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נח  פרשת

הקדמה 
הביטול במאמר  ובראשונה בראש  החסידות, בתורת חשובים יסודות כמה נתבארו  זה

הגאוה  רק  לא  כי החסידות, ארזי רבוה"ק  קבעו  הנה כי ה', עבודת כל  שביסוד 

הוא  האדם כי המחשבה אפילו  אלא  דשמיא , במילי הגאוה רק  ולא  אסורה, דעלמא  במילי

יסוד  וזה השי"ת, בעבודת גדול  פירוד  היא  שלו  העצמיים הנפש  בכוחות ה' את עובד  אשר

כל  יסוד  היא  זו  הק ' בספריו  מקוז 'ניץ המגיד  של  ביאורו  שלפי עד  החסידות, בספרי גדול 

העולם. שני אלפי בכל  הכללית עבודתינו  שהיא  הידועה, הכלים" "שבירת

רבינוכדי היהודי. האיש  עבודת אופן יסוד  והוא  יסודי, ענין עוד  רבינו  ביאר זה ענין להבין

בגדלות  וההתבוננות וההסתכלות המחשבה כח את בתחילה לעורר האדם את מדריך

אין  זה באופן ורק  ויראה. באהבה הקודש  לעבודת מידותיו  את לעורר זה באופן ודווקא  ה',

בעבודתו , לחיצונים וכיו "ב )אחיזה וישויות עצמיות נגיעות לו  שיהיו  .(דהיינו 

האדם,על של  השלימה בקומה הנעשית עבודה היא  שלימה עבודה החסידות, תורת פי

התפשטות  – ודעת עצמם, המוחין – ובינה וחכמה המוחין, שורש  - מכתר הכלולה

המדות, כל  התכללות – ויסוד  המדות, – הוד  נצח תפארת גבורה וחסד  הלב, לחדרי המוחין

הנקרא  והחיות האור תחילת דהנה שמים. מלכות מתגלה שבה הדיבור עולם – ומלכות

כתר, נקרא  בשכל  בפועל  בו  להתפשט שמתחיל  עד  הקב"ה מאת להאדם הנשפע "מוחין"

והרחבת  ובינה. חכמה נקרא  בהתגלות כשהם עצמם והמוחין המדות. כל  שורש  שהוא 
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דעת. נקרא  שלימה ב"דעת" הלב לחדרי הבינה שתתפשט עד  יתברך אלקותו  בידיעת דעתו 

הוד . נצח תפארת גבורה חסד  נקרא  וההרגשים הלב ומדות

ושס "ה ואז  איבריו  ורמ "ח מחשבתו  חלקי בכל  שמרגישו  עד  לבו  בכל  נעשה עבודתו  כאשר

ומייחדם  מידותיו  כל  את הכוללת לבוראו  להבה כאש  התלהבות בקרבו  מתעוררת גידיו 

פנימיות  מתוך שנעשה מעשה ידי על  ורק  העבודה. פנימיות שהיא  יסוד , נקרא  וזה לבוראו ,

מלכות, הנקרא  הדיבור בעולם אלקותו  שיתגלה בעולם, שמים "מלכות" מגלים אנו  שלימה,

יסוד  "יחוד  נעשה ובזאת ויראה, אהבה של  אמיתית פנימיות מתוך יאמרו  התפילה שדיבורי

שד -י. במלכות עולם לתקן חיצוניותה, עם העבודה פנימיות יחוד  שהוא  ומלכות",

מעשיות יסוד  הדרכות עם מיוחדת, להדגשה כאן זוכה החסידות, ספרי בכל  שמבואר זה

באופן  ותפילה תורה דיבורי לדבר איך דהיינו  המלכות, ספירת לעבודת מיוחדות

מתלבשת  הבעש "ט כדברי אשר הק ', להשכינה קישוטים נעשים יהיו  אלו  שדיבורים  עד  שלם,

טוב שם הבעל  שאומר וכמו  המתפלל , יהודי צו )בכל  אות להתפלל (נח האדם מתחיל  "כאשר

בו ". מתלבשת השכינה תפתח שפתי אדנ"י כשאומר מיד 

א' פרק
האותיות ידי על  ית ' אלקותו להמשיך

כו ',פתח  ה ' גדול  כי שמעת . לא  אם ידעת  הלא  בהפטרה  הרב

לגדולתו חקר שאין  העליון  החסד הוא  ית "ש  הבורא  גדלות 

באהבה  וליחדתו  לו  להודות  צריכים שאנחנו  אמת  הן  כי  וחסדו ,

הוא  לזה  באין  ומה  איך  אך  מפניו , ליראה  וגם שלימה  ובשמחה 

העליונים  העולמות  כל  שברא  ית ' האל  וחסד גדולת  שנבין  מכח

כדי  סרוחה  בטיפה  ית "ש  שכינתו  בנו  וצמצם והשפיע  והאציל 

צריכין  זה  ומשום העליון , ממקור שכל  לנו  ונתן  אותו , שנעבוד

לפניו מתיראין  אנו  זה  ומכח לבב ובטוב בשמחה  ולפארו  לשבחו 

לבא  בכל  להללו  שפלים בריות  בנו  ובחר רוממותו  מרוב כי ב"ה 

והוא  קדומים השכלים צריכין  לזה  אך  מלפניו , ולירא  אותו  לאהוב

ועל  ובינה , חכמה  ואאלפך  מלשון  והוא  קדמה  שנה  אלפים ע "ד

להבין  נוכל  ועי"ז כל  על  העליון  הפלא  המופלא  השכל  הוא  גביהם
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ואנ "והו אלי זה  וזהו  וגבורה  בחסד אליו  אותנו  לשעבד שצריכים

אלוקי  מכח אצלי שלו  נוה  ולעשות  זה  ע "ש  כח לנו  ית ' הוא  להיות 

בנו , ומדבק יתברך  מרוממותו  וארוממנהו  בחכמה  אב ע "ד א "בי,

האמת . בשלימות  שלם להיות  האדם בא  ומשם

דהיינו ,לפרק :הקדמה ושכינתיה. היא  בריך קודשא  יחוד  לשם  הוא  עבודתינו  יסוד  כי ידוע

למעלה  זה השגותינו  דרגות לפי גילויים מיני בכל  אלינו  מתגלה הקב"ה הנה כי

צמצום  מלשון אנפין" "זעיר במידותיו  השגותינו  כפי קדושתו  נקרא  כללי ובאופן מזה,

והוא  במידותיו , להדבק  שנוכל  כדי אליו  עצמינו  מצמצם הקב"ה זה באופן כי והקטנה,

התחתונים  העולמות בהנהגת ממש  בפועל  אלינו  התגלותו  ואופן היא ", בריך "קודשא  הנקרא 

את  ליחד  היא  עבודתינו  שכינתיה. נקרא  - עם" בלא  מלך "אין שהיא  המלכות ובמידת

בחיצוניות  גם שיתגלה דהיינו  המלכות דהיינו  החיצוניות עם המידות דהיינו  הפנימיות

מדותיו . ידי על  ית"ש  עמו  אתו  שלנו  הפנימית השייכות ובדיבורינו  במעשינו 

נהי"ם,בפרק  חג "ת הנקראים וכו ' ויראה אהבה המידות את לעורר איך רבינו  מבאר א '

שהיא  המלכות מידת את עמם ליחד  כיצד  רבינו  מבאר – ב' פרק  – הבא  ובפרק 

בדיבורי  גם – ויראה באהבה ית"ש  אליו  משתוקקים שאנו  שבלבינו  הפנימיות את לגלות

מהלב. היוצא  הבל  הוא  הפנימיות עם הדיבור את לאחר וכיצד  התפילה,

שמעת.פתח לא  אם  ידעת הלא  בהפטרה איתא הרב  כח )בפסוק  מ , (ישעיהו

ייעף לא  הארץ  קצ וֹ ת  בּ וֹ רא  הוי"ה  ע וֹ לם  א -להי ׁש מע ּת  אם ־ לא  ידע ּת  ©¦Ÿ¨©§¨¡Ÿ¥¨¥§¨¨¤Ÿ¦¨§©¨£הלוֹ א 

הפסוק . ביאור להבין ויש  לתב וּ נת וֹ . חקר אין ייגע  ¨§¦¤¥¥¨¦Ÿ§ולא 

כו ',כי ה' ג )ובתהלים גדול חקר.(קמה אין ולגדלּ ת וֹ  מאד וּ מה לּ ל הוי"ה  גּ דוֹ ל ,¨§ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥¥¤

וחסדו , לגדולתו  חקר  שאין העליון החסד  הוא  ית"ש  הבורא  החסד גדלות

של  הכתר בספירת  מתגלית  כו', והגבורה  הגדולה  ה ' לך שכתוב  כמו גדולה  נקרא 

עשר  באדם  יש  כך ספירות  עשרה  העולמות  בכל שיש  כמו כי דהיינו האדם ,

שהם א ספירות  והגבורה  החסד ובמידותיו והבינה  החכמה  בשכלו מתגלה  ידם  שעל ,
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ביו"ד א. נשתלשל העליון השכל היינו העולם. נברא מאמרות בעשרה תרומה, פ' רבינו לשון ראה

עולם  נקרא  האדם באמת כי העליון, מהשכל החיות לקבל יוכל שהאדם עד העליונות מדות

מהשגתינו, למעלה הנקרא זהו מראשו למעלה הוא עליונה ומדריגה מדריגות ט ' בו שיש לפי
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ו"אין  מהשגה  למעלה  שהיא  הכתר היא  העשירית  והספירה  כו', ויראתו ה ' אהבת 

בספריו  רבינו בלשון נקרא  והכתר האדם . מראש  למעלה  שהוא  ככתר חקר", לה 

שבאדם  החיות  נקודת  הרצון, הוא  שהכתר שם  על העליון", "הרצון לשונות , בג '

לכל  וראש  תחילה  שהוא  משום  העליון" "השכל שלו, החיות  את  המעוררת 

שבו  מפני העליון" "החסד וכן שיתבאר, וכמו והבינה  החכמה  שהם  השכליים 

וטובו. חסדו ברוב  יתברך השם  לנו שמשפיע  החיות  ב תחילת 

לזה ? זה  בין השייכות  היא  וליחדתוומה  לו  להודות צריכים שאנחנו  אמת הן כי 
לזה, באין ומה איך אך מפניו , ליראה וגם שלימה ובשמחה עבודת באהבה

לאהבו  להיות  צריך שכן הידיעה  בעצם  אך גדולה , עבודה  היא  ויראה  באהבה  ה '

כן  כי אותו, וליראה  לאהבו הכח את  בנו אין עדיין מצווים  אנו כן כי אותו וליראה 
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למדריגת  לבא יוכל העול"ם נברא מאמרות בעשרה וזהו רעיון, מכל ונסתר  נעלם הוא כי

עכ"ל  מראשו. למעלה שבא עד למעלה ממטה קיבול בית עצמו האדם שיעשה מכח  הנעלם

עיי"ש.

הנה ב. ודור , לדור  חסד משכתיך ע"כ אהבתיך עולם אהבת וז"ל, תרומה בפרשת רבינו לשון ראה

הרצון  לקבל לאדם שא"א רק העליון, הרצון והוא לאדם עליונה הארה נתן ית"ש הבורא

ועושה  עליונה, ההארה לקבל האדם שיוכל כדי עצמו מצמצם כביכול עושה מה העליון,

ממקום  התקבלותו בא שהצינור  וכמו הממוצע, קו דרך ב"ה אורו השפעת ונותן צנו"ר , מרצון

הבורא  כך ההוא, הדבר  להתפשט  יכול שמריק ובמקום מצומצם הוא הצינור  בתוך רק רחב,

השפעתו  שבא עד הפשוט , הממוצע הקו דרך עצמו ומצמצם ב"ה א"ס האור  הוא ית"ש

לבא  האדם יוכל ואח "כ לאדם, ומשם דאצילות], [מלכות הנשמות כל מקור  עליון למלכות

כלל  הוא ית"ש התגלותו תחלת היינו וכלל ופרט  כלל נקרא והוא העליון, השכל הרחבת לידי

ואח "כ  מצומצם, היינו לפרט  לבא [צריך] הארתו לקבל יוכל שהאדם כדי רק העולמות, כל

אלא  ד"ן אתה א"י וכלל ופרט  כלל וזהו ושיעור , קצבה אין עד להשיג  האדם יוכל וכלל חזר 

כעין  את"ה ע"י הארה מקבל ד"ן א"י וזהו הנשמות, לכל מקור  הוא אדנ"י היינו הפרט , כעין

השכל  היינו עולם אהבת וזהו העליון, החסד מדת הוא לעולם כהן אתה ע"ד היינו [הפרט ],

ע"י  רק לקבל יוכל שאין רק אהבתיך וזהו האדם, על להעיר  רוצה רעיון מכל הנעלם דבר 

ומדור " "מדור  ע"ד ודור  לדור  בא ואח "כ כנ"ל, היינו חסד משכתיך ע"כ וזהו כנ"ל, הצינור 

להמשיך  אוכל הרצון ע"י הרצו"ן אותיות נרוצה, אחריך משכני וזהו לקבלו. שיוכל הכנתו כפי

היינו  נפגשו, ואמת חסד וזהו עליון, חסד הצינור  מחמת בא וכ"ז אהבה  עלי ודגלו וכ"ז אחריך,

כל  מקור  ומלכות יסוד הוא נשקו ושלום צדק אזי הממוצע, קו הוא אמת במדת בא כשהחסד
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התעוררות  ידי על ורק  חיצוני ציווי ידי על מתעוררות  שאינן המידות  מציאות 

פנימית .

לזה ? העצה  היא  העולמות ומה  כל שברא  ית' האל וחסד גדולת שנבין מכח הוא 
כדי  סרוחה בטיפה ית"ש  שכינתו  בנו  וצמצם והשפיע והאציל העליונים,
ולפארו לשבחו  צריכין זה ומשום העליון, ממקור  שכל לנו  ונתן אותו , שנעבוד

לבב . ובטוב  כל בשמחה את  ברא  אשר ית "ש  הבורא  בגדלות  מתבונן אדם  כאשר

ומפארים  משבחים  קץ  אין עד מלאכים  רבבן ורבבי הנוראים , עליונים  העולמות 

ומספירה  לעולם  מעולם  צמצום  אחר בצמצום  עצמו צמצם  זה  כל ועם  אותו,

ה ' עבודת  של וחיות  השכל עלינו ולהשרות  עלינו, שכינתו להשרות  כדי לספירה 

שקרבנו  המלכים  מלכי למלך גדולה  ואהבה  רבה  שמחה  בלבו עולה  העליון, ממקור

ומינהו  ביתו לתוך וקירבו מאשפתות  עבד שנטל ונשא  רם  מלך כמשל לעבודתו,

א  יחזיק  ושבח אהבה  כמה  ביתו, כל על מושל למלך להיות  העבד .ג ותו

בריות ומכח בנו  ובחר  רוממותו , מרוב  כי  ב "ה, לפניו  מתיראין אנו  זה
מלפניו . ולירא  אותו  לאהוב  לּבא , בכל להללו  הבן שפלים בוודאי ¦

אדם , בני משאר יותר קץ  לאין כבודו מעלת  את  לראות  המלך אותו שיקרב  שזכה 

יראתו  תהיה  תמיד אלא  המלך מול ראשו יקל ולא  המלך, כבוד לפי יתנהג  שהוא 

מתכליתו  דעתו יסיח לא  ובוודאי אותו, וליראה  לאהבו בחרו לכך שהרי פניו כלפי

כלל. זה 

קדומים,אך  השכלים צריכין השכל",לזה "קדמת  שנקראים  והבינה  החכמה  הם 

קדמה, שנה אלפים דרך על ח )והוא  פרשה רבה בן (בראשית ר"ש  אמר

הה "ד עולם , של לברייתו התורה  קדמה  שנה  אלפים  שני ח )לקיש  ואהיה (משלי

בעיניך  שנים  אלף  כי דכתיב  שנים , אלף  הוא  ברוך הקדוש  של ויומו וגו' אמון אצלו

עולם  של לברייתו קודם  מה  יודעת  התורה  וגו', עד מני ידעת  הזאת  הוי אתמול כיום 

אלא  לדרוש , עסק  לך אין אתה  כ)אבל עכ"ל.(איוב ארץ  עלי אדם  שים  מני
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ית"ש  רחמיו וברוב הנ"ל הרצון לקבל יכול אינו האדם רק פיהו, מנשיקות ישקני וזהו הנשמות.

החפץ  ומכח  הם עתים כ"ח  ע"ד חפץ לכל עת נקרא והוא דקיק שביל והוא החפץ לאדם נותן

למעלה. האמת מדת והוא הנסתר  הוא העליון לרצון אח "כ בא

פמ "ו.ג . תניא ליקו"א
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ובינה.והוא  חכמה ואאלפך סדר מלשון את  להבין יש  זה  מאמר להבין כדי

כמוסבר  – העבודה  לסדר גדול יסוד היא  זו ידיעה  אשר הספירות , עשרת 

את  לנו יתברך השם  השפעת  סדר הוא  הספירות  שסדר באריכות , כאן רבינו בדברי

משפיע ויום  יום  שכל מהסה "ק  וכידוע  ויום , יום  בכל לנו שמשפיע  העליון השכל

חדשים . "מוחין" הקב "ה  לנו

יו"ד, של בקוצו ונרמזת  הספירות , שורש  היא  – הכתר שספירת  ידוע  הנה  כי והוא 

לעבדו, באדם  הקב "ה  שנותן המוחין והיא  ה "מוחין", שלשת  הם  הספירות  ותחילו

באדם  כח יש  האלו המוחין ידי ועל להקב "ה , ומקרבו לאדם  המאיר רוחני אור והוא 

כמו  ה ' בחסדי ויום  יום  בכל המתחדש  השכל קרבת  מתוך ה ' במציאות  להזכר

ב הוא  תחילתה  ה ' וידיעת  אמונתך". רבה  לבקרים  "חדשים  החכמה שכתוב מוח
החכמה , בספירת  האור בעוד אמנם  גילוי, לידי העליון החיות  ירידת  תחילת  שהוא 

בכלי  השגה  שום  בו ואין סתום  עדיין הוא  ה ', במציאות  הזכרון בעצם  שהוא 

" בבחינת  מופשטת  השגה  היא  אלא  ה)המחשבה , ולכן (תכלית נדע ", שלא  – ידיעה 

כי  מ"ה ", "כח החכמה  נקראת  גם  ולכן קטנה , נקודה  שהוא  יו"ד באות  נרמז הוא 

"היולי". נקראת  והיא  ההתגלות  לפני עדיין הוא  בחכמה  הוא  והשכל החיות  כאשר

נאמר שעליה  הראשונה  האלף  היא  לג )וזו לג  חכמה .(איוב ¨§¨§¤©£אא לּ פ ךָ 

לתחתונים  האור שיתגלה  כדי גילויה  ושלימות  לבינה , נמשכת  החכמה  והשפעת 

ישתמש שהאדם  היא  הכוונה  ה ' ובעבודת  הבינה , ספירת  ידי על שתתגלה  בכך תלוי

להתבונן  פרטים  לפרטי ה ' בגדלות  ושכלו דעתו להרחיב  כדי ההתבוננות  בכח

היא  והבינה  אלף . קרויה  הבינה  גם  כן על בהרחבה , ובגשמיות  ברוחניות  בפעולותיו

כצורת  ולרוחב  לאורך השכל בחוש  דבר של טעמו להבין וההרגש  ההבנה  כח שורש 

ו' באות  רמוזה  זו ועבודה  במידותיו, להמשיכה  האדם  צריך ומשם  ה "א , האות 

שזה  למעלה  כמו למטה  גילוי לידי שיגיע  עד למטה  מלמעלה  המשכה  על המורה 

תחתונה  כמו ה "א  התחתונים בעולמות למטה בפועל גילוי  לידי בא הגילוי שאין זמן (וכל

שהיא  תחתונה בה"א יתגלה לבוא לעתיד ורק שלם, השם ואין שלם הכסא אין אז למעלה,

הוי"ה  שמו לקראות ונזכה אחד ושמו אחד ה' יהיה ואז החיות שרש הארה המלכות

.במילואו)

דהיינו  ה '", יראת  חכמה  "ראשית  כתיב  הנה  החכמה , ספירת  מהות  בסה "ק  ומבואר

את  לאדם  משפיע  הקב "ה  כאשר דהיינו ה ', יראת  היא  ה ' בעבודת  החכמה  שנקודת 

יר  הרגש  שורש  היא  זו שידיעה  ית "ש , מציאותו הידיעה ידיעת  עצם  אבל ה ', את 

ית "ש מציאותו שגם  משום  סברא , איזה  בזה  ואין ממחשבה , שלמעלה  ידיעה  היא 

מוכרח  זה  הרי לאדם  לרדת  ה ' מציאות  שכל כשמתחיל ולכן מהשגה , למעלה  היא 
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הבינה  כח את  לעורר צריך שהאדם  ורק  מושג , שאינו שכלי אור של באופן לירד

במציאות  יתבוננו שלו השכל שכלי דהיינו משגת , שידו עד זה  בדבר להתבונן כדי

ותתמלא  התחתונים  לאיברים  גם  זה  חיות  וירד נפשו מהם  שתתפעל כדי והשגתו ה '

ה '. את  דעה  נפו

מתפרשין" דלא  רעין "תרין נקראין ובינה  והבינה ד והחכמה  החכמה  שלימות  כי ,

לתוך  אותה  ממשיך שאין זמן וכל נקודה  היא  החכמה  שהרי יחדיו, בשניהם  היא 

ידי  על כשמתבונן גם  שני ומצד בפועל, האדם  גוף  על להשפיע  כח בה  אין הבינה 

שהיא  חכמה  של האמונה  בהירות  לו שיהיה  החכמה  בכח להשתמש  צריך הבינה  כח

ה ' בגדלות  המוחלטת  האמונה  בהירות  שהיא  ראיה  כשדבוקה בבחינת  שגם  באופן ,

שהיא  החכמה  כח לפי רק  ושכלו השגתו כח  לפי רק  דבוק  יהיה  לא  הבינה  מכח בה '

מ"ה . כח נקראת  היא  ולכן ודעת  מטעם  למעלה  היא  כי עצמי ביטול

הכוונה  כי לעולם " התורה  קדמה  שנה  אלפים  "שני המדרש  בדברי רבינו ומבאר

והם  לעולם  החיות  לירידת  קדמו שהם  והבינה  החכמה  אלו, אלפי"ן שני על היא 

ומושג  המורגש  באופן בעולם  ית "ש  אלקותו חיות  התגלות  .ו שורש 
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ד.ד. ויקרא זוה"ק

אזי ה. השלימות לירא' לבא רוצה שהוא  מי שרה חיי פרשת בריש וז"ל בכ"מ , רבינו בדברי ראה

המים  עליהם יעברו שלא כדי נעולות, והתחתון העליון הפה היינו הדלתות להיו' צריך

ר "ל לראות הזידונים השכל  לעיני  כך  אחר  מכחם בא ולתפלה לתורה רק נעולות שהן ומכח

ראיה  במדריגת כשהוא בשורי  עיני  ותבט הפי ' וזהו עליון, עולם גאון להביט בתפארת יוכל אזי 

בו... לנגוע יוכלו ולא החיצונים היינו בשורים

היינו  אלהים, ה' ומגן שמש כי "כתיב שובה) פסוק הרב פתח  (ד"ה ויצא פרשת עוד וראה

ומכח  אלהים, ה' וזהו אלקותו התפשטות על מורה הוא ומגן קדמון האור  הוא השמש

אף  בה' הדבקים ואתם וזהו ורוממותו, בגדולתו לראות השכל עיני יוכלו ית"ש התפשטותו

כלכם  חיים ועי"ז אלוקותו התפשטות היינו אלקיכם מכח  עכ"ז ית"ש בו לידבק אפשר  שאינו

מאור שכהה מי אבל קדישא, למלכא בן נקרא שלו השכל בעיני שרואה לאדם הוא וזה היום,

השמע  חוש מכח  הראות  לקבל יוכל אזי ית"ש, שכינתו מזיו וליהנות לראות יכול ואינו עיניו

עיי"ש. כו' האור " מלובש הדיבורים ובאותן חיים אלקים דברי ששומע שלו

על ו. מורה הא"לף כי משל אלפים שלשת שלמה וידבר  ויצא, פרשת סוף רבינו דברי עוד ראה

מהם  ולמטה חכמה, ואאלפך ע"ד סתימאה לחכמה ג "כ ומשם נפלאה, החכמה יש רק הלימוד

החכמה  מכח  לבא שיוכל היינו משל  אלפים שלשת וזהו אלף, נקרא ג "כ ה' למודי בניך וכל
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כל,ועל  על העליון הפלא  המופלא  השכל הוא  והבינה גביהם החכמה  גם 

אדם  של והחיות  הרצון נקודת  שורש  והיא  הכתר, ספירת  והיא  להם  שורש  יש 

והיא  האדם  בעבודת  תלויה  אינה  כי פגם  שום  שייך לא  זו ובנקודה  ה ', בעבודת 

ועל  יחידה , נקרא  ולכן קונו עם  מתאחד הוא  שבה  הקונו האדם  של העצמי הקשר

את  המעורר הוא  והכתר אותו, לעבוד מוחין לאדם  הקב "ה  משפיע  הזה  החלק  ידי

על  קונה  עם  מתאחדת  האדם  של נשמתו ששורש  זה  ידי על כי והבינה , החכמה 

החיות  שורש  שהוא  החכמה  בחלק  ה ', מציאות  ידיעת  הרגש  עליה  נשפע  זה  ידי

חיה . נקראת  והבינה ,ועי "ז ולכן חכמה  הכתר ידי שצריכים על להבין נוכל
וגבורה. בחסד אליו  אותנו  לשעבד

ב)וזהו טו א -לי ",(שמות שכל "זה היינו וא -לי כולם , הכוחות  בעל היינו א -ל ¤¥¦
ממנו, הוא  שלי ע"ש הכוחות  כח לנו  [נותן] ית' הוא  להיות ¥§©§"ואנוהּו",

בחכמה, אב  ע"ד אבי ", "אלקי  מכח אצלי , שלו  נוה ולעשות יתברך זה שהשם  ¡Ÿ¥¨¦
החכמה , ספירת  את  ומעורר המשפיע  כח שהוא  כתר שהוא  החיות  שורש  לנו משפיע 

בנו , ומדבק יתברך מרוממותו  כמבואר"וארממנהּו" האדם אשר בא  ומשם ©£Ÿ§¤§
האמת. בשלימות שלם יתברך להיות השם  כי השם , בעבודת  זה  הוא  גדול ויסוד

יכול  אינו דשמיא  סייעתא  מבלי וממילא  אותו, לעבוד מוחין לאדם  הנותן הוא 

יתברך. השם  את  לעבוד

ב ' פרק
זו  בעבודה  בחינות  שני

שהוציא וזהו גורם ראשונות , הג ' הוא  שלם מלך  צדק ומלכי

חמ "ל , אותיות  לחם כי וגדולה  האהבה  ממדות  היא  לחם

וגם  כו ', חמלת  ויתירה  גדולה  חמלה  אומרים רבה  באהבה  וזהו 

מכותשים  המה  כי הדינין  גבורות  על  מורה  ויין  ואח"כ הויות , ג ' גימ '

כ  כתיש  הרמז וזהו  שמכיר מענבים, ית "ש  הבורא  גדולת  מכח תישין ,
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קודם  היינו העולם לבריאות קודמת אלפים שני כנגד והוא למטה אלף וזהו לעילא תתאה

להראות  שיוכל הזה המקום נורא למ "ה לבא יוכל היראה מכח  וזהו הבנין, ז"ס התפשטות

בית  כ"א במבטא, והיו"ד אי"ן למדריגת לבא שיוכל זה אי"ן וזהו א-להינו, א-להים זה באצבע

סלה. אמן למדריגה ממדריגה לעלות השמים שער  וזה  אלקים
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עצמו שמכתיש  והוא  נפשו , ומוסר רבה  באהבה  נתמלא  לקו  קו 

היינו יקדש , ביינו  איש  כל  הפייט  שייסד והוא  למאור. כתית  ע "ד

לקדושה  בא  יקדש  - ויום יום בכל  והולך  שמתגבר גבורותיו  ע "י

לצייר  מתחילה  שצריכין  היינו  כהן , שהוא  בא  משם וזהו  יתירה 

לנו "ן  לבא  שיוכל  והעיקר תברכו , כ"ה  ע "ד כ"ה , והוא  הדמיון  בכף 

אל "ף  במילואו  א ' כי עליון  לאל  כהן  עליון  לאל  כהן  וזהו  שערים.

ג "כ  ולמ "ד לימוד, ומלשון  יו "י ב"ה  השם הוא  ואל "ף  פ"א  למ "ד

שיוכל  לפ"ה  בא  כנ "ל  קדימה  שנה  אלפים ב' ע "י הוא  לימוד לשון 

הבריכה  להתעורר רושם דיבוריו  ושיעשו  מלא  בפה  ולהלל  להודות 

מרמז, הוא  הברוך  היינו  אברם ברוך  והוא  ויברכהו  וזהו  העליונה .

כ"ו חכמה  ראשית  על  והרי"ש  ותתאה , עילאה  עולמות  ב' על  הב'

ב"ה) השם ברוך ,(הוא באמרה  נסתרת  הנשמה  על  מרמז ואברם ,

מכוחו ונעשה  יביטו  לנוכח עיניך  ע "ד הנוכח  לאתה  בא  ואח"כ

וברוך  כנ "ל , עולמות  הב' היינו  וארץ , שמים קונה  עליון  לאל  דבוק

וסוככים  מגינים והמה  מג "ן  גימ ' א "ל  ג "פ יש  כי מגן , ואשר עליון  אל 

מעשר  לו  ליתן  בידך  צריך  וזהו  בהדיבורים ידבקו  שלא  מהחיצונים

מעשר. הנקראת  ביו "ד שמדובקים היינו  מכל 

ושלימות לפרק :הקדמה בסיום רבינו  ממשיך זה בפרק  כי מבואר הקודם לפרק  בהקדמה

התפילה. בדיבורי גם ויראה האהבה מידות את כשמגלים והיא  המידות, עבודת

המידות, לתוך והבינה מהחכמה החודרת הדעת כי לדעת יש  בעומק , זה פרק  להבין וכדי

בגבורה  חסד  שבחסד  חסד  דהיינו  "חסדים", נקרא  האחד  פעולות, מיני שני בהם מעוררת

מלמעלה  והשפעה אהבה של  הימין קו  באופן הוא  המידות כל  שהתעוררות דהיינו  כו ',

הדעת  ידי שעל  דהיינו  לעיל , המבואר אנפין" "זעיר הפרצוף בנין עיקר זה ובאופן למטה,

מעולמות  למטה מלמעלה השפעה מעוררים אנו  ית"ש  ותפארתו  ויראתו  בגדלו  החזקה

לעיל , שנתבאר וכמו  המידות את המגדלים מוחין הקב"ה לנו  שמשפיע עליונים

שעל ואופן  ועיקרו  כו ', שבגבורה וגבורה שבחסד  גבורה דהיינו  "גבורות" הנקרא  הוא  אחר

מעוררים אנו  ותפארתו  ויראתו  בגדלו  החזק  הדעת בגבורה בעצמינו ידי השתוקקות

המוחין  שפע את מלמעלה לקבל  יכולים אנו  זו  השתוקקות ידי שעל  נפש , מסירות עד  עזה

שההשפעה  ענינו  ו "גבורה" למטה מלמעה השפעה ענינו  ש "חסד " וכידוע במידות, המתעורר
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זה  ידי שעל  דהיינו  הק ' השכינה היא  המלכות בנין עבודת והיא  המקבל , כלי לפי נמדדת

אלינו . השפע את ממשיכים אנו 

שמגלים וידוע  ידי על  דהיינו  פה", "מלכות עבודת ידי  על  הוא  הק ' השכינה גילוי שעיקר

ניכר  אין התחתונים ובעולמות העולמות, לכל  השפע המשפיעה שמים מלכות

ידי  על  דווקא  הוא  המלכות בנין וממילא  והמעשה, הדיבור דהיינו  החיצוניות רק  ומתגלה

מ "ן". "העלאת ג "כ הנקראת עבודה גדולה, בהשתוקקות ותפילה תורה דיבורי

יח )וזהו יד ראשונות,(בראשית הג' הוא  ׁשלם" מל צדק חכמה "ּומלּכי  כתר ©§¦¤¤¤¤¨¥
הספירות , השאר על כמלך והם  הראשונות , ספירות  הג ' שהם  ובינה ,

כנזכר, האהבה  את  המעוררים  שהם  להם . היא ומשפיעים  לחם" ש "הֹוציא  ¤¤¦גורם
וגדולה, האהבה באדם ממדות מתפשטת  והבינה  החכמה  הארת  ידי שעל דהיינו

מהכח  יוצאת  ועכשיו בהעלם  בו גנוזה  עתה  עד שהיתה  יתברך להשם  האהבה  מידת 

הפועל , גדולה אל חמלה אומרים רבה באהבה וזהו  חמ"ל, אותיות לחם כי 
כו ', חמלת [ואולי ויתירה האהבה  למידת  שייך חמלה  שלשון מכך אנו ורואים 

הכח  לנו נותן והוא  הקב "ה  לנו משפיע  החסד  מידת  שגם  מכך שרואים  כוונתו

האהבה ]. הויות,למידת  ג' גימטריא  הוא וגם כ"ו פעמים  ג ' שהוא כי ע "ח גי'

מורה  הוי"ה  ששם  כידוע  החסד, מידת  היא  שהחמלה  מכך אנו ורואים  חמ"ל, מנין

החסד. מידת  על

הדיניןואח"כ  גבורות על מורה בזוה "ק "ויין", א)כדאיתא  לט  שמיני ,(פרשת ¨¨¦
בלחישו  דאיהו דמחשבה  מסטרא  אתי תדיר בלחישו בחשאי דאיהו שמן

ולא  קלא  לארמא  דאיהו ויין מימינא , הוא  דא  ועל בחשאי, והוא  אשתמע  ולא  תדיר

לזמרא  וקיימי שמאלא  לסטר ליואי וירתין דאמא , מסטרא  אתי לעלמין שתיק 

המחשבה  מצד זה  הרי בלחש  שהוא  שמן כלומר עכ"ל, בדינא  וקיימי קלא  לארמא 

הבינה ,(והחכמה) מצד בא  חזק  קול להשמעת  גורם  שהוא  ויין נשמע , אינו ולכן

להם  אסור הכהנים  משא "כ קול, ולהשמיע  לזמר ללויים  זו עבודה  שייכת  ולכן

בשכרות . המקדש  לבית  מענבים להכנס  מכותשים המה עניינה כי  הגבורה  שמידת 

שיבואר  וכמו החומר, על התגברות  ידי על יתברך להשם  והיראה  הביטול עבודת 

לקמן.

יהא הרמז וזהו לה  נייחא  "דעביד ש "ק, בזמירות  אומרים  כתישין",שאנו כתיש 
ומוסר  רבה באהבה נתמלא  לקו  קו  שמכיר  ית"ש  הבורא  גדולת מכח

למאור . כתית דרך על עצמו  שמכתיש  והוא  ה 'נפשו , בגדלות  ההתבוננות 

עצמם  אלו וחסדים  רבה , לאהבה  דהיינו לחסדים  כאחד, ולגבורות  לחסדים  מביאה 
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הנפש בכלות  הבאות  הבינה  גבורות  שהם  ונעלות  ממותקות  לגבורות  מביאים 

ועל  ה ', לעבודת  גופו את  ומכלה  משבר הוא  להקב "ה  האהבה  מגודל כי להקב "ה ,

המשקה  מהם  יוצא  הענבים  שכותשים  ידי שעל מענבים , המכותש  היין מרמז זה 

הגבורה . בחינת  ידי על הבאה  השמחה  על מורה  וזה  היין. הוא  המשמח

הפייט והוא  ימים ,שייסד מכל מכובד זה  יום  כן"בזמר ביינועל איש  כל
גבורותיו ע"י  היינו  ייןיקדש ", ויום הנקראים  יום בכל והולך שמתגבר 

יתירה. לקדושה בא  "יקדש ", –

לא -ל  כהן והוא  ויין... לחם  הוציא  שלם  מלך צדק  "ומלכי הפסוק  לפרש  חוזר ועתה 

ש כהן,עליון", שהוא  בא  מׁשם החיות זהו  תחילת  על תמיד מורה  הכהן כי ¥
הג ' כנגד הוא  הכהן ולענייננו בחכמה , שתחילתו ישראל לבני משפיע  שהקב "ה 

ובינה , חכמה  כתר דהיינו הדמיון,ראשונות  בכ"ף  לצייר  מתחילה שצריכין היינו 
תברכו , כ"ה ע"ד כ"ה, וההתבוננות והוא  הדבקות  כח את  שמולידה  הבינה  והיא 

שאדם  השכל ובציור כ"ה , נקראת  והבינה  ותפארתו גדלו לעצמו לדמות  ה ' בגדלות 

לעבודתו, הקדושות  המידות  את  מוליד הוא  ה ' גדלות  לעצמו שיוכל מצייר והעיקר 
שערים. לנו "ן הנולדים לבא  המידות  שבעת  כנגד בינה  שערי נ' בה  יש  הבינה  כי

שער  בה  יש  ועוד שבה , שערים  מ"ט והוא  השבעה  מכל כלול אחד שכל ממנה 

ואומר  להבינה . החכמה  הארת  נשפע  ובה  החכמה  עם  הבינה  מיוחדת  שבה  הנו"ן

ויראה  אהבה  המידות  הם  הלב , שערי שיתעוררו היא  ההתבוננות  תכלית  כי רבינו

ויראה  רבה  אהבה  מתוך ה ' לעבודת  שיבוא  עד האדם  של נפשו ותתפעל והתפארות ,

נפש . מסירות  עד שמים  מלכות  עול קבלת  לידי המביאו

" הוא וה וּ א וזהו  ואל"ף  פ "א , למ"ד אל"ף  במילואו  א ' כי  עלי ֹון", לאל כהן §Ÿ¥§¥¤§
יו "י  ב "ה, והאופן השם אותה , שכותבים  אופנים  כמה  בה  יש  אל"ף  האות  צורת  כי

שהוא  כ"ו גי' והוא  כזה  לוי"ו, מתחת  ויו"ד הוי"ו גבי על יו"ד הוא  יותר הגבוה 

הוי"ה  השם  להאל"ף)מספר מתחת ודלי"ת היו"ו גבי על יו"ד שהוא א של צורה עוד ,(ויש

לימוד חכמה "ומלשון "אאלפך שכתוב  כמו לימוד היא  אלף  תיבת  ,משמעות 
לימוד לשון ג"כ המתעורר ולמ"ד הבינה  כח על מורה  האלף  שבמילוי הלמ"ד

"ומלמד  שמו"ע  בתפילת  חז"ל שתקנו כמו בינה  אדם  ללמד והיא  החכמה  מכח

בינה ", כנ "ל לאנוש  קדימה שנה אלפים ב ' ע"י  אלפים הוא  שני קדמה  שהתורה 

והיינו  אלפי"ם , בשני רמוזים  ששניהם  והבינה  החכמה  ידי על כלומר לעולם , שנה 

והבינה  השכל שורש  היא  שהחכמה  אלא  ובינה , חכמה  האדם  את  מלמדים  ששניהם 

ידם  ועל פועל לידי לבוא  כדי אותו ולהלל מרחיבה  להודות שיוכל לפ "ה, בא 
העליונה. הבריכה להתעורר  רושם דיבוריו  ושיעשו  מלא  השפעת בפה תכלית 
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של  ענינה  שזה  ובמעשה  בדיבור בתחתונים  אלקותו שיתגלה  כדי הוא  החכמה 

פה ", – "מלכות  אליהו בפתח שאיתא  כמו הקדושה  השכינה  שהיא  המלכות  ספירת 

הקב "ה . לנו שמשפיע  העליון השפע  שרשם  עם  מתאחדים  הדיבורים  ואז

ירא  ולהיות  מחשבותיו לטהר האדם  צריך כן "כמו שרה  חיי בפרשת  רבינו וכלשון

ומכח  .... הרקיע  ובוקעת  ראש  למעלה  שיצאו כדי שהוציאם  קודם  דברו על וחרד

העליון". לכלל הדיבורים  מביא  הקדושים  דברים  שידבר

"כהן" בבחינת  היתה  בפה , שהיא  שם , של זו שברכה  דהיינו "ויברכהו", הכוונה  וזה 

מכח  שמתעוררת  והדעת , ההתבוננות  עבודת  דהיינו הדמיון בכ"ף  הציור שהוא 

נעשה  ויחדיו אלפין", שני שהם  ולמ "ד האל"ף  שהם  והבינה  החכמה  שהם  ה "א -ל",

מקור  לעורר למעלה  רושם  דיבוריו עשו ולכן פ "ה , למד אלף  "אלף ", שלימות 

שעושה  ידי על אלא  הולדה  לפעול יכול אינו הגשמי שהאדם  כמו כי והחיים , השפע 

פעולה  כשמעורר ורק  גידיו, ושס "ה  איבריו רמ"ח כל בהתעוררות  פעולה 

בהתעוררות  שלימה  בקומה  שהיא  כזאת  אמירה  רק  כך המוח, מעומק  שמתעוררת 

רק שהוא  אמיתי דיבור לידי גדול בהתקשרות  שבא  עד המידות  כח והולדת  השכל,

להשם  שמתקשר ברכה , בגדר להקרא  ראוי אשר הוא  להשי"ת , ויראה  האהבה  מתוך

הזה  לעולם  חדש  ושפע  חדש  אור מוליד וממילא  החיים , מקור שהוא  יתברך

ובגשמיות . ברוחניות 

טוב  שם  הבעל בשם  שאיתא  ב')וכמו אות נח  אחזה (פרשת מבשרי כי מורי  "בשם 

כ"ו)אלוה  י"ט , בחשק(איוב חי באבר המשמש  אם  כי  מוליד אינו הגשמי בזיווג  כמו

בשמחה  חי באבר כשהוא  ובתפילה , בתורה  הדיבור הוא  הרוחני בזיווג  כך ובשמחה ,

שמים  לשם  יתברך ה ' ובעבודת  בתורה  העוסק  זה  כן אם  וכו', מוליד הוא  אז ותענוג 

מתיקות  לטעום  זוכה  אז שכר , תשלום  שום  בלי יתברך לה ' רוח נחת  לעשות 

כמו  ברוחני, מוליד הוא  זה  ידי ועל יתברך, ה ' ובעבודת  בתורה  ותענוג  ועריבות 

לשם  שלא  ה ' ובעבודת  בתורה  העוסק  כן שאין מה  ושמחה , בתענוג  כשהוא  בזיווג 

מוליד" אינו ותענוג  נחת  לו ואין ע"ד)שמים , י"ט  דף נח  פרשת ריש יוסף פורת .(בן

אברם".וזהו "ברוך והוא  - אומר "ויברכהּו כך  ואחר "ויברכהו" שכתוב  כלומר, ©§¨§¥
ומתרץ וארץ ", ׁש מים  קנה  עליוֹ ן לאל אברם  בּ רוּ ךְ  ויּ אמר - ברוך, כבר ¤¨¨¦©¨¥Ÿ©¨©§¨§¥¤§Ÿ©שהוא 

ב "ויברכהו" ונרמזת  בהעלמה  שהיא  הכתר בחינת  רק  מתעורר שבתחילה  רבינו

שהם  והבינה  בחכמה  רק  גילוי לידי באה  הכתר ספירת  כי העתיד, שם  על שהיא 

אב גילוי, לידי השפע  ירידת  –תחילת  והבינה  בחכמה  גילוי לידי בא  כך אחר ל

להלן: שיתבאר וכמו
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ותתאה,היינו, עילאה עולמות ב ' על הב ' - מרמז  הוא  החכמה ה"ברוך", כי

ידי  ועל מהשגה , למעלה  שהם  דהיינו עליונים  עולמות  שהיא  והבינה 

רבינו  מבאר עבודה  וע "ד זכים , דיבורים  לדבר זוכה  להמידות  אותם  שממשיך

היא  החכמה  עבודת  והבינה , החכמה  ספירות  הוא  העליון שהעולם  אחר במקום 

למעלה  שהוא  הקב "ה  לפני שמדבר תמיד ויבין ישכיל  לדבר כשירצה  "היינו

עוה "ז" בעניני דביקות  שום  לו ואין כאין, עצמו "לעשות  וגם  האדם ז מראשו", וכך ,

שהיא  כידוע , המלכות  ספירת  של מהותה  היא  זו כי יחדיו, העולמות  ב ' את  מקשר

חדש  עולם  ומולידה  ממנו שנשפעת  לעולם  שורש אחרונה  נעשית דאצילות מלכות (כגון

וכו') לבריאה .וכתר 

חכמה -והרי"ש  ר 'אשית על מרמז  ברוך התעוררות שמתיבת תחילת  שהיא 

פנימיות  מתוך לעבדו שיוכל כדי להאדם  יתברך השם  שמשפיע  המוחין

והמידות . המוחין

ב "ה)-כ "ו  השם (הוא  ברוך המוחין.שמתיבת את  משפיע  שהוא 

הנשמה ו"אברם " על שהיא מרמז  האדם , ברוך,של באמרה נסתרת
בלשון  הנקראים  והבינה  החכמה  בספירות  נסתר החיות  שבתחילה 

לעבודת  במידות  גילוי לידי באו לא  ועדיין נסתרים  והם  קדומים " "שכלים  רבינו

שהיא  הבא  לעולם  עצמו מדבק  שאדם  ידי ועל ובשמחה , בחיות  בפועל השם 

והערות1 2הוספות

זזה ז. לא מעולם ע "ד בערבה" ישרו ה' דרך "פנו וזהו וז"ל, תרומה בפרשת רבינו דברי ראה

עצמו  כשמשים עכ"ז וריח . טעם לא בו שאין ערבה כמו שהוא אף והיינו מערבי, מכותל שכינה

ועי"ז  ה' פני נוכח  לבו כמים ושופך ושפלות, הכנעה במרת עצמו ומדבק מים, יבלי על כערבה

מדרך  עצמו עוקר  שהוא היינו פעמי, מלשון והוא אדם, אשר "י ע"ר  כו', לאלהינו מסילה יעשה

לבא  שיוכל עד בלבבם מסילות ועי"ז בך לו תיראה היינו לו עו"ז יהי' לאשורו ויבין טוב, לא

שמדבר תמיד ויבין ישכיל לדבר  כשירצה היינו בתוכו", ראשו פי "והיה וזהו לראשו, למעלה

בדחילו  הדיבורים לקדש יהי' בתוכו שראשו יראה פי והי' מראשו, למעלה שהוא הקב"ה לפני

מקודם  צריך ולזה מהחיצונים, לשמרו סביב לפיו יהיה שפה זה ומכח  ודיבור , ובקול ורחימו

ברוך  הברכות בכל אומרים זה משום עוה"ז, בעניני דביקות שום לו ואין כאין, עצמו לעשות

היינו  לי" סתר  "אתה וזהו לנוכח , אתה לדבר  יבא זה ומכח  הנסתר , במקום הוא ברישא הנסתר ,

המוחלט , וכאפס כאין ולהיות לי" "סתר  מקודם צ"ל הנוכח  "אתה" בלשון לדבר  כשירצה
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מארצך  לך "לך שזהו הזה  העולם  מעניני עצמו ומפשיט ממעל אלוק  חלק  הנשמה 

בתיבת  הבאה  אלקות  בשורש  ובהכרה  בהכנעה  כמבואר, אביך" ומבית  וממולדתך

הברכה , מקור שהוא  העליון הכתר על שמרמז הנוכח,"ברוך" ל'אתה' בא  ואח"כ
ד)ע"ד י ּביטּו,(משלי לנכח  רואה עיני שכביכול עד גילוי לידי בא  השכל כאשר ¥¤§Ÿ©©¦

ערך  כפי יתברך השם  בגדלות  האמונה  בהירות  לו שיש  דהיינו כנגדו, הקב "ה  את 

פועל לידי לבוא  במידות  מאיר השכל אז ובינה , בחכמה  מכוחוההתבוננות  ונעשה
כנ "ל. עולמות הב ' היינו  וארץ", ׁשמים קנה עלי ֹון "לאל ¤¨¨¦©¨¥Ÿ§¤¥§דבוק

מגינים ו"ברּו והמה מג"ן גימטריא  א "ל ג"פ  יש  כי  מּגן", ו "אשר  עלי ֹון" אל ¨¥¤§£¤¦¥
בהדיבורים, ידבקו  שלא  מהחיצונים בתורה וסוככים הדיבורים  כאשר

נולדים  הם  לעיל שכמבואר מכך, ויותר ובינה , בחכמה  מדובקים  ה ' ועבודת  ותפילה 

אין  אזי ה ', ובגדלות  במציאות  התבוננות  דהיינו והבינה  החכמה  עבודת  מתוך

נגיעות  לו שיהיה  ידי על מהם  לינוק  יכולים  ואינם  אלו בדיבורים  להחיצונים  שליטה 

שהיא  הבינה  מאור ויניקה  שליטה  להם  אין שהחיצונים  משום  בהדיבורים , ופניות 

הבינה  ולכן לסבול יכולים  אינם  כי עיניהם  את  מסמאת  והיא  מהשגתם  למעלה 

כשמדבר  וזהו בניה , על הסוככת  כאם  בלבוש  התחתונה  הספירות  את  מלבישה 

תפילה  דבקות (מלכות)דיבורי ּביד",,(בינה)מתוך  צרי" "מעׂשר וזהו  לו  ליתן ¨¤§¨¤©£¥
ביו "ד  שמדובקים היינו  החכמה מּכל", מעשר שהיא  שהיא הנקראת משום  ¦Ÿ

החכמה  גם  נקראת  ולכן בתוכה , כולם  את  כוללת  והיא  ספירות  העשר כל שורש 

הספירות . כל את  בה  יש  כי "היכל" בתואר

והערות1 2הוספות

"ואתה  וזהו יתהלכון, רשעים סביב כי סלה", תסובבני וכו' "מצר  – אח "כ מזה היוצא ופעולה

בלמעלה  ולהתנשא להתרומם שיבא היינו ראשי", ומרים "כבודי זה ומכח  בעדי" מגן ה'

מראשו.


