחס (דרי״ד ע״ב) לבתר ביומא תמינאה חדותא דאורייתא היא כו׳
 למהוי כולא חד כו׳ דישראל הוא עכ״ל. ופי׳ הרמ״ז שם שאז מקבלת
 המל׳ אור החכמה כו׳ ובחי׳ יעקב וישראל נעשים אחד כו׳ עכ״ל, ועיין
 עוד בהרמ״ז פ׳ אמור (דק״ד ע-ב) בד״ה ביום השמיני כו׳ ע״ש. וזהו
 עניו מורשה קהלת יעקב שהרי בחי׳ יעקב וישראל נעשים אחד ממש
 בשמע״צ כנ״ל ולכן גם למטה בנש״י מקבלים כולם מבחי׳ עצמיות
 התודה. ולכן נקרא מורשה לשון ירושה דייקא ולא מאורסה לבד.
 ועל דרד זה יש לפרש מ״ש בזהר אמור שם והאי יומא יעקב הוא
 רישא לחדותא כוי. וע׳ עוד מענין אירוסין ונשואין בביאור שע״פ
 כי על כל כבוד חופה כו׳ ום״פ ויגש. ובד״ה וארשתיד לי כו׳ ובד״ה
 טוב לחסות. וע׳ עוד ע״פ לריח שמניד כו׳ וע״פ עיגי כל אליר כו׳ ומשם
 יובן דכמ״כ בעבודת ה׳ באדם בעבודה שבלב זו תפלה שייר ב׳ בחי׳
 אלו דאירוסין ונשואיו שהרי גם נש״י נק׳ כלה כו׳ ע״ש ובפי מטות
 ע״פ ואשה כי תדור נדר בנעוריה כוי. ועפ״ז יובן היטב מה שבשמיני
 עצרת דייקא ממשיכי׳ נש״י בחי׳ יחוד דחתן וכלה תשב״כ ותשבע״פ
 שזהו ענין בוניד• והענין שזהו ע״י התשובה דעשי״ת ממעמקים
 קראתיו־ עומקא דליבא שזהו ענין שנמשד התפעלות האלקית בבחי׳
 פנימי׳ ותוכיות הלב שבחי׳ זו היא הנק׳ נשואין בעבודה שבלב וידעת
 את הוי׳ וכמ״ש במ״א ע״פ כי תצא כו׳ וראית בשביה אשת יפ״ת כו׳
 דקאי על הנשמה עד ואח״כ תבוא אליה ובעלתה זהו בחי׳ נעילה דיוהכ״פ,
 ודרד פרט בכל יום הו״ע נפילת אפים והיינו לומר שזהו כשנמשר
 ההתפעלות מגדולת ה׳ בעומק הלב וכמ״ש בכל לבי דרשתיד והיינו
 להיות אליר ה׳ נפשי אשא בו׳ תשובה עילאה כוי וכיון שכן לכן עי״ז
 יש בכח גש״י להמשיד אח״כ בסוכות ושמע״צ ג״כ בחי׳ נשואין ויחוד
 פנימי׳ תשב״כ בתשבע״פ ועמ״ש מזה בד״ה והיה כמשוש חתן על כלה
 ע״ש ועמש״ל בפי׳ ולא תתורו כו׳ למען תזכרו כוי, ויחוד זה הוא בחי׳ גילוי
 אור אבא כו׳ וגילוי זה דאור אבא נמשר ג״כ בכל נש״י כנ״ל, וזהו
 אל תקרי בגיד אלא בוניר, כי מתחלה בעשי״ת קבלו מאור אימא
 וכנודע מענין שמאלו תחת לראשי קו השמאל בג״ה וכן ביוהכ״פ
ד נ  כל העליות ע״י אימא כו׳ (עיין מהר אמור ד״ק ע״ב). וזהו בחינת ב
 כי ביגה בו י״ה וכעגין תשובה תשוב ה׳ במילוי יו״ד וכו׳ וגם בינה
ד ע״ד ברא כרעא כו׳ נ  ליבא היינו להיות עומקא דליבא וזהו ג״כ ב
 להיות בטל כביטול הרגל לגבי הראש כוי. ועי״ז אח״כ בשמע״צ בוניד והיינו
 המשכת אור אבא כמ״ש בחכמה יבנה בית. ועמ״ש מזה בד״ה וכל
 בניד וזהו ויעקב נסע סכותה ועי״ז אח״כ ויבן לו בית הוא בחי׳
 תשבע״פ שנקי בית שבשמ״ע ממשיכים בה מעצמיות ח״ע כנ״ל ועיין
 בזח״א וישלח (דקע״ב) ושם פי׳ ויבן לו בית כד״א בית יעקב. דהיינו
 שגילוי זה נמשד ג״כ בכל גש״י שמקבלים כולם מגילוי אור זה כוי.
 וזהו מורשה קהלת יעקב ועיין באדרא (דק״ל ע״א) ע״פ בית יעקב
 לכו ונלכה באור ה׳ ועיין מ״ש עוד מעגין גובלות חכמה שלמעלה
 תורה באגה״ק בד״ה עוטה אור כשלמה בשם הלק״ת פ׳ כי תשא וע״ש
 דהוא בעניו אחר קצת ממשג״ת לעיל ע״פ הלק״ת בתהלים(סי׳ ע״ח) ובפ׳
 וזאת הברכה. אד קרובים הדברים ועולים בסגנון א׳ וע׳ לקמן עוד

 מענין זה):

 ביאור ע״פ תודה צוה

 הנה תורה שבכתב הוא בחי׳ חכמה כי אורייתא מחכמה עילאה
 נפקת. והגה איתא בבראשית רבה פרשה י״ז ג׳ נובלות הו כו׳
 נובלות חכמה שלמעלה תורה כוי, פי׳ כי חכמה עילאה דאצילות חכים
 ולא בחכמה ידיעא למעלה מו השגה ונקרא בחי׳ איו שהוא בחי׳ ביטול
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 נרגש בה עדיין אותיות בלל אך מיד כשיתבונז בה במוח הבינה
 ימצאו בחי׳ אותיות באותו השכל והסברא מורגשים האותיות ממש
 ויש להבין מהיכן נמצאו ונולדו האותיות בהשכל. אך העניו כי באמת
 היו האותיות כלולים תחלה ג״כ בהשכל רק שלא היו ניכרים למהות
 בפ״ע ואח״כ במוח הבינה באו לגילוי להיות נרגשים ג״כ. והמשל
 בזה הנה המים כלולים ג׳׳כ מד׳ יסודות וא״כ יש גם כן עפר ממש
 כלול בהמים. אך אינו ניכר ונרגש כלל שיש שם עפר רק כאלו אין
 רק מים לבד. אבל ע״י בישול שיבשלו המים באש יתפרדו חלקי העפר
 ויהי׳ ניכרים ונרגשים. והנה עפר הוא בחי׳ אותיות הכלולים בהשכל
 הנק׳ מים וע״י דכביש באשא הוא בחי׳ ה״ג נעשה מציאת האותיות בגילוי
 ממש. רק שצ״ל ג״כ המתקת הגבורות שלא להיות צמצום גמור.
 וזהו דגליד ברוחא כוי. והנה מאותיות דתשב׳׳כ נמשך בתשבע״פ כמו
 פרק השואל במס׳ ב״מ נלקח מוי״ו דוכי ישאל איש כו׳ וי״ו מוסיף
 על עניו ראשון משא״כ טעמים נקודות תגיו לא באו בגילוי בתשבע׳׳פ.
 וזהו שנאמר ואתה כו׳ מימינו אש כוי היינו התהוות אותיות דתשב״כ
ח  ע״י דכביש באשא ומזה נמשך התשבע״פ. ועמ״ש בד״ה ועשית צ
 גבי ופתחת עליו פתוחי חותם. ובזה יובן מ״ש וכדה על שכמה
 ואח״כ כתיב ותורד כדה על ידה כי פי׳ כדה היינו כ״ד ספרין דאורייתא
 ולפי שנובלות חש״מ תורה היינו מבחי׳ שערות ולכן נאמר וכדה על
 שכמה שהוא בחיי אחוריים דרק מבחי׳ אחוריים ונובלות חש״מ נמשכו
 הכ״ד ספרי׳ דאורייתא וכמשל ביטול כד א׳ לגבי הים או המעין.
 וז״ש במשה רבינו ע״ה ופני לא יראו בו׳ אד כדי שיומשד עוד
 מתשב״כ לבחי׳ תשבע״פ שאינה אלא הארה מועטת מבחי׳ תשב״כ
 לפי שאינה פירוש אלא רק על עצם המצות שבתשב״כ אבל טנת״א
 שבתשב״כ שכל אחד ואחד מרמז על ריבוא רבבות עלמין אינה באה לידי
 גילוי כלל. רק ר״ע הי׳ דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות
 כו׳ (וע׳ במנחות דכ״ט ע״ב) אבל בתשבע״פ אינה באה לידי גילוי
 כלל הטנת״א שבתשב״כ, (ומה שנת׳ לעיל דמבחי׳ אותיות דתשב״כ
 הוא בנין התשבע״פ היינו רק מענין הפשט המלובש בהתיבות
 והאותיות ומיתור או חסר האותיות כמו וי״ו מוסיף כוי, אבל
 טעם תמונת האותיות למה הוי״ו בתמונה זו ועל מה מרמז לא
 בא לידי גילוי בתשבע״פ) רק הפי׳ לבד שאינו אלא הארה בעלמא
 מתשב״כ. וזהו ראמר העבד הגמיאיני נא מעט מים מכדך שהעבד
 הוא בחי׳ מל׳ בחי׳ תשבע״פ ולזאת נקרא עבדו זקן ביתו דבחי׳
 ח״ע תשב״כ, המושל בכל אשר לו היינו כל ההשתלשלות דבי״ע שנמשך
 מבחי׳ העבד כמ״ש מלכותך מלכות כל עולמים, וזהו הגמיאיני
 נא מעט מים מכדך שהגילוי שבתשבע״פ הנמשך בה ממים דכ״ד
 ספרים דאוריי׳ הוא רק מעט מים מכד זה שרק הארה בעלמא
 נמשך בגילוי בתשבע״פ ולא כל המים שבכד דתשב״כ דהא טנת״א
 לא באו בגילוי כנ״ל, וזהו ותמהר ותורד כדה על ידה שא״א להיות
 המשכה זו כ״א ע״י שתוריד הכד על ידה היינו שיתלבש החכמה
 בבחי׳ מדות שנקרא ידים שאז יכול אח״כ לבוא השפע עד בחי׳ מל׳
 שהוא בחי׳ תשבע״פ שמקבלת מבחי׳ ידים דוקא: (ואפשר שזהו עניו

 כדכד ב׳ בחינות כד היינו בחי׳ כדה שעל שכמה וכדה שעל ידה):

 ג והנה מבואר למעלה דתשב״כ ותשבע״פ נקרא חתן וכלה וכל
 הנ״ל זהו בחי׳ קדושין ואירוםין. כמו שקדושין הם רק
 נתינת טבעת קדושין עד״מ שהוא דבר מועט, כד ענין המשכה הנ״ל
 מתשב״כ שהיא רק הארה בעלמא ממנה מעט מים מבדר הנמשר
 לתשבע״פ נקרא קדושיו, אבל בשמע״צ שעושים שמחת תורה הוא בחי׳
 יחוד שאחר הנשואין. וזהו שאומרים מוריד הגשם המשכת טפת מ״ד

 רק דילוג הערך. וזהו הנקרא בע״ח ובאדר״ז (דרצ״ב ע״א) או״א במזלא
 אתכלילן וביה תליין כו׳ היינו שאו״א יונקים מבחי׳ שערות דת״ד
 הנמשכים ממו״ס כמו עד״מ למטה דאע״פ שהשערה נמשכה מהמוח.
 עכ״ז היא רק מותרי מוחיו ואינה ערוד לעצם המוחין כי ניקב קרום
 המוח טריפה שבזה תלוי החיות והשערות יכולים לגוזזו לגמרי בלי
 שום כאב. כך עד״מ המשכת והתהוות החכמה דאצילות מחכמה
 סתימאה נמשל לבחי׳ שערות שזהו דילוג הערך ולא כמו עילה ועלול
 שמהות ועצם העילה מתלבש בהעלול כנ״ל ממשל השלשלת. והנה פי׳
 השערות ידוע ג״כ שהם י״ג מדות ונוצר חסד כוי. והענין כי יש
 דצח״מ והנה במדבר יש ג״כ כלול דצ״ח כי העצמות הם בחי׳ דומם
 ושערות בחי׳ צומח כוי. וכן ג״כ יש דצח״מ רוחני בכחות הנפש
 המדברת האותיות הם בחינת דומם והמדות הם בחי׳ צומח שיש בהם
 גידול שמתחלה ההתפעלות קטנה ואח״כ מתגדלת והשכל הוא בחי׳ חי
 כבי״ ש והחכמה תחיה ומקור השכל שהוא בחי׳ ח״ס הוא בחי׳ מדבר
 כי שרש התהוות הדבור שהוא האותיות נלקח מקדמות השכל שבנפש
 שלמעלה מהשכל הגלוי כנזכר בד״ה ויעש דוד שם (ואף שהאותיות
 הן בחי׳ דומם הרי נעוץ סופן בתחלתן כוי). והנה בבחי׳ מדבר עצמו
 שהוא ח״ס כלול ג״כ ד׳ בחי׳ כנ״ל במשל נפש המדברת הכלולה מד׳
 בחי׳ וכן גוף האדם המדבר בלול מד׳ בחי׳, ובחי׳ המדות דח״ם נקרא
 צומח ולכן נקרא שערות שהן בחי׳ צומח שבגוף, והנה במשל גשמי מובן
 שדומם וצומח הן קרובים זה לזה ומובדלין בערר מבחי׳ חי שיש בו
 נפש החיוני׳ וכש״כ מבחי׳ מדבר כוי, וכמו שבגוף האדם ג״כ אינן
 ערוך השערות שהן בחי׳ צומח לגבי אברי הגוף שבהן מלובש נפש
 החיונית והשכלי׳ כמו הלב ומוח ואפילו לגבי שאר האברים. כד אין
 ערוך בחי׳ מדות ונוצר חסד לגבי עצם הח״ס ולכן נמשלו לשערות
 שהוא בחי׳ צומח הכלול במדבר כו׳ שאינו ערוד אפילו לגבי נפש
 החיונית שבמדבר כש״כ לגבי נפש השכלית ובחי׳ שערות אלו הו הן
 מקור ושרש להתהוות החכמה דאצילות וא״כ אין זה בחי׳ השתלשלות
 עילה ועלול רק דילוג הערר. וזהו שנאמר במ״ת וזרח משעיר למו.
 פי׳ שעיר היינו שער יו״ד כי התורה שהיא חכמה דאצילות נמשכת מבחי׳
 חכמה סתימאה ע״י שערות לבד. והנה השערה היא בחי׳ ו׳ והאור
 שבתוך השערה הוא בחי׳ יו״ד וכנודע שהשערה חלולה ומלובש בתוכה
 יניקה מהמוח (ועיין מזה בלק״ת ר״פ תולדות הביאו הרמ״ז בפ׳ אמור דף צ״ד),
 ומה שנקרא יו״ד להיות כי נודע שיש בחי׳ עשירי׳ מאות אלפים
 רבבות. והנה אלפים ורבבות הם בא״א וגם לפעמים מאות כנזכר
 במאמר מאה ועשרים ושבע שנים דשני חיי שרה• אר מה שיוכל
 להתלבש בהשערה הוא רק בחי׳ עשירית שזהו בחי׳ יו״ד לבד (צ״ע
 ;־׳ לקמן), וזהו ענין משארז״ל נובלות חכמה של מעל׳ תורה פי׳ חש״מ

 היינו ח״ס דא״א שנקרא חכים ולא בחכמה ידיעא כידוע, ואורייתא
 שהיא חכמה דאצילות נמשכת מח״ם רק מבחי׳ הנובלות שבה דהיינו*
 בחי׳ שערות לבד, וזהו וזרח משעיר למו כנ״ל (ולעיל נתבאר דנובלות
 חכמה הוא בחי׳ אחוריים דאבא וי״ל דהכל א׳ לפמ״ש הרמ״ז בפ׳
 אמור (״״יד שפ) המציאות אבא הוא מאור הפנימי שבדיקנא שלמעלה
 .מהשערות עצמן ע״ש וע׳ בפע״ח שער הק״ש פט״ו שפנימי׳ אבא כו׳
 א־׳ב בחי׳ נובלות חש״מ דהיינו בחי׳ אחוריים דאבא כו׳ הוא לא רחוק

 מבחי׳ השערות הדיקנא כוי, והבו):
 ב יאח״כ אמר ואתה מרבבות קדש מימינו אש דת למו והוא להיות
 המשכה מתשב״כ לתשבע״פ שהוא ע״י בחי׳ אש דכביש
 באשא. והנה פי׳ ואתה היינו בחי׳ התהוות האותיות שבתשב״כ שזהו
 ע״י דכביש באשא כוי. והענין יובן עד״מ ממה שאנו רואים במהות
 השכל שבאדם כשישכיל אדם איזה סברא חדשה שנופלת לו במוחו אינו

ו יה:בנת״י:באגה״ק.  טרה שמועלה׳ נ
-׳ ׳;יין בהוספות.



 לקוטי ברכה תורה צו

 כך האתעדל״ת והתשובה עולה למעלה מעלה לבחי׳ ישת חשך סתרו
 ונמשך משם להיות מוריד הגשם המשכת הטפה כר. גם י״ל המשל
 מענין ואד יעלה באופן אחר היינו עד״מ שמתחלה היו האידים דקים
 מאד ומתגשמים אח״כ ונעשים עב וענן להוריד מטר כמ״כ המשכת
 הטפה הג״ל מהמוח ומתגשמת כר ומכל טעמים הנ׳׳ל נקרא המשכה
 זו בחי׳ מוריד הגשם, (ופירוש משיב הרוח ומוריד הגשם יובן ע״ד
 מ״ש בפ׳ מקץ סד״ה נר חגוכה בו׳ מזוזה מימיו כי׳ אד איו אור
 התורה עולה בשם אור אלא ע״י נר מצוה כו׳ אויר סביב האור כוי
 גורם להאיר אור כוי. ואויר היינו בחי׳ רוח ע״ש ועיין בזהר הרקיע
 בפי׳ הזח״א פ׳ בראשית (דם״ו ע״א) אוירא דיליה לא אתיידע כלל
 עד כר נהיר נקודא חדא סתימא עילאה ע״ש. וזהו עניו שלהיות
 מוריד הגשם המשכת התורה ממו״ס הוא ע״י משיב הרוח אוירא
 דע״ג קרומא כר שבו הדעת דעתיק ועיין באדרא דנשא (קל״ד ב•)
 וע׳ בלק״ת ס״פ בראשית ע״פ לא ידון רוחי כר ובזח״א (דל״ז סע״ב
 ת״ח א׳) ובזהר הרקיע שם ובזח״ב (דקע״ח סע״נ), אבל ע״י התורה

 ומצות עץ חיים היא כר משיב הרוח ועמ״ש ע״פ ואתה מרבבות
ד אלא בוניר שישראל בונין וממשיכיו תשבע״פ נ  קדש). וזהו א״ת ב
נד ששרשם ג״כ מבחי׳  מבתי׳ תשב״כ והכח הזה בהם לפי שהם בו
 זיווג גופני שהוא הטפה הנמשכת מפנימית המוחי׳ וכמארז״ל ישראל
 עלו במחשבה וכבר נתבאר לעיל מהו במחשבה לכן ביכולתם הוא
 להמשד המשכה זו מבחי׳ פנימית ח״ס בתשב״כ ותשבע״פ כנ״ל. וזהו
 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב והנה מורשה ג״כ לשון
 ירושה. והענת כי יש בחי׳ נשמות הנקראים בנים למקום. וזהו בחי׳
 ישראל בחי׳ כי שרית כוי ויש נשמות שנקראים עבד וזהו בחי׳ יעקב
 עבדי. וזהו ענין ברא כרעא דאבוה שבטל ממש כביטול הרגל לגבי
 ראש ואין לו רצון אחר כלל, ופי׳ ברא כרעא היינו נה״י דאו״א מוחץ
 לז״א כוי. והגה כמו שהרגל נושא הראש עד״מ בד ביכולת בחי׳
 ישראל להמשיד יחוד הנ״ל להיות מאירוסין נשואין כר ועמש״ל מזה.
 אבל הנשמות הנקרא יעקב מקבלים יחוד זה דרך ירושה דכיון שנמשד
 השפעה זו בבחי׳ מל׳ תשבע״פ מקבלים ג״כ הנשמות דבי״ע הנקרא
 עבד להיות נקלט ונמשד בכל א׳ אור ה׳ בבחי׳ פנימית הלב ועמ״ש
 במ״א ע״פ כי הוא יברר הזבח ואח״כ יאכלו הקרואים כוי. ולכן תגדל
 השמחה בש״ת בכל ישראל מגדולם עד קטנם כו׳(הג״ה, ועפ״ז יובן
 ג״כ מה שאמר אבא בנימין על תפלתי שתהא סמוכה למטתי ומבואר
 בפרש״י שגם ללמוד לא רצה קודם התפלה אלא להתפלל תיכף ובתום׳
 פ״ק דברכות (דף ה׳ ע״נ) ולא ידעתי מנא ליה דאסור בלימוד
 קודם, אבל באמת אין זה משום איסור אלא שמעלת* העסק בתורה
 שאחר התפלה הוא גבוה יותר מתורה שקודם התפלה אם כבר הגיע
 זמן תפלה, והענץ דאע״פ שנת׳ שהיחוד הוא בשמ״ע הייגו דרד כלל
 כי כל היו״ט הם כלליים לכל השנה כמ״ש במ״א. אבל דרד פרט
 נודע בפע״ח שבתפלה דכל יום הוא בחי׳ היחוד דזו״נ שהם בחי׳
 תשב״כ ותשבע״פ והיינו ע״י קדימת בחי׳ בכל מאדר בק״ש שזהו
 המעורר בחי׳ גילוי חופה עליונה כמ״ש על פסוק כי על כל כבוד
 חופה ויחוד זה מתחדש בכל יום כי בכל יום נעשה האדם בדיה
 חדשה וצ״ל העלאת מ״נ מברורים דק״נ ע״י מאדר רשפי אש
 דס״ג כוי, ועמ״ש ע״פ ואלה שמות בני ישראל מענין ליבון הלכתא
 וע״פ ששים המה מלכות כוי, ולכן אם הגיע זמן תפלה ואינו
 מתפלל וממשד החופה והיחוד א״כ לימוד התורה שלומד הוא רק
 מבחי׳ נובלות חש״מ הנמשד בתשב״כ מצד עצמו וממנו לתשבע״פ
 בבחי׳ קדושין לבד, אבל כשהקדים ק״ש ותפלה ונעשה היחוד א״כ
 עסק התורה שאח״כ יש ונמשד בזה גילוי חש״מ ממש ולא נובלות
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 •) עיין בהוספות.

 וכמארז״ל גבי גשמים משיצא חתן לקראת כלה כדפי׳ בערוד. אד
 קודם יחוד זה צ״ל חופה והוא עליית שגיהם תשב״כ ותשבע״פ בבחי׳
 סובב כל עלמין דקמיה חכמה ועשייה שויו (וע׳ מהר בראשית דף ח׳
 ע״א בפי׳ הרמ״ז שם וסוד החופה כר ונלע״ד בו׳ ע״ש ועמ״ש בביאור ע״פ

 כי על כל כבוד חופה). וזהו מה שאגו אומרים ברגלים והשיאנו בו׳ אז

 עי״ז יכול להיות אח״כ יחוד זה שהוא המשכה פגימית ממש ולא הארה
 בעלמא כמו הקדושין הנ״ל. והענין כי בחי׳ היחוד עד״מ הוא המשכה
 שלמעלה מבחי׳ נובלות חש״מ כ״א מבחי׳ חכמה שלמעלה ממש היינו
 מעצמותה ומהותה. דהנה מבואר למעלה מה שנקרא נובלות הוא לפי
 שהתהוות החכמה דאצי׳ הנקרא תורה מח״ס הנקרא חכמה שלמעלה
 היא בבחי׳ דילוג גדול מבחי׳ שערות לבד ולא ממהות ועצם הח״ס
 ועד״מ באדם השכל לגבי כח השכל הוא יש מאין שאין עצם כח השכל
 מתגלה ונמשר כלל בבחי׳ השכל המתגלה ולא כמו השכל לגבי המדות
 שמהות השכל מתלבש בהמרות כנ״ל. אמנם המשכת הטפה מהאב
 הנמשכת ג״כ מהמוח כנודע הגה אע״פ שהוא גשמיות מ״מ מלובש בה
 ממהות ועצם כח המוחין ולא הארה בעלמא שהרי יולד ממנה ולד
 בשכל ומדות שיהיה בדמיון האב ויש בו מהות כח השכל ממש כמו
 באב ולא הארה בעלמא כמו בגילוי השכלה פרטית וכמבואר באגה״ק
 בסופו ועוד זאת שהרי הדבור כוי והטפה שנמשכה כו׳ ע״ש. וכר
 יובן הגמשל למעלה דבחי׳ גובלות חש״מ הייגו עד״מ כמו גילת השכל
 ממקור השכל שאינו אלא הארה ומזה גמשד בתשב״כ ואח״כ הארה
 מזה נמשר בתשבע״פ כנ״ל וזה נקרא קדושין המשכה מבחי׳ ח״ע
 הנק׳ קדש כמ״ש ואתה מרבבות קדש. אבל בחי׳ יחוד חתן וכלה
 הנה הטפה שרש שרשה ממקור ועצמיות הח״ס ולא מבחי׳ נובלות
 לבד. וכמ״ש בע״ח שער הנסירה ספ״ג וכן זה המוח עילאה דא״א
 בו׳ ואח״כ לוקחים הטפה או״א כו׳ ע״ש, אלא דלכאורה אינו מובן כיון
 ההתהוות תשב״כ הנקרא חתן הוא רק מבחי׳ נובלות חש״מ א״כ איד
 שייר לומר שהיחוד נמשר מפנימית ח״פ• אד הענין דזהו ענץ החופה
 שצ״ל קודם היחוד שהוא בחי׳ סוכ״ע בחי׳ כתר שלמעלה מהחכמה ואז
 עי״ז נמשר גילוי מפנימית מו״ס בתשב״כ הנקרא חתן וממנו לחשבע״פ,
 ולכד קדמו ז׳ ימי החג לשמע״צ שהם עד״מ ז׳ ימי המשתה שאחר
 החופה ונמשכים אורות מקיפים מבחי׳ סוכ״ע, וגם הלולב ומיניו הוא
 המשכת הדעת כי קטן אינו מוליד והטפה נמשכת מבחי׳ הדעת דוקא
 כמ״ש וידע האדם כוי, ואז עי״ז יוכל להיות אח״כ היחוד בשמע״צ שזהו
 המשכה פנימית ממש ולא בחי׳ נובלות לבד ולכן הוא שמחת תורה

 שהתורה עצמו שמחה מגילוי זה כוי:
 ד וזהו עניו מוריד הגשם שמתחילים לומר בשמע״צ כי בחי׳ השפע׳
 הגשם בארץ הוא כמשל המשכת הטפה שכמו שמהטפה נולד
 ולד כר הגשם מרוה את הארץ והולידה בו׳ וגם דכמו שהגשם נמשד
 טיפין טיפין והיינו ע״י שיורדין בגבורה שממנה בא ההתחלקות ולכן
 נמשל המטר לשערות כמ״ש כשעירים עלי דשא שכן הוא ג״כ שערות
 הראש כל א׳ גומא בפ״ע כמ״ש בגמרא, ואע״פ שבחי׳ המשכת טפת
 מ״ד הנ״ל נמשכה מבחי׳ פנימית חש״מ שלמעלה מבחי׳ גובלות ושערות
 מ״מ היא נמשכת ויורדת דרד בחי׳ השערות מזל ונוצר ונקה רק
 ששרשה למעלה מהשתלשלות כמ״ש במ״א ע״פ והנצח כו׳(ועיין זח״ג
 נשא (קל״ד א׳) בהאי מזלא תליין ועמ״ש הרמ״ז בפ׳ בא (ד״מ פע־׳נ)
 שמזל ונוצר חסד כו׳ ובתור פנימיותו בו׳ ועיין מ״ש מזה בביאור ע״פ
 שוש אשיש כוי). ועוד זאת דכמו הגשמים יורדים בגבורה כר ג״כ
 המשכה הנ״ל דכביש באשא כר בחי׳ גבורה דע״י המלובשת במרים,
 ועוד זאת דכמו התהוות הגשם הנה אד יעלה מן הארץ ונעשה עב
 ועגן ובו יורד הגשם. (עייז בראשית רבה פ׳ י״ג ובסוכה די״ב א׳ בתוספות/
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 92! לקוטי ברכה תורה

 דכל גילוי הוא מבחי׳ שם ב׳׳ן שהוא בחי׳ מלכות שזהו בחי׳ הגילוי
 לכן גאמר ברבקה ותרד העינה להתלבש במו״ס ולכן אמר לה העבד
 הגמיאיני ותורד כדה על ידה כו׳ כמשנת״ל. וגם לגמליד אשאב להריק
 ברכה ג״כ למטה ע׳ בזח״א וישב (דקפ״א םע״ב) ובמק״מ שם ועמ״ש
 במ״א בפי׳ אל עליון גומל חסדים טובים, ובמ׳׳א גת׳ דיצחק ורבקה
 שהם מ״ה וב״ו היינו תשב׳׳כ ותשבע׳׳פ וזה היה עדן שליחות דאליעזר
 לברר ולהמשיד יחוד זה. ולכן ארדל בב״ר חיי שרה פ׳ סמ״ד אמר
 רבי אחא יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים כי תורתן
 של בנים עכשיו הוא רק מבחי׳ אירוסין נובלות חכמה בו/ אבל שיחתן
 של עבדי אבות גרם להמשיר בחי׳ היחוד ממש שהוא בחי׳ נשואיו
 ופנימיות כוי. וגם עכשיו י״ל בחינה זו דהנה תשרי נק׳ ירח האיתנים
 שבו נולדו האבות וע״י התשובה בעשי׳׳ת נקראו נש״י עבדי אבות
 עכ׳׳פ כמאמר אם כבנים אם כעבדים וגם שיש בחי׳ עבד שגבוה
 מבחי׳ שר כמו שרבי חנינא בן דוסא נק׳ כעבד לפני המלד כו׳
 והתפלה נק׳ שיחה כמ״ש תפלה לעני בו׳ ישפוד שיחו וזהו עניו ויצא
 יצחק לשוח ועמ״ש בד״ה ע״כ יאמרו המושלים גבי עיר סיחון, וכבר
 נת׳ שע״י התפלה בעשי״ת נמשד אח״כ בחי׳ הנשואיו והיחוד בשמחת
 תורה א״כ יפה שיחתן ותפלתו גם של בחי׳ עבדי אבות דהיינו אפי׳
 בחי׳ אם כעבדים מה שמשברין לבן בעשי״ת ושופכים שיח לפני ה׳
 יותר מתורתן של בנים שהיא רק בחי׳ נובלות חכמה ולכן ניתנו רק
 ברמיזה, אבל ע״י שיחה ותפלה בעשי״ת ממשיכים בחי׳ עצמיות חכמה
 שלמעלה ולכו נכפלה פרשתו ובאה בביאור רב להורות על גילוי

 והמשכה מעצמיות חכמה שלמעלה:

» 

 והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר
 להשתחוות לפני אמר הי. (ועיין מזה ברבות בא ספט״ו בגמרא
 פיק דסוטה דף הי םע״א, זח״א קי״ו אי קפ״א אי, ה״ב קנ״ו ב׳ קנ״ז אי, ח״ג
 ע״ו א׳ ע׳׳ט ב׳ קמ״ה א׳) הנה כתיב כל הנקי בשמי ולכבודי בראתיו

 יצרתיו אף עשיתיו (בישעיה מ״ג זי) (ועיין מזה בב״ב דע׳׳ה ב׳ יומא ל״ח א׳,
 רנות בי תשא ספמ״ו, זח״א צ״ז ב׳ ד״כ אי, זדב מ״נ בי, ודג רנ״ה א׳ רכ״ח אי) פי'

 שכדי להיות נקרא בשמי וכמ״ש נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ירד ונשתלשל
 בבחי׳ בי״ע להיות לו גם בחי׳ המעשה. והנה ראש חודש אע״פ
 שמותר בעשיית מלאכה מ״מ אינו נקרא בלשון הפסוק יום המעשה וכמ״ש
 מחר חודש וגו׳ ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה(נשמואל
 א׳ סימן כ׳ י״ט) (וע״ש נת״י ובפרש״י והרד״ק). והענין כי ששת ימי המעשה

 נק׳ ששת ימי בראשית לפי שנמשכו מבחי׳ ראשית זו חכמה וכמ״ש כולם
 בחכמה עשית וכמאמר עושה בראשית והמחדש בטובו בכל יום תמיד
 מעשה בראשית, ותכלית ירידת החכמה בששת ימי המעשה ול״ט
 מלאכות החורש הזורע כוי הוא לצורר עלייה שיתעלו כל בחי׳ המעשה
 ג״כ לקשרם בה׳ אחד שהמלאכות הם לצודד האדם וחיותו וקיומו, וכאשר
 האדם נושא את נפשו בתפלתו לה׳ אחד בק״ש ואהבת כו׳ ובתפלה
 ברור אתה כו׳ הרי גם כל בחות החיונית שבמלאכות שמהם חיותו
 וקיומו מתעלים עמו ונכללים באחד כי בהם ועל ידם ניתן הכח
 לאדם להעלות ולקשר נפשו באלהים חיים בק״ש ותפלה (והעלאה זו
 היא ע״י החכמה שהיא בחינת ביטול ולכו ע״י החכמה יוכל להיות
 ביטול היש, וזהו שהששת ימי המעשה נקי ששת ימי בראשית שהוא
 בחי׳ חכמה שבכח החכמה הנמשד בהמרות יומשר להיות ביטול היש,
 ועיין בזח״א בראשית (דל״א סע״א) אינון שיתא יומין נפקי! מו בראשית
 וע״ש במק״מ הטעם שהחכמה נק׳ ראשית ועמ״ש במ״א גבי
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 לבד. וזהו עניו עוסק בתורה לשמה פי׳ לשם התורה עצמה ברכו
 כתורה תחלה וכמ״ש במ״א ע״פ כי קולר ערב כוי שאז יש עריבות
 ומתיקות גילוי תענוג העליון המלובש בחש״מ כנודע ועמ״ש ע״פ ואתחנן

 כוי וממש״כ יובן לשם בתוספת ביאור):
 ה ועפי׳ז יוכו עניו פ׳ דאליעזר עבד אברהם שנאמר ויאמר העבד
 הגמיאיני נא מעט מים מכדר שיומשר השפע זו אפי׳ לבחי׳
 נשמות הבאים מסטרא דעבד (וע׳ ברע״מ פ׳ פנחס (דף רט׳׳ו סע״א)
 ובפי׳ הרמ״ז שם וע׳ בזח״א וישב (דקפ׳יא ב׳) ולעיל פי׳ עבד על
 תשב ע״פ וכמה פנים כוי) וצ״ל למה נאמר כ״ז גבי רבקה ומה ענין
 רבקה לזה• אר העניו כי הנה ארז״ל שלע״ל יאמרו ליצחק כי אתה
 אבינו כי אברהם לא ידענו. והענין כי אברהם הוא חסד ושרשו
 מחסד דע״י ויצחק הוא בחי׳ גבורה ושרשו מגבורה דע״י, ולע״ל יהיו
 הגבורות גבוהים יותר כמעלת הזהב על הכסף וכמ״כ יהיו הלוים
 כהנים כמ״ש בלק״ת ובלק״א. והטעם לכל זה הוא כי הנה יצחק
 הוא לשון צחוק כמ״ש צחוק עשה לי אלקים כוי. פי׳ צחוק הוא
 בחי׳ התענוג הנולד מדבר חידוש ופלא, עד״מ כשעושין צחוק מקניגי
 שהוא מלחמת ב׳ חיות כדי שישחק המלר, כד בחי׳ הבירורים דרפ״ח
 כאשר אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא יהיה מזה בחי׳ צחוק
 אצלו ית׳ להיות דבר חידוש שבחי׳ הרע דק״נ יתהפד לטוב ויעלה
 לבחי׳ קדושה. וזהו צחוק עשה לי אלקים דדוקא מבחי׳ שם אלקים
 המסתיר נמשד הצחוק כאשר אתהפכא חשוכא והסתר זה כוי. וזהו
 צחוק עשה לי לשון עבר כל השומע יצחק לי לשון עתיד כי הבירורים
 הם בשית אלפי שני דהוי עלמא וזהו לשון עבר• אר גילוי התענוג
 מזה הוא לע״ל כשישלימו כל הבירורים וזהו לשון עתיד. והנה ענין
 בירור ניצוצות דרפ״ח הנ״ל נק׳ העלאת מ״ן וכל העלאה הוא ע׳׳י
 בהי׳ גבורות דאו״ח דוקא וכמו עניו בע״ת בחילא יתיר שהוא ע״י
 צעקת הלב בכל לב ונפש ומאד וכעין ר׳ אליעזר ב״ד שיצתה נשמתו
 בבכייה וארז״ל יש קונה עולמו בשעה א׳ והיא בחי׳ או״ח (משא״כ
 בחי׳ ואברהם זקן בא בימים מדרגא לדרגא כנזכר בזהר על פסוק
 זה) עד שעולה לבחי׳ גבורה דעתיק מקור כל הגבורות והיא המתלבשת
 במו״ס שהיא למעלה מבחי׳ מו״ס כי בחי׳ ע״י הוא בחי׳ תחתונה
 שבמאציל כו׳ רק שמתלבשת ויורדת במו״ס כדי להיות שרש הנאצלים
 בוי והנה אברהם הוא בחי׳ אבר מה שהוא בחי׳ המשכת גילוי אלקות
 מלמעלה למטה בבחי׳ או״י וכמו בחי׳ צדיקים גמורים צדיק שהוא משפיע
 וממשיר מלמעלה למטה והוא בחי׳ חסד, ועכשיו בזה״ג שעדייו לא
 נתברר כל בחי׳ ק״נ עיקר העבודה היא דוקא בהמשכות אלקות ולכן
 השוב צ״ל יותר מהרצוא. וכמ״ש לשבת יצרה והיינו כי מבחי׳ הגבורות
 יש שרש יניקה לחיצונים יותר מבחי׳ החסדים כידוע המאמר דרישי׳
 דעשו בעטפוי דיצחק ולכן ארדל ובחרת בחיים זו אומנות ובע״כ אתה
 חי להמשיך• האור למטה דוקא. וזהו שעכשיו הכהנים הם העיקר והלוים
 טפלים להם כמ״ש נתונים המה לאהרן כי השוב הוא העיקר, אבל
 לע״ל שיבוררו כל הבירורים ויזדכר כל העולם ובלע המות לנצח ואין
 שטן ואין פגע כוי, אזי אדרבה יהיו הגבורות יותר נעלים מבחי׳ החסדים
 מטעם הנ״ל, דעיקר הצחוק והתענוג העליון הוא דוקא מבחי׳ בירורי
 הרפ״ח בהתהפכות מדות הנפש הבהמית שזהו בחי׳ העלאת מ״ן והוא
 הדבר חידוש ועמ״ש בעניו ציון במשפט תפדה. ולכן יהיו הלוים
 כהנים ויאמרו ליצחק כי אתה אבינו בחי׳ גבורות דא״ח שהוא בחי׳
 בע׳׳ת זהו הגורם עיקר התעגוג העליון כו׳ וכענין נקבה תסובב גבר
 א״ח עט״ב (ועמ״ש בפ׳ תולדות ע״פ אלה תולדות יצחק). וזשארדל אם
 עושין תשובה נגאליו דהא בהא תליא. והנה יצחק ורבקה הם בחי׳
 א׳ ששרשם בגבורה דע״י רק שיצחק בחי׳ מ״ה ורבקה בחי׳ ב״ן ונודע
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 שהם כולם המשכת גילוי ההעלם כמ״ש במ״א. אך ההפרש שבין
 העלאה שבשבת להעלאה שבחול שבשעת תפלה כי איגו דומה בן כפר
 שראה את המלד לבן כרד שראה כר. והענין כי הנה והאופנים ברעש
 גדול כו׳ על ידי השגתם בחי׳ קדוש ומובדל למעלה מבחי׳ סובב
 וממלא כל עלמין הוא דומה לבו כפר שראה עד״מ שביטולו מפני
 המלד מחמת חידוש רוממותו למעלה מגדר השגתו, וזהו בחי׳ ימי
 החול, מה שאיו כן בשבת הוא בחי׳ התגלות עגג העליון ישמחו במלכותה
 ישבעו ויתענגו מטובד אז הוא דומה לבן כרד עד״מ שאין חידוש בעיניו
 רוממות המלד אלא מתענג ונהנה מזיו יקר תפארת גדולתו ועל זה
 אמרו שמש בשבח צדקה לעניים, והענץ כדכתיב שמש צדקה ומרפא
 בכגפיה כי שמש ומגן הוי׳ הוא המרפא בחי׳ רופא חולים ולכו הוא
 צדקה לעניים דלית לון מגרמייהו כלום. וביאור הדבר כי הנה כל ימות
 החול כנסת ישראל הוא בבחי׳ חולת אהבה כמ״ש ממכוני באשישות
 רפדוני בתפוחים כי חולח אהבה אני, והיינו מפני שהיא בבחי׳ עני דלית
 ליה מגרמיה כלום וגכספה וגם כלתה נפשה לעלות אל דודה להתכלל
 באור ה׳ אין סוף ב׳׳ה שהוא למעלה מגדר ממלא וסובב ואהבה
 בכלות הנפש כזו הוא בחי׳ חולה מפני תוחלת ממושכה אשר תמיד
 נכספה וגם כלתה ולא תגיע לזה כל ימי חייה, ולכן נקראו תלמידי
 חכמים בעולם הזה קצירי ומריעי מפני שתלמידי חכמים הם המקבלים
 מבחי׳ חכמה שרואין את הנולד מאין ליש ורואץ שכל השתלשלות של
 בחי׳ יש הוא היפוץ מבחי׳ אין לזאת תכלה נפשם בבחי׳ חולח אהבה
 להשתפר נפשם ממש (בלק״ת פרשה וירא פי׳ חולה הוא כשחסר ממנו
 שער החמשים, יש לפרש כי שער החמשים דבינה הוא המחבר חכמה
 שהיא אין עם הבינה שנקרא יש דהיינו להמשיר הביטול דחכמה גם
 בבחי׳ היש כמ״ש בביאור ע״פ וספרתם לכם. והנה באצילות הוא
 חיבור חכמה ובינה בבח״ תרין רעין. אבל בבריאה אין מאיר
 בחינת חכמה עילאה רק בחיי הבינה ועל כן הבריאה בחי׳ יש.
 ולזאת בימות החול שהמל׳ יורדת לבי״ע על כן היא בבחי׳ חולת אהבה
 מזה שבחי׳ יש הוא היפוד האין. ובשבח הוא בחי׳ ומרפא כי עולה
 באצילות חיבור האץ ביש כר/ וכד צריד האדם לעורר אהבה זו
 בתפלה כדכתיב חלו נא פני אל ופי׳ חלו כמ״ש ויחל משה מלמד
 שהחלה בו׳ והוא בחי׳ והאופגים כוי ברעש גדול כוי, אבל בשבת הוא
 בחי׳ רופא חולים כי ש&ש צדקה ומרפא בכנפיה כי ישבעו ויתענגו
 מטובר ואז תתענג על ה׳ ולכן שמש בשבת צדקה לעניים דלית להון
 מגרמייהו אשר גכספה וגם כלתה נפשם כי השמש מרפא (ועמ״ש בד׳׳ה
 תקעו נחודש נענין לעתיד הקנ״ה מוציא חמה מנרתקה צדיקים מתרפאין נה)

 הוא בחינת שמש ומגן הוי׳ אור אין סוף ב״ה בחי׳ חכמה עילאה
 אשר הארתה ירדה ונתלבשה בבי׳׳ע בששת ימי החול ובשבת חוזרת
 ועולה למקורה ושרשה וכמ״ש ושמרתם את השבת כי קדש היא וגו׳

 (ועכדש מזה נד״ה שנת שבתוו):

 (קיצור. עניו קבלת שבת ומי שטרח בע״ש, והוא ענץ ההעלאה
 שבפםוד״ז וק״ש, ושמו״ע בא״י המשכה. וההפרש שבין
 ההעלאה דחול ובין ההעלאה דשבת כמו בן כפר שראה את המלד

 לגבי בן כרד, וענין שמש צדקה ומרפא):

 ג וכל זה הוא בחי׳ שבת נגד ימות החול׳ אד בחי׳ ראש חודש הוא
 ענץ אחר שהרי מותר בעשיית מלאכה ואעפ״כ אינו נחשב
 מששת ימי המעשה. והנה כתיב כה אמר ה׳ שער החצר הפנימית
 הפוגה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום
 החודש יפתח שיום החודש אינו בכלל ימי המעשה להיות סגור בו
 השער. והענין יובן על דרד משל ומבשרי אחזה אלוה שהדבור הוא

 ענץ יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית). והנה ששת ימי
 המעשה הם בחינת המשכות מלמעלה למטה והשתלשלות אור א״ס
 ב״ה להתלבש בבי״ע להיות כח המעשה (ועמ״ש בד״ה לא הביט און
 ביעקב ומ״ש בד״ה בחודש השלישי גבי על כל שבח מעשה ידיר)
 משא״כ השבת הוא בחי׳ העלאה ממטה למעלה בבחי׳ ענג וכמ״ש אז
 תתענג על ה׳ וכמאמר ישמחו במלכותר ישבעו ויתענגו מטובר כוי,
 (עיין בהרמ״ז ר״פ פקודי (דף ר״נ ע״נ) גבי ולכן שבת נקרא טוב
 להודות). וכמארז״ל אימתי גדול כשהוא בעיר אלקיגו כר [ועמ״ש
 נד״ה וכל מיד] וכמ״ש בזח״א ויחי (דרל״ט) משל למלכא דהוה יתיב

 בכורסייא וכתרא דמלכותא עליה אקרי מלר עילאה. כד נחית ואזיל
 לבי עבדיה מלר זוטא אקרי כד קב״ה כר ע״ש והיינו שבימות החול
 כשמתלבש בבי״ע נק׳ מלד זוטא משא״כ בשבת הוא בחי׳ התגלות
 ענג ה׳ ומעין עולם הבא תענוג הנשמות שנהנין מזיו השכינה ובחינת
 קיבול שכרן. אבל בימות החול הוא לעשותם. ולכן כתיב בשבת ממצוא
 חפצר ודבר דבר דבור אםור כי דבור הוא לשון הנהגה והמשכה מלמעלה
 למטה וכמ״ש וידבר הוי׳ אל משה לאמר וזהו בימות החול שהוא בחי׳
 השתלשלות והמשכה מלמעלה למטה להתלבש גם בבחי׳ עשייה גשמיות
 וכמ״ש מלכותר מלכות כל עולמים אפילו בעולם עשייה וכמ״ש אף
 עשיתיו משא״כ בשבת ודבר דבר שהדבור חוזר למקורו ושרשו למעלה

 (ועמ״ש מזה בד״ה שובה ישראל עד):

 (קיצור. ששת ימי המעשה הם ששה מדות עליונות והם בבחי׳
 המשכה והשתלשלות להתלבש בבי״ע כמ״ש אף עשיתיו
 והירידה לצודד עלייה וביטול היש ולכן נקראים ימי בראשית היא בחי׳
 חכמה דבחכמה הוא הבירור, ובשבת הוא העלייה מבחי׳ עשייה עד לבחינת

 העוגג ויתענגו מטובד ולכן נאמר בשבת ממצוא חפצר ודבר דבר):

ך אין דבר שירד למטה עולה למעלה עד שנותנים לו כח ועוז  ב א
 מלמעלה להעלותו, וע״ז נתקן עניו קבלת שבת לכה דודי שיהא
 הארה מלמעלה לקראת כלה היא כנסת ישראל כדי שפני שבת
 נקבלה וזהו משכני אחריד נרוצה שבכל ימות החול הוא בחינת אחדיר
 וצריד להיות משכני כדי שנרוצה, ועד״ז הוא עניו כל שיר השירים
 ליתן כח ועוז לכנסת ישראל כו׳ אד מי שטרח בערב שבת וכו׳ וצריר
 להיות בכל יום מעיו העלאת שבת והוא ענין העלאה שבתפלה
 מויברד דוד עד ש״ע שכל הענינים המדוברים שם מדברים בעניו
ד המלאכים  העלאה ממטה למעלה להתכלל באור ה׳, ובברכת יוצר א
 מקדישים והאופנים ברעש גדול בו׳ והרעש הוא ענץ תשוקתם וחפצם
 בכלות הנפש׳ אד השרפים עומדים מפני שבחי׳ התכללות וביטול זה
 הוא הנתפס במהותם ועצמותם אבל האופנים הם במדרגה שלמטה
 מהם רק שהם משיגים בהיות בחי׳ התכללות רחוק מהם שהוא קדוש
 ומובדל כוי ואיגו בגדר עלמין לא בגדר ממלא ולא בגדר סובב כר,
 ואי לזאת כל חפצם וכל ישעם שתכלה עילוי נפשם מה שלמעלה
 מיכולתם ולכו הרעש גדול וכן כל הענינים שמויברר דוד עד ש״ע
 הכל הוא בחי׳ העלאה ממטה למעלה בק״ש למסור נפשו באחד
 ואהבת וגו׳ עד שמונה עשרה שאומרים ברור אתה שהוא בחי׳
 המשכה מלמעלה למטה שיהיה בחי׳ גילוי הוי׳ וכמ״ש ברור הוי׳
 אלהי ישראל מן העולם ועד העולם פי׳ מעלמא דאתכסיא לעלמא
 דאתגליא דהייגו שיהיה גילוי בחי׳ ההעלם מה שלמעלה מגדר עלמין
 ולית מחשבה תפיסא ביה בחי׳ אני הוי׳ לא שגיתי ואתה הוא עד
 שלא נברא העולם כוי (ועמ״ש מזה נד״ה אז ישיר משה ונני ישראל). ועיקר
 הגלוי הוא בכל יום על ידי מעשה המצות ותלמוד תורה כגגד כולם
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 לחיות העולמות ולקיומם שא״כ היו העולמות בטלים והיו כלא היו שהוא
 למעלה מעלה מגדר סובב וממלא כו׳(ועמ״ש בד״ה שבת שבתון ובד״ה
 האזינו השמים, ועד״ז יש להבין קצת ענין שבת בשבתו. ועמ״ש בד״ה
 מים רבים בפ׳ נח. ובמשנה ספ׳׳ב דעדיות פי׳ מדי שבת בשבתו מפסח
 עד העצרת והיינו לפי שבחג השבועות התגלות שער החמשים התגלות
 הכתר כמ׳׳ש במ׳׳א) וכן חדשו של חודש מקור ראשית ההתחדשות כנ״ל
 אד גילוי בחינות אלו בימות המשיח שנאמר עליו הנה ישכיל עבדי ירום
 ונשא וגבה מאד (בישעיה סי׳ נ״ב) (עיין זח׳׳א וישב דקפ״א ע״ב ח״ג ר9וו
 ב׳) שאז יתגוצץ אור וגילוי א׳׳ס ב״ה מה שלמעלה מגדר ההשתלשלות
 ואזי יבא כל בשר להשתחוות וגו׳, כי הנה ענין כל בשר הוא יסוד האש
 כי בחי׳ החי הוא יסוד האש ולכן נקרא פני אריה פני שור כו׳ מראיהם
 כגחלי אש מפני שהם שרפים כיסוד האש ולכן אמרו בגמרא עם הארץ
 אסור לאכול בשר כי תכלית אכילת האדם שאוכל המאכל ונהפד לדם
 ונעשה בשר כבשרו שעי׳׳ז יש להמאכל כח להתעלות בעילוי האדם
 וכאשר האדם נושא את נפשו לה׳ הרי גם כח המאכל בלול בו ומתעלה
 עמו ג״כ לפי שנעשה ג״כ בחי׳ אדם. והנה ת״ח הם בחי׳
 קצירי ומריעי שהם הם בחי׳ חולת אהבה מיסוד האש וצמאון כו׳ מפני
 שמקבלים מבחי׳ חכמה והשגה שרואיו את הנולד מאין ליש ועי״ז תגדל
 רשפי אש אהבתם כו׳ ולכד רשאים לאכול בשר שהוא מיסוד האש
 שכאשר נהפד והיה כבשרו נכלל בבחי׳ אדם להעלות ולקשר נפשו בה׳
 ברשפי אש האהבה. משא״כ ע״ה שהם מבחי׳ האהבה מסותרת
 לבד ואיו בהם שום התפעלות רשפי אש הנ״ל איו כה הבשר מתעלה
 עמו ואדרבה גורם להורידו למטה ה״ו (עמ״ש מזה בד״ה כי תצא
 ובד״ה בהעלותד ובד״ה ראשי המטות גבי נדרים סייג לפרישות). והנה
 כל בשר שהוא יסוד האש יבא ויגיע למדרגת השתחואה וביטול (וי״ל
 שזהו ענין כל הנקרא בשמי ועיין בפרשב״ם בב״ב (ע״ה ב׳) בפירוש
 עתידים צדיקים להיות נקראים על שמו של הקב״ה) כשיהיה בחי׳
 גילוי שבתו וחדשו, כי הנה מה שעכשיו הוא בחי׳ יסוד האש
 והתפעלות ההרגשה הוא מפני בחי׳ חולת אהבה והאופנים ברעש גדול
 כו׳ כי רם ונשא מהם התכללות וביטול באא״ס ב״ה מחמת שהם
 למטה משא״כ כשיהיה בחי׳ גילוי שבתו וחדשו שלמעלה מהשתלשלות
 אז יגיעו ויבואו להשתחוות. וביאור עניו להשתחוות לפני כי הנה
 בחינת השתחואה גם שהיא בחינת ביטול היא בחי׳ המשכה ג״כ שהיא
 המשכה מבחי׳ ביטול בחינת מה שלמעלה מגדר ההשתלשלות (ועיין
 ברבות פ׳ וירא פנ׳ץ גבי ונשתחוה ונשובה אליכם), וע״ד זה הוא ענין
 השתחוואה שבתפלת שמו״ע כמ״ש סד״ה השמים כסאי שהוא המשכת
 ענין הביטול כמאמר ברור אתה שיהא ברור ונמשד להיות בבחי׳
 אתה בחי׳ גילוי. וזהו להשתחוות לפני כלומר שיהיה בחי׳ פנים
 הוא בחיגת גילוי וכמו צהבו פניו כו׳ והוא עניו יאר ה׳ פניו אליר
 וגו׳ יאר פניו אתגו סלה וזהו אמר ה׳ שיהיה בחי׳ אמירה והמשכה

 מלמעלה למטה בגילוי בחי׳ זו:

 מזמור שיר חנוכת הבית כו׳ ולא שמחת אויבי לי. הנה בשעת
 בריאת האדם קטרגו מלאכי השרת לפני הקב״ה ואמרו מה
 אנוש כי תזכרנו כמ״ש ברבות בראשית פרשה ח׳, ואח״כ בשעת מתן
 תורה כשהקדימו ישראל נעשה לנשמע הודו ואח״כ בשעת חטא העגל
 שמחו שנמצא כדבריהם שבעוד מ׳ יום אחר מ״ת שהיה פב״פ כו׳
 הפד לבם כ״כ• אד בשעת מעשה המשכן ערבה שמחתם לפי שמלאכת

 מקבל מב׳ בחינות שלפעמים מקבל מבחי׳ המדות שלפי שאוהב את
 הדבר מדבר עבורו או מפני שכועס כו׳ ולפעמים מקבל מבחי׳ השכל
 וההבנה שמדבר מה שמבין בשכלו. כד עד״מ יובן למעלה למשכיל
 כי הנה אף על פי שלא מחשבותי מחשבותיכם כו׳ אף על פי כן נאמר
 למעלה בחי׳ דבור ודבר הוי׳ שהיא בחי׳ עלמא דאתגליא והוא מקור
 בחי׳ כנסת ישראל ולפעמים אשר כנסת ישראל מקבלת בחי׳ זו מבחינת
 המדות דהיינו בחי׳ אהבה מסותרת בכל ששת ימי החול אחר התפלה
 להיות סור מרע ועשה טוב בקש שלום מחמת אהבה הטבעית המסותרת
 בלב כל ישראל, ופי׳ בקש שלום להיות התקשרות שני הפכים שכל מה
 שלמעלה מעלה הוא בחי׳ אין וכל מה שלמטה מטה הוא בחי׳ יש כוי,
 מה שאין כן בראש חודש היא מקבלת מבחי׳ השכל וההבנה שאז הוא
 שעת הכושר למעלה להמשיד לו ההשכלה וההבנה בהתחדשות מעשה
 בראשית מאין ליש ולהיות האהבה בבחי׳ ביטול וכמ״ש ודברי אשר שמתי
 בפיך וכתיב ואשים דברי בפיר דברי ממש (ועמ״ש בביאור ע״פ והיה
 מספר בני ישראל ובד״ה בחודש השלישי), ובחינה זו נק׳ שער החצר
 הפנימית הפונה קדים מקדם למעשה בראשית (כי מעשה בראשית
 היינו בחי׳ החכמה כמו שמתלבשת בהמדות כמש״ל בפי׳ ששת ימי
 בראשית. מה שאין כן בראש חודש מקבל הדבור מבחינת החכמה
 עצמה, ואינו דומה בחי׳ החכמה המלובשת במדות שהיא בתוכם בהעלם
 לבחי׳ גילוי החכמה עצמה שהיא רמה ונשגבה למעלה מעלה מן
 המדות כמ״ש מזה בד״ה באתי לגני. ועמ״ש בד״ה וידבר אלקים אל
 משה כו׳ וארא אל אברהם בו׳ שעל בחינה זו נאמר ושמי הוי׳ לא
 גודעתי להם, ועמ״ש עוד מעניו הפונה קדים בד״ה ויקהל משה וע׳
 בזח״א פ׳ נח דע״ה ב׳) והוא עניו מחדש חדשים מקור ההתחדשות וכנסת
 ישראל מתעלית בבחי׳ זו שביום החודש יפתח כמו ביום השבת׳ אד לפי
 שהוא בבחי׳ דבור ודבר ה׳ בחינת עלמא דאתגליא שהיא עצמה
 המתחדשת לכן מותר בעשיית מלאכה בראש חודש אבל אינו נחשב
 מכלל ימי המעשה לפי שהיא נתעלית למקורם וראשיהם (ועיין עוד
 בסש״ב ח״א פט״ז בענין מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשה כו׳
 גבהו דרכיהם למעלה מעלה מבחי׳ המעשה כו׳ ע״ש. ועוד דוגמא
 לדבר ממשארז״ל רפ״ו דברכות בזמן שישראל עושין רצונו של מקום
 מלאכתו נעשית ע״י אחרים הרי מצינו שא״צ לבחי׳ המעשה אף שמותר

 בעשיית מלאכה וכמ״ש מזה במ״א בד״ה מקושש עצים):

 (קיצור, והנה שבת הוא שהדבור חוזר למקומו אבל ר״ח
 הוא בחינת דבור ולכו מותר בעשיית מלאכה ואעפ״כ
 אינו נקרא יום המעשה לפי שבר״ח מקבל הדבור מקדם

 למעשה בראשית):

 ד והנה כ״ז הוא בחי׳ שבת וחודש. שאחר יומין דחול אד והיה
 מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו דהיינו חדשו של
 חודש ושבתו של שבת אז יבוא כל בשר וגו׳. וביאור הענין כי הנה
 שבת שאחר ששת ימי המעשה הוא כי בו שבת מכל מלאכתו והוא
 עד״מ כאדם הממשיר שכלו ומורידו בתחבולות מעשיו כמו בענין
 הכתיבה שמתחכם איד לכתוב ואחר שכותב חוזר שכלו למקורו ושרשו,
 כר העניו כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ שירדה
 ונשתלשלה הארת חכמתו ית׳ אפילו בעשייה גשמיות וכמ״ש כולם
 בחכמה עשית אר ביום השבת חוזר למנוחתו ולמקורו העליון, אבל
 שבתו של שבת הוא שגם יום השבת נחשב אצלו כימי החול שהוא
 בחינה מה שלמעלה מגדר ההשתלשלות להיות נמשר זיו והארה ממגו
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 ועמ״ש בדבור השני שע״פ מזמור שיר חנוכת), והנה כאשר נבנה
 בהמ״ק אז נאמר ולא שמחת כוי. כי הנה כתיב ועשו לי מקדש
 ושכנתי בתוכם בתוכו לא נאמר אלא בתוכם שהשראת השכינה
 היתה בתור ישראל עצמם אלא שאעפ׳׳כ היה צריר לבנות בית
 מעצים ואבנים כדי שעי״ז יהיה גילוי השכינה בישראל, וכן עכשיו
 משחרב בהמ׳׳ק נתפשטה הקדושה בכל בהכ״נ ובהמ״ד וכמ״ש ואהי
 להם למקדש מעט כוי. ולהבין זה צריד להבין עניו השראת השכינה
 מה היא והנה אנו אומרים ואין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות
 לפניך. וצריר להבין מהו ולהשתחוות. ולמה איו אנו יכולים בשלמא
 לעלות ולראות א״א מפני היד כוי אבל ההשתחואה אפשר להיות
 בכל מקום לפניו ית׳ כמו ואנחנו כורעים ומשתחוים כוי. ולמה צריד
 לזה בהמ״ק דוקא. אך הנה יש שני בחינות בהשתחוואה כי הנה
 ענין ההשתחוואה הוא שמבטל ומכניע א״ע לפניו ית׳ כמו שמבטל א״ע
 לפני המלד ומקבל עליו לעבדו ולשמוע בקולו. והנה יש השתחוואה
 בבחי׳ חיצוגיות שמכגיע את הגוף שלא ימרוד אבל עיקר רצון ופנימית
 הגפש איגה מבוטלת שאעפ״כ הוא דבר בפ״ע ויש לו רצון אחר
 ומחשבה אחרת בפ״ע זולת ענין ההכגעה. משא״כ בחי׳ ההשתחוואה
 בבחי׳ פנימי׳ הוא בחי׳ בטל רצונד מפני רצונו שאין לו רצון וחפץ
 אחר כלל וכמו ברא כרעא כו׳ שהרגל היא בטלה ממש כוי, והוא
 השתחוואות הנפש והשתחוואה זו היו מקבלים ישראל ע״י ראיה שלש
 רגלים בשנה בבהמ״ק ששם היה גילוי שכינה פי׳ שכינה מה ששוכן
 בתחתונים בבחי׳ גילוי(וקב״ה קדוש ומובדל כוי) שעי״ז כל הנשמות
 מתבטלים כנר בפני האבוקה פי׳ כשדולקת אבוקה גדולה מאד אזי
 כל נר יחידי הדולק בםמוד לה הולד אורו ונכלל באור האבוקה והיו
 לאחדים ממש. וזהו ולא יראו פני ריקם כדרר שבא לראות שהיה
 ראיה והתגלות פנימית וכתיב פני היינו בחי׳ ממכ״ע וסוכ״ע בחינת
 יחוד קוב״ה ושכיגתיה ועוד שכל אחד ואחד מישראל לפום שיעורא
 דיליה היה מקבל גילוי זה כשהיו עולין לרגל שכולן חייבין בראיה לכר
 נאמר פני הוי׳ לשון רבים שלכל אחד היה הגילוי לפי ערכו ועיקר
 הראיה היא ההשתחוואה שהיה משתחווה ויוצא (אלא דכתיב ולא יראו
 פגי ריקם), ומשלש רגלים אלו היה מקבל בחי׳ השתחוואה להיות כל
 השגה בחי׳ ביטול זה כי מכל רגל ויו״ט היה גמשד הביטול עד הרגל
 הבא אחריו. ומשחרב בהמ״ק הגם שאין אנו יכולים להשתחוות עכ״פ
 נתפשטה קדושת הארה זו אפס קצהו במקדש מעט בהכ״נ ובהמ״ד
 והיינו בשעת התפלה שאז האדם מדבק א״ע לקונו ורוצה לבטל א״ע
 גגד המלר מלכו של עולם כל חד לפום שיעורא דיליה יש בבחי׳
 חיצוניות מצד ההכרח שמכריח א״ע כו׳ ואין תפלתו של אדם נשמעת
 אלא בבהכ״נ כו׳ שע״י התפשטות השראת השכינה אשר שם (ולכו
 אכל בי עשרה שכינתא שריא ואומרים דבר שבקדושה כשיש עשרה
 שע״י קיבוץ עשרה שורה כנם״י דלעילא שהוא בחי׳ כניסות וקיבוץ
 הנשמות ומקורם) נעשה בחי׳ השתחואה וביטול כנר בפני האבוקה.
 והנה ביטול זה הוא בנשמות דוקא שהם מיוחדים ממש כנר באבוקה
 שנפרד מן הפתילה ונכלל שהרי השכינה היא כנס״י מקור נש״י בנים
 אתם לה׳ אלקיכם ברא כרעא דאבוה כוי, משא״כ המלאכים הם בחי׳
 נפרדים שהרי הם מתלבשים בבחי׳ כלים המגבילים וכ״ש כשיורדים

 למטה הרי היו הנפילים כוי:

 ג והנה כדי להיות השראת השכינה בבהמ״ק ה׳ אמר לשכון כוי
 הקדים דוד ושלמה עניו חנוכת הבית. וענין חנוכה זו הוא
 מלשון חינוך כמו חנוך לנער ע״פ דרכו שכשמחנכץ אותו ללימוד אין
 מחנכין אותו בלימוד בלבד שזהו דבר ההוה לו תמיד אלא שמחנכיו אותו

 שו״ה בבודי — שלא ימרוד: בכת׳׳י נוסף: במלך בפו״מ.
 שרה ומחשבה — ההכנעה: בכת״י נוסף: הנוגע לדבר המלוכה.

 המשכן מכפר על מעשה העגל שלכן היה זהב במשכן לכפר על הזהב
 שבעגל, ולכן אמר דוד על בנין בהמ״ק מזמור שיר חנוכת הבית כו׳ ולא
 שמחת אויבי לי הם המלאכים שקטרגו והייגו שבגין בהמ״ק הוא
 ענין אחד עם מעשה המשכו (וכה״ג הביא בספר ערכי הכינויים
 שחיבר בעה״מ סדר הדורות בערד אויב ועיין בגמרא בקדושין (דף
 ע׳׳ב) מאי את אויבים בשער כו׳ ועיין בבראשית רבה פג״ד). ולהבין

 עניו קטרוג הזה של המלאכים שאמרו מה אגוש כו׳ שאמרו המלאכים
 שהמה במדרגה עליונה יותר מן האדם. והתשובה היתה שהאדם הוא
 יותר געלה. ולביאור זה צריך להבין עגין מלאכים וגשמות כי הנה
 מצינו שהמלאכים אומרים שירה ולא מציגו כן בגשמות ובאמת גם
 הנשמות אומרים שירה תמיד שהרי יש להם עליות וירידות תמיד מחיל
 אל חיל וכמ״ש והיה מדי חודש בחדשו כו׳ ואח״כ חוזרים לג״ע התחתון
 וחוזרים ומתעלים לג״ע העליון כוי. וידוע דכל הילוד ועלייה היינו ע״י
 שיר דוקא כענין כל בעלי השיר יוצאין בשיר וגמשכין בשיר כמבואר
 בלק״א הגדול. אלא שלא מצינו מפורש כן במקרא. והטעם מפני
 ששירת המלאכים נשמעת באזני הנביא וכמ״ש ואשמע אחרי קול רעש
 גדול כוי בבחי׳ קול ממש וכמ״ש ואשמע את קול כנפיהם כקול מים
 רבים כוי ומשמיעים ביראה יחד בקול כוי והאופנים ברעש גדול כו׳
 והיינו לפי שיש להם גופים כמ״ש עושה מלאכיו רוחות. משרתיו אש
 לוהט דלא קאי על הנשמות שלהם שהנשמות הם בעלי שכל והשגות,
 וכמו גשמת האדם שהיא המשכלת ומשגת ולא שייר לקרוא אותם
 בשם רוחות ואש לוהט אלא דקאי על הגופים שלהם וכמ״ש הרמב״ן
 שהמלאכים יש להם גוף מיסוד הרוח הפשוט ומיסוד האש הפשוט,
 ולכן המלאכים תופסים מקום שיש מלאר גדול מהלר ת״ק שנה ויש
 מלאר בשליש העולם כו׳ והיינו הגוף שלהם גדול כ״כ שהוא בבחי׳
 מקום. ולכן השיהה שלהם מתלבשת בבחי׳ קול עד שנשמעת לאזני
 הנביא. משא״כ שירת הנשמות אינן נשמעות לפי שאינן בבחי׳
 התלבשות הגוף כלל. ולכן אין השירה מתלבשת בבחי׳ קול רק היא
 בבחי׳ שכל והשגה ולכו לא דיברו הנביאים ממנה. וכיוצא בזה
 מצינו לעניו ראיה שהמלאכים גראים וגגלים לעיני בשר זכי הראות
 כמו באברהם וירא והגה שלשה כו׳ לפי שיש להם גופים ויכולים
 להתלבש עד שיתגלו ויתראו משא״כ הנשמות, וזהו עגין שאומרים
 בש״ע וקדושים בכל יום יהללור סלה שמתחלה אומרים סדר קדושה
 של המלאכים איר שאומרים קדוש וברור וימלוך ואח״כ אומרים עוד
 וקדושים בכל יום כו׳ על הנשמות ואומרים כסדר ממטה למעלה תחלה
 קדושת המלאכים שהם בבחי׳ מקום וזמן, שמאחר שהם בבחי׳ מקום
 מהלד ת״ק שנה ושליש העולם כו׳ הרי הם ג״כ בבחי׳ זמן שהמקום
 והזמן שניהם הם נבראים בבחינה אחד. ולכן יש להם עת קבוע
 לומר שירה כידוע, משא״כ הנשמות אין להם בחי׳ זמן ומקום אלא

 בכל יום תמיד יהללוד וגם סלה בלי הפסק:

ך המלאכים שאמרו מה אנוש כו׳ עם היות שידעו שמעלת  ב א
 ומדרגת הנשמות היא מאד נעלה ממעלתם ומדרגתם כנ״ל,
 עכ״ז הרי הנשמה כמות שהיא היא בלי התלבשות גוף כלל• אן־ על
 ירידתה להתלבש בגוף בעוה״ז אמרו מה אגוש כי מצד הגוף מוכן
 האדם לחטא וע״כ אמרו שתנתן להם התורה שיש להם ג״כ גוף ונפש
 והגוף רוחני. ותשובת הקב״ה היה שנצרר להיות הנשמה שמפנימית
 העולמות שהיא מצד עצמה מופשטת מחומר גופני לגמרי ושתרד
 דוקא בגוף גשמי ממש שעי״ז יהיה דירה בתחתונים משא״כ במלאכים.
 (ועמ״ש מזה בד״ה וייצר ה׳ אלקים את האדם עפר בו׳ והבהמ״ק
 נעשה ג״כ מדברים גשמיים והיה בו גילוי מבחינה שלמעלה מהשתלשלות
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 יחד הוא בבי פנים או שהעליון יורד למטה או התחתון מתעלה
 למעלה, ולכד כשנאמר מזמור שיר הוא בחי׳ ההעלאה של המזמור
 ליכלל בהשיר ולהתחבר בו. ושיר מזמור הוא כשהעליון השיר יורד
 למטה להתחבר אליו (ומחייג ר״פ אחרי (ת׳וז ע״נ) מאי שיר מזמור
 כו׳ שיר דאיהו כפול כוי. ובו מזמור שיר ליום השבת. ופי׳ במק״מ
 שם בשם הרח״ו דפי׳ שיר דאיהו כפול היינו יחוד זו״נ וע״ש ס״פ
 (יע״ט ב׳) מענין מזמור שיר ליום השבת ובמק״מ שם דהמזמור שיר
 הוא כמ״ש במשנה סוף תמיד ליום שבולו שבת כוי ואליו מזמרים
 בחי׳ מזמור שיר והבן ועד״ז הוא ענין מזמור שיר דחנוכת הבית כוי)
 גם מזמור הוא לשון זמר והתחלקות כמ״ש וכרמד לא תזמור שהוא
 לשון פירוד והתחלקות של הניגון שנחתר לחלקים קטנים בתור הכלי
 זמר משא״כ השיר וכמ״כ הוא למעלה. ופי׳ כי דליתני שהטעם לכל זה
 הוא יתרון ומעלות הנשמות על המלאכים ויתרון הזה הוא נרמז
 במלת דליתני שיש בו ג׳ פירושים. הא׳ מלשון התרוממות והתנשאות
 בבחי׳ למעלה מעלה. והב׳ מלשון דלות ועניות. והגי מלשון דלה דלה
 לשון שאיבה וכל הג׳ פירושים הם אמת והם ג׳ מעלות שיש לנשמה
 על המלאכים. הא׳ מלשון התרוממות והתנשאות כי הנשמה היא
 רמה ונשאה במקורה למעלה שהיא מבחינת פנימית משא׳׳כ המלאכים
 כו׳ ולזאת השתחוואת הנשמה וביטולה במקורה הוא מתר שאת כנר
 בפני האבוקה ממש. והב׳ מלשוו דלות ועניות דהיינו שהנשמה היא
 ערומה בלי לבוש שאין לה התלבשות גוף וכלי המגביל כלל משא״כ
 המלאכים שיש להם גופים שהן רוחות ואש לוהט. והגי מלשון שאיבה
 שהגשמות גשאמ ממקור חוצבם מבחיגת חכמה ותמלא כדה כד מן
 ים החכמה כ״ד ספרי דאורייתא והייגו שיסודתה בהררי קדש היא
 חכמה עילאה מקור התורה שהתורה נשאבה משם כד מן הים וכמ״ש
 ותורה שם בישראל וכתיב וזאת לפנים בישראל ואין זאת אלא תורה
 שהיא מושרשת בנש״י במקורם ובפנימיותם ולזאת ראויים הם להשראת

 השכינה ולקבלת התורה יותר מהמלאכים:

• 
 מזמור שיר חנכת הבית לדוד. להבין הטעם שעושים משתה
 ושמחה בחנוכת הבית, הנה יש ג׳ בחי׳ מזון ולבושים
 ובתים. מזון הוא חיות פגימי לגוף האדם שנעשה פנימית וחיות
 לו ע״י הכרס והקיבה שהם מבשלים את המזון והמובחר עולה למוח
 ונעשה פנימית וחיות למוחין ואברים שמחזק את כל אבריו. ולבושיו
 הם מקיפים על האדם שמקיפו ומלבישו ומציל אותו מקור וחום
 לבד ואין נעשה פנימית וחיות כמו המזון אד הוא מקיף עליו
 ממש. בתים הם ג״כ מקיפים על האדם רק לא כמו הלבושים
 שהם עליו ממש. משא״כ הבתים הו מרוחקים מן האדם
 בתכלית. והנה אנו רואים שהמזון נקנה יותר בזול מן הלבושים
 ולבושים יותר בזול מן הבתים. ולכאורה היה נצרר להיות בהפד
 שהמזון הוא פנימי וחיות לו שנכלל ונתבטל עמו והיו לאחדים
 ממש וחיות נפשו שא״א לחיות כלל בלי מזון והיה נצרד להיות
 ביוקר מלבושים שהם אינם חיות לו רק מקיפים עליו. וכו לבושים
 נגד הבתים ג״כ כמו ערד המזון לנגד הלבושים [אד הטעם
 ע״פ פשוט הוא מפני שהמזון אינו מתקיים הרבה שתיכף אחר
 שיעור עיכול המזון חוזר ונעשה רעב. משא״כ הלבושים הם
 מתקיימים לערר שנה ויותר והבתים הם יותר מתקיימים גם
 מן הלבושים ולכן הבתים דמיהם יקרים מן הלבושים מפני שהם
 מתקיימים יותר וכן הלבושים יקרים מן המזון כנ׳׳ל]• אן־ באמת שרש

 באיזה תוספת כמו איזה התקרבות או איזה מתנה, וכד העניו בחנוכת
 בהמ״ק ומשכו היה דבר נוסף על התמירים שני כבשים כהלכתם
 שבמשכן התנדבו הנשיאים פר בן בקר כו׳ ולזבח השלמים כוי, ובבהמ״ק
 ויזבח שלמה מאה ועשרים אלף צאן כוי, והוא ענין תוספת אורות
 עליונים שירדו בגילוי השכינה שלא השכינה בלבד ירדה אלא עם
 תוספת אורות עליונים שירדו עמה ועיין מזה סד״ה זאת חנוכת
 המזבח ובד״ה בכ״ה בכסלו. והנה פרשת הנשיאים מפורש בתורה
 קרבן של כל נשיא ונשיא זה קרבן נחשון זה קרבן נתנאל כוי ובכולם
 כתיב מה היו קרבנותיו עם היות שכולם הקריבו בענין אחד והל״ל
׳ וכן עשה כוי ולמה צריד לכפול י״ב פעמים  כן עשה נתנאל מ
 את הקרבנות שהיו שוים, אלא העניו שנכתב לדורות שגלוי וידוע
 היה לפניו שעתיד בהמ״ק ליחרב וצריד להיות ונשלמה פרים שפתינו
 וכמארז״ל כל העוסק בתורת עולה •כו׳ וכמו שקורץ בחנוכה עניו
 קרבנות הנשיאים לפי שבחנוכה היתה ג״כ חנוכת המזבח שהעובדי
 כוכבים פרצו י״ג פרצות וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום
 הוצרכו לחינוד לחזור הקדושה ליושנה שבשעת פרצות העובדי כוכבים
 נסתלקה, וע״י קריאת התורה פרשת הנשיאים ממשיכים להיות
 השראת השכינה כנודע מעניו קורא בתורה ולכן נכפלו הקרבנות
 י״ב פעמים לכל הי״ב שבטים להמשיד הביטול כנר בפני האבוקה, שיש
 י״ב אבוקות כנגד י״ב שבטים שכל שבט הוא ענין אבוקה בפ״ע
 (ועד״ז בקי״ם נקרע הים לי״ב גזרים בכדי שכל שבט ושבט במסילתו
 יכוון כל חד לפום שיעורא דיליה כמ״ש במ״א וע״ש ברבות פ׳ נשא
 אמרו בקרבנות הנשיאים על קרבן של כל נשיא ענץ וכוונה בפני
 עצמה ע״ש באריכות גדול). והנה פי׳ מזמור שיר דהוא כפל לשון.
 אר הנה יש הפרש בין מזמור לשיר שהזמר והנגון שמזמר בכלי זמר בנבל
ר כו׳ נקרא הניגון ההוא קול זמרה מצד שהוא הקול זמרה היוצא  ומו
 מן הכלי זמר. ושיר הוא בפה הקול היוצא מהפה שאינו מלובש
 בכלי. וזהו מזמור שיר פי׳ מזמור הוא שירת המלאכים העומדים
 ברומו של עולם שהם מחיצוניות העולמות שהם בבחי׳ חומר וצורה
 אור וכלי שהשיר שלהן שמזמרים ומשבחים ומפארים את שם כבוד
 מלכותו ית׳ בתודה וקול זמרה נקרא בחי׳ מזמור מצד שהוא הזמר
 המלובש בהכלי שהם בבחי׳ חומר וצורה ולכד לא ימצא בהם בחי׳
 הביטול האמיתי להכלל במקורו כנר בפני האבוקה שהכלי שלהם
 מעכב ולזאת גם הביטול שלהם נרגש בקול רעש גדול הכל מסיבת
 הכלי ובשיר הוא בחי׳ השיר של הנשמות שבג״ע שיוצאין בשיר
 ונמשמן בשיר בביטול האמיתי כביטול הנר בפני אבוקה מצד שאינם
 מלובשים בחומר וכלי כנ״ל ולכד נקי השיר שלהם בחי׳ שיר מצד שאינו
 מלובש בכלי כי איו להם חומריות וכלים כנ״ל(ועמ״ש ע״פ שיר השירים
 וע״פ ובלילה שירה עמי בד״ה ויהי מקץ. ועיין מח״א ויצא (קמ״ח
 ב•) בענין ההפרש בין שיר הלוים לבחי׳ וחסידיר ירננו דכהנים שהיא
 בחי׳ עליונה יותר. ועד״ז יובן מעלת בחי׳ שיר על בחי׳ מזמור.
 גם בפרדם בעה״כ ערר שיר פי׳ כי שיר הוא בחכמה), אד הנה
 במקדש היה גילוי שכינה מקור הנשמות והמלאכים כמ״ש מלכותה
 מלמת כל עולמים וגוי. לכד נאמר בחנוכת הבית מזמור שיר שהיה
 מתגלה שם שניהם בחינת המזמור של המלאכים והשיר של הגשמות
 מצד שמקור כולם הוא גילוי שכינה ב״ה שגתגלה במקדש כנ״ל
 (וכן היה למטה במקדש בשיר של הלוים שגתחלקו לב׳ חלקים
 מהם היו המשוררים בפה ומהם המזמרים בכלי וכדאיתא פלוגתא
׳ יעו״ש). ומ״ש לפעמי׳  בגמרא אם עיקר שירה בפה או כלי מ
 להיפור שיר מזמור לבני קרח כוי היינו בהיות המזמור הוא בחיצוניות
 המלובש בכלי והשיר בפנימית שבלתי כלי ולכד כשמצטדכים להתחבר

 שו-ה הכלי — ובשיר: כ״ה גס בדפופ ראשון, ואולי צ״ל: ושיר.
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 המוגבל בכלים, משא״כ לבושים שרשם מבחי׳ סובב שאינו מוגבל בכלים
 ולכן אץ לו כליון כ״כ [ועמ״ש בביאור ע״פ באתי לגני בעניו אריתי
 מוריי שעד״ז הוא ג״כ ההפרש בין טעם לריח ע״ש וז״ש ריח בגדיו
 וזהו גם כן ענץ בריחא דלבושייכו בזהר פ׳ בלק דקפ״ו ע״א]. ובתים
 שהם רחוקים יותר מגוף האדם שרשם למעלה הוא מבחי׳ תחתונה
 שבמאציל שהוא בחי׳ מקיף דמקיף כנ״ל. ולכן ירדה למטה במדרגה
 היותר תחתונה אבנים ועפר בחי׳ דומם מה שאץ בו הלבושים הן מבחי׳
 צומח ולכן הם למטה גם כן הם מרוחקים מגוף האדם והם יותר נצרכים
 לאדם גם מהלבושים כי א״א לדור בלא בית אף רגע והוא יותר ביוקר
 ומתקיים ביותר מפגי ששרשם למעלה מעלה מבחי׳ מקיף דמקיף וד״ל:

 ב pi יש ג׳ בחי׳ הנ״ל בתורה ומצות כנודע דאורייתא היא בחי׳
 מזון לנשמה ומצות הם לבושים לנשמה [וכמ״ש בד״ה אלה
 מסעי ובד״ה אני לדודי ובד״ה יונתי כו׳ ושאר דוכתי]. והנה אף שלמטה
 בהשתלשלות המצות הם במדרגה יותר תחתונה מהתורה שהם במעשה
 גשמיות אעפ״כ אגו רואים שגבוהים הם יותר בשרשן ולכן כל התורה
 היא פי׳ המצות הן בנגלה הן בנסתר כמו ספר הזהר, וכן ארז״ל גדול
 תלמוד שמביא לידי מעשה וכן לא המדרש עיקר אלא המעשה כוי,
 וכו ארז״ל (בכתובות דפ״ו) אבל במצות עשה כגון שאומרים לו עשה
 סוכה ואיגו עושה כו׳ היו מכין אותו עד שתצא גפשו, ואף שאמרו שמי
 שתורתו אומגתו כגון רשב״י וחביריו אין מפסיקין לתפלה ובירושלמי
 פ״ק דשבת אמרו שאפי׳ לק״ש אין מפסיקין הייגו דוקא לק״ש, אבל
 למ״ע כמו לסוכה ולולב מחוייב להפסיק כמבואר בירושלמי שם הובא
 בבעל המאור פ׳׳ק דשבת ולא מודה רשב״י שמפסיקין לעשות סוכה
 כו׳ טעמיה דרשב״י שזה שנון וזה שנון אין מבטלץ שנון מפני שגון,
 וכל הנ״ל הוא שאף שלמטה בהשתלשלות הם יותר תחתונים שהמה
 בחי׳ לבושים מקורם ושרשם למעלה הוא יותר גבוה שהתורה שהיא
 בחי׳ מזון שרשו מבחי׳ פנימית י״ס דאצילות אורייתא מחכמה נפקת
 כוי, ולכן לימוד התורה אין לה שיעור כי גם בפרק אחד שחרית ופרק
 אחד ערבית יצא ידי חובת ת״ת וגם והגית בו יומם ולילה והיינו שהוא
 בחי׳ מזון שדי לו בפת חריבה וגם יכול לאכול מיני מטעמים ששרשם
 ומקורם הוא מבחינת ממלא, אבל המצות הם מבחינת מקיף העלית
 בחי׳ כתר אחד כו׳ שהוא למעלה מהחכמה האצילות ולכן נעשים לבושים
 לנשמה בנ״ל בלבושים. והנה כמו שבכתר עליון הממוצע בין מאציל
 לנאצלים יש בו שני בחי׳ כנ״ל מקיף ומקיף דמקיף כנ״ל כד המצות
 יש ב׳ מיני מצות הא׳ סתם כל המצות שהם ברצונו של אדם לעשותם
 כמו סוכה ולולב וכה״ג ויש מצות שהם אינם תלוים ברצונו כלל רק
 דוקא שלא בדעתו כמו מצות שכחה וכה״ג. וכמו שמציגו בתוספתא
 פ״ג דפאה מעשה בחסיד א׳ ששכח* עומר בתור שדהו ואמר לבנו צא
 והקריב עלי פר לעולה ופר לשלמים אמר לו אבא מה ראית לשמוח
 בשמחת מצוה זו מכל מצות שבתורה אמר לו כל מצות שבתורה
 נתן להם המקום לדעתנו זו שלא לדעתנו שאלו עשינוהו ברצוו לפני
 המקום לא באת מצוה זו לידינו אלא הרי הוא אומר כי תקצור וגו׳
 קבע לו הכתוב ברכה עכ״ל התוספתא, ור״ל שא״כ קיום מצוה זו היא
 בחי׳ מתנה מלמעלה לכן אני מקריב פר. והיינו שהמצות שהם תלוים
 בדעתו ורצוגו של אדם שרשם למעלה ג״כ בכתר מבחי׳ א״א שהוא
 בחי׳ רצון העליון שהוא בחי׳ שרש הנאצלים אגת הוא דאפיקת כו׳
 ולכן הם למטה ג״כ תלויים ברצונו ובעשותם ממשיד מבחי׳ רצון
 העליון וזהו אשר קדשגו במצותיו ויכול לעשותם בשמחה גדולה שממשיר
 בחי׳ רצון העליון בבחי׳ מקיף עליו, משא״כ המצות שהם דייקא שלא
 מדעת ורצון כמו מצות שכחה הנ״ל שרשה מבחי׳ התחתונה שבמאציל

 *) עיין בהוספות.

 ג׳ בחי׳ הנ״ל למעלה הבתים שרשם למעלה יותר גבוהים מן הלבושים
 והלבושים מן המזון כנודע שכל שנפל למטה במדרגה שרשו מבחי׳
 ומדרגה יותר גבוה. והענין כי הנה ג׳ מדרגות הללו יש בבחי׳
 עולם שנה גפש בבריאת העולמות, וגם בתורה ומצות. כי הגה נודע*
 שיש בחי׳ ממכ״ע ובחי׳ סוכ״ע, ממכ״ע הוא כח הפועל בנפעל
 שבחי׳ מל׳ דאצילות מחיה עולמות בי״ע אזי מתלבשת ממש בבי״ע
 בבחי׳ פנימיות וחיות כמו הנפש המחיה את הגוף בכל פרטי אופני
 הגוף כח הראיה שמיעה ריח דיבור בראש, וידים והלב והכרס והקיבה
 והרגלים כפי סדר ההשתלשלות, וכמו כן למעלה בחי׳ מל׳ דאצילות
 שמתלבשת בבי״ע להחיות העולמות הוא ג״כ בבחינת פנימיות החיות
 בכל פרטי ההשתלשלות, וזהו כבוד מלכותר יאמרו וגבורתה ידברו
 להודיע כו׳ גבורותיו שנקראו גבורות וצמצומים להתהוות עולמות
 נפרדים בהתחלקות לכמה פרטים עד אין קץ*. ולכן נקרא ממכ״ע
 שהוא בבחי׳ חיות פנימי כח הפועל בנפעל כר. ובחי׳ סוכ״ע הוא
 שאינו מתלבש בתור עלמין כלל בבחינת פנימי רק סובב ומקיף
 עליהם כמ״ש בסש״ב להחיותן שעיקר החיות הוא בבחי׳ מקיף שלמעלה
 מי״ס האצילות שהם מתלבשים בתור י״ס דבי׳׳ע חסד דאצילות בחסד
 דבריאה כנ״ל ונקרא כתר עליון [וזהו כל אשר חפץ ה׳ עשה
 שעיקר ההתהוות הוא מבחי׳ חפץ ה׳ ורצונו העליון וכמשנ״ת בביאור
 ע״פ יביאו לבוש מלכות שבכל נברא יש המשכת החיות מבחי׳ ממכ״ע
 וסוכ״ע ושעיקר ההתהוות הוא מבחי׳ סוכ״ע ע״ש]• אן־ יש בכתר ב׳
 בחי׳ היינו בחי׳ התחתונה שבמאציל וראש וראשון לנאצלים כנודע
 שכתר הוא הממוצע בין המאציל לנאצלים. וכנודע שכל דבר הממוצע
 צריד להיות כלול משניהם וכמ״ש בע״ח (שמ״א פ״ג). והנה ראש
 וראשון לנאצלים הוא הנקרא א״א שהוא מקור שממנו נמשכים התהוות
 עשר תיקוניו י״ס דאצילות בבחי׳ השתלשלות חד אדיר כו׳ משא״כ
 א״א עצמו הוא מקיף סוכ״ע בהשוואה אחת. אמנם בחי׳ התחתונה
 שבמאציל הוא הנקרא עתיק מלשון המעתיק הרים שאין ערוף כלל
 לי״ס הנאצלים ואיו שייר לקרוא אף בשם מקיף שכל מקיף הוא שיש
 לו איזה שייכות רק נקרא מקיף דמקיף כוי, וזהו כמו בית שאינו
 בחי׳ מקיף הסמור וקרוב לגוף כמו הלבוש רק הוא מקיף רחוק
 מגוף האדם והיינו כמו בחי׳ מקיף למקיף [ועמ״ש סד״ה השמים
 כסאי בענין איזה בית אשר תבנו לי. ועמ״ש בפ׳ פנחס סד״ה צו
 את בנ״י כו׳ את קרבני לחמי בענין הטעם שאין הקרבנות נוהגין אלא
 בפני הבית ע״ש]. והנה נגד ג׳ בחינות הנ״ל נשתלשלו למטה ג׳ בחי׳
 מזון ולבושים והיכלות וכל דבר היותר גבוה ירידתו והתלבשותו למטה
 ביותר. והנה מזון שהוא חיות פנימי גמשר מבחי׳ ממכ״ע ולכן יש
 כמה טעמים וכמה גוונין כמו מר מתוק כו׳ ורבוי התחלקות פרטי
 המאכלים, היינו שכל התכללות הי״ס חסד שבחסד גבורה שבגבורה
 כוי, ולכן המזון יש לו כליון מאור פנימי המלובש ומוגבל בכלים כו׳
 [ועמ״ש בד״ה המגיד מראשית אחרית בעניו שארה כסותה כו׳ דבחי׳ שארה שהוא

 המזון נמשך משפ אלקיפ דהיינו מבחי׳ הכלים כר ע״ש]. ולכן הם למטה

 מתאחדים לאחדים עם האדם בחיות הפנימי לפי ששרשו בבחי׳ ממלא
 כל עלמין כח הפועל כוי. ולכן הם יותר בזול ואינם הכרתים כ״כ
 במיני מטעמים שאפשר בפת חריבה בו׳. שיכולים לחיות מפת במלח
 וגם יכולים לאכול מיני מטעמים מפני ששרשו מבחי׳ כח הפועל כו׳
 שהוא מבחי׳ גבול וכלי שמוגבל בכלי ולכן גם במזון הוא כן, משא׳׳כ
 הלבושים שרשם למעלה הוא מבחי׳ כתר ראש לגאצלים בחי׳ מקיף
 ולכו הם למטה ג״כ מקיפים על האדם ולא בחיות פגימי וגצרכים יותר
מ בקת כוי. ולכן הם יותר ביוקר  לאדם כי א״א בחורף בלי מלבוש כו׳ ו
 ומתקיים יותר לפי ששרשו למעלה גבוה יותר ממזון כנ״ל שהוא מאור

 שו״ה וגם — מיני מטעמים: בבוך 1824 נוסף: ואינו מתבייש.
 *) עייז בהוספות.
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 זו ועמ״ש מזה לעיל]. וזהו ויהי ביתך כבית פרץ אשר כינה הולדת
 הולד לבחי׳ בית כי בני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא בו׳ זכות
 הוא בחינת התפשטות י״ס דאצילות שהם בבחי׳ אור פנימי השכלה
 שכל לזכות כוי, אבל בני שרשם למעלה מן השכל ובחי׳ מזלא שהוא
 בחי׳ מקיף העליון, כי פי׳ מזלא היינו המקור שהוא המשפיע ומזיל
 להיות יזל מים כו׳ ונוזלים מן לבנון כו׳ ולכן נקרא בשם בית ששרשו
 ג״כ מבחי׳ מקיף עליון כוי, וז״ש והתקין לו ממנו בנין עדי עד בו׳
 ועמ״ש בפ׳ ואתחנן בד״ה וזאת המצוה דתורה שבעל פה נקרא בית

 אל תקרי בניך אלא בוניך כו׳ ע״ש:
 ג והנה עפ״ז יובן מ״ש כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל
 הנחלה מנוחה זו בנין שילה כוי. ולהבין ההפרש שבין
 בנין המשכן לבין בניו שילה כי לכאורה הם שויו ממש בארכן וברחבן
 ובכל פרטים כמו צורת המשכן כן נעשה בנין שילה, אך ההפרש
 שבמשכן היו הקרשים עצי ארז ומצופים זהב ובבניו שילה היו
 היריעות מאבנים דוקא. ולהבין זאת הלא הקרשים שבמשכן היו
 יקרים הרבה יותר מן היריעות שבשילה שהיו מאבנים ומדוע
 המשכו לא נקרא מנוחה ובנין שילה נקרא מנוחה. והטעם כנ״ל
 כי אבנים שהוא בחי׳ דומם ממש בחי׳ היותר תחתונה שרשם מבתי׳
 היותר גבוה מקיף דמקיף כנ״ל, משא״כ עצי ארז בו׳ הוא בחי׳ צומח
 שרשה הוא מבחי׳ מקיף כנ״ל, ולכן מנוחה זו שילה שהיה בנין אבנים
 בחי׳ דומם שלא היה בו שום עץ בולט בחי׳ צומח והיה שורה בו בחי׳
 מקיף דמקיף כנ״ל [ועמ״ש מזה ע״פ ויגש אליו יהודה ע״ש]. ולכן מנה
 הרמב״ם ז״ל וספר החינוך סי׳ תצ״ב בלאוין לא תטע לך אשרה כוי שאסור
 לעשות בבניו בהמ״ק שום עץ בולט ועובר על לאו לא תטע בו׳ רק עץ
 שקוע מותר כמו התקרות כוי, מפני שהיה דוקא מאבנים בחי׳ דומם ששרשם
 למעלה מעלה בו׳(וההפרש בין בולט לשוקע עמ״ש ע״פ שימני כחותם)
י אבן וחד ד א ת ל  ולכן ארז״ל על כורש שהחמיץ כי ציוה לעשות ת
 דאעא כוי, וזה אסור כנ״ל להיות בו שום עץ בולט רק עץ שוקע
 שהוא בחי׳ פנימי ולא בולט שהוא בחי׳ מקיף היה דוקא מאבנים
 כנ״ל. וזהו עצי שטים עומדים קרשים עומדים שרפים עומדים
 והאופנים וחיות הקדש ברעש גדול בו׳ והיינו פסוקי דזמרה עד ק״ש
 הוא בחי׳ עצי שטים עומדים הוא בחי׳ צומח כנ״ל וחיות הקדש ברעש
 גדול על שמרגישים היש מן העולם ולכן כשמשיגים את ביטול ה׳
 צבאות קדוש כו׳ הם ברעש גדול משא״כ שרפים שהם אינם מרגישים
 את היש כמו האופנים לכן הם עומדים ממעל לו ממעל לשכינתא
 וזהו עד ק״ש אבל הרמ״ח תיבין שבק״ש נקרא רמ״ח אבנים בחי׳ דומם
 כנ״ל. וזהו ויקח מאבני המקום רמ״ח תיבין שבק״ש בחינת מל׳ שהיא
 מדרג׳ היותר תחתונה וישם מראשותיו לא תימא תחת מראשותיו אלא
 מראשותיו ששרשה מבחי׳ היותר גבוה למעלה מבחי׳ מוחץ שהוא
 מראשותיו וזהו וישם אותה מצבה ויצוק שמו שמתחלה הוא רק נקודה
 תחת היסוד ויעקב הרימה ועשאה מצבה, ויצוק עליה שמו המשיד
 בחי׳ מוחץ עליונים שמו משחת קדש בחי׳ חכמה עילאה. וזהו אבן
 מאסו הבונים היתה לראש פינה שבחי׳ מל׳ נק׳ בחי׳ אבן בחי׳ דומם
׳ שהן בחי׳ דומם והיינו שבחי׳ מל׳ הוא  בחי׳ אותיות שתי אבנים ט
 בחי׳ התחתונה מכל הי״ס כמו דומם שהוא יותר תחתון מכל הד׳
 יסודות עכ״ז היתה לראש פינה ששרש בחי׳ דומם הנ״ל הוא למעלה
 מעלה מכל הי״ס דאצילות בחי׳ כתר עליון [ועמ״ש מזה בביאור ע״פ זאת
 חקת התורה]. וענץ מאסו הבונים כי הנה שדה נתנה את שפחתה הגר

 לאברהם ואמרה אולי אבנה ממנה וכן רחל את שפחתה בלהה ואמרה
 אולי אבנה גם אנכי ממנה, היינו מילוי הה״א כי יש ה׳ עילאה בחי׳
 בינה ה״א תתאה בחי׳ מל׳ ויש מילוי הה״א והוא בחי׳ התחתונה

 שהוא למעלה מן הרצת ונקרא מקיף דמקיף [ואפשר זהו בחי׳ רעוא
 דכל רעוין דהיינו רצון לרצון כוי], ולכן הוא למטה ג״כ למעלה מן
 הדעת ורצון האדם. וכה״ג מצינו כמה מצות שהם דוקא שלא מרצון,
 כמו ר״ש בן שטח* שברח למצרים על שרצו למנותו נשיא ולא היה ברצונו
 לקבל בחי׳ הנשיאות וברח כו׳ ורדפו אחריו ונעשה נשיא ואם לא היה
 בורח והיה ברצונו לקבל הנשיאות לא היו ממנים אותו להיות נשיא
 כי כל הרודף אחר הכבוד ט׳, והיינו שמצוה הזאת היא גם כן שרשה
 מבחי׳ מקיף דמקיף למעלה כנ״ל [ועמ״ש בד״ה צאינה וראינה בעניו
 נעשה ונשמע שבחי׳ נעשה זהו ביטול רצון לגמרי למעלה מהדעת
 והשכל, ואפשר זהו בחי׳ הנמשר מרעוא דבל רעוין שהוא בחי׳ הנ״ל
 ולכן קשרו להן ב׳ כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, היינו
 ב׳ בחי׳ שבכתר עליון שהם בחי׳ מקיף הנמשר ע״י נשמע ובחי׳ מקיף
 למקיף הנמשך ע״י נעשה שהוא בטול הרצון שמבטל דעתו ורצונו
 לגמרי. וע״כ הקדימו נעשה לנשמע. כי כן בחי׳ עתיק הוא מבחי׳
 א״ס קדמון לכל הקדומים וממנו נמשך בחי׳ א״א ועד״ז הוא משארז״ל
 רפ״ו דברכות דמ״ש ואםפת דגנך מיידי כשאין עושין רצונו של מקום
 אע״פ דקאי על והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי כו׳ כי פי׳ עושין
 רצונו להמשיר בחינת הרצת מבחי׳ רעוא דכל רעוץ וזהו ע״י בכל
 מאדך שהוא ביטול רצון למעלה מהדעת. משא״כ ע״י בכל לבבכם
 ובכל נפשכם כוי. ולכן לגבי ההמשכה שמבחי׳ עתיק שהוא א״ס ממש
. וקרוב לזה י״ל ג״כ מעלת  לא נק׳ עדיין עושים רצונו של מקום ט׳
 מצות ל״ת על מ״ע שבקיום מצות ל״ת הוא בחי׳ אתכפיא סט״א
 וכמארז״ל אל יאמר אדם אי אפשי כו׳ אלא אפשי ומה אעשה אבי
 שבשמים גזר עלי, ועי״ז אסתלק יקרא דקוב״ה לעילא, ועמ״ש בביאור
 ע״פ שחורה אני ונאוה וע״פ שימני כחותם. וע״פ ראיתי והנה מנורת
 זהב כו׳ מעניו מצות ל״ת. ועד״ז יובן ג״כ מ״ש במ״א סד״ה ראה
 ריח בני בעניו הברכות שקבל יעקב מיצחק שהיו דייקא בלי דעתו של
 יצחק רק בא אחיך כו׳ שא״א להתלבש בבחינת הדעת כו׳ ע״ש, שזהו
׳ והיינו לפי ששרש ברכות  ע״ד הנ״ל בשם התוספתא זו שלא לדעתנו ט
 אלו הוא ג״כ מבחי׳ טלא דנטיף מעתיקא. וז״ש במדרש ריח בגדיו
 ריח בוגדיו שהוא בחי׳ תשובה שלמעלה מבחי׳ ריח בגדיו שהם בחי׳
 לבושים וכנ״ל שהלבוש הוא מקיף הקרוב כוי. ועמ״ש בד״ה וישלח
 יעקב בפי׳ עובר לסוחר. ועמ״ש בביאור ע״פ כי תצא בעניו ב׳
 מקיפים ל׳ מ׳ ע״ש] ולכן* נאמר בדוד והקמות, לד בית נאמן הרי נק׳
׳ ודוממתי  בחי׳ מלכות בשם בית והיינו מפני שאמר לא גבה לבי ט
 וכמו הבית נעשה מבחי׳ אבנים ועפר שהוא בחי׳ דומם ושרשו מבחי׳
 מקיף דמקיף כר המל׳ היא בחי׳ הספירה האחרונה שבע״ס דאצי׳
 ושרשה הוא מאד נעלה מבחי׳ מקיף דמקיף כנ״ל. ולכן בחנוכת
 הבהמ״ק שנמשד לשם מבחי׳ מקיף דמקיף כנ״ל שהוא למעלה מן הרצון
 בחי׳ כתר כוי, ואין שייד שם שמחה כלל כמו במצות שהוא ברצון האדם
 דכתיב תחת אשר לא עבדת בשמחה כוי אשר קדשנו במצותיו כו׳ מפני
 ששרשה הוא מבחי׳ רצון העליון כנ״ל, משא״כ חנוכת הבית חומה בחינת
 דומם ששרשם למעלה מן הרצון כנ״ל אין שייר כלל שמחה לכן היו
 נצרכים להמשיד שם בחי׳ שמחה [ועמ״ש ע״פ ושאבתם מים בששון שלפי
 שני־סוד המים הוא מבחי׳ שלמעלה מבחי׳ ניסור היין שהיין משמח
 כו׳ ע״כ צריר לחברו עם בחי׳ שמחה. וזהו עניו ושאבתם מים דייקא
 בששון ע״ש]. וזהו מזמור שיר חנוכת הבית להמשיר בחנוכת הבית
 בחינת שמחה ולכן עושים משתה ושמחה בעת חנוכת הבית [וזהו
 ג״כ ענץ מזמור שיר שהוא נראה כפל ענין כמ״ש באלשיד. והיינו
׳ מה ראית לשמוח בשמחת מצוה זו  ע״ד הנ״ל במעשה דחםיד א׳ ט
 מכל מצות כוי וכנ״ל וכ״ש בחנוכת בית המקדש שזהו כללות בחינה

 שרה דכתיב — תחת: נוסף ע״פ כת״י 1101 ולוח התיקון.
 •}עיין בהוספות.
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 שלמעלה מעולם התיקון [וכמ״ש מזה בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה
 הנזכר לעיל]. ועיקר הבנין הוא דוקא על ידי הבירורים כי נעוץ תחלתן
 בסופן וסופן בתחלתן ויש כמה בחי׳ אבנים אבנים מפולמים אבנים
 נקובים כוי. ובכל זה יובן מארז״ל (ביבמות דס״ב ע״ב) ע״פ להניח ברכה
 אל ביתך (ביחזקאל טי׳ מ״ד) שהברכה לאדם היא בשביל אשתו. וזהו
 מימי לא קראתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי (בשבת קי״ח ב׳) וצ״ל
 דהרי בכתובה כותב האיש לאשתו אנא אוקיר ואחיו כוי, ולכאורה
 תמוה איד כותב אנא אוקיר ואוזין הלא אמרו אין אדם ניזון אלא
 בשביל אשתו אן־ באמת שניהם אמת כי העיקר העבודה להמשיד
 בחי׳ חסדים העליונים הוא מבחי׳ דוכרא רק שיכול להיות שיהיו
 החסדים רק בגילוי אלהות וכדומה ולא ישתלשל למטה כלל בפרנסה
 גשמי ושיומשד מבחי׳ חסד ורחמים דאצילות למטה נותן לחם לכל בשר
 גשמי זהו בשביל אשתו בחי׳ נוק׳ מל׳ דאצי׳ המחיה בי״ע שהיא נק׳
 ביתי שהוא המשכת מקיף העליון שהוא הנותן כח להיות ההמשכה
 למטה בגשמיות ועמ״ש בפ׳ קרח ע״פ ויגמול שקדים ועמ״ש סד״ה

 ועשית בגדי קדש:

 סליק

 שבמל׳ שיורדת ומתלבשת בבי״ע להיות ראש לשועלים ונקרא בחי׳
 שפחה נגד עצמיות מל׳ [ועמ״ש מענץ מילוי הה׳׳א בד״ה יגלה לו טעמיה ועי
 בזהר בפ׳ בראשית דכ״ז ע׳׳ב], ועד״ז יובן מ״ש בספר עשרה מאמרות

 במאמר חקור דין ח״ג פ״י שאמרו באגדה בעניו דוד כי ישי חשב
 שבא על שפחתו המשוחררת ובאמת השפחה מסרה סימגין לאשתו
 ע״ד רחל ללאה וע״ש (ובגמרא וברבות לא גמצא אגדה זו ואדרבה
 ממ״ש ברבות תזריע פי״ד כלום נתכוץ אבא ישי כו׳ משמע דלא
 כדרשה זו/ ועכ״פ פי׳ ועניו שפחה זו היינו בחי׳ מילוי הה״א כנ״ל
 שהוא בחי׳ התחתונה שבמל׳ בחי׳ דומם ונקרא אבן ולכן אמר אבן
 מאסו הבונים שהבונים הנ״ל מאסו אותה להיותה ראש לשועלים רגליה
 יורדות והיא בחי׳ התחתונה בחי׳ דומם ממש ולא יוכל להבנות בחינה
 זו רק בבחי׳ דוד מטעם המבואר בספר הגלגולים ומטעם המבואר
 בספר ע״מ שם, ומ״מ כשנבנה בנין זה אזי היה עלייה יתירה בה
 ועל ידה לבחי׳ המל׳ שבאצילות שתהיה היא עי״ז לראש פנה והיינו
 כמ״ש הרמ״ז פ׳ כי תשא (דקפ״ט ע״ב) מפני שכל הבירורים המתעלים
 מלמטה ע״י מלכות החתתונה עולים עד מלכות האצילות והיא מעלה
 הבירורים למעלה ובכח זה היתה לראש פנה, והיינו כי באצילות
 מתבררים בירור נעלה יותר, והנה הבירורים הם מעולם התהו

 ר״ה כי כאח*
 מקור בחי׳ מלכות מה שעלה במחשבה הקדומה להיות הוא ית׳ מלך
 וגקרא מלכות דא״ס שהוא בחי׳ שלמעלה מהכתר ששם שרש תרי״ג
 מצות וזהו עניו קדושתי למעלה מקדושתכם. ומשם נמשכים י״ג

 מדה״ר להיות נושא ערן ולמלאות כל הפגמים:

 (ד) ועז״נ כן אד׳ הוי׳ יצמיח צדקה שם אד׳ מתגלה בר״ה ועמ״ש
 בסידור על פ׳ אד׳ שפתי תפתח ומ״ש ע״פ ועתה יגדל
 נא כח אד׳. ומ״ש ע״פ אד׳ הוי׳ אתה החלות. ופי׳ צדקה זהו על דרד
 שמש צדקה ומרפא. ומרפא הוא ע״י התשובה וע׳ מענין שמש צדקה
 ברבות בא פט״ו (דקל״א ע״ד/ והוי׳ בנקוד אלקים זהו הגלוי שביוהכ״פ
 שיצמיח תהלה, (ע״ד ותהלתי אחטם לד שהוא בחינת ריח שזהו ג״כ ע״י
 התשובה שנקרא ריח בוגדיו כמ״ש בדבור המתחיל ראה ריח בני בתו״א פ׳
 תולדות וברבות במדבר פרשה ה׳ פירשו אחטם לשון שימני כחותם וזהו
 ג״כ בחי׳ החותם שבנעילה דיוהכ״פ. ועפ״ז יש לפרש מ״ש בספד״צ פ״ב
 ויאמר אלקים תדשא כוי היינו דכתיב ועניתם את נפשותיכם בתשעה כו׳
 וכבר עמדו ע״ז מה עניו זה לזה כמ״ש בספר אור ישראל הל׳ יוהכ״פ, וע׳
 בז״ה מהאריז״ל פי׳ כי יש י״ג פעמים שם אלקים מבראשית עד ויאמר
 אלקים תדשא. רמז לגילוי י״ג מדה״ר המתגלים ביוהכ״פ. אד מה
 ענין זה לתדשא הארץ. וע״פ הנ״ל אתי שפיר כי בר״ה ויוהכ״פ אד׳
 הוי׳ יצמיח צדקה ותהלה באתעדל״ע וזהו ענין תדשא הארץ כו׳ עץ
 פרי עושה פרי כוי והיינו ע״י ועניתם את נפשותיכם ע״ד העוה״ב
 אין בו אכילה ושתיה. והיינו ע״י שיהיה הגוף שלא ע״י דכר ונוקבא
 כ״א ועצמותיר יחליץ וזהו עץ פרי שטעם עצו ופריו שוה כי האדם עץ
 השדה. ויהיה טעם עצו הוא הגוף כמו פריו שהיא הנשמה ולכן א״צ
 אכילה ושתיה ולכן צ״ל ועניתם את נפשותיכם שע״י התשובה יהיה גילוי
 בחי׳ זו. וצמיחה זו י״ל שהיא למעלה מהצמיחה שע״י אור זרוע לצדיק
 כי במקום שבעלי תשובה עומדים אין צד״ג יכולים לעמוד. וכנודע
 מעניו שלום שלום לרחוק ולקרוב. כי אור זרוע לצדיק יסוד עולם זהו
 יחוד ו״ה. ובעלי תשובה ממשיכים יחוד י״ה ועמ״ש בביאור על פ׳

 הוספה. קיצור
 עיקר מתן שכרן של מצות נאמר על זה עין לא ראתה וע׳ מה
 שכתוב מזה בדבור המתחיל מנורת זהב שזהו הנקרא התגלות
 פנימי׳ עתיק יומין. והארה מבחינה זו מאיר בראש השנה ויום הכפורים
 וזהו ענין המלך הקדוש שאומרים בעשי״ת. ויש להקדים עניו ירידת
 הנשמות צורך עלייה והנה הם עלו במחשבה למעלה מהמלאכים שנמשכו
 מהדבור. ועמ״ש מזה בד״ה אני ישנה. ובדבור המתחיל מנורת זהב.
 אד כי יש ג״פ קדוש הוא״ו המשכה והיינו במחשבה ומדות ודבור. שהם
 בחי׳ נר״נ. ועמ״ש בד״ה ונקדשתי בפ׳ אמור. וע״י קיום המצות מתעלים

 בבחי׳ קדש אשר קדשנו במצותיו ועמ״ש מזה בד״ה ביום השמע״צ:

 (ב) ואיך ע״י עשייה גשמיות יתעלו בבחי׳ קדש עז״נ כי כארץ כו׳
 וכגנה זרועיה כו׳ והיינו ע״י מאמר תדשא הארץ. (ועז״נ
 אור זרוע לצדיק ופי׳ ברבות תרומה פל״ה דהיינו אור שנברא ביום
 ראשון שגנזו בג״ע ובזהר תרומה (קם״ו םע״ב) פי׳ שזרעו בג״ע דהיינו
 בתורה ומצות כמ״ש לעבדה ולשמרה. לעבדה זו רמ״ח מ״ע ולשמרה זו
 שס״ה ל״ת וכ״מ ברבות ס״פ שלח והיינו שע״י קיום התורה ומצות
 ממשיכים בחינת תוספת אור בג״ע. והצמיחה מהזריעה הנ״ל היינו
 כמ״ש ואור החמה יהי׳ שבעתים כאור שבעת הימים. ולכן איתא ברבות
 נשא פי״ג גבי קרבן נתגאל. תרי״ג אותיות יש מן אנכי עד אשר לרעד
 ושבעה יתירות כגגד שבעה ימי בראשית עכ״ל דהיינו בחי׳ אור שבעת
 הימים שהוא זרוע ע״י תרי״ג מצות. וזהו שפי׳ בזהר ויקרא (די״ב ע״א)
 שמאמר תדשא הארץ דשא מכוון נגד דיבור זכור את יום השבת לקדשו.
 כי בחי׳ דשא ועשב זהו עניו יוצר משרתים ואשר משרתיו. ובחי׳ עץ
 פרי הם הנשמות ועיקר בחי׳ צמיחה וגילוי זה זהו בשבת. וכן
 הצמיחה של האור הזרוע ממעשה המצות הוא בשבת כמ״ש בד״ה

 ראו כי ה׳ נתן לכם השבת):

 (ג) וכגנה זרועיה תצמיח ע״י מעשה המצות מבחי׳ אור זרוע
 לצדיק כן אד׳ הוי׳ יצמיח היינו גילוי האור בר״ה ויוהכ״פ
 ע״י התשוב׳ והיינו התגלות י״ג מדה״ר. כי הנה ענין המלר הקדוש היינו

 *) להנדפס לעיל נ, ב. נדפסה לראשונה - בהוספות ללקו״ת - זיטאמיר תרי״א.
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 יאר ה׳ פניו בו׳ היינו גילוי פנימית עתיק שיהי׳ לע״ל, ובדפי׳ בת״א
 בד״ה יביאו לבוש מלכות בעניז הסתר אסתיר פני ביום ההוא בו׳ שאפי׳
 בבחינת ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה. עכ׳׳ז בהי׳ הנ״ל מוסתר
 עדיין כי הוא למעלה ממדרגת ביום ההוא כו׳, וזהו ענין כן אד׳
 הוי׳ יצמיח צדקה כר. וזהו ענין עין לא ראתה כוי, ועיין עוד מענין וכגנה
 זרועיה תצמיח בת״ז (תיקו! ״ט יל״ז ע״ד) ועמ״ש במ״א ע״פ כי כאשר
 השמים החדשים כו׳ כן יעמוד זרעכם. ויש לפרש זרעכם הוא בחינת אור
 זרוע לצדיק. והשמים החדשי׳ כו׳ זהו ענין כן אד׳ הוי׳ יצמיח צדקה כר):

 ונקדשתי בתור בנ״י. וגם הנה בגמרא פסחים (דס׳׳ח סע״א) מבואר
 שיש בחינה למעלה מבחי׳ ואור החמה יהי׳ שבעתים כאור שבעת
 הימים והוא זוהר וזיו מראה שכינה, וי״ל דהיינו מ״ש לא יהיה לד
 עוד השמש לאור יומם והיה לר ה׳ לאור עולם וכמ״ש ברבות נשא
 פי״א ע״פ יאר ה׳ פניו אליד יתז לד מן מאור השכינה כו׳ ואומר באורד
 הראה אור. וא״כ גילוי בחינה זו זהו למעלה מהצמיחה שעל ידי אור
 זרוע לצדיק ע״י התורה ומצות שהצמיחה מזה הוא בחי׳ שבעתים
 כאור שבעת הימים דהיינו ז״ת דע׳׳י המלובשים בא״א. ולמעלה מזה הוא
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 ספרי׳ - אוצר החסידים - ליובאוויטש
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 מקור קיום וחיות כל הנבראים. וכתיב ומבלעדי אין אלקים מבלעדי
 דוקא דהיינו חוץ ממנו ית׳ ח׳׳ו. אבל הוי׳ בעצמו הוא אלקים אני
 הוי׳ אלקיכם אני בעצמי כו׳ שמצמצם ומסתיר אור א״ס ב׳׳ה הבלתי
 בע׳׳ג להיות גילוי בחי׳ נבראים בבחי׳ יש וכהדין קמצא דלבושי׳ מיני׳
 ובי/ ומבחי׳ זו של בשכמל׳׳ו נמשד להיות ואהבת בבחי׳ יש מי שאוהב
 כו׳ משא״כ יחו״ע הוא בחי׳ ביטול ממש במס׳׳נ. (ובזה מתורץ איר
 שייר ואהבת אחר המס׳׳נ באחד דהיינו ע״י שמפסיקים בבשכמל״ו,
 ועמ׳׳ש מעניו זה בפ׳ וישב בד׳׳ה בכ׳׳ה בכסלו באופן אחר קצת.
 והמ״י שעולה בקנה אי). וב׳ בחי׳ אלו נקרא בלשון הקבלה שכינתא
 עילאה ושכינתא תתאה כוי. והן הם ב׳ בחי׳ כלה שנאמרו בשיר
 השירים שכל שיר השירים מדבר על ב׳ בחי׳ כלה הנ״ל כידוע, כי ב׳
 פעמים נאמר ונשנה בשיר השירים החיבוב שבין חתן וכלה ורומז על
 ב׳ בחי׳ כלה הג׳׳ל, (ועיין בפרדס ש׳׳ח פי״ג מעניו שכינתא עילאה
 ושכינתא תתאה ובזהר הרקיע ר״פ בראשית גבי מש״ש בזהר מה
 שושנה כו׳ אוף כנ״י בו׳ ועמ״ש בפי׳ כנ״י לקמן בד״ה ששים המה
 מלכות בשם המשנת חסידים ועמ״ש בפ׳ תצוה בד״ה זכור את אשר
 עשה לד עמלק כו׳ וע׳ בסה״מ סי׳ קנ״ו והמכוון הכל אחד שהוא ענין
 שני המדרגות דיחו״ע ויחו״ת, ועמ״ש עוד מענין ב׳ בחי׳ כלה בד״ה
 וארשתיר לי בהפטרה דפ׳ במדבר, ואפשר הוא עניו אחר קצת והיינו

 כמ״ש סד״ה כי אתה נרי בענין דורות הראשונים ודורות האחרונים):

 ב והנה מב׳ בחי׳ כלה הנ״ל נמשד להיות ב׳ בחי׳ חתנים בחי׳ חות
 דרגא, וזהו קול מצהלות חתנים מחופתם חתנים תרי
 משמע. והעגין יובן במאמר מלד משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול.
 ולכאורה אינו מובן מהו שם גדול וקטן וכן צריד להבין מה שארז״ל עד
 שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד איד שייר בחי׳ שם עד שלא
 נברא העולם שעדיין לא הי׳ מי שיקראנו בשמו. ויובן ע״פ מה
 שנודע שהשי״ת נקרא בגמרא ובמדרשים בשם הקב״ה שבחרו בשם זה
 ולא בשמות וכינוים אחרים כמו רחום וחנון, לפי שהוא מורה שהוא
 קדוש ומובדל כוי (ועמ״ש בפ׳ מקץ בביאור ע״פ כי עמר מקור חיים
 ולקמן בדרוש הראשון שע־׳פ צאינה וראינה) ואין ערוד המשמת והתלבשות

 אור א״ס בראשית ההשתלשלות אלא כטפה מים אוקיינוס. וזהו
 מארז״ל הקב״ה יושב ועוסק בתורה כוי, פי׳ עצמותו ית׳ קדוש ומובדל
 אלא שיושב ומשפיל א״ע להיות מתלבש בתורה כאדם היושב שמשפיל
 קומתו, והארה זו נקרא בחי׳ שם שאינו אלא זיו והארה, (ועניו קודם
 שנברא העולם היה הוא ושמו בלבד. היינו המקור והשרש והיכולת
 שיש בא״ס ב״ה שיוכל להיות גילוי בחי׳ זיו והארה שיהיה ממנה
 התהוות עולמות שיעלה בחפצו ורצונו. וכמו זיו השמש הכלול במאור
 שהוא השמש עצמה. אלא שבנמשל הוא באופן נעלה יותר אין קץ
 שהרי השמש מאירה הזיו שלא בטובתה משא״כ למעלה שהמשכת
 וגילוי הזיו עד״מ היינו כשעלה ברצונו כו׳ א״כ הזיו הכלול בו היינו
 מה שיש ביכולת בו ית׳ להאיר בחי׳ זיו והארה כו׳ אשר יכולת וכח זה
 נקרא שמו וזהו מ״ש כח אדגי בכחר הגדול והיינו לפי כי מהותו
 ועצמותו אינו בגדר השפעה והמשכה כלל עמ״ש בד״ה אתם נצבים.
 ולכן כה ומקור ההמשכה נקרא שמו וכמ״ש במ״א בפי׳ כי עמד מקור
 חיים שגם בחי׳ מקור חיים הוא נקרא עמד שהוא בחי׳ הטפל וכלא
 חשיב כוי). וזהו עניו שמו הגדול שלמעלה מן ההשתלשלות ושמו
 הגדול הזה הוא משובח ומפואר עדי עד בבחי׳ א״ס וזהו כי הוא
 לבדו ית׳ יחיד ומיוחד ועיקר חי העולמים הוא רק בחינת מלר כו׳
 כי השתלשלות העולמות אינו דרד עילה ועלול כמ״ש בספרים שא״כ
 היה בחי׳ שינוי כביכול כי בעילה ועלול יש שינוי בהעילה ע״י

 השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיו מיין.
 הנה נודע שהקב״ה נקרא חתן. וכנ״י נקרא בשם כלה. והיינו ע״ש
 המשכת והשפעת התורה לישראל. וכמארז״ל ביום חתונתו זה מ״ת.
 ולכן המשמח את החתן זוכה לתורה שניתנה בה׳ קולות בפ״ק דברכות,
 כי חתן חות דרגא. דהיינו ירידת והמשכת אור א״ס ב״ה להתלבש
 בתורה. וכנס״י היא מקור נשמות ישראל, וכן כל ניצוץ וגיצוץ מישראל
 בפרט הוא בבחי׳ כלה. והנה כלה יש בו ב׳ פירושים. הא׳ מלשון כליון
 שמכלה ומבלה הכל מלשון כפלפה. (וכמו כלה שארי(בתהלים ע״ג/ דתרגם
 יונתן אשתיצא גושמי דהיינו לשוו כליון וכן (בישעיה ט״ז די) וכד ג״כ
 בכלה בפתח י״ל הפי׳ ג״כ עד״ז וכ״ה בזהר פ׳ אחרי(דע׳׳ב) ע״פ כי
 כלתו היא שצייתא כוי). כי מלת כלה היא שם דבר המורה על
 הפעולה כמו רכה זכה דקה ונקי כלה ע״ש שמכלה כוי. וכן איתא
 ברבות שנתכלו. והב׳ מלשון כלתה נפשי כו׳(תהלים פ״ד) והיינו תשוקת
 הנפש לידבק וליכלל באורו ית׳(וכמו דת״י שם תאיבת נפשי שהוא
 לשון תשוקה כמו ואל אישד תשוקתד ותרגומו תיאובתיד). והענין
 דהנה בק״ש יש ב׳ בחי׳ מס״נ. הא׳ למסור נפשו באחד. והב׳ ואהבת
 בכל נפשר אפי׳ נוטל את נפשד כוי. ולהבין ענינם וההפרש שביניהם.
 ועוד צ״ל איד שייר ואהבת בכל לבבר. אחר בחי׳ מס״נ באחד שהרי
 באהבה כתיב ס״פ נצבים לאהבה כוי כי הוא חייה אבל המס״נ הוא
 להשליד חייו מנגד שהוא ביטול במציאות לאור א״ס ב״ה ממש (וע׳ בפ׳
 שמות בד״ה להבין מארז״ל ע״פ כי טובים דודיך ובד״ה חייב אינש לבסומי בפוריא).

 וא״כ איד אחר מעלת ומדרגת הביטול דמס״נ באחד יהי׳ שייר בחי׳
 ואהבת יש מי שאוהב. והענין כי הנה הבחי׳ הא׳ למסור נפשו באחד
 הוא מחמת שמע ישראל כוי, כי שמע מלשון הבנה שהיא התבוננות
 בגדולת א״ס ב״ה איד שהוא אחד כמו קודם שנברא העולם בלי שום
 שינוי כמ״ש אני הוי׳ לא שגיתי בו׳ אתה הוא עד שלא גברא כו׳ אגי
 ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים. פי׳ אלקים המעלים ומסתיר
 כו׳ כי לפניו ית׳ אין שום העלם מעלים ומסתיר כלל כי כולא קמיה
 כלא חשיב כר. ואי לזאת ולא תחללו את שם קדשי כו׳ שלא לעשות
 מקום חלל כו׳ להיות דבר נפרד ממנו ית׳ ח״ו וממילא בטלים כל
 התאוות והישות ולגרמיה כוי, וזהו לשון כליון שמכלה לגרמיה כו׳
 שיתבטלו כל רצונותיו ולא ישאר אצלו שום רצון רק אליו י״ת, (וזהו ענין
 כלה שארי ולבבי במו שת״י אשתיצא גושמי וכמ״ש בזהר פ׳ אחרי הנ״ל
 שצייתא דעלמא היא היינו כליון כל הרצונות. וע״ד שנת׳ במ״א ע״פ
 כי תצא להיות נקודת פנימי׳ הלב עולה ונכלל באור א״ס ב״ה ולא
 מהעוה״ז לבד בו׳ אלא אפי׳ מג״ע התחתון והעליון וכמ״ש מי לי בשמים
 כו׳ כלה שארי כוי). והבחי׳ הב׳ היא מלשון כלתה גפשי שהיא לשון
 תשוקה ואהבה שהיא בחי׳ ביטול היש דהיינו שהוא יש ודבר(ולא כליון
 היש לגמרי כמו בבחי׳ הא׳) אלא שמבטל א״ע שרוצה ליכלל וליבטל בו׳.
 ולכן מפסיקים בין ב׳ בחי׳ מס״נ הנ״ל בבשכמל״ו בחי׳ יחו״ת שמבחי׳
 מלכותו נתהוו כל הנבראים מאין ליש לפי שאין מלר בלא עם זהו

 שו״ה כי כחתן: בכמה כת״י נוסך: מלשון. אבל בבוך 1101 ליתא.

 שרה שיתבלטלו — ייח: אולי *״ל: ית׳. (בבת״י אין שורות אלו).



 2 לקוטי שיר השירים תורה

 בה׳ בחינת כלה נמשך שיר העליון בחינת דבר (ועיין מהר פרשת וילד
 דף רפ״ד ע״ב ורפ״ה ע״א) הוא המשכת אור א׳׳ס הסוכ״ע מבחינת שמו

 הגדול טעמי התורה ורננה דאורייתא בחינת ענג העלית להתלבש
 בתורה. (ועיין מעניו שיר השירים ברבות סוף פפוק שיר השירים זח״ב מ״ח ב׳

 קל״ב א׳ קמ״ג א״ב קמ״ד א״ב קמ״ה ב׳ ח״ג ע״ד ב׳ רפ״ד בי) (ואפ״ל פי׳

 שמע ישראל שיר אל כי בנשמות ישראל יש מבחינת שיר ומבחינת השירים
 עייו לקמן בביאור ע״פ צאינה וראינה ובזח״א ויחי (דרמ״ה) ועמש״ל*

 מעניו ישורון ומ״ש בפ׳ בלק ע״פ ולא ראה עמל בישראל כוי):
 אשר לשלמה כענץ עושה שלום במרומיו מיכאל שר של מים וגבריאל
 שר של אש ב׳ הפכים כוי, כך להיות התחברות והתכללות שני
 הפכים ממטה למעלה ומלמעלה למטה כי הוא יתברך קדוש ומובדל
 ואין ערוך בו׳ וכטפה מים אוקינוס כוי. והעולמות הם בחינת יש
 ונפרד וכדי להיות התלבשות אור א״ם בטפה זו שאין ערוך ממש וכו׳
 מוכרח להיות המשכת עונג עליון שיתענג בהמשכת הטפה כוי ועונג
 זה הוא ענין השיר שמזה נעשה השלום התקשרות המשפיע במקבל
 כוי, ויהיה אשר לשלמה כי בתיבת לשלמה נכלל בחינת דבר ונוק׳ גם
 יחד, כי שלמה בחוליים מלך שהשלום שלו הוא המשכת טפת דכר. וגם
 שלמה בה׳ מורה על לשון נקבה היא בחינת ההעלאה שמלמטה למעלה
 שבהתחברות שניהם נעשה יחוד עליון ונמשך שיר להשירים, ועיין מעניו
 שלמה בהרמ״ז פ׳ קרח (דקע״ו ע״ב). והגורם כל זה הוא מה שכתוב
 ישקני מנשיקות פיהו, כי המשכת בחינת שמו הגדול בבחינת שיר
 וטעמים נקרא בחינת נשיקין גילוי אהבה פנימית כאהבת האב לבנו
 יחידו שמרוב האהבה הגדולה אשר תוכו רצוף אהבה כאש בוערה אינה
 יכולה לצאת מכח אל הפועל בגילוי כ״א בבחינת צמצום גדול שמתצמצמת
 בהבל הפה ורוח פיו, ואף שזהו מעשה גשמיות אעפ״כ בזה דוקא
 מתגלה פנימית האהבה מה שאיגה מתלבשת בשום כלי אחר לא באותיות
 הדבור כוי, (ועיין מ״ש מזה בד״ה מי יתנו כאח לי כר אשקר בו׳*). כך
 התשוקה הזאת והעונג עליון הזה להיות התגלות והתלבשות אור אין
 טוף בבחינת הטפה וההשפעה שבתורה היא בבחינת דילוג וקפיצה
 שלא בבחינת ההשתלשלות כי אם בבחינת צמצום גדול יושב ועוסק
 בתורה כו׳ משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול. וזהו יומם יצוה
 ה׳ חסדו ובלילה שירה עמי. שיומם ע״י ישראל העוסקים בתורה
 ממשיר חסד עליון בכל יום בחינת השפעה מלמעלה למטה, וכמארז״ל
 פרק לפני אידיהן (ד״ג ע״ב) שלש שעות ראשונות הקב״ה יושב ועוסק
 בתורה שניות יושב ודן שלישית יושב וזן וכוי, שהוא עניו התלבשות אור
 א״ס בהשפעה, (פי׳ יושב ועוסק בתורה היינו המשכת מוחץ חב״ד
 ובשניות יושב ודן היינו בחינת חג״ת ובשלש שעות שלישי׳ יושב וזן היינו
 בחינת נה״י כנודע שנצח והוד נקרא לחמו בלחמי. ועיין בזהר פ׳
 פנחס (דרי״ז ב׳) בענין ולחם לבב אנוש יסעד ההוא לחם דאזילו שחקים
 כו׳ שהם נו״ה ועמ״ש באגה״ק בד״ה להבין משל ומליצה/ אבל בלילה
 שירה עמי הוא שיר המלאכים ממטה למעלה שהוא אחר המשכות ישראל
 ביום יומם יצוה ה׳ חסדו כוי, ושירה כתיב שירו קרי הוא עניו יחוד זו״נ כנ״ל

 ולכן כתיב פיהו ולא פיו בתוספת ה׳ בחינת דכר ונוקבא:
 ד והנה כל זה הוא בחינת חתו הא׳ חות דרגא המשכת אור א״ס
 להתלבש בתורה חכמה עילאה חכים ולא בחכמה ידיעא
 וכו׳. ובחינת חתן הב׳ הוא כשבבר נמשר ונתלבש אור א״ס ב״ה בתורה
 שיהא נמשר גם למטה בבי״ע ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל
 (וע׳ בלק״ת בתהלים סי׳ ע״ח על פסוק זה), להיות גילוי אור א״ס למטה כמו

 למעלה ויהא נמשד גם למטה עונג העליון בתורה ומצות דבי״ע.
 וזהו שארז״ל אלפים שנה קודם שנברא העולם קדמה התורה פי׳
 אלפים היינו אאלפד חכמה אאלפר בינה שמתחלה המשכה ראשונה

 שו״ה התשוקה — הזאת:בכת״י 1101: הגדולה הזאת.
 *) עיין בהוספות.

 ההשפעה כמו עד״מ בשעה שהרב משפיע לתלמידו בהכרח משים
 עיונו בההשפעה ואיו שכלו פנוי לעיין בענינים ושכליים כמו שהי׳
 פנוי קודם ההשפעה, אבל בו יתברר הרי אתה הוא קודם שנברא העולם
 ומשנברא העולם בלי שום שינוי n׳r. והיינו לפי שמקור חיות העולמות
 הוא רק מבחי׳ שמו לבד בחי׳ מלכות (ועיין עוד מענין שמו הגדול
 בפ׳ שלח ע״פ אני כוי אשר הוצאתיר מאמ״צ. ובפ׳ פינחס בד״ה צו
 את בנ״י כוי מענין שמו גימ׳ רצון. וע״פ ואלה שמות כוי).
 ובאמת כי נשגב שמו לבדו. ואין ההמשכה מבחי׳ שמו ע״י עילה
 ועלול שא״כ היה הכל בחי׳ א״ס. אלא שההמשכה ע״י צמצום
 ודילוג עד שנמשד רק בחינת קו וחוט ממלכות דא״ס ועוד כמה
 צמצומים והעלמות אין מספר (ע׳ בספר של בינונים ח״ב פ״ט בהג״ה)
 עד שיוכל להיות בחי׳ השתלשלות עילה ועלול וכידוע ענין סוכ״ע
 וממכ׳׳ע כוי. והנה התלבשות והמשכה זו משמו הגדול להתלבש
 בתורה יושב ועוסק בתורה היא בחי׳ רננה דאורייתא כי אורייתא
 מחכמה נפקת. נפקת דייקא היינו בחי׳ גילוי של התורה היא
 מחכמה אבל הארה העליונה להיות התלבשות אור א״ס ב״ה בחכמה
 עילאה חכים ולא בחכמה ידיעא היא בחי׳ טעמי התורה ורננה
 דאוריי• זרקא מקף שופר כו׳ (כי הנה הטעמים הם ג״כ כמו בחי׳
 אותיות שהיא עניו המשכו׳ וכנודע מעניו טנת״א• אן־ כי הם
 אותיות והמשכות מבחי׳ תענוג עליון בחי׳ כי עמר מקור חיים מה
 שלמעלה אפי׳ מבחי׳ ח״ע ואצ״ל שהם למעלה מבחי׳ אותיות הדבור
 שהם נמשכים מן החכמה. והענין דכמו שיש אותיות הדבור ויש
 אותיות המחשבה. כך יש אותיות הכלולים בשכל וגם בלמעלה
 מהשכל. וזהו עניו הטעמים וטעם ג״כ לשון טוב טעם ומתיקות
 והיינו שהם אותיות והמשכות תענוג עליון מבחי׳ שעשוע המלך
 בעצמותו וכדכתיב ואהיה אצלו שעשועים. ומשם נמשך להתלבש בחכמה
 עילאה וזהו אני תורתד שעשעתי וכמ״ש במ״א ע״פ ואהיה אצלו אמון
 כוי, ועיין עוד מעניו רננא וטעמים שבתורה ע״פ ויהי מקץ שנתים ימים.
 ובפי אמור ע״פ והניף הכהן אותם. ובפרשה וזאת הברכה על פסוק
 תורה צוה כו׳ ובמpם אחר נתבאר שזהו מ״ש ויהי בישורון מלד כי ישורון
 יש לומר ג״כ לשון שיר. וגם כמו שהשיר הוא עגול כר בהניגון נעוץ
 סופו בתחלתו שכשמסיים הניגון יומשד התחלה שלו כוי. וכד למעלה
 הנגינות וטעמים הם המשכת בחינת סוכ״ע ממש והמשכה זו היא

 בבחי׳ מלר כמאמר ברור אתה הוי׳ אלקינו מלד העולם אקב״ו):
 ג וזהו שיר השירים אשר לשלמה. כי שיר הוא עניו ההתכללות
 ברצוא ושוב ולמעלה הוא בחינת מטי ולא מטי כו׳ (ועיין
 כעץ חיים דבחינת מטי ולא מטי נמשד מפה דא״ק שהוא בחינת
 אורות הטעמים דא״ק כוי, וזהו שיר כו׳ מנשיקות פיהו ועמ״ש
 עוד מעניו המשכה שבבחינת מטי ולא מטי בביאור עניו מוצאיהם
 למסעיהם כוי עיש). וזהו שיר השירים פי׳ שיר שממנו מקבלים
 השירים שלמטה שיש כמה בחינת שיר ממטה למעלה כי מקור הנבראים
 המחיה ומהווה מאין ליש (שהיא בחינת מל׳ דאצילות/ היא העולה
 ומתכללת בבחינת ביטול במאצילה ב״ה בבחינת שיר ברצוא ושוב, וגם
 אחרי התלבשות בבי׳׳ע הנה עליות העולמות שעולים ומתכללים כוי
 נקרא בחינת שיר כמו הנגון בגגן המנגן שיש בו קולות עולים ויורדים
 במעלות ומורדות, ויש כמה מיני עליות עד אין קץ ושיעור והכל
 בבחינת שיר וזהו כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר כו׳
 (ועיין מ״ש ע״פ מזמור שיר חנוכת הבית וע״פ ושם אחיו יובל*). והנה
 כל השירים הללו שממטה למעלה נקרא שירה בה׳ לשון נקבה כמ״ש
 השירה הזאת בחינת כלה ומבחינת כלה נמשר בחינת שמחת חתן מהעלם
 לגילוי משמח חתו עם הכלה, פירוש על ידי הכלה שע״י בחינת השירה

 c עיין בהוספות.
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 וכן כל הגליות הם בחי׳ העלם אותותינו לא ראינו כו׳ ולפי שהיה
 צ״ל גילוי פנים בפנים במתן תורה לקבל התורה נגלית היה די בהעלם
 וגלות רד׳׳ו שנה חחלה, וכעת אריכות הגלות הוא לפי שלד׳ל יתגלה
 פגימי׳ וטעמי התורה (ועמ״ש בפ׳ וארא סד׳׳ה וידבר אלקים אל משה)
 וכמ״ש זורע צדקות מצמיח ישועות שעל ידי הצדקה להחיות רוח שפלים
 בכסף וזהב גשמיים מצמיח ישועות לשון וישע ה׳ בו׳ גילוי ש׳׳ע נהורין
 וזהו ענין יין המשמח אלקים כי אלקים הוא בחינת ההסתר והעלם
 כמ׳׳ש כי שמש ומגו ה׳ אלקים שבחינת שם אלקים הוא בחינת מגן
 ונרתק להעלים ולהסתיר להיות נראה ליש ודבר וכשיוצא מהעלם לגילוי
 אז תהיה השמחה גדולה לאלקים דוקא. וזהו נכנס יין יצא סוד בו׳ סוד
 הוי׳ ליראיו כו׳ ויין המשומר בענביו הוא בחינת העלם והסתר גדול
 מששת ימי בראשית שהגילוי שיהיה לעתיד לבא יהיה בבחינת א׳׳ס עין
 לא ראתה כוי. ועיין מענין יין המשומר בענביו משי״ב בד״ה עניו
 ברכת הזימון בסופו• אד הנה כל זה הוא בבחינת השתלשלות העלם
 וגילוי בחי׳ יין כוי. אבל דודיד שהוא למעלה מן ההשתלשלות למעלה גם
 מבחיגת ההעלם למעלה מבחיגת סובב וממלא כי אין ערוד כו׳ קדוש
 ומובדל וקמיה כחשכה באורה. פי׳ כי בשגמשד ההעלם לידי גילוי הרי
 זהו נחשב למטה כמו שיוצאים מאפילה לאורה שמתחלה כשהיה האור
 בבחיגת העלם החושד יכסה ועל ידי הגילוי הנה ראו אור גדול, ותהיה
 השמחה גדולה לאלקים, אבל קמיה עצמותו ית׳ הנה אור וגילוי זה שוה
 עם החשד שמתחלה דכל גהוראן מתחשכאן קמיה וכתר עליון אע״ג
 דאיהו אור צח אור מצוחצח אוכמא איהו כוי. וזהו כי טובים דודיך
 התגלות בחינת מהותו ועצמותו הנמשד ע״י תורה ומצות בחינת
 שיר* השירים כו׳ התגלות שמו הגדול כו׳ הנה טובים מיין כוי.
 [ועמ׳׳ש בד״ה מצה זו כוי ובד״ה ושאבתם מים בששון בעניו ערבים
 עלי דברי סופרים* יותר מיינה של תורה ועמ׳׳ש בדיה אשירה לה׳ כי
 גאה גאה בפירוש אדון הגפלאות ובפי׳ כי גאה גאה כו׳ ומ׳׳ש בד״ה
 עד דלא ידע ביו ארור המן לברור מרדכי בפירוש ועגין משל הקדמוני.
 קדמונו של עולם כר, ועיין עוד מענין כי טובים דודיר ברבות בשיר
 השירים ובפרשת נשא פי׳׳ד בענין ביום השביעי נשיא (זח׳׳ב י׳׳ב ב׳ ציד
 ב׳ צ׳׳ה א׳ ק״נ אי. ומעניו• ישקני ברבות בשיר השירים ובפרשה כי תשא פמ״א.

 זח״א מ״ד ב׳ ע׳ אי. קל״ז אי. ח״ב קכ״ד ב׳ ק״כ ב׳ קמ״ז ב׳ רנ״ו בי. ח״ג רפ״ז א׳)]:

• 
 שיר השירים אשר לשלמה. להבין ענין קבלת פני שכינה דהנה
 ארז״ל (רפ״ב דברנות) השמע לאזניר מה שאתה מוציא מפיר פי׳
 כנסת ישראל נקי אתה כמ״ש בזודב(ק׳ד א׳) ור׳׳פ ויגש ור״פ ואתה תצוה,
 ואמרו שאין חיוב לאדם בתפלה רק שישמע ויתבונן מה שאתה הוא כנסת
 ישראל מוצא מפיו פי׳ חיותו ונשמתו יעקב חבל נחלתו וכל ישראל אחד
 מעורב בחבירו מה שחסר לזה נמצא בחבירו וכשיצטרפו כולם כאחד הם
 קומה שלימה כידוע, ולכן כאשר יתפרד אחד מחבירו באיזו פירוד שמנתקת
 לבבו ורצונו ממנו מאחד הדברי׳ והענינים והמרות שלו או משכלו ועבודתו
 במילי דשמיא בתורה ובתפלה וכאשר כן בלבבו אז הוא מחסר במזימות
 לבו אבר אחד. ונמצא שאין שמו שלם וע״כ החרד לדבר ה׳ מאד מאד
 יזהר בזה. ולכו כשיתפלל האדם יגמור בלבו שלא הגוף פי׳ נפש הבהמית
 המתאוה היא המתפלל רק גפש חלק אלוה ממעל היא המתפלל והיא
 מדבר בו דברי התפלה וכל הענינים הנאמר בה והוא לא יעשה דבר
 כי אם ישמיע לאזנו אל הרנה והתפלה אשר מזמרת ומשבחת וכאשר
 יגמר בלבו כו ויעשה בו זאת העבודה נק׳ קבלת פני שכינה פירוש
 שעבודת כנס׳׳י המתחננת ומתנפלת לפני ה׳ נקרא פני השכינה ועניו

 שויה לבו — אבר אחד: בכת״י נופף: מכנסת ישראל.
 *) עיין בהוספות.

 דתורה היא משמו הגדול בחכמה ובינה, וזהו בחינת חתו חות א׳
 ואח״כ בחינת חתן ב׳ הוא מה שגמשד התורה מב׳ אלפיו הנ׳׳ל
 בעולם הוא בחינת המדות דז״א* (ועמ׳׳ש בד״ה השמים כסאי ובביאור ע״פ
 ונקדשתי בתוך בני ישראל בפ׳ אמור ובד״ה והיה אור הלבנה בו׳ בפ׳ צו ובביאור

 ע״פ שוש אשיש גבי כחתן יכהו פאר), דהיינו מה שנמשר התורה למטה

 בבי׳׳ע*. וזהו אשר קדשנו במצותיו אשר הוא עוגג העליון נמשד במצותיו
 ובתורה כי התורה אינה רק פירוש וביאור המצות. והנה במצות נאמר
 אשר יעשה אותם האדם וחי בהם פירוש שהאדם עושה אותם להיות
 מצות וכמ״ש ועשיתם אותם אתם כתיב ואח׳׳כ וחי בהם שמקבל מהם
 חיות שהן למעלה ממדרגת האדם. דהנה כל המצות הם מדברים
 גשמיים אתרוג סוכה ציצית וקרבנות מן הבהמה מן הבקר וצאן ששרש
 הבהמה היא מבחינת התהו לפגי מלר מלר לבגי ישראל כו׳ למעלה
 מבחי׳ אדם, וכמארז׳׳ל אפילו יתוש קדמד אלא שנפל למטה בשבירה.
 ומה שהיה יכול להתברר וליכלל בקדושה נתהוו מלאכים מיכאל וגבריאל
 כו׳ ומה שלא היה יכול להתברר נפל למטה מטה עד שבעולם העשיה
 נתהוו בהמות וחיות גשמיים וכל אשר נעשה תחת השמש ועל ידי האדם
 (שם מ׳׳ה בחינת התיקון בחינת חכמה) שמעלה ומקריב קרבנו על
 גבי המזבח הנה זאת תורת הבהמה היא העולה למקורה ושרשה
 שבעולם התהו למעלה מבחינת אדם עד שהאדם הוא מקבל חיות
 מהם וחי בהם כוי. ועד׳׳ז הוא בכל המצות שציצית הוא מצמר גשמי
 ותפילין מקלף כוי. הוא ג׳׳כ עד׳׳ז שלמטה הנה האדם הוא העושה
 אותם להיות מצוה שיומשד בהם המשכת אור א׳׳ס. אבל למעלה
 הגה מעלת המצות הגבה ומאד נעלה כי תרי״ג מצות דאורייתא ושבעה
 דרבנן תר״ד עמודים כמו העמוד שמחבר מעלה ומטה וז״ש אחור וקדם
 צרתני כוי, והנה המשכת ב׳ חתנים הג״ל להיות חות דרגא הוא ע׳׳י
 ב׳ בחינות כלה משמח חתן עם הכלה כי מבחינת כלה הא׳ בחינת
 מסירת נפש וכליון גורם אתעדל׳׳ע המשכת אור א״ס שמו הגדול
 להתלבש בתורה חכמה עילאה והחכמה מאין בו׳. ומבחי׳ הכלה הב׳
 כלתה נפשי כוי בחינת יש מי שאוהב כו׳ כנ״ל נמשד המשכת חכמה
 עילאה להתלבש גם בתורה ומצות דבי׳׳ע (ועמ״ש בד״ה לבבתני אחותי
 כלה•), ולכן אחר ואהבת בכל גפשד כתיב והיו הדברים האלה אשר

 אנכי כוי מי שאנכי מצוד בו׳ ודברת בם. וכענין אני המשנה המדברת
 בפיר כו׳ וכמ׳׳ש ואשים דברי בפיר דברי ממש. וזהו משכיל לאיתן כו׳
 פי׳ איתן אתנים הם תנאים שבלימוד התורה ממשיד בחינת משכיל
 שהוא חכמה עילאה להיות נמשר למטה לעולם על ידי בחינת חסד
 וזהו חסדי ה׳ עולם אשירה שנמשד לעולם בחינת שיר ותענוג רננא
 דאורייתא וזהו דירה בתחתונים. והנה כדי שיהיה התגלות בחינת
 חתן צריד להיות תחלה בחינת חופה ומקיף המשכת סוכ׳׳ע ואח״כ נמשד
 ההתגלות בבחינת פנימית חתן. וזהו ובצל ידי כםיתיד הוא בחינת
 חופה ומצהלות חתנים הוא מחופתם מבחינת מקיף כר (ועמ״ש מעניו
 חופה בד״ה כי על כל כבוד חופה ובד׳׳ה תורה צוה כוי וע״פ לפוסתי ברכבי

 פרעה ובד״ה עיני כל אליך ישברו):

 כי טובים דודיך מיין. הנה ארד׳ל עין לא ראתה זה יין המשומר
 בענביו מששת ימי בראשית. וכתב תירושי המשמח אלקים כו׳
 מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין כוי. והענין כי היין בענבים
 מבלע בליעי ויוצא מן ההעלם לגילוי. ולכן נכנס יין יצא סוד כו׳
 ויין ישמח כו׳ להוציא מן ההעלם לגילוי וכל דבר שהיה בהעלם והסתר
 ביותר הנה הגילוי שאח׳׳כ ביתר שאת ואיו לד דבר בגילוי שלא היה
 בהעלם תחלה וכמו הולד שהיה טמון בבטן האם וכו׳ וכן הזריעה
 צ״ל הגרעין טמון ומכוסה ונרקב בעפר וכל מה שטמון ומתרקב
 בארץ יותר, גדילה התבואה אח׳׳כ בתוספת וריבוי הברכה ביותר.

 שו״ה נשם .. חכמה): מוסגר זה נמצא גם בכת״י מאמרי אדה״ז.
 •) עיין בהוספות.



 4 לקוטי שיר השירים תורה

 דקנ״ג סע״א ע״פ וישרנה הפרות ח״ב דקל״ח ע״א). ומכ״ז יובן ענין שיר

 השירים וכנ״ל:

 לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך.
 (רבות בשה״ש ע״פ זה ובפסוק שובי שובי השולמית ור״פ
 לך לך ויקרא ספ״ג נשא פי״ג בקרבן נחשון גבי בלולה בשמו ור״פ
 תבא) הנה פעמים גקרא התורה יין ופעמים שמן כי טובים דודיך
 מיין. הענין דכתיב (זכרי׳ ט׳ י״ז) ותירוש ינובב בתולות ובגמ׳ פ״ק
 דב״ב (די״נ) מי שלבו אטום כו׳ היין מפקחו נכנס יין יצא סוד השמחה
דך מיין פי׳  שהי׳ בהסתר מתגלה כוי. ובעבודת ה׳ כי טובים דו
 דודיד אהוי״ר בהתלהבות הבא מהתבוננות שהוא בחי׳ יין בינה להתבונו
 איד שמלכותר עלמא דאתגלייא הוא בחיגת התגלות מאין ליש מחיה בחי׳
 מקום וזמן וממשלתד בכל דור ודור כוי. וזהו בחי׳ הסוד המוסתר
 בתור העולמות עד שנדמה העולם ליש בפני עצמו. והדחילו והרחימו
 שנולד מזה ההתבוננות יצא הסוד הנ״ל כאלו נראה בחי׳ האלקות איך
 דכולא קמיה כלא חשיב ממש כידוע כוי. (וזהו ענין מי גילה לבני רז
 זה מי היינו בינה והוא ענין גילוי החסדים המכוסים ביסוד אימא היינו
 גילוי האהוי״ר כוי). וידוע שכנ״י נק׳ כלה והוא בהיות כשהםוד יצא
 בהתגלו׳ שמאיר אור אלקות בנשמות ישראל. וזה נק׳ כד קבילת דכר
 (נזהר נא דל״ח ע״נ וע׳ נזהר הרקיע שם ובסה״מ ד״ט ע״א סי׳ כ״א) שהקב״ה

 נק׳ חתן. וכלה לית לה מגרמה כלום כ״א מה שנותנים לה מלמעלה כי
 בועליד עושיד בו׳ וכבוד ה׳ עליד זרח כי אשב בחושך ה׳ אור לי ואתקרי׳
 בחי׳ נערה בה׳ ה׳ גבורות דדכורא שנותן לה בביאה ראשונה שהם דודיך
 הג״ל עיקרם מעלמא דאתכסייא אלא שיוצאים דרך נוק׳ כו׳(וע׳ נפע״ח
 שער ק״ש שעל המטה פי״א ד״ה לקוטים ופרק ו׳ ובמק״מ ר״פ צו) ועד לא

 קבילת שעדיין לא זרח אור אלקות בתוכה ונק׳ נער בלא ה׳ גבורות
 הנ״ל והוא מי שלבו אטום כבתולה שלא נתפעל בדו״ר מענין התבוננות
 עלמא דאתגלייא הנ״ל ונקרא עלמות (ועמ״ש ע״פ עיני כל שאז נק׳ כל
 חסר ה׳ דכלה ה״ג דדנורא כו׳ ועמ״ש מזה נד״ה יוויינו מיומים כו׳ ועמ״ש

 ע״פ וארשתיד לי כוי וע״פ ואשה כי תדור כוי וע״פ כי תצא כו׳ ואח״כ תנא

 אליה נוי וע״פ טונ לחסות):

 והעצה שיהי׳ אף בחי׳ עלמות אהבוך הוא בחי׳ שמן לריח שמניך
 טובים. והתורה נק׳ שמן תורק שהורק מכלי אל בלי שמה
 שלמטה בא למעלה שהוא מתהפך כו׳ אז עולה הריח משולי הכלי הראשון
 ובמלואו משמן הי׳ הריח למטה כנ״ל כוי, והנמשל שהתורה נשתלשלה
 בעניני גשמיות וסיפורי מעשיות ואותיות גשמיות ה׳ בחכמה יסד ארץ
 אבא יסד ברתא שמתהפר מה שלמטה למעלה ומה שלמעלה למטה כוי.
 וזהו שמן תורק שמך כל התורה הם שמותיו של הקב״ה אז לריח שמניר
 כו׳ ואותיות נקראו סוסים שבאים מהשתלשלות רבות מעלמא דדכורא
 בחי׳ שמן כוי, (ונקי שמן תורק שמתהפר כו׳ כי האותיות עם היות שהן
 למטה מהשכל והמדות ונק׳ אבנים בס״י שהם בחי׳ דומם אבל שרש
 האותיות והדומם מקורם למעלה מהשכל אלא שהוא בחותם המתחפר
 כוי, ועמ״ש ע״פ מזמור שיר חנכת הבית מעניו אותיות ואבנים כו׳ וע״פ
 ויגש אליו יהודה כוי. וזהו לריח שמניד שנמשכין משמן המריח שהוא
 בחי׳ ומדרגת שמו המשחה. ועמ״ש מענין אפרסמונא דכיא בביאור
 ע״פ מי יתנר כו׳ ועמ״ש מענין שמן המשחה (לקמן)* פ׳ נשא ע״פ זאת
 חגוכת המזבח ביום המשח כו׳ ובהרמ״ז פ׳ אמור (דפ״ט) גבי ההוא שמו
 עילאה כו׳ וע׳ באגה״ק ד״ה ויעש דוד בעניו שרש האותיות שמקורו
 הוא משכל הנעלם וקדמות השכל כו׳ ועמ״ש ס״פ מקץ בד״ה נר חנוכה

 שרה דקכ״ג: נתקן ע״פ דפוס ראשוו.
 שרה ע״פ — לקמן: ננוך• 4 (לקו״ת מהדו״ק) נמצא מאמר זה ד״ה לריח אחר פ׳ נחוקותי.

 שמיעת האדם רנתה ותפלה נק׳ קבלת פני השכינה ככלי המקבל
 מה שבתוכה פי׳ שאינה אלא לבוש לה ויש כלי רע אשר לא יוכל
 לקבל הטוב שבה ותפלטנו דהיינו שלא יוכל לכפוף אזניו ולבבו
 להבין דברי התפלה והעבודה זה נקרא אין זוכין להקביל פני השכינה
 שהוא מעשה היצר ותחבולותיו לדחותו ולהסירו מאחרי ה׳ לבלתי
 ישמע באזניו ובלבבו יבין ושב ורפא לו. וזהו שיר השירים פי׳
 השירים הוא פרטית ישראל כל אחד מובדל מחבירו ושיר השירים
 הוא כנס״, והמ״י. וזהו התהללו בשם קדשו, דלכאורה אינו מובן
 לשון התהללו שהוא לשון נפעל כמו נשבע ונאכל דמשמע שבהן נמשד
 בחי׳ תהלה והרי אדרבה הם מהללים את ה׳ והל״ל הללו את שם קדשו
 ומהו לשון התהללו. אד העניו הוא עפמ״ש אד׳ שפתי תפתח ופי יגיד
 תהלתר, וביאור פסוק זה יובן עד״מ הנה כשאדם מתפלל ברוב העתים
 צייר ליגיעה רבה בהתבוננות עד שיתפעל בלב ולפעמים א״צ ליגיעה
 כלל רק מיד שתעלה במחשבתו אחדות ה׳ וגדולתו תמשר הלב
 מאליה בהתפעלות מבלי שידע מי הוא המושבה בעבותות אה״ר
 וכפלא יחשב בעיניו מהיכן באה לו הכווגה ברעותא דלבא מאליו
 וממילא כוי• אד העניו הוא דכתיב למען יזמרר כבוד ולא ידום.
 וכתיב אלקים אל דמי לר ופי׳ בזוהר דקאי על בחי׳ מל׳ שמזמרת תמיד
 נהורא תתאה קרי תדיר לנהורא עילאה ולא שכיר כוי. וזהו ואני תפלה
 אני היא בחי׳ מל/היא בחי׳ תפלה כוי. ובחי׳ מל׳ כלולה מע״ס חב״ד
 ומדות ודבור ובחי׳ הדבור ממנו נמשכו עשרה מאמרות המלובשים
 בעולמות ובפרט בנשמות ומלאכים כו׳ שמקבלים שלא ע״י העלם כ״כ
 כוי. והנה כשיש גילוי אור א״ס בתהלה זו של מדת מל׳ היינו שהגילוי
 בחב״ד ומדות עד גם בבחי׳ הדבור שבמל׳ כמ״ש למען יזמרד כוי.
 אל דמי לד כוי. והנה עד״מ באדם התחתון כשמתפלל ברעותא דלבא
 וגילוי תשוקת.הלב שאז הדבורים יוצאים מעומקא דלבא ורשפי אש ודבר
 היוצא מן הלב נכנס ללב השומע עד שהוא ג״כ מתפעל מזה משא״כ
 אם הדבור בקרירות כוי. וכמ״כ יובן עד״מ למעלה בעניו ואני תפלה
 דבחי׳ מל׳ שהוא בחי׳ חב״ד ומדות שבמל׳ עד גם בחי׳ הדבור שהוא
 בחי׳ האותיות כח הפועל שבנפעלים נשמות ומלאכים מאירים בבחי׳
 גילוי אלקות דברים היוצאי׳ מן הלב כו׳ עד שמאיר בחי׳ זו גם בנשמות
 שלמטה שנמשכי׳ מאליהן להתפעל ולהתלהב לבו לה׳ בלי יגיעה וזהו בחי׳
 אהוי״ר הנמשכים מלמעלה עבודת מתנה אתן כוי. משא״כ לפעמים
 כשאין נמשר בחי׳ דבור העליון בבחי׳ גילוי למטה כמ״ש נאלמתי דומיה
 כרחל לפני גוזזיה נאלמה וגם מחמת גשמיות וחומריות האדם שאין לו
 כלי לקבל גילוי זה דהיינו כי כדי לקבל דו״ר הבאים מלמעלה הוא ע״י
 שמעורר תחלה אהוי״ר בנפשו. וזהו ענין אד׳ שפתי תפתח. בחי׳ שם
 אד׳ שהוא בחי׳ מל׳ הוא הפותח שפתי האדם המתפלל. ופי יגיד
 תהלתר לשון יגיד הוא המשכה כמשל המושר מים מגבוה לנמוד שהמים
 הולכים מאליהם ורק שהאדם גרם בהטותו כלי המים העליונים, כמ״כ
 התהלה והשבח שהנשמה משבחת אינה מצד השגת הנשמה עצמה שהיא
 המשיכה דבר מה רק התהלה היא תהלתד העצמי ממדת מל׳ ופי אינו
 אלא המגיד וממשיר בבחי׳ גרם בעלמא. והיינו שהפה שבאדם היא כלי
 להשראת דבור העליון בו׳. וזהו ענין התהללו בשם קדשו לשון נפעל
 ולא נאמר הללו דהיינו בשיש בחי׳ גילוי מלמעלה אז אומר לנשמות
 ומלאכים עליונים שתהלתם ושבחם בהשגות שלהם באלקים חיים שאץ
 חתהלה שלהם לשיאמר הללו רק שנמשד להם בחי׳ תהלה זו מלמעלה
 ופיהם יגיד תהלתו ית׳ הנמשד בהם מלמעלה, (ולכו נאמר זה הפסוק
 ״תהללו כשהביאו את הארון לירושלים שאז ע״י גילוי אלקות שבארון
 שהיא בחי׳ נורא תהלות נורא אותיות ארה במ״ש בסה״מ סי׳ ע״ז
 עי״ז נמשר בהם גילוי בחי׳ תהלה להיות התהללו כוי). (ועיין נוח״א



 לקוטי שיר השירים תורה ג

 איהו וחיוהי במש״ש אלא שהוא כחותם המתהפן־ ונעוץ תחלתן בסופן
 כוי. תהו שמן תורק שמך. שבההלכוח חשבע״פ נמשך מבחי׳ עצמיוח
 השמן שהוא גבוה מאד נעלה היינו כמ״ש כשמן הטוב על הראש יורד
 על הזקן זקן אהרן כו׳ וכמ״ש(לקמן)* בד״ה בהעלותך את הגרות שבחי׳
 דיקנא דכהגא רבא בחי׳ שערות אלו הלכות כוי וע״ז יש בחי׳ שמן
 מלמעלה כוי ע״ש. ומ״ש ב״פ הזקן זקן י״ל עפמ׳׳ש לקמן בד׳׳ה שחורה
 אני שההלכוח שבמצוה עשה שהן מבחי׳ חסד נמשכים מבחי׳ דיקנא
 עילאה שהוא בחיי לבנוגיח כחלג חיוור ועמר נקא וההלכות שבמצות
 ל״ת נמשכים מבחי׳ קווצותיו תלחלים שחורות וכו׳ עיין באדרת נשא
 (דקל״ב תחלת ע׳*). וזהו ענין לריח שמניר טובים כי בחי׳ כשמן הטוב

 כו׳ יורד על הזקן כו׳ שרשו גבוה מאד נעלה. ולכן נק׳ שמו המריח
 חהו ענין תליסר גהרוותא דמשחא אפרסמון דכיין (בגמרא תענית דניה
 ע״א) שהוא בחי׳ גבוה יותר מסתם שמן וכמ״ש במ״א בפ׳ תרומה סד״ה
 הגה כתיב ועמך כולם צדיקים כו׳ ועיין בזהר ר״פ אמור (דפ״ח ע׳׳ב)
 וע׳ בזהר ר״פ חרומה (יקנ׳ז ע״נ). וע׳ מעניו לריח שמנין־ בזהר פ׳
 אחרי (ת״ח סע׳׳ב) ובפי בהעלותה (דק״נ ע״א) ובפ׳ צו (דל״ה סע״א) ור״פ

 וירא(דג״ז א׳) ובהרמ׳׳ז שם:

 עוד יש לומר בפי׳ לריח שמניך כוי ושמן תורק כוי ע״ד משמעות
 פי׳ המדרש שיר השירים דמפרש שמן תורק הוא מדרגה גבוה
 עתר מן לריח שמניך שאינו אלא כעין ריח בעלמא מהשמן אבל שמן תורק
 היינו כאדם שמריק מכלי לכלי חבית שנותן לו השמן בעצמו. והוא עפמ״ש
 במ״א (בד׳׳ה תורה צוה לנו כו׳ בפ׳ הברכה) שבההמשכה מתשב״כ
 שהיא בחי׳ חחן לחשבע״פ שהיא בחי׳ כלה יש ב׳ בחינות ומדרגות. הא׳
 ע״ד נובלות חכמה שלמעלה תורה ונקרא אירוסין שהוא המשכה חיצוניות
 וזהו ענין לריח שמניך. וכמ״ש בלק״ת בתלים ע״פ ויקם עדות ביעקב
 כוי. וזהו שאינו אלא כעין ריח בעלמא הארת יסוד אבא ולא מהותו
 ועצמותו ממש. אמנם הבחי׳ הב׳ הוא שיומשד מבחי׳ חתן לכלה מבחי׳
 פנימיות תשב״כ והוא ענין נשואין ויחוד חתן וכלה ע״ש. וזהו שמו

 תורק שמר שנמשר עצמיות השמן דח״ע בבחי׳ מל׳ תשבע״פ בו׳:

 והנה מכ״ז נמשד על כן עלמות אהבוד. דהיינו בחי׳ בי״ע שמקבלים
 מבחי׳ מלמת שהיא מקור דבי״ע וכמ״ש בזהר ח״ג(ת״ח סע״ב)
 ח״ב (קפדד ב׳)• (י7 עוד ודא rrt אי, ח״ג נ״ט א׳ ע״א בי) וכן מבחי׳ מל׳
 דאצי׳ גמשך להיות גילוי למטה בכל א׳ מישראל ע״י שמקבלים עליהם
 עול מלכוח שמים ואזי בעסק ההורה גמשד בו ג״כ מבחי׳ לריח שמגיד
 כוי ושמן תורק מי, והייגו ג״כ ע״ד ב׳ בחי״ הג״ל דאירוסין ונישואין
 והייגו להיות גקלט וגתפס במוח ובלב אור ה׳ דאורייתא וקב״ה כולא
 חד כוי ושתכנס ההתבוננות בקרב איש ולב עמוק כוי, וכמארז״ל המאור
 שבה מחזירו למוטב וכמ״ש סד״ה בהעלותד בעניו כשמן הטוב כוי שיורד
 ע״פ מדותיו כו׳ ושמן ימינו יקרא כוי ע״ש. וזהו דמחחלה אמר מ
 טובים דודיך מיין יין הוא ההתבונגות בעלמא דאתגלייא שמזה ההתבוננות
׳ כנ״ל• אד כדי שיהי׳ אף בחי׳ עלמות  נמשך להיות בחי׳ כלה מ
 אהבוך דהיינו אפילו מי שלבו אטום ולא נתפעל מהתבוננות הנ״ל.
 הנה הוא ע״י עסק התורה שהיא בחי׳ שמן כנ״ל שהיא בחי׳ אשר אנכי
 מצוך כוי דלית מחשבה תפיסא ביה כלל ולפי שהוא מבחי׳ עליונה מאד
 ע״כ יוכל לעשוח חקיקה וכלי גם במי שלבו אטום כוי, וכעניז משנ״ת
 בפ׳ בחקחי (ל״ה מבואר בע״ח) שעי״ז געשה חקיקה מבפגים בגה״ב כוי
׳ ע״ש וכענין המבואר עוד במ״א (בד״ה  וזהו עדן באר חפרוה שרים מ
 וארשתיד לי) בענין לבי ובשרי ירננו אל אל חי כי הנה הלב והבשר לפי

 שהם כלים גשמיים כוי אינם נכספים לחצרות ה׳ שהוא מקור וחיי הנפש
 וכעניו בחי׳ ההתבונגות בעלמא דאתגלייא הנק׳ יין כנ״ל כי אם כאשר

 שויה נ1ל — לקמן: ראה לעיל ב, ד בהערה בשולי העמוד.
 f עיין בהוספות.

׳ ׳ שאותיות התורה שרשן למעלה מעלה מבחי׳ התורה מ  מצוה מ
 וע״ש שבחורה נאמר וחורה אור והאוחיוח שרשן מבחי׳ אויר שהוא
׳ ואדר היינו רוח. וזהו ענין לריח שמניר כי ריח ורוח  מקור האור מ
 ענין א׳ כמ״ש במ״א וכמארדל ע״פ ריח ניחוחי נחת רוח לפני כוי.
 ולכן נק׳ האותיות סוסים שמגביהים מאד למעלה וכל העלאות ממטה
י כו׳ ועיין במבוא שערים ד  למעלה ע״י אותיות דהרהור לא עמד מ
 ש״ג ח״ב פ״ג בענין מפיו דעת כוי) והרוכב על הסוס הסוס ישאנו
 למקום רחוק שלא היה יכול להגיע ברגלים כוי. ובמ״כ עד״מ בשומו
 כל מחשבתו באותיות מגביהים ומעלים אותו למקום גבוה (ומדש מזה
/ אבל כתיב לא בגבורת הסום יחפץ לא בשוקי האיש ׳ ו  לקמן סד״ה לסוסתי נ

 ירצה. פי׳ כשאינו מעמיק חב״ד שלו בהאותיות כ״א מחשבתו בלבד
 הרי זה כרמבח הסום בלבד שרגליו לבד דבוקים בסוס והסוס רץ והוא
 אינו עושה כלום כו׳ כ״א רוצה ה׳ את יראיו את המיחלים לחסדו פי׳
 שיעמיק חב״ד שלו בהתבוגגות גדולח ה׳ עם דיבוק מחשבתו בהאותיות
 (ועמ״ש בפ׳ בשלח בד״ה לסוסתי וע״פ או ישיר) דשים בלבו עגין עצה היעוצה

 כשרואה שהוא רחוק מאד מהתפעלות הלב והחלהבות מהתבוננוח כו׳
 ומשפיל א״ע בתכלית לאמר מה אני כי יהיה לי התלהבות מ לבי
 אטום העת כי אני מרוחק בתכלית הריחוק מה׳ אחד רק זאת בידו
 לבקש על נפשו לחפוץ לדבקה בה׳ והוא ענין המיחלים לחסדו שמצפים
 ומשתוקקים בתשוקה רבה שיהיה התגלות אלקוח מי. ואני איני רוצה
 להיות גפרד כוי. זהו פירוש לחסדו ח״ס דלי״ת התגלות אלקות. וזהו
 לצפירת תפארה למצפים תפארתו והדר גאונו ומזה יוכל לחמשיר חסד
 ה׳ עליו שיתפעל לבו מי. וכן בעגץ לימוד התורה שבע״פ התגלות
 רצוגו ית׳ בזה העולם הגשמי טהור טמא ומותר אסור כו׳ ומי שאין
 לו אפי׳ בחי׳ המיחלים לחסדו הנ״ל עליו כתיב זכר חסדו ואמוגתו
 לבית ישראל בחי׳ נוק׳ כוי על ישראל אמונתו. ולבית ישראל ממשיך

 גם אמונה כוי:

 ולתוספת* מאור עניז שמן תורק הוא עפמ״ש במ״א פי׳ הזהר
 (בראשית דכ״ז ע״ב) בעגין משגה אתחא דההוא גער

׳ שבדיגי התורה הגגלית י שלפנינו מלובש ונמשך בזה עצמיות ודע  מ
 מה שאין גילוי זה אפי׳ בעולמות העליוגים כי גם בג״ע מאיר רק דו
 השמגה והארה לבד מח״ע כו׳ וכמ״ש הטעם לזה במ״א (גבי פורים
׳ פגי אריה אל הימין כו׳  בד״ה מ אברהם לא ידענו) ממשל הארי מ

 וכמו כן הארח ח״ע מוכרח להתלבש במקום היותר גמור דהייגו עניני
 הלכות טמא כשר כוי ע״ש, והוא ג׳׳כ עד״מ הגזכר באגה״ק קרוב
׳ משא״כ הטפה גמשר  לסופו ועוד זאת שהרי הדבור כוי רק הארה מ
 בה גם ממהות הגפש ועצמותה ע״ש. ועיין עוד שם ד״ה בר״מ פ׳
 נשא. וזהו ענין שמן תורק שהורק וגמשד עצמיוח השמן ממש למטה.
 וגם מה שלמעלה בא למטה דייקא כנ״ל. ועניו שמן תורק שמך הנה
 גת׳ הפי׳ למעלה דהייגו כמארדל כל התורה היא שמותיו של הקב״ה
ר ב  כוי, ועמ״ש מזה ע״פ ואלה שמות בנ״י ובפי יתרו בד״ה משה ד
׳ ע״ש. ומהר פ׳ ד דכל מעשה המצות הן לאתקנא רזא דשמיה מ  א
 צו(דל״ד ע״א) פי׳ שמר היינו מל׳ שבה הורק ונמשד השמן דח״ע ע״ש,
 (ועיין בזהר פ׳ יתרו דפ״ז ע״נ ע״פ טוב שם משמן טוב ונזהר ודא ד*״ו סע״א/

 והיינו כמ״ש בזהר פ׳ תרומה (דקמ״ה ע״ב) ירותא דאבא ירתא ברתא
 כוי. והיינו כנודע מענין בחכמה יסד ארץ דייקא משא׳׳כ מנן שמים
 בתבונה וכמ״ש מזה בפ׳ בראשיח בד״ה להבץ הטעם כוי ובענין וייצר
 כוי את האדם עפר כוי. והנה בחי׳ מלכות פה תשבע״פ קרינז לה כוי
׳  וע׳ מ״ש לקמן בד״ה שחורה אני בעניו ערבים עלי דברי סופרים מ
 שהן למעלה מבחי׳ ספר הוא בחי׳ תשב״כ כו׳ ע״ש, וע׳ באגה״ק ד״ה

 •) עייו בהוספות.



 ו) לקוטי שיר השירים תורה

 הזהר וע״ח, ולכן הוא בכלל שליש במקרא. (ומחורץ בזה מ״ש הרץ
 םפ״ק דע״ז שהרי המשנה חמורה מן המקרא כו׳ ולמה צריך שליש
 היום למקרא) ולכן ג״ז נקרא לריח שמניף שידיעת המציאות היא
 כמו ריח בעלמא לגבי השגת מהות חכמתו ית׳ שבמשנה ותלמוד.
 וע״ד שנתבאר באגה״ק קרוב לסופו שבלימוד סדר ההשתלשלות אף
 אם השיג המציאות לא עדיף מצד עצמו כלימוד המצות שמשיג ותופס
 המהות כו׳ אלא מצד שידיעת המציאות הוא ג׳׳כ מצוה רבה ונשאה
 ואדרבה עולה על כולנה כמ״ש וידעת היום דע את אלקי אביך כו׳
 ומביאה ללב שלם. ועוד שגם הריח וידיעת המציאות הוא הארה מבחי׳
 פנימית התורה כוי (וע׳ נזהר פ׳ אחרי דע״ג א׳ תלת דרגץ כר וכל חד דרגא

 על דרגא םתים וגליא כוי ע״ש ועמ״ש מזה ע״פ כי קרוב אלין־ הדבר) ולכן

 צ״ל ב׳ הבחינות לריח שמניר כו׳ ושמן תורק כו׳ ומזה נמשך שעל
 כן עלמות אהבוך כנ״ל:

 לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך.
 הנה נשמות שאינו בגוף בעוה״ז נק׳ עלמות אל תקרי עלמות
 אלא עולמות. והנה כתיב כי בועליך עשיר בו׳ הם נשמות שהם בעוה״ז
 ועיין מזה ברבות בא ס״פ ט״ו זח״ג תצא (דרע״ז א׳). והנה ירידת הנשמה
 בעוה״ז הוא ירידה גדולה א״צ לומר בזמן שאין בהמ״ק קיים אלא אף
 קודם זמן הגלות הוא גלות וירידה גדולה לנשמות להתלבש ולהתגשם בגוף
 בעוה״ז. דהנה הנשמה קודם בואה לעוה״ז היתה נהנה מזיו השכינה
 ואיתא מוטב דלידיינא וליתי לעלמא דאתי שכדאי כל יסורי גיהנם לבא
 אח״כ לתענוג ג״ע התחתון אפילו ויש ג״ע תחתון וג״ע עליון וכשהנשמה
 צריכה לעלות לג״ע עליון יש עוד גיהנם מקודם הנק׳ נהר דינור דנגיד
 ונפיק וא״כ מה צורך ולמה ירדה הנשמה לעוה״ז ירידה גדולה כזו אך
 ירידה זו צורך עליה ומהו עליה יותר כנ״ל. הנה איתא יפה שעה אחת
 בתשובה ומע״ט בעוה״ז מכל חיי העוה״ב. דהנה כל חיי עוה״ב ג״ע
 התחתון וימות המשיח וכו׳ הוא רק זיו השכינה הארה אחת ביוד נברא
 עוה״ב יוד צמצום גדול ומחשבה אחת, כמו למשל אות אחת לגבי עצמות
 מהותו ועצמותו ומבשרי אחזה אלוה למעלה באור א״ס ב״ה מהותו
 ועצמותו הוא רק מחשבה אחת צופה ומביט עד סוף כל הדורות במאמר
 אחד יכול להבראות בראשית נמי מאמר הוא יוד צמצום הארה אחת כל
 ימי חיי עוה״ב לשון רבים שיש כמה ג״ע תחתון וג״ע עליון וימות המשיח
 גבוה מעל גבוה בכל חמשים אלף יובלות כי כל שיתא אלפי שנין הם
 רק שמיטה אחת ויש בהם ג״ע תחתוו וג״ע עליון וימות המשיח בו׳
 וא״כ כל חיי העוה״ב הוא רק זיו והארה אחת מאור א״ס ב״ה מהותו

 ועצמותו ולית מחשבה תפיסא בי׳ כלל במהותו ועצמותו:
 ב וזהו ירידה צורך עליה ע״י תשובה לעלות לעלוי זה להכלל במהותו
 ועצמותו ויפה שעה אחת כו׳ דייקא בגלות וירידה בגוף גשמי
 ע״י תשובה מעומקא דליבא באתעדל״ת מהתבוננות ירידתו ממקום גבוה
 מאד נעלה דע מאיו באת מלמעלה מהחכמה והחכמה מאין תמצא הוא
 ראשית הגילוי ולאן אתה הולך להתלבש בעוה״ז אף שלא חטא אעפ״כ
 הוא נתגשם ונפרד ממהותו ועצמותו בתכלית הריחוק, וצריך להיות ממארי
 דחושבנא לידע אינש בנפשו כו׳ ולעורר רחמנות על ירידתו כו׳ בלב נשבר
 על חיי דנשמתא וממילא הוא נמשך בהשתלשלות רחמים על בני חיי
 ומזוני זכרנו לחיים כוי. וזהו ברחמים גדולים אקבצך ע״י תשובה מעומקא
 דליבא בהתבוננותו כי ברגע קטו עזבתיך שהעזיבה הוא רק רגע קטן
 מחשבה אחת כל שיתא אלפי שנין וג״ע התחתון וג״ע העליון וימות
 המשיח ותחיית המתים וכל החמשים אלף יובלות (ועיין מזה בד״ה להביו
 פי׳ הפסוק מי אל כמור). ואי לזאת ירידתו לעוה״ז היא ירידה גדולה

 ירננו אל אל חי בעצמו ובכבודו כוי שכל מה שהיא בחי׳ עליונה יותר
 יכולה היא לירד ולהתפשט למטה יותר ועי״ז באה ונגעה עד הלב
 ובשר כו׳ ע״ש באריכות. ועד״ז הוא כאן דלפי שבחי׳ ריח שמניך ושמן
 תורק הוא המשכה מבחי׳ עליונה הרבה יותר ממדרגת היין ושמן צף
 ע״ג יין כוי. ובגמ׳ פ״ק דשבת (ד״ה ע׳׳ב) שנחלקו רבנן ורבי יוחנן
 בן נורי אי הוה חיבור זה לזה והיינו מפני שהשמן הוא גבוה מאד
 בבחי׳ חכמה עילאה דכולא כמ״ש בזהר פ׳ צו (דל״ד ע״א) ולכן הוא
 לעילא לעילא מבחינת היין כו׳ ולבו יוכל להפעיל גם במי שלבו אטום
 שיהוק לבו ע״י דברי תורה שיהי׳ גם עלמות אהבוך כו׳ וכענין ועברתי

 בארץ מצרים אני ולא מלאך כוי:
 ב עוי״ל בפי׳ לריח שמניך בו׳ ושמן תורק כו׳ ע״ד המדרש הנ״ל
 שזהו ענין לעולם ישלש אדם תלמודו שליש במקרא שליש
 במשנה ושליש בתלמוד. והנה בלימוד המצות משנה ותלמוד משיג
 ותופס המהות חכמתו ית׳ מאחר שנתלבשה בדברים גשמיים שהן רצונו
 וחכמתו ית׳ ממש. וזהו ענין שמן תורק כו׳ משא״כ בסיפורי מעשיות
 שבתנ״ך שאינו מושג כלל חכמתו ית׳ המלובשת בתיבות וצירופי אותיות.
 יכמ׳׳ש מהר בהעלותך (דקנ״ב ע״א) שפשטיות המובן מן הסיפור מעשיות
 שבתורה נקרא לבושא דאורייתא, וביאר הרמ״ז שם כמו עד״מ פ׳ ואלה
 כוי בארץ אדום כו׳ שודאי מעשה שהיה כך היה ואין יוצא מידי פשוטו
 אבל אין כוונת ה׳ בו בעצם אבל בה נגנזו סודות עולם התהו כו׳
 ע״ש ובזהר שם (דקמ״ט ע״ב) שהאריך בזה. ובפרדס שער כ״ז פ״א
 האריך בביאור מאמר הזהר הנ״ל וכתב וז״ל, אבל כאשר יבוא האדם
 ללמוד בתורה צריך שיהי׳ כוונתו שהוא לומד הענין ההוא במה שהם
 דברים אלהיים שנעלם ממנו עוצם פנימיותם וכו׳ ועם היות שהוא לא
 ישכיל בה כי אם פשטיות הסיפור ואין צריך לומר זה אלא אפי׳ מי
 שלא יבין כלל כו׳ גם לו יש שכר טוב עכ״ל. ולכן האותיות התורה
 ופשטיות הסיפור נק׳ ריח שמניך כי עם היות שאינו מובן ומושג כלל
 פנימיות חכמתו ית׳ הגנוזה ומלובשת בסיפור מעשה ואותיות ההם
 (משא״כ בהשכלת פשט הדינים והמצות כמו שבאו בביאור המשנה והגמ׳
 שגם הפשטיות המובן נק׳ גופי תורה ולא לבושא לבד ע״ש בזהר ובפרדס).
 עכ״ז האותיות ופשטיות הסיפור הן הן ריח שמניך שבהם ועל ידם
 ממשיך הקורא במקרא ריח והארה מבחי׳ שמן משחת קדש וכמו עד״מ
 שמריחים ריח הטוב אע״פ שאינו טועם אותו בפיו כלל ואע״פ שהוא
 רחוק ממנו כר ואדרבה הריח הזה נמשך ממקום עליון ביותר שהוא
׳ ולפי שהוא גבוה יותר  בחי׳ שמן המריח שלמעלה מבחי׳ שמן סתם ח״ע מ
 במעלה לא יכול לבא בהתגלות בבחי׳ קירוב בבחי׳ טעם כענין שמן תורק
 כוי אלא בבחי׳ ריח לבד כוי (וכמ״ש בביאור ע״פ אלה מסעי בנ״י בענין
 ירדן יריחו), וז״ש בזהר בהעלותך (דקמ״ט ע״ב) דההוא מלה דההוא

 ספור לאו לאחזאה על גרמיה בלבד קא אתי אלא לאחזאה על ההוא
 כללא קאתי כו׳ ע״ש. ואעפ״כ יש ג״כ מעלה יתירה ועצומה בבחי׳
 שמן תורק שהוא המשכת עצמיות ח״ע ולא ריח והארה לבד כו׳ ושניהם
 כאחד טובים. והנה לימוד הזהר וכהאריז״ל הוא בכלל שליש במקרא.
 וכמ״ש במ״א בפי׳ הזוהר דבראשית (דכ״ז ע״ב) הנזכר למעלה הטעם
 לזה. וקיצור* הענין שהרי מדרש הזהר וכן מדרש רבה ושאר המדרשות
 הן פי׳ המקרא ופירש״, בפ״ק דברכות (די״א ע״ב) שמדרש הוא קרוב
 למקרא כר ע״ש, ואף שבהלכות ת״ת מבואר דמדרש תורה שהוא ספרא
 וספרי וכה״ג הן בכלל שליש במשנה היינו עכ״פ מפני שהו פי׳ דיני
 וגופי התורה כמו המשנה ממש. אבל בלימוד סודות הזהר אין השגה
 אפילו לגדול, החכמים רק ידיעת המציאות מההשתלשלות ולא השגת
 המהות כלל וה״ז כעין לימוד המקרא שהוא קורא בשמותיו של הקב״ה
 אע״פ שאינו משיג כלל עצמיות הגנוז בהן כנ״ל, וכעין זה הוא בלימוד

מדש — הסיפור: בבוך 1101: הסיפורי.  שדה ו
 c עיין בהוספות.
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 המכסה כמו כן בגשמות בו׳ בעודן בגוף בעוה״ז וזהו סוד האהבה
 מסותרת הנ״ל אד על ידי מה יכולה לבא לגילוי רב הוא ע״י התעוררות
 סוד העליון ישת חשד סתרו כו׳ לבא להתגלות עי״ז מתגלה סוד
 התחחון אהבה כג״ל כמ״ש בד״ה כי תהיין לאיש שתי נשים כו׳ ע״ש,
 וזהו גכגס יין יצא סוד ע״י תשובה יוצא הסוד העליון והסוד התחתון

 בג״ל וזהו מי גלה רז זה לבגי כר:

• 
 שחורה״ אני ונאוה בנות ירושלים וגו׳. אל תראוני שאני
 שחרחורת ששזפתני השמש וגו׳. ויובן ע״פ מארז׳׳ל
 שהתורה גחגה באש שחורה על גבי אש לבנה כמבואר בשה״ש רבה ס״פ
 ראשו כחם פז ובזח״ג גשא קל״ב א׳ (ועיין עוד ברע׳׳מ שופטים ער״ה א׳)
 והנה כשם שכל התורה ניחנה כד כמ״כ מה שארז״ל ביוד גברא העוה״ב
 בו׳ הוא ג״כ בבחי׳ אש שחורה ע״ג אש לבנה. וביאור הדבר הוא
 הגה צריד להבין כי הגה בחי׳ העוה״ב ג״ע העליון הוא תענוג הנשמות
 מהשגת אלקות תענוג גפלא עד אין קץ ואין תכליח בלי שיעור וגבול
 ולכן אמרו על אלישע אחר מוטב דלידייגיה וליתי לעלמא דאתי כי
 כדאי כל יסודי גיהגם י״ב חדש בכדי לקבל אח״כ קור׳ רוח ותענוג
 העוה״ב לפי שתעגוג הזה אין לו קץ וגבול ואיו לשער ולערוד גגדו
 כל יסורי גיהנם כי אלו היה איזה שיעור וגבול לתענוג הזה היה שייר
 איזה משקל ופלס לחשוב כמה יסורים נגד התענוג. משא״ב
 באמח הוא בלי שיעור וגבול לכו אין ערוד אליו כלל וכלל ומוטב
 דלידייניה כו׳. וא״כ צדד להבץ מהו בחי׳ היו״ד שממנו נברא עולם
 התענוג הגדול הזה. ולהבין זה מבשרי אחזה אלוה כמו עד״מ שאנו
 רואים בחוש באדם הגשמי שגילת אותיות ההברה הוא במחשבה
 ודיבור אבל בשכל עדיין אין שם בחי׳ אותיות כלל, אלא שכאשר הוא
 מחשב ומהרהר בהן אד נולדו בחי׳ אותיות (עמ״ש מזה בד׳׳ה מי מנה
 בפ׳ מיק) ונתגלו בהעלם במחשבתו ובא לידי גילוי יותר כשמדבר לזולתו
 והם בחי׳ לבושין להשכל שמחלבש באוחיוח המחשבה והדיבור אבל אינן
 עצמותו ומהותו שהרי בעצמיות השכל עדיין אין ניכר ונרגש שום
 הברת האותיות (ועכדש בביאור ע״פ ועשית גיץ גבי ופתחת עליו פתוחי חותם)
 ומ״מ גילוי אותיות אלו אף שאינן נרגשים במבטא בדיבור אלא בה׳
 מוצאות הפה אין שם התחלתם והתהתתם מאין ליש (כמ׳׳ש באריכות
 ׳דפ רעש דוד שם). וכן אוחיוח המחשבה אין התהוותם מבחי׳ השכל
 המושג המאיר במחשבה, אלא ההתהוות להיות כח האותיות במחשבה
 ובדבור הוא קבוע במהות הנפש עצמה שהנפש מליאה אותיות והם
 בחי׳ כחות להיות המשכות שבירידתם מטה מטה עד בחי׳ המחשבה
 יצטיירו בבחי׳ הברת אותיות ממש כי גם במחשבה מצטיירי׳ האותיות
 ע״ד הברתן כמו שמוציאים בפה, (ועד״ז אמרו בגמ׳ שתי רוחות מספרות
 זו עם זו שהדיבור והסיפור שלהם הם אותיות דקים ורוחניים כמו אותיות
 המחשבה שאצלנו והמחשבה שלהם דקה עוד יותר וכמ״ש במ״א) אלא
 שהוא בהעלם. משא״כ הדבור הוא מגלה ממש לזולתו ומקורם
 למעלה מבחי׳ השכל דהיינו מבחי׳ הנפש עצמה (ועמ״ש מזה
 בביאור ע״פ אמ בחקתי תלכו) ולא שהאותיות הם מהות הנפש

 ועצמותה ממש כי מהות הנפש שכל ומדות כו׳ (ר״ל שהוא מקור
 השכל והמדות נמ״ש בביאור ע״פ ולא תשבית מלח ובד״ה הז עם אחד

 ובד״ה פתח אליהו) אלא שהגפש עצמה ג״כ כלולה מכחות האותיות

 להיות נמשד ממנה בבחי׳ המחשבה בדרד התפשטות הארה בלבד
 (ועמ״ש בד״ה כה תברכו מענין שהנפש מלאה אותיות:

 קיצור. עגין שהתורה גיתגה באש שחורה ע״ג אש לבנה וכן עד״ז
 היו״ד שבו נברא העוה״ב, ויש להקדים עדן אותיות

 •) עיין בהוספות.

 עי״ז מעורר תשובה מעומקא דליבא רחמים רבים ממהותו ועצמותו
 להמשיד י״ג מדות הרחמים שלא יכול להחמשך בכלי אחד רק בי״ג מדות
 ה׳ ה׳ אל רחום וגוי ה׳ המשכה ממהותו ועצמותו שיהיה ה׳ י״ג מדות מ׳:

 ג וזהו כי בועליד עושיד וגוי• ואיד שייר אצלו ית׳ שאין לו דמות הגוף
 לגבי נשמות רוחניות לשוו זה וכתיב כי יבעל בחור בתולה וגו׳.
 אן־ הגה איתא על זה (סנהדרין דף כ״ב ב׳) אין אשה כורתת ברית כוי.
 דהגה ע״י ירידתה בעוה״ז בגלות גתגשמה וגטמטם לבו והי׳ לאבן אף שאינו
 נפש החוטאת באיסור ח״ו גם ע״י היתר כשאיגו מקדש עצמו כר, וע״י
 התעוררות רחמים רבים אתערותא דלעילא בי״ג מדה״ר נפחח לבו, שיש
 כח במדה זו לפתוח מי שלבו אטום כבתולה, כמו שאגו רואים באדם
 אכזרי שלבו אטום וכשמעוררים לו איזה רחמנות גפתח לבו. וזהו כי
 מעליו־ עושיד ע״י תשובה מעומק׳ דליבא בהתבוננות כי ה׳ צבאות הם
 כל חיי עוה׳׳ב כו׳ הוא רק שמו הודו על ארץ ושמים דו השכינה ומקור
 גשמתו הוא גבוה מאד געלה בו׳ וידידתה הוא ירידה גדולה כו׳ עי״ז
 הוא מעורר י״ג מדות כו׳ ברחמים רבים לפתוח לבו שיהיה כלי ומכון
 לשבתך פעלת ה׳ כוי יאר ה׳ פניו אליר שעי״ז כמים הפגים כוי יחזור
 פגיו ג״כ בתשובה, וזהו ג״כ עשרת ימי תשובה הוא חזרת פנים בפנים
 כי כל השגה אף שעובדים את ה׳ כו׳ הוא בחיגת עורף מ פגו אלי
 עורף ולא פגים כי כל עיקר חיות האדם וכל החושים ראיה ושמיעה
 דימר ריח הוא בפגים ובעורף הוא רק עצם כו׳, כמו כן צריו־ להחזיר
 כל עיקר נקודת לבבו ורצונו ומחשבה דיבור ומעשה רק לה׳ לבדו
׳ ג״ע תחתון וג״ע עליון כו׳ שהוא רק דו  וכאמרו מי לי בשמים מ
 והארה אחת כג״ל וקודם עשי״ת כל חודש אלול מעורר י״ג מדודו־
 שעי״ז יהיו עשי״ת פנים בפנים אחד באחד בכל נפשר וגר להכלל ולהבטל

 במהותו ועצמותו רחמי׳ רבים ורב חסד:

 ד והנה כל זה הוא בגשמות שהם בעוה״ז בגלות וירידה גדולה
 מי• אן־ הוא ע״י תשובה כנ״ל ובמקום שבעל תשובה
 עומד כר. אבל הנשמות שבג״ע שהם בחינות צדיקים גמורים שמשיגים
 מזיו השכינה כנ״ל וא״כ ע״י מה הוא עלייתם להכלל כר שאינו שייר
 אצלם לב נשבר מעומקא דליבא כר זהו לריח שמניך טובים כוי ע״כ
 עלמות אהבוך, ופי׳ שע״י התורה שעסקו בה בהיותם בעוה״ז מלובשים
 בגופים שהתורה נתלבשה ג״כ בדברים גשמיים, וזהו שמן תורק שמך כל
 התורה שמו של הקב״ה הורק מכלי אל כלי בהשתלשלות להתלבש
 בעוה״ז בדברים גשמיים וכל מה שהורק למטה כו׳ ריחו גודף יותר
 כמו שאגו רואים בשמן גשמי שמה שהי׳ למעלה כשהורק מכלי אל כלי
 נעשה למטה ריחו יותר במו כן התורה נעוץ סופן בתחלתן סוף
 מעשה במחשבה תחילה עי״ז יש להם עלייה להכלל כנ״ל. וזהו ע״כ
 עלמות הם נשמות שאינם בגוף בעוה״ז אהבוך הוא אהבה רבה רב
 חסד כי טל אורות טליר כל המשתמש באור תודה אור תורה מחייהו
 (בכתובות קי״א ב׳), וזהו טובים ל׳ אור את האור כי טוב והנה ע״י

 תשובה מעומקא דליבא בעוד הגשמה בעוודז יכול לעלות ולהגיע ג״כ
 לאהבה רבה בנ״ל. וזהו ישקני מגשיקות פיהו וכו/ והגה איתא ערבים
 עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה הן המאה ברכות שמברכץ
 בכל יום ברור אתה ה׳ שהן מד״ס שיהי׳ התגלו׳ והמשכה מן העולם
 ועד העולם אלקיגו שיהי׳ אלקיגו לא למעלה בחיגת כר רק בשכל
 והתבוננות אד צריך שיהי׳ התגלות נקודת לבבו שיהי׳ רצון אחד לבדו
 ית׳ ובכל אחד מישראל יש אהבה מסותרת כל חד לפום שיעורא דילי׳
 בגילוי בתפלה יש מתפלל בבחי׳ צעק לבם אף שרואה בעצמו שהוא
 מגושם ומלובש בתאוות ומדות גשמיות אן־ עכ״ז האמת איגו כן כי הוא
 רק שקר מעלמא דשקרא והאהבה הנ״ל הוא האמת ולכן גקרא כגסת
 ישראל בשם אגוז אל גנת אגוז ירדתי כמו האגוז שיש בו מוח וקליפה
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 בזוהר דכתר עליון אע״ג דאיהו אור צח אור מצוחצח אוכמא הוא לגבי
 עילת העילות כו׳ וכולהו אתחשכאו קמיה כו׳ וכתיב כולא קמיה כלא
 חשיב, (וכה״ג גתבאר במ״א בעניו כי אל דעות שממטה למעלה נק׳
 למטה יש ומה שלמעלה נקרא אץ אבל מלמעלה למטה הוא להיפוך
 כמ״ש בד״ה בשעה שהקדימו נעשה ובד״ה ביום השמיני עצרת ושאר
 דוכתי), ולכן אור הא״ס ב״ה בעצמו ובכבודו מה שהוא למעלה מגדר
 ההשגה נק׳ אור והוא בחי׳ אש לבנה (ומה שלמטה ממנו כו׳ אפי׳
 כתר נק׳ חשד כנ״ל ועמ״ש מזה בביאור ע״פ מי מנה, וגם כמו עד״מ
 שרגא בטיהרא למאי אהני הרי הנר נק׳ חשך לגבי אור היום אף
 שלגבי הלילה נק׳ נר. ועד״ז אמרז״ל כל הנביאים בטלים לעתיד
 ומבואר במ״א הענין שאור הנבואה של הנביאים יהיה כלא חשיב נגד
 הגילוי דלע״ל בשרגא בטיהרא כוי. וכ״ש לגבי אור א״ס ב״ה אשר
 כדי שיומשד ממנו הארה להיות מקור לע״ם היה צריד להיות צמצום
 ומקום פנוי ואח״כ נמשר רק קו וחוט כנודע. והנה עניו שנקרא אש
 רק שיש אש לבנה ואש שחורה היינו כמ״ש במ״א בד״ה אתם נצבים
 בפי׳ מ״ש כי הוי׳ אלקיד אש אוכלה הוא בו׳. ועוד דהנה דרד כלל
 יש ד׳ יסודות אש רוח מים עפר שהם נגד ד׳ עולמות אבי״ע והאש
 הוא בחי׳ אצילות דכמו שטבע האש להסתלק, כך אצילות מרומם
 ונשגב מבי״ע כי בי״ע הם נבראים ואצילות הם אלהות. והנה באצילות
 עצמו יש ג״ב אבי״ע שהכתר או גם החכמה עילאה נק׳ אצילות
 שבאצילות. ובינה נק׳ בריאה שבאצילות וזו״ג הם יצירה ועשיה שבאצילות
 ודרר כלל יותר יש אבי״ע דכללות ואצילות היותר עליון נקרא אש. ועכ״ז
 היא נק׳ אש שחורה לגבי המאציל א״ס ב״ה שנק׳ אש לבנה כוי. וגם
 בכלל ז״א לגבי ע״ק נק׳ אש שחורה לגבי אש לבנה) אד לפי שהעולמות
 אינם יכולים לקבל ולית מחשבה תפיסא ביה כו׳ לכד וירא אלקים את
 האור כי טוב לגנוז. ונגנז בבחי׳ חשך ישת חשד סתרו כו׳ וזהו יושב
 בסתר עליון בצל שדי יתלונן לצמצם ולהעלים את האור בכמה צמצומים
 ומסכים המבדילים ומסתירים את אורו ית׳ להיות בחי׳ גילוי למטה בחי׳
 ג״ע העליון תענוג הנשמות כו׳ והשגתם באור ה׳ בו׳ בראתיו יצרתיו כוי.
 (ועמ״ש ע״פ וידבר אלקים כר וארא אל אברהם כר באל שדי שאמר לעולמו די.

 ועיין בשער היהודים פרק שמיני יחוד ה׳ בעניו אור מיס רקיע שנמשד ע״י שם

 שדי ויובן עפמ״ש בעניו זה ע״פ הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עוזו ועמ״ש בד״ה

 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע כר שהוא ג״ע העליון שנק׳ רקיע ושיומשך לשם מבחי׳ אורו

 ית׳ הוא ע״י כמהצמצומים כר כנ״ל). וזהו ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה

 בראשית, פי׳ ובטובו מה שראה כי טוב לגנוז האור מזה נתהווה בחי׳ חידוש
 מעשה בראשית להיות מאין ליש בבחי׳ גילוי התענוג וההשגה(וכמ״ש• להנחיל
 אוהבי יש דקאי על הג״ע שנק׳ יש מאין ועייו מעניו כי טוב לגנוז ר״פ פקודי דף ר״כ ע״ב

 ור״פ אמור דפ״ח ע״א וברבות בראשי׳ פ׳ ג׳ בא ס״פ י״ח ועמ״ש מעניו ובטובו מחדש כוי

 ע״י בחי׳ יו״ד שהוא בחינת צמצום כר בד״ה ואתחנן ובד״ה אשירה כו׳ כי גאה גאה):

 קיצור. וכמ״כ למעלה שגילוי האור בג״ע הוא רק מבחי׳ אותיות
 ביו״ד נברא העוה׳׳ב שהם לבושיי. אבל בעצמותו ית׳ לית
 מחשבה תפיסא ביה כלל. וע״ז נאמר ישת חשד סתרו, וזהו ממטה למעלה
 נק׳ מה שאין בו השגה בשם חשד. אבל מלמעלה למטה הוא בהיפור.
 וזהו כי טוב לגנוז בבחי׳ חושד כדי להיות גילוי בג״ע וזהו ובטובו מחדש:

 ג והנה צמצום זה של עניו כי טוב לגנוז האור במקום החושד הוא
 כמו במשל בחינות אותיות שבנפש עצמה כדי להיות גילוי
 אותיות ממש במחשבה ודיבור, (ר״ל דכבר נתבא׳ שאף שצורת כ״ב אותיות
 הוא קבוע במהות הנפש עצמה מ״מ לא שהאותיות הם מהות הנפש
 ועצמותה שעצמות הנפש היא למעלה גם ממהות שכל ומדות המאירים
 ממנה בגוף כי אם שנעלית מהם בעילוי רב אלא שהארה וכח ממנה
 כשנמשר ומתלבש במוח נעשה מקור השכל שבמוח. ובעוד הכח ההוא

 •) עיין בהוספות.

 המחשבה ודיבור שהם לבושים לבד להנפש ולהשכל ומ״מ שרש האותיות
 בהנפש עצמה):

 ב והנה ככל המשל הזה הוא למעלה באור א״ס ב״ה, כי הנה גילוי
 השגת הנשמות באלקות ולהתענג על ה׳ אף שהוא תענוג
 נפלא עכ״ז הוא רק מבחי׳ אותיו׳(וע׳ בד״ה ועתה יגדל נא גבי כאשר
 דברת לאמר שמלכות דאצילות שהיא אותיות הדבור דאצי׳ נעשה
 עתיק דבריא׳ שהוא מקור ושרש ג״ע העליון כוי, ועמ״ש בד״ה את
 שבתותי תשמרו גבי בורא קדושים ישתבח שמד כו׳) ג״ע העליון הוא
 אותיות המחשבה וג״ע התחתון בחי׳ דיבור, וזהו בראתיו יצרתיו אף
 עשיתיו. בראתיו בחינת המחשבה ג״ע העליון. יצרתיו בחי׳ הדיבור
 יג״ע התחתון. אף עשיתיו הוא עולם המעשה העוה״ז הגשמי(ועמ״ש
 בד״ה מי מנה דאף הוא לשון רבוי ומרבה בחי׳ רביעית שלמעלה
 מבחי׳ מחשבה ודיבור ומעשה שהם רק לבושים לאור א״ס ב״ה והיינו
 בחינת רצון העליון שהוא אור א״ס ב״ה בעצמו ובכבודו שנמשד ע״י
 קיום המצות בעוה״ז בו׳ ע״ש, ועד״ז י״ל גם במש״כ שבג״ע העליון
 הגילוי מבחי׳ אותיות המחשבה ובג״ע התחתוו מבחי׳ דבור שעכ״ז ע״י
 קיום התומ״צ בעוה״ז ממשיכי׳ תוספת אור בג״ע, והוא עניו התלבשות
 רצון העליון וחכמה עילאה בהמחשבה ודבור ע״ד מאד עמקו
 מחשבותץ־. וכמ״ש בד״ה כי כאשר השמים החדשים מעניו ויניחהו
 בג״ע לעבדה ולשמרה ובד״ה אז ישיר ישראל בו׳ עלי באר כו׳ ועמ״ש
 בד״ה אני דפ׳ ציצית בעניו ב״פ אני כו׳ להיות לכם לאלקים. והנה
 כיוד נברא העוה״ב אבל העוה״ז נברא בה״א ויש בחינה בה״א
 בשרשה גבוה מהיוד כמ״ש ע״פ לך לך בענין ה׳ דאברהם, ע״כ ע״י
 התשובה ומע״ט בעוה״ז ממשיכים תוספת אור בג״ע. ונחזור לעניננו
 בעניו האותיות מו״ד) והם רק בחי׳ לבושי׳ לאור א״ם ב״ה כמ״ש
 בת״ז לבושיו תקינת לוו דמינייהו פרחץ נשמתין כו׳ אבל באור א״ס ב״ה
 בעצמו ובכבודו לא שייר שום גילוי השגה כי לית מחשבה תפיסא ביה
 כלל ואנת חכים ולא בחכמה ידיעא כוי הוא היודע והוא המדע כו׳
 (עמ״ש בד״ה הו עם אחד הנ״ל מעניו פי׳ אנת חכים ולא בחכמה ידיעא)

 וע״ז נאמר ישת חשד סתרו, חשך הוא דבר שאינו נראה בו שום תפיסא
 והשגה כלל (ועמ״ש בד״ה ראשי המטות גבי ועליו נאמר ישת חשך סתרו בו׳
 ובד״ה ויקרא אל משה). והנה כל זה הוא ממטה למעלה נקרא מה שלמעלה

 מהשגת הנבראים בשם השר, פי׳ מה שאינו מושג כמאמר יוצר אור
 ובורא חשד שהחשד הוא בבריאה למעלה מאור הגילוי שהוא ביצירה(כי
 בריאה הוא מחשבה ויצירה דיבור, והנה לגבי התלמיד הדבור של הרב
 נקרא אור וגילוי אבל מחשבה של הרב היא עדייו חשד אצל התלמיד,
 אבל לגבי הרב עצמו הרי הדבור שלו כלא חשיב נגד מחשבתו ומה
 שחושב במחשבה ברגע א׳ צריד לדבר ע״ז כמה דיבורים ע״כ נקרא אצלו
 המחשבה אור והדיבור נק׳ חשד לגבי המחשבה, ועוד הנה בבריאה מאיר
 חב״ד דאצילות שנק׳ עלמא דאתכסיא לגבי המדות דאצילות שנק׳ עלמא
 דאתגליא המאירים ביצירה כי על חו״ב דאצילות נאמר הנסתרות לה׳
 אלקינו. ועמ״ש בד״ה באתי לגני. ולכן גם השרפים שהם בבריאה
 נקרא עומדים ממעל לו פי׳ ממעל לוי״ו ו״ק המקננים ביצירה ואין
 עבודתם ברעש כמו החיות והאופנים שמתנשאים ברעש לפי שהם מעלמא
 דאתגליא. וגם איתא כשאומר יוצר אור ימשמש בתש״י ובבורא חשד
 ימשמש בתש״ר ומבואר במ״א דתש״י נק׳ חותם שוקע התלבשות האורות
 בהבלים אבל תש״ר נק׳ חותם בולט אורות שלמעלה מהכלים ומרומז
 דוקא בבורא חשד לפי שעכשיו איו בחינה זו באה בהתגלות עד לע״ל.
 הרי מכ״ז מובן דאצלנו מה שמתגלה נקרא אור ומה שלמעלה מהגילוי
 נקרא חושד בו׳ ועד״ז כל מה שלמעלה במדרגה יותר נק׳ אצלנו חושד
 יותר). אבל מלמעלה למטה הוא להיפוד כי מה שבא יותר לידי גילוי
 ההשגה הוא יותר בגדר החושד לגבי אור א״ם ב״ה בעצמו ובכבודו, כמ״ש

 שרה נקרא: בדפוס ראשון: נקי־ נקראים. ואולי כן צ׳׳ל.
 שרה ההשגה — א״ס ביה בעצמו: נתקן ע״פ בור 1101 ולוח התיקון.
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 עילאה. ועמ״ש סד״ה וירא ישראל את היד הגדולה בפי׳ ויקרא
 הוי׳ הוי׳ ומ״ש מזה ג״כ םד״ה שובה ישראל) כד הנה בנמשל ע׳׳י
 הצמצומים הרבים מתגלה אור א׳׳ס ב׳׳ה בעצמו ובכבודו בגילוי למטה.
 וזהו ביוד נברא העוה׳׳ב תענוג הנשמות באור א׳׳ם ב״ה ממש (ועיין
 בפ׳ בלק (קג״א א׳) ועמ״ש בד׳׳ה שרי אשתד. וענין שהיו״ד בחי׳
 נקודה ואות קטן מכל האותיות עמ״ש בביאור ע״פ מים רבים גבי
 וזהו אחות לנו קטנה ועזח״ב תרומה (קס״ה ב׳) בגין דאית כוי אע״ג
 בו׳ והוא עניז מיעוט הכלי ורבוי האור ע״ד צדיקים אומרים מעט

 ועושים הרבה (ועיין בגמרא פ״ג דמנחות דכ״ט סע׳׳ב):
 קיצור. וצמצום זה הוא כמשל בחינת אותיות שבנפש ואח״כ נמשד
 מזה ההתלבשות באותיות המחשבה. והוא כענין חקיקה
 וכתיבה וכמו שמ״מ מהו מחשב באותיות המחשבה הלא השכל עצמו
 וכו הדיו מתאחד עם הקלף הלבן הסובלו. בן בנמשל ע״י אות יו״ד

 שנברא בו העוה״ב נמשד ומתגלה אור א״ס ב״ה בעצמו:
 וזהו שהשרפים אומרים קדוש מחמת השגתם אור א״ס ב״ה שהוא
 מובדל ולית מחשבה תפיסא ביה וג׳ פעמים קדוש נגד תלת
 עלמין בי״ע מלא כל הארץ כבודו שהתלבשות בחי׳ קדוש הוא הכל כו׳
 (ור״ל כמו שבג״ע העליון מאיר אור א״ס בבחי׳ השגת הנשמות כמ״כ
 השרפים לפי שהם ג״כ בעולם הבריאה אומרים קדוש כוי שמשיגים איד
 אור א״ס מובדל ואיר שכל ההמשכה רק ע״י צמצום אות יוד. אבל
 עצמיות אור אין סוף הוא קדוש ומובדל כו׳ ולפי שהם בבריאה שהוא
 ראשית התהוות היש מאין ע״כ משיגים שהוא ית׳ קדוש כו׳ וענין ג׳
 פעמים קדוש עמ״ש בביאור ע״פ ועתה יגדל וע״פ אחרי הוי׳ אלקיכם
 תלכו/ והנה האופנים שהם למטה מהם במדרגה אומרים ברוך כבוד
 ה׳ זו מדת מלכותו ית׳ כי מלכותד מלכות כל עולמים שכל עולמים
 הם רק בחי׳ אותיות כוי וברור ונמשר מבחי׳ סוכ״ע מעלמא דאתכסיא
 כוי. וביאור העניו כי הנה יש שני בחינות במלאכים יש שהם בחי׳
 משפיעים שהם משפיעים כל ההשפעות לעוה״ז ע״י המזלות כו׳ והם
 בחי׳ האופנים שאומרים ברוד כבוד בו׳ ברוד הוא המשכה שיומשר
 כבוד ה׳ מבחי׳ מקומו שהוא מקומו של עולם ואיו העולם מקומו וזהו
 ענין ברור המקום והוא ענין המשכת השפע דלעילא שממשיכים
 האופנים באמרם ברור. ויש מלאכים שהם בחינת מקבלים שמקבלים
 דיו מן דין ואינם משפיעים כלל למטה רק הם בחינת מקבלים והוא
 בחי׳ השרפים שאומרים קדוש כוי והם נעלים מבחינת המלאכים
 המשפיעים. וז״ש אלף אלפין ישמשוניה ורבו רבבן קדמוהי יקומון
 (בדניאל סי׳ ד), פי׳ קדמוהי יקומון היינו בחי׳ השרפים המקבלים כו׳

 שאומרים קדוש, ועמ״ש במ״א בענין משריין ורתיכין הנזכר בפ׳ בשלח
 (דמ׳׳ח ע״ב) ומ״ש בד׳׳ה ואתא מרבבות קדש, והיינו כמ״ש יוצר אור

 ובורא חושד. פי׳ יצירה הוא בחי׳ אור שמשם נמשד ההשפעה למטה
 והוא מדרגת האופנים המשפיעים למטה לכל הבהמות וחיות וגם קטן
 עד י״ג שנים מקבל מבחי׳ האופנים. ולבך נקרא אור שהוא בחי׳ אש לבנה
 לגבי דידן לפי שמאיר ומשפיע למטה. ובורא חושד הוא בחינת השרפים
 שבבריאה שהם בבחי׳ אש שחורה שהוא החושד. והוא מפגי שמסתלקים
 רק למעלה שאומרים קדוש כו׳ לכר הם בבחינת אש שחורה וחושד ע״ש
 ההסתלקות כוי. וכמ״כ הוא ענין קדוש וברור, כי קדוש הוא מה שמובדל
 ולית מחשבה תפיסא ביה כלל והוא בחי׳ ישת חשד סתרו כמבואר לעיל
 אות ב׳. ובחינת ברור זהו ענין אש לבנה להיות גילוי למטה. אד זהו
 ממטה למעלה אבל מלמעלה למטה הוא בהפד שבחי׳ קדוש נקרא אש
 לבנה לגבי המשכת בחי׳ ברוד כבוד שהוא בחי׳ מלכותד בחינת אותיות
 כו׳ כי קדוש הוא בחי׳ כתר כו׳ ובדוד יש בו ב׳ בחינות כבוד תתאה
 היא מדת מלכותו ית׳ וכבוד עילאה חכמה עילאה והכל נק׳ אש שחורה

 כלול בעצם הנפש הוא למעלה מבחי׳ ומהות מקור השכל שבמוח.
 ועד״ז גם האותיות הכלולים בנפש הוא ענין כחות שבירידת׳ להתגלות
 במחשבה ודיבור יצטיירו מהם בחי׳ אותיות. ועכ״ז כוחות אלו עם
 שהם למעלה עדיין מבחינת אותיות המחשבה והדבור ממש עכ״ז הוא
 בחי׳ ירידה וצמצום לגבי מהות הנפש ועצמותה ממש. וצמצום זה הוא
 בשביל להיות מזה אודכ גילוי אותיות המחשבה ודבור שהו בחי׳ אותיות
 חומריים ממש והוא עוד צמצום גמור ממש. וראשית צמצום זה הוא
 מה שמתהוים בחי׳ צורת האותיות בלי חומר בהגפש עצמה וכל בחי׳
 צמצומים אלו הוא משל לעגין כי טוב לגנוז. פי׳ דאיתא בריש הורמנותא
 דמלכא גליף גליפו בטהירו עילאה והוא עגין הצמצום להיות התהוות
 אותיות החקיקה עד״מ. והענין כמ״ש ע״פ זאת חקת התורה שהחקיקה
 הוא גבוה יותר מאותיות הכתב שהרי הוא מיניה וביה. וזהו ענין
 חרות על הלוחות בו׳ משא״כ אותיות הכתב הדיו הוא דבר בפ״ע וגם
 משחיר הקלף לגמרי• אף הנה האותיות החקוקים אף שהם מיניה וביה
 עכ״ז הם ג״כ משחירים קצת האבן הטוב הבהיר שכשעושין בו חקיקה
 נחשד קצת בהירותו שהיה קודם החקיקה שבמקום החקיקה אינו בהיר
 כל בר. והנמשל מובו שזהו עניו ישת חשד סתרו בחי׳ כתר עליון שנמשר
 ממל׳ דא״ס בחי׳ אותיות שעם היותו עדיין בחי׳ א״ס. וכמו אותיות
 החקיקה מיניה וביה ולמעלה מבחי׳ חו״ב שנקי עשיה ממש לגבי א״ס
 כמו דיו ע״ג הקלף כו׳ עכ״ז גם הכתר נק׳ חושד ואש שחורה לגבי
 א״ס ב״ה שלמעלה מעלה מהכתר ונקי אש לבנה, והרי צמצום זה כדי
 להיות התהוות אח״כ בחי׳ חו״ב וג״ע שהוא כמשל אותיות שנכתבים
 בדיו כוי בחי׳ שחור ממש, וזהו ג״כ עד״מ עגין התהוות אותיות הגפש
 שהם כמו אותיות החקוקים מיניה וביה כדי שיתהוו אח״כ אותיות
 ממש במחשבה ודבור חומריים ממש אש שחורה ממש. והנה אף שלגבי
 הא״ס נק׳ אותיות שבחקיקה ג״כ בחי׳ חשד כנ״ל, עכ״ז לגבי האותיות
 שבכתב דהיינו בחי׳ חו״ב מקורי הג״ע ונהר יוצא מעדן נקי הכתר
 אש לבנה ממש שהרי הוא רק מיניה וביה עד״מ, ולכו נק׳ הז״א
 האצילות לגבי הכתר אש שחורה ע״ג אש לבנה (כמ״ש בפ׳ נשא קליב א׳)
 ועד״ז גם הז״א נקרא לגבי המלכות דאצילות גהורא חיוורא והיא נק׳
 אצלו נהורא אוכמא (כמ״ש בפ׳ בראשית בדף נ״א ע״א ובפי לו לד דף פ״ג
 ע״ב ובפ׳ שופטים ער״ה א׳) כי מלכות שהיא מקור לבי״ע גקראת מדת

 לילה וחושד שמוסתר ומלובש בה אור א״ס בבחי׳ הסתר והעלם מלכותד
 מלכות כל עולמים מלשון העלם. משא״כ בחי׳ ז״א שהוא אצילות יחודא
 עילאה נק׳ יום ואור. וכמ״ש בד״ה רני ושמחי גבי רגגא ברמשא
 ושמחה בצפרא ועמ״ש סד״ה וידעת היום). וזהו ביו״ד נברא העוה״ב,
 וכמשל הדיו שע״ג הקלף שהקלף החלק רומז לבחי׳ אש לבנה אור א״ס
 ב״ה בעצמו כביכול דלית מחשבה תפיםא ביה (ועמ״ש ע״פ שימני כחותם)
 אלא ע״י היוד בחי׳ נקודה שחורה שמשחיר הקלף כדי להיות בחי׳
 גילוי והשגה בתמונת אות היוד. והנה כמו במשל הנ״ל כאשר בא לידי
 גילוי אותיות המחשבה אף שאינן רק לבושים להשבל מ״מ אינן דבר
 נפרד לגמרי להיות דבר בפ״ע שהרי מה שמחשב ומהרהר באותיות
 אלו הוא בחי׳ השכל עצמו. וכן עד״מ בחי׳ היו״ד שעל הקלף שהדיו
 משחיר את הקלף להתגלות תמונת יו״ד הנה הדיו בעצמו אינו דבר
 ממשי להיות נחשב לדבר בפ״ע אלא שמשחי׳ את הקלף כדי שהקלף
 יגלה תמונה של היו״ד (היינו שעם היות תמונת היו״ד הוא רק
 מהדיו הרי בלתי הקלף הנושאו וסובלו לא היה ממנו שום תמונה
 כלל. ולכן ארז״ל כל אות שאין גויל מוקף לה מארבע רוחותיה פסולה
 א״כ הדיו אינו אלא שמשחיר כו׳ כדי שהקלף יגלה כוי, ור״ל בגמשל
 כי הקלף עצמו שהוא א״ס ב״ה מגלה את הידד שהוא חכמה עילאה
 כי אנת חכים אנת ממש שאור א״ס ב״ה נמשר ומאיר בחכמה
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 בד״ה והקרבתם עולה אשה) דהיינו כמ״ש אליך הוי׳ נפשי אשא להכלל

 מחשבה במחשבה ודבור בדבור ודברת בם בשבתר בביתד כו׳ וזו היא
 התגלות אמיתית אור האהבה בקרב איש ולב עמוק אלא שצריך להקדים
 בחי׳ הרעש מבתי׳ החושד כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהורא
 וכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד ערב בחינת חשד ואח׳׳כ הבקר
 אור להתגלות בבחינת יום וגילוי בחי׳ אחד (ועמ״ש בד״ה תחת אשר
 לא עבדת ועמ״ש בדיה עניו חנוכה בעניו בבקר בבקר בהטיבו את הנרות

 כר ועיין בוהר בלק דף ר״ד סע״א וע״ב ועמ״ש ע״פ וישכם לבן בבקר

 וסד״ה להביו עניו הברכות ועי בזהר ויקרא דכ״ב ב׳ ועמ׳׳ש סד״ה וידעח

 היזם) ואחר האש קול דממה דקה הוא בתפלת שמונה עשרה ברוד

 אתה הוי׳ אלקינו מלד העולם שיהא ברוד ונמשר בחי׳ הוי׳ אור א׳׳ס
 ב״ה בעצמו ובכבודו ותמן קאתי מלכא כוי וגילוי הוי׳ למטה במלכותו
 מלכות כל עולמים הוא ע׳׳י כי הוי׳ אלקינו שאנחנו בטלים אליו.ית׳
 ואנחנו ממשיכים ג׳׳כ להיות מלד העולם כו׳ כמ׳׳ש במ״א. ובזה יובן
 מ״ש אל תראוני שאני שחרחורת. פי׳ שחרות כפולה כי האהבה מצד
 עצמה היא מםותרת שאינה נראית ונגלית בלב. וגם היא מכוסה בלבוש
 שק שמלובשת בנפש הבהמית (וא״כ פי׳ ועניו שחרות כפולה הוא ע״ד
 מה שמלמטה למעלה ומלמעלה למטה שניהם יחד כי מלמטה למעלה
 נק׳ שחרות מה שאינו מושג כלל. ומלמעלה למטה נקרא שחרות מה
 שהוא למטה במדרגה. ואם כן שני הבחינות יש בהנשמה כי עניו
 האהבה המסותרת כיון שהיא בהעלם מאד ולמעלה מהשכל הרי
 נקראת אש שחורה לגבי האדם כענץ בורא חשד, וזהו עניו חשד
 שמלמטה למעלה. ומה שהיא מכוסה ומלובשת בנפש הבהמית זהו
 החשד שמלמעלה למטה שהיא הבחינה היותר שפלה במדרגה, החשד
 יכסה ארץ (בישעיה סי׳ ס׳) והכסיל בחשד הולד (קהלת סי׳ ב׳) ואעפ״כ
 אל תראוני כי מה שהיא מסותרת מצד עצמה הוא מפני ששזפתני
 השמש בחינת שמש הוא בחי׳ אש לבנה שאין העולמות יכולים לקבל
 וע״כ טוב לגנוז במקום החושד ולכן האהבה בבחינת חשד והעלם
 שאינו מתגלה בגוף. (וזהו אתי מלבנון כלה ששרש הנשמה מבחינת
 לבנון וזהו ונוזלים מו לבנון, נוזלים היינו בחינת מזלייהו מקור ושרש
 הנשמה הוא מבחינת לבגון רק כי טוב לגנוז בבחינת אש שחורה והוא
 בבחי׳ יחידה שבו מתלבש ניצוץ אלקי כו׳ כמ״ש בע״ח שמ״א פ״ג
 על פסוק אני אמרתי אלקים אתם כו׳ ועמ״ש סד״ה בשברי לכם כו׳
 ואפו כוי. *והנה ברבות בשה״ש ע״פ שחורה אני איתא שחורה אני כל ימות
 השבוע ונאוה אני בשבת והענין שבחי׳ אהבה המסותרת הנק׳ אש
 שחורה בכל ימות השבוע היא בבחי׳ העלם ולכו היא בבחינת שחורה אני
 העלם. אבל בשבת יוצאה ונמשכת מההעלם אל הגילוי כמ״ש במ״א
 בד״ה להבין מארז״ל ע״פ כי טובים דודיך וכן בשבת מאיר בגילוי
 מבחי׳ עולם הבריאה מה שנקרא בורא חושד כנודע מענין חצר הפנימית
 הפונה קדים בחי׳ קדמוהי יקומוו הנה בשבת מאיר ונמשד האור משם.
 וזהו ונאוה אני ביום השבת) ומה שהיא נכנסת בלבוש שק זהו באמת בני
 אמי נחרו בי. נחרו מלשון נפעל. ופי׳ בני אמי היינו היצה״ר והיכלות
 דק״נ המקבלים ההשפעה מבחי׳ מלכותו ית׳ כי מלכותו בכל משלה (וע׳
 בפ׳ משפטים דקב״ה פע״ב ע״פ בחלב אמו) והם שרש כל המדות רעות הם

 הם בעצמו נחרו ובוערים בתאוותם אלא שהם בי שנתלבשו בי ומהם
 תצא הרעות האלה. אבל איו פועלים בנפש אלקית עצמה בנקודת אהבתה
 שהיא תשאר בקיומה וחזקה וכמ״ש וכבודי לאחר לא אתן(עיין ברע״מ ר״פ
 תצא דרע״ו א׳ ובפי׳ הרמיז שם) ויכולה למשול ולשלוט עליהם ולהפכם מן הקצה

 אל הקצה ולהיות במם״נ ממש ולכן ארז״ל על פושעי ישראל גיהנם כלה והם
 אינם כלים לפי ששרש נשמתם מבחי׳ א״ס ממש שאין לה קץ ותכלה ולכן
 בני אמי נחרו בי פי׳ שהם פועלים הרע וכלים. משא״כ הנשמה היא
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 לגבי כתר עליון כנ״ל מעניו דיו ע״ג קלף לבן בו׳ ועמ״ש מעניו קדוש
 וברוד בד״ה אם בהרת קדמה כו׳ ובד״ה לבבתני אחותי. נמצא קדוש
 וברוך שאומרים השרפים והאופנים זהו ענין בחי׳ אש לבנה שעל גבי
 אש שחורה כנ״ל, וזהו שנק׳ בו הקב״ה בשני בחינות אלו יחד דקדוש
 וברוך כי עד״ז הוא המשכת וגילוי אודא״ס ב״ה שהוא קדוש וברוך כוי.
 והנה האופנים לפי ששומעים בחינת קדוש שאומרים השרפים לפיכך
 מתנשאים ברעש גדול וענין הרעש הוא ענין הביטול באור א״ס ב״ה
 לצאת מנךתקם והשגתם כפי מזגם ותכונתם מחמת ששומעים דבר חדש
 מה שלמעלה מכה השגתם משא״כ השרפים אף שהם ג״כ בטלים ודאי
 באור א״ס ב״ה ביתר שאת ומעלה אד הנה שרפים עומדים ממעל לו
 כתיב שאין השגה זו אצלם חידוש כ״כ למעלה מהשגתם לכד לא נאמר
 אצלם ברעש גדול כמו באופנים, (ועמ״ש מזה בד״ה והיה מדי חדש שזהו עניו
 המשל כבן כרך שראה את המלר או כבן כפר כו׳ והוא ההפרש שבין חול
 לשבת כוי, והנה השרפים לפי שהביטול שלהם הוא בבחינת אתכסיא ופנימית
 ע״כ ממשיכים ג״כ בחי׳ קדוש מה שהוא בבחי׳ העלם והאופנים שביטולם
 בבחי׳ אתגליא ע״כ ממשיכים ג״כ בחינת ברור בחי׳ אותיות שהוא בחי׳
 אתגליא כו׳ ועמ״ש בד״ה וידעת היום גבי וכל קרב וכליות יזמרו לשמך
 קיצור, וזהו ג״כ ענין שהשרפים אומרים קדוש והאופנים ברוך
 כי השרפים מבריאה בורא חושך אש שחורה בחי׳ קדמוהי
 יקומח ע״כ אומרים קדוש מובדל ישת חשד סתרו. והאופנים מיצירה.
 יוצר אור משפיעים למטה ואומרים ברוד כבוד כוי וכ״ז נקרא כן

 מלמטה למעלה וכנ״ל):
 ד והנה ככל הדברים האלה הוא בעבודת ה׳ בכל אדם בחינת אהבה
 גלויה ובחי׳ אהבה מסותרת (והיינו דוגמת ב׳ בחי׳ הנ״ל
 האופנים ושרפים. והאהבה המסותרת נק׳ אש שחורה ע״ד שנתבאר לעיל
 בענין השרפים שנק׳ אש שחורה אלא שהנשמות הם מבחי׳ פנימית יותר)
 כי הנה גילוי האהב׳ ע״י ההתבוננ׳ בגדולת א״ס ב״ה שיוליד מבינתו רשפי
 אש וצמאון כו׳ להכלל ולהבטל אליו ית׳ במציאות ובמס״נ אין זה ע״י
 פעולת ההתבוננות לבדה שמתהווה מכח בינתו מדת האהבה מאין ליש
 אלא ההתבוננות הוא הגורם להיות נמשד מבחינת אהבה המסותרת
 שישנה בטבע האדם מבחי׳ שלמעלה מן הדעת בבחי׳ חשד והסתר פנים
 להיות בגילוי הלב ע״י התבוננות ודעת ולהגדיל מדורת אש האהבה כו׳
 (ור״ל שזהו כדמות ראיה למציאות אהבה המסותרת כי גילוי האהבה בו׳
 אין זה כו׳ אלא כו׳ כנ״ל) והתהוות האהבה מאין ליש היא קבוע בנפש
 ומהות הנפש עצמה היא שכל ומדות אהבה ויראה כו׳ כי חלק אלוה ממעל
 הוא וכבן שנמשר ממוח האב כו׳ אשר בטבע אינו רוצה להיות נפרד
 מיחודו ואחדותו ית׳ ויכול למסור נפשו על קדה״ש כו׳ כמ״ש בס׳ של
 בינוני׳(ועמ״ש בד״ה ביום השמיני שלח את העם ששרש אהבה זו נלקח
 מבחי׳ קדם מבחי׳ כי לא מחשבות, מחשבותיכם וגו׳ ישת חשד סתרו בו׳
׳ זו הוא מצד בעבר הגהר ישבו אבותיכם  ועמ״ש בד״ה אם בחקתי שבח,
 עלו במחשבה היינו מו״ס אותיות החקוקים בו׳ גליף גליפו בטהירו
 עילאה נשמה שנתת בי טהורה היא והוא ענין האותיות שמיניה וביה.
 •וזהו ענין ששזפתני השמש אש לבנה כדלקמן כי החקיקה היא באש
 לבנה מיניה וביה רק שהחקיקה היא מקור ושרש לשחרות דאש
 שחורה שמלמעלה למטה כנ״ל) ובכדי שתהיה בבחי׳ גילוי הלב לצאת
 מההעלם אל הגילוי הוא ע״י התבוננות באור א״ם ב״ה ממש דלית מחשבה
 תפיסא ביה כלל. ועד״ז ניתקו סדר התפלה ופסוקי דזמרה וברכת יוצר
 אור איר שבטובו הגנוז מחדש כו׳ והמלאכים אומרים קדוש כו׳ והוא בחי׳
 רעש התחדשות ההשגה כי בלילה בשינה אחד מששים כו׳ ובבקר נעשה
 בריה חדשה אתה נפחתה בי כוי. ואחר הרעש אש הוא בחי׳ ק״ש
 ואהבת כי נר הוי׳ נשמת אדם כנר ושלהבת העולה מאליה (ועמ״ש
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 ה׳ נפשי אשא והיינו ע״י בחי׳ אהרן שושבינא דמטרוניתא אהרן אותיות
 נראה דהיינו שיראה כאלו קדוש שרוי בתוך מעיו שיהי׳ בחי׳ רעש
 ואחר הרעש אש כו׳ עבודת אהרן בהעלותה את הנרות כשלהבת
 העולה מאליה ממטה למעלה והשראת והמשכת קדוש בתור מעיו
 הוא ע׳׳י בחי׳ משה שושבינא דמלכא בחי׳ הדעת שיהא ברוד ונמשד
 בחי׳ הוי׳ להיות מלר העולם ע׳׳י בחי׳ אלקינו כו׳ כנ׳׳ל. וזהו קרוב
 ה׳ לכל קוראיו כו׳ באמת ב׳ אמת מלמעלה למטה וממטה למעלה
 שימשיד למטה בחי׳ אמת ה׳ וגילוי אא״ס ב״ה בנפשו כדי להעלות
 ולקשר נפשו בה׳ חיי החיים ב״ה. (ובכל הג״ל יובן מ׳׳ש המולד
 מהודו ועד כוש שהוא כענין מ״ש כחשכה כאורה כי הודו מלשון כסה
 שמים הודו. הודו על ארץ ושמים. וכמ״ש הוד והדר לפניו. וגם
 הודו לשון הודאה כי הודאה היינו לבחי׳ סוכ״ע דלית מחשבה תפיסא
 ביה כלל כמ״ש במ״א ע״פ יהודה אתה. עד כוש היינו בחי׳ שחרות
 שהוא סוף השתלשלות העולמות שהחשד יכסה ארץ אלביש שמים
 קדרות עמ״ש מזה סד״ה יונתי בחגוי ובלק״ת פ׳ בהעלותף ופ׳ שופטים
 דכוש בחי׳ שכ״ה דינין שמהם השתלשלות החיצונים כוי אד מלכותד
 מלכות כל עולמים ומלכותו בכל משלה וגם החיצונים לא יוכלו לעבור
 את פי ה׳. וכמ״ש מזה םד״ה וכל העם רואים. וזהו המולד מהודו
 ועד כוש. וזהו שבע ועשרים ומאה מדינה [עיין ר״פ חיי שרה דקכיג
 ע״א] והוא כללות ההמשכה ממל׳ דא״ס וזהו מהודו עד מל׳ דעשיה
 המתלבשת בבחינת קדרות וזהו ועד כוש• אד מצינו ג״כ דכוש נאמר
 לשבח כמ״ש גבי שאול שנק׳ כוש בן ימיני וכן הלא כבני כושיים
 אתם לי ות״י הלא כבני רחימין אתון חשיבין קדמי. וכן פרש״י בפ׳
 בהעלותה בענין האשה הכושית. ובזהר פ׳ תרומה (מףל ריש ע״א)
 פי׳ ולזמנין לחוור קראן ליה אוכם דכתיב כי אשה כושית לקח הלא
 כבני כושיים אתם לי כוי. והענין כי מבואר למעלה בענין כתרא
 עילאה שהוא בחי׳ החשך העליון דישת חשד סתרו שלמעלה מההשגה.
 וז״ש בזהר ולזמגין לחוור קראן ליה אוכם מפגי שלגודל אורו אינו מושג
 כלל והנה משם שרש האהבה המסותרת שהיא בחי׳ אש שחורה, וזהו
 עניו הלא כבני כושיים אתם לי כי אהבה זו דאש שחורה שמבחי׳
 ישת חשד סתרו הוא כאהבת הבן אל האב כבן שנמשך• ממוח האב
 אשר בטבע אינו רוצה להיות נפרד מיחודו ואחדותו ית׳ ויכול למסור
 נפשו על ק״ה כוי, וז״ש כבנין רחימין והיינו ע״ד מ״ש בסש״ב פמ״ד
 בשם הרע״מ כברא דאשתדל בחר אבר ואימיה דרחים לון יתיר
 מגרמיה ונפשיה ורוחיה כוי. ופי׳ מהודו ועד כוש היינו כמבואר לעיל
 בענין את האור כי טוב שהוא בחי׳ אור א״ס ב״ה הגגוז ומלובש
 בבחי׳ כתר הגק׳ ישת חשד סתרו. וגם באדם הוא ניצוץ אלקות
 המלובש בבחי׳ יחידה שבנפש ועש״ז נקראו כל נש״י בשם יהודים שעי״ז
 נמשד הביטול למס״נ כוי. ובכ״ז יובן ג״כ מארז״ל פ״ק דמגילה(די״א ע״א)
 רב ושמואל חד אמר חודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם. דהיינו כפי׳
 הראשון דכוש הוא החשד דעשיה בחינת קדרות וחד אמר הודו וכוש
 בהדי הדדי הוו קיימי כשם שמלד מהודו ועד כוש כר מלר מסוף העולם
 ועד סופו פי׳ בהדי הדדי זהו עניו החשד העליון שנגנז בו האור דהיינו
 בחי׳ כתרא עילאה חוורא מלגאו אוכמא מלבר א״נ הודו היינו הוד
 והדר לבשת בחי׳ ה׳ מלד גאות לבש כמ״ש בד״ה יונתי בעגין יפתי, וכוש
 היינו בחי׳ בורא חשד עולם השרפים וזהו בהדי הדדי הוה יתבי כי מל׳
 דאצילות נעשית מקור לבריאה כו׳ ומתלבשת בכח״ב דבריאה וע״ז נאמר
 שחורה אני כו׳ לפי שמתלבשת בבחי׳ ובורא חושד כו׳ וכמ״ש במ״א
 וזהו עניו התורה שניתנה באש שחורה ע״ג אש לבנה. וגם תשב״כ
 ותשבע״פ כנ״ל וכשם שמלר מהודו ועד כוש כי שם הוא תכלית היחוד
 והביטול כו׳ כד מלד כו׳ כי מלכותד מלכות כל עולמים ואין עוד מלבדו

 חלק אלוה אתה נפחתה בי שאין לה קץ ותכלה והראי׳ שאפילו פושעי
 ישראל עדייו האהבה היא כשלימות שהרי שמוני נוטרה את הכרמים
 כי כל תאות היצה׳׳ר להחטיא אח ישראל כדי לינק ולקבל חיות מהקדושה
 וא״כ מוכרח להיות שעדיין יש בו קדושה שאע״פ שחטא ישראל הוא ואותו
 כח הקדושה שיש לי הוא בבחי׳ איו קץ ותכלה וע״כ יכול למשול ולשלוט
 ברוחו ולהפר לבו מן ההפד אל ההפר(והיינו ע״י והוי׳ יגיה חשכי כמ״ש
 סד״ה כי אתה נרי. והנה פי׳ נחרו יובן ממ״ש במ״א בד״ה ושבתי בשלום
 בעניו וילד חרנה חרן ל׳ןוון נחר גרוני כוי וע״י התשובה נעשה מבחי׳ חרן
 רנה. וכמ״כ יובן מבחי׳ נחרו בי ע״י התשובה שיהפד לבו כר תתעלה הנפש
 להיות ונאוה כאהלי קדר כוי. ועמ״ש סד״ה כנשר יעיר בענין יצרנהו
 כאישון עינו השחור שבעין שם גילוי הראיה להיות עין בעין יראו כוי:

 קיצור. וכמ״כ באדם יש בחי׳ אהבה גלויה ואהבה מסותרת כענין
 ב׳ מדרגות דאופגים ושרפים. רעש ואש. וזהו שחרחורת
 ב׳ שחרות שעיקר האהבה אינה גלויה כ״א שחורה ומםותרת ועוד
 שמכוסה בלבוש שק דנה״ב ואעפ״כ אל תראוני כי על השחרות א׳ התירוץ
 ששזפתני השמש ששרש האהבה מאש לבנה וטוב לגנוז בבחי׳ אש
 שחורה. ועל השחרות הב׳ הוא עגין בני אמי נחרו בי בכדי שמבחי׳

 חרז יהי׳ בחי׳ רנה):

 ה וזהו שחורה אני ונאוה שחורה מבחי׳ השחרחורח כו׳ ונאוה כי
 השחרות הוא מבחינת החושר ישת חושד סתרו כמשל הדיו
 שעל הקלף שמשחיר אח הקלף שהקלף הוא בחי׳ אש לבנה נעשה נאה
 ע״י כן(ע״ד אימתי גדול כוי כשהוא בעיר אלקינו וע״ד שנתבאר מזה
 בד״ה וידבר אלקים כו׳ אני הוי׳ וארא כוי. וכמו שמבואר לעיל שע״י
 האותיות נמשר גילוי השכל עד״מ. נמצא צמצום זה הוא סבת הגילוי ועמ״ש
 סד״ה ויקח קרח, וזהו שבחינת אש לבנה נעשה נאה ע״י כן וכמ״ש במ״א
 בפי׳ יפתי שעושה בחי׳ לבושים יפים להקב״ה הוד והדר לבשת. והיינו
 להיות בהם ועל ידם דירה בתחתונים. ובמ״א נתבאר עוד פי׳ ונאוה
 כי הנה בחי׳ אש לבנה דתורה זהו ענין ושער רישיה כעמר נקא ועכ״ז
 הוא רק בחי׳ שערות ואינו ערוד להעצמיות אן־ ע״י הירידה באש
 שחורה לברר ולהפר החושד דנה״ב יומשר יתרון האור ממקור הלבנונית
 ואפשר לומר שזהו הנמשר מצד בירור שחרות הב׳ וכנ״ל מענין יצרנהו
 כאישון בו׳. ועמ״ש עוד מעניו שהתורה גיתגה באש שחורה ע״ג אש
 לבנה בד״ה ועשו להם ציצית. ועיין עוד מענין שחורה אני ונאוה ברבות

 בשלח פכ״ג ויקהל פמ״ט):

 כאהלי קדר. שהם שחורים מבחוץ אבל מבפנים הם כיריעות שלמה.
 יריעות שלמה הם יריעות פנימים(וזהו מיצר אח האדם בתרין
 יודין בחי׳ אש לבנה ואש שחורה בו׳ ועמ״ש סד״ה בשברי לכם כוי) וענין
 יריעה הוא מ״ש נוטה שמים כיריעה פי׳ כמו היריעה שהגג והדפנות נעשו
 מדבר אחד וכמו שהיה במשכן חצי היריעה העודפת תםרח על אחורי
 המשכן. כד נוטה שמים שהשמים מתעגלים למטה מתחת לארץ כמו
 למעלה בהשוואה אחת והכל בחי׳ אחת. וכן הגלגלים הסובבים בשמים
 ממעל הם הסובבים מתחת לארץ. וזהו כיריעות שלמה מלד שהשלום
 שלו שאצלו ית׳ כחשיבה כאורה והכל בהשוואה אחת גגדו ומעלה ומטה
 שוין לפניו והוא מבחי׳ סוכ״ע. משא״כ בבחי׳ ממכ״ע הוא לפי סדר
 ההשתלשלות בראתיו יצרתיו כו׳ ג״ע עליון וחחתון כו׳. אבל בבחי׳ סוכ״ע
 כולא קמיה כלא ממש ובבחינה זו יכול הוא להפר אפי׳ מן הקצה אל
 הקצה. וזהו ישא ה׳ פניו אליד פי׳ שכאשר יהיה התנשאות הפנימית
 בבחי׳ סובב כל עלמין אזי יוכל להתפשט עד שיגיע אפי׳ אליד אם יהיה
 נדחד בקצה השמים כו׳ וישם לד שלום בחי׳ התקשרות להיות נפשו שוקקה
 לדבקה בו ית׳. וזהו בחי׳ שלום בפמליא של מטה ממטה למעלה אליד
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 לי פי׳ עניו שלום הוא התחברות ב׳ הפכיים דהיינו אורות עליונים
 שטבעם לעלות ולהסתלק למעלה יאירו למטה וב׳׳פ שלום בפמליא של
 מעלה ושל מטה פמליא של מטה התחברות מל׳ ד*צילות להיות עתיק
 לבריאה ופמליא של מעלה להיות המשכה והתחברות מבחינת א׳׳ס
 דכולם בחכמה עשית שהחכמה נקרא עשייה גשמיות לפניו ית׳ להיות
 עתיק לאצילות (ועמ״ש מזה בד״ה צאינה וראינה במלך שלמה) וכל העוסק
 בתורה לשמה ע׳׳י קריאה באותיות התורה ממשיך זאת. וזהו אשר
 יקראוהו באמת. באמת זו התורה כי חכמה נקרא אמת אורייתא
 מחכמה נפקת כו׳ ויקראוהו באמת פי׳ בתוך אמת יקראוהו וימשיכוהו
 כו׳ ונקרא יריעות שלמה בה׳ ה׳ עילאה ה׳ תתאה. והנה ענין שלום
 ושלמה עצמן היינו בבחינת התלבשותו בעולמות ועושה שלום ביניהם.
 אבל כיריעות שלמה היינו מקיפים עליונים ואין לעומתם בקליפות כלל
 כי אהלי קדר בחינת לבונה נגד בחינת מקיף דקדושה. אבל נגד
 יריעות שלמה אין לעומת זה כלל וזה יתגלה לע׳׳ל דוקא כוי. וזהו
 שחורה אני בב׳ מיני שחרות הנ״ל ואעפ״כ ונאוה כנ״ל. והנה כל זה
 מרומז ג״כ בפסוק מפני שיבה תקום כר. פי׳ שיבה היינו מ״ש ושער
 רישי׳ כעמר נקא שהשערות הם בבחינת לבנונית והן ההלכות רבות
 שבמ׳׳ע והדרת פני זקן היינו מ״ש קווצותיו תלתלים שחורות כעורב
 וכמארז״ל דפי׳ זקן היינו שקנה חכמה. והן ההלכו׳ שנמשכו תתפשטו
 במצות ל״ת כוי. ויראת מאלקיד היינו דברי סופרים וזי מצות דרבנן

 וכמארז״ל חמורים דברי סופרים מדברי תורה אני הוי׳ דכולא חד:

 ביאור הדברים ע״פ שחורה אני ונאוה
 הנה בין המאציל לנאצלים צריר להיות בחינת ממוצע כמ״ש בע״ח
 שמ״א פ״ג. והוא משום דלאו ביה מכל אינה מדות כלל. ואפילו
 בהע״ס מה שנקרא ספירת חכמה היינו הכלי המגביל את האור דע״ס
 נקרא בשם חכמה וכן בבינה וחסד כוי. אבל עצם האור לא שייד לקרותו
 בשם חכמה רק אור המהווה ספי׳ חכמה. והאור הוא רק זיו והארה
 מעצמות המאציל ואין פועל שום שינוי במהותו ועצמותו. וזהו אני
 הוי׳ לא שניתי כמו קודם שנבראו כל העולמר. ובזה מתורץ קושיית
 הפלסופים איד כל התוארים אין פועלים שום שינוי בעצמות כי אינם
 שייכים כלל להעצמות, (ר״ל* מ״ש בתודה ותחת רגליו כו׳ כתובים באצבע
 אלקים כו׳ עיני ה׳ אזני ה׳ וכיוצא וכבר האדיר בזה בפרדס שער כ״ב
 פ״א והשל״ה בהקדמה(דף י״א י״ג י״ד) ע״ש שביארו הענין אל נכוו• אד עכ״ז
 אינו שייר רק בע״ס. וכן המדות כמו רחום או נוקם כר אף שבאמת
 המדות עליונות אינן בלל מעין וסוג המדות שבנבראים וכמשנ״ת באגה״ק
 בד״ה להבין משל ומליצה. אד עכ״ז הם שייכים רק בבחינת הכלים דע״ם
 לבד וכמאמר הת״ז כולא לאחזאה איר מתנהג עלמא אבל לאו כר מכל אלין
 מדות כלל ועיין בסש״ב (ח״א פ״ב בהג״ה וח״ב פ״8 בהג״ה). ואעפ״כ מתייחס
 כ״ז לו ית׳ ממש שהוא עצמו ית׳ ממש הרחמן והחסדן או הנוקם כר ע״י
 התלבשות האור שהוא ית׳ מאיר ממנו בהבלים להחיותן והאור מתייחד
 עמהן דאיהו וגרמוהי חד ממש ומ״מ איו זה פועל שוס שינוי והתפעלות
 בעצמותו ית׳ כי גם האור המתלבש בע״ס הוא רק כעניו זיו והארה לבד
 אבל עצמותו ית׳ קדוש ומובדל כו׳ ואינו כדמיון הנשמה שהיא עצמה
 מתלבשת בגוף כוי, וגדולה מזו כתב בפרדס שער עצמות וכלים פ״ד שאפילו
 בהאור והזיו המלובש בהבלים דע״ס אין בעצמות ההוא שינוי וגוון כלל לא
 דין ולא רחמים לא ימיו ולא שמאל כו׳ ואע״פ שכל פעולות אלו הבאים
 מהרחמים והדין נשפע ונמשד מהאור דייקא. ע״י הכלים. והנה הכלים
 האצילות הם ג״כ אלקות ממש ואיהו וגרמוהי חד (ועיין מזה באגה״ק בד״ה

 איהו וחיוהי כר. ועמ״ש ע״פ ארדה נא ואראה כר). ואף האור המהוה כל

 שרה עתיק — ועמ״ש מזה: בבור 4 נוסף: ס״פ בראשית.
 *) עיין בהוספות.

 על נפשו שמרידות זו משכנה בלב בחלל השמאלי המלא דם כר ועל
 בחי׳ מרירות זו שבמל׳ כתיב ששזפתני השמש פי׳ יחו״ע שנקרא שמש
 ומגן שזפתני בזכרי על בחי׳ יחו״ע נעשה בחי׳ שחרות ומרירות כנ״ל.
 וכדפירש בפ׳ תזריע (דמ״ה ע׳׳ב) ששזפתני השמש דאסתלק מני שמשא

 מלאנהרא לי כו׳ ע״ש:
 (וזהו ענין מארז״ל מצות נר חנוכה משתשקע החמה. פי׳ כי עיקר
 ירידת המל׳ לבי״ע היינו בזמן שאין בהמ״ק קיים ואז הוא בחי׳
 האסתלק מני שמשא כו׳ וזהו ענין משתשקע החמה. וכדי להאירה הוא
 ע״י נר חנוכה וכמ״ש מזה בביאור ע״פ רני ושמחי בת ציון כו׳ אור
 ושמן ופתילה כוי הכל ממשיכים גם למטה כו׳ ע״ש והנה מצות נר
 חנוכה היא מדברי סופרים שהוא בחינת מקור האור כר שעי״ז הוא
 המשכת בחינת ונאוה בבחינת שחורה אני כנ״ל). והשחרות הב׳ הוא
 הירידה עצמה להתלבש במצות מעשיות ולא מחמת ששזפתני השמש
 לבד אלא מחמת גשמיות הירידה עצמה שמלובשת בענינים גשמיים
 שבהם נעשו המצות קרבנות מבעלי חיים ציצית מצמר תפילין מקלף
 כוי, (ועמ״ש בפ׳ במדבר סד״ה וידבר כו׳ במדבר סיני מעניו בחינת
 ומדרגת הרחמנות די״ב שבטים לעורר רחמים על ניצוץ אלקות שירד
 ממקום כבודו בו׳ והרחמנות דבחינת ע׳ נפש יוצאי ירד יעקב לעורר
 רחמים רבים מאד על נפשו ולא בשביל הירידה לבדה שירדה ממקום
 כבודה אלא אף גם זאת שנתלבשה בגוף החומרי ע״ש. וזהו עניו ב׳
 בחינות שחרות הנ״ל הא׳ מה שירדה ממקום כבודה. הב׳ גם זאת
 שנתלבשה בגוף החומרי כוי). והנה זאת נחמתה הגם כי שחורה אני
 אעפ״כ ונאוה שמזה השחרות דוקא נעשה בחינת ונאוה כי הנה ע״י
 השחרות שבמרירות הריחוק הנה ע״ז נאמר ורב תבואות בכח שור דכד
 אתכפיא סט״א אסתלק כר וע״י השחרות בהתלבשות במצות מעשיות
 הנה המצות הן תרי״ג ארחין ועם ז׳ דרבנן תר״ד בחינת כתר דהיינו
 רצון עליון כי יש רצון תחתון המתפשט מחו״ב למדות. אבל רצון
 העליון הוא הממוצע בין מאציל לנאצלים כנודע. וזהו ונאוה יותר מבנות
 ירושלים שהן הנשמות שבאצילות שעם היות שמדורם ומשכנם באצילות
 עצמו ואין להם ירידה בבי״ע הנה חיותם וקיומם הוא מבחינת אותיות
 כי ס״ר נשמות הן ס״ד אותיות התורה והאותיות הן בחינת כלים אלא
 שהנשמות הן מבחינת פנימית הכלים ומ״מ בחינת כלים הם משא״כ
 ע״י ירידת המל׳ הנה היא עולה בבחינת האורות (ועמ״ש מזה ע״פ
 ושמתי נדכד) ולא עוד אלא שעולה מעלה מעלה עד רום המעלות עד

 עצמיות א״ס הפשוט כוי:

 כאהלי קדר. אברהם שיצא ממנו כו׳ בחינת קדר סיגים ופסולת
 אר מ״מ יש בו איזה חיות מועט דקדושה שאם לא כן היה
 כלה ונפסד אלא שהחיות ההוא הוא בבחינת מקיף והוא עניו לבונה
 שבי״א סממני הקטורת, כי עשרה סממנים הן מתלבשים בקליפות והי״א
 הוא בבחינת מקיף שהוא בעצם לבן כוי. וזהו כאהלי קדר שיש להם
 אהל ומקיף. בד יש אצלי בחינת אוהל ומקיף מבחינת יחודא עילאה
 ששזפתני השמש כר שמש ומגן כו׳(ור״ל דאם יש בחינת מקיף המחיה
 אותם שהם משבירת הכלים כו׳ מכ״ש וק״ו שנמשר מקיפים עליונים
 בקיום המצות מעשיות שהוא תיקון ובירור ק״נ ולהיות ובערת הרע
 כו׳ ועמ״ש לקמן םד״ה לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיר ועיין בד״ה ויהי

 בשלח פרעה בענין לעושי רצונו על אחת כמה וכמה):

 כיריעות שלמה. מקיפים יותר עליונים כי יש ב׳ בחינות במקיפים
 האחד שמתגלים עתה. והב׳ שאין באים לידי גילוי אלא
 לימות המשיח (ועמ״ש מזה בפ׳ שמות בביאור על פסוק הבאים ישהש
 כוי) ואותן נק׳ יריעות שלמה ע״ש הפסוק או יחזיק במעוזי יעשה שלום

 שרה המשכת — והשחרות הב׳ הוא: בבור 4 אי! תי׳ ״והשחרות״: והבי הירידה.
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 וז״ל דוקא הארה מן הא״ס אבל לא מעצמותו ב״ה. וזהו המשיך ר״ל
 מאורו בלבד האיר למטה עכ״ל. גם הרמ״ע בהקדמת ספרו יונת
 אלם כתב דאין סוף הוא שיד לומר על שמו ית׳ ולא על מהותו
 ועצמותו כוי• אן־ אמגם עם היות שאמת נכון הדבר דעל האור
 לבד יתכן לומר מ״ש בע״ח בחי׳ היותר אחרונה כוי מ״מ באמת
 פי׳ בחי׳ היותר אחרונה שבא״ס דקאמר בע״ח אין הכוונה על כללות
 האור והזיו ממש. כ״א עוד זאת ר״ל שבחי׳ היותר אחרונה שבהאור
 והזיו מזה נמשד להיות עתיק לאצילות, וכנודע שמתחלה הי׳ צמצום
 בהאור ואח״כ נמשר רק קו וחוט לבד מהאור א״ס כוי. והקו הוא
 נקרא בחי׳ אחרונה לגבי האור כוי ועמ״ש מעניו זה בביאור ע״פ
 ראיתי והנה מנורת זהב. ובביאור ע״פ יביאו לבוש מלכות כו׳
 ומהקו הוא שנמשר להיות בחי׳ עתיק דאצילות*, והנה בחי׳ עתיק נמשד
 ומתלבש בא״א שהוא שרש ומקור הנאצלים. וזהו עניו שהכתר
 נקרא ממוצע בין המאציל לנאצלים כו׳ דהיינו שכדי להיות הארת
 אור א״ס נמשר ומתלבש בכלים דע״ס דאצי׳ הוא על ידי שמתחלה
 נמשר ומתלבש בחי׳ תחתונה שבהאור והזיו בשרש הע״ס דהיינו
 בבחי׳ שבכתר הנקרא שרש הנאצלים שגבהה מעלתו לאין קץ מבחי׳
 פרטי הע״ס וגם כוללו יחד. ועי״ז אח״כ נמשד הארה מבחי׳ זו
 להתלבש בכל פרטי הכלים דע״ס לכל כלי כפי ערכו כוי. ועיין
 בסש״ב פנ״א. שהמשל ונמשל הנזכר שם יובן כאן בדרד נפלאה יותר
 לאין קץ). (ועיין נע״ח שער שמיני פרק חמישי ולעילא מגולגלתא דיליה כר

 עתיק דאצילות ומ״ש מזה בביאור ע״פ מוצאיהם למסעיהם):

 ב והנה כתיב לד ה׳ הגדולה והגבורה היינו שהמדות דאצילו׳ בטלים
 בעצמות אור א״ס דלאו ביה מכל איבון מדות כלל וכמ״כ
 בחי׳ מלכות דאצי׳ היא בטילה ומיוחדת בא״ס ב״ה כמ״ש לד ה׳ הממלכה.
 וכנודע דבאצי׳ איהו וגרמוהי חד אפילו בבחי׳ הכלים. משא״כ עולם
 הבריאה הוא בחי׳ יש מאין שהנברא הוא יש ודבר נפרד ואפילו הכלים
 דע״ס דבי״ע הם נבראים ולאו איהו וגרמוהי חד בהון. ולכן כדי
 להיות ההמשכה מע״ס דאצילות בע״ס דבי״ע הוא ג״כ ע״י בחי׳ ממוצע
 שבחינת מלכות האצילות נעשית עתיק לבריאה. ופי׳ בע״ח שמ״א פ״ד
 שמתלבשת בכתר דבריאה דהיינו בא״א דבריאה. ולכן זהו בחי׳ ממוצע
 בין אצילות לבריאה וכנ״ל בעניו הכתר דאצי׳ כוי. ונמצא יש בבחינת מלכות
 האצילות ב׳ בחינות. האי הוא בהיותה באצילות קודם שיורדת להיות
 עתיק לבריאה אשר באצילות הוא בחי׳ היחוד באור א״ס לד ה׳ הממלכה.
 הב׳ כשנמשכת מאצילות ומתלבשת בבריאה להיות עתיק לבריאה וזהו
 בחי׳ מתלד מפלר וימלד. שאז נעשית מקור להתהוות הזמן עבר הוה
 ועתיד, משא״כ באצי׳ איו שייר בחי׳ זו שהוא היה הוה ויהיה ברגע אי.
 והנה כשיורדת המל׳ בבריאה נקראת בלשון הגמרא והתרגום אונקלוס
 בשם שכינה ששוכן בהיכל קדשי קדשים שהיה שורה שם בחי׳ אלקות
 כמבואר בםש״ב פנ״ג ושם [בהיכל ק״ק דבי״ע וכן בהיכל ק״ק שבבהמ״ק]
 שיד לשת שכינה משא״כ בהיותה באצי׳ לא שייר לשון שכינה מאחר
 שמיוחדת שם באור א״ס בתכלית היחוד ואינה מתלבשת ושורה במקור
 הנבראים עדיין. רק כשנעשית בחי׳ עתיק לבריאה ומתלבשת בא״א
 דבריאה. שהוא שרש ע״ס דבריאה. ובריאה הוא נבראים. ושורה שם
 התגלות אלקות שייר לשון שכינה שבחינת מלכותו ית׳ שבאצילות שבה
 מלובש הקו מאור א״ס ב״ה שוכנת בתור בריאה (וכמ״ש בפרדם בעה״כ
 ערד שכינה שמשכנת בעולם התחתון כל האצילות העליון כו׳ ע״ש,
 וע״ז נאמר ושכנתי בתוכם כו׳ לשכנו תדרשו כוי. ועפ״ז יתבאר
 מ״ש המגיד להבית יוסף בעניו פי׳ שכינתא הביאו השלייה בסוף
 ההקדמה בד״ה ולשלימות עניו זה אעתיק דעת דברי המגיד כו׳

 •) עיין בהוספות.

 הספירות הוא רק כמו זיו השמש אשר אינו פועל שום שינוי בעצם המאור
 לכן נקרא בשם אור א״ס שהוא לשון זיו והארה בעלמא. אך גם זאת
 כדי שיהיה האור א״ס יכול לבוא לידי גילוי שיתהוה מזה כל הספירות
 צריד להיות מקודם בחינת ממוצע בין המאציל לנאצלים ואז יוכל
 האור א״ס להוות ולהחיות הספירות והממוצע זהו כתר. שיש בו
 מבחינה אחרונה שבמאציל ויש בו בחינה שנקרא שרש הנאצלים. לכן
 לפעמים נקרא הכתר אור א״ס (דהיינו מצד בחינה האחרונה שבמאציל
 שיש בו שבחי׳ זו אינה במנץ ע״ס כלל, ומצד בחינת שרש הנאצלים
 נמנה בע׳׳ס ע״כ הוא בחינת ממוצע) כי עצמותו ומהותו של המאציל
 עצם א״ס אינו בגדר כל עלמיו שיוכל לבוא בגילוי האור וההשפעה
 ממנו אף בעולם אצילות אם לא ע״י בחינת ממוצע הנ״ל. (ומה שיש*
 להביו איד שייר לומר באין סוף בחי׳ אחרונה. כי לא שייר בחי׳
 אחרונה או ראשונה רק במקום ששייר לומר ראש וסוף והיינו בע״ם
 שהחכמה נקרא ראשית ההשתלשלות כו׳ והמל׳ נקרא סופא דבל דרגין.
 משא׳׳כ בא״ס ב״ה שאין לו קץ וראש והוא פשוט בתכלית
 הפשיטות מהו עניו בחי׳ אחרונה. והיה נראה לומר ע״פ משנ״ת
 בכמה דוכתי בפירוש מארז״ל עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו
 בלבד. דידוע הקושיא איד שיד קודם בריאת העולמות להיות בחינת
 שם להקב״ה ומי קראו בשמו• אד העניו כי התפשטות החיות
 הנמשר ממנו ית׳ להחיות כל העולמות והע״ס אין התפשטות והמשכה
 זו רק בחינת שם שהוא רק זיו והארה בעלמא ונקרא אור אין סוף
 אבל מהותו ועצמותו ית׳ הוא רם ונשא כי אני ה׳ לא שניתי כתיב
 כר. והנה גם קודם שנברא העולם. מה שיכול להיות מתגלה
 ושיומשר ממנו ההארה והזיו ברצונו הפשוט, זהו הנקרא בחינת שמו
 שהיה עד שלא נברא העולם. שכח ויכולת זה נקרא בחי׳ שמו הכלול
 בעצמותו. וזהו ענין בחי׳ אחרונה שבמאציל, וכמו שם האדם עד״מ
 שהוא אין ואפס ממש לגבי עצמותו כוי. ומבחינה זו לבד הוא שנמשר
 להיות עתיק וכתר האצילות כר, ויצדק מאד לקרוא זה בחינה אחרונה
 לפי הלשון המבואר במ״א כי לא זה הוא עיקר האלקות מה שהעולמות
 מתהוים ממנו ומקבלים חיותם והתהוותם מאלקותו ית׳ שהרי אתה
 הוא עד שלא נברא העולם ולאחר שנברא בשוה ממש. וגם אילו
 לא היה בורא העולמות הי׳ הכל שוה לפניו ית׳ כמו עכשיו שברא כר. אלא
 מה שמחיה ומהוה העולמות זהו רק ע״י הארה לבד ממנו ית׳ והיא
 חיי החיים של כל השתלשלות העולמות אבל מהותו ועצמותו ית׳ הוא
 למעלה אין קץ מבחי׳ הארה זו שהיא חיי החיים של כל העולמות. וכלא ממש
 חשיבי קמי׳ ית׳ ולכן נקרא הארה זו בחי׳ היותר אחרונה מכל האפשר
 בא״ס המאציל ב״ה. דהנה גם בחינת זיו ואור המתפשט מן השמש הנה
 זה פשוט שאור וזיו הזה ישגו ג״כ בגוף כדור השמש עצמו כו׳ ונחשב הזיו
 הזה לאין ואפס ממש לגבי גוף כדור השמש שהוא מקור האור והזיו הזה
 בו׳ וכמ״ש באריכות בסש״ב (שער היחוד והאמונה פ״ג) שבהיותו כלול בשמש
 אין גופל עליו שם יש כלל רק שם אין ואפס כי באמת הוא שם לאין
 ואפס ממש כו׳ ע״ש, והנה זיו השמש מאיר מהשמש שלא ברצון ובחירה
 מהשמש. וכ״ש וק״ו באלף אלפי הבדלות לאין קץ למעלה שלהיות גילוי
 האור הוא כשעלה ברצונו וחפצו. וא״כ כח זה הכלול בעצמותו הוא אין
 ואפס ממש לגבי מהותו ועצמותו. כמו שם האדם ממש לגבי עצמותו.
 וזהו ענין עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד וז״ש האריז״ל בחינה
 היותר אחרונה מכל האפשר כוי. והנה מדברי האריז״ל אלו הוא הכרח
 וראיה גמורה למ״ש בכמה דוכתי דפירוש אור א״ס היינו האור והגילוי
 אבל מהותו ועצמותו הוא עד״מ בחי׳ המאור שהוא מקור האור כו׳. דאל״כ
 מהו פי׳ בחינה תחתונה ושפלה מכל בחי׳ א״ס דקאמר האריז״ל. אלא
 ודאי דר״ל עד״מ האור והזיו כוי. וכ״כ הרמ״ז בהג״ה בתחלת האוצ״ח

 *) עיין בהוספות.



 6! לקוטי שיר השירים תורה

 הנמשך לו הוא בגבול ונמשך לו ההתפעלות מזה ד׳ שעות עד
 שאח״כ אומר עוד קדוש כוי. שאילו היה נמשך לו התגלות ההשגה
 מבחי׳ מלכות יותר היה מתבטל ממציאותו וכמאמר הושיט הקב״ה
 אצבעו הקטנה ביניהם ושרפך. ולכו הנשמה שהיא שם בבחי׳ בע״ג
 אז הכלות הנפש לבוא מבחי׳ בע״ג להתגלות בלתי בע״ג הוא התשוקה
 בהתגלות וכלות הנפש יתירה מתי אבוא ואראה כי עדיין לא בא
 וזהו זכרו את ה׳ מרחוק. וע״כ נקרא כלה. אבל הנשמות העומדים
 בבחי׳ אצי׳ נקראו אחותי שאיו האהבה ברשפי אש ע״ד בחי׳ כלה
 כ״א אהבה בהסתר ובבחי׳ ביטול ושם נאמר בתולות אחריה רעותיה
 כוי בהיכלי מלך שעומדים שם בהיכלות האצילות ומקבלים בחי׳ יראה
 שבשם כשלימות ולכן נק׳ בנות ירושלים ואע״פ שהם שם ג״כ בבחי׳
 בעל גבול כמש״ל שהנשמות נמשכים מפנימי׳ הכלים מ״מ שם איהו
 וחיוהי וגרמוהי חד והאור הוא בבחי׳ א״ם. ולכן עכ״פ הם בטלים
 בתכלית הביטול לאור א״ם קודם הפרגוד. משא״כ בבריאה ולכן נק׳ כלה,
 ונמצא א״כ ירידה וריחוק זה גורם עלייה יתירה שעי״ז נעשים בבחי׳ כלה*
 ואז דווקא הקב״ה נקרא אצלם בשם חתן וכמ״ש ביום חתונתו זו מ״ת.
 כי נובלות חכמה שלמעלה תורה וכמשל הטפה גשמיות שיורדת
 ונמשכ׳ מהמוח ממש וע״י ירידת׳ בהשתלשלות דרך חוט השדרה
 נתגשמה ונעשה טפה גשמיות ומ״מ יש בה מכח המוחין ועצמיותם
 ממש להוליד בדומה לו, כמ״כ התורה נמשכה מבחי׳ חכים ולא
 בחכמה ידיעא ונשתלשלה למטה עד שיוכל להיות מלובשת בגשמיות
 וע״כ נקרא נובלות (ועמ״ש בד״ה ושבתה הארץ בעניו זריעת הגרעין כוי ומ״ש
 במ״א ע״פ המאמר בזוהר בפ׳ בראשית דכ״ז אעשה לו עזר דא משנה) וכמו

 הטפה שנתגשמה כו׳ ונקלטת בבחינת כלה היינו בנשמות ישראל
 שלומדים התורה בעוה״ז לכו הנשמות קודם שנבראים בעודם בבחינת
 עיבור במל׳ דאצילות מלמדים אותה כל התורה, ואח״כ בא מלאך
 וסטרו כו׳ כדי שע״י יגיעתו יחזור ללימודו שהוא קליטת הטפה עד״מ
 שהוא התורה כמו שהיא למטה, ולכן ביום חתונתו זו מ״ת כי
 בחינת התגלות התורה וידידתה למטה הוא בחינת חתן חות דרגא
 לבוא בהתגלות התורה מחכמה עילאה עד שנקלטת בבחינת כלה.
 ולכן בשיר השירים נזכר הכל בלשון חתן וכלה וגם בלשון דודי.
 שכמו שהוא בכל נשמה בפרט שבירידתה בבי״ע דוקא נקרא כלה כר
 הוא בבחינת מל׳ שבירידתה להיות עתיק לבריאה אז דוקא נקרא
 בשם כלה. ופי׳ כלה כל ה׳ היינו כל ר״ל בחי׳ כלליות מכל המדות
 כי ע״ס דמל׳ נמשכים מעשר מלכיות דע״ס דאצילות ממל׳ שבכתר
 נעשה כתר שבמל׳ כו׳ והה׳ הוא בחינת התגלות, ועמ״ש ע״פ עיני
 כל אליד ישברו כוי. וזהו פי׳ שחורה אני ונאוה שמקור נש״י שבבריאה
 שהיא בחי׳ המל׳ כשנקרא שכינה כנ״ל אומרת לבנות ירושלים היינו
 הנשמות שבאצילות, שחורה אני מחמת הירידה בבחינת בעל גבול.
 אעפ״כ ונאוה שעי״ז יש התגלות יותר מכמו שהיתה בבחינת בנות
 ירושלים שהיתה הנשמה אז בהיכלות דאצילות, וזהו הלוך ילד ובכה נושא
 משד הזרע בא יבוא ברנה נושא אלומותיו וכמ״ש הפי׳ בזה בד״ה שובה
 ישראל ע״ש. (והטעם* כנ״ל שאז דייקא נעשית בבחינת כלה והקב״ה נקרא
 אצלה בחינת חתן דהיינו המשכת התורה מעצמיות ח״ע יותר גבוה בשרשה
 מההשגות שהיה להן בהיכלות דאצילות וכמ״ש בפ׳ לד לד* בד״ה ענין
 לד לד בענין נובלות חכמה שלמעלה תורה כו׳ ע״ש. ובזה יובן מ״ש
 המגיד להב״י הובא בשל״ה שם שכל מה שנאמר בענין יחוד תפארת
 ומלכות הבל הוא בבחינת הארתם בנרתק שלהם, דהיינו* בבחינת מל׳
 הנקרא שכינתא. והיינו כמ״ש כאן שאזי דייקא נקרא כלה כוי וכדלעיל.
 והטעם לזה דלכאורה אינו מובן הרי המל׳ כמו שהיא באצילות היא
 בחי׳ עליונה יותר הרבה כנ״ל ולמה א״כ עניו היחוד דזו״נ שנקרא

 *) עייו בהוספות.

 עד ועליה רמז הרמב״ו במ״ש כי היא עמהם באחדות ולא באצילות
 ורבים נבוכו בפי׳ דבריו, אמנם לפי׳ המגיד מבואר היטב כי שכינתא
 מטרוניתא היא עם י״ם עילאיו באחדות א׳ כו׳ ואינה עמהם באצילות
 כי׳ עכ״ל השל״ה. אשר לכאורה הוא נגד המבואר בכהאריז״ל דשכינתא
 היא מל׳ דאצילות. ולפמ״ש א״ש דכוונתו הוא ג״כ כמש״ל בשם
 האריז״ל שהמלכות דאצי׳ יש בה ב׳ בחי׳ הא׳ מה שהיא מיוחדת
 בע״ם דאצי׳ והב׳ מה שנעשית עתיק לבריאה. ושכינתא נקרא
 הבחי׳ השנית שבמל׳ דוקא. מיהו* ע״פ שיר השירים נתבאר לעיל
 בחינת שכינתא עילאה והיינו בחי׳ בינה ופי׳ הטעם בפרדם שם
 מפני שמשכנת ג׳ ראשונות על שבע ספירות הבנין. וכמ״כ י״ל
 דהבחי׳ מל׳ כמו שהיא באצי׳ נק׳ כן עיין בזהר הרקיע ר״פ בראשית
 ובספר אשל אברהם שם גבי כשושנה כו׳ כן רעיתי כוי. והנה
 בליקוטי הש״ס להאריז״ל בד״ה דע משארז״ל לכי ומעטי את עצמר
 משמע ג״כ כמ״ש המגיד להרב״י ע״ש במ״ש ולבחינה זו נאמר לכי
 ומעטי את עצמר כו׳ כי המלכות דאצילות אינו יורדת למטה כו׳ ע״ש.
 ובע״ח שער מ״ז רפ״ה כ׳ והנה סוד ע״י דבריאה הוא סוד נקודת
 מלכות דאצי׳ שאמר לה הקב״ה לכי ומעטי והוי ראש לשועלים כי
 זו היא ראש לכל הבריאה והוא סוד ע״י דבריאה עכ״ל וע״ש ג״כ
 שמ״א ספ״ב. ובשער מ״ז פ״א והנה כל דבר שבקדושה עושה
 רושם במקומו אע״פ שנסתלק משם ותמיד נשארה נקודה זו בראש
 הבריאה כוי ע״ש ועיין בפרדס שער המציאות פ״א ועיין בפי׳ הרמ״ז

 בזהר ר״פ יתרו דס״ז ע״ב גבי אית מלד לתתא כר):

 והנה כמ״כ בנשמות יש ב׳ בחי׳ כי הנה הנשמות שרשן הוא מבחי׳
 פנימית הכלים דאצי׳. והגם שהנשמה היא בעל גבול• אד כי
 הנה ענין אורות וכלים דאצי׳ האורות הם א״ם אבל הכלים הם בבחי׳
 גבול ותכלית(וכמבואר באגה״ק בד״ה איהו וחיוהי) ועז״א שיעור קומה של
 יוצר בראשית רל״ו אלפים רבבות פרסאות כוי, ולכן בענין גילוי ההארה
 מע״ם יש כמה בחינות שונות פעמים האור גובר על הכלי. ואז הגילוי
 בבחי׳ א״ם ופעמים הכלי גובר כו׳ והנשמות נמשכו מפנימית הכלים
 לכן הם בבחי׳ גבול. שהכלים מגבילים האור. ולכן שייד להקרא בשם
 נשמה וגם שהנשמה קטנה הרבה מהכלים עצמן וכטפה מים כוי.
 והנה בעוד הנשמות למעלה נקי אחים ורעים לז״א ואח״כ נמשכים ע״י
 יחוד זו״נ להיות בבחי׳ עיבור במל׳ דאצילות, וזהו מאמר אליהו חי ה׳ אשר
 עמדתי לפניו ואז נקרא בנות ירושלים לפי שכשהנשמה עומדת שם היא
 בתכלית היחוד וביטול באור א״ס שקודם הפרסא מעין ביטול הכלים
 דע״ס עצמן דאיהו וגרמוהי חד. (ועמ״ש בפ׳ יתרו בביאור דזכור את יום
 השבת כו׳ וע״פ ושמתי כדכד) וזהו פי׳ בנות ירושלים שיכולים לקבל בחי׳
 יראהשבמלכות כשלימות וזהו בחי׳ נשמה שנתת בי טהורה היא, דהיינו
 בעודה באצי׳ כנ״ל, ואח״כ אתה בראתה היינו כשיורדת הנשמה לבריאה,
 וידוע שביו אצי׳ לבריאה יש פרסא הנקרא בלשוו הגמרא פרגוד כדי
 שיוכל להיות בחי׳ נברא. נמצא כמו שבבחי׳ מל׳ יש ב׳ בחי׳. הא׳ היותה
 באצילות, הב׳ מה ששוכנת בהיכל קדשי קדשים דבי״ע ונעשי׳ עתיק
 דבריאה כנ״ל, כמ״כ בהנשמות שנמשכין מפנימי׳ הכלים דמל׳ יש ג״כ
 ב׳ בחיי עד״ז. וזהו עניו טהורה היא אתה בראתה כו׳ והנה בירידת
 הנשמה בבי״ע(וכן בבחי׳ מלי) אז נקראת כלה לשון כלתה נפשי. וכמ״ש
 באדר״ז (דף. ר״צ ע״ב) כדיו אקרי כלה כו׳ והיינו דלפי שירדה בבריאה
 שהוא בעל גבול (משא״כ באצי׳ הרי האורות הם בחי׳ א״ס) ע״כ כלתה
 נפשה מתי אבוא ואראה התגלות אור א״ס. כי בבריאה ההתגלות הוא
 בבחי׳ גבול וצמצום וע״י הפרסא. שלכן המלאכים אומרים ג׳ פעמים
 קדוש. שבכל ד׳ שעות אומר קדוש מחדש. כי ההשגה וההשפעה

 שו״ה גבול — וכמבואר: כ״ה גם בדפוס ראשוו. אבל בגוכתי״ק 1101: ומבואר.
 *) עיין בהוספות.



 לקוטי שיר השירים תורה ט

 סופרים שהן קווצותיו תלתלים שחורות כעורב. העניו דאיתא באדרא
 דנשא (דקל״ב) וז״ל דתניא כתיב קווצותיו תלתלים שחורות כעורב
 וכתיב ושער רישיה כעמר נקא. לא קשיא הא בדיקנא עילאה הא
 בדיקנא תתאה. וע״ד כד אתייהיבת אורייתא לישראל אתייהיבת באש
 שחורה על גבי אש לבנה עכ״ל, ודף קל״ו ע״א איתא קוצי דשערי
 אוכמן כו׳ דאחידן ביה דכיין ומסאבן ומכאן אתאחדו טעמי אורייתא
 בדכייא במסאבא עכ״ל, דפי׳ דכיין ומסאבן היינו מה שהוא כשר ופסול
 טמא או טהור. נמצא שרש ההלכות שבל״ת נמשכין משערות דז״א
 וההלכות שבמצות עשה נמשכים מבחינת עמר נקא שערות דא״א.
 והענין כי הנה כבר נתבאר למעלה שכשנצרד להיות המשכה והתגלות
 חדשה מאור א״ס ב״ה צ״ל הכל ע״י כתר שהוא ממוצע בין המאציל
 לנאצלים. וזהו המחדש בטובו. פי׳ שממשיד האור חדש ממקור
 בחינת א״ס ב״ה על ידי טובו הוא בחינת ורב חסד שהוא מדת
 הכתר ועי״ז אח״כ אור חדש על ציון תאיר*. והמשכה זו מהכתר
 בע״ס הוא רק ע״י בחינת שערות כמ״ש בע״ח ובזהר דאו״א יונקים
 ממזלות. והענין בי הנה בעצמותו יתברר נאמר אני הוי׳ לא שניתי
 ולאו ביה מכל אמון מדות כלל ולכן בכדי שיהיה ההמשכה והתגלות
 מא״ס בבחינת חכמה שיומשר מאנת בחינת חכים. זהו ירידה גדולה
 והוא על ידי רב חסד וכמ״ש עולם חסד יבנה שישפיל את עצמו
 שיהיה נקרא בשם חכים ומבין. ואי אפשר להיות נמשד מבחינת
 ורב חסד בחכמה כ״א על ידי בחינת שערות לבד*. והכלי לזה שיהיה
 זה הגילוי מאור א״ס הוא על ידי המצות תרי״ג ארחץ דגלגלתא שרש
 המצות רצון עליון ונמשד ע״י שערות י״ג תיקוני דיקנא דא״א מדה״ר
 ורב חסד ואבא יונק ממזל השמיני התגלות טעמי המצות. אד
 הנה כל בחי׳ ההשתלשלות הנ״ל הוא רק מבחינת יוד אחרונה דשם
 ס״ג שבטהירו עילאה כמ״ש בספר עמק המלד שער ג׳ (והובא מזה
 במק״מ פ׳ בראשית על דף ט״ו) ובזהר פ׳ שמות (נ״א פ׳ בראשית) איתא

 שהתהוות כל העולמות הוא ע״י מחשבה אחת ולכן הכל נחשב כטפה
 בים אוקיינוס. לכן בעצמותו ית׳ לא שייר לומר אפילו מכ״ע שאינו
 בגדר עלמין כלל, וגם מה שאמר אנת חכים דהיינו שמבחינת אנת
 נמשר להתלבש בבחי׳ חכים כנ״ל הנה בעצמותו ומהותו אין שייד גם
 זאת אלא אנת ר״ל על םכ״ע. כי עצמות א״ס פשוט בתכלית
 הפשיטות ואור צח ומצוחצח אוכם הוא קמי׳ וכלא ממש חשיבי אני הוי׳
 לא שניתי וכמו קודם שנברא העולם*, וכל מקור ההמשכה וההתגלות
 הוא רק מבחי׳ מל׳ דא״ס. אבל בעצמות א״ס לא שייר גם זאת
 שיהי׳ מקור שיתגלה איזה הארה ואינו שייר לעולמות כלל שיאמר
 אנת חכים. רק מבחי׳ מל׳ דא״ס אף שהוא אור א״ס מ״מ היא בחי׳
 שיוכל לומר ולהשתלשל מזה עולמות אבי״ע סוכ״ע ע״י דילוג והארת
 קו וחוט. וע״ז אמר אנת חכים. והנה התגלות האור מבחי׳ זו
 מבחי׳ אנת לבחי׳ חכים דהיינו שיהיה נמשר התגלות מסכ״ע הארה
 לעלמיו שהחכמה היא ראשית עולם האצי׳ וכתיב כולם בחכמה עשית.
 הוא ע״י מצות עשה וע״ז הגילוי נאמר ושער רישי׳ כעמר נקא בחי׳
 לובן עליון התגלות רצונו וחסדו ממש. (וע׳ מזה בביאור ע״פ כי ביום הזה
 יכפר בפ׳ אחרי) והוא פי׳ דיקנא עילאה דר״ל דיקנא דא״א והיינו ע״י

 קיום רמ״ח מ״ע רמ״ח אברים דמלכא שע״י שעושין המצוה ומקיימים
 רצונו ית׳ ממשיכיו רצונו ממש בעולמות. והאבות קיימו את התורה
 ברוחניות הי׳ ההתגלות למעלה באצי׳ ע״י עובדות שלהם אבל כדי שיהי׳
 ההתגלות למטה ממש מבחי׳ שער רישי׳ כעמר נקא הוא ע״י מעשה
 המצות בגשמיות ממש שע״י זה גמשד גילוי בחי׳ סכ״ע למטה שיהי׳ למטה
 ג״כ הגילוי כמו למעלה בחכמה עילאה שגמשד בחי׳ אגת בבחי׳ חכים

 כנ״ל (ועמש״ל בפ׳ לד לך, ועמ״ש מעניו השערות ע״פ ועשית בגדי קדש לאהרו
 שרה במק״נז — >נ״א פ׳ בראשית): ליתא בגוכתי״ק.

 *) עיין בהוםפות.

 יחוד קב״ה ושבינתיה שהוא המשכת סוכ״ע בממכ״ע שהוא בחינה
 והמשכה היותר עליונה, יהיה כל זה נמשר דייקא בבחינת כלה שהוא
 המל׳ שירדה לבריאה כו׳ אלא שהיא עולה באצילות ומתייחדת שם
 עם ז״א פב״פ עיין בע״ח שמ״ז פ״א ובפע״ח בכוונות ק״ש ושמ״ע.
 ועיין בזהר בראשית (דמ״ט םע״א). אמנם הענץ יובו בהקדים מ״ש
 במ״א אשר צריר להבין בענץ היהודים העליונים למה כינו אותו נזהר
 וע״ח בלשון זיווג גשמי ונקרא זיווג ז״א ונוקבא וכיוצא. והרי עיקר
 עניו פי׳ הזיווג והיחוד אינו אלא שפע וגילוי האור מן המשפיע למקבל.
 א״כ לכאורה יותר היה נאה להמשיל עניו השפעה זו עד״מ משפע
 הרב לתלמיד או מהשפעת העשיר לעני צדקה כו׳ ולמה הוצרכו להלבישו
 במשל גשמי מאד• אן־ הענין הוא שיש הפרש גדול בין שפע הרב
 לתלמיד ובין יחוד דכר ונוקבא כי בשפע הרב לתלמיד אין כאן רק
 השפעה מהרב לבד והתלמיד הוא טפל לגמרי שאינו אלא בחינת מקבל
 לבד, משא״כ ביחוד דבר וגוקבא הרי האשה ג״כ מזרעת אודם שממגו
 בשר כוי וכמ״ש אשה כי תזריע וארז״ל אשה מזרעת תחלה יולדת זכר
 כר, ואדרבה עיקר הווית הולד הוא מזרע הנקבה רק שמ״מ גקרא
 הנקבה בחינת מקבל, כי זרע הנקבה אין בה כח להקפיא ולהתרקם
 ממנו הולד רק ע״י זרע הזכר וכמו החלב שנקפא להיות גבינה ע״י
 שגותגים בו קיבה וכה״ג וז״ש כחלב תתיכגי וכגבינה תקפיאני כוי. והנה
 למעלה ביחוד העלית הוא ג״כ בחיגת מ״ן ומ״ד עם היות שבחינת
 המ״ד הוא המשכת חכמה עילאה שבתוכה מלובש אור א״ס ב״ה. אד
 זהו על ידי העלאת מ״ן שהוא בירורי רפ״ח ניצוצים על ידי שהאדם
 מתפלל באהוי״ר בכח האכילה ושתיה שהוא בירורי ק״נ וכן צמר דציצית
 וקלף דתפילין כו׳ וזהו עניו מ״ן דנוקבא שהמלכות האצילות מתלבשת
 בבי״ע לברר הרפ״ח ניצוצים כוי. והנה שרש המ״ן גבוה מאד לפי
 שהיא מעולם התהו מלפני מלוד מלד כר. אלא שמ״מ המ״ד הוא
 המברר המ״ן כר אבל אחר הבירור עולה בס״ג שלמעלה ממ״ד דמ״ה,
 וכנודע מעניו אשת חיל עטרת בעלה. ולכן הוכרחו להמשיל יחוד
 העליון לזיווג דכר ונוקבא דייקא אע״פ שהוא משל גשמי מאד. (ועמ״ש
 סד״ה קול דודי בעניו מקפץ על הגבעות כר ובביאור ע״פ אז ישיר ישראל כו׳

 עלי באר כר). ועפ״ז יובן הטעם דהיחוד עליון הוא דייקא בבחינת
 שכינתא שהיא המל׳ שיורדת* בבריאה כר כי עיקר בירור הרפ״ח ניצוצים
 הוא בבי״ע משא״כ באצילות לא יגורר רע כתיב ובירידתה לבריאה
 היא מבררת המ״ו ועי״ז דוקא נעשה היחוד העליון והייגו שהיא עולה
 באצילות פב״פ עם ז״א כוי. ומ״מ הענין* הוא ע״ד מ״ש הרמ״ז פ׳ כי
 תשא (בדף קפ״ט ע״ב) ודע כי שושנה העליונה היא מלכות האצילות
 הנקרא רעיתי וארז״ל מפרנסתי מפני שכל הבירורים המתעלים
 מלמטה ע״י מלכות התחתונה עולים עה מל׳ האצילות והיא מעלה
 מ״ן לבעלה ועי״כ יורד השפע לעולמות עכ״ל, ועיין מ״ש סד״ה מזמור
 שיר חנוכת הבית בענין אבן מאסו הבונים כוי, ועמ״ש הרמ״ז פ׳ כי
 תצא (דרע״ו) ד״ה ואיהו גדיל לה ומזה נלמוד כו׳ ע״ש. ובפ׳ פנחס
 (דחז״ו ב׳) לאה ורחל נעשים אחה וכ״כ עוד ר״פ תרומה (דקכ״ו ע״ב)

 גבי מי זאת כוי, ועמ״ש בפ׳ יתרו בד״ה זכור את יום השבת בעניו
 עליית הגשמות ע״י ירידתו בגוף שמתחלה היו מבחמת היחוד דאיהו
 וגרמוהי חד וע״י התלבשותן בנה״ב מתעלות להיות בבחי׳ היחוד דאיהו
 וחיוהי חד, ומובן זה ג״כ עפמ״ש כאן שכשהן באצילות נמשכו מפנימית
 הכלים שזהו ענץ איהו וגרמוהי כו׳ וע״י ירידתן בבי״ע יתעלו יותר

 כמשי״ת בפי׳ שחורה אני ונאוה (ועמ״ש בד״ה אם בחקתי הנה מבואר בע״ח)):

 ג והנה להביו ביאור ענץ שחורה אני שמקבלת בחינת הטפה היא
 בחינת ח״ע בבחינת שחורה דהיינו בבחינת ההלכות ודקדוקי

 שרה שכינתא — שיורדת: בגוכתי״ק: שירדה.
 •) עייו בהוספות.
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 א״ס ב״ה בחי׳ כי לא אדם הוא. והנה המלאכים הם שבבר נבררו
 וזהו ואשר משרתיו כולם עומדים שעומדים בבחי׳ ביטול וכן הנשמות
 וכמ׳׳ש בע״ח שהנשמה עצמה אין צריכה תיקון ולא ירדה רק לברר
 הנה״ב כוי. והנה כמו שיש ג׳ שותפים באדם אב ואם והקב״ה נותן
 בו נשמה. כמ״כ בבהמה הגשמי׳ יש בה נפש מבחי׳ החיות שבמרכבה
 מבחינת השמרים והפסולת שעדיין לא נברר והם מתבררים על ידי
 האדם שאוכלן ובכח שאכל הבהמה יוכל לומר אחד ואהבת בכל לבבך
 בב׳ יצריד ולהתפלל במס׳׳נ על ידי זה נבררו גם הבהמות וכל הדברים
 המותרים לאוכלו ועי׳׳ז מתגלה הארה מאורות דתהו כנ׳׳ל בענין והחיות
 נושאות כו׳ וכן כשעושין מהם מצות עשה כמו שופר סוכה ולולב ציצית
 ותפיליו ממשיכים התגלות האורות דתהו שנסתלקו שיתגלו בכלים
 דתיקון, (ויומשך גילוי זה בנפש האלקי׳ וכמו למעלה והחיות נושאות
 את בחינת האדם כנ׳׳ל). וכ״ז הוא בדברים המותרים לפיד. משא׳׳כ
 הדברים האסורים שלא יוכלו להתעלות כלל. והנה צ״ל דבמרכבה
 הקדושה פני אריה אל הימין הרי הוא קודם במעלה וגבוה מפני
 שור ולכן ג״כ בקרבנות הי׳ אריה דאכיל קרבנין. ומדוע למטה
 השור מותר לאוכלו ויוכל להתעלות ע׳׳י האדם שאוכלו או שמקריבו
 ע״ג המזבח שעי׳׳ז נתעלה עצם השוד ונכלל בקדושה, משא׳׳כ האריה
 הוא מחיות טמאות אשר אסורים באכילה ואינו ראוי לכל דבר שבקדושה
 שלא הוכשר למלאכת שמים אלא מן המותר בפיר. והענין בי הנה נודע
 שהקליפה קדמה לפרי. ולא שהקליפה ממש קדמה לפרי ה״ו אלא
 שהאור וחיות המלובש בתוכו בבחינת גלות ונפל שמה משבה״כ הנה
 הוא ממדרגות עליונות יותר מהפרי עצמה (וכמ׳׳ש בד״ה ויהי בשלח
 פרעה) וכנ״ל מעניו תוהו ותיקון, ואעפ״כ הקליפה עצמה היא סיגים

 וקליפה, ולכן האריה למטה הוא חיה טמאה ולמטה מהשור שהוא
 לגבי האריה כמו פרי לקליפה, ואמנם שרש האור והחיות והניצוץ
 המלובש בו הוא מבחינת שלמעלה מהשור שהרי למעלה פני אריה אל
 הימין כוי. והנה כענין התהוות הארי׳ שלמטה מפני ארי׳ כר עד״ז
 הוא עניו אברהם שיצא ממנו ישמעאל פי׳ שיצא ממנו בבחינת סיגים
 שנפרדו מהכסף ואז נעשה אברהם מרכבה לחסד האצילות כמו הכסף
 לאחר שהוטהר מהסיגים. ובעת שהיה קודם בירור הכלים דתהו הי׳
 כלול ישמעאל ג״כ בבחינת אברהם ונעשה שבה״כ וישמעאל קדם ליצחק
 כמו קליפה קדמה לפרי ולכו היה הוא הבכור, והייגו כמו בחינת
 האריה שלמטה לגבי השור עד״מ כי בחינת יצחק הוא כמו בחינת
 פני שור שבמרכבה הקדושה וישמעאל הוא כמו בחינת האריה שלמטה
 שהרי שרשו גבוה יותר דהיינו מבחינת פני אריה אמנם הוא עצמו
 יצא בבחי' סיגים וקליפה. (ומזה יובן ענין שחורה אני ונאוה האהלי קדר
 כדלקמן) וכמו השליא שמקפת לולד וזהו לפי שבשרשה כשהיתה כלולה

 בהטפה היא נעלה יותר ואח״כ ע״י הבידור נפרדת וזורקין אותה.
 והענין הוא כי מה שהוא גבוה יותר בשרשו כשנופל בבחינת שבה״כ
 נופל למטה יותר. ולכן גם בענין שבה״כ דתהו יש כמה בחינות שמה
 שנפל למטה יותר זהו מפני ששרשה היה גבוה יותר שהיו האורות
 גבוהים יותר ולכן הכלים לא הכילום ונפלו בכח למטה יותר ויש מבחינת
 הכלים שנשברו ונפלו שנשתלשלו בבחינת בהמות וחיות המותרים
 באכילה ומה שגבוה יותר בשרשו נפל למטה יותר בדברים שאסור
 באכילה. והנה קיום המצות ל״ת הוא הכל בדברים האסורים ששרשן
 גבוה יותר מהדברים המותרים כמו אריה נגד שור, ועל ידי קיום
 רצונו ית׳ בבחינת הל״ת היינו בבחינת דחייה שדותיו אותו הפנימי׳
 ומקיפים דקליפה היינו על ידי מניעת האכילה לא תאכל או שנזהרים
 מלטמא בהם וכל הגדרים והסייגים שבהם עי״ז רוח הטומאה יעביר
 מן הארץ ולא יהיה שום הסתר וקליפה ומתגלה עי״ז עצמיות האורות

 •) עיין בהוספות.

 בו׳ ומ׳׳ש* ע״פ והיה לכם לציצית בפי׳ והייתם קדושים). אד* שיהי׳ התגלות

 עצמותו כביכול שלמעלה מבחי׳ סוכ״ע לא* יוכל להיות כ״א לעתיד
 לבוא. (ועיין בהרמ״ז בפ׳ בראשית (בדף ד׳ ע״ב) שכתב וז״ל ונלע״ד
 שעיקר התיקון הוא לזמן תיקון העולמות אחר זמן המשיח שאז יהיה
 כנו כח להמשיך הטפה מפנימיות עתיק משא״כ עתה עכ״ל, והנה
 אז״ יהיה הגילוי גם למטה ממש (ועמ״ש ע״פ שימני כחותם) ועל ידי
 שמקיימין מצות ל״ת כמשי״ת. והנה מצות ל״ת הם בבחינת דיקנא תתאה
 דהיינו דיקנא ח״א קווצותיו תלתלים שחורות כעורב תלתלים תלי
 תלים של הלכות דברי סופרים בחי׳ סופר שלמעלה מבחי׳ ספר, וגם
 גדרים וסייגים שמדרבנן רובם הם במצות לא תעשה, והם שחורות כעורב
 בבחינת אכזריות דהיינו שנצרד לזה ג״כ מדת גבורות לפסוק שהדבר
 פסול ולא יוכל להתעלות אף שבהכרח יש בו ניצוץ מקדושה עכ״ז
 דוחין אותו. וז״ש באדרא דשערי אוכמן כו׳ דאחידו בי׳ דכיין ומםאבן
 לפסוק שזה הוא טהור וכשר ויכול להתעלות ודבר אחר טמא ופסול
 ואינו יכול להתעלות אף שיש בו ניצוץ. ויש בדברים אסורים ג״כ ב׳
 בחינות דכמו שבקדושה יש פנימי ומקיף כן יש בקליפה ג״כ ב׳ בחי׳
 הנ״ל כמו לא תאכל חלב וכדומה זהו בחינת פנימית שהמאכל נכנס
 בפנימית, ויש בחינת מקיף היינו אף שאין נכנס בפנימית שום דבר
 נטמא גופו כשנוגע בו וזהו בחי׳ מקיף דקליפה שזהו כל ענין סדר
 טהרות. ולכו ארז״ל ודעת זה סדר טהרות. שצ״ל שלא יהיה שום
 מסד מבדיל לא מפנימי ולא ממקיף דקליפה ועל ידי זה לעתיד לבוא
 יהיה התגלות הארה מעצמותו ומהותו. וזהו שחורה אני ועי״ז דוקא
 ונאוה. היינו דעם היות שהנשמה כשיורדת בבי״ע בבחינת גבול היא
 בבחינת שחורה אני. אבל על ידי קיום המצות ג״כ בבחינת קוצותיו
 תלתלים שחורות כעורב בדקדוקי סופרים גדרים וסייגים שהם מבחי׳
 גבורות קדושות ונדחה עי״ז הסט״א. לכו אף שלמטה אני שחורה ג״כ
 כעורב שלא בבחינת המשכה. אבל עי״ז ונאוה כי המצות ל״ת הם
 כלים שעל ידי קיומו יהי׳ לע״ל התגלות עצמותו ומהותו מה שנאמר
 בו אני הוי׳ לא שניתי ואינו בגדר שום הארת המשכה מאתו יתברר,
 (ואמנם מה דהלכות דל״ת תלויין בדיקנא דז״א שהוא למטה הרבה
 מבחי׳ דיקנא דא״א דשם תלויץ הלכות דמ״ע ובמ״א איתא דל״ת נמשכין

 מי״ה ומ״ע מו״ה ית׳ לקמן אי״ה):
 י ולבאר הטעם צריר להקדים ענין תוהו ותיקון, דהנה שבה״כ
 דתהו הי׳ מחמת שהיה האור רב והכלים קטנים מהביל
 ולא יכלה הכלי להגביל את האור לכן נשברו הכלים ונפלו למטה והאורות
 נסתלקו בעצמות המאציל. ואח״ז נבררו ונתקנו והתיקוו הוא שנעשו
 בבחינת פרצופים ולהיות כל מדה כלולה מעשר ובריבוי הכלים נתקנו
 האורות, וכמ״ש הרח״ו בפי׳ האדר״ז כי סוד התיקון הוא המעטת האור
 ואדרבה זו היא סיבה שיוכלו לקבלו הכלים המתבררים. והנה תחלה
 ::נתברר מהכלים דתהו מה שנכלל בעולם האצי׳ בכלים דע״ם דתיקוו,
 ומה שלא היה יכול להכלל באצילות ירד לבי״ע ונבררו שם שנתגלו
 נשמות ומלאכים. ולכן יש כח בהמלאכים להיות והחיות נושאות את
 הכסא ועל הכסא כמראה אדם בחי׳ אורות וכלים דאצי׳. וזהו לפי
 ששרשם מעולם התהו ואורות דתהו גבוהים יותר מאורות דתיקון שהרי
 התיקון הוא המעטת האור (דרר נקבים וצינורות ושערות) רק שמחמת
 שבה״כ נסתלקו האורות במאצילן והכלים נפלו למטה אבן אחר שנבררו
 הכלים ונתעלו מנפילתן חוזר להתגלות בהן שרשו אורות דתהו שהוא
 בחי׳ לפני מלך מלד לבנ״י. וזהו שע״י הביטול שבחיות המרכבה זעות
 מחיל כסא שהוא בירור ותיקה מה שיש בהם משבה״כ שנברר ונתקו
 עד שנכלל בבחי׳ ביטול אז נתגלה בהם הארה מאורות דתהו שנסתלקו
 לעצמות המאציל ועי״ז נושאות את הכסא והאדם שעל הכטא לבחי׳ עצמיות

 •י עיין בהוספות.
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 לעלמין. וזהו עניו הלבושים הנעשים ממעשה המצות והוא בקיום
 מ״ע, אמנם ע״י שחורה אני בקיום מצות ל״ת שהוא בחינת שחורות
 כעורב עי״ז ונאוה כאהלי קדר שנמשך גילוי עצמותו ומהותו שאין
 שייר לקרותו אפילו סובב לעלמין כנ״ל (והיינו* דכמו שהמקיף המחיה
 הסט״א הרי רחוק הוא בערד מהם וכמ״ש בע״ח שער עשירי פרק
 י״א כי אין קדש מתערב בחול כוי, כמ״כ לגבי עצמות א״ס ב״ה הרי
 גם העולמות היותר עליוגים כלא ממש חשיבי ורחוקים יותר בערר
 לגבי אור א״ם ב״ה יותר לאיו קץ מערד ריחוק שבמשל דלעומת
 זה לגבי בחינת המקיף שלהם דאהלי קדר. ולכן נמשל מקיף
 זה העליון הגמשד מאור א״ס ב״ה ממש. למשל אהלי קדר כו׳
 דוקא. ועמ״ש ע״פ מזמור שיר חנוכת הבית מעניו ב׳ מקיפים אלו
 דלבוש ובית כר, ועוד יש להטעים הענין שנמשל לאהלי קדר דוקא
 כי הנה בקדושה הם ע״ס עשר ולא אחד עשר וכמ״ש בס״י והובא
 ברע״מ ר״פ בי תשא. ור״ל כי בכתר יש ב׳ בחינות עתיק ואריר
 ובחינת עתיק אינו ממנין הע״ם וזהו ולא אחד עשר כר ועיין בע״ח
 שער כ״ב פ״א אות ד׳ ואין אנו מונין כר וכן בכל כללות האצילות
 עתיק יומין כר. והנה המשכת בחינת מקיף העליון הנ״ל שבבחינת
 אהל ובית שלמעלה מבחינת לבוש כר זהו בחינת עתיק שהוא בחינה
 תחתונה שבמאציל אור א״ס ב״ה ממש. ולכן נמשל לאהלי קדר דוקא
 משום דשם ודאי אין המקיף בערד הפנימי כנ״ל כמ״כ אפילו עולמות
 היותר עליוגים רחוקים מאד בערד לגבי א״ס ב״ה יותר לאין קץ
 מערד ריחוק שבמשל דאהלי קדר לא מיניה ולא מקצתיה. ועכ״ז
 גם מקיף העליון זה מתגלה ע״י קיום מצות ל״ת. ומטעם הנ״ל.
 וע״פ לשון הקבלה י״ל הטעם שנמשל לאהלי קדר דוקא כי הנה בקדושה
 הם עשר ולא אחד עשר דהיינו ע״ס והתחלתן מבחינת א״א ופי׳ ולא
 י״א היינו כי בחינת עתיק אינו ממנין הע״ס, והנה א״א נקרא סוכ״ע
 אכן בחינת עתיק אינו נקרא אפילו סוכ״ע לכן נמשל לאהלי קדר
 ששם יש י״א כתרין והבחינה הי״א שזהו בחי׳ לבונה נקרא בחינת
 אסלי קדר כנ״ל. וא״כ ע״י דקדושה שאינו ממנין העשר ספי׳
 נמשל לבחינת זו דוקא. וזהו שהיו במשכו י״א יריעות עזים שיומשד
 גם בחינת מקיף העליון כוי. ועיין מ״ש בד״ה ויקרא אל משה בפי׳
 ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן ע״ש. והגה
 הגם דבמ״ע נמשר ג״כ מבחינת עתיק אד כי במ״ע נמשד מז״ת
 דע״י המלובשים בא״א אבל בחיגת ג״ר דע״י שאינן מלובשים כלל בא״א
 נמשד ע״י קיום מל״ת דוקא וכדלקמן. ועפ״ז יובן ג״כ הטעם דמצות ל״ת
 תלויין בשערות דז״א דוקא ומ״ע בת״ד דא״א. וזהו עניו שהתורה ניתנה
 באש שחורה ע״ג אש לבנה כמש״ל בשם האד״ר(דקל״ב) ור״ל דאש שחורה
 זהו בחינת מל״ת ואש לבנה זהו בחי׳ מ״ע וב״ה בםה״מ סי׳ קל׳׳ט בשם
 הרמ״ז. והענין דכתיב ותורה אור והנה עיקר אור הנר המאיר
 הוא מגוון הסמור לפתילה אבל הגוון לבן המקיף עליו הוא אינו מאיר
 בעצמו כוי, כן הוא לעיל, ולכאורה אדרבה עיקר האור הוא מגוון לבן
 משא׳׳כ הגוון הסמור לפתילה הוא שחור או גוון תכלת ואינו מאיר כ״כ.
 אמנם נראה שהכוונה ע״ד מ״ש בזהר בראשית (״״א ע־א) ועל נהורא
 חוורא שרייא לעילא נהורא סתימאה דאקיף ליה וכ״ה בפ׳ לד לד (דפ׳׳ג
 ע״ב) ופי׳ הרמ״ז (הובא בסה׳׳מ סי׳ קל״ט) דנהורא סתימאה הוא על סוד

 הכתר* הסתום ומקיף את הכל כוי. ומעתה יש להבין ג״כ בענין התורה
 שנתנה באש שחורה ע״ג אש לבנה שהם בחינת ב׳ גוונים הראשוני׳ וזהו
 ותורה אור. ויש עוד בחינת נהורא סתימאה שהוא מקור האור, וזהו
 ענין דברי סופרים שמהם נמשד להיות בחינת הספר הוא בחינת ותורה
 אור כוי, והנה מ״ע הוא בחינת נהורא חיוורא הוא אור אשר יוכל לבא,
 לידי גילוי האור וחסדו מאתו ית׳ קיום רצונו בקום ועשה והוא בחינת

 *< עיין בהוספות.

 עליונים הגבוהים יותר מהאורות המתגלים ע״י מ״ע שבדברים המותרים
 כו׳ וכמו שלמעלה גילוי בחינת פני אריה הוא גבוה מבחינת פני שור בו׳

 ועמ״ש בפ׳ עקב ע״פ ויאכילד את המן כוי:
 ה וזהו שחורה אני כוי אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש.
 היינו כי אף שלמטה אני בבחינת שחרות ובע״ג ובקיום
 דברים גשמיים אבל ע״י בל זה דוקא הנני בא למעלה גדולה שעי״ז
 יתגלה חדשות התגלות עצמותו ומהותו, דהיינו דרד כלל ע״י קיום כל
 המצות מ״ע ומצות ל״ת. שהם בדברים גשמיים אשר שרשם מעולם
 התהו ואורות דתהו נסתלקו בעצמות המאציל, ולכן ע״י קיום רצוגו
 רצון העליון דוקא בדברים הנ״ל יתגלה אור א״ס גילוי יותר נעלה
 ממה שנתגלה באורות דתיקון. ואף שלמטה אני בהסתר וצמצום
 אבל ששזפתני השמש. כי שמש ומגן הוי׳ אלקים ושמש הוא בחינת
 יחו״ע לד הוי׳ הגדולה כוי שבטלים באור א״ס. ולכן כשמאיר למטה
 השמש התגלות הארה מבחי׳ יחו״ע בנפש ע״י ההתבוננות בק״ש
 בבחינת יחודא עילאה• איד דכולא קמיה כלא חשיב וע״י קיום
 המצות, כי כל התגלות אור חדש מאור א״ס שאיגו בגדר ההשתלשלות
 צ״ל ע״י בחינת ממוצע היינו בחינת כתר וע״י תרי״ג ארחין שנמשכו
 מגלגלתא ונשתלשלו למטה בקיום רצונו ממש. ועי״ז נתגלה האור
 מסוכ״ע ע״י קיום רצונו בדברים גשמיים אשר שרשם מעולם התהו
 שנסתלקו האורות למעלה כנ״ל• אד מעלת הגילוי שע״י קיום
 מצות ל״ת יותר מהגילוי שע״י קיום מ״ע הוא כי הנה בבחינת
 סכ״ע יש ג״כ ב׳ מדרגות האחד מה שנקרא סוכ״ע א״כ הוא שייר
 לעלמין שאף שהוא סובב ואינו מתגלה מ״מ שייר לקרותו בשם סובב
 לעלמין ושיהיה הסכ״ע בבחי׳ גילוי ממש הוא ע״י קיום המ״ע שהם
 בדברים המותרים. אבל עצמותו ומהותו לא שייר לקרותו באמת
 בשם סוכ״ע כנזכר לעיל והוא בחינת אני הוי׳ לא שניתי כמו קודם
 שגברא העולם ממש. והוא המתגלה ע״י קיום מצות ל״ת דוקא
 ע״י גבורות ודחיי׳ הקליפה כי הגבורות בשרשם גבוהים מהחסרים
 כמו מעלת הזהב על הכסף או כמו שמלח ממתיק הבשר. היאכל
 תפל מבלי מלח שע״י המלח נתגלה הטעם.הרי טעמים שהוא בחינת
 גבוה (וחיר אוכל יטעם. לכן גם אותיות גיכ״ק שמהחיד גבוהים
 משאר אותיות כמ״ש ע״פ וספרתם לכם ממחרת כו׳ עיין באדר״ז
 דף רצ״ה ע״ב) מתגלה ע״י המלח דוקא שהוא בעצמו למטה מהמאכל
 שהרי אינו ראוי לאכילה והוא בבחינת גבורות, וגם כמו מלה בסלע
 משתוקא בתרין דהיינו ע״י קיום הל״ת בבחינת שלילה אשר הם
 בדברים האסורים אשר הניצוצים שנפלו בהן שרשן ממקום גבוה
 יותר לכן ע״י קיום רצונו ית׳ בהן לדחות הקליפה עי״ז הוא התגלות
 עצמותו ומהותו ממש. וזהו עניו שחורה אני ונאוה. כאהלי קדר. כי
 הנה מבואר למעלה בענין אברהם שיצא ממנו ישמעאל. שיצא בבחינת
 סיגים כמו התהוות האריה למטה מבחינת פני אריה שבמרכבה.
 ואעפ״כ מקבל חיותו מאברהם אלא שהחיות הוא עיקר בבחינת מקיף כי
 הסט״א אינו יכול לקבל את הקדושה בבחינת גילוי פנימית רק בבחינת
 מקיף וכמו י״א סממני הקטורת שהעשרה הן המלובשים בקליפות בבחינת
 גלות והי״א הוא בבחינת מקיף והוא לבונה שהוא בעצם לבן ועיקר חיותם

 הוא מהמקיף כוי (ועמש״ל מזה בפ׳ תולדות ע״פ ראה ריח בני בו׳)*
 והנה יש ב׳ מיני מקיפים האחד כמו בחינת לבוש שהוא מקיף מקרוב
 הב׳ מקיף עליון יותר כמו אהל ודירה שהוא מקיף ג״כ אד הוא מקיף
 מרחוק וגם האהל והדירה יקר יותר מהלבוש כוי. והנה מה שהקדושה
 מחיה לסט״א הוא רק מרחוק. וזהו עגין אהלי קדר. אהל דוקא
 ואומרת כנ״י שכר יש אצלי גילוי בחינת מקיף עליון אשר הוא מקיף מרחוק
 כדכתיב זכרו את ה׳ מרחוק. והיינו בי בחינה סוכ״ע נקרא סובב

 שויה כדכתיב—בחינה: בדפוס ראשון: בחינת.



 20 לקוטי שיר השירים תורה

 מדת רחמנות לרחם על העולמות ולהחיותם (וזהו הטוב כי לא כלו
 רחמיך) והוא בחינות המדות שלמעלה מהחכמה ולכן אומרים זה
 במוסף ונעילה כשאומרים קדושת כתר. והנה להיות הגילוי משם
 במדות האצילות הוא ע״י בחינת שערות. שהשערות הן רק בחינת
 צומח עד״מ בי גם המדבר כלול מדצח״מ ובחינת שערות הם רק בחינת
 צומח שבו שהוא בחינת המהות שנקרא צומח. משא״כ החכמה נקרא
 חי שלמעלה מבחינת צומח וכמ״ש והחכמה תחיה. וכמו שהחכמה
 האצילות היא למעלה מהמהות האצילות ונקרא חיה והמהות הן בחינת
 צומח כך ג״כ בבחינת ע״י וא״א המהות נקרא צומח וזהו בחינת ושער
 רישיה כעמר נקא. ומשם שרש הגילוי שע״י מ״ע. אבל ע״י הל״ת
 נמשך גילוי חב״ה הע״י. בי הנה מ״ע ומל״ת נמשכים משם הוי׳
 הל׳׳ת מי׳׳ה ומ״ע מו״ה ואין הפי׳ שהם משם הוי׳ שמלובש בע״ס
 האצילות שהרי מבואר למעלה באריכות שהמצות הם גילוי אור א״ס
 ע״י בחינת הכתר שהוא הממוצע כוי. אלא הפי׳ שנמשכים משם
 הוי׳ הע״י וא׳׳כ המ״ע שנמשכים מו״ה היינו גילוי בחינת ז״ת הע״י
 שהם המהות וגילוי זה הוא ע״י בחינת השערות ושער רישיה כעמר
 נקא בחינת צומח, אמנם הל״ת שנמשכים מי״ה היינו חב״ה הע׳׳י א״א
 שיהיה גילוי בחינה זו ע״י שערות ובחינת צומח כר. ומ״מ נמשך
 גילוי זה ע״י שערות שחורות הז״א שהן למטה משערות הא״א וזהו
 מגלה עמוקות מני חשך כוי. והענץ כי אהרבה לפי שבחינת חב״ה
 הע״י הוא בחינת היותר גבוה לכן יהי׳ התלבשותו בבחינת שלמטה
 יותר וכעניו הנזכר לעיל מאריה ושור, ההאריה שרשו גבוה יותר הרבה
 משרש השור והרי למטה האריה הוא למטה במהרגה אלא ההיא
 הנותנת כוי, וכך עה״מ זה להבהיל יובן גם למעלה יותר אשר האור
 מבחינת חב״ה הע״י לא יוכל להתלבש בשערות הא״א רק למטה מהן
 בשערות ח״א אשר* שם האור מאיר על יהי ההחייה בהרך לא כוי.
 ובזה יובן הפי׳ שחורה אני ונאוה שלהיות גילוי בחינת ונאוה הוא
 הוקא ע״י שחורה אני שחורות כעורב, והעניו כי פי׳ ונאוה היינו
 כמ״ש חכמת אהם תאיר פניו והוא בחינת יאר ה׳ פניו אליך שהוא
 תיקון השביעי מי״ג תקונים הא׳׳א תיקח ואמת שהוא הארת פנים
 שהפנים פנוי משערות כי הוא למעלה מבחינת שערות וצמצומים שהן
 רק בחינת צומח. אבל חכמת אהם תאיר פניו היינו עצמות חכמה
 שבכתר שלמעלה מבחינת צומח כנ״ל. (ועיין מ״ש מעניו זה בביאור ע״פ
 ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ועיין בהרמ״ז בפרשה ויקרא בתחלת הפי שכ׳

 שבתיקון ואמת מאיר דעת דעתיק כר ע״ש). וזהו שחורה אני ונאוה שע״י

 קיום מצות ל״ת שהם נמשכים מבחי׳ שערי אוכמי. עי׳׳ז ונאוה
 הוא גילוי הארת פנים שהוא למעלה מעלה מבחינת השערות הא״א
 וכנ״ל. ועוה בחינה גבוה יותר והוא ענין ביריעת שלמה שהשלום
 שלו ע״ש הפסוק או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי.
 ב״פ שלום היינו בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה. פי׳ בפמליא
 של מטה היינו שיהיה התאחהות וגילוי אצילות בבי״ע צ״ל ע״י שלום
 המחברן ומקשת. ושלום בפמליא של מעלה היינו התקשרות וגילוי
 אור המאציל בנאצלים הוא על יהי בחינת יסוה המייחהן ועושה שלום בין
 הברים רחוקים אשר אין ערוך זה לזה שהרי הוא יתברך המתנשא מימות
 עולם האצילות ומ״מ מחהש בטובו בכל יום תמיה מעשה בראשית כר
 (ולפמ״ש* בשל״ה פ׳ ואתחנן הטוב במלופם הוא הטוביות התוכיות
 הנבחרת מהטוב בו׳ עכ״ל, ועיין בזהר תרומה קם״ה י״ל הטובו הוא
 הבחי׳ העליונה שבכתר שעי״ז מחהש וממשיך האור ברב חסה הא״א
 בו׳ ועיין בזהר ר״פ אמור ובהרמ״ז שם ועמ״ש בה״ה ואתחנן מענין
 ובטובו מחהש כו׳) גם באצילות לבה יש ב״פ שלום היינו יחוה חו״ב ע״י
 ההעת המחברן והתכללות חו״ג ע״י הת״ת גם להיות כל מהה כלולה

 שו־ה רחמיו) — בחינות: בדפוס ראשון: בחינת.
 *) עיין בהוספות.

 שערות הא״א שהם בחינת כעמר נקא נהורא חיוורא שכהי שיהיה
 ד,אור בבחי׳ גילוי א״א רק ע״י בחי׳ שערות וכמש״ל בענין התיקון
 שהוא המעטת האור כוי. אבל הל״ת הם תלויין בשערות ח״א
 שנקרא אש שחורה נהורא אוכמא שלמטה מת״ה הא״א שנקרא אש
 לבנה והיינו כי אין האור בא בבחינת גילוי רצונו בקום ועשה רק
 בבחינת לא ולכן נקרא ג״כ נהורא תכלא שמכלה הבר אחר כי עיקר
 אתכפיא סט״א הוא ע״י קיום מל״ת. אמנם אף שהם למטה משערות
 דא״א שהם אש לבנה כעמר נקא. אבל באמת שרש האור שבל״ת
 גבוה יותר מאש לבנה המ״ע ההיינו שהוא מבחינת נהורא סתימאה
 המקיף על נהורא חיוורא אשר* לגוהל מהרגתו אינו מושג ענינו
 ומהותו וכמ״ש בפע״ח שער השבת ספ״ה, ועיין מ״ש בביאור ע״פ וקבל
 היהוהים מענין יסוה האש עצמו כר ע״ש, והתגלותו הוא ע״י שערות
 שחורות הז״א שהם בחינת נהורא אוכמא ממש שכמו שהם למטה הם
 למטה הרבה משערות הא״א שהם כעמר נקא בחינת ורב חסה
 להעלות ההברים המותרים שתהיינה כלים ממש לאור א״ס משא״כ
 בחינת שערות ח״א שחורות כעורב בבחינת גבורות להחות ההברים
 האסורים אף שיש בהן ניצוץ כר עכ״ז הוחין אותו בשתי יהים, והרי
 מעלת ורב חסה גבוה יותר מבחינת הגבורות. אמנם מ״מ בהגבורות
 דנהורא אוכמא הוקא מתלבש ונמשך בחינת נהורא סתימאה הנ״ל
 ולא בנהורא חיורא. משום כי ע״י נהורא חיורא ורב חסד שמזה
 נמשך ימין מקרבת להעלות הדברים המותרים שתהיינה כלי לגילוי
 אא״ם. הנה א״א להיות כלי לאור א״ס אשר אינו בגדר המשכה ולא
 נגדר סובב רק הם כלי לאור הםכ״ע ולא לעצמותו ומהותו שאינו בגדר
 שום המשכה, אכן בתלת חללי גלגלתא דז״א אשר שם הוא מקוד התחלקות
 מדות חסדים וגבורות ולכן שם היה יכול להיות גילוי מעלת הגבורות
 שהוא בחינת ל״ת והדחיה לדחות דברים האסורים אשר ענין דחיה
 וו הוא קיום הרצון עליון בדבר גבוה יותר מקיום הרצון שבדברים
 המותרים וכנ״ל בעניו קליפה קדמה לפרי כו׳ וזה לא היה יכול להיות
 ידיקנא דא״א אשר שם הכל בחינת רחמים רבים ורב חסד נהורא
 חיורא כעמר נקא ומעלת הגבורה בדחיה זו שרשה גבוה יותר מן ורב
 חסד הנ״ל וכענין מלה בסלע משתוקא בתרין דהיינו שעי״ז יהיה גילוי
 עצמות אור א״ס נהורא סתימאה סתימא הכל םתימין. לכן אף שלמטה
 השערות ח״א הן ודאי למטה במדרגה משערות הא״א מ״מ בהן ועל
 ידן ע״י קיום מצות ל״ת התלוין בהן נמשד ומתגלה עצמות אור א״ס
 שלמעלה מהגילוי שע״י מ״ע הנמשר ע״י שערות דא״א שהן כעמר
 נקא. וזהו מ״ש באדר״ר (דק״מ ע״א) ובגין דהני שערי אוכמי והשוכן
 כתיב מגלה עמוקות מני חשד וע״ש בביאור האדרא מהאריז״ל.
 והכוונה כנ״ל שע״י הל״ת נמשד גילוי עמוקות מה שאינו מתגלה
 עמוקות כאלו ע״י נהורא חיורא דמ״ע כוי. וכעניו ממעמקים קראתיה
 כו/זז״ש מאד עמקו מחשבותיה כוי בפתח כר להשמדם עדי עד שע״י
 החיית הקליפות דוקא נמשך גילוי מבחינת עומק* המחשבה עליונה כוי.
 ועה״ז מצינו במצות ציצית ההתכלת גבוה מהלכן כר עיין בפע״ח והיינו
 חך ממש כי ע״י מצות ציצית כתיב ולא תתורו כו׳ זהו קיום מצות ל״ת והוא
 •ע״י גווך תכלת שמכלה הרע והוחהו וע״י גוון לבן כתיב למעו תזכרו
 ועשיתם את כל מצותי קיום המצות עשה וכמ״ש במ״א. ועוה יתבאר

 לקמן בטעם שהמל״ת נמשכים משערות הז״א הוקא):
 יי והנה פי׳ וענין ונאוה העניו הוא כי הנה המהות שלמעלה מהחכמה

 היינו שהם מקור המדות, וכמו שבמוסף ר״ה ויוה״כ ובנעילה
 אומרים מי כמור אב הרחמים שהוא גילוי בחינה עליונה יותר מבחינת
 אב הרחמן כי פי׳ אב הרחמו היינו בהתלבשות האור במדת
 הרחמנות והוא ממהות דאצילות אבל אב הרחמים פי׳ שמהווה וממשיר

 r עיין בהוספות.



 לקוטי שיר השירים תורה יא

 מחשבה תפיסא כוי וכתיב כי לא יראני האדם וחי כוי. אלא הענין
 דהכוונה על קיום התורה ומצות שהן נמשכין מדיקנא דא״א ומדיקנא
 דז״א. המ״ע הן המשכות מדיקנא דא׳׳א והלא תעשה הם בדיקנא
 דז״א. וכשמקיים המצוה בהידור מצוה כדין ה״ז מקיים מפני שיבה
 תקום כו׳ וביותר לפמ״ש במ״א שהמצות נקרא שלוחי ה׳ ושלוחו של
 אדם כמותו א״כ זהו ממש מפני שיבה תקום כר וכו בכלל זה הידור
 ת״ח וקימה מפני ס׳׳ת וכמבואר בזהר ס״פ קדושים רב המנונא סבא
 כד הוה חמא ם״ת הוה קם מקמי׳ ואמר מפני שיבה תקום כר. וזהו
 דקיי״ל (בקידושין דף ל״ב ע״ב) דמפני שיבה תקום היינו זקן וחכם.
 והדרת פני זקן היינו שקנה חכמה ואפילו יניק וחכים, והיינו כפירוש
 הלק״ת דמפני שיבה תקום היינו דיקנא דא״א שהוא בחיי סבא כמ״ש
 ועתיק יומין יתיב כר ושער רישי׳ כעמר נקא אבל והדרת פני זקן
 היינו בדיקנא דז״א אשר הוא בחי׳ קווצותיו תלתלים שחורות כר אלא
 שקנה חכמה קניו הוא המשכה מההעלם אל הגילוי שנמשך־ בו מח״ס
 וכדפי׳ באדרא (דק״מ ׳רא) ובגין דהני שערי אוכמי והשוכן כתיב מגלה
 עמוקות מני חשד כוי שגמשד ע״י קיום מל״ת בחי׳ עומק הח״ע עמקו
 מחשבותיך בו׳. וכמבואר לעיל באריכות. והנה פי׳ ויראת מאלקיד
 פי׳ בלק״ת שם שהוא בחי׳ נוק׳ מל׳ דאצילות. והענץ דזה קאי על
 תשבע״פ דמלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה. וז׳ מצות דרבנן ושאר
 סייגים וגדרים שמדברי סופרים וכן משמע בזהר שם אמר ר׳ שמעון
 מכאן רמז לתשב״כ ורמז לתשבע״פ וכמ״ש במק״מ שם דתשבע״פ היא
 בחינת נוק׳ וע״ז נאמר ויראת מאלקיר. והענין כי המל׳ היא למטה
 מז״א וכ״ש מאריד וע״ז נאמר שערר כעדר העזים כו׳ ולכו הוצרד
 לומר על זה ויראת כי באמת חמורים דברי סופרים מדברי
 תורה כו׳ וכנודע מענין ערבים עלי דברי סופרים יותר מיינה
 של תורה ששרשן מבחינת סופר שלמעלה מתשב״כ שהיא בחי׳
 ספר. וכמ״ש עוד במ״א בפי׳ בינה יתירה ניתנה באשה מבאיש.
 דקאי על תשבע״פ. דענין שבע מצות דרבנן כמו נט״י ועירוביו ונר
 חנוכה ענינם ג״כ לדחות יניקת החיצונים כמו במצות ל״ת שע״י נט׳׳י
 לא יינקו החיצונים מהמהות מהצפרנים כו׳ וזה נעשה במצות דרבנו
 ע״י קום ועשה מה שבתשב״כ לא יוכל להיות בחי׳ זו רק על ידי לא
 שזהו ענין מל״ת ובתשבע״פ בא ונמשד בחי׳ זו בז׳ מצות דרבנן שהם
 מ״ע דרבנן וזהו בינה יתירה ניתנה באשה, ועמ״ש בביאור ע״פ כה
 תברכו בעניו ואיד לא אשא פנים לישראל שאני כתבתי ואכלת ושבעת
 וברכת והם דקדקו על עצמן עד כזית כוי דהיינו שהם המשיכו מלמעלה
 מבחינת ההמשכה שעל ידי תשב״כ כו׳ ע״ש, ועמ״ש מזה עוד בפרשה
 מטות בד״ה ושמע אביה את נדרה, ולכן נאמר על זה ויראת מאלקיד
 בחינת מל׳ תשבע״פ קרינן לה. ועיין מ״ש סד״ה קול דודי בעניו
 הרים וגבעות אבות ואמהות כו׳ ועל דרד זה יובן גם כן בעניו
 תשב״ב ותשבע״פ, וסיום הפסוק אני הוי׳ דכולא חד וכמ״ש סד״ה

 את שבתתי תשמרו כוי:

 לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיד רעיתי. הנה כתיב לא בגבורת
 הסוס יחפץ. והענין כי הנה כתיב כי תרכב על סוסיר
 כוי כי מלשון אם כלומר אם תרכב על סוסיד שיש כמה בחינת מרכבות
 להקב״ה מרכבת יחזקאל פני ארי׳ פני שור כו׳ ומרכבות זכריה סוסים
 שחורים סוסים לבגים כוי. וגם אמרינן בגמ׳ (vy ג׳ עיב) ובלילא מאי
 קעביד רוכב על כרוב קל שלו ושט כוי. וכמשל המלד שיש לו כמה מיני
 מרכבות פעם משתמש במרכבה זו ופעם במרכבה זו. והנה כל בחי׳
 ומדריגות המרכבה הוא לגבי בחינת אדם העליון, וכמ״ש ועל דמות

 שדה תקום — נקרא: בדפוס ראשון: נקי.
 שדה בו׳ — בחינת: בדפוס ראשון: בחיי.

 מעשר כ״ז הוא ענין עושה שלום במרומיו. וכל זה הוא עגין התלבשותו
 בעולמות ועושה שלום ביניהם, עיין באגה״ק ע״פ והיה מעשה הצדקה
 שלום, אבל יריעות שלמה היינו שהשלום שלו שאין שייר כלל שם לומר
 שיש שני דברים שצריר לעשות שלום ביניהם כ״א הכל כלא ממש
 חשיבי. אפילו אור צח אוכם הוא קמיה ובטלים במקורן כזיו השמש
 במקורו אשר אין שייר לקרוא בשם אור מחמת כי הוא בטל במאור,
 (וזהו כענין יחוה וביטול ע״ס העקודים במאצילן שהם עקודים בכלי
 אחד שמעוצם הביטול בא׳יס ב״ה הרי הם בכלי אחה כוי ואין שייך
 לומר שיש שני דברים שצריר לעשות שלום ביניהם כמו בע״ס דאצילות
 שכל• אחד בכלי מיוחד) ולע״ל יתגלה בחי׳ זו גם כן דיריעות שלמה
 דהיינו כאשר יהיה התגלות עצמותו ומהותו אני הוי׳ לא שניתי זהו
 גקרא יריעות שלמה שהוא מקיף על כל בחי׳ השלום וגבוה מהם.
 והנה יריעות שלמה הם לבנים דהנה כתיב וישכם לבן בבקר היינו
 הארה מבחינת לובו העליון התגלות חסד עליון בכל הפרצופים וינשק
 לבניו ולבנותיו הם בחינת עילה ועלול משפיע ומקבל ואח״כ וישב
 לבן למקומו, אד זהו הכל בחינת הארת החסד א״ס ב״ה המתגלה באצי׳,
 אמנם מרבע׳׳ה ביקש אעברה נא ואראה את ההר הטוב הזה והלבנון
 ופי׳ לבנון כפל לשון הליבון היינו מקור הלבנונית שאינו יכול להתלבש
 כלל בע״ס ומאיר רק בבחינת מקיף (ח״ש ואראה כוי כי עצם הגילוי
 יהיה רק לעתיד והתהלכתי בתוככם אד אעפ״כ על ידי קיום מצות
 התלויות בארץ יוכל לבא לבחינת שיראה את בחינת הלבנון בבחינת
 ראיה לבד) ונקרא יריעות שלמה. נוטה שמים כיריעה. והענין דמבואר
 למעלה דעל ידי קיום מל״ת גמשד גילוי חב״ד דע״י וזהו מ״ש דל״ת
 נמשכים מי״ה. ועל גילוי זה אמר ונאוה כאהל, קדר וכמש״ל הטעם
 שהמשיל גילוי זה כאהלי קדר. ואח״כ אמר עוד שיתגלה בחיגת גבוה יותר
 והיינו מקיפים דחב״ד דע״י וזהו בחינת כיריעות שלמה (ועיין במבוא
 שערים (שער שני חלק שלישי פ״ה) החלק המעולה והגדול מאד הוא
 הנשאר מקיף כו׳ ע״ש. וצ״ל ממ״ש (בשער ג׳ ח״א פ״ה) כי אור הפנימי
 גדול כו׳ וכ״כ בע״ח (במהדורא קמא ש״י ספ״ב). וכ״כ במ״ח מס׳ עתיק
 םפ״א. ועיין מש״ש במבוא שערים (ש״ג ח״א רפ״ה) ואולי המעייו בו׳
 ע״ש, ועיין בהרמ״ז ר״פ שמיגי מעגין א״פ וא״מ דעתיק שהא״מ הוא
 מתפשט וכו׳ עד איו חקר עכ״ל והייגו כמ״ש כאן). והכל על ידי בחי׳
 שחורה אני שירדה הנשמה למטה בכדי לקיים בחינת אתכפיא ואתהפכא
 חשוכא לנהורא כו׳ על ידי סור מרע ועשה טוב שעי״ז יתבררו כל
 הסיגים ממה שנפל משבירת הכלים ולא יהיה שום מסד מבדיל.
 ונגלה כבוד ה׳ עין בעין יראו. ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו
 אחד. (ויובן עוד עניו בחינת יריעות שלמה ממ״ש במ״א סד״ה עד
 דלא ידעי ביו ארור המן לברור מרדכי. כי ארור המן הוא הקליפה
 המכסה ומסתיר שם י״ה בחינת הל״ת. וברור מרדכי הוא המשכת
 מ״ע בחינת ו״ה. ובחינת תשובה עילאה עולה למעלה מבחינת י״ה
 ומבחינת ו״ה ובמ״ש גבי יום הבפורים לפני הוי׳ תמהרו למעלה
 מבחינת שם הוי׳ שבו תלויין המצות עשה ומצות לא תעשה כוי. ובו
 בפורים זכו לגילוי זה ע״י המס״ג בגזירת המן שהושחרו פניהם וזהו
 בחינת שחורה אני ונאוה כיריעות שלמה. ולכן השמחה עד דלא ידעי
 בין כו׳ כי הוא גבוה הרבה מב׳ הבחינות דעשה ול״ת כו׳ ולכן ביוהכ״פ
 היה מלבין הלשון של זהורית והוא ע״י ההמשכה ממקור הלבנונית

 וכעניו והלבנון כוי):
 ז ואחב״ז יובן ג״כ פי׳ הפסוק מפני שיבה תקום כר. דהנה מבואר
 בלק״ת מהאריז״ל בטעמי מצות סוף פר׳ קדושים. דמפני
 שיבה תקום. היינו דיקנא דא״א. והדרת פני זקן. היינו דיקנא הז״א.
 ואיר שייר לומר על האדם שלמטה שיקום מפני אדיר ח״א כו׳ והלא לית

 *) עיין בהוספות.
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 של אור א״ס ב״ה נמשך ונשתלשל למטה להעלות בחינת סוס הנ׳׳ל.
 וזהו בחינת טלא דנטיף מעתיקא קדישא בשבת כו׳ שהוא המשכית
 אור א״ס ב״ה מריש כל דרגין למטה ליתן כח ועוז לעליית הסום כו׳
 [והיינו כעניז מ׳׳ש בפ׳ בשלח בד״ה לסוסתי שיש סוסיו נוקבין וסוסיו
 דוכרין אתעדל״ת ואתעדל׳׳ע כו׳ אך יש עוד אתעדל״ע שהם אותיות
 זכרים שהם באים שלא על ידי אתעדל״ת כלל כו׳ והיינו המשכות מבחינת
 עתיקא כו׳ ע״ש, והנה משם הוא שנמשך הכח ועוז לעליית הסוס
 דאתעדל״ת, וע״ש עוד ע״פ ויאמר משה אכלוהו היום מעניו מוריד
 הטל כו׳]. וזהו לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיד רעיתי. פי׳ כמו שיש זה
 לעומת זה בחינת סוס ברכבי פרעה דקליפה שהחיות אלקות שיש בהם
 אינו נתפס ומושג בהם להיות בהם בחינת ביטול כו׳ אלא בבחי׳ מקיף
 עליהם מלמעלה והיא בחינת לבונה זכה שבקטורת. ולכן קרו לי׳ אלקא
 דאלקייא כוי. כד דמיתיד רעיתי פרנסתי שישראל מפרנסין ומתפרנסין
 כו׳ שהוא ענין המשכת חיות ואור א׳׳ס ב״ה בתור עלמין על ידי
 התורה ומצות. כמו שהמאכל ממשיר חיות מהמוח לשאר האברים
 כוי. נמשל לבחינת סוסתי ברכבי פרעה שהוא בחינת מקיף לפי שהתורה
 ומצות מעלים את האדם העליון כמו סוס כוי(ועיין בהרמ״ז פ׳ כי תצא
 (דער״ה סע״נ) והנה היכל קה״ק הוא כוי הנהגתו ע״י הסוסים, ועיין

 בסש״ב פנ״ב גבי ומהו הלבוש כוי דלעילא לעילא כוי בהיכל קה״ק,
 ועיין מ״ש מזה סד״ה את שבתותי תשמרו גבי ומקדשי תיראו ומשם
 יובן מש״כ שהתומ״צ מעלים כוי כמו סוס כוי ועמש״ל מענק אותיות
 התורה בד״ה לריח שמגיח כמ״ש אשר יעשה אותם האדם וחי בהם פי׳
 שעושין ומתקנין בחינת אדם שיתעלה למעלה מעלה לבחינת כי לא אדם
 כו׳ ודייל [ועיין עוד מעניו לסוסתי ברבות בשה״ש במקומו ובפי בשלח ס״פ כ״ג

 נשא רפ״ח ובוחר ס״פ רגש דרי״א ע״ב ובפי בשלח דמ״ו םע״ב]:

 לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי. פי׳ רעיתי פרנסתי
 כמאמר רז״ל ישראל מפרנסין כוי. ולהבין איך הם
.  מפרנסין כוי. וגם להבין דמיון הכתוב בחינת רעיתי לסוסתי מ׳
 העניו הוא כי הנה כתיב והוא כחתן יוצא מחופתו כוי. פי׳ והוא קאי
 על השמש הנזכר למעלה לשמש שם אהל בהם שהוא כחתן וכו׳(עייו
 בזהר ר״פ בהעלותך קמ״ח ב׳ תרומה דקל״ז א׳ בראשית ח׳ ע״א פ׳ תצא דרע״מ

 ב׳) והרמז על תורה שבכתב כי תשב״כ נקרא שמש ותורה שבעל פה
 ירח שכשם שהירח מקבלת אורה מהשמש שע״י p תזרח אורה כד תורה
 שבע״פ היא המקבלת מתשב״כ. וכמו שאמר בגמ׳ מנלן דכתיב כו׳ או
 מנא הני מילי כוי• אד תורה שבכתב היא בחי׳ כלל ותשבע״פ בחי׳ פרט
 ואין בכלל אלא מה שבפרט שגם בתשב״כ הוא ענין התרי״ג מצות בכללם
 שפרטיהם מבוארים בתורה שבעל פה והכל בחי׳ א׳ יחשב. ולהבין איך
 הוא כחתן יוצא כוי. הנה כתיב כי אמרתי עולם חסד יבנה. פירוש
 חסד יבנה שהחסד הוא נבנה ומתהוה ויבנה לשון הוה שתמיד הוא
 נבנה וכמאמר המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית וטובו
 והתהוותו של חסד זה הוא מבחינת חסד עליון כי חפץ חסד הוא (ועייו
 בזח״ג נשא קל״ג ני. ח״א ויחי ר״ל סע״ב בראשית ד״י ע״ב. ח״ב קפ״ז ב׳ ע״ט אי. ח״ג

 ע״ז א׳ קמ״ה ב׳ ת״ז אי), והנה בא״ס ב״ה לא שייר מדת החסד כלל וכמ״ש

 בתיקוני זהר לאו דאית לד צדק ידיעא כו׳ ולאו מכל אלין מדות כלל, אלא
 ע״י כמה צמצומים והשתלשלות מעילה לעלול נמשר אור א׳׳ס ב״ה ונתלבש
 במדת החסד בוי• אד כדי להיות נמשד הארה והמשכה זו, הנה נודע
 שתחלת בריאת העולמות הי׳ מפני כי חפץ חסד הוא מאליו וממילא ועכשיו
 באתערותא דלתתא תלי׳ אתערותא דלעילא שיהי׳ נמשר אור א״ס להיות
 חפץ חסד שיהיה חסד יבנה ואתערותא דלתתא זו הוא מה שכתוב
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 הכסא דמות כמראה אדם בו׳ שהוא בחינת רמ״ח מצות עשה רמ״ח
 פיקודיו רמ״ח אבריז דמלכא ושס״ה לא תעשה שס״ה גידים שהם בחי׳
 אורות וכלים ורמ״ח אברים בחינת כלים ושם״ה גידים בחינת אורות
 הממשיכים הדם הוא הנפש חיות האברים וכמארז״ל י״ה עם שמי
 שס״ה. וזכרי עם ו״ה רמ״ח ששס״ה מצות לא תעשה מבחינת י״ה ורמ״ח
 מ״ע מו״ה ובחינת אדם זה שהוא בחינת אורות וכלים המשכת אור
 א״ס ב״ה והארתו בתחתונים בבחינת ירידה והשתלשלות בששת ימי
 המעשה יום ראשון בחסד כוי. והנה תכלית ירידות המדרגות והשתלשלות
 הארות אור א״ס ב״ה בששת ימי המעשה הוא כדי שיהיה עליה ביום
 השבת כנודע כי ירידה לצודד עליה היא כנודע. דהיינו ע״י בירור
 מלבושי נוגה בו׳ בימות החול. ולכן צריך המשכות אור א״ם ב״ה
 מבחינת אדם דוקא כי האיש דרכו לכבוש ולעשות מלחמה לאכפייא
 כוי. והנה כתיב סוס מוכן למלחמה שבכדי לירד למקום המלחמה צ״ל
 בחינת סוס רץ כמו עד״מ שהסוס רץ למקום שאין האדם מגיע שם
 מפני מרחק המקום, וכד עד״מ מפני הירידה הגדולה מאיגרא רמה
 כו׳ להיות אור א״ס ב״ה שכשמו p הוא אור א״מ ואין תכלית כוי
 שורה ומתגלה בתחתונים צ״ל בבחינת מרכבות סוסים רצים כר. ולכן
 ישעיה ויחזקאל שהיו בזמן הבית וקרוב לו שאז היו ישראל במעלה
 עליונה לא היה אור א״ס ב״ה בבחי׳ ירידה והשפלה כ״כ שימות החול
 אינם רחוקים כ״כ מיום השבת לכר ראו את המרכבה בבחינת פני אריה
 פני שור כו׳ שהחיות נושאות ומנושאות עם הכסא שהכסא נושא אותם
 גם כן שאינם בבחי׳ ריחוק מקום כ״כ שיש להם איזה שייכות בצד מה
 לגבי הארות אור א׳׳פ ב״ה הרוכב עליהם. משא״כ זכריה ראה את
 המרכבה בבחינת סוסים שהם רצים כו׳ ואינם מנושאים כלל שאין להם
 ערך ויחוס והשגה במה שרוכב עליהם כלל שהסוס הוא בחינת אותיות
 כו׳ שאין בהם השכלה. [והיינו לפי שירידת המלכות בגלות היא
 בחינת הירידה שלא בדרך ירידת וסדר המדרגות רק בבחי׳ אותיות שירדו
 מלמעלה מעלה ונתלבשו למטה מטה משא״כ ישעיה ויחזקאל ראו
 המרכבה פני אריה ופני שור כר שהן המשכות המדות שנלקחו מחכמה
 דרך ירידת סדר המדרגות והתלבשות החכמה עצמה היא במדות כוי,
 ועמ״ש ההפרש בין קבלת המדות מהשכל ובין האותיות בד״ה וייצר
 כר את האדם בפ׳ בראשית ע״ש]. והנה כמו שהירידה היא בבחינת
 סוס כך הוא עלי׳ ג״כ בבחינת סוס כמ״ש נפשי אויתיד בלילה.
 פי׳ בזמן שאין בהמ״ק קיים נפשי אויתיר בלא טעם ודעת בבחי׳
 נפשי בחינת אותיות כוי. וכתיב עד מהרה ירוץ דברו שהסוס רץ
 למקום שאיו האדם יכול לילד בעצמו ברגליו, בר עד״מ כתיב והארץ
 הדום רגלי והסוס רץ למקום שאין רגליו משיגים והוא דוקא בזמן
 שאין בהמ״ק קיים שאיו כח ברגלים להיות בחי׳ חיות נושאות ומנושאות
 כוי אזי הסום רץ למעלה מעלה עד רום המעלות למעלה מבחי׳ אדם
 שעל הכסא כי בחינת אדם הוא אדמה לעליון משא״כ עליון ממש כו׳
 (ועמ״ש במ״א ע״פ אתם נצנים מעניו פי׳ עליון נוי) כדכתיב ה׳ איש

 מלחמה פי׳ מה שהוי׳ נקרא בשם איש הוא בבחי׳ מלחמה להיות נקרא
 בשם איש ואדם. אבל באמת כי לא אדם הוא להנחם כתיב, (ועמ״ש
 מזה בביאור ע״פ זכור את יום השנת לקדשו), והגם שהוא בבחי׳ סוס שאין

 בו השכלה להשיג את הרוכב כו׳ מ״מ יש בו בחי׳ זו להעלות את
 הרוכב מעלה מעלה כוי. (ועיין מ״ש בד״ה יביאו לבוש מלכות בענין וסוס
 אשר רכב עליו המלר שריצת הסוס גדולה מריצת הכרוב כר ובד״ה וקבל
 היהודים ובפי בשלח בד״ה אז ישיר משה ובד״ה אשירה״ כר כי גאה גאה),
 אך הכח שיש לבחינת סוס כנ״ל. הנה כתיב לא בגבורת הסוס יחפץ
 שגבורת הסוס הנ״ל לא מצד עצמו הוא כ״א רוצה ה׳ את יראיו את
 המיחלים לחסדו חסדו של הקב״ה בכבודו ובעצמו דהיינו מהותו ועצמותו

 ־) עיין בהוספות.
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 המשכת אור א׳׳פ ב״ה בחכמה דאורייתא מחכמה נפקת כנגדו פי׳
 שאיו המשכה זו יכולה להתלבש תור עלמיו אלא בבחינת סובב ומקיף
 מלמעלה. וכמ׳׳ש ה׳ צלך בחי׳ צל ולא אורה נגלית ועניו הצל הוא
 עד״מ כמו צלו של אדם שכל תמונתו נראה בצלו אלא שמראה הצל
 הוא בחי׳ חשך כך כביכול ה׳ צלר בחי׳ צל שלך שבאתערותא דלתתא
 אתערותא דלעילא אלא שבאתערותא דלעילא הוא בחי׳ צל וחושך
 וכמ״ש ישת חושך סתרו דהיינו שאינו מושג ונראה לעיני השכל של
 הנבראים רק כמו עד׳׳מ שעשועי המלך בעצמותו בו׳ וכמ׳׳ש במ״א.
 וזהו על יד ימינך פי׳ שע״י בחי׳ ימינך דהיינו בחי׳ אהבה כו׳
 ואתעדל׳׳ת לדבקה בו ית׳ עי״ז אייתי רוח ואמשיך רוח להיות הקב״ה
 מניח תפילין כו׳ ויושב ושונה כו׳ וכן כל הרמ״ח מצות הם אברים

 המשכות והארת אור א׳׳ם ב״ה בחסד כר:
 ג והנה דיר כלל נחלקים כל הרמ״ח מצות לג׳ בחי׳ תורה ועבודה
 וגמילות חסדים וע״ז נאמר יום ליום יביע אמר אמר ר״ת
 אש מים רוח. אש הוא בחי׳ עבודה ממטה למעלה כשלהבת העולה
 כו׳ לדבקה בו ית׳ דהיינו שתתפשט הנפש מלבושי נוגה בתענוגות בני
 אדם להתענג על ה׳ לבדה. ועד״ז הי׳ הקרבנות אשה ריח ניחוח
 ממה שהיו מקריבים חלב ודם כי חלב הוא בחינת תענוג שהתענוג
 הוא המעדן את הבשר ונעשה שמו ובעל ריבוי חלב והתענוג של בהמי
 נקרב לה׳ ע״י שהוא נכלה ונשרף באש שלמעלה להיות עולה ונכלל
 במקור התענוגים ועכשיו התפלה במקום הקרבנות דהיינו ע״י רשפי
 אש האהבה שמעורר בתפלה אהבה עליונה כמאמר אהבת עולם
 אהבתנו בו׳ הבוחר בעמו ישראל באהבה עי״ז תתפרד ותתפשט הנפש
 מתענוגי הבהמית להיות מתענג על ה׳ ולדבקה בדביקה וחשיקה
 כו׳ ומים הוא בחי׳ גמילות חסדים וצדקה שנמשלו למים. ובמ״ש
 אשריכם זורעי על כל מים כו׳ מפני שכמו שהמים יורדין ממקום
 גבוה למקום נמוד בר הוא בחי׳ צדקה וחסד להחיות רוח שפלים למאו
 דלית ליה מגרמיי כלום בו׳. רוח הוא בחי׳ דיבור שהוא בחי׳ עסק
 התורה שעיקרה בדיבור וכמ״ש ודברת בם וכמ״ש בזהר ברוחא דלעאן
 באורייתא בו׳ (עמ׳׳ש* לעיל בד״ה לריח שמנין־ מענין רוח זו מוהר, ועמ״ש ע״פ והי׳
 מספר בנ׳׳י כחול הים כו׳ ובד״ה וארשתיך לי מענין מאמר כר ובד״ה ביומ השמע״צ

 הנ״ל בעניו ואשים דבךי בפיך כר, ועיין בסמוך בד׳׳ה נאוו לחייד נוי) וג׳ בחי׳

 אלו שהם אמ״ר הוא מה שכתוב כי אמרתי עולם חסד יבנה. פי׳ כי
 אמרתי שע״י בחי׳ אמר שלי עי״ז גם את הוי׳ האמרת להמשיר משם
 הוי׳ בחי׳ אמ״ר שהוא עניו הקב״ה מניח תפיליו כו׳ שהוא עניו המשכת
 אור א״ס ב״ה מלמעלה מסדר ההשתלשלות כנ״ל. (ועייו בפ׳ תרומה קל׳׳ו•
 ב׳ בפי׳ אמר* ובוהר פ׳ הנ״ל דקם׳׳ו ב׳ שלעולם שלשה בו׳ ועמ״ש בד״ה היום הזה כו׳

 את ה׳ האמרת), וזהו כחתן יוצא מחופתו חתן מלשון נחות דרגא שהתורה

 נמשכה וירדה ממעלת׳ וכבוד׳ שהיא כלולה באור א״ס ב״ה ממש מקור
 התענוגים וירדה להתלבש בענינים גשמיים ובחי׳ נחות דרגא הנ״ל הוא
 יוצא מחופתו מבחינת חופה בחי׳ םוכ״ע. ישיש כגבור לרוץ אורח בחי׳
 אורח כנשים דהיינו לבחינת כלה שהיא כנם״י מקור נש״י ליתן להם
 כח ועוז להיות תלוי אתערותא דלעילא ע״י אתערותא דלתתא ונקרא
 בשם אורח כנשים. כמ״ש ברחל כי דרד נשים לי ע״ש שנותנת חיות
 ממותרי השפע והפסולת שדוחה לחוץ להחיות גם עו״ג שיניקתם
 ואחיזתם ממותרי השפע והפסולת מבחי׳ דרד נשים כר. והיינו
 כשהשכינה מתלבשת בבי״ע כרחל לפני גוזזיה נאלמה. משא״כ בשרה
 כתיב ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורח
 כנשים שמבחי׳ זקנים וימים עליונים אין יניקה ואחיזה לקליפות וםט״א
. (ועוד י״ל עפמ״ש מהר ויקהל (דדט״ו ע״א)  ולכן חדל להיות לשרה מ׳
 ע״פ וארח צדיקים מה בין ארח לדרר כו׳ דרר איהו פתח לכולא כו׳

 שויה נמשכה — וירדה: באוה״ת פ׳ נצבים ע׳ א׳רמה ליתא תי׳ זו.
 שו״ה נמשכה — וכבודי: שם: ומכבודה.

 •) עיין בהוספות.

 כי אמרתי בו׳ שאמר דוד המלד ע״ה בעד כלל ישראל כי אמרתי פי׳
 כאשר אני אומר אזי חסד יבנה ובחי׳ אמירה זו היא בלב בחינת
 מחשבה ורעותא דליבא ע״י התבוננות בה׳ אחד מקרב איש ולב
 עמוק ואזי חסד יבנה ואתערותא דלתתא רוח אייתי רוח ואמשיד
 רוח. וכמ״ש את ה׳ האמרת כוי. וכמארז״ל עשיתוני חטיבה אחת
 בעולם דהיינו בחי׳ ה׳ אחד כוי. וזהו כי כל בשמים ובארץ שמים
 שם מים הוא בחינת חסד עליון המתפשט ומתלבש למטה בארץ
 וכי כל בחי׳ נו״ו שערי ביגה בגימטריא כל שהוא בחינת התבוננות
 הנ״ל הוא הממשיד להיות בשמים בחי׳ חסד, (עי• במק״מ בפי׳ הזח״א ויחי
 (ר״ל ע׳׳ב) ועי בזהר פ׳ ויגש(ר״ז א׳) ע״פ כונן שמים בתבונה כל יומא ויומא

 כר״, וזהו יבנה לשון הוה וגם יבנה אותיות מגה) ומשם בארץ וכנס״י
 נקרא כלה שמקבלת מבחי׳ כל. ופי׳ כלה מלשון כלתה נפשי שע׳׳י
 רעותא דליבא רוח אייתי רוח כוי, וזהו לעולם ה׳ דברד נצב בשמים

 שדבר ה׳ מקור נש״י*. הן הממשיכים בחינת שמים שם מים בו׳*:
ך להביו איר יש ערד ויחוס נברא לגבי הבורא ית׳ להמשיד  ב א
 אור א״ם ב״ה שיתלבש בבחי׳ חסד כוי. הנה כתיב כי על
 כל כבוד חופה. פי׳ כבוד הוא מ״ש ולכבודי בראתיו יצרתיו אף
 עשיתיו שהם בחי׳ כבוד והתלבשות אור א״ם ב״ה בתוכם כסדר כל
 ההשתלשלות ועל כל כבוד שהוא עליהם וגבוה להם הוא בחי׳ חופה
 שהוא מבחי׳ מקיף וסובב שאינו יכול להתלבש תור עלמין(ועייו מ«ש
 מעניו חופה בד״ה תורה צוה ובד״ה כי על כל כבוד חופה) והוא הנותן כח

 ועוז לאתערותא דלתתא להיות תליא בה אתערותא דלעילא כי לפי
 שהוא בחי׳ עליונה מאד נעלה מבחי׳ סובב כו׳ לכר יכולה להיות
 סובבת ומקפת גם למטה מטה וכמו שכתוב ומתחת זרועות עולם כי
׳ והוא בחינת עונג העליון דהייגו בחינת  בחינת מעלה ומטה שוין מ
 אור א״ס ב״ה ממקור התענוגים ומקור החיים כמו שכתוב כי עמר
 מקור חיים שהוא המתלבש בתורה ובמצות גם שהם מלובשים
 בענינים גשמיים כוי. וזהו אשר קדשנו להיות תלוי באתערותא
 דלתתא אתערותא דלעילא שלמעלה מעלה מבחינת עוה״ב. כי
 ביו״ד נברא עוה״ב הגם שהוא תענוג הגשמות תעגוג נפלא עד אין
 קץ ותכלית עד שאמרו בגמרא על אלישע אחר מוטב דלדייני׳ כר שכל
 יסורי גיהנם כדאי בשביל עונג זה אפי׳ בשביל ג״ע התחתון. וכ״ש
 בשביל ג״ע העליון עכ״ז הוא רק בחי׳ יו״ד שהיא הארה אחת קטנה
. אבל התורה והמצות נמשכים מעונג העליון שלמעלה מעלה מזה  מ׳
 דהיינו מבחי׳ אור א״ס ב״ה ממש בעצמו ובכבודו שלכן אמרו יפה שעה
 אחת כו׳. וכמ״ש במ״א ומשם נמשד כח ועוז לנפש האדם שהוא בסדר
 ההשתלשלות בי״ע בחי׳ כבוד בו׳ להיות תלוי באתערותא דלתתא
 אתערותא דלעילא שלמעלה מסדר ההשתלשלות (ועמ״ש ג״כ מזה באדיבות
 בד״ה בעם השמיני עצרת. גדול תלמוד שמביא כר) ועי״ז נמשר הארת אור

 א״ם ב״ה להיות בחי׳ חסד יבנה. וכמו עד״מ בגשמיות בתענוגות בני
 אדם הנה התענוג מעדן הבשר והאיברים להעבותם ולהגדילם, כר הנה
 התעגוג העליון המלובש בתורה ומצות הוא המגדל ומעבה כח הנפש
 להעלותה ולקשרה למעלה מעלה להיות אשת חיל עטרת בעלה שתוכל
 להמשיר אור א״ס ב״ה שיתלבש בבחי׳ חסד יבנה כוי. וזהו דברר נצב
 בשמים נצב מלשון שררה וכמ״ש נצב מלר שבחי׳ דבר ה׳ זו הלכה
 שלומד הנה הגם שהוא למטה מלובש בעניגים גשמיים. אעפ״כ עושה
 פרי למעלה להיות בבחי׳ אשת חיל עטרת בעלה. דהיינו בבחי׳ מלוכה
 וממשלה על בחי׳ שמים חסד כוי. והיינו שהוא המשכת אור א״ס ב״ה
 להיות בחי׳ שמיס כוי. והיינו לפי אשר קדשנו במצותיו של הקב״ה
׳ הקב״ה יושב ושונה כנגדו  עצמו. וכמארז״ל הקב״ה מניח תפיליו מ
 כו׳ שהוא עניו המשכת אור א״ס ב״ה בבתי׳ תפיליו כו׳ ות״ת הוא עניו

 *) עיין בהוספות.
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 על אור א״ם ב״ה בעצמו ובכבודו שהוא לבדו הוא מקור החיים מקור
 התעגוגים והעוה״ב תענוג הנשמות הרי ביו״ד נברא, אלא עיקר
 אתערותא דלעילא הוא לפי שהמצות הם קשוטי כלה מעונג העליון
 ולכד על ידי ביטול הנפש מעונג זה יכולה היא להמשיד כוי. אד
 עונג הזה הוא למעלה מסדר ההשתלשלות ואינו נתפס ומושג בשום
 שכל והשגה ולית מחשבה תפיסא כלל וביטול הנפש לגבי עונג זה
 הוא כמו למשל סוס שברכבי פרעה שבחי׳ ביטול שבמרכבה זו היא
 לגבי עונג ושעשועי הרוכב עצמו הגם שהמרכבה עצמה אינה משגת
 כלל ואינה מרגשת שום תעגוג והתפעלות כלל. (וקרוב לזה איתא
 במבוא שערים (שער שלישי ח״ב ספ״ה) וז״ל כי אלו הם תכשיטין לפני
 אחר ולפניו העלם אחד העלם כו׳ ע״ש ועיין בפ׳ משפטים (צ״ה א׳).
 וברבות פ׳ דברים איתא ע״פ אלה הדברים. א״ר יהודה בר׳ סימון
 בשם רבי לוי מה הדבורה הזאת כל מה שהיא מסגלת. מסגלת
 לבעליה. כד כל מה שישראל מסגלין מצות ומעשים טובים הם מסגלים

 לאביהם שבשמים עכ״ל. והוא מובן ע״פ הנ״ל):

 בארו לחייך בתורים צוארך בחרוזים. וארז״ל לחייד הם שני לוחות
 בתורים הם שני תורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה. (עייז
 רבות בשה״ש). ולהבין מהו בתורים והוה ליה למימר בתורות. ונקדים

 להבין המשל כפשוטו כי תורים הם תכשיטין הנעשים כעין ראש תור
 שהוא תבנית משולש (ע׳ בשבת דפ״ה ע״ב) והיה דרכו לעשות שני
 תכשיטין כעין תורים לתת בלחיים. ולהבין הנמשל מזה הנה התורה
 והמצות נחלקים דרד כלל לג׳ בחינות תורה ועבודה וגמ״ח שהם בחי׳
 אמ״ר (וכמש״ל ע״פ לסוסתי כר). אש ממטה למעלה בחי׳ עבודה כוי.
 ומים הוא חסד וצדקה להחיות רוח שפלים מלמעלה למטה והבחי׳
 הממוצעת היא התורה והנה בחי׳ אמ״ר היא בחי׳ סגול וסגול הוא
 מלשון סגולה, כמו עד״מ שיש ענינים מרפאים בדרך רפואה וטבע ויש
 שהם מרפאים בדרד סגולה שעפ״י דרך הטבע אין דרד להיות רפואה
 עי״ז אליו ומ״מ יש איזה סגולה בדרד רחוקה ונפלאה במה שאינה
 מושגת בהשגת והשכלת הרופאים הטבעים להיות על ידי זה רפואה זו
 וכר על דרד משל גקראים ישראל עם סגולתו שאותנו בחר ה׳ שלא
 כסדר ודרר ההשתלשלות מעילה לעילה אלא ישראל עלו במחשבה
 למעלה מסדר ההשתלשלות שמה שנמשד למעלה מסדר ההשתלשלות
 נקי בשם סגולה [ועיץ• מהר ר״פ תרומה דקכ״ו סע״א. ח״א פי נח ם״וז א׳ ויצא
 קס״א בי. ח״ג במדבר קי״ט ב׳ האזינו דרצ״ח בי. ועמ״ש מעניו סגול סד״ה אסרי

 לגפן עירה], וכן בחי׳ אמ״ר הנ״ל נמשד למעלה מסדר ההשתלשלות כוי.

 וגם הם בבחי׳ נקודת סגול כי עניו סגול היינו שנקודה האמצעית הוא
 תחת שני הגקודות שכו סדר העבודה תחלה צריר להיות בבחי׳ אש ממטה
 למעלה כוי. ואח״כ אם רץ לבר שוב לאחד להיות המשכות מלמעלה למטה
 בבחינת צדקה וגמ״ח להחיות רוח שפלים כו׳ והתורה היא בחי׳ ממוצעת
 דהיינו שהוא להיות למעלה ולמטה שוין כמ״ש ולא תחללו את שם קדשי
 פי׳ שלא לעשות חלל והפסק להשראת שם קדשו שיהיה גם למטה כסא
 ומכון לשבתו ית׳ כמו למעלה [וכמ״ש בפ׳ ראה סד״ה כי תשמע בקול כו׳
 לעשות הישר כו׳ ע״ש ובפ׳ יתרו םד״ה משה ידבר והאלקים יעננו כוי, ועמ״ש
 בד״ה ביום השמיני עצרת בפי׳ ואמת ה׳ לעולם, ואמת זו תורה] והיינו
 ע״י עסק התורה כי הלומד דבר הלכה הוא רק שנמשר אחר* התנאים
 והאמוראים כמו ר׳ אליעזר אומר ב״ש אומרים. וגם לפעמים לומד
 במסכת שאין צריר לה כלל למעשה אלא עיקר כוונת הלימוד כדי להיות
 ואשים דברי בפיר שדבר ה׳ זו הלכה היא המדבר בפיר וצריד לעשות

 שו-ה שהוא — דרנו: באוה״ת: דרכם.
 *) עיין בהוספות.

 ע״ש שמבואר בהדי׳ דאורח היינו שצדיקים לבד קיימי ושלטי בההוא
 אתר ואין משם יניקה לחיצונים כלל וארח כנשים שאני. שהוא עניו
 דרד נשים מותרי השפע והפסולת שדוחה לחוץ כו׳ ולפ״ז בפסוק לרוץ
 ארח שנזכר סתם ארח. י״ל דהיינו להיות ע״ד בחי׳ ארח צדיקים
 שבזהר הנ״ל. לבלתי יהיה יניקה לחיצונים וע׳ במק״מ תרומה (קל״ז א׳)
 ובפי׳ הרמ״ז בזהר ר״פ בהעלותה בפי׳ לרוץ ארח. וזהו עניו מעין
 חתום. וביאור עניו זה היינו כי והוא כחתן קאי על תשב״כ ישיש
 כגבור לרוץ ארח היינו לבחי׳ תשבע״פ שהיא בחי׳ כלה. ומבואר בפ׳
 בראשית םד״ה להבין ענין הברכות עניו זכה נעשית לו סס חיים כו׳
 משא״כ לא זכה ח״ו וכמו דואג ואחיתופל כוי, זהו ענין שנמשר אחר
 הפסולת דארח כנשים כוי, אבל צ״ל חתום תורה בלימודי להיות וכל
 בניד למודי הי. וזהו ענין חותם בברוד וזהו לרוץ ארח בחי׳ וארח
 צדיקים כו׳ ועמר כולם צדיקים כוי. ופי׳ ישיש י״ל בגימטריא תר״ר
 המשכת תר״ד עמודי אור שמהם שרש תרי״ג מצות דאורייתא עם ז׳
 מצות דרבנן שכנגד זה ג״כ תר״ד אותיות בעשרת הדברות. נמשכים
 לרוץ אורח שהתגלותם בתשבע״פ וכמ״ש באגה״ק בד״ה אשת חיל

 עטרת בעלה):
 ד והנה לפי שכל בחי׳ וסדר ההשתלשלות הנ״ל היא נעשה ע״י
 ישראל שהם הם הממשיכים חיות ואור א״ס ב״ה בכל
 העולמות מריש כל דרגין כוי ע״י התורה והמצות שיתלבש אור א״ס
 ב״ה להיות חפץ חסד ועולם יבנה שהכח הזה ניתן לישראל עם סגולתו
 דוקא. משא״כ עו״ג אין יכולים להמשיד כלום כמ״ש במ״א, לכן נקי כנס״י
 רעיתי פרנסתי, וכמו עד״מ המאכל שמפרנס את האדם שהוא הוא הממשיד
 חיות מן הנפש שבמוח לכל האברים כי חיות האדם תלוי במוחו שהוא הוא
 הממשיך חיות לכל האברים כוי אלא שאם אינו אוכל כמה ימים מתחלש
 מוחו ואין הנפש שבמוחו בכחה להיות מקושרת בגופו להחיות האברים
 ועי״כ משתנים חושי כח הראיה כוי. והמאכל הוא המחזיק כח הנפש
 והמקשר אותה עם הגוף לחמשיר משם חיות. כד עד״מ ישראל הם הם
 הממשיכים חיות ואור א״ס ב״ה מבחי׳ סובב כל עלמין להיות ממלא
 כל עלמין ושיהיה עולם חסד יבנה ע״י התורה והמצות בחי׳ דברר נצב
 בשמים שיהיה בחי׳ אתערותא דלעילא לעילא מן ההשתלשלות כו׳ כנ״ל
 (ועמ״ש עוד מעניו רעיתי ע״פ אני ישנה ולכי ער. ובד״ה הנך יפה רעיתי ועיפ

 ני תבאו אל הארץ ושבתה הארץ), ועם זה יובן מה שכתוב לסוסתי ברכבי

 פרעה דמיתיד רעיתי שבחי׳ רעיתי פרנסתי הנ״ל הוא דומה לסוסתי
 ברכבי פרעה. והעניו כי כמו עד״מ הסוס שברכבי פרעה הגשמי מפני
 שהיה מלד בוודאי היה מקושט בתכשיטין כמו שעושין לסוסי שרים
 ומלכים בעת שרוכבים עליהם או כשהם מקושרות במרכבה. והנה
 הסוס עצמו אינו יודע ומשיג הקישוטין ולא את המרכבה ורוכבו רק
 הקישוטין והמרכבה הוא בשביל הרוכב עצמו וכשהוא צריר לרכוב מקשטין
-את הסוס ונותנו במרכבה שכר נאה לו. וזהו תענוגו שמתענג על ידי
 הסוס, וכד עד״מ הנה כתיב אצל הקב״ה כי תרכב על םוםיר כו׳ שיש
 מרכבה שהיא בחי׳ סוסים וכמ״ש בנבואת זכריה סוסים שחורים סוסים
 לבנים כוי. משא״כ ישעי׳ ויחזקאל ראו פני אריה פני שור כוי. והיינו
 כי בחיי פני אריה פני שור כוי הוא ע״י איזה השכלה והשגה באור
 הנמשך עליהם. וע״כ הוא בבחי׳ שרפים כרשפי אש אהוי״ר כוי. אבל
 בחי־ סוסים הם בחי׳ אותיות שאיו בהם השכלה ושכל אלא השכל רוכב
 ומנהיג אותם רק שהם מרכבה וביטול לגבי הרוכב עצמו שיהי׳ לו
 הנאה והתענוג משעשועי המלר בעצמו שאינו נראה ונתפס בבחי׳
 מרכבתו כלל וזהו דמיתיר רעיתי שרעיתי פרנסתי הוא להיות בבחי׳ בי
 אמרתי כו׳ כדי שיהי׳ את ה׳ האמרת כו׳ הוא ג״כ בחי׳ סוס שאין נפש
 האדם עצמו משגת כלל באור א״ס ב״ה עצמו ובכבודו להיות מתענגת



 לקוטי שיר השירים תורה יג

 והיה אור הלבנה כר ובד׳׳ה משמח חתן כר ועי נזהר ס״פ תרומה קע׳׳ה ב׳] דהיינו

 אפילו בבחי׳ קצה אחרון שהוא רחוק מקצה הראשון לגמרי דהיינו בחי׳
 עלמא דפרודא דברים זרים ונפרדים כו׳ ונמשך קול והמשכה עליונה
 מלמעלה שיתחברו ויתייחדו גם הם ליחודו ית׳. וזהו ויקח מאבני
 המקום וישם מראשותיו כו׳ כי הוא יתברד מקומו של עולם כמאמר
 ברוך המקום בחינת ממכ׳׳ע, ואבנים הם בחינת אותיות שנפלו בשבירת
 הכלים ויעקב הוא המביאן ומעלה אותם למעלה בבחינת מראשותיו
 [עמ״ש מעניו זה ר״פ ויצא בד׳׳ה ושבתי בשלום כר]. וכשם שבמשל החרוזים

 מאבנים טובות שהם נקובים וחלולים כך צריד לעשות מקום חלל,
 כמ״ש ולבי חלל בקרבי להיות כלי ריקן מחזיק המשכות אור א״ם ב״ה
 שאין אור א׳׳ם ב״ה שורה ומתגלה אלא במי שבטל אליו במציאות לגמרי
 בבחינת אין ממש שלא יהיה תופס מקום כלל ליש ודבר. וכדי להיות
 ביטול זה הוא על ידי בחינת קול יעקב שהקול מעורר הכוונה והכוונה
 אינו מחשבה לבדה כ״א להיות מכוון כוי. וכך בחי׳ כנ׳׳י נקרא כוונה
 ע״ש שצריד לכוון את לבו לגבי א״ס ב״ח בבחינת ביטול כוי שיהיה
 מכוון נגד בחינת איו ערוד לד בו׳ שיהיה נתפס במוחו ולבו כי אין
 עוד מלבדו. וזהו עניו שיכוונו את לבם שבמשנה רפ״ה דברכות היינו
 כאדם המכוין לזרוק חיצו במקום ידוע כר תהיה כוונת הנפש לצאת
 מנרתקה ולהשתפר אל חיק אביה בבחי׳ ביטול במציאות ולהתכלל
 במקורה מקור החיים מקור התענוגים אור א׳׳ס ב״ה, שיהיה אור
 א״ס ב״ה ממש שורה ומתגלה בנפשו כי אין אור א״ס ב״ה שורה
 ומתגלה אלא במי שבטל אליו והוא בחינת עשיית הנקבים והחלולים
 שבאבנים טובות [ועמ״ש בד״ה לא הביט און ביעקב מעניו מצות צריכות כוונה,
 ומ״ש בד״ה ושמתי כדכד כפי׳ ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ], כדי

 שיכנוס בהם החוט המחברם וכד הוא עד׳׳מ בחינת ביטול הנ״ל להיות
 בבחינת ולבי חלל בקרבי שהוא בחי׳ כלי ריקן. וזהו מ״ש הקל קול
 יעקב. והנה קול הראשון חסר וי׳׳ו שהוא בחינת תפלה והעלאה ממטה
 למעלה להיות כאריה ישאג• אד א״א להיות העלאה זו בלתי על
 ידי המשכה בחינת קול העלית מלמעלה למטה. וכמ״ש במ״א ע״פ
 הקל קול יעקב, ועד״ז איתא בזהר בשלח (דך נ׳ ע״א) בתוספתא עד לא
 אשתקע אוירא דכיא ולא נהיר אבניו נקיבו הוו סתימאן. שצ״ל המשכה
 בתחלה מבחי׳ אוירא דכיא שעי״ז יהיו האבנין נקיבן והוא בחי׳ המשכת
 מ״ד לעורר המ״ן דב״ן אבן א׳ ב״ן ובו׳. וזהו עניו הקול וההמשכה
 מלמעלה לעורר הקול שמלמטה למעלה והכוונה כוי. והקול הב׳ דיעקב
 המלא וי״ו הוא בחי׳ בריח התיכון שמכריח מן הקצה אל הקצה והוא
 בחינת חוט הנכנס בתוכם לחברם שיהיו לאחדים שהחוט הוא בחינת
 המבריח מו הקצה אל הקצה שיהיה בחי׳ אני ה׳ לא שניתי ואני ראשון
 ואני אחרוו בשוה [והוא בחי׳ תורה וכנ״ל ממ״ש ע״פ כי תשמע בקול
 כו׳ לעשות הישר כו׳ והיינו שהתורה היא פנימית רצונו וחכמתו יתברר
 והוא וחכמתו ורצונו הכל אחד וזהו בחינת החוט הנכנס לתור האבנים
 לחברם כו׳ ועמ״ש* סד״ה ויקח קרח בענין בן פורת יוסף]. וזהו כה
 אמר הוי׳ מלד ישראל וגואלו ה׳ צבאות אני ראשון ואני אחרון. כי מלך
 ישראל הוא בחי׳ מלכותו ית׳ השוכן ומתלבש בתחתונים בהשתלשלות וירידת
 המדרגות מאור א״פ. וגואלו של מלר פי׳ שיגאול ויפדה מדת מלכותו
 ית׳ מהתלבשות* בק״נ ולהיות בבחינת את השמים ואת הארץ אני מלא
 בבחינת שמים ובבחינת ארץ בשוה להיות הגילוי למטה כמו למעלה
 ואז אני ראשוו ואני אחרון בשוה [ועמ״ש בד״ה ששים המה מלכות
 בענין ומשם יפרד כו׳ מפלגא דלעילא כוי, אכן על ידי זורע צדקות
 נמשר מצמיח ישועות להיות הגילוי למטה כמו למעלה. וזהו ענין אני
 ראשון ואני אחרון בשוה כוי, ועיין בפרדס בעה״כ ערר גאולה בענין
 וגאלתיר אנכי, ועיין ר״פ ויגש (דר״ה ע״ב) גבי אין מפםיקין בין גאולה
 לתפלה כמה דלא מפסיקיו בין תש״י לתש״ר], והארה והמשכה זו להיות

 •) עייו בהוספות.

 פיו כלי ומכון להיות בחינת ביטול לדבר הי, וזהו בחינת סגול שתי
 נקודות שוות והשלישית ממוצע׳ תחתיהם. והנה כל זה הוא בסדר
 העבודה שלמטה באדם. אבל הנה באתערותא דלתתא הוא אתערותא
 דלעילא שם נעשה שלש בחי׳ נקודות הנ״ל בבחי׳ םגולתא שהנקודה
 אמצעית היא למעלה עומדת על גבי שתי הנקודות. שממטה למעלה
 בעבודת האדם הנה הנקודה אמצעית היא האחרונה שמתחלה צריר
 להיות סדר העבודה ממטה למעלה כוי. ואח״כ המשכה כוי. ואחר
 כר יכול לבא ולעלות ולהגיע למדריגת בחינת ביטול דבחינת ולא תחללו
 כוי. אבל מלמעלה למטה באתערותא דלעילא שם בחינת נקודה

 האמצעית היא בעצם וראשונה:
 ב והנה כתיב תורי זהב נעשה לד עם נקודות הכסף. (ע׳ רבות נשא
 ס״פ י״ג) פי׳ שבחי׳ סגול זה שהוא בבחי׳ נקודות הוא בבחי׳
 כסף בחיי אהבה של קרירות, אבל בבחי׳ ומעלת הזהב על הכסף שהוא
 בבחי׳ רשפי אש וכו׳ נעשה נקודות אלו בחי׳ תורים כמו ראש תור
 בגמרא בחינת משולש דהיינו להמשיד קוין לנקודות אלו כי בהיותן
 נקודות הם כמו ענינים נפרדים להיות תחלה ממטה למעלה רשפי
 אש כו׳ ואח״כ מים כוי. והיינו בהיות האהבה בקרירות הם ענפיו
 מתפרדין כו׳ אבל בהתלהבות והתלהטות האהבה הנה נעשו בבחינת
 התכללות זו בזו. ועל זה נאמר והחוט המשולש כו׳ [ועיין מענין
 תורי זהב* בפ׳ נשא (קמ״ג סע״ב ודקמ״ב סע״א) בעניו מי זהב (קל״ה
 ב׳). ובפ׳ האזינו (דרצ״ב סע״א) תולדות (קמ״ה ב׳), בעניו הנחמדים

 מזהב בפ׳ נח (ע״א בי) ויחי (רמ״ז א׳). ור״פ קרח. האזינו (רצ״ה בי).
 ובפי תרומה (קמ״ח א׳) דודאי זהב סליק יתיר כוי הובא בפרדס ש״י
 פ״ג, ועמ״ש מענין האהבה שבהתלהטות שהיא בחינת כמעלת הזהב
 בד״ה ועשית ציץ זהב טהור ובד״ה ויושט המלד לאסתר את שרביט
 הזהב ובפ׳ מקץ בד״ה כי עמר מקור חיים ובפ׳ בהעלותה בד״ה
 ראיתי והנה מנורת זהב, וכפ׳ בהר בד״ה כי תבאו כוי ושבתה הארץ
 ובפ׳ שלח ע״פ והיה לכם לציצית ובפ׳ תשא ע״פ שמאלו תחת לראשי
 ובס׳ ש״ב פ״נ. ומענין* התכללות המדות בפ׳ תולדות בביאור ע״פ
 מים רבים בענין רבקה של שלש שלש בקר בו׳ ובביאור ע״פ וקבל
 היהודים בסופו ובפי ואתחנן ע״פ וידעת היום. ומ״ש בםמוד* בענין ב׳
 תורים ב׳ תורות כר י״ל שהן עצמן בחי׳ זו״נ כשהן בהתכללות, ועמ״ש
 סד״ה כי ההרים ימושו בענין ואגודתו על ארץ כו׳ ואגודתו היינו ג״ב בחינת
 התכללות. וע׳ עוד מענין* תורי זהב בזח״א בראשית (דף א׳ ע״ב) וירא
 (צ״ז בי) ע״פ וקול התור, ויקרא (דף ד׳ ע״ב)]. והנה כמו שבחי׳ נקודת

 סגול הם ב׳ בחי׳ סגול וסגולתא דהיינו ממטה למעלה וממעלה למטה
 כן בבחי׳ תורים הם ג״כ ב׳ תורים ממטה למעלה וממעלה למטה
 והם ב׳ בחי׳ תורות תשב״כ ותשבע״פ, וזהו נאוו לחייך בתורים בו׳
 פי׳ לחייר לחי עליון ולחי התחתון מקום מוצא הבל הדיבור כי הבלא
 סליק לעילא כו׳ בחי׳ גבורות והסתלקות הוא בחי׳ רשפי אש מעלת
 הזהב על הכסף, [ועמ״ש בפ׳ אחרי בד״ה כי ביום הזה יכפר הבל הלב
 אותיות להב כו׳ וגם הוא כלול מכל ג׳ בחי׳ אמ״ר, ועמ״ש הרמ״ז פ׳
 פנחס (דרט״ו) בד״ה האי אומאה בענין אמ״ר*] מעלת האהבה כו׳
 הנ״ל נעשה ונמשר בחי׳ תורים לבחינת נקודות אלו ונעשה מהם קוין
 בהתכללות הנקודות זו בזו וכל זה בבחי׳ לחיים שהוא מקום מוצא הבל
 הדיבור כוי כי הבל סליק לעילא [עמ״ש מעניו הבל הדיבור בד״ה ביום השמע״צ
 וע׳ בע״ח שער העקודים פ״א וע׳ בזח״ג בפ׳ תזריע מ״ז ב׳ ח״ב שמות גי א׳

 ובמק״מ שם]:

 ג אבל צוארר בחרוזים הוא בחי׳ אבנים טובות ומרגליות מופרדים
 וקבועים ותלויים בחוט שהחוט נכנס בהם ומחברם שלא
 יתפרדו. וכד עד״מ נמשר הקל קול יעקב יוד עקב הוא מדתו של יעקב
 בחי׳ חוט מבריח מן הקצה אל הקצה [עמ״ש מעניו זה דיעקב בפ׳ צו בד״ה

 שו־ה ב׳)— בעניו: בדפוס ראשון: ובעגין.
 *) עיין בהוספות.
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 כבקרת רועה עדרו כו׳ כן אבקר את צאני. ואומרים זה בפייט כר״ה
 והיינו לפי שאז הוא בחינת הרועה בשושנים) וכמ״ש בבהמ״ז רוענו
 זוננו פרנסנו. והפי׳ השני ברעיתי הוא כפשוטו לשון ריעות ואהבה
 כמ״ש או רעד אשר כנפשר וכתיב למען אחי ורעי וכתיב זה דודי וזה
 רעי. והענין כמו עד״מ למטה שהתקשרות והתחברות הנשמה עם
 הגוף הוא ע׳׳י המזון שכשאוכל לחמו שמתברר האכילה במעיו בבירור
 אחר בירור עד שהמובחר שבמאכל נתהפד לדם הנפש ועולה ללב ומהלב
 עולה המובחר אל המוח. וכמ׳׳כ יובן למעלה כי הנה א׳׳ס ב״ה אין ערוד
 אליו כלל וגם כל הנאצלים כלא חשיבי וכל התהוותם רק מבחינת מחשבה
 אחת לבד שעלה במחשבתו ית׳ אנא אמלוך כו׳ שמחשבה זו היא חיות כל
 העולמות ולפי שמחשבה זו הוא להיות בחי׳ מל׳ ע״כ נאמר אחת היא יונתי
 כו׳ וזהו סוף מעשה במחשבה תחלה. ועד״ז כל אורך זמן של חורבן בהמ״ק
 נחשב ממש כרגע אחד אצלו ית׳ כמ״ש הסתרתי פני רגע ממר כו/ ואי
 לזאת הרי מחשבה זו האחת צמצום גדול ועצום מאד הוא אצלו ית׳ ובתחלת
 הבריאה הי׳ זה בחסד חנם, ועכשיו צריכים להמשיכו ולעשות רצון אצלו ית׳
 להתלבש במחשבה זו והכח הזה בנש״י לפי שעלו במחשבה וזהו עניו ישראל
 מפרנסין שממשיכים גילוי אור א״ס במחשבה עילאה כמו שע״י המאכל
 מתחזק המוח שה״ז התחברות הנשמה עם המוח ומהמוח מתפשט ללב
 ולכל האברים כר הנה למעלה ממחשבה עילאה נמשד ומתפשט אח״כ
 בכל הט׳ מאמרות בו/ אד הנה במה ממשיכים היינו פי׳ השני דרעיתי
 לשון אהבה וריעות שע״י שמעוררים בחי׳ הרצון אליו ית׳ שלא להיות חפץ
 ורצון אחר במ״ש מי לי בשמים ועמד לא חפצתי כוי עי״ז מעוררים ג״כ

 רצה״ע שישפיל א״ע להתלבש במחשבה זו:
 ב והנה כתיב יפה את רעיתי כתרצה. והענין כי יש ב׳ בחינות
 ברצון. הא׳ הוא הרצת השורה במוחו בהעלם, שכשיתבונן
 המשכיל בגדולת א״ס ב״ה נולד ונתעורר הרצון במוחו ועיין בס׳
 ש״ב פי״ו ועדיין הוא שורה במוחו ואינו מתפשט בלבו ממש וזהו
 הנקרא רצון בלה״ק (וכנודע דגלגלתא נקרא רצון כמ״ש והיה על מצחו
 תמיד לרצוו ועמ״ש בד״ה תקעו בחדש גבי רצון העליון שלמעלה
 מעלה מבחינת חכמה והוא מתגלה בראש השנה שהוא בחינת ראש
 וגלגלתא דחפיא על מוחא כו׳ ע״ש). והב׳ כשהרצון נמשר בבחי׳ גילוי
 בלב ממש אזי נקי רעותא דליבא והוא תרגום של רצון שבלה״ק כמו
 שהתרגום ענינו הוא פי׳ הלשוו הקדש וגילויו כמארז״ל אלמלא תרגומו
 דהאי קרא לא ידענא מאי קאמר כו׳ כמ״כ הרעותא דליבא זהו
 הגילוי של הרצון שבמוח כי כשמתגלה הרצון ונמשד בלב זהו גילוי
 יותר שהלב גשמי וקרוב לגוף יותר מהמוח כמש״כ בסש״ב ח״א פי״ו,
 וזהו בחי׳ רעיתי לשון ריעות וחיבה והוא רעותא דליבא וזהו יפה
 את רעיתי בחי׳ הרעותא דליבא. כתרצה כבחי׳ הרצה שבמוח והיינו
 כשמתחברים הב׳ רצונות של הלב והמוח ביחד וזהו ואהבת בכל לבבר
 ואהבת ב״פ אור היינו ב׳ רצונות הנ״ל. והנה עי״ז שנש״י מתעוררים
 במוח ולב להיות רעיתי כתרצה עי״ז מעוררים בו מלמעלה גילוי רצון
 העליון במחשבה הא׳. ונקרא רעיתי פרנסתי כמשל המאכל שגורם
 התפשטות והתחברות הנשמה במוח ומשם ללב ולכל האברים כר
 נמשר למעלה גילוי אור א״ס בחכמה ובינה תרין ריעין כוי. והנה עי״ז
 כשנמשד האור בח״ע אזי נמשד ג״כ המשכת ח״ע ורצון העליון המלובש
 בה גם בכל נש״י והוא כמו עד״מ כשמתחזק המוח ע״י המאכל ונמשד
 בו חיות הנפש אזי נמשד ומתפשט מהמוח החיות לכל אברי הגוף אף
 גם בבחי׳ הרגלים שיש לו כח להגביה רגליו ומעמידו על רגליו כו׳ וגם
 בכל צער וכאב שברגל מרגיש תומ״י במוחו בו׳ כמ״כ למעלה כשנמשר
 אור א״ס להתלבש בח״ע נק׳ אבינו כי ח״ע נק׳ אבא והצדיקים נקראים
 בניו כמ״ש בנים אתם לה׳ אלקיכם והיינו כי ברא כרעא דאבוה הוא

 בבחינת אני ראשון ואני אחרון בשוד. תלוי בישראל עם קרובו וכמ״ש
 במצות אשר יעשה אותם האדם שהאדם עושה אותם למצות. כי הנה
 המשכיל יבין דענין הנ״ל ויקח מאבני המקום כו׳ שייר גם כן בתורה
 ומצות שהם מלובשים בענינים גשמיים ונקרא בחינת אבני המקום
 בחינת אותיות וישב״ב י״ש כ״ב הם נובלות חכמה שלמעלה, וכדי להיות
 בהם בחי׳ גילוי הארת אור א״ס ב״ה מחכמה עילאה וגם להיות
 הארת אור א״ס ב״ה בחכמה (ובחסד) מבחינת כי חפץ חסד הוא [עמ״ש
 בד״ה לסוסתי גבי כי אמרתי עולם חסד יבנה]. הנה הארתם והמשכתם

 הוא על ידי ישראל כמ״ש אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וכתיב
 ועשיתם אתם שישראל עושים אותם להמצות כנ״ל [ועמ״ש בד׳׳ה תורה צוה לנו
 8שה כר] והיינו ע״י רוח אייתי רוח. והכח הזה לישראל הוא בחינת קול
 יהמשכה עליונה מבחינת אריה ישאג כמ״ש במ״א להיות רוח אייתי רוח,
 ואח״כ הקול הב׳ להיות המשכה באמשיד רוח שיהיה הארת אור א״ס ב״ה
 שורה ומתגלה בת״ת ומצות בחי׳ אני הוי׳ לא שניתי ולמעלה ולמטה שויו
 והוא בחינת חוט המחברם וזהו כחוט השני שפתותיד ומדברך נאוה [פי׳
 מדברך היינו הדבור בד״ת וכמ״ש בזח״א בפ׳ ויחי(דרמ־׳ו ע״כ) ונקרא ג״כ
 אמרי שפר כו׳ ע״ש• אד בענין כחוט השני צ״ע דהנה איתא בזהר ויקרא
 (דכ״ג ב׳ ודכ״ה סע״א וע״ב) שע״י עסק התורה נמשד עליו חוט של

 חסד ע״ש וכמ״ש בגמרא. והרי חוט השני משמע בחי׳ גבורה כמ״ש בזח״א
 בפ׳ ויחי (דרל״ח בי) ע״פ כי כל ביתה לבוש שנים, וע״ש (דרמ״א סע״ב)
 ובפ׳ בראשית (דמ׳׳ד בי) בענין חוט השני ובלק״ת ביהושע• אד בזהר
 תרומה (דקל״ט אי) בעניו ותולעת שני לפי׳ המק״מ שם היינו בחינת
 חסד וגם א״ש דקאי על עסק התורה שזהו בחי׳ תולעת שאיו כחו אלא
 בפיו וכמ״ש במ״א ע״פ זאת חקת התורה כו׳ ושם נתבאר דהוא גבורה
 שבחסד כוי, ועיין עוד בזח״ג בפ׳ חקת(קפ״ד אי). ואפשר משום דמלכות היא
 תשבע״פ שבנינה מו הגבורות. וזהו עניו דקדוקי סופרים והם ג״כ
 ודאי בחי׳ גבורה שבחסד. ולכן נקרא כחוט השני כוי ועמש״ל ע״פ
 שחורה אני ונאוה שע״י גבורות אלו נמשד גילוי אור א״ס ממש מה
 שלמעלה מבחי׳ שער רישיה כעמר נקא כוי. ועמ״ש במ״א ע״פ המאמר
 הזהר וישלח (דקע״ה בי) בפסוק כי ישרים דרכי הוי׳ כוי ע״ש]. והנה
 ע״י ביטול הנפש בתפלה בבחי׳ אריה ישאג והמשכת אור א״ס ב״ה למטה
 בבחינת דירה בתחתונים שהוא בחינת תורה ומצות אזי גם הדברים
 זרים ומפורדים לגמרי בבחינת עלמא דפרודא נמשכים ועולים מאליהם
 לאתהפכא מחשוכא לנהורא שגם עליהם נאמר ויקח מאבני המקום בחי׳
 מקומו של עולם שנפלו בשבה״כ מבחי׳ לפני מלד כוי. וזהו שמתחלה
 נאמר נאוו לחייך בתורים שהוא תשב״כ ותשבע״פ כנ״ל. ועי״ז אח״ב
 צוארך בחרוזים שצוארך בחי׳ הקול והמשכה מלמעלה למטה להיות בחי׳
 עשיית נקבים בכל מיני אבנים טובות שהם האותיות המלובשות בגשמיות
 כו׳ ע״י ולבי חלל כו׳ ועי׳׳ז אח״כ בחרוזים להיות המשכת החוט בכל סדר
 ההשתלשלות מריש כל דרגין עד סוף כל דרגיו מבריח מן הקצה אל הקצה.

 ועמ״ש ע״פ לבבתני בו׳ באחד ענק מצוארניך:

 הנך* יפה ךעיתי הנך יפה עיניך יוני0 כוי. הנה עניו הכפל ב״פ הנד
 יפה וגו׳. הוא שהא׳ כנגד נעשה והב׳ כנגד נשמע. והנה
 רעיתי יש בו שני פירושים ושניהם עולים בקנה אחד. האחד הוא
 כמארז״ל במדרש שה״ש ע״פ לסוסתי כו׳ רעיתי מפרנסתי הן שירעו
 אותי בשני תמידין בכל יום. וארז״ל ישראל מפרנםין לאביהם שבשמים,
 וכתיב רועה ישראל האזינה דהפי׳ שהוא ית׳ רועה ומפרנס נש״י
 (וכמ״ש ביחזקאל (ל״ד י״ד) במרעה טוב ארעה אותם וכתיב ותשב
 באיתן קשתו כו׳ משם רועה אבו ישראל וכתיב ביחזקאל (ל״ד י״ב)

 שדה הארת — מבזזסח: כ״ה גם בגוכתי״ק.
 «) הנן יפה: ?יצורים נדפסו לקמו נא, ג.
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 לדבקה בו ולבטל רצונך מפני רצונו ביטול במציאות, אבל יפה השני
 גדולה מבחינת יפה הראשון כמו שאמרו רז״ל הבא לטהר מסייעין לו
 הרבה שבא לטהר ולהתקדש והוא עניו המשכות המדות העליונות בחי׳
 ישראל אשר בד אתפאר, והוא בחינת ישראל דלעילא כי שרית עם אלקים
 כחתן יכהו פאר לד ה׳ הגדולה והגבורה והתפארת וכנם׳׳י היינו שמקבלת
 הפאר מבחי׳ ישראל דלעילא, וזהו ענין הגר יפה השגי, ועמ״ש עוד מזה ע״פ
 ועשו להם ציצית בו׳(ועמ״ש םד״ה בהעלותה את הנרות בעניו שיורד
 ע״פ מדותיו דהיינו מדותיו של הקב״ה, ועמ״ש סד״ה אני ישנה גבי פתחי
 לי כחודה של מחט ואני אפתח לד כוי ועמ״ש בד״ה כי תצא בענין פי׳
 יפת תואר, ומ״ש בעניו ורחל היתה יפ״ת ויפת מראה בד״ה אם לא תדעי
 לד כוי, ועמ״ש בד״ה כה תברכו בענין יאר ה׳ פניו אליר, ובביאור ע״פ
 אלה מסעי בענין תתן אמת ליעקב כו׳ ועמ״ש ע״פ מה יפית ומה נעמת
 אהבה בתעגוגים, וכ״ז הוא עניו הנר יפה בנשמע היינו בחינת יופי הנמשד
 מלמעלה, ועמ״ש בביאור ע״פ יונתי בענין ומראר נאוה), והגה מ״ש
 עיניד יונים הוא עד״מ כמו זוג יונים אחד זכר ואחת נקבה והנקבה
 מקבלת השפעה מהזכר בר ע״ד משל למעלה הקב״ה נמשל לחתן וכנסת
 ישראל נמשלה לכלה והם נקראו בחינת מקבלים מהקב״ה וכמו יונים
 שמסתכלים זע״ז כר מכל דבר יוכלו להסתכל ולראות שאין עוד מלבדו
 והוא אחד כנ״ל ולהיות ביטול במציאות עד שיהיה בטל רצונר בו׳. וזהו
 עיניד יונים כי הנה היונים הם זכר ונקבה שמסתכלים תמיד זה בזה
 ומתענגים בראייתם זה את זה, כר כנ״י היא בבחי׳ לאסתכלא ביקרא
 דמלכא ומכל דבר יוכלו לראות ולהסתכל שאין עוד מלבדו. והנה כתיב
 בי עין בעין יראו. פי׳ עין הראשון הוא ההסתכלות מלמטה למעלה
 והב׳ הוא השפעה מלמעלה לראות עין בעין כדרר שבא לראות כר בא
 ליראות וזהו עין ה׳ אל יראיו למיחלים לחסדו כוי, ועי״ז להציל ממות
 גפשם, דהגה כתיב רגליה יורדות מות שלפעמים יורד השפע של בחינת
 ממכ״ע להיכלות הקליפות וכמ״ש ראה נתתי לפניר היום את החיים ואת
 הטוב ואת המות ואת הרע ובחרת בחיים כו׳ וכמ״ש במ״א, אבל על ידי
 המיחלים לחסדו אזי יציל ממות נפשם, נפשם הוא בחי׳ ממכ״ע, שלא
 יהיו רגליה יורדות וכמ״ש רחצתי את רגלי ועמ״ש ע״פ והארץ הדום
 רגלי, ולהחיותם ברעב, דהגה כתיב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם וגו׳
 לחם היינו בחינת התורה. וזהו ענין הנד יפה בנעשה ולא זה בלבד
 הוא החיות כי על כל מוצא פי ה׳ הוא בחי׳ ההשפעה שנמשר מלמעלה
 דהיינו הנד יפה בנשמע ע״ד השמע לאזניר מה שאתה מוציא מפיר ואזי
 נק׳ התורה מוצא פי ה׳ ודברי אשר שמתי בפיר תען לשוני אמרתר
 וכמ״ש במ״א סד״ה להבין מ״ש ביום השע״צ, וזהו לחיותם ברעב שהחיות
 שלהם הוא מבחי׳ הרעב גופא מה שהם רעבים וצמאים אליו ית׳, וזהו
 רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף פי׳ נפשם מבואר למעלה. בהם
 תתעטף היינו כמ״ש נפשנו חכתה לה׳ וזהו ויענר וירעיבד ויאכילר את
 המן כוי כי על כל מוצא בו׳ ועמ״ש סד״ה ויאכילר את המן, ועוד אפשר
 לומר בעניו להחיותם ברעב שזהו ענין יוהכ״פ שנאמר בו ועניתם את
 נפשותיכם כי הוא למעלה מבחי׳ אכילה כוי כי אכילה הוא מה שמתברר
 המאכל ונהפד לדם ונכלל בבחינת חיצוניות הלב כמו שכל הקרבנות היו
 רק על מזבח החיצון, אבל פנימיות הלב הוא למעלה מבחינת אכילה
 וכמ״ש בד״ה ביום השמיני שלח. וע״ז נאמר ולהחיותם ברעב כו׳ כנ״ל

 והיינו ע״י עין ה׳ אל יראיו כר*:

 קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות.
 דומה דודי לצבי כוי. וצריר להבין שינוי הלשון שבהרים

 *) לקמן נא, ג קיצורים.

 בחיגת רגל ועמ״ש ע״פ והארץ הדום רגלי וכשנתלבש אור א״ס ב״ה
 במחשבה עילאה אזי מתפשט ונמשר בבחינת רגל כמו שאנו רואים
 שהמחשבה גמשכת בהרגל להטותה ככל אשר תחפוץ, והיינו דוקא
 כשנתלבש אור א׳׳ם ב״ה בח״ע אזי נק׳ אבינו כו׳ וזהו שאומרים אבינו
 מלכנו רוענו כוי פי׳ שזהו שנק׳ הקב״ה רועה שמפרנס הנשמות שנמשד
 ומאיר חכמתו ורצונו ית׳ בגשמות שהן בחי׳ רגל וכמ״ש פותח את ידר
 יודיד ח״ע ומשביע לבל חי רצון בו׳ להיות מתקרבים יחד הרצת של
 הקב״ה עם הרצון של הצדיקים והיו לאחדים ממש שאין להם רצון אחר
 זולתי מה שרוצה הקב״ה. וכמ״כ הקב״ה עושה רצון יראיו ועמ״ש בד״ה
 כי עמד מקור חיים בעניו השקיפה ממעון קדשד מן השמים וברד
 את כוי וענין מן השמים היינו כמש״כ בפי׳ מפרנסים לאביהם שבשמים,
 (ועוי״ל בעניו רעיתי כתרצה שהם ב׳ בחי׳ דחו״ב הנזכר ע״פ ראה
 אנכי בו׳ נקודה בהיכליה כו׳ ע״ש וזהו ותשב באיתן בו׳. משם
 דייקא רועה אבן כו׳ שעי״ז מעוררים למעלה ההמשכה בחו״ב
 ועי״ז אח״כ משם רועה אבן וכו׳ וכנ״ל (ועיין בפ׳ ויחי דרל״א ע״נ).
 עוי״ל כי אביהם שבשמים היינו אור אבא המלובש בז״א שנק׳ שמים
 חו״ג והיינו כי התנהגות העולמות ע״י המדות אן־ צריר להמשיד בהם
 גילוי ח״ע כמ״ש בד״ה באתי לגני, ועל כן אור המשכה זו הוא ע״י
 ב׳ הבחינות שבאדם הרצון שבמוח והרעותא דליבא וזהו עגין יפה

 את רעיתי כתרצה):
 ג והנה פי׳ הנד יפה רעיתי פי׳ כמו שלמטה בגשמיות עיקר היופי
 והגוי הוא בציור ומראה הכולל ג׳ גוונים יחד שאז הוא עיקר
 הנוי והתפארת והם דרד כלל ג׳ גוונים לבן אדום וירוק שכאשר הם
 נכללים יחד אז הציור נאה ומהודר משא״כ גוון לבן לבדו או גוון אדום
׳  לבדו אין בו שלימות התפארת כ״כ (וכענין מ׳׳ש כמראה הקשת אשר ט
 וידוע דג׳ גווני הקשת הם חיוור סומק וירוק וע׳ בפ׳ נח דע״א בי) פי׳ גוון

 לבן שבכנ״י הוא מדת האהבה והחסד לאהבה את ה׳ ולדבקה בו שאהבה
 הוא בחי׳ כסף כמו נכפוף נכםפתה לבית אביר שהוא גוון לבן ובמ״א
 נתבאר שזהו ענין האהבה הטבעית המושרשת בכ״א מישראל שלפיכך
 נמשל לגוון לבן שהוא גוון עצמי ואינו מורכב. כד הוא ענין האהבה הנ״ל
 שהיא מצד עצמיות הנשמה שלמעלה משכל המושג בו/ אר אחר האהבה
 והכוסף והתשוקה הנ״ל צריד להשפיל א״ע בבחי׳ שמאל דוחה בבחי׳ יראה
 ועמ״ש ע״פ השמים כסאי בו׳, וזהו גוון האדום שבהנשמות שהוא מבחי׳
 גבורה והם ב׳ בחי׳ דאברהם אוהבי ופחד יצחק. וגוון שלישי הוא בחי׳
 הירוק שהוא הממוצע ביו שני גווניו ההפכיים הנ״ל, והיינו מדתו של
 יעקב שהיא מדת הרחמים לעודד רחמים על נפשו בראותו גדולת ה׳ ית׳
 אשר לגדולתו אין חקר ויתבונן בירידת גפשו מאיגרא רמה כו׳ ועי״ז
 יכמרו רחמיו אשר רחמנות זו ממוצעת בין חו״ג, כי מה שיכמרו רחמיו
 ויחם לבו מאד זהו כעין בחי׳ גבורה כו׳ ומ״מ עיקרה מטה כלפי חסד
 ואהבה (וע׳ בפרדס שער הגווני׳ ספ״ג וספ׳׳ב). והנה מדה אחת אינו
 יפה כ״א כשיש כל הגי מדות ביחד שע״י יוכלו להיות מהלכים לעלות
 בעילוי אחר עילוי כוי. ועמ״ש בד״ה שניר כעדר הרחלים כוי ובביאור
 ע״פ וידעת היום גבי ונאספו שמה כל העדרים כוי, וכל המדות האלו בתפלה
 איתנהו כי תפילות אבות תקנום שהם אברהם יצחק יעקב שהם מקור
 הגי מדות אלו ומפגי בר כל המדות האלו חג״ת איתא בתפלות שתקנו
 האבות כנ״ל, וזהו ליעקב אשר פדה את אברהם כי מדת אהבה מדת
 אברהם בלתי מדת רחמנות שהוא מדת יעקב אינו נחשב ליפה אבל כשיש
 התכללות זו המדה בג׳ מדות אזי היא יפה ויוכלו לעלות עד אין קץ
 ועמ״ש סד״ה שניך כעדר הרחלים*, וזהו כל המדות חג״ת אהבה ויראה
 ורחמנות אז הוא יפה כמו למטה במראות. והנה זה הוא היפה הראשוו
 הוא בחי׳ נעשה שהוא יפה על ידי עשיה שלנו באהבה ויראה ורחמנות

 •) עיין בהוספות.
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 שהאדם חושב הוא מדבר ואינו בחי׳ יש מאין רק בחי׳ יש מיש רק
 מה שהיה בתחלה בהעלם המחשבה ועתה הוא בגלוי בדבור ואינו
 רק בחינת חומר וצורה חומר הוא ההעלם כח היולי וצורה הוא
 הגילוי ולכן נקרא בשם יצירה כו׳ [כמ׳׳ש מזה במ׳׳א בד׳׳ה מי מנה בפ׳
 בלק ובד״ה שובה ישראל], אף עשיתיו היינו בחינת עולם העשי׳ כוכבים

 ומזלות כוי. וכל העולמות הנ״ל אינם מקבלים חיותם רק מבחינת
 שם בלבד כל הנקרא בשמי כוי. וזהו הכל בחינת מלכות בל עולמים
 אבל בחינת מלכותך הוא כמו שבחינת מל׳ הוא בטל בעצמותו כמו
 עד״מ זיו השמש הכלול בשמש עצמו שאינו נראה שם כלל רק הוא
 בטל בעצמותו ואין אורו וזיוו ניכר ונראה רק על הארץ כוי. וזהו
 קודם שנברא העולם הי׳ הוא ושמו בלבד דהיינו שהי׳ שמו נכלל
 בעצמותו [ועמ״ש בד״ה תקעו בחודש מזה ובד״ה שיר השירים ובביאור
 ע״פ שחורה אני ונאוה], וזהו ג״כ עניו נגלה עליהם מלך מלכי
 המלכים הקדוש ב״ה כוי. מלך היינו בחינת מלכות* כל עולמים
 שמחי׳ כ״ע בחינת זיו ושם לבד בו׳ ובחינת מלך מלכי המלכים
 היינו בחינת מלכותך כמו שנכלל בבחינת עצמותו הוא ושמו לבד.
׳ ע״ש).  (ועיין* בפרדם בעה״כ ערך מלך והיותר מתיישב אצלנו ט
 וזה היה נגלה עליהם אז בחי׳ מלכותך שלמעלה מן ההשתלשלות
 שהוא בחינת מהותו ועצמותו בו׳. וזהו כי אז היה יציאת מצרים
 כי עניו מצרים הוא בחינת מיצר וגבול כמו עולם הגשמי הוא גבול
 מהלך ת״ק שנה ואף עולם המלאכים הוא בחינת גבול וצבא השמים
 לך משתחוים בחינת יש כוי. וגם עולם הנשמות המה בחינת גבול
 כי כל צדיק נכוה מחופתו של חבירו ממילא הם בחינת גבול ויש גבול
 להשגתן וכשנגלה עליהם מלך מלכי המלכים כוי בחינת הוא ושמו
 לבד שלמעלה מההשתלשלות העולמות בחי׳ מהותו ועצמותו אז הי׳
 יציאת מצרים כוי. [ועמ״ש מענין בחינות מצרים ויציאת מצרים בד״ה
 בחדש השלישי לצאת בנ״י מאמ״צ ובד״ה אני הוי׳ אלקיכם אשר

 הוצאתי אתכם מארץ מצרים ס״פ שלח]:
ה כדי שיחי׳ בחי׳ גילוי זה היו צריכים לאכול מצה. וענין נ ה  ב ו
 מצה הוא ע״ד שארז״ל (ברכות ד״מ סע״א) אין התינוק
 יודע לקרות אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן הנה יש בבחי׳ דגן כח
 שעל ידו יוכל התינוק להכיר אביו ואמו, כמ״כ ע״י בחי׳ מצה הכירו את
 אלקות בחי׳ מהותו ועצמותו דע את אלקי אביך לשה הכרה והרגשה
 כוי. והנה יש ב׳ בחיי מצה א׳ שהי׳ קודם חצות וזו צריכה שמור ושמרתם
 את המצות כוי. והב׳ שהוא בחי׳ עד שנגלה כוי* שם נאמר לא הספיק בצקת
 של אבותינו כוי שאינה באה לידי חימוץ כלל. וצריך להבין עניו חמץ ומצה
 חמץ הוא בחי׳ הגבהה וההתנשאות ויש בו טעם. ומצה הוא בחי׳ שאיו
 בה גובה והתנשאות כלל ואין בה טעם כלל. כמארז״ל בלע מצה יצא
 וכמ״כ בעבודה עניו מצה הוא בחי׳ ביטול בטל רצונך כו׳ וזה הי׳ בחי׳
 מצה הראשונה שאכלו קודם חצות היינו אתעדל״ת בחי׳ בטל רצונך כוי.
 בחי׳ אתכפייא כו׳ [ועמ״ש מזה בפ׳ ויקהל בד״ה קחו מאתכם תרומה] שלא
 להיות בחי׳ גסות הקליפה אם תגביה כנשר כו׳ וכידוע שבחי׳ גסות נקרא
 אבי אבות הטומאה שהוא מקור כל התאוות כו׳ ולכן בבחי׳ בטל רצונך
 ממילא היא בחי׳ אתכפיא וכמ״ש ובערת הרע כר. וזהו ע״י בחי׳ מצה*
 גם מלשון מצה ומריבה שהיא מלחמה גדולה לבטל היש כוי. ובבחינת
 מצה זו היה ג״כ בחי׳ מרור על מצות ומרורים יאכלוהו כי בחינת מצה
 זו בחי׳ בטל רצונך לא היו יכולים לבוא אליו כ״א ע״י בחי׳ מרור בחינת
 מרירות כוי. דהנה כפי סדור הקערה הוא מרור באמצע בחי׳ קו
 האמצעי ולכאורה הי׳ צריך להיות המרור בקו שמאל כי הוא בחי׳
 גבורות כר [כמבואר בסש״ב בפל״א וכמ״ש ג״כ(לקמר) בפ׳ במדבר בד״ה
 וידבר כו׳ מענין הג׳ לוים. מררי הוא בחי׳ המרירות כר ע״ש, וכ״ה

 שו״ה כר — שמור: בבוך 4:שימור.
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 י) עיין בהוספות.

 כתיב מדלג ובגבעות מקפץ. הנה פסוק זה נאמר על יציאת מצרים
 שהיה הגאולה בדלוג מארבע מאות שנה לרד״ו שנה כמ״ש במדרש
 שיר השירים בפסוק זה. ולהבין כל זה הנה אנו אומרים בהגדה
 מצה זו שאנו אוכלים על שום מה ע״ש שלא הספיק בצקת של אבותינו
 להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב״ה וגאלם.
 והנה לכאורה אין זה טעם מספיק כי ענין התגלות זו שנגלה עליהם
 מלך מלכי המלכים היה אחר חצות. כמ״ש ויהי בחצי הלילה כר.
 ואכילת מצה שאנו אוכלים (וכן בפסח מצרים) צריך להיות קודם חצות
 דייקא כמ״ד שהפסח אינו נאכל אלא עד חצות ובפסח נאמר על
 מצות ומרורים וגר. ולהבין כ״ז הנה ארז״ל עד שלא נברא העולם
 היה הוא ושמו בלבד. דהנה חיות כל העולמות שנמשך ממנו ית׳
 אינו אלא בחינת אור וזיו בלבד ממנו ית׳. כמו עד״מ זיו השמש
 או זיו הנר שאינו נוגע אל העצם כלל. והראיה שאף אם יש מסך
 מפסיק באופן שאין הזיו יבול להתפשט מ״מ אין בהעצם שום שינוי.
 כמ״כ למעלה כח אלקי המחיה כל העולמות נקי בשם אור שאינו
 נוגע לעצמותו ית׳ כלל ואינו פועל בו שום שינוי כמ״ש אני ה׳ לא
 שניתי ואתה הוא קודם שנברא העולם כוי. ונקי גם כן בחינת שם
 וכמ״ש יהללו את שם כוי. וכמו עד״מ האדם כשהוא בפ״ע אינו
 צריך לשם כלל רק לזולתו שיקראו אותו בשמו ואינו נוגע לעצמותו
 כלל. כן הוא בחינת כח האלקי המחיה כל העולמות הוא רק בחינת
 שם בלבד ואינו נוגע לעצמותו כלל. ונק׳ בחינת מלך. כמו למשל
 המלך על מדינתו שאין עצמותו ומהותו נתפס ומתפשט במדינה כולה
 רק שמו לבדו שנקרא מלך עליהם. כמו״כ למעלה מה שאלקות
 מחיה כל העולמות הוא רק בחי׳ מלכות שבמה שהוא מלך עליהם
 מחיה ומהוה אותם דהיינו שמו יתברך בלבד אבל מהותו ועצמותו
׳ אתה הוא  ית׳ אינו בגדר המשכה והתגלות כי הוא לבדו מרום וקדוש ט
 עד שלא נברא העולם כר. והנה בנוםחא הישנה הי׳ כתוב אתה
 הוא עד שלא בראת ועתה הוא הנוסחא עד שלא נברא כוי. והעיקר
 הוא כנוסחא זו כי כן הוא לשת הפסוק יהללו את שם כו׳ כי הוא
 צוה ונבראו כוי. וההפרש בין בראת לנברא הוא כי בראת משמע
 שהעצמות נמשך ג״כ בבחינה זו כמו עד״מ האדם כשחושב ומעיין
 באיזה דבר אזי עצמותו ג״ב נמשך במחשבה זו שאינו חושב דבר
 אחר. אבל אצלו ית׳ הוא אינו כן שאינו נוגע לעצמותו כלל רק
 דרך זיו והארה בעלמא והרי הוא כאילו נברא ממילא כי אינו פועל
 שום שינוי ח״ו בעצמותו כלל. ולכן נכון הוא זאת הנוסחא עד שלא
 נברא כר (וכמ״ש השל׳׳ה בהקדמה דף ג׳ ע״ב). וכמו זיו השמש מן
 השמש שאין שייך לומר שהשמש מאיר זיוו רק שנמשך ממילא הזיו מן
 השמש. וכמ״כ למעלה כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם
 האציל והמשיך מבחי׳ אורו ית׳ שאינו נוגע לעצמותו ב״ה כלל רק דרך
 זיו והארה בעלמא והארה זו היא מקור חיות והתהוות כל העולמות והרי
 הוא רק כאילו צוה ונבראו ממילא שאין להם ערך ויחוס כלל אליו יתברך*.
 וזהו מלכותך מלכות כל עולמים כי יש ב׳ בחינות היינו בחי׳ מלכותך
 ובחינת מלכות כל עולמים. פי׳ מלכות כל עולמים היינו מה שמחיה כל
 עולמים והוא בחי׳ מלכותו לבד כוי. ויש כמה עולמות בי״ע, כי הנה
 כתיב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. בראתיו
 היינו בחי׳ בריאה והיינו בחי׳ הנשמות שהמה בחי׳ בריאה כי בריאה הוא
 יש מאין ממש וכמו למשל המחשבה הוא בחי׳ בריאה שהוא יש מאין ממש
 כי קודם שחושב לא היו האותיות כלל, ואח״כ בבחי׳ מחשבה הם האותיר.
 וכמו״כ נשמות ישראל עלו במחשבה כוי. ולכן נק׳ בחי׳ בריאה. יצרתיו
 הוא עולם המלאכים שהמה בחי׳ יצירה כי המה בחינת דיבור בדבר ה׳
 שמים נעשו וברוח פיו כוי. וכמו הדיבור שנמשך מהמחשבה כי מה

 שו״ה שוס שינוי חיו: בבוך 4: ח״ו שום שינוי.
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 זוטא שנמשד מן המדות אל הדבור ה׳ מוצאות הפה כוי, ויש קול גדול ולא
 יסף היינו בחינת קלא פנימאה דלא אשתמע, כי בחיגת קול זוטא הנ״ל
 נקרא קלא דאשתמע, ובחינת קול גדול הנ׳׳ל הוא קלא דלא אשתמע
 (עיין* מעגין קול גדול ברבות יתרו ט״פ כ״ח ופ״פ כ׳׳ט. במדבר
 רבה ט״פ בלק (סוף ד׳ דע״ט). ובזח׳׳א בראשית (דף נ׳ ע״נ. דר״י ע״א)
 ח״ב (קל״ז א׳). ח״ג (דרם׳׳א א׳)• יעיין מ׳׳ש מעניו קול סד׳׳ה הבאים
 ישרש ובד״ה וכל העם רואים. ובד״ה הקל קול יעקב ובד״ה ויהי
 קול מעל לרקיע. ובד״ה משה ידבר ובענין מהרה ישמע כו׳ קול חתן
 וקול כלה כוי) והיינו בחי׳ המשכה מההעלם אל הגילוי היינו מו השכל
 אל המדות או אל השכל מלמעלה מן השכל שנמשד הכל מהעלם אל
 הגיליי נק׳ קול בחינת המשכה, וכמ״כ הוא כאן שנגלה עליהם מלר כו׳
 הארה גדולה שלמעלה מהשתלשלות מהותו ועצמותו כו׳ נקרא גם
 כן בחינת קול המשכה מהעלם אל הגילוי. (ופירוש הנה זה נא עמ״ש לקמן

 נעניו והגדת לננד נו׳ נעבור זה כוי):

ג על ההרימ כוי. שבחי׳ הארה גדולה לגילוי זה בא עליהם ל ד  מ
 דרד דילוג ולא כסדר השתלשלות שהוא דרד עילה ועלול
 שיש ערד ושייכות זה לזה, כמו עד״מ מבשרי אחזה שהדבור נמשד
 מהמחשבה ומחשבה ממדות ומדות משכל כל זה נק׳ בחי׳ השתלשלות
 כוי. אבל בחינת גילוי זה שהיה בשעת יציאת מצרים שגגלה עליהם
 מלד כוי. מבחינת הוא ושמו לבד שלמעלה מהשתלשלות והארה כזו
 אינה יכולה לבא בדרר השתלשלות רק דרד דילוג, כמו עד״מ א׳ שמדלג
 מהר להר אחר שרחוק ממנו שאינו יכול לילד לשם רק דרד דילוג
 יכול לדלג עליו כוי, כמ׳׳כ כאן נגלה עליהם בחי׳ והארה גדולה כזו
 מלמעלה למטה שלא לפי ערכם דרד דילוג והיינו ובמורא גדול זה
 גילוי שכינה היינו שנגלה עליהם בחי׳ מלד בחי׳ הוא ושמו לבד וגגלה
 עליהם בגילוי כ״כ עד שגפל עליהם מורא גדול ופחד מפגי ה׳ כמ״ש או
 הנסה אלקים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי כוי. מדלג על ההרים
 בזכות הרים היינו אבות וכמ״ש בגמרא (פרק קמא דראש השנה דף י״א
 א׳) ובמדרש (שמות רנה פרשה fim והיינו שעל ידי פסח מצה ומרור
 שאכלו שהם בחי׳ ג׳ קוץ היו מעוררים למעלה בחי׳ אורות עליונים
 שהמה אברהם יצחק ויעקב מדות דאצילות ועל ידם היה בחי׳ דילוג
 בחי׳ וגגלה מדלג כוי, והנה בשיר השירים נאמר בלשוו דילוג ובתורה
 גקרא בלשון פסח כמ״ש ופסח ה׳ על הפתח והוא ג״כ דילוג וקפיצה,
 והענץ הוא שבתורה נאמר לאיזה מקום היה הדילוג דהיינו על הפתח
 היינו בחי׳ מל׳ זה השער לה׳ כוי. ראשית חכמה יראת ה׳ כוי, והיינו
 בחינת מלכות הנקרא מלכות כל עולמים שיורדת להחיות כל עולמים
 ונגלה בחי׳ מלר כו׳ הארה גדולה הנ״ל בבחי׳ מל׳ הייגו בגילוי שנקרא
 פתח כוי שיכול להיות ובמורא גדול שיהיה פחד ויראה מפני ה׳ שזה
 נק׳ זה השער כוי זהו התחלת עבודת ה׳ בחינת יראה כו׳ רק שאז
 נגלה עליהם בבחי׳ זו הארה מבחינת מלד* הוא ושמו כוי. וזהו ובמורא
 גדול כוי. וזהו ופסח ה׳ על הפתח כו׳ שנגלה עליהם בבחי׳ פתח (ועייז
 נפ׳ אמור דף צ״ה ע״א נפי׳ פתחי לי) ובשה״ש לא נאמר לאיזה מקום היה

 הדילוג רק נתפרש באיזה אופן היה הדילוג היינו על ההרים כוי. ויש
 בזה ב׳ פירושים. א׳ על ההרים בזכותו כנ״ל, והב׳ על ההרים למעלה

 מן ההרים שהם מדות דאצי׳ שהארה הנ״ל היה למעלה מהם דהיינו
 בחינת מלר כוי:

ץ על הגבעות. ארז״ל גבעות הם אמהות. ולהבין זאת הנה פ ק  ד מ
 ההפרש בין דילוג לקפיצה הוא כי דילוג ברגל א׳ וקפיצה
 בב׳ רגלים וכמבואר במשנה פ״ח דאהלות והדולג ממקום למקום והקופץ
 ממקום למקום [ע״ש בפי׳ רבינו עובדיה מברטנורה ובפי׳ המשניות
 להרמב״ם וגם בירושלמי פ״ה דביצה קיפוץ עוקר שתי רגליו כאחת
 כו׳]. ולהבץ זה דהנה כל בחי׳ דילוג והארה גדולה שבאה מלמעלה

 שויה ונגלה — מלך: נניד 4 ניתוסף נגוכתי׳׳ק: מלכי המלכים.
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 בלק״ת מהאריז״ל פ׳ נשא והוא מבחיגת גבורות כו׳ ועמ״ש מענין מדרי
 בביאור ע״פ נשא את ראש בני גרשון]• אן־ מפני זה הוא בקו האמצעי
 מפני שבחינת מרירות מעורר המשכת רחמים רבים כי בחי׳ רחמים אינו
 שייר כ״א על מי שהוא במדרגה התחתונה ואין טוב לו, אבל על מי שהוא
 במדרגה העליונה ולא חסר לו כלל לא שייד עליו רחמנות כלל ומפגי זה
 בחינת רחמים הוא בחינת קו האמצעי. ולעורר בחיגת רחמים רבים הוא על
 ידי בחי׳ מרירות כשמתבונן בשכלו איר שחיות כל העולמות הוא רק בחינת
 זיו ושם בלבד אבל מהותו ועצמותו ית׳ אני הוי׳ לא שניתי אתה הוא עד שלא
 נברא העולם כוי בחי׳ הוא ושמו לבד ואין פועלים בו שום שינוי כי אין לו
 תחלה ולא תכלה כוי, ואזי תשתפר במר נפשו ויבא לידי מרירות גדולים איר
 שהוא רחוק מאלקות ועל ידי זה מעורר בחינת רחמים רבים כוי, וכמו
 שאומרים בכל יום ביוצר אור המלד המרומם לבדו כו׳ היינו כנ״ל מה* רבו
 מעשיר ה׳ כולם בחכמה עשית כו׳ הוא רק מבחינת המלר בחינת מלכות שם
 בלבד. אבל המרומם לבדו כו׳ היינו כמו שהוא לבדו בחי׳ הוא ושמו
 בלבד הוא מרומם שאיו* לו ערד ושינוי כלל אין ערוד לד כו׳ המתנשא
 מימות עולם ואם כן הרחמנות גדולה עלינו ומפני זה אנו אומרים
 ברחמיר הרבים רחם עלינו כוי. (ועמ״ש* מזה בביאור ע״פ והנה מנורת
 זהב. וז״ש בחנה והיא מרת נפש ועל ידי זה ותתפלל על הי. עמ״ש
 בד״ה לא תהיה משכלה. וזהו וימררוהו כו׳ ועל ידי זה ותשב באיתן
 קשתו עמ״ש מענין איתן בד״ה ראה אנכי נותן. ובחרבי ובקשתי
 היינו בצלותי ובעותי) וזהו ענין מרור קו האמצעי כר. ועל ידי זה
 יכולים לבא לבחי׳ מצה הנ״ל בחינת בטל רצונד כו׳ בחינת אתכפיא
 בלי טעם ובלי שום התנשאות והגבהה וצריכה שמור* ושמרתם את
 המצות שלא תבא לידי חימוץ ח״ו הגבהה והתנשאות (ועיין בפרדס
 בעה״כ ערר ושמירה אחת. ועיין בזח״ב (דקל״א א׳) בעגץ ליל
 שמורים. (ודל״ח ב׳<. ור״פ בראשית גבי כשושגה בין החוחים
 לסחרא לה לכגסת ישראל ולגטרא לה כר ועיין מ״ש בד״ה צו את בני
 ישראל את קרבני כו׳ תשמרו להקריב לי. שארז״ל שמור זו משנה
 כו׳ והייגו לפי שבתורה שבעל פה הוא גילוי רצה״ע כר ע״ש. וע׳
 עוד בפרדס ערד מצה ודבריו יובן עפמ״ש בד״ה זכור ושמור בדבור
 אחד נאמרו, ועיין ברבות ר״פ עקב (דף רצ״ב ב׳) על פסוק ושמר ה׳
 לד כו׳ ושמרתם את המצות כו׳ ועיין מ״ש סד״ה את שבתותי תשמרו
 ומ״ש במ״א ע״פ לעבדה ולשמרה). וזה היה הכל בחי׳ מצה ראשונה
 בחינת אתעדל״ת שהיו ישראל עושים ועי״ז היה אחר כד אחר חצות
 בחי׳ מצה שניה בחי׳ ביטול ע״י שנגלה עליהם מלר מלכי המלכים
 כוי. ובחי׳ מצה זו היא שלא הספיק בצקת כר שאינה צריכה שימור
 כלל שאינה באה לידי חימוץ כלל מחמת שנגלה עליהם בו׳ והוא בחי׳
 ביטול אמיתי שאין יכול לבא לידי בחינת הגבהה והתנשאות כלל ונגלה
 עליהם בחי׳ זו כדי שיהיה יציאת מצרים, כי מחמת שהיו אז ישראל
 במדרגה שפלה מאד משוקעים בין הקליפות כידוע לא היו יכולים
 לצאת מבחי׳ זו עד שגגלה עליהם כו׳ ועל ידי גילוי הארה גדולה
 כזו היו יכולים לצאת כו׳ ולא היה בה מרור כלל כי היה גילוי מלמעלה
 למטה הארה גדולה כנ״ל ולא תוכל לבא לידי חימוץ, אבל מצה הראשוגה
* ע״פ נ  היי עבודתם מלמטה למעלה [ועמ״ש עוד מעניו ב׳ בחינות מצה ה
 ששת ימים תאכל מצות], ולכן היו צריכים מרור כר לעורר רחמים רבים.

 וזהו שאגו אומרים מרור זה שאגו אוכלים ע״ש מה ע״ש שמררו המצרים
 את חיי אבותינו במצרים אבותינו הם המרות כידוע וחיי אבותינו הם
 המוחין שבמדות ובחינת מצרים ממררים את המדות כר [ועמ״ש מזה

 בפ׳ שמות בד״ה קול דודי]:.

 ג ועתה יובן פי׳ הפסוק קול דודי הגה זה בא מדלג על ההרים
 כר דקאי על יציאת מצרים כר, פי׳ קול הוא בחי׳ המשכה
 בלשון פסוק ואיגו דוקא קול גשמי דהיינו בחי׳ הדבור דאדרבה זה גקרא קול

r מעורר: לכאורה צ״ל: מעוררת.  שרה מפני -
 שויה בעה״כ — ושמיר ה: לכאורה צ״ל: שמירה.
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 הוא בבחי׳ כתר תר׳׳ד עמודי אור כידוע תרי״ג מצות דאורייתא וז׳ דרבנן הם
 תר״ד ששרשם בבחינת כתר וכמ״ש והחכמה תחיה בעליה דהיינו בבחי׳
 מלמעלה למטה החכמה מחיה המצות דהיינו שע״י חכמת התורה יודעים
 היאד לעשות המצוה אבל אעפ״כ המצות הם בעליה של החכמה ששרשם של
 המצות הם גבוהים במדרגה מבחי׳ החכמה כר [ועמ׳׳ש מזה בד״ה ראיתי והנה
 מנורת זהב]. וזהו מדלג על ההרים בזכות התורה שהתורה נקר׳ ג״כ הר ישאו

 הרים שלום והתורה נקרא שלום ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברר את עמו בשלום או
 יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי כוי, והמצות נקראו ג״כ שלום והיה
 מעשה הצדקה שלום כר. כי יש שני בחינת שלום מלמעלה למטה ומלמטה
 למעלה ועל ידי התורה נגלה בחי׳ הארה הנ׳׳ל בבחינת אהבה שהוא בחי׳ דגל
 אי. מקפץ על הגבעות היינו בזכות המצות כי המצות נק׳ גבעות כמ״ש
 וגבעות בצדקה כוי. ועל ידי המצות נגלה בחי׳ הארה הנ״ל בחינת הוא ושמו
 בלבד כו׳ בבחינת ב׳ רגלים היינו בבחינת יראה גם כן מפני שהמצות בשרשם
 הם למעלה במדרגה מבחי׳ התורה כר, ע״כ* על ידם יכול להתגלות בבחי׳
 יראה גם כן, וזהו הכל בבחינת יצ״מ וכתיב הנה בא לשון הוה ולשון עתיד ג״כ
 שאז יהיה ג״כ בחינת גילוי והארה גדולה זו שלמעלה מבחי׳ ההשתלשלות
 בחי׳ דילוג כמ״ש כימי צאתד מארץ מצרים אראנו נפלאות דהיינו שיתגלה
 בבחינה זו נפלאות שהיה בבחי׳ פלא מופלא ומכוסה כמו שהיה בבחינת יציאת
 מצרים כו׳ שנגלה עליהם אז מבחינת מלד כו׳ סתימו דכל סתימיו להיות
 בגילוי ובמורא גדול כוי. כן יהיה לעתיד ג״כ אראנו נפלאות כוי, ועמ״ש
 במ״א בפי׳ אשר עשה עמכם להפליא, והיינו ע״י תורה ומצות שעושים עתה
 ממשיכים בחי׳ זו רק שעתה אינה בגילוי ולעתיד יהיה בחי׳ זו בגילוי וראו

 כל בשר מי [ועמ״ש ע״פ כי ההרים ימושו כר וחסדי מאתר לא ימוש כר*]:

 ה לומה דודי לצבי וגו׳. הנה ארז״ל שנמשל לצבי מה צבי מחזיר
 ראשו לאחוריו כוי. וענין משל זה הוא למעלה גם כן מחזיר
 ראשו לאחוריו היינו בחי׳ חכים ולא בחכמה ידיעא ואף למעלה מבחינת
 חכמה דהיינו קרקפתא דתפילין גלגלתא דחפיא על מוחא ירד ונשתלשל
 בבחינת אחוריים היינו בחי׳ מצות שהם הכל בדברים גשמיים כמו ציצית
 ותפילין בבחי׳ אחוריים כוי. ושרשם מבחי׳ כת״ר תר״ר כוי. דהיינו שנמשן־
 ונתלבש רצונו הפשוט שלמעלה מבחי׳ חכמה אפילו מבחי׳ חכים ולא בחכמה
 ידיעא כו׳ בדברים גשמיים למטה דוקא כמו כל המצות בו׳ [ועמ״ש מזה גם
 מ בד״ה ויושט המלך לאסתר מ׳]. וזה הכל היה בפסח בחינת יציאת מצרים בחי׳

 דילוג כו׳ שלא היו ישראל ראויים לזה שהיו במצרים בתכלית השפלו׳ ולא היה
 אתערותא דלתתא כלל רק שנגלה כביכול מעצמו בבחי׳ דילוג כוי, אבל אח״כ
 נאמר* קומי לד היינו בחי׳ םפירה היום יום א׳ לעומר כוי שהיו ישראל סופרים
 כל ימי הספירה מ״ט יומיו והיינו לטהר כל המדות כידוע שיש ז׳ מדות.
 וכ״א כלולה מז׳ והוא מ״ט והיינו הכנת עצמם שיהיו בחי׳ כלי לקבל בחי׳
 גילוי אלקות שיהיה אח״כ בשבועות מתן תודה שאז נגלה ג״כ בחי׳ גילוי
 שלמעלה מההשתלשלות בחי׳ כתר כוי* רק שאז נגלה ה׳ פב״פ כו׳ כי היו אז
 ישראל ג״כ בבחי׳ פנים בחי׳ כלי לקבל גילוי אלקות ע״י עבודתם וע״י ספירה
 כוי. והיינו ע״י אתעדל״ת. אבל לא כמו שהיה בפסח בחי׳ מצה כו׳ שלא
 הספיק בצקת כוי. ואדרבה בשבועות היו מביאים לחם חמץ [והיינו לפי
 שנזדככו המדות כוי ואז ההתנשאות אינה אלא בבחי׳ הקדושה המתנשא
׳ וכמ״ש מזה גבי שבועות בד״ה וידבר אלקים כו׳ ע״ש].  מימות עולם מ
 וזהו קומי לד בחי׳ קימה מלמטה למעלה דקאי על בחי׳ ספירה שאחר
 הפסח כדי שיהיה בחי׳ פב״פ ולעתיד יהיה ג״כ בחי׳ גילוי זה שלמעלה

 מהשתלשלות םתימו כוי אראנו נפלאות כוי:
 ולהבין עגין מדלג על ההריפ מקפץ על הגבעות כו׳ בביאור
 היטב. הנה יובו ע״פ מ״ש בעגלה ערופה וערפו אותה
 אל נחל איתן. ופירשו במשנה ובגמרא פ״ט דסוטה(דמ״ו) נחל איתן שהוא
 קשה שאינו עושה פירות. אמר הקב״ה יבא דבר שלא עשה פירות ויערף
 כו׳ ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות, מאי פירות אילימא פריה

 *) עיין בהוספות.

 אינה יכולה להתגלות כי אם בבחינת רגלים כי זהו הכלל בכל בחינת גילוי אינו
 נגלה כ״א בבחי׳ רגלים כו׳ כמ״ש ועמדו רגליו ביום ההוא כו׳ והארץ הדום
 רגלי [ועמ״ש* בד׳׳ה כיצד מוקדיו לפני הכלה בו׳ ובד׳׳ה למנצח על השמינית וע׳ בלק״ת
 ס״פ משפטים בד״ד, מצות ראיה«׳]. ויש ב׳ בחי׳ רגלים היינו ב׳ בחינות בבחינת

 גילוי והארה הנ״ל בחינת קו הימין וקו השמאל בחי׳ אהוי״ר כוי. והנה ע״י
 ההרים אבות הנ״ל היה נגלה עליהם הארה הנ״ל רק בבחי׳ אהבה וימינו
 תחבקני. וזהו מדלג ברגל א׳ על ההרים אבות ומקפץ על הגבעות בב׳ רגלים
 היינו שהיה גילוי זה בבחי׳ יראה ובמורא גדול כוי. על הגבעות אלו אמהות
 והנה בחינת אהבה בנקל יכול לבא לידי גילוי מבחי׳ יראה כנראה בחוש שכל
 אדם יכול להתפעל בבחי׳ אהבה כרגע ובבחי׳ יראה אינו כ״כ מפני שבחי׳
 יראה עילאה הוא למעלה במדרגה מבחי׳ אהבה בו׳ [ועיין בפ׳ מקץ בביאור
 על פסוק כי אתה נרי שאהבה רבה היא בחינת ה׳ עילאה ויראה עילאה היא
 בחי׳ יו״ד כר וגם למעלה יותר. כי הנה יש טורי נהורא וטורי חשוכא פי׳ טורי
 נהורא הם המדות שנמשכים מן השכל חג״ת דז״א וטורי חשוכא הם חמדות
 שלמעלה מהשכל אהבה רבה חג״ת דא״א וזהו ענין מדלג על ההרים שנמשד
 מבחי׳ טורי חשוכא חג״ת דא״א בחג״ת דז״א, וזהו עניו ההרים רקדו כאילי׳ עליי׳
 חג״ת דז״א והתכללותן בגילוי אור חג״ת דא״א וכמ״ש במ״א בד״ה הים ראה
 כוי• ההרים רקדו כוי. אכן יראה עילאה שרשה במו״ס שהיא מגבורה דעתיק
 כמ״ש ע״פ כי אתה נרי הנ״ל וכמ״ש הרמ״ז פ׳ וישב דקע״ט ב׳. והוא למעלה
 מבחי׳ חג״ת דא״א ומשם נמשד בחי׳ גילוי זה במורא גדול כוי שהוא התגלות
 יראה עילאה זו בבחי׳ יראה תתאה הנמשד מבחי׳ מלכות כל עולמים, וע״ז נאמר
 ופסח ה׳ על הפתח כוי, וזהו עניו מקפץ על הגבעות בחי׳ קו הימין וקו השמאל
 כר וכתיב בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה כו׳ ושמים וארץ זהו בחינת
 האבות ואמהות כו׳ ולכן יראה עילאה נמשרמכות האמהות דייקא ועמ״ש ע״פ
 שימני כחותם בעניו אשה כי תזריע וילדה זכר]. ולהבין מפני מה ע״י האבות
 לא היה הגילוי רק בבחינת אהבה בחינת רגל אחת וע״י האמהות היה הגילוי
 גם בבחינת יראה בב׳ רגלים כוי, ולכאורה האבות הן במדרגה גדולה מן
 האמהות בי המה בחי׳ משפיעים בחינת דכר והאמהות הם בחינת מקבלים בחינת
 נקבה• אד האמת הוא ודאי כן שהמה בחי׳ מקבלים אבל הם גבוהים מן האבות
 במדרגה אחת והמה המשפיעים. דהנה בשרה נאמר כל אשר תאמר אליר
 שרה שמע בקולה שהיה אברהם צריר לקבל ממנה וכמארז״ל שהיה אברהם
 טפל לגבי שרה* בנביאות וברבקה נאמר טובת מראה מאד בלי גבול ותרד
 העינה ותמלא כדה ותעל ותאמר שתה וגם לגמליד כר שהיתה גם כן בחינת
 משפיע ותרד העינה שבחינת חכמה כ״ד ספרים הם בחינת ירידה נגדה
 (ועמ״ש בזה בפ׳ תולדות). ולהביו זאת דהנה ארז״ל שלשה הטעימו הקב״ה

 בעולם הזה מעין עולם הבא אברהם יצחק ויעקב שנאמר בהם בכל מכל כל
 כוי. והנה לעתיד כתיב נקבה תסובב גבר היינו שיתעלה בחינת המקבל
 ויהיה למעלה מבחי׳ דכר המשפיע אשת חיל עטרת בעלה כר מחמת שסוף
 מעשה במחשבה תחלה בו׳ [שם ב״ן שרשו למעלה משם מ״ה כוי] ומפני
 שהאבות הטעימן מעין עולם הבא ולכו היה אצלם גם כן בחי׳ זו שהיו מקבלים
 מאמהות כו׳ אף שודאי האמהות היו בחינת נוק׳ בחינת מקבלים רק שיש ב׳
 בחי׳. מלמעלה למטה היו האבות משפיעים והאמהות מקבלים. אבל מלמטה
 למעלה בבחינת או״ח היו האמהות למעלה במדרגה סוף מעשה כוי [ועמ״ש
 לקמן בביאור על פסוק כי על כל כבוד ועל פסוק הראיני את מראיר ובביאור על פסוק עלי

 באר] כי כן כל מדות דקדושה נעוץ סופן בתחלתן ותחלה בסוף שיש בסוף
 מבחינת תחלה סוף מעשה כו׳ ובבחינת ההשתלשלות הוא סוף במדרגה כו׳
 [וכמ״ש ע׳׳פ השמים כסאי והארץ הדום רגלי כר] וזהו למעלה בחינות אבות

 ואמהות וגם למטה יש שני הבחי׳ והיינו תורה ומצות שבבחי׳ א׳ תורה
 גדולה כמארז״ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה דהיינו ע״י חכמת התורה
 יודעים האיד לעשות המצות כידוע ואם אין עושים כן רק באופן אחר איו זו
 מצוה, ובבחי׳ ב׳ מצוד• גדולה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה נמצא המעשה
 היא גדולה ולא המדרש עיקר אלא המעשה כו׳ והיינו מפני ששרש המצות
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 לקוטי שיר השירים תורה טז

 היה רק רביעית ההין. שאף על פי שמנחתו כפולה לא היו נסכיו
 כפולים. (עניו שמנחתו כפולה י״ל ע״ד אין לד טפה יורדת מלמעלה שאין
 טפיים עולים כנגדה, כי העומר עיקרו העלאת ש׳ ב״ן כר. א״נ י״ל
 ע״ד מ״ש במ״א גבי צדקה שמדה בינונית ליתן מעשר ועשירי יהי׳
ה סופן בתחלתן ותחלתן ע  קדש. ומצוה מן המובחר ליתו חומש כי נ
 בסופו. כמאמר עשר אעשרנו לד. ב׳ פעמים מעשר מלמטה למעלה
 ומלמעלה למטה. ועד״ז י׳׳ל גם כאן. כי לפי שהעומר היא בחי׳ מל׳
 והמל׳ היא מלמעלה למטה בחי׳ עשירית. ומלמטה למעלה היא בחי׳
 כתר. וכמ״ש ע״פ הראיני את מראיד בו׳ שהוא ע״י הפרסא המפסקת
 בסיום האצי׳ בוקע האור בבחי׳ אור חוזר כו׳ ע״ש. ולכו הואיל וענין
 העומר הוא העלאת ש׳ ב״ן בחי׳ א״ח לכד הכבש הבא עם העומר
 הי׳ מנחתו שני עשרונים בו׳ בחי׳ מל׳ ובחי׳ כתר כו׳ מלמעלה למטה
 ומלמטה למעלה כאחד. א״נ ע״ד מ״ש בזהר פ׳ חיי שרה ובלק״ת שם
 דשם ב״ן נק׳ המכפלה. וע׳ בפרדס בעה״כ בערד עשרון וברע״מ פ׳
 פנחס דף רנ״ה), והגה עי״ז שהיו מקריבים הקרבן ע״ג המזבח כהלכתו
 וכמשפטו ע״י הכהן שהי׳ יודע לבוץ בזה הי׳ שורה ומתגלה אש
 שלמעלה על המזבח והוא עניו המשכת והשראת אור א״ס בבחי׳
 מל׳ ע״י עשיית המצוה זו וכדומה בשאר המצות ציצית ותפילין שהמה
 ממש כדוגמת זריעת הגרעין בארץ שנבלע ונרקב בארץ ועל ידם
 שורה ומתגלה כח הצומח בבחי׳ כלי שהוא בחיגת מל׳. וזהו ענין
 ספירת מ״ט יום שממשיכים הארה והמשכה לבחי׳ מל׳ במ״ט יום
 עד שבועות שהוא בחי׳ כתר להיות שוין בקומתו שהוא עגין עליית
 המלכות ואז נק׳ בחינת אדם. ובשבועות היו מקריביו שתי הלחם
 שהוא בא מחטים שהוא מאכל אדם כו׳ חט״ה הוא כ״ב אותיות התורה
 ואז הוא זמן מתן תורה. והטעם לזה שע״י עשיית המצוה זו נמשד וגתגלה
 בחינת הארה מלמעלה לפי שקיום המצות הם נעשים מדברים גשמיים
 דוקא כמו קרבנות מכבשים ועזים וכן ציצית מצמר ותפיליו מקלף גשמיים
 ושרשם הם מבחינת רפ״ח ניצוצין שמעולם התהו ואלה המלכים כוי
 ועל ידי קיום המצות עולה ומתברר הטוב למקומו ושרשו הוא ב״ו
 דס״ג שלמעלה משם מ״ה המברר שם ב״ן והוא עניו כל התורה
 כולה וידבר ה׳ אל משה לאמר משה הוא בחינת חכמה בחינת מ״ה
 גילוי אור א״ס בחכמה דבר אל בני ישראל כוי הם בחינת נצח

 והוד כו׳ סדר ההשתלשלות והמשכות מלמעלה למטה:
 ג והנה לזאת נקראו הרמ״ח מצות בשם רמ״ח אבריז דמלכ׳ עד״מ
 כמו החיות המתפשט ומתלבש בכל אבר ואבר לפי מזגו הוא
 ע״י הדם. כי הדם הוא הנפש והוא חום הטבעי וכידוע שעיקר חיות
 הנפש הוא ע״י חום הטבעי ורתיחת הדמים משא״כ ח״ו בהיפוד הוא
 הקרירות שהוא הסתלקות החיות מהגוף p הוא ענין המצות ששרשם
 ומקורם מבחי׳ כתר תר״ר עמודי אור כוי. וכמשל העמוד שע״י נמשך
 מלמעלה למטה כוי. כן ע״י המצוה נמשד אור א״ס להתלבש בבחי׳ כלי
 ועיקר המשכה זו הוא בחי׳ גבורה דוקא ולא בחי׳ דין ח״ו, אלא אדרבה הוא
 עיקר ההתפשטות החיות ושרשם מבחי׳ ה״ג דעתיק בוצינא דקרדוניתא
 שלמעלה מבחי' חסדים (ועמ״ש בד״ה כי בעם הזה יכפר בעניו ושמתיך בנקרת
 הצור ובד״ה שוש אשיש בעניו תגל נפשי באלקי ובד״ה ושאבתם מים גבי כוס ישועות),

 כי מבחי׳ חסדים נעשה בחי׳ מקיף לבד. כמ״ש וימינו תחבקני כו׳ בחי׳
 אחוריים לבד. ואף שבזה גדול בחי׳ כח החסדים שהמה מתפשטים למקום
 נמוד מאד כמו אברהם שיצא ממנו ישמעאל, אד עכ״ז הוא רק בבחי׳ מקיף
 לבד ולא בבחי׳ פגימי כמו שהשפעת הגבורות הם בבחי׳ פנימי דוקא כמו
 השפעת החיות בהאבר כו׳ ולזאת נקראו המצות בשם פירות שהוא עד״מ
 כמו המזון שהוא פנימי׳ והוא עיקר חיות הגוף כי לא יחי׳ בלי טרף
 ומזון אף שיתלבש בבמה לבושים אא״כ יאכל אז יתחזקו כוחות הגוף שלו
 (ועמ׳׳ש ג׳׳כ מזה בד״ה אז ישיר כר עלי באר וםד׳״ה בי ההרים ימושו איך ע״י

 ורביה אלא מעתה אזקן ואסריס הכי נמי דלא ערפינן אלא מצות.
 והנה מבואר כאן שקורא מצות בשם פירות. ולהבין עניו המשל
 מפירות שדימה עניו המצות להם והיינו עניו הזריעה שזורעץ הגרעין
 בארץ ונרקב הגרעין ההוא ואח״כ נצמח ממנו אילן ועושה פירות
 כדוגמת הגרעין ההוא כמו תפוחים וכיוצא. והנה עיקר הצמיחה
 הוא מכח הצומח שבארץ ממאמר תדשא הארץ דשא כו׳ והוא בחי׳
 רוחני ויכול להצמיח בלי שיעור, וגם התחלקות טעמים שיש בין
 הפירות מתוקים או חמוצים כו׳ הכל הוא מכח הצומח הנ״ל והוא
 לפי ענין ההרכבה והמזיגה התכללות חסדים בגבורות או גבורות
 בחסדים כו׳ [כמיש במ׳׳א בד׳׳ה• פתח אליהו], וא״כ צריד להבין למה
 הוא עגין זריעת הגרעין בארץ• אד עגין זריעת הגרעין הוא בחינת
 העלאת מ״ו לבחי׳ כח הצומח שהוא כח רוחני ואינו יכול להתלבש
 ולהתצמצם כי אם שיהיה מתחלה בחינת כלי ואזי הוא שורה ומתגלה
 בחינת כח הצומח ומצמיח כדוגמת הגרעין ההוא דוקא, כנראה בחוש
 שלפי הזרע שנזרע בארץ כמ״כ יהיה ענין הצמיחה וההולדה מן
 הארץ. ועפ״ז יובן ענין המצות שדימה אותן לפירות. כי הנה
 כתיב אור זרוע לצדיק כר שאור א״ס הנמשר ונאצל ממנו יתברר
 נקרא בשם זריעה כנ״ל [ועייו בזהר תרומה קס״ו fa והיינו כי באמת
 לגבי עצמותו ומהותו יתברד לאו מכל אינוו מדות כלל כוי. ואפילו
 בחי׳ חכמה היא בחי׳ עשייה גשמיי׳ וכידוע מ״ש בע״ח ע״פ מאמר
 הזהר כד סליק ברעותא למברי עלמא. פי׳ סליק ברעותא הוא
 עגין הצמצום והסתלקות בחי׳ עצמותו כדי שיאצלו בחי׳ י״ם האצילות
 בחינת התלבשות אורות בכלים, והוא עגין אריכות המוזכר בע״ח ענין
 קו וחוט וחלל כו׳ שהוא בחי׳ צמצומים רבים ועצומים שיתהוה בחי׳
 אצי׳ וזה הי׳ בתחלת הבריאה עולם חסד יבנה• אד עתה הכל תלוי
 במעשה התחתונים דוקא וכידוע סדר ההשתלשלות ובפרט כדי להמשיד
 אור חדש לזה צריד העלאת מ״נ ואתעדל״ת. וזהו עניו אור זרוע
 לצדיק כנ״ל שהוא קיום המצות בפועל ממש דוקא עי״ז שורה ומתגלה
 אור א״ס להיות בבחי׳ כלי והשגה עד שיוכלו ליהנות מזיו השכינה
 בג״ע כאו״א לפי מדרגתו ועבודתו בקיום התורה ומצות שבעוה״ז.
 [ועמ׳׳ש מעניו משל הנ״ל זיזריעת הגרעיו ומהנמשל כר בפ׳ בהר בד״ה כי

 תבואו אל הארץ. ובד״ה כי כארץ תוציא צמחה. ובד״ה הבאים ישרש. ובאג׳׳ה

 ע״פ זורע צדקות. ומעניו אור זרוע לצדיק בד״ה ששים המה מלכות]:

 ב וכמו מצות ספירת העומר שנצטוו בנ״י עליו ביום המחרת של
 פסח והיינו כי ענין הפסח שהי׳ בלילה הראשון הוא בחי׳
 דילוג כנ״ל מבחי׳ עצמות א״ס עצמות המאציל כוי על הפתח שהוא
 בחינת מל׳ דאצילות ומכאן ואילד הוא ע״י המשכת האור במעשה
 המצוה זו והוא ענין הספירה שאומרים היום יום א׳ וכר. יום הוא
 בגימט׳ אל הוי׳ כוי והוא רמז על בחי׳ המשכת האור מבחי׳ א״ס
 לבחי׳ המלכות הנק׳ עומר כוי. והיינו לפי שיש כמה בחיגות ומדרגות.
 המל׳ שבבחי׳ אצי׳ נק׳ בחי׳ אדם כמ״ש ודמות פניהם פני אדם כו׳
 ועל דמות הכסא כר. וכשמתלבשת בעולם הבריאה נקי בחי׳ בהמה כמ״ש
 מצמיח חציר לבהמה כר בהמות בהררי אלף כר והוא עניו מדרגה
 התחתונה שבמל׳ מל׳ שבמל׳ שיורדת ומסתתרת בבי״ע ותתן טרף לביתה.
 וזהו מנחת העומר מן שעורים שהוא מאכל בהמה פי׳ כמו עניו מאכל
 אדם שעל ידו יתחזק ומתפשט כח החיות שלו באבריו כן הוא ענין
 מנחת שעורים שהוא מאכל בהמה שעורה שעור ה׳. פי׳ כי כדי
 שיתלבש בחי׳ מל׳ להחיות גבראים בחי׳ בע״ג ותכלית לזה צריד שיומשד
 הארה מלמעלה והוא ע״י הקרבן שהקריבו ע״ג המזבח שנעשה ע״פ
 חכמתו ורצונו ית׳ דוקא כמו שגאמר בתורה כבש תמים כוי. ומנחתו
 שני עשרונים דוקא. משא״כ בשאר הקרבנות נאמר ועשרון א׳ לכבש
 האחד ונסכה יין רביעית ההין. ואף השמן שניבלל עם מנחתו לא

 •) עיין בהוספות.
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 ולכי לך כמ״ש ברבות שיר השירים הובא בפירש״י. וביאור הענץ זה הוא כי
 הנה עניו רעיתי יפתי הוא ע״י התורה והמצות שהתורה כמו שהיא לחם
 ומזון לנפש. כך ע״י התורה מפרנסין ישראל לאביהם שבשמים ועי״ז נקרא
 כנסת ישראל רעיתי ומהמצות נעשים לבושים לנפש בג״ע, וככה על ידן נקרא
 כנסת ישראל יפתי שעושה לבוש מלכות למלך מלכי המלכים הקב״ה.
 ולהבץ זה היטב הנה נודע שלא כל הנשמה כולה בכללה היא מלובשת
 בגוף האדם למטה שהרי מלאך בשליש עולם עומד והנשמה היא יותר
 עליונה. ואיד תוכל להתלבש בגוף האדם למטה שהוא קטן מהביל.
 אלא קצת הארה מן הנשמה היא המתלבשת בגוף וכל הנשמה כולה היא
 למעלה בבחינת מקיף ונקרא מזל בלשון רז״ל שאמרו אע״ג דאיהו לא חזי
 מזליה חזי, ואין הכוונה על מזל ממש שהרי איו מזל לישראל אלא
 הכוונה על הנשמה שלמעלה שאינה מלובשת בגוף ונקרא מזל מלשון
 יזל מים מדליו ונוזלים מן לבנון שהיא מזלת ומנטפת טפת השפעה
 והארה מלמעלה להנשמה המלובשת בגוף לקשרה ולחברה בגוף
 [ועמ״ש בד״ה האזינו השמים ובד״ה ציון במשפט תפדה]. וזהו אלהי

 נשמה שנתת בי טהורה היא אתה בראתה כר. דלכאורה איפכא
 הוי ליה למימר אתה בראתה כר טהורה היא כר כי קודם שנבראת
 לא שייך לקרוא אותה בשם טהורה אלא הטהורה היא קאי על חלק
 הנשמה שלמעלה מן הגוף בבחינת מקיף שהיא אינה* בבחינת בריאה
 אלא אתה בראתה ואתה יצרתה כר השתלשלות המדרגה הן רק
 כדי להתלבש בגוף כי בריאה הוא יש מאיו יש דייקא דהיינו להיות
 בחינת יש והתחלקות שכל ומדות ושאר כחות הגפש [עמ״ש מזה
» ישיר משה], והיינו כשהיא בהשתלשלות המדרגות להיות ה ״ ד  בפ׳ בשלח ב

 מלובשת בגוף. אבל למעלה היא בבחי׳ אין וכמו עד שלא נברא
 העולם היה הוא ושמו בלבה הוא לבהו הוא יחיד ומיוחד כר.
 כד הנשמה היא בבחינת יחוה למעלה במאצילה ב״ה ושם היא טהורה
 היא [ועמ״ש בפ׳ משפטים בביאור ע״פ וכעצם השמים לטוהר. לטהירו
 עילאה כו׳ ע״ש, וגם כאן י״ל כן בפי׳ טהורה היא וכמ״ש במ״א]. ועל
 בחינת נשמה זו אמרו בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית ולא
 פירש הכתוב בהדיא בישראל כי בישראל יש ב׳ בחינות. הא׳ חלק הנשמה
 המלובשת בגוף האדם. ועל זה אמרו בזהר תלת קשריו מתקשראו ישראל
 באורייתא ואורייתא בקוב״ה שישראל הם למטה במדרגה מהתורה, אבל
 הבחינה הב׳ היא הנשמה שלמעלה בבחי׳ מקיף ועל זה אמרו ישראל שנקראו
 ראשית ישראל עלו במחשבה קדש ישראל לה׳ ראשית תבואתה שישראל הוא
 ראשית ומקור התורה כי בכל התורה כולה כתיב דבר אל בני ישראל צו את
 בני ישראל שכל התורה כולה נבנית ומיוסדת על בחי׳ ישראל. ונמצא שבחי׳
 ישראל שעלו במחשבה היא המקור והיסוד התורה נוכדאיתא במדרש רבה
 ר״פ בראשית מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. דהיינו גם קודם לתורה
 ע״ש]. וזהו ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל פירוש ביעקב וישראל
 שבהם ועל ידם הקים עדות ותורה שם שמהם נמשכה התורה [וע׳ בזח״ג בפ׳
 נשא(קל״ד א•) בפי׳ הכל תלוי במזל אפילו ס״ת בהיכל. פי׳ היכל תשבע״פ
 שהיא כלי לתשב״כ והכל נמשכים מבחינת מזלא כו׳ וכבר נתבאר דשדש נש״י
 הוא ג״כ מבחינת מזלא ונוזלים מן לבנון כוי, וע׳ בפרדס בעה״כ ערר מזל

 וערר זכות ובזהר ס״פ אחרי דע״ז ב׳]:
 ב אך הנה המשכת התורה מבחיגת ישראל שלמעלה למטה לבחיגת
 הנשמה המלובשת בגוף הוא ע״י אתערותא דלתתא בתפלה
 כי תפלה הוא מלשוו התחברות שהוא התקשרות והתדבקות הנפש בשרשה
 ומזל העלית ע״י רעותא דליבא בכל לבבד ובכל נפשד וגו׳ [ועמיש מזה בד׳׳ה
 האזינו השמים הנ׳׳ל], כי התפלה היא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע

 השמימה שהיא בחי׳ עליה ממטה למעלה בתחלה פסוקי דזמרה שהם
 סיפור שבחו של מקום להלהיב לבו לה׳ ואח״כ יוצר אור והאופנים
 ברעש גהול כו׳ עה שמגיע לק״ש שמע ישראל הוא ישראל העליון דהיינו

 *) עייז בהוספות.

 המצות נמשו א״פ וא״מ). וגם המצות נק׳ בשם לבושים כנודע מאמר הזהר

 ע״פ ואברהם זקן בא בימים שהם לבושים פי׳ בחי׳ מקיף. והיינו כי
 באמת אין הנשמה יכולה לקבל ולהיות נהנה מזיו ואור ג״ע העליון בלתי
 לבוש שהוא לבושי המצות וזהו מ״ש וגבעות בצדקה קאי על מעשה
 המצות, כי דרד כלל נקראו בל המצות בשם צדקה כמבואר בלק״א
 והאדם המקיים אותם נקי ג״כ בשם צדיק כוי שהוא עושה צדקה
 כמו עד״מ מעשה הצדקה בגשמיות שנותן פרוטה לעני ובזה מחייהו,
 כן הוא העניו בקיום המצות נקראו המצות בשם צדקה כי איהו
 צדיק ואיהי צדקה בחי׳ מלכות מקור הגבורות כו׳ ואז נק׳ צדק.
 אד ע״י הצדקה נמשד בה ה׳ ונקי צדקה כוי. וזהו עניו מדלג על
 ההרים שהם בחינת אבות ודילוג הוא ברגל א׳ משא״כ מקפץ על
 הגבעות שהקפוץ הוא בחי׳ ב׳ הרגלים כאחת שהוא בחי׳ שמאל דוחה
 וימין מקרבת וכנ״ל שבבחי׳ המצות יש ב׳ בחינות אלו פנימי׳ ומקיפים
 ובחינת פנימי הוא שמאל דוחה שלא תהי׳ ההשפעה רק לפי ערר
 המקבל משא״כ בחינת החסדים שהוא שרש המקיפים יורדים ממקום
 גבוה למקום נמוד מאד. ולזאת דימה האמהות שהן בחינת המצות
 כנ״ל לגבעות בצדקה שהם היו במעלה יותר מהאבות ולכד היו
 עקרות כי נשמותיהם היו בבחינת דכורא כי• אד עתה הוא שם
 מ״ה המברר שם ב״ן אבל לאחר הבירור אז יהי׳ א״ח עט״ב ב״ו
 יתעלה בס״ג והוא ע״י בחינת ובכל מאדר שהוא בלי גבול. משא׳׳כ
 ובכל נפשד עדיין הוא בבחי׳ כלי אבל בחי׳ מאד הוא למעלה מבחי׳
 כלי ע״י אתכפייא מבחי׳ גבורות דוקא כידוע מעלת בעל תשובה שהוא
 בחילא יתיר כוי וד״ל. (ועמ״ש בד״ה ואלה המשפטים בענין וזרעתי
 את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה כו׳ אדם הוא בחי׳ דעת נשמות
 דאצילות. בהמה ב״ן נשמות דבריאה ומשה ממשיך בחינת הדעת גם
 בבי״ע כוי ונתתי עשב בשדר לבהמתד והיינו לפי שהוא מבחי׳ דעת
 העליון כוי ע״ש, ועד״ז יובן משנ״ת לעיל בעניו עליית המל׳ מבחי׳ שנק׳
 בשם בהמה לבחי׳ אדם והיינו בשבועות מתו תורה שהתורה היא מבחי׳
 דעת היותר עליון כמ״ש הרמ״ז ר״פ קרח ועי״ז נמשד בחי׳ דעת בכנס״י.
 והנה מבואר במ״א בפ׳ שלח בד״ה ואם האכל יאכל בעניו מנחת נסכים
 שהסלת הוא המשכת הדעת והשמן והיין הם חו״ב כוי. וא״כ לפ״ז הכבש
 הבא עם העומר שמנחתו היתה כפולה שני עשרונים סלת י״ל שהוא
 ענין המשכת הדעת ממדרגה עליונה יותר. ואפשר לומר ע״ד
 שנת׳ בד״ה ואלה המשפטים הנ״ל שכדי להמשיך הדעת גם בבחי׳ בהמה
 היינו בבי״ע צ״ל מקור ההמשכה מלמעלה מאצי׳. והיינו כמ״ש כי אל
 דעות הוי׳ שכולל ב׳ בחי׳ דעת כו׳ וכמ״ש ג״כ ע״פ משה ידבר שמשם
 דייקא נמעך הכח שיחי׳ הגילוי גם למטה כו׳. וזהו עניו שני עשרונים
 לרמוז לדעת עליון ודעת תחתוו, שעם היות הדעת המתפשט לקיום
 המדות וחיותן נק׳ דעת תחתון׳ אד כדי שיומשר ויתפשט גם בבי״ע צ״ל
 מקור ההמשכה מדעת עליון כוי, והגם דבחי׳ זו שמבחינת בהמה מתעלה
 בבחי׳ אדם הוא בשבועות דייקא, י״ל דגם בקרבן העומר וספירת העומר
 צ״ל הכנה לזה להמשיר בחי׳ דעת שהרי גם להפר המדות דנה״ב הוא
 ע״י הדעת דייקא. ועוי״ל בעניו שני עשרונים סולת ע״פ מ״ש בפע״ח
 שער ספירת העומר פ״ג כי מו הדעת כו׳ הוא כפול בבחי׳ א״פ ובחי׳

 א״מ כוי. ועייו עוד בפרדס בעה״כ בערר עשרת):

» 

 יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה. הראיגי את מראיר וגו׳. הנה
 פסוק זה נאמר על זמן שאיו* בהמ״ק קיים שכנס״י היא בגלות אזי
 היא בסתר המדרגה [בן הוא ברבות בשיר השירים בשם ר׳ יוסי הגלילי, ועי עוד מענין
 יונתי ברבות בסדר לו לד פמ״ה בשלח פנ״א], ועל זמן יציאת מצרים נאמר כי הנה

 הסתיו עבר הגשם חלף וגוי. התאנה חנטה פגיה וגו׳ קומי לד רעיתי יפתי
 שריה מקור — והגס: בגוכתי״ק 1122: והנה הגם דלעיל נתבאר: דבחי׳.

 •} עיין בהוספות.
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 זה הו המצות שע״י מצות המלך שמקיימים למטה נמשך מלמעלה
 להיות לבוש מלכותו וזהו יפתי שעושה בחינת לבושים יפים וכמ״ש
 הוד והדר לבשת [ועמ״ש בד״ה תקעו בחדש שופר מעניו ה׳ מלך
 גאות לבש בו׳ שבחי׳ מלכות נקרא לבוש ושההמשכה להיות מלר העולם
 הוא על ידי המצות בו׳ וע׳ מזה בד׳׳ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה
 לנשמע גבי עושי דברו כו׳ ועמ״ש בד״ה יביאו לבוש מלכות ובפ׳ תצוה
 סד׳׳ה ועשית בגדי קדש, ועוד נתבאר מעניו לבושי הנפש מהמצות בפסוק
 ואלה המשפטים גבי שש שגים יעבוד וסד״ה לא תהיה משכלה כו׳ את
 מספר ימיר אמלא ובפי חיי שרה בד׳׳ה להביו משארז״ל יפה שעה אחת
 בתשובה ומעשים טובים, וכמה דוכתי]• אר להיות המשכת בחי׳ לבוש
 זה צריר להקדים גם כן בחי׳ קומי לד ולכי לכ׳׳ף ויו׳׳ד כג׳׳ל להיות בחי׳
 אליר ה׳ גפשי אשא. כי הגה כתיב אלביש שמים קדרות שמים אש
 ומים שהם המדות חסד דרועא ימיגא כו׳ שמתלבשת במעשה המצות, ויש
 זה לעומת זה קדרות וחושד כמ׳׳ש ואגי בתור* בו׳ שמתלבשת ליתן
 חיות ושפע לקליפות וטטרא אחרא שהם היפור הקדושה, שבקדושה כולם
 מקבלים עליהם עול מלכות שמים מה שאיו כן בסטרא אחרא הוא
 פריקת עול שהחריבו* בית המקדש [ועיין בזהר בפ׳ וישב (דקפ׳ב סע״א)
 ובפי אחרי (ע״ה א׳) ועוד בפ׳ ויגש (דר׳׳י סע״א•) שמות (י׳׳ח א׳) חקת
 (קפ״א ב׳). ואתחגן (רס״ז אי). האזיגו (רצ״ג סע׳ב•). ועמ״ש בד״ה כי

 ההרים ימושו בעניו אם ישראל עושין תשובה גגאלין בו׳ ואגודתו על
 ארץ כו׳ מה שאין p כוי ע״ש, וז׳׳ש כאן שכדי להמשיר הלבוש על ידי
 המצות צריד להיות בתחלה בחינת קומי לד כו׳ דייקא]. והנה רוח
 אייתי רוח ואמשיד רוח אם ישים אליו לבו כוי. דהיינו כשיהיה קבלת
 עול מלכות* שמים אזי יכול להמשיך• מה שאין כן בפריקת עול אפילו
 אם מקיים כל המצות אינו ממשיד כלום [ועמ׳׳ש על פסו?! ועתה יגדל נא
 וע׳׳פ אסרי לגפ! בעניו כנס נייז לבושו], וזהו אשר קדשנו במצותיו וצונו

 שקדשנו בקדש העליון וצונו בהתחברות והתקשרות למצוה זו על נטילת
 ידים או להניח תפילין וכיוצא בהם שנתאחר עמהם בבחינת ביטול וקבלת
ך וזהו פי׳ הברכה שקודם המצוה ברוד  עול והיינו על ידי קומי ל
 שנמשר בחיי הוי׳ אלהינו היינו בחינת תורה היא בחינת אברים הפנימי׳
 ומלר העולם היינו בחי׳ מעשה המצות שהם לבושין ובחי׳ אברים
 החיצונים שע״י המצות נמשר לבוש להיות מלר העולם. והיינו ע״י

 אשר קדשנו וצונו כוי:
 ד והנה כל הבחי׳ הללו נאמרו בזמן יציאת מצרים כשהיו ישראל
 בבחינת אחרי הוי׳ תלכו וכמ״ש לכתר אחרי במדבר שבבחינה
 זו נאמר קומי לד ולהיות רעיתי יפתי• אן־ בזמן שאין בה״מ קיים כתיב
 יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה שכשהיוגה היא בחגוי הסלע דהיינו
 בין חקיקת הסלעים אי אפשר לה לפרוש כנפים לעוף שהכנפים נאחזים
 ונלכדים שם, כר בזמן הגלות הנה הכנפים הם האהבה והיראה דבלא
 רחימו ודחילו לא פרחא לעילא הן נאחזות ונלכדות בפח הגוף הגשמי
 שמתלבשות בו וגמשכות אחרי דאגת הפרנסה שהיא בחי׳ שעבוד מלכיות
 וגלות כוי עמ״ש בד״ה מים רבים כוי מי נח כוי, בסתר המדרגה פירוש
 שאין האהבה ויראה בהתגלות לבו רק בחיגת אהבה טבעית לבד המסותרת
 ומלובשת בלבוש שק וכו׳ וכמ״ש במ״א. והעצה היעוצה לזה הוא הראיני
 את מראיד וגו׳. והענין כי בנס״י נקראת מראה בפסוק מראות אלהים
 במראה אליו אתודע, והוא כי הנה עגין המראה עד״מ הוא שמראה
 הצורה המסתכלת בה לפי שהוא מצופה בציפוי הכסף הידוע ולכו היא
 מעכבת את הראיה מן העין הרואה שלא יראה מעבר לעבר כמו בזכוכית
 פשוטה רק מהפכת וחוזרת הראיה אל הרואה שרואה חזרת הראיה
 אליו. וזהו דוקא כשהיא מצופה ומכוסה בכיסוי וציפוי דק וקלוש כמו הכסף
 אבל כשהיא מכוסה בכיסוי עב וחשד לא יראה בה כלום ומעכבת את

 *) עייו בהוספות.

 הנשמה שבבחי׳ מקיף ושם הוי׳ אלהינו בחי׳ ביטול במציאות ממש
 עד שהוי׳ אחד בבחינת יחודא עילאה כי כל התחלקות והשתלשלות
 ריבוי המדרגות אינן אלא זיו והארה בעלמא ואפילו גן עדן העליון
 צדיקים יושבין ונהנין מזיו השכינה כו׳ וגקרא בשם קבלת פרס מלשון
 פרוסה חלק מובדל מעצמיות ב״ה, משא״כ בבחי׳ אין לא שייר שום
 התחלקות רק שם הוא יחוד אמיתי ומאחר שישים אל לבו את כל זאת
 תכלה ותכסוף נפשו אליו לבדו ית׳ עד שיבא לקיום ואהבת את ה׳
 אלהיך. פי׳ ואהבת מלשוו אבה שהוא לשון חפץ ורצון וכשבא לגילוי
 הלב נקרא אהבה בתוספת ה׳ וחפץ ורצון זה יהיה שהוי׳ הוא מקור
 בחינת הנשמה שלמעלה שהיא בחי׳ טהורה היא בחינת איו שהיא
 מיוחדת במאצילה ב״ה ית׳ יהיה אלהיר ממש בגילוי בנפש האדם
 המלובש בגוף בכל לבבר ובכל נפשד למסור נפשו באחד. וכמ״ש אליר
 ה׳ גפשי אשא ואזי ודברת בם כו׳ מלשוו ידבר עמים שהוא לשון
 הנהגה והמשכה שהוא ממשיד התורה למטה שבהמשכות התורה בבחי׳
 זו נקרא עוסק בתורה לשמה לשם התורה כדי שתהיה בבחי׳ תורה
 שיהיה אור א״ס ב״ה שורה ומתגלה בה כי אורייתא מחכמה נפקת
 והרי הוא יתברר רם ונשא בו׳ וכולם בחכמה עשית עשיה גשמיות
 וכולא קמיה כלא וכוי. והנה המשכה זו להיות התלבשות אור א״ס
 ב״ה בחכמה הוא על ידי אתערותא דלתתא בתפלה דוקא אם ישים
 אליו לבו וכו׳ רוח אייתי רוח ואמשיר רוח. וזהו לעשות את כל דברי
 התורה הזאת שישראל הם העושים את התורה [ועיין מ׳׳ש בד׳׳ה שיר
 השירים ובד״ה השמים כסאי ובד׳׳ה תורה צוה לנו משה], וממשיך גילוי זה

 למטה על נפשו היא ההארה המלובשת בגוף. וזהו שאמרו רז״ל א״ת
 בניר אלא בוניר שבונים את ההארה המלובשת בגוף להיות שורה
 ומתגלה בה המשכת יחוד אור א״ם ב״ה על ידי עסק התורה. וזהו
 קומי לד פי׳ לד לעצמד דהיינו לבחי׳ הנשמה שלמעלה דהייגו להיות
 דביקות הנפש שלמטה בשרשה שלמעלה. ואזי תוכל להיות רעיתי
 להמשיד מזון התורה שאזי נקרא התורה מזון, כמו מזון עד״מ הוא
 המחבר ומקשר חיות הנשמה להתפשט בתוף הגוף כמו הלחם אשר
 הוא אוכל שעליו יחיה האדם ויתקיים. וכד הנה כתיב לכו לחמו
 בלחמי שהתורה נקרא לחם ומזון שבה ועל ידה נמשד חיות מאור
 א״ס ב״ה והתלבשות אור א׳׳ם ב״ה בחכמה עילאה רק אם ישים אליו
 לבו להיות קומי לד [ועמ״ש ע״פ אלה מסעי בנ׳׳י בפי׳ ואלה מםעיהם
 למוצאיהם]• והנה הקרי לד והכתיב לכי שאותיות הכתיב מרמזות על

 שרש ומקור הנפש שהוא בחי׳ כ״ף ויו״ד כלומר קומי לבחי׳ כ״ף ויו״ד
 שע״י זה תהיה רעיתי(וכ״ף ויו״ד היינו ב׳ מקיפים יחידה וחיה שהם

 מקיפים על בחי׳ נר״ן שמלובשים בפנימיות האדם):
 ג וביאור עניו יפתי שהם המצות שנקראו לבושים יובן בהקדים
 ביאור לשון מצוה שגקרא כד על שם שהיא מצות המלד
 וצוויו ופקודתו אשר יצא דבר מלכות מלפניו ומחוייבים כל עמו לשמוע
 אליו. והנה בחינת מלכות היא בחינת לבוש. כמ״ש יביאו לבוש מלכות
 וכתיב ה׳ מלד גאות לבש וגו׳ שעיקר בחינת מלוכה היא כמו לבוש
 עד״מ שהיא כיסוי עשוי לכסות בו את הגוף שלא יהי׳ בגילוי וכד היא
 בחי׳ מלכותו ית׳ כי הנה בגילוי אלהותו ית׳ לעתיד לבא כשיקוים ונגלה
 כבוד ה׳ וגו׳ כתיב כי שמים כעשן גמלחו והארץ כבגד תבלה שלא יהי׳
 שמים וארץ גשמיים רק השמים החדשים וארץ החדשה אשר אני עושה
 אני דייקא (עמ״ש סד״ה את שבתותי תשמרו בפי׳ אני) ומה שכהיום נראו
 שמים וארץ גשמיים הוא מבחינת עולם מלשון העלם והעלם זה הוא
 מבחי׳ מלכותו ית׳ שלפי שאיו מלר בלא עם כוי. לכו העלים גילוי אלהותו
 ית׳ שלא יהיה בבחי׳ גילוי ושיהיו גראים שמים וארץ גשמיים וכל הדרים
 כו׳ כדי שיהיה נקרא שמו ומלכותו בו׳ והגורם המשכת לבוש מלכות
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 שמצוה לאחרים לעשות. ונמצא המחשבה אין לה כח לפעול ולעשות
 כמו הדבור והמעשה שעיקר הפעולה אינה אלא ע״י המעשה דייקא
 או הדבור (וזהו דהרהור לא עמד מידי שהמחשבה היא בחינת אין
 לגבי הדבור והמעשה שהם היש והעיקר וכדלקמן). ואין כן למעלה
 במחשבתו ית׳ שהמחשבה דייקא היא תפעיל (והיא היש) כי כאשר
 עלה במחשבתו ורצונו להוות ולהאציל האצילות הנה אז נאצל ונתהווה
 ממש על ידי מחשבה זו כו׳ וכמ״ש כ׳׳ז בפרדם (שער הצחצ״ות פ״ג)
 ועמ״ש מזה גם כן בד׳׳ה תקעו בחדש, ואדרבה שם נהפוך הוא שהתהוות
 המציאות שע״י מחשבה הוא הרבה גבוה במעלה ומדרגה מהמציאות
 שנתהווה על ידי הדבור. שהרי ידוע מענין צופה ומביט עד סוף כל
 הדורות במחשבה אחת. ששם הוא למעלה מבחי׳ וגדר זמן. וכמ׳׳ש
 בזהר שבמחשבה אחת נבראו כל העולמות אבי״ע וגם תח״ה ואלף
 השביעי וכל העליות הכל נכלל במחשבה זו שממנה התהוותם, אף כשבא
 השפע בבחי׳ הדבור הוא שנתצמצם האור בבחינת מיעוט אחר מיעוט
 ובבחי׳ התחלקות עד ששם נעשה ונתהווה בחינת זמן להיות שנים
 וחדשים וימים כו׳ וכמ״ש בסש״ב ח״ב פ״ז שהתהוות הזמן הוא רק
 מבחי׳ מלכות שהוא דבור העליון אבל בבחי׳ המדות דאצילות שלמעלה
 מהדבור כתיב כי אלף שנים בעיניר כיום אתמול. שכולל אלף שנים
 ביום א׳ עד שבמחשבה עילאה הוא למעלה מהזמן הנ״ל גם כן, שהרי
 צופה ומביט עד סוף כל הדורות במחשבה וסקירה אחת [ועמ״ש מזה בפ׳
 בראשית בד״ה צאינה וראינה נו׳ לבבתני בו׳ ע״ש], נמצא מובן מזה שלמעלה

 עיקר ההתהוות הוא מבחי׳ המחשבה דייקא עד שגם כל מציאות כשעלה
 במחשבה ונתהווה שם עי״ז הנה יש בו חיות ואור יותר הרבה מכמו
 שהוא מהותו ומציאותו כשנמשד אח״כ למטה ע״י הדבור כו׳ להתהוות
 בבי״ע. שהרי מה שנמשר ונתהוה על ידי הדבור ירד ונמשר תחת
 הזמן ממש משא״כ מה שהוא בבחינת מחשבה הוא למעלה מזה בו׳.
 ועמ״ש בפ׳ מקץ בד״ה נר חנוכה כו׳ כדי שתהא מזוזה דלשם נתבאר
 ג׳׳כ עניו זה איר שעיקר ההתהוות הוא ע״י כל אשר חפץ ה׳ עשה.
 ומה שהיה צ״ל מאמר ודבור כדי שיהיה בחינת יש כו׳ ע״ש. וזהו כי
 לא מחשבותי מחשבותיכם שבאדם גשמי נראה מחשבתו נחשבת
 לאיו שלא יומשד ממנה שום התהוות מחמת דקותה, ומה שהולד ומתעבה
 לבחינת הדבור ומעשה נחשב יותר ליש שמהם יומשד התהוות דבר.
 אבל מדת הקב״ה אינו כן שהוא ית׳ הסוכ״ע הוא היש ואין בלתו ומה
 שהולד ומתפשט יותר בעולמות עליונים ותחתונים הוא נחשב יותר לאין
 כי הכל בטל נגדו וכולא קמיה כלא חשיב לכן כמ״כ בענין מחשבה
 ודבור שלו ית׳ שהם הארות והתפשטות אלקותו ית׳, הנה המחשבה
 הוא בחינת יש וע״ז נאמר להנחיל אוהבי יש וממנה עיקר ההתהוות
 עד שהדבור נחשב לבחי׳ אין וכלא חשיב לגבי מחשבה זו כו׳ ועיין מ״ש
 מזה במ״א ע״פ ויהי קול מעל לרקיע [ועמ״ש עוד במ״א בעניו מ״ש
 כל אשר חפץ ה׳ עשה וכתיב בדבר ה׳ שמים נעשו ושם נת׳ ג״כ דעיקר
 ההתהוות הוא מבחינת חפץ ה׳ ורצונו העלית והוא בחי׳ מחשבה

 הנ״ל. בביאור ע״פ יביאו לבוש מלכות בד״ה להביו ההפרש כו׳]:

 ב * והנה ישראל עלו במחשבה הנ״ל והוא הנק׳ מחשבה הקדומה
 וכמארז״ל בבראשית רבה פ״א מחשבתו של ישראל קדמה
 לכולן. והענץ כי תכלית הבריאה והתורה והמצות הוא להיות לו ית׳
 דירה בתחתונים דהיינו שיהי׳ גילוי אור א״ם ב״ה למטה דייקא. ולא בשביל
 הגילוי באצילות כי הרי באצילות בלאו הכי נמי איהו וגרמוהי חד בחי׳
 ביטול כוי. אמנם בי״ע שהם יש ודבר נפרד ודיי תורה ומצות ממשיכים
 בהם ג״כ בחי׳ דירה והשראת אור א״ס כמו באצילות זהו תכלית הבריאה
 [וכעניו צחוק עשה לי אלקים כו׳ ועמ״ש בד״ה ששים המה מלכות בעניו

 •) עיין בהוספות.

 הראיה לגמרי כר נקרא כנסת ישראל בחינת מראה כי הירידה
 והתלבשות הנשמה בגוף לצודד עליה היא לחזור ממטה למעלה
 להתכלל באור ה׳ ולדבקה בו יתברר על ידי ירידה זו כמשל אור
 השמש כשנופל על הארץ מכה בכח וחוזר ועולה ממטה למעלה
 (ולכן אויר התחתון חם ביותר) כידוע• אר היינו כשאיו הנשמה
 מלובשת בגוף כל כר אלא בצרכי עולם הזה המותרים שבנוגה אבל
 אם נטמאה וירדה בשלשה קליפות הטמאות לגמרי הרי היא אסורה
 וקשורה בהם ואינה יכולה לעלות וצריכה לתשובה לעורר רחמים רבים
 על ירידת ניצוץ אלהות בו׳. וזהו יונתי בחגוי הסלע שהיא אחוזה
 וקשורה בחריצי הסלעים ואינה יכולה לעורר את האהבה והיראה
 לעלות. זאת העצה הראיני את מראיך שיזכור וישים אל לבו איד
 שהוא אינו אלא בבחינת מראה שירד רק לצורר עליה וחזרה. ועל
 ידי זה יעורר רחמים רבים על ירידת ניצוץ אלהות שבנפשו שירדה
 מאיגרא רמה כוי. ויצעק אל ה׳ בצר לו ועל ידי זה נמשך
 מלמעלה למטה בחי׳ קולר ערב ומראיה נאוה קול הוא ענין המשכת
 התורה יהיה בבחינת עריבות ומתיקות יותר כי במקום שבעלי תשובה
 עומדין צדיקים גמורים אץ יכולים לעמוד דמשכין ליה בחילא יתיר
 וכוי. ומראיד נאוה בחינת מצות שהן יפתי תהיינה בבחינת נאוה
 יותר כמאמר תשובה ומעשים טובים שעל ידי התשובה יהי׳ המעשים
 טובים שיהיו מאירים כמו שכתוב את האור כי טוב וגו׳. [ועי׳ מעניו
 יונתי בחגוי הסלע בזהר בפרשה לד לד(לפ״ד ע״ב) ובפי אחרי(דס״א ע״א).
 וההפרש שבין בחינת הראיני את מראיר שהוא בחי׳ אור חוזר לבחי׳
 קומי לד שהוא גם כן העלאה ממטה למעלה להיות דביקת הנפש
 בשרשה שלמעלה כנ״ל אפשר דהיינו כי קומי לד היינו כסדר המדרגות
 ממטה למעלה והיא מדרגת הצדיקים ההולכים לפני ה׳ ממדרגה
 למדרגה. אבל כשכנסת ישראל היא בסתר המדרגה אזי ההעלאה
 היא בבחינת ויצעקו אל ה׳ בצר להם שהוא בחינת תשובה בחילא
 יתיר ומודע דתשובה אינו דוקא על עבירות אלא על הריחוק כו׳
׳ והנה  ועמ״ש בד״ה שובה ישראל והנה יעקב אמר כסדר המדרגות מ
׳ ע״ש. ועמ״ש  סדר התשובה הוא שלא כסדר השתלשלות המדרגות מ
 בד״ה אלה מסעי ממשל מרוצת המים כשיש דף המונע ומעכב מרוצתם
 .והם בכתם בוקעים ועוברים על דבר המונעם אזי תגדל מרוצתם
 ביתר שאת ויתר עוז* כוי, ועד״ז יובן ענין הראיני את מראיר כו׳ ועמ״ש
׳ ועמ״ש עוד מענין שנק׳ כנס״י  בד״ה וישב יעקב בפי׳ ובקשתם משם מ
 מראה בפ׳ בראשית ע״פ אעשה לו עזר כנגדו ובפי מקץ בד״ה ת״ר מצות

׳ גבי עניו מראות הצובאות]:  נר חנוכה יום ראשון מ

 כיאור הדכריפ ע״6 יונתי כחגוי הםלע וגו׳
 הנה כתיב כי לא מחשבות, מחשבותיכם. ומבואר במ״א שאינו מובן
 לפי פשוטו כי מלתא דפשיטא היא שאין ערוד מחשבותינו
 המלובשות בגוף לגבי מחשבתו של הקב״ה שאין לו דמות הגוף ואינו גוף
 ח״ו. והעניו הוא מ הנה באדם הרהור דהיינו מחשבה לא עביד מידי,
 כי הנה המחשבה נק׳ נהר כנודע בפי׳ ונהר יוצא מעדן והיינו דכמו הנהר
 שנובע מן מקורו והולד בתמידות לא ינוח ולא יעמוד. כד המחשבה
 היא נובעת בתמידות ממקורה מהשכל ולא תנוח אפי׳ רגע שתמיד תשוטט
 מחשבת האדם באיזו דבר. ואעפ״כ לא תפעול שום פעולה מורגשת ולא
 תעשה רושם כלל ולא כמו הדבור והמעשה שעושין רושם. כמו עד״מ כאשר
 ידמה אדם במחשבתו להוות ולעשות איזו מציאות שיהיה הנה מחשבתו לא
 תפעיל ואף אם ידמה ויצייר בשכלו צורת המציאות אשר ברצונו להוות עכ״ז
 והיה כלא היה עד יפעל ויצא לפועל ע׳׳י כח המעשה דוקא או ע״י הדבור

 שדה בשרשה — שלמעלה כנ״ל, אפשר: נתקן ע״פ גוכתי״ק ולוח התיקה.
 שדה ביאור — הדברים: נוסף ע״פ גוכתי״ק.
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 לקוטי שיר השירים תורה יח

 יובן שרש ענין המבואר במ״א בד״ה זכור את יום השבת לקדשו בענץ
 זכור ושמור בדבור אחד נאמרו כוי ע״ש והיינו על ידי גילוי בחינת כתר
 שהוא בחינת א״ק שכולל אפילו אצילות ועשייה יחד ממש כנ״ל ועמ״ש
 בד״ה צאינה וראינה הנ״ל שבפרשה בראשית בעניו אשר לשלמה כו׳ גם
 בד״ה שיר השירים אשר לשלמה ובד״ה שחורה כו׳ בעניו כיריעות שלמה,
 עוד נתבאר בהאי גוונא גבי קריעת ים סוף שלהיות הפד ים שהוא
 עלמא דאתכסיא ליבשה עלמא דאתגלייא הוא על ידי המשכה מבחינה

 הגבוה משגיהם דים ויבשה שוין שם כו׳ ועד״ז הוא כאן]:
 וזהו ותורה שם בישראל שמהם גמשכת התורה כי התורה היא ח״ע
 האצילות. וח״ע היא ראשית הגילוי שבאצילות חח״ן קו ימין כר
 והיא מקור רמ״ח אברים הז״א כר, והיא מקבלת ונמשכת מבחי׳ א״ק כר
 וזהו בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. היינו בחינת ראשית שבישראל
 שהוא שרשן במחשבה הקדומה שבחינה זו נקרא ראשית שע״ז אמרו
 מחשבתו של ישראל קדמה לכל, שכדי להיות גילוי זה בנשמה המלובשת
 בגוף הוא ע״י התורה. כי הנה בישראל יש ב׳ בחיי. הא׳ מציאותו
 ושרשו במחשבה הקדומה וגקרא ישראל דלעילא והוא חלק הנשמה
 שלמעלה מהתלבשות בגוף אלא בחינת מקיף כוי. והב׳ הוא הנק׳ ישראל
 זוטא וכנסת ישראל הייגו מקור הגשמה המתפשטת ומתלבשת בגוף.
 ומקור זה הוא בחי׳ מלכות האצילות וגק׳ ג״כ אימא תתאה ומטרוניתא.
 והנה בחינת מלכות האצילות היא סופא דכל דרגיו וכדי שיומשד בה
 האור מבחינת כתר שהוא בחי׳ א״ק מחשבה הקדומה הוא ע״י ח״ע
 שהיא התורה כו׳ וע״ז אמרו ישראל מתקשראן באורייתא כוי, וזהו אל
 תקרי בניד אלא מניר שנש״י שהם בניד דבחינת מלכות דאצילות שהרי
 ממנה לוקחה חלק הנשמה המתפשטת בגוף הם ג״כ מניד דבחינת
 מלכות האצילות והארה שממגה המלובשת בגוף והיינו מצד שרשן
 במחשבה הקדומה שעי״ז ותורה שם בישראל והם העושים התורה
 וממשיכים הגילוי בבחי׳ ח״ע ומודע במל׳ דאצילות כו׳ ולכן בחי׳ בוניד
 היינו דוקא ע״י עסק התורה וכדכתיב בחכמה יבנה בית והיינו שכדי
 להיות ההמשכה מבחי׳ מחשבה הקהומה הנ״ל במל׳ האצילות הוא ע״י
 התורה הייקא שהיא בחי׳ חכמה עילאה כוי. [ועמ״ש* בה״ה באתי לגני
׳ אשר הוצאתיר מארץ מצרים ועמ״ש בה״ה  ובד״ה וידבר כו׳ אנכי מ
 ויאכילד את המן גבי ברכת הארץ שצריד שתכיר בה ברית ותורה.
 וכדברים האלה מבואר ג״כ בזהר בפ׳ ויחי(דרמ׳׳ה סע׳׳א) תלת נשמתיו
 אינון כו׳ ע״ש. ועיין מ״ש עוד מענין ב׳ בחי׳ הנ״ל שיש בהנשמה ע״פ

 כי תצא כוי גבי ויברא אלקים את האדם בצלמו כו׳]:
 ג וזהו ענין רעיתי יפתי. רעיתי הוא ע״י עסק התורה לכו לחמו
 בלחמי כמו מזון עד״מ הוא מקשר ומחבר חיות הנשמה להתפשט
 בתור הגוף כוי, כד ע״י התורה נמשר התלבשות אור א״ס ב״ה בחכמה
 עילאה* כוי. וביאור ענין יפתי שהם המצות שנקראו לבושים כעגץ יביאו
׳ משא״כ בחינת ׳ וזהו יפתי שעושה בחי׳ לבושים יפים מ  לבוש מלכות מ
 אלביש שמים קדרות כוי, והעביד הוא כי מבחי׳ כתר שהוא ארד אפים
׳ כי קמיה כחשכה כאורה כוי, א״כ גם החיצונים יוכלו לקבל  מאדיר אף מ
 יניקה כי שממית בידים תתפש כו׳ וכענין שאמר אברהם לו ישמעאל
 כו׳ [ועמ״ש סד״ה מצה זו ובד״ה ויאבק* וע׳ בלק״ת ס״פ וישלח כי א״ק
 הוא ראשוו המקבל שפע מא״ם והנה דע כי נשתלשל ממנו ניצוץ א׳ נחלק
 לב׳ מוח וקליפה בו׳ ע״ש]. ולכן כדי שיומשר השפע רק לסטרא דקדושה
 ולא לחיצונים זהו ע״י מעשה המצות שמהם נמשד בחינת לבוש מלכות
 שהוא הלבוש היפה שכשנמשד ע״י לבוש זה שממעשה המצות נמשר רק
 בסטרא דקדושה בו׳ המקבלים עליהם עול מלכות שמים כוי, וכמו הלבוש
 שמגיז על האדם להצילו מהשרב והגשמים כד לבוש הנ״ל הוא המגין
 מיניקת החיצונים כוי, ולכן ארז״ל כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה
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 אור זרוע בו׳ ועמ״ש בביאור ע״פ כי כאשר השמים החדשים ובד״ה
 לא הביט און ביעקב]• ואיר נעשה זה על ידי התורה ומצות, העניו
 כי רמ״ח מ״ע הם רמ״ח אברים דמלכא פי׳ אברים היינו כמו עד״מ
 על ידי האבר נמשר ומתגלה אור וחיות מהנפש כח הראיה בעין בר,
 כר למעלה ע״י ע״ס דאצילות גמשר ומתגלה אור א״ס ב״ה ממש. וזהו
 ענין איהו וחיוהי וגרמוהי חד ולכן הם הגקראים רמ״ח אברים דמלכא.
 והו הן ג״כ המצות כי תפילין הם המשכות אור א״ס בחכמה בינה דעת כו׳
 צדקה וגמ״ח בחי׳ חסד כו׳ וחשבון רמ״ח אברים ורמ״ח מ״ע היינו לפי
 שדא הוא בעל ט״ס [נמ״ש במ״א בד׳׳ה אלפי שנאן בפ׳ יתרו ועיין בזהר נח

 דס״ה א׳ ובע״ח שער איא פ״ב] חב״ד חג״ת נה״י וכל א׳ כלולה מט׳ הרי

 ט׳ פעמים ט׳ עולה פ״א וכל בחינה יש בה ג׳ כלים ראש תור סוף
 הרי רמ״ג וה״ח המגדילים הרי רמ״ח. והנה עניו מתו תורה שהוא
 התלבשות המצות עליונים רמ״ח אברין דמלכא מה שהקב״ה מניח
׳ במצות גשמיות תפילין בקלף ודיו וציצית בצמר וכן סוכה  תפיליו מ
 ולולב כו׳ ושאר כל המצות, היינו שעל ידי קיום המצוה בגשמיות ממשיכים
 אור א״ס ב״ה המתגלה בדמ״ח אברים דמלכא שיתגלה למטה ממש
 בעשיה היינו על ידי תפילין ממשיכים בחינח חכמה ועל ידי צדקה
 בחינת חסד כוי עד שיד האדם הנותן צדקה תהיה בחי׳ כלי לגילוי
 אלקותו ית׳ כמו שחסד דרועא ימינא שבאצילות הוא כלי לגילוי אור
 א״ס דאיהו וגרמוהי חד. כד יהיה גילוי זה ממש בבי״ע, וזהו ענין
 דירה בתחתונים שגעשה על ידי קיום התורה ומצות, שהן רמ״ח אבריז
 דמלכא הנקרא דא דאצילות שעי״ז נמשד גילוי זה שבאצילות גם בעשייה
 ממש (וכמ״ש מזה בד״ה משה ידבר בפ׳ יתרו ועמ״ש בד״ה והיה לכם
׳ ע״ש). אד איד יהיה  לציצית בפ׳ שלח בפי׳ וזכרתם את כל מצות מ
 התקשרות האצילות עם העשיה גשמיות והרי אין ערוד זה לזה ואיד
 יומשד על ידי המצות מעשיות גילוי האצילות עליון מי. אד העניו הוא
 מפני שישראל עלו במחשבה הקדומה ומפני זה כשישראל עושין המצות
 הם ממשיכים ומקשרין האצילות הרוחני בעשייה הגשמיות. לפי שבחינת
 מחשבה הקהומה הוא מבחינת סוכ״ע האצילות ועשייה שויו נגד בחי׳ זו
 כי היא כוללת כולו יחד, שהוא בחינת א״ק שהוא כתר הכללי האבי״ע.
 ולכן אצילות ועשיה שויו לגבי בחינה זו ועמ״ש מזה בד״ה למנצח על
 השמינית כוי, ולכן יכול לקשר ולחבר האצי׳ עם העשייה אע״פ שהם
 רחוקים זה מזה בתכלית. ויובן זה ג״כ עד״מ באדם דהנה אנו רואים
 באור וחיות הגפש המלובש באברי הגוף שבכל אבר מלובש כח פרטי
 כמו ראיה שמיעה ריח טעם ודבור שכח הראיה מלובש בעין וכח
 השמיעה באזן כר כל א׳ הוא בחינה ומדרגה בפ״ע. אבל המחשבה
 הנה מקושרים ואחוזים בה כל האברים והכחות שבהן מהראש עד
 צפורן הרגל שהרי ירגיש במחשבתו כל הגפעל ברמ״ח אברים וגם כל
 האיברים בטלים למחשבתו והיא מושלת על כולן וגם היא שורה בכולן
 ומקפת אותן. שהרי מיד כשעולה במחשבתו לנעגע רגלו תומ״י תתנענע
 הרגל בלי שום שהיית זמן כו׳ [ועמ״ש מזה במ״א בד״ה להבין מפני
 מה יו״ט דפסח הוא ביום שגעשה בו הגס. ובביאור ע״פ ויקח קרח
 כו׳]. והנמשל מזה למעלה ההשתלשלות העולמות אבי״ע כל בחינה הוא
 פרט בפ״ע וע״כ ביו אצילות לבריאה יש פרסא מ׳, והוא כמשל כח
 הראיה בעץ שהוא מובדל מכה ההילור שברגל וגם יש פרםא מפסקת
׳ אבל בחינת  בין אברי הנשימה לאברי המזון דהיינו חצר הכבד מ
 מחשבה הקדומה היא כוללת כולן יחד ולכן רגלי א״ק נמשכים גם בעשייה,
 ואין הפרסא חוצצת בפניו מי, וע״כ נש״י שעלו במחשבה זו יש להם הכח
 לקשר ולחבר האצילות עם העשייה ע״י התורה ומצות להמשיר בחינת
 רמ״ח אברים דמלכא בעשייה ממש כנ״ל. ועמ״ש ע״פ ויהי קול מעל
׳ צו את בנ״י כוי. [ומזה  לרקיע, ולכן נאמר בכל התורה דבר אל בנ״י מ
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 לך לעצמך דהיינו לבחי׳ הנשמה שלמעלה בו׳ והיינו ע״י ק״ש ותפלה.
 והנה הכתיב לכי בכף יו׳׳ד כוי. והענין כי הנה בחי׳ מחשבה הקדומה
 הוא בחי׳ ממוצע בין עצמות אור א׳׳ס לנאצלים להיות כי מחשבה
 הקדומה היא בחינת מקיף וסובב כל ההשתלשלות וכוללם יחד שע״י
 מחשבה זו הוא התהוותם כו׳ נמצא מחשבה זו היא בחינת אור כללי
 הכולל כל פרטי ההשתלשלות, ובעצמות אור אין סוף לא שייד כל זה שאין
 שייר ח״ו לומר בו שהוא מקור וכלל שכולל חיות העולמות שהוא מרומם
 ונשגב מגדר העלמין לגמרי והיה יכול להיות רבוא רבבות השתלשלות
 באופנים אחרים כו׳ ורבוא רבבות ספירות שלא ממהות הספירות
 הנאצלים, כמ״ש בביאור ע״פ יביאו לבוש מלכות ע״ש בד״ה להבין
 ההפרש כוי. ועמ״ש בפ׳ בשלח סד״ה להבין ענין לחם משנה, וגם אין
ס כדי שיתהוו ל  שייד לומר באור א״ס שהוא מקיף וסוכ״ע כו׳ כנודע, ו
 פרטי העולמות מעצמות אור א״ם הוא ע״י בחי׳ מחשבה הקדומה
 שהוא בחי׳ התהוות אור כללי הכולל כל ההשתלשלות יחד כוי, והרי הוא
 כלל של הפרטים כו׳ והיינו כי מחשבה הקדומה היינו בחי׳ א״ק והוא בחי׳
 כתר דאבי״ע כמ״ש בע״ח שמ״א פ״ד, ומבואר יותר בשערי קדושה להרח״ו
 ח״ג שער א׳ וז״ל א״ק קוצו של יו״ד והיא הספירה העליונה מכולו ונקרא
 כתר עכ״ל, ולכן נק׳ מחשבה הקדומה בחינת הממוצע ע״ד שנת׳ באריכות
 בע״ח שמ״א פ״ג שהכתר הוא הממוצע ביו המאציל לנאצלים ע״ש, והנה
 הממוצע יש בו מבחינה היותר תחתונה שבמאציל ומבחי׳ היותר עליונה
 שבנאצלים ועי״ז מתחבר אור המאציל בנאצלים, וזהו ענין אות כ״ף והיינו
 כי הכ״ף הוא מספר עשרים דהיינו שיש בו ב״פ ע״ם, א׳ בבחי׳ תחתונה
 שבמאציל שנמשכה להיות בחי׳ כתר לנאצלים שכיון שנמשכה להיות נשמה
 לשרש האצילות ע״כ מעתה שייר לומר בה בחי׳ ע״ם וזהו* הנקרא ע״ם
 הגנוזות. והב׳ ע״ס שרש הנאצלים וכמ״ש בע״ח שא״א שהוא שרש
 הנאצלים כולל כולם כו׳ וכמ״כ בבחינת עתיק שהוא בחינה תחתוגה
 שבמאציל יש ע״ס כו׳ וכללות שניהם הוא בחי׳ הכתר ולכו נק׳ כ״ף,
 וגם עוד יש טעם למה שנק׳ כ״ף שהוא מלשון כף היד שנק׳ כן ע״ש
 שכופף אותה ונעשית כמו חלל באמצעו והיד מקפת וסובבת את הדבר
 שבתוכה וכמ״ש (שמות ד׳) ויהי למטה בכפו, ובעודה בכפו יבלענה(בישעי׳
 סי׳ ב״ח). וכד בחי׳ מחשבה הקדומה מפני שמקפת כל ההשתלשלות
 דאבי״ע והם מוקפים ממנה לכן נק׳ כ״ף וזהו שנאמר ומתחת זרועות
 עולם דלכאורה אינו מובן איד שייך עניו זרועות מתחת העולם, אלא
 העניו שהוא בחי׳ סוכ״ע שהוא עד״מ זרוע וידו הכפופה שמקפת הדבר
 מכל צד כוי, וזהו ג״כ פי׳ כתר לשון כותרת ולשת כתרו את בנימין שהוא
 ענין היקף וסיבוב כו׳ זהו עניו הכ״ף. ועיין ברבות נשא פי״ג גבי כף
 אחת עשרה זהב כנגד הלוחות שנכתבו מיד הקב״ה כוי, ועמ״ש מענין
 הלוחות בד״ה אם בחקתי, ועניו היו״ד הוא בחי׳ חכמה דאצילות ראשית
 הגילוי מבחי׳ כתר כו׳ וזהו קומי לכי היינו שאומר לבחי׳ כנ״י מל׳ דאצילות
 קומי לד לשרשר העצמי והכתיב לכי היינו לבחי׳ כ״ף ויו״ד הנ״ל שהן
 שרשר כי ישראל עלו במחשבה כו׳ [וזהו מראש מקדם נסוכה מראש היינו
 חכמה עילאה כי ראשית חכמה ומקדם היינו מחשבה הקדומה, וי״ל שהן ב׳
 מקיפים חי׳ יחידה כר, ועפ״ז י״ל פי׳ זה יתנו כו׳ מחצית השקל בשקל הקדש
 עשרים גרה השקל כי שקל הקדש היינו מה שקדש העליון נמשד בבחינת משקל
 עד״מ שהוא ע״י צמצום ומקום פנוי ואח״כ נמשד רק קו והארה כו׳ והיינו
 כדי שיהי׳ מקור להתהוות העולמות סוכ״ע וממכ״ע וכללות שקל הקדש
 הזה הוא עשרים היינו בחי׳ כ״ף ב״פ ע״ס כנ״ל, והנה כתיב אחור וקדם
 צרתני ותשת עלי כפכה, ואיתא בזהר הרקיע בפי׳ הספ״ד פ״ה כפכה כ״ף
 שלר ור״ל בחי׳ כ״ף הנ״ל שהוא בחי׳ מחשבה הקדומה שמשם שרש הנשמה
 כו׳, ואפשר לומר שזהו ג״כ ענין ב׳ יודין שכתיבת וייצר ה׳ אלקים את
 האדם היינו שהם רומזים לב׳ בחינות ע׳׳ם הנ״ל, וקרוב לזה איתא בפ׳

 *) עיין בהוספות.

 אין לו אלא תורה וגמ״ח, לפי שעל ידי המצות דוקא נמשד לבוש הנ״ל
 משא״כ בתורה לבד, הרי לפעמים נאמר אלביש שמים קדרות שמים אש ומים
 יצוא ושוב הוא בחינת תורה מימינו אש דת כו׳ ב״ש וב״ה כוי, ולפעמים
 ח״ו יוכל להיות מלובשים בקדרות יניקת החיצונים מהמדות אש ומים
 חו״ג כענין אברהם שיצא ממנו כוי אבל על ידי מעשה המצות נעשה
 .בחי׳ יפתי לבוש מלכות כוי [וע׳ בזהר פ׳ בלק (דף ר׳׳ד ב׳) ע״פ בקר
 אערד לד ואצפה כו׳ אתא דוד ואתקין האי בוצינא חופאה להאי בקר
 דיוסף לאתחפאה ביה כו׳ כד״א ויצפהו זהב טהור, והיינו שדוד תיקו
 בחיי מלכות דאצילות לבוש וכיסוי להאי בקר דיוםף כו׳ ע״ש ונתבאר
 במ״א, וזהו ג״כ מ״ש ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני. פי׳ בי יומשד
 השפע מבחינת יוסף כי יהודה הוא ג״כ בחינת מלכות והרי זהו דייקא
 הכלי והלבוש כו׳ ועמ״ש מזה ע״פ ויגש. ועיין עוד בזהר פ׳ אחרי
 (״•ח ע״ב) גבי בגין כר לא יטעי לחברא עת אחרא לגבי מלכא כו׳
 בזאת יבא כר ודף ע״ד ב׳ גבי וכדין לבשו שמים קדרות ובמק״מ שם
 ועיין בפרדס שכ״ה פרק ו׳ ע״ש. וזהו ואתחנן אל ה׳ בעת ההיא ואתחנן
 הוא המשכה שע״י התורה כמ״ש במ״א והמשכה זו צ״ל בעת ההיא
 שהיא בחינת מלכות בו׳ והוא בחי׳ המצות שעליהם נאמר ועת לכל
 חפץ כו׳ במ״ש במ״א בד״ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ושם
 נתבאר ג״ב איד המשכה זו להיות מלד העולם נמשד על ידי המצות
 וכמשנ״ת גם כן בד״ה תקעו בחדש שופר כו׳ ע״ש ועמ״ש בד״ה כי
 תשמע בקול גבי לשמור את כל מצותיו, ויובן עוד עניו לבוש שעם היות
 הלבוש מעלים ומסתיר להיות בחי׳ עולם מלשון העלם כוי הנה שרשו
 ממקום גבוה מאד וכענין שנתבאר במ״א בפ׳ לד לר בד״ה והבדילה
 הפרוכת גבי ולהבין ענין חשמל זה כו׳ וגם בד״ה עניו לד לר גבי וידבר
 שלשת אלפים משל כוי, ועוד נת׳ זה במ״א בפי׳ השמים כסאי כי בחי׳
 יחידה שאין לה כלי היינו כתר שסובב ומקיף מראשו ועד רגלו ומבדיל
 ביי אצי׳ לבריאה ונעשה פרגוד ומסר. ור״ל ששרש הפרגוד והמסר שהוא
 הלבוש הנ״ל שרשו מבחי׳ יחידה וכתר. וזהו השמים כסאי כי שמים פי׳
 גם כן מקיפים ומהם נמשד הכסא כס א׳ לבוש ומסד הנ״ל, ועמ״ש ע״פ*
 ואברהם זקן בא בימים, ועד״ז יובן ענין יפתי בו׳ וזהו יפיפית מבני אדם
׳ שעל ידי קיום המצות עושה לבושים יפים למלד מלכי המלכים  מ
 הקב״ה. א״כ כביכול מה שיפיפית הוא מבני אדם, כן פי׳ הגאוו החסיד
 י־ לוי יצחק ז״ל מבארדיטשוב והיינו מ״ש יפתי, ועמ״ש םד״ה ועשית בגדי
 קדש שבלבושים אלו שממעשה המצות יש ג׳ בחינות ומדרגות, והנה מבואר
 במ״א שיניקת החיצונים הוא בב׳ אופנים הא׳ מלמטה מחמת ריבוי
 הצמצומים וההסתר כוי, והב׳ ע״י אם תגביה כנשר כו׳ שרוצים לקבל
 מבחי׳ דקמיה כחשכה כאורה כנז׳ לעיל והנה התיקון לב׳ יניקות אלו
 הוא ע״י לבושים דמעשה המצות, והנה התיקון לבחי׳ הא׳ פשוט הוא
 שכשנמשד ע״י לבוש מל׳ דאצילות אין להם יניקה יתירה מלמטה, אר
 התיקון לבחינה הב׳ היינו כמש״ש שיש מדרגה עליונה בלבושים דמעשה
 המצות וע״ז נאמר ועשית בגדי קדש לאהרן שמשה הוא העושה אותם
 כר, וענין לבוש זה מבואר בפע״ח שער י״ב פרק ח׳ כי ממדה ו׳ ואילר
׳ מתלבש בשמנה בגדים כו׳ ונמצא כי התיקה ו׳ מתלבש כו׳ ע״ש הביאו  כו
 הרמ״ז בפ׳ אמור (דפ׳׳ח) וע׳ מזה בזהר הרקיע בפרשה משפטים (בדף
 נ״ה) ותיקון ו׳ היינו כי חפץ חסד הוא, ולכן על ידי לבושים אלו שמלבישים
 לבחי׳ כי חפץ חסד הוא גורם שיומשד בחי׳ חסדו הגדול הזה רק לםטרא
 דקדושה ולא להיכלות דנוגה* ונמצא שע״י לבושים דמעשה המצות נעשה
 תיקון גם לבחי׳ יניקה הב׳, ועמ״ש בד״ה עבדים היינו לפרעה במצרים

 ויוציאנו הוי׳ אלקינו):
 ד אך להיות המשכת אור א״ס בחכמה עילאה ע״י התורה ולהמשיר
 ע״י מעשה המצות בחי׳ לבוש הנ״ל צריך להקדים בחי׳ קומי

 *< עיין בהוספות.



 לקוטי שיר השירים תורה יט

 העם רואים כר ועמ״ש סד״ה ועשית בגדי קדש שיש כמה מדריגות
 בעניו הלבושים שממעשה המצות ובנדל ולכן ע״י הראיני את מראיד
 נמשר שיהי׳ הלבושים הנעשים ממעשה המצות שהוא בחי׳ יפתי מבחינות

 היותר עליונות כו׳]:

 עוד ביאור הדברים ע״« יוגתי בחגוי הסלע וגו׳
 הנה ארדל נובלות חכמה שלמעלה תורה. כי התורה הנגלית היא
 בחינת הארת החכמה המתלבשת במדות ולכו הם גם כן
 שיתא סדרי משנה כנגד ששה מדות עליונות סדר זרעים מבחינת
 חסד כוי, והעניז הוא כי כשר ופסול טמא וטהור חייב וזכאי נמשד
 מהמדות עליונות דהיינו כשר ומותר וטהור זהו בחינת חסד וימין
 מקרבת שיתעלה אותו דבר ליכלל באור א״ס ופסול ואסור וטמא
 היינו בחינת גבורה שמאל דוחה שלא יוכל להתעלות כו׳ וכ״ז הוא
 ע״פ חכמתו ית׳ חכים ולא בחכמה ידיעא הנמשכת ומתלבשת במדותיו
 ית׳ ולכן נקרא התורה נובלות חכמה של מעלה (בבראשית רבה פרשה
 י׳׳ז) כי חכמה זו המתלבשת במדות היא בחי׳ נובלות לבד לגבי עצמיות

 חכמה עילאה חכמתו ית׳ שהיא רמה ונשגבה למעלה מהמהות כוי,
 [ועמ״ש בד׳׳ה השמים כסאי כר דקאי על התורה שנקרא כסאי לבחינת רצונו

 וחכמתו ובינתו כר והיינו מה״ט וע״ש מעניו זה]. ולבן נאמר בישראל קהש

 ישראל לה׳ ראשית תבואתה שישראל הוא ראשית ומקור התורה כי
 הנה ישראל עלו במחשבה. פי׳ מחשבה היינו בחינת חכמה ועלו
 במחשבה היינו בבחינה העליונה שבמחשבה [והיינו כענין במחשבה תחלה
 דהיינו תחלת המחשבה], והענין כי הנה בענין השתלשלות עילה ועלול
 הנה פנימית העילה הוא דבוק בעילתו רק חיצוניותו הוא הנמשר
 בההשפעה להעלול. ועד״ז הוא נמשר ומשתלשל מעילה לעילה הכל רק
 באופן זה שמבחינת חיצוניות העליון נעשה פנימיות לתחתון [ועמ״ש מזה
 באריכות קצת בפ׳ שלח בד״ה עניז נסכים] וא״כ לפ״ז הכלל הרי החכמה

 עילאה שמקבלת מבחינת כתר כמ״ש והחכמה מאין תמצא הרי הבחינה
 עליונה שבחכמה ופנימיותה דבוקה בכתר עליון(וע׳ בפרדס שער שלישי
 פ״ג כל ספירה וספירה תבחן בג׳ בחינות בו׳ ובשער הנתיבות רפ״ג
 הנתיב האחד כו׳ יחוד החכמה בכתר כר, ועוד שם שכל מופלא נדמה
 למאציל כוי, ועיין בפ׳ פנחס(דרנ״ו םע׳׳ב)), ומה שנמשד ומתפשט מבחינת
 חכמה למטה במדות זהו רק מבחינת חיצוניות החכמה וזהו ענין
 נובלות חכמה כנ״ל. אכן נש״י שעלו במחשבה היינו בבחי׳ העליונה
 שבמחשבה כי לכו נאמר בנים אתם לה׳ בני בכורי ישראל שכמו עד״מ
 הבו הנמשד ממוח האב הרי מלובש בהטפה מעצמיות ומהות החכמה
 שבמוח האב כוי. וכד נש״י שרשן ומקורן מעצמיות ופנימית ח״ע ממש
 שלמעלה מבחי׳ נובלות וחיצוניות כוי וכמ״ש בד״ה ששים המה מלכות
 בו׳ בפי׳ כנס״י שבפנימיות דא כו׳ ע״ש. ועמ״ש ג״כ בד״ה אני ישנה
 בפי׳ עלו במחשבה דהיינו בחינת מחשבה שבמחשבה כו׳ ע״ש, וא״כ
 עד״ז גם כאן היינו שנש״י שרשן מבחינה העליונה שבח״ע ולכן הם
 ראשית תבואתה והם מקור ויסוד התורה שהיא בחי׳ גובלות חכמה.
 ולכן נקראת התורה תורת משה כו׳ והיינו לפי שגשמת משה שרשה
 מעצמיות ח״ע שזהו מקור התורה וכמ״ש מזה בד״ה להביו עניו לחם
 משנה בפ׳ בשלח. שלכן נאמר במשה כבד פה לגבי אורייתא דבע״פ
 כו׳ וכבד לשון לגבי תשב״כ שלא היה יכול להשפיל א״ע להיות נמשד
 ממנו התורה שהיא בחי׳ נובלות חכמה בו׳ ועמ״ש בד״ה משה ידבר.
 ועמ״ש סד״ה ועשית בגדי קדש שזהו עניו שהתורה נק׳ כלה ומאורסה
 וישראל הם בחי׳ חתן המשפיע כוי. והנה הגם שזהו בחינת משה אד
 כמ״כ יש ג״כ נשמות גבוהות מאד שיש בהם מבחינת משה, וזהו שאמר
 רב ספרא לרבא משה שפיר קאמרת כוי, והן הנשמות שנק׳ אחים וריעים
 למקום כמ״ש למען אחי ורעי כו׳ ומבואר בזהר שהן למעלה אפילו

 נשא (קמ׳׳א ב׳) אד הנשמה יש בה אחור וקדם, שהרצון נק׳ אחור לגבי
 בחי׳ התעגוג אהבה בתענוגים וכמ״ש בד״ה ואהיה אצלו אמון כוי ושרש
 דשדש ב׳ בחי׳ האלו הם מבי בחי׳ ע״ס שבכ״ף הנ״ל שהן ג״כ רצה״ע
 ומקור התענוגים כו׳, והנה בחינת אהבה בתענוגים לא כל אדם זוכה
 לזה וכמ״ש בםש״ב פי״ד כו׳ אבל בחי׳ האהבה והרצון לה׳ זהו חובה
 על הכל וכמ״ש בפ׳ כי תשא בד״ה זה יתגו כו׳ ובאגה״ק ע״פ מה יפית
 ומה נעמת כו׳ וזהו זה יתנו בו׳ מחצית השקל וברע״מ ר״פ תשא
 דמחצית השקל הוא י׳ והיינו כמ״ש בסש״ב פי״ח שזהו בחי׳ החכמה
 שבנפש כו׳ ע״ש]. והנה ענין קומי לכי היינו ע״י התפלה שנקרא סולם
 כו׳ וראשו מגיע השמימה לבחי׳ כ״ף הנ״ל סוב״ע. והעדן כי התפלה
 יש בה מהארת בחינת שבת, והנה בשבת יש באדם נשמה יתירה וענין
 הנשמה יתירה היינו כי בשבת הוא עליית המל׳ עד שבמנחה דשבת
 היא במקום אבא ממש ונמשד לה שם מבחינת כתר כו׳ והיינו בחי׳
 םוכ״ע ומחשבה הקדומה ומשם נמשד נשמה יתירה לכל נשמות ישראל
 שבגוף היינו שמאיר בהן בחי׳ שרשן שבמחשבה הקדומה, ועמ״ש מעדן
 זה בד״ה ויקהל משה את כל עדת בנ״י כו׳ ע״ש, וזהו עניו קומי לכי
 לבחי׳ כ״ף יו״ד חכמה עילאה וכתר כר וז״ש בפע״ח שער השבת פכ״ג
 בפי׳ כי מאתד היא מנוחתם מאת כ׳ שהיא הכתר משם מגוחתם עתה
 כוי, והנה הארה מבחינת גילוי זה שבשבת נמשד ג״כ בכל יום בשעת
 התפלה בו׳ כנ״ל וזהו שעל התפלה נאמר קומי לכי, ועי׳׳ז אח״כ תהי׳
 רעיתי יפתי להמשיד האור מלמעלה למטה ע״י תורה ומצות כר
 וכמשנ״ת למעלה, ועמ״ש סד״ה ויקהל משה הנ״ל שזהו ענין שאמר
 מרבע״ה לישראל תחלה שמירת שבת ואח״כ מעשה המשכן שזהו כמש״כ
 בענין קומי לכי ואז אחייב בחינת רעיתי יפתי כר. והנה זה הפסוק
 נאמר על יצ״מ לפי שאז היה גילוי אור א״ס בכנ״י כמ״ש והי הולד
 לפניהם יומם בעמוד ענו ובעמוד אש לילה וכמ״ש בזהר פ׳ בלק (דקציא
 ע׳׳ב) וה׳ זקיף טעמא לעילא כו׳ ועי״ז היו יכולים להיות בבחינת קומי

 לך ועמ״ש מענין זה ג״כ בפ׳ בשלח סד״ה וה׳ הולד לפניהם, וזהו כי
 הנה הסתיו עבר הגשם חלף בו׳ אבל בגלות אין כח לכנם״י לעלות
 בבחינת קומי לד לשרשה העצמי מחמת שירדה בסתר המדרגה בו׳
 ונקרא סוכת דוד הנופלת [ועמ׳׳ש בד׳׳ה כי ההרים ימושו מענץ זה] הנה
 לזה הוא אומר עצה לאופן עלייתה גם בהיותה בסתר המדרגה והוא
 ע״י הראיני את מראיר, שישים אל לבו איר שההסתר הוא כדי להיות
 בחינת אור חוזר שנמשר דוקא מחמת ההסתר כו׳ שבחינת אור חוזר
 הוא תוקף האהבה יותר מבבחי׳ קומי לד, וע״ד בעלי תשובה שבמקום
 שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים כו׳ וכענין מ״ש ע״פ ואני
 אראה בשונאי ע״ש היטב בעדן שהתפלל דוד כן בקדש כוי, ומזה נמשף
 כי קולך ערב קולר היא התורה שהיא המשכת אור א״ס מלמעלה
 למטה כנ״ל בעניו רעיתי, אד מחמת הירידה בסתר המדרגה שעי״ז
 נעשה בחינת או״ח הנ״ל יומשד שיהיה ההמשכה על ידי התורה מבחי׳
 עליונה יותר מבחי׳ ההמשכה שע״י קומי לד רעיתי כו׳ ועמ״ש לעיל
 כה״ג סד״ה לסוסתי ברכבי שלפי שבגלות הירידה היא יותר למטה ביומין
 דחול ע״י מרכבה דסוסים שנז׳ בזכרי׳ עי״ז העלי׳ יותר שהסוס רץ
 למעלה מעלה כוי ע״ש. וזהו עניו בי קולר ערב דהנה רעייתי היינו
 ישראל מפרנםין שהתורה נקי מזון לכו לחמו בלחמי• אד פי׳ קולר ערב
 היינו עד״מ המזון שיש בו עריבות שע״ז אמרו רווחא לבסומי שכיח
 (במגלה ד׳׳ז ע׳׳ב ובעירוביו פרק ח׳ דפ׳׳ב ע׳׳ב), נמצא המאכל שיש בו

 עריבות ומתיקות יש בו מעלה יתירה כר ע״ש, ועד״ז עדן התורה
 שנקרא לחם אד כשנמשר בה גילוי תענוג עליון ממקור התענוגים
 וכמ״ש אני תורתר שעשעתי, אז נק׳ קולד ערב שהמזוו הזה עד״מ הוא
 במעלה עליונה יותר כו׳ וכו ומראד נאוה הם המצות שע״י התשובה
 נעשו המעשים טובים ומאירים יותר כוי, [ועמ״ש בפ׳ יתרו בד״ה וכל
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 לקוטי שיר השירים תורה

 הנמשך בז״א ומשם בחינת התורה ג״כ וישראל ע״י שעלו במחשבה שהיא
 עצמות אור אבא לכך ממשיכים אור א״ס הנמשך ומלובש בח״ע
 להיות נמשך בז״א כו׳ והוא המשכות תוספת אורות בכלים. וזהו
 ועשיתם אתם. וארז״ל כאילו עשאוני ועמ״ש בד״ה צאינה וראינה
 בפי׳ שאו ידיכם קדש וברכו את הוי׳. וזהו יאר פניו אתנו כי כדי
 להיות המשכת ח״ע בז׳׳א שהוא עניו חכמת אדם תאיר פניו הוא אתנו
 ע״י ישראל מטעם הנ״ל דעלו במחשבה כו׳ וגם פי׳ אתנו מתפרש על
 הנשמה שבגוף ממש והיינו כי ישראל מתקשראן באורייתא וע״י שנמשך
 אור א״מ ומתלבש בהתורה בו׳ עי׳׳ז יומשד האור אתנו דוקא לסטרא
 דקדושה דוקא וכמ״ש במ״א בד״ה כי עמד מקור חיים באורך נראה אור
 ע״ש בפי׳ השקיפה ממעון קדשר מן השמים וברד את עמר את ישראל.
 אד מתחלה צ״ל קומי לד ע״י התפלה שנקרא סולם כוי והוא להיות
 דביקות הנפש בשרשה שעלה במחשבה ע״י מס״נ באחד בק״ש ועי״ז
 נמשר האור מא״ס ב״ה שאין ערוך לד כו׳ בח״ע ועי״ז אח״כ מפרנסין
 לאביהם שבשמים וית׳ לקמן. והנה רעיתי זהו המשכת אור א״ס
 באצילות והיינו ע״י התורה ובחינת יפתי היינו ע״י המצות שעי״ז נמשר
 גם כן בבי״ע, והענין כי כדי להיות המשכות האור בבי״ע הוא דייקא
 ע״י התלבשותו תחלה במלכות דאצילות [ועמ״ש בביאור ע״פ שחורה אני
 ונאוה שהמלכות דאצילות היא הממוצע לחבר אור האצי׳ בבי״ע כמו
 שהכתר הוא הממוצע בין המאציל לנאצלים כו׳ ע״ש ועמ״ש בפ׳ ואתחנן
 בד״ה למעו תירא], והיינו ג״כ ע״י שמל׳ דאצי׳ מתלבשת תחלה במסד
 ופרסא שיש בין אצילות לבריאה ובוקעת את המסד ויורדת לבריאה אזי
 דוקא יוכל לימשר האור בבי״ע כו׳, משא״כ אם לא בחינת המסד הנ״ל
 לא היה הבריאה יכול לקבל כלל. וזהו שהמלכות נק׳ לבוש כמ״ש ה׳
 מלד גאות לבש וכתיב יביאו לבוש מלכות. ותלבש אסתר מלכות. וזהו
 פי׳ יפתי שהמשכת בחינת לבוש מלכות זו נמשר ע״י המצות ולכן גק׳
 מצות המלד וכמו שאנו אומרים בברכת המצות בא״י אלקינו מלר העולם
 כו׳ והוא בחינת לבושים יפים, ומזה נמשד להיות ישראל אשר בד אתפאר
 כוי, והוא ע״ד שנתבאר בפי׳ יאר פניו אתנו סלה שע״י התורה וכר ע״י
 המצות שהוא בחינת יפתי הוא בחינת אשר בד אתפאר כוי בד דייקא. אד
 כדי להמשיר בחינת לבוש זה צריך להקדים מתחלה בחינת קומי לד כו׳ כי הנה
 לעומת לבוש הנ״ל שהוא הפרסא ולבוש מלכות יש ג״כ בחינת אלביש שמים
 קדרות כו׳ והוא ע״ד מ״ש מלר אלקים על גוים כו׳ עובדי גילולים [ועמ״ש
 בד״ה בחדש השלישי בעניו הטעם דאנשי יריחו היו כורכין את שמע ולא היו

 מפסיקיו ביו אחד לואהבת בבשכמל״ו כר]. ויובן זה ע״ד מה שנאמר בעולם

 התהו ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלד מלר לבנ״י כו׳
 והיינו כי עניו עולם התיקה הוא התלבשות האור בכלים ולבושים כי תרגום
 ולא ילבש גבר ולא יתקו גבר בו׳ וזהו הענין שבתוהו היו הע״ס בבחי׳ נקודות
 ובתיקון נעשו בבחי׳ פרצופים שעיקר עניו בחי׳ פרצוף היינו תיקוני הלבושים
 והכלים [ועיין בע״ח שער התיקון פ״ג ובספר קול ברמה בבאור האדרא רבא ד״י ע״ב

 ודי״א ע״א] וע״י לבושים וכלים אלו דקדושה נעשה הפעולה שיוכלו לסבול

 האור וגם שעי״ז יומשד האור רק למקום הראוי לבד שזהו הגנת הלבושים
 לצמצם האור שלא יומשר רק כמו שצריר כו׳ [ועמ״ש מזה בד״ה ויהי בשלח פרעה
 ובד״ה ויאבק איש עמו ובפי לך לך בד״ה פי׳ מגן אברהם ובד״ה והבדילה הפרכת לכם].

 ולכן לבושים אלו דתיקון זהו בחינת לבושים יפים דהוד והדר לבשת.
 אבל בעולם התהו לפי שלא היו האורות בבחינת התלבשות בבחינת פרצוף
 ע״כ נמשד מזה שלא היה בחינת לבוש מלכות לאורות דתהו מיוחד
 בקדושה האלקית אלא היו ג״כ לבושים זרים מלבישים אותם דהיינו
 שנמשד השפע גם לחיצונים מהמדות עליונות דתהו בו׳ והו בחינת זמ״ל
 דעולם התהו שע״ז נאמר ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום בו׳ [והיינו
 כי לבוש מלכות דקדושה זהו להיות קבלת עול מלכות שמים בבחי׳ ביטול
 למדת מלכותו ית׳ ה׳ מלד גאות לבש שהוא היש האמיתי וכולא קמיה

 מבחי׳ בנים (ע׳ זהר ודב דקכ״א סע״ב וד׳ צ״ד םע״ב ח״ג ד״ז ע״ב) והיינו
 שנמשכו מיחוד או״א דאצילות ולכן נקראים אחים לז״א דאצילות והם
 למעלה מבחי׳ תורה וכמשנ״ת ג״כ בביאור ע״פ ששים המה מלכות
 הנ״ל בענין חסידים הראשונים שבגמ׳*. אמנם הנשמות הנמשכים
 מזיווג זו״נ דאצילות* היינו שהנשמה נמשכת מאין ליש שהוא מאצילות
 .להיות בחי׳ בריאה ממש אבל נשמה האצילות היינו בחינת אלקות
 ממש שהוא בחינת אצילות כמו שהוא באצילות ממש למעלה מעלה
 מבחי׳ בריאה יש מאין אלא שהן רק מבחי׳ הכלים האצילות כי פי׳
 כלים האצילות הוא בחינת הגבול שיש גם באצילות שע״ז אמרו שיעור
 קומה רל״ו אלפים רבבות פרסאות. והנשמות הנמשכים מהכלים הרי
 הנשמה היא כמו טפה א׳ לגבי הכלים ממש ומ״מ היא בחינת אלקות
 וכמ״ש במ״א ביאור ענין זה ע״פ מאמר הזהר פ׳ פנחס (דף רמ״ט ע״א)
 ע״פ ובחדש הראשון כוי מאי אילת השחר בו׳ ע״ש, וזהו ענין הנשמות
 שנמשכו מיחוה או״א שנק׳ אחים ורעים לזו״נ דאצילות ע״ש שנאצלו ג״כ
 מאו״א כמו שנאצלו הכלים דזו״נ דאצילות אלא שהם הארה קטנה
 מאד לגבי הכלים דזו״נ שהם הע״ס. משא״כ הנשמות שנולדו מיחוה
 וזיווג זו״נ דאצילות היינו שלידתם הוא לעולם הבריאה כמ״ש בע״ח
 שער מדר אבי״ע פרק ד׳ ה׳ והיינו שנמשכה הנשמה להיות בריאה
 יש מאין וע״ז אמרו ישראל מתקשראן באורייתא, ואף לפמ״ש במ״א
 שגם מזיווג זו״נ דאצילות נולדים ונמשכים ג״כ לפעמים נשמות גבוהות
 מאד הנק׳ נשמות דאצילות ממש וכדמשמע בזהר ויקרא (דכ״ד םע״ב)
 ובזהר משפטים (דצ״ד ע״ב) ובשאר דוכתי. מ״מ כיון ששרשן מזיווג
 זו״נ דאצילות ולכן נק׳ בנים למקום וא״כ אינן אלא טפה א׳ הנמשכת
 ממוחין דזו״נ. והתורה היא עצם חב״ד דזו״נ דאצילות ממש. ואצ״ל
 נשמות דבי״ע כר ולכן ע״ז אמרו ישראל מתקשראן באורייתא, ומ״מ
 אפילו נשמות דבי״ע ממש כולו שרשו מאצילות העליון ממש. וגם
 עלו במחשבה ועמ״ש ע״פ ואלה המשפטים גבי כי תקנה עבד עברי
 כו׳ וא״כ צ״ל מהו הפי׳ והעניו שהצדיקים הראשונים דייקא לבד הן
 הן נשמות דאצילות משא״כ שאר כל הנשמות שהן דבי״ע כוי, אד
 הענין כי נשמות הצדיקים הראשונים היינו שהנשמה המלובשת בגופם
 ממש היא בחי׳ אצילות ממש כמו נשמת רשב״י שהיה לו נשמה
 האצילות מלובשת ממש בהגוף שלו למטה ממש, וע״ד מ״ש באגה״ק ד״ה
 איהר וחיוהי שאף לאחר שירדו הנר״נ דאצילות לעוה״ז לצדיקים
 הראשונים אפשר שלא נשתנו מהותן להיות דבר נפרד מאלקות בו׳
 ע״ש, משא״כ שאר כללות נש״י צדיקים ובינונים בו׳ הנק׳ נשמות
 דבי״יע היינו שעם היות שרש כל הנשמות הוא מאצילות אבל עכ״ז בחיי
 זו דשדש הנשמה שמאצילות אינו מלובש ולא מאיר בהגוף כלל אלא
 נשאר האור בבחינת אצילות בבחינת העלם ומקיף בלבד על הנשמה
 המתלבשת בגוף והנשמה הנמשכת ומתלבשת בגוף היא נפש או רוח
 או נשמה דבי״ע לבד ולא מבחינת אצילות כלל ולכן נקרא נר״נ דבי״ע
 לבה, אך עכ׳׳ז שרש דשרש בחינת מזלייהו והמקיף יש בכל נש״י מבחינת
 שעלה במחשבה וע״כ מצד זה נאמר על כל נש״י קדש ישראל לה׳
 ראשית תבואתה שהן מקור התורה ויסודה. ומצד הנשמה המלובשת

 בגוף הו בחינת מתקשראן באורייתא כוי:

 נ: ומעתה יובן עניו קומי לד רעיתי. רעיתי היינו ישראל מפרנסיו
 לאביהם שבשמים כי הנה אין ערוד כלל אצילות לגבי
 א״ס ב״ח יותר לאין קץ ממה שאין ערוד בי״ע לגבי אצילות כוי, ולזאת
 צריך להמשיד המשכת אור א״ס ב״ה באצילות וכמ״ש בד״ה לסוסתי
 בענין כי אמרתי עולם חסד יבנה וע״ז אמרו ישראל מפרנסין לאביהם
 שבשמים שממשיכים להיות עולם חסד יבנה. וזהו פי׳ לאביהם שבשמים
 כי שמים אש ומים הם המדות עליונות ואביהם שבשמים היינו אור אבא

 0 עיין בהוספות.



 לקוטי שיר השירים תורה כ

 הסתיו וחלף הגשם דהיינו ההסתר דאלביש שמים קדרות כו׳ הנמשך
 מעולם התהו ומגלות מצרים כר ועניו כפל לשון סתיו וגשם עיין ברבות
 בשה״ש ועיין בזהר הרקיע ר״פ ויחי*. ואז נאמר קומי לד רעיתי כר
 אבל בזמן הגלות נאמר יוגתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה כר שאינה
 יכולה להיות בבחי׳ קומי לד כר והעצה לזה הוא בחי׳ הראיני את
 מראיד שיזכור וישים אל לבו שההסתר אינו אלא בבחי׳ מראה שירד

 מאיגרא רמה כו׳ ויצעק אל ה׳ בצר לו כר*:
 ג וביאור עגין זה הגה יש ע״ס מלמעלה למטה דאור ישר ועשר
 ספירות דאור חוזר מלמטה למעלה [ומדש בע׳׳ח שער
 מ׳׳ו ומ׳׳ד פי״ד ובפרדס שער ממטה למעלה]. והיינו ע״י הפרסא המפסקת

 בסיום האצילות בוקעים האורות ועולים בבחינת אור חוזר ונעשה
 כח״ב למטה וכמ״ש מזה באגה״ק בד״ה איהו וחיוהי*. וביאור זה באדם למטה
 הוא ע״ד מ״ש ואהבת את הוי׳ כו׳ בכל מאדר ומאד הוא בלי גבול
 והיינו בחינת א״ס. והוא עד״מ למעלה המשכת אור הכתר שמאיר
 באצילות, שלזה היה תכלית ירידת הנשמה שהיא צורר עלייה בו׳ כי
 הנה הנאצלים המה בבחי׳ ההשתלשלות כי כללות השכל האנושי נמשד
 מחכמה דעשייה על ידי אמצעות הנפש דעשייה וחכמה דיצירה היא
 מקור לחכמה דעשייה הגם שהיא רוחניות יותר וחכמה דבריאה
 מקור לחכמה דיצירה וחכמה דאצילות מקור לחכמה דבריאה ואם כן
 השכל אנושי נמשד על ידי השתלשלות מחכמה האצילות [ועמ״ש מעניו
 השתלשלות זו בדיה פתח אליהו בפ׳ וירא]. ומפני זה נאמר כולם בחכמה עשית

 שלגבי המאציל הרי הוא מרומם לבדו ואינו בערך החכמה ובינה כו׳
 ואצילות המה רק מדות הדבק במדותיו מה הוא רחום אבל המאציל
 הוא בחי׳ אליו ולא למדותיו כוי. ועיקר התהוות אבי״ע מן המאציל
 הוא רק מבחינת שמות שאיו ערוד השם לגבי עצם המהות, וכמ״ש
 בע״ח דיו״ד מקור לאצילות וה״א בבריאה כו׳ וכמ״ש הודו על ארץ
 ושמים כוי. והנה הממוצע לזה שמוריד השפע מהמאציל לנאצלים
 הוא אור הכתר והיינו מ״ש בת״ז כתר עליון כו׳ איהו שם מ״ה דאיהו
 אורח אצילות ואיהו שקיו דאילנא כו׳ דהיינו תיות עולם האצילות
 שהוא על ידי הכתר כי עמר מקור חיים כוי. [ועמ״ש בד״ה פתח
 אליהו הנ״ל שעל הכתר אמרו אנת הוא חד ולא בחושבן כו׳ שאין
 ערוד אליו כו׳ והחכמה מאין תמצא ולא כסדר ההשתלשלות הנ״ל
 דאבי״ע]. וזהו ענין ירידה צורד עלייה כוי. שזהו ההפרש בין מלאכים
 לנשמות שמצד שמלאכים הן למעלה ואין שום דבר מסתיר להן והן
 בבחינת ההשתלשלות אינן יכולים להמשיד אור חדש מאחר שאינו
 ממהותן ומפני זה הן נקראים עומדים כוי. [ועמ׳׳ש מזה בד״ה ועתה יגדל
 נאבפ׳שלח]. אבל למטה בישראל שנשפלו בגוף שמסתיר על קדושת הנפש

 ושארי דברים המונעים הרי מסיבת הסתר זה שאין מניח להתפשט
 למטה נעשה אור חוזר מלמטה למעלה בנקודת הלב ועי״ז ממעמקים
 קראתיה הוי׳ להיות קראתיה הוי׳ בע״ס האצילות והיינו על ידי עומקא
 דליבא תשובה עילאה כו׳ דמשכין ליה בחילא יתיר שעל יהי זה אור
 חדש על ציוו תאיר כוי. והיינו על ידי בחי׳ בכל מאדר, [ופי׳ אור חדש
 ר״ל כמ״ש בפרי עץ חיים שער הק״ש פרק י״א וז״ל אמנם סוד הענין
 הוא כי זיווג העולמות הוא נמשר מן מוחי או״א עצמן בלתי שיקבלו
 מלמעלה כי כיון שכולם נמשכו מהם אם כן ודאי יש בהם כח נגד
 כל מה שלמטה מהם. אד זיווג שהוא להוציא נשמות חדשות בזה צריר
 שיקבלו אור חדש מלמעלה ושמור כלל זה בידר עכ״ל• אן־ מ״ש בלתי
 שיקבלו מלמעלה צריד ביאור דהא ודאי החכמה מאין תמצא תמיד שאילו
 היה נפסק השפע מהמאציל ב״ה היו הספי׳ כלא היו וכ״כ בהקדמת
 מהרנ״ש לפרע״ח ולזה הם שואפים שפע בעבודה ההיא לקיומם כו׳ ע״ש,
 וצ״ל הכוונה שאין השפעה זו עצמה נמשכת ממש מלמעלה מהחכמה כמו

 שרה מלמעלה — נגד: בפע׳׳ח דפוס קארעץ [תקמ״ב]: כנגד.
 שרה כל — בזה: בפע׳׳ח שם: זה.

 *) עיין בהוספות.

 כלא חשיב, ועמ״ש מענין מלכות בביאור ע״פ והיה לכם לציצית בענין
 תכלת כוי, אבל לבוש מלכות דםט״א זהו שנוטלים היש לעצמו ואין להם
 ביטול אליו ית׳ והיינו כמאמר פרעה לי יאורי ואני עשיתני ביחזקאל*
 סי׳ כ״ט רק דקרו לי׳ אלקא דאלקיא כו׳]. אמנם אחר שנעשה עולם
 התיקון בחינת פרצוף שנתתקן ונמשד האור בלבושים וכלים דעולם
 התיקון אזי נמשד שלא יתפשט האור לסט״א ולעובדי כוכבים וכמ״ש מלר
 איו באדום כי• אד עכ״ז יש דוגמת הנ״ל גם אחר עולם התיקון(והיינו
 בגלות מצרים ובבל ואדום) והיינו לפי דבגלותא קב״ה סליק לעילא לעילא
 וזהו נקרא בחי׳ שינה כו׳ ומסיבת עליי׳ זו איו האורות מלובשים בלבושים
 וכלים דבחינת התיקון וכמ״ש בפע״ח שבמצרים היה עיבור ז״א בבטן
 אימא כו׳ שנסתלקו האורות והמוחין דזעיר אנפץ מהכלים שלהם
 ועולים בבחי׳ אימא עילאה ועוד למעלה יותר אשר שם נאמר אם
 צדקת מה תתן לו כו׳ ומחמת זה נמשד להיות מל׳ האצילות מתלבשת
 בקליפות בלבושים זרים דקדרות כי הא בהא תליא כו׳ שמחמת שזעיר
 אנפץ הוא בבחי׳ שינה וסליק מהכלים והלבושים לעילא לעילא נמשד
 אלביש שמים קדרות וכמו בעולם התהו שעל ידי שנסתלקו האורות
 עליונים למעלה נפלו הכלים למטה בו׳ [ועמ״ש מעניו זה בד׳׳ה וארא
 אל אברהם בו׳ ובד״ה שיד המעלות כר היינו כחולמים ובד״ה אני ישנה כר]

 ולכן כדי לתקן ולהמשיד בחי׳ לבוש מלכות צריד להיות מתחלה המשכת
 המוחין לז״א שיומשר מבחינת דסליק לעילא לעילא להתלבש בכלים
 ולבושים דתיקון דפרצוף ז״א דאצילות ואזי ממילא על ידי זה יומשד
 אחר כד על ידי מעשה המצות ההמשכה בלבוש מלכות דאצילות ושלא
׳ [ועמ׳׳ש בד״ה כי ההרים ימושו בעניו  יהיה בחי׳ אלביש שמים קדרות ט
 אם ישראל עושיו תשובה נגאליו מ׳]. והנה ידוע בע״ח שכדי להיות המשכת

 המוחין לז״א הוא על ידי יחוד או״א שמולידים המוחין לזו״נ, והנה
 או״א צריכים לקבל הכח מלמעלה יותר מאור הכתר והוא המחבר
 וממשיד אור המאציל בנאצלים כו׳ ועיין מ״ש בפע״ח שער הק״ש פרק
 י״א. ולכן יחוד או״א הוא נעשה דוקא על ידי מסירת נפש ויחוד זו״נ
 הוא ע״י תורה ומצות, כי יחוד או״א הוא המשכת אור חדש ממקורא
 דכולא מהמאציל ב״ה אשר איו ערוד אליו כלל כוי והמשכה זו א״א
 כ״א על ידי מסירת נפש כי מס״נ עולה למעלה מעלה ממש דהיינו
 בבחי׳ עצמות המאציל, ועמ״ש מזה בביאור ע״פ ונקדשתי בתור בנ״י,
 ולכן אמר המגיד להב״י שיזכהו למם״נ עק״ה דמשמע שיהיה זכות זה
 גדול מכל מה שיאריר ימים בתורה ומצות כו׳ והיינו מטעם הנ״ל,
 וזהו גם בו עניו למס״נ באחד בק״ש כי ק״ש הוא נק׳ יחוד דאו״א
 דהיינו המשכת אור חדש מא״ם ב״ה וזהו דייקא ע״י מס״נ כוי, וכענין
 הידוע במעלת התשובה דבחילא יתיר יש קונה עולמו בשעה אחת
׳ וזהו עניו פסוק ראשוו דק״ש שהוא יחוד או״א, ואזי אח״כ נאמר  ט
 והיו הדברים האלה אשר אנכי מצור כוי, שלהמשיר האור אח״כ מאו״א
 בז״א ונוק׳ הוא ע״י תורה ומצות כו׳ וזהו נקרא עוסק בתורה לשמה לשם
 התורה עצמה להיות אור התורה נמשר בז״א מפנימית ח״ע שלמעלה
 מבחי׳ נובלות כו׳ שזהו ע״י המס״נ בתחלה שעי״ז נמשד יחוד או״א
 כו׳ המשכת אור חדש ומזה נמשר ג״כ בז״א כוי. ומזה נמשד ג״כ שע״י
 המצות יהי׳ בחי׳ יפתי הוד והדר לבשת ולא יהי׳ בחי׳ אלביש שמים
 קדרות כמו בעולם התהו [ועמ״ש במ״א בפי׳ מאה״ז פ׳ בלק דקצ״א ע״א ע״פ
 שחורה כו׳ וכדיו בו׳ נפיק דודה בו׳ אתבניאת ואתעבידת בתיקונהא כוי] וזהו

 שמתחלה צ״ל קומי לד לבחי׳ שרש הנשמה והוא ע״י למס״נ באחד שמזה
 נמשד יחוד או״א [ולכן נקרא קומי לד לבחי׳ כ״ף עיץ בפע״ח שער נפ״א
 ספ״ה] ועי׳׳ז אח״כ תהיה רעיתי להמשיד המוחין בז״א ויפתי במל׳
. והנה כ״ז נאמר על זמן יציאת מצרים שע״ז נאמר  והוא עניו יחוד זו״נ ט׳
 כי הנה הסתיו עבר בו׳ היינו שאז נתגלה בחי׳ עולם התיקת ועבר
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 יום, פי׳ יום יום או״א [ועמ״ש בד״ה ואהיה אצלו אמון]. וזהו ההפרש
 בין הלימוד שקודם התפלה ובין הלימוד שאחר התפלה כי עיקר
 המשכת הכתר בחכמה ע׳׳י התורה הוא בהקדים תחלה בחינת ובכל
 מאדר שהוא המשכת הכתר הנ׳׳ל. אבל ע״י התורה שקודם התפלה
 הוא רק המשכה מחכמה ששם שרש התורה בעצמה דאורייתא מחכמה
 נפקת והיא נק׳ רעיתי שמפרנסיו בו׳. וזהו שארז׳׳ל אבא בנימין
 אומר על תפלתי שתהא סמוכה למטתי כי התורה צ״ל אחר התפלה
 כדי שיהיה המשכת הכתר בחכמה כנ״ל. [ועמ׳׳ש בד׳׳ה באתי לגני בפי׳
 אריתי מורי עם בשמי, ועמ׳׳ש בפ׳ ראה בדיה כי תשמע בקול קול היינו המשכה כוי

 אבל בקול היינו פנימיות הקול בו׳ ע״ש ועמ״ש בפ׳ הברכה בביאור ע״פ תורה צוה לנו

 משה]. ומראיה נאוה אלו המצות כי הנה אמרו פושעי ישראל מלאים
 מצות כוי וא״כ מה הפרש יש בין צדיקים העושים מצות לרשעים אד
 הוא כמ׳׳ש משל לשנים שצלו פסחיהן כו׳ שזה ממשיד המשכה יותר
 עליונה מזה הגם שהמצוה אחת היא סוכה אתרוג כו׳ [ועמ״ש ע״פ בבס
 ביין לבושו וסד״ה ועשית בגדי קדש גבי ג׳ בחי׳ ומדרגות שיש בעשיית הלבושים

 כר וע׳ בפרדס ש״ח פ״א]. והיינו בחי׳ נאוה ויפתי שהן ת״ת כי

 הנה ת״ת דאימא נעשה כתר לז״א ושליש התחתון דת״ת דז״א כתר
 לנוקבא בו׳ [צ״ע בע״ח שער עשרים פ״ב ב׳ שלישים תחתונים כוי.
 אמנם מן המוח כוי רק חצי שליש]. כי ת״ת וכתר הכל עניו אחד
 דהיינו כח ההתחברות ששניהם מקו האמצעי כו׳ וכמו שהכתר הוא ממוצע
 בין המאציל לנאצלים שהוא המחבר הארת המאציל א״ס ב״ה להנאצלים כך
 ת״ת הוא ממוצע המחבר כמו מאימא לזעיר אנפץ ומז״א לנוקבא כי נה״י
 הוא עצם ההשפעה אבל הממוצע המוריד השפע באמצעותו הוא ת״ת כוי.
 וזהו שעל ידי הראיני את מראיר דהיינו המשכת הכתר בבחי׳ ובכל מאדך
 נעשה אחר כד מראר נאוה בבחינת ת״ת שנעשה כתר וזהו עניו תשובה
 ומעשים טובים שע״י התשובה בחי׳ בכל מאדר נעשו המעשים טובים ומאירים
 וירא אלקים את האור כי טוב. [ועמ״ש* עוד מענין תפארת בפ׳ נח בד״ה הן
 עם אחד ושפה אחת ובד״ה אם בהרת קדמה ועמ״ש במ״א ע״פ המאמר פ׳
 חיי שרה (דקל״ג א׳) בענין* תפלת ערבית רשות. ועמ״ש על פסוק כנשר
 יעיר. ועניו ומראיר נאוה י״ל הפי׳ שעי״ז נמשר הכתר דנוקבא מבחינה
 עליונה יותר. וע״ד מ״ש הרמ״ז בפ׳ וירא(בד׳ צ״ז םע״ב) ד״ה דא קול דנפיק
 וניתקן כתר דידה שמאיר משליש העליון דתפארת בסוד ושמתי כדכד
 שמשותיד כוי. וזהו ענין בזמן שישראל עושים רצונו של מקום דהיינו דוקא
 על ידי בחינת ובכל מאדד שעל ידי זה עושין וממשיכים כתר דנוק׳ הנקרא
 רצונו של מקום מבחי׳ העליונה. ועיין מ״ש מענין זה בפ׳ שלח בד״ה וימצאו
 איש מקושש עצים כו׳ ע״ש. והיינו כי לפי שבחי׳ בכל מאדר הוא בחי׳ כתר
 שבע״ס דאו״ח לכן זהו העלאת מ״ן לעורר ולהמשיר ג״כ מבחינת כתר עליון
 דאור ישר אור חדש מהמאציל א״ס ב״ה עד שנמשד גם כן בכתר דנוקבא
 להיות ומראיר נאוה שיומשר זה הכתר מבחי׳ היותר עליונה כו׳ ממה
 שהוא תמיד. ועיין בע״ח שער מיעוט הירח פרק א׳ ב׳ שיש בזה
 כמה מדרגות זו למעלה מזו עד שמקבלת כתרה ג״כ מת״ת דאימא כוי.
 ועפ״ז אפשר להביו יתרת העליי׳ שע״י בחי׳ הראיני את מראיד על
 בחי׳ קומי לכי. כי הנה מבואר לעיל בפ׳ בשלח םד״ה והי הולד לפניהם
 יומם שעליית המל׳ דאצילות שהיא כנם״י באתעדל״ת אינה אלא עד בחי׳
 חכמה כו׳ לפי שמשם מקורם כו׳ ע״ש, והיינו כמש״כ בפי׳ ישראל עלה
 במחשבה שהוא בחי׳ העליונה שבחכמה נמצא עלייה זו דבחי׳ קומי לד
 זהו בבחי׳ חכמה כו׳ והוא ג״כ ע״י בחי׳ חכמה שבנפש עיין בסש״ב
 פי״ח י״ט מעניו בחינת חכמה שבנפש. אבל* למעלה מהחכמה דאצילות
 דהיינו בבחי׳ בתר אינו מגיע האתעדל״ת דבחי׳ קומי לד שהוא מדרגת
 הצדיקים, כיון שהוא למעלה משרשם וכמ״ש מזה סד״ה אני ישנה שאינו
 במנין ע״ס כוי. אמנם ע״י הראיני את מראיד שהוא בחי׳ תשובה

 שו־ה בחי׳ — לעיל: בגוכתי״ק איו תיבה זו.
 •) עייו בהוספות.

 זיווג הפנימי׳ שהשפעה זו עצמה היא אור חדש ממש מלמעלה מהחכמה
 ואורות ונשמות חהשות ממש. מה שאין כן בזיווג החיצוניות שהוא
 רק לחזק הישנות ואין כל חדש כו׳, והפרש זה אפשר הוא כעין מ״ש
 בע״ח שער תיקון נוקבא פ״ב אות ה׳ צריד שתבין כוי כי כאשר כו׳
 וכאשר יתעכב כו׳ ע״ש. ועוד שגם ההמשכה שהחכמה מאין תמצא
 תמיד אמה ערוד לגבי השפעת אור חדש הנ״ל. וכמ״ש בהקדמת
 מהרנ״ש הנ״ל שלא יחשוב קצבתם הקצובה אליהם מאת הבורא ית׳
 בערד התוספת ההיא כו׳ ע״ש באריכות. וכמשנ״ת במ״א שהשפעה
 זו היא גילוי ממש מבחי׳ שלמעלה מסדר ההשתלשלות מה שלמעלה
 מההשפעה שהחכמה מאין תמצא תמיד כוי. ואפשר לומר עוד דוגמא
 להבין מזה ההפרש בין ב׳ השפעות אלו ע״ד משארז״ל ספ״ד המגלה
 שבמשגה תורה משה מפי עצמו אמרן וכתב התוספות וברוח הקדש.
 מה שאין כן שבתורת כהנים מפי הגבורה אמרן וגעשה שליח לומר כד
 אמר לי הקב״ה כו׳ כדפרש״י שם ור״ל דמפי עצמו היינו כדפי׳ בפ׳
 ואתחנן (דרם״א ע״א) ע״ש במק״מ שהוא מז״א דאצילות והיינו
 לפי שמשם היה שרש נבואתו והשגתו לכן זה נקרא מפי עצמו אבל
 מה שנאמר לו מפי הגבורה היינו שנמשר מלמעלה מעלה יותר מז״א
 האצילות כ״א שנמשד ע״י משה ואינו אלא שליח כוי. וזהו ע״ד מ״ש
 בזהר (בפרשה דחי דף רמ״ו ע״ב) וההוא קול אשתלח מאתר עמיקא
 דלעילא ובפ׳ בלק (קפ״ו א׳) כד איהו שליחא מלעילא כו׳ ע״ש. וע״ד
 שיש הפרש בענין המלאך• שבשעה שאינו שליח הרי הוא אומר קדוש
 קדוש קדוש הוי׳ צבאות כלומר ששם הוי׳ קדוש ומובדל מהם וכשהוא
 שליח מלמעלה מצינו שהמלאד עצמו נקרא בשם הוי׳ לפי׳ הרמב״ן פ׳
 וירא. הרי דבחינה כשהוא שליח מלעילא מאיר בו הארה עליונה יתירה
 ונפלאה מההארה שמאיר בו מצד עצמו אף שגם תמיד יש לו השגה
 עליונה כוי. ועד״ז יובן ההפרש בין בחינת משה מפי עצמו ברוח הקדש
 לגבי כשהוא שליח מהקב״ה שאין ערוד זה לזה. ועיין עוד בענין
 הפי׳ משה מפי עצמו אמרן בפרשה ויקרא (דף ז׳ ע״א) ועמ״ש בד״ה
 וידבר דעשרת הדברות בפי׳ משנה תורה. ועד״ז יובן כאן ההפרש
 בין ההמשכה שנמשר ממוחין דאו״א עצמן ובין אור חדש כוי עם היות
 דמעצמן שרשו גם כן ממה שנמשר להם מלמעלה עכ״ז נקרא מעצמן
 כענין משה מפי עצמו כו׳ מה שאין כן בחי׳ אור חדש היינו שנמשד
 מלמעלה מעלה משרש חו״ב עצמן דהיינו כמ״ש בלק״ת פרשה וירא
 שנמשד מהמאציל העליון ממש שהוא לבדו יש בו כח לחדש תמיד כו׳
 רק שנמשר לאו״א כוי (ועיין בפ׳ אחרי דס״א פע״ב ובפי בשלח דס״ג ע״ב),
 והמשכה זו נמשד ע״י אתעדל״ת. בבחי׳ בכל מאדר להיותו בחי׳ מאד
 בלי גבול ע״כ ממשיר גילוי אור חדש בחי׳ א׳׳ס ממש. והנה מאד זה
 יצה״ר שלהיות בכל מאדר בלי גבול נמשר מצד ההסתר שעי״ז נמשר
 האו״ח בחי׳ מאד כוי]. ומזה מובן ג״כ למעלה שע״י סיום הפרסא שאינו
 מניח להתפשט למטה נעשה או״ח בבחי׳ פנימי׳ גקודת הלב והייגו שמל׳
 נעשה כתר כוי, וה״ז כמשל מרוצת המים ע״י הדף המסתיר שעי״ז יתגברו
 וירוצו בכח גדול יותר ממרוצתם מצד עצמו קודם הסתר הדף ועמ״ש
 ע״פ אז ישיר ישראל כו׳ עלי באר כוי*. וזהו בחי׳ מראה שעי״י ההסתר
 של המראה נעשה או״ח מלמטה למעלה לראות מה שמונח לאחוריו כו׳

 וכמ״כ המל׳ נק׳ מראה מצד זה כו׳*:
 ד השמיעני את קולך. קלא דאורייתא שממשיכים עי״ז אור א״ס
 שיתלבש בתורה שהיא חכמה דאצילות וכמ״ש ותורה
 שם בישראל כוי והיינו מ״ש כי קולר ערב עריבות מתיקות בחי׳ תענוג
 והיינו שממשיכים תענוג העלית בהתורה ואז תחעגג בו׳ היינו המשכת
 הכתר בחכמה שכתר היא מקור התענוגים. וזהו מ״ש אני תורתד
 שעשעתי שהוא התענוג ושעשועים עליונים וכמ״ש ואהיה שעשועים יום

 בשולי העמוד: עיין בהוספות.
 *) עיין בהוספות.
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 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו
 אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו. ואמרז״ל ביום
 חתונתו זה מחן תורה. להביו מהו לשון צאינה כי מהיכן תצאנה
 ויציאה זו מה ענינה. הנה ארז״ל לא זז הקב״ה מחבבה לכנסת ישראל
 עד שקראה אמי. ולהבין זה צריך להבין מה שנקרא שם ה׳ בלשון
 חכמים תנאים ואמוראים בשם הקב״ה ולמה בחרו חכמים שם זה
 משאר שמות שיש לו ית׳• אד הענין כי פי׳ וביאור מלת קדוש בוי׳׳ו שהוי״ו
 מורה על המשכה שהיא המשכת קדושתו ית׳ להיות ממכ״ע וםוכ״ע
 שהיא המשכה והארה בעלמא שאיו ערוד אליו ית׳ כי הוא אחדות
 פשוט והנבראים המה בעלי גבול ואפילו נבראים עליונים אלף אלפיו
 ורבי רבבן היש מספר לגדודיו שהם בבחינת אין מספר ואין סוף מ״מ
 הרי הם בבחינת התחלקות אלא שההתחלקות הוא בתוספת ורבוי
 עד אין קץ ותכלית. משא״כ בא״ס ב״ה בעצמו ובכבודו לא שייר כל
 זה כי הוא ית׳ אחדות פשוט בתכלית הפשיטות אלא שנמשר המשכה
 והארה מצומצמת בכדי שיהיו העולמות והנבראים יכולים לקבל כאו״א
 לפי מדרגתו, ומ׳׳מ הארה והמשכה ההיא נקי בחינת קדוש ומובדל כי
 הארה והמשכה זו אינה כדמיון הנשמה המתפשטת בתור הגוף להחיותו
 ולקיימו שהיא מתפעלת ממקרי הגוף לפי שהיא מלובשת ממש בתור
 הגוף. שהרי כשמתלבשת במחשבה אחת היא נתפסת ומוקפת בה
 עד שאינה יכולה להתלבש במחשבה אחרת. משא״כ ההארה וההמשכה
 שממנו יתברר להחיות ולהוות עולמות רבים ונבראים עד אין קץ
 ותכלית ברבוי התחלקות מדרגות רבות ושונות וכולם אין דעותיהם
 שוות ואין מחשבותיהם שוין זה לזה ואין מחשבה ודעה אחת תופסת
 ומקפת את החיות הנמשד בה להטריד ולבלבל שלא יתלבש במחשבה
 ודיעה אחרת לפי שהארה והמשכה זו אינה אלא בבחינת השגחה
 בעלמא [פי׳ עם היות שהיא השגחה פרטית על כל דרכי איש ועלילות
 מצעדי גבר אד אין זה כידיעת האדם שכשרוצה לידע איזו דבר הנה
 ידיעתו מלובשת באותו דבר הידוע. אבל בו ית׳ אינו כן אלא ע״ד
 הכל גלוי וידוע לפניו וכמ״ש מזה בד״ה רני ושמחי בפ׳ מקץ וע״פ ארדה נא
 ואראה בפ׳ וירא] ואינה נתפסת ומלובשת ממש בתור הנבראים רק צופה
 ומביט עד סוף כל הדורות בסקירה אחת וכמ״ש היוצר יחד לבם המבין אל
 כל מעשיהם ולכן נק׳ ההארה וההמשכה ההיא בחי׳ קדוש ומובדל
 אלא שהוא קדוש בוי״ו שמורה על המשכה שהיא המשכת ההשגחה
 וסקירה אחת. וזהו עניו המלאכים שאומרים ג״פ קדוש עד שאומרים
 הוי׳ צבאות אות הוא בצבא דילי׳ כוי. וזהו אין קדוש כהוי׳ ופי׳ בזהר
 פ׳ תזריע (דמ׳־ג א׳) דכמה קדישין נינהו כו׳ ולאו קדישין כהוי׳ ע״ש.
 והענין כי שם הוי׳ היינו שמהוה את הכל ואע״פ שמהוה את הכל,
 אעפ״כ הוא קדוש ומובדל מהם בבחי׳ סוכ״ע ואינו כדמיון הנשמה
 כו׳ כנ״ל. ולכן בחינת קדוש כזה לא נמצא בכל בחינות קדישין דלעילא,
 מפני שבכל סדרי ההשתלשלות מי שנקרא קדוש שהוא מובדל מאיזו
 דבר לא ימצא בו ההפכי היינו ההתפשטות והאחיזה בדבר שהוא
 קדוש ומובדל ממנו. משא״כ למעלה באור א״ס ב״ה הסוכ״ע שהוא
 קדוש ומובדל ואעפ״כ הוא דוקא המהוה כל העולמות שעיקר החיות
 וההתהוות הוא מבחינת המקיף, וכמ״ש בסש״ב ם״פ כ״ג וס״פ מ״ח
 וכ״ה בע״ח שהמקיף מצחצח הכלי מבחוץ כוי, ועמ״ש בד״ה יביאו לבוש
 מלכות. ולכן איו קדוש כהוי׳. וזהו דאיהו תפיס בכולהו עלמיו
 ע״י שסוכ״ע ומהוה ומחיה אותם עי״ז מאין ליש ועכ״ז לית מאן דתפיס

 ביה והוא קדוש ומובדל כוי:
 ב והנה כתיב שאו ידיכם קדש וברכו את הוי׳ כי המשכת קדוש
 להיות הוי׳ צבאות צריכה ברבה והמשכה תמיד בכל דור
 ודור שלא יסתלק החיות מפני הדור שאינו ראוי לכר. וצריכים להמשיר

 שויה פ׳ חזריע — דמיג: אולי צ״ל: דמ״ד.

 בחילא יתיר שמצד ההסתר נעשה א״ח כיון שעי״ז המל׳ נעשית בחינת
 כתר שבע״ס דא״ח לכן עי״ז מעורר וממשיר מלמעלה ג״כ מבחי׳ כתר דאור
 ישר ממש שלמעלה מהחכמה כוי. וזהו שגזכר שם שביוהכ״פ הוא עליית
 המל׳ לבחינת כתר והרי זהו למעלה מהחכמה אלא דהיינו ע״י התשובה.
 וזהו שבמקום שבעלי תשובה עומדים כוי. ואע״ג דלעיל נת׳ שיחוד או״א
 שממשיכים בק״ש ההמשכה היא מכתר וע״י עבודת הצדיקים שהיא בחי׳
 קומי לד לשרשר שמע ישראל כו׳ נמשד יחוד זה• אד זהו מחמת כי
 הכתר יש בו בחי׳ מה שמלובש באו״א ועי״ז שמלובש באו״א יכולים להמשיד
 כוי, ועיין בע״ח שער הנסירה ספ״ג, אבל להיות ההמשכה מבחי׳ כתר
 מה שלמעלה מעלה מההתלבשות בחר׳ב זה נמשד ע״י התשובה דוקא כוי.
 ועד״ז נת׳ במ״א בד״ה תקעו בחדש שהרצון עליון יש לו ב׳ בחינות בו׳
 ע״ש. ועד״ז י״ל פי׳ נפלה ולא תוסיף קום. קום היינו בחי׳ קומי לד
 כסדר המדרגות כוי, אבל עכשיו שירדה בסתר המדרגה אזי העלייה אינו
 כסדר המדרגות אלא ע״י התשובה. וכמארז״ל אם ישראל עושין
 תשובה נגאליו כו׳ ותשובה הוא שלא כסדר השתלשלות המדרגות כוי.
 וזהו ענין הראיני את מראיד שהמל׳ נעשית כתר ע״י אור חוזר. נמצא
 הבחי׳ היותר עליונה שהוא כתר מתגלה למטה בבחינת מל׳ ואין זה
 כסדר המדרגות כוי. וכמשל האור חוזר ע״י הכאת השמש בארץ שאויר
 התחתון דוקא חם משא״כ אויר האמצעי כוי, ועי״ז גמשר ג״כ אתעדל״ע
 להיות גילוי אור א״ם ב״ה למטה דוקא וכמ״ש בזהר ויקרא (ד״ו ע״נ)
 ולא תוסיף קום אלא מלכא ייתי לגבה. וזהו ביום השלישי יקימנו.
 דהיינו שגם למטה יהיה בחינת קימה מעלייתא כוי. ועמ״ש בד״ה כי
. וזהו מ הנני בא ושכנתי בתוכד ׳ ובד״ה ויושט המלד לאסתר מ׳  תצא מ
. וי״ל ג״כ שב׳ בחי׳ אלו זהו ענין שמע ישראל ובשכמל״ו כי שמע  מ׳
 ישראל זהו עניו קומי לר לשרשר לבחינת ישראל דלעילא כוי, ואנשי כה״ג
 תקנו לומר בשכמל״ו שהוא כשירדה כגס״י בחגוי הסלע בו׳ להיות בחי׳
 הראיני את מראיד א״ח שמזה נמשד בחי׳ בכל מאדר. ועמ״ש מעניו
 בשכמל״ו בפ׳ ואתחנן בד״ה שמע ישראל כוי. ועוי״ל ע״פ מ״ש הרמ״ז
 בפ׳ כי תשא(בדף קפ״ח ע״ב) גבי במערבא מתרצי לה הכי לא תוסיף עוד

 לגפול קום בתולת ישראל כו׳ וקשה דהל״ל קומי בתולת ישראל בו׳ עד
׳ ע״ש. ועפ״ז י״ל גם כאן דהיינו שע׳יי או״ח  אבל לעתיד שיר זכר מ
 דהראיני את מראיד נמשד שיהיה בחי׳ קום שהוא שיר זכר שלמעלה
 מבחי׳ קומי לד דיצ״מ שהוא בעניו שירה נקבה כוי וזהו ביום השלישי
 יקימנו ונחיה לפניו. לפניו דוקא דהיינו בחי׳ פנימית עתיק יומין שיתגלה
 לע״ל. משא״כ עכשיו אין כח לחמשיר משם כוי. ולכן ארז״ל במדרש
 בבראשית רבה פי״ז נובלות העוה״ב שבת כי גם בשבת שהוא עליות
 העולמות עד שז״א דאצי׳ מתעלה בדיקנא דא״א והמל׳ באור אבא כו׳
 וגם הוא המשכת טלא דנטיף מעתיקא קדישא כו׳ עכ״ז אין ההמשכה
 רק מחיצוניות עתיק. ולכו נק׳ נובלות לגבי עוה״ב שיהי׳ גילוי פנימית
 ע״י בו׳ ועמ״ש בביאור ע״פ שימני כחותם]. וזהו יונתי בחגוי הסלע
 מל׳ נקי יונה ויורדת בחגוי הסלע בבי״ע שהגם שהמל׳ הוא סופא
 דכל דרגין מ״מ מאחר שהוא בבחינת האצילות דאיהו וגרמוהי חד
 שאור א״ס שורה בהן א״כ בירידתה בבי״ע צמצום גדול הוא ונעשית
 בחינת נקודה כו׳ שא״א לקבל גם בגן עדן העליון זיו השכינה אא״כ
׳ וע״פ עבודה למטה בשעת  נתצמצמה תחילה בבחינת גבול נקודה מ
 התפלה הוא התפשטות אהבה ויראה ואח״כ כל היום בצמצום ולמחר
 געשה התפשטות כוי. והנה חגוי הסלע הוא הירידה בנוגה וסתר
 המדרגות יותר למטה שהרי יש כמה ירידות שונות כמו ביום או

 בלילה ותתו טרף לביתה כו׳ וד״ל:
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 והענין כי הנה כתיב ביעקב ויקרא שמו ישראל ופי׳ ישראל לי ראש
 שישראל הם העושים בחינת ראש להקב״ה כביכול, דהיינו עד״מ כמו
 שיש כראש מוחין חב״ד ועצם הגולגלת החופף על המוחין, ס־ ישראל
 הם הממשיכים בחינת מוחין חכמה מוחא איהו מחשבה מלגאו היא
 המשכת התורה המלובשת בגשמיות שהוא בחינת ח״ע לא ידע אנוש
 ערכה, שלפי פשוטו הנה כל המקרא תנ״ר הוא מלא כמעט בסיפורי
 מעשיות [ועיין מהר בהעלותו קמ״ט נ׳ קנ״ב fa וגם תשבע״פ הלכות שרשן
 ויסודותן מח׳׳ע שהיא חכמה נפלאה שאין שכל אנושי משיג טעמי תורה
 וההלכות ואפילו ע״פ קבלה מפי סופרים ומפי ספרים, הנה מעט אשר
 נמצא כתוב אצלנו ואפי׳ במועט זה איו די באר פרטיות כל הענינים
 לעומקם ולאשורם והמשכה זו שמחכמה עילאה להתלבש בגשמיות הענינים
 כמו תרומות ומעשרות וסיפורי מעשיות שבתנ״ד וגם התלבשות אור א״ם
 בחכמה שחכמה עילאה הגם שהיא לא בחכמה ידיעא׳ אד מאחר שהיא
 בחינת חכמה והשגה אלא שהיא השגה נפלאה שאינה מושגת לשכל
 הנבראים רחוקה היא מאד מאור א״ס ב״ה ממש שהוא רם ונשא
 לאין קץ וכו׳ תלויה בישראל למטה ע״י בחינת שאו ידיכם קודש ביחו״ע
 ויחו״ת, ואח״כ והיו הדברים האלה אשר אנכי כו׳ שעי״ז ממשיכים
 להיות גילוי אור א״ס ב״ה ממש בחכמה כוי, ובחינת עצם הגולגלת
 החופף על הראש היא בחינת הרצון שלמעלה מהמוחין כי הרצון הוא
 למעלה מטעם ודעת המושג ומובן [ועמ״ש מזה בד׳׳ה תקעו בחדש שופר]
 וזה ממשיכים ישראל ע״י בחינת ביטול רצון שיש לכל אחד ואחד מישראל
 בחינה זו בטל רצונד כוי, הגם שאין לו השגה בתורה וגם אין לו
 התבונגות גדולה בנפשו המשכלת ומתבוננת בגדולת ה׳ אשר לא יכול
 להרחיב ולהעמיק שכלו ובינתו מ״מ ע״י ביטול רצון פשוט בלי טעם
 ודעת ממשיר רצון העליון ב״ח כמאמר יהי רצון עושים רצונו של מקום
 להיות המשכת ממכ״ע וסוכ״ע, וגם חסד דרועא ימינא ממשיכים
 ישראל ע״י צדקה וחסד שעושים למטה וגבורה דרועא שמאלא ע״י
 התגברות האדם נגד רצונו וטבעו הנמשד מנפש הבהמית ותפארת גופא
 היא מדת הרחמנות המו מעי לו, והנה רחמנות היא בחי׳ התפעלות
 שהיא רחוקה מאד מאור א״ס ב״ה שהוא אחדות פשוט ובחיי רחמים פשוטים
 אלא שישראל ממשיכי׳ להיו׳ התלבשות אור א״ס ב״ה במדת הרחמנות
 ע״י פסוד״ז במה שמשבחים ומהללים אותו ית׳ שעי״ז מעוררים למעלה
 להמשיד אור א״ס למטה להתלבש במדת רחמנות ולהיות בבחי׳ המו
 מעי לו ובחי׳ נצח והוד תרץ שוקיו ממשיכים ע״י בחי׳ ניצוח שבישראל
 דהיינו שעושה גם נגד רצונו ושכלו רק כדרר אתכפיא בלי טעם
 ודעת, והיא עבודת האדם לכל היום גם אחר התפלה שחולפת
 ועוברת האהבה ורצון שמחמת ההתבוננות מ״מ נשאר רשימו קצת
 דהיינו ההסכמה שעלה במוסכם אצלו לילד בדוד טובים ולהתרחק
 מו הרע, ומחמת זה יש לו בחי׳ גיצוח גם בלי טעם ודעת*, וגם בחי׳
 הודיה מודים אנחנו לד להיות בטל לרצון העלית ב״ה ולהתגבר נגד
 תועבת ה׳ אשר שנא ולכן נקרא בחי׳ נצח והוד תרין שוקיו כמו
 בחי׳ שוקיים עד״מ שאין בהם גילוי טעם ודעת. וזהו וגם נצח ישראל
 לא ישקר שבחי׳ נצח אינה חולפת ועוברת כו׳ [ועמ״ש מזה בד״ה
 אלה מפעי ובאגה״ק דיה להבין משל ומליצה], ובחי׳ יסוד סיומא דגופא

 אות ברית קדש הוא בחי׳ התקשרות ע״י התקשרות ודביקות ישראל
 באלקים חיים שלא למשור אחר חומריות גופו וחומריות העולם. ובחי׳
 מלכות פה ע״י עסק התורה בפה ודברי אשר שמתי בפיר וכל
 הקורא ושונה הקב״ה קורא ושונה כנגדו. וזהו עניו המשכת בחי׳
 אדם העליון שיעור קומה שלמעלה שהן ע״ס העליונות ע״י עשר כחות
 הנפש שבהן ועל ידן נמשד אור א״ס ב״ה להתלבש בע״ם העליונות

 כו׳ ולכן קרא הקב״ה לכנס״י אמי:
 •) עיין בהוספות.

 מחדש המשכת קדושתו יתברד וברכה והמשכה זו היא מבחינת קדש
 העליון שהוא למעלה מעלה מבחינת קדוש בוי״ו שהוא עניו ההמשכה
 להיות ממכ״ע וסוכ״ע. משא״כ קדש בלא וי״ו אינו כגדר עלמין
 כלל והוא למעלה מעלה מבחינת ממכ״ע ומבחינת סוכ״ע, ועליו נאמר
 אם צדקת מה תתן לו ורבו פשעיר מה תעשה לו שאין העוונות
 פוגמים שם כלל ומשם נמשד שפע ברכה והמשכה להיות המשכת אור
 א״ס ב״ה בנבראים גם שלא לפי מעשיהם, וזהו לשת הקב״ה שהקדוש
 בוי״ו שהוא עניו ההמשכה להוות ולהחיות הנבראים הוא ברור ונמשד
 מקדש העליון תמיד בכל דור ודור• אד הגורם להשפיע שפע ברכה
 והמשכה מקדש העליון להיות קדוש בוי׳ץ הם ישראל ע״י שאו ידיכם קדש.
 והענין כי ידיכם ב׳ ידים הם ב׳ פסוקים הראשונים שבק״ש שמע ישראל
 ובדוד שכמל״ו שהם צריכים כוונת הלב לעכב, והם יחודא עילאה ויחודא
 תתאה. יחודא עילאה למסור נפשו באחד במם״נ ממש שתשתפד
 נפשו להיות בטילה ונכללת באור א״ס ב״ה ומיוחדת במאצילה ב״ה
 כמו שהיתה קודם שירדה לעוה״ז כי בהתבוננותה באחד בבחינת
 יחודא עילאה איד שהוא אחד ממש שהוא לבדו הוא ואיו עוד מלבדו.
 אי לזאת תכלה ותכסוף הנפש לצאת מנרתקה הוא מאסר הגוף
 כוי. ויחודא תתאה היא בחינת בע״כ אתה חי דהיינו אחר שכבר
 נמשד שם כבוד מלכותו להיות מלכות כ״ע להוות מאיו ליש דוקא
 ומוכרח להיות יש גשמי יהיה בבחינת ביטול היש שיהא היש בטל
 ונכלל גם כן באור א״ס ב״ה בקיום עוצם עיניו מראות ברע ובשמירתו
 ממחשבות והרהורים אשר לא לה׳ המה ולא תתורו אחרי לבבכם
 כוי [ועמ׳׳ש מעניו זה בד״ה שיר השירים]. ובי בחינות אלו הם הן ב׳ ידים
 כי דרועא ימינא וימינו תחבקני כאדם החובק את חבירו שלא יזוז
 ממנו אנה ואנה. וכד הוא ענץ יחודא עילאה בחינת יחוד ממש
 במאציל העליון ב״ה כלה שארי ולבבי כוי, ובחינת יחודא תתאה היא
 בחינת דרועא שמאלא בחינת גבורות שמאחר שרואה גשמיות העולם ליש
 ודבר נפרד צריד להיות בבחי׳ התגברות מאוד הן בסור מרע עוצם עיניו
 כו׳ והן בבחינת ועשה טוב יותר מטבעו ורגילותו וכמ״ש בסש״ב פט״ו.
 וב׳ בחינות ידים אלו הן בחינת נשיאות והעלאה לקדש העליון להיות
 בטל ונכלל באור א״ס ב״ה ממש שאינו בגדר עלמין כלל למעלה מבחי׳
 ממלא ומבחינת סובב, ועי״ז וברכו את ה׳ להיות נמשר שפע ברכה
 והמשכה להיות גילוי אור א״ס ב״ה מלמעלה למטה וכמו שכתוב אם
 ישים אליו לבו אזי רוחו ונשמתו אליו יאסוף, רוחו ונשמתו הן הו חיות
 ואור א״ס ב״ה בחינת קדוש אליו יאסוף להיות גילוי אור א״ס ב״ח גם
 למטה וזהו לא זז מחבבה עד שקראה אמי שכמו שהאם מברכת את
 בנה עד״מ בד ישראל מברכיו לאביהם שבשמים כביכול שהם הם
 הממשיכים בחינת קדוש להיות הוי׳ צבאות מקדש העליון ע״י נשיאות
 ידיהם ביחו״ע ויחו״ת, וזהו שארז״ל הקב״ה קראה אמי פי׳ בחינת קדוש
 בוי״ו המורה על ההמשכה קרא לכנסת ישראל אמי שהם הם הממשיכים

 כנ״ל [ועיין* בזהר ויקרא(די״ג ע״א)]:
 ג והנה המשכה זו דרד כלל היא מ״ש והיו הדברים האלה אשר אנכי
 מצור הדברים האלה היא המשכת התורה שהיא מבחי׳ אנכי
 ממש מצוד לשון התקשרות והיא המשכת ח״ע כי אורייתא מחכמה נפקת
 והיא בחי׳ יו״ד של שם הוי׳ שבה מתלבש אור א״ס ב״ה ממש כידוע.
 אד דרד פרט הנה איתא בכוונת ק״ש שע״י רמ״ח תיבין שבק״ש ממשיכים
 בחי׳ רמ״ח אברי׳ עילאין לבחי׳ אדם העליון ועל דמות הכסא דמות
 כמראה אדם כו׳ להמשיך בחי׳ אדם כוי. והגם שא״א לבאר להשכיל
 היטב דבר זה בפרטיות כי אין לו דמות הגוף כוי חייו• אן־ מ״מ מאחר
 שכד דברה תורה בדרד משל ומליצה יש לנו רשות לדבר בם. ולהבין
 משל ומליצה אפס קצהו. וגם רז״ל אמרו מעלה אני עליכם כאילו עשאוני.

 שויה תחאה — שהשתפך: בכת״י: שתתהפר.
 •) עיין בהוספות.
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 היינו עטרה שעטרה לו אמו דבאתעדל״ת תליא מלתא. והנה הנשמות
 שבג״ע יש מהן שנקראו בנות ירושלים. ויש מהן שנקראו בנות ציון.
 בנות ירושלים הן הנשמות שעדיין לא נתלבשו בגופות בנ״א שמקבלות
 יראה שלם דהיינו שלימות היראה שהיא בבחי׳ א׳׳ס מה שאין המלאכים
 עליונים יכולים לקבל כ״א כפי מה שנמשד להם במדה לכל א׳ וא׳
 לפי מדרגתו. משא״כ יתר מכדי מדתו ארז״ל הושיט הקב״ה אצבעו
 הקטנה ביניהם ושרפן שנתבטלו במציאות לפי שהושיט אצבעו הקטגה
 יתר מכדי מדתם הראויה להם לפי שהם נתלבשו בבחי׳ גופות מיסוד
 האש ויסוד הרוח וכמ״ש עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט.
 אבל הנשמות שעדיין לא נתלבשו בגופות יכולות לקבל אור א״ס ב״ה
 כמו שהוא בבחי׳ א״ס וכמ״ש חי ה׳ אשר עמדתי לפניו לפי שהן כלולות
 ומיוחדות במאצילן ב״ה ממש (ובמ׳׳ש מזה לעיל בד״ה שחורה אני טי),
 ובנות ציון נק׳ הנשמות שבגן עדן שבאו מעוה״ז כי ציון מלשון ת״ח
 שבבבל מצוינים. פי׳ מלובשים שנעשה להם בחי׳ לבושים מעסק התורה
 והמצות אשרי מי שבא לכאו ותלמודו בידו כדי שיוכלו ליהנות מזיו
 השכינה כמו שא״א להסתכל באור גדול בלי כלי ולכן כל הנביאים ואפילו
 משה רבינו ע״ה ראה באספקלריא אלא שמרע״ה ראה באספקלריא אחת
 המאירה ושאר הנביאים דרד ז׳ אספקלריאות. וזהו ימים יוצהו ולא אחד
 בהם ולו קרי כי ימים הם לבושים והם יוצרו בכדי שיהי׳ בחי׳ אחד מאיר
 בהם. אד לבוש זה איגו אלא ליהגות מזיו בבחי׳ ההשגה הנפלאה שהוא בחי׳
 חכמה כי חכמת אדם תאיר פניו ובאור פניד נתת לגו תורת חיים שהתורה
 היא בחינת אור פניו ית׳ שנהנין מזיו זה הצדיקים בג״ע והוא זיו
 התורה והמצות אבל בעטרה שעטרה לו אמו הן הם התורה והמצות
 עצמן שהן למעלה מעלה מבחינת חכמה שממדבר מתנה בחי׳ מדבר
 אשר לא ישב אדם שם ולא ניתן ליהגות לבגי אדם בהשגתם והשכלתם
 כלל. הנה ע״ז נאמר צאינה וראינה. כלומר צאינה מן הלבושים כי
 איו צורר ללבוש שאץ הלבוש אלא כדי להיות כח לקבל ההשגה הגדולה
 והגפלאה. אבל בעטרה אין כח ההשגה מגעת לשם כי היא למעלה
 מעלה מכח ההשגה והחכמה כג״ל [ובזהר נז׳ מעניו צאינה וראינה בפ׳ תרומה
 קל״ד א׳•, וברבות סיפ פקודי פ׳ אחרי םפ״ך במדבר םפ׳׳ב פ״ב דרמ״ח ג׳ ובשה׳׳ש

 רבה ע״פ צאינה וראינה]*:

 להבין* עניו הטעם למה שהאתדל״ע הבאה אחר האתעדל״ת והוא
 מ״ש ואשה כי תזריע תחלה אזי וילדה זכר שהיא בחי׳ האהבה
 רבה בנשמו׳ מי לי בשמים כו׳ שלא על מנת לקבל פרס כו׳ משא״כ
 התעוררות האהבה בנשמות הבאה מבחי׳ אתעדל״ע שמאליו מלמעלה
 למטה שלא ע״י אתעדל״ת בתחלה והוא הנק׳ איש מזריע תחלה אזי
 אינו אלא וילדה נקבה שהוא בחי׳ אהבה זוטא ע״ד נשים דעתו קלות,
 שהוא האהבה על מנת לקבל פרט לדבקה בו וליהנות מזיו כו׳ בבחי׳
 לגרמיה כו׳ כמבואר כ״ז בפ׳ תזריע בד״ה שוש תשיש. וגם להבין הטעם
 למש״ל בפי׳ צאינה וראינה בנות ציוו בו׳ בעטרה שלראות בעטרה שעטרה
 לו אמו שהוא בחי׳ כתר אין צריר ללבושים משא״כ השגות הנשמות בג״ע
 טעמי התורה שהוא בחי׳ חכמה הוא דוקא ע״י הלבושים, דלכאורה כלפי
 לייא הרי העטרה והכתר הוא בחי׳ גבוה יותר הרבה וא״כ אם בהתגלות
 הזיו א״א בלי לבוש (ועמ״ש• מעניז לבושים אלו ע״פ ואברהם זקן בא בימים
 ובד״ה ועשית בגדי קדש) שבו ועל ידו יושג הזיו, כמו שא״א לראות אור

 גדול אלא ע״י הפסק זכוכית עד״מ• איד בהתגלות הכתר נאמר צאיגה
 מהלבושים וראינה בעטרה כוי. ויובן זה ע״ד המבואר בע״ח בענין כללות
 ירידת החיות והמשכת השפע מאור א״ם ב״ה בכללות כל ההשתלשלות
 בכלל שיש ב׳ מיני השפעה. הא׳ הוא הבא ונמשר תמיד מלמעלה למטה

 *) עיין בהוספות.

ך בעטרה שעטרה לו אמו בחי׳ עטרה היא בחינת כתר מלכות  ד א
 שהיא למעלה מגוף המלר(וכמ״ש בע״ח שכ״ב ספ״ו שהכתר אינו
 מכלל גופו כו׳) עד״מ שמכתירין אותו באבנים טובות שעם היות שהאבנים
 הן דומם מכל מקום לפי שהן טובות ומאירות נעשין לו כתר על ראשו.
 וכד עד״מ על ידי אותיות התורה המלובשות בגשמיות תרומות ומעשרות
 טי נעשה בחיי כתר למעלה [ועמ״ש מעניז זה בד״ה נר חנוכה מצוה להניחה
 כו׳ משמאל כדי שתהא מזוזה מימיז בפ׳ מקץ]. והענין כי הנה ארז״ל בשעה

 שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו מלאכי השרת וקשרו להם שני
 כתרים א׳ כנגד נעשה ואחד כגגד נשמע. וביאור הדבר כי הנה
 פי׳ וביאור מלת נשמע הוא להיות בטל לדבר תורה ״המדברת בפיו
 שהיא רצונו וחכמתו יתברד כאלו שומע שהשכינה מדברת מתור גרונו
 כמ״ש תעו לשוני אמרתד וזהו השמע לאזניד מה שאתה מוציא מפיר דהיינו
 בחי׳ אתה הוא המוציא כוי, והקדימו לזה בחינת נעשה להיות בטל
 לבעל הרצון הוא אור א״ס ב״ה לבדו בעצמו שעל ידי ביטול זה נמשר
 בחי׳ נשמע המשכה מלמעלה למטה כי רוח אייתי רוח ואמשיד רוח.
 וזהו שארז״ל כל האומר איו לי אלא תורה אפילו תורה אין לו והיינו
 כי אין התורה שייכה אליו ואינה נמשכת לו מאור א״ס ב״ה אלא
 על ידי בחיגת ביטול רצון לגמרי לה׳ לבדו להיות בטל ונכלל באור
 א״ס ב״ח ממש. וביטול רצון שבבחי׳ נעשה ובבחי׳ נשמע נקי כתרים
 [ועמ״ש בד״ה כי עמך מקור חיים בעניז וגלה על ראשה כר וע׳ בזהר פ׳ צו דל״ד

 ע״ב]. וכר עד״מ למעלה נקרא בחי׳ כתר בחינת ביטול רצון כביכול
 שמבטל רצונו העליון ב״ה שהוא בלתי סוף ובלתי תכלית להיות לו
 רצת בתורה ומצות שהוא ית׳ רם ונשא מרצון זה וכמ״ש אם צדקת
 בו׳ רק רצון זה המלובש בתורה ומצות הוא חסד וצדקה אשר עשה
 אלהים לנו וזהו תעז לשוני אמרתד כי כל מצותיר צדק, ולכן כל
 המצות נקראות בשם צדקה וכתיב* וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות
 את כל המצוה הזאת שכל המצות הן צדקה וחסד אשר המשיר ה׳ בהן
 את רצוגו העליון שהוא בלתי סוף ובלתי תכלית, והגורם המשכה זו
 וצדקה וחסד זה הוא עסק התורה בבחינת ביטול רצון וכמ״ש ודברי
 אשר שמתי בפיר הגם כי זאת התורה אדם שהתורה היא בחי׳ אדם
 דאורייתא מחכמה נפקת. מ״מ הייגו בבחי׳ יציאתה מההעלם אל
 הגילוי. אבל שרשה ויסודתה העליון שממנו לוקחה כתיב וממדבר
 מתנה מדבר היא בחי׳ עליוגה למעלה מעלה מבחי׳ אדם כי במדבר
 כתיב אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם כי בחי׳ איש הוא
 מ״ש ה׳ איש מלחמה מלחמה להוי׳ בעמלק דהיינו כשכבר נמשד בבחי׳
 הוי׳ אחר המשכת ג״פ קדוש בוי״ו. אבל במקורו ושרשו באור א״ס
 ב״ה ממש גקרא בחי׳ מדבר אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם
 שם שהוא למעלה מעלה מבחינת אדם [וע׳ בםפ״ד בזהר תרומה דקע״ז א׳
 ובזהר הרקיע שם] ומשם נמשד להיות בחינת כתר על הראש ומוחין

 שהוא למעלה מעלה מבחי׳ הראש ומוחין*:
 וזהו צאינה וראינה בנות ציון במלד שלמה כי הנה ענין מלר שלמה
 מלד שהשלום שלו, וכתיב שלמה בה״א. והענין כי להיות
 המשכה מאור א״ס ב״ה שכשמו כן הוא אין לו סוף כו׳ להחיות עולמות
 ונבראים שהם בעלי גבול. הנה המשכה זו היא מן ההיפוד אל ההיפוד
 לגמרי. והמחבר ההמשכה והעושה שלום לחבר שני הפכים הוא עניו
 מלר כי מלכותד מלכות כל עולמים. וכמאמר יחיד חי העולמים מלד.
 כלומר שהוא לבדו ית׳ יחיד ומיוחד אלא שחי העולמים הוא רק בחי׳ מלר
 מחשבתו הקדומה אנא אמלוד. וזהו מלד שהשלום שלו וכתיב שלמה
 בה״א שהשלום נמשר עד בחי׳ ה״א תתאה היא המחיה את הנבראים ומהוה
 אותם מאיו ליש ומוציאם מהעלם אל הגילוי ומכח אל הפועל [ועמ״ש מזה
 ג״כ בפ׳ בראשית בד״ה צאינה וראינה] ומי הוא הגורם שלום זה והתחברות זו
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 במעלתה יותר ממעלת המצות וכמו דאיתא בירושלמי פ״ק דפאה וחד
 אמר אפילו כל מצותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה
 ושניהם אמת. דהנה כמו שהיא בתורה ומצות שלמטה כד הוא ג״כ
 למעלה במקורן ושרשן, דהנה התורה נמשכה מבחינת חכמה עילאה
 וכמאמר אורייתא מחכמה נפקת משא׳׳כ המצות שרשם מבחינת כתר
 עליון וכנודע שלכן הם תרי״ג מצות ועם ז׳ מצות דרבנן הם תר״ד
 אותיות כתר שיש בו תר׳׳ד עמודי אור ע׳ בפרדס ש״ח פ״ג וידוע
 שהכתר הוא למעלה מעלה מהחכמה. אד הנה הגם שהתורה מחכמה
 נפקת אין זה אלא יציאתה לידי גילוי עד למטה מטה בבחי׳ תורה
 הנגלית לנו, אבל שרש ומקור התורה בבחינת פנימית טעמי התורה
 הנה שרשה הוא מבחי׳ ח״ס דא״א שהוא בחינת חכמה שבכתר שנק׳
 מוחא סתימאה שהוא סתום ונעלם שלמעלה מעלה מבחי׳ חכמה דאצילות
 ונקי שכל הנעלם מכל רעיון. וע״כ פנימית טעמי התורה לא נתגלו
 עכשיו כ״א לעתיד יתגלו וזהו ישקני מנשיקות פיהו שלעתיד יהיה גילוי
 מו״ס מה שעכשיו הוא סתים כוי׳ אד האהה מבחי׳ זו מתגלה לנשמות
 בגן עדן וזהו ענין לימוד התורה של הנשמות בגן עדו שהוא השגת
 פנימית טעמי התורה ולכן אמרז״ל אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו
 כי להיות הגשמה היא בחיגת גברא ובע״ג א״א לה ליהנות ולהשיג
 בבחי׳ השגתה ממש בבחי׳ פגימית טעמי התורה שהוא הארה מבחי׳
 ח״ס שהוא מבחינת פנימית הכתר היינו חכמה שבכתר אם לא ע״י
 שתלמודו בידו שהלימוד שלמד בבחי׳ הנגלות שבתורה מזה נעשה בחי׳
 לבוש שבו ועל ידו יוכל להשיג פנימית התורה, ולכד נקרא התורה משל
 הקדמוני כמו שעל ידי המשל דוקא יוכלו לעמוד על הנמשל משא״כ
 בלא המשל והלבוש הוא בחי׳ סתימאה ולא יוכל להשיג כלל, ולכן נק׳
 הנשמות בג״ע בנות ציון ע״ש הלבושים שנעשה להם מהתורה ומצות
 כוי• אד הנה המצות שרשם הם מבחינת גלגלתא דא״א והוא הנקרא
 כתר שבכתר שהוא למעלה מבחינת מו״ס שהוא חכמה שבכתר. ולכן
 המצות והמעשה הוא העיקר והיסוד. ולכו צריר להיות גם כן מעשיו
 מרובים מחכמתו כמו שלמעלה גלגלתא חפיא על מוחא. אבל עכ״ז
 הרי בחי׳ גלגלתא דא״א הוא בחי׳ חיצוניות הכתר, עד״מ מבשרי אחזה
 הגלגלת היא רק עצם וחיצוניות והמוחין שבתור הגלגלת הן בחינת
 פנימית לגבי הגלגלת, וכנודע מחכמי הרופאים והניתוח שבג׳ חדרי
 המוח מלובש בהן בחינת פנימית המוחין שהן חכמה בינה ודעת ועל
 כן כאשר יהיה איזה קלקול בגשמיות המוח מתמעט בחי׳ פנימית
 שבמוח ההוא כמו ריבוי השכחה נמשר מקלקול המוח שבו תלוי הזכרון
 כו׳ משא״כ בעצם הגלגלת איו בו גילוי החיות ע״ד זה כלל וכלל.
 ולכן ניקב קרום של מוח הוא טרפה במשהו ואינו יבול לחיות משא״כ
 בגלגלת. וכד הוא למעלה שגלגלתא דא״א הוא בחי׳ חיצוניות הכתר
 אבל המוחין הם בחינת פנימית ומו״ס הוא בחי׳ פנימית הכתר ולכן
 מצד בחי׳ זו התורה גבוה יותר מהמצות כמו שאין ערוד מהות העצם
 לגבי המוחין וזהו מאמר האומר שכל מצותיה של תורה אינן שוות
 לדבר אחד מן התורה כנ״ל. ואעפ״כ המעשה הוא העיקר. כי הנה
 הרי בחינת עצם הגלגלת עם היותה בחינה גשמיות וחיצוניות ממש
 עכ״ז הרי היא מקפת וסובבת על המוחין ומוכרח להיות ששרשו יותר
 נעלה מבחי׳ המוחין. והענין הוא כמ״ש בע״ח שער כ״ב ספ״ו וז״ל
 כי הגה כמו שהכתר אינו מכלל גופו דז״א רק בחינה מקפת עליו
 זולתו כר הוא באדם התחתון שהכתר שלו הוא אור רוחני מקיף עליו
 ואינו נגלה וניכר לעץ כל אמנם החיצוניות שלו המתפשטים למטה הוא
 גגלה למטה והוא הגלגלת המקיף את המוחין של האדם עצמו עכ״ל
 נמצא הגלגלת באדם עם היות מצד עצמה היא חיצוניות והמוחין הם
 הפנימית לכן בהם עיקר גילוי החיות עכ״ז הוא בחי׳ חיצוניות של המקיף

 •) עיין בהוספות.

 אף גם שלא על ידי אתעדל״ת והעלאת מ״ן רק נמשד מאליו מלמעלה
 מצד כי חפץ חסד הוא. וכמ״ש המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה
 בראשית, ובחי׳ ירידת השפעה זו עם היות שרש ירידתה הוא מצד
 עוצם רב טוב וחסד עליון שמאור א״ם ב״ה ממש עכ״ז אינו נמשר
 ויורד אלא מבחינת חיצוניות ולא מבחי׳ פנימית האור ולכן ג״כ אינו
 מאיר ומתגלה בהם להיות בהם איזה שינוי ותוספת על מדרגתו אלא
 רק לחדש הישנות שלא תחסר ולא תעדיף כו׳ (ע׳ בהקדמת מהר״נ
 שפירא בפע״ח ולזה הם שואפים בו׳ ובענין זה איו להם חלק בתחתונים
 כלל כו׳ אמנם יש עוד רב תועלת בעבודתנו כו׳ ויהיה תוספת כו׳
 עד שלא יחשוב קצבתם כו׳ בערר התוספת ההיא כו׳ והיינו המיוחם
 כוי• ע״ש וזהו הבחינה השנית דכאו). והבחינה השנית הוא בחינת
 ההשפעה הבאה ונמשד מבחינת פנימית יותר מההשפעה הראשונה,
 ויש בזה מעלות ומדרגות אין קץ ועל ידי זה ההוספת אור יזדככו
 העולמות זימר רב כו׳ לפי ערר האור והגילוי ובחי׳ השפעה פנימית
 זו י הוא• הבא ע״י העלאת מ״ן דוקא שהוא בחינת הביטול וההעלאה
׳ (ושני בחי׳  מלמטה למעלה שאז דוקא יאיר ויומשד המשכה זו מ
 אלו הוא מ״ש בסידור האריז״ל בכוונת ק״ש והוא בפע״ח שער הק״ש
׳  פ״ו ופי״א כי יש ב׳ מיגי יהודים באו״א האחד זיווג פנימי דאו״א מ
 וזה אינו תדיר רק ע״י עליות מ״נ דזו״ג וזה געשה על ידי תפלתנו
 ומצותינו כוי. וזיווג ב׳ הוא זיווג חיצונית דאו״א והוא רק לחיות
 העולמות קיום הכרחי וזה אינו נפסק כי א״א להיות בלי חיות וזה
 נעשה מעצמו שלא על ידי מ״נ דזו״נ ולא על ידינו וכ״ה בע״ח שער
 הזיווגים פ״א ובשער הנסירה רפ״ב, ועמ״ש מעניו זה בד״ה שוש אשיש
 בה׳ ועמ״ש בביאור על פסוק זכור את יום השבת לקדשו ועמ״ש במ״א
 ע״פ המאמר הזהר פ׳ פנחס (דרמ״ט) ואעלת לגו טורא דחשוכא ומתמו
 ארחת מזונא בו׳). והנה עפ״ז יובן ענין הנ״ל דאיש מזריע תחלה
 יולדת נקבה דהיינו כשההתעוררות בנש״י נמשר מבחי׳ האתעדל״ע
 הבאה מלמעלה מעצמו שעם היות ההתעוררות זו הוא ממקום ומדרגה
 גבוה שהרי סיבת המשכה זו הוא כי חפץ חסד הוא וכמו שהיה
 בבריאת העולם. אמנם עכ״ז אינו נמשד ומאיר בהם אלא בבחינת
 חיצוניות (וכנ״ל שנקרא זיווג חיצוניות דאו״א) וע״כ אף כשנמשר מזה
 הולדה והתפעלות בכנסת ישראל הוא רק בחינת יולדת נקבה שהוא
 קטנות האהבה. משא״כ בחי׳ האתעדל״ע הבא מלמעלה למטה בנש״י
 ע״י קדימת בחי׳ העלאת מ״ן בבחי׳ ביטול ואתעדל״ת מלמטה למעלה
 דוקא והוא עניו אשה מזרעת תחלה אזי האתעדל״ע פועל להיות
 יולדת זכר שהוא בחינת אהבה רבה כו׳ לפי שאתעדל״ת זו נמשר
 מבחינת פנימית ונמשד להן ג״כ בבחי׳ פגימי וגילוי לפועל ולהוליד

 בהן אה״ר ופנימית הלב:
 ב ועתה יובן ג״כ עניו צאינה וראינה כוי. דהנה ההפרש שבין תורה
 למצות למטה הוא כי התורה הוא הביאור והשכל לפרש כל
 פרטי עניני המצות איד ומה לעשותם. ונמצא שהתורה היא בחי׳
 הפנימית והמצות הן בחינת חיצוניות ועכ״ז הרי גוף המצוה דוקא
 היא היא עצם רצונו ית׳ אע״פ שהוא רק חיצוניות ומעשה לבד והתורה
 אע״פ שהיא בחי׳ פנימית מ״מ הרי אינה רק הפירוש איר ומה תיעשה
 המצוה ונמצא המצוה הוא העיקר (ועמ״ש מזה בפ׳ בהעלותה בד״ה
׳ ע״ש. ולכן אפילו בהמצוה עצמה גבי  ראיתי והנה מנורת זהב מ
 מצות חליצה שיש בה קרייה ומעשה איתא במשנה ככה יעשה כל דבר
 שהוא מעשה מעכב אבל קרייה לא מעכבא הרי המעשה הוא היםוד בכל
 דבר), ולכן מצינו שהפליגו חז״ל בענין המעשה יותר כמאמר ללומדיהם
 לא נאמר אלא לעושיהפ ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ואעפ״כ
 מפני שהתורה היא בחינ׳ פנימית לכן מצד בחי׳ זו מצינו שהפליגו
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 אלא שהעיגים הם מבחינת נו״ה שבחכמה שנתלבשה בגשמיות. מה
 שאין כן כח החכמה עצמה חב״ד שבחכמה כו׳ ולכו להיות הגילוי בז״א
ד א״א להיות הגילוי בפגימית ר  מבחינות מצחא שהוא םיומא דכתר א
 ממש בחב״ד דז״א רק בבחינת עינים הסתכלות כוי. ועד״ז יובן כאן
 בפי׳ וראינה בעטרה שאין התגלות זו כמו התגלות שמבחינת חכמה
 עילאה שנמשך בבחי׳ שכל והשגה לנשמות שבג״ע בחב״ד שלהן וע״כ
 צריך ללבוש כו׳ אבל גילוי שמבחי׳ זו לא גיתו ליהגות בו בהשגה כי
 הוא למעלה מכח ההשגה רק הגילוי בבחי׳ וראינה בעטרה בבחינת
 ראייה בעלמא ע״ד הנ״ל וע״כ א״צ ללבוש בו/ ועיין מ״ש עוד מעגין
 הסתכלות וראייה בד״ה ואתחנן אל ה׳ בפי׳ ואראה את הארץ בו׳
 ועוי״ל בזה ע״ד מ״ש במ״א בעניו ג׳ בחינות מזון לבוש בית שהם
 ממכ״ע וסוכ״ע ומה שלמעלה מסוכ״ע, והנה כמ״כ באדם מזון הוא
 א״פ בחינת תורה לכו לחמו בלחמי, ולבושים נעשה ממעשה המצות
 ועל ידי לבושים אלו יוכל ליהנות ולקבל הארה מבחינת לבוש העלית
 של הקב״ה בחינת סוכ׳׳ע• אד בחינת בעטרה שעטרה בו׳ הוא מה
 שלמעלה מבחי׳ סוכ״ע וא״כ הוא למעלה גם מבחי׳ לבוש מלכות של
 הקב״ה כ״א בחי׳ כתר מלכות בחי׳ מקיף למקיף. וכיון שהוא למעלה
 משרש לבושים א״כ לא שייד להיות וראינה בעטרה על ידי הלבושים.
 ולכן נאמר צאינה מהלבושים וראינה בעטרה כוי. ואפ״ל פי׳ צאינה
 ע״ד מ״ש במ״א בפי׳ ובני ישראל יוצאים ביד רמה שיוצאים מן הכלי
 וגבול והוא בחינת נשיאת נפש לקיים מ״ש אליד ה׳ נפשי אשא והוא
 בחינת תשובה עילאה כו׳ שהיא למעלה מהלבושים הנעשים על ידי
 מעשה המצות כנודע, ועמ״ש םד״ה עד דלא ידעי בין כו׳ וסד״ה כי
 כארץ תוציא צמחה וסד״ה השמים כםאי גבי אתה בית אשר תבנו לי)
 והנה בחינת העטרה וכתר הנ״ל הוא אשר הנשמות דווקא ממשיכים
 על ידי בחינת הביטול רצון בקיום המצות מעשיות ועל זה נאמר
 בעטרה שעטרה לו אמו שהוא מקור הנשמות שנקרא אמו ועמ״ש
 סד״ה יביאו לבוש מלכות׳ אד הנה לא שהנשמות הם העושים מחדש
 ממש את העטרה הנ״ל, כי הרי מבואר למעלה ששרש העטרה הנ״ל
 הוא בבחי׳ גלגלתא דא״א ששרשו מבחינת המקיף דסובב כל עלמין ולא
 שנמשכת מבחינת אימא לבד, אלא רק בחינת המשכת העטרה להיות
 כתר ומקיף על ראשו שהן י״ס האצילות בו׳ הוא אשר תלוי בהנשמות
 שהן ממשיכין להיות גיתן הכתר מלכות בראשו. ע״ה הוגמא מנוהג
 שבעולם הכתר והעטרה שנוהגים על ראש המלד בשר והם בעת
 שמכתירים אותו, שהנה הכתר והעטרה זו הרי מכבר ומקודם היתה
 עשויה על ידי הבעל מלאכה היודע לעשותה. כ״א עניו שמעטרים
 אותו הוא נתינתה על ראש המלד וכמ״ש ואשר ניתן כתר מלבות
 בראשו. וכד הוא עד״מ למעלה פירוש ועניו בעטרה שעטרה לו
 אמו. שהמשיכו העטרה והכתר כביכול מא״א להיות נמשד על י״ס
 דאצילות כו׳ ע״ס דז״א, (ועמ״ש בפרשה במדבר בביאור ע״פ שאו
 וגו׳ לגולגלתם מעניו המשכת הכתר לז״א בשבועות וע׳ במק״מ פ׳
 אחרי (בדף ס׳ץ סע״ב) גבי בעטרה שעטרה לו אמו מ״ש בשם ספר

 עמק המלח:
 ד וזהו ענין וממדבר מתנה. ומבואר למעלה העגין כי הגם כי זאת
 התורה אדם שהתורה היא בחינת אדם דאורייתא מחכמה
 נפקת מ״מ היינו בבחינת יציאתה מהעלם אל הגילוי אבל שרשה ויםודתה
 העליוו שממנו לוקחה כתיב וממדבר מתנה מדבר הוא בחי׳ עליונה
 למעלה מבתי׳ אדם כי במדבר כתיב אשר לא עבר בה איש ולא ישב
 אדם שם כו׳ שהוא למעלה מעלה מבחינת אדם העלית שעל הכסא ומשם
 נמשר להיות בחי׳ כתר על הראש ומוחין. וזהו ענין בעטרה שעטרה
 לו כוי. והעניו ע״ד מ״ש בספרא דצניעותא רפ״ב ביקירותא ההיא כתיב

 הרוחני של האדם אשר אותו מקיף רוחני הוא גבוה למעלה מעלה
 מבחי׳ הפנימית של המוחין וכנודע שאיו ערוד אור הפנימי לגבי האור
 מקיף. והחיצוגיות של המקיף זהו הגלגלת ולכן מצד זה היא ג״כ
 בחי׳ מקיף וסובב על המוחין. אד מ״מ להיותה בעצמה רק החיצוניות
 לבד של אותו אור מקיף לכן המוחין אשר בהם מתגלה האור הפנימי
 דהיינו חב״ד בגילוי גמור הו מצד בחי׳ זו מעולים על הגלגלת ואע״פ
 ששרשה גבוה יותר הרי אותו השרש הוא אור מקיף שאינה מתגלה
 ואינו נראה וניכר כלל לא כן האור המלובש במוחין שהוא נראה וגגלה
 דהיינו השכל והבינה והדעת כוי. ונמצא מובן מזה שיש מעלה במוחין
 מה שאינה בגלגלת דהיינו שהם בחי׳ פגימית והגלגלת הוא רק בחי׳
 חיצוניות ויש מעלה בגלגלת למעלה מהמוחין להיותו בחי׳ החיצוניות
 של אור המקיף הרוחני שלמעלה מעלה לאין קץ מפנימית המוחין.
 והנמשל מכל הנ״ל יובן למעלה בענין שרש התורה והמצות שהתורה
 מחכמה דאצילות נפקת ושרשה מחכמה שבכתר שהוא בחי׳ פנימית
 והמצות הן מבחינת גלגלתא שהוא חיצוניות הכתר וסובב ומקיף על
 המוחין אשר מצד היות החכמה בחי׳ פגימית וגלגלתא בחי׳ חיצוניות
 לכן מצד מעלה זו הפליגו חז״ל בשבח התורה יותר מבמצות. ואעפ״כ
 המעשה הוא העיקר כי הגלגלתא הוא חיצוניות של בחיגת המקיף
 הרוחני שלמעלה מעלה מבחינת פנימית המוחין (ועיין בהרמ״ז בפ׳
 אמור (דפ״ח סע״ב) בפי׳ דגגיד ונפיק כו׳ על הראש כו׳ וז״ל כי גם
 כתר אריד גחשב מעולם א״ם כדרר כל כתר שמחייחס למה שלמעלה ממנו
 ועיקרו של אצילות מתחיל ממוחא סתימאה שהוא חכמה דאריד
 עכ״ל וכמ״ש מזה בביאור ע״פ כי ביום הזה יכפר, גמצא גולגלתא שהיא
 החיצוניות של בתינת כתר אדיר היינו כתר שבכתר הוא מה״ט גבוה
 מבחי׳ חכמה שבכתר עם היותו בחי׳ פנימית. ועד״ז נתבאר בביאור
 ע״פ יביאו לבוש מלכות דייה הנה התורה בו׳ ע״ש). ולכן הגלגלתא

 הוא ג״כ בחי׳ מקיף על מו״ס.
 ג ובזה יובן עניו צאינה וראינה. כי הנה עונג הגשמות בגו עדן
 הוא מהשגת סודות התורה שעסקו בעולם הזה בנגלה,
 ששרש הארה זו מבחינת ח״ס שהוא בחי׳ פגימית וגמשד בהשתלשלות
 רבות עד שמתגלה ג״כ לנשמה בגן עדן בבחי׳ פנימית ממש שמשיגים
 ונהנים, ע״כ אי אפשר לנשמה בגן עדו להשיג ולהתענג מבחיגת פנימית
 העונג ושכל הנעלם אם לא על ידי לבוש הנמשר מההלכות והמצות
 שעסקו בעולם הזה, וע״כ בעטרה שעטרה לו אמו כו׳ נאמר צאינה
 וראינה לצאת מבחינות הלבושים. (ר״ל אע״ג דגלגלתא גבוה ממו״ס
 שהרי הוא בחינת כתר דאריר אד להיותה בחינת חיצוניות לכד יוכל
 לירד ולהתגלות למטה בלי לבוש משא״כ הפנימית וכנודע החיצוניות
 העליון יורד למטה. ואע״ג שהוא חיצוניות מבחי׳ העליונה יותר הרי
 אדרבה כל הגבוה גבוה יותר יוכל לירד ולהתגלות למטה יותר והיינו
 ע״י חיצוניות שלו. וכענין מ״ש במ״א בפי׳ אל עליון גומל חסדים
 טובים שנה״י שרשן מהכתר והיינו לפי שבחינת נה״י הם חיצוניות
 המשפיע היורד ומתגלה להמקבל וכח ירדה זו היינו מהכתר שלמעלה
 מהחכמה כו׳ ועמ״ש כה״ג בביאור ע״פ משה ידבר בענין תלת עלמין
 דנפקין מתיקונא קדמאה כו׳ ע״ש. ולכן להיות וראיגה בעטרה א׳׳צ
 ללבושים כוי. ועוד והוא העיקר כי הנה פי׳ וראינה הוא ע״ד מ״ש
 בביאור על פסוק חכלילי עינים בענין הסתכלות ז״א במצחא דא״א כי
 הראיה היא בחינת חיצוניות משא״כ שארי כחות כמו כח החכמה או
 בח המדות כו׳ והענין כי להיות מסתכל במצחא דא״א שעל ידי זה
 מקבל ש״ע נהורין כו׳ א״א כ״א על ידי עינים בחי׳ ראיה מבחוץ
 שאינו נכנס בפנים כו׳ ע״ש, והגם שהעיגים הם גם כן מבחינת
 חכמה שהראיה היא מבחינת חכמה שלכד נק׳ החכמים עיני העדה.
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 אדם ונקרא מדבר כמו המדבר שאין בו זריעה וצמיחה, כך בבחי׳ זו
 אין שייד זריעה וצמיחה שהן שינויים קםנות וגדלות וע״כ המצח הוא
 פנוי מהשערות ואינו צומחים בו שערות. ולכן התורה שנמשר מנחי׳
 רצון העליון רעוא דכל רעוין דא״א. נאמר בה וממדבר מתנה
 אלא שהתגלותה הוא בבחי׳ אדם כנ״ל (ועיין באדר׳־ז דף רפ״ח ע״נ
 מעניו מצחא ונע״ח שער א״א פי״ד). וכמ״כ יובן בעבודת ה׳ בכל נש״י

 שנקראי׳ גם כן בשם אדם וכמ״ש נעשה אדם בצלמנו כר. אדם אתם.
 ולכן כמו שבבחינת אדם העליון יש גם כן בחינת א׳ שנקרא כי לא
 אדם הוא וזהו מבחינת מצחא ולמעלה כנ״ל בשם האדרא והאריז״ל.
 כד הוא ג״כ בהנשמה כי בחינת אדם הו עשר כחות שבנפש האלקית
 שהיא כלולה מע׳׳ם היינו הביטול וההשגה דחו״ב ואהוי׳׳ר ושאר מדות
 שבלב. והנה יש בהן שינויים רבים לפעמים הן בקטנות ולפעמים
 הן בגדלות. וכן בבחינת התשובה ולב נשבר לפעמים הוא מעומקא
 דליבא ולפעמים שאין הלב נשבר כר ולא סליק ביה נהורא דנשמתא
 בזמו ההוא מצד גשמיות הגוף וחומריותו שנעשה מסר מבדיל כר
 והוא כמו עד״מ השינויים שנמצא בגשמיות בפרצוף פנים של האדם
 מאודם ללובן כוי (ועמ״ש• בפי׳ ורחל היתה יפת תאר. בדיה אם לא תדעי
 לך היפה בנשים כר). אמנם יש בהנשמה עוד בחינה שלמעלה מעשר

 כחות הנ״ל שראשיתן חו״ב בו׳ והוא בחי׳ הביטול ומס״נ בבחי׳ עצמיות
 הרצון שלמעלה מהשכל כנודע דאית רצון ואית רצון בו׳ וכמ״ש ע״פ
 ויקהל משה והיינו דרצון זה שרשו מבחינת רצון העליון שלמעלה מהשכל
 המושג ולכן נק׳ ישראל לי ראש. ראש היינו בחי׳ גלגלתא דחפיא על
 מוחא ועמ״ש בפ׳ שלח בד״ה אני כו׳ אשר הוצאתי אתכם מאמ״צ כו׳
 ועמ״ש בד״ה ראה אנכי נותן ובבחי׳ זו אין שייר שינויים כלל וכדכתיב
 וגם נצח ישראל לא ישקר כו׳ כי לא אדם הוא כו׳ נצח ומצח הכל בחי׳
 אחת ועיין בסש״ב פרק י״ט ובחי׳ זו מעורר למעלה ג״כ בבחי׳ כתר
 ומקיף דאצילות והנה שם כחשכה כאורה ממש. וע״כ הזדונות נהפכים

 לזכיות ממש (ועמ״ש בביאור ע״פ וקבל היהודים וקבל לשון יחיד כר ע״ש):

 ה והנה עם כל הנ״ל יובן גם כן מ״ש על פ׳ שוש תשיש רעל
 ידי שמחה של מצוה ממשיכים שאפילו כשכנסה ישראל
 היא בבחי׳ עקרה רק שהאתעדל״ע נמשד מעצמו עכ״ז תהיה יולדת
 זכר כו׳ ע״ש. ויובן בהקדים לבאר עוד עניו שייכות וקשר ההקדמה
 הראשונה שנתבאר למעלה מעניו ב׳ בחי׳ אתערותא ולעילא להקדמה
 השנייה מענין ההפרש שבין התורה למצות. והעניו כמו שבתורה
 ומצות יש מעלה יתירה בתורה מבמצות ויש מעלה יתירה במצות
 מבחורה. כמ״כ עד״ז ומעין זה הוא ג״כ בעניו ב׳ בחינת אתעדל״ע
 הנ״ל. היינו שעם היות אשר האתעדל״ע הנמשד ע״י אתעדל״ת הוא
 בחי׳ הארה פנימית מא״ס ב״ה ולמעלה מעלה מבחי׳ אתעדל״ע המאיר
 תמיד ממילא ומעצמו לצורר חיות העולמות שהוא רק גילוי הארה
 חיצוניות. אעפ״כ שרש ומקור אתעדל״ע זו הנמשר מעצמו הוא
 ממקום גבוה יותר. מאחר שהוא נמשד מעצמו כמו שהיה מתחלת
 הבריאה שנמשד מבחי׳ כי חפץ חסד הוא הרי א״כ שרשה נמשר מבחי׳
 העצמות ממש אשר אין אתערותא דלתתא מגעת שם כלל רק כי חפץ
 חסד הוא וע׳ בע״ח שער מ״ן ומ״ד דרוש ב׳ בפי׳ כד סליק בדעותיה
 בו׳. וזהו ענין שנאמר אחר המבול עוד בל ימי הארץ זרע וקציר בו׳ יום
 ולילה לא ישבתו. דהיינו שבחי׳ זו דחיות העולמות לא תהי׳ נפסקת
 לעולם אף אם ח״ו לא אכשור דרי מטעם הנ״ל דשרשה נמשד מבחי׳
 שאין אתעדל״ת מגעת שם כלל. ועמ״ש בד״ה למנצח על השמינית
 וסד״ה חייב אינש לבסומי בפוריא בעניו פי׳ התירוץ שנז׳ במדרש על
 הקושיא איד הקב״ה מוריד גשמים ומצמיח דשאים בשבת כו׳ ע״ש
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 •) עיין בהוספות.

 לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם אדם לבר הוא, ובז״ה בשם האריז״ל
 כ׳ וז״ל פי׳ אדם הוא בז״א ולא בא״א ואף בז״א אינו נקרא אדם
 אלא מהחוטם ואילר כמ״ש באד״ר (דקל״ו ע״ב) עכ״ל, ובאד״ר שם כ׳
 דבחינת מצחא דז״א הוא מבחינת כי לא אדם הוא כו׳ ע״ש, והענין
 ההנה השתלשלות ע״ס האצילות הבאים בבחינת ג׳ קוין חח״ן מימין
 בג״ה משמאל דת״י באמצע הוא הנקרא פרצוף האהם למעלה ועל זה
 נאמר ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם, מה שאין כן בבחי׳ כתר
 שהוא למעלה עדיין מבחי׳ התחלקות והשתלשלות ולאו מכל אינון
 מדות איהו כלל נאמר בו כי לא אדם הוא להנחם ועמ״ש מזה במ״א ע״פ
 זכור את יום השבת, ולכו אמר שבחי׳ מצחא שהוא כלי לגילוי הרצת
 הוא בחינת שלמעלה מבחינת אדם, ויובן ע״ד דוגמא באדם התחתוו
 הנה עיקר פרצוף האדם הוא מן החוטם ואילר למטה שלכד ארז״ל
 שאין מעידין אלא על פרצוף פנים עם החוטם (כמ״ש במשנה סוף מסכת
 יבמות). והעניו הוא כי מן החוטם ולמטה נמשד האור והחיות

 בבחינת התחלקות המדרגות והתכללותן שזהו עיקר בחינת אדם כמו
 שני נקבי החוטם תרץ עייניו תרין אודנין תרין ידין וגופא תרץ
 רגלין כו׳ שהן בחי׳ הכלים לבחי׳ רוחניות החיות פנימי הבא בהתחלקות
 מעשר כחות חב״ד חג״ת נהי״ם והן הן תרץ עיינין הם כלים לבחי׳
 גילוי האור מהחכמה שהחכמים נקראים עיני העדה ומתחלק לתרין
 עיינין לקו הימין וקו השמאל וכן עד״ז תרץ אודנין מבחינת בינה.
 ודרועא ימינא הוא בחי׳ חסד. דרועא שמאלא בחינת גבורה. נו״ה
 תרין שוקיו כר שכולם הם בבחינת התחלקות כל אחד בכלי בפ״ע וגם
 בבחינת התכללות דהיינו התקשרות והתחברות כל האברים זל״ז ע״י
 גידיו ועורקיו כו׳ וזהו בחי׳ התיקון וע״כ בבחי׳ זו יש ריבוי שינויים
 פעמים ההתכללות בענין שהחסד גובר ופעמים להיפוד וכו בשאר
 הכוחות ולפי שינויי אופן ההתכללות בפנימית הכוחות כד יהי׳ השינוי
 ניכר בחיצוניות בפרצוף פנים שלפעמים יאדימו פניו ופעמים ילבץ.
 וע״כ בפנים הוקא .ניכר שינוי פרצוף אדם זה מחבירו שאין אחד
 דומה להכירו כוי ע׳ במשנה ספ״ד דסנהדרין. משא״כ בחינת מצחא
 נקרא כי לא אדם הוא, (אף על גב דבברייתא ביבמות שם איתא
 פרצוף פנים ולא פדחת אין מעידץ כוי, הרי שההכרה תלויה גם כו
 במצח היינו כמ״ש התוס׳ רפ״ח דבכורות שיש דבר באדם שמכירים
 על ידו את הפנים והיינו פדחת שנקרא הכרת פניהם שבו ועל ידו
 מכירים את הפנים. אבל ודאי שאינו מגוף הפנים ובקה״ע בירושלמי
 ביבמות שם ר״ל דהמשנה והברייתא פליגי והניח בצ״ע. אבל זהו
 נגד הגמרא שלנו ביבמות שם דהברייתא והמשנה עולה בקנה אחד
 וכדמייתי גם כן עובדא דאבא בר מניומי כו׳ ונגד הש״ס דבכורות
 שם ונגד כל הפוסקים ואעפ״כ אין מכ״ז שום סתירה למ״ש בזהר
 והאריז״ל דכוונת הזהר היינו רק שאינו מכלל פרצוף פנים ולכן נק׳
 כי לא אדם הוא אבל מ״מ על ידו מכירים את הפנים), ששם אין
 התחלקות עדייו לב׳ בחי׳ כמו תרין עיינץ כו׳ והיינו לפי שהמצח
 הוא הכלי לבחי׳ הרצון שלמעלה מהחכמה וכמ״ש והיה על מצחו תמיד
 לרצון(במ״ש בד״ה ועשית ציץ בו׳) והוא בחי׳ הנק׳ רעוא דכל רעוין שהוא
 למעלה עדיין מהתחלקות ע״ד לית שמאלא בהאי עתיקא. והגם שעיקר
 בהי׳ זו הוא במצחא דא״א מ״מ גם במצחא דז״א מאיר בחי׳ זו שהמצח
 הוא הרצון ע״ד גלגלתא דחפיא על מוחא כו׳ ולכו בבחי׳ זו נאמר כי לא
 אדם הוא להנחם שאין שייר שם שינוים כמו בבחי׳ אדם ששם יש שינויים
 פעמים החסד גובר ופעמים להפר משא״כ בבחינת מצח הרצון כו׳
 ובמ״ש אני הוי׳ לא שניתי. וע״כ גם באדם למטה המצח הוא תמיד
 במדרגה א׳ ואין ניכר בו שינויים כמו בפנים. ולכן נק׳ בחי׳ מצחא
 מהבר בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אהם שם שהוא למעלה מבחי׳
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 אלא כשיש שלימות במעשה התחתונים שכבר נשפע עליהם אתעדל״ע
 שלפי ערך אתעדל״ת אזי שורה ומתגלה ג״כ האתעדל״ע שלמעלה
 מעלה מערד האתעדל״ת כלל. וכמ״ש במ״א ע״פ אני ישנה כו׳ פתחי
 לי בו׳ שזהו עניו פתחי לי כחודה של מחט ואני אפתח לד כפתחו של
 אולם בו׳ ע״ש, וכמ״כ גבי שבת ארז״ל מתנה טובה יש לי בבית גנזי
 ושבת שמה והיינו שיש עוד בחי׳ בשבת שלמעלה מאתעדל״ת וזהו
 בחינה שנקרא שבת שבתון והוא מתנה דייקא שלמעלה מאתעדל״ת
 וכמ״ש במ״א אלא שאעפ״כ הרי ארז״ל מי שטרח בע״ש יאכל בשבת
 שאין נמשר מתנה זו אלא לאחר האתעדל״ע הנמשד תחלה בשבת ע״י
 אתעדל״ת בכל ימי החול שע״ז נאמר לעשות את השבת כו׳ ועיין מ״ש
 כיוצא בזה במ״א סד״ה כי כאשר השמים החדשים כו׳ והיינו שבחינת
 גילוי זה הוא אשר אני עושה למעלה מאתעדל״ת ואעפ״כ אינו נמשד
 ומתגלה אלא לאחר שלימות גילוי האתעדל״ע שע״פ אתעדל״ת. וכמ״כ
 הוא עניו הנז׳ במילה בשמיני שהוא כדי שיעבור עליו שבת א׳ כמ״ש
 במ״א. והענין כי בחינת גילוי אתעדל״ע זו הוא גילוי פנימית ממש
 מבחי׳ שאיו אתעדל״ת מגיע שם ולא בבחינת חיצוני׳ לבד כמו
 האתעדל״ע שלפני אתעדל״ת שעם היותה ג״כ מבחינת כי חפץ חסד
 הוא אכן מ״מ הגילוי רק בבחינת חיצוניות ובבחינת מקיף לבד ולכן
 נמשד גם קודם אתעדל״ת ואתעדל״ע שעל ידה. אבל שיומשף גילוי
 פנימית בחינה זו ממש בגילוי ממש בבחינת פנימית הוא דוקא אחר
 שתחלה יש אתעדל״ת עד היכו שהיא מגעת ושנמשר האתעדל״ע
 שעל ידה אז נמשר ג״כ בבחי׳ פנימי ממקום שאין אתעדל״ת מגעת
 שם כלל. וכד נת׳ עוד במ״א על המאמר פ׳ חיי שרה (דקל״ג ע״א)
 בעניו הטעם דתפלת ערבית שתיקן יעקב בחיר שבאבות הוא רשות
 דתוכן התירוץ לפי שבחינת יעקב מבריח מו הקצה אל הקצה מבחי׳
 שאין אתעדל״ת מגעת שם לפיכד היא רשות, אלא שאעפ״כ אין נמשר
 בחינה זו אלא לאחר שיש אתעדל״ת עד היכן שהיא מגעת דהיינו תפלת
 שחרית ומנחה שתיקנו אברהם ויצחק כו׳ ועמ״ש ע״פ יחייגו מיומים
 ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. והגה כמו כן יובן ג״כ בענין אור
 הנמשר ע״י המצות והתורה אשר התורה היא בחינה פנימית אד היינו
 פנימית החכמה שבכתר ונקרא מו״ס, והמצות הם מבחינת כתר שבכתר
 אד מבחינת חיצוניות הייגו גלגלתא דחפיא על מוחא. אכן יש עוד
 בחינה ג׳ הגבוה משני הבחינות והוא אותו הפנימית של כתר שבכתר
 אשר הגלגלתא הוא בחינת החיצונית שלו, ואפשר שזהו עניו בעטרה
 שעטרה לו אמו ביום חתונתו זו מ״ת וכמשי״ת שהרי בע״ח שכ״ב
 ספ״ו כ׳ שהוא אור רוחני מקיף עליו כו׳ וה״ז ממש כמו בחי׳ העטרה

 שהיא מקפת על הגלגלת כו׳:
 ו ומעתה יובן עניו שמחה של מצוה. כי הנה השמחה הוא גילוי
 ההעלם וכמשל המלר שדרכו שיושב בחדרי חדרים כי כל
 כבודו פנימה׳ אד בזמו שמחתו מתראה ומתגלה לעין כל והנה המצות
 שרשו מאד נעלה מבחי׳ כתר שלמעלה מהחכמה. אד עצמיות הכתר
 אינו מתגלה כלל רק בחי׳ החיצוניות היינו בחי׳ גלגלתא שהוא בחי׳ רצון
 העליון. אד ע״י השמחה בקיום המצוה שהשמחה מעורר גילוי הפנימית
 לכן עי״ז ממשיר גילוי בחי׳ פנימית הכתר. וזהו בעטרה שעטרה לו אמו
 דוקא אם הבנים שמחה וישמחו בד ישראל כו׳ שע״י השמחה של מצוה
 מעורר התענוג עליון שהוא בחי׳ העטרה והכתר כוי. ועמ״ש לקמן בד״ה שוש
 אשיש ובד״ה ה׳ לי כעוזרי. והנה מבואר למעלה שבחי׳ זו הוא עניו
 בחינה הג׳ שבאתעדל״ע הגבוה משני בחי׳ ראשונות. ולכן בגילוי בחי׳
 זו נמשר שגם כשאיש מזריע תחלה תהיה יולדת זכר כוי. כי זה דאיש
 מזריע תחלה יולדת נקבה זהו כשנמשך הגילוי מבחי׳ חיצוניות שאז עניו
 אתעדל״ע המעורר אתעדל״ת הוא שיהיה יולדת נקבה אהבה זוטא בו׳

 דמהתירוץ מובן שמקור ושרש האור וחיות העולמות נמשר ממקום
 שלמעלה אפילו מבחינת שבת, והשבת הוא אתעדל״ע הנמשר על ידי
 אתעדל״ת דכל ששת ימי המעשה. א״כ מבואר מזה דשרש אור וחיות
 העולמות הוא מבחי׳ שלמעלה מאתעדל״ע זו שעל ידי אתעדל״ת
 דהיינו מבחי׳ שאיו שייד שם בלל מעלה ומטה כו׳. ועיין מ״ש במ״א
 בביאור מאמר הזהר פ׳ וירא (דקי״ב ע״א) ע״פ וגם אמנה אחותי בת
 אבי בו׳ איד דרד כלל שרש היחוד תמידי נקרא זיווג דאו״א והיחוד
 דלהוליד נשמות חדשות נקרא ע״ש זיווג זו״נ בו׳ והוא הנמשר ע״י
 אתעדל״ת דייקא. וכן נתבאר עוד במ״א בביאור ע״פ והיה לכם לציצית
 בפי׳ קדושתי למעלה מקדושתכם היינו שיש אתעדל״ע שע״י אתעדל״ת
 וזהו פי׳ קדושתכם, ויש אתעדל״ע קודם אתעדל״ת להעלות ממטה
 למעלה ואתעדל״ע זו גדלה מעלתה מאד מאותה שע״י אתעדל״ת שאין
 אתעדל״ת יכולה להגיע אליה וכמאמר הבעש״ט נ״ע על הבת קול
 שמכרזת שהם הרהורי תשובה והם באים מלמעלה שאיו אדם עושה
 מאומה מצד עצמו והיינו כי חפץ חסד הוא. וזהו עניו קדושתי
 למעלה מקדושתכם. ועמ״ש ג״כ במ״א בד״ה לסוסתי בפי׳ ואתם
 תחרישוו בו׳ לא תתערון מידי כו׳ ע״ש, והנה מכ״ז מבואר שאתעדל״ע
 הנמשך מעצמו לעורר אתעדל״ת גדלה מעלתה מאותה אתעדל״ע
 שע״י אתעדל״ת. ובאמת בכמה מקומות מבואר בהיפך שהאתעדל״ע
 שנמשר ע״י אתעדל״ת גבוה יותר וזהו עניו אשה מזרעת תחלה יולדת
 זכר כו׳ ועמ״ש במ״א בביאור ע״פ אלה מסעי. שהאתעדל״ע שלפני
 אתעדל״ת הוא רק בחינת הארה חיצוניות וע״ד וימינו תחבקני אבל
 אתעדל״ע שאחר האתעדל״ת הוא המשכה בחי׳ פנימית להיות מזה
 הולדה כוי• אד הענין דשניהם אמת דשרש ומקור אתעדל״ע זו שנמשר
 מעצמו נמשר מבחי׳ כי חפץ חסד הוא דהיינו ממקום שאין אתעדל״ת
 מגעת שם כלל, אד מ״מ ההמשכה הוא רק בחי׳ חיצוניות לבד אלא
 שהיא חיצוניות מבחינה עליונה ביותר וכמבואר שם בד״ה למנצח על
 השמינית ג״כ בענין שרש חיות העולמות שהוא מבחינת א״ק כוי.
 אבל מ״מ הוא בחינת חיצוניות א״ק וכמשל העור כו׳ וגם שמאיר רק
 בבחי׳ מקיף שמקיף את כולם בהשוואה א׳ כו׳ ע״ש, משא״כ האתעדל״ע
 שנמשף ע״י אתעדל״ת זהו גילוי בחינת פנימיות ממש ולא חיצוניות
 לבד ולכן עם היות שהגילוי הוא רק מבחינה שאתעדל״ת מגיע שם
 מ״מ להיותו גילוי בחי׳ הפנימית יש בזה מעלה יתירה יותר מאתעדל״ע
 שמעצמו וכמאמר אשה מזרעת תחלה יולדת זכר כו׳ וכנ״ל. נמצא
 שהחילוק ביו ב׳ בחי׳ אתעדל״ע האלו הוא מעיו ההפרש שבין מעלת
 המצות ומעלת התורה. דאע״פ שההמשכות שע״י מצות ותורה הרי
 שניהם הם ע״י מעשה התחתונים ולא כמו אתעדל״ע הנמשד מעצמו
 ממש. מ״מ נוכל להשכיל מזה דכמו שיש מעלה יתירה בתורה
 מבמצות אע״פ שהמצות שרשן גבוהים מהתורה רק לפי שהתורה היא
 בבחי׳ פנימית היינו מו״ס והמצות הן חיצוני׳ בחי׳ גלגלתא. וע״כ אמרו
 בירושלמי שאיו כל מצותיה של תורה שוות נגד הלכה אחת מן התורה.
 וכר הוא ענין מעלת האתעדל״ע שנמשך ע״י אתעדל״ת שהיא בחינת
 פנימית לכד היא גבוה יתירה מאתעדל״ע הנמשד מעצמו שהוא בחי׳
 חיצוניות וגם מאיר רק בבחינת מקיף וימינו תחבקני וכנ״ל. וכמו שיש
 מעלה יתירה במצות מבתורה לפי שעם היותן מבחינת חיצוניות הרי
 החיצוניות הוא מבחי׳ העליונה ביותר כו׳ כנ״ל באריכות. כד יש מעלה
 יתירה באתעדל״ע הנמשד מעצמו לעורר אתעדל״ת עם היותה בחי׳
 חיצונית אכן שרשה מבחי׳ היותר עליונה שאיו אתעדל״ת מגעת שם
 כלל. והנה יש עוד בחי׳ ג׳ בעניו אתעדל״ע והוא ג״כ האתעדל״ע
 שלמעלה מאתעדל״ת דהיינו שאין אתעדל״ת מגעת שם כלל. כענין
 קדושתי למעלה מקדושתכם וכנ״ל. אלא שאעפ״כ אינה שורה ומתגלה
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 מענין המשכה זו שמחסד דא״א בז״א על ידי או״א בד״ה הוי׳ יחתו
 מריביו. וכדי להיות המשכה זו הוא ע״י שאו ידיכם שהוא ענין שמע
 ישראל ובשכמל״ו. ועיין בע״ח של״א פ״ז ע״פ וארבע הידות יהיה
 לכם והחמישית לפרעה כי ב׳ ידות דא״א תרוייהו שקילי כחדא ונקי
 יד אחת מלבד דלית שמאלא בהאי עתיקא דהא עתיקא כולא ימיגא
 כו׳ וע״ז נאמר והחמישית לפרעה שהיא אימא עילאה הנקרא פרעה
 דתמן אתגליין ואתפרעין כל נהורין כנזכר מהר ויגש (דר׳׳י) ועיין בזהר
 בשלח (דס׳׳ג ע״ב), נמצא כי יד דא״א מתגלה באימא עילאה. וז״ש
 בר״ח שער הענוה ספ״א דאימא נקרא אוצר מתנת חנם כוי. ולכן
 ע״י שאו ידיכם שהוא בחינת כלות הנפש בק״ש שעי״ז ממשיכים מבחי׳
 א״א ואו״א בז״א זהו ענין לא זז מחבבה עד שקראה אמי. ועמ״ש

 מזה בד״ה רני ושמחי וגר.

 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו
 אמו ביום חתונתו. וארז״ל ביום חתונתו זה מתן תורה.
 ולהבין זה יש להקדים תחלה עניו התורה. דהנה ידוע דהתורה נמשלה
 לכמה דברים ללחם ויין ושמן כמ״ש לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי
 (ועיין ברכות דנ״ז סע״א ובמסכת ע״ז דל״ה ע״א) וכן נקרא שמן וכמ״ש

 ברבות בשיר השירים ע״פ לריח שמניד כוי. ולהבין ג׳ בחי׳ אלו דודאי
 שינוי השמות לחם ויין ושמן הם בחי׳ ומעלות שונות שיש בתורה. העניו
 הוא ע״פ מ״ש ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש
 יסעד. ויש להבין ההפרש בין בחינת שמחה הנמשך מבחי׳ יינה של
 תורה לבחי׳ צהלה הנמשר מבחי׳ שמן (ולכאורה שניהם עניו שמחה
 כמ״ש והעיר שושן צהלה ושמחה), גם צ״ל לשון להצהיל דהל״ל ושמן יצהיל
 פנים אבל לשון להצהיל משמע שיין משמח כו׳ בשביל להצהיל פנים משמן
 ולכאורה יין ישמח בפ״ע אף אם לא יהיה שמן. והנה תחלה צ״ל ענין
 ולחם לבב אנוש יסעד. פי׳ כי אנוש יש בו ב׳ פירושים הא׳ לשון איש
 והב׳ לשון תלישות כמ״ש (ירמיה י״ז) עקוב הלב מכל ואנוש הוא דפי׳
 לשון חלישות וחולי. והיינו לפי שעקוב הלב מכל שהוא לשון עיוות ועיקום
 דהיינו שנמשר אחר תאוות ותענוגים גשמיים ששרשם ומקורם מבחי׳
 המזלות איו לד עשב שאיו לו מזל כוי, והמזלות מקבלים משמרי האופנים
 שנפל שמה בבחי׳ שבה״כ מבחי׳ פסולת כר וכנודע ע״פ וכל קרבי כו׳
 שהחיות הנמשר ומתלבש בתענוגי עוה״ז הוא רק כמו בחי׳ פסולת הנדחה
 ע״י בירור בקרביים ומעיים, ולכן כמו שאין ערוד הפסולת לגביי מה
 שנתברר מה מאכל שנעשה ממנו חיות לאדם ונכלל בבחי׳ אדם משא״כ
 הפסולת שנדחה אינו ראוי אפילו למאכל בהמה רק כוי. כמו כן לפי ערד זה
 איו ערוד תענוגי עוה״ז בכלל לגבי תענוג רוחני אפילו בג״ע התחתון
 עד שכדאי כל יסורי גיהנם כו׳ ולכן כל הישר הולד ראוי לו למאוס
 בתענוגי עוה״ז בבחי׳ אתהפכא או אתכפיא עכ״פ ולהיות טעמו וראו
 כי טוב ה׳ וכמ״ש ראה נתתי לפניר את החיים וכו׳ ואת המות כו׳
 ובחרת בחיים, ונודע שבחינת הגשמיות נקרא מות והרוחניות נקרא
 חיים ועל זה נאמר לאהבה את ה׳ אלקיד כי הוא חייך והנה אהבה זו
 היא הנמשכת מבחי׳ ממכ״ע שזהו בחי׳ למען חייך ולכו האהבה מוגבלת
 בכלי. ויש בחי׳ אהבה הבאה מחמת התבוננות באור א״ס ב״ה עצמו
 הסוכ״ע דלית מחשבה תפיסא ביה כלל וחיות כל העולמות הוא רק מבחי׳
 הארה בעלמא שאמר והי׳ העולם אמירה לבד כוי, ואי לזאת יהי׳ נכספה
 וגם כלתה נפשו להיות בבחי׳ ביטול ממש אליו ית׳ לבדו שאין בכח הלב
 להכיל האהבה. אבל אם ודו נמשד אחר תאוות הגשמיות ע״ז נאמר
 עקוב הלב מכל, שאיו לד עיקום ועיוות גדול מזה ולא די שאיו בו בחי׳
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 משא״כ על ידי שמחה של מצוה שנמשד הגילוי מאתעדל״ע שלמעלה
 מאתעדל״ת מבחינת הפגימית ממש הרי היא גבוה גם מאתעדל״ע
 שע״י אתעדל״ת ולכן יולדת זכר כו׳ וזהו שוש תשיש כו׳ בקבוץ בניה
 דוקא כר. (ועיין מ״ש בביאור ע״פ כה תברכו את בנ״י מענין ג׳
 ברכות דברכת כהנים יברכר יאר ישא ועמ״ש בענין כשמחד יצירד
 בג״ע מקדם. ועמ״ש סד״ה בשלח פרעה שהשמחה אמיתית ודביקות
 בה׳ אחד הוא בבחי׳ הכנעה וביטול וע״י קבלת עול מלכות שמים
 בעסק התורה ומצות כו׳ ע״ש). והנה עפ״ז יובן ג״כ מ״ש בעטרה
 שעטרה לו אמו ביום חתונתו זו מ״ת, כי הנה עניו פסח וםפה״ע
 ושבועות זהו קרוב לעדן ג׳ בחי׳ הנז׳ שבאתעדל״ע. כי בפסח הי׳
 בחי׳ דילוג וגילוי אתעדל״ע מעצמו. אד שאין הגילוי בבחי׳ פנימית
 כמו בשבועות אשר במ״ת דבר ה׳ פא״פ. ואחר יום א׳ דפסח
 מתחילים לספור ספה״ע והוא המשכת אתיעדל״ע ע״י אתעדל״ת דזיכור
 נה״ב שזהו ענין העומר שעורים מאכל בהמה כוי. וזהו מ״ט יום
 ואח״כ ביום החמישים הוא גילוי שער הנ׳ שלמעלה מאתעדל״ת וזהו
 ביום השלישי בהיות הבקר וארז״ל ברבות בראשית פנ״ו שזהו ענין
 ביום השלישי יקימנו וע״כ אין בו ספירה והגילוי נמשד בבחי׳ פנימית
 ממש. משא״כ בפסח כו׳ שלא היה הגילוי בבחינת פנימית עדיין
 כמו בשבועות. וז״ש בזהר פ׳ אמור (דצ״ו ע״ב) בעניו שבועות
 שהוא יום אחד. קשורא דלעילא רישא וגלגתא ומוחי. וע״ש במק״מ
 ובהרמ״ז רישא הוא עיקר הכתר והוא המקיף העלית שהגלגלתא הוא
 סיום חיצוניותו ומוחא הוא חכמה כוי, והיינו שבשבועות מתקשרים כל
 הג׳ בחינות הנ״ל יחד ומאירים למטה. ובמ״א נת׳ ענין ג׳ בחינות אלו
 שבתומ״צ בע״א קצת היינו שאותו בחי׳ פנימית הכתר שהגולגלתא
 הוא חיצוניותו זהו מו״ס כמ״ש בע״ח שכ״ב ספ״ה וזהו ב׳ בחי׳
 והבחי׳ הג׳ מלמעלה למטה היא חכמה דאצילות דאורייתא מחכמה נפקת
 מחכמה דאצילות והמצות הו מבחי׳ גלגלתא שמתפשטת גם למטה
 ומלבשת גם לבחינת חכמה האצילות כמ״ש בע״ח שם. ולכן יש מעלה
 בתורה שהיא בחי׳ פנימית כי חכמה מוחא משא״כ המצות מבחינת
 גלגלתא שהיא חיצונית כמו עצם הגלגלת החופף על המוחץ. ויש מעלה
 במצות שמבחינת גלגלתא שהם חיצוניות #ל בחינה היותר עליונה הוא
 בחינת ח״פ דעתיקא כו׳ שהיא בחינת פנימית הכתר ממש. ועד״ז יש
 לומר ג״כ פי׳ רישא וגלגלתא ומוחי. רישא היינו פנימית הכתר מו״ס
 וגלגלתא היינו סיום חיצוגיותו ומוחי הוא חב״ה האצילות. ועמ״ש
 מענין זה בביאור ע״פ אני כו׳ אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בר.
 וע׳ עוד מענין בעטרה שעטרה לו אמו בזהר פ׳ נח (דף ע״ד א׳)
 ובפי בשלח (דנ״ח א׳) ופי יתרו (פ״ד א׳) ובמשפטים (דף ק׳ ע״כ) ויקרא
 (ד״ד נ׳) ופ׳ אחרי (דע״ז ב׳), והנה במשנה סוף תענית משמע דביום
 חתונתו זה מתן תורה היינו יוהכ״פ שבו נתנו לוחות אחרונות כדפרש״י
 שם ובוהאי דביוהכ״פ שייר בחינת גילוי בעטרה שעטרה כו׳ שהוא
 עניו בחינה הג׳ הנ״ל שמלמטה למעלה וכמ״ש ע״פ ביום השלישי יקימנו.
 וזהו ג״כ שעטרה לו אמו כי כל העליות ביוהכ״פ ע״י בינה כוי, ועדן
 שאו ידיכם קדש וברכו כו׳ כמו שהאם מברכת את בנה עד״מ והיינו
 ענין לא זז מחבבה עד שקראה אמי מזכה לעיל, היינו כנודע שאו״א
 מלבישים לזרועות דא׳׳א וכמ״ש מעניו זה גבי תנופת שתי הלחם ע״ג
 שני הכבשים בפרשה אמור. וא׳׳כ כשממשיכים ברכה והמשכה לז״א
 מאו״א הנה ברכה והמשכה זו הוא ג״כ מזרועות דא״א המלובשים
 בהם. וזהו ממש כמו הברכה שהיא על ידי הידים כמ״ש וישלח
 ישראל את ימינו דשת על ראש אפרים כוי, ועד״ז פי׳ בספר עמק המלר
 שער י״א פ״ג ושער ט׳ץ פרק קמ״ח עניו שאו ידיכם קדש שהוא סוד
 אבא שבתוכו יד ימיו דא״א וברכו את הוי׳ שהוא ז״א כוי, ועייו מ״ש
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 ימיו שגידולו רק ו׳ ימים ובשבת עולה ונכלל בלמעלה מהזמן וחוזר
 וגמשר אחר כד ו׳ ימים אחרים וה״ז כחציר כר (ומה שגמשל עלייתו
 באצילות בשם קצירה הייגו שבעלייתו שם הוא בבחי׳ ביטול כגר בפגי
 האבוקה כו׳ וע״ש בפרשה פנחס (דרי״ז ע״ב) בפי׳ ואיננו כר). וחנה
 הרי מובן מזה איר שאיו ערוך לשון אנוש שהוא בחי׳ מלאו־ בעל גבול
 כו׳ לגבי בחינת איש ואדם שנאמר ה׳ איש כו׳ שהוא בחינת א׳׳ם
 קדמון ונצחי, וכן מובן גם כן לפ׳׳ז לפי ערר באדם שלמטה כשנקרא
 אנוש מורה על חלישות כחו וירידה ממדרגת בחינת איש ואדם כו׳
 והיינו כנ״ל באריכות בענין עקוב הלב מכל ואנוש הוא שענין התלישות
 הוא כשאין לו כח להתגבר על יצרו כי איזהו גבור הכובש את יצרו
 להיות כמ״ש ואהבת בכל לבבד בשני יצריד [וכן למעלה הנה ביצירה
 דהוא בחי׳ אנוש שם עיקר בחי׳ עה״ד טו״ר כמ״ש הרמ״ז ר״פ וישלח

 ובמק״מ פ׳ מקץ קצ״ד א׳]:
 ג והנה יש מקוה לישראל על זאת היינו ע״י התורה שנקרא לחם
 ועל זה נאמר ולחם לבב אנוש יסעד. שיסעד לבב אגוש
 וחלוש הזה ויחזקגו להיות בו כח ועוז לכבוש גם לנפשו הבהמית.
 והיינו לפי שהתורה נקרא עוז וכמ״ש ה׳ עוז לעמו יתן שנותנת כח
 ועוז בנה״א להתגבר על חומריות הגוף ונפש הבהמית וגסותו לצאת
 ממסגר אסיר (וכמ׳׳ש מזה בד׳׳ה בחדש השלישי לצאת בנ׳׳י מאר׳ן מצרים.
 בפרשת יתרו עיש באריכות), ולכד נקרא התורה לחם, עד״מ הלחם גשמי

 שסועד הלב ומחזקו. והיינו שמקשר ומחבר חיי הנפש באברי הגוף
 שאם ירעב ולא יאכל כל היום יתחלש ויסתלק קצת כחות חיי נפשו
 ועל ידי הלחם יסעד הלב ותשוב נפשו אליו(והעיקר נקרא ע״ש הלב
 שבו דם הנפש שהנפש מתלבשת בדם שבלב כוי, ומבואר במ״א זדוקא
 לחם סועד הלב הגם שהבשר מרבה דם יותר מהלחם עכ״ז לחם דוקא
 סועד הלב ומחזקו ומגביהו להתקשר עם המוח) וכד בחי׳ לחמה של
 תורה והוא עשוי מחטה בחי׳ כ״ב אותיות התורה כמגין חט״ה, ולכו
 בשבועות מביאיז שתי הלחם מחטים והוא גם כן התחלת קציר חטים
 כמ״ש במ״א, הנה הוא מחזקו ונותן כח ועוז לנפש האלקית להתגבר
 על חומריות הגוף ונפש הבהמית. והנה התורה נקרא ג״כ לחמי שהוא
 בחי׳ לחם אצלו ג״כ כביכול (ואף שנאמר ולחם לבב אנוש יסעד דהוא
 בבחי׳ מלאר מט״ט הנ״ל מ״מ הרי בחינת אדם ג״כ צריד ללחם כו׳
 היינו בחינת ממכ״ע שמקבל אור וחיות מבחינת סוכ״ע ע״י התורה
 ומצות ועמ״ש מזה בד״ה ראשי המטות רק שאפילו לבב אנוש וחלוש
 גם כן יסעד הלחם), ועניו שייכות בחי׳ זו למעלה הענין דכמו צורר
 האדם ללחם הוא שלפי שהגפש הוא רוחגי והגוף הוא גשמי ואינו ממהות
 וערר נפש רוחני, ע״כ בכדי שיהי׳ התחברות והתקשרות הנפש בגוף צ״ל
 ע״י ממוצע המחברם והוא הלחם שנעשה ממנו דם ומקשר הנפש להתלבש
 בדם כוי. וכר הוא למעלה בכדי שיהי׳ נמשר אור א׳׳ס ב״ה להתלבש
 בנאצלים ונבראים שהרי מצד עצמו לאו מכל אליו מדות איהו כלל ואנת
 חכים ולא בחכמה ידיעא. וכמו שאין ערוד גוף גשמי לגבי הנפש
 הרוחניות כן ויותר מכן אין ערוד בחי׳ חכמה כו׳ ומדות כו׳ לגבי אין
 סוף ב״ה. ולכן כדי שיהי׳ התקשרות והתחברות א״ס ב״ה במדות הוא
 ע״י לחם המקשר ומחבר להיות הוא ית׳ מתלבש בהן כנשמתא לגופא
 כוי. וזהו כי אמרתי עולם חסד יבנה שצריד להיות החסד יבנה כדי
 להיות בחי׳ קיום העולם. כי להיות התהוות העולמות הוא ע״י מדות
 עליונות שעקרן החסד. וגם ע״י בחי׳ חב״ד המתלבשות בהן וכמארז״ל
 בעשרה דברים נברא העולם בחכמה בתבונה ובדעת וארז״ל בראשית נמי
 מאמר הוא דבראשית היינו בחי׳ חכמה שאפי׳ חכמה נקרא ג״כ מאמר
 לבד לגבי א״ס ב״ה וכג״ל בעגין גופא לגבי נשמתא כוי. ולכף כדי
 שיהיה נבנה בחי׳ החסד והחכמה הוא ע״י כי אמרתי דהיינו ע״י הדיבור
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 כלות הנפש הנ״ל וכמו שנאמר אני ה׳ לא שניתי ואיד אתם בני יעקב
 לא כליתם בכלות הנפש לבחי׳ זו דלא שגיתי כר. אלא אף גם האהבה
 ראשונה דבחי׳ ובחרת בחיים ולמען חייר השליד ממנו וכמ״ש אותי
 עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים הם כל תענוגים
 ואהבת גשמיים הנמשכים משבה״כ ונקרא בורות נשברים כוי, ומחמת
 ההתקשרות בתענוגים גשמיים ממילא נחלש כח הגפש ואיו לו אהבה
 האלקית. וכמ״ש כשל בעוני כחי שע״י העונות נכשל ונחחלש כח הנפש
 וכמ״ש כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם ולא עוונות
 ממש אלא גשמי׳ הגוף וחומריותו (כי עון לשון עיקום והיינו כענין
 עקוב הלב כג״ל. והעיקר הוא מה ששמים אור לחשד וחשד לאור
 מר למתוק ומתוק למר. ולכן נקרא זה אגוש לשון כאב וחולי שכמו
 שהחולה טועם מתוק למר כו׳ ומתאוה דוקא למאכלים הרעים. כר
 עד״ז חולי הנפש ונקרא חולת אהבה שתאוות העולם עריבים עליו ואינו
 טועם טעם באלקות כמ״ש טעמו וראו כי טוב ה׳) הוא שנעשה מסר
 מבדיל שמגביל ומלביש את הנפש עד שמורידה לימשר אחריה ואיו

 לה יכולת לעלות ולצאת ממגה:
 ב והנה בבחי׳ זו נקרא האדם אנוש כי יש כמה שמות אגוש איש
 אדם ואדם גבוה מכולו. כמ״ש בפ׳ תזריע (דמ״ח) כי אדם
 הוא בחינת שלימות כמ״ש זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם
 כוי. וידוע איד בחיבור דו״ג* משפיע ומקבל יש שלימות וגילוי הארה
 עליונה. גם אדם לשון אדמה לעליון ואיש הוא למטה מבחינת אדם
 ודרד כלל איש היינו בחי׳ המדות אהוי״ר כמ״ש לפי שכלו יהולל איש.
 ואדם״ היינו כשיש לו מוחין דגדלות כוי. ומ״מ גבי איש נמי כתיב
 אשרי איש ירא את ה׳ כו׳ גבור בארץ כוי. אבל אנוש הוא למטה
 מכולם דהיינו אדרבה כשהוא בבחיגת חלישות כח הגפש כג״ל מלשון
 עקוב הלב מכל ואנוש כו׳ וכ״ה בזהר תרומה (קס׳׳ח א׳) ע״פ מה אנוש
 כי תזכרנו כוי, והנה כמ״כ למעלה דהנה בהקב״ה כתיב ועל דמות
 הכסא דמות כמראה אדם בו׳ וכתיב ה׳ איש מלחמה. אבל אנוש הוא
 בחינת מט״ט כמ״ש בפרשה פנחס (דרי״ז) ע״פ אנוש כחציר ימיו כוי
 שהוא בחי׳ המלאד הנ״ל שנאמר בו נער הייתי גם זקנתי כוי. ונמשל
 לחציר. כי הנה החציר הוא העשב שקוצרים אותו כמה פעמים וחוזר
 ונגדל במעט זמן וחוזרים וקוצרים אותו ונקרא אםפםתא (בגמרא דחזקת
 הבתים), והנה כמו כן בחינת מלאר הנ״ל שהוא המלביש לבחינת אור

 ההמשכה הנמשד בששת ימי החול יום ראשון בחי׳ חסד כוי. שבחי׳
 החסד מתלבש במלאד הנ״ל ונקרא לכד מנעל דשכינתא כוי. ונקרא
 נער כלומר כמו שהנער שכלו ומדותיו קטנים ביותר לגבי אדם הגדול,
 כן ויותר מבן אין ערוד בחי׳ מדות דיצי׳ שהוא בחי׳ מט״ט שהחסד
 מתלבש בהשפעה גשמיות לגבי מדות דאצילות ששם גילוי אור א׳׳ס
 ובכל שבת שהוא בחי׳ עליות העולמות מתעלה ג״כ בחי׳ מלאר הג״ל
 לאצילות כנודע בעניו מה יפו פעמיך בנעלים בו׳. וזהו גם זקנתי
 דסליק לסיבו שהוא עליי גדולה מבחי׳ נער ואנפי זוטרא לבחי׳ אנפי
 רברבי וזקנה כוי• אר בחול חוזר ונמשר להיות בבחינת נער שהוא
 אנפי זוטרי כר ולבד נאמר כחציר ימיו כמו שחציד גדל תמיד מחדש כד
 זה האנוש מתחדש תמיד להיות בחי׳ נער. ותדע שהרי אנו מונין היום
 יום ראשון בשבת יום שני כו׳ עד יום השבת הוא יום שביעי. וקשה הרי
 כבר עברו רבבות ימים משימ״ב עד עתה וא״כ איך אומדים היום יום
 ראשון כו׳ אלא מפני שבשבת העלי׳ של בחי׳ נער שר העולם באצילות
 ושם למעלה מבחי׳ זמן ע״כ כל יום א׳ הוא ממש יום ראשון כמו יום א׳
 של ששת ימי בראשית שנתחדש הזמן מלמעלה מהזמן כר מתחדש כל
 יום ראשון שאחר השבת. שהשבת הוא העלי׳ באצי׳ שלמעלה מהזמן
 וביום א׳ נמשד בבחי׳ מט״ט ו״ק דיצי׳ בחיי זמן וא״כ הרי אנוש כחציר

 *) עיין בהוספות.
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 לכו היינו שצריר לילד מביתו כר ואף מגופו ועצמותו הן הנאת עניני
 עוה״ז וכל כיוצא בו ולשום כל שכלו רק בתורה שלא ישאר מן שכלו
 כלל ואפי׳ מעט ובעניני עוה״ז ישים רק מעט משכלו ועי״ז יתעלה
 במחשבתו ישראל עלה במחשבה כ״א לפי מדרגתו. ולכן אנו רואים
 שלעתים ע״ה מצליח בדרכו יותר. מפני שהוא אינו משים שכלו בעניניו
 לפי שאין לו שכל, אבל מי שיש לו שכל ומשים כל שכלו בעניני עוה״ז
 יותר מדאי ע״כ אינו מצליח, רק ישים כל שכלו בדעת התורה לפי
 מדרגתו הו בנגלה הן בפנימיות ובעניני מו״מ לא יעמיק יותר מדאי
 כו׳ וזהו לכו לחמו. אבל לפי שאפשר להיות העסק בתורה שלא לשמה
 להתגדל כר לכו אמר עוד לכו כו׳ בלחמי לשון יחיד לצאת מטורי
 דפרודי לבחינת רשות היחיד שהוא ית׳ יחידו של עולם, ועיקר הליכה
 זו הוא על ידי התבוננות בתפלה באור א״ס ב״ה הסובב כל עלמין
 וממלא כל עלמין ואיך שנשגב שמו לבדו רק הודו על ארץ כוי, ויתפעל
 על ידי זה באהבה לצאת ממאסר הגוף הגשמי לדבקה בו והוא הנקרא
 הילוד (עמ״ש במ״א ע״פ אם בחקותי תלכו וע״פ כה אמר כוי ונתתי לד
 מהלכים כר וע״פ למען אנסנו הילד בתורתי) וכשיהיה עסק התורה אחר

 כר בבחינה זו להיות הילד בתורתי אז יתעלה מעלה מעלה (דהגם
 שנת׳ למעלה דהתורה לבב אנוש וחלש יסעד והרי בחינת לבב אנוש
 היינו אף שאין לו אהבה כלל עדיין להיות לכו ממאסר הגוף מ״מ
 ודאי זה אמת, אבל הרי גם בחינת אדם צריך ג״כ ללחם והיא בחינת
 לכו לחמו בלחמי ממש והתורה שבבחי׳ זו תגביה הנפש ביתר שאת
 כוי ועמש״ל בד״ה יונתי בענין כי קולך ערב כר). וזהו עניו משארז״ל
 עשה רצונו כרצונד כדי שיעשה רצונד כרצונו, פי׳ רצונו הוא בחי׳
 רצון העליון שהוא למעלה מעלה אפילו מבחינת חכמה עילאה כנ״ל,
 וכידוע שבחינת וענין הרצון למעלה אינו כמו באדם שרוצה דבר מצד
 שחסר לו הדבר ולכד נולד רצונו ע״פ השכל. שהטעם והשכל יחייב
 איר שצריר לאותו דבר ולכד יומשד הרצון אליו. משא״כ למעלה שהוא
 ית׳ שלימותא דכולא ואיו לד דבר שחוץ ממנו וכלום חסר כוי. ולכן
 בחי׳ הרצון שלו ית׳ הוא למעלה מהשכל ואינו מושג כלל. והנה כדי
 שיהיה רצון האדם נמשר אליו ית׳ לדבקה בו הוא מתחלה ע״י
 התבוננות טעם ושכל מה שמתבונן בגדולת א״ס ב״ה. וכמ״ש בזהר
 וירא (דק״ג ב׳) ע״פ נודע בשערים. לפום מה דמשער בלביה כו׳ וע״ז
 אמרו עשה רצונו כרצונד. פי׳ כרצונד שהוא למטה מהשכל ונמשד
 מהשכל. כר עשה רצונו להתבונן בגדולת הי. ומההתבוננות יומשר
 הרצון לה׳. וגם פי׳ עשה רצונו וכוי. פי׳ שע״י עסק התורה תמשיד
 רצונו העליון ב״ה שיתלבש בחכמה ובתבונה כוי. וא״כ הרי תעשה רצונו
 להיות כרצונד כמו שרצונד הוא בבחי׳ חכמה כר תעשה רצון העליון
 שעם היות שמצד עצמו גבהו דרכיו למעלה מבחי׳ ח״ע כנ״ל עכ״ז עי״ז
 יתלבש בבחינת חכמה בכדי שאח״כ יעשה רצונר כרצונו. פי׳ שכמו
 שרצונו הוא הגבה למעלה מבחי׳ הטעם והחכמה ונקרא רצון העליון.
 כד יפעל ויעשה הוא ית׳ להיות רצונר ג״כ בבחי׳ זו, והוא מה שיאיר בר
 מבחי׳ אה״ר הבאה מלמעלה שהיא בחינת אהבת בכל מאדר בלי גבול
 שלמעלה מבחי׳ האהבה הנמשד ע״פ השכל לפום מאי דמשער הנ״ל
 (עמ״ש סד״ה אני ישנה ולבי ער בענין ואני אפתח לד כפתחו של אולם.
 ועמ״ש בד״ה זה יתנו כל העובר על הפקודים, והנה בחי׳ זו דשיעשה
 רצונד כרצונו זהו ענין עטרה שעטרה לו בו׳ וכדלקמן) ואח״כ אמר עוד
 בטל רצונר בו׳ כי הנה בחי׳ זו שיעשה רצונר כרצונו בבחי׳ אה״ר, כ״ז
 שייר בשעת התפלה דוקא שאז נותן לבבו בעיון תפלה ובפסוד״ז בהתבוננות
 כדי להגיע לאהבה ואח״כ יאיר בו גם אה״ר הנ׳׳ל• אד אחר התפלה
 וכמו בעסקו בכל היום במו״מ ודאי גילוי אהבה זו חולפת ועוברת וע״כ
 אמר בטל רצונד. היינו לבטל רצונות הזרות בתאוות גופניים ועניני

 בד״ת שנקרא לחם עד שהוא בחי׳ לחמי ממש להמשיר אור א׳׳ם ב״ה
 במדות עליונות האצילות שצ״ל ג״כ ע׳׳י בחי׳ לחם זה דוקא [ועמ״ש מזה
 םד׳׳ה לסוסתי ובד״ה באתי לגני] ולחם אפילו לבב אנוש יסעד לחמשיר חיות

 והמשכת אור א״ס ב״ח גם למטה בבחי׳ אנוש שהוא בחיי נער ושר
 העולם להיות ההמשכה והחיות נמשד גם כן בעולמות תחתונים עד
 שעי״ז נמשר רחמים וטוב בעולם והשפעת חסד ומזון גשמי׳ גם כן
 לעולם, (ועיין ס״פ ויקרא (דכ״ה ע״ב) על פסוק הרעיפו שמים ממעל
 כו׳ עד ומזונייהו דבני נשא אשתכח בעלמא. והרעיפו הוא כמ״ש
 יערוף כמטר לקחי דקאי על התורה וכמ״ש במ״א), וכמו שהוא למעלה
 כך הוא גם כן למטה בנפש דלחם אפילו לבב אנוש וחלש יסעד עד
 שהחלש יאמר גבור אני להיות גבור הכובש את יצרו והכל ע״י לחמה
 של תורה. ואפי׳ מי שהוא בחיגת אדם גם כן צריד ללחם זה כנ״ל
 בנמשל וכן הוא למטה שכדי להיות המשכת אור איו סוף בנפש א״א

 רק על ידי התורה:
 וזהו וידבר אלקךם את כל הדברים האלה לאמר. פירוש כל
 הדברים האלה היינו כללות כל התורה כולה שכלולה בעשרת
 הדברות וכמ״ש הרמב״ו שבעשרת הדברות יש* תר׳׳ר אותיות. לאמר
 פי׳ כדי שיהיה על ידי זה קיום וחיות לעשרה מאמרות כנ״ל בעניו
 לחמי וכו׳. וז״ש רז״ל (סנהדריו צ״ט ב׳) על פסוק או יחזיק במעוזי
 יעשה שלום לי שלום יעשה לי שהעוסק בתורה לשמה משים שלום
 בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, פי׳ בפמליא של מעלה היינו
 בחינת התקשרות והתחברות אור א״ם בחכמה ובתבונה כו׳ שבהן
 נבראו תאצלו כר שנקרא פמליא של מעלה. ופי׳ בפמליא של מטה
 היינו בנה״א בגוף שכובש גם לנפשו הבהמית מפני העוז והכח שניתוסף
 לניצוץ האלקי ע״י לחמה של תורה. והנה עיקר* הטעם לזה שהתורה
 ביכולתה לחבר אור א״ס בנאצלים ונבראים. היינו לפי שהתורה
 שרשה בבחינת רצון העליון שהוא בבחינת כתר תר״ר עמודי אור
 דהיינו בחינת כשעלה ברצונו הפשוט להאציל ולברוא כר שזהו מקור
 כל העולמות והוא למעלה גם מבחינת החכמה ועי״ז הרצון העליון
 נמשר אור איים בחכמה וכן בתבונה ובדעת כר (כי הכתר הוא בחי׳
 ממוצע המחבר אור א״ס ב״ה עם הנאצלים כנודע), ועל זה נאמר
 פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצוו א״ת ידיר אלא יודיד ועל ידי זה
 משביע לכל חי מבחי׳ רצון העליון. והוא כמ״ש אשר יעשה אותם
 האדם וחי בהם שנמשר בחי׳ אור וחיות גם באדם העליון כר. וזהו
 כאלו עשאוני. וזהו ענין שתי הלחם שהקריבו בעצרת שעל ידי בחי׳
 שתי הלחם שהקריבו למטה נמשד לכללות נשמות ישראל בחי׳ סעודת
ין הנסכים), והיינו לחבר אור האלקי בכללות נ ה ע  הלב (ועמ״ש בפ׳ שלח בי״
 נשמות ישראל ולכבוש את היצה״ר על ידי הכח והעוז הזה כנ״ל והוא
 ענין השלום בפמליא של מטה וכמ״כ באתערותא דלעילא כמים הפנים
 לפנים כן לב האדם בו׳ נעשה למעלה בחי׳ לחמי לעשות שלום
 בפמליא של מעלה התלבשות אור איים בחכמה ובתבונה כוי, (ואפ״ל
 שזהו ענין שלמי צבור שני כבשים שהקריבו בשבועות ושתי הלחם ע״ג
 שני הכבשים. כי שלמים הוא בחי׳ שלום ובמ״ש בזהר ויקרא (די״אסע״ב
 ח־י״ב}, והיינו שמבחי׳ שתי הלחם שהן תורה שבכתב ותורה שבעל פה

 נמשך להיות שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, ולכן שלמי
 צבור הנזכר הן קדשי קדשים, עיין בזהר ר״פ צו ובפי׳ הרמ״ז שם בעניו
 קדשי קדשים, ויובן שכל בחי׳ ההם ישנן בבחי׳ השלום שנמשד ע״י התורה
 ועמ״ש בביאור ע״פ החלצו מאתכם בר. וזהו ענין במלד שלמה במלר

 שהשלום שלו כוי).
 ד ועתה צריד להבין ענין ויין ישמח לבב אנוש. ויובן זה ע״פ ביאור
 לשון לכו לחמו בלחמי כו׳ מהו ענין הליכה זאת• אד פי׳

 שרה לעולם — ועיין: בבור 4 נוסף: בזהר.
 c עיין בהוספות.
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 הוא ממשיד גילוי פנימית הדם מה שהיה בבחינת העלם ע״י היין בא
 אל הגילוי, ולכן יאדים הפנים ולפי שחיות הנפש מלובש בדם וע׳׳כ
 בפנימיות הדם מלובש חיות פנימי מהנפש יותר מהחיות המלובש
 בחיצוניות הדם ולכן על ידי היין מתגלה פנימית החיות מההעלם אל
 הגילוי מחמת גילוי פנימית הדם. וזהו עניו השמחה. נמצא עניו
 שמחה הבאה מהייו הוא מחמת גילוי פנימית הדמים. אמנם עניו
 צהלת פנים אינו נמשר כלל מסיבת הדמים רק הוא עניו הארת פנים
 שבא באדם מצד אור החכמה שמאיר בו כמ״ש חכמת אדם תאיר פניו
 וכמו שהשיב ר׳ יהודה למטרוניתא שראתה פניו צהובים ואמרה לו
 מורה ורוי ואמר לה שאינו שותה יין כלל אלא חכמת אדם תאיר פניו
 (נדרים מ״ט ב׳) וכמו שאמרו בר׳ אבוה דנהירין אנפוי מפני שמצא

 תוספתא חדתא כוי. והרי זהו בחינת הארת הפנים שאינו בא מחמת
 קיבוץ הדמים אלא בא ונמשר אור מלמעלה שמאיר ומצהיב הפנים
 והיינו אור המשכיל שכל חדש והוא הנקרא שמן שהוא למעלה מבחינת
 יין כמארז״ל שמו שצף על גבי יין נחלקו אם הוא חיבור כוי. וזהו
 להצהיל פנים משמן דוקא (והיינו כי שמן הוא למעלה מבחיגת מים
 עם היות כי מים הוא גם כן בחינת חכמה אד שמן הוא מקור החכמה
 כוי, ועיין״ מה שכתוב בד״ה בהעלותה את הנרות בפירוש שמן משחת
 קדש ובד״ה מנורת זהב ועל פסוק כי אתה נרי). והנה שרש עניו
 ההפרש בין הארת פנים שבא משמחת היין וביו הארת פנים שבא רק
 מצד הארת החכמה היינו במה שמן הדם עולה החיות הפנימי בפנים
 מלמטה למעלה בבחינת קיבוץ והעלאה. וזהו בא בבחינת רשפי אש
 חמימות בוער כשלהבת ועולה ומתגלה בפנים. אבל בחי׳ הארת פנים
 שמאיר מן החכמה מאיר ובא מלמעלה למטה ואיו בזה שום רשפי

 אש כי החכמה נקרא כח מ״ה שהוא בחיגת ביטול וכוי:

 ויובן כ׳׳ז העניו בעבודה שבלב זו תפלה שמחמת ההתבוננות באה
 השמחה ברשפי אש שלהבת התלהבות והתלהטות הלב והוא עניו
 קיבוץ פנימיות החיות שבדם כנ״ל כמו יין ישמח כנ״ל. וזהו עבודת חיות
 הקדש שבמרכבה עליונה דכתיב בהו בוערות כמראה הלפידים כר.
 ובכל הפרשה נאמר בהן וכנפיהן שר״ל בחינת אהוי״ר בהתפעלות
 התלהבות והתלהטות לעוף כלפי מעלה להבטל וליכלל באור השכינה
 המאיר עליהם כו׳ וכן במתן תורה כתיב וכל העם רואים את הקולות
 ואת הלפידים, כי הנה הקולות והלפידים לא באו כדי להפחיד את ישראל
 אלא היו עניו ובחינת אתערותא דלעילא ברשפי אש לעורר את האהבה
 בישראל באתעדל״ת שיתלהבו נפשותם ברשפי אש התשוקה לה׳ אחד ולזה
 היו הקולות והלפידים להלהיב כנ׳׳י. וכן הי׳ שעל כל דיבור פרחה
 נשמתן שהקולות והלפידים הלהיבו בנפשותם התלהבות אורה ושמחה
 בבחי׳ בלות הנפש ממש עד שפרחה נשמתם על כל דבור כוי, וכ״ז הוא
 בחינת שמחה בהתבוננות כמו יין ישמח כנ׳׳ל. אבל הנה בבחי׳ החכמה
 להיות כי אור החכמה מאיר מלמעלה למטה ובאה בבחי׳ ביטול המציאות
 הפד ההתלהבות, וזהו שנאמר בחיות הקדש ועל ראשי החיה רקיע כעין
 הקרח הנורא. פי׳ קרח כמו עד׳׳מ הקרח הגשמי שגגלדו בו המים כר
 בחי׳ החכמה ממשכת בראשי החיות בחי׳ ביטול במציאות עד דאגלידו
 מיא ונעשו כעין הקרח והוא בחי׳ הנקודה של החר׳׳ק שתחת האותיות
 כי חרק אותיות קר׳יח להיות בחי׳ הביטול תחת האותיות. ואזי נאמר
 בחיות בעמדם תרפינה כנפיהם פי׳ שכנפיהם בהתלהבות אהוי׳׳ר תרפינה
 למטה כי מתבטלים ממציאות שלהם ועומדים בבחי׳ ביטול לגמרי.
 וזהו להצהיל פנים משמן דלכאורה אינו מובן הלשון להצהיל כו׳ והל״ל
 ושמן יצהיל פנים כמו שאמר ולחם כו׳ יסעד ויין ישמח כו׳ וכמ״ש לעיל.
 אד העניו הוא לפי שכל עיקר בחי׳ ויין ישמח הוא כדי שיהיה אח״כ

 •) עיין בהוספות.

 עוה״ז החומריי׳ לאכפייא לסט׳׳א מה שהוא נגד רצון ה׳ שלזה עכ׳׳פ
 יוכל כל אדם להגיע גם בעת עסקו במו״מ הגם שכבר חלף ועבר
 גילוי האה״ר עכ״ז יכול לבטל כל רצון זר עכ״פ. וזהו שאמר אח״כ
 גם בטל רצונד בו׳ והיינו אף שלא בשעת התפלה. דאלו בעת התפלה
 שנפשו צמאה לה׳ אין שייד לשון ביטול רצון זר. כי אז אין לו רק
 לב אחד כוי. רק אפילו אח״כ שחלפה נעימות האה״ר ושייר רצון זר
 עכ׳׳ז בטל רצונד עכ׳׳פ. כדי שיבטל רצון אחרים הם הקליפות וםט׳׳א.
 ועניו ביטול רצונם היינו ע׳׳ד מארז׳׳ל מלאד רע עונה אמן בעל
 ברחו. והוא עניו בכל לבבד בשני יצריר כוי. וזהו עניו ויין ישמח
 לבב אנוש. כי הנה ארז״ל נכנס יין יצא סוד וענין הסוד הוא דבר
 המוסתר ומוצנע. וכד הנה העולם נראה ליש ודבר ובאמת היא* בטל
 במציאות לגבי אור ה׳ המהווה אותו רק שביטול זה מוסתר וזה הוא
 בחינת הסוד. ועל ידי יין שהוא בחינת ההתבוננות יצא הסוד בגילוי
 להיות נמשד מזה בחינת אהבה לאוד וחיות זה המוסתר וכמ״ש לאהבה
 כו׳ כי הוא חייה וזה הוא בחינת ומדרגת עשה רצונו כרצונר הנ״ל
 שהוא המשכת הרצון באדם על ידי ההתבוננות שהוא בחינת יין(ועמ׳׳ש
 מזר, בד׳׳ה לריח שמנין). והנה יין הוא הגורם שמחה. והיינו כידוע

 שקיום התורה ומצות צ״ל בשמחה דוקא כמ״ש בשמחה ובטוב לבב.
 וכו בתורה חדאי נפשאי לד קראי כו׳ ובו ונשמח בדברי תורתר בו׳
 והדרר להגיע לשמחה זו הוא על ידי ההתבוננות שעם היות שהתומ׳׳צ
 הן בחינת רצון העליון שלמעלה מבחינת חכמה ומבחינת התבוננות
 עכ״ז על ידי ההתבונגות יגיע לשמוח מזה. והוא מ׳׳ש אשר קדשנו
 במצותיו. אשר מלשון הילול ושבח כמו באשרי כי אשרוד. כי זהו
 דבר יפה עד מאד להלל מה שקדשנו במצותיו שהן הן בחינת רצון
 העליון שלמעלה אפילו מהשגת חכמה עילאה. וכן בעוםקו בתורה
 כשיתבונן שעל ידי עסק זה מתגלה בנפשו בחינת רצון העליון הג״ל
 והרי רצונו כרצונה מזה ישמח דגל עד מאד. ובחינת התבוננות
 זאת היינו בחינת יינה של תורה שמשמח לבב אנוש. וזהו עניו
 וישמחו בד ישראל מקדשי שמה פירוש מקדשי שמר היינו כי
 שמד הוא בחי׳ מלכות שהוא בחינת ממכ״ע מלכותד מלכות כל עולמים
 שהחיות המתלבש בעולמות הוא רק בחינת זיו והארה בעלמא כמו
 אותיות השם בלבד ונש׳׳י הם ממשיכים גילוי בחינת קדש העלית סוכ׳׳ע
 בבחינת מל׳ (והיינו ע״י תודה ומצות. וזהו ענין ישמח לבב אנוש
 שהמל׳ כשמתלבשת בבי״ע בנער מט״ט נעלא דשכינתא נקרא ג״כ
 אגוש על שמו בי רגליה יורדות כו׳״ ועל ידי יינה של תורה נמשד
 להיות ישמח לבב אנוש). וזהו וישמחו בר שממשיכים מבחי׳ מהו״ע
 לבחינת שמד, ועמ״ש מזה ע״פ אסרי לגפן עירה, והכח הזה בנשמות
 ישראל להמשיד מבחי׳ קדש העליון הוא כי עלו במחשבה והיינו בחי׳
 מחשבה םתימאה שבה התלבשות התענוג שהתעגוג השראתו בחכמה
 ונשמות ישראל נמשכים מפנימית ח״ע שהרי נקראו בנים למקום ועד׳׳מ
 הבן הרי הטפה נמשכת מהמוחים ששם השראת כח השכל. ולכן יש
 תענוג בהמשכת הטפה והתענוג דוקא בגמר ביאה שהתענוג הוא
 מההשפעה כעדו יותר משהעגל בו׳ הפרה רוצה להניק. וכן בנשמות
 ישראל עד׳׳מ שנקרא ג׳׳כ אור זרוע לצדיק מלובש בהן בחיגת התענוג
 עליון ולפיכד ביכלתו להמשיד בחינת השמחה ותעגוג עליון וזהו וישמחו
׳ בבחי׳ פנימיות תענוג עליון ועי׳׳ז ביכולתם להיות מקדשי שמד  בד מ

 ג״כ להמשיר בחינת קדש זה בבחינת מלכות.
 ה להצהיל פנים משמן. פי׳ יין ישמח. אבל צהלת פגים הוא
 מן השמן זהו פשוטו. והנה ההפרש ביו שמחה לצהלת
 פנים ולכאורה ע׳׳י היין ג׳׳כ כשישמח יאדימו הפנים• אד הנה ענין
 מה שהיין משמח היינו שפעולת היין להביא מן ההעלם אל הגילוי ולכד

 •) עיין בהוספות.
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 אמור(יק׳׳נ סע״ב) ובפי׳ הרמ״ז שם גבי וכדין ירית מלכא לאו״א כר ע״ש,
 אד עיקר המכוון כאן הוא כנ״ל והכל עולה בקנה א׳)• אד מכל מקום
 נקרא בעטרה שעטרה לו אמו כי אף שהעטרה עצמה היא למעלה
 מעלה מבחי׳ אימא (ובמ״ש הרמ״ז ובמ״ש ג״כ במק״מ פ׳ אחרי בדף ס׳׳ו
 ע״ב) שהיא בחי׳ יץ ישמח כמ״ש אם הבנים שמחה עכ״ז שעטרה לו
 אמו. כי להיות גילוי והמשכת עטרה זו צ״ל כסדר המדרגות וכמאמר
 עשה רצונו כרצונד כדי שיעשה רצונד כרצונו, ונת׳ למעלה בפי׳ שיעשה
 רצונד כרצונו שהוא ענין גילוי בחינת רצון העליון שלמעלה מהחכמה
 דהיינו המשכת הכתר שהרצון העלית שהוא רצונו יומשד ויתגלה ברצון
 התחתון שנקרא רצונר וכדי שיהיה בחינה זו צ״ל תחלה עשה רצונו
 כרצונד. והוא על ידי התבוננות בחינת יין ישמח שעי״ז מולידים
 הרצון התחתון. והוא גורם לגילוי רצון העליון. וזהו בעטרה שעטרה
 לו אמו כוי. (וז״ש בזהר אמור (דצ״ד ע״א) והאי יין מעטרא
 למלכא בעטרוי הה״ד שעטרה לו אמו. ועיין מה* שכתוב בד״ה ויקהל
 משה מענין רצון התחתון שהוא כלי לגילוי רצון העליון כוי), ועל ידי
 עטרה זו נמשד בחינת להצהיל פנים משמן כוי, וענין במלד שלמה מלד
 שהשלום שלו נתבאר למעלה שעי״ז נמשך שלום בפמליא של מעלה
 ובפמליא של מטה. ומקור בחינת שלום זה נמשד מבחי׳ העטרה
 וכתר תורה. והנה כדי להיות גילוי בחינת עטרה זו צ״ל צאינה
 וראינה צאינה בבי״ע, וכמו עד״מ שאבן טוב המבהיק ביותר א״א
 לראות ולהביט בו נגד השמש ממש רק דייקא במקום שאין שם אור
 כ״כ וגם כמו שא״א להסתכל באור האבוקה מקרוב ממש אלא מרחוק
 כוי. (גם יש לומר דוגמא לזה ממ״ש בע״ח של״א פ״א בשם הזהר
 בפי׳ ותתצב אחותו מרחוק. מרחוק ה׳ נראה לי כי בל אורות אבא
 הם מרחוק ולא מקרוב בו׳ ובפע״ח שער העמידה ם״פ י״ג). ועוי״ל
 כפשוטו בפי׳ צאינה שזהו עניו לכו לחמו* כו׳ כי עם היות דהעטרה
 היא שעטרה לו אמו שהיא בחי׳ אם הבנים שמחה וישמחו בד כו׳ אן•
 שמחה זו היא בחי׳ יינה של תורה כנ״ל וכמו שא״א לשתות יין אליבא
 ריקנא כד מתחלה צ״ל ולחם לבב אנוש יסעד והיינו לכו לחמו בלחמי,
 וזהו צאינה כו׳ ואח״כ ויין ישמח כו׳ להצהיל פנים, וזהו וראינה בעטרה
 שעטרה לו אמו ביום חתונתו כו׳ (ועיין מעניו *אינה וראינה בעטרה כר
 בזח״א ויחי רמ״ו א׳ רמ״ח סע״ב ח״ב וארא כ״ב א׳ תרומה קל״ד א׳ ח״ג אמור צ״ח

 א׳ נשא קמ״ח ב׳ בלק ר״ט אי):

 ביאור הדברים. הנה הכתר הוא למעלה מכל הע״ס והוא מקור
 התענוג בחינת סכ״ע והתחלת השתלשלות האצילות ממכ״ע
 הוא מחכמה (כ״ה* בע״ח שער מוחין דצלם פ״ה בשם ספר יצירה, וכ״כ עוד בשער
 כ״ה דרוש ה׳ וב״כ הרמ״ו פ׳ ואתחנן בדף רס״ו ועיין בוהר ויקרא ד״י סע״ב קדמאה

 י״ה וע׳ מק״מ שם) וחכמה הוא שרש האצילות כי עיקר האצילות הוא

 התיקון מעולם התהו ובחכמה אתברירו, והטעם כי ענין השבירה
 מעולם התהו היינו שנפלו בבחי׳ יש והתיקון הוא להיות אין והיינו ע״י
 החכמה כח מה. והנה החכמה עצמה יש בה ע״ס ומכתר שבחכמה עד
 ת״ת שבחכמה נקרא אבא והנו״ה נקרא ישראל סבא (ע׳ בפע״ח שער• חג
 המצות פ״א) ומשם נמשך שרש הנשמות. כי הנה הנו״ה הם השפעת

 החכמה (שהנו״ה הן הן כלי ההשפעה והורדת החיות מהעליון לתחתון)
 רק שהוא השפעה שבאצילות קודם שבא לבחי׳ גילוי הנשמה עצמה וגילוי
 הנשמה עצמה היינו ישראל שלמטה אבל שרש הגילוי שבחכמה נקרא ישראל
 סבא וישמחו בד ישראל(וזהו* ענין בחי׳ מזלי׳ של הנשמה שבבחינת מקיף
 המבואר לעיל בד״ה יונתי בחגוי הסלע. אד* צ״ל דהא שם בד״ה יונתי נת׳
 דבחי׳ מזלי׳ זהו בחי׳ישראל עלה במחשבה ועלה במחשבה היינו הבחינה יותר
 עליונה שבחכמה מה שהוא דבוק בכתר כו׳ ע״ש, וגם עוד פי׳ שם דעלו
 במחשבה היינו בחינת א״ק מחשבה הקדומה כוי, ועד״ז נתבאר ג״כ בד״ה

 שויה לו — דציד: צ״ל צ״ה.
 י) עייז בהוספות.

 להצהיל פנים משמן כי כל עיקר השמחה ברשפי אש התשוקה בתחלה
 בבחינת רצוא שהוא נקרא יין הוא רק כדי שיהיה אחר כד בחינת
 השוב והוא בחינת ההמשכה וגילוי אור הבא על ידי החכמה שהוא
׳ נמצא שהמכוון העקרי הוא בחינת  בחינת חכמת אדם תאיר פניו ט
 השוב שהוא בחינת להצהיל פנים משמן כי בזה יש קיום יותר. אר
 בהיות שא״א שיבא לבחינת שוב אלא א׳׳כ קדם לו בחינת הרצוא ברשפי
 אש דוקא והיינו כדי לצאת ממאסר הגוף שזהו על ידי ההתבוננות
׳ (עמ״ש בד״ה ונקדשתי בתוך בנ״י ובד״ה והיה לכם לציצית)  1רשפי אש ט
 ע״כ אמר תחלה ויין ישמח ואחר כר להצהיל שהוא עיקר המכוון
 כוי (וע׳ מעניו ויין ישמח כו׳ בוהר ויחי דר״מ ע״א, שמיני ל״ט ע״א, קרח

 קע״ו בי. פנחס דרט״ז סע״ב דרי״ז סע״א. ויקרא י״ב ע״ב. משפטים

 קנ״ד ב׳. פקודי דרמ״ו סע״א). (ועמ״ש בד״ה אסרי לגפן עירה אסר

 יו״ד שבחינת יו״ד הוא ח״ע הוא אוסר ומקשר לבחינת גפן כו׳ ע״ש).
 ובכ״ז יובן מה שאנו אומרים כי באור פניר נתת לנו תורת חיים כו׳
 כי התורה מחכמה נפקת והוא בחינת הארת פנים.(ועוי״ל ע״ד שנתבאר לעיל
 בפי׳ עשה רצונו כרצונה שהוא הרצון הנולד ונמשד מהשכל וההתבוננות
 שזהו בחינת יין, והיינו כדי שעי״ז אח״כ יעשה רצונד כרצונו רצון העליון
 שלמעלה מהשכל וזהו בחינת העטרה דלקמן וזהו ג״כ בחי׳ שמן שהוא
 מקור החכמה שלמעלה מהבינה והדעת ושכל המושג ומובן, נמצא מה
 שיין משמח שהוא בחי׳ עשה רצונו כרצונה תכליתו הוא להצהיל פנים
׳ וכדלקמן בפי׳ מצהלות  משמן דהיינו ענין שיעשה רצונר כרצונו ט

 חתנים מחופתם):

׳ בעטרה שעטרה  ו ומעתה* נבוא לעניו הפסוק צאינה וראינה ט
 לו אמו, כי הנה עטרה הוא בחי׳ רצון העליון כמ״ש כצנה
 רצון תעטרנו, שהוא בחי׳ מקיף עליון והוא בחי׳ בתר תורה, והוא למעלה
 מבחינת לחם ויין שהוא מה שנמשר בבחינת א״פ משא״כ עטרה הוא
 מבחינת גילוי אור א״ס עצמו הםוכ״ע (וע״ד* מ״ש בזהר ר״פ בהעלותה
 (דקמ״ח ע״ב) בפי׳ והוא כחתן יוצא מחופתו מאן איהו חופתו דא איהו עטרה

 שעטרה לו אמו כו׳ ומבואר לעיל בד״ה לסוסתי שבחי׳ חופה הוא סוכ״ע
 ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה תורה צוה וע׳ בזהר בראשית ד״ח ע״א), ולכן
 ארז״ל אלעתיד לבוא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם שלעתיד יומשר
 ויתגלה אור א״ס הסובב כל עלמין בבחי׳ גילוי, והנה מבחינת בעטרה
 שעטרה לו אמו ביום חתונתו נמשר בחי׳ להצהיל פנים משמן וכמאמר
 קול מצהלות חתנים מחופתם. והענין כי הנה ארז״ל נובלות חכמה
 שלמעלה תורה. פירש שהתורה כמו שירדה למטה נמשכה מבחינת
 אחוריים דח״ע כמ״ש באגה״ק ד״ה עוטה אור, וזהו בחינת התורה שנק׳
 לחם ועמ״ש בעניו דומה דודי לצבי מה צבי מחזיר ראשו לאחוריו בו׳,
 אמנם בחינת להצהיל פנים היינו עניו יאר ה׳ פניו שיומשר בהתורה גילוי
׳ וכענין חכמת אדם  עצמיות ה״ע ממש שלמעלה מבחי׳ נובלות חכמה ט
 תאיר פניו שהוא ע״י רוב הגילוי אור חדש ממקור החכמה הנובע כוי,
 וזהו ענין עוסק בתורה לשמה לשם התורה עצמה שיהיה אור א״ס ב״ה
 שורה ומתגלה בה וזהו להצהיל פנים משמו דייקא כי שמו הוא מקור
 הח״ע ועצמיותה ושרשה וכמשנ״ת לעיל ומשם דייקא נמשר בחי׳ להצהיל
 פנים יאר ה׳ פניו ט׳• אד עכ״ז בחי׳ להצהיל ומצהלות חתנים נמשד
 מחופתם דוקא שהוא מבחי׳ םכ״ע שמשם נמשר הגילוי להיות בחי׳ להצהיל
 פנים משמן דהיינו שע״י בחי׳ עטרה וחופה הנ״ל נמשר להיות גילוי
 בחי׳ עצמיות ח״ע הנקרא שמן מה שלמעלה מבחי׳ נובלות כו׳(ועמ״ש
 מזה בד״ה תורה צוה הנ״ל, ועיין בזהר ויקרא (דף ז׳ ע״ב) ע״פ כשמן
 הטוב כו׳ ובזהר הרקיע שם ור״פ אמור >דפ״ח), גם י״ל במש״כ ועיקר
 העטרה היינו גילוי אור אבא בחינת שמן שהוא ע״ד מ״ש בע״ח שכ״ב פ״ג
 ומתפארת דאבא נעשה לו נשמה כו׳ וכתר אמיתי נעשה בו׳ ע״ש, וע׳ בזהר

 •) עיין בהוספות.
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 צדיקייא בג״ע בו׳ והרי בחינת תענוג ושעשוע זה הוא ענין קבלת תענוג,
 ואיר יתכן לומר שיהי׳ הוא ית׳ בחי׳ מקבל ודו והרי כלום חסר בבית
 המלד שיצטרד לקבל ואדרבה אגת הוא שלימותא דכולהו וממר הכל.
 אד התירוץ שענין השעשוע עם הצדיקים הוא שמתענג כביכול ממה
 שמשפיע להם שהוא תענוג אין קץ כמארדל יותר ממה שהעגל כוי,
 א״כ אינו בחיגת מקבל ח״ו כ״א אדרבה התעגוג ממה שמשפיע בו׳
 אלא שהשפעה זו א״א להיות כ״א כשהם צדיקים שאד יוכלו לקבל ההשפעה
 שמהתורה ומצות נעשו לבושים ומזון לנפש שעי״ז יוכלו לקבל הזיו כוי.
 וזהו מ״ש כאן כי למעלה לאי שייר שום תעגוג, ר״ל שיקבל תענוג מאיזה
 דבר ח״ו, אלא שהוא עצמו מקור התענוגים, אלא דשייד בחינת קבלת
 תעגוג במה שמשפיע כמארדל יותר ממה כוי, והתהוות שרש נש״י הוא
 מבחינת תענוג זה• כמארדל במי נמלר בגשמותיהן של צדיקים, ועמ״ש
 בע׳׳ח שער מ״ן ומ״ד דרוש ב׳. גם בפירוש כד סליק ברעותי׳ בו׳
 ע״ש. ולכן יש בהם כח להיות מקדשי שמד כו׳ וע׳ בזהר ויחי(דרמ״ה)*.
 ועמ״ש במ״א בעניו צחוק עשה לי אלקים שהוא עניו צחוק ותענוג
 עליון הנמשר משם אלקים שהוא ענין להיות יש ודבר נפרד וביטול
 היש שעי״ז נעשה צחוק ותעגוג למעלה, וזהו עניו לויתן זה יצרת לשחק
 בו וכמ״ש בד״ה צו את בנ״י ואמרת אליהם את קרבני לחמי כו׳ ובד״ה
 אני ה׳ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מאמ״צ ועמ״ש בד״ה ה׳ לי כעוזרי
 בעניו זמן שמחחנו ישמח ה׳ במעשיו כו׳ ובד״ה ביום השמע״צ גבי הנה
 עד״מ שיש שני מיגי תעגוג לפגי המלד ובד״ה שוש אשיש גבי שהיא

 מפעלת את השמחה בהד׳ כוי):
 ב * וזהו ענין ויין ישמח לבב אנוש, נכנס יין יצא סוד והסוד הוא
 התעגוג שבישראל וגילוי תעגוג זה היינו שמחה של מצוה
 אשר הוא תענוג אשר אהיה כוי, וגילוי שמחה זו היא עשה רצונו
 כרצונר שרצונה הוא למטה מן הדעת כדי שיעשה רצונד כרצונו
 שלמעלה מן הדעת בעטרה'שעטרה לו אמו שבחי׳ העטרה אינה אימא
 עצמה אלא שגעשית מאימא כמו עטרה גשמית שהיא דבר בפני עצמו
 ועיקר העטרה הייגו גילוי אור אבא כי להיות ויין ישמח לבב אנוש
 בבחיגת פגימית בלבד כמו עד״מ כששותים מעט יין אזי משמח הלב
 משא״כ ריבוי יין מבלבל המוח. ולכן היו מנםכין ע״ג המזבח במרה
 חצי ההין לפר ושלישית ההין לאיל כר, כי מזבח הוא בחינת מלכות
 והיין היינו המשכת הבינה וצ״ל במדה כי בינה דיניו מתערין מינה
 ולכן היה חטא אדה״ר שסחט אשכול ענבים, וגם חטא נח וישכר
 ויתגל בתור אהלה שמזה נמשר דרא חם כוי, אלא צ״ל במרה כדי לשמח
 הלב בלבד בבחיגת פגימית כדי לעורר הכתר הייגו העטרה שהוא
 תענוג העליון שמתעורר על ידי שמחה של מצוה, אבל אחר שנתעורר
 הכתר העיקר הוא להמשיד מוחין דאבא להצהיל פנים משמן, שמן
 בחשאי בעמדם תרפינה כנפיהם. כנפיהם מה שמעופפים היינו מה
 שהיו בוערים כו׳ ואחר כר תרפינה געשה בבחיגת ביטול, וגילוי אור
 אבא הוא שבוקע אורות דאימא ויעבור ה׳ על פניו כו׳ לירד למטה
 דהיינו בהתלבשות אורות בכלים אור התורה שנתלבשה בענינים
 גשמיים תרומות ומעשרות כו׳ (ועיי! בפע״ח שי״ב פ״א). וזהו
 עניו אדם א׳ דם כי ההתפעלות והשמחה זהו נמשד מבחי׳ הדמים
 שבלב, וכמו דיו ישמח. והאלף הוא בחי׳ חכמה להמתיק הגבורות,
 ותחת אשר לא עבדת בשמחה הייגו התחלה, אבל אין זה התכלית
 כי אץ זה אלא בחיגת רצוא וצ״ל בחיגת שוב לאחד והייגו המשכת
 אור אבא דוקא שיהיה אור אבא דוקא בגילוי ואורות דאימא אינו
 אלא כדי לשמח בלבד ולכן בברכת שים שלום שהוא בחינת הזיווג
 כי באור פניד נתת לנו תורת חיים גילוי״ אור אבא וזהו להצהיל פנים
 משמן דוקא שהוא בחינת אבא. (ועמ״ש נד״ה כי תבואו אל ארץ מושבותיכם
 ועמיש ע״פ מאה״ז בפרשה וירא דקי״ב א׳ ע״פ בת אבי היא ובפרשה אמור

 *) עיין בהוספות.

 האזינו השמים, וישראל סבא היינו נו״ה דאבא שהוא הבחי׳ אחרונה
 שבחכמה כוי. מיהו* בפרשה בראשית (ד״ו ע״א) גבי רב המנונא סבא
 אבל אבא דילי הוה רב ויקירא ועתיק יומין ופי׳ באשל אברהם לרמוז
 על ישראל סבא. שגקרא ג״כ עתיק יומין דתיבת סבא ותיבת עתיקא
 כולא הוא חד והיינו לומר שנשמת רב המנונא סבא נמשכה מבחי׳
 ישראל סבא. אמנם מ״ש דישראל סבא נקרא ע״י י׳׳ל שזהו ע״ד
 שמבחי׳ תבונה נעשה כתר לז״א ולכן ישראל סבא שהוא נשמת כתר
 זה נקרא ע״י לגבי ז״א כי ע״י הוא פנימית הכתר ונשמה שלו.
 וא״כ לפ״ז שפיר י״ל שהנשמה שנמשכת מישסו״ת נקרא מזליה לגבי
 הנשמות שמזו״נ. וכ״מ קצת בז״ה ר״פ נח גבי ענין שנאמר נח נח ב׳
 פעמים גגד א״פ של הנשמה ואור מקיף בו׳, אכן באמת כמו שכתר
 אמיתי דז״א נעשה מא״א עצמו כמ״ש בע״ח שכ״ב פ״ג. בר אמיתית
 בחינת מזליה של הנשמה הוא מהכתר דאצילות ומחשבה הקדומה כו׳
 כנ״ל. ועוי״ל* דענץ שרש הנשמות הנמשכים מבחינת יש״ס ותבונה
 זהו מ״ש בע״ח שער מ״ן ומ״ד דרוש ד׳ ע״פ הזהר ר״פ משפטים
 (דף צ״ד סע״ב) ואקרי בן לקב״ה כו׳ זכה יתיר יהביו ליה נשמתא

 מסטרא דאו״א כו׳, שבאותו זיווג העליון דאו״א יוצאין משם נשמת בני
 אדם כו׳ אלא שעדיין אינן ראויות ואינן נשלמות עד שתדווגו זו״נ
 דאצילות ואז הם יוצאים מזווג ההוא כוי עכ״ל. ועיין בזהר משפטים
 (דקכ״א סע״ב ודקכ״ב א׳) ובמק״מ שם ומח״ג ויקרא (ד״ז ע״ב ודכ״ב

 א׳ ודק״ם ע״ב) ובמק״מ שם שע״ז נאמר למעו אחי ורעי שמפגי שיש

 להן חיה ונשמה מאו״א הם נקראו אחים* וריעים לזו״נ דאצילות כוי).
 ולכן מקדשי שמד שמד* היינו מלכות שירדה לבי״ע והיא עולה לאצילות
 ע״י ישראל מקדשי שמד שממשיכים בחי׳ קדש ג״פ קדוש הם חב״ד
 כי בחכמה אתברירו (וזהו ענין מקדשי שמר להיות נמשד שם מ״ה
 לברר שם ב״ן ועמ״ש בד״ה אסרי לגפן) ובחינת החכמה ממשיכים
 ישראל למטה לפי שהם משרש ישראל סבא ותבונה כי תבונה הייגו
 גילוי ההתבוננות שמזה נמשד בחינת עונג הגן עדן עליון ותחתון דהיינו
 גילוי התענוג שבכתר מקור התענוגים כי עדן הוא חכמה שם עדיין
 אין התענוג בבחי׳ גילוי ועיקר הגילוי הוא בתבונה, כמו עד״מ באדם
 שעיקר גילוי התענוג הוא בסוף הבנת השכל כו׳ ומקור נש״י הוא
 מבחינת תעגוג זה כגודע שההזרעה הוא בגמר ביאה בעת התעגוג
 וכמ״ש גבי שמשון ותאלצהו כוי. וכד נש״י נמשכו מעונג שלמעלה
 שהוא בעת ההשפעה כי למעלה לא שייר שום תענוג אלא שהתעגוג
 הוא במה שמשפיע כמארדל יותר ממה שהעגל רוצה לינק כוי, וזהו
 בחינת התענוג שלמעלה והיינו תענוג השפעת הנשמות. ולכן יש בהן
 כח להעלות את המלכות להיות מקדשי שמד לקדש אותה ממטה למעלה
 במו הרי את מקודשת לי פי׳ שתהיה מקודשת לדא בעלה באצילות
 ותעלה מבי״ע (והנה* מ״ש כי למעלה לא שייר שום תענוג אלא בו׳,
 לכאורה אינו מובן שהרי אדרבה כתיב כי עמר מקור חיים מקור
 התענוגים, עוז וחדוה במקומו, אד הענץ כמ״ש במ״א כי התענוג
 שלמעלה כביכול אינו כמו עד״מ התענוג שבאדם, שהאדם מקבל התענוג
 מאתה דבר אחר שחוץ ממגו כמו מהשגת חכמה מפוארה או מאכילת
 מאכל ערב. ואפילו הנשמות המתענגים על ה׳ בג״ע הרי הם מקבלים
 התענוג על ידי מה שמשיגים זיו השכינה, משא״כ אצלו ית׳ הרי אין
 לד דבר שחוץ ממנו שיתכן לומר שמקבל תענוג מהדבר שחוץ ממנו
 ח״ו, אלא אדרבה שהוא עצמו ית׳ הוא מקור התענוגים א״כ הוא והתענוג
 שלו יתברר כביכול דבר אחד כמו שהוא היודע והוא הדעה עצמה
 כוי. וזהו עניו שעשוע המלד בעצמותו הנז׳ בספר עמק המלד ובע״ח
 לא נזכר מזה כלל וזהו גם כו מ״ש ואהיה שעשועים כוי• אד הרי הוא
 ית׳ מקבל תענוג ממעשה הצדיקים וכמ״ש הבן יקיר לי אפרים אם ילד
 שעשועים הוא בו׳ ובזהר בדוכהי טובא קוב״ה אתי לאשתעשעא עם

 •) עיין בהוספות.
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 החטה לחלקי׳ דקים מאד כר צריר האב להקטין השכל ודבר חכמה שרוצה
 להשפיע לבנו ולחלקו לחלקים רבים לומר לו מעט מעט במועצות ודעת
 כו׳ כמ״ש כ״ז באגה״ק שם. ולכן מי שאינו בר שכל גדול לא יוכל לשית עצות
 איר להשפיע ע״כ אע״פ שמבין השכל בפ״ע אינו יכול להשפיעו לזולתו
 רק דוקא מי שהוא בר שכל גדול הוא שיכול להשפיע כי מחמת גודל
 שכלו ועמקות דעתו יוכל להתייעץ איר להשפיע אפילו להבו שהוא קטן
 כו׳ נמצא עצה זו שהיא בחי׳ נו״ה שרשו נמשר דוקא מגדלות השכל
 שלמעלה מעצם השכל שהוא משפיע כו׳ לכן יש שמשיג השכל ואעפ״כ
 אינו יכול להשפיע. וכד יובן הנמשל למעלה שזהו עניו שנה״י
 החדשים נמשכים מהכתר. (ועמ״ש מזה ג״כ בביאור ע״פ אלה מסעי).
 כי הנה עולמות בי״ע הם בעלי גבול ותכלית ואינן עדור כלל לאצילות
 שבו מלובש אור א״ס ב״ה, לכן כדי להיות השפעת האור והחיות
 מאצילות לבי״ע זהו ע״י נו״ה שנק׳ מאזני צדק ששוקלי' איד וכמה
 יהי׳ ההשפעה מבחי׳ צדק מל׳ האצילות המחיה בי״ע וזהו ענין כליות
 יועצות כו׳. ולכד גם נבואת משה הי׳ רק מבחי׳ נו״ה וכמ״ש האריז״ל
 בשער הנבואה פ״א וכמ״ש באגה״ק בד״ה עוטה אור שלמעלה מנדה
 אין שום השגה לנביא וחוזה. ולכן התהוות נה״י חדשים שהם בחי׳
 עצה הנ״ל איר להשפיע למקור דבי״ע נמשד דוקא מבחינת הכתר.
 ע״ד המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ דהפי׳ כי לפי
 שהוא גבוה מאד נעלה ע״כ שמים וארץ ומעלה ומטה שויו לפניו. ולכן
 משפילי לראות אפי׳ בארץ כמו בשמים כוי. וזהו מ״ש בזהר פ׳ בלק
 (דקצ״ג ע״ב) ע״פ ה׳ אלקי אתה ארוממד אודה שמר כי עשית פלא

 עצות מרחוק אמונה אמן (בישעיה סי׳ ב׳׳ה) עצות מרחוק מאן נינהו
 אינן תרין בדי ערבות דכל עיטא דנביאים מתמן אתיא אמון איקרון
 עצות מרחוק. ור״ל שבחי׳ נו״ה שנק׳ עצות הם מקבלים הכח לזה
 מרחוק דהיינו מבחי׳ חכמה וכתר וכמ״ש אמרתי אחכמה והיא רחוקה
 ממני. וע״ז נאמר ג״כ כי עשית פלא כוי שנמשר מבחי׳ פלאות חכמה
 שלמעלה מהשכל המושג כו׳ וזהו פלא יועץ כוי ע״ש. וזהו עניו חגרה
 בעוז דוקא מתניה כנ״ל. וזהו עניו מעלת ומדרגת הבחי׳ בתורה מה
 שנקרא לחם שהוא בנו״ה ה״ש בזהר (פ׳ פנחס דרייז ע׳׳ב) ההוא לחם
 דאזילו שחקים וטחנין מנא למיכלא דצדיקייא כו׳ וכמ״ש* לעיל עד״מ
 שמפרר החטה לחלקים דקים מאד. כד נמשכו אותיות התורה למטה
 עד שכל אדם יוכל לקבל כו׳ וכן התחלקות הלכות תשבע״פ. וא׳׳כ
 אף שנשפל למטה מבחי׳ יין ואין בו טעם מתיקות וכמו נו״ה נק׳
 בדי ערבות שאין בהם טעם כו׳ אעפ״כ שרשן גבוה יותר דהיינו מבחי׳
 החכמה והכתר כנ״ל וזהו עצות מרחוק. וכמו שאמר שלמה המלר
 ע״ה והיא רחוקה ממני ששרשה משכל הנעלם מכל רעיון ונקי פלא
 כו׳ ומשם נמשכה בבחי׳ נו״ה להיות בבחי׳ לחם חטה ע״י שמפרר
 החטה לחלקים דקים כנ״ל, וזהו ממרחק תביא לחמה וכמ״ש בזהר (פ׳
 צו דל״ה ?׳׳ב) ור״ל שבחי׳ לחם שרשו ממקום גבוה מאד דהיינו מבחי׳

 שהיא רחוקה מגדר ההשתלשלות ולכן לחם זה לבב אנוש יסעד. ובזה
 יוכו ג״כ עניו הלוחות דהנה מבואר במ״א ע״פ אם בחקתי תלכו
 במ״ש חרות על הלוחות אשר נחקק מהם ובהם שזהו עניו גליף גליפו
 בטהירו עילאה והיינו בחינת כתר ע״ש באריכות וגם לכן יש תר״ד
 אותיות בעשרת הדברות וצ״ל דהנה בפרדס בעה״כ כ׳ שהלוחות הם נצח
 והוד וכ״כ באוצ״ח דפ״ה ובע״ח של״ז פ״ו. ולפי הנ״ל א״ש והיינו ע״ד
 מ״ש בפע״ח בפי׳ אל עליון כתר גומל חסדים טובים נו״ה דז״א וכנ״ל.
 ועמ״ש מענין אותיות התורה בד״ה נר חנוכה כו׳ מזוזה מימיו כו׳ וזהו
 בחי׳ לחם וכמ״ש בד״ה וספרתם לכם גבי חטה כ״ב אתוון דאורייתא

 ששרשן מאותיות החקיקה כו׳ ע״ש:
 ד וביאור העדן דלחמו בלחמי. הנה שתי הלחם הם תשב״כ
 ותשבע״פ, וזהו ג״כ ענין לחמו ולחמי. כי לחמו לשון

 שו״ה להשפיע — ולחלקו: ראה באגה׳׳ק ובשינוי נוסחאות.
 *) עיין בהוספות.

 דף ק׳ ע״ב ומ״ש מזה ג״כ בד׳׳ה שובה ישראל ועמ״ש םד״ה יהודה אתה גבי

 בני אביר)• אד שמן זה היינו בחי׳ ביטול שמחמת השמחה של יין הוא

 במקורו למעלה במוחין. אבל כשיורד אבא למטה בנצח והוד נקרא
 לחם כמ״ש ולחם לבב אנוש יסעד. ויסעד היינו עוז של התורה
 שנותנת כח לחלישות הנשמה כמ״ש במ״א על פסוק בחדש השלישי
 לצאת בני ישראל מארץ מצרים כו׳ ע״ש, וכר לבב אנוש היינו מלכות
 שירדה לבי״ע רגליה יורדות מות. (עיין במאורי אור אות א׳ סעיף ק״ד),
 והבה הזה להיות עולה באצילות הוא ע״י ירידת אור אבא בנו״ה דז״א
 שהם בחי׳ אותיות (כי נו״ה נקרא שוקי האיש ורגליו שהן בחי׳ אותיות
 כמו שהרגלים מוליכים את האדם ממקום למקום. כר על ידי האותיות
 נמשד השכל כו׳), והיינו בחי׳ חטה כי חטה בגימט׳ כ״ב שהן כ״כ
 אותיות כי החטה היא ג״כ בחי׳ חכמה שהרי אין התינוק יודע לקרות
 אבא עד שיטעום טעם דגן אלא שבחי׳ חכמה זו היא בחינ׳ קטנות מאד
 (ועמ״ש* מזה בד״ה וספרתם לכם גבי חג השבועות), והיינו בחינת
 אותיות שבחכמה והם בנו״ה ח״א ולמטה ששם עה״ד טוב ורע שם
 הוא התלבשות החכמה וידידתה בבחי׳ לחם להיות עוז, ואמה בבחי׳
 שמחה כמו היין כי לחם אין בו טעם מתיקות והוא בחי׳ מלכות
 כמ״ש כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם (וכמ״ש בזהר ויחי דר״מ ע״א)
 ואעפ׳יכ תחלה הוא הלחם כנודע שאי אפשר לשתות יין אליבא
 ריקנא ושם הוא לחמו בלחמי שתי הלחם הם נו״ה איהו בנצח ואיהי
 בהוד. כו׳ והוד הוא בניקוד מלאפום ולכן נקרא לחמו גם לחמו
 לשון רבים היינו עליות המלכות מרה״ר טורי דפרודא כוי ולחמי
 היינו איהו בנצח שהוא בניקוד חירק שאח״כ יוכל להיות יין המשמח
 ולהיות להצהיל פנים משמן דוקא בעטרה שעטרה לו אמו כוי, אד
 בחינת העטרה זו צ״ל צאינה וראינה צאמה מאצילות כי באצילות
 הכל בבחינת מקיפים ואיהו וחיוהי חד ואינו נראה ונגלה כו׳ רק
 צאינה וראינה בנות ציון היינו בהיכלות דבריאה שם מורגש ונגלה

 כבוד גילוי התענוג כוי:

 ג * והנה להבין ענין הלחם שאנו רואים שהלחם דוקא יסעד לבב
 אנוש יותר מהיין כוי, וגם כאן מבואר ששרשו מאבא שהוא
 למעלה מבחי׳ יין שהוא אימא כוי, ויובן ע״ד מ״ש באגה״ק בתחלתו
 ע״פ חגרה בעוז מתניה אין עוז אלא תורה שהיא נותנת כח ועוז לבחי׳
 מתנים כו׳ ע״ש. והנה המתנים הם נו״ה שנקראים תרין שוקין ובמקום
 המתנים בפנים שם הם הכליות שנו״ה נק׳ ג״כ כליות יועצות. ומבואר
 בע״ח שנה״י חדשים נמשכים מהכתר (בפע״ח שער העמידה פי״ד איתא
 ודל אדיר אנפין שהוא הכתר הנקרא אל עליון שהוא הגומל חסדים
 שהם נה״י דזעיר אנפין המוציא אותם בסוד תוספות מחדש עכ״ל/ ועיין
 בפי׳ הרמ״ז בפ׳ בראשית (דף ח׳ ריש ע״א) גבי לכל עושיהם מ״ש
 בשם ספר הליקוטים בדרוש נה״י החדשים כוי. וזהו חגרה בעוז
 מתניה עוז היינו התורה ששרשה מהכתר ממנה נמשד הכח ועוז
 לבחי׳ מתנים שהם נו״ה. והעניו הוא כמו עד״מ שאנו רואים שיש
 אדם שאע״פ שמשיג השכל עכ״ז אינו יכול ללמדו לזולתו כ״א לעצמו
 הוא מבין אבל אינו יכול להשפיעו ולהבינו לאחרים, והטעם הוא
 .מפני שהוא אינו בר שכל גדול לכד די לו להפקיע את עצמו
 אבל-לא יוכל לשית עצות בנפשו איד להשפיע לזולתו, כמ״ש באגה״ק
 בד״ה להבין משל ומליצה, שכדי להשפיע צריר להתייעץ איד להשפיע
 בדיר שיוכל המקבל לקבל ההשפעה, שאם יאמרנה כמו שהיא
 .בשכלו לא יוכל הבן שהוא קטן להבין ולקבל רק צריר לו לסדר
 בסדר ועניו אחר דבר דבור על אופניו מעט מעט ובחי׳ עצה
 זו נקרא נצח והוד שהן כליות יועצות כוי וגם נו״ה נק׳ שחקים
 ורחיים ששוחקים מן לצדיקים כמו הטוחן ברחיים עד״מ שמפרר

 שו-ה בשם — החדשים כוי: בבוך 4 כאן הוא סוף מוסגר.
 שדה בדרך—יאמרנה:באגה״קנוסף:לוכולה.וראה בליקוט פי׳-חיטריק ובשינוי נוסחאות שם.

 שדה כשכלו — צריך: באגה״ק: שצריך. וראה בשינוי נוסחאות שם.
 שדה בשכלו — לסדר בסדר: ראה באגה״ק בשינוי נוסחאות.

 *) עיין בהוספות.



 לקוטי שיר השירים תורה כח

 עשוי׳ ע׳׳י האדם מעפר הארץ רק שנעשו ג״כ כאבנים. ולכן שתי
 הלחם הם בנר׳ה דכמו הברכה על לחם מן הארץ נתקן בנודה לד
 בחי׳ הודאה כד תשבע״פ הוא בחי׳ איהי בהוד וכמו הברכה על לחם
 מן השמים תיקן משה ברכת הזן כוי. כר זהו תשב׳׳כ איהו בנצח שהוא
 נקודת חיר״ק בחי׳ נקודה וביטול כי נצח ענף החכמה וכן משה בחי׳
 נצח דאבא כוי. ופי׳ לכו לחמו בלחמי היינו שיהי׳ העסק בתשבע״פ
 לשמה שיהי׳ לחמו ג״כ בבחי׳ לחמי למהוי אחד באחד. והיינו כמ״ש
 וכל בגיד למודי הוי׳. ויובן זה ממ׳׳ש במ״א בפ׳ בראשית בענין ב׳
 ברכות ראשונות של נשואין יוצר האדם ואשר יצר את האדם שהם כנגד
 תשב׳׳כ ותשבע״פ ושלכר בברכת אשר יצר חותם בברור כו׳ ע״ש.
 ומעתה יובן ג״כ עניו תנופת שתי הלחם. כי הנה תשב״ב ותשבע״פ
 נק׳ ג״כ חתן וכלה. ועד״מ כדי להיות יחוד חתן וכלה צ״ל תחלה בחי׳
 נשואיו שהוא בחי׳ חופה שהיא בחי׳ המקיף על שניהם, וזהו בחי׳ בעטרה
 שעטרה לו אמו שבחי׳ העטרה זהו בחי׳ כתר שלמעלה משתי הלחם
 שהם נו״ה איהו בנצח ואיהי בהוד, וזהו ענין שמניפין שתי הלחם להעלותו
 לשרשן ומקורו בבחי׳ מקיף הנ״ל בחי׳ העטרה וכתר כו׳ ועי״ז נעשה
 היחוד וההמשכה מתשב״כ בתשבע״פ וכמ״ש במ״א מענין זה בפ׳
 הברכה בד״ה תורה צוה כו׳ הג״ל, ועמ״ש גבי עניו לחם משנה שבשבת

 ג״כ עולי׳ ב׳ לחמים הנ״ל לבחי׳ שלמעלה משגיהם כוי:

ך בחי׳ העטרה זו צ״ל צאינה וראינה מאצילות בהיכלות  ה א
 דבריאה כוי. ולכאורה זה אינו מובן כלל איר בהיכלות דבריאה
 יוכלו לראות מה שא״א לראות באצי׳ והלא אין עתר בריאה לאצילות,
 וכבר נז׳ ע״ז למעלה שהוא ע״ד וכעין מ״ש מרחוק ה׳ נראה לי כוי. אד
 י״ל עוד דהגה כעין זה איתא בפע״ח גבי כוונת ק״ש כי אין בנו כח
 לעורר או״א בהיותנו באצי׳ רק בהיותנו למטה בבריאה כו׳ ע״ש. ואפשר
 לומר ע״ד שארז״ל בגמ׳(ביבמות דמ״ט) גבי מנשה שהרג את ישעי׳ אמר
 רבא מידן דייני׳ וקטלי׳ אמר לי׳ משה רבד אמר כי לא יראני האדם
 וחי ואתה אמרת ואראה את ה׳ כוי, ופריד הש״ס מ״מ קשו קראי
 אהדדי ומשני כדתני׳ כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה
 משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה. ומבואר הפי׳ במ״א (בד״ה
 ת״ר נר חנוכה ב״ש אומרים כוי) דאספקלריא המאירה היינו עד״מ זכוכית
 הבהירה אשר בה ועל ידה יכולים לראות גם מרחוק ורואים מהות
 הדבר ועצמותו ממש. אבל אספקלריא שאינה מאירה היא הזכוכית הנק׳
 (שפיגע״ל) שיש צפוי דק על הזכוכית ולכן אין רואים בה ועל ידה מהות

 הדבר הנראה ממש רק דמותו ותבניתו וע״כ נק׳ אספקלריא שאינה
 מאירה שהרי אין רואים בה כלל מהות הדבר ממש משא״כ באספקלריא
 המאירה שרואי׳ עצם הדבר הנראה ממש, אמנם מ״מ* באספקלריא שאינה
 מאירה יכולים לראות עכ״פ הדמות גם מדבר שא״א לראותו כלל ע״י
 אספקלריא המאירה כמו שיכולים לראות את עצמו ע״י(השפיגעל) וגם
 לראות מאחוריו. רק שרואה הדמות ולא עצמיות המהות כו׳ אבל
 באספקלריא המאירה א״א לראות כלל א״ע ולא מאחוריו עד״מ, ועיין*
 בפ׳ וארא (דנ״ג ע׳׳ב) מעניו אספקלריא המאירה ושאינה מאירה. ובת״ז
 תיקון ב״ב ותיקון מ׳ ובשער היהודים פרק א׳ ובסה״מ סי׳ קנ״ו ובפרדס
 בעה״כ ובמא״א באות אלף סעי׳ קנ״ט. והנה מרבע״ה ראה באספקלריא
 המאירה אשר בה רואין המהות ממש ובבחינה זו נאמר כי לא יראני
 כו׳ משא׳׳כ שאר הנביאים נתנבאו רק באספקלריא שאינה מאירה וזהו
 שכל הנביאים נתנבאו בכה מוסיף עליהם משה שנתנבא בזה, ועמ״ש
 מעניו זה בד״ה וידבר משה אל ראשי המטות כו׳ ופי׳ כה היינו בחי׳
 כדמותנו וזהו וביד הנביאים אדמה כוי, אד לפיכד יכול לראות גם בחי׳
 עליונות יותר שלא ניתנו לירד ולהתגלות בבחי׳ אספקלריא המאירה כו׳

 שו״ה המאירה — אמנם מ״מ: בגוכתי״ק נוסף: הדמות הנראה.
 *) עיין בהוספות.

 רבים זהו תשבע״פ ולחמי לשון יחיד זהו תשב״כ. כי הנה תשבע״פ
 עיקרה להשיג ולהבין הדין וההלכה שאם אומר ההלכה ואינו מבין
 אינו גחשב לו ללימוד כלל (כמ״ש במג״א סי׳ ני), ומאחר שהוא בבחיגת
 השגה הרי כל א׳ משיג לפי מדרגתו ולכן נקרא לחמו לשון רבים שיש
 לכל א׳ חלק בפ״ע כפי ערר השגתו והוא רשות הרבים. ותשב״כ נקרא
 לחמי לשון יחיד, דהנה עיקר תשב״כ היא הכתובה תמונת אותיות כפי
 התמונה כן הוא רמיזתו למעלה. אבל השגת שכל האדם אין בהם
 כלל כי הם למעלה מו השכל כו׳ חכים ולא בחכמה ידיעא ולכן נקרא
 תורה שבכתב ואיו תלוי בדעת, ואפילו ע״ה אם אמר הפסוק בלתי
 שום דעת כלל נקרא עוסק בתורה שבכתב ולפיכר כל ע״ה מברר
 ברכות התורה בשחר לפני הפסוקים וכן כשעולה לם״ת. ולכן דברים
 שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בע״פ כי באמת א״א להביאם בשכל
 ודעת, וכן דברים שבע״פ אי אתה רשאי לאומרן בכתב כי הם הדעת
 והכתיב הוא למעלה מהדעת כו׳ וע״כ נקרא תשב״כ לחמי לשון יחיד
 דלא שייר לומר בה התחלקות המדרגות כ״א לפי השגתו מאחר שבאמת
 היא למעלה לגמרי מהשכל כוי, והפשטיות המושג גקרא רק לבושא
 דאורייתא לגבי פנימיותו הרמוז בהאותיות ועמ״ש בפ׳ הברכה בד״ה
 תורה צוה כו׳ ע״ש. ועוד טעם שונקרא תשבע״פ לחמו לשון רבים
 דהנה מבואר במ״א באגה״ק ד״ה והמשכילים יזהירו וז״ל והנה כשהמל׳
 דאצילות מתלבשת בק״נ כדי לברר הניצוצות שנפלו בשבה״כ אזי גם
 המלכות דאצילות נקרא בשם עה״ד טו״ר לגבי ז״א דאצילות שאינו
 יורד שם ונקרא עץ החיים כו׳ יעו״ש* ונודע כי עיקר בחינת רשות
 הרבים טורי דפרודא הוא בשבה״כ, וע״כ גם המלכות שהיא בחינת
 תשבע״פ מל׳ קרינן לה שמתלבשת שם כדי לברר הניצוצות גקרא ג״כ
 בלשון רבים כמו שנקרא בשם עה״ד, וזהו עניו ורב להושיע כל רב מבבל
 כמ״ש במ״א משא״כ תשב״כ שהיא בחי׳ ז״א דאצי׳ שאינו יורד שם

 נק׳ לחמי ל׳ יחיד:

 ומעתה יובן ג״כ מה שבחי׳ ב׳:התורות תשב״כ ותשבע״פ נקראו
 בשם שתי הלחם דוקא. דעם היות שמבואר הטעם
 דבתשבע״פ שייר לחמו ל׳ רבים ובתשב״כ לחמי ל׳ יחיד, מ״מ צ״ל למה
 נרמז זה ההפרש שבין תשב״כ לתשבע״פ בבחי׳ לחם דוקא. הלא
 התורה נק׳ בכמה שמות לחם יין ושמן* ולמה נרמזו בבחי׳ לחם דוקא.
 והן אמת י״ל הטעם כפשוטו מפני דלחם זהו בחי׳ הגגלה שבתורה אשר
 בחלק הנגלה שיד לומר ב׳ בחי׳ הנ״ל דלחמו ולחמי, אמנם באמת עוד
 אפשר לומר הטעם דהנה מבואר במ״א בפ׳ בשלח בענין לחם משנה
 דשבת שהם כנגד ב׳ בחיי לחם. לחם מן הארץ ולחם מן השמים שהוא
 המן וכנגד ב׳ לחמים אלו הם ב׳ ברכות ראשונות דבהמ״ז ברכת הזן
 וברכת הארץ כוי, דהנה פי׳ לחם מן הארץ כי בחי׳ ארץ הוא בחי׳ שם
 ב״ן ולחם מן הארץ היינו בחיי בירורים דתהו שמתבררים ע״י המל׳
 היורדת לברר כוי, ולחם מן השמים ירד בזכות משה שהוא שם מ״ה כוי.
 וזהו ענין ברכת הזן שתיקן משה שהוא כנגד לחם מן השמים כוי וברכת
 הארץ נודה לר כגגד לחם מן הארץ כי יש ברכה והודאה יחו״ע ויחו״ת
 כוי ע״ש באריכות. והנה תשב״כ ותשבע״פ גקרא ג״כ שמים וארץ
 וכמ״ש במ״א בד״ה השמים כסאי כוי ובשאר דוכתי. ולכן הן הן ג״כ ב׳
 בחי׳ לחם הנ״ל תשבע״פ שהיא בחי׳ מל׳ המתלבשת בק״נ לברר הנצוצות
 שנפלו בשבה״כ נקרא לחם מן הארץ וזהו לחמו לשון רבים ותשב״כ שהיא
 מבחי׳ ז״א שאינו יורד שם נקרא לחמ מן השמים לחמי לשוו יחיד. ועוד
 יתבאר זה יותר ממ״ש בפ׳ משפטים ע״פ כמעשה לבנת הספיר וכעצם
 השמים לטהר כו׳ שאותיות דתשב״כ נק׳ אבנים שהן בריאה בידי שמים.
 וזהו ענין כעצם השמים ואותיות תשבע״פ נקי לבנת הספיר והלבינה

 •) עיין בהוספות.
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 עד שתצא הנפש מגרתקה היא מאסר הגוף. כמ״ש מי לי בשמים
 ועמך לא חפצתי בארץ. ופי׳ חפצתי הוא שיש בחי׳ רצון ובחי׳ חפץ.
 וההפרש שביניהם כי רצון נק׳ אפילו מה שעושה בע״כ רק שהרצון
 מסכים לכך בהסכמה בעלמא. ואפילו אם כופין אותו עד שיאמר רוצה
 אבי נק׳ בשם רצון. משא׳׳כ חפץ שהוא חפץ בפנימי׳ נקודת לבו ששם
 משכן התענוג שמתעגג בדבר ההוא אשר יחפוץ לו וע״כ כל חפצו
 וכל ישעו ומגמת פניו משים בדבר הזה כי כד הוא חפץ ומתאוה
 ובכר הוא נרצה לו התעגוג. וזהו ועמד לא חפצתי בארץ שאין לי
 שום חפץ ותענוג בעניני עוה״ז רק בבחי׳ רצון בע״כ כי בע״כ אתה
 חי ואיו לי חפץ אלא עמד כי עמד מקור חיים ומקור התענוגי׳ ושם
 כל חפצו וכל ישעו להתעגג על ה׳(וע׳ מענין חפץ ורצון בד׳׳ה אני
 ישנה ובד״ה ואהי׳ אצלו אמון ובד״ה זכור את אשר עשה לד עמלק.
 וי״ל שבחי׳ זו זהו עניו הקטרת האימורין שבקרבנות כי החלב נמשד
 מהתענוג וע׳ לקמן בד״ה להבין עניו תפלה. וע׳ בשה״ש ע״פ לסוסתי):

 ב והנה נודע שיש ב׳ בחי׳ בהמשכת חיות ואור א״ס ב״ה לכל
 העולמות והנבראים בחי׳ ממכ״ע ובחי׳ םוכ״ע, ממכ״ע
 היינו דרד התלבשות והשתלשלות המדרגות מעילה לעלול בי״ס ואח״כ
 לנשמות ומלאכים שהמה רוחניים ואח״כ בגשמיים כו׳ שהחיות נמשד
 לכל עולם לפי מה שהוא ומזה נמשד ריבוי התחלקות מדרגות עד
 אין קץ ועולמות עד אין מספר בבחי׳ רבות ומשונות זו מזו כוי, אבל
 בחי׳ סוכ״ע היינו שהוא ג״כ חיות ואור א״ס ב״ה המחיה את העולמות
 והנבראים. אמנם אין החיות נמשר בדרר התלבשות והשתלשלות
 המדרגות רק בבחי׳ סובב ומקיף מלמעלה. ונקי אור מקיף פי׳ שהוא
 אור וחיות אלא שבא בבחי׳ מקיף ומקיף את כולם בהשוואה א׳
 עליונים ותחתונים בלי התחלקות המדרגות כי אני ה׳ לא שניתי כתיב
 שוה ומשוה קטן וגדול ורוחניות וגשמיות שוין לפניו ובחשכה כאורה.
 ומזה נמשד משארז״ל אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניה כי מבחי׳
 סוכ״ע אפי׳ ההדיוט יכול להמשיר כוי. והנה בחי׳ סוכ״ע עכשיו הוא
 בבחי׳ העלם שאינה באה לידי גילוי אלא לימוה״מ כי אז עין בעין כו׳
 רק שעכשיו הוא בבחי׳ היום לעשותו להמשיד גילוי זה שלעתיד כנודע
 והיינו ע״י בחי׳ ביטול רצון שבק״ש באחד בשומו ללבו איר שהוא א׳
 ואין עוד מלבדו כנ״ל שעי״ז תכלה נפשו לדבקה בו ית׳ באור א״ס
 ב״ה ממש ולא יהי׳ לו רצון אחר כלל ואז עולה ונכלל החיות באור
 א״ס ב״ה הסוכ״ע שהוא למעלה מבחי׳ התלבשות בגדר עלמין בדרד
 השתלשלות. ומשם נמשר חיות ואור א״ס ב״ה בתפלת י״ח בבחי׳ ברוד
 אתה להיות ברוד ונמשד אור א״ס ב״ה כוי. והנה ביאור מלת ברוד
 יש בו ב׳ פירושים. הא׳ פי׳ כמו והמלר שלמה ברוד שפי׳ ל׳ נפעל
 שמקבל הברכה שנמשר עליו ממקום עלית יותר. והב׳ כמו רחום וחנון
 כו׳ שאינו לשון נפעל אלא לשון מקור שהוא מקור הרחמים. וכר הוא
 ענין ברור אתה שבתפלה יש בו ב׳ פירושים ושניהם אמת שע״י
 אתעדל״ת התכללות החיות באור א״ם ב״ה נמשד ברכה ממקור הברכות
 הוא אור א״ס ב״ה הסוכ״ע כו׳ ממש בבחי׳ את״ה הן הם בחי׳ אותיות
 שמאל״ף ועד תי״ו וה׳ מוצאות הפה והוא עניו המשכת בחי׳ סובב לבחי׳
 ממלא שיהי׳ גם בבחי׳ ממלא בחי׳ גילוי םוכ״ע. וזהו עניו יציאת מצרים
 כי בחי׳ ממכ״ע נק׳ מצרים שהוא בבחי׳ השתלשלות המדרגות ברבוי
 התחלקות שוגות והרי לכל מדרגה יש לה גבול ומיצר. אבל המשכות גילוי
 בחי׳ סוכ״ע נק׳ יצ״מ שהוא השראת אור א״ם ב״ה ממש שכשמו כן
 הוא אין לו סוף. ובהמשיד האדם על נפשו גילוי בחי׳ זו הרי הוא כאלו
. וזהו ענין כפל ב׳ פעמים אני ה׳ אלקיכם  יוצא ממצרים בחי׳ מיצר מ׳
 אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בו׳ וחזר ואמר אני ה׳ אלקיכם.

 כנ״ל במשל, ולכן באמת אמר ישעיה ואראה את ה׳ והיינו בבחינת
 אספשא׳׳מ כוי. ועד״ז מובן מש״כ צאינה וראינה כו׳ שבחינת העטרה
 שהיא בחינת כתר א״א כלל לראות ולהשיג בבחינת אספקלריא המאירה
 אלא צאינה וראינה בבחינת אספקלריא שאינה מאירה שעי״ז וראינה
 בעטרה בוי. והנה נודע גם בן דההפרש שבין משה לשאר נביאים
 היינו שמשה היה רואה בעולם האצילות ע״י מעבר הבריאה משא״כ
 שאר נביאים היו רואין באצילות ע״י התלבשות גמור בבריאה כו׳ ע׳
 בשע״ק ח״ג ש״ו וע׳ בפי׳ הרמ״ז בפ׳ וארא (דב״ג ע״א) בענין האבות
 ומשה, וא״כ לפ״ז צ״ל דגילוי האצי׳ נק׳ אספקלריא המאירה וכשהוא
 ע״י התלבשות גמור בבריאה נקרא אספקלריא שאינה מאירה. וא״כ
 לפ״ז א״ש הפי׳ דלעיל צאינה מאצי׳ בהיכלות דבריאה ושם וראינה כו׳
 דהיינו ע״י אספקלריא שא״מ כוי. ועד״ז יובן ג״כ מ״ש בפע״ח גבי
 ק״ש כי הנה בחי׳ אספשא״מ שהראי׳ נמשד בבחינת אור חוזר מחמת
 הצפוי דק המעכב ומונע התפשטות הראות כו׳ הוא בעבודה בחי׳
 בכל מאדר שמחמת ההסתר דנה״ב נעשה תוקף האהבה בבחי׳ מאד
 ועי״ז דוקא מעורר למעלה יותר ועמש״ל בפי׳ הראיני את מראיד כוי
 ובחי׳ זו שייר בהיותנו בבריאה כוי, וע״ד שנת׳ בביאור ע״פ שחורה
 אני ונאוה כו׳ שבירידת המל׳ בבריאה דוקא נעשית בחי׳ כלה כלתה
 נפשי כו׳ ע״ש באריכות, ועמ״ש בד״ה ואהי׳ אצלו אמון בפי׳ ממושבותיכם
 תביאו כו׳ שהוא בחי׳ ק״ש שהיא מיושב כו׳ שמשם דוקא מביאיו

 ומניפים שתי הלחם להעלותם לבחי׳ בעטרה בו׳ והוא מטעם הנ״ל:

 לבבתני אחותי כלה. לבבתני באחת מעיניו. (באחד כתיב
 באחת קרי). באחד ענק מצוותיו. הנה אמרז״ל ישראל
 מפרנםין לאביהם שבשמים. והענין הוא דכתיב את קרבני לחמי לאשי
 שהקרבנות שמקריבים חלב ודם מן הבהמה נק׳ בחי׳ לחם אצלו ית׳ כו׳
 והוא פלאי. אד הנה ארז״ל ג׳ שותפיו יש באדם כוי. והנה כמ״כ הוא
 בבהמה רק שבאדם הקב״ה נותן בו נשמה שנשמתו היא חלק אלוה ממעל.
 ובבהמה הנפש היא מבחינת פני שור שבמרכבה וע״י הקרבן עולה
 החיות של הנפש ונכלל בשרשו בחיות הקדש והחיות נושאות את הכסא
 ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם כוי. וכולם מתנשאים ומתעלים
 ומתרוממים ע״י הקרבן בעילוי אחר עילוי עד רום המעלות עד אור
 א״ס ב״ה ממש כדי להיות ריח ניחוח לשון נחות דרגא דהיינו להיות
 בחי׳ המשכה מלמעלה למטה התהוות שם הוי׳ צמצום והתפשטות כו׳
 ולהיות גם למטה גילוי אור א״ס ב״ה. והיינו ע״י הכהן המקריב שהוא
 איש החסד המעלה את נה״ב של הבהמה ע״ג המזבח ליכלל בשרשה בחיות
 הקדש שבמרכבה ומשם היא עולה למעלה מעלה ע״י הכהן העליון הוא
 חסד עליון. דאית חסד ואית חסד דאקרי רב חסד כוי עד שישוב החיות
 ליכלל באור א״ס ב״ה ממש כדי שיהיה ריח ניחוח והמשכה כוי. ולכן
 נק׳ הקרבנו׳ בשם לחם כמו הלחם שעליו יחיה האדם עד״מ שהוא
 המתעכל עד שישוב לדם ובשר ממש ועי״ז ממשיר חיות הנפש בגוף.
 ככה הוא החיות העולה מן הקרבן עולה ונכלל באור א״ס ב״ה ממש ועי״ז
 פועל ישועות להמשיד חיות ואור א״ם ב״ה למטה. והנה אמרז״ל תפלות
 כנגד קרבנות תקנום. והענין הוא שגם באדם יש נה״ב ששרשה מבחי׳
 חיות הקדש שבמרכבה וירדה ונתלבשה בגוף הגשמי. וצריד להעלותה
 לשרשה ומשם למעלה מעלה כוי, והעלאה זו היא בק״ש וברכותיי ע״י
 התבוננות ביוצר אור איד שהוא ית׳ אחד ממש. ואין עוד מלבדו דכולא
 קמי׳ כלא תשיבי ואין ערוד אליו ית׳ אפי׳ כעדר טפה מן הים אוקיינוס כו׳
 ואי לזאת תכלה הנפש בתשוקה וצמאון לדבקה באור א״ס ב״ה ממש

 שדה שהקרבנות — כוי: [וב״ה בכת״י]. ובלוח התיקון כי דצ״ל: כביכול.
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 לחמי לאשי שבחי׳ לחם הוא בחי׳ ביטול היש לאיו להמשיך בחי׳ גילוי
 אור א׳׳ס ב״ה למטה נעשה זרי הקרבן אש ה ריח ניחוח להוי׳. וע׳׳י
 התפלה שכנגד קרבנות אכלחי יערי עם דבשי בו׳(ועמ״ש בפי׳ את קרבני
 לחמי בד׳׳ה צו את בניי את קרבני כו׳ איד שמרומז בזה ההמשכה שע״י עסק

׳ דיש). אך בחינת לחמי צ׳׳ל לאשי בחינת  התורה וההעלאה שדי הקרבן ט

 רשפי אש והתלהבות הנפש שבק״ש בהעלותו את נה״ב ליכלל באור
 א׳׳ם ב׳׳ה, וכל בחינת רשפי אש הוא מצד העלאת נה׳׳ב והתהפכותה
 כו׳ שעולה כשלהבת בחי׳ שרפים כוי. והחיות נושאות את הכםא
 וזעות מחיל כסא כדאיתא בתדב״א שהמלאך• אינו אומר רק ג״פ
 קדוש כל היום מפני שכשאומר פעם א׳ קדוש מתבטל במציאות ואין
 גפשו חוזרת אליו עד ד׳ שעות וכן בפעם הב׳. וגמצא שג״פ קדוש
 אומר ביב״ש היום. אן־ גדול ורב כח של העלאת וביטול הגפש מישראל
 מבמלאכים. כי החיות גושאות את הכסא ועל הכסא כמראה אדם
 מלמעלה ולא נמשד ומתלבש בחי׳ אדם שעל הכסא עד שנתגלה בחי׳
 בכל מאדר (עייו פ׳ וישב נד״ה כה אמר כר בעניו פי׳ ונתתי לך מהלכים
 ביו העומדים), כי אד״ם הוא אותיות מא״ד והיינו בחינת בכל מאדר

 לכל חד וחד כפום דרגא דיליה כמו שהוא עצמו למעלה מכדי שתוכל
 נפשו שאת נק׳ מאד שלו לכל נפש לפי מדרגתו ממשיד חיות מבחי׳
 אדם שעל הכסא אדם היינו בחינת א׳ דם הדם הוא הנפש וחיות
 הנמשד מבחי׳ אדם דהיינו מבחי׳ סובב לבחי׳ ממלא. ועמ״ש מענין
 אלף על פסוק ויקרא אל משה כוי• אן־ כל זה הוא ע״י הכהן המקריב
 את הקרבו כוי והיינו בחי׳ אהרן ונחנו מ״ה שהוא בחי׳ משה ואהרן
 כו׳ בחי׳ ביטול באוא׳׳ס ב״ה בחי׳ יחו״ע ובחי׳ יחו״ת וכו׳ שבזה נמשר
 אור א״מ ב״ה מלמעלה למטה ג״כ בבחי׳ אנת הוא חכים ובבחי׳ לד
 ה׳ הגדולה והגבורה ונמשד מזה בחינת התהפכות נה״ב וכחותיה
 לקיים ואהבת בכל לבבד בב׳ יצריד דהיינו להיות לו ב׳ בחי׳ לבבות.
 האי לאהבה ולכלות נפשו אליו לדבקה בו והב׳ להכניע את היצה״ר
 לאכפיא לסט״א ולאהפכא מי. (ועת בזהר פרשה תרומה דקס׳׳ב סע״ב).
 והן הם בחינת חדוה תקיעא בליבאי מסט׳ דא ובכי׳ תקיעא בליבאי
 מםטרא דא בכי׳ היא המרירות על נפשו שירדה ממעלתה ומדרגתה
 ישראל עלו במחשבה וגתלבשה בגוף הגשמי שהוא רחוק מאד מאור
 א״ס ב״ה ומסד מבדיל להיות נראה ליש ודבר נפרד בפ״ע. וחדוה
 מסטרא דא שהרי גם למטה בדברים גשמיים נמשד ונתלבש אור אין
 סוף ב״ה בתומ״צ המלובשים בענינים גשמיים תרומות צדקה כו׳ ואי
 לזאת יגיל וישמח מאד בה׳ השוכן בתור תורתו ומצותיו. וזהו ישמח
 ישראל בעושיו לשון רבים הם המצות שנמשכו בענינים גשמיים שהן

 בבחינת רה״ר טורי דפרודא כר:

 ד וזהו לבבתני. שהקב״ה אומר לכנס״י לבבתני. כלומר שאתה הוא
 הגורם לי שאהי׳ בבחי׳ לב. והענין כי הלב הוא משכן הדם
 הוא הנפש וחיות של כל הגוף כי המאכל מתעכל ונעשה דם ונוטל
 הכבד ריבוי הדם ושולח המובחר ללב ולבא פליג לכל שייפין. וכד הוא
 למעלה כבי׳ שע״י בחי׳ לחם ואכלתי יערי עם דבשי נעשה הקב״ה
 בבחי׳ לב להמשיד חיות ואור א״ס ב״ה הסוכ״ע לממכ״ע ולבבתני ב׳
 בחי׳ לבבות הם ב׳ בחי׳ המשכות החיות בחי׳ אנת הוא חכים ובחי׳
 לד ה׳ הגדולה והגבורה כוי (ועמ׳׳ש ע׳׳פ שיר השירים בעניו ב׳ בחי׳ חתו כר
 ובי המשנות אלו זהו עניו איהו וחיוהי חד ואיהו וגרמוהי ע׳ בע״ח שמ׳׳א פ׳׳ז).

 הגמשר ע״י התומ״צ שהם בחי׳ לחם. כי באתעדל״ת אתעדל״ע. ויקם
 עדות ביעקב ותורה שם בישראל וכתיב אשר יעשה אותם האדם כו׳
 שהאדם הוא העושה התומ״צ בבחי׳ לחם ע״י ביטול היש בו׳ ועל ההיפר
 הוא אומר אשר לא יקים כוי. ובהם וע״י נמשד חיות ואור א״ס ב״ה

 שרה למעלה — כבי׳: נתקו ע״פ נח״י ודפוס ראשון.

 פי׳ הוי׳ אלקיכם הוא גילוי בחי׳ סוכ״ע עד שנעשה בחי׳ הוי׳ לבחי׳
 אלקי׳ כו׳ וכמ״ש במ״א. ויש בזה ב׳ בחי׳, בחי׳ סוכ״ע ובחי׳ המשכת
 גילוי בבחי׳ ממכ״ע. ולזה כפל ג״כ הוי׳ אלקיגו ה׳ אחד. הוי׳ אלקיגו
 הוא בחיי סוכ״ע בעצמו. (והיינו ענין יחוד דאו״א שהמשכה זו מגילוי
 זה נקי בחינת סוכ״ע קודם שנמשר עדיין בבחי׳ ממכ״ע כי או״א נקי
 ג״כ הנסתרות להוי׳ אלקינו עלמא דאתכסיא וגם החכמה היא למעלה
 מהשכל המושג ומובן כר וכמ״ש במ״א בפי׳ ועגין מוחין דאבא, והביגה
 היא ג״כ בחי׳ מקיף וגם כלולה ומיוחדת עם החכמה כר, והמשכת
 סוכ״ע כשבא בגילוי בממכ״ע זהו הנקרא יחוד זו״ג, וב׳ המשכות אלו
 זהו ג״כ ב׳ הפירושים שבמלת ברור, וזהו פי׳ הקדוש ב״ה קדוש הייגו
 סוכ״ע ממש, ברור הוא חייגו מקור כל ברכה והוא ההמשכה מכתר
 בחו״ב עלמא דאתכסיא. וגם ברוד הוא שנמשר בבחי׳ ממכ״ע בבחי׳
 אתה כו׳ ועמ״ש מזה בד״ה אם בהרת קדמה כוי. ואפשר לומר שב׳
 המשכות אלו זהו ענין דעת עליון ודעת תחתון המבואר לקמן בהביאור
 כי דעת עליון מחבר חו״ב ודעת תחתון ממשיך מחו״ב במדות כו׳
 ועמ״ש בביאור ע״פ כה תברכו את בנ״י מעניו ב׳ בחי׳ דעת כר ובד״ה
 החלצו מאתכם), והוי׳ אחד הוא כשבא לגילוי בבחי׳ ממכ״ע והיינו בחי׳
 יחו״ע כי בשכמל״ו הוא בחי׳ יחו״ת כנודע. וזהו עגין תפלות כגגד
 קרבנות תקנום שכמו שהקרבנות נק׳ לחם. כד גאמר על ק״ש אכלתי
 יערי עם דבשי שנעשה בחי׳ אכילה כביכול למעלה דהיינו בחי׳ ביטול
 והתכללות הנפש באור א״ם ב״ה הסוכ״ע להמשיד חיות וגילוי אוא״ס

 ב״ה בבחי׳ ממב״ע:

ך הנה ארז״ל על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל  ג א
 העבודה כוי. והנה העבודה הוא הקרבגות וכגגדן התפלה
 כוי. אמנם ביאור עניו התורה. הנה כתיב זאת התורה אדם שהוא
 בחי׳ אדם שעל דמות הכסא דמות כמראה אדם כו׳ דהיינו בחינת
 רמ״ח אבריו רמ״ח מצות עשה כוי, פי׳ כמו שהאברים הם כלים ומשכן
 להמשכת החיות הנמשר מן הנפש המתפשט ומתחלק לכל אבר לפי
 מזגו ותכונתו, כד המצות הם בחי׳ כאם ומשכן להשראת אור א״ס
 ב״ה הסוכ״ע השורה ומתלבש ממש בתוכן בבחי׳ התחלקות ההמשכה
 כל מצוה ומצוה לפי מדרגתה. וכל ההמשכות הן מבתיי סוכ״ע שהוא
 עניו ביטול באור א״ם ב״ה שכל עניני התורה ומצות שהן מלובשים
 בענינים גשמיים זרעים מועד כר תרומות מעשרות קרבנות כר
 בדברים שתחת קליפת נוגה כו׳ הוא כדי להמשיד בהן אור א״ס
 ב״ה כדי שיהיה היש מהקליפת נוגה בטל ונכלל באור ה׳ וקדושתו.
 והמל״ת הן להפריד הרע כוי. ולכן נקרא התורה בשם לחם כמ״ש
 לכו לחמו בלחמי כו׳ כמו הלחם שעליו יחיה האדם כי הגם שעיקר
 החיות אינו אלא מהנפש החיוני׳ והלחם הוא רק גורם הקיום שלא
 יסתלק הנפש מן הגוף והוא רק מחבר ממש חיות הגפש אל הגוף כי
 לחם לבב אנוש יסעד. מ״מ המשכת החיות של הנפש והתקשרותה
 בגוף הוא מחמת גרם הלחם כי הלחם הוא הגורם והממשיר חיות.
 משא״כ שאר מיני מאכלים ומשקים הם מיגי תעגוג אבל עיקר הממשיר
 חיות הוא הלחם. וכד התומ״צ המה הגורמים המשכת אור א״ס
 ב״ה הםוכ״ע דלאו מכל איבון מדות כלל ונקרא רבון עלמין למעלה
 מבחי׳ עלמין להתלבש בבחי׳ עלמין לחיות אנת הוא חכים כר וע״י
 התורה נמשד ומתלבש אור א״ס ב״ה בחכמה והמצות כללותן הוא
 בחי׳ צדקה וחסד נמשד ונתלבש אור א״ס ב״ה בחסד בנודע מענין עולם
 חסד יבנה שהחסד צ״ל נבנה כו׳ ובמ״ש במ״א בשה״ש בד״ה לסוסתי.
 שכדי להיות התלבשות אור א׳׳ם ב״ה במדות לד ה׳ הגדולה והגבורה
 כו׳ באתעדל״ת תליא מלתא אשר קדשנו במצותיו כוי. וזהו את קרבני
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 הוא אור א׳׳ס ב״ה ממש. וזשארז״ל כל השונה הלכות בכל יום מובטח
 לו שהוא בו עוה״ב שנאמר הליכות עולם לו. א״ת הליכות אלא הלכות
 שההלכות הו הליכה והמשכה מאור א״ס ב״ה הםוכ״ע מעולם ועד
 עולם. וזהו הליכות עולם לו. שהן הליבות שלו בעולם. לכן אמרו
 מובטח לו שהוא בן עוה״ב. כלומר שהוא נולד ונמשך מבחי׳ עוה״ב
 עלמא דאתכסיא כו׳ כי שם חביון עוזו מבחי׳ סוכ״ע. אלא שעכשיו בזה
 הזמו הוא בהעלם ובחי׳ זריעה אור זרוע לצדי?!. אבל לע״ל מצמיח
 ישועות ולכן אמרו עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש. שיהי׳ גילוי
 אור א׳׳ס ב״ה למטה דוקא ואז יקויים הפסוק כי כאשר השמים החדשים
 והארץ החדשה אשר אני עושה כו׳ שלא יהיה השמים והארץ גשמיים
 המעלימים ומסתירים אור ה׳ הוא אור א״ס ב״ה הסוכ׳׳ע וקדושתו רק
 שמים חדשים* בו׳ להיות בחי׳ אור א״ס ב״ה הסובב כל עלמין בבחינת

 גילוי למטה:
 קיצור. ישראל מפרנםיו וכמ״ש קרבני לחמי. והיינו שע״י הקרבן
 עולה נפש הבהמה לשרשה פני שור ועי״ז והחיות נושאות
 כו׳ ונעשה העלאה עד רום המעלות עד שעי׳׳ז אח״כ ניחוח להוי׳ פי׳
 נחות דרגא והמשכה וזהו עניו הלחם. ועכשיו תפלה במקום קרבנות
 העלאת נה״ב ע׳׳י התבוננות בק״ש וברכותיה אמוי״צ כו׳ וחביב ונחמד
 כו׳ ע״ד ועמד לא חפצתי. ופי׳ ניחוח להוי׳ כי יש ב׳ בחי׳ סוכ״ע
 וממכ״ע והיום לעשותם להמשיר מסוכ״ע להיות לע׳׳ל עין בעין כוי, והיינו
 ע״י ההעלאה וביטול רצון שעולה החיות בסוכ״ע ואח״כ ההמשכה ויש
 בזה ב׳ בחי׳ ב׳ שמות הוי׳ שבפסוק ראשון דק״ש בחי׳ סוכ״ע וההמשכה
 שמסכ״ע בממכ״ע וזהו ניחוח להוי׳ והיינו בא״י שבשמו״ע המשכה ממקור
 הברכות שהוא ברור בעצם לבחי׳ אתה את קרבני וזהו אכלתי יערי כר.
 אר ארז״ל על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל
 גמ״ח (ע׳ סד׳־ה אני דפ׳ ציצית) ועבודה נת׳ שהוא הקרבנות, אד תורה
 יכתיב זאת התורה אדם כי רמ׳׳ח מ״ע רמ׳׳ח איברים המשכות מסוכ״ע
 בבחי׳ כמראה אדם (ע׳ בד׳׳ה זכור ושמור בדבור אחד שממשיר מבחי׳
 כי לא אדם בבחי׳ אדם א״נ עפמ״ש במק״מ משפטים (קכ׳׳ב א׳) אדם
 הוא א״א כמראה אדם ז״א) ונקי לכך לחם (ועמ״ש סוף ביאור ע״פ
 ואהיה אצלו אמון בענין ממושבותיכם תביאו לחם כו׳ ע״ש, והא דלעיל
 נת׳ שהקרבנות נקי לחם י״ל הקרבנות יסוד האש הקרבו עצמו והתורה
 ג״כ לחם בחי׳ נסכים סולת ושמן כו׳ סולת דעת מחבר כוי) המשכת
 אור א״ס בחכמה וחסד כוי אד הלחם צ״ל לחמי לאשי. רשפי אש.
 מאדר מאד אותיות אדם א׳ דם וכ״ז ע״י הכהן אהדו ונחנו מה. בכל

 לכבד בכיי׳ וחדוה(ניםוד היין לשיתין כמ״ש בפ׳ שלח גבי נסכים):

 ביאור על פסוק לבבתני
 הנה תחלה יש לבאר ענין סובב וממלא. כי הנה נודע ענין ההשתלשלות
 שהוא ענין שיורד ונמשד החיות מרוחניות לגשמיות כגון האור
 שנברא ביום ראשון היינו שנמשד ויורד בו הארה מבחי׳ אור הרוחני
 ונשתלשל להיות אור גשמי(וכמו ע״ד איז לד עשב מלמטה שאין לו
 מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל נמצא גידול העשב והפרי
 הגשמי הוא ממזל שלמעלה שהוא רוחני והמזלות מקבלים מעי שרים כוי,
 וכד עד״ז הוא השתלשלות וירידת ההארה בהאור הגשמי מבחי׳ האור
 הרוחני), ולכן נברא האור ביום ראשוו למע״ב שהוא בחי׳ מדת החסד
 והחכמה היא מקור החסד והיא בחי׳ אור. דכמו שפעולת האור הגשמי
 שעל ידו יכולים לראות הדבר משא״כ בחשה כר הוא פעולת בחיי
 החכמה ברוחניות שע״י החכמה רואה ומשיג הדבר (ועמ׳׳ש במ״א גבי

 שרה והארץ — יהיה: בדפוס ראשון: יהיו.
 שרה ג״כ — מחבר כוי): סוף המוסגר נתקן ע״פ דפוס ראשון.

 והמשכות בחי׳ לב. והן ב׳ בחי׳ המשכות שהן חו״ג מים ואש בב׳
 משכנות שבלב חלל הימני וחלל השמאלי כו׳ (ועיין בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳
 אמור דצ״ג ע״ב ע״פ לד אמר לבי). אד הגורם להמשכה זאת ביאר הכתוב

 אחותי כלה, היינו ב׳ בחי׳ בחי׳ אחותי ובחי׳ כלה. אחותי מלשון
 איחוי אלכסנדר״ שהיא האחוה והאהבה הקבועה תמיד בנפש בתולדתו
 רק שהיא מוסתרת וצריד עדיין לגלותה מההעלם כוי. ובחי׳ כלה הוא
 בחי׳ כלתה נפשי שהוא בחינת רשפי אש האהבה מחמת התבוננות
 בינה לבא כוי. והן הן בחי׳ מחשבה ודבור עלמא דאתכסייא ועלמא
 דאתגליא כי בחי׳ האהבה המסותרת הטבעית היא מבחי׳ עלמא
 דאתכםיא והוא בחי׳ תרץ ריעיו בו׳ ובחי׳ כלה הוא בחי׳ עלמא
 דאתגליא. (ועיין בזהר באדר״ז(דר״צ ע״ב), וי״ל דב׳ בחי׳ אלו זהו ג״כ
 בחי׳ שכינתא עילאה ושכינתא תתאה המבואר בד״ה שיר השירים ע״ש

 ועמ״ש בפ׳ בהר בד״ה כי תבאו אל הארץ בענץ פתחי לי אחותי):

 לבבתני גאחד מעיניך. באחד כתיב באחת קרי. הענץ הוא כי עיניד
 הם עיני העדה חכמים כר. ובחי׳ חכמה הוא
 בחינת אסתכלותא ביקרא דמלכא ומעניו עיניד יונים. כמו זוג יונים
 שמסתכלים זה בזה תמיד ונהנין ומתענגין בראייתן והסתכלותו בו׳.
 וכד דרד העבודה של בחי׳ חכמים ועיני העדה •ההולכים לפני האלקים
 מסתכלים ביקרא דמלכא תמיד ותאיו יקר תפארת גדולתו של יוצר
 בראשית להיות תמיד בבחי׳ ביטול כוי. ויש בזה ב׳ בחי׳. הא׳ מחמת
 יחודא עילאה איד שהוא ית׳ אחד ממש וכולא קמי׳ כלא חשיב. ואי
 לזאת הוא תמיד בבחי׳ ביטול באור א״ס ב״ה ממש בבחי׳ איו כוי.
 והב׳ מחמת יחו״ת בשכמל״ו איד שהוא ית׳ מלד העולם וכל חיות
 העולם שנראה ליש מורגש אינו אלא בבחי׳ מלד ומלכותו מלכות כל
 עולמים כוי. והוא ענין בחי׳ ביטול היש לאין דהיינו שהוא יש ואעפ״כ
 מתבטל כו׳ וזהו תכלית התהוות יש מאיו. כדי שיהי׳ היש בטל כוי.
 וב׳ בחי׳ הללו הן מ״ש באחד וקרי באחת. כי באחד הוא ענין יחו״ע
 כי שם הביטול הוא בבחי׳ אחד ממש איהו וחיוהי חד כו׳(וזהו אחד
 היה אברהם ועמ״ש במ״א בענין עיני האדם לא תשבענה בד״ה אני
 ישנה). באחת הוא בחי׳ יחו״ת שיהיה בבחי׳ יש ושיהיה היש בטל
 כר. אחת לשון נקבה בחי׳ נוק׳ המקבל מאחד בו׳ ועיקר המכוון
 בפסוק זה שע״י בחי׳ עיניד הוא בחי׳ אסתכלותא ביקרא דמלכא בץ
 בבחי׳ אחד היינו בחי׳ יחו״ע בין בבחי׳ אחת הוא יחו״ת נעשה
 לבבתני המשכת בחי׳ לב. להיות המשכת חיות אור א״ס ב״ה הממלא

 כל עלמין וסובב כל עלמין:

 ה באחד ענק מצורניך. הנה ענק הוא תכשיט של אבנים טובות
 ומרגליות הנקובים ותלוים בחוט על הצואר שאבנים טובות
 ומרגליות הן מדומם אלא שהו טובות ומאירות ונאה להתקשט בהם,
 וכד עד״מ הן אותיות התורה שנק׳ אבנים כמ״ש בס״י ב׳ אבנים בונות
 כר והן מאירים מאור א״ס הנמשד בהן מבחי׳ סוכ״ע שהוא למעלה
 מעלה מגדר עלמין שנמשד דוקא למטה מאד נעוץ תחלתן בסופן דוקא,
 והם נקובים וחלולים שנמשד בהם חוט והמשכה בחי׳ הקול קול יעקב
 קול היינו המשכה ונק׳ צוארד בחרוזים. חרוז ממקרא למשנה כו׳
 ועמ״ש מזה סד״ה נאוו לחייד בתורים. ולכן נק׳ בחי׳ ענק ותכשיט
 שמתקשט ומתענג בו. מחמת שאור א״ס ב״ה הסוכ״ע שהוא רם ונשא
 שוכן בהן. ובאחד היינו אפילו פרק א׳ והלכה אחת נעשה בחי׳ לבבתני
 הוא בחי׳ גילוי המשכת החיות כנ״ל. וכמארז״ל אפילו פרק אחד שחרית
 ופרק א׳ ערבית כוי. ובזה יובן הלשון ופרק אחד ערבית בו׳ דהל״ל
 ופרק שני. אלא ר״ל פרק אחד דפרק הזה שלומד יהי׳ נמשד בחי׳ אחד



 לקוטי שיר השירים תורה ל

 דעת עליון אינו נמשר ומתפשט במדות כלל. והוא בחי׳ סוכ״ע. כי
 הוא מבחי׳ כתר). וביאור ענין דעת עליון היינו שהוא מהארת א״ם
 שאינו נגבל בשום כלי ואינו נמשד ומתפשט במדות שאין כלי המדות יכולים
 להגבילו ולכן נקי םכ׳׳ע שהוא בבחי׳ מקיף כיון שאפילו בהמדות עליונות
 אינו נמשד. ויובן זה ע׳׳ד מ״ש(איוב י״א) וירא און ולא יתבוגו דהפי׳ שלא
 נתפעל לנקום וכמ׳׳ש לא הביט און ביעקב שאיו הכוונה שלא הביט
 ולא ראה כלל, אלא כדפרש״י שאינו מדקדק אחריהן להתבונן בהאון
 ועמל שלהם. וכד עד״ז הוא פי׳ וירא און ולא יתבונן. (ולמה הוא
 דבשלמא גבי לא הביט און ביעקב בו׳ נאמר הטעם מפני שהוי׳ אלקיו
 עמו, ועמ״ש ע״פ ולא אבה ה׳ אלקיד לשמוע אל בלעם, אבל גבי
 וירא און ולא יתבוגן דלא גז׳ ביעקב דוקא ליכא למימר טעם הנ״ל
 ועוד דהא כתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אלא שזה מיידי
 בעצמות אור א״ס במקום אשר שם אין הפגם מגיע כלל לכן אע״פ
 כי וירא אוץ עכ״ז לא נמשד משם המשכה להתפעלות המדות דאצילות
 לשלם לעושה הרע כרעתו) והוא כמ״ש אם צדקת מה תתן לו כוי
 וטהור עינים מראות ברע שאץ ראייתו הרע עושה רושם והתפעלות
 כלל כי שממית בידים תתפש כו׳ ומשם מקור הסליחה והרחמים
 מחוק ברחמיה הרבים כו׳ וזהו הנק׳ דעת עליון שאינו נמשר ומתפשט
 להתלבש במדות דאצילות שהמהות הו בחינת התפעלות מה שאיו כן
 בו ית׳ נאמר אני הוי׳ לא שניתי. והשכר והעונש נמשד מבחינת
 דעת המתפשט ונגבל במדות (ועמ״ש בביאור לפסוק שחורה אני וממ״ש כאן
 יובן זה ביותר), וכמו עד״מ למטה יש ג״כ מוחין דגדלות ומוחץ

 דקטנות פי׳ מוחין דקטגות הוא עד״מ כמו קטן מתפעל מאד ממה
 שהוא נגד רצונו ומתכעס ומתקצף ובוכה אפי׳ מדברים קטנים רק
 שהם הפד רצונו אפילו בקצת ומעט שנגד רצונו וזהו מצד שהדעת
ד במדות ולא יוכל לשלוט בעצמו שלא  אצלו בקטנות לכן יתפשט מ
 יתפעל. משא״כ מוחץ דגדלות שהגדול יכול להכיל במוחו אף דבר
 שהוא נגד רצונו עכ״ז לא יכעוס כלל והוא מפני גדלות הדעת אז
 אין נמשד ממגו התפעלות המדות כ״כ ויש בזה מדרגות רבות חלוקות
 זו למעלה מזו. וכל שהדעת רחב יותר אזי קשה לכעוס וכמ״ש רז״ל
 ארבע מדות בדעות כוי קשה לכעוס כו׳ הרי שזה תלוי לפי הדעת
 וכן מצינו בהלל בגמ׳ פ״ב דשבת והלל לא יקפיד כוי, וכגודע ג״כ מעניו
 אב הרחמן בי אב פי׳ מקור החכמה ושם נמשד הרחמים והסליחה
 רק מבחינת החב״ד כשמתלבשים במדות משם נמשד העונש כוי(כמ״ש
 ג״כ ע״פ באתי לגני אחותי כלה ועמ״ש באד״ר (דקנ׳׳ח ע׳׳ב) והיינו
 דאמרי סבא דעתוי סתים כו׳ שלא יתפעל משום דבר ולכן נק׳ בחי׳
 זו מוחא סתימאה משא״כ מ״א מוחי׳ אתפשט ונפיק כוי שנמשד הדעת
 תחתון ומתלבש במדות. אבל דעת עליון שרשו ממ״ס ואפילו מבחי׳
 אוירא שעל קרומא דחפיא על מו״ס כמ״ש בפ׳ מטות בביאור ע״פ
 החלצו מאתכם כוי ואיתא שבבחי׳ אוירא יש התגלות דעת דע״י כמ״ש
 בספר מבוא שערים שער ג׳ חלק ב׳ פרק ג׳ באריכות. ונז׳ ג״כ
 בקצרה בע״ח שער א״א רפ״ד נמצא שפיר נקי דעת עליון סוכ״ע שהרי
 שרשו מלמעלה יותר אפילו מבתי׳ ז״ת דע״י ועמ״ש עוד מזה בפ׳ וירא
 ע״פ ארדה נא בהג״ה). ובלעם ששיבח א״ע ויודע דעת עליון עמ״ש
 ע״ז בלק״ת להאריז״ל פ׳ בלק ד״ה עניו בלק ובלעם• אד מ״מ הדעת
 המתפשט ונגבל במדות הוא מקבל חיות מהדעת העליון שהוא אור א״ס.
 וזהו הפי׳ שגק׳ דעת עליון ג״כ אור מקיף וסוכ״ע שהמקיף הוא ג״כ אור
 המחיה דהיינו שבחי׳ דעת עלץ הוא אור המחיה לד״ת. כי לפי שהדעת
 המתפשט במדות הוא בחי׳ א״פ ונתפס ומתלבש בתור הכלי המגבילו
 הי׳ לו קצבה והפסק שבזמן מה היה כלה ונפסק שמאחר שהוא נתפס
׳ אלא ע״י שדעת עליון שהוא בחי׳ א״ס מאיר תמיד בבחי׳ ד״ת  בתור הכלי מ

 קייס על עני! אראנו נפלאות בו׳) והסכלות הוא חושך שאינו תופס ומשיג

 שום דבר וכמ״ש והכסיל בחשד הולד אבל החכם עיניו בראשו שרואה
ה  את הנולד. נמצא החכמה היא בחינת אור רוחני וכו בחינת מנ
 חייגו ג״כ בחי׳ אור שמבץ דבר מתור דבר ובד עד״מ בחי׳ חו״ב
 שלמעלה זהו בחי׳ אור. אלא שהוא רוחגי. וההשתלשלות הוא שגמשר
 מהם הארה להיות מזה התהוות האור הגשמי. אד בודאי זה גופא
 שמהרוחגי יתהוה הגשמי הוא למעלה מהשתלשלות שהוא רק יכולת
 הקב״ה שהוא כל יכול (מ הוא צוה ונבראו להיות מתהווה האור גשמי
 מהחכמה משא״כ מבחינת חכמה עצמה אף שהיא אור רוחני לא
 היה מתהוה ממנה האור גשמי. שאין ערוד ויחוס לגשמיות עם
 הרוחניות אלא שזהו רק ימלת הקב״ה לבדו. ומ״מ שייר לומר
 שהתהווה האור הגשמי הוא מהחכמה דהיינו שבחי׳ חכמה שהיא
 אור רוחני נשתלשל וגמשד ממגו האור הגשמי ע״י רצוגו ית׳ הכל
 יכול וז״ש כל אשר חפץ ה׳ עשה ומ״מ בעשרה מאמרות נברא העולם
 וכמ״ש במ״א בביאור לפסוק יביאו לבוש מלכות, ובחינת רצון עליון
 וסוכ״ע נק׳ ג״כ דעת עליון כדלקמן אי׳׳ה). והנה לכן נברא האור
 ביום ראשוו כי המשכת הארה זו מבחי׳ חכמה לירד ולהתלבש
 בגשמיות זהו ע״י מדת חסד שגורם ההמשכה וכמ״ש משור חסדר.
 וע״י החסד מתלבשת בצירופי אותיות מאמר יהי אור ועי״ז היא
 מתלבשת ממש בהאור הגשמי. שהאותיות הן המוליכים ומביאים
 ההמשכה מלמעלה למטה (ועמ״ש ע״פ יביאו לבוש מלכות בו׳ וסוס אשר
 רכב כוי שלכך נק׳ האותיות סוסים שמוליכים האדם כוי) ועד״ז ביום ב׳ מאמר

 יהי רקיע. וכנודע מענץ ג׳ בחי׳ אור מים רקיע, אור הוא החכמה
 ומים הוא החסד כי מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוד בחי׳
ם ב׳ שהוא  משור חסדד. ורקיע הוא בחי׳ גבורה ולכן נברא מו
 השתלשלות מבחי׳ גבורה הרוחניות בגשמיות להיות מבדיל בין מים
 למים כו׳ ג״כ ע״ד הנ״ל באור כוי. והנה הארה זו הגמשכת מבחיגת
 חכמה שהוא האור הרוחני. מה שמתלבש ממש בהאור הגשמי ע״י
 מאמר יהי אור. היא מעט מזעיר מעצמות האור העליון. מאחר
 שבחי׳ המשכה זו נגבלת ומתלבשת בגוף מאור הגשמי שהוא מוגבל.
 אבל עצמיות האור העליון לא יוכל לחיות נתפס ונגבל בהאור הגשמי

 ואעפ״כ מאיר הוא בבחי׳ מקיף עליו:
 ב ומזה יובו ג״כ כללות עניו ממכ״ע וסוכ״ע דהנה כתיב מ אל
 דעות הוי׳ פי׳ שיש ב׳ בחי׳ דעת בחי׳ דעת עליון הוא
 מבחינת א״ס ממש ונקי םוכ״ע ולכן נקי דעת עליון פי׳ עליון על כל
 העולמות שאינו יכול להתלבש תור עלמץ כלל (ע׳ בד״ה ראשי המטות בפי•
 רצון העליוו ודעת עליון שאינו יכול להתלבש כר), ובחי׳ דעת תחתון הוא בחי׳

 ממכ״ע. כי שי״ב הן ששה מדות עליונות שבהן ועל ידן נמשד ההמשכה
 מבחי׳ חב״ד בעשרה מאמרות שהן האותיות המתלבשים בעולמות להוותו
 מאץ ליש. והנה בחינת ההמשכה והתלבשות בחינת חכמה ובינה בהמרות
 עליונות היינו ע״י ההעת כי ההעת הוא המתפשט ומתלבש במדות
 והיינו בחי׳ העת תחתון משא״כ חו״ב הם למעלה מהמהות כנוהע.
 (ולכן נק׳ דעת תחתון ממכ״ע וע״כ מבואר באה״ר (דקל״ו ע״א) ע״פ
 ובדעת חדרים ימלאו שמהדעת מתפשט אלף אלפין אדרץ כו׳ משא״כ
 חו״ב שהחכמה מתפשט ונמשר רק בל״ב נתיבות ובינה בנ׳ שערים.
 אבל הדעת נמשד בריבוי מדרגות שונות להיותו נמשד ומתפשט במדות
 ועי״ז נעשה ריבוי ההתחלקות לכל חד לפום שיעורא דילי׳ וכמ״ש נודע
 בשערים כו׳ נודע דוקא שהוא מבחי׳ הדעת. והיינו בחי׳ דעת תחתוו
 והוא מקור ונשמה לדעת דבי״ע וע״י ריבוא רבבות השתלשלות נמשד
 ונתהוה ממנו גם הדעת שבאדם. וכמו במשל השתלשלות והתהוות
 האור הגשמי מהאור הרוחני כדלעיל. וכל זה מבחי׳ ד״ת אבל בחי׳
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 המדרגות עד שנותן כח ועוז בחיות הקדש להיות נושאות ונשואות
 עם הכסא שמתעלים מבי״ע אל מקור שרשם בעולם התהו שהאורות
 בו מרובים והיינו ע״י בחינת הכהן כי כשם שלמטה העלאת החיות
 מן הבהמה הוא ע׳׳י הכהן איש החסד שהוא בחי׳ ימיו מקרבת
 להעלותה למעלה כן למעלה כהן הוא חסד• אד אית חסד ואית
 חסד. דהיינו חסד דלגאו וחסד דלבר. והנה בחי׳ חסד דלגאו ורב
 חסד הוא בחי׳ כהן עליון שלמעלה מאצילות (ע׳ מ״ש בפ׳ תצוה ע״פ ועשית
 בגדי קדש ובפע״ח שי״ב פ״ח, וע׳ עוד בזהר ר״פ יתרו ד0״ז ע״ב בעניו אית מלך

 לעילא בו׳ ותחותיה אית בהן בו׳ ובפי׳ הרמ״ז שפ) והוא המעלה את

 המלאכים דבי״ע בשרשם הנ״ל והם נושאות את הכסא וגם דמות
 כמראה אדם שעל הכסא הם מגביהים להיות העלי׳ מאצילות ששם
 הכלים מרובים בלמעלה מהאצילות אשר שם האורות מרובים, וזהו
 ענין שרפים עומדים ממעל לו פי׳ כביכול שהם מעלים בחי׳ האדם
 שעל הכסא כי זהו ענין המרכבה כמו הסוס שנושא את רוכבו
 למקום אשר לא יוכל לילד בעצמו וזהו שנאמר בקרבנות לחמי לאשי
 פי׳ כמו שהלחם מחיה את האדם שעם היות שמדרגת האדם הוא
 למעלה מו הלחם שהוא בר שכל והלחם צומח מ״מ הלחם ומזון מחיה
 אותו והיינו לפי ששרשם נעלה ממנו כי באדם נאמר אחור וקדם
 צרתני אחור למע״ב כו׳ שדצ״ח קדמו לו לפי שהם מבחי׳ עולם התהו
 הגבוה מעולם התיקון ולכן ירדו למטה יותר ע״י שבה״כ, לכן יש כח
 בבירור שנברר מהלחם באצטומכא וכבד להיות חיות להאדם לחבר
 הנפש עם הגוף וזהו כי על כל מוצא פי הוי׳ יחיה האדם, פי׳ מוצא
 מקור כמו מוצא מים דהיינו מקור ושרש פי הוי׳ שלמעלה מהאצילות
 כו׳ שישנו בהלחם כו׳ וכמ״כ עד״ז נק׳ הקרבנות לחמי לאשי אשי הם
 השרפים שהם לאחר הבירור דהיינו שהם בבחינת ביטול מיכאל
 ביטולו באהבה וכלות הנפש וגבריאל ביראה זעות מחיל כסא כו׳ ומ״מ
 הם בבחינת גבול כי גם במלאכים יש אורות וכלים והכלים מגבילים
 ולכן קדוש שהם אומרים פועל בהם כלות הנפש ד׳ שעות ולא יותר
 ואח״כ צריד לומר עוד פעם שני קדוש לעורר האהבה והכלות הנפש
 והביטול כו׳ ולכן בי״ב שעות היום אומרים ג״פ קדוש. ולכן הקרבו
 שמקריבים הבהמה גשמיות שהיתה תחלה קודם הבירור שהוא
 למטה מטה מבחינת המלאכים שכבר נבררו וגם הבהמה גשמיות
 היא בחי׳ לחמי לאשי הם המלאכים השרפים ע״י שמתבררת ע״ג
 המזבח דהיינו שגורם עליי׳ המלאכים במקורם ושרשם שמעולם התהו
 שלמעלה מהכלים המגבילים. וע״ד שהלחם גשמי מחיה את האדם
 שהוא לפי שבשרשו גבוה יותר מהאדם שלכן נפל למטה יותר. כן
 הבהמות גשמיים שנלקחו מבחינת השמרים שלא הובררו הנה בשרשן
 בחי׳ זו נלקחה מעולם התהו מבחי׳ עליונה יותר משרש חיות המרכבה
 עצמו ולכן דוקא נפלו למטה יותר וכנודע ממשל נפילת החומה שממקום
 גבוה יותר נופל למטה יותר. לכן כשמתברריו נעשי׳ בחי׳ לחם וחיות

 לבחי׳ אשי הם השרפים בו׳:
 ועתה התפלה היא במקום קרבנות, כי הנפש אלקית אף שאינה
 צריכה תיקון מ״מ אהבתה מוגבלת לפי שנלקחה מבחי׳ גבול,
 כי גם עולם הבריאה שמשם נמשד בחי׳ נשמה הוא בעל גבול וכ״ש רוח
 שנמשר מיצירה ונפש דעשי׳. וא״א להנשמה להגיע לבחי׳ בכל מאדר
 בלי גבול כ״א ע״י בירור נפש הבהמית דוקא שהיא קודם הבירור ושרשה
 מתהו כו׳ וע״ד הנ״ל בפי׳ לחמי לאשי דקרבנות כוי, וזהו עניו ריח ניחוח
 להוי׳ ריח הוא העלאה ממטה למעלה וכמשל הריח שעולה ומשיב את
 הנפש והיינו בחי׳ ק״ש ועי״ז אח״כ ניחוח חות דרגא להמשיר מלמעלה
 למטה להוי׳ וזהו בחי׳ שמו״ע ברור אתה ה׳ המשכת אור א״ס למטה
 וכן התורה היא בחי׳ המשכת אור א״ם וזהו על שלשה דברים העולם

 עי״ז הוא מקיים אותו כמ״ש לד ה׳ הגדולה והגבורה כו׳ שבחינת
 הגדולה והגבורה שהן ו״ק הנמשכים מהדעת תחתון הן בבחינת לד
 הוי׳ שיש בהן הארת אור א״ס ואיהו וחיוהי וגרמוהי חד. ועד״ז
 בנשמת האדם אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי. פי׳ אתה נפחת׳
 בי. הוא חלק הנשמה המתלבשת בתוך הגוף שלא כל הנשמה מלובשת
 בתוך הגוף רק הארה ממנה. ועיקר הנשמה הוא בבחי׳ מקיף ואינ׳
 מתלבשת בכלי הגוף ואעפ״כ עי״ז הוא ואתה משמרה בקרבי שע״י
 המקיף תתקיים הנשמה שבפנימית ועי״ז נשמרת בקרבי. וכך יובן
 ג״כ בעניו ב׳ בחינות דעת הנ״ל שהד״ת הוא נשמת המדות עליונות
 ומתלבש בפנימיות! והד״ע הוא בחי׳ ואתה משמרה כו׳ וזהו כי אל
 דעות הוי׳ שב׳ בחי׳ דעת אלו מתאחדים יחד. שלא נדמה שהם ב׳
 בחי׳ נבדלות זמ״ז כיון שזה מתלבש במדות ועולמות וד״ע אינו נתפס
 בכלי כלל קמ״ל דמ״מ הם דבר א׳ ממש שהד״ע ובחי׳ סוכ״ע מאיר
 תמיד בד״ת וממכ״ע והכל א׳ (וכמש״ל גבי פסח בעניו ויוציאנו ה׳ אלקינו)
 וכמ״ש בע״ח שהמקיף מאיר בפנימי כוי. והנה כ״ז הוא עתה אבל
 לעתיד יהיה גילוי סוכ״ע היינו שבחינת דעת עליון יאיר ויומשד בבחינת
 גילוי ממש והיינו לפי שרוח הטומאה יבוער מן הארץ ובלע המות כו׳
 אז יהיה באפשרי לקבל גילוי זה. (וכמובן מדברי האריז״ל במבוא
 שערים שם שלעתיד יהיה הגילוי מבחינת דעת דע״י ועי״ז תהיה
 ומלאה הארץ דעה. כי לגבי בחינת סוכ״ע אין שום התחלקות
 ומעלה ומטה שויו ועמ״ש בד״ה וידעת היום ומה שכתוב ע״פ

 שניר כעדר הרחלים כוי):

 ג ועתה נבוא לענין הקרבנות (איד שבהן ועל ידן הוא המשכת
 והתגלות םכ״ע) והכהן דוקא מקריב וכתיב ובער עליה
 הכהן עצים בבקר בבקר, אד זה הוא משום שצ״ל המתקת הגבורות והיינו
 ע״י שהכהן איש החסד עוסק בהבערת האש והוא להיותו בכוונת
 רחמים וחסד ולכו היה בבקר דוקא בעת שהחסד מתעורר, וכמ״ש כ״ז
 בזהר פ׳ צו (דכ״ז ע״ב) וכהנא יסדר עליה אשא בבקר בבקר כו׳ בגין
 לבסמא עלמא ולבסמא דינין ובדפי׳ הרמ״ז שם• אד זהו רק עניו
 סידור שני גזרי עצים (ואפשר לומר שני גזרי עצים כנגד ב׳ בחינות
 מיתוק הגבורות הא׳ עניו אור החסד שבכלי הגבורה הב׳ אור הגבורה
 שבבלי החסד וכנז׳ בהרמ״ז שם, ובמ״א נת׳ ענין ב׳ בחי׳ אלו שזהו ענין
 שם מ״ב שכפ׳ שמע ושם ע״ב שבפי והיה אם שמוע כו׳ ועיין בזהר
 כפ׳ בשלח דנ״ח ע״ב), אבל ענין הקרבנות שני כבשים בכל יום ומוספין
 הם כוונה וענין אחר. והוא מ״ש את קרבני לאשי פי׳ לאשי
 אשים שלי הם השרפים שהם תמיד בבחי׳ רשפי אש והקרבנות הם לחם
 לאשים הללו, ולבאר זה צריר להקדים עניו תהו ותיקון כי הנה בבחי׳ התהו
 הי׳ האור גדול והכלים קטנים שלא יוכלו להכיל את האור ולכן נשברו
 ונפלו ופי׳ כי הנה האור הוא המשכת אור א״ס הנמשר בעולמות כדי להיות
 בחי׳ חכמה וחסד כו׳ והכלים הוא החכמה והחסד ושאר המדות שמקבלים
 ומגבילים את האור והי׳ האור ההוא הנמשד לבחי׳ המדות גדול כ״כ עד
 שלא יכול להתהוות ממנו בחי׳ המרות חג״ת כו׳ ולכן נשברו הכלים ונפלו
 בבי״ע, והנה לאחר הבירור נתהוה מהם מלאכים מיכאל וגבריאל פני
 אריה ופני שור שכחם רב ועצום ומהם הוא שנמשד החיות גם לבהמות
 וחיות ועופות גשמיים שבעה״ז דכמו שג׳ שותפין באדם כן הוא בבהמה
 אלא שבאדם הקב״ה נותן בו נשמה ובבהמה נמשר הנפש מחיות המרכבה
 כי נפש כל החיות הוא מבחי׳ פני אריה שבמרכבה ונפש כל הבהמות
 הוא מבחי׳ פני שור ונפש כל העופות הוא מבחי׳ פני נשר אלא שהבהמו׳
 וחיות ועופות גשמיי׳ נלקחו מבחי׳ השמרים שלא נבררו עדיין וכשמקריבין
 חלב ודם ע״ג המזבח ומתעלים באש שלמעלה נתעורר כן למעלה בכל

 ש1־ה בפ׳ בשלח — דנ׳׳ח: נתקן ע״פ דפוס ראשון.
 שרה הם — קרבני לחמי לאשי: נתקן ע״פ דפוס ראשון.
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 אבא מאיר בחלל ימיני שבלב שבו רוח החיות ואימא מאירה בחלל
 השמאלי שבו הדם כר. ופנימית הלב הוא פנימית ע״ב ס״ג כר,
 וכ״כ עוד בפ׳ פנחס (בדף רכ״א). וא״כ עפ״ז מובן מש׳׳כ דהחיות
 שמתפשט מאצילות להחיות עולם הבריאה זהו מבחי׳ חלל השמאלי
 שבלב היינו כי אימא מקננא בכורסייא אבל אצילות הוא בחי׳ חכמה
 בכלל שהוא בחי׳ חלל הימיני כוי ונק׳ רוח כמ״ש בע״ח שער מוחין
 דצלם פ״ה שכתב בשם ספר יצירה שהחכמה נק׳ רוח אלקים חיים,
 ועמ״ש מעניו רוח ע״פ והיה מספר בני ישראל כחול הים. א״נ עפמ״ש
 בפ׳ מקץ בד״ה נר חנוכה כו׳ כדי שתהא מזוזה מימין כוי בענין אויר
 אור י׳ שהארת אוד הנר הוא ע״י שיש אויר סביב האור כו׳ ע״ש, נמצא
 האור שהוא בחי׳ חכמה כמש״ל מקבל מבחי׳ אויר שהוא בחי׳ כתר
 כוי ואויר היינו רוח. לכן ההמשכה מא״ס ב״ה להיות התהוות החכמה
 נק׳ בשם רוח הנמשד מחלל הימני שבלב) וב׳ המשכות אלו דלבבתני
 הוא ע״י ב׳ בחי׳ אחותי וכלה שהם ב׳ אהבות אחותי היא אהבה
 הנמשכת מבחי׳ חכמה אחותי רעיתי תרין ריעיו דלא מתפרשין
 כו׳ והיא אהבה בנחת ע״ד דברי חכמים בנחת נשמעין והוא בחי׳
 אהבה הטבעית שהיא מבחינת חכמה כמ״ש בסש״ב. ועי״ז מעורר
 וממשיך המשכת החיות בנאצלים הנקרא רוח (וזהו אמור לחכמה
 אחותי את). וכלה היא בחי״י אהבה כרשפי אש כלתה נפשי שהוא
 מבחי׳ בינה ליבא ועי״ז נמשר אור א״ם בבי׳׳ע והיינו ע״י המדות

 לד ה׳ הגדולה כוי:
 ה 11׳ בחי׳ אהבות אלו הוא ג״כ מ״ש ע״פ באתי לגגי בו׳ מענין
 ההפרש שבין בחי׳ ריעים לדודים שבחי׳ ריעים הם דלא
 מתפרשין שאהבתם תמידית ולכן אין שייר רשפי אש וצמאון, וזהו
 בחי׳ מי שתורתם אומנתם בו׳ ודודים הוא שאהבתם לפרקים ועתים
 מזומנים בשעה שמעורר את האהבה כמו בשעת תפלה וכיוצא בזה
 ולכן באהבה זו שייר צמאת ויסוד האש כוי. ולכן א״ש שע״י בחינת
 אחותי מעורר וממשיד מבחי׳ עליונה יותר וע׳ בזהר וירא (דקי״ב א׳)
 ע״פ אחותי ובזהר פ׳ אמור (דף ק׳ ע״ב) ועמ״ש ע״פ שיר השירים בעניו
 שכינתא עילאה ושכינתא תתאה ומ״ש ע״פ והקרבתם עולה אשה כו׳.
 גם אפשר ב׳ אהבות אלו נמשכים מב׳ בחי׳ דעת כי דעת עליון מייחד
 ומחבר חו״ב לכן עי״ז גמשד האהבה דבחי׳ אחותי שהיא מבתי׳ חכמה
 כמ״ש בזהר ע״פ אמור לחכמה אחותי את. ודעת תחתוו מחבר וממשיד
 התפשטות השכל במדות מזה נמשד בחיי אהבה הב׳ דבחינת כלתה
 נפשי כר וכן פי׳ הרמ״ז ברע״מ פ׳ שופטים (דער״ה א׳) ענין קירות
 לבו שהם כחוח שבשגי חללי הלב הם חו״ג הנמשכים מהדעת. וכמ״ש
 מזה במ״א הנ״ל. ובחי׳ עומקא דליבא י״ל ששרשו מדעת עליון וזהו
 ענין אחותי ועמ״ש מעניו אחותי ע״פ ושבתה הארץ ארעא אתבטלת
 כר, ועמ״ש מענין דעת עליון שבנפש בביאור ע״פ מים רבים לא יוכלו
 לכבות את האהבה כר. ולכן ע״י ב׳ בחי׳ אלו נמשד מבחי׳ סוכ״ע
 בממכ״ע וכמש״ל בענין כי אל דעות כו׳ שבאמת כולא חד. והנה
 כ״ז הוא דעת עליון וד״ת שבנפש האלקית• אן* עוד י״ל כפשוטו כי
 אפילו ע״י אהבה הנמשכת מהדעת תחתון של הנה״א מעוררים וממשיכים
 למעלה מבחי׳ דעת עליון שהוא בחי׳ סוכ״ע. והיינו לפי שבאדם
 יש ג״כ נפש הבהמית שהיא ג״כ נפש המשכלת אלא שהיא הנמשכת
 אחר הגשמיות שהיא מק״נ. אבל נה״א עיקרה היא גפש המשכלת
 ומתבוננת תמיד ומשגת באור א״ס ב״ה ואיו לה השכלה אחרת ועמ״ש
 מזה בד״ה המגביהי לשבת כר, ולכו כל בחי׳ מהדעת של נפש האלקית
 נק׳ בודאי דעת עליון לגבי הדעת ושכל האגושי הגמשד מגה״ב שבאדם
 שהיא משכלת ומשגת גשמיות עה״ז וגם יכולה להשכיל ג״כ באלקות כי
 הנה״ב כלולה מטו״ר ואפשר שזהו ענין עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע

 עומד על התורה ועל העבודה ועל גמ״ח עבודה היא בחי׳ העלאה
 ותורה וגמ״ח הן בחי׳ המשכות:

 ד והנה מבואר למעלה בפנים איד כי גדול ורב כח של העלאת
 וביטול הנפש בישראל מבמלאכים כו׳ שלא נמשר וגתגלה
 בחי׳ אדם שעל הכסא עד שנתגלה בחינת בכל מאדר כי אדם הוא
 אותיות מאד והענין כי סיבת היות ההשפעה מהמדות בבחי׳ גבול אינו
 מפני שהספירות והמדות עצמן הם בבחיגת גבול כי זה אינו
 שהע״ס הם בבחי׳ א״ס רק שההשפעה מהמדות היא בבחי׳ גבול מחמת
 ההרכבה והתכללות החסד מגבורה 1והגבורה מחסד לכן עם העת
 שבחי׳ חסד מצד עצמה הוא בבחי׳ א״ס והיתה מתפשטת עד אין קץ
 רק לפי שיש בחי׳ המנגדת לזה היא בחינת גבורה המצמצמת אותה ומוגעת
 התפשטות החסד בלי גבול כו׳ להיות!שאמר לעולמו די. וז״ש ביריעות
 המשכן ארבע באמה שמנה ועשרים באמה ולא כתיב ארבע אמות
 שמנה ועשרים אמות אלא שהידיעות מצד עצמן הם בבחינת בלי גבול
 רק יש בחי׳ אמה המודדת ומצמצמת עד פה יהי׳ חסד ועד פה
 גבורה. שעי׳׳ז נעשו בבחי׳ מדות והוא ענין קו המדה וקנה המדה
 שביחזקאל. וכמ״ש בזהר פ׳ פקודי (דרל״ג ע׳א^ וזהו שבחינת אדם
 היינו בחי׳ מאד ממש ואעפ״כ נקרא אדם (ועיין מיש בפ׳ יתרו בד״ה
 להבין ביאור עניו האבות הן הן המרכבה מש״ש וצ״ל הלא שם מ״ה
 כו׳ אד באמת הא בהא תליא כוי, ומשם יובן ג״כ ענין אדם אותיות
 מאד בע״א והוא שכדי לעשות בחי׳ אדם זה שיהי׳ בהתכללות כו׳
 הוא ע״י המשכה מבחי׳ מאד ממש שבלי גבול שגמשד בבחי׳ אדם בו׳

 ע״ש והיינו ע״י בכל מאדר בק״ש כוי):
 וזהו לבבתני שהקב״ה אומר לכנס״י שאתה עושה אותי לבחי׳ לב כי
 הנה כל חיות וקיום ומזון של כל האיברים שבאדם והגוף
 בכללו הוא תלוי ונמשד מן הלב כי הלב הוא משכן לנפש החיונית
 וכמ״ש כי הדם הוא הנפש שבהדם שבלב נקשרה ונתלבשה הנפש
 החיונית. והלב הוא המחלק החיות והדם לכל האיברים, אד מאין
 יהיו הדמים בלב אינו מצד עצמו לבד כי מצד עצמו אין בו רק רביעית
 דם לבד ואין בו כדי התפשטות והילוד הדם בכל האיברים רק
 שמוסיפים בו תמיד דם ע״י המאכל 1אשר יאכל האדם שמתעכל עד
 שנעשה לדם ונוטל הכבד ריבוי הדם והפסולת ושולח המובחר ללב.
 וכד הנמשל שע״י העלאת נה״ב בעבודה שבלב זו תפלה שנק׳ לחמי
 לאשי נעשה בחי׳ המשכת החיות בבחי׳ לב. דהיינו שע״י הבירורים
 דבי״ע ששרשם מעולם התהו ניתוסך האור והחיות באדם דאצילות
 ועי״ז נמשר ממנו התפשטות החיות בהעולמות ועמ״ש מזה ע״פ אני
 ישנה ולבי ער, וזהו לבבתני שאתה עושה אותי לבחי׳ לב. והנה בלב
 יש ב׳ חללים חלל הימיני וחלל השמאלי חלל השמאלי הוא משכן הדם
 וחלל הימיני הוא מלא אויר ורוח שהוא עיקר הרוח חיים כי הדם
 בעצמו לא הי׳ יכול להתפשט ולהלור בכל האיברים זולתי הרוח חיים
 שמוליכו וגם עוד נוסף ברוח החיים שממשיד אל המוח ומחבר את
 המוח אל הלב שבמוח אין שם הילוד הדם רק האויר ורוח חיים שבלב
 הוא המקשר ומחבר הלב למוח ומן המוח חוזר ושב אל הלב כנודע
 וכר למעלה לבבתני היינו ב׳ בחי׳ שבלב. חלל הימיני וחלל השמאלי
 והיינו שהחיות הנמשד ומתפשט מאצילות לבי״ע להחיות נשמות ומלאכים
 זהו כמו בחינת התפשטות החיות מחלל השמאלי לכל אברי הגוף
 והמשכת האור והחיות מעצמות א״ס ב״ה שאיגו בגדר ספי׳ כלל להיות
 נמשד התהוות החכמה דאצי׳ אנת חכים כר היא כמו התפשטות והמשכת
 החיות מחלל הימיני שבלב שהוא מלא רוח שממשיד ג״כ אל המוח ובר הוא
 ההמשכה להיות בחי׳ חכמה כוי, (ועיין בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳ אמור
 (דצ״ג ע״ב) ע״פ לד אמר לבי בקשו פני בו׳ שהאריה שם בענין לב ושאור
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 היינו בחי׳ חיצוניות הלב. וגם נודע דהמל׳ שרשה בכתר וזהו ענין איה
 מקום כבודו כי המל׳ נק׳ כבוד בגימ׳ ל׳׳ב נתיבות חכמה שזהו ג׳׳כ
 פי׳ ל״ב וזהו עניו ל״ב שמות אלקים שבמעשה בראשית ושרשן מכבוד
 עילאה ל״ב נתיבות הח״ע כמ״ש בפרדס ערך לב. ואיה מקום כבודו
 היינו שרש ומקור המל׳ בכתר וזהו בחי׳ אי״ה שאינו מושג בו׳ וזהו
 עניו מחשבה הקדומה שעלה במחשבה שיהיה מלך על עם וזהו עניו
 מלכותך מל׳ כל עולמים, ולכן נק׳ בחי׳ זו פנימית הלב כי לב היינו
 מחשבה ורצון וע״ז נאמר ולבי ער וכמ״ש באדרא (יקכ״ט ע״ב) שבא״א
 נאמר הנה לא ינום כו׳ אך הנה עצמותו ית׳ הוא למעלה מעלה
 גם מבחי׳ רצון וכמ״ש במ״א בד״ה צאינה וראינה שבחינת המשכת
 הכתר נק׳ למעלה ביטול רצון כו׳ שהוא ית׳ רם ונשא מרצון זה וכמ״ש
 אם צדקת מה כוי. והגורם המשכה זו הוא ע״י אתעדל׳׳ת בעסק
 התורה בבחי׳ ביטול רצון כו׳ ע״ש, וזהו לבבתני שאתה הוא הגורם
 לי שאהיה בבחי׳ לב והיינו ע״י אתעדל״ת דאחותי כלה כוי שעי״ז
 נמשך אתעדל״ע ב׳ בחי׳ לב כתר עליון שהוא מקור להתהוות אצי׳
 ומל׳ דאצי׳ שיוצאת כנגד הלב ח״א שהיא מקור להתהוות בי״ע
 והיינו בחי׳ סכ״ע ובחי׳ ממכ״ע ולכן נאמר בפסוק זה לבבתני ב׳
 פעמים, וזהו כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם פי׳ לב האדם
 א״א לאדם ז״א והיינו ב׳ בחי׳ לב הנ״ל כי המל׳ מקבלת מהלב דז״אוע׳ בזהר
 בתרומה (דקמ״ו סע״ב) ועמ״ש ס״פ בראשית בד״ה צאינה

 וראינה בעניו וביום שמחת לבו.

 באתי לגני אחותי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם
 דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו
 דודים. (רנות נשא פרשה י״ג קרוב לר״פ ס״פ ואתחנז ובשה״ש רנה עיפ זה
 ונפסוק מה יפו דודיך) פי׳ באתי לגני היינו גילוי אלהות שבג״ע התחתוו

 בחצות לילה שאז הקב״ה משתעשע בנשמות הצדיקים שאחר שזוכר על
 החורבך ומקרקר בו׳ תהי׳ זאת נחמתו ושעשועו בנשמות הצדיקים ע״י
 עסק תורתם כמ״ש היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולר השמיעיני.
 והנה ביאור ענין זה להבין מהו ענין השעשוע והנחמה של הקב״ה בעסק
 התורה הלא הכל היה כבר גלוי וידוע לפניו ית׳*, וגם להבין למה
 בחצות הלילה דוקא ואחר שזוכר את החורבן. הנה כתיב ויניחהו
 בג״ע לעבדה ולשמרה שעיקר תכלית בריאת האדם לעבוד את הג״ע
 דהיינו להמשיך גילוי אלהותו ית׳, ועמ״ש* מזה בד״ה כי כאשר השמים
 החדשים. והנה ארז״ל גלו לבבל שכינה עמהם שכינה הוא בחי׳ עלמא
 דאתגליא דהיינו גילוי אלהותו ית׳ להוות עולמות עליונים ותחתונים הגם
 שגם בגלות עולם כמנהגו נוהג ועוד כל ימי הארץ זרע וקציר בו׳
 וכמאמר המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, אד ההפרש הוא
 בבחי׳ גילוי והעלם שבזמן שאין ביהמ״ק קיים עלמא דאתגלייא היא
 בבחי׳ העלם והסתר פנים וכמ״ש ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא.
 פי׳ ביום ההוא בבחי׳ עלמא דאתכסייא שהחשד יכס׳ ארץ. והנה כמו שנראה
 בחוש בסדר והנהגת העולם בחושד ואור של עוה״ז שבעתות ערב
 מתחיל להאפיל ולהחשיד ומחשיד ובא עד חצות לילה ומחצות ואילר מאיר
 ובא מעט מעט, כד הענין בגלות השכינה שזמו ירידתה ונפילתה הוא עד
 חצות שאז נאמר ותפול לפני רגליו ומחצות ואילר הוא מתרוממת מעט מעט
 שמתעלית ע״י אנשי מעשה הקמים בחצות לעסוק בתורה, ובשחר יש לה
 קימה מעלייתא ע״י התורה ועבודת התפלה והמצות של כללות נשמות
 ישראל. ולהבין מהו ענין הגילוי וההעלם הנה מבשרי אחזה שכמו שיש
 אצל האדם שכל ומדות ומחשבה כוי, כד עד״מ הגם שנאמר כי לא מחשבותי
 מחשבותיכם הרי נאמר מאד עמקו מחשבותיר מאד עמקו שהם בבחי׳

 שרה חצות — הוא: בדפוס ראשון: היא.
 *) עיין נהוספות.

 עץ הדעת טוב ורע הוא בחינת דעת דנה״ב ועץ החיים הוא דעת
 וחכמה דנה״א כוי, הגם שבמ״א נתבאר שגם בנה״א שייר בחי׳ עץ
 הדעת וכמ״ש ע״פ מקושש עצים. מ״מ אינו נק׳ כלל עץ הדעת טוב
 ורע ורו וכמ״ש בפרדס בערר עץ. אבל עיקר עה״ד טו״ר ממש היא
 ק״נ שמשם נמשכה הנה״ב וע׳ מזה בד״ה ברע״מ פ׳ נשא והמשכילים
 יזהירו כוי, והנה כשהאדם מגביר החב״ד של הנה״א על השכל שבנה״ב
 שמעמיק בשכלו ומחשבתו בהתבוננות בגדולת א״ס ב״ה בק״ש ותפלה
 אזי יתבטל דעת ושכל הנה״ב ויתכלל בדעת של הנה״א ואזי גם
 המדות הנולדות מהשכל הגשמי לתאוות עולם הזה יתבטלו במדות
 הנולדות מהדעת של נפש אלקית לדבקה בו ית׳ בדביקה וחשיקה
 וחפיצה בבחי׳ אחותי או בבחי׳ כלה כלתה נפשי כו׳ נמצא התפלה
 שהיא בירור הנה״ב גורם ביטול והעלאת דעת תחתון שבאדם בדעת
 עליון שהוא בחי׳ בירור והתחברות עץ הדעת בעץ החיים, ולכן
 עי״ז מעורר וממשיך ג״כ מלמעלה המשכה מדעת עליון הסוכ״ע בדעת
 תחתון וממכ״ע שגקראים ג״כ עץ החיים ועץ הדעת לפעמים וכה״ג
 איתא דיצ״ט ויצה״ר שרשן מב׳ חללי הלב ח״א כדפי׳ הרמ״ז פ׳ אמור
 (דצ״ג) הנ״ל. וז״ש לא הביט און ביעקב כו׳ וכ״כ למה כי ה׳ אלקיו

 עמו דהיינו ע״י שממשיר האדם אלקות בנפשו שהשכל ומדות של
 נה״ב הגק׳ עה״ד טו״ר יתבטלו לגבי שכל ומדות של נפש האלקית
 הנק׳ עץ החיים הן שהביטול בבחי׳ אחותי הן שהביטול בבחי׳ כלה
 עכ״פ הכל ביטול נה״ב והתכללותה בנה״א שהשכל ומדות דנה״ב ג״כ
 מסכימים לאהבה זו. לכן עי״ז מעורר מלמעלה בחי׳ דעת עליון שלמעלה
 בא״ס ב״ה שהוא בחי׳ סוכ״ע והמרות הנמשכים ממנו הן ורב חסד
 חסד דלגאו ועי״ז לא הביט און ביעקב כו׳ כי המעט שמלמטה מעורר
 הרבה למעלה וכמ״ש בסש״ב ח״ג (פפי״נ) ולכן הקרבנות מכפרים וזהו
 לבבתני אחותי כלה:
 ו לבבתני באחת מעיניך. באחד כתיב עיניד הם עיני העדה
 שתורתם אומנתם והם בבחי׳ דמסתכלין ביקרא דמלכא
 אך יש בהם ב׳ בחינות. הא׳ שהם בבחי׳ הביטול דיחו״ת ביטול היש
 שהוא יש רק שבטל ומשתחוה, והב׳ בחי׳ יחו״ע שאין עוד מלבדו ממש
 והוא ביטול האמיתי והן ב׳ בחינות אבינו מלכנו וזהו ענין באחד ובאחת
 יחו״ע היא בחי׳ באחד כתיב עולם המחשבה שהיא עלמא דאתכסיא ויחו״ת
 באחת קרי עולם הדבור עלמא דאתגליא. ומכל א׳ משני בחינות אלו

 גורמים בחי׳ לבבתני:
 באחד ענק מצורניך. ענק תכשיט של אבנים טובות ומרגליות
 שהם דומם ואעפ״כ מאירות ונאות להתקשט בהן וכך
 מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה בחי׳ אותיות הדבור שהן בחי׳
 דומם שתי אבנים בונות כוי ואעפ״כ נמשד בהו אור א״ס הסוכ״ע
 והן בחי׳ ענקים לגרגרותיד לפי שהן מאור העליון ועמש״ל ע״פ צוארר
 בחרוזים. וכלל הפסוק שלבבתני בין בבחי׳ אחותי ובבחי׳ כלה שבשעת
 התפלה ובין בבחינת עיניד שהוא הביטול לבל היום בעיני העדה
 ובחי׳ ענק הוא בחי׳ אותיות התורה לבעלי עסקים שאינן יכולים להיות
 בביטול כל היום ואזי אפילו פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית כו׳

 וזהו באחד ענק כו׳ כנ״ל:
 ועוי״ל בפי׳ לבבתני בסגנון אחר קצת והוא ע״פ משנ״ת בד״ה מי
 מנה עפר יעקב בעניו יחד לבבי דפנימית הלב היא בחי׳
 יחידה שלמעלה גם מחב״ד והוא רצון העליון בחי׳ כתר, ועד״ז נתבאר
 ג״כ במ״א ע״פ והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול דאורייתא מחכמה
 נפקת ואורייתא מתקשראה בקב״ה והקב״ה נק׳ צור לבבי והיינו כי
 פנימית הלב הוא למעלה מהחכמה דלב היינו בחינת מל׳ ולמטה
 מהחכמה כמ״ש בזהר פ׳ שלח (דקס״א ב׳) ובפ׳ תרומה (דקכ׳׳ח נ׳)
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 היצה״ר ונפשו הבהמית שלא תמשד אחרי טבעה ורצונה וכמשל חיזוק
 וקרישות הדם של החיה הטמאה, כך ע״י שיתחזק נגד כח המתאוה
 שלו אזי מזה נעשה בחי׳ ריח ניחוח לה׳ להיות עולה לה׳ ונכלל באור
 א״ס ב׳׳ה וכמ׳׳ש וירח את ריח בגדיו בגדיו בחי׳ לבושים שהוא בחי׳
 מקיף וגם נעשה מבגדיו לשון בוגדיו כמו בגד בוגדים בגדו שע״י
 בחי׳ הרע כשנהפד לטוב נעשה בחי׳ ריח שעי״ז ויברכהו ויתז לד מטל
 השמים פי׳ שמים הוא בחי׳ חכמה שם מים מקור הליחות שבמוח כו׳
 וטל השמים הוא בחי׳ המשכת אור א״ס ב״ה שנמשד בחכמה בו׳(ועמ׳׳ש
 מזה בפ׳ תולדות סד״ה ראה ריח בני כוי). וזהו אריתי מורי פי׳ הריח של

 המור בשמירת מצות ל״ת עם בשמי הוא בחי׳ הריח מכל שאר עצי
 בשם שהוא בחי׳ לאכפייא סט״א בשמירת מ״ע דהיינו לכוף טבעו
 בלמוד התורה יותר מהרגילות ובנתינת הצדקה יותר מטבעו וכן
 בזריזות קיום כל המצות ולהמיר כל מוגע מבית ומבחוץ שע״י בחי׳
 לאכפייא בטור מרע ועשה טוב זוכה להיות מזה בחי׳ ריח חזק העולה
 למעלה שעי״ז ישיב את הגפש שיהיה המשכת אור א״ס ב״ה בחכמה כו׳
 (ועמ״ש בדיה ואהי׳ אצלו אמת ואהיה שעשועים בפי׳ אני תורתך שעשעתי

 ועמ׳׳ש בד׳׳ה אני ישנה ובד״ה יונתי כוי):

 אכלתי יערי עפ דבשי. פי׳ יערי נק׳ המלאכים שהם נק׳ עצי
 שטים עומדים ונק׳ עומדים כמו שרפים עומדים כו׳ ועליהם
 נאמר ויצמח ה׳ אלהים כוי כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל שהם
 בחי׳ המאכל שבהם וע״י מגיע ההשפעה לישראל ולכל העולם הן
 ברוחניות הן בגשמיות כמארז״ל איו לד עשב מלמטה שאין לו מלאר
 מלמעלה כר, גם ברוחניות ההשפעה להיות חכמה ובינה כוי, הגם
 כי ה׳ יתו חכמה הגה המלאכים הם השלוחים שהם שלוחי ההשפעה,
 כי להיות אור א״ס ב״ה יורד ומשתלשל כ״כ א״א כ״א ע״י צמצומים
 רבים במדרגות שוגות וכמה דרגין על דרגין כוי, והם הם בחי׳
 המלאכים שבכל עולם שהם כלים לאור א״ס ב״ה שמתצמצם ומתלבש
 בתוכם ומהם מקבלים נש״י אהבתם ויראתם לה׳. ועד״ז תקנו יוצר
ד שהמלאכים עומדים ברום עולם ומשמיעים ביראה כו׳  אור כוי א
 וכמשל מי שבא לפגי מלר גדול שתפול עליו אימה ופחד מפני ראותו
 כמה שרים ונכבדי ארץ נופלים על פניהם והרי קבלת יראה זו מן
 השרים וכן ברכת אהבת עולם איד שאהבה וחמלה יתירה חמלת כו׳
 וקרבתנו לשמר הגדול כי הנה חיות המלאכים הוא מרוח פיו ית׳ משא״ב
 ישראל עלו במחשבה כו׳ ועי״ז נתעורר בו אהבה מפני ראותו
 התקרבותו למלד אחרי ראותו שרים רבים ונכבדים ועכ״ז אינן קרובים
 כ״כ למלד (ועייז מ׳׳ש מזה באריכות בםש׳׳ב פמ״ו), נמצא מקבלים נש״י
 אהוי״ר ע״י המלאכים (ועמ׳׳ש מזה בד׳׳ה כנשר יעיר קני), וכן זה לעומת
 זה כל ההשפעה לס״א להיות תענוג גשמי וחכמה גשמיות הוא ג״כ
 ע״י המלאכים שזה לעומת זה עשה אלהים מדרגות הטומאה נגד
 מדרגות הקדושה והאדם הוא בעל בחירה לבחור הטוב ולעשות עצמו
 מרכבה לקדושה שיושפע לו שפע אלהות ע״י מלאכים הקדושים. וזהו
 יערי עם דבשי דבשי פי׳ מיני מתיקות שהם כל הפירות של העצים
 הנ״ל שכל הפירות נקראים ע״ש מתיקות והיינו בחי׳ התפעלות הנפש
 שנמשד מחמת ההשפעה של המלאכים ביוצר אור ואהבה, ולכן נק׳ פירות
 היער שהרי אהוי׳׳ר זו דישראל נולדה ונמשכה ע״י עצי היער שהן
 המלאכים, וכ״ז הוא בחי׳ אכלתי כי הנה על המלאכים נאמר וטוב למאכל
 שהוא כמשל המאכל המחיה את האדם עכ״ז האדם הוא במעלה יותר
 ממנו והמאכל מתעלה ע״י האדם שמדצ״ח נעשה בחי׳ אדם, כד ע״י
 שמקבלים ישראל מהמלאכים מתעלים המלאכים על ידם, כי הרי נשמות
 ישראל עולים למעלה הגבה יותר ע״י מם״נ באחד שעי״ז נעשה בחי׳
 לאשתאבא בגופא דמלכא ולמהוי אחד באחד ממש משא״כ המלאכים מצד

 עלמא דאתכסיא ואינם נראים ונגלים בהגהגת עולמות רק הנהגתם
 הוא ע״פ מדותיו ית׳ וראשיתן הוא החסד כמ״ש עולם חסד יבנה
 והם כל מאמרות שבהן נברא העולם יהי אור כו׳ וששת ימי בראשית
 יום ראשון חסד כו׳ וכל ימות עולם הם רק ששת ימים אלו כי
 שבת זמן עליות העולמות למקורם ואח״כ חוזרים ומתחדשים ימות
 החול יום ראשוו כוי, וא״כ הרי ששת ימים השניים הם עצמן
 ששת ימים הראשונים שנתחדשו, ועיקר עבודת האדם שיהיה בבחינת
 מחשבותיר שעמקו מאד להיותן בבחי׳ גילוי וע״ז נאמר ממעמקים
 קראתיך הוי׳ וכדפי׳ בפ׳ בשלח (דם״ג ע׳׳ב) ובפי ואתחנן (דרס׳׳ה ע׳׳ב)
 וע׳ בפ׳ ויחי (דרכ״א ע״א) ובפ׳ אחרי (דף ע׳) ועיין ברבות פ׳ ויקרא
 (ספ״ג) מים עמוקים בו׳ ממעמקים כוי, ופי׳ ממעמקים מבחי׳ ההעלם

 שהוא בחינת עמקו מחשבותיד עלמא דאתכסיא קראתיה כאדם
 הקורא לחבירו שיצא מביתו לחוץ להיות בבחיגת גילוי. כי הנה איתא
 בתיקוני זהר לאו דאית לד צדק ידיעא כוי אלא לאנהגא בהון עלמין
 כו׳ כפום עובדיהון דבני גשא פי׳ שהגהגות והמשכות המדות להיות
 בהו הנהגת העולמות בעובדיהון דבני נשא תליא שהמעשה אשר יעשה
 האדם למטה באתעדל״ת אתעדל״ע שע״י צדקה וחסד שעושים למטה
 מעוררים למעלה להיות אור א״ס ב״ה שורה ומתגלה ומתלבש במדת החסד
 וכן עד״ז בכל המדות (ועמ״ש בד״ה לסוסתי)• אד איו אור א״ם שורה
 ומתגלה אלא בבחינת חכמה דכתיב בראשית ברא אלהים ות״י
 בחוכמתא שהחכמה הוא החיות וקיום המדות, והנה כתיב כולם
 בחכמה עשית שבחי׳ חכמה מלובשת בכל המדות• אד מ״מ אינו דומה
 החכמה שמלובשת תור המדות ואינה נראית ונגלית בהם לבחי׳ גילוי
 החכמה עצמה שהיא למעלה מעלה במדרגה מן המדות וגילוי המדות
 נמשכין ממגה שהחכמה תחיה כוי. (ועמ״ש בד׳׳ה והיה מדי חדש גבי
 וביום החדש יפתח) ולכן כדי להמשיד אור א״ס ב״ה למטה צ״ל ע״י התורה

 שהיא בחי׳ חכמתו ורצונו ית׳ והיא היא שעשוע של הקב״ה כמ״ש ואהיה
 שעשועים בו׳ וזהו בחי׳ גילוי אור א״ס ב״ה ונקרא בחינה זו בשם אב
 שהוא שורש ומקור כל ההשתלשלות, וע״ז אנו מתפללים סלח לנו אבינו
 שהוא אב הרחמים והסליחות לפי ששם אינו מגיע פגם החטא ועון וכמ״ש
 אם צדקת כוי (עמ׳׳ש בד״ה צאינה וראינה בפי׳ שאו ידיכם קדש וברכו את ה׳,
 ועמ׳׳ש בד״ה להבין מ״ש בהגדה מצה זו בו׳ מעניו מוחין דאבא ועיין בזהר הרקיע פ׳

 ויקרא בדף ז׳ ע״ב בד״ה כשמו הטוב), משא״כ כשאינם נראים ונגלים רק מדותיו

 ית׳ שמנהיג בהן את העולם ה״ז בחי׳ העלם ולכן כתיב בכל ששת
 ימי בראשית ויאמר אלהים שהוא מדת הצמצום רק בשבת שהוא התגלות
 בחי׳ חכמה כתיב ויכל אלהים פי׳ שכלתה בחי׳ ומדרגת אלהים שנעשה
 קץ ותכלה למדרגה זו רק אח״ז כתיב אלה תולדות השמים והארץ
 בהבראם ביום עשות ה׳ אלהים כוי ששתף מדת ה׳ כוי, וזהו ענין
 שבחצות לילה הקב״ה משתעשע בנשמות הצדיקים ע״י עסק תורתם דהייגו
 אחר שזוכר את החורבן שהיא נפילת וירידת בחי׳ עלמא דאתגליא
 בגלות והסתר פנים תהיה זאת נחמתו להיות גילוי בחי׳ השעשועים
 שלמעלה שהם מבחי׳ חכמה עילאה והיינו ע״י עסק התורה להיות
 המשכת אור א״ם ב״ה בחכמה ולהתלבש במדות בו׳ ועי׳׳ז מתחיל עליית

 בחי׳ עלמא דאתגלייא מההסתר כו׳ כמבואר למעלה:
 ב אך הכח הזה לישראל להיות בהם וע״י המשכת אור א״ס ב״ה בחכמה
 כי הרי הוא ית׳ למעלה מעלה מבחי׳ חכמה וכולם בחכמה
 עשית שהיא כעשייה גשמיות הנה ע״ז נאמר אריתי מורי עם בשמי
 כוי. כי הנה מור ובושם הם מיני ריח. והנה אנו רואים שהריח מחזק המוח
 ומשיב את הנפש וריח זה של המור נעשה מדם חיה טמאה שנקרש.
 כר הנה ע״י בחי׳ לאכפייא םט״א בטור מרע בתכלית דהיינו בשמירת
 כל הל״ת בפרטן ודקדוקן מד״ס שלא לעבור על אחת מהנה ולכוף את

 שויה בחוכנזתא — שהחכמה: באוה״ת שה״ש: שבחכמה.
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 רחל יורדת לבריאה בזמן הגלות בסוד גלות ובזמן ביהמ״ק לתת טרף בו׳ ועיין בזח״ג

 בפ׳ בהר דק״ז סע״ב מצורע דנ״ב ע״ב רקרא די״ג ע״א. ח״א לך לך דצ׳׳ב

 סע״א ויחי דרל״א ע״א. ח״ב בא דל״ז ב׳ בשלח דמ״ו א׳ תרומה דקע״ב סע״ב].

 והנה הקב״ה ז״א שהוא מדות הנהגות העולם ובו מלובש המוחין
 דאו״א והמוחץ המלובשים בו הוא בחינת עלמא דאתכםייא. [ר״ל
 שהחכמה נעלמת בהמדות ועיקר הגילוי בעולמות הן המדות כר
 כי חו״ב נקרא עלמא דאתכסייא הנסתרות לה׳ אלקינו וזו״נ הן
 הנגלות דהיינו שע״י המדות הוא הנהגת העולמות. ולכן אפילו בחינת
 המוחין דאו״א המתלבשים בז״א הן נעלמות בבחינת העלם כוי,
 ועוד זאת כי גם בהמדות עצמן אין המוחין מתגלים רק ע״י שמתלבשים
 בנה״י דאבא ואימא שהן בחי׳ לבושים להמוחין וע״י לבושים אלו הם
 מתלבשים בהמדות וכמ״ש בע״ח שער למ״ד פ״ב ונמצא א״כ כי
 חב״ד דז״א דמצד אבא יש עליהם ב׳ כיסויים וב׳ מסכים כו׳ ועיין
 שער ל״א פ״ח וע׳ בהרמ״ז ר״פ בהעלותד (בדף קמ״ח ע״ב) בד״ה
 ת״ח אילנא דחיי]. והגה ידוע ג״כ בענין כי אל דעות שמלמטה
 למעלה אצל המקבל נקרא למטה היש ומה שלמעלה הוא אין מפני
 שאינו מושג משא׳׳כ מלמעלה למטה אצל המשפיע נקרא למעלה
 היש וכל מה שלמטה נק׳ אין כי כלא חשיב לגביה. שהרי מבחי׳
 התחתונה שבמשפיע נשפע להמקבל ומזה לבד כל התהוותו ולכן
 ארז״ל רגלי החיות כנגד כולם כו׳ שוקי החיות כנגד כולן כוי, ועד״ז
 גם כאן מה שנמשד ממוחץ דאו״א לז״א אינו אלא בחי׳ הארה
 ונקודה בעלמא מלובשת בז״א. וזהו ענץ שם אלקים שנזכר במעשה
 בראשית בכל יום מששת ימי בראשית*. כי הנהגת המדות הם ששת
 ימי בראשית יהי אור יהי רקיע בו׳ וכולם בחכמה עשית שהחכמה
 מתלבשת במדות אלא שהמשכה זו הוא ע״י שם אלהים שהוא בחינת
 צמצום [ול״ב אלקים דעובדא דבראשית הם ל״ב נתיבות החכמה שהחכמה
 מתחלקת לל״ב נתיבות והם בחי׳ צמצום והעלם כוי] לצמצם ההמשכה
 משא״כ בשבת שהיא התגלות מוחין דאבא [שז״א מלביש לעצמיות המוחין
 דאבא כוי וכן המל׳ עולה במקום אבא במנחה וגם במוסף היא
 במקום אימא ממש ומקבלת מז״א שבתוכו אור אבא ממש. וע׳
 פע״ח שער העמידה (ס״פ ״ד), וע׳ בהרמ״ז פ׳ פקודי (דר״כ ע״ב)
 בענין מזמור שיר ליום השבת טוב להודות כוי] לכן נאמר בשבת
 ויכל אלהים וכתיב אח״כ ביום עשות הוי׳ אלהים כוי. והנה עד״ז הוא
 ג״כ עניו עסק התורה לשמה כי אורייתא מחכמה נפקת ולכן על ידי
 אתערותא דלתתא כל העוסק בתורה למטה לשמה הקב״ה שהוא ז״א
 קורא ושונה כנגדו שהוא ענין המשכת מוחין לז״א מעצמיות מוחין דאבא
 כו׳ שלמעלה מעלה מהארת החכמה המתלבשת במדות ע״י שם אלקים
 להנהגות העולמות וחיותן כו׳ שהוא רק בחי׳ צמצום ולכן הן נק׳ אין
 וכלא חשיב לגבי עצמיות המוחין דאבא כנ״ל [ועיין בזהר ויקרא (די״ג
 ע״א) שעל עסק התורה נאמר שאו ידיכם קדש וברכו את הוי׳. את
 תברר לקב״ה כו׳ והיינו כנ״ל שממשיכים לז״א הנק׳ הקדוש ב״ה מבחי׳
 אור אבא שהוא בחי׳ קדש העליון ועמ״ש מזה בד״ה צאינה וראינה וגם
 בעניו כי אל דעות הנה התורה היא המשכת דעת עליון וכנודע
 שהתורה נק׳ תורת אמת כוי] שממשיכים בז״א ע״י עסק התורה. ועוד
 פי׳ לשמה לשם ה״א להמשיך הארה היוצא מיסוד דאבא להמתיק דיני
 לאה כמ״ש בפע״ח שער י״ז ריש שער הנהגת הלימוד, והיינו ע״י הלימוד
 בעיוו ובהעמקה בי לאה היא בחי׳ אותיות המחשבה מל׳ התבונה
 תחתית המדרגה דתבונה והתגלותה בחי׳ אותיות המגלים כל דבר, ולכו
 נק׳ דינים וגבורות מחמת שהם מגבילים השכל לבלתי יתפשט בלי גבול וגם
 הם לבדם איו בהם שום שכל והראיה שיוכל לחשוב אותיות מבלי שיודע
 השכל שבהם. והנה ידוע שמוחין שבעולם התחתון הוא בחי׳ אותיות לגבי

 •) עיין בהוספות.

 עצמם אין יבולים להתאחד ב״ב(ועמ״ש בד״ה בה אמר בו׳ ונתתי לד מהלכים
 בין העומדים ובד״ה בנשר יעיר הנ״ל וע״פ וכל בניד בענין כתפוח בעצי
 היער, ועמ״ש מענץ אכלתי יערי עם דבשי בד״ה אני ישנה ולבי ער הנ״ל):
 שתיתי ייני עם חלבי. ייני הוא בחי׳ יין המשמח אלהים כו׳
 וחלבי פי׳ עד״מ כמו חלב המגדל את הולד שע״י יניקתו
 מהחלב נעשה גידול אבריו, כר הנה בחי׳ גילוי אלהותו מחכמתו ית׳
 הוא מגדל את המדות שבנפש וניתוםף בהם תוספת אורה ודביקות הנפש
 באלהים חיים, ועד״ז תקנו ברכות אמצעות של תפלת י״ח ברור חונן הדעת
 ברור הרוצה בתשובה כו׳ להיות תוספ׳ ברכה והמשכת גילוי אלהות נמשד
 בבחי׳ דעת ותשובה וסליחה כוי וכשם שהוא מלמטה למעלה כד הוא
 למעלה ענין שתיתי ייני יין המשמח אלהים היינו בחי׳ אלקים וצמצום
 המסתירים את אור החכמה שבמדותיו ית׳ נמשר בחי׳ יין ויוצא סוד
 שנמשר ההעלם דעלמא דאתבסיא בבחי׳ גילוי אור כוי. ועמ״ש בד״ה
 ענץ נסכים. ועד״ז הוא ענין חלבי היינו המשכת גילוי אור א״ס
 ב״ה במדותיו שיתנהגו המדות בבחי׳ גדלות ובבחי׳ תוספת וריבוי
 נקרא בשם חלב. וזהו ענין י״ב ברכות אמצעיות שע״י הברכה בא״י
 שהוא תוספת וריבוי האור במדותיו ית׳ נמשד להיות חונן הדעת כו׳
 סלח לנו כוי וכמבואר למעלה בעניו אב הרחמן בו׳ (ועיי! מעניו בחי•

 חלב בפ׳ תרומה בד״ה מי יתנך באח לי יונק שדי אמי):

 אכלו רעים. הנה הצדיקים נקי ריעים למקום כמ״ש למען אחי ורעי
 אדברה נא שלום בד והיינו ע״י עסק התורה שבה מלובש
 אוא״ס ב״ה נמשר אור א״ס ב״ה על נפשו וכמ״ש ודברי אשר שמתי
 בפד ודברי ממש, ואמרו מתניתא מלכתא שהרי המשנה הוא כמלד שמצווה
 שרוח ה׳ ממש הוא דבר ההלכה המדבר בו דין זה או הלב׳ זו היא בר
 וכר כוי, וע״ז ארז״ל יהיו בעיניד כאלו נתנה היום מהר חורב שנאמר
 והודעתם לבניר ולבני בניד יום אשר עמדת כר שאותו דבר ה׳ ממש
 שדבר ה׳ פא״פ הוא השוכן ומתלבש בו בעת הזאת בשעה שלומד לפיכד
 נעשה בחי׳ ריע כאלו כביכול תרין ריעין דלא מתפרשין שהתורה שהיא
 כחי׳ חכמה שהוא עדן ותענוג העליון וכמ״ש ואהיה שעשועים ושעשועים
 אלו הם שעשועי את בני אדם ונמצא אור א״ס ב״ה שוה למטה כמו
 למעלה ממש. וכמ״ש סד״ה ביום השמע״צ. וע״ז נאמר אכלו רעים בבחי׳
 אכילה דהיינו כמ״ש ותורתר בתור מעי. (ועמ״ש מעניו אכלו רעים בפ׳ משפטים
 ע״פ ויחזו את האלקים בו׳ ע״ש ועמ״ש מעניו אחים למקום בפ׳ מקץ בד״ה דני ושמחי

 גבי לא זז מחבבה עד שקראה אחותי ובד״ה מי יתנך כאח לי):

 שתו ושכרו דודים. הנה בחי׳ דודים הוא בחי׳ אהבת ישראל למקום
 שאהבה זו היא מסותרת ומלובשת בנפש הבהמית ולעתים
 מזומני׳ יעורר את האהבה עד שתחפץ להתפשט מלבושיה, והנה באהבה
 זי יש בחי׳ צמאון שהיא מבחי׳ רשפי אש וע״ז נאמר הוי כל צמא לכו
 למים כי מים מכבין אש ומרוץ הצמאון, וזהו שתו בחי׳ שתיה שיהא עסק
 התורה לרוות הצמאון משא״כ בבחי׳ ריעים לא שייד צמאון מאחר שנפשו
 קשורה ודבוקה באלהים חיים ממש והוא בחי׳ בחד קטירא אתקטרנא
 ביה אחידא ביה להיטא כו׳ רק למטה בבחי׳ דודים שהאהבה הוא לפרקים
 אז שייר בחי׳ צמאון וע״ז נאמר שתו וגם שכרו לעורר בחי׳ יין המשמח

 משא״כ למעלה בבחי׳ ריעים הוא בבחי׳ שמן בחשאי כו׳ וד״ל*:

 ביאור ע״פ באתי לגני

 הבה עד חצות לילה הוא בחי׳ ירידה, ומחצות ואילד מתחיל עליית
 שחרית ובמנחה התחלת הירידה מעט מעט עד לילה ותתן טרף
 לביתה ראש לשועלים [ועיין מזה בזהר ר״פ שלח דקנ״ו ב׳ ובפי אמור ד״צ ע״א
 נשעתא דכנס״י אתערת בו׳ ובמק״מ ובהרמ״ז שם. ובהרמ״ז ר״פ צו שבלילה

 שו״ה ביה — שהאהבה: נתקן ע״פ לוח התיקון,
 *< עיין בהוספות.



 לקוטי שיר השירים תורה לג

 מעניו זה דריח בד״ה אלה מסעי בו׳ בעניו ירדו יריחו ובד״ה וישלח
 יהושע מן השטים בו׳]. וזהו וירח את ריח בגדיו לבושים שהוא
 מקיף וגם בגדיו לשון בוגדיו כמ׳׳ש במדרש שהוא מן ההיפוד כמשל
 דברים החריפים כשממתיקים אותם נעשים מוטעמים ביותר כד ע״י
 המתקת הגבורות געשה הריח כי הגבורות שרשן גבוה משבירת הכלים
 עקודים נקודים כו׳ והיינו על ידי תיקון שם מ׳׳ה כו׳ [יעמ״ש מזה
י כר], ועד״ז נאמר לע״ל על יצחק כי אתה  בפ׳ תולדות ע״פ ראה ריח מ

׳ בלק׳׳ת ע ו  אבינו שכעת הוא מדת הדין ואח״כ נמתק ע״י ישראל כו׳ [
 בישעי׳ ע״פ ולא בכסף תגאלו בו׳]. ומורי הוא סור מרע* ובשמי הוא

 ועשה טוב כוי. (וע׳ מ״ש בד״ה ויושט המלך לאסתר מעניו ששה חדשים בשמו
 המור וששה חדשים בבשמים בו׳ ועוד מעניו מור בד׳׳ה חייב אינש לבסומי בפוריא

 (ולקמו) ובד״ה נשא את ראש בני גרשון. גבי עניו מדרי):

 אכלתי יערי עמ דבשי. יערי כל עץ נחמד כר מלאכים
 שהנשמות מקבלים מהם ביוצר אור ובאהבה כר, כמשל
 אימת המלד מפני שרואה שרים נופלים ומשתחוים לפניו ואהבתו מפני
 התקרבותו. כד אהבת עולם אהבתנו חמלה גדולה ויתירה כר וקרבתנו
 לשמד הגדול ישראל עלו במחשבה והמלאכי׳ מרוח פיו כר והכל כמשל
 האכיל׳ שמחיה את האדם וגם המאכל יש לו תיקון ועלייה ע״י
 האדם שמדומם צומח חי נכלל בבחי׳ אדם, בר הנה הנשמות מקבלים
 מהמלאכים ומ״מ עי׳׳ז גם המלאכים מתתקנים ונק׳ עבודה שמתעלים
 ג״כ בבחי׳ מ״ן ברחם הנוק׳ ע״י הנשמות ונמשר מ״ד ומברר את
 המ״ן והיו לבשר אחד. [ועיין בהרמ״ז מהר פרשה אמור ד״צ ע״א בד״ה

 מאן ביתה ונפקדים בתוך יסודה בו׳ ע״ש]:

 שתיתי ייני עמ חלבי. ייני מוחין דאימא. חלבי מוחין דאבא
 המלובשי׳ במוחין דאימא (כעץ מ״ש במ״א בפי׳ מקרא קדש)
 והייגו מוחין ליגיקה לגדל הולד, כי ז״א כשהוא בבחי׳ עיבור הוא
 תלת כלילן גו תלת. ואח״כ בחי׳ לידה. ואח״כ בחי׳ יניקה שהמדות
 דז״א מקבלים מחו״ב ועי״ז מתגדלים איבריו בבחי׳ ע״ס כוי׳ אד אינו
 פרצוף אבא עצמו רק המלובשים בז״א ממש (ועמ״ש מזה ע״פ השמים
 מספרים) ואינו מוחץ דאימא. והכל שתיתי ייני עם חלבי שנבלע

 במקורו למעלה כו׳ [ועמ״ש במ״א בביאור מאמר הזהר פ׳ שלח (דקע״א
׳ איר ע״י המשכת החלב במדות דז״א  ע״א) ומסגיאו חלבא דיניק מ
 שעי״ז מתגדלים המדות ומתכללים להיות החסד כלול מע״ם עד״מ עי׳׳ז
 נשפע ג״כ למטה בבי״ע רבוי ההשפעות מבחי׳ החסד כוי, ועמ״ש מעניו
 חלב בפ׳ שלח בד״ה ויאמרו כו׳ טובה הארץ גבי פי׳ זבת חלב ודבש, ובפי
 ויחי ע״פ ולבו שנים מחלב. ובפי תרומה בד״ה מי יתנד כוי. ובד״ה וארא
 אל אברהם כר גבי פי׳ באל שדי מלשון ברכות שדים כו׳ ושם נת׳ ענין
 עיבור ולידה ויניקה בעבודת הי, ועיין בפרדס בערכי הכינויים ערד חלב
 ובשער ח׳ פ״ו ובזהר משפטים (דקכ״ב ע״ב) בעניו רוחצות בחלב

 ובאדרא רבא דקל״ו ע״ב]:
 אכלו רעים. נשמות ישראל נקראו רעים לז״א כמ״ש למעו אחי
 ורעי, והענין הוא כי למוד התורה לשמה להמשיר אור א״ס
 ב״ה למטה. תורתו אומנתו פטור מתפלה. מפני שהוא המשיר
 אור א״ס ב״ה ממש. כי ואהיה אצלו אמון בו׳ ושעשועי את בני
 אדם שהם טעמי מצות שהם בחכמה וחכמה הוא עדן שהוא תעגוג
 הגם שלא נתגלה למטה, וזהו ודברי ממש אשר שמתי בפיר ונמצא
 אור א״ט ב״ה שוה ממש למטה בנפש כמו למעלה ובכל בי״ע בכולם
 נמשד אור א״ס ב״ה עד למטה בנפש האדם ומעורר ע״י אתעדל״ת
 התלבשו׳ אא״ס ב״ה בחכמה כי כולם בחכמה עשית ולכו גם נשמות

 דצדיקים הם כמו רעים דלעילא:
 שתו ושכרו דודים. פי׳ דודים הם זו״נ כמ״ש מהר (ויקרא דף

 בשולי העמוד: עייו בהוספות.
 •) עיין בהוספות.

 עולם העליון וכמ״ש בד״ה ועתה יגדל נא גבי כאשר דברת לאמר,
 וכשלומד תורה אף שהוא מביו אד שהוא שלא בעיון הוא גק׳ בחי׳
 אותיות ואין בו התגלות כ״כ וכדי להמתיק דיני לאה להביא מוחין בתור
 האותיות צריך להמשיד הארה מיסוד אבא, העגץ ידוע שמוח העיון
 ומוח הזכרון הוא בחי׳ חכמה שלמעלה מהביגה וגקר׳ משכיל שמשם
 בא השכל, וצריד ללמוד בעיון עד שיומשד שכל מבחי׳ חכמה שבו מה
 שהיה תחלה צפון ונעלם ונעשו מוחין להאותיות ונמחקו דיני לאה
 ונעשה כן בכל העולמות מוחץ להאותיות. ולכן עיקר ההמשכה צ״ל
 מבחי׳ חכמה יסוד אבא כי בחכמה שורה אור א״ס ע״ד מ״ש דבאצי׳
 איהו וגרמוהי חד משא״כ בבי״ע הוא ע״י מסד מבדיל דהיינו ע״י
 התלבשות גמור דרד הביגה דאצילות ואף שבאצילות מאיר ג״כ ע״י
 החכמה כולם בחכמה עשית מ״מ חכמה דא״ק המלובשת בחכמה
 דאצילות (ע׳ ע״ח שמ״ז פ״ג) אינו גק׳ מסר כלל שאיגו מסתיר ומעלים
 אור א״ס ב״ה מפני שהוא בחי׳ אין והחכמה מאץ תמצא כח מ״ד• ולכן
 ניצוץ אלקות שבכל א׳ וא׳ מישראל הוא מלובש בבחי׳ חכמה שבו מחמת
 דלית מחשבה תפיסא ביה כלל ולכן אינו יכול להתלבש אלא בבחי׳
 חכמה כמ״ש בסש״ב פי״ח. והנה איתא בפע״ח שי״ז פ״ב בפי׳ ויהי
׳ ולכן  בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת והנה אשה שוכבת מרגלותיו מ
 ויחרד האיש בו׳, והיינו לפי שנדחית רחל למטה ולאה היא דינים וגבורות
 ולכן נשתבחו אותם העוסקים בתורה אחר חצות שעי״ז ממשיר האור לזו״נ
 דהיינו לבחי׳ רחל לתקנה לעליית שחרית וכמ״ש בזהר אמור(ד״צ ע״א) וגם
 שאז נמתקים דיני לאה עיין בזהר הרקיע פ׳ בא (בדף ל״ז ע״כ) ועיין בפי׳
׳ אבל העיקר כוי:  הרמ״ז בפ׳ אמור שם ידוע מ
 ב אךכיצד יגיע לבחינה זו להיות ע״י עסקו בתורה המשכת
 עצמיות חכמה עילאה הנה לזה צריד להמשיד מבחי׳ יותר
 גבוה מבחי׳ ח״ע דאצילות עד שמחמתו יומשכו מוחין דאבא למטה
 לז״א, וכמו עד״מ הרב שצריר להסביר לתלמידו איזה שכל עמוק
 שמוכרח להיות שכלו בעצמו גדול יותר הרבה, וגם בשעת ההשפעה
 מוכרח לעורר עצמיות שבלו להתייעץ איר להשפיע השכל העמוק
 להתלמיד שהוא קטן הרבה מהרב כוי, ועד״ז יובן גם כאן בהנמשל
 שכדי להיות המשכת ח״ע בהמרות צ״ל מקור ההמשכה מלמעלה
 מהחכמה וזהו עניו אריתי מורי עם בשמי. כי הנה הריח הוא מחוטם
 וטעם הוא בפה וחיך הרי הריח גבוה יותר במדרגה שהחוטם יותר
ך וגם אגו רואים בחוש שהטעם הוא ע״י  נעלה, וז״ש ותהלתי אחטם ל
 לעיסת המאכל ואז דייקא טועם החיד והגרון וגם כשהחיד טועם
 שוב איגו ראוי למאכל. משא״כ כל זה בריח שתיכף ומיד מגיע לו
 הריח וגם כשהוא שלם ולכן אין הדבר כלה שחוזר ומריח כמה פעמי׳
 וכד למעלה טעמים בחכמי גבי טנת״א שהיא ראשית האצילות משא״כ
 הריח הוא למעלה מאצילות חוטמא דעתיק (כמ״ש באדרא דק״ל ע״ב)
 [ופי׳ דכמו עד״מ הריח הוא בחי׳ מקיף משא״כ הטעם הוא בחי׳
 פנימי ולכן הריח הוא קצת בחי׳ נצחי שלא יפסק ויכלה כמו שיכלה
 הטעם שכשהחיד טועם שוב אינו ראוי למאכל שלפי שהטעם הוא בחי׳
 פנימי הוא מוגבל ומצומצם יותר מן הריח. וכר למעלה שבאצילות
 הוא התלבשות האורות בכלים שהכלים מגבילים האור אבל בחי׳ עתיק
 הוא למעלה מהכלים ונק׳ א״ס לגבי האצילות כנודע, וזהו עגיו לבעל
׳ ובפי׳ הספ״ד לתלמיד האריז״ל (פ״א דק״ח  החוטם אני מתפלל מ
 ע״א) כתב כי אוירא שע״ג קרומא דמחפיא על מו״מ ממשיר דרד

 החוטם (וע׳ בי״ד סי׳ ל״א ם״ג ושם ס״ק ט״ו בשם שבילי אמונה/ וא״כ
 מובן שע״י החוטם עולה הריח למעלה מעלה גם ממו״ס, וזהו עגין
 שהנשמה נהנית ממגו עפמ״ש בע״ח שער א״א פפ״ז שבאוירא מאיר
 הדעת דע״י והוא נשמה דא״א וע׳ מזה בביאור דפ׳ ציצית, ועמ״ש
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 מזוזה מימין ובד״ה לריח שמניד וע׳ בע״ה שער א׳ פ״ד), וזהו האותיות

 שאלוני על בני כר האותיות עצמן הן הן המשכות על בני שבאותיות
 התורה והתפלה נמשך גילוי אור א״ס ב״ה הםוכ״ע ולית מחשבה
 תפיסא בי׳ להיות גילוי זה בנפש האדם למטה להיותה משכלת
 ומתבוננת בגדולת א׳׳ס ב׳׳ה שכשמו כן הוא אין לו סוף ואיו ערוך אליו
 כוי. וכולא קמי׳ כלא ממש ואי לזאת תכלה אליו הנפש בבחי׳ ביטול ממש
 להיות גילוי אור א׳׳ס ב״ה למטה כמו למעלה. אד בגלות אותותינו לא
 ראינו שאינו נראה ונגלה גילוי אור א״פ ב״ה הסוכ״ע בבחי׳ גילוי ממש
 בעולם כמו שיהי׳ לעתיד כי עין בעין יראו כו׳ ונגלה כבוד הוי׳ וראו
 כל בשר כוי• אד מ״מ ולבי ער, ופי׳ בזהר ולבי דא קוב׳׳ה*, וכ״כ ברבות
 בשה״ש גבי ולבי ער איכן מצינו שנק׳ הקב״ה לבן של ישראל מן
 הדין קרא דכתיב צור לבבי וחלקי אלקים לעולם. וזהו לבבתני
 אחותי כלה. ועמ״ש מזה בד״ה ביום השמע״צ, והיינו• שהלב הוא חיות
 כל האברים שבו משכן הדם הוא הנפש המחיה את כל הגוף כך
 הקב״ה הוא הוא חיינו ואתה מחיה את כולם• אד להביו למה נקרא
 עד״מ בשם לב דוקא ולא בשם מוח עד״מ שהרי גם המוח הוא משפיע
 החיות לכללות הגוף דתלת שליטין אינון מוחא ולבא וכבדא׳ אד אינו
 דומה סיבוב והילוד השפעת החיות שמן הלב לאברים להילוך
 ההשפעה שמן המוח לאברים כי הנה על הלב נאמר כל הגחלים
 הולכים אל הים כוי. ובמקום שהם הולכים שם הם שבים ללכת שנמשד
 הדם מכל האברים אל הלב וחוזר מן הלב ונמשד לכל האברים.
 וגם הנה השפעת החיות שמן הלב לאברים הוא מן הדם שהוא הנפש
 והדם מתהווה מו המאכל שמתעכל ונעשה דם הנפש ממש. והגה
 תחלת בישול המאכל הוא בכבד ששם נעשה דם ומתברר ומהמובחר
 שולח ללב ואזי נסגר הדם בתור הלב ואח״כ נפתח הלב ע״י כח ההמשכה
 שנמשך מן המוח ופותח את הלב להמשיר הדם בכל האברים, ולכן הלב
 דופק תמיד שמחמת סגירה ופתיחה הנ״ל שהן תמיד כי תמיד מתברר
 ונשלח דם חדש מן הכבד אל הלב ונסגר ואח״כ נמשד כח מן המוח
 ופותחו ולכן הוא רצוא ושוב תמיד בבתי׳ סגירה ופתיחה, וזהו הדפק
 שדופק הלב תמיד מחמת זה נמצא שהשפעת החיות שמן הלב לאברים
 מדם הנפש שבו היינו מה שמקבל החיות מן הכבד שאותו הדם
 נסגר בתוכו ואח״ב נפתח בו׳. משא״כ המשכת החיות שמן המוח
 לאברים היא המשכה והשפעה לבדה, ובזה יובן מה שהקב״ה נקרא
 עד״מ בשם לב דוקא כי כל השפעות החיות שמשפיע לברואיו באתעדל״ת
 דוקא תליא מילתא כנודע. ואתעדל״ת זו הוא מ״ש ואהבת את
 הוי׳ אלקיך בכל לבבר ובכל נפשר ואהבת הוא מלשון אבה דהיינו
 רעותא דליבא בחשיקה וחפיצה שיהי׳ כל רצונו וחפצו להיות הוי׳ הוא
 אור א״ס ב״ה ממש בבחי׳ אלקיד דהיינו בגילוי הנפש כאלו הוא לנוכח
 ורצון וחפץ זה יהי׳ בכל לבבד ובכל נפשר שלא יהי׳ רצון וחפץ אחר
 זולתו כמ״ש מי לי בשמים ועמד לא חפצתי כוי. וכל צרכי עוה״ז
 שצריר האדם להשתמש בהם לחיי גופו יהיו בע״כ וכמאן דשדי בתר
 כתפוי כי בע״כ אתה חי ולא מחפץ האמיתי. וזהו לא חפצתי כו׳
 שיש הפרש בין חפץ לרצון שרצון נקרא מי שרוצה הדבר אף שלא
 מרצונו וחפצו האמיתי ואף מי שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני
 נקרא רצון אצלו שרוצה מ״מ, אבל חפץ נק׳ חפץ ורצת האמיתי דהיינו
 שיש לו חפץ ותשוקה מחמת שמוצא קורת רוח ותענוג באותו הדבר
 שרוצה וע״ז נאמר ועמד לא חפצתי בלשון חפץ ולא בלשון רצון שכל
 חפצו וכל ישעו יהי׳ רק לדבקה בו ית׳ שהוא מקור החיים ומקור
 התענוגים ועמ״ש בפי׳ וכל גבולד לאבני חפץ בד״ה ושמתי כדכד, וע״ז
 אומרים באמת ויציב ואהוב וחביב ונחמד ונעים כו׳ הדבר הזה
 והיינו הדבר הזה שבק״ש ואהבת את ה׳ אלקיד בכל לבבד ובכל נפשר
 והיו הדברים האלה כוי. והנה באתערותא דלתתא זו אתעדל״ע

. נדכד: בבור 4 הוא בסוגריים.  שו״ה התענוגים — ועמ־ש.
 *) עיין בהוספות.

 ו׳ ע״א) והיינו לפי שיחודם הוא לעתים ואינן בבחי׳ רעים דלא מתפרשין
 ולכן הם בבחי׳ צמאון שהצמאון מיסוד האש כלתה נפשי. ולרוות הצמאון
 שתו מים הוי כל צמא לכו למים [ועמ״ש בד״ה והי׳ מספר בנ״י], ואעפ״כ
 אח״כ ושכרו לעורר גבורות דאימא יין המשמח שנעשה חסדים למטה אשר
 ברא ששוו ושמחה שהוא בחי׳ יין. משא״כ גבורות דזו״נ שמשם יוכל
 להיות יניקת החיצונים לפי שהם גבורות דלתתא וכמו בחי׳ רשפי אש.
 ע״ז אמר כל צמא לכו למים כוי, אבל בחי׳ יין הוא בחי׳ שמחת הנפש בה׳
 ועמ״ש בד״ה אסרי לגפן שהוא בחי׳ חמר חוורין עתיק כוי• אד עכ״ז זהו
 שייך בבחי׳ דודים משא״כ לעילא בבחי׳ רעים הוא בחי׳ שמן דבחד קטירא
 אתקטרנא הוינא אכלו רעים אכילה הוא הבלעה במקורו ולכו גם נשמות
 ישראל כמו רעים דלעילא ועמ״ש מענין מעלת השמן על בחי׳ יין בד״ה צאינה
 וראינה כו׳. בזהר פי׳ פסוק באתי לגני כר (ח״א קם״ד סע״א דרל״ט ע״ב
 •דרמ״ח א׳ ח״ג ד״ג ע״ב ד״ד ע״א דרכ״ו א׳ בי. וע״ש דר״מ ע״ב דרמ״א א׳ וםע״ב

 דריי״ב א׳ דרמ״ד א׳). (ועמ״ש במ״א ע״פ מאמר הזהר פ׳ בראשית

״! ע״ב) ע״פ אעשה לו עזר כנגדו דא משנה אתתא דההוא נער כו׳ - ) 
 מענין בפלגות ליליא קוב״ה אתי לאשתעשע עם צדיקייא בג״ע שאז נמשד
 הגילוי מעצמיות ח״ע כר*, וכן משמע בזהר פ׳ בא (דל״ו ע״ב) דאיתא
 התם בשעתא דקב״ה אתחזי על גנתא כל גנתא אתכנש ולא מתפרש
 מעדן כוי, והיינו דההמשכה הקצובה בג״ע הוא מבחי׳ ונהר יוצא מעדן
 להשקות את הגן. אבל בשעתא דקב״ה אתחזי על גנתא נמשד בגנתא
 מעצמיות בחי׳ עדן ממש שלמעלה מבחי׳ ומדרגת ונהר יוצא מעדן להשקות
 את הגן כוי, וזהו כענין משנ״ת בד״ה ששים המה מלכות יתרון בחי׳ ומעין
 מבית ה׳ יצא על בחי׳ ונהר יוצא כו׳ ע״ש באריכות, וע״ד שנת׳ במ״א בד״ה
 להבין מ״ש בהגדה מצה זו יתרון בחי׳ מוחין דאבא על מוחין דאימא.
 ואפשר שזהו ענין מעין גנים. מעין דוקא. וע״ש עוד בזהר פ׳ בא(דל״וע״א)
 ר׳ שמעון אמר בשעתא דאתפליג ליליא כו׳ ובפי׳ הרמ״ז שם*. ועיין בזהר
 הרקיע פ׳ ויקרא(בדףי״ג) בד״ה שאו ידיכם כו׳ שבחצות הלילה נעשה זיווג
 או׳־א ליתו מוחין כוי, ועייו מזה בפע״ח שער ק״ש שעל המטה םפ״ו ופרק
 י״א בד״ה ליקוטים. ועיין מק״מ ר״פ צו(בדף כ״ו ע״ב). ועיין בוהר הרקיע
׳ ויהי בפי׳ מ״ש בתוספתא שבזהר פ׳ ויחי שם(דרל״ב סע״א) שרגא דדליק  פ

 אתחזי בליליא ביממא אסתתרת בו׳ ע״ש. ועמ״ש בד״ה להבין ענין משמח
 חתן בפ׳ צו פי׳ וענין כשמחך יצירך בגן עדן מקדם בו׳, ועמ״ש בד״ה

 וילקט יוסף בענין האי אור זרע ליה קוב״ה בגנתא כוי ע״ש):

• 
 אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי כוי. וברבות בשה״ש
 אני ישנה מן הקץ ובזהר פ׳ אמור (צ״ה ע״א) אני ישנה בגלותא,
 והענין כי הנה הגלות דומה לשינה כמו שהשינה הוא ע״י שנסתם מראה
 עיניו. כך הנה בגלות נאמר אותותינו לא ראינו פי׳ אותותינו כמו
 אותיותינו דהיינו אותיות התורה והתפלה, כי הנה כתיב (ישעיה מ״ה
 י״א) האותיות שאלוני על בני ועל פועל ידי תצוני. והענין הוא כי
 הנה אותיות הוא מלשון אתא בוקר שהן המביאות והממשיכות
 אור א״ס ב״ה מההעלם אל הגילוי להיות גילוי אור א״ס ב״ה ממש
 בנפש האדם למטה שלכן נקראו האותיות בשם סוסים כמ״ש במ״ת
 כי תרכב על סוסיד כו׳ שהן אותיות התורה ונמשלו כמו סוס לגבי
 רוכבו שכשם שהסוס רץ ומוליד את הרוכב למקום שאין הרוכב מגיע
 לשם מצד טבעו בעצמו, כד האותיות הן כסוס לגבי רוכבו הוא
 אור א״ס ב״ה הסוכ״ע שהוא למעלה מעלה מגדר ההשתלשלות
 והתלבשות המדרגות ולית מחשבה תפיסא בי׳ שאינו מתלבש כלל
 בירידת והשתלשלות סדר המדרגות כ״א ע״י שנתפס ומתלבש באותיות
 התורה (ועמ״ש בד״ה ויאמר משה אכלהו היום ובד״ה נר חנוכה בו׳

 שרה נזענין — ליליא: נתקן ע״פ גוכתי״ק.
 שדה הגילוי — דדע: בגוכתי״ק נוסף ח״ע שלמעלה מהגילוי הנמשך להם שלא בזמן חצות בו׳

 שאינו אלא הארה זיו השכינה: וכן.
 c עיין בהוספות.
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 שישראל עושיו לו מרעה ומזון. וכמ״ש אכלתי יערי עם דבשי דקאי
 על ק״ש וברכותיה (כמ׳׳ש פ׳ פנחס דרכ׳׳י ע״נ) יערי אלו המלאכים כי
 שרפים עומדים נקר׳ עצי שטים עומדים וכולם עומדים באימה כר.
 והיינו מה שאומרים בברכת יוצר איד שהמלאכים מקדישים כו׳
 והאופנים ברעש גדול כו׳ שתשוקתם וחפצם להתכלל באור ה׳ א״ם ב׳׳ה
 ובטלים אליו ית׳ שביטול והתכללות זה נקרא בשם אכילה כמו המאכל
 עד׳׳מ שנבלע באברים ומתאחד עם דם הנפש. ודבשי אלו הנשמות
 שהם פירות היער ויש בהם מתיקות ותעגוג מהעז יצא מתוק ארץ
 זבת חלב ודבש כוי. והיינו מה שאומרים בק׳׳ש שמע ישראל דקאי
 על הניצוץ אלקות ורמ׳׳ח תיבין דק׳׳ש כנגד רמ׳׳ח אברי האדם שיהיו
 רמ׳׳ח אברי האדם בטלין ונכללים באדם העלית ועל דמות הכסא דמות
 כמראה אדם כוי. ונקרא בחי׳ זאת בזוה׳׳ק לאשתאבא בגופא דמלכא
 דהיינו להיות בבחי׳ ביטול והתכללות ממש באור ה׳ א״ס ב״ה כמו
 המאכל שנעשה ממנו דם שמתאחד עם דם הנפש ממש. וכר יהיו
 כל כחותיו רק לה׳ לבדו וכמ׳׳ש מי לי בשמים ועמר לא חפצתי כוי,
 וכל כחות הנפש הבהמיות כח המתאוה בו׳ יהיו בבחי׳ אתכפייא
 ואתהפכא כוי. ואזי תשוב הנפש לאלקים ותתהפר לבחי׳ אלקו׳
 ממש עד שלא יהיה לה חיות ותענוג אחר זולת לה׳ לבדו, והוא
 הבאה מחמת ההתבוננות נפש המשכלת שמתבונגת בגדולת א׳׳ס
 ב׳׳ה אשר אין ערוד אליו ית׳ וכולא קמיה כלא חשיבא וכטפה מים
 בים האוקיינוס, ואי לזאת תבטל הנפש במציאות אליו ית׳ וישליך
 מנגד כל החיות וכל התעגוגים אשר לא לה׳ המה לדבקה בו לבדו
 ית׳ באור א״ם ב׳׳ה ממש מקור החיים ומקור התעגוגים בלי שום
 תערובות זר ופגיות דלגרמיה כוי רק בבחי׳ ביטול והתכללות באלקות
 ממש. והנה כמו שהמאכל המתעכל וגעשה דם הוא המתאחד עם
 דם הנפש ומחבר ומקשר השראת נפש בגוף לתת לו חיים, כר ע׳׳י
 אתעדל׳׳ת בבחי׳ ביטול והתכללות עד שתתהפד לבחי׳ אלקות ממש
 נמשד חיות ואור א״ס ב״ה כביכול להתחבר ולהתקשר בבחי׳ גופא הן
 הם מדותיו ית׳ כמ״ש בזהר וכמה גופיו תקינת לון כו׳ חסד דרועא
 ימיגא גבורה בו׳ שמדות חסדו וגבורותיו ית׳ הן בבחי׳ גוף לגבי
 הנשמה הוא אור א׳׳ס ב״ה בעצמו ובכבודו דלאו מכל אלין מדות כלל
 כוי. ואפי׳ בחכמה עילאה כתיב כולם בחכמה עשית שנחשבת כעשיה
 גשמיות. וככדש כי אמרתי עולם חסד יבנה שהחסד צריר להיות
 נבגה ומתהווה להיות התלבשות אור א״מ ב״ה במדת החסד וכן בשאר
סתי ובנין זה הוא מאתעדל״ת זו  המדות ובחכמה (ועמש״ל מזה בד״ה לסו
 שהיא בבחי׳ ביטול והתכללות ממש שכמו שא״א להיות התקשרות הנפש
 עם הגוף מן המאכל עד שמתעכל ונעשה דם שמתאחד עם דם הנפש
 ממש. כד א״א להיות המשכות החיות מאא״ס ב״ה ולהיות התלבשות
 אור א״ס ב״ה בחכמה ובחסד מחמת אתערותא דלתתא כ״א שתהיה
 בבחי׳ ביטול והתכללות ממש עד שתשוב הנפש בבחי׳ אלקות

 ממש כנ״ל:
ך להבין הטעם לכל זה מאין הוא הכח הזה לנפש המלובשת בגוף  א
 לאתעדל״ת כזו להתאחד עם אלקות ולהמשיד חיות ואור א״ס ב״ה
 במדותיו הקדושות, יוכו בביאור הטעם שהמאכל הגשמי שהוא מדצ״ח
 שהם למטה ממדרגת האדם שהוא מדבר ועליו יחיה האדם אלא היינו
 מפני שעל כל מוצא פי ה׳ שבמאכל יחיה האדם והמוצא פי ה׳ הוא הוא
 המחייהו• אד הנה האדם יש בו ג״כ מוצא פי ה׳ ולמה צריר עוד
 למוצא פי ה׳ שבמאכל. אן־ העניו הוא דכתיב אחור וקדם צרתני אחור
 למע״ב כו׳ ולכו המוצא פי ה׳ שבמאכל הוא ממדרגות עליונות וגבוהות
 יותר ולזאת יש בו כח להמשיר המשכות חיות נפש האדם והתקשרותה
 והתלבשותה בגוף. והגה כמו שהוא במשל שהמאכל הגשמי מחיה את האדם

 שויה שישראל — מז״ש: נבוך 4: כמ״ש נזהר.

 גילוי פנימיות רצונו ית׳ וחפצו האמיתי להיות המשכת התורה והמצות
 וכמ״ש רקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל ונמשר בהן עונג העליון
 כמאמר אשר קדשנו במצותיו אשר הוא מלשון באשרי כי אשרוני בנות
 שהוא לשון שבח והילול ע״ד וטוב ויפה הנאמר באמת ויציב ואהוב
 וחביב ונחמד ונעים כוי. שנמשר עונג העליון מאור א״ס ב״ה הסוכ״ע
 שהוא מקור החיים מקור התענוגים להתלבש בתורה ומצות שלפנינו
 הנגלות לנו המלובשות בענינים גשמיים אשר כח זה להיות המשכה זו
 שלמעלה מעלה מן ההשתלשלות יורדת ומתלבשת למטה מטה באתעדל״ת
 זו תליא (ועמ״ש ג״נ מזה בביאור ע״פ יונתי בפי׳ כי קולר ערב ומיאן־ נאוה
 ובדיה ואהיה אצלו אמון בפי׳ ואהיה שעשועים יום עפ ועמ״ש בד״ה אוסרי

 לגפן ובפסוק וזכרתם את כל מצוח ועמ״ש בד״ה הבאים ישרש בפי׳ כי תהיו

 אתם ארץ חפץ כר), ולכו אמרו רז״ל שבתחלה יקבל עליו עול מלכות
 שמים ואח״כ עול מצות כי א״א לקבל עול מצות ולהיות נמשר בהן
 עונג העליון ב״ה כ״א ע״י קבלת עול מלכות שמים תחלה והיינו ואהבת
 שבפי ראשונה. ועמ״ש מזה בד״ח ראיתי והנה מנורת זהב, והנה על
 בחי׳ אתעדל״ת ואתעדל״ע זו נאמר ולבי ער כי הגם שאני ישנה
 בגלותא שאותותינו לא ראינו כנ״ל מ״מ אף בגלותנו לא עזבנו ה׳
 מבחי׳ רעותא דליבא בחי׳ רצון ותשוקה שיש בכל נפש מישראל לעורר
 את האהבה עד שתחפץ להתפשט מלבושים שבנוגה ובאתעדל״ת זו נמשכה
 אתעדל״ע המשכת עוגג העליון בתומ״צ אלא שהן בבחי׳ העלם ולא בגילוי.
 וזהו אותותינו לא ראינו לא ראינו דייקא שאינו נראה וגגלה לעיני בשר
 עין בעין ממש. אבל מ״מ אותותינו קיימות שהן אותיותינו דהיינו
 אותיות התורה ותפלה הנמשכות למטה מאור א״ס ב״ה. וע״ז נאמר
 לעושה נפלאות גדולות לבדו שממשיד נפלאות גדולות תמיד אלא שהן
 בבחי׳ לבדו דהיינו בבחי׳ העלם כי תפלה במקום קרבנות תקנום רק
 שע״י הקרבנות אשה ריח ניחוח לה׳ היה עי״ז גילוי שכינה ממש
 בבהמ״ק והיה אש יורד מלמעלה אריה דאכיל קורבנין משא״כ ע״י
 התפלה נעשה המשכה זו בבחי׳ העלם, ועמ״ש מזה סד״ה צו את בנ״י
 ואמרת אליהם את קרבני כוי, אבל מ״מ גם ע״י התפלה מתעלה הנפש
 לאשתאבא בגופא דמלכא ולהמש׳יר משם חיים וחסד שפע אור א״ס
 ב״ה הנעלם ומתלבש באותיות התורה והתפלה, ולא עוד אלא שקול
 דודי דופק דופק הוא על היד והיינו הארה והמשכה בבחי׳ חיצוניות
 שהוא חיצונית ההארה מן הלב שכמו שנמשד בדפיקא דליבא בבחי׳
 פנימיות כד מתראה המשכה זו בבחי׳ חיצוניות דפיקא על היד והנה
 בבחי׳ פנימיות בדפיקא דליבא נמשכו המשכת התורה והמצות ויקם
 עדות ביעקב בו׳ ובבחי׳ חיצוניות הן המשכות חסדי ה׳ עמנו תמיד
 כעל כל אשר גמלנו לעושה נפלאות גדולות וגו׳ נותן לחם לכל בשר
 כו׳ הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד כוי, וזהו עניו דפ״ק אותיות
 פק״ד שמזה נמשר להיות וה׳ פקד את שרה פקד פקדתי אתכם ואת
 העשוי לכם במצרים ועמ״ש ע״פ אלה פקודי כו׳ אשר פקד ע״פ משה:

 ב והנה על התעוררות בחי׳ רעותא דליבא זו אמר הכתוב פתחי לי
 אחותי רעיתי אחותי הוא האהבה הטבעית המסותרת בלב
 ב״י ובנפשם האלקי׳ שטבע זו היא מחמת מקור חוצבה ושרשה שהיא
 חלק אלוה ממעל ממש כי חלק ה׳ עמו, ולכן נקרא אהבה הטבעית
 זו בשם אחותי שהיא כאהבת אח ואחות שאהבתם היא בטבעם מחמת
 תולדותם. ואמר פתחי לי שאהבה זו צריד לפתוח ולהוציאה ממסגר
 ומאסר הגוף והנפש הבהמית ע״י בחי׳ רעותא דלבא לעורר את האהבה
 כוי וכנ״ל, (ועוד נת׳ עניז אחותי בד״ה כי תבואו אל הארץ בפ׳ בהר וענין רעיתי

 נת׳ שם באופן אחר), ורעיתי פי׳ פרנסתי ע״ד מארז״ל ישראל מפרנסץ
 כו׳ וכמ״ש רועה ישראל האזינה כו׳ שהקב״ה כביכול רועה וניזון מישראל

. קרבני נוי: בבור 4 הוא בסוגריים.  שו״ה התפלה — ועמ״ש.
 שו״ה העשוי — ועמיש .. משה: בבוך 4 הוא בסוגריים.



 68 לקוטי שיר השירים תורה

 לחסדו ע״י עיני תמיד אל ה׳ כוי, ומזה נמשד עוד בעילוי אחר עילוי
 עד שיהיה בבחי׳ תמתי שארז״ל ברבות בשה״ש תמתי תאומתי שכנס״י
 הם תאומתו של המקום ב״ה שהקב״ה נקרא בשם חתן וכנס״י בשם כלה
 המזדווגת להחתן ונעשית לו תאומתו, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו
 שנקרא תמתי מלשוו שלימות שהיא משלמת אותו ית׳ כביבול להיות נקרא
 בשם תם ושלם ובלעדי כנס״י אין לו תמות ושלימות אמיתי כביכול כי
 דכר בלא נוקבא נקרא פלג גופא (ע׳ נזהר* ויקרא ד׳׳ז ע״ב). ועל זה אמרו
 רז״ל ע״פ ועשיתם אתם אתם כתיב מעלה אני עליכם כאילו עשאוני כוי.
 וביאור עניו זה דלכאורה אינו מובן איר שייר עשיי׳ כלפי מעלה. אך
 הענין הוא כי שלימות הבורא מה שנקרא רחום וחנון ארד אפים וכו׳
 לא בא לידי גילוי כ״א בהתהוות העולמות והברואים שנמשר ונתלבש
 אור א״ס ב״ה דלאו מכל מדות כו׳ בבחי׳ מדת החסד ורחום וחנון
 כר. והמשכה זו באתעדל״ת תליא כנ״ל כי חסד דרועא ימינא ע״י
 צדקה וחסד שישראל עושיו למטה. וגבורה דרועא שמאלא ע״י בחי׳
 שמאל דוחה שהוא בחי׳ אתכפייא סט״א נעשה שמאלו תחת לראשי
 שגורם נשיאת ראש בבחי׳ הסתלקות דאםתלק יקרא דקוב״ה וע״י
 אתהפכא סט״א בועשה טוב גורם בחינת וימינו תחבקני הוא בחי׳
 ימינו וחסדו של הקב״ה. כמ״ש אהבתי אתכם אמר ה׳ שהיא המקפת
 את הנפש באדם החובק את חבירו מאחוריו ומקיפו שאינו מניחו
 להפרד ממנו כד הוא האהבה הבאה מלמעלה שהיא למעלה מכדי שתוכל
 נפש האדם שאת ואינה מתלבשת ומתעלמת בתור הנפש רק שהיא
 מקפת וסובבת אותה עד שתהא צרורה ומוקפת בצרור החיים את ה׳
 ממש לבלתי הפרד ממנו. וזהו כאלו עשאוני דקאי על עשיית החסד
 והגבורה שהן בחי׳ כלים ומשכן להשראת אור א״ס ב״ה כי אור בלא
 כלי אינו אור הנגלה ומושג כלל ואין העולמות יכולים לקבלו והתהוות
 העולמות הוא כדי להראות גילוי שלימותו ית׳ רחום וחנון כוי. ולכן
 עשיית הכלים נחשבת כאלו עשאוני ממש להיות המשכת גילוי שלימותו
 ית׳ שהוא ע״י התלבשות אור א״ס ב״ה בבחי׳ כלים בחכמה ובחסד
 ע״י אתעדל״ת של ישראל. (ועמ״ש עוד מעניו יונתי תמתי בםמוד בד״ה

 ששים המה מלכות כר):

ך הנה הגורם לכל הבחי׳ הללו הוא מ״ש שראשי נמלא טל.  א
 והעניו הוא דכתיב אהיה כטל לישראל לא בגשמים שנעצרים
 לפעמים מחמת מעשה התחתונים אבל טל אינו נעצר לעולם אפילו
 שנים כשני אליהו שאמר אם יהיה טל ומטר כו׳ ואעפ״כ לא פעל
 אלא עצירת המטר ולא הטל. והטעם כי הנה יש אתעדל״ע שתלוי
 באתעדל״ת. ויש אתעדל״ע שאינו תלוי כלל באתעדל״ת כי אתעדל״ע זו
 היא מדרגה עליונה מאד נעלה באור א״ס ב״ה הסוכ״ע כוי. שאין
 אתעדל״ת מגעת לשם ואינה נחשבת שם למאומה וכחשיכה כאורה
 ומשם יורד הטל. ולכן אין לו מעצור ממעשה התחתונים שאינו מעכבו
 חטא ועת כלל כי למענו ית׳ יעשה ולפניו כחשיבה כאורה. (ועמ״ש מזה
 סד״ה האזינו השמים). וזהו שראשי נמלא טל ראשי דוקא, דהנה מבואר

 למעלה בעניו ולבי ער שאיו דומה ההשפעה והילוד החיות שמהלב
 אל האיברים להשפעה שמהמוח לאיברים שההמשכה מהלב יש בה
 העלאה תחלה ואח״כ הוא המשכה משא״כ ההשפעה מהמוח היא
 המשכה לבדה. ולבן עניו הטל שהוא האתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת
 נקרא שראשי נמלא טל הוא בחי׳ מוחא ועיץ זח״ג פ׳ שלח (דקם״א
 ע׳׳ב), וזהו שארז״ל פתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם כפתחו

 של אולם ורמזו בזה למ״ש בפ״ב דמדות כל השערים שבמקדש היו
 להם דלתות חוץ משל אולם. והענין הוא כי הנה השערים הם
 שערי ההשפעה להמשיד חיות ומזון לעולם והדלתות הם לסגור
׳ (עמ״ש מזה בד״ה והבדילה הפרכת) כי לפעמים השערים  השער מ

 *) עיין בהוספות.

 ימחבר נפש האדם בגופו מפני מוצא פי ה׳ שבו, כד הוא בנמשל
 באתערותא דלתתא זו בבחי׳ ביטול והתכללות שנקרא בשם אכילה
 למעלה שממשיך חיות ואור א״ם ב״ה להתלבש בבחי׳ גופא חסד דרועא
 •מינא גבורה בו׳ הוא מפגי מוצא פי ה׳ הוא כח וחיות אלקות שיש
 לישראל בשרשם שהוא ממדרגות עליונות שבאור א״ם ב״ה כי ישראל
 עלה במחשבה. ופי׳ עלה במחשבה כי יש ג׳ מיני מחשבות כמ״ש כי
 לא מחשבות, מחשבותיכם לשון רבים מחשבה שבמחשבה דהיינו שחושב
 מחשבת שכל והבנה ודבר שצריד בו עיון הלב. ודבור שבמחשבה שחושב
 דברים בעלמא שאין בהם רק צירופי אותיות ואין מלובש בהם שום שכל
 והבנה. ומעשה שבמחשבה הוא כח המדמה שהוא רק דמיון לכל מה
 שרואה במעשה גשמיות ובפועל ממש. ועלה במחשבה היינו מחשבה
 שבמחשבה שהיא מחשבה עליונה (ועמ״ש ע״פ ויכתוב משה את מוצאיהם
 יבד׳ה יונתי בחגוי הסלע. ובד״ה אם בחקתי תלכו, ועמ״ש מעניו ב׳ בחי׳

 שבמחשבה בד״ה שובה ישראל עד/ ושרש התהוות העולמות והתלבשות אור

 א־׳ס ב״ה בבחי׳ חכמה וחסד הוא מבחי׳ דבור ואמירה שבמחשבה כמ״ש
 כי אמרתי עולם כו׳ ויאמר אלקים יהי אור כו׳ והן הן צירופי אותיות נמשכות
 ־.״אור א״ס ב״ה להאציל כלים די״ס כמבואר במ״א, ולכן יש כח בשרש נש״י
 שהוא מבחי׳ מחשבה שבמחשבה להמשיך חיות ואור א״ס ב״ה ע״י שבטל
 ונכלל ממש באלקות באתעדל״ת זו והוא הוא בבחי׳ המאכל שמתעכל
 ונהפד לדם הנפש וממשיך חיות כוי. וזהו כי אמרתי עולם חסד יבנה
 שהחסד נבנה ע״י כי אמרתי אמירה בלב שלי שישראל עלה במחשבה
 (ועמ״ש מזה לעיל בד״ה לסוסתי וע׳ בפי׳ הרמ״ז בפ׳ תולדות בדף קל״ה על

 ?נין בעשרה מאמרות נברא העולם והלא במאמר אחד יכול להבראות כו׳ ע״ש),

 וסי׳ כי אמרתי עולם שהאמירה באה לבחי׳ עולם בעשרה מאמרות
 שנברא העולם יהי אור יהי רקיע כוי. ומזה נמשר חיות העולמות
 בפנימיות ובחיצוניות. בפנימיות ויקם עדות ביעקב כו׳ ובחיצוניות
 קול דודי דופק אותיות פק״ד פקד פקדתי כוי. ווהו האותיות
 שאלוני על בני ועל פועל ידי תצווני על בני בבחי׳ פנימיות ועל פועל

 ידי בבחי׳ חיצוניות:
 : והנה באתערותא דלתתא זו שע״י בחי׳ פתחי לי אחותי רעיתי

 יעלה ויבא ויגיע למדרגה יותר עליונה הוא בחי׳ יונתי
 ״הוא בחי׳ עיניר יונים כמו זוג יונים שמסתכלים תמיד זה בזה
 ונהנים בראייתם זע״ז. ולא זזה חיבתם מלהסתכל זה בזה. כד יהיה
 האדם בבחי׳ זו שהוא בחי׳ לאסתכלא ביקרא דמלכא לאסתכלא תדיר.
 ועל זה נאמר עיני האדם לא תשבענה. פי׳ עיני האדם הוא האדם
 הגדול בענקים זה אברהם אבינו שעליו נאמר הלור ונסוע תדיר בלי
 הפסק תמיד הלזך ונסוע ממדרגה למדרגה עד הנגבה שנקרא אברהם
 אוהבי ותמיד לא זזה חיבתו להמקומ ב״ה. ולכן אמרו רז״ל בכל יום
 יהיה בעיניה דברי תורה כחדשים שלא שבעתם העין. (ועמ״ש בפ׳
 בחקותי בפי׳ ואכלתם ולא תשבעו) והיינו מחמת התבוננותו בגדולת
 א״ס ב״ה שאין לו סוף כוי. ואין ערוד אליו ית׳ דכולא קמיה כלא כו׳
 וכטפה מים אוקיינוס כו׳ והוא המחדש בטובו בכל יום תמיד מע״ב
 מאין ליש ממש והתחדשות זו היא רק הארה בעלמא הודו וזיוו של שמו
 על ארץ כו׳ שהזיו מתחדש מאיו ממש מאיו תמיד ותמיד הוא מתחדש ולזאת
 וקדושים בכל יום יהללוך סלה קדושים אלו הנשמות שלמעלה בכל יום
 תמיד יהלליד סלה בלי הפסק ממדרגה למדרגה עד רום המעלות למעלה
 עד אין קץ וסוף ולמטה עד איו תכלית. ואי לזאת לא תשבע עין
 מלראות ולאסתכלא ביקרא דמלכא תדיר ולהיות שש ועלז בה בראיה
 זו ולהתענג על ה׳ הוא אור א״ס ב״ה המתגלה בנפשו המשכלת שהיא
 קרבת ה׳ ממש וצדיק באמונתו זו יחיה בו׳ כמ״ש בםש״ב פל״ג.
 ובאתערותא דלתתא זו אתעדל״ע כר ממש עץ ה׳ אל יראיו למיחלים



 לקוטי שיר השירים תורה לה

 ולכן הבהמה יותר חזקה ובריאה מאדם מפני שהיא מבחי׳ הגבורה ששרשה
 מעולם התהו ולכן כשמתעלה הנפש הבהמית היא בעילוי יותר ובענין
 מקום שבעלי תשובה עומדיו מ׳׳ אד עלייה ובירור זה אינה נעשית
 בפעם אחד אלא לעולם כל ימי שנותינו בעוה״ז צריד בירור אחר בירור
 שהרי ומלכותו בכל משלה וכעגץ גלו לאדום שכינה עמהם היינו התלבשות
 השכינה וידידתה בע׳ שרים להחיותם כר, וצריד להעלותה תמיד והוא
 נקרא בחי׳ אכילה למעלה רועה ישראל דהיינו עד״מ כמו המאכל שמחיה
 את האדם מפגי שהוא מוצא פי ה׳ היותר גבוה מן מוצא פי ה׳ שבנשמת
 האדם כמארז״ל אחור למעשה בראשית, כר הנפש הבהמית ששרשה
 מעולם התהו שהוא לפני מלד מלד וע׳׳י הבירור היא נעשית בחי׳
 אלהות ע״י התהפכות בבחי׳ ביטול לאלהות ממש ואהבת בבל לבבר
 ובכל נפשד ובכל חפץ ותעגוג מי לי בשמים כו׳ ונחמד ונעים ונורא כוי.
 וזהו תכלית עליית׳ לאשתאבא בגופא דמלכא ממש ועי׳׳ז היא ממשכת
 חיות ואור א׳׳ס בכלים דאצילות וזהו ועשיתם אתם כאלו עשאוני,
 (ועיין לעיל נתבאר בע׳׳א קצת דהיינו שמצד שרש נה׳׳א עצמה שעלו
 במחשבה כו׳ למעלה מחיות הכלים דע״ס עי׳׳ז יש בכחן להמשיד חיות
 ואור א״ס ב״ה בע״ס כוי, ועמ״ש* ע״פ ביום השמיני שלח ושני הענינים
 אמת, ואפשר שזהו ג״כ ב׳ בחינות דאחותי ורעיתי וכדלקמן/ ולכן נקרא
 הקב״ה בשם לב כמ״ש צור לבבי כו׳ כי הלב מקבל הדם מהכבד
 שהכבד מבשל הדם ושולח המובחר ללב וגסגר ואח״כ נמשד כח מן
לחה שיוצא  המוח ופותח את הלב ואזי נמשר ומתפשט הדם ממנו ו
 ממנו לריאה ומתחבר ונמשר לכל האברים כד הקב״ה נקרא בשם לב
 עד״מ שמקבל מאתעדל״ת מבירור נפש הבהמית שנתברר בבחי׳ ואהבת
 בכל לבבר כוי שהוא נקרא העלאת מ״ן עד״מ המאכל שנתברר והכבד
 שולח המובחר ללב כר, ועי״ז נמשד המשכת מ״ד שיורד המשכה מח״ע ופותח
 את הלב ומשפיע החיות שבתוכו למטה, ולכן כמו שהלב דופק ברצוא

 ושוב מפני הסגירה והפתיחה הנ״ל בו החיות רצוא ושוב כוי:

 והנה בגלות נאמר אני ישנה אותותינו לא ראינו שההעלאה אינו כשלימות
 בכל לכבד וגם ההמשכה איגה בבחי׳ גילוי ממש להיות גגלה אור
 א״ס ב״ה לעיני בשר, כמו בזמן ביח המקדש שהיו רואיו אש שיורד מלמעלה
 אריה דאכיל קרבנין כו׳ וגם אותות ומופתים שראו את היד הגדולה אשר
 עשה ה׳ כו׳ משא׳׳כ בזמן הגלות שדומה כאילו העולם כמגהגו נוהג כפי הטבע.
 אד מ״מ ולבי ער שלכו הגלות דומה לשינה שכל החיות הוא כשלימות רק
 שנסתם מראה עיניו שאינו רואה וכן ההעלאה והמשכה הנ׳״ל נעשה אלא
 שאינו בגלוי כי הנה ארז״ל שתפלות במקום קרבנות תקנום, אן־ ההפרש שבין
 תפלה לקרבנות שבקרבנות בזמן המקדש הי׳ נמשד גילוי אלהות בגילוי ממש
 אבל בתפלה הוא בהעלם ומזה נמשד עוד להיות קול דודי דופק דפק שעל
 היד הוא חיצוניות ודפק שבלב הוא פנימית וכ״ז נמשד ע״י המשכה מהמוח
 ללב כוי, ובמ״כ למעלה ע״י האתעדל״ת והרצוא נמשך האתעדל״ע והשוב
 ג״כ בב׳ בחינות פנימית וחיצוניות, הפנימית היינו המשכת התורה ויקם עדות
 ביעקב ותורה שם בישראל תשב״כ הוא בחי׳ מוחין דאבא ותשבע׳׳פ מבחי׳
 מוחין דאימא, וההמשכה היא פנימית בלב ממש(וע׳ מעניו קול דודי דופק
 בפי׳ הרמ״ז בזהר וארא דכ״ו ע״א ואי איתער כוי)• אד ההמשכה הב׳ היא
 חיצוניות והיא נמשכה מבחי׳ אחוריים דאבא והוא בחי׳ הדפק שדופק על היד
 כמו שדופק על הלב, שהדפק ההוא ג״כ מבחי׳ חכמה ולכן יש בו בחי׳
 נקודות קמ״ץ פת״ח כוי שעי״ז גיכר החולי באיזו בחי׳ פגם כמ״ש בלק״ת
 פ׳ וירא ובמ״ח, והיינו כי הנקודות הם בחכמה ושם הוא אור א״ס כי איו אור
 א״ס שורה אלא בחכמה ומשם נמשד הדפק אלא שהוא נמשד מבחי׳ אחוריים
 היינו כי דפק אותיות קפ״ד(שהוא מספר וחשבוו אחוריים דשם ע״ב ע׳
 בע״ח שער רפ״ח ניצוצין פ״ב מדרגה ח׳ כו׳) ושם הוא שרש הפקידה

 •) עיין בהוספות.

 נסגרים לפי מעשה התחתונים אבל פתח האולם לא היו בו דלתות שתמיד
 היה פתוח לפי שהוא רומז לההשפעה היוצאת תמיד בלי הפסק ובלי
 מעצור ממעשה התחתונים שאין אתעדל״ת מגעת עד שם, אן־ זהו דוקא
 בהשפעה הנשפעת לעוה״ז הגשמי שהיא מושפעת מבחי׳ חיצוניות של
 עולמות עליונים אבל בבחי׳ פנימיות עולמות עליונים צריך• להיות תחלה
 כל האתעדל״ת כולה עד היכו שכחה מגעת ואח״כ דוקא מתגלה ויורדת
 בבחי׳ פנימי׳ עליונה ומאד נעלה מה שאין אתערותא דלתתא מגעת עד
 שם וזהו שאמרו רז״ל פתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם כפתחו
 של אולם. ולהסביר זה העניו בעבודת הי. הנה נודע כי ראשית
 ההשתלשלות הוא מחכמה ולמטה. ומחכמה ולמטה הנה הנפש האלקית
 היא מתלבשת בגוף וגפש הבהמית וצריר האדם להגביר הנפש האלקית
 ולהוציאה ממסגר הגוף ונפש הבהמית. אד רצון שבגפש הוא בבחי׳ רצון
 עליון שהוא למעלה מההשתלשלות. וכר רצון זה איגו מתלבש בנפש
 הבהמית כלל• אד אינו שורה ומתגלה בנפש האדם בבחי׳ גילוי עד
 שיעשה כל מה שבכחו והנה אץ בכח נפשו להגביר כ״א מחכמה ולמטה
 דהיינו שישים עיקר חכמתו בחכמת התורה וכן מדותיו שהוא אהוי״ר כוי
 יהיו רק לה׳ לבדו. משא״כ הרצון שהוא בבחי׳ מקיף ואינו מלובש כלל בנפש
 אין בכח נפשו לשנותו רק כשיהי׳ שלימות מחכמה ולמטה כל מה שיש
 בכח הנפש אזי ממילא יאיר ויתגלה אור הרצון עליון ב״ה ברצון הנפש
נו כדי  בבחי' גילוי (וכמשנ׳׳ת לעיל בד״ה צאינה ויאינה בפי׳ עשה רצונו ביגו
 שיעשה רצונך כדצונו ועמ׳׳ש בד׳׳ה כי תצא בפי׳ מ׳׳ש בזהד מאן דקטיל לחויא

 יהביו ליה ביתא דמלכא כוי). ובזה יובן פתחו לי כחודה של מחט דהייגו

 מבחי׳ ההשתלשלות מחכמה ולמטה שהוא בחי׳ חודה של מחט לגבי
 אור א״ס ב״ה הסכ״ע שאץ ערוד אליו ית׳ כי נשגב שמו לבדו רק
 הודו וזיו של שמו על ארץ ושמים כוי. ואני אפתח לכם כפתחו של
 אולם היינו אתערותא דלעילא העליונה שלמעל׳ מההשתלשלות הוא
 רצון העלית ב״ה שהוא בבחי׳ סובב כל עלמין שלמעלה מן ההשתלשלות
 ורצון זה הוא הגורם להיות נמשד ממנו רעותא דלבא לעורר את האהבה
 בבחי׳ אחותי רעיתי יונתי תמתי מחמת שראשי גמלא טל שהטל שהוא
 מבחי׳ רצון העליון ב״ה נמשד ונתלבש בבחי׳ ראשי היא בחי׳ חכמה בו׳
 וד״ל (ועיין ברבות ע״פ אני ישנה כו׳ שמות פ׳ בי. ק״כ ב׳. ר״פ תרומה.
 ס״פ פקודי ובשה״ש ע״פ אני ישנה ובקהלת ע״פ דברתי אני עפ לבי באסתר ע״פ

 בימי אחשורוש זהר ר״פ האזינו ובהרמ״ז שם. וירא קי״ב א׳ בשלח מ״ו א׳ צו ל״ג

 ב׳ אמור צ׳׳ה א׳ שלח קע״ד ב׳ פינחס דל״ג א׳ מרשם בספר בית אהרן ע״פ

 אני ישנה)'.

 להבין ביאור הדברים ע״פ אני ישנה ולבי ער כוי. הנה הנשמה
 ירדה מלמעלה מבחי׳ אלהות במו נשמת אברהם מעולם האהבה
 כי הנה יש בנשמות ע״ם היינו שכל ומדות ומתלבשות בע״ם של נפש
 הבהמית וכשהנשמה מעוררת אהבה ויראה שלה הן אהבה הטבעית כנר
 לפני האבוקה והן אהבה שכליות וכיון שהוא מלובשת בנפש הבהמית שבאדם
 הרי גם נפש הבהמית מסכמת ומתרצית לאהבה זו ואתכפייא ואתהפכא
 כו׳ וזהו תכלית ירידתה לצודד עלייה. ולהבין מפני מה נקרא עלייה
 כשנהפכה נה״ב, והענין כי הנה נפש הבהמית נלקחה מפני אריה פני
 שור כו׳ שהם חיות הקדש והנה בבריאה הם שרפים וביצירה חיות
 ובעשיי׳ אופנים וכולם בקדושה עצמה שכבר נתברר דהיינו שנמשר בהם
 בחי׳ ביטול והאופגים ברעש גדול כוי, אן־ נפש הבהמית שבאדם שהיא
 בחי׳ נפרד היא נלקחה מבחי׳ שמרי האופנים ופסולת שבהן שעדיין לא
 נבררו וצריכים בירור ע״י הנשמה ויש בהם בחי׳ פנימית ובחי׳
 חיצוני׳. הפנימי׳ ממנה היא נפש הבהמית שבאדם והיא בעלת שכל ומדות
 וחיצוני׳ ממנה היא נפש בהמה ממש. והנה מקור ושרש פני אריה כו׳
 הם מעולם התהו מלפני מלד מלד וימלוך וימת כוי שנפלו בשבירת הכלים



 תורה

 כמ״ש ואולם חי אני וימלא כבוד ה׳ בו׳). והנה ענין הפתיחה זו
 של פתחי לי נחלקת לב׳ בחי/ הא׳ היא אחותי היא אהבה הטבעית
 שבטבע הנפש מתולדתה כאהבת אח ואחות שאהבתם היא טבעית מצד
 תולדותם שהם ממקור ושרש א/ אד אין זו עבודה ולא נקרא עובד
 ה׳ בי עבודה היא מלשון עורות עבודים להיות עבודת עבד ועבודת
 משא כמ׳׳ש בזהר פולחנא דרחימותא והיינו לשנות את טבעו והרגלו
 כמ״ש בסש׳׳ב פט׳׳ו, ולשנות את טבעו בבחי׳ עבודה היא בחי׳ ב׳
 דפתחי לי שהוא בחי׳ רעיתי להיות אתכפייא ואתהפכא שנעשה מזון
 ומרעה כמו המאכל שמתעכל כו׳ והיא באה מחמת התבוננות נפש
 המשכלת בגדולת איים ב״ה איד דכולא קמיה כלא ולזה צריד יגיעת

 נפש ויגיעת בשר כוי כמ׳׳ש בלק״א וד״ל:
 ג יונתי היא מדרגה שלמעלה מזו שהיא בחי׳ הסתכלות ביקרא דמלכא
 תמיד ועל זה נאמר עיני האדם לא תשבענה, האדם הוא האדם
 הגדול בענקים זה אברהם שנאמר בו הלוד ונםוע תמיד ברצוא ושוב בלי
 הפסק בבחי׳ ביטול, וע״ז רמזו רז״ל בכל יום יהיו בעיניד כחדשים כו׳
 ומי איכא זקנה קמי׳ כו׳ והענין כמ״ש באדרא באסתכלותא דמצחא שע׳׳ה
 נהורין שהוא ענין ישועות מצמיח ישועות וישע ה׳ אל הבל כו׳ שהוא גילוי
 אור א׳׳ם ב״ה שלמעלה מעלה מו ההשתלשלות וכשמו כן הוא אין לו סוף.
 ולכן ההסתכלות הוא תמיד כיונים שנהנים תמיד מראייתם זע״ז ואינם
 שבעים מהנאתם כוי (ועמ״ש ע״פ חכלילי עינימ מ׳ וע׳׳פ לבבתני באחד מעיניך

 וע״פ ואתחנן כר ואראה את הארץ):

 תמתי הוא בחי׳ ומדרגה היותר גבוה ועליונה מכולם כי כולם הם
 בנפש האדם עצמו לצורר תיקון נפשו ממש, אבל תמתי היינו
 להשלים כל החסרונות היינו של זולתו ג׳׳כ כמו משרע״ה שהיה כולל
 כל ישראל תיקו בעד כלל ישראל, וכן בכל דור ראשי הדור הם הצריכים
 לתקן ולהשלים כל החסרונות והפגמים שלמעלה, אד היינו מי שהוא משרש
 א׳ כי האדם עץ השדה שיש בו כמה ענפים ויש שהם משרש א׳ וענף
 א׳ ומי שהוא משרש א׳ או מענף א׳ הוא ערב בעד חבירו יותר מכלל
 ישראל שכולם ערבים זה בזה. אך זה צריך לבא בבחי׳ גלגול ועיבור
 בשביל פגם חבירו כמ״ש בספר הגלגולים פרק ד/ ותיקון הפגם והשלימות
 הוא ע״פ יהודים עליונים וזהו מעלת תמתי שלתיקון הפגם צריר
 להמשיר אור חדש מלמעלה מעלה כידוע ליודעים, כי להשלים החסרונות
 צריד להמשיך אור א״ם שנקרא שלימותא דכולא ועי״ז נקרא תמתי
 שמשלים כל הפגמים והחסרונות כוי. (ואפ״ל ג״כ שארבעה בחי׳ אלו
 אחותי רעיתי יונתי תמתי הם נגד בחי׳ שם הוי׳ שיש בהנשמה כמ״ש

 ע״פ ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה):
 שראשי נמלא טל. פי׳ כי כל הבחי׳ הללו הגורם הוא בחי׳ טל שהטל
 אינו נעצר שהרי לא פעל אליהו אלא עצירת גשמים ולא
 הטל, והיינו מפני שהטל יורד ממקום גבוה שלמעלה מעלה מהשתלשלות
 ומשם הי׳ יורד המו לישראל, ונק׳ טלא דבדולחא והוא מז׳ תיקונים
 דגלגלתא, כמו עד״מ במוח האדם יש לחלוחית במוח יסוד המים רוחני משכן
 כח המשכיל בר עד״מ זהו עני! טלא דבדולחא לחלוחית דמו״ס כו׳
 והוא למעלה מהתחלת ההשתלשלות ושם אינו מעכב חטא ועון דלא
 באתעדל״ת תליא מילתא, וז״ש אהי׳ כטל לישראל כוי מפני שהוא
 אתעדל״ע בלי אתעדל״ת שאין אתעדל״ת מגעת שם אלא שלהיות
 ההשפעה משם בפנימית העולמות הוא כאשר יש שלימות למטה אזי
 שורה ממילא בבחי׳ גילוי. והנה כתיב שראשי נמלא טל שהטל מתלבש
 בבחי׳ חכמה אד קווצותיו רסיסי לילה קווצותיו הן בחי׳ שערות
 כי השתלשלות העולמות מא״ס ב״ה הוא רק דמיון ההארה היוצאת
 דרד שער כנודע שיש ב׳ בחי׳ בהשתלשלות הא׳ התלבשות
 הפרצופים והיינו בדרר השתלשלות והתלבשות חכמה במדות ומדות
 במחשבה שחכמה עצמה היא מלובשת במדות וכן המדות במחשבה
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 יה׳ פקד את שרה דהיינו כשנמשר בחי׳ אחוריים קפ״ד פקד, אבל בבחי׳ פנימית
 שרה אין לה ולד כי כשבא הארה מבחי׳ אחוריים דחכמה אזי יכול להיות
 נמשדולד לשרה אבל מבחי׳ פנימית אינו יכול לבא בהשתלשלו׳ למטה להיות
 ולד לשרה, וכמ״ש בלק״ת שם כי אין פנימית אבא עצמו יורד למטה רק מבחי׳
 אחוריו נמשר בחי׳ פקד את שרה וכו פקד פקדתי את העשוי כו׳ שנמשר
 אפי׳ בבחי׳ מצרים כו׳(וע׳ בע״ח שער הק״ש פט״ו מענין פנימית אבא, וע״ז
 נאמר ופני לא יראו רק לע״ל יהיה גילוי בחינה זו וע״ז יאמרו ליצחק

 לעתיד דייקא כי אתה אבינו ועמ״ש בד״ה ואכלתם אכול):

 ב פתחי לי. הנה ארז״ל פתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם
 כפתחו של אולם. כי כל השערים הי׳ להם דלתות חוץ משל
 אולם שהדלתות פעמים נסגרים והם כנגד אתעדל״ע אשר לפי אתעדל״ת
 וכשיש אתעדל״ת נפתח הדלת כוי. אמנם אתעדל״ת אינו יכול להגיע רק
 לבחי׳ חכמה ראשית ההשתלשלות וכולם בחכמה עשית ע״כ יכול אתעדל״ת
 להמשיך משם אתעדל״ע אבל למדרגת כתר אשר הוא למעלה מגדר
 ההשתלשלות (ועמ״ש בביאור ע״פ צאינה וראינה שאין הכתר ממנין
 ע״ס כו׳ וההתחלה הוא מחכמה, וגם מכתר למדרגת חכמה בא דרד
 דילוג) איו יכול העלאת מ״ן לעורר משם מ״ד רק ההמשכה משם הוא
 בא מעצמו (ועמ״ש מזה בפ׳ בשלח בד״ה וה׳ הולך לפניהם יומם), וע״ז רומז
 פתחו של אולם אשר לא הי׳ לו דלתות כלל. רק הוא פתוח תמיד מעצמו.
 אבל עכ״ז אין הארה זו מהכתר נמשך ומתגלה רק אחרי שיש שלימות
 למטה, דהיינו בבחינת השתלשלות מחכמה ולמטה אזי שורה ג״כ מה
 שלמעלה מהשתלשלות והיינו כשהאדם עושה כל מה שבכח נפשו
 בהכמתוומדותיו אהוי״ר ואזי ממילא נמשד רצון העליון שאץ כנגדו בכח נפש
 האדם, ולכן גם לכנוס לתור פתחו של אולם הי׳ צריד לילד דרד כמה
 שערים שהי׳ להם דלתות אלא שאז בהגיע אח״כ לפתחו של אולם עצמו
 א״צ לפתוח דלתות כי הוא פתוח ואין לו דלתות כוי, ודוגמא זאת מצינו
 בהארת הכתר בחג השבועות שהוא שער החמשים מנש״ב וע״ז
 נאמר תספרו חמשים יום. והרי אין סופריו רק מ״ט ימים שהם
 המשכות מ״ט שערי בינה ע״י שסופרין היום יום אחד היום שני
 ימים כו׳ ויום החמשים אין סופרין בשבועות. והיינו כי לשם אין
 מגיע כלל מעשה התחתונים ואין בנו כח להמשיכו ע״י ספירה
 אלא הוא נמשד מאליו וממילא בלי ספירה שלנו. אלא שעכ״ז אינו
 נמשך אלא בהקדים תחלה ספירת העומר מ״ט ימים דהיינו אחר
 שיאיר ויומשד האתעדל״ע מה שבכח האדם להמשיד כי אחר שיש לו
 שלימות.מלמטה ג״כ בבחי׳ ההשתלשלות אזי דוקא שורה ונמשד ג״כ
 ממילא מה שלמעלה מהשתלשלות ואתעדל״ת כוי, ולכן נאמר תספרו
 חמשים יום כו׳ שמעלה עלינו הכתוב כאלו המשכנו יום החמשים
 הגם שאין שייר בו בעצם ספירה והמשכה שלנו אד לפי שיום
 החמשים והתגלותו שממילא תלוי ג״כ בספירת מ״ט ימים תחלה.
 ועד״ז הוא ענין פתחו לי כחודה של מחט כי כל ההשתלשלות גק׳
 חודה של מחט נגד רצוו העליון כוי, (ועמ״ש מזה סד״ה ויקח
 קרח והנה פתחו של אולם היה ארבעים אמה והוא ב׳ פעמים
 כ״ף דהנה ההפרש בין אני לאנכי הוא הכ״ף כי אני הוא בבחי׳
 מלכות אבל אנכי הוא כתר ולכן אנכי הוא בחי׳ התנשאות יותר מאני
 כענין מלר המלכים, גם כ׳ ר״ת כתר וכו עשרים הוא גימט׳ כתר.
 והנה כתיב אנכי אנכי ב״פ אנכי היינו ענין כי גאה גאה ב״פ גאה
 והוא ענין ב׳ הבחי׳ שבכתר בחינה התחתונה שבמאציל ושרש הנאצלים
 וזהו שתוק כד עלה במחשבה כר היינו ב״פ כ״ף הנ״ל ע׳ בפע״ח
 שער נפ״א פ״ה ולכן ע״ז רמז פתחו של אולם שהיה גבוה ב״פ
 עשרים אמה, והוא ענין מ״ש לע״ל הנה ישכיל עבדי כו׳ וגבה מאד
 וזהו ואני אפתח לד כפתחו של אולם גם אולם לשון כח וחוזק וגם

 שרה אפי׳ — בע־ח: צ״ל: בפע״ח.
 שו-ה ע״ס — וההתחלה הוא מחכמה: בגוכתי״ק הצ״צ כאן סוף המוסגר.

 שיר השירים



 לקוטי שיר השירים תורה לו

 אהבה, ולכן מבקשת ממכוני באשישות גרבי יין המשומר שהוא בחי׳
 המקיים ומחזק את האהבה בל תמוט (וכמ׳׳ש בד׳׳ה חכלילי עינימ
 מיין ממה שטועם יינה של תורה פנימי׳ התורה נכנם יין יצא סוד
 הוא גילוי בחי׳ אהבה רבה כו׳ ונעשה חכלילי עינים התלהבות האהבה
 וגם חכלילי חיך הטועם כוי) רק תמיד יהיה בבחי׳ כלה כלתה נפשי
 לה׳ אחד וזהו בקשת כנם״י סמכוגי באשישות שעי״ז יהי׳ תמיד עיני
 אל ה׳ ולא לעסוק כלל בדברים תחתונים. וע״ז משיב לה הקב׳׳ה
ד וגוי (בפ׳ ויחי דרמ״ז א׳ קדושים פ״ד א׳ וברבות בשה׳׳ש) כי י נ י  הסבי ע
 עם היות שזהו בחי׳ גדולה אבל זה צ׳׳ל רק לפי שעה בשעת התפלה
 בחי׳ לאסתכלא ביקרא דמלכא, אבל אח״כ צ׳׳ל בבחי׳ שוב והוא תכלית
 הבריאה כי בשביל הדצוא בחי׳ חכלילי עינים כו׳ לא היה צריד להיות
 ירידת והתלבשות הנשמה למטה כי למעלה הרצוא יותר. ואין זה
 תכלית העבודה וכמ״ש במ״א ע״פ כי תבואו אל ארץ מושבותיכם.
 אלא צ״ל בחינת רצוא ושוב אם רץ לבד שוב לאחד דהיינו כשמתעורר
 אהוי״ר ורצון להדבק בה׳ אחד שוב לאחד להיות לו דירה בתחתונים
 להמשיד אלהות בזה העולם דוקא ע״י לימוד התורה בענינים הגשמיים
 באו״ה ודיני ממונות ומעשה הצדקה וגמ״ח ותפלה בכוונה עד״ז יהיה
 עיקר העבודה ולא בבחי׳ רצוא בלבד. וזהו הסבי עיניד שלא להיות
 הכל בבחי׳ רצוא בלבד וזהו מנגדי כמבואר בפ׳ אחרי(דע״ס ב׳) בעניו
 שרפים עומדים ממעל לו. ועמ״ש בד״ה וישלח יעקב בענין בן עזאי,
 שהם הרהיבוני פי׳ לשון גדולה וכמ״ש והתגדלתי כו׳ כי בחי׳ רצוא
 הנ״ל נמשר מההתבונגות בגדולת ה׳ איד שלגדולתו אין חקר וכולא קמי׳
 כלא חשיבי ולכן ירצה ויחפוץ להתכלל למעלה ולא להיות למטה. אך
 רצונו ית׳ דוקא להיות לו דירה בתחתונים כי במקום גדולתו שם אתה
 מוצא ענותנותו משא״כ בחי׳ רצוא לבד הוא בחי׳ הרהיבוני בחי׳ גאה
 וגדלות להתעלות למעלה מבלי שיהיה בחי׳ הדירה בתחתונים הנק׳
 ענותגותו וכמ״ש אשירה לה׳ בחי׳ רצוא כי גאה גאה בחי׳ רוממות כוי.
 והוא בחי׳ ועבד הלוי הוא להתעלות מעלמא דאתגליא לעלמא דאתכסיא
 הנק׳ הוא בחי׳ אתה הוא ה׳ לבדר, ולכן היה עבודת הלוים לשורר
 כוי, אבל הלוים היו כפופים לכהנים כמ״ש וילוו עליד וישרתוד כי
 העיקר הוא ההמשכה שאח״כ בחיי שוב כוי, וגם ניגרו הלוים היה
ה כוי להמתיק הגבורות ה  בבחי׳ רצוא ושוב ולכן והניף אותם א
 בחסדים. כי בחי׳ השוב זהו אמיתית גדולתו יותר וכמאמר וענוה
 גדולה מכולם. ותדע שהוא כן שהרי נאמר רם על כל בו׳ מי כה׳
 אלקינו כו׳ המשפילי בו׳ פי׳ שעכו״ם מגשאים ג״כ אותו ומפני רוב
 התנשאותם אותו דקרו ליה אלהא דאלהיא הגבה למעלה הם ממעטים
 המשכת אלהותו בזה העולם כי אומרים שזהו השפלה אצלו להשגיח
 למטה. אבל באמת מי כה׳ אלקינו המגביה, לשבת יותר מן הרוממות
 שהם מחשבים כי הם סוברים שההתהוות ממנו ית׳ ע״ד עילה
 ועלול ושיש רבוי השתלשלות עילה ועלול כל כד עד שנתהוה עולם
 השפל. ולכן הוא השפלה לעילה וסבה ראשונה להשפיל א״ע כ״כ
 למטה ועל כן סוברים שאינו משגיח למטה כו׳ אבל באמת שהוא ית׳
 למעלה מעלה מבחי׳ זו דעילה ועלול כי הוא ית׳ בחי׳ םכ״ע ואצלו ית׳
 הח״ע ועשייה גשמיות שניהן שוין א״כ כמו שמשגיח בח״ע כד ממש
 משגיח בעשיה הגשמיות ובכל מעשה האדם הלוכו ושבתו וקומו וכל
 צרכיו כו׳ וזהו ועגוה גדולה מכולם והיינו כי גאה גאה שרוממותו
 יותר מבחי׳ גאה וגדולה והיינו המשפיל, לראות בשמים ובארץ.
 ומזה נשכיל ג״כ בדרד העבודה שאם העבודה רק בבחי׳ רצוא לבד
 להתכלל למעלה זהו שהם הרהיבוני שגדולתו ית׳ למעלה ואין זה
 רק מצד בחי׳ ממכ״ע והשתלשלות עילה ועלול בבחי׳ זו שייר לומר
 כן שגדולתו מתגלה למעלה יותר אבל באמת בבחי׳ סוכ״ע מעלה

 אבל השתלשלות העולמות מאור א״ם ב״ה שלמעלה מההשתלשלות שאיו
 אור א״ס ב״ה נמשר דרד התלבשות כלל דלית מחשבה כוי ורק מ״מ
 ההארה בא ממנו ואין עצמותו מתלבש בזה, ולכן לא מצאו בעלי הקבלה
 להמשיל ההארה ההיא אלא שיש לה אחיזה ויניקה כמו שערות שהן מותר,
 מוחין כוי, והן הן י״ג ת״ד דהיינו מה שנקרא הקב״ה בי״ג מדות הרחמים
 ה׳ אדר אפים לא שייר לפניו ית׳ מצד עצמו מאחר שאין העולם תופס מקום
 כלל נגדו אלא מצד ההארה הבאה לידי התהוות מקור ההשתלשלות
 והשערות הנ״ל נקי קווצותיו קוצא דשערי כוי יודי׳ץ ווי״ן כוי שהוא
 רק קוץ כוי. ולכן נאמר רסיס, לילה שהטל שיורד בלילה נעשה

 רסיסים לירד דרד בחי׳ שערות כוי וד״ל:

• 
 הסבי עיניך וגוי. והענין דהנה הצדיקים נקראו עיני ה׳ במ״ש
 עין ה׳ אל יראיו וכתיב יצרנהו כאישון עינו. והגה העינים
 הם בחי׳ פנים ששם עיקר החיות ראיה שמיעה וגם במקום שאדם רואה
 שם מחשבתו, משא״כ בחי׳ אחוריים איו שם רק חיות מועט מה שנלקח
 מהארה וזיו שבפנים והוא עניו השערות שאחורי עורף שהוא רק
 התפשטות הארה וזיו בלבד מן החיות שבפנים, כמ״כ ענין ישראל שהם בחי׳
 פנים ששם ראיה ושמיעה עיני ה׳ משוטטות כוי כדבתיב יאר ה׳ פניו
 אליר היינו שה׳ מאיר להם לישראל שיהיה להם בחי׳ פנים ורצון ותשוקה
 אליו ית׳(וכמ״ש לד אמר לבי בקשו פני שיהיה גילוי פנימית הלב והיינו
 ע״י את פניד הוי׳ אבקש כמ״ש כמ״א ע״פ כי תצא כוי וזהו כמים
 הפנים לפנים כוי) ומ״ש אח״כ עוד ישא ה׳ פניו היינו אף גם אם לפעמים
 עוונות מבדילים שאיו לנו בחי׳ פנים עכ״ז ה׳ בטובו עושה לנו בחי׳ פנים
 אף בלי דעת כלל וזהו ישא ה׳ פניו אליד כוי, (וכמ״ש במ״א שבחי׳ ישא
 הוא העלאה למעלה לבחי׳ שאץ שם בחי׳ אחוריים כלל שהוא למעלה
 מבחי׳ צמצום ולכן משם יומשר יתר שאת לישא ולהמשיד בחי׳ פנים אף
 גם בשעה שאין לנו בחי׳ פנים וכמאמר פנים אין לנו פניד לחלות, ובחי׳
 ראשונה נמשד ע״י מצות התורה וזהו את פניר הוי׳ אבקש והב׳ ע״י מצות
 דרבנן כמ״ש בגמרא והם מדקדקים עד כזית כוי), והנה פרעה אותיות
 העדף דהיינו שאין לו בחינת פנים כלל וכל החיות שלו הוא רק מאחוריים
 כמאן דשדי בתר כתפוי, וז״ש עשו אחי איש שעיר אף בהיותו אחי בקבלת
 הארה וזיו מעט מהקדושה הוא רק מבחי׳ שערות שהוא אחורי עורף
 ולא בחי׳ פנים כלל. וזהו עבדים היינו לפרעה כו׳ ויוציאנו כו׳ בבחי׳
 פנים, ולכן כ״א מישראל הרצון שלו תמיד לדבקה בה׳ אחד ואינו רוצה
 בשום אופן ליפרד ממנו ואף בעת עסקו במו״מ הוא רק בחי׳ שכחה
 שהוא ג״כ בחי׳ אחוריים. שהרי אף 1כשנזכר בעת עסקו על ה׳ אחד
 יתעורר לבבו מאד לה׳ אחד וזהו ומי כעמד כישראל גוי אחד בארץ אף
 בהיותו בחי׳ ארץ הוא גוי אחד (ועמ׳׳ש ע״פ שובה ישראל בו׳ בהיותו קרוב בו׳
 החזרת פב״פ) ומה שנדמה לנו שאינו בן הוא רק מחמת רוח שטות

 כוי. וזהו סמכוני באשישות דהנה בזמן הבית היה הקב״ה עמנו פב״פ
, שום מסר מבדיל (עמ״ש בפסוק כי ההרים ימושו) וה״ע אהבה  בל
 בתענוגים, משא׳׳כ עכשיו בגלות מחיצה של ברזל מפסקת כוי ונקי חולת
 אהבה שנחלשו חושי האהבה ואומרים על מר מתוק מפני שאין לנו
 טעם וריח כמ״ש טעמו וראו כי טוב ה׳ כו׳ טועמיה חיים זכו טוב ה׳
 לכל, ולכן אף שבעת התפלה יש לכל א׳׳ בחי׳ פנים להשתוקק מאד לדבקה
 בה׳ אחד עכ״ז בעת עסקו במו״מ הוא בהסתר פנים מה׳ אחד (וזהו
 יונתי בסתר המדרגה כי יונתי הוא כמ״ש עיניד יונים בחי׳ פנים
 ועכשיו הוא בסתר המדרגה כוי), ואף בלימוד התורה בפשטים גשמיים
 שנתלבשה התורה בהשתלשלות רבות ושוגות ג״כ אין לו בחי׳ פנים
 ודביקות לה׳ אחד מפני מחיצה המפסקת עתה להיות בחיי חולת
 שרה דרבנן — פרעה אותיות הטרף: באוה״ת כאן ע׳ תתקכד: ״משא״כ אוהיע איו להם בחי׳

 פנים כללי״ - ואולי שינוי מחמת הצענזער.
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 שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה שכולם מתאימות.
 הנה* פי׳ כעדר הרחלים הוא ע״ד מ״ש במ״א בד״ה ואלה
 המשפטים בפי׳ מ״ש וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה.
 שנשמות דאצילות נקרא אדם ונשמות דבי׳׳ע נקרא בהמה וכן המלאכים
 נק׳ בהמה פני אריה פני שור כו׳ וע״ז נאמר ונתתי עשב בשדר
 לבהמתד שהוא המשכת הדעת והיינו ע׳׳י משה רעיא מהימנא וזהו
 ענין קדוש ג״פ דישראל ומלאכים מקדשי לה לעילא ותתא בחדא שעי״ז
 נמשד הדעת כו׳ כמ״ש בפע״ח שער עשירי פ״ד וספ״ג וע״ש שער ז׳
 פ״ב. והנה ע״ז נאמר כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה. כמשל הרועה
 שמרחיץ צאנו ע״ש גבי שש שנים יעבוד כוי. ולהביו מהו עניו שעלו
 מן הרחצה וענין שכולם מתאימות, יש להקדים ענין ג״פ קדוש. דהנה
 עצמות המאציל ית׳ הוא רם ונשא וכל סדר השתלשלות דאבי״ע כלא
 חשיב קמיה וכמו משל ביטול טפה א׳ בים אוקיינוס ויותר מכן כי
 אין ערוד כלל אליו ית׳, וזהו אני הוי׳ לא שניתי אתה הוא קודם
 שנברא העולם אתה הוא משנברא העולם ואיו העולמות פועלים בו
 ח״ו שום שינוי בהבראמ מאחר דכלא ממש חשיבי, ולכן ההשפעה
 הנמשכת ממנו ית׳ להחיות הע״ס וכל העולמות מכונה בשם שערות
 וכמ״ש באד״ר (דקכ׳׳ח סע״ב) ת״י נימין דשערי בחושבן קדוש*, כי פי׳
 קדוש לשון הבדלה שהוא ית׳ מרומם לבדו ואינו נתפס ומתלבש
 בעולמות כ״א הוא סובב כולא עלמין בשוה השוה ומשוה קטן וגדול,
 ומה שנמשד ממנו בתור העולמות זהו רק כמשל הארה היוצאת דרך
 נקבי וחלל השערות שאינו נוגע כלל להעצמיות, ולכו קדושה תליא בשערא
 דדוקא מבחי׳ סכ״ע שהוא קדוש ומובדל משם א״א שיומשר ההשפעה
 רק בבחי׳ שערות משא׳׳כ למטה בהשתלשלות עילה ועלול כוי, וז״ש
 בנזיר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו שהנזיר עולה למקום גבוה
 ידמה לעליון. ולכן ממשיך השפע משערות דא״א שהוא בחינת קדוש
 אשר החכמה מאין תמצא היינו מבחינת שערות הנ״ל ונקרא אבא יונק*
 ממזלא כוי, ועמ״ש מזה בד״ה ונקדשתי בתור בנ״י, וזהו שאמרז״ל גבי
 נזירות הריני מסלסל פי׳ שמסלםל וממשיך מבחי׳ שערות דא״א שיתהוה
 מזה חכמה דאצי׳ בו׳ וזהו פי׳ קדוש קדש ו׳ שהוי״ו מורה על המשכת
 השפע מבחי׳ קדש העליון דרד השערות שהם כמו בחי׳ ווי״ן*. וביאור
 ענין כינוי ההשפעה בשם שערות (מבואר בד״ה ולא אבה וע״פ ועשית
 בגדי קדש בענין זקן אהרן כוי) שהשערות הן חלולין ויונקים מהמוחין
 שבראש ועכ״ז אין להם ערר ויחוס כלל עם המוחין כו׳ וכן הוא בחי׳
 האותיות דבורי הרב שבהם עובר השפעת השכל כו׳ ע״ש. אכן
 באמת גם משל זה אינו דומה להנמשל, שבהנמשל הרי עיקר ושרש
 התהוות החכמה הוא ע״י ההשפעה הנמשכת מבחי׳ שערות הנ״ל
 שהם בחי׳ האותיות משא״כ בהמשל בדבורי הרב לתלמיד שהתלמיד
 יש בו כח השכל מקודם רק שמבין שכל הרב ע״י עברי דרד
 האותיות כוי. ולכן השגת התלמיד יש לה ערך לגבי השגת הרב
 שהרי לא מהאותיות של הרב נתהוה עצם שכלו כי אם מנפשו המשכלת
 ולולי זה לא הי׳ מביו מאומה ע״י דיבורי הרב ואעפ״כ לא קאים
 אינש אדעתי׳ דרביה עד ארבעין שניו מאחר שעברה ההשכלה
 דרד צירופי אותיות הדבור כוי, אבל למעלה בהנמשל שהתהוות
 עצמיות חכמה דאצילות מהמאציל ית׳ הוא רק ע״י ההשפעה
 העוברת דרד אותיות הנקראים שערות ע״כ אין החכמה ערוד כלל

 לגבי למעלה מהחכמה כוי:
 ב והנה המשכת השפע מן המזלות דא״א לחו״ב הוא ע״י העלאת
 מ״ו מהבירורימ דבי״ע שע״י אתעדל״ת מעורר אתעדל״ע
 המשכת מ״ד ממזל השמיני ונוצר חסד. וזהו ענין שאומרים המלאכים
 וישראל קדוש להעלות מ״ן להמשיד מ״ד כוי. והנה עד״מ שמביאיז

 *) עיין בהוספות.

 ומטה שויו ולבן עיקר העבודה דוקא בבחי׳ שוב בלימוד התורה
 בעגינים גשמיים וצדקה וגמ״ח בפועל ממש וזהו מאמר הקב״ה
 לכנ״י שלא תהיה רק בבחי׳ רצוא לבד רק הסבי עיניר מנגדי ותהי׳
 עבודתד בדברים תחתונים להמשיר אלהות למטה וזהו ואל אישד תשוקתה
 והוא ימשול בר וזהו יתגדל ויתקדש כו׳ בעלמא די ברא כו׳ שלפי
 שהוא ית׳ קדוש ומובדל מכל העולמות ע״כ יומשר גילוי אלקותו
 בעוה״ז הגשמי כו׳ וכמ״ש במ״א בפי׳ המלד הגדול והקדוש בשמים
 ובארץ המלר הגדול היינו בחיי ממכ״ע אבל הקדוש הוא םוכ״ע ולכן

 הוא בשמים ובארץ בהשואה אי:
 שערך כעדר העזים. פי׳ אם תאמר איר יתכן הדרר הזה לעסוק
 בעבודה בדברים תחתונים הלא ח״ו בהעמיק מחשבתו
 בדברים תחתונים ישאר בלא שום דביקות וקדושה כלל לה׳ אחד וע״ז
 אמר שערר כעדר העזים ששערות הם מותרות הגוף לא עצמיות
 הגוף ולכן איתא בזהר שבשערות העזים יש יניקה לחיצונים. (וכד
 כשעוסק בדברים תחתונים נופל מבחי׳ פנים הנז׳ לעיל בבחי׳
 אחוריים שמשם נמשד השערות והמותרות והוא ההתחכמות בעניני
 העולם ונקי מותרי מוחין והוא בחי׳ כעדר העזים, משא״כ מבחי׳
 פנים אין מקום לשערות אלו כנ״ל, וא״ב איד אמר הסבי עיניר כו׳
 שלא להיות בבחינת רצוא כו׳ כ״א בבחי׳ שוב בעבודה בדברים
 תחתתים והלא מזה יוכל להיות נמשר בחי׳ שערר כו׳ דעם היות התומ״צ
 הם אדרבה. תכלית בחי׳ פנים כמ״ש באור פניד נתת לנו כוי אד כיון
 שנתלבשו בענינים גשמיים אשר העניגים גשמיים אלו הם בחי׳ אחוריים
 א״כ יוכל להיות נמשר אחר גשמיות הענינים ולכן אמרו האומר איו
 לי אלא תורה אפילו תורה אין לו ועמ״ש סד״ה להביו עניו הברכות
 בענין חותם בברוך), אד ע״ז אמר שגלשו מהר גלעד גלישא תרגום
 קרחת גלישתא ובזהר פ׳ ויחי(דרי״ז) מאן דגליש כו׳ ועמ״ש בד״ה כי
 תצא גבי וגלחה את ראשה. והיינו שאדרבה ע״י עסק התורה ומצות
 שהם עצמן מבחי׳ פנים לכן אף שנתלבשו בענינים גשמיים יש בכחן לדחות
 ולהעביר המותרי מוחין כשישים לבו לזה. וזה נמשר מהר הגלעד פי׳
 שזה כבר נעשה בימי יעקב ולבן ששמו גלעד מחיצה המפסקת כדבתיב
 עד הגל הזה אם נסתר כו׳ שלא יתקרבו הקליפות להקדושה כשיתראה
 הגל הזה. (והוא בחי׳ המסד המפסיק בין הקדושה לםט״א בחי׳ חשמ״ל
 ושרשו מהמסד המפסיק בין אצי׳ לבריאה, שע״י מסד זה לא יוכלו הקליפות
 להתקרב לקדושת האצילות שהוא אור התומ״צ), וענין הגל הזה בעבודה
 ומה שנק׳ הר הגלעד הוא מ״ש רז״ל רשעים נדמה להם כחוט השערה
 וצדיקים נדמה להם כהר ועמד כולם צדיקים פי׳ שכל איסור קטן נדמה
 להם כהר ומסד מבדיל בינו לביו קונו(וזה בא ונמשד מבחי׳ יראת חטא,
 וענין יראת חטא הוא בחי׳ יראה הכלולה באהבה שמצד עוצם האהבה
 מתיירא מן החטא שלא ינתק חבל האהבה כו׳ ולכן נדמה לו כהר ומסד
 מבדיל ונקרא הר הגלעד שהוא מחיצה המפסקת כוי. או הר הוא
 אהבה וחסד דקדושה שמזה נמשר יראת חטא להיות גל עד ומחיצה
 מפסקת בינו לםט״א, ועמ״ש מענין יראת חטא בד״ה ויקח קרח ובד״ה
 ראשי המטות ובד״ה אלה מסעי) וממילא כשישים אל לבו כל הנ״ל שהוא
 בחי׳ הר ומחיצה מפסקת אפילו עבירה קלה שבקלות ממילא לא ישאר
 חייו בעניני גשמיים בלי כוונת הלב המשכת אלהות בזה הדבר, וזהו גליש
 למטרוניתא עי״ז העבודה כי הוא גלישת השערות המטרוניתא ועמ״ש
 סה״ה ביום השמיני שלח גבי לפני קרתו כוי. גלער הוא של אבנים
 כשהבית נופל ונעשה חורבה נקי גל במ״ב אבנים הם אותיות
 וכשהצירופי אותיות הם בדברים בטלים נעשה בית חורבה ולכן זהו הר

 ומסד מבדיל כוי:
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 שפע המ״ד מן המזלות דאריך שהן בחי׳ מקיפים (יע׳ בפע״ח שער
 י״ב פ״ה). משא״כ העלאת מ״ן דפנימית ממשיר מ״ד מבחי׳ הא״פ
 שהוא למטה במדרגה מבחי׳ המקיפים. והמעלה הנמצאת בהעלאת
 מ״ן הפנימית היינו שהמ״ד נמשך מבחי׳ פנימית ועי״ז מתלבש בתור
 הכלי ממש ומתגלה בו בבחי׳ גילוי. משא״כ בהעלאת מ״ו דחיצוניות
 שאע״פ שהמ״ד נמשד ממקום גבוה יותר מבחי׳ מקיפים אן־ אינו מתגלה
 בבחי׳ גילוי בהבלי רק בבחינת מקיף שהוא כמ״ש כצנה רצון תעטרנו
 כצנה זו שמגין על האדם כד הרצון עליון הנמשד על ידי מעשה המצות
 תעטרנו להאדם בבחי׳ אור מקיף וכמ״ש כי אתה ה׳ מחסי עליון
 שמת מעונד כוי. (וביאור הדבר הנה ההעלאת מ״ן בפנימיות שהוא
 בתפלה מה שהאדם מעורר אהוי״ר בנפשו ועי״ז נמשך אתעדל״ע מבחי׳
 אהוי״ר עילאץ מבחי׳ אצילות להתגלות בנפשו שתפול עליו מלמעלה
 פחד ה׳ ואהבה רבה כמ״ש בהערה לתיקוו חצות נמצא זה המ״ד מתגלה
 בנפשו בבחי׳ גילוי ממש. משא״כ המשכת האור שע״י מעשה המצוה
 אינו מאיר רק בבחי׳ מקיף על הנפש ולא בבחי׳ פנימי׳ ממש, ועוד
 אפשר לומר כמ״ש באגה״ק בסופו וז״ל אבל התפלה היא המשכת אור
 א״ס ב״ה לבי׳׳ע בו׳ לשנות הנבראים מכמות שהם שיתרפא החולה וירד
 הגשם משמים לארץ ויולידה ויצמיחה משא״כ בתומ״צ שאין שינוי בקלף
 התפילין בו׳ ע״ש*. והנה תורה ומצות הם ג״כ פנימית וחיצוניות ועמ״ש
 מזה במ״א בביאור לפסוק וידבר אלקים את כל הדברים ובביאור ע״פ

 אלה מסעי):
 ג ומעתה נבוא לענין מ״ש בזהר דישראל ומלאכים מקדשי לי׳ לעילא
 ותתא כולא כחדא. דהנה בדרד כלל ההעלאה מ״ו
 של נש״י כמו שהם למטה מלובשים בגוף נקרא העלאת מ״ן בבחי׳
 חיצוניות לגבי העלאת מ״ן דמלאכים שאינן בגופות גשמיים, ולכן
 מתלהבים כרשפי אש האהבה בפנימי׳ וכן ביראה זעות מחיל כסא.
 ולכן העלאת מ״ן המלאכים נקרא העלאת מ״ו דפנימית. וזהו החילוק
 שבין הקהושה שישראל מקהשים למטה ובין העלאת מ״ו של קהושת
 המלאכים, ויש עוד מדרגה שלישית בהעלאת מ״ן והוא העלאת מ״ן
 דמקיפים עצמו, דהיינו הנשמות כמו שהם למעלה בלתי מלובשים
 בגוף. שזהו העלאת מ״ו מבחי׳ מקיפים עצמן, כי הנשמה כמו שהיא
 למעלה אין לה גוף וכלי המגביל כלל משא״כ המלאכים שיש להם
 גופים שהם רוחות ואש לוהט. וכמ״ש מזה במ״א בד״ה מזמור שיר
 חנוכת הבית, ולבן העלאת מ״ן דנשמות שבלי גופים נקרא העלאת
 מ״ו המקיפים לגבי העלאת מ״ן דמלאכים (אד* כבר נתבאר למעלה
 דעיקר האתעהל״ת והעלאת מ״ן זהו מנשמות ישראל המלובשים למטה
 בגוף. אשר ע״כ צ״ל הבחינת העלאת מ״ן שבבחי׳ מקיף שייד ג״כ
 למטה ממש בנשמה המלובשת בגוף. וכמשנ״ת במ״א בה״ה ראה
 ריח בני גבי ריח בוגהיו שבחי׳ תשובה הוא העלאת מ״ן שבבחי׳
 מקיף כו׳ וכן בכל אהם צ״ל כל ימיו בתשובה, וזהו בחי׳ בכל מאדר
 שהוא בחי׳ בלי גבול של הכלי והיינו בחי׳ מקיף אלא שזהו באמת בחי׳
 גילוי מן הנשמה שלמעלה מן הגוף שבבחי׳ מקיף וכמ״ש במ״א סה״ה
 שמאלו תחת לראשי. שבכל מאדר הוא בחי׳ עבודת עיקר הנשמה
 היינו בחי׳ המקיף בו׳ והמכוון שהמקיף מאיר בבחי׳ הנשמה שבגוף
 להיות בחי׳ בכל מאדר, ועד״ז נתבאר בד״ה שאו את ראש כו׳ לגלגלתם
 בפ׳ במדבר. ובד״ה כי תצא להמשיר גילוי אלקות מבחי׳ מזל היא
 הנשמה שלמעלה מו הגוף בו׳. ובביאור ע״פ ששים המה מלכות.
 בענין חסידים הראשונים כו׳ ע״ש ובד״ה ויקהל משה בעניו הנשמה
 יתירה שמתגלה בשבת כוי. והנה בכל לבכר ובכל נפשד זהו העלאת
 מ״ן דפנימית, אד פי׳ בכל נפשר הוא ג״כ לבושי הנפש מוהומ״ע
 אשר המעשה הוא העלאת מ״ן דחיצוניות כר. נמצא בכל לבבד

 שדה למטה — ונמשנ-ת במיא: בכת״י נוסף:בפ׳ תולדות.
 •) עיין בהוספות.

 מנחה לפני המלר שהעיקר הוא להביא דבר חדש כמו צפור המדברת
 שעי״ז ימשיד ויעורר לב מלכים אין חקר שיפנה לבקשת ההדיוט.
 וזהו ענין העלאת פדן מבירורי רפ״ח להיות ביטול היש כוי, ולכן עיקר
 העלאת מ״ן תלוי באתעדל״ת דנש״י המלובשים בגוף ודש בזהר בלק
 (דק״* ע״ב) כיון דאתו ישראל כו׳ נטלי עשייה ממלאכי השרת כו׳ כי

 עם היות במלאכים שייר ג״כ ביטול היש שהרי המלאד יש לו ג״כ
 גוף ולכן נאמר בהם ג״כ עושי דברו עושי לשון תיקון היינו ע״י
 ביטול היש כו׳ באמרו קדוש וברור׳ אף לפי שהגוף שלהם רוחני וגם
 כלום יצה״ר יש ביניהם כו׳ לכן ביטול היש של האדם למטה שהגוף
 ונה״ב מסתירים כו׳ הוא ממשיד אור גדול יותר וזהו דנטלי עשייה
 מנייהו ואץ הכוונה שאינם כלל בבחי׳ עשייה ותיקון דעושי דברו
 שהרי הם אומרים קדוש ובדוד גם עתה כוי. אלא הענין שהעשייה
 וההמשכה של המלאכים בטל לגבי עשייה והמשכה של ישראל וכמו
 ביטול והתכללות הדבור במחשבה או המרות בהשכל דר״ל שבטלים
 כנר לגבי אבוקה כו׳ ולכן אין המלאכים אומרים קדוש עד שישראל
 אומרים כמש״ש בזהר. ואעפ״כ המלאכים ג״כ אומרים קדוש שזהו
 עבודתם כו׳ ועמ״ש מזה בביאור ע״פ כי כאשר השמים החדשים.
 והנה העלאת מ״ן דנשמות ישראל הוא ע״י אתכפייא ואתהפבא מחשוכא
 לנהורא וממרירו למיתקו בשבירת תאוות הגוף ובמצות מעשיות, וז״ש
 בפסוק שאחר שיניד כו׳ כפלח הרמון בו׳ ישראל מלאים מצות כרמון
 שתיכף כשנולד מקיים מצוה ראשונה שנמול ביום השמיני ומטיפיו ממנו
 דם ברית המילה שזהו סיגוף לגוף לאכפיא כו׳ ואח״כ כשגדל מעט הולד
 לבית הספר ומלמדים אותו תורה ומחגכים אותו למצות וכשאינו
 רוצה ללמוד מכין אותו ברצועה ע״ד שכ׳ בהלכות ת״ת נמצא בכ״ז
 הוא מהפד מחשוכא לנהורא ולאכפייא לסט״א וכן בכל המצות כולן
 הוא סיגוף לגוף להכניע היצה״ר ולכופו בע״כ לקיום מ״ע ול״ת ודרבנן
 ולקדש א״ע במותר לו שעי״ז הוא מ^רר בירורים דבי״ע ונעשה מהם
 העלאת מיין למעלה להמשיד עי״ז מייד מבחי׳ מזלות דא״א. והנה כ״ז
 הוא בחי׳ ומדרגת ההעלאת מ״ן שבבחי׳ חיצונץת דהיינו ממעשה
 המצות וקיומו בפועל ממש וסיגוף הגוף והכגעת היצה״ר במעשה וכנ״ל
 שאפי׳ בתינוק שייר בו בחי׳ זו וזהו מצות מילה כנ״ל• אר יש עוד
 מדרגה ב׳ והוא העלאת מ״ן בבחי׳ פנימית דהיינו להיות מתפעל
 ומתלהב ברשפי אש האהבה אליו ית׳ וכן ביראה ופחד ה׳ שזהו העלאת
 מיין בבחי׳ פנימית. ועד״ז הוא ההעלאת מ״ו של המלאכים שאומרים
 קדוש שבוערים באהבה ושלהבת עזה וכלות נפשם אליו ית׳. (וזהו
 ההפרש ביו העלאת מ״ן שע״י התפלה להעלאת מ״ו שע״י המצות
 ששניהם הם בחי׳ העלאת מ״ן מבירורים כמ״ש בפע״ח שער א׳ פרק
 ז׳ וז״ל והנה אי אפשר שיתבררו הניצוצין מאליהן אם לא ע״י מי
 שיבררו אותם והוא כי ע״י התפלה והמצות בולם של בני אדם
 התחתונים נעשה הבירור הזה בו׳ עכ׳׳ל• אד התפלה עיקרה העלאת
 מ״ן הפנימית שהוא קיום מצות ואהבת והיראה והביטול ולכן נקראת
 עבודה שבלב למסור נפשו ורצונו אליו ית׳ וכמ״ש בזה בפ׳ אחרי
 בד״ה כי ביום הזה יכפר כוי, והמצות!הן העלאת מ״ן בחיצוניות וכמ״ש
 בע״ח שער פנימית וחיצוניות דרוש ג׳ וז״ל והוא שכל בחי׳ מעשה
 בחיצוניות וכל בחי׳ דבור ותפלה הוא בפנימיות עכ״ל וכמ״ש מזה פ׳

 חיי שרה בד״ה עיין בע״ח):
 והנה באמת יש מעלה בהעלאת מ״ן החיצוניות מה שאינו נמצא
 בהעלאת מ״ן הפנימית ויש מעלה בהעלאת מ״ן הפנימית
 מה שאינו בהעלאת מ״ן החיצוניות. המעלה שבהעלאת מ״ו החיצוניות
 שהוא בחי׳ מעשה היינו שעי׳׳ז נמשד המ״ה ממקום גבוה היינו מבחי׳
 המקיפים לפי שבחי׳ החיצוניות שרשו מבחי׳ המקיפים דהיינו שממשיכים
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 בד׳׳ה והניף הכהן אותם על לחם הבכורים בפ׳ אמור. ובד״ה צו את בנ״י כוי

 את הכבש אחד תעשה)]. והנה על ידי שעלו מן הרחצה אזי נעשים הג׳

 עדרים הנ״ל כולם בבחי׳ עדר אחד וזהו כעדר הרחלים. כעדר אחד
 כי כשהם בבי״ע הם בחי׳ ג׳ עדרים שמתחלקים לג׳ בחי׳ כנ״ל אבל
 כשעלו מן הרחצה אז נקראים עדר אחד, והיינו לפי שמקבלים המ״ד
 ממים עליונים שמלמעלה מהשתלשלות ששם הוא למעלה מגדר
 ההתחלקות השוה ומשוה קטן וגדול, שהוא הנק׳ קדש העליון שהוא
 למעלה מבחי׳ קדוש בוי׳ץ (שהוי׳ץ מורה על המשכה שהיא המשכת
 קדושתו ית׳ להיות ממכ״ע וסכ״ע שהוא המשכה והארה בעלמא בו׳
 משא״כ קדש בלא וי״ו אינו בגדר עלמין כלל, והוא למעלה מעלה מבחי׳
 ממכ״ע ומבחי׳ סכ״ע כו׳ וכמש״ל ע״פ צאינה וראינה) ונקרא הרחצה
 ששם נרחץ כל פשע ועון לפי ששם אין הפגם תופס מקום וזהו וזרקתי
 עליכם מים טהורים וטהרתם כר. והנה קדוש נאמר ג״פ שהוא ג׳
 המשכות לג׳ עולמות בי״ע, משא״כ קדש בלא וי״ו לא נאמר כ״א פ״א
 ולא ג״פ מפני שהוא למעלה מגדר ההתחלקות. ולכד גם המלאכים
 ונשמות כשעלו מן הרחצה. שמתעלים לקבל מבחי׳ מים עליונים שבעבר
 הנהר שהוא בחי׳ קדש העליון אז גם הם נכללים כולם בהתכללות
 אמיתי ונעשים עדר אחד*. וזהו שכולם מתאימות, כתאומים שנולדו בבת
 א׳ ממש. כד הג׳ עדרים כשמתעלים לרחוץ במים העליונים דבחי׳ קדש
 העליון, הם מתאימות כתאומים ממש בהתכללות אמיתי בלי שום
 התחלקות כלל ולכד נקרא אז עדר הרחלים שנכללים כאחד בעדר
 אחד. וז״ש בזהר דמקדשין ליה כולא כחדא. דהיינו ההעלאה מ״ן
 של קדוש דמלאכים ושל ישראל שלמטה. אף שהם למטה מחולקים
 בבחי׳ התחלקות עדר עדר לבדו לפי שאיו העלאת מ״ן דעשייה דומה
 כלל להעלאת מ״ן דיצי׳ כו׳ שזהו מבחי׳ חיצוניות וזהו מבחי׳ פנימית
 מ״מ התחלקות זו הוא רק מצד ההעלאה מ״ן, ולכן אומרים ג״פ
 קדוש נגד ג׳ מיני העלאת מ״ן הנ״ל. אבל ע״י שעלו מן הרחצה
 שהוא בחי׳ קבלתם המ״ד שהוא מבחי׳ קדש העליון שהוא למעלה
 מבחי׳ התחלקות אזי נעשים גם הם כעדר א׳ ומתאימות. ולכן מקדשי
 ליה כולא כחדא. וז״ש באדרא (דקל״ו ע״ב) ע״פ רוחצות בחלב בחוורא
 דלעילא כו׳ שהוא מבחי׳ ע״י כו׳ ע״ש. והענין הוא כמבואר לעיל
 בביאור ע״פ ואלה המשפטים שבבחי׳ יושר הוא דשייר התחלקות ראש
 ורגלים משא״כ בעגולים סוכ״ע שאין בו מעלה ומטה כו׳ ומשם
 הוא ההמשכה ע״י משה דעת עליון כו׳ שע״כ אפשר לנשמת משה
 להמשיד הדעת אפילו לבחינת בי״ע בחינת בהמה כשיתבונן ויעמיק
 מחשבתו בגדולת ה׳. לפי שממשיך מבחי׳ סוכ״ע שאין שייך שם
 מעלה ומטה ראש ורגל ואדם ובהמה תושיע ה׳ ששניהם שוין.
 והנה מה שבי״ע הם נחלקים לג׳ בחי׳ ג׳ עדרים זהו ג״כ מבחי׳
 יושר שיש בו ראש וגוף ורגל חב״ד חג״ת נה״י אשר חב״ד מתגלים
 בבריאה ושם בחי׳ שרפים וחג״ת ביצירה וזהו בחי׳ חיות וגה״י
 בעשייה וזהו בחי׳ אופנים. אבל ע״י המשכה מבחי׳ עגולים סכ״ע
 שאין בו מעלה ומטה הרי אפילו אדם ובהמה שדן קמיה כ״ש בי״ע
 עצמן ולכן ע״י שעלו מן הרחצה שהוא בחי׳ המשכה דמשה מן
 המים משיתיהו כו׳ עי״ז נקראים עדר אחד. וכיוצא בזה נתבאר
 ע״פ את שבתותי תשמרו בעדן שביעית שנאמר לד ולעבדה כו׳ ולבהמתד
 ולחיה כו׳ שתלה הכתוב אדם בחיה שכל זמן שחיה אוכלת מן
 השדה כוי, והיינו מחמת שבשביעית הוא עליות העולמות לבחי׳ המקיף
 וסובב דאדם ובהמה תושיע כו׳ כנ״ל בשער היהודים קרוב לסופו
 כתב שעלו מן הרחצה הוא ר״ת משה וע״ש. ועמ״ש* במ״א בביאור
 ע״פ מים רבים בעניו רבקה של שלש בקר כו׳ בחינת דעת עליון
 שממשיד המדות מהכתר ושם אין שייר התחלקות כלל כוי. עוי״ל בפי׳

 *) עיין בהוספות.

 ובכל נפשד ובכל מאדד זהו ג׳ בחינות העלאת מ״ו הנ״ל וג׳ בחי׳
 אלו י״ל שזהו כעדן ג׳ בחי׳ מזון לבוש בית המבואר במ״א כי מזרן
 היינו א״פ. ולבוש זהו מעשה המצות והוא העלאת מ״ן דחיצוניות.
 ובית זהו בכל מאדך כוי כמ״ש סד״ה השמים כסאי). נמצא יש ג׳ מדרגות
 בהעלאת מ״ן היינו בחי׳ מקיפים ופנימים וחיצוניות והן דרד כלל ג׳
 עולמות בריאה יצירה עשיה כי יוצר אור ובורא חשד שיצירה נקרא
 אור פנימי ובריאה נקרא חשד ר״ל בחי׳ מקיף שאינו מושג ביצירה,
 וכך הוא סדר ההשתלשלות שמהמקיף נמשר אח״כ הארה להיות בבחי׳
 א״פ ועצם האור נשאר בבחי׳ מקיף. ואח״כ מהא״פ נעשה מקיף
 למטה בעולם התחתון שנחשב האור מקיף התחתון בחי׳ חיצוניות
 לגבי הא״פ שלמעלה ממנו כוי. וזהו בחי׳ עשייה (ומ״מ עשייה שרשו
 לעילא כנ״ל שהחיצוניות שרשו גבוה מהא״פ כו׳ וכמ״ש ג״כ ע״פ יביאו
 לבוש מלכות איר התהוות העשייה גשמיות הוא דייקא מבחי׳ סכ״ע
 וכמ״ש בזהר וירא (קט״ו אי) עשייה איהו לעילא כר וכ״ה בפ׳ בהר
 דק״ח ע״ב). וזהו עניו ג׳ העדרים ששלח יעקב מנחה לעשו אחיו
 שהוא העלאת מ״ן לעולם התהו שמשם נפלו הכלים ונשברו ונתהוה
 מזה עשו וכמ״ש בד״ה ויקח מן הבא בידו, וג׳ עולמות בי״ע הן שנתהוו
 משבה״כ לכן העלה מ״ן ג׳ עדרים שהן ג׳ בחי׳ הנ״ל מקיפים ופנימיים
 וחיצוניות. ונקרא כל א׳ עדר בפ״ע שהוא בחי׳ ומדרגה משונה ומובדל
 מזולתה. כמו החילוק ביו נשמות שבגופים לגבי המלאכים. וכן חילוק
 מדרגת המלאכים שהם בגופות רוחניים לגבי הנשמות שהם בלי גוף
 כלל. וז״ש עדר עדר לבדו כו׳ ויצו את הראשון כו׳ ויצו גם את השני
 גם את השלישי כו׳ הרי חלקם לג׳ מדרגות ממש׳ אף שדרר פרט גם
 בכל מדרגה מג׳ מדרגות הללו יש בה כמה ריבוא רבבות בחי׳ ומדרגות
 שונות זה מזה מ״מ כולם בבחי׳ סוג א׳ כמו העלאת מ״ן החיצוניות
 נקרא דרד כלל העלאת מ״ו דעשייה, וזהו כמשל העדר א׳ אף שבעדר
 זה יש ג״כ כמה מדרגות יש שעיקר עבודתם בצדקה וגמ״ח ויש שעיקר
 עבודתם בעסק התורה ויש שעיקר עבודתם בתפלה ויש בתענית וכיוצא
 בזה, ועכ״ז כללותם קומה אחת, וכמו עד״מ בעדר אחד יש כמה שינויים
 בצאן זה מראהו וקומתו וטובו כד וזה כד מ״מ הכל עדר א׳, והעלאת
 מ״ן הפנימית הוא בחי׳ וסוג אחר כו׳ ולכן נק׳ עדר בפ״ע כו׳ והעלה
 יעקב מ״ן מכל ג׳ בחי׳ אלו לחמשיר עי״ז מ״ה משרשו ומקורן

 בעולם התהו:
 ד* והנה ע״ז נאמר כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה. כי העלאת
 מ״ו הנ״ל צריך ליבון ורחיצה וכענין ליבון הלכתא. ור״ל
 שכל ההלכות שהם שיתא סדרי משנה צריכים ליבון ורחיצה וכן במעשה
 המצות כו׳ והכל ע״י משה רעיא מהימנא. והיינו כי במשה כתיב
 כי מן המים משיתיהו דהיינו מבחי׳ ים החכמה העליונה, וכל התורה
 אינה אלא כד מן הים ותמלא כדה כו׳ ונקרא בחי׳ זו ג״כ בעבר
 הנהר למעלה* מבחי׳ הנהר נהר הוא מלשון המשכה שנמשד דרד
 השתלשלות מעילה לעילה לפי ערד כמ״ש ונהר יוצא מעדן ומשם יפרד
 כוי ועבר הנהר הוא למעלה מההשתלשלות. ומשם נמשד המשכת מיין
 דובריו שמרחיץ ומלבן את המ״ן כו׳ [ועמ״ש ע״פ ואלה שמות מעדן
 ליבון הלכתא ובד״ה אסרי לגפן בענין כבס ביין לבושו ובד״ה לא
 תהיה כו׳ את מספר ימיר אמלא. (ועמ״ש עוד בפי׳ מן המים
 משיתיהו בד״ה אלה מסעי, ושם נת׳ פי׳ וגם דלה דלה לנו שממשיד
 בחי׳ הביטול דיחו״ע בנש״י שהוא כביטול הטפה בים כוי. וזהו עניו
 הריחוץ והכיבוס של הלבושים ע״י ביטול דיחו״ע. וזהו שנמשלו כעדר
 הרחלים דוקא שעלו מן הרחצה. הלבושים הנעשים מתומ״צ נמשלו
 לצמר רחלים. כדכתיב לבושי׳ כתלג חיור וכתיב הנותן שלג כצמר
 וגם כתיב ושער רישי׳ כעמר נקא כו׳ וכמ״ש במ״א (ועמ׳׳ש מעניו רחלים
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 לקוטי שיר השירים תורה לח

 מלנה המשכת כה עליון וחיות כללית שלמעלה מכל מיני הכהות
 וחיות פרטיות של האותיות כוי כמ״ש בסש״ב שם. וכמו עד״מ למטה
 באותיות הדבור שבאדם כגון ג׳ אותיות א׳ מ׳ ת׳ כשהם כל אות
 בפ״ע אין מלובש בהם שום השכלה זולת שהוא אות א׳ או מ׳ כו׳
 אבל כשהן נצטרפו יחד ונעשה מהן תיבה אמת מתלבש בהן השכלה
 גדולה שהוא עניו אמת. וכתיב וה׳ אלקים אמת, הרי ע״י הצירוף
 וההתכללות גמשד בהן כח וחיות מה שלמעלה מערד הכח והחיות
 של כל אות בפ״ע. וכד הנמשל למעלה כי הנה ג׳ אותיות א׳ מ׳ ת׳
 הם ראש תוף סוף. וזהו ענין תלת עלמין המוזכר בזהר פ׳ שלח
 שכגגדם ג״פ קדוש. וגם אפשר לומר שג׳ אותיות הנ״ל הן
 מקור לג׳ עולמות בי״ע שהן ג״כ בחי׳ ראש תוף סוף א״מ וא״פ
 וחיצוניות כג״ל. ועכ״ז בחי׳ קדש ממש הוא למעלה מבחי׳ זו כנ״ל
 ואינו נמשד ומאיר כ״א ע״י התכללותן יחד דייקא וקרא זה אל זה
 ואמר ק׳ ק׳ ק׳ עי״ז דייקא מאיר בחי׳ קדש שהוא בחי׳ אמת ממש
 (ועמ״ש בעניו וקרא זה אל וה בד׳׳ה רקרא אל משה), וכנודע שבחיי אמת

 הוא מדרגה גבוה מאד והוא חותמו של הקב״ה וכמ״ש במ״א ע״פ
 ויכתוב משה את מוצאיהם כוי. מה שלמעלה מעלה מכל אות בפ״ע.
 ועד״ז ג״כ בכל אדם שהאדם כלול מג׳ עולמות בי״ע הנ״ל, וזהו ענין
 עבודה ותורה וגמ״ח ועמ״ש מזה בד״ה כי ביום הזה יכפר בפי׳
 ולכבודי בראתיו יצרתיו כוי ע״ש באריכות. וע״י כל העלאת מ״ן
 בפ״ע ממשיך אתעדל״ע מבחי׳ קדוש וע״ז נאמר כי עם קדוש אתה
׳ אד ע״י התכללות ג׳ בחי׳ יחד ע״ז נאמר שאו ידיכם קדש כו׳  מ
, ועד״ז ג׳ תיבות חכמה בינה ודעת הם גימטריא  קדש ישראל״ מ׳
 כתר וזהו ברכנו אבינו כולנו כאחד ועמ״ש מעגין מעלת ההתכללות
 בד״ה הן עם אחד ואם לעוברי רצונו כוי. ועמ״ש בד״ה ראיתי והנה

 מנורת זהב ובד״ה אתם נצבים היום כולכם:

 ששים המה מלכות ושמונים פילגשים ועלמות אין מספר אחת
 היא יונתי תמתי. ודרשו רז״ל (ע׳ ברבות בשיר השירים
 במקומו ובם׳ קרח גבי ובני קרח לא מתו) ששים המה מלכות אלו ס׳ מסכתות

 ושמונים פילגשים אלו ברייתות ועלמות איו מספר אלו הלכות שבגמ׳.
 אחת היא זו כנס״י מלשון כניסה שהיא מקור נש״י ונקראת אחת
 לפי שהיא מקבלת מבחי׳ ישראל דלעילא שנקרא׳ אחד כוי. ונק׳ תמתי
 בו׳ וכמארז״ל תמתי תאומתי לפי שע״י נשמות ישראל נעשה יחוד זו״נ
. והגה מזה מובו שהגשמות הם למעלה במדרגה מבחי׳ התורה  מ׳
 וכמ״כ ממה שאמרו רז״ל (פסחים מ״ט ב׳) ע״פ תורה צוה לנו משה
 מורשה א״ת מורשה אלא מאורסה שהתורה היא מאורסה לישראל
 שישראל הן בחי׳ חתן והתורה היא בחי׳ כלה, וגמצא מובן ג״כ שהנשמו׳
 הם למעל׳ מבחי׳ התורה ובמקום אחר מצינו שארז״ל תלת קשרין
 מתקשרין דא בדא ישראל מתקשראן באוריית׳ כוי, ונמצא מובן להיפוד
 לגמרי שהתורה היא למעלה במדרגה מישראל. ולהבין את כל הנ״ל
 הנה כתיב אור זרוע לצדיק, פי׳ שהנשמות הנקראים בשם צדיק הם בחי׳
 אור הנזרע למטה להתלבש בגוף בשר ודם הגשמי בכדי שעל ידם
 יהיה צמיחה בתוספת הרבה להיות המשכות גילוי אור א״ס ב״ה למטה
 ע״י התורה ומצות מעשיות שעוסקים בעוה״ז כאשר יתבאר לקמן בעז״ה
 והוא ממש כדוגמת הזריעה שזורעין בארץ הגשמי שזורעין גרעין א׳
 ונרקב בארץ ונצמח מזה אח״כ בתוספת וריבוי גרעינים הרבה מאד
 כמ״כ ע״י מצות מעשיות שעושים נשמות ישראל בעוה״ז הגשמי שהוא
 כדוגמת הזריעה הנ״ל מגרעין א׳ נעשה עי״ז צמיחה ורבוי בתוספת
 וריבוי להיות גילוי אור א״ם ב״ה למטה (עמ׳׳ש מעניו זריעה בד״ה ויהי
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 וענין שמקבלים מבח׳ קדש העליון דהיינו ע״ד עליות העולמות בשבת
 שג׳ עולמות בי׳׳ע עולים באצילות, כמ״ש במ״ח גבי מנחה דשבת והמלכות
 דאצי׳ מקור דבי״ע היא במקום אבא וזהו שמקבלים מבחי׳ קדש ממש
 ולכן אז הם עדר אחד שבאצילות איהו וגרמוהי חד ועמ״ש הרמ״ז בפ׳
 שלח (בדף קנ׳׳ט סע־׳א) באצילות הם ביחוד עצום כוי, ועמ״ש כעין זה
 בד״ה כנשר יעיר שבבי״ע התחלקות המדרגות פני אריה אל הימין
 ופני שור וכו׳ משא״כ באצי׳, ולכן במ״ת היו רואים את הנשמע לפי
 שהי׳ גילת אלקות בלי שום התחלקות כו׳ ואץ שום פירוד ח״ו בין
 ראיה לשמיעה, ופי׳ שניר היינו כמ״ש בפרדס שער האותיות באות שין
׳ והנה בת״ז תיקון נ״א איתא שי״ן איהו כליל  שהוא מלשון שניר כעדר מ
 תלת עדרי צאן כו׳ תלת אבהו בו׳ ובגין דא וכל שיח כו׳ ע״ש. וזהו
 שאנו אומרים בקדושה בנועם שיח וכמ״ש במ״ח שיח אותיות ח״י שי״ו,
 והיינו כי השין הוא ג׳ וויו והיינו עניו ג׳ ווץ דג׳ פעמים קדוש כי קדוש
 היינו קדש ו׳ והייגו ג׳ בחי׳ קדוש דג׳ עדרי צאן. וזהו השבח שניר
 דהייגו ג׳ בחי׳ העלאת מ״ן של נש״י החיצוניות ופנימיות ומקיפים שהם
 ג׳ עדרי צאן הנכללים באות שין הם בתכלי׳ השלימות, וגם שניר כפשוטו
 הוא כמ״ש במ״א ע״פ ולבן שנים מחלב שהוא לדקדק במעשיו ולבררם
 כמו השני׳ שהו טוחנו׳ כו׳ והוא העלאת מ״ן דמעשה שזהו ההתחלה
 והיסוד כוי, וגם למי שאין יד שכלו מגעת כו׳ תהיה זאת עבודתו בבחי׳
 העלאת מ״ן דמעשה וע״ד משנ״ת סד״ה אחרי ה׳ אלקיכם תלכו בפי׳
 ובו תדבקון עיין שם. ועי״ז הם כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה שהוא
 המשכת מ״ד מבחי׳ קדש העליון ונעשו עדר אי. וגם י״ל בפי׳ שניר
 כעדר שעי״ז שעלו מן הרחצה אזי השין הוא מבחי׳ גבוה יותר ע״ד
 מ״ש בפ׳ אמור בד״ה והניף הכהן אותם על לחם הבכורים בעניו שץ
 דכשבים שהשין קודם לבי״ת שהוא ענין המדות שלמעלה מהחכמה והם
 הנמשכים מדעת עליון כוי, והיינו ענין שעלו מן הרחצה ע״י משה רעיא
 מהימנא דעת עליון כו׳ וע׳ ברע״מ פ׳ משפטים (דק״כ ע״א) ש׳ דמשה
 קדושה לד ישלשו כוי. וע׳ בת״ז שם שיש שין עילאה שין תתאה ובכסא
 מלד שם ובלק״ת ר״פ נח ובזהר ר״פ בראשית גבי עאלת אות שין בו׳
 ובזהר הרקיע שם ובספר אשל אברהם שם כ׳ שהשין מרמזת לכח״ב
 ומרמזת לחג״ת ומרמזת לנה״י והביא מהרע״מ פ׳ פינחס (דינ״ז ע״א)
 דאומר שכינתא אתקריאת שבת. מסטרא דתלת דרגין עילאין דאינון
 שי. ג׳ כתרין כח״ב. ואיהי בת רביעאה לוו דהיינו שבשבת מתעלית

 לשם. וזהו שניר כו׳ שעלו מן הרחצה וכנ״ל״:
 ה ועיין בזהר ס״פ האזינו (תחלת דר־י״ז) כד אתחברן כולהו קדושי
 כחדא אקרון קדש וכולהו סלקין ומתכנשץ לההוא אתר
 עילאה דאקרי קדש ובג״כ ק׳ ק׳ ק׳ קדש ישראל אתעביד מנייהו כו׳
 ע״ש, ועיין מזה ג״כ בזהר משפטים (דקכ׳׳א ע״ב). ופי׳ בד אתחברו
 דוקא דהיינו התחברות והתכללות השלשה מיני העלאות מ״ו דחיצוניות
 ופנימיות ומקיפים שהוא ענץ אמירת ג׳ פעמים ק׳ ק׳ ק׳ כנ״ל כאשר
 מתחברים כולהו כחדא אז ע״י התחברות והתכללות זו הם מתעלים
 לבחי׳ קדש העליון מה שכל בחי׳ העלאת מ״ן מצד עצמו לא יוכל
 להגיע בבחי׳ זו כי הוא למעלה גם: מבחי׳ סוכ״ע ואור מקיף ושם
 הוא בחי׳ אם צדקת מה תתן לו כו׳ וכמ״ש בד״ה צאינה וראינה בפ׳
 קדושים. ועכ״ז ע״י התכללות ג׳ בחיי העלאת מ״ן דאמירת ג״פ קדוש
 שמתכללים יחד עי״ז מתעלים לבחי׳ קדש העליה. והוא עד״מ מצירוף
 האותיות יחד, שידוע שהאותיות הם בחי׳ כלים להמשכות עליונות
 וכמ״ש בםש״ב ח״ב פי׳׳ב כי כל אות היא המשכת חיות וכח מיוחד
 פרטי ועמ״ש מזה בד״ה אני ישנה בעניו האותיות שאלוני כו׳ ע״ש.
 והנה ע״י צירוף כמה אותיות להיות תיבה אזי מלבד ריבוי מיני כחות
 וחיות הנמשכים כפי מספר האותיות שבתיבה זו עוד זאת העולה על

 שויה שאנו — בנד׳ח: ־ במשנת חסידים.
 *) עייז בהוספות.
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 שעושים ישראל למטה ולזאת נקי כל המצות בשם צדקה סתם בירושלמי.
 וזהו שמצוה ראשונה מתרי״ג מצות היא מצות פריה ורביד. כמ״ש פרו
 ורבו שהוא ריבוי ותוספת, כמ׳׳כ ע״י כל המצות מעשיות שעושים
 ישראל נעשה ריבוי ותוספת בו׳. וזהו בן פורת יוסף כי יוסף הוא צדיק
 עליון וכתיב אור זרוע לצדיק להיות עי״ז תוס׳ וריבוי. וכמ״ש ברבות ר״פ

 שמות יוסף על שם והיה ביום ההוא יוסיף ה׳ שנית ידו כר:
 ב וזהו כוונת הברכה שמברכין קודם עשיית כל המצות ברוד אתה
 ה׳ כו׳ אשר קדשנו במצותיו כוי. פי׳ אשר הוא לשון תענוג
 כמ״ש באשרי כי אשרוני בנות כו׳ שהוא בחי׳ תענוג העליון שהוא
 בבחי׳ א״ס עד שארז״ל גבי אחר. מוטב דלידייניה וליתי לעלמא דאתי.
 ונמשד העונג העליון הנ״ל למטה ע״י עשיית המצוה כוי. והנה כמו
 שבזריעת הגרעין בארץ הגשמי צריד מתחלה לחרוש את הארץ היטב
 בכדי לרפות את הארץ כי חרישה מרפי ארעא ובאם לאו יאבד הגרעין
 בארץ לגמרי, כמ״כ קודם הזריעה של נש״י בבחי׳ ועשה טוב בקיום
 כל המצות מעשיות צ״ל מקודם לכן בחי׳ סור מרע שהוא בחי׳ חרישה
 לנפש הבהמית להפר את כל המדות רעות ולבטל את כל הרצונות
 אשר לא לה׳ המה ולא יהיה לו רצוו אחר כלל ב״א לה׳ בלבד
 להיות לב נשבר ונדכה כוי. ואז יכולים להמשיר אח״כ בבחי׳ ועשה
 טוב גילוי אור א״ס ב״ה למטה שהוא בחי׳ צמיחה בתוספת וריבוי
 שנעשה ע״י בחי׳ הזריעה של נש״י במצות מעשיות שעושים למטה
 כוי. (ועמ״ש מזה בד״ה האזינו השמים ובד״ה ושאבתם מים), וזהו ואל
 קיו ואל מנחתו לא שעה מפני שקין היה מארי דרוגזין שלא היה בבחי׳
 סור מרע להפור את כל המדות רעות שהוא בחי׳ חרישה כנ״ל ולכן
 לא היה ביכולתו להמשיד אור ה׳ למטה ע״י הזריעה שלו במנחתו
 כו׳ משא״כ הבל שהיה בבחי׳ סור מרע בתכלית כתיב ביה וישע ה׳
 אל הבל ואל מנחתו שהוא בחי׳ הזריעה שלו כוי, וזהו שלעתיד כתיב
 בחריש ובקציר תשבות שלא יצטרכו עוד לבחי׳ חרישה הנ״ל לפי שנאמר
 ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. וזהו עתידים צדיקים שיאמרו
 לפניהם קדוש כו׳ היינו ע״י שממשיכים אור א״ס ב״ה שהוא קדוש
 ומובדל למטה. ועם כל הנ״ל מובן איד שבזה גדלה מעלת נש״י
 על בחי׳ התורה כי הנה אף דאורייתא מחכמה עילאה נפקת עכ״ז
 כשנמשר ובא לבחי׳ דבר ה׳ זו הלכה וכמאמר אליהו מלכות פה תורה
 שבע״פ קרינן לה כוי וכל פרטי הלכות שהם בחי׳ נימין ושערות
 ודלת ראשד כארגמן שהם עד אין קץ כשיהיה כד יהיה הדין כד
 וכמ״ש ועלמות אין מספר שהם הלכות כנ״ל, אזי אין בהם תוספת
 וריבוי רק כפי ההלכה שנמשר בבחי׳ דיבור העליון כר וכמו המלאכים
 שנמשכים מבחי׳ דבר ה׳ כמ״ש וברוח פיו כל צבאם כו׳ אין בהם
 ריבוי ותוספת כלל וממלאר אחד איו יכול להיות מלאר שגי ולזאת איו
 בהם פריה ורביה כוי, משא״כ נשמות ישראל הם דוקא ממשיכים תמיד
 בחי׳ אור א״ס ב״ה למטה ע״י מצות מעשיות שעושיו בבחי׳ ריבוי
 ותוספת ובמ״ש אלה המצות אשר יעשה אותם האדם בו׳ וחי בהם שהם
 הם הממשיכים בחי׳ חיות מאור א״ס ב״ה, וכמ״ש ועשיתם אותם אתם
 כתיב (וכמ״ש בד״ה תורה צוה בפי׳ אל תקרי בניד אלא בוניר שנש״י
 הם הממשיכים היחוד מבחי׳ תשב״כ שנקרא חתן לבחי׳ תשבע״פ
 שנק׳ כלה ועי״ז נק׳ בוניר כוי)• אד כ״ז הוא דוקא ע״י ביטול במס״נ של
 ישראל מקודם בבחי׳ ואהבת שבק״ש ואז נק׳ אחת היא רעייתי כו׳ שמקבלין
 מבחי׳ אחד יחידו של עולם (וברבות נשא (פי״ד) כף אחת עשרה זהב
 שנאמר אחת היא יונתי כו׳ ומה שנקראת כף אחת יובן עם מ״ש
ח ואז יכולים להמשיר אור  בד״ה יונתי בחגוי הסלע בעניו ולכי ל
 א״ס ב״ח למטה ושיהיה יחוד עולמות עליונים ותחתונים ממש שלא
 יהיה בחי׳ עלמין דפרודא להיות נראים כאלו הם יש ודבר נפרד בפ״ע

 בשלח פרעה ובד״ה הבאים ישרש ובד״ה כי תבאו אל הארץ ושבתה הארץ וםד״ה

 שמע ישראל ובד״ה כי כארץ תוציא צמחה וסד׳־ה שובה ישראל גבי הלוך ילך ובכה

 נושא משך הזרע ובד׳׳ה כי כאשר כר כן יעמוד זרעכם). ולהבץ* זה הנה

 כתיב מלכותד מלכות כל עולמים פי׳ כל עולמים שהם ריבוי רבבות
 השתלשלות כל העולמות דבי״ע שהם עד אין קץ וכמ״ש היש מספר
 לגדודיו כו׳ עכ״ז מקור ושרש חיותם המחי׳ ומהווה אותם מאין ליש
 אינו אלא מבחי׳ מלכותו בלבד שאינו אלא אור וזיו בלבד לגבי מהותו
 ועצמותו ית׳ כמ״ש הודו על ארץ ושמים שארץ ושמים אינו אלא הודו
 היוו בלבד שהוא בחי׳ מלכותו ית׳ המחיה ומהווה אותם מאין ליש
 להיות נבראים נפרדים בע״ג ואינם כלל בערד לגבי אור א״ס ב״ה
 המתגלה בעולמות עליונים שהוא בבחי׳ א״ם ממש ושם הוא בבחי׳ יחוד
 וביטול בתכלית וכמ״ש לד ה׳ הגדולה כו׳ שאף שיש שם ג״כ בחיי גדולה
 וגבורה שהם מדות עליונות האצילות כו׳ חו״ג הם בבחי׳ יחוד וביטול
 בתכלית לד ה׳ כו׳ וחיוהי וגרמוהי שהם בחי׳ אורות וכלים דאצי׳
 חד בהון ממש בבחי׳ א״ס ממש וכמאמר אליהו ולאו מכל אינון מדות
 כר, משא״כ למטה בבי״ע בחי׳ חיות אלקות המהווה אותם מאין ליש
 מצומצם ומוסתר מאד להיותם בעלי גבול ונבראים נפרדים עד שבריבוי
 הצמצומים וההשתלשלות מטה מטה עד עולם העשי׳ שהחיות אלהות
 הוא מוסתר לגמרי עד שנראה כאילו הם יש ונפרד לגמרי שיכולת
 המינים לומר שיש ב׳ רשויות ח״ו, כמבואר בגמרא (סנהדרין דל״ט א׳)
 •שאמר המין מפלגר לעילאי דהורמיז מפלגר לתתאי דאהורמיז (ועייו
 הפי׳ בערוד) לפי שהוא בחיי עלמא דפרודא וכמ״ש ונהר יוצא מעדן

 ומשם יפרד, שאף שלמעלה בעולם האצי׳ הוא בחי׳ יחוד בתכלית
 ואור א״ס מאיר שם בבחי׳ גילוי עכ״ז ומשם יפרד שנמשר מבחי׳
 מלכותו ית׳ בריבוי צמצומים והסתרים להסתיר ולהעלים את אור השם
 עד שיהיו נבראים יש מאיו בעלי גבול ועולמות נפרדים. ואי לזאת
 אינו בערר כלל לגבי אור ה׳ המאיר ומתגלה בעולמות העליונים
 שהוא בבחי׳ א״ס, וכידוע שמספר א׳ לגבי ריבוא רבבות אלפים יש
 לו ערר כי הוא ג״כ בבחי׳ מספר אבל דבר שהוא בבחי׳ גבול לגבי
 בלי גבול בבחי׳ א״ס אין לו ערד לגמרי ומספר א׳ ומספר רבוא רבבו
 שוה ממש לגבי בחי׳ בלי גבול כו׳ וכמ״ש בסש״ב פמ״ח, ולזאת עיקר
 חיותם אינו אלא מבחי׳ אורו וזיוו בלבד שהוא בחי׳ מלכותו בלבד.
 אבו בכדי שיהי׳ גילוי אור א״ס ב״ה למטה בעולמות התחתונים ג״כ
 ממש במו שהוא בעולמות עליונים שזהו תכלית המכוון מבריאת
 העולמות בכדי שיהיה לו דירה בתחתונים דוקא לזאת נזרע בהם בחי׳
 אור מלמעלה והיינו בחי׳ נש״י שיורדים ומתלבשים למטה בגוף בשר
 ודם כר בכדי שע״י התורה ומצות מעשיות שעושין בעוה״ז ימשיכו
 בחי׳ גילוי אור א״ס ב״ה למטה בעולמות התחתונים ג״כ כמו שהוא
 בעולמות העליונים ממש שיהיה בחי׳ יחוד העולמות עליונים ותחתונים
 ולא יהיו בבחי׳ עלמין דפרודא ובבחי׳ הסתר פנים וכמ״ש ולא יכנף
 עוד מוריד בר, ועמ״ש בד״ה ואתחנן, וזהו זורע צדקות מצמיח ישועות
 פי׳ שע״י צדקה שנותנים למטה לעני דלית ליה מגרמיה כלום ומשפיע
 למקום חושד. כמ״ש הייתי ככוס חרבות כוי. הנה עי״ז מעוררים
 מלמעלה ג״כ המשכת אור א״ם ב״ה למטה בעולמות התחתונים שהם
 חשך ועלמין דפרודא וזהו מצמיח ישועות שהוא בחי׳ צמיחה בתוספת
 וריבוי להיות המשכת שע״ה נהורין עילאין למטה. וכמו שבצדקה כל
 פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול שנעשה מזה בחי׳ גילוי א״ם
 שנקי חשבון גדול כוי (ועמ״ש מעניו לחשבון גדול באגה״ק בד״ה וילבש צדקה כשריון*,
 ועמ׳׳ש ע״פ יתקע בשופר גדול), וגם ישועות הוא מלשון שעה כמ״ש

 וישע ה׳ אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה כר שהוא
 בחי׳ ירידת והמשכת גילוי א״מ ב״ה למטה ע״י המצות מעשיות

 c עיין בהוספות.
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 וריבוי הרבה יותר מכמו שהי׳ תחלה בעודם בשכלו כד כמו הכעס
 כו׳ והיינו כנ׳׳ל מפני שבשכל עדיין המדה היא בחי׳ העלם בתכלית
 ולזאת אינה בהתפשטות מרובה כ״כ, אכן כשבא מהעלם השכל לידי
 גילוי בלב נעשה ממילא בריבוי התפשטות וחתק האהבה או הכעס כו׳
 (וכיוצא בזה מבואר בע״ח שכ״ה דרוש ר ובשער תיקון הנוקבא פ״ה כי כאשר

 יצאו מהיסוד דאימא ונתגלו מ׳ ע״ש/ וכמ״כ הנהר אף שכל עיקר המשכתו

 מהמעין עכ״ז אחר שיוצא מהעלם המעיו לידי גילוי הנהר מתפשט
 מאליו בתוספת וריבוי בו/ וזהו נהרא מכיפי׳ מבריך כוי. ומכל
 הנ״ל יובן למעלה ג״כ במ״ש ונהר יוצא מעדן ומשם יפרד כוי. כי
 הנה עדן הוא בחי׳ חכמה עילאה דאצי׳ חכים ולא בחכמה ידיעא שהוא
 בחי׳ העלם וביטול בתכלית וכמ׳׳ש והחכמה מאין תמצא בו׳ שהוא
 בחי׳ אין ממש ונק׳ מעיז שהוא כדוגמת המעין שעדייו הוא בבחי׳ העלם
 כנ״ל ונהר יוצא מעדן הוא בחי׳ בינה דאצי׳ שיוצא ונמשר מבחי׳ חכמה
 להשקות בו׳ שהוא בחי׳ אם הבנים מקור המדות עליונות דאצי׳ שנמשכין
 מבחי׳ בינה דאצי׳ ונקי רחובות הנהר שהוא בחי׳ התפשטות השכל
 יותר מכמו שהיה בבחי׳ חכמה שהוא בחי׳ אין, אף שבחי׳ בינה נמשד
 מבחי׳ חכמה עכ׳׳ז מאחר שבא מהעלם לגילוי השגה שהוא מאין ליש
 ממש ממילא מתרבה בהתפשטות יותר כדוגמת הנהר הגשמי שיוצא
 מהמעין והמדות שבלב נמשכים מהשכל שבמוח כנ׳׳ל. וזהו דגבי ונהר
 יוצא כתיב ומשם יפרד פי׳ אחר שנמשד מבחי׳ בינה דאצי׳ לבחי׳
 מלכות דאצי׳ שמתפשטת ומתלבשת למטה בבי״ע נעשה בחי׳ פירוד
 לגמרי להתהוות נבראים בע״ג ועלמין דפרודא, אכן כ׳׳ז הוא לאחר
 התפשטות והמשכות הנהר הנ׳׳ל שהוא בחי׳ בינה ומדות דאצי׳ בבחי׳
 מלכות דאצילות להתלבש בבי״ע. וכמ׳׳ש ומשם יפרד שנמשד משם
 ולמטה להיות בחי׳ עלמין דפרודא, אבל עצם הנהר הנ״ל עדיין הוא
 בבחי׳ יחוד וביטול בתכלית כמ׳׳ש לד ה׳ הגדולה כו׳ וחיוהי וגרמוהי
 חד כו׳ שאף שכבר נמשר מבחי׳ חכמה שנק׳ עדו להיות התפשטות
 בבחי׳ נהר עכ׳׳ז מאחר שיוצא ומקבל תמיד מבחי׳ עדן הנ׳׳ל עדיין
 הוא בבחי׳ יחוד וביטול בתכלית, אך עכ״ז הוא בחינת מקור שיומשר
 משם ולמטה בבי׳׳ע יפרד כו׳ מאחר שכבר יצא מבחי׳ העלם המעין
 שהוא בחי׳ חכמה עילאה שנק׳ עדן לידי גילוי והשגה בבחי׳ בינה
 ומדות אזי יכול לירד ולהשתלשל עוד בהשתלשלות וצמצומים שיתהוו
 גם נבראים נפרדים ממש כאלו הם יש ונפרד בפ״ע, אבל מבחי׳
 המעין עצמו שהוא בחי׳ חכמה עילאה איגו בבחי׳ מקור כלל
 שיוכל להיות בחי׳ התהוות היש והנפרד הואיל והמעין אין בו
 התפשטות כמו בנהר והיינו לפי כי החכמה מאיו תמצא ולזאת
 כשיתגלה לעתיד בחי׳ עצם החכמה עילאה למטה אזי לא יהי׳ בבחי׳
 עלמא דפרודא כלל רק יהי׳ למטה ג׳׳כ יחוד אור ה׳ ממש כמו
 שהוא למעלה, וזהו ומעין מבית ה׳ יצא שעצם המעין שהוא בחי׳
 חכמה עילאה בנ״ל יומשר ויתגלה למטה כמו שהוא בבחי׳ מעין ולא
 כמו עכשיו ונהר יוצא כו׳ ואזי אף והשקה את נחל השטים שיטים
 הוא מלשון שטות וגם מלשוו שטו העם שהם בחינת עלמיו
 דפרודא ונחל השיטים הוא מקור המגדיל כל תאוות ותענוגי עוה״ז
 אשר לא לה׳ המה והוא ג״כ ע׳׳ד שנת׳ במ״א בד״ה שמע ישראל
 עניו מים תחתונים שהם מגדילים כל תענוגי עוה׳׳ז שהם בחי׳ פסולת
 והיינו ע״י שנמשד בחי׳ רקיע המבדיל ביו מים עליונים למים תחתונים
 עד שמזה נסתעף למטה במים תחתונים בחי׳ נחל השיטים, ועיין ס״פ
 ואתחנן (דף ע״ד ע״ב) ומבואר שם שכשיתגלה בחי׳ עצם המעין אזי
 אף בבחי׳ נחל השיטים יהי׳ בחינת גילוי אור ה׳ וכמ׳׳ש והלכו
 לאורר כו׳ ובאו במערות צורים ובמחלות עפר מפני פחד ה׳ ומהדר
 גאונו כו׳ שיהי׳ לעתיד ולא יהי׳ בחי׳ פירוד כלל כמו שהוא עתה

 שו־ה ואתחנן — ע״ד: צ״ל: ע״ר.

 עד שנראה כמו שהוא ב׳ רשויות ח׳׳ו כמו שסובר המין מפלגד
 דלעילא מפלגד דלתתא בו׳ להיות שלמעלה הוא בחי׳ יחוד בתכלית
 כנ׳׳ל ובהשתלשלות למטה מטה הוא בחי׳ עלמא דפרודא כמ׳׳ש
 ומשם יפרד כוי. אכן כשישראל ממשיכים גילוי אור א״ס ב״ה למטה
 ג״כ ממש כמו שהוא בעולמות עליוגים אזי געשה בהם בחי׳ יחוד
 עליונים ותחתונים בתכלית. וזהו תמתי לשון תמימות (ובל״א מאבט
/ שע״י כנס״י נעשה יחוד א׳׳ס ב״ה למטה כמו שהוא למעלה ץ « ד ג  מ
 ממש, וזהו גם כן תאומתי שהוא בחי׳ יחוד זו״נ שהם מדות עליונות דאצי׳
 ובחינת מלכות דאצי׳ שמתלבשת בבי׳׳ע שמתייחדים בתכלית ע״י בג׳׳י
 כנ׳׳ל. אך מתחלה צריר להיות בחי׳ יונתי וכמ״ש עיניר יונים כו׳ שכמו
 זוג יונים שעיקר התעגוג שלהם הוא ההסתכלות שמסתכלים זה על
 זה. כמ״כ למעלה שיהיה בחי׳ תמתי תאומתי שהוא יחוד זר׳ג חתן
 וכלה כו׳ הוא ע׳׳י בחי׳ יונתי מקודם שהוא בחי׳ התעגוג שצריד להיות
 בגש׳׳י לאסתכלא ביקרא דמלכא בו׳ שהוא בחי׳ ההתבוגגות בגדולת אור
 א׳׳ס ב׳׳ה וגק׳ שמחת כלה שהוא התעגוג של הכלה מההסתכלות על
׳ ועי״ז מלמעלה למטה ג׳׳כ כתיב  החתן שהוא בחי׳ יקרא דמלכא מ
 עין ה׳ אל יראיו. יראיו הוא בחי׳ ביטול היינו כשישראל הם למטה
 תמיד בבחי׳ ביטול לה׳ כו׳ נתעורר מזה בחי׳ תענוג גדול למעלה וכמ׳׳ש
 וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד וכמו האדם שמקבל
 תענוג מכלי יפה כו׳ ותענוג זה שנעשה למעלה נקרא שמחת חתן
 דהיינו יחוד אצילות שנקרא חתן. מלשון חות דרגא להיות משפיע למקור
 דבי״ע שנק׳ כלה וא״א זאת כ״א ע׳׳י בחי׳ יונתי מקודם כוי. וע׳׳י
 השמחה של החתן וכלה שהוא התענוג של שניהם כנ״ל יכול להיות
 בחי׳ תמתי שהוא בחינת יחוד חתן וכלה שהוא בחי׳ זו״נ כנ״ל וכמו
 שיהי׳ לעתיד דכתיב ומעץ מבית ה׳ יצא והשקה את נחל השטים כו׳
 שלא יהי׳ בחי׳ עלמין דפרודא פלל כמו שהוא עתה וכמ״ש ונהר
 יוצא מעדן ומשם יפרד וכו׳ משא״כ לעתיד יהי׳ בחי׳ תמתי שהוא

 בחי׳ תאומתי כו׳ וד״ל:
 ג להבין בתוספת ביאור מ״ש (יואל סי׳ ד׳ י״ח) ומעין מבית ה׳
 יצא והשקה את נחל השטים הנאמר על לעתיד. הנה
 לכאורה אינו מובן מ״ש ומעין יצא ולא נאמר ונהר יצא כמ״ש ונהר
 יוצא מעדן וגוי• אד האמת הוא משום דבנהר כתיב ומשם יפרד
 כו׳ משא״כ במעין לא נאמר ומשם יפרד רק אדרבה והשקה בו׳.
 • וביאור זאת יובן ע״פ מה שמבואר בדברי רז׳׳ל נהרא מכיפי׳ מבריד
 ולא חיישי׳ שמא ירבה נוטפי׳ כוי. פי׳ שהתוספת וריבוי שלה
 שמתרבה כשנעשה נהר מכמו שהיתה תחלה בהמעין שממנו יוצא
 הנהר הוא ממקורו ומאליו ומעצמו מתרבה (ובערוד בשם רבינו גרשם
 מכיפיה מבריר מגדותיו מתברר שאינו מתגדל ממימי הגשמים אלא
 מעצמו וכן פרש״י בנדרים (ד״מ פע״א) וע׳ בפרש״י בשבת (דס״ה ב׳)
 משפתו כוי, והוא כי תרגום והירדן מלא על כל גדותיו מלי על כל
 כפוהי (ביהושע סי׳ ג׳). שפת היאר. כיף נהרא וביחזקאל מ״ז על
 שפתו על כיפיה) ולא ממימי הגשמים, ואף שהמעין אינו בהתפשטות
 מרובה כ״כ עכ״ז אחר שיוצא מהעלם של המעין לידי גילוי והתפשטות
 יותר להיות נהר נעשה מאליו ומעצמו בתוספת מרובה. ויובן זה
 יותר מבחי׳ שכל ומדות שהנה עיקר הולדח והמשכות המדות הם
 מהשכל של דבר שיעמיק בשכלו ויבין שטוב הוא יתעורר ממילא בלבו
 אהבה ותשוקה לדבר ההוא, אשר לזאת בקטן ששכלו קטן מאד מלהכיל
 ולהבין אזי גם מדותיו הם ג״כ לדברים קטנים וכמ״ש לפי שכלו יהולל
 איש כו׳ שהמדות שנק׳ איש הם נולדים ממשכים לפי ערר השכל
 ונמצא מובן מכל הנ״ל שכל עיקר המשכת המדות הם מהשכל, ואעפ״כ
 נראה בחוש שאחר שבאו מהשכל לידי גילוי בלב נעשו בחוזק ותוספת
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 הגם שמתייחס לספי׳ המלכות אינו בחי׳ המל׳ הנעשית פרצוף בפ״ע
 אלא הוא בחי׳ פרצוף המלכות שבתוך פנימית דז״א ושם הם שוים
 כי היא גדולה כמוהו ממש כו׳ ע״ש, וזהו עניו כלת משה (וע׳ בדה•
 ר״פ בראשית גבי כשושנה כר כן רעיתי בו׳ ובסה׳׳מ סי׳ קנ״ו). וביאור הענין

 הנה נודע שכל ההשתלשלות הם פנימית וחיצוניות וגם בי״ס יש פנימית
 וחיצוניות כמו בבחי׳ חכמה שיש בה פנימית והוא על דרד משל עומק
 ותוכן המושכל שהוא למעלה מהתלבשות באותיות המחשבה ודבור
 וכמ״ש במ״א, ועיין בביאור ע״פ והניף הכהו אותם בסופו ובד״ה
 הנה ים סוף ובביאור ע״פ כי ביום הזה יכפר, ויש בה חיצוניות
 והוא הארת השכל שמלובש במו״ד וכן במדות חסד וגבורה שפנימיותם
 הוא בחי׳ עומק ותעלומות ההתפעלות שבבחי׳ חסד או גבורה שאינו
 יכול להוגבל ולהתלבש באותיות הדבור, וחיצוניותם הוא הארת המדה
 המתלבשת בדבור שמפרשנה לזולתו כו׳(וז״ש בזהר ס״פ קדושים (דפ״ו
 ע״א) ע״פ ואחרי לא יהיה דהא דוד הכי איקרי כי דוד הוא בחי׳ מל׳
 עולם הדבור הוא מקבל מאחוריים דז״א וגם נה״י דז״א הם מוחין
 לנוק׳ ולכן נקרא אחרי ועמ״ש ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו/ ועד״ז
 הוא בכל ההשתלשלות, והנה ידוע שבהשתלשלות עילה ועלול נעשה
 מחיצוני׳ העילה בחי׳ פנימיות בהעלול כי הפנימית של העילה א״א
 להעלול לקבל אותה כלל מאחר שהוא רחוק בערד המעלה והמדרגה
 וא״כ הרי בחי׳ חכמה שהיא ראשית הנאצלים והתחלת ההשתלשלות
 האצילות כי מחכמה נמשכה הבינה ומבינה נמשכו המדות כו׳ מעולם
 לא נמשר ממנה בהשתלשלות רק החיצוניות אבל הפנימיות הוא למעלה
 מההשתלשלות ואינו מתלבש בבינה עד״מ מהתלבשות השכל בהשגה
 שהחיצוניות בלבד מתלבש ולא עמקותו כו׳ (וע׳ בזהר בראשית (ד״כ
 ע״א) דא לגו מן דא כו׳ עד דאשתכח דהאי קליפה להאי בו׳ נקודה
 קדמאה כו׳ אתעביד חד היכלא כוי ועם כל דא לאו דקיק וזכיד איהו
 כההוא נקודא קדמאה בו׳ ע״ש, והוא מובן ע״פ הנ״ל ועמ״ש במ״א

 בד״ה עוטה אור כשלמה וסד״ה ואלה שמות בנ״י):
 והנה שרש הנשמות הוא מבחי׳ פנימיות החכמה ושרש נשמות
 מלאכי׳ הוא מבחי׳ חיצוניות כי המלאכים נולדים מזיווג
 נשיקין דזו׳ינ שהוא רוחני והיינו שנמשכה השפע כסדר ההשתלשלות,
 והרי נתבאר שבהשתלשלות אינו נמשד רק מבחי׳ חיצוניות החכמה
 משא״כ הולדת נש״י להיותם מזיווג גופני שהוא נמשר יותר במדרגה
 והוא גשמי בערר הנה נעוץ סופו בתחלתו שבו דוקא נמשר הארת
 הפנימיות (וע׳ בפי׳ הראנ״ד בס״י גבי נעוץ סופן בתחלתן). ויובן זה עד״מ
 מנפש האדם שבדבור יש הארת והתלבשות השכל ע״י השתלשלות
 ממחשבה כו׳ והוא רק חיצוניות השכל בלבד מפני שהפנימי׳ א״א לו
 להתלבש כלל בהשתלשלות והרי אנו רואים שהמשכת הטפה הנולדת
 ממוח האב הוא מפנימי׳ כח המשכיל עה שמוליד בדומה והוא פלאי
 לכאורה שהרי הדבור יותר רוחני, אלא שהיא הנותנת שההבור להיותו
 רוחני וא״כ המשכת השכל בו הוא בדרד השתלשלות וקירוב ע״כ א״א
 רק בחי׳ חיצוניות, אבל בבחי׳ גשמיות יוכל להיות השראת הפנימיות
 כו׳ וכמ״כ יובן למשכיל למעלה להיות שהמלאכי׳ נולדי׳ מזיווג רוחני
 שהוא בבחי׳ השתלשלות הם רק מבחי׳ חיצוניות אבל נש״י שהם מזיווג
 גופני בחי׳ טפת אבא והיא הוקא מבחי׳ הפנימי׳ החכמה כנ״ל (ועמ״ש
/ ולזה ר  מזה בביאור ע״פ יונתי כו׳ המתחיל הנה ארז״ל נובלו׳ חכמה כ

 הטעם יובן מה שהנשמות הוקא יש בהן כח ההולהה אברהם חוליה
 ואין כן במלאכים, והגם שממלאכים דבריאה מםתעפים מלאכים
 ביצירה זהו רק המשכת והתנוצצות בלבד מבריאה ליצירה כמו שמכל
 הבחי׳ דבריאה מסתעפים כמ״כ ביצירה ומיצירה בעשיי׳ כו׳ אבל לא
(כי לשון ׳  שהמלאכים דבריאה או דיצירה עצמם יולידו כדוגמתן כו

 ״) עיין בהוספות.
 שו-ה יכול — להוגבל: בזה״מ תרל״ח ע׳ ט: נגבל.

 שנראה כאלו הם שתי רשויות ה״ו כדעת האפיקורוס וכמו שהשיב
 לו האיד שביק מיא לאעבורי כוי, שבאמת הכל נמשר ממנו ית׳ רק
 שע״י רבוי השתלשלות וצמצומים להעלים ולהסתיר את אור ה׳ המחיה
 ומהווה אותם מאץ ליש הם נראים כאלו הם יש ונפרד בפ״ע, והיינו
 לפי שכל ההשתלשלות הוא מהנהר וכמ״ש ונהר יוצא ומשם יפרד כו׳
 אבל לעתיד שיתגלה בחי׳ עצם המעין למטה אזי יהי׳ יחוד למטה
 כמו למעלה ממש והיינו בחי׳ תמתי תאומתי כנ״ל וד״ל ועמ״ש עוד
 מענין זה בביאור ע״פ והיה מספר בנ״י כחול הים כוי, (ועייף בע״ח
 שמ״ז פ״ג דכל עיקר ענין המסד שבין אצילות לבריאה זהו ענין
 שהבינה דאצי׳ מלבשת התלבשות גמור להחכמה והיא בחי׳ מסד
 מבדיל בין א״ם וחכמה אל בריאה משא״כ באצילות לא הועילה הבינה
 רק למעבר בלבד כו׳ ואינו נחשב רק שמקבל מחכמה. והיינו שהבינה
 היא בחי׳ נהר שהוא בחי׳ יש והתפשטות כו׳ אבל חכמה היא בחי׳
 מעיו שהוא אינו בבתי׳ התפשטות כ״א בבחי׳ ביטול בחי׳ יו״ד דשם
 הוי׳ והיינו לפי שהוא אצל המקור ממש וזהו פי׳ אצילות מלשון אצלו
 אצל המאציל ב״ח, ולכן איתא בע״ח (שמ״א פרק זיין) ההתלבשות אור
 א״מ בבינה ומדות דאצילות נק׳ איהו וגרמוהי חה אבל יחוה אור
 א״ם בחכמה עילאה האצילות נק׳ איהו וחיוהי חד שלמעלה ממדרגת
 גרמוהי כו׳ ועיין בסש״ב (פל״ה) בהג״ה, אלא שמ״מ בבינה האצילות
 עצמה ובכל האצי׳ הואיל ומיוחהים עם החכמה נק׳ הכל אצילות
 משא״כ בבריאה שאינה מקבלת רק מהבינה לבה ע״כ ומשם יפרה
 כוי. ובזה יובן ענין אור זרוע לצהיק שלהיות הגילוי בבי״ע ג״כ כמו
 באצילות ממש זהו דייקא ע״י נש״י שהם בחי׳ אור הנזרע למטה
 להתלבש בגוף כר והיינו לפי שנש״י עלו במחשבה דהיינו בעצמיות
 חכמה עילאה דאצי׳ בחי׳ והחכמה מאין תמצא ממש וכמשי״ת לקמן
 וכמשנ״ת בביאור ע״פ יונתי המתחיל הנה ארז״ל נובלות חכמה כו׳
 ע״ש, וע״כ ע״י שירדו בעשיה הם יכולים לחמשיר גילוי חכמה עילאה
 למטה בבי״ע כמו באצי׳ ולא יכנף עוד כו׳ ע״י המסד ופרסא כ״א
 ומעיו מבית ה׳ יצא כו׳ גילוי בחי׳ חכמה עילאה, ועיין בע״ח שער
 מ״ז פ״ג הנ״ל ובז״ה בפ׳ פקודי (בדו־ רל״ד) דענין חכמה זו היינו כי
 הא״ס בא מלובש תור החכמה עליונה דא״ק וחכמה זו מתלבשת
 באצילות כו׳ ע״ש, ועד״ז ממש יהי׳ הגילוי בבי״ע, וזהו שארז״ל ע״פ
 כי בי״ה ה׳ צור עולמים ביו״ד נברא העוה״ב בה׳ נברא העוה״ז כי
 ה׳ הוא בחי׳ רחובות הנהר ונהר יוצא ולכן ומשם יפרד כר וזהו
 ענין העוה״ז אבל היו״ד הוא בחי׳ המעין ולכן אין בו התפשטות
 כמו בה״א ולכן בו נברא העוה״ב שאזי ומעיו מבית ה׳ יצא ועמ״ש
 הרמ״ז פ׳ שלח (קנ׳׳ט א׳) מענין כי ביה ה׳ צור עולמים. ברבות מבואר
 ע״פ ששים המה כו׳ אחת היא כו׳ במדבר ר״פ ד׳ נשא פ׳ ט׳ גבי
 ולקח הכהן מים קדושים. פ׳ י״ד גבי ביום עשתי עשר יום. קרח

 פי״ח מקץ ר״פ צ׳ ויגש ר״פ צ״ד ובשה״ש רבה):

 לבאר הדברים ע״פ ששים המה מלכות כו׳ ודרשו רז״ל ס׳ מלכות
 אלו ס׳ מסכתות. ושמונים פילגשים אלו שמונים ברייתות.
 ועלמות אין מספר אלו הלכות. ולהבין דלפ״ז מהו שכתוב אח״כ אחת
 היא יונתי דקאי על כנס״י שמפליג במעלתה יותר מבמעלת התורה
 וכדמשמע ג״כ ממה שנקרא ישראל חתן והתורה בלה בפסוק תורה צוה
 לנו משה מורשה כוי, ואמנם לפעמים משמע בהיפור שהתורה היא יותר
 גבוה עד שאמרו ישראל מתקשראן באורייתא, ולא עוד אלא שלפעמים
 מבואר שהתורה נק׳ חתן וישראל נק׳ כלה כמ״ש רז״ל ע״פ ביום חתונתו
 זו מתן תורה וזהו היפוד כו׳ (ועמ״ש מזה בד״ה תורה צוה). ולהבין כ״ז
 כי אלו ואלו דברי אלקים חיים. צריר להקדים מ״ש במ״ח דפי׳ כנ״י

 *) עיין בהוספות.



 לקוטי שיר השירים תורה מ

 היא למעלה ממנו, ובזה הוא שארז״ל ישראל מתקשראן באורייתא
 והתורה נקראת חתן בו׳*:

 ששים המה מלכות ושמונים פילגשים בר. וארז״ל ס׳ מלכות
 אלו ס׳ מסכתות ושמנים פילגשים אלו הברייתות. ועלמות
 קאי על הלכות (היינו מימרות האמוראים. ולשון מדרש שיר השירים
 רבה ועלמות אץ מספר אץ קץ לתוספת). וצ״ל למה נק׳ המשניות
 בשם מלכות וברייתות פילגשים כר. גם להביו מ״ש בתחלת עשרת
 הדברות וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר דמאחר שעשרת
 הדברות שמעו כל ישראל מפי הקב״ה א״כ איד שייר תיבת לאמר.
 דבשלמא בשאר מצותיה של תורה שישראל שמעו מפי משה. ומשה
 הוא ששמע מפי הקב״ה שיד לשון לאמר, היינו שהקב״ה אמר למשה
 לחזור הוא ולאמרו לישראל, אבל בעשרת הדברות שכל ישראל שמעו מפי
 הקב״ה אין לומר כן (וכה״ג איתא במשנה פ״ה דסוטה דף כ׳׳ז ע״ב על לאמר

 שבאז ישיר משה ובנ״י את השירה הזאת לאמר שאי! תלמוד לומר לאמר):

 והנה צריר להקדים פי׳ הפסוק קול דודי הנה זה בא מדלג על
 ההרים מקפץ על הגבעות. קול דודי קאי על מתן תורה כי
 במ״ת כתיב וכל העם רואים את הקולות. ומה שנאמר הנה זה בא
 שהוא לשון הוה ולא אמר לשון עבר הוא לפי כי באמת קול זה הנה
 זה בא גם עכשיו בכל עת ובכל זמן שאדם יושב ועוסק בתורה אזי בא
 ונמשר אותו הקול עצמו שהיה בעת מ״ת וכמשי״ת לקמו אי״ה. ולהבין
 כל זה וגם ענין מדלג על ההרים. צריד להבין תחלה ענין ההשתלשלות
 דהגה כתיב בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמור. אמנם דוד
 המלר ע״ה אמר רבות עשית אתה ה׳ אלהי נפלאותיד ומחשבותיד
ד כוי. והענץ דהגה באמת גם חכמי אומות ל  אלינו אץ ערוד א
 מודים באלקותו ית׳ וזהו בכל חכמי הגוים כו׳ מאיו כמור. ופי׳ בזהר
 (משפטים צ״ו א׳) דהכווגה שגם הם יודעים שאץ כמור כוי. רק

 שאומרים שהבריאה היא בדרד השתלשלות עילה ועלול. וידוע כי לכל
 עילה יש ערד ויחוס עם העלול איזה ערד שהוא עכ״פ עד״מ באדם
 יש שכל ומדות ומחשבה ודבור וכל א׳ נתהווה מחבית. דהיינו
 מההתבוננות בשכלו נולדה המדה לעשות חסד וכה״ג. הנה הגם שאין
 המדה ממהות השכל. מ״מ יש שייכות זה לזה שכפי ערד השכל איד
 ומה הוא כד היא המדה בהתגלות לעשות חסד. ולכן הקטן מתאוה
 לדברים קטנים לפי עניות דעתו והגדול ששכלו גדול מואס בהן וכמ״ש
 לפי שכלו יהולל איש. הרי המדה אהוי״ר וכיוצא היא לפי השכל גם
 השכל מתלבש אח״כ בהמדה איד לעשות החסד כוי. וזהו בחי׳ עילה
 ועלול שהעלול יש לו ערר ויחוס להעילה. וכמ״כ המדה לגבי המחשבה
 שמתלבשת בהמחשבה והמחשבה בדבור וכל א׳ נתהווה זה מזה
 בהשתלשלות ולכן פועל כל אח׳ שינויים בחבירו שיש שינוי בהעילה ע״י
 שמתלבש בהעלול ואינו כמו שהיה במהותו קודם לזה. כמו כשמתבונן
 בשכלו באיזו אהבה הרי בהכרח השכל מלובש בזה ואינו יכול
 להתבונו אז במושכלות לפי שכל שכלו ממולא מענץ המדה. נמצא
 יש שינוי בהשכל למה שהיה תחלה בפ״ע בציור המושכלות ובין
 למה שנמשד אח״כ בהעלול שהוא בענין האהבה כוי. וכד הוא בכל בחי׳
 עילה ועלול. והנה מאחר שהעולמות והנבראים נתהוו ממחשבתו ית׳
 היה יכול לעלות על הדעת ה״ו שגם הם נבראו ע״י השתלשלות עילה
 ועלול. וכדעת חכמי האומות הקדמונים. ע״ז אמר דוד המלר עליו
 השלום רבות עשית כו׳ אין ערוד אלד. כי כל העולמות אין פועלים
 שום שינוי בו ית׳. וכמאמר אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה

 שו״ה(משפטים — רק שאומרים: בכוך 4: רק שהאומות הקדמונים־. אומרים.
 •) עייז בהוספות.

 התנוצצות ענינו הארה בעלמא, משא״כ הולדה שהיא המשכי המהות
 והתהוות בדומה לו ממש ויובן ענץ התנוצצות ממ״ש בע״ח שער כסה״כ
 אורות המתנוצצים בו׳ איר מתנוצץ אור כוי אמנם הוא אור המתפשט
 מהם לא הם עצמם, וע״ש פ״א ואל תאמר כי תנה״י עצמו כר רק
 מאיתן כוי) וזהו מסבה הנ״ל להיות כי עיקר ההולדה הוא מצד
 הארת והתלבשות אור א״ס שמוליד ומשפיע מאין ליש ואור א״ס מלובש
 בחכמה דוקא כמ״ש הוי׳ בחכמה והיינו בפנימיות החכמה ולזאת הנשמות
 מפני ששרשן מפנימיות החכמה יש בהם כח ההולדה שהוא ג״כ דוגמת
 בחי׳ כח א״ם שמאיש א׳ יוכל להיות כמה דורות כו׳ וזהו ענין אור
 זרוע לצדיק זורע צדקות כו׳ כמו שהזורע גרעין א׳ מוציא כמה וכמה
 גרעיניו כו׳ מפני שזרוע בארץ שבה יש ג״כ כח ההולדה כי הכל היה
 מן העפר וארץ ממגה יצא לחם כתיב, ולזאת יש כח ההולדה גם
 בבהמות מפני שנתונות מצומח שנצמח מהארץ כו׳ וסיבת מציאות כח
 ההולדה בהארץ הוא משום שנעוץ תחלתן בסופן כנ״ל בענין הנשמות
 (ועמ״ש בפ׳ שמות בד״ה הבאים ישרש בפי׳ ועניו אשה יראת ה׳ היא תתהלל/
 אבל המלאכים להיות שרשם מחיצוניות בלבד אין בהם כח ההולדה
 ולזאת ארז״ל שאין מלאד א׳ עושה שתי שליחות משום שהוא בחי׳ עומד
 שכמו שהוא כד ישאר אם הוא בבחי׳ ומדרגה זו אין בו בחי׳ ומדרגה
 אחרת מפני שגמשר מבחי׳ האותיות וכמו שאות א׳ לא יוליד זולתו וגם
 בו עצמו לא יהיה הגדלה תוספת וגדעון שכמו שנמשר ממקורו כד

 ישאי" כר המלאכים כוי(ועמ״ש מזה בד״ה אם בחקתי תלכו):

 וזהו ששים המה מלכות תשבע״פ היא מבחי׳ מל׳ רפה קריגן לה
 והייגו בחי׳ המל׳ שגעשה פרצוף בפ״ע והיא בחי׳ דבור העליון
 ושרשה מחיצוניות אבא כמשל השכל שבדבור, וז״ש נובלות חכמה שלמעלה
 תורה נובלות בלבד ועלמות אץ מטפר היינו פרטי ההלכות ב״ש אומרים
 כד וב״ה אומרים כר כאו״א לפי שרשו ומדרגתו זה בחסד ע״כ
 מכשיר הכל שיהיה בחי׳ עליות וזה מגבורה וע״כ אוסר כלומר שאינו
 ראוי להתעלות כי לפי אופן המדה והחסד שבלב כד מדבר כוי והלכות
 אלו הם לאין מספר שהם המשכות פרטיים מכללוח החכמה דנוק׳
 שהיא תשבע״פ ונקראים בזהר נימין כוי, ועכ״ז אחת היא יונתי תמתי
ד ז״א ובקי תאומה (עיי! בזהר פ׳ ויצא קנ״ב ת  תאומתי היינו כנס״י שהיא ב
 ב׳ שמות דף י״ד ב׳ בשלח נ״א א׳ נ״ה א׳ נ״ב סע״ב האזינו ר״צ סע׳׳ב חיי

 שרה קכ״ד ב׳ קכ״ה א׳), והיא בחי׳ יונתי עיניד יונים כד ד׳א מסתכל

 במצחא מקבל ש״ע נהוריו דהיינו שהוא בחי׳ הארה גבוה כ״כ שא״א
 להית נמשד מ״א כ״א ע״י בחי׳ הסתכלות שהוא בחי׳ חיצוניות
 דוקא כי א״א הוא מעולמות הא״ס שלמעלה מאצי׳ וכמ״ש בזהר דעד
 חכמה נק׳ עולמות א״ס וז״ש מצמיח ישועות מענץ וישע אל הבל
 והוא ענין ש״ע נהדין כי׳ (ועמ״ש מזה בביאור ע״פ חכלילי עינים ובד״ה
 ואתחנן גבי ואראה את הארץ), ולפיבר קרוץ אחת שהיא בחי׳ מקבל

 מאחד היא בחי׳ כתר וזהו ענין תאומתי שוץ בקומתן כו׳ כתר א׳
׳ וכמ׳׳ש בס׳ הקבלה בפי׳ מאמר אין אשה אלא ליופי שהטעם  מ
 לסיבת מציאת היופי בנשים יותר מבאנשים הוא מחמת הארת הכתר
.  שמאיר במל׳ יותר כי געוץ סופן בו׳ וגם לפי שצריכה שמירה מ׳
 וה״ז למעלה מבחי׳ ם׳ מלכות שהוא בחי׳ תורה שנק׳ נובלות בלבד
 כו׳ והוא עגץ המבואר בגמ׳ בחסידים הראשונים שהיו שוהים
 בתפלתם ט׳ שעות ולפי שחסידים היו תורתם נשמרת דהייגו שהיה
 בהם בחי׳ רעותא דליבא בחי׳ בכל מאדר בלי גבול (והוא למעלה
 ממדרגת בכל נפשד שהוא כפי אופן הכלי כוי) שהוא בחי׳ כתר
 שלמעלה מתורה וע׳׳כ ממילא היתה נשמרת כוי, אבל מי שאין בו בחי׳
 רעו״ד שיגיע למעלת ומדרגת הכתר ופנימיות החכמה א״כ התורה
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 מ״מ בהיות הכתר עליו אז נגלה וניכר בחי׳ מלכותו כמ״ב ענין בחי׳
 מלכות דאצי׳ הוא שכל העולמות אין שייכים לעצמותו שיהיו פועלים בו
 איזה שינוי ח״ו רק חיות והתהוות העולמות והנבראים הוא מבחי׳
 מדת מלכותו ית׳ שע״י העולמות ניכר מדת מלכותו ונקרא אז מלך
 עליהם כי איו מלד בלא עם, עם הוא מלשון עוממות היינו בחי׳
 צמצומים והסתרות שע״י צמצומים אלו אז שיד להיות בחי׳ מלה אבל
 באמת הוא סכ״ע ואני הוי׳ לא שניתי כמו קודם שנברא העולם ואת
 השמים ואת הארץ אני מלא. ולכן בחי׳ מל׳ נק׳ ג״כ שם כי שם מורה
 על גילוי כי מה שנק׳ מלד הוא רק שנגלה בחי׳ מלר ע״י הסתר והעלם
 עצמותו. ולכן נק׳ הקב״ה פי׳ שהוא ית׳ קדוש וברוה היינו כי הוא
 במהו״ע קדוש ומובדל מהעולמות ואעפ״כ הוא ג״כ ברור פי׳ לשון
 ברכה והמשכה ונמשר בתור העולמות ע״י בחי׳ שמו ומלכותו שמבחי׳

 מל׳ נמשד התהוות כל העולמות כנ״ל:
 וזהו שאמרו נתאוה הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים דהיינו שיהיה
 התהוות עולמות תחתונים ע״י ריבוי הצמצומים אשר עצמו מספר
 ואעפ״כ שם ג״כ יהיה דירה והשראת אור א״ס ב״ה ונגלה כבוד ה׳
 עין בעץ יראו כוי, והיינו* ע״י המשכה מבחי׳ סוכ״ע אשר קמיה רוחניות
 וגשמיות ועליונים ותחתונים הכל שוין. והוא ע׳׳ד מארז״ל במקום
 גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו. פי׳ ענותנותו הוא מה שהוא ית׳
 משפיל עצמו להשגיח בשמים וארץ הגשמיות ג״כ בפרטי פרטיות להיות
 בוחן כליות ולב ומה׳ מצעדי גבר כונגו הכל בהשגחה פרטיות שזהו
 ענוה גדולה שהוא ית׳ א״ס ומשפיל א״ע להשגיח בבריות שפלים כו׳
 וזהו ג״כ גדולתו. כי באמת מאחר שהוא ית׳ קדוש ומובדל וםכ״ע אין
 שייר לומר שזהו גדולתו דוקא מה שברא עולמות עליונים כי אפילו
 ג״ע העליון הוא רק זיו והארה בעלמא ולפניו כחשיבה כאורה ואפי׳
 אוד צח אוכם הוא קדם עילת העילות. רק אדרבה מה שהוא ית׳
 משפיל א״ע לראות בשמים ובארץ זהו גדולתו. והענץ כי הנה איתא
 בגמ׳ ע״פ ומספר את רובע ישראל זרע היוצא מהן מן התשמיש שלהן
 ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע באמרו טהור עינים מראות
 ברע כוי. והיינו בי לפי טעותם שהתהווה העולמות ממנו ית׳ הוא
 דרר השתלשלות עילה ועלול א״כ נמשר מזה שראוי שיהיה הוא ית׳
 בבחי׳ רם על כל גוים ה׳ בלי שישפיל עצמו לראות בהשגחה פרטית
 בעוה״ז. כי מה שהוא בדרד השתלשלות עילה ועלול הנה התלבשות
 העילה בהעלול פועל בו שינוי לכן אמר אין נכון שיתלבש הוא ית׳ כ״כ
 כעלולים השפלים שבעוה״ז להיותו טהור עינים מראות ברע והיה ראוי
 יותר שיהיה רם ומרומם בלי שישפיל א״ע כ״כ למטה. אבל לפי האמת
 שהוא ית׳ קדוש ומובדל מכל העולמות ואין ההשפעה ממנו בבחי׳
 התלבשות ועילה ועלול. וכמש״ל באריכות בענין נפלאותיה ומחשבותיה
 אלינו אין ערוד אליה אין ערוד ממש ולא מיניי ולא מקצתי׳ מהערד
 שבהשתלשלות עילה ועלול עד שאע״פ שהוא ית׳ מחיה ומהוה העולמות
 מאיו ליש עכ״ז אין פועלים בו שום שינוי ע״י חיות זה שמשפיע הוא
 ית׳ אליהן וכמאמר יחיד וחי העולמים רק מבחי׳ מלר כוי. ושלכן הוא
 ית׳ בשוה ממש גם עתה כמו קודם שנברא העולם ממש. א״כ כיון
 שמה שהוא מחיה העולמות אין פועל בו שום שינוי בלל. ולכן איו שום
 דבר גדול וקטן נעשה חוץ ממנו בכל העולמות עליונים ותחתונים
 וכמארז״ל אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א״כ מכריזין עליו מלמעלה
 וכתיב שאול ואבדון נגד ה׳ כוי ידע מה בחשוכא כוי אם יסתר איש
 במסתרים ואני לא אראנו נאם הי. וכל אלו ההשגחות הפרטיים איו
 פועלים בו שום שינוי ח״ו כמו שהץתו מחיה ומהווה אותן מאיו ליש
 אין פועל בו שינוי ח״ו מטעם הנ״ל דאין ערוד כוי, ולכן זה שהוא ית׳
 משפיל א״ע להשגיח בשמים וארץ גשמיי׳ זהו גדולתו יותר ממה שברא

 *) עיין בהוספות.

 הוא משנברא. כוי ר״ל בשוה בלי שינוי כמ״ש אני הוי׳ לא שניתי.
 והיינו משום שהעולמות אין ערוד כלל להבורא ית׳ ואפילו לגבי החיות
 הנמשר להן ממחשבתו ית׳ והתהוותם ע״י בחיי׳ דילוג וצמצום ולא בבחי׳
 עילה ועלול ח״ו ובמשי״ת אי״ה. ולכן כלא ממש חשובים קמי׳ ית׳
 וכמו קודם שנברא העולם ממש וזהו נפלאותיר ומחשבותיה אלינו. פי׳
 שע״י מחשבתו ית׳ נעשה התהוות והשתלשלות העולמות. וז״ש רבות
 עשית אתה ה׳ אלהי נפלאותיד ומחשבותיר אלינו ר״ל שריבוי העולמות
 והברואים כולם נתהוו ע״י מחשבתו ית׳• אד אעפ״כ איו ערוד אליד
 ממש היינו שהתהווה העולמות ממחשבתו ית׳ אינו בבחי׳ עילה ועלול
 רק שהם איו ערוך ממש לגבי מחשבתו ית׳ המהווה ומחייה אותן מאין
 ליש. אגידה ואדברה עצמו מספר פי׳ בי מאחר שהוא ית׳ אין סוף א״ב
 אם הי׳ התהוות העולמות ממחשבתו ית׳ ע״י השתלשלות עילה ועלול
 לא היה כלל העולמות בבחי׳ גבול ותכלית כמו שהן עתה אלא הי׳
 הכל א״ס ובלי גבול תהו עצמו מספר דהיינו שהיו בבחי׳ בלי גבול
 וזהו נפלאותיר ומחשבותיר אלינו אין ערוד אלד אגידה ואדברה.
 שההמשכה ממחשבתו ית׳ אלינו הוא ע״ד שאין ערוד ממש ולא
 בבחי׳ עילה ועלול ח״ו (או י״ל הפי׳ כי הנה נפלאותיה ומחשבותיה
 אלינו אין ערוד היינו בחי׳ סוכ״ע וכדלקמו בפי׳ קדוש ומובדל, אד
 להיות נמשד הארה בתור העולמות ע״ז אמר אגידה ואדברה עצמו
 מספר הצמצומים רבוא רבבות מדרגות עד אין מספר כו׳ עד
 שנמשד הארה להתלבש בהעולמות, ועמ״ש בפי׳ פסוק זה בד״ה כי

 ביום הזה יכפר בפ׳ אחרי ובד״ה ויהי מקץ כוי):

-ב• והנה לכן קראו חז״ל הבורא ית׳ בשם הקב״ה היינו שהוא קדוש
 ומובדל מכל העולמות ואין העולם ומלואו פועלים בו שום
 שינוי והיינו משום שאין להם כלל ערד רחום אליו ית׳. וזהו עניו שנק׳
 סובב כולא עלמין וידוע דאין הפי׳ סובב ומקיף מלמעלה דהא את
 השמים ואת הארץ אני מלא כתיב. רק הענין שאץ ההשפעה ממנו
 באה בבחי׳ גילוי בהעולמות כמו בחי׳ עילה ועלול הנ״ל כי בהשתלשלות
 עילה ועלול הנה העלול יודע ומשיג איזה השגה בעילתו ובטל אצלו
 ע״י השגה זו והיינו ששפע העילה בעלול היא בבחי׳ גילוי ממש.
 משא״כ בנבראים לגבי האור והכח השופע בו מא״ס ב״ה להוותו מאין
 ליש שהכח השופע בו אינו מושג אצלו כלל וכלל. ולכן הנברא הוא יש
 ודבר נפרד בעיני עצמו מחמת הסתר זה רק שבאמת הוא כמו דקמי׳
 ית׳ כולא כלא חשיבי וזהו בחי׳ םוכ״ע שההשפעה ממנו ית׳ באה
 בבחי׳ הסתר כי אלו היה בבחי׳ גילוי לא הי׳ יכול להשתלשל ולהיות
 כלל עלמין אלא הי׳ הכל בחי׳ א״ס כנ״ל* אבל באמת לית אתר פנוי
 מיני׳ כמו קודם שנברא העולם. וזהו שנק׳ הקב״ה דהיינו שהוא ית׳
 קדוש ומובדל מהעולמות. והבריאה היא יש מאין מאין ממש שהאור
 וחיות המתלבש בהעולמות היא כלא חשיבא קמי׳ ית׳, דהיינו שעיקר
 התהוות העולמות הוא ע״י מדת מלכותו ית׳ כמאמר יחיד חי העולמים
 מלר היינו שבאמת הוא יחיד ומיוחד כמו קודם בריאת העולם. וחי
 העולמים הוא רק מבחי׳ מלה כמו עד״מ מלד בשר ודם שבחי׳ היותו
 מלד על המדינה אינו בחי׳ ממהותו ועצמותו כי מהותו ועצמותו הוא
 מה שהוא חכם ונבון ורק עניו מלכותו הוא מה ששמו נקרא עליהם
 שמולד על הארץ. וכר יובן למעלה שהתההוות ובריאת כל העולמות
 עליונים ותחתונים הוא רק ע״י מדת מלכות שאין לכל העולמות ערד
 ושייכות למהותו ועצמותו ית׳ שהוא רם ומתנשא מהם והחיות והתהוות
 העולמות נמשד להם רק ממה שנק׳ הוא ית׳ מלד עליהם ואין מלר
 בלא עם ולכן נק׳ בחי׳ מלכות בשם כתר מלכות כמו כתר שהיא עטרה
 על הראש ונעשה מאבנים טובות ואין לה שייכות עם עצם הלובשה

 *) עיין בהוספות.
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 קשור בידי החיצונים שנפל לשם ע״י שבה״כ וכעת הוא מתיר אותו
 שיתהפך מחשוכא לנהורא ויוכלל באלקות ע״י שיאכל את הבשר היתר
 ויעבוד את ה׳ בכחו זה ועי״ז יתבטל ויתכלל למעלה באלקות. וכשפוסק
 אסור הוא מצד הגבורה שמאל דוחה שלא יובל המאכל לעלות ולהבטל
 וליכלל באיו, ועד׳׳ז אמרו מאן מלכי רבגן הייגו שעל ידי דיבורם בתורה הרי
 גורמים וגוזרים עליית הניצוצים שנפלו בשבה״כ שיחהפכו מחשוכא לגהורא
 או להפך, וזהו מבחי׳ חריג כי מצד החסד מים יורדים מגבוה לנמור
 שמתפשט החסד למטה חסד דרועא ימיגא מתיר את הדבר שיוכל ליכלל
 באחד כי ימין מקרבת ומצד הגבורה שמאל דוחה כר וכ״ז הוא על ידי
 החכמה שמתלבשת בהמדות ובחכמה אתברירו דאורייתא מחכמה גפקת
 ומה שראוי ע״פ החכמה שיכול לעלות באחד נמשך עי״ז מדת החסד
 להתיר וכן להיפר גמשד מדת הגבורה והכל ע״י חכמתו ורצונו, ומ״ש
 ששים המה מלכות הוא נגד ששה מדות וכל אחד כלול מעשר כנודע
 (וע׳ מהר פ׳ שמות י״ד ב׳ ובמק״מ שפ בשם הרח״ו ז״ל נ9י׳ ששים המה מלכוון)

 והכח הזה בדבור האדם בתורה הוא לפי שדיבורו הוא ממש דבר ה׳
 וכמ״ש ואשים דברי בפיר וכנ״ל. וזהו יחוד קוב״ה ושכינתיה כי
 שכינתיה הוא בחי׳ ההארה שנמשד ממנו ית׳ להיות שוכו בתחתונים
 בבחי׳ ממב״ע וע״י לימוד התורה נמשר להיות יחוד וגילוי אור ה׳
 הםוכ״ע שהוא בחי׳ קדוש ומובדל הנה הוא נמשר ומתגלה למטה
 בשכינחיה היינו בבחי׳ ההארה מה ששוכן בתחתונים שם נגלה אור ה׳
 הםוכ״ע ממש והיינו מטעם הנ״ל שבשעה שהאדם קורא ושונה הקב״ה
 קורא ושונה כגגדו. אזכיר אח שמי כמו שהקב״ה בעצמו אומר הדין
 בפיו כי אני המשנה המדברח בפיר א״כ הייגו ממש גילוי בחי׳ אור
 א״ס הםוכ׳׳ע בשכינתיה ונק׳ יחוד קוב״ה ושכינתיה וזהו ענץ מהפכין

 חשוכא לנהורא:
 ושמנים פילגשים אלו ברייתות. הנה העניו הברייתא היא לבאר המשנה
 בפרטיות יותר כדי שיובן גם לתלמידים שאינן
 גדולים כל כד כי לחכמים גדולים היה די במשנה לחוד שבאמת
 נרמז במשנה כל פרטי הדינים שבברייתא כמאמר אילפא מי איכא
 מידי בברייתא דלא פשיטנא ליה ממתניתין בו׳ רק היינו אילפא
 דוקא שהיה חכם גדול יובל להבין ברמז ושמו מעיד עליו לשון אאלפד
 חכמה. אבל שאר תלמידים לא יבינו כלל וכ״ש כשגתמעטו הלבבות,
 לכן הוצרכו לבאר המשנה בפרטיות יותר ועד״מ בהשפעה מרב
 לתלמיד שכדי שיבין התלמיד צריד הרב לשית עצות בנפשו איד
 להשפיע לו שיוכל לקבל וצריר לומר לו פסקי פסקי ולקצר ולהעלים
 עומק המושכל עד שיהיה ביכולת המקבל להכיל ההשפעה. וזהו לשון
 ברייתא דהייגו לשון חוץ הוא ההשפעה לזולתו לבר מגופא. וע״כ אין
 הגילוי אור א״ס כ״כ בדיני הברייתא כמו בהמשנה שהוא גילוי אור
 א״ס ממש. אבל בהברייתא הוא בהסתר קצת כג״ל במשל שההשפעה
 למקבל צ״ל ע״י הסתר והעלם. וכן אנו רואים ג״כ בחוש שהטעמים
 של דיני המשנה נגלים ומבוארים יותר מטעמים של הדינים שבברייתות,
 כגון ע״ד דוגמא דין המשגה סוכה שהיא גבוה למעלה מעשרים אמה
 פסולה יכולים למצוא הטעם של דין זה. משא״כ סוכת גנב׳׳ר ורקב״ש
 א״א למצוא כל כד הטעם של דין זה. ולפיכד נק׳ המשגה מלכתא
 והברייתא פלגש. כי עד״מ המלד עפ המלכה הם דרים תדיר יחד,
 משא״כ עם פלגשו הולד אליה בצנעה ולא בגילוי גם היחוד אינו בתדירא
 רק באקראי. כמ״כ במשנה אור א״ס מאיר שם בחינת גילוי ובתדירא
 כידוע שהתגלות אור א״ס הוא בחכמה (ועמ״ש סד״ה מה טובו וסד״ה
ד למודי) לפיכד נק׳ מתניתין מלכתא. אבל ברייתא  ביאור ע״פ ובל מ

 היא בחיגת השפעה דלבר מגופא שם אין הגילוי כ״כ רק ע״י הסתר
 ולבוש וצנעא ע״כ גקרא פלגשים שהיחוד בצנעא ובאקראי(ועמ״ש עוד

 עולמות עליונים כי כל השבחים וגדולותיו ועולמות עליונים כו׳ באמת
 כלא חשיבי קמי׳ ית׳ רק זהו גדולתו שמשפילי א״ע לראות בשמים
 ובארץ שהוא מפני כי אני הוי׳ לא שניתי כו׳ ושאין ערוד אליו ב״ה
 ואת השמים ואת הארץ אני מלא והתהוות העולמות הוא רק מבחי׳
 שם מלכותו והוא ית׳ סכ״ע. וירבו עוד עניו זה עפמ״ש ומתחת זרועות
 עולם, פי׳ כי הנה עד״מ אופו בתור האופן היינו עיגול בתור עיגול
 שהעיגול הגדול שמבחוץ כמו שמקיף למעלה בגובה העיגול הפנימי כד
 הוא מקיף ג״כ בתחתיתו למטה ושם הוא נמוד מעיגול הפגימי ונשפל
 יותר ממנו כר בו ית׳ כתיב ומתחת זרועות עולם כוי. ואף שאין לו
 דמות הגוף מ״מ הוא עד״מ: דהיינו לפי שהוא ית׳ םוכ״ע ומרומם
 ונשגב מכל העולמות ואין ערוד כוי א״כ מה״ט הוא משפילי לראות גם
 למטה מטה. וז״ש רם על כל גוים כו׳ מי כה׳ אלקינו המגביהי
 לשבת המשפיל, כו׳ שמה שהוא ית׳ משפילי לראות בו׳ זהו מפני שהוא
 ית׳ מגביהי שמהו״ע ית׳ דם ונשא עד שאין ערוד אליו ממש ולא
 כעו״ג שאומרים רם כו׳ לפי שהיו סוברים שההשתלשלות עילה ועלול.

 אלא דאין עתר ממש. וזהו שהגדולה והענוה הם במקום א׳ כנ״ל:

 ג והנה ע״פ כל הג״ל יובן עניו יחוד קוב״ה ושכיגתיה כי שכיגה
 הוא בחי׳ מלכותו ית׳ השוכן בתחתונים כי מלכותה מלכות
 כל עולמים והוא בחינח ממכ״ע שהוא רק הארה בעלמא מבחי׳ מהו״ע
 ית׳ הםוכ״ע כנ״ל. ובחי׳ םופ״ע הוא קדוש ומובדל. ויחוד קוב״ה
 ושכינתיה היינו כאשר יש התגלות בחינת סוכ״ע מה שהוא קדוש
 ומובדל ונמשר ונתגלה בעולמות תחתונים וזהו ענין דירה בתחתונים
 שהיא תכלית בריאת כל העולמות. אד ע״י מה נעשה התגלות זה הנה
 ע״ז נאמר ששים המה מלכות כוי כי משניות נקי מלכות כמארז״ל
 מתניתא מלכתא, כי הנה אמרז״ל כל הקורא ושונה הקב״ה יושב ושונה
 כנגדו וכמ״ש המגיד להב״י אני המשנה המדברת בפיר. וזהו מ״ש
 בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבא אליר כר דהל״ל תזכיר. אן־ הוא
 כמאמר דוד רוח ה׳ דיבר בי ומלתו על לשוני. שהדבור שהאדם מדבר
 בד״ת הוא ממש דיבורו ית׳. היינו שה׳ מדבר בו ממש ע״י פיו
 של האדם וכמ״ש דוד המלד 7<ה אדני שפתי תפחח ופי יגיד תהלתד.
 כי הכל מאתו יתבדר רק פי יגיד יגיד הוא לשון המשכה כמו נגד
 ונפק מו קדמוהי שהפה הוא רק הבלי שיומשר על ידו ויתגלה דבורו
 ית׳ וחכמתו ורצונו ממש, כי באמת לית אתר פנוי מיניה ואתה מחיה
 את בולם ולד הוי׳ הגדולה כו׳:ואין עוד מלבדו ממש. רק שהעולמות
 נראים ליש ודבר נפרד בפ׳׳ע לעינינו לבד מחמת ההסתרות ורבו,
 הצמצומים. אכו קמיה ית׳ שאין שייר שום צמצום והסתר לפניו הרי
 באמת איו ואפס זולתו ית׳ אחד האמת. והכל רק אלהותו ית׳ המהווה
 הכל והיש בטל לגמרי באמת. והלכד כשהאדם עוסק בתורה שהיא
 חכמתו והצונו בלי הסתר פנים אזי גורם לאהפכא חשוכא לגהורא
 שמתבטלים הצמצומים וההסתרות ואז הוא גילוי האמת. ונמצא שדיבור
 האדם בתורה הוא ממש דבר ה׳ הדובר בו חכמתו ורצוגו וזהו אזכיר
 את שמי שמה שהאדם קורא ושונה הוא באמת בחינת אזכיר את שמי
 כמו שהשי״ת דיבר בו. וזהו ענין נ(הפכין חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא.
ת למיתקא הוא קאי על שבירת התאוה שיהפיד כל מדותיו ת  פי׳ מ
 ורצונותיו לה׳ וחשוכא לנהורא הוא כשמחשבתו ודיבורו בתורה אז
 במקום החשד יאיר אור ה׳ להיות גילוי חכמתו ורצונו בדבור שמדבר
 האדם שהוא כחי׳ רוח ה׳ דיבר כי כי אני המשגה המדברת בפיר
 כנ״ל ועי״ז מהפד ממש חשוכא פו׳ כי הוא כמלר הגוזר ואומר שיהיה
 כד וכד שדבר מלד שלטון להיות נעשה עי״ז כר וכד• כר כשעוסק
 בתורה ואומר מותר עד״מ הוא בחי׳ חסד שמתיר את הדבר שהי׳
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 זו הוא בבחי׳ מדלג על ההרימ כי א״א להיות ההמשכה בדרר השתלשלות
 עילה ועלול כמבואר למעלה באריכות ע״פ נפלאותיך ומחשבותיו
 אלינו אץ ערוך אליך בו׳ דאין ערוך ממש ולא מיניה ולא מקצתיה
 מהערך שבין עלול לעילתו אפי׳ בריבוי השתלשלות עילה ועלול רבבות
 איו שיעור מ״מ שייר ערר מהעלול היותר נמוד לעילה הראשונה אבל
 נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין ערוך ממש עצמו מספר וכוי. ולכן
 להיות ההמשכה מאור א״ס ב״ה להתלבש בתורה ולהיות קורא ושונה
 כנגדו אזכיר את שמי וכו׳ הוא ע״י דילוג מדלג על ההרים בו׳.
 דהיינו שבא ההתגלות דרד דילוג וקפיצה שלא על ידי השתלשלות

 עילה ועלול:
ך עוד אחת היא העולה על כולנה. והוא כי מתי בא התגלות  ה א
 הנ״ל ע״י עסק התורה שיהיה בחיי קול דודי הנה זה בא
 להיות יחוד קוב״ה ושכינתיה ע״י עסק התורה שהן ם׳ מסכתות
 הנק׳ ם׳ מלכות כוי. כ״ז הוא דוקא בהקדים תחלה בחי׳ אחת היא
 יונתי דהיינו שיהיה אצל האדם בחי׳ ומדרגת הנק׳ אחת. פי׳ אחת
 הוא לשון נוקבא שהוא בחי׳ מקבל מבתי׳ אחד. והוא כשמקבל האדם
 בפנימיותו בחינת יחודו ית׳ באמרו שמע ישראל וכו׳ הוי׳ אחד כי
 שמע הוא לשון אסיפה בתוד תוכו ולא ידיעה לבד כ״א ע״י העמקת
 דעתו בהתבוננות ובבחי׳ לאסתכלא ביקרא דמלכא (דלשון לאסתכלא
 היינו כמו מי שמסתכל על דבר הפלא ופלא שלא תשבע עינו מהםתכל
 בו, כר ויותר מזה לאיו קץ כשיתבונן המשכיל בעץ השכל בגדולתו
 ית׳ שהוא למעלה עד אין קץ כו׳ ובנפלאותיו הגדולים ואשר ברא
 עולמות עליונים לאין קץ ותכלית ורגלי החיות כנגד כולו כר, היינו
 שסוף בחי׳ שבעליוו כוללת כל מה שלמטה ממנה שהוא באיו לגבי הגבוה
 מהם. ועד״ז יש עולמות לאין קץ גבוה מעל גבוה שומר כו׳ והכל
 כאין ואפס אצלו ית׳ ממש. ואין ערוך אליר ממש שהוא ית׳ אדון
 הנפלאות. אזי לא תשבע עין השכל מלהסתכל ולהתבונן בזה היטב
 ולהתענג תענוג נפלא לאיו שיעור מזה). וזהו בחי׳ יונתי כמו יונים
 מסתכלים זה בזה וזהו התענוג שלהם ממה שמסתכלים זה בזה.
 כמ״כ תקנו פםוד״ז הוא עניו התבוננות כל חד לפום שיעורא דיליה.
 ברוד שאמר והיה העולם אשר באמירה אחת ברא כל העולמות ומחדש
 בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ולשון והיה העולם דמשמע
 ממילא הוא ע״ד מ״ש כי הוא צוה ונבראו דלשון נבראו משמע ג״כ
 כן וכן אתה הוא עד שלא נברא העולם ומשנברא וכוי, והכוונה
 בזה הוא דלפי שאין ערוך כלל כל העולמות שהם בעלי גבול לא״ס
 ב״ה אשר אין לו תחלה ובו׳. והתהוותם ממנו ית׳ הוא ע״י צמצומים
 רבים ועצומים להסתיר ולהעלים האור עד שיוכל להבראות עולמות
 כו׳ לכך נאמר נבראו כאלו הוא ממילא להורות על ריחוק הערך
 ושהוא ית׳ סתימו דבל סתימין(כי כשההשפעה בגילוי מן המשפיע למקבל
 בבחי׳ עילה ועלול שהעלול יש לו השגה בעילתו הרי המקבל יודע
 מי הוא המשפיע לו. משא״כ ההארה מבחי׳ םוכ״ע א״ס ב״ה בהעולמות
 שהוא באה בבחינת העלם והסתר ולית מחשבה תפיסא ביה בלל
 כנ״ל לכר שייד ע״ז לשון נברא כאלו הוא ממילא ר״ל שאיו העולמות
 משיגים הכח השופע בהם ומהווה אותם מאין וזהו ברור שאמר והיה
 העולם דאיתא ע״ז בכוונת האריז״ל רדל״א. פי׳ לא אתיידע הוא כמ״ש
 והחכמה מאץ תמצא נזכר לשת מציאה שאין המוצא מציאה יודע
 ממי בא לו המציאה והוא עניו אחד עם בחי׳ נבראו והמ״י). וז״ש
 יהללו את שם הוי׳ כי הוא צוה כוי. דהיינו שנבראו כדי שיתגלה שם
 ה׳ ומלכותו. ופי׳ כי הוא צוה היינו כי דבר מלר שלטון כי הוא אמר
 ויהי. וכ״ז מפני שכר עלה ברצונו שאין מלר בלא עם הללוהו כל
 מלאכיו היינו שהמלאכים הם תמיד בביטול מחמת התבוננות בהתהוותם

 שריה שהוא באה: אולי צ״ל: שהיא באה.

 מזה בפ׳ שמות בדבור המתחיל ואלה שמות ובד״ה קול דודי ובפי חיי

 שרה בד׳׳ה ויצא יצחק לשוח בשדה):

 ד ועלמות אין מספר הם הלבות שבגמרא ומימרות האמוראים
 ונקרא עלמות לשון העלם. בתולה ואיש לא ידעה
 שלא היה עדיין עמה יחוד כלל. והענין כי התלמוד עיקרו להבין
 הטעמים והטעמים הם באמת בבחינת העלם שאין יכולים לעמוד
 על שרשו'של הטעם ועיקרו שלא יכול כלל לבא בהתגלות למטה
 (רק לעתיד יתגלו טעמי תורה). ואף שבגמרא מפרש הטעם מ״מ
 בעיון ובעמקות לא בא הטעם בהשגה כגון ע״ד דוגמא קיי״ל כסות
 לילה פטור מציצית מדכתיב וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכסות
 סומא חייב בציצית שישנו בראיה אצל אחרים. והנה באמת אם באגו
 לפסוק רק מצד השכל הנה אדרבה לפי שכלנו יותר היה ראוי לחייב
 כסות לילה (שישנו בראיה אצלו ע״י הנר משא״כ סומא אינו רואה
 כלל. אלא שע״פ חכמת התורה נתחייב כסות סומא מפני שישנו בראיה
 אצל אחרים אף שהוא אינו רואה כלל. וא״כ זה שנתפוס טעם זה
 לעיקר היינו מה שישנו בראיה אצל אחרים יותר ממה שכסות לילה
 נראה ע״י אור הנר לא בא כלל בהתגלות למטה) לכד הנה אף שאנו
 יכולים ללמוד התלמוד בעמקות כגון להעמיק אח״כ מהו כסות לילה
 מ״מ עצם שרש הטעם דבםות לילה פטור הוא בבחי׳ העלם מאתנו.
 כי הטעם שבא בתלמוד הוא רק דרד כלל מדכתיב וראיתם אותו
 פרט בו׳ אבל לא בא בהתגלות כל פרטי עניני הטעם בעמקות (מדוע
 לא נתמעט כסות סומא כנ״ל/ כי זה אינו יכול לבא כלל בהתגלות
 בעולמות וכמ״ש מאד עמקו מחשבותיד. ואף שבהשתלשלות נמשד
 ונשתלשל איזו השגה עד שיוכל האדם להשיג הטעם של המשנה וא״כ
 לכאורה איד שייר ע״ז מאד עמקו כו׳ אבל באמת אדרבה מה שנשתלשל
 יותר למטה הנה שרשו ממקום גבוה יותר. ולכן גם כשנשתלשל
 למטה מ״מ אינו יכול להתגלות עומק המושג. ולכן נקראו המימרות
 עלמות לשון עלמה בתולה ואיש לא ידעה שלא קיבלה עדיין טפת
 דכר שלא בא התגלות הטעם ועומקו למטה רק נשאר בהעלם
 (וע׳ עוד מעניו ועלמות איו מספר בפ׳ פנחס דרט״ז סע״א ובת״ז תיקון כ״א

 וע׳ עוד בפ׳ ויצא דקנ״ט ע״א ובפי פקודי דרכ״ז סע״ב). והנה בזה יובן

 עניו מעלת עסק ההלכה בעיון ועומק הדעת ועי״ו מוציא דיו חדש
 אי שעומד על טעם של איזה דין שהיה נעלם תחלה. הנה זהו בחי׳
 הליבון היינו שמה שהיה תחלה בחי׳ עלמות והעלם גמור כעת נמשד
 בבתי׳ גילוי ועי״ז נמשד בגילוי אור א״ס בחי׳ לובן העליון שהלובן
 מורה על גילוי אחדות הפשוטה כמ״ש במ״א. ואף שנת׳ שעומק הטעם
 של ההלכות א״א לעמוד עליו מ״מ זהו שרשו ועיקרו של הטעם כנ״ל
 בעניו כסות לילה כר. אבל זה יכולים אנו לפלפל בקושיות ופירוקים
 בטעמי הגמ׳ עצמן שלא יהיה סתירה ממקום למקום וה״ז ג״כ גילוי
 ההעלם ונק׳ ליבון הלכתא, ונמצא גם ע״י עסק התורה שבבחינת
 עלמות שהם גמרא ופוסקים ראשונים ואחרונים לעמוד על עומקי
 הסברות נמשר ג״כ גילוי אור א״ס ב״ה להיות יחוד קודשא בריר הוא
 ושכינתיה כנ״ל בענין מתניתין מלכתא ואדרבה ליבון הלכתא היא מעלה
 יתירה שמגלה הנעלם ותעלומות חכמה וכמ״ש במ״א ע״פ מאמר הרע״מ
 והמשכילים יזהירו כוי, ועיקר פי׳ ליבון הלכתא נתבאר בפ׳ שמות
 בד״ה קול דודי ע״ש, (ועמ״ש בד״ה תורה צוה ארוסיו ונשואיו). והנה
 כשהאדם לומד ע״ד הנ״ל ע״ז נאמר קול דודי הנה זה בא שע״י עסק
 התורה בא ונמשד קול דודי הוא התגלות אור א״ס גם עתה ממש. וזהו
 הנה זה בא לשון הוה כי הקב״ה קורא ושונה כנגדו(ועמ״ש סד״ה מצה זו
 גבי בעבור זה ומ״ש בפ׳ יתרו סד״ה משה ידבר בעניו ידבר ויעננו לשון הוה), והמשכה

 שרה וזע׳ עוד מעגץ עלמות: בבור 4 הסוו• מוסגר הוא בשו״ה בד״ה קול דודי ע״ש).
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 הלימוד הוא המשכת סוב״ע אני המשנה המדברת בפיך כנ״ל (ועמ׳׳ש מזה
 ג״כ בד״ה וידבר משה אל ראשי המטות בו׳ גבי פי׳ לאמר זה הדבר כר ובפי יחרו

/ והנה דיש לאמר אנכי הוי׳ אלקיד פי׳ שע״י י  בד׳׳ה החדש השלישי כ

 עסק התורה בבתי׳ זו יהיה אנכי הוי׳ אלקיד שיומשד מבחי׳ אנכי מי
 שאנכי סוכ׳׳ע להיות אלקיר שלד ממש והוא יחוד קוב׳׳ה ושכינתיה הקב״ה
 שונה כנגדו וה׳׳ע דירה בתחתונים. ולכן יהיה בכל יום כחדשים כמו אז
 בשעת מ״ת מאחר שהגילוי יהיה מבחי׳ אנכי סוכ׳׳ע וכנ׳׳ל. ואזי יהי׳
 בחיגת תמתי פי׳ תמתי שישראל גורמים התמימות והשלימות יחוד קוב׳׳ה
 מה שהוא קדוש ומובדל ואיגו יכול לבוא בהתגלות תור עלמיו הנה
 ע״י כל הנ׳׳ל בעסק התורה יומשך ויתגלה להיות יחוד ותמימות ממש
 אחרי שמסרו נפשם בבחי׳ ביטול ממש שעי׳׳ז יוכל להיות הגילוי כו׳
 והיינו ג׳׳כ מארז׳׳ל תמתי תאומתי כוי, ברה היא ליולדתה מלשון ברה כחמה
 היא בחי׳ אתהפכא חשוכא לנהורא כוי, וזהו נעוץ תחלתן בסופן וסופן
ר ויחי (דדמ׳׳ה סע׳׳ב) והוא ה  בתחלתו. ראוה בנות ויאשרוה מבואר מ
 כעניו המבואר במ״א בפי׳ אשר קדשנו במצותיו. אשר הוא בחינת

 תענוג עליון כוי:

 הנה* ענין מדלג על ההרים הוא עד׳׳מ שההפרש בין הילוד לדילוג
 שמי שהוא הולד כדרכו הרי רגליו עומדות על הארץ ממש
 ואף בשעה שהוא הולד הוא מגביה רק רגלו אחת אבל רגלו השנית
 עומדת על הארץ, ואף מי שהוא רץ במרוצה היינו רק שהוא מגביה רגלו
 במהירות גדול אבל מ״מ רגל אחת ימין או שמאל עומדת על הארץ ורגלו
 השגי׳ באויר אבל הדילוג הוא שמגביה כל גופו ושגי רגליו מן הארץ
 ונעשה חלל ומקום פנוי ואויר בין רגליו לארץ עד שאח״כ עומדות
 רגליו על הארץ. ועד״ז יובן הנמשל ענין מדלג כי הנה כדי שיהיה
 התהוות עולמות אבי״ע מאור א״ס ב״ה לא היה יכול להיות על ידי
 השתלשלות עילה ועלול כי מאחר שהוא א״ס איר יכול להתהוות מזה
 עולם ע״י השתלשלות שהרי העלול יש לו ערד לעילתו משא״כ העולמות
 לגבי א״ס ב״ה, ולכן היה צ״ל ע״י צמצום ומקום פנוי כמבואר בתחלת ספר
 ע״ח דהיינו שמתחלה צמצם אורו לגמרי שנסתלק ונכלל האור במקורו
 במאור וגעשה חלל ומקום פגוי ואח״כ גתגלה קו וחוט והארת הקו
 הוא ממלכות דאור א״ס ב״ה ולא מעצם אור א״ס ב״ה דאם היה הגילוי
 מעצמותו ית׳ הי׳ חוזר לקדמותו בלי שום עלמין וז״ש מלכותד מלכות
 כל עולמים שמבחי׳ מלכותר הי׳ התהוות כל העלמין ע״י קו״ח (וענין
 מלכות דאור א״ס עיין בע״ח (שמ״א פ״ג) וז״ל וכאלו נאמר דרר משל
 שהוא בחינת מלכות שבמלכות ואע״פ שאין כן כי אין שם דמות וספירה

 ח״ו רק לשכר האוזו נדבר כד עכ״ל):
 ועל זה נאמר קול דודי כו׳ מדלג כי הנה אורייתא מחכמה נפקת
 וההתגלות וההמשכה מאור א״ם ב״ה לבחי׳ חכמה בא בבחי׳
 דילוג דוקא שהרי צריד להיות מקודם חלל ומקום פגוי ואח״כ נמשר
 הקו ה״ז בחי׳ דילוג, כמשל הדולג שקודם נעשה חלל ומקום פנוי ואויר
 בין רגליו לארץ (ועמ״ש• סד״ה קול דודי גבי מדלג ומקפץ) ואח״כ יעמדו
 רגליו על הארץ משא״כ בהילוד, וכד הוא למעלה שההמשכה מא״ס ב״ה
 לחכמה גמשד שלא ע״י דרד וסדר ההשתלשלות, כי לשון ההשתלשלות
 הוא כמו שלשלת אשר טבעת זה אחוז ואדוק בזה בלי שום הפסק בינתיים
 משא״כ בהתגלות הנ״ל והתהוות העולמות מא״ס ב״ה היה צריד להיות
 תחלה הסתלקות האור לגמרי והגבהתי למעלה ואח״כ בא ההתגלות
 לחכמה דרד קו וחוט זהו בחי׳ הדילוג, וכ״ז הוא בההמשכה מא״ס ב״ה
 לאצי׳, אבל כל המשכות בעולמות אבי״ע אפילו מאצי׳ לבי״ע לא נק׳
 בחי׳ דילוג כי הוא דרד השתלשלות והגם שבאצי׳ איהו וחיוהי וגרמוהי

 •) עיין בהוספות.

 תמיד מאין ליש וכמאמר אתה קדוש וכו׳ וקדושים הם המלאכים
 יהללור סלה שהחילול שלהם הוא סלה בלי הפסק מחמת התבוננות שלהם
 בבחי׳ שמר קדוש המהווה ומחיה אוחם כנ״ל. והנה* ע״י התבוננות
 כל אחד ואחד לפי ערכו בכל פסוקי דזמרה וקריאת שמע וברכותיה
 ע״ד מ״ש בהעמקת הדעת לאסתכלא מקרא דמלכא יקבל יחודו ית׳
׳ בכל נפשד אפילו נוטל  בתור תוכו לאמתו ויבא מזה לבתי׳ ואהבת מ
 את נפשד וכמ״ש אליד ה׳ נפשי אשא. כי זה יכול כל אדם להיות לו
 מס״נ כי נשמת ישראל שרשה למעלה מעלה כמאמר נשמה שנתת בי
 טהורה היא מבחי׳ טהירו עילאה ומשם נמשכה ע״י השתלשלות רבות
 אתה בראתה וכו׳ עד שנפחת בי והירידה צורר עליה ואתה עחיד
׳ ולהחזירה וא״כ אליך ה׳ נפשי אשא עכשיו. ומחמת ששרש  ליטלה מ
 הנשמה גבוה מאד נעלה לכד יש בכח כל איש למסור נפשו ע״י
 התבוננות בהעמקת דעתו שעי״ז יאיר בו אור נשמחו. לכד אחר שאמר
 שמע ישראל וכו׳ לשון הסכת ושמע, היינו שהתבונן והאזין וקיבל היטב
 במוחו ותבונתו יחודו ית׳ שהוא הוי׳ אחד ושהוא אלקים ממש בי ברא
 כרעא כוי. ועי״ז נתגלה אור נשמתו בגופו שלא יסתיר שום דבר ואזי
 גם נפש השכלי׳ תסכים ע״ז שלא יהיה מניעה משום דבר. ואח״כ
נך כי יש לד אדם שממונו חביב עליו  אומרים בכל מאדר בכל ממו
 מגופו. מה גם כי כל המס״נ אינו בפועל ממש רק הסכם ורצון על
 מם״נ, אכן כשנותן אח״כ צדקה אזי הוא מקיים בפועל ממש מעין בחינת
 מם״נ שגותו מיגיע כפיו מה שעמל ויגע בהם בגופו ונפשו ונותן מחמת
 מצות ה׳. ומה לי קטלי׳ כולא כוי. והנה אחר שקיבל יחודו ית׳ בתור
 תוכו להיות ואהבת בכל נפשד ומאדך, וזהו בחינת אחת היא יונתי
 היינו שמקבל מבחינת אחד. אזי אומרים אח״כ בק״ש והיו הדברים
 האלה אשר אנכי מצור היום. שהוא להיות המשכת אור א״ס הסכ״ע
 למטה שיתגלה בעולמות ע״י עסק התורה שעי״ז ממשיכים להיות
 יחוד קוב״ה ושכינתיה כג״ל באריכות בעגין ששים המה מלכות כו׳,
 משא״כ בעסק התורה לבד בלי קדימת בחינת מם״נ הנ״ל לא ימשיר
 כ״כ גלוי אור א״פ ב״ה הסכ״ע כוי (ועמ״ש בביאור ע״פ הראיני
 את מראיד השמיעני את קולר מ׳ ומ״ש בד״ה מגורת זהב בענין
 כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כד יקבל עליו עול
 מצות/ ולכן דוקא ע״י בחי׳ אחת היא יונתי שהוא המס״נ והעלאה
 ממטה למעלה ולהיות יחודו ית׳ בתוכיות הלב אזי יוכל להיות אח״כ
 ההמשכה למטה ע״י עסק התורה מבחינת םכ״ע להיות קול דודי
 הנה זה בא מדלג כו׳ כג״ל. (ועד״ז יובן עגין הזאת כה״ג ביוהכ״פ
 אחת למעלה בינה ושבע למטה: חג״ח נהי״מ וכר היה מונה אחת
׳ עד אחת ושבע מגה וחג״ת נהי״מ והיינו  כתר אחת ואחת חו״ב מ
 כי אחת למעלה הוא המס״נ דכג״י שע״ז גאמר אחת היא לאמה היינו
 שעי״ז עוליו לשרשו ישראל עלו: במחשבה ע״ר המבואר בד״ה יונתי
 בפי׳ קומי לד רעיתי כו׳ וע״י העלאה זו נמשר גילוי אור א״מ מלמעלה
 למטה בח״ע עד מל׳ דאצילות מקור דבי״ע, וזהו שגם בכל השבע
 שלמטה הוא מוגה עמהם אותה אחת שלמעלה כי ההעלאה דאחת היא
 יונתי הוא הגורם שיומשר האור מבחי׳ םכ״ע בכל השבע שלמטה כוי).
 וזהו אשר אנכי מצור היום עניו היום היינו בכל יום יהיו בעיניד כחדשים
 ואף שהתורה ניתנה מכבר זה יותר משלשה אלפים שנה. אן־ הואיל וע״י
 מם״נ ממשיד מבחי׳ אגכי מי שאגכי בחי׳ סוכ״ע שאיגו בגדר זמן ומקום
 וא״כ בכל יום הם כחדשים ממש:שהרי נמשד מבחי׳ שלמעלה מהזמן
 לגמרי. ובזה יובן פי׳ וענין תיבת לאמר שבתחלת עשרת הדברות
 דלכאורה אינו מובן פירושו כנזכר לעיל• אד הענין והפי׳ לחזור ולאומרו
 בכל זמן ולדורות דהייגו גם עכשיו כשאדם לומד יהיה ממש כמו
 שהקב״ה בעצמו אומר ומדבר כמו בשעת מ״ת כי כר הוא באמת

: בדפוס ראשר: קטע חדש.  שויה בבוזי׳ — והנה ע״
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 זה יכול להשגיח על כל פרטי פרטים וכמ׳׳ש מה׳ מצעדי גבר כוננו
 ואין אדם נוקף אצבעו וכו׳ ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרא כי
 לפני עצמותו מעלה ומטה שוין הכל כלא חשיבי קמיה, וזהו המגביה,
 לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ אשר לבעבור שעצמותו מגביהי
 לשבת סכ׳׳ע ואינו בערר עלמין כלל לכן אין שום הפרש ביו שמים
 וארץ, ועל דבר זה נסמית* עינו של בלעם הרשע באמרו ומספר את
 רובע ישראל, והיינו לפי טעותו שההתהוות הוא דרד השתלשלות
 והתלבשות בעלמין לכן יש חילוק מעלה ומטה ורחוק אצלם ה׳ בתכלית
 שישתלשל כ״כ למטה בהשגחה פרטיות בארץ מתחת כמו בשמים
 ממעל ולכן אומרים על השמים כבודו, אבל באמת במקום גדולתו שם
 ענותנותו שמחמת שמגביה, לשבת משפילי לראות אשר לגבי סוכ״ע
 ושאין בגדר עלמיו כלל אין שום הפרש מעלה ומטה וכלא ממש חשיבי

 ומתחת זרועות עולם כוי:
 והנה שיאיר בחי׳ סובב בבחי׳ ממלא הוא ע״י עסק התורה קול
 דוד, הנה זה בא כי מתניתיו מלכתא ובעסקו בתורה ואומר
 טהור וכו׳ אני המשנה המדברת בפיר, והגילוי מאיר מאור א״ס במשנה
 בתדירא ו״ק מקננין ביצירה ופסקי הדיניו הם בחי׳ מדות דיצירה
 והמרות ששה קצוות מאירין שם בגילו, ובתדירא כידוע שהתגלות
 אור א״ס בחכמה ואורייתא מחכמה נפקת וכל הדינין כשר ומותר
 וכו׳ המבוארים במשניות הם ע״י חכמה אתברירו מברר הטוב מרע
 ומאיר שם עצם הגילוי ומברר ופוסק הדין שמותר לאכול ועי״ז נתעלה
 הדבר ההוא או להיפור, וע״ז נאמר והבדלתם בין הבהמה הטהורה
 וכוי, משא״כ בברייתא ההארה והגילוי בהם מועטת ואין בתדירא
 וכמשל ההולד אל פלגשו וכוי, כי המשניות הם בחי׳ חג״ת שהם כלים
 אמצעים תפארת גופא וכו׳, אכן ברייתות הם בחי׳ נה״י שהם לבר
׳,  מגופא כלים חיצוני׳ לכן נקרא ברייתא לשון חוצה ומתלבשים גם בעש,
 לכן נתרבו הברייתות דוקא בזמן הגלות כי אז מטי רגלין ברגלין בחי׳
 נה״י ולכן ההארה והגילוי בהן מועט. אכן מקודם היה הכל נכללין
 במשנה וע״ד מ״ש אילפא ולא פשיטנא ליה ממתניתין כוי. ועלמות
 הוא הלכות תלמוד בבל, ע״י שמותיב ומפרק ניתוספו דינים חדשים
 ומדמה מילתא למילתא, ותלמוד בבריאה שמאיר שם חכמתו יתברד
 וכמ״ש בע״ח אימא מקננא בבריאה ונקרא עלמין לשוו העלם, וכמו
 שאיתא יוצר אור זהו יצירה ובורא חושד עולם הבריאה נקרא חושד,
 והטעם לזה כי יצירה ששם מקמץ ו״ק דאצילות שהם מדותיו יתברר
 יכולין לירד ולהתלבש שהמקבל יכול לקבל חסד ממש במדה ומרגיש
 הטוב, הגם שאין עדור לעצם החסד דאצי׳ כי ביצירה הם בע״ג אעפ״כ
 שייר לשון אור שהמקבל מקבל על בוריו. אכן בחי׳ חכמתו אין יכול
 להשתלשל ב״כ למטה ולכו כל מה שמשיג השגה אינו משיג לשרשו
 ולעמקו כי חכמתו ובינתו ודעתו של אור א״ס ב״ה שבאצי׳ אינו יכול לבא
 בהתגלות כלים בע״ג חכים ולא בחכמה ידיעא, ולכן אף שלמעלה באצי׳
 שם חכמה מאיר יותר אבל בהתגלות למטה בבריאה בע״ג נקרא בורא
 חושד ויצירה נק׳ אור כי חכמתו אינו יכול לקבל בע״ג, ולכן על תלמוד
 בבלי נאמר במחשכים הושיבני כי לבעבור שתלמוד הוא טעמי המשנה
 וחכמתו ית׳ זהו במחשכים כי איו יכול לבא בהתגלות שיבינו הטעם על
 מכונו ושרשו. ולכו תפלה ש״י נק׳ יוצר אור שמאיר בה מדותיו משא״כ
 תפילין של ראש שהוא בחי׳ מוחין נקי ובורא חושד שהתגלות מחכמתו ית׳
 בא בהעלם ואין מאיר בגילוי ממש, (ואפשר* להבין ענין זה ע״ד דוגמא
 ממ״ש במ״א בענין אספקלריא המאירה ואספקלריא שאינה מאירה
 דבחי׳ עליוגה ביותר לא יכול לבוא בהתגלות ע״י אספקלריא המאירה כ״א
 ע״י אספקלריא שאיגה מאירה וכמ״ש בישעי׳ ואראה את אד׳ אע״פ
 שמשה אמר כי לא יראני כוי. ואספקלריא שאינה מאירה היא בחי׳ חושר
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 *) עיין בהוספות.

 חד היינו עצמותו והאור והכלים הכל אחד וא״כ איד יכול להיות מזה
, גבול, מ״מ בכלים דאצי׳ גם כן שייד  השתלשלות-עולמות בי״ע שהם בעל
 בחינת גבול ולכן שלשים כלים דזו״נ דאצי׳ מתלבשים בבי״ע ממש ונעשים
 נשמה להן, (וכמשל הנשמה שמתאחדת עם הגוף וכשיש מכאוב ברגל
 מרגשת הנשמה אף שהגוף גשמי והנשמה רוחנית, כר ע״ם דבי״ע הם גופים
 וכלים לכלים דאצי׳ שנעשים נשמה להן), וכמו שדרף גילוי והתלבשות
 הנשמה בגוף הוא בדרד השתלשלות שבהראש מאיר יותר מן מה שמאיר
 בידים ובידים יותר מברגלים, כך הוא סדר התלבשות למ״ד כלים
 דאצילות בבי״ע שבבריאה מאיר גילוי בחי׳ עליונה יותר, כמו עד״מ
 גילוי הנשמה במוחין שבראש כוי, והגם שצריד להיות פרסא מפסקת
 בין אצילות לבריאה אעפ״כ לגבי הצמצום ומקום פנוי שבין א״ס ב״ה
 לאצילות שהוא הנקרא דלוג אין הפרסא נקרא בשם דילוג כלל רק בחינת
 השתלשלות, שהפרסא הוא כמו אור המאיר דרד המסר וכמו שמתלבש
 השכל בלבוש המשל שאע״פ שהוא העלם והסתר מ״מ לא היה תחלה
 סילוק כל עצם האור, בי אדרבה עצם האור נמשד ומאיר דרד המסד,
 וכן עצם השכל מתלבש בהמשל כ״א שיש מחיצה ומסר כדי שיוכל
 המקבל לקבל, אבל מאור א״ם ב״ה המאציל לאצי׳ צריר להיות תחלה
 הסתלקות כל האור למקורו והגילוי נמשד אחר כד רק הארה דרד
 קו כנ״ל, וזהו הנק׳ דלוג ונק׳ למעלה מסדר ההשתלשלות (ועמ״ש ע״ז

 ג״כ בד״ה פתח אליהו):

 ב והנה מאצילות ולמטה נק׳ בשם ממלא בל עלמין ודרד השתלשלות,
 כי בחי׳ כלים דמל׳ הם בחי׳ בי״ע ובחי׳ מל׳ מקבלת מכל
 ע״ם דאצילות כידוע שמבחי׳ מל׳ דחסד דאצי׳ נעשה חסד דמלכות
 דאצי׳ ומספי׳ מל׳ דגבורה דאצי׳ נעשה גבורה דמל׳ דאצי׳ לכן שייך
 לומר בכלל ממכ״ע הגם שעולמות בי״ע הם בע״ג יש בכלל מאתים
 מנה, ובחי׳ ממכ״ע והשתלשלות הוא דרד עו״ע (וכבר נת׳ שמ״מ יש
 פרסא מפסקת כוי) ובחי׳ הארה וזיו מאור מל׳ דאצי׳ מאיר ומחיה
 כל עולם, ויש הארה והתלבשות בכל עולם לפי ערר המקבל דרד
 עדע. וכמו ד״מ מן השכל נשתלשלו המדות והשכל נתלבש במדות
 ובמחשבה דבור ומעשה וגם במעשה הכתב נתגלה השכל וכותבין
 דבר שכל בכתב, וא״כ השכל עצמו נשתלשל ע״י עילה ועלול עד
 שנשתלשל ונתלבש עצם השכל במעשה הכתב נתגלה השכל, נמצא יש
 ערר לעשייה גשמיות של מעשה הכתב עם השכל הרוחני. וכ״ש
 משכל למדות ולפי ערד השכל כן נשתלשלו המרות וקטן ששכלו מעט
 .גם מדותיו בדברים קטנים, כד בעולמות נשתלשל האור ומאיר בכל
 עולם לפי ערכו ומחיה ומהווה אותם, בבריאה מאיר יותר בגילוי
 וכוי, עד עשייה שם נתצמצם האור ומחמת זה יכול להיות שינויים
 בעולמות כמו קיץ וחורף בנץ הבית וחורבנו וימות המשיח, כל זה
 הוא מחמת שהוא. רק הארה שמאיר בכל עולם ומחיה אותם בבחי׳
 ממלא, וא״כ ממילא אין הגילוי בשוה בכל העולמות רק בצמצום בכל
 עולם לפי ערבו כבה נתגלה בחי׳ ממלא ולבעבור זה יש שנויי׳ לפי
 ערד הגילוי, אכן בחי׳ סוכ״ע שהוא עצם האור הרי לגבי עצמותו
 ומהותו אני הוי׳ לא שניתי מעלה ומטה שויו גשמיות ורוחניות כמו
 קודם שנברא העולם, וכמו ד״מ זיו השמש שמאיר יכול להיות מסכים
 המסתיר את האור והזיו אבל מכל זה אין שום שינוי בעצם השמש,
 כמ״כ לגבי עצם אור א״ס אשר את השמים והארץ אני מלא אין שום
 שינוי והסתר כחשכה כאורה כלא חשיבי קמיה. רק כשנסתר ונתצמצם
 האור העצם ונמשד רק הארה ומאיר הזיו דרד דילוג וחלל מקום פנוי
 כנ״ל אז שייר שינויים כנ״ל, אבל לע״ל כשיהיה התגלות האור מבחי׳
 םכ״ע יקום גם גוף הגשמי בתחית המתים וליהנות מזיו השכינה ולחיות
 בלא אכילה ושתיה, כי בפני עצם האור אץ שום הסתר כלל ולבעבור



 לקוטי שיר השירים תורה מג

 אלקית כי חלק וגו׳ שהנשמה הוא חלק הוי׳ ברא כרעא דאבוה ממש,
 שאין שום מניעה מחמת הרגל ד״מ ולכל אשר יחפה הראש להושיט
 את הרגל אם במקום קר או במקום חם היא בטלה ועושה מחמת
 כי היא באחדות ממש עם הראש וכל החיות שלה בטל לשם. ככה
 ממש הנשמות חלק אלקים וכרעא דאבוה ויש בזה בכח כל נפש
 למם״נ ממש רק המניעה הוא מחמת נפש השכלית של בהמיות.
 אכן ע״י התבוננות בתפלה כנ״ל אז גם נפש השכלית תםכים ע״ז
 לאשתאבא בגופא דמלכא מי לי בשמים ועמד לא חפצתי בארץ,
 ואדרבה אז גתעלה יותר א״ח עטרת בעלה כמבואר במ״א והלימוד
 שבכל יום עולה בתפלה של אותו היום ותפלה של כל השבוע עולה
 בתפלה של שבת, לכן ע״י יונתי היינו בחי׳ הסתכלות ביקרא דמלכא
 נעשה תמתי תמימות ושלימות בכל הבחי׳ יחוד קב״ה ושכינתי׳, וע״י
 מס״נ כנ״ל נעשה ונתגלה יחוד סובב בממלא כנ״ל. וזהו אחת היא
 לאמה כשהיא בבחי׳ אחת הנכללת באחד כנ״ל אז היא עולה לבחי׳
 אמה בינה אם הבנים כי הנה בדבר ה׳ שמים נעשו, והנה ד״מ באדם
 הדבור נמשד ממחשבה. אכו הנשמות עלו במחשבה וכשנשמתו הגיע
 לבחי׳ אחת ושגם הגוף מסכים על מם״נ יחוד קב״ה ושכינתי׳ שנכלל
 בבחי׳ אחד אז עולה כל השתלשלות ונתעלו למקורן ושרשו, וזהו ברה
 היא ליולדתה בינה אם הבנים וע״י תורה ותפלה נגמר כל הבירודין
 וברה היא ונכללים ועולים ליולדתה כנ״ל אשר נתבררו הבירורים
 מק״נ ע״י שאכל המאכלים אשר שרשם מק״נ ובזה הכח התפלל אחד
 ואהבת וכוי, וידוע כי שרשם הוא מעולם התהו כי לא על הלחם לבדו
 יחיה האדם כי על כל מוצא פי הוי׳ יחיה האדם שהמוצא פי הוי׳
 שבמאכלים הם גבוהים יותר בשרשם, ולכו כשמתפלל במס״נ בכח
 המאכלים כנ״ל אז נכלל הכל ונעשה מזה אח״ז התגלות סובב בממלא
 העלאת מ״נ כנ״ל והמשכת מ״ד כנ״ל. ולכן ע״י תפלה שהיא
 העלאת מ״נ מקודם אז ע״י עסקו בתורה נמשד התגלות סובב בממלא

 קול דודי הנה זה בא וכוי:

» ע׳׳ב) ״  מה יפו פעמיך בנעלים כר. הנה ארז״ל םפ״ד דסוכה (
 ובפ״ק דחגיגה (דף ג׳ ע״א) שהפסוק הזה נאמר על כנס״י
 בשעה שהיו עולים לרגל. כמ״ש שלש פעמים בשגה יראה כו׳ את
 פני ה׳ אלקיד. ועתה משחרב בהמ״ק תפלה במקום קרבן שבחינת
 יראה את פני ה׳ אלקיד הוא עתה בתפלה רק שאז היה השראת
 השכינה למטה במקום גשמי כמ״ש ועשו לי מקדש ושכנתי כו׳ לזה
 היה אז בהתחלקות ג׳ זמנים פסח שבועות מוכות נגד ג׳ אבות
 אברהם יצחק יעקב. ועתה בתפלה השראה זו היא בבחי׳ הרוחניות
 הוא בלי התחלקות כי התפלה כלול מג׳ בחי׳ אברהם יצחק יעקב
 כי תפלות אבות תקנום, כי יש פסוקים בתפלה מבחי׳ אברהם בחי׳
 האהבה ויש מבחי׳ יראה ויש מבחינת יעקב מדת הרחמנות כמ״ש
׳ (ועמ״ש מזה בפי פנחס סד״ה צו את בני  אתה ה׳ לא תכלא רחמיד מ
 ישראל בו׳ גבי להקריב לי במועדו). והנה כתיב כה אמר ה׳ ליעקב אשר

 פדה את אברהם, כי הנה עיקר בקשת הרחמים בשתי ברכות שלפני ק״ש
 הוא על הניצוץ אלקות שאת לנו אהוי״ר מחמת העדר ההתבוננות כי
 בחי׳ בינה הוא המוליד אהבה ויראה, לזה אנו מבקשים רחם עלינו ותן
 בלבנו בינה להיות מביו דבר מתור דבר. היינו להתבונו בהתהוות
 מאץ ליש איד שכל בריאת העולם הוא בדבור אחד כביכול כמ״ש,
 בדבר ה׳ כוי. וכמארז״ל במאמר אחד יכול להבראות כו׳ ומבשרי
 אחזה כמשל באדם שדבור אחד בטל לגבי מהות הנפש וכלא ממש
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 לגבי האור דאספקלריא המאירה. ועד״ז הוא עניו הנ״ל דיוצר אור
 ובורא חושד דלפי שביצירה אין מאיר רק ו״ק דאצילות ע״כ מבחיגה זו
 יוכל להיות הגילוי על בוריו כמו עד״מ ע״י אספקלריא המאירה ע״כ
 נק׳ יוצר אור אבל חב״ד דאצי׳ שעז״נ מאד עמקו מחשבותיה הנסתרות
 לה׳ אלקינו. לכן א״א שיאירו בבחי׳ גילוי בבי״ע ע״ד בחי׳ אור ממש.
 וע״כ נאמר ובורא חושד שבבריאה אשר שם נמשד מחב״ד דאצי׳ א״א
 להיות הגילוי כ״א עד״מ אספקלריא שאינה מאירה או בחי׳ חושר
 והעלם יותר (ועמ״ש סד״ה צאינה וראינה בעטרה כר/ ומפני זה ג״כ
 נק׳ עלמות לשון עלמה שהיא בתולה ואיש לא ידעה מאחר שטיפת
 החכמה אין מאיר בתוכה בגילוי ממש• אד אעפ״כ גתגלה איזה הארה
 אכן לא על בוריו, לכו ובורא חושד שהתגלות הארה כמו בחושד עד״מ
 שנתבטל מהותו ואין רואה שום דבר היטב רק מה שרואה איזה דבר
 אין רואה על בוריו ועל מכונו ואין מקיף את הדבר שרואה בעיני ראי׳
 שלו, (ועיין מ״ש במ״א בעניו משגיח מז החלונות מציץ מן החרכים/ וזהו לרקמות
 תבל למלד בתולות אחריה רעותיה כי בהלכות שהם נקראים עלמות
 שהם שבעה היכלות דבריאה והם נקראים בתולות שלא קיבלה ההארה
 בתוכה בהתגלות רק בבחי׳ ביטול מהותה כי מ״מ איזה הארה יש מאיר
 אד לא יכול לבא בהתגלות בכלי בע״ג אשר לבעבור זה נתבטל המהות
 ולכן נק׳ אחריה רעותיה וכשיש עליה לבחי׳ מלכות ותובל למלד כו׳
 אז נתעלים גם ז׳ היכלות הנ״ל מובאות לד ממילא כי לא קבלו
 ההשפעה תור תוכם ואיו מאיר בה בהתגלות בתור הכלי שאין הכלי
 יכול להגביל אורה אד מחמת ההתגלות שיש מובאות לד ממילא(ועמ״ש•
 במ״א ע״פ והנה רבקה יוצאת, וע׳ בפ׳ ויקהל קצ״ז ב׳ פקודי רל״ה א׳ רל״ח א׳

 ועיין פ׳ אחרי ס״ז בי):

 ג והנה להמשיד ע״י עסקו בתורה כל הג״ל צריך להיות מקודם
 אתעדל״ת ע״י ק״ש ותפלה, וכידוע שתפלה היא ח״י ברכאו
 דצלותא שמחברת ח״י חוליות שבשדרה מראש עד הרגלים וזה נעשה
 ע״י העלאת מ״ן שבק״ש. וז״ש אחת היא יונתי פי׳ שצ״ל בחי׳ אחת
 ואחת הוא לשון נוק׳ שמקבלת מאחד ז״א. וע״י העלאת מ״נ למטה
 בבחי׳ אחת אז רוח אייתי רוח ואמשיך רוח וזהו יונתי ע״ש עיניד
 יונים ע״י אסתכלותא ביקרא דמלכא בא לבחי׳ אחת ע״י התבוננותו
 בפסוד״ז, משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול פי׳ כל השבחים והתפארות
 מריש כל דרגין עד אין קץ זהו עדי עד הוא רק מבחי׳ שמו הגדול
 היינו רק בחי׳ הארה וזיו מעצמותו ישתבח שמר לעד שכל בחי׳
 השתלשלות מרום המעלות הכל :הוא בחי׳ שמה והנה ע״י התבוננות
 בפסוד״ז באריכות אז הוא בא לבחי׳ אחד ואהבת וכו׳ בכל מאדר בלי
 גבול מס״נ ולבעבור זה אומרים לשם יחוד קוב״ה ושכינתיה, היינו שגם
 למטה צריר להיות יחוד מס״נ. גם במה ששוכן בתחתונים ע״י העלא׳
 מ״נ בלי גבול ובכל מאדר אז ע״י אתעדל״ת אתעדל״ע יחוד סובב
 וממלא ובלא זה איו יכול להיות התגלות סובב בממלא ואיו יכול
 להמשיך ע״י למודו התגלות הסובב מה שהוא קדוש ומובדל ואין בגדר
 עלמין כלל והאומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו. כ״א כשיש
 לו מם״נ בלי גבול בחילא יתיר יותר מהכלי אז ממשיד ע״י עסק
 התורה התגלות סובב (ועמ״ש בוה בביאור ע״פ והנה מנורח זהב כולה
/ ולכן שייר הלשון יחוד קוב״ה ושכינתיה שגעשה ׳  וגולה על ראשה מ

 יחוד מ״נ ומ״ד, לשון הגמרא אין טפה יורדת מלמעלה שאין טיפיים
 עולים מלמטה. וע״י תפלה נעשה הבירור מק״נ כי מחמת שאכל
 המאכלים המותרים ניתוסף בו כח וחיות, ובכח זה הוא מתפלל ואומר
 שמע ישראל כו׳ ואהבת וכו׳ עי״ז נתבררו הניצוצים מק״נ ונכלל
 בחי׳ אחת לבחי׳ אחד וע״י התבוננות בתפלה מאיר הנשמה בהגוף
 שלא תהיה שום מוגע מהגוף אכו המס״נ הוא מצד נשמה נפש

 שרה יחוד — ולשון: נתקו ע״פ דפוס ראשוו ומך 4.
 *) עיין בהוספות.
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 שהוא בחי׳ צווי המלך כר (ועמ״ש מזה נד׳׳ה למען תירא ובד״ה מי מנה).
 אך עכ״ז היה העולם מתפשט בלי גבול וקץ ושיהיה התהוות בבחי׳
 גבול מהלך ת״ק שנה בו׳ הוא ע״י המלאך סנד״ל שהוא בחי׳ נעל
 החופה את רוב הרגל בחי׳ מל׳ הנ׳׳ל. וכמ״ש והארץ הדום רגלי והוא
 החופה את בחי׳ מל׳ הנ׳׳ל להיות בבחי׳ גבול מהלד ת״ק שנה, והוא ע׳׳י
 בחי׳ המלאכים שהם בחינת יש והם בבחינת ביטול ואינם בבחי׳ נפרד
 כלל ובמ״ש וצבא השמים לד משתחוים בו׳(וע׳ ברע׳׳מ בפ׳ תצא דרפ״א א׳
 נעלו דא סנד״ל בו׳ ונעל לגבי שכינתא, ובזהר חוקת דק״פ ע״א ובהרמ״ז שס, ובפרדס

 שער ט״ז פ״ד, ובעמה״מ שער י״ד פ״ג דפ״א ע״ג ושער ט״ז פי״א דקכ״ט ע״ג).

 ולזה כחו רב ועצום להיות קושר כתרים לקונו והיינו ע״י כי נעוץ
 תחלתן בסופן וסוף מעשה במחשבה תחלה והיינו במחשבה הקדומה
 אנא אמלוד כו׳ בחי׳ מל׳ דא׳׳ס, כי עיקר תכלית הבריאה היה להיות
 בחיי יש ובטל אליו ית׳ (וכמ״ש בד״ה שובה ישראל עד גבי כי עמד הסליחה

 למען תורא):

 ג והנה כמ״כ יובן למטה ענין בחינת נעל בנפש האדם (כי
 הנשמות נקי רגל יעקב י׳ עקב וגם בכלל דכתיב בנים
 אתם וברא כרעא דאבוה, ובחינת נעל ולבוש של הרגל הוא בחינת
 נפש הבהמית כמשי׳׳ת). דהנה נפש הבהמית היא הנמשכת משמרי
 האופנים כי בחי׳ המרכבה פני אריה הוא בחי׳ אהבה פני שור הוא
 בחינת יראה והן נושאים את הכסא ומזיעתו של חיות היינו שא׳׳א להם
 לסבול עול עוצם האהבה והפחד הנמשך בהם לוה והחיות ועות מחיל
 כוי, הוא בחי׳ פסולת הנמשד מהם כמשל הזיעה היוצא דרד נקבי
 העור. אך מהעור עצמו הוא בחי׳ חיצוניות של דו׳׳ר של החיות
 שבמרכבה והן בחי׳ אותיות וכו׳ מהן במשך למטה (וע״י השתלשלות
 ובחי׳ נוגה תערובות טוב ורע כו׳ כנודע) נפש הבהמית והטבעיות,
 ואין כל הטבעיות שוים כי יש טבעו אוהב כבוד או ממון בו׳. והנה
 כמשל הבהמה שבשר גידים ועצמות שלה הוא הפנימי׳ שלה והעור
 החיצת הוא מלביש אותה (ועמ״ש מעניו העור בפ׳ פנחס בד״ה צו את כו׳ את
 קרבני לחמי הנזכר לעיל) ומהעור עושים מנעלים, וכמ׳׳כ בנפש הבהמית הנמשר

 מבחי׳ חיצוניות של אופנים שבמרכבה הנ״ל ע׳׳י אתכפיא ואתהפכא של
 בחי׳ נפש הבהמית הנ׳׳ל במס״נ שבק״ש בכל לבבד כו׳ בשני יצריך
 נעשה בחי׳ נעל החופה את רוב הרגל. דעיקר ההילוד הוא ברגל
 שמוליך גם את הראש (עמ״ש בד״ה שיר המעלות ממעמקים ובד״ה שמאלו
 תחת לראשי וע״פ והארץ הדום רגלי ומ״ש ע״פ חגרה בעוז מתניה/ כך ע״י

 אתכפיא ואתהפכא של בחינת נפש הבהמית הנ׳׳ל במס״נ בק׳׳ש שהוא
 בחי׳ סוף מעשה הוא במחשבה תחלה כי תכלית המכוון הוא להיות לו
 דירה בתחתונים כנ״ל. ועי״ז נוכל אח״כ להתפלל בשמונה עשרה שיהיה
 שינוי רצון מבחי׳ כתר עליון למעלה מבחי׳ התורה בנ״ל. והנה בתפלה
 יש ג׳ מדרגות כנגד ג׳ עולמות בי״ע והיינו תחלת התפילה הוא עליות
 עולם העשיה ברוד אתה* כו׳ ואח״כ קטורת ואח״כ ברוד שאמר
 ופסוד״ז הללויה כר הללו לשון בהילו כו׳ י׳׳ה בחי׳ חו׳׳ב היינו שמאיר
 בחי׳ חו״ב שלא יהיה בחי׳ טמטום המוח וטמטום הלב כר (ועמ״ש בד״ה
 להביו עניו טמטום הלב/ שהוא ע״י ההתבוננות איד שכל העולמות הם

 רק זכר מבחי׳ רב טוב כמ״ש זכר רב טובר כו׳ ולהודיע לבני האדם
 גבורותיו הן בחי׳ הצמצומים, אבל לגבי מהותו ועצמותו ית׳ כלא חשיבי
 ויחיד חי העולמים מלד עד ברכת יוצר אור הכל היא תפלת היצירה
 שהוא עליית עולם היצירה ואח׳׳כ ברכת יוצר אור שהוא תפלת עולם
 הבריאה והאופנים וחיות כו׳ ברעש כר איד שהוא לבדו מרום וקדוש
 כו׳ ואח״כ בחי׳ ק׳׳ש בכל לבבד כו׳, ואח״כ תפלת שמונה עשרה
 בלחש בחי׳ אצילות כוי. ועליות כל תפלות ימות החול הוא בשבת שאז
 הוא זמן עליות העולמות כמ׳׳ש עולת שבת בשבתו כו׳ כי בו שבת כו׳

. כנודע): מוסגר זה נמצא גם במאמרי אדה״ז(בלי הגהות). . י  שויה שבמרכבה — (ועי
 *) עיין בהוספות.

 חשיבא. כמ״כ למעלה כל העולמות עליונים ותחתונים כו׳ הם בדבור
 אחד כביכול וכולם כלא ממש חשיבא לגבי עצמותו ית׳. ומאריכות
 ההתבוננות הנ״ל נולדה מדת אהבה בחי׳ אברהם ואח״כ אברהם הוליד
 את יצחק כר ולא נבוש כו׳ לעולם ועד. פי׳ לעולם ועד שיהיה אז
 התגלות אלקות כמ׳׳ש ונגלה כבוד הוי׳ וראו כל בשר כו׳ אז יהיה הבושה
 לעולם ועד על מעשה עוה״ז הקשים ורעים בבחי׳ יש ונפרד לגמרי
 דבאמת אני הוי׳ לא שניתי כו׳ וגם עתה אץ דבר מסתיר לנגדו יתי.
 כי אתה הוא עד שלא נברא ואתה הוא משנברא כוי. ולזה היא

 הבושה לעולם ועד כוי(ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה והנה מנורת זהב):
- והנה ארז׳׳ל סנד״ל* קושר כתרים לקונו מתפלותיהן של ישראל
 הנה בלשון הגמרא נק׳ סנד״ל (כי של נעליד תרגום
 ירושלמי סנדלך, והדריר בנעלים תרגם יונתן בסנדלין) ובלשון המקרא
 נק׳ גע׳׳ל הוא החופה את רוב הרגל והוא הקושר כתרים מתפלות של
 ישראל מתפלות הוא בחי׳ ש״ע כי כל הבקשות שבשמונה עשרה חננו
׳ וגאלנו כר רפאנו כו׳ הוא הבקשות להיות שינוי הרצון  מאתך מ
 למעלה מבחינת תורה כי אורייתא מחכמה נפקת כוי. והנה הנהגת
 העולמות הוא ע״פ ד״ת כי אין יסורים בלא ערן. וכמ״כ אריכת הגלות
 ג״כ. בודאי ע״פ ד״ת לזה אנו מקשים שיהיה שינוי רצון כר למעלה
 מבחי׳ הרצון הנמשר בהתורה דמחכמה נפקת כו׳ היינו שיומשד
 מבחי' בעל הרצון כוי (ועמ״ש מזה בד״ה תקעו בחדש גבי כי רצון העליון
 יש לו שני בחינות כר). והנה כדי שנוכל להתפלל ש״ע בבקשות כנ״ל

 צריך בתחלה לסמוך גאולה לתפלה הוא בחי׳ מס״נ שבק״ש שמע
 ישראל בו׳ בכל לבבך ובכל נפשך כוי, פי׳ שמע הוא לשון התבוננות
 איך שהוי׳ אלקינו הוי׳ אחד בחי׳ אחדות פשוט כו׳ וכל העולמות
 הם רק בדבור אחד כנ״ל וכלא ממש חשיבא לגבי מהותו ועצמותו ית׳
 בנ־׳ל, ובהעמקת ההתבוננות באריכות כנ״ל אזי נכספה וגם כלתה
 נפשו להיות נכלל בעצמותו ית׳ מי לי בשמים ועמד לא חפצתי בארץ.
׳ ועמך אפילו כל האורות עליונים גבוה מעל גבוה כו׳ לא חפצתי י  פ
 (עמ״ש סד״ה כי קרוב אליך הדבר) רק ליכלל בעצמותו ומהותו ית׳ בחי׳

 אחדות פשוט, והיינו ע״י והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך, שהוא
 ע״י התקשרות מחשבתו ודבורו בתורה להיות דבר ה׳ דבר בו כמ״ש
 ואשים דברי בפיד וכמארז״ל אלו ואלו דברי אלהים חיים כר (ועמ״ש
 בד״ה־ כי ביום הזה יכפר), ואח״כ בפ׳ שניה שבק״ש כתיב ואספת דגנד

 הוא מעשה הצדקה כוי, וע״י מם״נ שבק״ש כנ״ל שהוא למעלה מבחי׳
 התורה כמבואר בכמה מקומות וכמו שמרומז ג״כ בגמרא יש קונה
 עולמו בשעה אחת כר שעה לשון וישע כר עי״ז נוכל אח״כ להתפלל
 שמו״ע שיהיה שינוי הרצון למעלה מבחי׳ התורה כר (ועמ״ש* ע״פ
 אחת היא יונתי תמתי תאומתי/ אך מחשבותינו ודבורנו שבתפלה הוא

 גשמי ואיר יכול לעורר למעלה לבחי׳ רצון כתר עליון כר, הוא ע״י
 המלאר סנד״ל המקבל תפלות של ישראל ומפשיטם מגשמיות לרוחניות
 וקושר כתרים כר (ועמ״ש מזה בד״ה נר חנוכה בו׳ מזוזה מימין ובד״ה
 צו את בנ״י כו׳ את קרבני, וע׳ בזהר פ׳ בשלח נ״ח א׳ וישלח קפ״ז בי. תצא

 רע״״ א׳). והנה ענין בחי׳ סנדל ונעל הנ״ל צריד להבין תחלה ענין
 השתלשלות העולמות והתהוות מאין ליש, דהנה באמת הגם שבחי׳
 השתלשלות הוא ע״י בחי׳ מדותיו ית׳ כמו יום ראשון נמשד בחי׳ יהי
 אור שהוא בחי׳ חסד עליון וביום ב׳ יהי רקיע כר. עכ״ז מהשתלשלות
 חסד עליון לא היה יכול להתהוות בחי׳ יש ובע״ג בבחי׳ נפרד רק
 אדרבה ביטול לגמרי כמשל זיו השמש בשמש׳ אד עיקר התהוות מאין
 ליש הוא ע״פ מדת מלכות כי אין מלד בלא עם הוא בחי׳ שם אלקים
 שהוא בחי׳ נרתק המכסה ומסתיר לשם הוי׳ וכמו דכתיב כי שמש
 ומגן הוי״ה אלקים והוא ע״י כי הוא צוה ונבראו כו׳ דבר מלר שלטון

 *׳ עיין בהוספות.
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 בחי׳ תכשיטי איש וע״י מעשה הצדקה נעשה תכשיטי אשה והוא ע׳׳י
 מעשה ידי אמן כמו אומן המלבן ומצרף מעפר ואדמה להיות תכשיט
 ליופי כמ׳׳כ ע׳׳י מעשה הצדקה מיגיע כפו ועסקו במו״מ כר. ואח״כ
 נותן מיגיעו לעגי להחיות רוח שפלים הוא בחי׳ הבירור והצירוף שנעשה
 בחי׳ תכשיטי אשה ואין תכשיט אלא ליופי עי״ז נמשך אהבה מלמעלה
 ונעשה בחי׳ יחוד קוב״ה ושכינתי׳ להיות כי כל האומר איו לי אלא
 תורה אפילו תורה אין לו כי מה שייכות יש לו עם התורה להמשיר
 בחינת התורה ח׳׳ע להיות דברי אלקים חיים, והיינו להיות כי בחי׳
 אלקים שהוא בחינת הצמצום בבחי׳ חיים רוחני׳ מחיי החיים א״ס
 ב׳׳ה• אד ע׳׳י מעשה הצדקה למטה להחיות רוח שפלים באתעדל״ת
 אתעדל״ע לעורר מלמעלה ג״כ בחי׳ המשכת התורה למטה. וז׳׳ש תען
 לשוני אמרתר כי כל מצותיר צדק פי׳ שלהיות תען לשוני אמרתר מלשון
 עוגה אחריהם מה שהם אומרים בפ״ג דסוכה שהוא בחינת המשכת
 התורה מלמעלה למטה שהוא בחי׳ תר״ד עמודי אור, כמשל העמוד
 שמחבר מעלה ומטה הוא ע״י כי כל מצותיר צדק והיינו ע״י מצות
 מעשיות שנקי בשם צדקה כמ״ש וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות
׳ (ועמ׳׳ש מזה בד״ה צאינה וראינה גבי בעטרה שעטרה  מי כל החוקים מ
 כר תעו לשוני כי׳ ע״ש)• אד הנה פסוק הזה נאמר גם על בחי׳ התורה

 כמארז״ל מה ירד בסתר אף ד״ת בסתר כר וכמ׳׳ש בפ״ד דסוטה
 (דמ״ט ע״ב) והיינו כי בחינת התורה נמשר למטה בבחינות גשמיות

 זרעים וכדומה (ושייכות בחי׳ ירכיו בתורה והרי לעיל נתבאר דהתורה
ר פקודי (דת״ח א׳) שהברייתות ה  היא בחי׳ גופא• אד העניו מבואר מ
 הם נקי חמוקי יריכיד והייגו כי המשגיות הם מבחיגת חג״ת שהוא
 בחינת גופא וברייתא הוא ענין לבר מגופא דהיינו בחינת נה״י אלא
 שהם פרק העליון שבנה״י ע״ש במק״מ וזהו חמוקי ירכיד כוי, ועמ״ש
 מזה בד״ה ששים המה מלכות ובד״ה ויצא יצחק לשוח בשדה ובד״ה
 ואלה שמות. וא״ש מעשה ידי אמן כדפרש״י במ״ק (ט״ז בי) שהתורה
 היא מעשה אומנתו של הקב׳׳ה וע׳ בפ׳ תרומה(קט״א אי), ועיין עוד מעגין
 מעשה ידי אמו ברבות כי תשא ס״פ מ״ז). והנה יש ב׳ בחי׳ מנעלים
 נעל אחד הוא עליות נפש הבהמית ע״י עשיות כל המצות וצדקה כנגד
 כולם, והוא הגמשד מבחי׳ מחגה גבריאל שבמרכבה בחינת יראה ופחד.
 ונעל הב׳ הוא בחי׳ שמחה של מצוה שהוא ג״כ מבחי׳ גפש הבהמית
 כמ״ש בשמחה ובטוב לבב שעיקר השמחה הוא בלב ששם משכן נפש
 הבהמית כי הדם הוא הנפש וכנודע מםפרי הטבעי׳ שהעצבות הוא
 מעבירת הדם שבלב כשהוא עכור והשמחה הוא כשהדם צלול והוא
 ע״י אשר קדשגו במצוחיו אשר לשת תעגוג העליון קדשנו במצותיו כו׳
 וכל המצות צריד לעשותן בשמחה כמ״ש תחת אשר לא עבדת בשמחה
 ובצדקה נאמר ג״כ אל ירע לבבר בתתד לו והוא בחינת געל הב׳ של
 בחינת נפש הבהמיות הנמשר ממחנה מיכאל בחינת אהבה*. (ובז״ה ר״פ
 משפטים (על דף צ״ד) כתב שהמנעלים הם מט״ט וסנד״ל והם מתלבשים
 בק״נ כדי להנהיג העולם השפל הזה בששת ימי החול ובשבת הם
 מתעלים כוי וגם ק״נ מתברר ומתעלה כו׳ ע״ש באריכות). (והנה
 לפי כי עיקר ענין הפסוק מה יפו פעמיד בנעלים נאמר על כנס״י
 בשעה שהיו עולים לרגל בשלש רגלים שאז התגלות היופי בבחינת נעלים
 הנ״ל ע״כ איתא במשנה ספ״ה דכתובות ומנעלים ממועד למועד ע״ש):

 מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי כוי. הנה זה המאמר אומרת כנם״י
 להקב״ה בזמו שאיו בהמ״ק קיים, וענין כאח לי הוא שישראל נק׳
 אחים וריעים כמ״ש למען אחי ורעי אדברה נא וםיפיה דקרא למעו
 בית אלקינו דהיינו בזמו שבהמ״ק קיים נקרא אחים ורעים ולכו מבקשת

 שויה כוזארז״ל — דסוטה: צ״ל דםוכה.
 *) ע״ז בהוספות.

 לכר בשבת ויו״ט מותר בנעילת הסנד״ל שגם בחינת נעל שהוא בחינת
 נפש הבהמית נתעלה בשבת (ועמ״ש בד״ה צאינה וראינה גבי נער הייתי גם
 זקנתי דקאי על עליית מט״ט ביום השבת/ לכד מצוה לאכול בשבת כמארז״ל

 במה מענגו מ׳. משא״כ ביוהכ״פ שאסור באכילה ושתיה אסור בנעילת
 הסנד״ל, (ובמ״א נתבאר עניו שאיו יוצאין במנעלים ביוהכ״פ ודוקא של
 עור אבל של צמר מותר, בהיות בחי׳ עור הוא לבוש עב חומרי יוצא
 מגדר הגוף יותר משא״כ משאר לבושים שנכללים בהגוף בעצמו. והנה
 למעלה מדרגה היותר תחתונה שאינה כלל מעצמות מדרגה העליונה
׳ הוא בחיגת עור והוא בחי׳ עבד מט״ט הוא  כל עולם לפי ערכו מ
 לבוש התחתון להשכינה. וחנוך היה תופר מנעלים בחינת מנעלים
׳ שזהו מה יפו פעמיד בנעלים בת נדיב בתו של אברהם שנקרא  אלו מ
 נדיב שהוא בחינה המשפעת חסד וטוב לכל העולמות כר למשל עורות
 עבודים שכל עיקר עבודה שבשבילה נברא האדם הוא לתקן בחינת
 העור. להפכו מחושד לאור. וזהו ויעש כר כתנות עור ועמ״ש בד״ה
 ואלה המשפטים גבי שש שנים יעבוד. והנה ביוהכ״פ מתעלה בחי׳
 בת הנ״ל למעלה מעלה עד שאין בחינת מנעלים של עור לבוש לה
 כר, ולכן אין השטן יכול לקטרג בהיות עיקר אחיזתו במקום בחינת עור
 כר. אבל של צמר בטל ומתעלה ג״כ וזהו בחי׳ משה עבדי ועמ״ש
 ע״פ אעשה לו עזר, ועמ״ש בזה השל״ה במסכת יומא שלו בפרק תורה
 אור, ועמ״ש סד״ה שובה ישראל עד). והנה בעליות גפש הבהמית
 בשבת ע״י אתכפיא ואתהפכא שבימות החול בתפלה כר ע״ז נאמר
 מה יפו פעמיד בנעלים שגם הנעלים הם יפים ואדרבה עיקר היופי
 הוא בנעלים. כי סוף מעשה במחשבה תחלה. וזהו תכלית בריאת
 העולמות מי, אד שלהיות בכהנו למסור נפשו באחד הוא ע״י הארת
 והמשכת חסד עליון הבא מלמעלה. וזהו בת נדיב בתו של אברהם
 אמנו שנק׳ נדיב שנתן מלחמו גם לערביים בו׳, ולמעלה הוא בחי׳ הארת
 חסד עליון הנמשר למטה בכל יום בבקר כמ״ש וישכם אברהם בבקר
 ויחבוש את חמודו כדי שנוכל להתפלל בבוקר כי כל ההתחלות קשות
 ומה גם בעמדו משינתו שהוא אחד מס׳ כו׳ הוא ע״י הארת והמשכת
 חסד עליון הבא מלמעלה מ״ל (ועמ״ש בד״ה אז ישיר ישראל גבי כרוה
 נדיבי העם וסד״ה קחו מאתכם תרומה. גבי כל נדיב לבו יביאה ועיין בפ׳ ויקהל

 דף קצ״ז ע״ב. ועיין מעניו מה יפו פעמיך בנעלים ברבות כי תשא פמ״א קרוב

 לר״פ, ובסדר לך לך ס״פ מ״ג, בא TO ק״ל ג׳, ובשה״ש רבה. ועמ׳׳ש סד״ה

 ויקח קרח):

 ד חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן. פי׳ יריבים הם
 לבר מגופא שהיא התורה שנקרא׳ גופא, ובחי׳ ירמם
 שלבד מגופא הוא בחי׳ מעשה הצדקה שהוא ע״י עשייה גשמיות שהולד
 ברגליו בעסקי מו״מ ואח״כ נותן מיגיע כפו אשר הלר ויגע ונותן לעני
 כוי (ועמ״ש מזה ע״פ במחוקק במשענותם). אד ברגליו יש ג׳ פרקיו פרק
 העלית הוא הנק׳ בשם יריבים שהוא בסתר כד הוא עיקר מצות
׳ (כמ״ש בפ״ג דמ״ק (ט״ז בי) מוקי לה  הצדקה הוא מתן בסתר מ
 בצדקה ופי׳ חמוקי ידביר פרש״י בסוכה (דמ״ט ע״א) סתרי ירכיד).
 כמו חלאים פי׳ חלאים הם תכשיטי אשה שעל הראש כמ״ש וחלי כתם
 ובלשון המשנה נק׳ טוטפת וסרביטין והיינו ע״י מעשה הצדקה מלמטה
 נעשה מזה בחי׳ תכשיט ועטרה שעל הראש כמ״ש וילבש צדקה בו׳
 כובע ישועה בראשו (עמ״ש באגה״ק בד״ה וילבש צדקה כשריוו
 ובפי וישב בד״ה בכ״ה בכסלו, ועיין מהר פקודי (דרמ״ז ע״א) וקיימא
 בנהירו סתימו דנהיר מעילא כו׳ ברזא דכתי׳ חמוקי ירכיר כמו חלאים
 ובמק״מ שם שזהו ענין המשכת ש״ע נהורין ומקורן ושרשו. והמשכה
/ כי למעלה נאמר ׳  זו ע״י דנטיל לתתא העלאת מ״ו ממעשה המצות מ
 ראשו כתם פז קווצותיו תלתלים בו׳ הוא בחי׳ תשב״כ ותושבע״פ והוא
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 ההמשכה מלמעלה ע׳׳י המצות הוא להיות התלבשות מחשבה במחשבה
 ודבור בדבור ומעשה במעשה בכל נפשר כר והגב דכתיב כי לא
 מחשבותי מחשבותיכם כר. עכ״ז הרי סיים בסיפא דקרא ולא דרכיכם
 דרכי כלומר אימתי לא מחשבותי מחשבוחיכם כשדרביכם לא דרבי.
 אבל אם דרכיכם דרכי יכול להיות גם מחשבות, מחשבותיכם.
 ודרכיכם דרכי הייגו להיות דרד הוי׳ כר להיות הלימוד לשמה ע״י
 התפלה תחלה כו׳ כי מחשבה תלוי׳ בדבור כי א״א לדבר בלי מחשבה
 וע״כ ואשים דברי בפיר בו׳ התלבשות דבור בדבור וממילא יהי׳ גם
 מחשבה במחשבה כוי, (וגי בחינות מודו״מ היינו ג׳ עולמות בי״ע שגם
 בעלמיו דפרודא יומשר גילוי אא״ס ב״ה וכמ״ש במ״א ע״פ אחת היא
 כו׳ תמתי תאומתי, והמשכה זו זהו עניו מי יתנר כאח לי שיהי׳ גילוי
 שם הוי״ה למטה אזי נקרא כאח לי משא״כ כשהוא בבחי׳ העלם. וע׳
 לקמן עוד בפי׳ כאח לי). וזהו יונק שדי אמי והוא עד״מ כמו ע״י
 היניקה נתגדל הולד בכ״ד חדשי היגיקה מה שלא יתגדל בזה בכ״ד
 חדשים אחרים וההגדלה שע״י היניקה אינה לפ״ע גידולו בשאר שני
 חייו כו׳ כן הוא להיות גילוי שם הוי׳ ב״ה למטה והייגו כי ממה שהי׳
 בתחלה לית מחשבה תפיםא בי׳ םתימו דכ״ם יתהווה להיות ההגדלה
 להיות מתגלה למטה להיות בחי׳ מחשבותי מחשבותיכם בו׳*(ועיין בפ׳
 האזינו דרצ״ו א׳ ע״פ ושדי כמגדלות). וזהו מי יתנר דהיינו שבחי׳ מי הוא

 עושה לי כ״ז כוי (ע׳ בפ׳ ויחי דרל״ז ב׳ ע״פ מי יקימנו מי ירפא לד, ועמ״ש
 ע״פ ועתה יגדל נא בעניו אד׳ מי יעמוד, ועד״ז י״ל מ״ש בפ׳ ואתחנן מי יתו והיה

 לבבם זה להם ליראה כוי). והנה בחי׳ אמי הוא עד״מ אם הבנים שמחה

 שהוא בחי׳ שמחה עד״מ כמו השמחה לא נעשית על ידה שום תוספת
 והתחדשות החיות רק התפשטות והילוד החיות שבתחלה הי׳ בבחי׳ כיווץ
 ועי״ז נעשה התפשטות*. אשקר מיין הרקח נכנס יין יצא סוד גילוי
 אלהות כוי (ועמ״ש מזה בד״ה שוש אשיש בהוי״ה ובד״ה הוי׳ לי כעוזרי/ וזהו
 ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו כר ושעשועי את בנ״א דהיינו
 ב׳ שעשועים ועי״ז געשה התגלות למטה ושעשועי את מ״א כוי. וזהו
 אנהגר אביאר אל בית אמי תלמדני בתחלה ההמשכה לבחי׳ אימא
 בינה ואח״כ ההמשכה משם למטה מבחי׳ אמי שיהי׳ דירה בתחתונים
 וע״כ נאמר בלשון תלמדני כי אמי הוא בחי׳ תשב״כ. ותלמדני הוא
 בחיי תשבע״פ מי (ועמ״ש בדיה אני לדודי בעניו אל בית אמי ואל חדר
 הורתי ועמ״ש במ״א בפי׳ על תורתו שלמדתנו ומ״ש בד״ה וכל בניד למודי הוי׳, ועי׳

 מעניו תשב״כ ותשבע״פ בפ׳ ויקהל דף רי״ש ובפי בראשית ד״נ ע״ב*) והמדרגה

 הזאת הוא בחי׳ צדיקים שנק׳ אחים כאח לי כר בג״ל שכל עבודתם
 מלמעלה למטה להמשיר כו׳ [*והם ממשיכים דירתו ית׳ בתחתונים ועמ״ש
 בד״ה רני ושמחי גבי וביאור ענין אחותי, וע׳ מענין כאח לי ברבות
/ ובפי שמות (ד׳  בשה״ש. ובפי שמות ר״פ הי. ובזהר וישב (קפ״ד א׳

 י״ח) ומעניו אנהגד אביאר אל בית אמי בפ׳ פקודי דרנ״ז סע״ב],

 ב והמדרגה השנית הוא בחי׳ בע״ת וע״ז נאמר אמצאד בחוץ
 אשקר גם לא יבוזו לי. כי הנה בע״ת אינו על
 עבירות דוקא כ״א גם על מי שהוא נפרד ואינו בבחי׳ התלהבות מ׳.
 כי הנה בעלי עסקים שאיגם תמיד לה׳ רק קובע עתים לתורה כו׳
 הנה כשחוזר מעסקו במילי דעלמא ללמוד נקי תשובה. דהיינו ששב
 ממה שעסק בתחלה כו׳. ועי״ז נעשה גודל ההתפעלות ביתר שאת
 מאם לא הי׳ עוסק בתחלה במילי דעלמא כר (וכמ״ש• מזה ע״פ מיס
 רבים בו׳ כי מי נח מ׳). כי באמת במלאכים כתיב כולם עומדים

 ברום עולם. כי ענין עומדים היינו שהם תמיד במדרגה א׳ והיינו
 מפני שהם חמיד בבחי׳ ביטול. לאיזה מהות אחר ישתנה שיהי׳
 התפעלות שהוא שינוי המהות כר. אבל בעסק הוא בחי׳ התפעלות

 *) עייז בהוספות.

 גם עכשיו מי יתנך כאח לי. והנה ידוע שיש ב׳ מיני מדרגות בישראל
 צדיקים ובע״ת. ופעם משמע מדברי חז״ל שמעלת בע״ת גדול מצדיקים
 כמ״ש מקום שבע״ת עומדין אין צ״ג כר, ופעם שבחו מעלת צדיקים
׳  מאד בעניו במי נמלר בנשמותיהן של צדיקים ולא אמרו בע״ת מ
 וכתיב ועמד כולם צדיקים בר. הנה הצדיקים הוא ע״ד מ״ש באברהם
 ושמרו דרד הוי׳ לעשות צדקה כר (עמ״ש מזה בד״ה אשירה להוי׳), בהיות
 ידוע שתכלית הבריאה הוא להיות דירה בתחתונים כי עד שלא
 נבה״ע היה הוא ושמו לבד (עמ״ש מזה בד״ה צו את בנ״י כו׳ את קרבני)
 דהיינו שיומשד בחי׳ אחד גם למטה במו למעלה. וזהו ענין דרד
׳ מן שם הוי׳ להיות הולד  הוי׳. כמו הדרד עשוי לילד מעיר לעיר מ
 ומתגלה גם למטה בעולם העשיי׳ עולם החושר נקי דרד כלומר
 שעי״ז הוא הולד כוי. וזהו בחי׳ צדקה כמו שהצדקה הוא מעשיר
. ׳ כן המשכת שם הוי׳ לעולם החושד מ׳  לעני להחיות רוח שפלים מ
 וע״כ כל המצות נק׳ בשם צדקה כמ״ש והעמדנו עלינו מצות כו׳ כי
׳ המשכה מלמעלה והוא בחי׳  תר״ד מצות הם תר״ד עמודי אור מ
 צדקה, (והנה י״ל ענין דרד הוי׳ היינו המשכה משם הוי׳ בבי׳׳ע ועמ״ש
 בד״ה כי המצוה הזאת. אמנם במ״א נתבאר פי׳ דרר הוי׳ היינו
 המשכה להיות שם הוי׳ וכמ״ש ע״פ אשירה להוי׳• אד י״ל שני הענינים
 הכל נכלל בפי׳ דרד הוי׳ ועמ״ש בד״ה לבבתני ב׳ בחינות לבבות כו׳
 ע״ש והיינו ב׳ ההמשכות הנ״ל. ואפשר לכן דרר גימטריא ב׳ פעמים
 הוי״ה אלקים ע״ד מ״ש במ״א בד״ה שובה ישראל בענין מ״ש ויאמרו הוי׳
 הוא האלקים ב׳ פעמים שזהו ענין מ״ש ושבתי בשלום אל בית אבי
 והיי הוי״ה לי לאלקים, ועמ״ש בד״ה ביום השמע״צ בפי׳ צור לבבי
 וחלקי אלקים לעולם, ועמ״ש במ״א על המאמר פ׳ וישלח (קע״ה ב׳) כי
 ישרים דרכי ה׳ כוי). וביאור הענין דהנה כתיב מה רבו מעשיר ה׳
 כולם בחכמה עשית כוי. וענין מה רבו הוא עניו רבוא רבבות
׳ כנודע בזהר  השתלשלות העולמות המושגים לנו ושאין מושגים מ
 באדרא רבוי השתלשלות והם כולם בבחי׳ עשיי׳ בלבד ואפי׳ אותם
 שאיגם מושגים והם בבחי׳ פלא אמון מופלא אמון מכוסה אמון מוצגע
 כו׳ עכ״ז נק׳ עשייה עושה פלא לעושה נפלאות כוי. ולכאורה יש
 להבין מהו ענין המשל לעשייה מאחר שהם רוחניים איד יתכן לומר
 בהם עשייה כוי. אמגם הוא עד״מ כמו עשייה גשמיי׳ באדם
 שלמטה אין התחברות לה עם שכלו וחכמתו ואין בה בחי׳ השכל רק
׳ ע״י כמה התלבשות, (ועמ״ש בד״ה  הארת השכל הארה בעלמא מ
 מי מנה בפי׳ אף עשיתיו ובד״ה בחודש השלישי בפי׳ על בל שבח מעשה ידיר),

 וכן למעלה הוא רק כח הפועל בנפעל כח בלבד כוי. וזהו עשית
 עשייה דוקא (ועמ״ש בד״ה אוסרי לגפו גבי עשה פלא) והנה הכח הפועל
׳ הוא בחי׳ סוכ״ע כוי,  שמתלבש שם נקי ממכ״ע ועצמיות הפועל מ
 וכמו העיגול שאין בו מעלה ומטה כן קמיה ית׳ שוים עליונים
 ותחתוגים כחשיבה כאורה ולכן כתיב איה מקום כבודו שאין מושג
 גם לעליונים ולמטה כתיב מלא כה״כ, והוא מטעם הג״ל שאין חילוק
 קמיה ית׳ בין עליונים לתחתונים כוי. אמגם פי׳ דירה בתחתונים
 הוא להיות אחד למטה כמו למעלה והיינו כמו שמלכותר מלכות כ״ע
׳ כן יהיה גם למטה בחי׳ מל׳ ולא ממשלתה  בחי׳ מלכותו ברצון מ
 כי ממשלתד בכל דור ודור הוא בחי׳ מושל בע״כ ולא ברצון כו׳
 (ועמ״ש בד״ה שובה ישראל עד גבי כי עמד הסליחה למען תורא והכח הזה

 שיהיה בתי׳ דירה גס בתחתונים נמשר מבחיגת סוכ״ע דקמיה מעלה וממה

 שויו ועפ׳׳ש מזה בד״ה ששים המה מלכות/ וזהו עניו בחי׳ ביטול שלא

 להיות בבחי׳ אין אני והוא יכולים לדור כו׳ רק שיהיה בבחי׳ ביטול
 וע״כ שורה א״ם בחכמה כי חכמה הוא כ״ח מ״ה כוי. והנה בחי׳ זו
 נק׳ דרד הוי׳ דהיינו כי כל מצוה יש לה ג׳ לבושיו מחדו״מ. והנה
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 הר שבחי׳ הר הוא בחי׳ אברהם אהבה להיות ואהבת לשון רצון את
 הוי׳ שיהיה אלהיך ולא כמו שמלובש בנפש בו׳ (ועמ״ש נד״ה כי ההרים
 ימושו ובד׳׳ה קול דודי כו׳ מדלג על ההרים/ והיינו ע׳׳י שמע ישראל ישראל

 הוא ניצוץ אלהות המלובש בנפש ומפוזר בפיזור הנפש בהתחלקות שכל
 ומדות מחשבה דבור ומעשה ושמע מלשון אסיפה וקיבת שיתקבץ
 למעלה לשרשו מחמח כי הוי׳ אלקינו בחי׳ תרץ ריעין בו׳ שההתחדשות
 מאיו ליש הוא תמיד כמאמר המחדש בטובו כו׳ הוי׳ אחד בלי שום
 שינוי. לפי שאינו מלובש ממש כח הפועל בנפעל כי לא מחשבותי
 מחשבותיכם בו׳ רק בשכמל״ו כי הארץ הלזו הגשמי׳ הוא בחי׳ מל׳
 דעשיה וג״ע תחתוו היא מל׳ דיצירה וג׳׳ע עליון מל׳ דבריאה והכל רק
 בחי׳ מל׳ בלבד צדיקים נהנץ מזיו השכינה ושכינה היא מל׳ שהיא בחי׳
 שם בלבד יחיד חי העולמים מלד ולכן ואהבת את הוי׳ אלהיד כי מי
 לי בשמים כו׳ כלה שארי ולבבי כו׳ בבחי׳ ובכל מאדר בלי גבול שאיו לו
 כלי המגביל רק לדבקה בו ממש בא׳׳ס ב״ה מקור החיים מקור התענוגים.
 אד איד יבוא למדרגה זו הוא ע׳׳י פסוד׳׳ז וברכות ק׳׳ש פסוד״ז רוממות
 אל בגרונם וחרב פיפיות לזמר עריצים על ידי רוממות אל ק״ש וברכות
 ק״ש איד שהמלאכים מקדישים בבחי׳ ביטול והאופגים ברעש גדול מפני
 שהם בבחי׳ יש אלף אלפץ ורבו רבבן וכשרואין ביטול היש כי קדוש
 הוי׳ צבאות דהייגו הגמשר בצבאות הוא עצמו בחי׳ קדוש ומובדל ע״כ
 מרעישים בקול רעש גדול. משא״כ שרפים עומדים ממעל לו וכ״ש
 הארץ וכל אשר עליה צ״ל יותר בקול רעש גדול מחמת ביטול היש
 וזהו עגץ ק״ש בבחי׳ רעש על הביטול למהוי אחד באחד עד שמסיים
 אני הוי׳ אלקיכם ממש ואח״כ שמו״ע תפלה בלחש כמדבר באזני המלד
 בלחישו וע״ז אומרים אדגי שפתי תפתח כדי להיות ופי יגיד תהלתד
 ברוד אתה כו׳ וכ״ז נקרא בחי׳ הר הוא גילוי האהבה המסותרת לצאת
 מהעלם אל הגילוי בו׳ אד יש עוד בחי׳ הר ההר הר ע״ג הר בחי׳ כפה
 עליהם הר כגיגית שנמשר הר העליון ע״ג ההר התחתון להיות הר ע״ג
 הר כי ע״י בחי׳ ובכל נפשר לאתדבקא רוחא ברוחא מחשבה במחשבה
 בו׳ גמשד אתערותא דלעילא מאליו וממילא בלא יגיעה להיות והיו
 הדברים האלה אשר אגבי כו׳ והוא בחי׳ הר העליון כי אורייתא מחכמה
 נפקת פי׳ חכמה שבבחי׳ ביטול (כי כולם בחכמה עשית ומה יתרון
 לחכמת התורה אלא שהיא חכמה שבבחי׳ ביטול שמן משחת קדש)
 שכל התורה היא להביא הכל לבחי׳ ביטול לאחד לזכות את הזכאי ולחייב
 את החייב ולהפריד הרע מן הטוב לברר כו׳ ובחכמה אתברירו להיות
 ביטול לה׳ אחד ע״י רמ״ח מ״ע ושס״ה ל״ת ע״י מ״ע לדבקה שהם רמ״ח
 איברים דמלכא כלים ומכון לשבתו ית׳ וע״י ל״ת להפריד הרע כוי, ובחי׳
 ביטול זה נמשר באתערותא דלתתא להעלות את הנפש להיות מה הוא
 רחום בו׳ אשר קדשנו במצותיו במצותיו דייקא וע״ז נאמר ותרם כראם

 קרני בלותי בשמן רענו:
 ב וכל זה הוא בחי׳ עליות העולמות ממטה למעלה והוא בחי׳
 חותם הבולט ונעשה מלמעלה למטה בחי׳ חותם השוקע כי
 לאו דאית לד צדק ידיעא ולאו מכל מדות כו׳ אלא ע״י אתעדל״ת
 כל העוסק בתורה הקב״ה שוגה כגגדו כו׳ התלבשות אור א״ס ב״ח
 בחכמה כו׳ ועשיתם אתם כתיב לעשות ולקיים את כל דברי כו׳(ועמ״ש
 בד״ה ועשית ציץ גבי ופתחת עליו פתוחי חותם, ועמ״ש בד״ה השמים כםאי

 בפי׳ לעשות ולקיים כר עד וזהו השמים כסאי כר ע״ש, וזהו עניו אחד עם

 מש״כ בעניז החותם שוקע שנמשך מלמעלה ע׳׳י הבליטה שמלמטה). וזהו ענין

 שוקע וירד ה׳ על הר סיני שנעשה התלבשות אור א״ס בבחי׳ העלם
 כו׳ וזהו תפילין של יד דמיושב שהוא כנגד ק״ש וברכותיה בחי׳ תפלה
 דמיושב בחי׳ רעש גדול ממטה למעלה קדש לי כל בכור הוא חכמה
 ראשית וכנגד זה מלמעלה למטה למעו תהיה תורת ה׳ אורייתא מחכמה

 שרה כוי — דנזיושב: בבוך 4 אין תי׳ וו.
 שרה דמיושב: בכור: בבוך 4 בכור, בכור.

 שנשתנה מהותו במה שהי׳ עוסק בתחלה במילי דעלמא להיות
 לומד התורה כוי. והגם שהתפעלות הוא רק בבחי׳ נפש החיונית
 בלבד עכ״ז הוא למעלה מאד כוי. והיינו מפגי שהוא בבחינת
 אתכפייא סט״א כוי. ועי׳׳ז שאתכפייא םט״א הוא מעורר ממה שהיה
 בתחלה ואסתלק יקרא דקב״ה לעילא לעילא והיינו ממה שהיה תחלה
 הסתלקות אלהותו ית׳ כענין סליק לעילא לעילא בזח״ג (ד״כ ע״ב)
 שנסתלק הגילוי מלמטה לבחי׳ מהותו ועצמותו הנה משם ממש יומשר
 הגילוי וההמשכה למטה. כי הנה כתיב כימי צאתד מארץ מצרים
 אראנו נפלאות והוא כמו בבחי׳ מ״ת דכתיב פב״פ דבר ה׳ גילוי אלהות
 למטה בבחי׳ פנים היה צ״ל תחלה הסתר פגים גלות מצרים רד״ו שנה
׳ (ועמ״ש• מזה סד״ה וידבר אלקים כו׳ אני  כדי שאח״כ יכול להיות פב״פ מ
/ וכן עד״ז בחורבן בית ראשון ושני שהוא מחמת דקוב״ה ר  הוי׳ וארא כ

 אסתלק לעילא לעילא בבחינת הסתר כוי, והכוונה בהסתר פנים הוא
 שיהיה גודל התפעלוח למעלה כמשל האב עם הבן שכאשר האב מסתתר
 ממנו אזי צועק הבן לעלות אליו וזהו רצון האב שירצה הבן לעלות
 אליו לכן הוא מסתתר כוי*. וכן מחמת ההסתר פנים תורה ותפלה עי״ז
 יהיה ההתפעלות במאד אתכפייא סט״א ומעורר ממה שהיה בחינת
 הסחלקוח לעילא לעילא שיהיה בחי׳ התגלות למטה כנ״ל. וזהו אמצאך
ח אשקך אמצאך בחוץ היינו מה שהוא בבחי׳ חוץ שהוא בחי׳ בע״ת ח  ב
 (וע׳ בפ׳ אחרי דע״ח א׳ ע״פ מולדת בית או מולדת חוץ, ובפי תולדות קמ״א ב׳

 ע״פ חכמות בחוץ, ועמ״ש מזה בד״ה בהעלותר כר שלך גדול משלהם) עי״ז נעשה

 אשקר בחיי נשיקין אתדבקות רוחא ברוחא כו׳ בא״י שיהי׳ מבחי׳ ברוך
 כוי המשכה בגילוי אתה כוי• אד מי יתנד כאח לי ואמצאר בחוץ כו׳
 שניהם בב״א דהיינו שיהיה בחיי התחגרות צדיקים ובע״ת כענץ מאמר
 הזהר עתיד משיחא לאתבא צדיקיא בתיובתא כוי (וכמ״ש מזה בד״ה יו־ט
 שני גבי שמע״צ) ובעצת חז״ל כל ימיו בתשובה. דהיינו שגם הצדיק

 יעשה תשובה. דהיינו על מה שלא היה הביטול כ״כ כמו שלא היה
 בביטול כ״כ בתפלה כוי (ועמ״ש בד״ה מה טובו גבי והתשובה הג׳ ועמ״ש
 בד״ה שובה ישראל בעניו מ״ש יעקב אבינו אם יהיה כו׳ והיה כר) ועכשיו

 הגיע לבחי׳ הביטול זהו תשובה שלו ועי״ז יהיה כל דינץ מתעברין מיניה
 שאין שום אחיזה לחיצונים גם לא יבוזו לי. וכמארז״ל אם ישראל
 עושים תשובה גגאלים כוי. שעיקר ההסתר הוא מחמת דאסתלק קוב״ה
 לעילא כוי וע״י התשובה מעורר להיות התגלות למטה וממילא נגאלין
 כו׳ ותשובה ותפלה וצדקה כו׳ דהיינו צדיקים ובע״ת ביחד משא״כ

 כשכאו״א בפ״ע כוי:

 שימני* כחותם על לבך כוי. הגה החותם הוא עגין תפילין
 חותם על לבר תפילין של ראש דהייגו רצועות דתליין על
 לבא חותם על זרוער תפלה של יד (ברבות בשה״ש ע״פ זה, ת״ז תיקון כ״ב
עת ברבות וישב פ׳ פ״ה גבי חותמד  ובזח״ג מצורע נ״ד ב׳ במדבר ק״כ ע״ב, ו

 ופתילד ובפי במדבר ספ״ה גבי ד״א ותהלתי אחטם לד כו׳ שימני כחותם) והיא

 בקשת כגס״י להיות החותם ממגה וכמארז״ל תפילין דמארי עלמא מה
 כתיב בהו ומי כעמר כישראל כוי ומי גוי גדול כוי. וביאור עניו חותם
 זה הוא עד״מ יש חותם שחותמץ אותו בשעוה ונעשה עוד חותם על
 השעוה והנה אם האותיות שעל החותם שוקע נעשה על השעוה בולט
 ואם האוחיוח שעל החותם בולט נעשה על השעוה שוקע. ולהבין זה
 בנמשל הנה נודע שניצח אלהות מתלבש בנפש להיות שבל ומדות
 ומחשבה דבור ומעשה והוא בחי׳ אהבה המםותרת וצריד להוציאה
 מההעלם אל הגילוי להיות עולה למעלה כרשפי אש לצאת מנרתקה
 ונקרא בחי׳ הר שבולט מן מישור הארץ. וזהו לא כאברהם שקראו

 שרה כדי — יכול: כ״ה גם בדפוס ראשון, אבל אולי צ״ל: יוכל.
 •) עיין בהוספות.
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 מאחוריו כר תהיה וימינו תחבקני אפי׳ בבחי׳ אחוריים דהיינו כשפונה
 אנה ואנה מפני שכנס׳׳י היא בחי׳ כלי וכמ״ש נושאי כלי ה׳ שבשעת
 התפלה הוא בבחי׳ ביטול ולכן דיוקנא אשתאר להיות הלואי שיחפלל
 אדם כל היום כנ״ל (ועיין מהר ויחי דף רמ׳׳ד סע׳׳ב ודף רמ״ה ובמשפטים
 דף קי״ד ע״א). וזהו אשה כי תזריע וילדה זכר וארז״ל אשה מזרעת תחלה

 יולדת זכר, פי׳ כשההעלאה ממטה למעלה הוא בבחי׳ שקיעה כי יסוד
 דנוק׳ שוקע והיא בחי׳ היראה כענין ותתצב אחותו מרחוק ועי׳׳ז יולדת
 זכר שנמשד מלמעלה בחי׳ חותם בולט. וזהו וצאצאיו חתם באות ברית
 קדש. ועמ״ש בפ׳ ויקהל ע״פ קחו מאתכם תרומה בענין אתכפיא
 ואתהפכא איד שע״י אתכפיא בבחי׳ נפשי כעפר מעורר אתעדל״ע
 מבחי׳ סוכ״ע למעלה ממה שמעורר ע״י בחי׳ אתהפכא כוי ע״ש, וזהו
 ג״כ ממש כענין המבואר כאן. ועמ״ש בפ׳ בחקתי ע״פ ואפו עשר
 נשים כו׳ דר״ל שעשר כתות שבנפש יהיו בחי׳ נוק׳ דהיינו שידע שבאמת
 הטוב שיש בו הוא מקבל זה מלמעלה שבעל האמת נותן לו האמת

 ע״ד וה׳ יגיה חשכי כו׳ וזהו ג״כ עניו אשה כי תזריע כר*:

 (עלי״ל בעניו שימני כחותם שהם תפיליו כי הנה עניו הקב״ה מניח
 תפילין היינו מה שנמשד אא״ס ומאיר בחב׳ ובינה כוי ולכן
 בפ׳ ראשונה נאמר כי מי גוי גדול כוי. ומי גוי גדול. כי היא חכמה
 עילאה ובהתלבשות אא״ס בחכמה עילאה דאורייתא מחכמה נפקת אזי
 ישראל נראים גוי גדול וכמש״ש בד״ה כי עמד מק״ח בעניו השקיפה
 ממעון קדשר מו השמים וברר את עמר את ישראל כו׳ יעו״ש. והנה
 החכמה נקי חותם כמ״ש בד״ה אלה מסעי בענין ויכתוב משה כי
 חותמו של הקב״ה אמת וזהו מדרגת החכמה. (ועיין בפש״ב פרק ל״ה
 בהג״ה). וזהו שימני כחותם שבתפילין דמארי עלמא שהן חותמו של

 הקב״ה מה כתיב בהו כי מי גוי גדול כו׳ אף כי עכשיו אותותינו
 לא ראינו זהו לפי שההמשכה מבחי׳ חותם שוקע ועמ״ש סד״ה ואלה
 שמות בנ״י הבאים מצרימה. אר לע״ל כי עין בעץ יראו זהו עניו
 חותם בולט והיינו לפי שיהיה גילוי בחי׳ חכמה עילאה םתימא דכל
 סתימין כו׳ וזהו כחותם על לבד וימינו תחבקני בחי׳ חסד דלגאו הנק׳
 חסד דקשוט (באד״ר קל״ג ב׳) בחי׳ מקור האמת שהוא ית׳ אחד
 האמת ואין זולתו בו׳. ועפ״ז אפ״ל מ״ש בגמרא (פ״ק דתענית דף ד׳)
 שני דברים שאלה כנס״י שלא כהוגן והקב״ה השיבה כהוגן. א׳ ויבא
 כגשם והקב״ה השיבה אהיה כטל כוי. הב׳ שימני כחותם כו׳ והקב״ה
 השיבה הן על כפים חקותיר, ובשה״ש רבה בפסוק שימני כחותם
 מבואר הענין באריכות יותר, והנה ענין ויבוא כגשם זהו ענין
 אתעדל״ע הבאה ע״י אתעדל״ת ואד יעלה כוי, אבל אהיה כטל הוא
 אתעדל״ע שנמשכה מאליה שלא ע״י אתעדל״ת מבחי׳ שאיו אתעדל״ת
 מגעת שם כמ״ש במ״א בד״ה האזינו השמים. ועד״ז יובן ג״כ ענין
 שימני כחותם כי הנה עד״מ החותם הוא עשייה גשמיות שחוקק שמו
 על החותם רק שמ״מ הוא קיום על כל דבר. והוא ענין חכמה עילאה
 שנקרא חותמו של הקב״ה אמת והחכמה נקרא עשייה אצלו ית׳
 כמ״ש כולם בחכמה עשית ויש בזה חותם בולט וחותם שוקע ח״ע
 וח״ת כנ״ל. וכוונת הבקשה בזה כי בהתלבשות א״ס בחכמה דאורייתא
 מחכמה נפקת שם נראה כנס״י לדבר חשוב מאד נעלה שבכל התורה
 נאמר דבר אל בני ישראל צו את בנ״י כר, אבל בבחי׳ שלמעלה
 מהחכמה כתיב אם צדקת כוי. ולכן בקשה שימני כחותם דוקא.
 והקב״ה השיבה כהוגן הן על כפים חקותיד, כי בקשתה זו שימני כחותם
 הוא גקרא עדיין שלא כהוגו שהרי החותם הוא עדיין עשייה גשמיות
 ודבר גבדל מהעצמות וכר אור א״ס ב״ה מרומם רבבות מדרגות אין
 קץ למעלה מהחכמה כמ״ש בםש״ב ח״ב ספ״ט. ואף בחי׳ הנקרא חותם

 *) עיין בהוספות.

 נפקת בפיר בבחי׳ שוקע. ופ׳ שנייה יציאת מצרים הוא גילוי האהבה
 המסותרת מהעלם המוח אל הלב שכל זמן שהוא במוח לבד הוא
 בבחי׳ מיצר וגלות שאינה בגילוי. משא״כ בהתגלות נקרא בחי׳ לידה
 ומולדתיר ומכורותיר ביום הולדת כו׳ והוא בחי׳ גילוי השמחה של מצוה
 אם הבנים שמחה תחת אשר לא עבדת בו׳ בשמחה כו׳ והיינו גילוי
 פ׳ שמע והיה א״ש שהם אהוי״ר ובמעשה הגילוי הוא בצדקה כשם
 שע״י פרשה ראשונה נמשד תורה כר ע״י פרשה זו נמשד צדקה שהוא
 בחי׳ רחמנות ועי״ז מעורר למעלה ג״כ בחי׳ רחמנות כי לאו מכל
 מדות בר שהרחמנות הוא התפעלות ולא שייר זה באור א״ס ב״ה שאין
 בו שום שינוי רצון ח״ו אלא שמתלבש בבחי׳ רחמנות ע״י מעשה הצדקה
 באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא כן צדקה לחיים כן ובסיס לחיי
 החיים מכון לשבתר וזהו ג״כ בחי׳ שוקע מלמעלה למטה כי להיות
 התלבשות אור א״ס ב״ה במדות הוא ענין שוקע ובחי׳ העלם. והנה
 כל עניו חותם זה שממטה למעלה הוא בולט ומלמעלה למטה הוא שוקע
 נקרא חותם על זרועד כי שמאלו תחת לראשי. לראשי אותיות ישראל
 ולהיות תחת לראשי דהיינו להיות גורם העלאת ישראל הוא ניצוץ

 אלקות מלמטה למעלה הוא מבחי׳ שמאלו:
ך בחי׳ חותם הב׳ שממטה למעלה הוא שוקע הוא עניו  ג א
 שמו״ע תפלה בלחש השתחוואות בחי׳ ביטול באור א״ס ב״ח
 ממש (וכמ״ש בד״ה יהודה אתה יודור וסד״ה השמים כסאי הנ״ל בפי׳ איזה

/ והלוואי שיתפלל כל היום הוא עניו רשימו להיות ונפשי כעפר ׳  בית ט
 לבל ולא בבחי׳ יש שאינו יכול לבטל א״ע רק בטל רצונר כו׳ והיינו
 בבחי׳ מצות ל״ת שהם למעלה מבחי׳ מ״ע שמי עם י׳׳ה שס״ה שבחי׳
 תפילין של יד הוא בחי׳ ו״ה לדבקה בו במ״ע להיות העלאה בבחי׳
 הר כוי. אבל י״ה הוא להיות הביטול במצות ל״ת בבחי׳ לא כו׳
 ועי״ז נמשר מלמעלה חותם הבולט, כי הנה בזמן שאין בהמ״ק קיים
 אותותינו לא ראינו כו׳ שהכל הוא בבחי׳ העלם, ועמ״ש מזה בד״ה אני
 ישנה ולבי ער. משא״כ לע״ל ולא יכנף עוד מוריד כו׳. וביאור עניו
 זה הנה יש תורה ויש תורה, יש תורה ודברי אשר שמתי בפיר בבחי׳
 שוקע להיות התלבשות אור א״ס ב״ח בחכמה והחכמה היא לבוש
 כמ״ש עוטה אור כשלמה. אד שלא יהיה לבוש זה מסתיר ומעלים
 את אור א״ס המלובש בה אלא כי עין בעין יראו כו׳ חשף ה׳ את
 זרוע קדשו כוי וראו כל אפסי ארץ כו׳ לעיני הגוים גלה צדקתו
 כו׳ ע״ז נקרא קורא בתורה. כי עניו לימוד התורה אף שכבר יודע
 ההלכה מצוה לעסוק בה כדי להמשיר אור א״ס ב״ה שיהיה גילוי אור
 א״ס למטה ולא יהיה הלבוש מסתיר כלל (ועמ״ש סד״ה כי תשמע בקול),
 וגילוי זה הוא וימינו תחבקני כאדם החובק את חבירו ואינו מניחו
 ליפרד כר, ועמ״ש מענין וימינו תחבקני בד״ה ביום השמע״צ, ונקרא
 כחותם על לבד מרצועות דתליין על ליבא, כי הנה התפילין הם אותיות
 הכתובים על הקלף וצריד להיות מוקף גויל מד׳ רוחותיו כי האותיות
 הם בחי׳ העלאת הנפש בהשגתה. אבל הקלף הוא למעלה מן
 האותיות כי הוא הנושא וסובל את האותיות, והנה קלף זה הוא העור
 שממנו הרצועות הכל הוא רק בחי׳ עור בהמה טהורה והרצועות
 הנמשכות מן הקלף הזה הם תלייו על ליבא להיות גילוי האהבה
 בלב להיות וימינו תחבקני. וזהו שימני כחותם על לבר כי עזה
 כמות אהבה כמו שהנשמה אע״פ שאינה צריכה לגוף מ״מ קשה
 עליה פרידתה הגם שהגוף מחשיד ומעלים את אור הנשמה לפי
 שהגוף הוא הכלי להנשמה כד מבקשת כנס״י שימני כחותם על לבד
 אע״פ שיחיה חשד והעלם דאזיל אנה ואנה כו׳ דיוקנא אשתאר בד
 הוא בחי׳ הביטול בשמו״ע ואע״פ שאחר התפלה האהבה היא חולפת
 ועוברת יהיה כחותם להיות וימינו תחבקני כאדם החובק את חבירו



 לקוטי שיר השירים תורה מו

 אורות בכלים אשר הבלים מלבישים להאורות וזהו בחי׳ חותם שוקע
 שמלמעלה כג״ל. וזהו זוכר חסדי אבות אבות היינו אר׳א ומביא גואל
 לבני בניהם היינו נה״י כי בניהם היינו חג״ת ובני בניהם היינו נה״י
 (עיין מהר ר״פ שפיני דל״ו סע״א ונפק״פ שם) למען שמו היינו מלי, נמצא זהו

 עניו התלבשות אור א״ס בע׳׳ס דאצי׳ מאו׳׳א עד מלכות. וזהו באהבה
 ב׳ אהבה דהיינו שע״י האהבה מלמטה למעלה נמשד מלמעלה ג״כ
 אהבה להיוח האהבה דוחקת שיומשר אור א״ס להתלבש בע׳׳ס. וזהו
 כמים הפגים כוי, וזהו ואהבח ב״פ אור שע״י גילוי איר האהבה
 המסותרת מלמטה למעלה נמשך מלמעלה אור אהבה עליונה, וכן ע״י
 קיום מ״ע כמו שע״י צדקה מעורר מלמעלה ג״כ רחמנות וצדקה כל
 המרחם על הבריוח מרחמין עליו מן השמים שמצד עצמוח המאציל
 אין שייר שום מדה כי לאו דאית לך צדק ידיעא כוי, רק ע״י אתעדל״ת

 נמשר מלמעלה מדות הנ״ל אורות בכלים:
ם ע״י קיום מצות ל״ת ובטול היש בחי׳ שקיעה שמלמטה נ מ  ב א
 גמשד מזה מלמעלה ג״כ שלא בדרך השתלשלות בבחי׳
 גילוי ובליטה, וכמו שמבואר בע״ח שיש ב׳ בחי׳ העלאות הייגו עליית
 העולמות בשבת הוא שפגימית עולם התחתון עולה ומלביש עולם
 העליון וחיצוגיוח עולם העליון גמשד לפגימי׳ עולם החחתון, והייגו מחמת
 כי ההעלאה מעולם החחתוז הוא ע״י אהבה בחי׳ בליטה ולא בבחי׳
 ביטול ממש לכן גמשך מלמעלה בחי׳ שקיעה להתלבש בתור פגימית עולם
 התחחון בבחי׳ צמצום. אבל יש עוד העלאח בחי׳ מ״ן בבחי׳ עיבור בבטן
 אימא תלת כלילו גו תלת היינו שנתבטל ממהותו לגמרי בחיי שקיעה
 וגכלל בעליון ממש וגמשך מזה מ״ד המשכה מוחץ חדשים, וזהו עגין
 יצ״מ כי גלות מצרים היה בבחי׳ עיבור וגעשה הגאולה ויצ״מ מוחין
 חדשים (וע׳ בפע״ח (שער נ״א פי*) שהם מוחץ עליונים מאד מאד כוי,
 וגם באו שלא בהדרגה משא״כ בשום פעם אחרת רק במדרגה כוי
 ע״ש, ועמ״ש לעיל בד״ה קול דודי בפי׳ שנגלה עליהם מלד מלכי
 המלכים הקב״ה/ ועוד שיצ״מ וקי״ם גילוי הנסים בשינוי הטבע לגמרי
 בשמים ובארץ בחי׳ חוחמ בולט שהוא ההפד מבחי׳ אותותיגו לא
 ראינו כוי, וזהו אשה מזרעה חחלה יולדה זכר היינו כשההעלאה ממטה
 למעל׳ הוא בבחי׳ שקיעה כנודע יסוד דנוק׳ שוקע אזי יולדת זכר
 שנמשד מלמעל׳ בחי׳ בליטה ולהיפך איש מזריע תחלה ממטה למעלה
 בחי׳ בליטה ע״י אהבה יולדת נקבה מלמעלה בחי׳ שקיעה המשכת
 אורות בכלים. (בענץ חותם שוקע וחותם בולט שמלמעלה י׳׳ל כי הנה
 ע״י תרי״ג מצות דאורייתא ח׳ מצות דרבנן ממשיכים מבתי׳ כתר, אן־
 מ״ע שהן מבחי׳ ו״ה הייגו ז״ת דא״א ולפי שהן מתלבשים באצי׳ כי
 או״א מלבישים חו״ג דא״א כוי. ולכן נקרא חותם שוקע. אמנם הל״ח
 שהן מבחי׳ י״ה היינו ג״ר דא״א שאינם מתלבשים כלל לכן גקרא חותם
 בולט כוי, ולפמשנ״ת בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה בענין מצות ל״ת
 ומ״ע שהמ״ע ממשיכיו האור מדיח דע״י והל״ת ממשיכיו מג״ר
 דע״י. והנה איתא בע״ח שער א״א (פרק א׳ ב׳) שז״ת דעתיק מתלבשין
ד דעתיק א״א  תור א״א והוא מושג וגודע אצלגו ע״י א״א׳ אך ג
 שיתלבשו תור א״א, וזהו עגץ רישא דלא אתיידע כי אפילו א״א עצמו
 לא ידע ליה יעו״ש. וגודע דבחי׳ עחיק הוא מבתי׳ מל׳ דא״ס ובחי׳
 א״א הוא שרש הגאצלים, וא״כ ז״ת דעתיק זהו ההארה מא״ס הגמשך
ד דעתיק שאי אפשר שיחלבשו  ומתלבש עכשיו בשרש הנאצלים. אכן ג
 תור א״א היינו האור מא״ס מה שאינו נמשד ומתלבש עכשיו כלל אפילו
לעחד יהיה גילוי בחינה זו זהו הנק׳ חותם בולט.  בשרש האצילוח. ו
 ועוי״ל ועיקר עפמ״ש בפע״ח בכווגת ק׳׳ש שהמדרגה היותר עצומה
 שאפשר לחמשיר מוחץ עכשיו הוא מחיצוגיות עחיק כר. משא״כ
 פנימית עתיק הוא סתום וגנוז, ולכן פנימית יסוד עתיק זהו בחי׳ חותם
 בולט וזהו שיתגלה רק לעתיד וע״ז נאמר וברית שלומי לא תמוט כו׳

 בולט בחי׳ גילוי נפלאות כמו יצ״מ ולא כמו שאותותינו לא ראינו הרי
 כתיב עושה פלא שגם בחי׳ פלא הוא עשייה גשמיות אצלו ית׳ שגקרא
 אדון הגפלאות, וכמ״ש מזה בד״ה אשירה להוי׳ כי גאה גאה. אבל
 באמת ישראל עלו במחשבה שהיא בחי׳ מחשבה הקדומה שלמעלה
 מהחכמה ועמ״ש בד״ה למגצח על השמיגית ומ״ש בפ׳ ציצית בעגץ פי׳
 ישראל לי ראש. וזהו עגץ על כפים חקותיר בחי׳ אותיות החקוקים
 בעצמותו ית׳ משא״כ החותם הוא אותיות החקוקים בדבר גפרד בו׳
 ועמ״ש ע״פ אם בחקתי תלכו וע״פ זאת חקת החורה והוא עניו גליף גליפו

 בטהירו עילאה שלמעלה מהחכמה ושם שרש נש״י כוי):

 ביאור על זה

ה כחיב והחיות רצוא ושוב שיש ב׳ מיני עבודה מלמטה למעלה נ  ה
 בעבודה האדם בחי׳ רצוא וכחי׳ שוב. בחי׳ רצוא נק׳ חותם
 הבולט ובחי׳ שוב נק׳ חותם השוקע. ופי׳ בחי׳ רצוא היא אהבה
 ורשפי אש בתשוקה והוא התגלות האהבה המסותרת ממטה למעלה
 מישראל לא״ם ב״ה, וזהו עגין כאברהם שקראו הר כמו הד הבולט
 מן מישור הארץ כמ״כ החשוקה חנ״ל שרוצה לצאת מנרתקו זהו
 בחי׳ בליטה ונקרא חוחם הבולט. והנה עד״מ כשמדפיםים בחותם
 הבולט על השעוה נעשה בהשעוה חוחם שוקע. כד על ידי בחי׳
 אחעדל״ח שבבחי׳ רצוא שהוא בבחי׳ חותם בולט והוא בחי׳ יש מי
 שאוהב כו׳ עי״ז נמשר אתעדל״ע מלמעלה בחי׳ חותם שוקע והיינו
 שנמשך מזה התגלות והמשכת אודות:בכלים. וכמו שיתבאר. וזהו* ענין
 הר ההר הר ע״ג הר, (ועיץ בפ׳ משפטים 0־r& נ׳) ובז״ה שם כי
 חג״ת דז״א הם נקרא הרים אמנם נה״י דאימא גקרא הרים ע״ג הרים
 כר וכ״כ בלק׳׳ח בישעיה ע״פ כי ההרים ימושו. ולכן א׳׳ש שהר ההר
 נק׳ חותם שוקע שמלמעלה שגה״י דאימא הם לבוש וכיסוי להמוחין
 והם מחלבשים בז״א, ועיין בזהר בשלח (ד״נ סע׳׳א) בעניו עד לא אשתקע
 אודא דכיא, ואפשר שייר ג״כ לבחי׳ חותם שוקע. ועמ״ש עוד בענץ הר
 ההר בד״ה נשא את ראש בגי גרשון/ משא״כ ע״י העבודה הב׳ שמלמטה
 למעלה בבחי׳ שוב היינו ביטול הרצון בתכלית ונפשי כעפר ירא׳ בושה
 זהו בחי׳ חותם השוקע שמלמטה ועי״ז נמשד אתעדל״ע מלמעלה בחי׳
 חותם בולט דהייגו התגלות אור א״מ שלא בהתלבשוח כלל כמו שיהיה
 לעתיד דכתיב ולא יכנף כוי עץ בעין כר התגלות אלקות, וזהו ג״כ בחי׳
 מצות ל״ת וכנודע של״ת גדלה מעלתן מבחי׳ עשה כי ל״ת הם מבחי׳
 י׳׳ה ומ״ע ו״ה. דהנה נודע ד׳ אותיוח הוי׳ יוד בחי׳ חכמה בחי׳ צמצום
ה בושת. א  וביטול כמו נקודה והוא בחי׳ יראה עילאה יראה פנימית ד
 ה׳ בינה המשכת אהבה עילאה וזהו דחילו ורחימו, וענין ו״ה ו׳ אהבה
 זוטא ה׳ יראה חתאה וזהו רחימו ודחילו, נמצא ל״ת שהם מבחי׳ י׳׳ה י׳
 ביטול במציאות כוי. (ועוד מובן מענץ זה ענץ חוחם שוקע שמלמטה
 שממשץ־ מבחי׳ גבוה יוחר שהרי ע״י אהבה זוטא דבחי׳ ו׳ חג״ת דאצילות
 בחי׳ הרים חותם בולט ממשיכים מלמעלה מבחי׳ בינה ה׳ ראשונה
 אהבה רבה חותם שוקע, אבל יראה תתאה חוחם שוקע שרשה ביראה
 עילאה אבא עילאה שגק׳ חותם בולט לגבי בינה וזהו בחכמה יסד ארץ
 אבא יסד ברתא וכונן שמים בתבונה כו/ וכמ״ש לקמן בעגין אשה מזרעת
 תחלה/ והנה לחמשיר מבחי׳ א״ס שלמעלה מע״ס אי אפשר רק ע״י
 ביטול היש שהוא בחי׳ שקיעה מלמטה שעי״ז געשה התגלות ובליטה
 מלמעלה עין בעץ כר, וזהו ענין הל״ת כי זהו הכלל דסט״א הכל בחי׳
 יש ודבר, ולכן ע״י מצות ל״ת לא תלבש שעטנז מבטל היש וכו׳ אתכפיא
 סט״א וכן באדם ביטול עצמותו הן ולאו שוין בחי׳ שקיעה ממילא
 געשה מלמעלה בחי׳ בליטה התגלות אור א״ס ולא יכנף עוד בו׳. אכן
 ע״י בחי׳ אהבה וקיום מ״ע לא יוכלו להמשיד מלמעלה מהשתלשלות
 כי אהבה הוא ג״כ בבחי׳ יש וכלי לבו ממשיכים מלמעלה ג״כ התגלות

 •) עיין בהוספות.
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 ד ועתה יובן עניו כחותם על לבך דקאי על תש״ר ונקרא על
 לבך כי רצועות תש״ר תליין על ליבא, כי הנה הרצועות
 נעשים ג״כ מעור שהוא ג״כ כמו קלף וגם כשרים כשנעשים הרצועות
 מקלף כי הרצועות הם המדות עליונות (דיו נזהר פ׳ פנחס דרל״י דע)
 שהם נמשכיו ג״כ מבתי׳ לבנונית דגלגלתא שזהו ענין הגויל כנ׳׳ל, ואף
 שאנו רואין שהמדות נמשכים מן השכל והתינוק ששכלו קטן אהבתו
 ג״כ בדברים קטנים, אעפ״כ יש במדות מקור ג״כ מלמעלה מהשכל
 וכמו שאיתא באדרא זוטא (דף רצ״ב ע״א) ז״א בעתיקא קדישא תלייא
 ואחיד ששרש המדות דאצי׳ מבחינת עתיקא וגלגלתא רק ההמשכה
 הוא דרד השכל וכמו שאנו רואים בחוש שהתפעלות המדות נעשה
 התחלתן מן השכל. אבל אח״כ כשנתפעל גדלה ההתפעלות למעלה מן
 השכל, כמו שאם אדם רואה אוהבו שלא ראה אותו מזמן כביר נעשה
 השמחה וההתפעלות גדולה למעלה מן השכל והטעם שהוא מפני שמקור
 המדות הם מלמעלה מהשכל כר, כי או״א אתכלילו במזלא וביה תליין
 וביה אחידן שנמשכין מבחי׳ שערות ודא שהוא המדות בעתיקא אחיד
 ותלייא (ועמ״ש מזה ג״כ בד״ה עניו האבות הו הן המרכבה בפ׳ יתרו)

 שהוא הגדל הלבן, לכן הרצועות נמשכו ונעשו ג״כ מגויל שבעצמות
 הגויל הוא בחי׳ לובן היינו חסד דעתיק ומשם נמשכו על הלב שהוא
 בחי׳ מדות רק שהארה והמשכה זו מחסד דעתיק למדות אי אפשר
 להתלבש בפנימית המדה כמו התלבשות השכל רק בבחי׳ מקיף על המדה,
 וזהו וימינו תחבקני פי׳ ימינו חסד דעתיק תחבקני בבחי׳ מקיף כמו אדם
 המחבק חבירו הוא בבחי׳ מקיף, לכן הרצועות נמשכין ותליין על הלב
 בבחי׳ מקיף ושרשן מהגויל שהוא לבנונית דלעילא היינו הקלף
 הלבן המקיף להאותיות כנ״ל רק מחמת שנשתלשלו למטה במדות אין
 בהם בהירות והארה כמו שהן במקורן לובן הגויל, כי אין ערוד בחי׳
 הרצועות שהם המשבות בחי׳ חסד דעתיק למטה בו׳ למקור בחי׳
 הגילוי שהוא לבנונית חסד דעתיק. ולכן אמרו רצועות שחורות
 הלמ׳׳מ ואף על הבתים מבואר בפוסקים שצריכין להיות שחורים ולא
 כמו הפרשיות עצמן שהקלף הוא לבן כוי. וזהו שימני כחותם על
 לבר אלו תש״ר שרצועות תליין על ליבא (ועמ״ש בביאור ע״פ שחורה
 אני ונאוה בעניו מצות ל״ת שגמשכים ג״כ מבחי׳ קווצותיו תלתלים
 שחורות כעורב כוי, ואעפ״כ זהו לפי שאדרבה שרשן למעלה ממ״ע
 הנמשכות מבחי׳ שער רישיה כעמר נקא, ועד״ז י״ל כאן שהרי הרצועות
 שהן שחורות שרשן מבחי׳ לבנונית דגלגלתא חסד דעתיק שלמעלה
 מבחי׳ שער רישיה כעמר נקא. שהשערות אינן ערור לעצמיות
 הגלגלתא כנ״ל רק שיש להם אחיזה שם, והרצועות שהן עצמן קלף
 לבן ה״ז מעצמיות הגלגלתא וחסד דעתיק רק שכדי להיות בחי׳ זו
 נמשר למטה צ״ל ע״י שיהיו שחורות כוי. והיינו ע״ד שנתבאר
 דתש״ר הוא בחי׳ חותם בולט הנמשר ע״י שקיעה שמלמטה תפלת
 שמונה עשרה כוי. וזהו ג״כ בחי׳ האור הנמשר ע״י קיום מל״ת וכנ״ל
 שהל״ת הן בחי׳ שקיעה וביטול עצמותו שעי״ז נמשר מלמעלה בחי׳
 חותם בולט. ולכן כמו של״ת הן מבחי׳ שחורות כעורב דוקא כמבואר
 שם באריכות. p נק׳ חותם זה דתש״ר כחותם על לבר שהוא בחי׳
 הרצועות דתליין על לבא שהן שחורות כו׳ והיינו לפי ששרשם ממקום
 גבוה מאד הלבנונית דגלגלתא לכד לא יוכלו להתגלות למטה כ״א
 בבחי׳ שחרות כוי. וכן הבתים הם שחורים דייקא. וממש״כ יובן
 ג״כ לשם בענין המבואר שם דשדש האור הנמשר ע״י שערות
 שחורות דז״א ע״י קיום מל״ת הוא גדול במעלה מבחי׳ שער רישיה
 כעמר נקא דא״א והיינו ששרשו ממקור הלבנונית ע״ש, די״ל ענין
 מקור הלבנונית היינו לבנונית גלגלתא דא״א שבו חסד דעתיק שזהו
 ודאי למעלה מבחי׳ שער רישיה כעמר נקא עצמן. והגם דשם
 נתבאר בע״א מ״מ גם פי׳ זה יש לו פנים, ועיין מ״ש בביאור

 ועיין בהרמ״ז בזהר ח״א (בד׳ ד׳ סע״ב) בד״ה ועאלת בח״י עלמין כו׳
 ובפי בא (בדף מ׳ ע״ב). עוי״ל בזה עפמ״ש במ״א בענין וקבל היהודים
 כו׳ מה ראו כו׳ שם נזכר ג״כ מענין אשה מזרעת תחלה והוא בד״ה
 חייב אינש. ועיין מ״ש הרח״ו בספר מבוא שערים שער שלישי ח״ב פ״ב/
 וזהו ענין השני חותמות כחותם על זרוער בחותם על לבד תפילין

 של יד ותפילין של ראש:

 ג ויובן בהקדים מארז״ל כל אות שאין גדל מוקף לה מארבע
 רוחותיה פסולה, כי ענין האותיות הוא לשון אתא שבא דבר
 חדש והתהוות חדשה דהיינו שיתהווה מבחי׳ חסד האצילות יהי רקיע
 או שיתהוה מחכמה מדות נק׳ אותיות, כמ״כ שיתהוה מלמעלה מן ההעת
 בחיי חכמה נקי ג״כ אותיות, אד שם הוא רק בבחי׳ שערות שאין
 ערוך לעצמותו כלל כמו שאם חותר השער אין נוגע למהותו כלל ולא
 איכפת ליה כלל רק אעפ״כ השערות הוא המשכה כל שהוא ממהותו.
 וזהו אבא יונק ממזל ח׳ בחי׳ שערות כוי. ומקור שרשן הוא בחי׳
 גלגלתא לבנונית חסד דעתיק ומשם נמשר הארת שערות שיתהוה מזה
 בחי׳ חכמה דאצילות ראשית ומקור ההשתלשלות, כמו כן באדם
 הגלגלת בעצם היא לבנה ומקפת על המוחין ומשם צומח שערות
 (ועיין מזה בע״ח שער א״א פ״ה ויש בחי׳ שערות מעולץ כו׳ ויש בחינה אחרת

 כוי, ווה נתבאר במבוא שערים ש״ג ח״ב ספ״נו), וזהו עניו סופר וספר פי׳

 סופר היא חכמ׳ ראשי׳ ומקור ההשתלשלות שמאתו בא האותיות
 והתהוות חדשות בספר שהוא בינה ונקרא פתוחי חותם כשנבקע יסוד
 אימא נפתח ונתגלה בחי׳ אותיות המדות, (כאן מדבר בענין ההמשכה
 מחו״ב לז״א ע״י אותיות שלכן הלבנונית הסובל האותיות זהו בחי׳
 חכמה כוי, ולעיל דיבר בהמשכה מכתר לחו״ב ע״י אותיות שהלבנונית
 הוא גלגלתא דא״א כוי, ועיין ברע״מ פ׳ שופטים (דער״ה א׳) גבי גרמין
 בנויין על מוחא כו׳ איבון חיוורין כו׳ וכתיבא אוכמא לא אשתמודע
 אלא מגו חוורא כגוונא דאורייתא כוי, ובפי׳ הרמ״ז שם דחוורו ואוכמא
 הם חו״ב כו׳ וכמו עצמיות השכל הוא נושא וסובל את האותיות
 שנתהוו בו כשגמשר השכל בהשגה והבנה כו׳ וכמ״ש במ״א, וזהו שבינה
 נקרא ספר בחי׳ אותיות וחכמה סופר ראשית ומקור בו׳ בחי׳ חוורו.
 וכן נתבאר בביאור ע״פ ועשית ציץ בפ׳ תצוה גבי ופתחת עליו פתוחי
 חותם. ובע״ח שער כ״ה דרוש ה׳ בעניו ת״ת דאימא שנעשה כתר
 לז״א כתב כי כל בחי׳ אימא לובו ורחמים בערך ז״א ורישא חוורא
 דגלגלתא היא לבנונית ת״ת דתבונה כו׳ ועד״ז תבין בא״א כו׳ ע״ש.
 א״כ לפ״ז י״ל דספר דהיינו בינה בולל הגויל הלבן שהוא בחי׳ חוורא
 דגלגלתא שמת״ת דאימא וגם כולל האותיות שנמשכים מיסוד דאימא
 כוי, וסופר שהוא ח״ע היא למעלה מבי הבחי׳ דספר דחוורא ואוכמא.
 וע״ד שנתבאר במ״א בעניו ערבים עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה
 לפי ששרשם מח״ע שנק׳ סופר שלמעלה מבחי׳ תשב״כ שנק׳ ספר, והרי
 תשב״כ שנקרא ספר יש בה חוורא ואוכמו כנ״ל שכל אות שאינו
 מוקף גדל כר, וצ״ל דסופר הוא למעלה מזה והיינו כמ״ש בע״ח
 דרישא חיורא דגלגלתא הוא לבנונית ת״ת ותבונה, וא״כ ח״ע שהוא
 בחי׳ סופר הוא למעלה מבחי׳ זו, ואפשר לבאר זה עפמ״ש ע״פ
 שחורה אני ונאוה שבחי׳ סופר הוא בחי׳ מקור האור המקיף שלמעלה
 מבחי׳ נהורא חיוורא ונהורא אוכמא כו׳ ע״ש). וזהו ענין האותיות
 שבתפילין והגויל כי ד׳ פרשיות הם המשכת ד׳ מוחין קדש לי כל
 בכור חכמה להיות נמשר ומתגלה למטה בחי׳ חכמה כדכתיב למען
 תהיה תורת ה׳ בפיר אני המשנה המדברת בפיר עוסק בתורה לשמה
 לחמשיר לה אורות בכלים. והיה כי יביאר מוח בינה בו׳ והגדל הלבו
 המקיף את האוחיות הוא בחי׳ גלגלתא לבנונית אשר הוא מקיף

 ומקור למוחיו כוי:

ר הוא: נתקן ע״פ דפוס ראשון. פ ו ה — ס ר ו ח ה ש ״ ו  ש
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 שהוא ע״ד בחי׳ השמים כסאי כוי, וחותם בולט הוא בחינת המשכת
 המקיפים מבחי׳ סכ״ע בו׳ שזהו עניו אי זה בית כו׳ ואל זה אביט כר):

• 

 כי* על כל כבוד חופה. הנה פי׳ כי על כל כבוד משמע ב׳ מיני
 כבוד*. והענץ הוא כי פעם נאמר מלא כל הארץ כבתו (עייו
 וח״ג צ״ג א׳ ח״נ נ׳ אי) ופעם נאמר ברור כבוד ה׳ ממקומו איה מקום

 כבודו, והענין הוא כי מלא כל הארץ כבודו הוא בחינת כבוד תתאה
 שהוא בחינת המלכות הממלא בל עלמין המחיה עולמות בי׳׳ע שהם
ך י ר  מחודשים מאין ליש ובעלי גבול ואינם בערד הא״ס ית׳ ןע״כ צ
 הכח האלקי המחיה אותם להתצמצם את עצמו צמצום גדול שלא
 להשפיע רק הארה וזיו בעלמא שיתהווה יש מאין ונקרא כבוד שהוא
 רק בחינת אור וזיו בלבד ואף שנאמר את השמים ואת הארץ אני
 מלא אני ממש שהוא בחינת עצמותו ית׳ היינו בבחינת העלם לבד
 כו׳ וכבוד זה הוא הנקרא כבוד נברא. (נראה שהוא מקור בי׳׳ע
 ושורשם שבאצילות כמ״ש במ״א גבי וכרוב אחד מקצה מזה. ועמ״ש
 בד״ה תקעו בחדש בעגיו בראשית ברא אלקים, ועמ׳׳ש בד״ה את
 שבתותי תשמרו בענין כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא). אד
 יש עוד כבוד ב׳ והוא בחינת כבוד עילאה ונקרא כבוד נאצל (ו׳דיו
 בפי׳ הרמ״ז במדבר קי״ח גבי הראני את כבודך) והיינו בחיי כבוד

 שהוא בלי גבול למעלה מבחי׳ אור וזיו ולמעלה מבחי׳ השגה וע׳׳ז הוא
 שנאמר איה מקום כבודו. והעניז הוא כי הנה יש ב׳ דעות. הא׳
 שלמטה הוא היש ולמעלה הוא האין כמאמר מאין ליש. ודעה הב׳
 הוא שלמעלה הוא היש ולמטה הוא האין• אד שניהם אמת שמלמעל׳
 למטה למעלה הוא היש אמיתי בחי׳ סוכ׳׳ע ולמטה הוא האין לפי
 שכל האורות והמשכות להחיות את הנבראים אינו רק הארה בעלמא
 וכולא קמי׳ כלא חשיב, ולכד נק׳ אין. ומלמטה למעלה אזי למטה הוא
 היש לפי שהוא בבחי׳ השגה כבוד תתאה ולמעלה הוא האין לפי שהוא
 למעלה מהשגה ולית מחשבה תפיסא ביה כר, אבל באמת הוא היש
 האמתי שהוא מהותו ועצמותו שבלי גבול ונקרא כבוד עילאה. וזהו
 ענין כבוד חתן וכבוד כלה כי חתן הוא מלשון חות דרגא שהוא בחי׳
 ירידת אור והמשכתו מלמעלה למטה כמים שיורדים ממקום גבוה כו׳
 והוא הנקרא כבוד חתן. וכלה הוא מלשון כלתה נפשי שהוא מלמטה
 למעלה מי לי בשמים כו׳ כלה שארי ולבבי בו׳ צמאה לד נפשי כו׳ והוא
 כטבע האש לעלות למעלה ליכלל ביסוד האש שלמעלה. כמו כן מקור
 נש׳׳י שהיא בחינת מלכות דאצילות תמיד היא עולה ונכללת למעלה כמ׳׳ש
 למעו יזמרר כבוד כוי קארי תדיר ולא שכיד בו׳ בחי׳ צמאה לד נפשי
 ונקרא כבוד כלה וא׳׳כ החתו והכלה הם ב׳ הפכים שזה טבעו מלמעלה
 למטה וזה טבעו מלמטה למעלה וכדוגמת מים ואש שהם ב׳ הפכים
 בתכלית וא׳׳כ האיר יכולים להתחבר, ע׳׳ז יש בחי׳ חופה שלמעלה משניהם
 שהוא מקיף עליהם מבחינת סוכ״ע וע׳׳י הארת המקיף הנ׳׳ל
 שלמעלה משניהם יכולים להתחבר יחד אף שהם ב׳ הפכים בתכלית
 כידוע ע״פ עושה שלום כוי• אד הנה בדרד פרט יש שני חופות
 חופה לחתן וחופה לכלה וכמ״ש כי על כל כבוד חופה והיינו על כל
 בחינת כבוד משני כבוד הללו שהוא כבוד חתן וכבוד כלה יש בחי׳
 חופה שהוא בחי׳ מקיף, והענין הוא כי בחי׳ כבוד כלה הוא מ״ש
 למען יזמרד כבוד בו׳ וכמ״כ בנפש הוא בחי׳ האהבה והתשוקה
 המוגבלת בלב ונקרא אהבת בכל נפשד שהוא בחינת כלי שנמשד
 על ידי ההתבוננות בגדולת הבורא ית׳ כמ״ש נודע בשערים בעלה
 כל חד לפום מה דמשער בלבו ונמשד מזה בחי׳ אהבה המוגבלת בלב.

 שו־ה זח״ג — נ• אי: נתקו ע״פ הזהר.
 שו־ה מחדשים — צריך: אולי צ״ל: צריך להיות.

 •) עיין בהוספות.

 ע״פ שוש אשיש וע״פ כי כארץ תוציא צמחה בענין י״ג מדה״ר שהם
 ממלאים כל הפגמים כוי, וע״פ תורה צוה דממש״ש אפשר שיש ראיה

 לפי׳ זה):
ן כחוחם על זרועד הוא תש״י, וזהו עגין ק״ש ושמו״ע שאמרו  ה ועני
 בזהר פ׳ במדבר (דק״כ ע״ב) שצלותא דמיושב לקבל תפלה
 של יד והיינו עד שמונה עשרה. לבתר צלותא דמעומד דהיא לקבל
 תפלה דרישא ודא כגוונא דדא בו׳ פי׳ כי ק׳׳ש וברכותיה הוא תפלה
 מיושב שהוא בחי׳ נוק׳ באשה קראה מושב בו׳ וישב ה׳ מלר לעולם
׳ הי  בחי׳ מלכות דאצילות שמתלבשת בבי״ע (ועמ״ש מזה סד׳׳ה מי נ
 אלקינו המגניהי לשבת, ועייו מ״ש בד״ה ואהיה אצלו אמוץ נפי׳ ממושבותיכם תביאו

 נו׳), והיינו האהבה שממטה למעלה בבחי׳ ובכל מאדד הוא בבחי׳ בליטה
 והר שיש מי שאוהב כו׳ נמשד מזה מלמעלה בחי׳ הר ההר היינו המשכת
 ההר עליון לפי ערד העלאת ההר מלמטה, והיינו התלבשות אור א״ס
 ב״ה בע״ס בחי׳ כלים דאצילות ואור א״ס מלובש ומכוסה בתור כלים
 דאצי׳, וזהו ענין המשכת ובנין רמ״ח איברים דמלכא ז״א האצילות
 ע״י רמ״ח תיבין שבק״ש שיש ג״כ תשעה בראש (כנזכר במשנה ספ״ק
 דאהלות/ והיינו כל בחינת זעיר, (ועמ״ש מענין זה דרמ״ח תיבין שבק״ש
 הם בנין והמשכת רמ״ח איברים דמלכא בד״ה צאינה וראינה/ ולכן נק׳
 המשכה הנ״ל תפלה של יד שבחוב בה והיה לד לאות ולא לאחרים
 לאות מפני שהאורות מכוסים ומלתןשים בתור הכלים בבחי׳ שקיעה.
 משא״כ שמו״ע בחי׳ ביטול היש שהוא ענין כהיעות והשתחוואות
 ולכן הוא בלחש מחמת שע״י הביטול נתקרב כו׳ והוא כמשל* המדבר
 עם הקרוב אליו בלחש. ונמשד מזה בחי׳ בליטה גילוי אור א״ס שלמעלה
 מי״ם דאצי׳ והוא תפילין שבראש בבחי׳ גילוי, וזהו שמאלו חחת לראשי
 בחי׳ ק״ש ותש״י ואח״כ וימינו תחבקני תש״ר כנ״ל. (והגה בכ״ז
 מחורץ מה שהקשה הרמ״ז ס״פ במדבר וז״ל שלפי הנזכר תפיליו אלו
 הכל הוא באצי׳ והנה הרב ז״ל מסר לנו בפי׳ שתפלה של יד הוא
 בבריאה ותש״ר הוא באצילות וכן מויכח מכאן כו׳ עכ״ל. ועמ״ש במ״א
 בד״ה עיין בע״ח שמ״ט דתש״י בבריאה היינו שהתקון נעשה לדחות
 החיצונים מג״ת דבריאה ע״י המשכת האור מאצי׳ כו׳ ע״ש. אכן לפמש״כ
 לק״מ דמ״ש דתש״י הוא בבריאה היינו ממש מ״ש מהר שם צלותא
 דמיושב לקבל תפלה של יד. וצלותא דמיושב הוא בבריאה, והרי לא
 אמר רק דהוא לקבל תש״י. ור״ל שצלותא דמיושב הוא העלאת מ״ן
 המעורר וממשיד המשכה דתש״י. וכנ״ל דצלותא דמיושב הוא בחי׳
 רצוא שהוא חותם בולט שמלמטה. וזהו ודאי בחי׳ בריאה ששם שייר
 בחי׳ הרצוא והתשוקה ליכלל באצי׳. אבל ההמשכה שעי״ז מלמעלה
 שהיא בחי׳ חותם שוקע שמלמעלה דהיינו תש״י הוא ודאי באצילות
 המשכת אור א״ס בכלים דאצי׳ כו׳ וכנ״ל. ומ״ש דתש״ר הוא באצילות
 היינו מ״ש בזהר שם לבתר צלותא דמעומד דהיא לקבל תפלה דרישא.
 וד״ל שגם מה שהוא בחי׳ לקבל תפלה דרישא דהיינו ההעלאה מ״ו
 הגורם המשכת חותם בולט דתש״ר שזהו פי׳ לקבל תפלה דרישא הנה
 בחי׳ זו הוא באצילות. וזהו עניו שמו״ע שהוא בחי׳ אצילות שהוא
 בחי׳ ביטול כי אצילות הוא חכמה בכלל שהיא בחי׳ מטול יראה
 בושת בו׳ חוחם שוקע שמלמטה בחי׳ שוב, ואולם ההמשכה שעי״ז
 הוא תש״ר דמארי עלמא חותם בולט שמלמעלה גילוי אור א״ס שלמעלה
 מע״ס דאצי׳ כנ״ל. ועיין מ״ש בפ׳ ויחי בד״ה יהודה אתה יודוד
 דק״ש ואמת ויציב הם בחי׳ המשכות מאור א״ס ב״ה לבחי׳ ממלא
 כל עלמין. אבל בחי׳ שמריע שהוא בחי׳ יהודה הודאה וביטול
 והתכללות באור א״ס ב״ה הסוכ״ע כוי, ועמ׳׳ש בד״ה השמים כסאי
׳ אד אי זה בית כר המשכת מקיפין מבחי׳ סובב כ״ע הנמשר  מ
 ע״י תפלת שמו״ע, וממש״ש יובן ג״כ ענין חותם שוקע הנזכר כאן

 •) עיין נהוספות.
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 והזמן בו׳, ועמ״ש מזה בעניו שמע ישראל דענין ע׳ רבתי הם המרות
 שבשכל. וכמ״כ גם למעלה יש בחי׳ מדות גם במוחין או״א היינו
 חג״ת נה״י שהם השרשיים למדות דז״א חסד דאימא הוא שרש ומקור
 לחסד דז״א כוי ות״ת דאימא שהוא כללות המדות דאימא כי תודח
 הוא כלול מחו״ג כידוע מעני! הגוונין כו׳ הוא שרש ומקור לכללוח
 המדות דז״א ולכד ת״ת דאימא נעשה כתר ומקיף לזו״ג והוא המחבר
 אותם כו׳ (ועיין עוד מזה לקמן, ובמ״א נתבאר בענין תפארת דמה
 שהמל׳ מקבלת מחו״ג זהו ההמשכה מבחי׳ סדר ההשתלשלות עילה
 ועלול אבל ע״י ת״ת נמשר מלמעלה מסדר ההשתלשלות כוי. וי״ל
 משום חסד עגף החכמה וגבורה ענף הבינה אבל ת״ת קו האמצעי
/ ועמ״ש במ״א ׳  עולה עד הכתר וכמ״ש בזהר ם״פ תרומה (דקע״ה נ
 ע״פ הזהר וישב (דקפ״א) ע״פ הגה ישכיל עבדי כו׳ מאד מסטרא
 דיעקב. גם בחיי שער החמשים דביגה איתא בכחבי האריז״ל שהוא
 בשליש עליון של תפארת דבינה. ועיין בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳ פינחס
 (דרנ״ג y״fa ועמ׳׳ש מענין שער החמשים בפ׳ יתרו בד״ה מראיהם

 ומעשיהם. והנה מבואר למעלה שדרד פרט יש ב׳ חופות חופה לחתן
 וחופה לכלה כו׳ וחופה דכלה היינו בחי׳ בכל מאדר ונראה שזהו בחי׳
 כתר דנוקבא, וכדרד שנזכר במ״א בד״ה מקושש עצים דבזמן שישראל
 עושין רצתו של מקום הנזכר בפ״ו דברכות זהו בחי׳ בכל מאדר שלכן
 בפרשה והיה אם שמוע שלא נזכר בכל מאדר גאמר ואספת דגנד כוי,
 ורצונו של מקום הוא בחי׳ כתר דנוקבא ובאתערותא דלתתא אחעדל״ע
 אזי מעורר למעלה ג״כ החופה של החחן שהוא בחי׳ ת״ת דאימא כוי.
 ועפ״ז י״ל טעם למנהג שגהגו שמתחילה החחן פורם סודר על הכלה
 הנקרא (דעקטוו) שזהו כעין חופה של הכלה בפ״ע ואח״כ שניהם
 גכגסין תחח יריעה ע״ג כלונסות זהו חופה המקיף לשניהם וכמבואר
 בש״ע אה״ע סי׳ ג״ה ס״א בהג״ה ובחלקה מחוקק שם םק״ט ובב״ש
 שם סק״ה דזה שמכסת ראש הכלה בסודר נקרא ג״כ חופה לדעת

 החום׳ וזהו ענין הינומא והוא בחי׳ חופה של הכלה כנ״ל):
 ב והנה כמו שת״ת דאימא הוא המקיף ומחבר זו״נ יחד כר יש
 בחי׳ מקיף כללי המחבר או״א ומזווגן יחד כי או״א הם
 ג״כ ב׳ הפכיים כי אבא הוא מקור כל החסדים ואימא היא מקור
 כל הגבורות ומחחברין יחד ע״י בחי׳ כתר הכללי האצילות מלכוח
 דא״ק והוא בחי׳ התופה שעל הכבוד העליון (ועמ״ש מעניו יחוד זו״נ ייחוד
/ דהייגו כמו שת״ת דאימא ׳ ו  או״א בד׳׳ה אלה פקודי המשמ משכו העדות נ

 חופה על זו״נ (ומחברן יחד אף שהם ב׳ הפכיים מ״מ מתחברין ע״י
 ת״ת דאימא/ והוא ע״ד שבפרשת בראשיח נאמר וכל יצר מחשבות
 לבו רק רע כל היום ומחמת זה היה הסברא לחיוב ואח״כ בפרשת
 נח לא אוסיף עוד כוי כי יצר לב האדם רע מנעוריו הנה אותו
 טעם בעצמו נתהפד אח״כ לזכות, וזהו הכל מחמת כי במקורן ושרשן
 קודם שבא המדה לידי החגלוח אל לבו לכל אשר יחפוץ יטנו אם
 לזכות או לחיוב יש בשכל טעם לזה. לכן נקרא ת״ת דאימא חופה
 שחופה ומקיף המדות יחד ונבטלים שם הכל בהשואה יחד כשבא
׳ (ועמ״ש בד״ה בהעלותו את הנרות בעניו  בהתגלות אור ת״ת דאימא מ
 אל מול פני המנורה/ כמ״כ יש חופה על כבוד עליון או״א מל׳ דא״ק

 אשר מקיף וכוללם יחד ושם הם אינן בערד דבר מה רק הארה
 וזיו בעלמא. והענין דהנה ידוע כי אית רצון ואית רצון רצון החחחון
 היינו הנולד מן השכל מחמת שמשכיל בשכלו יופי של אותו הדבר
 לכן רוצה בזה שזהו רצון התחתון תהו ענין כתר דזו״נ שנמשד מת״ת
 דאימא. אכן אית רצון העליון כעניו שאמרו שתוק כד עלה במחשבה
 ואין יבול להשיב לו טעם ע״ז זו תורה כוי רק רצונו הוא כד בלי טעם
 זהו רצון העליון בי רצון התחתון אדרבה הוא ע״י טעם שרואה בשכלו

 משא״כ אהבח ובכל מאדד היא בחיגח האהבה שהיא גדולה מאד בלי
 גבול שאץ ביכולחה להוגבל בלב כ״א היא בבחי׳ מקיף מלמעלה והיא
 בחי׳ נקודה הפנימית הגקרא רעוחא דלבא כמ״ש בקשו פגי כוי ולכד
 נקראת חופה על אהבת בכל נפשך הנ״ל שהיא בחינת כבוד כלה לפי
 שאינה יכולה להוגבל בלב (ועמ״ש בד״ה ביום השמיני שלח גבי בצל שדי.
/ וזהו בכל מאז־ד מאד הוא בלי גבול  ועייו מעניו בבל מאדר בזח״ב כ״ז א׳

 ופי׳ מאדר שהוא מאד שלד שמקיף זה הוא רק אצלך שלפי ערר קוטן
 הכלי מהביל אור אהבה זו היא בבחי׳ מקיף. משא׳׳כ אצל מי שכלי
 שלו רחבה יותר יכולה להיוח האהבה זו בבחינת פגימי ואיגו בבחי׳
 מקיף כלל. והנה באעחדל״ח אחעדל״ע שע״י החופה של הכלה שהיא
 בחי׳ בכל מאדר הנ״ל אזי מעורר למעלה ג״כ חופה של החתן שהוא
 בחי׳ סוכ״ע שמתחברים שני חופות הנ״ל יחד ועי״ז מתחברץ ממילא
 יחד החתן והכלה הנ״ל. אף שבטבע הם שני הפכיים כוי (ועיין מעניו
 ני על כל כבוד חופה בביב דע״ה א׳ וברבות סיפ פנחס ורישיה דקרא וברא בוי. בסדר

ו ס״פ מ״ד. וס״פ רקהל. זח״א רחי רי״ט אי. ויקהל רי״א אי. אחרי ניט א׳): ו ל  ל

 ביאור הדברים ע״פ כי על כל כבוד חופה, הנה כבוד תתאה הוא
 בחינת מלכות ונקרא כבוד הוי׳ כי הוי׳ היינו זעיר וכבוד
 הוי׳ הוא בחינח מלכוח, וברור היינו מלשון ברכה ושפע והמשכה
 שיימשך.לבחי׳ מל׳ כבוד הר׳ ממקומו היינו חכמה עילאה אשר בחי׳
 מל׳ דבר ה׳ מקומה ושרשה מח״ע כי אבא יסד ברתא ואבא הוא
 נקרא כבוד עילאה מקור השכל ונקרא משכיל כבוד חכמים ינחלו
 כבוד בגימטריא ל״ב נתיבות חכמה ונקי כבוד שהוא בחי׳ זיו יקריה
 דהיינו כברק המבריק בחי׳ התגלות שלמעלה מן ההשגה, משא״כ בינה
 רחובות הגהר שהשכל בא בגדר השגה והרחבה. והנה ז״א ונוקבא
 הם ב׳ הפכים כי בחינת מל׳ עיקר בניגה מן הגבורוח קארי חדיר
 ולא שכיר למען יזמרו כבוד ולא ידום תשוקחה הכל למעלה מעלה
 בלהב השמימה כטבע האש שעולה למעלה. ח״א הוא רובו חסדים
 כנודע שז״א הוא מסוף עולמות הא״ס שהוא בחי׳ השפעח המאציל
 העליון במדה וגבול למקור דבי״ע היא המלכות, ועמ״ש מזה בפ׳
 תרומה בעגין כרוב אחד מקצה מזה כוי, בכדי להיות התהוות הנברא
 מוגבל במדה וגבול ואפי׳ אברהם ומיכאל וכה״ג נשמות ומלאכים
 היותר גדולים הרי עכ״ז השגתם מוגבלת שעד כאן ישיגו ולא יותר,
 ולבז גם ההשפעה הגשפעח מן המאציל העליון להחיותם מוכרחת
 להתצמצם במד׳ וגבול, והיינו ע״י חמדו׳ חג״ת חסד הוא בבחי׳
 ההתפשטות וגבורה הוא בחי׳ כח הצמצום ות״ת הוא הממוצע המכריע
 ביניהן. ומכל הנ״ל מובן שזו״ג הם ב׳ הפכים ולזאת בכדי שיהיו
 יכולים להתחבר יחד להיוח בחינת יחוד זו״נ ע״ז יש בחינת חופה.
 והענץ כי הנה ידוע דת״ת דאימא נעשה כתר לז״א ונוק׳ (ע״ש בפ׳
עת נאגרת הרמ״ז  תרומה נדיה ניאור לענת הכרובים ובתר אחד לשניהו 0", ו

 סי׳ נ״ז) והוא המחבר אותם וכענץ שאח״ל על פסוק עושה שלום כו׳
 בין שר של מים ובץ כו׳ שע״י התגלות דבר הגבוה מערד שניהם
 שהוא הקב״ה בעצמו ובכבודו עי״ז הם מתחברים, וכמו״כ ע״י התגלות
 בחי׳ ת״ת דאימא שהוא בחי׳ כתר ומקיף לזו״נ עי״ז הם מתחברים
 יחד (ועמ״ש נאגה״ק דיה והיה מעשה הצדקה/ ולהבין ענין ת״ת דאימא
 הגה עד״מ כמו שיש מדות הגלוי״ שמשכנם בלב והן אהר״ר והתפארות
 בו׳, כר יש מדות אלו בשכל והן השרשיים והמקורים למדות שבלב
 וכנראה בחוש כשמתבונן באיזה דבר איד שהוא טוב ונחמד אזי נתעורר
 בשכלו אהבה לאותו דבר גם טרם שבאה ונמשכה האהבה בלב להיות
 חפץ ומשתוקק בפועל ממש, וכף גם בעבודת ה׳ אהבה זו שבשכל היא
 בתמידית על ידי ההתבונגות משא״כ האהבה שבלב היא לפי העת



 לקוטי שיר השירים תורה מח

 מחיה את האדם כי שרש המאכל הגם שכמו שהוא למטה הוא מעורב
 ברע אכן שרשו הוא מתוהו ולכן כשאדם אוכלן ומברר הטוב ומגרש
 הרע והפסולת לחוץ אזי אחר הבירור הטוב מן המאכל אזי אדרבה הם
 מחיים את האדם ומוסיפין לו כח וחיות בגפש, כי אחר הבירור ועלייתם
 למקורם הם במדרגה יותר נעלית דהיינו מעולם התוהו שקדם לתיקון
 תוהו שם ס״ג ותיקון שם מ״ה. ולכן הנה לע״ע קודם שגברר עדייו
 הניצוצים שגפלו(ר״ל קוים שיושלם כל הבירור) עדיין אין בהתגלות התעגוג
 כי הם מעורבים טו״ר, אכן אחר הבירור שישובו למדרגתם הקודמת
 אז יהיה גמר וסוף מעשה אשר במחשבה היה תחלה ולא יהיה שום
 הסתרה מרע אז ממילא יהיה נגלה התענוג מאור וזיו העליון.
 ודוקא מבירור דברים תחתונים שכעת. וזהו עניו אשת חיל עטרת
 בעלה שבה יהיה מאיר אור טוב טעם ודעת הגנוז ונעלם דהיינו
 בחינת מו״ס (שהוא למעלה גם מבחינת כבוד עילאה כבוד ל״ב נתיבות
 ח״ע אבל מו״ס לא אתפתחא בנתיבות) שכעת הוא באבן טוב בחי׳
 דומם ויהיה האור אז בהתגלות ויהיו תוהו במדרגה יותר גבוה
 מן התיקון כי גם תיקון יהיה אז אבל תוהו יהיה האור יותר גבוה
 אחר הבירור (נמצא המכוון שבחינת ההתגלות מפגימית הכתר שהוא
 מו״ס ועתיק זה יהיה דוקא אחר שלימות הבירורים דתוהו ועיין הטעם
 לקמן בסוף הדרוש), וזהו שבשני ברכות אחרונות דנשואיו אומר תחלה
 משמח חתן וכלה. ובאחרונה אומר משמח חתן עם הכלה, כי לע״ע
 הכלה מקבלת מהחתן וזהו משמח חתן וכלה. אבל לעתיד יהיו שוין
 בקומתן כתר א׳ לשניהן כמו שהיתה קודם המיעוט זהו משמח חתן עם
 הכלה(שע״י הכלה משמח החתן כי א״ח עט׳׳ב) אומר גם כן ישמע קול חתן וקול
 כלה כי לעתיד יהיה לכלה קול. קול היינו המשכה והתגלות כמו קול
 גשמי שנמשך ונתגלה מהבל הלב לקנה. ולעתיד כשיהיה א״ח עט׳׳ב אז
 יהיה להכלה קול המשכה והתגלות, והוא ע״ד מ״ש ביום ההוא יצאו
 מים חיים מירושלים חצים אל הים הקדמוני שהמל׳ תהיה עטרת ומשפיע
 לבעלה גבוה מן התיקון רק מחמת שגם התיקון לא יתבטל לכן קול
 חתו וקול כלה שלשגיהם יהיה קול המשכה והתגלות ב׳ המאורות
 הגדולים אחר הבירור. והנה מו״ס הוא מקור כל הבירורים כי מ״ש
 בחכמה אתברירו שרשה מן מו״ס הנעלם ששם עיקר הבירור (כ8״ש בד׳׳ה
 למה נסמכה כר) ואחר שיתבררו אז יהיה גילוי מדם תעגוג עליון תכלית

 השלימות ואז יהיה התגלות פנימית טעמי התורה ישקני מנשיקות פיהו.
 לכן לע״ע הוא צלותא בלחש כיון שאין להכלה קול שעתה בחי׳ דבור
 בטל לגבי מחשבה ומדות אשה טפלה לגבי בעלה. אבל לעתיד לבא אחר
 הבירור כשיתגלה מו״ס טוב טעם ודעת אז יהיה להכלה קול גדול ולא
 יסף שמונה עשרה בקול רם ויהיה המל׳ עיקר אחע״ב כנודע שבע״ס
 דאו״ח המל׳ הוא כתר ויסוד (המשפיע עכשיו למל׳) הוא חכמה כו׳

 ועיין מ״ש בד״ה ואכלתם אכול ם״פ דגש):

• 
 תנו* רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה ב״ש אומרים כלה כמות
 שהיא וב״ה אומרים כלה נאה וחסודה. הנה כלה הוא
 בחי׳ בלתה נפשי דהיינו בחי׳ כלות הנפש שיש בכל ניצוץ נשמות
 ישראל ליכלל ולידבק בה׳ ית׳ ואהבה זו ישנה בהם בתמידות וכמ״ש
 למעו יזמרר כבוד קארי תדיר ולא שכיר ואפילו בפחותי הערר ע״ה
 ועוברי עבירה יש בהם בחי׳ אהבה זו אלא שאינה מורגשת בנפשם בבחי׳
 גילוי(ועמ״ש בד״ה שחורה אני אש שחורה שהוא עניו שהאהבה מסותרת)

 אלא שהיא בבחינת מקיף מלמעלה ואע״ג דאיהו לא חזי מזלי׳ חזי:
 ב אך כדי להוציא אהבה זו הנק׳ כלה מההעלם אל הגילוי להיות
 מאיר בגפשם בבחי׳ גילוי הנה ע״ז שאלו רדל כיצד מרקדין

 ״) עיין בהוספות.

 טעם הדבר לכן רצונו בזה והיה יכול להשיב טעם הדבר וא״כ מה
 שאמר לו שתוק זהו מפני שנמשד מרצון העליון שלמעלה מהשכל לכן לא
 היה יכול להגיד לו טעם, כי הרצון הוא גבוה הרבה ואינו יכול להשתלשל
 ולבא לידי גילוי בשכל• אד א״כ הוא חיץ יראה כעקשות שרוצה אף
 נגד השכל, רק ידוע כי יש מוחא סתימאה הכוונה לזה שגקרא סתימאה
 כי בודאי יש טעם ע״ז הרצון עליון שרוצה כד, רק הטעם הוא נשגב
 וגעלה גבוה שאיו יכול להשתלשל ולבא לידי גילוי לזולתו רק כמוס
 ונעלם לו לבדו הוא לכן נקרא מוחא, היינו שכל גבוה רק סתימאה מכל
 נעלם לכן אמר לו שתוק בחי׳ שתיקה כד עלה במחשבה שהוא בחי׳
 חכמה וטעם עליון שאינו יכול להשיג לזולתו, ולזולתו נראה כי הוא רק
 רצון בלבד בלי שום טעם ורק לו לבדו טעמו ונימוקו ושם שורה התענוג
 מן הדבר ההוא תעגוג עליון, וזהו בחי׳ עתיק כי התענוג של הדבר נעתק
 מכל ורק במהותו ועצמותו יש התעגוג מן הדבר ההוא וגגד זולתו נק׳ רצון
 העליון הייגו רצון בלי טעם גלוי רק בד עלה במחשבה לכן יש בבחי׳ כתר
 ב׳ בחי׳ הללו היינו בחי׳ עתיק אשר משם הוא מו״ס טעמו ונמוקו עמו,
 ובחינה השנית הרצון הגלוי לזולתו אשר נחשב לרצון בעלמא בלי שום
 טעם ונקרא גלגלתא דחפיא על מוחא (ועמ׳׳ש מזה ע״פ אני הוי׳ אלקיכם
 אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בו׳ בפ׳ שלזו ע״ש), כי רצון התחתון היינו ת״ת

 דאימא שנעשה כתר לדא היינו הרצון שנולד ונמשד מחמת השכל כנ״ל
 וגלגלתא דא״א היינו רצון שלמעלה מהשכל וברצון יש טעם כמוס הנקרא
 מדם כנ״ל(וזהו עגין החופה שעל בחי׳ כבוד העלית דהייגו או״א, ועמ״ש
 בד״ה תורה צוה כו׳ מעניו החופה שהיא בחי׳ רצון העליון שלמעלה
 מהחכמה. והרמ״ז בפ׳ בראשית (בהר ח׳) כתב דעניו חופה היינו מה

 שאו״א הם מחופים ומכוסים בדיקנא דאריד):
 ג והנה התורה הנגלה היא בחי׳ רצון המתגלה הנ״ל וכמ״ש בזהר
 דתרי״ג מצות נמשכין מן תרי״ג ארחין, וזהו בעטרה שעטרה
 לו אמו כי הרצון הנ״ל נקרא עטרה ובתר הנעשה מן האבנים טובים והם
 דומם ואעפ״כ יש בה יופי הדר אשר מאיר בה אור מהודר ונעלם, (וכר
 המצות נעשים מענינים גשמיים ציצית מצמר ותפילין מקלף זהו כמשל
 דומם ואבן אד שאבן טוב והדר הוא), והוא כמשל הרצון הנ״ל שהוא
 רק בחי׳ חיצוניות של מו״ס הנעלם בפנימית של הרצון וכמ״כ התורה
 הגגלה אין בה טעם גלוי ומספיק לנו על כל המצות, כמו דממעט כסות
 לילה מוראיתם אותו ומרבה כסות סומא ואין הטעם מספיק, והיינו כי
 שרשה הוא רק מחיצוניות שנגלה לנו כעת רצון בלי טעם כוי. אבל
 לעתיד איתא שיותן לנו תורה חדשה ברבות שמיני פי׳׳ג, הכוונה ע״ז
 כמ״ש רש״י ע״פ ישקני מנשיקות פיהו שיתגלו לנו טעמי תודה הפנימית
 היינו מו״ס יבא בהתגלות הטעם והעוגג של הרצון אז תתענג על הוי׳
 שהתענוג גבוה משם הוי׳ וכעת הוא בהעלם ונסתר מאתנו. אכן אז
 כשיתגלה הטעם והתעגוג של מו״ס יהיה התענוג על הוי׳. וזהו ג״כ
 שרש עדן אירוסיו ונשואין כי במ״ת היה רק בחי׳ אירוסין שהאשה
 מקבלת רק טבעת קדושין העגול (וה״ע קדשנו במצותיר כמ״ש ע״פ
 טוב לחסות/ אבל לעתיד יהיה בחי׳ נשואץ וכמ״ש ברבות סדר בא ם״פ
 ט״ו בי בועליר עושיד שהאשה נקנית בביאה והטיפה נמשכת ממוח האב
 מפנימית, היינו שלעתיד יהיה התגלות בחינת פנימית מו״ס והתענוג
 יבוא בהתגלות גגלות לנו לבן אז נשואין ע״י ביאה בועליר עושיר כוי.
 והטעם לזה שההתגלות הנ״ל יהיה דוקא לעתיד, כי הנה ידוע דשרש
 המצות הוא רק לברר מעשייה הטוב דנוגה במ״ע והל״ת להפריד הרע
 כי בכל דבר ואפילו בכל נפש מישראל יש טוב ורע אשר ע״י נפילת
 רפ״ח ניצוצין אשר נתערבו ברע צריר ע״י המ״ע והל״ת להפרידם ולבררם
 ולאחר הבירור אז הם גדולים וגבוהים הרבה כי שרשם מתוהו אשר
 נעלה במדרגה יותר מו התיקה אחר הבירור. ולכו עבור זה המאכל
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 והניף את העומר) כי פנימית א״א להכיל, ולכך נותנים כבוד לחתן
 וכלה ומגביהים ומנשאים אותם היינו בכדי להעלותן לבחינת סובב
 כל עלמין שהוא בחי׳ מקיף, ועמ״ש םד״ה זאת חנוכת המזבח, וז״ש צדיק
 ה׳ בכל דרכיו שהוא בחי׳ התחברות שלום בפמליא של מעלה כו׳ ועמ״ש
 בפי׳ ריקוד בענין ההרים רקדו כאלים בד״ה הים ראה וינוס, ובענין

 אז תשמח בתולה במחול בד״ה ביום השמיני שלח:

• 
 כי* כאשר השמים החדשים כוי. כתיב השמים כסאי כו׳, להביו
 ההפרש שבין שני בחינות אלו, כתיב ויניחהו בג״ע לעבדה זו
 רמ״ח מ״ע וזהו תכלית ירידת הנשמות לעולם הזה לעבוד את הג״ע
 (ועמ״ש בד״ה עלי באר/ כי ג״ע מצד עצמו הוא בחי׳ זיו השכינה, כי

 הנה א״ס ב״ה נקרא מקור התענוגים כי עמך מקור חיים. אך
 מאחר שהנשמות הם נבראים ובע״ג א״א להם לקבל התענוג מא״ס
 ב״ח עצמו כ״א ע״י זיו מבחי׳ מלכותו ית׳ ממכ״ע מלשון ושכנתי
 בתוכם• אד הנשמות שירדו למטה בעולם הזה הס ע״י עבודתם לבטל
 את הגוף שממשכא דחויא עי״ז ממשיכים תוספת אור בג״ע מעצמותו
 ית׳ וזהו העבודה דלעבדה כר, (והענין י״ל במ״ש באתי לגני אחותי
 כלה. ופי׳ ברע״מ פ׳ ויקרא (דף ג׳ םע׳־ב) לגני איהי מל׳ אד׳ ופי׳ בז״ה
 היינו מל׳ שירדה לבריאה כוי, וא״כ פי׳ באתי לגני היינו שנמשד שם
 תוספת אור מעצמותו ית׳, וכענין הנז׳ בד״ה אסרי לגפן בעניו מקדשי
 שמר שישראל ממשיכים מבחי׳ אתה קדוש לבחי׳ ושמד קדוש כו׳ עד
 וזהו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי
 העולם הבא, וז״ל כ״י אדמו״ר נ״ע בת״א פ׳ חיי שרה והנה ג״ע העליון
 הוא מבריאה. וא״ש הא דתנן יפה שעה א׳ בו׳ מפני שהזיווג זו״נ הוא
 באצילות והמצות ממשיכות מ״ד דאצילות ושרשו ממו״ם דא״א עכ״ל,
 וא״כ פי׳ באתי לגני היינו יחוד זו״נ שהוא עניו המשכה ממו״ס הנק׳
 עדן העליון סתימא רכל סתימין (באדר׳׳ז דר״צ ע״א) שלמעלה מעלה
 מבחי׳ ג״ע עצמו. וזהו ג״כ ענין הנז׳ בזח״ב בא (דל״ו ע״ב) בשעתא
 דקודשא בריר הוא אתחזי על גנתא. ועמ״ש בד״ה ששים המה מלכות
 בענין מ״ש לע״ל ומעין מבית ה׳ יצא. שזהו המשכה מבחי׳ חכמה עילאה
 הנק׳ מעיין שלמעלה ממדרגת ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן שהוא
 בחי׳ בינה. והנה כנס״י נקרא מעיין גנים היינו שע״י העבודה ממשיד
 בג״ע מבחי׳ מעיין כו׳ והוא מלמעלה מן ההשתלשלות, או כענין
 ההמשכה מבחי׳ בינה שלמעלה מבחי׳ תבונה הנקרא עלמא דאתי.
 והנה במדרש רבה בראשית ם״פ ט״ז פי׳ לעבדה ולשמרה אלו הקרבנות.
 שנאמר תעבדון את אלקים וכתיב תשמרו להקריב לי במועדו. והעניו
 כמ״ש בזח״ג פנחס (דר״מ ע״ב) באתי לגני בגין דכל קרבנין דעלמא כד
 סלקין כולהו סלקין לגו גנתא דעדן בקדמיתא רזא דכנ״י. ובמק״מ
 שם בשם הרח״ו שנכנסים ביסוד דנוק׳ לשורש מ״ך עכ״ל, ועי״ז נמשד
 המ״ד שזהו ענין באתי לגני וזהו ענין ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה,
 דהיינו שע״י עבודת הקרבנות ממשיר בחינת באתי לגני. ובזח״א
 מקץ (דקצ״ט ב׳) איתא פתח ואמר ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה.
 ואוקמוה ברזא דקרבנין איהו ת״ח לעבדה דא מלכא עילאה ולשמרה
 דא מלכא תתאה, עלמא עילאה ועלמא תתאה לעבדה ברזא דזכור
 ולשמרה ברזא* דשמור כוי, ופי׳ במק״מ וז״ל שע״י מצות עשה שעושה
 האדם מתקן זעיר וממשיד לו מוחין מאימא. וזהו לעבדה. וע״י לשמרה
 שהוא שומר מלעבור על ל״ת מתקן המל׳ ושומרה מן החיצונים בו׳
 עכ״ד. וזהו בעניו מ״ש במ״א בד״ה מה טובו עניו ג׳ תשובות שע״י
 סור מרע שלא להיות עונותיכם מבדילים ממשיך בחינת ממכ״ע וזהו

 שויה שם בשם — לשורש מין: בגוכתי׳׳ק נוסף: וז״ס רזא דכנס״י שהוא יסוד דנוקבא.
 •) עיין בהוספות.

 כוי אמרו ב״ש כמות שהיא כו׳ כי להיות בית שמאי שרשם מבחי׳
 הגבורות עליונות ע״כ נק׳ שמאי כענין שארז״ל ע״פ ושם דרד בו׳ כל
 השם אורחותיו דהיינו ששוקל דרכיו איר ומה הוא. היינו שלפ״ע הסור
 מרע כר יהיה המשכה אח״כ מבחי׳ כלה כלות הנפש שמלמעלה. וזהו
 כלה כמות שהיא כלומר כמו שהיא העלייה מלמטה מבחי׳ אתכפיא
 מסור מרע אם רב ואם מעט וכד יהיה המשכת בחינת גילוי כלות
 הנפש בנפשו (וכמ״ש בד״ה ושמע אביה והפר כוי ובד״ה שחורה
 אני ונאוה השני גבי עניו מצות ל״ת ודברי סופרים שהם בחי׳
 אתכפיא ועי״ז יערה עליו רוח ממרום ובזה תתעלה גם נפשו

 הבהמית כו׳ ע״ש):
 ג אבל ב״ה שרשו מבחי׳ החסדים חולק על ב״ש שלא יהיה המשכה
 לפי ההעלאה אלא אדרבה תחלה יהיה המשכה מלמעלה
 למטה ויהיה אז ממילא יפלו כל החיצונים שלא לה׳ המה והיינו שהעשה
 טוב יהיה קודם לסור מרע כי מעט מו האור דוחה הרבה מן
 החושך וע״כ נק׳ הלל מלשון בהלו נרו עלי ראשי. וגם הלל מלשון
 שבח וחילול דהיינו ע״י שבחים בהתבוננות גדולת ה׳ ממילא יפול
 הרע (ועמ״ש בד״ה כי כארץ תוציא צמחה גבי יצמיח צדקה ותחלה/
 וזהו משכני אחריך נרוצה הוא ממטה למעלה והיינו ע״י שמתחלה
 משכני מלמעלה למטה עי״ז ממילא אחריד נרוצה כוי, ועמ״ש מזה
 בד״ה אדם כי יקריב מכם ובד״ה נשא את ראש בני גרשון, וזהו פי׳
 כלה נאה וחסודה חסודה הוא לשון נפעל כידוע למדקדקים שחסיד
 וחסידה הוא שם התואר בו׳ אבל חסודה במלאפו״ם הוא שם הנפעל
 דהיינו שנעשית חסודה ע״י המשכת חמד עליון מלמעלה למטה להיות
 גילוי אלהות אזי ממילא יפול הרע ויהיה בחי׳ גילוי כלות הנפש בנפשו
 להיות כלה נאה וישראל אשר בר אתפאר ואפילו חיגרת ואפילו סומא
 דקמיה שוה ומשווה אם צדקת כו׳ וז״ש אז ידלג כאיל פסח כו׳ ועמ״ש
 מזה בד״ה וארשתיך לי וז״ש חסד עליון בל ימוט שע״י גילוי החסדים
 מלמעלה למטה אז ממילא ידחה הרע והיה כלא היה ויהיה בחינת
 האהבה תקוע בלבו כיתד בל תמוט (ועמ״ש בד״ה אם בחקתי השני
 שכדי להיות בחי׳ חקיקות בנפש כמו כלי שצריך חקיקה מבחוץ ומבפנים
 זהו ע״י פסוד״ז שנק׳ הילול רוממות אל בגרונם כו׳ וע״י קיום המצות
 כר, ועמ״ש םד״ה ועתה יגדל נא/ משא״כ לדברי ב״ש צ״ל תחלה סור
 מרע וזה א״א להיות בתכלית, וע״כ אמרו כמות שהיא אבל לא אפילו
 חגרת וסומא [ודברי ב״ש מדבר שקר תרחק, ותשובת ב״ה הוא כעין
 מ״ש ברבות פ׳ ח׳ בעניו חסד ואמת. חסד אומר יברא שכולו מלא
 חסדים ואע״פ שאינו של אמת בו׳ ע״ש וכמארז״ל שמתור שלא לשמה בא
 לשמה], אד מ״ש כיצד מרקדין ענין זה מהו הענין הוא שכדי להיות
 התחברות חתן וכלה שהם שני הפכיים מנגדים זה לזה להיות החתן הוא
 בחי׳ המשכה שמלמעלה למטה כמים שיורדים ממקום גבוה כי הוא
 בחינת משפיע שמשפיע מלמעלה למטה והכלה בחינת מקבל ממטה
 למעלה כמבואר לעיל שכלה היא בלתה נפשי וכו׳ והוא כדוגמת האש
 שעולה בלהב ג״כ מלמטה למעלה והרי הם ב׳ הפכיים כמים ואש ולהיות
 יחוד חתו וכלה היינו כמארז״ל ע״פ עושה שלום במרומיו ביו שר של
 מים כוי, היינו ע״י המשכות בחי׳ היותר גבוה מערד הב׳ אשר עי״ז
 יתבטלו ממציאותם ויהיו יכולים להשתוות יחד, וזהו ג״כ כאן ע״י החופה
 כי על כל כבוד חופה הוא בחינת המשכת המקיפים עליונים מבחי׳
 סוכ״ע עי״ז מתחברים החתן והכלה יחד. וזהו כיצד מרקדיו לפני הכלה
 פי׳ לפני הכלה למעלה מן הכלה דהיינו המשכות בחי׳ סוכ״ע מקיפים
 עליונים איד ומה הוא נמשד לזה אמר כיצד מרקדין שנמשר ע״י הריקוד
 כי הריקוד הוא ברגלים בחי׳ ממכ״ע נמשר מלמעלה מבחינת חיצוניות
 המקיף םוכ׳׳ע (ועמ״ש םד״ה קול דודי בעניו מדלג ומקפץ ובד״ה
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 ארצה וראשו מגיע השמימה דפי׳ סולם קאי על התפלה שהיא עליית
 הגפש מלמטה למעלה וראשו מגיע השמימה שהוא בחי׳ בכל מאדר
 בחי׳ יחידה שבגפש שהיא בחי׳ אור מקיף למעלה מכדי שתוכל הגפש
 שאת בבחי׳ אר׳פ ולכן נק׳ שמימה שמים הוא אור מקיף וכמשי׳׳ת לקמה
 ועי׳׳ז ממשיכים ברור אתה להמשיר מלמעלה למטה גילוי אור א׳׳ם ממש
 שיהיה בבחי׳ אתה לגוכח להיות הוי׳ אלקינו. ועמ׳׳ש מעגץ פי׳ בא״י
 בד״ה מה טובו ובת׳׳א סד״ה השמים כםאי. וזהו שמע ישראל כוי פי׳
 שהוי׳ יהיה בבחי׳ אלקיגו והיינו ע׳׳י ואהבת בכל נפשד דכמו שלמעלה
 יש ע׳׳ס שעל ידם נמשר השפע מא׳׳ס בעולמות, כד יש באדם עשר בחי׳
 הנפש שכל ומדות וזהו עבודת האדם לקשר כל בחי׳ הנפש בשכל ומדות
 של הקב׳׳ה הנק׳ ע׳׳ס והיינו להתקשר עי״ז באור א״ס המלובש בהן. כי צ״ל
 אליו ולא למדותיו, ע׳ בפרדס של״ב, אלא שהתקשרות זו הוא ע׳׳י שמקשר
 מוחו ושכלו בחב׳׳ד של הקב״ה שהוא התורה, וכן הדבק במדותיו וזהו אהבת
 בכל נפשר היינו עשר בחינות שבנפש. אד הנה נמצא למעלה עוד בחי׳
 אחת שלמעלה מע׳׳ס אשר אינה נמגה עמהן כלל לפי שהיא ג״כ בחי׳
 א״ס והיינו* בחי׳ רצון העליון ב״ה וכמ״כ נמצא בחי׳ זו בנפש בחי׳ רצון
 שלמעלה מהשכל (ועמ״ש מזה בדיה עניז ק״ש שזהו עני! יחידה שבנפש*) להיות
 מי לי בשמים כו׳ כלה שארי כו׳ וזהו ענין בכל מאודה והיינו שבחי׳ בכל
 נפשר זהו בחי׳ נר׳׳נ שהם שכל ומדות ובחי׳ בכל מאדר זהו בחי׳ רצון
 הנ״ל שהוא מבחי׳ יחידה וחיה שהם מקיפים על השכל והמרות ולמעלה
 מהשגה, (והזוכה לזה הוא בחי׳ הבעל תשובה וכמשנת׳׳ל ממשל המים
 כשמעכבים אותם כוי. ועמ׳׳ש מזה בפ׳ תשא סד״ה שמאלו תחת לראשי
 כוי)• אד איד יגיע האדם למדרגה זו לעורר הרצון עליון שבנפשו מה
 שאינו נמגה בעשר ספירות שבגפש שהוא בחי׳ מאדה הוא ע׳׳י התעוררות
 רחמים שהוא מדתו של יעקב שנקי נחלה בלי מצרים, והיינו מה שאנו
 מקדימים בברכת יוצר אור ברחמיד הרבים רחם עלינו לעורר רחמים
 רבים על הגשמה שירדה מאיגרא רמה כוי. והנה באמת* בחי׳ רחמים
 רבים שייד גם על עולמות עליונים מים תחתונים בוכים אנן בעינן למהוי
 קדם מלכא ואפילו על ג״ע העליון משום שהוא רק זיו והארה כוי,
 ועמ״ש בזה בד״ה כי ההרים ימושו, ולכן נק׳ נחלה בלי מצרים כיון
 ששייר בחי׳ זו גם על עולמות היותר עליונים כוי. והנה ע״י התעוררות
 רחמים יוכל להגיע ולבוא לבחי׳ ומדרגת בכל מאדר, וכמ״ש ואשא אתכם
 על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. שבחי׳ נשר הוא התעוררות רחמים
 שעי״ז ואביא אתכם אלי ממש למהותו ועצמותו ית׳, (וזהו ג״כ עניו
 דרד הנשר בשמים וכמשי״ת דבחי׳ בכל מאודד ורצון העליון נק׳ שמים.
 ולהגיע לבחי׳ זו זהו דרד הנשר כו׳ כי קו האמצעי נק׳ בריח התיכון
 שמכריח מן הקצה העליוגה בחי׳ סוכ״ע ורצון העליון עד קצה התחתונה
 וכמ״ש בזהר תרומה (דקע״ה ע״ב). ועמ״ש מזה ג״כ סד״ה וידבר כו׳
 במדבר סיני בענין שאו כו׳ למשפחותם לבית אבותם. דפי׳ למשפחותם
 היינו ע׳ נפש יוצאי ירד יעקב שהוא הכל בחי׳ רחמים שעי״ז יבואו
 לגולגלתם הוא בחי׳ רצון העליון הנ״ל כנודע. וז״ש בזהר פקודי
 (דימ״א ע״א) ת״ח השמים כסאי דא רקיעא דיעקב שריא ביה. פי׳

 שע״י מדת רחמים דבחי׳ יעקב יוכל לבא לבחי׳ השמים כסאי כוי.
 וזהו מי יעלה לנו השמימה כו׳ כי קרוב אליד הדבר היינו ע״י בחיי
 רחמים הנ״ל ולכן ארז״ל צורתו של יעקב חקוקה תחח כסה״כ שהוא
 בחי׳ השמים כסאי בו׳. והנה בחי׳ בכל מאדר בחי׳ תשובה עילאה
 נק׳ בחי׳ שמים כי הוא מבחי׳ יחידה שבנפש שהוא בחי׳ אור מקיף כי
 נר״נ מתלבשים בכלים משא״כ חיה יחידה, והיינו כי נשמה היא בחי׳
 בינה שהיא השכל המושג ומובן והוא אם הבנים הם המדות שנולדו
 מהבעה ודעת, אבל החכמה היא כח מה הביטול שלמעלה מהשכל
 המושג ומובן וכמ״ש בםש״ב ס״פ י״ח ובאגה״ק סי׳ ד׳. לכו נק׳ מקיף

 •) עיין בהוספות.

 תיקון המל׳ וע״י ועשה טוב ממשיר בחי׳ סוכ״ע. וזהו עגין לעבדה
מ״ט ח(  ולשמרה. ודקדוק לשון ויניחהו בג״ע העניו עפמ״ש בזח״א ר״פ נ
 ע״ב) וגהר יוצא מעדן בו׳ ועייל לגנתא ואשקי ליה משקיו דלעילא ועביד
 ליה נייחא כוי, ופי׳ הרמ״ז שזהו ענין המתקת הגבורות בחסדים ועמש״ש
 ומבחי׳ נייחא ותענוג זה נמשד ג״כ לאדם וזהו ויניחהו, וכן פי׳ במדרש
 דלעיל ויניחהו כד״א וינח ביום השביעי כוי, ועיין בזח״א תולדות (קמ״א
 א׳ ב׳) ע״פ ונחר ה׳ תמיד והשביע בצחצחות נפשך כוי ויניחהו בג״ע כוי.
 ויותר י״ל כי הנה בקרבנות כתיב לריח ניחוח להוי׳ אשר פי׳ ניחוח לשון
 נחת רוח וגם לשון חות דרגא והמשכה זו היא מעצמותו ית׳ לשם הוי׳
 וזהו ניחוח להוי׳. והיינו ענין מקדשי שמד שממשיכים מבחי׳ אתה קדוש
 לבחי׳ שמד כוי, וזהו ענין לעבדה ולשמרה ומבחי׳ זו נמשר ג״כ לאדם
 וזהו ויניחהו המשכת תענוג שמבחי׳ ניחוח להוי׳ כוי. ועיין עוד מענין
 לעבדה ולשמרה ברע״מ פ׳ ואתחנן(דרס״ג ע״א) ובזח״ב ויקהל (די״י ע״ב)
 גבי דא עדן עילאה כו׳ דאיהו ידע לנקודה תתאה כו׳ הנק׳ גנתא
 שהוא ההמשכה מאור אבא במל׳ הנק׳ ג״ע, וגם אבא מקבל מאריד
 ועתיק עד א״ס כמ״ש במק״מ שם, ובאדד״ז (דר״צ ע״א הנ״ל), נמצא
 המשכה זו היא מעצמותו ית׳, ועמ״ש מענין פי׳ מוחין ע״פ והנצח זו
 ירושלים דלשם נת׳ שהמשכה זו באה מלמעלה מסדר השתלשלות ממו״ם
 ורדל״א, ומזה יובן פי׳ ענין לעבדה שנת״ל שהוא המשכת מוחין ח״א
 כוי. ועמ״ש בד״ה במדבר סיני* גבי מאין באת ולאן אתה הולד כוי, ועיין
 עוד בזח״ב תרומה (דקמ״ב) דהאי נשמה םלקא גו נביעא דעתיקא
 דעתיקין םתימא דכל סתימץ כוי, ואמנם איד יוכלו הנשמות שהם
 נבראים לקבל גילוי אור שבבחי׳ א״ס אד זה א״א כ״א ע״י הלבושים שנעשו
 להם מתומ״צ וכמ״ש באגה״ק בד״ה! אחעט״ב שמבחי׳ אור זה תשתלשל
 כו׳ עד שיברא ממנה לבוש אחד כוי. ודרר לבוש זה כו׳ ויבא משה
 בתור הענן כו׳ ועמ״ש מזה בת״א פ׳ חיי שרה בד״ה ואברהם זקן ובפי
 מקץ בד״ה ת״ד נר חנוכה בש״א יום ראשון מדליק שמונה כו׳ שהוא
 כענין המשל שבו ועל ידו עומדים על השכל בו׳ ע״ש באריכות. ומזה
 יובן שעד״ז הוא ענין השמים כסאי דלקמן שהוא ענין הפרםא שבין
 אצילות לבריאה שבה ועל ידה דוקא נמשד האור עליון בג״ע כו׳ כמו

 המשל שבו ועל ידו נמשד השכל כוי:
 קיצור ג״ע זיו השכינה וע״י לעבדה ממשיכים אור בג״ע מעצמותו
 ית׳. ובהג״ה שזהו ענין באתי לגני מבחי׳ אתה קדוש לשמד
 קדוש המשכת יחוד זו״נ שרשו ממו״ס עדו עילאה לעבדה ולשמרה מוחיו
 דזו״נ ע״י עשה טוב וסור מרע ויניחהו נייחא וינח ונחר ה׳ כו׳ ואיר

 יוכלו לקבל זהו ע״י הלבושים):
 ב והיכולת הזה להמשיד מעצמותו ית׳ תוספח אור בג״ע הוא
 דוקא כשהנשמה מלובשת בגוף, שמפני שהגוף מחשיד
 ומסתיר עי״ז מתעורר בתשובה בכח! גדול בחילא יתיר אשר ע״ז ארז״ל
 במקום שבע״ת עומדים כו׳ כי בצדיקים האהוי״ר הן לפי ערר ההשגה
 אם אין חכמה אין יראה, אבל הבע׳ית שגמשד לו הרעו״ד מצד המנגד
 הוא למעלה מכח ההשגה, וכמשל המים העוברים דרד עפר הארץ
 שעי״ז נעשים צלולים יותר ונקי מים חיים כמ״ש במ״א, או כמשל המים
 שמעכבים אותם שכשהם גוברים על 1העיכוב אזי הולכים בכח גדול יותר
 ועמ״ש בד״ה עלי באר ובד״ה ראה ריח בני. והנה תשובה זו איגו
 דייקא על עבירות כ״א על הריחוק בו׳ ורעו״ד זו היא ליכלל בעצמותו
 יתברר ממש. ועמ״ש מעניו רעותא דליבא בד״ה וישב יעקב ובד״ה מי מנה
 עפר יעקב ושם נת׳ בעגין אף עשיתיו שבעשיה דוקא יוכלו להגיע לבחי׳
 רעות׳ דליבא שלמעלה מהשכל ולהמשיד עי״ז גילוי רצון עליון בחי׳ כתר
 עליון שלמעלה מהחכמה כו׳ ע״ש באריכות. והנה לזאת תיקנו אכנה״ג התפלה
 קודם הלימוד מפני שהתפלה היא בחי׳ תשובה עילאה, וזהו סולם מוצב

 •) עיין בהוספות.
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 עיין בפ׳ משפטים (דקכ׳׳ב אי) ובמק״מ שם נשא (קל״ה א׳) אחרי (ם׳׳ו ב׳)
 גבי בי נשבעתי, ועמ״ש עוד מענין כםה״כ בסידור אחר עלינו לשבח בד׳׳ה
 ביאור למ״ש בלק׳׳א פנ״ב), כי הנה עם היות שהיושב על הכסא הוא בחי׳
 הגוף עד״מ ולמעלה הוא בחי׳ המדות עליונות שנק׳ גופיו חסד דרועא
 ימינא כו׳ תפארת גופא כוי. שהע״ס נק׳ רק גופא וכלי של המאציל
 ב״ה כדי שעי״ז יהיה הנהגת העולמות אד כמו שהנשמה מתלבשת בגוף
 ומיוחד עמו בתכלית כמ״כ א׳׳ם ב״ה מלובש במדותיו ית׳ ואיהו וחיוהי
 וגרמוהי חד. וע״ז ארז״ל בעשרה לבושים נתלבש הקב״ה וברא את
 העולם כו׳ ולכן כאשר נמשכים המדות עליונות הנק׳ גופא ע׳׳י הכסא
 להאיר בג״ע זהו תוספת אור מעצמותו ית׳ ממש וכמש״ל אות א׳
 בענין באתי לגני כו׳ ועמ״ש בד״ה והיה לכם לציצית. וזהו השמים כםאי,
 פי׳ שמים הוא בחי׳ אש ומים חו״ג דאצילות רצוא ושוב שמתייחדים ע״י
 תפארת קו האמצעי הוא נשפל לישב על הכסא. להאיר למטה להתהוות
 בחי׳ ג״ע נברא (ופי׳ שמים הם אש ומים יחד היינו יחוד הרצוא ושוב
 אז גם השוב הוא במעלה עליונה מאד כי השוב מבחי׳ ב״ו וכשנפרד
 מבחי׳ הרצוא דמ״ה יוכל להיות נמשד בבחי׳ יש אבל כשמיוחד בתכלית
 עם הרצוא יחוד מ״ה וב״ו זהו עניו שמים היינו שגם במ״ה כלול ב״ו)
 ומי הוא הגורם לזה שיתהוה בחי׳ כסא הנ״ל ושיושפלו המדות למטה
 לישב על הכסא הוא בחי׳ שמים שהוא בחי׳ רצון העליון ב״ה בחי׳ מקיף
 על הבלים שא״א לו להתלבש בבלים הנה משם דוקא נמשד להיות בחי׳
 ישיבה והשפלה זו. (וביאור העניו כי הכסא הוא הפרסא המפסיק ביו
 אצילות לבריאה שבה וע״י דוקא יומשך להיות נמשד אור האצילות בבריאה
 משא׳יכ אם לא היה הפרסא לא היה אפשר כלל להיות התחברות אצילות
 בבריאה, וכמו בעולם התהו לא היה כלל התחברות וגילוי אצילות בבריאה.
 וכדי שיהיה התחברות זו זהו דוקא ע״י הפרסא וכענין ויבא משה בתור
 הענן. וכענין המשל שבו ועל ידו דוקא אפשר להשיג השכל ואף שהמשל
 מעלים עליו הנה זהו סיבה שיוכל להשיגו משא״כ בלא המשל א״א להשיגו
 כלל. א״כ ההעלם של המשל הוא סיבת הגילוי. ובאמת שרש פרסא זו
 נמשר ממקום גבוה מאד וכמ״ש בת״א בד״ה והבדילה הפרוכת, וזהו
 ענין השמים כסאי שע״י שמים תשובה עילאה רצון העליון ממשיכים
 בחי׳ כסא הנ״ל וזהו עניו סולו לרוכב בערבות בי״ה שמו, ועיין מזה
 בהרמ״ז תרומה (קס״ה ב׳). גם י״ל בעניו השמים כסאי עפמ״ש במ״א
 בביאור ע״פ ונקדשתי בתור בנ״י בענין ג׳ פעמים קדוש אשר הקדוש
 הראשון דאסתלק ו׳ רזא דשמים עילאין לעילא כו׳ ולבתר נהיר ההוא נהירו
 עילאה על כורסייא דאיהו שמים כוי וכדיו אקרי קדוש כו׳ ע״ש. ומבואר
 שם פי׳ דאםתלק ו׳ זהו ענין למסור נפשו באחד ועי״ז נמשד יחוד או״א
 להיות נמשך אור חדש כו׳ נמצא בחי׳ שמים שייר לתשובה עילאה. אלא
 שבחי׳ כסאי היינו כשנמשר אח״כ האור מלמעלה למטה כוי, ועמ״ש ע״פ
 השמים מספרים כו׳ מנהרי ומנצצי כוי, ועיין עוד בזח״א ויחי(דרכ״ט
 ע״א) ע״פ היושבי בשמים כו׳ על כורםייא דאקרי שמים כוי. ועמ״ש
 סד״ה המגביהי לשבת כוי. ועפ״ז אפשר לפרש עוד במ״ש ויטע ה׳ אלקים
 גן בעדן מקדם וישם שם את האדם כו׳ ואח״כ נאמר ויקח כו׳ את האדם
 ויניחהו בג״ע, ולכאורה הוא כפל ענין שכבר נאמר וישם שם את האדם
 אד הענין דמבואר במ״א ע״פ שמח כו׳ כשמחד יצירר בג״ע מקדם דהיינו
 כמו שבתחלת בריאת העולם היה הגילוי באתעדל״ע מצד עצמו, וזהו עניו
 מ״ש תחלה וישם שם את האדם אשר יצר דהיינו בחי׳ אדם העליון
 וכמ״ש בפ׳ בראשית(דכ״י• ע״א) וזהו אשר יצר ע״ד יוצר אור ובורא חושד
 כו׳ כמ״ש במ״א. ופסוק ויקח כו׳ את האדם קאי על אדה״ר ויניחהו
 בג״ע לעבדה ולשמרה דהיינו שמעתה ימשיר זה ע״י אתעדל״ת דוקא:

 קיצור. וזהו השמים תשובה ממשיד כסאי וע״י יתיב לרוכב
 בערבות. וישם שם את האדם כוי כשמחר כוי):

 והוא בחי׳ חיה והחכמה תחיה. ובחי׳ יחידה הוא ג״כ למעלה מהחכמה
 ונקראו שמים ושמי השמים כמ״ש במ״א. ועוד טעם שבחי׳ תשובה
 עילאה בכל מאדר נקרא שמים דהנה איתא בס״י שלש אמות אמש
 בעולם רוח מים אש. שמים נבראו תחלה מאש. וארץ נבראת ממים.
 ואויר נברא מרוח מכריע בינתיים וכן איתא שם ג׳ בחי׳ אלו בנפש ראש נברא
 מאש כוי. ומבואר במ״א בד״ה אתם נצבים ושאר דוכתי בענין כי ה׳
 אלקיד אש אוכלה הוא שהוא בחי׳ הסתלקות והיינו לפי שאין ערוד לד
 כו׳ כי גם אצילות הוא השפלה מלשון ויאצל מן הרוח כו׳ ונק׳ אדם דעשייה,
 וע׳יכ האור א״ם הוא בבחי׳ הסתלקות ליכלל במקורו. וזהו אל עליון
 כוי. והנה מזה נמשר בנפש ג״כ הרצוא בבחי׳ אש ליכלל למעלה נר
 הוי׳ נשמת אדם. וכנס״י נק׳ אשה עולה, אשה אש ה׳ כו׳ וגם עולה
 כשלהבת העולה מאליה, ולכן נק׳ בחי׳ זו שמים שהם מאש. ומ״ש ראש
 נברא מאש כי עיקר הרצון הוא בראש כמ״ש והיה על מצחו תמיד
 לרצון גלגלתא דחפיא על מוחא כמ״ש בד״ה אני הוי׳ אלקיכם אשר
 הוצאתי אתכם מאמ״צ. והנה שמים וארץ הם מ״ה וב״ן והיינו כמ״ש
 במ״א דהרצוא ושוב שבכל עולם הם בחי׳ מ״ה וב״ן הרצוא נמשד משם
 מ״ה בחי׳ ביטול ליבטל ולהכלל באור א״ם ממש, והשוב נמשר מבחי׳ ב״ן ווהו
 עניו והארץ הדום רגלי במשי״ת לקמן אי״ה. וזהו יקרא אל השמים מעל
 ואל הארץ לדין עמו וארז״ל בסנהדרין ר״פ חלק (דצ״א ע״ב) אל השמים
 מעל זו הנשמה ואל הארץ זה הגוף וכ״ה במדרש רבה פרשה ויקרא ס׳
 ד׳. ויש לפרש בזה עוד עפמ״ש ברבות ס״פ האזינו השמים ד״א למה לשמים
 ולארץ כו׳ ואיני יודע להיכן נפשי הולכת אם לשמים אם לארץ שנאמר
 מי יודע כוי ע״ש, דלכאורה תמוה שיסתפק מרבע״ה שמא ח״ו לארץ.
 אך הענין עפמ״ש בוח״א פ׳ ויחי(דרמ״ה םע״א) תלת נשמתיו אינון כוי עד
 כגופא דאיהו מאנא לנשמתא. והמכוון שע״י יחוד זו״נ נמשכים ב׳ בחינות
 בהנשמה. כי ז״א הוא סוף עולמות הא״ס כמ״ש בענין הכרובים כרוב
 אחד מקצה מזה ובו ועל ידו נמשר מא״א ועתיק עד א״ם, והנוק׳ היא
 שרש דבי״ע הנקרא גופא, והנשמה הנולדה מיחוד זו״נ כלולה מב׳ בחי׳ אלו
 והיינו ענין מ״ה וב״ן שהם זו״נ הנק׳ שמים וארץ, וזהו שהנשמה יש בה
 ג״כ בחינות שמים וארץ והיינו בחי׳ מ״ה וב״ן או מקיפים ופנימיים יחידה
 חיה ונר״נ כו׳ אשר בחי׳ נר״נ נק׳ גוף לגבי חיה יחידה כוי. והנה יש נשמות
 עליונות שעיקר הנשמה מז״א הנק׳ שמים וקצת מהמל׳ הנק׳ ארץ ויש
 להפך וכמ״ש במק״מ בראשית (דל״ז ע״ב) וזה היה ענותנותו דמשה
 שנסתפק מאיזה משני בחי׳ הנ״ל הוא עיקר נשמתו כו׳ ובאמת שרש

 נשמתו מלמעלה מעלה וע״ש ברבות:
 קיצור. וכדי שיהיה נמשד תוספת אור הנ״ל זהו דוקא ע״י העלאת מ״ן
 מעוה״ז בבחי׳ רעו״ד בכל מאדר שזהו ענין במקום שבע״ת
 עומדים ועמ״ש בד״ה וישב יעקב ובד״ה מי מנה בענין אף עשיתיו
 ובד״ה עלי באר. וענין בכל נפשד ע״ס שבנפש ובכל מאדר רצון יחידה
 ולבוא לבחי׳ זו זהו ע״י רחמים. וזהו דרד הנשר בשמים כי בחי׳ זו
 היחידה נק׳ שמים מקיף סולם כו׳ מגיע השמימה. שמים מאש רצוא

 מ״ה ארץ שוב ב״ן יקרא אל השמים מעל כוי):
 ג והנה ע״י אתעדל״ת שבבחי׳ בכל מאדר שהוא בחי׳ תשובה נמשף
 מלמעלה אתעדל״ע שיהי׳ השמים כסאי. פי׳ כמו עד״מ
 האדם כשיושב על הכסא שנשפל בחי׳ אחוריים של הגוף לישב על הכסא
 וגם עי״ז נשפל ראשו כוי. כד ענין בחי׳ כסא למעלה הוא להיות
 ישיבת והמשכת א״ס ב״ה ממש עי״ו (כדכתיכ (דניאל ז׳ ט׳) עד די
 כורםוון רמיו ועתיק יומין יתיב וידוע דפי׳ עתיק יומיו הוא בחי׳
 המתנשא מימות עולם דהיינו למעלה מגדר השתלשלות כו׳ והגם שנאמר
 ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם שהוא בחי׳ ז״א• אד כי בז״א מלובש
 בחי׳ ע״ק וא״א ממש ולכו נאמר כמראה אדם דהיינו כמו בחי׳ א״א



 לקוטי שיר השירים תורה נ

 וריבוי מאד ובעילוי רב וכל מה שמשתהה הגרעין בארץ יותר אזי יהיה
 הצמיחה והתוספת בעילוי רב, כמ׳׳כ עד״מ בחי׳ היום לעשותם הוא בחי׳
 זריעה שזורעים בארץ העליונה ע״י קיום המצות והצמיחה יהיה לע׳׳ל
 ועד״ז נק׳ ג״כ בשם עיבור ולידה כמ״ש חלה וגם ילדה ציוו כר. וכל
 מה שמשתהה עתה בהארץ יותר היינו אריכות הזמן שעד ימות המשיח
 ותחה׳׳מ שהמשכות אלקות הוא בהעלם עדיין בבחי׳ זריעה או בבחי׳
 עיבור יהיה הצמיחה לע׳׳ל בתוספת עילוי רב. וזהו ואמר ביום ההוא
 הנה אלקינו זה קוינו לו פי׳ זה ה׳ הנגלה לנו עתה הוא ע״י שקוינו לו
 דהיינו שעשינו בחי׳ קוץ והמשכות כל משר היום לעשותם רק שאותותינו
 לא ראיגו ועתה רואים בבחי׳ גילוי ואומרים זה ה׳ אשר קוינו לו בו׳
 ועיין במדרש שמות רבה ס״פ כ״ג, והנה בצדיקים כתיב אור זרוע לצדיק
 ובבעלי תשובה כתיב אשריכם זורעי על כל מים, שלצדיקים כבר נזרע
 האור. אבל הבע״ת הם הזורעים עתה בכל משד דעכשיו, וע״ז מבטיח
 להם הנביא כן יעמוד זרעכם הוא בחי׳ זריעה הנ״ל ושמכם הוא
 כמ״ש ויעש דוד שם והוא קבלת עול מלכות שמים שקדם לעול מצות
 כמארז״ל שמתחלה יקבל עליו עומ״ש ואח״כ יקבל עליו עול מצות כי
 להיות בחי׳ כח הצומח להצמיח האור מהזרע הזורע זהו ע״י קבלת עול
 מלכות שמים ועמ״ש בד״ה הבאים ישרש. ואז יהיו מתעלים בחי׳ שמים
 וארץ דעכשיו שהם בחינת השמים כסאי והארץ הדום רגלי שזהו עניו
 זרעכם ושמכם רצוא ושוב, ג״כ לעמוד לפני כמו בחי׳ השמים החדשים
 והארץ החדשה, אשר למעלה מבחי׳ השמים כסאי שעל הכסא אינו יכול

 לישב רק הגוף ולא הראש:
 ו והנה איתא ברבות פ׳ אמור ס״פ כ״ט יום תרועה יהיה לכם
 ועשיתם עולה בו׳ בכל המוספים כתיב והקרבתם וכאן
 ועשיתם כו׳ כאלו היום נעשיתם לפני כו׳ בריה חדשה כו׳ הה״ד כי
 כאשר השמים החדשים כו׳ עכ״ל, וצ״ל מהו עניו נעשיתם לפני לעניו
 השמים החדשים. ואפ״ל דהנה מבואר באגה״ק סי׳ י״ד ע״פ ארץ אשר
 כו׳ עיני ה׳ אלקיד בה מראשית השנה שבכל ר״ה נמשר אור חדש יותר
 שבמדרגת חכמה עילאה להאיר לארץ העליונה בו׳ וא״כ הרי זה כעיו
 ארץ חדשה, מה גם כי ודאי גם בח״ע נמשד אור חדש זה מלמעלה
 דוגמת יחוד חו״ב שבק״ש כוי, וענץ שמים חדשים היינו כמ״ש בד״ה שובה
 ישראל ע״פ וידעת היום כו׳ בשמים ממעל כו׳ שגם בנשמה יש שמים וארץ
 שכל ומדות כוי וי״ל שהם ח״י ונר״נ כנ״ל. ובד״ה שוש אשיש נתבאר איך
 נשמת אדה״ר מתחדש בכל ר״ה כי ר״ה יום ברוא אדה״ר ומבואר לעיל
 שהנשמה יש בה מבחי׳ שמים וארץ וה״ז כענין התחדשות בחי׳ שמים
 וארץ גם הנה אדה״ר הוא חכמה עילאה כמ״ש בד״ה מי יתנד והתחדשותו
 י״ל מבחי׳ כי לא אדם הוא א״א כו׳ וע״כ שמים וארץ חדשים שהם
 רו״ש חדשים שנמשכים ממקורם באתעדל״ע כי הרצוא דשמים שמבחי׳
 יחידה חיה הרי מתחדש בר״ה וכמ״כ השוב שמבחי׳ ארץ כו׳ וזהו עניו
 יום תרועה כי התרועה, רו״ש תכופים שזהו רו״ש כמו שמיוחדים ביחוד
 גמור בחי׳ מטי ולא מטי שאץ השוב נפרד כלל מהרצוא כוי, גם עניו
 ועשיתם עולה ועמ״ש ע״פ והקרבתם עולה אשה. גם כי הנה מבואר
 בד״ה אתם נצבים שבכל השנה הוא בחי׳ אחרי הוי׳ ילכו ולכו כארי׳
 ישאג אבל בעשי״ת בקשו פני כו׳ א״כ זהו כמו השמים כסאי בחי׳ אחוריים
 לגבי שמים חדשים אשר עומדים לפני בבחי׳ פנימיות. גם כמו בחי׳
 ראש הוא למעלה מבחי׳ גוף כר ראש השנה בחי׳ ראש גלגלתא כוי.
 ועמ״ש בד״ה ויקרא משה כו׳ לב לדעת ועינים לראות עד היום הזה
 ס״פ תבא שבר״ה נמשכים דו״ר עילאין מלמעלה. גם י״ל דהנה איתא
 מלכא משיחא עתיד לאתבא צדיקייא בתיובתא שהתשובה בחי׳ מאדר אכן
 שהצדיק שלא חטא יבא לבחי׳ זו זהו כענין שמים חדשים. היינו שאין
 התשובה מחמת ההיפור רק מחמת כי גם ג״ע עליון מדבר יחשב וגם
 ח״ע עשייה ממש. וזהו עניו וגבה מאד, לכן בחי׳ זו לא יהיה רק ע״י

 שויה בדיה — ולכן: תי׳ זו ליתא בגוכתי״ק.

 ד והארץ הדום רגלי. פי׳ שלצורד המשכת השמים כסאי צ״ל
 העלאת מ״ן בבחי׳ בכל מאדר שהוא בחי׳ רצוא מלמטה
 למעלה. אבל בחי׳ והארץ הדום רגלי הוא בחינת השוב בחי׳ שמאל
 דוחה שמשפיל א״ע לומר מי אנכי אשר אבוא להתקרב אל המלר וירא
 מגשת אליו בבחי׳ יראה ופחד כמ״ש וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק
 שמקבל עליו עול מלכות שמים ביראה ופחד כמ״ש שום תשים עליד
 מלד. והנה ע״י אתעדל״ת בקבלת עומ״ש שמשפיל א״ע שירא מגשת
 ומקבל עליו עול מצות כמ״כ מעורר למעלה בזה האופו שיושפל שפע
 א״ס ב״ה להתלבש למטה בדברים תחתוגים גשמיים היינו במעשה המצות
 גשמיים ועז״נ והארץ הדום רגלי, שהוא מדה כנגד מרה שכמו שמשפיל
 א״ע להיות בבחי׳ יראה מרחוק כו׳ כמ״כ נשפל ונמשד מלמעלה אור
 וגילוי בענינים גשמיים במצות מעשיות, וזהו והארץ היא בחי׳ קבלת מלכות
 שמים הוא בחי׳ השוב הנ״ל הדום רגלי (ועיי! מעניו השפיט כםאי ברמת
 בא ר״פ י״ז משפטים תור פל״א בחקתי ר״פ ל״ו נשא ר״פ י״ב) והנה כ״ז הוא

 עתה שהשפע שלמעלה נמשכת ע״י העלאת מ״ן ואתעדל״ת שכפי ערד
 ההעלאה מ״ז בד הוא האתעדל״ע והמשכת מ״ד. והיינו ענין השמים
 כסאי שהוא ע״י בחינת רצוא והארץ הדום שהוא בחי׳ שוב, אבל לעתיד
 לבא באלף השביעי אשר אז יהיה עיקר הגמול והשכר כתיב כי כאשר
 השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני. פי׳
 אני עושה אותן בעצמי בלתי אתעדל״ת שאין מגיע לשם בחי׳ אתעדל״ת
 כ״א הוא בעצמו ית׳ עושה אותם בלתי אתעדל״ת כלל, והם בבחי׳
 עומדים לפני היינו בחי׳ פנימיות והוא למעלה מעלה מבחי׳ השמים
 כםאי שהרי על הכסא נמשד ומתגלה רק בחי׳ אחורי האדם היושב
 על הכסא, וכנודע שגם בבחי׳ רצון העלית יש חיצוניות ופנימיות וכמ״ש
 במ״א בד״ה ואהיה אצלו אמון כו׳ ולכן בבחי׳ השמים החדשים והארץ
 החדשה כתיב עומדים לפני דוקא וזהו שנאמר אלעתיד לבא הנה
 ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד, שיתעלו כל העולמות עד בחי׳
 מאד הגבוה. והיינו כי מבואר למעלה בפי׳ וענין שמים שהוא בחי׳
 בכל מאדר תשובה עילאה בחי׳ מקיף, אכן וגבה מאד היינו שיהיה
 בחי׳ מאד ממדרגה הגבוה יותר הרבה ממדרגת בחי׳ בכל מארד
 [שבחי׳ בכל מאדר נמשר מבחי׳ יחידה ולע״ל יומשכו נשמות חדשות
 שלמעלה גם ממדרגת יחידה שבאדה״״ר כמבואר בספר הגלגולים ר״פ
 שביעי וז״ל ודע כי יש שני מיני נשמות. א׳ אותן שנכללו באדה״ר. ב׳
 הם אותם שלא נכללו באדה״ר ואלו הנשמות הם יותר גבוהים ומעולים
 מכל הנשמות שנכללו באדה״ר, וכמו שביארנו בפ״א כי נשמות אדה״ר
 כוללות מן נפש דעשייה עד יחידה דאצילות כן אותם הנשמות שלא נכללו
 באדה״ר הם עד״ז כוי, ובאלף השביעי יתעטרו אלו הנשמות שנכללו
 באדה״ר באותם הנשמות היותר גבוהים מהם כל חלק וחלק עם הדומה
 לו עכ״ל. ועמ״ש מזה בד״ה ואכלתם אכול, והנה ברבות ר״פ בראשית
 פרשה א׳ רב הונא בשם ר׳ אליעזר בנו של ר׳ יוסי הגלילי אמר אפילו
 אותן שכתוב בהן כי הנני בורא שמים חדשים (בישעיה סי׳ ס״ה) כבר
 הן ברואיו מששת ימי בראשית הה״ד כי כאשר השמים החדשים כו׳
 ע״ש, והיינו כמ״ש בספר הגלגולים שם שגם הנשמות החדשים הנ״ל
 נבראו בששת ימ״ב. ועמ״ש בענין והיה אור הלבנה בו׳ בפי׳ אור
 שבעת הימים, וע׳ עוד מענין כי כאשר השמים החדשים בפ׳ בראשית
 (כ״ה ב׳) ויקרא n א׳) אחרי (ס״ח ב׳) ס״פ ואתחנן דע״ר ע״ב] ע״כ אז

 יהיה שמים וארץ חדשי& אשר אני עושה מעצמי:
 ה כן יעמוד זרעכם ושמכם. הנה ידוע שע״י קיום המצות בעוה״ז
 בבחינת היום לעשותם מוסיפים אורות למעלה ויתגלו לע״ל ונק׳
 בשם זריעה וצמיחה וכמ״ש בד״ה הבאים ישרש ובד״ה כי תבואו אל הארץ
 כו׳ ושבתה הארץ בו׳ ובד״ה ששימ המה מלכות כו׳ ע״ש, והוא כמשל
 הזריעה שזורעין הגרעין בארץ וע״י כח הצומח שבארץ נצמח בתוספת
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 שהו בחי׳ אורות וכלים פי׳ גרמוהי נק׳ כלים דאצילות כמו עד״מ המדות
 דאצילות הם רק בחי׳ כלים של המאציל א״ס ב״ה כמאמר אליהו חסד
 דרועא ימינא בו׳ שהם נק׳ בחי׳ גוף לגבי האור הנמשך ומתלבש בהם
 מא׳׳ס ב׳׳ה והאורות נק׳ חיוהי. אך המאציל א״ס ב׳׳ה הוא למעלה מעלה
 מבחי׳ אור ולא כמו במשל בנפש שהנפש עצמה היא האור המאיר בתוך
 הכלים משא׳׳כ א׳׳ס ב׳׳ה הוא למעלה מעלה (מבחי׳ אור של הכלים וזהו
 ישת חשך סתרו שהוא למעלה אפי׳ מבחי׳ אור מקיף כוי) רק שממנו
 נמשכים האורות וזהו עניו איהו וחיוהי איהו היינו עצמות המאציל חיוהי
 הם האורות גרמוהי הם הכלים, והנה זהו הכל בחי׳ נר״נ שהם בחי׳
 אורות המתלבשים בכלים כנ״ל בעניו המשל אבל חיה יחידה איו להם

 בחי׳ כלי להתלבש בה כ״א הם בחי׳ מקיפים:
 (קיצור. עניו נר״נ יש להם כלים היינו כח השכל הוא כלי והשכל
 שמשכיל הוא לבוש להבלי ואמנם האור הוא הנשמה הנמשך
 בכח השכל ועד״ז הרוח במדות כמ״כ למעלה זהו עניו חיוהי וגרמוהי
 כי למעלה גם האור אינו רק הארה מהעצמות והנה חיה יחידה הם

 אורות מקיפים שאין להם כלים):
 ב ועתה צ״ל עניו השמים כסאי דהגה ידוע שבאמת עצמות א״ם
 ב״ה לאו מכל אליו מדות האצילות איהו כלל ואצילות
 המדות הוא כדי לאנהגא בהון עלמין. אך באמת צ״ל כיון שהמדות
 דאצילות נק׳ עכ״פ גופא לגבי אור המאיר מא״ס ב״ה ואיו ערוך כלל
 המהות שבגבראים דבי״ע לגבי המדות דאצילות כמו שאין ערוד
 הגוונים אהום ולבן גשמיים לגבי המהות חו״ג רוחניים שבנפש האהם
 שהרי גם הגוונים מורים על בחי׳ המהות חו״ג שנמשכו ממש ממהות
 עליונות בהשתלשלות רבות עה שנעשו למטה בחי׳ גוונין גשמיים גוון
 לבן נמשך ממהת החסה וגוון אהום מגבורה וכמ״ש בפרהס בשער
 הגוונים וכן כסף וזהב גשמיים מורים על חו״ג שנמשכו בהשתלשלות
 רבות והרי עכ״ז נראה בחוש שאין להם ערוך ודמיון לגבי מהת חסה
 וגבורה רוחניים שבנפש האהם המה המיון גוון לבן לגבי החסה והאהבה
 כוי כמ״כ ויותר מכן אין ערוד המדות רוחניים שבנפש לגבי מקורם
 המדות דאצילות שנבראו מהן נר״נ שבאדם שהרי מה שנק׳ הקב״ה
 רחמן א״א לומר שהוא מעין ואופן הרחמנות שבאדם שהוא בחי׳
 התפעלות ממש אבל הקב״ה כתיב ביה אני הוי׳ לא שניתי ואין שייר
 בו ית׳ התפעלות ושינוי כ״א בחי׳ הרחמים שלמעלה הוא באופן ומהות
 נעלה לאין קץ ממהות הרחמים שבנבראים לכן גם הנביאים לא השיגו
 רק עד בחי׳ נו״ה שהוא תולדות של המדות ולא יוכלו להשיג המדות
 עצמן וגם מה שהשיגו בחי׳ נו״ה היינו ע״י התלבשות גמור בבריאה
 כו׳ וגם משרע״ה שוכה להשיג בחי׳ המדות עצמן היינו ג׳׳כ רק בחי׳
 אחוריים וכמ״ש וראית את אחורי כו׳. וא״כ לפ״ז צ׳׳ל איר יכול להתהוות
 בחי׳ ג״ע יושבין ונהנין מזיו שהוא תענוג של הנבראים איר יומשר זה
 מהמדות דאצילות מאחר שאין ערוד כלל השכל והתענוג והמרות
 שבנבראים אל המהות האצילות ובמ״ש במ״א ע״פ ואנכי עפר ואפר.
 אד הענין הוא דהנה מבואר בע״ח שמ״א שיש פרסא ומסד המבדיל
 ביו עולם האצילות לבריאה ומה שנמשד מהמהות האצילות בבריאה
 היינו הארה שלהם שעובר דרר המסד הנ״ל (ועיץ בע״ח שמ״ז פ״א בשם
 הח-׳׳ג הלוי) ולא העצמיות המדות וע״י דוקא הוא שיוכל לימשד מהם

 ג״כ השפע בג״ע לנשמות הנבראים. וזהו השמים כסאי פי׳ במשל
 באדם כשיושב על הכסא שגשפל בחי׳ אחוריים של הגוף לישב על
 הכסא וגם על ידי זה גשפל ראשו שכשעומד ראשו ומוחיו גבוהים מן
 הארץ וע״י הישיבה נשפל קומתו כר הוא ענין הפרסא הנ״ל שנק׳ כסא
 שבו וע״י נמשכים ונשפלים המדות דאצי׳ הנק׳ גופא ועובר ונמשר הארתם
 בהפרסא להאיר בבריאה כדי שיתהוו מזה תענוג נברא [ועמ״ש מזה

 בד״ה פתח אליהו:

 משיח שאז יתגלה בחיי עתיק מה שאפילו ח״ע נחשב כעשייה ממש נגד
 גילוי זה, ולכן דוד בקש במזמור בהיותו במדבר יהודה כן בקדש חזיתיד
 שיזכה לבחי׳ זו כמו שיוכל לבוא לבחי׳ צמאון מבחי׳ מדבר כוי כר גם
 בקדש יהיה בחי׳ זו והיינו נגד קדה״ק או נגד בחי׳ קדושתי שלמעלה
 כו׳ זזה יומשד רק ע״י משיח, וכמו אלו לא חטא אדה״ר היה תשובה
 עד״ז. והנה מעין זה יש בעשי״ת שגם הצדיקים גמורים והנביאים שאין
 בהם שום חטא צריכים לתשובה אז ועמ״ש סד״ה שובה ישראל בענין
 מ״ש יעקב אם יהיה כוי. א״כ אין השמים והארץ שהם תשו״ע ותשו״ת
 או רו״ש באים מצד ההיפר כמו מחמת הסתר כוי כ״א כעין שמים וארץ
 חדשים, והיינו ע״י את פניד הוי׳ אבקש ושבת שבתון שאפילו שבת חשוב
 נגדו כימות החול בו׳ גילוי רעוא דכל רעוין, וזהו דרשו ה׳ בהמצאו היינו
 עשי״ת גילוי עשר עמקים כוי, מבחי׳ ע״ס הגנוזות במאצילן כוי, וכר
 באדם בכל השנה העבודה ע״י חו״ב אבל בעשי״ת ע״י עומק הרצון
 שלמעלה מהשכל כנו׳ בדרוש שובה ישראל(השני). ועוד י״ל דהנה הרמ״ז
 ר״פ תולדות פי׳ שעניו הנשמות כמו שיהיו לע״ל בתחה״מ יהיו מבחי׳
 יצחק, ועמ״ש מזה בד״ה אלה תולדות יצחק כי יצחק הוא ענין צחוק ותענוג
 שיתגלה לעתיד כוי. והנה ר״ה הוא ג״כ מבחי׳ יצחק בסוד שמאלו
 תחת לראשי. וכמ״ש בזח״ג פנחס (דרי״ד ב׳) ע״פ חשף ה׳ את זרוע
 קדשו. ועמ״ש במ״א ע״פ כי כארץ תוציא צמחה כו׳ כן אד׳ הוי׳ יצמיח
 צדקה כוי דקאי על ר״ה ויוהכ״פ שאזי אד׳ הוי׳ יצמיח צדקה ותהלה
 יעו״ש, וצמיחה זו זהו כעין בחי׳ השמים החדשים והארץ החדשה שכמו״כ
 בר״ה בריה חדשה כנ״ל. ובחי׳ כי כארץ תוציא צמחה כו׳ זהו האתעדל״ת
 והאתעדל״ע מקיום המעשה המצות שבכל השנה כולה וזהו ע״ד מ״ש

 כי כאשר השמים החדשים בו׳ כן יעמוד זרעכם כו׳ וכנ״ל:

 ביאור ע״פ כי כאשר השמים כוי. הנה השמים בחינת תשובה
 עילאה כסאי הוא השפלת הגוף והמדות. הנה איתא בתיקונים
 שבאצילות איהו וחיוהי וגרמוהי חד בהון. הנה נפש רוח נשמה יש להם
 בחי׳ כלים היינו שהם בחי׳ אור פנימי שמתלבש בכלי נשמה במוח ורוח
 בלב כוי ובחי׳ חיה יחידה איו להם בחי׳ כלים כ״א הם בבחי׳ מקיף
 לבד והם ב׳ מקיפים למ״ד מ״ם דצלם. ויובן עד״מ באדם אנו רואים
 שיש בחי׳ אור וכלי בחכמה שבמוחו וגם לבוש דהנה הכח השכלי המשכיל
 על כל דבר חכמה אינו מעצמות הנפש ממש כ״א הוא בחי׳ התפשטות
 הנפש ולכן יש בו שינויים פעם הוא בגדלות ופעם לא כן שמוחו ושכלו
 אינו זד וצלול כ״א מבולבל כוי והנפש עצמה איו שייר בה שינויים אלא
 שכח השכל הוא בחי׳ כלי שמקבל השפע הנמשר לו מהנפש והנפש
 היא האור המאירה בתור הבלי שהוא כח השכל, (ומזה י״ל שיובן עניו
 אוירא שלמעלה ממו״ס שי״ל שזהו האור המאיר לכח השכל וכמ״ש
 במ״א בענין אויר ואור/ והדבר חכמה שמשכיל הכח השכלי כמו חכמת
 התבונה ודומיה מה שמבין איזה דבר פרטי זהו רק בחי׳ לבוש שמלביש
 את כח השכל, וכמ״כ עד״מ בענין המדות כח האהבה מה שמתאוה
 לאיזו דבר וכן כה החסד הוא בחי׳ כלי להנפש ע״ד הנ״ל בכח השכל
 וחיצוניות המדה מה שגומל חסד והיא השפעת החסד זהו בחי׳ לבוש
 (וכח החסד נק׳ חיצונית הכלי לגבי כח האהבה שהיא פנימית הכלי
 כמ״ש כמ״א) אף שלכאורה נראה שהתהווה המדות הוא רק מהשכל כי
 לפי שכלו יהולל איש באמת זה אינו דמ״מ הם ג״כ כלים להנפש ואור
 מהנפש נמשד ומאיר בהם רק שהם רחוקים יותר מהנפש ומקבלים
 מהנפש ע״י אמצעות חב״ד שדיד המוחין נמדד ונמשר השפע ואור
 הנפש להכלים שהן המדות כוי. נמצא כלל העולה שכל עשר בחינות
 הנפש חב״ה ומדות הם רק כלים של הנפש והיא הנפש היא האור
 המאיר בתוכן, אד בעניו השכל יובו הדבר היטב יותר ממה שיובו
 בעניו המדות וכנ״ל. וכמ״כ יובן עד״מ למעלה עניו חיוהי וגרמוהי
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 ד והארץ הדום רגלי. היינו להשפיל א״ע מי אגבי להתקרב ויירא
 מגשת אליו וגם התורה ירדה וגתלבשה בלבושים גשמיים
 רק בחי׳ שום תשים עליד מלר עול מלכות שמים ועול מצות וכמ״כ
 מעורר למעלה שיורד מדת מלכות להחיות נבראים (וזהו כמשל הרגל
 שיורדת למטה מהכסא ועמ״ש בזה בד״ה ותחת רגליו כמעשה לבנת
 הספיח ולכן בגין המל׳ מהגמרות וז״א מחסדים (ועמ״ש מזה בדיה וכל
ד אלא נתיר) כי בחי׳ מלכות אין מלד בלא עם דינא  בניר בעניו א׳׳ת בנ

 דמלכותא דינא ולכן נק׳ מזבח דכתיב והאש תמיד תוקד על המזבח
 ונק׳ אשא תכלא דאכיל כו׳ ולפעמים נק׳ בחי׳ נר בהעלותר את הנרות
 שיש כמה גבורות שונים ומיני צמצומים בספי׳ המלכות אבל הכלל
 שבנינה מן הגבורות ע״כ המשכה זו הוא ע״י קבלת עול כו׳(ועמ״ש
 סד״ה זכור את אשר עשה לד עמלק). והנה בזהר פקודי(דרמ״א א׳) פי׳
 ובגין דבעי לאתפשטא יתיר לתתא אמר הדום רגלי דהיינו כידוע מענין
 רגליה יורדות בו׳ שמתלבשת גם בהשרים של עובדי כוכבים להחיותם אבל
 בזמן בהמ״ק לא היתה מתלבשת בהם לכן נק׳ בהמ״ק הדום רגלי אלקינו
 (בדברי הימים) ועמ״ש סד״ה הנד יפה בענין הנה עין ה׳ אל יראיו

 כוי להציל ממות נפשם כו׳ ועד״ז משחרב בהמ״ק אין להקב״ה אלא ד״א
 של הלכה וזהו ג״כ והארץ הדום רגלי כי ארץ נק׳ תשבע״פ. ואולי הדום
 זהו הפרסא שבבי״ע עצמו ביו עולם לעולם או היכל ק״ק דיצירה ועשיה
 ועד״ז נאמר בשבת אם תשיב משבת רגלה ועמ״ש ע״פ הזהר פ׳ קרח
 (דקע״ח ע״א) בשעתא דבעא יומא לאתקדשא כו׳ ועמ״ש בד״ה ויקהל

 משה בענין סמיכת שבת למלאכת המשכן כי אחר ההמשכה צ״ל א״ח
 שלא יומשד יותר מדאי ועמ״ש ע״פ המאמר בשמות רבה פכ״ג ע״פ
׳ דמעלת הישיבה על העמידה שהרגלים  אז ישיר בענין אגוסטום יושב מ
 נגבהים כו׳ והיינו שלא יהיה רגלי׳ יורדות. וזהו ע״פ שני עדים כו׳ יקום
 דבר ופי׳ ברע״מ פ׳ שופטים (דער׳׳ה א׳) דהיינו מ״ש העדותי בכם היום
 את השמים ואת הארץ כי הנה פי׳ יקום דבר הוא עליית המל׳ להיות לה
 קימה מעלייתא וכענין אגוסטוס יושב וכמ״ש בפ׳ ויחי(דרל״« ע״א) מתל
 למלכא דהוה יתיב בכורסייא כוי אקרי מלד עילאה כד נחית ואזיל לבי
 עבדיה מלר זוטא אקרי ועמ״ש מזה בד״ה והיה מדי חדש שזהו ההפרש
 ביו שבת לחול שבשבת הוא עליות הדבור לבחי׳ תעגוג העלית וח״ע וזהו
׳ וז״ש ותקם את דבריר כי צדיק אתה וקימה  אם תשיב כו׳ ודבר דבר מ
 זו הוא ע״פ ב׳ בחי׳ הג״ל דשמים וארץ כו׳ רצוא ושוב כי השמים כסאי
 וזהו בחי׳ מלר עילאה כנ״ל והארץ הדום שלא יתפשט יותר מדאי כנ״ל:
׳ בי ארץ שפלות שמשפיל א״ע בבחי׳  (קיצור. ענין והארץ הדום מ
 שוב ועד״ז למעלה המשכה בעשיי׳ אן־ צ״ל הדום שרפרף
 בו׳ ואפ״ל שמים ג״ע עליון כנ״ל ע״י כסאי. והארץ ג״ע התחתון שנמשד
׳ והדום ג״כ פרסא שבבי״ע עצמו בין  מבחי׳ רגלי גה״י מדלג ומקפץ מ

 עולם לעולם כו׳ ואולי היכל ק״ק דעשיי׳ או דיצירה):
 ה ועתה צ״ל ענין ההפרש בין בחי׳ השמים כסאי והארץ הדום
 רגלי ובין בחי׳ השמים החדשי׳ כוי. דהנה ידוע שג״ע
 הוא רק לפי שעה ועיקר הגמול הוא רק באלף השביעי למחר לקבל
 שכרם והנה בזה הזמן הכל ע״י אתעדל״ת אתעז־ל״ע שלפי הערת המ״ן
 הוא המשכת המ״ד שהוא המשכת המוחין ולפי המוחין הוא הכתר
 שלפי ערד הפנימי בד הוא המקיף רק שכתר הז״א האמור למעלה
 הוא בחי׳ גדלות ואף בראשית בריאת העולמות שהיה שלא ע״י העלאת
 מ״ו אעפ״כ הוא ע״י שעלה במחשבה התענוג מההעלאת מ״ן שיהי׳
 אח״כ כמאמר בראשית בשביל ישראל שנק׳ ראשית ישראל עלו במחשבה
 שיעלו מ״ן וארז״ל ע״פ עם המלר ישבו במלאכתו במי נמלד בנשמתן של
 צדיקים והיינו ע״י בחי׳ בכל מאדר נמשד הכתר כנ״ל. אמנם לע״ל כתיב
 וגבה מאד פי׳ שגם המאד יוגבה ברום המעלות יותר מבחי׳ ההעלאה

 קיצור. כיון ע״ס שבנבראים איו ערוד כלל לגבי מהות ע״ם דאצילות
 איד אפשר שמע״ס דאצי׳ יומשד ויתגלה בג״ע לנשמות דבי׳׳ע

 אד זהו ע״י הפרסא שבין אצי׳ לבריאה והיא הנק׳ כסאי]:
 ג והנה בחי׳ כסא הנ״ל נמשד מבחי׳ שמים פי׳ שמים הוא תפארת
 דאימא שת״ת נקי שמים שכלול מאש ומים שהם חו״ג וגם
 שמים הם מקיפים והיינו תפארת דאימא שנעשה כתר לז״א אשר בחי׳
 כתר הוא יחידה שהוא בחי׳ מקיף והמקיף דיחידה הוא מקיף הראש
 והרגל בהשוואה אחת כמ״ש בע״ח שער העקודים פ״ה בהג״ה ממה״ק
 שלכן נק׳ יחידה כו׳ ולכן כמו שמקיף על חב״ד דז״א מלמעלה עד״מ
 כד הוא מקיף ג״כ מתחת רגליו מלמטה ולכן ממנו נמשד ג״כ הפרגוד
 והמסר שבין אצילות לבריאה(וכמ״ש בע״ח שמ״א שהמסר הוא החשמל
 שנמשד מבחי׳ בינה, ומבואר בהרמ״ז ס״פ יתרו(בדף ע״ח) שסוד החשמל
 הוא בת״ת בין דאימא בין רז״א נמצא שהמסר הנ״ל נמשר מת״ת דאימא
 וזהו השמים ממש כסאי, אלא שמ׳זמ מבואר שם בע״ח פ״א ואל תטעה
 לומר כי זהו האור המקיף כו׳ ע״ש, דהמסד הוא החיצוניות דת״ת דאימא
 ואמנם היחידה והמקיף דז״א הוא עןןמיות ת״ת דאימא ומ״מ המקיף עצמו
 הוא הגורם להיות בחי׳ כסא ומסר הנ״ל ולכו המסד הנ״ל נק׳ רקיע כנודע
 מענין יהי רקיע כו׳ ויהי מבדיל כו׳ ולכן נק׳ ג״כ ג״ע מתיבתא דרקיע
 לפי שהתענוג הנמשר בג״ע נמשד ע״י בחי׳ רקיע הנ״ל, ועמ״ש מזה בד״ה
, והגם שנאמר וממעל לרקיע  קא מיפלגי במתיבתא דרקיע אם בחרת מ׳
 כו׳ דמות כסא כוי, אד כי יש כמה בחי׳ מסכים ביו עולם לעולם יש שנק׳
 רקיע ויש שנק׳ כסא וע׳ במק״מ פי נח (דע״א בי) וס״פ ויגש ובע״ח שער
 כסה״כ), והוא ג״כ הגורם שנשפל הגוף בבחי׳ אחוריים לישב על הכסא
 ומאירים המדות דרך המסד שיוכל להיות בחי׳ השפעת חסדו בג״ע בחי׳
 זיו בו׳ והנה גם ביו אריר לאצילות יש ג״כ בחי׳ פרםא תפארת• דאריד
/  כתר לאו״א (ועמ״ש בביאור ע״פ כי על כל כבוד חופה ועייו בפ׳ נח דס״ה א׳
 והנה המשכת בחינת השמים כםאי:הנ״ל הוא ע״י תשובה עילאה בכל
 מאדר רעותא דליבא שזהו בחי׳ הכתר דכנ״י שהוא בחי׳ יחידה(ועיין בד״ד,
 כי על כל כבוד חופה הנ״ל וע״פ מקושש בעניו עושין רצונו של מקום) שמתוקף

 רצון זה שמעומקא דליבא אזי אין יוכל להיות במוחו שום הרהור ורצון אחר
 ע״כ נק׳ יחידה שאיו בלבו אלא אחד והוא כמו עד״מ כשמוליכין את האדם
 לדון דיני נפשות אין לו שום מחשבהורצון אחר רק לדבר זה להציל נפשו
 כו׳ שרצון זה לפי שנוגע לעצמיות נפשו ממלא כל מוחו ולבו ומקיפו מראשו
 עד רגלו עד שא״א ליכנס במוחו שום רצון אחר משא״כ ברצון שאינו גוגע
 כ״כ עד מיצר הנפש ממש אע״פ שנוגע לו הרבה כמו כשיעסוק בפרנסה
 ברצונו אעפ״כ יכול להיות אצלו רצון אחר ועד״ז יובן עניו בחי׳ יחידה
 באלקות שנגע כ״כ הרצון עד הנפש ממש ועד בכלל עד שאיו לו שום רצון
 אחר כלל וכלל מעניני עוה״ז כו׳ ועז״נ מכפירי׳ יחידתי לכן עי״ז ממשיכים
 ג״כ למעלה בחי׳ יחידה וכתר דז״א שיהיה השמים כסאי ולכו פעם נקרא
 בחי׳ תשובה עילאה בינה ופעם נק׳ כתר היינו תפארת דאימא שנעשה
 כתר לז״א(ועד״ז נק׳ שער החמשים דמנה בשם כתר וכמ״ש במ״א, וע׳
 בזהר ויקרא (דט׳׳ו ע״ב ודף י׳׳ו ע״א) בעניו תשובה וזהו נכון כסאד מאז
 ועפמ״ש םד״ה ביום השמיני שלח בענין אז תשמח כו׳ וזהו שארז״ל גדולה
 תשובה שמגעת עד כסא הכבוד וזהו ענין בינה מקננא בכורסייא ועי״ז
 נמשד תוספת אור בג״ע כי ולתבונתו אין מספר כתי׳ משא״כ על בחי׳ מל׳
 נאמר המוציא במספר צבאם וע״י כורסייא נמשר בג״ע מבתי׳ בינה

 ולתבונתו כו׳ וזהו שבינה ותבונה נק׳ העולם הבא):
 (קיצור, והנה כסא ופרםא הנ״ל שרשה נמשר מת״ת דאימא שהוא
 'כתר לז״א המקיף ונק׳ יחידה וגם ביו א״א לאצי׳ יש ג״כ
 פרםא שנמשר מת״ת דא״א שנעשה כתר לאו״א והוא נמשר ע״י תשובה
 עילאה בכל מאדר יחידה שאינו סובל שום רצון אחר כו׳ נכוו כסאד מאז):
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 נת׳ שהמשכה זו שרשה מלמעלה מהקו וחוט כר כמ״ש מזה ע״פ ואכלתם
 אכול). אך השמים והארץ דכעת לא שיתבטלו לגמרי רק גם הם יתעלו
 ויעמדו לפני למעלה מהפרםא כי כעת הכל בירורים אבל לע״ל שלא יהיה
 שייך עוד בירוריו שכבר נתברר הכל בהיום לעשותם יעלו הם ג״כ לפני
 (ועמ״ש כעין זה בביאור ע״פ והיה מספר בנ״י בו׳ אשר לא יספר בו׳ ובפי׳ הרמ״ז

 במדבר דקי׳׳ז סע״ב) כן יעמוד זרעכם כתיב אור זרוע לצדיק שבחי׳ צדיקים

 זרוע להם האור מכבר ובבעלי תשובה זורעי על כל מים שזורעים תמיד
 ע״י שמהפכים חשוכא לנהורא כו׳ והבטיח להם הנביא שכ״ז יעמדו לפני
 כנ״ל ושמכם הוא בחי׳ ויעש דוד שם היינו הארץ כו׳ יעמוד ג״כ לפני
 ועמ״ש בד״ה הבאים ישרש שבחי׳ הזריעה זהו דוקא בבחי׳ ארץ היא כנס״י
 וזהו ענין ושמכם. והיה מדי חדש כוי. פי׳ שיש ב׳ בחי׳ בעליית הנשמות
 לעתיד לעמוד לפניו ית׳ שיש שיתעלו לגמרי שיעמדו שם תמיד וע״ז נאמר
 כן יעמוד זרעכם ושמכם ויש שלא יתעלו לעמוד לפניו תמיד כי אם מדי

 חדש ומדי שבת יתעלו גם הם להשתחוות לפני כוי:
 קיצור. עניו השמים החדשים כו׳ מקיפים ופנימים חדשים שלא באו

 עדיין בהשתלשלות ונקי עומדים לפני למעלה מהפרסא:

 והמשכ׳ דבחי׳ ככל מאדר כי הנה מאד אותיות אדם והענין כי בחטא אדה״ר
 ירדו העולמות ולע״ל יתעלו העולמות כמו שהיה מקומם באמת. עיין מזה
 בספר הגלגולים פי״ז אד לא זו בלבד כ״א שיומשכו נשמות חדשו׳ מה שלא
 נכללו באדה״ר כלל והם גבוהים ומעולים מכל הנשמות שנכללו באדה״ר
 וכמ״ש בספר הגלגולים פ״ז שבחי׳ יחידה דנשמות אלו הוא למעלה גם
 מיחידה דאצי׳ שבאדה״ר והיינו לפי שהם יומשכו מפנימיות עתיק משא״כ
 בכל ההמשכות עכשיו הוא רק מחיצוניות עתיק ופנימית עתיק הוא למעל׳
 מהשבירה והתיקון והוא ענין אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת לגמרי וזהו
 עניו השמים החדשים והארץ החדשה המשכת מקיפים ופנימים חדשים
 שלמעל׳ מהשבירה והתיקון כו׳ שהם מ״ן ומ״ד כו׳ אשר אני עושה שנמשכי׳
 באתעדל״ע לבד עומדים לפני לפני הפרסא וגם פי׳ לפני שהוא מפנימיות
 עתיק(וזהו ההפרש ביו השמים כסאי כו׳ שנמשכים ע״י אתעדל״ת וא״א
 להמשיר רק מחיצוניות עתיק ע״כ נק׳ כסאי במשל היושב על הכסא שרק
 אחוריים שלו נמשכים על הכסא ועד״ז נאמר וראית את אחורי ופני לא
 יראו משא״כ בהשמים והארץ החדשים כתיב עומדים לפני דייקא שהם
 מפנימי׳ עתיק שלמעלה מעלה לאין קץ מבחי׳ אחוריים וחיצוניות ובמ״א

 הוספות
 קיצור* ע״פ הנך יפה רעיתי

 למעל׳ מבחי׳ רעיתי פרנסתי שזה אינו אלא בהתלבשותו בחו״ב שייר לומ׳
 אכלתי יערי כו׳ אבל באתרי׳ לאו אורחי׳ למיכל בחי׳ סוכ״ע שלמעל׳ מהחכ׳
 כו׳ וע״כ ההשפע׳ הבאה משם הוא רק עד״מ תענוג הראי׳ בבחי׳ הסתכלות
 עין בעין יראו וע׳ מ״ש בד״ה ואתחנן גבי ואראה את הארץ כר וזהו הנמשד
 ע״י עיניד יונים בבחי׳ אהבה בתענוגי׳ לאםתכלא ביקרא דמלכא, ועמ״ש

 ע״פ חכלילי עינים מיין:
 (ד) ובזח״ג האזינו(דריצ ע״ב) פי׳ הנד יפה רעיתי קאי על מדרגת
 הנשמות שנקראים למען אחי ורעי. וא״כ הנר יפה הב׳ י״ל
 על נשמות שהן בבחי׳ דודים והוא ב׳ בחי׳ דלבבתני אחותי כלה. ומ״ש
 בד״ה שה״ש בענין יחו״ע למם״נ באחד ויחו״ת בשכמל׳ץ בכל נפשר ע״ש.
 וע׳ בוח״ב פ׳ פקודי(דף ת״ד). ובמדרש פי׳ הנר יפה במ״ע הנר יפה
 במל״ת ועמ״ש מעניו מ״ע ומל״ת בד״ה שחורה אני ונאוה. ובד״ה אלה
 פקודי. ולשון הנד יש לומר ע״פ מ״ש ברבות בא פט״ו ע״פ הן עם שכל
 האותיות מזדווגים א״ט ב״ח בו׳ חוץ משני אותיות הללו הן בוי ע״ש, והענין
 כמ״ש ברבות ס״פ ואתחנן כל מה שבראתי בראתי זוגות שו״א כר. אבל
 כבודי אחד ומיוחד כר ע״ש. והיינו כי בע״ס שייר זוגות משפיע ומקבל
 והם נקראים חמה ולבנה אדם וחוה כר. אבל הוא ית׳ חד ולא בחושבן והנה
 הנשמה אע״פ שנמשכה מהכלים דע״ס חב״ד כר מ״מ בבחי׳ יחידה
 שבנפש מלובש ניצוץ אלהות מבחינה שלמעלה מהחכמ׳ כמ״ש בע״ח שמ״א
 ע״פ אני אמרתי אלקים אתם ועמ״ש בפ׳ ואתחנן בד״ה ענין ק״ש אחד
 ואהבת וע״פ ולא תשבית מלח. וע״ז רמזו ברבות בענין הן עם כו׳ כי א״ב
 דא״ט ב״ח מורה על ע״ס כמ״ש בע״ח של״ד אכן בחי׳ הן שאין להם זוג זהו
 ההארה מבחי׳ שלמעלה מהחכמה הנק׳ ראשית ועמ״ש בד״ה ביום השמיני
 בפי׳ וקדם צרתני. וז״ש הו האדם היה כאחד ממנו וארז״ל ברבות בראשי׳
 פכ״א כיחידו של עולם כוי. וזהו הן הם יודו ויברכו כוי. ועל זה משבחה
 הנר יפה, בחי׳ הו נמשר ומתלבש בכף שהו חו׳׳ב כמ״ש בוח״א חיי(דקכ׳׳ג א׳)
 ועמ״ש בד״ה שאו את ראש כו׳ לגלגלותם בעניו מבו עשרים שנה ומעלה
 כו׳ ע״ש ומזה נמשר הנר יפה רעיתי כו׳ כנ״ל והנה ארז״ל בשעה
 שהקדימו ישראל נעשה לנשמע קשרו להם שני כתרים וזהו ב״פ הנר

 יפה אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע:
 שו׳׳ה הנשמות — י״ל: ־ יש לפרשו. - כ״ה בגוכתי״ק.

 (א) רעיתי מפרנסתי שממשיכים גילוי אור א״ס במחשבה עילאה,
 והיינו ע״י ועמד לא חפצתי וזהו הפי׳ השני דרעיתי לשון

 אהבה וריעות, ועמ״ש מזה בד״ה אני ישנה גבי רעיתי:
 (ב) וכתיב יפה את רעיתי רעו״ד כתרצה הרצון שבמוח ואהבת ב״פ
 אור. ועמ״ש בענין הרצון שבמוח שהוא בחי׳ חכמה
 המקבל ממזל ונוצר חסד ונוצר אותיות רצון בביאור ע״פ וידבר משה אל
 ראשי המטות. ורעותא דלבא הוא הנמשר מההתבוננות בינה לבא ועמ״ש
 מזה בד״ה עיני כל. ג״כ בפ׳ מטות. וע״ז משבחה הנד יפה רעיתי. יפה
 כתרצה. ועי׳׳ז ממשיכים התלבשות אא״ס בחב׳ ומדות. וע״י התלבשותו
 בחכ׳ נק׳ אב ונמשר משם החיות בהנשמות שנקרא רגל ברא כרעא דאבוה
 (ועמ״ש בביאור הזהר ר״פ כי תשא גבי והדל לא ימעיט כוי) שנמשר בכל
 אחד הכה מחכ״ע לבוא לבחי׳ ביטול ממש כח מה וכמ״ש בסש״ב ס״פ י״ח.
 ועד״ז יובן ענין אביל׳ מצה בפסח שנק׳ מיכלא דמהימנותא היינו מה שהוא
 ית׳ רועה ומפרנס הנשמות שנמשר מבתי׳ מוחין דאבא בבל נפש בו׳ ועמ״ש
 בת׳׳א ע״פ כי אתה אבינו וע׳ מזה ברבות כי תשא ס״פ מ״ו. ויש להעיר
 מזה ג״כ לענין פי׳ שנקראו היו״ט שלש רגלים כי הם מקראי קדש ונמשד
 מבח׳ קדש העליון בבחי׳ הנשמות שנקראו רגל כרעא דאבוה כוי, ועיין
 במא״א (אות ריש סעיף ט׳) בפי׳ ג׳ רגלים ובלק״ת מהאריז״ל ם״פ משפטים
 בענין ראיה ברגלים. ועד״ז י״ל בפי׳ מצות נ״ח עד שתכלה רגל מן השוק
 שע״י המשכת השמן והאור שמבחי׳ מוחין דאבא עי״ז יומשר החיות בבחי׳
 הנשמה שנק׳ רגל כמ״ש נר לרגלי דבריה שיכלה מבחי׳ השוק וטורי
 דפרודא הרומזים לתשוקות ותאוות גשמיים ולהיות אליו ית׳ תשוקתו וע׳

 במדרש ג׳ שוקין הן. ומ״ש ע״פ פקדת הארץ ותשוקקיה:

 (ג) ופי׳ הנר יפה. היופי הוא מהתכללות כמה גוונין יחד והיינו ענין
 אהבה שהיא גוון לבן עם יראה ,גורן אדום (וזהו המשל כברזא
 סומקא לםוםיא חיוורא כי לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיר רעיתי. ועד״ז נאמר
 דודי צח ואדום) וגוון הממוצע בחי׳ רחמיי. ואח״כ נמשד בחי׳ יופי מלמעל׳.
 יאר פניו אתנו. ע״ר הקב״ה מושר עליו חוט של חסד כו׳ וזהו עניו שופרי׳
 דר׳ אבוהו מעין שופריה וזהו הנד יפה הב׳ ע״ד תתן אמת ליעקב כמ״ש
 בביאור ע״פ אלה מסעי, ואח״כ יש עוד עלייה יותר בחי׳ עיניד יונים. והוא

 שויה >ועמ*ש — ימעיט כוי): בגוכתי״ק אין כאן סוף מוסגר.
 c קיצור להנדפס לעיל יג, ג.
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• 
 מראי מקומות והוספות להערות וציונים

 מראי מקומות לפסוקי תנ״ך, מרז״ל וכו׳ כה
 הוספות להערות וציונים קמה
 רשימת הכתבי יד קסב
 רשימת מאמרי הלקו״ת ע״פ סדר השנים קעה
 רשימת ראשי תיבות קעז
 פאקםימיליות מבת״י הלקו״ת קעט
 פאקסימיליא החוזה עם דפוס האחים ראם קפה

 1) נדפסו בהוספות ללקו״ת(זיטאמיר, תרי״א).

נדפסו שתי הנוסחאות מפני השינוים שבאו בהשניות.  2) הו הסכמות הנ״ל(בהוספת עוד חתימות) - ו
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 ב״ה

 פתח דבר
 מכ״ק אדמו״ר זי׳יע

 להוצאה הראשונה

 בחוברת זו באו: א) מפתח ענינים. ב) מפתח שמות ספרים ואנשים. ג) השמטות בלקוטי
 תורה. ד) לוח התיקון1. ה) הערות וציונים. ו) דפוסי הספר לקוטי תורה (רשימה קצרה). ז)

 פאקסימיליות: 1) השער דהוצאה הראשונה. 2) השער של ההוספות ללקוטי תורה.

 בראש החוברת באה אגרת הקודש2 מכ״ק מו״ח אדמו״ר ע״ד הדפסת התורה אור ולקוטי
 תורה3. ללוח התיקון צרפתי ג״כ ״לוח התיקונים״ - צילום מהנדפס בהוצאת תרס״ד״. כן נדפסו
 בראש ההערות וציונים, ההערות שנעתקו מגכתי׳׳ק כ״ק אדמו״ר מהורש״ב וכ״ק מו״ח אדמו״ר

 על גליון הלקוטי תורה שלהם5.

 הלוח התיקון (החדש) נערך עפ״י התיקונים של הרה״ח הוו״ח וכו׳ הר״ר אשר ז״ל שו״ב
 גראצמאן על גליון הלקוטי תורה שלו. וכ״ק מו״ח אדמו״ר אמר, אשר, בכלל, יש לסמוך עליו

 בזה.

 ב״הערות וציונים״ באו ציונים לאותם המאמרים שנדפסו במקום אחר (בשינויו וכן איזו
 הערות ומ״מ.

 כ׳ מנ״א ה׳תשי׳׳ט, שנת השבע, ברוקלין, נ.י.

 1) ראה לעיל בהקדמת המו״ל שבראש הספר.

 2) בהוצאה הנוכחית הוספנו גם אגרת הקודש של כ׳׳ק אדמו״ר ה״צמח צדק׳׳ - בה מדובר ע׳׳ד מאמרי לקר׳ת.
 3) נדפסה גם ב״במפתחות והערות׳׳ לספר תורה אור.

 4) נדפס גם בהוצאת תש׳׳ח.

 5) הערת כ׳׳ק אדמו׳־ר זי׳־ע לאחרי זנזן: לאחרי ההדפסה, א״ל כ׳׳ק מו״ח אדמו׳׳ר - שכל ההערות הז של אביו כ׳׳ק
 אדמו״ר נ״ע (אלא שנכתבו בהפסק זמן רב, ולכו שונה כ״כ הכתב).

 הערה: הדפים והעמודים אשר בהמפתחות וכו׳ - הם על פי הוצאת ווילנא תו־פ׳׳ח. הוצאות הקודמות (לבד הראשונה) וכו
 שלאח״ז - הו כמעט דף על דף דהוצאת תרפ״ח.
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 אגרת הקדש
 של כ״ק אדמו״ר ה״צמח צדק״

 אודות ההו״ל של הספר תורה אור*

 קושט אמרי אמת ניתן לכתוב ולהודיע על אודות ספר תורה אור הנדפס עתה מחדש אשר
 הוא אמרות טהורות דברי אלקים חיים אשר נדברו ויצאו מפה קדוש עליון רבנו הגדול גאון עוזינו
ן נ״ע מ ל ד ז ו א י נ  עטרת ראשינו כבוד אא״ז מו״ר הגאון אור עולם כקש״ת גדול מרבן שמו מ״ו ש
 זי״ע, ובו מאמרים רוב הדרושים שמשנת תקנוא״ו עד סוף תקע״ב אשר הרבה מהן שם רבנו ז״ל
 בעצמו עין עיונו עליהם וחגיהם והסכימה דעתו הקדושה להביאם לבית הדפוס ואחריו כ״ק דו״ח
 אדמו״ר הרב נ״ע הי׳ ג״כ חפצו להדפיסם דברים כהווייתן כפי אשר יצאו מפורש מפה קדוש רבנו
 הגאון ז״ל נ״ע אלא שלא הי׳ רצון קדשו להדפיסם ציבחר ציבחר עד אשר ילוקטו לאחד אחד וזה
 כמה שנים אשר אספתי ולקטתי אחד אחד כתבי קדש הנ״ל והוגהו כפי האפשרי כי מפני ההעתקות
 רבו הטעות סופר במאד. וסודרו על סדר פרשיות התורה והספר כולל שני חלקים, חלק הראשון על
 שני חומשי התורה וחנוכה ופורים גם כמה דרושים לחג השבועות זמן מתן תורתינו בפ׳ יתרו וקצת
 לפסח בפ׳ ויקהל, וחלק השני אי״ה על שלושה חומשי התורה ושה״ש ומועדים ור״ה ויוכ״פ, ומעלת
 הספר אין מהצורך להודיע ולא לדידי והסכמתי הוא צריך וגם כי דברי יהי׳ ממש בשרגא בטיהרא,
 והאמת עד לעצמו כי בו ימצאו מרגוע לנפשם החפיצים ומבקשי ה׳ ותורת אמת, וברוב המאמרים
 מבואר קצת דרכו בקודש אשר האיר נתיב והופיע הדרך ילכו בה בעבודה שבלב זו תפלה, ובנר
ד כמו1 ואהבת בגימט׳ ב״פ אור ומי כמוהו מורה ״ ו א י נ  מצוה ותורה אור ושם המחבר נאה לו ש
 דרך סלולה להורות וללמד לעם ה׳ דרכי ה׳ הליכות עולם לו וכל דבריו כגחלי אש להלהיב
 הלבבות ולקרבן לאביהן שבשמים, ולהמשיכן על אפיקי מים חיים התורה והמצוה וכדכתיב כל צמא
 לכו למים, והשי״ת יזכינו ויקיימנו ונחי׳ לפניו לימים אשר תמלא הארץ דעה את ה׳ וגו׳ ב״ב

 כיר״א ד׳ אהובם ד״ש המודיע נאמנה

 ג׳ שבט תקצזיין

 *) נעתק מהקדמת המו״ל(דהוצאה הראשונה) של ספר המצות - דרד מצותיד - לה״צמח צדק׳׳.
 1) ראה ג״כ החוברת י״ט כסלו ע׳ ט׳. בית דבי ח״א פכ״ה ע׳ קמ.



 אגרת* הקדש
 של כ״ין מו״ח אדמו״ר
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 חנוכה ופורים, ובפרשת יתרו מאמרים לחג השבועות ובפרשת ויקהל מאמר לחג
 הפסח. וחלק שני כולל מאמרים לספר ויקרא, במדבר, דברים, לראש השנה, יום

 הכפורים, שבת תשובה, סכות ושמע״צ, שמחת תורה ושיר השירים.
 את הנוסח של שני השערים סידר כ״ק רבנו צמח צדק בעצמו, ונמסר לבית דפוסו

 של החסיד ר׳ שבתי ז״ל בקאפוסט.

# # # 

 בשנת תקצ״א, הגיש וואלף טוגענדהאלד - אחד ממשכילי ווילנא ומבקר
 ספרים עבריים שמה - הרצאה לשר ההשכלה דמדינת רוסיא על אודות החסידים

 וספריהם בהתנגדות גדולה אליהם.
 ובשנת תקצ״ג הלשינו ליב מערקל ויעקב בערנשטיין - שני משכילים
 מוואהלין - לשר הפנימי דמדינת רוסיא על עדת החסידים ששיטתס היא נגד תורת
 ישראל ונגד האנושיות והיא סכנה לא רק לעם ישראל אלא גם למלכות רוסיא,

 ויציעו:
 א) לבקר כל ספרי ישראל רלדוך בשריפה כל אשר ימצא ביניהם מספרי
 חסידות. ב) לסגור כל בתי הדפוס העברים שבמדינה ולהשאיר רק שלשה מהם,
 בזיטאמיר, בריסק ושקלאוו. ג) להעמיד מבקר מומחה בשלשת הדפוסים שישאירו,

 שלא ירשה להדפיס ספרי חסידות.
 על יסוד המלשינות הנ״ל התחיל שר הפנימי לעסוק בחקירות ודרישות על
 אודות הדפסת ספרי ישראל בכלל וספרי חסידות בפרט, וכשלש שנים עברו בחליפת
 דברים בינו ובין שר ההשכלה ושרי הפלכים מתחום מושב היהודים, עד אשר ביום
ו לר, ה׳ מרחשון תקצ״ז(27 אקטאבער 1836 למספרם) הודיע שר  הרביעי פרשת ל
 הפנים את גזירת המלה א) לבקר את כל ספרי ישראל הנמצאים בכל מרחבי מדינת
 רוסיא ואת החשודים - לשרוף באש. ב) לסגור את כל בתי הדפוס העברים ברוסיא,

 ולהניח רק שנים, אחד בווילנא ואחד בזיטאמיר.
 ובחדש טבת תקצ״ז נסגרו כל בתי הדפוס העברים ברוסיא, וישאר אר דפוס

 השותפים ראם וטיפאגראף בווילנא.
 בין שאר הדפוסים נסגר גם הדפוס בקאפוסט ולא הספיקו להדפיס רק את

 חלק הראשון של הספר תורה אור בלבד.
 הדפוס האחד שנשאר בווילנא לא הספיק - כמה שלא עבד - למלאות את
 דרישתם של עדת ישראל ברוסיא אפילו ספרי רומ״ל, חומשים, סידורים, סליחות,

 מחזורים, הגדות, קינות ותהלים וכדומה ומכל שכן שארי ספרים.
 אמנם הרשתה הממשלה גם דפוס שני בזיטאמיר, אבל מסיבות שונות לא
 נפתח איזה שנים, ורק בשנת תר״ה בחכירה פומבית שנתקיימה בעיר קיוב עלה בידי
 האחים הרבנים שפירא מסלאוויטא,לחכרו בסכום גבוה ובשנת תר״ז קבלו את
 האישור ונגשו להדפסת ספרים, ואז התחילו לחשוב דבר הדפסת חלק השני מספר

 ״תורה אור״.
 אבל במשך עשרת השנים הללו - משנת תרצ״ז עד שנת תר״ז - נודע
 להחסידים אשר מאמרי רבנו הזקן שנדפסו בתורה אור יש עליהם הגהות וביאורים
 של כ״ק רבנו הצמח־צדק ויתחילו להפציר ברבנו אשר לחלק השני ידפיס גם את

 ביאוריו והגהותיו.
 בראשונה אמנם לא חפץ רבנו הצמח־צדק להדפיס את ביאוריו והגהותיו, אבל
 בינתים אירע דבר אשר הכריע דעת קדשו להסכים על זה. והוא: בשנה ההיא נמלאו
 שמונה עשרה שנה לנשיאותו של כ״ק רבנו הצמח צדק, ויחלום חלום אשר זקנו הוד
 כ״ק רבנו בא אליו לבקרו ויבקשו להדפיס הגהותיו וביאוריו למאמריו, ומ״מ העלים
 הדבר עד אשר גם שלשה מבניו חלמו החלום הזה ויספרו לאביהם. ואז הסכים
 להדפיס את הגהותיו וביאוריו לחלק השני של ספר ״תורה אור״ ובשנת תר״ח

 הדפיסוהו בזיטאמיר ויקראו לו בשם ״לקוטי תורה״׳.
 ובכן הנה הספרים,,תורה אור״ ו״לקוטי תורה״ הם שני חלקים של ספר אחד
 ושניהם מאמריו של כ״ק רבנו הזקן, אלא שהחלק השני נדפס יחד עם ביאוריו

 והגהותיו של כ״ק רבנו הצמח־צדק ונקרא בשם ״לקוטי תורה״.
 הדו״ש ומברכו בכוח״ט,

 [החתימה]

 ב״ה, ח׳ אלול תרצ״ט
 אטוואצק.

 ידידי וו״ח אי״א מוה״ר
 שניאור זלמן שי״,

 שלום וברכה.

 במענה על מכתבו בשאלה על אודות הספר ״תורה אור״ שנדפס בקאפוסט
 שנת תקצ״ז, אשר על השער הראשון כתוב שהוא חלק ראשון, וא׳׳כ היכן הוא

 החלק השני.
 כשה״ כ״ק אאזמו״ר הרה״ק בעל צמח צדק בן עשר שנים כבר הי׳ רגיל
 בכתיבה תמה באותיות מזהירות, ובמהירות גדולה כזו אשר עמוד בן שלשים
 וחמש שורות הי׳ כותב במשך חמש, שש רגעים וקביעות היתה לו לכתיבה כשלש

 שעות מדי יום ביומו, והשיעור דש׳׳ק ויו״ט הי׳ משלים במוצש״ק ובמוצאי יו״ט.
 כ״ק אאזמר׳ר הרה׳׳ק מוהריץ התאונן פעם לפני הוד כ״ק אביו הרה״ק
 בעל צמח־צדק על המלמד ר׳ גרשון שהוא מכביד על תלמידיו ביותר, ויען לו
 הוד כ״ק אביו זו היא הכבדה, הכבדה זו אינה מגעת לאותה ההכבדה שהכבדתי

 על עצמי מבן תשע שנים והלאה בדיוק שמירת זמני השיעורים בלימוד וכתיבה.
 ובשנת תקס״א, כשנתפס הוד כ״ק רבנו הזקן בפעם השני׳, התחיל הוד

 כ״ק אאזמו״ר בעל צמח־צדק לאסוף מאמרי כ״ק רננו הזקן ולהעתיקם.
 לפי סיפורו לכ״ק בנו אאזמו״ר הרה״ק אדמו״ר מוהר״ש הנה מאחר חג
 הסוכות תקם״א כשהובילו את רבנו לפטרבורג - עד בואו חזרה בקיץ שנה ההיא
- כבר היו באמתחתו יותר מאלף ומאה בויגיןג העתקות מאמרי כ״ק רבנו הזקן,
 ומשנת תקס״ב עד שנת תקע״ג - שנת הסתלקותו של כ״ק רבנו הזקן - עלו
 ההעתקות יחד עם ההנחות על המאמרים ששמע בעצמו על ליותר מעשרת

 אלפים בויגין.
 מסודר נפלא הי׳ כ״ק רבנו בעל צמח־צדק, וזמן קבוע הי׳ לו לכל לימוד
 ולימוד ביחוד ומשנת תקס״ד והלאה קבע לו שיעור מיוחד ללמוד דרושי הוד
 כ״ק אדמו״ר הזקן ויעטרם בהערות והארות ממדרשי חז״ל מאמרי הזהר

 וביאורים עפ״י שיטות ספרי הקבלה והמחקר.
 כבר מסופר במקום אחר4 אשר כ״ק אדמו״ר צמח־צדק מנה שלשה דברים
 שבזכותם הצליח בשנת תר״ג בפטרבורג באספת הרבנים׳ ואחד מהם הוא זכות
 שלשים ושתים אלף השעות אשר טרח ויגע בדרושי הוד כ״ק רבנו הזקן במשל

 שלשים השנה - תקס״ד־תקצ״ד - עשרים שעות לשבוע.
 ובשנת תקצ׳׳ב עסקו שני מעתיקים בהעתקת דרושי הוד כ״ק רבנו הזקן,
 כפי אשר סדרם הוד כ״ק אאזמו״ר בעל צמח־צדק, כסדר פרשיות התורה,
 מועדים ושיר השירים וההגהות הערות והארות של כ״ק רבנו צמח־צדק על

 הדרושים הללו העתיקו בכרכים מיוחדים.
 כשלש שנים ארכה העתקתם.

 ובשנת תקצ״ד נתעורר חתו הוד כ״ק אדמו״ר האמצעי, ה״ה הרה״ח ר׳
 אהרן בר׳ חיים משה בר׳ אלכסנדר סענדער בר׳ צבי משקלאוו, גיסו ומחותנו של
 הוד כ״ק אאומו״ר צמח צדק להדפיס את המאמרים הנ״ל, ובהסכמת ועזרת כ״ק

 צמח־צדק הדפיסום בשם תורה אור.
 הספר ״תורה אור״ כפי אשר סדרן הוד כ״ק רבנו בעל צמח־צדק כולל
 מאמרי רבנו הזקן בשני חלקים, חלק ראשון מאמרים על חומש בראשית ושמות,

 c נדפס ג״כ ב״מפתחות והערות״ לספר תורה אור(ברוקליז, תשט״ו).
 1) בו הרה״ח בו׳ ר׳ דובער משה ז״ל שמוטקין(דאקשיץ). למד בישיבת תומכי תמימים
 בליונאוויטש(בשנות תר״ס-תרם״ה בערר). אחרי נשואיו דר בווארשא ועסק במסחר. ממייסדי
 ישיבת תומכי תמימים שם בשנת תרפ״א. בסוף ימיו היי מסחרו בספרים. הו״ל במה ספרים
 ומהם - עפ״י הוראת כ״ק מו״ח אדמר׳ר - הוצאה חדשה ומתוקנת של ה״תורה אור״*. בשלהי

 שנת תש״ב נספה בווארשא. הי״ד.
 2) ראה ״התמים״ ח״ג ע• כה.

 3) ה״בויגיף הוא בו שמונה עמודים 8°.
 4) יומן י״ט מ״ח תר״ס.

 5) בארוכה עד״ז - בקונטרס ״הצמח צדק ותנועת הההשכלה״.

 6) בתו״א ס״פ תשא נזכר (בהגהה) השם לקו״ת. - אבל הגהה זו נתוםפה, בהוצאה השני׳
 *) ראה עיד הוצאה זו ב״נזפתוזות והערות״ לספר תורה אור(דף קלט, א) הוצאה ד. של התו״א, שהופיעה לאחרי הדפסת הלקו״ת.



 מפתח ענינים ה
 (ע״פ סדר הא״ב)

- מספר לקוטי תורה -
 אות הראשונה מציינת - החלק. והם: שמוח - ח״א, ויקרא - ח״ב, במדבר - ח״ג, דברים - ח״ה שה״ש - ח״ה.

 אות השני׳(והשלישית) - הדף, אוח האחרונה - הטור.
 נסמן מקום תחלת הענין ורק פעם אחת בדרוש וביאוריו — מלבד באיזה מקומות

 אין) בנב (או״כ תושיע) גטוב (בנשמות. מי יודע
 רוח בנה״א גוי) דיגג (תורה, אהוי״ר. בנשמות)
 דנטב (או״ב תושיע) הלהב (ב. חזקה מא.) הלזב

 (או״ב שוויז). עיי״ע אסור, בטול.
 אד׳, שם א.: בלבב (מל׳ בירידתה לבריאה) גלטב (א.
 כח אד. א. מי) דנאג(א. הי. א. דין. א. מי) דצבא
 (מל׳ בירידתה לבריאה) הבג(א. שפתי - תהלתח

 המאא(כנ״ל). עיי׳׳ע שילוב.
 אהכה: אהב (ב׳ אופנים) בבא (אה״ר דועמד לא
 חפצתי, אה״ז דנפשי אויתיח בלוב (בבחי׳ פנימי,
 מקיף) בלטד (אה׳׳ט. אחותי רעיתי. כמים כאש)
 במזא (מטו״ד, שלמע׳ מטו״ד) במזד (הליכה) גטד
 (אה״ע מעלתה על אה״ר) גיגד (אהמ״ס, רז סוד)
 גיחב (פנים ואחור באהב״ת) גכגד (אהמ״ם) גכוב
 (ל׳ רצון) גכחג (כאש, כמים) גכטג (אה״ט.
 דאברהם דאהרן. ל׳ אבה אה״ד אה״ע) גלחד
 (עמידה הליכה) גמבג (עבודת הא. אה״ע וא.
 מםוכ״ע. אות ברית. קדושה. א. רעה) גנדא (פנים
 ואחור בא. א. בהשגה, שלמע׳ מהשגה) גנחד (בב׳
 יצריו - גם יצה״ר - ודא הוא רזא) גסגא (אש
 מים, ראי׳ שמיעה) גסוב(אה״ע אה״ר) גסזג(אה״ר
 שבבחי׳ מתנה. שע״פ טו״ד. אהב׳׳ת) גפגד (בן
 לאב, אשה לאיש. כמעלת הזהב. בת מטרד בת מי
 זהב) גפחד (בי׳ התכללותה מכל ז״מ) גצב
 (אהב״ת) גצדא (אה״ע אה״ח גצוג(בחי׳ בא.) דבג
 (ל׳ אבה וה״א נוספת - הבל הלב) דדא (מצוה
 ראשונה) דחד (שבבחי׳ בטול, צמאון) דיגג (ארי׳
 בהמה, אה״ר אה׳׳ע) דטזד (א. זוטא, אה״ר,
 אהב״ת) דיטד (בחי׳ בא. כפה עליהם הר בוי)
 דכוב (א. שמחב׳, מבינה) דלחג (אהמ״ס, קוש׳׳י)
 דמאד (דפני׳ הלב, דחצו׳ הלב) דמבג (כנ״ל)
 דמבג (וישכם אברהם בבקר אהמ״ס. תעירו
 תעוררו, ב׳ בחי׳ א.) דמהא (ב׳ בחי׳ א.) דעחד
 (אה״ט אה״ר) דפד (ואהבת ל׳ ציווי ל׳ עתיד.
 אהב״ת) דפוג(בב׳ יצריו. אה״ט - צל. אה״ר מים
 ונעשה קרח) דצבד (אהמ״ם בלא הרגש) האא (וא.
 אחר מס״נ דאחד ע״י בשכמל״ו) ההג (א. גלוי׳
 אהמ״ס, אש לבנה שחורה. שרש אהמ״ס) היגא
 (ככסף כזהב) היזא(אבה בתוס׳ ה״א) הכבב (אה״ר
 א. זוטא) הכדד (מהתבוננות בממב״ע בסוכ״ע)
 הכטב (אחותי כלה) המהב (אהמ״ס ושלמע׳ הר

 והר ההר. ואהבת ב״פ אור).

 אהבה, בכל לגבך, נפשך, מאדך: בלבג. גכגד(נ.
 מ.) גלחד (ל״נ, מאודך. עמידה, הליכה) גמבג(מ.)
 גנחד (ל. בב׳ יצריך ודא הוא רזא) גפאג (נ״מ,
 אה״ע אה״ר) גצאג (מ. בכל ממונך) דלאג. דלחג
 (נ״מ, צדיקים בע״ת) דפד (לנ״מ, נה״ב נה״א בע״ת)
 דפוג (בב׳ יצריך) היזא (מ.) הכטב (בכל ל. ב׳
 לבבות בקדושה. א. אחותי כלה) המטב. עיי״ע

 ואהבת.
 אהוי״ר, דו״ר: גהד (גילוים ע״י מצות) גכג(פסוד״ז
 יוצ״א, אה״ע ק״ש, שמו״ע. מררי גרשון קהת)

 אבל: בכחג.
 אבנים: גחכ (אותיות) גכגג(אב׳׳ט) דהא (וגללו את
 הא.) דכהד (אב״ט. שהם, ישפה. א. אקדח, חפץ)
 דכזנ (אב״ט. כוכבים. איבן) דםטג (א. בקירטא)
 דעהד (אם א. הוא נימוח) דצטד (מל׳ א. מאסו
 הבונים גוי. ויקח מאי. - עלי׳ שמן) היגא (נקיבת
 אב״ט. חרוזים. איבן. ויקח מא. המקום וישם
 מראשותיו) הכחא(א. לבנה) הכטג(אב״ט. חרוזים).

 אבק:דלטד.
 אברהם: גכטג (א. אהרן) דמבג (וישנם א. בבקר.
 אהכדס) דנגא(עד א. לא הוי זקנה) דנוב(אבר מה)
 דצוג (א. יצחק) הטד (יצא ממנו ישמעאל) הלדג
 (עיני האדם לא תשבענה) המדא (נדיב. וישכם א.

 בבקר).
 אברים: אגב (א. החיצונים, הפנימים) גיגא (מצות)
 גיזנ (החצוי, הפני׳. א. שאין בו עצם) געד (מצות)
 געדא (החצוי הפני׳) גצאד (כנ״ל) דמהג (מחוסר

 א.).
 אגדה: בהג.

 אגודה: דמד.
 אגוז: הדא(כנס״י).

 אדום: דלאב. דלבג. הידא.
 אדון עווינו - בעדנו: במדב. גלחד.

 אדם: בחד (דכרי׳, יצירה, עשי׳) בכנב. נכחד (בן כ׳
 שנה. מוחין דגדלות) בלהג (כי הא. עץ השדה)
 כלזג (כללי. מתיקון, דצ״ח מתוהו. כתר. בעל
 בחירה) במגד (דברי׳ יצירה עשי׳) גבא (כ׳ שנה)
 גדג(א., לא א.) גהא (עולם קטן) גטג(א. לא א.)
 גיטא (ב׳ בחי׳ א.) גנוב (מקשר דצ״ח למקורם)
 גכטא (שמעל הכסא, שמתחת לכסא) גלאג (א.
 ודצ״ח. א׳ ד׳ ם׳) גמגד (א. ודצ״ח) גנחא (כלול
 מדצח״ס) געגד (כי הא. עץ השדה) געטד (כל
 כחותיו משם הוי׳. מדר׳מ רצון ורעדכ״ר) גפאב
 (א. ודצ״ח. אחור וקדם. אדה״ע. דכרי׳ יצירה עשי׳
- א׳׳ק תהו תיקון) גצבד (כ׳ שנה) גצהא (דברי׳
 יצירה עשי׳) דכחד (נוח לו של״נ. כל העולם ל״נ
 אלא לצות לזה) דמבא (נעשה א. בצלמנו
 כדמותינו) דפבב (כי הא. עץ השדה) דפוג(אחור
 וקדם צרתני) דפטב(כללי) דצד(האדם, הוי׳) היאג
 (אדה״ע, אברים גידים, או״כ) הכגג (בז׳׳א מן
 החוטם. לא ישב א. פרצוף א.) הכהא (א. איש
 אנוש. א׳ דם) הכטב (אותיות מאד. א. כמראה א.

 א״א ז״א. לב הא. לא.). עיי״ע קטן.

 אדם כי יקריב גו׳: בבב.
 אדם קדמון: בכד. בלחב. במגד. בנאד(עתיקא דלעילא
 מא׳׳ק) גפבד. גצהא. דטזב (פה דא׳׳ק) דעאא (מלי,

 יסוד דא״ק) דפטב. האג. היחא(כתר הכללי).
 אדה״ד: באב. בחב. ביד. בחד. בלוד. גנבא. גנבג.
 דמזב. דנחא (ר״ה יוהכ׳׳פ) דצגג(קומתו ק׳ אמה)

 הנב.
 אדם ובהמה: בבג (נה״א נה״ב. זו״ן) בחב (או״ב
 בנשמות) ביטב (כנ״ל) בלזא (במל׳) במבד (בםוכ״ע

 א
 אב: גפדג(א. בעלה) גפהא (מפר הנדר) גצהב (או״א
 בנים ב״ב, חו״ב חגית נה״י) דידא (א״מ בעשיית)
 דפגב (אהמ״ם) הידא (א״מ רוענו; א. שבשמים)
 היטג (א. שבשמים) הלאג (א״מ) הלנא (ראשית
 ההשתל׳) המוב (או״א נניס ב״ב, חוי׳נ חג״ת נה״י).

 עי׳׳ע אהבה, בן.
 אבא, חכמה: אזד (אחוריים דא. פני׳ דאמא) נדא
 (מגבו׳ דא. חם׳ דאמא) בוא(גנו׳ דא.) בלדג(לבוש
 הפנימי לא׳׳א) ננבד (ח.) גיגא (ח. סר׳מ במחי
 תחלה) גטוד (ראשית הגילוי. יםו״א) גכוד(כח מה.
 נק׳ לפעמים דיו) גלג. גלדג. גלוג (פני׳ א. פני׳
 עתיק) גלטנ(מלכוש הפני׳ לאיא) ג$ודד(יוד. עדן)
 גמטג(ח. מו״ס, ח״ע שלמע׳ גם מכתר) גנגב (בח.
 שורה פוכ״ע נכחי׳ או״פ או או״מ) גנטא (נק׳ דין)
 גפזד (גם הכלי בבחי׳ בטול) גצאד (אמת. ב׳ בחי׳
 ח.) דוד (דעת אחוריים דח. ראי׳ אחזה) דידא
 (א״מ. ר״ר. מושפע מפני׳ דיקנא) דכטד (בח. יבנה
 בית. יר״ע יר״ת. נק׳ דין) דמטד (פני׳ א. פני׳
 עתיק - וש״נ) דנהא(או״כ הח.) דפד (גם ח. יאיר
 נגילוי) דפהג (כנ״ל) דצהב (מהח. !ולמטה ער׳ע.
 הח. ע״י שעדות. נחשל״ת) הזד (אר׳נ הח.) הכוד
 (א. ויש״ס. שמו לחם. התחלת האצי') הלבא (ודע
 התלבשות במדות. ח. אינה נק׳ מסך. מוחין דא.
 יסו״א) הלהג(פני׳ דא. אחוריים דא& המהד (ח״ע

 ח״ת. חותם שוקע נולט).

 עיי״ע איזהו ח״ אם אין ח., אוז, אתה, גבורות,
 והה., חד, ח., יסוד, נהנים, מו״ס, פ*יג, עץ, ראי׳,

 שמן, תורה(נחשל״ת), ת״ח.
 אבא, מוחין דא.: אוג. ביאד (מד״א. מ. דאימא) נכדג
 (כנ״ל) גמהד (מ. דאר׳א) גנהב (כנ״ל) דפא (כנ״ל)
 הלבד(עצמיות מד״א, הארתן. מ. דאו״א, חלב יין).
 או״א, יזו״ב: אונ (אין יש) נכחד (נק׳ נ6תרות) בלגד
א (אין יש) ע  (אין יש) בלטא (מלבישים יונקים) ג
 גכדד (נקודה עיגול) גנזג (ע״מ ועשה׳׳ד אמירה
 דבור) גפוא (אין יש. נקודה בהיכלא) דבטד (ע״כ
 יעזב איש - ודבק באשתו גו׳ בניך בוניך) דנזג
 (חר׳ב דא׳׳א) דסבד (כי או״א עזבוני וי״י) דסזא
 (כנ״ל. או״א בן נת) דפא (רחוק קח!כ) דפגב (כי
 או״א עזבוני) דפהב (בעבודה. תושב״כ שבע״פ)
 דפטב (ני או״א עזכוני וי״י) הכזב (אורות אבא
 עיקרים) הלטב (מעין נהר) המזד (הפכים. חבורם).

 עיי״ע הנן, הנסתרות, הוי׳ שננפש, יחוד, מוחין.
 אבות: נאג. נלהג. נמהנ, גידג. גמאד. גסבד. גפגג.
 דידב. דמא (זכות א. תמה, לא תמה) דנגא. דנחא
 (פסח שמעות סוכות) דצאד(א. אמהות) הטוא(חיי
 א. אמהות למעי מא. היו עקרות). עיי״ע שנטים,

 מ״ת.
 אבית!: נוא(א. אניו וא. רכו כוי) דלננ. דסא.

 אביון: דמחד.
 אבימלך גכהא.
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 נ: גכאא(פשוטה) דבב (כנ״ל).
׳ ם׳). מ ) ג ב כ  ם: ד

 ע: אוב (רבתי) גנוד (כנ״ל) דדד (כנ״ל) דיבד (כנ״ל)
. רבתי). ׳ י  דלב(תלו

 צ: גפזא. עיי״ע צלם.
 ק: עיי״ע דבור(מוצאות).

 ש: בלזב. גכזב (של ג״ר, ד׳ ראשין) גפד. הלחא

 (עילאה, תתאה).
 ת: במגג. בנגב.

 אז: דפחא.
 אז יגקע כשחר - תצמח: בחד.

 אז ראה ויספרה גר: דעאג.
 אזוב: גנזב. גםד.

 אזכיר את שמי: המאא.
.  אזרח: דיחא. דפבב. דפחג

(א׳ ח׳ די. אמליכחי׳ כוי) גכטד. געא(יחיד ג  אחד: בכג

 בו׳ ולפני אחד כוי) גפוא (א. יחיד) דיאג (כנ״ל)
ק א.) הלחב ר ׳ל. פ ׳  דיגא. דצאד(א. אחת) הכטג(כנ

 (א. אחת היא יונתי) המאד(בנ״ל) המגא(כנ״ל).
 אחוריים: גנטב (בא״א ולא כע״ק) דוד (א. בחכ׳)

 הלטד(אחרי). עיי״ע פנים, פב״פ, שכחה.
 אחור וקדם: גפאב (או״ק בכמה דברים) היחד (או׳׳ק

 צרתני - כפכה).
ה א.) הכטג(כנ״ל) ל כ ) ד ח א. רעיתי) ה )  אחותי: בלטג

א. רעיתי יונתי תמתי). עיי׳׳ע אמי.  הלדא(
 אחזה: עיי׳׳ע ומבשרי, חזה.

 אחזתיו ולא ארפאנו - הורתי: גאג.
 אחים ורעים: עיי׳׳ע נשמות.

 אחליפו דוכתייהו כוי: דיבד.
 אחסנתוי דאו׳׳א: אזב.

 אחרי ה״א תלכו - תדבקון: דיטב.
 אחת: גצוב(א. שאלתי גוי). עיי׳׳ע אחד.

 אטבח כוי, א״כ: הנאד.
 איי: אהא. גצוד. דעהב. הלאד.

 איהו וודח אוג״ח: אגב. דיטא. דכזב. הלטג.
 איזהו גבור - מלוכד עיר: גידב.

. דעהב. דצאב. ד מ  איזהו חכם - הנולד: ג
 איזהו חסיד - קן דילי׳: גלא.

 איזהו שוטה - שנוחנין לו: בגד. בכבא. געוב.
 גצאג. דלגא.

 איכה: דמזב.
 אילן: בלהג(אדם) גצדא(א. ובו יבג״א). עיי״ע שדה.

 אילפא: המאב.
ג(אילתא דדלגא לטורא חשוכא).  אילת: גפז

 אימא, בינה: ביאא (ב. נק׳ עתיק) בכבד (רקיע)
 בלוא (ה״ג דב. מקיפים דב. עלמא דחירות) במוא
 (חצו׳ ב. פני׳ ב.) גסגג (ים הקדמוני מעין גנים)
( ת י ח  גפהב (מוח ב. ב. לבא. שע״ב) גצא (עלמא ד
 דיטג (אם אין ב. אין דעת. מ׳ ס׳) דכטג (בן יי)
 דנזא (שופר. ב. דא׳׳א. עלמא דחירות) דעטד
 (מביאה שמחה. תושב״כ. ם׳׳ת) דפחד. המוא. (נה״י
׳ ת״ת דא.). עיי׳׳ע או׳׳א, ג(פי  דא. הר ע״ג הר) המז
 אם, בנהר, בעבר, ולתבונתו, בתר, מלי, שער,

 תפארת.
 אין: במבד. בנד. גיבכ. דצב. עיי״ע אני.

ד שיכלו כל הנשמות). ע ) ד ג ס  אין בן דוד בא פוי: ג
 אין הגליות מתכנשות אלא בזכות ממשניות:

 במחד. דאג.

 אורח: דכאד (חד א. תרי״ג א.) דצא. היבב (א.
 כנשים. לרוץ א. א. צדיקים. א. דרך).

 אורד: בנדב.
 אוח: גמבג (א. ברית, אהבת סוכ״ע) דכאג (אותו

 תיראו).
 אותיות: באב (רברבן זעירן) בטזד (א. דו״מ) ככדד
 (וקדושה, דלעו״ז) בכחד(לבוש, המסתירים) בלחב
 (רברבן בכתר) במאב (ס״ר א. שבתורה) במגב
 (לבוש לשכל) במהא (בחי׳ בא. למעי, בנפש) בנגא
 (כנ״ל. דמו״ז) גחב (אבנים. בתים חצרות. א.
ת) גכוב (ב׳ בחי׳ א. שבעש״מ) ו  ושכל) גיאג(המשנ
 גנחא (שרשם למעי מהחכ׳. מנחי׳ אוירא) דצדא
 (תמונתן הלמ״מ. מקום מציאותם. גליד ברוחא
׳ נא.) הבד (סוסים)  וכביש נאשא) האג (כמה נחי
 הדב (הנפש מלאה א. למעי. א. מחו״ד. הצמצומים
ס״ר א. ) ג ) הו  עד שיתהוו א. כל א. שאין גויל מ׳
. המח׳ דינים) א ) ד ב ל  ם״ר המשכות לס״ר נשמות) ה
 הלגג(א. לא ראינו. הא. שאלוני על כני ועל פית״צ)
ה עד״מ נ ל ת כחות כוי. העולה על מ כ ש מ ה ) א ח ל  ה

כל א. שאין גויל כוי). ) ג  תיבת אמת כו׳) המו

 אותיות:
׳ וא׳׳ו) א ) א ד ל ד (י׳ ו׳ י׳) כ ד נ  א: באא(זעירא, רבתי) נ
ת המשך. קמץ) גכאא. גלהג. ו א ) ב א מ ) נ י ת נ ר ) נ ח ל  ב
ן י׳ ו׳ (א׳ ה״א) גסגד (נ׳ יודי״ן שנאי. נתסלי ג ז נ  ג
א׳ ני) דכזג. ) טנ  ד׳) גצאג(מה מאה) דטא(סוכ״ע) די

. בלזב. דיטב (א׳ כ׳). בג  ב: בנ
 ג: געטנ (ג׳ י׳ די). עיי״ע דכור (מוצאות).

. י ת נ ר ) ג א ל ב (מלי) ב ל ׳ דלות) נ ל ) ג ו  ד: אוב (רבתי) ב
 מלי) געטב (גי. י׳ ד׳) גפד (ד׳ ה׳) דדד (רנתי)

 דלהא(רבתי).

נ (אות א מ . נ ד ו ל נ (מלי) נ ל  ה: אאא. אחג. בידב. נ
׳ י׳ ה׳) גנזג ד ) ג ד מ . גבא. גזד. גיא. ג ד נ  המשך) נ
 (ה׳ א׳) געהא (עילאה תתאה) גפד (ד׳ ה׳) גפהג
 (מורה על ל׳ זכר) גפטד(וא״ו דה״א ראשונה. וא״ו
ד (כנ״ל) דעדד ס  זעירא) דנזג (עילאה תתאה) ד
 (אתא קלילא דלית ב״מ) דצבג (המכפלה) דצגג.

׳ ההין ומילוי הה׳). עיי״ע הוי׳. ב  דצטד(

ח ש מ כ (אות ה א מ . נ ד נ ל . בידא. כבבא. נ נ ג י  ו: בזא. נ
 גזד. גכגב. גכהד. גנחא. גסד (זעירא, רברבא)
ה יו״ד) דמג ש א ר ) ג ט כ  דפהד. דחא (ו׳ דוהנורא) ד
׳ י  (ו׳ י׳) דנבב (קוציו ושערות, יודיו ואוי״ו) דסאב(

 וי). עיי״ע הוי׳.

 ח: בלוד.
 ט: בלוד.

 י: אאא, אגד. אחג. במאב (אות המשו• חיריק) במגג.
׳ ומילוי׳) י ) נ ח נ . גמג. גמדד. ג ד מ ׳ ומילוי׳) ג י  גכא(
׳ י׳ ג דה אוכמא) געוג. געטב( קו נ  גםד(זעירא) געאד(
 די) גפהד. גפוב. גצהב (מתחילה הקוץ) דכסג (ו׳
ת הפעולה) דמטד ד מ ת ה ) כ ה מ ׳ ו׳) ד י  ראשה יי) דמג(
ד ס ׳ וי, קוציו ושערות) ד י  (מורה על העתיד) דנבב(
נ ט חו דיודי״ן) ההא. ה ׳ ו׳) דסדא(פתי י )  (טפח) דסאנ
 (י׳ אחרונה שכשם ס״ג) היזא (י׳ כ׳, ח״י) היחד (נ׳

ת וייצר). עיי״ע דכור(מוצאות), הוי׳. נ י ת נ  יודי״ן ש
. מאתך מאת נ׳). עיי״ע ר ת  כ: היזא (י׳ ני. ב״פ ע״ס. נ

ר (מוצאות). ו נ  אנכי. ד
 ל: עיי״ע צלם.

׳ סי) מ ) ג כ כ  מ: גבב (פתוחה, סתומה) דחד (סתומה) ד
 דצגכ (פתוחה, סתומה). עיי״ע צלם.

 גמגד (אהוי״ר ותומ״צ, פנימי ומקיף. תכלת ולבן)
 גנדא (דהשתל/ שלמע׳ מהשתל׳) גצוג (למע׳
 אהוי״ר כ״ח) דזד (הפכים. התכללותם זמ״ז.
קעה. אש מים)  מריחוק מקירוב. דו״נ) דיזג (הר נ
 דמגד (א. שנותנים במתנה) דצאג (נא מראי׳
 שמיעה) הטוג (גילוי הא. נקל מגילוי הי.) המוא

 (חותם בולט שוקע).

ת ק״ש וק״ש ו נ ר  אהוי״ד, דו״ר רו״ד: געגא(פסוד״ז נ
 שמו״ע. שם הוי׳) דיטד(שם הוי׳) דלאא. המוא.

 אהי׳, שם: אזד.
. אברהם. זקן. א ) ג ט כ  אהרן: אוא. כזד. גגא. גכאא. ג
רות (מהי הג נ . נשיאים משה) ג א ) ג א ל  א. נשיאים) ג
ה א.) דפחד (כנ״ל) ש מ ) א ח פ  ההשפעה. ורכ חסד) ג

 גפטד (כנ״ל). עיי״ע נשמן.

 אוהל: געדג. הוא(א. קדר) הזג(כנ׳׳ל) היא(כנ״ל).
. גכד. דסזג. . גאנ א נ  אוהל מועד: נ

 אוז: גלבג.
 אוזן: דסגב (מלאכים).

.  אויב: דצחא(מלאכים)
. גנחא. גנחכ. גפזג. דנגא. הגא ב ג נ  אויר, אוירא: נ
 (א. אור) היגכ (א. דכיא) היזג (א. התחתון חם

 ביותר) הלכ (א. שעל קרומא) הלגא(בנ״ל) הנג.

׳ חוזק). עיי״ע פתחי לי. ל ) ג ה ל  אולם: ה
ם אינה נצחית) גמגא (לע״ל יקיימו ש פ נ ) ג מ  או״ה: ג
. ישראל, אלקים א ) א פ  מצות שאשה חיינת בהם) ג
. ישראל, אמונת א ) ד ה ל לע״ל יתבררו) ד  הוי׳) דלב(

 ממכ״ע סוכ״ע) עיי״ע מדין, עמלק.

 אומן: עיי״ע ואהי׳ אצלו אמון.
 און: געאד.

 אופנים: גיחד (א. חיות) גכחד (א. שרפים. רעש)
 גמזא (כנ״ל) דעדד (א. שרפים. א. הקדש שלמע׳
 מקדוש) הדג (א. שרפים, משפיעים מקנלים, אש

 לבנה שחורה) הזא(והא. ינשאו לעומתם).

ת  אוצר: דלבב (של יר״ש. אהמ״ם) הכדד (א. מתנ
 חנם).

: בנבג (למעי, כנפש, א. השמש) גלדג (חכ׳ ר ו  א
 שבחכ׳) גסגג (ע״ם דאו״י דאו״ח) גצהכ (יהי א.
 ויהי א.) דיבג(ה״פ א. מים חסד) דכזד (או״י או״ח)
נ לגנוז) כ (כי טו נ ל  דלאג (א. וישעי אויפ או״מ) ד
 דעחא (כנ״ל) דפזא (כנ״ל) דפטד (כנ״ל) דצדד (א.
 הגנת) הדג (א. חשך מלמעלמ״ט מלמטלמ״ע. כי
א כיום אי). עיי׳׳ע נר. ר ב נ ) ד ט נ  טוב לגנוז בחשך) ה
נ (למע׳ ד  אוא״ם, א״ס: אזנ (ולא איו לו תחלה) ב
. החא (הארה. פי׳ בחי׳ ג נ א (הארה) בנ נ מ  מע״ס) ב

 אחרונה שבא״ס. הכרח לפי׳ א.).
 אוד זרוע לצדיק: הלחכ.

ת או״ח). עיי״ע או״פ, ל ע מ ) ג ז י  או״מ, אור חוזר: ה
 אספשא״מ, בע״ת.

 אי״פ ואו״מ: כבבג. בכחד. גכהא. גמוג. גנבב.
א. וישעי). עיי״ע תומ״צ. )  דכאד. דלאג

 אוד שבעת הימים: במזג. דכג. עיי״ע והי׳ אור.
 אור שנברא ביום אי: כיג. גיחד. גסטד. דקא.

 אורות וכלים: בכחג (א. פשוטים) כנאג (כנ״ל.

. נ  שרשם מקו ורשימו) גלזד (בקיעת הכ.) גפז
 גצבד. גצדא. דיבד (אחליפו דוכתייהו) הזד (או״כ

 דע״ס) היטד (או״כ דתקון).
 או״כ ולבושים: גככג. הנג.

.  אור מים רקיע, אמד: ככבד. גפדב(תורה)



 מפתח ענינים ו

 אסור לאדס כר מאכל לבהמתו: במטב. בנב.
 אספקלריא שא״מ: דמזג. דצב. דצבב. הכחב.

 המבד. עיי״ע מראה.
 אסתלק: דלבג(פי׳ שיומשך ממקום גבוה יותר) גלוב

 (כנ״ל).
 אוי: בהד. גסטד. דסזא. דעדא. דעזב.

 אפיי: במג. במחב. בנא.
 אפר: גנוג. גסא.

 אפרסמון: הבד(א. דכיא).
 אצילות: בלדא(גם א. צמצום) גבב (א. שבבי״ע) גגג
 (לא יגורו רע) גטזא(חכ׳, רה׳׳י) גנבד(נק׳ חכ׳ כי
 בו חכ׳ דא״ק) גפגא (פי׳ להוסיף אור בא.) דיבא
 (ממוצע) דמטב(נמצא גם למטה) דנוג(עשי׳ שבא.
 מל׳) דפב (אצי׳ ברי׳ שבא.) הדד (אבי״ע שבא.)

 הכגא(מתחיל ממו״ס שבא׳׳א).
 אכי״ע: בחב (בנשמות) במדא (דכללות העולמות)
 גיטא (י׳׳ע בנשמות) גנחג (בא. בריאה שמאלא
 אתכליל בימינא) גסטג(כתר, חו״ב, ז׳׳א, מלי. גילוי
 כ׳׳ע בע. דוקא) גצהא (דכללות. הוי׳ אחת וקוש׳׳י

 כתר דכללות) דכאב(א. שבא.) דעג(א. שבא.).
 אצי׳ ובי׳׳ע, חאקס: בכד (לאחר הבירור, קודם לו)
 במגד. גטב (בית וחצרות) גנג (ביטול ואהוי׳׳ר)
 גסחג(בינם מסר אבל הארה בוקעת המסך) געגב
 (פירוד בינם רק בכלי) גפבג (בי״ע מא. ע׳׳י
 שבה׳׳כ) דלגד(לאחר או קודם הבירור) דצאד(ע׳׳י
ח הלגא (בבי״ע ע׳׳י מסח הלטג (עניו ס  חלון, מ
 המסך שבינם) המבג(בי״ע מא. ע׳׳י השתל׳) המטד

 (פרסא בינם).
 ארון: גםוג(בינה במות ארנון) דנזג(א. כפורת) הבג

 (אותיות נורא). עיי״ע משכן.
 ארז: גנוב. גסד. דסחד (א. ברוש). עיי״ע אני כברוש,

 לעולם יה׳׳א.
 ארי׳: בזד. בכטב (אור יי) גיאא. גיחד (ב״פ א. תבל)
 דיגב (ק״ש) דיגג (אהבה או יראה) דכוג (כתר

 דקליפה) דעחד(דאכיל קורבנין) הטד(א. שור).
 אדל אפים: גלטב.

 א״א: בלטא (ז״ת, מו״ס) בנדג. גזא (נה״י דא״א
 מתלבשים בז״א. לא יום ולא לילה) גכהג (חסד
 דא׳׳א) גמזד (לבוש דע״ק) גמחד (נפש כל
 האצילות. נשמה ורוח דא״א) גנאג (נק׳ ג״כ
 עתיקא) גנוג(מל׳ דא״א. ג״ר דת) המוב (ג״ר דת

 דא׳׳א). עיי״ע כתר, ע׳׳ק, שערות.
 ארנון: גסוג.

 ארץ: גהב ( כנס״י. מל׳. א. לא שבעה מים. רצוא,
 רצון. לרוקע הא. גו׳) געטג (א. העליונה) דגד
 (ארצה״ח) דדב. דטא (ג״ע) דידג(א. דמפקא מזון.
 א. חמדה) דיזג (א. הרים ובקעות) דנד (א.
 העליונה) דנוב (לה׳ הא. גו׳ על ימים יסדה) דעדג

 (נה״ב). עיי״ע ים, לא, שמים.
 א״י: גלוג(זבת חו״ד. אוכלת יושבי׳. דלמע׳ דלמטה.
 דומ״ע) גלזב (כנ״ל) גמד (ארץ מושבותיכם. כנען.
 אוכלת יושבי׳) גמגד (רוב מצות מעשיות בא״י)
 גפטב (תתפשט בכל העולם. א״י וחו״ל) גצדא
 (גבולי א״י) דטזג (כנען. ע״י המילה) דמאג (זבת

 חו״ד. תושבע״פ) דצבג(א״י חו״ל).
 אש: בלבב (שבאדם) במחג(שחורה לבנה) גוא. גיאא
 (שלמע׳ במשכן, מקדש, לע״ל) גמב(שרפים. באדם.
 א. אוכלה א.) גמדד(אש י׳, אש ה׳. אשישןת. שלמע׳

 אליו ולא למדותיו: בנאג. גלד.
 אליעזר בן דודדייא: בכוג. דנדב.

 אלכסון: דמג.
 אלם: געטג.

 אלמלי שמרו - שבתות בהלכחן: אבג.
 אם: דפהד.

 אם: דלב(א. בנים. שלח תשלח גו׳) דלבד(א. הורתי,
 תושב״כ, שבע״פ) דפחד (א. בנים. שלח תשלח גו׳.
 אם הבנים שמחה) ההד(בני א.). עיי״ע אימא, אמי.
 אם אין חכמה אין יראה כר: בוד. גטוד. גכאא.

 גפחא. דכדג.
 אם בחקותי חלבו גו׳: במהא. במזג. במחג.
- יאסוף). ) ד ה ס  אם ישים אליו לבו גו׳: ג

 אם רץ לבך שוב כוי: בכדג. גנהב. גנוב. זפוג.
 אמונה: גסאב. דדא(א. דעת. א. דלעו״ז. א. אמת. ורעה

 א. ע״י תומ״צ) דמוב(חדשים לבקרים רבה א.).
 אמות: המטג(ג׳ א. אמ״ש).

 אמי אחותי בתי: בלהא. גלחג. געדג. גפדד. דלאד.
 דמדד. דצג. הכאג(אמי) הכדב(אמי).

 אמילפ: דצד(ב׳ פי׳).
 אמידה: גלטב (א. דבור) גנזג(כנ״ל) היבא.
 אמלאה החרבה לא נתמלאה כוי: ביאב.

 אמן: אגג. גמחב (בשעה שישראל אומרים איש״ר
 הק׳ מנענע בראשו) גסהב (כל העונה איש״ר בכל

 כחו כוי) דיחג(איש׳׳ר מברר לעלם ולע״ע).
 א«״ש: המטג(ג׳ אמות כוי).

 אמת: במא (א. שפת א. א. לא. ח״פ א.) גפגג(היפר
 כזב. יעקב) גצאד (חותמו של הק׳. תיקון הזי.
 תליא בעתיקא. יעקב) גצהד (חותמו של הק׳) דהא
 (א. אמונה) דיזא (א. ואמונה כל זאת וקים עלינו)
 דפאג(א. האדם, א. הוי׳) דפגא(תתו א. ליעקב -
 מימי קדם. וא. הוי׳ לעולם הודו להוי׳) הלחב (א׳

 מ׳ ת׳ ג׳ עלמין).
 אנא בכח כוי: גלדד. גנזב (אב״ג כו׳ בגימט׳ תולע.

 קרע שטו. שקו צית) גפחד. גצאב.
 אנוש: הכדד.

 אני: דפג(אם אני כאז הכל כאן) הבג(וא. תפלה).
 אני אין: גיחג. גמזג. דנגג.

 אני היום ילידתיך: דפהג.
 אני הוי׳: גטג. גמזג וב״פ אני י״א) גמחב (כנ״ל)

 דפהא(א״י הוא שמי) הכחד(ב״פ אני י״א).
 אני הוי׳ לא שניתי: בנאג. דנחג. דסאד (- לא

 כליתם) הזד.
 אני ישנה גוי: הלגג.

 אני כברוש רענן: בכוב. דסחב. דםטג.
 אני לדודי ודודי לי: דלבא (- בשושנים) דלגא

 (כנ״ל) דסדא.
 אני ראשון ואני אחרון: באד. גמזד. גפאא.

 דמוג. היגב.
 אנכי: גמחד (אנא נפשי כתבית יהבית) גפב (א. מי
 שא.) דלאד (א. טוב לד מעשר בנים) דמהד (א. א.

 הוא מוחה גו׳) דםהג(כנ״ל) הלהג(ב״פ א.).
 אנכי אני: בלדד(כתר מל׳) דםחב. הלהג.

 אנכי ה״א אשר הוצאתיר מאמ״צ: גאב. גיג.
 געדב (אי״א) דיחא (אי״א) דמהב (אי״א) דעבד

 (אי״א). עיי״ע וידבר.
 אסור: גפדב (א. והיתר) גפהא. דסאג (תפוס

 בביהא״ס) המאב (א. והיתר).

 אין התינוק יודע לקרות - דגן: ביבב. ביגג.
 בלוג. גיג. גיאג.

 אין לך עשב - וא״ל גדל: געחב (הגידול ולא
 ההתהות).

 אין מלד בלא עפ: גוב. גסחא. דמדד. המג.
 אין עומדין להתפלל - ראש: גלהא. געאג.

 איני יודע באיזה דרו מוליכין אותי: בנד.
 גפטא. גצב.

 איסר: גפוג(המתפלל צריר שיכרע עשיא״כ לבו).
 אירומין, נשואין: בנא. גחד(ע״י טבעת. צ״ל ״לי״)
 גטז(תומ״צ) גסחב (כנ״ל) געדג(כני׳ל) גפדג(א״נ.
 נערה המאורסה) גפהב. דצאב (ע״י טבעת. נותן

 פרוטה. מקודשת לי) דצדא. הגב. המחא.
 איש: גמדג(א. כי מאיש לוקחה גו׳. אש ה׳ י׳) גפדד
 (אישי, בעלי) הכהא (אדם א. אנוש). עיי׳׳ע אשה,

 זאת הפעם.
 איש מזריע תחלה - זכר: בבג. ביזטג. בכא. גוג.

 גמוא. גצבג. הככב. המהד.
 איתמר: אהד. גככב. גכהב.

 איתן: דיחא. הבא.
 אכזריות: הוד(דקדושה).

 אכילה, אכו״ש: בזא. ביגב (מחי׳ את האדם) בטוב
 (כנ״ל. אכו״ש) בלוא (בירור) בלחג, גזא (מגשם)
 גכוא (א. וברהמ״ז) גכטא (א. ריח וממוצע) גלאג
 (בירור) גמאד. געוא (א. למעי) געזד(לחמי לאשי)
 גפאב (למע׳ למטה) היגד (כנ״ל) הלבב (לנשיי
 מלאכים) הלדב(למעי). עיי״ע לחם, מלאכה, תפלה.

 אכל בי עשרה שכינתא שדיא: דםטב.
 אכלו רעים שחו ושכרו דודים: בטוג. הלבג.

 אכלתי יעדי - עם חלבי: גפגד. גצדב. דיטד.
 דלבא. הלבב. הלדב.

 א־ל, שם: גחג(לבי ובשרי ירננו א״א חי) געבד. גפטב
 (א. אד׳ בגימט׳ כו׳ ע״ז) גצג(א, עליון גמח״ט -
 לב״ב) דחא. דלבב. דמבד (א. עולם ולא העולם)
 דמגג(כנ״ל) דמדג(א. עליון) דסד(מי א. כמיר גו׳.
 א״ע גמח״ט) דצגב(נהירו דחכ׳< המג(א״ע גמח״ט)

׳ לב״ב למען שמו באהבה).  המוב(אבות מ
 אל יאמר אדם א״א פו׳ שבשמים ג!ד עלי: דטד

 (אינו בבע״ת).
- נוטרה ) ד ה  אל תראוני שאני שחרחורת גו׳: ה

 את הכרמים).
 אלדד ומידד: גלחב.

 אלה: אדג. גהד.
 אלה מסעי בנ״י גוי: גפחא. גפחג. גפטב. גצאא.

 אלה פקודי המשכן גו׳: אגא - אחד.
 אלקים: בוג(ק״כ צירופים) גהד(פלג א.) גטוג. גמזג
 (א. חיים) גמחג(צחוק עשה לי א. שרית עם א.)
 געבא(עובד א. ויכל א. ק״כ צירופים מדא דבריאה
 עד מל׳ דעשי׳) געגב (אלקינו דוקא: בשם א. א.
 בקרבי. עובד א.) געטג(א. אלים, אלם י׳. ויכל א.)
 דיבג(א־נו) דכבב (עובד א. בגימט׳ הטבע) דלחא
 (א. - מדות) דמחב. דנגב. דעבא. דפחג(הודו לא.
 הא. כל״ח) הלאב (רוח א. חיים חכי) הלבא (ויאמר

 א. ויכל א.). עיי״ע דמעה, הוי׳ אלק׳.
 אלקיס חיים ומלו עולם: בלאג. גפזג. דזא.

 אלו דברים שאדם אוכל פרותיהן כוי: בלחב.
 דמחג(צדקה).

 אלו־ה: דפטב.



 מפתח ענינים

 בן, שם: גנחד. גםטא (תערובות טו״ד. עה״ד)גצבב
 (אין בו שט מ״ב) הטזב (נק׳ מכפלה). עיי״ע מ״ה

 וב״ן.
 בן: געג(בן. עבד) גצהב (ב. בני ב., חגית נה״י) דיאג
 (בן סורר ומורה) דבב (בן, עבד) דכטג (בניד
 בוניך. כן עבד. שלח תשלח גו׳. בצדקה תכונני.
 בן בת חתן כלה) דמאד(אהבת בן לאב ב׳ אופנים)
ד נ  דפבא (בן חכם ישמח אב) דצדב (בן עבד, ב
 בוניך. כרעא דאבוה. נה״י דאו״א מוחין לז״א)

 היחב(בניך בוניך).
 בן עוה״ב: הכטד(שנולד מבור׳ ע.).

 בן עזאי: הלוב.
 בן ג׳ שנים מכיר אברהפ את בוראו: בלא.

 בנהר יעברו ברגל שט נשמחה בו: ביאד. דפחד.
 בנות ירושלים: הוג.הכבב.

 בנות ציון: חכבב. הכבד.
 בנות שוח: ביאג.

 בני אלקיפ: געטג(ב. א., בני אלים).
 בני חיי ומזוני לאו בזכותא בוי: גטוא. דצטד.

- ) ג ו ע  בניהו: דכטד (- פעלים וישימהו דוד גוי) ד
 מקבציאל).

 בנימין: דכזד(ותקש בלדתה). עיי׳׳ע יוסף.
 בנין: עיי׳׳ע בית, בו(בונד).

- ארץ כנען).  בעבר הנהר ישבו גו׳: במהא(
 בעל תשובה: דטד (יאמר אי אפשי). עיי״ע במקום,

 נשמות ירידתו, צדיקים, תשובה.
 בעלי עסקים: געדד. דעדב. הלאג. המדד.

 בצלאל: גכאג. דטא. דסאג. דעוג.
 בקעה: דיזג.

 בקד: בלזב(אברהם) הלג.
 בר: עיי׳׳ע לויתן.

׳ שיתף  בראשית: געטד(בראת יש) דגדד(מתחלה מ
 עמו מדה׳׳ד) דצוד (ששת ימי ב.) הטזד (בשביל

 ישראל שנק׳ ב.). עיי׳׳ע עש׳׳מ.
 ברוך: בכבג. דאג(ב׳ פי׳. כ. ברכה) דבא (ב. שאמר
 והי׳ העולם ב״ח כו׳ ב״א כוי. י״ג המשבות) דמוב
 (ברוך שאמר - ועושה) דנהב (כנ״ל) דעה (ב.
 כבוד ה׳ ממקומו) חכחד (ב׳ פי׳) המזב (ב. כבוד

 י״מ). עיי׳׳ע קדוש.
- שמים וארץ). ) א ח  ברוך אבדם לא״ע גוי: ד

 ברזא סומקא כוי: דלגא. הנאג.
 בריאה: דכג (ברא, ונבראו) דכוד (כנ״ל) הידג

 (בראת, נברא) המאד(ונבראו). עיי׳׳ע התהות.
 בי״ע: בלאב (געה״ע געה״ת עוה״ז, ראש גוף רגל)
 גחד (שרשם מתיקון הראשון) גכגד (געה״ע
 געה״ת עוה״ז, ראש ג״ר) געדב (יחידות עשיריות
 מאות) הלזג (מקיף פנימי חצו!) המגא (יוצ״א

 ובורא חשד). עיי״ע אבי׳׳ע, אצי׳ ובי״ע.
 ברייתא: המאב (ב. משנה) המבד (ב. משנה. בזמן

 הגלות) המדב.
 בריש הורמנתא - בטה״ע: במוב. גנטג.

 ברישא חשוכא והדר נהודא: אגד. גפוא. גצבד.
 דחד.

 ברית: דטוא (ב. בברהמ״ז. ב. ותורה. כשם שנכנס
 לב. ב״י לתורה. ג׳ ב. י׳׳ג ב.) דיזב (ב׳ בחי׳ ב.)

 דמגא(בר״ה) דמדב(כנ״ל).
 ברכה: בכבג. בכוא (ב. השחר) במחב (ב. מבחי׳
 סתים) במטא (ב. יצחק לעשו) גכזא (ב. בראש ב.

 בגין לאשתמודען לי׳: דבא.
 בד: בכחב.

 בדד: דעחב.
 בדולח: דלאג.

 כהבדאם: אאא. אאב.
 בהם: במזג. דפוד(ימי שנותינו ב. ל׳ רבים כוי).

 בהמה: בלהד (למעי) בלוא (כנ״ל). עיי״ע אדם,
 ביטול, דגים, לויתן.

 בהמה רבה: ביגב. ביטא. בלהד. בלוא (אלף טורין
 דאכלה ב״ר) במבד. בנג. דיגד. דנטב.

 בהרת: בכדא. עיי״ע נגעים.
 בועז: הלגא(ויהי בחצי הלילה ויחרד גו׳).

 בורא קדושים ישתבח שמך לעד: במאב.
 בושה: בזג. בכזג. בלהג. גלהב. גפדא. דנאד. המגג.

 בחירה: בלחב (באדם) במגד (בבי׳״ע. מנדט!) גכדג
 (עה״ד) גםטב(כנ״ל) דיאב(וכ. בחיים) דמוג(כנ״ל).

 בחריש ובקציר חשבות: אבא. הלחד.
 ביאה: אאג. הכוא.

- ולישראל עמו). ) ג ז פ  ביום השמיני שלח גוי: ד
 ביטול: בלזא (בבהמה יותר מבאדם) במבב (ב׳ בחי׳
 ב.) גכא (ב. היש צפור המדברת) גבג (ב. רצון)
 גלאג(ב. ואהוי״ר) גמהב (ב. היש ב. אמתי. חיות
 ע״י הב. ב. היש ע׳׳י גבו׳ דאבא) גמחג(מעלת ב.
 היש צפור המדברת) גפזא(ב. דאצי׳, דברי׳) דידד
 (ב. היש תכלית הבריאה) דטוב (היש אמתי, דמ׳ץ
 דמ״ד) דלטג(ב. דקוש׳׳י דיו״ד) דנהג(ב. היש -
 שיתוף מדה״ר) דסזב (ב. היש) הידד (ב. היש,
 אמתי) הכטג(כנ״ל) הלזא(ב. היש שייך במלאכים.

 עיקרו בנש׳׳י). עיי״ע יחו״ע יחו״ת, רצו״ש.
 ביטוש: דםבא.

 בינה יתרה ניתנה באשה כוי: אוד. דמאג. דמבב.
 היאב.

 בינוני: גיחד. גצב. גצוד.
 בירוד: בדא. בזד. בלוא. גגב (מלחמה מנוחה) גזא
 (שלימות הב. לע״ל) גכזב (ב׳ ב.) גלאא (כתישת
 זיתים) גנטד (ב. דכתר חב״ד) גסטא (עניו הב.
 קשוט עצמך כו׳. ב. אור הכתר. עיקר הב. ע״י
 כ׳׳ע, למע׳ מטו״ד) גפבד (ב. הכתר) גפוד (ב.

 המדות ע׳׳י הדעת) דלוא(ב. מדו״מ. ב. המדות).
 בית: גחב (ב. חצר, ב. גואי בראי: בתפלה כעולמות)
 דבב (ב. גואי בראי) דיא (תושבע״פ. אם ה׳ לא
 יבנה ב.) דיאא(כנ״ל) דמחג(חנוכת הב.) דנבא(כי
 תבנה ב. חדש ועשית מעקה) דצטג(חנוכת הבית).

 עיי״ע מזון לבוש בית.
 בית דין: דנזד.

 בית השואבה: דפד. עיי׳׳ע נסכים.
 ב״ש וב״ה: גנדב. היחג. המא. המתג (ל׳ ושם

 אורחותיו, ל׳ בהילו נרו).
 בכור: גלגא. געדב.

 בכיי: דכוב. דלוג. דמהד. דמחא. דנהד. דסהא.
( ב׳ פי׳) במבב (ולא בכל גופד) ג ד  בכל נפשך: ב

 עיי״ע אהבה, ק״ש.
 בלי נדר: גפכב. גפגג. דיאד.

 בלעם: בכגד. דלחג.
 במה: געטד.

 במחשכים הושיבני זד. תלמוד בבלי: המבד.
 במקום שבע״ת עומדים כו׳: גוג. גידד. גסבד.

 דנזב. דפאא.

 שורפת ואינה אוכלת) געהד(ה׳ י׳, שלמע׳ שלמטה.
 קרבנות. אית א. ואית א.) דצדא (דקדושה,
 דלעומ׳׳ז) דיזג (א. מים, אהוי״ר) דלבד (שלמטה
 סיגופים) דלדג(נה׳׳ב. א. אוכלה א. מצוה להביא מן
 הההדיוט) דסחג(מצוה להמה״ה. כביש בא.) הדד
 (לבנה, שחורה בכמה דברים. אש אצילות) המטג
 (שמיס נבראו מאש). עיי״ע יסודות, כי ה״א א, לב.

 אשה: גסג(גבו׳. אין דרכה לכבוש. דעתן קלה) גפגג
 (כנם״י. אין דרכה לכבוש. עד לא קבילת דכר. כד
 קבילת) דכטד (ע״כ יעזב - לבשר אחד) דקב
 (ברכה לאדם ע׳׳י אשתו) הגד (מ בועליך עושיך).

 עיי״ע איש, בינה, נקבה.
 אשור: דסא.

 אשישות: גמדד.
 אשם: גפוא(א. חטאת).

 אשר: אאד. בטג. גיחב. דםא.
 אשד קדשנו במצותיו, קדשנו במצותיד: אאא.

 גחד. גלדב. דפאב.
 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו: במב. דוג.

 הוד. הכבד.
 אשתחעט״ב: דכחג. דמגג. המחב.

 את: אוב (מל׳. עת) גכוב (האותיות מא׳ עד ת׳. מל׳)
 געוא(כנ״ל) דבג(את עת. את הטפל) חד(הטפל.

 יראה) דידג(מל׳).
 את השמים ואהא״א מלא וכתיב מכה״כ: ביאא.

 גכגד. גמחא, גנכא. גצדד. דטא. דלגא.
 את הוי׳ האמרת גו׳: דמבב. דמבג. דפאג. היבא.

 את הכבש האחד גו׳: בלזב. בלחד.
 את שבתותי תשמודו ומקדשי תיראו אני

 הוי׳: במאא.
 אחה: גלאד (חכי) געד (ברוך א. הוי׳) דזב (א. הוא,
 חכ׳ עתיק. ג״ע) דכב (מה שא. מוצא מפיח הבב

 (בנ״ל. כנם״י).
 אתה הדאת לדעת גוי: דדד.

 אתה קדוש ושמד קדוש: באא.
 אחהפכא, אחכפיא: אגא. גכא (אתכ. הקדמה
 לאתה.) גכדג(א״א, מקדש משכו, שבת חול) גלוב
 (מעלת אתכ.) געבא(שבת חול) גפדב(אתכ. לבוש,
 אתה. ערום) גפהא (א״א, חו״ב) דלטד (א״א. ב׳

 בחי׳ אתה.) הלבא(אתכ. בםומוע״ט).
 אתם נצבים גוי: דמדא.

 אתעדל״ע, אתעדל״ח: בבג. בכא. בכאא. גוא
 (לע״ל) גכזב. גמוב. גסגב. גסוב. גצבא. דבד.
 דכחג. דנאב. דפגב (הכח שבאתדל״ת א. ע״י
 אהמ״ס, תורה) היבא (הכת שבא. א., ע״י תענוג
 העליון תומ״צ) הכבב(ג׳ בחי׳ אתדל״ע) הלדב(כח

 נש״י שבאתעדל״ת א.). עיי׳׳ע טל, מטר.
 אחרוג: דפבב(הדר באילנו).

 באר: גסבב(מעיו גנים באמ״ח. שתי. ב. ב״פ ב. שבע.
 ב. של מרים) דפחב(ב. שבע).

 באתי לגני אחותי כלה אכלתי גו׳: הלאד. עיי׳׳ע
 אכלתי.

 בבואה: דלוג(כ. דב. לית להו).
 בגד: גפדב (הוא בב. והיא בכ. יוציא מ׳) הלבב(ריח

 ב. בוגדים). עיי״ע כה״ג, לבוש.



 מפתח ענינים ז

 דצאג (כנ״ל. חלון חרך) הלבד (ירידת רחל בג.
 בזה״ב) הלגג(שינה. אותותינו לא ראינו).

 גליד ברוחא וכביש באשא: דגהד.
 גלעד: בלבא. הלוג.

 גם: גלגא. גסבא(ג״ז לטובה).
 גם את העולם נתן בלבם גר: גהב (- ועד םומ

 גמגד(מבלי - סוף<.
 גן בעדן מקדם: בנאד.

 ג״ע: בכא (בקו השוה) בכבד (געה׳׳ע. ממכ׳׳ע והארת
 סוכ׳׳ע) בלאב(געה׳׳ע געה׳׳ת עוה״ז) במטד(געה׳׳ע
 געה״ת) גבא(כנ״ל) גטוב(כנ׳׳ל, שמים וארץ) גכבא
 (ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה) גלטג (געה״ע
 געה״ת, ע״י תומ״צ) גמוד (ג״ע ותחה״מ. געה״ת
 געה״ע, רזין ור. דרזין) גמטא(ג״ע ותחה״מ) גסבב
 (מעץ גנים באר מים חיים) גפגא. דוב(תורה בג״ע:
 שור, נגעים, מקואות, תפילין. מציאות דסוכ״ע)
 דטא (גן עה״ת געה״ע, שכר מעשה או כונת
 המצות. ארץ. דיי המצות תום׳ אור) דיב (געה״ת
 געה״ע, בינה שבמל׳ דיצירה דבריאה) דכבד (ג״ע
 ומצות) דמטג (עדן דתחתון גן לעליון. באצי׳
 בבריאה. געה׳׳ת געה״ע, מעשה כונת המצות)
 דפדד (געה״ת תחלת מעשיר) הדב (עוה״ז געה״ת
 געה׳׳ע, מדו״מ) הכבד (ת״ת בג״ע) הלאד (באתי
 לגני גוי. בחצות לילא אתי לאשתעשע כוי) המחד
 (מצ״ע, ע״י תומ״צ. באתי לגני. לעבדה ולשמרה.

 וישם שם את האדם גו׳ ויניחהו בג״ע גו׳).

 גניבה: גיגג(ברוחניות. ג. המותרת).
 גםה״ד: בכזב(כאשרה. ב׳ בחי׳) במא. גטוב(הר סיני,

 תגור) דםבא(היינו שהרוחניות גסה).
 גד: במטא (שכינה) גמג(ניצוצות) דטד (כנ״ל. שומר

 את גרים).
 גדה: דלב(מעלה ג.).

 גרון: גיאד.
 גשם: עיי׳׳ע מטר.

 גשמיות: געחב(יש מאץ מרוחניות ולא עו״ע) דיבב
 (גו״ר יש להם ערר) דכד (גו״ר איו לר יש מאין

 גדול מזה).
 גשר: דיגב(ע״ב ג.).

 ד
 דאגה בלב איש ישיחנה לאחדים: אאג. מבא.

 גסוא.
 דאורייתא, דרבנן: גכזב. עיי׳׳ע ד׳׳ם.

 דבור: אוא (ד. דממילא) בטזד (ד. מחי) בטנא (ד.
 בתורה) בכטג(מקבל מהמדות: נה״י, ת״ת. נקבה)
 בלוא (ה׳ מוצאות) בנבד (דלעצמו. ד. מחי) גזב
 (מל׳. עלית הד. למעליותא) גחב (הבל הד. מקיף)
 גיא (ד׳ מוצאות וגיכ״ק) גיאג(כנ״ל) גיבד (למעי.
 עושי ד. לשמוע בקול ד. עיר אלקינו) גלזא(שרשו
 מחב׳) גנזא (דתורה ותפלה. תולעת. ד. לאמר. ד.
 הרב מקור לשכל התלמיד) גסזב (למעי) געטג(ד.
 הבא גפבב (מהבל הד. נעשה או׳׳מ) דיאא (מ״ל)
 דיבא (ד. מח׳ למעי) דנב (ד. מחי) דסדג (כנ״ל)
 דסטא (ד. מח׳ למעי) דצזג (מקבל ממדות או

 משכל). עיי״ע אותיוח, אמירה, מחי.
 דבורה - בע״ח: דכחד. היבד.

 דבר: דוג(להביו ד. מתור ד.) דכהב(בנ״ל) דמוא(וד.
 אשר שמתי בפיר. כי קרוב - לעשותו) דנוד (מ

 גבור, גבורה: גידא(ג. כח עושי דברו גו׳. איזהו ג.
 כוי) דחג(מפי הג. שמענו).

 גבורות: כלוא (ה״ג דמל׳, דאימא) בלחד (ה״ג
 מנצפ״ר) במחא (ה״ג דאבא) גיטא (מיתוק הג.
 בעבודה, למעי) גכהב (מעלת התכללותו בחסדים.
 סיגי הג׳ דלער׳ז דקדושה) גלג (דאו״א. בשר
 פתילה) גמהג (ג. דאבא תכלת. מעלת הג. על
 החסדים) גנדב(ג. דאבא דאימא. חו״ג באיזה בחי׳
 איזה גבוה) גסא (דאימא, דמל׳, דק״נ. גבריאל.
 מעלת הג.) גפטא (התכללותה מז׳ מדות) גצד
 (כנ״ל) דיגג(ג. גשמים) הלג(ב׳ בחי׳ מיתוק הג.)

 הלגב(שרשו גבוה משבה״כ).
 גביע: גידד (ג. הכסף שהטמיו יוסף) גצב (כנ״ל)

 דטזד(ג. הכסף אוו״ר) דמגב(ג. הכסף).
 גבן: דםהג(הרים גבנונים).

 גבעה: דמאב (הר ג., חג״ת נה׳׳י) דמהא(ושקל כפלם
 גו׳).

 גבריאל: גסב.
 גדול: בנאא. גוד. גיאד(חשבוו ג.) גמגד(כנ״ל) גסוד
 (כנ״ל) גפגג. דיבא (כבוד גדלו) דיה־ (ג. חסד)
 דמדד (כבוד גדלו) דנטג(מ״ל. שופר ג.) דעהב
׳ ענותנותו.  (רעש ג. בנה הג.) המד (במקום ג. מ

 בתחתונים). עיי׳׳ע רחמים.
- חקר).  גדול ח׳ ומהולל מי: גסהב(

 גדול ה׳ ומהולל גו׳ אימתי נק׳ גדול כר: גיבג.
 דכטב.

 גדולים מעשה צדיקים ממעשה שו״א: גכאב.
 גדי: דטד(ג. על משכנות הרועים).

 גוזל: דעחב.
 גוי: דצד(גוף ונה׳׳ב).

 גולה: גלהא.
 גון»: במזג(לע״ל לא יהי׳ מדו״נ).

 גוף ונפש: במבא (לעייל נ. בגוף דוקא) גיאא
 (התחברותם ע׳׳י הדם) גמאד (התחברותם ע״י
 אסלה) דוב (סתים וגליא דתורה) דנהג (מצוה

 וכוונתה). עיי׳׳ע ממכ׳׳ע וסוכ״ע, נפש.
 גזילה: דעחב.

 גחלח: גסוב(ג. שלהבת).
 גיד: היאג(ג. איברים, או״כ). עיי״ע אותיות(ג׳). בשר.

 גיהנם: דמחא.
 גילגול ועבוד: הלהד.

 גילה: דאג. דמזא. דפבג.
 גילוי עריות: גיגג(ברוחניות).

 גינאי נהדא חלוק לי מימד: בכבג.
 גירוש: גכדד (גרשון. וממגד גרש ירחים. ב׳

 גרישין). עיי״ע לוים.
 גל: הלוג.

 גלגלים: גםהא. גפחג.
 גלגלתא: גאא. גבא. גיזא. גמחב. גמטג(רישא מוחי
 וג.) גצגב (תיקוני ג.) דיחג(בינה) דמטג(מעלתה
 על המוח: משכן הענג, עצם הנשמה. ג. מוחא
 ומו״ס) דנדב (רצה״ע למעי מהשתל׳) הכבד (ג.
 ומו״ס. רישא ג. ומוחי) המוג (מקור השערות).

 עיי׳׳ע תומ״צ חילוקם, תלמוד גדול.
 גלו לאדום כו׳ שכינה עמהם: במחד. דלהד.

 גלות: גדא (ג. וזה״ב) גלהא. גפהא (ג. חה״ב) גפהד
 (ג. בבל, ג. בית שני) דלוא (קבוץ ג.) דמא (ג.
 וזה״ב. החילוק בקיום המצות) דעזג (ג. וזה״ב)

 בסוף. ב. ראשונה א״צ שיעור) גלדב (ב. המצות)
 גלטג (הב. האלה והשיגוח געד (ב. המצות -
 כונה) געטד (ב. השחר) גצאב (נוכח ונסתר. ב.
 הדיוט מאה ב. ב. בתורה. ב. המצות מדרבנן.
 עובר לעשיתן) דבא(והי׳ ב. זרע ב. הי. ב. המצות)
 דטזא (מאה ב. יחו״ע. שייכותה למעי. ב. בריכה)
 דיטא(ב. תפלה) דכבג(מאה ב.) דכטא(ב. בתורה)
 דפחא (נוכח ונסתר) דצגד (ב. קדושה יחוד) דקב

 (הב. לאדם בשביל אשתו).
 ברכה, הנוסחא: בא״י כוי: בכוא (בא׳׳י אמ״ה)
 בלגא (בא׳׳י אמ״ה אק״ב) גיגד (בזףי אמ״ה) געד
 (בא׳׳י אקב״ו) געדב (באי׳׳א) געטד({״א י״א) גפאב
 (באיא׳׳א ק״כ) גצאב (בא׳׳י אמ״ח אקב״ו) גצוא
 (בא׳׳י אמ״ה המשכה. אק׳׳ב העלאה. וצמו המשכה)
 דחג (בא׳׳י אמ״ה אקב״ו) דנג(בא* אמ״ה אק״ב)
 דסזב (כנ״ל) דפגג (אקב״ו) חיזב (בא׳׳י אמ״ה

 אקב״ו). עיי׳׳ע אשר קדשנו, בריר(a שאמר).
 ברכה והודאה: אדג. גפטא. גצד. דאא (ב. אהבה

 הודאה) דטזד.
 ברכת המזון: בלטג (על הלחם דוקא) גמא (ד׳
 ברכות, כדי שביעה והם מדקדקים כוי) דידא.

 דטזג. דפג(ברכת הזימון) הכחא.
. גמג(יברכר גו׳ שלום. תברכו  ברכת כחגים: מג

 בכתרו) גנהד(ממשיכים במהירות).
 בדק: גםבג. גפזג. גצאא. דבד. דלחד. דפהד.

 בשול: גפוג.
- הורתי). )  בשוקים וברחובות גו׳: דלבד

 בשמים: הלבא.
 בששה״ק: גיבג. גטזג. דצטג.

 בשעה שישראל אומדים איש״ר הק׳ מנענע
 בראשו: גמחב.

 בשר: בדא. גכד (ב. גידיו ועצמות) גלאג(ע״ה אסור
 לאכול ב. מאיו לי ב. גוי) גלגב(כנ״ל) געזד(ב. גידיו
 עצמות עיר) גפוג (עצמות ב.) דלוג (ע׳׳ה אסור

 לאכול ב.) דצזד(כנ״ל. יבוא כל ב. להשתחות).
 בח: דסזא(בת תחלה סימן יפה לבנים). עיי׳׳ע אמי, בן.

 בת כהן: גפוד(הנשמה).
 בח מלך: דלהג(פנימית הלב).

 בח קול: גוג.
 בת קמח באמה כלה בחמותה: בטד.
 בח ג״ש ויום א׳ ראוי׳ לביאה: בלא.

 בחולה: ביד (נשאת ליום הרביעי) גפןזד (ל׳ אוטם)
 דפוג(כנס״י. אז תשמח ב. גו׳) הבד(ותירוש ינובב
 ב.) המאג(ב, ואיש לא ידעה. תלמוד) המגא(כנ״ל.

 ב. אחרי׳ רעותיי מובאות).

 ג

 גאה גאה: גנטא. דכנב.
 גאוה: דלטב (גאות - ת״י נימין) הידד (אבי אבות

 הטומאה). עיי׳׳ע הגבהה.
 גאולה: גלהג(סמיכת ג. לתפילה) גסאב (אין ישראל
 נג. אלא באמונה) גפגג (ג׳ ג.) דזג!(ע״י תשובה

 נג.) דמד(כנ׳׳ל).
 גבול: בנדא(ג. ובל״ג בהמשכת אוא״מגסחא(בע״ג
 בבתי׳ א״ס ותכלית) גצדא(יבג״א. גבולי א״י. ל״ב
 נ״ח) דטזא (את״ל כוי מחסר שלמותו. מצד
 הדינים. מל׳) דכוב (תורה) דכזג (יבג״א) המגד

 (התהות הג. ע״י סנד״ל).
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- ברנה) דסהב ) ג ה מ  הליד ילך ובכה נושא גר: ב
 (- אלומותיו).

 הליכה: במהא (ה. עמידה) במזד (אהבה. מצות) גכג
 (דלעו״ז, דקדושה. ה. עמידה) גכדב (זווג. ב׳ בחיי
. משענת) דיטב ״ל כנ )  ה.) גלחד (ה. עמידה) גםדג

 (אהבה) הכהד.
 הלכות: בהד. במחד (הליכות כוי א״ת הליכות אלא
 ה.) גפחד (ה. פסוקה) דלב (ר״ת הריעו גו׳) הכטד

 (הליכות כו׳ איית כוי).
 הלל: בידד. בכטב (עניו הה. והשבחים. ב׳ פי׳) גיטב.
 דנאד (תהלה ב׳ פי׳) דפגא (זמן שאומרים ה.).

 עיי׳׳ע כל הנשמה.
 הללוי׳: דהב. דמדד (ה. הללו א־ל בקדשו - בתקע

 שופר).
 המשכה: בלגב (כל ה. ע״י אותיות הוי׳) גמחד (היא
 התכלית) געוא (ה. העלאה, מנחה שחרית) דעוד

 (בהשתל׳, למעי מהשתל׳). עיי׳׳ע חתן ב׳ בחי׳.
 המתפלל צריך כוי אימד כנגד לבו: גפוג.

 המתפלל צריך כו׳ עיניו למטה ולבו למעי:
 דכדא.

 הן, הנך: הנאד.
 הנותן ביס דרד: בזא. בנאב.

- לישראל). עיי״ע שלג. ) ב ז פ  הנותן שלג גוי: ד
 הנחמדים מזהב ומפז רב: גכחא.

 הנסתרות גו׳ והנגלוח גו׳: אגב. דכטא. עיי״ע או״א.
 הסתכלות: דגב (זווג דה. ה. בא״א. ה. דא״א) דכדא
 (ח״א בע׳׳ק) הכגא (ח״א במצחא דא׳׳א) המא

 (כנ״ל) המאד(ענינה). עיי״ע עין, ראי׳.
ן שייך באלקות, אי ב( עג  הסתלקות והתפשטות: ג

 כ״א גילוי והעלם) דמטא(כנ״ל).
 העלאה: עיי׳׳ע עלי׳.

 העלם וגילוי: בנבג (באדם. צמצום) הלאד
 (בעולמות).

ה לברכה). ל ל ק מ ) ד ט ל  הפול, הפיכה: ד
 הפעם ילוה אישי אלי: גכאד.

ה. הר ההר) דיזג.  הד: גדג. גטוב (הים, תבור) גכאא(

. גבעה, חג״ת נה״י. ה ) א מ ה עליהם ה.) ד פ כ ) א ב כ  ד

 אבות) דמהא (ושקל בפלס ה. וגבעות גו׳. ה.
 הגבוהים ליעלים) דסב (ה. הקדש) דסהב (ה״ס
ד (טורי  תבור כרמל, הרי בתר בשמים) דפו
 דחשוכא) הטוב (ה. גבעות) הלוג (הר הגלעד)

. והר ההר, אהמ״ס וא. דלמע׳). ה  המהב(
 השגחה: דכדא (ב׳ בחי׳ ה.) דצאד (כנ״ל) המד (ה.

 פרטית) המבג. עיי״ע עין.
 השגה: אגד(ה. השלילה) דוא(ה. המציאות, המהות).

- כקדם). ) ג ו כ  השיבנו ה׳ אליך גו׳: ב
. חצונית, פנימית. שרש תוספות) ה ) ג ב כ  השפעה: ה

א בעל שכל גדול). ק ו ד ) ג מ  ה
 השראת השכינה: דצחב (עליונה. בביהמ״ק

 בביהכ״נ).
 השחחואה: בכדג. דסדד. דפבב (ה. כריעה. ב׳ בחי׳

ל ה.) דצחב (ב׳ בחי׳ ה.).  ה.) דצזד(ביטו
 השתלשלות: דצהב (ל׳ שלשלת. עילה ועלול) הטב
 (כל הה. מיו״ד אחרונה שבשם ס״ג שבטה׳׳ע)
 הכטד (עניו הה.) הלחד (ה. הפרצופים. שערות)

. דלוג). ה ) ב ב מ  הלטד (רק מחצוניות שבעליון) ה
. דבב. ד מ  השתל׳ ולמע׳ מהשתל׳: ביאד. בלגד. ג

 דיכא. דעוד.

 דקל: עיי״ע תמר.
. חיים) ד גא(  דרו: אאא(תומ״צ) אאג(כנ״ל. חג״ת) דנ
 דפאב. היבב (אורח, ד.) המדג (ושמרו ד. ה׳

 לעשות צדקה גו׳. גימט׳ ב״פ הוי׳ אלק׳).
. עשב). ד ) ג ו ע  דשא: געטב (מלאכים) ד

 ה
 האזינו השמים גו׳: דעגא (- כטל אמרתי) דעוא

 (- עלי עשב).
 הארת פנים: עיי״ע פנים.

- בכסף שטר ) ג א  האשה נקנית בג׳ דרכים כוי: א
 ביאה).

 הבא לטהר מםייעין לו: דפטד.
 הבאת שלום שבין אל״ח ובין אל״א: בלחא.

 עיי״ע אלו דברים שאדם.
 הבו לה׳ בני אלים: געטג.
 הבטה: דכדא(מלמעלמ״ט).

 הבל: בכהג (ה. הלב להב) בנד. גיאג. גיבד (ז׳ ה.)
. הדבור) גפבד (ה. דאח״פ). ה ) ג ט ע  גבטב (ז׳ ה.) ג

 עיי״ע דבור.
 הבל קין: הלחד.

 הבן בחב׳ וחכם בבינה: דלטג.
. ויגבה לבו ״ל ג(כנ ת שבה.) גפו ל ע ו ת ) ג ו ט  הגבהה: ג

 גוי).
- חבריו). ) ד ג פ  הגידה לי שאהבה גו׳: ג

- מטה). ) א ט מ  הגר אשר בקרבו גוי: ב
 הדיוט: גצאג. דטזב (אל תהי ברכת ה. קלה) דעטב
 (מצוה להביא מן הה.) הכחד (אל תהי ברכת ה.

 כוי). עיי״ע לאו אורחא.
 הדלקת הנדות: עיי׳׳ע מנורה.

ה. גאון עוזיך. ה. גאונו). ך החי) דםאב( ל מ ) ד כ  הדר: ב
 הוא: גנהב. גפב (ה. היא) דזב (ה. אתה, עתיקא חכ׳)
. עשנו. כי ה. ישאג ויחרדו ה ) ג ט נ ה. היא) ד בא(  דנ

. היא). ה  גו׳). עיי׳׳ע שבת(
. למעי. ה ) א ג פ ) ד ד הו ) . והילול) דהג ה ) א ל  הודאה: ב

 יש). עיי׳׳ע ברכה.
לך מה. ועד כוש). ב(המו  הודו: חו

 הולדה, לידה: אבד. גהד. געאב (ע״י חוה״ש) דכאג
 (ע״י בינה) דעזא (ע״י עיוו) הלחד (בנשמות ולא

 מלאכים. מעיו כח א״ס. גם בבהמות). עיי״ע ולד.
 הושיט הק׳ אצבעו הקטנה ביניהן ושרפן:

 כלוא. דסב.
 הזדככות: עיי״ע עליי.

 הזי׳: גנוג. גסג. דעא. חמבא (אחת אחת ואחת כו׳
 אחת וזי).

- במדין). ) ד ה פ  החלצו: ג
 היא מתהלכת בין החיות: גיא.

 היום לעשותם בוי: גלחג. געהב. דלגב.
. הזי) גלגד (ה. קה״ק. ה. ה ) ג ט כ  היכל: מגא. מדא. ג
 ח״ת) גלוג. גלזד. גסדד (ה. דקדושה דק״נ
 דגקה״ט) דיד (משיורי או״מ) דיגב (יחוד הה.)
 דעאב (כנ״ל) היאד (ה. קה״ק) הטזד (תושבע״פ)

׳ ה. דנריאה). ז  המגא(
 הים ראה וינם גו׳: בטזב (הים גו׳ ההרים גו׳ גבעות

 גו׳).
 היש ה׳ בקרבנו אס אין: ביבא. גצוב. דנהא.
- כל היום א״א). ) ב ל  היתה לי דמעתי גו׳: ג

 הכל בידי שמים חוץ מיד״ש: גטוא.

ך ד.) היבא (ד.  קרוב - לעשותו) דסזד (ד. מתו
. שבכתב א״א רשאי לאמרם ד ) א ח כ  נצב בשמים) ה

 בע״פ כוי) הנאב (יקום ד. ותקם את ד.).
 דבר קטן דבר גדול: בנאא.

 דברו חכ׳ בהוה: דפוא.
׳ שבחסד).  ד׳יס: אוד. גפדד. דיא. דפב. הזא. היגג(גבו

 דבש: גלחא. דדג. דטזד. דמאג. עיי״ע אכלתי.
. עוף בהמה) ד חא( . עוף חיי, לויתן) בי ג ד ) ג ח  דגים: ב

, בהמה) גלגב(כנ״ל. דג קודם בשר).  גלאד(דג
 דוד: גסאד. גפזד. דכטד. דלאב. דקא. הלטד (נק׳

 אחרי). עיי״ע זמירות.
 דודאים: בנב.

י טובים ד. מיין). כ ) ד ב  דודיד: ה
 דצח״ם: ביגב (שרש דצ״ח למע׳ משרש מ.) בלזג
מ. ב( ו כ  (דצ״ח ומ., תהו תקוו. מעלת צ. על החי) ג
 מקשר דצ״ח. תקון תהו) גנזד (דצח״ם. העליון
 כולל גם התחתון. מדו״מ, מדות, שכל, כתר) גפאב
 (שרש דצ״ח למעי משרש מ.) דצהג (דצח״ם
 שבמדבר, שבנפש) דצטד (מעלת הדומם על

 הצומח). עיי״ע יסודות.

ם י׳). דו )  דומי׳: געטג
נ  דוד: בכהא (ד. הפלגה) גלאד (ד. המדבר) גלז
 (כנ״ל) דצהב (דורות - ע״ס) דטזב (ד. המדבר)

. הראשונים האריכו ימים). ד ) ד ג צ  ד
: עיי״ע אהוי״ר. ״ר  דו

 דילוג: גםאב (למעי, בעבודה) הטוב (ד. קפיצה)
 המאד. המבב.

. של אדם בכ״י, בר״ה) גסאד (נמתקים ד ) ג ה נ  דין: ג
 בשרשם) גסהד (גז״ד של ע׳ שנה) דנחא (בר״ה,
 בכ״י. דר״ה על הגוף, לע״ל על הנפש). עיי״ע

 גבוי, כסא, מדות (מדה״ד).
 דיקנא: עיי״ע זקן, ת״ד.

. נדכא). ד ) א ב ס  דכא: ד
לם לא הו״ל ד.). או  דלת: הלדד(

 דם: אזד. גיגא (תורה) גיזד (דם נעכר ונעשה חלב)

 גכבד (כנ״ל) געחא (אהבה עזה) הלאא (רביעית
ם קרוש) המדב (עכור ד ) א ב ל  דם. דם ורוח חיים) ה

 או צלול - עצבות או שמחה).
 דמעה: ביגא. גצוג.

 דן: גכאג.
 דע מאיו באת: בכוג. בנד (- אתה הולך ולפני מי

- הולך). ) ד ג - הולך) דםחב(דמ״ב) ה ) א ב  כוי) ג
 דעת: אדב. בלטב (כשהכתר נמנה כוי) במדב (ד״ע)
. הנעלם) גטוא (ד״ע) גכאג ד ) ג א י  גבד (הרגשה) ג
 (גדולה דעה שניתנה בין ב׳ כוי) גכחא (מחבר
ן הכתר נמנה כוי. שרשו  חו״ב, ןו״ן) גמטג(כשאי
ד. ןה ס. טהרות) גסא(כנ״ל) גסג ו  מרדל״א) גנאא(
 (אינו בסט״א, קטן, משא״כ אשה. הכיר את בוראו.
 ד. קלה) גסטב(עה״ד טו״ר. ד״ע ד״ת) געאב (ובד.
 חדרים ימלאו. תפלה. נשמה בלי כלי) גפוד
 (שרשו. ד״ע ד״ת) גצגב (ד. דעתיק) דדא (ד.
. גו׳. קיום  אמונה. וידעת היום גו׳. אתה הראת לד
 המדות. אמת. שרש ד״ע. ד״ת. ממכ״ע. ד.
 מאחורים דחכ׳) דיטב (ע׳׳י נסיונות. אם אין בינה
 א״ד) דפגא (כי א־ל דעות) הלא (כנ״ל. ד״ע ד״ת,

 סוכ״ע ממכ״ע). עיי״ע אין התינוק, ידיעה.
 דפק: אהד. אזד (שבלב, שביד) בלחב. הלגד (שבלב,

 שכיד).



 מפתח ענינים ח

 ז
 ואת, זה, זו: אאב (זה) בחב (זה, זאת) ביבד (בעבור
 זה) גמגב (זו) גמגד (זאת) גנוד (זה - הקב״ה)
 גפבא(זה, כה) דעד (זאת) דפהג(מאת ה׳ היתה ז.

 היא נפלב״ע). עיי׳׳ע שם.
 זאת הפעם עצס גו׳: גפדא (ויאמר האדם זאת -

 ולא יתבוששו).
 זאת תהי׳ תודת המצורע: בכהא.

 זבולון: גםגב(קודם לישכר. עמים הר יקראו).
 זבח: עיי׳׳ע כל הקורא ק׳׳ש, קרבנות.

 זה שמי גוי שס״ה מל׳׳ת בו׳ רמ״ח פרע: אגב.
 דעהא. היד (מ״ע ומל׳׳ת משם הוי׳. ד״ע). עיי׳׳ע

 מ״ע ומל״ת.
 זהב : גלבד (יראה. ז׳ מיני ז.) גלהג (שמחה ש״מ.
 בבל. בינה) דלאב (תושבע״פ. ר״ה) דנזב (בינה
 דא״א) דעחד (מזבח הז.) דןיא (ז. טהור) היגא (ז.

 כסף באה׳).
 זוגות: הנאד (ז. ולמע׳ מז.).

 זוהר: דמגג(ל׳ הארה).
 זווג: ביחד (ז. נשיקיו) ביטא. בכהא (יעקב עם לאה,
 רחל) בלחד (כנ״ל) געבג (יעקב ורחל, ישראל
 ורחל) דגב (דמ״ו ומ״ד, ז. דהםתכלות. ז. ע״י
 המשכת מוחין תחלה) הלטד (ז. נשיקיז, גופני).

 עיי״ע יחוד.
 זיו: בלאב(ז. השכינה) גפאא(כנ״ל) החא(ז. השמש).

 זיעה: גיאב. גמאא. המגד.
 זית: גמד (יו״ד. ז. רענן יפה פ״ת גו׳) גלג (מר.

 כתישת ז. שמן) גלהא(כתישה).
 זכר: אגב.

 זכר, נקבה: ביטג. בכטג (מדות, דבור) גמהב
ד  (וזכרתם את כל מצות גוי) גמזג(כנ״ל) גפדב, ח
 (אהוי׳׳ר) דלאא (כנ״ל. בניך מניר) הכבב (אה״ר,

 אהבה זוטא). עיי״ע איש מזריע, מל׳.
 וכדון: בלד. בנבד. גפדב. גצגא. דמזג. דנחג. הלגא.

 עיי״ע מלכיות, שכחה.
- במדבר). ) ד ג פ  זכרתי לד ח0ד נעוריך גו״. ג

 ומידות היו לי חקיד גוי: גיחא.
 ומן: גסהא (התהותו מרצו״ש) געג (מחודש) דסאא
 (נברא. יב״צ הוי׳ אדי. מרצו״ש. רגע קטז בעתיק
 כיום גו׳) דצחא (ז. ומקום נבראים בבחי׳ אי).

 עיי״ע מקום, עד.
 זנות: גמהא. גנגג. גסבא(משל הז. ובן המלח געהד.

 עיי׳׳ע ג״ע.
 ו״א: בגב (ז״א וע״ק) ביזג(בע״ק אחיד ותליא) ביטב
 (כנ״ל) בלגב(וי, שמים. עלית ז״א. כתר ז״א מיחוד
 או״א) גטג(ז״א וא׳׳א) גיזב (בעל ט״ס) גיטב (בע״ק
 אחיד ותליא) גכגא(ז״א וא׳׳א) גכהג(כנ״ל. ט׳ ת״ד
 ח״א) גנאג(בעלותו לגבי עתיקא היינו א״א) גנחב
 (בע׳׳ק אחיד ותליא או״א במזלא כוי) געבג(עליות
 ז״א) געחד (דא וע״ק) גפזב (השגחת ע״ק בז״א)
 גפטד (זו״נ בזמן העכור) גצגג(אסתכלותא בפנים
 דא״א. ק״ן, אר״ך) דגב (הסתכלות ז״א וא׳׳א) דוד
 (דעת לז״א מאחוריים דאבא. כתר דז״א) דיבד
 (מדות) דכדא (הסתכלות ז״א וע״ק) דלוג (מוחין
א (ת״ת דאימא כתר לז״א. יסוד  ח״א. צלם) ת
 דאימא בחזה ח״א) דנזב (פי׳ השמות ז״א א״א)
 הכא (המשכת המוחין לז״א. שינה דז״א. ת״ת

 וידבר אלקים גו׳ אנכי ח״א גו׳: גטוד. הכהג.
- לאמר אי״א). עיי״ע אנכי.  המבא(

 וידבר ה׳ אל משה במד״ס באוה״מ גו׳ שאו את
 ראש גו׳: גאא. גבא.

 וידבר ח׳ אל משה דבר אל בנ״י: הטזב(אוא׳׳ס,
 חכ׳ נו״ה).

 וידבר ה׳ אל משד, גו׳ את קרבני לחמי גו׳:
 געהא. געזג.

 וידוי: דלזא (ו. דברים בתשובה) דעטא (מעורר
 האהבה).

 וידעת חיום והשבות גו׳: דדא. חד.
 ויהי בנםוע גו׳ קומה גו׳: גפטג.

 ויחי ערב ויהי בקר יום אחד: ההד.
- מאה שנה). ב(  ויהיו חיי שדה גו׳: דצג

- ולא יתבוששו).  ויהיו שניהם ערומים גו׳: גפדב(
 ויחד לבבנו: בגד. גסזג. דנחד. דעדא.

 וילך איש מבית לוי גו׳: גכבא.
 וימהר יוסף גו׳ ויבוא החדרה גו׳ לחם: במד.

 ויםע ויבוא ויט: דיגג.
 וכבוד ה׳ מלא את המשכן: באא.

 וכל קרבן - תקריב מלח: בוא.
 וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב: בלגב.

 במהג. גמד.
 ולא ידע איש גו׳ לעליונים נדמה כוי: גיבא.

 ולא תחללו: אדא. בדד. בלגב. גסגא. דיגג. האא. היבד.
 ולאום מלאום יאמץ: דהא.

 ולד: ביטג(זכר או נקבה) גםגד(מהנקבה) געהג(קודם
 יצירתו אפשר להשתנות) דטוד (מנחי׳ המ׳׳ו) הטא

 (כנ״ל. מהנקבה). עיי׳׳ע הולדה, תינוק.
 ולמכור בנכסי אביו עד שיהי׳ כ׳ שנה: בכחד.

 גבא.
 ולתבונחו אין מספר: גזג.

 ומבשרי אחזה אלוקה: בלאב. דדא.
 ומעין מבית ה׳ גו׳: הלטא.

 ומשם יפדד: הלחג.
 ומתחת זרועוח עולם: המאא.

 ונאספו שמה כל העדרים: דהא.
 ונפשי כעפר כו׳ בחורחיך: גטוג. גלאא. גסחב.

 דסהג. דעטג.
 ונקדשתי בתוך בנ״י: בלאא.

 ונשב בגיא מול בית פעור: דיאג. דמזד.
 ונתתי לך מהלכים בין העומדים: גכבג.

 ונחתם את החמישיח לפרעה וארבע חידות
 גו׳: הוד.

 וספרתם לכם גו׳: בלהב.
 ועבד הלוי הוא: אהד. גכבא. דעטד.

 ועבדחי באדמ״צ גו׳ ולא אחד: ביבג.
 ועד: בלדא(בחילופי אתון אחד).

 ועשיתם אוחם אתם כחיב: במהג. במחא. הכאד.
 הלדד.

 ועתה מה י״א שואל גו׳ כ״א ליראה גו׳: גצאב.
 גצוב. דטג. דיג.

 ועתה מודים אנחנו לד ומהללים לשפ
 תפארתך: בלא.

 ופניהם וכנפיהם פרודות מלמע׳: גיא.
 וקרא זה אל זה גו׳: באב.

- לאלקים) דלד(כנ״ל)  ושבתי בשלום גו׳: גמטא(
 דםדד(כנ״ל).

 התבוננוח: בגב (במהו״ע, בסוכ׳׳ע וממכ׳׳ע). עיי״ע
 מדות(מ. ומוחין).

 התהוות: גםחא (ע׳׳י ההתנשאות. ה. הבע״ג כי אין
 עניו ההכרח בא״ס) געחב (ה. גו״ר יש מאין
 מסוכ״ע) דכג (ברא, נבראו. עיקר הה. מסוכ״ע)
 דמוג(ע״י דלוג ולא ע״י השתל׳) דצטא(עיקר הה.
 מסוכ׳׳ע) הכאב (כנ״ל) המגג (ע׳׳י המדות, מל׳,

 סנד״ל).
 התהללו בשם קדשו: הבג.

 התחלה: דבד(אחה החילות, אתערותא דלעילא).
 החכללות: בלחא (ב׳ מיני ה.) גפזב (כנ״ל) דנהב

 (אופן ה. העולמות למעי).
 החלבשוח: גפטב (ה. ומעבר) דמטא (כמה ה.

 במקום אחד) הלטג(ה. ומעבר).
 התנוצצות: המא(ה. והולדה).

 התנשאוח: גמא(מקיף) גסחא(ההתהות ע״י הה. אף
 שהוא בהסתלקות). עיי״ע גאוה, הגבהה, מל׳.

 התפעלוח: במדג(ה. כשמתפלל בעשרה) גיזא(כנ״ל).

 ו
 ואהבת: במחא (ב״פ אור) גלוג (ב״פ אור. העלאה

 והטבה). עיי״ע ק״ש.
 ואחי׳ אצלו אמון גו׳: גיזד. דפדב(ואהי׳ גו׳ - עם

 בנ״א).
- בנ״י, ) ד ד ע  ואלה המלכים אשר מלכו גוי: ד

 מדות מוחין) הגג. היטד. עיי״ע תהו.
 ואנכי תרגלתי לאפרים גוי: בבא (- זרועותיו)

 גפב(כנ״ל).
- אחד) 3נא.  ואפו עשר נשים גו׳: במחא(

 וארעא אתבטלית: במא.
 ואדשחיך לי גו׳: גחב.

 ואשים דברי בפיך גו׳: גוב (- עמי אתה) דפדב
 (- כסיתיח.

 ואתה קדוש יושב חחלות ישראל: בטב. בכטב.
- אתה החילות גו׳) היחג. ) א כ  ואתחנן אל ה׳ גוי: ד

 ואחם הדבקים: גמהג.
 וה: דלד.

 והאנשים גו׳ מזלייהו חזי: גטזא. עיי״ע מזלות.
- לרוץ אורח).  והוא כחתן גו׳: דפאד. היאד(

 והחכמה מאין תמצא: אגג. בכבג. כמאד. גיזא.
 דבב. דכבג(מאיו בגימט׳ ק״א) תהא. דטדד. המאד.

 והחכמה תחי׳ בעלי׳: גלדג. דטג. דיד. דיחב.
 והי׳, ל׳ שמחה: דלד.

 והי׳ אור הלבנה כאוה״ח גו׳: בטב. גזב.
 והי׳ מספד בנ״י גו׳: גהא (- חי) גסזד(והי׳ מספר

 גו׳ וכתיב אשר לא ימד גו׳ כאן מי).
 והיו הדברים האלה גו׳: בכזא(ק״ש או ד״ת).

 והיו העטופים ללבן והקשורים ליעקב: גפדא.
 והיחה נבלתך מאכל גו׳: ביחד.

 והכשבים הפריד יעקב: בלזא. גצהד.
 והנורא: דחא. דסוא(הגדול הגמר והנורא).

 והניף ידו על הנהד גוי: בטזד.
 והקדוש בשמים ובארץ: גנאד. גסהב. דדב. הלוג

 (המלך הגדול והקדוש בשו״א).
. ג  והתהלכתי בתוככם - לי לעם: תג

 וזאת המצוה גו׳ שמע ישראל גוי: דדא. דטא.
 וזאת חודח האדם: גמגד. גמוג.
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 מכוסים ביסוד אימא) גכהג (ח״א דא׳׳א) גלא
 (יומם דאזיל עם כולהו יומין. ח״א דא׳׳א) גלבא
 (התכללות חו״ג) גמוג(וזו״ג, מקיף ופנימי) גמטב
 (אית ח. ואית ח.) גנהד (כנ״ל) גסטב (ח. המגולים
 עודד) גצא(כנ׳׳ל. ת. המכוסים ביסוד אימא) גצגג
 (ח. של אמת) דאד (ח. ורחמים) דיבד (חו״ג.
 אחליפו דוכתייהו כר) דיזג (ח. גדולה. דאברהמ
 דישמעאל) דכזג (ח. שבגבו׳, גבו׳ שבח.) דמבג
 (המכוסים המגולים) דעוב (לצל יומם. דאזיל ע״כ
 יומין) דפגב(ח. לאברהם. של אמת) עיי׳׳ע לאכללא.

 חסודה: המחג.
 חסות, לחסות: דצד. דצאב.

 חסיד: גמדב(ח. צדיק) דעגב(לא ע״ה ח.).
 חסר: דמהג(מחוסר אבר).

 חפזון: בלהב(ח. ולא בחפזון) גאג(כנ״ל).
 חפירה: גסבד(ח. כרי׳).

 חפץ: גלחג(ח. רצון) דיחג(כנ״ל) דכוב. דכחד. דצגג
 (ח. רצון) וזבחד(כנ״ל) הלגד(בנ״ל).

 חצוניות, ח. ופנימית: גמאג(ח. ופני׳ בכל דבר.
 ח. שבעליה פני׳ לתחתון) דפבא (חו״פ למעי,

 באדם) הלטד(חר׳פ בחכ׳, במדות).
 חציר: הכהא(מט״ט).

 חצר: גחב (בית ח. הפנימית ח. החיצונה, בתפילה
 בעולמות) דכגב (כנ״ל) דלאד (ח. בית) דלזא

 (אסתר לא רצתה לבוא לח. החיצונה).
 חצר הכבד: גכגד. דיאב.

 חקיקה: בכחג (אותיות הח. כתיבה) במהא (כנ״ל)
 במזד (ב׳ ח. פסוד׳׳ז מצות חוקים) גנוא (ב׳ ח.
 במקום הח. משחיר. אותיות הח., הכתיבה) גסגב
 (ח. מבחוץ מבפנים) גצוא (אותיות הח. הכתיבה
 בנשמה) דמזג (חק ומשפט) דנדג (חק כמה פי׳)

 ההא(חקיקה כתיבה דיו קלף).
 חדדה: דמחב. דסא.

 חרוכ, וחד חרוב: גדג. דפטג(חרוב ולאזדז).
 חרוזים: היגא. הכטג.

 חדישה: אבא. גצוד. דעהד. הלחד.
 חרד: דצאג(ח. חלון).

 חרמש: גטזד.
 חוץ: הוא.

 חשאי: גצא(פנימיות הלב, לוחות האחרונות, ק׳׳ש).
 חשבון: גיאד (ח. גדול) גםהד (ח. של עולם. ח.

 גדול) געא(ח. גדול) הלחג(כנ״ל).
 חשמל: במד. בלוג. דצאב(ח. העליון) הנאא.

 חשך: דכהד.
 חתן, חתן וכלה: בחד. בטב. גכטב. דלא. דלזא
 (חו״כ, תורה ונשמות) דפאד (והוא כחתן. ב׳ בחי׳
 ח.) דצגד (חו״כ, תורה וישראל, ישראל ותורה)
 האא (ב׳ בחי׳ חו״כ) הבד. חוג. הלטא (שמחת ח.
 שמחת כ. חר׳כ, תורה ונשמות, להיפר) המזב
 (כבוד ח., כלה. חופה. חר׳כ, ח. עם הכלה. קול ח.

 קול כלה).

 ט
 טבילה: דמגב. דסטד(ט. בערב שבת).

 טבע: דכבג.
 טהור: עיי״ע הבא לטהר, קדוש.

 טהירו: בנאב. בנגב. דצא. עיי׳׳ע בריש הורמנתא.

 (תושבע״פ) דיגג(שוקע, בולט) דיזג(כנ״ל) דמבא
 (ח. דיוהכ״פ) דפבג(ח. דהו״ר ושמע״צ) דפזג. הדג

 (בולט, שוקע) המהא(כנ״ל. ח״ת ודע. פתוחי ח.).
 חותם המחהפו: בלדג. במגג. בנגג. גיזב. דיזג. הבד.

 חזה: גפהב.
 חזיר: דלב(עתיד ח. ליטהר. יכרסמנה ח. מיער).

 חטא: גפבא(ח. עוז) דנאא(כנ״ל).
 חטאת: גפוא(ח. אשם).

 חטה: בלוג. בנב. גיג. גיאג. עיי״ע עשב. שעורה.
 חידוש: בלגג(המשכה חדשה ע״י מס״נ) גכא(צפור
- דוקא - המדברת) גמחד(בנ״ל) דאא(בב״י יהיו
 בעיניך כח.) דבב (ובטובו מח. בכי״ת מע״ב. מאין
 ליש) דצוג(צחוק מדבר ח. דוקא) הכב (פי׳ אור

 חדש) הלזא(צפור המדברת).
 חיוח: בכבד (ח. עילאין, תתאין) גיחד (ח. אופנים)
 גפחב (רגלי הח. כנגד כולם) דנוב (כנ״ל) הכוב

 (תרפינה כנפיהן).
 חייא: דכזד(ר״ח ובניו יודא וחזקי׳).

 חיים, חי: גסאד (חיים, חיי החיים. חכ׳, בתר) גפב
 (ח. זה תורה) גפגג(ח. המלך בינה) דיאב (ובחרת
 בח. ח. מות טו״ר) דמג (צדיק איש חי) דמזב
 (ואמרתם כה לחי) דעבב (ח. מות, צורה חומר)

 דצוג(ובחרת בח. זו אומנות). עיי״ע להחיות.
 חיל: גיחד(ימין ה׳ עושה ח.) דכחג(ב״פ כד).

 חילופי אחוון: עיי״ע ועד.
 חינוך: גכטא. דמחג. דצחב.

 חיקך: גיחד(חיקך קרי חוקך כתיב).
 חך: גיא(חכ׳) גיאג(חכ׳) היא(חך אוכל יטעם).

 חכם עדיף מנביא: אוד. בהד.
 חכמה, חו״ב: במג(ח. דלעומ״ז) דעהד(כנ״ל) הלחב

 (חבו״ד בגימט׳ כתר). עיי״ע אבא, או״א.
 חכמה בראש, בסוף: במא. בכחא. גמהד. גסגב.

 דטוב.
 חכמוח בחוץ חרונה: גלבג. דטוא.

 חלאים - תכשיט: המדא.
 חלב: גיזד (דם נעכר ונעשה ח.) גכבד (כנ״ל) גלחא.

 גמבד. דדג. דטזד. הלבג(ח. יין).
 חלב: געחב(דם וחלב) חיבב(תענוג).

 חלוקא דרבנן: גמדב.
 חלון: דצאג(ח. חרך) דצאד(כנ״ל).

 חליצה: הכבג(מעשה מעכב קריאה ל״מ).
 חלם: בוג.

 חלק: געגב (כי ח. הוי׳ עמו יעקב חבל נחלתו) דעאג
 (כנ״ל).

 חם: גצדא(הוא אבי כנען).
 חמאה: גמבד.

 חמור: גמא(של רפב״י) דפזג(וישכם אברהם בבוקר
 גו׳ חמורו).

 חמץ: ביגג. בכוב (בדיקתו לאור הנר. מחי) בלזג(ח.
 בשבועות) גיאד(כנ״ל) גסאג(ח. במשהו).

 חנוך: גנאא (תופר מנעלים ועל כל תפירה כוי)
 המדא(תופר מנעלים).

 חנוך לנער גו׳ ממנו: בנב.
 חנוכה: דפחב. הזג (מצות נ״ח משתשקע החמה)

 הבאג(שתכלה רגל מן השוק).
 חנון: דגא(ח. ורחום ה׳, ה׳ רחום וח.) דסהב(כנ״ל).

 חנם: דגא.
 חסד, חסדים: גוד (המכוסים, המגולים) גיטב (הח.

 דאימא נעשה כתר לז״א) הכזא (שרש כתר לדא)
 הלבד (חב״ד דדא יש עליהם ב׳ כסוים כוי) המא
 (אסתכלותא במצחא דא״א) המוד (בע״ק אחיד
 ותליא) המזג(ז״א ומל׳ הפכים. מת״ת דאימא כתר

 לזו״נ). עיי״ע מדות.
 זקן, זקנה: בטד. בכחד. גלג (ז. אהרן) גלבד (ז.
 המשכה מהשכל) גצבד (מגדלות המוחין) דטוב
 (עילאה, תתאה. שקנה חכ׳) דעאב (שרש הדיקנא)
 הגב (ב״פ ז.) הטב (עילאה, תתאה. שקנה חכי).

 עיי׳׳ע כשמן הטוב.
 זדובבל: גכטג. גלבד.

 זריעה: אבא. במב (כתורה. הז. בדמעה ברנה
 יקצורו) במטד (ז. נטיעה. בלא ז.) גכוג(ישראל)
 דיאד, דנד. דעדג. הטזא. הלחב (או״ז לצדיק) הנא

 (ז. וצדיקים. דבע״ת).
 זריקה: דעד.

 זרע: דיגג(אדם, בהמה). עיי״ע נשמות.
 זרת: בנדב.

 חבוק: דפזג. עיי״ע שמאל(וימינו תח.).
 חבל: גסהג(יעקב ח. נחלתו) געגג(כג״ל).

 חג: דנהד(ל׳ אחוי׳ לי׳).
- נחשב הוא א״ת ) ד ט ע  חדלו לכם מן האדם גו׳: ג

 במה כוי).
 חדר: בבד. גמדא. געאב.

 חדשים: גגא (ח׳ זיו) גצדב (יב״ח יב״צ הוי׳, יב״צ
 אד׳) דיטא(אלול ר״ת את לבבר גו׳) דלבא(אלול.
 אני לדודי וד״ל) דלגא(כנ״ל, את לבבר גו׳) דמוב
 (ר״ח) דמזא (ל׳ התחדשות) דנגד (יב״ח. תשרי
 ישרת) דנחא (ר״ח) דסדא (אלול. אני לדודי וד״ל)
 דפגג(חדש השביעי) דצוד (חול, ר״ח, שבת. והי׳
 מדי ח. בח. ומדי - לפני אמר ה׳). עיי״ע ר״ה

 (החדש מתכסה).
 חוה: דדג(כנס״י) דלאא(מל׳).

 חוט: גנהא. היגא(ח. השני).
 חוטם: גנאד (לבעל הח. כוי) געטד (נשמה באפו)

 גצד. דמגג. הלגא.
 חול: גוב(ח. הים) גםזד(כנ״ל) גצדג(כנ״ל).

 חולה: דצוב (ח. אהבה. חסר שער הנ׳. שמש בשבת
 צדקה לעניים) הכהא. הלוא(סמכוני באשישות).

 חולין: גסא (שנעשו עטה״ק - בינה) געזב (ח.
 שנעשו עטוד׳ק) דצבא(כנ״ל).

 חופ: ביטד. גדא. גכהב. גפדא. גצדא. דנאד. הטזב.
 חומה: דיא(אני ח. זו תורה, תורה שבע׳׳פ).

 חומטין: בוא. גמוג.
 חומר וצורה: גנוג. דעבב.

 חומש: גפד.
 חופה: בטג. גפהג. דצאב. דצדג. הבא. היבא. המג.

 המזב(ב׳ בחי׳ ח.).
 חוץ: דכדא. המהא. עיי״ע חכמות בחת•
 חוקים: עיי״ע חקיקה, מצות, משמרתי.

 חורבה: הלוג.
 חושך: דפוד(גילוי הח. ע׳׳י אתהפכא ח. לנהורא) הדג
 (מלמעלה למטה, מלמטלמ״ע) המאא (ח. לנהורא

 ומרירו למיתקא). עיי״ע תפילין(יוצ״א וב״ח).
 חותם: גצאד (של הק׳ אמת) גצהד (כנ״ל) דיא



 מפתח ענינים ט

 זהורית) דכהד (נעילה כד תחמי שמשא כוי) דלאג
 (י. ר״ה) דלזד(י. נעילה) דלטד(י. נעילה. י. שבת)
 דמאג. דמבב. דמווד (לקדוש ה׳ מכובד) דנאא
 (ר״ה י. אד׳ ה׳ בנקוד אלקים. ה׳ הוא האלקים.
 לקדוש ה׳ מכובד. י. שבת. קדה׳׳ק) דנחא (נק׳
 ר״ה. תקיעה די.) דסגג (ביום הג׳ יקימנו ונחי׳
 לפניו. נק׳ ר״ה) דסהג (ז״פ ה׳ הוא האי) דסחא
 (אסור בנעילת הסנדל) דסחד (י. שבת) דעא
 (כניסת כה״ג לקה״ק) דעבג(תשובה די. י. ושבת)
 דפד (כנ״ל) דפהב (אומרים ה׳ הוא האלק׳) דפזא
 (אין אכו״ש) היאא(מלבץ לשון של זהורית) הידב
 (ולהחיותם ברעב) הכאא(עלית המל׳ לבחי׳ הכתר)
 הכדג(ביום חתונתו) המבא (אחת כו׳ אחת ושבע)

 המדא(אסור באכו״ש בנעילת הסנדל).
 יו״ט: באג. ביאד(יו׳׳ט, שבת) בטוב(מועדים לשמחה)
 גידג (פסח שבועות סוכות, אברהם יצחק יעקב)
 געוב (כנ״ל, חול, יו״ט שבת) דנחא(פסח שבועות
 סוכות ר״ה יוהכ״פ. אברהם יצחק יעקב נו״ה ראש
 אדה״ר) דפזד (יו״ט שני של גליות) דפחד (שמחה
 בי״ כל השנה) דצאג(שמחה. יו״ט שני ש״ג) דצדג
 (והשיאנו כו׳ רצית ואמרת. נק׳ רגלים. ג׳ רגלים

 ושמיע׳׳צ). עיי״ע יוהכ״פ, פסח, ר״ח.
 יוגה: גענוד (י. אלם) היזב (יונתי בחגוי - נאוה).

 עיי״ע עין, עיניך.
 יום!*: בטג. במד (י. בנימין) גצב (כנ״ל) דאג(בגימט׳
 ציון) דהד (אהב״ת) דטוא. דכדא (י. בנימין,
 שודמ״ל שודמ״ט. תופר. ב״פ בן פורת) דכהד (י.
 בנימין, צ״ע צ״ת) דכזד (כנ״ל) דעאב (וי. הורד

 מצרימה) הלחד(בן פורת).
 יופי: גפזג(יפ״ת ויפ״מ) דהד(במל׳) דלוב(אשת יפ״ת)
 היגג(הנך יפה רעיתי הנך יפה גוי) היחב (לבוש

 יפה. יפיפית מבנ״א) המא(בנשים יותר מבאנשים).
 יורה: גזב.

 יחוד: געבד (י. הוי׳ אלק׳, הוי׳ אהי׳) דגב (דמ״ן
 דמ״ד, דהםתכלות) דיג (ע״י י. תוס׳ אור
 בהמשפיע) הטא (דיוק בטוי י.) הבג (י. חצוני,

 פנימי) הבבג(כנ״ל). עיי״ע זווג.
 יחוד זו״ן: בכזד. בכטד. בלגג(ע״י תומ״צ) בלחב(ע״י
 הארת א״א בז״א) גדד (בהיכל אהבה. ע׳׳י תומ״צ)
 גכבא(לפרקים) געזב(את קרבני) החד(מקום י. זו׳׳ן)

 הלחב(ע׳׳י בנ״י) המחד. עיי׳׳ע יחוד י׳ והי, ק״ש.
 יחוד חו״ב: בלבד (ע״י מס״נ) גכב (ע״י בטול היש
 דוקא) גכבא(צ״ל תמיד, ע״י מס״נ) געזב (להקריב
 במועדו) דיבד. דמזא (ב׳ י.) הכא (ע״י מס״נ).

 עיי״ע יחוד י׳ והי, ק״ש.
 יחוד י׳ וחי: אדא. גלדד. גפוב. דצב.

 יחוד קו׳ ושכינתי׳: אדד. אזג. במד. דפחג. המאא.
 עיי׳׳ע לשם.

 יחו״ע יחו״ת: גםחד (תומ״צ) געטא. גפחג. דהג.

 דיגב. דידג. דכגד. דנוא. דםדב. דסזג. האב.
 הכאג. הכטג. עיי״ע יחוד י׳ והי, ק״ש.

 יחיד: געא. גפוא. דיאג.
 יחידה: בדג. בחד. בלגד. גאד. גסזד. געדא. דיאג.
 דיבב. דכבג. דכהא(בקדושה, לעו״ז) דכזא. דלאד.

 דלהד. דמגד. דסבג. ההד. היזא. המטב. הנאא.
 יין: במד (תלמוד. ב׳ מיני יין) גמאג (וי. ישמח.
 מאדים. שינה. משמח אלק׳) דעטד (משמח אלק׳
 ואנשים) הבא (המשומר בענבין מוימ״ב. נכנס יין

 כלולה בימין. ב׳ שמות ה׳) גלדב (ראש) גמג(ח׳
 אלקינו) גמוב (ג׳ שמות הוי׳) גמטב (ב׳ שמות ה׳.
 והי׳ ה׳ לי לאלקים. חד בז״א וחד בע׳׳ק) גנזג(ב׳
 שמות ה׳. חד בד׳א בו׳, ממכ״ע סוכ״ע) געגג(הוי׳
- אבי״ע) גפד (ד׳ אותיות וקוש״י, למעי מזה)
 גפהד (הי, מדיו. י׳ פ׳ כו׳ קוש״י) גצהב (דלתתא,
 דלעילא) גצוג (יראה אהבה תומ״צ) דבג (סדר
 ההמשכה) דוא(ה׳ הוא האלק׳) דיאב(ב׳ שמות ה׳)
 דכג (אחרי הי) דכבג (י׳ ה׳ כו׳ קוש׳׳י ששה
 אותיות. ב׳ שמות ה׳) דכזא(הו״ה, י׳ קוש״י. נר״נ,
 ח״י. לע״ל יהי׳) דכטא (למודי ה׳, י׳ ה׳ כוי) דלטג
 (ה׳ שבמאציל) דמגג(לע״ל יהי׳) דמהג(אנכי י״א.
 ממכ״ע, שם) דנטא (ב׳ שמות ה׳ ופסיק טעמא
 ביניהו. אם פגמתי באות י׳ כוי) דסדג (ה׳ הוא
 האלק׳ ב״פ. אני ה׳ הוא שמי. אם פגמתי כוי. ב׳
 שמות הי. ז״פ י׳ הוא האלק׳) דפהא (אני ה׳ הוא
 שמי. על יי) דפהד (כל אשר חפץ ה׳ עשה) דצא
 (ה׳ לי כעוזרי ואני אראה בשונאי). עיי״ע והי׳ ל׳

 שמחה.

 הוי' וח י־ח: דלטג. עיי״ע זה שמי.
 הוי' שכנפש: אדב. גפוג. דיחא. דכטא. דלחג (ה.
 ש. וגם קוש״י הנמשר מלמע׳) הלהד (אחותי

 רעיתי יונתי תמתי).
 הוי׳ אדי: בכאד. גכאג. דגד. עיי׳׳ע שילוב.

 הוי׳ אלק׳: געטג (שבת חול) דגד (ה׳ בניקוד א.)
 דנאג(כנ׳׳ל).

 הוי' ולפני הוי׳: בכוג. בכזד (ה׳, ל״ה, מלפני ה׳)
 געהב. דגא (ה׳, לפני ה׳, אל ה׳) דכג(אחרי ה׳)

 דנוא. דסהא.
 הוי׳ בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה:

 גפוג. דלאא.
- קרן משיחו). ) כהב  הוי׳ יחחו גר: ג

 יהושע: בטג. דידג.
- צוה ונבראו). ) ג כ  יחללו אח שפ ה׳ גוי: ד

 יובל: דסב. דעבא. עיי״ע יבל.
 יודע צדיק נפש בהמתו: ביטא.

 יום: בחב. כיד (י. המלואים. ז׳ י. בראשית) כלהד (י.
 חסד) בלוב (בגימט׳ א־ל הוי׳) גזד (י. לילה) גחא
 (יום שכולו ארוך) גיזג(בגימט׳ זן, א־ל הוי׳) גיחג
 (י. י. ק״ש, כתר חכ׳) גמטא(י. שכולו ארוך) גנאג
 (לבושים. יוצרו ולוא אחד בהם) גסהד (י. עילאין,
 תתאין. ימות עולם) געטד (י. לילה) דזד (כנ״ל)
 דיחא(כ״מ שנאמר היום נצחי) דכגב (כנ״ל) דלדב
 (י. עולם, קדם. שנות עולם, קדמוניות) דמבא
 (היום זה ר״ה) דמבג(י. לילה) דמדא(יום זה ר״ה)
 דמוב(ע״ד הנ״ל) דנוג(י. ראשון כתר הכללי. ג״פ
 ביום השביעי) דסאג (ימות עולם) דסדא (יומים.
 ביום השלישי) דסדב(יום ולילה) דעוב(יומם, לצל
 יומם) דעטא (כנ״ל) דפהד (תשובה ביום הראשון
 בגימט׳ כתר, אני הי. ילידתיד. זה הי. עשה גוי)
 דצוד (ו׳ ימי בראשית) האד (יומם יצוה ה׳ -
 שירה עמו) הטזא (בגימט׳ א־ל הוי׳) הכהא (נק׳

 יום ראשון בשבת כוי) הלבא(ע״ד הנ״ל).
 יוהכ״פ: בכוג. במד (עלית המל׳. קרה״ת ו׳ גברי.
 בגדי לבן) בנדד (י. סוכות) גזד. גנגג (תפלה
 קצרה) גפאב (נתחייב בה׳ תפלות) גפהא (הפרת
 נדרים בי.) גצא (בינה. קרה״ת ו׳ גברי) גצגד
 (עלית המל׳ בנעילה) דאד (יגמה״ר. לשון של

 טוב: געגג (אין עושה ט. גו׳) גפבא (מעש״ט) גצגג
 (הט. כי לא בלו רחמיח דבב (ובט. מחדש בכי״ת
 מע״ב) דטוג (חט. זה בונה ירושלים) הדד (ובט.
 מחדש בכי׳׳ת מע״ב) היד (ט. במלאפום). עיי״ע

 סומוע״ט.
 טוב ורע: גגג(תערובות טו״ח דידג (גמלתהו טוב

 ולא רע כל ימי חיי).
- אמילם). ) ד צ  טוב לחפות בה׳ גוי: ד

 טוב שם משמן טוב: נכהא.
 טומאה וטהרה: גנאא. גנטד. דמגג. הטג. הידד

 (גסות - אבי אבות חט.). עיי״ע מיתה, נגעים.
 טחינה: במג.

 טיחה, מבטוח: דצד.
 טיפה: געזא (אין ט. יורדת מלמע׳ שאין ט. כוי)
 גפחד (עגולה) החד (מתגשמת. תודח) הלטד (ט.

 והשפעת שכל).
 טל: גכהד (ט. דבדולחא) גנחג (כנ״ל)גסג (כנ״ל)
 דיגג (מן. ר״ר) דידב. דיזא. דםדב. דעגב (ט.
 ומטר. ט. אורות. טלא דבדולחא ושיורי ט.
 דבדולחא) דעדב (טו״מ) דפטד (ט. דבדולחא)

 הלדד(שראשי נמלא ט. ט. דבדולחא).
 טלית: גמדב. גמוג. גמזב. גנבב (עיקר מצותה לבן.

 ט. שכולה תכלת כוי).
 טמטום: דמגב(ט. הלב א״א להיות בבקר).

 טעם: גצג(ט. ריח) דקב (ט. עצו ופריו!שוה) הלגא
 (ט. וריח).

 טעמים: בדא(בחכ׳) בלזב. בלחא. בנגב.!גיאג(בחכי)
 גנזד (טנת״א, חר׳ב זו״מ, דצח״ם) דצדא (טנת״א
 עלמין סתימין דלא אתגליין) האג (המשכות

 מתענוג עלית).
 טעמים, פרטים: גיא (זקף גדול) גכדד:(ב׳ גרישין)
 גכהג(כנ״ל) גפגג(זקף גדול, קטן) דלאב (טפחא)
 דסטג (זרקא מקף שופר הולד סגולתא) היגא

 (סגול םגולתא).
 טפח: דסג(חמשה שיעורן ט.).

 טרף: בלוב.

 י
 יבל, יובל: בטג. גמבד. גנבד.
 יבק: דצגד. עיי׳׳ע ברכה, יקב.
 יבקע צורים במדבר: בטב.

ו גוי: גמבד. גסוג. דכגד. דעחד.  יגיע כפי
 יד: גכאב (ג׳ ידות. גדולים מעשה צדיקזם כוי. שם
 הוי׳. מקדש אד׳ כוננו ידיך. ד׳ ידות והחמישית)
 גכוא (ג׳ ידות) גמד (יד הגדולה) גנטא (הרמה.
 תרום י. - יכרתון) גצבב (ג׳ י.) דסא (י. הגדולה)
 דפדא(כנ״ל) הוד (ד׳ הי.) הכאג(ידים שמע וברוך

 שם) הכדג(כנ״ל).
 ידיעה ובחירה: במדב. גטוא.

 יי, שם: אגב. גסבא. גסדג. געטג. דיחד. עיי״ע כי
 ביי. כל הנשמה.

 יודא: גוג(י. ישראל) היחג(ויאמר בי אדני).
 יהודי: הוב(ל׳ הודו).

 הוי׳, שם: בלגב (המשכה ע״י אותיות ה.) גזד (לע״ל
 ב״פ יי) גטד (כנ״ל) גטזב (ב׳ שמות ה׳) גכאד
 (צמצום התפשטות כוי. מקדש א׳ כוננו ידיר. יד.
 ג׳ מלוים. לע״ל יהי׳ דו״ר רו״ד) גכהב (גבו׳
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׳ י  ראשית תבואתה. משט הוי׳ משא״כ או״ה) דלבב(
 שר׳ אל ) דלתא (נה׳׳א. כי שרית גו׳, לע״ל אינו
. א״י, תושב״כ שבע׳׳פ) דמדא(בנ׳׳י י )  נק׳ י.) דמאג
 קומה אחת) דסדג (שרית עם אלק׳ ועם אנשים)
ם לאביהם שבשמים) האד(שיר־אל) י ס נ ר פ מ ) ב ו ע  ד
 היבג (רעיתי פרנסתי) היגד (כנ״ל) הטזד (כנ״ל.
 ראשית שבי. י. ותורה) הכאג (מברכים לאביהם
 שבשמים. כאלו עשאוני) הכוא(וישמחו בך מקדשי

ות לראשי). תי  שמך. יש״ם נקי ע׳׳י) המהג(או
 ישראל עלו במחי: במאא. במזא. גבב. גמב. היזד.

 הכוד.

 ישראל שבחו״ל עע״ז בטהרה הן: בכזג.
 ישת חשך סתרו: באא.

 ישתבח שמך לעד מלכנו: אזג.
. דסזד.  יתד: דיבנ

 יחומ: דיב (ר״ת יפ״ת ויפ״מ. יסוד).
 יתדו: גפחב.

 כ
 כבוד: באא. בלדד (כתר) גכטא (הבו לה׳ כ.) גנבב.
 גצדד. דלגב (ל״ב נתיבות חכי. תורה) דעהא. היבא
 (על כל כ. חופה) המזב (כנ״ל. כ. נברא, נאצל. כ.

 חתו, כלה). עיי״ע כל הנקרא בשמי ולכ.

 כבוד אכ ואם: בלחב. במדד.
 כבר: געדג. דלגא.

ה בכ. ופנה לסובב. כבשי דרחמנא). ל ע ) ד ח ע  כבש: ג
 כבשים: בלזא. געזד. גצהד.

 כגוונא דאינון מתייחדין כוי: דכגד (לעילא לא
 יתיב - למהוי אחד באחד) דכדא (ואתתקנת

 למישרי עלה - למהוי אחד באחד).
 כד: דצדב (וכ. על שכמה, על ידה ויאמר הגמאיני

 גו׳). עיי״ע חיל, כדכד.
 כד אחכפיא סט״א אסתליק יקרא דק׳ כוי: גלזג.

 גסהב. דלטד.
 כד אחכפי׳ סט״א אשתלים יקרא איסתליק

 יקרא דק׳ כוי: אגא. אזא.
 כדכד: דיבג. דכהג. דכחב. דצהך.

ה זה) דמזב (ואמרתם כה לחי. אי כה). כ ) א ב פ  כה: ג
. דסדג א ג  כהדין קמצא דלבושי׳ מיני׳ ובי׳: מ

 (שכל ומחי).
 כהנים: בטד (כ. לוימ) בכגב (אור אבא) בכהא (כ.
 לוים) גאג (כנ״ל) גכאב (כנ״ל) גמהד (כ. לוים
 ישראלים) גנדא (כ. לוים) דחב (כנ״ל) עיג(כנ״ל)
ת ו נ ב ר ק ) ג ה כ (לע״ל הלוים כ.) ה ג  דפא(כנ״ל) דצו

 ע״י כ. דוקא). עיי״ע ברכ״ה, פסח, םפה״ע.

 בחנים, פה״ג: בכבב (ח׳ בגדי כהונה) בכחב (בגדי
 לבו, פשתן. קה״ק) גפטא (שודמ״ט) דלגא (בגדי
 זהב, לבן) דעאא (חסד עליון דא״א. אה״ר) דפא

 (נוטל חלק בראש).
. ואב״ט). כ ) ב ז  כוכב: דכ

כלא ולא לא).  כולא קמי׳ כל״ח: גםאב(״קמי׳״) דלחד(
 כונה: געד. דיגב. דנהג (נשמה לגוף המצוה) היגב

 (פי׳ ״כונה״).
ת עו ד (ישועות אשא. מגביהו טפח) דפג(ישו ס  בוס: ד

 אשא. מל׳).
 כופר בעיקר: דסגד.

לך מהודו ועד כוש). ב(המו  כוש: הו

ת ו כ ר ב ) ג ט צ . רבקה אליעזר. י. אברהם) ד י ) ג  דצו
 י. בלי דעתו). עיי״ע אבות, ישמעאל.

ל בעלי השיר). כ ) ר י  יציאה: הכגב. עיי״ע צאו״ר, ש
 יצי״מ: גכזד. עיי״ע מצרים, פסח.

. יצ״ט שרשו משני חללי.הלב). י )  יצה״ד: גנגד. הלאג
 עיי״ע מאד.

 יקב: גמבב. עיי״ע ברכה, יבק.
 יקוו המים אל מקום א׳: גהג.

יקר על יקר. יקר). ) ג  יקד: גכג

 ירא אח ה׳ בני ומלך: ביבב.
 ידאה: במגב (ע״י גילוי מקרוב) גיגב (י. את, י. מהי.
 ע״י תומ״צ) גטזב (יר״ע יר״ת. בגימט׳ גבורה. יר״ע
 גבו׳ דע״ק) גכג (יר״ת יר״ע, מררי קהת) גנדג
 (יר״ח) גפבא (יר״ח) גצוג (בחי׳ בי.) דחא (כנ״ל)
. ותורה) דכטג י  דיטד (כנ״ל. י. את, י. מהי) דכגא(
בת. תכלית מע״ב) דעדג א(  (כנ״ל. יר״ע יר״ת) דסז
 (במוח, בלב) דפבג (מבחי׳ כתר תורה) הלוג

 (יר״ח). עיי״ע זהב, ירושלים, מורא, מצות, תורה.

 ירדן: גמוא(ק״נ) גצאא. גצדא.
 ירוק: הידא.

 ירושה: דצדד.
ידב(לע״ל שם חדש) גסגא  ירושלים: אדא. בכאב. ג
 (מים חיים מי. חצים אל הים הקדמוני) גצאב
ו על לב י. וקראו אלי׳) ר ב ד ) ג ז  (לעומ״ז מדבר) ד
 דטוד (מל׳ באצי׳ משא׳׳כ ארץ. הטובה) דכטד
 (בנין י. חורבן י. בעבודה מלך שלם. בצדקה
 תכונני. בונה י. ה׳. ירא שלם ר״ה יוהכ״פ. י. דוד)

ת היראה). עיי״ע בנות י., ציון.  דסב(שלמו

 ירושלמ״ט, ידושלמ״ע: אדא. גלחג. דלאא.
א ידע מבואו). עיי״ע לבנה, שמש. ל ) א ד ס  ירח: ג

 ירידה צורך עלי׳: געןג(בבריאה יהי׳ מיש אץ) דכא
 (לאהפכא חשוכא לנהורא). עיי׳׳ע נשמות ירצ״ע.

. גפטב. גצד. ג א  יריחו: גנג. מ
. שלמה. . עזים) הוא(י. שלמה) הזג(י י  יריעה: געדד(

ד׳ באמה ולא באמות).  י. עזים) הלאא(

 ירד: גלבד. גלגג. המדא(צדקה. ד״ת).
וב(יש וביטול היש). עיי״ע ביטול, התהות.  יש: דנ

 יש מאין: גיבד (מהארה בעלמא) גפוא (כנ״ל) דיבד
 (רוחני גשמי. ברא לעשות. צ״ל תמיד) דיטג
 (הארה בעלמא. דממכ״ע דסוכ״ע. מלמעלה למטה
 מלמטלמ״ע)(דכוד(כנ״ל) דמזא(ימ״א רוחני גשמי)

 דנהא(כנ״ל) דנוא(עו״ע וימ״א) המב(כנ״ל).

 ישורון: דמהא. האג.
 ישי: דכטד. דקא.

 ישיבה: גכא (ק״ש, בי״ע) גמאב. המטג. עיי׳׳ע ואתה
 קדוש, כסא.

. יצחק). י  ישמעאל: הטד(
ע צדקות ר ו ז ) ג ח ל ס ישועות) ה ו כ ) ג פ  ישע: דמטד. ד

 מצמיח ישועות).
 ישר: גמג. געחב. דכגב. דכגד. דמגב.

ב(קדש י. לה׳ ראשית י . זוטא, סבא) ג י  ישראל: גטד(
א גלו אלא בש׳ שית׳ על׳ גרים) ל ) ג ו כ  תבואתה) ג
 גלגג (ערבים זב״ז. קומה אחת) גמג (ישר־אל)
 גמחב (לי ראש, שיר אל. כי שרית עם אלק׳. ב״פ
 כ״א י. יהי׳ שמך. סבא זוטא, י, יעקב) גנאד (גוי
ב י. ק ע י ) ג ע  אחד בארץ) געב (יעקב למעי מי.) ג
 שיר־אל. הקורא לי. יעקב א״ע בעשה) געגא
 (הקורא לי. יעקב א״ע בעשה) געטב (קדש י. לה׳

 יצא סוד) הבד (נכנס יין יצא סוד) הכוא (כנ״ל.
ר יין מבלבל). ב  ר

.  יכולת: דבג
 ים: בזא (ים, ספינה) בידב (ים, ארץ) בטוד (ים, נהר)
ם וי״ב בקר) כלוא(כנ״ל) גגא י ) ד ה ל  כטזד(כנ״ל) ב
, ארץ) גסגא (מ״ח ם י ) ג ה  (כנ״ל. יצירה ים סוף) ג
 מירושלים חצים אל הים הקדמוני) גסחא (ים וי״ב
) דנגד (תשובה) דנוב ״ל כנ )  בקר. חול הים) גצדג
 (ים ארץ, יחו״ע יחו״ת) דצאב (פוררת בעזך ים).

 עיי״ע דגים, מלי.

 ימין: גיחד (י. ה׳ עושה חיל. וי. מקרב חיקך כלה. וי.
 תחבקני) גכאד (י. שמאל, סוכ״ע ממכ״ע. י. ה׳
 תרעץ אויב. ב״פ ימין, שמאל) גלד (שמן י. נקרא)
יקת החיצונים נ י ) ג ו נ  גלהב (י. מקרבת וש. דוחה) ג
 א״א מי. י. ה׳ נאדרי בכח י. ה׳ תרעץ אויב) גפג
 (י. שמאל של הק׳ תורה וצדקה. י. וש. ובינייהו
 כלה) גפוב (לאכללא ש. בי. י. ה׳ נאדרי - אויב)
. תחבקני. השיב אחור י. הושיעה י. וענני י )  דעחד

ד י. אה״ט). י ) ב ד פ  תרעץ אותיות עצרת) ד

 ימצאהו בארץ מדבר גו׳ כנשר יעיד גוי: דנאא.
 דםגא.

. התלבשות) המדד. עיי״ע מוחין. י  יניקה: בלטא(
 יסוד: בכהא (י. אבא בוקע י. אימא) בלדב. בנדג
 (יסו״א ארוך) גדד (יסו״א) גיזא(יסו״א, אימא) גיטד
 (י. אימא) גלבא (יסו״א ארוך) גמדב (יסו״א הוא
 בחזה. י. אימא. מוחין לד׳א. לאה רחל. אחורים די.
 או״א) גנחא (יםו״א דעת דז״א) גסד (מחבר חכ׳
״א יעקב) גפטד (יסו״א סו י )  בנבראים. אזוב) געבג
 משה) דיב (יתום מאמו) דטוא (כל. ברית. מזלא)
. ט״ו י ח ) ג מ . דאו״א) דלוא (יסו״א ארוך) ד י ) חג  די

 י.).

 יסודוח, ארבעה יי: בלבב. בנגא. גהב (ד״י. לע״ל.
 למע׳ מד״י) גמב. געהד(דצח״ם) דלדג(כנ״ל) הדד
 (ארמ״ע, אבי״ע) היבב (אמ״ר בתורה ומצות).

 עיי״ע אש, מים, עפר, רוח.

. של אהבה). י ד(  יסורים: גפז
ישק י. לרחל שהי׳ ו )  יעקב: בחד. בטב. בכהא. גמדג
 מותר לו וכוי) גנב (י. ישראל) גסבד (שרית עם
 אלק׳ ואנשים. בחיר שבאבות) געב (י. למעי
. ישראל. י. יסו״א. מעלת י. על י ) ג ע  מישראל) ג
. ם י מ ח ר ) ג ח ע  ישראל. אמת. י. ישראל, ז״ת ג״ר) ג
ג(אמת) גפטא (ויאבק גו׳  משה מלגיו י. מלבר) גפג
רט) דהא (ת״ת. אמת. יושב אוהלים משה  בכף י
. י ל ) ׳ חייא. לא מת) דלבג ר ) ד ז כ  מלגיו י. מלבר) ד
 אשר פדה את אברהם) דמבג (י. ישראל) דנדד
 (כנ״ל) דנהד (כנ״ל) דסאב (בני י. לא כליתם) דסבג
 (י. ישראל) דםדב (כנ״ל) דצדד (כנ״ל. וי. נסע
ג(שלח גא(הקל קול י.) הלז  םכותה ויבן לו בית) הי
 ג׳ עדרים) המגב (לי. אשר פדה את אברהם)
 המטב (צורתו חקוקה תחת כםה״כ). עיי״ע אבות,

 והכשבים, ושבתי, זווג.

 יעל: דמהא.
 יעד: דלב (י. עיר. סנד״ל בגימט׳ י.). עיי״ע אכלתי

 יערי, תפוח.
 יפה שיחתן גו׳: גנוב. דנגא. דצוד.

 יפה שעה א׳ בחומע״ט בעוה״ז כוי: געהד. גפאג.
 דחג. דכבד. דפגד, הגד.

 יצחק: ביחב. במטא (ברכות י. לעשו) גכזד. גנד.
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 כתיבה: דמטא(השתל׳ עד שבא לכ.). עיי״ע חקיקה.
 כתף: גצדב.

 כתר: אגד. אזב(ממוצע) ביא(ממוצע. ב׳ חצאין) בלא
 (מת׳׳ת שבעליון נעשה כ. לתחתון. ממל׳ דא״ס
 נעשה כ. לאצי׳) בלדא(מת״ת דאימא, ח״א - כתר
 לז״א, למל׳. אצי׳ שבאצי׳. כ. לזו״נ ע״י תומ״צ. ג׳
 כ.) במוג(ממוצע. מחלוקת אם נמנה מכלל הע״ס)
 גדא(מדבר) גיבא(ממוצע. ב׳ חצאין) גלדד(ב׳ כ,
 ענין ההכתרה. מל׳ נק׳ כ.) גמטג(כשהכ. נמנה כוי.
 רישא מוחי וגלגלתא) גנטב (ע״ק אין בו אחורים
 משזרכ א״א. כ״ע אע׳׳ג כו׳ אוכם איהו כוי) גסטא
 (בירור אור הכ. ל׳ כותרת. שתיקה. כ״ע אע״ג כו׳
 אוכם איהו כוי. ק״נ כ. דקליפות) גפבד (בירור
 הכתר) דכאא (ע״ק א״א) דכחב (כ. דנוקבא מב׳
 שלישין משליש הג׳ כוי. ממוצע. ב׳ כ.) דנבג(ע״ק
 א״א) דנוג(התהות כ. מל׳, ר״ה תחלת מעשיך. כ.
 דנוקבא מחזה ח״א) דפבג(תורה. ג׳ כ. וכתר ש״ט)
 דצטא (א״א ע׳׳ק) הדד (ישת חשר. אש שחורה
 לבנה) החא (כנ״ל. ממוצע. לפעמים נק׳ אוא״ס)
 היחא (כ. הכללי. כ. דאבי״ע. נק׳ כף. ל׳ כותרת.
 ת״ת דאימא נעשה כ. לז״א כוי. כ. לנוקבא. כ.
 ות״ת ענת אחד) הכבא (עטרה. ביטול רצון) הכבד
 (יש בו תר״ר עמודי אור. חכ׳ שבכ, כ. שבחכ׳.
 מתייחס למה שלמעלה הימנו. נתינת הכתר. כי לא
 אדם. רישא גלגלתי מוחי) הכוג(כ. תורה) הלהג
 (למעלה מאתדל״ת, מכ. לחכ׳ דרר דילוג) המזג
 (מת״ת דאימא כ. לזו״ן) הנאא (ת״ת דאימא לז״א.
 דאריר כ. לאו״א). עיי״ע בששה״ק, מספרים (ש״י,

 תי־״ר), עד, עטרה, רצון.

 ל
 לא, באלף, בואו: בלדא.

- לחסדו). ) א ג  לא בגבורת הסוס גו׳: ה
 לא בשמים היא: בכדד.

- ה״א עמו).  לא הביט און גוי: געאד(- מלד בו) הלב(
 לא זהו עיקר האלקות כו׳: החא.

 לא זרועה: אגב. גדג. גכג. גלוב. דלבב. דנאא. הזא.

 לא ידעתי, לא ידענו: גסדא. עיי״ע ראש(רדל״א).
- יצרה). ) ד מ  לא לתהו בראה גו׳: ג

 לא קאים אינש אדעתי׳ דרבי׳ עד מ׳ שנין:
 בכחד.

- שנים). )  לא תירא לביתה גוי: בכהג
 לאה, לאה רחל: בכדג (ל״ר) בלחג (אלה. ל״ר)
 גכאד (מחי) גלזב (ל״ר) גמדג (ל״ר ז״א) געחג

 (תיקון ל. תיקון ר. בתקח״צ). עיי״ע מל׳ דתבונה.
 לאו אורחא דמלכא לאשתעי במילין

 דהדיוטא: בכהד.

 לאו קודם להן: אוד.
 לאשתאגא בגופא דמלכא: גבב. דכהא. דכזב.

 הלדב.
 לב: בכהג. בלבג (יסוד האש. תור) גמאד (ביהמ״ק)
 גמגג (לב מוח, אש מים. הלב רואה שומע כוי)
 גמהב (הלב זונה כוי) גנוב (לב מוח, אש מים,
 רצו״ש) גסזג (רעו״ד. ויחד ל. חצו׳ הלב, פני׳
 הלב) געהב (פני׳ הלב תעלומות לב, חו״ב) געזד
 (לב מוח) גפהב (בינה ליבא) גפוג (לב מוח) גצא
 (תעלומות והתגלות הלב) דאב (חלל הימני

 כל הנשמה תהלל י׳: אאב.
 כל העוסק בחורת עולה כוי: גיגא. דכבב.

 כל העונה איש״ד כו׳ ע׳ שנה: גסהג.
 כל הקורא ושונה כו׳ כנגדו: אגג. דכבא. דמוא.

 דפאג. חיבא. הלבד.
 כל הקורא ק״ש בלא תפילין כוי: גמא. גמבא.

 כל השונה הלכות בכ״י כוי: הכטד.
 כל ישראל בני מלכים הם: גהב.

 כלח: בזג(קול כ.) גחב (כ. נאה, כמות שהיא) גיחב
 (כ׳ בחי׳) גפגד (כ. ולא אשה) גפהב (כל, כלה)
 דלאג(בלותי, בנו, בו, חתו) דמחג(כנס״י) דעחד
 (ב׳ בחי׳) החד(כ. אחותי. כל׳ הי) הלטד (כ. משה)
 המחג (כמות שהיא, אפי׳ חגרת כוי). עיי״ע חתן

 וכ. כל.
- צור לבבי).  כלה שאדי ולבבי גוי: דפאא(

 כליוח: המג(נר׳ה).
 כלים: במוד (באצי׳) גמאד (פנימי אמצעי חצון,
 םת״ר) גנזא (מצות ואותיות התורה) געד. דכוד
 (ענינם. מאנין דילר דילי׳) דלבד (ב׳ כלים תורה
 חסד) דמחג(נש״י) דסטא(ל׳ כ. דאצי׳ כוי. ענינם)

 היסג(כ. דאצי׳). עיי׳׳ע או״כ, וכלים, שבה״כ.
 בלל, כלל ופרט: גצאב(כ. ופרט) היאד(כו״פ).

 כלתה נפשי לחצרות הי: גחג.
 כן בקדש חזיתיך: דחא. דצבב. הזב. הנג.

 כנור: בכאד(של ביהמ״ק של ז׳ נימין כוי) גצדב (כ״ו
 נר. כ. הי׳ תלוי למע׳ כו׳ ומנגו מאליו כוי).

 כנם״י: דלהג. הבג (שה״ש) הוג. הלחנ (ל׳ כניסה.
 אחת. מקומה. כלת משה).

 כנען: במג. בלא. במזא. גמאא. דטזג.
 כנפיפ: באד. גנבב (הכנף מיו כנף) דכהג. היזב.

 הכוב(תרפינה כ.).
 כנרח: גצדא.

 כסא: בלדב. גמהא. גנגד (כורסיא דדינא) דלהב.
 דסבג. דעדד (עולם הכ. כ.) דצבא. המטג

 (השמשים כ. כסה״כ).
 כסיל: גצא(לא יחופוץ כ. - לבו).

 כסף: אאג. גלבד(אהבה) גצב(כנ״ל) דטזד(אה״ר).
 כעס: גפד. הלב.

 כף: הסחד(כף היד) הלחד(כ. אחת).
 כף הקלע: געהג. דםחב.

 כפוף: דמב(נופלים, כפופים) דםגד(כנ״ל).
 כפיר: דכהא(מכ. יחידתי) דלזג.

 כפל: דמחא(נחמה כפולה).
 כפר: דצזב(אינו דומה בז כ. שראה כוי).

 כרובים: בטג.
 כרוזים: דלוד (מאמר הבעש״ט) דעאד (שומע עצם

 הנשמה) הכדא(מאמר הבעש״ט).
 כרחל לפני גוזזי׳ נאלמה: בחד. בלחד. געחג.

 גפחג. גפטג.
 כדיי: גםבד(חפירה, כרי׳).

 כריעה: דפבב(כ. השתחואה).
 כרך: דצזב(אינו דומה כו׳ לבן כרד שראה אה״מ).

 כרם: עיי״ע שדה.
 כדת: דלבג. דסבג. דעאד. דפגב.

 כשילה: דסבד. דסזד.
- מדותיו) גלדב (כנ״ל) גנגג ) ג ל  כשמן הטוב גו׳: ג

 (כנ״ל).
 כחונח: גמדא.

 כותל: דצאד.
 כזב: גפגג. גצגב.

 כח: גידא. גכאג. גלטב(אבו הנזרק כו׳) גמזא(הפועל
 בנפעל - בעשי׳) גפזג (המשכיל) דכג (הפועל
 בנפעל יש מאיו) דכוד (כנ״ל) דםהא (הנשמה)
 המדג (הפועל בנפעל - בעשי׳) הנג (השכל).

 עיי״ע משכיל, צמיחה.
 כח המחאוה: גנוד. דבג (כח יסוד האש להתאות)

 דלדג. דסאד.
 כהות הנפש: אגב. הנג(כ. השכל). עיי״ע נפש.

 כחשכה כאורח: ביבא(ב׳ כפי׳׳ו).
 כי אמדתי עולם חסד יבנה: דעוב. היאד. הכהב.

 הלדב.
 כי בועליף עושין: הגד.

 כי ביום הזה יכפר - תטהרו: בכחב.
 כי בי׳ ה׳ צוד עולמים: אאא (ביו״ד נברא עוה״ב
 כר) דכבד (ו׳ אותיות) הדב (ביו״ד נבעוה״ב בה״א

 נברא עוה״ז).
 כי ברגע קטן עזבתיד גוי: הגד.

- לעולם). )  כי גבר עלינו גוי: דפאב
- לעשותו) ) ב ה מ  כי המצוה גו׳ לא נפלאח גוי: ד

 דמוא(כג״ל).
 כי ח״א אש אוכלה הוא: בכהג. דעחד.

 פי כארץ תוציא צמחה גוי: דנב.
 כי כאשר ירד הגשם גו׳ בן יהי׳ דברי גו׳:

 דעדב.
 כי לא יראני האדם וחי כו׳ במיתתן דואין:

 במג. בלהג. במזג.
 כי לא מח׳ מחי: במדב. דבב. דעחא (- דרכיכם

- דרכי). ) ד ד מ  דרכי) התג. ה
 כי לא על הלחם לבדו יחי׳ גו׳: ביגב. גיאג.

 גפאב. דידא. דידב. דפדב(בתורה).
- לים מכסים). ) ד ה  כי מלאה הארץ דעה גו׳: ד

 כי נער ישראל ואוהבהו: בידד. גלהד(ן־ לבני).
 כי עוונוחיבם היו מבדילים גוי: גיגג. געגב.

 דסחד. דפבא.
 כי עמן מקוד חיים גו׳: אאא. בלאא. כנאד. דיטג

 (- אור).
 כי פנו אלי עודף: במד. דפזא.

 כי תבואו גו׳ ושבתה גוי: בלטג.
 כי תצא למלחמה על גו׳: דלהב. דלוא.

 כיצד מרקדין לפני הכלה כוי: המחב. עיי׳׳ע כלח.
 כן: הלהג.

 כך היא דרכה של חורה בו׳ אשדיד כעוה״ז:
 במג. עיי״ע פת במלח.

 בל: גלדא. גפהב (כ. כלה. כל חי) גפזא. דטוב (מכל
 מלמדי השכלתי. קונה הכל. כל חי) דמאב (כל חי)
 דםגג (כל, כלה) דסזד (סוכ״ע) היבא (כי כל

 בשמים ובארץ).
 בל האומר אל״א תודח בו׳: בהא. בכהא. גטזג.

 גלזא. גמוג. דכבא. דכגב. היחב. המדב.
 כל הגבוה ביוחר נשפל ביותר: בלדג. בלטג.
 גלזא. גלחב. גמזב. געגד (- נופל לנ^טה יותר)
 גפאב. דיטג. הגא. הכגא (בחיצוניות שלו). עיי״ע

 אורך/ חותם המתחפר.
.  כל המקיים את התורה מעוני כוי: מג

 בל הנק׳ בשמי ולכבודי ביא״ע: בכהד. בלדד.
 גםזא(ולכבודי ביא״ע) דעדא. הידג.
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.  מאן דקטל ווויא י״ל ביתא דמלכא: דלהג
- בעינינו). ) ג ה פ  מאת ה׳ היתה גו׳: ד

פ בכ״א ו׳ תיבות) ד ) א כ  מ״ב, שט: ביטא(ע״ב, מ״ב) ג
 גכהב. גלדד (ז׳׳פ בכ״א ו״ת) גנוזד. גפחד. גפטד.

, ופ״ז. ב׳ שמות מ׳׳ב) גצהג. דיבד. (זפ״ו  גצאנ
 מבול: גפזד.

 מגיד מראשית אחרית: ביגא.
 מגילה: בטג(מג״א אין בה שם).

 מגלה עמוקות מני חשך ויוציא לאור צלמות:
 דלחב.

 מדבר: גבב. גכא (מ. נסיעה במ.) גכדב (מ. חה״ב,
 אב״א פב״פ. מ. - עולמות העליונים) גלזא (א״י
ממ. מתנה) דחא ו  שלמע׳) גפגד. גפחג. גצאב. דבד(
. במ.  (מ. יודא גו׳ כן בקדש חזיתיך) דלבב(דלעו״ז
 הזה יתמו ושם ימותו. מ. שדה עיר) הכבא (וממ.

 מתנה. לא ישב בה איש גו׳ כתר) הכגב(בנ״ל).

 מדבר: עיי״ע אדם, דצח״ם, מדבר.
 מדות, מ. ומוחין, מ. ושכל: בלזב (שלמטה
 ושלמע׳ מו השכל) במזא (כנ״ל) גיטא (מעלת מ.
 דנה״ב על מ. דנה׳׳א) גכגא (שרשם במקיפים,
 בחג״ת דא״א) גכטג (ז״מ בעבודה) גנזב (צומח.
 ארז, אזוב) גסד (כנ״ל) געוד (מו״ש מ. שבש.,
. האדם הפכים משל הקי) גפהד(ז״מ מ ) ג פ  שבלב) ג
 רעים ושנאת חנם. המשכת מו. במ.) גפחד
 (התכללות המ. זמ״ז. ביאורם בעבודה. זפ״ו או
. זו״נ בעיבור. ופ״ז) גצדא(יבג״א) ״ל  ופ״ז) גפטד(כנ
 דהא (אופן התנגדות מ. דלעו״ז. ונאספו שמה כל
 העדרים גו׳. דעת פנימית המ. וחיותו) דיב(מומ״ו,
 עו״ע) דיבד (קטנות וגדלות המ.) דכדא (ל׳ לבוש)
 דכזג (י״ב ג״א. חסד שבגבו׳, גשב״ח) דנדד
 (מתחלה עלה במחי לבה׳׳ע במדת הדין כוי) דעדד
 (ואלה המלכים גו׳ לבנ״י, מומ״ו) היגא (התכללות
 המ.) הלטא (מומ״ו, מעין נהר) המוד (שרשן למע׳

ג(מ. שבשכל). עיי״ע דא.  מהש.) המז

 מדות, יג״מ: דטוג (שהתורה נדרשת בהן) דלגד
.  (כנ״ל). עיי״ע רחמים(יגמה״ר)

. וז׳ עממיו). מ ) ד ה פ  מדין: ג
 מדרש: בהד.

ה מ ) ג ו ם  מה: בכגד. בלחב (מה שמו ומה שם בנו) ג
 שיחו) גצאג. דיג (מל׳) דעהא (במילוי אלפי׳׳ן).

 עיי״ע איזהו שוטה.
 מ׳׳ה וב״ן: בגב. בכד. במזג. גוא. גנוב. גסטא. געוד.

 גפבג. גפזב. המטג.
- ישראל). ) א ג ע  מה טובו גו׳: ג

מ. מציאות). א(  מהות: דו
 מהיטבאל: גפדא.

 מחידות: גנהג.
 מואב: גסוג.

 מודיש: עיי״ע מאן דלא כרע במ.
, מקיפים) גיוד(דיניקה) גכזב ׳ י  מוח, מוחין: בלוג(פנ
 (ג׳ מ. ד׳ מ.) גלחא (מ. דגדלות, חלב ודבש) געד
י מ.) הלב (מ. דגדלות, ר ת ו מ ) ג ו ל  (המשכת המ.) ד

מ. העיון הזכרת). עיי״ע מדות.  דקטנות) הלגא(
 מוחא לבא כבדא: גכבג. הלגד.

ד (ראשית האצי׳) בכחד מ  מוחא סחימאח, ח״ס: ב
 (או״פ) במוג (שתוק כד עלה במחי) גכטג (שמן
 המשתה) גלאא. גמטג. גנדג (שמן) גצכד (קדש
 מלה בגרמי׳. הארה ע״י שערות, הארת פנים. לאו

 לחם: ביזד (ב׳ הל. וכבשים) בלזא (כנ״ל) במב (תורה.
 זריעה טחינה לישה אפי׳. ל. יין. משנה תלמוד)
 במחב (תורה) גהד (ל. עוני פנג) גחד (תורה.
 בגימט׳ מזלא) גכוב (ל׳ מלחמה) גמאד. געוא
 (לחמי) געזד (ל. לאשי) גפאב (למעלה תומ״צ.
 לחמו בלחמי) גצוא. גצוד (דמעתי ל. - אי׳
 אלקיד) דידב (מן השמים. הארץ. ל. הפנים) הכדד
 (ל. לבב אנוש יסעד. לכו לחמו בלחמי. שתה״ל.
. (למעי  ממרחק תביא ל. מן השמים, הארץ) הכחג

 ל. לאשי. קרבנות. תורה).

 לי: גטג(ע״ק. בינה, ח״ע) גנב. געזב.
 לידה: עיי״ע הולדה.
 ליל שמורים: בוד.

 לילה: הלאד (חצות ל. אתי לאשתעשע כוי. מעלת
 ת״ת אז). עיי׳׳ע יום.

 לישה: במג.
 ליח מח׳ חפיסא בי׳: גאא.

ל ר גו׳ כי כ ל ) א ו ט זה מע״ב) ד יבד(  לך ה׳ הגדולה: ג
. רק הוי׳). הג ך גו׳) דצאב(  גו׳ ל

 לכה דודי לקראת כלה: גזא. דצזא.

 לכו חזו גו׳ א״ח שמות כוי: במאד.
. על השמינית). ל )  למנצח: בכאב

- אין עוד). ) ג ח פ  למען דעת גו׳: ד
 לעולם יה״א דך כקנה וא״י קשה כארז: בלזד.

 גסאא. גפזכ.
 לעולם ה׳ דברך נצב בשמים: בכהג. גמגא.

 לעולם ישלש כוי במקרא במשנה בגמרא:
 בהב. הגג.

 לעולם ליגדס איגש ואע״ג דמשכח: בכהב.
 לעולם ירגיז אדם יצ׳׳ט על יצה״ר: גמאא.

 לעושה נפלאות גדולות לבדו: הלדא.
 לעתיד לבא: בדד (גילוי למע׳ מקו וחלל) במבא
 (תחה״מ) גנדב (הלוים כהנים, הלכה כב״ש,
ומלאה הארץ גו׳ כי  החסדים טפלים להגבר) דזא(
 עין בעין גוי) דכוא (הגילוי מלמעלמ״ט או
 מלמטלמ״ע) דנטד (רק שופרות בלבד) הכטד
 (גילוי סוכ״ע ד״ע) הלחד (בחריש ובקציר תשבות)
 המחב (שמו״ע בקול רם) הנא (נשמות חדשות).

 עיי״ע מלכות.

 לקיחה: גלדב(ע״י ד״א שמה ל.).
 לשון של זהורית: דלגא.

 לשם יחוד קובו״ש: דטא. דנהג(אומרים בכל מצוה)
דם התפלה. פי׳) המגא. עיי״ע יחוד.  דסאב(קו

 לשמה: אאב. בהא. גמזג. גפוב. דמוד. דעגד. דעהד
׳ פי׳). ב ) ד ב ל  (אדעתא דנפשא, לשמה) היזא. ה

 לשמש שם אהל בהם גוי: בטב. עיי׳׳ע והוא כחתן.

 מ

 מאד: בלבד. גיטא (זה יצודו־) גכחג (זה מלודמ)
ה מלודמ) ז מ. מ.) גםבא( ב( ז ל מ. מ.) ג א( לז  גלהג. ג
 גצאב (ב׳ הפי׳ דבכל מ.) דכהא (כנ״ל) הכג (זה
 יצה״ר) הנא (מ. שלמע׳ מבכל מאדך). עיי״ע

 אהבה.

 מאזנים: דמהא. הכזד. עיי״ע משקל.
 מאיר, ד״מ: בכדד.

 מאן דלא כרע במודים כוי: אזג. במבג. געאא.
 געהד.

ו על לב וקראו) דחב ר ב ד ) ג ז  השמאלי, בעבודה) ד
 (פני׳ הלב. וכל הל. יראוך - יזמרו) דיאב (מקור
ב ל ) א ו כ ׳ הלב, תעלומות הלב) ד י פנ ) חג  החיות) די
 האבן) דלהג (פני׳ חצו׳ הלב. עצמית או הארת
 נקודת הלב. בקשו פני גו׳) דמאד (ערלת, חצו׳,
 פני׳ הלב. ויחד לבבנו) דמבג(כנ״ל) דמדב (בקשו
 פני גו׳. ב׳ בחי׳ צעקת הלב) דמהד (תעלומות לב)
וד (חצו׳ הלב, פני׳ הלב) דב (צעקת הלב) דנ  דנ
 דנחד (כנ״ל. מוח שליט על הלב, ניזון מהלב)
י גוי. פני׳ הלב, ערלת הלב)  דסגב (כנס״י, לבבתנ
 דסוג (בקשו פני גו׳) דעחד (מזבח החצון הפני׳,
 חצו׳ פני׳ הלב) דפוג (חלל הימני השמאלי.
 תעלומות לב) הכדד (עקוב הלב מכל ואנוש הוא.
 ולחם ל. אנוש יסעד) הכטב (לבבתני גוי. שני ל.
ל הימני השמאלי. קירות ל.  בקדושה, למעי. חל
 עומקא דל. חצו׳ פני׳ הלב. מל׳ כתר) הלגד

 (הקב׳׳ה. לב מוח).

 לבי ובשרי ירננו אל א־ל חי: גחג. הגב.
 לבון הלכתא: הלזג. המאג.

 לבונה: הזג.
 לבוש: בנאד (גינו אותו בפורפירא שלו בו׳) גלחד
 (ל. לנשמה מתומ״צ) גנאג (כנ׳׳ל) דכהג (דתורה,
 דצדקה. ל. החיצון, הפנימי) דמחג (בגדי ישע
 מעיל צדקה. ל. המדות דג״ר) דעגד (תורה. ע״י
 ישראל) דעהא (שכל. ח״ע) דפוא (תורה, וצ׳יל
 אדה״ע מלובש בו) היחב (ל. יפים. בחי׳ בל.
 המצות) הכב. הכבב (ל. נצרך כדי ליהנות מזיו

 אבל לא מהכתר).

ר נקא: בכזב. גמזב. גנבא. דאד. מ ע כ - ג ל ת  לבושי׳ כ
: בכדא. היאא (וישכם ל. -  לבן - בן בתואל -

 למקומו).
: בכדא. בכחא. בנאד. (ל. אדום, חו״ג)  לבן - צבע -
 גמגג (ל. תכלת) גמהד (כנ״ל) גנגב. דלבג. הידא

. שחור). ל ) ג  (ל. אדום ירוק) המו
 לבנה: גזב (מיעוט הירח) דמאד (בנ״י. החדש
 מתכסה) דסבג (ל. שמש בנשמה). עיי׳׳ע בתולה,

 והי׳ אור, ירח.
, ל.).  לבנה: הכחא(אבן

 לבנון: דעאד. ההד. היאא.
לח. י - ויגרשהו ו ) א ה כ  לדוד בשנותו גו׳: ג
- הדר מלכותו). ) ג ו  להודיע לבנה׳׳א גו׳: ה
.  להחיות בהן נפש כל חי: אאג. בנבא. דדג

. תושב״כ) במחב (שבירת הל.) גיחג ל ) א ה מ  לוחות: ב
 (כולן פנים) גנטב (פנים. חקיקה) דעבד (לוה״ר,

 לוה״א) הכזד(נו״ה. חקיקה).
. ל. ל ״ נ כ ) ג כ  לוים: אהד. גאג (גרשוו קהת מררי) ג
 כהנים. לוי. הפעם ילוה גוי. ועבד הלוי הוא.
 לויתן. וילך איש מבית לוי. דעת, גבורה, עיטרא
 דגבו׳) גכדב (לוי ומשכן. גרשון קהת מררי. גרש
ם, גרשון י לו )  ירחים) גנהב (ועבד הלוי הוא) גצהג

 קהת מררי). עיי״ע כהנים, שיר.
ג (דקדושה, דלעו״ז. שור הבר) ביחא  לויתן: מ

ר היש לאין). ג(חבו  (כנ״ל) גכבא (לוי) געז
 לולב: גכגא (נענוע דוקא) דנזד (לו־לב. ל. ושבת)
 דפבג (תיומת. נענוע. לולב. הובאה לחזה) דפזב
 (ד״מ. נענוע לו׳ סטרין. הובאה ללב) דצוא (ד״מ.

 המשכת הדעת).
 לחי: היבד.



א  מפתח ענינים י

 דצחא(בעלי גוף. ג׳ מעלות לנשמות על המ.) הבא
 (התהותם) ההב (מ. משפיעים מקבלים, משריין
 רתיכון, אלף אלפין - יקומון) הזב (בעלי גבול.
 אומרים ג״פ קדוש ביב״ש) הכב (כשהוא שליח,
 כשאינו שליח) הלבב (שלוחי ההשפעה) הלחד (אין

 עושה ב׳ שליחות). עיי״ע עשב, קרבים, שרפים.
 מלאכיפ ונשמות: בזג. במאב. במהא. במטג. גיא.
 גיאא. גלדב. גמב. געאג. געטב. דנב. דסטב.

 דעזד. דצחא. חכב. הלבב. הלזא. הלחד.
 מלאן• המות: עיי״ע מאד.

 מלאכה: בכד (ל״ט מ. בירור ותיקון) גמגא (ל״ט מ.
 ואכילה. פלוגתת רשב״י ור״י כלום אדם חורש

 כוי) דצוד(עשית מ. אסור מ.).
 מלכוש: בנגב.

 מלח בסלע משחוקא בחדין: גזג. היא.
 מלואים, ז׳ ימי חמ.: ביד.

 מלח: בגד. בנג. גמוג. גפבד. היא.
 מלחמה: גנד. געבא. גפחב (מ. משה ויהושע, מ.

 שאח׳׳ז) דלדג(תפלה) דלהג(כנ״ל).
 מלן״: אבד (מ. עומד אגוסטום יושב) ביבב (מ.
 מלה״מ) ביגד (כנ״ל) בלאג(מקיף ופנימי במדינה)
 גלדד(ענין ההכתרה) גנחא(לובש כתר) געבב (מ.
 במשפט. באור פני מ. חיים) דכהג(אין רואין אותו
 ערום) דלג(מ. שלם) דנאב (המ. הקדוש, המשפט)
 דעז>א] (חמ. הקדוש. אית מ. לעילא כוי) דעגד
 (אין רואיו אותו ערום) דצזא ( מ. עילאה, ווטא)
 הידג(מ. לפוע׳ ממה״מ) הכגב (הכתרה) המג(רק
 שמו נק׳ על המדינה. מאן מלכי רבנן. מלכה)

 הנאב(מ. עומד אגוסטוס יושב). עיי׳׳ע ירא את.
 מלכות, ספי׳ המי.: ביאב (שרש נקודה אי, תוספת
 ט״ס) בידב(ים ארץ ים סוף) בטזג(ים) בטזד (מלי,
 בינה) בכזב (שרש מקום וזמן. לבוש) בלב (ד׳ הי)
 בלאג (מקיף ופנימי במדינה) בלוא (בהמה רבה.
 עומר. חצו׳ פני׳ המל׳ - בהמה אדם) במגג(מל׳
 דמל׳ דא״ס) בנאד (מל׳ דא׳׳ס, מל׳ דמל׳ דא״ס)
 גגב (במד״ס באוה״מ. כתרה לעולם נאצי׳. יורדת
 בבי״ע לברר. אזעירת גרמא) גהב (ארץ. ממלכת.
 עלי׳ וירידה. דבור. מקבלת מז״א, מחו״ב) (ה׳.
 רוה״ק) גיאג גיא (עומר, תש״י) גיבג (עושי דברו
 לשמוע בקול דברו) גיזא (התנשאות. כ״ע איהו
 כ״מ. כתר או לבוש קרקפתא) גיטד (זמנים שונים)
 גכד (רק לבוש) גכזב (את. ד׳ מוחין) גלאא (כתר
 מלי) גלדב (פרצוף הפני׳ החצון. ממטלמ״ע מל׳
 נק׳ כתר. מכאן ואילך בעלה חייב במזונותיי)
 גלטב (אד׳. ממל׳ נעשה עתיק. מל׳ דאצי׳ דא״ס.
 דח״ס, דגלגלתא) גמגא (כתרה לעולם באצי׳.
 נקודת רחל תחת המטה. עתיקא דנוקבא) גמהא
 (ארץ אוכלת יושבי׳. תכלת) גמזד (דאצי׳, דא״ס)
 גנבג (שרשה) גנחא (שדשה מכתר) גסבב (מעין
 גנים באמ״ח. בע״ם דא״א מל׳ היא כתר. נשלם
 קומתה אבל לא המ״ן דילה. קרובה יותר לעיגול
 הגדול) גםוד (חשבון) גסחא (ים וי״ב בקר.
 התנשאות רק בגדר מספר. בהסתלקות, שאר
 המדות בקירוב. מהוה ובהסתלקות. נק׳ נוגה
 דקדושה) גפבג (שם ב״ן. אדה״ע) גפוג (מילתא
 דדלגא לטורא חשוכא) גפטד (פסיעה לבר. בנינה
 ממל׳ דז״א) גצבב (ממוצע. עיקר החותם. עליתה
 בנעילה) גצהב (מל׳ דאצי׳, דכללות) דגג (אב״א

 מחשבה זרה: במטא. גגד (בעת התפלה) געדב (מ״ז
 של צד׳׳ג פוגמים יותר כוי).

 מטה: גסדד. גפבא(ראשי המטות. מטה שבט).
 מטה: גלבד(רפידתו זהב. תפלה).

 מט״ט: במגד (בעל בחירה) גסדב (מ. וסנד״ל) גפזא
 (אפקוהו ומחיוהו כוי) הכהא (חציר אנוש) המדא.

 עיי׳׳ע סנד״ל קושר.
 מטי ולא מטי: גצהג. האג.

 מטר, גשם: גלוד (ל׳ מטרוניתא) דעגא (טל ומ.)
 דעדב (טל ומ. כתורה. שעירים רביבים) דצבד
 (גבורות גשמים. מוריד הגשם) זצוא (כנ׳יל) הכב

 (גשם, סתיו) המהד(טל ומ.) עיי״ע שמע״צ.
 מטרד: גפדא(בת מ. בת מי זהב).

 מי: בנד(ע״ק) גחד(עלדת״כ) גידד(מי גילה לבני רז
 זה. מי יודע. מי יתו מצית גו׳) גמא ( אד׳ מי)
 גנטד (מי יתו טהור גוי) גסחב (מי - יחוד חו״ב)

 דנגג. המדד(מי יתנך כאח - בוז יבוזו לי).
 מי א־ל כמוך גו׳: דסד.

 מי ברא אלה: אדג. גוד. דכוד.
- עשו). ) ד ג  מי זאח עולה גו׳: ג

- ישראל).  מי מנה עפר גוי: גםזא(
 מי שטרח בע״ש יאכל בשבת: אבא. געבב. דעבג.

 דצזא. הכדב.
 מילדוח העבריוח: בנגב.

 מילה: בכג. גמבג(ערלה. נולד מ.) דטזד(המל ימול.
 אשה כשרה. נולד מ.) דיחג (ומלתם, ומל ח״א)

 דסגג. הלזא(מ. מצוה ראשונה. סיגוף לגוף).
 מילוי: בידב. דנזד. דצבג.

 מים: בוב. בכגד. גגב(מ. תחתונים) גהב(מ. ארץ. יקוו
 המ. אל מקום אחד) גידב (מצות) גמבב (מ׳׳ע מ״ת,
 מ׳׳ח) גנזא (מ״ח אל כלי) גסג(כנ״ל) גסבב (מעין
 גנים באר מ״ח) גסחד. גפגד(מ״ח) גצג(מ״ח) דיאב
 (מ״ע מ״ת) דסאג (חסד. במקום נמוך) דעגד
 (תושב״כ) דעטב(שמו״ע תורה. ושאבתם מ. בששון
 ממה״י) דפא(מ. יין. ושאבתם - הישועה) דפזב(מ.

 קדח) היבב(צדקה). עיי״ע מפלגד, נסכים.
 מ״ן מ״ד: בכא. בכד. גכזב. גמאב. גמטב. גנחנ.
 גסגב. דגב. דיבד. דטוד. דלגד (ב׳ אופני מ״ן)
 דפזד (במעשה המצות) הטא. הלזא (העלאת מ״ן
 בחצוי בפני׳. ב׳ בחי׳ מ״ד. ג׳ בחי׳ מ״ן לבבך

 נפשך מאדך, ג׳ עדרים דיעקב).
 מיתה: גנוד (טומאת מת) גנטד (כנ״ל) גסא (כנ״ל)
 גסאג (אין מ. בלא חטא) גסאד. דידא (רשעים

 בח״ק מתים) דלבג(נפ״א).
 מלא כל הארץ כבודו: עיי״ע את השמים, קדוש.

 מלאך: באא. כלוא(נצחים, נבראים בכ״י. שירת המ.)
 בלזג(פרטי. אין מ. עושה ב׳ שליחות) במטג(יוצר
 משרתים ואשר משרתיו) בנגב (דבור דמ.) גיא
 (ופניהם וכנפיהם גו׳. אהוי״ר דמ.) גיאא (השליח)
 גיאב (שליח. מחנה מיכאל גבריאל) גידב. גלאא
 (מיכאל) גמאד (עינים כו׳ קרבים) גמוא (שכלים
 נבדלים) גםבד (אנשים. אינו עושה ב׳ שליחות.
 ומשם יפרד. מט״ט וסנד״ל) געאג(רגל ראש) געטב
 (יוצר משרתים ואשר משרתיו. דשא. בני אלקים
 אלים) גצב (ענין ערן ד*?.) דכוא (מיכאל גבריאל)
 דכזד (כנ״ל) דנב (מ. מלי) דסזד (מיכאל כה״ר)
 דסחב (מצות) דעדד (סנד״ל) דעזב (סנד״ל כתר
 דעשי׳) דעזד (כי מ. יצוה לך גו׳) דעחד (אוריאל)

 מכא״מ איהו כלל) דכאב(מקור או״פ. רשימו מאיר
 במו״ס) דמטד (מו״ס גלגלתא מוחא מו״ס דא״ק)
 דנבב (מו״ס וחכ׳) דצהב (כנ״ל) הכבד (גלגלתא
 ומדם) המזד (שתוק כך עלה במחי. כנ״ל). עיי׳׳ע

 תורה. תומ״צ, חלוקם.
 מוטב: געוד(מקור הטוב).

 מוטב דלידייני׳ וליתי לעלמא דאתי: אאד.
 במאד. בנבב. גיחא. גלגד. דפגד. הדב.

 מוסף: במדד. גידד.
 מוסר: דמגג(למוד מ. קודם התפלה).

 מועד: געזב. עיי״ע אוה״מ, יו״ט.
 מוצא: גפאג(ב׳ פי׳) גצבא (מ. למסעיהם, מסעיהם
 למ.) גצוא (כנ״ל. כי לא על הלחם גוי) דלדג(מ.

 פי ה׳. שופר) דעאג(פי׳ מ.).
 מור: גכאא(ב׳ מיני מור. מררי) הלבא.

 מורא גדול: ביגד. דכאד.
 מורה שעות: דסאא.

 מוחדוח: דלוג. עיי׳׳ע קדש עצמך.
 מזבח: בלחג(פתח במ. וסיים בשלחן כר) דטזג(מ.
 שלחן, חו״ב) דעחד (מ. הפנימי החצון, פני׳
 חצונית הלב) דפוד (מזה״פ, פני׳ הלב) דצדב
 (כללות נש״י) הכזב (מל׳. נסוך היין) חנאב (מל׳

 אש תמיד תוקד גו׳).
 מזוזה: גמזג(מ. מימין ונ״ח משמאל).

 מזון לבוש בית: דטג. דעד. דכאא. דצחד. היא.
 הכגב. הלזג. עיי״ע מקיף.

 מזונותיו של אדם קצוביז לו מר״ה ויוהכ״פ
 למשויו״ט: אכב.

 מזל, מזלות: בלטא (שערות) גטזא (מ. חזי. עצם
 הנשמה. ח״י) גנאב (מ. חזי) גנדד (ונוצר ונקה)
 דטוב(יסוד מ. דא״א. מזוני במ. תליא) דלוד(עצם
 הנשמה. מ. דתורה) דעאד(איו מ. לישראל. נוזלים
 מן לבנון) דפג(ונוצר ונקה) הטזד (עצם;הנשמה).

 עיי״ע בני חו״מ.
 מזמור: דצחג(מ. שיר חנוכת גו׳ דיליתני - ג׳ פי׳

- אויבי לי).
 מחול: דזב(מ. לצדיקים לע״ל כוי זה קוינו גו׳) דפוג

 (ב׳ פי׳. אז תשמח בתולה במ. גו׳).
 מחוק?!: גסגב. גפזא. דחד.

 מחט: גנהא(חודה של מ.) הלהג(כנ״ל).
 מחיצה: געגג.

 מחנה: גיא(ד׳ מ. שכינה) גיאב(כנ״ל). עיי״ע ים וי״ב
 בקר, מרכבה.

 מחשבה: בכגב (מחדו״מ שבמ. מל׳ דתבונה) במאא
 (נצחית. בלי הפסק) במהא (מ. תתאה עילאה.
 מו״ד) גנבא(הזהירות במ.) גנבד (מקפת הגוף כוי)
 געדד (כנ״ל) דוא (נמצאת גם ברגל) דכדד (ה׳
ב א  עילאה. למעי ממ. י׳ וקוש״י) דלתא(מ. אחת) ת
 (מ. כח המ. מ. עילאה) הדב (ב׳ דוחות מספרות.
 אותיות שבמ.) האא (מ. הקדומה ממוצע) הלדג

 (מדו״מ שבמ.). עיי״ע דבור.
 מחשבה דבור ומעשה: בכגב (מדו״מ :שבמח׳)
 בכהד (תפלה תורה צדקה) במחג (תלכו תשמרו
 ועשיתם) גנאג(ג״פ קדוש) גסזא (בראתיו יצרתיו
 אף עשיתיו, רצון, מ. אבי״ע, נשמה לנשמה, נר״ו,
 מדו״מ למעי) געהא (מדר׳מ שבקרבנות) גפד
 (מדו״מ רצון ורעוא דכל רעוין) דםוג (מדו״מ

 שבשכל, שלמע׳ מהשכל) הלדג(מדו״מ שסמח׳).
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 קל: גסג.
 קן: גיאד. גצגג.

 קנה: גכגג. גלגד. גלוג. עיי״ע קנה חכ׳.
 קסא: אוב. במזג.
 קפד: אוב. במזג.

 דיו: דמחב.
ך גיאד. גצגג.  ד

. שערים). ר ) ב ג נ  רלא: ב
 רמוז: היחא(ז״א בעל ט״ס כוי). עיי״ע מ׳׳ע.

 דף: עיי׳׳ע מנצפ׳׳ד, פר.
 שי: גכגג. גלגד. גלוג. עיי׳׳ע קנח חכ׳.

 שכה: חוב(שב״ה דינים).
 שסה: עיי״ע מל׳׳ת.

 שע: בטג. גיאד. גםזא. דמטד.
. געבד. הלהד. הלחג. ד מ  שעה: בטג. ג

פץ עובר לסוחר) גכוא  ת: בכטא (ת׳ עלמין דכסו
 (כנ׳׳ל) דטזד.

 תי: דלטב (גיאות - ת״י נימין) הלוד (קדוש, ת׳׳י

 נימיו).
 תק: בלדא(ת״ק שנה).

 תדיג: עייי״ע מצות.
 תרד: במוד. גכגג. גלדא. הבא. הכבד. הלחב (חבו״ד

 בגימט׳ כתר). עיי״ע בתר, תטהרו.
 רבבה: דצגא. דצהג.

 נ׳ אלפיפ יובלות: גנבג. דמוב.
 ס׳ רבוא: דצדא. הוג.

 מעט מעט אגרשנו: נטזא.
 מעיל: דמחג.
 מעילה: גפד.

׳ מ.) דפג ב ) ג ט ע  מעיז: גסבב (מעין גנים באמ׳׳ח) ד
מ. מבית ו ר בכ״ש) הלטא( ה ט מ ) ג ב צ  (מ. הישועה) ד

 ה׳ יצא גו׳. מ. נהר).
 מעיקרא כי עביד אינש אדעתא דנפשא

 עביד: דעהד.
 מעלה מטה: עיי״ע כל הגבוה, מלמע׳ למטה, עליון.
 מעמקים, ממעמקיפ: אגד. געדב. געהב. דיחג.
 דלדא• דלטב. דמהד. דנגב. דנדא. דסגב. דסדא.

 דםוד. הלבא.
. א ב  מעקה: מ

ב(שפ ב׳׳ן נק׳ מכפלה).  מערת המכפלה: הטז
 מעשה, עשי׳: במחא (ע. ל׳ הכרח) גלזא (יתרון
 המ.) גלחב (כנ׳׳ל) גסטד (גילוי כ״ע בע. דוקא)
נ (א־ל ט פ  געחב (ע׳ לעילא) גפאג (יתרון המ.) ג
 אדנ״י בגימט׳ צו כו׳ ע״ז) דמוד (ע., קיום) דפדג
ם טובים) היזג  (עקימת שפתיו הוי מ.) דפהא(מעשי
ת המ.) הלזא (ישראל נטלי ע. ל ע מ ) ג ב כ  (כנ״ל) ה
 ממלה״ש) המדג (ע. כח הפועל בנפעל). עיי״ע
ד  אבי״ע, בי״ע, מח׳ דר׳מ, מצות, תומ״צ, תלמו

 גדול.

 מפלגך ולעילא פו׳ ולחחא כוי: גחא. גכדא.
.  הלחג

- זקן אני ה׳). ) ד ז  מפני שיבה תקום גו׳: ה
 מפתח, מפתחות: בגב (מ. הפנימיס החיצונים) דוד

. הפנימים החיצונים). מ ) א ג כ  (מ. דכליל שית) ד
. יאכל מ ) ג א י . עוני. מ. מצוה) ב ל ) ג ו  מצה: אהב. ב
 את זה״י. ב׳ בחי׳ מ.) ביגב (כנ׳׳ל. חמץ. מיכלא

 דמהימנותא. פסח) הידד.
 מצורע: בכדג. עיי״ע נגעים.

 מנודה: גכטג. גלבא. גלבד. גלגב. עיי״ע משכן,
 מנחה: בוא (מ. וקרבנות) ביחב. גמאב (מ. וקרבנות)
 גמאג (כנ״ל) געוא (המשכה. במ. רק שמדע)

ה ע״ג המזבח). ת ב ר ק ה ) ד ח ע  ד

 מס״נ: בגא (ב׳ מיני מם״נ בק׳׳ש) בדג (אין טעם
ד אר׳א. אור חדש ע״י ו ח י ) ג ג ל  בתורה. ענין מ.) ב
 מ.) גסאב. דאב (מס״נ ולא רק הגוף בלבד) דכהא
 (כנ״ל) דמוג. דסבד (בן אינו חייב להיותו מהות
 בפ״ע, משא״כ הנשמה) דעדא (ענינה) האא (ב׳

 בחי׳ מ.) המבא(הקדמה לתורה).

חג(שרשו מכתר) ן אצי׳ לבי״ע) הי י ב ש ) ג ח ס  מסר: ג
 הלטג (שבין אצי׳ לבי״ע). הנאא. עיי׳׳ע חשמל,

 פרסא.

 מסעות: גכא. גפחא. גפחג. גפטג. גצאב (מ.

 הראשונים ושאח״כ) גצהג (מ. שעם הלוחות).
 עיי״ע מדבר.

 מספר: גסחא (מ., בגדר מ., אינו בגדר מ.). עיי׳׳ע
 והי׳ מספר, חשבון.

 מספרים, יחידוח עשירות מאות: געדב. דצגא.
 מספדים גימט׳: עיי״ע אותיות.

 מספרים:
.  א: עיי״ע אחד, יחיד, מספרים(יחידות)

 ב: עיי״ע זוגות.
׳ ז׳) געדב. ג ) ג א ס  ג: בלא (ג׳ ד׳ ה׳) גלחג. גמטב. ג

 דטוג. דלאג. דמד. דסדא. הלחב. עיי׳׳ע ערלה.
׳ ד׳ הי) גםחא. ג  ד: בלא(

׳ ה׳ וי). דצגג. עיי״ע הוי׳. ד ) ג ב כ ׳ ד׳ הי) ד ג  ח: בלא(
׳ ה׳ ו׳). ד ) ג ב כ ׳ ז׳) ד ו ) ב  ו: גמג

׳ חי) גלאב (לקשראה ז׳ בז׳. ז׳ ז  ז: ביאא(ז׳ ח׳) בכאד(
׳ ז׳) ו ) ב  י״ב) גלבד (ז׳ שכלים) גלגב (ז׳ רועים) גמג
 גסאד (ג׳ זי) גסדד. גסהד. דעאב (לאתחבראה ז׳

 בז׳) דצגא.

נה) דפזד. דפטג. ׳ ח׳) דפדג(בי ז  ח: ביאא(ז׳ ח׳) בכאד(
 י: דמדא. עיי״ע מספרים(יחידות), ספירות.

 יא: גצהג. דלאב.

 יב: ביזא. גלאב (ז׳ יבי) גצדא (יבג״א) דצבא. עיי״ע
 זה, שבטים.

, רחמים, ת״ד.  יג: עיי׳׳ע מדות(שהתורה)
 טו: בלדא (אמוי׳׳צ. שיר המעלות. יי) דמאב (ט״ו

 יסודות). עיי״ע יי.
 יח: געד.

. הלהג. עיי״ע אני אנכי, ולמכור. ג  כ: דצג
 כד: גיחד.
 כח: גידא.

 לב: גמדב. הלאד. עיי״ע נתיבות, ציצית.
 לו: עיי׳׳ע אלה, לאה.

 מ: דלזכ. הלהג. עיי״ע לי.
 מב: עיי״ע מ״ב, שם.

 מד: גיזד.
 מה: עיי״ע מה.

 מח: גיחד.
 מט, נון: גיבג.
 נז: עיי״ע יום.

 ס: המאב.
 ע: גסהד. גפוא.

 עב: דיגב(ע״ב גשרים). עיי״ע ע״כ, שם.
׳ ק״א) דצגב. ק ) ג ב כ  ק: ביא. דטזא. ד

׳ ק״א). ק ) ג ב כ  קא: ד

 כמדבר) דהב (אמונה, איהי בהוד. עטרת תפארת
׳ יסד ארץ כונן שמים בתבונה, כ ח  לעמוסי בטן. נ
 הארת הכתר, סוכ״ע. יופי. לע״ל שוים בקומתן. כי
 מלאה הארץ דעה גו׳. עליות המל׳ לע״ל) דיב
 (ע״י המל׳ שינוי המהות. יש מאין. ע״י הארת
ץ דמפקא מזון, ירושלים) דטזד ר א ) ג ד י  הכתר) ד
ד מ י ה׳) ד ר ח א ) ג כ  (ואמונה כל זאת וקים עלינו) ד
 (יש. פה. כתרה נמשך משני כוי) דלאא (בנינה
 מהגבו׳ - בפנימים במקיפים) דמבב (מוחין מבינה
 כוי. נסירה) דמחא (ענוה) דנאב (בנינה בר״ה
 המלך הקדוש. בית חדש. מל׳ דא״ם, אלק׳ הי.
ב (הסתלקות. יש וביטול ו  זאת וקיים. מלאך) ת
 היש. התהות כתר מל׳. בנין המל׳ בר״ה. מל׳
 דא״א. כתרה מחזה דז״א) דסזג (לע״ל לא יהי׳
׳ קדש. אני כברוש רענן. זרקא. ק נ ) ג ט ס  שנרם) ד
 באצי׳ בבי״ע, זאת) דפג (כוס ישועות) דצאד
 (משברת המסך כוי) דצדא (מל׳ פה תושבע׳׳פ
ח מאבני המקום - עלי׳ ק ת. ר בי )  קרינן לה) דצטג
 שמן) הבג (ואני תפלה. ולא ידום ולפעמים
 נאלמתי דומי׳) החב (מל׳ דאצי׳ נאצי׳ בירידתה
 בבי״ע. היא עמהם באחדות ולא באצי׳. ממוצע)
 הטזא (אדם, בהמה, פתח) הקא (לבוש. במנחת
 שבת במקום אבא. שליש התחתון כו׳ כתר
 לנוקבא. כמה בחי׳ בעלית המל׳, יונה) הכזא
 (מקדשי שמך. הרי את מקודשת לי. אנוש, לחם)
 הלאד (לב. מקבלת מלב דדא) הלאד (ירידתה
 ועליתה עד חצות לילה כו׳ עליתה בשבת) הלטד
 (כלת משה. מקבלת מאחוריים דדא. פרצוף בפ״ע
 או בפנימית ז״א. נקי כתר מלי) הנאב (מזבח נר).

 עיי״ע את, כלה, כתר, נער נערה.

 מל׳ דתבונה: בכגב. במוא. הלבד.
 מלכיות, מ. זכרונות שופרות: דמדב (מז״ש)

. חב(מדש) מ. אמירת פסוקים) דנ ) ג ו נ ) ד  דנאב(מ.
ד ג  מלכותך מכ״ע וממשלתך בכדו״ד: דאב. ת

 (- מעשיו) דנוד. הידג.

 מלמעלמ״ט מלטטלמ״ע: בלבד (עבודה מ. מ.)
 במבג (גילוי אלקות מ. מ.) גלא (אהבה מ. מ.)
 גמזד. דכוא (גילוי אלקות לע״ל מ. מ. שחרית

 ערבית) דכזד(כנ״ל).

 ממושבותיכם תביאו: גיזד. גכא.
 ממזר: בכדב.

 ממכ״ע, וסוכ״ע: באא (התגלות ם. במ.) בוד (כנ״ל)
 ביאב. בטזא. בכבג. בלאא. במבא. גטוד. גכאג
 (התגלות ס. במ.) גכגד (בנפש, למעי, בעבודה.
 הארת ס. במ.) גלחד (מ. ם., עמידה הליכה) גנבא.
ד סו״מ) געהג. גפאא (יחוד סו״מ חו י ) ג עג  גסדד. ג
ן יחודם) דמזב פ או )  ע״י תומ״צ) דטא (כנ״ל) דכחג
 (יחודם בר״ה ע״י תומ״צ. ב׳ בחי׳ סובב) דסבג.

 דםטא. הכחד. המבג. עיי״ע אהבה.

 ממכ״ע סוכ״ע ושלמע׳ ממ. ום.: בכטב. גאא.

 גחג. גמחא. געדא. דדא. דכאא. דלגב. דנחב.
 דסדא. דצטא. היא. הבאג.

 ממלכה: גהב (מ. כהנים).
 ממשלה: דאב (מ. מלוכה) דנהב (כנ״ל) דנוב (כנ״ל)

 המדג(כנ״ל).
 מן: גזב. דיגג. דידב. דיזא.

 מן המצד קראתי גוי: דמחג.
. נחלה). מ ) ד ט צ  מנוחה: ד
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 משיכה: דטזד.

 משכון: במחי.
 משכיל לאיתן: דיחא (- האזרחי) הבא (- אשירה)

 הלגא(משכיל).
 משכן: אגא. גאג. גגד (מ. מקדש, מלחמה מנוחה)
 גכא (קרשים יריעות ארון מנרה מזבחות. מור)
 גכדב (מ. מקדש, יריעות ארון) מגד (ובנםוע
 המחנה גו׳ תכלת מלמע׳) געדד (אוהל, מ. מ.
 מקדש) דעוג(מ. ואח״כ כלים) דצטד(מ. ומ. שילה).
 משכני אחייד גו׳: בבד (- חדריו) גמדא (¬

- נרוצה). )  חדריו) דיטג
 משל, משל הקדמוני: בכחא (שלג) בנגד. גלג
 (מה׳׳ק) גנטב (כנ״ל) גסוד (כנ״ל) געדא(כנ׳׳ל) דיג

 (מ. מעומק החכ׳) דפזב(מצות) הכבד(מה״ק).
 משליך קרחו - דבדיו ליעקב: בכחא. דפזב.

 משמרחי מצוחי חקוחי וחורוחי: גיבג (מל׳׳ת
 מ״ע פנימיות מ״ע ומל׳׳ת).

 משנה: המאא(מ. ברייתא הלכות) המבד(כנ׳׳ל).
 משנה תורה: בנא. גטוג. דגד. הכג.

 משענת: גסגכ.
 משפט: דאב (הלכות) דאג(מ. צדקה) דמזג(חק, מ.).
 משקל, מחקלא: במחג. גכחא. גסגד. עיי׳׳ע מאזנים.

 מחי: גנזב(ת״א גובריא).
 מחן חורה: במטא (מ״ת והאבות) גיג (רואין את
 הנשמע כוי) גיבג (מ״ת והאבות. פםקה זוהמתן)
 גטזב (גילוי סוכ״ע. אתדל״ע) גיחב (פב״פ, על
 כדו״ד פרחה נשמתן) גלחב (מ״ת והאבות) גנבד
 (גילוי דני אלפים יובלות) דכבא (כפה עליהם כו׳
 מודעה רבא כוי) דעזג(רואין את הנשמע כוי) הוג
 (ביום חתונתו) החד (כנ״ל) הטב (מ״ת והאבות)

 היחא(פעולת מ״ת) הכוב(בקולות ולפידים).
 מתנה: בכבא. גהא. גכטב (מ. לכבוד חתן וכלה)
 גמטא (מתן בסתר) דבד (אתדל״ע שלמע׳

 מאתדל״ת. תורה. ואתחנן) דעבב.
 מתנים: המג.

 נ
 נאום: גנטא(משם אורידך נ. ד,׳) גסזב(כנ״ל).
 נבואה: דוג. דנזג. הנד. עיי״ע משה(נבואתו).

 נבוכדנצד: גלהד.
 נגילה ונשמחה בך: דלאג(משל בו׳ באו כו׳ בלותי

 בנותי כוי):
 נגעים: בכבב. בכבג. בכדג. דפוא.

 נדח: דלוא. דסא.
 נדיב: דצאב. המדא.

 נדרים: גפבב. גפדב. גפהא. דיאג.
 נחר: בקד(ד׳ נ. פישון) גסבג(נ. יוצא מעדן להשקות
 את הגן) דכטב (רחובות הנ.) היזג (מחי) הלטא
 (מעין נ. רחובות הנ. ומשם יפרד). עיי״ע בנהר,

 בעבר הנהר, ים, פרת.
 נהר דינור: אאד. גיאב (מזיעתן של חיות על ראש

 רשעים יחול) גמאא(כנ״ל) דפדד(ענין נה״ד).
- לפום שער׳ד) גפהב (- ) א א  נודע בשערים גוי: ג

 דמשער בלבי׳).
 נוח לו לאדם שלא נברא: דבחד.

 נוכח, נםחר: גצאב. דידג. דפחא. עיי״ע אתה, הוא.
 נועם: אאב.
 נוצה: גלבג.

 מקדש: במגא(תורה) גגד (מ. משכן מנוחה מלחמה)
 גיגג(ב״ר, ב״ש) גבאג(גדול מ. שניתן בין ב׳ כר.
 השם ככתבו) גכדב (מ. משכן) גלבד (ב״ר ב״ש)
 גמאד (לב) גסאד (ב״ר ב״ש) דדב (כנ״ל) דנזג
 (כנ״ל, חסר ה׳ דברים) דםב (ב״ר ב״ש. יובל)

 דצהב(ע״י המ. השראת השכינה).
 מקדש אד׳ כוננו ידיך: גכאא.

 מקוה: גמבב. דוב. מגב. דנוא(מ. ישראל הי).
 מקום: במחב(מ. רוחני. ברוך המ.) בנאב(מ. של עולם.
 מ. למעי) גכטד (מ. זמן במל׳) גפטא (יחו״ע?)

 דמטא(מ. ורוחניות). עיי״ע זמן, עושים רש״מ.
 מקור: אאא (מקו״ח בגימט׳ אוא״ס) בנבא. עיי״ע כי

 עמך מקו״ח, שחוק.
 מקושש׳. גמננ.

 מקיף: במדב (ענינו מ. הכללי, הקרוב) גכטב (מ.
 פנימי ממוצע) גנבב (מ. הישר. שרש המ. מעיגול
 הגדול. מ. מסמא) געוד (מ. פנימי) גצהג (מ.
 החוזר) דזב (מ. נכנסים בפנימיות) דיד (ב׳ מ.)
 דלדא (מ. החוזר, ישר. פרטי כללי) דלוג(מ. ומ.
 למ. ל׳ מ׳) דמהד (מ. ומ. למ.) דמחג (פעולתו)
 דצד (מעלתו) הזג (ב׳ בחי׳ מ.) הלזב (מ. פנימי
 חצון). עיי״ע אהבה, או״פ ואו״מ, בינה, התפעלות,

 מזון לבוש, ממכ״ע וסוכ״ע.
 מקרא: בהב. געוב. דנטא(ל׳ קריאה):

 מדאה: גנגב (מ. קטנות גדולות, ז״א א״א) גסטד (מ.
 הנוגה) החב(כגס״י). עיי״ע אספקלריא.

 מרגלים: גלוג. גלזב. גמאב. גלהג. גנאג (מ.
 דיהושע, דמשה).

 מרוד: כיבד. גלהב. הידד.
 מרחפת: גפבד(רפ״ח - מת).

 מרידות: גלא. עיי״ע מרור.
 מרכבה: דעזג(בזה״ג דוקא) היאג(דישעי׳ יחזקאל

 זכרי׳) היבג(כנ״ל). עיי׳׳ע ופניהם.
 מרמה: געדג(מ. דקדושה).

 מרחף: גסהד.
 משה: אהד (מדרי׳ מ. ניצוץ בכאר׳א) בבא (כנ״ל)
 בחג. בכדג. במזג. בנא(אמר ונתתי) גבב (נבואתו)
 גכד (מ. אהרן - שושדמ״ל שושדמ״ט. ויקם מ.
 את המשכן) גזא. גיבא (ולא ידע איש גו׳) גידא.
 גיזד. גלאד(מאין לי בשר. מ. אהרן נשיאים) גלגב
 (מאין לי בשר) גסגב (מחוקק) געחג (מ. מלגיו
 יעקב מלבר) גפבא (עניו מאד. נתנבא בזה. פרוש
 מן האשה) גפזא (גורם התכללות. מלחמת מדין.
 מחוקק) גפחא (מ. אהרן) גפחד (כנ״ל, מ. ולא
 משוי) גפטד (כנ״ל) גצאד (מ. בחי׳ חכמה) דגא
 (זכה לבחי׳ ראי׳. מ. ויהושע. זכה לבינה. איש
 האלק׳) דהב (מ. מלגיו יעקב מלבר. אמת) דיכא
 (מאין לי בשר) דידב (מ. והאבות. כבד פה גו׳
 משזכה לתורה כוי) דיזא. דכוא (בחי׳ כשעלה
 להר) דםוא (בהר גופו ניזון מרוחניות) דעזד (לא
 רצה במלאך) דפהג (ואנכי אחי׳ עם פיך) היטב
 (תורת מ. כבד פה וכבד לשון. מפי עצמו או מפי
 הגבורה) המד (נבואתו מנו״ה. מ. ושאר הנביאים)
 הלהד (כולל כל נש״י) הלזג (ר״ת שעלו מן

 הרחצה) המטג(שרש נשמתו).
 משיב הדוח ומוריד הגשם: דפדג. דפוג. דצאא.

 דצבד. דצדד.
 משיח: בתא. גפטב. גפטג. גצד.

 מצות: אאד (רצון עונג) אדב (עדות) בבא (שפ הוי׳)
 בכטא(נק׳ צדקה) בלגא(הוקשו לתפילין. שם הוי׳)
 במהג (ל׳ צותא. כלי) במזד (חוקים) גהג (מים
 שמעל לרקיע, אצי׳ מספר ולא יספר. מ. ותשובה.
 מים רוח) גטג (מקומם) גיאא (העושה מ. קונה
 פרקליט) גיבג (בגוף דוקא כדי ליראה) גיזב
 (מעשה המ. רצון שבמ. מקום המ.) גיחא (זמירות,
 חוקים) גלגג(גר, מרוב כל. שמחה ש״צ. שכד המ.
 ברכת המ. או״מ ואו״פ) גלוג(מעלת מ. מעשיות)
 גלזב (כנ״ל) גלחד (כנ״ל. כאו״א צדד לקיים
 תרי״ג מ. עשיתם בקב״ע. מ. צריכות!כונה) גמא
 (לחטוב עצים) גמד (מ. מעשיות דוקא) גמגד
 (כנ״ל. נקי צדקה. לבוש) גמדד (ממשיכים ודע,
 וזכרתם את כל מ. באתב״ש הי. במל׳ מ״א) גסבג
 (פני׳ ומקיפים. מ. מעשיות - באמ״ח) געד (תפלה
 וברהמ״צ - כונה למ. קדשנו במ. מ. צריכות
 כונה) געחב (פקודי ה׳ ישרים משמחי לב) גצאג
 (ענינם ביטול היש. העלאה והמשכה. ברכת המ.)
 דטד (צריכים שמירה) דיג (במל׳ ושרשם בכתר.
 צריכים שמירה) דכא (עבירה מכבה נר המ.
 שמירה ע״י תורה. מאירה בנפש) דכבד (אברים
 וכלים) דכזב (המשכת סוכ״ע) דמג (יעשה אותם
 האדם וחי בהם. אקב״ו. צריכות כונה. קיומן
 בזח״ב, עתה. לבוש, פירות. מ. ותשובה); דמהג(מ.
 ותשובה) דמטג (שופר ומ. תר״ד עמודי אור.
 במל׳. צריכות כונה) דנג (אק״ב. ברכת המ. מ.
 מעשיות, מעשה, כונת המ.) דנדא (אק״ג, צריכות
 כונה) דנהג (צ״ל בכל מ. לשם יחוד קובו״ש.
 צריכות כונה. עיקר ענינם לבטל רצונו) דנטד
 (אינן בטלות לע״ל) דסזב (ברכת המ. באי״א
 מהאקב׳ץ) דסחב (מ. ותפלה. מלאכים) דסטא
 (כאו״א צריך לקיים כל המ. למשיט. צריכות
 כונה) דעבד (אברים) דעדג(לנה״ב דוקא. זריעה.
 אברים. ע״י בנ״י דוקא) דפאב (ויתקיימו על ידי)
 דפגב (באתדל״ת ע״י המ. אתדל״ע. אקב״ו) דפזב
 (משל. העלאה והמשכה) דצטב (ב׳ בחי׳: מא״א
 מע״ק) הבא(ועשיתם אותם ואח׳׳כ וחי בןזם) הטזב
 (מזון ולבוש. נק׳ צדקה) היזא(לבוש. בקכ׳׳ע. נחי׳
 נלבושי המ.) הכנא (נק׳ צדקה) הלזא! (העלאת
 מ״ן. מ. תפלה. מצוה ראשונה מילה) חלחד (מ.
 ראשונה פו״ר. נק׳ צדקה) המדב (מ. ושמחה ש׳׳מ

 חו״ג). עיי״ע ג״ע, דרך, תומ״צ, תלמוד גדול.

 מ״ע ומל״ת: אוד. נמהג. גלוכ. גלזב. געגד. דכדב.

 דלטא. דסחג. דעחג. דצטג. הוד. המהג. המחד.
 עיי״ע זה שמי.

 מצוה דדבנן: אוד, גצבג(נרכת המ.) היאנ. עיי״ע
 דנרי סופרים.

 מצח: ננבא. גהא. גלוא. גמחנ. גנחד. געוד. גפטא.
 הכגנ.

- האדם). ) כ ג  מצמיח חציר גו׳: נ
 מצרים, יצי״מ: נלהב (י. צ״ל בכ״י, ק״ש) גגא. גיג.
 גיאד. גמד. גלגא. גמחג (צ״ל נכ״י, ק״ש. כמה
 בחי׳ י. י. ממ. עד יריחו) גנזא (פ״פ קידם ר״ח
 ניסן) גפטב (מ. עד יריחו) גצאא(כנ״ל) דיבג(ק״ש
 וי.) דםא (מ. אשור) דפאא (י. ברוחניות) הידד (מ.
 וי.) הכחד (כנ״ל - ממכ״ע סונ״ע) המונ (מ. וי.).

 עיי״ע פסח.
- לפי מהללו). ) ג ח כ  מצרף לכסף גו׳: ג
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 (בנות ציון, ירושלים) הכוד (שרשם מזלי׳. אחים
 רעים) המטג (שמים ארץ בנ. בתחה׳׳מ נ. מנחי׳
 יצחק). עיי׳׳ע אדם ובהמה, אבי״ע דגים, מלאכים

 ונ״ ממכ״ע, נר, סוכ׳׳ע.
 נשמות: ירידה צורך עליי: במאא(לסוכ״ע, לאצי׳)
 גבא(לאשתאבא בגופא דמל׳. לאצי׳) גלחד(להיות
 מהלכים) גנב (להיות לי ראש) גםהב (להמשיך
 סוכ״ע) גסזד לבחי׳ כתר, רצון) געגא (התירוץ
 האמתי: ליעשות בע״ת) גצאד (גילר בעל המח׳)
 דאא (גילוי סוכ׳׳ע) דטא (לבוד׳ בעיית) דכדד
 (לאשתאבא בגופא דמלכא) דכזא (לקדוש מטהור,
 לאשתאבא בגד״מ) דלתא (לבכל מאדח דנג
 (לואנשי קדש. מח׳׳ע לכתר) דנחד (לאתבא
 צדיקייא בתיובתא) דםטא (מטהור לואנשי קדש.
 ממכ״ע לםוכ״ע. מפנימיות הכלים להאור) דעהב
 (לאתאכא צדיקיא בתיובתא) הגד(ליכלל בעצמותה
 [בעצומ׳׳ה]) הלהא(לברר נה״ב, לאשתאבא בגד״מ).

 נשמות עלו במחשבה: נמאא. נמזא. גבב. גמב.
 גסזג. גצבא(שרשם מבעל המח׳).

 נשמות חדשות*: בזג (נ״ח, דלע׳׳ל) דפטא (נ׳׳ח
 ועטרותיהן) המטג(נ״ח שלמע׳ מיחידה דאדה״ר.

 בתח״ה נ. מבחי׳ יצחק).
 נשמה יחרה: במדג. דסוג. היטא.

 נשמה שנתח בי טהורה - נפחחה: במוד. דאא
 (משמרה כו׳ מודה כו׳ בא״י כוי) דכחג. דםטא.

 דעאג. הלג(ואתה משמרה בקרבי).
 נשר: גיא(רחמים) גיאב (רחמים) דעזג(כנ. יעיר קנו

 גוי. ל׳ נושר) המטב(דרך הנ. בשמים. רחמים).
 נתאוה חקי להיות לו דידה בחחתונים: אגא.
 בכדט (היינו בשביל להיטיב לברואיו כו׳ שידעו
 יקר תפארת כוי) גנא (היינו בדי להיטיב) געג.

 המד. עיי׳׳ע בגין.
 נחיבות: גלוג (נ. הלב׳, לב׳׳נ) גמזג (לב״נ) גנגא

 (לב״נ) גצדד(לבנ״ח) דכוב(נתיב שער, חו״כ).

D 
 ס״ג, ש0: במגג. במזג. גוא. גנחד. גםגד (גבוה
 ממ״ה) גפבג. דטוד. הטב (כל השתל׳ מיו״ד

 אחרונה שבשם ס׳׳ג שבטה״ע).
 סגולה: היבד.

 סובב: המג(פי׳ סובב). עיי׳׳ע ממכ׳׳ע סוכ״ע:
 סוד: הדב (ס. העליון, התחתון). עיי׳׳ע אהבה, נכנס

 יין.
 סוטה: גמוא.

 סוכה, חג הס.: באד. בכדב. בנדד. דאד. דכזג
 (צילתה מרובה כו׳ כוכבים נראים כוי) דלאג(ס.
 שלומך) דמזא (ם. ר״ה. חיבוק שמחת ביה׳׳ש)
 דעגב(ס. טל) דעוב(לצל יומם) דעטא(ב׳ כהלכתן
 כוי) דפדב (פעולתה על כל השנה. ס. ות״ת) דצוא

 (ם. ז׳ ימי המשתה). עיי״ע יו״ט.
 סולם: אבב. גכוג (ם. מוצב - ויורדים בו) דסחב
 (כנ״ל. תפלה) דעזד (כנס״י. כנ״ל) המטא(ס. מוצב

- השמימה. תפלה).

 c כשולי הגיליון נוסף בגוכתי״ק לאחר זמן: באריכות
 בלקו״ת לג״פ צה, ב. ש״ש לש׳ המצ׳ תצא. [־ נדפס באוה״ת לך
 לך כרך ד דף תשכז, ב ואילה שמן ששון לשער המצות

 להאריו״ל. הנוו־ק.

 נצח, נו׳׳ה: בכאב (נ.) גצג(נו״ה) דפבב (חלוק נו״ה)
 המג(נו״ה).

 נה׳׳י: אבד (נה״י שבעליון נעשו מוחין לתחתון או
 ע״י שערות) גנגא (כנ״ל) גצג (א״ע גמח״ט כוי

 לב״ב, נמשכים מהכתר) המג(כנ״ל).
 נצחיות: דסזג.

 נקב: בכטד(היינו מיעוט האור).
 נקבה, נשים: בכב (דעתן קלה) בכטג(דבור. נקב
 ה׳) גלגא (נשים משלו בנו) גמהב (המתאוה לאיזה
 דבר) גמזג (כנ״ל) גסג(דעתן קלה). עיי״ע אשה,

 זכר.
 נקודה: גכדד (עגול והנקודה, חו״ב, שבת וחול)
 דיחב(נ. בהיכלא) דםגג(נ. אמצעית) היגא(נ. קו).

 נקודה ספירה פרצוף: בלזד. געדב. היטד.
 נקודוח: אזד. גפזג. הלהב.

 נקודות: בוג (חולם) נטוד (חירק) במאב (קמץ א׳,
 חירק יי) גלגא (שורק, סגול) דפזב (חירק) היבד

 (סגול םגולתא) הכוב(חירק, מלאפום).
 נקודים: בלדג. בלחא. גפבד. גפזב. גצדד.

 נר: אדב (נר המערבי) גלבא (אור שמן פתילה) גלגב
 (נש״י. ז׳ נ. מצות. רמ״ח וב׳ דרועין) גמדד(רמ״ח
 וימין ושמאל דילי׳. ד׳ גונין בנ.) גמחד (נ. תיכלא
 חיורא) דכא (אדם) דיחג(נ. דלוק על ראשו כר)
 דכא (עבירה מכבה נר המצוה) הזא (אור הםמוד
 לפתילה, הלבן. נהורא םתימאה). עיי״ע חנוכה,

 מנורה.
 נשואין, קדושין: עיי׳׳ע ארוסיו.

 נשיאים: גלאב(נ. אהרן) גלאג(נ. אהדו משה) דצחג
 (נתפרטו קרבנות כאו״א).

 נשים: עיי״ע אשה, נקבה.
 נשיקין: גמבד (נ. כפולים) גםוג(כנ״ל) דפאג. האד.

 הלטד.
 נשמות*: בחב (בחי׳ בנ.) בטזב (לידת הנ.) ביטא
 (בחי׳ בנ.) בלוג(בחי׳ בנ.) במאא(נצחים. וקדושים
 בכ״י יהללוך סלה. בורא קדושים כו׳ ממלא סובב)
 גאא (עצמוחה והארחה) גטזא (כנ״ל) גחד (לידת
 הנ. יניקת הנ.) גיטא (יצירה ועשי׳ בנ.) גלחד
 (זקוקה ללבוש) גמב(עצמותה והארתה. משם הוי׳)
 גנאב (עצמותה והארתה. ב״פ בצלם) גנאג(זקוקה
 ללבוש. נברא וכל נברא הווה ונפסד. צרורה
 בצרור החיים גו׳) גסבג (מעין גנים באמ״ח.
 עיקרה ממ״ן דנוקבא) גסטב (מב״ן וגם ממ״ה)
 געגב (משם הוי׳ ע״י שם אלקים. כל הנ. מאצי׳.
 נר״נ ונל׳׳נ - אבי׳׳ע) געטד(נ. באפו) דכוד(מפגי׳
 הכלים) דלאד (בני, חתני, בנותי, כלותי) דלדא
 (א״צ תיקון לעצמה) דלוא (ג׳ בחיי. עצמותה
 והארתה. אשת יפ״ת. שומעת הכרודם, מזלי׳ למעי
 ממדרי׳ מלאך. גילוי הנ. למעי מגילוי אלי׳) דלחא
 (נק׳ ישראל, משא׳׳כ לע״ל) דמטג (עצם הנ. על
 הגלגלת) דנחד (בג״ע בעוח״ז, צדיקים בע״ת)
 דםבג (עצמותה והארתה) הגד (שבגן עדן,
 שבעוה״ז) הוג (מיל. בנות ירושלים. עלמות.
 טהורה אתה בראת. באצי׳ בבי״ע. בל״ג בע״ג.
 אחותי כלה) הטזד (עצמותה - מזל - והארתה.
 בחי׳ בנ. אחים רעים בנים. דאצי׳ דבי״ע) הכבב

 •) בשולי הגליון נוסף בגוכתי״ק לאחר זמן: עיץ מה
 שציין - ע״ד בחי׳ בנ. - ביאור תניא ו, ב.

 נוקבא: עיי״ע אשה, כתר, מל׳, נקנה.
 נותר: גצוב.

 נזיד: בלאד. הלוד.

 נח: הכזא(ב״פ נח).
 נחושת: גסבב.

 נחל איתן: בכהב. דיחב.
 נחלה: גצוב (נ. יעקב. שארית נ.) דסבב (שארית נ.)

 דצטד(מנוחה, נ.).
 נחמו נחמו עמי גוי: דזג(דברו על - מלאה צבאה)

 דמחא(נחמה כפולה).
 נחש: גסנב(נ. הנחושת).

 נחת רוח לפני שאמרחי ונעשה רצוני: געהנ.
 נטיעה: במטד (נ. זריעה) דכא (אחרי ה״א גו׳ אלא

 למטע תחילה) דעוד(נ. זריעה). עיי״ע שדה.
 ניגרא דחמדי שערי: במטד. בנד.

 ניצוץ: בלבג(נ. שבנה״א. הניפוח בו) דכזא (נ. קטן
 כו׳ יחידה כוי).

 נכנס יין יצא סוד: נמהג. הנא. הבד. הכוא.
 נסיון:דיטנ.

 נפידה: דמנב. דענ. דפבד.
 נםכיפ: גמאב. גמאג. דיוד(המים, היין) דמחג(כניל)
 דנדד (המים) דעטב (כנ״ל) דעטד (נ. היין ככל

 השנה, ביו״ט. נ. המים) הכזב(נ. היין במדה).
 נעוץ סופן בחחלתן, תב״ס: געהג (םב״ת) דהג
 (תב״ס) דיג (תב״ס וסכ״ת) דכזנ (תנ״ם) דלהב

 (תב״ם וסב״ת, תומ״צ) דמהד.
 נעל: גסדב (נ. דשכנתי׳) הכהא (כנ״ל) המגג (יפו
 פעמיך בנ. למעי, בנפש. ב׳ נ. מצוה ושמחה ש״מ).

 עיי״ע סנדל.
 נענוע: גמחב. גסזב. דפבג.

 נער: בטג(נ׳ בחיי) הכהא(שר העולם).
 נערה: בטד. גפדג(נ. המאורסה) הבד.

 נעשה ונשמע: גידא. גטזג(מי גילח לנני רז נו׳)
 גלדד (ב׳ כתרים) דכנכ (כג״ל) דצטג(כנ״ל) היגג

 (ב״פ הנך יפה) הכבא(ב׳ כתרים).
 נפיחה: דעאג. עיי״ע נשמה שנתת בי.
 נפילה: דמא(נ. כפופים) דםגד(בנ״ל).

 נפילת אפים: דלבג. דלזד.
 נפלה לא חוסיף קום: דלוג. דמאב. דסהד. הכאא.

 נפש: בדב (עצמותה אינה חכ׳ כוי) בלאא (ממלאה
 את הגוף בהתחלקות לראש גוף רגל) במאא
 (נצחית. חיותה בגוף ע״י השם) נמזג(נ. השכלית)
. נר״נ ח״י) גמחד (רצון.  גטוד (כנ״ל. אינה חכ׳ מ׳
 נפשו נפשי קרי. א״א) גנזד(נ. המרככת, הצומחת,
 החיונית החצונית, השכלית המדכרת) געדכ
 (תשונה דנר״נ) גפחא(נפשו נפשי קרי) דכאד(ח״י
 שומר לנר״נ) דמא (חיי נרץ) דלוא (פזור הנ.)
 דעג (נרנח״י) דצגג (נרנח״י, יחידות כו׳ רככה)
 הדב(הנ. וכחותי׳) המטב(נרנח״י, הנ. וכח השכל).

 עיי״ע אותיות, גוף, ממכ״ע וסוכ״ע, עש״ן•
 נפש: נה״ב: ניגנ (יש בה גם מוחין) גכחג (מפני
 אדם. כפנימיותה נ. השכלית) גמג (נישראל
 נצחית, משא״כ באו״ה) גנוג (פרה דקנילת

 משמאלא) דלדג(יסוד האש) המגד(נעל).
. נלהג. נלונ. נמזג. כמטב.  נפש: נה״א ונה״ב: נבנ
 גיג. גיזד. גמב. גפאנ. גצאג. דלגג. דלזד. דעדג. חלד.

 נפשי אויתיד בלילה: דחא.
 נצב: הינא(ל׳ שררה).



 מפתח ענינים יג

 חיים) דסהד(אין בו לא אכו״ש כו׳) הכאא(נובלות
 ע. שבת) הכטד(בן ע. - שנולד מבחי׳ ע.). עיי״ע

 ג״ע, כי ביי, לע״ל, עוה״ז.
 עוה״ז: אאב (פי׳ הזה. נברא בה״א) געהג (בחירה
 חפשית. תשובה בע. דוקא. ע. ועוה״ב, סוכ״ע
 ממכ׳׳ע, חסד דין) דאב (ע. עוה״ב, םוכ״ע ממכ״ע.
 תשובה בע. דוקא) דדד (כנ״ל. עוה׳׳ב ר״ל ג״ע)
 דכגא(ע. ועוה״כ) דלגב (כנ״ל) דעא(כנ״ל). עיי״ע

 כי ביי.
 עומק: דלדא (ע. דמלא, דחשוכא) דלטב ד ע. ע.
 דחשוכא) דמהד(ע. דבירא, דכולא) דמחב(בגימט׳
 רי״ו, גבורה) דנגב (י׳ ע. כתרים דע״ס) דנדב (ע.
 דליבא) דםגב(כנ״ל) הלאב(כנ״ל). עיי״ע מעמקים.
 עומד: הטזא (מל׳. מנחתו כפולה). עיי״ע ספה״ע,

 פסח, שעורה.
 עוז: גכדא (אין ר״ל ע. גשמי כוי) דסד (ע. פשע.
 נושא ע., כובש ע.) הכהא (ל׳ עקום). עיי׳׳ע חטא,

 כי אם ע.
 עוגש: גכהג (ע. דתורה תכליתו חסד) גנגד (כנ״ל)

 גפוב(כנ״ל משא״כ קודם מ״ת).
 עוף: בחג. ביחד. גלבא.

 עוד: בבגב (ג׳ ע. קשר של תפלין) געזד (ע. בשר
 גידין עצמות) המגד(ע. צמר).

 עורב: הוד.
 עורף: דסוד. דעגא. דפזא. הדא. הלוא. עיי״ע פנים,

 קשה עורף.
 עושיפ דש״מ: אכב. בלבד. גמבג. גסחא. דצטג.

 עז: געדר(ידיעות עזים) געחד(מ״ט ע. מסגין ברישא
 כו׳ והדר נהורא).

 עזר, עוזר: דצא (מצות. ה׳ לי כעוזרי ואני אראה
 בשונאי. ע. כנגדו. מקודש. מאין. עזרת אבותינו).

 עטרה: אדד. עיי״ע כתר, צדיקים יושבים, תפלה.
 עטדיז, ב׳ עטריז: אבא. גמב.

 עיגוד: דפהג. דפחג. הבא. המוב.
 עו״ע: בלאא. גלזג. דנוא. דצהב. הלטד. המב. המבב.
 עין: גצדד (שורש עולם הנקודים. חצוניות חכי) דבד
 (ע. העדה. ע. יונים) דכגד (ע. אחת, ב׳ ע.) דעבב
 (ע. יפה בינונית) דעחג(אישון בת ע.) דצאד (ע.
 משוטטים, משוטטות) הידב (ע. יונים. כי ע. בע.
 יראו. ע. ה׳ אל יראיו - ברעב) הכטג(באחת מע.)
 הלדג(ע. יונים. ע. האדם לא תשבענה) הלוא (ע.
 ה׳ - צדיקים. הסבי ע. מנגדי שהם הרהיבוני)
 הלסא(ע. יונים. ע. ה׳ אל יראיו). עיי״ע א״ק, ראי׳.
- חי רצון) גפהב (כנ״ל) ) ג ז כ  עיני כל אליך גו׳: ג
 דמב (עיני גו׳ פותח גו׳ צדיק גו׳ קרוב גו׳ רצון

- חי רצון). ) ג ג ס  גו׳) ד
 עיר: דכטב(ע. אלקינו. יער עיר. אם ה׳ לא ישמר ע.
 שוא גו׳) דלהב (ע. שדה מדבר) דסא(יתקע שופר

 בע. ולא אבוא בעיר). עיי׳׳ע גדול ה׳ גו׳ בעיר.
 על אלה אני בוכי׳: אדד.

- ארנון). ) ד ה ס  על כן יאמרו המושלימ גו׳: ג
 על ג״ד העולם עומד תודה עבודה וגמ״ח: גמטב.
 עליי, העלאה: דכוא (פי׳ ע. המדריגות) דכחא
 (כנ״ל) דסהד (כנ״ל) דצזב (הע. דחול, דשבת)

 המוב(ב׳ בחי׳ ע.). עיי״ע שבת.
 עליוז, ע. ותחתון: אבד (נה״י שבע. נעשו מוחין
 לתחתוו או לידה) גכהד (ע. - א״א) גמאד (חצו׳
 שבע. נעשה פני׳ בת. לפעמים גם פני׳ שבע.) גנגא

 ד׳ יודי״ן) גלוד (ע״ב גשרים) געב (ד׳ יודי׳׳ו דשם
 ע״ב, נל״נ ונר״ו) גצבב (עסמ״ב) דיבד (ע״כ, מ״כ)

 הלהב(אחוריים דשם ע״ב). עיי״ע הוי׳.
 עבד: גלטא. גמא. געג (בו. ע.) דכב (כנ״ל. עובד
 אלק׳ למעי מצדיק גמור) דכטג (בו ע.) דצדב
 (כנ״ל. ע. זקן ביתו גו׳ מכדן• גו׳). עיי׳׳ע אף, עול,

 שר, תלמוד גדול.
 עבדים היינו כר ויוציאנו כוי: כלטא. גנטא.

 עבודה: גכטג (ז״מ בע.) גלהד (ענינה) גמד (לא
 לתהו בראה לשבת יצרה. דירה בתחתונים) גמבג
 (ע. האהבה) געג (אפשריותה לגבי הק׳, לעשות
 דירה בתחתונים. ע. קשה) גפחד (ז״מ בע.) דמוג
 (ע. בבחי׳ סובב) דפוד(עיקר הע.) חכאד(ע״ס בע.)

 הלהד(ענינה). עיי״ע אלקים, מלמע׳ למטה.
 ע״ז: דסדד(ע״ז, סקילה) דםחב (ע״ז בעבודה). עיי׳׳ע

 ישראל שבחו״ל.
 עבירה: דכא (מכבה מצוה ואינו מכבה תורה)

 דעבד.
 עגול: גכדד (ע. והנקודה, חו״ב, שבת וחול) גלהב
 (סוכ״ע) גנבג(ע. הגדול) גסדא(כניל) דנוא(עלול

 מוקף מעילתו) המאא(אופן בתוך האופן).
 עגויו״ש: גכדד. גלזג. גנבב. גפגב.

 עד: אדד (כמה פי׳) אזב (עד ועד בכלל, ולא עד
 בכלל) דסזג(ל׳ נצחיות).

 עד יעבור עמך גו׳ עד יעבור גו׳: אבג.
 עד לא הווי מתקלא לא הווי משגיחיז אפיז

 באפיז: גפזא.
 עד שלנבה״ע הי׳ הוא ושמו בלבד: במאג. בנאד.

 געזג. גצהא. דבג. האב. החא. הידג.
 עדוח: אדא. אוב. דדד (עד או ראה או שמע. ע״פ

 שנים עדים יקום דבר) דצדד.
 עדן: ביבא. בכדג. גיחא. גמחב. דזג(מדברה כעדן)

 דפהג(גילוי ע.) הלטב.
 עדר: הלזג.

 עובד לעשייתן: גצבג. דנג.
 עוגב: גנהג.

 עוז: גכהד. גלטד. הכהב.
 עוטה אוד כשלמה: בנגב. דפוא. דצאב.

 עול, קב״ע: גטזג(תחלה יקבל עליו ע. מ״ש ואח״כ
 ע. מצות) גלדג (כנ״ל. ב׳ בחי׳ ככאו״א) גלטא
 (תומ״צ ע״י קב״ע) דכטג(ע. תורה) הלדא (תחלה

 יקבל עליו עומ׳׳ש ואח׳׳כ ע. מצות). עיי״ע עבד.
 עולה, קרבן: בלזג. במאא(ע. תמיד. ע. שבת) גנטא
 (ע. תמיד העשוי׳ בה״ס) געזד. דצגא (ע. אשה,

 אשה ע. עצי הע.).
 עולם, עולמות: בוד (עירוב הע.) ניד (מדרי׳ הע.
 קודם חטא עה״ד, אח״כ, לע״ל) גלגד (ש״י ע. ע.
 דכסופין) גלזד(ל׳ העלם. קודם החטא) גמחג(לע.
 ולע. עלמיא - אכי׳׳ע) גנבג(קודם החטא, לע״ל.
 עליות הע. בממכ״ע) גסדד (עש׳׳ן) גפנד (ע.
 הנקודים) גפזב(פי׳ ע. הנקודים) גפטב(עליות הע.
 לע״ל. קודם החטא) דנזג(ע. דחירות) דםב (כנ״ל)
 דעדד(עש׳׳ן) דפטג(ז׳ אלפים ואח״כ יחדש עולמו)
 דצאב (ע. המלבוש) הזג (עש״ן) הנאג (יתעלו

 לע״ל). עיי״ע עלמא דאתגליא.
 עוה״ב: אאא (נהנין מזיו השכינה) אגג(גיו״ד נגרא
 העולם) גטוג(אין גו לא אכו״ש כוי) געהג(עולם
 גרור. ממכ״ע. דין) דדד (ע. ר״ל ג״ע) דנגא (דרד

 סוס: דסטג(אותיות התורה) הכד(כנ״ל. לא גגגורת
 הם. - לחסדו) היאג (אותיות. מרכבת זכרי׳.
 כנ״ל. לס. ברכבי פרעה דמיתיד רעיתי) היבג

 (כנ״ל) הלגג(אותיות).
. עיי׳׳ע נעוץ. א ג י  סוף מעשה במח׳ תחלה: ג

 סופר: דפב (ס. ספר סיפור) הזא (כנ״ל) המוג (ם.
 ספר). עיי״ע ד״ס.

 סור מרע וע״ט: גלגב (סו״מ תחלה ואח״כ וע״ט)
 גגא. גכג (וע״ט אפי׳ קודם לםר׳מ):גלוד (סו״מ
ש שלום, ק כ -  הקדמה לוע״ט)גמהכ (כנ״ל)געגג (
 אופנים גתשוגה) דצזג (- כקש שלום) הלחד
 (סו״מ ואח״כ וע״ט) המחג (פלוגתת ג״ש וג״ה

 איזה קודם).
 סיגופים: דלבד. דמדא(בעשי׳׳ת) דעוכ(כנ״ל) הלזא.

 סידור שני גזרי עצים: הלג.
 פיוס: דנזא(עושים סעודה).

 םיחון: גםוא.
 סייג לחכמה שתיקה: כמגא. גםטא.

 סייעתא דשטיא: דצג.
 סיני: גגג(גמד״ס) גטוג(הר ס. תגור).

 סידכא: גפהא. דסגא.
. גפגנ.  פלח: אאד. אהא. גנגנ

 סליחח: גלג (ם. לנו אחר ק״ש) גמאא (ע״ד הנ״ל)
 דידא (סליחות וי״ג מה״ר מר״ח אלול) דלהג
 (גשמר׳ע דוקא) דלוג(ם. ועשי׳׳ת) דנדג(סלח לנו
 אכינו כי - ולא אשר חטאנו. כי עמר הס. למען
 תירא) דסהכ(ם. לנו אחר קיש. כי עמר הס. ל״ת)

 דעבג(עניו הס. ם. כדברה המרבה לסלוח).
 סם: דכבג(סם חיים).

 סמוכים לעד לעולם גו׳: דצא.
 פנה: גמהג.

 סנדל: דםחא. המגג. עיי״ע נעל.
 סנד״ל קושר כתרים לקונו מתפילותיהן של

 ישראל: אזג. געדד. דלג. המגג.
 סנפירים: גיחג.

 ספיח: דעחד.
 ספינה: גזא.

 ספירות: גלהג (ל׳ גהירות) גמוג (ע״נז הגנוזות)
 בנאג (ענין הס.) גטא (ג״ר, ז״ת) גלוא (ע״ס
 הגנוזות) גלזג(ע״ס דעגויו״ש) גסגג(מלמע׳ למטה
א  מלמטלמ״ע. או״י או״ח) גםחד (נק׳ ת
 דמהימנותא) גפזא (מצבן גתהו, גתקון):גצהא (ם.
 אין קץ) דיזד (גג״ת, חג״ת) דכבא (גי׳ דגרים
 נבה״ע) דלטג (שבמאציל) הזד (ע״ם וככ׳׳ז לא
 שניתי. י׳ ולא י״מ האד (ע״ס הגנוזות שבמאציל,
 שבנאצלים. מלמעלמ״ט מלמטלמ״ע) הכאד (ע״ס
 געגודת האדם) הלאא(גל״ג. רק השפעתס בגבול).

 ספה״ע: גטוד (ס. שגועות. מהחל חרמש גקמה)
 גפטא (ס. והמסעות) גפטד (כנ״ל) גצגג (כנ״ל)

 הלהג(תספרו נ׳ יום). עיי״ע עומר, פסח.
 ספק: בכדא.

 סקילה: דסדד.
 סרים: נכחד. גכזד. גמאב.

 פחיו: הככ(ס. גשם).
 סתימו דכל סתימין: דצדג.

 ע
 ע״ב, שם: אזד. ביטא (ע״ג, מ״ג) גמגג. גטד (אקרו
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 פושעי ישראל: ההד (פו״י גהינם כלה והם אינם
 כלים).

 פותח את ידיך וגוי: גכזג. גפהב. דטוג. דמב. דסגג.
 פו: גצבב.

- בכבוד). ) ד ד ל  פזר נתן לאביונים גו׳: ב
 פזר קשב, סימן: דצאב.

 פחד: גמגג(אין פ. אלק׳ לנגד עיניו. פ. בלב).
 פישון: ביזד.

 פך: גנבב(פ. קטנים) דיחב(פך של שמן דחנוכה).
 פלא: כזג. דמוא.

 פלגש: המאב.
 פלם: דמהא.

 פלשחים: דהא.
 פמליא של מעלה, פשמ״ט: גפוב. דכאא. דפגד.

 הזד. הכהג.
 פנים: אגג. גיאד(הארת פ. או ע״י נקב) גכוד(הארת
 פ. נשיאות פ. פ. חכ׳) גמאג(ל׳ פונה. פ. חצונית
 עצמית) גצגב(אור פ.) דיזב(לחם הפ.) דמגד(יאר
 פ. אתנו) דנהד (לבוש. כנ״ל. ויעבור ע״פ) דנוג
 (בקשו פ. - אבקש) דסוג(כנ״ל) דעבד (לא יהי׳
 לך א״א ע״פ) דפבא (ישא ה׳ פ• אליך. הארת פ.
 ועצמיות) היטד (יאר פ. אתנו) הכגג (פ. מצח)
 הכוב (הארת פ. מיין. משמן) הלוא (פ. אין לנו פ.

 לחלות. ישא ה׳ פ. אליך). עיי׳׳ע צד.
 פנים ואחור: אאד. בכוד. גיחב. גנדא. געאב. געבב.

 דמא. דםוב. הלוא. עיי׳׳ע אבא, חצוניות.
 פנים בפנים, פב״פ ואב׳׳א: אזא(פ. וא.) גיחב(פ.
 במ״ת, בעבודה. א.) גנדא(פ. וא.) גפזא(פ. וא.) גצגד
 (א״א ז״א מל׳) גצדב (פ. וא.) דמא (פב״פ, אכ״פ)

 דםחא(פ. בנשמה) דפזא(פ. בעבודה) דצב(כנ״ל).
 פנימיות התודה: ביזא. גחג. דוב. דפהג (לע״ל

 גילוי פה״ת). עיי״ע קבלה, תורה.
 פסולת: גלגד (תענוגי עוה״ז) גמאד (פ. דלמע׳,
 כנ״ל) גמוד(כנ״ל) דיאב (כנ׳׳ל) דמזד (כנ״ל) דנזב

 (כנ״ל) הכדד(כנ״ל).
 פפוד״ז: אהג(פ. ק״ש) במזד (חקיקה מבחוץ) במטב
 (פ. ק״ש) דנאד(ל׳ זמר עריצים). עיי״ע ק״ש, תפלה.
 פסח: ביאד(פ. מצרים. פ. דורות) ביגד(דלוג. שש״פ)
 בטזא (פ. - סנחריב פורים חנוכה) בטזב (שש״פ)
 גיטב (בחי׳ יום א׳ ה׳ ימים שש״פ) גכאב (אהבה,
 הקדמה לפ. פ״פ) דפאא (פ. ושמע״צ) הטוב (פ.

 מצה מרור ג׳ קוין). עיי״ע מרור, קרי״ס.
 פסח, ספה״ע וחה״ש: אהב. בגא. בידד. בטזג. בלהב.

 בלוב. גיא. גיאב. גיזד. הטוב. הכדג. עיי״ע יו״ט.
 פסיעה: גפטד(פ. לכר - מלי).

 פעול: גמזא(עשי׳).
 פעור: דיאג.

 פקד, פקידה: אחא. גהג(פ. הארץ ותשוקקה - מלא
 מים).

 פקודי ה׳ ישרים משמחי לב: געחב.
 פר: גנחד (בגימט׳ מנצפ״ך) גסא (כנ״ל) געחד (פ.

 כבש). עיי״ע פרה, שור.
 פרדס: בנדב(ד׳ שנכנסו לפ., עולם היצירה).

 פרה: גנוא(פ׳ אדומה) גסא(כנ״ל) גםאב(כנ״ל) דנטב
 (שופר פ. פסול).
 פרח: גלכד. גלגג.

 פדי: דטוא (פ. גסיו ע״י תורה) דמאא (מצות) דעוד
 (פרה״ע, פרה״א) הטזא(מצות) הלבב (פ. היער).

ע הזי: גכטג. י ק ר - ת ו ב ר  ע
 ערך: דיבא. הלחג,

 ערלה: בכטא. גמבג. דיחג. דעוב. עיי״ע מילה.
 עשה דוחה ל״ת: אוד.

 עשה רצונך בו׳ בטל רצונד פו׳: גאב. גבא. גבדג.
 דכא(עשה - כרצונו) הכהד(עשה כו׳ בטל כוי).

 עשו: הלוא(איש שעיר).
 עשב: במטב (בלי זריעה. מלאכים. ע. שעורה חטה)
 בנב (כנ״ל) דלגג(ע. לבהמתך. מלאכים) דעוג(ע.

 דשא). עיי״ע ק״ש(ונתתי ע.).
 עשוקים: דטד(ניצוצות. משפט לע.).

 עשי׳: עיי״ע מעשה.
 עשן: גנוג.

 עשרח הדברות: בכטד (עה״ד וע״מ) גיגג (לא
 תרצח תנאף תגנוב) גטוג(מפי הגבורה שמענום)

 גנזד (עה״ד וע״מ) הכהג(כנ״ל).
 עשי״ח: במג. בלבא (אלול וע.) דלוג(סליחות וע.)
 דלטב (אומרים שיר המ״מ) דמבב (אינם יו״ט)
 דמגד (מתענין ולא משלימין) דמדג (אומרים
 שהמ״מ) דמוד (ע״ס בנפש) דנאא(אתדל״ע מצ״ע.
 ע״ס דמל׳) דנדג (אומרים שהמ״מ) דסגג (להיות
 פב״פ) דעב (מצוה להתענות) דעוב (מתענין אף

 שלא ישלים) הדא(פב״פ). עיי״ע ר״ה.
 עשרה מאמדוח: במאד (בראשית וט׳ מאמרות)
 במהד (והלא במ. אחד - מח׳) גיבד (בראשית נמי
 מאמר הוא, בחוכמתא, בקדמין) גבוב (מאמר א׳
 וע״מ, ע״מ מחיים) גסזג(והלא במ. אחד כוי) געחב
 (נאמר בב״מ ויהי גו׳ על הרוחניות ויעש גו׳ על
 הגשמיות) גפבג (ע״ס דתקון המתלנשות בע״ס
 דב״ן) גצהב (יהי אור ויהי אור) דיאב (ויהי מבדיל
 ויבדל) דידג (מע״ס דב״ן) דלהא (מאמר א׳ ד׳

 רבתי). עיי״ע תדשא.
 עח, עתים: גיחג (עת לחבק ועת לרחוק מלחבק).

 עיי״ע את.
 עחיד כו׳ ש״י עולמוח שנא׳ כוי: גלגד.

 עתידה א״י שחוצא גלוסקאות וכלי מילת:
 בנא.

 עתידה א״י שחחפשט: גפטב.
 ע״ק: ביג (פני׳ ע. ג״ר ז״ת) בכטא (מקור התענוגים)
 בלטד (דעת דע.) בנאד (ע. דלעילא מא״ק) גחא
 (יסוד דע.) גיטב (עונג) גכגב (חג״ת דע.) גסזב (ל׳
 העתיקו, מעתיק) גצגב (אין בו שערות. דעת דע.)
 גצהב (ע. דאצי׳) דטוא(ח״ס דע.) דכאב (ג״ר דע.)
 דנזא(התגלות ע. בבינה) דםאג(ל׳ המעתיק הרים)
 דעאא (ע. וא״א. בחי׳ בע.) דפטא (גילוי פני׳ ע.)
 הטג(כנ״ל, אינו ממנין ע״ס. ז״ת ג״ר מקיפים דע.)
 הלגא(דעת דע. נשמה דא״א) המוב(ג״ר ז״ת דע.).

 עיי״ע א״א, בריש, כתר.

 פ

 פאה: גמא(פי׳ הראש) דעאב(כנ״ל).
 פגם: דנבא (איפוא מגיע) דנטא (אם פ. באות י׳ כוי.
 בשם ה׳ דלתתא) דסגג(פ. הברית, הלשון) דםחג

 (חסרון. דמ״ע דמל״ת) דעחג(כנ״ל).
 פה: גנזא. גצבא. גצוא. דמד. האד(פיהו). עיי״ע דבור.
 פודים: דמחא (פ. ויו״ט) היאא (עד דלא ידעי ביו

 אהלב״מ). עיי״ע פסח.

 (נה״י שבע. נעשו כו׳ או שערות) דזג(ממלא שבע.
 סובב לת.) דכוא (אופני התחברות עו״ת) דמד
 (כנ״ל) דסהד(כנ״ל). עיי״ע כל הגבוה, מלמעלמ״ט.

 עלדאת״ג עלדאת״כ: אדב. בכגא. בלבד. גוד.
 דסטא. הלבא. עיי״ע עולם.

 עלמות: הבד (על כן ע. אהבוך) הגד (כנ״ל) הוג.
 המאג. המגא.

 עם: גוב(ל׳ עמי). עיי״ע אין מלך.
 עמוד: גנא (ע. מן הגג בקרקע חזקה) דמג (ע. א׳

 צדיק שמו) דמטג(תר״ך ע.).
 עמידה: גכג (בטול. ע. הליכה שתיקה). עיי״ע

 הליכה, מלך עומד.
 עמל: געבא.

 עמלק:בוג. געבב. דלהג.
 עמרם: מדד.

 ענוה: גפאד. גפוג. דמזד (מצד השמחה. מל׳. למעי.
 ויספו ע. בה׳ שמחה גוי).

 עני: בוג.
 ענן: באא. דעגא.

: הכטג.  ענק - תכשיט -
 עפר: גלטב. גסחב. גצאב (ע. מדבר) דעטג (ונפשי

 כע. מתחת לע. ב׳ בחי׳ ע.). עיי״ע יסודות.
 עץ: גמזג (היש בה עץ אם אין) גצגב (ע. היער,
 שערות) דטוד (היש בה ע. אם אין) דפבב (כי
 האדם עץ השדה) הלג (סידור ב׳ גזרי עצים)

 הלבב(מלאכים). עיי״ע עקדה.
 עץ הדעת, עח״ח: ביזד (חטה היתה) בכטא. בלוד.
 גדב (מתחיל ביצירה) גמבב (עה׳׳ד ועה״ח) גסטב
 (ועה״ד טו״ר) גצא (מהחוה ולמטה) דטוד (עה״ד
 ועה״ח, מל׳ ז״א) דכא (כנ״ל תומ״צ) הכחא (עה״ד
 ועה״ח, מל׳ ז״א, תשכע״פ שבכתב) הלאב (עה״ד

 ועה״ח בנפש).
 עצבות: בכגא. דמגא. המדב (מעבירת הדם). עיי״ע

 מרירות.
 עצה: המד(ע. מרחוק).

 עצלות: געגג.
 עצם: גיזג. גכד (ע. בשר גידים) געזד (כנ״ל עור)

 גפוג.
 עצרת: בידד. בטוב. בטוד. דפאא.

 עקב: געאד. דםבד (עון ע. יסובני). עיי״ע יעקב,
 משמרתי.

 עקדה: דחב (יצחק ואברהם. ממעל לעצים) דנחב
 . (התגברות החסדים על הגבוי).

 עקודים: בלדג (ע. נקודים ברודים) בלחא (ע.
 נקודים) גנגג (כלי אחד) גצדד (ע. נקודים) דגג
 (כנ״ל) דידב (למעי מתחו ותיקון) היאא (בכלי

 אחד).
 עקרה: ביאד (ע. הבית אם הבנים שמחה) בכא
 (בקבוץ בני׳) גהד (פקידת ע. ע״י מצות) גסבד.

 דפחג.
 עקשות: בכאב. עיי״ע קשה עורף.

 ערב: בלזב (יצחק) ההד (ויהי ע. ויהי בקר יום אחד).
 עיי״ע יום(לילה).

 ערב שבת: גגד (רחיצה בחמין) געטג(נוסח תפלת
 ער״ש). עיי״ע מי שטרח.

 ערבה: המד.
 ערבות: הלהד (כל ישראל ערבים זב״ז, חלוקים

 בע•).
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 צמצם שכינתו גין שגי גדי הארון: בלדב.
 בנבד. גנהא. געגב.

 צמר: עיי׳׳ע לבושי׳ כתלג, עמרם, שלג.
 צנוד: געחא(אותיות רצון) גפגא(צ. רצון ונוצר).

 צנתדות: גלוב.
 צעקת: דמדב (ב׳ בחיי) דנדב (צ. הלב) דנחד. דעבד

 (עיקר הצ. בלב).
 צפדניס: דלוג. דלטד.

 צדה: דזזד(שומר פיו ולשונו שומר מצ. נפשו) דלטא
 (צר). עיי׳׳ע רחב.

 צרוד: מאד(צרורה בצ. החיים).
 צרעה: גמאא.

 צרעת: עיי׳׳ע מצורע, נגעים.

 ל
 קבלה: בדא. בהא (ק. באצי׳ תלמוד בבריאה כו׳

 בעשי׳). במדא. בנג. עיי׳׳ע פנימיות התורה.
 קדוש: בנבג (ק. ברוך ימלוח בלאא (קק״ק, ג׳
 כתרים) גיבב (קדושתי למע׳ מק.) גכדג(ק. שרוי
 בתור מעיו המשכת סוכ׳׳ע בממכ״ע) גכוד (קק׳׳ק
 ה׳ צבאות) גמבב (אדם מק. עצמו מעט כוי. ק.
 קדושה) גמוב (קדושתי למע׳ מק.) גנאג (קק׳׳ק,
 מחדו״מ, נר״נ) גפאא (ולא נעדיד אליד. אשר ק.
 במצותיו. פרישות מביאה לידי ק.) דכג (קק׳׳ק,
 ממלא סובב ולמע׳ מסובב) דכזא(ק. טהור) דמחד
 (ק. ישראל. לק. ה׳ מכובד) דנב (קדש, קק״ק,
 קדושתי למע׳ מק.) דסטא (ק. טהור. קק״ק י׳
 צבאות. קדושתי למעי מקדושתכם) דעדד (קק׳׳ק
- הארץ כבודו) דפטד (ק. טהור) החב (ק. ברוח
 הכאב (אין ק. כהי) הכדא (קדושתי למע׳ מק.)
 הכוא (מקדשי שמר. הרי את מקודשת לי) הכטב
 (ג״פ ק. בי״ב שעות) הלוד (ק. קדש וי. ג״פ ק. ק.

 דישראל דמלאכיס. קדש) עיי״ע קוב״ה.

 קדושין: עיי״ע ארוסין.
 קדיש: גנב. עיי״ע בשעה שישראל.

 קדם: דיחד. דנאג. היחד. עיי״ע משל (הקדמוני),
 שמח תשמח.

 קדש: ביבא(ק. מקרא ק.) בלגב (ק. קדוש) גכאב (ק.

 וקה״ק) גלד (ק. קדוש) גצגא (ק. מלה בגרמי׳.
 ח״ס) דנב (כנ״ל, ק. ג״פ קדוש. מקרא ק.) דסטב
 (מל׳. ק. עילאה תתאה. ק. וקה״ק. ק. ומקדש הק.)
 החג(עושה רושם במקומו) הכאב (ק. קדוש. שאו

 ידיכם ק. וברכו את הי) הלזד(ק. ג״פ קדוש).
 קדש הקדשים: אהא. בכחג. במגא, במדד. גכאב.

 גכטג. גנגב. דנגב. דסטד. עיי׳׳ע היכל.
 קדש ישראל לה׳ ראשית תבואתה: גיב. געחב.

- יאשמו) דסטב. היטב.  געטב(
- באדם ובבהמה). ד גר: געדב( מ  קדש לי כל ב

 קדש עצמך במותר לך: גפחא. דלחד.
 קו: בדד. בנדב. גנבב. גנהא (קיוינו לו) גצהב (קו,

 סוכ״ע שלמע׳ מהקו) הנב(זה קיוינו לו).
 קו חמדה: גכזג(ח״ס בוצינא דקרדוניתא גבו׳ דע״ק)

 דלאא.
 קובייה: בכבג (פי׳ שם זה. אתי לאשתעשעא עם
 צדקיא כוי) בלחא (לא שריא אלא נאתר שלים)
 גטוב (מתפלל יה״ר שיכבשו כוי) גלדג (פי׳ שם
 זה. מנענע בראשו) גמבג. גסגב (לפעמים ממכ״ע)

 וחסד לאומים חטאת. להרבות בצ. מר״ח אלול.
 לבוש. שמש צ.) דלג(בצ. תכונני. המעלים עיניו
 כוי. אני מדבר בצ. רב להושיע) דלטא (צדק, צ.
 כללות המצות) דמגג(קודם התפלה) דמחג(מעיל)
 דנאג(צדק ה. לך ה׳ הצ. ולנו בושת הפנים) דעוא
 (אני מדבר בצ.) דעטא (זורע צ. מצמיח ישועות.
 כנס״י) הוד (ונתתם החמישית לפרעה וארבע
 הידות יהי׳ לכם גוי) הטזב (מעשר, חומש) הלחג
 (צ. מצמיח ישועות) המדא (ירך. מתן בסתר).

 עיי״ע תורה, תפלה.
 צדיקים: אזב (צ. יושבים ועטרותיהם בראשיהם כוי)
 גזא (אוכל לשובע נפשו) גכאב (גדולים מעשה צ.
 כוי) גלד(עתידים צ. שיאמרו לפניהם קדוש) גמדב
 (צ. חסיד) גמזג (יושבים ועטרותיהם בראשיהם
 כוי) גצאא(עיקר פי׳ צ. - מקיים מצות. צ״ע צ״ת)
 דכבב (עובד אלקים למעי מצד״ג) דכהד (צ״ע
 צ׳׳ת) דכזד (כג״ל) דלג (כי אדם אין צ. - ולא
 יחטא) דמג (צ. איש חי. צ״ע. עתידים שיאמרו
 לפניהם קדוש) דנג(צדיק ה׳ צדקות אהב) דםטג
 (עתידים שי״ל קדוש) ההב (אומרים מעט ועושים
 הרבה) הטזג(צ. נק׳ מקיים מצות) הנב (לאתבא צ.

 בתיובתא דוקא ע״י משיח).
 צדיקים ובע״ת: געחד. גפד(מדו״מ רצון, רעדכ׳׳ר)
 דלטא(נפשד מאדח דמג. דנג(עתידים שי״ל קדוש
 וקדושתי שלמע׳ מקדושת׳) דנדב. דנחד(מוח, לב)
 דסדד. דפד (נפשר מאדר) חגד (דו״ר בנשמות)

 הכד. המדג. המטא. הנב. עיי״ע במקום, לויתן.
 צדק: דלטא(צ. צדקה) דנאג(צ. ה׳) דפאב (צ. לפניו

 יהלד וישם לדרר פעמיו).
 צהרים: גפדא. דצא.

 צו, צוה: גנזג (ל׳ צותא) געוא (כנ״ל) גצבג (כנ״ל)
 דחג(כנ״ל).

 צואר: היגג.
 צור: במג. דפאא. דפהא (צ. לבבי וחלקי אלק׳

 לעולם). עיי״ע אדון עוזנו, יבקע.
 ציד: במטב(דו״מ התומ״צ).

 ציון: גוב. גטא (צ. ירושלים) גכאג. דאא (במשפט
 תפדה ושבי׳ בצדקה) דאג (צ. ירושלים) דלהג

 (נקודת הלב). עיי״ע בנות צ.
 ציצית: בכגא. גמגג. גמהא. גמזב. גמטב. גנבא (ב׳
 צ. דלפניו, דלאחריו) גנהב (כסות לילה פטור)

 המאג(כנ״ל).
 צל: געדג. דכבא. דכזג. דמאא. דעוב. דפדנ. דפוד.

 דצאא. היבב.
 צלותא: דעבג(ל׳ הטי׳).

 צלם, צ. ודמות: בכזב (צו״ד, תומ״צ) במזג(צ. נפש
 השכלית) גפבא (צו״ד) גפחג(צו״ד) דיזג(צ, צורה
 בולטת) דלוג(צ׳ל׳ם׳, ממוצע) דלחא(צו״ד, נפח״א
 נפה׳׳ב) דמבב(נעשה אדם בצ. כד.) דמבג(בצ. כד.).

 צלמות: דלחב.
 צלצלי תרועה: מהג.

 צמאון: גבג(צ. דקדושה) גהג(כנ״ל).
 צמיחה: דנד(מכח הצומח, גרעין, בלא זריעה למעי)

 דעדב(צ. כח הצומח) הטזא(כנ״ל, גרעין).
 צמצום: במגב(צ. רשימו) בנאב(צ. רשימו קו פרסא)
 גלזד (שדשו מעיגולים) גלחד (בעבודה) דמטא (ד׳
 צ. היינו מגילוי להעלם. רק באוא׳׳ס) דעאג(ד׳ צ.)

 המבב(צ. הראשון, פרסא). עיי״ע צמצם.

 פדיי ורבי׳: הלחד (מצוה ראשונה. בישראל ולא
 במלאכים).

 פרישוח: גפאא (מביאה לידי קדושה, ענוה, יר׳יח)
 דיאג. עיי״ע קדש עצמד.

 פרנסה: דלזב (וכרכר בכל אשר תעשה) דעוב
 (ישראל מפ. לאביהם שבשמים) הכהד(לעתים ע״ה

 מצליח יותר).
 פרם: בכב. דפהא. היזא.

 פדםא: בנגד. בנדב. גכגד (חצר הכבד) דגב (פ. יו״ד
 וקוצו) דפזב (רקיע כעין הקרח) חמבג. המטד.

 עיי״ע מפלגך.
 פרעה: הוד(ונתתם החמישית לפ. - לזרע גר) הכדד

 (כנ״ל) הלוא(העורף).
 פרק: הכטג(פ. אחד).

 פרת: ביזא.
 פרד״ס: ביזג. דצדא.

- איככה אטנפם). ) ג  פשטתי את כתנתי גו׳: גמג
 פשע: גלב (אוילים מדרך פ. גו׳) גלטג(מפ. נעשה
 שפע) דסד(עוד ופ.) דעחא(מחל לנו כי פ. פשיעת

 שומרים).
 פשתן: בכחב.

 פת במלח תאכל כוי: בוא(ומים מ׳). עיי״ע כר היא
 דרכה.

 פתח: הטוב.
 פחח אלי׳ ואמר כוי: בכגד (מלגיו איהו - שקיו
׳ מלגיו - דאילנא) בנבג  דאילנא) בלחא (כ״ע מ
 (וכד אנת תסתלק מינייהו - מגילוי ?]העלם) גידב
 (במיא דאשקו לאילנא) גיזא(כ״ע איהו כ״מ. ואיהו
 קרקפתא) גלוג(לאנהגא בהון עלמין) גמטב(וכמה
 גופיו תקינת לוו חסד ד״י) גנאא ({נ״ל) גסחד
 (מלגיו איהו - שקיו דא.) גפא(מל׳ פ|ז תושבע״פ)
 גפהב (בינא ליבא) גצבד (לאו מכא״מ איהו כלל)
 דיאד (אנת הוא חד ולב״ח) דכוד (כגופא לגבי
 נשמתא) דכטא (ועל אליו תרץ כתיב הנסתרות)
 דמב(לאחזאה איד אתגהיג עלמא) דמנןב(וכד אנת
 תסתלק מנייהו, מגילוי להעלם) דםזא (אנת הוא
 שלימו מ׳ שמה0 דעא (כנ״ל) דצגד(אנת הוא חד
 ולב״ח) דצדא (מל׳ פה תושבע״פ) ההא (אנת הוא
 חכים, אנת ממש) הזד (לאחזאה א1ר אתנהיג
 עלמא, ולאו מכא׳׳מ איהו כלל) הטב (אנת הוא
 חכים, ר״ל על סוכ״ע) הכב (כ״ע כו׳ זןאיהו אורח
 אצי׳ כוי) הלבא (לאו דאית לד מ׳ אלא לאנהגא

 כו׳ כפום עובדיהון דב״נ).

 פתחי לי: גנהא (כחודה של מחט כוי) דדא (כנ״ל)
- רסיסי לילה. כנ״ל).  הלדא(

 פתילה: גלדג. עיי״ע כי ה״א אש, נר.
 פתים: דפזב(משלד קרחו כפ.).

 צ
 צאו״ר בנוח גו׳: בלהב. הכבא. הכגא. המג. הכחב.

 צבא: דזג.
 צבי: הטוד.

 צד: במטא(לא פנים ולא אחור).
 צדקה: אבא. גמגד. גפג. גפוד (עושה שלום) דאג
 (ושבי׳ בצ.) דאו(צ. ומשפט) דכגג(כלאת המצות.
 מצוה סתם. בצ. תכונני. בזאת יתהלל המתהלל
 השכל גו׳ עושה חסד גו׳) דכהא (צ. תרומם גוי
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 ובשכמל״ו) הכוזב (מיושב, בבריאה) הכטא (ב״פ
 הוי׳ דשמע). עיי״ע חצר, מס״נ, מצרים, שמע.

 קשעהמ״ט: דיגב. עיי״ע הוי׳(אם פגמתי).
 קרן: ביטב. בלדד.

 קרי״ס: בזב. בידג. בטוב. בטוד. בטזג. בטזד. גצדג
 (קרי״ס ומי הירדן). עיי״ע יצי״מ, פסח.

 קשה, קשח עורף: גסזד (ק״ע) געאב (ק״ע. עבודה
 ק.) גפחד(ק״ע. עזיו באומות) דעגב(ק״ע).

 קשר: בכגא. בלבב(ק. של תפליו).

 ר
 דאה אנכי נותן לפנינה גו׳: דיחא. (- לא

 תשמעו).
 ראה חיים עם אשה אשר אהבת: גפב.
 ראו עתה כי אני אני הוא: באד. גמחא.

 ראובן: בנב.
 ראומה: בבגד. במגא.

 דאי׳: ביזב (חכמה) בנדג(ר. שמיעה) גיג(בנ״ל) דבד.
 דגג. דוג. דצאג(ר. שמיעה גורם אהוי״ר) הכגא

 (חצוי חכי, נו״ה דחכ׳).
 ראי׳, מצות ר.: גיגג. דצאג. דצחב.

 ראש: גאא (נשיאות ר.) גכאב (כנ״ל) גכהב (כנ״ל)
 גכחא (ג״ר דע׳׳ק) גלדב (שם העי. לי ראש. אין
 עומדין להתפלל כוי כובד ר.) גמחב (לי ראש.
 רישי מוחי גלגלתא) גנהא (ר. הב׳ דאריו) גצהב
 (א״ק א״א רדל״א) דיחד (מר. מקדם נסוכה
 םמבמ״ת) דכאב (גייר דע״ק) דסבג (ר. רגל
 בנשמה) דעאג(ג״ר. חביוו עז העצמות) היחד(מר.
 מקדם נסוכה) הכדג(ר. גלגלתא ומוחי) המטג(ר.

 נברא מאש). עיי״ע רגל(רגל ראש).
 ראש, רדל״א: גידב. גיחג. גכחא (רדל״א, ג״ר
 דע״ק) גמחב. גנחב. גסדא. גצהב (א״ק א״א
 רדל״א) דוב. דנגג. דעאג(ג״ר, רדל״א. חביון עז

 העצמות) המאד. המוב. עיי״ע חדש(ר״ח).
 ר״ה: גאג(קורץ גרש את האמה גו׳) גמא (יום הדין.
 ט׳ ברכות) דלאג(ר״ה יוהכ׳׳פ. יראה שלם) דלבא
 (אלול ועשי״ת) דמאג (ראש ולא תחילת. יראה.
 ר״ה עשי״ת יוהכ׳׳פ. מלכיות. כסא) דמגב (ר״ה
 יוהכ״פ עשי״ת. נםירה) דמגד. דמדא (תשובה)
 דמוב (היום תחלת מעשיך. צירוף חדש. החדש
 מתכסה. ועשיתם עולה). דמזא. דנב. דנגד (ר״ה
 עשי״ת יוהכ״פ סוכות) דנהב. דנוג. דנחא (קוריו
 פ׳ העקדה. דין דר״ה על הגוף) דסגב (ב׳ ימים)
 דסזב (המשכת ביטול על כל השנה) דעוא (ר״ה
 עשי״ת סוכות שמע״צ) דעטא (כנ׳׳ל. ימים שבין
 יוהכ״פ וסוכות) דפבא (ר״ה יוהכ״פ סוכות
 שמע״צ) דפדא (כנ״ל) דפזא (כנ״ל) היגד (אומרים
 כבקרת רועה) הנב (ועשיתם עולה. שמים חדשים.

 מבחי׳ יצחק).
 ראשי הדוד: הלהד (צריכים לתקן חסרונות זולתו

 אם הוא משרש אחד).
 ראשית: אזג(חכי) ביגא(ר. אחרית) הטזד (ישראל).

 עיי״ע קדש ישראל.
 רב, רבים: דלא. דצגד.

 רב וחלמיד: גלזג. הלוד. עיי׳׳ע לא קאים.
 רבבה: אדד (ר. כצמח השדה - בעדי עדים) אזא

 (כג״ל) דצגא. דצהג.

 קלף: במהד. ההא. המהג.
 קנה חכמה קנח בינה: ביא. גיזא.

 קנין: גיגא. דטזג(ע״י משיכה, כסף) היאב.
 קפיצה: הטוב(ק. דלוג).

 קץ הימין: גזא.
 קצירה: גיג. הכהב.

 קרבים: בזב (מלאכים) גמאד (כנ״ל) גמוד (כנ״ל)
 דמגג(כנ״ל).

 קדבנוח: בוא(ק. ומנחה) בוד. בזד. בכטב(דם חלב)
 בלחג. במבב. גיאא (ע״י אש שלמע׳. שור ארי׳)
 גכחב (ק. קטרת שמן המשחה) גלא (העלאתם
 דוקא ע״י ארי׳) גמב (אש. מנחה המשכה) גמאג
 (כנ״ל. לחם יין. זבח נסכים) גמזב (דוקא בהמה
 גשמית) גסא (ק. חולין שנעשו עטח״ק טהרות,
 חב״ד) געהא (נח״ר לפני שאמרתי ונעשה רצוני.
 מדו״מ שבק. לחמי לאשי. רק בבהמ״ק) געזד(שיר
 על הק. ביטול היש לאין. לחמי לאשי. חלב דם.
 עולה) גפגב (צריך להקדיש בפה) דלהג (ריח
 ניחוחי. בביהמ״ק) דצבד (אשה ריח - ניחח לה׳)
 חיבב (מקריבים החלב) הכחג(ענינם. ע״י כהנים)

 המחד(לעבדה ולשמרה).
 קרוב: גמד(גד ק., אלקים ק.) דחא. עיי׳׳ע רחוק.

- ישמע ויושיעם) ) א פ  קרוב ה׳ לכל קוראיו גו׳: ג
 דמב. חוב (- באמת, ב׳ אמת) הזד (יקראוהו

 באמת, בתוך אמת).
 קרומא: במד (ק. דאוירא) גפזג(כנ״ל) דגב (ק. דעל

 מו״פ).
 קרח: בכהא. גמוג. גנבא.

 קרח: בכבד. בכחא. דפזב (משליח ק. כפתים גוי.
 חיריק) הכוב(ק. חיריק).

 קרי וכתיב: בוד. דצבג. היזא. הכחא. הכטג. הלאג.
 קריאה: באב.

 ק״ש: אהג (שמע ואהבת) אזד (יחוד דק״ש) אחב
 (אשמח, עד) בבב (ברכות ק״ש בשכמל״ו שמע)
 בידב (שמע בשכמל״ו. מרכין את שמע) במא
 (אחד ואהבת והיו הדברים ונתתי) בלאג(ד׳ רבתי.
 בשכ״מ) בלגג (ק״ש ותורה) בלהב (יצי״מ) במבב
 (בכל נפשך ולא בכל גופך) במזד (שם ע׳. לבבך
 נפשך מאדך) במטב (ק״ש פסוד״ז) גיחג (מס״נ.
 עיקר התפלה. ישיבה) גלדג(שמע ואהבת. אבינו
 אב הרחמן כר ותן בלבנו כו׳ ולא נבוש כוי. פרשה
 א׳ פרשה ב׳. מטר ארצכם גו׳ ונתתי דגנך) גמב
 (ק״ש בלא תפלין מ׳. אש. שמע ישראל - אחד.
׳ ואהבת גוי)  פ״ר פ״ש) געחא (שמע גו׳ בש״כ מ
 גפא (שמע - אחד) גפטב (ק״ש ותפלה, רצוא
 ושוב) גצבב (שמע והא׳׳ש, מ״ב ע״ב) גצדב (אחד
 ואהבת אהב״ת) דבג (ואהבת את יא׳׳ב לבבך גו׳
 והיו הדברים אשר אנכי גוי) דדג (אחד. ע׳ ד׳
ד (ואהבת - בביתך) דטב (שמע -  רבתי) ח
 וקשרתם) דיאב. דיאד. דיבד (כאו״א אומר ונתתי)
 דכהב (ק״ש ושמו״ע) דכחג (דשחרית דערבית)
 דלדד (בורא קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו.
 ברכות ק״ש פסוד״ז ק״ש) דלהג (עד ג׳ שעות)
 דלחא (פסוד״ז. רומח. שמע גו׳ אחד ואהבת גו׳
 פועל יוצא עומד) דסבד (שמע - אחד) דסדב
 (ערב ובקר) דעזד (מה״ת סגי נק״ש. אח״כ תקנו
 ברכות ק״ש) דפחב(שמע גו׳ ברוך מ׳ ואהבת גו׳)
 דצטד (עד ק״ש וק׳׳ש, צומח דומם) הכאא (שמע

 ההג(פי׳ שם זה) הכאב (כנ״ל) המג(כנ״ל). עיי״ע
 יחוד ק.

 קול: בכטד (ק״ דבור) בלוא (מתחלק ע״י ה״ג) גכטא
 (המשכה. ז׳ ק.) גלבג (ויהי ק. מעל - כנפיהן)
 גמטא(רעש אש ק. דממה דקה) גסא(מתחלק ע״י
 ה״ג) דכב (תורה. ובק. תשמעו) דכגא(ק. בק. לק.)
 דנדג(ק. בק.) דנוד(ק. דבור. ק. פשוט) דסגב(בק.
 לק.) דעחד(ק. דממה דקה) דצאג(ק. דודי הנה -
 החרכים) ההג(רעש אש ק. דממה דקה, בתפלה)
 היגב (הק. ק. יעקב) הטוא(ק. גדול, זוטא. ק. דודי
 הנה - לצבי) המאג (קול דודי הנה - ההרים)

 המחב (ק. חתן וק. כלה).
 קול קורא במדבר פנו דרד הי: גלבג. דחג. דלטא.
 קומה: בנדב (שיעור ק. של יוצר בראשית כוי) גידא
 (משה בעל ק.) גטוד (מהחל חרמש בק.) גנג
 (שיעור ק. של יו״ב כוי) דמדא (כל בנ״י ק. אחת)
 דפבב(ובל ק. לפניך תשתחוה) הכב(בנ״י ק. אחת)
 היטג (שיעור ק. של יו״כ כוי) הכאד (המשכת

 שיעור ק. ע״י האדם).
 קומי לד דעיחי יפתי: היזא.

 קוץ. ק. דשעדי: גמוא (קד״ש, ג׳ ק. דיו״ד) גנדא.
 גצדב. הטב. הלוא.

 קוץ, של יו״ד: גמוא(ק. דשערי, ג׳ ק. דיו״ד) גפוב.
 גצהב(קוש״י ואח״כ גוף היו״ד) דכדד. דלחג.

 קוצותיו: הלוא(ל׳ קוץ). עיי״ע קוץ, שערות.
 קור: ביטד. מאד. דפזא. דפזג.
 קורא הדודות מראש:גצהב.

 קטן: אבד(ק. אינו מוליד) גסג(מזה אבל אינו מקדש
 אפר פרה) דגב (זרנו מוליד) דהב (אין לו דעת)
 דיג (פחות מבן ט׳ אינו בן ביאה) ההב (עד י״ג

 שנה מקבל מהאופנים).
 קטדח: בוד. גכבד (ק. ושמן המשחה) גכטא(קרבנות

 ק, שמן המשחה).
 קידוש: במדב (ק. דליל שבת) גנב (ק. רבא) גםדב

 (ק. רבא אותיות באר).
 קל: גסג.

 קליטה: עיי״ע שמע״צ.
 קליפות: בכאא (ק. דאצי׳) בכגב (ק״נ דאצי׳. השם
 ק.) בכהא (שם רע. שם) ככחב (פנימים ומקיפים
 דק״נ, דג״ק) גגג(ק. דאצי׳) גזא(בירור ק״נ לגמרי
 רק לעיל) גמוא (ק״נ ירדן) גנוג (ק״נ. נוקבא
 מוגה. ק״נ באבי״ע. ג״ק אין להם בירור עתה)
 גסא (ק״נ וגקה״ט. פי׳ חצי׳ טוב. אין בהם מוח
 הדעת) גסבב (ת״ת דק״נ דאצי׳) גסוג(חו״ב דק.)
 גסטד(ק״נ כתר דק.) גצאב(הב הב. טעם בריאתם.
 ק״נ. כל הקרוב לק׳׳נ אין רע כ״כ) דכבב(ק. קדמה
ר חום  לפרי) דלוג(בבואה דבבואה ל״ל) מאד(קו
 דק.) הוא (תאותם להחטיא כדי לינק מ׳< הטג

 (פני׳ ומקיפים דק. פי׳ ק. קדמה לפרי).
 קליפות, יניקתם: גכא(י. במדבר) גכהד(מגמרות)
 גנוג (מקו השמאל והעיקר ביצירה ועשי׳.
 מאחורים משא׳׳כ כשגאה גאה. מגדולה אבל לא
 בשמתגאה) גפחג (ממדבר, משערות) גצא
 (מהתגלות הלב. שמירה מיניקתם) גצאב (ממדבר)
 דלטד (מצפרנים כוי) הוא (תאותם להחטיא כדי

 לינק כוי) היחג(י. בשני אופנים).
 קללות: במחא (ק. שבתוכחה הם ברכות) במטא

 (כנ״ל).



ו  מפתח ענינים ט

 ידך. חמץ) הכדג (יום אי) הכהג (שתה׳׳ל. ב׳
 כבשים). עיי״ע ירש, לחם, ספה״ע, פסח.

 שבטים: אדא (ששם עלו ש. גוי) בתא (ש. אבות)
 בלוג(לא הי׳ בהם אותיות ח״מ) גגא(אבות, ש., ע׳
 נפש) גלאב (ששם עלו ש. גו׳) גלבא (י״ב בקר)
 גפוד (ש. דדכורא, לנוקבא) גצדא (יבג׳׳א) דכזג

 (יבגיא) דלהג(ראובן שמעון לוי יודא).
 שבי: דאג. דלבג. דלהב. דלוא.

 שביעה: גכוד. דטוג.
 שש״פ: עיי״ע נשמות(לידת הנ.), פסח, שמע׳׳צ.

 שביעית: במבד. הלזד.
 שבה״כ: גפבג. דיגא. דלאב.

 שברים: דנהד, דנחד.
 שבח: אאא (עסקו בפול. קדשנו. אשר קדשנו. מי
 שטרח בערב ש. כוי. שקולה כנגד כל המצות. ב׳
 ש. כהלכתן) אחד (מצות בשני ואוי׳׳ן) ביאד (ש.
 ויום טוב. בקושי התירו לדבר דברי תורה בש.)
 בכד (המשכת מ״ד. ש. ומילה. עליות דש. מצות
 בשני ואוי׳׳ן) בלוב (מעלי ש., ש., ממחרת הש. -
 זו״נ בינה) במד(ג׳ מיני ש.) במאא(ב׳ ש. ש. אחת.
 עליות העולמות. ש. תתאה, עילאה. תוספת ש.
 קידוש דליל ש. שביתת בהמה. מקיף. סמיכות
 כבוד או״א. מתנה) גטב (הארת אור האצי׳) גידג
 (תום׳ אור חדש) גמגא (ש. דלילא, דיומא. ש.
 שבתון) גנוב (בש. השפע במהירות) געבא (עונג.
 אותיות תשב. ויכל אלקים. בורר אסור. מי שטרח
 בע״ש כוי. עליות דש.) געוב (תפלה נמשך מש.)
 געטג (שם הוי׳) גפדג (מפירין נדרים בש.) דטא
 (עליות דש. ור״ח) דטוד (לחם משנה) דיזב (כנ״ל.
 לחם הפנים. ב׳ חלות) דכחא (עליות ש. ג״פ הבו)
 דלטד(ש. וש. שבתון) דנגא(כנ״ל) גמא(ש. שופר
 לולב) דסוג (דבור אסור הרהור מותר. אותיות
 תשב) דסחא (ושמרו בנ״י את הש. לעשות גו׳ ש.
 ש. הוא היא לכם) דסטד(עליות הנשמות ותומ״צ.
 ש. וש. ש. הוא היא) דעבג (אותיות תשב. מי
 שטרח בע״ש כוי) דצדד (ש. יו״ט, עצמיות אבא
 הארת אבא) דצזא (דבור אסור. קבלת ש. מי
 שטרח בע״ש נוי) היטא (נשמה יתרה. נובלות
 עוה״ב ש.) הכדב (מי שטרח בע״ש כוי מתנה)

 הלחא(שיבת) המוב(עליות דש., דעיבור).

 שבח וחול: גכהא (אתכפיא אתהפכא) געבא (יעקב
 ישראל. כנ״ל) דסוג (מעשה מחשבה) דצוא (ש.
 חול ר״ח) הלבא (ויכל או ויאמר אלקים. הנהגת

 העולם בחול, בשבת).
 שדה, כרם: במד (משנה, תלמוד) במטד (בנשמות.

 שדה הלבן, האילן) דלבא(שדה, עיר, מדבר).

 שדרה: געד(ח״י חוליות. חוה׳׳ש. תפלה) געטא.
 שחם: דכהד(ש. ישפה).

- בעוניר) ) ג ב ס  שובח ישראל עד ח״א: געהד. ד
- אלקיד) דסוב.  דסהא(

 שולמית: דלג.
 שום תשים עליך מלל: גצד(נצח שבגבורה).

 שופד, חק״ש: גלטא. געבב. דלדג (מוצא פי הי)
 דמגד (ש. מאריח דמדב (יעל פשוט) דמחא(תקעו
 בחדש ש.) דנדג (כנ״ל) דנוד. דנחד (ש. גדול).

 עיי׳׳ע מלכיות.
 שוק: גפגא (תמכין) המג (אותיות. נו״ה) הנאג

 (שתכלה רגל מן הש.). עיי״ע בשוקים, סוס.

 בבריאה רק מיעוטו בוי) גםאד (שרשו טוב) גסטב
 (נק׳ רע ע״ש שבהשתל׳ נעשה רע) גפוא (שרשו
 טוב) גפחא (ב׳ מיני רע גמור והיתר) דעזא (רע,

 מלרע. שרשו טוב). עיי׳׳ע קליפות.
 רעב: הידב(ולהחיותם ברעב).

 רעו״ד: גסזג. גפאד. דלהד. היגד. המטא.
 רעים, דודים: עיי*? אכלו ד.

 רעיתי: היגג(ב׳ פי׳.) עיי״ע אחותי, ישראל מפרנסין.
 רעש: גכחד(ר. דאופנים) גמזא(כנ״ל) גמטא (ר. אש
 קול דממה דקה) געזא (כנ״ל) דעדד (דאופנים,

 דנה״ב) החג(כנ״ל. ר. אש קד׳׳ד).
 רפאות תהי לשריד: בוב. גכדא.

 רפואה: בנאא(ר. אכילה) דמהג(כנ״ל) דנאג(תשובה
 תורה). עיי״ע חולה.

 רצו״ש: אהג. בכדג. בלהב. (פסח שבועות) במטג
 (בגימס׳ תורה) גכד. גמא. גמאג. גנהב. גנוב.
 גסהא. גפטב. דיגב (פ״ר ופ״ש דק׳׳ש) דיטד
 (אהוי״ר) דכטב (אהוי׳׳ר, יש בטול, ממלא סובב)
 דלהא (אהוי׳׳ר תומיצ) דםאא (והחיות רצו״ש)
 דפוג. המג. הלוב(שוב הוא העיקר) המוא(רצו״ש
 בעבודה) המטד (שמים וארץ). עיי׳׳ע המשכה, לא

 לתהו.
 רצון: גבא (ב׳ בחי׳ ברצה״ע) גיחא (ר. ועונג
 בתומ״צ) גכדא (מקיף. סוכ״ע. למע׳ מבחירה)
 גכטד (ר. ומדות) גלגג(ר. ועונג. אם לעוברי ר.
 כר לעו״ר עאכו״כ) גמזא (אם לעוברי ר. כר מ׳)
 גמחב(ראש. גלגלתא. מצח. ד. תענוג ושכל. נפשי
- ר.) גסזד(שלמע׳ מטריד) געאב(ר. תענוג) דיכא
 (שלמעלה מטו״ד) דכאד (רעדכ״ר) דנדב (ב׳ בחי׳
 רצה״ע) דנחד (רעדכ״ר) דצטג(רעדכ״ר) היגד (ר.
 ורעו״ד. רעיתי כתרצה. התאחדות ר. דלמע׳
 ודלמטה) הכגג (רעדכ״ר) הכהד (ר. למע׳ אינו

 מושג). עיי״ע עושים ר., עשה ר.
 רצון, רצה״ע רצה״ח: בלוב. גאא. גכאב. גכדא.

 גפאג. דנחד(רעיתי כתרצה) המזד.
 רקבו!: אדז. במג. דיאד.

 רקוד: המתג.
 רקיע: בכבד (ר. מתיבתא דר.) געטא (עור. פרסא)
 דוג (מתיבתא דר.) דפזב (ר. כעין הקרח) הלוא

 (נברא ביום ב׳) הנאא(מסח.
 רשויות, ר״ה, רה״י: בבאג. גטזא (רוד׳י ר״ה) דלא

 (כנ״ל) הכחא(כנ״ל. תושבע״פ שבכתב).
 דשות: דפג(תפלת ערבית) הכדב(כנ״ל).

 רשימה חקיקה חציבה עשי׳: בנדא.
 דשיטו: במגב. בנגג. דכאג. עיי״ע צמצום.

 רשע: דידא (רשעים בחייהם קרוים מתים) דיחא
 (מלאים חרטות).

 רשפי׳ רשפי אש שלהבת י׳: גםוב.

 ש
 שאו ידיכם קדש וברכו אח ה׳: בלבג. הכאב.

 הכדג.
 שארה כסותה עונתה: גידג.

 שבועה: דפגג. עיי״ע ברית.
 שבועות, חגה״ש: בלהא (עסק בתורה בליל ש.)
 בלטג(כתר) נמוד (כתר) גאא. גחא (ניעורים ליל
 ש.) גיאד(כ״ד ספרים כליל ש. חמץ) גטזד (נדבת

 רבה בר נחמני: בכדב.
 רבות עשית אתה גוי: בכזא. המב.

 רביבים: דעוד. דצגג.
 דגל: גכדב (יסוד) גסגד (עד דמטי ר. בר.) געאג
 (מלאכים) גפב. גצג. דיבג(ביטול הר. לראש) דמב
 (מעשה) דמדא (מעלת הר. על הראש) דםבג(ר.
 ראש בנשמה) דסגד (אמונה) דצדג(יו״ט נקי ר.)
 היגד(צדיקים) הטוג(ב׳ ר.) הנאב(הדום ר.) הנאג

 (יו״ט נק׳ ג׳ רגלים).
 רוח: בתג. בבגא. גוא. גיא (רוה׳ק) גטוב (מי יודע ר.
 בנה״א גוי) גםוג (ר. אייתי ר. ואמשיר ר.
 אתדבקות ר. בר.) דכהב (ר. אייתי ר. ואמשיך ר.)
 דנטב(ר. האדם היא העולה - לארץ) דעבא(והר.
 תשוב אל האלקים אשר נתנה. עליון) דפזג
 (רוה׳׳ק) הלאב(ר. אלקים חיים חכמה). עיי׳׳ע נפש.
 רוחוח, ד׳ ד.: ביטד (ד. צ.) גדד (דרום) גכטג(נגב)

 גצדג(צפון) דלאב(צ. תורה).
 רוחניוח: דוא(מושג רק מציאותו).

 רומח: דלחא(ק״ש).
 רועה: גלגב(ז׳ ר.). עיי׳׳ע רעיתי.

 רז: גוד. גיגד(אהמ״ס. יסו״א) גכדד(אהמ״ס).
 רחב: דידד.

 רחוק: גסאג. דחא. דלג. דמד. דמאד. דפד. דפגד.
 דפהב.

 רחיצה: הלזג.
 רחל: בחד. גמגא(נקודת ר. תחת המטה) גפזב(יפ״ת
 ויפ״מ) דהד. דמחא (ר. מבכה - איננו) הלבג

 (ירידתה בזה״ב, בזה״ג). עיי׳׳ע זווג, לאה.
 רחלים: ומיזג.

 רחמים: בתג(דשבטים, דאבות) במב (אב הר.) גגא
 (דיעקכ, דשבטים, דע׳ נפש) גכגא (אב הר. אב
 הרחמן) גלהא (ר. גדולים) גםאג (ר״ח געחג
 (בתפלה. עיי הדעת) גפחד(נמשכים מת״ת דלמע׳)
 דיגג (ר. רבים ה׳ כמשפטיד חייני) דמאא (ר.
 גדולים) דםבד (אב הר. אב הרחמן) דעחג (ר.
 גזולים, ר״ר) דפטד (מקורם) היג(אב הר. הרחמן)
 המטב (ע״י ר. מעורר יחידה). עיי׳׳ע אבות, חנון,

 יעקב•
 רחמים, יגמה״ר: גלהא (פני׳ וחצו׳) גלטד (דבי׳׳ע,
 דאצי׳) גצבד(ממרים זרי שערות) דאז־(ע״י בטוש,
 חורה) דגד(יגמה״ר ויעבור) דיגג(י״ב שבטים ולוי)
 דכב (עיי תורה) דכהב (דאלול, דעשי״ת) דלבא
 (כנ״ל) דלגא(דכל השנה, דאלול, דעשיית. דמיכה,
 דמשה) דלחב (נק׳ י״ג נהרא דאפרםגןונא דכיא)
 דמגד (י״ג נהרי) דנאא (בעשיית. ויעבוד ע״פ גוי
 א״א. מתקנים הפגמים) דנהד (ויעבור ע״פ) דנטב
 (מיל) דסד (מי א־ל כמור גו׳) דסגד (י׳״ג נהרי

 דאפר״ד) דעחג(דאלול, דיום הכפ׳) הגד.
 רחמנא: דלגד.

 ריח: גנאד. גפטב. גצד. דמגג. דצבד. הגא. הלבא.
 עיייע יריחו, ניר לפני, קטרת.

 ריחים: הכזג.
 רכב: געדג.

 דל״א שעדים: בנגב.
 דם: דמחב(ק. ברמה).

 דמז: בלטג. גלזא. גלחב.
 רננה: גלא(ר. שמחה) דחב(בפה או ברעו״ד).

 רע: גגג (תערובות טר׳ר. באצי׳ לא יגורר רע.
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 היזב (אלביש ש. קדרות גו׳. חש. בסאי) המטב
 (הש. כסאי - רגלי. ש. וש. הש״ ח״י. נבראו מאש.
 שו״א, מ״ה וב״ן. אש ומים. שו״א בנשמות. שו״א

 חדשים). עיי״ע הכל בידי ש., רקיע.

 שמע״צ: דעטב (אותיות תרעץ. ביום השמע״צ תהי׳
ת בש.) דפאב (שש׳׳פ וש.) דפבג ו פ ק ה ) ג פ  לכם) ד
 (ש. והר׳ר) דפדג (אומרים מוריד הגשם) דפהג
 (שש״פ וש.) דפוג (אומרים מוריד הגשם) דפחד
 (קליטה) דצאא(קליטה. מוריד הגשם. פז״ר קש״ב)
 דצבד (מוריד הגשם) דצדד (ש. וג׳ רגלים. משיב

 הרוח ומוריד הגשם).

. ש.) גיג(כנ״ל). ׳  שמיעה: בנדג(ראי
 שמירה: געוב (זו משנה) דטד (כנ״ל) דיאא (כנ״ל)
ל ע ) ד ל ׳ ש.) ד ב ) ג ג ב י מקיף, תורה, ח״י) ד עי  דכא(

 ידי צדקה) דעחא(פשיעת שומרים).

. ג א  שמלה: ד
ד (נמצא בכל דבר. מ  שמן: גכבד (ש. המשחה) ג
לג(כשמן הטוב גוי ש.  הטפה) גכטב(ש. המשחה) ג
 משחת קדש) גלבא (חכי) גמבא (נמצא בכ״ד.
״ס דעתיקא. כתר מו״ס, ש. משחת (מו דג נ  חכמה) ג
. המשחה. ש. תורק שמך - אהביר. ש ) ד ב  קדש) ה
 צף ע״ג יין) הכוב (להצהיל פנים מש. מים יין

 שמן). עיי״ע כשמן הטוב.
 שמנח עבית כשית: גפד. דעוב.

 שמע: בכהב (שם ע׳) דיאנ (כנ״ל) דיבד (שם ע׳
 רבתי. ב״ן רפ״ח) דכב (השמע לאזנך מה שאתה
ג (שם ע׳ א ל ח דכבד (ש. - אחד) ד י פ  מוציא מ

׳ אסיפה). עיי״ע ק״ש. ל ) ב ב ע  רבתי. ב״ן רפ׳׳ח) ד
 שמעון, רשב״י: ביחא. בכחא. גפדג. גפזד. דיבב.

 דמגא. היטג.
 שמש: בטב. ביב (ש. חמה) גמגב (ששזפתני הש.)
 געטב. דכדד. דנהא (ש. ומגן) דסבג (ש. לבנה)
 דצזב (ש. בשבת צדקה לעניים) ההד (ששזפתני
 הש.) הזג(כנ״ל. מצות נ״ח משתשקע החמה) היאד

 (ש. ירח. תושב״כ שבע״פ).

 שמשון: בחא.
 שן: הלחא.

 שנאה חנם: גפוא(מדין) דדג.
 שנה: דנוג(מלי). עיי״ע זמן, עולם(עש״ז^ ר״ה.

 ש״ע, שע״ה: בטג. דמטד.
וישע גו׳ לא שעה). ) ׳ פונה) הלחג ל  שעה: דסאא(

 שעודה: בלהד. כלוא. במטג. בנב. גיב. גיאא. גיאב.
 שעיר: דצדב.

.  שעיר המשחלה: גפטג
 שעירים: דעוד.

 שעלו מן הרחצה: גפוא(ר״ת משה) הלוג(כנ״ל).
 שער: גיד (ש. הנו״ן) גיאד (מ״ט ש. בינה וש. הנו״ו.
 ממוצע בין חו״ב, כתר) גמבד (ש. הנו״ן) גמזא
 (שער, שער, רעש) געחא (מ״ט שע״ב) גפהב

 (שע״כ) דכוא(שע״ב, נתיבות חכי).
 שערות: אאב (ש. למטה, למעי) בכדא (דנוקבא)
 בלאד (דנזיר, דאשה) גיטב. גלג. גמהא (בשם
 הה״מ. קוצי דש. ש. דא״א) גמזא (רעש, שער,
 שער) גנגא (ציצית ש. ולא נח״י שבעליון. דא״א
 לבנים ח״א) דעזד (צירופי אותיות. ע״י האור. ש.
א דא״ק) גפחג (יניקת החיצונים מש.) ״  עזים. ח
ג(ש. באשה  גצבד(יגת״ד י״ג מה״ר. עצי היער) דלו
) דלחג (ע״י צמצום הגלגלתא) דנבב (ש. ה מ  ע

 שלו: גלבא.
 שלוה: גלבב.

מט׳ שע״ה עם הכולל) במחד (כלי י בג )  שלום: בטג
א (התחברות הפכים. מחזיק מ  מחזיק ברכה) ג
 ברכה. קו האמצעי. דעת) גמזב (ע״י צדקה) גפוב
 (בפמליא שמ״ע, בפשמ״ט) דחא (ש. ש. לרחוק
 ולקרוב. אהוי״ר) דכוב (ג״פ ש.) דפגד (ש. ש.
ק ולקרוב) היד (ב״פ ש.) עיי׳׳ע ירושלים,  לרחו

 ת״ח.

 שלחיך פרדס גוי: גהד.
 שלחן: עיי״ע מזבח.

 שליא: הטד.
 שליח, שליחות: באג.

 שלילה: עיי״ע השגה, תוארים.
.  שלם: דלג

 שלמה - המלך: בנדב. גדא. האד. הוא. הכבא.
 שלמים: בטוב. ביחא. בלזג. דלג. הכהג (ש. צבור

 ק״ק)•

 שלש שעות כו׳ יושב ועוםק בתודה כו׳ דן כו׳
 זן כוי: האב. עיי״ע לויתן.

 שלש שותפין יש באדם כוי: דפטב. הטד (גם
.  בבהמה) הכחג(כנ״ל)

 שלש: עיי״ע תלת.
 שלשלח: דיכא.

וד(שם. שם ע׳) דלבב(שם, זה). נ  שם: בכהא. ג
ד ס ח ל ב ־ א ) ג ג כ  שם: אזד (שמו בגימט׳ רצון מל׳) ב
 אלק׳ בגבורה, הוי׳ בת״ת) בכדד (שם טוב, רע)
 ככטב (מדותיו ית׳. מלי) במאג (למטה. למעי.
 שמות שמות. באו״כ, בגוף ונפש) בנאג (באו״כ.
 שמו בגימט׳ מקור) גיחא (בגימט׳ רצון) גכוב
. הגדול) ש ) ג ח מ  (ויקרא האדם ש. צירוף המחי׳) ג
 גסהג (כנ״ל) גסזג (צירופי ש. המהוים. דמחו״ד.
 ולאדם לא מצא עור גוי. לאחר התלבשות הנשמה
 בגוף) גפחב (בעולם התהו. ש. נוכראן) דיגא (ב״ן
 רפ״ח) דיחג (ש. רבא. אין חש. שלם) דמבב (ש.

 הגדול בינה) האב (ש. הגדול).

 שמאל: גכגב (תחת ראשי, תחת לראשי) גכהב
 (לאכללא ש, בימינא) גפוב (כנ״ל) דמא (תחת
 ראשי וימינו תחבקני) דמחג (כנ״ל) דעחד (תחת
 לראשי וימינו תחבקני) דפדא (כנ״ל) דפזא (כנ״ל)

 המהג(כנ״ל. לראשי אותיות ישראל). עיי״ע ימין.

- מקדם). ) א ט  שמח תשמח רעים כוי: ב
ספו ענוים בה׳ ש.) י ו ) ג ל מצוה) גטו ש ) ג כ  שמחה: ב
 גיחא(ש״מ) גלא(ש. רננה) גלגד(ש״מ) גלטא(ש״מ)
 דלדא(ש״מ) דמגא(דצדיקים, של כאו״א) דמזא(ש.
 גילה. גורמת ענוה. ש. למעי. ש״מ) דעטד (בחי׳
 בש. ש. בית השואבה) דפדא (יש. ישראל בעושיו,
״ל. ש. ביו״ט, כל השנה, כנ  יש. ה׳ במעשיו) דפחד(
 כחה״ם. בינה, מל׳) הכדב (ש״מ) הכוא (ש. של

 תומ״צ) המדב(של מצוה). עיי״ע בנהר, יו״ט.

 שמח״ת: דלגד. דפדג. דפהג. עיי״ע שמע״צ.
 שמים, ש. וארץ: בוב(דקדושה, דלעו״ז) בלגב(ז״א.
 אש ומים) גטוב (שו׳׳א דאצי׳, בנשמות. געה״ע
 געה״ת) גכאג(שו״א, ממלא וסובב) דנטג(כנ״ל. ש.
. ש ה ) ג ב ס  חדשים אשר אני עושה גו׳ ידי עשתה) ד
״א באדם) דעגא  כסאי והא. הדום רגלי) דסדג(שו
 (שו״א, זו״ן. עמד משה ושיתקן) דעדב (שו״א,
 תומ״צ, בנשמות) דצדא (שו״א, תושב״כ שבע״פ)

 שור: גמגב (ש. טלה) געטא (ש. כבש) דעהב (ורב
 תבואות בכת שור). עיי׳׳ע לויתו.

 שוש אשיש בה׳ גו׳: דמחא.
 שוש תשיש וחגל העקרה פו׳: בכא.

 שושבין: עיי״ע יוסף, משה.
 שושן: דצבא.

 שושנה: דלבג. דלגא. דצבא.
 שחוק: ביחב. גיחד(ב״פ אור. ואזזבת. מקו״ח. אוא״ס)

 דצג(כנ״ל).
 שחור: גסטא. ההד (שחרחורת. ש. כפולה. שחורה

 אני ונאוה גו׳) הוג(כנ״ל).
 שחיטה: גלאד.
. ג מ  שחקים: ה

 שחד, עמוד הש.: דסדב.
 שטן: גסבא(ש. ופנינה לשם שמים נתכוונו).

 שטד: אאג.
י ש. תקום - אני ה׳). ד(מפנ  שיבה: הז

 שיחה: גסוא. דנגא. הלחא(שיח).
 שיחת לו לא בניו מומס: דבבא.

 שיטה במים: ביחג. גסוא.
חל תש.).  שיטים: הלטב(והשקה את נ

ם אלקי׳ ואד׳) דצגב ש ב ) ב ד ס ׳ ש.) ד ב  שילוב: געדא(
 (אות הראשונה גוברת).

 שינה: גמאד. געאג. גפחד (בש. אין דאגה) דמבד.

 הכא(ש. ח״א) הלגג(גלות).
למעי מש.). עיי״ע ) ג . בעולם) דסז באדם )  שינוי: דדג

 אני ה׳ לא שניתי,
 שיר, שירה: אהג (ש. הלוים) בטג. בלג (פרק ש.
 הנבראים) גיחא (ניגון) געבג (ש., - ה) דחב (ש.
 הלוים, הכהנים) דצחא(ש. המלאכים, בנשמות. כל
. שה״ש אשר ל ו עג )  בעלי הש. כוי. ש. מזמור) האג
- מיין, שיר, שירה) הבג (שה״ש) הכאא (ש. זכר

 נקבה). עיי״ע מלאכים.
 שיר המעלות ממעמקים גו׳: דסבב. עיי׳׳ע

 מעמקים, עשי״ת.
 שידים: גצוב. דיחב. דמגב. דסבב.

ם ו׳ יומין). ה ) ב ח נ  שיתא אלפי שנין הוי עלמא: ד
 עיי״ע חרוב.
 שיחין: ג:7אג.

 שכחה: גיחג. עיי״ע זכרון.
 שכינתא: אדד (עילאה, תתאה) דלהד (אלקות
 שמשמה) האב (עילאה, תתאה) הבכ (קבלת פני
 הש.) הזב (מקומה) הכטג (תתאה, עילאה). עיי״ע

 השראת הש״ זיו, קו׳ וש.
 שכל: במוא (הגלוי, הנעלם) גמדב (במוח, בחזה כוי.
ל כ  אחוריים של הש.) גמטג (חכ׳ וש. הנעלם מ
 רעיון) גנחא (חי. ניכר יותר בדבור מבכתב) דלטב
 (ש. הנעלם מכל רעיון) דםוג (מעשה שבש. ש.
 המעשי) דפהד (ש. הנעלם מכל רעיון) דצוא (ש.
 והטיפה) הכבד (ש. הנעלם מכל רעיון) הנג (אור

 כלי לבוש בש.). עיי״ע אותיות, מוחין, מו״ס.
. אחד) דפדב(כנ״ל) דצדב(אחוריים). ש ) ד פ  שכם: ד

 שכן ארץ ורעה אמונה: דדב.
 שכר מצוה מצוה: במג. במבב. גפגא. דכבד.

׳ ד״ת). י ח נ מ ) ב ל  שכר, עונש: ה
 שלג: בכהג. בכזא. גמזב. דאד. דעאב. דפוא.

גחלת, שלהבת יי). ב( סו ת יי) ג ב ה ל ש ) ג ח מ  שלהבת: ב
 עיי״ע ניצוץ.



ז  מפתח ענינים ט

 טעמי ת. אלפים שנה קדמה) הבד (יין שמן) החד
 (נחשל״ת. באש שחורה ע״ג אש לבנה) הטזד (ת.
 וישראל. ות. שם בישראל. קולך ערב. נחשל״ת)
 הכבד (פנימית טעמי תו׳ לא נתגלו. שרשה מח״ס
 דא״א. ת״ת בג״ע. וממדבר מתנה) הכדד (לחם יין
 שמן. כתר ת. נחשל״ת. נק׳ עוז) הכטא (אדם לחם)
 הלבד(מעלת העיון. מעלת ת״ת אחר חצות לילה)
 הלחד (ת. ונש״י) המאא (משנה ברייתא תלמוד.
 טעמי ת. לא נתגלו. מעלת העיון. ע״י הקדמת
 מם״נ) המבד (משנה ברייתא תלמוד. במחשכים
 הושבני זה תלמוד בכלי) המהג (ת. וקורא בת.)
 המחא (ת. חדשה. טעמי ת. לא נתגלו. ארוסין
 ונשואין). עיי״ע מקדש, משנה ת., עשה״ד,

 פנימיות הת., קבלה, ת״ת, תלת עלמין.
 תודה: חושב״כ, שגע״פ, חילוקם: אאא. בהב.
 בכדג. בלד. בלוב. גיגג(עה״ח עה׳יד) גכזב. גנוב
 (מ״ה וב״ן) געוב. גפג. גפדב. דהא (שם עבר) דיד
 (חו״ב) דיבג(מלמעלמ״ט מלמטלמ״ע) דלבד (אמי
 הורתי) דמאג. דסד (ודא עילאה, תתאה) דעגב
 (שמים וארץ) דעגד (כנ״ל) דפא (חו״ב, וו״ן) דפהב
 (חו״ב, או״א) דצדא (שו״א. חכ׳ מלי) היאד (שמש
 ירח, כלל פרט) הכחא (לחמו בלחמי. רה״י רה״ר.
 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בע׳׳פ.

 עה״ח עה״ד) המדד(אמי תלמדני).
 תודה תושבע״פ: בלד (ס׳ קדשים מכפר עונותיו)
 בנג (שעורים) דזג (מחזק האמונה) דיא (שומרת
 המצות. חומה בית) דיאא (כנ״ל מתניתן מלכתא)
 דלא(ע״כ יעזב גו׳ ודבק באשתו) דצדא(מל׳ דבור
 ב׳ אופני המשכה מתושב״כ בתורה שבע״פ). עיי״ע

 שמירה.
 תורה חומ״צ: במבב(ענינם בטול היש) גלזב(ענינם
 בירור) גנוב (ענינם רצו״ש) גפאג(בגשמיות דוקא)
 דדב (ע״י הגדלת האמונה) דמזב (ע״י יחוד סובב
 וממלא) דסזב (כתתם ביטול היש) היבב (נחלקים

 לאש מים רוח). עיי״ע דרך, מצות, תורה.
 תורה תומ״צ, חלוקפ: אגג. בלגא. (ת. לבוש למ.
 כחותם המתהפח בנא (פנימי מקיף) גיגא(איברים
 ודם, גלגלתא ומו״ס, דם מים) גטוד (מ. שאפשר
 לעשותה ע״י אחרים כר. קדושין ונשואין. קדשנו
 במ. ואח״כ ותן חלקנו בת. השוויות ג׳ מאמרים
 במקומם ושרשם) גכגג (יקר ויקר על יקר) גלגג
 (נר מ. ותו״א. והחכ׳ תחי׳ בעלי׳) גלוא. גלטא
 (פנימי ומקיף, מוחא וגלגלתא. השגה וחוקים)
 גמזא (לבושי׳ ושער רישי׳) גמטג (פנימי ומקיף.
 מוחא וגלגלתא) גנבא (לבוש ושער רישי׳) גסחב
 (יחו״ע יחו״ת. עפר חול) געאב (פני׳ וחצו׳ הכלים)
 געדא (אברים הפני׳ החצונ׳. נשואיו אירוסיו) גצד
 (טעם ריח) גצאד (אברים הפנימים החצוי. או״כ.
 פנימי ומקיף) דטג (מזון לבוש בית) דיד (כנ״ל)
 דכא (עה״ח עה״ד. נר מ. ותו״א) דלאד. דלגב.
 דלהב. דמזג (חק, משפט) דעדנ (שו״א) דפדב
 (דבור מעשה. אתדל״ע אתדל״ת. מתנה אתדל״ת)
 דצאא (קדשנו במ. מ׳ בת.) דצטב (מזון לבוש)
 הטוג(הרים גבעות) היזא(רעיתי יפתי. מזון לבוש)

 הכבג. עיי׳׳ע תלמוד, ת״ת.
 תורה ותפלה: בכבד. בכהד. בלבד. בלהד. במג.
 געאב. געגב. געטד. גפדג (בעלה אבי׳) גפחג
 (איזה קודם) דגד. דכטג(ברכו בת. ע״י תפלה. ת.

 תודה: באד (מקיף פנימי. צל) בדג(נגלה ונסתר) בוב
 (עוז ותושי׳) בכבד (נותן חת. ל׳ הוה) בכדד (כל
 הת. שמותיו של הק. שמן טוב, ד״ת אין מקבליו
 טומאה. צ״ל בבחי׳ בטול) בכהד (ת. תפלה צדקה)
 במד (לבושי׳ גו׳ ושער רישי׳ גו׳. סלסלה
 ותרוממר• שנים מתכסין בטלית אחד. גם או״מ)
 בלד (לחקוק מכרוז) בלבד (קדמה אלפים שנה,
 חו״ב. ת. וק״ש. תומ״צ) במג (ת. אחר התפלה.
 לחם יין, משנה תלמוד) במחא (ניתנה בה׳ קולות)
 במחב (לחם. ואפו עשר נשים גוי) במטג (עוז
 ותושי׳. ת. בגימט׳ רצו״ש) בנגד (מעלת העיון
 למחכה לו) גזא (מחכ׳ נפקת, שרשה מכתר) גטב
 (מעלת העיון) גיאד (שרשה תרי״ג ארחין) גיגב
 (זאת הת. אדם) גטוג(ונפשי כעפר מ׳ בתורתיר)
 גטזב (ע״י ת. בא ליר״ע) גיזד (ואהי׳ אצלו אמון
 גוי. לחם. פנים ואחור. זמירות) גכזא(עושה שלום
 בפשמ״ע בפשמ״ט) גלג (שערות. משל הקדמוני.
 קדש) גלטא (ניתנה בקול שופר) גמגד (בבטן אמו
. וזאת ת. האדם) גמזג  מלמדין אותו כה״ת מ׳
 (דהמע״ה הי׳ מחבר מ׳) גמטב (ת. הוי׳ ובתורתו.
 כנ״ל) גנדד (דגן תירוש יצהר, נגלה רזיו ורד״ר)
 גנוא (בשרשה חקיקה. מחי. בדבור דוקא. גם ע״ה
 עולה ומברר. ע״י ת. הבדלת הקליפות. משל
 הקדמוני. בשרשה לוחות תושכ״כ) גסבד (כפטיש
 יפוצץ סלע. מים, ראי׳. גירסא ועיון - נהר ומ״ח)
 גסוא (סיחון, שיחה. אתדבקות רוחא ברוחא)
 געאב (ת. תפלה מצות. מצות והגית או וידעת.
 סלסלה ותרוממד. ת. תפלה צדקה) געדא (ויתר
 על מ׳ ולא ויתר על מאסה של ת.) גפדא (ע״י ת.
 אה״ר. אור מים רקיע) גפוב (משים שלום
 בפשמ״ע ובפשמ״ט. לאכללא שמאלא בימינא.
 מימינו אש דת) גצבא (ת. אמת. מוצאיהם
 למסעיהם) דבד (אתדל״ע שלמע׳ מאתדל״ת.
 וממדבר מתנה) דוב (סתים וגליא, נשמה וגוף)
 דיאא (ת. מקיף היינו הבל הדבור) דידא (טל ת.)
 דידד (ממוצע. ברית ות. יג״מ שהת. נדרשת) דכב
 (ממשבת יגמה״ר. שלום בפש״מ בפשמ״ט,
 רעדכ״ר. סם חיים) דכגא (ת. ויראה. שמותיו של
 הק.) דכהג (לבוש) דכטא (ברכו בת. ע״י תפלה.
 המשמח את החתן זוכה לת. עול ת. אלפים שנה
 קדמה. ל׳ הוראה. צפון) דלגד (יג״מ שהת.
 נדרשת. רחמנא) דלזא (ת. ונשמות. חתן וכלה.
 הכל תלוי במזל אפי׳ ס״ת שבהיכל. ניתנה למ׳
 יום) דמגא (תיכף אחר התפלה, לאחר זמן) דמוא
 (וזאת לפנים בישראל. נותן הת. בכ״י. קורא בת.)
 דםזא (שמותיו של הק.) דסטד (דגנף תירושך
 ויצהרח דעגד (לבוש) דעדב (טל ומטר, כי כאשר
 ירד גו׳ כן יהי׳ דברי זה הלכה. חלוק משנה
 ותלמוד. מעלת העיון) דעטג(שוה לשמו״ע) דפאב
 (אמת. דרד. תען לשוני אמרתך. נותן הת. בכ״י.
 אלפים שנה קדמה. ניתנה בה׳ קולות. על ת.
 שלמדתנו) דפבג (כתר ת.) דפדב (ת. וסוכות.
 ואשים דברי וגו׳ ובצל ידי כסיתיך. מביאה לדי
 מעשה. בדבור דוקא. שעשועים. לכו גו׳ בלא כסף
 גוי) דפוא (שמח״ת. דברו חכ׳ בהוה. לבוש וצ״ל
 אדה״ע מלובש בו) דצגג (ואתה מרבבות קדש)
 דצגד (ח. וישראל. ואתה מרבבות קדש. ת. צוה
 גו׳ נחשל״ת) האא (המשמח את החתן זוכה לת.

 בקדושה, באשה) דעוד (סלסלה ותרוממך) דצהב
 (צומח שבמדבר. ש. ופנימיותו) הוד (ש. לבנות
 שחורות כעורב, דא״א דדא. צומח) הלהד(השתל׳
 וש.) הלוא (ש. אחורי עורף. שערר כעדר -
 הגלעד) הלוד (קדושה תליא בש. נזיר) המוג
 (מקורס מהגלגלתא. שחורות וכעמר נקא). עיי׳׳ע

 לבושי׳ כתלג.
 שערך כעדר גו׳ הגלעד: בלבא.

 שעשועים: גיחג. גיטד. הכזא. הלאד.
 שפחה: דקא.

 שפיכת דמים: גיגג(ברוחניות) דכבב(כנ״ל).
 שפלות: דמדא. עיי״ע ענוה, עפר.

 שפדה: דנדג.
 שק: ההד.

 שקדים: גנהג.
 שקל: היחד(ש. הקדש. עשרים גרה חש. זה יתנו גוי).

 שר: בטזב(שר, עבד) גסבד(אמת).
 שרה: דצגא. היבב (חדל להיות לש. אורח כנשים)

 הלהב(אין לה ולד. פקד את ש.).
 שריפה: גבג (הוציאוה ותשרף) גנוג (רצוא) דסדד.

 עיי״ע אש, חום, שלהבת, שרפים.
 שרפים: בלבב (עומדים ממעל לו) גיב (כנ״ל) גכחד
 (ש. אופנים) גמב (מיסוד האש) גמזא (ש. אופנים)
 גסבג(עומדים ממעל) געזד(לחמי לאשי. קרבנות)

 דעדד(ש. אופנים) הדג(כנ״ל).
 שדש, תוספות: עיי״ע השפעה.

 ששון: דפב(בינה).
 ששם עלו שבטים גוי: אדא. גלאב.

- שבעים שנה). ) ג  שתה עונוחינו גוי: במז
 שחיי: גמבב(אכו״ש, העלאה המשכה. אכילה מרובה

 מש.). עיי״ע אכילה, אכלו.
 שתיקה: גנבב. עיי״ע מלה בסלע, סייג, עמידה.

 ת
 תאוה: בכחב (ת. בגדים. זולל וסובא).

 תבואה: עיי״ע חטה, קדש, שדה, שעורה.
 תבונה: גצא. הכזא (מת. כתר לדא). עיי״ע

 ולתבונתו, מל׳ דתבונה.
 תבירא דדוחא: דסגד.
 חבל: גיחד(ב״פ ארי׳).

 הבן: גיאב. גיאד.
 תדשא: במב (אותיות אש דת) דעזא (הדא דכתיב

 ועניתם את נפשותיכם גוי).
 חהו חקון: ביגב. בכגד. בלדג. בלזג. במגג(תהו מיו״ד
 אחרונה כוי) בנד(כנ״ל) גיאג(דעת דת. בלע חטה.
 חו״ב דתהו) גסאא (ארזי לבנון אשר נטע) גסגב
 (זמ״ל הם מבחי׳ המוחין. חכ׳ כתר דתהו) גפבג.

 גפזא. הטג(ת. ת. עיקר תיקת לע״ל) היטד.
 תהלה: דמבב(ת. שם תפארת - חב״ד) דמבג(כנ״ל)

 דנאד(ב׳ פי׳).
 חוארים: אוג. הזד.

 תודה, קרבן ת.: ביגא.
 חול: בלבג(לב. בתוף פנימית הלב).

 חולע, תולעת: גנזא.
, ך ו נ . ןיי״ע ת א ה נ  תופף: ג

 תור, ראש ת.: היבד (נאור לחייך בת. ת. זהב -
 נקה״כ).
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 (ענינה. סנד״ל קושר כוי. ק״ש הכנה לשמו״ע.
 אבי״ע שבת) המהב (ק״ש שמו״ע, חותם בולט
מז דמיושב). עיי׳׳ע גאולה,  שוקע, צלותא דמעו

 המתפלל, התפעלות, חצר, תורה ות.

ל ת. לאה). ח . ר ת ) ג ח ע  חקון חצות: גדב. גלב. ג
. בכחד. גכוא (יגת״ד, ד מ  תקוני דיקנא, יגת״ד: ב
 ט׳ ת״ד ח״א) גלג(יגת״ד, זקן אהרן) גנהא (כנ״ל)
 גצבד (יגת״ד ממו״ם. תיקון הז׳ ואמת. ת. הגי. ז׳
 ת. גלגלתא) גצהד (ז׳ ת. רישא. ת. ואמת. ב׳
 תפוחין) דבא (יגת״ד, י״ג ברוך) דטוב (יגת״ד
ד (יגת״ד, יג״מ שהתורה ג  עילאה, תתאה) דל
 נדרשת) דמטד (מגלגלתא, ממו״ס) דנבב (רק
 שערות י׳ ו׳. פני׳ וחצר) דעאב (השערות
ג (ז׳ ת. גלגלתא) היד (ת. הזי)  ופנימיותם) דפג
 היחג (ת. חששי) הלהד (ז. ת. גלגלתא). עיי״ע

 כשמן.

. ראשונה, ת. אחרונה, ת ) ד ו נ . דנהד. ד  תקיעה: דנדג
.  שברים) דנחד(תשר״ת)

 תק״ש: עיי״ע שופר.
 תקעו בחדש שופד גוי: דמזא. דנדג. דנהד.

 תרגום: גפהב. דזא. דצגד, דצדב. היגד.
 חתמה: גיב. גפג.

 חדומח הדשן: דעטב,
 חרומת הלשכה: גיב.

 תרועה: געבב. דנדג. דנהד. דנחד. הנב (רו״ש
 תכופים).

י יו״ד) נ ג נ (ת. באותו מקום. ת. ה״א ל ה כ  תשובה: נ
נ (ת. ו . למקורה. זדונות כזכיות) בכוד. ג ת ) ג ה כ  כ
 מצות, לא יספר מספר) גיגג. גלטג (אין ועתה
 אלא ת.) געגכ (ד׳ מיני ת. כל ימיו בת. ת. דנר״נ.
. בעוה״ז ולא בעוודב) דזג ת ) ג ה ע  תשו״ע תשו״ת) ג
 (ע״י ת. נגאלין) דטד (ת. הגדר, המשקל) דכדד
א (גילוי מ  (השבת הנפש. מביאה רפואה כוי) ד
. החזירנו בת. שלימה לפניך)  יחידה) דלגא(בעוה״ז
 דלוג (בכיי. עקירת הרצון וגם וידוי דברים. ת.
 הגדר) דלטא (בכל מאדך. זדונות כזכיות. בת.
 שלימה לפניך) דמד (ע״י ת. נגאלין. ת. ומצות)
. ת. ומצות - אנכי הי. מס״נ) דנבא ה א ו פ ר ) ג ה מ  ד
 (תשו״ע תשו״ת, אד׳ הוי׳ בניקוד אלק׳. ת. הגדר)
ד ס  דנדא (גם על מ״ע) דנחד (ת. בלב, שופר) ד
 (בלב. ה״א עילאה תתאה. קדמה לעולם) דסבג
ם לצד״ג. ת. ג ) ג ו ס  (מלמעלה למטה, מלמטלמ״ע) ד
 למקור. תשו״ע. גדולה מהקרבנות. בלב) דסחד
ל מל״ת כוי) דסטד  (עבר על מ״ע לא זז כו׳ ע
 (למע׳ מסוכ״ע. ת. תולה ויוהכ׳׳פ מכפר. בעוה״ז
 ולא בעוה״ב) דעאג (ענינה והרוח ת. ב״י בת.
 קדמה לעולם. ת. דיוהכ״פ) דפאא (ת. מאה״ר
 יצי״מ) דפגד (יפה שעה אחת בת. ומע״ט כוי)
ה לעולם. ת. ומע״ט) דצבב (משה זכה מ ד ק ) א ה פ  ד
ת ישראל קודם ביאת משיח,  לת. קודם מותו, כללו
 צדיקים אודכ) הגד (פעולת הת.) המטב (תשו״ע.
 שמים ושמי השמים. ת. אילו לא חטא אדה״ר.
 שמים וארץ, תשו״ע תשו״ת. בינה וכתר. מגעת

 עד כסה״כ).

 תשד״ק: במגג. בנגג. דכאג.
 חתן אמת ליעקב - מימי קדם: דפגא.

ג(ת. דאימא כתר לזו״נ)  כתר לז״א כו׳ לנוקבא) המז
 הנאא(שמים. כנ״ל. ת. דא״א כתר לאו״א).

 תפוח: במטד. גצגב (בת. בעצי היער כן דודי גו׳. ב׳
כת. בעצי - הבנים. בגימט׳ צבאות).  ת.) דלבא(

ה הוקשה כ ש מ ה ) ד מ . קשר של ת.) ג ת ) ב ג כ  חפלין: ב
 כה״ת) גנחד (אפר במקום פאר) גםדא (בת. א׳
 בצורת י׳ו׳ד׳) דוג. דחד (הוקשה כל התורה לת.)
 דסטב (תש׳׳ר תש״י, יוצ״א וב״ח) דצד (מוחין
 דתש״י דתש״ר) הדג (תש״י תש״ר, יוצ״א וב״ח)
 היגב(אין מפסיקין בין תש״י לתש״ר) המבד(תש״י
 תש״ר יוצ״א וב״ח) המחא(תש״י תש״ר. הק׳ מניח
ך לאות. בבריאה  ת. רצועות ובתים שחורים. ל

 באצי׳).

ת מחשבה ת. בי׳). י ל ) ב ו  תפיסא: ד
 תפלה: אאב (סולם, עטרה, מוחין חדשים) אהג
 (פםוד״ז ק״ש) בלהג (אבות תקנום) במג (ח״ע)
ע באצי׳) ד מ  במאא (עולת תמיד. הארת שכת. ש
ז יוצ״א העלאה, ד״ פסו ) בג  במהב (אבות תקנום) ג
 אה״ע המשכה. ת. צ״ל בכ״י) גהד (לידת המוחין,
 דו״ר שכלים. בכ״י) גחג (חצר, בית. מח׳ או גם
 שכל) גיאא(ע״י המלאכים) גיגד(ע״ד תשובה. הק׳
ל יה״ר כוי) גיזד (ק״ש בישיבה, ת. בעמידה)  מתפל
 גכד (פסוד״ז יוצ״א, אה״ע ק״ש, שמו״ע. יר״ת
 אה״ע אה״ר יר״ע) גכוב (סולם מוצב גו׳ עולים
 ויורדים בו. ואהבת גו׳ ואספת דגנך. קודם הת.
 אסור לאכול. בכ״י) גכחב (כנגד הקרבנות.
 פסוד״ז. ברוך שאמר והיי העולם. יחיד
 חה״ע־שה״ג. ברכות ק״ש ק״ש) גלבב (ת. חול יו״ט
 שבת) גלבד (מה״ת מעט תפלה) גלחד (המלך
 המרומם - משגב בעדנו) גסאד. גסוא (שיחה.
 סיחון. ענינה יה״ר. צלותא - הטי׳. כשלא המתין
 על חברו - צור ממקומו) געג (עבודה שבלב.
 דרבנן. כונת המצןת. חוה״ש, שמו״ע. בא״י. חונן
 הדעת. בחי׳ בת. הת. הכנה לשמו״ע ת. תורה
 צדקה. אסור לאכול קודם הת.) געוא (שחרית
 מנחה, העלאה המשכה. ערבית כלולה משתיהן)
 געחא (כנגד הקרבנות. רחמים בת.) געטד (אסור
 לאכול קודם הת. חדלו לכם - אלא במה. צ״ל
 הקדמת מצות בתחלה) גפחד (הלואי שיתפלל כל
 היום) דכוא (שחרית ערבית) דכטא (ענינה
ננות י׳ הי. בניך, ת. תומ״צ, כח״ב) דלדג  התבו
. עד ״ל כנ )  (כנגד תמידין. בכ״י, שעת קרבא) דלהג
 ד׳ שעות. דלחב (בעקבות דמשיחא) דמבג (כובד
 ראש. בהקדמת צדקה מקוה מוסר) דםחב (סולם
 ת. ומצות. במקום קרבנות) דעבג (הכנה לשבת.
 צלותא) דעחד (כנגד תמידין. אסור לאכול קודם
 הת. פםוד״ו ושמו״ע, אש מים) דפג (ת. ערבית
 רשות) דצג (עזרת אבותינו) דצוב (שתהא סמוכה
 למטתי) דצזא (מעין שבת. פםוד״ז ק״ש שמו״ע)
 הבב (צ״ל השמע מה שאתה מוציא מפיר) ההג
 (רעש אש קול דממה דקה, פסוד״ז ק״ש שמו״ע)
 הטזד (פפוד״ז יוצ״א שמע גו׳ ואהבת גוי. הארת
. ערבית רשות) הכזב ת ) ב ד כ  השבת נשמה יתרה) ה
 (ברכת שים שלום בחי׳ הזווג) הכחג (כנגד
ת אמצעיות דשמו״ע) ו כ ר ב ) ג ב ל  קרבנות תיקנום) ה
 הלזא (העלאת מ״ן ע״י ת., ע״י מצות) המגב

 תומ״צ, כח״ב) דמבג. דצוב (ת. שתהא סמוכה
 למטתי) היגב (הקל קול) הטזד (ת. שתהא סמוכה
 למטתי) הכד. הלגב (מי שת. אומנתו פטור מן

 התפלה) המבא. המגא.
ת. א״י).  תחום: גצדא(

 תחה״מ: בלחג. במבא. גמוד. גמטא. גסאג. גםדד.
ת מבחי׳ יצחק). נשמו ) ג  גצוב. דיגג. הנ

 תחת אשר לא עבדת את ח״א בשמחה גר: בכג.
 עיי״ע שמחה.

 תחתון: עיי״ע עליון.
 תטהרו: בכוד(בגימט׳ כתר) דפטד(כנ״ל).

 תינוק: בגא (כשהת. בבטו אמו מלמדיו כוי) גמדא
ל ר דלוק ומלמדיו כ נ ) ג ה י  (כנ״ל. ומשכחין כוי) ד
 התורה) דפהג (אוכל מה שאמו אוכלת) חוג

 (מלמדין אותו כל התורה כו׳ וסטרו כוי).
 תכלית: דכחד (ת. הבריאה, האדם כוי) דםזא (כנ״ל
- היראה, ביטול היש) המחד (ת. ירידת הנשמות
ן ת ד י ר י  לעבדה). עיי״ע ירידה צורך, נשמות (

 נתאוה,

רת) דיאא.  תכלת: בוב. גמגג. גמהא. גנגג. גצדב(מכנ
ד (ת. הנראה לעינינו. מראה האויר ולא ה מ  ד

 השמים).

 תכשיט: המדא. עיי״ע חלאים, תור.
 תלוי׳: דלב (עי״ן ת.).

 תלמוד גדול או מעשה גדול: בכוד (גלגלתא
 מוחא. לבוש מזון. עבד בן) דלגב. דפדב.

גד כולם) בדג (כנ״ל)  תלמוד תורה: אגג (ת״ת כנ
 גטזב (שרש מצות ת״ת) געאב (ת״ת כנגד כולם)

 געטד(כנ״ל) דכג(כנ״ל).
ם מחב׳. מרבים שלום כוי. למודי א(מקבלי כז  ת״ח: ג
ם שלום כוי) ם מחכ׳) דכטא(מרבי  ה׳) גלאד(מקבלי
 דלוג (שיחת חוליו של ת״ח צ״ל) דנבב (כנ״ל)

 דצזב(קצירי ומריעי) המאא(מאן מלכי רבנן).

 תלת דדגין - קשדין - מתקשראין כוי: בהג.
 במחא. גטוב. דמוא. דנטא.

. תהי׳ עם י״א). עיי״ע תמתי. ת ) ג ה מ  חם, תמים: ד
 תמידין: בלחג. געחד (כבשים צדיקים) גצהג

 (כבשים). עיי״ע עולה, תפלה.
.  תמר: גצאא. דכהד. דסגג

. תאומתי) הלחב(כנ״ל). ת ) ד ד ל  תמתי: ב
 תנאים ואמוראים: בכבג. בנדב. דיבב.

 תנופה: בלוב. גיאג.
. ל) ׳ . לבו) גצא(כנ ת )  תעלומות: געהב

- צדק) המדב. ) ב א פ  תען לשוני אמרתו: ד
 תענוג: אאג־ד. בכטא. בנאד. גיחא (ת. ורצון
 בתומ״צ) גמדד (כחו״ב) גמוד. דמזד. דנוג. דפגד
 (ת. ממצות, ת. מתשובה. חו״ג שבת., או״י ואו״ח
 שבת.) הכוא (ת. בגמר ביאה. למעי אין שייך ת.
 בו׳ ב׳ מיני ת.) המחא (גילוי ת. לע״ל טעם ע״ז).

 עיי״ע כי עמר מקו״ח, פסולת, רצו!.
 תענית: דעב.

 תפארת: בכבג. בכטד (ג׳ שלישיו כוי) בלדא (ת.

ת.  דאימא כתר לז״א) גיבב(ג׳ שלישיו) גםאג. גסבב(

 דק״נ דאצי׳) גצגב (ת. שיבה) דהא (אמת. רחמים.
 וא״ו דשם הוי׳. עטרת ת. לעמוסי בטן) דכחב (ג׳
 שלישיו) הכד (ת. וכתר ענין אחד. ת. דאימא כו׳



ז  י

 מפתח שמות ספרים ואנשים
ר זמןדותלמוד- ח א -

 לא וסמנו לרוב המצאם: תניך, תרגומיס, שיס, מדרשים, זהר, תקף׳ז, פרדס, כתהאריז״ל, ע״ח, פע״ח, של־ה, מק״נו, זהר־ק, הרמת, מאויא, תניא, תו״א, ביאוה״ז, סידור.

 ישראל, חבעש״ט: במגב. מאג. גמוב. דלוה הכדא.
 הד הקמח: ביבג.

 כוזרי: גיאא. דכוזה
 כסא מלן: בוג. מבא. דנטה הלחא.

 הסף משנה: בכדה גיזג.
 לוי, הדלי״צ מבאדדיטשוב: היחג.

 ליוא, מחר״ל מפראג: בדב.
 ליקוטיפ, ס׳ הליקוטים: גפבג. המג.

 לקו״א [של חה׳׳מ]: דצחא (לקרא הגדול) בלחא.
 גכא(לקו״א בשם המגיד נ״ע).

ה בלחא. בלחב. מ  לקוטי הש״ס מחאריז״ל: ב
 גבא, גגג. גטא. גTד. גמוא. גנדב. גצדג. החג.

 לקו״ח וטעמ״צ מהאריז״ל: אגג. אוב. אוד. אזא.

 אזב. אזג, אזה אחא, אוזב. כטב. ביב. ביה ביאג.

 ביגב. בכא. בכבג. בכדא. בכחג. בכטא. בלבא.

 בלגג. בלוד. בלחב. בלחה במבב במדא. במדד.
ה גזב. גזד. גיטה ו  במחב. בנאב. בנדב. גהה גוא. ג
 גכבב. גמא. גלא. גלאא. גלאה גלבב. גלגד. גלוב.
 גמאא. גמגא. גמהה גמוא. גמוג. גמזה גמחה
 גנא. גנדב. גנוג. גנזכ. גנזג. גנחג. גנטב. גסכ. גסג.
סה גסגא. גסדב. גםוג. גסוה גסטב. געב. געבה  ג
 געדג. גפבה גפוב. גפחב. גפטג. גצכג. גצהב.
 גצהה דאג. דוה דזא. דידא. דידב. דטוב (ב״פ).
 דטוג. דכחב. דלטב. דמבה דמגג. דמזא. דנגא.
ה דםג. דסזג. דעאב. דעאג. דעבא. דעוד. ט  ת
 דעחה דעטה דפאד. דצדב. דצדד (ג״פ). דצהא.
 דצהג. דצוב. דצוג. דצזב. האד. הגב. הוב. הוה
 היאא. היגג. הטוא. הטוג. הטזב• היחב. הכג. הלב.

 הלגב. הלהב. הלהג. הלחא. המוא. הנאג.
 מאור, בעל חמ.: דצטב.

 מאיר, רמ״ה: בהג.
 מאיד, מחד״מ פאפדוש: במגה גצהב (מהרמ״פ

 כ׳׳ץ).
 מבוא שערימ: בלטא. בלטה במכה כמדא. במדד.
 בנאב. בנאג. בנבג. בנדב. גחד. גמזה גמטה גנא.
 גנהא. גגזא. גנזב. געבה גפטג. גצגב. דלוג. דנגא.

 הגא. היאא. חיבה הלב. הלג. המוג.
 מגיד, חמ. לב״י: אוא. בכזב. גזג. דכטא. החב. החג.

 החד. הנא המאא.
 מגיד משרים: מדב.

 מגיד: עיי׳׳ע דונער, לקו״א.
 מגלה עמוקות: אאא. בכאד. בננב. דפהה

נ (הל׳ יו״ט) נמטכ (סי׳  מגן אברהם: בהב (ס״נ) נטו
 קס״ז ס״ק י״ח) גיטד (סס״י תק״ס) געד (סי׳ ק״ו)

׳ קצ״א) דיזנ(ס״ם קפ״ז) הכחא(ם״נ). י ס ) ו ו  ד
 מגן דוד: גנוב.

 מדרש שמואל: גנדג.
 מודה נבוכים: אוג. דעהא.

 מזרחי: ביאג.
 מכלול: גבדה

 מנחם, הדמ״ע: אזב. החב.

 זהר גדול: בלזב. גטה גמא>.
 זרע אברהם: גמגכ.

 חייט: דלאא.
 חינוך, ס׳ הח.: דצטה

 חכם צבי, שו״ח ח״צ: דנבג.
 חכמה: המב (חכמי אומות הקדמונים). עיי׳׳ע ספר,

 פלוסופים.
 חכמת האטת: בכגא (חכ׳ הא.) דכהא (בס׳ הא.)
 דמבד(חכ׳ הא.) דצבג(חכ׳ הא.). עיי״ע מקובלים.

 חכמת המחקר: דכד (חה״מ) דסהד (המחקרים)
 דצבב(ע״פ דרד המ• אד ע״פ הקבלה כוי).

 חכמח הניחוח: געזד (בספרי חה״נ) דיבב (בחכ׳
 הנ.) הכבד(חכ׳ הרופאים והנ.).

 חלקת מחוקק: המזה
ה מ  חמדת צבי: ד

 חסד לאברהם: דהד.
 חסידים, ס׳ ח.: דנאא. דםדא. דסזב.

 טור, שו״ע: אאג (או״ח הל׳ ברכות: להחיות בהו
 נפש כל חי) אגב (טואו״ח ר״ס נ״ו) בוג(טושו״ע
 או״ח סחנ״ה) ביחג(שו״ע או״ח סי׳ צ״ח) בלד(הל׳
 ת״ת נראה שו״ע אדה״ז פ״א ס״ד! גכבד (טואו״ח
 סי׳ רי״ו) גסדד (טואו״ח סי׳ נ״ו) געאג(הל׳ ת״ת
 [ראה לאדה״ז רפ״מ געדג(ש׳׳ע או״ח סי׳ רל״א)
 געהד (או״ח סי׳ ר״ל) גצבד (ש״ע א״ח סי׳ נ״ג
 ס״ח) דיחד (טא׳׳ח סי׳ נ״1) דמגב (ש״ע. טבילת
 בעל קרי) הגג (הל׳ ת״ת [ראה לאדה״ז רפ״ב!
 הלגא (יו״ד סי׳ ל״א ס״ג ושם [בשדע רבנו הזקן]
 ס״ק ט״ז) הלזא (הל׳ ת״ת [ראה לאדה״ז פ״א ם״ו
 וסי״ג]< המזד(ש״ע אה״ע טי׳ נ״ה). עיי״ע ב״י, בית

 שמואל, חלקת מחוקק, מ״א, ש״ה
 טור בדקה: ביג (סי׳ תנ״ה) דסא (סי׳ תקפו. סי׳

 תרמ״ט).
 ידי משה: בנב.

 יהודא, ד״י החסיד: בדא.
 יונה, ד״י; חד״י: גפוא (ר״י רפ״ק דברכות) דמגב

 (תר״י).
 יונת אלם: אזנ. גמגא. החב.

ה ז  יוסף, ד״י מערבי: גנא. ת
 יעקב סג״ל, מהדי״ל שו״ח: דזה

 יצחק, האדיז״ל(מקופ השגתו): דפהד.
 יצחק, האדיז״ל, השיג בשעת שינה כוי: ניזנ

 בלטג. דגג. דפהה דצהב.
 יצחק, רי״ף: דמגנ.

נה י ה גחנ. ג ג  יצירה, ס״י: אגד. ככגא. ננאג. מ
 גכהא. גסדה גסוא. געא (ב״פ). גצדא. דכטכ.
 דלחנ. דלחה דענא. דפב. הנד. היב. הכוה

 הכטג. הלאנ. הלטה המטג.
 ירוחם, הרי״ו: נהג.
 יש מתרצים: דצדא.

 1) [ראה גם געגנ. המדלן.

 אבודרהם, דד״א: גטג(כדכת נט״י) דכנד.
 אברהם, בן הה״מ: דפזנ.

 אברהם, הראב״ע: דלג.
 אברהם, הראב״ד: גטוא. הלטד(פי׳ הר. בס״י).

 אברהם, ריא.ד,לוי: דגג.
 אוצרות חיים: במגב. ננאב. מאג. בנבג. בנדא.
 גחא. גיטה גלהג. גסדב. דעבג. גצגא. דכחב.

 דמטד. דנזב. החא. המד.
 אוד ישראל: דקכ.

 אור נערב: דצנג(הרמ״ק נם׳ או״נ).
 אור תורה: בוה גלנג.

 אודה, ס׳ הא.: בדא.
 אלפסי: עיי״ע יצחק.

 אלשיך, מהרמ״א: אגא. אדא. אדנ. נכהא. גטוא.
 גמבב. גמטנ. גפגג. דצטג.

 אקדמוח: דעדה
 אשל אברהם: בחג. ביאא. ביגה בכא. גנטג. גםטד.

 החג. המא. הלחא.
 אשד, דא״ש: דכדה

 בהיר, ס׳ הב.: אנא. בלהב. גנאא. גסגג. גס1א. גצדא.
ה כנכא. גטוא.  בחיי: אדא. בוב. בוג. נכאה בנ
 גלאד. גלטג. גמגב. גמחא. גפבב. דטץא. דטזב.

 דיזב. דכבד. דעבא.
 בית אהרן: בגא. דמאד. הלהא.

 בית יוסף: נהג. נמטנ. ננבא. גיטד. דיבג. דידא
 (נ״י סי׳ קפ״ז). עיי׳׳ע מגיד(המ. לנ״י).

 ביח שמואל: המזה
 בעה״ט: אוב.

 ברטנורח, הרע״ב: גמנא. געטב. הטונ.
 גאונים: נמוג(לשוו הג.) גככד (כו פי׳ ה*.). עיי״ע

 האי, רה״ג.
 גבורות ה׳: נדכ.

 גדלי׳, הדר״ג הלוי: הנד.
ה ניזא. ניזה ח  גלגולים, ס׳ חג.: נאנ. נזג. נחב. נ
 ביטא. ננאא. בלוד. נלזא. נמדג. נמדד. גנב. גנב.
 גנבג. גסאא. גפג. גפטג. דאא. דמטב. דקא. הלחה

 הנא. הנאג.
 גרשום, ר׳ ג.: הלטא.

ה בנגג. בלגה נלדב. גיבא. ו  מבער, הה״מ נ״ע: נ

 גיבג. גכא. גלבג. גמדנ. דמהה גנזג. גסטא.

 געדנ. גפהנ. גצגג. גצהב. גצוב. דגג. דטה דיג.
 דעזא. עיי״ע אנרהם, ר״א. פנחס.

 האי, רה״ג: דמגנ.
 הגהוח, הגמי״י: דנטנ.

 חדרת מלך: נזא. נכגנ. נמחב. גנאנ. גנאה גפוב
 (ב״פ). גפטה גצהב. דאג. דגד. דמהד. דסגג.
 דעבה דפוב. דצבב. האב. הבג. הבה הזב. הינ.

 הנחנ. הלטה
. נ ט  חדרת פני מלך: ת

ה האב. א  הערה לתקון חצות: דחכ. דכאג. ת
 ושב הכהן: גמנא.
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 שבילי אמונה: הלגא.
 שושן סודות: ביאד (שרים לתלמיד הרמב״ן ז׳׳ל)

. ( ב(מ״ל  גטו
 שו״ע: עיי״ע טושו״ע.

.  שלמה, דשב״א: דידא. דידד. דנחב. דנטד. דפדג
 דפטג.

 שלמה, הר״ש אלקבץ: גמגב.
. מ . ב ב . מ א  שלמה, רש׳׳י: אדד. אהא. אהג. בהד. מ
. במאב. במבג. ד ח כ  בוד. בזא. בזב. בזד. ביזד. נ
 במגד. בנב. בנדג. גדג. גוג. גיא. גיב. גידב. גידד.
 גכג. גכאג. גכבג. גכדד. גלאג. גלבג. גלבד. גלגב.
 גלהא. גלוב. גמאד. גמחד. גנבא. גנזג. גםאא.
.  גםוא. גסוב. געבב. געוזד. געטא גפדד. גפהג
 גצבא. גצדג. דגג. דוא. דכדד. דלג. דלאב. דמוא.
. דסהב. דסזד. דעתג דפטא.  דנדג. דסא. דסדג
 דצדא. דצוב. דצוד. הגג. הוב. הטזד. הבג. הכדג.

 הלב. הלטא. המדא. המדב. המחא.
 שמואל, מהדש״א: בנאד. במחב. בנב. גטוא. גכאג.

 גלכד. גמזב. גמטא. גסהד. דכבג. דלגא. דםד.
 שמואל, רשב״ם: דלחא. דצזד.

ג (ספ״ד ב נ  שמשון, הד״ש: ביאג (רפ״ק דדמאי) ב
ד דנגעיס) גסאא(ספ״ג דפרה). ״ פ ס ) ד ד כ  דנגעים) ב

 הד״ש: במב(״הש״ד בשם הר״ש״).
 שער היהודים: געב. דנזג. דםאב. דסדא. הדד.

. ב א  הכחב. ה
 שער הנבואה: הכזד.

 שעד הקדושה והנבואה - להרח״ו: דלוד.
 שער תקון עונות: גנחד. גםב.

 שערי אודה: בכטג. בכטד. בלב. בנבא. גלטג. דצגא.
 שערי ציון: גגג.

 שער קדושה - להדח״ו: בדג. בחד. גבב. גמבד.

. דלחג. היחד. ד א  גצהא. גצהב. דכהא. דבזא. ד
 הכחג.

. בכטא. במב. דכבד. ב  שפתי כהן, על התורה: מ
 שרשים: דלג. דמוא. דעגב. דעוד.

 תולע״י: דטוב.
.  תוספות: בלדא. בלזג. גוג. גיא. גכאג. גנהג. גסדג
. דצוא.  דיחד. דכדד. דנוא. דנזד. דסדא. דפדג

 דצוב. הבג. הכגג. המזד.
 תויו״ט: גוג. גמבא.

 תלמיד: עיי״ע יונה, פירוש, שושן.
 תנא דבי אליי: בזד. בנד. גטד. גפטא. דלטד. דמוא.

. דפוג. הכטב.  דסדג
 תרגום שני למג״א: גלבג.

 תה״ד: גלבג.
ת לםש״ב*.  תניא: עיין מפתחו

.  *) [נדפס בספר המפתחות לכ״ק אדזז״ז. המדל)

 סי׳ האריז״ל: גמזא. גסב.
 ספד, ספרים: גמזא (ומ״ש בס.) גמחב (בם. התנ״ח
אר בס.) גפאד (מ״ש בם.) גצאב (נזכר כמבו ) ג עו  ג
 כס.) דכדד (שמבואר בס.) דכהא (וכמבואר בס.)
כר בס.) האב (במ״ש בס.) המדב (ספרי ז (שנ ג  דמו

 הטבעים).
. דטזא ד  עבודת הקודש: בלב. בנאג. גיא. גלבד. ח

.  (ב״פ) דכחג
 ע״ה*: געטד. דכדכ.
 עטרת זקנים: גזד.

.  עיקרים, ס׳ הע.: דכחג
 עמק המלך: בדא. ביחב. במגב. כמהא. בנאב. בנאג.
. גיבג. גכאב. גכבד. גלגד. גלוד.  בנגב. בנגד. גיבנ
 גנגב. גסאא. געגג. גצהג. דכחב. דסאג. דסזג.
 דעחג. דפבג. דצאב. הטב. הכגב. הכדג. הכזא

 (״ובע״ח לא נזכר מזה כלל״) המגד.
.  עקדה: דחכג

 ערוך: גהג. דצוא. הלחג. הלטא.
 ערכי הכנויס - לבהמ׳׳ס סדה׳׳ד: בוא. דמהא.

 דצחא.
 עשרה מאמרות: באב. גנהג. גצוד, דסטא. דקא.

 פוסקים: במדא. הכגג. המוד.
 פייט: בלהא. היגד.

 פילוסופים: אוג. ביטג. גכא. דוא. הזד.
 פירוש תלמיד האדיז׳׳ל: גפזא. גצגב. גצגג.

 פירםום, קושיא מפורסמת: דפגא.
 פלח הרמון: אזב. בנאד.

 פנחס, ר״פ תלמיד הד״מ: גכטד.
.  פניפ יפוח: גכטד. דכדג

 פסקי מהרא״י: דצדא.
 פדי הארץ: דפאב.

 פדי חדש: געאא(או״ח סי׳ קי״ג).
 פרק שירה: גלבג.

 פרקי היכלות: בנדב. גנג.
 צמח, ר׳ צ.: גנזג.

. כתבו).  קדמונים: גכחא(שהק׳
 קול ברמה: גצבג. גצגב. דנטב. היטד.

. דצוד.  קמחי, רד״ק: ביזד. גלוב. גכדד. דלג
 קה״ע: גוב. הכגג.

 ראשונים: גיזג. דטזא.
 ראשית חכמה: בחב. בכחג. בלחב. גטב. גכד.
 גכדד. גכטב. גנב. געגג. געדא. געהא. געוג. גפב.
 גפאד. גפבא. דנד. דיבא. דכדד. דבזא. דלזג.

. דמזד. דמחא. דמחד. דםגג. הכדד. . דמהג  דמגג
 דוח דוד: גחא. דכאד. דנטא. דצד.

 *) בגוכתי״ק נכתב עם סימז שאלה. והכוונה לספר עמק
 המלך. וראה העדה לס׳ מ״ח.

 מעין החכמה: גמזג. גנאא.
 מפרש: געטב(מפרש למס׳ תמיד).

י המ.) בנא(שהקשו המ.) גצגא ל ו ד ג )  מפרשים: בהג
 (בשם המ.) דטזא.

 מצודת: ביזד. דעגב.
׳ חמ.) אהד (ס׳ הק.) אזד ס ב ) ג ב  מקובלים, קבלה: א
ן ת חמ.) גמזב(לשו ק ו ל ח מ ) ג ו מ  (ס׳ ק. הראשונים) ב
י הק.) ר פ ס ) ב ח מ  המהרש״א ״בס׳ ישן מחכ׳ המ.״) נ
 גנאב (ק. הרמ״ק. ק. האריז״ל) דיזד (בס׳ מק.
 הקדמונים) דנטד (המ. הראשונים) הלוא (בעלי

ם׳ הק.). עיי״ע חכמת האמת.  הק.) המא(

(״הפרדס בשם ר׳ משה״). אג  משה, ד׳ משה: בנ
 משה, הדמב״ם: אוג. אחב. בדב. בהב. כהג. בהד.
. בלחב. בנדב. גטוא. ג א  בטוג. בכבב. בכדד. ב
 גמבא. גנבב. גנזג. גסטד. געטב. גפד. גצבד.
 גצגא. גצגב. גוא. דוב. דכוד. דכזד. דכחד. דצטד.

א מהל׳ ת״ת) בכדד ״ פ ) ג ה  הרמב״ם, (בס׳ היד): ב
 (ספ״ב מהל׳ ט״צ) בלחב (פ״ה מהל׳ תשובה) בנדב
יז  (יסוה״ת פ״ב) גטוא(פ״ה מהל׳ תשובה) דוד(םפ׳
 מהל׳ מלכים) דטא(פ״ח מהל׳ תשובה הל׳ ז׳) דכהד

ף הל׳ תומ״ס). סו  (פ״ט מהל׳ כלי המקדש) דפב(
 הרמב״פ, (בפיה״מ): בהב (פ׳ חלק) בהד (אבות
בב(ספ״ק דאבות) נ ה לפיזד׳מ) ג מ ד ק ה ) ג ז ל  ספ״ה) ב
 גסטד (ספ״ה דאבות) דהב (פ׳ חלק) דיב (כנ״ל)

ה לפיה״מ) הטוב(פ״ח דאהלות). מ ד ק ה ) ד ח כ  ד

 הרמב״ם, (בח׳ פרקים): גפדב. דסוד. דצבב.
 משה, הדמב״ן: בוב (פי׳ הר. עה״ת) בטוג. במאג.
 כמאד. בנא. בנב. גכבד. גמט. גסזג. גפחא. דיטג.
. דנדג. דנטב. דצחא. החג.  דכד. דכבד. דמהג

 הכג. הכהג. עיי״ע שושן סודות.
 משנת חסידים: בזג. גגג. גחא. גיבב. גמזא. גנג.
. גצהב. דגג. דיזג. דכאג. דכדא. נ פ  גנחג. גנחד. ג
 דלוד. דמאב. דסאב. דסדא. דסהג. דסחד. דסוא.

 דפבג. האב. היאא. הלהב. הלחא. הלטג.

 מ״ח*: דעטד(»וע׳ במ״ח דכ״א א׳ ב׳״).
 מתנות כהונה: בגב.

 נסים, הד״ן: בהג. דכדד. דנטד. הגד.
 נשמת דוד: בלבא. גצגב.

׳ מהר״ן באוצ״ח). הג  נתן, מחד״ן: דמטד(
 נתן, הקדמח מהדנ״ש לפע״ח: גידג. הכב. הכג.

 הכבג.
 סדר הדורות: דצחא.

 סדרי טהרה: דנטד.

 *) בגוכתי״ק נכתב: ״לברר אם הוא הנ״ל״. והכוונה למשנת
 חסידים. ובנראה שלא היה לפני ביק אדמו״ר הספר בעת כתיבת
 המפתח לברר. [בכל המקומות דלעיל מובא מ״ח עם ציה המס׳,

 וכאז נכתב דף].



ח  י

 ביטוים בלתי רגילים
 השכל נע.).

 ע״פ: בלוג(ע״פ חסידות) דלדד(ע״פ ל׳ הקבלה) געד
. וע״פ חסידות נקרא) גצאב  (נקרא ע״פ הקבלה .
. הנסתר) דלגד(ע״ד הקבלה) דסהד  (ד״פ המלה .
 (כנ״ל) דצבב (ע״פ דרך המחקר אד ע״פ הקבלה)

 היב(ע״פ ל׳ הקבלה).
 קושיא, תירוץ: דנגג(אמר שהת. פשוט והק. טוב)

 דפגא(והק. מפורסמת) דצדא(ויש מתרצים).
 (צ״ע: ע״ע וצ״ע. המו״ל].

 מנהגים: ביאור מ. שאין נוהגים כחכ״ד: געבב
 (אומרים במוצ״ש אל תירא עבדי יעקב) דנהג
 (אמירת לשם יחוד קובו״ש קודם כל מצוה. [כן
 הוא בפרע״ח ש׳ הזמירות ספ״ה. ש׳ רוה״ק(יכ, ב).
 ם׳ הליקוטים פ׳ ראה. וראה שער הכולל על

 הסידור פ״ו ס״ב} הכב(אור חדש על ציון תאיר).
. הנ.  נופחא: גכבג(בנ. אחרת) דסוג(יש נוסחאות .

. עתה הנ.).  העיקרית) הידג(נ. הישנה .
. בע.) גנג(ולקרב הדבר אל . ן  עבודה: גכבג(ולהבי

 אגדה זו: גלכד.
 אינו כמו שםובריס העולם: דעדא.

 בספדי התנ״ך גמחב.
 והדברים עתיקים ואיז להאריך. געזד.

 ועוד יש דברים בגו: גצגג.
 וצ״ע: גפטג. דכחג.

 חלום: דנגג (אמר לפני הסתלקותו שכד חלם לו
 בחלום אז).

. אתכפיא סו״מ: גגא.  יסוד היסודות.

 השמטות1 בלקוטי תורה*

 שם שורה טז*
. . יראד מלר הגרם וכתיב כי בכל חכמי הגויפ ובכל . . 

 שם שורה לה*
. . ׳ . כהוי׳, משא״כ אפילו במלאכים כנ״ל. והיינו כדפי׳ מהר פ . 

 שם פ, ד שורה ל4
. מכחות» הגוים כי לבל אומה יש )רזה מדה רעה השולטת בה ביותר וזו . 
 היא חיותה׳ כל יניקתם האחוריים דקדושה כמ״ש יצב גבולות עמים למספר בנ״י
 בשבעים נפש ירדו לכן נתחלקו הגוים ג״כ לע׳ אומות וכל יניקתם מפסולת
 המד״ר שבישראל. לכן ודאיל בישראל בכח ג״כ המדות רעות ויכול לבלוע בחי׳

 נשמת ישראלד בכח הגוים אשר בקרבו. לזאת.

 שם שורה לו4
 . . אבות. וזכרתי לד בריתי יעקב שתוכל לבוא לידי רחמנות שתרחם על
 עצמך על ניצוץ אלקי הוא אוד נשמתו הנבלע בגוים. ואף את בריחי יצחק שתוכל
 לבוא לבחי׳ גבורות קדושות להתגבר על יצרו כמארז״ל לעולם ירגיז אדם כו׳ עד
 שיהי׳ בבחי׳ פור מרע ועשה טוב. ואח״כ ואף את בריתי אברהם אזכור פי׳ ע״י
 שיזדכך בחי׳ אהכה שלו שהוא בחי׳ חסד לאברהם, אז והארץ אזכור ארץ עליונה

. . ׳ ע  מקור כנ״י בחי׳ מל׳ יכול לעלות וליכלל לגמרי כפנימיות רצונו ית׳. ו

 7) כאו נחתד מהגליוו.

 פ׳ במדבר ח, א שורה יז2.
. . הימים כוי. והנה עפ״ז יובן קצת מעלת ומדרגת יום השבת דום החג . 
 השבועות כי הנה בשבת לא כתיב ויהי ערב ויהי בקר במו בשאר ששת ימי
 בראשית והיינו לפי שיש בו הארה מבחינת! יום שכולו שבת שהוא יום שכולו ארוך
 שגם לעת ערב יהי׳ אור. כן הוא בס׳ קול!ברמה בפי׳ האדרא שם ולכן איתא ג״כ
 בגמ׳ פי״ו דשבת דג׳ פעמים היום שנאמר גביג אכלוהו היום דמן בשבת הם באו
 למנין שלש סעודות דשבת הרי שגם סעודזן ליל שבת נק׳ אכלוהו היום כו׳ ועמ׳׳ש
 בפ׳ בשלח ע״פ אכלוהו היום כו׳ והיינו אפני שבשבת הוא עליי׳ זו״נ שהם יום
 ולילה שעולי׳ עד אמא עילאה וכתר כו׳ אשר שם הוא בחי׳ לעת ערב יהי אור
ר שיש בחי׳ ה  ובחשכה כאורה וזהו ענין ויברך אלקי׳ את ׳יום השביעי כי מבואר מ
 ימי עולם שהם מדות דדא והם שרש ששת! ימי המעשה דש בחי׳ מדות דע״י ונקי
 ימי קדם פי׳ שהוא הארה וגילוי מבתי׳ קדמונו ש״ע כר ובשבח נמשך גלד בחי׳

. . . ר ר ב  ע״י שלכך נק׳ הסעודות ע״ש ע״ק כר. וזהו ענין ד

 פ׳ נשא בג, ג שורה יז״
. השני בחי׳ ימין דהיינו אה״ע ואזדו שהם למעלה מבחי׳ חסד עולם ובחי׳ . 

.  ורב חסד, ובני מרדי מחברים השני בחי׳ שמאל. והחמישית.

 פ׳ פנחס פ, א ע1ורה יא5
, . ב״ה. כי זהו החילוק בין ישראל לעכו״ם, כי הלא עכר׳מ ג״ב יודעים . . 

 1) רשימה חלקית - כי לא כל ה״ביכלאך• נמצאים תח״י.
 p [נדפס גס לקמו בהוספות לציונים].

 2) מ״ביכל דזל״. נדפס ג״כ ב״מפתחות והערות״ לספר תורה אור(ברוקליו, תשט״ו).
 3) פנוי - מקום תיבה אחת - בהביבל.

 4) מגלית הלקו״ת של הרה״ח הוו״ח וכו׳ הריר;אשר דל שדב גראצמאו(הוצאת תרם״ד).
 5) פ^ביכל הודו-שמוטקל״.

W 6) ראה נוסחא אחרת ב,מאמרי אדה״ז - אתהלך לאזניא״(ע׳ 
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 ובשולי העמוד נסמנה גא׳ קטנה הערה ודל: בס׳ תקנ״ז הוספה מודל. ובשם
 הבעש״ט דל נתפזרו ישראל גבל מקומות הארץ באיים רחוקים. וגם מה
 שתועים בדרך להתהלר בעיירות. הוא כדי לטהר ארץ העמים שאוירה טמא.
 וישראל באמונתם הפשוטה בלב כאר׳א מישראל אף שהוא בבחי׳ שינה אפיה

 מטהרת ארץ העמים טומאת ארץ האויר. מפני שהוא עטרת בעלה וכו׳.

 חכמתו מרובה הוא התפלה וההתבוננות ממעשיו עסק התורה בבחי׳
 יעקכ. ויש לקבוע ככל יום [עתי] על שמחת לבב. ע״כ וד׳׳ל*.

 דף מג עמוד ג בהתחלת דייה ויקרא נו׳ המסות נכתב ממעל: הדרוש הזה
 הוא משנת תקנ״ז ע׳ בם׳ תקנ״ז ד״ז.

 דף סג עמוד ד׳ בהתחלת ד״ה יחיינו. נכחב ממעל: נאמר כש״ת תקנ״ו
 ונכי גס׳ תקנ״ז.

 דף צט עמוד ד שיטה המחחלת היריעה: אח׳׳ת היריעות ע״ג׳ כתלים
 מאבנים - וביו השורות אחר תיבת ״דוקא״ נכתב: כדאי׳ במשנה פי״ד

 מזבחים.

 דף צט עמוד ד שיטה המתחלת יקרים: אח״ת שהיו נכתג בין השורות:
 ע״ג.

 שה״ש

 דף ג עמוד ג שורה המחחלת יותר. אח״ח להיפוך נכתב בי! העמודים:
 מהדו״ק: (וכענין המבו׳ במ״א גע׳ שמלמטלמ״ע נק׳ יש מאיו אכל מלמעלמ״ט
 הוא בהיפך שכל מה שלמטה הוא כאין וכלא חשיב כוי ע׳ מזה בד״ה משה

 ידבר] כי מה.

 דף ה עמוד ב׳ שורה המחזזלח וזהו. אח״ח ממש: מהדו״ק: הג״ה, ועד״ז
 פי׳ בא... דק״מ ע״א מ״ש מגלה עמוקות מני חשך דהיינו... בחי׳ אש שחורה
 דז״א נמשך בחי׳ גילוי עמוקות... גחי׳ עמקו מהשגותיו כחי׳ מו״ס דעתיק רק

 ש... ומתגלה מני חשך הצימצומי׳ דגחי׳ אש שחורה ד...

 [כמקום שננקד נחתך הגלימ עם הכתי׳׳ק. המעתיק].

 דף ה עמוד ג שורה מתחלת שישגה. אח-ת פנים נכתב בין העמודים:
 [ובחי׳ תעלומת לב כנזכר בד״ה גיום השמיני שלח ועמ״ש בד״ה אם כחקתי

 תלכו] להיות בגילוי.

 דף ו עמוד א שורה המתחלת ברוחו. אח״ת ההפך: [עמ״ש בד״ה צו בפ׳
 פנחס].

• 

 2) בם׳(בודי) להביו עניו הברכות דף ע״ב ע״כ מצאתי מאפר מתחיל אשת חיל ובו
 נ״א, וז״ל שם: אשת חיל עטרת בעלה. היא... (במ״ש בלקו״ת בפנים עד גמירא) עטרת
 לראשו כוי. ובשם הבעש״ט דל שליז נתפזרו ישראל בבל מקומות הארץ באיים רחוקים
 וגם מה שטועים• בדרך להתהלר בעיירות הוא בדי לטהר ארץ העמים שאוירה טמא
 וישראל באמונה הפשוטה שבלב כ״א מישראל אף שהוא בבחי׳ שינה אצלו מ״מ מטהר
 טומאת האויר מפני שהיא עשרת בעלה כנ״ל חכמתו מדובה היא התפלה והתבוננות

 מעשה עסק התורה בחי׳ יעקב ויש לקבוע בבל יום ע״ז שימת לבבו.
 3) ב״מאמרי אדמו״ר הוקז - הנחות הר״פ דיל״(ע׳ פ) הנוסח: שהחליפו הקרשים

 שבמשכן על אבנים.

 הערות אלו נעתקו מגוכתייק כ״ק אךמו״ר מהורש׳־ב זצוקללה״ה* ז״ע
ס ווילנא תרל׳־ח), מלבד אחדות שבאו בין העמודים (דפו  על גליון הלקויח שלו

ם בכל אחת מה1. ש ר ־ מ - ׳ בו  ו
ייק אדנזו״ר הצמח צדק.  תיבת.גי״קן׳ הבאה בההערות פירושה נ

ו ספר כת״י שבו באו מאמרי רבנו הזקן משנת תקנ־־ו. נ י  ס׳ תקנ״ז—הי

 ויקרא

 דף יח עמוד א שיטה המתחלת בארץ: קודם תיבת והב׳ - שייכת
 ההערה: וכן הבעש״ט דל(בלקו״ת כי״ק).

 דף כ׳ עמוד ד שיטה המתחלת שהוא: אחר תיבת פנימי׳: מהרי״ל
 (ככי״ק).

 דף מו עמוד ג שיטה המתחלת באגה׳־ק: ממעל לתיכת חכמה נרשם קו
 ונכתב על הגליון: השגה זו לא נתיישכ לו עדיין זה העניז ושאל זו כו׳(כ״ה

 בכי״ק).

 דף מז עמוד ב שיטח המתחלת שנתבאר: אחר תיבת במ״א: ע״פ ש״ה
 ממעמקי׳(כי״ק).

 במדבר

׳ עמוד ב שיטה המתחלת משארז״ל; אחר תיבת בד״ח: ובמס״י  דף נ
 (כי״ק).

 דף כב עמוד ב שיטה המתחלח המשכה: אתר תיגת גמ״א: בד״ה אלה
 פקודי.

 דף כח עמוד ד שיטה המתוזלת פני: קודם החוע״ג: מהרי״ל(כי״ק).

 דף נג עמוד ב שיטה המתחלת כעמר: נבתג גסוף השורה: בד״ה ואהכת
 לקמן.

 דבדיפ

. ״ ל  דף ב בהתחלת ד-ה ואתחנן: מוגה מרבינו ד

 דף יגנ עמוד ג בהתחלת דיה ויאכילך נכתב ממעל: בס׳ תקנ״ז י׳ א׳.

 דף מב עמוד ג בהתחלת דיה תחת אשר נכתב ממעל: גס׳ תקנ״ז ח׳ אי.

 דף מג עמוד ג שירה המחחלת הקב״ח: אח״ח בו׳ [כהכ״י גס׳ תקנ״ז א
ל והוא פ״נ.] ד ו  מ

 דף מג עמוד ג שיטה המושלת האמונה: אחית כוי נכתבה א׳ קטנה.

 p הערת כ־ק אדמו-ר 10ליטיא ואחרי זמן: לאחרי ההדפסה, א״ל ב״ק מו״ח אדמו״ר
- שבל ההערות הו של אביו כ״ק אדמו׳׳ר נ״ע(אלא שגטןנו בהפסק זמן רב, ולכן שונה

 ב״כ הכתב).
 1) נדפסו ג״כ בטוף הספד לקוטי תורה(קה״ת, היתש״ח).

 p כ׳׳ה גס באוה״ת עניניס ע׳ קכח. p נבוך אלה מסעי — רוו־ל עותועינז.



 הערות וציונים מכ״ק אדמו״ר זיי׳ע
 דף עמוד שורה

 כא ב הנה הנה כתיב מקדש: נדפס (בשיניים) במאמרי אדוד׳ז -
 הנחות הר״פ דל (ע׳ מ) מתחיל לבאר עניו ג׳ ידית
 ונרשם עליו ״ביאור ולאביו חתונה פ׳ נשא תקס״ד״.

 בנ ג השני ראה השמטה לעיל דף יח.
 לב ד וזה וזה מעשה כוי: דרוש ״מלפני פטרבורג״ - הכוונה
 להמאםר בפטרבורג (בסוף תשרי שנת תקנ״ט). ראה

 שיחת י״ט כסלו תרס״ג(נדפסה בס׳ תורת שלום).
 מב ב ועמ״ש נדה וזבה טהרת! במים חיים דוקא: ע״פ זח״ג צז, ב.
 תקו״ז בסופו סוף ת״ה. ר׳ נטרונאי גאון. ר׳ נחשוו
 גאון, ר׳ פלטוי גאון. רבותיו של רש״י. ס׳ הפרדס
 לרש׳׳י. וראה ידוש׳ ברכות פ״ג ודד. שאילתות דר׳׳א

 צו. חל׳ גדולות הל׳ נדה. שאילת יעבץ ח״א ספ״ח.
 מד ב להבין להבי! עני! הלב: נדפס בבונה ירושלים סי׳ קמג

 בשערם קלים.
) תפלה והיא מדרבנן כר: יעוץ קו״א ד״ה הנה לא ב ג  ע
 טובה. מכתב אדה״ז לרא״ס משקלאוו (נדפס בבית
 רבי ח״א פי״א). ולהעיר מסהמ״צ להרמב״ם שרש ד.

 עה ב צו צו את בניי: דרוש משנת תקס״ה (דרמ״צ מ, א).
 עט ב קודש קודש ישראל לה׳: נדפס (בשינוים) במאמרי אדודו -

 אתהלך לאזניא (ע׳ קח).
 פ א טבעיים ראה השמטה לעיל דף יח.
 פ ד מכחות ראה השמטה לעיל דף יח.
 פ ד בשי׳׳ן ראה השמטה לעיל דף יח.

 פג ב והטעם צריך להקדיש בפה תחלה דייקא: ראה במרים רפ״ג.
 יומא רפ״ד. ספרי האזינו (לב, ג) [דמוסיף על הש״ם
 (נדרים י, ב) הסיום: אלא עולה לה׳ כוי] ובב״מ. -
 וראה ג״כ מפרשי המשנה רפ״ג דמעילה. ועיין
 קדושץ מא, ב. שבועות מ, ב. המפרשים לתרומות

 פ״ג מ״ח.
 פג ג ואשה ואשה כי תדור: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז -

 אתהלך לאזניא (ע׳ ט).
 פה ב עיני עיני כל: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז - הנחות
 הר״פ דל (ע׳ פה), וע״פ מש״כ שם הנהו מהחתונה

 בשקלאב טבת תקס״ז.
 פח ג אלה אלה מסעי: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז - הנחות

 הר״פ דל (ע׳ קו).
 פט ב לבאר לבאר עני! כו׳ עתידה ארץ ישראל: נדפס (בשנדם)
 במאמרי אדה״ז - הנחות הר״פ דל (ע׳ קי). מארז״ל
 זה ראה: פסיקתא רבתי פ׳ שבת ור״ח. ילקוט ישעי׳

 רמז תקג.

 דבדיפ
 r ד ארץ וזהו מדת כוי: ראה מאמרי אדודז - הנחות הר״פ

 דל (ע׳ קלד) ושם בשינוים.
 לג א אני אני לדודי: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז - הנחות
 הר״פ דל (ע׳ כה), וע״פ מש״כ שם הוא מ״פ׳ תצא

 לאדי״.
 מג ג ויקרא ויקרא גו׳ המסות: דרוש מלפני פטרבורג (שיחת י״ט

 כסלו(תרנדג).
 מה א קול שופר של ר״ה של יעל פשוט: ע״פ המשגה ר״ה מ,

 ב. וזח״ג צב, ב.
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 ויקרא
ל מקרא: ראה פרע״ח שער הנהג הלימוד. ל כ  ה ג ועמ״ש אגדה נ

 הל׳ ת״ת לאדה״ז רפ״ב.
 ז א ואכלתם ואכלתם: נדפס (בשינדם) במאמרי אדה״ז - הנחות

 הר״פ דל (ע׳ סא).
 טו ד בד״ה לא הקריבו שלמי שמחה בזש״פ (ציע): שקו״ט בזה

 בריש שו״ת דברי נחמי׳ חאה״ע בליקוט.
 טז א מהם בספרים: כן הוא בסי׳ הארידל ועוד.

 יט ג א) והפילוסופים: ראה ברבנו בחיי. מהר״ש ויטאל (בהג׳
 דרך אמת להקדמת ת״ז - ג, ב), מק״מ ר״פ תזריע.

 כב ב בגמרא בגמרא כוי קאמיפלגי: נדפס (בשינוים) במאמרי
 אדודז - הנחות הר״פ דל (ע׳ קנד/ מתחיל שער
 לבן ונרשם עליו ״ס״ט יום ה׳ דשלשת ימי הגבלה

 בדרך״.
 כה ג כי כי ביום הזה יכפר: ביאור לדרוש זה, נדפס בפיה״מ
 להצ״צ (סאלטאווא, תרע׳׳ב) רפד, א. וע׳׳פ מש״כ שם,

 הנהו משנת תקס״ב.
 כו ב בכפיפתו יואב ברבת בני עמון: ראה רד״ק (ש״ב ה, ח). וצ״ע.

 כח א וגם ובכל פרק כוי: לכאורה קשה ממס׳ חלה וכוי. וי׳׳ל
 דפורתא לא דק.

 כט א וכי וכי תבואו: לד״ה זה ראה מאמרי אדה׳׳ז - אתהלך
 לאזניא ד״ה מהר קדושים (ע׳ ריג).

 לה ב וספרתם וספרתם לכס: נדפס (בשינדם) במאמרי אדה״ז -
 הנחות הר״פ דל (ע׳ מן ונרשם עליו ״ה׳ אמור ס״ז,

 מאהליב״.
 'לז ג ביאור ביאור ע״פ והניף: נדפס (בשינרם) במאמרי אדה״ז -
 הנחות הר״פ דל (ע׳ צז) מתחיל והניף ונרשם עליו
 ״[שבת פ׳ מסעי ביאור על תודת והניף מ׳] ד׳ פ׳

 אמור״.

 במדבר
 א א מדבר וידבר גו׳ שאו: ראה מאמרי אדודז - אתהלך לאזניא

 ד״ה שאו(ע׳ קעח),
 ח א ועמ״ש ראה השמטה לעיל דף יח.

 י ב ותעצומות שנשאו את הארון בימי דוד כתיב וישרנה: הי׳ זה
 בימי שמואל ושנים רבות קודם שמלך דוד, וי״ל
 הטעם שבכ״ז מייחס זה לדוד, מפני שייכות השיר
 לדוד - ע״פ נגלה (ב״ר ספנ״ד), וע״פ חסידות
 (כמובו כאו בלקר׳ת עיי׳׳ש. וכו בהצ׳׳צ לתהלים צח,

 א. בד״ה הודו לה׳ תרכ״ז ועוד).
 והנה במשכן של משה לא הי׳ האש של מעלה בדמות של
 ארי׳: וכ״ה הוא בסי׳ שער חה״ש. דרמ״צ מצות
 םפה״ע. - צ״ע מזח״ג לב, ב. ועייג״כ שם ריא, ב.

 רש״י לבמדבר (ד, יג).
 וי״ל דתליא בפלוגתא בפי׳ הכתוב אם איו פניך
 הולכים גו׳ (שמות לג, טו. ראה שם ודי. ברכות ז,
 א. ועוד). ולהעיר ג״כ מהפלוגתא זבחים (סא, ב).
 ואולי י״ל ע״פ הידוע דאוריאל הוא בקו האמצעי
 ולא פני ארי׳ שמימין (ראה אוה״ח לזח״ג ריא, א).

 ואכ׳׳מ.
 ואהי׳ ואהי׳ אצלו אמון: דרוש משנת תקע״א (דרמ״צ כח,

 א).

 יא א
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 דף עמוד שזרה
 ז ד ביאור ביאזר הדברים: נדפס (בשינוימ) במאמרי אדה״ז -
 הנחות הר׳׳פ ז״ל (ע׳ קכז/ מתחיל שחורה אני...
 ירושלים, ונרשם עליו ״ביאור שבת פ׳ עקב

 וויטעפםק תקע״א״.
 טז ג יונתי יונתי בחגי הסלע: נדפס (בשינוים) במאמרי אחדז
- הנחות הר״פ ז״ל (ע׳ קם) ונרשם עליו ״פ׳

 אמור, מינסק״.
 לג א החוטם ושם ודק עו: צ״ל ס׳׳ק טו. והכוונה לשר׳ע רבנו

 הזקן ס״ק טו.
 לג ג אני אני ישעה: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז -
 הנחות הר״פ ז׳׳ל (ע׳ פט/ ונרשם עליו ״חתונה חצי

 שבט״.
 לח ב ששים ששים המה: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז -
 הנחות הר״פ ז״ל (ע׳ סה), ונרשם עליו ״ליל שבת

 הנ״ל״ [חתונה שבת פ׳ ויצא].
 מ ב ששים ששים המה: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז -

 הנחות הר׳׳פ ז״ל (ע׳ קסד).
 מג ב מה מה יפו פעמיך: להשוות דרמ״צ קעה, ב.

 מו א ביאור ביאור על זה: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז -
 הנחות הר״פ ז״ל (ע׳ פב), ומתחיל והחיות רצו״ש,
 ונרשם עליו ״ביאור שבת פ׳ ויחי, שקלאב, ט״ז

 טבת ס״ד׳.
 מז ג ביאור ביאור הדברים: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז -
 הנחות הר״פ דל (ע׳ מט/ מתחיל כי על כל כבוד

 ונרשם עליו ״ביאור על תורה שבזלאבין, שקלאב״.
 מח ב ת״ר ת׳׳ר כיצד: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז -
ל (ע׳ מה/ ונרשם עליו: ״חתונה  הנחות הר״פ ד

 זלאבין״.

 ביזם השמעיצ: נדפס (בשינוים) במאמרי אדודז -
 אתהלך לאזניא (ע׳ נב).

 להביךיר׳ט שני של גליות: להשוות דרמ״צ קיד, א.
 והי׳ מידי חודש: קיצורים, ביאור והערות לדרוש זה,

 נדפסו באוודת על בראשית כה, א ואילך.
 מזמור שיר: נדפס (בשינוים) במאמרי אדה״ז -
 הנחות הר״פ ז״ל (ע׳ עט) מתחיל הטעם שעושים כו׳
 ונרשם עליו: ״למדט חנוכת בית חומה, כ׳ טבת,
 ס״ד, בסידור שער התפלה ד״ה מזמור (עם הוספות).
 נמצא ג״כ בם׳ עבודת הלוי ח״ב, ונרשם עליו ״כי״ק

 בעת ששמע מרבו בעת חנוכת הבית״.
 ר׳׳ש בן שטח כוי ונעשה נשיא: בו הוא גם במאמרי
 אדה״ז שם. ראה ירושלמי חגיגה פ״ב ה״ב (הובא
 בתום׳ חגיגה טז, ב). - וי״ל דהירושלמי לשיטתו
 דסתם דריש בן שטח אב״ד. משא״כ לבבלי (חגיגה
 טז, ב) דחכמים אומרים שהוא נשיא (וכן נראה
 מסקנת ס׳ יוחסין. ודלא כר׳ חננאל), עכצ״ל דר״ש
 גן שטח ברח למצרים ואח״כ נעשה נשיא. ובסידור

 שם: יהודה גן טבאי כו׳ יהושע בן פרחיי.
 מעשה ישי ושפחתו: הובא גם בס׳ גלגולי נשמות.

 שיד השידיפ
 שיר השירים: נדפס (בשינויס) במאמרי אדה״ז -
 הנחות הר״פ דל (ע׳ קלח) ונרשם עליו ״חתונת שבט

 תקע״א״.
 שחורה אני ונאוה: נמצא ג״כ בשו״ת דברי נחמי׳
 חאו׳׳ח בסופו, מתחיל ויהי בימי אחשורוש, בקצת

 שערם והוספות.
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 פא ד ביום

 צא ג להגין
 צו ד והי׳

 צח ד מזמור

 צנו ג כמו

 ק א כמאמר

 א א שיר

 ד ב שחורה
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 פ׳ בשלח, פקודי והתחלת ויקרא)

 בשלח ד׳ ע שיטה
.  שיטה ד,ד שאר אלה המצות.

 ראו ראו כי - לכללות הדרוש ראה ג״כ הוי׳ צע״ק שהביא כ״ז
. .  רשימות הצ״צ להחלים צב (נדפסו ה,א הנצחיות עד פה(בים)
 בהוספות ל״יהל אור״) עד כאו(בארץ)

 בשבת כו׳ צ״ע ה,ב שכעת ואח׳׳כ מיותר
 ברכות כו׳ צ״ע ה,ב ע״פ (חפרה תיבה)

. דוד צדקה ומשפט ו, א בזה ההעלאה(והייתם . (תורה) ׳  ה׳ דרכי
- מצות) ולכן הקדים כאן כתובים קדושים) וההמשכה(אני הר׳ אלקיכם)

 לתורה קיצור עניו מיותר
 ציור גשם צורה צע״ק. ואולי צ״ל שום צורה ו, ב אלקינו אלקינו כו׳ ולא פיימ הכתוב. וי״ל מפני שבפפוק
 צורה כו׳ צ״ע א׳ עצמו (ביחוד או׳׳א) - פיומו
 יו״ד דברות ספירות? מורה ליחוד זו״ן שלכן נאמר הוי׳

 ע״פ ע״פ ע״י! עוה׳׳פ ואחד - ז׳ רקיעים וכו׳ מל׳)
 השכל כו׳ צ״ע הוי׳ עת לשון עת ראה לקמן ואתחנן(ב, ג)

 ע״ד בדרך דרך? כו׳ במציאת במציאות
ג המהות אלא השגת אלא השגה. או השגת - מיותר ,  כו׳ צ״ע ו

. יו״ד צ״ע אינו בו׳ צ״ע . ו כ ל  הולד ו
 שלמטה בה׳ ואף שזהו ה״א תתאה בו׳ ביאור זה היא היא ג״כ היא

ד ב״ה בחי׳ מצוה? ל״ת? ,  באג״ה ויעש דוד ו
 שער כו׳ צ״ע והשגה ע״ד ע״י?
 השגה השגה והשגה? ז,א והמצות כו׳ צ״ע
. לקרותו צ״ע . ל . זה ז, ב ונמשך ע  הו שנקרא,

 (בשורה הוא) הל׳ צע״ק ז,ג הכתר זו הודאה זו ע״י הודאה
. והוא ז,ד הגדול בד בד כל .  להיות שכדי
 (-בשורה ע״י) צע״ק במ״א יחוד היחוד

 ברכות והרי הרי ח, ג כעניו אסתלק ב״פ במאמר: אשתלים
 כרחך ח,ד תיקה צ״ע

 ע״ד ל׳ הכתוב קהלת ו, ובפרש״י שם
 כרכו

 אלף שנה
 והצער
 קרות

 שנה. - ולהלן בהוספות לויקרא נב, הוםפה בשלח

 בעניו עניו ב שנים. ימשיכו בעניו עניו
 בה בה כם

 ויקרא כל עד עם או (להעתיק) עד (התיבות) ה״ח ויקרא
 והלבין

 [ראה לקמן ב׳ רע״ד. ובכ״מ]
 עבודת הצדקה הזריעה א,א והלבין והנה צ״ל: הנה

 יאכל כו׳ צ״ע שמו שהוא ששמו
 במה דמה א, ג כו׳ כו׳ צ״ע

 שעושין כו׳ צ״ע קדש שהשליח כשהשליח
 אלא בו׳ צ״ע א,ד כו׳ כו׳ צ״ע
ג מכרזת א״ע ע׳׳ע  כו׳ בו׳(השני) צ״ע ב,

. ענין בפ״ע - פי׳ סיום הכתוב. ואיידי וגבורה בד״ה מה באג״ה ד״ה מה  הזה אל יצא.
 דזוטר - נצטרף להקודם ב, ד ככולה כו׳ צ״ע

 לנוק׳ שהוא בבחי׳ נה״י ראה פע״ח שער העמידה רפי׳׳ז ג, א אדם להוי׳ כי אדם להוי׳ אדם
 הסדר נפיק ג, ב לנשמתא כו׳ צ״ע
. והמצות צ״ע . ו נ  כשלימות אם אי

 להוליד נ״ע ג,ד ברעותא וחיצוניות וחיצונית
 אלו מ״ש במ״ש

 נ״ע

 פל,ודי ד, א דב״ב ע״כ) בענין החצע״ג שלא במקומו
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 הסכמות
 הדבניפ המאורות הגדולים הגאונים המפורסמים חכמי ורבני מדינת דייסין יע״א

 נודעה יד ה׳ את עבדו בחירו נשיא אלקים אשר היה בתוכינו. עד
 עת כ״י ב״א ל״מנוחתו לפ״ק עיר עז לנו כרכא דכולא ביה
 תועפות הדר גאוני בכולי תלמודא ושיטות המפרשים לגדולי הראשונים
 והאחרונים ז״ל ככתבם וכלשונם על פיו יבואו ויצאו כחצי גבור
 שנונים. וספרי הפוסקים קמאי ובתראי על פיו שגורים ופתוחים כיונים.
 וחיקור דין ולשמוע בלמודים כפלפולים ערבים וחדודים מנופת מתוקים
 ומזהב ופז נחמדים מלפניו בכל הארץ יצאו בקו השוה לכל נפש אור
 ליהודים ובפנימיות התורה סודותיה ורזיה הנשמע כמוהו צופה ויודע
 סתריה בה הפליא עצה הגדיל תושי׳ ובכל תנועה ותנועה מינה לא
 יזוע. וכי יבאו שרידי עם ה׳ לבקר בהיכלו לחזות בנועם ה׳ הופיע
 עליהם מדבש וחלב תחת לשונו. ובמקהלות בחגים ובשבתות ובמועדים
 דרש דרש ברוח קדשו ועד אל אלים ידבר נפלאות לפקוח עינים
 עוורות בידיעה דמארי עלמא ובמועצות ודעת יהב חכמתא וארחץ
 לב״נ בפולחנא דמרן דבשמיא. והכל בבניין שלם מיוסד ע״פ למודי
 האריז״ל וספרי חכמת האמת הלא הוא בישראל גדול שמו הגאון
 האמיתי איש אלקים קדוש מוהרר״ר שניאור זלמן נ״ע איתן
 מושבו בק״ק לאדי באו ונחזיק טובה לצאצאיו הקדושים אשר טרחו
 ועמלו להגיה הכתבים שהשאיר אחריו ברכה ולהעמיד על מכונם.
 ולבאר המראה מקומות במדרשי חז״ל ובזוה״ק ובתיקונים וספרי חכמת
 האמת. והן עתה מאת ה׳ היתה שלא תהא זו תורה חתומה וגנוזה בקרן
 זוית. קמו ונתעודדו ונתעוררו בניו הנעימים אחים ורעים אלופים
 ומיודעים בכתר שם טוב העולה על גביהן מופלגים בחכמה ומסולאים
 בי״ש כבוד הרב מהרי״ל והרב מהרחש״ז שי׳ בני הרב המפורסם וכו׳
 כ״ש מוהרמ״מ נ״י הזילו זהב מכיסם להעלות הדברים היקרים האלה
 על משבחי הדפוס ולהפיצם בישראל וזאת התעודה לפנים בישראל כל
 איש חובר חיבור או מוציא תעלומה לאורה בספרי הקדש איש איש
 מבית ישראל אשר ידבנו לבו יתייצב על פתח שער הספר ההוא
 לפרסומא מילתא דאיסורא שלא יבאו זולתו להדפיס כמוהו עד משר
 זמן הראוי והגון בכדי שלא יבאו עוסקי במלאכת הקדש לבית ההפסד
 ודו. ולהודעה כזאת יקרא בפי בני העולם הסכמה. ואי לזאת אותנו
 אלה העולים בהסכמה (בשם המושאל לסוגיין דעלמא כאמור) באנו מן
 המודיעים וככרוזא קרי השמרו לכם בית ישראל מלהדפיס הספר הלזה
 וכן למוכר ולקונה יחוש לעצמו ולנפשו מבלעדי רשות האחים הרבנים
 הנ״ל משד עשרים וה׳ שנה מיום כלות הדפוס של האחי׳ הנ״ל את
 הספר הזה. ואשר ח״ו לא ישמעו אל דברינו אלה. הנה הם עוברים את
 פי ה׳ והיא לא תצלח לא ביד מסיגי הגבול ולא לההוגים בספרים ההם
 כידוע ליודעים עניו מצוה הבאה בעבירה ח״ו. מלבד שחלילה
 להמדפים לעבור על פקודת נימוסי הממשלה הטובה שחיבור המחודש
 איו רשות לשום אדם לעשות כמוהו בדפוס תוך כ״ה שנים בלא רשות

 המחבר והשומע לדברינו אלה ויאמר אמן יתברד מאלקי אמך
 יום ג׳ י״ב סיון שנת תר״ח:

 נאום יצחק אייזיק בלא׳׳א מוהרר״מ הלוי עפשטיין פ״ק האמי׳:

 בכל דור ודור חייב אדם מישראל לברד על המאור. אשר הקים לנו
 יוצר המאורות להאיר עינינו בתורתו ועבודתו כמארז״ל איו דור
 וכו׳ והיה לנו לעינים ובדורינו זה בצפיתנו צפינו אור רב אור נערב
 אשר האיר לנו חד חד בדרא שר התורה נר מצוה ואור תורה גליא
 לדרעי׳ ונפל נהורא אדמו״ר איש אלקים קדוש מוה׳ שניאור זלמן
 נבג״מ מוקמי לי׳ מן שמיא לאנהרא עיינין דמן חבריא. אור צח
 ומצוחצח מבהיק נבדק לעייניו אור המאיר לעיני כל ישראל בקדושתו
 ורבים השיב מעון באמרי נועם אשר הוציא מפיו הקדוש פה מפיק
 מרגלאין קדישין אשר דרש דרש ונאמרו דבריו בהקהל ולתקן נשמת
 החרדים לדבר ה׳ היחיד כיחודו הסיר המסוה והארץ האירה מכבודו.
 ויגלה אור אלקי בעולם דמעיקרא מכסיא והשתא מגליא ואחריו השאיר
 ברכה הני ספרא דבי רב להאיר ענפי הקדושה הרואה אומר ברקאי
 באמרי יאי אותיותם יצהירו להלהיב הלבבות ולקרב לבן של ישראל אל
 אביהם שבשמים. באו ונחזיק טובה לצאצאיו גזע קדושים אשר דברי
 חמודות אלו הי׳ חמדה גנוזה באמתחתם. והמה ביגיעם בתבונתם. סדרו
 הדברים הקדושים על סדר הפרשיות ומגלות שנתונים לכתוב ובארו
 בהם באר רחובות. והגה״ה הנכונה ואמיתית להוציא לאור הדפום בק״ק
 דטאמיר לטוב בית ישראל למען ישמעו ולמען ילמדו מכל הרמז
 הנרמז בדברים הקדושים ההם ובשם יקראו להם לקוטי חודה והנה
 קדמונים אחזו שער קדים לגדור גדר בפני עושי עולה בהשגת גבול
 ממציאי לאור איזה כתבי קדש וגזרו אומר על כל המדפיסים שיזהרו
 מלהדפיס שנית הספר הנדפס עד מלאת משר השנים אשר גבלו בערר
 הראוי לפי דעתם וטעמם ונמוקם עמם. כמבואר בתשו׳ רש״ל בדין עני
 המהפד כו׳ אשר לזאת אנו שליחותייהו דקמאי עבדינן. להזהיר
 לזהירים בגזרת התורה והמצוה שחלילה לשום בר ישראל להדפיס
 ספר לקוטי תורה הנזכר שנית עד מלאת עשרים וחמשה שנים מיום
 דלמטה. מבלי רשות הרבנים המביאים הספר לבית הדפוס האחים מוה׳
 יהודא ליב נ״י ומוה׳ חיים שניאור זלמן נ״י בני הרב המפורסם וכו׳
 כ״ש מוהרמ״מ נ״י וחלילה לעדת ה׳ להיות מכפויי טובה אשר הטיבו
 המביאים הספר הקדוש לבית הדפוס ולגרום היזק כו׳ ונמצא שלוחי
 מצוה נזקין ולא נעלם מעיני המדפיסים פקודת הממשלה הטובה
 ואזהרתו על השגת גבול המביאים ספרים לבית הדפוס ויען כי לא
 ניחא ליה לאינש להשיג גבול או לסייע לאנשים עושי הרע בשום סיוע
 לזאת דברינו מועטים. שומע אמרי אל ונזהר ברכות יחולו על ראשו
 ימים יארד בטוב ושנים בנעימים ונזכו לימים אשר לא ילמדו עוד איש
 את רעהו כי כולם ידעו את ה׳ למקטנם עד גדולם. כה עתירת נפש

 עני שבישראל מצפה ישועת ה׳ כהרף עין:

 יום א׳ טו״ב סיון שנת תר״ח פה״ק באברוסק:

 נאום הקטן בריר מרדכי בלאאמ״ו הרב המנוח מוה׳ אליעזר ז״ל



 42 הסכמות

י כבוד הרבנים הגאונים המפורסמים חכמי דודינו שיחי׳ אין ר ב  ד
 צריכין חיזוק. אך לאפושי גברא באנו. ולמלאות רצון הרבנים
 המביאים לבית הדפוס הספר הקדוש לקוטי תורה. אשר דרשו מאתנו
 שנבוא בתור הבאים על הסכמות ההדפסה. להזהיר ולגדור גדר בפני
 עושי עולה לבל ימעלו מעל לגרום להם היזק ח״ו ומודעת זאת אשר
 מרוב הסיבות ומאורעות שחלפו ועברו. ספו תמו הרבה מכתבי קדש של
 כבוד אביהם זקינם אדונינו מורינו ורבעו הקדוש נ״ע זי״ע. ולא נשארו
 כי אם ההעתקות המפוזרות אחת הנה ואחת הנה. וממילא מובן לכל
 כמה הוצאות עלה להם עד אשר נלקטו אחד לאחד. וכמה וכמה טרחות
 ויגיעות אשר היה בזה לאספם ולחברם ולהגיהם כהגי׳ה הנכונה
 והאמיתית בעיון ודקדוק הטיב ועתה אשר זכו להוצא הכ״ק לאור
 הדפוס לטוב בית ישראל למען ישמעו ולמען ילמדו. הוכרחו להזיל זהב
 מכיסם פד עצום (כנודע שהוצאת הדפוס בעתים הללו ביוקר מכאשר
 היה מלפנים) ולזאת באנו להזהיר בגזירת התורה והמצוה ופקודי
 הממשלה הטובה שחלילה חלילה לכל איש מבית ישראל להדפיס הכ״ק
 הנקראים בשמם לקוטי תורה לא בעצמו ולא ע״י גירא דיליה לא מיני׳
 ולא מקצתו בלתי רשות הרבנים אשר אספם וחיברם ואשר הביאם לבית
 הדפוס כי שלהם היא שזכו מבית אא״ז מורינו ורבינו ז״ל. והרי יכול
 האדם לאסור הנאות ספרו על אחרים אפילו הם בסוף העולם. ובאמת
 אינן צריכים לאזהרתינו רק. לפרסומי מילתא דאיסורא שלהם שאסרו
 על המסיגי גבול ובאנו גם אנחנו באיסור כולל ואיסורי מוסיף על עושי
 עול ולא ישמע אל דברינו אלה. והשומע לדברי בקשות הרבנים
 ולדברינו ישכון בטח ושאנן עד ביאת ינון ותבא עליו ברכת טוב ובאנו

 עה״ח יום ד׳ י״ג מיון שנת תר״ח:

ע ז״ל עטי׳ מ״צ דק״ק וויטעפםק ט ן נ ת ה בהרב מוה׳ נ י ע ש  נאום י

ף מו״צ דק״ק דובראוונע: ס ו ה כמהו׳ י מ ל  ונאום ש

ר ז״ל הלוי מ״צ דק״ק פאריטש: י א ל בא״א מוה׳ מ ל  ונאום ה

ן במהר״ה מ״צ דק״ק לעפלי׳: מ ל ה ז מ ל  ונאום ש

ל עת וזמן לכל חפץ. חפץ ה׳ ברחמיו לזכות את ישראל להאיר כ  ל
 עיניהם באור תורה יצא מפה קדוש ה׳ יתהלל. כבוד קדושת
 אדמו״ר הרב גאון ישראל האמיתי רשכבה״ג הטהור והקדוש מוה׳
ן נ״ע זי״ע. אשר דרש דרש במקהלות רבים לאלפים מ ל ר ז ו א י נ  ש
 לקרב לבבם של ישראל לאבינו שבשמים. בעריכות מתיקות התורה
 כידוע לכל אשר זכו לשמוע דבריו דברי אלקים חיים. ותהי רוחם רוח
 נדיבה לאהבה ויראת ה׳ לחיים באיש איש כפי מדתו אשר שמעה אזנו
 ותבין לה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הן כל אלה בהיות מלאן־
 ה׳ בתוכינו. ואף כי עתה דאשתכח בכולהו עלמין. השאיר לנו ברכה
 מה שנמצאו בכתובים דברים הקדושים ויגעו וסדרו הדברים על סדר
 פרשיות התורה. וביארו בהם הגהות בין שני חצאי עיגולים ומראה
 מקומות ליהודים היתה אורה. דהושים לכל חפציהם רזי וסתרי תורה
 העומדי׳ ברומו של עולם העטיפם והלבישם ללמד חכמה ודעת על מה
 אדניה הוטבעו בעבודת ה׳ ושפיכות נפש בתפלה מקרב איש ולב עמוק.
 והעיר ה׳ את רוח כבוד הרבנים הגדולי׳ המופלגים המפורסמי׳ קדושי
 עליון לזכות לרבים וכן שלמים הכוספים לרוות צמאונם לדברי אלקים
 חייט אשריהם ואשרי חלקם. והמה דרשו ממני לבוא בתוד הבאים על
 ההסכמות ההדפסה. ואני לעצמי מה אני ומה כוחי בושתי ונכלמתי
 להיות נצב בפתח השער על ספר הקדוש הזה וחוששני נמי לרמות
 ריחא. אד לא אוכל להשיב פני הרבנים הגדולים הנ״ל ובאמת לא
 להסכמה צריך. ולא נצרכה כ״א לגדור גדר בפני מסיגי גבול המדפיסי׳
 הנ״ל כפי חוק הממשלה הטובה ובפרט בנ״ד הוא מעיקר הדין שאסור
 להשיג גבול מחבר הפפר להדפיס בלא רצונו וגזל גמור הוא. והוא
 הדיי והוא הטעם לאשר זבו בתורת ירושה שגזל גמור להסיג גבולם
 ה״ו להדפיס שלא מדעתם. הן לזאת הנני סניף להרבנים המאה״ג
 העולים בהסכמה לגדור גדר בפני עושי עול שחלילה חלילה להדפיס
 ספר הקדוש הנ״ל כולו או מקצתו מיום כלות הדפום משד עשרים
 וחמש שנה בלי רשות המדפיסים הרבנים הנזכרים בפתח השער בספר
 לקו״ת ולמזהיר ונזהר שלומים כמו נהר ותעב״ט. ובאתי עה״ח יום ב׳

 י״ד אייר שנת תר״ח פ״ק וויטעפסק:

ק במוהר״מ בהר״ד ז״ל אב״ד דק״ק וויטעפסק י ז י י ק א ח צ  נאום י
 ודק״ק אשטראווני:



ב  הסכמות כ
 הרבנים המאורות הגדולים הגאונים המפורסמים חכמי ורבני מדינת דייסין יע״א

ה יד ה׳ את עבדו בחירו נשיא אלקים אשר היה בתוכנו. עד עת ע ד ו  נ
 כ״י ב״א ל״מנוחתו לפ״ק עיר עז לנו כרכא דכולא ביה
 תועפות הדר גאונו בכולי תלמודא ושיטות המפרשים לגדולי הראשונים
 והאחרונים ז״ל ככתבם וכלשונם על פיו יבואו ויצאו כחצי גבור שנונים
 בפפרי הפוסקים קמאי ובתראי על פיו שגורים ופתוחים ביונים. וחיקור
 דין ולשמוע בלמודים בפלפולים ערבים והדודים מנופת מתוקים ומזהב
 ופז נחמדים מלפניו בכל הארץ יצאו בקו השוה לכל נפש אור ליהודים
 ובפנימיות התורה סודותיה ורזיה הנשמע כמוהו צופה ויודע סתריה בה
 הפליא עצה הגדיל תושי׳ ובכל תנועה ותנועה מינה לא יזוע. וכי יבאו
 שרידי עם ה׳ לבקר בהיכלו לחזות בנועם ה׳ הופיע עליהם מדבש וחלב
 תחת לשונו. ובמקהלות בחגים ובשבתות ובמועדים דרש דרש ברוח
 קדשו ועד אל אלים ידבר נפלאות לפקוח עינים עוורות בידיעה דמארי
 עלמא ובמועצות ודעת יהב חכמתא וארחין לב״נ בפולחנא דמרן
 דבשמיא. והכל בבניין שלם מיוסד ע״פ למודי האריז״ל וספרי חכמת
 האמת הלא הוא בישראל גדול שמו הגאון האמיתי איש אלקים קדוש
ן נ״ע איתן מושבו בק״ק לאדי באו ונחזיק מ ל ר ז ו א י נ  מוהר״ר ש
 טובה לצאצאיו הקדושים אשר טרחו ועמלו להגיה הכתבים שהשאיר
 אחריו ברכה ולהעמיד על מכונם. ולבאר המראה מקומות במדרשי חז״ל
 ובזוה״ק ובתיקונים וספרי חכמי האמת. והן עתה מאת ה׳ היתה שלא
 תהא זו תורה חתומה וגנוזה בקרן זוית. קמו ונתעודדו ונתעוררו בניו
 הנעימים אחים ורעים אלופים ומיודעים בכתר שם טוב העולה על גביהן
 מופלגים בחכמה ומסולאים בי״ש בני הרב המפורסם קדוש עליון אדוננו
 מורינו ורבינו הגאון הגדול החסיד והעניו אור עולם מופת הדור איש
 אלקים קדוש וטהור עטרת תפארת ישראל כ״ק שם תפארתו מוהר״ר
ל נבג״מ. הזילו זהב מכיסם לעלות הדברים היקרים י ד נ ע ם מ ח נ  מ
 האלה על משבחי הדפוס ולהפיצם בישראל וזאת התעודה לפנים
 בישראל כל איש חובר חבור או מוציא תעלומה לאורה בספרי הקדש
 איש איש מבית ישראל אשר ידבנו לבו יתייצב על פתח שער הספר
 ההוא לפרסומא מילתא דאיסורא שלא יבאו זולתו להדפיס כמוהו עד
 משד זמן הראוי והגון בכדי שלא יבאו עוסקי במלאכת הקדש לבית
 ההפסד ח״ו. ולהודעה כזאת יקרא בפי בני העולם בשם הסכמה. ואי
 לזאת אותנו אלה העולים בהסכמה (בשם המושאל לםוגיין דעלמא
 כאמור) באנו מן המודיעים ובכרוזא קרי השמרו לכם בית ישראל
 מלהדפיס הספר הלזה וכן למוכר ולקונה יחוש לעצמו ולנפשו מבלעדי
 רשות האחים הרבנים הנ״ל משד עשרים וה׳ שנה מיום כלות הדפוס של
 האחי׳ הנ״ל את הספר הזה. ואשר ח״ו לא ישמעו אל דברינו אלה. הנה
 הם עוברים את פי ה׳ והיא לא תצלח לא ביד מסיגי הגבול ולא לההוגים
 בספרים ההם כידוע ליודעים ענין מצוה הבאה בעבירה ח״ו. מלבד
 שחלילה להמדפים לעבור על פקודת נימוסי הממשלה הטובה שחיבור
 המחודש אין רשות לשום אדם לעשות כמוהו בדפוס תוד כ״ה שנים בלא

 רשות המחבר והשומע לדברינו אלה ויאמר אמן יתברד מאלקי אמן:
 יום ג׳ י״ב סיון שנת תר״ח:

ק בלא״א מוהרר״מ הלוי עפשטיין פ״ק האמי׳ י ז י י ק א ח צ  נאום י

ל דור ודור חייב אדם מישראל לברר על המאור. אשר הקים לנו כ  ב
 יוצר המאורות להאיר עינינו בתורתו ועבודתו כמארז״ל אין דור
 וכו׳ והיה לנו לעינים ובדורנו זה בצפיתנו צפינו אור רב אור נערב אשר
 האיר לנו חד בדרא שר התורה נר מצוה ואור תורה גליא לדרעי׳ ונפל
ן נבג״מ מוקמי מ ל ר ז ו א י נ  נהורא אדמו״ר איש אלקים קדוש מוה׳ ש
 לי׳ מן שמיא לאנהרא עיינין דמן חבריא אור צח ומצוחצח מבהיק נבדק
 לעייניז אור המאיר לעיני כל ישראל בקדושתו ורבים השיב מעון באמרי
 נועם אשר הוציא מפיו הקדוש פה מפיק מרגלאין קדישין אשר דרש
 דרש ונאמרו דבריו בהקהל ולתקן נשמת החרדים לדבר ה׳ היחיד
 כיחודו הסיר המסוה והארץ האירה מכבודו. ויגלה אור אלקי בעולם
 דמעיקרא מכסיא והשתא מגליא ואחריו השאיר ברכה הני ספרא דבי רב
 להאיר ענפי הקדושה הרואה אומר ברקאי באמרי יאי אותיותם יצהירו
 להלהיב הלבבות ולקרב לבן של ישראל אל אביהם שבשמים. באו ונחזיק
 טובה לצאצאיו גזע קדושים אשר דברי חמודות אלו הי׳ חמדה גנוזה
 באמתחתם. והמה ביגיעם בתבונתם. סדרו הדברים הקדושים על סדר
 הפרשיות ומגלות שנתונים לכתוב ובארו בהם באר רחובות. והג״ה
 הנכונה ואמיתית להוציא לאור הדפוס בק״ק זיטאמיר לטוב בית ישראל
 למען ישמעו ולמען ילמדו מכל הרמז הנרמז בדברים הקדושים ההם
 ובשם יקראו להם לקוטי תורה והנה קדמונים אחזו שער קדים לגדור
 גדר בפני עושי עולה בהשגת גבול ממציאי לאור איזה כתבי קדש וגזרו
 אומר על כל המדפיסים שיזהרו מלהדפיס שנית הספר הנדפס עד מלאת
 משר השנים אשר גבלו בערד הראוי לפי דעתם וטעמם ונמקום עמם.
 כמבואר בתשו׳ רש״ל בדין עני המהפד כו׳ אשר לזאת אנן שליחותייהו
 דקמאי עבדינן להזהיר לזהירים בגזרת התורה והמצוה שחלילה לשום
 בר ישראל להדפיס ספר לקוטי תורה הנזכר שנית עד מלאת עשרים
 וחמשה שנים מיום דלמטה. מבלי רשות האחים הרבנים המופלגים
 והוותיקים קדושי עליון כו׳ המביאים הספר לבית הדפוס בני הרב
 המפורסם קדוש עליון אדוננו מורנו ורבינו הגאון הגדול החסיד והעניו
 אור עולם מופת הדור איש אלקים קדוש וטהור עטרת תפארח ישראל
ל נבג״מ וחלילה לעדת ה׳ י ד נ ע ם מ ח נ  כ״ק שם תפארתו מוהר״ר מ
 להיות מכפויי טובה אשר הטיבו המביאי׳ הספר הקדוש לבית הדפוס
 ולגרום היזק כו׳ ונמצא שלוחי מצוה נזקין ולא נעלם מעיני המדפיסים
 פקודת הממשלה הטובה ואזהרתו על השגת גבול המביאים ספרים לבית
 הדפוס ויען כי לא ניחא ליה לאינש להשיג גבול או לסייע לאנשים עושי
 הרע בשום סיוע לזאת דברינו מועטים. שומע אמרי אל ונזהר ברכות
 יחולו על ראשו יאריר ימים בטוב ושנים בנעימים ונזכו לימים אשר לא
 ילמדו עוד איש את רעהו כי כולם ידעו את ה׳ למקטנם עד גדולם. כה

 עתירת נפש עני שבישראל מצפה לישועת ה׳ כהרף עין.

 יום א׳ טוב סיון שנת תר״ח פה״ק באברויסק:

ר ז״ל ז ע י ל י בלאאמ״ו הרב המנוח מוה׳ א כ ד ר ר מ ו ר  נאום הקטו ב

 וזאת חתימת כבוד הרבנים המופלגים הגדולים והוותיקים גאוני חכמי זמנינו שליט״א שגדרו והוסיפו על הסכמת הראשונים ככל הנ״ל חמש ועשרים
 שנה מעת הדפסת פעם שנית דעתה.

ן במוהר״ש ז״ל ראב״ד דק״ק פאליצק מ ל ר ז ו א י נ ן חן ז״ל. ראב״ד טשערניהאוו נאום ש נ ח ל ץ במהו׳ א ר  נאום פ
ף במוהר״א ז״ל ראב״ד קרימענצוק ס ו  ונאום י
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 דברי כבוד הרבנים הגאונים המפורסמים חכמי דודינו שיחי׳ אין
 צריכין חיזוק• אד לאפושי גברא באנו. ולמלאות רצון הרבנים
 המביאים לבית הדפוס הפפר הקדוש לקוטי תודה. אשר דרשו מאתנו
 שנבוא בתוד הבאים על הסכמות ההדפסה. להזהיר ולגדור גדר בפני
 עושי עולה לבל ימעלו מעל לגרום להם היזק ח׳׳ו ומודעת זאת אשר
 מרוב הסיבות ומאורעות שחלפו ועברו. ספו תמו הרבה מכתבי קדש של
 כבוד אביהם זקינם אדונינו מורינו ורבינו הקדוש נ״ע זי״ע. ולא נשארו
 כי אם ההעתקות המפוזרות אחת הנה ואחת הנה. וממילא מובן לכל כמה
 הוצאות עלה להם עד אשר נלקטו אחד לאחד. וכמה וכמה טרחות
 ויגיעות אשר היה בזה לאספם ולחברם ולהגיהם בהג״ה הנכונה
 והאמיתית בעיון ודקדוק הטיב ועתה אשר זכו להוצא הפיק לאור הדפוס
 לטוב בית ישראל למען ישמעו ולמען ילמדו. הוכרחו להזיל זהב מכיסם
 םד עצום (כנודע שהוצאת הדפוס בעתים הללו ביוקר מכאשר היה
 מלפנים) ולזאת באנו להזהיר בגזירת התורה והמצוה ופקודי הממשלה
 הטובה שחלילה חלילה לכל איש מבית ישראל להדפיס הכ״ק הנקראים
 בשמם לקוטי תורה לא בעצמו ולא ע״י גירא דיליה לא מיני׳ ולא מקצתו
 בלתי רשות הרבנים אשר אספם וחיברם ואשר הביאם לבית הדפוס כי
 שלהם היא שזכו מבית אא״ז מורינו ורבינו ז״ל. והרי יכול האדם לאסור
 הנאות ספרו על אחרים אפילו הם בסוף העולם. ובאמת אינן צריכים
 לאזהרתינו רק לפרסומי מילתא דאיסורא שלהם שאסרו על המםיגי גבול
 ובאנו גם אנחנו באיסור כולל ואיסור מוסיף על עושי עול ולא ישמע אל
 דברינו אלה. והשומע לדברי בקשות הרבנים ולדברינו ישכון בטח ושאנן
 עד ביאת ינון ותבא עליו ברכת טוב ובאנו עה״ח יום ד׳ י״ג םיון שנת

 תר״ח:

 נאום ישעיה בהר׳ מו׳ נתן נטע ז״ל עטי׳ מ״צ דק״ק וויטעפסק

 ונאום שלמה במהו׳ יוסף מו״צ דק״ק דובראוונע:

 ונאום הלל בא״א מוה׳ מאיר ז״ל הלוי מ״צ דק״ק פאריטש:

 ונאום שלמה זלמן במהר״ה מ״צ דק״ק לעפלי׳:

 לכל עת וזמן לכל חפץ. חפץ ה׳ ברחמיו לזכות את ישראל להאיר
 עיניהם באור תורה יצא מפה קדוש ה׳ יתהלל. כבוד קדושת
 אדמו״ר הרב הגאון האמיתי רשכבה״ג הטהור והקדוש מוה׳ שניאור
 זלמן נ״ע זי״ע. אשר דרש דרש במקהלות רבים לאלפים לקרב לבבם
 של ישראל לאבינו שבשמים. בעריכות מתיקות התורה כידוע לכל אשר
 זכו לשמוע דבריו דברי אלקים חיים. ותהי רוחם רוח נדיבה לאהבה
 ויראת ה׳ לחיים באיש איש כפי מדתו אשר שמעה אזנו ותבין לה אשר
 יעשה אותם האדם וחי בהם. הן כל אלה בהיות מלאד ה׳ בתוכינו. ואף
 כי עתה דאשתכח בכולהו עלמין. השאיר לנו ברכה מה שנמצאו
 בכתובים דברים הקדושים ויגעו וסדרו הדברים על סדר פרשיות
 התורה. וביארו בהם הגהות בין שני חצאי עיגולים ומראה מקומות
 ליהודים היתה אורה. דרושים לכל חפציהם רזי וסתרי תורה העומדי׳
 ברומו של עולם העטיפם והלבישם ללמד חכמה ודעת על מה אדניה
 הוטבעו בעבודת ה׳ ושפיכות נפש בתפלה מקרב איש ולב עמוק. והעיר
 ה׳ את רוח כבוד הרבנים הגדולי׳ המופלגים המפורסמי׳ קדושי עליון
 לזכות לרבים וכן שלמים הכוספים לרוות צמאונם לדברי אלקים חיים
 אשריהם ואשרי חלקם. והמה דרשו ממני לבוא בתור הבאים על
 ההסכמות ההדפסה. ואני לעצמי מה אני ומה כוחי בושתי ונכלמתי
 להיות נצב בפתח השער על ספר הקדוש הזה וחוששני נמי לרמות
 רוחא• אד לא אוכל להשיב פני הרבנים הגדולים הנ״ל ובאמת לא
 להסכמה צריד. ולא נצרכה כ״א לגדור גדר בפני מסיגי גבול המדפיסי׳
 הנ״ל כפי חוק הממשלה הטובה ובפרט בנייד הוא מעיקר הדין שאסור
 להשיג גבול מחבר הספר להדפיס בלא רצונו וגזל גמור הוא. והוא הדין
 והואל הטעם לאשר זכו בתורת ירושה שגזל גמור להסיג גבולם ח״ו
 להדפיס שלא מדעתם. הן לזאת הנני סניף להרבנים המאה״ג העולים
 בהסכמה לגדור גדר בפני עושי עול שחלילה חלילה להדפיס ספר
 הקדוש הנ״ל כולו או מקצתו מיום כלות הדפוס משד עשרים וחמש שנה
 בלי רשות המדפיסים הרבנים הנזכרים שליט״א ולמזהיר ונזהר שלומים

 כמו נהר ותעב״ט.

 ובאתי עה״ח יום ב׳ י״ד אייר שנת תר״ח פ״ק וויטעפסק:

 נאום יצחק אייזיק במוהר״מ בהר״ד ז״ל אב״ד דק״ק וויטעפסק
 ודק״ק אשטראווני:



ג  כ

ה ב  מודעה ר
 שנפרסה בהוצאת ווילנא, תרפ״ח, ולראשונה ווילנא, תרם״ד.

ת הננו להודיע אשר ת״ל הוספנו עתה להגיה את כל הדרושים אשר בספר הקדוש הזה בהגהה א ז  ו
 מדויקת מאד ונתקנו הרבה תיקונים נחוצים אשר בעזרת השם יתברך יאירו עיני העוסקים
 בו להאיר נפשם כאמיתית הכוונה. גם נתוםפו הרבה הגהות אשר היו מוכנות לדפוס ובשגגת המעתיקים
 נשמטו בדפוס הראשון ואחריו בכל הדפוסים. את ההגהות האלה הוספנו עתה. ההגהה
 רוב גדול הוא מגוף כתי״ק. ואשר אינו נמצא אצלנו גון! כתי״ק הנהנו מהרבה העתקות אשר נמצא אצלנו
ר ר ב  ואשר השגנו העתקות נאמנות שיכולים לסמוך עליהן. ואחר כל זה יגענו הרבה ל
מה ובזהירות יתירה בשיקול הדעת לכוון בעזרתו יתברך אל אמיתית יעה עצו ג  וללבן בי
 הדבר. ובאשר אי אפשר לדפוס בלי טעות כלל ואחר רבוי ההשתדלות הן מצדנו והן מצד המדפיסים

 נמצאים עוד איזה טעותים לזאת עשינו לוח התיקון בסוף חלק הב/

 דפוסי הםפר לקוטי תורה*
 דק״ק וויטעבסק ודק״ק אשטראווני(יום ב׳ י״ד אייר תר״ח). הסכמה מיום
 ד׳ יג׳ סיון תר״ח ובאו על החתום: ישעי׳ בהרב מו״ה נתן נטע מ״ץ דק״ק
ת דק״ק דובראוונע, הלל בא׳׳א מוה׳  ווויטעפסק, שלמה כמהו׳ יוסף מ
ת דק״ק פאריטש, שלמה זלמן במהור״ה מ״ץ דק״ק  מאיר ז״ל הלוי מ

 לעפלי׳.

 הוספות: קיצור מד״ה ראו כי הי, קיצור ע״פ ולא תשבית, קיצור
 מהביאור לד׳׳ה בהעלותר, קיצור מדיה כי כארץ, קיצור ע״פ הנף יפה.

 (ד״ה) להבין מ״ש באוצ״ח בתחלתו.

 לוח התיקון - לא נמצא בטופסים שראיתי.

. ובהגהות . נדפס מחדש . . שלשה רגלים ור״ה ויו״כ מפי . .  ב. כנ״ל .
 אמתיות ונתקנו בפנים ואחרי כל חלק נדפס ההוספות עליו הובא לבה״ד
 ע׳׳י ר׳ שמואל בצלאל נ״» ב״ר שלום שבתי שעפטיל בדפוס הרבני מהו׳

 אברהם שלום נ״י שאדאוו בזיטאמיר בשנת תרכ״ו לפ״ק.

 2°. (4/ ח, נ״ד דף(ויקרא): (1/ צ״ו דף(במדבר); (2/ ק׳ דף(דברים):
 (1/ נ״א דף (שיר השירים). בשולי השערים - כנ״ל בהוצאה הראשונה.

 בשער לשיר השירים: ספר לקוטי תורה על מגלת שיר השירים.

 בראש חלק ויקרא: לוח המפתחות (לכל החלקים). ההסכמות הנ״ל.
 ״וזאת חתימת כבוד הרבנים . . שליט״א שגדרו והוסיפו על הסכמת
 הראשונים ככל הנ״ל חמש ועשרים שנה מעת הדפסת פעם שנית דעתה״.
 והחתומים־: פרץ במוה׳ אלחנן חן ז״ל ראב״ד דק״ק טשערניחאוו, יוסף
 במוהר״א ז״ל ראב״ד דק״ק קרימענצוק, שניאור זלמן במוהר״ש ז״ל ראב״ד

 דק״ק פאליצק.

 בההסכמות - כמה שינוים [מהם ששינו(בהזכרת שם ה״צמח צדק״)
 נ״י — לנבג״מ. אף שתאריד ההסכמות נשאר בלי שינוי!]

 4) ראה אודותו ״התמים״ ח״א ע׳ סז ואילך.
 5) ראה אודותם - בית רבי ח״ב וח״ג שם.

 א. לקוטי תורה מספר ויקרא . . על סדרי פרשיות התורה ועל שלשה
. שניאור זלמן נבג״מ הובא לבית הדפום במצות ובהוצאות . י פ  רגלים מ
 האחים המופלגים הוותיקים כבוד מהו׳ יהודה ליב נ״י ומהו׳ חיים שניאור
 זלמן נ״י בני הרב מוה׳ מנחם מענדיל נ״יי: בדפוס האחים מוה׳ חנינא
 ליפא ומוה׳ אריה ליב ומוה׳ יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא

 בזיטאמיר בשנת תר״ח לפ״ק.

 רשיון הצענזאר מיום הראשון לחדש אווגופט 1847 (תר״ז).

 2°. ויקרא:(1) ח, נ׳ דף.

. מספר . : ף . מספר דברים:(1), ק׳ ד . : ף . מספר במדבר:(1) צ״ו ד . 
 שיר השירים: נא דף. לכל ספר שער מיוחד. בשער לחלק במדבר נשמטו
 התיבות: הובא . . מענדיל נ״י. בשולי כל שער שם הספר מקום ושנת
 (1848) הדפוס - ברוסית. ושזהו חלק שניי(בשער דספר ויקרא).. חמישי

 (בשער דשיר השירים).

 *א. הוספות לספר לקוטי תורה. שחיבר הרב הגאון וכו׳ כקש״ת
 מוהר״ר שניאור זלמן נבג״מ. היינו הסכמות קיצורים ולוח התיקון. בדפוס

. בזיטאמיר בשנת תרי״א לפ״ק. . 

 רשיון הצענזאר הוא משנת 1849.

 2°. ז׳ דף.

. אליעזר דל . ... הקטן ברור מרדכי בלאאמ״ו  כולל: הסכמות3
. הלוי עפשטייו  (יום א׳ טו״ב סיון תר״ח פה״ק באברוסק). יצחק אייזיק .
 פ״ק האמי׳(יום ג׳ י״ב סיון תר״ח). יצחק אייזיק במהור״מ בהר״ר דל אב״ד

 •) השם לקו״ת נזכר בתורה אור: פוד, קידד, קטוב, קיזז־, קיחג(ב״פ) קיחד (ג״פ) קיטב
 (ד״פ). בלקו״ת בנאד(כמה פעמים).

 1) כ״ק אדמו״ר ה,צמח צדק״.
 2) בהמשך לס׳ תורה אור - שהוא ע״ס בראישת שמות. ראה מכתב כ״ק מו״ח אדמר׳ר

.vi זצוקללה״ה נבג״מ ד״ע הנדפס לעיל ע׳ 
 3) אודות הרבנים המסכימים - ראה בית רבי ח״א פכ״ו. ח״ב פ״ח. ח״ג פ״י.



 דפוסי הספר לקוטי תורה

 . . פוטוגרפיא מהוצאת ווילנא, תרס״ד . . הוכנסו בפנים כל
. א) מפתח כללי לכל החלקים . הוספנו . . ן ו י ל . בשולי הג  התיקונים .
 . . ב) אגרת הקודש . . אדמו״ר ״צמח צדק״ . . ג) אגרת הקודש . .
 אדמו״ר (מהוריי״צ).. ד) מפתח ענינים. מפתח שמות ספרים ואנשים. 0
 השמטות בלקו״ח. 0 הערות וציונים. ח) דפוסי הספר לקוטי תורה
 (רשימה קצרה) - הוספות ד־ח - נערכו על ידי כ״ק אדמו״ר שליט״א
. יא) . י) הסכמות . . ט) פאקסימיליא משער הא׳ דהוצאה א, •א . . 
. יג) מודעה רבה . יב) הוספות להערות וציונים .  מראי מקומות .

 שנדפסה בהוצאת ווילנא /מהקדמת המו״ל/.

 ה׳תשכ״ה. 25x20 סנטימטר.(8), ח, נד12.( צו.(2X ק.(2), נא)2.(, עט
 דף•

. בדפוס כפר חב״ד, . הוצאה תשיעית .  ט. מייל אות ח. יו״ל ע״י מערכת .
 אה״ק תץ. [בהוצאה זו נתקנו תיקונים אחדים]

, ( א  ה׳תשכ״ה. 25x20 סנטימטר.(10), ח, נד.(2), צו.(2), ק.(212.( נ
 עט דף.

 י. כנ״ל אות ח. כפר חב״ד תשל״ג.

 יא. כנ״ל אות ח. כפר חב״ד חשל״ו.

 יב. כנ״ל אות ח. כפר חב״ד תשל״ט.

 יג. ט״ל אות ח. עם הוספות: א) הערות ותיקונים מכ״ק אדמו״ר שליט״א;
 מ״מ נוספים: ג) רשימת הכתבי־יד: רשימת מאמרי הלקו״ת ע״פ סדר

 השנים: ה) פקסימיליות.

 ה׳תשד״מ. ברוקליו נ.י. דפי ההוספות:(X2 קנא דף.

 [בהטופפים הראשונים שהגיעו(עש״ק תשא, פורים קטן), נפלה טעות
 בבויגן האחרון בסדר העמודים, ובדף קלח, א נדפס העמוד השייך אחר

 דף קלט, א. ונדפס הבויגן עוד הפעם].

 יד. ט״ל אות ח. כפר חב״ד תשמ״ו.

 [בדפי השער - הכללי, והפרטיים דכל חלק - נדפס בטעות ״הוצאה
 שלש עשרה״ וצ״ל ״הוצאה ארבע עשרה״. בדף השער של ההוספות נדפס
 ״הוצאה שביעית״ וצ״ל ״הוצאה שמינית״. וכן מעבר לדף השער הכללי

 נדפס בטעות פירוט השנה: ״1984 • 5744״ וצ״ל ״1986 • 5746״].

 ט1. ט״ל אות יג. ה׳תשמ״ז. ברוקלין נ.י.

 טז. הוצאה חדשה באותיות מרובעות. בשני כרכים. כרך א ויקרא
 במדבר, 2°, דפי ההוספות (2) קיד דף, יצא לאור בשנת תשנ״ו. וכרך ב
 דברים שה״ש, 2°, דפי ההוספות (2) קמז דף, בשנת תשנ״ח, הוספה על
 דפוס יג, ברוקלין, נ.י. א) הלוח התיקון נכנס בפנים: ב) השוואה לחלק
 גדול מגוכתי״ק הצ״צ, כת״י מעתיקים ולדפוס ראשון: ג) מ״מ נוספים: ד)
 רשימת הר״ת: ה) פאקסימיליא מהחוזה עם הדפוס בווילנא האחים ראם,

 עם חתימת כ״ק אדמו״ר מהודש״ב.

 ה׳תשנ״ח. ברוקלין נ.י.

 יז. ט״ל אות טז בכרך אחד. ה׳תשנ״ט. ברוקליז נ.י.

 יח. ט״ל אות יז עם תיקונים. ה׳תשס״ב. ברוקלין נ.י. 21v2x28 סנטימטר.

. ווילנא בדפוס האלמנה והאחים ראם , נדפס פעם שלישית . , ל . ״  ט
 שנת תרל״ח לפ״ק.

 2°. הדפים כנ״ל. מפתחות לויקרא ובמדבר - בראש חלק ויקרא:
 לדברים ושה״ש - בסוף חלק דברים.

 בשולי השערים: בחלק ויקרא - חלק ג׳; במדבר - חלק ד׳: דברים
- חלק ה׳; שה״ש - חלק וא׳׳ו.

 בשולי לוח המפתחות לחלק ויקרא במדבר: ״אלה המה חתימות כבוד
. בלי רשות נכדי . שלא להדפיס .  הרבנים . . שליט״א אשר גזרו אומר .
 המחבר . . אשר למענם גדרו הגדר עד תום חמש ועשרים שנה משנת
 תרכ״ו בעת שנדפס בזיטאמיר פעם שני׳״. והחתומים - כמו בהוצאה הנ״ל

 (רק הוסיפו בסוף חתימת הררש״ז: ועתה הוא ראב״ד בק״ק לובלין).

. ווילנא בדפוס ר׳ יהודה ליב בן המחוקק . נדפס פעם רביעית . .  ט״ל .
 מוה׳ אליעזר לפמאן מ״ץ נ״י שנת תרמ״ה לפ״ק.

 ״2. ויקרא (2) ואח״כ כנ״ל. מפתחות לויקרא ובמדבר - כנ״ל.
 לדברים ושה״ש - כנ״ל.

 בשולי השערים - כמו בהוצאת תרל״ח.

. נדפס פעם חמישית . . ווילנא בדפוס האלמנה והאחים ראם  ט״ל . .
 שנת תרם״ד לפ״ק.

 "2. (2), ח, נ״ד,(1), צ״ו:(2), ק׳(1); נ״א,(1) דף.

. רוב גדול . נתוספו הרבה הגהות . . ה ב  בראש חלק ויקרא: מודעה ר
. עשינו לוח  הוא מגוף כתי״ק . . ובאשר אי אפשר לדפוס בלי טעות .

 התיקה סוף חלק הב׳.

 מפתחות לויקרא ובמדבר - בראש כל חלק. לדברים ושה״ש - כנ״ל.

 בשולי השערים - כנ״ל בהוצאת תרל״ח.

. ווילנא בדפוס חברת המניות ראם שנת . נדפס פעם ששית . .  ט״ל .
 תרפ״ח לפ״ק.

 נדפס על פי אמהות של דפוס ווילנא תרס״ד. נשמט לוח התיקון.

 מעבר לשער אי: בהשתדלות והוצאת אגודת התמימים דארצות
 הברית (אמעריקא) (תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש). מעבר

. חלק הבי,  לשער ב׳: מודעה רבה .

 בסוף הספר: אלה יעמדו על הברכה, נדיבי אנ״ש והתמימים יחיו
 שבאו בנדבתם והלואתם לעזרת הדפסת הלקוטי תורה היוצא לאור ע״י
 אגודת התמימים (תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש) דארצות

. . . ת י ר ב  ה

. יוצא לאור על ידי מערכת ״אוצר החסידים״. ספרי׳ - אוצר .  ט״ל .
 החסידים - ליובאוויטש, קובץ שלשלת האור היכל שלישי שער רביעי.
. ע״י סניף ״קה״ת״ אשר באירופא  הוצאת ״קה״ת״. הוצאה שביעית. יו״ל .

 (סביבות מיונכען).. פוטוגרפיא מדפוס ווילנא, שנת תרס״ד.

 בסוף הספר באו הערות שהעתקתי מגכתי״ק כ״ק אדמו״ר מהורש״ב
 נ״ע ומגכתי״ק כ״ק מו״ח אדמו״ר שליט״א על גליון הלקו״ת שלהם

 /מהקדמת המו״ל/.

. נ״א דף.  ה׳תש״ח. «2.(2) .

. יוצא לאור על ידי מערכת . . הוצאה שמינית ומתוקנת עם  ט״ל . .
 הוספות הוצאת ״קה״ת״.. בדפוס האחים שולזינגר. ברוקלין.



 מדאי מקדמות
 והוספות

 להערות ועיונים





 כה

. יו״ד: ראה הערת כ״ק אדמו״ר  הולד — ולכן .
 בהוספות - לעיל כ, א.

 בדיה שחורה אני: לקו״ת שה״ש ד, ב.
 בהבראם—בה׳ בראם: בראשית ב, ד. ב״ר יב, ב.

 שלמטה—בה׳: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, א.

 א,ב
 בתויא פ׳ לך לך בדיה שרי אשתך: יג, ב.

 היה—בביאור ע״פ כי תצא: לקר׳ת תצא לז, ב.
 י״ג ת״ד: ראה זח״ג קלא, א. זח״ב קעז, א.

 ושער רישי׳ כעמר נקא: דניאל ז, ט.
 קדש יהי׳ גדל פרע: במדבר ו, ה.
 שער באשה ערוה: ברמת כד, א.

 שער — כר: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, א.

 הן — שנקרא: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ א.

 מן תיבות שנקרא עוה״ז עד תי׳ [בשורה עלמא]
 פי׳ זה ל׳ בהכת״י - ושם אי׳ ״וממין שנא׳ זה א־לי
 ואנוהר׳ פי׳ זה מ׳ ומדוייק עתר דה״ק וגס בזה

 יובן יותר ההגהה כאן בהמוקפיס. [כ],
׳ וכמ״ש במ״א וד״ל כן אי׳ בהכת״י  הוא — זה: זה מ

 שם. [כ],
 ממשכא דחויא: ראה תניא פל״א בשם הזהר. וראה

 זח״א לו, ב. אוה״ת בראשית תלז, ב.
 היום לעשותם: דברים ז, יא.

 זה א־לי ואנוהו: שמות טו, ב.
 להיות — שכדי: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות

- לעיל כ, א.
 בהבראם—באברהם: ב״ר יב, ט.

 ויניחהו בגיע לעבדה ולשמרה: בראשית ב, טו.
, א. ת״ז סיד  לעבדה וו דמית נדע כוי: ראה זח״א מ

 תי׳ נד. זח״ב קפה, ב.
 דהיינו—וזהו: המוקפים אלו [(וזהו עד שורה מקץ -

 בת)]לי׳שםבהכת״י.[כ].
 כל הנשמה תהלל י־ה: תהלים קנ, ו.

 בהלו נרו: איוב כט, ג.
.  נקראת הנשמה נר הי: משלי כ, מ

 שעשועי המלך בעצמותו: עמק המלך שער זה.
 כמ״ש במ-א: ראה לקמן 9׳ במדבר. אוה״ת ברכה ע׳

 א׳תתנז.
 העוסק בתורה לשמה: אבות רפ״ו. ובכ״מ.

 ונועם ה׳ הוא בחי׳ ענג העלית: ראה אוה״ת שמות ע׳
 י. יהל אור ע׳ ק.

 ועיין בפרדס ערך נועם: ודל: ״נועם ה׳ נק׳ השפע
׳ דרך מדרגות הסולם״. -  הנשפע למל׳ מהכתר מ

 ביאה״ז להצ״צ כרך ב ע׳ תתקכה.
 ועיין במאו״א אות נו״ן סעיף י״ג: נועם מצד הבעה
 הנק׳ נעמי וכל נעימות מצידה והחו״ג נק׳ הון יקר
 ונעים יקר מצד אבא ונעים מצד בינה מ׳ עכ׳׳ל,
 וזהו ע״ד שהתגלות עתיק תענוג עלית הוא בבינה
 בד״ה יו״ט של ר״ה שחל להיות בשבת פ״ה [לקו״ת
 ר״ה נז, ב וצ״ל פ״ד] - ביאה״ז להצ״צ כרך ב׳ ע׳

 תתקכה.
 ראה אוזדת שמות ע׳ יא. ובאוה״ת שמות־ז ע׳
 ב׳תעט שבענין נועם ה׳ יש ב׳ פירושים ״א׳ נועם
. . והב׳ נועם הנמש!־ מהבינה . . ׳  הנמשך משם ה

ו מ ו ק  *י מ
 כי אמרתי עולם חסד יבנה: תהלים פט, ג.

 ע״פ ההשגה שמשיגים: ראה הערת כ״ק אדמו״ר
ל כ, א.  בהוספות-לעי

 השכל — כוי: ראה הערת כ״ק אדמו׳׳ר בהוספות -
 לעיל כ, א.

 בדיה לסוסתי ברכבי: לקו״ת שה״ש יא, ד ואילך.
 כי עמך מקור חיים: תהלים לו, י. ראה לקמן רקרא
 נב, ד ואילך. (אוה״ת דקרא־ב ע׳ תש). אוה״ת

 שמות־ז ע׳ ב׳תקמ.
 וע׳ בזזדג פ׳ צו דף ליד סעיא: ״עמך שריא דלא
 מתפרש מינך, המבואר שמפרשו על יחוד או״א
. מ עמך שני פי׳, ץ דלא מתפרשין. מ  שהן תרץ ר
.  הא׳ עמך דבר הטפל ובטל לך ולא אתה ממש .
 הב׳ פי׳ עמך דבר שהוא עמך ממש מה שלמעלה
 מבתי׳ הגילוי׳׳ - יהל אור עה״פ (ע׳ קלז). וראה

 באוה״ת בראשית־ב דף שה, א.
 ובפי אמור ק״א אי: וע״ד כתיב מ עמך הסליחה
 וכתיב כי עמך מקור חיים פי׳ במק״מ עמך בינה
 שמשם היא הסליחה . . והסליחה נמשך מבתי׳
 שהוא עמו ממש שהוא למעלה מםוכ״ע שאינו
 בגדר עלמץ כלל ואינו סובב לעלמין כ״א הוא
 עמך ממש, וא״כ עד״ז פי׳ מ עמך מקו״ח היינו מ
 חיים הוא סוכ׳׳ע וממכ׳׳ע אך עמך הוא מקו״וד -
 יהל אור עה״פ(ע׳ קלז). וראה לקמן פ׳ אחרי כט,

 א. הוספות נב, א.
 ובספר מגיע פי׳ כי מקור חיים: וכן מובא לקמן
 ויקרא נב, ב ,מבואר בספר מגלה עמוקות אשר
 מקור חיים בגימט׳ אור אץ סוף״. וראה באוה״ת

 בראשית־ב דף שי, ב מביא זה בסתם.
. נהנין מזיו השכינה: ראה ברמת יז, א.  העוהיב .

 אוה״ת סוכות ע׳ א׳תשנז.
 להנחיל אוהבי יש: משלי ח, כא.

 העונג — הנ״ל: תי׳ הנ״ל לי׳ שם. ודל שם לגילר
 ,הוא בבחי׳ צורת היו״ד״ והוא מקור כר. [כ].

 הנשמות — ובמיא: אלו המוקפים שעשיתי [מתיבת
 (ובמ״א עד תיבת שחורה שבשדה בד״ה)] ל׳ שם

 בהכ״י. [כ].
 מקור — וכמ״ש בת״א פ׳ לך לך: יג, ב.

 לעולם ישנה אדם לתלמידו: פסחים ג, ב. חולין סג,
 ב. ראה ביאוה״ז(עו, ד). ביאוה״ז להצ״צ(ע׳ שסג
 ד) ובכ״מ (ע״פ רמב״ס הל׳ דיעות פ״ב ודד) -
 שבמארדל זה מדבר על דרך קצרה הכוללת את
 בל האדיבות (כמו לשון המשנה). ומובן שאין זה
 סתירה לפירוש הפשוט, כ״א הוספה שביחד עם זה
 צ״ל קיצור המלל את כל האריכות, - לקדיש ה״כ
 ע׳ 88 הערה 17. וראה גם בד״ה וידבר אלקיס אנכי
 תשכ״ח (סה״מ מלוקט ודג) ע׳ קםה הדיוק בלשון
 ״דרך קצרה״ ולא ,שכל קצר״ שצריך להשפיע
 להתלמיד כל העומק והפרטים שבהשכל, אלא
 שכל זה צריך ללמדו בדרך קצרה, בדיבורים

 קצרים שמהם יוכל התלמיד להבין כל הפרטים״.
 עיד — בדרך .. כוי: ראה הערת כ״ק אדמו״ר

 בהוספות - לעיל כ א.
 מוסר אביך.. תורת אמך: משלי # ח.

 תושב״כ.. תורת אמך: על״ק לשמע״צ(פח, ב). וש״נ.
•P] 

 בבה״ז פ׳ אחרי: לאדה״א עו, ג.

 מר
 בשלח

 א, א
 ראו כי: נאמר בשנת תקס״ה - ראה אוה׳׳ת משפטים
. בשלח תקס״ה. היום יום .  ע׳ ג׳טז: ביאור ע״פ ראו

 י״ז שבט ע׳ כ.
 ביאור לד״ה זה נדפס במאמרי אדה״ז פרשיות פ׳

 בשלח ע׳ רפז. ובסה״מ תקס״ה ח״א ע׳ רמא.
 ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות - לעיל כ, א.

 המאמר באריכות במאמרי אדה״א שמות־א ע׳
 רה.

 ראה אוודת בשלח ע׳ תרנז. כרך ח ע׳ ב׳תתקע.
 ראה שיחת ש׳׳ק פ׳ כי תשא תשד״מ. נדפס גם

 בלקר׳ש חכ״ו ע׳ 386.
 בביכל שמינית בדגץ שת״י רזיתי שינויים

 (קלים) ויורשם פה, למראה עינים. [כ].
 ראו כי ה׳ נתן לכם: שמות טז, כט.

 במדרש תלים: ראה ד״ה ויאמר לך לך תרכ״ז
 [בהוצאת תש״ס] ע׳ ט ובמ״מ לשם. בד״ה לך לך

 תר״ל ע׳ ט בענץ הכפל דשבת.
 קדשנו במצותיך: ברכת התפלה דשבת דדט.

 במאמרי אדה״א שמות־א ע׳ רו מקשה עוד יותר
 ״ואדרבה בשבת הי׳ ראוי לומר ל׳ עבר לפי שמצות
 שבת היא מצוה הראשונה שכבר קיים הקב״ה

 בעצמד ע״ש בארוכה.
 בענץ קדשנו במצותיך - ראה לקמן פ׳ במדבר
 ח, ד. קטע מובא באוה״ת פ׳ יתרו כרך ז ע׳ ב׳תשה.

 דרכי׳ דרכי נועם: משלי ג, יז.
 ושמרו דרך ה׳: בראשית יח, יט.

, ד.  כי בי־ה ה׳ צור עולמים: ישעי׳ מ
 ביו״ד נברא העוה״ב: מנחות כט, ב. במאמרי אדה׳׳א
 שמות־א ע׳ ריב מבאר איד מאות י׳ גשמי ממשד
 חיי העוה׳׳ב שהוא חיי עולם הרוחני ולא יתכן
 לומר ענץ ציור גשמי דאות היו״ד שלנו. וראה

 בענין זה גם בלקו״ת שה״ש ד, ב.
 ביו״ד מאמרות נברא העולם: אבות פ״ה, מ״א.

 צורה — כוי: ראה הערת כ״ק אדמדר בהוספות -
 לעיל כ, א.

 בחכ׳ בתבונה ובדעת כוי: חגיגה יב, א.
 יו״ד - להאיר רק: שם אי׳ ״לא הי׳״ רק ותי׳ להאיר
 לי׳ שם. [כ]. [ובאוה״ת בשלח ע׳ תרנז הוא בבפנים].
. ולאו מכל אינוז מדות: ת״ז  לאו דאית לך צדק .

 בהקדמה(פתח אליהו ואמה.

 p בהמ״מ כאן נעתקו ג״כ הציונים על לקו״ת דפוס
 תרפ״ח שנכתבו בצידי ובשולי העמוד. הספר הובא
 מרוסיא ואמרו שמצאו בביהכנ״ס שם - עד עכשיו לא

.p] נתברר למי הוא. ונספנו באות 
 הכללים ששימשו בהעתקת ציונים אלו: 1) העתקנו

 רק אלו שלא היו במ״מ הלקדת דהוצאות הקודמות.
 2) כשיש הוספה בציונו על הנסמן מקודם באו דבריו

 בתור חצאי ריבוע ונסמן באות [כ].
 3) כשציוניו שונים משאר הציונים באו דבריו בקטע

 חדש לדוגמא:
 כמיש בע״ח של״א: בדפוס שקלאוו תקים.

 לפננו הוא של״ב [כ).
 מתיבת לפננו הוא ציונו.

 4) הבא בתוך דבריו בחצאי ריבוע ניתוםף מהמדל.
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 מלכותך מלכות כל עולמים: תהלים קמה, יג.
 ברוך כבוד ה׳ ממקומו: יחזקאל ג, יב.

 שוה תכלית הכוונה להיות דירה בתחתונים: תנחומא
 נשא טז. וראה שם בחוקותי ג. ב״ר ספ״ג. במד״ר

 פי׳׳ג, ו.
 סד״ה שובה ישראל עד: לקו׳׳ת ש״ש סז, ג.

 אלא — כר: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, א.

. שבת ויו״ט: ביצה טז, א. וראה  מזונותיו של אדם .
 וילףר ל, א.

 אותם — כנ׳־ל: תי׳ כנ׳׳ל לי׳ בהכת״י ואולי צ״ל כר.
 [כ]•

 כמ״ש בזהו ע״פ סולם: בת׳׳ז(תמ׳׳ה) סולם דא צלותא
 ועל״ק [דרושים ליוהכ״פ סח, ב] ד״ה לבאר ענין
 יוהכ״פ (רפ״ב ושם לה״ט [=לשונו הטהור]
 בתיקונים אמרו שהתפלה [כי התפלה] היא סולם
 וע׳ בהשמטות זח״א(רסו, ב) סי׳ נ׳ כל׳ הת״ז הנ״ל.

 נש•
 ד׳ שליבות בסולם: מג״ע (אופן רטז) [ריז] הובא
 בילקוט ראובני [ר״פ ויצא]. [כ]. דאה לקמז פ׳ בלק

 ע, ב בשם הרמ׳׳ז.
 למעלה — כנ״ל: בהכת״י איי וכוי, ולא כנ״ל. [כ].

. לד׳ מדרגות: ע׳ מג״ע(אופן רטז) בזה״ל  דהתפלה .
 התפלה עולה דרך ד׳ שליבות הובא בילקוט

 ראובנינר״פ ויצא]. [כ].
 אליך ה׳ נפשי אשא: תהלים כה, א.

 וראשו מגיע השמימה: בראשית כח, יב.
 הוא — ועיץ: המוקפים [(ועיין עד תיבת סולם)

 בשורה עולמות] לי׳ בחכת״י. [כ].
. ובפי׳ הרמ״ו שם: ״סולם הוא היסוד  בזחיא ויצא .
 ובו עולים למעלה שהוא תחילת קו האמצעי חוט
 השדרה העשוי מדריגות הן הן החוליות״ - אוה״ת
 פ׳ פנחס ע׳ א׳קכב. פ׳ ויצא דף תתמ, ב ושם מבאר

 לשון הרמ״ז.
 בד״ה לא תביט און ביעקב: לקו׳׳ת בלק ע, ד.

 ובד״ה יביאו לבוש מלכות: תו״א צא, ד. באוה׳׳ת ויצא
 ע׳ תתמא, א מוסיף ״ובהביאור שם מזה בד״ה וסוס

 אשר רכב ובפי יתרו בד׳׳ה אלפי שנאף.
 במא־׳א אות סמך סכ״ח בעני! סולם: ״סולם נק׳ היסוד
 כי הוא סולם לעלות בו עד הדעת להמשיך משם
 הטיפה. סולם נק׳ מט״ט כי הוא סולם לעלות בו אל
 אלקות עכ״ל״ - אוה״ת פ׳ ויצא ע׳ תתמא, א. וראה

 גם אוה״ת פ׳ פנחס ע׳ א׳קכב.
 למטה — ועמ״ש: המוקפים [(ועמ״ש . . משה)] לי׳

 בהכת״י.[כ].
 בד־׳ה יונתי בחגוי הסלע: לקו״ת שה״ש טז, ד.

 באוה״ת פ׳ ויצא דף תתמא, ב מציין: ״ובד׳׳ה
 יונתי בחגוי פי׳ ענין שהתפלה הנק׳ סולם מוצב כו׳
 כי בהנשמה יש ב׳ בחי׳ הא׳ המלובשת בגוף, הב׳
 הנשמה שמבחי׳ מקיף הנק׳ מזלי׳ שהוא בבחי׳ כתר
 וחכ׳ כו׳ . . והתחברות ב׳ בחי׳ הנ״ל הוא ע״י

 התפלה״.
 ובד״ה ויקהל משה: תו״א פח, א.

 קושר כתריס לקונו מתפלת! של ישראל: ראה זח״א
 קסז, ב. זח״ב נח, א. זח״ג רנב, ב. ועייג״כ תוד״ה
 וקושר חגיגה יג, ב. וראה הערת כ״ק אדמו״ר

 בסה״מ ה׳תש״ח ע׳ 202.
 חגיגה(יג, ב) ובתום׳ ״מתפלתו של צדיקים״ וע׳
 זח״ג(נב, ב. רעח, א) ובזח״א (קסז, ב) ״צלותהון
 דישראל״ יעו״ש. ע׳ ד״ה מזוז׳ מימין ובלקו״ת
 שה״ש ד״ה מה יפו פעמיך פ״ב ומביא.על מט״ט
 בתר׳א שם(ול״מ) ובפנחס ד״ה צו את בנ״י הב׳ פ״ב

 שמ! הוא בחי׳ זז״ע: מא״א אות ש׳ סמ״ח.
 בשם ומיתת: תהלים קיט, נד.
 חיך אוכל יטעם: איוב יב, יא.

 ב,א
 ועמ״ש — וזהו: גם אלו המוקפים [(וזהו עד שורה
 שנקראו)] לי׳ שם. וז״ל שם ועד״ז כל המצות

 מעשיות נקראות ארחות הוי׳ פי׳ כוי. [כ].
 ארחות ה׳: תהלים כה, י.

 שורה בה: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות - לעיל
 כ, א.

 צדקה—כנ״ל: המוקפים [וזהו.. כנ״ל] לי׳ שם. [כ].
 כל — עד: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -

 לעיל כ, א.
 כל — והיינו: וגם אלו המוקפים ב״פ [(והיינו . .
 המגדילים)(וכמו.. הגוף בו׳)] לי׳ שם. והסיום ז״ל

 החסד כמ״ש במ״א וד״ל. [כ].
 תשבות — ולכאורה: מו תיבת ולכאורה עד תיבת

 בששוו [בשורה האזינו] לי׳ בהכת״י שם. [כ].
 והי׳ אם שמוע: דברים יא, יג.

 זרעו לכם לצדקה: הושע י, יב.
 אור זרוע לצדיק: תהלים צז, יא.

 וקצירה—ע״פ הבאים ישרש יעקב: ראה תו״א נג, ד.
 ובד׳׳ה האוינו השמים: לקו״ת האזינו עד, ג.

 ובד״ה ושאבתם מיס בששון: לקו״ת סוכות עט, א.
 ל״ט מלאכות חורש ווורע: שבת עג, א.

. בחי׳ ירידה וצמצום: בבוך 631:  בתום׳ ברכה .
 ״בתום׳ ברכה כו׳ כמו״כ למעלה״ והשאר ליתא

 שם.
 התפשטות—ותקנה: שם אי׳ ותקוה. [כ].

 ממי!: שם אי׳ ״כאן״. [כ],
 עבודת — הצדקה: ראה הערת כ״ק אדמו״ר

 בהוספות - לעיל כ, א.
 שם ״המצוה״. [כ].

 ששת ימים תעשה מעשיך: שמות כג, יב.
 המשכות—כי: בהכת״י ״כמ״ש״ כי בו. [כ].

 כי בו שבת מכל מלאכתו: בראשית ב, ג.
 וקראת לשבת עונג: ישעי׳ נח, יג.

 שבא העונג העליון לידי גילוי ממש: ראה סה״מ ת״ש
 ע׳ 86 ואילך.

 בס׳ הבהיר שיש עמוד: בגעה״ת שבו עולין הנשמות
 לגה״ע מדי שבת בשבתו - סידור קעג, ג. ראה
 זח״ב ריא, א ובהנםמן במאמרי אדה׳׳ז פרשיות־ב
 ע׳ תשעג. ובמאמרי אדה״א שבועות ע׳ תמ
 ״דעליית הנשמות בג״ע הוא ע״י העמוד שבהיכל

 שעולים בו בבחי׳ ביטול המציאות״. ע״ש.
 מ׳ שטרח בע״ש: ע״ז ג, א. קה״ר א, לו.

. במה: ראה הערת כ״ק אדמו״ר  יאכל — כוי .
 בהוספות - לעיל כ, א.

 הרי — ע״ד: המוקפים [(ע״ד עד שורה לנהורא)] לי׳
 בהכת״י. [כ].

 לב נשבר ונדכה: תהלים נא, יט.
 ב,ב

 נסתר — וזהו: ב׳ המוקפים הללו [(וזהו.. שבת כו׳
 שבשורה שעושין) ומן שורה המתחלת(ואפ״ל עד

 סוף הפרק] לי׳ שם בהכת״י. [כ].
 שעושץ — כוי: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -

 לעיל כ, א.
 שקולה שבת כנגד כל המצות: ירושלמי ברכות א, ה.

 נדרים ספיג. שמו״ר כה, יב. זח״ב פט, א.
 רפ״ו דברכות: לה, ב. ראה גם לקמן שמיני יח, ב.
 בהעלותך לה, ד. שלח מב, ג. נתבאר באוה״ת

 ויקרא־ב ע׳ תרנז ואילך.

. בענין נועם ה׳ יובן שגפ שם נז׳ ב׳  וע׳ במאו״א .
 פירושים אלו״.

. םחימא דכל סתימין: נעתק באוה״ת נ״ך־ג  ובזח״ג.
 ע׳א׳שיא.

 א,ג
 ופי׳ דרכי: מן תי׳ ופי׳ דרכי ל׳ רבים כל הפרשה ב׳
 וגס פרשה ג׳ [המונה פ״ב־ג׳] עד תיבת הקולות [ב,

 א שורה ועמ״ש] כ״ז לי׳ שם בהכת״י. [כ].
 תורה עבודה וגמ״זז: ראה אבות א, ב,

 האשה נקנית בשלשה: משנה ריש קידושין.
 בגי: וראה גמ׳ קידושין (ב, ב) ושנו״ הנוסחאות

 למשניות שם.
 (וראה עוד על משנה זו - סה״מ הקצרים ע׳
 קעח, אוה״ת בראשית־א קו, א. אוה״ת שבועות ע׳
 קצט. רד. אוה״ת על מארז״ל וענינים ע׳ לג. ד״ה
 האשה נקנית פ׳ תבוא תרל״ה. סה״מ תרל״ו ח״ב ע׳
 רעו. תקכו. לקר׳ש ח״ו ע׳ 320. חי״ט ע׳ 218. וראה
 כש״ט סי׳ יו״ד בפי׳ הפנימי. לקוטי לוי׳׳צ אגרות ע׳

 רד).
 האשה היא כנס״י: ראה לקו״ש חי׳׳ט ע׳ 217.

, ב.  ועכשיו התפלה היא במקום קרבנות: ברכות מ
. ח״י חוליות השדרה: להלן לקו״ת בלק .  ח״י ברכאן
 ע, ד: כנודע מהזוהר ובגמ׳ ברכות. ראה ברכות

 כח, ב. תנחומא וירא, א.
 .. נועם חי: תהלים כז, ד.

. עוד פי׳ כי עמך: כל הקטע בשינויים  וביאור הדבר.
 קלים והוספות נמצא גם באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תש.
 ומהדורא בתרא מהקטע נדפס לקמן בהוספות נב,

 א.
 שעודק הוא מקור התענוגים: ראה אוה׳׳ת לך ע׳

 תתרעג,א.
. וכמ״ש במ״א: באוה״ת תקרא־  הוא מקור התענוגים.

 ב ע׳ תש יש כאן הג״ה.
: . אי! שום דבר שחוץ ממנו  ופי׳ מקור התענוגים .
 ראה אוה״ת בראשית-א נח, ב שמוסיף שם: ״אלא
 שהוא בעצמו ית׳ הוא התענוג ונקי מקור

 התענוגים וזהו ענין עתיקא קדישא״.
 להחיות בהם נפש כל חי: ברכת בורא נפשות.

 דהפי׳ לפיקוח ותענוג: כמבואר בב״י או״ח םר״ז.
 ראה לקמן בפנים(הוספות - ויקרא) נב, א.

נ איש ישיחנה לאחרים: משלי יב, כה. יומא ל  דאגה נ
 עה, א. סוטה מב, ב.

 כל תענוגי עוה״ז הם רק ממה שנפל בשבה״כ והוא
 פסולת ממש: מבואר באוה״ת שמות-ז ע׳ ב׳תקמ.

. בץ מים למים: בראשית א, ו. ע.  ידו רקי
 יפה שעה אחוז: אבות ד, יז.

ד ,  א
 גבי אלישע אחר מוטב: חגיגה טו, ב.

 אש שלנו אחד מששים: ברכות נז, ב. ועי׳ באגה״ת
 ספי״ב.

. לשכוח התענוג שבגעה״ת: זח״א רא, א. נור.  נהר די

 זח״ב ריא, ב. ועוד. וראה פע״ח ש׳ התפלץ פ״י.
 כנפי יונה ח״ד סי׳ כט.

 יהללוך סלה: תחלים פד, ה. וראה עירובין נד, ב.
 וראית את אחורי: שמות לג, כג.

 אחור וקדם צרתני: תהלים קלט, ה.
. -מבשרי אחזה: איוב יט, מ

 נח״ר לפניו: ראה ספרי במדבר כח, ח, טו, ז.
 אשר מלשון באשרי: הובא בת״ז(עד, רע׳׳ב) ת״ל ושם

 .(ריש תט״ל). [ב].
 באשרי כ^אשרוני: בראשית ל, יג.
וטובל בשמן רגלו: דברים לג, כד. : 



ת כו ו מ ו ק י מ ד ח פקו ל ש י ב א ר  מ

 כתפארת אדם לשבת בית שהאדם בבית מושבו
 הוא מתגלה בו כן יהי׳ גילוי אלקותו ית׳

 בתחתונים׳׳.
 הנה מקום אתי: שמות לג, כא. בםה״מ תרל׳׳ה ח״ב ע׳
 שסו מוסיף: ״וארז׳׳ל במד״ר פ׳ ויצא [פס״ח, ט] הוא

 מקומו של עולם ואין העולם מקומו״.
 המדרגות — השתלשלות: ראה הערת כ״ק אדמר׳ר

 בהוספות - לעיל כ, א.
 החושך יכסה ארץ: ישעי׳ ס, ב.

 יפה שעה אחת בתשובה: אבות ד, ח.
 ממשיך גילוי אלקות יותר מבחי־ חיי העוה״ב כוי:
 בסה״מ תרנ״ד ע׳ קמט מוסיף: ״אמנם זהו ע״י

 תומ״צ בעוה״ז דוקא׳׳.
 עיי דאתכפיא סט״א דוקא שהוא היצה״ר: בסה״מ
 תרל״ה ח״ב שם מוסיף: ״שהו״ע כיבוש היצר
. למנוע  למנוע תאוות לבו שהיא ענין העמידה .
 הילוך היצה״ר ולהיות משלחי רגל השור והחמור,

 דהיינו להיות יצרם מסור בידם׳׳.
 ועי׳ גיכ ריפ יתרו: זח״ב סז, ב.

 עוצם עיניו מראות ברע: ישעי׳ לג, טו.
 קדש עצמך במותר לך: יבמות כ, א. ספרי ראה יז,
 כא. ראה תניא פרק ל. וראה הערת כ״ק אדמו״ר

 לקונטרס ומעין מאמר א.
 בחינת היכל וכלי לגילוי שם הוי׳ ממש: בסה״מ
 תרל״ה ח״א ע׳ פד נוסף: ״ולכן הוכיחם שם בירמי׳
 סי׳ ז ה׳ אם היטיב תיטיבו את דרכיכם ואת
 מעללכם אם עשו תעשו משפט, שז״ע מ״ע כמ״ש
 הרמב״ם במנין המצות מצוה קע״ו קע׳׳ז. ואח״כ

 אמר לא תעשוקו כו׳ ז״ע מצות ל״ת״.
 עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש: ב״ב עה, ב.

 מחשבה—בד״ה וישלח יהושע: לקו״ת פ׳ שלח נא, ג.
. בד״ה השמים כסאי: ״דשם פי׳ שהם כנס״י  בת״א .
 ומצות ותושבע״פ״ - אוה״ת נ״ךיא ע׳ שלז. וראה

 שם ע׳ שסה.
 בשל״ה ר״פ ויחי: נעתק באוה״ת נ״ך־א ע׳ שלז וע׳
 שסה, שבירמי׳ כב, כט כתיב ארץ ארץ ארץ שמעי
 דבר ה׳, וכן כתיב ג״פ היכל ה׳, היינו הארץ
 שלמטה שבה היכל ה׳, והארץ העליונה מ׳ דאצי׳
 היכל ה׳ שהארץ שלמטה מקבל משם ה׳ ע״ש. ראה

 לקמן ד, א.
 וע׳ ברע״מ פ׳ עקב דף ער״ב סע״ב: ״פי׳ ג״פ היכל ג׳
׳ ונגד ג׳ יודין דג׳ הויות שבברכת כהנים״  ידות מ
- אוה״ת נ״ך־א ע׳ שלז. מובא ג״כ באוה״ת בשלח
 ע׳ תקלא. וראה סה״מ תרל״ה ח״א ע׳ פח. סה״מ

 תרנ״ד ע׳ קנג.
 ובהרמ״ז שם: ״שהם נגד ג׳ רגלים שהם נה״י״ -

 אוה״ת נ״ך-א ע׳ שלז.
 סד״ה כי אתה נרי: תו״א מא, א. ״דפי׳ היכל היינו
 נש״ב הנמשכים מה׳ עילאה״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳

 שלז.
 בקרבך קדוש: הושע יא, ט.

 סור מרע ועשה טוב: תהלים לד, טו. בסה״מ תרל״ה
 ח״ב ע׳ שסז מוסיף: ״תחלה סור מרע וכיבוש
 היצה״ר בחי׳ עמידה הנ״ל ואח״כ ועשה טוב הוא

 להיות היכל ה׳ דירה בתחתונים כו׳״.
 ג,ב

 שממית בידים תתפש: משלי ל, כח.
 בת״ו בהקדמה: ועוד(י, ב. יא, א. יח, א. בו, א. סד, א.
 פט, א. קז, ב. קס, ב. [תיקונים מז״ח קג, ג] קסז, ב

 [שם קח, ד]). [כ].
. מ״ע: זח״ג(קי, ב. רכב, ב. רכח, ב. רעג, ב. . י מ  ש

 רעה, ב) זח״א(כד, א. רנג, א). [כ].

 ארון נושאיו נשא: סוטה לה, א.
. מוחין לתחתוו: ע״ח שער הזווגים (פא׳׳ב)  נהיי .

 ובש׳ פנימי׳ וחי׳(דרוש ח) ובכ׳׳ד. [כ].
 מלך עוזר: נוסח ברכת שמו״ע.

 לנוק׳ — עוזר: עומד כן אי׳ בהכת״י ומדוייק יותר.
 [ס

׳ — שהוא: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות - ק ו  מ
 לעיל כ, א.

 כמיש בע״ח: ש׳ הזווגים(פ״א) ומאד״ז ע״ש. [כ].
 מוחין חדשים—שיבואו: שיצאו כן אי׳ בהכת״י. [כ].

 אין כל חדש: קהלת א, ט.
 כמבואר בפע״ח: ש׳ הק״ש פ״ד, ה, ט, יא, יב. [כ].

 כי הדס הוא הנפש: דברים יב, כג.
 ענין — ואגוסטוס: המוקפים לי׳ בהכת״י מן תי׳
 ואגוסטוס עד תי׳ [בשורה בחיי] שהוא ע״פ זיווג.

 ושם אי׳ מלך עומד הנ״ל שהוא ע״פ זיווג כוי. [כ].
 יושב: לפננו אי׳ אגוסטוס יושב הוא כמו בחי׳ לידה
 שיושבת על המשבר שלא בא מבחי׳ נה״י אדרבה
׳ וכמ״ש בע׳׳ח ע״פ וראיתן על  הירכיים מצטננים מ

 האבנים בו׳ וד״ל. וז׳׳ל שם ומדוייק שפיר. [כ].
. דבעתיקא תליא: ראה זח״ב מח, א. . ס ״ י ר  ק

 הקטן אינו מוליד: סנהדרין סט, א. ע״ח שער מוחין
 דצלם פ״ו. שם שער דרושי הצלם דרוש ג.

 כשלימות — שאם: ראה הערת כ״ק אדמר׳ר
 בהוספות - לעיל כ, א.

 ג,א
 ממש — היי: המה כ״ה בכת״י. [כ].

 ג,ב
ג על הי: ישעי׳ נח, יד.  או תתענ

 מקראי קדש: ויקרא כג, ד.

 פקודי
 ג, א

 אלה פקודי: הנחת כ״ק אדהאמ״צ ממאמר זה נמצא
 בגוכי׳׳ק בבור תקס״ו (ראה רשימת המאמרים
 בםה״מ תקס״ו הערה 17) ונדפסה בתר׳ח שמות
 (צילום כת״י הר״ש סופר) תרנה, ב. ושם בתו״ח ב׳
 ביאורים על מאמר זה(הביאור השני הוא מיום א׳

 דפםח תקס״ו).
 בתו״ח שמות תרמז, ב ואילד מאמר זה בהרחב
 הביאור מכ״ק אדהאמ״צ(בתו״ח שם נדפס רק חלק
 מהמאמר - ובכמה כתביייד נמצא המשד אליו

 שלא נדפס).
 כמה ענינים מהמאמר נתבארו בד״ה אלה פקודי

 המשכן תש״ל(סה״מ מלוקט ח״ה ע׳ קצט).
 חלק מהמאמר סעי׳ א נמצא בסה״מ תרל״ה ח״א

 ע׳ פג. ח״ב ע׳ שסו.
 וכמבואר קושיות אלו באלשיך: בכמה כת״י: וע׳

 בספר אוה״ח שנדחק בזה וע׳ ברמב״ן מזה.
 ושכנתי בתוכם: שמות כה, ח.

 כמארו״ל נתאוה הקב״ה: תנחומא נשא, טז. וראה שם
 בחקותי ג. ב״ר ספ״ג. במדב״ר פי״ג, ו.

 על״קבלק(ע, ג).וש״נ.[כ].
 דפי׳ תחתונים: בסה״מ תרנ״ד ע׳ קמט מעיר כ״ק

 אדמו״ר: ״ראה תניא פל״ו״.
 את השמים וא״ה אני מלא: ירמי׳ בג, כד.

 אך הענין: מכאן בסה״מ תרל״ה ח״א ע׳ פג. ובד״ה
 ויבא משה - תרנ״ד ע׳ קמט סעי׳ ב.

. גילוי אלקותו יתברך: בסה״מ תרל״ה ח״ב . ה ר י  כי ד
 ע׳ שסו מוסיף ומבאר: ״אבל עניו דירה בתחתונים
 היינו שיהי׳ לו ית׳ דירה בבחי׳ גילוי, וכמ״ש

- ובזח״ב(נח, א) ובעה״מ ש׳ קרית ארבע(פ״ב) על
 סנדל כו׳ ע״י תפילתן ומ״ט של ישראל יעו״ש. [כ].

 בעטרה שעטרה לו: שה״ש ג, יא.
 ב,ג

 דרפ״ח ניצוצין: ראה םה״מ תקס״ה ע׳ תרמב.
 בד״ה — קס״ט: וי״ל הציון(קסט ריש אי)(קסז, ב)

 כצ״ל. [כ].
 לתחתון — ההעלאה: ההמשכה מלמעלמ״ט
 וההעלאה כו׳ כן אי׳ בהכת״י ומדוייק יותר
 והמוקפין מן תי׳ שבה עד תי׳ למטה [בשורה

 התענוג] לי׳ שם בהכת״י. [כ].
 בשבה״כ — וכמ״ש במ״א ע״פ אז ישיר ישראל: ראה

 אוה׳׳ת חוקת ע׳ תתמד.
 אלמלא שמרו בנ״י ב׳ שבתות: שבת קיח, ב.

 פי׳ כהלכתן עדימ ההליכה בסולם: ראה לקמן בפ׳
 בהר מא, א. וראה באוה׳׳ת ויקרא־ב ע׳ תרכח ואילך
 שיש בזה ב׳ שיטות וכאן מבאר כשיטה השני׳ דהיינו
 דשבת הא׳ הוא מלמטה למעלה והב׳ מלמעלה
 למטה. וזהו כהלכתן ב׳ בחי׳ הילוד, עי״ש. וראה

 באוה״ת בראשית־א נז, א בדקדוק לשון כהלכתן.
: ה ט מ . והב׳ מלמעלה ל  ההליכה מלמטה למעלה .
 ראה לקמן בהר מב, ד ובהמ״מ שם מאוה׳׳ת ויקרא־
 ב ע׳ תרכט דשם מבאר דהב׳ ענינים הם עליות.

 וראה גם אוה״ת בראשית־א ע׳ סא, א.
 עונג — מפני זה: בהכת״י שם אי׳ בזה״ל ״וכ״ז מפני

 שהתפלה״. [כ].
 וכמ״ש בם׳ המקובלים: נז׳ בס׳ עמה״מ ש׳ קרית

 ארבע(פ״ב). [כ].
 בס׳ — ווהו: המוקפים [(וזהו עד כו׳ בשורה

 מההעלם] לי׳ בהכת״י. [כ].
 ולכן כל עיסקא דשבתא כפול: נתבאר בד״ה אלה
 תולדוח נח תנש״א ושם מדייק ״כל עיסקא דשבתא
 כפול נכלל גם שכל אחד משתי השבתות הוא
 כפול, היינו שכל אחד מהם כלול משניהם״ ע״ש.

 וראה במקומות שנסמנו שם בהערה 16.
 עד יעבור עמך הי: שמות טו, טז.

 כו׳ — כוי: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, א.

 את אשר תאפו אפו: שמות טז, כג.
 יהיה — ועיין: המוקפים [התיבות(ועיין.. ע״כ)] לי׳

 שם. [כ].
 דרכיה — ועי: המוקפים [(וע׳ ברבות עד סוף הפרק)]

 לי׳ שם. [כ].
 הזה — אל: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -

 לעיל כ, א.
 אל יצא איש ממקומו: שמות טז, כט.

 בזח״ב בשלח ס״ג סע״ב: נעתק ונתבאר באוה״ת
 בשלח ע׳ תרטו.

 ולבאר: כאן חסר הרבה בדפוס ובכת״י שלפננו
 ביותר(קיב, ב. קיג, א) שם. [כ],

 לאו דאית לך צדק ידיעא: ת״ז בהקדמה.
 רמ״ח פיקודיו נעשים רמ״ח אבריו: ראה תניא פכ״ג
 ובתיקוני׳. ת״ז ת״ל(עד, סע״א). ובאגה״ת רפ״א(צ,
 ב) בזהר. וראה זהר וישלח קע, ב. בםה״מ תקס״ה

 ע׳ תתעו רעימ וראה זח״ב קיח, ב.
 ב,ד

 כמבואר — דטי: בהכת״י שלפננו אי׳ בזה״ל דג״פ ט׳
 עולה כ״ז וג״פ כ״ז עולה פ״א וג״פ פ״א עולה רמ״ג
 וה״ח המגדילים רמ״ח כוי. וע׳ ע״ח סוף שער פרקי

 הצלם(פ״ו). [כ],
 סוף — ולכך נק׳ התורה והמצות בשם דרך הי: ראה

 תו״א סג, ב.
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 והי בהיכל קדשו: חבקוק ב, כ.
 מהפרדס ש׳־ח פ״ג: ראה לקמן פ׳ ראה לא, א. וראה

 באוה״ת בראשית־ג תקלה, ב. נצביפ ע׳ א׳רכא.
 ירושלים פי׳ יראה שלם: ב״ר נו, יו״ד. ראה לקמן
ת טז, י תענ  פרשה ראה כט, ד. ולהעיר מתוד״ה הר(

 א).
 שלום שלום לרחוק ולקרוב: ישעי׳ נז, יט.

. על דבר הנסתר ונעלם: ראה לקו״ש חי׳׳ט ע׳ . ת ו ד  ע
.190 

. לא הצריכה התורה  על מלתא דעבידא לאגלויי .
 עדות: ר״ה כב, ב.

ב ,  ד
 עלמא דאתכסיא: ע׳ סש״ב (פכ״ו) וע׳ זח״א (יח, א.

 קנב, א בם״ת. קנח, ריש ע״ב< זת״ב(כט, ב). [כ].
 עדות אותיות דעות: רמ״ז פ׳ שופטים דף ערה, א.
 ראה אוה״ת שופטים ע׳ תתמז. לקו״ש ה״כ ע׳ 104

 ובהערה 46.
 ויקם עדות ביעקב: תהלים עח, ה.

 ועדותי זו אלמדם: שם קלב, יב.
. ו כ ט,  ומבשרי אחזה: איוב י

 בד״ה וידעת היום: לקר׳ת ואתחנן ד, ב.
 ויאמינו בה׳: שמות יד, לא.
 וידעת היום: דברים ד, לט.

 עדות היא ששכינה שורה בישראל: שבת כב, ב.
 ממנה הי׳ מתחיל ובה הי׳ מסיים: שם.

. לזה: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -  שנס .

 לעיל כ, ב.
 עומדים צפופים ומשתחוים רווחים: אבות ה, ה.

 בדרך עדותיך ששתי: תהלים קיט, יד.
 שער רישי׳ כעמר נקא: דניאל ז, ט.

 ששתי — כוי: ראה הערת כ״ק אדמר׳ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

ת ו, א. מ ר  תפלי! דמארי עלמא: ב
 א־ל דעות הי: שמואל־א ב, ג.

 נק• תרץ ריעי! דלא מתפרשין: ראה זח״ג ד, א.
 אוה״ת נגבים ע׳ א׳רכב.

. נקודה בהיכלא: הב׳ ציונים אלו נ׳  תרי! ריעין .

.p] .[יה, ב] לקמן בפ׳ ראה 

ג ,  ד
 וזהו הנמשך ומתגלה: ראה לקו״ש חל״ט ע׳ 62 הערה

.31 
ה יהודה אתה: תו״א מה, ג. י ד ס — ה א ד ו  ה

 אתכפיא — סט״א אסתלק יקרא דקוב״ה לעילא: נ׳
 ר״פ פקודי מא׳ [מאדמו״ר].[כ],

 השוכן אתם: ויקרא טז, טז.
 מזה — בד׳׳ה צאינה וראינה: לקו״ת שה״ש כא, ב.

.  שאו מרום עיניכם: ישעי׳ מ, מ
. דקיימא לשאלה: זח״א א, ב. . י מ  ו

 בינה אם הבנים: ראה זח״א ריט, א. הערה בסה״מ
 תש״ט ע׳ 112.

 אם הבנים: תהלים קיג, ט.
. שנק׳ מי: זח״ב קיז, א. . ה נ י  ב
. א י , ט כ א ״ ה ד : ה ל ו ד ג ה ׳  לך ה

 נקראו הששה מדות אלה: ראה ספר החקירה נח, ב.
 אלה אותיות לאה: ע״ח דרוש יעקב ולאה פרק ב.

 מאו״א א׳ סעי׳ פא.
 ופקדת נוך: איוב ה, כד.

 חייב אדם לפקוד: עירובין ק, ב. יבמות סב, ב. ראה
 לקו״ש חכ״ו ע׳ 286.

ד  ד,
 ועני! — ע־׳פ ששים המה מלכות: לקו״ת שה״ש מ, ג

 ואילך.

 והעלם וחשך הנ״ל נראה דהוא בחי׳ כתר כמ״ש
 בת״א פ׳ וירא [יד, ב] בד״ה פתח אליהו וז״ל וכל

׳ הכל בכלל כתר דאצי׳.  עניו צמצום זה מ
 ועל זה נאמר ישת חשך סתרו: תהלימ יח, יכ.
 בד״ה שחורה אני ונאוה: לקו״ת שה״ש ה, ג.

 בבה־׳ו פ׳ אחרי: עו, ג. ובביאוה״ז לכ׳׳ק הצ״צ־א ע׳
 שסב.

 במאר־א אות מ״ם ספ״ז: מובא גם באוה״ת בחקותי־ב
 ע׳ תרצ.

 ובוח״ג ס״פ ויקרא: דכ״ו ע״א.
 ובפ׳ בשלח דס׳־ג ע״ב: ראה לקמן פ׳ ראה יח, ג.

 מאד עמקו מחשבותיך: תהלים צב, ו.
 וכמ׳־ש בד׳־ה באתי לגני: לקו״ת שה״ש ג, ד.
 בביאור ע״פ אלה מסעי: לקו״ת מסעי צג, ג.

 חותמו של הקב״ה אמת: שבת נה, א.
 סעיף פ״ד: בד״ה מצה זו - תר״מ סעי׳ מ (ע׳ נט)

 מוסיף: וע׳ בלקו״ת בד״ה ושאבתם מים בששון
 ממעייני הישועה.

 ונקרא עני! השגה וו דרך השלילה: ראה המשך
 בששה״ק תער״ב ח״ב ע׳ אינה. סה״מ תרס״ח ע׳ רח

 וע׳ רי ואילך.
 חכים ולא בחכמה ידיעה: ת״ז שם.

 בחכמה עשית: תהלים קד, כד.
 לכך אכילת החלב הוא מנגד ומסתיר: בד״ה מצה זו
- תר״מ ע׳ ס: לכן אכילת החלב ודם שהם
 מגשמים להיות שמנת עבית כשית הוא מנגד בחי׳

 ביטול הזה.

 הא
 רק ע״י בחי׳ כזו שהוא עני! השלילה: בד״ה מצה זו -
 תר״מ ע׳ ס. קיצור ביאור ענין ערבים דברי דודיך,
 יובן בהקדם מ״ע ומל״ת ע״ד לא זרועה הנסתרות
 י׳׳ה ברישא חשוכא יו״ד ממעמקים, מעייני
 הישועה, ועניו ל״ת הם שלילה לכן הם כלים לבחי׳
 חכים ולא בחכמה ידיעא כ״א בחי׳ שלילה לבד ולא

 תחללו כוי.
 ולא תחללו: ויקרא כב, לב. וראה הנסמן במאמרי

 אדה״ז - פרשיות ע׳ תשיט.
 בבחיי פ׳ בשלח דפ״ו ע״ג: הוצאת שעוועל ע׳ קל.
 וראה אוה״ת שמות כרך ז ע׳ ב׳תרע. ובאוה״ת נ״ך
 ע׳ רו. סה״מ תרכ״ו(הוצאת תשנ״ט) ע׳ קכט. סה״מ

 תרל״ב ע׳ תפח.
 י״ה—בת״א סד״ה וארא אל אברהם: תו״א נו, א. ראה

ר השיחות תשמ״ח ח״א ע׳ 218 הערה 114. פ  ס
 בשעה שישראל: ברכות ג, םע״א.

 בבחי׳ — בע״א: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, א.

 ששם עלו שבטים: תהלים קכב, ד.
 ירושלים הבנוי׳: שם קכב, ג.

 ובגמרא(פ״ק דתענית דף ה׳ ע״א): נתבאר ביהל אור
 ע׳ תעט עם פי׳ רש״י ומה שכתב ע׳׳ז מהרש״א שם.
 כמארז״ל פ״ב דחגיגה: יב, ב. ראה לקמן פ׳ שלח לח,

 ג.
 כן פי׳ מהרמ״א: ״מהרמ״א פי׳ ששם עלו היינו
ה היא העליונה  בירושמ״ע היינו כעיר שחוברה ל
 שם עלו שבטים ברגלים בבואם להראות לפני ה׳
 בהיותם בתחתונה, ואל תתמה האיך יהיו בשני
 עולמות כאחת למטה ולמעלה כי הלא הם שבטי
 י״ה שקדשם ה׳ בשתי אותיות אלו שבהם נבראו

ן ועליון״ - יהל אור ע׳ תפב.  שני העולמות תחתו
 וכ׳ בשליה ר״פ ויחי: ראה גם לקמן שלח לח, ג.
 נעתק לשונו באוה׳׳ת נ״ך־א ע׳ שלז וביהל אור ע׳

 תעט.

(ריש תכ״ב) ושם . י״ה: כ״ה הל׳ בת״ז  הנסתרות .
 (ת״ע) קכט, א. קנח, א. [תיקונים מז״ח קא, ב]. [כ].

כח, ד) שובה הא׳(פ״ד) )  ו״ה נגלות: על״ק בפ׳ אחרי
, ב).  סה, ב. וש׳׳נ מת״ז(ת״י) כה, ב. ובזח״ג(קכג
 ועניו ו״ה נגלות ע׳ מאו״א ערך בתי גואי סנ״ז
 ובת״ז(ת״ע) קכט, א. קנח, א [תיקונים מז״ח קג, ג].

&) 

 ראה והחרים - תרל״א ע׳ מח ואילך. סה״מ
 תרס״ו ע׳ קיא ואילך.

. מוחלי! לו: קדושין לט, ב. ראה  עבר על מ״ע ושב .
 תניא פכ׳׳ח.

 בד״ה לבאר עני! יוהכ״פ: לקו״ת יוהכ״פ סח, א.
ש חל״ט ע׳ 153 ד ק  זה גדול מהעושה מ״ע: ראה ל

 הערה 13.
 רמ״ח פקודי! הם רמ״ח אברים דמלכא: ע׳ זח״ב(קיח,

 א. קיז, ב) וע׳ ת״ז ת״ל(ע״ד סע״א). [כ].
 בארץ לא זרועה: ירמי׳ ב, ב.

 אשר לא ישב אדם שם: שם ב, ו.
 בד״ה בשעה שהקדימו: לקו״ת במדבר יג, א.

 ובד״ה לסוסתי ברכבי: לקו״ת שה״ש יכ, ב.
 ע״פ וידבר דעשה״ד: לקו״ת במדבר טו, ד.

. וגרמוהי חד: ת״ז בהקדמה ג, סע״ב. . תי ו הי  איהו ו
 ג, ג

 חסד דרועא ימינא: ת״ז בהקדמה.
 . איזהו גבור: אבות פ״ד, מ״א.

 בד״ה משה ידבר: תו״א סז, ד. וראה באוה״ת ע״פ זה.
 שאי! לו גוף ולא דמות הגוף: ראה פיוט יגדל.

 דברה תורה כלשון מ״א: ברכות לא, ב.
 אורייתא מחכ׳ נפקת: זח״ב קכא, א. וראה שם פה, א.

 חכמת אדם תאיר פניו: קהלת ח, א.
 וכעני! צהבו פניו של רבי אבהו: ירושלמי שבת פ״ח,

 ה״א.

, רע״ב) וש׳׳נ. [כ].  על״ק בפ׳ מסעי(צג
 יאר ה׳ פניו אליך: במדבר ו, כח.

 כל הקורא ושונה הקב״ה קורא ושונה כנגדו: ראה
 יל״ש איכה תתרלד. תדא״ר רפי״ח.

 על״ק פ׳ מטות פו, ב. [כ].
 כי באור פניך נתת לנו תורת חיים: ברכת שמו״ע.

 ע״י גמ״ח נמשך בבחי׳ חסד: ראה אגה״ק סי׳ ג.
 הלמוד תורה כנגד כולם: פאה א, א. שבת קכז, א.

 והנגלות לנו ולבנינו: דברים כט, כח.
 בדיה ועתה יגדל נא: לקו״ת שלח לט, ב.

 וה׳ בהיכל קדשו: חבקוק ב, כ.
 כוונת אמ! שהוא חיבור הוי׳ אד׳: ראה זח״ג רכט, א.

 תשב״ץ סי׳ רנ״א.
 בביאור ע״פ שובה ישראל: לקו״ת ש״ש סה, ד.

 ותחכי מאין תמצא: איוב כח, יב. מכאן ואילך ראה
 בד״ה מצה זו - תר״מ סעי׳ מא ואילך.

 שהחכ׳ היא ראשית הגילוי בהשתלשלות: ראה ע״ח
 ש׳ דרושי אבי׳׳ע פ״א.

 ביו״ד נברא העוה״ב: מנחות בט, ב.
 יושבי! ונהנין: ברכות יז, א.

 להנחיל אוהבי יש: משלי ח, כא.
 כי החכמה היא עדיי! בחיי אין כח מ״ה: ראה גם לקמן

 פ׳ צו יא, ד.

 ג,ד
 בס״י לפני אחד מה אתה סופר: פ״א, מ״ז. ראה לקמן

 פ׳ בלק ע, א. תצא לח, ב.
 אנת הוא חד: ת״ז בהקדמה.

 כברייתו של עולם: שבת עז, ב.
 שמוכרח להיות העלם והסתר תחלה: ראה אוה״ת
 בראשית־כ שט, ב. ובראשית־ג תצב, א: וצמצום



ז  מראי פקודי מקומות כ

 מכילתא שמות יח, יט. הנסמן במאמרי אדה״ז
 פרשיות לע׳ רלא.

.p] .בפ׳ ואתחנן לקמן(ג, ד) וש״נ 
ה משה ידבר: תו״א םז, ד. ״ ד ב — ך ו ת  מ

 בכל אדם יש ניצוץ והארת בחי׳ משה: ראה ת״ז תס״ט
 (קיב, א. קיד, א). ועוד. ראה תו״א סח, ג במראה
 מקומות שם. וראה רש״י חולין צג, א ד״ה משה.
. מאיר לכללות ישראל .  תניא פרק מד: אפס קצהו

 בכל דור ודור. ראה לקו״ש ח״ו ע׳ 177 הערה 44.
 ו, א

 חען לשוני אמרתך: תהליט קיט, קעב.
 איתמר שממילא איתמר: על״ק סוף נשא הב׳(כה, ב).

 [כ].
 אז נדברו יראי חי: מלאכי ג, סז.

. בפיך: מגיד מישרים . ד י ג מ  שלמד הרב ביי שא״ל ה
 ריש ויקרא.

 בד״ה ראה אנכי: לקו״ת פ׳ ראה יח, ד.
.  כסי־ה:שמותיז,טז

 ועשיתם את כל מצותי: במדבר טו, מ.
ה וההמשכה: ראה הערת כ״ק אדמו״ר א ל ע ה ה — ה ז  ב

 בהוספות - לעיל כ, ב.
 כי נר מצוה: משלי ו, כג.

. וכמ׳ש במ׳א ע״9 . בחי׳ אהיר . ה הכה! . ה  א
 בהעלותך: ראה לקמן פ׳ בהעלותך כט, ג ואילך•
 נשא כא, א. אוה״ת תצוה ע׳ א׳תרנז. ועוד.
 ובארוכה בספר הערכים־חב״ד כרך ב ערך אהרן

- אהבה רבה ע׳ טו ואילך.
 כשמן הטוב: תהלים קלג, ב.

 אהרן ובניו יבאו: במדבר ד, יט.

 וילוו עליך וישרתוך: שם יח, ב.
 ביום ההוא יהי׳: זכרי׳ יד, ט.

, יג, ועוד.  והי׳ ביום ההוא: ישעי׳ מ
 קיצור עני!: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -

 לעיל כ, ב.
 הנה פקודי המשכ1: מכאן ואילך נדפס עם הגהות
 בביאוה״ז להצ׳׳צ-ב ע׳ תתרו ואילך. וראה בהנסמן

 לעיל בהמ׳׳מ בדיש המאמר.
. מלכות: ראה אגה״ק סכ״ה(קלט, א). . ו ז ו  שכינת ע

 ו,ב
 משה גימטריא קפ״ד קס״א: מאו״א אות מ סנ״ה.
 ובלקו״ת שם בשמות ד״ה ותקרא שמו משה יעו״ש.

 [כ]•
 דאימא — ועוד: בביאוה׳׳ז שם וכן בשני כת״י(נרשמו
 להלן בהוספות): ועוד דמשה הוא בחי׳ דעת עליון
 שהוא המזווג או״א ועוד. ואולי נשמט מפני תיבות

 הדומות(ועוד.. ועוד).
 משה זכה לבינה: ראה ר״ה כא, ב.

 אלקינו — כוי: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 את הטפל: על״ק בד״ה וידעת הב׳ בואתחנן(ז, ד). [כ],
 את לשו! עת: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות ־*

 לעיל כ, ב.
 על״ק ח׳ דברים(ב, ג) מזח״ב(קנה, ב). [כ].

 בוהר פ׳ פנחס דרל״ו ע״ב: עיין בסידור שער הק״ש
 ד״ה זה.

 בחי׳ יחוד דאו״א הוא בחי׳ ביטול היש: נתבואר
 באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תפח ושם מציין ללקו״ת צו יג,

 א. ולסידור בד״ה מזמור לתודה.
 ונחנו מה: שמות טז, ז. ח.

 והחכמה מאין תמצא: איוב כח, יב.
 להנחיל אוהבי יש: משלי ח, כא.
 ונהר יוצא מעד!: בראשית ב, י.

 ח,ב
 שנגלה עליהם ממיה: הגדה של פסח.

 בדיה קול דודי: לקו״ת שה״ש יד, ג.
 כי הוא חייך: דברים ל, כ.

 ביצימ היה עדיין בבחי׳ קטנות: ראה דרמ״צ כב, ב.
 בדיה להבין מ״ש בהגדה מצה זו: לקו״ת צו יא, ג.

 בד״ה קחו מאתכם תרומה: תו׳׳א פט, ג.
 בעני! מדלג על ההרים: ראה לקו״ת שה״ש טו, ב.

 והאתעדל״ת דספירת העומר ידוע שהיא התהפכות
 השבע מדות: בפה״מ תרמ״ו־תר״נ ע׳ תסה מבאר
 כ״ק אדמו״ר מהרש״ב שעדן ספה״ע ענין אתכפיא

 וע״ז מציין שם:
 ״צריך לעיין במאמר קחו מאתכם תרומה בתו״א
 ובביאורו בהוספות. ובלקדת במאמר פקודי שבהם

 מפורש שספה״ע הו״ע אתהפםר.
 שבעת — ואדו״כ: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות

ל כ, ב. י ע ל -
 ה,ג

 תספרו חמשים יום: ויקרא כג, טז. ראה לקדת
 במדבר י, א.

 מתגלה ממילא שער החמישים: ראה אוה״ת ויקרא ע׳
 תתעג.

 דמצוה למימני יומי: מנחות סו, א. חגיגה ת, ב.
 ואתם תחרישו! כמ״ש במ״א: שמות יד, יד. ראה לקמן

 פ׳ צו טו, ג. תו״ח נח נג, א. שער האמונה פרק יז.
 מצות יאכל: שמות יג, ז. [כ].

 שו״ה כוי — הוא: בלוח התיקון להוצאה הא׳ נרשם
 חסר מעט. ובהוצאה הב׳ נדפסו תיבות אלו בשולי

 העמוד. וראה לעיל ה, א.
 מהשכל — בד״ה בכיה בכסלו: אולי הכוונה לתו״א
 כט, ב. שמדבר שם בענין ב׳ מס״נ שבק״ש.
 ובאוה״ת בראשית־א רפב, א. מציין לקו״ת שה״ש

 א, א ע״ש.
 בני קהת נושאי המקדש: במדבר (י, כא) אי׳ ונסעו

 הקהתים נשאי המקדש וכצ״ל. [כ].
 בדיה שאו את ראש: לקו״ת במדבר א, ג.

 נר ה׳ נשמת אדם: משלי כ, כז.
 והחיות רצוא ושוב: יחזקאל א, יד.

 בדיה וכל העם רואים את הקולות: תר׳א עג, ד.
 ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה: תהלים קכב, ג.

 בדיה יונתי בחגוי הסלע: לקו״ת שה״ש טז, ד.

 ה,ד
 ועבד הלוי הוא: במדבר יח, כג.

 בדיה אז ישיר משה: תו״א סב, ג.
 ובדיה אשירה לה׳: תו״א םג, א.

 שו״ה ע״פ: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 פקד הס אותיות דפק: ראה קהלת יעקב ערך דפק
 בשם כתבי האריז״ל. סה״מ תקס״ח ע׳ כא.

 שהדפק שרשו מבחי׳ אחורים דחכ׳: עי׳ לקו״ת
 להאריז״ל פ׳ וירא בטעמי המצות מצות ביקור
 חולים. ובס׳ מאו״א אות ד׳ סי׳׳ט ובאות פ׳ םי״ג.

 [כ]•
 קול דודי דופק: שח״ש ה, ב.

 העלאה — בד״ה אני ישנה: לקו״ת שה״ש לד, א.
 סה״מ תקם״ח.

 כי הדם הוא הנפש: דברים יב, יג.
 ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז, [כ].

 לדבר ה׳ זו הלכה: שבת קלח, ב. כריתות יג, ב.
 ונתתי עשב: דברים יא, טו.

 שכינה מדברת מתוך גרונו: להעיר מזח״ג רלב, א. ז,
 א. רסה, סע״א. שמו״ר פ״ג, טו. ויק״ר פ״ב, ג.

 שאר — אלה: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 אלה המצות: ויקרא כז, לד.
 אלה העדות והחוקים: דברים ד, מה.

 אלה מועדי הי: ויקרא כג, ד. לז.
 ברבות באיכה ע״פ על אלה אני בוכיה: איכה א, טז.

 אלה החוקים והמשפטים: ויקרא כו, מו.
 אלה תעשו לה׳ במועדיכם: במדבר כט, לט.

 רחל מבכה: ירמי׳ לא, יד.
 שכינתא תתאה ושכינתא עלאה: ת״ז(עט, א. קנז, א,
 [תיקונים מז״ח ק, ד] קנח, ב [שם קא, ד] קסו, ב [שם
 קח, א] קעג, ב) [שם קיד, ג]. ובזח״א(כו, א. נ, ב).

•P1 
 ועמיש—ע״פ שה״ש: לקו״ת שה״ש א, א.

 משכן העדות ועדות לישראל: ראה אוה״ת ויקהל
 ב׳קכו.

 והביא רש״י שם ב׳ פירושים: לשון רש״י עם הגהות
 נעתק באוה״ת נ״ך־א ע׳ תה.

 דהיינו עני! קישוטים: ראה באוה׳׳ת נ״ך שם מה
 שכתב בשם מהרש״א.

 את עדים מהר חורב: שמות לג, ו.
 ברבות ר״פ לך לך: הלשון נעתק באוה״ת נ״ך־א ע׳

 תט.
 כי מי גוי גדול: דברים ד, ז.
 כי חלק ה׳ עמו: שם לב, ט.
 גדול הוי׳: תהלים קמה, ג.

 וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול: ברכת ק״ש דשחרית.
 בד״ה ויהי בשלח פרעה: תו״א סא, א.

 בנו הגדול: בראשית כז, א.
 והאופנים ברעש גדול: ברכת יוצר.

 בד״ה האזינו השמים: לקו״ת פ׳ האזינו עד, ד ואילך.
 בעטרה שעטרה לו אמו: שה״ש ג, יא.

 ה, א
 רעוא דכל רעוין: אדר״ז רפח, ב.
.p] .אנכי מי שאנכי: זח״א קסז, ב 

 ראה הנםמן במאמרי אדה״ז - פרשיות ע׳ רט.
 סתימא דכ״ס: אדר״ז רפח, א. [ב]. זח״ב קמו, ב.

 נורא תהלות: שמות טו, יא.
 דלא ידע לי׳ בר איהו: זח״ב(רי, ב). [כ]. זח״ג רפח, א.

 הכל ירוממוך סלה: ברכת יוצר דשבת.
 בכ״מ שנאמר נס״ו: עירובין נד, א.

 שו״ה בזהר — שזכו: בהוצאה הא׳(זיטאמיר תר״ח)
 שזהו. ובלוח התיקון(שם תרי״א) נרשם חסר מעט.
 ובהוצאה הב׳(שם תרכ״ו) נדפסו תיבות אלו בפנים
 בשולי העמוד. וראה הקדמה מדפוס ווילנא תרס״ד

 נדפס בסו״ס הלקו״ת.
 הנצחיות — עד פה: ראה הערת כ״ק אדמו״ר

 בהוספות-לעיל כ, ב,
 עד כאן תחוס שבת: חגיגה טו, א.

 בד״ה זה שמי: תו״א נג, ב.
 הנזכר באדר״ז: ועל״ק בבי׳ רפ״ד [ז, א] לה׳׳ט [־־

.p] .לשונו הטהור] הנזכר באד״ר וש״נ 
. וההמשכה הוא ע״י הדעת וכמ״ש . ! י  ופי׳ התרי! עטר

 במ״א: ראה תו״א יט, ד.
 מעני! — ומבואר במ״א: ראה ביאוה״ז להצ״צ־ב ע׳
 תתרכט ואילך. אוה״ת שופטים ע׳ תתמז ואילך.

 תתנב ואילך.
 ונחנו מה: שמות טז, ז־ח.

 ווהו שמצינו בר״ע: ברכות לא, א.
 בד״ה שימני כחותם: לקו״ת שה״ש מה, ג.

 בד״ה יהודה אתה: תו״א מה, ג.
 וסד״ה השמים כסאי: תו״א א, ג.
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 מפע״ח שער הק״ש ספכ״ח. [כ], ראה אוה׳׳ת פנחס
 ע׳ א׳פד. לקמן(בהר) מג, א.

 הגדול — בן: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 הרי יחוד: ראה הערת כ״ק אדמו׳׳ר בהוספות - לעיל
 כ, ב.

 כמש״ל באריכות: לעיל בפ״ב ו, ב. [כ].
 ואת רוח הטומאה אעביר: זכרי׳ יג, ב.

 השמים החדשים: ישעי׳ סו, כב.
 בפ־ בראשית ע״פ זה: תו״א א, ג ואילך.

 וכמ״ש בטעמי מצות פ׳ וירא: ראה גם אוה׳׳ת שה״ש־
 ב ע׳ תפו.

. שהוא פנימית בינה:  והנה קפ״ד קס״א גימט׳ משה .
 באוה״ת דברים ע׳ ח מציין ע׳׳ז •והוא מבואר ג״כ
 במאו״א אות מ״ם סנ״ה ושם פי׳ שזהו ענין יסודות

 דחו״ב׳׳. ע״ש.
 אחי׳ בריבוע גימטריא דם: במאר׳א אות ד םט׳׳ז

 ובי״נ. [כ].
 כמ״ש בע״ח: שער הארת המוחין(פ״ז). (כ].

 אדם א׳ דם: של״ה בהקדמת בית ישראל בית דוד
 (כא, א).

 ועמ״ש בע״ח: ע׳ ח׳ דברים [?] (ו׳ סע״ב) שכ׳ והוא
 מ״ש לאה ורחל(פ״ז־ח). [כ].

 מהםתלקות אור אבא: ראה בארוכה בדרמ״צ מצות
 טומאת מצורע.

 הדפק — בד״ה קא מפלגי: לקו״ת תזריע כב, ב
 ואילך.

 ח, א
 מ! המים משיתיהו: שמות ב, י.

 בד״ה מחר חודש: אוה״ת בראשית בא, א.
 פקד את שרה: בראשית כא, א.

 פקד פקדתי: שמות ג, טז.
 נה״י החדשים: ראה ליקוט פירושים לאגה״ק סי׳ א ע׳

 כה.
. ומביא גואל: נוסח תפלת שמו״ע. . ן ו  ע״פ א־ל עלי
 ראה לקמן מסעי צ, ג. צה, ב. ביאוה״ז להצ״צ־א ע׳

 סו בשם הפע׳׳ח.
 בני במזלא תלי׳: מו״ק כח, א.

 שמאלו תחת לראשי: שה״ש ב, ו.
 ע״פ אני ישנה: סה״מ תקס״ח ע׳ כא ואילך. ראה

 לקו״ת שה״ש לג, ג.
 חכ׳ מוחא בינה ליבא: ת״ז בהקדמה.

 כמ״ש ונשאו המשכן: בבמדבר(ד, כה) אי׳ ונשאו את
 יריעות המשכן וכצ״ל. [כ].

 והחיות נושאות הכסא: נסמן לקמן במדבר (יד ריש
 ב) וש״נ וע״ע בשה״ש(ט פע״ג) ושם(כח, ג). [כ].

 רוממות א־ל בגרונם: תהלים קמט, ו.
 זמיר עריצים: ע״פ ישעי׳ כה, ה. ראה זח״ג רפא, א.

 וראה באוה׳׳ת דברים־ו ע׳ ב׳רמט.
 ומס״נ באחד: ראה פע״ח שער ק״ש פי״ב. ב״ח

 לטוא״ח ר״ס סא. ראה לקמן במדבר יג, ד.
 ח,ב

 בוהר פנחס דרל״ו: ראה גם בסידור עז, ג ואילך.
 אנכי אשמח בהי: תהלים קד, לד.

. הזהר פ׳ קרח דקע״ו: ביאוה״ז צב, ד  ועמ״ש .
 והגהות בביאוה״ז להצ״צ־ב ע׳ תתקעז ואילך.

 ע״פ שוש אשיש: ראה לקו״ת נצבים מז, א. אוה״ת
 נצבים ע׳ א׳רמא.

 וע״פ ויספו ענוים בהי: ראה אוה״ת ויחי שםז, א.
 אז נדברו יראי הי: מלאכי ג, טז.

 אזכיר את שמי: שמות כ, כא,
 תען לשוני אמרתך: תהלים קיט, קעב.

 כמ״ש בע״ח בעני! יחוד זו״ן: ש׳ תיקון דנוק׳(פ״ב־ג)
 ובש׳ מיעוט הירח - ובשי מ״ן ומ״ד. [כ].

 ע״פ או תשמח בתולה במחול: סה״מ תקס״ה ח״א ע׳
 ריד. אוה״ת נ״ך־ב ע׳ תתפד ואילך.

 ז,ב
 הכתר שהוא בחי׳ עטרה: ראה אגה״ק סי׳ יז(קכה, ב).

 לקמן שלח מז, ג.
 צדיקים יושבים ועטרותיהם: ברכות ח, א.

 סנד״ל קושר כתרים לקונו: זח״א קסז, ב. זח׳׳ב נח, א.
 זח״ג רנב, ב. ועייג״כ תוד״ה וקושר חגיגה יג, ב.

 ע״ל ד״ה ראו פ״ה(ב, סו!ף עמוד] ב). [כ].
. וז׳ דרבנן: ראה הנסמן במאגרי אדה״ז - . ג ״  תרי

 פרשיות לע׳ שלח.
 תר״ך עמודי אור: פרדס ש״ח פ״ג.

 על״ק בחקותי(מז, ב) וש״נ. [כ].
 נעוץ תחלת! בסופן: ס״י פ״א מ״ז.

 אך לעתיד בתחה״מ: ראה אגה״ק סי׳ ת.
 ועצמותיך יחליץ: ישעי׳ נח, יא.

 ועברתי בארץ מצרים: שמות יב, יב.
 אני ולא מלאך וכו׳: הובא ונתבאר בזח״א קיז, א.

 בע״ח שמיא פ״ג: בדפוס שקלאוו תק״ס.
 לפנינו שמ״ב(דרושי אבי״ע) פ״א וכצ״ל ולא פ״ג.

 [כ]•
 ובספר פלח הרמון: ראה גם באוה״ת שבת שובה ע׳

 א׳תתקכא.
 למה נק׳ אור אין סוף: ראה סה״מ תקס״ז ע׳ כב.
 הגהות כ״ק אדמו״ר הצ״צ שם ע׳ תכג. עם
 תיקונים באוה״ת ענינים ע׳ קסא ואילך. סה׳׳מ
 תקס״ח ע׳ שיט. ד״ה וידבר גו׳ זאת חוקת -
 תרס״ו. סה״מ תער״ב ח״א ע׳ צד ואילך. סה״מ
 תער״ב־תרע״ו ע׳ יב. סה״מ עדר״ת ע׳ קמט. סה״מ
 תרצ״ו ע׳ 27. ד״ה מצה זו תש״ז ע׳ 237. ד״ה ואלה

 שמות תש״כ.
 דומי׳ תחלה: תהלים סה, ב.

. לקרותו: ראה הערת כ״ק אדמו״ר  ונמשך — על .
 בהוספות - לעיל כ, ב.

 בפי׳ שובה ישראל: לקו״ת ש״ש סז, ג.
 ז,ג

 נק׳ החכ׳ ראשית: ראה תהלים קיא, י. הנסמן
 במאמרי אדה״ז - פרשיות לע׳ תרסח.

 יהי אור: בראשית א, ג. וראה הנסמן במאמרי אדה״ז
- פרשיות לע׳ תשסו.

 והי׳ אור הלבנה: ישעי׳ ל, כו.
. ע״פ רני ושמחי: תו״א לו, ד.  וכמ״ש.

 י״ב גבולי אלכסון: ע׳ ראה(בז, ג) וש״נ. [כ].
. ע״פ יהודה אתה: תו״א מה, א.  במ״א.

 מאן דלא כרע במודים: זח״ב ק, א. זח״ג קסד, א.
 על״ק במדבר(עה, ד) וש״נ. [כ].

 ובפ׳ בלק עא, א. וראה אוה״ת חנוכה כרך ה ע׳
 תתקלז, א ואילך. ובמאמרי אדה״ז - הקצרים ע׳

 שנג.
 הכתר — זו הודאה: ראה הערת כ״ק אדמו״ר

 בהוספות - לעיל כ, ב.
 בפע״ח: ש׳ הק״ש עד פ״כ. [כ].

 תיקו! גלגלתא: הוא שם(פכ״ג). [כ].
 אי! עוד מלבדו: דברים ד, לה.

 ויאמינו: שמות יד, לא.
 שמ״מ—ע״פ וידעת היום: ראה לקו״ת ואתחנן ד, ב.

 אתם עדי: ישעי׳ מג, י.
 ויקם עדות ביעקב: תהלים עה, ה.

 ז, ד
 שמו בגימטריא רצון: ועל״ק במסעי (צא, ד) וש׳׳נ

 נוי—במציאת: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 בביאור ע״פ ונקדשתי: לקו״ת אמור לג, ג.
 להבי! מ״ש בהגדה מצה זו: לקו״ת צו יא, ד.

 האבות ה! ה! המרכבה: ב״ר פמ״ז, ו. פפ״ב, ו. זח״ג
 רנז, ב.

 ו,ג
 הרמב״ם — בעני! התואריס: נסמן לקמן בפנים שו״ה
 אין קץ. וראה בב״ז ס׳ מאמרי אדה״ז - ענינים ע׳
 סד וע׳ ע. סה״מ תקס״ה ח״א ע׳ ח ואילך. םה״מ
 הקצרים ע׳ תקטז ואילך. דרמ״צ נה, סע״א. םה״מ

 באתי לגני ע׳ סו.
 לאייעףולאייגע:ישעי׳מ,כח.

 ומ״מ גם בבחי׳ ידיעה זו: ראה סה״מ תער״ב ח״ג ע׳
 א׳שצה.

 אלא השגת: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 בביאור ע״פ שחורה אני: לקו״ת שה״ש ד, ב ואילך.
. ועיי! בזהר הרקיע: נעתקו באוה״ת .  וע׳ בפי׳ הרמ״ו

 ויקרא־ג ע׳ תשלג.
 וכמ״ש במ״א: כנראה הכוונה לאוה״ת ויקרא־ג ע׳

 תשלג.
 אינו — כוי: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -

 לעיל כ, ב.
 היא — ג״כ: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -

 לעיל כ, ב.
 ו, ד

 שעטנז לא יעלה עליך: ויקרא יט, יט.
 מצה זו שאנו אוכלים: הגדה של פסח.

 ב״ה — בחיי: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 והשגה — ע״ד: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 בארץ לא זרועה: ירמי׳ ב, ב.
 ברישא חשוכא והדר נהורא: שבת עז, ב. [כ].

 עשה דוחה ל״ת: שבת קלב, ב. וש׳׳נ.
 חכם עדיף מנביא: ב״ב יכ, א.

פ שחורה אני: לקו״ת שה״ש יא, ב. מדש—ע״  ו
. בקום ועשה: ראה לקו״ש חכ״א ע׳ . ן  ו׳ מצות דרבנ
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 כנודע מעני! נטילת ידים: ראה סידור שער נט״י.

 תורת שמואל - מצה זו תר״מ סעי׳ מג ואילך.
 בינה יתירה: נדה מה, ב.

 ז, א
 ע״פ שימני כחותם: לקדת שה״ש מו, ב.

. כמבואר גבי חג השבועות: ״שמזה . בן ו  ובכל זה י
 מובן שע״י מל״ת נמשך אור שלמעלה מהעולם
 שזהו״ע המשכת ה״כתר מא״א ממש . . (בץזג
 השבועות, שער הנר׳ך - משיחת ש״פ יתרו

 תשנ״א הערה 106 וראה שם בשולי הגליון.
 רמ״ח מ״ע נקי רמ״ח אברים דמלכא: נסמן לעיל ב, ג.
 אורייתא מחכמה נפקת: בח׳ דברים(נו, ג) וש״נ. [כ].

 והמצות — כוי: ראה הערת כ״ק אדמו״ד בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 כמ״ש במ״א ע״פ שה״ש: לקו״ת שה״ש א, ב.
. בעדי עדיים: ראה פי׳ הפסוק באוה״ת ק.  פי׳ הפסו

 נ״ך-א ע׳ תח ואילך.
 כנזכר באד״ר: באד״ז (ח״ג רצב, ב) וע׳ בע״ח ש׳
 הנסירה(פ״ו) כמ׳ באד״ז הנ״ל, מד׳ ירושלים. ומד׳
 אחרים אי׳ כמ״ש באד״ר. אבל ל״מ שם. ע״ל מזה
 (פופ״ו) ה, א. ציין אדמו״ר הנזכר באדר״ז(רצא, א)

 ודו״ק. [כ].



 מראי פקודי ויקרא מקומות כח

. אתם: ויקרא כג, ד. ר״ה כד, א• וע״ש . ו א ר ק  אשר ת
 כה, א.

 מקדש ישראל והזמנים: נוסח תפלת וקידוש יו״ט.
. דקדשינהו לזמנים: ע׳ פסחים קיז,  מקדש ישראל .

 ב. ביצה יז, א.
 ואו היום דחול: ראה לקו״ש ח״ט ע׳ 235.

 מקרא קודש: ויקרא כג, ז.
 שורה כוי: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות - לעיל

 כ, ב.
 דשלוחו של אדם כמותו: ברכות לד, ב וש״נ. וראה

 בלקו״ש חכ״ד ע׳ 291 הערה 16.
 אין שליחות לחש״ו: עיין מעילה כא, א.

 כמותו דהמשלח ממש: שמ״ש אדה״ז בלקו״ת שם
 [כאן] שישראל הם ״כמותו דהמשלח ממש״ הוא
 בקשר למ״ש בתניא(רפ״ב) שנפש השנית בישראל
 היא ״חלוק אלו־ה ממעל ממש״ - לקו״ש חי״ג ע׳
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 ״וכ״ה הלשון(כמותו ממש) בתשובות הריב״ש
 םרכ״ח״ - משיחות ש״פ תולדות תנש״א הערה 82.
 לקו״ש חכ״ה ע׳ 329. ושם ע׳ 362 הערה 31 ושם
 מציין ״וראה שו״ע אדה״ז או״ח סי׳ רםג סכ״ה
 בקו״א: כעושה בעצמו ממש וכו׳ ה״ז כאילו אוחז
 ידו של חבירו כו׳ שנעשית כידו אריכתא. וראה
 בארוכה לקח טוב (להר״י ענגיל) כלל א״. לקו״ש

 חל״ג ע׳ 114 הערה 13.
 האיש מקדש בו ובשלוחו: קדושין מא, א.

 שהשליח: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות - לעיל
 כ, ב.

 בדיה צו את בנ״י: לקר׳ת פנחס עו, ב.
 מה שנמשך הארה ע״י אמצעות איזה בחינה: ״וענין
 זה הוא בכל הדרגות שלמעלה, עד לדרגות הכי
 נעלות, כי כל המשכה והשפעה ואור כו׳ מחוץ
 לעצמותו ית׳ היא המשכה ע״י אמצעות איזה

 בחינה״ - לקו״ש־כה ע׳ 329 הערה 2.
 פי׳ מלאך היינו שליח: ראה ביאה״ז לכ״ק אדמו״ר

 האמצעי קמו, ג.
 בד״ה מה יפו פעמיך בנעלים: לקו״ת שה״ש מג, א.

 ועיין באגה׳׳ק קרוב לסופו: בקו״א סד״ה להבין מ״ש
 בפע״ח [קנט, א [כ].

 שאזי נקרא: בקו״א שם ״אזי״ וראה בליקוט פי׳ שם.
 וארא אל אברהם: שמות ו, ג.

 סד׳׳ה וידבר אלקים כו׳ וארא: תו״א נו, ד.
 כי ה׳ אלקיכם הוא אלקי האלקים: דברים י, יז,

 המלאכים בני אלקים: איוב א, ו.

 א,ד
 אני ראשון ואני אחרון: ישעי׳ מד, ו. ראה אוה״ת ויחי
 דף שסד, ב. שפט, א. ובהנסמן בסה״מ תקס״ח ח״ב

 לע׳ תרסח.
 ראו עתה כי אני אני הוא: דברים לב, לט.

 ומשם יפרד: בראשית ב, י.
 והחכמה מאץ תמצא: איוב כח, יכ.

 עין בעין יראו: ישעי׳ נב, ח.
 ועמ״ש ע״פ נאוו לחייך בתורים: לקו״ת שה״ש יג, ב.

 וירא ראשית לו: דברים לג, כא.
 אני והו הושיעה נא: סדר הושענות.

 ה׳ בחכמה: משלי ג, יט.
 התורה היא נצחית: ראה תניא פי״ז. קו״א ס״ה.
 לקר׳ש ח״ה ע׳ 241 הערה 14. לקו״ש חי׳׳ג ע׳ 39

 הערה 3.
 ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז. קטע מכאן מובא

 בד״ה כי תשא תרל״ח ע׳ נח.
 סוכות צלא דמהימנותא: ראה זח״ג קג, א. סדור עם

 וענץ וכבוד ה׳ מלא את המשכן: ראה אוה״ת שלח ע׳
 תקיא.

ר פ׳ נח(דס״ז ע״א): ״ע״פ לה׳ הארץ ומלואה, ה  ופי׳ מ
 וכבוד ה׳ מלא את המשס, אמאי מלא ולא כתיב
 מילא, אלא מלא ודאי דאתמליא מן כולא דאתמליא
 מן שמשא, סיהרא שלים מכל סטריף - אוה״ת

 תרומה ע׳ א׳תו.
 הזהר נתבאר גם באוה״ת נ״ך־ג ע׳ א׳רפז.

 הראני נא את כבודך: שמות לג, יח.
 ע׳ בפי׳ הרמ״ז בזהר פ׳ במדבר דקי״ח ע״א: פי׳ כי
 כבוד הוא חכמה והוא מלבוש פנימי לא״א. וא׳׳כ
 א״א נק׳ מלך הכבוד ועז״נ הראיני נא את כבודד
 והיינו שנמשך בהיכל קדה׳׳ק שהוא בבינה שבה
 התגלות עתיק״ - יהל אור ע׳ פט. ובמילואים לשם

 ע׳ תרכא.
 ראה לקמן פ׳ אמור לד, ג. פ׳ שלח לט, ב. שה״ש

 מז, ב. אוה׳׳ת במדבר ע׳ קלד.
 ברוך כבוד ה׳ ממקומו: יחזקאל ג, יב.

 ראש ומקור כל הברכות: ת״ז (ת״ע) קב, ב. ועל״ק
 תזריע כב, ג. וש״נ. [ב].

 א,ב
 ע״פ כי על כל כבוד חופה: לקו״ת שה״ש מז, א.
 וע״פ לבבתני אחותי כלה: לקר׳ת שה״ש כח, ד.

 ויבא משה בתוך הענן: שמות כד, יח.
 בזהר ר״פ ויקרא: ב, ב.

 וקרא זא״ו ואמר: ישעי׳ ו, ג.
 והו כלות הנפש: מובא באוה״ת שבועות ע׳ קמה
 ומציין ״ובלק״ת פ׳ רקרא ב׳ דמ״ש קדוש זהו
 הכלות הנפש שלו לאוא״ס ב״ה ולהיות כאו״א
 מהמלאכים שהם מחנה מיכאל וגבריאל רפאל
 שהם חג״ת, כלות הנפש שלהם כאו״א לפי בחינתו
 אומר כ״א קדוש לפי ערכו ולהיותם כלולים זה
 מזה אומר ג״פ קדוש כו׳״ (המאמר הנ״ל הוא

 להרה״ק ר׳ הלל).
 יוצאץ בשיר: שבת נא, ב.

 סד״ה שניך כעדר הרחלים: לקו״ת שה״ש לח, א.
 ע״פ יבל הוא: תו״א ז, ג.

 נאוו לחייך בתורים: לקו״ת שה״ש יג, א.
 ועיי׳ ברע״מ פ׳ עקב(דרע״א סע״ב) ובפי׳ הרמ״ז שם:

 ראה אוה״ת שמות ע׳ רנג.
 בד״ה כה תברכו את בני ישראל: לקו״ת נשא כו, ב.

 קרא לשמש ויזרח אור: ברכת יוצר דשבת.
 אלף אותיות פלא: ראה ת״ז ת״ע (קלה, א). הקדמת
 הראב״ד לס״י(ירושלים תשכ״ב) יא, א נתיב הא׳.
 וראה בספר הערכים־חב״ד כרך אותיות אות א׳

 בתחלתו.
 אאלפך חכמה: איוב לג, לג. ושם כתיב ואאלפר בוי.

 [כ].
 ראה סה״מ תקס״ח ע׳ שמה. אוה״ת נצבים ע׳

 א׳רלה.
 האלף הוא בכתר: ראה ת״ז תמ״ט, ובהנסמן במאמרי

 אדה״ז־פרשיות לעי תקו.
 ועמ״ש בפ׳ צו: לקו״ת צו ז, ג.

. אדם: ראה . משה . . זעירץ .  א׳ מאתוון רברבן .
 תורת רבנו הזקן ממחרת יוהכ״פ, תקנ״ג(נדפסה

 בס׳ השיחות קיץ ה׳ש״ת, ע׳ 68). ושם באו״א.
. זעירין: ראה זח״א ג, ב. וראה  מאתוו! רברבן .

 לקו״ש חי״ז ע׳ 48 הערה *47.
 ונמשך לו הארה: ראה לקו״ש חי״ז ע׳ 333 הערה 15.

 א, ג
 בזח״א דק״ב סע״ב: ״ויקרא דכתיב ויקרא אל משה

 ולא קאמר מאן הוה״. וראה לקמן א, ד.

. גבי כי גבר עלינו: לקו״ת  להבין ביום השמע״צ .
 סוכות פא, ג.

 כמ״ש ע״פ הקל קול יעקב: סידור יט, א ואילך.
 ע״ד שכ׳ הרמב״ס: ראה לעיל ו, ד.

ג  ח,
 חכם עדיף מנביא: ב״ב יב, א. ועוד.

 כענין — אסתלק: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות
- לעיל כ, ב.

 ישנה אדם לתלמידו: פסחים ג, ב.
 זמירות היו לי חוקיך ונענש ע״ז: תהלים קיט, נד.

 סוטה לה, א.
. וביום השבת יפתח: יחזקאל מו, א. . ר צ ח  שער ה

 זח״א ר״פ נח: ראה ס, א.
 ח, ד

 ע״י — תיקון: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 עולת תמיד: במדבר כח, ו.
. עשאוני: ויקרא כו, ג. זח״ג קיג, א.  ועשיתם אתם .

 וראה ויק״ר לה, ז.
 ושם אי׳ אתם כתיב כאלו עשאוני יעו״ש. [כ].

 ימשיכו — בענץ: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות
- לעיל כ, ב.

 ויקרא
 א,א

 ויקרא אל משה: הנחה אחרת במאמרי אדה״ז -
 פרשיות ע׳ תקה (נדפס שם מגוכי״ק כ״ק אדמו״ר
 הצ״צ בכוך 1116 הכולל הנחות מהשנים תקע״א־ב

 ועוד).
 לכללות מאמר זה ראה במאמרי אדה״א ויקרא־א

 ע׳ א שמיוםד על מאמר זה.
 ראה גם סה״מ תקס״ח־ב ע׳ תרםח. ועם הגהות

 בביאה׳׳ז להצ״צ־א ע׳ קעו.
 אוה״ת ויקרא ע׳ ריז(ביאור על מאמר זה). וראה
 גם ד״ה זה דש״פ ויקרא תש׳׳מ. תשמ״ג. תשמ״ז.

 חלק נתבאר בשיחת ש״פ ויקרא תנש״א.
 אלף דויקרא זעיר א: ראה זח״א רלט, א. זח״ג נג, ב.
 בחיי, פענח רזא, ובעה״ט כאן. אוה״ת ויקרא ע׳

 תשכד.
. רבתי: בתחלתו. וראה מנחת שי שם. . ב י ת  ובד״ה כ

 ולהבין — והנה: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות
- לעיל כ, ב.

 ויקרא מלאך ה׳ אל אברהם: בראשית כב, טז.
. מי הוא הקורא: ראה ד״ה ויקרא אל . ר כ ז  ומדוע לא נ
 משה - תשמ״ז. ושם למה כאן מבאר ב׳ הפסוקים
 ויקרא אל משה גו׳ אדם כי יקריב גו׳ בב׳ דרושים
 נפרדים, ובדרושי הצ״צ ואדה׳׳א באים ב׳ הענינים

 בהמשך אחד. ע״ש.
 ולא יכול משה לבא: שמות מ, לה.

 ישת חשך סתרו: תהלים יה, יב.
. ולא בחכ׳ ידיעא: ת״ז בהקדמה. . א ס י פ  לית מחשבה ת
 הוא היודע: ע׳ סש״ב ח״א(רפ״ב) וש״נ [לקוטי הגהות

 לתניא ע׳ יו״ד]. [כ].
 אתה קדוש ושמך קדוש: נוסח התפלה.
 שמו נשגב לבדו: ראה תהלים קמח, יג.

 שמו — שהוא: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 בד״ה לכן אמור לבנ״י: תו״א נז, ג.
 ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות: לקו״ת מטות פא,
 ב. וראה בלקו״ת שה״ש ד, ג שמציין לכאן. ועיין

 מה שכתוב על זה באוה״ת ויקרא־א ע׳ ריז.



 56 מראי ויקרא מקומות

 20א בחי׳ ״לא אדם״ שאין שייך בו שינויים (ראה
 תו״א עב, ג. ובכ״מ) - לקו״ש ח״ט ע׳ 28 הערה 26.

 סד׳׳ה משה ידבר: תו״א סח, ג.
 וגדול העונה אמן: ברבות נג, ב.

 כי יתרון האור מן החושך: קהלת ב, יג.
 כי לא אדם הוא: שמואל־א טו, כט.

 חלק אלו־ה ממעל: איוב לא, ב.
 נר ה׳ נשמת אדם: משלי כ, כז.

 נעשה אדם בצלמנו: בראשית א, כו.
 ככולה — כוי: ראה הערת כ״ק אדמר׳ר בהוספות -

 לעיל כ, ב.
 שרוח האדם העולה היא למעי: קהלת ג, כא.
 בביאור ע״פ אני ישנה: לקר׳ת שה״ש לה, א.

 בד־׳ה וספרתם לכם בפ׳ אמור: לקו״ת אמור לה, ד.
 טפה וו מה תהא עליי: נדה טז, ב.

 יפה את רעיתי כתרצה: שה״ש ו, ד.
. מן הבקר: נתבאר בקונטרס התפלה פ״ח.  מן הבהמה.
 גבורות קשוח: ועל״ק רד״ה והניף בפ׳ אמור [לז, א]

 ושם בביאור(ס״ד) בד״ה ועתה(לח, ד). [כ].
 ווהו משכני אחריך נרוצה: ראה סה״מ אתהלך ע׳
 קסט. אוה״ת כתובים־ב ע׳ כט. אוה״ת שה״ש א׳

 תתטז.
 בפ׳ עקב בד״ה שייכות ברית ותורה לבהנד׳ז: לקו״ת

 עקב טז, ג.
 בשני הרצונות דנה׳׳א ונה״ב: ראה אוה״ת שה״ש ע׳

 סד.
 בד׳׳ה הנך יפה רעיתי: לקו״ת שה״ש יג, ד.

 הביאני המלך חדריו: שה״ש א, ד.
 ג,א

 כשהתינוק בבטן אמו: נדה ל, ב.
 בד״ה והיה לכס לציצית: לקו״ת שלח מד, א.

 ובד׳־ה ראה אנכי: לקו״ת ראה יח, ג.
. כנרשם בספר  (ועיין מעני! משכני אחריך נרוצה .
 בית אהרן): רובם נעתקו באוה״ת שה״ש־א ע׳ נז

 ואילך.
 בד׳׳ה ויאכילך את המן: לקו״ת עקב, יג, ג.

 קרוב ה׳ לכל קוראיו: תהלים קמה, יח.
 ואין אמת אלא תורה: ירוש׳ ר״ה (םפ״ג, ה״ח). ובת״ז
 (תכ״א) נ, א. פסדר״כ פסק׳ איכה הובא בילקוט
 דניאל (ר׳ אלף סו) וכ״ה הגי׳ בברכות (ה, ב)

 להמעיין בהגמהר״ץ חיות. [כ].
 בד־׳ה רני ושמחי: תו״א לו, ג.

 בד׳׳ה ואתה חצוה: תו״א פא, ד.
 או יחזק במעוזי: ישעי׳ כז, ח.

 שלום שלום לרחוק ולקרוב: ישעי׳ נז, יט.
 בד״ה ביום השמע״צ: לקו״ת שמע״צ פג, ד.

 תשמרו להקריב לי: במדבר כח, ב.
 סד״ה צו את בנ׳׳י: לקו״ת פנחס עו, ב.

 ברבות סדר בא פי׳׳ז: ״ע״פ ולקחתם אגודת אזוב
 הה״ד כל פעל ה׳ למענהו אתה מוצא שכל מה
 שברא הקב״ה בשימ״ב לא ברא אלא לכבודו
 ולעשות בהם רצונו כו׳ ביום שישי ברא בהמות
 לכבודו וצוה להקריב מן קרבנות שנאמר אדם כי
 יקריב מכם קרבן להוי׳ מן הבהמה מן הבקר כו׳״ -

 כך נעתק באוה״ת ויקרא־א ע׳ א.
 ויקרא פ׳ ב: ״קרוב לתחלתה ע״פ דבר אל בנ״י כו׳
 מכל פרקסין שיש לך כו׳ שאני מדביקו וגופי כו׳
 הה״ד כי כאשר ידבק האוזר על מתני איש כוי״ -

 אוה״ת ויקרא־א ע׳ א.
 ור״פ בלק: ״ע״פ עמי מה הלאתיך כו׳ לא צדתי אלא
׳ מן הבהמה ומן הבקר ומן  מבהמות שברשותך מ

 הצאן״ - אוה״ת ויקרא־א ע׳ א.

 אדם כי יקריב מכם: ויקרא א, ב. - ראה גם ד״ה
 באתי לגני תש״י פ״ב(ובהנםמן בהערה שם). סה״מ
 קונטרסים ח״ב תנ, א. םה״מ אידיש ע׳ 141. ד״ה

 באתי לגני תשי״ב. לקו״ש־א ע׳ 205.
 אדם מכם כי יקריב: ראה גם סה״מ תרס״ט ע׳ קנז.

 ב׳ נפשות: ראה תניא פ״א.
 ויברא אלקיס את האדם: בראשית א, כז.

 ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם: יחזקאל א, כו.
 בד־׳ה ותחת רגליו: תו״א עו, ד.

י שור: שם א, י. נ פ .  פני אדם.
. ואהבת: דברים ו, ד־ה.  שמע ישראל.

 בכל לבבך בשני יצריך: ברכות פ״ט, מ״ה.
 תקנו חכמים שתים לפניה לקיום הק״ש: ראה תניא

 פרק יב. ופרק מט.
 אין הדינין ומתקין אלא בשרשן: ראה פע״ח שער
 השופר פ״א. לקו״ת להאריז״ל וישב לט, א. תניא

 פל״א.
 ובדיה ונחתי לך מהלכים: תו״א ל, ד.

 והחיות נושאות את הכסא: בחיי תרומה כה, י בשם
 פדר״א. וראה פדר״א םפ״ד. שמו״ר כג, טו.

 ע״ל פקודי ח, א. וש״נ. [כ],
 בד״ה זכור ושמור בדבור אחד: תו״א יתרו ע׳ תב.

 ריח ניחוח לה׳: ויקרא א, ט.
 בד״ה והקרבתם עולה אשה: לקו״ת שמע״צ צב, ד.

 כי חפץ חסד הוא: מיכה ז, יח.
 ואח׳׳כ תולה במעשה התחתונים: ע״ח שער דרושי

 הנקודות םפ״ו.
 ויניחהו בג־׳ע: בראשית ב,טו.

 וכמ״ש בד״ה ועשית בגדי קדש: תו״א פב, א.
 סד״ה ואתחנן אל הי: לקו״ת ואתחנן ג, א.

 וסד׳־ה וישכם לבן: תו״א כד, ב.
 וסדיה אני ישנה: לקו״ת שה״ש לה, א.

 3,ג
 בד׳׳ה שיר השירים: לקו״ת שה״ש ב, ג.

. אשה מזרעה החלה: ברכות ס,  איש מזריע תחלה .
 א. נדה לא, א.

 ונשים דעתן קלות: שבת לג, ב. קדושין פ, ב. וראה
 לקוטי שיחות חי״ז ע׳ 149 הערה 14.

 סד״׳ה והיה מספר בנ׳־י: לקו״ת במדבר ו, ג.
 שו״ה מכרות — א״ע: ראה הערת כ״ק אדמו״ר

 בהוספות - לעיל כ, ב.
 ע״פ היינו כחולמים: תו״א כח, ג.

 לאו מכל אלין מדות: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳).
 בד״ה מה טוב חלקנו: אגה״ק סי׳ ז. ראה הערת כ״ק

 אדמו״ר בהוספות - לעיל כ, ב.
 ובד״ה ואלה המשפטים: תו״א עו, ב.

 בד״ה ויאכילך את המן: לקו״ת עקב יד, א.
 כמיס הפנים לפנים: משלי כז, יט.
 סד״ה כי תצא: לקו״ת תצא לה, ב.

 שכפה עליהם הר: שבת פח, א. וש״נ.
 שיקריב אח נפש האדם שלמטה לה׳: ראה לקו״ש

 חט״ז ע׳ 294 הע׳ 21.
 ברבות(בראשית פכ״א): הלשון נעתק לקמן בפ׳ שלח

 מ, ג. ונזכר גם לקמן פ׳ צו ח, ג. שה״ש נא, ד.
 משכני אחריך נרוצה: שה״ש א, ד.

 ב,ד
. . . שע״י בירור נה״ב נמשך  אוי יהיה דבר המתקיים .
 בחי׳ כי לא אדם: לכאורה הכוונה שם [בלקו״ת
 כאן], שהטעם מה שבחי׳ אתעדל״ת יש לה קיום
 יותר, היא [לא רק שע״י העבודה, נעשה האדם כלי
 להאור, אלא] גם, מצד מעלת בחי׳ האור הנמשר
 על ידה(ראה לעיל [שם בלקו״ש ח״ט ע׳ 28] הערה

 דא״ח רנז, א. מאמרי אדה״א דברים ח״ד ע׳ א׳רל.
 א׳שלה. סה״מ תרל״ח ע׳ נח.

 סוכה שמחתה מרובה: סוכה ב, א.
 שורת חמתחלת: כוי: ראה הערת כ״ק אדמו״ר

 בהוספות - לעיל כ, ב.
 בדיה ביום השמיני עצרת: לקו״ת שמע״צ פד, ב.

 ובד״ה וארשחיך לי: לקו״ת במדבר ח, ד.
 את הי האמרת היום: דברים כו, יז.

. באוהל מועד: לקו״ת במדבר כ, ד. ד״ח וידבר. : 
 מגלה עמוקות מני חושך: איוב יב, כב.

 !תורה אור: משלי ו, כג.
 אוי ראשון ואני אחרון: ישעי׳ מד, ו.
 בד״ה המגביהי לשבת: תו״א לח, ג.

 משחרב ביהמ״ק.. ד״א של הלכה; ברכות ח, א.
 אין כבוד אלא תורה: אבות ו, ג. זח״ג פא, ב.

 אורייתא מחכמה נפקח: זח״ב קכא, א. וראה שם פה,
 א.

 בפ׳ בשלח בד״ה לסוסתי: תדא פג, ד.
א ,  נ

 ויהי הענן והחשך ויאר: שמות יד, כ.
 ע״פ בצלו חמדתי: שה״ש ב, ג. וראה בד״ה כתפוח
 בעצי היער - תקע״א ע׳ דש ואילך. באוה״ת

 שה׳׳ש־א ע׳ קצה. וראה שם כרך־ג ע׳ תתסו.
 ומתוקים מדבש: תהלים יט, יא.

 אתפשטותא דמשה בכל דרא: ת״ז תס״ט(קיב, א. קיד,
 א). ועייג״כ זודג רטז, ב. רעג, א. ת״ז תכ״א(נ, ב).

 ת״ע(קלח, א). ב״ר פנ״ו. ז.
 ונחנו מה: שמות טז, ז־ח.

 סד״ח משה ידבר: תו״א סט, א. ראה גם ספר החקירה
 עד, א•

. דעת: ראה לקו״ש ח״ו ע׳ 244.  ומשה.
 ונועדתי לך: שמות כה, כב.

 ביניקתה מנשמת משה: תניא פמ״ב. לקו״ת במדבר ג,
 א.

 אין עוד מלבדו: דברים ד, לה.
 בא לכאן ותלמודו בידו: פסחים נ, א. וש״נ.

 ואנכי תרגלתי לאפרים: הושע יא, ג.
 אנכי מי והאנכי: ראה בהנסמן לפקודי ה, א.

 בדיה כי תבאו אל הארץ: לקו״ת בהר לט, ג ואילך.
 בד״ה יונתי: לקו״ת שה״ש טז, ג ואילך.

 צדקה תרומם: משלי יד, לד.
 ע״פ ועתה יגדל נא: לקו״ת שלח לט, א.

 ואיתא במדרש תנחומא פ׳ ויגש: נתבאר בסה״מ
 תרנ״ה ע׳ נו.

 מ־צ בא״ת ב״ש י״ה: ת״ז(תכ״ט)(ת״ע) קלא, ב, [כ].
 והנה סולם מוצב ארצה: בראשית כח, יב.

 3,ג
 ואני תפלה: תהלים קט, ד.

 קדשנו במצותיך: נוסח תפלת שבת.
 ע״פ במדבר סיני באהל מועד: לקו״ת במדבר ב, ד.

 סד״ה המגביהי לשבת: תו״א לח, ד.
 אני מדבר בצדקה: ישעי׳ סג, א.

 ודברי אשר שמתי בפיך: ישעי׳ נט, כא.
 בכל המקום אשר אוכיר: שמות כ, כא.

 אדם כי יקריב: הנחה אחרת במאמרי אדה״ז־פרשיות
 ע׳ תקו (מגוכי״ק אדהצ׳׳צ בבור 1116 הכולל

 הנחות מהשנים תקע״א״ב ועוד).
 הגהות אחרות באוה״ת ויקרא־ג ע׳ תשכא.
 תשכח. וראה בהנםמן לעיל רד״ה ויקרא (א, א)

 למאמר זה מאדהאמ״צ.
 בלקו״ש־יז ע׳ 335 מבאר התחלת הלקו״ת

 והסיום, ע״ש.



 מראי ויקרא מקומות כט

 בוח״א ויחי דרמ״א ע״ב: ,כתיב לא תשבית מלח ברית
 אלקיך כו׳ בגין דאיהו ממרק ומבשם מרירא
 לאטעמא כו׳ כי צדיק ד׳ צדקות אהב דא מלחא
 בימא ומאן דפריש לון גרם לגרמי׳ מיתה בג״כ לא
 תשבית מלח עכ״ל׳׳ - אוה׳׳ת קדושים־ד ע׳ א׳סב.
 מובא ביהל אור ע׳ כז. באוה׳׳ת ויקרא־א ע׳ רל
 מעתיק לשון הזוהר הנ׳׳ל ומפרש תי׳ ״ומבשם
 מרירא לאטעמא יש לפרש כי המל׳ בנינה
 מהגבורות ע״כ ממנה נמשך תוקף הדינים וזהו
 ענין המרידו, וע״י הסוד ממתיק דיניה״ ע״ש

 באריכות. וראה שם ע׳ רכז.
 דב״ב — ע״ב) בעניו: ראה הערת כ״ק אדמו״ר

 בהוספות - לעיל כ, ב.
 ד,ב

 ברית מלח עולם: במדבר יח, ט.
. ולא תשבית: מאמר זה הוא משנת תקע״א.  ביאור .
 הנחה אחרת בסה״מ תקע״א מגוכתי״ק הצ״צ.
 מאמר זה בשינויים מכ״ק אדהצ״צ נדפס באוה״ת־
 ענינים ע׳ רפח, ומתחיל: ענין העבודה ומצות ת״ת.
 חלק מהמאמר נמצא ג״כ בהמשך מים רבים תרל״ו

 פרק קפה ראה בהנסמן להלן ד, ג שו״ה חכמתו.
 מאמר זה נזכר ג״כ להלן במדבר טז, סע״ב:
 עפמ״ש בענין שרש העבודה ומצות ת״ת . .
 באריכות בביאור ע״פ ולא תשבית מלח. וראה
 דרמ״צ ד, ב: וכמשנ״ת אצלינו מצות עבודה ות״ת.

 קיצור מהביאור לקמן נ, סע״ג.
 נזכר אוה״ת כראשית־ו דף תתריד, ב.

 הנה בס׳ של בינונים פ״ג נתבאר: ראה גם תו״א יג, ג.

 דרך מצותיך קנה, ב ובאוה״ת ענינים ע׳ קיג. קמג.
 ועוד.

 מהות ועצמות נפש האלקית: ראה סה״מ תקם״ב ע׳
 קעט. סה״מ תרפ״ח ע׳ קטו.

 כח השכל שבנפש הוא רק כלי למהות ועצמיות
 הנפש: ״דהנה שכל ומדות אינם עצם הנפש, אלא
 לבושים להנפש, והראי׳ שהרי ידוע דכל עצם
 בלתי מתחלק, ומאחר ששייר שכל ומדות ובשכל
 גופא יש ג״כ חילוקים חו״ב, ומאחר שיש התחלקות
 מוכרח לומר שאינו עצם הנפש שהוא בלתי
 מתחלק״. - ראה בארוכה בםה״מ תרמ״ג ע׳ טו.
 ד״ה אשרינו תרצ״ו ע׳ 53. בארוכה באוה״ת

 בראשית כרך ג תקכא, א ואילך.
 בד״ה פתח אליהו: תר׳א יג, ג.

 וזקני ת״ח כל מה שמזקיני! דעת! מתיישבת: סוף קנים.
 כך נעשה אדם בצלמינו: בראשית א, כו.

 וכמ״ש בס׳ של בינונים דמ״ש הרמב״ם: ראה בארוכה
 בדרך מצותיך מצות האמנת אלקות מו, ב. מצות
 עבד עברי פא, ב. פב, א בהג׳׳ה שם. שורש מצות

 התפלה קל, ב ואילך.
 ד,ג

 וכמא׳ התי׳ אנת חכים: בהקדמה.
 שבתניא נתבאר: פ״ב.

 וכמ״ש באגה״ק: בקו״א ד״ה להביו מ״ש בפע״ח [קגז,
 א]. [כ]. וראה בליקוט פי׳ שם.

 על פסוק אלה מסעי: לקו״ת מסעי צה, א.
 ועמ״ש במ״א ע״פ ולא אבה: לקו״ת כי תצא לח, ג.

 אוה״ת כי תצא ע׳ תתקפב ואילך.
 שלמעלה מעלה גם כו מהחכמה: נתבאר באוה״ת

 ויקרא־ב ע׳ תקצו.
 טעם על מס״נ: ראה תו״א צט, ב. הערת כ״ק אדמו״ר

 בסה״מ ה׳תש׳׳ט ע׳ 121.
. כי הוא חייך: דברים ל, ב. ראה  לאהבה את ה״א .

 אוה״ת־מארז״ל וענינים ע׳ כג.

 ד״ה להבי! עני! הברכות: תו״א ו, ד.
 בביאור ע״פ מי מנה: לקר׳ת בלק סט, ב.

 שגם בנה״א עצמה יש מבחי׳ בהמה: ראה תו״א עד, ג.
 בד״ה כי תצא: לקו״ת תצא לו, א.

 בד״ה רני ושמחי: תו״א לז, א.
 וצדקתך ירננו: תהלים קמה, ז.

 בביאור ע״פ ואלה המשפטים: תו״א עו, ב.
 אחרי ה׳ ילכו: הושע יא, י.

 בד״ה אתם נצבים: לקו״ת נצבים מד, א.
 בד״ה חכלילי עינים מיי!: תו״א מז, א.

 נכנס יי! יצא סוד: עירובין םה, א.
 ויחד לבבנו: ברכת ק״ש דשחרית.

 ברעותא — וחיצוניות: ראה הערת כ״ק אדמו״ר
 בהוספות - לעיל כ, ב.
 איוהו שוטה: חגיגה ד, א.

 מלכותך מלכות כל עולמים: תהלים קמה, יג.
 בלע הוא מבחי׳ הדעת: ראה ע״ח שער דרושי
 הנקודות פ״ד. מבוא שערים ש״ב ח״ב פ״ח. תו״א

 קי, ד.
 ימותו ולא בחכמה: איוב ד, כא.

 ע״פ שיר השירים: לקו״ת שה״ש א, א.
 אלו — מ״ש: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -

 לעיל כ, ב.
 ע״פ שמאלו תחת לראשי: תו״א פ, ב.
 סד״ה להבי! עני! הברכות: תו״א ז, ג.

 ולא תשבית מלח: נדפס בשינויים בסה״מ תקס״ד ע׳
 פו ומתחיל: ענין המלח. וראה ג״כ סה״מ תקס״ג

 ח״ב ע׳ תרפח. קיצור לקמן נ, ג.
 ולא תשבית מלח: ויקרא ב, יג.

 פ״ק דברכות דף ה׳ סע״א: נתבאר באוה״ת ויקרא־א
 ע׳ רכז.

 היאכל תפל מבלי מלח: איוב ו, ו. ועל״ק בשה״ש ד״ה
 שחורה הב׳ בי׳ ב׳ רפ״ה יעו״ש [י, א]. [כ].

 הא
 שהמלח מתולדות המים: ״וכן מלח הארץ מחמת
 יחוד השמש בתגבורת נתהוו׳ העפר מלוח״ -
 סה״מ תקס״ג־ב ע׳ תרפח. וראה באוה״ת ויקרא־א
 ע׳ רכז מציין לבחיי בשם הרמב״ן ע״פ לא תשבית

 מלח. וראה באוה״ת שם ע׳ רלח.
 (ועיי! במא״א אות מ״ם סעיף ע״א): נזכר באוה״ת
 ויקרא־א ע׳ רלא ״מלח גימט׳ ג׳ הויות ג׳ גבורות

 הממתקות״.
 מבואר בע״ח: ע׳ ש׳ הכללים(פ״י). [כ].

 הטעמים נמשכים מחכמה: ראה ע״ח שער אכי״ע
 רפ״א. אוה״ת ראה ע׳ ב׳מח.

 ע״פ בהעלותך את הנרות: לקו״ת לא, ג.
 סד״ה והיה מדי חודש: לקו״ת ברכה צז, ד.

 אודם מ! האס: נדה לא, א.
 בחכמה אתברירו: ע׳ ע״ח שער מוחין דצלם (רפ״ח)
 ובש׳ מ״ן ומ״ד (ריש דרוש א׳ מזח״ב פקודי(רנד,
 ב) במחשבה אתברירו ושם(סוף דרוש ג׳) ושם ש׳
 אנ״ך (פ״ט), וע׳ אגה״ק סי׳ כ״ח כ׳ בכ״ד בזהר
 [בדוכתי טובא בזוה״ק] בחכ׳ כו׳ ול״מ. [כ], וראה

 לקמן בהנסמן לפ׳ צו דף יג, ב.
 וראה לקמן אמור לד, ג. נשא כא, א. ספר

 המאמרים תש״ח ע׳ 206 הערה יא.
 בביאור ע״פ והיה לכם לציצית: ראה לקו״ת שלח מו,

 ג.
 בחי׳ בוצינא דקרדוניתא: ראה זח״א טו, א. יח, ב.

 אורך היריעה האחת: שמות כו, ב.
 חכמת הקבלה: ראה אוה״ת ויקרא־א ע׳ רכו.

 כולם בחכמה עשית: תהלים קד, כד.

 צדקה תרומם גוי: משלי יד, לד.
 בד״ה המגביהי לשבת: תו״א לח, ג.

 כי ברח העםמזמות יד, ה.
. מדלג על ההרים: שה״ש ב, ח. . די  קול דו

 בזכות התורה שנק׳ הר — כמ״ש במ״א: לקו״ת שה״ש
 טו, ד.

 ישאו הריס שלום לעס: תהלים עב, ג.
 וספרתם לכם: ויקרא כג, טו.

 וירד ה׳ על הר סיני: שמות יט, כ.
. אהעדל״ע: ראה לקו״ש־יט ע׳ 159  אתעדל״ת .

 הערה 14.
 בד״ה בכ״ה בכסלו: תו״א כט, א.

 אדם — להוי׳: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -
 לעיל כ, ב.

 ג,ב
 !עיי! באד״ד דקל״ו ע״ב: ראה אוה״ת בדאשית־א פב,
 ב שמעתיק הלשון מהאדרא. וראה גם אוה״ת

 בשלח ע׳ תרעה. ואתחנן ע׳ קג.
 בזהר בהעלותך קניב אי: ראה גם לקמו פ׳ ראה כג, ב.

 כתפארת אדם: ישעי׳ מד, יג.
 לנשמתא — כוי: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות

ל כ, ב. י ע ל -
 ע״י—והמצות: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהוספות -

 לעיל כ, ב.
 שהתורה נק׳ עוו: ראה ויק״ר פל״א ה. יל״ש בשלח

 רמז רמד. ועייג״כ זבחים קטז, סע״א.
 ע״פ בחודש השלישי: תו״א סז, א. סה״מ תקס״ז ע׳

 קמט.
 ב״ן בגי׳ בהמה: ראה כנפי יונה(לרמ״ע מפאנו) חלק
 שני םק״ה. מגלה עמוקות אופן קמ(מו, א). קהלת
 יעקב בערכו. שבת קמה, ב. הנםמן לקמן אמור לה,

 ד.
 ע׳מאו״אמערכתב׳ס״ז.[כ].

 בביאור ע״פ כה אמר כו׳ מהלכים בי! העומדים: ראה
 תו״א ל, א. אוה״ת חנוכה ה דף תתקיג ואילך. פ׳

 בהעלותך ע׳ תז.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.

 בד״ה חייב אינש לבםומי בפוריא: תו״א צט, ב.
 טהורה היא: ברכת אלקי נשמה

 שער החצר הפנימית: יחזקאל מו, א.
 אתה עשית את השמים: יחזקאל מו, א.

 יוצר משרתים ואשר משרתיו: ברכת יוצא.
 ג,ג

 שאו מרום עיניכם: ישעי׳ מ, כו.
 בד״ה כי תשמע בקול: לקו״ת ראה כג, א.
 וסד״ה וספרתם לכם: לקו״ת במדבר י, ג.

 אל תקרי שמות: ברכות ז, ב.
 בד״ה ובבואה לפני המלך: תו״א צו, א.
 כי תצא למלחמה: דברים כ, א. כא, י.

 סד״ה וכל העם רואים: תו״א עד, ג.
 המלך המרומם לבדו: ברכת יוצר.

 בד״ה והניף את העומר: אולי הכוונה ללקו״ת אמור
 לו, א.

 א״ח עט״ב: משלי יכ, ד.
 יקריב אותו לרצונו: ויקרא א, ג.

 צפונה לפני הי: ויקרא א, יא.
 בדיה להבין ביאור עני! האבות: תו״א עב, ד.

 אדם ובהמה תושיע הי: תהלים לו, ז.
 ג,ד

 אדם גי׳ מ״ה: ראה פרדס שעה״כ בערכו. ע״ח שער
 התיקון פ״ג. שער לאה ורחל פ״ב. שער מ׳׳ן ומ״ד

 דרוש ה. מאו״א מערכת אדם סקס״ו.
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. ע׳־י האותיות אף שאים משיג כלל:  מקרא שקורא .
 באוה״ת על מארז״ל וענינימ ע׳ רצג מציין: ובזה
 יובן מארז״ל [ב״מ לג, א] העוסקי׳ במקרא מדה
 ואינה מדה כי לא כמו משנה ותלמוד השגת מהות
 חכמתו משא״כ במקרא שאין החכמה מושג רק
 האותיו׳ וזהו כעין השגת המציאו׳ ולא המהות כמו
 בקבלה. [וראה ד״ה העוסק במקרא בס׳ מאמרי

 אדה״ז הקצרים ע׳ שנד].
 בדיה נר חנוכה: תו״א מב, ב.

 וסדיה צאינה וראינה: לקו״ת שה׳׳ש כב, א.
 כל התורה שמותיו: על״ק בפ׳ פנחס (עו ריש ע״ב).

 וש״נ. [כ]. וראה בהנסמן במים רבים שם ע׳ שכג.
 יפה שיחתן: ב״ר פ״ס, ח. פירש״י בראשית כד, מב.

 וראה אוה״ת חיי״ש קכט, א.
 ה,ג

 סד״ה ענין קיש: לקו״ת פ׳ ואתחנן יב, ג.
. לימוד האגדות: ראה הערת  בכלל לימוד המקרא .

 כ״ק אדמו״ר לעיל בהוספות יט, א.
 בדיה כי קרוב אליך הדבר: לקו״ת נצבים מו, א.

 ע״פ חסדי ה׳ כי לא תמנו: אגה״ק ס״י.
 בד״ה שובה ישראל: לקו״ת ש״ש סד, ד.

 סד״ה להבין עניו לחם משנה: תו״א סו, ד.
 בביאור ע״פ לריח שמניד: לקו״ת שה״ש ג, ג.

 שידיעת — רמה ונשאה: בתניא שלפנינו: רבה
 ונשאה. וכ״ה בהמשך מים רבים שם (רבה). אבל
 ראה לוח התיקון לתניא שצ״ל: רמה(וש״נ לםה״מ
 אתהלך לאזניא ע׳ קםה). וכ״ה בסה״מ תרל״ו ח״ב

 ע׳ תקיח. וראה בליקוט פי׳.
 וידעת היום: דברים ד, לט.

 דע את אלקי אביך: דברי הימים־א כח, ט.
 ויצוע ה׳ לעשות: דברים ו, כד.

 שהתורה נקי תרעא לדרתא: שבת לא, ב. [כ],
 והיינו לגבי יר״ע וכמ״ש בסש״ב: ראה סה״מ תרל״ו

 ח״ב ע׳ שו.
 ועפ״ו יתורץ מה שנדחקו: מכאן עד להלן ה, ד שו״ה

 ביאור ליתא במים רבים שם.
 לעולם ישלש אדם: ע״ז יט, ב. וש״נ, [כ]. ראה לקמן
 שה״ש ג, ג. ביאה״ז לאדה״א ב, ד. ביאה״ז לצ״צ
 כרך ב ע׳ תרכ. ובלקו״ש־ל ע׳ 173 ובהערות לשם.

 ה,ד
. מפנימי׳ התורה והאגדות: ראה  השליש במקרא .

 לקו״ש חי״ח ע׳ 439.
.  ואפשר דגם לימוד מדרש רבה ושאר המדרשים .
 מדרשי המקראות: בביאה״ז להצ״צ־ב ע׳ תרכ ״צ״ע
 בה׳ ת״ת שהן בכלל משנה, אבל בפ״ק דברכות
 די״א ע״ב נלע״ד ראי׳ למה שכתבתי דמבואר שם
 מגמ׳ ופרש״י דמדרש קרוב למקרא לפי שהן
 מדרשי המקראות, ולכן יש מ״ד שם בגמ׳ דלמקרא
 ומדרש צריר לברך ברכת התורה ולא משנה
 וגמרא, אלא דהמסקנא צריך לברך על כולם, אבל
 עכ״פ מבואר דמדרש שייך למקרא וצ״ע בנדרים

 דל״ז ע״א גבי ומלמדו מדרש כו׳ ואכמ״ל״ ע״ש.
 ולכבודי בראתי: ישעי׳ מג, ז,

 ואין כבוד אלא תורה: זח״ג רנג, ב. אבות ו, ג. ובת״ז
 (ה, א). [ה

 יוצר אור ובורא חושך: ישעי׳ מה, ז.
 אמרז״ל במחשכים.. זה תלמוד בבלי: סנהדרין כד, א.
 ומקרא בעשי׳: באוה״ת בראשית כרף־ו דף תתרל, ב
 מציין לכאן ומוסיף ״שמובן ענין פי׳ מקרא בעשיי׳
 לפי שמקרא לרוב מעלתו יורד ומתלבש עד
 העשיי׳״ ע״ש. וראה אוה״ת במדבר כרך־ו ע׳

 א׳תקםב. ובליקוט פי׳ לתניא פרק מ.

 בד״ה וכור את יום השבת: תו״א ע, ד: ולעתיד יהי׳
 בחי׳ שבת מעלה ומטה שויו עכ״ל.

 ה,א
 ר״ל לשם התורה עצמה: ראה תניא פ״ה.

 סד״ה ויקח קרח: לקר׳ת קרח נח, א.
. תורה אין לו: יבמות קט, ב. ועל״ק  כל האומר .
, סע״ד). וש״נ. [כ]. ראה בםה״מ תש״ח ג ) ן  בואתחנ

 ע׳ 266 בהערה.
 וכמ״ש האריו״ל למס״נ באחד: ראה פע״ח שער
 הק״ש פי״ב. ב״ח אריח ר״ס סא. אוה״ת תרומה ם״ע

 א׳שםז.
 אם ישים אליו לבו: איוב לד, יד.

 תכלית חכ׳ תשובה: ברכות יז, א.
 והלומד ואינו עושה: ירוש׳ פ״א דשבת ה״ב יעו״ש.

-P] 
 אלא תורה וגמ״ח: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בסה״מ

 תש״ח ע׳ 266.
 בד״ה וכל בניך למודי ה׳: לקו״ת ראה כט, א.

 שבתוכה אור א״ס ב״ה: במים רבים שם(ע׳ ריב) ליתא
 תיבות אלו.

 נסעה וירדה עד: שם: נסעה וירדה בנ״ל בחכ׳ דבי׳׳ע
 עד.

. רק שנתלבשה בלבושי׳: ראה תניא פ׳  נסעה וירדה.
 ד־ה.

 המלובשת — חכמת הקבלה: במים רבים שם: חכמת
 הקבלה עד״מ.

 בבריאת שרפים וחיות: במים רבים שם: בבחי׳
 שרפים וחיות. ובסה״מ תרל״ו ח״ב (הנחות כ״ק
 אדמו״ר מוהרש׳׳ב נ״ע) ע׳ תקיז: אפי׳ בבריאה כמו

 בשרפי׳ חיות ואופנים. וראה להלן ה, ג שו״ה ית׳.
 וזהו מיש בפע״ח דקבלה: מכאן עד להלן ה, ב שו״ה

 ע״ש, ליתא במים רבים שם.
. בעשי׳: שער הנהגת  בפע״ח דקבלה היא באצילות .

 הלימוד.
 ה,ב

 ובתגין שבהם נרמוו רזי! דאורייתא: ראה לקו״ש
 חי״ט ע׳ 423 הערה 32. חל״ט ע׳ 149 הערה 34.

 לחכימא ברמיזא: זח״א כו, ב. ועוד.
. בחיוב לימוד זה: ראה גס  לימוד פנימיות התורה .

ובהנסמן שם).  סה״מ תקס״ה ע׳ ד(
 במ״א סי׳ נ׳: ועל״ק שה״ש כח, ריש א. [כ]. הל׳ ת״ת
 לאדה״ז פ״ב הי׳׳ג. ראה לקו״ש חי״ד ע׳ 22 הערה
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 בפרדס שכ״ז פ״א: ולהעיר מפמ״ג שם. - לקו״ש שם.
, וכמו  יש בתורה דברים שלא נתנו להתלבש למטה .
ס פ  ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר גוי: למה ת
 דוקא דבר זה. - י״ל דזהו אותו הענין ממש,
יו שהתורה מעידה על תקפו) פוטיפר  דויקנהו(קנ
 ליוסף ובכ״ז לא נתלבש יוסף שם כלל ולא
ה תו״ח ס״פ ויחי) - א ר ) ל ל  בלבלוהו עניני מצרים כ

 לקו״ש חט״ו ע׳ 524.
 ויוסף הורד מצרימה: בראשית לט, א.

 פרק חלק: ב״היסוד השמיני״.
 ובני חם כוש: בראשית י, ו.

 ושם אשתו מהיטבאל: שם לו, לט.
 ותמנע היתה פלגש: שם לו, יב.

 אנכי ה׳ אלקיך: שמות כ, ב.
 שמע ישראל: דברים ו, ד.

 ובין — הגבורה: במים רבים שם (ע׳ ריג): הגבורה
 כוי.

 אורייתא מחכ׳ נפקת: זח״ב (סב, א. פה, א) וזח״ג
 (קפב,א).[כ].

 ות״ת כנגד כולם: פאה א, א.
 ודברת בס: דברים ו, ז.

 והענין כי התורה היא חכמתו ית׳: מכאן עד להלן ו,
 רע״א נמצא ג״כ בשינויים אחדים בהמשך מים
 רבים תרל׳ץ פרקים קפו־קפט. וראה שם ח״ב ס״ע

 תקיג ואילך.
 נקרא התורה משל הקדמוני: ראה אוה״ת וארא ע׳

 קנב.
 כנו״ש מזה בדרוש פורים: תר׳א צח, ב. ראה בלקו״ש
 ח״ז ע׳ 26 ואילך למה נזכר כאן בלשון בדרוש

 פורים. ע״ש בארוכה.
 בהמשך מים רבים שם (וכ״ה בגוכי״ק אדמו״ר
 מהר״ש של המים רבים): בדרושי פוריס. ובכתבי־
 יד מעתיקים של מאמר זה דהלקו״ת (ראה להלן

 בההוםפות ברשימת הכת״י) הוא כבהלקו״ת.
 והנה מבואר למעלה: במים רבים תרל״ו שם: והנה
 נת״ל בפ׳ קפ״ה(ושם בפקפ״ה נמצא לשון הלקו״ת

 במדבר טז, םע״ב בשינויים אחדים).

ד  ה
 התכללות ויחוד עצמות הנשמה בעצמות אור א״ס:
 ראה לקו״ש־טו ע׳ 3 הערה 28 שמבאר שזהו ע׳׳י
 הקדמת ק״ש ותפלה למס״נ באחד שאז כשעוסק
 בתורה כו׳ נעשה ג״כ יחוד והתכללות עצמיות

ה לקמן ה, א). א ר ) ר  הנפש כ
 דאורייתא היא היכלא עילאה דקוב״ה: זח״ב ר, א. [כ].

 וראה בזה בארוכה יותר במים רבים שם ספקפ״ו.
 ואע״ג דאיהו לא חזי: מגילה ג, א.

. גבי חג השבועות: לקו״ת במדבר טז,  בד״ה וידבר .
 א. םה״מ תקס״ח ע׳ קג.

 בד״ה כי ביום הזה יכפר: לקו״ת אחרי כז, א.
 ומהדר תלמודי׳ מתלתין יומין: ראה פסחים סח, ב.

 רש״י ר״ה לה, א.
. במה מדליקין: במים רבים שם: רשב״י  רשב״י .
 מעיקרא כי הוה מקשי רשב״י קושי׳ הוה מפרק לי׳
 רפב״י י״ב פירוקי ולבסוף כי הוה מקשי רפב״י
 קושי׳ הוה מפרק לי׳ רשב״י כ״ד [כ״ה בגוכי״ק.
 ובהנדפס שם: כ״ה] פרוקי כנז׳ בשבת פרק במה

 מדליקין דל״ג ע״ב.
 וע׳(יא, א) תורתן אומנתן. ורבינו יונה ריש מס׳
 ברכות קחשיב גם רשב״י שהי׳ מתלתין יומין
 לתלתין יומין ול״מ. [כנראה כוונתו לברכות ח, א
 ד״ה אלא ושם רשב״י לא הי׳ מתפלל אלא משנה

 לשנה]. [כ].
. מועטים היו: במים רבים שם: מועטים  מארי קבלה.

 המה.
 וגם המלאכים בקשו תורה: שבת פח, ב. ראה ביאורי
 הזהר א, ד. ובביאה״ז לכ״ק הצ״צ כרך ב ביאור על

 ביאה״ז הנ״ל.
 בענינים גשמיים דוקא: ראה המשך תער״ב ח״ב ס״ע

 שסג.
 עסק התורה כנ״ל: בהמשך מים רבים שם: כג״ל

 פקפ״ו. ע״ש.
 ולא תחללו: ויקרא כב, לב. ועל״ק סד״ה ונקדשתי
 [לג, ב] ובד״ה נאוו לחייך [שה״ש](יד, ד). [כ], וראה
 גם־ד״ה כתיב לא תחללו בםה״מ תקס״ב ח״ב ע׳
 שפו. ובהנסמן בס׳ מאמרי אדה״ז על פרשיות ח״ב

 ע׳ תשיט.
 שאין אני והוא יכולים לדור: ראה סוטה ה, א. ערכין

. ב ,  טו
 נעשה חלל ומקום פנוי: ראה לקמן נא, ב ואילך.

׳ ריא): א׳׳כ. אבל הוא ע  כיון — ע״כ: במים רבים שם(
 טה״ד שם ובגוכי״ק דמים רבים הוא כהנדפס כאן.



 מראי ויקרא צו מקומות ל

 אדם ובהמה תושיע: תהלים לו, ז.
 בד״ה והיה מספר בנ״י כחול הים: לקו״ת במדבר ה, ד.

 םד׳׳ה המגביהי לשבת כר: תו״א לח, ד.
 באדת פ׳ קרח: הוצאת קה״ת מו, ג.

 ברית מלח עולם: במדבר יח, יט.
 אהרן שושבינא דמטרוניתא: רע׳׳מ זח״ג כ, א. נג, ב.

 ותקשור על ידו: בראשית לח, כח.
 ממולח טהור קדש: שמות ל, לח.

 וייראו המלחים: יונה א, ה,
 עלה בכבש: זבחים ה, ג.

 ביום חתונתו זו מ״ת: תענית כו, ב.
 כי כל בשמים ובארץ דאחיד בשמיא וארעא: דברי

 הימים־א כט, יא. ת״י שם.
 בד׳׳ה ושמתי כדכד: לקמן פ׳ ראה כו, ד ואילך.

 ליל שימורים: שמות יב, מב.

 ז,א
 סד־׳ה זכור את יום השבת: תו״א עא, ד.

 בד״ה הקל קול יעקב: סידור שער התפלה. אוה״ת
 בראשית כרך ד.

 לקמן בד״ה ששת ימים תאכל מצות: פ׳ צו יג, ב.
 ומ״ש בדוד ברית מלח עולם: ראה דברי הימים־ב יג,

 ה.
 ארוממך אלקי המלך: תהלים קמה, א.

 מנהג ישראל תורה: ראה ירושלמי פסחים פ״ד ה״א.
 ובתוד״ה נפסל(מנחות כ, ב): מנהג אבותינו. וראה
 ג״ב מנהגים ישנים מדורא ע׳ 153. מהרי״ל הובא
 ברמ״א שו״ע יו״ד םשע״ו, ס״ד - לקו״ש ה״ד ע׳
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 בקרבנות שהוא ענין הקירוב והיחוד של המדרגות
 דממכ״ע וסוכ׳׳ע: רבינו בחיי תחלת פ׳ ויקרא. ראה

 לעיל ב, ב. אגה״ק סי׳ כח. אוה״ת פנחס א׳פז.
 שהספניס נקראו מלחים: מובא באוה״ת ויקרא־ד ע׳
 איסב ,,ולכן נק׳ הספנים מלחים ככדש ביונה סי׳ א׳
 ה׳ וייראו המלחים כו׳ וזהו ע״ד מלחא בימא
 שממתיק דיני הים כו׳ כנ״ל, ועמ״ש מזה בהביאור

 ע״פ ולא תשבית״ ע״ש.
 מן המים משיחיהו: שמות ב, י.

 שם אניות יהלכון: תהלים קד, כו.
 ובסה״מ סי׳ קי״ד קט״ו: ״פי׳ בים דרכך היינו ע״י
 יסוד ז״א שע״ז נאמר הנותן בים דרך כו׳ ושבילך

 במים רבים יחוד או״א״ - יהל אור ע׳ רעא, ע״ש.
 ברבות קדושים פכ׳׳ה: ראה גם יהל אור ע׳ רעא.

 בים דרכך: תהלים עז, כ.
 ויטע ה״א גן בעדן: בראשית ב, ח.

 ז,ב
 התורה נקרא עץ חיים: ראה תנחומא מצורע ב. ועוד.

 ובנ׳־י הלכו ביבשה: שמות יד, כט.
 שיקבל עליו עול מלכות שמיס תחלה: ברכות יג, א.

. לכסה״כ כוי: בבור 1122 גוכי״ק כ״ק אדמו״ר  עי״ז.
 הצ״צ לקטע זה יש סימן למחיקה.
 ים דומה לרקיע: חולין פט, א. ועוד.

 משיכיר בין תכלת ללבן: ברכות ט, ב.
 ע״י המצות שהם הארבין: מובא ביהל אור ע׳ תו.

 ע״פ צאינה וראינה: ראה לקו״ת שה״ש כו, ג.
. עצרת לה״א: דברים טז, ח. ת.  ששת ימים תאכל מצו

 צו
 ז,א

 ואכלתם אכול: הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי בסה״מ
 תקס״ז ע׳ רנא. ובמאמרי אדה״א דרושים לחתונה־

 ב ע׳ תרלט ואילך.

 זה לעומת זה: קהלת ז, יד.
 השמים כסאי: ישעי׳ סו, א.

 והיו שמיך אשר על ראשך: דברים כח, כג.
 בד״ה זאת חוקת התורה: לקו״ת חקת נח, ד.

 בשם המדרש: ע׳ זח״ב סו, א. [כ].
 ברית מלח עולם: במדבר יח, יט.

 טעמו וראו כי טוב: תהלים לד, ט.
 בזת״א דדמ״א ע״ב: דאה גם אוה״ת ויקרא־ד ע׳ א׳סב.
 ומבשם מרירו לאטעמא: ראה אוה״ת ויקרא־א ע׳ רל:
 יש לפרש כי המל׳ בנינה מהגבורות ע״כ ממנה
 נמשך תוקף הדינים וזהו ענין המרירו, וע״י היסוד

 ממתיק דיני׳ גם זהו ע״ד מ״ה מברר ב״ן, ע״ש.
. סעי׳ טז:  כ׳ מים הדעיס שרשם נמשך ע״י ההבדלה .

 ראה גם אוה״ת ויקרא־ד ע׳ פא.
 מים המאררים: במדבר ה, יה.

. ואחריתה: משלי ה, ג־ד.  נופת תטופנה.
 רפאות תהי לשרן: שם ג, ח.

ן ולתתא: ועל״ק שה״ש ד״ה ששים המה גו׳  מפלג
.p] .הא׳ פ״א וב׳ יעו״ש 

 רקיע המבדיל בין מים למים: בראשית א, ו.
ג ,  ו

 מ״ר ב״פ ק״ן ובחשבון עמלק: מאו״א מ׳ סעי׳ צ״ב
 וביאיר נתיב בשם לקו״ת להאריז״ל.

. ישא: במדבר ו, כד־כו. . יאר. . ן ברכ  י
 תקון — נ״ד ע״א: לפננו ע״פ משמעות הענין הוא

 (דמ״ז,א).[כ].
 ויתן עוו למלכו: שמואל-א ב, י.

 ע״פ ועתה יגדל נא: אולי הכוונה לקו״ת שלח לט, ב.
 וראה באוה״ת פ׳ שלח ע״פ זה בארוכה.

 סד״ה שובת ישראל עד: לקו״ת ש״ש סז, ג.
 אהל בל יצען: ישעי׳ לג, כ.

 וארשתיך לי לעולם: הושע ב, כא.
 בח״ז — דק״ח ע״א: לפגנו דק״י. [כ]. ראה גם אוה״ת

 ויקרא־א ע׳ רכט.
 לחם עני: דברים טז, ג.

 ואין עני אלא בדעת: נדרים (מא, א) אי׳ בדעה. וע׳
 כתובות (סח, א) אי׳ עני עני בדעת יעו״ש. [כ].
 ״שאין לו ידיעה והשגה באלקות ועבודתו היא רק
 מצד האמונה שלמטה מטעם ודעת״ - ד״ה השמים

 כסאי תשל״ו סעי׳ ג(סה״מ מלוקט־ג ע׳ קלד).
 בוח״א בראשית דל״ג א׳: מובא באוה״ת ויקרא־ב ע׳

 תמב.
 בד״ה וידעת היום: לקו״ת ואתחנן ד, א.

 כשהיא רק בבחי׳ אמונה לבד נק׳ לחם עני: ראה ד״ה
 השמים כסאי תשל״ו סעי׳ ג(סה״מ מלוקט־ג ע׳

 קלד).
 שמש ה׳: ראה תהלים פד, יב.
 בא חבקוק: סוף מכות כד, א.

 וצדיק באמונתו יחי׳: חבקוק ב, ד.
 בפ״ד דאבות: מ״ט.

 ו,ד
. אס אין חכמה: אבות ג, יז (בסדר  אם אין יראה .

 הפוך)•
 יאה עניותא לישראל: חגיגה ט, ב [בגרסת הע״י]. [כ].

 פתי יאמין לכל דבר: משלי יד, טו.
. ע״ש בפרש״י: ערומים בדעות  וארז״ל פ״ק דחולץ .
 כאדם הראשון ונמשכים אחריך כבהמה דכאי

 רוח. ראה גם לקמן בחקותי נ, ג.
 ואצל הקב״ה הכל כפתיים: ראה המשך באתי לגני
 תש״י פ״ה ע׳ 117 ואילך. ובארוכה בד״ה באתי לגני

 תשט״ו פ״ד ואילך.
 בהמזת הייתי עמך: תהלים עג, כב.

 בד״ה מי מנה: בבי׳ פ״ג. [כ], פ׳ בלק סט, ד. וראה
 לקו״ש־כ ע׳ 226.

 וזהו שאמרו״ל: בקה״ר ב, ט. [כ].
 אף חכמתי עמדה לי: קהלת כ, ט. ומפרש באוה״ת
 ויקרא־א ע׳ קצג ״והיינו כי היגיעה והעמל מוציא

 הכה הפנימי מההעלם אל הגילוי״ ע״ש.
 לכו לחמו בלחמי: משלי ט, ה.

 לע״ל שיתגלה פנימית התודה: ראה רש״י שה״ש א,
 ב.

 סד״ה וידבר משה אל ראשי המטות: לקו״ת מטות פא,
 ד.

 ארו״ל חכם עדיף מנביא: ב״ב יב, א. ועוד.
 נתבאר בארוכה בד״ה להבין שרש ענק פסח
 ומצה - בתורת חיים ע״ס שמות (קפד, ב). בסוף

 סהמ״צ להצ״צ(קעב א).
 סד״ה חייב איניש לבסומי בפוריא: תר׳א צה, ד.

 בביאור ע״פ אתה הצבת כל גבולות ארץ: סידור שה,
 א. אוה״ת נ״ך ב ע׳ תתקכט.

 ובד״ה אלה פקודי המשכן: לעיל לקו״ת פקודי ג, א
 ואילך.

 דלית מחשבה תפימא בי׳: ת״ז בהקדמה.
 ו, א

 אבידת אביו ואבידת רבו: ב״מ לג, א. וראה בארוכה
 םה״מ תש״ד ע׳ 149. ספר הערכים־חב״ד כרך א׳ ע׳

 טו.
 בד״ה אתם נצבים: לקו״ת נצבים מד, ב.

 ובד״ה מקושש עצים: לקו״ת שלח מב, ג.
 חטה הוא כ״ב אחרון: זח״ג קפח, ב. [כ].

 בד״ה וספרתם לכם: לקו״ת במדבר יא, ג. וראה לקמן
 פ׳ שלח מו, ג.

 תורת הי: תהלים א, ב.
 והייתם לי: שמות יט, ה.

 כי לי בנ״י: ויקרא כה, נה.
 פת במלח תאכל: אבות ו, ד.

 צמאה לך נפשי: תהלים סג, ב.
 כלתה נפשי: שם פד, ג.

 אם רץ לבך שוב: ת״ז בהק׳(ז, א). ושם אי׳ בהמוקפים
 (כ״א לאחד). [כ]. בס״י פ״א הגי׳ ״למקום״.

 לאחד בכי״ק: ניתוסף בהוצאת ווילנא תרס״ד.
 והכוונה לכוך גוכי״ק הצ״צ מלקו״ת מהדר׳ק והוא

 בוך 1101-2.
 בד״ה צו את בנ״י ואמרת אליהם: לקו״ת פנחס עז, ד.

 ובחכמה אתברירו: ראה זח״ב קנד, ב. נסמן לעיל
 ויקרא ד, א.

 ע״ה אסור לאכול בשר: פסחים מט, ב.
 בד״ה בהעלותך את הנרות: לקו״ת בהעלותך לא, ג.

 לעולם ירגיו אדם: ברכות ה, א.
 יסובמהו יכוננהו: דברים לב, י.

 בד״ה אדם כי יקריב מכס: לעיל ב, ב.

 ו,ב
 והנה הרמב״ן בפי• החומש: ראה ביאורו באוה״ת

 ויקרא־א ע׳ רלא.
 ועי׳ ברבינו בחיי שביאר דבריו: ראה באוה״ת ויקרא

 ע׳ רכז.
 והוא ע״ד הנזכר בזח״א דנ״א ע״א: ראה לקמן פ׳

 בשלח מה, ג. אוה״ת ויקרא-א ע׳ רלא.
 הקב״ה מוציא חמה מנרתיקה: נדרים ח, ב. זח״ג יז, א.

 גפרית ומלח שרפה: דברים כט, כב.
 מלך במשפט יעמיד ארץ: משלי כט, ד.

 ואתם הדבקים בת״א: דברים ד, ד.
 שהתורה נקרא עוו ותושי׳: בז״ח במדרש הנעלם

 בראשית(ו, ב) [ה, ב] יעו״ש. מבוי הדבר כד. [כ],
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 ונחנו נזה: שמות טז, ז־ח.
 ואהרן מה הוא: במדבר טז, יא.

 לאשתאבא בגופא דמלכא: זח״א ריז, ב.
 ע״פ אני ישנה ולבי ער: לקד׳ת שה״ש לד, א.

 אכלתי יערי עם דבשי: שה״ש ה, א.
 כי מגוית הארי׳ רדה הדבש: שופטים יד, ט.

ה נ ו מ  בד״ה והנה אנחנו מאלמים אלומיס: אולי ה
 לתו״א כז, ג.

. : ויקרא ו, נ  זה קרב! אהח
 שמן משחת קדש: שמות ל, כה־לא.

 ועיין בזח״ג פ׳ אמור דפ״ח סע״ב: נזכר גם לקמן פ׳
תו לד, ב. ו  בהעל

 ע״פ בהעלותך את הנרות: לקו״ת בהעלותך ל, ג.
 וע״פ ואת חנוכ׳ המזבח: לקר׳ת נשא כט, ג.

 חכמה כ״ח מ״ה: זח״ג כח, א. לד, א.

 ח,ב
 ויקרא אלקים לאור יום: בראשית א, ה.

 חדש ימינו: איכה ה, כא.
, ג.  סד״ה כי ביום הזה יכפר: לקר׳ת אחרי מ

 זאת חנוכת המזבח: במדבר ז, פד,
 מוחה תמיד: ויקרא ו, יג.

, ב.  כשמן הטוב: תהלים קלג
. ואת תורת המנדוה:  ואת תורת העולה: ויקרא ו, ב .

. זאת תורת האשם: שם ז, א. .  שם ו, ז
 ובפי צו דל״א אי: ראה גם חקירה עה, א.

 סד״ה בעצם היום הזה נמול: אולי הכוונה לתו״א יג,
 ד.

 ובד״ה בחדש השלישי: תר׳א סז, ב ואילך.
 ועמ״ש ע״פ קול דודי הנה וה בא מדלג: אולי הכוונה

 ללקו״ת שה״ש טז, א.
 ואמר ביום חהוא הנה אלקינו: ישעי׳ כה, ט.

 תרמ״ז פ׳ תולדות דקל״ב: ראה אוה׳׳ת נ׳׳ך־ב ע׳
 תתקצד. אוה׳׳ת שבועות ע׳ קלה.

 נוני ימא: ראה ג׳׳כ ביאוה״ז בשלח מא, סע״ג.
 ע״פ ואלה המשפטים: תו״א עד, ג ואילך.

.  וזרעתי את בית ישראל: ירמי׳ לא, מ
 בהמה בגימטריא ב״!: נסמן לעיל ויקרא ג, ב.

. ם בערכו י י ו ס שער ערכי המנ ד ר  אדם מ״ה: ראה פ
 ע״ח שער החיקון פ׳׳י. ובכ״מ.

. אדם: ראה אוה׳׳ת בלק א׳ תתקפד. . ׳  אצי
 אצילות הוא בחי׳ אדם אדמה לעליון: של״ה ג, א.
 תושב״כ וישב סוף הדרוש צאן יוםףי. ובכ״מ. ם׳

 עשרה מאמרות מאמר אם כל חי ח״ב פל״ג. ועוד.
 ויאצל: במדבר יא, כה. וראה הנסמן במאמרי אדה״ז

 פרשיות לע׳ שיא.
 בד״ה להבין ההפרש: תו״א צב, ג.

 בביאור ע״פ מי מנה: ראה אוה״ת בלק ע׳ תתקסב
 ואילך.

 בביאור ע״פ ועתה יגדל נא: לקר׳ת שלח לט, ד.
 ח,ג

 ורדו בדגת הים: בראשית א, כח.
 מלגאו איהו שם מ״ה: ת״ז בהקדמה.

 הן האדם הי׳ כאחד ממנו: בראשית ג, כד.
 וז״ש ברבות בראשית פכ״א: ראה לקמן שלח מ, ג

 שמעתיק הלשון.
 הביאור ע״פ יונתי: לקו״ת שה״ש כ, ב.

 ע״פ את שבתותי תשמרו: לקו״ת בהר מב, ג.
 כי בו שבת מכל מלאכתו: בראשית ב, ג.

 ע״פ יונתי: לקו״ת שה״ש יז, א.
 ולכי לך קומי לך: ראה שה״ש ב, יג.

ה טז, א. צ  הנשמה יתירה: מ
 קדש ישראל: ירמי׳ ב, ג.

. . להפליא: יואל ב, מ  והללתם.
 א״ח עט״ב: משלי יב, ד.

 נעוץ סופן בתחלתן: ס״י פ״א, מ״ז.
 והי׳ ביום ההוא יצאו: זכרי׳ יד, ח.

 סד״ה קול דודי: ראה לקו״ת שה״ש סו, ג.
. קול כלה: ברכת נשואין.  מהרה ישמע.

. והכלה שותקת: ראה נדרים ל, א בר״ן  החת! אומר.
 ד״ה ואשה נמי. ראה סידור עם דא״ח דף קלט ג־ד.

 סד״ה ויגש אליו יהודה: תו״א מה, א.

 ז, ד
 פ״ק דערלה: ה״ג. ולהעיר ממה שאמר המגיד להב״י
, א) י  בראשית מהדו״ק ד״ה אור ליוה״ש י״ד לטבת(

- לקו״ש חט״ו ע׳ 95 הע׳ 18.
 עתידים צדיקים: ב״ב עה, ב.

 בד״ה ואשה כי תדור: לקו״ת מטות פד, ב.
 כי יפליא לנדור נדר נזיר: במדבר ו, ב.

 כחשכה כאורה: תהלים קלט, יב.
 אם צדקת: איוב לה, ז.

 ורבו פשעיך: איוב שם ו.
 דקמי׳ כולא כלא חשיבי: ראה זח״א יא, ב.

 בד״ה ויאבק איש: תו״א כו, ב.
 ובדיה בשלח פרעה: תו״א סא, ג.

ף זה ראה פלח הרמון ויקרא ע׳ כ. —לסעי ׳  סעיף ב
 מהאוכל יצא מאכל: ״הכוונה ב״מהאוכל יצא מאכל״
 הוא [לא רק להתמי׳ שבזה, כ״א] גם שיציאת
 ה״מאכל״ היא דוקא ״מהאוכל״. שע״י ירידתו
 ״לאכול״ ולברר הבחינות שלמטה ממנו, מתעלה
 הוא להיעשות ״מאכל״ לגבי הבחינות שלמעלה

 ממנו״. - לקו״ש ח״ז ע׳ 47.
 ואס האכל יאכל: ויקרא ז, יה.

 בשתי אכילות: זבחים יג, ב. וש״נ. ראה םה״מ תקפ״ה
 ע׳ קםג ואילך. דרך מצותיך צ, ב ואילך. אוה״ת

.  בראשית־ז בד״ה והוא עומד עליהם בתחלתו
 שהכהניס אוכלים ובעלים מתכפרים: פסחים נט, ב.

 רמב״ם הל׳ מעשה הקרבנות פ׳׳י ה״א.
 דשם מיה המברר ב״!: ראה ע״ח שער התיקון פ״ג
 ובכ״מ. לקו״ת בחקתי מז, ג. סה״מ תקס״ו ע׳ קעט.

 אמרי בינה ח״ג ע׳ 44.
 אתם קרויים אדם: יבמות סא, א. וש׳׳נ.

.  נעשה אדם בצלמנו: בראשית א, מ
 ועמ״ש בד״ה זאת חנוכת המזבח: לקו״ת נשא כח, ג.

 וסד״ה ואהיה אצלו אמו!: לקו״ת במדבר יח, ד.
 ובד״ה ואריה כבקר יאכל תבן: לקו״ת במדבר יא, א.

 בזהר פ׳ צו דל״ב ע״ב ודל״ג ע״א: ראה גם אוה״ת
 דרושים לר״ה ע׳ א׳תכח.

 ח, א
 ועמ״ש בביאור ע״פ מי מנה עפר יעקב: לקו״ת בלק

 סט, ב.
 אסור לאכול קודם התפלה: ברכות י, ב. ראה שו״ע

 או״ח סי׳ פט, ג.
 שעת צלותא שעת קרבא: ראה הנסמן במאמרי

 אדה״ז־פרשיות לע׳ תשמט.
 פתח במובח וסיים בשלח!: ברכות נה, א.

 בדיה כה תברכו את בנ״י: לקו״ת נשא כו, ג.
חס עט,  ובד״ה קדש ישראל: אולי הכוונה ללקו׳׳ת פנ

 ג.
 ע״פ בהעלותך את הנרות: לקו״ת בהעלותך ל, א.

 אהרן אותיות נראה: זח״ג קג, א. ספר השיחות תש״א
 ע׳ 152. ספר הערכים־חב״ד ב מערכת אהרן ע׳

 תרכט בהערה 681.
 ארי׳ אותיות ראי׳: זח״ג רלד, א. ת״ז תיקון ע(קכב, א).

 ע״פ נשא את ראש בני גרשון: לקו״ת נשא כא, א.

 ראה הערת כ״ק אדמו׳׳ר בהערות וציונים לעיל
 יט, א(שמציין למאמר זה בשינויים בסה״מ הנחות
ת וציונים  הר״פ ע׳ םא. וראה הוספות להערו
 לסה״מ הנחות הר״פ ע׳ רב). סעי׳ א׳ מהמאמר
 נמצא בתוס׳ ביאור בהמשך תער״ב ח״ב ע׳ א׳תנח.

 וראה ג״כ ד״ה זה דמוצאי ש״פ צו תשל״ח.
ת וביאורים השוואה  ראה להלן בהוספות להערו

 לד״ה זה.
 המאמר כמו בהנחת הר״פ עם הגהות אחרות
 באוה״ת ויקרא-ד תתקסב. באוה״ת סידור ע׳ רכה
 כ׳ שד״ה זו ודיבור המתחיל מהרה ישמע בסידור

 נאמרו בשבת אחת.
 בד״ה ואכלתם אכול תשמ״ז מבאר הקשר של
 ד״ה זה לפ׳ צו. שמובן ע״פ מה שמביא בהמשך
 המאמר לקמן ז, ד מויק״ר ע״פ זה קרבן אהרן גו׳
 זה שאמר הכתוב ויאמר להם מהאוכל יצא מאכל
 כו׳ אהרן אוכל כל הקרבנות, ועכשיו יצא ממנו

 קרבן ואיזהו זה קרבן אהרן. ע״ש.
 ראה גם דרך מצותיך מצות אכילת ק״ק סעי׳ א

 דף צ, ב.
.  ובילקוט שס: ילקוט שמעוני סי׳ תקלו

 ולכבודי בראתיו: ישעי׳ מג, ז.
 ויש מלאכים דבריאה ויש מלאכים דיצי׳ ויש מלאכים
 דעשי׳ז שרפים מקומם בבריאה. סתם מלאכים
 ביצירה. אופנים בעשי׳. - אוה״ת שבועות ע׳ קמג.

 וראה תניא ר״פ לט.
 המזון של המלאכים הוא מה שנמשך להן כח ועוז
 רוחני: נתבאר בארוכה במאמרי אדה״א־בראשית

 ע׳ קיב.
 ואתה מחיי את כולם: נחמי׳ ט, ו.

 ז,.ג
 וכל קרבי: תהלים קג, א. ראה זח״א פז, א. זח״ג רלד,

 ב. וראה סה״מ תקס״ה ע׳ תתיד ובהנסמן לשם.
 שהם בחי׳ קרביים: המשל נתבאר בארוכה במאמרי
 אדה״א בראשית ע׳ קיג. דבריםיא ע׳ קנה. וראה

 לקמן שלח מו, ד.
 אי! לך עשב מלמטה: ב״ר פ״י, וזח״א רנא, א. מו״נ

 ח״ב פ״י. אגה״ק סוס״כ.
ה מעל גבוה: קהלת ה, ז. מ  ג

ג ,  ז
 ובד״ח מזמור שיר חנוכת הבית: ראה לקו״ת ברכה

 m, ד ואילך.
, לפני מלך מלך: בראשית לו, לא.  אלה המלכים.

 מבריח מ! הקצה: שמות כו, כח.
 בדיה כה תברכו את בנ״י: לקו״ת נשא כו, ג.

 בספר הגלגולים: ראה גם לקמן פ׳ בהר מד, ג,
 בד״ה לבבתני: לקו״ת שה״ש כח, ג. ראה אוה״ת

 משפטים ע׳ א׳קעא. אוה״ת פ׳ מטות ע׳ אירסה.
 ומבחי׳ זו הם כל הנשמות דעתה אבל לעתיד יהי׳ בחי׳
 התגלות הסוכ״ע.. שלפני הקו: ראה לקמן פ׳ מסעי
 צה, ב. וראה גם ד״ה והי׳ אמונת עתיר תרנ״ב.
ן הנעתק  ביאוה״ז להצ״צ ח״ב ע׳ תתיט. תתכו(הלשו

 שם, נמצא בסה״מ הנחות הר״פ הנ״ל ע׳ סב).
. דהיינו הנשמות דעתה שכבר .  פי׳ דבר שכבר נאכל
מ . יחזרו ויאכלו: מובא בםה״מ תקם״ג ע׳ ר  היו .
 ומוסיף ״דהיינו מה שבבר נאכל והוברר בשית
 אלפי שנין יאכל עוד לאחר תחה״מ מפני שאין קץ
 להעליות עילוי אחר עילוי, עד״מ הטעות הדק
ו מן הטעות לגבי עומק  שיתוקן, עדיין יש לתקנ
 השכל המופלא יותר שנחשב שכל זה לטעות לגביו
 בו׳״ - כנראה שזה הוספת המניח, שהרי המאמר

 דשם הוא מתקס״ג ומאמר זה הוא משנת תקם״ז.



 מראי צו מקומות לא

 נאלמתי דומיה: תהלים לט, ג.
 וכרחל נאלמה: ישעי׳ נג, ז. תי׳ ״לפני גוחי׳׳׳ חסר.

 [כ].
 ועיין בע״ח שמ״ט פ״ב: ראה גם תרנ׳׳ד ע׳ ריג.

 קול דממה דקה: מלכימ־א יט, יב.
 ועמ״ש ריפ במדבר סיני: לקו׳׳ת במדבר ב, ב. אוה״ת

 במדבר ע׳ י.
 בדיה ושבתי בשלום: תו׳׳א בב, ב.

 ברוך כבוד ה׳ ממקומו: יחזקאל ג, יב.
 ואתה קדוש יושב: תהלים כב, ד. מובא עד תי׳״תהלות

 ישראל״ באוה״ת נ״ך־ב ע׳ תתג ע״ש טעם ע״ז.
 שנאמר וחחיות: על״ק שלח מא, ד וש״נ. [כ].

 מאד אותיות אדם: ראה זח״ג רמו, ב.
 ויורח לו השמש: בראשית לב, לב.

 לשמש שם אוהל: תהלים יט, ה.
 לחתן חות דרגא: דאה יבמות סג, א.

 יצא יצא יעקב: בראשית בז, ל.
 הכשביס הפריד יעקב: בראשית ל, מ.

פ ויצא: = להאריז״ל. ראה לקמן פ׳  עיין בלקו״ת סי
 בלק עד, ג. אוה״ת בראשית־ב דף שפט, ב.
 בדיה והניף הכהן אותם: לקו״ת אמור לח, ד.

 ע״פ שיר השירים: לקו״ת שה״ש א, א.
 כלתה נפשי: תהלים פד, ג.

 ונגלה כבוד ח׳: ישעי׳ מ, ה.

ג ,  ט
 סדיה חייב אינש לבסומי: תו״א ק, ב.

 עת לחשות ועת לדבר: קהלת ג, ז.
 והוא נער את בני בלהה: בראשית לז, ב.

 ועניו בחי׳ נער: באוה״ת בראשית כרך ז דף תתתח, ב
 מציין לכמה מקומות.

 וטובל בשמן רגלו: דברים לג, כד.
 תקוע אלפא לשמן: ראה מנחות פה, ב.

 ואשה חכמה התקועית: שמואל־ב יד, ב־ד.
 כרוב אחד מקצה מזה: שמות כה, יט.

 ויהושע בן נון נער: שמות לג, יא.
 פני יהושע כפני לבנה: ב״ב עה, א.
 חנוך לנער ע״פ דרכו: משלי כב, ו.

 בד״ה בכ״ה בכסלו: תו״א כט, ד.
 גילוי השיע נהורין: זח׳׳א ד, ב. לקו״ת נצבים מט, ד.

 יאר ה׳ פניו אליך: במדבר ו, כה.
 וארוכתך מהרה: ישעי׳ נח, ח.

 בביאור ע״פ וקבל היהודים: תו״א צז, ג.
 ולקמן ע״פ והניף את העומר: לקו״ת אמור לו, ב.

 ע״פ טוב לחסות: לקו״ת שמע״צ צ, ד.
 אם הבנים שמחה: תהלים קיג, ט.

 וישם לך שלום: במדבר ו, כו.
 בד״ה לסוסתי: לקו״ת שה״ש יא, ד ואילך.

 כנגן המנגן: מלכים־ב ג, טו.
 ועיין בפ׳ ויחי דרי״ו בי: ראה באוה״ת וישב כרך ה

 תתקד, ב.
 יבל הוא היה אבי יושב אהל: בראשית ד, כ.

ד  ט,
 בפ׳ שמות בד״ה קול דודי: תו״א נא, א.
 ע״פ לריח שמניך: לקר׳ת שה״ש ב, ד.

 ובמ״א נתבאר: ראה להלן בהוספות להערות וציונים.
 בפ־ מטות ע״פ ואשה כי תדור: לקר׳ת מטות פג, ד.

 חסד נעוריך: ירמי׳ ב, ב.
 ע״פ וכור את אשר עשה לך עמלק: תו״א פד, ד.

 תרין ריעין דלא מתפרשין: עי׳ ר״פ ראה [יה, ב] וש״נ
 מזח׳׳ג(ד, א). [כ]. אוה״ת נצבים ע׳ א׳רכב.

 מתפרשין ושירה: ראה להלן בהוספות להערות
 וציונים.

 וכמו השחר עלה: בראשית יט, טו.
 ישת חושך סתרו: תהלים יח, יב.

 בד״ה שחורה אני ונאוה: לקו״ת שה״ש ד, ג. ושם
 מציין ללקו״ת פ׳ מטות פא, ב. ולפי ויקרא א, א.

 ברבות ס״פ בהר פי׳ ארוכתך בחי׳ א״א: ״ברבות ס״פ
 בהר דריש אורך וארובתו מלשון והארכת ימים,
 ואריכות ימים נמשך מא׳׳א כמ״ש בזח״א דל״ז
 סע״ב, וע״ז אמר אז יבקע כשחר בחי׳ א״א׳׳ -
 אוה״ת נ״ך־א ע׳ עדר. וראה גם סודמ תרל״ג ע׳ ב.

 סה״מ פר״ת ע׳ קכט.
 סד״ה ועתה יגדל נא: לקו׳׳ת שלח לט, ב. ״וארך אפים

 פי׳ שיהא גילוי זה ארוך״.
 וורע צדקות: ברכת יוצר.

 יפה שעה אחת בתשובה: אבות ד, ת.
 בד״ה מה יפו פעמיך: לקו״ת שה״ש מג, ג.

 יש קונה עולמו בשעה אחת: ע״ז י, ב.
 והלך לפניך צדקך: ישעי׳ נח, ח.

 בד״ה שובה ישראל: לקמן ש״ש סה, ב.
 ובדיה אז ישיר כו׳ עלי באר: לקמן חקת סב, ב. וראה

 אוה״ת חקת ע״פ זה.
 ועיין בפ׳ שלח דקע״א א׳: ראה לקמן פ׳ חקת סג, ג.

 a אך ה^ורם: מובא באוה״ת שמות־ח ע׳ ב׳תתקג.
 יאר ה׳ פניו: במדבר ו, כה.

 צהבו פניו: ראה ירושלמי שבת ח, א. וע׳ מסעי(צג,
 ב) וש״נ. [כ].

 של ר׳ אבהו: באוה״ת ויקרא־ד ע׳ תתקסט ״שלרבי׳׳
 וע״ש בהערה בשולי העמוד.

 בביאור ע״פ וספרתם לכס: לקמן במדבר יא, ד.
 יעקב חבל נחלתו: דברים לב, ט.

 התעוררות הבקיעה: ראה אוה׳׳ת שמות־ח ד״ה
 החדש הזה לכם ע׳ ב׳תתקג.

 עוז וחדוה במקומו: דברי הימים־א טז, כז.
 בדית לסוסתי: לקו״ת שה״ש יכ, ב.
 כחתן יוצא מחופתו: תהלים טז, כז.

 ובדיה כיוס השמיני עצרת: לקו״ת דרושים לשמע״צ
 פג, ג.

 שמח תשמח רעים האהובים: ברכת נשואין.
 כמ״ש ע״פ שוש אשיש: לקו״ת נצבים מז, ד.

 כי חפץ חסד הוא: מיכה ז, ח.
 אין עצבות לפני המקום: חגיגה ה, ב.

 הנה מקום אתי: שמות לג, כא.
 כחתן יכהן פאר: ישעי׳ סא, י.

 ישא הוי׳ פניו אלך: במדבר ו, כו.
 סד״ה כה תברכו: לקו״ת נשא כו, ד.

 וסד״ה שחורה אני ונאוה: אולי הכוונה בלקו״ת
 שה״ש ה, ב.

 אשת חיל עט״ב: משלי יב, ד.
 והי׳ אור הלבנה: ישעי׳ ל, כו.

 שוים בקומתן: חולין ס, ב.
ב  ט,

 בביאור ע״פ ונקבצו בני יהודה: לקו״ת במדבר ז, ד.
 סד״ה ויגש: תו״א מד, ד.

 והיה אור הלבנה: משנת תקע״א - הנחה אחרת
 בסה״מ תקע״א נדפס מגוכתי״ק הצ״צ.

 הובא במק״מ ס״פ מצורע: באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרלו
 מקשה ע״ז ע״ש.

 שבעת ימי בראשית הס ו״ת דעתיק: ראה ביאוה״ז
 תשב כג, ב המשך תרס״ו ע׳ תמא.

. ג״ר דעתיק: מובא באוה״ת  ואור שבעת הימים .
 ויקרא־א ע׳ ריז.

 בביאור ע״פ לבבתני: לקו״ת שה״ש ל, א.
 המתנשא מימות עולם: ברכת יוצר.

 את ולעו״ז עשה האלקיס: קהלת ז, יד.
 לויתן נחש בריח: ישעי׳ כז, א.
 התנים הגדול: יחזקאל כט, ג.

 מן המים משיתיהו: שמות ב, י.

 ח, ד
 עניו מכל האדם: במדבר יב, ג.

 סעודת לויתן ושור הבר: ב״ב עה, א. ויק״ר יג, ג.
 מבואר בע״ח דא״ק נקרא אדם דבריאה: ש״א(ענף די)
 וש״ב (ענף ב׳) וראה ש״ג מת״ז(ת״ע) קלג, סע״א.
 [כ]. וראה בארוכה לקמן פ׳ מסעי צה, א ובמאמרי
 אדה״ז על ענינים בתחילתו (וש״נ). אוה״ת על

 מארז״ל וענינים ע׳ עז ואילך(וש״נ).
 כולם בחכ׳ עשית: תהלים קד, כד.

 בביאור ע״פ מוצאיהם למסעיהם: לקו״ת מסעי צב, א.
 בתיו בסופו: ת״ע(קלג, א). [כ].

 סדיר! ושבתי בשלום אל בית אבי: תו״א בא, ד. ראה
 ד״ה ואכלתם אכול - תשמ״ז. ד״ה תפלה לדוד -
 תשכ״ז. שלע״ל הרי בחי׳ הוי׳ דעכשיו כאלקים

 יחשב, ויהי׳ צריך להיות הבירור נעלית יותר.
 בדיה ראה אנכי נותן: לקו״ת ראה יה, א.

 ובדיה לא אבה ה׳ אלקיך: לקו״ת תצא לח, ג.
 כי ה׳ הוא האלקים: דברים ד, לה.

 בדיה אני ה׳ אלקיכם: לקו״ת שלח מח, ב.
 להבין ענין משמח חתן וכלה: מאמר זה הוא משנת
 תקע׳׳א - הנחה אחרת בסה״מ תקע״א נדפס

 מגוכתי״ק הצ״צ.
 ראה אוה׳׳ת ויקרא־ד ע׳ תתקסה ובהנסמן להלן

 ברשימת הבתבי־יד.
 ביאור להבין עניו משמח חו״כ שלא נדפס ע׳

 ביכיל שמינית בויגין שתח״י(צד, א). [כ].
 כמבואר בפע״ח שער העמידה: בסופו.

 כרחל לפני גוזזיה נאלמה: ישעי׳ נג, ז. בסה״מ
 תקע״א ע׳ סג מבאר: ״כמו ענין גזיזת השערות
 שהשערות הם בחי׳ הנובלות מעצם החיות שבגוף
 והוא בחי׳ עוצם צמצום החיות עד שנעשה
 כמותרות ואמנם בהיותם מחוברים לגוף הם יונקים
 עדיין מהגוף, אבל ע״י שגוזזים אותם נעשו נבדלים
 ונפרדים מן הגוף לגמרי, כמ״כ כנס״י שהיא בחי׳

 מל׳ דאצי׳ נאלמה לפני גוזזיה״ ע״ש עוד.
 סד״ה את קרבני לחמו: לקמן פנחס עח, ג ואילך.

 ובדיה אלה מסעי: לקמן פ׳ מסעי פח, ג.
 נאלמתי דומיה: תהלים לט, ג.

 חתן חות דרגא: ראה יבמות סג, א.
 מבריח מ! הקצה אל הקצה: שמות כו, כח.

 יעקב אותיות יבקע: ראה בארוכה ס׳ מאמרי אדה״ז
 על פרשיות ח״א ע׳ קנב. אוה״ת בראשית כרד ב
 דף שפט, ב. סידור שער הסוכות רנד סע״ד ואילך.

 מאמרי אדהאמ״צ לנ״ך ע׳ רנד.
 כי יעקב אותיות יבקע: קטע מכאן נעתק בסה״מ
 תרל״ג־א ע׳ ג בהוספות הגהות מכ״ק אדמו״ר

 מהר״ש. ובסה״מ פר״ת ע׳ קכט.
 כמ״ש בע״ח של״א: בדפוס שקלאוו תק״ס. לסננו הוא

 של״ב. [כ]. וראה ע״ח שער הכללים פ״י.
 ט, א

. כך בחי׳  כמו השחר שבוקע חשכת הלילה להאיר .
. להיות מאיר בבחי׳ גילוי: ״א״כ זהו  יעקב בוקע .
 הבקיעה שיאיר אור הקו וחוט כוי. א״כ צ״ע מהו
 אח״כ יפה כלבנה, אך כמו שיעקב בוקע החושך
 עליון כן בחי׳ ויקרא אלקים לאור יום זהו חסד
 וז״א ולחשך גבורה קרא לילה מלי, ומזה נמשך
 הפרסא המסתיר ויעקב אותיות יבקע כשחר

 שבוקע פרסא הנ״ל״ - ביאה״ז להצ״צ־ב ע׳ תת.
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 ובפי יתרו פ׳־ח א׳ דבינה נק׳ שביעאה: ראה אוה׳׳ת
 בראשית־א דף ס, ע״ב.

 בד׳׳ה שובה ישראל: לקו״ת ש״ש סז, א. ראה גם
 אוה״ת שמות ע׳ פח.

 כי עמך הסליחה למעו תורא: תהלים קל, ד.
 כי עמך מקור חיים: תהלים לו, י.

 בפ׳ צו דף ל״ד סעיא: ראה לעיל במ״מ לפי בשלח א,
 א.

 בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.
 אבא יסד ברתא: זח״ג רמח, א. רנו, ב. רנח, א. ת״ז

 תכ״א(סא, ב).
 ע״פ ביום השמיני שלח: לקו״ת שמע״צ פז, ב.

 המחבר — והנה נודע: בר׳׳פ ויקרא יעו״ש. [כ].
 את השמים ואת הארץ אני מלא: ירמי׳ כג, כד.

 מלא כל הארץ כבודו: ישעי׳ ו, ג.
ב  יא,

 בד״ה ויקח קרח: לקו״ת קרח נב, א. אוה״ת קרח ע׳
 תרסה.

 ובד״ה וזאת המצוה: לקו״ת ואתחנן ט, א.
 ומלאה הארץ דעה: ישעי׳ יא, ט. ושם כתוב כי מלאה

 בלא וא׳׳ו. [כ]. [לקמן יח, ב].
 בד״ה וידעת היום: לקו״ת ואתחנן ד, ג.

 ע״פ ואולם חי אני: אוה״ת שלח ע׳ תקי ואילך.
 סד״ה לא תהיה משכלה: ראה תו׳׳א עט, ב. אוה״ת

 משפטים ע׳ א׳רםב.
 ע״פ ביום השמע׳־צ: לקו״ת שמע״צ פד, ב.

 ה׳ צלך על יד ימינך: תהלים קכא, ה.
 וימינו תחבקני: שוד׳ש ב, ו.

 סד״ה ואכלתם אכול: לעיל ז, ד.
 בד׳׳ה לכן אמור לבנ״י: תו״א נח, א.

 ובד׳׳ה וידבר דעשה״ד: לקו״ת במדבר טז, ד.
 ובד׳׳ה צאינה וראינה: לקו״ת שה״ש כא, ב ואילך.

 ע״ד מ״ש בזהר ח״א דס״ז ע״א: נעתק באוה׳׳ת נ״ך
 כרך־ג ע׳ א׳רפז עם הגהות.

 לא נתמלאה צור: על״ק ד״ה וידעת היום הא׳ פ״ד
 ושם בביאור פ״ד. [ב],

 במדרש ע״פ וילכו בלא כח: איכה א, ו. שהש׳׳ר א, ו.
 ויאמן העם: שמות ד, לא.

 גנבא אפום מחתרתא: ברכות סג, ב. (ע״פ גירסת עין
 יעקב). וראה פה״מ תש״ט ע׳ 110 בהערה. ובהנםמן

 במאמרי אדה׳׳ז־פרשיות לע׳ ט.
 על״ק ר״פ דברים א, א וש״נ. [כ].

 שאמונה זו היא רק בחי׳ מקיף ועטרה: סה״מ תקם״ה
 ע׳ ד.

 ירושלים הוא יראה שלם: ראה הנסמן במאמרי
 אדה״זיפרשיות לע׳ רצג.

 יראו את ה׳ קדושיו: תהלים לד, י.
ג  יא,

 כהמס דונג: תחלים סח, ג.
 וושארז״ל ע״פ עלי עשור: ערכין יג, ב.

 כנור נר כ״ו: הובא במאר׳א מערכת כ׳ סל״ה ובי״נ
 שם. מת״ז תכ״א נב, א. ועל״ק כא, ד הביא אדמו״ר

 הת״ז הלז. [כ].
 כל הנקרא בשמי: ישעי׳ מג, ז.

 ואתם הדבקים בהי: דברים ד, ד.
 ומל ה׳ את לבבך: דברים ל, ו.

:ישעי׳לג,כ.  אהלבליצען
 וכמ״ש בלקו״ת בזכרי׳: באוה״ת ואתחנן ע׳ פח נעתק

 הלשון.
 וזשארז״ל כך אין נגאלין: איכ׳׳ר(א - פסוק ו) [א, לג],
 מובא בערוך ערך גואל. ובפסדר״כ פסקא

 דסליחות. וערש״י איכה הנ״ל. ןכ].

 בד״ח ששת ימים תאכל מצות: לקמן יד, ב ואילך.
 עתיק יומין ושער רישיה כעמר נקא: דניאל ז, ט.

 וישם מדברה כעדן: ישעי׳ נא, ג.
ג ,  י

 ממ״ש ברבות: שמו״ר יח, ט.
 ופני לא יראו: שמות לג, כג.

 פנימיות אבא שהוא פנימיות עתיק: סה״מ תקס״ה ע׳
 תתסה. אוה״ת נשא ע׳ רנז. סה״מ ת״ש ע׳ 49

 בהערה.
 ושער רישי׳: דניאל ז, ט.

 קוצותיו תלתלים: שה״ש ה, יא.
 ולקדש א״ע במותר לו: יבמות כ, א ועוד.

 חנוך לנער ע״פ דרכו: משלי כב, ו.
 שמש ומגן ה׳ אלקים: תהלים פד, יב.

 ועמ״ש במ״א ע״פ אז תשמח: ראה סה״מ תקס״ח ע׳
 רכא.

 ועוי״ל: ראה להלן בהוספות להערות וציונים.
 והיה ה׳ לי לאלקיס: בראשית כח, כא.

 ברבות בא סיפ י״ח: ראה גם לקמן פ׳ מטות פג, ד.
 סד״ה והיה מספר בנ״י: לקו״ת במדבר ז, ח.

 ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים: בראשית א,
 טז.

 ואח״כ נתמעטה הלבנה: ראה חולין ס, ב.
,ד  י

 בפרשה בראשית דף כ׳ ע״א: בזח״א ״שמא שלים
 כחדא הוי׳ אלקים הרי שמות הוי׳ אלקים נק׳
 המאורות הגדולים״ אוה״ת בראשית־א לט, א.

 וראה שם לז, א. אוה״ת פ׳ ואתחנן ע׳ צד.
 ברבות בא פט״ו: גבי החדש הזה לכם - אוה׳׳ת נ״ך־
 א ע׳ רטו. וראה באוה״ת בראשית-א דף ה, ב. יד,

 א.
 זח״א ל ״ד אי: ״גבי כאור שבעת הימים מאן שבעת
 הימים אלין אינון שבעת ימי המלואים מילואים
 ודאי בגין דההוא זמנא אתבסם עלמא כו׳ ולא
 אתפגים סיהרא עכ״ל. ונ׳ שהם ז׳ מדות חג״ת נה״י
 ומל׳ כשהם בהארה רבה״ - אוה״ת ויקרא־א ע׳

 רפו. וראה לקמן סעי׳ ג.
 בתולה נשאת ליום הרביעי: כתובות ב, א.

 נפלתי קמתי: מיכה ז, ח.
 בד״ה מי מנה: לקו״ת בלק סח, א. ראה אוה״ת

 ואתחנן ע׳ פד.
 ברבות ר״פ שמיני: יא, ד.

 ובקהלת בפסוק תן חלק: קה״ר יא, ה.
 מוטב דלידייניה: חגיגה טו, ב.

 בלק״ת ס״פ בראשית: להאריז״ל - בד״ה ונבאר
 מעלת אדה״ר קודם החטא.

 ובפע״ח שער השבת פכ״ג: צ״ל פכ״ב ושם פ״כ. [כ].
 ברבות בראשית פייט: מובא גם באוה״ת ויקרא־א ע׳
 כה. וראה ד״ה באתי לגני תש״י בתחלתו. לקו״ש־

 כא ע׳ 150 ואילך. לקו״ש־כה ע׳ 430.
 עיקר שכינה בתחתונים היתה: ראה סה׳׳מ תש״י ד״ה

 באתי לגני פרק א.
 שיתעלה שם ב״ן בשרשו בס״ג: על״ק אם בחקותי הב׳

 (מז, ג), וש׳׳נ. [כ].
 יא,א

 שהתגלות עתיק הואבבינה: זח״ג קעח, א ועוד.
 ועמיש ר״פ לך לך: תו״א יא, ב. ובמ״מ שם.

 ובביאור ע״פ צאינה וראינה: לקו״ת שה״ש כד, ג
 ואילך.

. ופי׳ האשל אברהם: מובא  בפ׳ בראשית דף ו ע״א .
 גם לקמן שה״ש כז, א.

 אחכמה והיא רחוקה ממני: קהלת ז, כג.

 ושירה היא על היין: ברכות לה, א.
 נכנס יין יצא סוד: עירובין סה, א.

 אכלו רעים לעילא: שה״ש ה, א. זח״ג ד, א.
 סד״ה באתי לגני: לקו״ת שה״ש לב, ג.

 בד״ה לבבתני: לקו״ת שה״ש כט, ג.
 ובמ״א גת׳ דשבת הוא בחי׳ אכלו רעים ויו״ט הוא

 שתו: ראה סה״מ תקס״ה ע׳ א׳ קנה־ו.
 נערים פני זקנים ילבינו: סוטה מט, ב וש״נ.

 איזהו זקן שקנה חכמה: קידושין לב, א. ב״ר נט, ט.
 אבא יונק ממזל השמיני: ע״ח ש׳ א״א ספ״ט. ש׳ או״א
 ספ״ה. ש׳ הזיווגים םפ״ב. ש׳ הולדת או״א חרץ
 רפ״ו. ש׳ העיבודים פ״ב. ובשער הנסירה ספ״ג. [כ].

 והחכמה מאין תמצא: איוב כח, יכ.
 בד״ה ועשית בגדי קדש: תו״א פב, ב.

 במ״ת נדמה להם כזקן: דש״י ז״ל בפ׳ יתרו [כו, ב]
 ע״פ אנכי וממכילתי׳ (שם) פ״ה פ׳ אנכי.
 ובפסקדר״כ פסקא בחודש השלישי ובפס״ר פ״כ
 אות ה. ע״ג יוצר לשבת אחר שבועות. גם לקח טוב

 שמות טו, ג. ובפע״ח ש׳ חה״ש פ״א. [כ].
 בת קמה באמה: מיכה ז, ו.

י ושמחי בת: תו״א לו, א.  ע״פ ת
 לא זז מחבבה: על״ק שה״ש רד״ה צאינה הא׳(כו,

 ריש ב׳) ושינ. [כן.
 רני ושמחי בת: זכרי׳ ב, יד.

 י,א
 זקנה ושיבה דעכשיו: אבות ה, כב.
 קנה חכמה קנה בינה: משלי ד, ה.

 ב״פ קנה בגימט׳ יש: בפע״ח שער התפלת ר׳׳ה(פ״ג)
 קטז, ד. ובש׳ יוהכ״פ (ספ״ה) קכד, ד ד׳ קארעץ.

•P! 
 רגלי החיות כנגד כולן: חגיגה יג, א.

 הכתר הוא הממוצע: ע׳ ע״ח שמ״ב דרושי אבי״ע
 ספ״א. ועל״ק בי׳ אם בחקותי(מו, ג). [כ].

 וכמ״ש בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה: לקו״ת שה״ש
 ז, ד.

 ובד״ה יו׳׳ט של ר״ה שחל להיות בשבת: לקו״ת ר״ה
 נו, ג.

 הנה ישכיל עבדי: ישעי׳ נב, יג.
. בחיי א״ק: וע״ע ע״ח ש״ג סדר אצי׳  ונשא מאד .
 להרח״ו סופ״ב. וז״ל אותיות אדם הוא א״ק עכ״ל.

•m 
 יוסף הוא המשביר: בראשית מב, ו.

 והנה השמש והירח: בראשית לז, ט.
 ובפי שמות ד״ג ע״ב: הלשון נעתק ביהל אור ע׳ שא.

 אוה״ת: בראשית כרך א דף פט, א.
 שעכשיו לית לה מגרמה כלום: זח״ב רטו, א.

 צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם: ברכות יז, א.
 לשמש שם אהל: תהלים יט, ה.

ב ,  י
 אור הוא בחכמה: ראה הנסמן במאמרי אדה״ז

 פרשיות לע׳ תשסו.
 אז יבקע כשחר אורך: ישעי׳ נח, ה.

. מקנן ביצירה: ראה תניא פל״ט. מאמרי  ח״א .
 אדה״ז הקצרים ע׳ תקנב.

 אזי נקראו זו״נ אנפי זוטרי בגמרא: חגיגה יג, ב.
 וכן פי׳ בלקו״ת בישעי׳: להאריז״ל ס״פ והי׳ אור

 הלבנה. נתבאר גם באוה״ת שבועות ע׳ קיב.
 שמש צדקה ומרפא בכנפי׳: מלאכי ג, כ.

 צמצם שכינתו בין בדי ארון: בםה׳׳מ תקם״ג ע׳ שלה
 (נוםחא שני׳) ולקמן אמור לד, ב. ובלק עג, ב

 ארז״ל. קרח נה, א: שאמרו. וש״נ.
 לשו! חמימות: ראה אוה״ת בראשית כרך א י, ב.



ב  מראי צו מקומות ל

. והנה שלא יקשה אלקו״׳ת ממקרא  מקראי קדש .
 זה, אפשר הי׳ לתרץ דשם כוונתו בעיקר הוא דיו״ט
 לא אקרי קדש, משא׳׳כ בשבת הרי בכלל מאתים
 (שנקרא קדש) מנה(-מקרא קדש). אבל בזח״ג(צה,
 א. הובא בסידור שער המועדים) אי אפ׳׳ל כן, כי
 כתב: בגיני כך שבת כו׳ ואקרי קדש ולא מקרא
 קדש״. - ע״ש עוד. (נדפס באגרות לכ׳׳ק אדמדר

 כרך־א).
 חו״ב הם תרין ריעין דלא מתפרשיך. ראה זח״ג ד, א.

 אוה״ת נצבים ע׳ א׳רכב.
 בדיה ראה אנכי: ראה לקו״ת ראה יה, ג.

 מוחין — דאבא להיות: בלוח התיקון להוצאה הא׳
 נרשם חסר וצריך עיון. ובהוצאה שני׳ נרשם כן
ה ד  בשולי העמוד. וראה לעיל פקודי ה, א הערה ש

 בזהר.
 יב,ב

 עיפ אסרי לגפן: תו״א מז, א. אוה״ת בראשית ו דף
 תתשלא, ב.

 בשכמל״ו: ראה פסחים נו, א.
 ויעש דוד שם: שמואל־ב ח, יג.

 מצה שהוא קטנות אבא: ראה הנםמן במאמרי אדה״ז־
 פרשיות לע׳ תקנ.

 שאץ התינוק יודע לקרות — טעם דגן: ברכות מ, א.
 מתנות כהונה לב״ר פט״ו, ז. מבוא שערים ש״ה

 ח״א פי״ב בהגהת צמח(א).
 נק׳ בוהר מיכלא דמהימנותא: בספר טעמי המצות
 להצ״צ מצות חמץ ומצה מציין לזהר ויצא [קנז, א
- הדף הוספת המו״ל וליתא בגוכי״ק] וצע״ק.
 וראה זח״ב מא, א - הערת כ״ק אדמו״ר בסי

 המאמרים ה׳תש״ח עמ׳ 166 .
 ח״ב מא, א. קפג, ב. [כ]. וכ״ה בסה״מ תש״ז ע׳ 236.
 והנה המשכת מוחין דאבא: ראה בסה״מ תש״ז ע׳ 235

 שזהו ענק קטנות דאבא.
 בדיה וספרתם לכם: לקו״ת במדבר י, ג.

 מצות יאכל את שבעת הימים: שמות יג, ז.
 לא ימיש עמוד הענן: שמות יג, כב,

 עננא דאהרן: זח״ג קג, ב.
 והענן הי׳ הורג נחשים ועקרבים: מכילתא בשלח

 פתיחתא. במ״ר א, ב. תנחומא בשלח ג.
 בערב תאכלו מצות: שמות יב, יח.

 שקבעו הכתוב חובה: פסחים כח, ב.
 יומס יצוה ה׳ חסדו: תהלים מב, ט.

 יומא דאזיל עם כולהז כוי: ע״ח שכ״ה דרוש ב. פע״ח
 שער חה״ס פ״א. שערי מאמרי רשב״י פ׳ יתרו,
 תרומה ואמור. וראה זח״ג קג, א־ב. קצא, ב. ראה

 הערת כ״ק אדמו״ר בסה״מ תש״ח ע׳ 144.
 ומיש עליו במ״א: סידור רנז, א ואילך. ראה אוה״ת

 נחנו, א.נ״ד־אע׳שפה.
 ומלך מלכי היינו חב״ד: באוה״ת נ״ך־א ע׳ סב מעיר
 שכאן כתב שזהו חב״ד, ובלקו״ת שה״ש בד״ה קול
 דודי ספ״א דף יד, ד משמע שזהו ענין מלכותך
 מל׳ דא׳׳ס, ומתרץ ״וי״ל דמ״מ הנה ע״י מל׳ דא״ס

 דוקא נמשך יחוד או״א״ ע״ש.
 בחכמה שורה אור איס ביה: ראה תניא פרק לה

 בהגה״ה.
 יג,ג

 כמשארדל ירא את: דברים רבה ב, לג. ע׳ בתנחומא
 בהעלותך (סי׳ ט),המליכהו עליך׳ ד״א ״המלך

 יצ״ט על יצה״ר״ יעו״ש. [כ].
 וכמ״ש מכף מעול וחומץ: תהלים עא, ד.

 ששבה״כ הי׳ בו״ת: ראה ע״ח שער דרושי הנקודות
 פ״ב. שער שביה״כפ״ו.

 שמחה כביו״ט: ראה שו״ע אדה״ז הל׳ יו״ט םתקכ״ט,
 ס״ו.

 שיש ב׳ בחי׳ בגילוי אור א״ס ביה: ראה םה״מ תקם״ה
 א ע׳ תלו ואילך.

 נק׳ יש מיש: בהמשך וככה - תרל״ז סעי׳ ה׳ יש
 הגה״ה.

 כמשל בן המלד שצא מן השביה: ראה תניא פרק לא.
 מאפילה לאור גדול: נוסח ברכת אשר גאלנו

 (בהגדה).
 בגמ׳ פ׳ בחרא דפסחים: קיח, ב.

 בספר שו״ם: (= שושן סודות) סח, א. וראה גם
.  באוה׳׳ת דברים ע׳ מ

 בחשך ראו אור גדול: ישעי׳ ט, א.
 בעוה״ב מזיו השכינה: בהמשך וככה - תרל״ז סי׳ ה׳

 (ע׳ ז) יש הגה״ה.
 להנחיל אוהבי יש: משלי ח, כא.

 בנהר יעברו ברגל: תהלים סו, ד.
. למעלה מעלה מבחי׳ בינה: ראה . א ב א  אבל מוחין ד

 pנטרס דרושי חתונה תרנ״ב ע׳ ו. וש״נ.
 החכמה מאין תמצא: איוב כח, יב.

 אין נק׳ מה שאינו מושג: ראה גם לעיל פ׳ פקודי ג, ג.
 בקושי התירו לדבר בדית בשבת: ירושלמי שבת טו,
 ג. וראה הנסמן במאמרי אדה״ז־פרשיות לע׳

 תשסט. ראה לקו״ש חכ״א ע׳ 484.
 הובא בס׳ היראה לרבינו ז״ל, והמדפיסים הגיהו

 שם. [כ],
 אורייתא מחכמה נפקת: זח״ב קכא, א. שם פה, א.

 היוצאת מהחכמה: ועי׳ בבי׳ ב׳ ע״פ השמים [כםאי
 ברד״ה - אינו ברור בהכת״י] ובלקו״ת ממהר״ש
 נ״ע שם [יא, ב], ושם בפ׳ לך הרחב הביאור סי׳ ג׳

 צד 166 [אוה״ת לך תתרעד, א]. [כ],
 בדיה עוטה אור כשלמה: אגה״ק סי״ט.

 יב,א
 וכחשיכה כאורה: תהלים קלט, יכ.

 ודקדוק הלשון כחשכה כאורה: מובא בסה׳׳מ תרל״ה
 ע׳ כרך־ב ע׳ שעו.

. אוכס . ג ״ ע  דכל נהורין מתחשכאן קמי׳ כוי וכ״ע א
 הוא כוי: תקו״ז תי׳ ע׳(קלה, ב).

 סד״ה שחורה אני: לקו״ת שה׳׳ש ו, ב.
 בדיה יונתי בחגוי הסלע: לקו״ת שה״ש יז, א.

 וע״ד שנזכר בוח״א דיג ע״א: ״בההיא שעתא נחתת
 מן קדמוהי אות כ׳ מעל כורםייא יקריה כו׳
 ואזזעזו מאתן אלף עלמין כוי, דלא אברו בד עלמא
 דהא בך כלייה ונתרצה. והנה הכ״ף הוא מבחי׳

 כתר״ - יהל אור ע׳ תרכג.
 ישת חושך סתרו: תהלים יה, יב.

 היש ה׳ בקרבנו: שמות יז, ז.
 ב״פ קנה גימט׳ יש: וע״ל כאן(יוד, א) וש״נ. [כ).

 בדיה צאינה וראינה: לקו״ת שה״ש כד, ד.
 סד״ה שיר השירים: לקו״ת שה״ש ב, א.

 ובד״ה ששים המה מלכות: לקו״ת שה״ש לט, א.
 ובד״ה ושאבתם מים בששון: לקו״ת סוכות עט, ד.

 עין לא ראתה: ישעי׳ סד, ג.
 וקראת לשבת ענג: ישעי׳ נח, יג.

 ענג ר״ת עדן נהר גן: ת״ז מובא ביאיר נתיב במאר׳א
 ע, לד.

 ושמרתם את השבת: שמות לא, יד.
 היא בחי׳ קדש: בלקו״ש־כז ע׳ 321 מציין שיש
 להקשות ״הנה מקרא מפורש הוא דגם שבת נק׳
 מקראי קדש וכמש״נ(ויקרא כג, ג) ובעם השביעי
 שבת שבתון מקרא קדש. וכמ״ש רבינו הזקן
 בשולחנו(חאו״ח ר״ס רמ״ב) שהשבת הוא בכלל

 וימלא כבוד הי: במדבר יא, כא.
 אשר לא תחסר כל בה: דברים ח, ט.

 מרוב כל: דברים כח, מז.
 ביום חבוש ה׳: ישעי׳ ל, כו.

 ברבות כי תשא סיפ מ״ב: ״ומהו כי שתים רעות עשה
 עמי באנכי ולא יהי׳ לך״ - אוה״ת נ״ד ע׳ שכח.

 ע״פ עלי באר: לקו״ת חקת סב, ב ואילך. אוה״ת חקת
 תתנה, תתס, תתעט.

 ועיין בזח״ג פ׳ ואתחנן דרס״ו א׳: ראה גם לקמן פ׳
 חקת סד, ב.

 ועיין במאו״א אות ב׳ סי״א: הלשון נעתק באוה״ת פ׳
 עקב ע׳ תקנט.

 ר״פ צ״ט: צ״ל: צ״א.
 וישח אדם וישפל איש: ישעי׳ ב, ט.

 כי שחה לעפר נפשנו: תהלים מד, בו.
 בועליך עושיך אללך. ישעי׳ נד, ח. חסר כאן ו׳ תי׳

 ואחר תי׳ עושיך צ״ל: וגו׳. [כ].
 יעננו ביום קראנו: תהלים כ, י.

 להבי! מיש בהגדה: ראה סידור רצו, ג (והגדת
 לבנך). סה״מ תקס״ה ע׳ תלה(בהגדה כנגד ארבעה
 בנים). מאמרי אדה״ז על פרשיות ע׳ תקכ(בכל דור
 ודור). וראה גם אוה״ת ויקרא כרך־ג ע׳ תשלא
 (והגדת לבנך). קיצור שם בע׳ תשלח. ויקרא ברך־ד

 ע׳ איכה.
 לסעי׳ א׳: ראה בד״ה יום א׳ דחגה״ש - תרמ׳׳ז
 ע׳ צז דשם מבאר דבשבת מאיר מבתי׳ עצם
 החכמה שלמעלה מבחי׳ החכמה שמאיר בבינה

 ע״ש ושם מציין גם להמשר וככה - תרל״ז.
 בעשור לחדש הזה: שמות יב, ג. באוה״ת פ׳ בא
 שכעין זה כתוב באבודרהם בסדר ההגדה ע״ש
 שכתב שהתירוץ ע״ז הוא דחוק ע״ש בארוכה.
 נתבאר בםה׳׳מ תרכ׳׳ט (הוצאת תשנ״ב) ע׳ קלג.
 וראה סה״מ תש״ד ד״ה מצה זו. סה״מ תש״ז ד״ה

 מצה זו ע׳ 235.
 על מצות ומרורים יאכלוהו: במדבר ט, יא.
 שבעת ימים שאור לא ימצא: שמות יב, יט.

 יא,ד
 וכ״כ המזרחי בפ׳ ראה: טז, ג.

 שעיקר המועדים הוא בחי׳ השמחה: ראה גם המשך
 וככה - תרל״ז סעי׳ ד׳ ואילך, עם הגהות לכאן.

 המשך שמח תשמח - תרנ״ז בתחלתו.
 ושמחת בחגך: דברים טז, יד.

 גילוי מוחין דאימא: בוככה - תרל״ז סעי׳ ה׳ מוסיף
 ע״ז: שמהגילוי נעשה שמחה, והשמחה גורם גילוי

 כמ״ש במ״א באריכות בד״ה מי יתנך כאח לי.
 דהיינו מ״ש בהלל: ראה בוככה שם שזהו הדיוק למה

 אומרים הלל ביו״ט.
 מושיבי עקדת הבית: תהלים קיג, ט.

 בשבת הוא גילוי מוחין דאבא: ראה פע״ח ש״כ פ״א.
 ביאה״ז לאדה״א צב, ד.

 ואין שם בחינת גילוי שמחה כביו״ט: ״וי״ל דהפירוש
 הוא לא שאין שמחה ודו בשבת(ואדרבה אין עצב
 בה(משלי י, כב ירושלמי ברכות פ״ב סוף ה״ז. הובא
 בתוד״ה מאן דאמר - מו״ק כג, ב», רק שהשמחה
 היא בשרגא בטיהרא, כי השמחה נכללת ובטילה
 בהעונג(ראה לקו״ש־ד ע׳ 1091 הערה 31) כי ענג
 ושמחה קשורים הם, עד שנעשים חד [ובספירות -
 חכמה (עונג) ובינה (שמחה) הם תרת רעיו דלא
 מתפרשין, ״רעים אהובים״ (ראה המשך שמח
 תשמח הנ״ל בתחלתו ובסופו)], ואדרבה - ״השמחה
 אינו אלא גילוי העונג״(שמח תשמח שם ס״ע רסד)״

- משיחות ש״פ תבוא - תשמ״ח הערה 14 .



 64 מראי צו מקומות

 יג,ד
 נקי המצה בוהר מיכלא דמתימנותא: נסמן לעיל יב,

 נ.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.

 בד׳׳ה וידעת היום: לקו״ד ואתחנן ד, א.
 בטל רצונך: אבות פ״ב, מ״ד.

 ונפשי כעפר: ברכות יז, א.
 ארץ שממנה יצא לחם: ראה איוב כח, ה.

 ע׳־פ וישב יעקב: תו״א בו, ג.
 ע״פ ויגש אליו יהודה: תדא מג, ג.
 ושמרתם את המצות: שמות יב, יז.

 לעולם ירגיז אדם: ברכות ה, א. זח״א רב, א. [כ].
 ופסח הי: שמות יב, כג.

 כ״כ בספר אשל אברהם: ראה לקמן פ׳ חוקת נט, ג.
 וכמ״ש ועברתי בארץ מצרים: שמות יב, ב.

 אני ולא מלאך: הגדה ש״פ. ספרי שם.
 יהא

. וממצרים קראתי לבני:הושע יא, א. . ער  כי נ
 חסד נעוריך: ירמי׳ ב, ב.

 שהי׳ להם קפיצת הדרך: רש״י שמות יב, לז. וגם
 קיבוץ כל ישראל לרעמסס הי׳ ״לשעה קלה״ על
 כנפי נשרים פרש״י יתרו יט, ד. ממכילתא שם -
 ולהעיר מלקו״ת צו יד, א. ובכהנ״ל ״בואם
 לרעמסם״. ובסידור (שא, א) ״בסוכות״, ותלד
 בדרז״ל ״ויאפו את הבצק״ באיזה מקום אפו. ראה

 תו״ש עה״פ בא יב, לט. - לקו״ש חי׳׳ח ע׳ 391.
 הגדול הגבור והנורא: דברים י, יז.

 ועמ־׳ש ר״פ אלה תולדות: תו״א יז, ג.
 אז בגלות מצרים: בבוך 2031 נוסף: ״ולא היו יודעים

 ומכירים באלקות כ״כ״.
 [ע״י קיום התורה ומצות שקדם כל השנה]: מובא
 בסה״מ קונטרסים מלוקט־ג ע׳ קיד ומבאר שם

 שהוא גילוי נעלה יותר.
 וכמ״ש בוהר ויצא הנ״ל מצה בקדמיתא: קנא, א.

 תר״ך עמודי אור: ראה פי׳ ר׳ משה בוטריל לספר
 יצירה פ״ב, מ״ג(לט, ד). פרדס שער מהות והנהגה
 פ״ג. ונמנו בפרטיות בספר שיעור קומה -

 להרמ״ק - סצ״ג(צא, א).
 יד, ב

 המצות הם מצות המלך: ראה תוספתא נגעים פ״ג, ז.
 בבא בתרא קנט, א גזירת המלך.

 שום תשים אליך מלך: דברים ת, טו.
 וכמ״ש ע״פ וידבר אלקיס: לקו״ת במדבר טו, ד.

 ולכן נקראת המכפלה כמ״ש במ״א: תו״א טו, ג. ראה
 סה״מ תקס״ה־א ע׳ טז.

 סעי׳ ה: ראה אוה׳׳ת רקרא־ד ע׳ א׳יז ואילך.
 מעניו ים ויבשה: םה״מ תק״ע. אוה״ת בשלח ע׳

 תקסט.
 דכל מה שיש ביבשה יש בים: חולין קכז, א. ראה
 שער האמונה פנ״ב(פד, א ואילך). סה׳׳מ תרנ״ט ע׳

 קמה ואילר. סה״מ תער״ח ע׳ רנד ואילך. ועוד.
 בד״ה או ישיר:תו״אסב, ב.

 תוצא הארץ נפש חיי: בראשית א, כד.
 באגה״ק ד״ה איהו וחיוהי: סי׳ כ דף קל, ב.

 איו מלך בלא עם: בחיי וישב לח, ל. וראה הנסמן
 במאמרי אדה״ז־פרשיות לע׳ תרלא.

 אין מלך בלא עם כוי: כ״ה גם בשרש מצות התפלה
 פרק כג. אבל באגה״ק נדפס: וכר.

 וכמ״ש באגה״ק בענין ואנכי עפר ואפר: סי׳ טו.
 והמתנשא מימות עולם: ברכת יוצר.

 ולכן נק׳ בחי׳ מלכות ים: ראה פרדס שער ערכי
 הבנויים בערכו.

. אם אין יראה אין חכמה: אבות ג, יז.  יראה תתאה .
 ראה לקו״ת במדבר טז, ב.

 בפרדס בעה״כ ערך אחריה: הלשון נעתק באוה״ת
 נ״ך ע׳ דנב.

 זבמא״א: אות א׳ סעי׳ סו.
 נהר דינור דנגיד ונפיק: דניאל ז, י.

 ובמורא גדול וו גילוי שכינה: דברים כו, ח. ספרי
 שם.

: ס״י פ״א מ״ז. ׳  נעוץ החלתן בסופן מ
 ששת ימים: נדפס בשינויים בסה״מ תק״ע עם ביאור.
 ולכללות המאמר ראה ג״כ ד״ה זה בסידור רפד, א.
 אוה״ת ויקרא־ב ע׳ תמז ואילך. אוה״ת ראה ע׳

 תשלה ואילך.
 ששת ימים תאכל מצות: דברים טז, ח.

 שבעת ימים תאכל מצות: דברים טז, ג. ראה ד״ה
 מצה זו תש״ד(ע׳ 170) ובכ״מ.

ב , ג  י
 עצרת תהי׳ לכס: במדבר כט, לה.

 ויאפו את הבצק: שמות יב, לט.
 כבר נצטוו על מצות ומרורים יאכלוהו: ראה אוה״ת

 בא ע׳ שז.
 שהפסח אינו נאכל אלא עד חצות: זבחים פ״ה מ״ח.

 רמב״ם הל׳ ק״פ ספ״ח.
 הוי״ו זהו המשכה: ״ראה תו״א ד״ה ואלה תולדות.
 ד״ה הקל קול יעקב (הקדמה לסידור)״. - הערת

 כ״ק אדמו״ר בסה״מ תש״ד ע׳ 171.
 כי לא על הלחם לבדו: דברים ח, ג. ראה גם לקמן פ׳
 שלח לו, ג. פ׳ מטות פא, ב. עקב יד, א. תר׳א ט, ד

 ובכ״מ.
. תדשא הארץ דשא: בראשית א, כו. שם  נעשה אדם .

 יא.
 בלקו״ת פ׳ עקב: להארידל ע״פ ח, ג. וראה גם ספר
 הליקוטים להארידל בתחלתו. פע״ח שכ׳׳ז פ״א.
 ראה גם תו״ח סה, ד. עד, א. לקו״ת פ׳ מסעי צו, א.
 וראה אוה״ת שלח כרר־ו ע׳ א׳תשע, ובד״ה ושבתי
 בשלום - תשל״ח הערה 86 (סה״מ מלוקט ח״ב ע׳

 קסד).
 ומבואר בארוכה מהבעש״ט שזה שהאדם ניזון
 מדצ״ח הוא בשביל המוצא פי הוי׳ שבהם - ד״ה

 בראשית ברא־תש״כ.
 בפ׳ בשלח: תו״א סה, ד. וראה שם עד, א.

 בחכמה אתברירו: באגה״ק (לתניא) סכ״ח בזוה״ק.
 וראה זהר פקודי רנד, ב. הנסמן בלקוטי הגהות
 (קה״ת תשל״ד) לאגה״ק שם. וראה בהנסמן לעיל

 תקרא ד, א.
ג , ג  י

 ותוצא הארץ: בראשית א, כד.
 בד״ה המגביהי לשבת: תו״א לח, ב.

 אין התינוק יודע: ברכות מ, א. הנסמן לעיל יב, ב.
 ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות: לקר׳ת מטות פא,

 ב ואילך.
 דרפ״ח ניצוצין: ראה םה״מ תקס״ה ע׳ תרמב.

 ע״פ זכור את יום השבת: תו״א עא, ב.
 השבת — בק״ש: בלוח התיקון להוצאה הא׳ נרשם
 חסר קצת וכן נדפס בהוצאה הב׳ בשולי העמוד.

 וראה לעיל פקודי ה, א הערה שו״ה בזהר.
 כי יתחמץ לבבי: תהלים עג, כא.

 כאן קודם שהחמיץ: על״ק פו״פ ברכה צט, ד. [כ].
 מי מעכב שאור שבעיסה: ברכות ת, א.

 ההשתלשלות—ובמורא גדול זו גילוי שכינה: דברים
 כו, ח. ספרי שם.

 בערב תאכלו מצות: שמות יכ, יח.

 בעבור ות עשה ה׳ לי: שמות יג, ח.
 נמשך מוחין דאבא שהחכמה מאין תמצא שהיא
 למעלה מסדר ההשתלשלות: בסה״מ תרל״ה־א ע׳
 כח פצייןשכן משמע בתניא פ״ג ופ״ט. וכן מציין

 לעיל פ׳ פקודי ה, ב.
 ועברתי בארץ מצרים: שמות יב, יב.

 אני ולא מלאך: ספרי. הגדה של פסח.
 בד״ה ולהבין בתוס׳ ביאור ענין וייצר: תו״א ד, ב.

 בד״ה ויקרא אל משה: לקו״ת ויקרא א, ג.
. מוכירין י״ג מדוח הרחמים להיות  אך להבין מ״ש .
. ונפלינו: מובא באוה״ת  שהם המשכות עליונות .

 נ״ך־א ע׳ תצ ע״ש.
 וימהר משה ויקד ארצה: שמות לד, ח.

 ונפלינו אני ועמך: שמות לג, טז.
 ביקש שלא תשרה שכינה: ברכות ז, א. ע׳ ב״ב(טו, ב).

 [כ].
 גם את הדבר הזה: שמות לג, יז.

 עבדים היינו: דברים ו, כא.
 יב,ד

 כי בחפזון: שמות טז, ג.
 אם צדקת מה תתן לו: איוב לה, ז.

 כמשל הבן הנמשך ממוח האב: ראה תניא פרק ב.
 בד״ה כי עמך מקור חיים: תו״א לד, ד.

 עזי וומרח י־ה: שמות טו, ב.
 כל מי שאין בו דעה: ברכות לג, א.

 סד״ה ויאכילך את המן: לקו״ת עקב יד, א.
 ברבות ע״פ זה ספר תולדות אדם: בראשית כד, ה.

 ורב חסד: שמות לד, ו.
 ורב טוב: ישעי׳ סג, ז.

 בת״א בד״ה ויהי מקץ: לא, ג. פי׳ רבות עשית מה
.  שנשתלשלו עולמות העליונים וע״ם נק׳ רבות .
 בבחי׳ עשי׳ והכל כדי שיהי׳ נפלאותיך ומחשבותיך
 שהיא התורה יומשך עלינו כוי״ - יהל אור ע׳ קנג.

 מחשבתן של ישראל: ב״ר א, ה.
 מה רב טובך: תהלים לא, כ.

 ברבות תולדות פנדה: נעתק בארוכה ביהל אור ע׳
 קנב.

 בד״ה ואכלתם אכול: לעיל צו ז, ג.
 והמרירות—בד״ה קול דודי: לקדת שה״ש טו, א.

 סד״ה ראשי המטות: לקר׳ת מטות פב, א. ראה גם
 אוה״ת נ״ר כרך־ב ע׳ תתמד.

 נובלות חכמה שלמעלה: ב״ר יז, ה. ונתבאר בע״ח
 שער הכללים ספ״א ובכ״מ.

 ב״פ זה: ועל״ק שה״ש נ׳ ריש ב׳. [כ].
 ראה נתתי לפניך את החיים: דברים ל, טו־יט. ואחר
 תי׳ הרע צ״ל וגוי, ובפסוק יט שם כתיב ובחרת

 בחיים. [כ].
 איתא בפע־׳ח: שער חג המצות פ״ד ושם בפ״ז. [כ].

 בד״ה האוינו השמים: לקו״ת האזינו עב, ב.
ג,א  י

 והי׳ ה׳ לי לאלקים: בראשית כח, כא.
 מוציא חמה מנרתיקה: ע״ז ג, סע״ב. זח״ג יז, א.

 ויגבה לבו בדרכי ה׳: דברי הימים־ב יז, ו.
 שבקרבן חודה היו עשרה חלות חמץ: ראה ויקרא ז,

 יג.
 ושתי הלחם שהן באות חמץ: ויקרא כג, יז. מנחות נב,

 ב. ראה לקו״ש ח״א ע׳ 269.
 את השמים ואת הארץ אני מלא: ירמי׳ כג, כד.

 מגיד מראשית אחרית: ישעי׳ מו, י.
 פמ״ו: צ״ל טז, ב. וראה סה״מ תרב״ו (הוצאת

 תשמ״ט) ע׳ שב.
 ראשית חכמה יראת ה׳: תהלים קיא, י.



 מראי צו מקומות לג

 והתוב״ן ו״ל השיב עליו: בשער הגמול בסופו
 (הוצאת שאוועל) ע׳ שט. ראה תשובות וביאורים

 (קה׳׳ת תשל״ד) סי׳׳א ע׳ 57 הערה 23.
 ראה גם לקמן דרושים לש׳׳ש סה, ד. דרך
 מצותיך מצות ציצית (יד, ב). אוה״ת חקת ס״ע
 תתט, ועוד. לקו״ש חי״ט ע׳ 67 ואילה חל״ט ע׳

 335. חכ״ד ע׳ 66 הערה 76.
 והטעם דהנה בחינת אכילה: מובא באוה״ת פנחס ע׳

 א׳עז.
 אכלו רעים שתו ושכרו דודים: שה״ש ה, א.

 כולם בחכמה עשית: תהלים קד, כד.
 אנת חכים כר ולאו מכל: ת״ז בהקדמה.

 אבא יונק ממול החי: ראה ע״ח שי״ג ספ״ט. שי״ד
 ספ״ח.ועוד.

 מים יורדים: ראה תעניח ז, א.
 נכנס יין כוי: עירובין סה, א.

 הרי נת׳ עני! אכילה מהו: ״בלקו״ת משמע שהסעודה
 הגשמיית תהי׳ באותו הזמן דאין בו לא אכילה כר,
 אבל להעיר מד״ה וישלח תרס״ו(ע׳ קה) דמפרש

 שהם ב׳ זמנים״. - לקו״ש חכ״א ע׳ 87.
 ראתה שפחה על הים: מכילתא בשלח ב. רש״י שם

 טו,ב.
 פב״פ דיבר הי: דברים ה, ד.

 מה תצעק אלי: שמות יד, טו.
 ה׳ ילחם לכם: שם יד, יד.

 בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.
 אבא יסד ברתא: ראה זח״ג רמח, א. רנו, ב, רנח, א.

 כידוע ממשל התינוק: ראה ברכות מ, א.
 חכם אינו מדבר בפני: אבות ה, ז. [אבל בסידור

 אדה״ז לפני].
 איידי דטריד למבלע לא פליט: ראה חולין קח, ב.

. אי! משמיעי! קול: ראה שו״ע  בתפלת שמו״ע .
 אדה״ז הל׳ תפלה סק״א, סק״ב.
 הפך ים ליבשה כר: תהלים סו, ו.

 כל הנחלים הולכים אל הים: קהלת א, ו.
 שאל״כ היו הנחלים כוי: ראה קה״ר א, יד־טו.
 והרוה את הארץ והולידה: ע״ד ישעי׳ נה, י.

 קמו כמו נד להיות להם חומה: ראה שמות יד, כב.
 טו, ח.

 מכמ״ש בד״ה כנשר יעיר): לקו״ת האזינו עז, ג.
 טו,ד

 ודמות על ראשי החיה: יחזקאל א, כב.
 קרח בחי׳ חרק: ראה ת״ז תי״ט לט, רע״ב.

 ויהי הענ! והחושך ויאר: שמות יד, כ.
 ויבדל אלקים בי! האור: בראשית א, ד.

 ביום א׳ משימ״ב שמשו אור וחושך: רש׳׳י בראשית א,
 ד. וראה ירושלמי ברכות ח, ו. ב״ר פ״ג, ז.

 להיות — בחי׳ החשך הנ״ל: עי׳ לקמן בשה״ש ד, ג.
 ובאוה״ת בראשית־ג תצב, ב.

 ישת חושך סתרו: תהלים יה, יב.
 דלית מח׳ תפיםא בי׳ כלל: ת״ז בהקדמה.

 בד״ה שחורה אני: לקו״ת שה״ש ד, ב.
 ולכן לא הקריבו שלמי שמחה: ראה הערת כ״ק
 אדמו״ר לעיל בהערות וציונים יט, א. ראה סה״מ
 תקם״ח כרך־א ע׳ קעא ובמאמרי אדה״א ויקרא־א
 ע׳ קכב וע׳ קלא ובאוה״ת ויקרא־ד ע׳ תתקצד דשם
 מבואר ששלמי שמחה שייר רק ״ללכם״. ובארוכה

 בשיחת אחש״פ תשכ״ד.
 ובנ״י הלכו ביבשה: שמות יד, כט.

 בגמ׳ איכא פלוגתא: חגיגה יב, א וש״נ.
 ששת ימים: הנחה אחרת בסה״מ תקס״ז ע׳ קיח
 (וראה שם ע׳ שפה). הנחת אדה״א בסידור רפט, א.

 עי׳ רבות שה״ש: ז, ד.
 העונה איש״ר בכל כחו: שבת קיט, ב.

 בד״ה ועתה יגדל נא: אוה״ת שלח תק, ב ואילך.
 כמבואר בוח״ב שמות ד״ט ע״ב: ראה אוה״ת שה׳׳ש

 כרך א ע׳ קל.
 הלל גמור ושאינו גמור: ראה גם אוה״ת נח סו, א.

 סו,3
 לא זז מחבבה עד שקראה: שמו״ר ס״פ נב. זח״ג רסב,

 א.
 בד״ה שה״ש: לקו״ת שה״ש א, א.

 סד״ה יגלה לן טעמי׳: תו״א טו, ד.
 ששת ימים תאכל מצות: בסה״מ תקס״ח ע׳ קעא
 הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי(ומתחיל: ויהי הענן
 והחושך). ובתום׳ הגהות וכו׳ באוה״ת ויקרא כרך־ד

 ע׳ תתקצד.
 מאמר אדה״א בד״ה ויסע מלאך אלקים בסה״מ

 אדה״א ויקרא־א ע׳ קל.
 ראה להלן בהוספות להערות וציונים השוואה

 לד״ה זה.
 ששת ימים: דברים טז, ח.

 עצרת תהי־ לכם: במדבר כט, לה.
 פ״ו דפסחים: סח, ב.

 כדפסק המיא: או״ח סתקכ״ז, סקכ״ב (וברמ״א שם
 ס״כ בשם הרי״ו),

 וישמחו בך ישראל: נוסח ברכת היום דיר׳ט הוא: בך
 כל ישראל. אבל בהשמטות תיבת כל הובא בכ״מ.

 וראה לעיל פקודי ז, ד.
 מועדים לשמחה: תפלה וקידוש דיו״ט.

 ביתר שאת ויתר עז: ע״ד ויחי מט, ג.
. באצילות: באוה״ת מקץ תתקעח, ב . אור . ת.  המצו
 ״בהקדמה דהפע״ח״. ובמאמרי אדה״ז־פרשיות ע׳
 שכח ״בע״זד׳ וראה בהנסמן לשם. מאמרי אדה״ז־

 הקצרים ע׳ תקעב.
 הנה וה עומד אחר כתלנו: שה״ש ב, ט.

 ולכן ע״י אכילת בשר השלמים היו יכולים לשמוח
 בהי: ראה םה״מ תקם״ח ע׳ קעא, קעח. מאה

 שערים סי׳ לח. מאמרי אדה״ז־הקצרים ע׳ שעז־ט.
 אחור וקדם צרתני: תהלים קלט, ה.

 ברבות פ׳ צו ספ״ט ופ׳ נשא פי״ג: מובא באוה״ת
 ויקרא־א ע׳ כב, ״מי שהוא שלום מביא שלמים כו׳
. שכל . ברבות נשא.  והאריך בזה במעלת השלום.
 מי שמבקר וזובח יצרו(שחוקר ודורש ביראת הש״י
 לזבח יצרו) לעשות ככל הכתוב בהן הוא עושה שני
 שלומות שלום למעלה ושלום למטה״ ע״ש. נזכר

 גם באוה״ת פ׳ בא ע׳ רפא.
 בוח״ג בפ• ויקרא י״ב בי: מובא באוה״ת ויקרא־א ע׳
. גם פי׳ שלמים ע״ד . ׳ ל מ  יט ״פי׳ שמחבר בינה ו

 עושה שלום במרומיד.
 בד״ה בחדש השלישי: תו״א סז, ב.

 טו,ג
 ובר לבב: תהלים כד, ד.

 סד״ה ושבתי בשלום: ראה תו״א טו, ד.
 בפרדס בעה״כ ערך שלמים: נעתק ״עם קצת ביאור״

- באוה״ת ויקרא־א ע׳ כ.
 ובמאו״א: נעתק באוה״ת פ׳ בא ע׳ רפא.

 ובשל״ה במסכת פסחים שלו דקנ״ו סע״א: נעתק
 באוה״ת ויקרא־א ע׳ יט. ובםה״מ תרכ״ט (הוצאת

 תשנ״ב) ע׳ קכג.
 בד״ה וכור את אשר עשה לד עמלק: תו״א פד, ב.

 העוה״ב אין בו לא אכילה: ברכות יז, א.
 לפיד הרמב״ם ו״ל קאי: בפה״מ סנהדרין פ״י. הל׳

 תשובה ח, ב. (אגרת) מאמר תחיית המתים.

 בחי׳ מלכות דאצי׳ נק׳ ארץ ונקי ג״כ ים: ״והיינו
 שהבחי׳ מל׳ שבאצי׳ שמקבלת מע״ס דאצי׳ נק׳ ים
 ועלמא דאתכסי׳, והבחי׳ שיורדת להחיות בי״ע נק׳
 ארץ ועלמא דאתגלייא״ - אוה״ת בשלח ע׳ תקסט.

 ע״פ מי מנה: לקו״ת בלק סח, ג.
 יד,ג

 השוה ומשוה: פיוט וכל מאמינים,
 ובחשכה כאורה: תהלים קלט, יב.

 ויולך ה׳ את הים: שמות יד, כא.
 יקוו המים אל מקום: בראשית א, ט.

. מקומו של אחד: ביהל אור ע׳ תז מציין ם.  יקוו המי
 לכאן.

 וביאור.. עפמ״ש ע״פ וארא: תו״א נה, ב.
 אחד בז״ר וארץ וד״ר: ראה ברכות יג, ב. שו״ע אדה״ז

 הל׳ ק״ש סם״א, ס״ו.
 הנה מקום אתי: שמות לג, כא.

 ועד הוא אחד בחלופי אתת!: זח״ב קלד, א. [כ]. וראה
 מאמרי אדה״ז־פרשיות ע׳ תשסד ובהנסמן לשם.

 ושמי ה׳ לא נודעת: שמות ו, ג.
 משל הקדמוני: ראה שמואל-א כד, יד וברש״י שם.
 רש״י משפטים כא, יג. מכות י, ב ד״ה והאלקים.

 אור התורה וארא ע׳ קנב.
 כי תשמע בקול: לקו״ת ראה כג, ד.

. ויציב: ראה להלן בהוספות להערות .  ע״פ — ועד״ו
 וציונים.

 אנשי יריחו היו כורכין את שמע: פסחים נה, ב.
. חסד: ראה שער היחוד והאמונה פ״י . ן  דיום הראשו

 (תניא פז, ב).
 יד,ד

 מראש ומקדם נסוכה: פיוט לכה דודי.
 מבחינת קדמונו של עולם: ראה אוה״ת בשלח ע׳

 תקעג.
 כמ״ש במ״א בעני! פתחי לי: לקמן שה״ש לה, ג.

 בביאור ע״פ אחרי ה׳ אלקיכם תלכו: לקו״ת ראה כ, ד
 ואילך.

 םד״ה האזינו השמים: לקו״ת האזינו עג, ד.
 מ״כ וצ״ע: בבוך 2031: ״מ״כ וצ״ע ועמ״ש לקמן

 בס״ד).
 ואתם תחרישון: שמות יד, יד.

 הפסח לשון דילוג: ראה רש״י בא יב, יא. מאמרי
 אדה״ז־פרשיות ס״ע תקלד ובהנסמן לשם.

 הטעם שאין גומרים את ההלל בחג הפסח כ״א בב׳
 ימים הראשונים: ראה אוה״ת ויקרא־ד ע׳ א־ח. פ׳

 בא ע׳ רסג.
 בהילו נרו: איוב כט, ג. וע״ל ד״ה ראו פ״ב. [כ]. תו״א

 ל, א.
 טו,א

 ועי׳ בפע״ח גבי כוונת ששיפ: שער חהמ״צ פ״ה.
 ועיין בגמרא פיח דב״ק דף צ״ב םע״ב: נתבאר

 בארוכה באוה״ת בשלח ע׳ שפב.
. ובשה״ש: נזכר באוה״ת . ג י  ברבות כי תשא סיפ מ

 שם. נזכר גם באוה״ת נ״ך־א ע׳ תמג.
 ובשה״ש רבה: ג, ט.

 ובוח״ב ס״פ בא דמ״ג ע״א: ״כי נער ישראל ואוהבהו
 ישראל זוטא, שמע ישראל ישראל סבא׳׳ - אוה״ת

 בשלח שם. ובאוה״ת נ״ר ע׳ שפה.
 ויקהל דרי״ו סע״א ובמק״מ שם: ״שז״א נק׳ ישראל

 זוטא״ - אוה״ת בשלח שם.
 ע״פ שימני כחותם: וראה לקו״ת שה״ש מו, ד.

 ערות הארץ: בראשית מב, ט. וראה קה״ר פ״א ד.
 ומ״ט שערי טומאה: ראה זהר חדש יתרו לא, א.

 שבועות נקי עצרת בגמ׳ ואמרו בו: פסחים סח, ב.



 66 מראי צו מקומות

 ואז נק׳ אחים ורעים להקב״ה: ראה ביאה״ז לאדה״א
. יהל אור ע׳ תפד.  קיד, ד. ביאה״ז לצ״צ־א ע׳ תקמו

: ת״ז בהקדמה. ת ו ל אינו! מד כ  לאו מ
ה ה׳ בינה: הקדמת ת״ז(ו, ב). מ כ  יו״ד ח

ת ישראל: ראה תניא פל״ז. םה״מ תקם״ו  ס״ר נשמו
 ס״ע קצ. סה״מ תרמ״ד ע׳ רסה. דרשת תורת ה׳
 תמימה להרמב״ן(ירושלים תשכ״ד) ע׳ קסב וקבלת
 רז״ל כי לא נבראו בשינוי הפרצופים אלא בששים

 רבוא.

: ראה לקמן פ׳ בהר ות המחשבה . מס״ר אותי  ס״ר .
. ב , א  מ

ת השכל שבתוכם: בסה״מ תקע״א  כעצם א׳ עם מהו
 נוסף: (ולא כמשל הדיבור שבפה שהוא לבוש נפרד
 מן השכל רק שמתלבש בו כמו שהאדם מתלבש
 בבגד, משא״כ המחשבה היא לבוש המחובר וכמ״ש

 במ״א).

: ת״ז בהקדמה. הי חד גרמו ׳ איהו ו  באצי

 בד״ה וכור את יום השבת: תו״א עא, א.
 ובד״ה אני ישנה: אולי הכוונה לקמן שה״ש לג, ג.

רה אני: לקו״ת שה״ש ו, ג.  ובד״ה שחו
כם: ישעי׳ נה, ח. תי תי מחשבו  לא מחשבו

 ה׳ מלך גאות לבש: תהלים צג, א.
 אין מלך בלא עם: בחיי וישב לח, ל. וראה הנסמן

 במאמרי אז־ה״ז־פרשיות לעי תרלא.
׳ ים: ראה פרדס שעה״כ בערכו.  נקי המל

 כמ״ש בסש״ב בשם הוהר: רפנ״ב. וראה לקמן שה״ש
 יה, סע״ב במ״מ לשם.

 בסה״מ תקע״א נוסף אח״ז: כי היא דוקא המולדת
 ומהוות להיות בחי׳ יש ודבר כוי, וזה כלל גדול

 שהמל׳ היא הגורמת להיות התהוות היש וכנ״ל.
ה: לקו״ת בלק סח, א. ה מי מנ י ד  ב

ה שיש ביבשה: חוליו קכז, א. וראה לעיל יד, ב  מ
 במ״מ.

ע: בראשית א, ג־ו. . יהי רקי . ר ו  יחי א
 בביאור ע״פ יונתי: לקו״ת שה״ש יח, ב.

 ע״פ למען תירא: לקו״ת ואתחנן י, ב.
ד הגשם: ראה במאמרי רי צ שאומרים מו  בשמע״

 אדה״א ויקרא כרך א ע׳ שצא ואילך. דברים כרך
 ד׳ ע׳ א׳שנה ואילך.

ם: ראה גם באגה״ק סי׳ כ  ושוהים שם ו׳ חדשי
 ובליקוט פי׳ לשם.

. ז׳ של פסח: נסמן לעיל טז, ב. . ע ״ מ ש  ב
: מובא באוה״ת נח דף . ברחם הנוק׳ . ת ו י מ ש ג מ ב ״  עד

 סד, א. ביאוה״ז לצ״צ כרך־א ע׳ תקמט.
, ברחם הנוקבא: מובא בביאוה״ז , ׳ י צ א  כך נשמה ד

 להצ״צ כרך א ע׳ תקמט.
: ת ו ל ש ל ת ש ה ה מ ל ע מ ל . מ . בכדי שיהי׳ . ם . י נ  עלו

 מובא באוה״ת בראשית־א קטו, א.
 המאמר פ׳ פנחס: ביאוה״ז קיז, א.

ות: ראה אוה״ת שמות־ז ע׳ ת העברי ו לד  ע״פ למי

 ב׳תקא.
. ך ל ך ׳ ל פ א ״ ו ת : ך  ע״פ לך ל

 וילך ה׳ את הים: שמות יד, כא.

 טז,ד
 הפך מיס ליבשה: תהלים קטו, ו.

ק אלי בעתיקא: זח״ב סא, א. ע צ  וז״ש בזהר מה ת
״ת: ראה פרדס שער ערכי הבנויים  הרים הס חג
 מערכת הר בסופה. ע״ח שער דרושי הנקודות פ״ד

 (מ״כ).
ה ותוסף אסתר: תו״א צד, ד. י ד  ב

 כבד פה: שמות ד, י.
: ראה תיקונים בז״ח קא, ג. זח״ב רב, א. תא בחשאי  צלו

חס ע׳ א׳קפג.  כי הנה היו״ט: מובא באוה״ת פ׳ פנ
 ובערת הרע: דברים יג, ו.

נאיהם ע״ה אלף: אסתר ט, טז. ג בשו  הרו
ת גויס עמלק: במדבר כד, כ.  ראשי

: שמות יז, יד כתיב מחה אמחה. ובדברים ה ח מ  מחה ת
 סו״פ תצא לא כתיב,,מחה״. [כ].

: אסתר ט, י.  עשרת בני המן
: שם ט, יט. ה ושמחה ת ש  יום מ

עד״מ המלך: ראה המשל גם לקמן פ׳ בלק דף ע, ג.  ו
ג , ז  ט

נוף ולכלוך: באוה׳׳ת פ׳ פנחס  צריך לנקותה מכל טי
 ע׳ א׳קפג מציין לכאן לתו״א סא, ד ״שמתחילה
 יפנה ויסיר הצואה מקרבו שהוא בחי׳ הרע
 שבקרבו . . ומזה מובן מה שכתב שצריך תחלה
 להעביר הזוהמא היינו כמו בחי׳ יפנה ואח״ב יהי׳

 המשכת האור״.
 סד״ה זכור את יום השבת: תו׳׳א יתרו ע, ג.

 כחשכה כאורה: תהלים קלט, יב.
: איוב לה, ז.  ואם צדקת

 בפע״ח: שע׳ חהמ״צ פ״ז. [כ].
 יאר ה׳ פניו אליך: במדבר ו, כה.

 פרעה אותיות הערף: לקו״ת להאריז״ל ר״פ שמות.
 וראה הנסמן במאמרי אדה״ז פרשיות לע׳ תקיג.

 וימת יוסף וכל אחיו: שמות א, ו.
: ראה תניא פכ״ב. י י בתר כתפו  כמאן דשד

 אתנו סלה: תהלים סז, ב.
: תו״א כו, ב.  בד״ה ויאבק איש עמו

׳ כנשר: עובדי׳ א, ד [כ] [דילוג בלשון  אם תגבי
 הכתוב],

ר חיים: תו״א לד, ד.  בד״ה כי עמך מקו
ת: תו״א צ, א.  בד״ה יביאו לבוש מלכו

 ע״פ הזהר ר״פ ויקרא: ראה סה״מ תקס״ה ע׳ שסח"
 ואילך. ביאוה״ז לכ״ק הצ״צ ע׳ שטז.

ק שאלה: ישעי׳ ז, א. [כ]. מ ע  ה
: ישעי׳ שם. [כ].  הגבה למעלה

 הים ראה: נאמר בשנת תקע״א - הנחה אחרת

 בםה׳׳מ תקע״א מגוכתי״ק כ״ק הצ״צ.
 ראה מאמרי אדה״א ויקרא־א ע׳ שפז שמיוסד על

 מאמר זה. ובשער האמונה פס״ב ואילך.
 הים ראה וינוס: תהלים קיד, ג־ד.

: תו״א לו, ד.  סד״ה רני ושמחי
 וירא העם וינועו: שמות כ, טו.

 ברבות במדבר פרשה אי: ראה לקמן פ׳ במדבר ד, ב

 שנעתק הלשון ״לנשיא שנכנס במדינה כו׳ הים
 ראה וינוס״ - יהל אור ע׳ תמב. אוה׳׳ת נ״ך־א ע׳

 רלט.
 ובפי עקב: ״הים ראה שם המפורש ראה כוי, ידו של

 הקב״ה ראה כוי״ - יהל אור ע׳ תמב.
 מקץ ס״פ פ״ז: ״בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים
 לישראל דכתיב הים ראה וינוס בזכות ויעזוב בגדו

 בידה וינס כו׳״ - יהל אור ע׳ תמא.
 ומבואר בפע״ח: שער כט. שער הלולב ספ״ח. אגה״ק

 ס״כ(תניא קל, ב).
 ובנ״י הלכו ביבשה: שמות יד, כט.

ת ישראל: בםה״מ תקע״א שם מבואר ן כי נשמו י  והענ
 יותר: ולהבין זה מהו ענין לידה זו הנה ידוע

 מארז״ל.
ג ,  טז

: ת״ז(ו, א. עט, ב. פ, א. צט, ב.  ישראל עלו במחשבה

 ק, א. קב, ב. קםז, ב. [תיקונים מז״ח קח, ב] כג, ב).
 ועל״ק פ׳ בהר בד׳׳ה את שבתותי (מו, א) ור״פ

 בחקותי. [כ]. וראה לקמן במ״מ לפ׳ מטות פג, ג.

 שמע״צ: במדבר בט, לה.
 ושביעי של פסח: דברים טז, ח.

לה היתה ביזת הים: רש״י בשלח טו, כב. וראה דו ג  ו
 שמו״ר יג.

. ד נ , א : ש ״ ה ש ת ו ב ר ב ׳ י  ע
: הושע יא, ג. ו  קחם על זרועותי

. עד יעבור: שמות טו, טז. . ר ו ב ע  עד י
 והניף ידו על הנהר: ישעי׳ יא, טו.
 אודך ה׳ כי אנפת בי: ישעי׳ יב, א.

ם: מיכה ו, טו.  כימי צאתך מארץ מצרי
. כן לע״ל: ״ר״ל כי ע״י הגלות . י ״ נ  כמו שעברו ב

 אדום יומשך הגילוי דלע״ל בחי׳ והניף ידו על
 הים״ - יהל אור ע׳ תמז.

 בעבר הנהר ישבו: יהושע כד, ב.
: ראה בראשית ב, י. ן  והוא הנהר היוצא מעד

: לקו״ת בחקותי מה, א. וראה  בד״ה אם בחקתי

 באוה״ת נ׳׳ך־א ע׳ ה.
לד: תמיד לב, א. ו  ואיזהו חכם הרואה את הנ

 ים סוף נגזר לי״ב גורים: פדר״א פמ״ב. וראה להלן
 יז,א.

 לגוזר י״ס לגזרים: תהלים קלו, יג.
כת הבית: לקו״ת ברכה צח, ג. ו נ  בד״ה מומור שיר ח

הב: לקו״ת בהעלותך לג, רת ו ו הנה מנ  בד״ה ראיתי ו
 ב.

 טז,א
 שאין בו לא אכילה: ברכות יז, א.
: שמות כג, ל. ו ט אגרשנ ע ט מ ע  מ

: מאמר זה הוא משנת תקע״א. הנחה ה י מ נ ן מפ  להבי
 אחרת בסה״מ תקע״א מגוכתי״ק הצ״צ. בכמה
 כתבי־יד נמצא מאמר זה בשינויים ובקיצור
נדפס בס׳  בכותרת: מאדה״ז י״ט כסלו תקע״א, ו

 עבודת הלוי בראשית עט, ג.
: ראה לקו״ש ח״כ חה ו כה ופורים שהן ביום המנ ו  בחנ
 ע׳ 446 שמכאן מוכח שם״ל לכ״ק אדה״ז כהדיעה
 (מאירי שבת כא, ב) שנצחון המלחמה הי׳ בכ״ד
, וכן מפורש בשערי אורה כב, א. ובסהמ״צ  כסלו
 להצ״צ ריש מצות נ״ח (עא, א). ובאוה״ת על

 מארז׳׳ל וענינים ע׳ קכג.

 וגם להרמב״ם (הל׳ חנוכה פ״ג ה״ב) שבכ״ה
 בכסלו הי׳ - הוקבע (ראה רמב״ם שם ה״ג)
 להתחיל הדלקת נ״ח באור לכ״ה (ולא באור לכ״ו)
- ראה פר״ח לשו״ע או״ח םתר״ע, בנין שלמה על
 הרמב״ם שם, ולהעיר אשר הודאת ״ועל הניסים״
 דחנוכה הוא (בעיקר) על הנס דנצחון המלחמה.
 ולהעיר מחגי ב, יח שם כא ואילך. לקו״ש חיכ ע׳

 632. ח״י ע׳ 143 בשוה״ג להערה 12.

ם: תר׳א ל, ד. נתתי לך מהלכי  סד״ה כה אמר כו׳ ו
 גבוה מעל גבוה: קהלת ה, ז.

: ישעי׳ ו, ג. דו  מלא כל הארץ כבו
ם ואת הארץ אני מלא: ירמי׳ כג, כד.  את השמי

ח קרח: לקו״ת קרח נב, א. ק  בד״ה ר
: שמות יב, כג. פסח ה׳ על הפתח  ו

: שם יכ, יכ.  ועברתי
 אני ולא מלאך: הגדה ש״פ.

ה אשור: מלכים־ב יט, לה.  ויצא מלאך ה׳ ויך במחנ
 וכן בסיסרא: ראה שופטים ד־ה.

פגע בהם: בשמואל־א כב, יח: סוב אתה ופגע  צא ו
 בכהנים.

 כל בכור: שמות יב, כט.
׳ בומה: ראה רש׳׳י שמות יב, ל. וברמב״ן שם.  שטופי

ם: ראה הערת כ״ק אדמו״ר לעיל בהערות  בספרי
 וציונים יט, א.



 מראי צו מקומות לד

 ועתה ישראל שמע: דברים ד, א.
 וזה הוא שילמוד משיח: שיהי׳ באופו של ראי׳(לקו״ת
 צו יז, א־ב. שער האמונה פ״ט. סד׳׳ה וידבר אלקים
 (השני) תרצ״ט, ועוד), שבראי׳ רואה בבת אחת את
 כל הדבר כולו, בכללותו ובכל פרטיו (ראה ש׳
 האמונה שם פנ״ט) - ראה לקו״ש חכ״א ע׳ 37

 הערה 64.
 האבות הן הן המרכבה: ב״ר פמ״ז, ו. פפ״ב, ו.

 בביאור ע״פ והניף הכהן: דאה לקמז אמור טל, ג.
 בד״ה ענין האבות הן הן המרכבה: תו״א עב, ד ואילף.

 ע״פ וישכם לבן: תו״א כג, ד.
 םד״ה וידבר כו׳ שאו: לקו״ת במדבר ג, א.

 נשמה שנתת בי טהורה היא: ברכת אלקי נשמה.
 יז,ג

 בעבר הנהר ישבו אבותיכם: יהושע כד, ב.
 ז״א בעתיקא אחיד ותליא: זח״ג רצא, א ועל״ק (יט

 ריש בי) ציוו אדמו״ר. [כ].
 בביאור ע״פ אם בחקתי תלכו: לקר׳ת בחקותי מז, א.

 בביאור שימני כחותם: לקו״ת שה״ש מו, ד.
 רצונות דתפליו דתלמ״מ שיהיו שחורות: מנחות לה,

 א.
 הנהר — בחי׳ ז״ת דע״י: ראה לקמו נצבים נג, א. זאת
 הברכה צו, ג. וצ׳׳ע דבפרשת נצבים מציין לד״ה אם
 בחוקותי - ספר הערכים־חב״ד א׳ טור יט הערה י.

 בביאור ע״פ בהעלותך: לקו״ת בהעלותך לא, ב.
 ובד״ה ראיתי והנה מנורת והב: לקו״ת בהעלותך לג,

 ב.
 ע״פ ויעבר את מעבר יבק: תו״א כה, א.

 סד״ה אני ה׳ אלקיכם: לקו״ת שלח מט, ב.
 ובביאור ע״פ כי על כל כבוד חופה: לקר׳ת שה׳׳ש מח,

 א.
 מ״ש הרמ״ז פ׳ בראשית: מובא גם באוה״ת בראשית־

 א דף יא, א.
 הג״ן סדרים דאורייתא: ראה זח״א קד, ב. לקוטי

 שיחות ח״ג ע׳ 93. חט״ו ע׳ 435.
 והיינו ע״י פר״ד פשט רמו דרוש: ראה שיחת ש״פ

 דברים תשמ״ו.
 ולכבודי בראתי יצרתיו: ישעי׳ מג, ז.

 בביאור ע״פ ולא תשבית מלח: לעיל ה, ד.
 סוד ה׳ ליריאיו: תהלים כה, יד.

 ונחל עדניך תשקם: תהלים לו, ט.
 בד״ה שובה ישראל עד: לקו״ת ש״ש סו, ב.

ת . רוחו כוי: ראה להלן בהוספות להערו  ויש .
 וציונים.

 מאד עמקו מחשבותיך: תהלים צב, ו.
 מן המיס משיתיהו: שמות ב, י.

 כמיס שיורדים: ראה תענית ז, א.
 ע״פ האזינו השמים: לקו״ת האזינו עא, ג.

. רחמים: ראה תניא פמ״ה. הנסמן . ב ק ע  שמדתו של י
ושם צ״ל תניא  במאמרי אדה״ז־פרשיות לעי תקעט(

 פמ״ה).
. תפארת: ראה זח״א קנז, ב. זח״ב רעו, א.  יעקב .

 זח״ג שב, א.
 יז,ד

 ונגלה כבוד הי: ישעי׳ מ, ה.
 סד״ה מי מנה עפר יעקב: לקו״ת בלק סח, ב.

 וברחמים גדולים אקבצך: ישעי׳ נד, ז.
 וחסדי מאתך לא ימוש: ישעי׳ נד, י.

 ארו״ל עה״ד חטה היתה: ב״ר טו, ח. וראה ברכות מ,
 א. סנהדרין ע, ב.

 דחטה היינו כיב אותיות התורה: ראה זהר בלק קפח,
 ב. לקר׳ת בחוקותי מח, ב. במדבר י, ד.

 בר״ה (כא, ב) אבל במלכים קם, משא׳׳כ במעלת
 הנשמה, עיין לקו״ת סוף שה״ש הנ״ל, שמעלת
 משיח גדולה יותר. ובמילא אין סתירה שכן הוא גם
 בנוגע ללימוד התורה, ובפרט תורתו של משיח
 שהוא הענין דישקני מנשיקות פיהו, פנימיות
 התורה, יחידה שבתורה, שזהו מתאים לשייכות
 משיח ליחידה הכללית, משא״כ משה ששייכותו
גת חי׳, וכמובא בשער הפסוקים פ׳ ויחי  הוא למדרי
 ובכ״מ. וראה ג״כ מנחות (כט, ב) דלא ידע מאי

 קאמרי - לקו״ש חכ״א ע׳ 351.

 בספר הגלגולים פי״ט: ראה ביאורו באוה״ת נ״ך ע׳
 רסה. ד״ה באתי לגני תשי״א בסופו.

 ועיין בהרמ״ו ס״פ בא: מ, ב. ״שיהי׳ גדול מאדה״ר גם
 לפני החטא שהרי פי׳ שבפסוק ישכיל עבדי יש בו
 חמשה לשונות ישכיל ירום נשא וגבה מאד שהם
גד ה׳ בחי׳ נרנח״י, ופי׳ שלבחי׳ יחידה עדיין לא  כנ
 זכה אדם מעולם (כן פי׳ מאמר הזח״ג פ׳ ואתחנן
 דר״ס ע״ב מאן הוה סיומא ע״ש) כ״א משיח בן דוד

 יזכה לזה״ - סה״מ תרל״ה־א ע׳ רסו.
 ובפי כי תצא דף רע״ו סע״ב: מובא גם באוה״ת

 שה״ש־ב ע׳ תרמט.
 שילמוד תורה הנגלות לנו: ראה שער האמונה פנ״ו.
 בסה״מ תרס״ו ע׳ י. ובסה״מ - קונטרסים־א קמו,
 א: היינו שיתגלה מהות התורה כמו שהיא בבחי׳

 מהות ועצמות אין סוף.
 ריבוא רבבות: ראה בשער האמונה פנ״ו אלפי אלפים
 רבבות לאין שיעור. וראה עשרה שאלות לרס״ג
 (נדפס בתורתן של ראשונים הורביץ פראנקפורט
 תרמ״ב) השאלה השלישית - לקו״ש חי״ט ע׳ 19

 הערה 42.
 ארוכה מארץ מדה: איוב יא, ט.

 והנהר הרביעי הוא פרת: בראשית ב, יד.
. נקי נהר: ראה גם תו״א נח ט, ב. סה״מ  מחשבה .

 תקם״ו ע׳ קט. לקמן שה״ש יז, ג.
 ונהרו אליו כל הטיס: ישעי׳ ב, ב.

 הים נקי מקוה המים: ראה בראשית א, י. מקואות
 פ״ה, מ״ד.

ז,ב  י
 ספ״ה דברכות: לד, ב.

 עין לא ראתה יעשה למחכה לו: ישעי׳ סד, ג.
 אינו דומה כלל שמיעה לראי׳: ראה מכילתא יתרו יט,

 ט. לקח טוב שלח יג, יח.
. שבשעת השינה: ראה הנסמן במאמרי . ח ״ ע פ  מ״ש ב

 אדה״ז־פרשיות לע׳ רסד הערה בכתבי.
(יח, ג) ובי׳ יתן  בשמונים שנה: ועל״ק שמיני ד״ה לו
 ואתחנן ספ״א (ג, ג) וד״ה ביום השמע״צ כנישין
פה, ד). וע׳ ריש ביאור תורה צוה בפ׳ ברכה  פ״ד(
 (צה, ב) וסוף ביאור והניף בפ׳ אמור (טל, ג). [כ].
 וראה בארוכה בסה״מ על פרשיות שם. סה״מ

 תקס״ד ע׳ שכט בהעי לע׳ רג.
 ברבע שעה: וכפי ששמעתי מכאאמו״ר נ״ע ששמע
 מרבו אדמו״ר הצ״צ נבג״מ במחשבה ששה מינוט
 מה שצריך לדבר ע״ז שעה א׳ ואמר ע״ז רבי
 הרה״ח ר׳ נטע ממאנעסטרישצישנא שהי׳ שם ג״כ
 שהמקור לדה״ק מהמשנה דפ״ה דאבות בעשרה
 מאמרות נבה״ע והלא במאמר א׳ יכול כו׳ נמצא כי

 מאמר א׳ כולל עשרה. ודפח״ח. [כ].
 ס׳ או פ׳ שנה: ראה סה״מ תש״א ע׳ 133.

 אלף שנה בעיניך: תהלים צ, ד: אלף שנים.
 אעברה נא ואראה: דברים ג, כה.

 וירא ראשית לו: שם לג, כא.
 ארץ חפץ: מלאכי ג, יב.

 בביאור ע״פ אלה מסעי: לקו״ת מסעי צב, ב.
 מלפני אדון חולי ארץ גוי ההופכי: תהלים קיד, ו־ח.

 עושה שלום: איוב כה, ב. וראה הנסמן במאמרי
 אדה״ז־פרשיות לע׳ תרמה.

 פנים בפנים: דברים ה, ד.
 בביאור ע״פ במדבר סיני: לקו״ת במדבר ד, ב.

 והניף ידו על הנהר: ראה מאמרי אדה״ז־פרשיות ע׳
 רנד. ע׳ רסו, סידור רפט, א. שער האמונה פנ״ב.
 והחרים תרל״א. ראה ד״ה והניף - תשמ״ז דשם

 מבאר ההפרש בין נהר וים.
. מלכות: ראה זח״ג רנו, ב. . ף ו  ים ס
 בדבר ה׳ שמיס נעשו: תהלים לג, ו.

 וכמו עד״מ באדם: קטע מובא בסה״מ תרל״ח ע׳ י.
 שהלומד הוא חכם מקודם: בסה״מ תרל״ח שם יש

 הוספה.
 בד״ה שניך כעדר הרחלים: לקו״ת שה״ש לו, ד

 ואילך.
 ע״פ כי ביום הוה יכפר: לקר׳ת אחרי כח, ד.

. על האורות עליונים: דאה סה״מ תרל״ח . ס ״ י  ועני! ק
ב. י  ע׳

 יז,א
 נקרע הים לי״ב קרעים: ראה רש״י תהלים קלה, יג.
 פדר״א פמ״ב(וברד״ל שם). מכילתא בשלח יד, טז.
 ראה מאמרי אדה״ז־פרשיות ח״א ע׳ רנט ואילד.

 סה״מ תרל״ה־א ע׳ רנו ואילך.
 י״ב בקר והים עליהם: דברי הימים־ב ד, ד.

 ומשם יפרד והיי: בראשית ב, י.
 י״ב שבטים שהיו ד׳ דגלים: ראה במדבר ב, ב ואילך.

 כמ״ש בוהר פ׳ ויחי דרמיא ע״א: ראה ביאה״ז להצ״צ־
 א ע׳ תנג.

 זהר זה נזכר גם לקמן פ׳ בהעלותך לא, ב.
 כל חד לפום שיעורא דילי׳: ראה זח״א קג, ב.

. קאי על מתן תורה כוי: ״ופרש״י שנאמר  וכמארו״ל .
 למה תרצדון הרים גבנונים כוי״ - יהל אור ע׳

 תמב.
 אשר שם איהו וחיוהי חד: ראה אגה״ק סי׳ כ בתחלתו

 ובליקוט פי׳ לשם.
 מצות שהם רמ״ח אברים דמלכא: ראה הנםמן לעיל

 בשלח ב, ג.
 היום לעשותם: דברים ז, יא.

 ת״ת כנגד כולם: פאה א, א. שבת קכז, א.
 ולמחר לקבל שכרם: עירובין כב, א.

 כדפרש״י ע״פ ישקני: שה״ש א, ב.
 הנה ישכיל עבדי: ישעי׳ נב, יג.

 היינו מאברהם ויצחק: זח״א קפא, ב. [כ].
 מאד אותיות אדם: ראה זח״ג רמו, ב.

 סד״ה והנה אנחנו: תו״א כח, ח.
 ובביאור ע״פ יהודה אתה: תו״א מה, ד.

 ע״פ וירד הגבול: לקו״ת מסעי צד, א ואילך.
 בד״ה אלה פקודי המשכן: לקו״ת פקודי ד, א.

 וזהו ג״כ משיח: ראה בתרגום יב״ע עה״כ. באוה״ת
 נ״ך־א ע׳ רסה מציין לילקוט בשם תנחומא [ראה
 תנחומא באבער פ׳ תולדות יד]. ראה גם ד״ה

 והמשכילים יזהירו תש״כ.
 שיהי׳ למעלה מבחי׳ אדם הראשון ומבחי׳ מרבע״ה:
 ראה לקמן מסעי פט, ב־ג. ובסוף שה״ש מט, ג
 ואילד. וכ״ה בפי׳ בתנחומא תולדות כ, שלכאורה

גד הידוע שלא קם כמשה.  הוא נ
 הנה כמה חלוקי ענינים בזה, היינו ענין הנבואה,
 המלוכה, ידיעת התורה כוי וכו׳, ומה שלא קם
 כמשה מוסכם בנוגע למעלת הנבואה, וכמובא ג״כ
 ברמב״ם [הל׳] תשובה פ״ט ה״ב. וגם מזה יעויין
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 חפעם ילוה אישי אלי: בראשית כט, לד. ובמאמרי
 אדה״ז הקצרים ובאוה״ת פ׳ עקב ע׳ תקמד מביא
 גם ממשלי א, ט לוית חן הם לראשיך וענקים

 לגרגרתיך.
 עיין פ״ק דע״ז ד״ג ע״ב: נעתק באוה״ת בראשית־ב
 דף רצט, א ״רביעיות יושב ומשחק עם לויתן,
 ומשחרב בהמ״ק שאין שחוק למעלה ברביעיות
 מאי קא עביד יושב ומלמד תינוקות של בית רבן

 תורה״, ע״ש.
 שמות רבה פטיו מעני! לויתן: פכ״ב. נעתק ביהל אור
 ע׳ תז ״יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד כוי
 למקומו של לויתן בו׳ שנאמר אל מקום זה יסדת
 להם וזהו מקומו של לויתן שנאמר לויתן וה יצרת

 כו׳״ ע״ש.
 ובזח׳׳א ויחי דרמ״ז אי: מובא ביהל אור שם ע׳ תז
 ״למחדי בהו עילאץ ותתאין כמ״ש לויתן זה יצרת
 לשחק בו ופי׳ בזח״א ובמק״מ שע״י חיות קטנות
 עם גדולות י״ב בקר דבריאה המרוממים ומעלים
 המל׳ נעשה יחוד זו״נ שעי״ז נעשה החדוה

 והשמחה בעולמות״.
 שמות י״א בי: ״ס״פ וילד איש דא קוב״ה דכתיב ה׳
 איש מלחמה״ - אוה״ת בראשיתיא דף רצט, א.

 וראה יהל אור ע׳ תז.
 בשלח ד״נ סע״ב: מובא גם ביהל אור שם ע׳ תז
 ״ועיין מזה ג״כ בזהר שלח דף נו״ן ע״ב היתה
 כאניות סוחר ושם ג״כ פסוק שם אניות יהלכון
 לויתן זה יצרת וז״ל ר׳ יהודא אומר שם אניות
. עד דאתיין  יהלכון בההוא ימא דאזלין ושטיו .
 לאתחברא בההוא דרגא כדין כתיב לויתן זה יצרת
 לשחק בו״. וראה גם אוה״ת ויקרא־ב ע׳ תפה

 ואילך.

ת כו, ב.  ויצחק תיקן תפלת המנחה: ברכו
 צחוק עשה לי אלקים: בראשית כא, ו.

 יצחק חפר בארות: ראה בראשית כו, יח־כב.
 רפ״ו דברכות: לה, ב. ראה לעיל פ׳ בשלח ב, ב

 ובמ״מ לשם.
 בכל מאדך: דברים ו, ה.

 יח,ג
 סד״ה וללבן שתי בנות: תו״א כב, ד.

 ובד״ה נשא את ראש: לקמן פ׳ נשא כא, ד.
 שמונים שנים: ע״ל צו ד״ה והניף פ״ב(יז, ב) וש״נ [כ].

 ארז״ל משחרב ביהמ״ק: ע״ז ג, ב.
דפס לקמן פ׳ ראה  ע״פ וכל בניך: אולי הכוונה להנ

 רכט, א.
 שארז״ל: זח״ב רעא, א. ם׳ הבהיר סי׳ מד [קב]. וע׳ ח׳

 דברים(מ, ג) [כ].
 שעבודתם בגשמיות לקיים מצות מעשיות: בסה״מ
 תקע״א ע׳ קסד יש כאן הוספה: ״(דהיינו מפני
 שהוא ממש שנפל בשבירה בבי״ע ובנוגה דבי״ע
 שצריך בירור להפשיט מחומריות הנוגע המעורב
 טו״ר או אפי׳ ביטול היש דבי״ע שזהו בירור הא׳
 והיינו ע״י הצדיקים שבבחי׳ הב׳ שעבודתם
 בגשמיות וזהו ענין כוונת המאכלים בשר ויין
) [הא׳] עבודתם  כוי, משא״כ צדיקים שבבחי׳(הב׳
 ברוחני׳ וכמ״ש במ״א שיש ב׳ מיני בירור הא׳
 ע״י המל׳ והב׳ ע״י חכמה דבחכמה אתברירו
 בירור אחר בירור להיות נכלל באין ממש, והיינו
 מה שהלויתן שוחט את שור הבר כוי, וכמ״ש
 ההפרש בין נשמת משה שהי׳ מבחי׳ פנימי׳
 דמ״ה וכמ״ש מן המים משיתיהו ובין נשמת
 אליהו ב״ן דמ״ה וד״ל)״: כי באמת צ״ל בשו״ה

 וע״פ.

 לויתן זה: תהלים ד, כו.
 קניגון: במאמרי אדה״ז על מארז״ל ע׳ קמא ואילך
 מבאר עניו ״קניגון״ שהוא ענין צחוק כמו שעושים
 השרים שיעמידו ארי עם נמר ויראו שיהי׳ באופן

 שלא יזיק האחד את חבירו לגמרי״ ע״ש בארוכה.
 הכל שוחטי! ובכל שוחטין: רפ״א חולין.

 הא׳ אות! שהם בסתר: בסה״מ תקע״א נוסף: ״בסתר
 בעולם ולא נודעו לבנ״א כי עבודתם הכל

 ברוחני׳״.
ש ח״ב ע׳ 321. ד ק  שעבודתם ברוחניות: ראה ל
ל ע׳ קמד מבאר ״עבודתם ד ר א  במאמרי אדה״ז - מ
 הוא רק ברוחניות, דהיינו לעשות יהודים עליונים
ת  באצילות ובהם כמה מדריגות שונות בעליות רבו
. והדוגמא לזה הוא . ׳ ו  מאד עד עצמות אא״ס כ
 בעבודה של האבות שכל בחי׳ העבודה שלהם הוא
 ברוחניות שיחדו יהודים העליונים כמו ע״י
. וכגון זה היו  חפירות בארות ופיצול המקלות .
 צדיקים בדורות התנאים וכן בבל דור ודור כמו

 רשב״י״.
 שבודאי לא הי׳ יכול לקיים במעשה: נתבאר בד״ה
 ונקדשתי - תשמ״ז אמאי לא קיים המצות
 בגשמיות ע״י נס, דהי׳ יכול להעשות לו נס שיהיו
 אצלו מצות סוכה וכוי, ומבאר שקיום המצות
 בגשמיות צ״ל דוקא ע״פ טבע הגשמיות. ראה

 לקו״ש ח״ה ע׳ 80 ואילך. וש״נ.
. ניזונים רק מחרובא כוי: שבת . ה ר ע מ  רשב״י כשהי׳ ב

. ב , ג  ל
ות ענף חרוב.  רק מחרובא: ראה מדרש תלפי

 וכן האריז״ל: במאמרי אדה״ז שם ״(וכמו האריז״ל
 וחביריו בדורו והבעש״ט ז״ל וחביריו בדורו וכך
 בכל דור ודור)״. בסה״מ תקע״א ע׳ קסד: ״ומהם
׳ שהי׳ בו גם מבחי׳ זו ולא (פי רו  היה האריז״ל בדו

 זו בלבד) והבעש״ט ז״ל בדורו״.
 גוני ימא: ראה ג״כ לעיל ז, א. ביאוה״ז בשלח מא, ג.

 שער האמונה פנ״ג.
. ע״פ וידגו לרוב בקרב הארץ: ראה  ע״ד מ״ש בוהר .

 ביאוה״ז לאדה״א קמט, א.
 בארץ — והבי: ראה לעיל יח, ג בהוספה הערת כ״ק

 אדמו״ר מהורש״ב נ״ע.
 ושמחת בחגך: דברים טז, יד. כאן לא נתבאר מה
 שייכות הפסוק לכאן, ובסה״מ תקע״א מפורט יותר:
 ״והב׳ הם אותן צדיקים הגלוים ונודעים בעולם
 בטוב מעשיהם, כי עבודתם היא בגשמיות לקיים כל
 המצות בגשמיות ובמעשה דוקא בפועל ממש וכמו
 ע״ד דוגמא מצות שמחה ביו״ט שנאמר ושמחת
 בחגך, עבודתם לקיים מצות שמחה זו בגשמיות
 כמו שהיא למטה אין שמחה אלא בבשר ואין שמחה

 אלא ביין, בבשר בשר ממש וביין יין ממש״.

 מועדי הי: ויקרא כג, ב.
 כמארז״ל בומן הבית אין כוי: הובא ברש״י ר״ה ו, ב

 ד״ה מי אמריי. וע׳ פסחים קט, א. [כ],
 אי אפשר להגיע (אן רירען בל״א): ראה ליקוט

 משיחת ש״פ תצא תנש״א הערה 94.
 יח,ב

 והם נקראים נוני ימא: בסה״מ תקע״א נוסף: ״(ומזה
 היה נשמת משה שנאמר בו מן המים משיתיהו הגם
 שהוא דוקא נתן התורה היינו שנמשך בבחי׳ זו

 לתקן העולם)״.
 דוד הי׳ מחבר: זח״ג רכב, ב [כ]. אור התורה תהלים

 ע׳ תתקיד.
 לשון התחברות: ראה בהכותב לעין יעקב לב״ב עד,

 ב בשם הרשב״א.

 בד״ה בשעה שהקדימו: [במדבר] פ״ג יג, ג. [כ].
 תושבע״פ היא מל׳ דאצי׳: ראה ת״ז בהקדמה.

 בשברי לכס מטה לחם: ויקרא כו, כו.
 כמ״ש ב3י בחקזתי: לקמן מח, ב.

 ע״פ הן האדם: תר׳א ו, א,
 שתי הלחם היינו תושב״כ ותשבע״פ: ראה זח״א רס,
 א. לקמן פ׳ אמור לז, ב. אוה״ת שבועות ע׳ קב.

 וראה בלקו״ש חל״א ע׳ 137 הערה 147.
 ואשא אתכם על כנפי נשרים: שמות יט, ד.
 ע״פ בהעלותך את הנרות: לקו״ת שם ל, ב.

 כד״ה וכור ושמור: תו״א עג, א.
 ייג מדות שהתורה נדרשת בהן: ברייתא דר״י בת״כ

 ר״פ ויקרא.
. וכ״כ במצודת: נתבאר באוה׳׳ת נ״ך־א  ופי׳ הרד״ק .

. ך ל אי קצאו  ע׳
 שם האחד פישון ופרש״י הוא נילוס: בראשית ב, יא.

 ראה לקו״ש חט״ז ע׳ 91 הע׳ 27.
ך יג, י.  כגן ה׳ כארץ מצרים: ל

 יח,א
 אית מיא מגדלי! חכימץ: זח״א קכה, א.

 מן הארץ לרקיע מהלך ת״ק שנה: חגיגה יג, א.
 בדיה וספרתם לכם: לקו״ת במדבר י.

 ברבות פ׳ ויקרא פ״א: ״לפי שבעוה״ז השכינה נגלית
 על היחידים אבל לע״ל ונגלה כבוד ה׳ וראו כל
.  בשר יחדיו כי פי ה׳ דבר״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ רלג

 ובחו״א בד״ה ולא יקרא עוד שמך אברהם: ״בפי׳ כי
. וראה שם ס״ע  פי ה׳ דבר״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ רלג

 צט־ק ״שיהי׳ גילוי בחי׳ דיבור והתגלות אלקות״.
 יח,ב

 ביום ההוא יהי׳ ה׳ אחד ושמו אחד: זכרי׳ יד, ט.
. ו כ ,  מי ברא אלה: ישעי׳ מ

 בוח״א בראשית דנ״ב ע״א: נעתק באוה״ת נ״ך־א ע׳
 קצב.

 ומלאה הארץ דעה את ה׳ וגוי: שם יא, ט: כי מלאה
 הארץ [ראה לעיל יא, ב].

. כמים לים מכסים: נתבאר בד״ה  וזהו עני! ומלאה .
 והחרים - תשמ״ה (מהנחה בלתי מוגה) ״וי״ל
 הכוונה דהגילוי דלע״ל בבחי׳ רחובות הנהר,
 שהוא גילוי גדול ביותר, יומשך למטה ביותר, ועד

 לבחי׳ ארץ״ ע״ש.
 ברבות ריש קהלת: ראה אוה״ת נ״ך כרך־א ע׳ קצג.

 שמיני
 יח,א

 לויתן זה יצרה: משנת תקע״א - ראה להלן ברשימת
 הכתבי־יד.

 הנחת כ״ק אדה״א ממאמר זה בס׳ מאמרי אדה״ז
ל בענין ד ר א  על מארז״ל ע׳ קמא ומתחיל: להבין מ

 השחוק דלעתיד. עוד הנחה שם ע׳ קמד.
 הנחת כ״ק אדמו״ר הצ״צ נדפס בסה״מ תקע״א.
 נתבאר גם במאמרי אדה״א דרושי חתונה ח״ב ע׳

 תרמא ואילך.
 ביאור על מאמר זה נדפס באוה״ת שמיני ע׳ תפה.
ת וציונים השוואה  ראה להלן בהוספות להערו

 לד״ה זה מבת״י.
רת חיים בראשית ד״ה ויתן לך פ״י  ראה תו
 ואילך. ובלקו״ש חי״ב ע׳ 177 ״והוא באופן אחר
 ממ״ש בלקו״ת. כן מובא מאמר זה - בקצור
 הביאור בם׳ שני המאורות עמוד יו״ד״ [והוא

 המאמר שנדפס במאמרי אדה״ז שם].
 ראה ד״ה לויתן - תשמ״ז.



 מראי שמיני תזריע מקומות לה

 לרוקע הארץ על המים: תהלים קלו, ו.
 בד״ה קול דודי: שה״ש יד, ג.

. אלו ששים מסכתות: שה״ש ו,  ששים המה מלכות .
 ח. במד׳׳ר יח, כא.

 שהש״ר עזה״פ.[ט,ב].[כ].
. זו כנס׳׳י: שה״ש שם ט, ובשהש״ר . י ת נ ו  אחת היא י

 שם ט.
 הנשמות מתקשראן באורייתא ואורייתא בקביה: זח״ג

 עג, א.
 לא זו מחבבה עד שקראה כר: שמו״ר נב, ה. זח״ג
 רסב, א. ע׳ שה׳׳ש ד׳׳ה צאינה הא׳ בראשו [כא, ב]

 וש״נ.[כ].
 כמיש ולעבדו: דברים יא, יג.

 בד״ה ועתה יגדל נא: לקו״ת שלח לט, א.
 יט,ד

 וכבוד ה׳ יאספך: ישעי׳ נח, ח.
 מהלכים בין העומדים: זכרי׳ ג, ז.

 יש קונה עולמו בשעה אחת: ע״ז י, א.
 דמחכמה נפקת: זח׳׳ב פה, א. קכא, א.

 כמש״ל: רד״ה לויתן זה יעו׳׳ש. [כ].
 רני ושמחי בת גו׳ ושכנתי בתוכך: זכרי׳ ב, יד.

 הנה ישכיל עבדי: ישעי׳ נב, יג.
 כשור לעול: ע׳׳ז ה, ב.

 תזריע
 יט,ג

 אשה כי תזריע: ראה גם אור התורה תזריע ע׳ סט. ע׳
 תצא. ע׳ תצו. ע׳ תתט.

 אשה כי תזריע: תזריע כ, ב.
 והפלסופים נדחקו: ראה הערת כ״ק אז־מר׳ר לעיל

 בהערות וציונים יט, א.
 באוה״ת פ׳ תזריע: א) שיש עוד פי׳ ע״ד חכ׳
 הטבע(מעין פילסופים) - הובא בבחיי כאן - וגם
 הוא מבואר ע״פ דא״ח. ב) ביאור מרז״ל (נדה עא,
 ג. תקו״ז תכ״א) דאשה מזרעת תחלה - הוא ע״י
 שמשהה עצמו כוי, עבודתו(עד שמקבל שכר ע״ז)
 ונאמר ע״ז לעשות בניו זכרים. - ולכאורה זהו
 ענין חדש (שנולד זכר - בתור שכר). - לקו״ש
 חי״ב ע׳ 70 ע״ש בארוכה. ובד״ה אשה כי תזריע -

 תשכ״ה(נדפס בסה״מ מלוקט־ג ע׳ צא ואילך).
 ובמאמרי אדה״א דרושי חתונה כרך־א ע׳ רכא

 נתבאר בארוכה.
. הוא דוחק גדול: . ר ב . ועילאה ג . ה ל ח  אשה מזרעת ת
 ראה לקו״ש חי״ז ע׳ 155 הערה 59 - ״[אף שפשוט
 שגם פירוש זה יש לו מקום מכיון שהובא ע״י
 גדולי ישראל כמשנ״ת בארוכה - לקו״ש חי״ב ע׳
 70 ואילך]. - כי בפ׳ תזריע, שבה מודגשת מעלת
 העבודה(אתעדל״ת), נרגש שהענין ד״יולדת זכר״
 הוא(לא מצד האיש - הקב״ה(עילאה גבר) - כ״א)

 מצד האשה, כנס״י׳׳.
 גבי דינה כתיב כתו: בראשית מו, טו.

 והענין כי הוכר: קטע מכאן מובא בספר פלח הרמון
 לפ׳ שמיני [מוכן לדפוס].

 וכר חסדו: תהלים צח, ג. נתבאר בשרש מצות
 התפילה פרק מ ״פי׳ שנמשך מלמעלה גילוי חסד
 עליון שיהי׳ אהבה גדולה בנש״י שבגופים לה׳ ית׳
 שבחי׳ אהבה עליונה זו נק׳ לשון זכר״. וכ״ה
 במאמרי דרושי חתונה שם ע׳ שיז ״שנולדה בחי׳
 אהבה בכל נש״י ע״י בחי׳ המשכת אתעדל״ע

 שנמשך אחר אתעדל״ת אשר הוא נק׳ בשם זכר״.
 דינא דמלכותא דינא: גיטין י, א. ב״ק קיג, א.

 וכמ״ש בזח׳׳ג בפ׳ פנחס (דרי׳׳ז ע״ם: מובא גם
 באוה״ת פ׳ כי תצא ע׳ תקלט.

 גור ארי׳ יהודא: בראשית מט, ט.
 יששכר חמור גרם: שם יד.

, א.  ולכן הוכשרו בסי׳ אחד: חולין ם
 סד׳־ה אם את כל דגי הים: לקו״ת בהעלותך לג, ב.

 והחיות נושאות את הכסא: בחיי תרומה כה, י בשם
 פדר״א. וראה פדר״א ספ״ד. שמ״ר םפכ״ג.

 ועל״ק שלח(מא סוף ד) וש״נ. [כ].
 ועל הכסא כמראה אדם: ראה יחזקאל א, כו.

 יט,א
 ובשתים יעופף: ישעי׳ ו, ב.

 כמ״ש בפ׳ תרומה דקל׳׳ב ב׳: ראה לקמן פ׳ מסעי צב,
 ב.

 ונתתי עשב בשדך לבהמתך: דברים יא, טו.
 כמ׳־ש בת״ו: והוא בתכ״א סב, ב. [כ].

 ובזח״ג בפ׳ פנחס דרי״ז אי: ראה לקמן פ׳ אמור לו, א.
 ובפי בראשית י״ח בי: מובא ביהל אור ע׳ תז. נתבאר

 בביאה״ז להצ״צ כרך־ב ע׳ תרז ואילך.
 ואלף טורין היינו בעולם הבריאה: ״כי א־ל שדי שהוא
 שם המהווה עולם הבריאה הנה המילוי שלו עולה

 אלף״ - אוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתע.
 יודע צדיק נפש בהמתו: משלי יב, י.

 וזיש בזהר ההוא אדם דרכיב: זח״א ריז, א.
 וע״פ מאמר הזהר פ׳ בשלח דמ״ח ע־ב: ביאה״ז

 לאדה״א.
 נפש חי׳ למינה: בראשית א, כד.

 יט,ב
 אשת חיל עטרת בעלה: משלי יב, ד.

. משם ס״ג: ועל״ק רד״ה אם בחקותי  כח המתברר .
 הב׳ [מז, ג] וש״נ [כ].

 ע״פ הזהר פ׳ שלח דקע״א: ביאוה״ז לאדהאמ״צ צ, ב.
 נעוץ סופן: ספר יצירה פ״א מ״ז.

 סוף מעשה: פיוט לכה דודי.
. וכמו עד״מ: ראה ג״כ בארוכה  ו״א בע״ק תלייא .
 מאמרי אדה״ז - ענינים ע׳ תיז־ח(ובהנסמן בהמ״מ

 שם).
 בביאור ע״פ שימני כחותם: לקו״ת שה״ש מו, ד.

 בביאור ע״פ אלה מסעי: לקו״ת מסעי צג, ב.
 שבזהר בפ׳ בשלח ד״נ ע״א: ראה ביאורי הזהר מד, ב.
 האבות הן הן המרכבה: ב״ר פפ״ב ז. ושם פמ״ז ו.

 ובזח״ג רכט, ב. רנז, ב [כ].
. הן הן המרכבה: תו״א עג, א. . ן י ב ה  בד״ה ל

 ע״פ הזהר פ׳ ח״ש דקכ״ג ע״א: ראה אוה״ת חיי שרה
 קו, ב. ביאה״ז לצ״צ ע׳ ע.

 ועיין במק״מ בפי׳ הזהר פ׳ שמיני: מובא גם באוה״ת
 נ״ך־א ע׳ קלט.

 בכור שורו הדר לו: דברים לג, יז.
 בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה: לקו״ת שה״ש ז, ד.

 שארו״ל בהמות נותץ ללויתו בקרניו: ויק״ר יג, ג
 ״נותץ״: דחפו ודץ בו(מתנות כהונה).

גד כול!: חגיגה יג, א.  רגלי החיות כנ
 בד״ה הנה להבי! שרש עני! מ״ת: תו״א עב, ג.

 בספרא דצניעותא ספ״ה: נעתק באוה״ת בראשית־ב
 דף ש, ב.

 פזר נתן לאביונים: תהלים קיב, ט.
 בזהר פ׳ בהעלותך דקנ״ג םע״ב:

 מעניו בקר! ב! שמ!: נתבאר בארוכה באוה״ת נ״ך-א
 ע׳ קלז ואילר.

 ותרם כראם קרני: תהלים -ב, יא.
 יט,ג

 בד״ה והי׳ מספר בנ״י: לקו״ת במדבר ה, ב.

 בד״ה אשירה להוי׳: אולי הכוונה לתו״א סג, ג בענין
 מעלת הצדיק.

 וכל מה שיש ביבשה יש ביס: חולין קכז, א.
י ימא: באוה׳׳ת תצא ע׳  הילוך הצדיקים הנק׳ מנ
 תתקלט מציין לכאן בענין ההפרש בין נשמות

 שמבחי׳ לויתן ובין שאר נשמות שצריכין ארבין.
 התלהבות ורתיחת הדמים: בםה״מ תקע״א נוסף:

 ״הבא מבירורי נוגה של המאכלים)״.
 ועמ״ש בבה״ז וירא: לאדה״א י, ב.

 וא״א לבאר דבר זה בדיבור איך ומה הוא: בםה״מ
 תקע״א: ״ואי אפשר לבאר דבר זה היטב בכתב

 ובמכתב איד ומה הוא״.
 ולעתיד המית! יעשה מלחמה: המשל והנמשל נתבאר

 בארוכה במאמרי אדה״ז־מארז״ל ע׳ קמז ואילך.
 העולם כולו עומד על לוית1.. כנודע בדברי רז״ל:
 פדר״א ספ״ט. זח״ב לד, ב. קח, ב. זח״ג רעט, א.

 ועוד.
 פני שור מהשמאל: יחזקאל א, י.

. וישיש בו: נתבאר  אינו כפשוטו שיאכל בשר חשור .
 במאמרי אדה״ז שם ע׳ קמט ״ואין כוונתו ה״ו מפני
 גשם הבשר של השור, אלא מצד בחי׳ הבירור שלו
.  שמוסיף דעת ושמחה אלקית מבחי׳ הרוחניות .
 השמחה באה דוקא מבחי׳ הבידורי׳ דבשר ויין
 וכה״ג שמתברר מהם להיות מחמתן שמחה אלקית

 בבחי׳ הרוחניות״.
 בר לבב: תהלים כד, ד. ״שאין לו רק לב א׳ לאביו
 שבשמים, והוא גם לבו לב בשר נתברר מכל וכל

 רק לה׳ לבדר׳ - מאמרי אדה״ז שם ע׳ קמט.
 ועי׳ בפרדס בעה״כ ערך לויתן: חלק נעתק ביהל אור

 ע׳ תה דםנפירין הם חו״ג,
 שו״ה אלא בבשר — זמצד זה יעלה הוא אותו: בםה״מ

 תקע׳׳א ע׳ קסו יש הוספה.
 יח,ד

 ורב תבואות בכח שור: משלי יד, ד.
. אלא לשורי שדי: שבת קיח, ב. . י ת א ר  ומימי לא ק

 ראשית תבואתה: ירמי׳ ב, ג.
 בכור שורו הדר לו: דברים לג, יז.

 שחיטה כוו פגומה: ראה לקו״ש חי״ב ע׳ 177.
 ולכן צ״ל הפסק בינתיים: מובא באוה״ת ויקרא-ג ע׳
 תתח. ושם מפרש שיש לומר באופן אחר ״כי
 פגימה אותיות מגיפה ועכשיו שעדייו לא נתברר

 העולם הפגימה היא פסול בשחיטה״, ע״ש.
. הרצון: זח״ב [ו, א] פקודי [תא, א. רנו, . ת ו כ ז  היכל ה
 ב]. ובסידור האריז״ל היכל הזכות ב[ברכת יוצר]
 המחדש בטובו כו׳ היכל הרצון אוי״צ [= אמת

 ויציב] כו׳ יעו״ש. [כ].
 בביאור ענין מווזה מימין: תו״א מג, א.

 והנה שור הבר יעלה את הלויתן ע״י שידקרנו בקרניו:
. והוא בחי׳ קרני .  ״כי יש בכה שור להעלות לויתן
 השור דוקא, כמו קרני החיות כנגד כולם שהוא
 בחי׳ כתר שלו שלמעלה מבחי׳ החכמה כי שרש
 הגבורות דפני שור מהשמאל הוא בבחי׳ הכתרים
 דתוהו, ולויתן הוא בבחי׳ חכמה כח מה כו׳״ -

 מאמרי אדה״ז־מארז״ל ע׳ קנא.
 והיתה נבלתך למאכל: תבוא כח, כו. וראה ד״ה
. שבתוכחה - מאדמו״ד האמצעי - אוה״ת .  להבין

 תבא ע׳ תתש.
 ועוף יעופף: בראשית א, כ.

 ועוף וה מיכאל: זח״א מו, ב.
 ובפי שמיני דל״ט סע״ב ובמק״מ ובהרמ־ו: נעתק

 באוה״ת נ״ך-א ע׳ קטב ומעתיק גם פי׳ הרמ״ז.
 פני ארי׳ פני שור: יחזקאל א, י.
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,ומה לו אילו היתה ניתנה  מצותיר מבאר הקושיא,
 בשביעי מאחר שעיקר השירה שלו על הברית

 שחתם בבשרינו כידוע״ ע״ש.
י ימול: ויקרא יכ, ג. נ  וביום השמי
׳ בשבת: ראה שבת קל־קלב.  ואפי

י בו שבת: בראשית ב, ג.  נ
: שבת עג, א. ן  האורג שוי חוטי

 בביאור ע״פ כי כאשר השמים: תו״א ג, ב.
: משלי יג, כה. ק אוכל לשובע נפשו  צדי

: תו״א טו, ג.  בד״ה יגלה לן טעמי
: בראשית ב, ב.  ויכל אלקים ביום השביעי

 מי שטרח בע״ש: ע״ז ג, א.
 ע״פ ראו: לקו״ת בשלח ב, א.

 וירא אלקיס את כל אשר עשה: בראשית א, לג.
י הדר: בראשית לו, לב־לט. נ  וימלך וימת כו׳ מלך שמי
א דא״ק: ראה ע״ח שער התיקון ח צ מ  מ״ה שהוא מ

 פ״ב־ד.
: ראה לעיל בהוספות יה, ג הערת . פנימי א . ח צ מ  מ
 כ״ק אדמו״ר מהורש״ב נ״ע. מובא בד״ה והי אמר -

 תרע״ט ע׳ פג.
: ת״ז בהקדמה. . מלגאו . ! ו י ל  כתר ע

: תו״א עג, א.  בד״ה עני! האבות הן הן המרכבה
: תו״א מג, ב. ן וה מימי ו  בביאור דמו

 כא,א
: ומובא לקמן פ׳ מסעי ן י ׳ רעוא דכל רעו  הוא מבחי

 צה, ב. ובאוה״ת ויקרא־ב ע׳ תקה.
ת: תהלים קד, כד. ׳ כולם בחכמה עשי  בחי

׳ שוין שם: ראה ספר הערכים־חב״ד  שחכמה ועשי
 כרך־ד ע׳ תקפה. וש״נ.

 וראה גם בדרך מצותיך נ, ב. נז, א. בלקו״ש־ה ע׳
 90 הערה 30 מציין ״ובפנים שמדובר במצות מילה
 גילוי א״ק, לכן השייך כאן - הוא שהחכ׳ ועשי׳
ק ״קמי׳ ית׳ ואפילו  שוין(ראה דרמ״צ נב, א שמחל

 לגבי אורו כו׳״).
 וראה תניא פ״ב בהגה״ה, שהיוה״א פ״ט (הובאו
 בדרמ״צ שם - מז, רע״א) עוד פי׳ בכולם בחכ׳
 עשית, אשר רק ״נחשבת כעשי׳ גופנית״.
 ובשהיוה״א שם מפורש יותר: ״שנחשבת כאילו היא

ת עשי׳״ שמצד זה ג ר ד מ ׳ ו  בחי
ה ט מ  א) אפשר דקמי׳ עשי׳ - למטה מזה, ל
 מעשי׳ גופנית ב) ג״ז שנחשבת כו׳ הרי הוא רק 1)

׳: כאילו - כף הדמיון  נחשבת 2) כעש,
- שזה שייך גם בעו״ע - משא״כ האופן ששווין
 (ובפרט עפמש״כ בדרמ״צ שם נב, א: שוים ממש)״.

 עכ״ל בלקו״ש שם.
, א. ד י א ״ ו ת : ד ח א 1 ה ת נ א ה ״ ד  ב

 ומבואר בע״ח שמ״א פ״ד ובשע״ק ח״ג: מובא לקמן פ׳
 מסעי צה, א.

ם: בבור 4 ובאוה״ת ויקרא־ ת בכל מקו הג ו  ולכן שבת נ
 ב ע׳ תקז: ״ולכן שבת נוהגת אפי׳ בחו״ל במקום
 עוכומ״ז״ (באוה״ת שם ליתא תי׳ ״במקום
 עוכומ״ז״). וע״פ זה יובן מה שכתוב לקמן ״אפי׳
 במקום שיש זה לעומת זה״. ואולי עשו השינוי

 מפני היראה.
: ועל״ק בנצבים מט, ב. [כ]. ׳ ת אצילות בעשי  התלבשו

לים פרק ב: נעתק לשונו באוה״ת ו  וכמ״ש בספר הגלג
 ויקרא־ב ע׳ תקז.

 הובא בסש״ב: פ״ו בהג״ה.
: ו עשו ו ישמעאל ויצחק שיצא ממנ  אברהם שיצא ממנ

 פסחים נו, א.
י דיצחק: ועל״ק ח׳ דברים צו, ג ו  רישי׳ דעשו בעטפ

 והוא מת׳׳י ויחי נ, ג. [כ]. ראה תו״א כ, ב.

 נוכמ״ש בסש״ב פייט): ״דזה שנשמת האדם רוצה
 לידבק בשרשה ומקורה בה׳ חיי החיים ב״ה הגם
 שתהיי אין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי,
 הוא טבע שלמעלה מהשכל, דהגם שוה שרוצה
 לידבק בה׳ הוא מפני שהוא ״חיי החיים״(תכלית
א יהי׳ עי״ז אין ואפס,  העילוי), מ״מ, מכיון שהו
 הרצון לידבק בשרשו הוא טבע שלמעלה מהשכל.
 ואולי י״ל דמ״ש בלקו״ת שם שהסיבה לרצון זה
ת חזק״ [ובפרט שבלקו״ת גופא מציין ע ד  הוא ״
 לתניא שם] - הכוונה היא, דהרצון שמצד טבע
 הנשמה פועל על השכל״, סה״מ מלוקט־ג הנ״ל ע׳

 קד הערה 47.

ן מזיו: ברכות יז, א.  יושבי! ונהני
 בד״ה מצה זו: לעיל יא, ד.

 בפ׳ בהר בד״ה כי תבואו אל הארץ: לקמן מ, ג.
 נשים דעת! קלות: ראה שבת לג, ב. לקו״ת שה״ש כב,

לה הנםמן לעיל ב, ג. אי  ב־ג. דרר מצותיר לז, ב ו
: ל פ ט ק שבוחר העיקר ולא ה ת חו ע א ד  נק׳ דכר שהו
 ראה בד״ה ביום עשתי עשר יום תשל״א (נדפס

 בסה״מ מלוקט־ג ע׳ קג הערה 46).
ם: חגיגה טו, ב. ראה הנ י  שגם — וכדאי כל יסורים דג

 נצבים מח, א.
 ביו״ד נברא העוה״ב: מנחות כט, ב.

 שלא ע״מ לקבל פרם: אבות א, ג. ראה הביאור
 בדרושי חתונה לאדה״א שם ע׳ שכא. עוד פי׳

 במאמרי אדה״ז על מארז׳׳ל ע׳ פח.
 הלא פרוס לרעב לחמך: ישעי׳ נח, ז.

 נפשי אויתיך: ישעי׳ כו, ט.
ה לחיי נפשו: תניא פרק מד. ראה גם  כאדם המתאו

 לקמן במדבר ח, ג.
ת: סידור עב, א. בהערה לתיקון חצו  ו

: לקמן במדבר ו, ג. ר  ועיין — סד״ה והי׳ מספ

ג  כ,
ב: ראה בםה״מ תש״י ע׳ 207 בהערה. ה כתי  והעני! דהנ

: דברים כח, מז. . בשמחה . ר ש ת א ח  ת
 כי אדם אי! צדיק בארץ: קהלת ז, כ.

 באור פני מלך: משלי טז, טו.
. וכר: הביאור ע״ו - נמצא ה .  שמחה של מצו

 בלקו״ת שה״ש כג, ד אות ה.
 בד״ה רני ושמחי בת: תו״א לו, ג.

 ע״פ שוש אשיש: ראה לקו״ת נצבים מו, א ואילך.
 בפ׳ ויחי דרכ״א: בזהר. ראה גם באוה״ת בראשית

, ב.  כרך־ד דף תתקעו
לי עינים: תו״א מז, א ואילך.  ע״פ חכלי

׳ דכר אי! בה שינויים : ׳ אהבה רבה שמבחי  בבחי
 ״והטעם שבאה״ר אין שייך שינויים הוא להיותה
חידה(לקו״ת תצא לז, ג)״ - לקו״ש חי״ב ע׳  מבחי׳ י

 69 הערה 37.
 בד״ה מקושש עצים: לקו״ת שלח מב, ג.

: לקו״ת שמע״צ פח, ד ואילך.  בד״ה ה׳ לי כעוזרי
נה וראינה: לקר׳ת שה״ש כז, ב.  בביאור ע״פ צאי

. ע״פ ולא נחם: תו״א סא, ד. . ש ״ מ ע  ו
: תו״א מו, ג.  וע״פ אסרי לגפן

נית: נאמרה בשנת תקס״ז (ראה ח על השמי צ נ מ  ל
 רשימת המאמרים בסה״מ תקס״ז הערה 40). הנחת
 אדהאמ״צ נדפס בסידור קלט, א. הגהות באוה״ת
 ויקרא־ב ע׳ תקב. הגהות על קיצורים שלקמן כא,
 ד באוה״ת ויקרא־ד ע׳ א׳מז. ראה תו״ח ס״פ לך.

 דרך מצותיך מצות מילה ט, ב ואילך.
ית: תרלים יב, א. נ ח על השמי צ נ מ  ל

ד  כ,
י דוקא: בדרך נ יתנה בשמי  למה היתה השירה על שנ

ה: ב״מ פז, א.  על שרה שבשעה שבשרו
. באורחים: שם. . ח מ ה ק תנ . והיא נ . ה ו י  אברהם צ

דם מן האם: נדה לא, א. . או . ב א  לוב! מ! ה
: תהלים א, ב. ה הג  ובתורתו י

 את אשר יאהב ה׳ יוכיח: משלי ג, יב.
 יט,ד

: ראה ספר המאמרים רעת . דאשה מו ה יובן . ת ע מ  ו
 מלוקט ח״ג ע׳ צא הערה 4 החילוק בין ב׳

 הפירושים.
: ראה לקמן פ׳ ג ב׳ מ״ה ב׳ ע מ״ב ב׳ מ״  בזח״ג פ׳ תזרי

 שלח מו, א. אוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתיג.
: משנת תקע״ב - ראה אוה״ת  עולם לאכסדרה

 בהעלותך ע׳ שמח.
קף החום: ראה אוה״ת נ״ך־ג ע׳ אישה.  בדרום הוא תו

הל אור ע׳ קפג.  י
. ובו עיקר הישוב: ראה גם מאמרי אדה״ז  בצפו! .
 כתובים־א ע׳ נ. מאמרי אדה״א־ענינים ע׳ שלא
 ובהנסמן בהמ״מ שם. להלן במדבר ד, סע״ד.

 מאמרי אדה״א נביאים כתובים ע׳ קכא ואילך.
: מאו״א אות ד סעי׳ כ.  דרום הוא חסד

רה: מאו״א אות צ סעי׳ כו. וראה ד וצפו! גבו ס  דרום ח
ן נעתק בםה״מ תר״ן ע׳ שפט).  זח״א כט, ב(הלשו

: ירמי׳ א, יד. ן תפתח  מצפו

 כ,א
נה לי גבורה: משלי ח, יד.  אני בי

ת בלב: השוה מו ח ומקור החמי . הלחות במו . ם י מ ה  ש
 תניא פ״ג.

ה: ראה סה״מ תקס״ה ע׳ תתקס  . והג״ע הוא בקו השו
 נעתק לקמן במ״מ לשמע״צ פד, ד. אוה״ת נ״ך־ג ע׳

 א׳שז.
 בהוצאת שעוועל ע׳ רצה ד״ה ומה שכר. שערי

 תשובה שער התפלה סט, ג.
״ד ב׳: נתבאר ביהל אור ע׳ קפג. ה דקנ מ ו ר  ובפי ת

: ראה לקו״ת ואתחנן יג, ד. ע . אם שמו . ב ״ ע  שם מ״ב ו
: וע׳ ואתחנן יב, ד. [כ]. יהו פו דוכתי  דאחלי

ח בי: נתבאר באוה״ת ויקרא־ב ע׳  בוהר פ׳ קרח דקע״
.  תלג

 שוש תשיש: בדרמ״צ קלז, ב: ע״פ מה ששמענו
נת גיסי וב״ד ר׳ נחום נ״י ע״פ  בחורף תקע״ב בחתו
 מ״ש שוש תשיש. ע״ש בדרמ״צ בארוכה. וראה
ת וציונים ללקר׳ת באן.  בהנסמן בהוספות להערו
 המאמר בארוכה בדרושי חתונה לאדה״א כרך־א ע׳

 שיז ואילך.
 שוש תשיש ותגל העקרה: נוסח ברבת נישואין.

ל ג : ״בלומר תשיש אתה בעצמך ועי׳׳ז ת מד על עו  פו
 גם העקרה״ - מאמרי אדה׳׳א חתונה־א ע׳ שיז.

ע: ע״ל ר״פ תזריע וש״נ. [כ].  ארז״ל ע״פ אשה כי תזרי
. והקב״ה נקי איש: ראה לקו״ש  שכנם״י נקי אשה .

 וזי״ז ע׳ קמז.
א תקראי אישי: הושע ב, יה.  ביום ההו

: בראשית ג, טז. קתך  ואל אישך תשו
 מי לי בשמים: תהלים עג, כה. - להעיר מהמובא
 בשרש מצות התפלה פ״מ פתגמו של רבנו הזקן
 בזה, עיי״ש. ונתבאר בד״ה ביום עשתי עשר -
לה ובשיחת אי  תשל״א (סה״מ מלוקט ח״ג ע׳ קו ו

 ש״פ בלק תשמ״א).
״ח: שם לו, י. ראה לקו״ת בשלח א, ג.  כי עמך מקו

 בחוקותי נא, ד.
: ת״ז בהקדמה. ל ל א בי׳ כ ס י פ ה ת ב ש ח  לית מ

ב  כ,
: זח״א ריז, ב. פא דמלכא ו  ולאשתאבא בג

 לק׳ ראה כה, א וש״נ. [כ].



 מראי תזריע מקומות לו

 יאר ה׳ פניו אליך: במדבר ו, כה.
 בעטרה שעטרה לו אמו: שה״ש ג, יא.

 לגבי בחי• א״ק שהוא המקיף: הוא גם בנוגע לבחי׳
 חיצוניות א״ק - לקו״ש ח״ט ע׳ 223. וראה גם

 המשך תער״ב סעי׳ םא וסעי׳ רמז.
 הא,ד

 הדר מלך השמיני: ראה בראשית לו, לט.
 וכ״ה ברבות בהעלותך פט״ו: נעתק באוה״ת נ״ך־ב ע׳

 תתקיט.
. ושל ימות המשיח נוסף בחי׳ אי:  ופי׳ מהרש״א .
 ״ולהעיר שלשון המהרש׳׳א שם: ״נוסף שיר א׳(נימא
 אחת), ע״פ מ״ש אין בין עוה״ז לימות המשיח אלא
 שעבוד מלכיות״ - ענין החירות. ובלקו״ת מוסיף
 ומפרש ״שמשם נמשך החירות״. - משיחת ש״פ לך

 לך תנש״א(סה״ש תנש״א ח״א ע׳ 92) הערה 32.
. כל הקדושזת הולכים בשבע: ביהל  ופי׳ מהרש״א .
 אור ע׳ מט מביא הגמרא דערכין, ומציין כמה

 מקומות לענין שבע ע״ש.
 בת״ז סוף תיקו! כי: ראה גם אוה״ת ויקרא־ב ע׳ תל.

 כנור כ״ו נר: וע׳ לעיל כא ריש ג וש״נ. [כ].
 נר ה׳ נשמת אדם: משלי כ, כז.

 והוי׳ יגי׳ חשכי: שמואל־ב כב, כט.
 הנה ישכיל עבדי: ישעי׳ נב, יג.
 ומל ה״א את לבבך: דברים ל, ו.

. והטיבך: שם ל, ה. . אך הבי  ו
 בד״ה ועשית ציץ: תו״א פג, א.

 בוהר ח״ג פנחס דרכ״ג ע״ב: ״אבל למנצח על
 השמינית דלא תזוז נצח מן הוד דאיהי ספירה
 שמינית אמר למנצח על השמינית עכ״ל״ - יהל

 אור ע׳ לא.
 דנ״א סע״א: ע״ב [כ]. מובא ביהל אור ע׳ לא ע״ש.

 איהו בנצח ואיהי בהוד: הוא בןת״ז] תי״ג כח, ב. כט,
.p] .א. ועל״ק שה״ש כח, ב וש״ג 

 בביאור ע״פ וקבל היהודים בסופו: תו״א צח, א.
ד מורך: ישעי׳ ל, כ. ו ע ף נ כ י א ל  ו

 ויקרא ה׳ הי: שמות לד, ו.
 מי יעלה לנו השמימה: דברים ל, יב.

 ר״ת מילה וס״ת הוי׳: הקדמת ת״ז ב, ב. סה, ב. סו, א.
•P] קלא, א 

 חצר הפנימית הפונה קדים: יחזקאל מו, א.
 קיצור עני!: באוה״ת ויקרא כרד ד ע׳ א׳מז הגהות

 ובשינוים.
ר של ימוה״ש: ערכין יג, ב. מ  כ

 33,א
 בד״ה והיה מדי חדש בחדשו: לקר׳ת ברכה צז, ג
 בענין ומדי שבת בשבתו. (כן מצויין באוה״ת

 ויקרא־ד ע׳ אימז).
 ובד״ה ששת ימים תאכל מצות: לעיל ד, ד.

 ובכל נפש צ״ל: באוה״ת ויקרא־ד ע׳ א׳מז מציין כאן
 לקיצור סעי׳ ב.

 בד״ה ולא אבה: לקו״ת תצא לח, ג.
 בד״ה עני! לרש בפ׳ ואתחנן: לקדת ואתחנן יב, א.

 בד״ה הוי׳ לי בעוורי: לקו״ת שמע״צ פח, ג. וסה״מ
 תקס״ד ע׳ רלא.

 כל האזרח בישראל: ראה הגה״ה באוה״ת ויקרא־ד ע׳
 א׳מז בפי׳ אזרח ע״ש.

 סד״ה ת״ר נר חנוכה: תו״א לד, ג. ״ולהעיר מלקו״ת
 [כאן] כב, א שמציין לםד״ה נר חנוכה בעניו שמונה
 נסיכי אדם. וכן בתו״א דס״ה ת״ר נ״ח (לד, ג):
 ועמ״ש ע״פ למנצח על השמינית, שמקשר ענין ח׳
 נרות חנוכה עם כנור של ח׳ נימין״ - לקו״ש ה״כ

 ע׳ 346.

 ויגבה לבו בדרכי הי: דברי הימים־ב יז, ו.
 כי מי גוי גדול: דברים ד, ז.

 ואעשך לגוי גדול: בראשית יב, ב.
 כמיש ברבות ר״פ לך: לט, יד.

 ולגדולתו אי! חקר: תהלים קמה, ג.
 וקרבתנו מלכנו: ברכת ק״ש.

 לך ה׳ הגדולה: דברי הימים־א כט, יא.
 וגס נצח ישראל: שמואל־א טו, כט. [כ].

. כמ״ש במ״א: ראה  כי לא אדם הוא שהוא בחינה .

 לקו״ת שה״ש כג, ג.
 בזח״ג דקל״ו ע״ב: ראה לעיל פ׳ ויקרא ג, ב. הלשון

 נעתק באוה״ת בראשית פב, ב.
 וברבות אמור פ׳ ל׳: מובא באוה״ת פ׳ בשלח ע׳ תרעה.

 כא,ג
 יראת ה׳ אוצרו: ישעי׳ לג, ו.

 בד״ה יכל בניך: לקו״ת ראה ל, א.
 וכל בניך למודי הי: ישעי׳ נד, יג.

 בד״ה לסוסתי: לקו״ת שה״ש יא, ד.
. שאל מין אחד: ראה סידור  מה דאיתא במדרש .
 קמא, ב. ד״ה מצה זו־תר״מ פרק נז. ד״ה ברוך

 שעשה ניסים תש׳׳כ־הנחה.
 מר׳ עקיבא: וכ״ה בב״ר שם. בתו״א שם הגי׳ לר׳
 יהושע. וראה הערת כ״ק אדמו״ר במ״מ לתו״א צט,

 ד. ראה םה״מ תרע׳׳ח ע׳ כו.
 ולכאורה אינו מובן: ראה תו״א צט, ד. לקו״ש חי׳׳א
 ע׳ 68 - ולכאו׳ תמוה בתשובתו של ר״ע מתורצת
 רק הקושי׳ בענין מלאכת ההוצאה מרשות לרשות
- והלא כל שאר"למלאכות אינן תלויות בהוצאה
 מרשות לרשות. [וכן הקשה ביפ״ת (שמו״ר שם),
 מהרז״ו לב״ר שם, ומה שתירצו צע״ג - שהרי לא
 נזכר כלל בהמענה דר״ע]. ועכצ״ל שמלאכת
 ההוצאה היא הנקודה העיקרית בכל מלאכות שבת,
 והיא היסוד והשורש שממנה מסתעפים כל אבות
 מלאכות, תולדותיהן, ושבותים דרבנן. [ועפ״ז מובן
 מה שהשיב לו משל מעירוב והוצאה למטה, כי זה
 שהוצאה היא כללות מלאכת שבת היא לא רק לגבי
 הקב׳׳ה (כביפ״ת ובמהרז״ו שם) כ״א גם במלאכת
 שבת בהאדם למטה]. ולכן, מכיון שלגבי הקב״ה לא
 יתכו העניו דהוצאה מרשות לרשות(כי כל העולם
 כולו שלו), במילא בטל היסוד ונתינת מקום גם
 לשארי המלאכות שאינו אלא הסתעפות ממלאכת

 הוצאה, ע״ש בארוכה.
 עד הפרסא שבי! אצי׳ לבי״ע: ראה סה״מ תקס״ה ע׳
 שכו. וביאה״ז להצ״צ כרך־א ע׳ רס. ובליקוט פי׳

 לאגה״ק סי׳ כ,
 רגלי׳ א״ק הס בעשי׳ ממש: על״ק מסעי צה, ג. ב׳

•P] .ע״ח 
 תחתית העקב שלו הוא ראש העשי׳: ראה באוה״ת

 ויקרא־ב ע׳ תקיג שמצייו לכאן ולאגה״ק סי׳ כ.
 כחשכה כאורה: תהלים קלט, יב.

 בביאור ע״פ יונת בחגוי: לקו״ת שה״ש יז, ג.
 סד״ה ויאמר משה אכלוהו היום: תו״א סה, ד.

, בבחי׳ חו״ב: באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תקיג  שנתעלו .
 מציין כאז: מהרי״ל [שזה הוא מאחי כ״ק אדה״ז].

 בד״ה יביאו לבוש מלכות: תו״א צ, ג: שהתהוות מאין
 ליש הגשמי שבהם הוא מאוא״ס ב״ה הסוכ״ע

 ומקיף כולו בהשוואה אחת.
 כמשל חילוק רשויות: ראה אוה״ת שמות־ח ד״ה וידע

 אלקים.
 סד״ה עד דלא ידעי: תו״א ק, א.

 וקרוב לזה נת׳ בעני! עבדים היינו: סידור רצד, ג
 ואילה

 שו״ה בבריאה — במקום הקליפות: באוה״ת שם ע׳
 תקח: במקום עכומ״ז וקליפות.

. שבת לישראל: וע׳ בםש״ב סופמ״ו. [כ]. . ! כ ל  ו
 ואתה את בריתי תשמור: בראשית יז, ט.

 וערל זכר אשר לא ימול: שם יז, יד.
 אמילס: תהלים קיח, יכ.

 שיהא גילוי בחי׳ א״ק: ראה סה״מ תרע״ח ע׳ קצז
 ושם: שגילוי זה הוא בהמס״נ על קדה״ש שיש

 בכאו״א מישראל.
 כדי שיעבור עליו שבת אחת: ראה זח״ג רע״מ מד, א.

 ויק״ר כז, י. ראה הביאור בדרך מצותיך ט, ב.
 בד״ה אני ישנה: לקו״ת שה״ש לה, א.

. נצטוו על הפריעה: . ה ל י מ  וראשונה לא נצטוו אלא ב
 יבמות עא, ב. ראה אוה״ת לך לך כרד־ד דף תשכט,
 א שכאן מבואר כדברי המא״א דמילה במל׳ ופריעה
 ביסוד, דכתב כשאין הגילוי ממקום גבוה כ״כ א״צ
 להסיר רק הערלה והיינו כשהגילוי מהמל׳, אבל
 כשהגילוי נמשך מבתי׳ גבוה יותר אזי צריו להסיר
 גם עור הפריעה ע״י הפריעה . . אבל בסידור
 בדרוש חרבות צורים משמע כהפרדס [ערר מילה
 דהמילה ע״י יסוד וממילא הפריעה במל׳] דהא
 אמר אשר אברהם לפי שהי׳ גבוה יותר במדריגה
 לא הי׳ צריך לפריעה כי עור הפריעה אינו מסתיר
 לו, א״כ זה כנ״ל שמצד היסוד בא מצות מילה
 ומצד המל׳ שלמטה מיסוד צ״ל ג״כ פריעה, וע׳
 כה״ג בלקו״ת פ׳ מטות בד״ה ושמע אבי׳ את נדרה,

 ע״ש. וראה גם בדרך מצותיך מצות מילה יא, ב.
 ואח״כ במדבר נצטוו על הפריעה: ראה יבמות עא, ב
 ובתום׳ שם. נתבאר באוה״ת שבועות ע׳ קט. וראה
 גם בדרך מצותיך י, ב ״בבואם לארז ארץ אשר ה׳
 דורש אותה ועיני ה׳ בה נצטוו גם על הפריעה״.
 וכ״ה בסידור קמד, ב. ובביאה״ז להצ״צ ברך־ב ע׳

 תשמ ״ולכן דורו של יהושע נצטוו בפריעה״ ע״ש.
 ולכ! הי׳ אברהם נביא: ראה תו״א יא, ד. ביאוה״ז
 לצ״צ ע׳ רנג - ״י׳׳ל שעד״ז לא היה [יכול] להיות
 המשכת התורה שהיא אצילות שתהיי נמשך למטה
 בעשי׳ עד שנכנע הרע . . ועיין בתו״א . . גבי
 ניתנה לו במתנה מצות מילה במעשה ממש בכדי
 כו׳ ויקבלו התורה בהתגלות חיצוניות מצוה מעשה
. גבי ולכן הי׳  ממש כו׳ וצ״ע בלק״ת פ׳ תזריע .
 אברהם נביא גם קודם המילה כוי שהי׳ מרכבה
 לבחי׳ אצילות כו׳ אבל בכדי כו׳ וע׳ במדרש רבות

 פ׳ וירא בענין סוד ה׳ ליראיו״.
 באוה״ת יתרו ע׳ תתי מבאר דשם אלקים הי׳

 מתגלה לו גם קודם שנימול, ע״ש.
 ויאמר ה׳ אל אכרם: בראשית יב, א.

 בד״ה ראו: לקו״ת בשלח ב, ב.
 כא,ב

 במשנה ספ״ג דנדרים: לא, ב.
 בת״ז תמ! מל: ע׳ רע״מ פנחס (רכג, ב). ומ״ש ת״ז
 אולי כוונתו לתי׳׳ג כח, ב. ועל״ק (כא, ד) מביא
 הזח״ג פנחס. ושם פ״ג(בב, א). [p. בדרך מצותיך

 מצות מילה י, ב מציין לזהר.
. מלובשים באו״א: [ע״ח] בש׳ הנסירה פ״ו.  שהדת .

•P] 
 וע״ו אמר: וח״ג ר״פ במדבר קיח, ב. וע׳ ע״ח ש׳
 עתיק רפ״א. ובש׳ אדא רפ״א. על״ק דרושים לר״ה

 נז, סע״ב'וש״נ.[כ].
 כי עם קשה ערף הוא וסלחת: שמות לד, ט.

 בביאור ע״פ אלה מסעי: לקמן פ׳ מסעי צ, ד.
 ובמ״א נתבאר: ראה לקו״ת פ׳ עקב יז, ד. וראה גם

 סה״מ תר ס״ח ע׳ כז.
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 מלכות הב׳ רפ״ג(מ, ג) [כ]. בארוכה בדרך מצותיד
 קב, ב. אוה׳׳ת פנחס ע׳ אירי. וראה גם בםה״מ

 תרל״ד ע׳ צז ואילך.
 קדוש הוא בחי׳ כתר: באוה״ת ויקרא־ג ע׳ א׳נג כ׳
 ״וז׳׳ל הפרדס קדוש הוא בכתר ובתפארת וביסוד,
 ה׳ ודברי הפרדס לכאורה מקורם מהזוהר פ׳

 אמור״ ע״ש.
. גבי נזיר: ראה אוה״ת  וכנודע מעני! קדוש יהיה ,

 ויקרא־א ע׳ קט.
 קדש יהי׳ גדל פרע: במדבר ו, ה.

 ברבות פ׳ בלק: כ, טז.
 כי הוא מקו האמצעי: ראה אגה״ק סי׳ יב, ובליקוט פי׳

 שם.
 מת״ת דאימא נעשה כתר לו״א: ע׳ ע״ח ש׳ מוחין
 דצלם רפ״ה ורפ״ז. ובש׳ דרושי הצלם דרוש ה -
 עט, ד. ובריש ש׳ מיעוט הירח פ״א. על״ק שה״ש

 מז, ג. [כ].
א נעשה כתר לנוק׳: שם [ע״ח] ש׳ א״א ״  ומת״ת ח

 ספ״ז. [כ].
 בביאור ע״פ הראיני את מראיך: אולי הכוונה ללקו״ת

 שה״ש כ, ד.
. חכמה: ראה ג״כ סה״מ תקס״ה ע׳ קסה  וברוך .

 ובהנםמן לשם.
. וראשית הגילוי: ראה זח״א לא, ב ת״ז רת״ל. . ה מ כ  ח
 קדוש הוא בחי׳ סוכ״ע וברוך הוא בחי׳ ממכ״ע: ראה
 לקר׳ת שה׳׳ש כא, ב. דרך מצותיך מז, א. קב, ב.

 אוה״ת פנחס ע׳ א׳ריא.
 והנה בתיבת ברוך: מבאן נמצא גם באוה״ת סידור ע׳

 קפכ.
 והמלך שלמה ברוך: מלכים־א ב, מה.

 ע״פ לבבחני אחותי כלה: לקו״ת שה״ש כח, ד.
 וכמ״ש בפע״ח: שער הברכות פ״א־נ.

 וכ״מ בוהר ר״פ ויגש דר״ה ע״כ: ״שלכן נברא העולם
 בבית שיש בו סימן ברכה ולא נברא באלף בגין
 דלא למיהב דוכתא לסט״א דאקרי ארור״ - ביאה״ז
 להצ״צ־א ע׳ תקעב ע״ש שלכאורה אינו מובן הלא
 האלף בכתר והב׳ בחכמה א׳׳כ איך ארור יש לו

 יניקה ע״ש.
 ועיי! במא״א אות ב׳ סל״ט: מובא באוה״ת בראשית־ג

 דף תקנא, ב עם הגהות.
 סל״ה: וז״ל ברכה מצד אימא עילאה בריכה
 העליונה (ע׳ בסידור בדרוש ברכת הזימון. ובזהר
 ס״פ בא דמ״ב ע״ב מענין מקור מעין ים) ששם
 מימי החכמה נאספים לתוכה (ועיין זח״ב ס״פ
 בשלח דס״ג ע״ב כד ע״ק סדכ״ס בעי לברכא כו׳
 אשרי כולא ואכליל כולא בהאי עמיקא עילאה)
 המברכת למ׳ בריכה התחתונה כוי עכ״ל. אוה״ת
 בראשית כרך־ג דף תקנא, ב. מובא גם באוהית

 שמות ע׳ פג.
 ר״ת ברוך: ת״ז ת״ע(קב, ב). [כ].

 כמ״ש בפרדס ערך ברוך: בשער ערה״כ.
 וז״ש בזהר איהו ברוך ואיהי ברכה: ח״ג רסד, ב [כ].
 זח״ב קםב, א. וראה באוה״ת שמות ע׳ פג שהעיר
 מזח״ב סג, ב דשם ״מבואר דבבינה מאיר הברכות

 מבחי׳ עתיקא כו׳״ ע״ש.
 מלכותך מלכות כל עולמים: תחלים קמה, יג.

 המקיף מצחצח חצי הכלי מבחוץ: ע׳ ע״ח ריש ש׳
 הכללים וסוף ש׳ השתל׳ י״ם. ובשי עקודים רפ״ב.
 וע׳ ש׳ עתיק רפ״ד. וע׳ תו״א מג״א בי׳ יביאו לבוש
 מלכות ושם בהוספות פ׳ ויקהל בי׳ ע״פ קחו

 מאתכם תרומה סי׳ ב׳. [כ].
 והחכמה מאי! תמצא: איוב כח, יב.

 שאינו נק׳ טמא עד שיקראנו הכהן טמא: נגעים רפ״ג.
 רמב״ם הל׳ טומאת צרעת פ״ב ה״ב. וראה תו״כ

 ורש״י פרשתינו יג, ב. תו״כ ר״פ מצורע.
 אורות עליונים: ״להעיר ש״נגגד אותיות ״ענג״(זהר
 ח״א כו, ריש ע״ב. ח״ב סה, ב. ח״ג דעג, א ועוד).
 ועפ״ז י״ל שה״אורות עליונים״ ד״נגעים״ קאי על
 בחי׳ ״עונג העליון״ - שיחת ש״פ תו״מ תנש״א
 (סה״ש תנש״א ח״ב) הערה 34. ושם בהשיחה מבאר
 בארוכה ב׳ ענינים הא׳ שהנגעים הם רק פסולת
 שעדיין לא נתברר, והב׳ שהם דברים גבוהים
 אורות עליונים, שלכאורה הם ענינים הפכיים,

 וביאר שם שייכותם ושתלויים זה בזה. ע״ש.
 כדאיתא בע״ח: ש׳ לאה ורחל פ״ז [כ]. וראה לקמן

 כד, ג.
. והב! עני! גדול: ראה לקמן כד, א  ועיי! הרמ״ו .

 שמעתיק לשון הרמ״ז.
 והובא אל אהרן הכה!: ויקרא יג, ב.

. כשאמר טהור: ״זאת אומרת . ן ה כ  שנתעלים ע״י ה
 שעצם החפצא ד״נגע״(קודם קריאת שם טמא ע״י
 הכהן) אינו ענין של טומאה, אלא אדרבה ענין של

 קדושה״ בלקו״ש שם.
 חסד עילאה דרועא ימינא: ת״ז בהקדמה.

. קא מפלגי: מאמר זה נאמר בשנת  בגמרא דב״מ .
 תקס״ט, ראה הערת כ״ק אדמו״ר לעיל בהערות
 וציונים יט, א וברשימת המאמרים שבסו״ס תקס״ט

 ע׳ שמא.
 הנחה אחרת של המאמר והגהות אחרות באוה״ת
 תזריע־ב ע׳ תקכז וע׳ תקל£. וראה שם כרר־ג ע׳

 תתטו. כרך־ד ע׳ א׳נב.
 לכללות מאמר זה ראה סהמ״צ להצ״צ מצות
 טומאת המצורע שמיוסד על מאמר זה. במאמרי
 אדהמ״צ ויקרא־ב ע׳ תמג וע׳ תנו בארוכה מתחיל
 להבין ההוא עובדא דרבה בר נחמני. םה״מ
 תרל״ה־א ע׳ רכ ואילך. לקו״ש חי״ב ע׳ 64 ואילך.

 חכ״ז ע׳ 120 ואילך.
 באוה״ת סידור ע׳ קפב מציין למאמר זה בשם

 ״בדרוש בהרת״.
 33,ג

 עני! התנאים ואמוראים שאנו רואים את המופתים
 העצומים: באוה״ת ויקרא־ד ע׳ א׳נב מציין לתו״א
, הוא ע״י  מט, ב ״אך להיות נמשך חכמה עילאה .
 התנאים בעלי המשנה״. וראה גם אוה״ת ויקרא־ב
 ע׳ תקלא. כרך־ג ע׳ תתיז. שה׳׳ש־ב ע׳ תפא. להעיר
 ממאמרי אדהאמ״צ ויקרא־ב ע׳ תמג ושם נוסף

 ״יותר מן הנביאים״.
 בענין המופתים העצומים, ראה ד״ה פדה בשלום

 תשכ״ו סעיף ד(סה״מ מלוקט ו׳ ע׳ מה).
 ברפב״י פ״ק דחולין: ז, א. ונתבאר בד״ה פדה בשלום
 תשכ״ו הנ״ל שהוא שמוי וחידוש גם לגבי שרשו

 ומקורו דהנהר.
 זוטרא רככו מחי׳ מתים: ע״ז י, ב.

 וזכו לכ״ז ע״י עסק תורתם: במאמרי אדה״א ויקרא־ב
 ע׳ תנז מבאר ״כי בחי׳ מס״נ שלהם על שקידת

 התורה לא הי׳ כמוהו עדיין״ ע״ש.
 נתבאר בד״ה פדה בשלום תשכ״ו(סה״מ מלוקט־
 ו ע׳ מז): ״שע״י עסק התורה שלהם נעשה שינוי
 וחידוש בהעולם [חידוש אמיתי שלא הי׳ גם
 בשורש ומקור העולם]״. ובהערה 22 שם ״כמובן
ה שע״י התורה עשו  ממ״ש בלקו״ת שם (בג, א) ח
 מופתים הוא לפי שהגילוי שנמשך ע״י התודה הוא

 מלמעלה מהשתלשלות״.
. הבורא ית׳: ע׳ שה׳׳ש ד״ה ששים המה  שם הקב״ה .

 וזהו שאמרו בירושלמי: ספ״ג דנדרים. באוה״ת נ״ר
 ברך א ע׳ רעו מציין לכאן.

 בוח״ב יתרו ס״ח א׳ שהן בחיי משה ויוסף: ראה לקמן
 פ׳ חקת נח, א. ובאוה׳׳ת שה״ש ע׳ תרפט ״שהן בחי׳
 וי״ו תריו ווי״ן כחדא והיינו מ״ש ויקח משה את

 עצמות יוסף עמו״. ובאוה״ת במדבר ע׳ יז.
 ונהר יוצא מעדן: בראשית ב, י.

 כונן שמיס בתבונה: משלי ג, יט.
 ויניחהו בג״ע לעבדה: בראשית ב, טו.

 זו רמ״ח מ״ע: ראה זח״ב קסה, ב.
 ע״פ מאמר הזח״ג: ביאה״ז לאדה״א פ, ג. ואילך.

 ונוצר ונקת: שמות לד, ז.
 ועמדו רגליו: זכרי׳ יד, ד.

 נצח ומצח הכל אחד: עי׳ זח״ג קלו, ב. רחג, א [כ].
 שתוק כך עלה במחשבה: מנחות כט, ב.

 והיי ה׳ לי לאלקיס: בראשית כח, כא.
 שבח״ א״ק רעוא דכל רעוין גבוה מהשבת: ראה לקמן

 מד, ג דשם מבאר דעליית שבת הוא אפילו בא״ק.
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 בת״א פ׳ לך לך: יב, א.
 בד״ה והבדילה הפרוכת: תו״א יב, ג.

 אדם כי יהי׳ בעור בשרו: הערות והגהות באוה״ת
 ויקרא־א ע׳ דנב. וראה שם ע׳ תקטז. תקלא. נתבאר

 בשיחת ש״פ תזריע תנש״א כרד־ב ע׳ 492 ואילך.
 אדם כי יה״ בעור בשרו: ויקרא יג, ב.

. שלימו דכולא: ראה ספרי הערכים־חב״ד  אדם .
 כרך־א ע׳ קכד. וש״נ.

 משח האיש: שמות לב, א.
 איש האלקיס: דברים לג, א. תהלים צ, א.

 כמ״ש בוהר פ׳ תוריע דמ״ח ע״א: ראה אוה״ת ויקרא־
 ד ע׳ א׳מט.

 וע׳ ר״פ משפטים דצ״ד סע״ב: בזהר ח״ב ״אדם גבוה
 מאיש . . משמע שיש לו נשמה דאצי׳ ולמעלה
 מבחי׳ ויפח באפיו נשמת חיים״ - אוה״ת ויקרא־א
 ע׳ רנב. ובאוה״ת נ״ך־א ע׳ שפ מעתיק מהזהר
 ״זכה יתיר כו׳ דאיהו אדם בארח דאצילות כו׳ וזהו
 אדם אחד מאלף מצאתי. וע׳ מזה בלקו״ת פ׳

 תזריע״.
 ובמדרש ויקרא רבה ר״פ בי: ״ע״פ אדם אחד מאלף
 מצאתי בנוהג שבעולם אלף בני אדם נכנסים
 למקרא יוצאים מהם מאה למשנה יוצאים מהם
 עשרה לתלמוד יוצא מהן אחד להוראה הה״ד אדם
 אחד מאלף מצאתי כו׳ עכ״ל״ - יהל אור ע׳ שכא.
 ראה אוה״ת אוה״ת נ״ך-א ע׳ שעט־פ ושם ״י״ל כי
 הנה אדם אחד מאלף מצאתי זהו שנשמתו מאצי׳״.

 ושם ע׳ תט ״דקאי על משה״.
 ובקהלת ע״פ אדם אחד מאלף מצאתי: ז, כח ״כהדא
 דתנן במנחות פרק כל קרבנות הצבור אלפא ליין,
 ור׳׳ל דכמ״כ אחד מאלף היינו היותר חשוב

 ומשובח כו׳״.
 יכול להיות עדיין בעור בשרו: נתבאר בשיחת ש״פ

 תו״מ תנש״א(סה״ש תנש״א ח״ב).
 מפני שאינו מצויץ כלל: צ״ע אם הכוונה רק מפני וה
 (כי דינם שנוהגים גם שלא בזמן הבית(רמב״ם הל׳
 טו״צ פי״א. ה״ו)) - ואין כל מניעות, כהן מיוחס
 וכוי. וראה תו״ש(שמות מילואים םח״י) הדעות אם
 נגעים נוהגין בזה״ז והטעמים. - לקו״ש חכ״ב ע׳

 75 הערה 53.
 כמ״עז הרמב״ם: הל׳ טו״צ טז, י. ראה בלקו״ש חכ״ב

 ע׳ 72 הערה 36. שם ע׳ 65 הערה 9.
 נגעים דברים גבוהים: נתבאר בלקו״ש לפ׳ זו תנש״א

 סעיף ג. ובשיחת ש״פ תזריע תנש״א סעיף ד.



 מראי תזריע מקומות לז

 עושה שלום במרונזיו: איוב כה, ב. וראה הנםמן
 במאמרי אדה׳׳ז־פרשיות לע׳ תרמה.

 איהו וגרמוהי חד: תקו״ז בהקדמה ג, ב.
 חסד א־ל כל היום: תהלים נב, ג.

 דלאו מכל אינו! מדות: ת״ז בהקדמה.
. אלופו ש״ע: סמ״ק קד. שו״ע . ץ ר א  ח־ מורה על ז״ר ו

 אויה םס״א ם״ו. שו״ע אדמה״ז שם.
. רוחות: ברבות יג, ב. . י ע מ  אמליכתי׳ ל

 בגילוי רב יותר מכפי מדתם: ראה בד״ה באתי לגני
 תשל״ח(סה״מ מלוקט־ג ע׳ סא הערה 43).

 בתמידות — בד״ה החלצו: לקו״ת מטות פו, א.
 ביחוד — כנ״ל: ראה להלן בהוספות להערות

 וציונים.
 כג,ד

 שהוא — מאיר עליהם בבחי׳ מקיף לבד: ראה המשך
 תער׳׳ב סעי׳ רי.

 שהוא—ע״פ ראה ריח בני: תו״א כ, ג.
 נק׳ שקיו דאילנא: ת״ז בהקדמה.

 רך כקנה: תענית כ, ב.
 כנודע מעני! ראו מ״ה: ועל״ק פ׳ בהר ד״ה את

 שבתותי רפ״ה [כ]. להלן מג, א וש״נ.
 שק״נ חצי׳ טוב וחצי׳ רע: ע״ח שמ״ט.
 היינו כמיש בפע״ח: שער הק״ש פ״ב.

 ע״פ ונקדשתי בתוך בנ״י: לקמן בפ׳ אמור לג, ב.
. בחכמה: ש׳ ס׳ אבי״ע פ״ו.  כמ״ש בע״ח דאור א״ס .

 ובסש״ב ח״א פל״ה בהגה. [ב].
 כד,א

 שלא יהי׳ יניקת הקליפות רק משערות דמק׳: בדיה
 אמר לצפון תני - תר״ן ע׳ שצ כ׳ דכאן מבואר
 שדחיית הנגע נעשה ע״י אור אבא הוא שלא ינקו
 מהעור כ״א מהשערות דנוקבא, ומציין לכמה

 מקומות שמבואר באופן אחר ע״ש.
 בהרת לבנה: ויקרא יג, ד.

 כי הדס הוא הנפש: דברים יב, כג.
 בביאור בשעה שהקדימו: לקו״ת במדבר יד, ג.

 החכ׳ תחיי: קהלת ז, יב.
 םדיה ביום השמע״צ: לקו״ת שמע״צ פו, א.
 בדרוש הנגעים שם: ש׳ לאה ורחל פ״ז. [כ].

 ג׳ אורות אשר: אורות כו׳ אשר. [כ].
 בלקו״ת פ׳ וירא: ראה הלשון באוה״ת שה״ש־ב ע׳
 תפו. נזכר גם לעיל פ׳ פקודי ז, ד. פ׳ אמור לח, ב.

 םה״מ תקס״ה־א ע׳ תלג.
 לבן — במ״א ע״פ עד הגל:

 זה לעומ״ז עשה: קהלת ז, יד.
 ספיקא דאורייתא לחומרא: ביצה ג, ב.

 כד,ב
 וכה״ג הוא עני! ספק ממזר: ענץ זה נזכר בשו״ת צמח

 צדק חלק אהע״ז סי׳ שבז(בהוצאת תשנ״ה).
 ממור ודאי לא יבא: קידושין עג, א.

 הטעם לא ידעו: ״לכאורה כששומעים שהקב״ה אומר
 כך, איר אומרים דלא כהקב״ה - אלא כיון
 שהפסיד שלהם צ״ל ע״פ דעתם, לכן, כשלא השיגו
 בדעתם הטעם של הקב״ה, הוכרחו לפסוק כפי
 שמתקבל בדעתם (ראה לקו״ת תזריע כד, ב
 ואילך)״ - קונטרס בעניו תורה חדשה מאתי תצא

- תנש״א הערה 61.
 ע״פ יביאו לבוש מלכות: תו״א צב, ב.

 היום לעשותם: דברים ז, יא.
 ולסחר לקבל שכרם: עירובץ כב, א.

 לע״ל שיתגלו טעמי תורה: ראה רש״י שה״ש א, ב.
 ארו״ל עין לא ראתה: ישעי׳ סד, ג. ברכות לד, ב.

 אבל רב״נ הוא עצמו מבחי׳ הארה זו דהא״מ מה

 ט, א. ולהעיר ג״כ מת״ז ת״ו ותכ״ד. [לקמן דברים
 פא, ג].

 ע״פ כי ביום הזה יכפר: לקמן כה, ג.
 ישראל מתקשראן באורייתא: זח״ג עג, א.

 ונפש יהונת! נקשרה: שמואל־א יח, א.
. ע״י רוח הנופח  והנה מצות הקריאה בדבור בד״ת .
 בכח: ״והיינו דרוח הדבור מוציא אור התורה

 מהעלם לגילוי כו׳״ - המשך תער״ב ח״ג ע׳ א׳תו.
 ע״ס בלי מה: ס״י פ״א, מ״ז. ראה גם באוה״ת פ׳

 פינחס ע׳ א׳קמז.
 סד״ה כי ביום הזה יכפר: לקמן כו, ג.

 לרוח ממללא: תרגום של לנפש חיי, בראשית ב, ז.
 נותן התורה לשון הוה: ראה לקמן סוכות פא, ג.

 םה״מ תר״ל ע׳ ריא.
 עד יערה עלינו רוח ממרום: ישעי׳ לב, טו.

 סדיר! ביום השמע״צ: לקו״ת שמע״צ פד, ב.
 סד״ה ענין ק״ש בפי׳ קורא בתורה: לקו״ת ואתחנן יב,

 ג.
 והתנאים ואמוראים: ראה אוה״ת בראשית קכט, ב.

 כי ח״א אש אוכלה הוא: דברים ד, כד.
 ווהו דאמר רפביי: חולין ז, א. [כ]. נתבאר בד׳׳ה שיר
 המעלות תשכ״ב (סה״מ מלוקט־ד ע׳ רנג) ובד״ה
 פדה בשלום תשכ״ו(סה׳׳מ מלוקט־ו ע׳ מח) שיש
 בזה ב׳ ענינים שינוי וחידוש בהנהר (שאינו גם
 בשרשו ומקורו) המעלה דתפלה, והשינוי בהנהר

 נעשה ע׳׳י הציווי של רפב״י - המעלה דברכה.
 למקצה השמים ועד קצה: דברים ד, לב.

 הפך ים ליבשה: תהלים סו, ו.
 סד״ה ואלה שמות: אולי הכוונה לתו״א נב, ד ואילך.

 ובד״ה באתי לגני: לקו״ת שה״ש לא, ד ואילה
 ובדיה ואהי׳ אצלו אמון: לקו״ת במדבר יז, ד.

 כג,ב
 זענין זה באצי׳: ראה אוה״ת ויקרא־ב ע׳ תקצא

 ואילך.
 והכשביס הפריד יעקב: בראשית ל, מ. ראה לקמן פ׳

 אמור לט, א.
 ושער רישי׳ כעמר נקא: דניאל ז, ט.

 ויש כמה בחי׳ בלבושים דמחשבה: ראה אמרי בינה
 שער הק״ש פל״א ואילה לקו״ש ח״ז ע׳ 310.

 חכמות אחרים הנצרכים לחכמת התורה: ראה תניא
 ספ״ח.

 לבוש החשמ״ל: ראה תו״א יב, ד. סה״מ תקס״ב ע׳
 רנג ואילה אוה״ת ויקרא נז.

 אשרי מי שבא לכאן: פסחים נ, א וש״נ.
 עיפ כי תבואו: לקו״ת בהר מ, ד.
 בדיה מזזזה מימין: תו״א מב, ב.

 איך שייך למעלה בג״ע: ראה אוה״ת ויקרא־ב ע׳ תעג.
אר במ״א: ראה תו״א יד, א.  שויה הלא—כמבו

 ויאצל מן הרוח: במדבר יא, כ.
 דאיתא בזהר: ח״ג מז, א. מט, ב [כ],

 והובא אל הכה!: ויקרא יג, ב.
 בינה דיני! מתערין מינה: זח״ג י, ב. יא, א [כ].

 כג,ג
 מ״ש בע״ח: ש׳ השמות פ״ג ופ״ו. וע׳ בפרדס
 להרמ״ק ז״ל ש׳ השמות פ״ה(א־ל) שם אלקים שם
 (פ״ז־ח) ושם הר׳ בת״ת(שם פ״י וי׳׳א) ובזח״ג(רצו,

 א). [כ].
 ותירץ ע״ז המגיד וצוק״ל: מובא גם בביאוה״ז ח, ג.
 ראה מגיד דבריו ליעקב (הוצאת קה״ת) בהוספות
 סי׳ כט וסי׳ לו. ראה גם יהל אור ע׳ תקנב. אוה״ת
 בראשית תרסז, א. ד״ה מצה זו תר״ם ע׳ עב.

 בהנסמן במאמרי אדה״ז־פרשיות דלהלן.

 כב,ד
 שהוא רק בחי׳ אור וזיו מהמאציל עצמו: ראה לקו״ש

 ח״ז ע׳ 309 בכפל הלשון אור וזיו.
 מודים אנחנו לך: דברי הימים־א כט, יג.

 בביאור ע״פ אתה הצבת: בסידור שער ל״ג בעומר
 שה, ד ואילך. באוה״ת נ״ר כרך־ב בתלים עה״פ.

 ובד״ה יהודה אתה: תו״א מה, א.
 סד״ה את שבתותי תשמרו: לקמן בהר מג, א.

 בד״ה להבין ענין הברכות: תו״א ו, א.
 ודמות על ראשי החיי: יחזקאל א, בב. רקיע זו הוא
 רקיע תמינאה שאינו בחשבון הז׳ רקיעים כו׳ כמ״ש
 מהר פ׳ לך דפ״ה סע״ב ושם שהוא למעלה מז׳
 רקיעים - סה״מ תרל״ה־א ע׳ רכד. וראה אוה׳׳ת

 ויקרא־ב ע׳ תקלב.
 בזהר פ׳ ויקהל דרי״ג סע״א: נתבאר במאמרי אדה״א

 ויקרא־ב ע׳ תסט ואילה
 ע״פ תנות! שלג כצמר: ראה סידור סג, ד. סה״מ

 תקס״ז ע׳ קכט ואילה
 והטעם שנק׳ הבינה רקיע: ראה בביאה״ז להצ״צ־ב ע׳

 תרמא במה שכתוב שם דכה״כ הוא בינה.
 ע״פ הללוהו ברקיע עווו: סידור ע, א. ראה אוה״ת
 בראשית כרך ב שח, א ואילה חייב אדם לברך -

 תרל״ח פרק כב. וראה גם לקמן שה״ש ד, ד.
 עני! ג׳ בחי׳ אור מיס רקיע שהם ג׳ בחי׳ כח״ב: מובא
 באוה״ת נ״ך־א ומבאר ״ושם פ״ב [= הכוונה לכאן]
 דענץ אמר ר״ת אור מים רקיע הוא כח״ב ובינה
 נק׳ רקיע היא מקור ג״ע העליון הנק׳ מתיבתא
 דרקיע ושם ענין קוב״ה אומר טהור וכולהו
 מתיבתא דרקיע אמרי טמא כי המתיבתא משיגים
 ע״פ מה שנשפע להם מהבעה הנק׳ רקיע, אבל
 קודב״ה הוא בחי׳ כתר הנק׳ קדוש וחכמה הנק׳

 ברוך שלמעלה מבחי׳ בינה״ ע״ש.
 בענין אור מים רקיע, ראה ביאוה״ז להצ״צ ע׳
 תכב. סה״מ תרמ״ד ע׳ קצו. ובד״ה ואתה תצוה

 תרע״ה(בהמשך תרע״ב כרך ב ע׳ תתצ).
 בד״ה ביום השמיני שלח: לקר׳ת שמע״צ פז, ב.

 בינה מקננא בכורסיא: ת״ז ת״ו כג, א. וע׳ ע״ח ש׳ ס׳
 אבי״ע ספ״ג. [כ].

 ונהר יוצא מעדן: בראשית ב, י.
 בביאור ע״פ וידבר כו׳ אנכי: לקמן במדבר יז, א.

 ובד״ה ראת אנכי נותן: לקו״ת ראה יח, א ״ומבואר
 שם שזהו בחי׳ חכמה כח מה שלמעלה מההבנה

 וההשגה כו׳״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ תרצט.
 שיהיו נהגי! מזיו השכינה: ברכות ת, א.

 בדיה לך לך: תו״א יא, א.
 דרכי׳ דרכי נועם: משלי ג, יז.
 בדיה ראו: לקו״ת בשלח א, א.

 ור״י הי׳ מצלי מתלתין יום: ראה ר״ה לה, א. בדרך
 מצותיר קג, א מוסיף ״וכן רחב׳׳א הוה מהדר
 תלמודי׳ כל תלתין יום כדאיתא פ״ו דברכות(לח,

 בך.
 ענין ההורה והתפלה: נתבאר בםה״מ תרל״ה־א ע׳

 רכז ואילך.
 לגדולתו אין חקר: תהלים קמה, ג.

 כג,א
 אין מוסרי! רזי תורה: ראה חגיגה יג, א.

 שהעצבות הרחיקו מאד חכמי האמת: ראה אגה״ק סי׳
 יא.

 בדיה והי׳ מידי חדש בחדשו: לקו״ת ברכה צז, ב.
 פקודי ה׳ ישרים: תהלים יט, ט.

. בפ׳ פנחס: לקו״ת פנחס עח, ב. . ו  בדיה צ
 דאורייתא וקוב״ה כולא חד: ראה זח״א כד, א. זה״ב
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 בד׳׳ה ראה אנכי: לקו״ת ראה יח, א.
 נחל איתן: דברים כא, ד.

 ספ״ק דע״ז: יט, א.
 ואע׳׳ג דמשכח: ועל״ק ד״ה והי׳ לכם לציצית הא׳
 [מד, א]. פ״ג מלמדין אותו כל התורה כולה ואח׳׳כ

 משכחין ודו״ק. וע׳ שה״ש ביאור שחורה ח, ד. [כ].
 גרסה נפשי לתאבה: תהלים קיט, כ.

 כה,ג
 בביאור ע״פ וקבל היהודים: תו״א צז, ב.

 לא תירא לביתה משלג: משלי לא, כא.
 בהרת עזה כשלג: שבועות ה, א.

 והחכמה החיי: קהלת ז, יב.
 וכמ״ש סד״ה ואוו לחייך בתורים: לקו״ת שה״ש יג, ג.

 כה,ד
 אבא יסד ברתא: זח״ג רמה, א. רנו, ב. רנה, א. ת״ז

 תכ״א(סא, ב).

 אחדי
 כה,ג

.  כי ביום: הנחה אחרת בסה״מ תקס״ב ח״א בתחילתו

 קיצורים והגהות באוה״ת ויקרא־א ע׳ צח. צט.
. ויקרא־ד ע׳ אינה.  ויקרא־ג ע׳ תתכז

ת וציונים  ראה הערת כ״ק אדמו״ר לעיל בהערו
א. ט,  י

 נאמרה ש׳ תקס״ב שבת שובה. וביאור ע״ז נדפס
 בס׳ דרך מצותיך ח״ב(רפד, א) [כ].

ת וציונים השוואה  ראה להלן בהוספות להערו
 לד״ה זה.

 כי ביום הזה יכפר: ויקרא טז, ל.
 רבות תולדות פם״ה גבי שני גדי עוים טובים: ראה
 אוה״ת ויקרא־א ע׳ שה. שטז־שיז בשם הרבות ״שני
׳ שהרי גבי שעיר המשתלח  גדי עיזים טובי׳ מ

 אומר יכפר כר״.
 אחרי ספ״כ: ״בענין מיתת שני בני אהרן שכשם
 שיוהכ״פ מכפר כו׳ כי ביום הזה יכפר״ - אוה׳׳ת

 ויקרא־א ע׳ שה. שת.
 וספכ״א, אמור ס״פ כ״ז: ״בעניו שני גדי עזים טובים
 לך ולבניך, שעל ידיהם מתכפר להם ביוהכ״פ״ -

 אוה״ת ויקרא־א ע׳ שה.
 שלח לך פי׳׳ו: ע״פ אך הבל בני אדם כו׳ במאזנים
 לעלות כל הבלים שישראל עושים כל ימות השנה,
ח מוחל להם הקב״ה בחודש תשרי ו  במאזנים לעל
 שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם ופי׳
 שם בי׳׳מ שהזכיות עולה במאזנים וירדו העוונות״

- אוה״ת ויקרא־א ע׳ שה. שיט.
 שה״ש רבה בפסזק כאחלי קדר: ״מתלכלכת וחוזרת
 ומתכבסת כך ישראל אע״פ שמתלכלכין בעוונות
 כל ימות השנה יוהב״פ בא ומכפר עליהם שנאמר כי

 ביום הזה יכפר כו׳״ - אוה״ת ויקרא־א ע׳ שז. שכ.
ך  ובפסוק אל גנו אגוז: ״מה אגוז זה אם נופל לתו
 הטנופת כו׳ כך ישראל אע״פ שמתלכלכין בעוונות
 כל ימות השנה בא יוהכ״פ ומכפר עליהם שנאמר

 כי ביום הזה יכפר״ - אוה״ת ויקרא־א ע׳ שז.
 ובפסוק אחות לנו קטנה: ״מה קטן כו׳ כך ישראל כו׳
 בא יוהכ״פ ומכפר עליהם״ - אוה״ת ויקרא-א ע׳

 שח.
 וכמ״ש בזהר: נ״ב וכ״ה בסש״ב רפ״ב וש״נ [לקוטי
 הגהות לתניא ע׳ ט]. [כ]. ראה ביאור כ״ק אדמו״ר

 בליקוט פי׳ לתניא ח״ב פ״א.
 הרבה דרכים בחוקת סכנה ח״ו: ירושלמי ברכות פ״ד,

ל הדרכים). כ )  ה״ד(כל הדרד). קה״ר פ״ב, ב

 במלך ב״ו כששמע מרחוק שהמלך בא בעיר אזי
 רץ לקראתו במרוצה גדולה ותשוקה גדולה
 לראותו, אבל כיון שהגיע מקרוב אל המלך אזי
ופל על הארץ בהשתחואה ואין בו רוח וכח  נ
 להרים ראש נגדו שנתבטל לגמרי מכל וכל, שזהו
 למעלה מבחי׳ המרוצה שלו בתשוקה נפלאה קודם

 לכן״.
 וע״פ כי תבואו: לקו״ת שלח מ, ב.

 אם רץ לבך שוב לאחד: הקדמת ת״ז(ז, א). ועוד גי׳
 שם: שוב לאחור. בם״י פ״א הגירסא: שוב למקום.
 וראה אוה״ת יתרו ע׳ תתקעה. ע׳ תתקפא. סה״מ
 תרנ״ט ע׳ ריא בהערה. בביאה״ז לאדה״א עב, ב.

 ובדרך מצותיך ק, ב מציין לם״י.
 אדמו״ר ציין ע״ז מס״י שלקו״ת] חקת נו, ב. [כ].

. מחשבה: ראה סידור ס, ג. סט, א. קג, ג. תו״א . ה א  ל
 ויצא כב, ד. מאמרי אדה״ז־פרשיות ע׳ קנו. תקמ.
 תו״ח ויצא כז, ד. שער היחוד פל״ז. קהלת יעקב

 בערכו ט. לקמן לח, ד.
 ס״ר אותיות התזרה: מגלה עמוקות אופן קפו.

. הדיבור: ראה ע״ח שער אח״פ פ״א. הנסמן . ל ח ר  ו
 לעיל בהערה לאה. לקמן לח, ד.

 כד,ד
 בד״ה וייצר את האדם: תו״א ד, א.

 בד״ה מראיהם ומעשיהם: תר׳א סט, ג.
 ובד״ה להבין ביאור עני! האבות: תו״א עב, ד.

 כל התורה כולה שמותיו של הקב״ה: רמב״ן
 בהקדמתו עה״ת. יונת אלם פכ״ט. ועד״ז זח״ב פז,
 א. ובכ׳׳מ. ובהבא להלן ראה גם לקו״ש חי״ב ע׳ 82.

 על״ק בפנחס עו, ריש ע״ב. [כ].
 כה,א

 בד״ה לסוסתי ברכבי פרעה: תו״א סג, ד ״כמו פרעה
 העמיד תחלה סוסים נקבות ואח״כ היפר זכרים

ד׳ מז).  קודם לנקבות כמ״ש בזהר פ׳ בשלח(
 ונעשה לנו שם: בראשית יא, ד.

 הנפילים היו בארץ: שם ו, ד.
 אנשי שם: במדבר טז, ב.

. ז י ,  קראו שם פרעה: ירמי׳ מו
 שם ימותו: במדבר יד, לה.

 בד״ה חוקת התורה: לקמן חקת נו, ד.
 הכהן — ע״פ בהעלותך: לקו״ת בהעלותר לב, א.

 יעקב אותיות יבקע: נסמן לעיל ח, ד.
 עור בעד עור: איוב ב, ד.

 ה׳ מלך גאות: תהלים צג, א.
 טוב שם משמן טוב: קהלת ז, א.

 שמן הטוב: תהלים קלג, ב.
 בד״ה ואלה שמות: תו״א מט, ד ואילך. אוה״ת שמות

 ובד״ה משה ידבר: תו״א םז, ד.
 שמן משחת קודש: שמות ל, כה.

 וע״ש בפי׳ הרמ״ו: פ, א.
 נמשך — ועמש״ל פ׳ תוריע: כב, ג.

 ויצא הכהן אל מחוץ למחנה: ויקרא יד, ג.
 בע״ח: של״ח ש׳ לאה ורחל פ״ה [פ״ז]. [כ].

 כה,3
 תשובה באותו מקום: יומא פו, ב וש״נ.

 ואם רץ לבך שוב לאחד: נסמן לעיל כג, ג.
 ממעמקים קראתיך: תהלים קל, א.

 ועבד הלוי הוא: במדבר יה, כג.
 בד״ה וכל העם רואים את הקולות: תו״א עג, ד.

 שמע ישראל: דברים ו, ד.
 שם גימטריא ב״ן ורפ״ח: מאו״א מערכת ש׳ סנ״ג

 ובפע״ח ש׳ הק״ש בפ״ט [כ).
 אד יצא יצא יעקב: בראשית כז, ל.

 שחרח בהא״פ כו׳ וע״כ מצא טעמו ממש: ראה
 לקו״ש־יב ע׳ 68 דזה שהי׳ יכול להכריע ולפסוק
 בזה הוא מפני שנשמתו למטה היתה מלובשת בגוף
 גשמי. ראה גם ד״ה פדה בשלום - תשמ״ו. ד״ה

 קדש ישראל - תשמ״ז.
 בד״ה ושבתה - תקס״ב (נדפס בדרך מצותיך
 קםז, ב) ״(ולפי שרבה הי׳ יחיד בנגעים ואהלות לכן
 שאלו ממנו ספק זה, כי לתחתונים דוקא יש כח זה
ק הדין שמסתפקים בו מחמת שהקליפות  לפסו
 מעלימי׳ על הלכה זו והתחתונים יש בהן כח לברר
 ולהעלות מהשבירה לפי שהן מלובשים בגוף כו׳
 כמ״ש באגה״ק בביאור מאמר הר״מ פ׳ נשא

 והמשכילים...)״.
 כד,ג

 מן המים נושיתיהו: שמות ב, י.
 ע״פ ואלה המשפטים: תו״א עה, ד.

 סד״ה מראיהם ומעשיהם: תו״א סט, ג.

 משה שפיר קאמרת: שבת קא, ב וש״נ.
 בביאור עניו קי״ס גבי והניף ידו על הנהר: ראה לעיל

 צו יז, א.
 בזהר פ׳ בא דל״ו ע״ב: ראה גם לקמן שה״ש מח, ד.

 !ע״פ הזהר בפ׳ בראשית דכ״ז ע״ב: ביאה״ז לכ״ק
 אדה׳׳א ב, ג.

 ע״פ ויהי קול מעל לרקיע: אוה׳׳ת במדבר ע׳ א׳תכט.
 ובאוה״ת שמות־ח ע׳ א׳תתקעז עם הגהות.

 בד״ה כי כאשר השמים: ראה תו״א ב, ד.
 בד״ה צאינה וראינה: לקו״ת שה״ש כא, ב.

 כד,ד
 ספ״ד דגגעים: במאמרי אדהאמ״צ ע׳ תפג מוסיף:

 ועיי׳ בתוס׳ יו״ט וכוי.
 ארו״ל על ר״מ שהי׳ אומר: עירובין יג, ב.

 זקן שקנה חכמה: קידושין לב, ב.
 יג״מ שהתורה נדרשת: ברייתא דר״י ת״כ ר״פ ויקרא.

 בביאור ע״פ אלה מסעי): לקו״ת מסעי צג, א ואילך.
.  רוב החכמים שבדורו לא היו משיגים התורה רק .
 בחב׳ דאצי׳: ראה לעיל ד, א הערה שכל. וראה
 הערת כ״ק אדמו״ר במאמרי אדה״ז תקס״ב ע׳ שיד.

 נובלות חכמה שלמע׳ תורה: ב״ר יז, ו.
 בביאור ע״פ תורה צוה לנו משה: לקו״ת ברכה צה, א

 ואילך.
 אחרי רבים להטות: שמות כג, ב.

 במדרש תהלים ע״פ אמרות ה•: יב, ז.

 מצורע
 כד,ג

 זאת תהיי: הנחת כ״ק אדה״א בביאה״ז עב, א. ובדרך
 מצותיך מצות טומאת המצורע ק, א ואילך (ושם
 עם הגהות כ״ק אדמו״ר הצ״צ). והנחת הר״מ בן
 אדה״ז בסה״מ תקס״ה ע׳ תכג ואילך. ראה קונטרס

 לימוד החסידות ע׳ 19 וש״נ.
 ואת תהיי תורת המצורע: ויקרא יד, ב,

 מבואר בע״ח של״ז: דפוס שקלאוו תק״ס. לפנינו הוא
 של״ח.[כ].

 מצורע חשוב כמת: נדרים סד, ב.
 ימותו ולא בחכמה: איוב ד, כא.

 מוחין דאימא ומוחי! דאבא: ע׳ ע״ח ש׳ הולדת או״א
 וזו״ן פ״ד. [כ].

 אם הבנים שמחה: תהלים קיג, ט.
 א״ס ב״ה שורהבח״ע: ראה תניא פל״ה בהג״ה.

 וזהו עני! .ההשתחוואות שבשמונה עשרה: בסה״מ
 תקס״ה ע׳ תכה מביא משל ע״ז: ״וה״ז כמו עד״מ



 מראי אחרי מקומות לח

 התורה שעיקר מצזתה בדבור: ראה הל׳ ת״ת לרבה״ז
 פ״ב הי״ב. מאמרי אז־ה׳׳ז על ענינים ע׳ רבד. שיחת

 כ״ק אדמו״ר בלקוטי פי׳ לאגה״ת פ״א ע׳ םה.
 ושננתם לבניך: דברים ו, ז.

 והגית בו יומם ולילה: יהושע א, ח.
. בהרהור לבד: ברכות  וקיייל דהרהור לאו כדיבור .
 כ, ב. שבת קנ, א. טוש״ע הל׳ ק״ש סימן סב. הל׳

 ת״ת לאדה״ז פ״ב הי״ב ועוד.
גד כולם: פאה א, א.  ות״ת כנ

 סתימא דכ׳׳ס: אדר״ז זח״ב קמב, א. זח״ג רצב, א.
 ועוד.

 הקל קול יעקב: בראשית כז, כב.
 עקימת שפתיו הוה מעשה: ב״מ צ, ב. סנהדרין סה, ב.

 כריתות ג, םע״ב. ראה אוה״ת נח תרטז, ב.
 היום לעשותם: דברים ז, יא.

 כי זח כל האדם: קהלת יב, יג.
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 בודקי! את החמץ: פסחים ב, א.
 ע״פ ובבואה: תו״א צו, ב ״והנה הבירור הוא
 במחשבה כמו שנראה בחוש בגשמיות שכאשר
 יפול לאדם איזה ענין הוא חושב ומהרהר בו ואת
 הטוב יקבל ונקלט במוחו ומחשבתו להיות גומר
 כך בדעתו שיקום הדבר ויהי׳ כך בפועל ממש ואת

 הרע דוחה לחתו׳.
 רוח אייתי רוח: על״ק ואתחנן יב, ג. [כ].

 ויקס עדות ביעקב: תהלים עח, ה.
 ע״פ הבאים ישרש: תו״א נג, ד. ראה אוה״ת שמות ע׳

 צד.
 ע״כ נעתק בסה״מ תרל״ה שם.

 אני כברוש רענ!: הושע יד, ט.
 בכפיפת! — במעשה דיואב: ראה הערת כ״ק אדמו״ר

 לעיל בהערות וציונים יט, א.
 להעיר שבביכלאר(נרשמו להלן ברשימת הכת״י)
 223. 239. ליתא ונבוך 400 ניתוסף עה״ג. אבל
 כנראה הוא השמטת המעתיק כי נבון• 415 שנרשם
 בראשי העמודים תורת אדמו״ר מהרש״ז שיין

 [שיחי׳ נצח] וכן בסה״מ תקס״ב הובא בבפנים.
 סד־ה קול דודי: לקו״ת שה״ש טו, ד.

 ובד״ה קדש ישראל: לקו״ת פנחס פ, ב.
 צרורה בצרור החיים את ה׳: ש״א כה, כט.

 את זה לעו״ז עשה אלקים: קהלת ז, יד.
 כבוד חכמים ינחלו: משלי ג, לה.

 ואת נפש אויבך יקלענה: ש״א שם.
 ואנכי הסתר אסתיר: דברים לא, יה.

 בד״ת צו את בנ״י: לקו״ת פנחס עה, ג.
 וישוב אל ה׳ וירחמהו: ישעי׳ נה, ז.

 ויועקו אל ה׳ בצר להם: תהלים קז, יג.
 אליך ה׳ נפשי אשא: שם כה, א.

 ועדיו תקנו לומר בקשת סלח לנו: ראה תו״א צה, ג,
 לקו״ת ר״ה סב, ד.

 כ״א חטאת מה תפעל לו: עפ״י איוב לה, ו.
 מי כמוך אב הרחמים: בתפלת מוסף ונעילה ומנחת

 שבת דעשי״ת.
 וכמ״ש בזהר: על״ק פ׳ עקב טז, ריש ד וש״נ [כ].

. לפניו ית׳: מובא בסה״מ תרכ״ז ע׳ רח . ר ה ו  וכמ״ש ב
 (ובהוצאת תשנ״ט ע׳ רפג).

 כו,ג
 בד״ה תקעו בחדש: לקו״ת ר״ה נג, ד ואילר.

 אב הרחמים: ראה לקו״ת ר״ה סב, ד.
 דע מאי! באת: אבות ג, א.

 ומאיגרא רמה: ראה חגיגה ה, ב.
 הודונות נעשו בוכיות: יומא פו, ב.

 ובזח״ג תצא דרעיו עי: מובא באוה״ת מסעי ע׳
 א׳שעו.

 כל מה שברא הקב״ה: אבות ו, יא.
. מלא כהיא כבודו: ישעי׳ ו, ג. . ש ו ד  ק

 אתה הוא קודם שנהיע: תפלת שחרית(בשינוי לשון).
 וראה של״ה ג, ב.

 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.
 דיי קרא למאני מכבדותא: שבת קיג, א.

 וכבוד הוא גימטריא ל״ב: זח״ג לג, א.
 מועד — סד״ה ושמתי כדכד: לקו״ת ראה בו, ב.

 a והנה כלל כל התורה ומצות: מכאן מובא בסה״מ
 תרל״ה־א ע׳ סד ואילך.

 על ג״ד העולם עומד: אבות א, ב. ראה בארוכה
 המשך חגה״ש תרנ״א קרוב לסופו.

 וכנגד ג׳ דברים אלו כתיב בראחיו יצרתיו אף עשיתיו:
 ״[כאן] פי׳ שהם ג׳ בחי׳ מחודומ״ע שהן בחי׳
. ועיין עוד מענין על  בראתיו יצרתיו אף עשיתיו.
 שלשה דברים העולם עומד בלקר׳ת פ׳ שלח בד״ה
 אני אלקיכם אשר אשר הוצאתי אתכם מאמ״צ
 דרוש השני פ״ד. ובשה״ש בד״ה לבבתני אחותי
 כלה פ״ג. ובת״א פ׳ בשלח סד״ה אז ישיר משה

 ובנ״י״ - אוה״ת ויקרא־ד ע׳ א׳נט.
 תפלה בלא כוונה כגוף בלא נשמה: טור פטדה הל׳
 שבת סרמ״ג סק״ה בשם חז״ל. סידור ר״י עמדין
 סולם בית א־ל ד״ה מחשבה(ו, ב) בשם הראשונים.
 ישועות משיחו - אברבנאל יב, א. אברבנאל

 ומדרש שמואל לאבות פ״ב, מי״ג. של״ה רמט, ב.
 סש״ב פל״ח וש״נ [ל״מ]. [כ].

 הקול מעורר הכוונה: ב״י הל׳ תפלה ססק״א. ראה
 של״ה פב, ב. שו״ע אדה׳׳ז תאו״ח סס״א, ס״ה.
 סק״א, ס״ג. מאמרי אדה״ז - הקצרים ע׳ תקלח.

 אוה״וז וארא ע׳ קעו.
 היא במקום הקרבנוח: ראה ברכות כו, א.

 כו,א
 וברעותא דלבא כנזכר בזהר: ראה ח״ג לט, א. פח, ב.

 קעז,ב.
 סור מרע ועשה טוב: תהלים לד, טו.

. ג  אלקי אברהם: בראשית כח \
 שהוא בחי׳ מרכבה: ראה ב״ר פמ״ז, ו. פפ״ב, ו. זח״ג

 רנז, ב.
 אין מלך בלא עם: עמה״מ שער שעשועי המלך רפ״א.
 ם׳ החיים פ׳ גאולה פ״ב. בחיי וישב לח, ל. הנסמן

 לעיל יד, ב.
 כמ״ש במ״א: ראה תניא ח״ב פ״ז. לקו״ת ראה לב, ב.

 בנים למקום: אבות ג, יד.
 ברא כרעא דאבוה: יונת אלם רפ״ב. וראה יבמות ג, א
 תוד״ה מקמי. הנסמן במאמרי אדה״ז - פרשיות

 לעי שדמ.
 כשם שא״א לעולם: תענית ג, ב. נתבאר בארוכה
 במים רבים תרל״ו פרק קה וזילד. וראה גם

 באוה״ת בראשית־ג דף תקנז, ב.
 בד״ה ויאמר משה אכלוהו היום: תר׳א בשלח םה, ב.
 ושם מבאר כי רוחות הם ו״ק צפון ודרום בו׳ שהם
 עיקר העולם שזהו גבול המקום ואם לא הרוחות לא
 הי׳ בחי׳ מקום כלל, כך א״א לעולם בלא ישראל
 שהרי המשכת אור א״ם להיות מתלבש בבחינת

 מקום הוא ע״י ישראל שהם הממשיכים, ע״ש.
 מחדש בטובו בכי״ט: ברכת יוצר.
 וכברייתו של עולם: שבת עז, ב.

 וה היום תחלת מעשיך: תפלת מוסף דר״ה.
 בר״ה נברא העולם: ר״ה י, ב. וראה ר״ן שם טז, א.

 אגה״ק סי׳ יד.

 בד״ה בשעה שהקדימו: לקו״ת במדבר יב, ג ״וא״כ
 למה זה ירדה הנשמה כל כד להתלבש בגוף גשמי
 בשביל קיום מצות מעשיות ומה יתרון לה בכל

 עמלה״.
 כי היא אש אוכלה הוא: דברים ד, כד.

. ויסודו: השוה תניא רפי״ט. . ק ל ת ס ה  טבע האש ל
. שמים נעשו: תהלים לג, ו. . ׳  דבר ה

 בעשרה מאמרות: אבות ה, א.
. יהי רקיע: בראשית א, ג־ו. . ר ו  יהי א

 הלא כה דברי כאש: ירמי׳ כג, כט.

 ומבשרי אחוה אלו־ה: איוב יט, כו.
 באדם הדבור הוא מיסוד האש: מובא בביאה״ז להצ״צ
 כרך־ב ע׳ תתפב ושם מציין גם לתו״א בד״ה כי

 אברהם לא ידענו.
. יסוד האש: השוה תניא פ״ג. . ב ל ה  ו

 הבל הלב להב: ועל״ק ר״פ קדושים רפ״ב (כט, ג)
 ובבמדבר ד״ה וארשתיך רפ״ד (ח, ד) והוא מת״ז
 תכ״א(מט, ב). וסוף ת״ז מזהר חדש קעו, ב [תז״ח

 קיז,ב][כ].
 כולם בחכמה עשית: תהלים קד, כד.

 לעולם ה׳ דברך: תהלים קיט, פט, וראה שער
 היחוה׳׳א רפ״א. אגה״ק םכ״ה(תניא קלח, ב).

 במדרש תהלים: על״ק קדושים כט, ד [p. בםה״מ
 אתהלך ע׳ קה בשם חז״ל. וראה בלקו״ש־כה ע׳ 331

 הערה 29. והנסמן בליקוט פי׳ לשעהיוה״א שם.
 כי חפץ חסד הוא: מיכה ז, יח. וראה ע״ח שער דרושי

 הנקודות םפ״ו.
 וירא פניג גבי והי פקד את שרה: ״לעולם ה׳ דברך
 נצב בשמים הא בארץ לא, אלא מה שאמרת
 לאברהם בשמים, למועד אשוב אליך כעת חי׳ מ׳״

- אוה״ת יהל אור ע״פ לעולם ע׳ תסו.
 תצור. ר״פ ל״ח: ״ע״פ וזה הדבר אשר תעשה להם
. הה״ד לעולם ה׳ דברך נצב בשמים, אמר  לקדש.
 דוד כשם שאתה אמת שנאמר וה׳ אלקים אמת כך
 דברך אמת שנאמר לעולם ה׳ דברך נצב כו׳ אף
 דבר שדברת לקדש את אהרן ואת בניו קיים
 לעולם בו׳ והקשה בידי משה שם םק״ג מאי קמ״ל
 מהכ״ת שלא יקיים הקב״ה דבורו ח״ו״ - אוה״ת

 יהל אור ע״פ לעולם ע׳ תסו.
 ותוך פרשה הנ״ל: ״וכי אין דבורו של הקב״ה נצב
 בארץ אלא בשמים, אמר חזקי׳ בר חייא מפני
 שהבטיח הקב״ה דבר בשמים ואחר רד״ו שנים
 באה ההבטחה שהבטיח הקב״ה את הצדיק כוי״ -
 אוה״ת יהל אור ע״פ לעולם ע׳ תםז. וראה גם

 באוה״ת ויקהל ע׳ ביריב.
 אמור ר״פ כ״ט: בענין ר״ה. ראה יהל אור ע׳ תסח.

 במדבר פ״ב: ״הה״ד לעולם ה׳ דברך נצב בשמים
 מפני שהבטיח הקב״ה לאברהם ובאת אותה
 ההבטחה בשעה שיצאו ממצרים כוי, עד לפיכך
 הוא אומר והי׳ מספר בנ״י כחול הים הוי לעולם ה׳

 דברך נצב בשמים״ - יהל אור ע׳ תםח.
 כה,ד

 כל הנק׳ בשמי: ישעי׳ מג, ז.
 ואי! כבוד אלא תורה: אבות ו, ג.

 שיחי׳ לו דירה בתחתונים: מדרש תנחומא נשא פט״ז.
 לאשתעי מילין דהדיוטא: Vm קמט, ב. [כ].

 פי׳ מילין דכדי שאינן מערכו: מובא באוה״ת שמות־ז
 ע׳ ב׳תרצ.

 לית מחשבה תפיסא ביי: ת״ז בהקדמה(פתח אליהו).
 ומאפס ותהו נתשבו לו: ישעי׳ מ, יז.

 במא״א אות ה׳ ס״ל: ראה גם בביאה״ז לצ״צ־א ע׳
 רעח.
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 סד״ה ואשת כי תדור: לקמן פ׳ מטות פו, ד.
. עשב בשדך: דברים יא, יד. טו. . ם כ צ ר  ונתתי מטר א

 לאהבה את ה״א: שם יא, יג.
. משה: להעיר מזח״ג רלב, א. שם . ת ר ב ד  ששכינה מ
 ז, א. רסה פע׳׳א. שמר׳ר פ״ג, טו. ויק׳׳ר פב, ג.

 מכילתא שמות יח, יט.
 על״ק בואתחנן ג, ד וש׳׳נ [כ].

 שההודאה היא אליו ית׳: ראה אגה׳׳ק סי׳ טו.
 ודברי אשר שמתי בפיך: ישעי׳ נט, כא.

 אלו ואלו דברי א״ח: עירובין יג, ב. גיטין ו, ב.
 ירושלמי ברכות א, ז.

 אני המשנה המדברת בפיך: מגיד מישרים ר״פ
 ויקרא. ובכ״מ.

. מצות המלך: ראה תוספתא נגעים פ״ג, ז. . ת ו צ מ  ה
 ב״ב קנט, א גזירת מלך.

 בצלמנו כדמותנו: בראשית א, כו.
 והנה עסק התורה נקרא בצלמינו: וכ״ה בתו״א סח, ב.

 וראה באוה״ת בראשית־ג דף תקד, א.
ג ,  כז

 חרטומי מצרים: בראשית מא, ח.
 חכמה כח מה: זח״ג כח, א. לד, א.

 ע״פ בעלי במות ארנון: לקמן חקת סה, ב ואילך.
 ישראל שבחו״ל: ע״ז ח, א.

 געמ״ש — סד״ה ויהי בשלח פרעה: תו״א סא, ד.
 וראית את השמש: דברים ד, יט.
 ממגד תבואות שמש: שם לג, יג.

 אין לך עשב מלמטה: ב״ר פ״י, ו. השמטות לזח״א
 רנא, א. מו״נ ח״ב פ״י.

 אלא דקרו ליי: מנחות קי, א.
 שאין עוד מלבדו: דברים ד, לה.

 כבוד חכמים ינחלו: משלי ג, לה.
 ועשית בגדי קדש: שמות כח, ב.

 כך היא דרכה של תורה: אבות ו, ד.
 יפה שעה אחת: שם ד, ת.

 צעק לבס: איכה ב, יה.
 כחשיבה כאורה: תהלים קלט, יב.

 ולא נבוש: ברכת ק״ש של שחרית.
. אני מלא: ירמי׳ כג, כד. . ם  את השמי

 השמים — בד״ה מנורה והב: אולי הכוונה לפ׳

 בהעלותך לג, ג.
 כי לא יראני האדם וחי: שמות לג, כ.

 אבל בשעת מיתתו רואה: ע׳ ספרא ויקרא(פ״ב), ושם
 אי׳ אבל רואים במיתתן, ובילקוט (רמז תלא)
 ״בשעת מיתתך וכ״ה במד״ר (ספי״ד) ובמס׳ בלה
 רבתי(רפ״ג) אי׳ בוה״ל ״בחייהם אינם רואים אבל

 במיתתם רואים״, יעו״ש. [כ].
, כח.  את פניך ה׳ אבקש: תהלים מ

 וכמים הפנים: משלי כז, יט.
 וורקתי עליכם מים טהורים: יחזקאל לו, כה.

 אנת הוא ממלא כל שמהן: ת״ז בהקדמה (פתח
 אליהו).

 ראיתי איש חכם בעיניו: משלי כו, יב(ראית).
 מ,ד

 לך ה׳ הממלכה: דברי הימים־א כט, יא.
 ביוהכ״פ אסור כר: יומא פ״ח מ״א.

 התורה היא שמותיו של הקב״ה: נסמן לעיל כד, ד.
 אורייתא מחכמה נפקת: זח״ב פה, א. קנא, א.

 ממעמקים קראתיך הי: תהלים קל, א.
. בצנעה: תנחומא  שנתנו לוחות האחרונות ביוהכ־פ .

 חשא לא.
. לא יהי׳ לך: שמות כ, ב־ג. .  אנכי ה״א

 עונותיכם מבדילים: ישעי׳ נט, ב.

 ובירושלמי: פאה פ״א םוה״א. [כ].
 וכל חפצים לא ישוו בה: משלי ח, א.

 וכל חפציך לא ישוו בה: שם ג, טו.
 בד״ה וידבר אלקיס: לקו״ת במדבר טו, ד.

 כל העוסק בתורת עולה: מנחות קי, א. וראה לקמן
 במדבר ע, א. פ׳ חקת נז, א בהמ״מ. נתבאר

 בלקו״ש־יח ע׳ 413.
 בד״ה בשעה שהקדימו: לקו״ת במדבר יג, א ואילך.

 פז,א
. ודברת בס: דברים ו, ו-ז. . ה ל א  והיו הדברים ה

 כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשה: עפ״י ישעי׳ סב, ו.
 ודברת בס בד״ת כתיב: ברכות כא, א.

 אחד שהוא לבדו בשו״א וד״ר: ראה שם יג, ב. טוש״ע
 או״ח סס״א.

 ע״פ שיר השירים: אולי הכוונה ללקו״ת שה״ש א, א
 ואילך. ראה אוה״ת שה״ש־א ע׳ טז ואילך.

 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.
 דכולא קמי׳ כלא ממש חשיב: ראה זח״א יא, ב.

 בשכמליז: פסחים נו, א.
ת כ״ע: תהלים קמה, יג.  מלכותך מלכו

 יחיד חי העולמים מלך: ברכת ברוך שאמר.
 ואהבת את ה״א: דברים ו, ה.

 עוטה אור כשלמה: תהלים קד, ב.
 בד״ה ועשו להם ציציה: סידור שער הציצית ג, ד

 ואילך.
 בפ׳ תולדות קמ״ב ב׳. תרומה קס״ד: בפ׳ פנחס רמה,
 ב. וראה ביהל אור עה״פ ע׳ שצז. ויש לעיין למה

 ציין דוקא לזהר אלו.
 לבושי׳ כתלג חיוור:דניאל ז, ט.

 כי תחלת הויית השלג הוא מן המים: וכ״ה בסידור
 סג, ב. ובאוה״ת נ״ך-א ע׳ נו כתב ע״ז: ״מש״ש
 בסידור דהשלג הוא ממים אם שכ״כ בלקו״ת בד׳׳ה
 כי ביום הזה יכפר, אך אינו מוכרח לפמ״ש במשנה
 רפ״ז דמקוואות שמהשלג יכול לעשות מקוה
 בתחלה ומהקרח לפ״ד הרמב״ם אינו כן, י״ל זהו
 לפי שהקרח נתהווה ממים על כן הוא רק מעלין
 ולא פוסלין, והשלג שאין התהוותו ממים ע״כ
 עושיו ממנו מקוה מיהו שאר פוסקים אין מחלקים

 ביניהם״. מובא בסה״מ תער״ב ח״ב ע׳ תתקנז.
 חכים ולא בחכמה ידיעה: ז״ח יתרו לד, ד. ת״ז

 בהקדמה(יז, ב).
 חכמה בראש זחכמה בסזף: זח״א כו, ב [ודאה עקב

 טו,ב].[ב].
 שער רישי׳ כעמר נקא: (המשך הכתוב) דניאל ז, ט.

 קווצותיו תלתלים: שה״ש ה, יא.
 תלי תלים של הלכות: עירובין כא, ב. מנחות כט, ב.

 וערש״י שה״ש סי׳ ה, יד [טז] עזה׳׳פ. [כ].
: . לא שייך ערך כלל  שהן המשכות מבחי׳ שערות .

 מובא בד״ה כי תשא תרליח סעי׳ ז.
 נפלאותיך ומחשבותיך אלינו: תהלים מ, ו.

 מעמ״ש מוה ע״פ ויהי מקץ): תו״א לא, ד. בתרל״ח
 שם מציין גם מלקו״ת שה״ש מ, ב.

 סלסלה ותרוממך: משלי ד, ח. קטע מכאן מובא
 באוה״ת חקת ע׳ תתכו.

 כמארו״ל לא ידעו רבנן: בר״ה כו, ב. [ובר״ח שם]. [ב].
ב ,  כז

. מקור התורה שהתורה היא רק . ׳ י ש י  לבוד׳ שער ר
 בחי׳ לבוש עוטה אור כשלמה: ראה אוה״ת וארא ע׳

 קסג.
 ע״פ הנותן שלג כצמר: סידור סג, ד.

 מוטב דלידייני׳: חגיגה טו, ב.
 ולית מחשבה תפיםא ביי: ראה ת״ז בהקדמה(יז, א).

 ובמקום שבע״ת: ברכות לד, ב. סנהדרין צט, א.
 לקו״ש חייד ע׳ 361.

 ושמתיך בנקרת הצור: שמות לג, כב.
ת: ו  מבחי׳ צור עליון מקור ושרש כל שרשי התהו
 מובא בד״ה החכמה תעוז - תרס״ג ע׳ קיח. ושם
 מביא בשם הרמב״ם שמפרש צור דקאי על הבורא

 ית׳ ופי׳ צור הוא שורש כל דבר והתחלתו כוי.
 הביטו אל צור חוצבחם: ישעי׳ נא, א.

 ונק׳ צור כמו למשל צור החלמיש: מובא ביהל אור ע׳
 תקנח.

 סדיה והי׳ מספר בנ״י: לקו״ת במדבר ו, ב.
 כחן של בעיית שמגיעים עד בחי׳ הצור: ראה דרמ״צ
 מצות וידוי• תשובה. וראה לקו״ש ח״ז ע׳ 25 שציין
 לתו״א ק, ב בפורים ע״י המס״נ הגיעו לעצמות א״ם

 נ״ה שלמעלה משם הוי׳, ע״ש.

 ר״א בן דורדיא שבכה: ע״ז יז, א.
 הנה מקום אתי: שמות לג, כא.

 הצדיקים שנהנין מזיו: ראה ברכות יז, א.
 השיבנו ה׳ אליך: איכה ה, כא.
 כי חפץ חסד הוא: מיכה ז, יח.

 לא יהי׳ לך עוד השמש: ישעי׳ ס, יט.
 יכפר עליכם סתם: ולא אמר מי הוא המכפר. ראה

 ד״ה שובה ישראל תשל״ז(סה״מ מלוקט־ד ע׳ טו).
 גו,ד

 תרי״ג מצות: מכות כג, ב.
 וי דרבנן: לקו״ש חכ״א ע׳ 401.

. תר״ך עמודי אור: ראה פרדס . ן נ ב ר . ז• ד . ג ״ י ר  ת
 ש״ח, פ״ג. הנסמן במאמרי אדה״ז־פרשיות לע׳

 שלח.
 כי ביום הזה יכפר: מאמר זה משנת תק״ע - ראה
 רשימת המאמרים שבסה״מ תקס״ט ע׳ שמב.
 במאמרי אדהאמ״צ ויקרא־ב ע׳ תפד מאמר זה

 וביאורו באריכות.
 קיצור באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תקסו.

 כי ביום הזה יכפר: ויקרא טז, ל.
 את השמים ואת הארץ אני מלא: ירמי׳ כג, כד.

 וראית את אחורי: שמות לג, כג.
 יאר ה׳ פניו אליך: במדבר ו, כה.

 ואוהב את יעקב: מלאכי א, ב.
 כי מחה אמחה: שמות יז, יד.

 כמאן דשדי בחר כחפוי: ראה תניא פכ״ב.
 כי פנו אלי ערף: ירמי׳ ב, כז.

 בשמחח ובטוב לבב מרוב כל: דברים כח, מז.
 ע״פ שובה ישראל: לקו״ת ש״ש סו, ב. ובאוה״ת
 ויקראיב ע׳ תקסו מוסיף על ציון זה ״ועמ״ש בד״ה
 ואהי׳ אצלו אמון פ״ב [לקו״ת במדבר יה] בענין
 פנים בפנים דבר הי. ועמ״ש בד״ה כי ההרים ימושו
 פ״א ושם פ״ב [לקו״ת תצא מ, ג] פי׳ שיש החזרת
 פב״פ ע״י תומ׳׳צ, וע׳ בד״ה כי תצא דרוש השני
 פ״ג [לקו״ת תצא לו, ב] בענין בקשו פני את פניך

 ה׳ אבקש״ ע״ש.
 ישר יחזו פנימו: תהלים יא, ז.

 סד״ה כי תשמע בקול: לקו״ת ראה כג, ד.
 גדול תלמוד שמביא לידי מעשה: קידושין מ, ב.

 מכלל שהמעשה הוא העיקר: ראה הל׳ ת״ת לאדה״ז
 פ״ד ה״ג. םה״מ תרכ׳׳ט ע׳ יט.

 הלומד שלא לעשות: ירושלמי ברכות פ״א, ה״ה.
 וע׳ כלה רבתי(פ״ה) דנ״ד ריש ג׳ [בש״ס ראם].
 ירוש׳ שבת פ״א ה׳׳ב. תנחומא עקב סי׳ ו. ושם תבא
 בסוף ויק״ר פל״ה, [ז]. ובירוש׳ ברכות (פ״א ה׳׳ב).
 ותי׳ מוטב למתא] בהציונים ורק בהקדמת הרח״ו

 ז״ל לס׳ ע״ח אי׳ ״מוטב״, יעו״ש. [כ].



 מראי אחרי מקומות לט

 שנמשך מעולם האחדות: ראה לקו״ש־טו ע׳ 25
 הערה 43.

 ענין קרבן קין: ראה לקו״ש חט״ו ע׳ 25.
 ויבא קין מפרי האדמה: בראשית ד, ג. ראה ביאה״ו
 להצ״צ־א ע׳ רצה. אוה״ת נ״ך־ב ע׳ א׳מג. שה״ש־א

 ע׳ קטב.
 וארדל ורע פשתן הי׳: בלקו״ש חט״ו ע׳ 20 מציין:
 תיב״ע עה״פ. פדד״א, פכ״א. תנחומא בראשית ט.
 זח״ג פז, רע״א. ת״ז תנ׳׳ט (קיב, א). וברא״ם [ועז״׳ז
 בתוד״ה הא בכובא ב״מ כה, א. תוס׳ רבינו פרץ
 תום׳ הרא׳׳ש ושטמ״ק שם] הביאו בשש הב״ר, אבל
 בב״ר לפנינו(פכ״ב, ה) ליתא. וראה יפה תואר שם.
 ולכן הי׳ הכה׳׳ג צ׳׳ל לבוש: מכאן מובא באוה״ת

 סוכות ע׳ א׳תשיז.
 בעבודת היום: במאמרי אדה״א דברים־ג ע׳ א׳קלט
 מבאר מעשה הקטרת בבגדי לבן. עטרת ראש לז,

 ב.
נסלח גו׳: במדבר טו, כו. באוה״ת סוכות ע׳ א׳תשיז  ו
 מוסיף,שמשם הוא מקור הסליחה, ואז צ״ל מלובש

 בבגדי בד דוקא שהם באים ונמשכים משם״.
 הוי׳ בדד ינחנו: דברים לב, יב.

 סד״ה וארא אל אברהם: תו״א נו, א.
 מ״ש במ״א גבי עד הגל: אולי הכוונה לסידור דף דש,
 ד דשם מבאר ענין לבן העליון. וד״ה זה מצויין גם
 באוה״ת נ״ך־ב ע׳ א׳מג ושם הכוונה להדרוש

 שבסידור.
 משא״כ שאר הגוונים שהם צבע שצובעים בו אדום
 ירוק: ״יש דברים שנולדו בגוון אדום או ירוק כמו
 חוט השני שנתהווה בגוון אדום או הדם שהוויתו
 במראה אדום או הזהב שהורתו במראה ירוק, וגם
 אם יחתוך אותו לחלקים קטנים ביותר ימצא בכולן
 גוון האדום או הירוק להיותן טבעיים בתחלת
 הוויתן ותולדותן וא״כ לכאורה אין הפרש כלל בין
 מראה אדום למראה לבן בזה, אך מ״מ יש הפרש
 גדול כי הגם שהאדמימות של הדם נולד עם הדם
 מתחלת הוויתו, מ״מ אין האדמימות עיקר מהות
 עצם הדם רק שנולד עמו יחד, אבל הוא דבר נוסף
 על עצמו, וגם שנכנס בתוך כל חלקי הקטנים
 בטבע התולדה מ״מ הוא דבר נוסף על כל החלקים
. משא״כ מראה צמר כבש לבן אינו נק׳ מראה . 
. כי הלבנונית  וגוון להיות נוסף על עצם הצמר .
 אינו דבר בפ״ע״ - מאמרי אדה״א ויקרא־ב ע׳
 תקטו. וראה גם סה״מ תקס״ג־ב ע׳ תקלג. סה״מ

 תדס״ו ע׳ שעג ואילך.
 וראה בארוכה בעטרת ראש שער יוהכ״פ ע׳ 64
 ושם מבאר שבמראה אדום יש כמה רבוי מזיגות
 הרכבות שנוטים למראה אחרת כמו מראה הזהב
 שהוא אדום ונוטה לירוק וכוי, אבל במראה לבן לא

 ימצא בו הרכבות שינוי אופנים ע״ש.
 גוון לבן שהוא עצמי: ראה תו״א כד, ב. אוה״ת

 דרושים לסוכות ע׳ א׳תשיז. לקו״ש ח״ט ע׳ 17.
 זיתגלה עצם הלבנזנית: באוה״ת סוכות ע׳ א׳תשיז
 נוסף ביאור ״שיש בו מכבר ע״י שמסירים את דבר

 המחשיך ע״י כיבוס וזריחת החמה כידוע״.
 לאו מכל מדות אלין: ת״ז בהקדמה.

 בלי מה בלי מהות: ספר יצירה פ״א מ״ב.
. כנודע: ראה אגה״ק סי׳ כ. . ר ו א מ  שהאור מעיו ה

 וכלים מכלים שונים: אסתר א, ז.
 ע״פ אס בחקתי הלכו: לקמן בחוקתי מה, א ואילד.

 דלכאורה זהו קרוב להפרש המבואר כאן: ראה בד״ה
 כי ישאלר בנר תשל״ח (םה״מ מלוקטיד ע׳ ריח)

 הערה 20.

 סדורה מקודם לזמן ר׳ יוסי בן דורו של ר׳ שמעון,
 וכדמוכח מדברי ר״י(סוף כלים): אשריך כלים כוי.

 ונגעים (והראשון דל׳ המורגל בש״ם ״נגעים
 ואהלות״ נקט. וגם לאהלות כוונתו, ואטו כי רוכלא
 לתל וליחשוב) - שהוא לימוד קשה ביותר.
 וכדמשמע בב״מ(נט, א). ועייג״כ חגיגה(יא, א. יד,

 א) סנה׳(פז, א).
 זבעוקצי! - מסכת שלימודה אינו מצוי.
 וכדמשמע בהוריות(יג, ב). ועייג״כ ברכות(כ, א),

 ועצ״ע בכ״ז(ממכתב כ״ק אדמו״ר).
 והי׳ פטור מן התפלה: שבת יא, א.
 ה׳ מלך גאות לבש: תהלים צג, א.

 כי שמש ומגן ה״א: שם פד, יב.
 בד״ה יונתי בחגוי: לקו״ת שה״ש יז, ב. בלקו״ת שם
 מציין גם לשני המקומות שבתו״א דלקמן, אבל
 מקודם מוסיף ״ועמ״ש בד״ה תקעו בחדש שופר
 [לקו״ת ר״ה נג, ד] מענין ה׳ מלך גאות לבש כו׳
 שבחי׳ מלכות נקרא לבוש ושההמשכה להיות מלך
 העולם הוא ע׳׳י המצות בו׳ וע׳ מזה בד״ה בשעה
 שהקדימו ישראל נעשה לנשמע גבי עושי דברו

 כו׳״.
ונתי—סד״ה ועשית בגדי קדש: תו״א פב, ד.  י

 ובד״ה יביאו לבוש מלכות: תו״א צ, ג.
 שהמצות הן מבחי׳ גולגלתא: זח״ג קכט, א.

 ותורתך בתוך מעי: תהלים מ, ט,
 באגה״ק בד״ה איהו וחיוהי: סי׳ כ דף קלא, א.

 בד״ה מזמור שיר חנוכה הבית: לקו״ת ברכה צח, ד.

 כח,ב
 אם כבנים אם כעבדים: פיוט היום הרת במוסף דר״ה.

 הקנאה והתאוה והכבוד: אבות פ״ד, מכ״א.
 וכבוד חכמים ינחלו: משלי סום״י ג. [כ].

 מפני שיבה תקום: ויקרא יט, לב.
 אמרז״ל מי שיש בו גסות הרוח: סוטה ד, ב. [כ].

. הרי הרע עצמו מתהפך לטוב:  אס למחר מתפלל .
 במאמרי אדה״א ויקרא־ב ע׳ תקיא מקשה ״איך
 יוכל להיות ההתהפכות בשני אופנים הפכיים, כי
 אחר שנתהפך הטוב לרע איך יוכל אח״כ להתהפך
 הרע לטוב, וכן להיפר אחר שהתפלל בכח האכילה
 ההיא איר יזין לו המאכל״, ומפרש ״משום דפנימי׳
 הטוב כשגובר ונכלל בו בחי׳ חיצוניות הרע
 ומתהפר כולו לטוב וכשחיצוניות הרע גובר יכלל
. כשמתברר  בו בחי׳ הפנימיות ונעשה כולו רע .
 ונופל החלק הרע ונבדל בפ״ע וחלק הטוב [הוא]

 בפ״ע״ ע״ש.
 ואת רוח הטומאה אעביר: זכרי׳ יג, ב.

 כי תעביר ממשלת ודון: תפלת ימים נוראים.
 יותכ״פ עליית המל׳: פע׳׳ח שער יוה״כ ספ״א. לקמן
 שבת שובה סה, ד. מאמרי אדהאמ״צ דברים־ג ע׳

 א׳קה. ועוד.
 ביוהכ״פ רק ששה: מגילה פ״ג מ״א. פוסקים בהל׳

 יו״כ.
 בחי׳ שביעית עלתה למעלה: ראה לקמן פ׳ מסעי צ,

 ג. וראה אוה״ת פ׳ אחרי ע׳ פט.
. כי ביום הוה יכפר: מאמר משנת תק״ע -  ביאור .
 ראה רשימת המאמרים בסה״מ תקס״ט ע׳ שמג.
 במאמרי אדה״א ויקרא־ב ע׳ תקטו שמיוסד על זה

 המאמר.
 שעבודת יוהכ״פ בבגדי לבן: יומא לב, ב. ועוד.

 כתנת בד קדש: ויקרא טז, ד.
 כח,ג

 כמו חטים ודגן: ההפרש מבואר בביאה״ז להצ״צ־א
 ע׳ דצד.

 כי לוחות אחרונות נתנו בצנעה: ראה לקמן פ׳ מסעי
 צ, א.

 ביאור הדברים בעני! לטהר: מאמר דשנת תק״ע.

 ראה רשימת המאמרים בסה״מ תקס״ט ע׳ שמב.
 דאה סיז־וד פג, ב.

 ראה להלן בהוספות להערות וציונים השוואות
 לד״ה זה. ובאוה״ת ויקרא־ד ע׳ אינה. ביאור ארור
 מאדה״א מיוסד על מאמר זה במאמרי אדה״א

 ויקרא־ב ע׳ תצא.
 חיי צער תחיי: אבות ו, ד.

 שהי״ג ת״ד: ראה אוה״ת נ׳ך־א ע׳ נז.
. כתר אריך נחשב מעולם א״ס:  הרמ״ז ר״פ אמור .
 ראה גם להלן שה״ש כג, א. אוה״ת פ׳ נצבים ע׳

 א׳רעד.
. פ״א: פ״ב(ספ״ג). ע׳ [ע״ח] ש׳ דרושי הצלם . ח י ע  פ

 דרוש ב׳ [כללים של חו״ג] כלל ט״ז. [כ].
 בע״ח שער א״א פ״ז: בדפוס שקלאוו תק״ם. צ״ל
 (רפ״ו). [כ]. מובא באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תקצא.

 המשך תער״ב ח״ב ע׳ תתקסא.
 כמו שלג שתחלת הווייתו ממיס: נסמן לעיל כז, א.

 כח,א
 מעלה עליו הפסוק כאילו הקריב: מנחות בסופה.

 חכמה בראש חכמה בסוף: זח״א בו, ב. זח״ג רלח,
 סע״א. מובא בדא״ח בכמה מקומות בשם ספר
 יצירה. ראה סידור שער בהמ״ז קיב, סע״ב. ובכ״מ.

 נתבאר במאמרי אדה״א ויקרא־ב ס״ע תצה.
 למים בחי׳ חכמה: ראה פרדס שער ערכי הכינויים

 בערכו.
. מגיד דבריו ליעקב: . ישב רוחו .  משליך קרחו .

 תחלים קמז, יז־יט.
 מגבורות גשמים: תענית בתחלתה.

. מבול: ראה ב״ב טז, א. . ת ו ק ל ח ת . ה . ם י מ ש  ג
: תענית ז, א. [כ]. ך ו מ  מיס יורדים מגבות מ

 ע״פ הנותן שלג כצמר: בסידור עם דא״ח סג, ב.
 םה״מ תקס״ז ע׳ קכח.

 וכל עסק רשב״י: ראה לקו״ש ח״ז ע׳ 343 בהע׳ התנא
 הגדול. אגה׳׳ק סכ״ו קמג, א.

 וכל עסק הרשב״י הי׳ בנגלה: ראה לקו״ש חכ״ב ע׳
.328 

 כ״ד קושיות וכ״ד פירוקים: שבת לג, ב.
 וגס — בכל פרק: ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהערות

 וציונים לעיל יט, א.
 לכאורה, כמה פרקים ישנם שלא נזכר בהם -
 זמ׳א הכוונה לאו דוקא במשנה, כ״א גם בתוספתא

 וגמרא.
 ומה שלא נזכר ר״ש בכל פרק שבמס׳ תמיד
 מדות קנים, אין למדים מן הכללות ואפילו במקום
 שנאמר בהם חוץ. ואם יחסרוז מפרקי הש״ס

 פרקים אחדים - בכ״ז ראית הלקו״ת חזקה היא.
 ועוד: בלקו״ת מדבר עד״ז שעסק ר״ש בנגלה
 בקושיות ופירוקים כו׳ ומס׳ הנ״ל אין ענינם
 הלכות, כי אם מדות בנ״א וכיו״ב, שלכן לכמה
 מפרשים אין אבות נכנפת במנין םמ״ך מסכתות
 הש״ס. וכו תמיד ומדות - אינם אלא פיפור כר
 וכמ״ש בהקדמת פיה״מ. (ועפ״ז מתורץ ג״כ שלא
 יחלוק הסמ״ג שמונה ס״ג מס׳ על שהש״ר (ו, ט)

 שמונה ס׳ מם׳ של הלכות).
 ומה שמוסיף שנזכר ר״ש ואפילו ״בכלים
 ובנגעים ובעוקציף - במה נשתנו מס׳ אלו, אשר,
 לכאורה, בהם לא הי׳ צ״ל נזכר ר״ש, ומחדש

 דאפילו בהם נזכר.
 י״ל דהחיודש בכלים הוא, כי היא כבר היתד,
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 בפרד״ס שער כ״ד: לכאורה צ״ל כה. ובן ולמה
 בקונטרס ב׳ אייר תשמי׳ט. וכ׳׳ה בדרך מצותיך.

. זהו כנגד ג׳ . דמ״ש שלש שנים .  כמ״ש בפרדס .
 קליפות הטמאות: בלקו״ש־ז ע׳ 235 הערה 7 העיר
 ע״ז: ״כי מצד זה שהם כנגד ג׳ עולמות בי׳׳ע
 (ובענין הספירות - בחי׳ נה״י(לקו״ת שם [כאן])) -
 איז טעם שיהיו אסורים. ועפ״ז מקשר בלקו׳׳ת שם
 [כאן] מ״ש הרמ״ז(לזח׳׳א צז, סע״ב) שבג׳ שנים
 הראשונים מקבלת מל׳ מבחי׳ נה״י (ובענין

 העולמות ג׳ עולמות בי״ע) עם פירוש הפרדס״.
 ערלים לא יאכל: ויקרא יט,כג.

. שמקבלת מתפארת: . י ״ ה נ  ג׳ שני ערלה בקבלתה מ
 ״בלק״ת פ׳ קדושים . . ההפרש בין כשהדבור
 העליון מקבל רק מנה״י דז״א ובין כשמקבלת
 מת״ת שזהו ענין שלש שנים יהי׳ לכם ערלים
 כשמקבל מנה׳׳י יש יניקה לק״נ גקה״ט, משא״כ
 כשמקבלת מת״ת זהו״ע ובשנה הרביעית יהי׳ כל

 פריו״ - אוה״ת שמות ע׳ לו.
 זכר חסדו: תהלים צח, ג.

 ומבשרי אחזה: איוב יט, כו.
. דרך הקנה: וע׳ לעיל ר״פ אחרי 3כה, . צא ו  מהקול הי

 ג] וש״נ. [כ].
 פט,ד

 כלל בד״ה תקעו בחודש שופר: לקמן ר״ה נד, ג.
 תשישות כח כנקבה: רש״י במדבר (יא, טו). ושם

 דברים(ה, כד). [כ].
 לעולם ה׳ דברך נצב: תהלים קיט, פט.

 יהי רקיע: בראשית א, ו.
. השמים: ע״ל ר״פ אחרי כה, . ך ו ת . ב . ב צ  יהי רקיע נ
 ג [כ]. ושם נעתק לשון המדרש תהלים. ובארוכה

 ראה בליקוט פי׳ לתניא שם.
 ועיי! בפרדס ערך גבול: ראה לקמן מסעי צד, ב. עקב

 טז, ב. באוה״ת נ״ך-א ע׳ שלה.
 וז״ש באד״ר דנשא דך קמ״א ע״ב: ״תאנא אתפשט האי
 תפארת מטבורא דליבא ונקיב ואתעבר בגיסא
 אחרא ותקץ פרצופא דנוק׳ עד טבורא ומטיבורא
 שארי ובטיבורא שלים כוי״ - אוה״ת ויקרא־א ע׳

 קלו.
 ובע״ח שער הכללים פ״י: ״ע׳ במא״א אות נ׳ סעי׳ לג
 נקבה נק׳ המל׳ כו׳ ובי״נ שם שהביא ממ״ש בע״ח
 שער הכללים פ״י ואז נתחבר נקב זה עם ה׳ תתאה
 ונעשית נקבה באחורי ז״א וכותל אחד יש לשתיהן

 כו׳״ - אוה״ת ויקרא־א ע׳ קלז ע״ש.
 שער ל״ג פ״ב ובשער ל״ד: בדפוס שקלאוו תק״ס.

 של״ד פ״ב ושי ל״ה לפנינו. [כ].
 מילין דהדיוטא: ע׳ בסידור אדמו״ר בד״ה הקל קול
 יעקב [יה, ד]. וע׳ זח״ג(קמט, ב) לאו אורחי׳ דמלכא

 יעו״ש [כ]. נתבאר בארוכה לעיל פ׳ אחרי כה, ד.
 בריח התיכון המבריח: שמות כו, כח.

 ולכבודי בראתיו: ישעי׳ מג, ז.
 ופי׳ בשל״ה דל״ט ע״כ: לשון השל״ה עם הגהות

 באוה״ת נ״ך־א ע׳ רמ.
 אתה הראת לדעת: דברים ד, לה.

 וידעו מצרים כי אני הי: שמות יד, ד־יח.
 ואולם חי אני: במדבר יד, כא.

 ה׳ ימלוך לעולם ועד: שמות טו, יח.
 נתאוה הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים: תנחומא

 נשא טז.
 על״ק ח׳ במדבר ע, ג וש״נ. [כ].

 ונגלה כבוד ה׳: ישעי׳ מ, ה.
 מוליך לימין משה: ישעי׳ סג, יב.

 לעשות לך שם תפארת: שם םג, יד.

 קדושים
 פט,א

 וכי תבואו: ראה הערת כ״ק אדמו״ר לעיל בהערות
 וציונים יט, א.

 באוה״ת קדושים ע׳ קלו. קמג, כרר־ד ע׳ א׳עא
 הערות.

 ד״ה קדושים תהיו דתקס״ב ושם פי׳ שמקודם
 ירידתם הי׳ בבחי׳ צדיקים וע״י ירידתם בגוף נעשו
 בחי׳ בע״ת, ובמקום שבע״ת עומדין כוי, וזהו בענין
 המים שע״י עברם בעפר הארץ נעשים מ״ח אלא
 שלזה צ״ל חפירה וכרי׳, והיינו ע״י תומ״צ, הובא

 באור התורה פ׳ וישב(רנד, ב). [כ].
. כל פריו קדש הילולים:  וכי תבאו אל הארץ ונטעתם.

 ויקרא יט, כג־כד.
 כי טוב העץ למאכל: בראשית ג, ו.

 פט,ב
. לשמים: רש״י ויקרא שם. . ם י ל ו ל  ודבר וה ה

 ששם עלו שבטים: תהלים קכד, ד.
 מרומם על כל ברכה ותהלה: נחמי׳ ט, ה.

 ולו דומי׳ תהלה: ראה תהלים םה, ב.
 אך העניו ע״פ מ״ש ואתה קדוש: ראה לקו״ש ח״ז ע׳
 135 הערה 9 שהפירוש כאן כנראה מיוסד על
 פירוש הבעש״ט הנדפס בסה״מ אידיש ע׳ 138.

 וראה שם ביאור בארוכה.
ת ישראל: תהלים כב, ד.  ואתה קדוש יושב תהלו

 פט,ג
 להמשיך גילוי מדותיו ית׳: ראה בד״ה באתי לגני

 תשכ״ט(סה״מ מלוקט־ג ע׳ מח) הערה 67.
 לאו מכל אינו! מדות: ת״ז בהקדמה.

 ע״פ ואני נתתי לך שכם אחד: תו״א קב, א ואילך. ראה
 סה״מ מלוקט ת״ג ע׳ מח בהערה בשולי העמוד.

 בהלו נרו עלי ראשי: איוב כט, ג.
 מובא בד״ה באתי לגני תשכ״ט (נדפס בקונטרס
 יו״ד שבט תשמ״ט) סעי׳ ט ושם בהערה 69 העיר:
 ״והא דמשמע בלקו״ת שגם ההמשכה עצמה
 נמשכת ע״י תהלות ישראל - אף שלכאורה אין
 שייך שהעבודה דתהלות ישראל מגעת לדרגת
 אתה קדוש . . יש לומר, שהענין ד״אתה קדוש״
 שבלקו״ת הוא אוא״ס כמו שיש לו איזו שייכות
 לספירות [כמובן גם מזה שהתחלות שבלקו״ת שם
 היא ״קריאת שמותיו ית׳״ השייכים למדות
 פרטיות], ובהמשכה זו שייר לומר שנמשכת ע״י
 תהלות ישראל משא״כ בנוגע המשכת העצמות״

 ע״ש.
 ששם עלו שבטים: תהלות קכד, ד.

 ברוך ה׳ מן העולם ועד העולם: תהלים קו, מח.
 מעלמא דאתכסיא לעלמא דאתגליא: זח״א (קנח,
 רע״ב. יח, א. קנב, א). וזח״ב (כט, ב). ובריש ת״ז

 [ס״ע](א, ריש בי). [כ].
 להמשיך — בד״ה אלה פקודי: לעיל ד, א.

 סעיף ב: למה שמבואר כאן ראה ד״ה השמים כסאי -
 תשל״ו(נדפס בקונטרס ב׳ אייר תשמ״ט).

 בזח״ג ס״פ קדושים דפ״ז סע״א: נתבאר במאמרי
 אדה״ז אתהלר ע׳ ריג. ובאוה״ת ויקרא־א ע׳ קלח

 ואילה
. ואמנם אין וה מובן: הרמ״ז מובא . א ר י  והרמ״ז בפ׳ ו
 גם באוה״ת ויקרא־ד ע׳ איע ״וכן פי׳ הרמ״ז בפ׳
 וירא דצ״ז ע״ב ד״ה עת הזמיר הגיע, ושנה
 הרביעית נגד ת״ת, והענין כמ״ש בביאור דפ׳ זכור
 שנה״י בחי׳ אחוריים אתבפיא ושם יש מקום
 ליניקה החיצונים, וע״כ צ״ל וערלתם כו׳ לא יאכל

 ות״ת בחי׳ לב פנימית אתכפיא כו׳״ ע״ש.

 טפה זו מה תהא עליי: נדה טז, ב.
 ו עי׳ בלקו״ת פ׳ ויחי: להאריז״ל. בטעמי המצות שם.

. לבנים בלבד: ״ולכן באבל אסור  •ולכן לעני! אבל .
 גיהוץ רק בבגדים לבנים שע״י הגיהוץ נתגלה עצם
 המראה הלובן מהעלם אל הגילוי, משא״כ בשאר
 צבעים אין איסור הגיהוץ כי הם רק גוונים ולא

 עצם כמו גוון לכף - אוה״ת שה״ש־א ע׳ קםב.
ד , ח  פ

 אורייתא מחכמה נפקת: זח״ב קבא, א ועוד.
 ע״ח שכ״ב ספ״ו: צ״ל ספ״א לפננו שכ״ג. [כ].

 הנסתרות לה׳: דברים כח, כט.
 הנסתרות דהיינו י״ה: ע״ל ר״פ פקודי רפ״ב (ג, ב)

 וש״נ [כ],
 ואע״פ שהדיקנא היא נמשכה ממו״ס: במאמרי אדה״א
 ויקרא־ב ע׳ תפו מבאר הקושיא ״הלא בחי׳ הדיקנא
 גכוה למעלה מבחי׳ ה׳ אלקינו ואיך יהי׳ בחי׳ לבוש

 להם״. וראה שם ע׳ תקיט הקושיא בארוכה.
 הלבוש — עד״מ האותיות המלבישים את השכל: ראה
 ד״ה וספרתם תרם״ו ע׳ רטז דכאן משמע שגם
 האורות הן ע״י פרםא ושם מפרש באופן אחר,

 ע״ש,
 קטע מכאן בסה״מ תרל״ח ע׳ י.

 בשם הפע״ח: ע׳ ש׳ הסליחות(פ״ה). [כ].
 דלא קאיס אינש אדעתי׳ דרבי׳: ע״ז ה, ב. ראה לקו״ש

 ה״ח ע׳ 337.
 וידבר שלשת אלפים משל: מ״א ה, יב.
 משל — בד״ה הנה אברס: תו״א יא, ג.

ן לך: תר׳א יא, ג.  ר״פ ל
 ובד״ה והבדילה הפרוכת: תו״א יב, ד.

 ובפי מקץ: תו״א מג, ב.
 אחר עשרים שנה לפי שאז מאירים המוחין דגדלות:
 ראה במאמרי אדה״א ויקרא־ב ע׳ תקכד למה לא
 יצמחו גם בנער בן י״ב וי״ג שנה אם מוח חכמתו

 רבה,
 ולמכור בנכסי אביו: ב״ב קנו, א.

 שיתי׳ — וכמ״ש במ״א: על״ק ח׳ במדבר ב, א. [כ].
 ראה לקמן פ׳ מסעי צב, ד.

 הסריס אין לו זקן: יבמות פ, ב. ראה אוה״ת בראשית
 ה דף תתעט, ב ואילך בענין שאינו מוליד.

 נשים שדעתן קלות: שבת לג, ב. קידושין פ, ב. וראה
 לקו״ש חי״ז ע׳ 149 הערה 14.

 פט,א
 [ועמ״ש — בדיה זאת חנוכת המזבח: לקמן פ׳ נשא

 כט, ב.
 צדקת פורונו בישראל: שופטים ה, יא.

 משמיא מיהב יהבי: תענית כה, א.
 וכמ״ש בוחר פ׳ אמור דק״א אי: נעתק ביהל אור ע׳
 קלז. וראה גם לקמן פ׳ נשא כט, ג. ראה גם אוה״ת

 ויקרא־ג ע׳ תתקיח.
 בי עמך הסליחה: תהלים קל, ד.

 כי עמך מקור חיים: שם לו, י.
 במקום שבעלי תשובה: ברכות לד, כ. לקו״ש חי״ד ע׳
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 והם בגדי לבן שהוא גוון עצמי: ראה באוה״ת ויקרא־
 ב ע׳ תקכח שכתב שכאן משמע שלבן הוא בכתר.

 וכ״ה בתו״א כד, ב.
 עובר לסוחר: בראשית כג, טז.

כ  פט,
 ויעבור: שמות לד, ו.

 מחיתי כעב פשעיך: ישעי׳ מד, כב.
 כי גאה גאת: שמות טו, א. תו״א סג, ג.

 אתה הוא ה׳ לבדך: נחמי׳ ט, ו.



 מראי קדושים אמור מקומות מ

 ולזכרון בין עיניך: שמות יג, ט.
ת בשם הספרי: הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״א  מ״ש בהל׳ חי

 ס״ד. וראה בהנסמן לשם.
 כולך יפת רעיתי: שה״ש ד, ז.

 ועל דמות הכסא: יחזקאל, א, טו.
 ר״ע הי׳ דורש: מנחות כט, ב.

. חכמה: שבת לא, סע״א. . ם י ש ד  סדר ק
 סד״ה שחורה אני: לקו״ת שה״ש ז, ד.

 אמוד
 לא, א

 ונקדשתי: בשינויים בסה״מ תקס״ג ח״א ע׳ שנה.
 הגהות וקיצורים - באוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתלה.

 ראה מאמרי אדה״א ויקרא־ב ע׳ תרכא.
 ראה ד״ה דבר גו׳ קדושים תהיו, תקס״ב (נדפס
 במאמרי אדה״ז, תקס״ב.• סוף סהמ״צ להצ״צ)
 ובהביאורים שם. אוה״ת ויקרא (ע׳ קח). םהמ״צ

 להצ״צ מצות קידוש השם, מצות אמירת קדושה.
 בד״ה ונקדשתי תשכ״ה (סה״מ מלוקט־ד ע׳ רמה).

 נתבארו כמה ענינים מהמאמר והביאור.
 ונקדשתי בתוך בנ״י: ויקרא כב, לב.

 קדוש יהי׳ גדל פרע: במדבר ו, ה.
 שדפים עומדים ממעל לו: ישעי׳ ו, ב.

 כי עמך מקור חיים: תהלים לו, י.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.

 אתה הוא קודם שנבה״ע: נוסח תפלת השחר (עד
 שלא). של״ה ג, ב. ובהנסמן במאמרי אדה״ז־

 פרשיות לע׳ תקעב.
 אני ראשון ואני אחרון: ישעי׳ מד, ו.

 שחתיות המלובש בהראש נעלה יותר הרבה מחיות
 שבגוף: בלקו״ש חכ״ז ע׳ 382 מבאר במה שנתבאר
 בכ״מ אשר בהחיות אין הפרש כמו שהוא במוח או
 בצפורן שברגל, לפי שהחיות הוא עצמי וכו׳
 ובכמה מקומות ומהם בלקו״ת פ׳ אמור ד״ה
 ונקדשתי כתוב שהחיות המלובש בראש נעלה
 יותר על חיות הגוף וכוי. ״החילוק בין שני
 המקומות הנ״ל הוא שבהיות עצמו ישנו עצם
 החיות וגילוייו, ובעצם החיות הרי איו שייך לחלק
 ולומר, שהרגל הוא פחות חי מאשר הראש, משא״כ
 בגילויי החיות בכחות הנפש הרי כמה כהות לנפש
 והם תרי״ג במספר, וזה גופא הוכחה שאין זה עצם
 החיות, ומחולקים לפי האברים שבהם מתלבשים

 ועיין תניא פרק נא״ ע״ש עוד.
 לא,3

 גבוה מעל גבוה שומר: קהלת ה, ז.
 ולכבודי בראתיו:ישעי׳ מג, ז.
 והארץ הדום רגלי: שם סו, א.

 דשית ספיר! מקננין ביצירה: ת״ז ת״ו. ראה מאמרי
 אדה״ז - הקצרים ע׳ תקנב.

 היושבים ונהנין מזיו: ברכות יז, א.
 ובמדרש תלים: קג, ד. ראה אגה״ק סי׳ טו ובליקוט

 פי׳ שם.
 איהו תפיס בכולהו עלמין: זח״ג רע״מ רכה, א

 (בשינוי לשון). הובא בתניא שער היוה״א ספ״ז.
. עלמא דאתגליא: ע׳ זח״ג דכה, א ממכ״ע. . ע ״ כ מ  מ
 וע׳ זח״א יח, א. קנב, א. קנח ריש ע״ב עלמדא״ג,

 ע״ש. ןכ].
 ומבשרי אחזה אלו־ה: איוב יט, כו. ראה לקמן ואתחנן
 ד, א. מאמרי אדה״ז - הקצרים ע׳ רסד. מצות
 האמנת אלקות מה, א. ד״ה ה׳ לי כעוזרי תשי״ז

 סעי׳ ד(נדפס בסה״מ מלוקט־ב ע׳ נח).

 אין צור כאלקינו: שמואל־א ב, ב.
 אין צ״ד כאלקינו: ברכות י, א. מגילה יד, א. מ׳[דרש]
 שמואל פ״ה. ומ׳ שוח״ס יח, כו [לב]. מכילתא

 בשלח בפ׳שירה(ספ״ח).[כ].
 שט בח״׳ אלף עולמות: ע״ז ג, ב.

 ע״פ הדר כבוד הודך: ראה יהל אור ע׳ תקנא ואילך.
 והחכמה מאין תמצא: איוב כח, יב.

 ועמ״ש סד״ה ועשית בגדי קדש: תו״א ל, ג.
 בדיה ראו: לעיל פ׳ בשלח א, א.

 לעבדה ולשמרה: בראשית ב, טו.
 והחמישית לפרעה: וע׳ [בלק״ת] בשה׳׳ש ד״ה שחורה
 [ו, ד] אחר פ״ב ונתתם חמישית. ופדיה להבין ענין

 הטעם למה שהאתדל״ע [כד, ד] וש״נ. [כ].
 סד״ה קדש ישראל לה׳: לקמן פ׳ פנחס פא, ב.

 הוד והדר לפניו: ראה קונטרס ב׳ אייר תשמיט הערה
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 בדיה את קרבני לחמי: לקמן פ׳ פנחס עז, ג. וראה
 אוה״ת נ״ך־א ע׳ תשט.

י בבתי בראי: ראה אוה״ת נ״ך־א ר י  וכן בגמרא—דמי

 ע׳ תשי.
 ל, ד

 כרוב אחד מקצה מזה: שמות בה, יט.
 מה ראו על ככה: אסתר ט, כו.

 והדרת פני זקן: תקרא יט, לב. ראה גם אוה״ת שלח
 ע׳ תצט.

 מועתק בזה קטע משיחת כ״ק אדמו״ר(מהוריי״צ)
 נ״ע מי״ט כסלו תש״ז - ע״ד מאמר זה:

 ״צוליב 8 טעם פון א זכרון כמום אתי עמי
 כחמשים שנה. וויל איך דא מעתיק זיין א מאמר
 פון לקוטי תורה (ס״פ קדושים), וואס הוד כ״ק
 אאמו״ר הרה״ק האט מיר דערציילט וועגן דעם
 מאמר און מזמן לזמן, בזמנים שבחר לברכת
 התעוררות וקליטה טובה, פלעגט הוד כ״ק
 אאזמו״ר הרה״ק לערנען דעם מאמר: והדרת פני

. ונאוה(כפי שנדפס בלקו״ת). . קן  ז
 אין דער ברכת הפרידה צייט, אין יאר תר״ף,
 האט מיט מיד הוד כ״ק אאמו״ר הרה״ק א סאך
 גערעדט וועגן דעם מאמר והדרת פני זקן אין
 לקו״ת אז דאס זיינען דברי רבינו הזקן וואס ער
 האט געזאגט אין א תורה ברבים, באלד נאכן
 מעזריטשער מגיד׳ס הסתלקות. דער עלטער זיידע
 און דער טאטע האבן פאר זייער הסתלקות געזאגט
 דעם מאמר. לטעם פנימי איז דער סוף המאמר,
 מפני שיבה תקום, געדרוקט אין דעם מאמר

 שחורה אני [השני].
 בא א געוויסער געלעגנהייט וואס איז בפרטיות
 מבואר אין יומן ג׳ כסלו תר״פ, האט מיר הוד כ״ק
 אאמו״ר הרה״ק געזאגט, אז כ״ק אבותינו רבותינו
 פלעגן לערנען אלע טאג א שיעור קבוע תניא, און
 האבן געזאגט אז דער לימוד און זאגן אותיות פון
 תניא איז א סגולה צו דעם גילוי פנימי פון נרינ,
 און לערנען דעם מאמר והדרת פני זקן אין לקו״ת
 איז מעורר קבלת הארת יחידה שבנשמה אין א

 פנימיות״.
 ראה בספר מאמרי אדה״א הנחות תקע״ז ע׳ לג.

 באוה״ת שופטים ע׳ תתמ מציין לד״ה זה.
 ותופשי התורה: ירמי׳ ב, ח.

 איזהו ת״ח כל ששואלין: שבת קיד, א. קידושין מט, ב.
 שאו מצוה לעמוד מפניו: ראה גם לקמן נג, ג. אוה״ת

 ויקרא־ב ע׳ תשד.
 ואורייתא וקוב״ה כולא חד: נסמן לעיל כג, א.

 ע׳ ח׳ דברים פא, ג וש״נ. [כ].

 ל, א
 ומהללים לשם תפארתך: דה״א כט, יג.

 יחוד קול ודבור: ״הוא דוקא כשמאיר בדיבור מהת״ת
 [וראה גם לקו״ת שם [= לעיל](כט, ג) מזהר (ח״ג
 ס״פ קדושים - פ״ז סע״א ואילך) שדוקא בשנה
 הרביעית ״מזדווג בה קוב״ה בכנס״י]. ובהמשך
 תרס״ו (ע׳ רפה ואילך) שגם ההמשכה מנה״י
 למלכות היא בכלל ״יחוד זו״ך - דיש לומר,
 שבתרם״ו שם בא עניו זה בהמשך להמבואר שם
 לפני זה(ע׳ רפז) שכללות הז״א הוא סוף עולמות
 האיים. ובלקו״ת שם מדבר בעיקרו של זיא(משא״כ
 המדות נה״י הם דוגמת המלכות)״ - דיה השמים
 כסאי תשל״ו(סה״מ מלוקט ח״ג ע׳ קלו) הערה 38.

 קול דודי דופק: שה״ש ה, ב.
 הקל קול יעקב: בראשית כז, כב.

 בת שלש שנים ויום אי: נדה מד, ב במתני׳. ובשו״ע
 אבה״ע רסט״ז וברמ״א שם ם״כ ס״א. [כ].

 בן שלש שנים הכיר אברהם: נדרים לב, א. זח״ג(שב,
 א) בתוספ׳. וכ״ה בתנחומא לך(ב [כ4 ור״פ בהר.

 [כ]. ב״ר פ״ל, ח וש״נ.
כמ״ש בענין חרנה: ראה תר׳א בב, ב.  רק—ו

 בעניו — בדיה במדבר סיני: לקו״ת במדבר ב, ב.
 אוה״ת במדבר ע׳ יד.

 כהמס דזנג מפני אש: תהלים סח, ג.
 נורא תהלות: שמות טו, יא.

 ולו דומי׳ תהלה: תהלים םה, ב(לך).
 והתחלה אינו רק לבחי׳ שמו ית׳: ״דהגם שההמשכה
 היא מ״אתה קדוש״ - מכיון שהתחלות הם ״קריאת
 שמותיו ית׳״ השייכים למדות פרטיות, מובן,
 שהענין ד״אתה קדוש״ הוא אוא״ס כמו שיש לו
 שייכות לספירות. וראה בארוכה ד״ה באתי לגני
 ה׳תשכ״ט (נדפס בקונטרס יו״ד שבט ה׳תשמ״ט)
 הערה 69״ - ד״ה השמים כסאי תשל״ו (סה״מ

 מלוקט־ג ע׳ קלז) הערה 53.
 בדיה אלה פקודי המשכן: לעיל פ׳ פקודי ג, ב.

 נר ה׳ נשמת אדם: משלי כ, כז.
 כל הנשמה תהלל י־ה: תהלים קנ, ו.

. מן החושך: ראה קהלת ב, יג. . ר ו א  יתרון ה

 ל,ב
 וכמ״ש בדיה בשלח פרעה: תו״א סא, ב.

 וארא והנה רוח סערה: יחזקאל א, ד.
 זח״ב ויקהל דף ר״ג ע״א: נעתק באוה״ת שמות ע׳ סז.

 ובפי בשלח ע׳ שסא.
 ובפ־ יתרו דס״ט ע״ב: נעתק באוה״ת שמות ע׳ םז.

 וראה גם יהל אור ע׳ לא. לקמן שלח מה, ג.
 ובשנה החמישית: ויקרא יט, כה.

 כמ״ש הרמ״ו ר״פ ויקרא: ״ב׳ בענין ד׳ ה׳ של יהודה
. . וכשבא׳ לפניו ׳  דבהיותה באחורי זעיר היא ד
 היא ה׳, כמ״ש בפ׳ חוקת דק״פ ע״ב ה״א דלי׳׳ת
 הוות וזהו ד׳ ה׳ של יהודה עכ״ד׳ - אוה״ת

 בראשית־ב דף שסב, ב.
 בביאור ע״פ ושמתי כדכד: לקמן פ׳ ראה כח, ב. וראה

 גם בסה״מ תרמ״ו־תר״ן בהוספות ע׳ תצו.
 בביאור עני! שלישי! אלו בתפארת: ראה לקו״ש חל״ט

 ע׳ 109.
 בהראותו את עושר: ע״פ אסתר א, ד.

 נה״י שבו לבר מגופא: ראה ת״ז בהקדמה.
 ומבחר שלישיו: שמות טו, ד.

 תתברך בשמים ממעל: ברכת יוצר(בהשמטת השם).
 ל,ג

 בדיה בחודש השלישי: תו״א סז, א.
 כל בעלי השיר: ראה תו״א ז, ג.
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 אתה חוא ה׳ לבדך: נחמי׳ ט, 1.
 הפך ים ליבשה: תהלים סו, ו.

 בכל נפשך אפי׳ נוטל את נפשך: ברכות סא, ב.
. ממני! המצות: סנהדרין עד, . ׳ י פ  מצות בכל נפשך א

 א. סה׳׳מ מ״ע ט.
 (שורה מצות): מן תי׳ וע׳ ברע״מ לי׳ בהכת״י עד פ״ז.

•P] 
. במס׳׳נ: ראה פע״ח שער הק״ש ׳א. ׳  שלהיות יחוד או

 פי״ב. להלן לג, ד: מ״ש בע״ח. וש״נ.
 בבחי׳ ו׳ ואח״כ: [וי] מת״ת דאימא נעשה כתר לז״א

 ואח״כ כוי כצ״ל. [כ].
 ברכו ה׳ מלאכיו גו׳ כל צבאיו: תהלים קג, כ־כא.

 ואף שהתורה: בכת״י שלפננו משונה מכאן עד סוף
 הפרשה. ןכ].

 התורה קדמה אלפים שנה לעולם: ב״ר ח, ב.

 לג,א
 אאלפך חכמה אאלפך בינה: ראה איוב לג, לג. שבת

 קד, א.
 כולם בחכ׳ עשית: תהלים קד, כד.

 ותורת חסד: משלי לא, כו.
 ואדם אי! לעבוד: בראשית ב, ה.

 וכמארז״ל ע״פ ועשיתם אתם: ויקרא כו, ג. זח״ג קיג,
 א. וראה ויק״ר לה, ו. [לעיל פקודי ח, ד].

 כמראה אדם: יחזקאל א, כו.
 ע״פ צאינה זראינה: לקו״ת שה״ש כה, ג.

 בד״ה לסוסתי: לקו״ת שה״ש יא, ד.
 בד״ה בשעה שהקדימו: לקו״ת במדבר יב, ג.

 מלכות פה תושבע״פ קרינ! לה: ת״ז בהקדמה.
 מתניתי! מלכתא: ביצה כח, ב.

 ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז.
 להחיות רוח שפלים: שם נז, טו.

 רוח שפלים ולב נדכאים: חסר כאן. בהכת״י שתח״י
 יש ז׳ שורות נוספות [כ].

. וקשרתם: דברים ו, ז־ח. . ם  ודברת ב
 שהדבור הוא לשו! הנהגה: ראה במפרשים לתהלים

. ד , ז  מ
 כל המצות הוקשו לתפילין: קידושין לה, א. במצות
 תפילין אמרו רז״ל (קידושין לה, א) ״הוקשה כל
 התורה כולה לתפילין״ (שהכוונה הוא למצות
 התורה, עיי״ש), ועד שילפינן מהיקש זה הלכות
 ודינים בכמה וכמה מצות (ואף שגם בעוד מצות
 מצינו עד״ז וכמו במצות ציצית שאמרו דז״ל
 (מנחות מג, ב) שקולה היא כנגד כל המצות כולן,
 וכן בצדקה, שבת וכו׳ - הרי אינו דומה שקולה
 להוקשה. ואינו דומה כשכנ״ל, מההיקש למדין
 הלכה למעשה כבמצות תפילין) - לקו״ש ח״ו ע׳

 272. ראה אוה״ת ואתחנן ע׳ רס. רסב.
 קק״ק ה׳ צבאות: ישעי׳ ו, ג.

 בכל — ומ״ש במ״א: אולי הכוונה לםה״מ תקס״ג ע׳
 שיג ואילך. אוה״ת בשלח ע׳ תז ואילך.

 רחבה מצותך מאד: תהלים קיט, צו.
 באגה״ק ד״ה נודע דאתעדל״ת: סי׳ יז.

ב ,  לג
 סעי׳ ט: סעי׳ זה נתבאר בד״ה ונקדשתי תשכ״ה

 (נדפס בקונטרס י״ג אייר תש״נ).
 אני ה׳ מקדשכם: שמות לא, יג.

 בהבראם: בראשית ב, ד.
 בה• בראם: מנחות כט, ב.

 שהיו״ד מורה על הצמצזס: ראה אגה״ת פ״ד ובליקוט
 פי׳ שם.

 תזמ״צ: בהכת״י שלפננו אי׳ בזה״ל עמ״ש ע״פ
 והייתם לי סגולה. [כ],

 ועמך כולם צדיקים: ישעי׳ ס, כא.
 בד״ה והבדילה הפרוכת: תו״א יב, ג.

 כי יפליא להויר: במדבר ו, ב.
ש חי׳׳ח ע׳ 74. ד ק  נזיר עולה למקום גבוה: ראה ל

 לב,ב
. בחי׳ חב״ד: ת״ז ת״ו. . אה  שבעולם הברי

 הנשמות—וכנז״ל: פ״ג. [כ].
 ולית מחשבה תפיסא בי׳: ת״ז בהקדמה.

 וארא את אד׳: ישעי׳ ו, א.
 ופי׳ שם אד׳ הוא מדת מל׳ ית׳: ראה שו״ע או״ח ס״ה.
 ראה תניא ח״ב פ״ז. ובארוכה באוה״ת שבת שובה

 ע׳ א׳תפג.
 הראהו קשר של תפילי!: ברכות ז, א. מנחות לה, ב.

 זודב רל, א. רש״י שמות לג, כג.
ת ת שמריע. וראה ברכו ל פ  אתה גבור לעולם: נוסח ת

 לג, א.
 אנה אשתמודע אדו! על כולא: ת״ז בהקדמה.

. אדנ״י): (ודש אלי׳ אנת אשתמודע  (וע׳ במק״מ .
 אדון על כולא ונזכר ג״כ עלת על כולא, כי מבחי׳
 ממכ״ע שייך ענין השתלשלות עו״ע משא״כ מבחי׳
 סוכ״ע וזהו״ע עלת העלות וסבת הסבות שהם
א שרפים ד ע  בבתי׳ ממכ״ע וסוכ״ע כמ״ש במ״א ו
 כוי, כ״ה בהכת״י שתח״י, ועד תי׳ בחי׳ ממכ״ע
 [שבשורה שהוא] מוקפים שם, ומ״ש כאן וע׳
 במק״מ לי׳נתא] בהכת״י [כ]. מובא בד״ה בריח
דפס בסה״מ מלוקט ח״ב ע׳ קעט). נ  התיכון תער״ב(

. תשוקתם: צ״ל האיך השרפים  וע״ו אמר שרפים .
 עומדים ממעל לו הוא שם אד׳ שנאמר תחלה, כן
, ותי׳ לפי שמח׳ ורצונם ל  הקשה הבעש״ט ד
 בהשגתם הוא בבחי׳ קדוש ומובדל שזהו למעלה
 משם אד׳ לכן ה״ה כאלו עומדים שם, ומזה יתבונן
(מים רבים ׳  האדם להיות זהיר במה׳ ורצונותיו בו

 תרל״ו פקי״ג. עיי״ש).
 בד״ה שחורה אני ונאוה: לקו״ת שה״ש ד, ג יאילר.

 והנה האדם: בהכת״י שלפננו כאן מתחלת הפרשה
. [כ] ייקיותר. ומדו ,  [סעיף]ה׳

 האדם עולם קט!: נסמן לקמן במדבר ה, א.
 נעשה אדם: בראשית א, כו.

 לאסתכלא ביקרא דסלכא: ראה זח״א לח, א־ב. קצט,
 א. זח״ב רמז, ב.

 לב,ג
 גחלים עוממות: פסחים כז, א. עה, כ. [כ].

 נכספה וגם כלתה נפשי: תהלים פד, ג.
 ולעבדו בכל לבבכם: דברים יא, ג.

 עבודה שבלב זו תפלה: תענית ב, א.
 בד״ה ה׳ לי כעוזרי: לקו״ת שמע״צ פח, ד.

 בד״ה צאינה וראינה: לקו״ת שה״ש כא, ב ואילך.
א ד  ״בפי׳ שאו ידיכם קדש וברכו את ה׳ היינו ב
׳ ע״ק המאיר בבינה ד מ  שנק׳ קדוש בוא״ו יאיר בו מ

.  והוא הנק׳ קדש״ - אוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתלו
 שאו ידיכם קדש וברכו: תהלים קלד, ב.

 לב,ד
 סעי׳ ז: ראה ד״ה ונקדשתי תשמ״ז.

. אש כוי): ״[המוסגר לי׳ בכת״י ובמקומו]  מעמ״ש .
 ושתהיי נפשם כמו שהוא, ותהי׳ עכ״פ מקושרת
 ומדובקת ביוצרה והיינו ע״י שידבק חב״ד שלהם
 בחב״ד המתגלה מא״ס ב״ה [שורה המתחלת]

 ובאדם כו׳ כ״ה בהכת״י שם״. [כ].
א סב, ב. ד  ע״פ או ישיר משה: ת

. מ! העולם ועד העולם: ראה דברי  ברוך אתה .
 הימים־א כט, י. תהלים קו, מח.

 וראו כל בשר: ישעי׳ מ, ה.

 קיסטא דחיותא: ע׳ בפע״ח שער ק״ש שעהמ״ט פ״ג,
 ושם בש׳ ר״ה פ״ו קטו, ג - ד׳ קארעץ - ובע״ח ש׳
 הנטירה פ״א פו, א - ד׳ ירושלים - ובשי החשמל

 פ״ב והוא ל׳ הזח״א פג, א. [כ].
 שינה אחת מס׳ במיתה: ברכות נז, ב.

. המחזיר נשמות: ברכות ם, ב. וכים בכל בוקר.  מנ
 בכ״י מתחדש החיות ונעשה ברי• חדשה: כמ״ש
 חדשים לבקרים גו׳ (איכה ג, כג). וראה שו״ע

 אדה״ו מהדו״ק ד, א.
 העולם הוא גוף גדול: אבות דר״נ לא, ג. קה״ר א, ט

 (בשינוי לשון).
 חחיות המהוה אות!: שמצד עצמן ג״כ אין להם היות,
ו הגוף הגשמי אף שהן רוחני׳ הרי הם כמו הגוף מ  כ
 כו׳ וכאן שרואה א״ע חי הרי משיג שיש בו
 התלבשות החיות ממקור החיים א״מ ב״ה וזהו כו׳

 כ״כ בהכת״י שלפני שתח״י [כ].
 לא,ג

 ע״פ וידעת היום: לקו״ת ואתחנן ד, א.
 אינו מתלבש בתוכן כלל: נזכר באוה״ת בשלח ע׳

 תמד.
 ומהוה— שנת״ל:בפ״א.[כ].

 כי• נשגב שמו לבדו: תהלים קמח, יג,
 סי לי בשמים: שם עג, כה.

 אבל שמו עצמו הוא: [עצמו] דהיינו אפי׳ בחי׳ םוכ״ע
 [הוא], [כ].

 אי! ערוך אליך: תהלים מ, ו.
 אלקיס חיים ומלך עולם: ירמי׳ י, י.

 מלכותך מלכות כל עולמים: תהלים קמה, יג.
ת שמו״ע. ל פ  אתה קדוש ושמך קדוש: נוסח ת

 בד׳׳ה לכן אמור לבנ״י: תו״א נז, ב ואילך.
 בשכמל״ו: פסחים נו, א.

.. הם בטלים: ראה ברכות יג, ב. ן  ולכן הד• סטרי
 לא,ד

 אין ערוך לך: ברכת יוצר דשבת.
. אי! לנו מלך: בד״ה ״עזרת  אתה הוא ראשו! .

 אבותינו״ [ברכת אמת ויציב] הלי כך.
 קדוש יהי׳ גדל פרע: ב׳ ענינים בשערות נתבאר
 בארוכה בםה׳ימ תקם״ה־ב ע׳ תתלו ואילך. דרך

 מצותיך קד, ב. נזכר באוה״ת נ״ך־ב ע׳ תשסד.
 ועתיק יומיז יתיב: דניאל ז, ט.

 המתנשא מימות עולם: ברכת יוצר. וע׳ מ״א א, ה
 ״מתנשא״. וע׳ מיכה רם״י ה׳ מימי עולם. [כ].

 ששת ימים עשה הי: שמות כ, יא.
. . יום ראשו! נמשך חסד .  שרומז למדות עליונות .
 אור ומים כוי: זח״א רמז, א. זח״ג רחצ, ב. ועוד.

 ראה ג״כ שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תכג.
 אור ומיס כר: וכנזכר בלקו״א ח״ב כ״ה בכת״י. [כ].

 המעתיק הרים: איוב ט, ה.
 ע״פ ביום השמיני עצרת: לקו״ת שמע״צ פג, ב.

 לב,א
 עילה — ומבואר למעלה: פ״ב. [כ].

 שער באשה ערוה: ברכות כד, א.
 הוזהרו הלויס: במדבר ח, ז.

 סד״ה ויקח קרח: לקמן קרח נד, ד.
 ובדיה כי תצא: לקמן כי תצא לז, ב.

 ובד״ה שרי אשתך: ד״ה בהתחלה כזה נמצא רק
 בתו״א יג, ב, וצ״ע למה הכוונה.

 בשם התיקונים: ע׳ ת״ע קכד, א. וע׳ ריש תי׳׳ג. ושם
.p] .תי״חלב, ב. והעיקר קמד, א־ב 

. מהר גלעד: שה״ש ד, א. .  שערך כעדר
 עד הגל הזה: בראשית לא, נב.

 צדיקים נדמה להם כהר: סוכה נב, א. זח׳׳א קצ, ב.
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 אברהם אוהבי: ישעי׳ מא, ח.
 תורתן קבע ומלאכתן עראי: ברכות לה, ב.

 כי האדם עץ השדה: דברים כ, יט.
 שהוא כמו אילן: ״כמו בעץ יש פרי ועלין כן באדם״

- אוה״ת ויקרא־א ע׳ קיז.
 מאי פרי מצות: סוטה מו, א. ועל״ק בשה״ש [טז

 רע״א] רד״ה ולהבין ענץ מדלג. [כ],
 פחד יצחק: בראשית לא, מב.

 ליעקב אשר פדה את אברהם: ישעי׳ כט, בב. על״ק
 [במדבר] סד״ה וארשתיך ט, א. ובשה״ש רד״ה מה
 יפו פעמיך מג, ב. ובתו״א רד״ה מחייב [חייב] אינש
 לבסומי [צה, ב]. ועל״ק בפ׳ חקת [סא, ג] רד״ה וזה
 הטהור ושם ד״ה אז ישיר ישראל ספ״ב [סג, א].

 וע״ע סד״ה הנך יפה רעיתי פ״ג [יד, א]. [כ].
 וראה תניא פ׳ לב, מה, ובהנעתק בליקוט

 פירושים ומ״מ שם.
. אביוו אב . ברחמים הרבים .  המלך המרומם .

 הרחמן: ברכות ק״ש.
 פסוקי רחמנות שבתפלה: ראה לקו״ת פ׳ תצא לה, א.

 בחייהם אינם רואים אבל: כלה רבתי ג.
 ספרא ויקרא פ״א. וכ״ה במדב״ר םופי״ד.
 ובילקוט ריש תמז] תלא בויקרא. וע׳ זח״א ריח, ב.

 [כ]•
 בינה חיינו להבין דבר מתוך דבר: עירובין ק, ב

 ובפירש׳׳י שם. חגיגה יד, א. סנהדרין צג, ב.
 בד״ה — מה יפו פעמיך: לקו״ת שה״ש מג, ב.

 אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך: בראשית מו, ד.
 למ,ד

 יז״ד עקב: ע׳ דרושים לר״ה לקמן סב, ריש א׳ וש״נ.
 ות׳׳ל מצאתי הל׳ הזהב בע״ח ש״ג (סדר אצי׳
 למהרח״ו) ספ״ב וזה״ל שהוא סוד [יסוד] יעקב י׳
 עקב כי הי׳ [הם] עשר ניצוצי אורה הניתנין בעקב

 כו׳ עכלה״ט. [כ].
 יעקב חבל נחלתו: דברים לב, ט.

 כי חלק ח׳ עמו: שם.
 וירא ישראל את היד הגדולה: שמות יד, לא.

 ישראל עלה במחשבה: ב״ר א, ה.
 על״ק ח׳ דברים מד, ד וש״נ. [כ].

 ישראל לי ראש: על״ק שלח מח, ב וש״נ. [כ].
 ע״פ אדם כי יקריב: לעיל פ׳ ויקרא

 והניף את העומר: ויקרא בג, יא.
 העומר מן השעורים: מנחות פד, א.

 פני ארי׳ אל הימין: יחזקאל א, י.
 חי׳ בכלל בהמה: ב״ק יז, ב.

 עומד על שנים עשר בקר: מלכים־א ז, כה. [כ]. [ושם
 שני], דברי הימים־ב ד, ד.

 שם ב״ן בגי׳ בהמה: זח״ג ריז, א. הנסמן לעיל(ויקרא)
 ג, ב.

 לקו״ת תהלים סו״ס לו. שם בפ׳ שמיני בטהמ״צ
 רד״ה מצות בדיקת חיות ועופות עד, ג. וע״ע
 במאו״א ע׳ ב׳ ם״ז יעו״ש. וערד״ה והניף הא׳ [לו,

 א]. [כ].
 שעורה שעור הי: זח״ג קפח, ב.

 יוצר משרתים: ברכת יוצר.
 בהמה רבה: יונה ד, יא.

 יומם יצוה ה׳ חסדו: תהלים מב, ט.
. ממחרת השבת: מובא  להמשיך הארה המקיפים .
 באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תקכח ומבאר שממחרת השבת
 הוא למעלה מבחי׳ השבת, והשבת הוא מחכ׳ מוחין
 דאבא, וא״כ מבחי׳ שלמעלה מהשבת זה מע״ק
 וע״י מקיפים אלו יזכך עד שהמקיף מצחצח חצי

 הכלי מבחוץ ע״ש,

 ביום ב׳ דחה״ש תקכ״ח בסעודה אמר כ״ק מדר
 המגיד ממעזריטש: וספרתם לכם, וספרתם הוא
 מלשון ספירות ובהירות. וספרתם לכם, צריכים
 לעשות שיהי׳ הלכם בהיר. תשען כ״ק אאזמו״ר על
 זרועות קדשו דשורר את הניגון של ד׳ בבות
 בדבקות גדולה, אח״כ הגבי׳ את ראשו הק׳ ויאמר -
 בניגון של שאלה: ובמה מספרים את הלכם? ותור
 כדי דיבור אמר - בניגון של תשובה: בשבע שבתות
 תמימות, בבירור שבע המדות, שכל מדה ומדה
 תהי׳ כלולה משבע, ושבע המדות עצמם יהיו שבע
 שבתות, דשבת אינה צריכה בירור(היום יום ע׳ נב).

 אבן ספיר: יחזקאל א, כו.
 והחיות רצוא ושוב: שם א, יד.

 ואכלתם אותו בזזפזון: שמות יב, יא.
 בחפזון יצאת: דברים טז, יג.

 עד שנגלה עליהם: הגדה של פסח.
 כי לא בחפזון תצאז: ישעי׳ נב, יב.

 אבל יצימ הי׳ בזזפוון: באוה׳׳ת ויקרא־ג ע׳ תתסו:
 ״ואפ״ל כיון יצ״מ הוכרח להיות החפזון שלא
 נתברר עדיין נה״ב ע״כ לתקן זה צ״ל םפה״ע ז׳
 שבועות שעי״ז מתברר נה״ב עד שמתן תורה הוא

 דוגמת כי לא בחפזוך ע״ש.
 ועמיש מזה ברבות ס״פ בא: ראה באוה״ת פ׳ בא ע׳
 רצא דשם מבאר עניו החפזון דמי. שם ע׳ רצט.
 שג. שם כרד־ח ע׳ ב׳תתקלד ואילד. וראה ד״ה

 וככה תער״ב(נ׳ בם׳ ליקוט־ב ע׳ קצ).
 בילקוט פ׳ בא: רמז קצט.

 בסש״ב פל״א: וראה בליקוט פירושים שם ובאוה״ת
 חקת ע׳ תשצא ובארוכה אוה״ת בא ע׳ דצא ואילר.
 שם ע׳ שג. וככה תרל״ז בתחילתו. שם פקכ״ט. ד״ה

 כי בחפזון תש״ח.
. ונתתי לך מהלכים: תדא ל, ד. ראה באוה״ת . ה ״ ד  ס

 פ׳ בא ע׳ רצב.
 סד״ה והי׳ מספר בני ישראל: לקדת במדבר ו, ג.

 וירד ה׳ על הר סיני: שמות יט, כ.
 למען תזכור את יום צאתך מאמ״צ: דברים טז, ג.

 בכל דור ודור חייב אדם: פסחים קטז, ב.
 צבא השמים לך משתחויס: נחמי׳ ט, ו.

 והאופנים וחיות הקדש: ברכת יוצר.
 והחיות ועות מחיל כסא: ראה פיוט והחיות (במוסף

 לריה אחרי קדוש).
 אלף אלפים ורבוא רבבן: דניאל ז, י.

 להודיע לבני האדם: תהלים קמה, יב.
 מלכות ךמלכות כ״ע: תהלים קמה, יג.

 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.
 אתה הוא קודם שנה״ע: נוסח תפלת השחר (בשינוי

 לשון).
 תד״א פכ״א [בשינוי] [כ].

 היש מספר לגדודיו: איוב כה, ג.
 ומהארץ לרקיע ת״ק שנה: חגיגה יג, א.

 לה,ג
 אבל רבוא רבב! לגבי בלי גבול: ראה תניא פרק מח.

 אוה״ת ראה ע׳ תשפב.
 בכל לבבך לצאת מן המצרים וגבוליס: באוה״ת
 דקרא־ג ע׳ תתסו מציין ע״ז: ״(וע׳ בלק״ת פ׳
 ואתחנן ד״ה ענץ ק״ש אחד ואהבת ושם פ״ב גבי
 וכשישים האדם אל לבו בחי׳ אחד זה בק״ש אזי

 יהי׳ ואהבת בכל לבבך בבחי׳ יחידה שבנפש כוי)״.
 לא ידעתי את הי: שמות ה, ב.

 תפלות אבות תקנום: ברכות כו, ב.
 אהוי״ר ורחמנות: ראה אוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתסו

 הגה״ה.

 ר״ה פ״ג ה״ח. וראה ברכות ה, רע״ב. וראה לקו״ת
 סוכות פא, ג.

 ועל״ק מטות פג, סוף ג וש״נ [כ].
 ע״פ טובה הארץ: לקו״ת שלח לח, א.

 ועל וה אמרו כל חפצים לא ישוו בה: משלי ח, יא.
 מו״ק ט, ב.

 כשם שא״א לעולם בלא רוחות: תענית ג, ב.
 לה,א

 לעבדה ולשמרה: בראשית ב, טו.
 א״ת בניך אלא בוניך: ברכות סד, א. וש״נ.
 שעוסקים בבנינו של עולם: שבת קיד, ב.

 שממשיכים הכתר לזו״נ כמ״ש בפע״ח: שער כג, פ״א.
 באוה״ת נ״ך־א ע׳ קו שכאן מבואר ״שהעטרה שנתן
 בראשו זהו כתר דא״א הנמשך ע״י בכל מאדך,
 והשנים שנתן בראשו של ישראל זהו המשכת
 הכתר לדא הנק׳ ישראל והמשכת הכתר למל׳
 הנקי יעקב, ועיין מעניו המשכת הכתר לדא
 בסידור בדרושי סעודות שבת בסעודתא תליתאה
 דשבתא . . ועניו המשכת הכתר למל׳ בלקדת

 בד״ה ידט של ר״ה שחל להיות בשבת ושם פ״ב״.
. שיש בה שני דברים: המשל  העטרה והכתר .
 והנמשל בארוכה במאמרי אדה״א דקרא־ב ע׳

 תרמא.
 צאינה וראינה: שה״ש ג, יא.

 והוא ע״ד מ״ש במדרש פ׳ קדושים: ראה גם דרך
 מצותיד קנג, ב. ובאוה״ת נ״ר־ב ע׳ תשםא.

 הה״ד כי קדוש אני והתקדשתם והייתם קדושים:
 בד״ה ונקדשתי בתור בנ״י תשכ״ה(םה״מ מלוקט־ד
 ע׳ רמו) העיר ״ולהעיר, דבמדרש שלפנינו איתא
 הה״ד דבר אל כל עדת בני ישראל קדושים תהיו
 והתקדישתם והייתם קדושים, דלכאורה מזה
 משמע דשתי העטרות שנתן בראשן של ישראל הם
 קדושים תהיו (שבסמיכות לכי קדוש אני)
 ווהתקדישתם והייתם קדושים (שנחשבים שניהם
 לעטרה אחת). אבל בלקדת מפרש דשתי העטרות
 שנתן בראשן של ישראל הם והתקדישתם והייתם
 קדושים, וקדושים תהיו(שבסמיכות לכי קדוש אני)

 אינה נמנית בהעטרות״ ע״ש.
 רעוא דכל רעוין: זח״ב רנג, ב. רנה, ב. ובזח״ג כו, ב.
 רפה, ב. וע׳ קכט, א. קלו, ב. קלז, ב. וע׳ בפרדס
 לרמ״ק דל ש׳ כג ערר רצון ושם כ׳ עיקר הרצון
 בכתר ע״ש. וע׳ במג״א [במגן אבות ברדיטשוב
 תרס״ב] ה״ז ד״ה ועבדתם את ה״א פירושו ע״ש כו,

 ג. [כ].
 ועיין בפי׳ הרמ״ז בזהר ר״פ שלח: ראה לעיל ל, ג.

 אם הבנים: תהלים קיג, ט.
 אמר הפייט: יוצר יום א׳ דר״ה קודם קדושה של

 שחרית סד״ה מלר במשפט יעמיד ארץ. [כ].
 לה,ב

 וספרתם לכם: ראה הערת כ״ק אדמדר בהערות
 וציונים לעיל יט, א. וראה רשימת המאמרים
 שבריש סה״מ תקס״ו הערה 29 ולהלן בהוספות

 ברשימת הכתבי־יד.
 התוכן - באוה״ת דקרא־ב בעי תקפב. הערות

 וקיצורים - באוה״ת דקרא־ג ע׳ תתסו.
 כמה ענינים מהמאמר נתבארו במאמרי אדה״א

 במדבר כרר־ב דרושים לשבועות ע׳ שטו ואילר.
 וספרתם לכם ממחרת השבת: ויקרא כג, טו.

 וספרתם הוא לשון בהירות: ראה ביאה״ז להצ״צ פ׳
 חיי שרה ע׳ ע׳ ואילר. אוה״ת ויקרא־ב ע׳ תקכח.

 יום ב׳ דחה״ש תרכ״א בסעודה סיפר הצ״צ: יום ב׳
 דחה״ש תקנ״ה בסעודה אמר אאזמו״ר(רבינו הזקן):



 מראי אמור מקומות מא

 לא המדרש הוא העיקר: אבות א, יז. [ובסידור אדה״ז
 ולא המדרש עיקר].

 שנמנו וגמרו שתלמוד גדול: קידושין מ, ב.
 עיפ ועתה יגדל נא: לקו״ת שלח לח, ד.

 להג
 וכמ״ש הרמיז פי במדבר קי״ח ע״א: ראה גמ לקמן פ׳

 שלח לט, ב.
 בד״ה אני דפ׳ ציצית: לקו״ת שלח מז, ג.

 ע״פ וידבר דעשרת הדברות: ראה לקו״ת במדבר יז,
 א ואילך.

 ועיקר לימוד התורה הוא להבינה על בורי׳: ראה
 שו״ע אדה״ז הל׳ ת״ת פ״ב, יג.

 כתר לנוק׳: ראה לקמן קרח נב, ג.
 ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות: לקמן פ׳ מטות

 פא, ב.
 ועברתי בארץ מצרים: שמות יב, יב.

 אני ולא מלאך: הובא ונתבאר בזח״א קיז, א.
 באג״ה איהו וחיוהי: סי׳ כ (קלא, א). וראה לקמן

 שה״ש ג, ריש ע״ב.
 אין התינוק יודע לקרות אבא: ברכות מ, א. מתנות
 כהונה לב״ר פט״ו, ז. מבוא שערים ש״ה ח״א פי״ב

 בהגהת צמח(א).
 מצה מיכלא דמהימנותא: נסמן לעיל יב, ב.

 בחכמה איתברירו: מזח״ב (רנד, סע״ב) ושם אי׳
 בזה״ל ״מגו מחשבה ואתבריר״. ובע״ח שם אנ״ך
 (פ״ט) ״במחשבה אתברירו״. ובשי מוחין דצלם
 (רפ״ח). ובש׳ מ״ז ומ״ד (רפ״א - וסוף דרוש ג׳).
 ועל״ק בנשא (בא, א) וש״נ. ובש׳ רפ״ח ניצוצין

 (ספ״ה) [ולעיל ויקרא ד, א]. [כ].
 מהמאציל — בביאור ע״פ ואהי׳ אצלו אמון: לקו״ת

 ס״פ במדבר כ, ב.
 ווהו מ״ש בע״ח: ש׳ עתיק רפ״א. ועל״ק מטות בבי׳

 (פ״ב)פב, ד. [כ].
 בביאור ע״פ וידבר דראשי המטות: לקמן פ׳ מטות

 פב,ג.
 לד,ד

 בד״ה ועשית בגדי קדש: תו״א פב, ב.
 ובביאור ע״פ יונתי: לקו״ת שה״ש יה, ב.

 בביאור ע״פ יביאו לבוש מלכות: תו״א צ, סע״ד.
 בביאור ע״פ ויקח קרח: אולי הכוונה להנדפס בסה״מ

 תקס״ב־א ע׳ רכז ובח״ב שם ע׳ תסב.
 ולכבודי בראתיו: ישעי׳ מג, ז. [כ].
 כבוד חכמים ינחלו: משלי ג, לה.

 ההפרש בין אנכי לאני: ראה אוה״ת פ׳ יתרו ע׳
 תתקיד. לקו״ש חל״ט ע׳ 380 ובהערה 37.

 אני הוא בבחי׳ מלי: פע״ח בתחילתו.
. הוא בבחי׳ כתר: ראה זח״ג יא, א. . י כ נ א  ו

 םד״ה ואח חנוכת המזבח: לקו״ת נשא כט, ב.
 פזר נתן לאביונים: תהלים קיב, ט.

 ארוממך אלקי המלך: תהלים קמה, א.
. כתר עליון כו׳ כבוד עילאה: כתר . ס ח נ  וברע״מ פ׳ פ
 עליון דלא שלטה בה עינא כבוד עילאה עליה אמר
 משה הראני את כבודד ואתיב ליה קוב״ה לא תוכל
 לראות את פני כוי, והיינו כי כבוד הוא מקיף -

 יהל אור ע׳ תקנב
 בביאור ע׳פ מי מנה: לקמן בלק סט, ג.

 הצדקה שהיא כללות המצות: ראה ירושלמי פאה א,
 א.

. הוה מעשה: סנהדרין סה, א. וראה . ו י ת פ  עקימת ש
 אוה״ת נח ע׳ 1232.

 קרוב ה׳ לכל קוראיו: תהלים קמה, יח.
 ואין אמת אלא תורה: איכה רבתי פתיחה ב. ירושלמי

 דלית מחשבה תפיסא בי׳ כלל: ראה זח״ג רכה, א.
 במאמרי אז־ה״א ויקדא־ב ע׳ תדכא מבאר ״דר״ל

 גם מחשבה והשגה דבינה וגם מחשבה דא״ק״.
 בד״ה מצה זו: לעיל פ׳ צו יא, ד.

 ובד״ה ששים המה מלכות: לקו״ת שה״ש לט, א
 ואילך.

 תהו עני! שרפים עומדים ממעל לו: ראה ביאה״ז
 לאדה״א עח, א.

 להא
 בד״ה לך לך: תו״א יא, ד.

 הוא עשנו ולו אנחנו: תהלים קג, ב.
 ועד בחילופי אתווז אחד: זח״ב קלד, א(הוא״ו מתחלף
 באל״ף בחילופי אהר׳י והעין בחי״ת באותיות
 אחה״ע - רמ״ז הובא בניצוצי אורות שם). נתבאר
 בארוכה ע״פ דא״ח באמרי בינה שער הק״ש פם״ב
 ואילך. בשרש מצות התפלה להצ״צ פל״ח. ועוד

 (הערת כ״ק אדמו״ר בםה״מ תש״ח, ע׳ 242).
 ורגליהם רגל ישרה: יחזקאל א, ז. מענין ישרה ראה
 גם לקמן פ׳ חקת סד, ג. אוה״ת פ׳ ואתחנן ע׳ קיג

 ואילך. וראה לקו״ש־כו ע׳ 206 הערה 31.
 ת״ק שנה: ראה אוה״ת שמות ע׳ ל. יהל אור ע׳ שצג.
 סה״מ תר״ל ע׳ צט. סה״מ תרס״ח ע׳ פו. לקו״ש

 חכ״ו ע׳ 207 הערה 29.
 לך ה׳ הגדולה: דברי הימים־א כט, א.

 שכ״ח ספ״א: לפננו שכ״ט וע״ע שם פ״ט. [כ]. [ל״מ].
 בפע״ח—בד״ה אתה הצבת: סידור שער ל״ג בעומר.

 ועם הגהות באוה״ת נ״ך־ב.
 שמים הם אש ומיס: חגיגה יב, א.

 כי בי־ה ה׳ צור עולמים: ישעי׳ כו, ד.
 בד״ה ראה אנכי נותן: לקו״ת ראה יה, ד.

 צופה ומביט עד סוף כל הדורות: מוסף דר״ה.
 כי חפץ חסד הוא: מיכה ז, יח.

 ויאצל מן הרוח: במדבר יא, כה.
 גילוי מן ההעלם: ראה תו״א עו, ב ובאוה״ת ענינים ע׳

 קסב.
.  וכמא׳ הזהר דכתר עליון: תקו״ז ת״ע קלה, נ

 להב
 ע״פ שחורה אני: לקמן שה״ש ד, ג.

 צמצם שכינתו בין ב• בדי הארון: תנחומא ויקהל (ז)
 עה״פ ויעש בצלאל. ובשהש״ר א, יד, ג ע״פ אשכל
 הכופר ע״ש. וע׳ ב״ר פ״ה. ויק״ר [ס]פ״י. [ב], וראה

 גם לקמן בלק עג, ב. סה״מ תרל״ה ע׳ מח.
 לית אתר פנוי מיני׳: תקר׳ז תנ״ז, (צא, ב).

 ופי׳ המגיד נ״ע: ראה גם אוה״ת חנוכה כרד ה
 תתקכה, א. וראה לקמן פ׳ בלק עג, ב.

 מלא כל הארץ כבודו: ישעי׳ ו, ג.
 את השמים ואת הארץ אני מלא: ירמי׳ כג, כד.

 לאו מכל אלין מדות: ת״ז בהקדמה.
 ופי׳ מ״ש ברע״מ: הובא לעיל בתחילת סעיף א לג,

 ב.
 בד״ה השמים כסאי: תו״א בתחלתו.
 התורה דמחו״ב נפקת: זח״ב פה, א.

 התורה קדמה אלפים שנה לעולם: ב״ר ח, ב.
 אאלפך חכמה אאלפך בינה: ראה איוב לג, לג. שבת

 קד, א.
 ושמרו דרך הי לעשות צדקה: בראשית יה, יט.

 וצדקה תהי׳ לנו: דברים ו, כה. כן הובא בכ״מ. וראה
 לקמן פ׳ ראה בג, ג שמביא הפסוק בצדקה תכונני.
 ובמאמרי אדה״ז - נביאים ע׳ פד הובאו ב׳

 הפסוקים.
 ההפרש בין עסק התורה לקיום המצות: ראה תו״א

 צב, ב.

 יר״ה ביום השמיני עצרת: לקו״ת שמע״צ פג, ב
 ואילך.

 ביה— שרפיס:כנ״לפ״ו.[כ].
ז — להבעירה: בהכת״י להעבירה. [כ]. א : -

 וכלים מכלים שונים: אסתר א, ז.
 בחי׳ — שבשמים: ע׳ לעיל ד״ה ביאור ולא תשבית

 פ״ג. [כ].
 עונותיכם היו מבדילים: ישעי׳ נט, ב.
-ולא תחללו: ראה לעיל ויקרא ד, ד.

 .בדיה. במדבר סיני: לקו״ת במדבר א, ב.
 ?באר הדברים: בסה״מ תקס״ג ע׳ שעד הנחת כ״ק
 אדמו״ר האמצעי. שם ע׳ שסו הנחת הר״מ בן כ״ק
 אדה״ז. ביאור באוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתכט. ושם ע׳

 תתלד קיצור מהביאור.
 ; ברע״מ פ׳ אמור דצ״ג ע״א: נעתק גם באוה״ת נ״ך־ב

, ס ק ת ת ׳ - ע
 ופי׳ בפע״ח: מובא גם לעיל כג, ד. נעתק גם באוה״ת

 נ׳׳ר־ב ע׳ תתקס. לג, ג
 בדע״מ: זח״ג צו, א. ובמאמרי אדהאמ״צ ויקרא־ב ע׳

 תרכא.
 . מ״ש בע״ח שלצורך יחוד או״א: בדרך מצותיך מצות
 קדוש השם נםמןלפע״ח ש׳ נפ״א פ״ד ה, ו. וראה
 ג״כ ע״ח שט״ל דרוש י, יא. לקו״ת נשא כב, א.
 תו״א מקץ לה, ד. לקו״ת אמור לב, ד ובכ״מ. -
- הערת כ״ק אדמו״ר בסה״מ תש״ג ע׳ 168. בסה״מ
 תקס״ג ובמאמרי אדהאמ״צ ויקרא־ב ע׳ תרכא:

 בכאריז״ל.
 'ולצורך יחוד וו״נ םגי בהעלאת סין ע״י התומ״צ: ואין
 הכוונה בתי׳ יחוד זו״נ לבד אלא גם למעלה מזה
 רק שאינו בתי׳ אור חדש כ״א מה שכבר נמשך כו׳

- סה״מ תרס״ו ע׳ תקלב.
 אפי׳ מי שתורתו אומנתו מפסיק לק״ש: שבת יא, א.

 ולהעיר מירוש׳ ברכות א, ה.
 גדול הקורא ק״ש בעונתה: ברכות י, ב.

 שבלק״ת פ׳ בראשית: בטעה״מ ד״ה סוד מציאות,
 פיםקא נ״ל כי הנה. ראה לקמן פ׳ שלח מו, א.

 ולא תחללו: ראה לעיל ויקרא ד, ד.

 גם תורה אי! לו: ראה יבמות קט, ב.
 יחוד אר׳א המשכת אור חדש: ראה אוה״ת בראשית־ד
 י.דף תשכ״ז, ב. דברימ־ה ע׳ ב׳עב. בסה״מ תרנ״ז ע׳
 קעח מציין ״ע״ח שער הזיווגים פ״א ובי, ושער
 מוחין דצלם פ״ב ושער דרושי מ״ן ומ״ד דרוש ז״

 ע״ש.
 נזכר בד״ה והי׳ אור הלבנה תרנ״ד ע׳ קכה.

 :בלקו״ת-פ׳ וירא: נעתק באוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתכט.
. או״א שהלבישו: מובא באוה״ת  ועוי״ל הטעם .

 ־" ויקרא־ג, ע׳ תשסא. ואתחנן ע׳ תז.
. גבי פסח: פידור ד״ה עבדים היינו. אוה״ת  ועס״ש .

 שמיני ע׳ בט.
 שדייה שימני כחותם: אולי הכוונה ללקו״ת שה״ש מז,

 .. א.
 בד־-ח מח יפו פעמיך: לקו״ת שה״ש מג, ב ואילך.

 בדיה פתח אליהו:תו״איד,ב.
ד , ג  ל

 והחכמה מאי! תמצא: איוב כח, יב.
 סד״ה כי קרוב אליך הדברדלקו״ת נצבים מו, ג.

 יחידה שבנפש: ראה ב״ר יד, א.
 בביאור ע״פ שימני כחותם: סידור ריז, ב ואילך.

 לקו׳׳ת:שה׳׳שמו,ב.
 ליב שמות אלקים שבמעשה בראשית: ראה זח״ג פא,
 ב. לקמן פ׳ תצא לט, ג. שה״ש לא, ד. לב, ד.

 מאמרי אדה״א ויקרא־ב ע׳ תרכו ובכ״מ.
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 המוצא פי הי: דברים ח, ג.
 פתח במזבח וסיים בשולחן: ראה גם סהמ״צ להצ״צ
 צא, ב. אוה׳׳ת ויקרא-ב ע׳ תקםט. אוה״ת נ״דיא ע׳

 תכ.
 ריח ניחוח לה׳: ויקרא א, ט. ובכ׳׳מ.

ת דרגא: ראה יבמות םג, א. ד  מ
 אדם בגימטריא מיה: נסמן לעיל לו, ב.

 ברע״מ פ׳ עקב דרעיא סע״ב: מובא גם באוה״ת
 ויקרא-ב ע׳ תקעא.

 בדית כה תברכו: לקר׳ת נשא כו, ב ואילך.
 בפע״ח שער ה׳ פ״ג: ב׳׳ה בדפוס דובראוונא תקס״ד
 [שער עולם העשי׳ (בדפוסים אחרים נק׳ שער

 הקרבנות) וכן שער הציצית נסמן שם שער ה].
 ש׳ הקרבנות ש׳׳ג פ״ד כצ״ל. [כ].

 לח, ד
י גווזי׳: ישעי׳ נג, ז שם כתיב וברחל בוע.  כרחל לפנ

•P) 
 וקולה קול המעורר רחמנות: וע׳׳ל ויקרא ב, ד וש׳׳נ

 1ה•
 ונפשי כעפר לכל תהיי: תפלת אלקי נצור.

 בדיה אס לא תדעי לך: תדא כג, ב.
 ע״פ אלה מסעי בניי: לקו״ת מסעי פח, ג.

 את הכבש אחד תעשה בבקר: במדבר כח, ד.
: דברים כא, יב. ׳  ועשתת את צפתי

 אש שלמע׳ ארי׳ דאכיל קורבנין: ראה יומא כא, ב.
 זח״א ו, ב. זח׳׳ב רעה, א. זח״ג יז, א.

. ראי׳: על׳׳ק ח׳ דברים צא, ג וש״נ. [כ]. . ׳ י  אר
. המחשבה: ע׳ ע״ח ש׳ מוחין . הדבור ולאה . . ל ח  ר
 דצלם פ״ד. ש׳ יעקב [לאה] ורחל פ״ב [כ]. הנסמן

 לעיל כד, ג.
 ה״ג מנצפ״ך: ראה תניא ח״ב פ״ד.

: וע׳ בסש״ב ח״ב ת ו ר מ ג ה . מ  שבני! הנוק׳ אותיות .
 שהיוה״א םפ״ד. [כ].

 ע״פ וגבורתך ידברו: סידור נב, ג. וביהל אור ע׳
 תרפג.

 ובד״ה אד׳ שפתי תפתח: סידור רלו, ד ואילך.
 בד״ה ויקחו אליך פרה: לקו״ת תקת ס, א ואילך.

. יבקע: ע״ח ש׳ הכללים פ״י. וש׳ הארת  יעקב .
 המוחין ספ״א. [כ].

 ווהו דאי׳ במ״ח: מסכת תפלת העשי׳ ד, ו.
 ע״פ את הכבש אחד: לקו״ת פנחס עז, ג.

 בד״ה להבין עני! משמח חתן וכלה בפ׳ צו: לקו״ת ט,
 א.

 ועמ״ש — בביאור ע״פ באתי לגני: לקו״ת שה״ש לב,
 ד.

 באסתר בפסוק גם ושתי: א, ט.
 וישע ה׳ אל הבל: בראשית ד, ד.

 כמעט בכל מקום .. כבש: ראה הנסמן במאמרי
 אדה״ז־פרשיות לע׳ תקעב.

 לט,א
 בפע״ח ש׳ חהמ״צ: פ״ז. ובע״ח ש׳ הנסירה רפ״ו. [כ].

 וכמ־ש במ״א: ראה סידור עם דא׳׳ח בד״ה עבדים
 היינו דף רצג, ג. וראה שם רצה, ג. והגהות
 באוה״ת ויקרא כרך־א ע׳ כט ואילך. לקו״ת פ׳ חקת
 נט, א. ביאוה״ז לכ״ק אדמו״ר האמצעי פ׳ נשא.
 ביאוה׳׳ז לצ״צ ברריב ע׳ תתקעא. ליקוט פי׳

 לאגה״ק סי׳ טו.
 במ״א — בע״ח: ש׳ או״א ספ״ח כלל ג׳. וש׳ א״א
 ספ״ט. וש׳ הזיווגים םפ״ב. ש׳ הולדת או״א וזו״ן

 רפ״ו. ש׳ העיבודים פ״ב. ש׳ הנסירה םפ״ג. [כ].
 בביאזר ע״פ אלה מסעי: לקו״ת שם צ, ג.

 ע״פ לך לך: תו״א יא, א.

 וזה דוגמת עולם התיקון: ראה סה״מ תרל״ה כרו א
 ע׳ יג שמציץ לכאן.

 וזהו דוגמת עולם התיקון: ראה לקמן פ׳ מטות פא, ב.
 באג״ה: והוא בקו״א ד״ה להבץ מ״ש בפע״ח [כ]. (קנז,

 א). וראה ג״כ באוה״ת בראשית־ג דף תרטו, א.
 לח,א

 כמ״ש בזהר: ע׳ זת״ב(קנז, ב) ושם אי׳ ברכאן עלאין
 לא שריין. אד מצאתי בח״א (רטז, 0 שם אי׳

 ״שכינתא״ [כ]. ראה אוה״ת ויקראיא ע׳ קנו.
 נזכר בד״ה ויקרא תרע״ח ע׳ רלו.

 אנת הוא שלימותא דכולא: ת״ז בהקדמה בד״ה פתח
 אלי׳.

 ברכנו אבינו כולנו כאחד: ברכת שים שלום.
 ויחן ישראל: שמות יט, ב.

 סדיה שניך כעדר הרחלים: לקמן שהיש לח, א,
 בד״ה ויאמר ה׳ הן עס אחד: תו״א י, ג.

 עושה שלום במרומיו: איוב כה, ב.
 בין שר של מיס ושר של אש: ראה שהש״ר ג, כא.

 והתכללות זו הוא בחי׳ ביטול אמיתי: ראה בסה״מ
 תרל״ה כדך א ע׳ יג.

 בביאור ע״פ את שבתותי: לקמן בהר מד, א ואילך.
 מלגאו איהו שם מיה: ת״ז בהקדמה.

 כי קטן יעקב: ראה עמוס ז, ב.
 ארך אפים וגדל חסד: תהלים קמה, ח.

 כמ״ש בדיה ויהי בשלח פרעה: תו״א סא, סע״א.
 וסדיה בכ״ה בכסלו: תו״א כט, ד.

 לח,3
 בביאור ע״פ מי מנה עפר יעקב: לקו״ת בלק סח, ד.

 ובפרדס ערך אדם: ראה גם אוה׳׳ת נ״ך כרך א ע׳
 תרלז.

 בדיה להבין ביאור ענין האבות: תו״א עב, ד ואילך.
 מה שמו ומה שם בנו: משלי ל, ד.

 ממשיכים אור א״א בו״א: ראה סה״מ תש״ט ע׳ 18
 ,והעיקר בבחי׳ כתר דמשם נמשך דוקא בעשי׳״.

 בפי׳ א־ל עליון: לקו״ת מסעי צ, ג.
 ע״פ וארשתיך לי לעולס: לקו״ת במדבר ט, ד.
 בדיה הוי׳ יחתו מריביו: לקמן פ׳ נשא כה, ג.

 ולכן יש ג״כ באדם הבחירה: ובלשון הידוע,הבחירה
 והיכולת והרשות נתונה לכל אדם״(תניא פי״ד) -
 מעלת הבחירה. כמ״ש,הן האדם הי׳ כאחד ממנו״

- שיחת ש״פ קדושים תשמ״ט העדה 59.
 וכמ״ש הרמב״ס פיה מהל׳ תשובה: מובא גם לקמן

 במדבר טו, א. ביאה״ז להצ״צ־א ע׳ רםה.
 כמ״ש במ״א שבחירה וו נלקחה כוי: ראה לקמן
 במדבר טו, א. אוה״ת ר״ה א׳שלו. ראה לקו״ש ה״ו

 ע׳ 113. חייט ע׳ 281 הערה 45.
 ואין מעכב על ידו: ,כלומר, מבען ש״הנפש השנית
 בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש״ לכו הרי
 הוא,כאחד ממנו״, בדומה להקב״ה כביכול, וכשם
 שהקב״ה,איו מעכב על ידו״ כר יש להאדם בחירה

 חפשית במעשיו״ - לקו״ש ח״ל ע׳ 203.
 המלוכה והממשלה לחי עולמים: נוסח האדרת

 והאמונה.
. ויפח באפיו: בראשית ב, ז. . צר י י  ו
 ועתה ישראל מה היא: דברים י, יב.

 כי הדפק אחוריים דאבא: ראה לעיל פ׳ פקודי ה, ג
 ואילר.

 והיינו בחי׳ מטי ולא מטי דחכי: ע״ח ש״ז.
 שאוא״ס שורה בחכ־: ע״ח שמ״ב פ״ג. תניא פי״ח

 ופל״ה בהגהה.
 לח,ג

 ובחכמה אתברירו: ראה זח״ב רנד, ב.

 (וראה בהנסמן שם ברשימת המאמרים בח״ב ע׳
 תתקלז).

 נמצא גם נאוה״ת נשא ע׳ רפג. וראה ג״כ מאמרי
 אדה״ז-פרשיות ע׳ תקסז. תקע״ב. אוה״ת ויקרא־ג

 ע׳ תתמח. תתנב.
 במאמרי אדמו״ר האמצעי ויקרא־ב ע׳ תרנז

 מתחיל להבין ענץ שתי הלחם.
 באוה״ת בכמה מקומות מצויין לביאור זה בשם

 ,ביאור דכבשים״.
 חלק מהמאמר סע״איב בשינוים והגהות מכ״ק
 אדמו״ר מחר״ש נדפס בסה״מ תדל״היא ע׳ כא

 ואילר.
 נעשה אדם בצלמנו: בראשית א, כו.

 שהוא מושל בכל הברואים: ראה סה״מ תש״ג ע׳ י
 ואילד.

 וירדו בדגת היס: בראשית שם.
 שאדם הוא בחי׳ פרצוף כלול מעשר ספירות: ראה

 בסה״מ תרל״ה ע׳ כב.
 ואת כל עוף כנף למינהו: בראשית א, כא.

 נפש חי׳ למינה: בראשית « כד.
 התהו שהיו הספירות זה תחת זה: ע״ח ש׳ התיקון

 פ״ה. ש׳ המלכים פ״א.
 ועוף יעופף: בראשית א, כ.

. גבריאל: זח״א מו, ב. וזח״ג כו, ב [כ].  ועוף יעופף .
 נתבאר באוה״ת בראשית־ה דף תתקיח, ב.

. וגבריאל שר של אש: שהש״ר . ם י  מיכאל שר של מ
 ג, כ.

 אין מלאך א׳ עושה שתי שליחות: רש״י בראשית יט,
 כב.

 זח״א(קכז, א) במה״נ. זח״ג(קלב, ד) [כ].
 ולשון הרמב״ם: ראה גם באוה״ת ויקרא-ב ע׳ תקכו.
 במדבר ברר־ו ע׳ א׳תשצג. ד״ה כבוד מלכותך

 תר״ם ע׳ י. סה״מ תרנ״ו ע׳ קעז.
. מוסר: ראה אגה״ק סי׳ יג. . ו נ  כמו אב המכה את ב

 חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר: משלי יג,
 כד.
 לז,ד

 ע״פ וייצר: תו״א ד, א.
 נקרא האדם עולם קטן: נסמו לקמו במדבר ה, א. ע׳
 נדרים(לב, ב). זח״ג(לג, ב). שם כתיב,גופא׳ וכל׳

 אדמו״ר כ״כ המו״נ ח״א(פע״א) [פע״ב] [כ].
 ההפרש בין נקודה ספירה: ראה לקמן במדבר עד, ב.

 שה״ש יט, ד. שרש מצות התפלה פרק מו.
. פ״ז: בדפוס שקלאוו תק״ס, . ט ״  בע״ח שער כ

 לפננו ש״ל דרוש ז׳ [כ]. ראה גם באוה״ת ויקרא־
 ב ע׳ תקכו.

 בצלם אלקיס: בראשית ט, ו.
 ופני אדם לארבעתן: ראה יחזקאל א, י.

 בפרדס של״א פיח: הלשון נעתק בספר החקירה דף
 ע, א.

. ריבוי האור והכלי הי׳ קטן: ראה ע״ח ש׳ . ו ה ת  ד
 התיקון פ״ה. שער המלכים פ״א־ב.

 מיעוט האור וריבוי הכלים: ראה ע״ח שער י׳ פ״ה.
 וראה במאמרי אדה״ז ויקרא־ב ע׳ תרנט ב׳ משלים

 ע״ז.
 בסה״מ תרל״ה ע׳ כד מוסיף כ״ק אדמו״ר
 מהר״ש ,וע׳ בהגהות לד״ה ראה אנכי נותן [-
 אוה״ת ראה ע׳ תרלה ואילך] שבלקו״ת שזהו
 בכוונה בונה ע״מ לסתור וסותר ע״מ לבנות, ס״ג

 מ״ה, ע״ש״.
 בביאור ע״פ מים רבים: תר׳א ט, ג.

 לעולם יהא: תענית כ, א.



 מראי אמור מקומות מב

 א,א
 בינה מקננא בכזדסיא: דאה ת״ז ת״ו.

ל: פ״א [כ].  בחי׳—וכמש׳
 בזהר— כנ״ל:פ״א.[כ].

 ורוח הבהמה היורדת היא למטה: קהלת ג, כא.
 והקרבתם מנחה חדשה: ויקרא כג, טז.

ב - תרמ״ב) לבו ת( רו  והניף: בשינויים בס׳ שני המאו
 כט, א. הנתת כ״ק אדמו״ר האמצעי בסה״מ
 תקס״ח־א ע׳ רמו (וראה בהנסמן שם ח״ב ע׳

 תתקלו).
 תחילת המאמר מובא באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תקעד

 עם הגהות.
 והניף הכהן אותם: ויקרא כג, כ.

. עם הלחם ביחד: מנחות סב, א. . ה ל ע מ ל  שהלחם מ
 מכל הבהמה ולא מן החיות: זבחים לד, א.

 נבחרו כבשים ע״פ הרוב: ראה כריתות כח, א.
 פני שור מהשמאל: יחזקאל א, י,

 שור מנגח בקרנו: ועבד״ה אדם כי יקריב פ״ב [ויקרא]
 ד״ב ע״ד. [כ].

 והכשביס הפריד יעקב: בראשית ל, מ.

כ  א,
 ומורגש — ששרשו גבוה מאד: א״י. [כ].

 וכמ״ש בזהר גדול ח״א דמ״ב ע״ג: הכוונה לזהר
 דפוס קרימנא, וכ״כ באוה״ת בראשית״ז דף תתשסז

 מעתיק הלשון במו כאן.
 מחשבתיה הוה בההוא אתר: מובא באוה״ת שופטים

ט ושם מציין לפרקי דר״א פרק כא.  ע׳ תתקנ
. צו את בנ״י: עז, ד. . ן מ ק  ל

 במשנה ספ״ו דכריתות: כח, א.
 ע״פ שערך כעדר העוים: ראה לקמן שה״ש לו, ג.

. מדות עליונות שלמעלה  כש״ב השי״ן קודם לבי״ת .
 מהחכמה: מובא באוה״ת שמות־ז ע׳ ב׳תריט. פ׳

 פנחס ע׳ א׳קג.
 בחכמה יבנה בית: משלי כד, ג.

 בביאור ע״פ מים רבים: תו״א יט, ב.
 בזהר: זח״ג רמט, ב. (בחי׳) וע׳ ריב, א בקלי׳. [כן.

. בעני! דעת עליון: תו״א דף . ם י ב  בביאור ע״פ מים ו
 יט, ג. ומצויין באוה״ת פ׳ ראה ע׳ תשצו לתו״א
 הנ״ל ״שדעת העליון ממשיך המדות דכתר
 שלמעלה מהחכמה והם חג״ת דא״א׳׳. וראה גם

 באוה״ת שה״ש-ב ע׳ תקסט.
 את הכבש אחד תעשה: במדבר כח, ד.

 אהלי קדר: שה״ש א, ה.
 לו ישמעאל יחי׳ לפניך: בראשית יז, יה.

 אוא״ס שורה ומתגלה במי שבטל: ראה נדרים לח, א.
 ע״פ אנכי מגן לך: תו״א יב, א.

 בריח התיכון המבריח: שמות כו, כח.
 ב׳ הלחם רומוות לתשב״כ ותשבע״פ: מובא באוה״ת

 נ״ד־ב ע׳ תתקמב.
 לכו לחמו בלחמי: משלי ט, ה.

 ויהי שירו חמשה ואלף: מ״א ה, יב.
 ובלילה שירה עמי: תהלים מב, ט.

 ובד״ה שניך כעדר: לקמן שה״ש לז, ד. אוה״ת
 שה״ש־ב ע׳ תקסז ואילך.

ג  א,
 חמץ תאפינה: ויקרא בג, יז.

 המתנשא מימות עולם: ברכת יוצר.
 כבשי עצרת הס שלמים: ערכין כה, ב.

 התמירים ליום הם עולות: במדבר כח, ג.
 ביאור ע״פ והניף: ראה הערת כ״ק אדמו״ר לעיל

 בהערות וציונים יט, א.
דפס בסה״מ תקם״ח־א ע׳ רנד  הביאור בשינויים נ

 מזמור אלקיס יחננו: תהלים ס.
 ומבזאד בפ׳ בלק קפ״ח בי: נתבאר בדרך מצותיך כה,

 ב.
 תנו כבוד: ירמי׳ יג, טז.

 אתם קרויים אדם: יבמות סא, א.
 אדם בגי׳ מ״ה: ראה פרדס שעה״כ בערכו. ע״ח שער
 התיקון פ״ג. שער לאה ורחל פ״ב. שער מ״ן ומ״ד

 דרוש ה. ועוד.
 ע׳ במאו״א במערכת א׳ נסל״ב ובי״נ ע״ש. [כ].

 בביאור ע״פ אדם כי יקריב מכם: לעיל ג, א.
 עשה רצונו כרצונך: אבות ב, ד.

 מעלא שבתא הוא בחי׳ מל׳ ויומא דשבתא הוא בחי׳
ס בעה״כ ד ר  ז״א: ת״ז בהקדמה ב, ב. וראה ג״כ פ
 ערך שבת. מובא בסה׳׳מ תרכ״ט(הוצאת תשנ״ב) ע׳

 יא.
 הפי׳ הידוע: על״ק ד״ה אם בחקותי בבי׳ פ״ד [מז, א].

 [כ]•
 בעבר הנהר: יהושע כד, ב. ראה לקמן מה, א.

 נהר יוצא מעדן: בראשית ב, י.
. ערך שבת: ראה אוה״ת ויקרא־א ע׳ קע. . ס ד ר פ  ה

 היום בגימט׳ א״ל הוי׳: בסידור שו, ג תיב׳ יום בגי׳ ב׳
 שמות דא״ל הוי׳ ע״ה. מאו״א אות י׳ סי׳ ח ״יום

 ע״ה גי׳ א״ל הוי׳״ - לקמן שה״ש טז, א.
 המל׳ הנק׳ עומר: ראה גם לקמן שה״ש טז, א. אוה״ת

 ויקרא־א ע׳ קס.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.

 שמחמת זה יתעורר בנפשו אהבה שלמעלה מן הכלי
 שלו: נתבאר במאמרי אדה״א ויקרא־ב ע׳ תרנה
 ״והיינו להיות כי הרי התבוננות זאת שהיא בחי׳
 הא׳׳ס הוא למעלה מהכלי שלו המצומצם ולא
 תוגבל בכלי שלו כלל, וע״כ [ממילא] לא תוגבל
 התפעלות מזה בכלי הלב עד שנאמר שתכלה
 במעט זמן להיותה בבחי׳ מקיף על הכלי״. וראה

 שם ע׳ תרמה.
ג  א,

 אין חבוש מתיר עצמו: ברכות ה, ב.
 לבוש החשמל שמלביש לזו״נ: ראה ע״ח שער מ״ב

 פי״ג. וראה בתו״א יב, ד.
 בד״ה עיני כל: לקו״ת מטות פה, ב ואילך.

 כמ״ש בפ׳ תצוה קפ״ג א׳: הלשון נעתק באוה״ת תשא
 ע׳ ב׳כא.

 אברהם שיצא ממנו ישמעאל: ראה פסחים נו, א.
 במ״ח מבחי׳ כתר עליון אנכי: ראה זח״ג יא, א.

 קול דודי: שה״ש ב, ח.
 ע״פ וכר ונקבה בראם: כנראה הכוונה לתו״א מח, א.

 פב, ד. המובאי׳ לקמן.
 בביאור ע״פ חכלילי עינים מיין: תו״א מח, א.

 וסד״ה ועשית בגדי קדש: תו״א פב, ד.
 ע״פ וספרתם לכס גבי חג השבועות: לקר׳ת במדבר י,

 ג.
 אץ התינוק יודע לקרות אבא: נסמן לעיל לד, ג.

 א,ד
 אבא יסד ברתא: זח״ג רמח, א. רנו, ב. דנח, א. ת״ז

 תכ״א(סא, ב). תס״ט(קה, ב).
 כו׳ — והייתי אני זבני שלמה חטאים: מלכים־א א, כא

 (אני ושלמה בני).
 וחטאך בצדקה פרוק: דניאל ד, כד.

 עץ הדעת חטה היתה: ראה ברכות מ, א. וש״נ.
 מבזאר בזהר בראשית דל״ו סע״א: מובא גם באוה״ת

 ויקרא־א ע׳ קצו. ושם בכרך־ג ע׳ תתיב.
 בזהר ר״פ בשלח דמ״ד סע״ב: ראה לקמן פ׳ מטות

 פג, ריש ע״ד.

- ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז.
 אני המשנה המדברת בפיך: מגיד מישרים ר״פ

 ויקרא. ובכ״מ.
. ב , ג י ן בי רו  אלו1אלודא״ח:עי

 ודברת בם: דברים ו, ז.
 •סד״ה וארא אל אברהם: תו״א נו, א,

 כל האומר אין לי אלא תורה: יבמות קט, ב.
 רוח אייתי רוח ואמשיך רוח: ראה זח״ב קסב, ב.

 ע׳ ח׳ דברים יב, ג. וש״נ. [כ].
 באתערותא דלתתא אתעדל״ע: זח״א פח, א. קסד, א.

 רלה, א. רמד, א. [כ].
 mi אווזזא דמלכא: זח״ג קמט, ב. ע׳ ראה לב, ב.

•01 
א ,  א

 !הניף: ראה להלן בהוספות ברשימת הכתבי־יד,
 מכ״מ שמאמר זה הוא ביאור לד״ה וספרתם

 דלעיל. ראה אוה״ת ר״ה ע׳ א׳תטו.
 במאמרי אדהאמ״צ ויקרא־ב ע׳ תרמג וע׳ תרנ

 באריכות.
 מאכל שעורים שהוא מיכלא דבעירא: ראה סוטה יד,

 :. א. פסחים ג, ב.
 יוצר משרתים ואשר משרתיו: ברכת יוצר.

נ  והם נצחיים וקימיס: במאמרי אדהאמ״צ ע׳ תר
 מוסיף: ״כמו מיכאל וגבריאל כוי״.

 והניף את העומר: ויקרא כג, יא.
 מלאכים שנבראים בכל יום: ראה איכ״ר פ״ג, ח. טור
 או״ח סנ׳׳ט. ראה לקמן פ׳ פנחס עט, ב. המשך

. ועוד.  תער״ב כרך־ב ע׳ תרפד
 הושיט חקב״ה אצבעו הקטנה: סנהדרין לח, ב.

 וחכי׳ ידוע: ראה גם לקמן פ׳ תצא לח, ד. דרושים
 לר״ה ס, ב. שה״ש כב, ב. בארוכה במאמרי אדה״א

.  ויקרא־ב ע׳ תרנ
 נוח אנוש: תהלים ח, ה. וראה סנהדרין לח, ב.

 אלף טורי! דאכלה בהמה רבה: ת״י על פסוק בהמות
ם נ, י).  בהררי אלף(תהלי

 ע׳ תנחומא פנחס סי׳ יב. ובזח״א יה, א [כ]. ראה
 תו״א מז, ד.

 בפ׳"ויחי דרמ״ז ע״א: ראה גם לעיל פ׳ צו יב, ד.
 הלשון נעתק ביהל אור ע׳ קנג.

 בהמה בגי׳ בין: ע״ל לה, ד וש״נ. [כ].
 דאה ספר הליקוטים להאריז״ל פ׳ שמיני יא, ב.

 רבות בנוח: משלי לא, כט.
 שורה [ועיין — פ״א]: הציונים הללו א״י וצ״ע [אח״כ
 . העביר קו על תיבות אלו]. שוב מצאתי כי מדויקים
 המה הציונים. ועל״ק בעקב ד״ה ויאכילך רפ״ב [יג,

 ד] ותרוה צמאונך. [כ],
ר בוחר: ח״ג קפח, ב. כ מ  שעורה שעור ה׳ כ

 לה׳ מוצאות הפה: ע׳ סש״ב ח״ב שהיוה״א ספ״ד. [כ].
 אזזה״ע מהגרון: ראה ס״י(מנטובה שכ״ב) פ״ב, מ״א.
 ע״ח שער טנת״א פ״ג. שער דרושי הצלם דרוש ב.

 . תשובות וביאורים(קה״ת תשל״ד) ע׳ 62 הערה 1 .
 . אלף אלפיו ישמשוני׳: דניאל ז, י.

 יהי אור: בראשית א, ג.
 פתוחי חותם: שמות כח, יא. וראה במאמרי אדה״א

 ויקרא־ב ע׳ תרמה.
ב ,  א

 . ותת! טרף לביתה: משלי לא, טו.
 בירור הרפ״ח שנק׳ טרף: בד״ה והוא עומד עליהם
 תרס״ג ע׳ נא מציץ כ״ק אדמו״ר בהערה למק״מ

 זזז״ג• ס, א שטרף בגימט׳ דפ״ח עם הכולל.
 ארי טורף: ע״ד נחום ב, יג. ועוד.

 ־לעולם ירגיז אדם: ברכות ה, א.



 מראי אמור בהר מקומות מג

 לכו לחמו בלחמי: משלי ט, ה.
 יחי׳ האדם: דברים ח, ג.

 התורה שנקראת מזון וחיים: ראה חגיגה יד, א.
 אכלתי יערי עם דבשי: שה׳׳ש ה, א.

 ליבלע באברי נפשכם ואזז״כ בלחמי: בסה״מ תרל״ג׳
 א ,שתהיי בבחי׳ לחם למעלה שעי״ז יבואו נשיי

 לאשתאבא בגופא דמלכא׳׳.
ת נקט הזורע: שבת עד, ב. פ א סדורא ד  תנ

 כעין העלאת מ״ן: ראה אגה״ק טי׳ כ(קלב, ב) ושם
 ,ע״י העלאת נדף.

 ונעשה מ״1 אליו: ראה אגה׳׳ק סמי׳ כ.
 מאמר תדשא: בראשית א, יא. ראה אגה׳׳ק סי׳ כ.

 השיך בשם הדיש: (ר״ש =רבינו שמשון)
 בגימטריאות ס׳׳פ בראשית(יב, ד). וראה שם ברכה

 עה׳׳פ אש דת(פה, ב).
. מאירים שם חב־־ד: ראה לקו״ש . ן ו י ל ע  כי בג׳־ע ה

 חי׳׳ט ע׳ 40 הערה 28.
 בפ׳ בראשית דכ״ז ע׳־ב אעשה לז עזר: נדפס בביאה״ז

 לצ״צ כרך־ב ע׳ תריב ואילר.
 הזורעים בדמעה ברנה יקצורו: תהלים קכו, ה.

 מ, ג
 דבר ה׳ וו הלכה: שבת קלח, ב.

 שכר מצוה מצוה: אבות ד, כ.
 צדיקים יושבים ונהנין: ברכות ת, א.

. שלמד בעוה״ו: מובא באוה׳׳ת שמות ע׳ . ו מ  והנה כ
 צה. וראה בהערה לשם.

 בידך אפקיד רוחי: תהלים לא, ו.
 האומר איו לי אלא תורה: יבמות קט, ב.

 כדכתיב ואשפוך את נפשי: שמואל־א א, טו.
 אמזר לחכמה אחותי את: משלי ז, ד.

 בזהיק פ׳ אמור ד׳ ק׳ ע״כ: מובא גם לקמן פ׳ מטות
 פד, ג. שה׳׳ש כז רע״ג.

 אחותי בת אבי היא: בראשית כ, יב.
 מיד אחר התפלה: שר׳ע או״ח קנה, א.

 דכו במדוכה: במדבר יא, ח.
 ושחקת ממנה הדק: שמות ל, לו.

. גרסה נפשי: תהלים קיט, כ. ע״ז יט, . ה ר ו ת  לימוד ה
 א.

 ריחיים של גרוסות: מנחות סו, א. וכן נז׳ בויק׳׳ר
 רפכ״ח. [כ].

 וכי תקרב קרבן מנחה: ויקרא ב, ד.
 ויש אם למסורת: קידושין יח, ב.

 כשהנפש רוצה להתקרב בעצמה לה׳: ״ור׳׳ל להתקרב
 בעצמה ע״ד שנת׳ בת״א פ׳ וישב בכ״ה בכסלו
 בענין למסור נפשו באחד״ - אוה״ת שלח ע׳

 תקמב.
 ואפו עשר נשים: ויקרא כו, כו.

 פי׳ שיעורר בלבו רשפי אש האהבה: ראה גם לקמן פ׳
 בחוקתי מח, ג.

 לדבקה בו: דברים ל, ב.
 כנודע שבאש מתפרדים כל היסודות: ראה אגה״ק סי׳

 טו(קכא, ב).
 מ,י

 וימהר יוסף כי נכמרו: בראשית מג, ל.
 מכמר בשרא: פסחים נח, סע״א.

 וכמיש במ״א ע״פ הוהר במדבר קייח אי: ביאוה׳׳ז
 במדבר פו, א ואילר. וראה ביאוה״ז לצ״צ ע׳ תנא
 ואילך. לקו״ש חט״ו ע׳ 357. וראה שם ע׳ 358

 הערה 63.
 כי חם לבו בקרבו: ראה תהלים לט, ד.

 נוהג כצאן יוסף: שם פ, ב.
 בנימין שנק׳ בן אוני: בראשית לה, יה.

 הערות - באוה״ת ויקרא ע׳ קפה. ביאיר נעל
 הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי] באוה״ת ויקרא־ג ע׳

 תתצז.
 קטעים ממאמר זה נעתקו בסה׳׳מ תרל״ג־א ע׳

 רפג ואילך.
. ושבתה: ויקרא כה, ב. . ץ ר א  כי תבאו אל ה

 ושבתה קודם שיתחילו השש שנים: ראה םה״מ
 תקט״ב ע׳ קפה. מאמרי אדמו״ר האמצעי ויקרא־ב
 ע׳ תרצט. דרך מצותיך קסז, א. אוה״ת ויקרא־ג ע׳
 תתעז. ד״ה כי תבואו דש״פ בהר תשמ״ו. לקדיש
 ח״ט ע׳ 442. חי״ב ע׳ 247 בשם הפנים יפות ר״פ

 בהר. חכ׳׳ו ע׳ 386 (משיחת ש״פ תשא תשד״מ).
 וראה בשיחת ש״פ בהו״ב תשמ״ח (מוגה) הערה
 20 ובשיחת ש״פ עקב םה״ש תנש״א כרד־ב ע׳ 756

 הערה 66.
 פתחי לי אחותי: שה״ש ה, ב.

 שתהיי בבחי׳ אחותי רעיתי: ראה לקדת שה״ש כט
 ריש ע״ג. לד סע׳׳א. אוה״ת אמור ע׳ קמט ואילך.
 כרד־ב ע׳ תקעה. ד׳׳ה ולאחותו הבתולה תרכ״ז,
 תרכ״ט, ועוד. המשך תער״ב ח״ב פרק תז־תח.
 (נעתקו בספר הערכים־חב״ד ח״א ע׳ רנט־רס. ע׳

 שצה־ו. ע׳ תקז־ח). - לקדש ח״כ ע׳ 40.
, ב.  איחוי אלכסנדריה שבגמ׳: מועד קטן מ

 ל0,ד
 חלק אלו־ה ממעל ממש: איוב לא, ב(ומוסיף,ממש״,
 כבתניא רפ״ב. וראה הנםמן במאמרי אדה״ז־

 פרשיות לע׳ שלה).
 אם זכרתיך על יצועי: תהלים םג, ז.

 מ,א
 בשבתך בביתך ובלכתך: דברים ו, ז.

 ע״ד משל כאהבת אח ואחות: ראה אוה״ת ויקרא־ב ע׳
 תקעח. שם חלק־א ע׳ קמט. ביאה׳׳ז לאדה׳׳א י, ב.

 ד״ה ולאחותו הבתולה תרכ״ז.
 שפת אמת: משלי יב, יט.

 שפה לפיו: שמות לט, כג.
 ר״פ תשא ד׳ קפ״ח וע״ש במק״מ ובהרנדז: נעתק

 באוה״ת נ״ך־א ע׳ תקצה.
 קרוב ה׳ לכל קוראיו: תהלים קמה, יה.

 כל חד לפום שיעורא דילי׳: זודא קג, ב.
 בביאור ע״פ אלה מסעי: לקו״ת מסעי צג, ג.

 בעני! ח׳ פעמים אמת באמת ויציב: באוה״ת נ״ו־־א ע׳
 תקצה מציין לכאן ומוסיף,ועיין מזה בזהר דקהל
 דרי״ז ע״א שהם כנגד ד׳ גאולות כו״. וראה גם

 אוה״ת פ׳ יתרו ע׳ א׳תתקנו.
 אץ אני והוא: סוטה ד, א.

 פתחו לי כחודה של מחט: שהש״ר ה, ג (בשינוי
 לשון). תנווומא (הוצאת בובר) תולדות יח. פס״ר

 טו, ו(כחדירה של מתט).
 על״ק סד״ה ויקח קרח נה, א וש״נ. [כ].

 הבא לטהר מסייעין אוחו: יומא לח, ב.
 וארעא אתבטלת: ראה אוה״ת דקרא־ב ע׳ תקצז. כח־

 ג׳ ע׳ תתצח.
 שאמרו רז״ל ישראל מפרנםין: זח״ג ז, ב. ועל״ק

 בשה״ש רד״ה הנך יפה [יג, ג]. [כ].
 כי לא ידח ממנו נדח: ש״ב יד, יד(לבלתי).

 לאשתאבא בגופא דמלכא: זח״א ריז, ב.
 תלת קשרין: זח״ג עג, א. והלשון שם לי׳ כמ״ש כאן.

 נס.
 «,ב

 דאורייתא מחכ׳ נפקה: זח״ב קכא, א. וראה שם פה,
 א.

 אשרי מי שבא לכאן: פסחים נ, א.

 ע״פ משה ידבר: תדא סח, ד.
 בעני! תלת עלמין: זח״ג קלב, א.

 וירח ה׳ את ריח: בראשית ח, כא. [ושם לקלל עוד].
 והחכמה מאין תמצא: איוב כח, יב.

. כתר: ראה רש׳׳י שבת קד, א. הנםמן  הכ״ף .
 במאמרי אדה״ז־פרשיות לע׳ תקעד.

 לט,ב
 כמ״ש בס״י עשר: פ״א מ״ד.

 כשהכתר נמנה אץ תדעת נמנה: ראה לקמן פ׳ שלח
 מט, ג ושם מציין לע״ח שער מוחץ דצלם פ״ה.

, נהורא: זח״ג רמט, ב. . א כ ו ש  טורי ח
 ע״פ שניך כעדר הרחלים: לקדת שה״ש לח, א.

 בביאור ע״פ מים רבים: תדא יט, ג,יש ב׳ מיני מדות
. והב׳ הם המדות  הא׳ המדות הנולדי׳ מהשכל .

 שלמעלה מהשכל״.
 בד״ה להבין ביאור ענץ האבות: תדא עג, א
. אבל עיקר  ,שהמדות נלקחו ממקום עליון יותר .

 המדות בשרשן נלקחו ממקום עליון עתר״.
 ז״א בעחיקא אחיד וחליא: זח״ג רצב, א.

 בפע״ח בכוונת קבלת שבת: שי״ח פ״ו. ריש הקדמה
 לשי׳ השבת ספ״א. ושם פ״ג בשי׳ השבת• 1ס.

 שור אז כשב: ויקרא בב, כז.
 לט,ג

 לחם לבב אנוש יסעד: תהלים קד, טו.
 עפ״י המבואר כאן יש לבאר הספרי(דברים כ,
 יט) עה״פ כי האדם עץ השדה, מלמד שחייו של
 אדם אינו אלא מן האילן(לקוטי שיתות כדו ד, ע׳

 1114. עיי״ש בארוכה).
 אין מברכיו ברהמ״ז רק על הלחם: ברכות לז, א.

 טושדע או״ח סקס״ח, נדי.
. תושב״כ ותשבע״פ: ראה זח״א . ם ח ל  והיינו כי שתי ה

 רם, א. אוה״ת שבועות ע׳ קב.
 ותפילין — בביאור עיפ לכן אמור לבנ״י: תדא נט, א
 ואילך ושם מבאר ההפרש בין תושב״כ לתושבע״פ
 שתושב״כ הוא בחי׳ מוחין דאבא ותושבע״פ הוא

 בחי׳ מוחין דאימא.
. תורה צוה: לקו״ת ברכה צד, א ואילך. . ה ״ ד  ב

 לתכימא ברמיזא: זח״א בו, ב. זת״ג רפ, ב.
ו פ״ב  בשמונים שנה: ועי׳ לעיל בפ׳ צו ד״ה והניף ד

 יז,גוש״נ.[כ].
 לט,ד

 אורייתא דמחו״ב נפקת: זח״ב פה, א.
 לחם בגי׳ מולא: נסמן לקמן פ׳ במדבר כ, ב.

. ובהרמ״ז שם): מובא  טכמ״ש במק״מ בפי׳ הזהר .
 באוה״ת תרומה א׳תעז. משפטים ע׳ א׳שג. ראה

 יהל אור ע׳ עג.
 עפמ״ש הרמ״ו ר״פ קרח: מובא באוה״ת דקרא־א ע׳

 רה. וביהל אור ע׳ ע.
 חטה היא דעת: ראה ברכות מ, סע״א.

 בביאור — ע״פ החלצו: לקו״ת מטות פז, ב.
 ע״פ לך לך: תדא יא, ג ,שהתורה שהיא בדברים

 גשמיים היא מבחי׳ חכים ולא בחכמה ידיעה״.
 ובד״ה ואהי׳ אצלו אמון: לקדת במדבר יח, א.

 מוליך ומביא מעלה ומוריד: מנחות םא, א.

 בהד
 לט,ג

 כי תבואו: נאמרה בשנת תק״ס. ראה רשימת המאמרים
 בסו״ס מאמרים הקצרים ע׳ תרבה הערה 163.

 ביאור על המאמר מהנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי,
 נדפס בסי מאמרי אדה״ז - פרשיות ע׳ תקצג.
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 עושה מלאכיו רוחות: תחלים קד, ד. וראה מאמרי
 אדה״ז - פרשיות ע׳ כז ובהנסמן לשם.

. מהלך ת״ק שנה: חגיגה יג, ב. . ך א ל  מ
 על״ק האזינו הגי פ״ב עד, ד. וש״נ. [כ].

 מלאך בשליש עולם: ב״ר פח, יב. וראה סה״מ תש״ח
 ע׳ 280 בסופו.

 יש להן עת קבוע: חולין צא, ב. ב״ר עח, א.
 סלה בלי הפסק: עירובין נד, א.

 ילבו מחיל אל חיל: תהלים פד, ח.
 בד״ה מומור שיר חנוכת הבית: לקו״ת ברכה צח, א
 ״ובאמת גס הנשמות אומרים שירה תמיד שהרי יש
 להם עליות וירידות תמיד מחיל אל חיל וידוע דכל

 הילוך ועלי׳ היינו ע״י שיר דוקא״.
 גבוה מעל גבוה: קהלת ה, ז.

 מוטב דלידייני׳: חגיגה טו, ב.
 הגס שבספרים לא נובר רק ב׳ מדרגות: ראה לקמן

 במדבר יה, א ובהנסמן לשם.
 אינו מקבלים ומשיגים אלא מבחי׳ שמו ית׳: ראה

 סה״מ תרנ׳׳ה ע׳ יג.
 מא,ג

 נהנים מזיו השכינה: ברכות יז, א.
.  ובזהר נק׳ בלשת אור: ראה אוה״ת יתרו ע׳ תתלד

 סה׳׳מ תש״ב ע׳ 75.
 פי׳ עד׳׳מ אור השמש: ראה אוה״ת־ענינים ע׳ קסא
 מביא בארוכה משל מחיות הנפש בגוף שנק׳ ג׳׳כ

 בשם אור, ע״ש.
 נק׳ ג״כ שם: ראה אוה״ת־ענינים ע׳ קסב. קעח.
 ובארוכה שם ע׳ שלג. ד״ה הקל קול יעקב תר״ס ע׳

 מד.
 בפרקי דר״א פ״ג: ראה הלשון בתו״א יד, א. עט, ד.
 ובסה״מ תרנ״ד ע׳ רחצ. וראה מצות שביעית בדרך
 מצותיך לה, ב. ראה הנסמן במאמרי אדה״ז־

 פרשיות לע׳ תקעב. ראה לקמן מג, ב.
 וידבר שלשת אלפים משל: מ״א ה, יב.

 בלשון מקרא הוא נקי ג״כ בל׳ שם: ראה שמות ג, יג־
 טו. ובכ״מ. ד״ה ואהבת תר״ן ע׳ שפב ״ובלשון
 הפסוק נקרא בחי׳ זו שמו וכמ״ש ליראה את השם
ל קראו בשמו״ ע״ש  הנכבד והנורא למען שמו הגדו

 בארוכה.
 דכמו השם אשר יקראו לו: מובא בביאה״ז לצ״צ־א ע׳

 תקמד. ראה גם סה״מ תרל״ח ע׳ סב, ובמ״מ לשם.
 וכמ״ש גבי אדה״ר: ראה מאמרי אדה״ז־פרשיות ע׳

 של ובהנסמן לשם.
 ברבות בראשית פרשה י׳׳ו: ״שאמר הקב״ה למלאכים
 על האדם שחכמתו גדולה משלכם שהעביר הקב״ה
 כל מין ומין לפני המלאכים שיקראו להם שמות
. העבירן לפני אדם א״ל זה מה שמו  ולא ידעו .
. אני ה׳ . י נ ד . לך נאה להקראות א  אמר זה שור .
ק כב. ר  הוא שמי״. וראה המשך מים רבים תרל״ו פ

. באותיות שם זה: פי׳ הבעש׳׳ט בתולדות . ו מ  תה ש
 יעקב יוסף פ׳ שמות. או״ת פ׳ בראשית. ונתבאר

 בתו״ח ד״ה וייצר הא׳ פ״י ואילך.
 הנשמה עצמה קודם בואה בגוף אינה נקראת בשם
 כלל: ״דהיינו בהנשמה כמו שהיא למעלה
למעלה גם נפחתה ו  מהבחינה דבראת יצרת ו
 מהבחינה דטהורה היא . . ואפילו כמו שהיא
 בהבחינה דטהורה היא, מכיון שגם היא שייכת
(י״א שבט) תש״כ - י  לגוף זה״ - ד״ה באתי לגנ

 הנחה.
ק םז, ג. ראה לקו״ש ל  בפ׳ בלק ע״פ מי מנה: לקו״ת ב

 חכ״א ע׳ 174 הערה 12.
 וכמ״ש ברבזת פ׳ שמות: א, ה,

ו 1999. ו  תפתח כו׳ הבא איהו רעותא דליבא״ ב
 ומוסיף שם ״ויתכן מה שהביא הזהר פקודי אחר
 הזח״ג דשם מבאר על קרבנות, ובזח״ב על תפלה״.

 מלא כל הארץ כבודו: ישעי׳ ו, ג.
 כי ה׳ הוא האלקים: דברים ד, לט.

 בזהר דלית אתר פנוי מיניי: ת״ז תנ״ז. ושם ת״ע קכב,
 ב ד׳ זיטאמיר. [כ].

 שו״ה לי — למעלה דוקא: באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרכד
 יש הגה״ה.

 ויובן בהקדיס: ראה דרך מצותיך א, א.
.  ישראל עלו במחשבה: ראה ב״ר א, ד. ת״ז ת״ו בסופו

 ע״ל בפ׳ צו ד״ה הים ראה דט״ז ריש גי. וש״נ. [כ].
 לקמן שה״ש לד, ג ״ופי׳ עלה במחשבה כי יש ג׳ מיני
 מחשבות . . ועלה במחשבה היינו מחשבה

 שבמחשבה שהיא מחשבה עליונה״ ע״ש.
 באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרכד יש הגה״ה.

 וברוח פיו כל צבאם: תהלים לג, ו.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.

 יש מעצור לרוחו שלא לדבר: ראה קהלת ג, ז.
 כלא, ב

 בד״ה אני ישנה: לקמן שה״ש לד, ג ופי׳ עלה
 במחשבה יש ג׳ מיני מחשבות.

 ובד״ה ראיתי והנה מנורת והב: ״אולי הכוונה לפי
 בהעלותך לד, ב ״והנה כח זה להיות התלבשות
 עונג העליון בקיום המצות שהם רצונו ית׳ ניתן
. כי ישראל עלו  לישראל דוקא משא׳׳כ המלאכים .
׳ פנימיות העולמות״. - הערה  במחשבה שהם נחי

 מחסיד בבת״י.
 עת לדבר: קהלת שם.

 שית אלפי שני דהוי עלמא: ר״ה לא, א. ראה גם לקמן
 פ׳ במדבר ג, ד. תו״א עו, א ובמ״מ לשם.

 כל ימי הארץ: בראשית ח, כב.
 וכהדין קמצא דלבושי׳ מיני׳ וביי: ב״ר כא, ה. ע״ח

 בתחילתו. באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תשבד יש הגה״ה.
 אף שבתורה אין נמצא ס״ר אותיות: כ״א ערך ל״ו
 ריבוא אותיות - המשך וככה תרל״ז פפ״ט,
 ובסה״מ קונטרסים ח״א קצא, ב: שמספר אותיות
 הכתובים בתורה הם בערך ש״ה אלפים כוי. וכ״ה
 במאמר הנפש (לרמ״ע מפאנו) ח״ג פ״ה (שאין
 בתורה רק בערך ל״א וחצי ריבוא אותיות (ש״ה
 אלפים). וראה בניצוצי זהר [זהר חדש עד, א]
 שהביא מכמה ספרים שמספר האותיות בתורה

 בדיוק הוא: 304,805 - לקו״ש ה״כ ע׳ 419.

. אבל ישנן  ס־ר אותיות היינו מפני אותיות המשך .
 במחשבה: ״ומזה נראה עוד יותר המעלה שבב״א
 מישראל, גם במי שחטא, אשר גם אחרי החטא
 קשור הוא באותי׳ מחשבתו של הקב״ה - שלמעלה
 מאותיות הדבור, שרש המלאכים״ - לקו״ש ח״ז ע׳

 33. ראה סה׳׳מ תש״א ע׳ יא בהערת כ״ק אדמו״ר.
 אותיות המשך שהם אותיות אהו״י: ראה סה״מ תרכ״ז

 (הוצאת תשנ״ט) ע׳ קעא, ובמ״מ לשם.
 וכדפרש״י ספ״ו בכתובות: סט, ב. וראה לקמן מג, ד

 מובא לשון רש״י.
 המתנשא מימות עולם כו׳ ברחמיך הרבים: ברכת

 יוצר.
 ג׳־כ צורך עלייה: ראה באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרכה

 הגה״ה.
 בורא קדושים ישתבח שמך: בברכת יוצר אור. ראה
 בשורש מצות התפלה פרק לג. באוה״ת ויקרא־ב ע׳

 תרכה יש הגה״ה.
 קדוש וברוך וימלוך: ישעי׳ ו, ג. יחזקאל ג, יכ. תהלים

 קמו, י.

 ממארי דחושבנא: ראה זח״ג קעח, א.
 במסתרים תבכה נפשי: ירמי׳ יג, יז.

 והיינו בחדרי לבו: מובא באוה״ת נ״ך־ב ע׳ א׳נב.
, ב.  וראה אוה״ת בראשית־ז דף תתתכו

 ויתאפק ויאמר שימו לחם: בראשית מג, לא.
 חדוה תקוע בליבאי: זח״ב רנה, א. זח״ג עה, א.

 באשרי כי אשרוני: בראשית ל, יג.
 אתערותא דלתתא אתערותא דלעילא: זח״ב קלה, ב.

 שש שנים תזרע שדך: ויקרא כה, ג.
 שיחא סדרי משנה: ועל״ק שלח מד, רע״א. [כ].

 חקל תפוחיו קדישין: זח״ב כח, א.
 ושש שנים תזמור: ויקרא כה, ג.

 והשתא א׳־ש: ראה לקו״ש חי״ב ע׳ 247 ואילך.
, . דלצמוחי פירי עביד: שבת עג, ב וברש״  הזומר .

 שם. וש״נ.
 לחם לבב אנוש יסעד: תהלים קד, טו.

 יין ישמח לבב אנוש: שם.
 המשמח אלקים ואנשים: שופטים ט, יג.

 אית יין ואית ייו: זח״ב רמו, ב.
 מא,א

 כי ברם ה׳ צבאות ב״י: ישעי׳ ה, ז.
 את שבתתי תשמרו: מאמר זה הוא משנת תקע״א -
 ראה אוה״ת על מארז״ל וענינים ע׳ שלג (וראה
 להלן בהוספות ברשימת הכתבי־יד על המאמר

 כאן ועל הביאור דלהלן מג, ב).
 הגהות למאמר זה נדפסו באוה״ת בהר כרך ב׳ ע׳
 תרכד. קיצורים באוה״ת בהר כרך־ד ע׳ א׳קס ושם

 כרך־ג ע׳ תתק המאמר בשינויים ותום׳ הגהות.
 קיצור באוה״ת דברים ברך־ו ע׳ א׳תפז.

ת וציונים השוואות  ראה להלן בהוספות להערו
 לד״ה זה.

 ראה גם ס׳ פלח הרמון שמות ע׳ רמח ואילך.
 המאמר והביאור בארוכה מכ״ק אדהאמ״צ

 במאמרי אדהאמ״צ ויקרא־ב ע׳ תשיח.
דפס  ד״ה את שבתתי תשמרו דתק״ע שלא נ
 בלקו״ת [נדפס בסה״מ תק״ע ע׳ פא] הובא באור
, ב). ופי׳ שם כי המשכת והתגלות ז נ  התורה פ׳ נח(
 התענוג הוא בחי׳ שבתא דיומא, וע׳ בתו״א יתרו
 ד״ה להבין ביאור ענין האבות (קכב, ב) נעג, א]

 בעגין זכור ושמור, יעו״ש. [כ].

 את שבתתי תשמרו: ויקרא יט, ל.
 שיש שבת תתאה ושבת עילאת: ראה מאמרי אדה״א
 שמות־א ע׳ רח ואילך. שרש מצות התפלה פרק לג
 (דף קלד, א) ואילך. ראה סה״מ תרכ׳׳ז (הוצאת

 תש״ס) ע׳ ט. תרל״ד ע׳ ריד ובמ״מ לשם.
 עולת שבת בשבתו: במדבר כח, י.

 ע״פ והי׳ מדי חדש בחדשו: לקמן פ׳ ברכה צז, ג -
 דשם מבאר בעניו שבת שאחר ששת ימי המעשה.
 ומדי שבת בשבתו שבתו של שבת היינו שגם שבת

 נחשב אצלו כיום החול.
 והיינו כמ״ש בזהר בראשית דף ה׳ ע״ב: ראה לקמן

 מד, א ובאוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרכט.
 זכור את יום השבת: שמות כ, ח.

 והוא התפלה שבה נכללים: וכ״ה בתו״א ט, ב. פח, א.
 לקמן האזינו עב, ג.

 עולת תמיד: במדבר כח, ג.
 זהר פ׳ פנחס דרמ״ז ע״ב: ״עולת תמיד איהי רגל
 רביעאה לכורסייא עילאה דא עולה תמיד בכל יום
 מאינון יומין שית דבראשית, וקודם לזה מביא
 הזהר רביעית ההין רגלא רביעאה לכורסייא

 עילאה ואיהו עולה תמיד״.
 ופ׳ פקודי דר״ם סע״ב: ״היכלא שביעאה אדני שפתי



 מראי בהר מקומות מד

 על שלשה דברים העולם עומד: אבות א, ב.
. ליראה את הי: דברים ו, . ם קי . את בל החו . ׳  ויצונו ה

 כד.
 דאיהו וגומוהי חד: ת״ז בהקדמה.

 חסד דרועא ימינא: שם(פתח אלי׳ ואמר}.
ג  מב,

 ועיש בפרש״י: ״אולי הכוונה לד״ה נקראו על שמו
ר 1999. בי ״-  שיהי׳שמם ה׳

. חלק לעוה״ב: ראה סנהדרין  בבל א׳ מישראל .
 רפי״א.

ל דלא יקום בתחייה: ד ר . א  מאן דלא כרע במודים .
 זח״ב ק, א. זח״ג קסד, א. וראה פר״ח או״ח םקי״ג.

 ב״ק טז, ב תוד״ה והוא.
 ועל״ק בפנחס עו, סע״ד. וש״נ. [כ].

 סעיף ד: הג״ה באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרכח.
 וישבת ביום השביעי: בראשית ב, ב.

 ששת ימים עשה הי: שמות כ, יא.
 ויכל אלקים: בראשית ב, ב.

 שבת להוי׳: ויקרא כה, ב.
 אני ה׳ חוקר לב: ירמי׳ יז, י.

 המשפילי לראות: תהלים קיג, ו.
 כחשיבה כאורה: תהלים קלט, יב.

 סד״ה — להבין עניו לחם משנה: תו״א סו, ג.
 כורע בברוך וווקף בשם: ראה ברכות יב, א.

 וירד הי: שמות יט, כ.
 עץ בעין יראו: ישעי׳ נב, כ.

 ומלאה הארץ דעה: שם יא, ט.
 כמשל ב׳ בנ׳־א: ועל״ק ר״פ ואתחנן. וש״ג. [כ].

 פוב,ד
. וברמ״ז שם: ראה גם  וע׳ בזהר שלח דקנ־׳ח ב׳ .
 לקמן פ׳ שלח מ, ג. מב, ד. אוה״ת ויקרא־א ע׳ קצו.
 ״רמז להם על מה דשאילו בקדמיתא דכתיב היש
 ה׳ בקרבנו אם אין, אמר תמן תחמון אי היא
 אתחזיא להאי או להאי, אמר לון אי דאיבא דארעא
 כשאר ארעי דעלמא יש בה עץ אילנא דחיי ולא
 מאתר עילאה יתיר. ואי תחמון דאיבא דארעא יתיר
 ומשנייא מכל אתר דעלמא תנדעון דהא מעתיקא
 קדישא קא נגיד ואתמשך ההוא שנוייא עלאה מכל
 אתרי דעלמא ובדא תנדעון היש בה עץ אם אין.
 והרמ״ז שם כ׳ שעיקר השפע הוא מושרש מהדעת
 וב׳ דעות הם העיקריים של זעיר שבו ב׳ יסודי
 או״א ושל אריך הנעלם דהיינו רישא תניינא דגי

 רישין והוא הנק׳ איך - כוך 1999 .
 עניו מצות שביעית: ראה גם בדרך מצותיך מצות

 קדושת שנת השביעית דף לה, א ואילך.
 בנדרים דמ״ב ע׳׳ב: ״על המשנה דהנודר הנאה
 מחבירו לפני שביעית אינו יורד לתוך שדהו ואינו
 אוכל מן הנוטות ובשביעית אינו יורד לתיד שדהו
 אבל אוכל הוא מן הנוטות ופריך בגמרא מאי שנא
 דאוכל מן הנוטות דפרי דהפקירא אינו! ארעא נמי

 אפקרה כו׳״ בוך 1999.
 ולבהמתך ולחי׳: ויקרא כה, ז.

 שכל ומן שחי׳ אוכלת: פסחים נב, ב.

 אדם ובהמה תושיע הי: תהלים לו, ז.
 בדיה והניף הכהן: לעיל לז, א מענין ביטול.

 ובפ׳ עקב בד״ה ויאכילך: לקמן פ׳ עקב יג, ג שיש
 עוד בחינה בהמה שלמעלה מבחי׳ אדם והיא הנק׳

 בשם בהמה רבה.
. אשר עשה: בראשית ב, ב. .  וישבות ביום השביעי

. אשר ברא: שם ב, ג. . ת ב  כי בו ש
 והן הן בחי׳ שבת תתאה ושבת עילאה: באוה״ת
 ויקרא־ב ע׳ תרכט כ׳ ״דלפירושו כאן שבת תתאה

 ״בראשית נמי מאמר הוא שראשית הגילוי הוא
 בחי׳ חכמה ג״כ אינה אלא בחי׳ מאמר ועשי׳ כי
 מאמר ועשי׳ הכל אחד כמאמר ברוך אומר ועושה״

ך 1999. ו ב -
 שכללותן ומקורן הוא מבחי׳ חכמה: ראה וככה תרל״ז

 סעי׳ לה.
. הנה הם בחי׳ בריאה יש מאין: ראה ביאור . ן ב  וכמו ה

 בסה׳׳מ תר׳׳ל תרל״ד ובסה״מ תרץ ע׳ שבז.
 מג,א

 אך עניו העלי׳: באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרכו שהג״ה
 לכאן.

 ודע שמתן שכרן של צדיקים: אבות ספ״ב.
 בזהר דא׳־ס ב־ה: ודג פנחס רכה, א. [כ].

 ע״פ אתם נצבים: לקו״ת נצבימ מד, ג.
 ואתה הוא עד שלא נברא: ראה תפלת השחר. של״ה

 ג, ב. ראה לעיל לא, א.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.

 בד״ה ונקדשתי בתוך בנ׳־י: לקו״ת אמור לא, א.
 ובד״ה אחרי ה׳ אלקיכם תלכו: לקו״ת ראה יט, ג.

 ס״פ שלח בד׳׳ה אני הי: לקו״ת שלח מח, ב.
 בביאור ע״פ יביאו לבוש מל׳: תו״א צב, א ואילך.

 ואין פי׳ סובב שמקיף מלמעלה: השוה תניא פמ״ח
 ובליקוט פירושים שם.

 לית אתר פנוי מיניי: ת״ז תנ״ז(צא, ב). ת״ע(קכב, ב).
 וראה להלן(הוספות - ויקרא) נב, ג.

 כאשר יהי׳ האופן בתוך האופן: יחזקאל א, טז. ראה
 תו״א סב, ב.

 מג,כ
 שוה ומשוה קטן וגדול: פיוט וכל מאמינים (במוסף

 דימים נוראים).
 מעונה אלקי קדם: דברים לג, כז.

 שבעה שמות שאינן נמחקים: רמב״ם הל׳ יסודי
 התורה ו, ב.

 ועל״ק ד״ה תקעו הב׳ פ״ג נה, ד. [כ].
 בד״ה מראיהם ומעשיהם: תו״א סט, ג.

 היום לעשותם: דברים ז, יא.
 ולכן הנשמה באה בגלגול: אגה״ק סי׳ יט בשם

 הארידל. תדא נג, ג. וראה לקו״ת שה״ש לה, ד.
 שכר מצור! מצוה: אבות ד, ב. ראה גם לקמן פ׳ מטות
 פג, א. פ׳ ראה כב, ד(ושם מציין לתניא פל״ט(נב,

 ב)). אוה׳׳ת פ׳ ראה ע׳ תרמב ואילה
 הוקשה כל התורה לתפלין: קידושין לה, א. ועל׳׳ק

 ואתחנן יב, סע״ג. [כ].
 אש שלמע׳ שהי׳ יורד: ראה זבחים םא, ב.

 ואנכי עפר ואפר: בראשית יח, כז.
 בד״ה ארץ הרים ובקעות: לקו״ת עקב ת, ג. ,באברהם
 אבינו ע״ה ואנכי עפר ואפר דהנה עיקר החסד
 להשפיע מחייו ולא ממותרות שלו . . שבחזרתו
 פרע הקפותיו שלא לומר שחייך קודמיו מפני

 שמשים עצמו כשיריים״ - בור 1999.
 ודברת בם: דברים ו, ז.

 אפי׳ נוטל את נפשך: ברכות נד, א.
 בת״ז ד״י ע״א: אולי צ״ל: ע״ב. ״ובג״ד ואהבת את ה׳
 אלקיך אפילו נוטל את נפשך דאם חביב עלי׳ נפשי׳
 מגופא לכך נאמר ובכל נפשך (הרי דמחלק מבין
 בכל נפשך מה שהנפש מחי׳ הגוף דא״כ ה״ז בכל
 גופך דמבאר כאן דמנין בכל נפשך הוא ביטול

ך 1999.  הנפש ודו״ק״- מ
 ודברי אשר שמתי בפיך: ישעי׳ נט, כא.

 אני המשנה המדברת בפיר: מגיד מישרים ר״פ
 ויקרא.

 ב״ש וב״ה אלו ואלו דא״ח: עירובין יג, ב.

 בד״ה יהודה אתה: תו״א מה, א ״נת׳ טעם השמות
 בעבודה״ כוך 1999.

 ידעה ששרש נשמתו באותיות שמו ראובן: ראה
 לקדש ח״י ע׳ 97. ושם ע׳ 98 הערה *51.

 ראו מה בין בני: ברכות ז, ב.
 כי נשגב שמו לבדו: תהלים קמח, יג.

 מא,ד
 בבחי׳ ממכ״ע כמו שהנשמה: ראה לעיל ד״ה

 ונקדשתי פ״ב.
ת: ראה אוה״ת יתרו ע׳ תתמא.  יש כמה שמות לו י

 כי בי־ה ה׳ צור עולמים: ישעי׳ מ, ד.
 ביו״ד נברא העוה״ב: מנחות כט, ב (בשינוי לשון).

 ירושלמי חגיגה ב, א.
 ע״פ ובבואה לפני המלך: תו״א צו, א ״דתי׳ שמות
 הדע חד חרוב סוף ותכלית כל העליות ואעפ״כ
 כ״ז הוא רק בחי׳ שמות שאין זה אלא מבתי׳ שמו
 מדת מלכותו ית׳ כמאמר יחיד חי העולמים מלד״

- הערה מתסיד בבוך 1999.
. ד״ס ע״א: ״אשר שם שמות, שמות ודאי . ח״א  וע׳ ז

 דהא שמא גרים לכלא״ - בור 1999.
. הנה הס בחי• בריאה יש מאין:  ווהו בורא קדושים .
 נמצא בד״ה בראשית ברא תר״ל, וסה״מ תרל״ד
 בתחלתו, ובסה״מ תרץ ע׳ שכז, ובסה״מ תרנ״ה ע׳

 י. ועוד.
 והחכמה מאין תמצא: איוב כח, יב. ראה אוה״ת־

 ענינים ע׳ קםד.
 כי העילה עצמה נתפסת ומתלבשת בהעלול: ראה

 אגה״ק סי׳ כ(קבט, ב).
 כמ״ש בוהר בראשית: ראה וח״א לא, ב. בםה״מ תר״ל
 תרל״ד ועוד נוסף: ״וע׳ מזה בד״ה אשר ברא
 אלקים לעשות מ׳. שדת של העילה מתלבש

 בהעלול״.
 כזלם בחכמה עשית: תהלים קד, כד.

 המאמר האחד שבו יכול להבראות: אבות ה, א. וראה
 לקו״ת בחוקותי מה, ב. נשא מ, ב. ועוד, וראה
 פרדס שער טעם האצילות פ״י. ובד״ה וידבר
 אלקים אנכי תשכ״ח (סה׳׳מ מלוקט־ג) ע׳ קסד

 הערה 12.
 שהוא הכולל לכל ט׳ מאמרות: ראה סה״מ תרנ׳׳ט ע׳
 קמג ואילך. סה״מ תש״ד ע׳ 67 ואילך. סה״מ
 מלוקט ח״ג ע׳ קסד. ובשיחת ש״פ עקב תש״נ
 בסעיף ט׳ מבאר ״שעם היותו מאמר כללי
 שלמעלה מהתשעה מאמרות הרי גם הוא מאמר

 שבו נברא העולם״ ע״ש.
 התהוות החכמה מא״ס ב״ה הוא יש מאין ממש :
 ״בדרך זה הלך אדמ״ו דל בכמה דרושים בפי׳
 והחכמה מאין תמצא ואמר דהיינו בריאה יש מאין
 בד״ה את שבתותי תשמרו ובד״ה ואתה הרם את
 מטך״. - אוה״ת ענינים ע׳ רנט. ראה ד״ה ואתה
 הרם בתדח שמות קעח, א (והוא הנחה משנת
 תקס״ג). וראה םה״מ תקס״ג ע׳ שט ואילך. אוה״ת
 בשלח ע׳ תטז. ביאה״ז לצ״צ ע׳ שצו. סה״מ
 תקס״ב־ב ע׳ תתפה. וראה באוה״ת ויקרא־ג ע׳

 א׳קסב.
 בד״ה ואתחנן: לקו״ת ואתחנן ב ב ״וא״א להיות
 בריאות העולמות כלל בדרך ההשתלשלות מעילה
 לעילה . . כי הוא רם ונשא . . אלא בריאת
. וכמ״ש  העולמות הוא ע״י בחי׳ כי ובטובו מחדש .

 והחכמה מאין תמצא״ - בוך 1999.
 בד״ה פתח אליהו: תו״א יד, א ״כי התהוות חכמה

 מהכתר היא מאין ממש״.
 בדיה בשעה שהקדימו: לקדת במדבר יב, ד
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 האותיות — בע״ה: בעמק המלה ראה לקו״ת בשת׳׳ש
 ט, ב שבן כתב במק״מ בשם עמק המלה וראה בכ״ז

 באוה׳׳ת ויקרא־ד ע׳ א׳םז.
 בחינה אחרונה שבמאציל: ראה ד״ה וילך תרם״ו ע׳

 קמו.
 חכ׳ שהיא הנק׳ קדש: מא״א בערכו.

 מבחי׳ — מהן האור א״0 כנ״ל: באוה״ת ויקרא־ד ע׳
 איקסד יש הגה׳׳ה. ותי׳ ״א״ס״ ליתא שם.

 מג,ד
 וכמ־׳ש בע״ח שא׳־ק נק׳ אדם דבריאה: שער ב׳ ענף ב׳

 וריש ש׳ ג׳ [כ].
 ומשם יפרד: בראשית כ, י.

 חסד בפ׳־ע וגבורה בפ׳-ע: ראה תו׳׳א י, ג.
 לכן נק׳ עשי׳: באוה״ת ויקרא־ד ע׳ א׳קסד הגה׳׳ה.

 במדה״ד — כו׳ ע׳׳ש): באוה״ת ויקרא־ד ע׳ א׳קסה יש
 הגה״ה.

. אותיות: נסמן לעי מא, ב. . ת ו מ ש  וסייר נ
 עד שיש להם בחירה: ראה תניא פרק לט. אבל בכמה
 מקומות מבואר שלמלאכים אין בחידה. וראה דיה
 מי כמוך תרכ׳׳ט ע׳ קנא(הוצאת תשי׳׳ט) וז״ל,אבל
 המלאכים אינם בעלי נחירה כלל רק בגרזן ביד
 החוצב בו(ומה שארז״ל אפקוהו למנדט וכן ארז״ל
 בב׳׳מ דפ׳׳ה על אליהו ומחינה שיתין פולסין
 דנורא, והיינו מפני כי שינה וגילה בעוה׳׳ז מהרזין
 עילאין, י׳׳ל שהמלאכים אלו היו תחלה נשמות,
 שמט׳׳ט הוא חנוך, וא׳׳כ י״ל שגם עתה הם בעלי
 בחירה, אבל שארי המלאכים הם בלתי בעלי

 בהירה רק בגרזן ביד החוצב בו)׳׳.
 במט״ט דמחו ליי: חגיגה טו, א.

 מד, א
 זעות מחיל כסא: פיוט והחיות (במוסף לר׳׳ה אחר

 קדוש).
. אהבה: ראה אגה״ק סי׳׳ג. זח״א פה, א.  אברהם .

 זח״ג רסג, ב. רסז, א.
 משה ונחנו מה: שמות טז, זיח.

 כבד פה: שמות ד, י.
 משה מלגאו: ת״ז תי׳׳ג כט, א ד׳ דטאמיר. ועל׳׳ק

 ואתחנן ה סע״ג [ב]. [כ].
 קול דממה דקה: מלכים־א יט, יב.

. השתחוו לחי: תהלים כט, א־־ב. . ו ב  ה
 ע״ש) — מדאורייתא: באוה״ת ויקרא־ד ע׳ איקםו יש
 הגהה וז״ל ,אין הפי׳ כאן דנל בי״ע עולים באצי׳
 בעת קבלת שבת כ״א עשי׳ עולה ניצי׳ ויצירה

 בבריאה ובריאה באצי״׳ ע״ש עוד.
 מל• ויאצל: במדבר יא, כה.

 בביאור ע״פ אלה מסעי: לקו״ת מסעי צה, א.
 לאצילות — כמש״ל: באוה׳׳ת ויקרא־ד ע׳ א׳קסו יש

 הגה״ה.
 גם בליל שבת שאז עליות המל׳: ראה סידור קעג, ב
 שיש ב׳ עליות עלי׳ הראשונה הוא בליל שבת ועלי׳
 השני׳ ביומא דשבתא. וראה ביאוה״ז להצ״צ כרר־ב

 ע׳ תשצא.
 ובזהר בראשית דף ה׳ ע״ב: הלשון נעתק באוה״ת

 נ״ד־א ע׳ רעה.
 מד,ב

. ופני אדם: יחזקאל א, י. . ׳ י ר  פני שור ופני א
 חי׳ בכלל בהמה: ב״ק ח, ב.

 והחיות נושאות את הכסא: על״ק שלח מא, םע״ד
 וש״נ [כ].

 ע״פ ואלה המשפטים: תו״א עה, ב.
 מצווין בשבת על שביתת בהמה מדאורייתא: ע״ז טו,

 ב.

. גימ־ תר״ך: ראה הנםמן במאמרי . ת ו צ . ו׳ מ . ג ״ י ר  ת
 אדה״ז - פרשיות לע׳ שלח.

 גבי מקדשי נאמר תיראו: ויקרא יט, ל.

 מג,נ
 ובסדר בשלח פכ״ט ע״פ נורא אלקים ממקדשיך: ראה

 גם יהל אור ע׳ רמז ע״פ זה.
 ביאור הדברים: הגהות ושינוים נאוה״ת נרך-ג ע׳
 תתקח. נאוה״ת כהר כרך־ד ע׳ א׳קסג. ראה להלן

 נהוספות להערות וציונים השוואות לד״ה זה.
 ניאור נסה״מ מאדמו״ר האמצעי ויקרא־נ ע׳
 תשננ. ראה דרך מצותיך. קטע מנאן נד״ה כי

 תשא תרל״ח ע׳ םג.
 לעניני הסעי׳ א ראה ד״ה וירד ה׳ תרמ״ג ע׳ עה

 ואילה
 עד שלא נברא העולם: פרקי דר״א פ״ג. ראה לעיל
 מא, ג. לקמן נא, ד. שה״ש א, ב. ראה זח״א כט, א.
 של״ה בהקדמה ג, ב. וראה בהנסמן באוה״ת
 ויקרא־ד ע׳ תתקצ. ראה ביאור מארדל זה באוה״ת
 פ׳ יתרו ע׳ תתלד ואילך בארוכה. וראה בהנסמן

 במאמרי אדה״ז - פרשיות לעי תקעב.

 בד״ה בעצם היום הזה: תו״א פ׳ בא ס, א.
 בשם הבעש״ט: מובא גם לקמן נא, ג. מאמרי אדה״ז
 ענינים ע׳ שיח. אוה״ת ענינים ע׳ רלה ועוד. ובד״ה

 ואדא תרמ״ט.
 אליו ולא למדותיז: פרדס של״ב, פ״ב בשם הספרי.
 נתבאר בארוכה בשרש מצות התפלה פרק ז ואילך.

 וראה בהנסמן לשם.
 כי הכלים יש בהן חיות מאור א״ס מלבד האור
 המלובש בהם: ,וראי׳ לזה ממ״ש נת״ז נמאמר
 פתח אליהו וכד אנת תסתלק מיני׳ אשתארו נולהו
 שמהן בגופא בלא נשמתא כוי. וידוע הקושיא ע״ז
 איך *שתארו כגופא כו׳ ולא מתבטלים לגמרי, אלא
 צ״ל שהכלי׳ יש להם שורש בפ״ע לבד האו״פ

 שבהם״ - ד״ה וארא תרמ״ט ע׳ ערה.
 וכלבוש תחליפס ויחלופו: תהלים קב, כז.

 בפ׳ בראשית ע״פ וייצר: תו״א ג, ד.
 ובד״ה בכ״ה בכסלו: תו״א כט, ב.

 בד״ה זכור ושמור: תו״א עא, א. ״ירידה זו צורך
 עלייה היא דהיינו להעלותה מבחי׳ איהו וגרמוהי
 לבחי׳ איהו וחיוהי ונק׳ בזוה״ק לאשתאבא בגופא
 דמלכא דהיינו להיות במו התאחדות הגוף עם
 הנפש(וקורא כאן התאחדות הגוף עם הנפש בחי׳

 היחוד דאיהו וחיוהי, ודוק)״ בוך 1999.
 מ״ש בע״ח בעני! הצמצום: ראה לקמן נא, ב ואילך.

 רק בספר עמק המלך: שער א׳ שעשועי המלר םפ״ב.

 ראה לקמן נא, ב. שרש מצות התפלה פרק לג.
 אוה״ת ענינים ע׳ שלג.

: ר . בענין האותיות שאלוני כ  ע״פ — אני ישנה .
 לקו״ת שה״ש לג, ג ואילך.

 באוה״ת ויקרא־ד ע׳ א׳קסג הגה״ה. ״אותיות הוא
 מלשון אתא בוקר שהן המביאות והממשיכות אור
. אוא׳׳ס הםוכ״ע..  א״ס ב״ה מההעלם אל הגילוי.
 ולית מחשבה תפיסא בי׳ . . כ״א ע״י שנתפס
. וזהו האותיות שאלוני  ומתלבש באותיות התורה .
 על בני(נראה דמבאר אין־ שייר לומר שם אותיות,
 ומתרץ זה דאותיות לשון אתא שהן המשכות וזה
 יתכן לומר גם באוא״ס ודדק. וע׳ מזה בד״ה ואל
 מי תדמיוני תרס״ה״ - ב1ץ 1999 [וראה בםה״מ

 תרס״ה ע׳ רנב ואילד].
 את השמים ואח הארץ אני מלא: ירמי׳ כג, כד.

 מג,ג
 שהשכלת ר״י בעל התוספת: ראה סה״מ תרמ״ג ע׳ פ.

 ושבת עילאה הכל הם עליות, אמנם בד״ה ראו כי
 ה׳ נתן לכם את השבת [לקו״ת בשלח ב, ג] משמע
 דב׳ השבתות כהלכתן היינו הא׳ ההיליד מלמטה
 למעלה והב׳ ההמשכה מלמעלה למטה״ ע״ש. וכן

 הקשה באוה״ת בראשית־א דף סא, א.
 והנה טוב מאד ויכלו: שם א, לא. ב. א.

 אבא מקנן באצי׳: ועל״ק ש׳ שובה סו, סע״א אבא
 שרש האצי׳ [כ].

 אבא מקו! באצי׳: הל׳ ״מקנך ל״מ. וע׳ בע״ח ש׳
 דרושי אבי״ע רפ״ה ושם פי״ג מ״ת ולבסוף שער
 ק״ש. ושוב מצאתי זח״ג ר״פ במדבר קיז, א נניצוצי
 אורות אוק״ב [= אות קטן ב] כמ״ש כאן [p. וראה

 הערה בםה״מ תש״ג ע׳ 133.
 חכמה היא כח מ״ה: זח״ג לד, א.
 אימא מקננא בכורסיא: ת״ז ת״ו.

 ח״ע שבו מלובש אוא״ס: ע״ת ש׳ כללות אבי״ע פי״ג.
 תניא פי״ח ופל״ה כהגהה.

 מג,א
 ושמו בגימ׳ רצון: פע״ח ש׳ הק״ש סופכ״ח [כ]. פלח
 הרמון - לרמ״ע מפאנו - שער ד פ״ג. מאו״א מ,
 נה. לעיל (פקודי) ז, ד ״ובם׳ קבלה הראשונים״.
 מאמרי אדה״ז־הקצרים ע׳ תקמג. אוה״ת פינחס א׳

 פד.
 סייג לחכמה שתיקה: אבות ג, יג.

 משתאה לה מחריש: בראשית כד, כא.
 וכמ״ש במ״א בעני! כבד פה וכבד לשון דמשה: כן
 נזכר גם באוה״ת וישב כרר־ו דף תתרפג, ב. ודאה

 תו״אכג,א.
. בדוחק התירו שאילת שלום . י מ ל ש ו ר י  חשארז״ל ב

 בשבח: שבת פט״ו ה״ג.
 שבת היא בחי־ מתנה: שבת י, א.

 בזח״א ה׳ בי: הלשון נעתק לקמן מד, א.
 ח״ג פ״ב א׳: ״ואת שבתותי תשמרו דא שבת עילאה
 ושבת תתאה . . וע״ד ואת שבתותי תשמרו תרי
 וכלא אתדבק דא בדא ע״ש, ואולי הכוונה למ״ש
 אח״כ ד״א ואת שבתותי תשמודו לאזהרה לאינון

 דמחכאן לזווגיהו משבת לשבת״ - בון־ 1999.
 ת״ז ריש תיקון כ״ד: ״דמסמיר ענין השבת לשמירת

 הברית״-בור 1999.
 דברים שאדם דש בעקביו: ע״ז יה, א. רש״י דברים ז,

 יב.
 דובר שקרים לא ימן: תהלים קא, ז.

 אין אני והוא יכזלים: סוטה ה, א. ערכץ טו, ב.
 ופלגשו ושמה ראו מ״ה: בראשית כב, כד.

 ועד״ה קמיפלגי במתיב׳ דרקיע סופ״ג כג, ד. [כ],
 ראה כש״ט(קה״ת תשל״ג) סל״א. סשט׳׳ו. ביאוה״ז
 פקודי נז, ד. אתהלד ע׳ ח(וסה״מ תקס״ב) ע׳ רמט
 (עה). סה״מ תקס״ה ע׳ תקא. תרד. מאמרי אדה״ז -
 פרשיות ע׳ קםב. תו״ח נח פ״כ. ה״ש פ״ט. בא קנה,
 ב. שער היחוד פמ״ו. ד״ה אל תצר במאמרי

 אדהאמ״צ דברים־א. סה״מ עטר״ת ע׳ תקנט.
 אלמלא עוזרו אין יכול לו: קידושין ל, ב.

 הי׳ בעיניד כרשע: נדה ל, ב.
 אין לו להקב״ה בעולמו אלא ד״א של הלכה: ברכות

 ח, א.
 בביאור ע״פ שבת שבתון: לקמן דרושים ליוה״ב עא,

 נ.
. וכולא חד: מובא באוה״ת נ״ד־ . ו ת ו מ צ  פי׳ אני הוא ע

 א ע׳ תרפא ויש שם הערה ע״ז.
 אורייתא מחכ׳ נפקת: זח״ב קנא, א. וראה שם פה, א.

 תרי״ג מצות: מכות כג, ב.
 ז׳ מצות דרבנן: ראה לקו״ש חכ״א ע׳ 401.



 מראי בהר בחקותי מקומות מה

 וכלים מכלים שונים: אסתר א, ז.
 בהכנס היי! יצא הסוד: עירובי! סה, א.

 רצוא ושוב: יתזקאל א, יד.
 והתהלכתי בתוככם: ויקרא נו, יב.

 הלוך ילך ובכה: תחלים קבו, ו.
 תחת אשר לא עבדת: דברים כח, מז.

 קדושים תהיו: ויקרא יט, ב.
 לא תקום ולא תהי׳: ישעי׳ ז, ז.

 ממקום קדוש יהלכו: קהלת ח, י.
 דהיינו ועשיתם אתם: ראה מאמרי אדה׳׳ז - ענינים
 ע׳ רלא בשם הרע׳׳מ ותיקונים. וראה גם ויק׳׳ר

 פל׳׳ה, ו.
 ונתנה הארץ יבולה: ויקרא כו, ד.

 וצויתי את ברכתי: שם כה, כא.
 מה,ד

 בוהר תרומה קס״ב בי: הלשון נעתק באוה׳׳ת ויקרא־ג
 ע׳ תתקמז.

 ביאור אם בחקותי: הנחה אחרת בםה״מ תקם״ד ע׳
. אוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתקלב עם הגהות אחרות  קד

 וקיצורים.
 ההליכה היא בחוקוחי: ראה לקו׳׳ש חי׳׳ז ע׳ 334.

 וההפרש בין כתיבה לחקיקה: ראה לקמן חקת נו, א.
 הגהות לד״ה פתח אליהו תרנ׳׳ח בתתילתו.

 שהנפש מלאה אותיות: ראה לקמן פ׳ נשא כו, ב.
 וראה באוה׳׳ת תבוא ע׳ תתרלב.

 ויהי האדם לנפש חיי: בראשית ב, ז.
 מ1,א

. כמ׳׳ש במ״א: ראה לקו׳׳ת שה׳׳ש ד, א. בלק  לבוש .
 סז,ג.

 בד־׳ה שחורה אני: לקו״ת שה׳׳ש ד, כ ואילך.
 השמע לאזנך: ברכות יג, א.
 פתוחי חותם: שמות כא, יג.

 אותיות מחשבה ודבור הנק׳ לאה ורחל: נסמן לעיל
 (מצורע) כד, ג.

 מו,ב
 אין אומר ואין דברים: תהלים יט, ד.

 כל אות שאין גויל מקיף: מנחות כט, א.
 ע״פ שימני כחותם: לקו״ת שה״ש מו, ג.

 בדבר ה׳ שמים נעשו: תהלים לג, ו.
 אותיות מלשון אתא: ראה סה׳׳מ תקס׳׳ג ע׳ שיא.

 אוה״ת בשלח ס״ע שצא.
. בריש הרמנותא דמלכא: ראה לקמן פ׳ חוקת . ש ״  מ

 נט, ג. ביאה״ז לצ״צ ע׳ שצח ואילך.
 כעצם השמים לטוהר: שמות כד, י.

 איהו וגרמוהי חד: ת״ז בהקדמה.
 מו,ג

 בביאור ע״פ וכעצם השמים לטהר: תר׳א עח, ג.
 נתבאר בארוכה באוה״ת בלק ע׳ תתקסו. אוה״ת

 ענינים ע׳ קסב.
. בפרדס שער גי: ראה מאמרי  מחלוקת המקובלים .

 אדה״ז - ענינים ע׳ קצא. סה״מ תרס״ו ע׳ קמה.
 בע״ח שער מ״א פ״ג: בדפוס שקלאוו תר״ס.

 [לפננו שער מ״ב] צ״ל פ״א ולא פ״ג [כ]. בארוכה
 ראה אוה״ת בלק ע׳ תתקסו.

 ויש—יומין: וע׳ ברכה לקמן צט, א [כ].
 כתר והיא בחי׳ הממוצע: ביאור יותר בזה ע׳ ביכעל
 פערטעל קבו, ב ושייכו׳ לכאן וד״ל [כ]. [המסומן
 בספריית כ״ק אדמו״ר במס׳ 499 שם נמצא ד׳׳ה
 להבין מ״ש בע״ח דהכתר הוא ממוצע, ונדפס בס׳
 מאמרי אדה״ז־ענינים ע׳ קצא, וראה בהנסמן

 בהמ״מ שם].
 ראה לקמן שה״ש ז, ד ואילך. אוה״ת וישב כרך־ו

 מאמרי אדמו״ר מהורש״ב ע׳ 470 מערכת תלת
 קשרין.

 ונתתי לך מהלכים בין העזמדים: זכרי׳ ג, ז. ראה
 תו״א ל, א.

 העומדים הן המלאכים: וכ״ה לקמן שלח לח, ד.
 תו״א ל, א ובכ״מ ״וכמ׳׳ש שרפים עומדים״. וראה
 בארוכה בסה״מ תקס״ב ע׳ קיז ואילך. ביאה״ז -
 לכ״ק אדהאמ״צ - ה, סע״ד. מאמרי אדהאמ״צ
 ויקרא־ב ע׳ תרסז ואילך. סה״מ תרנ״ד ע׳ רסא

 ואילך.
. וברוח פיו: תהלים לג, ו. . ׳  בדבר ה

 אי! לו דמות הגוף: ראה רמב״ם הל׳ יסוה״ת פ״א.
 דברה תו׳ כלשו! בנ״א: ברכות לא, ב. וש״נ.

 שרפים עומדים: ישעי׳ ו, ב,
 אשר מדבור זה לא יתהוה דבור אחר: ראה לקמן פ׳

 חוקת נח, א.
 ישראל עלו במחשבה: ב״ר רפ״א. ת״ז ת״י בסופו.

 ע״ל בפ׳ צו ד״ה הים ראה טז, ג. וש״נ. ע״ע
 במטות פג,ג.וש״נ.[כ].

 מבי1 דבר מתוך דבר: חגיגה יד, א. סנהדרין צג, ב.
 ונהר יוצא מעדת בראשית ב, י.

 ג״ן סדרים דאורייתא: ראה זח״א קד, ב. לקו״ש ח״ג
 ע׳ 933. חט״ו ע׳ 435.

 בעבר הנהר ישבו אבותיכם: יהושע כד, ב.
 כי לא מחשבותי מחשבותיכם: ישעי׳ נה, ח.

 מה,3
 השמע לאזנך: ברכות יג, א. וש״נ.

 בעשרה מאמרות נבה״ע: אבות רפ״ה.
 והמאמר אחד הוא בחי׳ מחשבה: נתבאר באוה״ת
 ויקרא־ג ע׳ תתקכב. וראה גם לקמן פ׳ כי תצא לה,

 א.
 היוצר יחד לבם: תהלים לג, טו.

 הולך ואור: משלי ד, יח.
 ע״פ ונתתי לך מהלכים בפ׳ וישב: תו״א ל, א ואילך.

 אוה״ת חנוכה כרך־ה דף תתקיג, א.
 ובפי שלח ע״פ ועתה יגדל: לקו״ת שלח לח, ד.

 ועיי! ע״פ יונתי בחגוי הסלע: ראה לקו״ת שה״ש יט,
 ד.

 וע״פ אלה מסעי: לקו״ת מסעי צא, ג ואילך, ראה
 םה״מ תקס״ב ע׳ קיז ואילך.

 וברכות אשר תקנו לנו אנשי כנה״ג: מגילה יז, ב.
 תפלות אבות תקנום: ברכות בו, ב.

 ולגדולתו אי! חקר: תהלים קמה, ג.
 נחלת יעקב: ישעי׳ מח, יד.

 נחלה בלי מצרים: שבת קיח, סע״א.
 מבריח מ! הקצה: שמות כו, כח. וראה זח״א א, ב.

 זח״ג קעה, ב.
 הודו על או״ש: תהלים קמח, יג.
 אליך ה׳ נפשי אשא: שם כה, א.

 האבות הס הנק׳ רועים מהש״ר: ראה סוכה נב, ב
 וברש״י שם.

 להצא! קדשים: ראה יחזקאל לו, לח.
 צער גידול בנים היה לו ליעקב: שבת פט, ב.

 מה, ג
 תכו! לעד: ע״פ משלי יב, יט.

. אברי! דמלכא: ראה ת״ז ת״ל. הנסמן  רמ״ח מ״ע .
 לעיל(בשלח) ב, ג.

 מסתימא דכל סתימיו: זח״ב פט, א.
 יי! מלכות רב כיד המלך: אסתר א, ז.

 המצוה — לשו! צותא לשו! חיבור: ראה לקו״ש ח״ז
 304 ואילך. תניא מהדו״ק םפמ״ט. סה״מ מלוקט־ג

 ע׳ עב הערה 55.

 מהנה טובה יש לי: שבת י, א.
 כי לא מחשבותי מחשבותיכם: ישעי׳ נה, ח.

 כי א־ל דעות: שמואל־א ב, ג.
 מד,ג

 טפה וו מה תהא על״: נדה טז, ב.
 אכל בי עשרה שכינתא שריא: סנהדרין לט, א. וראה

 ברכות ו, א.
 בביאור ע״פ הבאים ישרש: תו״א נד, ג. וראה גם
 אוה״ת פ׳ ראה ע׳ תתט שצ״ע בענין המקיף שאין

 הכלי מתפעל ממנו.
 ובשבת הרי יש נשמה יתירה: ביצה טז, א.

 במ״א — ע״פ ויקהל משה: תו״א פז, ד ״אית בחי׳
 רצון שלמעלה מעלה מהחכמה . . בחי׳ האהבה
 שאינה נולדה מהתבוננות השכל כ״א היא אהבה
. כך עלה במחשבה  פשוטה שלמעלה מן השכל .
 ואין טעם לרצון . . ובחי׳ אהבה ורצון זה לה׳

 מתגלה בנפש האדם ביום השבת דוקא״.
 לע״ל ליום שכולו שבת: סוף תמיד.
 ע״פ ואכלתם אכול: לקדת צו ז, ג.

 סד״ה למנצח על השמינית: לעיל כב, א ״שבחינת
 א״ק רעוא דכל רעוין גבוה מהשבת״. ראה גם

 באות״ת ויקרא־ב ע׳ תקיד.
 דא״ק הוא למעלה מהעליות דשבת: וכ״כ בסידור
 מהרי׳׳ק שא״ק אינו עולה בשבת. וע׳ במג״א [במגן
 אבות בדדיטשוב תרם״ב] ויושט המלך לאסתר ס״ד
 [נד, א]• אן־ שם אינו מבואר התי׳ כ״כ. ובכתב ע״ז

 קיח, ב שם מבואר התי׳ ע״ז בטוב. [כ].
 ודפ״ח אי: ראה בסידור דף קעג, א ביאור על מאמר
 הזהר ועם הגהות בביאה״ז להצ״צ כרך־ב ע׳ תשפט.

 מד,ד
 סד״ה למנצח על השמינית: לקו״ת שמיני כא, ג.

 כמארז״ל: ברמת ח, א(מיום).
 וירא העם וינועו: שמות כ, טו.

. וייראו העם: שמות יד, לא. . ל א ר ש  וירא י
 אני אותיות אין: ראה פרדס שער הטעמים פ״א. שער
 אם הא׳׳ס הוא הכתר פ״א. שיעור קומה - להרמ״ק

- ס״ז(ז, ג) בסופו. לקמן(במדבר) יה, ג.
 ועמ״ש—ע״פ המאמר זח״ג: ביאה״ז שם(עו, ג).

 דלית מחשבה תפיסא ביי: ת״ז בהקדמה.
. שבתותי תשמרז: ויקרא יט, ג. . ו מ  איש א

. אמך: נסמן לעיל . אביך ותשבע״פ .  שתשב״כ .
 (בשלח) א, א.

 מ״ש בזהר תי״ו רשים רשימו: זח״ג באדרא קכח, ב.
 בביאור ע״פ והניף הכהן: ראה לעיל לט, ב.

 מה,3
 ע״פ ראיתי והנה מנורת והב: לקו״ת בהעלתף לו, א.

 בחקותי
 מה, א

 אס בחוקותי תלכו: הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי
 בסה״מ תקם״ד ע׳ קז. וראה םה״מ תקס״ו ע׳ קסג
 וע׳ קצה. אוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתקכא עם הגהות

 אחרות וקיצורים.
 אם בחוקותי תלכו: ויקרא מ, ג.
 לו עמי שומע לי: תהלים פא, יד.

. שחקקתי לכם: ראה לקו״ש חי״ז ע׳ . י ת ו ק ו ח  לשון ב
.318 

 כאוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתקכא מוסיף וצ״ל מהו
 ענין חקיקה זו.

 והמכתב מכתב אלקיס: שמות לב, טז.
 תלת קשרין: זח״ג עג, א. וראה ספר המפתחות
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׳  שבת הוא בחיי ענג: כמ׳׳ש וקראת לשבת ענג(ישעי
 נח, י).

 נאדר בקדש: שמות טו, יא.
 •הראני נא את בבודך: שמות לג, יח.

 שלא בבחי׳ כלי: באוה׳׳ת כי תשא ע׳ ב׳גא ר״ל שלא
 ע״י התלבשותו בז״א כ״א בח״ע. ע׳ בתניא פל״ה

 בהגה״ה. וראה ביאוה״ז לצ״צ ע׳ עג.
 כי לא יראני האדם וחי: שמות לג, כ.

 בחייהן אינו רואים: במד״ר ספי״ג.
ל(לה, ג) וש״נ [כ].  לעי

 וכדאיתא במדרש טוב וה מלאך חיים: ראה ב״ר ט, י.
 זח״א יד, א.

] טז עזה״פ. ובזח״ב (קנ, ז מ  ילקוט בראשית ת
 רע״א).[כ]•

 ועצמותיך יחליץ: ישעי׳ נח, יא.
 טלא דבדולחא: ע׳ זח״ג(מט, א). ושם (קכח, ב). וע׳
 שה״ש עה״פ שראשי נמלא טל (לה, ד) וכ׳ שהוא
 מז׳ תיקונים דגלגלתא. וע״ע [לקמן] האזינו [דרוש
 ה]א׳ ע׳ רע״ג בחצע״ג יעו״ש. ועל״ק חקת (ס,

 רע״ג).[כ].
ה ישעי׳ כו, יט. ל  טל אורות ט

 ולהשיג בחי׳ אור א׳׳ס: באוה״ת כי תשא שם: כמו
 שהוא שלא ע״י כלי, וזהו טל אורות דוקא.

 כאור שבעת הימים: ישעי׳ ל, כו.

 מז,ד
 בד״ה והי׳ אור הלבנה: לעיל פ׳ צו ט, ב.

 ועיין במק־מ ס׳׳פ מצורע: מובא בלקו״ת שם. וראה
.  באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרלו

. ואהבת את ה׳׳א: דברים ו, ד־ה. . ע מ  ש
 שמע שם ע׳ רבתי: זח״ג רלו, ב.

 את הטפל: ראה עירובץ ד, ב. סוכה ו, א.
 ע״פ וידעת היום: לקו״ת ואתחנן ח, ג ״וע״ז נצטוינו
 ואהבת את כלומר שתמשיך מדת האהבה והשמחה

ת היראה והביטול״. ד  בבחינת את הטפל הוא מ
. וגבה מאד: ישעי׳ נב, יג. . י ד ב  הנה ישכיל ע

 הי• מספר בנ״י כו׳ אשר לא יספר: הושע ב, א.
 הלוך ונסוע הנגבה: בראשית יב, ט.

 ומיר עריצים: ישעי׳ כה, ה.
 רוממות א־ל בגרונם: תהלים קמט, ו.

 לא נזכר במשנה רק שתים לפניי: ברכות פ״א מ״ד.
 כי לא הי׳ נצרך זה אצלם בכל יום: ראה םה״מ תרם״ה

 ע׳ קלו.
 אורייתא מחכ׳ נפקת: זח״ב פה, א. קכא, א.

 תרי״ג מצות: מכות בסופה.
 וז׳ מצות דרבנן: ראה לקו״ש חכ״א ע׳ 401.

. גימטריא תר״ך: במאו״א מערכת תר״ר . ׳ ו . ו . ג ״ י  תר
 סנ״ו. [כ]. ראה הנסמן במאמרי אדה״ז־פרשיות לע׳

 שלח.
 ועברתי בארץ מצרים: שמות יב, יכ.

 אני ולא מלאך: הובא ונתבאר בזח״א קיז, א.
 בד״ה ועתה יגדל נא כח: לקו״ת שלח לח, ד.

 באר חפרוה שרים: במדבר כא, יח. בלקו״ת מטות
 פה, ד מציין לזה ״וכמ״ש בע״ח של״א פ״ז ושער
 הירח פ״ג ובפע״ח שער ק״ש שעל המטה פי״א

 ופ״ו״.
] מ[סכת] ב״ב(יב, ב). בד״ה ה א  לבו אטום כבתולה: ת

 לריח שמניך הא׳(ב, ד). [כ],
 ע״פ לריח שמניך: לקו״ת שה״ש ב, ד ושם מבאר זה
 ״שלא נתפעל בדו״ר מעניו התבוננות עלמא

 דאתגלייא״.
 בד״ה עיני כל: לקו״ת מטות פה, ד.

 ובד״ה לא תהי׳ משכלה ועקרה: תו״א עט, א.

 ע״פ אומרי לגפן: תו״א מו, א ובאוה״ת לשם.
 תורה ועבודה וגמ״ח: אבות א, ב.

 שאם איו פתילה יסתלק האור: ראה תו״א מ, סע״ב.
. תר״ך עמודי אור: פרדס ש״ח, פ״ג. . ר ת  כ

 כמ״ש להדיא במאו״א מערכת תר״ך סנ״ו. ועל״ק
, ג). , ב). ח׳ דברים הנ״ל(פג פ ) ה א , ב). ר פו ת(  מטו

 שה״ש(ב, א. ז, ג. כב, ד ונ׳נסמן] מאדמו״ר) נכ].
ם רקים אל תמעיטי: מלכים־ב ד, ג. בלעדי—כלי  ו

 אין עוד כלי ויעמוד השמן: שט ד, ו.
 ועמ״ש מזה בביאור ע״פ וקבל היהודים: תו״א צז, א
 ואילך. ושם צז, ב ״ואילו היו עוד כלים היה עוד

 ריבוי המשכת האורות בו״׳.

ג ,  מז
 פרי צדיק עץ חיים: משלי יא, ל.

 ע״פ את שבתותי תשמרו: לעיל מא, א.
 וסד״ה אלה מסעי: לקו״ת מסעי צב, א.

. ח״ג ד״ו ע״ב): רוב המ״מ נעתקו  (ברבות משפטים .
 ונתבארו באוה״ת תשא ע׳ ב׳כא ואילך על הפסוק.

 אם בחקותי: הנחה אחרת בסה״מ תקם״ו ע׳ קעט
ל ד״ה אם בחוקותי הנדפס שם ע׳  (בתור ביאור ע

 קסג. וראה ביאור נוסף שם ע׳ קצה).
 ראה גם אוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרלד.

 בע״ח (שער כ״ה: בדפוס שקלאוו תק״ם ולפנינו ש׳
 כ״ו.

 ראה באוה״ת פ׳ כי תשא ע׳ ב׳נ שמעתיק מכאן.
 וראה גם אוה״ת בראשית כרך־א דף רו, א. אוה׳׳ת

 במדבר כרך־ה ע׳ א׳תשמב. סוכות ע׳ א׳תשכט.
. בחיי נוגה  נפש השכלית המחבר הצורה והחומר .
 מעורב טו״ר: באוה״ת סוכות ע׳ א׳תשט בשם המו״נ
 ח״א פ״א. ובארוכה ביהל אוד ע׳ קמח ואילך. וראה
ד שכאן הכוונה דנה״א  בםה״מ תער״ב־א סעי׳ רנ
 הוא בחי׳ הרצון עצמי וטבעי דנשמה לאלקות
 שזהו עיקר האלקות שבנשמה [ראה שם סעי׳ רז]
 ונפש השכלית זהו בחי׳ הטוב שבנוגה והיינו מה
 שיש בכה האדם להשכיל בשכל אנושי ג״כ בגדולת

 ה׳ ולהתפעל במוחו ואח״כ בלבו, ע״ש.

 בד״ה זאת חנוכת המזבח: לקו״ת נשא כח, ג ואילר.
 חכמים המה להרע: ירמי׳ ד, כב.

 ימי שנותינו בהם: תהלים צ, י.
 שתה עונותינו לנגדך: תהלים צ, ח.

 גם איתא בע״ח: נ״ב ע׳ בש׳ פנימי׳ וחיצוני׳ סוף
 דרוש די. ובש׳ טנת״א סופ״א. ובש׳ התיקון ספ״ג.

 נס.
 כשיתברר בחי׳ ב״ן: על״ק בואתחנן [ב, ד] םפ״ג וש״נ.
ל כבוד חופה (מח, ל כ  וע׳ שה״ש סוף ביאור כי ע
׳ סע״ד). וע׳ שה״ש סד״ה י )  ריש ע״ב). וע״ל פ׳ צו

, ג). ושם(טז, ב). [כ].  [ולהבין] ענין מדלג(טז
 א״ח עט״ב: משלי יב, ד.

 השבירה היא בבחי׳ ס״ג: ראה הנסמן במאמרי
 אדה״ז־פרשיות לעי תקיח.
 כלו סג יחדיו: תהלים נג, ד.

 ונחנו מה: שמות טז, ז־ח.
 קפ״ד קס״א גימטריא משה: ראה לקו״ת (להאריז״ל)

 שמות ב, י. וראה לעיל פקודי ז, ד.
 ע״פ אני ישנה: לקו״ת שה״ש לה, ב.

 נובלות חכ׳ שלמע׳ תו׳: ב״ר יז, ה.
.p] .ועל״ק פ׳ ראה(לא, ד). וש״נ 

 בד״ה השמים כסאי: תו״א א, ריש ע״ב.
. עתיק: ראה סה״מ תקס״ה ע׳ תתסה.  פנימית אבא .

 םה״מ ת״ש ע׳ 49 בהערה. אוה״ת נשא ע׳ רנז.
ם דברי ך(  שיו״ט הוא בחי׳ שמחת: כמ״ש ושמחת בחג

 טז, יד).

 ודף תתרפח, א. אוה״ת יתרו ע׳ תתלט ואילך. ד״ה
 וילך תרס״ו ע׳ קמה ואילך. וראה בד״ה תקעו

 תרס״ג ע׳ לא למה צריכים ממוצע.
. הגאזניס: דאה הנסמן לקמן  ע״ס הגנוזות .

 (בהעלותך) לו, א.
 שתוק כך עלה במחשבה: ראה ביאה׳׳ז לאדה״א מז, א.
 באגה״ק — חכמה: ראה לעיל בהוספות יח, ג הערת

 כ״ק אדמו״ר מהורש׳׳ב נ״ע.
 לאו מכל אינון מדות: ת״ז בהקדמה.

 וח״ע כעשי׳ גופנית נחשבת אצלו יתי: כמ״ש כולם
ם קד, כד). ראה תניא ח״א פ״ב  בחכ׳ עשית(תהלי

 בהגהה. ח״ב פ״ט. ועוד.

ד , ו  מ
 ע״ פ זאת חקת התורה: לקו״ת חקת נו, א.

 ה׳ בחכמה: משלי ג, יט.
 בביאור ע״פ ועשית ציץ: תו״א פד, א ״כי הרי החכמה
ק בינה היא  היא בחי׳ ברק ואיו בה שום תמונה, ר

 יש ושייך בה בחי׳ אותיות״.
. תרי״ג אותיות יש: ראה ד״ה ויחי . ג ״ י  וברבות נשא פ

 יעקב תרמ׳׳ד ע׳ רכא.
 נשמת שנתת בי טהורה היא: ברכת השחר.

 והענין יובן בהקדיס: מכאו ראה ד״ה ויאמר יהושע

 תרנ״ו ע׳ ס ואילך.

,א  מז
 ותירץ בוה״ק: ״ותירץ שמודיע לנו בזה דטיבו סגי
 עביד קוב״ה בישראל דאיתרעי בהוא באבהתא
 ועביד לו רתיכא קדישא עילאה ליקרי׳ כוי״ -

 סה״מ תרנ״ז ע׳ ס.
 במחשבה — כדלעיל באריכזת: פ״ג [כ].

 עלו במחשבה מבחי׳ מחשבה סתימאה: נתבאר
ד ואילך.  באריכות בםה״מ תרנ״ז שם ע׳ ס

 ישראל עלו במחשבה: ״עלו דוקא, שאינו אומר היו
 במחשבה, כ״א עלו במחשבה היינו שבבחינת
 המחשבה גופא הם בבחי׳ היותר נעלה שבמחשבה״

- ד׳׳ה ויאמר יהושע תש״כ(הנחה).
 ובפרדס בעה״כ ערך מחשבה: נעתק באוה״ת

 בראשית־ד דף תשמ, ב.
 כמיש במ״א בענין עד הגל: סדור עם דא״ח דש, ד.
 בהפסק שבין בחי׳ לובן העליון ליעקב בעל האצי׳.

. חג״ת דא״א: ראה בהנסמן  דאברתס יצחק ויעקב .
 בספר הערכים־חב״ד ברר א ע׳ יח.

 . טורי נהורא וטורי חשוכא המכר בוחר: ח״ג רמט, ב.
 ועל״ק בשה״ש טו, ג. [כ].

 שלמעלה — ג׳ ידות: ראה לקמן פ׳ נשא בא, ב
 בארוכה.

 יד הגדולה: שמות יד, לא.
 יד החזקה: שם ו, א.

 יד הרמה: שם יד, ח.

 הכנעה כמ״ש במ״א: ראה תו״א כו, ג ואילר,
 ובהגהות לזה באוה״ת בראשית.

 בד״ה לך לך: תו״א יא, א ואילד.
 במ״א ע״פ המאמר וישב: ביאה״ז לאדה״א כב, ג. ועם

 הגהות בביאה״ז לצ״צ ע׳ קיח ואילך.

 מז,3
 שנתבאר — במ״א: עיין לעיל בהוספות יה, ג הערת

 כ״קאדמו״ר מהורש״ב נ״ע.
 שאץ התינוק יודע: ברכות מ, סע״א.

 הנה ישכל עבדי: ישעי׳ נב, יג.
 בכל מאדך: דברים ו, ה.

ו נדח: ש״ב יד, יד(לבלתי ידח).  כי לא ידח ממנ
 בימות המשיח עד תחיית המתים יהי׳ העבודה במצות

 מעשיות: אגה״ק ססכ״ו. וראה נדה סא, ב.



 מראי בחקותי מקומות מו

 פי׳ בחמימות האהבה: ראה לעיל פ׳ כהר מ, ג. אוה״ת
 פ׳ שלח ע׳ תקמב.

 שלש אמות ושבע כפולות: הל׳ בסי׳ יצירה כ״ה [פ״ה
 מ״ג]. [כ]. ראה תניא פרק ג.
 הי׳ בעיניך כרשע: נדה ל, ב.

 והשיבו לחמכם במשקל פי׳: ראה אוה״ת ויקרא־א ע׳
 שו.

 ושקל בפלס הריס: ישעי׳ מ, יב.
 בד׳׳ה אתם נצביס: לקו״ת נצבים מה, א.

 ע״פ והניף הכהן אותם: לעיל פ׳ אמור לז, ב.
 אוהב כסף: קהלת ה, ט.

 באהבתה תשגה תמיד: משלי ה, יט.
 אל תבוז כי וקנה אמך: שם כג, כב.

 ומי איכא זקנה קמי׳: יבמות טז, ב. ראה ביהל אור ע׳
 קמב.

 וכבודי לאחר לא אתן: ישעי׳ מב, ח.
 אלה החזקים: נאמרה בשנת תקנ״ז - ראה רשימת
 המאמרים שבםו״ס מאמרים קצרים ע׳ תריח הערה
 90. ובשנת תקס״ט - ראה אגרות קודש דכ״ק

 אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע ה״ד ע׳ רמד.
 כ״ק אדמו״ר הצ״צ סיפר: שבת פ׳ בהו״ב שנת
 תקם״ט האט דער זיידע - רבנו הזקן - געזאגט
 דעם מאמר אלה החוקים והמשפטים והתורות,
 הנדפס בלקוטי תורה. - בהרשימות - כותב כ״ק
 אדמו״ר (מהוריי״צ) נ״ע - יש אריכות גדולה
 בתוכן מאמר זה, ובטעם הדבר מדוע אין עליו
 הגהות וציונים ומראה מקומות, כמו שישנם על
 שארי המאמרים בלקוטי תורה, כפי שסיפר דבר זה
 הוד כ״ק אאזמו״ר הרה״ק מוהר״ש לבנו כ״ק
 אאמו״ר הרה״ק בשם הוד כ״ק אביו אאזמו״ר
 הרה״ק צמח צדק זצוקללה״ה (ספר המאמרים

 קונטרסים, תו, א).
 הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי נדפס במאמרי
 אדה״ז - פרשיות בחקותי ע׳ תקצט (ומתחיל:

 לה״ע אם בחוקותי תלכו).
 וראה להלן בהוספות להערות וציונים השוואות

 לד״ה זה.
 אלה החוקים זהמשפטים: ויקרא כו, מו.

 ילכו מחיל אל חיל: תהלים פד, ח.
 הליכות עולם לו: חבקוק ג, ו.

 מח,ד
. מאחר והאדם הוא בתוכו: מובא . ק ת ע נ  פי׳ שהולך ו

 באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרפ.
 א״ת הליכות אלא הלכות: מגילה כח, ב. וש״נ.

 ועלמות אין מספר: שה״ש ו, ח.
 אלו הלכות: ת״ז(ת״ו) קמד, ב - ד׳ זיטאמיר. [כ].

 ויבקשנה ככסף: משלי ב, ד.
 ויגעתי ומצאתי: מגילה ו, ב.

 שמור וו משנה: ת״כ אמור ט, ב(הובא ברש״י ויקרא
 כד, לא. דברים ד, ו). ספרי ראה פנ״ט.

 ועל״ק בואתחנן(י, א). וש״נ. [כ].
 ושננתם לבניך: דברים ו, ז.

 ונתתי משכני בתוככם: ויקרא כו, יא.
 ופי׳בזהר:זח״ג(קיד,א).[כ].

 גלו לאדום שכינה עמהם: ספרי מסעי לה, ד.

 על״ק כי תצא הב׳ פ״ב [לה, ד]. וש״נ. [כ].
 בשמים ממעל: דברים ד, לט.

 וכולא קמי׳ כלא חשיב: זח״א יא, ב.
 אני ה׳ אלקיכס: ויקרא כו, יג.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.

 דבר ה׳ וו הלכה: שבת קלח, ב.
 על״ק פ׳ ברכה בד״ה תורה(צד, א). [כ].

 בדרך אמונה שם עו, א מציין לתו״א םד״ ב כי
 רוחות הם ו״ק צפון ודרום ומעתיק שם הקטע

 מתו״א.
 ע״פ וארא אל אברהם: תו״א נה, ב וכן מציין לזה
 בדרך אמונה שם ושם מעתיק לשון התו׳׳א וז״ל
 ״וכמ״ש עוד בתו״א פ׳ וארא בד״ה וארא אל
 אברהם בפי׳ הוי׳ אחד שהוא אחד בשבעה רקיעים
 והארץ ובד׳ רוחות העולם שהם בחי׳ ו״ק כו׳ והם
 ו״ק גשמיים ו״ק רוחניים דהיינו בחי׳ מעלה ומטה
 שיש בכל העולמות״ ע״ש שמעתיק עוד. ובסוף
 מסיים ״ור״ל אף לא מעלה ומדרגה ולא כמ״ש
 המ״נ [פ״ח] שנק׳ הוא ית׳ מקום ע״ש המעלה
 ומדרגה כי בחי׳ מעלה ומדרגה שיד רק
 בממצאים וע׳׳ם, אבל אצלו ית׳ שוה המעלה עם
 המטה״ ע״ש בארוכה. וראה גם ד״ה וארא בסה״מ

 תקס״ב.
 ויאמר משה אכלוהו היום: תו״א םה, ב.

 בד״ה השמים כסאי: תו״א א, א.
 בוהר בשלח דס״ג ע״ב: ״משמע דבחי׳ מל׳ נק׳

 מקום״, - אוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרנז.
 בוחר ויקהל דר״ז ע״א: מובא באוה״ת ויקרא־ב ע׳

 תרנז.
 וע׳ בסש״ב ח״ב פ״ז: שחיות המקום נמשך רק מבתי׳
 מלכות מלכותך מכ״ע כוי, וראה בדרך אמונה שם

 בארוכה.
דא את כל האלות האלה על אויביך: דברים ל,  ונתן ו

 ז.
 טורי דפרזדא: זחיא קנח, א.

 ועל״קפ׳ראה(ל,א)וש״נ.[כ],
 נפשות עשו: ראה בראשית לו, ו.

 ואתה תשוב ושמעת: דברים ל, ח.
 ע״פ כי תשמע בקול: לקו״ת ראה כג, ב.

. מבחי׳ סתום: הובא ונתבאר  והוה ברכות אלו .
 בלקו״ש ח״א ע׳ 238 עיי״ש.

 ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות: לקר׳ת מטות פא,
 ב ואילך.

 חירות ממלאך המות: שמר׳ר מא, ט.
 בלקית פ׳ תשא: בד״ה והלוחות מעשה אלקים.

 בביאור ע״פ אם בחקחי: לעיל מה, ד ואילך.
 התורה נק׳ לחם: חגיגה יד, א. ב״ר מג, ז.

 כ״ב אותיות התורה כמוץ חטה: ת״ז(תס״ט) קיד, ע״ב
 וע״ד, [כ], וראה זח״ג קפח, ב.

 מח,ג
 כמו שית׳ לקמן: ועד״ה כי תבואו בפ׳ בהר [מ, ג]

 סופ״ג, יעו״ש. [כ].
 ערוכה בכל ושמורה: שמואל־ב כג, ה.

. היא שמורה: עירובין נד, א. . ה כ ו ר  אם ע
 נתנה אש שחורה ע״ג אש לבנה: ירושלמי שקלים פ״ו,

 ה״א. ראה לקו״ת שה״ש ד, ב.
 רש״י בוזאת הברכה פסוק ב ד״ה אש דת. ושם
 בשה״ש םוס״ה פסוק טז. והדוגמא כלפי הקב״ה
 שחורת כעורב, יעו״ש. מירוש׳ שקלים(פ״ו סוה״א).
 ושם (פ״ח [סוה״ג! דםוטה. ובילקוט ברכה [עה״פ]
 ושה״ש [ה, יג רמז תתקט], ובשהש״ר [םןפ״ה). ושם

 דב״ר(פ״ג סי׳ י״ג [י״ב4 ובריש מדרש כונן. [כ].
 ישת חשך סתרו: תהלים יה, יב.

 בד״ה שחורה אני ונאוה: לקו״ת שה״ש ד, ב ואילך.
 צעק לבס אל אדי: איכה ב, יה.

י באשישות: שה״ש ב, ה. נ מ מ  ס
 אני ישנה: שה״ש ה, ב.

 רשפי׳ רשפי אש:שה״שח, ו.
 יובלעו ד״ת במעיו: ראה תהלים מ, ט.

 אמרתי אחכמה: קהלת ז, כג.
 «ח,א

 הלואי בחקתי תלכו: איכ״ר פתיחה ב. [כ].
 לדבקה בו: דברים יא, כב.

 נר מצוה: משלי ו, כג.
 בד״ה והנה מנורת והב כולה: לקמן פ׳ בהעלותר לג,

 ג ואילך.
 ובד״ה כי תשמע בקול: לקו״ת פ׳ ראה כג, ג.

 ועשיתם א1תם אתם כתיב: ויקרא כו, ג. ראה ויק״ר
 לה, ו. זח״ג קיג, א.

 גדול המעשה: ב״ב ט, א. וראה לקו״ש תי״ב ע׳ 238.
 עשיה פי׳ לשון הכרח: ״כמו גט המעושה או מעשין

 על הצדקה״ - סה״מ תרצ״ט ע׳ 191.
 בד״ה להבין ענין מדלג על ההרים: לקו״ת שה״ש טז,

 ב.
 ע״פ ביום השמיני עצרת: לקו״ת סוכות פג, א ואילך.

 יערוף כמטר לקחי: דברים לב, ב.
 גשמים יורדין בגבורה: תענית ב, א.

 שניתנה בה׳ קולות: ברכות ו, ב.
 והאלקים יעננו בקול: שמות יט, יט.
 פלג אלקים מלא מים: תהלים םה, י.

 קול דודי דופק: שה״ש ה, ב.
 בד״ה האזינו השמים: לקו״ת האזינו עד, ב.

 ואהבת בגימטריא ב׳ פעמים אור: תניא ספמ״ג. פע״ח
 שער הק״ש פכ״ג. סידור האריז״ל במקומו.

 אור זרוע לצדיק: תהלים צז, יא.
 כאשר ירד הגשם: ישעי׳ נה, י.

 רשע מכתיר את הצדיק: חבקוק א, ד.
 כל העוסק בתו׳ הקב״ה יושב ושונה כנגדו: ראה

 תדב״א רבה רפי״ח. יל״ש איכה רמז תתדלה.
 בשברי לכם מטה לחם: נאמרה בשנת תקנ״ה. ראה
 רשימת המאמרים שבסר׳ס מאמרים קצרים ע׳
 תריג הערה 26. באוה״ת ויקרא כרד־ד ע׳ א׳קפג

 בשינויים קלים ובהגהות אחרות.
 בשברי לכם מטה לחם: ויקרא בו, כו.

 לפי האמת אינם רק ברכות: ראה גם אוה״ת פ׳ ראה
 ע׳ תרמה ואילך לקו״ש־ז ע׳ 223. חי״ט ע׳ 137

 שמבאר ענין זה.
ת דרגת: ראה להלן הוספות להערות וציונים. ל  ת

 מח,ב
 סתימא דכל סתימין: זח״ב פט, א.

. כלל: ראה ת״ז בהקדמה(יז, א). . ה ב ש ח  ולית מ
 ובחי׳ גליא: ראה לקמן פ׳ נצבים מו, א.

 אין עוד מלבדו: דברים ד, לה.
 ומלכותו בכל משלה: תהלים קג, יה.

 ג״כ נקרא בחי׳ מקום: ראה לקמן שלח מג, א. ספר
 החקירה עד, ב. ואילך. ושם עו, א מביא קטע

 מכאן.
. למעלה מן המקום לבחי׳  וכל מה שאנו רואים .
 מקום: הרי מבואר שהחיות רוחני בחי׳ מקום הוא
 ולא מקום גשמי ח׳ץ, אלא רוחני מופשט מגדר
 מקום גשמי ה״ו, ואעפ״כ הוא בחי׳ מקום ממש רק

 שהוא רוחני - אוה״ת נשא ע׳ רנז.
 הנה מקום אתי: שמות לג, כא.

. בשכל כידוע: מובא בדרך אמונה (ספר  ופי׳ מקום .
 החקירה) דף עו, א ושם מציין: ״(ועמש״ל סעי׳ ב׳
 בעניו שהסוס טפל לרוכב כו׳)״ - הכוונה לספר
 החקירה שם עה, א שהאותיות הם טפלים לגבי

 החכמה המלובש בהם ע״ש.

 ברוך המקום: הגדה של פסח.
. מן העולם ועד העולם: תהלים קו, מח. . ׳  ברוך ה

 עניו מקום רוחני: ראה מצות האמנת אלקות בסופו.
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 בוח״א בראשית די׳־ח ע״ב: ראה הביאור בארוכה
 בביאה״ז לכ״ק אדהאמ׳׳צ. ובביאה״ז לצ״צ ע׳ ד

 ואילך•
 לבהמה שם ב׳־ן: ראה הנסמן לעיל(ויקרא) ג, ב.

. הנק׳ ארץ: זח״א לא, ב. מא״א א, קכו. קה׳׳י . ׳ ל מ  ה
 בערכו.

 בד׳־ה והי׳ מספר בנ׳׳י: לקמן פ׳ במדבר ה, ב.
 אור הזרוע מצדיק: ראה תהלים צז, יא.
: ברכת ברוך שאמר.  חי העולמים מלן
.  ראשית תבואתו: ירמי׳ ב, ג(תבואתה)

 לאשתאבא בגופא דמלבא: זח״א(ריז, ב).
 ועל״ק בד׳׳ה במדב״ס(ב, סע׳׳א). וש״נ. [כ].
 בד׳־ה אדם כי יקריב מכס: לעיל פ׳ ויקרא ב, ב.

 יוצר משרתים ואשר משרתיו: ברכת יוצר. וראה
 הנסמן לעיל(אמור) לו, א הערה מלאכים.

ל לו, א.  בד״ה והניף את העומר: לעי
 מצמיח חציר לבהמה: תהלים קד, יד.
 שעורה שעור ה׳: ראה זת״ג קפח, ב.

 וורעתי את ב״: ירמי׳ לא, כו.
 המתדש בטובו בכיית: ברכת יוצר.

 מבחי׳ ההמשכה הפנימית: ראה ביאה׳׳ז לצ״צ ע׳ ה.
ד  מט,

 עי• ע״ח שער הקיש: צ״ל פע״ת.
 בד״ה וידעת היום: לקמן פ׳ ואתחנן ד, א.

 אתה הראת: דברים ד, לה.
 וידעת היום: שם ד, לט.

 משל הקדמוני: ראה שמואל־א כד, יג. וברש״י שם.
 רש״י משפטים כא, יג. רש״י מכות י, רע״ב ד׳״ה

 והאלקים. אור התורה וארא ע׳ קנב.
 ונתתי לך מהלכים: זכרי׳ ג, ז.

 ניגרא דחמרי שערי: שבת(נא, ב). [כ],
 נעוץ סופן בתחלתן: ס״י פ״א, מ״ז.

 ארץ חטה: דברים ח, ח.
 ואנכי נטעתיך שורק: ירמי׳ ב, כא.

 ג׳ שני ערלה: ויקרא יט, כג.
 בד״ה ונטעתם כל עץ מאכל: לעיל כט, א.

 ע׳ שנין כמו התמר: ע׳ זהר ויקרא(טז, א. כד, א). [כ].
 ע״י ל״ט מלאכות: ״אף שהמספר המדוייק של

ת הוא י״א״ ראה פ  המלאכות השייכות לסידורא ד
 משיחת ט׳ץ בשבט תשנ״ב הערה 46.

 צדיק כתמר יפרח: תהלים צב, יג.
 רפדוני בתפוחים: שה״ש ב, ה.

 כתפוח בעצי היער: שם ב, ג.
 יאר ה׳ פניו אליך: במדבר ו, כה.

 שבמשנה דמסכת שביעית: רפ״ב. ראה אוה״ת נ״ך
 כרד א ע׳ תל.

 ויטע ה״א גן: בראשית ב, ח.
 עה״ד חטה היתה: ברכות מ, סע״א. וש״נ. ב״ר טו, ח.

 בד״ה האוינו השמים: לקמן פ׳ האזינו עו, ד.
 זח״א ויחי דרכ״ו ע״ב ההפרש בין תבואה לפירות
ל דכתב ״משמע  האולן: וראה באוה״ת נ״ך־א ע׳ ת
 זריעת התבואה זהו מבחי׳ מל׳ ששם חטה ושעורה
 כוי, אכן פירות האילן זהו מבחי׳ ז״א והוא ענין

 הנטיעה״ ע״ש.
 כי האדם עץ השדה: דברים כ, יט.

א ,  נ
 ואפו עשר נשים: ויקרא כו, כו.

 שלהי כתובות: קיא, ב. [כ]. ראה אוה״ת בראשית־א
 נא, כ.

 עטרת בעלה: משלי יכ, ד.
 סד״ה והי׳ מספר בניי: לקמן פ׳ במדבר ו, א ואילך.

 וסד״ה קול דודי: לקו״ת שה״ש טו, ג.

 אסור לאדם שיטעום: מאמר זה הוא הנחת כ״ק
 אדמו״ר האמצעי ונאמרה בשבועות תקס״ד - ראה
 רשימת המאמרים בסוף סה״מ תקס״ד ע׳ שמט.
 (וכ״ה באוה״ת יתרו כרך־ז ע׳ ב׳תרפג). וראה
ת ל ח ת ה  לקו״ש חי״ז ע׳ 332 הקשר בין מאמר זה ל

 הלקו״ת פ׳ ויקרא.
 אסור לאדם שיטעום: ברכות מ, א. גיטין סב, א. וראה

 לקמן בסוף העמוד בענין הגי׳.
 ראה קטע מכאן בםה׳׳מ תרל״ג ע׳ לז.

. ואכלת כוי: עקב יא,  ונתתי עשב בשדך לבהמתך .
 טו.

 ארי׳ דאכיל קורבנין: ראה זח״א ו, ב. זח״ב רעה, א.
 זח״ג עז, א. ועוד.

ס ווילנא. אבל  כמ״ש [לקמן]: תי׳ זו ניתוסף בדפו
 בדפוס ראשון ושני ובכת״י 631 ״כמ״ש למעלה״.

 מכאן יש לראות שלכתחילה היתה כוונת כ״ק
 אדמו״ר הצ״צ להעמיד מאמר זה אחר מאמרי

 שבועות.
 בד״ה וארי׳ כבקר יאכל תבן: לקמן פ׳ במדבר יא, א.

ס  (ולשם שייך דרוש וה ג״ס: הגה וו ליתא בדפו
 הראשון וניתוסף בלוח התיקון משנת תרי״א•

 באש שלמעלה: ראה יומא כא, ב.
 לריח ניחוח: ויקרא א, ט. ובכ״מ.

 בד״ה ואלה המשפטים: תו״א עו, ב .
 דפני ארי׳ פני שור: יחזקאל א, י.
 וישרנה הפרות: שמואל־א ו, יב.

 בד״ה וספרתם לכס דחג השבועות: לקו״ת פ׳ במדבר
 י, א.

 בד״ה בכ״ה בכסלו: תו״א כט, ב.

ל ב, ב. ע  ובד״ה אדם כי יקריב: ל
י ושמחי: תו״א לז, א.  בד״ה ת

וכת הבית: לקמן פ׳ ברכה צח, ג.  בד״ה מזמור שיר חנ
 ומסדר שבחו של מקום: ע״ז ז, ב. וש״נ.

ג  מט,
 אדם אדמה לעליון: של״ה ג, א. תושב״כ דרוש צאן

 יוסף(שא, ב).
 אכלתי יערי עם דבשי: שה״ש ה, א.

 ועמ״ש בד״ה כי תצא: לקו״ת תצא לד, ד.
 העומר שעורים מאכל בהמה: ראה סוטה יא, סע״א.

 שהתורה נק׳ עוז: ראה סה״מ תשי׳׳א ע׳ 181 בהערה.
 נקי ששי׳: אבות ו, א.

 שמתשת כחו של אדם: סנהדרין כו, ב.
 לחמי לאשי: במדבר כח, ב.

 התו׳ נקי לחם: ראה חגיגה יד, א. ב״ר מג, ז.
 למסור נפשו באחד: שו״ת הרשב״א ח״ה סנ״ה. ב״ח

 טואו״ח רסס״א. פע״ח שער הק״ש, פי״ב.
 אכלו רעים: שה״ש ה, א.

 בד״ה וספרתם לכם: ראה לקמן פ׳ במדבר י, ב.
 ע״פ גשם נדבות: וראה שבת פח, ב.

 רצוא ושוב גימטריא תורה: ראה פי׳ הראב״ד לס״י
 פ״א, מ״ב (יח, ב). וראה הביאור בשיחת ש״פ חקת
 תנש׳׳א כרך־ב ע׳ 674 הערה 78 שהגימט׳ תדי״א -
 אותיות יראת - כנגד התרי״א מצות התורה
 ששמע ישראל מפי משה (מלבד אנכי ולא יהי׳

 ש״מפי הגבורה שמענום״ - מכות כד, רע׳׳א).
 ויש לומר, שבזה מרומז שהענין דרצוא ושוב
 (כללות התורה) בא ע״י עבודת המטה (תרי״א

 מצוות ששמעו מפי משה) עכ״ל.
 בד״ה ואת חקת התורה: לקמן פ׳ חקת נו, ב.

 בד״ה בחודש השלישי: תו״א סז, א.
 בד״ה כי כארץ תוציא צמחה: לקו״ת נצבים נ, ד.

, ב).  ובאג״ה סד״ה איהו וחיוהי: אגה״ק סי׳ כ(קלב

 וכמארו״ל השונה הלכות: מגילה כח, ב. וש״נ.
רתן בתוך מעי: תהלים מ, ט. תו  ו
 ואשים דברי בפין: ישעי׳ נא, טז.

 אין הגליות מתכנסות אלא בזכות המשניות: ויק״ר ז,

 על״ק במטות(פ״ג סע״ג) נ׳ מאדמו״ר. [כ].
 גם כי יתנו במים: הושע ח, י.

 על מה אבדה הארץ: ירמי׳ ט, יא.
 על ביטול תורה: פתיחא לאיכה רבתי.

 ב״מ(פה, פע״א). [כ].
 אנדה האמונה: ירמי׳ ז, כח.

 הארץ תדוס רגלי: ישעי׳ סו, א.
 לא המדרש הוא העיקר: אבות א, יז.

 גדול תלמוד שמביא לידי מעשה: קדושין מ, ב. וש״נ.
 ראה לקמן פ׳ ראה לג, א ואילך.

 דלית מח׳ תפיםא בי׳ כלל: ת״ז בהקדמה.
 לחכימא ברמיזא: זח״א כו, ב. זח״ג רפ, ב.

 דעקימת שפתיו הוה מעשה: ב״מ(ד, םע״א). סנהדרין
 (םה,ב). כריתות(ג, סע״ב). [כ].

 והי׳ מעשה הצדקה שלום: ישעי׳ לב, יז.
. ועושה שלום ביניהם: ראה דב״ר ה, . ם ו ל ש  עניו ח

 יב.
 מט,א

 ונתתי שלום בארץ: ויקרא כו, ו.
 מלכותך מלכות כ״ע: תהלים קמה, יג.

 לא מצא הקב״ה כלי המחזיק ברכה: סוף עוקצין.
 ואכלתם לחמכם לשובע: ויקרא כו, ה.
ס טז, יא.  שובע שמחות את פניך: תהלי

 עוז וחדוה במקומו: דה״א טז, כז.
. עלו במחשבה: ב״ר א, ה. . ל א ר ש  י
 ונתן ה׳ את כל האלות: דברים ל, ז.

 ונשא השעיר עליו: ויקרא טז, בב.
 עשו איש שעיר: בראשית כז, יא. כמ״ש בב״ר [פס״ה,

 טו]. ובזח״א(הקל, ב). [כ],
 הגר אשר בקרבך: דברים כח, מג.

. בארץ לא לו: ראה בראשית טו, יג. . ר  ג
 גדולתו עד אין חקר: ראה תהלים קמה, ג.

 אני ה׳ אשר הוצאתיך: ראה שמות כ, ב.
 ואתחלכה ברחבה: תהלים קיט, מד.

, כא. . ולא את יעקב: ראה בראשית מ . ק ח צ  כוונת י
 האבות שהן הן המרכבה: ב״ר מז, ח. זח״ג רנב, א.

 ויתן לך האלקים: בראשית כז, כח.
 בב״ר פס״ו [ג]. ילקוט תולדות [רמז](קטז) עה״פ.

 וע׳ ר״פ האזינו הגי. [כ].
. ט מ , א מ ם ש : ר ב ף ס ו י ר ב צ  ד

 ודרשו רז״ל: ת״ז(קמד, ב). וע״ל(מח, ד). [כ].
 נכנס יין יצא סזד: עירובין סה, א.

 ויתערבו: תהלים קו, לה.
 ועשיו אחיו בא מצידו: בראשית כז, ל.

 אל תקרי מצידו: ע׳ זח״א (קמד, א) ול״מ כמ״ש כאן
 ות״ל מצאתי בלקו״ת מאריז״ל ם״פ ויחי [ד״ה

.p] .[בנות 
 קום נא שבה: בראשית כז, יט.

 לא יגורך רע: תהלים ה, ה.
 בביאור ע״פ במדבר סיני: לקו״ת במדבר ג, ג.

 מט,3
 כי גאה גאה: שמות טו, א.

 להיות לו דירה בתחתונים: ראה תנחומא בחקותי ג.
 . וישב ה׳ מלך לעולם: תהלים כט, י.

 ישראל מפרנסי!: זח״ג ז, ב.
 נגלה כבוד הי: ישעי׳ מ, ה.

 ועונותיכס מבדילים: ישעי׳ נט, ב.



 מראי בחקותי הוספות מקומות מז

 אדמו״ר הזקן הקצרים ע׳ שט - נעתק(עם הגהות)
 באוה׳׳ת ר״פ פנחס ורד״ה אד בגורל תרכו, רד״ה
 אשרנו תרפ״ח ותרצ״ו (בםה״מ קונטרסים ח״ב
 [סה״מ תרצ״ו ע׳ סז] ובביאור מאמר ריב״ז איני
 יודע כר בכ״מ לקו״ש־כ ע׳ 77 הערה 46, סה״מ
 תרמ״ו ע׳ יד ואילך. נתבאר בארוכה בד״ה לא תהי׳
 משכלה תשי״ב. ראה סד״ה להביו הקושיא
 שבתוזלת התניא בספר קיצורים והערות לתניא.
 לקו״ש ח״ה ע׳ 304. ד״ה אל תצר לאדמו״ר
 האמצעי נדפס במאמרי אדהאמ״צ דברים־א.
 לקו״ש חט״ז ע׳ 271 הערה 25. ד״ה להבין מאמר

 ריב״ז בס׳ מאמרי אדה״ז על מארז״ל ע׳ לא.

 בדיה וידבר דעשרת הדברות: לקו״ת במדבר טו, ד.
 בפי׳ שאו את ראש: לקו״ת במדבר ב, א.

 סד״ה ויקח קרח: לקו״ת קרח נה, א.
 בביאור הווהר פ׳ אחרי דע״ט בי: ביאוה״ז לכ״ק
 אדמו״ר האמצעי עו, ג ואילך. נזכר גם לעיל פ׳

 בהר מד, ד.
. על תסדר: בילקוט תהלים . ת ו י ש ר  שאלמלא ניתנו פ

 ר׳ תרכה(סי׳ ג). ושם במ׳ תילים הכל. [כ].
 נא, ג

 להבין מ״ש באוצ״ח: ראה מאמרי אדה״ז - ענינים ע׳
 שיח ד״ה לה״ע הצמצום באוא״ס (אולי נוסח אחר
 ממאמר זה). וראה עוד מאמר זה בשינויים
 ובהוספות באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תצרח (והוא

 מהדו״ק לכאן).
 אודות זמן אמירת מאמר זה ראה אוה״ת על
 מארז״ל וענינים ע׳ רלה [ובמ״ש שם: אלה מסעי
 תק״ע - במ״א מבואר שהוא מתקע״א, ראה

 בהנסמן להלן מסעי צא, א].
 באוה״ת פ׳ שמות ע׳ קו מציין לד״ה זה בשם
 ״בד״ה להבין מ״ש בתחילת ס׳ אוצ״ח כי צמצם את

 אורו בו׳״.
 באוה״ת תצוה ע׳ א׳תרלח מציין לדרוש זה בשם
 ״בדרוש הצמצום והרשימו שנדפס בספר תוספות

 ללקו״ת״.
 וראה גם דרמ׳׳צ נ, א ואילך. שרש מצוות התפלה
 פרק לד ואילך. אוה׳׳ת קרח ע׳ תשכא, ד״ה מי מדד

 תרם״ב.
 לכללות מאמר זה ראה מאמרי אדהאמ״צ ויקרא־
 ב ע׳ תתקטו. ד״ה להבין מ״ש אני ה׳ לא שניתי
 תרמ״ז ע׳ מה ואילך. ד״ה מן המיצר תרמ״ח ע׳

 קנז.
 באוצ״ח בתחלתו: וז״ל במילואו כמו שנדפס:
 ״וכשעלה ברצונו הפשוט להאציל הנאצלים לסיבה
 נודעת והיא להיקרא רחום וחנון וכיוצא, כי אם אין
 בעולם מי שיקבל רחמים ממנו איד יקרא רחום וכן
 עד״ז בכל הכינויט, ואז צמצם עצמו באמצע האור
 שלו בנקודת המרכז אמצעית שבו ושם צמצם
 עצמו אל הצדדין והסביבות ונשאר חלל בנתיים
 וזה הי׳ צמצום הראשון של המאציל העליון, וזה
 מקום החלל הוא עגול בהשואה א׳ מכל צדדיו עד
 שנמצא עולם האצילות וכל העולמות נתונים תוך
 החלל הזה, ואור הא״ם מקיפו בשוה מכל צדדיו.
 והנה כאשר צמצם עצמו אז דרד צד אחד מן החלל
 העגול הזד, המשיר אור דרך קו אחד ישר דק כעין
 צגור אחד אור הנמשד מהא״ס אל תור החלל הזה

 וממלא אותו״ כ״ה הלשון באוצ״ח.
 הלשון כאן ״ונשאר חלל״ וכ״ה בכמה מקומות.
 אבל בשרש מצות התפלה פרק לד הלשון ״ונעשה

 חלל״.

 שבסוגריים הוא לשון רש״י שם. וראה גם לעיל פ׳
 ויקרא ו, ב.

 בד״ה והניף הכהן אותם: לעיל פ׳ אמור לז, ב.
 בד״ה בשעה שהקדימו: לקו״ת במדבר יג, א ואילר.

 בד״ה לך לך: תו״א ר״פ לד לר.
 וסביביו נשערה מאד: תהלים נ, ג.

 ס״פ בתרא דיבמות: קכא, ב. [כ].

 קווצותיו תלתלים: שה״ש ה, יא.
 ספ״ק דחגיגה: י, א־ב• יא, א. [ס.

 בד״ה האוינו השמים: לקו״ת האזינו עו, ד.
 והניף אח העומר: ויקרא כג, יא.

 נק׳ עומדים: ישעי׳ ו, ב. ראה תו״א ל, א ובהנסמן
 לשם.

 ושער רישי׳ כעמר נקא: דניאל ז, ט.
. חמשים יום: ויקרא כג, טו־טז. . ם כ  וספרתם ל

 בד״ה והדרת פני וקן: לעיל פ׳ קדושים ל, ד.
 בד״ה ולא תשבית מלח: ולעיל פ׳ ויקרא ד, ב.
 שנים עשר בקר והים עליהם: מלכים־א ז, כה.

ד ,  נ
 בדיה מי מנה: לקו״ת בלק סח, א.

 בדית ואכלתם אכול: לקו״ת צו ז, ד.
 בדיה והניף הכהן: לקו״ת אמור לז, ב.

 יששכר חמור גרם: בראשית מט, יד.
 רפיה דשבת: נא, ב. [כ].

 דע מאין באת: אבות רפ״ג. ראה לקו״ש ח״ד ע׳ 1204.
 לקו״ש חי״ז ע׳ 336.

 ועיין בקה״ר: פ״ג, כה.
 והחכמה מאין תמצא: איוב כח, יב.

. נמי מאמר הוא: ר״ה לב, א. וש״נ. . ת ראשי  ב
 אתא קלילא: אקדמות. [כ].

 גס הבל מילוי שם ס״ג: ראה מאו״א אות ה׳ סעיף בי:
 ״הבל גימט׳ ל״ז מילוי ם״ג כי פה גימט׳ ם״ג וכ״ב
 אתוון שבו והבל היוצא ממנו הוא ל״ז״ - אוה״ת
 ויקרא־א ע׳ רפא. ביאה״ז להצ״צ כרך־ב ע׳ תתעט,

 וע׳ תתצט.
 ולאן אתה הולך: אבות רפ״ג.

 אנה פניך מועדות: יתזקאל כא, כא.
 והו ע״י גילוי אור א״ס: ראה לקו״ש חי״ז ע׳ 336

 שמבאר זה.
 ולפני מי אתה עתיד: אבות שם.

 מי ברא אלה: ישעי׳ מ, כו.
 סי ית1 והי׳ לבבם זה: דברים ה, כו.

ז.  מי יתן מציון:תהליםנג,
 מי יתן טהור: איוב יד, ד.

 מי גילה לבני רז וה: שבת פח, א.

 הוספות
ג ,  נ

 הוספות: הוספות אלו לא נדפסו בהוצאה הראשונה
 (זיטאמיר, תר״ח), וניתוספו בההוספות ללקו״ת
 (זיטאמיר, תרי״א). שיצא קונטרס הוספות ללקו״ת
 ושם נדפסו ההסכמות ללקו״ת וקיצור ע״פ לא
 תשבית מלח וד״ה להבין מ״ש באוצ״ח ולוח

 התיקון.
 הנה בספר של בינונים: פרק ג.

ד ,  נ
 בד״ה ולא אבה: לקו״ת תצא לת, ג ״כי הקוץ שעל
 היו״ד פונה למעלה ורומז שהוא נמשך למעלה
 לא״ס ב״ה שהוא למעלה מגדר ההשגה ולית

 מחשבה תפיסא ביה״.
 מה שאמר ריב״ו: ברכות כח, ב. ראה גם מאמרי

 ובביאור ע״פ כי אתה נרי: תר׳א מא, ב.
 והי׳ ביום ההוא יצאו מיס חיים: זכרי׳ יד, ח.

ק גן נעול: שה״ש ד, כה.  בפסו
ת שנק׳ יוס חתונתו: תענית כו, ב. ד  מ

 וכרת להם ברית עמהם בדם: שמות כד, ח.
. ונתתי עשב: . ונתתי מטר ארצכם .  והי׳ אם שמוע .

 דברים יא, יג־טו.
 ששכינה מדברת מתוך גרונו: נסמן לעיל כז, ב.

 ורוח ה׳ הוא שדיבר: ראה ש״ב כג, ב.
. ואתה פה עמוד: דברים ה, כז־כח. . ם ה  לך אמור ל

 מתניתא מלכתא: ביצה כח, ב. כתובות סא, ב.
 ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז.

ב ,  נ
 וילך ראובן: ראה אוה״ת פ׳ מטות ס״ע א׳ שמ. וחלק

 מהמאמר נמצא גם בסה״מ תרל״גיא ע׳ לו.
 וילך ראובן בימי: בראשית ל, יד.

 חנוך לנער ע״פ דרכו: משלי כב, ו.
 יותן את הארץ הואת: במדבר לב, ה.

 במ״כ ובידי משה בשם פרש״י: ״ראובן תפס דבר שהי׳
 מצר לו ביותר, כך בניו תפסו בעבר הירדן שהי׳
 מצר להם ראשונה, אעפ״י שארץ ישראל היתה
 טובה ממנה, ובדי משה הובא פרש״י שאמר הכתוב
 שהי׳ בקציר חטים ללא צורך, אלא רמז הכתוב
 שהלך בימי קציר חטים ומצא דודאים קודם החטים
 וחזר לביתו, כמו כן עשו בניו לסוף שהלכו לכבוש
 את א״י ולקחו חלקם מעבר הירדן הקודם״ - סה״מ
. וראה גם באוה״ת פ׳ מטות ע׳ א׳שמא.  תרל׳׳ג ע׳ א

 נחלה מבוהלת בראשונה: משלי כ, כא.
 בסש״ב ח״ב: בהקדמה וראה בליקוט פי׳ שם. וראה

 גם אוה״ת וישב שב, א.
 בד״ה אסור לאדם שיטעום: לעיל מט, ב. נעתק

 בסה״מ תרל״ג־א שם.
 בזח״א י״ח ב׳: ראה ביאה״ז להצ״צ כרך־ב ע׳ תרז.

 קנ״ו ב׳: ראה אוה״ת פ׳ מטות ע׳ א׳שמא ״הדודאים
 נתנו ריח ואינון תרץ כרובים ובמק״מ שם שהם
 מנדט וסנד״ל שבהם וע״י ההעלאה ריח מ״ן של

 נש״י וכו׳״. וכ״ה בםה״מ תרל״ג־א ע׳ מא.
 אתן את דודי לך: שה״ש ז, יג.

 כמראה הלפידים: יחזקאל א, יג.
 בדיה וספרתם לכם הנ״ל: לקו״ת במדבר י, א.

 וכנראה הכוונה ״הנ״ל״ הנזכר בד״ה אסור לאדם.
 שעורה שעור ה•: ראה זח״ג קפח, כ.

 ועשב לעבודת האדם: תחלים קד, יד.
 ובת״א בדיה ואלה המשפטים: עד, ג. עו, ב.

. הטפל עיקר: ראה לקו״ש ח״ה ע׳ . דמשמע . . ה מ  ו
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 ואכלת ושבעת: דברים יא, טו.
 ארץ חטה ושעורה: שם ח, ח.

 לכו לחמו בלחמי: משלי ט, ה.
 אי לך ארץ שמלכך נער: קהלת י, טז.
 נער הייתי גס זקנתי: תהלים לז, כה.

 אשריך ארץ: קהלת י, יז.
 עיני ה״א בה: דברים יא, יב.

 וקן היינו שקנה חכמה: קידושיו לב, ב.
. כ״ב אתוון דאורייתא: לעיל מח, ב. ע׳ ת״ז  חטה .

 תם״ט(קיד, ע״ג וע״ד). [כ]. וראה זח״ג קפח, ב.
 וכמ״ש בעניו והדרת פני זקן: לעיל פ׳ קדושים ל, ד.

 אדם ובהמה תושיע: תהלים לו, ז.
 פני ארי׳ ופני שור: יחזקאל א, י.

 והאופנים וחיות הקודש: ברכת יוצר.
ג ,  נ

. (דכאי רוח): מה . (הראשון). . ן י ל  משארו״ל פ״ק דחו
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 קדוש ה׳ הרישב״ש נ״ע: כתר שם טוב(הוצאת קה״ת)
 הוספות םכ״ו וש״נ. לעיל מג, ב. ראה אוה״ת שמות
 ע׳ קו. שרש מצות התפלה פ״ב ואילך. אות״ת יתרו
 ע׳ תתמט. סה״מ באתי לגני ע׳ קלה. סה״מ תרמ״ד

 ע׳ קצד.
 וז״ל בדרך מצותיך שם ״ומזה הטעם ציוה
 הבעש״ט שלא ללמוד ם׳ הקבלה כי מי שאינו יודע
 להפשיט הדברים מגשמיותו מתגשם מאד ע״י
 לימוד זה כשנותן ציור בעניות דעתו לאלקותו ית׳

 לפי מדות פרטיים׳׳.
 חסד א־ל כל היום: תהלים נב, ג.

 שהאור מעין הנזאור כנז״ש באג״ה בד״ת איחו וחיוהי:
 סי׳ כ. ובדרך מצותיך מבאר שם ״והאור הוא מעין
 המאור בבחי׳ א״ם ממש ולפיכר יתכו עליו השם
 משמות הנ״ל כמו ענין שם א־ל בחסד אע״פ ששם
 א־ל רצונינו לבורא עולם ממש מ״מ הרי באמת כן
 הוא דכוונתינו בזה לבורא עולם כשמאיר ובא

 במדת חסדו כו׳״.
 וראה באוה׳׳ת ויקרא־ב ע׳ תרחצ ״וכמו חיות
 הנפש מה שהגוף חי מהנפש שזין זה עצם הנפש
 ממש כ״א כח וחיות המתפשט שהוא מעיו מהות
 הנפש, כך עד״ז הנמשל בענין אור א״ם שאעפ״י
 שהאור הוא רק הארה בעלמא שאינו פועל שום
 שינוי בהעצמות כלל, ולכן הצמצום שבהאור אמו
 נוגע להעצמות כלל, עכ״ז האור מעין המאור״

 ע״ש.
ה ממעל: איוב לא, ב. ד ל  חלק א

 כי כאשר השמים החדשים: סו, כב.
 וכמה גופי! תקינת לון: ת״ז בהקדמה.

ד  נא,
 שכינה .. מלכות: ראה אגה״ק סכ״ה(תניא קלט, א).
 ראה במאמרי אדהאמ״צ ויקרא־ב ע׳ תתקטז ״וגם
 מה שקוראים חכמי הגמרא בלשון שכינה שהוא
 בחי׳ המל׳ מדרי׳ התחתונה שבאצי׳, הכוונה על
 אוא׳׳ס שבמדה זו מדת המל׳ דאיהו וחיוהי חד
 שהאורות כולן מיוחדי׳ בעצמותו בתכלי׳ היחוד

 כו׳״ ע״ש.
 ושכנתי בתוכם: שמות כה, ח.

 ואת אילי הארץ לקח: יחזקאל יז, יג.
 ולאו מכל אלין מדות: ת״ז בהקדמה(פתח אליי). ראה
 במאמרי אדהאמ״צ ויקרא־ב ע׳ תתקיח בענין
ד ימצא  קושיות הפילוסופים שהביא הפרדס א

 התחלקות ע״ס מאחדות הפשוטה.
 ושינוי הפעולות תלוי במציאות הספירות שהם
 הכלים: באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תש ״וצל״ע בפרדס
 בעה״כ דמשמע דס״ל שהשם הוא לבוש של
 הספירות, והרי אדרבה ספירות הוא רק כלי אל

 השם״.
 מדו בד: ויקרא ו, ג.

. משל למלך כו׳ בפורפירא: מובא גם  ברבות .
 באוה״ת״ענינים ע׳ קעג. וראה בסה״מ תרכ״ט
 (הוצאת תשנ״ב) ע׳ קצב וע׳ רכז שמאריך בענין
 ״משל למלך שהבריונים שלו גינו אותו בפורפירא
 שהי׳ לבוש בו, אמר המלך הנחתם את הכל
 ועסקתם בפורפירא שאני לבוש בה, חייכם שאני
 מחליפה ופורע מכם, והיינו שמה שגינו אותו
 בפורפירא שהי׳ לבוש בה זה מ״ש וע״י יתיב
 לבושי׳ כתלג חיור ולכן גינו אותו בפורפירא שהי׳
 לבוש בו, ואומרים שלא איכפת לי׳ כלל מעשה
 התחתונים.. לזה אמר חייכם שאני מחליפה ופורע
 מכם שנאמר מדוע אדום ללבושיך״, ע״ש בארוכה.

 וראה גם בםה״מ תרכ״ז.

 מבחוץ, והוא ז״ל חולק עליו והעלה שהמקום הוא
 הפנוי והריקות שיכנס בו הגשם״.

 וע׳ במאו״א אות מ״ם סעיף ק״ח: וז״ל ״מקומו נק׳
 בינה מקום ז״א ו׳ שבשם״. ובאוה״ת נ״ך ע׳ תד
 ובספר החקירה עה, ב ״ר״ל דפי׳ מקומו מקום ו׳״.

 ברבות ויצא פס״ח: באוה״ת נ״ך ע׳ תג ובספר
 החקירה עד, ב מעתיק לשון הרבות ״ברבות ויצא
 פס״ח ע״פ ויפגע במקום ר׳ הונא בשם רבי אמי
 אמר מפני מה מכנין שמו של הקב״ה וקוראיו אותו
 מקום (ועיין במשנה ספ״ה דסוטה) שהוא מקומו
 של עולם ואין עולמו מקומו״ ע״ש בארוכה בפי׳
 המדרש. ושם ע׳ תד בקיצור סעי׳ ב׳ ״ברבות פי׳
 שנק׳ הוא ית׳ מקום שהוא מקומו של עולם
 שהמקום שוכן אצלו כמו שהאדם שוכן על

 המקום״.
 וח״ב ויקהל דר״ו ע״א: דא איהו מקום טמיר וגניז.

 ראה ויקרא־ב ע׳ תרנז בשם המק״מ.
 ובספר עה״ק ח״ג פרק מי: באוה״ת נ״ך ע׳ תב(ובספר
 החקירה עט, ב) מציין ע״ז ״ובעה״ק ח״ג פרק מ
 אחר שהביא המד״ר ויצא פס״ח הנ״ל בענין הוא
 מקומו של עולם כתב והכוונה כפי פשטן של
 דברים כי הוא כלל הכל ומגביל את הכל, וכל
 הנבראים עליונים ותחתונים טפלים לו ואיר
 יכללוהו ויגבילוהו, והענין לומר כי אחר שהם חלק
 והוא הכל איד יגביל החלק את הכל כוי, ועל דרד
 האמת המקום הוא הצור צור ישראל״ ע״ש

 בארוכה.
 וראה בסה״מ תרל״ה ע׳ קו ואילך.

 בביאור ע״פ כי על כל כבוד חופה: סידור קכח, ד ״פי׳
 ממקומו שבהעלפ יתגלה כבודו ומשמע שאין
 כבודו מתגלה ב״א לפרקים״. וראה באוה״ת לד לך
 כרר־ד דף תרעג, א. ובאוה״ת נ״ד ע׳ תג ובספר
 החקירה שם ״וזה כעין מ״ש אדמ״ו נ״ע בד״ה כי
 על כבוד חופה פי׳ בתר כבוד ה׳ מל׳ דאצי׳
 ממקומו מבחי׳ כבוד עילאה היינו חכמה עילאה״.
 וראה לקו״ת שה״ש מז, ג ברוד כבוד ה׳ ממקומו

 חכמה עילאה.
. כ״א שנסתלק האור מהמק״פ לצדדים: ראה  בהאור .

 דרך מצותיד קלו, א.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.

 שאיתא בספרים שהשמות: נתבאר בארוכה בשורש
 מצות התפלה להצ״צ פ״ב ואילך (נדפס בסוף

 סהמ״צ שלו).
 אלקים — אין הכוונה ח״ו על הספירה ממש לומר
 שמדת חסד נק׳ ח״ו א־ל וגבורה: בדרך מצותיך
 שם: ״כמו שדימו קצת מקובלים אחרונים והוא
 דעת מגושמת מאד שהרי הספירה היא מדה א׳
 פרטיות והיא כח אלקי שנאצל ממנו כמו כח החסד
 או כח הגבורה כוי, ואינה העצם האלוה שהוא ית׳
. וא׳׳כ א״א לומר  לאו מכל אינון מדות איהו כלל .

 דהשמות הנ״ל קאי על הספירות ממש״ ע״ש.
 בכל קראנו אליו: דברים ד, ז.

 בפרדם בסופו: של״ב רפ״ב בשם הספרי. ובסה״מ
 תקס״ז ע׳ רמו בשם הספרא. וראה בחיי ואתחנן ד,
 ז. עקב יא, יג. הנםמן במאמרי אדה״ז - פרשיות

 לע׳ רא.
 ״על״ק בשה״ש ד״ה כי כאשד השמים(פ״ב) [מט,
 נ] שם אי׳ בזה״ל ״כי צ״ל אליו ולא למדותיו ע׳
 בפרדס של״ב״(פ״ב), ואדמו״ר לא הביא הספרי

 ורק בפרדם הביא מהספרי. ולפנינו ל״מ״. [ב].
 בס״י עשר ולא תשע: פ״א, מ״ד.

 בס״י על הע״ס ואדון יחיד מושל בכולן: פ״א, מ״ה־ו.

. ונשאר חלל לאו דוקא: ראה  ובהג״ה שם איתא .
 בד״ה וירד ה׳ תרמ״ג ע׳ עז ובד״ה והר סיני תרנ״ז

 ע׳ קכח ואילך.
 אבל גבי הא״ס: באוה״ת ויקרא ע׳ תרתצ: אבל לגבי

 הא״ס.
 במבייש בתחלתו: ראה שרש מצות התפלה פ״פ לד.
 . אוה״ת פ׳ בהעלותך ע׳ תד. ושם מעתיק מפ״א

 בעניו העגול,
 עמהימ בהחלת פ״ג: שער עולם החהו.

 בלקו״ת מהאריז״ל פ׳ כי תשא: וז״ל באוה׳׳ת נ״ך־א ע׳
 תז ״ע״פ הנה מקום אתי שכ׳ ארז״ל הוא מקומו של
 עולם, זה תבץ בסוד הצמצום שנתבאר אצלינו
 שעשה הקב״ה מקום פנוי לעולמות א״כ הוא
 מקומו של עולם עכ״ל, דהיינו שעניו המקום פנוי
 הוא ע״י שנסתלק משם האור ונשאר רק רשימו
 ובתוכו נמשך הקו והוא מקור ושרש בחי׳ ממכ״ע
 כמ״ש בד״ה יביאו לבוש מל׳ בהביאור וזה הוא
 עניו מקומו של עולם וזה נוטה כפי הפי׳ דבחי׳
 ממב״ע נקי מקומו של עולם״ עכ״ל. וכ״ה בספר
 החקירה עה, ב. וראה באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרנט
 ״לכאורה דבריו מורים כפי׳ עמה״מ הנ״ל אך

 באמת הוא להפך וכפי׳ הזהר״. ע״ש.
 ב׳ הדיעות נתבארו בסה״מ פר״ת ע׳ קפה.

 בעמה״מ שאור א״ס המקיף את החלל: וז״ל באוה״ת
 ויקרא־ב ע׳ הרנט ״ובעמה״מ דף א פי׳ בענין הנה
 מקום אתי שארז״ל הוא מקומו של עולם ואין
 העולם מקומו דהיינו העיגול הגדול שבתוכו החלל
 ומק״פ והרשימו והקו כוי״ ע״ש. וראה בארוכה
 בספר החקירה דף עה, א ושם מעתיק לשון עמק
 המלך. ובקיצור שם כ׳ ״זה קרוב למ״ש אדמ״ו נ״ע
 כפי׳ ממקומו משרשו ומקורו והוא ית׳ נק׳ מקור

 מים חיים״.
ג  נא,

 החלל ומקום פנוי הוא הנקרא מקומו ש״ע: והיינו
 בחי׳ הרשימו זהו הנק׳ מקום והוא מקומו ש״ע
 היינו מה שאוא״ס האיר תחלה באותיות הרשימו
 קודם הצמצום ואין העולם מקומו אחר הצמצום
 שנסתלק האור ונתעלם בהמאור כוי, וכ״מ בע״ח
 דמקום הוא החלל ומקו״פ, דכתב בשער עיגולים
 ויושר ענף ב׳ דתחלת הכל הי׳ אור עליון פשוט
 ממלא כל המציאות ולא הי׳ שום מקום פנוי ואויר
 ריקני כו׳ . . והנה אחה׳׳צ אשר אז נשאר מקום
 החלל בו׳ כבר הי׳ מקום לשיוכלו להיות שם
. ועפי״ז י״ל דענין מקום . ׳ ו  הנאצלים והנבראים כ
 הוא בחי׳ תכלים ולכו נק׳ החלל ומקו״פ בשם
 מקום מפני ששם הוא התחלת הכלים שהתחילו
 להתגלות שם - ד״ה והר סיני תרנ״ז ע׳ קכט.
 בארוכה נתבאר העניו באוה׳׳ת נ״ך־א ע׳ ת ואילך.

 ובספר החקירה דף עד, ב ואילך.
 בפרדס — בשם ר׳ משה: בשער ערכי הכינויים פרק
 יג ״ורבי משה פירש מקום בכתר כי הוא מקומו של
 עולם״. ובאוה׳׳ת ע׳ תד ובספר החקירה עה, ב
 מפרש זה ״והיינו כי כתר שרש הנאצלים וגם כתר
 לשון כותרת בחי׳ מקיף, וכ״כ בערך מעון שיש מי
 שפי׳ דהיינו כתר, גם לפמ״ש הפרדס בערך מקום
 שנקרא כן התפארת כי שם הוי׳ עולה מקום
 בחשבון המרובע כוי, והכוונה כי הוא מקומו של
 עולם פי׳ הוא הסובל כל העולם דהיינו שש קצוות
 והוא סיבה לכולם כי כולם מסתעפים ממנו״ ע״ש
 בארוכה. ובאוה״ת ויקראיב ע׳ תרנט ושם מציין
 לעקרים מ״ב פי״ז שהביא ב׳ דיעות מהו ענין
 המקום שי״א שהמקום הוא הדבר המקיף את הגשם



 מראי הוספות מקומות מח

ו פנוי מיני׳: ת״ז תנ״ז(צא, ב). ת״ע(קכב, ב). ת  לית א
:  היינו — מה שאמרו בת״ז במאמר דפתח אליהו

 בהקדמה.
 בלקו״ת בביאור ע״פ שוש אשיש: לקמן פ׳ נצבים מט,

 א.
 עד״מ — כנו! שלמד איזו מסכתא: ראה בשער היחוד
 פי׳׳ב. בד״ה להבין מ״ש אני ה׳ לא שניתי תרמ״ז ע׳

 מח.
 ודמי לי׳ כמאן דמנח בקופסא: פסחים עב, א (דמנחא
 בכיסי׳). וש״נ. ראה שרש מצות התפלה פרק לה.

 אוה״ת ויקרא ע׳ תשג.
 נב,ד

. בשעה שאינו עוסק בתו׳: ראה שו״ע  מצוה לעמוד .
 יו״ד רסרמ״ד.

 ע״פ והדרת פני זקן: לעיל ל, ד.
. בד״ה פתח אליהו: יד, ריש ע׳׳ב: ״והנה  בת״א .
 הצמצום הי׳ באור א׳׳ס דהיינו שהאור נכלל במאור
 כי לפי שאין העולמות יכולים לקבל גילוי אוא״ס
 כמו שהוא בעצמותו והיו בטלים במציאות ממש

 כו׳״.
 משכיל לאיתן: תהלים פט, א.
 ויצא כברק חצו: זכרי׳ ט, יד.

 צמצם שכינתו בין שני בדי ארון: ראה ב׳׳ר ד, ג. ה, ג.
 במד״ר ד, יג. הנסמן לעיל(צו) י, ב.

 קדש הקדשים: שמות כו, לג.
 וי״ל בדרך אפשר: ראה ד״ה קדש ישראל לה׳ תרס״ח
 (בהמשך תרס״ו ע׳ תקי). המשך תרע״ב־א סעי׳ מז.

 ובד״ה והר סיני תרס״ב ע׳ שכב.
 שבמחשבה — דק ורוחני: בתרס״ב שם: הוא דק
 ורוחני שמאיר בו אור פנימיות השכל הרי הגילוי

. . . ו מ כ  במחשבה הוא הרבה יותר מ
 א״א — להתגלות בדבור: בתרס״ב שם: גם כמו
 שמדבר בפ״ע שאין נ״מ בזה כוי) ולכן המחשבה
 היא בבחי׳ העלם עדיין לגבי הזולת לפי שהוא בחי׳
 דקות ופנימיות שאינו בערך הזולת עדיין והוא רק
 גילוי לעצמו לבד כר, והדבור הוא שמתגלה אל
 הזולת לפי שהוא בערר הזולת והוא הנק׳ בחי׳

. . .  גילוי כוי: כך עד״ז
 כמ״ש במ״א: בתרס״ו ע׳ תקי: (דבמו״כ הוא בהדבור

 לעצמו ג״כ).
 הם נקי בחי׳ דבור: ראה סה״מ תרס״ו ע׳ תפו.

 נג,א
 מחשבה — מחשבה: בתרס״ב שם ע׳ שכג: והכל הוא
 כמו שהוא לעצמו עדיין, אלא שהאור שבמה׳ הוא
 בחי׳ הגילוי כמו שהוא לעצמו לבד, והוא בחי׳
 העלם לגבי הזולת, היינו לגבי העולמות שיתהוו
 אח״כ והדבור הוא בחי׳ הגילוי בעצמו מה ששייך

 להזולת היינו העולמות שיתהוו כוי: והצמצום
 גם א״ק שנק׳ מחשבה הקדומה: בתרס״ו ע׳ תקיא:

 ״(בחי׳ כח המחשבה...)״.
 נתהווה אחר הצמצום: ראה אוה״ת־ענינים ע׳ עז

 ובהנסמן לשם.
 שהצמצום הי׳ במל׳ דא״ס: מבואר בארוכה בד״ה
 אתה זוכר תרס״ב ע׳ רלז, כי גם בחי׳ מל׳ דא״ס
 הוא בבחי׳ רוממות והתנשאות שגם קודם שנברא
 העולם היינו בבתי׳ אוא״ס שלפני הצמצום הי׳ ג״כ
 בחי׳ כח המלוכה, דמלוכה זו היא עיקר סיבת
 התהוות העולמות, וענינה הוא ג״כ בבחי׳
 התנשאות ובבחי׳ סילוק בעצמותו כו׳ ולכן הי׳ בה

 הצמצום שהוא בחי׳ סילוק והעדר האור כוי.
 באשר דבר מלך שלטון: קהלת, ח, ד.

 ברבות פ׳ תשא ר״פ מ״ם: ״כשבא הקב״ה ללמוד

 בד״ה — תקעו בחדש שופר: אולי הכוונה ללקו״ת
 ר״ה נד, ג ״בקול שופר בבחינת ענג העליון״. ענין

 זה נמצא בכמה דרושים לר״ה.
 בד״ה וכל העס רואים את הקולות: תו״א עד, ג ״שקול

 השופר שהוא מן המצר הוא מקור התענוגים״.
 והי׳ ביום ההוא יתקע: ישעי׳ כז, יג.

 בלקו״ת ע״פ והי׳ ביום ההוא יתקע ספ״ה: לקו״ת ר״ה
 נט,ד.

 בוח״ג ס״פ צו נדל״ד סע״א): ביהל אור ע״פ מ עמך
 (ע׳ קלז) מעתיק מהזהר: עמך שריא ולא מתפרש
 מינך. נזכר גם לעיל בשלח א, א. וראה בהמ״מ

 לשם.
 ובפי אמור(דק״א ע״א: ביהל אור שם: וע״ד כתיב כי
 עמך הסליחה וכתיב כי עמך מקור חיים - נעתק

 לעיל.
 בר ע״מ ס״פ בא דמ״ב ע״ב: ״הכי עילת העילות עביד
 עשר ספירות וקרא לכתר מקור ובי׳ לית סוף
 לנביעו דנהורי׳ ובג״ד קרא לגרמי׳ אין סוף וכו׳
 עכ׳׳ל וכן פי׳ בפרדם ערך מקור״ - אוה״ת פ׳ בא

 כרך־א ע׳ פז.
 להחיות בהן נפש כל חי: ברכת בורא נפשות.

 עי — תכתר נק׳ מקור: ראה ד״ה ועשית חג״ש תרנ״ו.
 ביהל אור שם (ע׳ קלח) ״וצ״ע דלא הביא הרע״מ

 ס״פ בא הנ״ל דכתר נק׳ מקור כו׳״.
. מבחי׳ כי עמך: כל הקטע מובא גם . ם י ר ב ד  וביאור ה

 לעיל פ׳ בשלח א, ג־ד.
 ותחי רוח יעקב: בראשית מה, כז.

 כל עמל האדם: ראה קהלת ו, ז.
 דאגה בלב איש ישיחנה: משלי יכ, כה.

 לאחרים: יומא עה, א. וש״נ.
 נג,ג

 יהי רקיע: בראשית א, ו.
 יפה שעה אחת של קורת רוח: אבות ד, יז.

 מוטב דלדייני׳: חגיגה טו, ב.
 יסורי גיהנם י״ב חודש: עדיות פ״ב, מ״י.

 שאש שלנו אחד מששים: ברכות נז, ב.
 נהר דינור המפסיק ביניהם: זח״א רא, א. זח״ב ריא,

 ב. ועוד. הנסמן לעיל(בשלח) א, ד.
 יהללוך סלה: תהלים פד, ה.

 נב,ג
 עדן הוא עין לא ראתה: ברכות לד, ב.

 ביאור ל׳ אור א״ס: ראה מאמרי אדה״ז - הקצרים ע׳
 תמו ואילך. מאמרי אדה״ז - ענינים ע׳ מה ואילך.

 אוה״ת ענינים ערך אוא״ם ע׳ קמז. קסא.
. מנפש האדם המחי׳ את הגוף:  כמשל ויו השמש .
 ראה באוה״ת־ענינים ע׳ קמז ההפרש בין שני
 המשלים, ובע׳ קסא. וראה בסה״מ עטר״ת ע׳ תלט

 איך דמשל מזיו השמש אינו משל מכוון.
 נר ה׳ נשמת אדם: משלי כ, כז.

 ואינו מתלבש כלל בעולמות: באוה״ת ענינים ע׳ קמט
 מבאר זה ״והנה מה שאמרנו דמהו״ע ית׳ אינו
 מתלבש בהעולמות אין ר״ל כמשל השמש שאינו
 כלל בארץ דהא כתי׳ את השמים ואת הארץ אני
 מלא אני ממש, אלא ר״ל שאינו נתפס בהם, ולא

 כמו הנשמה שנתפסת בגוף״.
 כלל — רק ההארת לבד מתלבשת: ראה לעיל פ׳

 אמור לא, א.
 האור מעין המאור: ראה אגה״ק סי׳ כ ובליקוט

 פירושים שם.
 ראשית חכמה: תהלים קיא, י.

 ונהר יוצא מעדן: בראשית ב, י.
 השם הנכבד והנורא: דברים כח, נח.

 מדוע אדום ללבושיך: ישעי׳ סג, נ.
 זעתיק יומין יתיב: דניאל ז, ס.

 לית דין ולית דיין: ת״י בראשית ד, ח. ב״ר בו, ו.
 ובכ״מ.

. מקור התענוגים: ראה לעיל פ׳ . ך מ  דהנה כתיב כי ע
 בשלח א, ג. ובשרש מצות התפלה פרק לד.
 ובהנסמן בארוכה בספר הערכים־חב״ד כרך־ד ע׳

 תעו ואילך.
 (הג״ה: באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תש יש הגה״ה אחרת

 במקומה.
 גן בעדן מקדם: בראשית ב, ח.

 מקדמונו של עולם: ״כי ג״ע הוא עולם התענוג עדן
 נהר גן ושרש הענג נמשך מבחי׳ עתיק יומין
 המאיר ומתגלה בבינה״ - אוה״ת בראשית־ג ע׳

 תקכח, ב.
 ומבואר בע״ח שער שבה״כ פ״ה: ראה סה״מ תרס״ב

 ע׳ שכה.
 מקור התענוג: מובא באוה״ת־ענינים ע׳ פא (אוה״ת

 חקת ע׳ תתקסו).
 עד שלא נברא העולם: פרדר״א פ״ג. וראה לעיל מג,

 ב.
 בלקו״ת בד״ה שוש אשיש פ״ג: פ׳ נצבים מז, ד.

 נהנין מזיו השכינה: ברכות יז, א.
 בביאור ע״פ שחורה אני ונאוה: לקו״ת שה״ש ת, ב
 ״משא׳׳כ בהיותה באצי׳ לא שייך לשון שכינה
 מאחר שמיוחדת שם באור א״ם בתכלית היחוד
 ואינה מתלבשת ושורה במקור הנבראים עדיין״

 ע״ש.
 גג,א

 אבא יונק ממזלא: ראה ע״ח שער א״א ספ״ט. ועוד.
 כי נשגב שמו לבדו: תהלים קמח, יג.

 אלא שהוא עצמו כביכול מקור התענוגים: ראה
 באוה״ת שמות־ז ע׳ ב׳תקמ ״אין הפי׳ שמהותו
 ועצמותו כביכול בכבודו ובעצמו הוא מקור
 התענוגים כי הוא למעלה מעלה גם מבחי׳ מקור
 התענוגים, וכן משמעות הפסוק כי עמך מקור חיים
 ולא אתה רק בחי׳ דבר הטפל ובטל אצלך דהיינו
 בחי׳ עמך הוא מקור חיים״ ע״ש. ובהמשך תער״ב־ג
 ע׳ א׳רנב העיר שקודם כ׳ שגם מקור התענוגים הוא
 רק עמך לא עצמותו ומהותו וכאן כ׳ שעצמותו ית׳

 הוא מקור התענוגים דמציאותו מעצמותו ע״ש.
 שעשוע המלך בעצמותו: ראה שבר יוסף למהר״י
 סרוג - בתחלתו. עה״מ שער א. ובלקו״ת שה״ש
 כז, א בשם ספר עמק המלך, ומציין שבע״ח לא

 נזכר מזה כלל.
. פ״ב: לקו״ת  כמ״ש בפ׳ שלח בד״ה אני ה׳ אלקיכם .
 שם מז, סע״א ״מקור התענוג הוא בחי׳ עצמותו ית׳
 ואינו עד״מ התענוג שלמטה באדם שמתענג מאיזה
. משא״ב בו ית׳ שאין . ג ו  דבר שמקבל ממנו התענ

 לך דבר שחוץ ממנו״.
. ספ״א: לקו״ת  ובשה״ש — ע״פ צאינה וראינה .

 שה״ש כז, א הענין כמו בפ׳ שלח מז, א הנ״ל.
 כי עמך הסליחה: תהלים קל, ד.

 בלק״ת ס״פ אחרי: לעיל כט, א. ״וכמ״ש בזהר פ׳
 אמור קא, א. כתיב כי עמך הסליחה וכתיב כי עמך
 מקור חיים פי׳ מקור חיים הוא מקור התענוגים
 שלמעלה מבחי׳ גלגלתא ומו״ס שהוא בחי׳ הרצון
 עליון והחכמה עילאה, כי רק הארה מבחי׳ התענוג
 נמשך ומתלבש בהרצון . . ולכן בהגלות בחי׳
 עצמות התענוג עליון ע״ק הוא ממלא כל הפגמים
 שבמקיפים ופנימיים דגלגלתא ומו״ס״. וראה ביהל

 אור ע״פ כי עמך מקור חיים סעי׳ ד.
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 כמו חכם הבקי: נמצא גם בסה״מ תרנ״ז ע׳ קמב
 ואילך ברוחב הביאור ע״ש, סה״מ תרמ״ז ע׳ מח.

 כגון מסכת יבמות: באוה״ת ויקראיב ע׳ תשו מציין
 ע״ז ״חייב אדם לומר בלשון רבו שהזכיר מסכת

 זו״.
 וברורים לו כאחותו: ראה קידושין ל, סע״א,

 לימודו בגרסא: ראה בד״ה תקעו בחדש תרס״ד.
 ובד״ה תקעו עזר״ת.

 כגון חזרת לשון המשנה: מובא באוה״ת ויקרא־כ ע׳
 תרד.

 אלו טרפות ואלו כשרות: חולין מב, א. נד, א.
 חמשה עשרה נשים פוטרות: ריש יבמות.

 ע״פ מאמר הזהר פ׳ אחרי דע״ט בי: ביאה״ז לכ״ק
 אדהאמ״צ ע׳ עו, ג.

 לעולם ישנה אדם לתלמידו: פסחים ג, ב. וש״נ.
 בסה״מ תרנ״ז ע׳ קמד מציין דבאמת אין זה דמיון
 אמיתי לבחי׳ הרשימה שנשאר בחלל ומקו״פ, כי
 בענין דרך קצרה הרי הקיצור הוא ג״כ גילוי אור
 אלא שהוא בחי׳ אור חיצוניות השכל שבא בהגבלה
 ויש בזה בהעלם מכל הפנימיות כו׳ אבל בענין
 הרשימה לא נשאר רק רשימה בעלמא היינו שאין
 בה גילוי אור כלל ואין לה שייכות אל האור שהיא

 נבדלת ממנו ע״ש בארוכה.
 גג, ד

 וכמ״ש במ״א בענין טנת״א: ראה שרש מצות התפלה
 פרק לב. אוה״ת דברים־ה ע׳ ב׳מח. אוה״ת וארא

 ב׳תקנח.
 שיר הלוים: ר״ה לא, א. שלהי תמיד.

 החכמה מאין תמצא: איוב כח, יב.
 ובלילה שירה עמי: תהלים מב, ט.

 ווהו עני! ההפסק בין העולמות: מבואר באוה״ת־
 ענינים ע׳ קנב.

 והמשל לוה עד״מ למטה מאותיות הגרסא: בד״ה
 תקעו תרס״ד ע׳ קלח ״נראה דרושם מהאור השכל
 (ונר׳ דהיינו כמו שיודע הוא את ההלכה לעומקה
 ולאמתתה כמו שלמד כבר כוי הרושם מזה) מאיר
 בגילוי ממש באותי׳ הדבור שלו בלימוד דלמגרס
 ועצמו׳ אור השכל מאיר על האותי׳ דהדיבור

 בדרך מקיף כוי)״. עכ״ל.
 ואהי׳ שעשועים: משלי ח, ל.

 בביאור ע״פ באתי לגני ספ״א: לקו״ת שה״ש לב, ד.
 עין לא ראתה: ישעי׳ סד, ג.

 בוהר בפ׳ חיי שרת דק״ל ע״ב: ראה לקו״ת פ׳ האזינו
 עז, א.

 בפ׳ בראשית בהקדמה דף ד׳ ע־׳ב:. ראה גם לקמן
 סוכות פא, ג. אוה״ת נ״ך־א ע׳ שיח.

 גד, א
 שאמר לעולמו די: חגיגה יב, א.

 המגביהי לשבת המשפילי לראות: תהלים קיג, ה־ו.
 דוקא — שהוא לבדו בכחו ויכלתו: ראה אגה״ק סי׳ כ

 (קל, ב).
 כי הוא צוה ונבראו: תהלים קמח, ה.

 ע״ש — בלקו״ת פ׳ עקב בד״ה ואכלת: טז, א ושם
 מציין לתו״א צב, ב.

 אחר — שהוא מה שאור א״ס ב״ה הוא כל יכול: ראה
 אוה״ת ענינים ע׳ קסו ״והוא בחי׳ רשימו הנשאר
 בחלל כי הוא ית׳ כל יכול ויש בו כח הגבול ג״כ
 דהיינו להגביל אור התפשטותו שבלתי מוגבלת

 כלל״ ע״ש בארוכה.
 ברבות בראשית פ״ד: ראה גם לקמן פ׳ קרח נג, ב.

 ביאה״ז להצ״צ־א ע׳ קה.
 עפמ״ש בפרדס שער האותיזת: מובא גם בד״ה קדש

 הפנוי בעת הצמצום וכן נק׳ הכתר עליון כו׳
 עכ״ל״. וראה גם ביאה״ז לצ״צ־ב ע׳ תתקט.
 ובאוה״ת פ׳ יתרו ע׳ תתלט. ד״ה ציון במשפט

 תרס״ב ע׳ שסא בענין אויר קדמון.
 בד״ה מזוזה מימין: תו״א מב, ג.

 בהרמ״ז ר״פ ויקרא: באוה״ת חנוכה דף תתקנב, א
 ״וזהו שנק׳ האותיות אויר מקור האור שהאויר הוא
 למעלה ממו״ס בחי׳ רישא תנינא הנק׳ אוירא
 שנעשה גלגלתא לגבי מו״ס ומשם שרש האותיות

 כמבואר בהרמ״ז ר״פ ויקרא יעו״ש באריכות״.
 בד״ה אני ישנה: לקו״ת שה״ש לג, ג ״שהן המביאות
 והממשיכות אור א״ס ב״ה מההעלם אל הגילוי

 להיות גילוי אוא׳׳ס ב״ה ממש בנפש האדם״.
 עוטה אור כשלמה: תהלים קד, ב.

 שאלוני — בת״א פ׳ משפטים: ראה שם עה, ג.
 ע״פ ואתה מרבבות קדש: ראה לקו״ת ברכה צג, א.

 בד״ה יביאו לבוש מלי: תו״א צ, א.
 כך עד״ז יובן עד״מ הנמשל למעלה: באוה״ת ויקרא־ד
 ע׳ א׳קסד מבאר ״כד עד״מ בחי׳ אותיות רל״א
 שערים שהם נק׳ מלבוש לאור א״ם דוקא להאור
 דוקא, משא״כ מהותו ועצמותו ית׳ אין שייך לומר
 בו מלבוש כוי וגם מה שמלבישים להאור לא כל
. היינו שהאותיות הנ״ל . ו  בחי׳ האור רק קצת ממנ
 הם עד״מ בחי׳ היותר תחתונה ושפלה מכל בחי׳

 האור א״ס״ ע״ש.
. רק לשכך האון נדבר כן עכ״ל: בד״ה . ח ״ ע  מבואר ב
 והר סיני תרס״ב ע׳ שכה מעיר ע״ז ״ושם מבואר
 זה לעניז עתיק דאצי׳, אמנם כמו״כ י״ל גם למעלה
 מזה. והיינו כמ״ש בע״ח שער שבה״כ פ״ה שיש
 כדוגמת עתיק לעילא מגולגלתא דא״ק שהיא בחי׳
 ראשית הקו הנמשך מבחי׳ מל׳ דמל׳ דא״ס כמו

 שהוא לפני הצמצום כוי.
 ע״ד הארה דהארה: ראה ד״ה והר סיני תרס״ב ע׳

 שכג.
. היו רשים רשימו לע״י: ראה גם .  וע׳ בביאור האד״ר

 ביאה״ו לצ״צ־א ע׳ כו. אוה״ת שה״ש־ג ע׳ א׳יט.
 בחי׳ אחרונה שבמאציל: ״והיינו כי כללות האותיות
 הם בחי׳ אחרונה(והיינו בחי׳ מל׳ דא״ס, דמלכות
. והתי״ו הוא בחי׳ מלכות  היא בחי׳ אותיות כידוע .
 שבמלכות כמ״ש בלקו״ת שם [הכוונה לכאן] הרי
 שיש בחי׳ אותיות באוא״ס שלפה״צ״ - הגהות

 לד״ה פתח אליהו תרנ״ח ע׳ נט, ע״ש בארוכה.
 מלי שבמל׳ שבא״ס: בהגהות לפתח אליהו תרנ״ח ע׳
 נח מוסיף ״ובד״ה להבין מ״ש באוצ״ח כ׳ דבבחי׳ זו
 הי׳ הצמצום, ובשער היחוד פי״ג משמע דהצמצום

 היי גם בבחי׳ שלמעלה מזה כוי״ ע״ש.
 בג, ג

 שאין צודק ח״ו שוס תואר וספי׳ בא״ם: ״והיינו ג״כ
 שיש שם ספי׳ באוא״ס אלא שאינן בבחי׳ ספי׳ ממש
 כ״א בכח לבד״ - הגהות לד״ה פתח אליהו תרנ״ח

 ע׳ נח.
 בביאור ע״פ את שבתותי: לעיל (בהר) מג, ג. ראה

 סה״מ תרנ״ז ס״ע קמז ואילך.
. לשון רושם: מובא  ושההי״ו היא בחי אחרונה .

 בסה״מ תרס״ד ע׳ קלח.
 עני! העלם האור מהאותיות: באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תשו
 ״ולדברי האריז״ל י״ל שכללות האותיות והאור ענין
 אחד הוא ובחי׳ אחרונה שבהאור זהו ענין התי׳׳ו כו׳

 שבזה הי׳ הצמצום ונשאר רשימו, וצ״ע״.
 (וגס איך .. שלו): באוה״ת ויקרא ע׳ תשו נמצא:
 ״(עדיין אין בכל הנ״ל ביאור איך אין שום שינוי גם

 לגבי האור מעניו ההעלם שלו כוי).

 תורה לישראל אמרה ארבעה פעמים בינו לבין
 עצמו עד שלא אמרה לישראל כוי ואח״כ ויאמר
 לאדם״ - ביאוה״ז לצ״צ־א ע׳ נז. וראה גם אוה״ת

 שמות כרך־ז ע׳ ב׳תקעט.
 לבין — עצמו: בתרס״ב ע׳ שכג: נמצא שיש באוא״ם
 שלפני הצמצום ב׳ מדרי׳ בחי׳ הגילוי באותיות
 המחשבה עד״מ שהוא בחי׳ גילוי עד״מ לעצמו
 עדיין ואינו שייך אל הזולת, ובחי׳ הגילוי באותיות
 הדבור עד״מ שהוא בחי׳ הגילוי השייך אל הזולת

 כוי. ראה ד״ה ויצחק בא תרס״ג ע׳ סח.
 בד״ה ועשו להם ציצית: סידור שער הציצית ג, ד.

 כרבות פ׳ בראשית פ״ג: ״מהיכן נבראת האורה. א״ל
 מלמד שנתעטף בה הקב״ה כשלמה והבהיק ויו
 הדרו מסוף העולם ועד סופו כו׳ א״ל מקרא מלא
 הוא עוטה אור כשלמה״ - נעתק ביהל אור ע׳
 שצד. וראה באוה״ת פ׳ קרת ע׳ תשח מה שאלה זו
 מהיכן נבראת האורה ומה קשה לו על האור יותר
 מכל שארי הדברים שנבראו יש מאין ע״ש. וראה

 גם ביהל אור ע׳ שצה.
 ובפי ויקהל פ״נ: ״מהיכן נבראת האורה אמר נתעטף
 הקב״ה בשלמה . . כמ״ש עוטה אור כשלמה״ -

 נעתק ביהל אור ע׳ שצד ושם בארוכה.
 יש לבאר ענין האותיות: ראה גם מאמרי אדה״ז -

 עניניס ע׳ פב. סה״מ תקס״ג-א ע׳ רה.
 באגה״ק ד״ה רעש דוד שם: סי׳ ה. ראה בליקוט

 פירושים שם.
. הברת המבטא: ראה אגה״ק סי׳ יט(קכט, א). . ב ״  כ

ב , ג  נ
 ב׳ מילדות העבריות: שמות א, טו.

 יקרא וא״ו ואמר: ישעי׳ ו, ג.
 המלאכים שכליים נבדלים: רמב״ם הל׳ יסוה״ת ב, ט.

 הנסמן לקמן(שלח) מה, א.
ב.  פ״ג דברכות:יח,

. דבריאה: ראה ע״ח שמ״ב פ״א. . ק י ת . ע . ׳  מל׳ דאצי
 ועוד.

 ע״פ ועתה יגדל נא: לקו״ת שלח לט, ב ״וכמ״ש
 בכתבי האריז״ל שממלכות דאצילוח נעשה כתר
 חכמה בינה דעת בבריאה כו׳ וכן ממלכות דבריאה

 ליצירה כר״.
 בד״ה שובה ישראל: בבור 1999 מציין שאולי הכוונה
 לקמן דרושים לש״ש פו, ד ״כי כמו שיש מחשבה
.  דבור ומעשה בפו״מ כר יש כל בחי׳ הללו בשכל.
 דא״ק נק׳ אדם דבריאה״. ומוסיף ע״ז ״ולפי״ז אי״ז
 שיש אותיות למעלה מהשכל רק שיש מדרי׳

 למעלה מהשכל שנחלקים לג׳ בחי׳״.
 ובביאור ע״פ חקת התורה: לקו״ת חקת נט, ג.

 בד״ה שיר השירים: לקו״ת שה״ש א, ג ״דכמו שיש
 אותיות הדבור ויש אותיות המחשבה, כף יש
 אותיות הכלולים בשכל וגם בלמעלה מהשכל״.
 כבוד 1999 כ׳ ע״ז ״א״כ מבאר דיש בחי׳ אותיות
 בלמעלה מהשכל ולא שהמדרי׳ הם רק כדוגמת
 מחו״ד. או י״ל הכוונה כפשוטו שיש מדרי׳

 דמחדו״מ גם למעלה מהחכמה״.
 במק״מ (דט״ו ע״א): בד״ה ציון במשפט תרס״ב ע׳
 שסא מביא המק״מ: ״דטהירו סתם הוא בחי׳ א״ק,
 ואויר קדמון הוא כחי׳ האו״מ שע״ג א״ק״ ע״ש

 בארוכה.
. נתהוו בחי׳ אותיות רל״א שערים: . מו  שמבחי׳ הרשי

 ראה סה״מ תרמ״ג ע׳ עט.
 וכמאו״א אוח ט׳ סי׳ יז: מובא גם באוה״ת משפטים־ז
 ע׳ ב׳תשלח ומוסיף ע״ז ״ובאות אלף סעי׳ קנג כתב
 אויר קדמון הוא אויר שאינו נתפס הנשאר במקום



 מראי הוספות במדבר מקומות מט

 ממש - תהו עד שו״ה משה. ד) מתחיל משדה
 משה - חהו.

 נעשה אדם בצלמנו: בראשית א, כו.
. לקיום חמדות: ראה תניא פרק ג. . ן י ח  תלת מו

 דאית רצון ואית רצון: בדרך מצותיך פח, ב בשם
 הזהר. וראה תו״א ויקהל פז, ד. סה״מ תש״ט ע׳
 113 בהערה,הובא ונתבאר בסהמ״צ להצ״צ מצות
 לא תבערו. ואולי הכוונה לזת״ג קכט, א מצחא

 דאקרי רצון בו׳״.
 נודע בשערים בעלה: משלי לא, כג. ראה תניא פרק

 מד.
׳ ויקרא דק״ג): ראה לקמן פ׳ מטות פה, פ הר(  ופי׳ בו

 כ.
 לית מחשבה תפיסא בי׳ כלל: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳

 ואמר). ראה המשך תער׳׳ב סעי׳ רצט.
 ומחי׳ את כולם: נחמי׳ ט, ו.

 ומחדשם בטובו בכל יום: ברכת יוצר.
 בזהר שלח קס״ג בי: ויעקב איש תם בעלה דההוא

 תם.
 ובפי תזריע מ־ב בי: הלשון נעתק באוה״ת נ״ר־א ע׳
בטח בה לב בעלה דא ,  תרמד וביהל אור ע׳ קז
 קוב״ה דבג״כ מני לה על עלמא לאתדברא עלה כל
. והרמ״ז פי׳ תאמר .  זיוניו דילי׳ אפקד בידהא .

 על ירידת השכינה״.
 וענדש לעיל פ׳ תשא ע״פ וה יתנו: תו״א פו, ג.

 נודע הוא לשון התקשרות: ראה תניא ספ״ג. פמ״ב.
. ענותנותו: מגילה לא, א  שבמקום שאתה מוצא .
 (וראה הערת כ״ק אדמו״ר בס׳ המאמרים ה׳ש״ת,

 ע׳ 40, בדיוק גי׳ זו. ובלקוטי הגהות לתניא פ״ד).
 ולכן נק׳ רצון התחתון: ״בלקו״ת ר״פ במדבר,
 ש,ראש״ הוא רצון התחתון שנולד מהשכל,
 ו״גולגולת״ הוא רצון העליון שלמעלה מהשכל,
 ויש לומר שזהו בפרטיות, אבל בכללות - גם
 הגלגולת נכלל בהראש, ולכן בהפסוק ,שאו את
 ראש גו׳ לגולגלותם(שבזה מדבר בלקו״ת שם) -
 צריך לומר ש״ראש״ הוא המוח [השכל שבמוח
 והרצון שע״פ שכל] משא״כ בפסוק כי תשא את
 ראש גו׳ (שלא נאמר בו לגלגלותם), יש לומר
 שב,ראש״ נכלל גם הגולגולת, הרצון שלמעלה
 מהשכל״ - ד״ה כי תשא־תשל״א(נדפס בקונטרס

 כ״ב שבט - תנשא) הערה 4.
 כולא קמי׳ כלא חשיב: זח״א יא, ב.

 מלך יחיד חי העולמים: ברכת ישתבח.
 מלכותך מלכות כל עולמים: תהלים קמה, יג.

 אתה הוא קודם שנברא: ראה תפלת השחר. של״ה ג,
 ב.

 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.
 ותשוקה נפלאה: נעתק אוה״ת פנחס ע׳ א׳קכג.

 שעל כל דבור ודבור: שבת פח, ב.

 א,נ
 בד״ה מראיהם ומעשיהם: ראה תו״א סט, ג.

 ע״פ ואחי׳ אצלו אמון: לקמן יה, ב.
 אנכי ה״א: שמות כ, ב.

 ואנכי מי שאנכי: ראה לקמן פ, ב. ובהנםמן במאמרי
 אדה״ז - פרשיות לע׳ רט. אוה״ת במדבר ו ע׳

 א׳תרצו.
 כי חלק ה׳ עמו: דברים לב, ט.

 ואתם הדבקים בה״א: דברים ד, ד.
 בראתיו יצרתיו אף עשיתיו: ישעי׳ מג, ז.

 חלק אלו־ה ממעל ממש: איוב לא, ב. תניא רפ״ב.
 וראה הנסמן במאמרי אדה״ז - פרשיות לע׳

 שלה.

. ערך ארוך וערך ארך אפיים: ראה גם  בפרדס .
 אוה״ת פ׳ שלח ע׳ תעז שזה עניו ת״ת והוא נק׳

 עולם ארוך.
 ובמא״א אות א׳ סעיף קכ״ד: הלשון נעתק באוה״ת פ׳

 שלח ע׳ תעז.
 ענין יוה״כ וסוכות: הוספה ע״ז בתום׳ מרובה
 מאדמו״ר צמ״צ נ״ע זי׳׳ע ועכ״י ע׳ ביד פערטיל ד׳

 (קטז, ב) ותמה צמאונך. [כ].
 כמ״ש בזהר פ׳ אמור: דף קא, א.

. הם . ה ל י כ א . שהתענוג מ  ולכן ביוהכ״פ ה׳ עינויים .
 תענוג מדבר שחוץ ממנו: ראה אוה״ת דברים-ה ע׳
 ב׳קכב בשם פע״ח שכל השנה מקבלים חיות
 מחיצוניות חג״ת, אבל ב׳זכ״פ המל׳ והבינה שניהם
 מקבלים ממקורא. ראה סידור ד״ה להבין ענין

 שרשי יוהכ״פ.
 בלק״ת בד״ה מי א־ל כמוך: ר״ה סא, א,שכל העולם
 הוא תחת הזמן והזמן הוא נחשב כרגע לפניו ית׳
 שהוא למעלה מהזמן ואין לפניו שום התחלקות
. שהתשובה בכלות הנפש הוא למעלה  זמן כלל .

 מהזמן והעולם״.
 ובדיה האזינו השמים: לקו״ת האזינו עב, ג.

 ובדיה כי כארץ תוציא צמחה: לקו״ת נצבים נא, א
 ואילך ,לפני ה׳ תטהרו . . שהוא בחי׳ קדוש
 ומובדל ומרומם למעלה מבתי׳ שם הד׳״. באוה״ת
 ויקראיב ע׳ תשט מציין לזה,שזהו קדושתי למעלה
 מקדושתכם.. והיינו שממשיכים בבתי׳ והנה מקום

 אתי הנ״ל בחי׳ המקדפ והרשימד.
ג על הי: ישעי׳ נח, יד.  אז תתענ

 שבת שבתון הוא לכם: ויקרא כג, לב.
 דלכאורה אינו מובן: וכן הקשה באוה״ת שה׳׳ש־א ע׳
 קיא ,וא׳׳כ מאיזה טעם הוא שיוהכ״פ נק׳ שבת

 שבתון יהי׳ מצוה להתענות בו כלפי לייא״.
 בשבת מצוה להתענג: ראה אדח ר״פ רמ״ב.

 אכלו רעים: שה״ש ה, א.
 בלק״ת בד״ה ששת ימים: פ׳ צו טו, ג. וכן באוודת
 פנחס ע׳ א׳עז מציין ללקו״ת זה ומבאר לעיין שם
 ,מענין אכלו ריעים ואיך העוה״ב אין בו אכילה כו׳
 לפי שאכילה ושתי׳ בבחי׳ א״פ ולע״ל יהי׳ גילוי

 אור מקיף כוי.
 ובפי שלח סד״ה אני דפ׳ ציצית: לקדת מז, א ואילך.

 חלל סוכה עד עשרים אמה: ריש סוכה.
 דע את אלקי אביך: דברי הימימ־א כח, ט.

 ונפש חפצה כוי: ראה לקדש חי״ז ע׳ 337 שמבאר
 השייכות בין סופן של ההוספות להסיום של פ׳

.  בחוקות,

 במדבר
 א,א

 וידבר — במדבר סיני: משנת תק״ס - ראה רשימת
 המאמרים בסו״ס מאמרים קצרים ע׳ תרכה הערה
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 ראה הערת כ״ק אדמדר לעיל בהערוח וציונים

 יט,א.
 (בהוספות להערות וציונים - השוואות למאמר

 זה עם כתב־יד).
 קיצורים והערות והגהות באוה״ת במדבר כרך-ו
 ע׳ א׳תרצג. כאן בא כל המאמר בהמשך אחד, ולא
 נחלק לםעיפים. הםעיפים כפי שנרשמו שם
 (הנדפפ מגוכתי״ק הצ״צ): א) מתחיל מריש המאמר
 עד שדה רצון - הדעת. ב) מתחיל משדה רצון -
 אבל עד א, ב שדה ממש - ממש. ג) מתחיל משדה

 ישראל תרם״ו ע׳ תקט וזיל שם ,בהד׳ מדרי׳
 דרשימה חקיקה חציבה עשי׳ שנז׳ בפרדס שער
 האותיות פכ״ז כ׳ דרשימה היא למעלה מחקיקה
 דרשימו הוא רושם דק שאינו ניכר כ״כ, וחקיקה
. אבל רשימה הוא כמו  היא חקיקת ניכרת עכ״פ .
 מעבר לעבר שאין להאותיות מקום אחיזה מ׳״,

 ע״ש.
 רשימה חקיקה חציבה עשי׳: ראה גם ס׳ מאמרי

 אדה״ז על מארז״ל ובהנםמן בהמ״מ שם.
 ד׳ בחי׳ אבי״ע: בתרם״ו שם ע׳ תקי מפרש ,והיינו

 דרשימה הוא באצילות״ ראה שם בארוכה.
 נד,ב

 ו)—רק בבחי׳ קו דק: ראה סה״מ תרנ״ה ע׳ רח בשם
 ,מבוא שערים שער א׳ פ״ב דלכן נמשך הקו דק
 וקצר מאז־ בכדי שלא יומשך אור נוסף בנאצלי׳
 יותר מהצורך לכן נמשך בחי׳ קו דק כשיעור ומדה

 הצריך אל הנאצלים״ ע״ש.
 והוא ענין שרש האור: ראה ד״ה על ג׳ דברים -

 חגה״ש תרנ״א.
 שו״ה מלמעלה — מיש במ״א: ועל״ק שה״ש (ח, ג).

.p] .וש״נ 
 כמנין ורב כח: מאו״א אות ר׳ סעי׳ כט. סידור ס, ב.
 ראה גם סה״מ תקס״ז ע׳ מג. אוה״ת־ענינים ע׳
 קסח. רעב. אוה״ת וארא ע׳ קצז. ובליקוט פירושים
 לאגה״ק סי׳ כ בתחלתו. וראה הנסמן במילואים
 למ״מ במאמרי אדה״א במדבר־א ע׳ דש (לעמוד

 לא).
. שנכנסו לפרדס: חגיגה יד, ב. . ם אי  התנ

 ושמים בזרת תכן: ישעי׳ מ, יכ.
 וזה שייך רק בבחי׳ כלים באצילות: ראה לקו״ת שלח

 נ, ג. סידור עג, ג. דרך מצותיך קסט, א ועוד.
 מה שהוא ית׳ מאיר בגבול ותכלית וע׳ מזה באג״ה
 בד״ה איהו וחיוהי: באוה״ת שמות כרך־ח ע׳
 ב׳תתצד מציין ,ושם משמע [= המונה ללקדת
 כאן] קצת שבהכלים דדת דאצי׳ שיד מספר וגבול
 וזהו ולתבונתו דוקא כלי הבינה שהיא מג״ר אין

 מספר, וכ״מ באג״ה ד״ה איהו וחיוהי בשם ע״ח״.
 וע׳ בפרדס ערך גבול: נזכר גם לקמן פ׳ עקב טז, ב.

 אוה״ת נ״ן״א ע׳ שלה.
 ובמאו״א אות ג׳ סעיף ה: ראה גם לקמן פ׳ עקב טז,
 א. אוה״ת ויקרא־א ע׳ קל. ע׳ קפז. שם כרך־ג ע׳

 תתפו.
 ויפרוש את האהל: שמות מ, יט.

 כי גבוה מעל גבוה שומר: קהלת ה, ז.
 וידבר שלשת אלפים משל: מ״א ה, יב.

 נד,ג
 והם גשמיים נגד הנמשל: בדרך מצותיך קה, א מבאר

 שהמשל לגבי הנמשל הוא בחי׳ לבוש גס ועב.
 משמת ד״מ בטלו מושלי משלים: סוטה מט, א. ראה

 גם דרך מצותיך ז, א. קה, ב.
 ע״כ יאמרו המזשלים: במדבר בא, בז.

 וישא משלו: שם בג, ז והלאה.
 ברבות ס״פ נשא: פי״ד. וראה גם לעיל פ׳ תזריע בג,

 ד.
 אין לך עשב מלמטה שאין לו: ראה ב״ר י, ו. זח״א

 רנא, א. מו״נ ח״ב, פ״י.
 וגבוה מעל גבוה שומר: נסמן לעיל נד, ב.

 וייצר היא את האדם: בראשית ב, ז.
 בדיה את שבתותי תשמרו: לעיל מא, ד.

 עיני העדה: ראה במדבר טו, כד.

 נד,ד
 הוא עשנו: תהלים ק, ג.
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 ולילה כיוס יאיר: תהלים קלט, יב.
 זדונות נעשה בוכיות: יומא פו, ב.

 אחזתו ולא ארפנו: שה״ש ג, א.
 ב,א

 מבן עשרים: ראה אודות מאמר זה (ושנאמר בשנת
 תקס״ט) בסה״מ קונטרסים תו, ב ״כ״ק אדמר׳ר
 הצ״צ סיפר: ביום שני ער״ח סיון - שנת תקס״ט -
 קרא אותי כ״ק אאזמו״ר [רבנו הזקן] ויברכני כרגיל
 בכל שנה ויאמר לפני ביחידות את המאמר מבן
 עשרים - שנדפס אח״כ בלקוטי תורה - וכפל את
 ברכתו הק׳ שאצליח בכתיבת חדושי תורה בנגלה
 ובנסתר״. וראה עוד בהנסמן על מאמר זה להלן

 בהוספות ברשימת הכתבי־יד.
 וראה עוד בעניו זה בסה״מ תקס״ו ע׳ קצד.
 מאמרי אדה״ז - על פרשיות התורה ע׳ רי.

 בששה״ק תער״ב ח״א ע׳ מב.
 מבן עשרים: במדבר א, ג.

ף צב). [כ]. (סו  מבן — מארז׳׳ל: ועל״ק במסעי
 מארז״ל פ״ט דב״ב: קנו, א.

 ד״ה כי תצא: לקמן פ׳ כי תצא לה, ג.
 בד״ה תקעו בחודש: לקמן ר״ה נד, ב.
 בד״ה אם בחקותי: לעיל פ׳ בחוקותי.

 יו״ד במילואו עשרים: נתבאר בביאה״ז להצ״צ־א ע׳
 רפד.

 אבא יסד ברתא: זח״ג רמה, א. רנו, ב. ועוד.
 ע״פ כי מראש צורים אראנו: ביאוה״ז לאדה״א קג, א
 ואילך. להצ״צ כרך ב׳ ע׳ תתקצג ואילך. אוה״ת

 בלק ע׳ תתקד.
 בענין מחצית השקל: ביאוה״ז לאדה״א נב, ד ואילך,
 שהוא״ו הוא קול אל המדות. ביאה״ז להצ״צ־א ע׳

 רפד.
 נ׳ שערי בינה: ראה ר״ה כא, ב,

 ומשה נגש אל הערפל: שמות כ, יח.
 אח״כ יחידה לגלגלתם: בד״ה באתי לגני תש״ל
 (סה״מ מלוקט־ד ע׳ קלט): ״דגולגולתא הוא כתר
 (גלגלתא/ וע״י שנמשכים המקיפים דאבא אפשר
 להיות ההעלאה לגלגתא, כתר. והיינו שלאחרי
 עשרים שנה יכולים לקבל נוסף על בחינת חי׳ של
 נשמת הצדיק גם מבחינת יחידה שלו, כמבואר
גלגלתא הם חי׳  בלקו״ת שם שמקיפים דאבא ו

 יחידה״.
 והחכמה תחיי: קהלת ו, יכ.

 ועיין בעניו חיי שרה עשרים שנה או״א כתר מאה:
 ראה ביאה״ז לאדה״א יכ, ג ואילך ובכ״מ.

. אפתח כפתחו של אולם: שה״ש ה, ב.  פתחי לי .
 וראה שהש״ר ע״פ אני ישנה. יל״ש שם. זח״ג צה,

. ש ת ח  א. פסיקתא רבתי פט״ו. פסיקתא דר״כ פ׳ ה
 והחכ׳ מאין תמצא: איוב כח, יב.

 וידבר — במדבר סיני: בספר המאמרים - תקס״ג ע׳
 תפא עוד ב׳ נוסחאות.

 באוה״ת במדבר ע׳ ט עם הגהות אחרות. קיצור
 שם טז. יז. כו. כט. ובכרר־ד ע׳ איתכא. סיום
 המאמר כרך־ה ע׳ א׳תקנא. א׳תקנד. קיצור הענין

 כרך־ו ע׳א׳תשא.
 (וראה ג״כ ד״ה זה בסה״מ תקס״ו ע׳ קצ. סה״מ

 תק״ע ע׳ צה).
 ראה להלן בהוספות ברשימת הכת״י שמאמר זה
 נאמר (ג״כ) בשנת תקנ״ז. וראה גם סו״ס מאמרים

 הקצרים ע׳ תרכה הע׳ 164.
 שיצאו מע׳ נפש יוצא׳ ירך יעקב: ראה בראשית מו, ח

 ואילך.
 נחית כצאן עמך: תהלים עז, כא.

 בהתאסף ראשי עם: דברים לג, ה.
. וחשוכא לנהורא: זח״א ד, א. . א כ פ ה ת א  ד

 ע״פ נשא את ראש בני גרשון: לקמן כא, ג ואילך.
. ממטה למעלה: ראה אוה״ת  עבודת הלויס .

 בראשית־א דף קצ, א ואילך.
 ובא אהרן ובניו: במדבר ד, ה.

 ולא יבאו לראות: במדבר ד, כ.
 כל האומר אין לי אלא תו׳: יבמות קט, ב.

 א,ד
 וידבר ה׳ אל משה ואל אהרן: ראה שמות יכ, א.

 עוטה אור כשלמה: תהלים קד, ב.
(כתב המ״כ פי קי  ברבות מצורע ס״פ יח: ב״ו נותן פרו
 פי׳ הערוך ענין כבוד) והקב״ה נותן פרוקיפי שאו

 את ראש וגוי. נעתק באוה״ת במדבר ע׳ ג.
. ר״פ ד׳: מאשר יקרת בעיני  במדבר פרשה א׳ .
ר גורן כבדת משל למלך שהי׳ לו גרנות הרבה כ  נ
 א׳ כו׳ אבל זה דע כמה כורים יש בו כוי שאו את.

 נעתק באוה״ת במדבר ע׳ ג.
 פרשה ז: ״מלך ב״ו יש לו פרופיסטוטין אף האלקים

 כו׳ שנאמר שאו״. נעתק באוה״ת במדבר ע׳ ג.
 פרשה ט: שהבנים בני אבותיהן שנאמר שאו. נעתק

 באוה״ת במדבר ג(ושם נסמן פרשה חי).
 פרשה י׳: פי׳ זה דודי כמ״ד ואבדיל אתכם כו׳ במנין
 שישראל מונין ללבנה כו׳ שאו את ראש. נעתק

 באוה״ת במדבר ע׳ ג.
 פנחס פכ״א: מסרן למשה במנין כו׳ שאו את ראש -

 נעתק באוה״ת במדבר ע׳ ג. וראה שם ע׳ ב.
 שה״ש רבה: ערמת חטים מה חטים הללו כשיוצאין
 לזרע אין יוצאין אלא במנין כו׳ שבעים נפש כו׳ עד

 שאו את ראש - נעתק באוה״ת במדבר ע׳ ג.
 זח״ג פנחס רנ״ג בי: בכת״י 1999 מציין שהכוונה
 למ״ש ״ואע״ג דכמה ענפין אית באילנא וכמה
 תאנים עלייהו איבון דאקדימו בקדמיתא אתקריאו
 בכורים אלין אינון רישין דכלהו כגוונא דלהון
 אתמר שאו שערים ראשיכם, שאו מרום עיניכם
 וראו מי ברא אלה, שאו את ראש כל עדת בני

 ישראל״.
 ביאור הדברים: ראה בהנסמן בזה להלן ברשימת

 הכתבי־יד.
 אית רצון ואית רצון: נסמן לעיל א, א.

, א). ז  ליה מחשבה תפיסא בי׳: ת״ז בהקדמה(י
 המוח שליט על הלב: ראה זח״ג רכד, א.

 בבחי׳ יחידה שבנפש: ראה ב״ר יד, יא.
 כל הנשמה תהלל: תהלים קנ, ו.

 ולגדולתו אין חקר: תהלים קמה, ג.
 ובכל מאדך:דברים ו, ה.

 לכן מ״ש בעניו כריתות כוי: בלקו״ש־ה ע׳ 136 מציין
 שכנראה שחסר כאן.

 הרשעים מלאים חרטות: ר״ה ש׳ היראה בשם ס״ח.
 שבט מוסר פכ״ד בשם מארז״ל.

 על״ק ר״פ ראה (יח, א). [כ]. ראה תניא פרק יא.
 אוה״ת פ׳ ראה ע׳ תרלה.

 הוא וחכמתו א׳: רמב״ם הל׳ יסודי התורה ב, י.
 טעמי תורה לא נתגלו: ראה סנהדרין כא, ב.
ח אליהו). ת פ ) ה מ ד ק ה  אנת הוא חכים: ת״ז ב

. מחזירו למוטב: פתיחתא לאיכה  המאור שבה .
 רבתי, ב.

 טוב הוא ויו ואור הגנוז לצדיקים: ראה חגיגה יכ, א.
 שנהנין: ראה ברכות יז, א.

 סוכת דוד הנופלת: עמוס ט, יא.
 רגלי׳ יורדות: משלי ה, ה.

 ותשליד במצולזת יס: מיכה ז, יט.

 ע״פ יוותי בחגוי: לקו״ת שה״ש טז, ד.
 ע״פ כי תצא: לקו״ת שם לו, ב.

 וזהו אשר הוצאתיך מארץ מצרים: באוה״ת במדבר־ו
 ע׳ א׳תרצו הג״ה לכאן.
 ע״פ וספרתם: לקמן י, ג.

 בביאור ע״פ אלה מסעי: לקו״ת מסעי צ, ד.
 בטל רצונך מפני רצונו: אבות ב, ד. - באוה״ת

 במדבר־ו ע׳ א׳תרצו הג״ה לכאן.
 וזהו שאו אח ראש כוי לגלגלתם: באוה״ת במדבר־ו

 ע׳ א׳תרצז הג״ה לכאן דמבאר עניו גלגלתא.
 עונותיכם מבדילים: ישעי׳ נט, ב.

 ונכרתה הנפש ההיא מלפני: ויקרא כב, ג.
 אם הי׳ נמצא ברפואות לחבר גופו אל ראשו: להעיר
 מב״מ (קז, ב) הרוגי חרב. פרש״י כו׳ מי לאו כו׳
 עבדי להו סמא וחיי. וב״ב(עד, ב) שאינו מצוי כלל.
 וגם בזה נראה גודל דיוק ל׳ רבותינו נשיאינו -

 לקו״ש חל״ט ע׳ 207 הערה 68.
 סד״ה שמאלו תחת לראשי: תו״א פו, ג.

 !ע״פ ויקהל משה: תו״א פט, ג.
ו ע׳  ווהו ענין ספירת העומר: באוה״ת במדברי
 א׳תרצט הג״ה לכאן. וראה בד״ה במדבר סיני -

 תשמ״ז ובהערות לשם.
 בפ׳ אמור בפי׳ וספרתם: לקר׳ת שם לה, ד.

 והיינו ע״י בחי׳ אהל מועד: אוה״ת ויקרא ע׳ שכז.
 ונועדתי שמה לבנ״י: שמות כט, מג.

. אנכי מי שאנכי:  ונועדתי ונודעת׳ הוא ענין אחד .
.  נעתק באוה״ת נ״ך־א ע׳ תרמו

 ע״פ להקריב לי במועדו: סידור לג, ד.
 בזהר פ׳ ויגש דר״ו ע״ב: הלשון נעתק באוה״ת
 ויקרא־ב ע׳ תכה. יהל אור ע׳ קפט. וראה שם ע׳

 תכח. ראה סה״מ תרנ״ב ע׳ קל.
 ובוהר משפטים דצ״ו ע״א:

ג  א,
 אחוחיו ולא ארפנו: שה״ש ג, ד.
 מיס שיורדים: ראה תענית ז, א.

 ובחנות המשכן יקימו: במדבר א, נא.
 גרש את האמה הואת: בראשית כא, י. באוה״ת
 ויקרא־א ע׳ צד כתב דממה שמבואר כאן בפי׳ גרש
 את האמה הזאת ״יובן מ״ש בכס״מ [לת״ז תי׳ כ
 דמ״ב ע״א] בפי׳ המשנה פ״ח דפרה משנה ג״ ע״ש.

 שמאל דוחה: סוטה מז, א. וש״נ.
 איזהו גבור הכובש: אבות רפ״ד.

 כי ברח העם: שמות יד, ה.
 כמ״ש במ״א: בבור 1102 בגוכי״ק הצ״צ נוסף: ״(בפ׳

 בהר)״. וראה תניא פרק לא ובליקוט פי׳ שם.
 ורדפו מכם חמשה מאה: ויקרא כו, ח.

 כי לא בחפוון תצאו: ישעי׳ נב, יב. - בכת״י 1999
 מציין להמשך וככה־תרל״ז סעי׳ א דשם מבאר
 דהטעם שלא יצאו בחפזון כי הולך לפניהם ה׳

 ע״ש.
. מלכותו: ראה לקו״ת(להאריז״ל) ה״ש כג, ב.  שרה.

. חסד: ראה זח״א מז, ב. הנסמן במאמרי  לאברהם .
 אדה״ז - פרשיות לעי תקפ.

 לא כאברהם שיצא ממנו: ספרי האזינו פשי״ב. פסחים
 קיט, ב.

 ומורי הוא ענין המרירות: ראה לקמן שה״ש טו, א
 ,. שכ״ה בלקו״ת להאריז״ל פ׳ נשא.

 הבל ורעות רוח: קהלת ד, ד.
 מחשבות אדם ותחבולותיו: מוסף דר״ה.

 ולו י?)הת עמים: בראשית מט, י.
 ורוחו ונשמתו אליו יאסוף: איוב לד, יד.

 רשפי אש שלהבת: שה״ש ח, ו.



 מראי במדבר מקומות נ

 זמניו דאיתמר אני זמנא חדא ולא יתיר והוה תמו
 סט״א, אבל השתא אני אני הוא ואין אלקים עמדי
 דהא בל סט״א אתענר, ודייקא אני אני״ - נעתק

 באוה״ת פ׳ יתרו ע׳ תשמ.
 ג,א

 ע״פ ויקרא אל משה: לעיל ויקרא ב, א.
 אהרן שהוא ג״כ משבעה רזעים: תי׳ שבז״ח (קד, א).

 ראה לקוטי שיחות ח״ב ע׳ 643.
 בהעלותך את הנרוח: במדבר ח, ב.

 נר ה׳ נשמת אדם: משלי כ, בז.
 אך עוד אחת: ראה אוה״ת בהעלתך ע׳ שסז.

קה: ע׳ בסש״ב פל״ז. [כ].  הנפש—מנרתי
 כי אלמלא עוורו אין יכול לו: קידושיו ל, ב.

. בפ׳ שלח: לקמן מט, ב ״כי גם  ע״פ אני ה׳ אלקיכם .
 כלות הנפש שממטה למעלה שהוא בחי׳ יציאת
 מצרים הוא ע״י אשר הוצאתי כר כי אלמלא עוזרו
 כו׳ וכמ״ש כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי

 נפשו כוי״.
 אקרי חודש ויו: מ״א ו, א.
 סור מרע: תהלים לד, טו.

 ע״פ ויושט המלך לאסתר: תו״א צד, ג.

. אתהפכא: זח״א ד, א. .  אתכפיא סט״א
 ע״פ קול דזדי: לקו״ת שה״ש טו, ג.

 אץ קוריו אבות אלא שלשה: ברכות טז, ב. וש״נ.
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 הערה 48.
 ומדתו של אברהם הוא האהבה: ראה אגה״ק סי״ג

 (תניא קיט, ב). זח״א פה, א. זח״ג רסג, ב. רסז, א.
 פחד יצחק: בראשית לא, מב.

 ומדתו של יעקב הוא הרחמנות: ראה תניא פמ״ה.
 הנסמן למאמרי אדה״ז - פרשיות לע׳ תקעט.

 ביהל אור ע׳ עת מביא בקיצור מכאן ״בלקו״ת פ׳
. פ״ד בענין שאו את ראש כו׳ למשפחותם  במדבר.
 הם ע׳ נפש יוצאי ירך יעקב שהם ג״כ מדת
 הרחמנות מדתו של יעקב לעורר רח״ר על נפשו
 כר, ואח״כ לבית אבותם בחי׳ בני יעקב י״ב שבטים
 שלמעלה מע׳ נפש הנ״ל שהם בבריאה והי״ב
 שבטים מחברים בריאה עם אצילות ואח״כ לעורר

 רחמים דאצילות כו׳ ע״ש בהביאור״ ע״ש.
. שכלולה משתיהן: זח״ג לח, א. . ב ק ע  ומדתו של י

 כרחם אב על בנים: תהלים קג, יג.
 נשים דעתן קלה: שבת לג, ב. קידושין פ, ב. זח״ב

 ריח, א. לקוטי שיחות חי״ז ע׳ 149 הערה 14.
 כל מי שאין בו דעה: ברכות לג, א.
 כולא קמי׳ כלא חשיב: זח״א יא, ב.

 כוכבא דשביט: ברכות נח, ב,
 עומד על שנים עשר בקר: דה״ב ד, ד.

 ג,ב
 ושם עלו שבטים: תהלים קכב, ד.

 ובשם אלקינו נדגול: שם כ, ו.
 מי בוכים: בוכים(ב״ר פ״ה סי׳ ג׳). הובא בעץ [יוסף]

.p] .ב׳ [שם] אב״ן ש״ט בפ׳ ויקרא הל׳ כן 
 כדאיתא בזהר שהמים: ת״ז ת״ה(יט, ב). תוס׳ הרא״ש

 (הדר זקנים) בראשית בתחלתו. בחיי ויקרא ב, יג.
 ויבדל אלקים בין מים למים: בראשית א, ז.

 ע״פ וישכם לבן: תו״א כד, א.
 וע״פ כנשר יעיר: אולי הכוונה ללקו״ת האזינו עה, ד.

 וע״פ ויאכילך את המן: לקר׳ת עקב יד, א.
 ונתן לד רחמים: דברים יג, יח.

 בפ׳ פנחס ע״פ את הכבש אחד: לקמן בפ׳ פנחס.
 והוא רחום גו׳ וכור רחמיך: תהלים עח, לח, כה, ו.

ו ורחום הי: שם קמה, ח. מ  ח

 ונגלה כבוד הי: ישעי׳ מ, ה.
 עין בעין יראו: שם נב, ח.

 צמאה נפשי לאלקיס: תהלים מב, ג.
. ויצעקו אל הי: שם קז, ה־ו. . ם  רעבים ג
 סיני שירדה שנאה על הרע: שבת פט, ב.

 שתקנו התפלה בזמן חורבן ביהמיק: ראה מגילה ח,
 ב. שו״ע אדה״ז או״ח פט, א. ראה לקמן פ׳ חקת

 סב, א. וראה אוה״ת במדבר־א ע׳ כה.
 ויתפרדו כל פועלי און: תהלים צב, י.

 עת אשר שלט: קהלת ח, ט.
 כי בכל יום יצרו של אדם: סוכה נב, סע״א.

 אר׳ן צי׳ ועיף בלי מים: תהלים סג, ב.
 בזזילא יתיר דבחי׳ תשובה: זח״א קכט, ב.

 ע״פ ונקדשתי: לעיל פ׳ אמור לב, ב.
 ועמ״ש ע״פ ואני אראה: שמע׳׳צ פח, א.

 שחורה אני: שה״ש א, ה.
. על או״ש: תהלים קמח, ד־יג. . ם  השמים ושמי השמי

 וכן עד״ו היא ברכת יוצר אור: באוה״ת פ׳ נשא ע׳
 רלט מציין שכאן מפרש באופן אחר ממה שנתבאר

 לקמן פ׳ נשא כ, ד.
 ולא ישב אדם שם: ירמי׳ ב, ו.

 (דלקמן): בגוכתי״ק ובדפוס ראשון בלי סוגריים.
 במדבר הגדול והנורא: דברים ח, טו.

 ב,ד
 כ״ע אע״ג דאיהו אור צח: ת״ז ת״ע(דף קלה, ב).

 ע״פ וארשחיך לי לעולם: לקמן ח, ב.
 ונועדתי לך שמה: שמות כה, כב.

 סד״ה וארא: תו״א נו, א.
 והאדם ידע: בראשית ד, א.

 מלא כל הארץ: ראה ישעי׳ ו, ג.
 ואין עוד מלבדו: דברים ד, לה.

ג על הוי׳: ראה ישעי׳ נח, יד.  להתענ
 עבדו את ה׳ בשמחה: תהלים ק, ב.

 תחת אשר לא עבדת: דברים כח, מז.
 ע״פ להקריב לי במועדו: באוה״ת כאן מציין לד׳׳ה זה
 משנת תקס״ה והוא הנדפס בסידור לא, ג ואילך.

 ולקמן פ׳ פנחס עה, א.
 דלית מח׳ תפיסא ביי: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳ ואמר).

 ובצל ידי כסיתיך: ישעי׳ נא, טז.
 רמ״ח פיקודיו שהם רמ״ח אברים: ראה ת״ז ת״ל.

 ע׳ סש״ב פ״ד ופכ״ג. וש״נ. [כ].
 והוא ית׳ ורצונו וחכמתו הכל אי: רמב״ם הל׳ יסוה״ת

 ב, י.
 וימינו תחבקני: שה״ש ב, ו.

 יחוד זה הוא יחוד נפלא ועצום: ראה ג״כ תניא פ״ה.
 משה שושבינא דמלכא: ראה זח״א רסו, ב. זח״ב מט,
 ב. זח״ג ב, א ועוד. וראה ספר הערכים־חב״ד כרד־

 ב ערך אהרן סעי׳ ד. וש״נ.
 לאשחאבא בגופא דמלכא: ז״ח ג(ריג, ב) [כ].

 בד״ה מה טובו אוהליך יעקב: לקמן פ׳ בלק עד, ד.
 ואתפשטותא דמשה בכל דדא: ת״ז תס״ט (קיב, א.
 קיד, א). ועייג״כ זח״ג רטז, ב. רעג, א. ת״ז ת״ע

 (קלח, א).
 שהוא משבעה רועים: סוכה נב, ב. שהש״ר ח, יא.

 דע את אלקי אביך: דה״א כח, ט.
 דעת מלשון הרגשה: תניא ספמ״ו (סו, ב). תו״א
 משפטים עד, סע״ג. סה״מ תקס״ה ע׳ רמה. לקו״ת

 ואתחנן ו, א. סה״מ תקס״ה ע׳ תשסז.
. ואין אלקיס עמדי: דברים לב, לט. . ה ת  ראו ע

. סנהדרין: ראה לקמן פ׳ שלח מח, א. . ם י ח ס פ  פ״ו ד
 ח״ב משפטים ק״ח בי: ״אני אני תרין זמנין אמאי אלא
 לדייקא דהא לית תמן אלקים אלא הוא, דהא כמה

 משה הוא שושבינא דמלכא: זח״ג ברע״מ כ, א. נג, ב.
 ערה, ב•

 ואהרן שושבינא דמטרוניתא: זח״א רםו, ב. זח״ב מט,
 ב. הנסמן בהערה משה.

 נהנין מזיז השכינה: ברכות יז, א.
 הירידה צורך עליי: ראה תניא פליז.

 דע מאין באת: אבות ג, א. מובא ונתבאר בהמשך
 וככה־תרל״ז פרק נח. המשך תער״ב־ג ע׳ א׳ריט.

 בפ״ט דפסתים: צד, א.
 יפה שעה אחת בתשובה: אבות ד, יז.

 לאשתאבא בגופא דמלכא: זח״א ריז, ב [כ].
 בפ׳ יתרו ע״פ וכור: בתו״א עא, א ואילך.

 ובשיר השירים ע״פ אני ישנה: לקר׳ת שה״ש לד, ב.

 ב,ב
. בעשי׳: ועל״ק נצבים (מט, ב).  התלבשות אצילות .

 וש״נ [כ],
 עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם: ב״ב עה, ב.

 מ״ש בס׳ הגלגולים: מובא גם באגה״ק סי׳ כ(קלד, א)
 וראה במ׳׳מ בליקוט פי׳ שם.

 ג״ע העליון הוא מבריאה: קהלת יעקב מע׳ ג״ע. ראה
 סה״מ תער״ב־ג א׳ריא. ובסה״מ תרע״ח ע׳ רח.

 ואף הנשמות היותר עליונות: ראה תניא פל״ז. המשך
 תער״ב־ג ע׳ תנה.

 ישראל עלו במחשבה: נסמן לעיל בפ׳ צו טז, ג.
 ולקמן פ׳ מטות פג, ג.

 כמ״ש ע״פ יונתי בחגוי הסלע: לקו״ת שה״ש טז, ד.
 ע״פ מי מנה: לקמן פ׳ בלק םז, ד.

 בביאור ע״פ שוש אשיש: לקו״ת נצבים מט, ב ואילך.
 ומדברך נאוה: שה״ש ד, ג.

 מ פתוחה: נתבאר באוה״ת במדבר־ד ע׳ א׳תכב
 ובאוה״ת נ״ך־א ע׳ קפג ואילך. אוה״ת־מקץ דף
 תתקעד, א. וראה גם אוה״ת שמע״צ ע׳ א׳תתי. ספר
 הערכים־חב״ד מערבת אותיות אות מ״ם (ב) ס״ע

 רב ואילך. וש״נ.
 חירות ממה״מ: שהש״ר ח, ו ד״ה שימני כחותם.

 וע׳ בזהר ר״פ שלח: דף קנז, ב ע״פ למרבה המשרה.
 ובמק״מ שס: קנו, ב ד״ה והענין. נעתק באוה״ת נ״ך־
 א ע׳ קפד ״שכ׳ בשם הרח״ו שלע״ל יפתח הקב״ה
 מ״ם הנז׳ באלכסון ותיעשה ב׳ דלתין של בן דוד

 ואז יבא המשיח״ עכ״ל.
 ידבר עמים: תהלים מז, ד.

 והנש״י היו ממשלותיו: ראה תהלים קיד, ב.
. שכינה עמהס: מגילה כט, א. ספרי מסעי לה, . ו ל  ג

 לד.
 במחשבות אדם ותחבולותיו: מוסף דר״ה.

 ב,ג
 הנשמה א״צ תיקון לעצמה: ע״ח שער כו, פ״א. ראה

 תניא פל״ז.
. מצרף לכסף: ראה תו״א קיא, ג. סה״מ -  ע״פ .
 תקס״ג ע׳ קעז. מאמרי אדה״ז כתובים־ב ע׳ ריח.
 באוה״ת במדבר ע׳ יא מפרש ״שכמו ע״י שנותנים
 הכסף לכור באש מתגלה הסיגים ומתפרדים, כך
 ע״י רשפי אש האהבה מתגלה תערובת הרע
 שבנפשו ומתפרד כר״. אוה״ת פ׳ כי תשא ע׳
 א׳תתמג. כרד ז ע׳ ב׳תשפז. וראה גם לקמן פ׳ נשא

 כט,ג.
 צעק לבם: איכה ב, יח.

 אתה עשית אח השמים: נחמי׳ ט, ו.
 אין עוד מלבדו: דברים ד, לה.
. הוא חייך: שם ל, כ. . ה ב ה א  ל

 ראו עתה כי אני: שם לב, לט. ראה לקמן פ׳ שלח מח,
 א שמציין לפסחים דף סח, א.
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 ישאו מדבר ועריו חצרים: ישעי׳ מב, יא.
 על אלף השביעי וחד חרוב: ר״ה לא, א. ראה ד׳׳ה אלו
 דברימ - תרנ״א ע׳ קצד ״שהכוונה שיהי׳ חרוב

 מהלבושים דק״נ״.
. ארוך: סנהדרין צז, םע״א. קידושין . ת ב  יום שכולו ש

 לט, ב. סוף תמיד.
 השמים החדשים: ישעי׳ סו, כב.

 בד״ה ובבואה לפני המלך: תו״א צו, א וש״נ. וראה גם
 לעיל פ׳ בהר מא, ב.

. לא ישב אדם שם: ירמי׳ ב, ו. . ר ב ד מ  ב
 ארץ לא ורועה: שם ב, ב.

 א״ח בניך אלא בוניך: ברכות סד, א. וש״נ.
 וח״ב קייו בי: ״פי׳ על התורה זאת התודה אדם

 כתפארת אדם׳׳ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ רמד.
 ח״ג קמ״א סע״ב: ״אדם בית זו״נ״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳

 רמד.
 אמלאה החרבה: יחזקאל כו, ב.

 לא נתמלאה צור: מגילה ו, א. רש״י בראשית כה, כג.
 ירושלים הוא יראה שלם: תוד״ה הר - תענית טז, א.

 ב״ר נו, טז.
 ולאוס מלאום יאמץ: בראשית כה, בג.

 וחנינא בני די לו: תענית כד, סע״ב.
 ע״פ והאיש משתאה לה: אוה״ת בראשית־א דף קלא,

 ב.
 לית דין בר נש: שבת קיב, ב.

 במקום שבע״ת עומדים: ברכות לד, ב. וראה הערת
 כ״ק אדמר׳ר בסי המאמרים ה׳תש״ט, ע׳ 183.

 ד, ד
 כל צמא לכו למים: ישעי׳ נה, א.

 ע״פ וארשתיך לי לעולם: לקמן ח, א.
 וישק יעקב לרחל: בראשית כט, יא.

 לאשתאבא בגופא דמלכא: ע״ל (ב, סע״א). במדבר.
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 חתן חות דרגא: ראה יבמות סג, א.
 ביום חתונתו: שה״ש ג, יא.

 זו מ״ת: תענית כו, ב.
 כחשיבה כאורה: תהלים קלט, יב.

 בד״ה ואלה המשפטים: תו״א שם בתתלתו. ובאוה״ת
 הגהות על מאמר זה. ובדרך מצותיך מצות עבד

 עברי.
 ויקם משה את המשכן: שמות מ, יח.

 דרום אין בו ישוב כ״כ: ראה לעיל פ׳ תזריע יט, ד.
 ה, א

. בד״ה ונטעתם כל עץ מאכל: לעיל שם כט, . ש ״ מ  ע
 א ואילך.

 בביאור ע״פ צאינה וראינה: לקו״ת שה״ש כג, ג
 ואילך.

 כי לא אדם הוא: ש״א טו, כט.
 וכמבואר באדרא: נעתק בלקו״ת שה׳׳ש כג, ג.

 לא שניתי: מלאכי ג, ו.
 מי ואת עולה: שה״ש ח, ה.

 וממדבר מתנה: במדבר כא, יח.
 בכל מאדך: דברים ו, ה.

 ונעוץ סופן: ס״י פ״א, מ״ז.
 ואהי׳ שעשועים: משלי ח, ל.

 ע״פ ואהי׳ אצלו אמון: לקמן יח, א.
 בפ׳ שלח ע״פ אני ה׳: לקמן מח, ב ואילך.

 בשעה שישראל אומרים איש״ר: ברכות ג, א.
 עבזדת מתנה: במדבר יח, ז.

 והי׳ מספר בנ״י: הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי בםה״מ

 אש לפניו תלך: תהלים צז, ג.
 מי זאת עולה מן המדבר: שה״ש ג, ו.

 ידבר עמים תחתנו: תהלים מז, ד.
 בימי שלמה קיימא סיהרא: זח״א קנ, א. זח״ב, פה, א.

 וראה שמו״ר פט״ו, כו.
 מ״מ היו מתבררים הניצוצים מחמת היחוד זו״נ שהי׳
 באצי׳: והי׳ הבירור בבחי׳ אתהפכא ממש וכמו
 שלמה המע״ה שהיו כולם נכנעים ובטלים אליו בו׳
- המשך תער״ב־ג ע׳ א׳שכג. וראה גם שם ח״ב ע׳

 א׳סד.
 מעוצם הגילוי הם מתבטלים ממילא: ראה לקו״ש ה״כ

 ע׳ 215 הערה 32.
. קומה הי: ביאוה״ז לאדהא״מ קלב, א. . א ״ מ  מבואר ב
 ובהבא להלן ראה המשך בששה״ק תער״ב ח״ב ע׳

 תשעד.
 בית עולמים שנק׳ מנוחה: זבחים קיט, א.

 ובחיי — מהנה: חסר סיום המוסגר(ובכת״י 113 עב,
 ב - שם נמצא מאמר זה - ליתא כאן התחלת

 מוסגר).
 חיל בלע ויקיאנו: איוב כ, טו.

 עת אשר שלט האדם: קהלת ח, ט.
 הא

. שלא בדרך מלחמה :  הבירור שבדרך מלחמה .
 נתבאר בארוכה בסה״מ־תרנ״ט ע׳ קסב ואילך.

 סה״מ תש״ד ע׳ 106 ואילך.
 ונקי ג״כ יין המשומר: ברכות לד, ב.

 למען יומרך כבוד: תהלים ל, יג.
 קארי תדיר זלא שכין: ת״ז ת״ה. דאה לקמן ח, דע״ב.

 ובהערות כ״ק אדמו״ר בקונטרס ומעיו ע׳ צב.
 אל תחרש ואל תשקזט אל: תהלים פג, ב.

 בפ׳ בלק דקצ״א בביאור מאמר הנ״ל: בזהר. וראה
 ביאה״ז לאדה״א ק, א. מאמרי אדה״ז־מארז״ל ע׳

 רפא. מאמרי אדה״א במדבר־א ע׳ ט.
ן נפשי: שם סג, ב.  צמאה ל

 ה ג
, ויצעקז: תהלים קז, ה־ו. . ם . צמאי . ר ב ד מ  תעו ב

. נכנס לעיר חויבה: ראה לעיל פ׳ צו  המדרש רבה .
 טז, ב. וראה המשך בששה״ק תער״ב ח״ב ע׳

 א׳יט.
 הים ראה וינוס וכן ההרים: תהלים קיד, ג־ד.

 ישושוס מדבר וציה: ישעי׳ לה, א.
: ויקרא כב, לב. וראה לעיל (פקודי) ד,  ולא תחללו

 א.
 דוחק רגלי השכינה: ברכות מג, ב. קידושין לח, א.

 נש.
 כל האומר אין לי אלא תו׳: יבמות קט, ב.

 בד״ה ועשית ציץ: תו״א פג, ב.
 יהי רקיע ויהי מבדיל: בראשית א, ו.

 וכמו ההפרש שבין שרפים: ראה חולין צא, ב. צב, א.
 תוד״ה ברוך.

 חיות ואופנים שמתנשאים ברעש: ברבת יוצר.
 סד״ה וכל העם רואים: תר׳א עד, ג.

 ד, ג
 ויעמדו מרחוק: שמות כ, טו.

. כמ״ש במ״א: ראה אוה״ת . ב ״  בוח״א ויצא דקס״ב ע
 פ׳ מטות ע׳ א׳שלח הפי׳ בשם הבעש״ט.

 למה תרצדזן הרים: תהלים סח, יז.
 ת״ח צ״ל בו שמינית שבשמינית: סוטה ה, א. וראה
 לקוטי לו״י אגרות ע׳ שה. הערת כ״ק אדמו״ר

 במאמרי אדה״ז הנחות הר״פ, עמוד קצב.
 בד״ה יביאו לבוש מלכות: תו״א צא, ב.

 וכל הר וגבעה ישפלו: ישעי׳ מ, ד.

 על כל דיבור פרחה נשמתן: שבת פת, ב.
 שלמעלה מעלה מבחי׳ תדעת: ראה לקמן בלק סז, ג.

 עבודת מתנה: במדבר יח, ז. ראה אגה״ק סי׳ יה
 ובליקוט פי׳ שם.

 אש שלמע׳: ראה יומא כא, ב.
 להבין ביאור הדברים: בסה״מ תקם״ג ע׳ תצ ב׳
 הנחות אחרות. הנוםחא שני׳ היא לכ״ק אדה״א.

 ובאריכות בםה״מ אדה״א במדבר ע׳ א.
 קיצורים נדפסו באוה״ת במדבר־ד ע׳ א׳תכד.

 כרך־ז ע׳ א׳תשג.
. רק הכתר שלה נשאר  דבלילה יורדת המל׳ בבי״ע .
 למעלה: ראה גם אמרי בינה שער הק״ש פרק בא.

 פיה״מ לאדה״א עג, א.
 ליתן טרף לביתה: משלי לא, טו.

ח ניצוצים: ראה סה״מ תקס״ה ע׳ תרמ״ב. ראה  מרפי
 לעיל פ׳ אמור לו, בהמ״מ. ובהמצויין בסה״מ

 לאדה״א פ׳ במדבר ע׳ שז.
 לעולם ה׳ דברך: תהלים קיט, פט. ראה יהל אור על
 הפסוק סעי׳ ז, ושם מציין: וכ״כ עוד בביאור ע״פ
 מקושש עצים בלקו״ת פ׳ שלח דמ״ג ע״א ורצונו
 של מקום שהוא כתר דרחל כי לעולם דברך נצב
 בשמים שכתר דרחל הוא בשמים ז״א בעלה. וט״ס
 אחרונות דילה הם לבדם שיורדים בבריאה כו׳

 עכ״ל, ע״ש.
 נעיין בפע״ח שער י״ז: הג״ה זו בשינוים והוספות
 נדפס באוה״ת במדבר מטו״מ ע׳ א׳תכה, וראה גם

 בהנסמן למאמרי אדה״א לעי א.
ג ,  ג

 ובשערי ציון: הוא ספר תפלות וכוונות (הובא ג״כ
 בסדור עם דא״ח רלח, א. ס׳ מאמרי אדה״ז־
 הקצרים ע׳ פה. תקפו. מאמרי אדה״ז־על ענינים ע׳

 שג.שה.שז).
 ובמ״ח: מס׳ חצות רפ״ד (כן מציין באוה׳׳ת במדבר

 שם ע׳ א׳תכה.
 והרמ״ז 3׳ יתרו דם״ו: ״ע״ב שהנקודה העצמית שלה
 יורד ברגע חצות להיכל ק״ק דבריאה ותשלח
 פארותי׳ להחיות כל העולמות דבי״ע כוי ומבררת
 בירורים להעלות מ״ן בבוקר״ - אוה״ת במדבר

 שם ע׳ א׳תכה.
 וגס בלקוטי הש״ס להאריו״ל: ראה הלשון באוה״ת
 בראשית כרף א דף קנג, א (שם מובא זה לענין

 אחר). וראה גם לקו״ת שה״ש ח, ג.
 במק״מ .. מלשון הרח״ו: ״הנ״ב שהוא מהרח״ו

 כידוע״ - אוה״ת במדבר שם.
 כתערובת הכסף.בסיגים: ראה סה״מ - תקס״ג ע׳
 קעז. תורת תיים - שמות תקסז, א. והגהות ע״ז
 באוה״ת בי תשא ע׳ א׳תתעג. א׳תפד. כרך־ז ע׳

 ביתשפז.
 כי באצילות לא יגורך רע כלל: ע״ח שער מ״ג
 בהקדמה. וראה באוה״ת בראשית־ה דף תתמה, א.

 הס עומדים ג״כ בבריאה: ראה אוה״ת בראשית כרך־
 ה דף תתמה, א בשם ע״ח שער הקליפות פ״ב.

 שנאמר לא יגורך רע: תהלים ה, ה. ראה לקו״ש חל״ט
 ע׳ 146 בשולי הגיליון.

 מעי׳ בזח״א דכ״ז רע״א...): כל המ״מ שבהמוסגר,
 נעתקו ונתפרשו ביהל איר על הפסוק ה, ה. ע׳ טז.

 ג,ד
 שבבריאה מיעוטו רע וביצירה: ע״ח שער הקליפות

 פ״ג. וראה לקמן ד, ב.
 הוא—יתאמץ: וע׳ בסש״ב פכ״ח. [כ].

 וכנוכר בפע״ח: ראה גם תו״א קיב, ד. יהל אור ע׳
 שכח. ובסה״מ תר״ן ע׳ שצא.



 מראי במדבר מקומות נא

 עליונים למעלה מהרקיע ומים תחתוגים למטה
 באוקיינוס כו׳״ - מובא ניהל אור עה״פ.

 ובערוך ערך קבה: ״וכן בערוך ערך קבה הביא בשם
 התרגום פלג אלקיס קובתא דאלהא. עוד הביא שם
 ממנחות פ״ג ל״א ב׳ שלא יעשנה כקובה ופרש׳׳י
 כאהל רחב מלמטה וקצר מלמעלה וכן פרק לפני
 אידיהן י״ח א׳ לישב בקובה.״״ יהל אור שם ע׳

 רכה.
 שם אלקים מתחלק ונעשה מיי אל״ה: ת״ז תי׳ כיכא
 (מב, ב). קה׳׳י בערך אלקים(פסקא ששית). ובהבא
 לקמן - ראה סה״מ אדה״א במדבר־א ע׳ קז.
 והחרים - תרל״א ע׳ סב. המשך בששה״ק תער״ב

 ח״א ס״ע תצג ואילר•
 וימינך מקרב חיקך כלה: תהלים עד, יא.

 ע״פ ואחי׳ אצלו אמון: לקמן יה, ד.
. פי׳ לשון עשירות: אין תשוקתו של  ובשה״ש .
 ישראל אלא לאביהם שבשמים כו׳ תשוקתו של
 גשמים כו׳ זכיתם תעשירנה לא זכיתם תעשרנה
 שתעשה לכם אחד מעשרה כו׳״ - יהל אור שם ע׳

 רכו.
 הבריח התיכון: שמות כו, כח.

 ארץ אשר לא במסכנות: דברים ח, ט.
 שלחייך פרדס: שה״ש ד, ג.

 בית השלחין: מו״ק כ, א.
רד וכרכס: שה״ש ד, יד.  נ

 ו,א
 לדבקה בחי׳ רוחא ברוחא: באוה׳׳ת בראשית־ז דף

 תתתכו, א מציין לכמה מקומות.
 ברוחא מחשבה במחשבה: בבוך 1824 נוסף הג״ה
 בצד העמוד ״תחת היותה מתחילה כי לא מחשבותי

 מחשבותיכם׳׳,
 ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז.

 ונחה עליו רוח הי: שם יא, ב.
 רוח ממללא: תרגום של נפש חי׳(בראשית ב, ז).

 כל היושב ושונה: ראה תדא׳׳ר רפי״ח. יל״ש איכה
 רמז תתרלד.

 ורוח אלקים מרחפת: בראשית א, ב.
 סד״ה והניף ידו: לעיל צו ת, א.

 עד יערה עלינו רוח ממרום: ישעי׳ לב, טו.
 שהרוח יורד ממקום עליון וגבוה מאד: ראה ביאה״ז
 להצ״צ־ב ע׳ תתקמ שלכאורה הוא נגד מ״ש בע״ח

 בסופו דאש גבוה מרוח ע״ש.
 דאורייתא מחכמה נפקת: זח״ב פה, א. קכא, א.

 והחכמה מאין תמצא: איוב כח, יב.
 בפ׳ מקץ סדיה מווזה מימין: תו״א מג, ב. בביאה״ז
 להצ״צ שם מציין גם לתו״א זה ומוסיף ״ועמ״ש
 בביאור דמזוזה מימין בסגנון אחר דאף שרוח
 למטה מאש מ״מ שרשו גבוה יותר ולכן האדר דק

 יותר מהאש כו׳״ ע״ש.
 ע״פ פקודי המשכן: לעיל פ׳ פקודי ג, ג ואילך.

 גם את העולם נתן: קהלת ג, יא.
 זה שמי לעלם: שמות ג, טו.

 לא כמו שאני נכתב: פסחים נ, א.
 ואת רוח הטומאה אעביר: זכרי׳ יג, ב.

 והוא בלק״ת ביחזקאל: ראה גם לקמן פ׳ קרח נד, ב.
 שה״ש ח, ג. אוה״ת בראשית־א דף מא, א.

 ב׳ץ יתעלה בס״ג שלמעלה ממ״ה: וע״ל רד״ה אם
 בחקותי הב׳ [מז, ג]. [כ],

 בדיה יהודה אתה: תדא מה, ב.
. היינו בחי׳ מצות...: ראה אוה״ת נ״ך־א ע׳ . ׳ י ה  וזהו י

 תכז.
 תרי״ג מצות: מכות בסופה.

 ה,ג
 יקוו המיס אל מקום אי: בראשית א, ט.

ר וארץ ובד״ר: שדע אדח סס״א, ס״ו. וש״נ. ד  אחד ב
K ,כמ״ש במ״א: ראה אוה״ת בראשית־ז דף תתשנט 

 ואילך.
 מים יורדים מגבוה: ראה תענית ז, א.

 בד״ה וכל העם רואים: תו״א עג, ד ואילך.
 בזח״א בראשית יח, א: דשם מפרש שזהו יסוד. ראה

 לקמן במדבר לג, ד.
 וראה אוה״ת דקרא־א ע׳ קטז. ודקרא־ב ע*

 תרנח.
 ונדש בבה״ז פ׳ בשלח: מב, ג. וראה ביאורו בביאה״ז

 להצ״צ־א ע׳ רז ואילך.
 כי מן המים משיתיהו: שמות ב, י.

 ולא שבעה מים: ע״פ משלי ל, טז. וראה במאמרי
 אדה׳׳א במדבריא ע׳ צת שזה פלא גדול ע״ש.

 כי נשגב שמו לבדו: תהלים קמח, יג.
 ילכו מחיל אל חיל: תחלים פד, ח.

 עיפ אני ישנה: ראה סה״מ - תקס״ח ד״ה זה.
 עיני האדם לא תשבענה: משלי כז, כ.

 בכ״י יהיו בעיניך כחדשים: פם״ז ואתחנן ו, ו. רש״י
 דברים כו, טז.

 שלא שבעתן העיז: ב״מ כג, ב.
 ע״פ בשברי לכם: ראה לקדת בחוקותי מח, ג.

 לאהבה את ה׳ כי הוא חייך: דברים ל, כ.
 אך בהיות: סעיף זה נעתק באוה״ת בלק ע׳ תתקמד

 בשינויים.
. ברבות קהלת: ג, יא. ראה  עולם מלשון העלם .

 לקמן פ׳ שלח לז, ד. עקב יג, ג וש׳׳נ. ובכ״מ.
 זה שמי לעלם: שמות ג,טו.

 אני לדודי ועלי תשוקתו: שה״ש ז, יא.
. לאביהם שבשמים: ראה יהל אור  וארדל בשה״ש .

 ע״פ פקדת הארץ ע׳ רבו.
 רעוא דכל רעוין: זח״ג קכט, א. רפח, ב.

 אהבתי אתכם אמר הי: מלאכי א, ב.
 וימינו תחבקני: שה״ש ב, ו.

 כמים הפנים לפנים: משלי כז, יט.
 יוצר אור ובורא חושך: ישעי׳ מה, ז.

 ה,ד
 יערוף כמטר לקחי: דברים לב, ב.

 פקדת לשון פקידת עקרה: ראה לעיל בפ׳ פקודי ד,
 םע״ג ואילך. יהל אור שם ע׳ רכה ״ורש׳׳י פי׳ פקך
 הוא ההריון ויעש הלידה, וא״כ גם כאן י׳׳ל כן
 פקדת הארץ מה שמתעברת ע״י הגשמים ואזדב
 והולידה. והרמב״ן מפרש שם בע״א הפקידה

 הזכירה של הדבר בו׳ וכן בזהר שם״.
 וה׳ פקד את שרה: בראשית בא, א. - ראה מאמרי

 אדוד׳א במדבר ע׳ קב ואילך.
 עקרה לא ילדה: ישעי׳ נד, א.

 שכל תפלה היא בחי־ לידת המוחין: במאמרי אדה״א
 במדבר־א ע׳ קג מביא זה בשם הפע״ח. וראה שם
 בשער התפלה פ״ז. ובמאמרי אדה״א מבאר ״דפי׳
ת המוחץ היינו בחי׳ המוחין דאוי״ר שמכוסי׳ ד  ל
 בעומק ההתבוננות שנק׳ עיבור והעלם, ובשעת
 התפלה יוצאים מן ההעלם לגילוי״ ע״ש. וביהל
 אור ע׳ עו כ׳ דכאן ״מבואר שכדי להיות לידה
 וגילוי הוא ע״י קיום המצות וזהו פקדת הארץ

 ותשוקקי׳״.
 רבת תעשרנה פלג: תהלים סה, י.

 פיק דתענית: ח, ב.
 וברבות בראשית פרשה ד׳: ״מעיינו של הקב״ה כו׳
 פלג אלקים בו׳ גם לשון פלגא מה שחילק מים

 תקס״ה ח״ב ע׳ תקעט. קטעים מהמאמר דסה״מ
 תקס׳׳ה נדפסו ג״כ באוה״ת במדבר ע׳ נח בכותרת:
 הגהות לד״ה והי׳ מספר בנ״י. ובאוה״ת במדבר־ה
 ע׳ א׳תקנח כעין קיצור. חלק מהמאמר נעת?
 באוה״ת פ׳ בלק ע׳ תתקא ואילה ושם יש קיצורים.

 ובן בדרושים לר״ה ע׳ א׳שכא נעתק תוכן סעי׳ א.
 בהוספות לסה״מ תקס״ה שם ע׳ א׳כז נדפס
 מאמר זה מכ״ק אדמו״ר האמצעי באריכות

 הביאור, ובמאמרי אדה״א במדבר־א ע׳ ד,
 מאמר זה נדפס ג״כ בלי ההגהות בס׳ תורה אור

- לעמבערג(תרי״א) י, ב.
 ראה גם ד״ה זה דש״פ במדבר תשמ״ג.

 והי׳ מספר בנ״י: הושע ב, א.
 האדם הוא עולם קטן: תנחומא פקודי ג. ת״ז תס״ט
 (קיז, ב). וראה ג״כ אדר״נ פל״א. קה״ר א, ד. זח״ג
 קלד, ב. מו״נ ח״א פע״ב. - הערת כ׳׳ק אדמר׳ר
 בסה״מ־תש״ט ע׳ 40. ובםה״מ מלוקט ח״ג ע׳ קלו.

 ובכרך ד ע׳ צא ובכ״מ.
 וכמו שיש בעולם ד׳ יסודות: ראה רמב״ם הל׳ יסוה״ת
 פ״ג ה״י. ראה בארוכה בתו״א ל, ג• ואילה ובאוה׳׳ת

 בראשית כרד ד דף תתקעא, א ואילך עם הגהות.
 ה,ב

 בזה הוא מתקן את כל העולם כולו: ראה לקדש חל״ט
 ע׳ 123 הערה 20.

 והארץ הדום רגלי: ישעי׳ סו, א.
 והוא בחי׳ מלכותו: מובא באוה״ת ר״ה ע׳ א׳שסט.

 מלכותך מלכות כל עולמים: תהלים קמה, יג.
 חכים ולא בחכ׳ ידיעה: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳).

 אין מלך בלא עם: ם׳ החיים פ׳ גאולה פ״ה. בחיי וישב
 לח, ל. עמה״מ שער שעשועי המלך רפ״א.

 דבר מלך שלטון: קהלת ח, ד.
 שע״י הדבור הוא מנהיג: ראה תדא נו, א.

 ידבר עמים: תהליט מז, ד.
 ד״ה ענין חנוכה: תו״א לב, ג ״כארץ הלזו השפלה

 שירדה ממקום כבודה להיות מלך שמו נקרא׳׳.
 בד״ה אחרי ה׳ אלקיכם: לקדת ראה יט, ג.

 ואתם תהיו לי: שמות יט, ו.
. עול מלכות שמים): הג״ה זו נמצא כבר . ת כ ל מ מ ו ) 

 בכת״י ישנים ולכן אפשר שהוא מאדה״ז.
 וכ״ה בסה״מ תקם״ה בע׳ תקפ.

 וממלכת: בכת״י 1824 : וממלכת כהנים.
 ויהי האדם לנפש חיי: בראשית ב, ז.

 שישראל עלו במחשבה: ב״ר פ״א, ד. לעיל (בחקתי)
 מז, א. לקמן(שה״ש) יט, ב. ביאוה״ז בלק קו, ב.

 שסוף מעשה במחשבה תחלה: פיוט לכה דודי.
 ה׳ בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.

 ארץ שרצתה לעשות רצון קונה: נתבאר במאמרי
 אדה״א במדבר־א ע׳ צה. וראה גם בספר שער

 האמונה לאדה״א נד, א ואילך.
 כי בכה ארוץ גדוד: ש״ב כב, ל.

 בד״ה כי כאשר השמים: הלשוו(בשינוים קלים) מתי׳
 והנה ארז״ל [שבשדה קדש] עד תי׳ עם ודבר נפרד

 [שבשדה המדרגה] נמצא בתדא א, ד.
 וראה גם סה״מ תקס״ה־ב ע׳ תשיב ובארוכה

 באוה״ת בראשית־ג דף תפא ב ואילך.
 ואל אישך תשוקתך: בראשית ג, טז.

 ובד״ה בפ׳ נסכים: לקמן שלח מ, א ואילך.
 צמאה לך נפשי: תהלים סג, ב.

 המחדש בטובו: ברכת יוצר.
 ויבא כגשם לנו: הושע ו, ג.

 בדיה האזינו השמים: לקו״ת האזינו עג, א.
 בד״ה תורה צוה: לקו״ת ברכה צו, א.
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 ואני תפלה: תהלים קט, ד.
 ס׳־פ וארשתיך לי: לקמן ח, ג.

 מ״ש בע״ח שער מיעוט הירח פ״א: ראה המשך
 תער״ב־ג ע׳ א׳שנה.

. לשובע נפשו: משלי יג, כה. . ל כ ו א  ו
 ולכך המאכל מגשם את האדם: ראה גם סה״מ
 תקס״ה־ב ע׳ תרלט. מאמרי אדה״א ויקרא־ב ע׳

 תקי.
 ויבא אהד! וכל זקני ישראל: שמות יח, יב.

. לחם לא אכל: שמות לד, כח. . ם ו  ארבעים י
 ״ובאמת יפלא מאד למה לא אכל לחם, והלא
 בודאי הי׳ יודע בטוב מאד עניו כוונת היהודים
 באכילה כו׳ עד שהי׳ בודאי באופו שלא הי׳ שום
 הסתר וצמצום מצד מאכלו בגופו ונפשו׳׳ - סה״מ

 תקס׳׳ה־ב בע׳ תקצו.
ב ,  ז

 כיון שלא הגיע זמ! שתתברר: ״מפגי שכך רצה
 המאציל שיהי׳ עדיין בחי׳ ירידות העולמות ולא
 יהי׳ להם עלי׳ עדיין עד עת קץ״ - סה׳׳מ תקם׳׳ה־

 ב בע׳ תקצז.
. לא אכל: כ׳׳ה גם בתו״א בשלח (עד, . ן מ  שאפילו ה
. שלא אכל לחם גשמי  א) , ובתו׳׳א(קיג, ג): ומשה .
 אלא מבחי׳ מן זה שנבלע באיברים, לחם אבירים.
 והוא עפ׳׳י ב׳ הריעות דר׳׳י ור׳׳ע יומא עה, ב.
 ויותר נכון(כי בש׳׳ס משמע דלר״ע אכל איש קאי
 על כל בנ״י) עפ״י הדיעה אשר בשמו״ר פמ״ז ה, ז.
 ואלו ואלו דא״ח. ואולי אפשר לתווך בין הדיעות,
 שנפקא מינה במשה עצמו בין כשלומד מן הקב״ה
 או כששונה לעצמו, שאז הוא במדריגה מלאך.
 ודו״ק בתו״א ובלקו״ת(ממכתב כ״ק אדמו׳׳ר מיום
 י״ד טבת תש״כ). וראה לקוטי שיחות כרך ד ע׳
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 ונחנו מה: שמות טז, ז.

 תצא 7ךנ מטומאתה זחלאתח: ראה תניא פל״ז(מז, ב).
 בפ׳ יתרו ע״פ וכל העם רואים: תו״א עד, א.

 ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות: לקמן פ׳ מטות
 פא, ג.

 תלמי׳ רוה: תהלים סה, יא. רש״י פי׳ תלמיה, הן
 שורות המחרישה. רוה לרוה.

 פ״ק דתענית ד״ו: ע״א. ראה אוה״ת עקב ע׳ תריד.
 זורע צדקות: ברכת יוצר.

 אשריכם זורעי על כל מים: ישעי׳ לב, כ.
 והי׳ אור הלבנה: ישעי׳ ל, בו.

 באשר דבר מלך שלטון: קהלת ח, ד.
 באגה״ק ד״ה להבי1 אמרי בינה: סי׳ כה(קלט, א).

 אבא יםד ברתא: ת״ז(תכ״ב סא, ב). תס׳׳ט(קה, ב. קו,
.p] .(רמח, א. רנו, ב. רנה, א)ב) . זח״ג 

 בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.
 כי כבד פה: שמות ד, י.

. לקבל מחו״ב עצמן: ראה תער״ב־ג ע׳ . ׳ ק ו  עליית הנ
 א׳שנה, שכ״ה בס״י שער כח [אוצ״ל בסידור שער

 ר״ה]. וי״ל שזהו גם שלא ע״י מעביר הז״א, ע״ש.
 נאלמתי דומי׳: תהלים לט, ג.

ג ,  ז
 כרחל לפני גוזזי׳: ישעי׳ נג, ז.

 ושם אי׳ וכרחל בוי״ו. ןב]. אבל בכו״כ מקומות
 בדא״ח מובא ״כרחל״ ראה לקמן מסעי פט, ג.
 שמצד התגלות הח״ע: ראה אוה״ת שמות ע׳ מב.

 יונת אלם: תהלים נו, א.
 מלה בסלע: מגילה יח, א.

 שתי רוחות מספרות: ברכות יה, ב. ראה לקו״ת
 שה״ש. אוה״ת וארא ע׳ קצה.

 כי גדול יום יורעאל: הושע ב, ב.
ל:  פ״ יזרעאל זריעת א־ל כי חסד נקרא בשם א־
 ומבאר כ״ק אדה״א במדבר־א ע׳ קיז ״דחסדים
 עליונים שהוא א־ל מאלקי׳ , . . שנזרעו חסדים
 עליונים דז״א דאצי׳ במל׳ שהן בנ״י למעלה ולמטה

 והוא בחי׳ זריעת אור דנש׳׳י בבטן המל״.
 ו, ד

 שמטמינים אותו בעפר: ״שמצמיח ויעשה פרי
 למעלה בתוס׳ ברכה מרובה׳׳ - מאמרי אדה״א
 במדבר ע׳ קיח. ובסה״מ תקס״ה־ב ע׳ תקפח מוסיף

 ״(כענין ברכת יצחק במאה שערים בו׳)״.
 הארץ תוציא צמחה: ישעי׳ סא, יא.

 מצמיח ישועות: ברבת יוצר.
 כי קרובה ישועתי: ישעי׳ נו, א.
 לעת ערב יהי׳ אור: זכרי׳ יד, ז.

 והי׳ אור הלבנה כאור החמה: ישעי׳ ל, כו.
 שוי! בקומתן: ראה חולין פ, ב.

 ביאור הדברים: נוסתת כ״ק אדה״א בסה׳׳מ תקס״ה־ב
 ע׳ תקפט. ותחילת המאמר שם מוגה בגוכתי״ק
 הצ״צ ע״ש ברשימת מאמרי תקס״ה ע׳ א׳קטז

 הערה 102.
 לכללות הביאור ראה אוה״ת במדבר־ה ע׳

 א׳תרסו.
 פלג אלקים: תהלים םה, י.
 בזהר בתחלהו: ח״א א, ב.

 ע״פ מי ברא אלה: ישעי׳ מ,כו.
 ויש בחי׳ חסדים המגולים: בסה״מ תקס״ה־ב ע׳ תקפט
 נוסף בהמאמר ומוגה בגוכתי״ק הצ״צ ״והחסדים
 המכוסים ביסוד אימא הן למעלה מהחזה דז״א
 ומשם ולמטה הן מתגלים כי בחזה דז״א מסתיימים
 בחי׳ יסוד אימא כידוע ולכן מהחזה ח״א ולמטה
 שם החסדים מגולים והיינו שב׳ חסדים וב׳ שליש
 הם מגולים וב׳ חסדים ושליש שהם עד החזה ח״א

 נשארו מכוסין ביסוד אימא כו׳״.
 כמ״ש בע״ח שכ״ה: דרוש בי.

 ושער האונאה: י, פ״א.
. המכוסים: ראה דרך . ם י ל ו ג מ  המורים — החסדים ה

 מצותיך קנז, ב.
 מי גילה רז זה: שבת פח, א.

 בד״ה ואהי׳ אצלו אמון: לקמן יז, ד.

 ז, א
 a ופי׳ פקדת: ראה אוה״ת במדבר־ה ע׳ א׳תרסו.

 סעיף זה נתבאר בסה״מ תרל״ג־ב ע׳ שפג.
 כמ״ש בפתח אליהו: ת״ז בהקדמה.

 ארץ לא שבעה מים: משלי ל, טז.
 והנה ידוע דמ״ה הוא המברר ב״ן: ראה ע״ח שער

 טנת״א ספ״א. ועוד.
 בחכמה אתברירו: ראה זח״ב רנד, ב. וראה ג״כ
 הערת כ״ק אדמו״ר בספר המאמרים ה׳תש״א, ע׳
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 חכמה כ״ח מ״ה: זח״ג לד, א. ת״ז בהקדמה

 בתחילתה. ובכ״מ.
 תר״ך עמודי אור: ראה פרדס ש״ח פ״ג.

 רעוא דכל רעוין: ראה זח״ב קעו, ב. ועוד.
. כמ״ש בע״ח שט״ו: פ״ז.  וזהו ענין נה״י דא״א.

 בביאור ע״פ את קרבני לחמי: לקמן פ׳ פנחס עז, א.
 הוי רץ למצוה קלת: אבות ד, ב.
 ותקם בעוד לילה: משלי לא, טו.

 ע״פ באתי לגני: לקו״ת שה״ש לב, ג ואילך.
 לכי ומעטי א״ע: חולין ס, ב. השייכות נתבאר

 במאמרי אדה״ז תקם״ה־ב בעי תקצג.
 למען יזמרך: תהלים סוס״י ל׳. [כ].

 וז׳ מצות דרבנן: ראה לקוטי שיחות חכ״א ע׳ 401.
. חר״ך: פרדס ש״ח, פ״ג.  תרי״ג.
 פקוד כל בכור וכר: במדבר ג, מ.

ב ,  ו
 אם ישראל עושי! תשובה נגאלין: םנהדריז צז, ב.

 ויצעקו אל ה׳: תהלים קז, ו.
 בינה ליבא: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳).
 !לתבונתו אין מספר: תהלים קמז, ה.
 רמ״ח אברים דמלכא: ראה ת״ז ת״ל.

 וגם נקי מצות המלך: ראה הערת כ״ק אדמו״ר
 בםה״מ ת״ש, ע׳ 48.

 סד״ה כי ההרים ימושו: לקו״ת תצא מא, ב. דשם מבאר
 דבע״ת ע״י שמעורר רחמים גדולים הוא מבחי׳ י״ג
 ת״ד דא״א שהוא אודות שלמעלה מהכלים ומשם

 נמשך האור שלא כסדר ההשתלשלות ע״ש.
 אשר שמתי חול: ירמי׳ ה, כב.

 נ0הד11ל הוא למעלה נון הים: ראה אוה״ת ויקרא־א ע׳
 קבט.

 יורדי הים: תהלים קז, כג.
 לרוקע הארץ על המיס: שם קלו, ו.

 סי׳ ל״א: פסוק כא.
 כאשר ירד הגשם: ישעי׳ נה, י.

 ואני אהי• לה נאום הי: זכרי׳ ב, ט.
 בד״ה ואתם נצביס: לקו״ת נצבים מד סע״ד. באוה׳׳ת

 דברים־ו ע׳ בית.
 והי׳ במקום אשר יאמר: הושע ב, א.

 ויוונות נעשו כזכיות: יומא פו, ב.
 ואתהפכא מרירו למתקא: זח״א ד, א.

 ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז.
 אין מלך בלא עם: ס׳ החיים פ׳ גאולה פ״ב. בחיי וישב

 לח, ל. עמק המלך ש׳ שעשועי המלך רפ״א.
 פדר״א(פ״ג). [כ],

 בחי׳ ציון מל׳ סימן: ראה יחזקאל לט, טו.
 וע״ל בפ׳ דברים ד״ה ציון פ״ג. וש״נ. עירובי!

 (נד, סע״ב).[כ].
 לא עמי אתם: הושע ב, א,

ג ,  ו
 בד״ה וארשתיך לי: לקמן ח, ג.

 במקום שבע־ת עומדים: ברכות לד, ב. ראה הערת
 כ״ק אדמו״ר לס׳ המאמרים ה׳תש״ט, ע׳ 183.

- מבלי אשר לא ימצא: קהלת ג, יא.
 כחשכה כאורה: תהלים קלט, יב.

 איש מוריע תחלה: ברכות ס, א. נדה כה, ב.
 •דפ״ק דברכות: ג, א.
 ופ״ב דחגיגה: טו, א.

 ע״פ אדם כי יקריב: לקו״ת ויקרא ב, ג.
 וכר חסדו: תהליס צח, ג.

 לפני ה׳ תטהרו: ויקרא טז, ל.
 את מספר ימין אמלא: שמות כג, כו.

 ואברהם זקן בא בימים: בראשית כד, א.
 יש קונה עולמו: ע״ז י, ב. וש״נ.

 ויקרא ה׳ הי: שמות לד, ו.
 הוי־ הוי׳ ופסיק טעמא: זח״ג(קלח, א. רפט, ב). [כ].

 ממעמקים קראתין: תהלים קל, א.
 שמי׳ רבא מברן: ברכות ג, א. שבת קיט, ב.

 ונקבצו בני יהודא: הושע ב, ב.

 הפעם אודה: בראשית כט, לה.
 שהוא בחי׳ ממטה למעלה: נתבאר בד״ה ויגש אליו

 יהודה - תשכ״ה(נ׳ בקונטרס ה׳ טבת תשנ״א).
 כי לא מתשבותי מחשבותיכם: ישעי׳ נה, ח.

 למהוי אחד באחד: זח״ב קלה, א.
 ע״פ ויגש אליו יהודה: תו״א מד, ב.
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 ומעני! האמרת היום רבות שס ר״פ מיה: מובא
 ונתבאר באוה״ת תבוא ע׳ תתרס.

 במדרש איכה: פ״א, נה.
 חגיגה ד״ג ע״א ברכות ד״ו: נעתקו באוה״ת תבוא ע׳

 תתרנז וע׳ תתרסח.
 שנות! לה טבעת בחי׳ אור מקיף: ״מ״ש בכמה
 מקומות וכתבים בעניו טבעת קדושין שהוא דבר
 עגול שזה מורה על היות ההמשכה מבחי׳ םוכ״ע
 שהוא בחי׳ מקיף״ - אוה״ת ברכה ע׳ א׳תתמה.
 ומוסיף שם ״והגם דמדינא א״צ לקדושץ טבעת
 שהרי מתקדשת בפרוטה או שוה פרוטה מ״מ מנהג

 ישראל תורה שמקדשין בטבעת״.
 עוד בענין טבעת ראה אוה״ת סידור ע׳ רכד.

. רק לבעלה: קידושיו ב, ב תוד״ה דאסר. . ץ ש ו ד ק ב  ש
 ט,א

 גדולה צדקת שמקרבת: ב״ב י, א.
 וכר״א דיהיב פרוטה לעני: ב״ב שם.

ת לראשו: תהא פו, ג. ח  סדיה שמאלו ת
. אשר פדה את אברהם: קטע זה מובא  ובמשפט .
 באוה״ת משפטים ע׳ איפה. א׳צג ושם מציין ע״ז
 ״ורשע מכתיר הו״ע נה״ב המלבשת נה״א״. וראה

 גם באוה״ת שופטים ע׳ תתל דשם מבאר בארוכה.
 רשע מכתיר את הצדיק: חבקוק א, ד.

 ובערת הרע מקרבך: דברים יג, ו. ועוד.
 לעורר רחמים רבים על נפשו: ״והוא ע״ד מ״ש
 בלקו״ת סד״ה תקעו בחדש שופר דרוש הראשון
 בפי׳ ומשפט לאלקי יעקב ודל ובבחי׳ זו נמשך
 משפט דאיהו רחמי להמשיך לו רחמים עליונים על
 כל השנה להיות הקב״ה עוזרו לאבפיא כוי״ -

 אוה״ת שופטים ע׳ תתלא ע״ש בארוכה.
 ליעקב אשר פדה: ישעי׳ כט, כב. (לבית יעקב. ובכמה
 מדרדל - סנה׳ יט, ב. ועוד - מוכח דהכוונה

 ליעקב עצמו).
 וע׳ לעיל באמור ד״ה וספרתם פ״ב(לה, ג). וש״נ.

 [כ]•
 בפ׳ בשלח ע״פ אשירה: תו״א סג, ב.

 ברבות פ׳ עקב: פ״ג, ט.
 ע״פ כי אברהם לא ידענו: תדא צג, א.

 והאדם ידע: בראשית ד, א.
 ומלאה הארץ דעה: ישעי׳ יא, ט.

 כלתה נפשי ללחצרות הי: תהלים פד, ג.
 ועמש״ל ע״פ ויושט המלך לאסתר: תו״א צד, ג.

 כמ״ש בע״ח הובא בסש״ב פל״ה: ראה בליקוט פי׳ שם.
 ועמיש במ״א ע״פ כי תשמע בקול: לקדת ראה כג, ב.

 אוה״ת ראה ע׳ תשיג.
 אזריתא מחכ׳ נפקת: זח״ב פה, א. קכא, א.

 נקי היכלא עילאה דקב״ה: זח״ב(ר, א).
 ואו״א תם תרץ רעי!: ראה זח״ג ד, א. אוה״ת נצבים

 ע׳ א׳רכב.
 ישכון חצריך: תהלים םה, ה.

 חצר הפנימית הפונה: יחזקאל מו, א.
. כל מלאכיו: תהלים קמח, א־ב. . ׳  הללו את ה

 ט,ב
 ק״ש שבה נאמר קבעומ״ש: ברכות פ״א, מ״ב.

 שהתו׳ נק׳ משל הקדמוני: ראה רש״י שמואל־א כד,
 יד. משפטים כא, יג. אוה״ת וארא ע׳ קנב.

ת היצירה: פע״ח ש׳ עולם היצירה. ל פ  פסוד״ז שהוא ת
 מ״ח תפלת היצירה.

 בחכמה יבנה בית: משלי כד, ג.

 ט,ג
 כל מקום שנאמר לי: ראה לקמן פ׳ שלח נ, ב.

 באוה״ת שה״ש ע׳ תקיג מציין לכאן.

 ע״פ ה׳ יחתו מריביו: לקמן פ׳ נשא כה, ג.
 וע״פ אני ה׳ אלקיכם: לקמן פ׳ שלח מט, ב.

 לפני אחד מה אתה סופר: ס״י פ״א, מ״ז.
 בד״ה ששים המה מלכות: לקדת שה״ש לט, ב. וראה

 לקמן פ׳ נשא כד, א.
 מפלגך לעילאי: סנהדרין לט, א.

 ומשם יפרד: בראשית ב, י.

 ח,כ
 וארשתיך: נאמר בשנת תקנ״ח על חתונת הר״מ בן

 אדה״ז - ראה להלן ברשימת הכתבי־יד.
 ראה ס׳ מאמרי אדה״ז - ענינים ע׳ קכ ואילך

 כמה ענינים שבמאמר זה בשינויים.
 ד״ה וארשתיך באוה״ת נ״ך־ב ע׳ תתצ מיוסד על

 מאמר זה.
 ראה בהיום־יום ב׳ סיון. ונתבאר בשיחת אור
 לעם ועש״ק פ׳ במדבר ד׳ םיון תשמ״ח. ובד״ה
 וארשתיך ש״פ במדבר תשמ״ח(הנחה בלתי מוגה)
 ״להעיר שפסוק זה שהוא בהפטרת הפרשה שייך
 לכל הפרשה, שהרי ההפטרה היא הסיום של כל

 הפרשה דהכל הולך אוזר החיתום״.
 וארשתיך לי לעולם: הושע ב, כא.

 כלתה נפשי: תהלים פד, ג. ראה אוה״ת שלח ע׳
 תקכז.

 ואל אישך תשוקתך: בראשית ג, טז.
 אלקים אל דמי לך: תהלים פג, ב.

 נר אלקי׳ נשמת אדם: משלי כ, בז. (הד׳).
 בע״כ אתה חי: אבות ד, כב.

 והחיות רצוא ושוב: יחזקאל א, יד.
 בגמרא פ״ב דכתובות: יז, א.

 לבי ובשרי ירננו: תהלים פד, ג.
 כמ״ש בס״י: פ״ד, מט״ו. נתבאר בתו״א כא, א. כב, א

 ובכ״מ.
 ועלמות אין מספר: שה״ש ו, ח.

 כולם בחכ׳ עשית: תהלים קד, כד.

 ח,ג
 בד״ה ועתה יגדל נא: לקמן שלח מ, א.

. חצר הפנימית: אסתר ה, א. ה. נ צו  חצר החי
 נפשי אויתיך: ישעי׳ כו, ט.

 וכמ״ש במ״א כוי: ראה תניא פמ״ד. לעיל תזריע כ, ב.
 לקמן תקת נו, ד.

 היכלא בוהר: ח״ב(ר, א). ועל״ק ח׳ דברים(י, א). [כ].
. הנה ואת עצתו: קטע זה מובא  a אך מי שהעביר .

 באוה״ת בראשית־ב דף רפא, ב.
 עינים להם ולא יראו: תהלים קטו, ה.

 שהוא למעלה מעלה מבחי׳ סוכ״ע: מובא באוה״ת
 שלח ח, ג.

 ח,י
. תשוקתם וחפצם: מובא  הנה מחמת שהתבוננות .

 באוה״ת שה״ש־א ע׳ רסט.
 כחשכה כאורה: שם קלט, יב.

 ע״פ לא תהי׳ משכלה: תו״א עט, א.
 ותתפלל חנה על הי: ש״א א, י.

 בביאור ע״פ משה ידבר: תו״א סח, ד.
 בד״ה מראיהם ומעשיהם: תו״א סט, ד.

 אקים את סוכת דוד: עמוס ט, יא.
 קמה וגס נצבה: בראשית לז, ז.

 אשר קדשנו במצותיו: ראה באוה״ת נ״ר־ב ע׳ תתצ.
. מתגלה בו הארת עצמות . ן  n והנה עני! הקידושי

 אוא״ס ב״ה: מובא באוה״ת תבוא ע׳ תתרםג.
 את ה׳ האמרת: דברים כו, יז.

 הקול: ע״ל ר״פ אחרי(כה, ג). וש״נ. [כ].
 ע״פ ביום השמיני עצרת: לקו״ת שמע״צ פד, ב.

 ביום שידובר בה: שה״ש ח, ח. [כ],
 בביאור ע״פ אלה מסעי: לקו״ת פ׳ מסעי צ, א.

 בביאור מאמר הוהר ר״פ בראשית: ראה ביאה״ז
 להצ״צ־ב ע׳ תקפח ואילך.

 ובמ״א נתבאר באופ! אחר: ראה ביאה״ז לאדה״א
 קלט, א ואילד. אוה״ת שמות ע׳ לט. דרר מצותיד

 סט, א ואילה
 ע״פ והי׳ מדי חדש בחדשו: לקמן פ׳ ברכה צז סע״ב

 ואילה
 ע״פ שמח תשמח: סידור.

 ע״כ יעזוב איש: בראשית ב, כד. [כ].
 אז נדברו: מלאכי ג, טז.

 ודברי אשר שמתי בפיך: ישעי׳ נט, כא.
 תע! לשוני אמרתך: תהלימ קיט, קעב.

 אני המשנה המדברת בפיך: מגיד מישרים פ׳ ויקרא
 (חזיון הראשון). ובכ״מ שם.

 שכינה מדברת: ועל״ק בואתחנן(ג, ד). וש״נ. [כ].
 לרוקע הארץ על המים: תהלים קלו, ו.

 הנני בורא חדשה: ירמי׳ לא, כא. ושם כתי׳ ברא כוי.
 [כ].

 מימינו אש דת: דברים לג, ב.
 ולתבונתו אין מספר: תהלים קמז, ה.

 ז, ד
 ועיין בווהר ם״פ תרומה דקע״א ע״ב: ״ההפרש בין
 פסוק זה [תהלים מח, ב גדול ה׳ ומהולל] ובין גדול
 אדונינו, הוא כי גדול אדונינו קאי על מל׳ הנקרא
 אדני ופסוק גדול ה׳ קאי על דא, ור״ל כי גדול
 אדונינו זהו ההמשכה בבי׳׳ע וגדול הוי׳ היינו מה

 שמאיר באצילות״ - יהל אור ע׳ קפא.
 לא יחפוץ כסיל: משלי יח, ב. [כ].

 ביום ההוא יהי׳: זכרי׳ יד, ט.
 ומזה יובן ג״כ ענין יום הכפורים: ראה אוה״ת דרושים

 ליום הכפורים ע׳ א׳תקםד.
 כמיש במ״א: בחדא ר״פ ח״ש. [כ].

 ע״פ ויגש אליו יהודה: תו״א מד, א. נתבאר בסה״מ
 תקס״ה ע׳ תקצז שלשון יהודה הוא ענין ההודאה
. וזהו . . א ק ו  ועניו ההודאה הוא מלמטה למעלה ד
 שנאמר ביהודה ויגש אליו יהודה פי׳ שנגש
 ונתעלה בחי׳ יהודה שהוא עולם הדיבור לגבי בחי׳

 יוסף, ע״ש, וזה מה שנתבאר בתדא שם.
 וע״פ יהודה אתה: תדא מה, א ונתבאר בסה״מ שם ע׳
 תקצה. שבדברי הימים (נחמי׳ יא, יז) נכתב תיבת
 יהודה בסגול תחת הדלי״ת ובחולם על הוי״ו
 דהיינו שתמיד יהודה, והעדן שתמיד הוא בבחי׳
 ההודאה מלמטה למעלה . . וכמ״ש ויגש אליו
 יהודה שנגש ונתעלה המל׳ לגבי דא, ע״ש

 בארוכה.
 ביאור מעט: ראה בםה״מ תקם״ה־ב ע׳ תרב עוד

 ביאור.
 ח, א

 לא יום ולא לילה: זכרי׳ יד, ז.
 בד״ה וידעת היום: ראה לקמן פ׳ ואתחנן ד, ד.

 כד אתכפיא סט״א: זח״ב קכח, ב.
. והשבות: דברים ד, לט. . ם ו י  וידעת ה

 דלית שמאלא בהאי עהיקא: זח״ג קכט, א. וראה שם
 רפט, א.

 מעמ״ש כוי): ראה לעיל (בהוספות) יה, א השמטה
 השייכת כאן.

 ועיין בע״ח שער א״א: ראה בספר החקירה םא, ב
 הלשון.

 מנהג כל ישראל להיות נעורים בחה״ש: שו״ע אדח
 תציד, בנו״כ שם, בשם הזהר.
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 ומשרתיו אש לוהט ואין המיס מכבין את האש ובו׳,
 ואפשר ע״ז כוונתו הק׳ מ״ש כאן. [כ].

 עונים באימה ואומרים קדוש: ברכת יוצר.
 כמראה הלפידים: יחזקאל א, יג.

 חכו ממתקים: יחזקאל א, יג.
 חיך אוכל יטעם: איוב יב, יא.

,ב  י
 כגחלי אש בוערות: יחזקאל א, יג.

 ועיין מזה ברבות בהעלותך פט״ו דרס״ג ע״ד: ״א״ר
ת האש לדו  ברכי׳ הכהן בי רבי: הברק הזה תו
 שלמעלן הוא, והוא יוצא ומבהיק את כל העולם
 כולו, שנאמר ודמות החיות מראיהם כגחלי אש כו׳
 ומן האש יוצא ברק ומבהיק את כל כל העולם
 כולו, ואני צריך לאורה שלכם ולמה אמרתי לך

 כדי להעלותך עכ׳׳ל״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ שצג.
 ובשה״ש רבה ע״פ צאינה וראינה: ״תני רשב״י הרקיע
 של שלג כוי שנאמר רקיע כעין הקרח הנורא
 החיות של אש שנאמר ודמות החיות מראיהן
 כגחלי אש כו׳ ולא זה מכבה זה בו׳״ - אוה״ת נ״ך־

 א ע׳ שצד.
ג פ׳ צו ד׳ ל״א ב׳ ובח״ז ד״ג סע״ב ד׳ ב׳: ד  ובוהר ו
 ״ודמות התיות מראיהם כגחלי אש, בנקודי
 אורייתא דעלייהו אתמר, ודמות החיות מראיהם
 כגחלי אש, אלין אינון נקודין בוערות כמראה
 הלפידים אלין אינון טעמי כו׳ ושכינתא כלילא
 מכולהו עלה אתמר היא מתהלכת בין החיות
 עכ״ל״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ שצד. ושם ע׳ שצג ״בת״ז
 שם פי׳ החיות שרשם מחכ׳ והחכמה תהי׳ והם

 חיות האותיות והם הנקודות כו׳״.

 ועמ״ש מענין אש בד״ה בפ׳ נסכים: לקמן פ׳ שלח מ,
 ב.

 שרפים עומדים ממעל לו: ישעי׳ ו, ב.
 בפרות שנשאו את הארון בימי דוד: והרי הי׳ זה קודם
 מלכות שאול אפילו כדמוכחי קראי. - ולהעיר
 אשר בביאור עניו זה בסהמ״צ להצ״צ מצות
 העומר וספירה ס״א אין התיבות ״בימי דוד״ -
 אבל עפמש״כ ש״א ז, ב. ש״ב ה, ד־ה. ש״ב ו, ג
 מוכח שבמאורע דפרות שנשאו הי׳ דוד בן י״ז
 שנה, ומודגשת השייכות דוישרנה הפרות לדוד
ז כד, ב, מדרש שמואל ויל״ש במקומו. ״ ע ) ל ד ר מ  ב
 ועוד) שאמרו השירה הודו לה׳ גו׳ שזה ציווה דוד
 לאמר לפני הארון (דה״א טז), וראה פי׳ הרד״ק
 בדה״א שם שעפ״ז יובנו גם עוד דעות שע״ד שירת

 הפדות.

ת לדוד ע״פ חסידות -  שייכות ענין שירת הפרו
 עיין הצ״צ על תהלים סי׳ צ״ח. וד״ה הודו לה׳
 (ספר המאמרים תרכ״ז) - לקו״ש חי״ג ע׳ 133.
 נדפס עכשיו באוה״ת סדור ע׳ יא. סה״מ תרל״ה ע׳

 קע.
 ראה הערת כ״ק אדמו״ר בהערות וציונים לעיל

 בהוספות יט, א.
 וישרנה הפרות: ש״א ו, יכ.

א:  מפני שנשאו הארוו שהוא בחי׳ עלמא דאתגלי
 בםה״מ תרכ״ו שם ע׳ םז שיכלו לומר שירה היינו
 מצד שהוליכו הארון שהוא בחי׳ תורה קו האמצעי
 המבריח מן הקצה אל הקצה לכן יכלו לומר שירה,

 ע״ש. וראה יהל אור ע׳ שנד.
. ובפרק אין מעמידין דכ״ד בי: . ד ״  ברבות וירא ס״פ ו
 ״שהשירה שאמרו הוא אז ישיר משה ובנ״י את
 השידה הזאת, ובמד״ר למדו זה מג״ש שנא׳ בשירה
 זו כי גאה גאה ונאמר בפרות הלוך וגעו, שאותיות
ת  אחה״ע מתחלפין כנודע״ - ד״ה וישרנה הפרו

 בסידור שז, ג. הגהות באוה״ת במדבר ע׳ רי. כרד־ו
ספת  ע׳ א׳תשכ. וראה אוה״ת אמור־ג ע׳ תתעב. תו

.  ביאור שם ע׳ תתעג
 המאמר באריכות מכ״ק אדה״א הוא ד״ה להבין
 ענין ספירה ומ״ת במאמרי אדה״א - כרך שבועות
 ע׳ שצו. כמה ענינים מהמאמר נתבארו בביאה״ז

 להצ״צ־א ע׳ שפא ואילך.
 ד״ה זה מובא כמה פעמים בדרושי הצ״צ בשם

 ״וספרתם לכם דגבי שבועות״.
 וספרתם לכס: ויקרא כג, טו.

 בתו׳ מנחות סה, ב: ד״ה כתוב אחד. - ״ואם תאמר
 והלא לא ספרינו אלא מ״ט יום, ד״ל שלא צוה
ר המשים, דהכי אמר קרא עד ממחרת  הכתוב לספו
, אי נמי  השבת השביעית שהוא יום המשים תספרו
ו אוהקרבתם דבתרי׳ קאי והכי  חמשים יום תספר
ו ולא עד  קאמר עד ממחרת השבת השביעית תספר
 בכלל נ׳ יום והקרבתם מנחה חדשה״ עכ״ל התוס׳,
 ובגיליון הגמרא שם מציין לעיין ברא״ש פסחים
 סוף פרק ערבי פסחים סימן מ׳ מ״ש על תירוצים

 הללו ותירץ באופן אחר.

 העומר משעורים: מנחות סח, ב.
 ראשית קצירכם: ויקרא כג, י.

 ושתי הלחם מחטים: שם כג, יז.
 ופניהם וכנפיהם פרודות: יחזקאל א, יא.

 בזח״ג פנתס דרכ״ט סע״א: ״משמע ד׳ פנים נמשכים
 מד׳ אותיות הוי׳ וד׳ כנפים מד׳ אותיות אד׳״ -

 אוה״ת נ״ך־א ע׳ שצג.
 ובת״ז תיקון נ״ו בתחלתו: ״ענפין דאילנא מתפרשין
 כו׳ וכנפיהם פרודות כר״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ שצג.

 וסוף תיקון הי: ״שהכנפים הם האותיות והם פרושות
 לקבל עליהם הנקודות״ - אוה״ת נ״ר כרף א ע׳

 שצג.
דות שנפרדים מעולם  ובעבה״ק ת״ד פי״ט: ״פי׳ פרו
 האצי׳ וזהו ע״ד ומשם יפרד והי׳ לד׳ ראשים כו׳
 ושם פי׳ כנף כסוי כנף אביו כםותא״ - אוה״ת נ״ך־

 א ע׳ שצג.
 אחרי ה׳ ילכו כארי־ ישאג: הושע יא, י.

. קדוש: ישעי׳ ו, ג. . ה ב כ ר מ ב  ארי׳ ש
. רחמנות: ראה ירושלמי פאה פ״א, ה״א. . ר ש  נ

 כנשר יאיר קנו: דברים לב, יא.
 ואשא אחכם על כנפי נשרים: שמות יט, ד.

 בחומר ובלבנים: שם א, יד.
 פנים בפנים דבר הי: דברים ה, ד.
 מלכותך מכ״ע: תהלים קמה, יג.

 בהבראם: בראשית ב, ד.
 בה׳ בראם: מנחות כט, ב.

 כמו עד״מ הבל היוצא מן הפה: ראה המשך בששה״ק
לי  תער״ב ח״ב ע׳ א׳כג. םו״ס דרמ״צ קצט, ב(בשו

 העמוד).
 וברוח פיו כל צבאם: תהלים לג, ו.

 באחא קלילא: ריש אקדמות. נתבאר באוה״ת ויקרא־ג
 ע׳ תתנב.

. בחי׳ גיכ״ק: ראה סה״מ - . ד׳ מוצאות .  כנגד .
 תרס״ו ע׳ יב.

 עושה שלום במרומיו: איוב כה, ב.
 מיכאל שר של מים: שהש״ר ג, ד״ה צאינה וראינה.

 השמטות לזח״א רסג, א.
ן(ח, א).  ע׳ באגה״ק שלו(רס״י יב). ועל״ק ואתחנ
 שהש״ר פ׳ צאינה מיכאל שר של שלג, גבריאל שר
 של אש. תנחומא דגש סי׳ ו מיכאל מן המים
י השכינה כו׳ -  וגבריאל מן האש והן עומדין לפנ
 אר״ש כל הרקיע של מים והמלאכים של אש

כט. ,  וגס נצח ישראל: ש״א טו
 לית שמאלא בהאי עתיקא: זח״ג קכט, א. וראה שם

 רפט, א.
 חמתושא מימות עולם: ברכת יוצר.

 רמה קרני: ש״א ב, א.
 ותרם כראם קרני: תהלים צב, יא.

 בביאוה״ז ע״פ והי׳ לכם לציצית: לקמן פ׳ שלח מו, א.
ר ד מ ד  המצות הן נקי מצות המלך: ראה הערת כ״ק א

 בם׳ המאמרים ת״ש, ע׳ 48.
. למען תזכרו: במדבר טו, לט־מ. . ם ת ר כ ז  ו

 בביאור ע״פ וידבר: לקמן יז, ב.
 רמ״ח אברים דמלכא: ראה ת״ז ת״ל.

 בד״ה והי׳ מספר בנ״י: ראה המאמר דלעיל.
 ולתבונתו אין מספר: תהלים קמז, ה.

 ישקני מנשיקות פיהו: שה״ש א, ב.
ד ,  ט

 ועיי! בתד״א ח״א רפ׳׳ו: דאה אוה״ת שה״ש ע׳ סט,
 עוד ביאור ע״ז. נ״ך ע׳ שסט. יהל אור ע׳ תיח.
 תורת שמואל - תרכ״ו ע׳ רמה. מים רבים -

 תרל״ו סעי׳ נו ואילך.
 אהבת מאה שנים: באוה״ת שה״ש ע׳ עד מציין ע״ז:
 (אם הי׳ נאמר אהבה רבה הייתי אומר כך, ישועות

 יעקב). ראה מים רבים - תרל״ו סעי׳ נו ואילך.
 מאהבה רבה שהיא בז״א: והיינו כי בז״א יש חו״ג לכן
 יש שינוי והפסק באהבה וחסד מדת הגבורה כוי
 משא״כ בא״א לית שמאלא בהאי עתיקא - אוה״ת

 שה״ש ע׳ עד.
דל דפי׳  ויש ליישב: לכאורה יש להקשות על בהארי
א והרי ד  אה״ע במ׳ ולמטה מאהבה רבה שהיא ב
א אומר להיפך, ולפי׳ התד״א באה׳׳ר עדיין  בתד׳
 יוכל להיות שינדים משא״כ אה״ע הוא בחי׳ שאין
א שיש בו חו״ג  בה שינויים דהיינו ההפרש בין ד
 ע״כ מאה׳׳ר יכול להיות שינוי, אבל בע״ק לית
ס שם אין שינדים וזהו אהבת עולם - ל  שמאלא ו

 אוה״ת נ״ך ע׳ שסט.

 ״נ.ב. ע׳ במג״א [במגן אבות ברדיטשוב תרס״ב]
 ד״ה משכני [שה״ש סא, א] ד״ל כי ב׳ תירוצים תלוי
 זב״ז אם עולם ל׳ נצחי. (ועדע? וא״ע?) גבוה

 והמג״א לא העיר מכאן״. [כ].
 ועיין במא״א אות א׳ סעיף לז ובסש״ב פמ״ג: ראה
 יהל אור קו, מח (ע׳ תיח). ובליקוט פירושים

 לתניא שם.
 בד״ה חכלילי עינים: תו״א מז, ג. וראה באוה״ת ויחי

 שסח, ב.
 דבעינן בקדושי! שיאמר לי: קידושין ה, ב.

 טוב לחסות בהי: תהלים קיח, ט.
 כמ״ש במ״א: לקמן דרושים לשמע״צ צא, א.

 במקום שבע״ת עומדים: ברכות לד, ב. וראה הערת
ד בס׳ המאמרים ה׳תש״ט, עמ׳ 183. ד מ ד  כ״ק א

 ורב טוב לבית ישראל: ישעי׳ סג, ז.
. המשפילי לראות: תהלים קיג, ה־ו. . ת ב ש  המגביהי ל
. חמלה גדולה: ברכת ק״ש של שחרית. . ם ל ו  אהבת ע

. שם ע״כ שעיקרו יודי״ן: ראה  והרמ״ו פ׳ תרומה .
 אוה״ת שה״ש ע׳ תקיג.

 מ״ש האריו״ל בפי׳ הפסוק: נתבאר לשונו באוה״ת פ׳
 ואתחנן ע׳ פח. וראה גם לעיל פ׳ צו יא, ג.

 ביום ההוא יהי׳: זכרי׳ יד, ט.
 בביאור ע״פ אני ה׳ אלקיכם: לקמן פ׳ שלח מט, ב.

,א  י
 וספרתם לכם: משנת תקס״ד - ראה רשימת

 המאמרים שם ע׳ שמט הערה 59.
דפס  הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי ממאמר זה נ



 מראי במדבר מקומות נג

 ובשליחותו של מקום: ראה זח״א קב, ב.
 ותקרא שם ה׳: בראשית טז, מ.

 וכלים מכלים שונים: אסתר א, ז.
 העושה מצוה אחת: אבות ד, יא.

 היושב ושונה הקב־־ה: ראה תדא״ר רפי״ח. יל״ש איכה
 רמז תתרלד.

 גבוה מעל גבוה: קהלת ה, ז.
 בתפלה שכנגד הקרבנות: ברכות כו, א. זח״ב כ, ב.

. לא הי׳ האש של מעלה: ראה לעיל  במשכן .
 (בהוספות) יט, א הערת כ״ק אדמו״ר.

 ראה מאמרי אדה״א שבועות ע׳ תיא.
 משה לא רצה במלאד: שמות לג, יג.

 ותצא אש מלפני הי: ויקרא י, ב.
 ע״פ כנשר יעיר: לקמן פ׳ האזינו עז, ד ״כמו שהי׳
 בימי משה שנמשך האור והשפע לישראל על ידי
 השכינה בעצמה שלא ע״י המלאכים שהרי משה
 לא רצה בשליחות מלאך כמ״ש אם אין פניך

 הולכים כר״.
 וסד״ה שובה ישראל: לקמן ש״ש סח, א.

 והנה לעתיד לבא: ״והנה ידוע דבעבודה דלע״ל בימי
 המשיח יהי׳ במעלה ומדרגה הע׳ יותר מזמן משה

 שהרי נא׳ בו משכיל...״ - מאמרי אדה״א שם.
 הנה ישכיל עבדי: ישעי׳ נב, יג.

 אפי׳ מבחי׳ משה: יל״ש רמז תעו בשם תנחומא. וראה
 לעיל פ׳ צו יז, א ובהנסמן לשם.

 יא,ב
 כעת יאמר: במדבר כג, כג. ״דהיינו כל פעולות
 והמשכות אלקות ביחו״ע דאצילות יבוא לבי״ע
 הכל ע״י ישראל דוקא שיהי׳ בבחי׳ פנימיות אא״ס״

- מאמרי אדה״א שבועות שם ע׳ תיג.
 ואמרו״ל שהמלאכים: במ״ר כ, כ.

.p] .(שם)רש״י [במדבר](שם). ובמדרש אגדה 
 עתידים צדיקים שיאמרו לפניחס: ב״ב עה, ב.

 שורה ביאור: ע׳ ביאור ע״ז כוך פערטעל (רכו, א)
 מאדמו״ר צ״צ נ״ע. [כ].

. ותקרא שם הי: להעיר מאגה״ק . ח י ל  כי מלאך נקי ש
 סי׳ כה. קו״א לתניא ד״ה להבין מ״ש בפע״ח.

 ותקרא שם ה׳ הדובר אליי: בראשית טז, יג.
 שוב אשוב אליך: שם יה, י.

 היש מספר לגדודיו: איוב כה, ג.
 ורבוא רבבות מלאכים מחנה מיכאל: חגיגה יג, ב.

 ומדעתו של חיות: חגיגה יג, ב.
 על ראש רשעים יחול: ירמי׳ כג, יט.

 פי׳ זיעתן: ראה לקמן שלח מא, א.
 לבם כוי: בביאור הנ״ל כאן קיצור משנ״ת. [כ].

 הרחמנות ג״כ מגדולת: [הרחמנות] על הריחוק כ״כ
 מגדולת כצ״ל. [כ].

 בכל עצב יהי׳ מותר: משלי יד, כג.
 יא,ג

 בחכמה אתברירו: ראה זח״ב רנד, ב. וראה הע׳ כ״ק
 אדמו״ר בסה״מ ה׳תש״א, ע׳ 79. וראה לעיל פ׳

 ויקרא ד, א.
 שלום כוי: בהביאור יש כאן תוס׳ [כ]. [ראה גם אוה״ת

 שבועות ע׳ ריב].
 חכו ממתקים: שה״ש ה, טז.
 חיך אוכל ינועס: איוב יב, א.

 בזהר פ׳ שמיני דך ל״ט ע״ב: באוה״ת שבועות ע׳ ריב
 יש כאן הג״ה. וראה בביאה״ז להצ״צ כרך־א ע׳

 שיט.
 של — מוצאות: כאן יש תוס׳ שם. [כ]. [ראה גם

 אוה״ת שבועות ע׳ ריב].
 ויפח באפיז: בראשית ב, ז.

 העם תש״ד פ״ג) שהיו מאין ושומעין בין הנראה
 ובין הנשמע). - לקו״ש ה״ו ע׳ 120 הערה 6.

 בד״ת וידעת היום: לקו״ת ואתחנן ח, א.

 י,י
 אם בווקותי תלכו: ויקרא כו, ג.

 בחי׳ אותיות שבחקיקה כו׳ כמ״ש במ״א: ראה לעיל פ׳
 בחקותי מה, א.

 חטה היא בחי׳ כ״ב אתוון: ראה זח״ג קפח, ב.
 טעהמ״צ ר״פ אמור. פע״ח שער חגה״ש פ״א.

 לכו לחמו בלחמי: משלי ט, ה. וראה ס׳ מאמרי אדה״ז
- על פרשיות ח״ב ע׳ תקפא.

 אנכי מי שאנכי: ראה ס׳ מאמרי אדה״ז - פרשיות ע׳
 רט. וש׳׳נ.

 שמע ישראל: דברים ו, ד.
 והיו הדברים האלה: דברים ו, ו.

. תספרו חמשים יום: ראה לקו״ש ח״ג ע׳ . י ד  אך כ
.9% 

 לך ה׳ הגדולה: דה״א כט, יא.
. ובפי . בהרמ״ו פ׳ אמור .  כלולים כל המ״ט .
 בראשית: מובא באוה״ת אמור כרך־ג ע׳ תתעג,
 וכ״ש ״וי״ל דמשנ״ת שם [= הכוונה ללקו״ת כאן]
 הוא ע״ד שכ׳ הרמ״ז שם [בפ׳ בראשית] ובפי אמור
 דצ״ו שחג השבועות ע״ש שבו מתגלים המ״ט בחי׳
 הכלולים בשער הנ׳ אבל שבעה שבועות דספירת
 העומר הם מ״ט שע״ב ממש ולא בחי׳ שער

 החמשים וכמבואר בפרדס שער השערים פ״ה״.
. כתר עליון איהו שלימו דחמשין שערי  ע׳ בפרדס .

 בינה כוי: נתבאר באוה״ת פ׳ אמור־ג ע׳ תתעד.
 שבו ועל ידו יהי׳ גילוי אנכי: ובאוה״ת פ׳ אמור־ג ע׳
 תתעג ״ואין זה סותר למ״ש במ״א ששער החמשים
 זין בנו כח להמשיך אלא שנמשך ממילא בחג

 השבועות כו׳״ ע״ש.
 יא,א

 וארי׳ כבקר: ראה לעיל פ׳ בחקותי מט, ב ושם כתוב
 אשר דרוש ד״ה אסור לאדם שייך לכאן.

 שבבהמ״ק הי׳ בדמות ארי׳: יומא כא, ב.
: ח ל פ ת  דאיתא בוהר שכמת מלאכים ממונים על ה
 ראה בהערת כ״ק אדמו״ר בסה״מ תש״ח ע׳ 202,

 בענין סנדל קושר בתרים.
. לעלות למעלה: ״הגם  שא״א לקול ודבור גשמי .
 שאומרה בכוונה ורעותא דליבא, הרי נשמתו היא
 מלובשת בחומר גופני בחלקי כהות הנה״ט בשכלו
 ומדותיו הטבעיים, ובפרט בקולו ודיבור בהבל
 גשמי שמורכב מד׳ יסודות גשמיי, ואיד יעלה קול
 התפלה הגשמי, הגם שיוצא מנקודת לבבו למעלה
 באלקים חיים להיות לריח נחוח״ - מאמרי אדה״א
 שבועות ע׳תיד. וראה באוה״ת תזריע־ב ע׳ תקכד
 ואילך במה שכתב הכתר שם טוב בשם הבעש״ט

 ענין המלאכים שמעלים התפלה.
 הדם הוא הנפש: דברים יכ, כג.

 כמ״ש בספר הכוורי במאמר שני סי׳ כו: מובא גם
 באוה״ת בראשית כרר־א דף רו, א. ובאוה״ת
 במדבר כרך־ה ע׳ א׳תרמב ״שהנשמה מתקשרת
 בנפש החיונית והנפש החיונית גם כן לא תתחבר
 בגוף כי אם על ידי רוח חם טבעי והוא המתקשר
 בלב שמשם יוצא רוח חם טבעי כהקשר הלהב

 בראש הפתילה כר״ ע״ש.
 שוב אשוב אליך: בראשית יה, י.

 להעיר שבסוה׳׳מ להצ״צ בז, א ובמאמרי אדה׳׳א
 שבועות ע׳ תס מביא גם הפסוק ראה נשאתי פניך
. את בנך יחידד ממני, וכ״ה . דעתי  כו׳ וכן עתה י

 במאמרי אדה״ז פרשיות־א ע׳ קט.

 תרכ״ו ע׳ סג. ראה אוה״ת סידור ע׳ יא ע״ש
 ובסה״מ תרכ״ז ע׳ מז. םה״מ תר״ל ע׳ קיח ואילך.

 סה״מ תרל״ה־א ע׳ קע.
 ובזח״א פ׳ חיי שרה דקכ״ג ובפי תרומה דקל״ח ע״א:
 דשם פי׳ שזהו דוגמת חיות הנושאות את הכסא. -
 אוה״ת בשלח ע׳ תקו. וראה סידור עם דא״ח
 לאדה״א דף קפו, א. ובבאה״ז לאדה״א דף יג, ב.

 לשון הזהר נעתק באוה״ת מטות ע׳ א׳רםט, ע״ש.
 שעורה הוא מאכל בהמה: פסחים ג, ב.

 בד״ה ראו כי ה׳ נתן לכם השבת: לקו״ת פ׳ בשלח א,
 א.

 נק׳ המלאכים עומדים: זכרי׳ ג, ז.
 וסביביו נשערה מאד: תהלים נ, ג.
 וגבורתך ידברו: תהלים קמה, יא.

 ושער רישי׳: דניאל ז, ט.
 וח השער: תהלים קיח, כ.

. ע״פ אני: לקמן מז, א. ועיין באוה״ת  בפ׳ שלח .
 תקרא אמור ע׳ קעד.

 מ״ט שערי בינה: ר״ה כא, ב.
 והניף הכהן את העומר: ויקרא כג, יא.

 ובאתדל־ת אתעדל״ע: זח״ב קלה, ב.
 ומקטיר הקומץ: מנחות סז, ב.

 באש של מעי: ראה עירובין סג, א.
 העומר בא מתרומת הלשכה: שקלים רפ״ד.

 נשמות עלה במחשבה: ראה ב״ר א, ה.
 אדם ובהמה תושיע הי: תהלים לו, ז.

 י,ג
 כמארו״ל בפסח על התבואה: ר״ה פ״א, מ״ב.

 ועיין בוחיא ויחי דרכ״ו ע״ב: ״תבואת ה׳ כתיב רמיז
 לה׳ אחרונה דשם״ - אוה״ת אמור ע׳ קסג. וראה
 גם ביאה״ז להצ״צ־א ע׳ שפא. ע׳ שפג״ ר״ל ה׳
 אחרונה דשם שהיא קדמאה מלמטה למעלה״.

 וראה גם ביהל אור ע׳ רעא.
. שעו״ד: נמצא מפרש ג״כ קציר  ראשית קצירכם .
 מה שנמשך האור בגילוי בהשגת הנפש, וכ״מ
 בגמרא ספ״ד דסוכה דקצירה זהו השכר הנמשך -
 אוה׳׳ת ויקרא־א ע׳ קנח. וראה שם בכרר־ב ע׳

 תקפח.
 כל חד לפום שיעורא דילי׳: זח״א קג, ב.

 במאו״א א׳ ק׳ סל״ב: ״קצירה נקי לידת המל׳ את
 הנשמות כי הזריעה היא הורתן והקצירה לידתך -
 אוה״ת ויקרא־א ע׳ קנח. וראה שם ע׳ קצה. שם

 כרך־ב ע׳ תקפח.
 בד״ה והי׳ מספר בנ״י: לעיל ה, ד .

 עה״ד חטה היתה שאין התינוק: ברכות מ, א.
 נכספה וגם כלתה: תהלים פד, ג.

 מענין—בד״ה להבין מ״ש בהגדה: לעיל צו יב, ב.
 שעל כל דבור פרחה נשמתן: שבת פח, ב.

 כי הנה מצרים למעלה: ראה לקו״ש חי״ח ע׳ 428.
 למסור נפשו באחד: ראה שו״ת הרשב״א ח״ה, נה.

 ב״ח טור או״ח רסס״א. פע״ח ש׳ הק״ש פי״ב.
 דלית מחשבת תפיסא בי׳: ת״ז בהקדמה (פתח אלי׳

 ואמר).
 אנכי ה״א: שמות כ, ב.

 הודו על ארץ ושמים: תהלים קמח, יג.
 מעלת ומדריגת בע״ת: ראה ברכות לד, ב.

 רואים את הנשמע: מכילתא יתרו רפ״ט.
 הלשון במכילתא היא: רואין ושומעין הנראה.
 משמע ש״רואיך קאי רק על הנשמע, ו״שומעין״
 רק על הנראה וכן מוכח בלקו״ת במדבר י, ג.
 סה״מ - תרכ״ט ע׳ קצח. ד״ה שלח תער״ב. ועוד.
 (אבל בלקו״ת האזינו(עז, ג) משמע(וכ״ה בד״ה וכל
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 ויחי דרס׳׳א סע־׳א: ״שבעה עינין עילאין לקביל הא
 דכתיב לד ה׳ הגדולה״ - אוה״ת שם.

 ח״ב פ׳ בא מ״ב סע״ב: ״בענין והכהו לשבעה נחלים
 וקרא לון גדולה וגבורה תפארת כו׳ וקרא גרמי׳

ל בגדולה״ - אוה״ת בראשיתי* דף •צב, א.  גדו
ת אמו, .תחת אמו ח  צ״ב אי: ״ע״פ והי׳ שבעת ימים ת
 אתעטרו שבעת ימים דכתיב לך ה׳ הגדולה
 והגבורה . . וכמ״ש במק״מ פ׳ אמור שם לך ה׳
 היינו בינה והוא עניו וגולה על ראשה״, - אוה״ת
 נ״ך־א ע׳ תשטו. וראה גם באוה״ת בראשיתיא דף

, א.  צב, ב. ובכרר־ו דף תתרלג
 נשא קל״ו ב׳: ״כתיב הכא גבורות וכתיב התם לך ה׳
 הגדולה והגבורה אלא הכי תאנא כד אתחברן
 כולהו גבוראן כחדא אתקרי גבורה״, - אוה״ת

 נ״ך־א ע׳ תשטו.
 האזינו דרצ״ה סע״א: ״דשירותא דדיקנא מחסד
 עילאה דכתיב לד ה׳ הגדולה כו׳״, - אוה׳״ת נ״ך-א

 ע׳ תשטו.
 דבר מלך שלטון: קהלת ח, ד.

 בי־ה ה׳ צור עולמים: ישעי׳ כו, ד.
 ביו״ד נברא עוה״ב: מנחות כט, ב.

 כי כל בשמים ובארץ: דה״א כט, יא.
 ברבות ר״פ תרומה: ״פ׳ ל״ג כל מה שיש בשמים יש

 בארץ כו׳״, - אוה״ת נ״ך־א ע׳ תשטו.
 זח״ב משפטים קט״ז אי: ״הה״ד כי כל בשמים כו׳״, -

 אוה״ת נ״ך־א ע׳ תשטו.
 נשא קמ״ח א׳: ״וה׳ ברך את אברהם בכל כדכתיב כי

 כל בשמים״, - אוה״ת נ״ך־א ע׳ תשטו.
 פנחס דרנ״ז סע״א: ״תפלת כל פה לית כל אלא צדיק
 דכתיב כי כל בשמים כוי״, - אוה״ת נ״ך־א ע׳

 תשטו.
 בזח״ג תזריע דמ״ז בי: נתבאר באוה״ת ויקרא־א ע׳

 רנח ואילך. ביאה״ז להצ״צ־ב ע׳ תתעז ואילך.
 בראשית נמי מאמר הוא: ר״ה לב, א. מגילה כא, א.

 ראה לקר׳ש ח״י ע׳ ז.
 ה׳ בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.

 באג״ה ע״פ ארץ אשר עיני הי: סי׳ יד(קכ, א).
, ב).  וע״פ ויעש דוד שס: סי׳ ה(קו

 יג,א
 ואמרו רז״ל בראשית נמי מאמר: ראה גם לקמן פ׳
 האזינו עב, ג. אוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתעח. אוה״ת פ׳

 ואתחנן ע׳ תיד.
. יהי רקיע: בראשית א, ג־ו. . ר ו  יהי א

ת אליי). ת פ ) ה מ ד ק ה  חכים ולא בחכמה ידיעא: ת״ז ב
 כולם בחכ׳ עשית: תהלים קד, כד.

 סוף מעשה במחי תחלה: פיוט לכה דודי.
 ב והנה כדי: בגוכתי׳׳ק 1102: ״ב (והנה כדי״ והסוף
 מוסגר ״שהוא יקר ביותר וכמ״ש במ״א}״. קטע זה
ספת כ״ק הצ״צ, שהרי בהנחת המאמר  הוא הו

 הנמצא בבול הנ״ל בכת״י מעתיק ליתא.
 ותי ״וכמ״ש במ״א״ בדפוס ראשון הוא באותיות

 רגילות.
(ח, ד). וש״נ. [כ]. ראה ן  במקום גדולתו: לק׳ בואתחנ

 לעיל יב, ד.
 בראשית בשביל התורה: רש״י בראשית א, א. וראה

. לקח טוב שם.  ב״ר בתחלתו
 שהקנין מורה על דבר שהוא יקר ביותר (וכמ״ש
ץ א׳ נתבאר בארוכה  במ״א: בענין שהתורה קנ
 באוה״ת שבועות ע׳ קעד ואילך. וראה גם באוה״ת

 יתרו ע׳ תתעד ואילך.
. (ולכן: ראה אוה״ת בראשית־ג תקפז,  והנה המצות .

 ב.

 השבועות ע׳ תקעד. בד״ה בשעה שהקדימו תשכ״ט
 (סה״מ מלוקט־ד ע׳ רעה) הערה 39 מעיר
 שהדרושים שבלקו״ת פרשת במדבר, הדרוש
 הראשון הוא בשעה שהקדימו ישראל נעשה
 לנשמע [וגם הדרוש ״עניו שניתנה התורה על הר
 סיני״(טו, סע״ב ואילך) מדובר בעניו הביטול וכו׳
 דהאדם] לאח״ז בא הדרוש ״וידבר אלקים גו׳״,
 ולאח״ז ואהי׳ אצלו אמון גו׳ שקאי על תורה״. ע״ש.
 קיים אאע״ה את כל התורה: יומא כח, ב. קידושיו פב,

 א. ויק״ר ב, י.
 וישמור משמרתי: בראשית כו, ה.

 למען אשר יצוה: שם יה, יט.
 היתה התורה ירושה להם מאבותיהם: ראה יומא כח,

 ב.
 ירידת ה׳ על ה״ס בקולות וברקים: שמות יט, טז.

 על כל דיבור ודיבור: שבת פח, ב. וראה זח״ב פג, א.
 לא תרצח ולא תנאף: שמות כ, יג.
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 כי ישאלך בנך מחר: דברים ו, כ.
. בן חכם מהו אומר מה  כמ״ש בירושלמי: ״תני ר״ח .
 העדות בו׳ אף אתה אמור לו בחוזק יד כו׳ וצ״ל
 שפסוק זה נאמר ס״פ בא י״ג י״ד בתשובה לבן
 טיפש, וי״ל משום שכאן ג״כ נזכר ויוציאנו ה׳
 ממצרים ביד חזקה״ - אוה״ת ואתחנן ע׳ שצט ע״ש

 בארוכה.
 כי הנה כלל כל המצות: ראה אוה״ת ואתחנן ע׳ ת.

 ויקרא־ג תשנ״ח.
 וא״כ למה זה ירדה: ראה לעיל פ׳ אחרי כה, ג.

 ובארוכה באוה״ת ואתחנן ע׳ ת.
. כדי ליראה את הי: באוה״ת במדבר . ו נ  וע״ז תירץ ל
ל  ע׳ קנז מפרש יותר בארוכה דאין זה תירוץ כל
 ״דאטו כשהנשמה היתה למעלה לא הי׳ לה יראה
 אדרבה כשהיא בלא גוף ודאי יש לה יראה יותר

 גדולה״ ע״ש.
 גדול ה׳ ומהולל מאד: תהלים מח, ב.

 אימתי נקרא גדול כשהוא בעיר אלקינו: וח״ב רלה, א.
 זח״ג ה, א. ז״ח תשא(מד, רע״א). חקת(נא, ד).

 אתה עשית את השמים: נחמי׳ ט, ו.

 יב,ד
 היש מספר לגדודיו: איוב כה, ג.

 בס״י שתי אבנים: פ״ד, מט״ו.
 בד״ה אלה פקודי המשכן: לעיל פ׳ פקודי ד, א.

 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.
 במקום שאתה מוצא גדולתו: מגילה לא, א. וראה
 הערת כ״ק אדמו״ר בס׳ המאמרים ה׳ש״ת, ע׳ 40.
 בלקוטי הגהות לתניא פ״ד. לקמן יג, א. וראה
 באוה״ת בראשית־א דף צד, א שמציין לזה
 לראשית חכמה שער הענוד, פ״א. ליקוט פי׳

 לתניא פ״ד.
 כי נשגב שמו לבדו: תהלים קמח, יג.

 לגדולתו אין חקר: שם קמה, ג.
 ואינה עולה בשם כלל: ראה באוה״ת וירא צב, א מה

 שהקשה ע״ז.
 ברבות ר״פ ואלה המשפטים: ״הגדולה שלי והחוסן
 שלי וכן דוד אומר לך ה׳ הגדולה״ - יהל אור ע׳

 שצ.
 וכפ׳ במדבר פרשה אי: ״כשם שיש לי תלוי ראש על
ד ה׳ הגדולה כו׳״ - אוה״ת  כל באי עולם שנאמר ל

 בראשית־א דף כב, ב. יהל אור ע׳ שצ,
ך ה׳  זח״א בראשית דל״א סע״ב: ״ארזי לבנון ל

 הגדולה כוי״ - אוה״ת נ׳׳ך־א ע׳ תשיד,

 עשה את השמים ואת הארץ: שמות כ, יא.
 אתא בוקר: ישעי׳ כא, יב. וראה סה״מ תקס״ג ע׳

 שיא. אוה״ת בשלח ס״ע שצא.
 ויאמר אלקים יהי אור: בראשית א, ג.

 ונהר יוצא מעדן: שם ב, י.
 שבכל — כוי: שם יש כאן קיצור משנית. [כ].

 אנכי מי שאנכי: ראה הנסמן במאמרי אדה״ז -
 פרשיות לע׳ רט.

 בחי׳ חיצוניות בלבד: יש כאן תוס׳ מרובה בהנ״ל. [כ],
 [ראה אוה״ת שבועות ע׳ ריב].

 כי לא על הלחם לבדו: דברים ח, ג.
. ועל דמות הכסא: יחזקאל א, כו. .  כמראה אבן

 ונוגה לו סביב: שם א, ד.
 בלע שהוא הראשון לז׳ מלכין: בראשית לו, לב.

. דעת: ע״ח שער דרושי הנקודות פ״ד.  בלע.
 בביאור ע״פ כה תברכו: לקמן פ׳ נשא כח, א.

 יא,ד
 מצרים נקי בינה ובינה בגרון שהוא מיצר: ראה פע׳׳ח
 שער חג המצות פ״א דשם מבאר שהגרון נק׳

 מצרים.
 הקול שמעורר הכוונה: ראה טושו״ע אריח סי׳ סא, ד.

 ובפ׳ וארא ע״פ לכן אמור: תו״א נז, ג.
 בביאור ע״פ על כן יאמרו המושלים: לקמן סז, א.

- יאר ה׳ פניו: במדבר ו, כה.
 שאומרים כ״ד ספרים: שו״ע או״ח סתצ״ד. הק יעקב

 שפ.
 תרי״ג ארחין: וח״ג קכט, א. קלו, א.

 חמץ תאפינה: ויקרא כג, יז.
 לית שמאלא בהאי עחיקא: זח״ג קכט, א.

 חירות ממה״מ: שמ״ר רפל״ב. וש״נ.
 בואו ונחזיק טובה: ע״ז ה, א.

. מעוררין שמחה למעי: ראה . ה ד ו ב ע  מחמת שמחת ה
 זח״ג קפד, ב.

 צהבו פניו של רבי: חולין ז, ב.
 בד״ה צאינה וראינה: לקו״ת שה״ש כו, ב.

 ומלאה הארץ דעה: ישעי׳ יא, ט,

 יב,א
דפס ג״כ באוה״ת אמור־ג ע׳  מעט תוס׳ ביאור: נ
ספת הגהות וקיצורים באוה״ת  תתעג. עם תו

 במדבר ע׳ ריב.
 והייוו דוקא ע״י שכבר נעשה שלימות ההמשכה במ״ט:

 ראה בפה״מ - מלוקט כרך־ג ע׳ קטו הערה 17.
 בי שער החמישים דבינה הוא הממוצע בין חכמה
 לבינה: ראה בארוכה באוה״ת ואתחנן ע׳ שכ ב׳
 שיטות בשער הנו״ן, וכאן כתב אדה״ז שלא כדברי

 הב׳ דיעותע״ש,
 ״ כמ״ש בגמרא: ר״ה כא, ב.

 וביאר וה המגיד: ראה גם סה״מ תקפ״ה ח״א ע׳ קפד.
 אוה״ת יהל אור ע׳ הב. וראה לקו״ש חי״ד ע׳ 451.

 וגדולים צדיקים במיתתם: חולין ז, ב.
 ולא ידע איש את קבורתו: דברים לד, ו. ראה אוה״ת

 שמות ע׳ טז. תצא ע׳ תתקיט.
 בזהר פ׳ יתרו גדפ״ט ע״א): ראה גם אוה״ת שמות ע׳

 טז.
ג  יב,

דפס בםה״מ  בשעה שהקדימו: הנחת כ״ק אדהאמ״צ נ
 תקס״ב ח״א ע׳ רד. הנחת הר״מ בן אדה״ז שם ח״ב
 ע׳ תמה. וראשי פרקים מהמאמר (מכ״ק אדה״א)
 שם בח״ב ע׳ תקפא. ובשינויים ותוס׳ הגהות
 באוה״ת במדבר ע׳ קנו. וראה גם אוה״ת במדבר

 כרך ה׳ ע׳ א׳תקסב.
 מאמר זה באריכות מכ״ק אדה״א - במאמרי חג



 מראי במדבר מקומות נד

 יג,ד
 וימררו את חייהם: שמות א, יד.

 ותעל שועתם: שמות ב, כג.
 שום תשים עליך מלך: דברים יז, טו.
 לשמוע בקולו ולדבקה בו: שם ל, כ.

 לשמוע בקול דברו: תחלים קג, כ.
 וראו כל בשר: ישעי׳ מ, ה.

 ולא יכנף עוד מוריך: ישעי׳ ל, כ. ראה פי׳ הפסוק
 בתו׳׳א כח, ד. ובאוה״ת פ׳ שלח ע׳ תקפט.
 סד״ה והניף ידו על הנהר: לעיל פ׳ צו יח, א.

 מלכותך מלכות כ״ע: תהלים קמה, יג.
 א״ת בויך אלא בוניך: ברכות סד, א. וש״נ.

 בחומר דא ק״ו: זח׳׳ג רע׳ימ קנג, א. רכט, ב. וראה
 תו״א ד׳׳ה ואלה שמות. אוה״ת שם.

 למסור נפשו באחד: ראה שו״ת הרשב״א ח״ה סנ״ה.

 ב״ח טור או״ח ר״ס ס״א. פע״ח ש׳ הק״ש פי״ב.
 וראה אוה״ת תרומה ע׳ א׳שםז: ״כדמשמע בעובדא
 דרע״ק שהי׳ מאריך באחד שיצאה נשמתו באחד.
 וגם מהא דעיקר הכוונה בפסוק ראשון כמו ר״י
 הנשיא כו׳ משמע דעיקר מס״נ הוא באמרו אחד,
 ומצות בכל נפשך מלתא באפי׳ נפשי׳ הוא״ ע״ש.
 וראה אוה״ת דברים־ו ע׳ ב׳רמט דמם״נ באחד

 דק״ש היינו במהות ועצמות אוא״ס דוקא.

 ביטול הרצון מפני רצונו: ראה אבות ב, ד.
 קדש עצמך במותר לך: יבמות כ, א.

 חובה עלינו מצות התפלה: ראה שו״ע או״ח רספ״ט.
 וראה לקמן בפ׳ בלק ד״ה לא הביט(ע, ג).

 אא״כ מי שתורתו אומנתו: שבת יא, א.
 דנשמחי• אחידא בי׳ להיטא ביי: זח״ג רצב, א.

 במקום שבע״ת עומדים: ברכות לד, ב. וראה הערת
 כ״ק אדמו״ר בס׳ המאמרים ה׳תש״ט, ע׳ 183.

 דמשכין בחילא יתיר: זח״א קכט, ב.
 יפה שעה אחת בתשובה: אבות ד, יז.

 שנהנין מויו השכינה: ברכות יז, א.
 ע״י דאתכפיא סט״א: ראה זח״ב קכח, ב.

 יהא
 החשך יכסה ארץ: ישעי׳ ס, ב.
 כי עין בעין יראו: ישעי׳ נב, ח.

 במדרש פ׳ ויקרא ר״פ אי: ראה לקמן סעי׳ ה. וראה
 אוה״ת ויקרא־א ע׳ רלב ואילך. יהל אור ע׳ שפו.

 ס״פ הי: ״נק׳ גבורים שנאמר מה תתהלל ברעה
 הגבור וישראל נק׳ גבורים שנאמר גבורי כח עושי

 דברו״, - יהל אור ע׳ שפו.
 בד״ה ביום השמיוי שלח: לקמן שמע״צ פו, ב.

 אם יוספים אנחנו: דברים ה, כב,
 חכמה כ״ח מ״ה: ת״ז בהקדמה.

 ונחנו מה: שמות טז, ז.
 נפשי יצאה בדברו: שה״ש ה, ו.

 שרק משה יוכל לשמוע: ראה לקו״ש־כח ע׳ 13 הערה
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 שאו ידיכם קדש: תהלים קלד, ב.
 בד״ה צאינה וראינה: לקו״ש שה״ש כא, ב ואילך.

 וראה באוה״ת ואתחנן ע׳ פט.
 ועתה יגדל נא: במדבר יד, יז.

 יד,ב
 העונה אישר״מ: שבת קיט, ב.

 שיעקב נתן לדוד כ״ח שנה משלו: זח״א קםח סע״א.
לה אוה״ת אי  נתבאר בדרך מצותיך קח, ב ו

 בראשית־ב דף שנג, ב.
 בד״ה ונקדשתי: לעיל פ׳ אמור לא, א ואילך.

 והחיות נושאות את הכסא: בחיי תרומה כה, י בשם
 פדר״א. וראה פדר״א םפ״ד, שמ״ר ספכ״ג.

 אל תקרא חרות אלא חירות: אבות פ״ו מ״ב.
 פ״ה דעירובין דנ״ד סע״א: מובא ונתבאר באוה״ת כי

 תשא ע׳ ב׳כב ואילך.
 ובפיו דאבות: משנה ב. וראה באוה״ת שם.

 נשא פ״י: ״גבי שמלכך בן חורין״, - אוה״ת כי תשא
 ע׳ ב׳כא.

 משפטים קי״ד א. תצוה קפ״ג א׳: נעתקו באוה״ת כי
 תשא ע׳ ב׳כא.

 ח״א בראשית דל״ו סע״ב: ״בפי׳ לא ידון רוחי״, -
 אוה״ת כי תשא ע׳ א׳כג.

 חיי שרה קל״א בי: ״ע״פ גל עיני ואביטה נפלאות
 מתורתך עד ובג״כ קוב״ה כד יהיב אורייתא מה
 כתיב בה חרות על הלוחות״, - אוה״ת כי תשא ע׳

 ב׳כג.
 ויקרא ד״ו ע״ב: ״בפי׳ חירות על הלוחות לפי שניתנו
 ע״י קול השופר הנמשך מהבינה מקום החירות״, -

 אוה״ת כי תשא ע׳ ב׳כג.
 מעט מעט אגרשנו: שמות כג, ל.

 וישמור משמרתי: בראשית כו, ה.
 משמרת מצותי: יהושע כב, ג.

 עקב אשר שמע: בראשית כו, ה.
 שופך דם האדם באדם: בראשית ט, ו. וראה גם סה״מ

 עטר״ת ע׳ תקנט.
 זה לעו״ז עשה אלקים: קהלת ז, יד.

 ישראל עלו במחשבה: ב״ר א, ה.
, א. [ג!. וש״נ. [כ]. פג  ועל״ק מטות(

 ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז.
 יתמו חטאים מן הארץ: תהלים קד, לה.

 עץ חיים למחזיקים בה: משלי ג, יה.
. שבעל פה: ע״ל צו(יז, ד). [כ]. . ב ת כ ב  תורה ש

 באגה״ק ד״ה בר״מ: (קכד, ב). [כ].
 ויתפרדו כל פועלי און: תהלים צב, י.

 כהמס דונג מפני אש: שם סח, ג.
 שיעביר רוח הטומאה: זכרי׳ יג, ב.
 ביום ההוא יהי׳ ה׳ אחד: שם יד, ט.

 למהוי אחד באחד: זח״ב קלה, א.
 יראה כל וכורך: שמות כג, יז.

 רפ״ק דחגיגה: ב, א. וש״נ.
 כי עין בעין יראו: ישעי׳ נב, ח.

 םד״ה כי תשמע בקול: לקמן פ׳ ראה כג, ג.
 כי עונותיכם מבדילים: שם נט, ב. [שם אי׳ כי ״אם״ -

 [כ]. [״היו״ מבדילים].
 ונהר יחרב ויבש: איוב יד, יא.

 יחרב בבית ראשון ויבש בב״ש: זח״א כו, א.
ד, א). ובת״ז(תי״א)(תכ״א - נח, י  ת״ז בהקדמה(
, סע״ב - מז״ח [תז״ח  א)(תכ״ב - סז, א), ושם(קסו
! ל׳ אחר, - קח, א], ושם (קסט, ב [תז״ח קו, ב
 ודר׳ק. ועל״ק לשמע״צ(צב, ג). וש״נ. ובזח״א(ו, ב.

 כה, א. כו, א. רנג, א). [כ].
 ראה אוה״ת נ״ך־ב ע׳ א׳נב.

 שאפילו בבחי׳ בית ראשון בחי׳ בראשית נמי מאמר
 הוא בחי׳ חכמה: ״ומ״ש דבית ראשון הוא חכמה
 צ״ע בזהר שמות ד״ט ע״ב פי׳ שהוא בינה״, -

 אוה״ת שה״ש־א ע׳ קל.
 הוא בחי׳ חכמה: ראה אוה״ת ואתחנן ע׳ תכז.

 ודכ״ו ע״א: ״דבית ראשון שכינתא עילאה בינה ובית
 שני שכינתא תתאה שהיא מ׳״, - אוה״ת בראשית־ג

 דף תקלו, ב.
 ובפי שמות ד״ט ע״ב: ״דבית ראשון הוא בינה ובית
 שני הוא מל׳ . . ובית ראשון עילאה קדישא לא
 נביע נביעו דמים חיים דהא מקורא דילה אסתלק

 כו׳״, - אוה״ת בראשית־ג דף תקלו, ב.

. אבריו דמלכא: ראה ת״ז ת״ל. תניא . ! י ד ו ק  שרמ״ח פ
 פ״ד ובליקוט פירושים שם.

.p] .על״ק נצבים(נד, א) וש״נ 
. אל ראשי המטות: לקמן פא, ב. . ר ב ד י  בד״ה ו

 הדם היא תנפשו דברים יב, כג.
 ואת התו׳ אדם: במדבר יט, יד.

 א׳ ד״ם: של״ה בהקדמת בית ישראל בית דוד(כא, א).
 וראה ספר הערכים־חב״ד כרך־א טור קנ ושם

 נסמן.
 מובא באוה״ת ויקרא־א ע׳ יה ומפרש ״ותוכן הפי׳
 שם שהמצות נק׳ רמ״ח אברין דמלכא והתורה
 נאמר בה זאת התורה אדם א׳ דם שהוא חיות כל
 האברים, ועיין בלקו״ת בשה״ש ד״ה לסוסתי ברכבי
 פרעה הראשון [יא, ג] שזהו ענין אורות וכלים, וכן
 פי׳ בלקו״ת פ׳ מסעי בד״ה הנה גבי המסעות ושם

 ספ״ב שהתורה היא בחי׳ אורות״ ע״ש.
 כל העוסק בתורת עולה: מנחות קי, א. ראה בהנסמן

 לקמן פ׳ חקת נז, א.
 ואת התו׳ לעולה: ויקרא ז, לז.

 ובכל מקום מוקטר: מלאכי א, יא.
 אלו ת״ח: מנחות קי, א.

 בכל מקום ובכל זמן: נתבאר באוה״ת שבועות ע׳ קנט
 ושם מציין לשו״ע אדה״ז או״ת סי׳ א׳ סק״ט

 במהדורא בתרא.

 יג,ב
 לכל ומן ועת לכל חפץ: קהלת ג, א.

 ז׳ על ז׳ טפחים: שו״ע או״ח סתרל״ד.
 ולא תהי׳ סככה מדבר המקבל טומאה: סוכה פ״א,

 מ״ד.
 על דמות הכסא: יחזקאל א, כו.

 כמו בעל הבית לעסק המצוות: נתבאר בד״ה ביום
 השמיני־תשמ״ו(סה״מ מלוקט־ד ע׳ קיג) הערה 38.

 בחי׳ אדמה לעליון: עשרה מאמרות מאמר אם ב״ח
 ח״ב פל״ג. של״ה תושב״כ דרוש צאן יוסף דף שא,
 ב. וראה בהנסמן במאמרי אדה״א במדבר כרך־ג ע׳

 א׳קמ. ועוד.
 הנה מקום אתי: שמות לג, כא.

 וכל חפצים לא ישוו בה: משלי ח, יא.
 אפי׳ חפצי שמים: מועד קטן ט, ב.

. סה״א הובא שם בר״ש. [כ]. . ה א פ  ירוש׳ ד
. יכפר): בדפוס ראשון באותיות . י ר ח  (ועמ״ש ע״פ א
 רגילות, ובלי סוגריים, וכ״ה בגוכתי״ק, והמוסגר
 מתחיל: ״(ולכן ארז״ל״ ומסיים אחר הקיצור ״לא

 ישוו בה)״.
 כל מה שלמעלה נק׳ בחי׳ יש: ראה סידור מד, ב.

 ויצוונו ה׳ לעשות: דברים ו, כד. [כ].
 יראו את ה׳ קדושיו: תהלים לד, י.

 ייראו מח׳ כל הארץ: שם לג, ח.
 להנחיל אוהבי יש: משלי ח, כא.

 קמי׳ כולא כלא חשיב: זח״א יא, ב.
 וראו כל בשר יחדיו: ישעי׳ מ, ה.
 ובאו במערות צורים: שם ב, יט.

. יראו את: ראה קונטרס העבודה . ׳ ה . מ  ההפרש .

 ס״ג ע׳ כ ושם העיר כ״ק אדמו״ר לד״ה אר״י לא
 ברא תרצ״ד (בקונטרס כד) ד״ה אמר רבה כו׳ כל

 אדם תש״ב(בם׳ המאמרים - אידיש).
 את הטפל לשם הי: ראה עד״ז ברכות לו, ב. ב״ק מא,

 ב.
 אם אין חכמה אין יראה: אבות ג, יז.

 יג,ג
 שפסקה ווהמתן: שבת קמו, א. וראה זח״א סג, ב.

 זח״ג יד, ב. צג, ב.
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 טו,ג
 ולא תחללו: ויקרא כב, לב.

 בביאור ע״פ ולא תשבית מלח: לעיל פ׳ ויקרא ד, ג
 ואילך.

 ונפשי כעפר לכל תהיי: תפלת אלקי נצור. ברכות יז,
 א.

 ולכן ניתנה על הר סיני דמכיך שהוא עניו השפלות
 שאינו מגבי׳ א״ע: ראה באוה״ת מג״א(תש״נ) ע׳ נה
 שמציין לכאן ומוסיף ״ולכן נדת ניתנה על ה״ס הר
 התנשאות ומ״מ הר קטן ע״ד שמינית שבשמינית״.

 ויגבה לבו בדרכי ה׳: דה״ב ת, ו.
 בד״ה יביאו לבוש מלי: תו״א צא, ב. וראה בפירוש

 המילות לאדה״א פרק קמז.
 ובד״ה החלצו: לקמן פ׳ מטות פו, ג.

 ויספו ענוים בה׳ שמחה: ישעי׳ כט, יט.
 דשמחה והגבהה זו נמשך מן הענוה והשפלות . .
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 והגבהה.
 נבזה בעיניו נמאס: תהלים טו, ד.
 סיני שירדה שנאה: שבת פט, א.

 לעולם ירגיז אדם: ברכות ה, רע״א.
ו האמצעי נדפס ר מ ו  וידבר אנכי: הנחת כ׳׳ק א
 בסה״מ תקס״ח־א ע׳ רכד. הגהות באוה״ת שבועות
 ע׳ ריט, הוספה שם ע׳ רכא. א׳תלד. חלק מהמאמר
 נמצא במים רבים תרל״ו פ׳ קפג־ה. תרל״ו ח״ב ע׳
 תקח ואילך. וראה ד״ה וידבר יום ב׳ דחג השבועות

 תשכ״ב.
 וידבר אלקים את: שמות כ, א.

 מהו את כל הדברים האלה: ראה גם תו״א סז, ב.
: ה ל ג נ ה  מלת האלה הוא הוראה על דכר הנראה ו
 בד״ה וידבר אלקים תשמ״ב (מהנחה בלתי מוגה)
 מוסיף שאף לפי פשוטו של מקרא גם אם לא הי׳
 נאמר תי׳ ״האלה״ גם אז הי׳ מובן לאיזה דברים

 הכוונה.
 וישמע את הקול: במדבר ז, פט.

 משה לבדו שמע: ראה יומא ד, ב.
. בחי־ אתגלייא: מובא באוה״ת דברים . ה ר ו  משנה ת

 ע׳ ג.
 ההפרש בין ד׳ ספרים הראשונים ומשנה תורה:
 ראה לקמן שה״ש כ, ג. אוה״ת ויקרא־ג ע׳ תתמ,

 ובכ״מ.
 בגמרא פ״ק דחגיגה דף ג׳ ע״ב: נעתק באוה״ת יתרו
 ע׳ תתצ ושם מביא גם מ״ש מהרש״א שם ״רועה
 אחד ע״ד האלקים הרועה אותי רועה ישראל
 האזינה כר, פרנס אחד זה משה כו׳ ומרבה לי׳
 מכל הדברים אלה דכולן מפי הגבורה נאמרו שהי׳

 הדיבור מתחלק לכמה קולות כוי״.
 ברבות כי תשא ר״פ מ״ז: נעתק באוה״ת יתרו ע׳

 תתצב.
 יתרו ס״פ כ״ח: נעתק באוה׳׳ת יתרו ע׳ תתצכ ״וידבר
. האלה לאמר שהוא עושה הכל בבת אחת מ . 
׳ וכולן אמת בבת  דבור זכור את יום השבת מ

 אחת״.
 מפי הגבורה שמענום: עי׳ מכות כד, א.

 ברעש בקולות וברקים: ראה שמות יט, יח־יט.
 לא תרצח לא תנאף: שם כ, יג.

 טו,ד
 הוא המדע והוא היודע: רמב״ם הל׳ יסודה״ת ב, י.

 ראה תניא פרק ב.
 עד שיהי׳ נקרא אלקיך: ראה לקדש־ג ע׳ 800 ואילך.

 ז׳ שבועות תספר לד: דברים טז, ט.

 היא הולד׳ ולד גמור דבר חדש לגמרי״, - פה״מ
 תקס״ב־ב ע׳ תנא.

 גבי ירדן שנוטל מזה: ועל״ק בפ׳ מסעי(צד, א). וש״נ.
 [כ].

 המבואר במ״א בענין גביע הכסף: ראה סה״מ תקס״ב־
 ב ע׳ שלו. אוה״ת בראשית־ו דף תתשג, ב ואילך.
 ובכרך־ב דף שמא, א ואילך. ובארוכה במאמרי
 אדה״א בראשית ע׳ רעט ואילך. וראה שם ע׳ רצז

 ואילך.
 בםה׳׳מ תקס״ב־ב ע׳ תנא מבאר שעניז הגניבה שלא
 ידע מימין מזה, ועי״ז רצה להעלותו אליו כוי.
 וזהו עניו הגניבה באלקות, וזהו האזהרה שלא

 ימשיכו לחיצוני׳ ה״ו ע״ש.
 במקום שבעלי תשובה עומדין: ברכות לד, ב.

 טמירא דכל טמירין: זח״ב פט, א.
 קול ה׳ בכח: תהלים כט, ד.

 חרות על הלוחות: שמות לב, טז.
 מי גילה לבני: שבת פה, א.

 נקודה בהיכלא: ש״נ [לקמן ראה יח, ב. - כ].
 חו״ב תרין ריעין: ראה זח״ג ד, א.

 וג״ז נ׳ שם [לקמן פ׳ ראה יח, ב]. [כ].
 טו,א

 כי קרוב אליך הדבר: דברים ל, יד.
 לעשות ולתקן: כ״ר יא, ו, ברש״י שם.

 ופי׳ מי גילה לבני: ראה םה״מ תרל״ה־א ע׳ רכו.
. וכ״ה בגמרא: נעתק באוה״ת  ברבות ס״פ תבוא .
 ואתחנן ע׳ קצו, ושם כל הענק בקיצור, וכנראה

 שנעתק משם. וראה לקמן ״הבחיי כאן״.
 הכל בידי שמים חוץ מי״ש: ברכות לג, ב. זח״א נט, א.

 ראה גם בסה״מ תרל״ה־ב ע׳ שז.
 הבחיי כאן: מכאן נראה שהמקור לקטע זה הוא
 באוה״ת ואתחנן הנ״ל ואח״כ הרחיב והוסיף, שהרי
 הבחיי הוא בפ׳ ואתחנן, וכן ביהל אור ע׳ לה מביא
 מהבחיי פ׳ ואתחנן, ומובא גם באוה״ת בראשית־ד

 דף תשעד, ב ובאוה״ת ש״ש ע׳ א׳תצב.
 ויחד לבבנו לאהבה: ברכת ק״ש דשחרית.

 דלאו מכל אלין מדות: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳).
 מי יתן טהור מטמא: איוב יד, ד.

 גם חושך לא יחשיך ממך: תהלים קלט, יב.
נג נמסו: שם צז, ה.  הרים כדו

 כני חיי ומזונא לאו בזכותא: מדק כח, א. ראה
 בביאה״ז לצ״צ־א ע׳ מט מציין לכמה ספרים.

 כ״א במולא תליא שהוא כתר: ראה ביאה״ז להצ״צ־א
 ע׳ מד.

 כמבואר בהרמב״ם פ״ה מהלכות תשובה: ראה גם
 לעיל פ׳ אמור לח, ב. (מובא גם באוה׳׳ת נשא ע׳

 רפז).
 והרשות נתונה: אבות ג, טו.

 טו,ג
 אבל חרדה גדולה נפלה: דניאל י, ז.

 משום דמזלייהו חוי: מגילה ג, א. וש״נ.
 יש לפרש הפסוק מי יודע רוח בני האדם: ראה

 באוה״ת נ״ר־ב ע׳ א׳קיג פי׳ הפסוק.
 ברבות ס״פ האזינו: נעתק באוה״ת נ״ך־ב ע׳ א׳קיב־
 יג, ומכאן עד תי׳ ״נק׳ רוח בני האדם העולה כוי״
 נמצא שם. ומסיים ״ובזה מתורץ שהרי אח״כ נאמר
 והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה, ואיך אמר

 תחלה מי יודע, אלא דהפי׳ הוא כנ״ל״.
 לכאורה תמוה שיסתפק מרבע״ה: ראה לקמן שה״ש

 מט, ג.
 בזח״א ויחי דרמ״ה סע״א: ראה גם לקמן שה״ש מט,

 ג.

 על״ק שלח(מא, פע״ד). וש״נ. וע׳ בהעלותך(לא,
 ג). וע״ע פקודי(ח, א). [כ].

.  ועל דמות הכסא: יחזקאל א, מ
 ובפע״ח שער השבת: פ״כ סד״ה ואמנם.

 ארך אפים ורב חסד: שמות לד, ו.
. שם חדש: ראה ב״ב עה, ב. ב״ר סד, ד.  עתיד הקב״ה.

 ירושלים הוא יראה שלם: ב״ר נו, י.
 זהאלקים עשה שיראו מלפניו: קהלת ג, יד.

 תען לשוני אמרתך: תהלים קיט, קעב.
 ביאור על בשעה שהקדימו: הנחת כ״ק אדה״א
 בסה״מ תקס״ב־א ע׳ רי. והנחה אחרת שם ח״ב ע׳

 תמה. הגהות באוה״ת במדבר ע׳ קסו.
 כמיא דאשקי לאילנא: ת״ז בהק׳(פתח אלי׳).

ג , ד  י
 ושרש הה״ח הוא מחיוורתא דגלגלתא: ״מן עצם
 הגלגולת שהוא בחי׳ חיצוניות הכתר״, - סה״מ

 תקס״ב־ב ע׳ תמה.
 ובחכמה אתברירו: ראה זח״ב רנד, ב.

 ולא למעי מכ׳: סובה ב, א.
 בוצינא דקרדוניתא קו המדה: זח״א טו, א. וראה
ת נשא כז, ג. ביאוה״ז לאדהאמ״צ נז, ד. ד ק  ל

 אוה״ת שלח ע׳ תצג ואילר.
 בראשית נמי מאמר הוא: ר״ה לב, א.

 כי הדם הוא הנפש: דברים יב, כג.
 משא״כ כמיא .. שמגדלם לבד: ״כי דם מחיי׳ את
 הכלי׳, משא״כ המים שהם רק מגבילים ובדם יש
 ג״כ לחלוחי׳ שמגדיל הכלי כמו מים׳ אד הגבורות
 שבדם מחיי׳ את הכלים שממשיד מעצמיות הנפש,
 מה שאין זה במים שהוא בחי׳ קרירות והוא רק
 מגדיל ואיו בו בחי׳ גבורות להמשיך החיות אל

 הכלי״, - סה״מ תקס״ב־כ ע׳ תמט.
 ואדם אדמה לעליון: עש״מ מאמר אכ״ח ח״ב סל״ג.

 של״ה תושב״כ דרוש צאו יוסף דף שא, ב.
 ג׳ רגלים: ראה לקו״ת פינחס עו, ב. דרושים לר״ה

 נח, א.
 לושי ועשי עוגות: בראשית יה, ו,

 :רעוא דכל רעוין: זח״ג קכט, א. רפת, ב.
 רמ״ח פיקודיו רמ״ח אברים: ראה ת״ז ת״ל.

 בביאור ע״פ והי׳ מספר בנ״י: לעיל במדבר ו, ד
 ואילך.

 יצחק ל׳ צחוק: ראה רש״י בראשית יז, יט.
 ונהר יחרב ויבש יחרב בבית ראשון: ישעי׳ יט, ה.

 זח״א בו, א. ראה לעיל יג, ג במ״מ.
 כדאיתא בגטין פ׳ הנזקין: גו, ב. ראה באוה״ת פ׳
 ואתחנן ע׳ רמו, וע׳ שג. ובסה״ת תדכ״ט (הוצאת

 תש״נ) ע׳ רצ ואילר.
 מבואר בע״ח שער מ״ו: פ״ה ואילך. ראה בסה״מ
 תקם״ה ע׳ תקמה. אוה״ת משפטים ע׳ א׳רצו ואילך.
 ובטובו מחדש בכי״ת: ברכת יוצר. ראה המשך מים

- רבים־תרל״ו פל״ג.
 אז יוסיפו אור כו׳ ותהי׳ התוספת הוה מרובה על
 העיקר: בסה״מ תקס״ב־ב ע׳ תנ מביא על זה משל
 מתינוק שמלמדים אותו ומשפיעים לו שכלים
 חדשים אעפ״כ אינו נק׳ זאת התחדשות גמורה רק

 שהוציאו מההעלם לגילד ע״ש.
 ועמש״ל בביאור ע״פ שחורה אני: לקמן שה״ש ט, א.

 מתנה טובה יש לי: שבת י, ב. ״שהמתנה היא מי שלא
 הי׳ כלל בהשתלשלות אף בהעלם כלל כ״א דבר
 חדש לגמרי מן המאציל ב״ה״, - סה״מ תקם״ב־ב

. נ ת ׳  ע

 יד,ד
 שהמשכה זו באה מלמעלה מעלה אור חדש: כי עוני



 מראי במדבר מקומות נה

. מצות: ברכות פ״ב, מ״ב.  אחר שקיבל עליו עומ״ש.
 ודברת בס בשבתך בביתך: דברים ו, ז.

 וירד ה׳ על הר סיני: שמות יט, כ.
. מי גילה לבני רז זה: שבת  הקדימו נעשה לנשמע .

 פח, א.
 טז,ד

 החרם תחרימם: דברים כ, יז.
 בחכמה אתברירו: ראה זח״ב רנד, ב. וראה הערת

 כ״ק אדמר׳ר בס׳ המאמרים ה׳תש״א, ע׳ 79.

. נדבת ידך: דברים טז, י. . ת ו ע ו ב  ועשית חג ש
 חמץ תאפינה: ויקרא כג, יז.

 והיו הדברים האלה: דברים ו, ו.
 והי׳ אם שמוע תשמעו: שם יא, ג.

 יז,א
 ביאור על הדברים הנ״ל: הנחת כ״ק אדמו״ר
 האמצעי נדפס בסה׳׳מ תקם״ח ח״א ע׳ רלד. נו״א
 (ומתחיל: ועשית חג שבועות) במאמרי אדה״ז־
 פרשיות ע׳ תתה. תתט. תתטז. קיצור באוה״ת
 במדבר ע׳ רכ. ראה סה״מ תרל״ה־ב ע׳ שיב
 שמיוסד על מאמר זה. וראה גם סה״מ תרמ״ד 7

 רל ואילך.
 וירא העם וינועו: שמות כ,טו.

 דאכל בי עשרה שכינתא שריא: סנהדרין לט, א.
 וארז־׳ל: מגילה ג, א. [כ].

 וברבות בראשית ם״פ י״ד): בשינוי סדר וכ״ה בדב״ר
 ב, לז. אבל בכתבי האריז״ל ובדא״ח בסדר זה.

 ועייג״כ זח״א פא, א. רו, א. [כ].
 והחכמה מאץ תמצא: איוב כח, יב.

 אבא טמיר ונעלם: ראה ע״ח שער אר׳א פ״ב.
 להנחיל אוהבי יש: משלי ח, כא.

 דאו״א תרין ריעין: ראה זח״ג ד, א. אוה״ת נצבים ע׳
 א׳רכב.

 ועל״ק ר״פ ראה. וש״נ. [כ].
 קנה חכמה קנה בינה: משלי ד, ה.

 ב״פ קנה גימטרי׳ יש: פע״ח שער תפלת ר״ה פ״ג.
 שער יוהכ״פ פ״ה.

 כתר נק׳ אין: ראה ת״ז תמ״ב(פ* ב). פרדס שער אם
 הא׳׳ס הוא הכתר פ״א. שער המציאות פ״ב. שער

 עה״כ מערכת אין.
 המלך המרומם לבדו; ברכת יוצר.
 כחשיבה כאורה: תהלים קלט, יב.

 אס אין יראה: אבות פ״ג, מי״ז.
 מל׳ דאצי׳ עתיק לבריאה: ראה ע״ח שער העקודים

 פ״ב.
 וכל צבא השמים לך משחחוים: נחמי׳ ט, ו.

 בת״ו כ״ע איהו כתר מל׳: בהקדמה(פתח אליי).
 ה׳ מלך גאות לבש: תהלים צג, א.

 כי נר מצוה ותורה אור: משלי י, כג.
 תרי״ג ארחין: ראה זהר נשא קכט, א. קלו, א.

 חר״ך עמודים: ראה פרדס ש״ח, פ״ג.
 רמ״ח פיקודין רמ״ח אבריו: ראה ת״ז ת״ל.

 יז,ב
 לפי שכלו יהולל איש: משלי יב, ח.

 ויגע בכך ירכו: בראשית לב, כו.
 המצות שהן מצות המלך: ראה ב״ב קנט, א.
 ובתוספתא נגעים פ״ג: גזירת מלך היא. מנוסח

 הברכות: מלד העולם אשר קדשנו במצותיו ועוד.
 והתורה שהיא בו״א: ראה קו״א לתניא בד״ה להבין

 מ״ש בפע״ח דף קנה, ב.
 ע״פ וייצר את האדם עפר: תו״א ד, ג.

 היות המצות במל׳: באגה״ק נוסף: ״ה׳ של שם הוי׳״.
 והתורה בו״א: באגה״ק נוסף: ״וא״ו של שם הוי׳״.

 המוציא לשון המוציא מרה״י לרה״ר: מובא בספר
 החקירה נט, א.

 מרוב אונים ואמיץ כח: ישעי׳ שם.
: ו ת ג ר ד  נמשך בחי׳ ביטול היש בכל עולם לפי מ
 בהמשך מים רבים - תרל״ו פרק קפג נמצא כאן

 קיצור.
 אן הבחי׳ הב׳ הוא בחי׳ סוכ״ע: ״ור״ל בחי׳ סוכ״ע זהו
 כמשל הנפש המשכלת עצמה לגבי כח השכל
 המתפשט ממנה שהוא בחי׳ ממכ״ע״, - אוה״ת

 ענינים ע׳ רסט.
 דלית מח׳ תפיסא בי׳: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳).

 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.
 ואמרו בגמרא: מגילה ג, א. סנהדרץ צד, א. ראה

 לקמן תצא לו, ד. ובמ״מ לשם.
 וראיתי אני לבדי: דניאל י, ז.

 יזל מים מדליו: במדבר כד, ז.
 טז,ב

 ונקלט במוח שכלו: וע׳ בסש״ב ספכ״ג. [ב].
 ע״פ האזינו: ראה לקו״ת האזינו עא, ד. וראה המשך

 מים רבים תרל״ו פרק קעו־ז.
 יוכל להתגלות לבחי• מזל: בהמשך מים רבים שם יש

 הג״ה.
 ויצונו ה׳ את כל החוקים: דברים ו, כד.

 דאורייתא מחכ׳ נפקת: זח״ב קכא, א. וראה שם פה,
 א.

 וה׳ בחכמה: משלי ג, יט.
 שאין אוא״ס שורה אלא במה שבטל: ראה ערכין טו,

 ב.
 תלת קשרי! מתקשרין דא בדא: זח״ג עג, א. וראה
 הערת כ״ק אדמו״ר בספר המאמרים ה׳תש״ד, ע׳
 209. ראה לקו״ש ח״ט ע׳ 73 ההפרש בין דביקות
 להתקשרות. ושם בהערה בשוה״ג: אלא שמ״מ
 הלשון ״מתקשראיך מורה גם על העילוי שנעשה

 ע׳׳י ירידת הנשמה למטה, ע״ש.
 ס״ר אותיות התורה: ראה ז״ח שה״ש עד, ד. ז״ח
 מדרש רות פח, ד. מג״ע אופן קפו. לקו״ש ח״כ ע׳

 419 בהערה.
 ס״ר נשמות ישראל: ראה דרשת רמב״ן תורת ה׳
 תמימה(ירושלים תשכ״ד ע׳ קסב) וקבלת רז״ל כי
 לא נבראו בשינוי הפרצופים אלא בששים רבוא.
 תניא פל״ז. סה״מ תקס״ו ס״ע קצ. סה׳׳מ תרמ״ד ע׳

 רסה.
 א״ס ב״ה ממש בבחי׳ מזלייהו דחוו: בהמשך תרל״ו

 פרק קפד נמצא הוספה וקיצור.
 בד״ה זזאת המצוה אשר צוה: לקמן פ׳ ואתחנן ט, ב

 ואילך.
 הכל תלוי במזל: ועל״ק תצא(לז, רע״ב). [כ].

 וע׳ באגה״ק: ריש קו״א [כ].
 ונמצא שיש ב׳ בחי׳ יראה: ראה לקמן פ׳ מטות פא, א.

 טז,ג
 בביאור ע״פ ולא תשבית מלח: לעיל פ׳ ויקרא.

 ממשל קריאת שם נפש המשכלת: בהמשך מים רבים
 תרל״ו פרק קפה יש כאן קיצור.

 הן מצות המלך: ראה הנסמן לקמן לע׳ יז, ב.
 שום השים עליך מלך: דברים יז, טו.

 קדשנו במצותיך: תפלת שבת. ראה לעיל במדבר ח,
 ד.

 וארשתיך לי לעולם: הושע ב, כא.
 והייתם קדושים לאלקיכם: במדבר טו, מ.

 ביום חתונתו: שה״ש ג, יא.
 וה מ״ת: תענית בו, ב.

 כל האומר אין לי אלא תו׳: יבמות קט, ב.

 והענין כי בקמה: מובא באוה״ת ויקרא־ד ע׳ א׳קיח.
 לך ה׳ הגדולה: דה״א כט, יא.

 וכל קומה לפניך תשתחוה: תפלת נשמת.
ד גדול: קידושיו מ, ב. וש״נ.  נמנו וגמרו תלמו

 ואפי׳ חפצי שמים:מו״קט, ב.
 פ״ק דפאה: ה״א.

 ולכאורה אינו מובן: ראה לעיל פ׳ אחרי כו, ד.
. ע״י שליח: ראה קידושין מא, ב. . ה מ ו ר  הפרשת ת

 אם אין חכמה אין יראה: אבות ג, יז.
 ויובן עני! זה: מכאן ואילך ראה מים רבים - תרל״ו

 מסעי׳ קפג, ואילך.
 יש ב׳ בחיי: מובא באוה״ת ויקרא־ד ע׳ איפה.

 וד׳ חושים: כ״ה בכל הכת״י אף בבור 1102 (המאמר
 מוגה בגוכתי״ק הצ״צ).

 ״ולמ״ש אודות הביאור בלקו״ת במדבר(טו, ד) ד׳
 חושים ולא חמשה - באם תמצי לומר שאין בזה
 טה״ד יל״פ מפני שמדגיש בכאן התלבשות לפי
 המזג והתכונה, משא״כ בחוש המישוש (ראה פ״י
 מהמלות זרות שבמו״נ סוף ח״א מע׳ חוש. להעיר
 גם מרע״מ - זח״ג רכט, ב במפרשיו שם)״. -
 לקו״ש כרר לג ע׳ 215. להעיר בהמשף מים רבים
 תרל״ו פרק קפג שמעתיק מכאן גורס ״וכל
 החושים כמו ראי׳ ושמיעה״. וכן שם בכרר ב ע׳

 תקח אינו מציין מספר החושים.
 ואין עולים בשם כח פרטי כלל: באוה״ת - ענינים ע׳
 רסח: וזהו דמיון ומשל לע״ס הגנוזות במאצילן
 שאינן בבחי׳ התחלקות אלא כלולים ומתאחדים
 ואין עולין בשם כח פרטי, חכ׳ בפ״ע וחסד בפ״ע

 כו׳ כמ״ש במ״א ע״ש.
 טז,א

 מתאחד עם הנפש: ולכאורה הרי כל הכחות
 מתאחדים עם נפש ולמה נקי דוקא ע״ש החכמה,
 אן־ זהו משום דמציאות החב׳ שבו הוא מצד מעלת

 מהות הנפש עצמו - סה״מ תער״ב־א סעי׳ רג.
 עניו בחי׳ השתלשלות החיות: באוה״ת בראשית כרד
 א קי, א שזהו כשיטת המערכת והעבודת הקודש
 דהע״ס הם עצם אלקות ממש רק שנמשכו
 מההעלם אל הגילוי, רק שההעלם גבוה ונעלה
 הרבה מהגילוי, וזהו כעין מ״ש עוד בלקו״ת פ׳

 תצא בביאור ולא אבה ע״ס שבמאציל עצמו ע״ש.
 אתה הוא ה׳ לבדך: נחמי׳ ט, ו.

 דלאו דאית לך צדק ידיעה: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳).
 א״ס ב״ה למעלה עד אין קץ: ראה ת״ז תי׳ יט(מ, ב).

 מלכותך מלכות כל עולמים: תהלים קמה, יג.
 וישע ה׳ אל הבל ואל מנחתו: בראשית ד, ד.

 איהו וחיוהי חד: ת״ז בהקדמה ג, ב.
 כמו עד״מ התאחדות נפש המשכלת: בתו״א סז, ד
 ועא, א מביא דוגמא ע״ז ״כי הוא המדע והוא
׳ והוא ותכמתו אחד״. ובסה״מ תקס״ו ע׳  הידוע מ
 רו מביא משל ע׳׳ז ״עד״מ בחיות נפשו שמלובשת
 באבריו שמתאחד הוא עם האיברים״. וראה אוה״ת

 וארא ע׳ קמח שמציין לכאן.
 כולם בחכמה עשית: תהלים קד, בד.

 בע״ח שמ״ז פ״ג: בדפוס שקלאוו תק״ס. ובכמה
 דפוסים פ״ב.

 גדול ה׳ ומהולל מאד: תהלים קמה, ג.
 ולתבונתו אין מספר: תהלים קמז, ה.

 אלף אלפין ורבוא רבבן: דניאל ז, י.
 היש מספר לגדודיו: איוב כה, ג.

 ומשם יפרד: בראשית ב,.י.
 מונה מספר לכוכבים: תהלים קמז, ד.

 המוציא במספר צבאם: ישעי׳ מ, כו.



 110 מראי במדבר מקומות

 במצות יש לכל מצוה תענוג פרטי, כי העונג הוא
 פנימי׳ המכוון המלובש ברצון בו׳ ע״ש בארוכה.
 ואולי י״ל שזהו כפי שהעונג הוא כבר בבחי׳
 המשכה בהדבר (ע״ש ״כמו עד״מ בפנים הרי
וג שבראי׳ מלובש בעינים כו׳״) וחיצוניות  התענ
 הרצון, אבל התענוג כפי שהוא בעצמותו, הרי אין
ת וריבוי. וראה המשך  שייך לומר ענין התחלקו

 תרס״ו ע׳ סג ואילך. המשך תער״ב [ח״ב ע׳ א׳קט].
 או י״ל לאידך דדוקא מצד פנימיות התענוג כמו
 שהוא בעצמותו בא ונמשך פרטי התחלקות
 התענוג(משא׳׳כ מצד הרצון). וע״ד המבואר בכ״מ
ל הארץ פב״ז ואילך ד״ה מי  (ראה תו״ח ד״ה ויהי כ
ת וריבוי הבא  מדד תרס״ב. ועוד) ענין ההתחלקו
 דוקא מצד אחדות הפשוטה. ולהעיר ממשנ״ת
 (לקו״ש חי״ט תבא ח״י אלול (תשל״ז) ס״ט) בנוגע

 לחיות פרטי - לקו״ש חי״ז ע׳ 414.
 חיך אוכל יטעם: איוב יב, יא.

 בד־ח ראו כי: לעיל פ׳ בשלח א, ב.
 פנים בפנים דיבר הי: דברים ה, ד.

 על כל דיבור פרחה נשמת!: שבת פח, ב.
 מי לי בשמים: תהלים עג, כה.

 יח,ג
 בשמחה ובטוב לבב: דברים כח, מז.
 ולהתענג על הי: ראה ישעי׳ נח, יד.

 כלה שארי ולבבי: תהלים עג, בו.
 ונשמח בדברי תורתך: ברכת ק״ש של ערבית.

 כתובים משני עבריהם: שמות לב, טו.
 פ׳ תצוה סד׳־ה וכור כר: תר׳א פה, ב ״שלא יהא בבחי׳

 שכחה שהיא בחי׳ אחוריים כד״,
 ע״פ ויהי מקץ: תו״א לב, א.

 אני תורתך שעשעתי: תהלים קיט, ע.
 אני אותיות אץ: הובא בע״ח ש׳ דרושי אבי״ע ספ״א,
 וע׳ שם ש׳ עקודים פ״ג. וע׳ לק׳ נצבים (נג, ג)
 מאדמו״ר ע״ז. ושם (עי, ב [ד! מפרדס. [כ]. לעיל

 (בהר) מד, ד.
 שעשועים העצמיים: ראה באוה״ת נ״ך־א ע׳ תקצ.

. נקרא אין עכ״ל: מובא בואה״ת ויקרא־א ע׳  ובמא״א.
 רעט. נתבאר באוה״ת פ׳ בא ע׳ רסא.

 ויקהל דרי״ו ע״א: נעתק באריכות באוה״ת נ״ך־א ע׳
 תקפז.

 ור״פ שמיני דל״ה ע״ב ובהרמ״ו שם: ״חדוותא דקב״ה
 ואטליותא דילי׳ דכתיב ואהי׳ שעשועים יום יום,
 ופי׳ הרמ״ז חדוה הוא א״פ ואטליותא א״מ, וזהו ב׳

 בחי׳ שעשועים״, - אוה״ת נ״ך־א ע׳ תקפח.
 ובפי אחרי דם״ה ע״ב: בהרמ״ז ״ואהי׳ אצלו אמון
 ואהי׳ שעשועים ע״ד מ״ש אהי׳ אשר אהי׳, דפי׳
 אהי׳ הראשון הוא באריך, ובחי׳ אשר אהי׳ היינו
 חו״ב. כמו״כ כאן ואהי׳ אצלו אמון זהו א״א, אח״כ
 ואהי׳ שעשועים יום יום היינו חו״ב״, - אוה״ת

 נ״ך־א ע׳ תקפח.
 ודס״ז ע״ב: בהרמ״ז ״ענין שעשועים והיינו מעולם
 התענוג בינה שהיא העוה״ב״, - אוה״ת נ״ך-א ע׳

 תקפח.
 עת לחבק ועת לרחק: קהלת ג, ה.

 אהבתי אתכם אמר הי: מלאכי א, ב.
 יח,ד

 בכל לבבך בשני יצריך: ברכות נד, א.
(פתח אלי׳).  הימי! שהוא חסד: ראה ת״ז בהק׳

 ימיו ה׳ עושה חיל: תהלים קיח, טו.
 כלה שארי ולבבי: תהלים עג, כו.

 למה תשיב ידך וימינך: תהלים עד, יא.
 אור שנברא ביום ראשון: חגיגה יב, א. ב״ר יכ, ה.

 ובנ״י הלכו ביבשה בתוך הים: שמות טו, יט.
 כי הנשמה ונפש אלקית א״צ תיקון לעצמה: ע״ח

(מח, ב).  שכ׳ץ, פ״א. תניא פרק לז
 ולא תחללו: ויקרא כב, לב.

 דם נעכר ונעשה חלב: בכורות ו, ב, וש״נ.
 כך ע״י אהכפיא שהאדם מזכך מדותיו: במאמרי
 אדה״ז כתובים־א ע׳ רא הנוסחא ״כך הם ימי
 הספירה שבכל יום מונים מדה א׳ חסד שבחסד
ת להיות בבחי׳  חסד שבגבורה כו׳ להגדיל המדו

 אתכפי׳ ואתהפכא״.
 אין התינוק יודע לקרות: ברכות מ, א.

 ממושבותיכם: ויקרא כג, יז.
 בפע״ח שער הק״ש פ״ד: ראה גם לקמן שה״ש כח, ב.

 יהל אור ע׳ תסב,
 יח,א

 ומירות היו לי חקיך: תהלים קיט, נד. ובהבא להלן -
 ראה ג״כ קו״א ד״ה דוד זמירות. דרמ״צ מצות
 משא הארון בכתף. סה״מ תרל״ג־ב ע׳ תקנד. םה״מ

 תרנ״ד ע׳ כח. ועוד.
 ואמרז״ל במדרש רבה: במד״ר ד, ב.

 ובגמרא פ״ו דסוטה דל״ה ע״א: ראה יהל אור ע׳ תסב
 שם נעתק לשון הגמרא ורש״י ומהרש״א.

 ולבני קהת לא נתן: במדבר ז, ט.
 יסודתה בהררי קדש: תהלים פז, א. [יסודתו], [כ].

 והחכמה מאין תמצא: איוב כח, יכ.
ס שער כג פט״ו. ד ר  החכמה נק׳ עדן: פ

 מוטב דלדייני׳: חגיגה טו, ב.
 שבספרים נזכר רק ב׳ בחיי ג״ע תחתון ועליון: וכ׳יכ
 גם לעיל פ׳ בהר מא, ב. במאמרי אדה״ז כתובים־א
 ע׳ רב כ׳ ״רק שבפרד״ס לא נזכר אלא ב׳ בחי׳״.
 וראה בדרך מצותיר א, ב ״הגם שלא נזכר בספרים
 רק ב׳ בחי׳ אלו אבל באמת נודע לנו מפי סופרים
 קדושי עליון אשר נהירין להו שבילא דרקיעא שיש

 מדריגות לאין קץ״.
 גבוה מעל גבוה: קהלת ה, ז.

 ת״ת אין להם מנוחה: ברכות סד, א.
 ילכו מחיל אל חיל: תהלים פד, ח.

 ונהנץ מזיו: ברכות יז, א.
 בורא קדושים ישתבח: ברכת יוצר.

ת שמו״ע. ל פ  וקדושים בכל יום: נוסח ת
 סלה בלי הפסק: עירובין נד, א.

 בד״ה את שבתותי תשמרו: לעיל פ׳ בהר מא, ב.
 ושמו בגימ׳ רצון: פע״ח ש׳ הק״ש ספכ״ח. [כ].
 ובלקו״ת פקודי ז, ד בשם ספרי הקבלה הראשונים.

 אורייתא מחכ׳ נפקת: זח״ב פה, א. קכא, א.
 תר״ך עמודי אור: פרדס ש״ח, פ״ג.

 עד״מ העמוד שמחבר הגג: דאה אגה״ק סי׳ כט.

 יח,ב
 וראית את אחורי: שמות לג, כג.

 אחור וקדם צרתוי: תהלים קלט, ה.
 מבשרי אחזה: איוב יט, כו.

 ולכו נק׳ הרצון בחי׳ אחזריים: ראה אגה״ק סי׳ כט.
 אשר מלשוו באשרי כי אשרוני: בראשית לג, יג.

 ובת״ז(ת״ל עד, ב). ושם(רתט״ל).
 וטובל בשמן: דברים לג, כד.

 שמן היא בחי׳ ח״ע: מא״א אות ש׳ סמ״ח.
. אבל . ואין בו שום התחלקות . . ן ו י  שבחי׳ רצון העל
: י ט ר . יש לכל מצוה תענוג פ  העונג העליון .
 בלקו״ת במדבר יח, ב ואילך, ובדרמ״צ (מב, א
 ואילך), ובכ״מ מבואר שבחי׳ רצון העליון אין בה
 התחלקות, ולכן הרצון המלובש במצות כולל כל
 המצות בשוה כוי, אבל העונג העליון ב״ה המלובש

 ונעוץ תחלתן בסופן: ס״י פ״א, מ״ז.
 מל׳ לית לה מגרמה: בע״ח ש׳ עקודים (פ״ו). ובשי
 דרושי נקודות (ספ״ד). ובש׳ מיעוט הירח (רפ״א).

 וגם ש׳ דרושי אבי״ע(ספי״ג). [כ].
 בענין 3׳ ציצית במ״ש ועשיתם את כל מצותי: לקמן

 פ׳ שלח מו, ב.
 .נמשך הארת א״ס: בקו״א שם ״נמשך אור א״ס״.

 יז,ג
. נקי אברים: ראה ס׳  דדוקא אברים החיצונים .

 מאמרי אדה״ז - ענינים ע׳ רל.
 במ״א ע״פ הרע״מ פ׳ שופטים: ביאוה״ז לאדהאמ״צ
 קכב, ג. סה״מ תקס״ה ח״ב ע׳ תתיב ואילך. אוה״ת

 שופטים ע׳ תתנד.
 משנה למלך: סוף אסתר.

 משנה תורה היא בחי׳ מל׳ מלשון משנה למלך: מובא
 באוה״ת ויקרא־ד ע׳ א׳פב.

 פ״ז מהל׳תמידץ: הכ״ג.
. בקומה: העיטור [הל׳ מילה שער ג׳]. ח״ב  דבקמה .
 (דל״ד ע״ג [נב, ד. והל׳ ציצית ח״ש ע״ו ד]. ושבהל״ק
. ותניא רבתי ה׳ מילה([ענין ׳ ד [קפז, ב!  ה׳ מילה(סי
 ברכת המילה] םס״י צד). ובת׳ רב האי גאון(שערי
׳ שיט). (סי  תשובה סי׳ עט). וברוקח [דיני ברכות]
יל(ה׳ ציצית נ  ובאורחות חיים מרב אהרן הכהן מלו
 סי׳ כח [ז, א]. וע״ע באשכל ח״א [הל׳ ברכות הודאה]
 (סי׳ כג) והוא מלקח טוב(הנק׳ פסיקתא זוטרתא) פ׳
 אמור [כג, טז ד״ה טוביהו] ושם(בפ׳ שלח [בסופה
 ד״ה מעשה]). וע״ע בפרדם הגדול ה׳ ר״ה (דמ״ב
 ע״ב [סי' קע״ג לב״©, ושם [ל״א] מהר״י אבן גיאות

 בספרו ח״ב ה׳ ספה״ע. וצע״ק. [כ].

 וע׳בח״אפ״ז בי:
 יז,ד

 כי כל שאור וכל דבש: ויקרא ב, יא.
 ח״א פ״ז בי: ״אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך מ״ט תרי
 זימני אנכי אלא חד בסיני״, - אוה״ת יתרו ע׳

 תתקטז ושם מעתיק בארוכה.
 פ״ט סע״א: ״לך לך דפ״ט סע״א אנכי הוא דרגא
 קדמאה היינו ג״כ בחי׳ מל׳ כן פי׳ בז״ח שם״, -

 אוה״תיתרו ע׳ תתקטז.
 דרוש לשבועות: דש׳ תקצ״ה - כ״כ בבוך פערטיל

 שלי(םא, א). [ב]. [וראה להלן ברשימת הכתבי־יד],
 ואהי׳ אצלו אמון: ראה לעיל בהוספות יט, א הערת
 כ״ק אדמו״ר (ונזכר עוד על מאמר זה: תקע״א -
.  באוה״ת במדבר הוספות ע׳ א׳תצט. עקב ע׳ תקלו
 וראה להלן ברשימת הכתבי־יד). והנחה אחרת
 במאמרי אדה״ז כתוביםיא ע׳ ר. עוד הנחה בדרך
 מצותיך משא הארון בכתף מ, ב. מאמרי אדה״א

ד מיוסד על מאמר זה. נ נ ע׳ ת  במדבר כרך-
 הגהות - באוה״ת במדבר ע׳ רכא.

 ופי׳ במדרש רבה: ראה אוה״ת נ״ך־א ע׳ תקפט.
. מאין לי בשר: במדבר יא, יכ־ . ו ה א  כי תאמר אלי ש

 יג.
 מן המיס משיתיהו: שמות ב, י.

. וכבד לשון: שם ד, י. . ה  כבד פ
. לשון: ל׳ הרע״מ. ע׳ עקב(יד, ד). [כ], . ה  כבד פ

 וכמ״ש מוה בפ׳ בהעלותך: לקמן לג, ב.
ית ט, ב. זח״ג קב, א. רפג, ב.  המן ירד בוכותו: תענ

 מוונא דחכמתא: זה״ב(סב, א). [כ].
 שחתו׳ נקי מוון לנפש: ראה חגיגה יד, א. ב״ר מג, ז.

 לכו לחמו בלחמי: משלי ט, ה.
 שהקריבו שחי הלחם: ויקרא כג, טז.

 לידת נש״י הי׳ בשביעי של פסח: ראה אגה״ק סי׳ כ
 (קל, ב). וראה לעיל פ׳ צו טז, ב בשם הפע״ח.



 מראי במדבר נשא מקומות נו

 סה״מ תרכ׳׳ט(הוצאת תשנ״ב) ע׳ ג. סה׳׳מ תרמ״ג
 ע׳ קלג.

 לב מלכים אין חקר: ע״פ משלי כה, ג.
 כ,ב

 באשה קראו מושב: פסחים ג, א,
 מי שתורתו אומנתו: שבת יא, א.

 ביטול היש דבי״ע: ראה לעיל פ׳ אמור לד, ג.
 בביאור ע״פ צאינה וראינה: לקמן שה״ש כ, ג.

 וכמ״ש במ״א: ראה סידור קא, ג.
 לחם בגימ• מולא: טעמי המצות להאריז״ל פ׳ אמור.
 ועוד. וראה לעיל בהר לט, ד. קה״י בערד לחם.

 הנסמן במאמרי אדה״ז - פרשיות לע׳ תקפא.
 אני תורתך שעשעתי: תהלים קיט, ע.

 תיא ה׳ א׳: ״פי׳ אמון לשון אומן ומשמע דהאומן הוא
 חכמה״, - אוה״ת נ״ד־א ע׳ תקפז.

 כיב אי: ״פי׳ האומן היא בינה או מל׳ היינו תושביכ
 ותושבע׳׳פ״. - אוה״ת שם.

 קל״ד א׳ מ״ז אי: ראה באוה״ת נ״ך־א ע׳ תקפז.
 ח״ג קע״ח א׳: ״אמון א״ת אמון אלא אומד, - אוה״ת

 נ״ך־א ע׳ תקפח.

 נשא
 כ,א

 נשא את ראש: הנחת כ״ק אדהאמ״צ נדפס בסה״מ
 תקם״ז ע׳ קצב(וראה סה״מ הנחות הר״פ ע׳ מו).

 הגהות באוה״ת נשא ע׳ רלו (הקטעים שם הם
 מהנחת כ״ק אדה״א מסה״מ תקס״ז הנ״ל). רלה.

 כרך־ו ע׳ א׳תשלט.
 נדפס (בשינוים) בספר הר אפרים (להרב ר׳
 אפרים זלמן ראזמאנן אבד״ק ניקאלייעב, אדעססא,
. אשר הרב . ׳  תרנ״ז/ ורשום שם בשער: דרוש א
 המחבר ז״ל סדר . . כפי ששמע יוצאים מפיו
 הקדוש ז״ל [של רבנו הזקן]. ובפנים הספר כתוב:
. שניאור זלמן  אמרות טהורות . . בפה קדוש .
 יגדל שמו . . אשר סידר אותם אאמו״ר הרב ר׳
. בעיר סמילא בשנת תק״ע לפ״ק.  אפרים זלמן .
 בסופו רשום: (נשלם הדרוש הנכבד שאמר אז־מו״ר
 הרב הגדול מוהרש״ז על החתונה בעיר זלאבין על

 מעשה המשכן על עבודתו ועל משאו).
 וראה במאמרי אדהאמ״צ במדבר־א ע׳ קסז

 ואילך, שמיוסד על מאמר זה.
 נשא את ראש בני גרשון: במדבר ד, כב.

 ע״פ אהרן ובניו תהיי: במדבר ד, כז.
. כדי להכניע כח יניקת  טעם נסיעתם במדבר .
 החיצונים: וראה גם זהר (ח״ב קפד, רע״א): ואפיק
. בגין לתברא  לון קב״ה למיהך במדברא תקיפא .

 תוקפי׳ כר.
. שממון בלבד: וע׳ לקמן םד״ה וידבר ה׳ כו׳ . ר ב ד מ  ב
 נשא. ובד״ה נשא דש׳ תקס״ג בענין מ״ב מסעות
 במדבר דוקא להכניע מדבר העמים ע״י העלאת
 מ״ז שלהם לבחי׳ המדבר הגדול והנורא שהוא
 עולם התהו ל׳ שממה בחי׳ מדבר, שזה הי׳ מחמת
 ריבוי האור ומיעוט [ושכלי ע״כ הי׳ רק בבחי׳ רצוא
 וביטול, וזה נק׳ מדבר ושממה כוי. ע׳ ספר אור

 התורה פ׳ ח״ש(קלא, ב1 ע״ש. [כ].
: נחמי׳ ט, ו. ס ל  ואתה מחי׳ את מ
 צדיק הי: תהלים יא, ז. קמה, יז.

 ארד אפים וגדל חסד: תהלים קמה, ח.
 ואנכי עפר ואפר: בראשית יח, כז.

 הי׳ עושה חסד עם כל בנ״א: ראה ב״ר מט, ד.
 נחש שרף ועקרב ג״ק: דברים ח, טו. וראה מא״א

 ואז הם מעולים ומשובחים: ראה גם סידור שער
 התקיעות רמז, א(בענין גבורות דיצחק) ובכ״מ.

 דם נעכר ונעשה חלב: בכורות ו, ב. וש״נ. בסה״מ
 אדה״ז כתובים־א ע׳ רז המשל באריכות.

 והויף את העומר: ויקרא כג, יא.
 טוב זה יצ״ט: ב״ר ט, ז.

 ילקוט בראשית עזה״פ. וע׳ ב״ר (פ״ט [ז}. [כ].
 ראה לקמן נשא כח, ג.

 בזהר פ׳ יתרו דס״ה ע״ב ובפי׳ הרמ״ז שם: הלשון
 נעתק ביהל אור ע׳ קפג.

 במקום שבע״ח עומדים: ברכות לד, ב. וראה הנסמן
 לעיל יג, ד.

 יט,ב
 כל ימיו בתשובה: שבת קנג, א.

 אז״א במזלא תליין: זח״ג(רצב, א).

 ועל״קשה״ש(ט,ב).וש״נ.[כ].
 ו״א בעתיקא אחיד ותליא: זח״ג רצב, א. במאמרי
 אדה״ז כתובים־א ע׳ רה מבאר ״ולכן המדות
 מחוזקים יותר מהשכל, ובפרט המדות שבנה״ב
 חזקים יותר מהשכל, להיות כי הבהמה עיקרה
 נלקחה מבחי׳ מדות ואין המדות מתנהגים ע״פ
 השכל, והיינו כמו שהמדות הם בבחי׳ התהו
 קשים כארז, אבל האדם הוא מבחי׳ תיקון
 שעיקרו בחי׳ חו״ב והמדות מתנהגים על דם,
 לכן הוא חלוש רך כקנה כו׳ כמ״ש במ״א״ ע״ש

 בארוכה.
 יפה כח הבן מכח האב: שבועות מח, א.

. גומרים בו את ההלל: טושו״ע  יום ראשון דפסח .
 אריח רסתפ״ח.

 לא יגורך רע: תהלים ה, ה.
 גבוה מעל גבוה: קהלת ה, ז.

 יט,ג
 קרום של מוח אם ניקב טרפה: חולין רפ״ג.

 הכתר הוא תריך עמודי אור: פרדס ש״ח, פ״ג.
 שתוק כך עלה במחשבה: מנחות כט, ב.

 בביאור ע״פ אני ה׳ אלקיכם: לקמן פ׳ שלח מט, ג.
 ביו״ד נברא עוה״ב: מנחות כט, ב.

 בורא קדושים ישתבח שמך: ברכת יוצר.
 שמ״ו בגימטריא רצון: פע״ח ש׳ הק״ש סופכ״ח. [כ],

 לעיל יה, א.
 חכמה שנק׳ קדש: מא״א בערכו.

 פנים בפנים: דברים ה, ד.

 יט,ד
 כולא כלא חשיבא: זח״א יא, ב.

 וימינו תחבקני: שה״ש ח, ג.
 בד״ה חייב אינש לבסומי: ראה תר׳א צח, א ואילך.
 ופרוס עלינו סוכת שלומך: ברכת ק״ש של ערבית.

. פ״ב: קאי על שחוק. [כ]. . ח י ע  ב
 ושער לאה ורחל פ״ג: זה הציון על ואהבת. [כ].

 או ימלא שחוק פינו: תהלים קכו, ב.
 חבל ב״פ ארי׳: מובא בד״ה צדק צדק תרנ״ג ע׳ רעו
 ״כי יש ב׳ בחי׳ ארי׳ ארי׳ דמרכבה וארי׳ דאופנים״

 ע״ש. נסמן לעיל יה, ד.
 כי עמך מקור חיים: תהלים לו, י.

 כ,א
 תבל ב״פ רי״ו: באוה״ת שמות ע׳ צח מציין גם

 למאו״א אות תיו סי״ט.
. בביאור ע״פ הראיני את מראיד: לקמן  ועי׳ בפע״ח .

 שה״ש ב, ד.
 בלקו״א בשם המגיד: ראה ביאור המשל בתו״א כה,
 ד. אוה״ת במדבר ע׳ קו ובסה״מ תרכ״ז [הוצאת
 תש״ס] ע׳ נא. ובמ״מ לשם. סה״מ תרכ״ח ע׳ קפג.

 גנזו היינו בתורה: ועל״ק האזינו(עח, א). וש״נ. וכ״מ
 מזח״א(מז, א) ד׳׳ה ויכולו. [כ].

 מדרש רות בזהר חדש פה, א(עייג״כ זח״א רסד,
 א. זח״ב קמט, א). ובדגל מחנה אפרים פ׳ בראשית
 בשם הבעש״ט. כתר ש״ט (קרוב לתחלתו) הה״מ
 בשם הבעש״ט כו׳(באריכות). ובכ״מ. וראה לקו״ת
 במדבר יח, ד. דברים פט, ד. ספר החקירה סח, א.

 וכל העם תרצ״ט ס״ג, ועוד. לקו״ש ח״כ ע׳ 271.
 המעשה דאיתא בזהר: ובהכת״י שתח״י בור פערטעל
 אי׳(סא, ב) [וכ״ה במאמרי אדה״ז כתובים־א ע׳ רד
 ובאוה״ת שבועות ע׳ רכא מעתיק משם]. שמזה
 מובן מעשה בעש״ט ז״ל שאמר לא׳ שבא לשאול
 על בנו שהי׳ בריחוק מקום כמה מאות פרסאות
 שרואה אותו ממש׳ יאיר הוא עומד בברעסלא, ע״י
 שקראו לפניו בזה״ק שנפתח ונתגלה האור הגנוז

 וכו׳יעו״ש.[כ].
 ימין ה׳ רוממה: תהלים קיח, טז.

 שלא תהא מלובשת ומתעלמת: ״וזהו הבקשה וימינד
 מקרב היקר כלה דחיקד הוא בחי׳ יסוד אי׳
 ומבקשים וימינר כו׳ שיתגלו החסדים שהן בחי׳
 ימין מתור ההעלם דיסוד אי׳ כו׳ כמ״ש בלקו״ת פ׳
 במדבר בהביאור דואהי׳ אצלו אמון״ - סה״מ

 תרנ״ג ע׳ רד.
 צחוק עשה לי אלקיס: בראשית כא, ו.

 ונגלה כבוד ה׳: ישעי׳ מ, ה.
 כמו הצחוק שעושין לפני שרים: במאמרי אדה״ז
 בתובים־א ע׳ רה מביא הדוגמא מציפור המדברת.

 שעתיד הקב״ה לעשות קניגי: ראה ויק״ר יג, ג. ב״ב
 עה, א. [כ].

 שור הבר עם לויתן כו׳ וכמ״ש במ״א: ראה לעיל פ׳
 שמיני דף יה, א ואילר.

 ביוונים זז״ז שופטן: ברכות סא, ב.
 תבל ב״פ ארי•: ראה אוה״ת שמות ע׳ צז ובלקו״ש

 חי״ב ע׳ יט. וראה שפ הערה 49.
 שית ספירן מקננין ביצירה: ת״ז ת״ו. מאמרי אדה״ז -

 הקצרים ע׳ תקנב.
 קדוש קדוש קדוש: ישעי׳ ו, ג.

 יט,א
 שמע ל׳ הבנה: ראה ש״א ג, י. ובכ״מ. זח״ג קלח, ב.

 ודברת בם: דברים ו, ז.
 בדברי תורה: ברכות יג, ב.

 אני המשנה המדברת בפיך: מגיד מישרים ר״פ
 ויקרא. ובכ״מ שם.

 והי׳ מעשה הצדקה שלום: ישעי׳ לב, יז.
 כמים הפנים לפנים: משלי כז, יט. ראה הערת כ״ק

 אדמו״ר בהערות ותיקונים לתניא פרק מו.
 פי׳ כי יש ב׳ בחי׳ אדם: ראה תו״א צח, ד. אוה״ת

 בשלח ע׳ תעז ואילך.
 זדמזת פניהם פני אדם: יחזקאל א, י.

 ועל דמות הכסא: שם א, כו.
 ביום חתונתו: שה״ש ג, יא.

 וו מ״ת: תענית כו, ב.
 שאי! לד טפה יזרדת מלמע׳: זח״ג רמז, ב.

 ביאור ע״פ ואהי׳ אצלו אמון: הנחה אחרת במאמרי
 אדה״ז כתובים־א ע׳ רו. וראה במאמרי אדה״א

 במדבר ע׳ תפב שמיוסד על מאמר זה.
 ויעקב חבל נחלתו: דברים לב, ט.

 וכמשל תחבל: המשל מובא גם באגה״ת פ״ו ובכ״מ.
 זאז נעשה מרקחת ומשיב הנפש: ראה תניא פכ״ז
 שדוקא דברים חריפים או חמוצים (כאשר הם
 מתובלים כוי) הם משיבים הנפש״, - סה״מ מלוקט־

 א ע׳ קנא.
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 ותורה אור: משלי ו, כג.
 בדיה ששת ימים: לעיל צו טו, ד.

 בחכמה אתברירו: נסמן לעיל פ׳ ויקרא ד, א. פ׳ צו
 יג,ב.

 לה״ק ל״מ [לשונו הקדוש לא מצאתי](ע׳ זח״ב
 רנד, סע״ב) מבר מחשבה ואיתבריר, יעו״ש. [כ].

 ולו יקהת עמים: בראשית מט, י.
 יתכנשון עממיא: ראה הנסמן במאמרי אדה׳׳ז -

.  פרשיות לעי תריא הערה כתרגומו
 אם אין יראה אי1 חכמה: אבות ג, יז. דאה תניא פרק

 מב.
. כל הדברים האלח:  דמחכמה — לעיל בדיה וידבר .

 לעיל טו, ד ואילך.
 דמחכמה נפקת: זח״ב פה, א. קנא, א.
 בשמים ראש מר דרור: שמות ל, כג.

 מור וקציעה: כריתות ו, א.
 המור נעשה מדם חי׳ שנק׳ ידוע: ראה טוא״ח סרט״ז

 בתחילתו.
 בדיה חייב אינש: תו״א צו, א. וראה במראי מקומות

 שם.
 אהרן א׳ ה״ר ף: ראה ספר הערכים־חב״ד־ב טור סח.
 אברהם אוהבי קראו הר: ישעי׳ מא, ח. פסחים פח, א.

 אהרן מת בהר ההר: במדבר כ, כח.
 ע״פ ועשית בגדי קדש: תר׳א פב, א.

 ונקי בזהר טורי חשוכא: ח׳׳ג רמט, ב. ועל״ק כאן(כג,
 א) . ובשה״ש(טו, ג). [כ].

 אהרן הוא משבעה רועים: תיקונים שבז״ח (קד, א).
 לקוטי שיחות ח״כ ע׳ 643.

 הנון פשוטה רומז: ראה מא׳׳א אות נו״ן ס״א.
 גרשון הוא לשון גירושין: ראה לקו״ש חי״ג ע׳ 19.

 ועברתי באמ״צ אני ולא מלאך: שמות יב, יכ. הגדה
 ש״פ. הובא ונתבאר בזח״א קיז, א.

. מקדש אדני: שמות טו, ו. יז. . ׳  ימינך ה
 כא,ב

 כדי שבאתעדל״ת יהיה אתעדל״ע זהו ענין הלוים:
 ראה גם אוה׳׳ת נשא ע׳ רלז. (הגהות למאמר זה).

 הפעם ילוה אישי אלי: ויצא כט, לד.
 יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה: שמות יד, לא. ו, א.

 יד, ח.
 שמאלו תחת לראשי: שה״ש ב, ו.

 ושמו אותם איש איש: במדבר ד, יט.
ב אינש לבםומי: תו״א צה, ג. ״  בד״ה ח

 קדש הקדשים: שמות כו, לג.
. בכור: ראה בראשית מו, יא. . ן גרשו  ו

 קדש לי כל בכור: שמות יג, ב.
 שהוא ענין נשיאה ראש: ראה לקו״ש ח״י ע׳ 53.

 ביאור ע״פ נשא: הנחת אחרת בסה״מ תקס״ז ע׳ קצז.
 הנחות הר״פ ע׳ מו. ראה הערת כ״ק אדמו״ר לעיל
 בהערות וציונים יט, א. מה״מ תרל״ג־ב ע׳ שסה

 בענין הידות.
 פותח את ידיך: תהלים קמה, טז.
 לעולם ירגיו אדם: ברכות ה, א.

 וכמארו״ל נטה שמאלו: ראה פדר״א פי״ח. זח׳׳ב כ, א.
 לז, א. פה, ב. ראה לקו״ש־לא ע׳ 77 ואילך.

 ע׳ זח״ב(לז, א) שם אי׳ דסטא קב״ה כוי. שם(פה,
 ב) ושם אי׳ ״קו ימינו״ ״קו שמאלו״ וע״ש (כ, א)
 ושם אי׳ ״וברא העולם שלמעלה״ ״וברא העוה״ד׳
 נטה ימינו תחלה ואח״כ נטה שמאלו. וע׳ פדר״א
 (רפי״ח) פשט יד ימינו ונטה שמים ופשט יד שמאלו

 ויסדארץ,יעו״ש.[כ].
 נא,ג

 השמים שמים לה׳: תהלים קטו, טז.

ם ד  בגמרא פיק דע״ז דף ה׳ ע״ב: ״שיצרם מסור ב
 מפסוק משלחי רגל השור והחמור״ - סה״מ

 תרל״ה־ב ע׳ שםג.
 בדיה קתו מאתכם תרומה בפ׳ ויקהל: תו״א פט, ג
 ״שע״י אתכפיא יכול לבוא לבחי׳ אהפכא״ - סה״מ

 תרל״ה שם.
 ווהו כולם עומדים ביראה: מכאן ואילך ראה בסה״מ

 תרל״ה שם.
 ע״פ קול דודי: לקו״ת שה״ש יד, ד.

ד  כ,
 בד״ה שיר השירים: לקו״ת שה״ש א, א.

. בשר וגידים: ראה לקמן פ׳ פנחס עז, ד  עצמות .
 ואילך.

 ובחי• העצמות זהו היסוד: ״אע׳׳פ שאין בהם חיות
 הרוחני שבדם הוא הנפש כר עכ״ז הן עיקר קיום
 מעמד ומצב כל בנין הגוף״ מאמרי אדה״א כאן ע׳

 קעג.
 נתבאר בארוכה בביאה״ז לאדה״א דף קכב, א
 ואילך. ביאה״ז להצ״צ כרך ב ע׳ תתרל. אוה״ת

 שופטים ע׳ תתנד.
 כל עצמותי תאמרנה: תהלים לה, י.

 כי בשר הוא יסוד האש: ראה לקו״ת פ׳ בהעלותך לא,
 ג. פ׳ פנחס עז, ד. בפ׳ ברכה צז, ד.

 וברכת יוצר אור: באוה״ת כאן פ׳ נשא ע׳ רלט מציין
 שכאן מפרש באופן אחר ממה שנתבאר לעיל פ׳

 במדבר ב, ג, ע״ש.
 שמע ל׳ הבנה: ראה ש״א ג, י. ראה לקמן(פינחס) פ,

 א. לקוטי שיחות חי״ז ע׳ 112 ובהערה *22.
 באלף השביעי לע״ל: ראה ר״ה לא, א.

 נ׳ אלפים יובלות: ראה לקו״ת שה״ש ג, ד וש״נ.
 צופה ומביט עד סוף כל הדורות: זכרונות במוסף

 דר״ה.
 בזהר ובמדרש: על״ק עקב(טז, ד). וש״נ. [כ].

 ראה הנסמן לקמן בשה״ש ט, ב. שבכמה מקומות
 מצויין לזהר פ׳ שמות ובכמה מקומות לבראשית.
 ובכ״מ למדרש הנעלם ע״ש. וראה גם לקמן פ׳
 נצבים מז, ג: ובמדרש. במאמרי אדה״א כאן ע׳

 קעה: ״וזהו שנק׳ בזהר ובל׳ רז״ל״.
 כי לא מחשבותי מחשבותיכם: ישעי׳ נה, ח.

 בדיה רני ושמחי: תו״א לו, א.
 ה׳ מלך גאות לבש: תהלים צג, א.

 אנא אמלוך: ועל״ק בבי׳(כא, ד). וש״נ. [כ].
 יביאו לבוש מלכות: אסתר ו, ח.

 הפעם ילוה אישי אלי: בראשית כט, לד.
 םד״ה ביזם השמיני שלח: אולי המונה ללקו״ת

 שמע״צ פח, א.
 בשתים יכסה פניו: ישעי׳ ו, ב.

 רצוא ושוב: יחזקאל א, יד.
 שם מ״ב יש בו ז״פ: תפלת אנא בכה.
, יד.  ומכסה עורות תחשים: שמות מ

 בפסוק וקבל היהודים: תר׳א צו, ג.
 ע• מ״ש בפסוק ראשי המטות: לקמן פא, א.

 משכני אחריך נרוצה: שה״ש א, ד.

 אהבת עולם אהבתיך: ירמי׳ לא, ב.
 בני גרשון שנשאו אה היריעות: במדבר ג, כה־מ.

 שהמצות הס לבושים לנפש: ע״ח שמ״ד, פ״ג.

 פא,א
 בני מרדי נושאי הקרשים: במדבר ג, לו.

 בני קהת נושאי הארון והמוכחות: במדבר ג, לא.
 בארון הי׳ גנוז הלוחות: ראה שמות כה, כא.

 מגלה עמוקות מני חשך: איוב יב, בב.
 עמקו מחשבותיך: תהלים צב, ו.

 אות נדן סי״ב. לקו״ת להאריז״ל פ׳ עקב ד״ה נחש
 שרף.

 במ״ב מסעות: המפורטים בפ׳ מסעי.
 שהוא בחי׳ שם מ״ב: במאמרי אדה״א כאן ע׳ קםח
 מבאר שעניו שם מ״ב שעל ידו יהי׳ בחי׳ ההעלאה
 ובירור. הטוב מן הרע, ושלכן אומרים בק״ש שעל
 המטה אנא בכה להעלות הנשמה מהיכלות דק״נ.
 וכן אומרים לפני קבלת שבת שהוא עליות

 העולמות ע״ש. וראה במ״מ לשם.
 כהמם דונג: תהלים סח, ג.

 ע״פ אלה מסעי: לקמן פת, ב.
נגלה כבוד הי: ישעי׳ מ, ה.  ו

 לעת ערב יהי׳ אוו: זכרי׳ יד, ז.
ב  כ,

 קמי׳ כולא כלא חשיב: זח׳׳א יא, ב.
 בדבר ה׳ שמים נעשו: תהלים לג, ו.

 ביו״ד מאמרות: אבות רפ״ת.
 ועשו לי מקדש: שמות כה, ח.

 בתוכו לא נאמר: כ״ה בכ״מ בדא״ח. ולע״ע לא
 מצאתיו אלא בראשית חכמה (שעד האהבה פ״ו
 קרוכ לתחלתו). ובשל״ה (ש׳ האותיות אות ל׳.
 מסכת תענית רד״ה מעדן העבודה. פ׳ תרומה חלק
 תו״א - שכה, ב. שכו, ב. - ועוד). (הערת כ״״ק
 אדמדר בס׳ המאמרים ה׳תש״ח ע׳ 132). ראה
 לקו״ש חכ״ו ע׳ 83 הערה 49. שם ע׳ 173 הערה 45.
 לקדש־לא ע׳ 237 בהערות. ראה לקו״ש־כו ע׳ 170
 הערה 31. נתבאר בד״ה אלה פקודי המשכן תש״ל

 (נ׳ בפה״מ מלוקט ח״ה ע׳ קצט).
 לעשות בחי׳ משכן בנפשו: בלקו״ש חכ״ו ע׳ 83
 מפרש שאין זה עוקר פי׳ הפסוק ממשמעותו
 ופשוטו(דאין מקרא יוצא מידי פשוטו), אלא שזה
 מוסיף על הפי׳ הכללי שכל אחד צריך לעשות

 מקום להשראת שכינתו ית׳ בנפשו פנימה ע״ש.
 בעבודה שבלב וו תפלה: ספרי דברים יא, יג. תענית

 ב, א.
 לב טהור ברא לי אלקיס: תהלים נא, יב.

. ישא ברכה: תהלים כד, ד־ה. . ס י פ  נקי כ
 טהור מכל סיג: ראה לקמן כו, ד. ואתחנן י, א.
 טהרה מביאה לידי קדושה: ספ״ג דשקלים. [כ].

 משארויל — בר״ח: ראה הערת כ״ק אדמו׳׳ר
 מהורש״ב נ״ע לעיל בהערות יח, ג.

 עי׳ בר״ח: שער הקדושה פ״ח.
ג  פ,

 ארץ לא זרועה: ירמי׳ ב, ב. ושם אי׳ בארץ [כ].
 אשר לא ישב אדם שם: שם ב, ו. ותי׳ אשר לי׳ שם [כ].
 והנה תחלה י״ל עניו הקרשים: קטע מכאן מובא

 בסה״מ תרל״ה־ב ע׳ שסב.
 שהמלאכים נק׳ עומדים: ראה לעיל פ׳ בחקותי מה,

 א.
 במדרש שהש״ר ס״פ צאינה וראינה: בסה״מ תרל״ה

 שם מציין למד״ר פ׳ תרומה.
 אין עמידה אלא שחיקה: סוטה לט, א.

 וכמארז״ל בטל רצונך: אבות פ״ב מ״ד. ובמאמרי
 אדה״א כאן ע׳ קעב מפרש ״וזהו רק מצד בחי׳
 הביטול בעצם דוקא שלא מחמת התפעלות אהבה

 ודביקו׳ כלל״.
 והיינו בחי׳ ביטול הרצון: ראה גם באוה״ת בראשית
 כרך ה׳ דף תתקפה, ב ומבאר שם שענין השתיקה

 מגיע בבחי׳ העליונה שבכתר.
 ועיין באגה״ק ד״ה להשכילך בינה: סי׳ יא. ובסה״מ

 תרל׳׳ה־ב ע׳ שסב מביא כאן קיצור מהאגה״ק.
 הלוך ונסוע: בראשית יט, ב.



 מראי נשא מקומות נז

 ועבד הלוי הוא: במדבר יח, ג.
: נתבארו באוה״ת שמות ע׳ נז. ש י  בזהר דלוי מעני! מ

: לקמן פ׳ פנחס. ,  ע״פ צו את בנ״
 ע״פ אז ישיר משה: תו״א פ׳ בשלח.

 ונחנו מה: שמות טז, ז.
 כי מן המים משיחיהו: שם ב, י.

. ותהר ותלד: שם ב, א־ב. . ש י  וילך א

 כב,ב
 מל׳ שנק׳ בת: ראה מא״א ב, מא.

 ודברת בם בד״ת: דברים ו, ז. ברכות כא, א.
 המשכה — במ״א: ראה הערת כ״ק אדמו״ר מהורש״ב

 נ״ע לעיל בהוספות יח, ג.
 אז נדברו יראי הי: מלאכי ג, טז.

 אני המשנה המדברת בפיך: מגיד מישרים ר״פ
 ויקרא.

 נוני ימא דאזלי ביבשתא: ראה זח״ג קפז, ב. ת״ז תכ״א
 בתחילתו.

 באקדמות [כ].
 בזח״ב די״ח ו1״ב: נסמן לעיל ... וראה אוה״ת במדבר

 כרך ו ע׳ א׳תתנג.
 שמאלו תחת לראשי: שה״ש ב, ו.

 בזהר פ׳ פנחס דר״נ ע״ב: ״פי׳ בת לוי כשהיא בבחי׳
 שיר ורחימותא םגי עד שנעשה נקודא תדא ואזי
 דוקא נמשך וילך כו׳ ויקה כו׳״ ־ אוה״ת שמות ע׳

 נה.
 ובפי׳ הרמ״ז ס״פ קרח: ראה אוה״ת במדבר כרך ו ע׳

 אתתנד.
 ובפ׳ בהעלותך בדף קנ״א ע״ב: ״שטהרת הלוים
 להעביר שערם ואזי אהרן מניף אותם להעלותם
 לשרשם שהוא בינה כוי״ - אוה׳׳ת במדבר כרך ו

 ע׳ א׳תתנד.
 בלק״ת בתחלת יחזקאל: ״אבל לע״ל שינקה קין
 ויטהר ויחזור לבכורתו ומה שהי׳ תחלה כהנים
 עובדים יטלו הלוים עבודתם ומעלתם באופן
 שהכנהים יהיו לויים והלויים כהנים עכ״ל״. -
 ביאוה״ז להצ״צ כרך א ע׳ שמ ושם נתבאר

 בארוכה. ובכרך ב ע׳ תתקכ.
 הובא בסש״ב פרק חמישים: דף ע, ב ״[ולעתיד
 שהעולם יתעלה יהיו הם הכהנים וכמ״ש האר״י
 ז״ל ע״פ והכהנים הלוים שהלוים של עכשיו יהי׳

 כהנים לעתיד]״.
 דעת כולל חו״ג: ראה ע״ח שער תיקון הנוקבא פ״ג.

 תניא םפ״ג. םפמ״ג.
 בפ׳ אלה פקודי המשכן: לעיל פ׳ פקודי ג, א ואילך.

. מ״ב מסעות: ומה שאלולי חטא  ולכן היו נושאים .
 המרגלים לא היו צריכים להיות במדבר מ׳ שנה -
 י״ל לפי שאז הי׳ הבירור באופן אחר (וע״ד
 המבואר בתו״א(ה, םע״ד) בנוגע לחטא עה״ד) -

 לקו״ש חי״ט ע׳ 16.
 דידוע שיש עולם שנה נפש: ראה ס׳י פי״ג, מ״ג

 ואילך. וזהו ״יסוד כל ס״י״.
 עולם שנה נפש ר״ת עש־ן: פרדס (שי׳׳ב ספ״ה נתיב
 כ״ג). [כ]. ראה הקדמת הראב״ד לס״י(ב, ג). אוה״ת

 יתרו ע׳ תתטז. תתכג.
. יש בנפש: ראה לקמן חקת סד, . ם ל ו ע  כל מה שיש ב

 ד.
 כב,ג

 בד״ה ושאבתם מיס: לקמן דרושים לסוכות עה, ד.
 עור ובשר תלבשיני: איוב י, יא.

. בכלים הפנימים): - בנוסח אחר. וכנראה  נבנ״א .
 הכוונה להנחת כ״ק אדה״א בסה״מ תקס׳ז ע׳ קצט.

 אין עמידה אלא שתיקה: ע״ל ד״כ ע״ג, יעו״ש. [כ].

 מלא כהיכ כבודו: ישעי׳ ו, ג.
 הפעם ילוה אישי: תצא כט, לד.

 ע״פ יהודה אתה: תו״א מה, א. ראה אוה״ת בראשית
 ה דף תתרה, ב ואילן•.

 בד״ה וללבן שתי בנות: תו״א בג, א.
. חיצוניות בינה: ראה מאו״א אות ל,  כי לאה היא .

 ס״א.
 אם הבנים: תהלים קיג, ט.

. מחשבה: ראה הנםמן במאמרי אדה״ז פרשיות . ה א  ל
 לע׳ קנו.

 בד״ה אלה פקודי המשכן: לעיל פקודי ה, א.
 שם הגדולה לאה: בראשית כט, טז.

 פי־ שם ה׳ גדולה: כמבואר בזח״א קנג, ב. וראה
 אוה״ת בשלח ע׳ תסח בהעלותך ע׳ שצז.

 ברבות ויצא פ״ע: ״שאמרו על הגדולה לאה גדולה
 במתנותי׳ כהונה לעולם בו׳ דהיינו לפי שמקבלת
 ממדת גדולתו כביכול וע״כ נקרא ה׳ גדולה״ -
 אוה״ת בראשית־ב דף חצר, ב. וראה אוה״ת ויקרא־

 א ע׳ פג ואילך.
 אין מלך בלא עם: ם׳ החיים פ׳ הגאולה פ״ב. בחיי

 וישב לח, א. עמק המלך ש׳ שעשועי המלך רפ״א.
 פדר״א פ״ג. [כ].

 אנא אמלוך: ע׳ ביאור ושבתה(דתקם״ב) [דרמ״צ קע,
 ב] וז״ל וכנז׳ באד״ר בענין וימלוך כו׳ שכ״א א׳ אנא
 אמליך בו׳ ושם [קעח, א] רד״ה ואולם חי אני, מח׳
 אנא אמלוך כ״פ - וע׳ תו״א [עח, ב] ביאור ע״פ
 ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וז״ל א״ק הוא
 בחי׳ מח׳ אנא אמלוך יעו״ש. וע׳ נצבים(נא, ב). ל׳

« ה) ושם אי׳ ״אני״, ע״ש. [כ].  הפסוק במ״א [
 ביום ההוא תקראי אישי: הושע ב, יה.

 יעקב הוא בריח התיכון: זח״ג קפו, א. ועוד.
 נועמ״ש מזה בפ׳ צו): לעיל ח, ד ואילך.

ת ויצא פע״א: נתבאר באוה׳ת שמות ע׳ נז. פ׳ כי  ברבו
 תצא ע׳ תתפ.

 כב,א
 בזח״ב שמות י״ט א•: ״כיון שיצאו משבט לוי
׳ והשומע נלוה ונדבק נפשו למעלה  המשוררים מ
 וע״כ אמרה לאה הפעם ילוה אישי אלי״ - אוה״ת

 שמות ע׳ נז.
 משפטים ק״ד א׳: ראה אוה״ת בראשית כרד ה תתרו,
 א ״לוי זהו יום ג׳ למעשה בראשית . . בריח
 התיכון״ ע״ש. ״לוי חבורא דכולא״ - אוה׳ת שמות

 ע׳נז.
 הזח״ג פ׳ שלח(דקע״ד אי) ובפ׳ שמות(די״א סע״ב):
 באוה״ת בראשית כרך ה תתרא, א מציין ״מ״ש
 בזח״ב די״א סעיב והוא כפול ג״כ ח״ג דקע״ד א׳״.

 וראה שם ביאור בפי׳ הזהר.
 וכמ״ש בפע״ח שער הק״ש פ״ה: ראה גם ע״ח שער
 הכללים בסופו. שער הזווגים ובכ״מ, ומבואר בד״ה

 והוא כחתן תרנ״ז ע׳ קמט ואילך.
 כמ״ש בסש״ב ח״ב: פ״א. וראה בליקוט פי׳ - חיטריק

 שם.
 החכמה מאץ תצצא: איוב כח, יב.

 בפ׳ ואתחנן בד״ה ואהבת: לקמן ואתחנן יג, א.
 חכמה כח מ״ה: הקדמת ת״ז בתחלתה. ובכ״מ.

 אין אוא״ס שורה אלא בחכ׳: ראה ע״ח שמ״ז פ״ב.
 ובכ״מ. תניא פרק לה בהג״ה.
 ונהר יוצא מעדן: בראשית ב, י.

 עת לחשות ועת לדבר: קהלת ג, ז.
 בביאור ע״פ עד הגל הוה: סידור עם דא״ח שה, א

 ואילך.
 ויניחהו בג״ע לעבדה ולשמרה: בראשית ב, טו.

 נעשה המשכן ע״י בצלאל ואהליאב: שמוח לא, ב־ו.
 בצלאל בצל א־ל: ברכות נה, א.

 חסד א־ל כל היום: תהלים נב, ג.
 ברבות וארא פי״ב: ראה הלשון לעיל פ׳ תקרא ו, ד.
 ראה אוה״ת פ׳ משפטים ע׳ א׳רכא. דרושים

 לשבועות ע׳ קצח.
 מלכותך מלכות כל עולמים: שם קמה, יג.

 בד״ה והיה מספר בנ״י: לעיל פ׳ במדבר ה, ב.
 שאמר לעולמו די: זח״ג יא, ב. רנא, ג. רנה, א. [כ].

 גדולה דעה שנתנה: ברכות לג, א. סנהדרין צב, א.
 וראה מאמרי אדה״ז־פרשיות ע׳ שעא.

 ונועדתי לך שמה: שמות כה, כב(שם).
 סד״ה לבסומי בפוריא: בלוח התיקון נדפס שצ״ל:
 ״בפוריא דצ״ד סע״ג דרה״ר״. לכאורה אין זה
 מהצ״צ, שהוא מסמן רק לתו״א דפוס ראשון, ודף
 הנ״ל הוא רק על פי דפוס שני שנדפס אחר

 הלקו״ת.
 כי גאה גאה: שם טו, א.

 כא,ד
 אתה גבור לעולם: נוסח תפלת שמו״ע.
 כבוד מלכותך יאמרו: תהלים קמה, יא.

 וה׳ בהיכל קדשו: חבקוק ב, כ.
 היכל גימטריא אדנ״י: הובא במאו״א מערכת היכל

 םי׳׳א ובי״נ שם. [כ],
 במקדש היו אומרים את תשס ככתבו: סוטה לז, סע״ב.
 פ״ה בכתובות ס״ב בי: מובא באוה״ת בשלח ע׳ תקמד,

 ונתבאר שם.
 פיח דב״ב קי״ט בי: ״תביאנו לא נאמר אלא תביאמו
 מלמד שמתנבאין ואין יודעין מה מתנבאיך -

 אוה׳׳ת בשלח ע׳ תקםד.
 באבות ס״פ שנו חכמים: ״בהמ״ק קנין אחד שנאמר

 מקדש אד׳ כוננו ידיד׳ - אוה״ת בשלח ע׳ תקסה.
. ויכנס  רבות תצוה פל״ח: יבא קדוש ויכנס לקדוש.
 לקדוש זה מקדש שנאמר מקדש ה׳ כוננו ידיך״ -

 אוה״ת בשלח ע׳ תקסה.
 במדבר פ״ד: ״שהמקדש מכוון כנגד בהמ״ק וארון

 כנגד הכסא״ - אוה׳׳ת בשלח ע׳ תקסה.
 נשא פי״ב: ״ובעת שהוקם למטן הוקם למעלן והוא
 משכן הנער ששמו מט׳׳ט כו׳ וכה״א מכון לשבתך

 פעלת ה׳״ - אוה״ת בשלח ע׳ תקסה.
. ם״פ כמגדל דוד: ״כנזכר בירושלמי  בשה״ש רבה .
. ומסיים מכון לשבתר מכוון כנגד  פ״ד דברכות .
 שבתר זה בהמ״ק שלמעלה״ - אוה״ת בשלח ע׳

 תקסה.
 ובפתיחתא דאיכה: ״אלו זכיתם הייתם קורים תביאמו
 ותטעמו בהר נחלתד ועכשיו שלא זכיתם אתם
 קורים תבא כל רעתם לפניך׳ - אוה״ת בשלח ע׳

 תקםה.
ג סעיא: ״פי׳ ענין מכון לשבתד ע״ד  זח״א וישב קפי
 ירושמ״ט מכוון כנגד ירושמ״ע״ - אוה״ת בשלח ע׳

 תקסו.
 פנחס דרכ״א אי: ״פי׳ תביאמו ותטעמו לנטעא לון
 נציבו קדישא כגוונא דדיוקנא דלעילזר - אוה״ת

 בשלח ע׳ תקסו.
 פ׳ עקב דף ער״ב סע״ב ובפי׳ הרמ״ז שם: ראה לקמן

 בתחילת סעיף ב.
 בד״ה צאינה וראינה: לקמן שה״ש כא, ב ואילד. וראה
 באוה״ת בשלח ע׳ תקסא ״ומ״ש בלקו״ת בשה״ש
 בד״ה צאינה וראינה בדרוש הראשון בפי׳ שאו
 ידיכם קדש וברכו את ה׳ ומזה יובן פי׳ נאדר

 בקודש״.
 בד״ה רני ושמחי: תו״א לו, ב.
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 פג,ג
 בד״ה מי מנה עפר יעקב: לקמן פ׳ בלק סז, ג.

 בד׳׳ה וכור ושמור: תו״א עא, ב.
 וע• במא״א אות יו״ד: נתבאר באוה״ת במדבר כרך ו

 ע׳ א׳תתנו.
 כי לא אדם הוא: ש״א טו, כט.

דפסה לעיל  השני בחינות: ראה השמטה ששיר לכאן נ
 בהוספות יה, א.

 וכמ״ש ברבות ויקרא ר פ״ב: מובא גם באוה״ת וישב
 רם, א. נייד כרד א ע׳ שעט, ע׳ תקנב.

 כי הנה עד״מ: ראה תו״א ח, ב. מאמרי אדה״ז
 מארז״ל ע׳ קו.

 דתרי״ג מצות: מכות בסופה.
 ושבע מצות דרבנן: ראה לקו״ש חכ״א ע׳ 401.

. ושבע מצות דרבנן: ראה הנסמן במאמרי . ג ״ י ר ת  ד
 אדה״ז - פרשיות לע׳ שלח.

 תריך עמודי אור: ראה פרדס ש״ח, פ״ג. הנםמן
 במאמרי אדה״ז - פרשיות לעי תקפא,
 ש״י עולמות: סוף עוקצין. סנהדרין ק, א.

 פג,ד
. נשא: ב׳ הנחות אחרות בםה״מ תקס״ג כרך . ר ב ד י  ו

 ב ע׳ תקיב, ושם הגהות מכ״ק אדמו״ר הצ״צ.
 המאמר בתוס׳ הגהות וכו׳ מהצ״צ נדפס באוה״ת

 נשא ע׳ רכה. רמא. רמט. שם כרד ה׳ ע׳ ע׳תקעה.
 בסה״מ תקס״ג כרר ב ע׳ תקבט נמצא ביאור על
 מאמר זה, ובאריכות הביאור מכ״ק אדהאמ״צ

דפס במאמרי אדה״א פ׳ נשא ע׳ קפב.  נ
 כד״ה נשא תקס״ג מבואר ענין העלאת מ״ן
 לאו״מ ולאו״פ - יריעות וכלים - הובא בם׳ אוה״ת
, ב). ישלח(רלח, א) והוא בור ג׳ שיש ת״י(קנו  פ׳ ו

•PJ 
 כמה ענינים מהמאמר נתבארו גם בסה״מ תקס״ז

 ע׳ קצא ואילך.
. ונשאו: נשא ד, כב־כה. . א ש . נ . ר ב ד י  ו

 התורה היא נצחית: ראה תניא פי״ז קריא ס״ה. לקו״ש
 ח״ה ע׳ 241 הערה 14. חי״ג ע׳ 39 הערה 3.

 ונתתי משכני בתוככם: ויקרא כו, יא.
 ושכנתי בתוכם: שמות כה, ח.

, ב). ב ל(  בתוכו לא נאמר: נסמן לעי
 את השמים ואת הארץ אני מלא: ירמי׳ כג, כד.

 מלא כל הארץ כבודו: ישעי׳ ו, ג. ראה דרך מצותיר
 קמו, ב.

 בד״ה אני לדודי: לקמן פ׳ ראה לג, א ואילך.
 ובד״ה למען תוכרו: לקמן מד, ג.

 ובד״ה ויקח קרח: לקמן נב, א.
 ובד״ה ההפרש בין יו״ט ונס דפסח: לעיל פ׳ צו טז, א.

 מבשרי אחזה אלוה: ע״פ איוב יט, כו.
. בד״ה והבדילה הפרוכת: יב ג  ועמ״ש מוה בתו״א .

 ואילך. וראה באוה״ת נשא ע׳ רמג.
 פ׳ שלח םד״ה ואם האכל יאכל: מב, ד.

 ולכבודי בראתיו:ישעי׳ מג, ז.
 בד״ה ונקדשתי בתוך בנ״י: לעיל פ׳ אמור לא, א.

 חג״ת מקננין ביצירה: ת״ז ת״ו.

 פד,א
 עונותיו מבדילים: ראה ישעי׳ נט, ב. תניא פי״ז

 ובליקוט פירושים - חיטריק שם.
 עקוב הלב מכל: ישעי׳ יז, ט.

 רפאות תהי לשרך: משלי ג, ח.
. שלא יהי׳ פגם הברית: באוה״ת  דהיינו שאפילו .
 נ״ך־א ע׳ תקנב כתב זה בשם המאור עינים

 להרה״ק מטשערנביל.
 םד״ה ששים המה מלכות: לקר׳ת שה״ש לט, ב.

 ובפי אחרי נדנ״ח סע״ב): ״בענין שמן וקטרת ישמח
 לב . . דא ריח דקטורת דאיהי דקיקא ופנימאה
. וכ׳ במק״מ והכוונה שהבינה הנק׳ קטורת . א ל ו כ  מ
 מעלה מ״ן ואבא הנק׳ שמן מוריד מ״ד״ - אוה״ח

 נ״ך כרך א ע׳ תרל.
 וביום שמחת לבו וה בנין ביהמ״ק: תענית כו, ב. ראה

 אוה״ת נ״ך כרך א ע׳ תרלא.
 חרות על הלוחות: שמות לב, טז.

 ובעמה״מ פי׳: שער או״א פמ״ה דע״ח סע״ג פי׳ מר
 דרור היינו יסוד אבא המלובש בבינה, שבינה נקי
 דרור שהוא החירות של היובל וחירות על הלוחות
 והיסוד אבא המלובש בה נק׳ מירא דכיא ר״ל שלא
 היתה בו שבירה ח״ר׳ - אוה״ת כי תשא ע׳

 א׳תתקמג.
 בפרדס ערך מר: אולי הכוונה למה שמבוא באוה״ת
 שה״ש כרך ב ע׳ תיח שבתי׳ מור יש ב׳ פירושים א׳
 מור שבקטרת הוא כתר, והמור שבפסוק אריתי

 מורי שהוא חסד ע״ש.
 פג,א

 כמו לולב שצריך נענוע דוקא: ראה שו״ע אויה
 סתרנ״א, ח.

 בשתי הלחם ע״ג שני כבשים: ראה ויקרא כג, כ.
, ב). וש״נ.  חכמה בראש חכמה בסוף: על״ק בעקב(טו

 [כ]. זח״א כו, ב. לעיל ויקרא כז, א.
 שמן משחת קודש: שמות ל, כה.

 טורא חשוכא: [בזוהר] ח״ג רמט, ב. ועל״ק שה״ש(טו,
 ג) בהמוקפים. [כ].

 וימינו תחבקני: שה״ש ב, ו. ח, ג.
 בד״ה להבין ביאור בפ׳ יתרו: בתו״א פ׳ יתרו.

 ואנכי עפר ואפר: בראשית יח, כז. וראה אגה״ק סי׳
 טו ובליקוט פי׳ - חטריק שם.

 המול המכה בו: ראה ב״ר פ״י, ו. זח״א רנא, א.
 השמטות לזהר ח״א ם״א. מו״נ ח״ב, פ״י.

. אב הרחמן: ראה להלן ר״ה  ווהו״ע אב הרחמים .
 סב, ד. וש״נ.

 וקן אהרו: תהלים קלג, ב.
 פג,3

 אלף אותיות פלא: ראה ת״ז ת״ע קלה, א. הקדמת
ר יצירה (ירושלים תשכ״ב) יא, א. פ ס  הראב״ד ל

 נתיב הא׳. ראה אוה״ת תצוה ע׳ א׳תקמד.
 סד״ה אחרי ה׳ אלקיכם תלכו: לקמן פ׳ ראה ב, ב ״כי
ל ארוכה ומשובה למטה ה רג  הנו״ן פשוטה יש ל
 לרמז שתתפשט ותומשך הארת והמשכת גילוי

 אלקותו ית׳ למטה מטה׳׳ ע״ש.
 ימינך ה׳ תרעץ אויב: שמות טו, ו.

 רישי׳ דעשו בעיטפי׳ דיצחק: סידור כב, ב. מאמרי
. תו״ח לך פט, ד. אמרי  אדה״ו - פרשיות ע׳ תקכו
 בינה ח״ג ע׳ 133 בוהר. וראה תרגום יב״ע בראשית

 נ, יג.
 דלית שמאלה בהאי עתיקא: זח״ג קכט, א. וראה שם

 רפט, א.
 סד״ה בהעלותך את הנרות: לקמן ל, ד.

 םד״ה חייב אינש: תו״א צה, ג ואילד•
 בביאור ע״פ אלה מסעי בני ישראל: לקמן צב, ב.
 בד״ה צאינה וראינה: לקמן שה״ש כא, ב ואילך.

 אריתי מורי: שה״ש ה, א.
 וארבע הידות יהי׳ לכם: בראשית מז, כד.

. תחת ראשי: שה״ש ב, ו. ח, ג. .  שמאלו תחת לראשי
 לבו נשבר ונדכה: ע״פ תהלים נא, יט.

 אחרי ה׳ תלכו: דברים יג, ה.
. שמאל דוחה: סוטה מז, א. סנהדרין  ימין מקרבת .

 קז, ב.

 כזאת יבא אהרן אל הקדש: ויקרא טז. ג.
 ונתתי לך מהלכים: זכרי׳ ג, ז.

 והנה הארון והכפורת: מובא בסה״מ תרל״ה ע׳ קמה.
 ותורה אור: משלי ו, כג.

 ותורת חסד על לשונה: משלי לא, כו.
 מימינו אש דת: דברים לג, ב.

 בחכמה איתברירו: ע״ל כאן(כא, א). וש״נ.
. והוציא את הדשן: ויקרא ו, ג־ד, . ן ש ד  והרים את ה
 ומבואר במ״א ענין תרומה הדשן: סידור עם דא״ח.

ד  פב,
 בזח״ב ס״פ ויקהל(דרי״ט ע״א) מה בין צלותא: נעתק
 בארוכה באוה״ת בראשית כרך א קנב, א. ״פי׳
 שהקטרת גבוה מהתפלה שהרי התפלה במקום
 קרבנות שהן על מזבח החיצון וקטורת מזה״פ״ -

 אוה״ת תצוה ע׳ א׳תשס.
 ובזהר הרקיע שם: ״ותוכן העניו כי המל׳ דעשי׳ היא
 עמקי הקליפות כו׳ ומחי׳ אותם כו׳ ואין הבחינה זו
 יכולה לצאת מבין הקליפות עד שיבא זמן הכתוב
 בלע המות לנצח כוי, והנה כל זמן שאין בחי׳ זו
 עולה למעלה נראה פירוד בקדושה ח״ו וע״י
 הקטרת עולה כוי, משא״כ בתפלה לעשות להעביר
 הזוהמא מבחי׳ זאת כוי, ולכן אחר מעשה הקטורת
 אנו אומרים הודו כו׳ הודיעו בעמים כו׳ ע״ש״ -

 אוה״ת בראשית כרך א קנב, א.

 ובהר מ״ז ס׳3 בא ובדף מ׳ ע״ב): ״גבי לבער החמץ
 שע״י הקטרת עולה ומתברר חיות הקליפה גם מה
 שנקצב לה קודם חטא אדה״ר כו׳״ - אוה״ת

 כראשית שם.
 ובאוה״ת במדבר כרך ד (בהוספות) ע׳ א׳תעב
 ״...מבואר בהרמ״ז ס׳׳פ בא מ״ש בלקו״ת פ׳ תשא
 שב׳ מיני חיות יש בקליפה, הא׳ מה שנקצב לה,
 הבי מה שמוסיפי׳ החוטאים כוי, והנה חיות זה
 מוכרח לו הוא שם׳׳מ מסרו לו כו׳ ע״ש. ומצינו
 למדין מדבריו שע״י הקטורת לוקחין ומבררי׳
 אפילו מחיות המוכרח לו, משא״כ ע״י שארי
 המצות לוקחים רק התוס׳ כו׳ ע״ש״. ראה שם
 בארוכה. וכן מובא לשון הרמ״ז באוה״ת תשא ע׳

.  א׳תתקמו

 ובפי קרח(דף קע״ז ע״ב): אולי הכוונה מש״כ באוה״ת
 תצוה ע׳ איתשס ״ופי׳ הרמ״ז כי או״א תתאין הם
 ישםו״ת ואו״א עילאין זהו שמן וקטורת ואימא

ד ו״ד מלוי של יו״ד״ ע״ש,  טמירא מאבא סו
 בד״ה ואת חנוכת המזבח: לקמן כט, א.

 ובדיה דאה ריח בני: תו״א כ, ב.
ן בשמים ראש: שמות ל, כג. - ואתה קח ל

 המור הוא בושם הנעשה מדם חי• ידוע: ראה בתו״א
 צט, א. ובהמצויין לשם.

 כן פי׳ הגאונים: ראה אוצר הגאונים ברכות חלק
 הפירושים לדף מג, א בשם רב האי גאון.

 והרמב״ן כתב: שמות ל, בג.
 דם נעכר ונעשה חלב: בכורות ו, ב. וש״נ.

. ע״י אתכפייא ואתהפכא: וכ״ה  היינו מה שנתברר .
 גם באוה״ת בראשית כרד א ס, ב.

ח אלי׳). ת פ ) ה מ ד ק ה  אמר בת״ו חכים: ב
 ותקשור על ידו שני: בראשית לח, כח.

 ונפשו קשורה בנפשו: שם מד, ל.
 כי בי חשק: תהלים צא, יג.

 והקשורים ליעקב: בראשית ל, מב.
 שמן הוא בחי׳ חכמה: מא״א אות שי״ן סמ״ח.

(עה, א) ״ג  דשמן המשחה הוא ממו״ס: ראה תניא פנ
 ״בחכמה הנק׳ שמן משחת קודש״. וראה לקמן

 בהעלותך לא, א. קרח נד, ב.



 מראי נשא מקומות נח

 ורעה אמונה: שם לז, ג.
 ישראל מפרנסין: זח״ג ז, ב. [כ].

 ונתתי לך מהלכים בין העומדים: זכרי׳ ג, ז.
 ביד איתמר בן אהרן: במדבר ד, כח.

 שהוא לשון דבר הנלמד מאליו: ראה לעיל פקודי ו,
 א.

 ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז.
 ודברי אשר שמתי בפיך: שם נט, בא.

 כתיב ה׳ יחתו מריבו: הנחה אחרת בסה׳׳מ תקס״ה־א
 ע׳נב.

 ה׳ יחתו מריבו: ש״א ב, י.
 שם ה׳ הוא מדת הרחמים: ב״ר עג, ג.

 דשם הוי׳ הואבו״א: ראה וח׳׳ג קכט, א.
 ד׳ מחנות שכינה: זח״ג קיח, ב.

 לאכללא שמאלא בימינא: ראה זח״ג קעו, א.
 כי הדס חזא הנפש: דברים יב, כג.

 ויחמו הצאן, ויחמנה בבואן לשתות: בראשית ל, לט.
 לח.
 כה,ג

 ע״פ ולכל תכלית הוא חוקר: איוב כח, ג.
. שחפצם בפועל הדין: ראה . ם ד  וכן יש למטה בבני א

 גם בדרך מצותיך פט, ב.
 קנאת ה׳ צבאות: ישעי׳ ט, ו.

 לתת נקמת ה׳ במדין: במדבר לא, ג.
 מדין ריב ומדון: ראה זהר יתרו סח, ד ובלקו״ת וספר
 הליקוטים ר״פ יתרו (הובאו ב)רמ״ז לזהר שם.

 מקדש מלך שם.
 הוא גרשיים: באוה״ת נשא ע׳ רנה מביא עוד טעם
 וז״ל״יש עוד טוב טעם כי כדי להיות יחתו מריביו
 לדחות החיצוני׳ הוא ע״י בחי׳ המקיף בחי׳ גרשון״

 ע״ש.
 ולך ה׳ חסד: תהלים םב,יג.

 כי חפץ חסד הוא: מיכה ז, ית.
 אבל בחי׳ חסד דא״א: ראה לקמן שלח נא, א. יהל אור

 ע׳ לד.
 חסד דרועא ימינא: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳).

 כה,ד
 ובד״ה לבבתני: לקו״ת שה״ש כט, ב.

 ויחר אף אלקים: במדבר כב, כב.
 ויעבור ה׳ על פניו: שמות לד, ו.
 אם אין פניך הולכים: שם לג, טו.

 חכמת אדם תאיר פניו: קהלת ח, א.
 וחנותי את אשר אחון: שמות לג, יט.

 שמאלו תחת לראשי: שה׳׳ש ב, ו.
 כו,א

 ויתן עוז למלכו: שמואל־א ב, י.
 ה׳ עוז לעמו יתן: תהלים כט, יא.
 ולו יקהת עמים: בראשית מט, י.
 וימהר משה ויקד: שמות לד, ח.

 ת׳ עלמין דכסופין: ראה זח״א קכג, ב.
 ודיה יום הדין הוא: כמפורש בכו״כ תפלות דר״ה.

 וראה ברכת ערב ר״ה תשנ״ב הערה 2.
 ויבאו בני האלקיס: איוב א, ו. ראה בתרגום שם.

 וח״ב ר״פ בא : דף לב, ב ,,תהי היום דא ר״ה בני
 האלקים אינון רברבין ממוניך שלוחיו לאשגחא

 בעובדא דבני נשא״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ תרנא.
 ה׳ מלך גאות לבש: תהלים צג, א.
 ועוז מלך משפט אהב: שם צט, ד.

 ארוממך אלקי המלך: שם קמה, א.
 ועתה יגדל נא: במדבר יד, יז.

 ברבות שמוה פרשה א: ״דקאי על דוד שדימם הקב״ה
 מלכותו״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ כט.

 כהד
 תתן אמת ליעקב: מיכה ז, כ.

 וממגד גרש ירחים: דברים לג, יד.
 מי גילה לבני: שבת פח, סע״א.

 מי ברא אלה: ישעי׳ מ, בו.
, כ. ראה  כמ״ש ע״פ טובה תוכחת מגזלה: משלי מ
 םה״מ תקס״ד ע׳ עג ואילך. אוה״ת ויקהל ע׳

 ב׳קצב.
 בכל לבבך בשני יצריך: ברכות רפ״ט(נד, א).

 והריחז ביראת הי: ישעי׳ יא, ג.
 קדוש שיהי׳ שרוי בתוך מעיו: תענית יא, ב.

 נוטה שמים כיריעה: תהלים קד, ב.

 עבודת הקדש עליהם: במדבר ו, ט.
 לו יקהת עמים: בראשית מט, י.

 שהוא מלשון אסיפה וחיבור: ראה גם םה״מ תקס״ז ע׳
 קצה.

. שעצם המכוון הוא הנקודה: ראה . י ת ה ק  שעבודת ה
 ביהל אור ע׳ שצה ״ועוד נת׳ במ״א בענת בני קהת
 הנושאים את הארון שהם למעלה מבני גרשון
 דנושאים את היריעת כי אף שהארון א״פ זהו
 כמשל הנקודה שהעיגול סובב עלי׳ והיא תכלית
 המכוון, וכמו המבאר דברים ומקדים הקדמות
 בכדי שאודכ יובן נקודת ההשכלה א״כ אף
 שבההשפעה קדמו ההקדמות וההסבר מ״מ בדעת

 הרבה קדמה הנקודה כר״, ע״ש.
. כי אם בזאת יתהלל : (מאמר  ע״פ אל יתהלל .
 לאדה״ז בד״ה זה לא מצאנו לע״ע, ואולי נמצא זה

 בתור המאמר).
 בד־ה החדש הזה לכם: אולי הכוונה לאוה״ת שמות

 ע׳ רנה.
 ענין עגולים ויושר: ראה לקמן פ׳ בשלח לז, ג.

 שהעגולים הס בחי׳ ופש והיושר הוא בחי׳ רוח: ראה
 אוה״ת תרומה ע׳ א׳תע כרך ז ע׳ ב׳תצג.

 בד״ה ראה אנכי: לקו״ת פ׳ ראה יח, ג.
 כה, א

 משחרב ביהמ״ק אין להקב״ה בעולמו אלא ד״א:
 ברכות ח, א.

 אורייתא מחכמה הוא דנפקח: זח״ב קכא, א. פה, א.
 זח״ג פא, א.

 הוי׳ בחכ׳: משלי ג, יט.
 בד״ה ואהבת את: לקו״ת שם יג, א.

 בס״י נעוץ תחלתן: פ״א, מ״ז.
 כי גאח גאה: שמות טו, א.

 גדול התלמוד שמביא: קידושין מ, ב.
 לדוד בשנותו את טעמו: תהלים לד, א.

. ואבי מלך הוא בחי׳ סוכ״ע: ראה . ך ל  אבימלך פי׳ מ

 גם אוה״ת ויצא קעב, א. שה״ש ע׳ קפג. ובהנסמן
 בספר הערכים־חב״ד כרך א׳ ע׳ לד.

 מלכותך מלכות כל עולמים: שם קמה, יג.
 בחכ׳ אתברירו: ע׳ לעיל כא, א.

. והוא לא פנים קלקל: קהלת י, י.  אם קהה הברזל .
 ראה אוה״ת נ״ך־א ע׳ תרלב.

 ועבד הלוי הוא: במדבר יח, כג.
 הוא דא עתיקא: זח״ג קעח, ב. לקמן קרח נה, ב.

 שנשאו הארון פנים בפנים — בד״ה ואהי׳ אצלו אמון:
 לעיל פ׳ במדבר יח, ג. וראה באוה״ת נשא כאן ע׳

 רנו מציין לאגה״ק ד״ה דוד זמירות קרית להו.
 יאר ה׳ פניו: שם ו, כה.

 וחילים יגבר: קהלת שם.
 עשה רצונו כרצונך: אבות פ״ב, מ״ד.

 כה,3
ל נפשי: תהלים לד, ט. ג. . בה׳ תתהל . ו א ר  טעמו ו

 ובאוה״ת נ״ך שם מוסיף על המאמר מהמאוד עינים
 ״וביאור ענין זה יובן ממ״ש ע״פ ששים המה
 מלכות פי׳ ומעיין מבית ה׳ יצא והשקה את נחל

 השטים כו׳ שהוא נחל של זנות כו׳״ ע״ש.
 ובביאור ע״פ והי׳ מספר בנ״י: לעיל פ׳ במדבר ח, א.

 בכל מאדך: דכרים ו, ה.
 דאית רצון ואית רצון: דרמ״צ פח, א בשם הזהר
 ובסה״מ תש״ט ע׳ 113 בהערה אולי הכוונה לזח״ג

 קכט, א מצחא דאיקרי רצון.
 וסד״ה וידבר כו׳ שאו: לעיל פ׳ במדבר א, ד.

 אםבחקתי תלכתבחקתי כו, ג.
 ובחנות המשכן יקימו: במדבר א, נא.

 כחשכה כאורה, גם חשך לא יחשיך ממך: תהלים
 קלט, יכ(גם חשך גו׳ כחשכה באורה).

 כד, כ
 וזהו ג״פ קדוש כו׳ פי׳ שהוא בחי׳ הא״מ של ג׳
 עולמות בי״ע: מובא באוה״ת נ״ך־א ע׳ קסט ושם
 מוסיף: ״וכן נת׳ בד״ה שבת שבתון הוא לכם פ״ב״.
 בד״ה הרם את מטך: אוה״ת פ׳ בשלח ע׳ תטז ואילך.

 ע״פ מי מנה: לקמן פ׳ בלק סז, ד.
 ונועדתי לך שמה: שמות(כה, כב) תי׳ ״שמה״ לי׳ ושם
 אי׳ ״שם״. שם(כט, מג) ״ונועדתי שמה״ ותי׳ ״לך״

 לי׳. [כ].
 והאדם ידע: בראשית ד, א.

 מהלכים בין העומדים: זכרי׳ ג, ז.
 כמ״ש במאו״א אות ה׳ סעיף יי: ראה גם אוה״ת
 בראשית־א יט, א. בראשית־ה דף תתקטו, ב.

 ויקרא־ב ע׳ תרעח.
 בד״ה עיני כל אליך ישברו: לקמן פ׳ מטות פה, ג.

 נודע בשערים בעלה: משלי לא, בג.
 וידעת היום והשבת: דברים ד, לט.

 בשערים הם נש״ב: ראה ר״ה כא, ב.
 סד״ה כי תצא: לקמן פ׳ כי תצא לו, ד. ע״ש מה

 שמביא בשם הפע״ח.
 כי תהיז אתם: מלאכי ג, יב.

 כלה שארי ולבבי: תהלים עג, כו.
 ואל אישך תשוקתך: בראשית ג, טז.
 ישבעו ויתענגו מטובך: תפלת שבת.

ג על הי: ישעי׳ נח, יד.  או תתענ
 אשכחן משכן דאקרי מקדש: עירובין ב, א.
 ע״פ מה טובו אהליך: לקמן פ׳ בלק עד, ג.

 וכרתי לך חסד: ירמי׳ ב, ב.

 כד, ג
 או״א תרץ ריעין: ראה זח״ג ד, א. אור התורה נצבים

 ע׳ א׳רכב. על״ק ראה [יח, ב] בתחלתו. וש״נ. [כ],
. ד׳ קפ״ג סע״ב: ״שחברה שחברו מיבעי לי׳ ח״א.  בו
 מק״מ ויש לפרש ע״פ הירושלמי חגיגה) אלא
 דאתחברת אמא בברתא והוו כחדא וזהו שחברה
 בה׳ ר״ל חיבור ה׳ אחרונה בה׳ ראשונה כו׳״ - יהל

 אור ע׳ תפ.
 לא זז מחבבה: שה״ש רבה ג, יא.

 כמ״ש במדרש: נשא רבה(פי״ב [יג4 [כ].
 סד״ה שחורה אני ונאוה: לקמן שה״ש ז, ג.

. כי אמילם: תהלים קיח, ח־י. . ׳ ה  טוב לחסות ב
 ויגרשהו וילך: שם לד, א.

 בטל רצונך מפני רצונו: אבות פ״ב, מ״ד.
. ועשה טוב: תהלים לד, טו. . ע ר  סור מ

 חי ה׳ אשר עמדתי לפניו: מ״ב ה, טז.
 והתהלכתי בתוככם: ויקרא כו, יב.

 ובחרת בתיים: דברים ל, יט.
 עץ הדעת: בראשית ב, ט.

 קרוב ה׳ לכל קוראיו: תהלים קמה, יח.
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 וברבות בא פט׳ץ: גבי החדש הזה לכם הה׳׳ד יהי׳ לך
 לבדך ואין לזרים אתך במשלי סי׳ ה׳ הברכות לכם
כן וציוויתי את ברכתי  שנאמר יברכר ה׳ וישמרך ו

.  לכם - אוה׳׳ת נשא ע׳ רסו
 בחקותי פל-ו: ״ע״פ גפן ממצרים תסיע מה הגפן הזה
 טעון שלש ברכות אף ישראל מתברכים שלשה
 ברכות בכי״ו יברכך יאר ישא׳׳ - אוה״ת נשא ע׳

 רסו.
 אם ישים אליו לבו: איוב לד, יד.

 ורוח אייתי רוח: ראה זח״ב קםב, ב.
. מלמעלה למטה: ראה יהל אור ע׳ רכט. . ר א  י

 חכמת אדם תאיר פניו: קהלת ח, א.
י מלך חיים זהו  נשא קל״ג בי: ״מפרש דמ״ש באור פנ
 בע״ק דשם פניו נהרץ תמיד משום דלית שמאלא
 בהאי ע״ק, אבל בז״א אית זמן דנהרין ואית זמן
. ובג״ב כתי׳ יאר ה׳ . ומסיים בזהר . . ן י ר ה  דלא נ
ד יאר פניו אתנו סלה מכלל דלא הוי ל  פניו א

 תדירא״ - אוה״ת נשא ע׳ רסח.
 קמ״א אי: תיקונא חמישאה ״דכד נהרין מתברך

 עלמא״.
 איזהו חכם הרואה: תמיד לב, א. ראה תניא פמ״ג

 ובליקוט פי׳ שם. לקו״ת האזינו עה, א.
 שמע ישראל: דברים ו, ד.

 שמע ל׳ הבנה: ראה ש״א ג, י. זח״ג קלח, ב.
 ואינו דומה שמיעה לראי׳: מכילתא יתרו יט, ט. פס״ז

 שלח יג, יח ״אינו דומה ראי׳ לשמיעה״.
 אורייתא מחכ׳ נפקת: זח״ב פה, א. קכא, א.

 ונתחי מטר ארצכם: דברים יא, יד.
. כן יהי דברי: ישעי׳ נה, י־יא. . ד ר  כי כאשר י

 אחד באחד: זח״ב קלה, א.
 ייתן שם ישראל: שמות יט, ב.

 חנה דוד: ישעי׳ כט, א.
 ושכנתי בתוכם: שמות כה, ח.

 דירה בתחתונים: ראה תנחומא נשא, טז.
 ג׳ ברכות דאורייתא והד׳ דרבנן: ראה ברכות מו, א.

 שו״ע אדה״ז סי׳ קפז סעי׳ א׳.
 לחם לבב אנוש יסעד: תהלים קד, טו.

 בחכמה כח מ־׳ה: זח״ג לד, א. הקדמת ת״ז בתחלתה.
 ת״ז תס״ה.

 שלא לקחה הנפש רק חיות מועט: ראה מאמרי
 אדה״א במדבר־א ע׳ רס שמביא ע״ז ממ״ש במ״א
 [ראה לקו״ת שה״ש יד, ב] להחיותם ברעב שהרעב

 עצמו הוא חיותם וקיומם, ע״ש.
 המגביהי לשבת המשפילי לראות: תהלים קיג, ה־ו.

 ׳לוקטו לאחד אחד: ראה ישעי׳ כז, יב.
 כז,א

 עושה שלום במרומיו: איוב כה, ב.
 מיכאל שר של מיס: במד״ר יב, ח. זח״ג יב, ב. הנםמן

 במאמרי אדה׳׳ז- פרשיות לע׳ תרמה.
, א). וש״נ. [כ]. י  לעיל במדבר(

ת סד, א. וש״נ.  ת־׳ח מרבים שלום: ברכו
 וכל בניך: ישעי׳ נד, יג.

 אני ה׳ מלמדך: שם מח, יז.
 ודבר ה׳ ממש וו הלכה: שבת קלח, ב.

 והמשנה היא היא המדברת: מגיד מישרים ר״פ
 ויקרא.

 ודברי אשר שמתי בפיו: ישעי׳ נט, כא.
 ואשים דברי בפין: ישעי׳ נא, טז.

 כי א־ל דעות הי: ש״א ב, ג.
: ויקרא כב, לב.  ולא תחללו

 כל העוסק בתורה עושה שלום: סנהדרין צט, ב.
 ברבות תולדות ר״פ ס׳׳ו: ״ע״פ שובי שובי השולמית,

 רכז ״כמו דמיון מלחמה ממש להיות שהמאכל
. ואם יאכל בכונה טובה יוגבר חלק  מעורב טו״ר .
. . ן ו ב א י ת  הטוב הגנוז במאכל על הרע, ואם יאכל ל
 יוגבר חלק הרע שבמאכל על הטוב״ ע״ש. וכ״ה
 באוה״ת שה״ש־ב ע׳ תלז ושם ע׳ תלח בשם הרמ״ז,
 וכ״ה בסה״מ תרע״ח ע׳ שב. ראה לקו״ש ח״ג ע׳

 989 בהערה שם.
 והיינו ע״י התפלה: במאמרי אדה״א שם ע׳ רכה מביא
 זה בשם ספרי הקבלה ״שכוונת האכילה הוא ענין
 א׳ עם כוונת התפילה, לפי שענין התפילה ג״כ ענין

 מלחמה״.
 שעת צלותא שעת קרבא: על״ק ר״פ תצא הא׳ והב׳

 יעו״ש. [כ], זח״ג רמג, א. ובכ״מ.
 רוממות א־ל בגרונם: תהלים קמט, ו.

: דברים יא, יג־יד. ן נ ג . ואספת ן .  לאהבה את ה״א
: ראה אוה״ת תרומה ע׳ א׳שסז. ן נ  ואח״כ ואספת דג
 בסה״מ תקס״ו ע׳ רכט יש עוד ענין שלא הובא כאן.

 ופי׳ אהבה מלשון אבה: ראה גם תו״א לב, ג. לקמן
 בלק עא, ב. מסעי פח, ד. ואתחנן ט, ב. שה״ש יז, א.

 באלף הזי: ראה ר״ה לא, א.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.
 ואהבת את ה״א: דברים ו, ה.

 אין עוד מלבדו: שם ד, לה.
 ולעבדו בכל לבבכם: שם יא, יג.

 בב׳ לבבות: ראה ברכות פ״ט, מ״ה. (נד, א).
 סולם מוצב ארצה: בראשית כח, יב. וראה זח״א רסו,

 ב. זח״ג שו, ב. ת״ז תמ״ה. לקמן שה״ש טז, ד.
 תחלה ברכח השחר פזקח עזרים זוקף כפופים :
ל ״מתחיל מברכות השחר  בסה״מ תקס״ו ע׳ ר
 שהמה ענינים גשמיים ודברים תחתוני׳ כמו הנותן

 לשכוי בינה ופוקח עורים״.
 בו,ג

 למסור נפשו באחד: נסמן לעיל יג, ד.
 בד״ה יונתי בחגוי הסלע: לקמן שה״ש טז, ד ואילך.

 והנשמה א״צ תיקון לעצמה: ע״ח שכ״ו. ראה תניא
 פרק לז [מח, ב] ובליקוט פי׳ - חיטריק שם.

 מלאכי אלקיס עולים: בראשית כח, יב.
 פני ארי־ אל הימין: יחזקאל א, י. ושם כתי׳ ״ופני״ [כ].
ת י, ב. ראה או״ח  קודם התפלה אסור לאכול: ברכו

 סי׳ פט, ג. וראה במ״מ לקמן פ׳ פנחם עט, ד.
 אדם בגימ׳ ס״ה: תיקו״ז בהקדמה בתחלתה, ובכ״מ.

 נש״י עלו במחשבה: ב״ר רפ״א.
 קשוט עצמך: ב״מ קז, ב, סנהדרין יה, א.

 בד״ה לא הביט און ביעקב: לקמן פ׳ בלק ע, ד ואילך.
א מו, ב. ד  בד״ה אסרי לגפן: ת

 המתחדשות לבקרים: ראה איכה ג, בג.
 תוספות מרובה על העיקר: ב״ר םפ״א, [ד] [כ].

 וורעתי את ב״י: ירמי׳ לא, כו.
 וורעת״ לי בארץ: הושע ב, כה.

 ברוך ה׳ אלקי ישראל: תהלים מא, יד.
 לא גלו ישראל אלא: פסחים פז, ב.

 וכמ״ש במ״א: ראה תו״א קיז, ב ואילך.
 הו,ד

. מחזיק טובה לעצמו: ראה עד״ז אבות ב, ח. ו, ו. . א  ל
 מי יעלה בהר הי: תהלים כד, ג־ד.

 בר לבב שהוא בלי שום תערובוח ור ח״ו: ראה לעיל
 כ, ב. לקמן ואתחנן י, א.

 ס״פ ויחי דרמ״ח םע״א: ״דענין ברכת יברכך כו׳
. ך - אוה״ת נשא ע׳ רסו ו  נמשך מבחי׳ צי

: אולי הכוונה למ״ש שם ״יברכך ה׳ ׳  נשא דקמ״ז א
 וישמרך אלין תלת קראי, וג׳ שמהן דתריסר אתוון

 כלילן לקבליהון ובכלא אתכוון בהנא״ ע״ש עוד.

 יב3׳ יתרו פכ״ז: ״כשעשית נסים נימי שלמה שנאמר
 ויתן עוז למלכו׳׳ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ כט.

 נשא פ״א: ״ע״פ יתר שאת ויתר עז, עוז זה מלכיות
ן עוז למלכו״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳ כט. ת  שנאמר ד

 כה תברכו: הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי נדפס
 בסה״מ תקם״ו ע׳ רכח.

כ מיוסד כ א ע׳ ר מדכר־  ד״ה זה במאמרי אדה״א נ
 על מאמר זה שבסה״מ תקס״ו.

 ראה גם ד״ה זה בסה״מ תשל״א. תשמ״ה.
. ישא: במדבר ו, כג־כו. . ר א . י . יברכך. .  כה תברכו

 אשר לא ישא פנים: דברים י, יז.
 !אכלת ושבעת: שם ח, י.

 כו,.ג
 .״ הנה כתיב: אוה״ת עקב כרך ה ע׳ א׳כה.

 שבעשרה מאמרות נברא העולם: אבות רפ״ה.
 צירופי אותיות וחילופים ותמורות: ראה תניא ח״ב

 פ״א.
 נפש האדם מלאה אותיות: בסה״מ תקם״ו שם בס״י.
 ראה לעיל בחקותי מה, ד. וראה הנסמך במאמרי
 אדה״ז־פרשיות לע׳ תרלט. מאמרי אדה״א
 במדבר־א ע׳ שט (בהוספות לע׳ רכד). ובלקו״ה

 שה״ש ד, ב מציין לכאן.
 בד״ה אנכי תשי״ג מבאר זה ומציין לאגה״ק סי׳
 ה׳ דשם מבואר דשינוי התנועות שבשפתיס לבטא
 אות כ׳ או ו׳ או מ׳ או פ׳, וכמו״כ בשאר המוצאות,
 איו זה עפ״י הכנת השכל כ״א זה בא ממילא, דזה
 בא מהאותיות שבנפש שהנפש מלאה אותיות ע״ש.

 . אחר! נפחת בי: ברכת אלקי נשמה.
 ויפח באפיו נשמת חיים: בראשית ב, ז.

 וברוח פיו כל צבאם: תהלים לג, ו.
. והן האותיות שבע״מ: מובא באוה״ת שלח . ו י  ורוח פ
 ע׳ תרי ומציין שכאן משמע שמקור החיות מרוח
 פיו ית׳ והע״מ הוא אותיות שכבר יצאו מרוח פיו
 כוי, א״כ המאמר האחד שכולל הע״מ הוא רוח פיו
 שהוא מקור להאותיות שיצאו מרוח פיו, ובד״ה כי
 תצא דרוש הראשון [בלקו״ת] פי׳ שמאמר האחד

 הוא מחשבה תתאה שהוא מקור להדיבור״ ע״ש.
. לכל בחי׳ הדצ״ח: מובא ונתבאר  והנה כתיב ויקרא.

.  בביאוה״ז להצ״צ־ ב ע׳ תתקמג
 ויקרא האדם שמות: בראשית ב, כ.

 שהוא קרא והמשיך שמותיהן: במאמרי אדה״א
 במדבר־א ע׳ רכה מוסיף ע״ז: ״ולכך יש ביכולת כל
 נשמת צדיק שהוא בצלם אלקים ממש למשול
 בצירופי אותיות אלקים שנבראו בהם כל

 העולמות״.
 בענין ויקרא שמות ראה גם אוה״ת בראשית־ג
 דף תקמא ב. סה״מ תרכ״ט(הוצאת תשנ״ב) ע׳ קלו.
 סה״מ תרל״ד ע׳ עז. המשך מים רבים תרל״ו פרק

 כב.
 ולקשרן במקורן: מובא לקמן פ׳ מטות פב, ב, אוה״ת
 וישב דף רעג, ב. וראה בסה״מ תרכ״ט שם בשם

 השל״ה.
 ברבות בראשית פי״ו: פיסקא ה. וראה גם תנחומא פ׳
 שמיני. ועוד. נעתק בהמשך מים רבים - תו־ל״ו

׳ 13. ע ו ט ך ר כ ש ״ ו ק ל . ב כ ק ר 0 
 על כל מוצא פי הי: דברים ח, ג.

 ע״פ ונתתי לך מהלכים: אוה״ת חנוכה־ה תתקיח, א.
 תתקכו, ב ואילך.

 ועיין בסש״ב פ״כ וכ״א: וראה גם בליקוט פירושים -
 חיטריק שם בארוכה.

 והלא במאמר א׳ יכול להבראות: אבות שם.
 נהמא על פוס חרבא: נתבאר במאמרי אדה״א שם ע׳



 מראי נשא מקומות נט

 מלאוני״. ואולי קאי על מאמר זה (וראה להלן
 בהוספות ברשימת הכתבי־יד).

. אחרי: במדבר ז, פד. פח. . ם ו י  זאת חנוכח המזבח ב
 את קרבני לחמי: במדבר כח, ב.

 בשתי אכילות הכתוב מדבר: זבחים יג, ב. וש״נ.
 והי׳ יורד אש מלמעלה: יומא כא, ב.

 ותאכל את העולה: ויקרא ט, כד.
 ארי׳ דאכיל קורבני! הנז• בוהר: ח״א ו, ב. ח״ב רעה,

 פא. ח״ג יז, א. לג, א.
גד הקרבנות: ברכות כו, ב.  התפלה שהיא כנ

 בחפלה שעיקרה עבודה שבלב: ספרי דברים יא, יג.
 תענית ב, א.

 מחשבות אדם ותחבולותיו: תפלת מוסף דר״ה.
 צעק לבס: איכה ב, יח.

 מלבושים צואים: ראה זכרי׳ ג, ד. (וראה ע״ח ש״נ
 פ״ג. הובא בתניא םפ״ט).

 יפלס אדם מעגלי דרכיו: ראה משלי ד, כה. ישעי׳ כו,
 ז.

 מתחלה יסדר אדם: ע״ז ז, ב. וש״נ.
 לאסתכלא ביקרא דמלכא: ראה זח״א לח, א־ב.

 וכמ״ש בזהר במחי א׳: ח״ב כ, א.
 על״ק עקב(טז, ד). וש״נ.

 צופה ומביט עד סוף: תפלת מוסף דר״ה.
 קורא הדורות מראש: ישעי׳ מא, ד.

 יחיד חי העולמים מלך: ברכת ברוך שאמר.
 אתה הוא עד שלא נבה׳׳ע: תפלת שחרית. ראה של״ה

 ג, ב.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.

 אי! עוד מלבדו: דברים ד, לה.
 אתה הוא ה׳ לבדך: נחמי׳ ט, ו.

 דכזלא כלא ממש קמי׳ חשיבי: זח״א יא, ב. ובכ״מ.
. ואתה מחיי: נחמי׳ ט, ו. . ת י ש  אתה ע

 הכל ירוממוך סלה: ברכת יוצר דשבת.
 וכל החיים יודוך סלה: נוסח תפלת שמו׳׳ע.

 וקדושים בכ״י יהללוך סלה: שם.
 סלה בלי הפסק: עירובין נד, א(אין לו הפסק).

 ונוין אלפים יובלות: ראה ש״ר פ׳ בהר ס, ד.

 כח,ג
. וירם קרן: תהלים קמח, יג־יד. . ו מ  כי נשגב ש

 מגיד דבריו ליעקב: שם קמז, יט.
 כי יעקב בחר לו י׳־ה: שם קלה, ד.

 ברוך ה׳ אלקי ישראל: שם קו, מח.
 ישמח ישראל בעושיו: שם קמט, ב.

 וינהו כל ב״י אחרי הי: שמואל־א ז, ב.
 כמ״ש בסש״ב: פרק מט.

 ואהבת בכל לבבך בשני יצריך: דברים ו, ה. ברכות
 נד, א.

 ישוב אל הי: ראה ישעי׳ נה, ז.
 יתענג על הי: ראה תהלים לז, ד.

 וירא אלקים: בראשית א, לא.
 טוב זה מלאך חיים:ב״רפט, י.

 ילקוט בראשית (ר׳ טז). ובזח״ב (סח, ב. קנ, א.
 קסג,א)[כ].

 כד אתכפיא סט״א: ראה זח״ב קכח, ב.
 מלאך רע בע״כ: שבת קיט, ב.

 כלתה נפשי לה׳: ראה תהלים פד, ג.
 כיחדו! האור הבא מ! החושך: ראה קהלת ב, יג.

 בד״ה ואלה מסעי: דאה לקמן מסעי צא, ג.
ר ר״פ יתרו דס״ח ע״ב: ראה גם לעיל פ׳ במדבר ה  מ

 יט, א.
 ע״פ והיה הב! הבכור לשניאה: פ׳ כי תצא.

ק במקום שבע״ת כו׳ דמשכי! לי׳: ח״א קכט, ב. ״ ה  מ

 בביאור עני! בשעה שהקדימו: לעיל במדבר יד, ג.
 בוהר פקודי דרל״ג ע״א: ראה ביאוה״ז לאדה״א נז, א.

 ובכיאוה״ז להצ״צ־א ע׳ רצב ואילה
ר בראשית די״ח ע״ב: ראה סה״מ תקס״ח ע׳ תםא ה מ  ו
 ואילה והגהות וקיצורים בביאוה״ז להצ״צ־א ע׳ א

 ואילה
. ר״פ כי תשא: ביאוה״ז לאדה״א נג, ד. . א ״ מ  וכמ״ש ב

 נתבאר מוה בפי׳ המלות: סידור עם דא״ח מ, ג.
 אורך הציצית י״ב גודלי!: ראה או״ח סי״א, ד.

 והתפילי! אצבעים ומרובעות דוקא: ראה טוא׳׳ח
 סל״ב בשם השימושא רבא. הובא ג״כ בשו״ע

 אדה״ז שם סעיף סב בשם הגאונים.
 ועיי! באג״ה ע״פ חסדי ה׳: סי׳ יו״ד.

 ע״פ ויהי בשלח פרעה: בתו״א
 נק׳ החכמה די!: ע״ח שער או״א פ״ו. ראה לקמן פ׳

 ראה לא, א.
ר לית ברכתא שריא: ראה ח״ב פז, ב. ת  מ

 ע׳ זח״א(רטז, ב). ח״ב(קנג, ב). [כ].
. פותח את ידיך: תהלים קמה, טו־ט. . ל  עיני כ

. והיא ראשית האצי׳: ראה ע״ח שמ״ז פ״א.  חכמה .
 ובכ״מ שם.

 משם יצוה ה׳ את הברכה: תהלים קלג, ג(שם צוה).
 ערבים עלי ד״ס יותר מיינה של תורה: שהש״ר א

 (ע״פ כי טובים דודיך), ב. וראה ג״כ ע״ז לה, א.
 על״קמסעי(צב,ג).וש״נ.[כ],

 כז,י
 ארץ זית: דברים ח, ח.

 ארז״ל שרוב שיעורי׳ כזיתים: עירובין ד, ב. ראה
 אוה״ת ויקרא־ב ע׳ תכה.

. זבפ׳ עקב: ראה אוה״ת בהעלותך ע׳ תכה. . ס ח נ  פ׳ פ
 שמן כתית: שמות בז, כ.

 לעולם ישנה אדם לתלמידו: פסחים ג, ב. חולין סג,
 ב.

 ומשמני הארץ: בראשית כז, כח.
 וו משנה: ילקוט תולדות ר׳ןמז] קטו. ע׳ ב״ר פם״ו, [ג]

•P] 
 שמכל דבר יכולים להוציא שמן: כ״כ הפרדס ובעוד

 ספרים. ראה תו״א קי, ד.
 בד״ה ולא אבה: לקמן פ׳ ראה לא, א.

 ווהו זית רענן: באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תכה מציין לכאן.
 סריס אין לו הדרת פנים: ראה יבמות פ, ב. ב״מ פד,

 א.
 בד״ה ראיתי והנה מנורת זהב: לקמן פ׳ בהעלותך.

 פ׳ תולדות סד״ה ראה ריח בני: תו״א כ, ב ואילך.
 ארוכה מארץ מדה: איוב יא, ט.

. רד״ו שבה: ראה בראשית טו, יג.  ארבע מאות שנה .
 מב, ב ובפרש״י שם בשם הב״ר פצ״א, ב.

 בח,א
 בד״ה להבין עני! משמח תחן בפ׳ צו: ט, א.

. בפ׳ קרח: לקמן בלקו״ת נה, ד. . ח ר  וע״פ והנה פ
 כל העוסק בתורה: סנהדרין צט, ב.

 בביאור ע״פ נשא: לעיל כא, ד.
 בביאור ע״פ החלצו: לקמן פז, ג.

 רבבה כצמח השדה נתתיד: יחזקאל טז, ז.
 שברכה ראשונה א״צ שיעור: טוא״ח סר״י בתחילתו.

 כח,ב
וכת המוכח: הג״ה באוה״ת במדבר ע׳ רפט.  זאת חנ
 ובכרך ד א׳תסב. (הגהות וקיצורים ביאור - שם ע׳
 א׳תסו). לד״ה זה ראה ד״ה זאת חנוכת המזבח

 תר״מ.
 בגוכי״ק אדהצ״צ בהגה״ה על לקו״ת ברכה צז, א
 (בור 1135 טז, א) נזכר: ״לכה דודי - זאת חנוכת

 אומה שאני עתיד ליתן בה שלום שנאמר ונתתי
 שלום בארץ״ - אוה״ת ויקרא־א ע׳ קצט.

 נשא ס״פ י״א: ע״פ וישם לד שלום, גדול השלום
 שניתן שכר התורה והמצות שנאמר ונתתי שלום

 בארץ״ - אוה״ת ויקרא־א ע׳ קצט.
. השלזם: סוף עוקצין. . ה כ ר  כלי המחזיק ב

 ושמז את שמי על בנ״י: במדבר ו, כז.
 אני אותיות אין: ע״ל(יח, ג). וש״נ. [כ].

 החכמה מאין תמצא: איוב כח, יב.
 ברכה בראש וברכה בסוף: זח״א כו, ב. זח״ג רלח, א.
 בסה״מ תקס״ו ע׳ רלד בשם ספר יצירה. וראה

 בהנסמן לעיל פ׳ בהר כח, א.
. יתרו דס״ו אי): כל המראה . ׳ . דל״ח א ר נזכר . ה מ ) 

 מקומות נעתקים באוה״ת נשא ע׳ רעח.
 בסה״מ תקס״ו ע׳ רלד נוסף ביאור קטן וז״ל
 ״וביאור הדברים מובן דיש ברכה עולה מלמטה
 למעלה כענין הצמיחה שניתוספת ע״י הזריעה כוי,
 ויש ברכה הבאה אח״כ מלמעלה שתצמיח הרבה
 מאד יותר מכפי ערר הכנת הכלי כמו ויברכהו
 מאה שערים כוי, וכר הענין למעלה דברכת יברכד
 הנ״ל הוא הברכה בראש מלמטה למעלה ע״י בחי׳
 העלאת מ״ן שהוא כדוגמת הזריעה. אד אח״כ
 כשנשלמה הברכה שמלמטה למעלה אז המה
 מתברכים מלמעלה למטה והוא הברכה שבסוף
 במ״ש ואני אברכם, אני דוקא, ולפי שאין ברכה זו
 הבאה מבחי׳ אור א״ס בעצמו יכולה לשכון אלא
 בכלי המחזיק בדכה הרבה, ע״כ הקדים לצוות
 לכהנים לברכם בשלום לפי שאין כלי יכולה

 להחדק ברכה זו אלא השלום וד״ל״.
 במאמרי אדה״א במדבר־א ע׳ רמו מבאר גם

 ״ויחונר״ ע״ש בארוכה.
 ביאור ע״פ כה תברכו: הנחת כ״ק אדהאמ״צ בסה״מ

 תקם״ו ע׳ רלה.
 בד״ה את שבתותי תשמרו: לעיל פ׳ בהר מא, ג.

 אפי׳ יתוש קדמך: סנהדרין לח, א.
 חמורו של ר׳ פנחס בן יאיר: ראה חולין ז, ב.

 במדרגת בהמת של ששת ימי בראשית: ראה גם םה״מ
 אתהלך ע׳ ס. אוה״ת בראשית־ג תרלד, א.

 בלק״ת פ׳ עקב בטעמי מצזת: בלק״ת להאריז״ל ד״ה
 כשחותך הלחם.

 סד״ה וידבר משה אל ראשי המטות: ראה לקמן מטות
 פב, ב.

ב  מ,
 בביאור ע״פ והניף הכהן אותם: לעיל פ׳ אמור לח, ג.

 אור ורוע: תהלים צז, יא.
 ותפלה שנק׳ סזלם: זח״א רו, ב. ח״ג שו, ב. ת״ז תמ״ה

 (פג, ב).
 בד״ה ויהי בשלח פרעה: תו״א םא, א.

 בד״ה ששים המה: לקו״ת שה״ש לח, ב ואילך.
 למהוי אחד באחד: זח״ב קלה, םע״א.

 תושבע״פ מל׳ קרינן לה: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳).
. אתברירו: ראה זח״ב רנד, ב. . ה מ כ ח  ב

 ואיך לא אשא פנים: ברכות כ, ב. [כ]. ראה אוה״ת
 נ״ךיא ע׳ תפט.

ג  מ,
 קו חמדה בוצינא דקרדוניתא: ראה זח״א טו, א.
 ובאור החמה ומקדש מלר שם. ת״ז רת״ה ובכמא
 מלך שם. ראה תניא שהיוה״א פ״ד. נתבאר באוה״ת
 שלח ע׳ תצג ואילך. וראה מאמרי אדה״א חתונה־ב

 ע׳ תשו.
 מי מדד: ישעי׳ מ, יב.

 בביאור עני! מוווה מימין: תו״א מב, ד.
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 בל הבקר לעולה: במדבר ז, פז.
 כתיב ביום המשח: באוה׳׳ת במדבר־ד ע׳ א׳תסו נמצא

 הג״ה לכאן.
 פט, ג

 מעט ביאור: באוה״ת במדבר־ד ע׳ א׳תסו נמצא
 ביאור ארוך.

 בפי׳ הרמ״ו בוהר פ׳ אמור דפ״ט אי: ״גבי ההוא שמן
ת שה״ש ב, ד. ד ק  עילאה כר״ - ל

 הוא מבחי׳ גבורה: ראה רש״י שמות ל, כג: ריח טוב
 וטעם. - לקו״ש חט״ז ע׳ 394.

 ע״פ לריח שמניך: לקו״ת שה״ש ב, ד.
. בפ׳ תרומה : תר׳א פא, א לכאורה  ע״פ מי יתנך .
 הכוונה להמבואר שם בענין שמן שהוא הכמה,

ת שהוא בחי׳ מקיף ע״ש. מ ס ר פ  ושמן א
 חוטמא דעתיק: זח״ג באדרא קל, ב(לקו״ת שה״ש לג,

 א). וראה אוה״ת ויקהל ע׳ ב׳קצג.
 ע״פ אריתי מורי: לקו״ת שה״ש לג, א.

 כשמו הטוב: תהלים קלג, ב.
 פ״ב בחגיגה י״ב בי: הלשון נעתק ביהל אור ע׳ קלו.

 שפי׳ בפרדם ערך ערבות: ״שהתפארה נק׳ ערבות
גבורה יחד כוי״.  שבו מתערבים הכתות גדולה ו
. וראה בהמשך שם מה שמפרש  יהל אור ע׳ רלג

 איר תפארת נק׳ ערבות.
 בזח״ב קס״ה אי: הלשון נעתק עפ הגהות ביהל אור
. וראה שם ע׳ קלז ״ובפי׳ הרמ״ז שם  ע׳ רלג
 דמפרש ערבות לשון תערובות והוא התכללות

 חריג אש מים ומפרשו בחג״ת דעתיק״.
 עושה שלום: איוב כה, ב.

 מלך שהשלום שלו: שהש״ר פ״ג ע״פ צאינה.
 במא״א אות ע׳ סנ״ח: הלשון נעתק ביהל אור ע׳ קלז
 ״ערבות הרקיע נקי הת״ת. גם ערבות נקי ג׳
ל היומי חכ׳ לג  רקיעים ג״ר גלגל השכל כתר ג

 גלגל המזלות בינה״.
 סולו לרוכב בערבות: תהלים סח, ה.

 כט,ד
 לך ה׳ הגדולה והגבורה: דה״א ט, יא.

 כי גאה גאה: שמות טו, א.
 ממולח טהור קדש: שם ל, לה.

 בד״ה ושמתי כדכד: לקו״ת ראה כז, א.
 ובד״ה שבת שבתון: לקו״ת יוהכ״פ סט, א.

 בהעלותך
 פט,ג

ס בסה׳׳מ פ ד  בהעלותך: הנחת כ״ק אדמר׳ר האמצעי נ
דפס  תקס״ב ח״א ע׳ רטו. הנחת הר״מ בן אדה״ז נ

 שם ח״ב ע׳ תנה.
 המאמר בשינויים ובתוס׳ הגהות נדפס באוה״ת
 בהעלותך ע׳ שכז. שלב. שלו. שמח. שנ. שנב.
 אוה״ת שם הוספות ע׳ א׳תעח. שם כרך ה׳ ע׳

 א׳תקפב. ביאור נדפס שם כרך ה׳ ע׳ א׳תקפב.
 הנחה אחרת עם הגהות אחרות באוה״ת במדבר

 כרד ו ע׳ א׳תשנב. קיצורים שם ע׳ א׳תשםו.
 המאמר באריכות מכ״ק אדמו״ר האמצעי

 במאמרי אדה״א במדבר־ג ע׳ תתפא.
 ד״ה זה מבואר בד״ה זה בש״פ בהעלותך, שנת:
 תשכ״ח. תשכ״ט (םה״מ מלוקט ח״ה ע׳ רצה).
 תשל״ד (פה״מ מלוקט ח״ג ע׳ קפה). ובשנת

 תשמ״ח.
 בהעלותך את הנרות: במדבר ח, ב.
 ראיתי והנה מנורת זהב: זכרי׳ ד, ב.

 ואתה נפחתה בי: ברכת אלקי נשמה. ע״פ ברכות ס, ב.

 נהנית ממנו ולא הגוף: מובא באוה״ת ויקרא־א ע׳
 רצב וכתב ע״ז ״וצ׳׳ע שהרי הנשמה עכ״פ נהנית
ו והנשמה היא אור פנימי המלובש תוך הגוף.  ממנ
ק הגוף אינו נהנה  וא״כ הא״פ נהנה מן הריח ר
ק להגוף  ממנו, וא״כ איך הוא מקיף, אלא צ׳׳ל ר
 נחשבו מקיף אבל להנשמה הגם שהיא או״פ זהו

 הנאה ממש׳׳ ע״ש.
 ריח שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף: ברכות מג, ב.

 בבחי׳ מקיף מלמעלה: באוה״ת במדבר־ד ע׳ א׳תםב
 נמצא הג״ה לכאן.

 בביאור ע״פ באתי לגני: לקר׳ת שה״ש לג, א.
 ע״פ ראה ריח בני בפ׳ תולדות: תו״א כ, ד.

 בוהר ס״פ ויקהל נדרי״ט א׳): מובא גם לעיל כב, ד.
 אוה״ת בראשית־א דף קנב, א. תצוה ע׳ תשס.

 בד״ה מי מנה עפר יעקב: לקמן סז, ג.
 ע״פ נשא את ראש בני גרשון: לעיל כב, ד.

 ובד״ה בכ״ה בכסלו: תו״א כט, ד. וראה באוה״ת
 במדבר־ד ע׳ א׳תסה מה שהעתיק מתו״א.

 וע׳ מ״ש הרמ״ו ס״פ בא: ראה לעיל כב, ד. ובמ״מ
 לשם.

 כ״א על מזבח הפנימי: ראה הגהה לכאן נאוה״ת
 במדבר־ד ע׳ א׳תםד.

 מלשון חינוך: וראה גם בשערי אורה ד״ה בכ״ה
 בכסלו פל״ז. סה״מ תרל״ה־ב ע׳ של ואילך. לקו״ש
ש חל״ב ע׳ 105 ד ק  חכ״ה ע׳ 383 ואילך. וראה ל

 הערה 72.
 חנוך לנער ע״פ דרכו: משלי כב, ו. באוה״ת

 במדבר־ד ע׳ א׳תםה נמצא הגה״ה לכאן.
פ לקו״ת  בד״ה בכ״ה בכסלו: תו״א כט, ד. וראה ג

 נשא צח, א. ברכה צח, ב ואילך.
. קול ה׳ על המים: תהלים כט, א.  הבו לה׳ כבוד .

 ביהל אור שם נמצא הגהות לכאן.
 פט,כ

 קלא פנימאה דלא אשתמע: זח״א(נ, ב) [כ].
ת שה״ש טו, ב. ד ק  בשה״ש ע״פ קול דודי: ל

 עלמא דאתכסיא: זח״א (יח, א. קנב, א. קנח, ב).
 ובזח״ב(כט, ב). [כ].

 שבעה ושבעה מוצקות: זכרי׳ ד, ב.
 בזהר ם״פ מקץ ודר״ד סע״ב): בעניו שבעה ושבעה
 מוצקות ראה אוה״ת ויקרא-א ע׳ רעט. ביאוה״ז

.  להצ״צ־ב ע׳ תתעז
 בזהר פ׳ תזריע דמ״ז ע״ב: ראה אוה״ת ויקרא־א ע׳
פ ואילך. ובביאוה״ז להצ״צ־ב ע׳ תתעז ואילר. ע׳  ר

 תתפא ואילר נזכר גם לעיל פ׳ במדבר יב, ד.
 להמשיך מתחילה קודם הו׳ קולות: באוה״ת

 במדבר־ד ע׳ א׳תסה נמצא הגה״ה.
 שמנחת נדבה מביאה בכפיפה מצרית: בלקו״ת נשא
 (כט, ב) שמנחת נדבה מביאה בכפיפה מצרית,
ל - הרי  שזהו דלא כמפורש בסוטה (יד, ב) דפםו
 מפורש שם שהטעם דהקריבהו נא לפחתך גו׳,
 ואיסור זה אינו מן התורה (כס״מ הל׳ אים״מ פ״ב
 ה״י(ודלא כי״א מהאחרונים דאסור מה״ת - דלפ״ז
 אינו מובן הא דעניים מביאים בכורים בסלי נצרים
 של ערבה (בכורים פ״ג מ״ח) שבודאי פחותים
ו כפיפה מצרית, כפרש״י בסוטה נ י  מנצרי דקל(דהי
ת הקריבהו שייך גם באינו קרב על ר ב ס  שם) ד

ש ח״ז ע׳ 205. ד ק  המזבח ממש, וק״ל)) - ל
ת מוסף. ל פ  תמידין כסדרן: ת

 זהו עני! חינוך המזבח כנודע: קיצור באוה״ת
 במדבר־ד ע׳ א׳תםה.

 היה מעזרב בשמים ראש: ראה דרך מצותיך עב, ב.
 בשמים ראש מר דרור וקנמן בשם: שמות ל, כג.

 רשפי אש האהבה: ראה שה״ש ח, ו.
 משוך אחריך כמיס: ברכת גשם דשמע״צ.

א קיא, ג. בסה״מ תקם״ג ע׳ ד  וכמ״ש במ״א: ראה ת
רת חיים שמות דף  קעז. כתובים־ב ע׳ ריח. תו
, א. אוה׳׳ת שמות כי תשא ע׳ א׳תתמג,  תתקסז

 א׳תתפה. שמות־ז ע׳ ב׳תשפז.
 מצרף לכסף: משלי כז, כא.

 פי׳ שבאיש: ראה סה׳׳מ תרכ״ז ע׳ רכו.
 ולדבקה בו: דברים יא, כא. שם ל, כ.

 פני ארי׳ פני שור: יחזקאל א, י.
 כח,ד

: ח״ג(קיח, ב. מח, סע״א). [כ]. ר ה  וכמ״ש מ
 מבחי׳ פני שור בעצם כוי: ראה לעיל בהוספות יח, ג

 בהערות שנעתקו מכ״ק אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע.
 בביאור ע״פ אני ישנה: לקמן שה״ש לה, א ואילך.

 ובד״ה אס בחקתי תלכו: לעיל בחקתי מז, ג. וראה
 במ״מ לשם.

 זבד״ה בכ״ה בכסלו: תו״א וישב כט, ב ואילך.
 ובד״ה המגביהי לשבת: תו״א לח, ב.
 האופנים וחיות הקודש: ברכת יוצר.

 ההפרש בין אופנים לשרפים ראה גפ לקמן פ׳
 שלח מז, א. האזינו עד, ג. םה״מ תקס״ב ע׳ מו

אילה לה אוה״ת תרומה ע׳ א׳קםד ו אי  ו
פתח אליי),  דל או מכל מדות אלין: ת״ז בהקדמה(

 בד״ה צאינה וראינה: לקמן שה״ש כא, ג.
 קדש הוא מלה בגרמי׳: זח״ג צד, ב.

 צבאו׳ אות הוא בצבא דילי׳: ראה חגיגה טז, א
 ובחדא׳׳ג מהרש״א.

 על״ק האזינו(עד, רע״ד). [כ],
 בביאור ע״פ אחרי הי: לקמן פ׳ ראה כ, ד ואילך.

א לו, ב. ד  ובד״ה רני זשמחי: ת
 ביו״ד נברא העזה״ב: מנחות כט, ב.

 שרפים עומדים ממעל לז: ישעי׳ ו, ב.
 ישעי׳ כבן כרך שראה: הגיגה יג, ב.

. דמולייהו חזי: מגילה ג, א. , ל א י ו  חברי ד
 כמ״ש במ״א]: ראה תניא פרק כג.

 מבחי׳ אהבת הנה״א בעצמה: קיצור - באוה״ת

 במדבר־ד ע׳ א׳תסב.
 פט,א

 כמיס הפנים לפנים: משלי כז, יט.
לה אי  פי• האדם: ראה אוה״וז בשלח ע׳ תעז ו

 ודמות פניהם: יחזקאל א, י.
 על דמות הכסא: יחזקאל א, כו.

 בדיה וספרתם לכם: לעיל פ׳ במדבר י, א.
 בוזי׳ לב האדם התחתון אל האדם כוי: באוה״ת

 במדבר־ד ע׳ א׳תסב יש הגה״ה לכאן.
 ארי׳ דאכיל קרבנין: זח״א ו, ב. זח״ב רעה, א. זח״ג יז,

 א.
 ארי׳ מלך שבחיוח: חגיגה יג, ב.

 בנשמות שמיכאל כה״ג מקריב: זח״ג לג, א. ובזח״א
 פ, א [כ]. וראה תום׳ סוף מנחות.

 באצי׳ דאיהו וחיוהי: ת״ו בהק׳ (ג, ב). באוה״ת
 במדבד־ד ע׳ א׳תסב נמצא הג״ה וקיצור לכאן.

. רק . ת ר ט . ענין ק ת. ו מי י , בחי׳ פנ . ת ו נ ב ר ק  הקרבת ה
 בבחי׳ מקיף: ראה בד״ה ברוך שעשה נסים תשמ״ג

 הערה 18. [נדפס בסה״מ מלוקט־ב ע׳ ריב].
 בשתי אכילות הכתוב מדבר: זבחים יג, ב.

 לפי שהיא בחי׳ פנימית: ראה באוה״ת שה״ש־ב ע׳
 תפג,

 אכלתי יעדי עם דבשי: שודש ה, א.
לה אי  בדיה ואם האכל יאכל בפ׳ שלח: לקמן מא, ד ו

. שהנשמה  אבל יש בחינה אחרה והיא בחי׳ מקיף .



 מראי בהעלותך מקומות ם

 לףש שמקבל עול מלכות שמיס: ברכות יג, א.
 אוילים מדרך פשעם: תהלים קז, יז.

 פשעים אלו המרדים: יומא לו, ב.
 בד״ה כנשר יעיר: לקו״ת האזינו עח, א.

 והם פשעו בי: ישעי׳ א, ב.
 ומאריך באחד: ראה ברכות יג, ב.

 פריקת עול מלכות שמים: בסה״מ תקס׳׳ב ע׳ ריח כ׳
 שהמרירות בתיקון חצות הוא על פריקת עול. וכ׳׳ה

 במאמרי אדה׳׳א בהעלותך ע׳ תתפז.
 בד״ה מה טובו: לקמן בלק עד, א.

 בוכרנו את ציון: תהלים קלז, א.
 ע׳ אוה״ת מקץ (שמז, ב). ובד״ה והשתי׳ כדת
 תקס״ג בפ׳ בהעלותך יעו״ש [סה״מ תקס״ג ח״ב ע׳

 תקסו - ע״ש]. [כ].
 כמ״ש במ״א: ראה אוה״ת במדבר־ד ע׳ א׳תפד.

 בד״ה מנורת זהב: ראה לקמן לה, ב.
 בחכמה אתברירז: ראה זח״ב רנד, ב. נסמן לעיל

 ויקרא ד, א.
 ה׳ בחכמה: משלי ג, יט.

 הגורם לשכר מצוה היא המצוה בעצמה: ראה תניא
 פל״ז ובליקוט פירושים ומ״מ שם.

 היתה לי דמעתי: תהלים מב, ד. וראה ביהל אור שם
 ע׳ קסו שמציין לכאן.

 ללחם שהיא התר: ב״ר ע, ה.
 והגית בו יומם ולילה: יהושע א, ח.

 אם ישים אליו לבו: איוב לד, יד.
 בד״ה ושבתה: לקר׳ת אחרי מ, ד. ראה לקו״ש חט״ו

 ע׳ 358.
 י״ג מדות שהתו׳ נדרשת: תו״כ ר״פ ויקרא.

 י״ג מדות הרחמים: שמות לד, ו־ז.
 מיס תחתונים בוכים: ת״ז ת״ה (יט, ב). תוס׳ הרא״ש

 (הדר זקנים) בראשית בתחלתו. בחיי ויקרא ב, יג.
 כתית למאור: שמות כז, כ.

 ל,ג
 והויתים הם מרים: להעיר מעירובין יח, ב תוד״ה
 מרורין. וש״נ. וראה חדא״ג מהרש״א סנהדרין קח,

 ב ד״ה יהיו. ראה תו״א פא, ג.
 להיות שפל רוח: ראה אבות ד, י.

 ונפשי כעפר לכל תהיי: תפלת אלקי נצור.
 דהנה כתיב: מובא באוה״ת בראשית־ד דף תשעט, ב.

 כשמן הטוב על הראש: תהלים קלג, ב.
 הלכות התו׳ שנק׳ קווצותיו תלתלים: שה״ש ה, יא.

 ראה שהש״ר ה, ו.
. שחוא בחי׳ חכמה: מא״א אות ש׳ םמ״ח. . ן מ  ש

 וזכר ב״פ וקן: ראה לקמן שה״ש ג, ב. אוה׳׳ת נצבים
 ע׳ אירעה.

 התורה שהיא בחי׳ שערות: ראה תו״א קי, ב.
 התו׳ נק׳ משל הקדמוני: ראה ש״א כד, יג. וברש״י

 שם. וברש״י משפטים כא, יג.
 כתלג חיוור: דניאל ז, ט.

 כמ״ש במ׳־א: ראה לקו״ת שה״ש ו, ד.
 והחכמה תחיי: קהלת ז, יב.

 שמן משחת קדש: שמות ל, כה. לא.
 בד״ה צאינה וראינה: לקמן שה״ש בא, ג ואילר.

 ל,ד
 חכים ולא בחכי: ת״ז בהקדמה(פתח אלי׳).

 ואנשי קדש תהיו! לי: שמות כב, ל.
 עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם: ב״ב עה, ב.

 באג״ח סד״ה להבין מ״ש בפע׳׳ח: דף קגז, א.
. ימינו של הקב״ה: ראה ת״ז בהקדמה (פתח  חסד .

 אלי׳).
 חסד עולם: ישעי׳ נד, ח.

 אתה כהן לעולם: תהלים קי, ד.
 בחי׳ יומם דאזיל עם כולהו יומין: ראה זח״ג קג, א־ב.
 קצא, ב. (הל׳ יומא דאזיל. ראה בע״ח שכ״ה דרוש
 ב. פע״ח שער חודם פ״א. שער מאמרי רשב״י פ׳

 יתרו, תרומה ואמור. ועוד).
 בפ־ יתרו דס״ו ע״ב: ראה לקמן לא, א. ובסה״מ הנחת
 הר״פ ע׳ טז. ועם הגהות בביאוה״ז להצ״צ־ב ע׳

 תשפג.
 פני שור: יחזקאל א, י.

 ארי׳ דאכיל קורבנין: ראה זח״א ו, ב. זח״ב רעח, א.
 זח״ג יז, א. ועוד.

 ועיקר הכח בימין: ראה מנחות לז, א.
 בד״ה צאינה וראינה: לקו״ת שה״ש כא, ב.

 לסעי׳ ג - ראה אוה״ת דרושים לסוכות ע׳
 א׳תשמב.

 a — שאהבה זו נקרא אהבת עולם: דאחד הפי׳
 באהבת עולם הוא שהאהבה נמשכת מההתבוננות
 בעניני העולם התחתון, מה רבו מעשיר ומה גדלו
 מעשיר, דהתבוננות זו היא לפי גדרי העולם -

 ד״ה בהעלותר תשמ״ח(הנחה).
 שאהבה זו נקרא אהבת עולם: ראה ספר
 . הערכימ־חב״ד ברר א טור תקסח. קטע זה מובא

 גם במים רבים תרל״ו בע׳ שסז.
. שיהי׳ גילוי אלקותו ית׳ למטה כמו . ן ר ה  אבל בחי׳ א
 למעלה: ״מובן שעיקר ענין מעלת אה״ר דאהרן
 על בחי׳ חלוד ונסוע דאברהם הוא מה שע״י אה״ר
 דאהרן נמשר שיהי׳ הגילוי למטה כמו למעלה,
 והוא הנק׳ יחוד העליון לשיקבה׳ץ ונת׳ פי׳ יחוד זה
 בלק׳׳ת דרושי עשי״ת בד״ה להבין פי׳ הפסוק מי
 אל כמוך נושא עון ושם פ״ב וכח יחוד זה נמשך
 לאהרן ע׳׳י מ״ת . . משא״כ באברהם שהי׳ קודם
 מ״ת לא הי׳ בחי׳ זו עדיין״ - אוה״ת תצוה ע׳

 א׳תרא.
 אהרן שהוא שושבינא דמטרוניתא: רע״מ זח״ג כ, א.

 קעז, ב. קפ, ב.
 ההפרש בין רננה לשמחה: זח״א(רכט, ב). [כ].

 בד״ה רני ושמחי: תו״א לז, א. וראה גם סה״מ תקס״ג
 ע׳ שצב. יהל אור ע׳ שעג. ביאוה״ז להצ״צ־ב ע׳

 תדעא.
 איזהו חסיד המתחסד עם קונו: זח״ב קיד, ב. זח״ג

 רכב, ב. ת״ז בהק׳ א, סע״ב.
 מרירות בנפשו: ראה אוה״ת שה״ש ע׳ רלה

 שהמרירות הוא כענין שמאל דוחה, ע״ש.
 דלית מחשבה תפיסא ביי: ת״ז בהקדמה(פתח אליי).

 ויצעק אל ה׳ בצר לו: תהלים קז, ו(בל׳ רבים).
 בדיה להבין פי־ יג״מ: לקמן ר״ה סא, א ואילך.

 מי לי בשמים: תהלים עג, כה־ו.
 נגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר: ישעי׳ מ, ה.

 עין בעין וגוי: ישעי׳ נב, ח.
 אהרן אותיות נראה: ראה סה׳׳ש - תש״א ע׳ 152.
 ובספר הערכים־חב״ד כרך ב ע׳ ע הערה 681.

 ובמילואים שם ע׳ תרכט.
 אשר עין בעין נראה אתה ה׳: במדבר יד, יד.

 כחשיבה כאורה: תהלים קלט, יכ.

 ל,ג
 ע״פ ועשית בגדי קודש: תו״א פב, א.

 עזה כמות אהבה: שה״ש ח, ו.
 רשפי׳ רשפי אש: שם.

 ועמ״ש סד״ה שימני כחותם: לקו״ת שה״ש מה, ג.
 (ועמיש—אהבה): הוספה לקמן צו, ג.

 שתקנו בתפילת ש״ע סלח לנו: ראה גם תו״א קיא, ד.
 לקמן שבת שובה סה, ג.

 ויפח באפיו נשמת חיים: בראשית ב, ז.
 בדיה והיה מספר בניי: לקו״ת במדבר ה, ב.

 וורעתי׳ לי בארץ: הושע ב, כה.
 נר ה׳ נשמת אדם: משלי כ, כז.

 ו׳ מדרגות בעבודת ה׳: נתבאר בד״ה בהעלותך
 תשל״ד(סה״מ מלוקט ת״ג ע׳ קפו ואילך).

 בדיה כי תבואו: לקו״ת בהר מ, א.
 בדיה אז ישיר כו׳ עלי באר: לקו״ת חקת סג, א.

 בדיה לסוסתי ברכבי: לקו״ת שה״ש יא, ד.
 ובדיה נאת לחייך: לקו״ת שה״ש יב, ד.

 ובדיה למען תהיה תורת: תו״א ם, ד.
 בד״ה והנצח וו ירושלים: כן רגיל לציין בציוני כ״ק
 אדהצ״צ לד״ה צדקת פרזונו בישראל - נדפס

 בםה״מ תקס״ה ח״ב ע׳ תתקפט.
 ובד״ה למנצח על השמינית: לקו״ת תזריע כא, ב.

 ובד״ה אלה מסעי: לקר׳ת מסעי צ, ג.
 ויש ע״י הודיה: ״לא ביאר מדת היסוד (וכן לא
 בהעתקתו שבאוה״ת פרשתנו ע׳ שלז), אבל נמצא
 הוא בד״ה זה שבאוה״ת ע׳ של. ועוד״ - משיחות
 ש״פ בהעלותר תשמ״ח הערה 56. וראה גם סה״מ

 תקס״ב ע׳ רטז.
 בד״ה אתה הצבת: סידור דש, א ואילד.

 ובד״ה יהודה אתה: תו״א מד, א.
. ויש ע״י שפלות כוי:  וכן יש עבודה ע״י התנשאות .
 ויש להוסיף בזה דב׳ המדריגות האחרונות -
 התנשאות ושפלות - שניהם שייכים לספי׳

 המלבות - ד״ה בהעלותך תשמ״ח(הנחה).
 ויגבה לבו בדרכי הי: דה״ב יז, ו.

. משבעה רועים: תיקונים שבז״ח (קד, א).  אהרן .
 ראה בלקו״ש ח״כ ע׳ 643 בארוכה.

 ויובן בהקדים ההפרש: ראה תו״א פב, א. מובא
 באוה״ת ויקרא־א ע׳ צה.

 אברהם אוהבי: ישעי׳ מא, ח. ראה ד״ה ואברהם זקן
 סה״מ תרכ״ז ע׳ כג.

 הלוך ונסוע הנגבה: בראשית יכ, ט.
 שהלך ממדרגה למדרגה: ראה זח״א פד, א. ובתורת

 שמואל - תרכ״ז ע׳ כח.
 הנגבה שהוא בחי׳ אהבה הי: וכ״ה בתו״א סו, ד.

ד  כט,
 הרצון הוא בחי׳ כתר: ראה אגה״ק סכ״ט(תניא קכט,

 סע״ב).
 ואית רצון ואית רצון: נסמן לעיל לבמדבר א, א.

 וראה(בנוגע לעניננו) המשך תער״ב ח״א ע׳ תצח.
 בד״ה ויקהל משה: תו״א פז, ד.
 מי לי בשמים: תהלים עג, כה.

 שמע ישראל: דברים ו, ד.
 דכולא קמי׳ כלא חשיב: זח״א יא, ב.

 ע״פ וארא אל אברהם: תו״א נה, ב. וראה גם באוה״ת
 בראשית־ז דף תתשנט, א ואילך.

 המחדש בכי״ת מעשה בראשית: ברכת יוצר.
 בחי׳ תרין רעין: ראה זח״ג ד, א. אוה״ת נצבים א׳רכב.
 ששה קצוות .. שם מקום כלל: נעתק באוה״ת נ״ך־א
 ע׳ תש ומוסיף ״נשמע דאינו מפרש שהוא ית׳
 בכבודו ובעצמו דהיינו סוכ״ע נק׳ מקום . . לפי
. וזה  שבחי׳ מקום זהו מה ששייר לו מעלה ומטה .
. ע״כ פי׳ מקום זהו בחי׳  אינו שייר בבחי׳ סוכ״ע .
 ממכ״ע שבבחי׳ זו שייך מעלה ומטה ברוחניות״

 ע״ש בארוכה. וכ״ה בספר החקירה עו, א.
 לך ה׳ הגדולה: דה״א כט, יא.

 הנה מקום אתי: שמות לג, כא.
 ל,א

 מלכותך מלכות כ״ע: תהלים קמה, יג.
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 לא,ד
 בוערות כמראה הלפידים: שם א, יג.

 לשון רשפי אש: שה״ש ח, [ו]. [כ].
 ע״פ וגלחה את ראשה: לקמן לקו״ת כי תצא לו, ג.

 אבל התלמיד חכם: ראה לקמן מטות פב, ב.
 ונחנו מה: שמות טז, ז־ח.

 סד״ה והיה מידי חודש בחדשו: לקר׳ת ברכה צז, ד.
 ויאמר משה שש מאות אלף: במדבר יא, כא.

 שהיו ג״כ מבחי׳ יסוד אבא: בענין משה שהוא יסוד
 אבא, ראה בארוכה בלקו״ש ה״ו ע׳ 244 ואילך.

 ולכן צריכין שחיטה: ראה מאמרי אדה׳׳א במדבר־ג
 ע׳ תתקלד.

. ובפי שמיני): בטעמי המצות. . ת ״ ק ל  (ועי׳ ב
 ויאמר ה׳ אל משה היד הי: במדבר יא, כג.

ת: , לראו . המגביהי לשבת המשפיל  וכמ״ש במ״א .
 תהלים קיג, ה־ו. ראה לקמן תצא מ, ב. שה״ש מא,

 א. ספר החקירה פב, ב.
 לבי ובשרי ירננו: תהלים פד, ג.

 בד״ה וארשתיך לו: לעיל במדבר ח, ב ואילך.
 ההרים רקדו: תהלים קיד, ד.

 פסחים (דקי״ח ע״ם: צ״ל קיח, א (ברש״י ז״ה
 ההרים).

 ועמש״ל בדיה ענין שניתנה תורה על הר סיני: לעיל
 פ׳ במדבר טו, ג.

 והי׳ מדי חודש: ישעי׳ סו, כג.

 לב,א
 השומן — שמן הוא בחי׳ חכמה: מנחות פה, ב. תניא

 פנ״ג.
 חכים ולא בחכ׳ ידיעא: ת״ז בהקדמה(פתח אליי).

 יסוד אבא ארוך: ראה הנסמן לקמן תצא לו, א.
 ע״פ כי אתה נרי ה׳: תו״א

 ובד״ה ת״ר מצות נר חנוכה: תו״א
 משחרב ביהמ״ק שולחנו ש״א: ברכות נה, א.

 י״ב בקר שלשה פונים צפונה: מ״א ז, כה. ראה זח״א
 רנט, ב. תו״א כח, א. קג, א.

 ששם עלו שבטים: תהלים קכב, ד.
 ואימא מקננא בכורסייא: ת״ז ת״ו(כג, א), ע״ח שער
 סדר אבי״ע פ״ג. שער דרושי אבי״ע פי״ג. תניא

 פל״ט.
 לב,ב

 אבא יסד ברחא: זח״ג רמה, א. רגו, ב.
 שהחכמה היא בחיי אין: ראה תניא פי״ח ובליקוט פי׳

 לשם.
 אבא דמקנן באצי׳: ראה ניצוצי אורות לזח״ג קיז, א.

 הערה בסה״מתש״ג ע׳ 133.
 עיין בלקו״ת: להאריז״ל.

. שושבינא דמלכא: זח״ג כ, א. וס״פ שופטים. . ה ש  מ
 ועוד.

 ע״פ להקריב לי במועדו: לקמן פ׳ פנחס עו, ב.
 בבה״ו ר״פ ויצא: לאדה״א טז, ג.

 זכמ״ש במ״א ע״פ משה ידבר: תו״א סח, ב ואילך.
 אהל בל יצען: ישעי׳ לג, כ.

 ויהי בערב ותעל השליו: שמות טז, יג.
 בוהר פ׳ לך לך נדפ״ח ע״א): ראה לקמן פ׳ עקב יד, א.

 לב,ג
. לפי שבה יש הרמז להתפשטות וגילוי: ראה . י ז ו  או

 ערכו בסט־ הערכים־חב״ד כרך ב ע׳ קצז ואילך.
 חכמות בחוץ תרונה: משלי א, כ.

 בפ׳ יתרו ע״פ זכור את יום השבת לקדשו: תו״א ע, א.
 וראה גם אוה״ת בראשית דף כט, א.

 קול קורא במדבר: ישעי׳ מ, ג.
 הקל קול יעקב: בראשית כז, כב.

 בזהד וישב(דקפ״ג סע״ב): נתבאר ביהל אוד ע׳ תפ.
 בד״ה אלה פקודי המשכן: לעיל פקודי ד, א.

(דף ר״ס סע״ב): ראה גם לקמן דרושים די  בזהר פקו
 ליוהכ״פ עא, ב. אוה״ת בשלח ע׳ תרלז.

 בזהר זיחי(דרמ״א ע״א): ראה ביאוה״ז להצ״צ־א ע׳
 תנג. נזכר גם לעיל פ׳ צו יז, א.

(דרכ״א בי: ״פי׳ שם י״ה הוא עדות די  ובפי פקו
 לישראל״ - יהל אור ע׳ תפג.

 דרכ״ט בי: ״פי׳ עדות לישראל דא רזא דשמא קדישא
 דאקרי עדות כד״א ועדותי זו אלמדם״ - יהל אור

 ע׳ תפג.
. ובבה״ו: לאדה״א פא, ד. . ר פ׳ אסור(ד״ק ע״ב) ה  מ

 בד״ה להבין מ״ש בהגדה מצה זו: לעיל פ׳ צו יב, ב
 ואילך.

 ע״פ מאמר רז״ל: סוף חגיגה. [כ].
 לכל נשיא קרבן בפ״ע: ראה לקמן ברכה צח, ג. תו״א

 ח, ב. אוה״ת במדבר ע׳ לג. נשא ע׳ רנד.
 שנקרע הים לי״ב גזרים: תנחומא בשלח יו״ד. פדר״א

 מ״ב.
 והניף ידו על הנהר: ישעי׳ יא, טו.

 ומבואר במ״א ע״פ זה: לעיל פ׳ צו יז, א.
 שאוא״ס מלובש בחכמה: כמ״ש ה׳ בחכמה(משלי ג,

 יט).
 ולפי שגילוי זה שבחכמה נמשך מבחי׳ ז״ת דעתיק:

 מובא באוה״ת תרומה ע׳ א׳תפה.
 בעבר הנהר ישבו: יהושע כד, ב.

 בביאור ע״פ יהודה אתה: תו״א מה, ד.

 לא,ג
 בתעלותך את הנרות: בסה״מ תקם״ג כרך ב ע׳ תקנג
 ב׳ הנחות. הנוסחא שני׳ הוא הנחת כ״ק אדה״א.
 להתחלת המאמר הפי׳ דרש״י ראה גם סה״מ
 תקס״ו ע׳ רמב. סה״מ תרל״ה כרך ב ע׳ שכט

 ואילך. סה״ת תרנ״ד ע׳ שיח ואילך.
 עוד הנחה נדפסה מגוכתי״ק הצ״צ באוה״ת
 במדבר־ו ע׳ א׳תשדמ. שם כרך ה עא׳ א׳תקפה.

 ראה באוה״ת פ׳ בהעלותך ע׳ שנג.
 מאמר כ״ק אדה״א שמיוסד על מאמר זה בסה״מ

 אדה״א ע׳ תתצד. ובהרחב הביאור שם ע׳ תתקיד.
 כמה ענינים מהמאמר נתבארו בד״ה לרוח

 שמניך - בםה״מ אדה״ז כתובים־ב ע׳ יא.
 בהעלותך את הנרות: במדבר ח, ב.

 חלשה דעתו: נתבאר בשיחת ש״פ בהעלותך תשמ״ח.
 ועי׳ במדרש: ריש הפרשה(טו, ג) ובאבהש׳׳י.

 הצאן ובקר ישחט להם: במדבר יא, כב.
 שכל נשיא העלה שבטו על ידי קרבנו: ראה אוה״ת

 נשא ע׳ רנד.
 ע״ה אסור לאכול בשר: פסחים מט, ב. ראה לקדש

 ח״ב ע׳ 455.
 שאינו יכול להעלות את הבשר: ראה קונטרס אחרון

 ע׳ קנז. ולקמן פב, ב.
 דפ״ו דברכות: מ, םע״א.

 אר״נ עד דלא אכילנא: ב״ק עב, א. וראה ד״ה באתי
 לגני תשי״ב סעי׳ א.

 החיות נושאות את הכסא: שמו״ר ספכ״ג. ועל״ק פ׳
 שלח(מא, סע״ד). וש״נ. וע״ל במדבר(יד, רע״ב).[כ].

. כמראה אדם: יחזקאל א, כו. . א ס כ  ועל ה
 שנקרא אדם א׳ הוא בחי׳ מחשבה ודי דבור מ׳ מעשה:
 וכ״ה במאמרי אדה״ז על התורה ח״ב ע׳ תתנ.

 ובביאוה״ז להצ״צ־א ע׳ שכח.
 והנה הבשר הוא מבחי׳ גבורות: ראה גם לקמן פ׳
 פנחס עז, ד שהתהוות הבשר מן הדם. וראה גם

 בלקו״ש חט׳ץ ע׳ 358 הערה 63.

 רב חסד: שמותלד, ו. במדבר יד, יח.
 כי חפץ חסד הוא: מיכה ז, יה.

 חסד דקשוט: זח״ג קלג, ב.
 חסד של אמת: ראה בראשית מז, כט.

 אמת ה׳ לעולם: תהלים קיז, ב.
 היד הגדולה: שמות יד, לא.

 בד״ה פ׳ נסכים: לקמן פ׳ שלח מא, א. ושם מציין גם
 לתו״א ד״ה וארא אל אברהם.

 האומר אץ לי אלא תר: יבמות קט, ב.
 ישים אליו לבו ורוחו: איוב (לד, יד) ושם אי׳ ״רוחו״.

 [כ]•
 מקרב איש ולב עמוק: תהלים (סד, ז) ושם אי׳

 ״וקרב״, [כ].
 אליו ולא למדותיו: הובא בפרדס של״ב רפ״ב בשם

 הספרי.
 7 בד״ה להבין מ״ש באוצ״ח בהוספות (נא, ג)
 ודה״ק שם ״כהובא בפרדס בסופר עכלה״ט. ובכ״מ
 אי׳ ״בספרי״, ובאמת ליי שם. ושם בפרדם של״ב
 פ״ב הביאו ״מספרי״ אבל אדמו״ר בדיוק השמיט
 תי׳ ״מספרי״ מטעם הנ״ל ע״כ . . וכתב בלשונו

 הטהור כהובא בפרדס. [כ].
 באור פני מלך חיים: משלי טז, טו.
 כמים הפנים לפנים: משלי כז, יט.

. ישא הי: במדבר ו, כה־כו. . ׳  ייאר ה
 בד״ה כי תצא: לקו״ת פ׳ תצא לו, ב.

 לא,א
 ביאור על הנ״ל: בםה״מ - תקס״ב ע׳ רכא - הנחת
 כ״ק אדמדר האמצעי. שם כרך ב ע׳ תנח הנחה

 אחרת.
 שמן זית זך כתית: שמות כז, כ.

 כי השמן הזא חכמה סהימאה: ראה המשך בששה״ק
 תער״ב ח״ב ע׳ תתצא.

 שמן משחת קדש: שמות ל, כה.
 שהוא מקור ושרש להתהוות החכמה: מובא באוה״ת

 בהעלותך ע׳ שלב.
 קדש הוא חכ׳ דאצי׳: ראה מא״א אות ק׳ ס״ז.

 כמ״ש באגה״ס סי׳ כח: ראה גם לקמן חוקת ס, ג.
 בלק סט, ג. שה״ש מח, א. ובליקוט פי׳ באגה״ק.

 ובד״ה כי אתה נרי: תו״א ח, ד. וראה גם לקמן שה״ש
. ג ,  טו

 כשמן הטוב כ1׳ יורד על הזקן: תהלים קלג, ב.
 תלי תלים של הלכות: מנחות כט, ב.

 רש״י שה״ש ה, טז. [כ],
 בלק״ת שעיקר עניו העלאת הנרות: בטעמי המצות

 (בד״ה מצות הדלקת הנרות).
 המנורה הי׳ בדרום: ראה שמות כו, לה.

 ועיין מ״ש לעיל מענץ הנגבה: כט, ג.
 ברבות לך לך פל״ט: בסוף הפי. ״מחקה והולך ומכוון
 כנגד בהמ״ק״ - אוה״ת בראשית־ד דף תרצט, ב.

 יתרו ע׳ תשעו.
 ובזח״א שם(ד״פ ע״א: נעתק באוה״ת יתרו ע׳ תשעה.
 פ״ד אי: ״נגבה סט׳ דימינא שירותא דעלמא עילאה
 סתימא עמיקא לעילא עד א״ס״ - אוה״ת
 בראשית־ז ע׳ תתתד, א. שם כרך ד דף תרצט, ב.

 שם תש, ב. יתרו ע׳ תשעה.
 בזח״ב ר״פ יתרו(דס״ז בי): ראה לעיל ל, א. אוה״ת

 בדאשית־ד דף תרצט, ב. יתרו ע׳ תשעה.
 לא,ב

 בד״ה שוש אשיש: לקו״ת נצבימ מח, א.
 זח״ג פ׳ במדבר ודלו״ח ע״ב): ביאור המאמר - ראה

 ביאוה״ז להצ״צ־א ע׳ תנא. שם ע׳ תנו.
 ״ ירושלים הבודי: תהלים קבב, ג.
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 נחל איתן: דברים כא, ד.
 שנת׳ במ״א נחל הנמשך מבחי׳ איתן: ראה לקמן פ׳

 ראה יה, ב.
 בעבר הנהר ישבת יהושע כד, ב.

 ע״פ אס בחקתי תלכו: לקו״ת בחוקתי מה, ג. ראה גם
 פ׳ צו טו, ד.

 כולך יפה רעיתי: שה״ש ד, ז.
. אמר זכריה: מובא באוה׳׳ת . ב ״  ברבות אמור ס״פ ל
 נ׳׳ך־א ע׳ תקי ומוסיף ״אמר זכרי׳ אנא חמיתיה אלו

 כורסוון כולו דהכ נקי הה״ד ראיתי״ ע״ש.
 לג,ג

 וכ״ה בשה״ש רבה ע״פ כולך יפה רעיתי: מובא
 באוה״ת נ״ד־א ע׳ תקיא ומוסיף ״ושם הגידסא אנא
 חמיתיה אולו כורסין וכ׳ המ״כ שפי׳ הערוך אולו

 כולו כורפין פי׳ זהב טהור״ ע״ש.
 שירמי׳ אומר כסף נמאס: ירמי׳ ו, ל.

 ויחוקאל קורא אותם סיגים: יחזקאל כב, יה.
 מזה משמע דקאי ג״כ על זמן עכשיו: ראה באוה״ת

 נ״ך־א ע׳ תקו.
 מדוע ירמי׳ ויחוקאל אמרו כן: ראה ד״ה ראיתי והנה
 מנורת זהב - תשמ״א. ובד״ה מנורת זהב תשל״ב
 (בהנחה בלתי מוגה) מקשה עוד יותר דמה שירמי׳
 ויחזקאל דיברו בתכלית המוסר באותו הזמן בא
 זכרי׳ ואמר מנורת זהב. ועוד יותר דזכרי׳ הי׳
 לאחרי ירמי׳ ויחזקאל שהם היו קודם החורבן בית
 ראשון, וחגי זכרי׳ ומלאכי היו בזמן בית שני שאז
 תםרו ה׳ דברים, ובב״ז אמר מנורת זהב בולה ע״ש.
 שנקראו כנ״י מוזרה: נסמן לעיל לב, ד. ראה סה״מ

 תרכ׳׳ז(הוצאת תשנ״ט) ע׳ סז.
. נעשה מה שלמעלה למטה: ראה  שע״י המקשה .

 לעיל לב, ד. וראה אוה״ת תרומה ע׳ א׳תצ.
 קטע מכאן מובא בסה׳׳מ תרל״ג־א ע׳ צב. וע׳

 רלב. סה״מ תרכ״ז(הוצאת תשנ״ט) ע׳ םז.
 כל ישראל ערבים זב״ז: סוטה לז, ב. שבועות לט, א.
 ראה גם לקמן שה״ש לה, ד. ובאוה״ת בראשית־ה

 דף תקפא, ב ואילך. םה״מ תרל״ג־א ע׳ צב.
 כלומר מעורבים זה בזה: בסה״מ תרל״ג שם מציין
 לקורקדניציא ולס׳ בגדי ישע שער ב ועירוב

 משורש אחד הם ע״ש.
 אתם קרויים אדם: יבמות סא, א. וש״נ.

 בד״ה השמים כסאי: תו״א פ׳ בראשית א, ב. וראה
 בסה״מ תרכ״ז הנ״ל ע׳ סז שמעתיק לשון התו״א.

 ובד״ה אתם נצבים: לקמן פ׳ נצבים מד, א.
 יציץ ופרח ישראל: ישעי׳ כז, ו.

 כי שרית עם אלקיס: בראשית לב, כט.
 חמוקי ירכיך כמו חלאיס: שה״ש ז, ב.

ן קודם ליששכר: ראה דברים לג, יה. ו ל מ  ו
. שיעורא דיליה: וח׳׳א קג, א. . ס ו פ  כל חד וחד ל

 כי נר מצוה ותו״א: משלי ו, כג.
 רמ״ח מ״ע שהם רמיח אברים דמלכא: ראה ת״ז ת״ל.
 עם תרין דרועין הס גימ׳ נר: מאו״א אות נו״ן סל״א.

 בד״ה והי• לכם לציצית: נ״ב הב׳ ובביאור פ״ב (מה,
 ד). והשלמה בפע״ח ש׳ השבת ספ״ד. [כ].
 נרות המערכה ואת כל כליי: שמות לט, לז.

 בהטיבו את הנרות: שמות ל, ז.
 וארו״ל נח״ר לפני: ספרי במדבר כח, ח. וראה ג״כ

 שם טו, ז.
 לג,ד

 בד״ה בהעלותך את הנרות: לעיל כט, ד.
 בד״ה ואהי׳ אצלו אמון: לעיל פ׳ במדבר יה, א.

 תחת אשר לא עבדת: דברים כח, מז. וראה אוה״ת
 (יהל אור) לתהלים ק, ב. ושינ. רמב״ם סוף הל׳

 אמת ממצרים גאלתנו: ברכת אמת תציב.
 מצרים נק׳ ערות הארץ: בראשית מב, ט. ודאה קה״ר

 פ״א, ע״פ והארץ לעולם עומדת [כ].
 נשים משלו בנו: ישעי׳ ג, יב.

 בניס למקום: אבות ג, יד.

 אשר הרעותי: מיכה ד, ו.
 ואנכי נטעתיך שורק: ירמי׳ ב, כא.
 סגולה מכל העמיס: שמות יט, ה.

 אנכי ארד עמך: בראשית מו, ד.
 שהקב״ה עוזרו: קידושין ל, ב.

 בד״ה ויעש משה נחש נחשת: לקמן פ׳ חקת סב, א.
 פטר כל רחס: שמות יג, ב.

 ראשית חכמה: תהלים קיא, י.
. שנק׳ מיתה: ראה זח״ג קלה, ב. . ו ת ג י ר ד מ  שיפול מ
 הובא בע״ח שער שבה״כ פ״ו ובכ״מ. ובב״ר ר״פ

 ויהי: ואין מות אלא השפלה.
 שיש בתפלה מטה כסא מנורה ושולחן: ראה אוה״ת
 פרשתנו ד״ה וזה מעשה. ס׳ מאמרי אדה״ז - על
 ענינים ע׳ תמה ובהנסמן בהמ״מ שם. סה״מ תרנ״ד
 ע׳ קם ואילך. ד׳׳ה נעשה נא תרצ״א(נדפס בסה״מ

- קונטרסים).
ג א׳: ראה אוה״ת בהעלותך ע׳ שנז.  בזח״ב מ״ד א׳ קלי
 ולכן תיקנו וידויים בכל יום בתפלה: ראה ד״ה החלצו
. גם - תרנ״ט ע׳ 15 ״שכאו״א אומר הוידויים .
 צדיק גמור כמו משה רבעו ע״ה״. ובסהמ״צ
 להצ״צ דף כח, א־ב בשם האריז״ל שהי׳ אומר
 פרטי הוידויים. וראה גס לקו״ש חכ״ה ע׳ 16. חכ״ז

 ע׳ 105.
 שלא יביט ברעת חבירו: לקו״ש ח״י ע׳ 24 בשם
 הבעש״ט,שכאשר רואה רע בזולתו הרי זה הוכחה

 ש(דוגמת) אותו הרע נמצא בו בעצמו״ ע״ש.
 לג,ב

 אס את כל דגי הים: הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי
 נדפס בסה״מ תקס״ז ע׳ קצא. הנחה אחרת בסה״מ
 הנחות הר״פ ע׳ פב. וראה ג״כ בסה׳׳מ תקס״ג ח״ב
 ע׳ תרצ. מאה שערים לג, א. ראה אוה״ת במדבר

 כרד ה ע׳ א׳תקפז.
 אם את כל דגי הים: במדבר יא, בב.

 עיה אסור לאכול בשר: פסחים מט, ב. [p. ראה לעיל
 לא, ג. וש״נ.

 כל מה שיש ביבשה: חולין קכז, א.
 ורדו בדגת הים: בראשית א, כח.

. נוני ימא: ראה מאמרי אדה״ז - פרשיות ע׳ . ת ו מ ש  נ
 רנו ובהנםמן לשם.

 המן ירד בזכות משה: ראה תענית ט, א. במד״ר א, ב.
 זח״ג קב, ב. רפג, ב.

 מזונא דחכמתא: זח״ב(סב, א). [כ].
 בד־ה ואהיה אצלו אמון: לעיל פ׳ במדבר יז, ד.

 כדאיחא בגמרא: יומא עה, ב.
 ראיתי והנה מנורת זהב: ראה להלן בהוספות
 ברשימת הכתבי־יד שמאמר זה הוא משנת תקנ״ה
 ומשנת תקס״ט (וראה בסה״מ תקס״ח ח״ב ע׳

 תתמו. ובהנסמן להלן לה, ד בתחילת הביאור).
 הגהות באוה״ת בהעלותך ע׳ תטז. וראה ג״כ
 סה״מ תקס״ח ח״ב ע׳ תשי ואילך. נתבאר בד״ה זה

- חנוכה תשל״ב.
 ראיתי והנה מנזרת זהב: זכרי׳ ד, ב.

 נר ת׳ נשמת אדם: משלי כ, כז.
 לית מחשבה תפיםא בי׳: ת״ז בהקדמה(פתח אליי).

 ועיין מענין שבעה רועים ברבות נשא: ראה גם
 אוה״ת נ״ך-א ע׳ תעו שמציין למ״מ אלו.

 ע״פ והניף ידו על הנהר: ראה לעיל פ׳ צו יז, ג.

 בזהר באדרא דנשא: מובא באוה״ת נ״ף־א ע׳ תקמו
 וכ׳ ״ששם מבואר שהוא המשכה ממו״ס לז״א״.

 ובפ׳ תולדות(דקמ״א ע״ב): ,מאי חכמות אלץ חכמה
 עילאה וחכמתא זעידא דאתכלילת בה בעלאה״.
׳ חוץ זהו ענץ קלא ,פי  ובאוה״ת נ״ד־ג ע׳ תקמו

 דאשתמע״.
.p] .ועמ״ש במ״א: ד״ה ששים המה מלכות 

 ומעין מבית ה׳ יצא: יואל ד, יה.
 ע״פ הרע״מ פ׳ תשא אבנא למשקל: ביאוה״ז להצ״צ־

 א.
 ויגז שלוים מן הים: במדבר יא, לא.

 ומלאה הארץ דעה את הי: ישעי׳ יא, ט.
. ע״פ ומחץ פאתי מואב: ם״פ בלק  או״ת מהמגיד .
 (בהוצאת קה״ת) מט, ד. וראה גם לקו״א להה״מ

 סקל״ח(בהוצאת קה״ת).
 מובא גם באוה׳׳ת ויקרא־ב ע׳ שם ע׳ תקצח. יתרו

 ע׳ אד. נ״ד־ב ע׳ א׳קיא.
 ע״פ ויהי קול מעל לרקיע: אוה״ת במדבר א׳תכח.

 מאד — למעלה מבחי׳ פרםא: ראה לקו״ת תזריע כד,
 ג.

 יהי רקיע: בראשית א, ו.
 רצוא ושוב: יחזקאל א, יד.

 לפ,ד
 ווה מעשה המנורה: משנת תקנ״ה - ראה רשימת
 המאמרים שבסו״ס מאמרים קצרים ע׳ תריג הערה
 33 (וראה לעיל יט, ב בהערות וצענים מכ״ק
 אז־מו״ר ולהלן ברשימת הכתביייד). וראה באוה״ת

 בהעלותד ע׳ שנז.
 וזה מעשה המנורה מקשה זהב: במדבר ח, ד.

 מנורה נקראת כנס״י: ראה ילקוט צפני׳ רמז תקס״ז.
 תו״א מקץ לב, ב.

 בדבר ה׳ שמים נעשו: תהלים לג, ו.
 ויקרא לו א־ל אלקי ישראל: בראשית לג, כ.

 זרע אדם וזרע בהמה: ירמי׳ לא, כו.
 אמר — מי שרוצה לצאת: ראה סה״מ קונטרסים־א

 קסז, א.
 בטל רצונך מפני רצונו: אבות ב, ד.

 זהב שהוא יראה כי כסף הוא אהבה: ראה תו״א נח, א
 ואילך. ובכ׳׳מ.

 נכספה: תהלים פד, ג.
 מצפון זהב יאתה: איוב לז, כב.

 וע״פ תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה: ראה לקמן ע, ד
 בענץ תפלה.

 כמו במקדש ראשון: ראה בקו״א בד״ה להבין מ״ש
 בפע״ח בתחלתו ובליקוט פי׳ לשם.

 בהיר בשחקים: ראה איוב לז, כא.
 רפידתו זהב: שה״ש ג, י.

 שבעה מיני דהבא בדיקנא: ת״ז ת״ע(קכג, ב): דוד ז׳
 מיני דהבא כר. וראה גם זח״ב עג, א. זח״ג פד, א.

 אוה״ת תצוה ע׳ א׳תרפח.
 דוד הוא רנל רביעי למרכבה: זח״א רמה, ב. זח״ג

 רסב, ב.
 מלכותך מכ״ע: תהלים קמה, יג.

 שבעים נפש של יעקב: ראה בראשית מו, כז.

 לג,א
 בזה״ק: ת״ז(ת״ו)•!ש

 מקשה אחת והב טהור: שמות לה, כו.
 סימן לעבירה הדרוקן: שבת לג, א.
 חדשים לבקרים: ע״פ איכה ג, בג.

 המחדש בטובו בכי״ת: ברכת יוצר.
 בכל יום אברכך: תהלים קמה, ב.

 גולל אור מפני חושך: ברכת ק״ש של ערבית.
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 ובפשעכם שילחה אמכם: ישעי׳ נ, א.
 העולמות נבראו שלא בעמל: ראה ב״ר פ״ג, ב.

 במאמר א׳ יכול להבראות: אבות רפ״ה.
 הוגעתם את ה׳ בדבריכם: מלאכי ב, יז.
 מלכותך מלכות כ׳׳ע: תהלים קמה, יג.

 לה,ב
 ואציעה שאול הנך: תהלים קלט, ח.

 גם חושך לא יחשיך ממך כחשיבה כאורה: ע״פ
 תהלים קלט, יב.

 ומתחת זרועות עולם: דברים לג, כז.
 וימינו תחבקני: שה״ש ב, ו.

 רחמים גדולים: ישעי׳ נד, ז.
 סד׳׳ה ועתה יגדל נא: לקמן שלח לט, ג.

. השמים החדשים: ישעי׳ לד, ד. . ם י מ ש  ונגלו כספר ה
 סו, כד.

 לחוות בנזעס הי: תהלים כז, ד.
 בגילוי ויו השכינה: ברכות יז, א.

 בד״ה קול דודי: לקו״ת שה״ש יד, ד.
 רע ומר עזבו את ה׳: ראה ירמי׳ ב, יט.

 כל מי שאץ בו דעה: ברכות לג, א.
 בד׳׳ה בהעלותך: לעיל ל, א ואילך.
 ימין ושמאל תפרוצי: ישעי׳ נד, ג.

. שמאל דוחה: סוטה מז, א. . ת ב ר ק  ימין מ

 לה,ג
 ודברי אשר שמתיך בפיך: ישעי׳ נט, כא.

 והנה ברבות ס״פ אמור שם: באוה״ת פ׳ בא ע׳ רעב
 מעתיק וז״ל ״תרין אמוראין חד אמר גולה וחד
גלת  אמר גאולה, מ״ד גולה ע״ש שגולה לבבל ו
 שכינה עמהון כדאמר למענכם שולחתי בבלה
. ומ״ד גאולה פרוקא שנאמר  בישעי׳ סי מ״ג י״ד .
 גואלינו ד׳ צבאות שמו״. וראה גם באוה״ת נ״ך־א

 ע׳ תקי.
 ותוספת האלף שעל ידו נעשה מבחי׳ גולה בחי׳

ג ואילר.  גאולה: ראה אוה״ת בהעלותך ע׳ תכ
 סמיכת גאולה לתפלה: ברכות ט, ב. טושו״ע או״ח

 םס״ו, ח. רסקי״א.
 א׳׳ת מה אלא מאה: ראה מנחות מג, ב רש״י ד״ה מה.

 ושם ד״ה א״ת ןכ].
 ארוממך אלקי המלך: תהלים קמה, א.

 שנגלה עליהם ממה״מ הקב״ה: הגדה של פסח.
 המריקים מעליהם הזהב: זכרי׳ ד, יכ.

 מצפון זהב יאתה: איוב לז, כב.
 ונתתי מטר ארצכם: דברים יא, יד.

 נפש—בד״ה וידעת היום: לקו״ת ואתחנן ד, ג.
 בגמרא רפ״י דברכות: לה, ב תוד״ה כאן.

 לה,ד
 כמ״ש במ־׳א שבמצות יש ב׳ בחיי: ראה לקמן שה״ש

 טז, ב ואילך.
 ועל המשכה וו שבפנימיות נק׳ עושץ רצונו של מקום:
 ראה הנחת הר״פ ע׳ קנז ובאוה״ת ויקרא־ב ע׳

 תרנז.
 מקומו של עולם: ב״ר סח, ט.

 כי הדם הוא הנפש: דברים יב, כג.
 ברבות פ׳ תרומה: לה, ה.

 וממצרים קראתי לבני: הושע יא, א.
 ופרעה הקריב: שמות יד, י. וראה שמו״ר כא, ה.

 צמאה לך נפשי: תהלים סג, ב.
 בד״ה להבין ענץ יו׳׳ט שני: לקמן שמע״צ צב, א

 ואילך.
 שיאמרו ליצחק כי אתה אבינו: שבת פט, ב.

 לבאר הדברים הנ׳׳ל: הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי
דפס בסה״מ תקס״ח ח״א ע׳ תק.  נ

 המלאכים שבקשו תגה הודך: שבת פח, ב.
 ישראל עלו במחשבה: ראה ב״ר א, ה.

 בד־׳ה הבאים ישרש: תו״א פ׳ שמות.
 פי׳ קדשנו כמו הרי את מקודשת לי: ראה תניא פרק
(םה, ב). לעיל פ׳ במדבר ח, ג. לקמן שמע״צ פג,  מו

 ג. סה״מ תקס״ח ע׳ טז. אוה״ת שלח ע׳ תרמד.
 ז׳ רועים ואהרן בכללם: ראה לקו״ש ח״כ ע׳ 643.

 בהעלותך את הנרות: במדבר ח, ב.
 כמ׳׳ש במק׳׳מ פ׳ פנחס: מובא גם בתו״א מ, ב.

 כשמן הטוב על הראש: תהלים קלג, ב.
 שאו ידיכם קדש: תהלים קלד, ב.

 לד,ג
 בד׳׳ה צאינה וראינה: לקמן שה״ש כא, ג.

 שמן משחת קדש: שמות ל, לא.
 בשעה שישראל עונץ איש״ר: ברכות ג, א.

 וקן שקנה חכמה: קידושין לב, ב.
 אזרייתא מחכ׳ נפקת: זח״ב קכא, א.

 הוי׳ בחכ׳: משלי ג, יט.
ר  פי׳ אור הוא חכמה: כן הובא בכ״מ בשם הזהר(סידו
 עם דא״ח עדר, א. םה׳׳מ תש״ג ע׳ 164. סה׳״מ
 תש״ד ע׳ 22. ועוד). וראה אמרי בינה ח״ג(קה״ת,
פ זח״א ל, ב. זח״ב קסז, א). ״ ע ) ה נ  תשמ״ה) פרק ק

, רע״ג). וראה מ׳ הבהיר קמו. פב ת(  לקו״ת מטו
 צדיק יסוד עולס: משלי י, כה.

 גדול תלמוד שמביא: קידושיו מ, ב.
 למה קדמה שמע: ברכות פ״ב, מ״ב.

 לד,ד
 ע״פ אלה פקודי המשכן: לעיל פקודי.

 בד״ה צאינה וראינה: לקמן שה״ש כב, א.
 שכינה מדברת מתוך גרונו: על״ק בואתחנן (ג, ד).

 וש״נ. [כ],
 תען לשוני אמרתך: תהלים קיט, קעב.

 אדון הנפלאות: ברכת יוצר.
 גאה גאה: שמות טו, א.

 בעטרה שעטרה לו אמו: שה״ש ג, יא.
 וו כנס״י: שהש״ר פ״ג ע״פ זה.

 שמע לשון הבנה: זח״ג קלח, ב. ראה לקמן פ׳ ואתחנן
 יא, א. ובכ״מ.

 והנה קיום ואהבת: ראה תניא פרק מט.
 בשמים ממעל ועל הארץ: דברים ד, לט.

 וכל המאריך באחד: ראה ברכות יג, ב.
 ושכנתי בתוכם: שמות כה, ח.

 בתוכו לא נאמר: ראה ר״ת שער האהבה (בתחלתו).
 של״ה שער האותיות אות ל. מס׳ תענית רד״ה מענין

 העבודה, פ׳ תרומה חלק תו״א שכה, ב. שכו, ב.
 ע״ל נשא(כ, סע״ב). [כ].

 ישראל לי ראש: דרמ״צ מצות ציצית (טו, ב) בשם
 הזהר. וראה שער הפסוקים - להאריז״ל - וישלח
 לב, כט. ספר הליקוטים - להאריז״ל - ויחי מז,

 כח. מח, ב.
. רישא דמנרחא: באריכות באוה״ת בהעלותך . ח״ב  בז

 ע׳ תיח.
 מואהבת עד ובשעריך הס מ״ב תיבץ: ראה לקמן
 ואתחנן יד, ד. מאמרי אדה״ז - פרשיות ע׳ תשה

 ובהנסמן לשם.
 בשתים יכסה: ישעי׳ ו, ב.

 לה,א
 נהר היוצא מעדן: כראשית ב, י.

 בד״ה אם בחקותי: לעיל פ׳ בחוקתי מה, ב.
 בד״ה שאו את ראש: לעיל במדבר א, ב.

 אין עומדץ להתפלל אלא מתוך כובד ראש: ברכות
 רפ״ה.

 לולב. שער רוה״ק - להאריז״ל(אחר כוונת האפר
. ראשית  לג, א). שער המצות להאריז״ל בתחלתו
 חכמה שער האהבה רפ״י. של״ה מט, א. ועוד. תניא
 פב״ו. סידור רפ״א, א. הערה בסה״מ תש״ג ע׳ 180.
לה סה״מ תרצ״ט אי  המשך תער״ב ח״ג ע׳ א׳רםא ו

 ס״ע 94 ואילך.
 על ר״ע כשחיי ק״כ מילין: מכות כד, סע״א.

 אין לך עשב מלמטה: ראה ב״ר פ״י, ו. זח״א רנא, א.
 מו״נ ח״ב, פ״י.

 צדיקים יושבים ונהנץ: ברכות יז, א.
 מוטב דלדייני׳: חגיגה טו, ב.

. ובכולם יש בחי׳ נהר דינור: זח״א  שצריך לטבול .
 רא, א. זח״ב ריא, ב. ועוד. וראה פע״ח שער

 התפילין פ״י, כנפי יונה ח״ו סכ״ט.
 ת״ח אין להם מנוחה: סוף ברכות.

 וקדושים בכ״י יהללוך סלה: ברכת אתה קדוש.
 קנה חכמה קנה בינה: משלי ד, ה.

 ב״פ קנה בגימטריא ש״י: פע״ח ש׳ תפלת ר״ה פ״ג
[כ].  (קטז,ד). ד׳קארעץ.

 עולם חסד יבנהזתהלים פט, ג.
 אלפים שנה שקדמה חתו״. ב״ר ח, ב. ויק״ר רפי״ט.

 מדרש תהלים צ, ד. תנחומא וישב ד. זח״ב מט, א.
 מאד עמקו מחשבותיך: תהלים צב, ו.

יש דא עלמא דאתי דכתיב  בזדדא ויצא דקנ״ו סע״ב: ,
 להנחיל אוהבי יש כ״ב נקודה עילאה דאעיל כל
 כ״ב אתוון רזא דכל אורייתא כו׳״. - אוה״ת כי
 תצא ע׳ תתקעה. וראה אוה״ת נ״ך־א ע׳ תקפג.

 אוה״ת בראשית־ג דף תקיא, א.
 ויחי רמ״ב בי: ״מאי יש דא עלמא דאתי דלא פסיק

 מימוי״ - אוה״ת בראשית־ב דף שיד, ב ואילך.
א ה  ל

 עץ לא ראתה אלקים וולתך: ישעי׳ סד, ג,
 וכי הנה: הגה זו מהדורא אחרת באוה׳׳ת בהעלותך ע׳

 תטז ואילך.
. מכתר: פרדס ש״ח, פ״ג. יתא. רי  תרי״ג מצות דאו

 ע״ל בחוקותי(מז, ד). וש״נ. [כ],
 מן הארץ לרקיע מהלך: חגיגה יג, א.

 ביו״ד נברא עוה״ב: מנחות כט, ב.
 נשיב: ר״ה כא, ב.

 בי כל בשמים ובארץ: דה״א כט, יא.
 יקוו המים אל מקום אחד: בראשית א, ט.

 על המשכת השפע מהע״ם לבחי׳ יסוד: ראה לעיל ה,
 ג שמציין לזח״א יה, א.

 וע׳ זח״א י״ח א׳ בי: נעתק באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרנח.
 •בהאםת נאמר בכל מכל כל: סוטה ה, א.

. ג כ , ו  יבא כל בשר: ישעי׳ ס
 עצם מעצמי ובשר מבשרי: בראשית ב, כג.

 בד״ה ואתה תצוה: תו״א פ׳ תצוה.
 זח״א קי״ו אי: נעתק באוה״ת תבוא ע׳ תתשו.

 קע״ז• אי: נעתק באוה״ת תבוא ע׳ תתשז.
 יפה שעה אחת בתשובה: אבות ד, יז.

 א־ל דעות: ש״א ב, ג.

ב ה  ל
 בד״ה כי תשמע בקול: לקמן פ׳ ראה כג, ד.

לה אי  בדיה את שבתותי תשמרו: לעיל בהר מב, ב ו
 אין עוד מלבדו: דברים ד, לה.

 בד״ה ואהיה אצלו אמון: לעיל במדבר יה, ג.
 אשרי יושבי ביתך: תהלים פד, ה.

 המלאכים אומרים ג״פ קדוש: ישעי׳ ו, ג. חולין צא,
 כ. ראה לעיל אמור לא, א.

 לקיחה ע״י ד״א שמה לקיחה: ראה סוכה לז, א. שו״ע
 או״ח פתרנ״א, ז.



 מראי בהעלותך שלח מקומות סב

 בד״ה ואהיה אצלו אמו!: לעיל פ׳ במדבר יח, ב.
.  כמ״ש במק״מ פ׳ מצורע: נד, ב קרוב לסופו

 ל״ב נתיבות פי׳ בס׳׳י: פ״א, מ״ב.
. ל׳׳ב אלקים: ראה תז״ח קיב, ג. פרדס  ל״ב נתיבות .

 שער יב.
 לו,ד

 ע״ב גשרים: ראה פרדס שער פרטי השמות פ״ה.
 שער ערכי הכינויים מערכת חסד. שיעור קומה -

 לרמ״ק - סצ״ד.
 בקשעהמ׳־ט אומרים אנא בנח: ראה פע״ח ש׳

 קשעהמ״ט פ״ה.
 וכ! קודם קבלת שבת: ראה שם ש׳ השבת פ״ו.

 בשינה — ולכן כל אי: ראה אוה״ת משפטים ע׳
 א׳רכב.

 להחיות רוח שפלים: ישעי׳ נז, טו.
 אלא ע״י בחי׳ בכל מאדך: מובא באוה״ת האזינו ע׳
 א׳תרמד ושם מציין לק״א לתניא ד״ה להבין מ״ש
 בפע״ח (קנה, ב) ״והעלאת מ״ן כו׳ בלי גבול ונקי

 מאדך כדי לעורר בחי׳ א״ס״ ע״ש.
 ממעמקים: תהלים קל, א.

 וילקט יוסף: בראשית מז, יד.
 הוא השליט על הארץ: שם מב, ו.

 שרגלי׳ יורדות: משלי ה, ה.
 מלכותו בכל משלה: תהלים קג, יט,

 שלח
 לו,ג

 שלח לך אנשים: הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי נדפס
 בםה״מ תקס״ז ע׳ רכג ושם מתחיל ויהס כלב.

 חלק ממאמר זה בשינויים והגהות כו׳ באוה״ת
 במדבר כרך ה׳ ע׳ א׳תרא. הגהות בפ׳ שלח ע׳ תנט

 ראה ברך־ו ע׳ א׳תשע.
 מאמרי אדה״א במדבר־ב ע׳ תתקצא מיוסד על

 מאמר זה.
 לד״ה זה ראה ד״ה אם חפץ תשמ״ה.

 שלח לך אנשים: במדבר יג, ב.
 נשיאי העדה אנשי שם: במדבר טז, ב.

. דוקא בא׳׳י: ראה תו״א  כל המצות מעשיות ברובם .
 מו, ב. וראה גם בהנסמן למאמרי אדה״א פרשתינו

דפס שם בע׳ א׳רעט). נ  לע׳ תתקצא(
 כי לא על הלחם לבדו: דברים ח, ג.

 והלא האדם ג׳׳כ במאמר נברא: ראה לעיל פ׳ צו יג, ב
 וש״נ.

 נעשה אדם: בראשית א, כו.
 הרפ׳׳ח ניצוצין: ראה סה״מ תקס״ה ע׳ תרמב.

 ששרש הרפ״ח ניצוצין הוא מאד נעלה: ראה לק״ת
 אמור לט, ג.

 לאכפייא לסט׳׳א: זח״ב קכח, ב.
 כיתרון אור הבא מן החושך: ע״פ קהלת ב, יג.

 אלי׳ אמר בתיקזנים: ת״ז בהקדמה.
 לאנהגא בהון עלמין: באוה״ת שלח ע׳ תנט יש הג״ה

 וקיצור לכאן.
 עלמין הוא מלשון העלם: ת״ז (תמ״ב) פב, א. [כ].

 וראה לעיל במדבר ה, ג. ולקמן לז, ד.
 נשמות שנהוין מויו: ראה ברכות יז, א.

 כמאמר רו׳׳ל נהר דינור יוצא: חגיגה יג, סע״ב.
 והיכל הוא בחינת כולל: באוה״ת שלח ע׳ תנט יש

 הג״ה וקיצור לכאן.

 לו,ד
 יש ודבר נפרד בפ׳־ע: באוה״ת שלח ע׳ שגט יש הג״ה

 וקיצור לכאן.

 אשת חיל עט׳־ב: משלי יכ, ד.
 כמ״ש בלקו״ת: באוה״ת בהעלותך ע׳ תכג כ׳
 ״לכאורה לא נמצא כלל בלקו״ת פ׳ בהעלותך
. וצ״ל דמש״ש . ׳ ק ו נ  שהמנורה הוא פרצוף פנימי ד
א והוא מע״ח שער ״  בלקו״ת דהמנורה היא נוק׳ ח

 תיקון הנוק׳ פ״ז״.
 בביאור ע״פ אתת היא יונתי: כנראה הכוונה להביאור

 לד״ה ששים המה מלכות לקמן שה״ש מ, א.
 וע׳ ות״ב דף י״ד ע״ב: ראה אוה״ת בהעלותך ע׳ תכג.

 אם הבנים: תהלים קיג, ט.
 כד אתכפיא סט״א: ראה זח״ב קכח, ב.

 בארץ לא זרועה: ירמי׳ ב, ב.
 י״ה עם שמי הוא שס״ה: זח״ג קי, ב. וראה ת״ז

 בהקדמה ד, ב. ה, א.
 שבזה לעומת זה: ראה קהלת ז, יד.

 שעבדו בחומר ובלבנים: ראה שמות א, יד.
 במדרש רבה ר״פ ואתה תצוה: נעתק באוה״ת
 בהעלותך ע׳ תכה ״מה הזית הזה כו׳ מעלין אותו
 לגת ונותנין אותו במטחן כו׳ ואח״כ נותנין את

 שומנן כו׳״ ראה באוה״ת שם באריכות.
 שמ! וקטרת: משלי כז, ט.

 בוצינא דקרדזניתא: ראה זח״א טו, א. ובמק״מ שם.
 ת׳׳ז רת״ה ובכס״מ שם.

 בלקו״ת פ׳ עקב: להאריז״ל, ״ע״פ ארץ חטה כו׳ ארץ
 זית שמן כו׳ זית הוא יסוד כו׳ כי בחי׳ יסוד לעולם

.  אינו נפרד״ מובא באוה״ת בהעלותך ע׳ תכו
 זבהרמ״ז בפ׳ בהעלזתך בדף קמ״ט ע״א: בד״ה ת״ח
 בשעתא דכהנא רבא אתכוץ לאדלקא בוצינין כו׳
 וכ׳ וז״ל זית שהיסוד נק׳ כך שהוא הפרי השישי
 של פירות הארץ ונקי יפה פרי תואר שבו היופי
 והפרי והנה שמנו אגור בתוכו שה״ס שפע אבא
 אגור וגנוז בתוך הזית הנז׳ עכ״ל״ - אוה״ת

 בהעלותך ע׳ שכז.
 ובפרדס ערך כתית: נעתק באוה״ת בהעלותך ע׳ שכז

 ואילך.
 בוהר ס״פ מקץ דף ר״ד ע״ב: מבואר באוה״ת

 בהעלותך ע׳ תלב.
 גבורות דאבא הם חסדים דאימא: ראה ע״ח שער

 הכללים פ״י.
 והפרדס בערך צנתרות: נעתק באוה״ת בהעלותך ע׳

.  תלג
 ונוצר ונקה: ראה שמות לד, ז.

 בד״ה ואתה תצוה: בתו״א ר״פ תצוה. ובאוה״ת
 בהעלותך ע׳ תל מציין: ״סד״ה ואתה תצוה באהרן
כת כו׳ מערב עד בקר אבל ויקחו אליך  מחוץ לפרו

 שמן כו׳ נר תמיד כו׳״ ע״ש.
 ובד״ה וידבר כו׳ תפקדו אותם: הכוונה לד״ה וידבר

 במדבר סיני הנדפס לעיל פ׳ במדבר ב, ד.
. ב , ב ל א ״ ו ת : ה כ ו נ ח ן י נ ע ה ״ ד  ב

 לו,ג
 בקבלת עול מלכות שמים בפ׳ ראשונה דק״ש: ראה

 אוה״ת פ׳ מסעי־ד ע׳ א׳שנא.
 בד״ה אלה מסעי: לקמן פח, ד. צא, ב.

 ואהבת ב״פ אור: תניא ס״פ מג. פע״ח שער הק״ש
 פכ״ג. סי׳ האריז״ל במקומו.

 ישראל לי ראש: נסמן לעיל לד, ד.
 כי עמך מקו״ת: תהלים לו, י.

 ועוי״ל פי׳ והחכמה תחי׳: ראה ד״ה מנורת זהב
 תשל״ב.

. עתיק: ראה סה״מ תקס״ה ע׳  כפנימיות אבא .
 תתסה. הערה בסה״מ ה׳ת״ש ע׳ 49. אוה״ת נשא ע׳

 רנז.

דפס באוה״ת בהעלותר  מאמר זה בתוס׳ הגהות נ
 ע׳ תכ. וראה שם ע׳ תטז.

 החכמה תחי׳ את בעליה: ראה קהלת ז, יכ.
 למה קדמה פ׳ שמע: ברכות יג, א.

 תחת אשר לא עבדת: דברים כת, מז.
 בד״ה כי עמך מקור חיים בפ׳ מקץ: תו״א לה, א.

 ובפי שלח ע״פ ועתה: להלן לט, א.
 הנסתרות להוי׳ אלקינו: דברים כט, כח.

, ב). ת״ז(ת״י  הנסתרות הן דחילו ורחימו: זח״ג(קכג
 ות״ע).[כ]•

 בד״ה ואלה פקודי: לעיל פ׳ פקודי ג, ג.
 בד״ה ושבתי בשלום: תו״א כא, ב ואילך. ובאוה״ת
כ מציין ״בענין וישם אותה מצבה  בהעלותך ע׳ ת

 ויצוק שמן על ראשה״.
 ואם צדקת: איוב לה, ז.
 ולעבדו: דברים יא, יג.

 לו,א
 סד״ה ואלה המשפטים: תו״א עה, ד.

 ובד״ה לא תהיה משכלה: תו״א עח, ד.
 ובד״ה לא הביט או!: לקמן פ׳ בלק ע, ג.

. השמים: ראה אוה״ת יתרו ע׳ תתפא. . י ו ל י  וצ״ל ג
 הערת רוח קדשו ממרום: ראה ישעי׳ לב, טו.

 ההשתלשלות של הקו נמשך מבחי׳ עשי׳: ראה המשך
 בששה״ק תער״ב ח״ב ע׳ תתקכד וע׳ א׳קב.

 דכולא קמי׳: זח״א יא, ב.
 וכעני! טורא חשוכא: ראה זח״ג רה, א. ראה אוה׳׳ת

 קרח ע׳ תשכא. מובא ביהל אור ע׳ קצ.
 טורא חשוכא חג״ת: נ״ב על״ק שה״ש ד״ה קול דודי

 (טו, ג). ולעיל נשא(כג, א). [כ].
. נוגע לעצמותו מי): הגה זו באריכות  (עיי1 בפרדס .

 באוה״ת בהעלותר ע׳ תכא.
 ובמ״א נתבאר: תו״א קג, ג.

 ע״ס הגנווות הנו׳ בפרדם: ע׳ בתו״א נח ד״ה הן עם
, ג» [ד״ה (שם בלק״ת [מהאריז״ל] ע״ז סי׳ ה(טז  א׳
 מהרח׳ץ ז״ל], וע׳ אוה״ת ויחי(שסז, א). ושם(שעג,
 ב) מציין מש׳ הצחצחות והל׳ ״ע״ס הגנוזות״ אות
 באות ל״מ - וע׳ ביאוה״ז ם״פ פקודי [נט, ב] ענוה
 שרשה מע״ס הגנוזות. וע׳ דרך מצותיך מאדמ״ו
ו [קמח, ב] ציין ע״ז בש׳ ת ל ח ת  צ״צ נ״ע דרוש הלל נ
 הנ״ל בשם הגאונים. והוא בפ״א ובפ״ד שם אבל
 הל׳ אינו כן. [כ]. וראה לעיל בחקתי מו, ג. ראה
 פרדס שער מלמטה למעלה. וראה לקו״ת חקת סג,

 ג. [כ].

 הס ע״פ קבלת האריז״ל: ראה ד״ה לעולם יהא אדם -
 עזר״ת ע׳ פה.

. באדרא: [זהר] ח״ג(קכט, א. רפח, . מצחא , . ן ו צ  ר
 ב). [כ].

 וכנודע שיש ב׳ בחי• בכתר: ראה ע״ח שמ״ב, פ״א.
 ארוכה מארץ מדה: איוב יא, ט.

 בביאור ע״פ מי מנה: לקמן פ׳ בלק סט, ג.
 בחכמה אתברירו: זח״ב רנד, ב. ראה ע״ח שי״ח, פ״ה.
 וראה הערת כ״ק אז־מו״ר בסה״מ תש״ח ע׳ 206.

 וראה לעיל ויקרא ד, א. צו יג, ב.
 וז״ש בזהר: ל״מ. וע׳ כתובות (נז, ב). נדרים (עג, ב)
 במתני׳ ״הואיל ובעלה חייב במזונותיי״. וע׳ זח״א
 (שם) מח, סע׳׳ב. [כ]. ראה אוה״ת בראשית־ג ע׳

 תקמג, ב.
 לו,ב

 האדם — מכאן ואילך: וע׳ בע״ח ש׳ מ״ז ומ״ד דרוש
 א׳ ד״ה נ- בהכת״י קרוע - כל ענין זה]. [כ],

 אבל שרש מציאותה הוא מרצון העליון: נתבאר בד״ה
 כל הנהנה תרנ״ב ע׳ קכג.
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 ויושר הוא בחי׳ רוה, עכ״ז בחיי הנפש דעגולים
 שרשו גבוה יותר מבחי׳ הרוח דיושר כו׳ להיותו
 בחי׳ מקיפים׳׳ ע׳׳ש. ובאוה׳׳ת פ׳ תרומה ע׳ א׳תעא
 מוסיף ״וכמו שהצומח בשרש גבוה מהמדבר״,
 ובדרך מצותיד קסא, א מבאר ״עגולים הוא
.  שהכלים הם קטנים ולכך נק׳ בחי׳ נפש לבד .
 משא״כ ביושר שהוא בחי׳ רוח החשוב מן הנפש
 והכלים רחבים יותר לכן שם לא הי׳ שבירה״ ע״ש.
 ודאה לעיל נשא כד, ד דשם מפרש שרש היושר

 גבוה מהעיגולים.
 כד אתיילד יהבין לי׳ נפשא: ״שזה יש בכל אחד

 ואחד״ - סה״מ תרם״ה ע׳ קנח.
 זכה יתיר יהבין לי׳ רוחא: ״שצריכין ע״ז זכות״ -

 סה״מ תרס״ה ע׳ קנח.
 לז,ד

 בפ׳ נח בדרוש דור הפלגה: תו״א
 בפ׳ שמות ע״פ מי שם פה לאדם: תו״א נב, א.

 בפ׳ וישב בד״ה שיר המעלות: תו״א כח, ד.
 עניו השראת והתלבשות העיגולים בההיכלות: בד״ה
 ויחלום בסה״מ תש״ח ע׳ 82 מפרש: ״והיינו לפי
 שההיכלות הן בחי׳ יש שמעלימים ומסתירים על
 האור״ ע״ש. וראה אוה״ת דברים ע׳ כ. אוה׳׳ת נ״ך

 ע׳ תצו.
 בד״ה יביאו לבוש מלי: תו״א דרושים למג״א.
 ובד״ה מומור שיר חנוכת הבית: לקו״ת ברכה

 הכלים הס מגבילים: בענין הכלים שמגבילים ראה
ר עג, ג. ביאה״ז להצ״צ־א  לקמן שה״ש יט, ג. סדו

 ע׳ תקמו.
 בע״ח שער מ״א פ״ה: בדפוס שקלאוו תק״ס. לפננו

 [שמ״ב]פ״גולאפ״ה.[כ].
 ונתלבש בלבושים רבים ועצומים: באוה״ת שלח ע׳
 תפח יש הג״ה לכאן וז״ל ״עד שלא יהי׳ נראה
 לנבראים איך שהוא ית׳ מחי׳ את העולם עד שיוכל
 להדמות כאילו העולם יש ודבר בפ״ע וכמא׳ שרו
 של מצדים לי יאורי ואני עשיתיני כו׳ והיינו מצד
 שנתעלם כח האלקי המחי׳ את הנבראים״ עכ״ל

 שם.
. לפי שבריאת  עולם הוא מלשון העלם: וטעם הדבר .
 העולם הוא ע״י העלם האור - סה״מ ש״ת ע׳ 160.
 ראה לקמן ש״ש סד, ב. ביאוה״ז לכ״ק הצ״צ־א ע׳
 שנה (ומציין למרז״ל). ראה לעיל לו, ג. ובפ׳

 במדבר ה, ג.
. דלעילא: זח״א רלז, א. ובכ״ד.  והנה באתערותא .

 [כ].
 לח,א

 מחדש בכי״ת: ברכת יוצר.
 וידעת היום: דברים ד, לט.

. בבחי׳ גילוי: באוה״ת שלח ע׳  וההעלם שמתעלם .
 תתפ נמצא הג״ה ששייך לכאן וז״ל ״שיהי׳ מושג
 ומורגש איך שהוא ב״ה מחי׳ העולם ומחדש

 בטובו״ עכ״ל.
 ונגלה כבוד הי: ישעי׳ מ, ה.

 שהרי אדה״ר — השיג בג״ע סודות התורה: ראה
 תו״א ו, א.

 והתקדשתם והייתם קדושים: ויקרא כ, ז.
 קדש את עצמך במותר לך: יבמות כ, א. דאה לקמן

 מפעי פח, ב.
 דקדוש הוא לשון הבדלה: ראה תניא פ׳ מו.

 בסור מרע ועשה טוב: תהלים לד, טו.
ב ודבש: ביאור פםוק זה באו״א - ראה . חל  ארץ .
 ד״ה זה בפ׳ שני המאורות (לבוב, תרמ״ב, ה, א

 ואילד). לקו״ת תבא(מא, ג).

 לז,ב
 אורייתא מתכמה נפקת: זח״ב קכא, א. וראה שפ פה,

 א.
 ובאורייתא מתקיים עלמא: ראה זח״א עז, א. זח״ב ר,

 א.
 אל יתהלל חכם בחכמתו: ירמי׳ ט, כב.

 יעקב אותיות יבקע: ראה לעיל צו ח, ד. וראה ג״כ
 ע״ח שער הכללים פ״י.

 וכמ״ש במ״א ע״פ מאמו הזהו ע״פ קדושים: ראה
 אות״ת שמות ע׳ לט. ביאוה׳׳ז לכ״ק אדמו״ר

 האמצעי פ׳ קדושים.
 ע״פ והי׳ לכם לציצית: לקמן מד, ד. ואילך.
 בד״ה כי תשמע בקול: לקמן פ׳ ראה כג, ג.

 בד״ה וידבר דעשרת הדברות: לעיל פ׳ במדבר.

 וכל חפצים לא ישוו בה: משלי ח, יא. מ״ק ט, ב.
 אם אין חכמה אין יראה: אבות ג, יז.

 קדשנו במצותיך: נוסח התפלה.
 ולכן הקדימו נעשה לנשמע: שבת פח, א. וראה ד״ה

 שלח לך ש״פ שלח תש״מ.
 ויאמרו אל כל עדת: הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי
 נדפס בסה״מ תקס״ז ע׳ רכז בכותרת: ביאור [על
 הד״ה שלפני״ז]. וראה בסוף כרך ב ברשימת
 הכת״י. וראה ס׳ מאמרי אדה״ז־פרשיות ח״ב ע׳
 תרכ. מאמרי אדה״זיענינים ע׳ רפ. באוה״ת שלח

 ע׳ תסח הגהות.
 אוה״ת במדבר־ז ע׳ א׳תשע נדפס מגוכתי׳׳ק
 הצ״צ, כנראה הנחת אחרת. ושם ע׳ א׳תשעו ביאור

 לכאן.
 וראה גם מאמרי אדה״ז במדבר ע׳ איכה ואילך.

 ״ע׳ ביכעל קטן שמינית בויגין(כז, א) סגנון א׳
 בשינוי הלשון עם מעט תוס׳ ביאור, יעו״ש״ [כ].

. אם חפץ בנו: במדבר יד, ז־ח. . ל  ויאמרו אל כ
 מבואר בע״ח: שער הארת המוחין ג׳ פרקים

 הראשונים [כ]. וראה להלן(בפנים) לח, ב.
. לאה: ראה הנסמן במאמרי אדה׳׳ז־  המחשבה .

 פרשיות לעי קנו.
 שנקראו דור דעה: ויק״ר פ״ט, א. במד״ר יט, ג.

 הדבור הנק׳ רחל: ראה ע״ח שער אח״פ פ״א.
 להבדיל בין הטהור ובין הטמא: ראה ויקרא יא, מז.

 רפ״ח ניצוצין: ראה םה״מ תקם״ה ע׳ תרמב.
 אתרוג לנענע: בסה״מ תקס״ז ע׳ רכז: מביא הדוגמא

 משופר וסוכה.
 לז,ג

 שכתוב בזהר: ע׳ זח״ב(קכח, ב. קפד, א). [כ].
 בחי׳ נפש ורוח כידוע: נתבאר בדרך מצותיך קסא, א.
 אוה״ת שמות־ז ע׳ ב׳תצג ואילך. וראה גם מאמרי
 אדה״ז־ענינים ע׳ שנב. ובארוכה במה״מ תרס״ה ע׳

 קנז.
 כמו עד״מ הרב שמשפיע שכל לתלמידו: ראה אוה״ת
 נ״ך־א ע׳ תרע ב׳ ענינים בזה. דרושים לסוכות ע׳
 א׳תשכא. פ׳ וזאת הברכה ע׳ א׳תתמו. המשל מובא
 בשם אדה״ז באוה״ת נ״ך־א ע׳ תרע. וראה גם ד״ה

 שמח תשמח תרנ״ז ע׳ רלט.
 לא קאיס אינש אדעתי׳ דרכיי: ע״ז ה, ב. בסה״מ
 תרס״ה ע׳ קנח דאחר מ׳ שנין הוא מבחי׳ פנימיות

 השכל.
 בביאור ע״פ כי ביום הזה יכפר: לקו״ת אחרי כח, ד.

 עגולים בתי׳ נפש ויושר הוא בחינת רוח: ראה אוה״ת
 ענינים ע׳ ער דשם מבאר באופן אחר. והצ״צ מציין
 שם ״וצ״ע דידוע שעגולים הוא בחי׳ נפש ויושר
 הוא בחי׳ רוח״. אבל באוה״ת שמות־ז ע׳ ב׳תצג
 מתרץ ״ומ״ש בע״ח דהעגולים הוא בחי׳ נפש

 אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין: באוה״ת שלח
 ע׳ תס יש הג״ה לכאן.

. ע״י בחי׳ ועשה טוב: באוה״ת . ם י ל  רק שיחי׳ בחי׳ כ
 שלח ע׳ תס יש הג״ה וקיצור לכאן.

 רמ״ח פיקודיך רמ״ח אבריו: ראה ת״ז ת״ל. ובהנםמן
 במאמרי אדה׳׳ז־פרשיות לעי רפג.

 ולא חתרו אחרי לבבכם: במדבר טו, לט.
 ואזי יכולים לקבל: באוה״ת שלח ע׳ תסא יש הג״ה

 לבאן.
 דאורייתא מחכמה נפקת: זח״ב קכא, א. וראה ג״כ שם

 פה, א.
 בחי׳ תרין דרועין: ת״ז בהקדמה(פתה אלי׳). באוה״ת

 שלח ע׳ תסב יש הג״ה וקיצור לכאן.
 ימינא ושמאלא ובינייהו כלה: זמירות לשבת (אזמר

 בשבחין).
 ומתחת זרועות עולם: דברים לג, כז.

 וארץ ישראל מכוונת: באוה״ת שלה ע׳ תסב יש הג״ה
 לכאן ומציין ללקו״ת פ׳ ואתחנן ב, ד.

 והמרגלים היו במדרגה גבוה מאד: באוה״ת שלח ע׳
 תסגנמצא הגייה לכאן.

 לז,א
. למצות מעשיות: ראה להלן בהוספות  ולא רצו .

 להערות וציונים.
 ראה דרך מצותיך קפא, א ואילד. לקו״ש־ד ע׳

 1042. לקו״ש לפ׳ שלח - תשמ״ו.
 למצות מעשיות: ״כי עיקר העבודה בארץ ישראל
 הוא קיום המצות מעשיות (וגם העבודה בעשי׳
 דרשות - בכל דרכיך דעהו), משא״כ במדבר, (וגם
 הזיכוך שעל ידי המן הוא בעיקרו בנוגע לתורה).
 והוא ע״ד תלמוד גדול שהוא הכנה ומביא לידי
 מעשה״. לקו״ש־ד ע׳ 1043. וראה שם ע׳ 1046

 ואילך.
 אוכלת יושבי•: במדבר יג, לב. בלקו״ש־ד ע׳ 1043
 ״וזהו דיוק הל׳,אוכלת׳ דוקא (ולקמן,לחמנו׳) -
 כי עניו,אכילה׳ הוא שהנאכל נעשה כמו האוכלו
 ממש, דם ובשר כבשרו״. וראה באוה״ת כאן ע׳

 תפז הג״ה וקיצור לכאן.
 ומדברך נאוה: שה״ש ד, ג.

 והארץ הדום רגלי: ישעי׳ סו, א.
 ועמ״ש בד־ה והי׳ מספר בנ״י: לעיל פ׳ במדבר ה, ב.

 רד בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.
 אבא יסד ברתא: זת״ג רמח, א. רנו, ב. ת״ז תי׳ כא.

. לבחי׳ דיבור: באוה״ת כאן . כל ההמשכות . . ו צ ר  ו
 ע׳ תסז נמצא הג״ה לכאן.

 טובה הארץ מאד מאד: במדבר יד, ז.
 נתאוה הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים: ראה
 תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. ראה תניא פרק לו

 ובליקוט פירושיפ שפ.
 ושיהי׳ נגלה לעין כל בשר: ראה ישעי׳ מ, ה.

 די לחכימה ברמיוא: זח״ג רכט, ב. רפ, ב ותי׳ די לי׳
 שם.[כ].זח״אכו, ב.

 ע״פ וללבן שתי בנות: תו״א כג, ב.
 וראיתם אותו ווכרתם: במדבר טו, לט.

 ל״ב נתיבות חכמה: ראה ס״י א, א.
. מבתיי' דור דעה: ראה ע״ח שער הארת  משה .

 המוחין פ״א.
ת כמנין ואתחנן: ועל״ק במסעי(צד, ד).  תקט״ו תפלו

 וש״נ. [כ].
 ע״פ והארץ הדום: תו״א א, ב.

: יבמות קט, ב. [וראה קונט׳ ה ו ו  האומר אין לי אלא ת
 עץ ההיים פי״ב בהערה]. [כ], באגה׳׳ק שים: כל

 האומר.
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 שנזרק מן הקלע למרחוק והן לבושי מסאבותא
 דק״נ במדו״מ דרע שנדבק נפש בהן.״)״. וראה

 לקמן נא, ד.
 והלך לפניך צדקך: ישעי׳ נח, ח.

 תהי׳ נאסף ונקבץ בתוך בחי׳: מובא באוה״ת ויקרא־ב
 ע׳ תרצד.

. מחשבה דבור ומעשה: ראה אגה״ק . ת ו צ מ  כי הנה ה
 סי׳ כט בתחלתו. אוה״ת יתרו ע׳ תקלז.

 אך תחלה צריך להמשיך: ראה אוה״ת ואתחנן ע׳ רא.
 ב׳ בחי׳ יש במצות: באוה״ת ויקרא־ג ע׳ תשצח מבאר
 ״שבחי׳ הא׳ גבוה יותר כי בזה מגיע בבתי׳
 שלמעלה מהטעם דהא המצות שרשו למעלה

 מהתורה שהיא טעמי המצות״ ע״ש.
 ותגזר אומר ויקס: איוב כב, בה. ראה לקמו שמע״צ

 פו, סע״ב שמציץ לכמה מקומות.
 ותחת אשר לא עבדת כתיב: דברים כח, מז.

 משא״כ בלא קבלת עול מלכותו ית׳ אינו ממשיך
 כלום: ראה גם לקו״ת שה׳׳ש יז, ב. ושם מציץ

 לתו״א מו, ג.
 בדיה כי עמך מקור חיים: תו״א לה, א.

 בביאור ע״פ וכל העם רואים: תר׳א עד, ב.
 שכל התשגות שהשיגו גדולי הצדיקים: הכונה

 להארץ״ל. ראה תו״א כ, ב.
 עוטה אור כשלמה: תהלים קד, ב.

 בדיה ראיתי והנה מנורת זהב: לעיל פ׳ בהעלותך לג,
 ג.

 להיות לו דירת בתחתונים: ראה תנחומא בחקותי ג.
 בתרייג מצות דאורייתא: מכות בסופה.

 וו׳ מצות דרבנן: ראה לקו״ש חכ״א ע׳ 401.
. וו׳ מצות דרבנן: ראה הנסמן במאמרי  בתרי״ג .

 אדה״ז־פרשיות לע׳ שלח.
 תר״ך עמודי אור: נמנו בפרטיות בשיעור קומה -
 לרמ״ק סצ״ג. וראה הנסמן במאמרי אדה״ז־

 פרשיות לע׳ שלח.
 ושכנתי בתוכם: שמות כה, ח.

 וצלתה מרובה מחמתה: ריש סוכה.
 לט,3

 ותורתך בתוך מעי: תהלים מ, ט.
 כמ״ש במ״א: ראה לקמן פ׳ ראה לג, ב.

. בדף קי״ח ע״א: ראה גם לעיל . ׳ י פ  וכמ״ש הרמ״ז ב
 פ׳ אמור לד, ג.

 בביאור ע״פ כי ביום הזה יכפר: לעיל פ׳ אחרי כז, א.
 כי לי בנ״י עבדים: ויקרא כה, נה.

 כמ״ש במ״א: תו״א לה, א.
 בביאור ע״פ וארשתיך לי: לעיל פ׳ במדבר ט, ג

 ואילך בפי׳ תי׳ ״לי״.
 אותיות דינא: להעיר מע״ח שער רפ״ח ניצוצין פ״ד

 (הערת כ״ק אדמו״ר בסה״מ ש״ת ע׳ 133).
 דינא דמלכותא דינא: גיטין י, ב. וש״נ.

 ונק׳ בשם כח: ראה ד״ה להבין ענץ אוא׳׳ס סעי׳ א
 ואילך - נדפס באוה״ת־ענינים.

 כמשל הכח שביד האדם: מובא באוה״ת שלח ע׳ תקה,
 ושם מבאר דכאן כ׳ שזהו ענץ פוכ״ע ובדרוש אחר
 מבואר שהוא ממכ״ע, ומבאר דשניהם עולים בקנה

 אחד ע״ש.
 ומן העפר אשר יהי׳: במדבר ה, יז.
 ישאהו על אברתו: דברים לב, יא.

 רמ״ח פיקזדין רמ״ח אברים: ראה ת״ז ת״ל.
 ברע״מ פ׳ פנחס דרל״ח ב׳: ראה לקמן פ׳ מטות פה,

 א.
 אמנם במ־א ע״פ כנשר יעיר: לקמן פ׳ האזינו עה, ב.

. למטה מאד: מובא באוה״ת־  כי הנה ארך אפיס .

. ג״פ היכל ה׳ המה: ראה לעיל פ׳ פקודי ד,  בשל״ה .
 א. מובא לשונו באוה״ת נ״ך־א ע׳ שלז. ראה גם

 המשך בששה״ק תער״ב ח״ב ע׳ תתצט.
. רצו להמשיך בבחי׳ דבור ומחשבה:  ועפיז י״ל .

 מובא באוה״ת נ״ך ע׳ שכ.
 ועתה יגדל נא: הנחת כ״ק אדמו״ר האמצעי בסה״מ

 תקם״ו ע׳ רמה.
 הגהות למאמר זה נדפסו באוה״ת שלח ע׳ תעה
 מראה קיצור לכאן. כרך־ו ע׳ א׳תשפט קיצור
 והגהות. בארוכה במאמרי אדה״א במדבר־ג ע׳

 א׳כט.
 בבוך פערטעל(קצה, ב). [כ]. ראה להלן ברשימת

 הכתבי־יד נבוך מס׳ 499].
 ועתה יגדל נא: במדבר יד, יז.
 היום לעשותם: דברים ז, יא.

 וגו׳ — לעשותם: ״שהעה׳׳ז הוא עולם המעשה
 דוקא״.[כ].הוםפהמכת״י.

 לא המדרש הוא העיקר: אבות א, יז.
 וגדול תלמוד שמביא: קידושין מ, ב.

ד  לח,
 בזהר הקדוש: ח״א(רכד, א). [כ]. וראה בד״ה ואברהם

 זקן תשל״ח הערה 5 (נדפס בלקו״ש־כ ע׳ 315).
 דמצוח אינו! לבושץ: ראה תניא ספ״ה מע״ח שער

 מ״ד פ״ג.
 זלמה צריכה הנשמה להיזח לה לבוש: במאמרי
 אדה״א פ׳ שלח ע׳ א׳כט מבאר ״ולפי שבכ״י נמשר
 או״מ א׳ חדש לנשמתו שמכוחו יוכל להשכיל
. ע״כ  בהתבוננות בגדולת ה׳ ולהתפעל באהוי״ר .
 צ״ל לבוש חדש ממצוה א׳ אם ת״ת או צדקה וכה״ג
 בכל יום שמלובש בו או״מ זה יוכל להעלות
 בנשמה בעילוי אחר עילת עד אין שיעור למעלה״

 ע״ש.
 ע״פ ואברהם זקן: תו״א טז, א ואילה

. צורך עליי: דאה לקמן בלק עג, א. . ה מ ש נ  שירידת ה
 נתבאר גם באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תרלה.

 חי ה׳ אשר עמדתי: מ״א ת, א. ראה לקמן פ׳ חקת סד,
 ד, ובהנסמז בלקו״ש חכ״ה ע׳ 174 הערה 53. וראה

 הנסמן במאמרי אדה״ז־פרשיות לע׳ תשכט.
 ונתתי לך מהלכים: זכרי׳ ג, ז.

 בד״ה כה אמר ה׳ כו׳ ונתתי לך מהלכים: תו״א ל, א
 ואילך.

 ובכל נפשך: דברים ו, ה.
 שרפים עומדים: ישעי׳ ו, ב.

 אשר אנכי מצוך היום: דברים ו, ו.
 ע״פ ואמרת אליהם: לקמן פ׳ פנחס עה, ג ואילך.

 ובריש דף עז, א מציין לכאן.
 אס בחקותי תלכו: ויקרא כו, ג.

 שתים לפניי: ראה לעיל פ׳ בחקתי מז, ד.
 מה רבו מעשיך הי: תהלים קד, כד.

 לעיל בדיה בשעה שהקדימו: פ׳ במדבר יב, ג ואילך.
 ובהביאור שם.

 מלכותך מכ״ע: תהלים קמה, יג.
 שום תשים עליך מלך: דברים יז, טו.

 לט,א
 צור עוזי מחסי: תהלים סב, ח. להעיר שבמאמרי
 אדה״א כאן ע׳ אימה מביא פסוקים אחרים כמו

 צורי אחסה בו תהלים יה, ג.
 והן הן מקיפים: וע׳ ד״ה שוש אשיש ספ״ה בפ׳ נצבים

 [מח,ג].[כ].
 בראתיו יצרתיו אף עשיתיו: ישעי׳ מג, ז.

 צרורה בצרור החיים: ש״א כה, כט. במאמרי אדה״א
 כאן ע׳ אימו מבאר ״קשר תמידי(היפוך דכף הקלע

 חלב הוא בחי׳ חסדים: ראה מא״א אות ח׳ ס״ל. מובא
 באוה״ת שה״ש־ב ע׳ תרסג.

 דבש נקי דין דגדלות: מאו״א אות ד׳ ס״ה.
 כי כל שאור וכל דבש: תקרא ב, יא.

 חלב הוא בחי׳ מוחין דגדלות דחסדיס: מובא באוה״ת
 שה״ש־ב ע׳ תרסג.

 ראה גם לקמן ואתחנן ד, ג. עקב טז, ד. שה״ש
 לב, ג.

 וכמשל חלב האס שמגדל את הולד וממשיך בו שכל:
 ראה גם תו״א קו, ג. קח, ב. דרושי חתונה לכ״ק

 אדה״א כרך־ב ע׳ תרפ ואילה
 בסה״מ תקס״ב־א ע׳ קלב מבאר ״והטעם הוא
 שבכל פעם שיונק מחלב דאמו נמשכת מוחין
 גשמיים דאמו בו וגורמת למוח בינה דתינוק
 להתגשם בפעולת המשכת אותיות הדיבור״ ע״ש

 בארוכה.
 לח,3

 עשה לה דדים במקום בינה: ברמת י, א.
 וע׳ פעיח שער כוונת השופר ספיא: נתבאר בתו״א

 קז,ב.
ב ודבש: באוה״ת שלח ע׳ תסח יש  ווהו עני! ובת חל
 הג״ה לכאן וז״ל ״שיהי׳ האורות בוקעים דרך
 הכלים ויתגלו למטה שיהי׳ זבת חלב ודבש״ עכיל.

 החלב נוטף מן העזים: עיין רש״י מגילה ו, א. כתובות
 קיא, ב.

 ופי׳ לעשות לתקן: ראה רש״י לב״ר א, י. רמב״ן
 עה׳׳פ. ראה יבמות מח, א.

 ועשתה את צפרני׳ ותרגומו ותתקן: דברים כא, יב.
 וכ״ה בסידור שער המילה קמה, א. בביאה״ז
 לאדה״א צט, ב. ובסה״מ להצ״צ מצות מילה ט, א.
 בתרגום אונקלום שלפנינו ״ותרבי ית טופרנהא׳׳.
 בלקו״ש־כה ע׳ 343 הערה 30 מעיר ע״ז ״ויש לברר

 בכת״י התרגומים״.
 קיים איא את כל התו׳ כולה: יומא כח, ב. וש׳׳נ. וראה

 בארוכה ספר הערבים־חב״ד כרך א ע׳ כד.
 באמת היו מוטעים: ראה לקו״ש ח״ה ע׳ 292. ה״ד ע׳
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 וכמארז״ל כמה תפלות: ראה סוטה יד, א.

 סוף מעשה עלה במח׳ תחלה: ע״פ פיוט לכה דודי.
 נעוץ תחלת! בסופן: ס״י פ״א, מ״ז.

 ודי לחכימא ברמיזא: זח״א כו, ב. ולעיל בפ׳ בחקותי
 מח, ד אומד משל ע״ז.

 בפ׳ ויצא ע״פ וללב! שתי בנות: תו״א ויצא כג, ב.
 ע״פ ראשי המטות: לקמן פ׳ מטות פא, ג. סה״מ

 תקס״ד ע׳ קפט.
 ובדיה מי מנה עפר יעקב: לקמן פ׳ בלק סז, ד.

 ע״פ יביאו לבוש מלי: תו״א צ, ג ואילך.
ג  לח,

 בד״ה ואהי׳ אצלו אמו!: לעיל פ׳ במדבר יח, א.
. עכ״ל: תו״א לו, ד. . ץ ק  בת״א פ׳ מ

 שבחינת בת תתעלה ביתר שאת: ראה ביאוה״ז לכ״ק
 אדמו״ר האמצעי שלח דף קעא, א. אוה״ת חיי שרה

 קכו, א. פ׳ ראה ע׳ תרעג ואילך.
 אם הכניס: תהלים קיג, ט.

 וה השער לה׳: תהלים קיח, כ.
 כעיר שחוברה לה: תהלים קכב, ג.

 ארו״ל נשבע הקב״ה: ראה תענית ה, א. זח״ג טו, ב.
 ועוד.

 זח״ג(טו, ב. קמז, סע״ב. רסב, ב). וע׳ תענית(ה,
 א) ושם אמר ולא נשבע. [כ]. ראה יהל אור ע׳ תעט.

 כי הנני בא ושכנתי: זכרי׳ ב, יד.
 הנה ישכיל עבדי: ישעי׳ נב, יג.
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 אע״ג דאיהז לא חזי: מגילה ג, א.

 יזל מיס: במדבר כד, ז.
 ישראל עלו במחשבה: ב״ר א, ה. נסמן לעיל פ׳ צו
 טז, ג ולקמן פ׳ מטות פג, ג. באוה״ת במדבר־ו ע׳
 א׳תשצה מפרש: ״(ר״ל דלפיכך הנשמות שבכל
 עולם הם במעלה יתירה על המלאכים שבעולמות

 ההם)״: פי׳.
 כמ״ש בזח״א וירא דק״ג ע״א: ראה לעיל פ׳ במדבר

 א, א. ולקמן פ׳ מטות פה, ב.
 כי הנפש מלאה אותיות: נסמן לעיל פ׳ נשא כו, ב.

 כי לא מחשבותי מחשבותיכם: ישעי׳ נה, ח.
 ע״פ אני ישנה ולבי ער: באוה״ת שם ע׳ א׳תרצה יש

 כאן הג״ה ארוכה ומציץ לתו״א בד״ה זכור.
 להסיר החמימות שבלבו: בקונטרס העבודה ע׳ 26
 מציין שזהו כמו שכתוב בתניא פמ״ג: שלא תתלבש

 בשום דבר הנאה.
. להכלל באחדותו ית׳: באוה״ת במדבר . ר ב ו  ולהיות ג
 כרך־ו ע׳ א׳תשצה יש הג״ה: (כי לפי ששרש
 הנשמה ממחשבה עילאה לכך יש לה שליטה על
 נה״ב ששרשה ומקור התהוותה ע״י רבוי

 השתלשלות מבחי׳ הדבור כוי)
 שבכל עת שמגביר כח יסוד האש: ראה לקמן פ׳

 ואתחנן ב, ג. חוקת נו, ב.
 אש אוכלה אש: יומא כא, ב.

 כי אתה תאיר נרי ה׳: ש״ב כב, כט ושם כתיב [תי׳
 תאיר ליי] נרי הוי׳, יעו״ש. [כ],

 להשלים חסרונו: באוה״ת במדבר־ו ע׳ א׳תשצו יש
 כאן הג׳׳ה בענץ בינה שנק׳ צור.

 כי אשב בחשך ה׳ אור לי: מיכה ז, ח.
 מ, ג

 שנותיו שכעיס שנה: ראה תהלים צ, י.
 ועניו הק״ש: ראה אוה״ת פ׳ ראה ע׳ תשפב.

 הי׳ הוה ויהי׳: ועל״ק בד״ה ש״ה ממעמקים [ר״ה סב,
 ד]סופ״א.[כ].

 ראה שו״ע אדה״ז או״ח סי׳ ה. עץ חיים שער
 דרוש עיגולים ויושר ענף א׳.

 באוה״ת במדבר־ו ע׳ א׳תשצו מבאר כאן ענץ
 שהזמן הוא נברא ומחודש.
 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.

ת השחר. של״ה ג, ב. ל פ  אתה הוא עד שלא נבה״ע: ת
 כולא קמי׳ כלא חשיב: זח״א יא, ב.

 בשכמל״ו: פסחים נו, א.
 בפ׳ פנחס בד״ה קדש ישראל: לקמן עט, ג.

 מלכותו בכל משלה: תהלים קג, יח.
 מלכותך מלכות כ״ע: תהלים קמה, יג.

, יד. דה״אכט  כי ממך הכל:
 כי ה׳ הוא האלקיס: דברים ד, לט.

 וכהדין קמצא דלבושי: ב״ר כא, ה.
 ביו״ד נברא העוה״ב: מנחות כט, ב.

 הודו על ארץ ושמים: תהלים קמח, יג.
 וכמ״ש במדרש קהלת: ז, נ.

ר יצירה פ״א פ ס  ישראל ישר אל: ראה ר״מ בוטריל ל

 מ״א (טו, א). רמ״ז ר״פ שמיני. ראה אוה״ת
 משפטים ע׳ א׳שטז. תצוה ב׳תשעח.

 אשריך ישראל: דברים לג, כט.
 מי כמוך באלים: שמות טו, יא.

ד  מ,
 ע״פ זעתה יגדל נא: סה״מ תקס״ג ע׳ תקאו ואילך.

 אוה״ת פ׳ שלח ע׳ תפו ואילך. שם ע׳ תעט.
 סד״ה וידבר וארא: תר׳א נו, ד.

 אשר לו אלקיס קרובים: דברים ד, ז.
 כי קרוב אליך: דברים ל, יד.

א  מ,
 שיתגלה כח אדני שהוא בכתר דא״א: כפי׳ הא׳

 באוה״ת שלח ע׳ תעג. ראה סה״מ תרע״ח ע׳ שנ.
 נק׳ מצות המלך בלי טעם: ולא רק שאין זה מושג
 בשכל שלנו, אלא שהוא רצון עצמי ש״אין טעם
 לרצון זה כלל״, ועד שאין לו גם ״טעם כמום
נעלם״(המשך תרס״ו ע׳ עו). - לקו״ש חט״ו ע׳  ו
 312. ראה גם לקמן נצבים נ, ג. ב׳ ענינים אלו
 נתבארו בארוכה בעטרת ראש לעשי״ת נח, ב
 ואילך. סה״מ תרס״ו ע׳ נו. ועוד. ד״ה מרגלא

 בפומי׳ דרבא תש״מ.
 אלו נצטוה לחטוב עצים: ראה המשך תרס״ו ע׳ נד.
 לקו״ש חי״ח ע׳ 230 ואילך ובהמצויין שם. [ע״ד
 לשון זה נמצא במו״נ ח״ג פנ״א בהערה ״תעשה
. יחטוב עצים מן היער״, אלא ששם . ו מ . כ . ה ו צ  מ
 הוא משל על העושה מצוה בלי כוונה כלל(״לא מי
 שצוה לעשותו כו׳״). ואכ״מ]. - לקו״ש חכ״א ע׳ 17.
 וע׳ בוהר פ׳ בלק ובהרמ״ז שם: הלשון נעתק באוה״ת

. שנ  פ׳ ואתחנן ע׳
 כמ״ש במ״א בביאור ע״פ וכל העם רואים: סה״מ
 תקס׳׳ה־ב ע׳ תדלה ואילד [דאה תו״א עד, ב].
 אוה״ת ויקרא־ב ע׳ תקפט. אוה״ת יתרו ע׳ ב׳ז

 ואילך.
ן כבוד ה׳ ממקומו: יחזקאל ג, יכ.  ברו
 כבור הוא בחי׳ מל׳: ראה מאו״א כ, ו.

 בוהר ח״ג ודקס״א בי: באוה״ת שלח ע׳ תקה ״דפי׳ כח
 היינו הכה הנמשך מעתיק״. וראה לעיל בהמ״מ

 לדף לט, ג.
 ודרצ״ה ב׳: מאן כח כו׳ ההוא דאקרי מזלא קדישא״

- אוה״ת שלח ע׳ תקה. וראה לעיל לט, ג.
 בפ׳ נסכים: המאמר משנת תקנ״ז - ראה ברשימת
 המאמרים שבסו״ס מאמרים קצרים ע׳ תריח הערה
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 בדרך מצותיך צג, ב מציין ״תורה ברבים בפ׳
 שלח בפ׳ נסכים כי תבואו אל ארץ מושבתיכם שם

 נת׳ הטעם ענין הקרבנות ובנסכים״.
 ממאמרי אדה״א במדבר־ג ע׳ א׳קפח. מיוסד על
 מאמר זה. אוה״ת כרך־ו ע׳ א׳תשצב ובשינוים
 והגהות אחרות שם ע׳ א׳תתב. קצורים ע׳ א׳תתג.
 ראה גם ד״ה זה ש״פ שלח תשמ״ג. ד״ה להביו ענץ

 הנסכים תשמ״ז.
 מבכל ההורה שוק׳ ארץ כנען: להעיר מתו״א כו, ג

 ״ומה הוא היחוס שבח אי׳ בזה״.
 ארץ מלשון רצון: בראשית רבא פרשה ה. נתבאר

 באוה״ת בראשית־ב דף תפא, ב.
. ערך ארץ: ראה גם אוה״ת ויקרא־ב  וכ״ה בפרדס .

 ע׳ תמב.
 נפ״ב דברכות) כל הקורא ק״ש: יד, סע״ב.

ב  מ,
 אש מן השמים ע״ג המובח: ראה ויקרא ט, כד.

 יסוד א׳ פשוט: באוה״ת במדבר כרך־ו ע׳ א׳תשצג
 הג״ה ארוכה בשם פי׳ המשניות להרמב״ם בענין

 יסוד א׳ והאדם מד׳ יסודות.
ל  כי הנה האדם הוא מורכב מד׳ יסודות: מסומן לעי

 ה, סע״א מאדר״נ פנ״א ובשם ע״ח שמ״א פ״ג.
 כנגד ד׳ אותיות של שם הוי׳: בלקו״ת שם מציין לע״ח

 שמ״א פ״ג.
 בד״ה והי׳ מספר בנ״י: לעיל ה, ב.

 ע״פ כי תצא: לקמן פ׳ תצא לד, ג. וראה גם לקמן
 פנחס עה, סע״ד.

 שרפים עומדים: ישעי׳ ו, ב.
 בביאור ע״פ והניף הכהן: לעיל פ׳ אמור לז, ג ואילך.

 ענינים ערך אוא״ס ע׳ קו ומוסיף שם ״ור׳׳ל כי
 ההשפעה בדרך חיבה זהו בחי׳ רצון״.

 בזח״ג קל״ג אי: ראה לקמן פ׳ חקת נז, ד ובמ״מ לשם.
 גילוי ההשפעה: כי ההשפעה בדרך חיבה זהו בחי׳

 רצון - אוה״ת־ענינים שם.
 בכתבי האריז״ל: ע׳ ע״ח ש׳ כסה״כ פ״ב פ״ה פ״ו.[כ].

 וידבר אלקיס את כל הדברים: שמות כ, א.
ג  לט,

 ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז.
 וינחהו בג״ע לעבדה ולשמרה: בראשית ב, טו.
ח אליי). ת פ ) ה מ ד ק ה  לאו דאית לן צדק: ת״ז ב
 לעבדה זו רמ״וז מ״ע: ראה זח״א כז, א. ועוד.

 וכ״מ שנאמר לי: ויק״ר ב, ב.
 יש מהן שארס אוכל פירותיהן בעוה״ז: ראה פאה א,

 א.
. ונתתי שלום: ויקרא כו, ג־ו. .  אס בחקותי

 ובאו עליך כל הברכות: דברים כח, ב.
 ודונות נעשו בוכיות: יומא פו, ב.

 בחסד ואמת יכופר עון: משלי טז, ו. וראה באגה״ת
 פ״ט.

 ואין אמת אלא תורה: ירושלמי ר״ה ג, ח.
 התורה מכפרת עונותיו של אדם: ירושלמי ר״ה ד, ח.

 וחטאד בצדקה פרוק: ראה דניאל ד, כד.
 !נתתי דברי בפיך: ע״פ ירמי׳ א, ט.

. דשבת דפ״ט ע״א: הלשון נעתק  ועיין מעניו ועתה .
 באוה״ת שלח ע׳ תסח.

 בספר שערי אורה: הלשון נעתק באוה״ת שלח ע׳
 תסט.

 סנהדרין קי״א ב׳: הלשון נעתק באוה״ת שלח ע׳
 תעא.

 רבות פ׳ שלח פט״ז: הלשון נעתק באוה״ת שלח ע׳
 תעא.

 ובפרדס בעה״כ ערן כח: נעתק באוה״ת שם ע׳ תסט.
 זח״ג פ׳ שלח דקס״א בי: אוה״ת שם ס״ע תסט. שם ע׳

 תעב. תעט.
 פ׳ האזינו רצ״ה: אוה״ת שם ע׳ תעב. תפ.

 פנחס דר״כ ובהרמ״ז: ראה לקמן פ׳ חקת סה, ד
 ובמ״מ לשם.

 דרמ״ה ע״א: אוה״ת שם ע׳ תעג. תפ.
.  במא״א אות כ׳ סעיף י׳: אוה״ת שם ע׳ תעג

 ובאות עיין סעיף ע״ט: לכאורה צ״ל סט. וכ״ה
. ע׳ תעד. וראה גם ע׳ תקט.  באוה״ת שלח ע׳ תעג

 רנות באיכה דס״ה אי: אוה״ת שלח ע׳ תעב. וע׳ תעט.
 ת״ז בהקדמה ד״ד ע״ב: נזכר באוה״ת שלח ע׳ תעד.

 תקון כ״ב דס״ו ע״ב: נעתק באוה״ת שלח ע׳ תעד.
 תקון נ״ה דצ״ה ע״א: נזכר באוה״ת שלח ע׳ תעד.

 בבחיי במקומו פ׳ שלח: אוה״ת שם ע׳ תסט.
ד , ט  ל

 ובמדרש רבה ס״פ נצבים: ראה גם יהל אור ע׳ כז.
 בפ־ בחקותי בד״ה מבואר בע״ח: לעיל פ׳ בחקותי מז,

 ג.
 מנוחה לחיי העולמים: סוף תמיד.

 .המעתיק הרים: איוב ט, ה.
 ארחות ה־: תהלים כה, י.

 . וכמ׳׳ש בזהר חד אורחא דמתפליג: ראה ח״ג קלו, א.
 וינחהו בג״ע: בראשית ב, טו.

ת יז, א.  יושבים ונהנין: ראה ברכו
 התורה שנק׳ עוז: ״ראה ויקרא רבה פל״א, ה. יל״ש
 בשלח רמז רמד. ועייג״כ זבחים קטז, םע״א -
 ומש״כ בקהלת יעקב מערכת עוז לא מצינו בדרז״ל
. צע״ק״ - הערת כ״ק אדמו״ר בסה״מ ה׳תשי״א  בר

 ע׳ 181.



 מקומות סד

 מן הבקר: ויקרא א, ב.
 לחמי לאשי: במדבר כח, ב.

. שיורדין עד התהום: ראה אוה״ת  ויורד לשיחי! .
 נ״ך־א ע׳ קמו.

 באוה״ת ענינים נוסף ע״ז הגייה: ״ע׳ בזה מחלוקת
 הרמב״ם עמ הראב״ד שרמב״ם כתב ויוצק על
 היסוד והוא יורד לשיתין, והשיגו הראב׳׳ד ואמר
 שלא הי׳ יוצק אלא בספל, והכ״מ נדחק ליישב
 דברי הרמב׳׳ם בדוחקי״. ובאמת לפמ״ש במם׳ תמיד
 דברי הרמב״ם נכוחים מאד)׳׳. ובעי ט כ׳ ״(הגם
 שבמ׳׳א נחלקו חז״ל ודיעה יש שאינם מגיעים
 לתהום, כאן ית׳ ע״פ הדיעה שהשיתין מגיעין
 לתהום שכך הלכה רווחת בישראל)״. וראה גם
 באוה״ת שלח ע׳ תקל. דברי הרמב״ם הוא הל׳

 מעה״ק רפ״ב.

 במאמרי אדה״א במדבר שלח ע׳ א׳קפח כ׳ ״ועוד
 י״ל בעיקר ענין מצות הנסכים שמבואר ברמב״ם
 שהיו מנסכים היין ע״ג השיתין ויורד היין דרך
 השיתין לעמקי התהום דוקא, וזה כל עיקר ניסור

 היין להמשיר היין הזה אל התהום דוקא״ ע״ש.
 סד״ה ויקהל משה: תו״א פח, ד.

 ויי! ישמח לבב אנוש: תהלים קד, טו.
 החדלתי אח חרושי: שופטים ט, יג.

 כי שמחה הוא בחי• גילוי ההעלם: מובא באוה״ת
 בראשית כרר־ו דף תתקב, א.

 בחי• פנימיות ובחי׳ חיצוניות: ראה אוה׳׳ת וישב ברר
 ה ד״ה ובגפן סעי׳ א.

 אי! לך עשב: ראה ב״ר י, ו. זח״א רנא, א. ועוד.
 במאמרי אדה״א במדבר שם ע׳ א׳קצ מבאר ״כי גם
 שהעשב צמיחתו בכח המצמיח שבארץ וכן
 התבואות וחפירות וכה״ג, היינו רק גידול גשמי
 חומר שבהם שהוא עצם ממשות העשב והפרי
 בלבד, אבל בחי׳ רוחניותם נשפע ונמשר מן המול

 הרוחני״ ע״ש, ובאגה״ק סי׳ כ.
. ועד־׳ז בבחי׳ נפש . י ח . וכן בבחי׳ ה . י ר  והנה בכל פ
 האדם: כאן מבאר רק צומח וחי ומדבר, אבל
 במאמרי אדה״א במדבר שם ע׳ א׳קצ מבאר גם
 בדומם וז״ל שם ״וכן בחלקי הדומם כאבנים ועפר
 ומיני מתכות יש בהם בחי׳ פנימי׳ וחיצוני׳ חומר
 וצורה ופנימי׳ שלהם מקבל מלמעלה שהן בחי׳
 המזלות (כמ״ש גדא דהר כו׳ [חולין מ, א המו״ל],
 וכן יש מזלות שמאירי׳ בדומם האבן וראי׳ ממה
 שנפסק לפעמים מציאות הדומם מפני העדר אור

 המזל שלו כו׳)״ ע״ש.

 ממגד תבואות שמש: דברים לג, יד.
 וכן כל כוכב פרטי מצמיח עשב פרטי: ראה זח״ב

 קעא, ב. אוה״ת שמות ע׳ לג.
ם לישעי׳ ו, ג. ו  ומקבלי! די! מ! דין: תרג

 גבוה מעל גבוה: קהלת ה, ז.
 רשות זה לזה: ברכת יוצר.

 מא,ד
 ודש בע״ח: על״ק רד״ה יו״ט של ר״ה השתל׳ עו״ע
 הנק׳ בל׳ הפרדס הו״ע העגולים שבע״ח. וע׳ סוף
א ספ״ט. ושם רפ״ו. ובשי ד  ש׳ אנ״ד פ״י. ובש׳ א
דו ספ״ד. וש׳  המוחין רפ״ה. רפ״ו. ובש׳ פרצופי ז
 פנימי׳ וחיצוני׳ דרוש ג. דרוש ח. וע׳ הקדמה לש׳

 ציור עולמות אבי״ע [כ].
 ראה שער י״ד, פ״ט.

 באגה״ק בסופו: דף קנז, א בד״ה להבין מ״ש בפע״ח.
 ופני לא יראו: שמות לג, כג.

 בד״ה ששים המה מלכות: לקמן שה״ש לט, ד.
 כי פנו אלי: ירמי׳ ב, כז.

 שלח

 תקסב, א. ובאוה״ת נ״ר־ג ע׳ א׳קסד. ד״ה חייב אדם
 לברר תרל״ח ע׳ כח.

א ד . ״(דמחזה ד דל  וע׳ בלקו״ת פ׳ בראשית: להארי
 ולמטה מתחיל עה״ד טו״ר ופשיטא שאיו שייר שם
 רע ה״ו)״ - אוה״ת שלח כרר־ז ע׳ א׳תשצט. וראה

 לקמן פ׳ בלק סט, ב. מסעי צ, א.
 באדם שהוא עולם קט!: תנחומא פקודי ג. ועוד. נסמן

 לעיל פ׳ במדבר לדף ה, א.
 על ראש רשעים יחול: ירמי׳ כג, יט.

 לעולם ירגיו אדם: ברכות ה, א.
 רע לשמים ורע לבריות: קידושין מ, א.

 והרוגו והכעס: ראה אוה״ת מסעי ע׳ א׳תז.
 ויש בה בחינת גבורות ג׳׳כ: ״(שהוא בחי׳ שם מ״ב)״ -

 אוה״ת נ״ד־ג ע׳ א׳קםד.
 אינו כעוברי רצונו וכפורק עול ודו: באוה״ת שלח־ו

 ע׳ א׳תשצט ״אינו כעובד כומ״ו ודו״.
 מא,ב

 זהיטב יחרה לז: ״(וזהו ע״ד וחרה אף וכו׳, ובאד״ר
 ביאר שהוא הגבורות והדינין הנמשכין מחוטמא

 דדא)״ - אוה״ת נ״ד־ג ע׳ א׳קסה.
. ולכן אינו מוליד: ראה יבמות פ, ב. ובכ״מ. . ס י ר  ס

 אי! הברכה שורה: תענית ח, ב. וש״נ. טוש״ע או״ח
 סר״ל, ב.

 ושרש נשמתם למעלה מעלה: באוה״ת במדבר־ו ע׳
 א׳תת מבאר זה באריכות.

 החתי היבוסי והאמורי יושב בהר: במדבר יג, כט.
 כמ״ש ירמי׳ ואתם למדתם אותם: ירמי׳ יג, כא.

 סר צלם מעליהם: במדבר יד, ט.
 במ״א ע״פ ברע״מ פ׳ תשא: ביאה״ז לאדה״א.
 וכל קרב! מנחתך במלח תמלח: ויקרא ב, יג.

. ב , ג  קדש לי כל בכור: שמות י
 וישב ה׳ מלך לעולם: תהלים כט, ו.

ר החקירה פ, פ  פי׳ ישיבה הוא מלשון הורדה: ראה ס
 ב.

 משחרב ביהמ״ק אי! לו להקב״ה: ברכות ח, א.
. ובפי נשא פי״ב: הלשון נעתק  ברבות תרומה פל״ד .

 באוה״ת נ״ך כרך־א ע׳ קכח.
 סד״ה בשעה שהקדימו: לעיל פ׳ במדבר יג, ד ואילך.

 נודע בשערים בעלה: משלי לא, כג.
 וכמשנ״ת לעיל ר״פ במדבר: א, א. וראה לקמן מטות

 פה, ב.
 מא,ג

 א״ת בניך אלא בוניך: סוף ברכות.
 ע״פ וישב יעקב: אולי הכוונה לתו״א כז, ב.

. נייחא ודאי: נתבאר . ( א ״  בוהר בפ׳ בהר (דק״ח ע
 באוה״ת ויקרא־ב ע׳ תקצו. וראה גם לעיל פ׳ בהר

 מ, ד.
א לח, ד. ד  סד״ה המגביהי לשבת: ראה ת

 ברבות בשלח ר״פ כ״ג: ראה לעיל פ׳ בשלח ב, ד.
 ועתיק יומי! יתיב: דניאל ז, ט.

 בד״ה וארשתיך לי: לעיל פ׳ במדבר ט, ב ואילך.
 עני! הנסכים: ראה להלן בהוספות ברשימת הכתבי־
 יד שמאמר זה אולי נאמר בשנת תקע״א או תקע״ב.
 הנחת כ״ק אדמו״ר הצ״צ במאמרי אדה״ז מארז״ל
 ע׳ כח. ובאוה״ת על מארז״ל וענינים ע׳ ג בשינויים
 ובתום׳ הגהות ראה אוה״ת שלח ע׳ תקל. מאמרי
 אדה״א במדבר פ׳ שלח ע׳ א׳קפח מיוסד על ד״ה

 זה.
 בכמה מקומות מציין הצ״צ לד״ה זה בשם ״ואם

 האכל יאכל״.
 לכללות המאמר ראה גם סה״מ תרנ״ד ע׳ כ

 ואילר.

 מראי

 באשר דבר מלך: קהלת ח, ד.
 בד״ה כי תשמע בקול: לקמן פ׳ ראה כב, ד.

 בד״ה יונתי בחגוי הסלע: לקמן שה״ש יז, ב.
 וישמע שאול: ש״א טו, ד.

ת נד, א.  ואהבת בכל לבבך בשני יצריך: ברכו
. וזהו״ע זבח בלא נסכים: מובא באוה״ת  אך אמנם .

 משפטים ע׳ א׳קסב.
א כה, ב. ד  סד״ה וישלח יעקב: ת

 ע״פ הוח״א וירא דקי״ב א׳: ביאה״ז לאדה״א.
 וענין התפילין: ראה אוה״ת ואתחנן ע׳ רס.

 הוקשה כל התו׳ לתפלין: קידושין לה, א.
 שבעשר ספירות עליונות: באוה״ת במדבר כרך־ו ע׳
 א׳תשצז: מששה ספירות עליונות (היינו חב״ד

 דזו״נ).
 די לעבד להיות כרבו: ברכות נח, ב. ובכ״מ.

 דירה בתחתונים: ראה תנחומא בחקותי ג. נשא טו.
 כלים מכלים שונים: אסתר א, ז.

 סד״ה אם בחקתי תלכו: לקו״ת בתוקתי מה, ג דשם
 מביא בענין ביד המלך.

א בשלח סב, א. ד  ע״פ וירא ישראל: ת
 וירא ישראל את היד: שמות יד, לא.
 והיא ענותנותו: ראה מגילה לא, א.

 שהם מדברים מעניני עולם הגשמי: ראה הג״ה
 באוה״ת שלח כרך־ו ע׳ א׳תשצח ״ושיומשך א״ס
 ב״ה אפי׳ בעניני׳ גשמי׳ זה נמשך דוקא מבחי׳ יד

 הגדולה״ ע״ש.
 מא,א

 בד״ה וירא ישראל את היד הגדולה בח״א פ׳ בשלח:
 סב, א. וראה באוה״ת במדבר־ו ע׳ א׳תשצח.

 בד״ה ביום השמע״צ: לקו״ת שמע״צ פה, ד.
 מ״ש באדר״ו: זח״ג קלג, ב.

 בד״ה הוי׳ יחתו מריביו: לעיל פ׳ נשא כה, ג.
. חסד יבנה: תהלים פט, ג. . ם ל ו  ע

 מוריד הטל מכלכל חיים בחסד: נוסח התפלה.
 החכמה תחיי: קהלת ז, יכ.

 אם ישים אליו לבו: איוב לד, יד.
 רוח אייתי רוח: זח״ב קסב, ב. [כ].

 אין עוד מלבדו: דברים ד, לה.

 ע״פ בהעלותך את: לעיל ל, ד.
 וסד״ה וארא אל אברהם: תו״א פ׳ וארא.

 סוף מעשה במחשבה תחלה: פיוט לכה דודי.
 סד״ה ויהי בשלח פרעה: תו״א סא, א.

 ע״פ וישב יעקב: תו״א כז, ב.
 רגלי׳ יורדות מוח: משלי ה, ה.

 ובערת הרע מקרבך: דברים יג, ו. ועוד.
 בד״ה להבין ענין הברכות: תו״א ו, ב. אוה״ת

 בראשית־ג דף תקנט, ב. ד״ה חייב אדם לברך -
 תרל״ח ע׳ כח.

 סד״ה ביום השמיני שלח: לקו״ת שמע״צ פז, ב.
 בביאור ע״פ לכן אמור: תו״א נט, ד.

 כי יביאך אל ארץ הכנעני: שמות יג, ה.
 וגם את הצרעה: דברים ז, כ.

 ועני! הצרעה: ראה גם ס׳ מאמרי אדה״ז הקצרים ע׳
 קיב•

 שהצרעה היתה מסמא: סוטה לו, א. ובילקוט
 משפטים(ר׳ שם) [כ].

 מויעתן של חיות יוצא: ראה חגיגה יג, ב. חלק מכאן
 נעתק גם באוה״ת נ״ך־ג ע׳ א׳קםד־ה.

 פי׳ ויעה הוא ארס וחימה: ראה לעיל ל, ד. יא, ב.
 מובא באוה״ת בראשית־ד דף תתב, ב,

. שבכל העולמות: ראה ד״ה ויעמוד  כי בכל עולם .
 העם מרחוק תרנ״ח. אוה״ת בראשית כרך־ג דף
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׳ג(רסז, א) ושט אי׳ ״כמו חזימותא״  איתא בזחר: בח׳
 ושם בח״ב(נה, ב) ג״כ כמ״ש שם. ול״מ כמ״ש כאן.

•P] 
 לאהבה את היא כי הוא חייך: דברים ל, כ.

 ובכל מאדך היא אהבה בלי גבול: מובא באוה״ת תשא
 ע׳ א׳תתקסג.

 וברוח פיו כל צבאס: תהלים לג, ו.
 הודו על ארץ ושמים: שם קמח, יג.
 בפ׳ ויחי ע״פ חכלילי: תו״א מז, א.

 מיס רבים לא יוכלו לכבות: שוד׳ש ח, ז.
 וכל חד לפום שיעורא דילי׳: זח״א קג, א. ראה תניא

 פרק מד.
 ועמך כולם צדיקים: ישעי׳ ס, כא.

 ע׳ בוהר ר״פ וח: נתבאר באוה״ת פ׳ נח בתחלתו דף
 נד, א.

 פי׳ אות ברית הוא בחי׳ אהבה: ראה אוה״ת ואתחנן ע׳
 שבד. ופ׳ תשא ע׳ א׳תתקסג.

 חו״ל קראו אותו ית׳ בשם הקב״ה: ברכות ו, א. ובכ״מ.
 רחום: שמות לד, ו.

, ב). ג  דאיהו וגרמוהי חד: ת׳׳ז בהקדמה(
 ואל אישן תשוקתך: בראשית ג, טז.

 ע׳ ברע״מ פ׳ אמור דף צ״ג אי: מובא לעיל בפ׳ אמור
. ב , ג  ל

 ע״פ ראשי המטות: לקמן פ׳ מטות פא, ד.
 ומלתם את ערלת לבבכם: דברים י, טז. ראה להלן פ׳

 תבוא מב, א.
 ע״פ ראה אנכי: לקמן פ׳ ראה יה, ג.

 וערלה אינו לשו! אטום: נתבאר בארוכה באוה״ת
 ויקרא־א ע׳ קמד ואילך.

 מב,ד
 יגיע כפיך כי תאכל: תהלים קכח, ב. נתבאר בארוכה
 בתו׳׳ח שמות תרכ, א ואילך. ראה לקמן חוקת סו,
נדפס בלקר׳ש ח״כ ע׳  ג. ד״ה מיס רבים - תשל״ח(
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 אעפ״כ צריך להטיף: רמב״ם הל׳ מילה ז, ז.

 מיץ חלב יוציא חמאה: משלי ל, לג.
 במי אתה מוצא חמאה של תורה: ברכות םג, ב.

 בפ׳ ויחי ע״פ ולבן שנים: תו״א מז, ד.
 ובפי וארא ע״פ וארא: תו״א נה, סע״ג,

 אס הבנים שמחה: תחלים קיג, ט.
 ויקח חמאה וחלב: בראשית יח, ח.

 פרישות מביאה לידי קדושה: ע״ז כ, ב.
 והי׳ כעץ שתול על פלגי מים: תהלים א, ג.

 אם ישים אליו לבו: איוב לד, יד.
: תראשית ג, טז.  ואל אישן תשוקתן

 נדמה להם כהר: סוכה נב, א.
 שהמצות הס אברים דמלכא: ראה ת״ז ת״ל.

ח אליי). ת פ ) ה מ ד ק ה  חסד דרועא ימינא: שם ב
 ועל יובל ישלח שרשיו: ירמי׳ יז, ח. ובהבא להלן -
 ראה אוה״ת בראשית־ג תקפו, א. אוה״ת נ״ך־א ע׳

 תק.לך יובילו מלכים שי: תהלים סח, ל.
 יובל היא תהי׳ לכם: ויקרא כה, י.
 למהוי אחד באחד: זח״ב קלה, א.

 נשיקין כפולים: וראה גם לקמן פ׳ חקת סו, ג. ראה
 ע״ח שער הולדת או״א פ״ד. ובמאמרי אדה״א פ׳
 חוקת ע׳ א׳תעט מבאר בשם ״הע״ח שכל א׳ כלול
 מב׳ רוחות דבנשיקין דמשפיע נכלל מרוח המקבל

 ובנשיקין דמקבל נכלל רוח המשפיע כו׳״ ע״ש.
 שער החמישים מנש״ב: ר״ה כא, ב.

 בפ׳ בראשית ע״פ ושס אחיו יובל: תו״א ז, ד.
 בוהר פ׳ אחרי דנ״ח ע״א: ״ושם משמע עץ שתול הוא

 עץ החיים״ - אוה״ת נ״ר־א ע׳ שמה.

 [ובהשלם סי׳ ב״ון דר״ש נפקא לי׳ טבילה לזבה
 מקרא דאחר תטהר א״כ לר״ש אינו מוכח דבעי
 מ״ח אבל רבנן דקי״ל כוותייהו דואחר תטהר אתיא
ותן כוי?) לזב  לדרשא אחריתא וטבילה נפק״ל(מצו

 י״ל באמת דבעי׳ מים חיים. [כ].
ת וציונים לכ״ק אדמו״ר לכאן.  ראה בהערו

 ובארוכה בלקו״ש חכ״ב ע׳ 305. חכ״ז ע׳ 346.
 מעי! מטהר בכ״ש: מקוואות א, ז.

 שאץ הגבורות נמתקות: ראה פע״ח שער השופר
 פ״א. לקו״ת להאריז״ל - וישב לט, א. תניא פל״א.

 בינה דמינה דיני! מתערץ; ראה זח״ג י, א. הנטמן
 במאמרי אדה״ז־פרשיות לע׳ תקעא.

 חצי ההי! יהי׳ לפר: במדבר כח, יד,
 ועיי! מעני! רביעית ההץ בזח״ג פ׳ שלח קס״ב ב•:
 ״יוסף רביעא איהו כו׳ עלי׳ כתיב ונסכו רביעית
 ההיו״ - אוה״ת שלח ע׳ תקלג. ״שהוא בחי׳ יוסף״

- אוה״ת ויקרא-א ע׳ קטז.
 בלק דף ר״ד א׳: ״נזכר דברית רובע הוא משיעורא
 דגופא, היינו כי יסוד זהו ההשפעה להמקבל וא״א
 להיות נמשך בההשפעה רק חלק רביעי ממה שהוא
 בעצם המשפיע״ - אוה״ת ויקרא-א ע׳ קטז. וראה

 בביאה״ז לאדה״א. ראה אוה״ת פנחס ע׳ איקס.
 ברע״מ ר״פ כי תשא דקפ״ז ע״ב: ״חצי ההץ ודא וי״ו
 ובהרמ״ז שם שהוי״ו חוצה ומתמצע בין ה׳ עילאה

.  לה׳ תתאה״ - אוה״ת שלח ע׳ תקלג
 אץ טפה יורדת מלמע׳: זח״ג רמז, ב.

 ל׳ הערוך [השלם - וינה תרפ׳ץ] ערך חתן הערה
 2. וע׳ ר״ה שעה״ק (רפ״ו) שכ״ד, לפניו הגי׳
כה, ב). וע׳ מגלה עמוקות (קנג־ד) הובא ת( י  בתענ
 בס׳ ערכי הבנויים מסה״ד ערך טפה - וכ״כ
 הבעה״ט ויחי(סי׳ מט, כה) ד״ה רובצת, וגם רש״י
 ברכות (נט, ב) מסכים ע״ז. וע׳ זח״ג (רמז, ב)
 ברע״מ ג״כ הגי׳ טפה. וע׳ ע״ח ש׳ הולדת או״א
 וזו׳ין(רפ״ב) ובשי(תיקון) הירח (פ״ג). ובש׳ מ״ן

 ומ״ד(ריש דרוש ו) ושם(דרוש י״ד). [כ].
 ובמא״א אות יו״ד סעי׳ כ״ג: נזכר גם לקמן ברכה צג,
 ד. אוה״ת בראשית־ג דף תפמב. ביאה״ז להצ״צ־ב

 ע׳ תשנא. נ״ך־א ע׳ קמז.
 כי שמש ומג!: תהלים פד, יכ.

 סד״ה ואתא מרבבות קדש: לקמו פ׳ ברכה צג, ד.
 ויהיו בני ישראל במדבר: ראה ברשימת המאמרים
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 ולהלן ברשימת הכתבי־יד, שהוא משנת תקנ״ו.
 ויהיו בנ״י במדבר: במדבר טו, לב.

 אדם מקדש עצמו: יומא (טל, א). זח״ב (יא, ב). זח״ג
 (לא,רע״ב)[כ].

 שכינה שרוי׳: אבות ג, ג.

 מב,ג
 שאפי׳ אחד: אבות ג, ו.

, א). [כ], ו  ברכות(
. [כ] . ב)  רפ״ו דברכות:(לה,

 ראה לעיל פ׳ בשלח ב, ב. אוה״ת ויקרא־ב ע׳
 תרנז.

 ואספת דגנך: דברים יא, יד.
. אך העני! דבפ׳ וו לא נובר ובכל  והוא תמוה .
 מאדכם: ראה גם חדא׳׳ג מהרש״א לברכות שם.
 או״ת להה״מ פ׳ עקב ד״ה מפני מה. סה״מ תקם״ג
 ח״ב ע׳ תרעט. סה״מ תקס״ט ע׳ קלה. אוה״ת עקב
 ע׳ תפא. ובארוכה לקו״ש חי״ב ע׳ 98 ואילך
ר הערכיםיחב״ד ח״א ע׳ פ  ובהנסמן שם. וראה ס

 תמב.
 ולעבדו בכל לבבכם: דברים יא, יג.

 אל תפך. במדבר טז, טו.
 אברהם בחינת חסד: ראה הנסמן במאמרי אדה״ז־

.  פרשיות לע׳ תקפ
 שהקרבנות נק׳ לחם ומאכל: ראה לעיל כט, א.

 ולחם לבב אנוש יסעד: תהלים קד, טו.
 וסעדו לבכם: בראשית יח, ה.

 ואתה מחי• את כולם: נחמי׳ ט, ו.
 וכל קרבי את שם קדשו: תהלים קג, א.

 המו מעי לו: ירמי׳ לא, יט.
 עיני ה׳: זכרי׳ ד, י. ועוד. תקו״ז ת״ע קלא, א.

. אזניס: ראה ת״ז שם. אור התורה וירא  מלאכים .
 תשלו, א.

 מלאכים-.. קרבים: ראה זח״ג רלד, ב. יהל אור
 תהלים ע׳ שפב.

 וכתיב והחיות נושאות את הכסא: בתנ״ך ל״מ, והוא
 בשמו״ר ספכ״ג וםו״פ נשא רבה רפי״ד. ופדר״א

 ספ״ד. [כ].
 וביום שמחת לבו זה בני! ביהמ״ק: תענית כו, ב.
 מכו! לשבתך מכת! נגד שבתך: שהש״ר ד, ד, ו.

 הובא בלקח טוב עה״ת עזה״פ. [כ).
א  מב.

 בז״ה לבבתני אחזתי: לקו״ת שה״ש כח, ג.
 . י ארה׳ פניו אליך: במדבר ו, בה.

 0ד״ה שובח ישראל: ראה לקמן ש״ש םד״ א ואילך.
 יין המשמח אלקים: שופטים ט, יג. (תירושי).

. וד״ז בי: ראה מאמרי  בזח׳׳ג ויקרא דף ד׳ ע״א .
 אדה״א במדבר־ג ע׳ רכד. באוה״ת בראשית־ה דף

 תתקה, א.
 נסך שכר לה׳: במדבר כח, ז.

 עזמ! הוא בחי׳ זזכמה: ראה מא״א אות ש׳, סמ״ח.
 שהרי מכל דבר מוציאי! שמן: ראה גם תו״א מקץ לט,
 א. תצוה קי, ד. מאמרי אדה״ז־פרשיות ע׳ שנב.

 מארז״ל ע׳ רלד. אוה״ת ואתחנן ע׳ שמב. ועוד.
 כולם בחכ׳ עשית: תהלים קד, כד.

. עה״ד חטה: ברכות מ, סע״א.  אי! התינוק.
כ , ב  מ

 ע״פ מ״ש ויהי רקיע: ראה אוה״ת בראשית־א כט, א.
 יהי רקיע בתוך המים: בראשית א, ו. ראה יהל אור ע׳

 קפ.
 ורוח אלקים מרחפת: בראשית א, ב.

 ברבות כבראשית ס״פ כ׳ ור״פ תזריע: ראה גם לקמן
 עמע״צ פו, ג.

 וכענין אור מים רקיע: ראה לעיל פ׳ תזריע כב, ד.
 אלא בחי׳ מיס רוחניים שהוא בחי׳ חכמה: נתבאר
 בסה״מ אדה״א במדבר שם ע׳ א׳דכא: ״(ע״ד דוגמא
 במוח החכמה יש בחי׳ מים שהוא בחי׳ הלחלוחית
 הרוחניו׳ ששם מתפשט אור השכל מאין ליש כו׳
 וכמ״ש במ״א שמוח החכמה הוא קר ולח והוא
ד שכליים וכל שהוא לח יותר יותר ל ו מ  המצמיח ו
 יהי׳ בעל הבנה כו׳)״ ע״ש. ראה אמרי בינה שער

 הק״ש סד, ד.
 מקוה מטהר את הטמאים: יומא פה, ב.

 כמשל חבית של יץ: מובא ביהל אור ע׳ קפ.
 יקוו המים: בראשית א, ט.

 גער בהן הקב״ה: ראה רש״י שם א, ו.
. במים חיים: צע״ג ליישב דה״ק, וערש״י  נדה וזבה .
, ב) ובתוס׳ שם חומר בזב מבזבה. וע׳ ה ם ) ת ב  ש
 פ״ה דמקואות מ״ה והרמב״ם שם נדחק בזה, וכבר
 עמד בזה בת׳ יעב״ץ ח״א(פ״ה). וע׳ רש״י סנהדרין
 (פז, א) ד״ה הלכתא משמע דמחלק בין זבה קטנה
 לזבה גדולה דבזבה גדולה בעי מים חיים. וגם י״ל
 דהתוספתא אתיא כר״ש. וע׳ בס׳ יראים סי׳ קצב



 מראי שלח מקומות םה

 ולגדולתו אין חקר: תהלים קמה, ג.
 מבלי אשר לא ימצא: קהלת ג, יא.

 ע״פ והי׳ מספר בני ישראל: לעיל פ׳ במדבר ה, א
 ואילך.

 ארץ ממנה יצא לחם: איוב כח, ה.
 סוף מעשה במחשבה החלה: פיוט לכה דודי.

 נעוץ החלתן בסופן: ס״י פ״א, מ״ז.
 נק׳ בשם מצוה סתם: בכל תלמוד ירושלמי (תניא

 פל״ז).
 והלך לפניך צדקך כבוד ה׳ יאספך: ישעי׳ נח, ח.

 ר״י קרא למאני מכבדותא: ב״ק צא, ב. וש״נ.
 סד״ה זאת חנוכת המזבח: לעיל פ׳ נשא כט, ב.

 ה׳ שומרך ה׳ צלך: תהלים קכא, ה.
 וזאת תורהת האדם: שמואל־ב ז, יט.

 מד,א
 שש שנים תורע שדך: ויקרא כה, ג.
. משנה: כנ״ל בהר(מ, ד). [כ]. . ש  ש

 ותלמודו בידו: פסחים נ, א. וש״נ.
 בפ׳ בהר ע״פ כי תבואו אל הארץ: לעיל מ, ב ואילך.

 שהתינוק בבטן אמו מלמדי! אותו: נדה ל, ב.
 ואח״כ משכחין ממנו: וע׳ לעיל סו״פ מצורע [כה, ב]

 ברישא ליגרס אינש. [כ].
 ראה אוה״ת שה״ש עב. ועוד. ובארוכה בלקו״ש

 ח״ה ע׳ 13 ואילך.
 בד״ה שחורה אני ונאוה: לקמן שה״ש ו, ג. ח, ד.

 פתחי לי: שה״ש ה, ב.
 משכני אחריך נרוצה: שה״ש א, ד.

 חדר ר״ת: ראה מא״א אות ח, ס״ז ביאיר נתיב. ראה
 גם לקמן פ׳ בלק עא, ב.

 ובדעת חדרים ימלאו: משלי כד, ד.
ת הפנימיות: שבת לא, א.  התורה היא מפתחו

 בד״ה אדם כי יקריב מכם: לעיל פ׳ ויקרא ב, ד.
ט ומצלי: ברכות ו, א. ז, א. ל פ  חקב״ה מניח ת

 סד״ה צאינה וראינה: לקמן שה״ש כב, א.
 ולא ישב אדם שם: ירמי׳ ב, ו.

 בוח״א עמוד קכ״ו: כנראה הכוונה לזהר גדול דפוס
 קרימונא.

 ולא תתורו אחרי לבבכם: במדבר טו, לט.
 ואפי׳ כל העולם כולו: נדה ל, ב.

a,מד 
 קיצור העני!: קיצור זה נמצא גם בבור 1064, שהוא
 מאמרי אדה״ז, בכל הכת״י אין הגהות מהצ״צ, וכן
 נראה מהסגנון שזה הוא מכ״ק אדה״ז ולא מכ״ק

 הצ״צ.
 עוטה אור כשלמה: תהלים קד, ב.

 ולבושי׳ כחלג חיור: דניאל ז, ט.
 שהקב״ה מתעטף בטלית לבנה: ראה ר״ה יז, ב וחי׳

 אגדות מהרש״א שם.
 וכ״ה הגירסא בענף [עץ יוסף] בב״ר [פ״ג, ד] והן
 בויק״ר פל״א [ו] שוח״ט (קד, [א! כלה״ט. ובפע״ח
 ש׳ הציצית רפ״ג ב׳ מדרש. ועל״ק (מז, סע׳׳ב)
 מביא החדא״ג של מהרש״א הובא זה הלשון מס׳
 ישן מחכמת המקובלים והמקור משוח״ט הנ״ל.

 ועל״ק כאן(מז, םע״ב). [כ].
 חלזקא דרבנ!: ראה ב״ב נז, ב.

. ב׳ חוטי תכלת: טושו״ע או״ח ריש סי״א. . ן מי י  ד׳ נ
 דעקימת שפתים הוה מעשה: סנהדרין םה, א. ב״מ צ.

 ב.אוה״תנח ע׳ 1232.
 ה! הס גופי תורה: שבת לב, א. ועוד.

 כמ״ש האריויל שקדושת הטלית: ראה פע״ח שער
 הציצית פ״ג.

. משא״כ בציצית  אי! בטליח הגשמי שום קדושה .

 עם זו קנית: שמות טו, טז.
 ועיין ברבות ס״פ במדבר דף ד״כ ע״ד: נעתק באוה״ת

 נ״ר־ב ע׳ תתב.
 שאני שחרחרת: שה״ש א, ו.

 שמש הי: תהלים פד, יב.
 עיני ה׳ אל צדיקים: שם לד, טז.

 הנה עץ ה׳ אל יראיו: שם לג, יה.

 מג,ג
 והי׳ לכם לציציח: ראה ביאור על מאמר זה (נוסף
 להביאור דלהלן מד, ב) בס׳ מאמרי אדה״ז־

 פרשיות ע׳ תרמג.
 ראה להלן ברשימת הכתבי־יד שמאמר זה הוא

 מתקופת ליאזני.
. למען תזכרו: במדבר טו, לט־מ. . ת י צ י צ  והי׳ לכם ל

 מציץ מן החרכים: שה״ש ב, ט.
 וכולא קמי׳ כלא: זח״א יא, ב.

 בשמים ממעל ועל הארץ: דברים ד, לט.
 בקהלת רבה דפ־ז ע״א: והוא פ״א סי׳ ל״ח [א, טז].

 [ס
 כי נשגב שמו לבדו: תהלים קמח, יג.

 נק׳ חכמים עיני העדה: ראה תענית כד, א. ב״ב ד, א.
 הוריות ה, ב. הנסמן במאמרי אדה״ז־פרשיות לע׳

 רסד.
 המוח עיקרו מיסוד המים והלחות: תניא פ״ג בשם

 ע״ח ש״נ.
 שהמים יורדים: ראה תענית ז, א.

 כרשפי אש שלהבת ׳־ה: שה״ש ח, ו.

 מצרף לכסף וכור לזהב: משלי יז, ג.
 הגו סיגים מכסף: שם כה, ד.

 ובד״ה ויושט המלך לאסתר: תו״א צד, א.
 ואבא יסד ברתא: ראה זח״ג רמה, א. רנו, ב. רנה, א.

 ת״ז תכ״א(סא, ב). תס״ט(קה, ב).
גד עיניו: תהלימ לו, ב.  אין פחד אלקים לנ

 ציצית ל׳ נקבה: ראה ג״כ פע״ח שער הציצית פ״ב.
 לב נשבר רות נשברה: ראה תחלים נא, יט.

 פתחי לי: שה״ש ה, ב.
 בד״ה ועשית ציץ: ראה תו״א פג, א.

 בביאור ע״פ ויקח קרח: ראה לקמן נב, א.
 ע״פ בהעלותך את הנרות: ראה לעיל ל, x ואילך.

 וע״פ ועשית בגדי קדש: תו״א פב, א.
 פשטתי את כתנהי: שה״ש ה, ג.

 מג,ד
 להיות ממארי דחושבנא: ראה זח״ג קעח, א.

 תמיד לנגד עיניו: ראה תהלים נא, ה.
 נבוה בעיניו נמאס: תהלים טו, ד.

 תקט״ו תפלות כמנין ואתחנן: דב״ר יא, ו. ועל״ק
 במסעי(צד, ד). וש״נ. [כ]. ראה בארוכה באוה״ת פ׳
 ואתחנן ע״פ ואתחנן. ובספר הליקוטים ממאמרי

 הצ״צ ערר משה ע׳ א׳תרפ ואילה
 אך הנה כתיב: ראה לעיל אמור לד, ב ובמ״מ לשם.

 וצדקה תהי׳ לנו: דברים ו, כה.
 לבושו צדקה: פיוט דימים נוראים.

 וכמארז״ל(פ״ק דב״ב): ט, ב.
 על פסוק: ישעי׳(פד, ה). [כ].

 כך כל המצות הם בחינות לבושים: ראה ג״כ ע״ח
 שד״מ, פ״ג.

 פרטי הלכות כהררים התלוין בשערה: חגיגה פ״א(י,
 א).

 בביאור ע״פ וספרתם לכם: לעיל פ׳ במדבר יא, ד.
 ע״פ ואתה מרבבות קדש: לקמן פ׳ ברכה צג, א

 ואילה
 ע״פ הזהר פ׳ ח״ש דקכ״ג א׳: ביאה״ז לאדה׳׳א יב, ג.

. משפטיס דצ״ח ע״ב: כל המ״מ נעתקו  ובפי אמור .
 באוה״ת נ״ך־א ע׳ שמה.

 בזח״ג פ׳ שלח קנ״ח בי: מובא באוה׳׳ת נ״ך־א ע׳
 שמה ושם מציין לעיין לקמן מז, ג. וראה גם לקמן

 פ׳ בלק עד, א.
 מג,א

 כמ״ש במ״א: ע״ל במדבר(יכ, א). [כ].
 בד״ה וידעת היום: לקמן פ׳ ואתחנן ח, ב.

 שבתא דלילה: נתבאר במאמרי אדה״א במדבר־ג ע׳
 א׳רנג דבחי׳ עה״ח טו״ר עולה בליל שבת ע״ש.

 העוקר דבר מגידולו: שבת קז, ב. רמב״ם הל׳ שבת
 ח, ג. טושו״ע סשל״ו. נתבאר במאמרי אדה״א
 במדבר־ג ע׳ א׳רנג. אוה״ת במדבר כרך־ו ע׳

 א׳תתכא.
 בפ׳ בראשית ע״פ הו האדם: בתו״א פ׳ בראשית.
 בד״״ה בשעה שהקדימו: לעיל פ׳ במדבר יג, ג.

 ובפי בלק בביאור ע״פ מי מנה: להלן סט, ב.
 הוא מקומו של עולם: ב״ר פס״ח, ט.

 הנה מקום אתי: שמות לג, כא.
 מקום הוא בחי׳ ממכ״ע: ראה ספר החקירה עו, א.

. בעולם הבריאה: נעתק ביהל אור  ורצונו של מקום .
 ע׳ תסט.

 עמ״ש מזה פ׳ במדבר: לעיל פ׳ במדבר ג, ב.
 לכי ומעטי א״ע: חולין ס, ב.

 לעולם דברך נצב בשמים: תהלים קיט, פט.
 למען יומרך כבוד: תהליס ל, יג.

 דהע״ה הי׳ מרכבה לבחי׳ מלי: ראה ג״כ מא״א אות
 די, ס״ט.

 ממ״ש במ״א ע״פ כי על כל כבוד חופה: לקו״ת שה״ש
 מז, ב.

 שאמר רשב״י אדם חורש: ברכות לה, ב.
 ועמדז זרים: ישעי׳ סא, ה.

 כי או אהפוך אל עמים: צפני׳ ג, ט.
 בלק״ת פ׳ בהר בטעמי המצות: קרוב לסופו.

 מג,3
 ועמ״ש ע״פ והי׳ מדי חדש: לקו״ת ברכה צו, ד.

 אכלו רעים: שה״ש ה, א.
 כר״י דאמר הנהג בהם: ברכות לה, ב.

 באספך מגרנך: דברים טז, יג.
 והבחיי הקשה: בפי׳ עה״ת פ׳ שלח מובא לשונו

 באוה״ת בראשית מח, ב.
ב כי תשא (דקציא ע״ם: ראה אוה״ת תשא ע׳ ״ ח  ם

 א׳תתקפז.
 וברע״מ ס״פ משפטים (ער״ה סע״א): וראה שם
 במק׳׳מ מובא באוה״ת פ׳ תשא ע׳ א׳תתקפח.

 אוה״ת נ״ך־ב ע׳ תתב. וע׳ תתד.
 ובת״ו תקו! י״ג: מובא באוה״ת פ׳ תשא ע׳ א׳תתקצ.

 שבע ביום הללתיך: תהלים קיט, קפד.
 עזב ה׳ את הארץ: יחזקאל ט, ט. ראה אוה״ת פ׳ תשא

 ע׳ א׳תתקפה ואילה
 מדי מחנות שכינה: זח״ג קיח, ב.
 פני ארי׳ פני שור: יחזקאל א, י.

 תבנית שור: תהלים קו, כ.
 ברבות כי תשא פמ״ב: מובא גם באוה״ת פ׳ תשא ע׳

 א׳תתקפז.
 זכ״ז עשו הערב רב: זח״ב קצא, א. רש״י שמות לב,

 ד.
 עם וו יצרתי לי: ראה אוה״ת פ׳ תשא ע׳ א׳תתקפח.

 ע׳ במנחות (דנ״ג ע״ב): ראה גם אוה״ת נ״ד־ב ע׳
 תתד.

. המשפילי: תהלים קיג, ה־ו. . ו נ י ק ל  מי כה׳ א
 יחיד חי העולמים מלך: ברכת ברור שאמר.
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 נעוץ חחלתן בסזפן: ס״י פ״א, מ״ז.

 סוף מעשה במחשבה תחלה: פיוט לכה דודי.
 אחור וקדם צרחני: תהלים קלט, ה.

 אחור למע״ב: ראה ב״ר ח, ב.
 כקדם - (שהיה כלול מכל הנשמות): הסוגריים

 נמצא גם במאמרי אדה״ז בכוך 633,408.
 נעשה אדם: בראשית א, כו.

 נש״י עלו במחי: ב״ר א, ה.
 בראשית בשביל ישראל: ראה ב״ר א, ד. ובילקוט

 שם. ויק״ר לו, ד. רש״י ורמב״ן עה״פ.
 קדוש יהי־ גדל פרע: במדבר ו, ה.

 שום תשים עליך מלך: דברים יז, טו.
ת עלנו. ל פ  ואנחנו כורעים ומשתחויס: ת

 וצבא השמים: נחמי׳ ט, ו.
 ונחנו מה: שמות טז, ז־ח.

 ענין התכלת: מהדו״ק מהנדפס כאן עם הגהות
 אחרות באוה״ת שלח כרך ה׳ ע׳ א׳תריא. [בהוצאת

 תשנ״ז כרך ב בהוספות ע׳ 108].
ג  מה,

 בביאור ע״פ כי אתה נרי: תו״א מא, ג.
 שמן הוא בחי׳ חכמת: ראה מא׳׳א אות ש, סמ׳׳ח.

 ארץ אוכלת יושביה: שלח יג, לב.
 המרגלים שקרנים היו: סוטה לה, א.

 ואתם הדבקים בהי: דברים ד, ד.
 הושיט הקב״ה אצבעו הקטנת: סנהדרין לח, ב.

 והסנה בוער באש: שמות ג, ב.
 כי אתם המעט: דברים ז, ז.

 שמשפילים א״ע: ראה חולין פט, א.
 ואנכי עפר ואפר: בראשית יה, כז.

 ת״ו תחלת תקון יט: ראה לעיל מד, סע״ד.
 ורצון שוכני סנה: דברים לג, טז.

 בזח״ב דס״ט ע״ב: נעתק באוה״ת שמות ע׳ סז. וראה

 יהל אור ע׳ לא.
 בוהר 3׳ בהר דק״י ע״ב: ראה יהל אור ע׳ שלא.

 יראת ה׳ לחיים: משלי יט, כג.
 יראת ה׳ תוסיף ימים: שם י, כז.

 אבא יסד ברתא: זת״ג רמת, א. רנו, ב.
 מלכותך מכ״ע: תהלים קמה, יג.

 אם אין חכמה אין יראה: אבות ג, יז,
 מל׳ נק• יראה תתאה ושרשה מח״ע: ראה ג״כ מא״א

 אות יו״ד, סכ״ו.
. זהו ע״י גבורה: באוה״ת במדבר־ה ע׳ א׳תריא . ל ״ ר ] 
 מביא ראי׳ מלקו״ת תזריע ע״פ ואשה כי תזריע

 ע״ש.

ד  מה,
 בביאור ע״3 קול דודי: לקו״ת שה״ש טז, ב.

 בד״ה הוי׳ יחתו מריביו: לעיל פ׳ נשא כה, ד.
 בלקו״ת פ׳ וירא: להאריז״ל.

 ע״פ על כן יאמרו המושלים: לקמן פ׳ חקת סו, ב.
 בוה הומן אין תכלת: ראה טושו״ע או״ח רםי״א, בב״י
 ובב״ח שפ. ראה ג״כ פע״ח ש׳ הציצית פ״ה. ראה
 אגרות־קודש לכ״ק אדמו״ר מוהרש״ב כרך־א סי׳

 קנח [ע׳ שנא] מכתב ארוך להאדמו״ר מראדזין,
. בסוף: ת״ז(תמ״א [ת״מ פ, ב] ובזח״א . ש א ר  חכמה ב

 (כו, ב) [עקב טו, ב. וש״נ], [כ].
 בד״ה כי אברהם לא ידענו: תו״א צג, א.

 כי רמ״ח מצות הם ט״ס דז״א: ראה תו״א סח, ג.
 ישת חושך סתרו: תהלים יח, יב.

ח אלי׳). ת פ ) ה מ ד ק ה  חכים ולא בחכמה ידיעא: ת״ז ב

 אחה הוא עד שלא נבה״ע: נוסח התפלה.

,א  מו
 כמ״ש הרמב״ם שכליים נבדלים: באוה״ת מסעי ע׳

. נ  החכמה מאין: איוב כח, י
 בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.

 להיות הנשמה בבחי׳ נר: באוה״ת נ״ך־א ע׳ תקעו
 מציין לכאן ״פי׳ כי ענין נר ה׳ נשמת אדם
 שהנשמה קרוי׳ נר, כי המ׳ שהיא כנס״י ונוק׳
 נקראת נר, והיינו שהיא נק׳ אשה ע״ש אש ה׳ ואל
ר הדולק מלמטה  אישך תשוקתך, וזהו בחי׳ נר כנ
 למעלה בטבע תולדותה ושלהבת העולה מאלי׳״

 ע״ש.
 אך כיצד תהי׳ המשכת ח״ע: ראה אוה״ת ויקרא־ד ע׳

 איקסא. נ״ר כרך־ב ד״ה כי בועליך סעי׳ הי.
 בזהר פ׳ תרומה דקס״ו ע״ב נעתק באוה״ת נ״ך־א ע׳

 תקפא.
 רמ״ח אברי! דמלכא שהם רמ״ח מצות: ראה ת״ז

 ת״ל.
ת לראשי: שה״ש ב, ו. ח  שמאלו ת

 סד״ה המגביהי לשבת: תו״א לח, ד.
חס  במדרש שה״ש ע״פ סמכוני: ב, יד. ראה אוה״ת פנ

 ע׳ א׳צט. ספר החקירה פח, ב.
 ובת״ו פי׳ תרץ אשין: תי׳ י״ט(לט, א)ז

 מה, א
 ובתיקון ס״ד: הלשון נעתק באוה״ת שה״ש ע׳ ריא.

 a אך הנה הארה והמשכה וו: ראה ביאור באוה״ת
 שלח ע׳ תריז ושם מציין ללקו״ת שה״ש לג, א
 בעניו המשכה מלמעלה מהחכמה עד״מ הרב
 שצריך להסביר לתלמיד שצריך להעמיק יותר

 תחלה ע״ש.
ח אליי). ת פ ) ה מ ד ק ה  איהו חכים ולא בחכמה: שם ב

 לעולמות אין מספר: ראה זח״ג עא, ב. הקדמת ת״ז
 קרוב לסופה. וראה ג״כ זח״ג נח, ב.

, א) ב׳ הרמב״ם. נס. וראה  שכליים נבדלים: על״ק(מו
 במ״מ לשם.

 לכל חד וחד לפזם שיעורא דילי־: ראה זח״א קג, א.
 ותכלת עמרא הוא: יבמות ד, ב.

 ושער רישי׳ כעמר נקא: דניאל ז, ט.
 תכלת דומה ליס: מנחות מג, ב.

 ארץ אוכלת יושבי׳: במדבר יג, לב.
. חיות משם:  עול מלכות — משא״כ בחי׳ נפרד .
ל זה  בבוך 408, 633 (המאמר בלי הגהות) כ

 בסוגריים.
 ועיין ברבות נשא פי״ד: נעתק באוה״ת שלח ע׳ תקנט

 עם הג״ה.
. לגבי היושב עליה): הסוגריים . ו ה ז  מאין ליש — מ

 נמצא גם במאמרי אדה״ז בבוך 633,408.
 ג — אך המשכה: בבוך נ65: אן• ענין המשכה.

. נקראים  שתעשו את המצות להיותן בבחי׳ זכרים .
 בשם כלים ואיברים דמלכא: מובא באוה״ת שמות

 כרך־ח ע׳ ב׳תתקצד.
 ולא תתורו אחרי לבבכם: שם טו, לט.

 מכאן עד דף מה, ב שו״ה לא יכול - לקבל
 מאיש א״ש יו״ד נעתק באוה״ת בראשית כרך־ד דף
 תשכג, א ומוסיף אח״כ ״אך קצת צ״ע לומר על מי

 שנמשך אחר תענוג היתר יהי׳ נק׳ זונה״ ע״ש.

 מה,3
 וכאילו כפאו: ראה נדרים כ, ב.

 תורתן קבע ומלאכתן ארעי: ברכות לה, ב.
. והיא נטמאה: במדבר ה, יב־יד. . ה ט ש  איש כי ת

 מור מרע ועשה טוב: תהלים לד, טו.
 א״ת מורשה אלא מאורסה: ברכות נז, א.

 קדש ישראל לה׳: ירמי׳ ב, ג.
 ועשיתם אתם מעלה אני עליכם: ילקוט ראובני ר״פ

 בחקותי. זח״ג קיג, א.

 כשרים: טושו״ע או״ח רפכ״א. ראה בארוכה
 בלקו״ש־לג ע׳ 96 הערה 17.

 להבין ענין הלב: ראה לעיל יט, ב בהערות וציונים
 מכ״ק אדמר׳ר. ולהלן ברשימת הכתב־יד.

 !א״ בכתבי האריו״ל שיסוד אבא: ראה פע״ח שם
 ואילר.

 בדיה עיני כל: לקמן פ׳ מטות פה, ב.
 כמארו״ל הלב חומד: קה״ר פ״א, טז, א.

 רש״י עה״ת ס״פ שלח ד״ה [ולא תתורו] אחרי
 לבבכם . . העין רואה והלב חומד. וע׳ במדב״ר
 (פי״ז, ס״ו) ובילקוט שם ר׳ תש״נ - ירוש׳ פ״א ד״ט
. ציין במדב״ר פ״י ס״ז ול׳ דש״י . [ ה ״ ה ת [ ו נ ר ב  ד

.p].ל״מ 
 איוהו גבור הכזבש: אבות ד, א.

 אכן בסש״ב פי׳: פ״י ופי״ב.

ג , ד  מ
. ב  תכלית שנאה שנאתים: תהלים קלט, נ

 ולבי חלל בקרבי: תהלים קט, כב.
 ברוך שהוא יסוד אבא: ראה מא״א אות ב, םל״ט.

 כלס בחכמה עשית: תהלים קד, כד.
 ובד״ה צאינה וראינה: לקו״ת שה״ש כא, ג.

 בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.
 אבא יסד ברתא: זח״ג רמה, א. רנו, ב. ת״ז תי׳ כא

, ב). קה  (סא, ב). תי׳ סט(
 וישק יעקב לרחל: בראשית כט, יא.

 וכמ־ש ברבות בקהלת ע״פ דברתי אני עם לבי: ראה
 אוה״ת בראשית כרך־ו דף תתרצב, א.

 זה״ לכס לציצית: משנת תקס״ה. ראה סה״מ תקס״ה
 ע׳ א׳קיז. ראה ברשימת המאמרים בסה״מ תקס״ו

 הערה 40.
 הנתת כ״ק אדמה״א באוה״ת שלח ע׳ תרט.

 מאמרי אדה״א במדבר־ג ע׳ א׳רם מיוסד על
 מאמר זה.

ת דרושי ציצית שבלקו״ת - ראה ד״ה זה  לכללו
 וביאורו בסידור שער הק״ש, שער הציצית . אמרי

 בינה שער הציצית. דהמ״צ להצ״צ מצות ציצית.
 כיוס חתונתו זה מ״ת: תענית כו, ב. ראה לקמן פ׳
 ברכה צד, א. וראה באוה״ת שלח ע׳ תרי שמציין

 לכמה מקומות.
 ביום ההוא תקראי אישי: הושע ב, יה ושם כתי׳ ״נאם

 ה׳״ תקראי [כ].
 לואת יקרא אשה: נראשית כ, כג.

. בראם: מנחות כט, נ  בת׳
 ה׳ מוצאות הפה: ס״י פ״כ, מ״ג.

 וברוח פיו כל צבאם: תהלים לג, ו.
 הע״מ שנברא בהם העולם: ראה אבות רפ״ה.

 שהוא מקור ומוצא הע״מ: באוה״ת כאן ע׳ תרי מציין
 למ״ש לעיל פ׳ נשא כו, ב דשם ״פי׳ ממקור החיות
 מרוח פיו ית׳ והע״מ הוא אותיוח שכבר יצאו

ת פיו״ ע׳ באוה״ת.  מרו
 המאמר א׳ שיכול להבראות: אבות רפ״ה.

 אתא .". מששא: באקדמות. [כ]. וראה לקו״ת האזינו
 עד, ד.

ד , ד  מ
 שאין מלך בלא עם: בחיי וישב לח, ל.

 ואל אישך תשוקתך: בראשית ג, טז.
 נר ה׳ נשמת אדם: משלי כ, כז.

 כמ״ש בסש״ב: פי׳׳ט.
. ברק המבריק: ועל״ק רד״ה אז ישיר  החכמה .
, ג). וש״נ. [כ]. בארוכה באוה״ת כאן ע׳ סב  ישראל(

 תריב ואילך.
 להנחיל אזהבי יש: משלי ח, בא.
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 כחשיבה כאורה: תהלים קלט, יב.
 כיתרון האור מן החשך: קהלת ב, יג.

הר סיפ תצוה דקפ״ז סע״א: ״דאי לאו חשוכא לא ז  נ

 יתגליון עמיקיך - מובא באוה״ת בראשית־א דף
 פג, א.

 בכל לבבך בשני יצריך: ברבות פ״ט, מ״ה.
 במקום שבע״ת עומדין: שם לד, ב. ראה הערת כ״ק
 אדמו״ר בספה״מ תש״ט ע׳ 183. לקו״ש חי״ד ע׳
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 בחילא יתיר: זח׳׳א קכט, ב.

 נפשי אויתיך בלילה: ישעי׳ כו, ט.
 בעוה״ז שדומה ללילה: פסחים ב, ב.

 האופנים ברעש גדול מתנשאים: ראה יחזקאל א, כ.
 ג,יב.

 אימא מקננא בכורסייא: ת״ז תי׳ ו׳ (כג, א). תל״ח
 (עט, א). וראה תניא פל״ט.

 אני ה׳ לא שניתי: מלאכי ג, ו.
 ומ״ש בספרים: ע׳ ע״ח ש׳ סדר אבי״ע פ״ב קרוב
 לסופו - וע׳ בס׳ שבר יוסף להג״ר יוסף
 דילמידיגא (סי׳ יד). ושם קבלת מהר״י סרוג

 ברישא. [כ].
 בבחי׳ עשי׳ שנק׳ פעול: ראה יהל אור ע׳ מה ואילך.

 אוה״ת נ״ך ע׳ תתקא.
 במ״ח ובסידור האריו״ל: בסה״מ תק״ע ע׳ קב מוסיף
 ״בפי׳ וידע כל פעול כי אתה פעלתו שהוא עשי׳
 רבץ כל יצור יצירה כר ע״כ רק בעשי׳ שייך כח
 הפועל מתלבש בנפעל בי החיות שבעשי׳ מצומצם

 מאד״ ע״ש.
 בדיה בחדש השלישי: תו״א סז, א.

 שהתקינו שתים לפניי: ברכות פ״א, מ״ד. ראה תניא
 פרק מט ובליקוט פירושים שם.

 זה השער לה־: תהלים קיח, כ.
 ושער רישי׳ כעמר נקא: דניאל ז, ט. ראה אוה״ת פ׳

 שמות ע׳ צו. ויקרא־א ע׳ קעד.
 קווצותיו תלתלים: שה״ש ה, יא.

 תילי תילים של הלכות: מנחות כט, ב. רש״י שה״ש
 (ה,טז).[כ].

 שנהנין מזיו השכינה: ברכות יז, א.
 אזרייתא מחכ׳ נפקה: זת״ב קכא, א.

 והוא המדע: ראה רמב״ם הל׳ יםוה״ת ב, י.
ב ,  מז

 מרב כל: דברים כח, מז.
 ביו״ד נברא העוה״ב: מנחות כט, ב.

 בדיה מנורת זהב: לעיל פ׳ בהעלותך לד, א.
 ובדיה ואתה תצוה: תו״א פא, ב.
 לבושי׳ כתלג חיור: דניאל ז, ט.

 תר״ך עמודי אור: פרדס ש״ח, פ״ג.

 ע׳׳ל בחקותי(מז, ב). וש״נ. [כ].

 נעוץ סופן בתחלתן: ס״י פ״א, מ״ז.
 שהקרבת בהמה גשמיות מכפר על חטא האדם: ראה

 לעיל פ׳ ויקרא ב, ד בענין קרבן.
 אדם ובהמה תושיע הי: תהלים לו, ז.

 והם הביאו את קרבנם: במדבר טו, כה.
 כי חלק ה׳ עמו: דברים לב, ט.

 נושא עון: שמות לד, ז.
 ע״פ וידבר משה אל ראשי המטות: ראה לקמן פ׳

 מטות פב, א.
 וממשיך מבחי׳ שלפני ה׳: וזהו ע״ד ששם ב״ן שרשו
 מס״ג שלמעלה מש׳ מ״ה אדם כו׳ - מים רבים

 תרל״ו כרך־ב ע׳ שנו.
 והי׳ מעשה הצדקה שלום: ישעי׳ לב, יז.

 עושה שלום במרומיו: איוב כה, ב.

 בדיה וספרתם לכס: ראה לעיל פ׳ במדבר יא, ג.
 וראה לעיל פ׳ ויקרא ו, א.

 ולא תשבית מלח: רקרא ב, יג.
 ומבואר בכהאריז״ל: בלקו״ת להאריז״ל פ׳ רקרא.
 מאו״א אות מ׳ סעיף עא. וראה לעיל רקרא ד, א.

 ובאוה״ת רקרא־א ע׳ רל.
. אל ראשי המטות: לקמן פב, ד. . פ ״  בביאור ע

 ולכן הוא מפליט הדם: ראה חולץ קיג, א. טושו״ע
 ת״ד סי׳ סט בתחלתו. ובכ״מ.

 בחכמה אתברירו: נסמן לעיל פ׳ ויקרא ד, א.
 והייתם לי: שמות יט, ה.

 כי לי בנ״י: ויקרא כה, נה.
ד ,  מו

 תש״י הוא במל׳ וכן מובח החיצון: ראה פרדס שכ״ג
 פי״ג. מא״א מ, נד. ת, מב. קה״י בערכו.

 ברית מלח עולם: במדבר ית, יט.
 נר ה׳ נשמת אדם: משלי כ, כז.

 בזהר ויחי דרמ״א ע״ב: ראה לעיל פ׳ ויקרא ד, א.
 אני ה׳ אלקיכם: הנחה אחרת בםה״מ תק״ע ע׳ קיח.

 אני ה׳ אלקיכם אשר הוצאתי: במדבר טו, מא.
 בכ״מ שנא׳ אני הי: ראה מנחות מד, א.

 היום לעשותם: דברים ז, יא.
 ולמחר לקבל שכרם: עירובין כב, א. וש״נ.

 ועיקר קיבול השכר הוא לזמן התחי׳: רמב״ן שער
 הגמול.

 כמו נשמות האבות: ראה אגה״ק סי׳ ץ(קכה, ב): ״כל
 נשמות הצדיקים והתנאים והנביאים״.

 בשוה לכל ישראל: ראה תו״א עג, ב ובהמשך תער״ב
 [-ב ע׳ א׳קיב] דאף שגם בתחה״מ יש חילוקי
 מדרי׳ מ״מ יש חילוק בזה בץ ג״ע לתחה״מ,

 עיי״ש. - לקו״ש חי״ז ע׳ 344.
 כל ישראל יש להם חלק: סנהדרץ ר״פ חלק צ, א.
 וראה בארוכה תשובות וביאורים לכ״ק אדמו״ר
 סי׳ ח (קה״ת ברוקלץ תשל״ז). באמרי בינה שער
 התפילין יט, א [קא, א] ״ולכך גזרו אומר דכ״י יש
 להם חלק לעוה״ב מצד גופי המצות בפ״מ גם בלי

 כונה כלל״.
 לעוה״ב: בלקו׳׳ש־ץ ע׳ 344: ״ויש אלה שלמעלה
 ממדרגה זו - בן עוה״ב מזומן לחיי עוה״ב״. ע״ש.
 אשר הוא לשון תענוג: ראה ת״ז ת״ל(עד, ב). תט״ל

 (עט, א).
 באשרי: בראשית ל, יג. ראה לקמן שה״ש לד, א.

 בדיה ואחי׳ אצלו אמון: לעיל במדבר יה, ג.
 חיך יטעם אוכל: איוב יב, יא.

 מתוק הוא לנפש: ראה משלי טז, כד.
 אין לך עשב מלמטה: ראה ב״ר י, ו. זח״א רנא, א.

 זח״ב קעא, ב. זח״ג פו, א. מו״נ ח״ב פ״י.
 שהנשמות נהנין: ראה ברכות מ, א.

 ואת רוח הטומאה אעביר: זכרי׳ יג, ב.
 השמים החדשים: ישעי׳ סו, כב.

 כי שמים כעשן נמלחו: ישעי׳ נא, ו.
 שיש מלאכים הנק׳ קרביים: ראה יהל אור ע׳ שפב,

 ושם מציין לכמה מקומות בדא״ח.
,א  מז

 יאר ה׳ פניו: במדבר ו, כה.
ו עיא ובפרדס ערך קרביים: נעתקו  בזח״א לך לך דפי

 ביהל אור ע׳ שפב עם הג״ה.
 בר״ע כשראה כרך גדול: סוף מכות.

 לגדולתו אין חקר: ע״פ תחלים קמה, ג.
 שממית בידים תתפש: משלי ל, כח.

 ברבות פ׳ תולדות ס״פ ס״ו: מובא באוה״ת נ״ך־א ע׳
 תרמג.

 א׳שצח מציין למו״נ ח״ב פ״ב. ובשם פלוספים
 מובא בסדור רלו, ג. מאמרי אדהאמ״צ במדבר־ב

 ע׳ תתס.
 שכליים נבדלים: וע׳ בע״ח ש׳ קיצור אבי״ע פ״ז. [45

 וכמ״ש בע״ח: ש׳ הארת המוחץ פ״א(צה, ב). [ב].
 בלק״ת פ׳ בראשית: בד״ה סוד מציאות המצות. ראה

 לעיל פ׳ אמור לג, ג.
 כי מצות המלך היא: מלכים ב יה, לו. [כ].

 בביאור ע״פ וידבר אלקיס: לעיל פ׳ במדבר.
 לא יגורך רע: תהלים ה, ה.

 בליקוטי השים להאריו״ל: במס׳ חגיגה.
 ירדן — לזה: על״ק(צד, א). וש״נ. [כ],

. דהיינו ק״נ: ראה אוה״ת ואתחנן ע׳ קיז. . ן ד ר  י
 השקאת הסוטה מיס המארריס: במדבר ה, כח.

 ברע״מ פ׳ אמור דצ״ז אי: ראה ביאה״ז להצ״צ־ב ע׳

 תתקלז ואילך.
 והם ה״ג עליונים שהם חסדים: באוה׳׳ת פ׳ שלח
 כרך־ה ע׳ א׳תריג נוסף: ״(ר״ל גבורות דאבא הם
 חסדים דאימא, עמ״ש על הזהר ר״פ ויצא ע״פ

 קומה כו׳)״.
 וזהו למען תזכרו שתהיו אתם הזכרים: באוה״ת שם
 נוסף: ״(ר״ל ע״י מיתוק ה״ג דנוק׳ דאש ה׳ בה״ג
 העליונים דאבא אש יו״ד נעשה הם עצמן בבחי׳

 זכרים, כדלקמן בסמוך)״.
 בהעלותך את הנרות: שם ח, ב.

 אשה מזרעת תחלה: ברמת ס, א. וש״נ.
 ועיין בזהר פרשה תזריע: בארובה באוה״ת שם. ראה

 גם לקמן פ׳ מטות פד, ג.
ב ,  מו

 שנו׳ בשבת עליות העולמות: ראה פע״ח ש׳ השבת.
 המשכת אור א״ס בהן במוחין: וכ״ה לקמו פ׳ ראה
 כא, ד אבל שם ״אוא״ס ב״ה״ וכ׳׳ה בדרך מצותיד

 כא, ב. אוה״ת יתרו ע׳ תקמא וע׳ א׳טו.
 אבל באגה״ק הגי׳: ״המשכת אור א״מ ב״ה

 במוחין״.
 בביאור ע״פ וארשתיך לי: לעיל במדבר יז, ג.

 נמשך לדרוש דלעיל: באוה״ת שלח כרך־ה ע׳
 א׳תריג הוא בהמשד אחד ובקטע זה נגמר הביאור,

 וסעיף ד׳ ליתא שם.
 א״ת בניך אלא בוניך: סוף ברכות. וש״נ.

 קדושים תהיו יכול כמוני . . קדושתי למעי
 מקדושתכס: ויק״ר כד, ט.

 וכמאמר הבעש״ט: ראה לקמן שה״ש כד, א.
 כי חפץ חסד הוא: מיכה ז, ית.

ג ,  מו
 ויקח קרח: במדבר טז, א.

 טלית שכולה תכלת: ירוש׳ סנהדרץ י, א. במ״ר יה,
 ב.

 או פטורה: ראה בלקו״ש ה״ח ע׳ 102 הערה 5 - מה
 שאמר קרח שתהא פטורה מן הציצית (ולא רק
 מתכלת) משמע שקרח טען שתהא פטורה מו

 הציצית לגמרי. וראה שם ע׳ 111 הע׳ 72.
 כמבואר לעיל בביאור ע״פ קול דודי: לקמן שה״ש

 טז,ב.
 כי הדם הוא הנפש: דברים יב, כג.

 כמ״ש הרמ״ו ר״פ פנחס: ראה גם אוה״ת ויקרא־א ע׳
 רכז.

 בד״ה והי׳ לכם לציצית: לעיל מד, ב.
 כל האומר אין לי אלא תו׳: יבמות קט, ב.
 בד״ה קדש ישראל: לקמן פ׳ פנחס פ, ב.

 יראת ה׳ היא אוצרו: ישעי׳ לג, ו.
 חטה הוא כ״ב אתוון: ראה זהר בלק קפח, ב.
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 תצוה ע׳ א׳תשיח מציין לכמה מקומות נדא״וו
 ע״ש.

 וראה באוה״ת תצוה ע׳ א׳תשכא.
דג קכ״ט א״: ראה אוה״ת תצוה ע׳ א׳תשיז.  בזהר ז

ות: ג, סע״א.  מזארז״ל רפ״ק דברנ
 בזח ר ח״ג דרפ־ח סע׳־א וע״ב: נתבאר בביאה״ז
 לאדה״א דף קכו, ג. וראה באוה״ת תצוה ע׳

 א׳תשיח.
 מדו,ג

 בחי׳ שמי׳ רבא שהוא שמו הגדול: ראה לקו״ת ראה
 יה, ד.

 ביריד נברא העוה־ב: מנחות שם.
, תוך עלמין כלל: ובמ״א משמע  אבל שמו הגדול .
 דהוא שם הוי׳. וכ״כ בפשיטות בספר מגן דוד
 ה״א. ואפ״ל ע״ד הידוע בפי׳ הר׳ הוי׳ ופסיק
 טעמא בינייהו בתו״א פ׳ בשלח בד״ה וירא ישראל
 את היד, ובפ׳ תצוה בביאור ע״פ ועשית ציץ -
 כ״ק אדמו״ר הצ״צ בספר המאמרים תקס״ז ע׳

 תכד.
 ומשם יפרד: בראשית ב, י.

 ובשהיש ע״פ ששים המח: לקו״ת שה״ש לט, א.
 בד״ה ואהי׳ אצלו אמזן: לעיל פ׳ במדבר יה, ב.

. ואהבת: דברים ו, דיה. . ע מ  ש
 שמע ל׳ הבנה: זח״ג קלה, ב. ראה פי׳ הספורנו

 דברים ו, ד.
 כולא קמי׳ כלא חשיב: זח״א יא, ב.
 כלה שארי ולבבי: תהלים עג, כו.

 ומשכנו בחלל השמאלי: ראה קהלת י, ב. תניא
 רפ״ט.

 בכל לבבך בשני יצריך: ברכות פ״ט, מ״ה.
 אי; עוד מלבדו: דברים ד, לה.

 בינונים זו״ז שופטו: ברכות םא, ב.
 שופטו ולא מושלים ח״ו: תניא רפי״ג.

 אלמלא עוזרו: קידושין לו, ב.

 הבא לטהר: ראה שבת קד, א.
 צחוק עשה לי אלקיס: בראשית כא, ו.

 מוח נעשה צחוק וגילוי התענוג העליון: מובא
 באוה״ת פ׳ שמות ע׳ עט.

 לויתן זה יצרת: תהלים קד, בו.

ד  «ח,
 וע״פ צו את בנ״י: לקמן פ׳ פנחס עז, ג ואילך.

 ובפי ויצא ע״פ ושבתי בשלום: תו״א בא, ג ואילך.
 וסד״ה ואהי׳ אצלו אמון: לעיל פ׳ במדבר יה, ד.

 לב מלכים אין חקר: משלי כה, ג.
 אדם ובהמה תזשיע הי: תהלים לו, ז.

 החיות פני ארי׳: יחזקאל א, י.
 לא יעקב יאמר עוד שמך: וישלח לב, כט. בהמצויין
 לקמן ע׳ באריכות באוה״ת בראשית־ה דף תתפה,

 א ואילך.
 דמות כמראה אדם: שם א, כו.

 ישראל פי׳ שיר א־ל: ת״ז(ג, א. כה, א). [כ].
 ע״פ שיר השירים: ראה לקו״ת שה״ש א, ג ואילה

 ובלילה שירה עמי: תהלים מב, ט.
 ברבות פ׳ וישלח פע״ח: נעתק באוה״ת בראשית־ה

 דף תתעז, ב. שם תתפה, ב.
 ובפי לך לך פס״ו: ״כמו שכתוב בגמרא ספ״ק
 דברבות רק נוסף עליו פלוגתא היינו ר׳ בשם ר׳
 אחא״ - אוה״ת בראשית כרך־ה תתפה, א. שם

 כרך־ד דף תשיד, א.
 ובגמרא: ברכות יב, ב ״לא שיעקר יעקב ממקומו
 אלא ישראל עיקר ויעקב טפל״ - אוה״ת בראשית

 כרר־ה דף תתפה, א.

א  «ח,
 אין אותיות אני: נסמן לעיל פ׳ בהר מד, ד.
 בד״ה שחורה אני: ראה לקמן שה״ש ה, א.

 סד״ה בשעה שהקדימו: לעיל פ׳ במדבר יג, ב ואילך.
 ראו עתה כי אני: דברים לב, לט.

 בזח״ב משפטים ק״ח בי: ראה לעיל בפ׳ במדבר ב, ד
 במ״מ.

 בד״ה במדבר סיני באוהל מועד: לעיל פ׳ במדבר ב,
 ג.

 אני אמית ואחיי: דברים לב, לט.
 ואמר ביום ההוא הנה: ישעי׳ כה, ט.

. מנרתקה: ע״ז ג, סע״ב, וש״נ. זח״ג  לע״ל הקב״ה .
 יז, רע״א.

 שמש הוי׳: ראה תהלים פד, יב.
 הלא את השמים ואת הארץ: ירמי׳ כג, כד.

 מלא כל הארץ כבודו: ישעי׳ ו, ג.
 בד״ה נאוו לחייך בתורים: לקמן שה״ש יג, ב.

 בד״ה ראשי המטות: לקמן פ׳ מטות פא, א, ושם
 מציין לכמה מקומות להפסוק.

 ומבלעדיך לא ירים כוי: בראשית מא, מד.
 כולא קמי׳ כלא ממש חשיבא: זח״א יא, ב.

 בד״ה לבאר ענין יוהכ״פ: לקמן דרושים ליוהכ״פ
 סח, ב.

 ובד־ה שבת שבתוך. לקמן דרושים ליוהב״פ סט, ג.
 ובד״ה כי ביום הזה יכפר: לעיל פ׳ אחרי בו, ב.

 כי גאה גאה: שמות טו, א.
 שהם ב׳ פעמים יש כוי: ע׳ ע״ח ש׳ ז״א פ״א. [כ].

 אדון הנפלאות: ברכות ישתבח.
ב , ח » 

 אני היא: נזכר בב״מ שהוא מתקע״א - ראה אוה״ת
 בראשית-ז ע׳ תתפד, א. עקב ע׳ תקלח. ר״ה כרו

 ה ע׳ ב׳קג. נ״ך כרך־ב ע׳ א׳יד.
 אני ה״א אשר הוצאתי: במדבר טו, מא.

 וגס מה עני! פסוק זה לק״ש: ראה תניא פמ״ז.
 שמ״ע להזכיר יצ״מ: ברכות כא, א. שו״ע או״ח סי׳

 סז סעי׳ א־ב.
 למען תוכור את יום: דברים טז, ג.

 בעשרה מאמרות נבח״ע: אבות ה, א.
 בדבר ה׳ שמים נעשו: תהלים לג, ו.

 וישראל עלו במחשבה: ב״ר רפ״א. נסמן לעיל פ׳ צו
 טז, ג ועוד.

 נעשה אדם: בראשית א, כו.
 ע״פ מי מנה עפר יעקב: לקמן פ׳ בלק סז, ב ואילה

 לא יעקב יאמר עוד שמך: שם לב, כט.
 וגם הקב״ה אמר לו אח״כ: ראה שם לה, י.

. לי ראש: הובא בערכי הכינויים לסה״ד . ל א ר ש  י
 ערך ר׳ [ראש] ד״ה ישראל אותיות לי ראש עכ״ל.

•P] 
 ראה דמ״צ טו, ב בשם הזהר. וראה שעה״פ
 להאריז״ל וישלה לב, כט. ספר הליקוטים רחי מז,

 כח. מח, ב.
 נתבאר לקמן שה״ש כא, ד.

 ע״פ צאינה וראינה: ראה לקמן שה״ש כא, ד.
 והי׳ על מצחו חמיד: שמות כח, לח.

 מבשרי אחוה: איוב יט, כו.
 וקדושים בכ״י יהללוך סלה: נוסח התפלה.
 שיש עליות לאין קץ: ראה עירובין נד, א,

 עדן עין לא ראתה: ברכות לב, ב. ישעי׳ סד, ג.
 באדר״ו דר״צ ע״א: ראה גם לקמן נצבים מט, ד.

 שתוק כך עלה במחשבה: מנחות כט, ב. זח״ג כז. ב.
 ראה ג״כ לעיל פ׳ בחקותי מו, ג. לקמן פ׳ ואתחנן
 יב, א. נתבאר בביאה״ז לאדה״א מז, א. ובאוה״ת פ׳

 נין שר של מים: ראה שהש״ר ג, כ.
 בפמליא של מע׳ ובפמליא שמ״ט: סנהדרין צט, ב.

 וילבש צדקה: ישעי׳ נט, ת.
 כל פרוטה ופרוטה מצטרפת: סוטה ח, ב. לעיל מג,

 ד. נסמן בפנים פ״ק דב״ב [ט, ב].
 מצות ציצית שקולה: מנחות מג, ב.
 דציצית בגימ׳ תיר: במד״ר יה, יז.

 כ׳ מהרש״א בח״א: וע׳׳ל כאן(מד, רע״ב). [כ].
 בביאור ע״פ יביאו לבוש מלי: תו״א מגילת אסתר.

 בביאור ע״פ כי ביום הזה יכפר: לעיל פ׳ אחרי כח, ד.

ג ,  מז
 ואל אישך תשוקתך: בראשית ג, טז.

 א״ת מורשה אלא מאורסה: ברכות נז, א. פסחים מט,
 ב.

 והתורה נקי כלה: ראה שמ״ר מא, ו. רש״י שמות לא,
 יה.

 כמא׳ הוהר מארי דאורייתא: דאה תיקונים בהקדמה
 (א, ב). זח״גרטז,א.

 במעין החכמה: ובזח״ג(רכב, ב) ברע״מ. [כ].
 ראה לקמן נא א בשם ספר הבהיר (נ״א במעיין

 החכמה) ודאה בהגסמן לשם.
 עוסק בתורה לשמה: אבות ו, א.

 שמאלו תחת לראשי: שה״ש ב, ו.
 בד״ה וחי׳ לכם לציצית: לעיל מד, ד.

 היש בה עץ: במדבר יג, כ.
 בזהר שלח דקנ״ח ב׳: ראה לעיל מ, ג. מב, ד ובכ״מ.

 פי׳ עץ הוא מלשון עצה והוא בחי׳ חכמה: מובא
 באוה״ת נ׳׳ך־א ע׳ שמה.

 חכ׳ שנק׳ תושי׳: ראה אבות שם.
 האין שמשם תמצא בחי׳ החכ׳: ראה איוב כח, יב.

 מהארץ לרקיע מהלך תיק שנה: חגיגה יג, א.
 כי אלקיס קדושים הוא: יהושע כד, יט.

 קדוש יחי׳ גדל פרע: במדבר ו, ה.
 אלקים חייס: ש״א יז, כו.

 עין לא ראתה אלקים חלתך: ישעי׳ סד, ג.
 זח״א ד״ו סע״א: ראה אוה״ת נ״ר כרך־א ע׳ שי.

 וחייג פנחס דרס״ו בי: ראה לעיל פ׳ צו יז, ב.
״: ברכות לד, ב. ראה  שבגמרא פי׳ וה על ומן החח,

 אוה״ת נ״ךיא ע׳ דש.
 בד״ה כי כאשר השמים החדשים דלקמן: לקו״ת סוף

 שה״ש,
 עצמות התענוג שאינו בגדר צמצום והתחלקות: ראה

 אגה״ק סי׳ יז.
 צדיקים יושבים ועטרזתיהס: ברכות יז, א.

ד ,  מז
וג וה הוא דוקא עיי תחיית המחיס: ראה באגה״ק  תענ
 סי׳ יז ההפרש ביו תחה״מ לגן עדן ובליקוט פי׳

 שם.
 ונהר יוצא מעדן: כראשית ב, י.

 בביאור ע״פ אז ישיר ישראל: לקמן פ׳ תוקת סג, ג.
 בע״ח שמ״א ספ״ג: דפוס שקלאוו תק״ס. לפננו

 שמ״ב ספ״א. [כ].
 כי — והוא אחרון: בע״ח שקלאוו ליתא. [כ],

 ובלקו״ת בהשמטות דדניאל: ראה גם סה״מ תרנ״א
 ע׳ פה.

 במ״א נתבאר בעני! כדכד: לקמן פ׳ ראה כה, ד.
 שהם וישפה שהם יוסף ובנימין: שמות כח, ב. ראה

 שם ברש״י ובתרגום יונתו וידוש׳.
 בד״ה המגביהי: תו״א לח, ג.

 !צדקה תרזמט: משלי יד, לד.
 בד״ה נר חוזכה: תו״א לב, ד.



 מראי שלח מקומות סז

 כי עמך מקור חיים: תהלים לו, י.
 מטבע הטוב להטיב: עמק המלך שער שעשועי

 המלך. שומר אמונים ויכוח שני, סי״ד.
 נתאוה הקב״ה: תנחומא נשא טז. וראה ג״כ במד״ר

 פ״ג, ו.
. חר״ך עמודי אור: פרדס  תרי״ג מצות דאורייתא .

 ש״ח, פ״ג.
 נעוץ סופן בתחלתן: ס״י פ״* מ״ז.

 סוף מעשה במחשבה תחלה: פיוט לכה דודי.
 ותומכי׳ מאושר: משלי ג, יה.

 ג,3
 וזהו עני! יהא שמי׳ רבא מברך פי׳ שמי׳ הגדול: ראה

 לקמן לקו״ת פ׳ ראה יח, ד.
 בפע״ח ש׳ השבת פכ״א: בד״ה והנה.

 בזהר פ׳ תרומה דקנדה ע״ב ובפי׳ הרמ״ו: ראה לקמן
 פ׳ ראה יט, א.

 בביאור דמזוזה מימין: תו״א מג, ג ואילך. וראה
 אוה״ת נ״ך־א ע׳ ז.

 ובביאור ע״פ ועתה יגדל נא: לעיל מ, א.
 ע״פ ראה אנכי: לקמן פ׳ ראה יה, ג ואילך.

 ע״פ שיר השירים: לקמן שה״ש א, ד.
 ע״פ ע״כ יאמרו המושלים: לקמן חקת סה, ג ואילך.

 ע״פ ואלה שמות בנ״י: תו״א נ, א.
 בר״ח ש׳ היראה פ״א: בד״ה ונבא לבאר.

 ובהרמ״ז פ׳ פנחס: בד״ה ושרייא.
 וישע ה׳ אל הבל: בראשית ד, ד.

. לי ראש: הובא בערכי הכינויים מםה׳׳ד(ע׳ . ל א ר ש  י
 ראש ב׳ ק״ח) דם״ג, ג. [ב].

 ע״פ וארשתיך לי: לעיל פ׳ במדבר ט, ג.
 לא שניתי: מלאכי ג, ו.

 לית שמאלא בהאי עתיקא: זח״ג קכט, א. וראה שם
 רפט, א.

 ע״פ ואלת שמות: תו״א נ, ד.
 ז״א בעתיקא אחיד ותליא: זח״ב רצב, א. (תליא

 ואחיד).
 זח״ג(רצא, א). וע׳ שמיני(יט, ב) נ׳ מאדמו״ר.

 [כ]•
 ישראל סבא: ב״ר עד, ח.

 כי לא אדם חוא: ש״א טו, כט.

 נ,ג
 בד״ה ה׳ לי כעוזרי: לקמן שמע״צ פח, ג.

 ושבתי בשלום: בראשית כח, כא.
 כי שמש ומגן היא: תהלים פד, יב.

 ע״פ האזינו השמים: לקו״ת האזינו עא, ד.
 בביאור ע״פ שובה ישראל: לקו״ת ש״ש סו, א ואילו.

 ואמנם באצילות ג״כ שייך: אוה״ת יתרו ע׳ תתקג.
 וז״ש בפרקי היכלות: על״ק שה״ש (ח, ג). [כ]. ראה

 לעיל ויקרא נד, ד וש״נ.
. בשם הע״ח: בש׳ דרושי אבי״ע (רפ״ב).  באגה״ק .
 שם בש׳ השמות פ״ז, יעו״ש. [כ], וראה בליקוט

 פירושים שם.
 עני! ההשתחוואות דשמו־ע: ראה פע״ח שער

 העמידה.
 נ,ד

 וכמ״ש במ״א בענין שבת תתאה ושבת עילאה :
 בלקו״תילעיל פ׳ בהר מא, א. בד״ה את שבתותי

 ושם מציין לזח״א ה, ב.
. איהו וחיוהי חד: ת״ז בהקדמה  איהו וגרמוהי חד .

 (ג, ד).
 ע״ד מ״ש במ״א: על״ק ואתחנן רפ״ב (ב, ב). וש״נ.

 [כ]•
 כי הוא חייך: דברים ל, כ.

 היום לעשותם: דברים ז, יא.
 וזהו״ע למסור נפשו באחד שבק״ש: ראה פע״ח ש׳

 הק״ש, פי״ב. ובכ״מ.
 וימינו תחבקני: שה״ש ב, ו.

 מט, ג
 בזהר הרקיע ס״פ חרומה: מובא באוה״ת יתרו ע׳

 תשסט. יהל אור ע׳ קפט.
 הקב״ה מנענע בראשו: ברבות ג, א.

 ע״פ שיניך כעדר: לקו״ת שה״ש לח, ב.
 ביאור הדברים ע״פ אני: בשינויים ותוס׳ הגהות

 באוה״ת שלח ע׳ תרמז.
 בשעה שישראל אומרים איש״ר: שם.

 שכל הנעלם מכל רעיון: ע׳ תו״א ר״פ לך לך ושם
 בלקו״ת ממהר״ש נ״ע הציונים ע״ז מ״מ [אוה״ת לך
 דף תרפה], אך ל״מ כל׳ אדמו״ר. אך ע׳ פזמון
 לסעודה ג׳ של ש״ק ד״ה א-ל מסתתר [בסידור
 יעב״ץ קצח׳ א - ועוד] תלמד של הרמ״ק ושם אי׳

 כלשונו הטהור. [כ],
 בביאור ע״פ כי על כבוד חופה: לקמן סוף שה״ש.

 ונהר יוצא מעדן: בראשית ב, י.
 וזרח משעיר למו: דברים לג, ב.

 בביאור ע״פ ואהי׳ אצלו אמון: לעיל פ׳ במדבר יט, ב
 ואילך.

 מט,ד
 אנת הוא חד: ת״ז בהקדמה(פתח אליי).

 בביאור ע״פ שוש אשיש: לקמן פ׳ נצבים מט, ג.
 בביאור ע״פ יביאו לבוש מלכות: בתר׳א צא, ג.

 בביאור ע״פ החלצו מאתכם: לקמן פ׳ מטות פז, ג
 ואילה

. ווה תבין איך לפעמים :  בספר מבוא שערים .
 באוה״ת שלח ע׳ תרמה מוסיף אח״כ: ״ועיין ביונת
 אלים פמ״א וז״ל אמנם יש בפנימית הגלגלת
 אוירא בו׳ כתר נעלם כי כללות רדל״א אחזי
 נהורא בההיא אוירא כו׳ ע״ש, ועיין בספר הוד
 מלו לספרא דצניעותא דף רי״ו ע״ב וז״ל ונמצא
 למידין כי מו״ס ראשיתה דילי׳ סתום בעתיק,

 והיינו דקרו לה חכמתא עילאה סתימאה עכ״ל״.
 ג,א

 ע״פ ואלה המשפטים: תו״א עו, ג.
 ובביאור ע״פ מיס רבים: תו״א יט, א ואילך.
 וגם איתא בזהר הרקיע: ראה לעיל מט, ג.

 בביאור ע״פ החלצו: לקמן פ׳ מטות פז, ג ואילך.
 בע״ח שער א״א רפיח: ״שהדעת המייחד או״א נמשך

 ממזל הי״ג״ - אות׳׳ת שלח ע׳ תרמט.
 וכ״ת בלקו״ת בישעי׳: להארת״ל. ״דעת עליון מזלא
 קדישא״ - אוה״ת שלח ע׳ תרמט. ובאוה״ת ויקהל
 ע׳ ב׳קיט ״ועי בלקו״ת . . שהדעת נק׳ משל״.

 אוה׳׳ת מטות ע׳ א׳שלז.
 ובלקוית פ׳ שמות ע״פ כי סר לראות: להאריז״ל.

 מובא באוה״ת נ״ך־א ע׳ כח.
. סי׳ י״ו: ״והנה זה הדעת  בע״ח שכ״ה דרוש ב׳ .
 העליון מקורו נמשו מב׳ פנים דא״א תיקון

 ״ואמת״ - אוה״ת שלח ע׳ תרמם.
 ובחרמ״ו ר״פ ויקרא: ״ששרש דעת העליון ח״א
 דאצי׳ נמשך מדעת דעתיק הגנת בא״א שהוא פני׳

 הכתר״ - אוה״ת שלח ע׳ תרמם.
 בביאור ע״פ אלה מסעי: לקמן פ׳ מסעי צ, א.

 זע׳ בזח״ג דקל״ו אי: ראה לקמן שה״ש ל, א. אוה״ת
 פ׳ ויקהל ע׳ ב׳ צו. ב׳קיח.

 זדרצ״א אי: נעתק באוה״ת נ״ר־א ע׳ כה.
 אנת הוא שלימוחא דכולהו: ת״ז בהקדמה (פתח

 אלי׳).

 קע״ד אי: ראה לקמן נא, ב הלשון.
 ״דבחי׳ ישראל שנק׳ יעקב זהו ע״ד ששם ה׳ נק׳
 אלקים״ - אוה״ת בראשית־ה דף תתעז, ב. וראה

 גם אוה״ת פ׳ שמות ע׳ עט.
 והיו הדברים האלה: דברים ו, ו.

 בלק״ת פ׳ כי תשא בטעמי המצות: ד״ה מצות מחצית
 השקל. מובא גם באוה״ת שבתשובה ע׳ א׳תתקכא.

 בשבת פ׳ הבונה: קה, א(כגירסת הע״י),
 והנה רש״י פי׳ אנא נפשי: שבת קה, א.

 מט, א
 כי בו שבת וינפש: חיבור ב׳ פסוקים בראשית ב, ג.
 תשא לא, יז. וכ״ה בביאה״ז לאדה״א פ, ג ובעוד

 כמה מקומות.
 בד״ה ותי׳ מספר בנ״י: לעיל פ׳ במדבר ו, א.
 ע״פ הסבי עיניך מנגדי: לקר׳ת שה״ש לו, ב.

 אות הוא בצבא שלו: חגיגה טז, א. וראה בחדא״ג
 מהרש״א שם.

 שהרעש הוא לה׳ ממטה למעלה: מובא ביהל אור ע׳
 קםא.

 ע״פ שחורה אני: ראה לקר׳ת שה״ש ה, ג ואילה
 ואשים דברי בפיך: ישעי׳ נא, טז.

 דברי חכמים בנחה נשמעים: קהלת ט, יז.
 כמ״ש במ״א על הוהר פ׳ ויקרא דקי״ב ע״א: ביאה״ז

 לאדה״א דף יא, א.
 זה השער לה׳: תהלים קיח, כ.

 ע״פ כי תשמע בקול: לקו״ת ראה כג, ב.
 בוהר ואתחנן(דרס״א ע״א): ראה אוה׳׳ת ויקרא־ג ע׳

 תתסט.
 לא ידח ממנו נדח: ערב יד, יד(לבלתי).

 כולך יפה רעיתי: שה״ש ד, ז.
 ברכנו אבינו כולנו כאחד: נוסח התפלה.

 מתן בסתר: משלי כא, יד.
 הבאים ישרש יעקב: תו״א נג, ג ואילך.

 זורע צדקות מצמיח ישועות: ברכת יוצר.
 וישע ה׳ אל הבל: בראשית ד, ד.

 דנעוץ סופן בתחלתן: ס״י פ״א, מ״ז.
 וסוף מעשה במחשבה תחלה: ע״פ פיוט לכה דודי.

 ושבתי בשלום: בראשית כח, כא.

 מט,3
: ת ו נ ר ב . בעין יעקב ספ״ק ד  במהרמ״א פ׳ וישלח .

 מובא באוה״ת וישלח כרך־ה דף תתפה, ב.
 העירו קצת המפרשים: ראה שם בפי׳ הרי״ף.
 ובחדושי הגאונים שם מה שהביא מהכלי יקר

 עה׳׳ת.
 עד יעבור עמך הי: שמות טו, טז.

 כי יעמוד לימין אביון: תהלים קט, לא.
 על ג״ד העולם עומד: אבות א, ב.
 ותורתך בתוך מעי: תהלים מ, ט.

 בצדקה תכונני: ישעי׳ נד, יד.
 חסדי ה׳ כי לא תמנו: איבה ג, בב.

 בזח״ג גדקל״ג בי): ראה באוה״ת דברים ע׳ לט.
 וחסדי מאתך לא ימזש: ישעי׳ נד, י.

 ורב חסד: שמות לד, ו.
 וכמה גופי! תקינת לון: ת״ז בהקדמה(פתח אליי).

 בד״ה הוי׳ יחתו מריביו: לעיל פ׳ נשא כה, ג.
 בד״ה והי׳ מספר בנ״י: לעיל פ׳ במדבר ח, א.

 בתורת ה־ חפצו: תהלים א, ב.
. ותתגלה לעתיד לבא: מובא  חורה שלמעלה .
 באוה״ת נ״ר־ב ע׳ תתקיד ומוסיף: ״(הג״ת ואולי
 זהו ענין חידוש תורה מאתי תצא, ע׳ במד״ר פ׳
 שמיני פי״ג ובהרמ״ז פ׳ תצא כמדומה דף דע״ו,

 עכ״ה)״.
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 ואברהם זק! בא בימים: בראשית כד, א.
 ופי׳ נזהר: זח״א רכד, א. וראה גם תו״א טז, א.

 ימים יוצרו: תהלים קלט, טז.
 נא,ד

 והקדוש בשמים ובארץ: ברכת ישתבח.
 רצוא ושוב: יחזקאל א, יד.

ך ישראל גוי אחד בארץ: דברי הימים־א ז, מ ע  ומי נ
ל בשמואל־ב ז, כג ״כישראל״). ב א ) א  כ

 פי׳ שאפי׳ בארץ מתחת ממשינים בחי׳ אחד: ראה גם
 אגה״ק סי׳ ט׳ ״דהיינו שגם בעניני ארץ לא יפרידו
ו מצותיך דף ר  [נ״א יפרדו] מאחד האמת ח״ו״. ד
 צה, א ״פי׳ שישראל עושים שגם בארץ יהי׳ גילוי

 בחי׳ אחד״.
 משא״כ כשהיא ערומה: קטע מכאן, נדפס ג״כ

 בשינויים קלים באוה״ת שלח ע׳ תרנו.
 וכל נברא הווה ונפסד: ראה רמב״ם הל׳ יסוה׳ית ד,

 ג.
 שעי״ז יוכלו נשמות להכלל באחד: באוה״ת פ׳ שלח

ו יש הגהה לכאן.  ע׳ תרנ
 ועיין מעני! צרורה בצרור: ראה גם ד״ה זה במאמרי

 אדה״ז־נביאים ע׳ טו.
 כעין זה ראה אוה׳׳ת ויקרא־ב ע׳ תרצג. וראה

 לעיל לט, א במ״מ.
 כגמרא פ״ב דחגיגה [די׳׳ב סע׳׳ב]: ״דהיינו ברקיע
 השביעי הנקרא ערבות״ - אוה״ת נ״ר־א ע׳ שנ.

 וראה שם ע׳ כט.
 פ׳ בת׳ דשבת קנ״ב בי: ״ועל נשמתן הוא אומר
 והיתד, נפש אדוני צרורה כו׳ ופי׳ מהדש״א אביגיל

 אמרה כן לדוד״ - אוה״ת נ״ד־א ע׳ כט.
 רבות ס״פ האוינו: ״והיכן היא מונחת תחת כסא
 הכבוד בשמים שכן אביגיל אומרת והיתד, נפש
 אדוני צרורה בצרור החיים כו׳״ - אוה״ת נ״ד־א

 ע׳ ל.
 נשא ס״פ י״א גבי וישמרך: ״ד״א וישמרר ישמור את
 נפשיד וכן הוא אומר והיתה נפש אדוני צרורה

 בצרור כו׳״ - אוה״ת נ׳׳ך־א ע׳ כט.
 וח״א ויקרא ק״ו ב׳: ״צרור החיים ג״ע העליון״ -

 אוה״ת נ״ך־א ע׳ ל.
 תרומה קמ״ב סע״ב: ״וההיא נשמתה אתקשרת בא״ס
 ב״ה כו׳ וע״ד כתיב והיתה...״ - אוה״ת נ״ך־א ע׳

 ל.
 ויקרא כ״ה אי: ראה יהל אור ע׳ תקסד.

 מצורע נ״ה א׳: ״ע״פ והיתה נפש אדוני צרורה
 בצרור החיים את ה׳ אלקיך נפש אדוני סתם,
 כד״א אשר לא נשא לשוא נפשי, ופי׳ במק״מ נפש
 כו׳ היא בחיי מל׳ שהיא צרורה בצרור התיים
 שהוא היסוד שיש בו מוחין דאו״א הנק׳ חיים
 עכ״ל״ - אוה״ת יהל אור ע׳ תקסב. וראה שם ע׳

 תקסד. תרצד.
 אחרי ע״ח בי: אולי צ״ל ע״א ב׳. וכ״ה באוה״ת נ״ך־א
 ע׳ ל ״משמע הצרור ג׳ הנפש מתקשרא ברוח ורוח
 בנשמה ונשמה בקב״ה נמצא הנפש צרורה בצרור

 החיים ע״י רוח ונשמה״ ע״ש.
 בפרדס ערך צרור: ראה באוה״ת במדבר־ז ע׳

 א׳תשצ. וראה גם באוה״ת נ״ך ע׳ לא.
 במאו״א אות צדיק ס״ב: באוה״ת נ״ך־א ע׳ לא
 ״צרור החיים נק׳ יסוד דבינה שנצרר בה יסוד
 החכמה כו׳״. וראה גם ע׳ תרצד. וראה יהל אור
 (הוצאת תשד״מ) ע׳ תשיח. מובא גם באוה״ת שלח

.  ע׳ תעו
, ב. רצה, ב. ׳ ריח: ראה אוה״ת בראשית רפו י ח ב —  ב

 והריחו ביראת הי: ישעי׳ יא, ג.

 מז, ג מביא בשם מעיז חכמה. באוה״ת נ״ך־ב ע׳
 תתקיד מביא בשם מעין החכמה ומוסיף ״וכ״ה
 בזח״ג פ׳ פנחס דף רכ״ב ע״ב ונתבאר מזה בדרוש
 חמשה קנינים בענין תורה קנין אחד״ עכ״ל.
דפס באוה״ת שבועות ע׳  והכוונה לד״ה זה הנ
 קעח. וע׳ קצא ״מה דאיתא בס׳ מעין החכמה
ר הבהיר פ  מדרש רז״ל״. בכמה דפוסים נדפס ס
 ביחד עם ספר מעיין החכמה כמו בדפוס שקלאוו

 תקמג. ואולי משום זה נתחלף השם.
כח, קצו). ובקונטרס ) ׳  ובספר הבהיר הוא בסעי
 ל׳׳ג בעומר תשמ״ט העדה 51 מציין ״תולדות
 יעקב (לבעמח׳׳ם עבודת הקודש) סוד השבת כח,
 ד. עבודת הקודש הלק העבודה פכ״ד״. ראה תו״א

 יה, ג.
 ע״פ אופן אחר לגמרי: ראה ד״ה לך לך תרכ״ז
 (בסה״מ תרס״ו) ע׳ שצ ״דלכאורה מה צריכים

 לחבר הלא אורייתא מתקשראה בקוב״ה״.
 אברהם ויצחק חפרו בארות: ראה בראשית כו, טו

 ואילך.
 ויעקב היי עובדא שלו במקלות: ראה שם ל, לז.

 חנוך הי׳ חופר מנעלים: הובא במאמר אם בל חי ח״ג
 סי׳ כב מהרמ״ע ז״ל מפאנו. [כ].

 באוה״ת שם מוסיף: ועי׳ מזה בפרדס שער
 אבי״ע.

 מורשה קהלת יעקב: דברים לג, ד.
 נא,ג

 שלמעלה גם מכתר וחכמה תתאה: באוה״ת בראשית־
 ד צ׳ל תשפ, א מוסיף: ״והיינו שתורת ה׳ הוא חכ׳
 שלמעלה ותורה שהמשיך משה נקי נובלות חש״מ

 תורה״ ע״ש.
 ע״פ וכל העם רואים: תו״א עג, ד.

 עפמ״ש בפי׳ האריז״ל: ראה לעיל מט, ד.
 בביאור ע״פ כי אתה נרי: תו״א מא, ג.

 בזהר פ׳ וישלח דף קע״ד אי: נזכר גם לעיל מת, ד.
 כמ׳׳ש במ״א ע״פ ויברא את האדם בצלמו: לקו״ת

 תצא לו, א ואילך.
 אבל חרדה גדולה נפלה עליהם: דניאל י, ז.

 משוס דמולייהו חוי: מגילה ג, א.
 ובפי׳ האריז׳׳ל: ראה לקמן חקת נז, ג.

 נא,ג
 הפך ים ליבשה: תהלים סו, ו.

 כי גאה גאה: שמות טו, א.
 וישלח יהושע מן השיטים: ראה ברשימת המאמרים
 בסו״ס מאמרים־קצרים ע׳ תריד הערה 34. וראה

 אוה״ת שופטים ע׳ תתםד.
 באוה״ת במדבר־ו ע׳ א׳תתכו מציין לד״ה זה
 בשם ״וישלח יהושע דלאזני׳׳. וראה שם הערה

דפס באוה״ת שלח ע׳ תרנו.  לכאן. הג״ה א׳ נ
 נתבאר בד״ה משנת תשל״ו (נדפס בסה״מ

 מלוקט־ב ע׳ שיא ואילך).
 ראה גם ד״ה זה משנת תשמ״ב.

 וישלח יהושע מן השיטים: יהושע ב, א.
 בודאי לא עשה יהושע מדעתו: ראה שיתת ש״פ שלח

 (בספר השיחות תשמ״ט ע׳ 536) הערה 25.
 שלח לד: במדבר יג, ב.

. במד״ר פט״ז, ח.  לדעתך אני איני מצות: סוטה לד, ב
 תנחומא שלח הובא בפירש״י.

 ביריחו שתיתה מנעולה של א״י: ראה במדב״ר טו,
.  טו. תנחומא בהעלותך י. ועל״ק (צא, א) במסעי

 וש״נ. [כ].
 ויריחו סוגרת: יהושע ו, א.

 החתי האמורי גו• כל בעלי יריחו: יהושע כד, יא.

 שבח־׳ זן ו?!׳ עדיין: ראה ברכות לה, ב תוד״ה כאן
 בומן. חדא״ג מהרש״א ד״ה שנאמר.

 וגבה מאד: ישעי׳ נב, יג.
 ועתה ישראל מה ה״א: דברים י, יב.

 עשרים שנח שהי׳ אצל לבן: בראשית לא, לח.
 לעתיד יאמרו ליצחק כי אתה אבינו: ישעי׳ סג, טז.

 ראה שבת פט, א.
א , א  נ

 המלאכים בקשו שתנתן להם התורה: ראה שבת פח,

 לא תאכל חלב: ראה ויקרא ז, כג.
 בחכמה אתברירו: ראה זח״ב רנד, ב. ע״ח שי״ח פ״ה.

 מבו״ש ש״ה ח״א, פ״ב.
 וכמארדל חכמה וה סדר קדשים; שבת לא, םע״א.

 והיינו בחכמה אתברירו: באוה״ת שלח ע׳ תרנד
 מפרש ״שהחכמה היא בחי׳ או״פ ובה נעשה בירור

 דפנימי׳״.
 ודעת זוז סדר טהרות: באוה״ת שם מפרש ״שהוא

 עניני המקיפים כו׳ נמשך ע״י הדעת דייקא״.
ג נמצא כאן  [ועמ״ש מזה...]: באוה״ת שלח ע׳ תרנ

 הג״ה אחרת ע״ש.
 בביאור ע״פ שחורה אני: לקו״ת שה״ש ט, ב.
 ובאוה״ת שלח מפרש ״ומבואר שם ששרש המשכה
 זו הוא ממקום עליון יותר כו׳ ולכן אמרו ודעת זה

 סדר טהרות״ ע״ש.
 וכפי אחרי ע״פ לטהר אתכם: באוה״ת שלח ע׳ תרנג
 ״ע״פ כי ביום הזה . . דעליכם ר״ל הלבושים
 צואים ומקיפים״, וכנראה הכוונה ללקו״ת פ׳ אחרי
 בז, ד. ומסיים ״ולכן ע״י הדעת שהדעת עולה עד
 הכתר יד רמה וממשיך אור הכתר שהוא בחי׳

 מקיף״ ע״ש.
 ועמ״ש באגה״ק בד״ה למה נסמכה: ראה גם דרך

 מצותיך מצות עגלה ערופה, ובליקוט פי׳ לשם.
 להנחיל אוהבי יש: משלי ח, כא.
 קנה חכמה קנה בינה: שם ד, ה.

 והחכמה מאין תמצא: איוב כח, יב.
 היש ה׳ בקרבנו: שמות יז, ז.

ח אליי). ת פ ) ה מ ד ק ה  דל יה מחשבה תפיסה ביי: ת״ז ב
 ניי׳׳ש נזהר (ח״ג קלג, a: בלקו״ת דפוס א נדפס:
 קלו, ב. ובאוה״ת ויצא דף רטו, ב מציין כ״ק
 אדמו״ר. הצ״צ: ״כצ״ל, ובלקו״ת נדפס קל״ו ב׳
ד נדפס  והוא טעות״. (אבל באוה״ת שלח ע׳ תרנ

 קלו, ב).
 אן הכלי לזה הוא חסד באצילות: נראה עפמ״ש
. גבי חסדי ה׳ אשר חסד דא״א  בלק״ת פ׳ שלח .
 שהוא בלי גבול הכלי שלו שבו ועל ידו יאיר
 למטה הוא חסד דז״א וכ״כ עוד בד״ה הוי׳ יחתו
 מריביו [לקו״ת נשא כה, ג]. ועיקר הבטחון הוא
- במדות דא״א ששם מקור הויתור בלי לדקדק בדין

׳ לד). ע )  כו׳ - יהל אור לקאפיטל יג, ו
ח אליי). ת פ ) ה מ ד ק ה  'וכמו, גופי! תקינת לון: ת״ז ב

 פ׳ חסד דאצי׳ נקי חיי גופא: מובא בסה״מ תרס״ג ע׳
 קיו!.

. . שלמעלה גם מכתר וחיית: ו  ועוין בתורת הי חפצ
 קטעי זה נעתק באוה״ת בראשית כרר־ד דף תשפ,

 א בלי הגהות.
 ובתורתו יהגה שיש ב׳ תורוה: ראה קידושין לב, ב.
(הוצאת תשנ״ט) ע׳  ע״ז יט, א. ראה סה״מ תרכ״ז

 כד.
 אך באמת הנה יש ב׳ תורות: מובא באוה״ת נ״ך־ב ע׳

 תתקיד עם איזה הגהות.
 מ״ש בספר הבהיר(נ״א במעיו חכמה): וראה לעיל


