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-כל עבודתנו בימים האלה שמראש

הכל בשביל , עצרת-השנה עד שמיני
המלכות דקֻדשה לבנותה פרצוף שלם 

כמבואר , אנפין-וליחדה עם זעיר
היינו שכל כוונתנו בימים ; בכוונות

להקים , האלה לבנות את התפלה
, כי עכשיו התפלה, אותה מנפילתה
, נפלה מאד, לכות דודשהיא בחינת מ

È�·Ï ˙ÀÏÀÊ ÌÀ̄Î : ל"כמאמר רבותינו ז
Ì„‡ אלו דברים העומדים ברומו של 

ומאי , אדם מזלזלין בהם-עולם ובני
  .˙ÏÙ‰? ניהו
וזה עיקר כל עבודתנו בימים  �
להקים את התפלה בחינת , הללו

  . מלכות ולבנותה בנין שלם
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� ÀÒ ˙‡ ˙ÏÙÂ�‰ „Â„ ˙Î...  

ÏÙÂ�‰ „Â„ ˙Î˙עיקר  ÀÒ היא בחינת 
כי . שנפלה בעוונותינו הרבים, התפלה

, עליו השלום, עיקר עסק דוד המלך
; ÏÙ˙ È�‡Â‰כמו שכתוב , היה תפלה

שהוא , ועל זה יסד כל ספר תהלים
שזה , בחינה שעשה מתורות תפלות

', תשובה'עין (עיקר שלמות התפלה 
  ).כג

ÀÏÀÊ ÌÀ̄Î˙ ת וכשהתפלה בבחינ �
Ì„‡ È�·Ï , שזה בחינת דברים

שהם בחינת , העומדים ברומו של עולם
, אלו התפלות שנעשין מהתורות

שנעשין מהם שעשועים גדולים מאד 
אדם מזלזלין -ולבסוף בני, לפניו יתברך

כן התפלה עכשיו בבחינת -בהן ועל
˙ÏÙ�‰ „Â„ ˙Î ÀÒ , ובֻסכות עוסקין

  .להקימה
קבע ושב צא מדירת : וזה בחינת �

ל על "שאמרו רבותינו ז, בדירת עראי
‡Í˙ÏÙ˙ ˘Ú˙ Ï ישיבת ֻסכה זה בחינת 

ÌÈ�Â�Á˙Â ÌÈÓÁ¯ ‡Ï‡ Ú·˜ , ואמרו
, זה שיודע לחדש בה דבר: ל"רבותינו ז

שזה זוכין דייקא שעושין מתורות 
שאז זוכין בודאי לחדש דבר , תפלות

וזה בחינת השבעה . בתפלתו בכל פעם
            .רועים שנכנסים לֻסכה

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-‰ È„ÚÂÓ  '-˙ÂÎÂÒ  ,"Ê(  
        

�  ‰·Â¯Ó ‰˙Ïˆ˘Î ‰¯˘Î ‰Î ÀÒ
 ‰˙ÓÁÓ...  

הֻסכה צריכה שתהיה צלתה מֻרבה 
כי חמה היא בחינת התורה , מחמתה

וֻסכה היא , וצל הוא בחינת התפלה
היינו מתורה , מעורבת מחמה וצל

, אבל הצל צריך שיהיה מֻרבה; ותפלה
כי העיקר הוא התפלה שמתפללין על 

ותפלה כזאת היא בחינת , קיום התורה
-על, בחינת קיום התורה ממש, מעשה

כי צריך שיהיו מעשיו , כן היא העיקר
שזה בחינת צלתה , מֻרבין מחכמתו

  . כנזכר לעיל, מֻרבה מחמתה
) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-‰ È„ÚÂÓ  '-˙ÂÎÂÒ  ,"Ë(  

        
�  ·ÏÂÏ‰ ÌÚ ˙ÂÙ˜‰...  

שעושין , ענין ההקפות עם הלולב
תורה ומתפללין אז -ספרבֻסכות סביב ה

, �˜·‰ ˙ÂÒ·· ‚·¯זה בחינת , הושענות
היינו שאנו ממשיכין התורה לתוך 

כי כל , לעשות מהתורה תפלה, התפלה
וכן , �˜·‰ ˙ÂÒ·· ‚·¯ענין של בחינת 

È‡· ÌÈ˘� Ú·˘ Â˜ÈÊÁ‰Â˘ מה שכתוב 
„Á‡הכל מרמז על זה הדרך ',  וכו

  .הקדוש לעשות מתורות תפלות
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מי שמתקרב להצדיק שעל ידי זה  ����
אזי הוא קשור , זוכה לאמונה שלמה

להשם יתברך בחבל דקֻדשה לעולמי עד 
אשר לא ינתק ולא יהרס , ולנצח נצחים

·ÌÎ˘Ó‡ Ì„‡ ÈÏ·Á לעולם בבחינת 
‰·‰‡‰ ˙Â˙Â·Ú· . ובודאי יזכה

  .לתשובה שלמה
כי כל זמן שמשתדלין ומחפשין  ����

אזי אפילו אם , לצדיקי אמתלהתקרב 
אינו , חס ושלום נופל למקום שנופל

כי הצדיק מחזק לבו . נחשב נפילה כלל
בהשם יתברך לבלי ליאש את עצמו 

ויבקש וידרש משם את השם , לעולם
כי גם משם יכולין לשוב אליו , יתברך

יתברך בכח וזכות הצדיק האמת 
ואזי אדרבא על ידי  .ועצותיו הקדושים

ידתו מעלה ניצוצות נפילתו ויר
, הקדושים ממקומות הרחוקים ביותר

ויהיה להשם יתברך נחת רוח גדול 
  .מזה
והוא ממש כמו שמשלשלין אחד  ����

על ידי חבל לעמקי מֻצלות ים ותהום 
לחפש שם אחר אוצרות , תחתיות

. יקרים ואבנים טובות ונפלאות מאד
וכל זמן שהוא מֻקשר בהחבל לא יהיה 

ן הוא ממש שכל כמו כ. נאבד לעולם
זמן שמקשרין עצמן לצדיקי אמת 
ומתגעגעים אחריהם ומחפשין אותן 

על , ורוצין לשתות בצמא את דבריהם
. ידי זה מקשרין עצמן לחבל דקֻדשה

יעלה , בכל מקום שירד לשם, ואזי
על ידי החבל , אותו הצדיק משם
ולא די שיעלה ; דקֻדשה שמֻקשר בו

אך גם הירידה והנפילה , אותו משם
כי על ידי זה יעלה , יהיה תכלית העליה

משם ניצוצות קדושות ויקרות הרבה 
מאלו המקומות והמדרגות שהיה 

  .ל"כנ, בהם
) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡- ˜È„ˆ - "Ë(  

        
        
        
ל "פעם אחת אמר רבנו ז    ☺☺☺☺

, Ê‰ ¯·„Î ‰È‰È „ÂÚ‰: ת"למוהרנ
ƒ̇  ‰˙‡˘ Ï˘ ‰¯Î¯Î· ÌÚÙ ÚÒ

ÌÈ·Â˘Á .ת מזה מאד"ונתפחד מוהרנ ,
, סיון כזה של מֻפרסםשלא יהיה לו נ

  .חס ושלום
ולא היתה לו , פעם אחת הלך    ☺☺☺☺

. והלך רגלי, סע על הציון הקדושעגלה ִל
באמצע הדרך נסע איזה נגיד עם 

. ת הולך רגלי"וראה שמוהרנ, כרכרה
וכן , כרכרהבקשו שישב אתו על ה

כי , ונתמלא מלא שמחה מזה. עשה
ולא , ל"ימו דברי רבנו זיכבר נתק

  .נסיון של מֻפרסםיתפחד עוד על 
)‰˙ÂËÓ˘ ,È'(  

  

  

  

כאשר פוגמים חלילה במצוות ) ‰(
היינו שמבטלים את המצוה , ֻסכה

לגמרי או שאין מקיימים אותה 
על ידי זה , כמבואר בֻשלחן ערוך

מאבדים שפע של אדם ונופלים לשפע 
היינו שעל ידי ביטול מצוות . של בהמה

ֻסכה אובדות מן האדם הידיעה 
ברך הוא המפרנס את ית' והאמונה שה

  .האדם

·ÏÒ¯·Ó  ÔÓÁ	  È·¯  Ï˘  
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כי כאשר האדם מאמין ומרגיש  ����

שפרנסתו היא בהשגחתו הפרטית של 
˘ÚÙ רק אז פרנסתו היא מ, יתברך' ה

Ì„‡ Ï˘.  
, אבל על ידי ביטול מצוות ֻסכה ����

, נאבדות ממנו אמונה זו והרגשה זו
, והוא נופל לדעות וסברות טבעיות

סות לחשוב שהיגיעות והטרחות מפרנ
˘Ï˘ ÚÙ אזי פרנסתו מֻכנה . את האדם

‰Ó‰· , כי בהמה מתפרנסת מיגיעות
הגם שפרנסת הבהמה היא גם . וטרחות

אבל מפני שאין , כן בהשגחתו הפרטית
לבהמה דעת להבין שפרנסתה היא 

מחמת זאת מֻכנה , בהשגחתו יתברך
  .˘Ó‰· Ï˘ ÚÙ‰פרנסתה 

וכן האדם שאינו יודע ואינו  ����
בהשגחתו מאמין שפרנסתו היא 

אזי פרנסתו היא גם , הפרטית יתברך
ועל ידי שפוגמים . ˘Ó‰· Ï˘ ÚÙ‰כן 

גורמים למיתת בהמות , במצוות ֻסכה
אבל על ידי קיום . וחיות טרם הזמן

נצולים מהפגמים , מצוות ֻסכה כראוי
  .הנזכרים למעלה

)Â( על ידי קיום מצוות ֻסכה כראוי ,
אפשר לעסוק בבנינים באופן שעסקי 

כי מבואר . א יזיקו לעוסקיהםהבנין ל
עיין (בדברי חכמינו זכרונם לברכה 

שהאנשים העוסקים , )סוטה יא
. הבנין מזיק להם חס ושלום, בבנינים

נצולים , אבל על ידי מצוות ֻסכה כראוי
  .מנזק הבנין

)Ê( על ידי קיום מצוות ֻסכה כראוי ,
מתקדשים בקֻדשת התורה בעת 

וצאת כי מבחינת ֻסכה י. הכניסה לֻסכה
  .כל התורה
) ˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ- ˙ÂÎÂÒ -‰  'Â 'Ê'(  

  
  

  

ובכן תזכנו על ידי מצוות ֻסכה     ����
לשמוח בשמחה גדולה , הקדושה

לסיים התורה , בשמחת תורה
נגיל . ולהתחילה בשמחה וחדוה גדולה

ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עוז 
  .ואורה
, ותהיה בעזרנו בכל שנה ושנה    ����

מות גדול כל לקיים מצוות ֻסכה בשל
עד אשר נזכה לקבל את התורה , כך

כי מֻסכה . משם מחדש בכל שנה ושנה

עד אשר על ידי ; יוצאת התורה
נזכה שיהיה נעשה , כניסתנו לֻסכה

שכל אחד , מאתנו בעצמנו תורה
, מישראל יהיה נעשה ממנו תורה

אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא 
על ידי מצוות , וֻימשך עלינו. ֻכלא חד

, קֻדשת חג השבועות, כה הקדושהֻס
קֻדשת קבלת , קֻדשת חודש סיון

 .התורה
צרכינו מֻרבים , רבונו של עולם    ����

מאד בלי שיעור ודעתנו קצרה לבאר 
רחם . ולפרש חלק אלף ורבבה מהם

ומלא משאלותינו , עלינו למען שמך
וזכנו לקיים מצוות . לטובה ברחמים

באופן שנזכה , ֻסכה בזמנה בשלמות
, שלא נגרם, שביקשנו מלפניךלכל מה 

מיתת בהמות וחיות בלא , חס ושלום
רק נהיה ניזונים ויונקים תמיד , זמנן

. משפע של אדם שנמשך מבחינת ֻסכה
ובצל , ותיפרס עלינו ֻסכת שלומך תמיד

  .כנפיך תסתירנו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ונזכה כל אחד ואחד הֻמכרח     ����

, שלא יזיק לו הבנין כלל, לעסוק בבנין
בכח קֻדשת , מרנו ותגן עלינורק תש

שנזכה , ֻסכה שעמך ישראל מקיימים
למען , לבנות הבית בחכמה אמתיית

ויהיה ביתנו בית שמגדלין . שמך לבד
שנזכה לדבר בביתנו , בו תורה ותפלה

כפי מה , הרבה דברי תורה ותפלה
ונזכה . שקבלנו מרבותינו הקדושים

להמשיך בתוך ביתנו שפע טובה וברכה 
, יים וכל טוב אמתי לנצחורחמים וח

  .בזה ובבא, בגשמיות וברוחניות
תשפיע לנו כל , וברחמיך הרבים    ����

ההוצאות וההצטרכות שצריכים לבנין 
ולא יגיע לנו שום , ביתנו בשפע גדול

. ולא שום חסר על ידי בנין ביתנו, עניות
, חס ושלום, ולא יטריד אותנו הבנין

ולא יבלבל אותנו כלל מעבודתך 
, זמין לנו לכל אחד ואחדות, באמת

ויהיו מֻסדרים , עצים המֻסגלים לביתו
בהבנין כפי הסדר הראוי להם מששת 

ותסבב כל הסבות . ימי בראשית
, באופן שיהיה הבנין רק לטובה, לטובה

לנו ולבנינו ולכל יוצאי , בכל האופנים
 .חלצינו

)‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ,'Ó˜"‰(  

  

  

, רצונך החזק ותשוקתך הגדולה    ����
והכל נרשם למעלה , פניך מאדטוב ל
 È·‡˙È‡„ ‡·Ë ‡˙ÂÚ¯ ˙ÈÏÂ„,  לטובה

  ).אין רצון טוב שנאבד(
על ידי הגרים שנעשין על ידי כח  ����

על ידי שהסטרא אחרא , הצדיק
כל , מוכרחת להחזיר כל הקדושה

גם עצמות , הדעת וכל הנפשות שבלעה
על ידי זה נתרבה ונתגדל כבודו , חיותה
Ï Â·‰ ' ˙ÂÁÙ˘Ó‰בבחינת , יתברך

‰Ï Â·‰ ÌÈÓÚ 'ÊÂÚÂ „Â·Î , ונעשה רעש
ופרסום שנתפרסם כבודו יתברך על ידי 

שנעשים על , על ידי בחינת גרים, הגרים
  .ידי כח הצדיק הבעל כח

כשהיו אלו הנפשות , כי בתחילה ����
בוודאי היו , נבלעים בין הסטרא אחרא

ועכשיו , יתברך' רחוקים מאד מה
כשהוציא אותם הבעל כח מהסטרא 

אזי הם מתקרבים אל הקדושה , ראאח
ונותספים אל הקיבוץ הקדוש של 

העוסקים בתפלה והתבודדות , הצדיק
שעל , ונעשים שכנים אליהם, בכוונה

, ידי זה מתרבים הבתים עד אין חקר
עד שעל ידי זה נכנסין ונתכנסין לתוך 
אלו הבתים כל שאר הנפשות הנדחים 

  .הרחוקים מאד מאד
)· ÏÁ‰ È·‡ ¯ÙÒÓ'-ÎÓ Ù˜ ·˙"‡(  

  
  

  

 בלילה קודם הברית מילה של בנו ����
אז ישב , זכרונו לברכה, שלמה אפרים

ודבר עמנו הרבה מענין , עמנו הרבה
ושמענו ; גֻדלתו ואמתת הפלגת מעלתו

  .אז כמה דברים
שקשה להכניס בלב ,  ואמר אז����

כי , ואי אפשר לדבר מזה, ענין גֻדלתו
  .גם אחרים אומרים כך לשונות כאלו

אומר , מה שהפה יכול לדבר וכל ����
ÌÂÙÎ „Á ÏÎ אבל רק , כן כך-השני גם

‰·Ï· ¯Ú˘Ó„ ‰Óיכול להבין קצת  ,
  .והבן, היכן נֻקדות האמת לאמתו

)¯‰ÂÓ ÈÈÁ"Ô ,Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ„‚ ,Ò¯"‡(  
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