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קודש  א וארא זרע 

וארא

הקדמה 
ודרך במאמר  הרוח. והוא  החסידות ותורת הקבלה בתורת בתורה יסודי ענין מבואר זה

אלו תיבות בשלשת התוה"ק  לנו  מסרה היא  מה מהותו  דבר בכל  ההתבוננות

אנו בו , נגלה אשר אלקותו  חלק  לידע שנחפוץ ברוחניות ענין שכל  אלוק ", אחזה "מבשרי

להיות  היא  בריאתו  שתכלית האדם באיברי שנתגלה כפי ובפרט בעוה"ז  פעולתו  את מודדים

ברוחניות. פעולתו  את יודעים אנו  זה וכפי להשכינה, מרכבה

החיים וכשנתבונן  מקור הוא  הרוח כי נראה הוא , איך מעשיו  ואופן בעוה"ז  הרוח בפעולת

רבינו בדברי בארוכה כמבואר לגשמיות, רוחניות בין ממוצע והוא  האדם, של 

אפשר  דאי "רוח", מתיבת ששורשו  זה בתואר "רוחניות" עניני נקראים זה ומטעם כאן.

הרוח, והוא  זך הכי הענין ידי על  אלא  עכור מחומר ונעלה המרומם ענין בגשמיות לתאר

ורגע  רגע בכל  ואחד  אחד  לכל  נראית פעולתו  ומאידך למששו , אפשר אי אחד  מצד  אשר

ונשימה. נשימה בכל  חיים הנותן שהוא 

לגשמי,והנה הרוחני כח את הממשיך הוא  לגשמיות רוחניות בין ממוצע שהוא  מכיון הרוח

אהבה  והוא  ישראל , בלבות הנטוע לאלקות, המשיכה כח הוא  ה' בעבודת הרוח וכח

אינה  לאלקות והמשיכה לאלקות, המשיכה היא  כולם שמהות המידות שאר וכל  ויראה

הארה  ידי על  או  רשימו  ידי על  הנעשה האלקות אור של  השפעה אלא  ממש  אלקות אור

נכללים  שברוח נמצא  נשמה, ונקרא  ממעל  אלוק  חלק  שהוא  עצמה האלקות מאור הנמשכת

המידות. כל 



קודש  וארא זרע  ב 

שלימות,והנה בה אין שבנפש , המידות ושורש  המשיכה כח אלא  אינו  הרוח שכח מכיון

רעה  ויראה לאהבה ולמשיכה רעות למידות ממנו  שיפול  יתכן צריך א אלא  ולכן ,

השראת  ששם המוחין אל  המשיכה את לקשר דהיינו  הנשמה אל  הרוח את לקשר תמיד 

הנשמה.

והערות1 2הוספות

אשרא. איש נון בן יהושע את לך קח  וגו' הרוחות אלהי ה' יפקוד פנחס: בפרשת רבינו כדברי

חמה, כפני משה פני עה.) (ב"ב ולכן ישראל, של נשמתם כללות היה משה כי וגו'. בו רוח 

היה  ויהושע לבוראה, תמיד ומשתוקקת בקדושה, תמיד הוא הנשמה כי במילואה, תמיד שהוא

יש  ברוח  וכן וחסרון, מילוי בה שיש לבנה, כפני יהושע פני ולכן ישראל, של הרוחות כללות

מצינו  ענינים כמה ועוד טומאה, רוח  ולהיפוך טהרה, ורוח  קנאה, ורוח  ושפילה, גבוה רוח 

ברוח :

רוח , בחינת שהיה כיון מרגלים, מעצת יושיעך י"ה יהושע על להתפלל משה הוצרך ולכן

בחינת  נשמה, בחינת הוא וי"ה בצדקתו, שישאר  עליו התפלל ענינים, לכמה להתהפך שיכול

בשר שהם לומר  ישראל, על זכות כ"כ ללמד אפשר  אי נשמה במדריגת שהוא מי והנה משה.

אומר שיתברך עד מאוד, גדול הרע שהיצר  מחטא, כך כל להשמר  [להם] אפשר  ואי  ודם,

נשמה, במדריגת שהוא שכיון ע"ב), נב (סוכה הרע יצר  בריאת על הריעותי ואשר  ו) ו, (מיכה

בעולם, כלל הרע יצר  שאין לו נדמה יתברך, אליו דבוק ותמיד לבוראה, תמיד שמשתוקקת

בה': דבוק תמיד להיות רק ראוי ואין

כמו  רחמים, המשיך זו ומבחינה ע"ב), נג  ח "ג  (זוה"ק דמלכא שושבינא  היה שמשה רק

הזה  העם חטא אנא לא) לב, (שמות אמר  זה כל עם רחמים, לבקש משה שכשרצה שמצינו

מדותיו  וידע  דמלכא, שושבינא שהיה  יתברך, מצדו רחמים מבקש שהיה רק וגו', גדולה חטאה

משה  טענת היה וזה יתברך, לרחמנותו וערך שיעור  שאין הרחמים מדות הי"ג  הקדושים,

אבל  עליהם, רחם מאוד, שחטאו אף מאוד, וחנון רחום אתה זה, דרך על ישראל על ומליצתו

גדולה  המלחמה  איך  יודע  עדיין, עמו הרע היצר  מלחמת לו ויש רוח , במדריגת עדיין שהוא מי

על  איש וגו' הרוחות אלהי ה' יפקוד שנאמר  וזהו מצידנו, גם רחמים להמשיך ויוכל מאוד,

והשיבו  וגו', לפניהם יצא אשר  בהקדושה, יביאם, ואשר  מהטומאה, יוציאם, אשר  העדה

הנ"ל: דרך על בו, רוח  אשר  איש נון בן יהושע את לך קח  השי"ת



קודש  ג וארא זרע 

א' פרק

החיות למקור  המקשרם ברוח תלוי הנבראים כל  חיות 

רז"ל וארא  דרשו  הנה  כו '. שדי באל  כו ' יצחק אל  אברהם אל 

ע"ב) כט  נברא (מנחות הזה  שעולם בראם, בה ' בהבראם,

ד)בה ', כו, נברא (ישעיה העולם שורש  כי עולמים, צור ה ' ביה  כי

וכל  האדם חיות  שכל  רואים אנו  ולכן  תורה , חומשי ה ' בהתורה 

כמו ורוח, אויר שהוא  בהבל  תלוי בכללו , והעולם חיים הבעלי

ז"ל  ט )שאמרו  יד, בזה (ב"ר  כי יה , תהלל  ונשימה  נשימה  כל  על 

אויר  שהוא  הנשימה  בהבל  חיים, הבעלי וכל  האדם חיות  תלוי

שנאמר כמו  מדבר, הוא  והנשימה  הרוח ידי ועל  ב,ורוח, (בראשית

הממוצע ז) הוא  והרוח ממללא , לרוח ותרגומו  חיה , לנפש  האדם ויהי

העולם  כללות  חיות  וכן  הנשמה . עם הגוף  המחבר העולמות , בין 

העולמות  בין  הממוצע  הוא  שהרוח ורוח , בהאויר תלוי בכולו ,

וממשיך  לגשמי, הרוחני ומחבר לגשמיים, הרוחניים העליונים

האויר  כי הזה , חיבור ידי על  הרוחניים מעולמות  לגשמיים חיות 

לגשמי, נחשב הרוחניים עולמות  נגד ומ "מ  ממש , גשמי דבר אינו 

האויר. לקבץ  שיכולים אומרים והתוכנים הראות , בחוש  נתפס  כי

באים  ורוח הבל  כי ורוח, בהבל  תלוי כולו  שהחיות  לזה  והטעם

שבא  מי דוגמת  הוא  לבד, הבל  מפיו  האדם כשמוציא  כי ה ', מאות 

בלבד  בהבל  ותכף  בלבד, הבל  רק כן  גם שמוציא  ה ', אות  לומר

שאומרים כמו  ה ', אות  למוציא  לשבועות)דומה  ובאתא (אקדמות

שהוא  כנ "ל  בה ', תלוי העולם וחיות  מששותא , בה  דלית  קלילא 

כי  המדות , כל  בו  נכללו  שברוח כן  גם ומצינו  ורוח, אויר על  מורה 

וכתיב רוח, ארך  נקרא  חסד מדת  ח )על  ז, ברוחך (קהלת תבהל  אל 

רוח, שפל  וכן  קנאה , רוח עליו  ועבר וכן  גבורה , מדת  הרי לכעוס ,

והעולם  האדם חיות  שכל  כיון  כי ושפילה , נמוכה  ורוח גבוה , רוח

ושורש  מקור הוא  כי המדות , כל  בו כלולים לכן  ורוח, באויר הם

שנאמר וזהו  טז)לכל , כז, ה '(במדבר  איש יפקוד וגו ' הרוחות  אלהי

ז"ל  ופירשו  בו  רוח טו)אשר כא, כנגד (במד"ר  להלוך  שיוכל  איש 

רוח  בבחינת  להלוך  יכול  שיהיה  פירוש  ואחד, אחד כל  של  רוחו 



קודש  וארא זרע  ד 

יקשרו זה  ידי ועל  שלו , ברוח לחברו  ויוכל  ואחד, אחד כל  של 

ואחד, אחד כל  של  נשמתו  שורש  הרוחניים העליונים לעולמות 

כתיב כב)ולכן  בבחינת (שם היה  יהושע  שבאמת  יהושע , את  ויקח

נשמה  של  כללותן  כן  גם היה  משה  כי ישראל , כללות  של  רוח

רוחם: כולל  היה  ויהושע  שלהן ,

כו 'וארא  יצחק אל אברהם יעקב אל כו 'ואל ׁשּדי  ג )ּבאל ו, הנה .(שמות ¨¥¨¤©§¨¨¤¦§¨§¤©£Ÿ§¥©¨
רז "ל ע"ב)דרשו  כט  נברא (מנחות הזה שעולם בראם, בה' בהבראם,

ד)בה', כו, בהתורה (ישעיה נברא  העולם שורש  כי  עֹולמים, צ ּור  ה' ּבי ּה ¦¨¨§¦ּכי 
תורה  חומשי  הה 'ה' והיא  חומשים , ה ' בה  יש  ולכן ה ', היא  שהתורה  רמוז ובזה 

העולם , נברא  והעולם שבה  חיים הבעלי  וכל האדם חיות שכל רואים אנו  ולכן
ורוח  אויר  שהוא  בהבל תלוי  גופם ,בכללו , לתוך אויר שנושמים  הנשימה  והיא 

ז "ל שאמרו  ט )כמו  יד, יה (ב"ר  תהלל ונשימה נשימה כל שבכל על משום 

האדם , של חיותו מתחדשת  חיים,נשימה  הבעלי  וכל האדם חיות תלוי  בזה כי 
ורוח. אויר  שהוא  הנשימה בהבל

מדבר ועל  הוא  והנשימה הרוח שהוא ידי  הפה  הבל ידי  על יוצא  הדיבור  שהרי

שנאמר אויר, ז)כמו  ב, לרוח (בראשית ותרגומו  חּיה, לנפ ׁש האדם ¨©¤¤§¨¨¨¦§©ויהי 
נפשממללא . שהם  באדם  בחינות  ה ' יש  כי במקו"א , רבינו בדברי עוד ומבואר

הרוח  כנגד הוא  והדיבור חושים , הה ' כנגד והם  יחידה  חיה  נשמה  .ב רוח

חיות והרוח וכן הנשמה. עם הגוף  המחבר  העולמות, בין הממוצע הוא 
בין  הממוצע הוא  שהרוח ורוח, בהאויר  תלוי  בכולו , העולם כללות

לגשמי  הרוחני  ומחבר  לגשמיים, הרוחניים העליונים שבין העולמות הוא  כלל

המחבר, ממוצע  להיות  מוכרח במהותם , הם  ושונים  לזה  זה  הנוגדים  דברים  שני כל

והערות1 2הוספות

באדם ב. יש כי אלו, ההי"ן ב' בחינת באדם השי"ת שנתן מצינו וכן נצבים: פרשת - קודש זרע

כן  גם שהם אף חושים, ה' באים ומהם נעלמים, שהם יחידה, חיה נשמה רוח  נפש בחינות, ה'

המישוש, חוש יש לבהמה גם כי המישוש, חוש בא מנפש לנו, נראה פעולתם מ "מ  נעלמים,

נהנית  שהנשמה דבר  איזהו ע"ב) מג  [(ברכות הריח , ומנשמה, ממללא, רוח  הדיבור , ומרוח ,

חוש  יחידה, ומבחינת השמיעה, חיה, ומבחינת הריח ,] זה אומר  הוי ממנו נהנה הגוף ואין ממנו

נשמה  רוח  נפש בחינות הה' ואלו ג ), סד, (ישעיה זולתך אלהים ראתה לא עין בחינת הראות,



קודש  ה וארא זרע 

בין  ממוצע  שהוא  הרוח הוא  ולענייננו לשניהם , ומציאותו במהותו וקרוב  שדומה 

לרוחני, חיבור הגשמי ידי  על הרוחניים מעולמות לגשמיים חיות וממשיך
ממש  גשמי  דבר  אינו  האויר  כי  מהה 'הזה, אחד בשום  תפיסה  בו אין שהרי

ומישוש , וטעם  ריח שמיעה  ראיה  שהם  הרוח חושים  אינו הרוח  ששומעים (והשמיעה

הרוח ) ידי על שבאה הנבראים תנועת אלא הרוחניים ,עצמו עולמות נגד מקום ומכל
הראות  בחוש  נתפס כי  לגשמי , נבראים נחשב  מיני כל שמניע  הרוח דתנועת 

כלל, גשמי היכר שום  בו אין רוחני דבר שאין מה  לעין, אומרים נראית  והתוכנים
האויר  לקבץ ולא שיכולים היטב  סגור כלי באיזה  שיהיה  האויר לצמצם  אפשר

של  מהענינים  אחד שהוא  מקום , לבחינת  שייך הרוח היות  על מורה  וזה  ממנו, יצא 

ונפש  שנה  מקום)עולם  הוא ג "כ.(עולם לגשמיות  שייך הוא  וממילא 

ורוח והטעם  בהבל תלוי  כולו  שהחיות הנשימה ,לזה ידי ורוח על הבל כי 
דוגמת  הוא  לבד, הבל מפיו  האדם כשמוציא  כי  ה', מאות באים
בלבד  בהבל ותכף  בלבד, הבל רק כן גם שמוציא  ה', אות לומר  שבא  מי 

שאומרים  כמו  ה', אות למוציא  לשבועות)דומה דלית (אקדמות קלילא  ובאתא 
מששותא  ממשות בה בה  שאין ה ' באות  הזה  העולם  את  ברא  שהקב "ה  כלומר

ורוח קול, אויר  על מורה שהוא  כנ "ל בה ', תלוי  העולם בריאת וחיות רק  לא 

שהיא  הה ' ידי על הוא  עת  בכל התמידי קיומו גם  אלא  ה ', באות  הוא  העולם 

קיום  לו אין הצומח אפילו אלא  והמדבר, החי רק  לא  הנבראים , שנושמים  הנשימה 

האויר. מבלעדי

המדות ומצינו כל בו  נכללו  שברוח כן והרוח גם בשרשו כלול דבר כל כי

לזה  וראיה  המידות , כל שורש  ר ּוח הוא   אר נקרא  חסד מדת על ©¤¤כי 
ח )- ז, באה (קהלת חינם  אהבת  שהיא  החסד המידת  כי רוּ ח, מגּ ב ּה  רוּ ח ארךְ  ©©§¦©¤¤טוֹ ב 

לענשו  שראוי מי לענוש  שלא  רוחו וכתיב כשמאריך ט ), ּבר ּוח(שם ּתבהל £§¥©§©אל
ינוּ חלכעֹוס  כּ סילים  בּ חיק  כעס  גבורה,כּ י מדת נבהל הרי  כשרוחו הוא  שהכעס  ¦§¦©©§¥§¦¦¨©

עוול, לו שעושה  מי על להתגבר גבורה  מידת  מתוך יד)וכןומתחמם  ה, (במדבר 

קנאה ר ּוח עליו  גבורה .ועבר  מידת  ג "כ שהיא  כו' א ׁש ּת וֹ  את  וק נּ א  §¨©¨¨©¦§¨§¦¥¤¦§

והערות1 2הוספות

מצינו  וכן תתאה, ה' בחינת הם חושים והה' עילאה, ה' בחינת הם נעלמים שהם יחידה, חיה

והם  לנו, שנגלים הפה מוצאות לה' כח  הנותנים באדם, נעלמים שהם הריאה, כנפי ה' באדם

ההי"ן: ב' בחינת כן גם
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חז "לוכן בלשון ד)מצינו  ד, רוח (אבות מחמת שפל נמוכה  שרוחו מי והוא 

רימה " אנוש  "שתקוה  שפלותו שמו)שמכיר בפני (במשנה רוח ששפל מי וכן

אדם  י)כל דף גבוה,(שם סובביורוח מעל גבוה  שהוא  עצמו שחושב  (כבלעם מי

וזהב  כסף ביתו מלא בלק לו יתן אם שאמר  ושפילה ,כו')הרשע נמוכה (ירושלמי ורוח 

ב) ח , בהרגשת סנהדרין ישות  בה  אין שבו החיים  שרוח כלומר עניו, שהוא  מי

סובבי  כל על ורוח,הרוממות  באויר  הם והעולם האדם חיות שכל כיון כי  ,
לכל  ושורש  מקור  הוא  כי  המדות, כל בו  כלולים הנמצא לכן החיות  הוא  הרוח .

שבו, התנועה  כח והוא  עצמו, החיות  שורש  שהיא  הנשמה  מכח בהגוף  והשורה 

הרוח  ומכוח תנועה , שום  בלא  הוא  דומם  עצמו מצד הגוף  שהרי הנשמה  מכח שבא 

האהבה  תנועת  הדם)באה  חמימות הדם)והיראה (שהיא קירור  וההתפארות (שהיא

הממוצעת) המידה אויביו)והנצח(שהיא את לנצח  בחזקה הדם מרוצת וההוד (שהיא

קונו) לפני עצמו לבטל בקרירות, המידות)והיסוד(שהיא כל .(התקשרות 

טז)שנאמר וזהו כז, הקב "ה (במדבר  אל רבינו משה  אלהי בבקשת  ה' ¥Ÿ¡§¦יפקוד
וגו ', ּבׂשר  לכל משה הר ּוחת אל הקב "ה  בדברי נאמר יח )וכן אי ׁש(שם ¨Ÿ§¨¨¨¦

ז "ל ופירשו  ּבֹו, ר ּוח טו)א ׁשר  כא, של (במד"ר  רוחו  כנגד להלוך שיוכל איש  £¤©
ואחד  אחד רוח כל יש  כך ישראל כל את  כוללת  אשר כללית  נשמה  שיש  כשם 

נשמות  למקור והדבוקה  ביותר הנעלית  הרוח והיא  ישראל, כל את  שכולל כללי

האוהל, מתוך מש  לא  שמעולם  נון בן יהושע  של רוחו הוא  שמהותה  פירוש ישראל,
שלו ברוח לחברו  ויוכל ואחד, אחד כל של רוח בבחינת להלוך יכול שיהיה
מידה  התגברות  בה  שאין כללי רוח לו יש  החיים  למקור דבוקה  שרוחו מי כי

ולנקודה  האמצעי לקו דבוקה  רוחו אלא  הרוח, מחלקי אחד שהוא  מסויימת 

מסויימת  לנטיה  הגורמת  ישות  שום  בו שאין המקום  החיים , מקור שהיא  האמצעית 

על  האמצעי בקו קשורים  המידות  שכל ומכיון ולשורש  למקור גמור ביטול אלא 

ידי  ועל פגמיה  שורש  ואת  ואחד אחד כל של רוחו את  להבין יהושע  יהיה  יכול כן

לתקנה , נשמתוזה  שורש  הרוחניים העליונים לעולמות יקשרו  זה ידי  ועל
ואחד  אחד כל שהוא של ליהושע  ורוחם  בלבם  מקושרים  יהיו ישראל שבני בכך

מקושרים  כולם  גם  יהיו ממילא  העליונים  לעולמות  הדבוק  והוא  הכללי הרוח

העליונים . להעלמות 

כב)כתיב ולכן  יהֹוׁשע(שם את כּ ל ו ּיּקח ולפני ה כּ הן אלעזר לפני ויּ עמדה וּ  ©¦©¤§ª©©©£¦¥¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥§¦§¥¨

משה העדה , כי  ישראל, כללות של רוח בבחינת היה יהושע שבאמת ¨¥¨

רוחם  כולל היה ויהושע שלהן, נשמה של  כללותן כן גם היה היה משה 

קיבול  כח את  לו היה  שיהושע  דהיינו מקבל, בבחינת  היה  ויהושע  משפיע  בבחינת 

שהיה  ידי על ישראל כל נשמות  את  בתוכו כולל שהיה  ממשה  ישראל כל רוחות 
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יחדיו  ישראל כל רוחות  את  לחבר יהושע  יכול היה  זה  ומכח להקב "ה , מרכבה 

שהוא  הקב "ה .לשרשם 

ב ' פרק

המידות כל  את  הכולל  רוח בחינת  הוא אבינו יעקב 

שהרוח ולכן  כנ "ל  ה ', ביום נברא  יעקב של  שרוחו  חז"ל  אמרו 

כי  ה ', ביום נברא  הממוצע , ה ' מאות  שהוא  ממוצע  שהוא 

יעקב  וכן  ממוצע , הוא  רוח והנה  המדות , בכל  טוב [הוא ] ממוצע 

ממוצע , יב)הוא  כח , מגיע (בראשית וראשו  ארצה  מוצב סולם

והוא  כח )השמימה , כו, אל (שמות הקצה  מן  מבריח התיכון  בריח

ע"ב)הקצה  קעה ח "ב זוה"ק ה '(ע' ביום  נברא  יעקב של  רוח ולכן  ,

כנ "ל .

ממוצע ולכן  שהוא  שהרוח כנ "ל ה', ביום נברא  יעקב  של שרוחו  חז "ל אמרו 
כולם , את  וכולל המידות  הממוצע מכל ה' מאות האויר שהוא  שהוא  מפני

מהמידות  אחד בפרט גילוי לידי שבא  לפני ממוצע הכללי כי  ה', ביום נברא 
ממוצע  הוא  רוח והנה המדות, בכל טוב  שורש[הוא ] היא  שהרוח לעיל כאמור

ובממוצע , בשוה  כולם  את  שכוללם  המידות  ממוצע כל הוא  יעקב  (בראשית וכן

יב) האמצעיכח , קו והוא  האבות  לכך(תפארת)בין וראיה  ורא ׁשֹו, ארצה מּצב  ª¨ª¨©§¨§Ÿסּלם
הּׁשמימה  ועצומה ,מּגיע נוראה  מעלה  בו יש  האמצעי דהקו בסה "ק  דמבואר ©¦©©¨¨§¨

שמאיר  מתוך זה  הרי לגבורה , או לחסד נטיה  בהם  ואין האמצע  בקו שהם  שהמידות 

שלם , ביחוד להקב "ה  גמור ביטול שהוא  המידות  כל שורש  שהיא  הכתר הארת  בהם 

המידות  מכל כלולים  ומידותיו בקדושה  אפילו באדם  נטיות  שום  אין זה  שמתוך

כתר, שהוא  זה  קו ולכן ארצה , מצב  סלם  נקרא  וזה  יתברך, השם  רצון כפי  הכל

במידת  שההולך כלומר כאחד, עת  בכל ומתקשרים  מתחברים  ויסוד תפארת  דעת 

שמקושר  מי גם  יכול כולם , את  שכולל הכתר הארת  בה  שיש  מתוך הממוצע  קו

התחתונה  שהיא  היסוד בתוך (ארצה)במידת  ממוצעת  שהיא  התפארת  במידת  או

מהשכל. למעלה  וגם  מהמידות  שלמעלה  גמורה  דביקות  שהיא  הכתר המידות ,
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כח )והוא  כו, הּתיכן(שמות ה ּק רׁש ים הּבריח הּקצה,בּ ת וֹ ךְ  אל הּקצה מן המברח ©§¦©©¦Ÿ§©§¨¦©§¦©¦©¨¤¤©¨¤
ע"ב) קעה ח "ב זוה"ק והיא (ע' המידות  כל את  בתוכה  כוללת  התפארת  שמידת 

את  חזקה  בהתקשרות  יודע  שהאדם  ידי שעל המידות , בתוך המאירה  הדעת  הארת 

ית ', ותפארתו שגדולת גודלו וההשגה הידיעה שהיא הכתר  הארת גם מאירה זו (שבידיעה

חקר ) לה ואין מהשגתו למעלה שהיא ה' התפארת  הארת  במידותיו גם  מאיר ממילא  ,

שהוא  להם  הנרגש  לדבר במורגש  מאליהם  הנמשכים  המידות  כל התכללות 

הסיבה  והיא  העדרו מחסרון הם  היראות  וכל בו הטובות  שכל הגמורה  השלימות 

בו, כלולים  והגבורה  החסד כנ "ל.שגם  ה' ביום נברא  יעקב  של רוח ולכן

ג' פרק

לישראל ומשה  לעולם הקדושה  המשיכו האבות 

הקדושה ,והנה לעולם והמשיכו  הקדושה  של  המקור פתחו  האבות 

גימטריא  י'שראל  א 'ברהםי'צחקי'עקב האבות  של  הר"ת  ולכן 

מק"ב, אותיות  הוא  יעק'ב יצח'ק אברה 'ם מהאבות  וס "ת  א "ל ,

שד"י  א "ל  אלו , שמות  והב ' שד"י, שם הוא  ב"ש  א "ת  ובחילוף 

כנ "ל , האבות , של  והס "ת  הר"ת  והם מקו "ר, הכולל , עם גימטריא 

את  בזכותם השי"ת  גאל  זה  ידי ועל  המקור, ופתחו  המשיכו  שהם

היה  כי מקו "ר, הכולל  עם גימטריא  כן  שגם מש "ה , ידי על  ישראל 

ישראל , נשמות  מכל  כלול  היה  כי הקדושה , של  והכללות  המקור

ידי  שעל  כנ "ל , הרוח בחינת  ידי על  הקדושה  למקור מקשרם והיה 

הרוחניות : למקור לקשרם יכולים זה 

משה ולכן  של  טענתו  היה  במצרים, ישראל  היו  שעדיין  כאן 

פעמים י)כמה  ד, פה (שמות כבד כי אנכי, דברים איש  לא 

כו ' אנכי לשון  יב)וכבד ו, כתיב (שם באמת  כי שפתים, ערל  ואני

ט )כאן  ומעבודה (שם רוח מקוצר משה  אל  ישראל  שמעו  שלא 

במקור  כראוי נקשרים ישראל  היו  לא  שעדיין  והפירוש  קשה ,

רוח  בחינת  ידי שעל  כנ "ל , כראוי רוח להם היה  לא  כי הקדושה ,

כן  כי רוח, בקוצר עדיין  היו  והם הזה , ודביקות  התקשרות  [הוא ]

בספרים ע"ב)כתוב כה ח "ב זוה"ק ולא (ע' בגלות , אז היה  שהדיבור

כשיצאו , כך  אחר ולכן  כראוי. קדושה  של  דיבור להוציא  יכולין  היו 
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ת "ח  פ"ה  מלשון  פת "ח, החג  שם פ"א)נקרא  המצות חג  שער  פע"ח  ,(ע'

הדיבור  היה  מקודם משא "כ קדושה , של  דיבור עתה  להם שהיה 

בגלות . ממללא , רוח  ידי על  שהוא 

הנ "ל ולכן  על  לרמוז מקו "ר, ר"ת  ק'שה , ו 'מעבודה  ר'וח מ 'קוצר

ומשה  למקור. ודביקות  התקשרות  ברוח להם  היה  שלא 

כיון  בעצמו , כ"ז הרגיש  ישראל  נשמות  כוללות  שהיה  ע "ה  רבינו 

שלא  מחמת  ולכן  שבפרט , מה  בכלל  ויש  נשמתם כללות  שהוא 

כן  גם היה  כראוי, הנ "ל  ורוח דיבור ישראל  נשמת  בפרטיות  היה 

היה  וזה  שפתים, ערל  כן  גם במשה  שהיה  נשמותיהן  של  בכללותן 

לקשרם  כלל  אליהם לדבר יכול  שאיני בעצמי, מבין  שאני טענתו 

שבפרט  מפני שזהו  מוכח כנ "ל , אנכי דברים איש  ולא  למקורם,

נתקן  שלא  וכיון  שלהם, ורוח הדיבור נתקן  שלא  כן , הוא  שלהם

ידי  על  נקשרים שאין  כיון  אלי, ישמעו  לא  בוודאי שלהם הרוח

שלא  כך  אחר שנאמר כמו  הקדוש , נשמתם למקור שלהם רוח

כו '. רוח מקוצר משה  אל  שמעו 

זה וזהו ידי שעל  השי"ת  שהראם שד"י, בא "ל  כו ' וארא  שנאמר

עם  שד"י שא "ל  הקדושה , של  המקור והמשיכו  פתחו  שהם

[שהוא ] משה  שמו ישראל  גואל  יהיה  לכן  מקו "ר, גימטריא  הכולל 

הקדושה  וכללות  המקור שיהיה  מקו "ר, גימטריא  הכולל  עם כן  גם

ישראל . נשמות  ריבוא  ס ' [של ]

הקדושה והנה  לעולם והמשיכו  הקדושה של המקור  פתחו  הם האבות כי

לעבוד  נפשם  במסירות  השגה  כלל לנו ואין העולם , בתחילת  ה ' עובדי היו

זה  באופן הקב "ה  את  שעבד לפניהם  איש  היה  שלא  מכיון וביראה , באהבה  ה ' את 

את  יונקים  בניהם  אנו אבל בדווקא , לעולם  אלקותו המשכת  של באופן וגם 

בהשתתפות  ה ' את  ועובדים  המידות  בכל ית ' אלקותו לעולם  שהמשיכו כוחותיהם 

בשרשינו. הכלולים  אורותיהם 

א "ל ולכן  גימטריא  י 'שראל י 'עקב  י 'צחק א 'ברהם האבות של שהוא הר "ת

המידות , וכל החסדים  כל שורש  והוא  החסד אברה'ם שם  מהאבות וס"ת
שד"י  שם הוא  ב "ש  א "ת ובחילוף  מק"ב , אותיות הוא  יעק'ב  שם יצח'ק שהוא 

התחתונים , לעולמות  בפועל ההשפעה  תחילת  שמשם  א "ל היסוד אלו , שמות והב '
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שהם  כנ "ל, האבות, של והס"ת הר "ת והם מקו "ר , הכולל, עם  גימטריא  שד"י 
המקור  ופתחו  התח המשיכו  הם  חכמה כי המוחין בשלשת  להקב "ה  הדביקות  ילו

ותפארת , ויראה  באהבה  ובמידות  דעת  את בינה  בזכותם השי "ת גאל זה ידי  ועל
המקור  היה כי  מקו "ר , הכולל עם גימטריא  כן שגם מש "ה, ידי  על ישראל
מקשרם  והיה ישראל, נשמות מכל כלול היה כי  הקדושה, של והכללות

כנ "ל  הרוח בחינת ידי  על הקדושה יהושע ,למקור  יכולים שהוא  זה ידי  שעל
הרוחניות  למקור  לגשמיות .לקשרם רוחניות  בין הממוצע  הוא  כי

פעמים ולכן  כמה משה של טענתו  היה במצרים, ישראל היו  שעדיין כאן
י) ד, אנכי (שמות ּדברים אי ׁש דּ בּ רךָ לא  מאז גּ ם  מ+לׁש ם  גּ ם  מּת מוֹ ל גּ ם  Ÿ¦§¨¦¨Ÿ¦©¦§©¦¦§Ÿ©¥¨©¤§

עב דּ ךָ  כו 'אל אנכי  לׁשֹון ּוכבד ּפה כבד יב)ּכי  ו, כי (שם ׂשפתים, ערל  ואני  ¤©§¤¦§©¤§©¨¨¦©£¦£©§¨¨¦
כאן כתיב  ט )באמת ומעבודה (שם רוח מקוצר  משה אל ישראל שמעו  שלא 

הקדושה  במקור  כראוי  נקשרים ישראל היו  לא  שעדיין  והפירוש  שהוא קשה,

שלימה  בהבנה  השכל אור קבלת  היא  השמיעה  כי שמע)משה , תא לא (כמו והם  ,

כראוי, הקדושה  אור את  השיגו שלא  כלומר משה  אל רוח שמעו להם היה לא  כי 
כנ "ל  הנטועכראוי  הנשמה  חיות  הוא  לישראל, משה  בין הממוצע  הוא  והרוח

הנשמה , אור את  לקבל ומכשירו הגוף  [הוא ]בתוך רוח בחינת ידי  שעל
רוח. בקוצר  עדיין היו  והם הזה, ודביקות התקשרות

בספריםכי כתוב  ע"ב)כן כה  ח "ב זוה"ק היו(ע' ולא  בגלות, אז  היה שהדיבור 
כראוי  קדושה של דיבור  להוציא  עומדת יכולין שהיא  מצרים  טומאת  מכח

בגוף חיים  רוח לתת  ומהמוחין להתגלות  מהדיבור ומונעת  כך בעורף  אחר  ולכן .
ס"ח פ "ה מלשון פס"ח, החג שם נקרא  פ"א)כשיצאו , המצות חג  שער  פע"ח  ,(ע'

קדושה  של דיבור  עתה להם חיות שהיה מתוך הפה  הב "ל את  לדבר יכולים  היו

הל"ב הב "ל מתוך היוצא  קדושה  שוים)של אותיות היה ,(שהם מקודם משא "כ
ו 'מעבודה  ר 'וח מ'קוצר  ולכן בגלות, ממללא , רוח ידי  על שהוא  הדיבור 
ודביקות  התקשרות ברוח להם היה שלא  הנ "ל על לרמוז  מקו "ר , ר "ת ק'שה,

החיות .למקור  מקור ישראל, נשמות 

בעצמו ,ומשה  זאת כל הרגיש  ישראל נשמות כוללות שהיה ע"ה  רבינו 
שבפרט  מה בכלל ויש  נשמתם כללות שהוא  שכולל כיון האילן כמו

במציאותו, שכלולים  הענפים  כל את  מרגיש  ובוודאי הענפים , כל מחמת את  ולכן
כראוי  הנ "ל ורוח דיבור  ישראל נשמת בפרטיות היה בכללותן שלא  כן גם היה

שפתים  ערל כן גם במשה שהיה נשמותיהן דיבור של בחינת  לו היה  שלא 

כלל כראוי, אליהם לדבר  יכול שאיני  בעצמי , מבין שאני  טענתו  היה וזה
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שבפרט  מפני  שזהו  מוכח כנ "ל, אנכי  דברים איש  ולא  למקורם, לקשרם
שלהם  הרוח נתקן שלא  וכיון שלהם, ורוח הדיבור  נתקן שלא  כן, הוא  שלהם
נשמתם  למקור  שלהם רוח ידי  על נקשרים שאין כיון אלי , ישמעו  לא  בוודאי 

את הקדוש  שמזכך הרוח מבלעדי הנשמה  כח את  לקבל העכור הגוף  בכח אין כי

הנשמה , שהיא  לשרשו אותו ומקשר אל הגוף  שמעו  שלא  כך אחר  שנאמר  כמו 
כו '. רוח מקוצר  משה

השי "ת וזהו שהראם שד"י , בא "ל כו ' וארא  הקדושים שנאמר  שעל לאבות 
הקדושה  של המקור  והמשיכו  פתחו  שהם זה בבחינת ידי  עבודתם  ידי על

דעת , בינה  חכמה  שהיא  מקו "ר נשמה  גימטריא  הכולל עם שד"י  מורה שא "ל

ישראל, נשמות  לכל הרוח נמשך שמשם  הנשמה  והיא  המקור גואל על יהיה לכן
המקור  שיהיה מקו "ר , גימטריא  הכולל עם כן גם [שהוא ] משה שמו  ישראל

ישראל  נשמות ריבוא  ס' [של] הקדושה שקול וכללות שהיה  במדרש  כנאמר

ישראל. כל כנגד משה 
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