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חיים  מים א תרומה באר 

תרומה 

הקדמה 
מה במאמר  ידוע הניצוצות. העלאת עבודת והיא  ה' בעבודת ידוע ענין רבינו  מבאר זה

רפ"ח  יש  כי המים, פני על  מרחפת אלוקים ורוח הפסוק  על  ז "ל  האר"י שכתב

קדושה ית')ניצוצות אלקותו  חיות ישראל (שהם  בני עם ואנו  התחתונים, בעולמות שמשוקעים

נפש  מסירות ידי על  וביותר שלנו , טובים ומעשים התפילות ידי על  תמיד  להעלותם צריכין

לשרשם  – לנפשותינו  ששייכים הקדושה הניצוות כל  את בזה שמעלים יתברך להשם

בקדושה.

רבינו ונוראים שכתב לך )הדברים לך  כשמעלים (פרשת למעלה הנעשה השמחה בגודל 

יחידו בן במאד  לאדם החביב בן דמיון "והוא  וז "ל , לשרשם הקדושים ניצוצות

אצל  זה בא  ולימים זכרו . נודע ולא  שמו שנשכח עד  רבים ימים שם והיה לשביה שנלקח

אנושי  בשכל  הישוער או  יסופר כי היאומן ונכבדות. רבות במתנות רב בעשירות ואמו  אביו 

והאם  האב בין אז  אשר העמוסה והחדוה והשעשועים השמחה ורוב הנפלא  התענוג  גודל 

ודאי  זה את זה לנשק  שמתחילין ביאתו  ובשעת וערך, שיעור בלתי הוא  ודאי הלז  ובניהם

הנפש  בכלות לאחדים והיו  ברוחא  רוחא  באתדבקות עצום בדיבוק  בחבירו  א ' כל  מתדבקין

כשעולה  ושכינתא  קוב"ה תענוג  פעמים רבבות ורבי אלפים אלפי אלף ביותר כן ממש .

למעלה  למעלה הוא  ועולה הקליפות, עמקי לתוך  שנפלו  הקדושה מנצוצי הנה"ק  אליהם

יחוד  ונעשה ומסבירות, צהובות שוחקות בפנים בשמחה שבשמים אביו  פני לראות וזוכה

ואור  שמחה ונעשה ותכלית, קץ לאין עמוסה בחדוה ברוחא  רוחא  באתדבקות נפלא  וזיווג 

שיעור". בלתי עד  העולמות בכל  גדול 
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הקדושים,וידוע  ניצוצות להעלות שהם ישראל  בני שגלו  גלויות הד ' כל  טעם גם שזה עוד 

רבינו  שמבאר בראשית)וכמו  ניצוצות (פ' שם שיש  למקומות הולכים שכשישראל 

ישראל  בני בנפשות מתדבקים הקדושים  שהניצוצות וניעור, מינו  את  מין מצא  אזי הקדושים

בעניני  שמשתמשים ידי על  ובפרט לשרשם. עולים הם זה ידי ועל  הקדושה משורש  שהם

ושתיה. באכילה ובפרט וביראה בקדושה העולם

האכילה,ובעיקר  שבעבודת הניצוצות העלאת אודות הוא  זה בקונטרס  המוסבר הענין

בהיכל  אשר הטהור בשולחן בפרשייתנו  קודש  מקראי בפסוקי מבואר הענין אשר

עבודות. לכל  שורש  שהוא  המקדש , בית

א' פרק
עליו  מכפר  אדם של  שולחנו

שלחנוועשית  על  רומז הכל  ותכונותיו  השלחן  מעשה  וגו ' שלחן 

אשר  השלחן  בזה  שיהיה  באופן  מאכלו  בעת  אדם של 

חז"ל  כמאמר המזבח. כמו  עליו  יכפר ושלחנו  ה ' צ"ז לפני (מנחות

קיים ע"א) המקדש  שבית  בזמן  תרוייהו  דאמרי ור"א  יוחנן  רבי

נודע  הן  כי עליו . מכפר אדם של  שלחנו  ועכשיו  וכו ' מכפר מזבח

בכדי  הוא  האדם אכילת  עיקר אשר פעמים המה  בארנוהו  וכבר

צומח  דומם בחי' מכל  הקדושה  ניצוצי בירורי כל  מתוכם לברר

באמת  תאותו  והכנעת  שבירת  ע "י למעלה  למעלה  להעלותם חי

הלא  כי שמה . אשר הגשמיות  תאוה  בחי' כל  בלבבו  שימאס  במה 

הארץ  על  אשר לאדם נאה  ואין  המה . בהמה  מעשה  התאוה  בחי' כל 

הנוגעים  בדברים קונו  בעבודת  קצת  להכיר ושכל  ומוח בחיות  שהוא 

באשר  לאכול  אחד באבוס  וחמור הוא  יהיה  ואיך  עולם. של  ברומו 

זאת . נחשב זר כמו  הלא  ובטנו  תאותו  למלאות  אוכלת  בהמתו 

שהוא  שבתאות  המובחר הלא  הגשמיות  דברי מאוסים במה  ובל "ז

ז"ל  חכמינו אמרו  כבר הנה  המשגל  ע"א)תאות  קנ"ב אשה (שבת תנא 

עצמו ובהמאכל  וגו '. רצין  והכל  דם מלא  ופיה  צואה  מלא  חמת 

מאתו . צאתו  בעת  אוכלו  אחרי מהמאכל  נעשה  מה  האדם יבין 

הכתוב אמר ה"ח )ובאמת  צואה (ישעיה קיא  מלאו  שולחנות  כל  הי

צואה  קיא  באמת  הרי בבהמה  לתאוותו  אוכלו  אם כי מקום. בלי
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אם  ואך  המאכלים. שבכל  התאווה  הגשמיות  בחי' שהוא  אוכל 

בלבו נמאס  שיהיה  הבהמה . מן  האדם מותר להיות  לב נותן  האדם

את  ורק האפשר. כל  בהן  ממעט  יהיה  וע "כ הגשמיות . תאות  כל 

לאכ  יאהב כל זה  מהם להעלות  בכדי ית ' לשמו  שד שכפאו  כמי ול 

בעת  האדם אל  התדבקם ע "י שמה  נתפזרו  אשר הקודש  חיות  בחי'

ותורה  בתפלה  אח"כ בוראו  עבודת  עמהם יעבוד והוא  אכילתו 

איך  התורה  ברזי ולהבין  לידע  ה ' שזיכהו  מי אז המצות . ומעשה 

ואז  המאכל . ע "י ושכינתא  קוב"ה  ויחודי וזיווגים השמות  ליחד

ונעשים  למ "ן  למעלה  ועולין  הבירורים במאכלו  מתברר תיכף 

ממשיכים  המ "ן  בהעלאת  הללו  הבירורים וע "י לשכינה . קשוטים

לכל  ושלום וחיים ורחמים וברכה  קודש  שפע  בחי' כל  משם

במ "א . בזה  הארכנו וכאשר כידוע  העולמות 

ותכונותיו ,וע ׂשית השלחן מעשה וגו ', וא ּמ ה ׁשלחן ארכּ וֹ  א ּמ תים  ׁש ּט ים  עצי §¨¦¨ª§¨£¥¦¦©¨©¦¨§§©¨

קמת וֹ , וחצי וא ּמ ה  כג )רחבּ וֹ  כה אדם ,(שמות של שלחנו  על רומז  הכל ¨§§©¨¨¥¦¨

ה', לפני  א ׁשר  הּׁשלחן בזה שיהיה באופן מאכלו  כב)בעת מא ושלחנו,(יחזקאל ¤©ª§¨£¤¦§¥
חז "ל כמאמר  המזבח. כמו  עליו  ע"א)יכפר  צ"ז אלעזר (מנחות ורבי  יוחנן רבי 

שלחנו ועכשיו  וכו ' מכפר  מזבח קיים המקדש  שבית בזמן תרוייהו  דאמרי 
עליו . מכפר  אדם של

בכדי כי הוא  האדם אכילת עיקר  אשר  פעמים כמה בארנוהו  וכבר  נודע הן
מתוכם  את לברר  שאוכל, המאכלים  כל הקדושה מתוך ניצוצי  בירורי  כל

בהעלם , ית ' אלקותו חיות  הם  אשר במאכלים  אשר והכוח הטעם  כלומר החיות  הם 

דומם  בחי ' כגון מכל דומם  בבחינת  הם  אלא  הארץ  על צומחים  שאינם  מאכלים 

ומלח  וירקות ,צומח ,א מים  למעלהבשר חי פירות  למעלה לשורשלהעלותם

והערות1 2הוספות

וזלה"ק:א. מדבר  חי צומח  מדומם ניצוצין העלאת סוד שביאר  פ"ב) (ש"נ חיים עץ ראה

אותם, המקיים דדומם ונפש גוף הדומם  וזה דומם, וכולן ארמ "ע חלקים ד' לה יש הארץ והנה

גוף  הוא ממנו ולמעלה הצומחת, נפש ובתוכו מד' כלול הצומח  גוף הוא מזה למעלה ויותר 

כי  נמצא התחתון, בו כלול בעליון כי ובודאי  בהמית, נפש ובתוכו מארמ "ע כלול הבע"ח 

עצמו  בחי' עליו ונוסף הדומם, של ונפש גוף חלק בו יש והצומח  הדומם ונפש גוף הוא הדומם

ואח "כ  צומח  נעשה והדומם מהדומם גדול הצומח  ולכן הצומחת, ונפש הצומח  גוף שהוא

הדומם  גוף לכן הבהמיות, ונפש גוף עליהם ונוסף וצומח  מדומם ונפש גוף בהם יש הב"ח 
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העליונות , הספירות  שהם  באמת הניצוצות  תאותו  והכנעת שבירת ידי  על
אמיתיות  על המסתיר הלבוש  חלק  היא  הקדושה  ניצוצות  על המסתרת  הקליפה 

המאכל, של לחיצוניותו האדם  את  המושך והוא  שבו, הקדושה  וחיות  המאכל

בעל  לאדם  להיות  שראוי כמו המאכל את  שבורא  למי האדם  ישתוקק  שלא  דהיינו

עצמו  המאכל לחיצוניות  רק  היא ב שכל, הקליפה  שבירת  ולכן בלבבו, שימאס במה

והערות1 2הוספות

עליהן  ונוסף ונפש גוף ב"ח  ובחי' וצומח , דומם בו יש האדם כן וכמו מהם ניזונין והצומח 

והמדברת, הבהמית נפש מבחי' הוא האדם מציאת עיקר  כי נמצא מכולן נכללת המדברת נפש

חוצבה  באדם יש אשר  הבהמית ונפש כנודע, אליהן טפלים והדומם הצומח  כי בע"ה כמ "ש

והמובחר הפנימית שהוא אלא ודגים, ועופות חיות שהם וב"ח  הבהמית נפש שנחצבה ממקום

הבהמית  נפש בו ונוסף מתחבר  ואוכל נזון וכשהאדם מדברת, היא ולכן הבהמית שבנפש

ומתגדל, מעולה יותר  שהוא שבו הדומם נפש עם ומצטרף ומלח , מים כגון הדומם ממאכלי

ואח "כ  ובמלח  במים מותר  מהמזון הנודר  לכן מזון עדיין אינו דומם בחי' עדיין להיות אך

מעולה  שהוא שבאדם הצומחת נפש עם מתחבר  בו אשר  הצומחת הנפש אותו הצומח  באוכלו

הפסולת  יוצא הב"ח  כשאוכל וכן לחוץ מותרות בסוד יוצא הצומח  גוף אך ומתגדלת. יותר 

– [הגהה כו'. יותר  מעולה שהוא שבאדם בהמית נפש עם מתחבר  שם אשר  הבהמית ונפש

דומם, שהוא כן איתא הליקוטים בספר  דומם: הוא מלח  כי הרח "ו שכתב מה על צמח 

דומם  בין שהוא כתב ובכוונות חיים שהם מהמים נעשה כי צומח  שהוא איתא ובדרושים

במלח  מיירי ובדרושים באשכנז כמו בהרים הנמצא במלח  איירי בליקוטים כי ונראה וצומח 

במים  ומבשלין מלוח  העפר  מן שיש וצומח , דומם בין שהוא ג ' מלח  יש ועוד ממים, הנעשה

ובמ "א]: ת"ו בצפת נעשה וזה ולבן נקי שנשאר  עד המים מבשלין ואח "כ

אינו ב. הזה עולם הבלי בגשמיות שמואס הנלבב איש וע"כ הפרשה: בהמשך רבינו שכותב כמו

מעלה  הוא ובזה זולת. לא וחיותו שפעו אורו יתברך כוחו אם כי הארץ מצבא דבר  בשום רואה

אמיתי  בדיבוק בו מתדבק שהוא לומד, ממנו אוכל שאינו אף שורשו למקום ודבר  דבר  כל

והכל  מה. דבר  על ממנו נהנה בהיות לשורשו להעלותו קנה בעלמא בראיה אם כי עמו ועולה

ונתת  בו.... אשר  ב"ה עולמים מצור  א-להות בחיות ובוחר  שבו הגשמיות בתאוה שמואס לפי

פנים  שמו נקרא למה כמאז"ל פנימה שם על נקרא הפנים כי תמיד. לפני פנים לחם השלחן על

הפנים  לחם נקרא הוא כאמור  ה ' לפני אוכל שהאדם הלחם זה  וכן וכר  שבפנים מה שמגלה

בכדי  שמה אשר  השכינה ואברי הקדוש החיות הוא שבפנים מה לשם אם כי אוכלו שאינו

כלומר פנים, לחם אם כי השלחן אל תתן לא וע"כ השכינה. קישוטי בהם לעשות להעלותן

התאווה  דגשמיות והחיצונית שבפנים. מה אם כי יותר  בו תראה שלא הפנים רק לו שאין לחם

(פ"ג  זללה"ה ברמב"ם כמבואר  תמיד לפני תהיה ואז לאמיתו באמת ותמאס תכניע  שבו

רל"א). סימן א"ח  ובש"ע ב', הלכה דיעות מהלכות



חיים  מים ה תרומה באר 

שמה  אשר  הגשמיות תאוה בחי ' בבחינת כל הוא  הרי בתאוה  אוכל אם  משא "כ

ר"ל. משרשם  ומרחקם  הקדושים  הניצוצות  את  יותר עוד ומגשם  שמוריד  ג רציחה 

בזה , למאוס  באמת  שראוי האמת  ודרך שכל פי על טעם  רבינו כל ומבאר הלא  כי 
המה  בהמה  מעשה התאוה הולכת בחינות שבהמה  הוא  לבהמה  אדם  בין החילוק 

התאוה  ולכן שכלו, אחר שהולך כאדם  ולא  בחיצוניות  לעינים  טוב  הנראה  אחרי

הבהמה , ממעשה  הארץ היא  על אשר  לאדם נאה הארציות ואין עניני מעל מרומם 

בעב  קצת להכיר  ושכל ומוח בחי ּות ברומושהוא  הנוגעים בדברים קונו  ודת
עולם והתבוננות ,של עבודה  ידי על אלקות  עניני להשיג  יכול יהיה האדם  ואיך

ובטנו תאותו  למלאות אוכלת בהמתו  באשר  לאכול אחד באבוס וחמור  הוא 
זאת  נחשב  זר  כמו  השכל.הלא  מצד מאוס  עצמו המעשה 

שבתאות ובלא  המובחר  הלא  הגשמיות, דברי  מאוסים כמה תאות זה שהוא 
ז "ל חכמינו  אמרו  כבר  הנה ע"א)המשגל, קנ"ב חמת (שבת אשה תנא 

עב מעור גדול ופיה ד שק  צואה וגו '.מלא  רצין והכל דם שחכמינו מלא  הרי

שהגוף לנו והרי לה , מתאוה  שהגוף  הגם  זו תאווה  מאוסה  כמה  עד ביארו ז"ל

דברי  מאוסים  כמה  עד נבין וממילא  מאוד, מאוס  שהוא  לדבר גם  בטבעו מתאוה 

הגוף . וטבעיות  הגשמיות 

הפחיתות ,עצמוובהמאכל  גודל להבין ניתן עצמו המאכל בתאות  יבין גם 
מאתו . צאתו  בעת אוכלו  אחרי  מהמאכל נעשה מה האדם
בלבוש מלובש  שהוא  ואלא  מאין יש  אינו אח"כ מהמאכל שנעשה  מה  ובוודאי

לעינים , תאוה  ליראות  נאה  הכתוב ומראה  אמר  ח )ובאמת כ"ח , (ישעיה

והערות1 2הוספות

ערב ג . שהוא כמו הגשמיות רק לפניו רואה שאינו מי "אבל תשא כי פרשת חיים מים  באר  ראה

הקדוש  הניצוץ ויותר  יותר  עוד מוריד הרי ח "ו אז אלהינו ה' בנסתרות לראות לו אור  ולא לחיך

וניצוץ  היא. בדמו בשר  כל נפש  כי הוא. דמים ושופך התאות שורש שהמה הקליפות לעמקי

ראה  נאמר  זה ועל בראשו. דמו הרי בקליפות להעמיקו ארצה שופכו כשהוא שם אשר  נפשו

המונח  אחד בדבר  כי בחיים. ובחרת וגומר  המות את הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי

כי  בחיים ותקרב תבחר  ואתה ורע, ומות וטוב חיים הללו בחי' שתי בו יש בו ועוסק לפניו

בסוד  מתים נקראים והגשמיות והקליפות עולם של ברומו הוא שחי חי, נקרא הקדוש ניצוץ

עמם  ולהדבק הקדושים הניצוצות המה בחיים לעלות תבחר  בחיים וע"כ תבירא. מנא מ "ת

ב"ה". החיים במחיה

אבטא.ד. ד"ה ל"ד: זרה בעבודה רש"י



חיים  מים תרומה באר  ו

מקֹום, ּבלי  צאה קיא  מלא ּו נחשבּכל-ׁשלחנ ֹות שאוכל בשעה  כבר שבאמת  ¨ª§¨¨§¦¨§¦¨
כצואה , אוכל,האוכל צואה  קיא  באמת הרי  בבהמה לתאוותו  אוכלו  אם כי 

המאכלים  שבכל התאווה הגשמיות בחי ' שאינו שהוא  שבאדם  התאוה  חלק 

שנדמה  הגשמי, לחלק  אלא  שבמאכל הרוחני לחלק  אינו אוכל, שהוא  במה  מתבונן

שהם  והמראה  הטעם  רק  באמת  אבל טוב , הוא  עצמו המאכל שחומר בעיניו

לגמרי, רוחניים  והם  שבו, הטוב  החלק  הם  שבו, הקדושה  ניצוצות  שהם  רוחניים ,

אין  ולכן רוחניים , שהם  ובהרגשותיו האדם  בנפש  הוא  והמראה  הטעם  שהרגשת 

לחלק להשתוקק  מתבונן אינו כשאדם  אבל כלל, מששות  והמראה  והריח בטעם 

נמצא  הניצוצות , נפלו שמשם  העליון שורשו על שמורה  שבמאכל הרוחני

שבו  הרוחני חלק  ממנו כשנפרד צואה  אח"כ שנעשה  חומר לאותו הוא  שמשתוקק 

הנפש ואת  הגוף  את  .ה המחזק 

בלבוואך  נמאס שיהיה הבהמה. מן האדם מותר  להיות לב  נותן האדם אם
הגשמיות  תאות בהמה ,כל מעשה  כל שהם  בהן ממעט יהיה כן ועל

חיותו,האפשר  מפאת  לעשותו מוכרח הוא  אם  גם  האדם , על המאוס  דבר שהרי

האפשרי, ככל בו ממעט הוא  לאכול אזי יאהב  זה את שד ורק שכפאו  כמי 
להיות  האכילה  צריכה  אזי התענוג , להרגשת  ולא  ית ' לשמו רק  שאוכל באופן

אז  כי עליו השם ,חביבה  עבודות  כשאר הקודש  עבודת  ית'היא  להתגלות לשמו 

בעליונים , כח ולהוסיף  ית ' מהםמלכותו להעלות בחינות מהמאכלים בכדי  כל ,
הקודש  הקדושה חיות ניצוצות  שמה חיות  נתפזרו  עד אשר  משרשם  ונתרחקו

היא  והעלאתם  בעליונים , שורשו במאכל ניכר בעת שאין האדם אל התדבקם ע"י 
ומעשה  ותורה בתפלה אח"כ בוראו  עבודת עמהם יעבוד  והוא  אכילתו ,

המצות.

התורה או ברזי  ולהבין לידע ה' שזיכהו  השמות מי  ליחד יחוד איך סוד

להאור  להתקשר עבודה  אלא  בעלמא  מחשבה  שאינו בסה "ק  מבואר השמות 

ושכינתיה , קוב "ה  וליחד שם  לכל ושכינתא המיוחד קוב "ה ויחודי  ליחד וזיווגים

במעשיו  שנתגלה  כפי שכינתא  עם  – אלינו מהתגלות  למעלה  שהוא  כפי אלקותו

והערות1 2הוספות

עוה"ז ה. חפצי בכל והמיאוס התאוה השבירת הוא העיקר  ואך תשא כי פרשת חיים מים באר  ראה

צואה  מלא חמת אשה בתאות ע"א) קנ"ב (שבת כמחז"ל מיאוסם מצד להם יחשוק שלא באמת

מאתו. בצאתו אכלו אחרי ממזונו נעשה יהיה מה בפיו בהיותו לזכור  מאכל בתאות וכמו וכו',

האמ  הוא כן שם כי ואין לחוץ שנדחין המותרות מן והוא צואה אלא אינו שבו שהגשמיות ת

כידוע. להעלותו שצריך הקדוש ניצוץ אם כי
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התחתונים , תיכף בברואים  ואז  המאכל. ידי  האכילה על במאכלובשעת  מתברר 
ההיא ,הבירורים  האכילה  בכח ה ' את  כשעובד כך אחר רק  למעלה ולא  ועולין

לשכינה. קשוטים ונעשים כפי למ"ן ית ' וחיותו קדושתו היא  הקדושה  השכינה 

כל  את  המחיה  המלכות  מידת  והיא  עבודתם  כפי לתחתונים  ונשפע  שנתגלה 

כח  מוסיף  הוא  להקב "ה  ומשתוקק  הזה  בעולם  ה ' את  עובד שאדם  וכפי הנבראים ,

הקדושה  לשכינה  הקב "ה  שישפיע  נוקבין, מין בבחינת  הקדושה , להשכינה  כביכול

לשכינה  קישוטים  בבחינת  וזה  אלקותו, התגלות  שפע  עוד ישראל כנסת  שהיא 

את  שיעלו וכדי הבירורים  לברר כדי התחתונים  העולמות  לחיות  למטה  שיורדת 

אביהם  אל אובדים  בנים  להשיב  ית "ש  רצונו שזה  הקדושים , .ו הניצוצות 

והערות1 2הוספות

עם ו. לגלות ירדה הקדושה השכינה שגם נודע הנה "כי תשא כי פרשת חיים מים באר  ראה

גלות  וענין עמהם. שכינה גלתה ישראל שגלו בכ"מ  כ"ט .) (מגילה חז"ל וכמאמר  ישראל

שם  העשוקים הנשמות את להוציא בכדי הקליפות לעמקי שירדה זה עבור  ג "כ הוא השכינה

יחסו  בך תהמי ומה תשתוחחי מה שבת בקבלת אומרים שע"כ הקדושה, אל ולהעלותם לבררם

יחסו  שבך ולהנאתך, לטובתך הוא שלך הירידה הנה כי כלומר  תלה, על עיר  ונבנתה עמי עניי

יתעלו  ידך שעל שמה העשוקים ונשמות הקדושה ניצוצי האביונים העניים הם עמי, עניי

ותכונן  תבנה הניצוצין כל בירורי אחרי כי תלה. על העיר  ונבנתה ואז הקליפות מעמקי ויתבררו

החכמה. בספרי וכמ "ש כנודע ירושלים

שופרא  הקדושה השכינה סוד בעפרא דבלי שופרא האי על לבו על יתן כשאדם וע"כ

ידי  על אם כי אינו שלה הבירור  בחי' ואמנם עפר . לישיני אמונתה לקיים  שירדה דשכינתא.

היא  אבל בכוחה, הקדושה להעלות עי"ז היא תוכל ואז ה'. לשם הרצויה הכוונה בכח  האדם,

רק  לתקן, מוכרח  הוא שקלקל ומי האדם, חטא עבור  נעשה שזה לצד תבררם לא בעצמה

בפשעכם  אשר  הקדושה השכינה בכח  לא אם הניצוצות להעלות בעצמו יכול היה לא שהאדם

אל  זאת האדם כשיתן וע"כ האדם, כוונת ע"י המבררת היא להיות זה בשביל אמכם, שלחה

לכוין  שלא יוכל אשר  ככל לעשות יראה ממש נפשו במסירת וכוונתו כוחו בכל ודאי לבו.

לעמקי  כביכול השכינה ירדה זה שבשביל הניצוצות, העלאת על רק בעולם דבר  לשום

להוריד  תאותו למלאות שלא יאחזנו ורעדה שחיל ומכ"ש משם, להעלותם האלה הקליפות

תחתית  לבור  יותר  עוד לירד הקדושה השכינה תוכרח  זה שבשביל ויותר , יותר  עוד הניצוץ

מזה. גדול עון לך ואין הניצוץ בשביל



חיים  מים תרומה באר  ח 

חזי  להקב "ה  הק ' השכינה  אומרת  אזי בירורים  מבררים  שכשישראל בזוה "ק  ומובא 

זמן  מזה  מהם  שנאבד בנה  את  לבעלה  המביאה  כאשה  לקמך, אתינא  ברך במאי

מנת  על בקליפות  ונאבדו שנתעלמו הקדושה  חלקי הם  הקדושה  ניצוצות  כי רב ,

האובד  כבן יתברך להשם  רוח  נחת  ונגרום  בקדושה  לשרשם  נעלם  ישראל בני שאנו

אביו  אל .ז השב 

והערות1 2הוספות

גנוז ז. הנה ח "ו הרע אל נמשך אשר  מדות בכל אשר  תדע כי לך לך פרשת חיים מים באר  ראה

הגדול  מים כטפת הקב"ה שנטף מת ההוא הדבר  המחיה הקדושה ניצוץ בה וצפון וטמון

בכדי  אליו. להתאות לשם האדם לב יומשך להיות הרע בחי' אל האמתים הטובות ממדות

לעבוד  משם הנה"ק בחי' ונוטל חוטף זאת ומבין המשכיל ואדם בעולם ועונש שבר  להיות

עולמית, תקומה עוד לו יהיה ולא דתהו"ר  לעומקא ויורד ונשבר  נופל והרע אלהיו ה' את עמו

הניצוץ  זה מזולל. יקר  תוציא אם ממש וזה וגו' ויקיאנו בלע חיל כ') (איוב הכתוב מאמר  בבחי'

ה' עמו ועובד משם המוציאו והאדם עולם אלהי ה' ברצון לקליפה נפל אשר  ה' בעיני היקר 

ותענוג  ונחת וחדוה שמחה אז שבשמים. אביו הקב"ה ממ "ה מלכו פני לראות הניצוץ בא ואז

דמיון  והוא וערך. שיעור  אין עד קץ לאין עמוסה שמחה הזה הניצוץ ולפני הקב"ה לפני עצום

ולא  שמו שנשכח  עד רבים  ימים שם והיה לשביה שנלקח  יחידו בן במאד לאדם החביב בן

כי  היאומן ונכבדות. רבות במתנות רב בעשירות ואמו אביו אצל זה בא ולימים זכרו. נודע

והחדוה  והשעשועים השמחה ורוב הנפלא התענוג  גודל אנושי בשכל הישוער  או יסופר 

ביאתו  ובשעת וערך, שיעור  בלתי הוא ודאי הלז ובניהם והאם, האב בין אז אשר  העמוסה

רוחא  באתדבקות עצום בדיבוק בחבירו א' כל מתדבקין ודאי זה את זה לנשק שמתחילין

תענוג  פעמים רבבות ורבי אלפים אלפי אלף ביותר  כן ממש. הנפש בכלות לאחדים והיו ברוחא

ועולה  הקליפות עמקי  לתוך שנפלו הקדושה מנצוצי הנה"ק אליהם כשעולה ושכינתא קוב"ה

צהובות  שוחקות בפנים  בשמחה  שבשמים  אביו פני לראות וזוכה למעלה למעלה הוא

ותכלית  קץ לאין עמוסה בחדוה ברוחא רוחא באתדבקות  נפלא וזיווג  יחוד ונעשה ומסבירות

עת  ח ') (קהלת הכתוב מסוד ונודע שיעור . בלתי עד העולמות בכל גדול ואור  שמחה ונעשה

פרשים  גם רכב גם עמו, עולה הקליפה מן יוצא הנה"ק שכאשר  לו לרע באדם האדם שלט  אשר 

הקליפה  ואז ההיא הקליפה בתוך המונחים הקדושה ניצוצי שאר  אתו שמוציא למאוד הרבה

ובזה  ז"ל, האר "י מדברי כנודע נמלטנו, ואנחנו נשבר  והפח  העולם, מן ובטל ועבר  מת נשארת

טימא  ביה דלית מרגניתא בידו, העלה אדוניו טוב שכל מה ושכינתא קוב"ה שמחת תרבה

והחדוה  השמחה מרוב כי תהיה. כפי מזולל יקר  תוציא אם ודאי וע"כ רב, ברכוש לנגדם לבוא

הגזירות  כל ונשברין מתבטלין ממילא העולמות וכל ושכינתא ב"ה בקודשא כביכול שנתרבה

ומשפיע  ונחת והשלום החיים ברכת בברכתו ישראל עמו מברך אדרבה טובים, לא ענינים וכל

אז. לפניו אשר  והשמחה החדוה לגודל הכל ותענוג  ונחת והצלחה ושמחה ברכה לעולמו
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קודש וע "י שפע בחי ' כל משם ממשיכים המ"ן בהעלאת הללו  הבירורים
הארכנו וכאשר  כידוע העולמות לכל ושלום וחיים ורחמים וברכה

במ"א  המלכות בזה מידת  שהיא  ההשפעות , כל שורש  היא  שהשכינה  לעיל וכאמור

בתחתונים . וחיותו ושפעו שכינתו משרה  שהקב "ה 

שאוכל  ידי על היא  הניצוצות  בירור שעיקר שכתב  נח בפרשת  רבינו דברי עוד ועיין

מתבררים  זה  ידי על שגם  מדבריו ומשמע  ה ' לפני כיושב  והכנעה  ואימה  ביראה 

האכילה . בשעת  כבר הניצוצות 

בחיות  לשמו, רק  יהיו גשמיות  תאות  בחי' שכל א -להינו, בא  להורותם  והכל וז"ל

דבר. מכל הקדושה  נצוצי לברר ולראות  בחומריות  ולא  השכל וגדלות  הנשמה 

חמדה  עשותו ועיקר המיאוס , בתכלית  ומאוס  ומושפל מבוזה  התאוה  שיהיה  באופן

והכל  ומצפה , מתאוה  וחומד חושק  הוא  ואליה  שבה  המצוה  למען רק  הוא  הזו

ובלבבו  ושפל מבוזה  הזו התאוה  הרי בשכלו שיאמר לא  כשלימות , ובתמים  באמת 

שיעמיק בלב  הוא  הבירור עיקר רק  הקדוש . ניצוץ  שום  יברר לא  בזה  אליה . יחמוד

וימאס שיגנה  בלב , בזה  באמת  נעשה  שיהא  עד לבו ובבינת  שכלו בחכמת  כ"כ

השנאה  תכלית  התאוה  את  מאוסוישנא  הוא  הגשמי הדבר אשר באמת  בינתו ברוב 

מאכילה  למשל עוה "ז, ממחמדי שנעשה  מה  ויראה  המיאוס . בתכלית  כמוהו אין

חמת  המשגל בתאות  או מזה ? מאוס  היש  צואה  טינוף  מהגשמיות  אח"כ נעשה  מה 

ותענוגיו, עוה "ז חמדת  צוף  טינופת  נופת  השטותים  בכל וכדומה , צואה  מלא 

והיפה  הטוב  הוא  שהוא  בהם  נעשה  אשר המצוה  חיות  קצת  הוא  שבהם  והעיקר

הדבר  בגשמיות  הנאחז הרע  הנה  ועי"ז לב , חכם  בלב  ונחמדת  ונתאבת  נאהבת  הנאה 

יותר. הרבה  ועוד למטת  היא  היורדת  הבהמה  ברוח ונופל ונמאס . ונשבר נכנע  ההוא 

ועולה  ונתהלל ונתגדל נתעלת  המאכל שבתוך הקדוש  ניצוץ  חיות  שהוא  והטוב 

אוכל  שאינו הבהמה  מן האדם  במותר למעלה , הוא  העולה  ב "א  ברוח למעלה .

והכנעה  בבושה  וביראה  באימה  מצוה  לשם  כ"א  כפרד. כסוס  בטנו למלאות  כבהמה 

הנצוצות " בירור עיקר הוא  וזה  ממש  ה ' לפני וישיבתו ה ' לפני אשר השלחן זה  .ח כי

והערות1 2הוספות

בציד ח . שכרו שכתב הדברים בהמשך רמש ועיין כל שאף הקב"ה הבטיח  ודאי האופן "וע"ז ו

שיזדמנו  לאכלה יהי' לכם אעפ"כ השדה מעשבי הרבה גבוה מעלה במעלה שהוא חי הוא אשר 

כן  שהבטחתי עשב כירק ידכם על שיתוקנו בכדי לשחיטה. והבהמה לטבח  השור  לכם בעצמן

עמל  שום בלי תצטרכו אשר  בעת לפניכם מזומנים כולם שיהיו כל את לכם נתתי כן לאדה"ר 

הנאמר ". ככל השמים לשמי ידכם על לעלות ונחת בשמחה אח "ז ירדפו כי ויגיעה



חיים  מים תרומה באר  י

ב ' פרק
ניצוצין  להעלות  הקרבן ענין

לקרב ובזה  היה  הקרבן  מעשה  גם כי ממש , הקרבנות  כמעשה  הם

בירורי  שהם הלזה  והעוף  הבהמה  של  הזה  החיוני הכח

בחי' למעלה  נעשה  ואז למעלה  למעלה  שם שנתפזרו  הניצוצים

ביחודא  יחד המאורות  וכל  הכוחות  כל  שנתקרבו  ממש  הקרבן 

לעשות  גרם בחטאו  האדם כי האדם עונות  על  מכפר היה  וזה  שלים.

עולם. של  אלופו  אלוף  מפריד ונרגן  חלילה . הדבקים בין  פירוד

יהל  ולא  השמש  לבין  בינה  ויפסיק הירח את  מכסה  הענן  להיות 

את  וייחד הרחיק אשר את  קירב הקרבן  ידי ועל  אליה . מאתה  אור

בכדי  המיוחד שם אותיות  בארבע  השלם זיווג  לגרום הפריד אשר

שיחזור  ובתנאי למטה  ולהשפיע  להריק יתברך  אלהינו  ברכת  שתוכל 

ובשבירת  גדולה , בחרטה  בוראו  לפני באמת  שלימה  בתשובה  קודם

בין  פירוד בחטאו  גרם ומה  בחטאו  מרד מי לנגד לידע  והכנעה  לב

יעברו אם שבעולם מיתות  מיני כל  אשר  יתברך , שמו  אותיות  ארבע 

כל  בחטאו  ומנע  ע "ז אלף  מני אחת  על  להתפרע  כדאי אינו  עליו 

שם  ויחשיך  חושך  ושלח העולמות . מכל  והמאורות  הברכות  בחי'

הכתוב ה')כמאמר כשיתן (ישעיה וכזאת  כזאת  לחושך . אור שמים

באמת  ומתחרט  לבו  אחרים)אל  במקומות בארנו החרטה (כאשר  ע "י ,

ואז  חטאו . בעת  עליו  שגברו  והס "א  הקליפות  בחי ' כל  שובר הזו 

שבארנו כמו  הכל  כמאז והמאורות  הכוחות  מקרב הקרבן  ע "י

וליחדם  המאורות  לקרב כקרבן  ממש  נעשה  באכילה  וכן  במ "א .

בספרי  שמבואר כמו  קודם לב ושבירת  התשובה  וע "י גמור ביחוד

והוא  בתשובה  ולחזור אכילתו  קודם להתודות  האדם שצריך  יראים

ממש . המזבח כמו  עליו  מכפר שלחנו  ואז שהזכרנו  דרך  על 

הקרבן המאכלים הם ובזה  מעשה גם כי  ממש , הקרבנות מלשון כמעשה

הזההתקרבות  החיוני  הכח לקרב  החיות היה והעוף כח הבהמה של
שם  שנתפזרו  הניצוצים בירורי  שהם להעלותוהלזה למעלה בתחתונים ,

למעלה  נעשה ואז  הזה ,למעלה, בזמן אפילו העליונים , הקרבן בעולמות  בחינת



חיים  מים יא תרומה באר 

זה ,ממש  במאכל נתקיים  הקרבן ענין שפנימיות  הכוחות משום  כל שנתקרבו 
שלים. ביחודא  יחד המאורות וכל

קיים היה וזה  היה  המקדש  שבית  האדם בזמן עונות על מה מכפר  ומבאר

לכפרה , הקרבן ענין בין פירוד השייכות  לעשות גרם בחטאו  האדם כי 
חלילה  הדבקים א ּלּוף ,.בין מפריד כח )ונר ּגן טז עולם ,(משלי  של ט אלופו  §¦§¨©§¦©

בעולמות  הקב "ה  יתגלה  שלא  מפריד והחוטא  העולמות , כל את  שמחיה  הקב "ה 

ומרחקה  השכינה  שמפריד ח"ו נקרא  וזה  הענן התחתונים  להיות מכסה הקליפות ,
הירח  לכנסת את שהשפע  המלכות , ומידת  הקב "ה  על רומזים  והירח שהשמש  ידוע 

הירח  על מאיר וכשהשמש  העליון, המשפיע  על שמורה  השמש  מבחינת  בא  ישראל

ובזמן  ישראל, כנסת  במלכות  מתגלה  ית "ש  ושפעו אורו שבו הזמן על מורה  זה  הרי

בכך  להמלכות , הבאה  ההארה  הסתרת  על מורה  זה  הרי בענן מכוסה  שהירח

ח"ו, לבדו מתנהג  ית ' מלכותו הנהגת  שהוא  העולם  כאילו מראה  מסתיר שהחוטא 
הקדושה השכינה גילוי  השפעעל שורש  כי  לירח, הנמשלת  ישראל, כנסת  היא 

לתחתונים  המשפיעה  המלכות  ממידת  בא  ישראל לבין לנשמות  בינה ויפסיק
העולמות ,השמש  לכל המשפיע  אליה.הקב "ה  מאתה אור  יהל יתגלה ולא  שלא 

ח"ו. בתחתונים  אלקותו

הקרבן ועל  הקרבן ידי  בעל של הקדושה  ניצוצי מלובשים  אשר י שבו את קירב 
שם  אותיות בארבע השלם זיווג לגרום הפריד אשר  את וייחד הרחיק

בעליונים המיוחד  שהוא  כפי אלקותו על המורות  הוי"ה  שם  של אותיות  ג ' ליחד

בתחתונים , התגלותו השכינה  על המורה  הויה  שם  ה ' ברכת עם  שתוכל בכדי 

והערות1 2הוספות

ואמרט . פתח  תו ב), טז (ויקרא בזוה"ק וראה כ בראשית מהמדרש והוא שם, רש"י שפירש כמו

כמה  מדון ישלח  תהפוכות איש אלוף, מפריד ונרגן מדון ישלח  תהפוכות איש טז) (משלי

קודשא  ודא עולם, של אלופו מפריד אלוף מפריד ונרגן לעילא פגימו עבדי חייביא דאמרן

הוא. בריך

הנהגת י. שכל לכל נודע והנה וז"ל ויקרא פרשת רבינו בדברי בארוכה מבואר  הקרבן וענין

במקרה  ח "ו שיהיה עוה"ז דברי מכל אחד דבר  ואין ית"ש מאתו פרטית בהשגחה הכל העוה"ז

בית  קנייניו וכל האדם ביד נמצא אשר  וכל ית"ש, מאתו אמיתית בהשגחת הכל כ"א הזדמן

אינם  שבעולם דבר  וכל עזים ושה כשבים שה ובהמה ונחושת וזהב כסף תשמישו וכלי ובגדים

דווקא  הדברים אלו שיבאו בהשגחה הכל אם כי זה, ביד זה ודבר  זה ביד זה דבר  להיות במקרה

והם  הזה. האדם של הנפש משורש קדושה ניצוצות בהם שיש מפני לאחר , ולא זה לאדם

רואין  אנו וככה אליו, באין וע"כ נפשו שורש אל ששייכים הם, שלו כי באמת, אליו שייכים



חיים  מים תרומה באר  יב 

קודם  שיחזור  ובתנאי  למטה, ולהשפיע להריק יתברך הקרבן א -להינו  שחיטת 

גדולה  בחרטה בוראו  לפני  באמת שלימה בהקרבת בתשובה המכוון עיקר כי

שרוצה  כך על המורה  מעשה  לעשות  היא  הבהמית , נפשו ניצוצי בו שיש  הקרבן

ה ', לפני הבהמית  נפשו את  להכניע  מי יא הוא  לנגד לידע והכנעה לב  ובשבירת
בחטאו ה 'מרד בגדלות  התבוננות  ידי בחטאו על גרם בין דהיינו ומה פירוד

יתברך  שמו  אותיות הוי"ה ,ארבע אם שם  שבעולם מיתות מיני  כל אשר 
כל  בחטאו  ומנע זה, על אלף  מני  אחת על להתפרע כדאי  אינו  עליו  יעברו 
כמאמר  שם  ויחשיך חושך ושלח העולמות. מכל והמאורות הברכות בחינות

ה')הכתוב  –(ישעיה לחושך אור  כ)שמים ה לחׁש ךְ (ישעיה וא וֹ ר לא וֹ ר חׁש ךְ  ¤Ÿ¤§§§Ÿ¦̈שׂ מים 

למר. וּ מת וֹ ק  למת וֹ ק  מר ¨§¨¨§©¦̈שׂ מים 

באמתכזאת ומתחרט לבו  אל  כשיתן אחרים)וכזאת במקומות בארנו ,(כאשר 
עליו שגברו  והס"א  הקליפות בחי ' כל שובר  הזו  החרטה ידי  על

חטאו להם בעת אין כי דעתו ומגלה  עליו שליטתם  את  מסלק  הוא  שבחרטה  מפני

עליו, וממשלה  כמאז כח והמאורות הכוחות מקרב  הקרבן ע"י  לפני ואז  כמו

באכילה החטא , וכן במ"א . שבארנו  כמו  ובהכנעה הכל ממש בקדושה  נעשה

והערות1 2הוספות

אליו  לבא מוכרח  והוא אליו, ששייכים לפי האדם, אל הודו וערי ממדי דבר  שיבא לפעמים

משורש  ניצוצים ושם שלו הבהמה ואדם שמקריב הקרבן ענין היה ולזה סיבות, מיני בכל עכ"פ

הבאה). בהערה ראה שם לשונו (המשך לה'. נפשו את מקריב והוא ממש נפשו

להיות יא. צריכים הדברים כל כי הוא בזה  והכוונה קודמת): הערה ראה (שם, רבינו שכתב כמו

מילתא, תליא ומילולא בעובדא ובש"מ ) ק"כ (במדבר  בזוה"ק וכמ "ש ומעשה דיבור  במחשבה

וכשהאדם  מעשה. הוה שפתיו עקימת צ') ד' (ב"מ  דאמר  כמאן פסקינן אנן ותפלה בתורה ואף

או  הקדושה, על שבו והרע השכלית נפש על שלו הבהמיות בפש בזה והגביר  הנפש על חטא

על  מתגברת שבו שכליות נפש להיות צריך שהוא מבין רק ידועה, בעבירה חטא לא אם אפי'

קרבן  מביא הוא אז ית"ש. לעבודתו הרעים מדותיו כל עם נמשך  להיות בכדי שלו, הבהמיות

הדם  ממנה  ומוציא ניחוח  לריח  לה' ומקריבה שלו הבהמיות נפש ניצוצי ושם מבהמותיו, לה'

טהור יתן מי בבחי' לה', ממנו ומקריב בזוה"ק. כמ "ש דמסאבי סטרא מדור  ששם והחלב

של  האמת כוונת הכוונה, הוא בזה והעיקר  למעלה. כאמור  חלב ונעשה נעכר  ודם מטמא.

מעשה  את זו במעשה בזה מכניע שהוא לכוין הבהמה, הקרבת בעת  העומדים הבעלים

לבו  בכללות כן כמו עליו מקבל והוא בה, התלוים רעים התאוות וכל נפשו של הבהמיות

כה  עליה ולהמשיל ה' לשם מדותיה את ולקרב הבהמה תאות את להכניע כמעשהו, לעשות

כנאמר ." מ 'רה כ'בד מ 'וח  שהוא מכ"ם בחי' נעשה דדמו אדם, שיעשה עד שבו והצורה השכל



חיים  מים יג תרומה באר 

המאורות  לקרב  ושכינתיה ,כקרבן התשובה קוב "ה  וע"י  גמור , ביחוד וליחדם
קודם  להתודות האדם שצריך יראים בספרי  שמבואר  כמו  קודם לב  ושבירת

שהזכרנו דרך על והוא  בתשובה ולחזור  כקרבן אכילתו  היא  בקדושה  שהאכילה 

האכילה , לפני להתוודות  צריך כך הקרבן הקרבת  לפני להתוודות  שצריך ואז וכמו
ממש . המזבח כמו  עליו  מכפר  שלחנו 

ג' פרק
לעבדו  כח לתחתונים משפיע הקב "ה 

להמשיך ואמנם  האדם צריך  המ "ן  העלאת  לכל  אשר נודע  הנה 

לעלות  כח להם שיהיה  בכדי מלמעלה  אור איזה  תחילה 

עלייה  שאין  ז"ל  האר"י הרב מרן  בדברי פעמים כמה  כמבואר

נעשה  שבזה  מלמעלה  אור איזה  תחילה  שיקבלו  לא  אם לתחתונים

כשהם  ואח"כ דלתתא . באתערותא  אח"כ לעלות  שיוכלו  הכנה 

לפי  הנכונה  והשפעה  האמיתים האורות  ממשיכין  הם אז עולים

שעולה  והמ "ן  האתערותא  בחי' ערך  ולפי ועשיה  עשיה  כל  ערך 

כי  תרומה . לי ויקחו  באומרו  למעלה  הכתוב ירמז לזה  שאפשר

המ "ן  העלאת  בחי' ככל  למעלה  מרומם שהאדם מה  נקרא  תרומה 

מעשה  וכל  התפילה  ידי על  והן  באכילה  הן  הקדושה  בירורי שהוא 

שנתערבו הקליפות  מבחי' לה ' מפרישם הוא  כי והמצוה  התורה 

למעלה : אותן  ומרים בהם

ללקיחה ולזה הם צריכים שקודם כלומר תרומה  לי ויקחו  אמר

יוכלו ואח"כ מלמעלה  דהוא  כל  השפעה  איזה  עכ"פ מעט 

ואח"כ  המ "ן . העלאת  בחי' בכל  אלי שירוממו  תרומה  לי שיהיה 

מלתתא  דלבא  אתערותא  ערך  כפי לבו . ידבנו  אשר איש  כל  מאת 

לכם  מפריש  שאני מה  תרומתי את  תקחו  כן  המ "ן  בהעלאת  שיעלה 

התרומה  וזאת  וע "כ ושלום. בחיים הטוב ושפע  הברכות  בחי' בכל 

אלה  בכל  כי וגו ' וכסף  זהב מ "ן  להעלות  בכדי מאתם תקחו אשר

דרחמי  מכילין  י"ג  נגד דברים י"ג  וחשב הקדושה , בירורי יבורר

של  מדות  עשרה  השלש  בחי' יתעורר שלהם המ "ן  שע "י בכדי

למול  מפריש  שאני מה  התרומה  את  תראה  ואז הללו . רחמים



חיים  מים תרומה באר  יד 

המקדש  יעשו  הללו  שבדברים מקדש . לי ועשו  רק המה  כי תרומתם.

בעצמי  שאבוא  בתוכם ושכנתי הנה  ואני הברכות , לקבל  הכנה 

התחתונה . הארץ  על  ידם מעשי בתוך  ביניהם לשכון  ובכבודי

יגיע  ודאי עמהם אשכון  כשאני המלך  מבית  חסר כלום וממילא 

די. בלי עד הברכות  כל  להם

לכל ואמנם  אשר  נודע כלהנה נוקביןלפני המין ישראל העלאת בני ידי על

בשרשם , ומתדבקים  איזה המשתוקקים  תחילה להמשיך האדם צריך
לעלות  כח להם שיהיה בכדי  מלמעלה מבלי אור  לתחתונים  כח שום  אין כי ,

הארה  נתינת  ידי על להיות  צריך להשתוקק  זה  כח גם  ולכן העליונים , להם  שישפיעו

עלייה מהשי"ת , שאין ז "ל האר "י  הרב  מרן בדברי  פעמים כמה כמבואר 
הכנה  נעשה שבזה  מלמעלה, אור  איזה תחילה שיקבלו  לא  אם לתחתונים

דלתתא . באתערותא  אח"כ לעלות הברכות)וז"לשיוכלו  ענין הכונות ברוך,(שער  ,

השפע מוריד אתה  ידו על אשר בינה , עם  חכמה  המחבר  דקיק , שביל לההוא  תכוין

בחי' בתחילה  לקבל הוא  האחד, הם : שפע  מיני שני  כי הוא , זה  ענין וביאור ...

השפע מקבלים  הם  אז עלו, שכבר ואחר לעלות , ומוכנים  ראויים  לשיהיו שפע ,

ברוך  ע"י עליון שפע  להוריד צריך בתחילה  ולכן להם , והנאות  הנכון האמיתי,

עכ"ל. כו' הנזכר

בשרשם ,עולים התחתונים כשהם ואח"כ  ממשיכין ומתדבקים  הם מלמעלה אז 

הנכונה למטה  והשפעה האמיתיים "ואחר האורות האר"י וכלשון

להם ", והנאות  הנכון האמיתי, השפע  מקבלים  הם  אז עלו, כל שכבר ערך לפי 
ועשיה  אחר,עשיה אור משפעת  מצוה  כל כי שעשו, המצוה  מין ערך לפי ולפי 

האתערותא  שבמצוה ,בחינת הדבקות  והתעוררות  שעולה הרצון והמ"ן
ישראל, נשמות  מקור באומרומהמלכות  למעלה הכתוב  ירמז  לזה שאפשר 

בחי ' ככל למעלה מרומם שהאדם מה נקרא  תרומה כי  תרומה. לי  ויקחו 
וכל  התפילה ידי  על והן באכילה הן הקדושה בירורי  שהוא  המ"ן, העלאת
בהם  שנתערבו  הקליפות מבחי ' לה' מפרישם הוא  כי  והמצוה, התורה מעשה

תחתונה , בחינה  למעלה שהם  אותן ית '.ומרים אלקותו אור בהם  שיתגלה 

תרומה ולזה  לי  ויקחו  הפרשה ,אמר  ללקיחה לשון הם צריכים שקודם כלומר 
מלמעלה  דהוא  כל השפעה איזה עכ"פ  מלמעלה מעט ונפרש  הנשפע  אור

לשרשם , הקדושים  ניצוצות  להעלות  התחתונים  שיוכלו שיהיה כדי יוכלו  ואח"כ
המ"ן העלאת בחי ' בכל אלי  שירוממו  תרומה חוזרים לי  הקדושים  הניצוצות 

ית "ש , אליו "לי", שהוא  העליון אור ואח"כלשרשם  ומשפיע  הקב "ה  חוזר



חיים  מים טותרומה באר 

מלתתא מלמעלה , דלבא  אתערותא  ערך כפי  לבו . ידבנו  אשר  איש  כל מאת
המ"ן  בהעלאת שאכל שיעלה בעת  לאדם  שהיה  וההשתוקקות  הדבקות  ערך כפי

שמים , לשם  עוה "ז בחפצי השתמש  תרומתי או את תקחו  שנותן כן המתנה  היא 

לנו, בחיים הקב "ה  הטוב  ושפע הברכות בחי ' בכל לכם מפריש  שאני  מה
וכסף  זהב  מ"ן להעלות בכדי  מאתם תקחו  אשר  התרומה וזאת וע"כ ושלום.

הקדושה. בירורי  יבורר  אלה בכל כי  וגו '

שלהם וחשב  נוקבין המין שע"י  בכדי  דרחמי  מכילין י "ג נגד דברים י "ג
העולים  הקדושים  הניצוצות  של של מדות עשרה השלש  בחי ' יתעורר 

מפריש  שאני  מה התרומה את תראה ואז  הללו . כנגד מלמעלה רחמים למול
רק המה כי  ח )תרומתם. כה, יעשו(שמות הללו  שבדברים מקּדׁש, לי  ¨§¦¦¨§ועׂשּו

הברכות  לקבל הכנה שהמקבל המקדש  מ"ן התחתונים  שמעלים  אור בבחינת 

מלמעלה , ההשפעה  ומעורר בעצמי מכין שאבוא  ּבתֹוכם, ו ׁשכנ ּתי  הנה ¨§¦§©¨§ואני 
כלום  וממילא  התחתונה. הארץ על ידם מעשי  בתוך ביניהם לשכון ובכבודי 
בלי  עד הברכות כל להם יגיע ודאי  עמהם אשכון כשאני  המלך מבית חסר 

די .
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