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f"hyz ,jzxezn ze`ltp dhia` ipir lb "̀ypz ,xnera b"l qxhpew

·Ê"Ï˘˙'‰ ,¯ÈÈ‡ Ë"È ,¯ÂÓ‡ Ù"˘ .„"Ò*

Ï‚מתורתך נפלאות ואביטה זה1עיני ע"פ במאמרו מהר"ש אדמו"ר וכתב דע"פ2, ,

בעומר הל"ג שער בסידור בפסוק3מ"ש הוא בעומר ל"ג על בתורה עד4שהרמז

שבתורה הענינים שכל הידוע וע"פ בעומר. ל"ג על יתבאר עיני גל הפסוק גם הזה, הגל

למדין גו' עיני גל שבפסוק בעומר דל"ג שהענין דזה לומר, יש הדיוק, בתכלית הם

הוא גו' עיני גל לענין לבוא בכדי כי הוא, הזה, הגל עד שבפסוק בעומר דל"ג מהענין

הזה. הגל עד ע"י

הוא,Â‰	‰ב) (בפשטות) דרשב"י ההסתלקות יום בעומר לל"ג זה דפסוק השייכות

[וכמבואר התורה דפנימיות הגילוי הי' ידו שעל – הוא רשב"י של ענינו כי

ע"י5בכ"מ הי' התורה דפנימיות והגילוי רבינו משה ע"י הי' הנגלית דתורה שהגילוי ,

בזהר6רשב"י כדאיתא הסתלקותו, ביום הי' הגילוי ועיקר גילה7], הסתלקותו שביום

היו אז שגילה הענינים (כי חייו ימי כל במשך גילה שלא קדישין" "מלין לתלמידיו

לגלותם ירא מקודם הי' רשב"י שאפילו ביותר נעלים המלין8ענינים כתיבת וע"י .(

שלו הציווי (ע"פ שנתגלו9קדישין ועד ישראל, לכל אח"כ נתגלו דיתפרנסון), ,10באופן

ובאופןבהבנה ישראל לכל (הגילוי זה גילוי המשכת שגם היתהוהשגה. דיתפרנסון)

ב)* לאור תנש"איצא – בעומר ל"ג .קונטרס בעומר ל"ג "לקראת ,.éíåä',ìâ"á,øîåòäà"ùðú'."
יח.)1 קיט, תהלים
ואילך))2 לט (ע' פכ"ג תרל"ח לברך אדם חייב מא)..*שבהמשך (ע' פכ"ה שם וראה
ואילך).)3 ג (דש, הזה הגל עד ד"ה
נב.)4 לא, ויצא
סע"ב))5 (דש, שם ואילך).סידור תיט ס"ע עטר"ת (סה"מ עטר"ת דרשב"י הילולא לה"ע .ד"ה
ועוד.

רבינו])6 משה ע"י [שהי' תורה שבמתן בפשטות, התורהðúéïמובן פנימיות אלא**גם ,ùåìéâäé

רשב"י. ע"י הי' התורה דפנימיות
ב.)7 רפד, בזח"ג אד"ז
"מלין)8 סע"א) (רצא, שם אד"ז לגלאה".ãðìéçãàראה
יכתוב")9 אבא "ר' ב) (רפד, שם אד"ז שאמר.ראה הדברים לכתוב שצוה דמהטעמים לומר, ויש

להעולם. שייכים שיהיו מיוחדת פעולה צריך נעלים בענינים כי הוא, דוקא, אז
לתתא)10 ב"נ "כמה בסופו ת"ו תקו"ז כו'"éåñðøôúïראה דילך חיבורא שם,.מהאי מלך ובכסא

" הוא "יתפרנסון" כו'ùøåôéåדפירוש העמוקים 873..כו'"ùðéáéåמאמריו ע' ח"ג לקו"ש וראה

*(àøäá""çúôîìêùîää,ùé÷øôíëë-âäãùîääêäíîîàøáðôéòåîö.åøéòäì,ùäøåàëì,
äìçúúäîàîøäåà"âìò"éðé,àìàùñåúéðóáúìéçúå"äæååùîàøãä"òä"áãëéìøù÷åòíäéøîàîí

ùåéðôì.
**(ìåëìâíôåéîéðúäøåúäùìâúúäìì"ò.ååãéëòùúîïúøåäìàé'éäòåãäòôí"äñ)îú"ðøåò'

ùåð.äùîêú"ñøåò'ëâ.ùíò'úåî÷.ú"øòáç"àò'ùåñ.ñ"äîò"øèúò'øàö.ú"ôøäò'÷èö.ä"ùú'è

ò57 '.å(ãåò.
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ולהוסיף, שלו). הציווי ע"פ אז, קדישין המלין של כתיבתן (ע"י רשב"י הסתלקות ביום

הידוע שעבד11דע"פ עבודתו כל של הפנימיות מתגלה אדם של הסתלקותו שביום

הסודות של הפנימיות גם נתגלה רשב"י, הסתלקות דביום מובן, חייו, ימי כל במשך

הגילוי וניעור חוזר בעומר, ל"ג ביום ושנה, שנה ובכל חייו. ימי כל במשך שגילה

הראשונה בפעם בעומר בל"ג רשב"י).12שהי' של (תורתו התורה פנימיות גילוי –

בכ"מ מהמבואר גם תורה13וכמובן מתן הוא בעומר התורה,14דבל"ג דפנימיות

בחג תורה שמתן דכמו מובן, דמזה בכלל. תורה מתן זמן שהוא השבועות חג בדוגמת

הוא בעומר בל"ג התורה דפנימיות תורה מתן כמו"כ ושנה, שנה בכל הוא השבועות

נפלאות ואביטה עיני גל בפסוק מרומז בעומר ל"ג שענין וזהו ושנה. שנה בכל

הוא שבתורה נפלאות כי גילוי15התורהôåéîéðúמתורתך, הוא נפלאות גו' גל וענין ,

גילוי מלשון בעומר).16(גל (בל"ג בג"ל שנמשך התורה) (פנימיות דתורה הנפלאות (

והענין17בהמאמרÓÂ·‡¯ג) דרגות. שתי התורה) (פנימיות שבתורה דבנפלאות ,

בזהר דאיתא גליא18הוא, לנשמה. ונשמה נשמה גוף, לבוש, יש שבתורה

– דתורה וההלכות לבוש, – דתורה [הסיפורים דתורה והגוף הלבוש הוא דתורה

רזין דרגות. לשתי בכללות שנחלקת התורה, פנימיות היא דתורה והנשמה הגוף],

לנשמתא. נשמתא – סתימין) דכל (סתימא דרזין ורזין נשמתא, – (סתים) דאורייתא

שתי את שיראה היא רבים) לשון (נפלאות מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל והבקשה

נר"ן, בחינת היא שנשמתא ומבאר, דרזין. ורזין רזין שבתורה, דנפלאות הדרגות

שגילה התורה דפנימיות שהענינים לומר, יש ואולי ח"י. בחינת היא לנשמתא ונשמתא

חייו ימי כל במשך ביום19רשב"י שגילה והענינים דאורייתא, נשמתא בחינת הם

לנשמתא.19הסתלקותו נשמתא בחינת Ðהם `"ypz ,xnera b"l qxhpew Ð

ואילך))11 סע"א (דש, שם סידור א)..ראה (קמח, כח וסימן סע"א) (קמז, ז"ך לסימן ביאור אגה"ק וראה
ואילך)12 13 ע' ה'תש"ד סה"מ ובכ"מ..ראה
ריט)13 ע' תרס"ו 211..המשך ע' ה'תש"ד סה"מ
שם)14 תרס"ו בהמשך תורה") ("מתן הלשון התורה".כ"ה דפני' "הנתינה שם ה'תש"ד .ובסה"מ

היא הכוונה ìåìéâäé.6ולכאורה הערה לעיל ראה – התורה דפני'
המש)15 לפירוש הרמב"ם הקדמת דבשראה הו"ע נפלאות דאביטה ראה), כן אחר (ד"ה ניות

לשונך תחת א)*וחלב (יג, חגיגה ובמס' יא), ד, אוה"ת**(שה"ש – מרכבה מעשה הו"ע וחלב דדבש
תסא). (ע' עה"פ לתהלים אור) (יהל

יח).)16 קיט, (תהלים עה"פ ציון מצודת
לט).)17 (ע' פכ"ג
א.)18 קנב, ח"ג
הם)19 וח"י בגוף מלובשים הם דנר"נ הוא, לנשמתא) (נשמתא לח"י (נשמתא) נר"נ בין מהחילוקים

בגוף מהתלבשות דבכללות.למעלה הגוף, כלי מהגבלת יוצאת שהנשמה הוא ההסתלקות דענין לומר, ויש

*("äéôáîì"áîøäíùí"åìâìåúìåäåãåñúäåæåðâúë'ååèéáàäðúåàìô".åéùìøîå,ãá"åãåñú

äúåæåðâ"ðìëìâíîùòäáéùàøúåéë]ïùéàïãéùøåïáäíáíéáø,ø"áîíä'ìéãåñéäøåúäô"ãä[é",åëìï

îéáàä"ööî"ùä"áîøíãåàìôðúä"åòãáùåìçáùà÷éòìîùòäîäáëø.
**(àøåäâíø"áîíä'ìéãåñéäøåúäñá"ô.
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‰	‰Âמתורתך נפלאות ואביטה עיני גל עה"פ לתהלים הצ"צ מביא20ברשימות

לנשמתא, ונשמתא ונשמתא וגופא לבושא יש שבתורה הנ"ל הזהר מאמר

גם אלא לבד הלבוש רק לא שיראה היא נפלאות ואביטה עיני גל שהבקשה ומבאר,

השל"ה פירוש מביא הענין ובהמשך המצוות.21נשמתא. כוונת הוא נפלאות דאביטה

נשמתא התורה, פנימיות הוא שנפלאות לבאר ממשיך השל"ה פירוש שמביא ולאחרי

שנפלאות הפירוש ביאור לסיים תחלה צריך הי' דלכאורה להבין, וצריך דאורייתא.

דאורייתא נשמתא ומזהòåãלהביאå"çàìæהוא המצוות, כוונת הוא שנפלאות פירוש

שהפירוש משמע, דאורייתא, נשמתא הוא שנפלאות הביאור באמצע זה פירוש שמביא

שיראה הוא נפלאות דאביטה הפירוש והבנת לביאור נוגע המצוות כוונת הוא שנפלאות

דאורייתא. נשמתא

דלכאורה,Ô·ÂÈÂד) עיניו, את שיפקח מהקב"ה שמבקש גו' עיני גל מ"ש בהקדים זה

(לא הוא דתורה הנפלאות את רואים אין הרגיל שע"ד לזה שהסיבה כיון

לפי אלא) דהכלים, החסרון שההעלםúåàìôðäùמצד לומר, [ויש ונעלמים מכוסים הם

דתורה) (גליא דתורה בהגוף מלובשת שהיא מפני הוא דאורייתא נשמתא דבחינת

שהיא (לא הוא דאורייתא לנשמתא נשמתא דבחינת וההעלם הנשמה, על שמעלים

שלמעלה העלם בהעלם, היא עצמה שמצד אלא) עלי', שמעלים דבר באיזה מלובשת

את יגלה שהקב"ה לבקש לי' הוה גלúåàìôðääøåúã22מגילוי], הבקשה ומהי ,éðéò

במדרש דאיתא מה ע"פ בזה, הביאור ונקודת עיניו. את יפקח למלך23שהקב"ה משל ,

הקב"ה כשברא כך לרומי, יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר שגזר

אדם לבני נתן והארץ לה' שמים השמים ואמר גזר העולם התורה24את ליתן כשביקש ,

המתחיל, ואני לתחתונים, ירדו והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר הגזירה ביטל

וכתיב25אמרשנ סיני הר על הוי' במק"א26וירד ומבואר הוי'. אל עלה אמר משה ,27ואל

שירידת אף לתחתונים, ירדו והעליונים לפני לעליונים יעלו התחתונים שאומר דהטעם

הוא תורה דמתן הכוונה תכלית כי הוא, המתחיל, אני קודם, היתה למטה העליונים

הגילוי המשכת שגם מזה ויתירה אלקות, לגילוי כלי [שיהיו לעליונים יעלו התחתונים

בגוף מהתלבשות שלמעלה ח"י ".הו"ע רשב"י שבהערהàòáוכאשר הזהר (לשון עלמא" מן לאסתלקא
נשמתא בחינת אז גילה ולכן זו, בחינה אצלו האירה בהגוף), בהתלבשות היתה שנשמתו (הגם ,(7

(שבתורה). דנשמתא
ואילך.)20 תנט ס"ע לתהלים אור) (יהל אוה"ת
א).)21 (ב, בתחלתו
את)22 יראה שהקב"ה טו) ז, (מיכה נפלאות" "אראנו באוה"ת.äúåàìôðוכמו מהמבואר ולהעיר

נפלאות". "אראנו כענין הוא נפלאות דאביטה פכ"ה, שם הנ"ל ובהמשך שם לתהלים
טו)23 וארא ג.תנחומא פי"ב, ועוד..שמו"ר
טז.)24 קטו, תהלים
כ.)25 יט, יתרו
א.)26 כד, משפטים
27(.23 ע' ח"ח לקו"ש
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התחתונים עליית להיות שיוכל שבכדי אלא עבודתם], וע"י ענינם מצד תהי' בהם

עליית על כח והנתינת ההתחלה שהיא למטה, העליונים ירידת ע"י הוא למעלה

שהכוונה בעומר, שבל"ג התורה דפנימיות תורה במתן הוא ועד"ז למעלה. התחתונים

שהגילוי היא, התורה לפנימיות בנוגע ותחתונים עליונים בין והמחיצה הגזירה בביטול

גל וזהו האדם. מצד (גם) יהי' להאדם שנמשך התורה נפלאותéðéòדפנימיות ואביטה

ע"י רק (לא שבתורה הנפלאות את ויראה האדם עיני את יפקח שהקב"ה מתורתך,

האדם. של ענינו מצד גם) אלא בגילוי, יהיו שהנפלאות

Ê"ÙÚÂבהמאמר מ"ש לבאר נפלאות28יש ואביטה עיני גל הואêúøåúîדפירוש

תהי' לנשמתא) ונשמתא דאורייתא (נשמתא דתורה הנפלאות שראיית

ומהו דתורה, הנפלאות שיראה הוא העיקר הרי דלכאורה, הנגלית, מתורה מתורתך,

דכל בזה, הביאור לומר ויש דתורה. שבגליא הענינים ע"י אותם שיראה בזה היתרון

בתורה הוא התחלתם ושבאדם, שבעולם דתורה29הענינים הנפלאות שראיית ע"י ולכן, .

דתורה והלבוש שהגוף היינו דתורה, שבגליא אלה ענינים ע"י היא åîöò(דהאדם)

בתורה, העוסק בהאדם גם עד"ז נעשה עי"ז דתורה, לנשמה והנשמה הנשמה את מגלה

דהאדם. ענינו מצד (גם) הוא דתורה הנפלאות את שרואה דזה

לתחתוניםÂ‰	‰ה) עליונים בין והמחיצה הגזירה שבביטול הנ"ל הענינים שני

ירידת דענין ומצוות. תורה יותר בכללות הם תורה במתן שנתחדשו

התחתונים עליית וענין בתורה, בעיקר הוא תורה במתן שנתחדש למטה העליונים

במצוות בעיקר הוא תורה במתן שנתחדש תורה30למעלה בין דמהחילוקים הוא, והענין .

הוא היא31למצוות דהתורה ,øáã'äונתלבשה למטה שירדה אלא הקב"ה, של חכמתו ,

ציוויים שהם והמצוות ולהשיגה, להבינה יוכל שהאדם בכדי אנושי ,íãàäìבשכל

אלא) עצמו, הציווי (לא היא בהם והמבוקש וזהוíãàäùהציווי÷íåéהכוונה מקיים.

הקב"ה, של חכמתו שהיא דהתורה, בתורה, בעיקר הוא למטה העליונים דירידת שהענין

למעלה גשמיים32מקומה ובדברים אנושי בשכל ונתלבשה למטה ניתנה שהתורה וזה ,

הענין כ"כ מודגש אין למטה המצוות בנתינת (משא"כ לתחתונים העליונים ירידת הו"ע

הוא (ציוויים) המצוות של ענינם אדרבה, שהרי למטה, העליונים יקייםíãàäùדירידת

לאחרי שגם כיון דבתורה, במצוות. בעיקר הוא לעליונים יעלו התחתונים וענין אותם).

היא למטה ההמשכהøáã'äשירדה בעיקר נרגש דהאדם התורה ועסק בלימוד גם לכן, ,

מ).)28 ע' (ריש פכ"ג
ֿ ב).)29 א קסא, (זח"ב עלמא וברא באורייתא אסתכל ע"ד
א))30 ב, (ושם בתחלתו (תו"א מהידוע דתורה.ובכ"מ.להעיר (65 ע' ח"ט בלקו"ש ובארוכה

מלמטלמ"ע. העלאה ומצוות מלמעלמ"ט המשכה היא
31(213 ע' ח"א תשמ"ח השיחות ספר 666..ראה ע' ח"ב
כו'".)32 כבודה ממקום ירדה "התורה ב) (ח, פ"ד תניא וראה
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של חכמתו שהיא שהתורה האדם,מלמעלה, של בשכלו ומתלבשת נמשכת הקב"ה

והענין האדם. דשכל והזיכוך הבירור בעיקרולא מודגש לעליונים יעלו שהתחתונים

הוא (ציוויים) המצוות שענין דכיון (כנ"ל),íãàäùבמצוות, המצוות את יקיים

הבריות את לצרף בכדי היא בזה הכחות33והכוונה ולהעלות ולזכך לברר בכדי ,

מקיימים שבהם שבעולם הדברים את וגם המצוה את שמקיים האדם של והאברים

למעלה. התחתונים עליית הוא המצוות ענין לאלקות, כלים ולעשותם המצוה את

Ù"ÚÂהוא תורה דמתן הגזירה בביטול הכוונה שעיקר ד) (סעיף לעיל שנתבאר מה

בנוגע והמחיצה הגזירה לביטול בנוגע הוא וכמו"כ למעלה, יעלו שהתחתונים

מלמטלמ"ע, העלי' הוא שהעיקר מתורתך) נפלאות ואביטה עיני (גל התורה לפנימיות

נשמתא מצד שהם כמו המצוות ענין גם נכלל מתורתך נפלאות דבאביטה לומר, צריך

המצוות. כוונת הם מתורתך דנפלאות השל"ה פירוש הצ"צ מביא ולכן דאורייתא.

מביא דתלמוד התורה, לימוד ע"י הוא כדבעי יהי' המצוות שקיום דבכדי הוא, והענין

מ המצוה34עשהלידי של (הגוף המצוה שמעשה דבכדי לומר, ויש הוא35. כדבעי יהי' (

דהמצוות (הנשמה המצוות שכוונת ובכדי דתורה), (הגוף דתורה גליא לימוד )35ע"י

דאורייתא). (נשמתא התורה פנימיות לימוד ע"י הוא כדבעי תהי'

ישÂ‰	‰ו) התורה) בפנימיות ומכש"כ דתורה, בנגלה (אפילו התורה שבלימוד כמו

במעשה אפילו המצוות, בקיום הוא כמו"כ קץ, אין עד מדריגות ריבוי

שידוע מה יובן ועפ"ז מדריגות. ריבוי בזה שיש המצוות, בכוונת ומכש"כ 36המצוות

נעשים המצוות ומכוונת התחתון בג"ע להנשמה לבושים נעשים המצוות שממעשה

עצמו, העליון בג"ע וכן עצמו, התחתון בג"ע גם הרי דלכאורה, העליון, בג"ע לבושים

מדריגות ריבוי בזה,37יש והביאור הלבושים. אותם יהיו המדריגות שבכל אפשר ואיך ,

כנ"ל. מדריגות ריבוי יש המצוות בכוונת וכן המצוות דבמעשה

‰	‰Â,מ"מ דאורייתא, לנשמתא בכלל ששייכת המצוה נשמת היא המצוה שכוונת הגם

הכללית הכוונה בנוגע הן דתורה. בנגלה גם הם המצוות דכוונת ענינים 38כו"כ

(אלא דתורה נגלה ע"פ גם היא זו דכוונה – ה' רצון לקיים בשוה) המצוות (שבכל דמצוות

נעלה באופן הוא ה' רצון לקיים דהאדם והרצון הכוונה התורה, פנימיות לימוד שע"י

רפמ"ד)33 וש"נ..ב"ר
ב)34 מ, א..קידושין יז, ב"ק
רפל"ח)35 תניא סע"ב.ראה רמט, (קה"ת.של"ה בתניא ומחז"ל פסוקים במפתח בהנסמן וראה

.11 הערה צ ע' תשמ"ה)
ב))36 (קנ, סכ"ט ג.אגה"ק נג, שמות ובכ"מ..תו"א
ד)37 לב, מקץ ב.ובכ"מ.תו"א בהנסמן איירוראה סה"מ 36.תו"מ הערה רכד ע'
תמוזראה)38 סה"מ כוונות,תו"מ שתי צ"ל המצוות שבקיום ,25 הערה שם ובהנסמן טו, ע'

פרטית. וכוונה כללית כוונה
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הפרטיות39יותר הכוונות וגם מצוות38), דכו"כ והכוונה הטעם הרי בפרט, מצוה שבכל

מפורש מצוות דכו"כ שהטעם [ועד הפשט דרך ע"פ גם דתורה, בנגלה גם נתפרש

דרך שע"פ דהמצוות והכוונה שהטעם אלא והדרוש, הרמז דרך ע"פ ומכש"כ בקרא],

בהטעם גם וכו' עומק מיתוסף ועי"ז יותר, הרבה נעלה הוא התורה) (פנימיות הסוד

עיני גל הבקשה דתורה, הנפלאות לראיית שבנוגע דכמו לומר, ויש נגלה. שע"פ

לנשמתא) ונשמתא (נשמתא דתורה הנפלאות שראיית היא מתורתך נפלאות ואביטה

(כנ"לêúøåúîתהי' דתורה מהלבוש וגם דתורה מהגוף דתורה, שבגליא אלה מענינים ,

[כוונות המצוות דכוונת שהנפלאות המצוות, לכוונת בנוגע הוא עד"ז ד), סעיף

ו –האריז"ל, מזה ויתרה הפשט, שע"ד הכוונות מתוך לראותם צריכים יותר] למעלה

דאורייתא, לבושא דוגמת [שהם למקרא חמש לבן המובנים הפשט ע"ד הכוונות מתוך

אותם]. לומדים תינוקות שגם דתורה, הסיפורים

מעניניםÛÈÒÂ‰ÏÂ,ז) ידעו נעלים הכי [שענינים זה ענין נוגע המצוות, דבכוונת

בזה היתרון כי בתורה. מאשר יותר עוד בפשטות] שהם כמו אלה

דהאדם הנפלאות ידיעת תהי' שעי"ז הוא שבפשטות מהענינים היא הנפלאות שידיעת

עני מצד (כנ"לðåגם הבריות את בהן לצרף הוא המצוות שענין וכיון ד), סעיף (כנ"ל

והזיכוך הבירור [דעיקר המצוה, את המקיים בהאדם וזיכוך בירור לפעול ה), סעיף

המצוות כוונת ע"י נעלה40הוא הוא והזיכוך הבירור יותר, נעלית היא שהכוונה וכל ,

מתוך תהי' המצוות דכוונת הנפלאות שידיעת יותר עוד נוגע המצוות בענין לכן, יותר],

התפלה מצות שרש במאמר הצ"צ שמביא מה לבאר יש ועפ"ז שבפשטות. 41הכוונות

מבאר התפלה מצות שרש במאמר דלכאורה, התינוק. זה לדעת מתפלל אני הלשון

ע"פ – יותר ועוד קבלה, ע"פ דתפלה] פרטיים ענינים כמה וגם [בכלל, התפלה ענין

לומר, ויש התינוק. זה לדעת מתפלל דאני הענין להביא זה במאמר מקום ומה חסידות,

ענין עם קשורות להיות צריכות נעלות הכי בדרגות דתפלה שהכוונות מרמז, שבזה

ענין שידיעת – התפלה ענין לכללות בנוגע הן התינוק, לדעת שהיא כמו התפלה

בנוגע והן מבין, שתינוק כמו התפלה מענין גם תהי' נעלות הכי בדרגות התפלה

נעלים הכי שהביאורים בתפלה, שאומרים וכו') בקשות (הפסוקים, הענינים לביאור

שתינוק כמו דתפלה המילות פירוש מתוך] תהי' שידיעתם [ועד בהתאם להיות צריכים

היא התפלה שענין כיון מ"מ, שבתורה, הענינים בכל הוא זה שענין והגם מבין.

וזיכוך בירור למעלה, מלמטה (ע"דäíãàהעלאה יותר נוגע זה ענין בתפלה לכן ,

מצות שרש במאמר ולכן, למצוות). בנוגע לעיל דאניäìôúäשנתבאר הענין מובא

התינוק. זה לדעת מתפלל

אא"כ)39 רצונו למלאות חבירו בשביל דבר עושה אדם שאין "כמו ב) (נג, פל"ט מתניא להעיר
והתעוררות זכרון בלי לבד רצונו למלאות באמת ית' לשמו לעשות אפשר אי כך ממנו, ירא או אוהבו
הל' מרמב"ם גם (כמובן התורה פנימיות לימוד היא ויראתו לאהבתו לבוא והדרך – ויראתו" אהבתו

ה"ב). פ"ב התורה יסודי
40(.53 ע' ה'תש"ב מסה"מ להעיר
א).)41 קיח, להצ"צ (בסהמ"צ פ"ח
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ואביטהÂ‰ÊÂח) עיני גל בעומר, דל"ג הענין מרומז שבהם הפסוקים דשני הקשר

הגזירה דוגמת הוא ליעקב לבן שבין הגל כי הזה, הגל ועד מתורתך נפלאות

שער בסידור ומבואר תורה. מתן קודם שהיתה להתחתונים העליונים בין והמחיצה

בעומר (שלמעלה42הל"ג העליון לבן שבין הגל ענינים. שני ליעקב, לבן שבין דבהגל ,

והגל ואצילות. מאצילות שלמעלה הא"ס עולמות שבין הפרסא והוא ליעקב, מיעקב)

בפסוק בעומר דל"ג והרמז לבי"ע. אצילות שבין הפרסא התחתון, ולבן יעקב שבין

והמחיצה הגל נתברר רשב"י שע"י הוא, וגם43זה ליעקב העליון לבן שבין המחיצה ,

גילוי יהי' העשי' בעולם ועד בבי"ע שגם היינו, התחתון. ללבן יעקב שבין המחיצה

השני דפסוק התוכן גם הוא זה וענין מאצילות. שלמעלה האוא"ס גילוי וגם האצילות

שבנגלה בענינים שגם מתורתך, נפלאות ואביטה עיני גל בעומר, ל"ג על שמרמז

(עשי' דתורה בהסיפורים דאורייתא, בלבושא וגם (בי"ע), בגילוי44דתורה יהי' ,(

דנשמתא נשמתא בחי' וגם (אצילות) דאורייתא נשמתא בחי' דתורה, הנפלאות

מאצילות). (למעלה

לומר,ÛÈÒÂ‰ÏÂ,ט) צריך הדיוק, בתכלית הם שבתורה הענינים שכל הידוע דע"פ

בענין [שמדבר הזה הגל עד שהפסוק לבןìâääöéçîäåדזה שבין

הוא שענינו בעומר ל"ג על מרמז שהסימןøåøéáליעקב] זה כי הוא, והמחיצה, הגל

גו' אלי תעבור לא אתה גו' אליך אעבור לא אני על שעשו4והעדות ולא גל, שעשו הי'

אני שיהי' מקום נתינת שיש באופן היא מלכתחילה המחיצה שעשיית לרמז הוא חומה,

øåáòàאלי תעבור ואתה העליונים45אליך בין המחיצה בעשיית שהכוונה והיינו, .

יהי' שאח"כ בכדי היא מלכתחילה שבתחלהøåáéçäוהתחתונים וזה ותחתונים. דעליונים

בתחתונים דדירה הכוונה כי הוא, להתחתונים, העליונים בין המחיצה להיות צריך הי'

ממנו למטה תחתון שאין בתחתון תהי' שהדירה התחתונים46היא התהוות היתה ולכן ,

שישנה אלא דהעליונים הגילוי בהם מאיר אין שבפועל רק דלא מחיצה, äöéçîע"י

ועדות סימן שהוא אליךàìשיהי'ביניהם אליàìåאעבור העבודה47תעבור שע"י בכדי ,

[שיש אלה דתחתונים גם החיבור יהי' עםäøéæâ48דישראל העליונים] עם יתחברו שלא

ואילך)42 ג ואילך.דש, א לז, ויצא תו"ח בארוכה ואילך..וראה רו) (ע' פק"ז ח"א תער"ב המשך
מב))43 (ע' פכ"ה הנ"ל תרל"ח לברך אדם חייב ארפא.המשך ואני מחצתי ענין ע"ד שזהו ושם,

לט לב, לע"ל..(האזינו שיהי' ד) פ"א, קה"ר וראה
בבריאה)44 הם ומשנה שתלמוד הלימוד), הנהגת (שער מפע"ח סע"א) (ה, ויקרא לקו"ת ראה

בעשי' הוא ומקרא ניתנו.וביצירה, שלא "דברים הם דתורה שהסיפורים ב), (ה, שם הענין ובהמשך
כלל" ושכל בחכמה למטה הוא.להתלבש בעשי'" ד"מקרא הענין שעיקר מובן, דתורהáíéøåôéñäומזה

שבכתב.
45(136 ע' ח"ה לקו"ש גם התנו.ראה ו"תעבור" "אעבור" שיהי' מקום נתינת שיש דזה ושם,

áåøéôù'גו תעבור לא – הגל בענין שלהם לפרקמטיא.ìäòøבהדיבור עובר אתה אבל שם: רש"י ובפי' ,
רפל"ו.)46 תניא
47(" ס"ד) לעיל (הובא המדרש יעלוæâùøובלשון לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר
לרומי".
הקודמת.)48 הערה ראה
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הגל בירר שרשב"י זה כי הזה, הגל עד בפסוק הוא בעומר דל"ג שהרמז וזהו העליונים.

עצמו דהצמצום הפנימי ענין נתגלה ידו שעל הוא בהצמצום49והמחיצה שהכוונה ,

הגילוי. בשביל היא הפנימי] ענינו [שהיא

Â‰ÊÂמהרמז למדין מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל בפסוק בעומר דל"ג שהרמז

ואביטה עיני דגל והעילוי החידוש עיקר כי הזה, הגל עד שבפסוק בעומר דל"ג

מפני רק (לא תהי' דתורה הנפלאות שראיית הוא מתורתך יהיוùåàìôðäúנפלאות

גל ע"י אלא) הנפלאותòéðéבגילוי, את האדם ויראה האדם עיני את יפקח שהקב"ה ,

לראות יוכל התחתון שהאדם ובכדי ד), סעיף (כנ"ל האדם של ענינו מצד דתורה

– הזה הגל בעד המרומז בעומר דל"ג הענין ע"י הוא ענינו, מצד דתורה הנפלאות

הגילוי. בשביל הוא שהצמצום דהצמצום, הפנימי ענינו גילוי

שנתגלתהÈ"ÚÂיו"ד) כמו ובפרט רשב"י, של תורתו התורה, פנימיות והפצת לימוד

שהשכל ועד והשגה, הבנה דיתפרנסון, באופן גילוי החסידות, בתורת

שלומד הענין עם חד נעשה הלומד עיני,50דהאדם גל בענין לעיל המבואר ע"ד [שהוא

פנימיות לגילוי זוכים עצמו], האדם של ענינו מצד היא דתורה הנפלאות שראיית

ענינו יהי' שזה אלא מלמעלה מצד על נוסף יהי' אז שהגילוי לע"ל, שיהי' התורה

הרמב"ם כמ"ש כו'51דהעולם, בלבד ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' 52ולא

והשלימה53שנאמר האמיתית בגאולה מכסים, לים כמים ה' את דיעה הארץ מלאה כי
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