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íôðší

−þëðëהבעש "ט מרן של  בתו בן אפרים , מחנה הדגל  מרן של  הקדושים  תורתו

זי"ע מרן כדברי אשר  יסוד  לקבל  זכינו הק ', מפיו  שמע  אשר  הק ',

שכל  וכמו  האברים, כנגד  נמשלו המצוות  שהרי בו, כלול  הכל  בעצמו הבעש "ט 

שבירת  של  זו  עבודה  כך  הלב, ידי על  באה וחיותם  הלב מרוח  נשפעים האיברים 

האיברים . כל  בו כלול  אשר  היסוד  היא להקב"ה  הלב

ðî½−î הלב נעשה  זו והכנעה  בביטול  אשר  להקב"ה, הלב והכנעת  הביטול  הוא זה 

ויסוד  הקודש . עיר  ירושלים  עיר  שם עליו ונקרא הק ', להשכינה  משכן

כאשר והנה  ב"ה , להבורא  עצמו את  לקשר  הוא  המצוות  כל  יסוד  דהנה הוא הענין

כיון  ית ', אלקותו להשראת  מקום  בו יהיה  אזי להקב"ה , נכנע  תמיד  הלב  יהיה

חיים, רוח  בו ותכנס  בלבו, ית ' אלקותו תשרה  ואם אליו, ונכנע בטל  תמיד  שהוא

השוכנת  הנשמה  ואל  הלב אל  האיברים כל  יתקשרו ממילא  אזי קדושה , של  רוח

החיים . רוח ידי על  בו 

ê³−êîא)בזוה "ק קכח על (שמות דאתגבר  איש  דאקרי מההוא  איש  כל  מאת 

מאי  לבו ידבנו אשר  איש , אקרי  יצריה  על  דאתגבר  מאן וכל  יצריה ,

אמר  דאת  כמה  הוא  בריך  קודשא ביה  דיתרעי אלא  לבו , ידבנו כז )אשר  לך (תהלים 

לבי  עג)אמר  לבבי,(שם  טו )(מש צור  לב,לי ג)וטוב בקודשא(רות כלהו  לבו, וייטב

תמן  דהא  תרומתי את  תקחו מניה לבו  ידבנו  אשר  הכא אוף  קאמר , הוא בריך 

ושוי  ביה  אתרעי הוא  בריך  קודשא דהא  ידעינן ומנא  אחרא , באתר  ולאו  אשתכח

אבתריה ולאשתדלא למרדף  נש בר  דההוא  דרעותא חמינן כד  ביה , מדוריה 

ביה דשריא  ידעינן תמן  ודאי וברעותיה , ובנפשיה  בלביה  הוא בריך  דקודשא

האדם ,שכינתא . לבב בתוך השורה  הקב"ה על היא לבו  ידבנו  אשר  התיבות פירוש מבאר  (הזוה"ק

לרדוף הוא האדם  של רצונו  שכל רואים  אנו  כאשר  האדם ? לבב בתוך  שוכן שהקב"ה יודעים  אנו  ואיך

בלבו .) שורה שהשכינה אנו  יודעים  וברצונו , ובנפשו  בלבו  קוב"ה אחר 
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להיפך  וכן ישראל , ורצונות מחשבות

הנשפע החיות כל  ושורש מקור שהוא

כל  על  מלך  שהוא כלב  לישראל 

האיברים  שכל  ידי על  האיברים,

מעבדים  שהם תמיד  אותו משמשים

להגוף הנכנס  המאכל  את ומכינים

והוא  שבו, החיות את ממנו להוציא

החי  תמצית את שבמאכל מקבל  ות

האיברים  שאר לכל  מחלקו ,1ואח "כ 

÷åñôä äæ éô ìò øàéáå( ב טז, א' (שמואל

éðâøäå ìeàL òîLå Cìà Céà זה פסוק  ÅÅÅÀÈÇÈÇÂÈÈÄ
למשוח כשנצטוה המלך  שמואל  אמר

למלך , דוד  àøéאת äéä éàîà ÷ã÷ãå

äëéìää àìä ,äëéìää ìò à÷åã

åì äéä øúåéå ,ä÷éúùá úåéäì ìåëé

øùà øçà øåæçàå áåùà êéà øîåì

êìîì øçà çùîà אחר דהיינו

המלך  דוד  את ìåàù.שימשח  éðâøäéå

úåøòäå úåôñåä

א )1. רלה  מהימנא  בוצינא (רעיא  מהימנא רעיא אמר 

עד כלא נטיל  בקדמיתא אצטומכא ודאי  קדישא,

איהי  וריאה אופה, איהו  קרקבן  ואופה, שעתין  שית

àëìî,משקה  àáì אופה ודאי  אינון  תרין  ואינון 

מאכלין  דכל  משפירו  למלכא למיהב ומשקה

דכתיב  והיינו  לכלהו  מבחר  דכלהו  רישא ומשקין 

ה ) דבשי (שיר  עם יערי  אכלתי  בשמי  עם מורי  אריתי 

אברים  שאר  רעים אכלו  לבתר  חלבי  עם ייני  שתיתי 

ע"י  מזונא לון  דפליג  דמלכא ומשריין  חילין  דאינון 

המשקים. שר  ע"י  דודים ושכרו  שתו  האופים, שר 

ששניהם  האופים , ושר  המשקים  לשר  משולים  והריאה  (הקרקבן

שהוא  להלב  מוכן שיהיה  האדם  לגוף  הנכנס  המאכל  את  מכינים 

והשאר שבו, והעיקר  המעולה  המאכל  של  התמצית  חלק  את  מקבל 

לעבדיו) מאכלו שיירי שמחלק  כמלך  האיברים  כל  .מקבלים 

הימין  אל  אריה ופני  ובג "ד  דב"נ  לימינא איהו  וכבד 

טחול לבא, דאיהו  דמלכא לימינא לארבעתן 

שור  ופני  אחרא מסטרא אינון  אלין  לשמאלא

ואריה  למלכא במיא מזוג  חמרא משקה מהשמאל ,

לבא, דאיהו  מלכא קמי  מזונא כניש כבד  דא אכיל 

הוא  איך  עשו  איהו  כבד  אי  האי  על  לאקשויי  ואית

כגוונא  איהו  לבא ודאי  אלא ללבא, מזונא מתקן 

ליה ויימא ציד  הצד  דאיהו  עשו  כבד  (בראשית דיצחק

צלותין יז) אינון  אלין  בנו , מציד  ויאכל  אבי  יקום

וביגונא  בצערא ויצחק מעניים ומתתרכין  דאזלין 

ויאכל אמר  לא דא ובגין  לצלותא לכוונא יכלין  דלא

בנו , מציד  ויאכל  אלא ד )מצידי  בכורי (שמות  בני 

בגלותא  מזונא לישראל  לון  לית דא כגוונא ישראל ,

בארעא  אינון  כד  אבל  דעלמא אומין  ע"י  אלא

כנפי  תרין  ויהון  שכינתא ע"י  מזוניהון  דישראל 

כוליין  ותרין  המשקים, שר  אומה משקין  ריאה

ומבשלין  מוחא מן  דנחית הזרע דמבשלין  האופים

מלכא  דייכול  ולבתר  ריאה, מכנפי  דמקבלין  מיא

רעים  אכלו  דיליה כליין  בתרין  אתמר  לבא דאיהו 

איהו  דלבא דודים ושכרו  שתו  ריאה כנפי  ולתרין 

ריאה  כנפי  תרין  דיליה שליחן  חיון  ארבע דין  כסא

ופניהם ריאה דכנפי  כליין  úåãåøôותרין  íäéôðëå

åäéàã ,àëìî åäééìò àìá÷ì äìòîìî( יא (ישעיה 

úòã çåø äøåáâå äöò çåø äðéáå äîëç çåø

ìëã ,àáì åäéàã àééñøë ìò áéúéã 'ä úàøéå

øúá ïéìééçë äéøúáà ïéâäðúî ïé÷éôã ïåðéà

ïåäéëìî תרי על  נשיב ריאה מכנפי  דנשיב ורוחא

וחם  משמאלא וצנינא קריר  ואיהו  חוטמא נוקבי 
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‰"·˜‰ ‰ÂÓ˙ ‡Â‰Â ,'‰ ˙‡Ó ÌÈÏÙÎ ‰Á˜Ï ÈÎ ÔÈ·‰Ï Ì‚ ,ÌÈÏ˘Â¯È· ·Ï

.˙Â�ÂÚ‰ ÏÚ ÌÈÏÙÎ Â"Á ‰˜ÏÈ

¾−î¯˘‡ ÍÏÓ‰ ÈÎ ‰"‰ÏÏÊ È�˜Ê ‡·‡ È¯‡ÓÓ È˙ÚÓ˘˘ ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÔÈ·‰Ï
È·˜ÂÒÙ‰ ‰Ê ÈÙ ÏÚ ¯‡È·Â Ï‡¯˘È Ï˘ ·Ï‰ ‡Â‰ Ï‡¯˘,Ê"Ë ‡ - Ï‡ÂÓ˘)

øåàéá

,øîàì àåää úòa 'ä ìà ïpçúàåÈÆÀÇÇÆÈÅÇÄÅÉ
úà úBàøäì úBlçä äzà 'ä éðãàÂÉÈÇÈÇÄÈÀÇÀÆ

Ecáò אׁשר החזקה  יד ואת  ּגדל את ÇÀÀְְְְֲֲֶֶֶַָָָָ

יע ׂשה  אׁשר ּובארץ  ּבּׁשמים אל  ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָמי

וכגב ּורת כמע ׂשי'åâå(כג ג, ùé(דברים . ְְְֲִֶֶַֹ

'ä úéðù íòô åøîåà äæá øéòäì

ìà ïðçúàå øáë øîàù øçà íéäì-à

äî åùøã ì"æçå ,øîàì åäî íâ ,'ä

åùøãù(כאן ספרי  äàøð,(עי ' äøåàëìå

äæ éë,אלקים ה' éðôáתיבות äìôú

øîàì 'ä ìà ïðçúàå äîöò והתפילה

- íéäì-à.היא 'ä

äøèôäá äðåùàøá øàáð äæ ïéáäìå

א) מ , øîàé(ישעיה énò eîçð eîçðÇÂÇÂÇÄÉÇ
ék 'åâå íìLeøé áì ìò eøac .íëéäìàÁÉÅÆÇÀÇÅÀÈÇÄÄ
äéúàhç ìëa íéìôk 'ä ãiî äç÷ìÈÀÈÄÇÄÀÇÄÀÈÇÉÆÈ
áì ìò åøáã äæ äî ïéáäì êéøöå ,'åâå

íéìùåøéá áì êééù êéàä ,íéìùåøé

שייך  ואיך  עיר, היא ירושלים בפשטות

בעיר, "לב " לשון éëלומר ïéáäì íâ

äåîú àåäå ,'ä úàî íéìôë äç÷ì

.úåðåòä ìò íéìôë å"ç ä÷ìé ä"á÷ä

éúòîùù éô ìò äæ ïéáäì ùéå

éð÷æ àáà éøàîîמרןáåè íù ìòáä

ìàøùéáהק ' øùà êìîä éë ä"äììæ

ìàøùé ìù áìä àåä כל מתאספים בו ,

è ó−þõê íòìô ñèð ³îð−½ì³¾þîõô

('·ÏÚ ‡˜Â„ ‡¯È ‰È‰ È‡Ó‡ ˜„˜È„Â ,È�‚¯‰Â ÏÂ‡˘ ÚÓ˘Â ÍÏ‡ ÍÈ‡
ÍÈ‡ ¯ÓÂÏ ÂÏ ‰È‰ ¯˙ÂÈÂ ‰˜È˙˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÎÈÏ‰‰ ‡Ï‰ ,‰ÎÈÏ‰‰
ÈÎ ¯‡È·Â ,ÏÂ‡˘ È�‚¯‰ÈÂ ÍÏÓÏ ¯Á‡ Á˘Ó‡ ¯˘‡ ¯Á‡ ¯ÂÊÁ‡Â ·Â˘‡

øåàéá

להיפך  וכן ישראל , ורצונות מחשבות

הנשפע החיות כל  ושורש מקור שהוא

כל  על  מלך  שהוא כלב  לישראל 

האיברים  שכל  ידי על  האיברים,

מעבדים  שהם תמיד  אותו משמשים

להגוף הנכנס  המאכל  את ומכינים

והוא  שבו, החיות את ממנו להוציא

החי  תמצית את שבמאכל מקבל  ות

האיברים  שאר לכל  מחלקו ,1ואח "כ 

÷åñôä äæ éô ìò øàéáå( ב טז, א' (שמואל

éðâøäå ìeàL òîLå Cìà Céà זה פסוק  ÅÅÅÀÈÇÈÇÂÈÈÄ
למשוח כשנצטוה המלך  שמואל  אמר

למלך , דוד  àøéאת äéä éàîà ÷ã÷ãå

äëéìää àìä ,äëéìää ìò à÷åã

åì äéä øúåéå ,ä÷éúùá úåéäì ìåëé

øùà øçà øåæçàå áåùà êéà øîåì

êìîì øçà çùîà אחר דהיינו

המלך  דוד  את ìåàù.שימשח  éðâøäéå

úåøòäå úåôñåä

א )1. רלה  מהימנא  בוצינא (רעיא  מהימנא רעיא אמר 

עד כלא נטיל  בקדמיתא אצטומכא ודאי  קדישא,

איהי  וריאה אופה, איהו  קרקבן  ואופה, שעתין  שית

àëìî,משקה  àáì אופה ודאי  אינון  תרין  ואינון 

מאכלין  דכל  משפירו  למלכא למיהב ומשקה

דכתיב  והיינו  לכלהו  מבחר  דכלהו  רישא ומשקין 

ה ) דבשי (שיר  עם יערי  אכלתי  בשמי  עם מורי  אריתי 

אברים  שאר  רעים אכלו  לבתר  חלבי  עם ייני  שתיתי 

ע"י  מזונא לון  דפליג  דמלכא ומשריין  חילין  דאינון 

המשקים. שר  ע"י  דודים ושכרו  שתו  האופים, שר 

ששניהם  האופים , ושר  המשקים  לשר  משולים  והריאה  (הקרקבן

שהוא  להלב  מוכן שיהיה  האדם  לגוף  הנכנס  המאכל  את  מכינים 

והשאר שבו, והעיקר  המעולה  המאכל  של  התמצית  חלק  את  מקבל 

לעבדיו) מאכלו שיירי שמחלק  כמלך  האיברים  כל  .מקבלים 

הימין  אל  אריה ופני  ובג "ד  דב"נ  לימינא איהו  וכבד 

טחול לבא, דאיהו  דמלכא לימינא לארבעתן 

שור  ופני  אחרא מסטרא אינון  אלין  לשמאלא

ואריה  למלכא במיא מזוג  חמרא משקה מהשמאל ,

לבא, דאיהו  מלכא קמי  מזונא כניש כבד  דא אכיל 

הוא  איך  עשו  איהו  כבד  אי  האי  על  לאקשויי  ואית

כגוונא  איהו  לבא ודאי  אלא ללבא, מזונא מתקן 

ליה ויימא ציד  הצד  דאיהו  עשו  כבד  (בראשית דיצחק

צלותין יז) אינון  אלין  בנו , מציד  ויאכל  אבי  יקום

וביגונא  בצערא ויצחק מעניים ומתתרכין  דאזלין 

ויאכל אמר  לא דא ובגין  לצלותא לכוונא יכלין  דלא

בנו , מציד  ויאכל  אלא ד )מצידי  בכורי (שמות  בני 

בגלותא  מזונא לישראל  לון  לית דא כגוונא ישראל ,

בארעא  אינון  כד  אבל  דעלמא אומין  ע"י  אלא

כנפי  תרין  ויהון  שכינתא ע"י  מזוניהון  דישראל 

כוליין  ותרין  המשקים, שר  אומה משקין  ריאה

ומבשלין  מוחא מן  דנחית הזרע דמבשלין  האופים

מלכא  דייכול  ולבתר  ריאה, מכנפי  דמקבלין  מיא

רעים  אכלו  דיליה כליין  בתרין  אתמר  לבא דאיהו 

איהו  דלבא דודים ושכרו  שתו  ריאה כנפי  ולתרין 

ריאה  כנפי  תרין  דיליה שליחן  חיון  ארבע דין  כסא

ופניהם ריאה דכנפי  כליין  úåãåøôותרין  íäéôðëå

åäéàã ,àëìî åäééìò àìá÷ì äìòîìî( יא (ישעיה 

úòã çåø äøåáâå äöò çåø äðéáå äîëç çåø

ìëã ,àáì åäéàã àééñøë ìò áéúéã 'ä úàøéå

øúá ïéìééçë äéøúáà ïéâäðúî ïé÷éôã ïåðéà

ïåäéëìî תרי על  נשיב ריאה מכנפי  דנשיב ורוחא

וחם  משמאלא וצנינא קריר  ואיהו  חוטמא נוקבי 



ðöòì³êî ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

.ÔÈ·Ó ˘Â¯ÈÙ ,ÚÓÂ˘ ·Ï‰Â Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘ ·Ï‰ ‡Â‰ ÍÏÓ‰

îíïîÏ˘ ÍÏÓ‰ ÔÈÈ„Ú ‡Â‰ ÈÎ ˘Â¯ÈÙ ,ÏÂ‡˘ ÚÓ˘Â ÍÏ‡ ÍÈ‡ ¯Ó‡˘
ÍÏÂ‰ ÈÎ�‡ ‰ÓÏ ÔÈ·ÈÂ ˘Â¯ÈÙ ÚÓ˘Â ¯Á‡Ï ‰ÁÈ˘Ó Ì„Â˜ Ï‡¯˘È
„Â„ ‰È‰È ¯·Î ÈÎ ,‡¯È ‰È‰ ‡Ï ‰¯ÊÁ‰ ÏÚ Ï·‡ ,È�‚¯‰Â ‰ÓÏÂ ‰Ó ÏÚ
.Ô‡Î „Ú ¯˙Ò‰· ¯·„‰ ‰˘ÚÈ È‡„Â· ÈÎ ÚÓ˘È ‡ÏÂ ÔÈ·È ‡ÏÂ ÍÏÓÏ ÁÂ˘Ó

−þìêî·Ï‰ ‡ˆÓ� ‰ÓÁÏÓ· ÍÏÓÎ ˘Ù�· ·Ï ‰¯ÈˆÈ ¯ÙÒ· È˙È‡¯ ‰Ê
ÍÏÓ‰ ‡·ˆ Í¯„ ÔÈ‡ È‡„Â·Â ,ÌÈ¯·‡‰Â ÛÂ‚‰ Ï˘ ÍÏÓ‰ ‡Â‰

øåàéá

ììë ìù áìä àåä êìîä éë øàéáå

ìàøùé2ïéáî ùåøéô òîåù áìäå בו ,

האיברים, כל  של  המחשבות מתאספים

בו  מורגשות המידות כל  של  הנטיות וכל 

בו, øîàùוניכרות åäæå( ב טז, א (שמואל

àåä éë ùåøéô ,ìeàL òîLå Cìà CéàÅÅÅÀÈÇÈ
äçéùî íãå÷ ìàøùé ìù êìîä ïééãò

øçàì המלך דוד  את שמשחו עד  שהרי ,

המלך , שאול  שמעòîLåהיה מלשון ÀÈÇ
והבין, דע  – äîìישראל  ïéáéå ùåøéô

ìáà ,éðâøäå äîìå äî ìò êìåä éëðàÇÂÈÈÄ
äéäé øáë éë ,àøé äéä àì äøæçä ìò

òîùé àìå ïéáé àìå êìîì çåùî ãåã

מלך , אינו כבר אז éàãåáשהרי éë

.ïàë ãò øúñäá øáãä äùòé

áì" äøéöé øôñá éúéàø äæ éøçàå

áìä àöîð ,"äîçìîá êìîë ùôðá

,íéøáàäå óåâä ìù êìîä àåä

úåùòì êìîä àáö êøã ïéà éàãåáå

åúòéãé éúìá øáã íåù רשותו בלי

úåøòäå úåôñåä

דרחמי  כרסייא דאיהו  דמוחא ומסטרא מימינא,

דגבורה  משמאלא וחם דחסד  לימינא קר  רוח איהו 

דתרווייהו , באמצעיתא ביה מזיג  ומוחא לבא דתמן 

הכי  אוף ומוחא וחום מקור  מזיג  לבא הכי  אוף

טחול נטיל  דכלא ושמרים מדין  דין  דמקבלין 

דאמר  ושפחות עבדים דאינון  דיליה ומשריין 

שלמה ב )עלייהו  ושפחות.(קהלת  עבדים לי  קניתי 

א )בזוה"ק2. קח דכיון (שמות  לאסתכלא אית השתא

אומאה  דהא דאתחזי  קטליה אמאי  דוד  ליה דאומי 

כחדא, הוו  לא ופומא לבא דהא הוה בעלילה דא

שייפין  כל  ידיעא והא קטליה, לא דוד  ודאי  אלא

אפילו  מקבלא לא ולבא כלא מקבלין  דגופא

וקביל הוה לבא מלכא דוד  דשערא, דנימא כחוטא

כך  ובגין  לקבלא ליה אתחזי  דלא ב )מה א  (מלכים 

כתיב. לו  תעשה אשר  את וידעת

הרגה  למה  דוד  לו שנשבע  כיון להסתכל  יש עתה  הסולם : (בפירוש

שוים  היו לא  והפה  הלב  בעלילה  היתה  הזו שבועה  אשר  שנראה 

מקבלים  הגוף  איברי שכל  ידוע  והרי הרגו, דוד  ודאי אלא  ומשיב ,

של הלב  היה  המלך  דוד  השערה , כחוט אפילו מקבל  אינו והלב 

ששמעי  מה  דהיינו שיקבל , לו ראוי היה  שלא  מה  וקבל  ישראל 

לו  תעשה  אשר  את  וידעת  זה  ומשום  בעפר  ועפר  באבנים  סיקל 

.כתוב )

הרמב"ם דברי  עוד  ו)וראה ג מלכים  הסרת (הלכות  על 

שלבו  לבבו  יסור  ולא שנאמר  תורה הקפידה לבו 

הכתוב  דבקו  לפיכך  ישראל , קהל  כל  לב הוא

חייו . ימי  כל  שנאמר  העם  משאר  יתר  בתורה

í ó−þõê íòìô ñèð ³îð−½ì³¾þîõô

ÌÈ¯·‡‰ ÏÎ Í¯„ ÔÎ ÈÎ Ì„‡‰ ÔÈ·È ‰ÊÓÂ ,Â˙ÚÈ„È È˙Ï· ¯·„ ÌÂ˘ ˙Â˘ÚÏ
ÛÂ‚‰ ÏÎÏ ÚÚÂ�˙Ó‰ ÌÈÈÁ ÁÎ Â·Â ·Ï‰ ÈÙ ÏÚ ‚‰�˙‰Ï(„"Ó ,‡"Ó ˙È˘‡¯·)

,ÌÈ¯·‡‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÁ‰ ‡Â‰ ÈÎ ÂÏ‚¯ ˙‡Â Â„È ˙‡ ˘È‡ ÌÈ¯È ‡Ï ÍÈ„ÚÏ·Â
‡Â‰ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È Ì˘· ‰�ÂÎÓ ·Ï‰ ÈÎ ‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯ ¯ÙÒ· È˙È‡¯ ‰�‰Â

‡�˙‰ ¯Ó‡˘ ‡Â‰Â .ÌÏÂÚ‰ ÚˆÓ‡· ÌÈÏ˘Â¯È ÂÓÎ ÛÂ‚‰ ÚˆÓ‡·,·"Ù ˙Â·‡)

(‚"È ‰�˘ÓÈÎ ,ÌÎÈ¯·„ ÂÈ¯·„ ÏÏÎ·˘ ÂÈ¯·„ ˙‡ È�‡ ‰‡Â¯ ¯Ó‡Â ·ÂË ·Ï
Â· ¯˘‡ ÌÈÈÁ‰ ÁÂ¯Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙�ÈÁ· ‡Â‰Â ÛÂ‚‰ È¯·‡ ÏÎÏ ˘¯Â˘ ‡Â‰

øåàéá

רשות  לצבא אין המלך  של  וכוחו

האיברים  את הקב "ה מסר כך  לפעול ,

האיברים  כל  את המנהיג הלב  לשליטת

ידו  את איש יזיז לא רשותו ומבלעדי

רגלו, êøãואת ïë éë íãàä ïéáé äæîå

åáå ,áìä éô ìò âäðúäì íéøáàä ìë

óåâä ìëì òòåðúîä íééç çë שית (ברא

מד) Bãéמא, úà Léà íéøé àì EéãòìáeÄÀÈÆÉÈÄÄÆÈ
ìë ìù úåéçä àåä éë ,Bìâø úàåÀÆÇÀ

íéøáàä כלליות בחינות ה' שיש ידוע 

יחידה, וחיה נשמה רוח  נפש שהם

והנה  הגוף , איברי על  שורה והנפש

למהות  נחשבים האיברים שכל  אע "פ 

אחרת  ספירה בו שוכנת אבר וכל  אחת,

חסד  אם הנפש, ימין)מספירות אם (יד

שמאל)גבורה תפארת(יד ועיקר אם (אמצע 

חיות הגוף ) בו שיש הלב  הוא שונה ,

והיא  האיברים, מכל  יותר גבוהה מדרגה

להנפש, המשפיעה שהיא חיים הרוח 

שהיא  הנשמה שוכנת שבהראש כשם

להרוח .3המשפיעה

éë äîëç úéùàø øôñá éúéàø äðäå

àåä éë ,íéìùåøé íùá äðåëî áìä

òöîàá íéìùåøé åîë óåâä òöîàá

íìåòäשם פ "ז)מבואר ריש  הקדושה ,(שער 

שם, אשר המקדש בבית שבירושלים

הק ' השכינה שורה הקדשים, בקדש

הגוף כך  הנבראים, לכל  שפע  המשפיעה

ועל  בגוף  והתגלותו הנשמה שכינת הוא

לכל  חיים רוח  משפיעה היא הלב  ידי

בהגוף , השוכנים הנפש àåäåאיברי

àðúä øîàù(י "ג משנה פ "ב , איזוהי (אבות

- האדם לו שיבור ישרה áåè,דרך  áì

ììëáù åéøáã úà éðà äàåø øîàå

ìëì ùøåù àåä éë ,íëéøáã åéøáã

íéìùåøé úðéçá àåäå óåâä éøáà

לכל  הנשפע  הדם שבגשמיות כמו

אילו  ולכן הלב , ידי על  הוא האיברים

אחת  רגע  אפילו לפעום הלב  יפסיק 

רוח הוא שבו הפנימית החיות כן ימות,

שהם  הנפש האיברי לכל  הנשפע  החיים

הגוף , איברי íééçäרוחניות çåøå

úåøòäå úåôñåä

הא 3. דברי  שם.עיין  ובהגהה ההקדמות שער  בריש ריז "ל 
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.ÔÈ·Ó ˘Â¯ÈÙ ,ÚÓÂ˘ ·Ï‰Â Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘ ·Ï‰ ‡Â‰ ÍÏÓ‰
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ììë ìù áìä àåä êìîä éë øàéáå

ìàøùé2ïéáî ùåøéô òîåù áìäå בו ,

האיברים, כל  של  המחשבות מתאספים

בו  מורגשות המידות כל  של  הנטיות וכל 

בו, øîàùוניכרות åäæå( ב טז, א (שמואל

àåä éë ùåøéô ,ìeàL òîLå Cìà CéàÅÅÅÀÈÇÈ
äçéùî íãå÷ ìàøùé ìù êìîä ïééãò

øçàì המלך דוד  את שמשחו עד  שהרי ,

המלך , שאול  שמעòîLåהיה מלשון ÀÈÇ
והבין, דע  – äîìישראל  ïéáéå ùåøéô

ìáà ,éðâøäå äîìå äî ìò êìåä éëðàÇÂÈÈÄ
äéäé øáë éë ,àøé äéä àì äøæçä ìò

òîùé àìå ïéáé àìå êìîì çåùî ãåã

מלך , אינו כבר אז éàãåáשהרי éë

.ïàë ãò øúñäá øáãä äùòé

áì" äøéöé øôñá éúéàø äæ éøçàå

áìä àöîð ,"äîçìîá êìîë ùôðá

,íéøáàäå óåâä ìù êìîä àåä

úåùòì êìîä àáö êøã ïéà éàãåáå

åúòéãé éúìá øáã íåù רשותו בלי

úåøòäå úåôñåä

דרחמי  כרסייא דאיהו  דמוחא ומסטרא מימינא,

דגבורה  משמאלא וחם דחסד  לימינא קר  רוח איהו 

דתרווייהו , באמצעיתא ביה מזיג  ומוחא לבא דתמן 

הכי  אוף ומוחא וחום מקור  מזיג  לבא הכי  אוף

טחול נטיל  דכלא ושמרים מדין  דין  דמקבלין 

דאמר  ושפחות עבדים דאינון  דיליה ומשריין 

שלמה ב )עלייהו  ושפחות.(קהלת  עבדים לי  קניתי 

א )בזוה"ק2. קח דכיון (שמות  לאסתכלא אית השתא

אומאה  דהא דאתחזי  קטליה אמאי  דוד  ליה דאומי 

כחדא, הוו  לא ופומא לבא דהא הוה בעלילה דא

שייפין  כל  ידיעא והא קטליה, לא דוד  ודאי  אלא

אפילו  מקבלא לא ולבא כלא מקבלין  דגופא

וקביל הוה לבא מלכא דוד  דשערא, דנימא כחוטא

כך  ובגין  לקבלא ליה אתחזי  דלא ב )מה א  (מלכים 

כתיב. לו  תעשה אשר  את וידעת

הרגה  למה  דוד  לו שנשבע  כיון להסתכל  יש עתה  הסולם : (בפירוש

שוים  היו לא  והפה  הלב  בעלילה  היתה  הזו שבועה  אשר  שנראה 

מקבלים  הגוף  איברי שכל  ידוע  והרי הרגו, דוד  ודאי אלא  ומשיב ,

של הלב  היה  המלך  דוד  השערה , כחוט אפילו מקבל  אינו והלב 

ששמעי  מה  דהיינו שיקבל , לו ראוי היה  שלא  מה  וקבל  ישראל 

לו  תעשה  אשר  את  וידעת  זה  ומשום  בעפר  ועפר  באבנים  סיקל 

.כתוב )

הרמב"ם דברי  עוד  ו)וראה ג מלכים  הסרת (הלכות  על 

שלבו  לבבו  יסור  ולא שנאמר  תורה הקפידה לבו 

הכתוב  דבקו  לפיכך  ישראל , קהל  כל  לב הוא

חייו . ימי  כל  שנאמר  העם  משאר  יתר  בתורה
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רשות  לצבא אין המלך  של  וכוחו

האיברים  את הקב "ה מסר כך  לפעול ,

האיברים  כל  את המנהיג הלב  לשליטת

ידו  את איש יזיז לא רשותו ומבלעדי

רגלו, êøãואת ïë éë íãàä ïéáé äæîå

åáå ,áìä éô ìò âäðúäì íéøáàä ìë

óåâä ìëì òòåðúîä íééç çë שית (ברא

מד) Bãéמא, úà Léà íéøé àì EéãòìáeÄÀÈÆÉÈÄÄÆÈ
ìë ìù úåéçä àåä éë ,Bìâø úàåÀÆÇÀ

íéøáàä כלליות בחינות ה' שיש ידוע 

יחידה, וחיה נשמה רוח  נפש שהם

והנה  הגוף , איברי על  שורה והנפש

למהות  נחשבים האיברים שכל  אע "פ 

אחרת  ספירה בו שוכנת אבר וכל  אחת,

חסד  אם הנפש, ימין)מספירות אם (יד

שמאל)גבורה תפארת(יד ועיקר אם (אמצע 

חיות הגוף ) בו שיש הלב  הוא שונה ,

והיא  האיברים, מכל  יותר גבוהה מדרגה

להנפש, המשפיעה שהיא חיים הרוח 

שהיא  הנשמה שוכנת שבהראש כשם

להרוח .3המשפיעה

éë äîëç úéùàø øôñá éúéàø äðäå

àåä éë ,íéìùåøé íùá äðåëî áìä

òöîàá íéìùåøé åîë óåâä òöîàá

íìåòäשם פ "ז)מבואר ריש  הקדושה ,(שער 

שם, אשר המקדש בבית שבירושלים

הק ' השכינה שורה הקדשים, בקדש

הגוף כך  הנבראים, לכל  שפע  המשפיעה

ועל  בגוף  והתגלותו הנשמה שכינת הוא

לכל  חיים רוח  משפיעה היא הלב  ידי

בהגוף , השוכנים הנפש àåäåאיברי

àðúä øîàù(י "ג משנה פ "ב , איזוהי (אבות

- האדם לו שיבור ישרה áåè,דרך  áì

ììëáù åéøáã úà éðà äàåø øîàå

ìëì ùøåù àåä éë ,íëéøáã åéøáã

íéìùåøé úðéçá àåäå óåâä éøáà

לכל  הנשפע  הדם שבגשמיות כמו

אילו  ולכן הלב , ידי על  הוא האיברים

אחת  רגע  אפילו לפעום הלב  יפסיק 

רוח הוא שבו הפנימית החיות כן ימות,

שהם  הנפש האיברי לכל  הנשפע  החיים

הגוף , איברי íééçäרוחניות çåøå

úåøòäå úåôñåä

הא 3. דברי  שם.עיין  ובהגהה ההקדמות שער  בריש ריז "ל 
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·Ï ‡Â‰ È‡„Â· ,˙ÂÓÈÏ˘‰Â ÂÏ˘ ·ÂË‰ Â‰Ó ·Ï·Â ,‰�Â˜˙Î Ô˜Â˙Ó Â‡

ÂÓÎ ·Ï·˘ ˙ÂÓÈÏ˘‰Â ·ÂË‰ ‡Â‰ ¯·˘�(Â"Ë ,Ê"� ‰ÈÚ˘È),'Â‚Â ‡Î„ ˙‡Â ÔÂÎ˘‡

øåàéá

ìò áùåéä êìîä àåä åá øùà

àñëä העליונים בעולמות שיש כמו

הנקרא  ומטרוניתא מלך  של  בחינת

יש  כך  ושכינתיה, היא בריך  קודשא

של  כזאת, בחינה ישראל  האיש בנפש

אלו, בחינות שני כנגד  שהם ונפש רוח 

להיות  ונפשו רוחו להכין אדם וצריך 

אלו. בחינות לשני מרכבה

åäæå( קי "ב ח "ב  áè(זוה"ק  àîòã éùéø éà

áè àìåë העם כל  – טוב  העם ראש אם

הם, ìëטובים åéøçà íéâäðúî æà éë

êìîä øçà íéãåãâë íéøáàä וזה

כל  נמשכים שאחריו הלב  על  קאי

האיברים.

áåè áì äæ äî ïéáäìå נאמר זה שעל 

טוב " דעמא רישי áåèä"אי åäîå

åëøò éôì øáã ìëá éë ,áìì êééùä

åáåè את ממלא הוא כאשר נברא בכל 

טוב , נקרא הוא בריאתו êøãתכלית

÷åúîùë áåèä àåä ä÷ùîá ìùî

êéçì בטעם החיות שלימות בו יש שאז 

וחיות, àåäוריח  åìù áåèä ùåáìîáå

åà øåçù åîë òáöä åðééä ,øçà êøã

åäî áìáå ,äðå÷úá ï÷åúî åà ïáì

áì àåä éàãåá ,úåîéìùäå åìù áåèä

,áìáù úåîéìùäå áåèä àåä øáùð

åîë(טו מ , åâå'(ישעיה àkã úà ïåkLà, ÆÀÆÇÈ
הנה  כי להרוח , משכן הוא הלב  אז כי

הוא  חומרו וצורה, חומר יש בהלב 

ונפש, גוף  בהם שיש האיברים כל  כשאר

כל  על  הנוסף  כוח  עוד  בהלב  יש אבל 

שבו  חיים הרוח  והוא האיברים

ומכיון  הגוף , לכל  דרכו המתפשטת

להרוח , משכן להיות הוא הלב  שתכלית

להיות  הוא ותכליתו יעודו שעיקר נמצא

חיים  הרוח  בו שישרה כדי נשבר לב 

אליו  שבטל  מי לכל  ית"ש מאתו הנשפע 

הוא  שהלב  הטעם וזה לשכינתו, ומשכן
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Â�Â˘Ï ˙ÂÁˆ· ‡È·�‰ ÊÓÈ¯˘ ¯ÓÂÏ ˘È Â‰ÊÂ ,ÌÂ¯ Ì˘·('· ,'Ó ‰ÈÚ˘È)ÏÚ Â¯·„
¯·˘�‰ ÁÂ¯‰ ‡È‰ ‰ÎÏÓ Ê‡ ÌÈÏ˘Â¯È ·Ï‰ ‰È‰È˘ÎÂ ÌÈÏ˘Â¯È ‰È‰È˘ ·Ï
Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ Â�ÈÈ‰„ ,ÌÈ¯ÈˆÓ‰ „ÈÓ ÌÈ¯·‡‰ Ì‰ ÂÓÚÏ Ú˘Â�Â ˜È„ˆ ‰ÎÂ˙·

øåàéá

יש  להלב  רק  כי האיברים, כל  על  מלך 

נשבר  להיות שבו התבונה ידי על  כוח 

ונדכה.

åîëå( יט נא , çeø(תהלים íéäìà éçáæÄÀÅÁÉÄÇ
éë áìä äáåâ êåôéääå ,äøaLð משלי) ÄÀÈÈ

ה) áìäåטז, ,áì dáb ìk 'ä úáòBzÂÇÈÀÇÅ
,ä"á÷ä åá ïëåù úåéäì àøáð

àúéàãë( ח כה, Lc÷î(שמות éì eNòåÀÈÄÄÀÈ
àåä äàëæ ,ùîî íëBúa ézðëLåÀÈÇÀÄÀÈ
åáìá äàð äøéã äéì ãéáòã ïàî

כב :) להקב "ה (תיקו"ז שעושה מי אשרי ,

בלבו, נאה áìäדירה àøáð àöîð

ä"á÷äì ïëùî úåéäì,åðéà ä"á÷äå

ïëì ,äëãðå øáùð áìá íà éë äøåù

øáùð úåéäì àåä áìä úåîéìù

,åáø÷á של המיוחד  כוחו שזה כאמור

ידי  על  נשבר להיות יכול  בהיותו הלב 

שבו, úåîéìùההבנה åá ùéùë æàå

øéò íéìùåøé íùá äðåëî àåä

äëåúá äëìîå äì àø÷é ùãå÷ä כי

ירושלים  בחינת נעשה הלב  אז

הקדשים, בקדש בה שורה שהשכינה

éæà áì äáåâ åá ùéùë äìéìç é÷åôàì

àø÷éהלבíùáíåø מתיבת ונחסר

מתחברים  ואין ש"ל , אותיות ירושלים

כי  לרמז שלם, להיות למ ' אלו אותיות

שלימות. בו אין

úåçöá àéáðä æîéøù øîåì ùé åäæå

åðåùì( ב מ , áì(ישעיה ìò eøaã–äéäéù ÇÀÇÅ
–íéìLeøé ובטל נשבר הלב  שיהיה ÀÈÇÄ

ידי  על  בתוכו שישרה ית' אלקותו לגילוי

æàה"רוח ", ,íéìùåøé áìä äéäéùëå

äëåúá øáùðä çåøä àéä äëìî

÷éãö" רוח" להלב  משפיעה הנשמה

בהגוף , הנשמה חמימות בוער ידו שעל 

טעם  טועמת בגוף  שורה אשר והנפש

ליבי  ויראתו, לאהבתו לבעור החיים

חי, לקל  ירננו íäובשרי åîòì òùåðå

íéøéöîä ãéî íéøáàä,øöéä åðééäã

äìéìç òøä נוטה עצמה מצד  הנפש
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·Ï ‡Â‰ È‡„Â· ,˙ÂÓÈÏ˘‰Â ÂÏ˘ ·ÂË‰ Â‰Ó ·Ï·Â ,‰�Â˜˙Î Ô˜Â˙Ó Â‡

ÂÓÎ ·Ï·˘ ˙ÂÓÈÏ˘‰Â ·ÂË‰ ‡Â‰ ¯·˘�(Â"Ë ,Ê"� ‰ÈÚ˘È),'Â‚Â ‡Î„ ˙‡Â ÔÂÎ˘‡

øåàéá

ìò áùåéä êìîä àåä åá øùà

àñëä העליונים בעולמות שיש כמו

הנקרא  ומטרוניתא מלך  של  בחינת

יש  כך  ושכינתיה, היא בריך  קודשא

של  כזאת, בחינה ישראל  האיש בנפש

אלו, בחינות שני כנגד  שהם ונפש רוח 

להיות  ונפשו רוחו להכין אדם וצריך 

אלו. בחינות לשני מרכבה

åäæå( קי "ב ח "ב  áè(זוה"ק  àîòã éùéø éà

áè àìåë העם כל  – טוב  העם ראש אם

הם, ìëטובים åéøçà íéâäðúî æà éë

êìîä øçà íéãåãâë íéøáàä וזה

כל  נמשכים שאחריו הלב  על  קאי

האיברים.

áåè áì äæ äî ïéáäìå נאמר זה שעל 

טוב " דעמא רישי áåèä"אי åäîå

åëøò éôì øáã ìëá éë ,áìì êééùä

åáåè את ממלא הוא כאשר נברא בכל 

טוב , נקרא הוא בריאתו êøãתכלית

÷åúîùë áåèä àåä ä÷ùîá ìùî

êéçì בטעם החיות שלימות בו יש שאז 

וחיות, àåäוריח  åìù áåèä ùåáìîáå

åà øåçù åîë òáöä åðééä ,øçà êøã

åäî áìáå ,äðå÷úá ï÷åúî åà ïáì

áì àåä éàãåá ,úåîéìùäå åìù áåèä

,áìáù úåîéìùäå áåèä àåä øáùð

åîë(טו מ , åâå'(ישעיה àkã úà ïåkLà, ÆÀÆÇÈ
הנה  כי להרוח , משכן הוא הלב  אז כי

הוא  חומרו וצורה, חומר יש בהלב 

ונפש, גוף  בהם שיש האיברים כל  כשאר

כל  על  הנוסף  כוח  עוד  בהלב  יש אבל 

שבו  חיים הרוח  והוא האיברים

ומכיון  הגוף , לכל  דרכו המתפשטת

להרוח , משכן להיות הוא הלב  שתכלית

להיות  הוא ותכליתו יעודו שעיקר נמצא

חיים  הרוח  בו שישרה כדי נשבר לב 

אליו  שבטל  מי לכל  ית"ש מאתו הנשפע 

הוא  שהלב  הטעם וזה לשכינתו, ומשכן

ï ó−þõê íòìô ñèð ³îð−½ì³¾þîõô

ÂÓÎÂ(Ë"È ,‡"� ÌÈÏ‰˙)ÈÎ ,·Ï‰ ‰·Â‚ ÍÂÙÈ‰‰Â ‰¯·˘� ÁÂ¯ ÌÈ‰Ï‡ ÈÁ·ÊÈÏ˘Ó)

('‰ ,Ê"Ë‡˙È‡„Î ‰"·˜‰ Â· ÔÎÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï ‡¯·� ·Ï‰Â ·Ï ‰·‚ ÏÎ '‰ ˙·ÚÂ˙
('Á ,‰"Î ˙ÂÓ˘)„È·Ú„ Ô‡Ó ‡Â‰ ‰‡ÎÊÂ ,˘ÓÓ ÌÎÂ˙· È˙�Î˘Â ˘„˜Ó ÈÏ Â˘ÚÂ

‰"·˜‰Â ,‰"·˜‰Ï ÔÎ˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ·Ï‰ ‡¯·� ‡ˆÓ� ,Â·Ï· ‰‡� ‰¯È„ ‰ÈÏ
¯·˘� ˙ÂÈ‰Ï ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÂÓÈÏ˘ ÔÎÏ ,‰Î„�Â ¯·˘� ·Ï· Ì‡ ÈÎ ‰¯Â˘ Â�È‡
˘„Â˜‰ ¯ÈÚ ÌÈÏ˘Â¯È Ì˘· ‰�ÂÎÓ ‡Â‰ ˙ÂÓÈÏ˘ Â· ˘È˘Î Ê‡Â ,Â·¯˜·
‡¯˜È ÈÊ‡ ·Ï ‰·Â‚ Â· ˘È˘Î ‰ÏÈÏÁ È˜ÂÙ‡Ï ,‰ÎÂ˙· ‰ÎÏÓÂ ‰Ï ‡¯˜È

Â�Â˘Ï ˙ÂÁˆ· ‡È·�‰ ÊÓÈ¯˘ ¯ÓÂÏ ˘È Â‰ÊÂ ,ÌÂ¯ Ì˘·('· ,'Ó ‰ÈÚ˘È)ÏÚ Â¯·„
¯·˘�‰ ÁÂ¯‰ ‡È‰ ‰ÎÏÓ Ê‡ ÌÈÏ˘Â¯È ·Ï‰ ‰È‰È˘ÎÂ ÌÈÏ˘Â¯È ‰È‰È˘ ·Ï
Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ Â�ÈÈ‰„ ,ÌÈ¯ÈˆÓ‰ „ÈÓ ÌÈ¯·‡‰ Ì‰ ÂÓÚÏ Ú˘Â�Â ˜È„ˆ ‰ÎÂ˙·

øåàéá

יש  להלב  רק  כי האיברים, כל  על  מלך 

נשבר  להיות שבו התבונה ידי על  כוח 

ונדכה.

åîëå( יט נא , çeø(תהלים íéäìà éçáæÄÀÅÁÉÄÇ
éë áìä äáåâ êåôéääå ,äøaLð משלי) ÄÀÈÈ

ה) áìäåטז, ,áì dáb ìk 'ä úáòBzÂÇÈÀÇÅ
,ä"á÷ä åá ïëåù úåéäì àøáð

àúéàãë( ח כה, Lc÷î(שמות éì eNòåÀÈÄÄÀÈ
àåä äàëæ ,ùîî íëBúa ézðëLåÀÈÇÀÄÀÈ
åáìá äàð äøéã äéì ãéáòã ïàî

כב :) להקב "ה (תיקו"ז שעושה מי אשרי ,

בלבו, נאה áìäדירה àøáð àöîð

ä"á÷äì ïëùî úåéäì,åðéà ä"á÷äå

ïëì ,äëãðå øáùð áìá íà éë äøåù

øáùð úåéäì àåä áìä úåîéìù

,åáø÷á של המיוחד  כוחו שזה כאמור

ידי  על  נשבר להיות יכול  בהיותו הלב 

שבו, úåîéìùההבנה åá ùéùë æàå

øéò íéìùåøé íùá äðåëî àåä

äëåúá äëìîå äì àø÷é ùãå÷ä כי

ירושלים  בחינת נעשה הלב  אז

הקדשים, בקדש בה שורה שהשכינה

éæà áì äáåâ åá ùéùë äìéìç é÷åôàì

àø÷éהלבíùáíåø מתיבת ונחסר

מתחברים  ואין ש"ל , אותיות ירושלים

כי  לרמז שלם, להיות למ ' אלו אותיות

שלימות. בו אין

úåçöá àéáðä æîéøù øîåì ùé åäæå

åðåùì( ב מ , áì(ישעיה ìò eøaã–äéäéù ÇÀÇÅ
–íéìLeøé ובטל נשבר הלב  שיהיה ÀÈÇÄ

ידי  על  בתוכו שישרה ית' אלקותו לגילוי

æàה"רוח ", ,íéìùåøé áìä äéäéùëå

äëåúá øáùðä çåøä àéä äëìî

÷éãö" רוח" להלב  משפיעה הנשמה

בהגוף , הנשמה חמימות בוער ידו שעל 

טעם  טועמת בגוף  שורה אשר והנפש

ליבי  ויראתו, לאהבתו לבעור החיים

חי, לקל  ירננו íäובשרי åîòì òùåðå

íéøéöîä ãéî íéøáàä,øöéä åðééäã

äìéìç òøä נוטה עצמה מצד  הנפש



ìöòì³êî ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

˙ÂÈ‰Ï ‰�‡Â ‰�‡ Â¯ÊÙ˙È ‡ÏÂ ÍÏÓ‰ ¯Á‡ ‡·ˆÎ ÂÈ¯Á‡ Â‚‰�˙ÈÂ ‰ÏÈÏÁ
('Á ,·"È ÌÈ¯·„)‰˘ÚÈ ÂÈ�ÈÚ· ¯˘È‰ ÏÎ ˘È‡(Ê"È ,Ê"Î ¯·„Ó·)Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯˘‡ Ô‡ˆÎ ,

ÏÚÂ ‰‡·ˆ ‰‡ÏÓ ÈÎ Â‰ÊÂ ,Ì·¯˜· ÌÎÏÓ Ì‰Ï ˘È ÔÓ‡� ‰ÚÂ¯ ÈÎ ‰ÚÂ¯
ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ‰¯·˘� ÁÂ¯ ÌÈ‰Ï‡ ÈÁ·Ê ÈÎ ‰�ÂÚ ‰ˆ¯� ÈÎ ‰ÎÂÊ ‰Ê È„È

.˙Â�·¯˜‰

øåàéá

והרוח הבהמית, נפש מטבעה והיא לרע 

אדם  שבכל  הפרטי הצדיק  דהיינו שבלב 

לנשמה, המידות כל  התקשרות שהוא

להדבק ורצון חיות לתוכה מאירה

החיים, כל  ומקור åâäðúéåבשורש

åøæôúé àìå êìîä øçà àáöë åéøçà

úåéäì äðàå äðà( ח יב , ìk(דברים LéàÄÈ

,äùòé åéðéòa øLiä( י כז, ïàvk(במדבר  ÇÈÈÀÅÈÇÉ
ùé ïîàð äòåø éë ,äòø íäì ïéà øLàÂÆÅÈÆÉÆ

íáø÷á íëìî íäì שהוא הלב  הוא

האיברים, כל  על  äàìîמלך  ék åäæåÄÈÀÈ
äöøð ék äëåæ äæ éãé ìòå ,dàáöÀÈÈÄÄÀÈ

éë ,dðBò( יט נא, çeø(תהילים íéäìà éçáæ ÂÈÄÀÅÁÉÄÇ
.úåðáø÷ä ìëî øúåé äøaLðÄÀÈÈ


	דגל מחנה אפרים ואתחנן

