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è ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

ê®−î ³¾þõ

íôðší

−ð×הבעש "ט שביארו כפי הצמצום  ענין את  ולבאר  להקדים  יש  זה  מאמר  להבין

לא א "ס  שהוא יתברך  מציאותו מצד  שהנה הק ', ותלמידיו הק ' והמגיד  הק '

נבראים של  מציאות  כל  שייך  לא  וממילא כלל , והגבלה  צמצום  שום שייך 

בתחתונים כבודו שיתגלה  ית ' שברצונו ומכיון העצמית , מציאותם  את  המרגישים

חוץ  מציאות  שום  שאין זו  ידיעה  כלומר  שלו, סוף אין  אור  הקב"ה  הסתיר  כן על 

שיבטלו  מבלתי ית "ש  אורו לקבל  הנבראים שיכולים ומדה גבול  והכין כלל , ממנו

במציאות .

³þî³ëî להיות צריך  צורה שינוי כל  שבין שמכיון מצינו, ממעזריטש  המגיד 

החכמה כח את  הקב"ה  האציל  כן על  המחבר , כח 1ממוצע  מלשון  ,

שהם יודעים  שהנברא הידיעה  והיא להנבראים , הבורא  בין המחבר  הכח שהוא  מה

למציאות  מקום  נותנת  מקום ומכל  לאמת , סותרת  אינה  זו שידיעה  ו'אין', 'מה'

היולי". "כח  בלשון בראשונים  ונקרא  לבוראם , בידיעתם  בטלים  בעודם נבראים של 

þôêôëî אנו אשר  העבודה  יסודות  את  ומבאר  חיים הדברי רבינו מוסיף  זה 

היא ומציאותם הנבראים  כל  שחיות  שמכיון והוא  מזה , לומדים 

הנקראת  זו בעבודה ית "ש  עמו  להתקשר  העבודה מוטלת  שעלינו נמצא החכמה ,

בין  פירוד  אין שבה  הבריאה , חיות  בשורש  דבקים  שנהיה  ידי על  והיא  חכמה ,

בתכלית  בטלים  שהם כפי הברואים  את  לראות  לנבראים, המאציל  שהוא השי"ת 

אותם ולראות  שלהם  ה 'היולי' כח  והוא  צורה  בו שאין שלהם  הראשון הכח לגבי

מאתנו  שנסיר  ויגיעה  עבודה  וע "ד  הקב"ה, לגבי בתכלית  בטלים  באמת , שהם כמו 

בנבראי  דבקותינו וכל  עשיותינו כל  ויהיו החכמה , אור  על  המסתירה  הישות  את 

úåøòäå úåôñåä

זה 1. שכח אלא הנבראים, כל  של  המציאות כח שהוא כתר  המכונה הרצון  של  החיות כח מלובש שבו 

בפועל . התגלותו  לפני  עצמו  הכח הוא
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הקונטרס . בגוף  וכמבואר  שבהם החכמה  בבחינת  רק  הגשמי העולם 

ê®î−í שפלות – הא' ענינים , לשני אנו צריכים החכמה  לבחינת  שלהגיע  מזה 

הדעת  הבורא , גדלות  – הב' 'מה', הנקרא  ליוצרה , הנפש  ביטול  - עצמו

בגדלות  הידיעה  ידי  על  דווקא  האדם בנפש  מתגלה הנ"ל  הביטול  כי  האמיתית ,

עצמית , וחיות  דעת  לנו אין  כי לנו נתגלה  אזי והחכמה  הדעת  ידי על  כי הבורא,

הנבראים . כל  את  ומקום  ורגע  עת  בכל  שמחיה  ית "ש  הוא המציאות  כל  רק 
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’ê šþõ

î³−ñ×³î óî®ô®í

šî½õëÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï˘ '‡ ,ÌÈÚÂ„È ˜ÂÒÙ· ÌÈ˜Â„˜„‰ 'Â‚Â ·˜ÚÈ ‡ˆÈÂ
‰Â‰„ ÂËÂ˘Ù· ˘Â¯ÈÙ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· Ú‚ÙÈÂ '· Â˙‡ÈˆÈ ·Â˙ÎÏ
.Ï"Ê È"˘¯· ¯‡Â·ÓÎ ÌÈ˜Â„˜„‰ ¯‡˘Â ,'ÂÎ ÌÂ˜ÓÏ ‡·ÈÂ ¯ÓÈÓÏ ‰ÈÏ
¯˜ÈÚ ‰�‰Â ,ÂÏÏÎ· ÌÏÂÚ‰ ÔÂ˜È˙ ‰Ó‰ ˙Â·‡‰˘ ÚÂ„È ‰�‰„ ÈÏ ‰‡¯�Â

øåàéá

íé÷åã÷ãä .'åâå á÷òé àöiå ÷åñôáÇÅÅÇÂÉ
êéøö äéä àìù 'à ,íéòåãé ÷åñôá

,åúàéöé áåúëì,חרנה וילך  רק  אלא

יצא  זה למקום שכשהולך  ופשוט 

בו, שהיה הקודם òâôéåממקום 'áÇÄÀÇ
,åèåùôá ùåøéô åì ïéàù íB÷naÇÈ
,'åë íå÷îì àáéå øîéîì äéì äåäã

é"ùøá øàåáîë íé÷åã÷ãä øàùå

úåáàäù òåãé äðäã éì äàøðå .ì"æ

,åììëá íìåòä ïå÷éú äîä הם האבות

אחד  שכל  ישראל , נשמות שורש

מנשמות  נשמתו נמשכת מישראל 

את  כוללת שנשמתם הקדושים, האבות

והאבות  הדורות, בכל  ישראל  כל  נשמות

היתה  מאוד  גבוהות נשמות להם שהיו

העולם, כללות בתיקון פועלת עבודתם

מידת  את תיקן אבינו אברהם  היינו

ידי  על  העולם כל  של  והחסד  החכמה

באהבת  ועסק  בעולם ה' אמונת שגילה

את  שתיקן אבינו יצחק  וכן ימיו, כל  ה'

להודיע הגבורה ומידת הבינה מידת

שתיקן  אבינו ויעקב  דיין, ויש דין שיש

הם  אלו ופעולות והתפארת, הדעת את

העולם  בכללות לנצח  ועומדות .1נצחיות

קטנות, נשמות לנו שיש אנו ואמנם

הן  ודור דור בכל  אשר פרטיות נשמות

לפי  ומעלתם בדרגתם השייכות נשמות

את  מתקנים אנו ההוא, הדור ערך 

בריבוי  בדקות העניינים פרטיות

לפי  וחד  חד  כל  וההסתרים הנסיונות

פרטות  את לתקן עוסקים ואנו דרגתו,

שכל  העולם, של  ויראה האהבה עניני

מצבו  לפי מיוחדים נסיונות לו יש אחד 

להוציא  האדם ועל  ומקומו, וזמנו טבעו

úåøòäå úåôñåä

בסה"ק1. אמר )ואיתא וה ' ד "ה  וירא  לוי .(קדושת 

כלול היה הדורות בכל  ישראל  בני  כל  שעבודת

את  נתנו  בעבודתם אשר  הקדושים, האבות בעבודת

את  שעובד  מי  וכל  צאצאיהם, לכל  העבודה כוחות

בדגל זה וכעין  הקדושים האבות בכוח זה הרי  ה'

את  מבאר  ועתה זכור . ד "ה תשא כי  אפרים מחנה

אור  הארת ידי  על  העולם בתיקון  יעקב של  עבודתו 

הצמצום. בתוך  ה'
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האבות  כח  את הפועל  אל  מכח 

גם  שיהיה בכללות, שפעלו הקדושים

אלו. בנסיונות בפרטות

íâ àéáäì àåä ïå÷éúä ø÷éò äðäå

äìâúéùå êåëéæ éãéì éîùâä íìåòä

ìë úéìëú äæå ,íìåòá íùä ãåáë

äéäéù éøîåçä íìåòä úàéøá

äøéçá היא הגשמיות בריאת תכלית

את  גם נביא בטוב  הבחירה ידי שעל  כדי

זיכוך , לידי øéàîהגשמיות íãàùëå

åôåâ úéøîåç úà åùôðáïéòá äàøéå

÷ø àøáð àì íìåòä ìëù åìëù

õøàä ìëå ,äìòúéå êøáúé åãåáëì

,åãåáë àìî האלוקית שהנפש ידי על 

שכל  ית' אלוקותו בגדלות מתבוננת

יתברך , ה' כבוד  רק  הוא העולם מציאות

כל  את ומהווה המחיה הוא ה' דבר כי

הבהמית  הנפש תמיד , הבריאה

מזה  מתפעלת בגוף  המלובשת

החיים. מקור ה' את לעבוד  ומתעוררת

äðäå היא העולם מציאות שכל  הטעם

משום הוא יתברך , ה' úéìכבוד  úîàá

'àì' úåîìåòä ìëå äéðéî éåðô øúà

,äîä הם העולמות כל  האמת פי על 

שהרי  כלל , קיימים שאינם "לא",

אלוקית  חיות היא האמיתית מהותם

הקב "ה  לשורשה בתכלית ø÷,2הבטלה

íãå÷ äéäù åîë ãçà åîùå ãçà 'ã

íåù êøáúé åá ïéàå íìåòä àøáðù

ììë å"ç éåðù לא הבריאה שלפני כשם

ה' אור מבלעדי מציאות שום היה

שיש  לעיננו שנראה עכשיו  גם יתברך ,

מציאותם  ונבראים, עולמות של  מציאות

ומהווה  המחיה ה' אור היא האמיתית

אותם.

÷øå לנו שנראים כפי העולמות מציאות

ש  משום היא ìåëéáëבחיצוניותם,

úàéøáì ìåëéáë 'úé åøåà íöîö

úåøòäå úåôñåä

אחרי 2. והנה פ"ג , והאמונה היחוד  שער  ראה

יבין  דבר  על  משכיל  כל  האלה והאמת הדברים

נחשב  באמת הוא ויש נברא שכל  איך  לאשורו ,

שבנפעל פיו  ורוח הפועל  כל  לגבי  ממש ואפס לאין 

ליש  ממש מאין  ומוציאו  תמיד  אותו  המהוה

עיי "ש.

ï ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

È„ÈÏ ‡· È„Ú ,ÌÈ�Â˘ ÌÈÓÂˆÓˆ· ÛÂÒ ÔÈ‡ ˙ÂÓÏÂÚ ÏÈˆ‡‰Â ÂÎ¯Ú ÈÙÏ ÌÏÂÚ
ÏÈÁ˙‰ Â˙ÂÎÏÓ ˙„Ó·Â ‰ÏÚ˙ÈÂ ÂÓ˘ Í¯·˙È Â˙ÂÎÏÓ ˙„Ó ˙ÂÏ‚˙‰
Í˘ÂÁ‰ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ ‡Â¯· È„Ú ÌÈ�Â˘ ÌÈÓÂˆÓˆ·Â ˙Â„¯Ù� ˙ÂÓÏÂÚ ‡Â¯·Ï

øåàéá

,úåîìåòä כבודו את העלים הקב "ה

לבריאת  מקום שיהיה כדי מברואיו

ית' א"ס  אור היה לו שהרי העולמות,

העולמות  כל  מתבטלים היו אזי ,3גלוי,

åëøò éôì íìåò ìë íéáø íéîåöîöáå

סדרם. לפי הצמצומים מבאר ועתה

óåñ ïéà úåîìåò ìéöàäåíéîåöîöá

,íéðåù והעולמות האצילות עולם

סוף ' אין 'אור עולמות נקראים שמעליו

שגם  אע "פ  התחתונים העולמות בערך 

אחר  רק  נעשתה האצילות עולם מציאות

עצם  שהרי פנוי', ה'מקום של  הצמצום

חסד  של  עליונות ספירות שיש המציאות

מאיר  הקב "ה שבהם כו' תפארת  גבורה

כן  גם היא העולמות כל  את ומנהיג

עולם  שספירות אע "פ  וגבול , צמצום

המאציל  לגבי בתכלית בטלים האצילות

שום  האצילות בעולם ואין ב "ה, סוף  אין

יתברך  לעצמותו אבל  כלל , ורע  ישות

ש  כל  והשגה הגדרה שום לית אין היא,

כלל , ביה תפיסא éãéìמחשבה àá éãò

åîù êøáúé åúåëìî úãî úåìâúä

äìòúéå מכל האחרונה המידה שהיא

במקום  ההתגלות היא ועניינה הספירות,

גם  ב "ה מלכותו כבוד  לגלות הצמצום,

המלכות  ענין כי התחתונים, לעולמות

מלך  "אין דלשון בסה"ק  כדאיתא הוא

המלכות  מעלת על  מורה עם" בלא

נפרדים  שהם עם שיש במקום דווקא

"גחלים  ומלשון המלך  ממעלת

עוממות".

,åúåëìî úãîáå של המלכות מידת

אורו  התפשטות עניינה האצילות עולם

שמו  שיקרא התחתונים לעולמות ית"ש

העולמות  כל  חיות והיא עליהם, מלך 

úåîìåòהתחתונים, àåøáì ìéçúä

,íéðåù íéîåöîöáå úåãøôð עולם

נקראים  שתחתיו והעולמות הבריאה

כי  הפירוד ", "עולמות הסה"ק  בלשון

אלא  המאציל , לגבי לגמרי בטלים אינם

הנברא  ומציאות ישות בהם נרגשת

äæäלכשעצמו, íìåò àåøá éãò עולם

ãåàîì,העשיה êùåçä חז"ל וכמאמר

ב ) פג זה (ב "מ  - לילה ויהי חשך  "תשת

תרמש  בו ללילה, שדומה הזה העולם

שדומין  שבו, רשעים אלו - יער חיתו כל 

שבעולם  והיינו ע "כ , שביער" לחיה

אזי  האצילות, אור ריחוק  מצד  העשיה

לטעות  מקום בו ויש ה' אור בו ניכר אין

החכמה, באור מתדבק  שאינו למי

úåøòäå úåôñåä

ב'.3. לפרק בהקדמה המובא המגיד  לשון  ראה
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ÏÎ ÌÈ·¯ ÌÈÓÂˆÓˆ·Â ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙‡È¯·Ï ÏÂÎÈ·Î '˙È Â¯Â‡ ÌˆÓˆ ÏÂÎÈ·Î

øåàéá

האבות  כח  את הפועל  אל  מכח 

גם  שיהיה בכללות, שפעלו הקדושים

אלו. בנסיונות בפרטות

íâ àéáäì àåä ïå÷éúä ø÷éò äðäå

äìâúéùå êåëéæ éãéì éîùâä íìåòä

ìë úéìëú äæå ,íìåòá íùä ãåáë

äéäéù éøîåçä íìåòä úàéøá

äøéçá היא הגשמיות בריאת תכלית

את  גם נביא בטוב  הבחירה ידי שעל  כדי

זיכוך , לידי øéàîהגשמיות íãàùëå

åôåâ úéøîåç úà åùôðáïéòá äàøéå

÷ø àøáð àì íìåòä ìëù åìëù

õøàä ìëå ,äìòúéå êøáúé åãåáëì

,åãåáë àìî האלוקית שהנפש ידי על 

שכל  ית' אלוקותו בגדלות מתבוננת

יתברך , ה' כבוד  רק  הוא העולם מציאות

כל  את ומהווה המחיה הוא ה' דבר כי

הבהמית  הנפש תמיד , הבריאה

מזה  מתפעלת בגוף  המלובשת

החיים. מקור ה' את לעבוד  ומתעוררת

äðäå היא העולם מציאות שכל  הטעם

משום הוא יתברך , ה' úéìכבוד  úîàá

'àì' úåîìåòä ìëå äéðéî éåðô øúà

,äîä הם העולמות כל  האמת פי על 

שהרי  כלל , קיימים שאינם "לא",

אלוקית  חיות היא האמיתית מהותם

הקב "ה  לשורשה בתכלית ø÷,2הבטלה

íãå÷ äéäù åîë ãçà åîùå ãçà 'ã

íåù êøáúé åá ïéàå íìåòä àøáðù

ììë å"ç éåðù לא הבריאה שלפני כשם

ה' אור מבלעדי מציאות שום היה

שיש  לעיננו שנראה עכשיו  גם יתברך ,

מציאותם  ונבראים, עולמות של  מציאות

ומהווה  המחיה ה' אור היא האמיתית

אותם.

÷øå לנו שנראים כפי העולמות מציאות

ש  משום היא ìåëéáëבחיצוניותם,

úàéøáì ìåëéáë 'úé åøåà íöîö

úåøòäå úåôñåä

אחרי 2. והנה פ"ג , והאמונה היחוד  שער  ראה

יבין  דבר  על  משכיל  כל  האלה והאמת הדברים

נחשב  באמת הוא ויש נברא שכל  איך  לאשורו ,

שבנפעל פיו  ורוח הפועל  כל  לגבי  ממש ואפס לאין 

ליש  ממש מאין  ומוציאו  תמיד  אותו  המהוה

עיי "ש.
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Í˘ÂÁ‰ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ ‡Â¯· È„Ú ÌÈ�Â˘ ÌÈÓÂˆÓˆ·Â ˙Â„¯Ù� ˙ÂÓÏÂÚ ‡Â¯·Ï

øåàéá

,úåîìåòä כבודו את העלים הקב "ה

לבריאת  מקום שיהיה כדי מברואיו

ית' א"ס  אור היה לו שהרי העולמות,

העולמות  כל  מתבטלים היו אזי ,3גלוי,

åëøò éôì íìåò ìë íéáø íéîåöîöáå

סדרם. לפי הצמצומים מבאר ועתה

óåñ ïéà úåîìåò ìéöàäåíéîåöîöá

,íéðåù והעולמות האצילות עולם

סוף ' אין 'אור עולמות נקראים שמעליו

שגם  אע "פ  התחתונים העולמות בערך 

אחר  רק  נעשתה האצילות עולם מציאות

עצם  שהרי פנוי', ה'מקום של  הצמצום

חסד  של  עליונות ספירות שיש המציאות

מאיר  הקב "ה שבהם כו' תפארת  גבורה

כן  גם היא העולמות כל  את ומנהיג

עולם  שספירות אע "פ  וגבול , צמצום

המאציל  לגבי בתכלית בטלים האצילות

שום  האצילות בעולם ואין ב "ה, סוף  אין

יתברך  לעצמותו אבל  כלל , ורע  ישות

ש  כל  והשגה הגדרה שום לית אין היא,

כלל , ביה תפיסא éãéìמחשבה àá éãò

åîù êøáúé åúåëìî úãî úåìâúä

äìòúéå מכל האחרונה המידה שהיא

במקום  ההתגלות היא ועניינה הספירות,

גם  ב "ה מלכותו כבוד  לגלות הצמצום,

המלכות  ענין כי התחתונים, לעולמות

מלך  "אין דלשון בסה"ק  כדאיתא הוא

המלכות  מעלת על  מורה עם" בלא

נפרדים  שהם עם שיש במקום דווקא

"גחלים  ומלשון המלך  ממעלת

עוממות".

,åúåëìî úãîáå של המלכות מידת

אורו  התפשטות עניינה האצילות עולם

שמו  שיקרא התחתונים לעולמות ית"ש

העולמות  כל  חיות והיא עליהם, מלך 

úåîìåòהתחתונים, àåøáì ìéçúä

,íéðåù íéîåöîöáå úåãøôð עולם

נקראים  שתחתיו והעולמות הבריאה

כי  הפירוד ", "עולמות הסה"ק  בלשון

אלא  המאציל , לגבי לגמרי בטלים אינם

הנברא  ומציאות ישות בהם נרגשת

äæäלכשעצמו, íìåò àåøá éãò עולם

ãåàîì,העשיה êùåçä חז"ל וכמאמר

ב ) פג זה (ב "מ  - לילה ויהי חשך  "תשת

תרמש  בו ללילה, שדומה הזה העולם

שדומין  שבו, רשעים אלו - יער חיתו כל 

שבעולם  והיינו ע "כ , שביער" לחיה

אזי  האצילות, אור ריחוק  מצד  העשיה

לטעות  מקום בו ויש ה' אור בו ניכר אין

החכמה, באור מתדבק  שאינו למי

úåøòäå úåôñåä

ב'.3. לפרק בהקדמה המובא המגיד  לשון  ראה
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Â˙ÂÎÏÓ „Â·Î ˙ÂÏ‚˙‰ÏÂ ˙ÂÎ˘Á‰ ¯ÈÒ‰Ï Ì„‡‰ Ô˙È� Â·Â „Â‡ÓÏ
.ÌÈ�Â˙Á˙·

’ë šþõ

öî¾êþí óî®ô®í

íòíî„Á‡ ÏÎÏÂ ,˙Â¯Ó‡Ó „ÂÈ È„È ÏÚ Â‡¯·� ˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ÏÎ ‰ÊÏ
ÏÚÂ ,‡¯·�˘ ÌÈ‡Â¯·‰ Ì˙Â‡Ï ÈÂ‡¯‰ ÌÂˆÓˆ·Â ˙„ÁÂÈÓ ‰¯ÈÓ‡
˜¯Â Ï"ÊÁ È¯·„· ¯‡Â·ÓÎ ‡Â‰ ¯Ó‡Ó ÈÓ� ˙È˘‡¯·Â ,‰ÊÏ‰ ¯Ó‡Ó È„È
˙Â¯Á‡ ˙Â¯Ó‡Ó‰Ó ËÚÂÓ ÌÂˆÓˆ· ‡Â‰Â ,˙Â¯Ó‡Ó‰ ÏÎÓ ÏÂÏÎ ‡Â‰˘
ÛÂÒÂ ˙È¯Á‡ ˙È˘‡¯Ó „È‚Ó‰ ˙Ó‡·Â .ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂˆÓˆ ‰�ÂÎÓ ‡Â‰Â

øåàéá

בו  שאין לחשוב  לטיפשים ואפשר

ה'. íãàäמציאות ïúéð åáåøéñäì

úåëùçäיתדבק שהאדם ידי על 

יתברך , בהשם ובינתו בחכמתו

.íéðåúçúá åúåëìî ãåáë úåìâúäìå

åàøáð úéùàøá äùòî ìë äæì äðäå

úåøîàî ã"åé éãé ìò כנגד שמכוונות

הספירות רבינו)עשרה דברי  בהמשך ,(וכמבואר 

,úãçåéî äøéîà ãçà ìëìå

íéàåøáä íúåàì éåàøä íåöîöáå

äæìä øîàî éãé ìòå àøáðù נברא כל 

אופן  דהיינו מיוחד , צמצום לו יש

באותו  יתברך  השם שמתגלה ההתגלות

ה' דבר אותיות ידי על  נברא

בנברא. שמתלבשות

øàåáîë àåä øîàî éîð úéùàøáå

ìëî ìåìë àåäù ÷øå ,ì"æç éøáãá

úåøîàîä המאמרות כל  שורש הוא

כולם, את כולל  הוא àåäåולכן

,úåøçà úåøîàîäî èòåî íåöîöá

äðåëî àåäå ותלמידיו האריז"ל  בלשון

,ïåùàøä íåöîö ז"ל מהרמב "ן מבואר

ברא  העולמות את הקב "ה שברא שלפני

העולמות  של  היסודות כח  את בתחילה

ש"כח החכמה היא בפועל , ולא בכח 

הספירות לשאר בא היולי" לא שעדיין (כח 

וגבול) צורה הראשון לידי  הצמצום והיא ,

רבינו  וכלשון "בוהו" 4המכונה
(בחי '

úåøòäå úåôñåä

אך4. וז "ל , פרה לפרשת חיים בדברי  מבואר  וכן 

מכח  בראשית מעשי  שיצאו  דטרם ידוע באמת

"ראשית" נקרא וזה אחד  בכח כולם נבראו  לפועל 

כמבואר  ההיולי  כח וזה הוא", מאמר  ד "נמי 

שקרא  פסחים ברש"י  נמי  מרמז  לזה ז "ל , ברמב"ן 

שקרא  כמלך  לבושו  מעטה מהוד  שברא לאורה

¬ ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

˙ÈÏÎ˙ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· Ì„Â˜ ‰"·˜‰ ‰Ùˆ„ ‰ÏÁ˙ ‰·˘ÁÓ· ‰˘ÚÓ
ÏÎ‰ ‡¯·˘ ÚÈ„Â‰Ï ,‡¯ÈÂ ‡¯ÈÂ ˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ÏÎ· ¯Ó‡� ‰ÊÏÂ ,ÌÏÂÚ‰

øåàéá

כ"ד) ע ' בבחינת לחנוכה הוא "והחכמה

דיבור  שהוא בחוכמתא שתרגם בראשית

נקרא  והוא מאמרות, עשרה כל  הכולל 

היולי, כח  האמתים מחקר חכמי בפי

להצורה" כח משום 5והוא הוא  וזה .

ספירת  ידי על  שנאצל  והאור שהגילוי

כל  מציאות של  ישות בו אין החכמה

המוחלט הביטול  בו ושורה שהיא,

הוא. ברוך  הקדוש – למאציל 

úéøçà úéLàøî ãébîä úîàáåÇÄÅÅÄÇÂÄ
י ) מו שהגיד (ישעיהו המשכה), והכין (לשון

את  "ראשית" הנקראת החכמה בספירת

דהיינו  המלכות ספירת היא "אחריתה",

בעולם, מלכותו äùòîשיתגלה óåñå

,äìçú äáùçîá וכל הבריאה סוף 

היה  הכל  הזה בעולם להיות העתיד 

ראשונה  במחשבה äôöã,6כלול 

úéìëú íìåòä úàéøá íãå÷ ä"á÷ä

,íìåòä בתחילה הביט  שהקב "ה

גודל  ידי על  שיהיה השלם התיקון

קיו  שנות כל  במשך  ישראל  בני ם עבודת

שיהיה  הטובה גודל  וראה העולם,

בריאתם  לתכלית שיגיעו לנבראים

וברא  אורו צמצם ולכן ה' על  להתענג

העולם. את

úéùàøá äùòî ìëá øîàð äæìå

úåøòäå úåôñåä

כן  וכמו  כנ "ל , ובהיולי  בהעלם שהיה היינו  לעבדיו 

בו  יש דבר  בכל  בראשית מעשה בריאת לאחר  עתה

לו  יש זה ובכח היולי  שנקרא הראשון  הרצון  כח

פרח  אם אבל  צורה, ולפשוט צורה ללבוש כח

בש"ס, כמבואר  אפרוח מוציא לא מיניה צמרו 

וכלה  לו  הלך  חיים בעלי  כח של  היולי  דכח משום

חיים, בעלי  צורת להלבשת יחוס לו  אין  שוב לגמרי 

כל כלות עד  שנרקב ורק צמרו , שפרח קודם  אבל 

רק  נשאר  ולא הראשונה צורתו  התפשטות חקי 

בבעל אחרת צורה תתתלבש אז  שבו  ההיולי  נקודת

זה  ובאמת הברואים. בכל  הטבע הוא כן  כמו  חי ,

בראשית  מיוצר  ההגבלה כח הוא שבטבע הכח

הטבע  וכח מתפשט כה שעד  די , לעולמו  שאמר 

בהראב"ד ויעוין  צורה, ומפשיט צורה שמלבש

בחינת  והוא המגביל , כח נקרא הכח שזה בהקדמה

ולא  ההתפשטות כח יבא פה שעד  וגבול  צמצום

לגמרי  ילכה שבחומר  ההיולי  זה יכלה שאם יותר 

ונרקב  דבר  כשנזרע הטבע  מדרך  הנראה לפי  והנה

הוא מצמח בארץ לא בעצם כשנרקב אבל  וצמח

עכ "ל . דבר .

שם5. לשונו  המשך  כ "ד )וראה ע ' מקשים  רבים  הנה  (ד "ה 

נברא  שהכל  היינו  מה, כח נקרא ידוע וחכמה

שעלה  הפשוט לרצון  קראו  ולזה האדם, בשביל 

בספרי  וקראו  אדם, שנקראו  ישראל  בשביל  ברצונו 

שעלה  היינו  קדמאה אדם הנעלם כח לזה המוסר 

ישראל בשביל  עולמות לברוא הפשוט ברצונו 

אוזן  ולשבר  שכלנו  קוצר  לפי  וממילא אדם שנקרא

קדימת  שהוא כיון  קדמאה אדם זה כח נקרא

ובחינת  האדם, בשביל  העולמות כל  של  הבריאה

שאדם  מה כח נקרא התכלית מזה כח הוא החכמה

כשנתגלה  בודאי  והנה מ"ה. ובגי ' מה בחינת הוא

אדם  בחינת דהינו  מה מכח הוא חכמה בחינת

כו '. קדמאה

המלכות 6. לספירת רמז  גם "מעשה" בלשון  ויש

שיגלו  המעשה, בעולם ית"ש אורו  ולהתגלות

בענינים  כשעוסקים גם ית' מלכותו  את הנבראים
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Â˙ÂÎÏÓ „Â·Î ˙ÂÏ‚˙‰ÏÂ ˙ÂÎ˘Á‰ ¯ÈÒ‰Ï Ì„‡‰ Ô˙È� Â·Â „Â‡ÓÏ
.ÌÈ�Â˙Á˙·

’ë šþõ

öî¾êþí óî®ô®í

íòíî„Á‡ ÏÎÏÂ ,˙Â¯Ó‡Ó „ÂÈ È„È ÏÚ Â‡¯·� ˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ÏÎ ‰ÊÏ
ÏÚÂ ,‡¯·�˘ ÌÈ‡Â¯·‰ Ì˙Â‡Ï ÈÂ‡¯‰ ÌÂˆÓˆ·Â ˙„ÁÂÈÓ ‰¯ÈÓ‡
˜¯Â Ï"ÊÁ È¯·„· ¯‡Â·ÓÎ ‡Â‰ ¯Ó‡Ó ÈÓ� ˙È˘‡¯·Â ,‰ÊÏ‰ ¯Ó‡Ó È„È
˙Â¯Á‡ ˙Â¯Ó‡Ó‰Ó ËÚÂÓ ÌÂˆÓˆ· ‡Â‰Â ,˙Â¯Ó‡Ó‰ ÏÎÓ ÏÂÏÎ ‡Â‰˘
ÛÂÒÂ ˙È¯Á‡ ˙È˘‡¯Ó „È‚Ó‰ ˙Ó‡·Â .ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂˆÓˆ ‰�ÂÎÓ ‡Â‰Â

øåàéá

בו  שאין לחשוב  לטיפשים ואפשר

ה'. íãàäמציאות ïúéð åáåøéñäì

úåëùçäיתדבק שהאדם ידי על 

יתברך , בהשם ובינתו בחכמתו

.íéðåúçúá åúåëìî ãåáë úåìâúäìå

åàøáð úéùàøá äùòî ìë äæì äðäå

úåøîàî ã"åé éãé ìò כנגד שמכוונות

הספירות רבינו)עשרה דברי  בהמשך ,(וכמבואר 

,úãçåéî äøéîà ãçà ìëìå

íéàåøáä íúåàì éåàøä íåöîöáå

äæìä øîàî éãé ìòå àøáðù נברא כל 

אופן  דהיינו מיוחד , צמצום לו יש

באותו  יתברך  השם שמתגלה ההתגלות

ה' דבר אותיות ידי על  נברא

בנברא. שמתלבשות

øàåáîë àåä øîàî éîð úéùàøáå

ìëî ìåìë àåäù ÷øå ,ì"æç éøáãá

úåøîàîä המאמרות כל  שורש הוא

כולם, את כולל  הוא àåäåולכן

,úåøçà úåøîàîäî èòåî íåöîöá

äðåëî àåäå ותלמידיו האריז"ל  בלשון

,ïåùàøä íåöîö ז"ל מהרמב "ן מבואר

ברא  העולמות את הקב "ה שברא שלפני

העולמות  של  היסודות כח  את בתחילה

ש"כח החכמה היא בפועל , ולא בכח 

הספירות לשאר בא היולי" לא שעדיין (כח 

וגבול) צורה הראשון לידי  הצמצום והיא ,

רבינו  וכלשון "בוהו" 4המכונה
(בחי '

úåøòäå úåôñåä

אך4. וז "ל , פרה לפרשת חיים בדברי  מבואר  וכן 

מכח  בראשית מעשי  שיצאו  דטרם ידוע באמת

"ראשית" נקרא וזה אחד  בכח כולם נבראו  לפועל 

כמבואר  ההיולי  כח וזה הוא", מאמר  ד "נמי 

שקרא  פסחים ברש"י  נמי  מרמז  לזה ז "ל , ברמב"ן 

שקרא  כמלך  לבושו  מעטה מהוד  שברא לאורה

¬ ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

˙ÈÏÎ˙ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· Ì„Â˜ ‰"·˜‰ ‰Ùˆ„ ‰ÏÁ˙ ‰·˘ÁÓ· ‰˘ÚÓ
ÏÎ‰ ‡¯·˘ ÚÈ„Â‰Ï ,‡¯ÈÂ ‡¯ÈÂ ˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ÏÎ· ¯Ó‡� ‰ÊÏÂ ,ÌÏÂÚ‰

øåàéá

כ"ד) ע ' בבחינת לחנוכה הוא "והחכמה

דיבור  שהוא בחוכמתא שתרגם בראשית

נקרא  והוא מאמרות, עשרה כל  הכולל 

היולי, כח  האמתים מחקר חכמי בפי

להצורה" כח משום 5והוא הוא  וזה .

ספירת  ידי על  שנאצל  והאור שהגילוי

כל  מציאות של  ישות בו אין החכמה

המוחלט הביטול  בו ושורה שהיא,

הוא. ברוך  הקדוש – למאציל 

úéøçà úéLàøî ãébîä úîàáåÇÄÅÅÄÇÂÄ
י ) מו שהגיד (ישעיהו המשכה), והכין (לשון

את  "ראשית" הנקראת החכמה בספירת

דהיינו  המלכות ספירת היא "אחריתה",

בעולם, מלכותו äùòîשיתגלה óåñå

,äìçú äáùçîá וכל הבריאה סוף 

היה  הכל  הזה בעולם להיות העתיד 

ראשונה  במחשבה äôöã,6כלול 

úéìëú íìåòä úàéøá íãå÷ ä"á÷ä

,íìåòä בתחילה הביט  שהקב "ה

גודל  ידי על  שיהיה השלם התיקון

קיו  שנות כל  במשך  ישראל  בני ם עבודת

שיהיה  הטובה גודל  וראה העולם,

בריאתם  לתכלית שיגיעו לנבראים

וברא  אורו צמצם ולכן ה' על  להתענג

העולם. את

úéùàøá äùòî ìëá øîàð äæìå

úåøòäå úåôñåä

כן  וכמו  כנ "ל , ובהיולי  בהעלם שהיה היינו  לעבדיו 

בו  יש דבר  בכל  בראשית מעשה בריאת לאחר  עתה

לו  יש זה ובכח היולי  שנקרא הראשון  הרצון  כח

פרח  אם אבל  צורה, ולפשוט צורה ללבוש כח

בש"ס, כמבואר  אפרוח מוציא לא מיניה צמרו 

וכלה  לו  הלך  חיים בעלי  כח של  היולי  דכח משום

חיים, בעלי  צורת להלבשת יחוס לו  אין  שוב לגמרי 

כל כלות עד  שנרקב ורק צמרו , שפרח קודם  אבל 

רק  נשאר  ולא הראשונה צורתו  התפשטות חקי 

בבעל אחרת צורה תתתלבש אז  שבו  ההיולי  נקודת

זה  ובאמת הברואים. בכל  הטבע הוא כן  כמו  חי ,

בראשית  מיוצר  ההגבלה כח הוא שבטבע הכח

הטבע  וכח מתפשט כה שעד  די , לעולמו  שאמר 

בהראב"ד ויעוין  צורה, ומפשיט צורה שמלבש

בחינת  והוא המגביל , כח נקרא הכח שזה בהקדמה

ולא  ההתפשטות כח יבא פה שעד  וגבול  צמצום

לגמרי  ילכה שבחומר  ההיולי  זה יכלה שאם יותר 

ונרקב  דבר  כשנזרע הטבע  מדרך  הנראה לפי  והנה

הוא מצמח בארץ לא בעצם כשנרקב אבל  וצמח

עכ "ל . דבר .

שם5. לשונו  המשך  כ "ד )וראה ע ' מקשים  רבים  הנה  (ד "ה 

נברא  שהכל  היינו  מה, כח נקרא ידוע וחכמה

שעלה  הפשוט לרצון  קראו  ולזה האדם, בשביל 

בספרי  וקראו  אדם, שנקראו  ישראל  בשביל  ברצונו 

שעלה  היינו  קדמאה אדם הנעלם כח לזה המוסר 

ישראל בשביל  עולמות לברוא הפשוט ברצונו 

אוזן  ולשבר  שכלנו  קוצר  לפי  וממילא אדם שנקרא

קדימת  שהוא כיון  קדמאה אדם זה כח נקרא

ובחינת  האדם, בשביל  העולמות כל  של  הבריאה

שאדם  מה כח נקרא התכלית מזה כח הוא החכמה

כשנתגלה  בודאי  והנה מ"ה. ובגי ' מה בחינת הוא

אדם  בחינת דהינו  מה מכח הוא חכמה בחינת

כו '. קדמאה

המלכות 6. לספירת רמז  גם "מעשה" בלשון  ויש

שיגלו  המעשה, בעולם ית"ש אורו  ולהתגלות

בענינים  כשעוסקים גם ית' מלכותו  את הנבראים
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‰Ï‚˙È ˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú·˘ ÌÂˆÓˆ‰·˘Â Í¯·˙È Â˙ÈÈ‡¯ ÈÙÏ
.¯Ó‡Ó ÏÎ· Â· ¯Ó‡�‰ ·ÂË‰

’è šþõ

íþî³í þîêë óñî¼í µ¾îì þ−êíñ

³ôêëîÈÓÈÈ˜Ó È„È ÏÚÂ ·ÂË Á˜Ï ‡¯˜�˘ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ Â�Ï Ô˙�
ÍÒÓ‰ ¯ÒÂÈ ‰¯Â˙‰ ¯Â‡ È„È ÏÚ ÈÎ ,·ÂË‰ ‰Ï‚�˘ ‰¯Â˙‰
¯˙‡ ˙ÈÏ˘ ‰Ï‚˙�Â Â· ÔÂÙˆ‰ ·ÂË‰ ‰Ï‚˙�Â ÌÏÂÚ‰ ÌÂˆÓˆ· ÏÈ„·Ó‰

øåàéá

פעמים àøéåעשרה àøéåטוב והנה

העתיד 7מאוד  שם על  היא בזה והכוונה ,

אחד  הכל  ויהיה הוה היה ית' שמצידו

העתיד , על  ראיה ית' בו שייך  ולכן

åúééàø éôì ìëä àøáù òéãåäì

úééùòáù íåöîöäáùå êøáúé

áåèä äìâúé úéùàøá äùòîä

,øîàî ìëá åá øîàðä צמצום כל 

אותו  הקב "ה ראיית מכח  היה  וצמצום

על  הסתרה אותו מביטול  שיעלה תענוג

שהצמצום  והיוצא הצדיקים, מעשי ידי

העתיד  הטוב  וראשית תחילת באמת הוא

הצמצום  ידי על  מכל 8להתגלות היוצא .

כלול  היה ראשון שבמאמר הוא זה

והצמצום  הדינים כל  של  ההמתקה

ראשונה  מחשבה היתה בו כי שבבריאה,

מכל  לצאת העתיד  הטוב  תכלית של 

מציאות  של  האלו והדינים הצמצום

של  באופן קיימת שהיא כפי הבריאה

אלקות. אור והסתר העלם

äùåã÷ä äøåúä åðì ïúð úîàáå

àø÷ðù( ב ד áBè(משלי  ç÷ì ék נתּתי ÄÆÇִַָ

התורה  תכלית כי אל ּֿתעזב ּו, ּתֹורתי ֲִֶַַָָֹלכם

והצמצום, ההסתר את לגלות היא

ההסתרה  בתוך  שגם האמת את ולהאיר

היא  ולכן יתברך , ה' נמצא והצמצום

הטוב את מגלה היא כי טוב  לקח  נקראת

בבריאה  שנמצא הגנוז  éãé,9והאור  ìòå

äìâðùהצדיקים äøåúä éîéé÷î

øñåé äøåúä øåà éãé ìò éë ,áåèä

,íìåòä íåöîöá ìéãáîä êñîä

äìâúðå ,åá ïåôöä áåèä äìâúðå

úåøòäå úåôñåä

דיבור  שהם גשמיות פעולות ידי  ועל  גשמיים

ומעשה.

.7 ֿ ֿ ּכל  את אלהים ו ּירא - לא א בראשית ְֱִֶַַָֹלמשל :

מאד . ֿ טֹוב והּנה עׂשה ְְֲִֵֶָָֹאׁשר 

קודמת.8. בהערה ראה

תר "נ .9. תרומה אמת שפת

ê− ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

ÚÂ„ÈÂ ,Í¯·˙È Ì˘‰ ¯Ó‡Ó· ˜¯ ÈÂÏ˙Â ÔÈ‡Î ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÎÂ ‰È�ÈÓ ÈÂ�Ù
ÌÂ˜Ó Ì˘· ‰�ÂÎÓÂ ¯·„‰ ÏÈ·‚Ó˘ ÏÂ·‚ Ì˘· ‰�ÂÎÓ ÌÂˆÓˆ ˙�ÈÁ·˘
Ú·˘ ¯‡·Ó ‡ˆÈ Â�È·‡ ·˜ÚÈ ‰ÊÏÂ ,‰Ê ÌÂ˜Ó ÌˆÓÂˆÓ Â�ÈÈ‰ 'ÂÎ [ÈÂ�Ù]
‰È„ÂÓÚ ‰·ˆÁÂ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡· ‡¯˜�‰ ‰¯Â˙‰ ˙ÓÎÁ ˙�ÈÁ· Â�ÈÈ‰
ÌÂ˜Ó· Ú‚ÙÈÂ ,ÌÈ�È„‰ ÌÂ˜Ó Â�ÈÈ‰ ‰�¯Á ÍÏÈÂ ‡ˆÈ Ú·˘ ¯‡·ÓÂ ,‰Ú·˘
Ú‚Ù ÈÓ˘‚‰ ÌÏÂÚ Ô˜˙ÏÂ ˜ÂÒÚÏ Â‡Â··Â ,¯Â‡ ÂÏÂÎ ‰È‰ ˙Ó‡· ‡Â‰ ÈÎ

øåàéá

íìåòä ìëå äéðéî éåðô øúà úéìù

íùä øîàîá ÷ø éåìúå ïéàë àåä

êøáúé הנראה העולם מציאות כל  ,

ית"ש  אורו הסתר מכח  רק  הוא לעינינו

יכולים  היינו אילו אבל  אותו, המחיה

היינו  אזי אותו המחיה ית' אורו להשיג

במציאות  בטל  העולם כי בחוש רואים

השמש  בתוך  השמש זיו כביטול  ממש

כלל . נפרדת מציאות לו שאין

íùá äðåëî íåöîö úðéçáù òåãéå

øáãä ìéáâîù ìåáâ הצמצום מהות

ולגלות  סוף ' אין ה'אור את להסתיר הוא

האור  את שמגביל  החיצוניות את רק 

שבו  עולם באותו הנבראים השגת לפי

האור, הק 'äðåëîåנתגלה  האר"י בלשון

íùá"íå÷î"פנויíöîåöî åðééä 'åë

,äæ íå÷î ברוחניות מקום דבחינת

לפי  מצומצם האור היות על  מורה

לה  יש זו והתחלקות ומידה, שיעור

בעולם צמצום חלקי שנה (מקום)שלשה

נפש.(זמן)

òáù øàáî àöé åðéáà á÷òé äæìå

àø÷ðä äøåúä úîëç úðéçá åðééä

íéiç íéî øàa(טו ד, השירים חכמ ֹות ,(שיר  ÀÅÇÄÇÄְָ

ביתּה 'äòáL'ּבנתה äéãenò äáöç ְֵָָָÈÀÈÇÆÈÄÀÈ
א) ט , (משלי 

10êìéå àöé òáù øàáîå ,

íéðéãä íå÷î åðééä ,äðøç מקור ששם

צמצום  על  המורה וכעס  אף  חרון בחינת

ית'. והשפעתו והחסד  האהבה והסתר

שהקשה  הראשונה הקושיא מיושב  ובזה

דפשוט יעקב  ויצא אמר למה רבינו,

רק יציאתו, לכתוב  צריך  היה ולא הוא,

יציאה  על  דקאי והתירוץ  חרנה", "וילך 

התורה  בחכמת מהדבקות רוחנית

בתחתונים. אלקותו להמשיך 

,íå÷îa òâôéå על מורה פגיעה לשון ÇÄÀÇÇÈ
זו, מבחינה עכשיו עד  רחוק  éëהיותו

àåäיעקב,øåà åìåë äéä úîàá ולכן

כדי  העולם בענייני עסק  שלא עוד  כל 

מצד  רע  שום לו היה לא אזי לתקנו

לצמצום  שייכות לו היה ולא עצמו

כלל , ï÷úìåולגשמיות ÷åñòì åàåááå

úåøòäå úåôñåä

בנה 10. בחכמה - ביתה בנתה חכמות ופרש"י 

שבעה  עמודיה חצבה העולם, את הוא ברוך  הקדוש

בתורה  שיש ספרים ז ' ד "א בראשית, ימי  שבעת -

וע"ד שבת, במסכת לעצמו  ספר  הארון  בנסוע ויהי 



−ê®−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

‰Ï‚˙È ˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú·˘ ÌÂˆÓˆ‰·˘Â Í¯·˙È Â˙ÈÈ‡¯ ÈÙÏ
.¯Ó‡Ó ÏÎ· Â· ¯Ó‡�‰ ·ÂË‰

’è šþõ

íþî³í þîêë óñî¼í µ¾îì þ−êíñ

³ôêëîÈÓÈÈ˜Ó È„È ÏÚÂ ·ÂË Á˜Ï ‡¯˜�˘ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ Â�Ï Ô˙�
ÍÒÓ‰ ¯ÒÂÈ ‰¯Â˙‰ ¯Â‡ È„È ÏÚ ÈÎ ,·ÂË‰ ‰Ï‚�˘ ‰¯Â˙‰
¯˙‡ ˙ÈÏ˘ ‰Ï‚˙�Â Â· ÔÂÙˆ‰ ·ÂË‰ ‰Ï‚˙�Â ÌÏÂÚ‰ ÌÂˆÓˆ· ÏÈ„·Ó‰

øåàéá

פעמים àøéåעשרה àøéåטוב והנה

העתיד 7מאוד  שם על  היא בזה והכוונה ,

אחד  הכל  ויהיה הוה היה ית' שמצידו

העתיד , על  ראיה ית' בו שייך  ולכן

åúééàø éôì ìëä àøáù òéãåäì

úééùòáù íåöîöäáùå êøáúé

áåèä äìâúé úéùàøá äùòîä

,øîàî ìëá åá øîàðä צמצום כל 

אותו  הקב "ה ראיית מכח  היה  וצמצום

על  הסתרה אותו מביטול  שיעלה תענוג

שהצמצום  והיוצא הצדיקים, מעשי ידי

העתיד  הטוב  וראשית תחילת באמת הוא

הצמצום  ידי על  מכל 8להתגלות היוצא .

כלול  היה ראשון שבמאמר הוא זה

והצמצום  הדינים כל  של  ההמתקה

ראשונה  מחשבה היתה בו כי שבבריאה,

מכל  לצאת העתיד  הטוב  תכלית של 

מציאות  של  האלו והדינים הצמצום

של  באופן קיימת שהיא כפי הבריאה

אלקות. אור והסתר העלם

äùåã÷ä äøåúä åðì ïúð úîàáå

àø÷ðù( ב ד áBè(משלי  ç÷ì ék נתּתי ÄÆÇִַָ

התורה  תכלית כי אל ּֿתעזב ּו, ּתֹורתי ֲִֶַַָָֹלכם

והצמצום, ההסתר את לגלות היא

ההסתרה  בתוך  שגם האמת את ולהאיר

היא  ולכן יתברך , ה' נמצא והצמצום

הטוב את מגלה היא כי טוב  לקח  נקראת

בבריאה  שנמצא הגנוז  éãé,9והאור  ìòå

äìâðùהצדיקים äøåúä éîéé÷î

øñåé äøåúä øåà éãé ìò éë ,áåèä

,íìåòä íåöîöá ìéãáîä êñîä

äìâúðå ,åá ïåôöä áåèä äìâúðå

úåøòäå úåôñåä

דיבור  שהם גשמיות פעולות ידי  ועל  גשמיים

ומעשה.

.7 ֿ ֿ ּכל  את אלהים ו ּירא - לא א בראשית ְֱִֶַַָֹלמשל :

מאד . ֿ טֹוב והּנה עׂשה ְְֲִֵֶָָֹאׁשר 

קודמת.8. בהערה ראה

תר "נ .9. תרומה אמת שפת

ê− ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

ÚÂ„ÈÂ ,Í¯·˙È Ì˘‰ ¯Ó‡Ó· ˜¯ ÈÂÏ˙Â ÔÈ‡Î ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÎÂ ‰È�ÈÓ ÈÂ�Ù
ÌÂ˜Ó Ì˘· ‰�ÂÎÓÂ ¯·„‰ ÏÈ·‚Ó˘ ÏÂ·‚ Ì˘· ‰�ÂÎÓ ÌÂˆÓˆ ˙�ÈÁ·˘
Ú·˘ ¯‡·Ó ‡ˆÈ Â�È·‡ ·˜ÚÈ ‰ÊÏÂ ,‰Ê ÌÂ˜Ó ÌˆÓÂˆÓ Â�ÈÈ‰ 'ÂÎ [ÈÂ�Ù]
‰È„ÂÓÚ ‰·ˆÁÂ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡· ‡¯˜�‰ ‰¯Â˙‰ ˙ÓÎÁ ˙�ÈÁ· Â�ÈÈ‰
ÌÂ˜Ó· Ú‚ÙÈÂ ,ÌÈ�È„‰ ÌÂ˜Ó Â�ÈÈ‰ ‰�¯Á ÍÏÈÂ ‡ˆÈ Ú·˘ ¯‡·ÓÂ ,‰Ú·˘
Ú‚Ù ÈÓ˘‚‰ ÌÏÂÚ Ô˜˙ÏÂ ˜ÂÒÚÏ Â‡Â··Â ,¯Â‡ ÂÏÂÎ ‰È‰ ˙Ó‡· ‡Â‰ ÈÎ

øåàéá

íìåòä ìëå äéðéî éåðô øúà úéìù

íùä øîàîá ÷ø éåìúå ïéàë àåä

êøáúé הנראה העולם מציאות כל  ,

ית"ש  אורו הסתר מכח  רק  הוא לעינינו

יכולים  היינו אילו אבל  אותו, המחיה

היינו  אזי אותו המחיה ית' אורו להשיג

במציאות  בטל  העולם כי בחוש רואים

השמש  בתוך  השמש זיו כביטול  ממש

כלל . נפרדת מציאות לו שאין

íùá äðåëî íåöîö úðéçáù òåãéå

øáãä ìéáâîù ìåáâ הצמצום מהות

ולגלות  סוף ' אין ה'אור את להסתיר הוא

האור  את שמגביל  החיצוניות את רק 

שבו  עולם באותו הנבראים השגת לפי

האור, הק 'äðåëîåנתגלה  האר"י בלשון

íùá"íå÷î"פנויíöîåöî åðééä 'åë

,äæ íå÷î ברוחניות מקום דבחינת

לפי  מצומצם האור היות על  מורה

לה  יש זו והתחלקות ומידה, שיעור

בעולם צמצום חלקי שנה (מקום)שלשה

נפש.(זמן)

òáù øàáî àöé åðéáà á÷òé äæìå

àø÷ðä äøåúä úîëç úðéçá åðééä

íéiç íéî øàa(טו ד, השירים חכמ ֹות ,(שיר  ÀÅÇÄÇÄְָ

ביתּה 'äòáL'ּבנתה äéãenò äáöç ְֵָָָÈÀÈÇÆÈÄÀÈ
א) ט , (משלי 

10êìéå àöé òáù øàáîå ,

íéðéãä íå÷î åðééä ,äðøç מקור ששם

צמצום  על  המורה וכעס  אף  חרון בחינת

ית'. והשפעתו והחסד  האהבה והסתר

שהקשה  הראשונה הקושיא מיושב  ובזה

דפשוט יעקב  ויצא אמר למה רבינו,

רק יציאתו, לכתוב  צריך  היה ולא הוא,

יציאה  על  דקאי והתירוץ  חרנה", "וילך 

התורה  בחכמת מהדבקות רוחנית

בתחתונים. אלקותו להמשיך 

,íå÷îa òâôéå על מורה פגיעה לשון ÇÄÀÇÇÈ
זו, מבחינה עכשיו עד  רחוק  éëהיותו

àåäיעקב,øåà åìåë äéä úîàá ולכן

כדי  העולם בענייני עסק  שלא עוד  כל 

מצד  רע  שום לו היה לא אזי לתקנו

לצמצום  שייכות לו היה ולא עצמו

כלל , ï÷úìåולגשמיות ÷åñòì åàåááå

úåøòäå úåôñåä

בנה 10. בחכמה - ביתה בנתה חכמות ופרש"י 

שבעה  עמודיה חצבה העולם, את הוא ברוך  הקדוש

בתורה  שיש ספרים ז ' ד "א בראשית, ימי  שבעת -

וע"ד שבת, במסכת לעצמו  ספר  הארון  בנסוע ויהי 



ë−ê®−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÍÏ‰ ÌÂÏ˘‰ ÂÈÏÚ Â�È·‡ Ì‰¯·‡ ÔÎ„ ,ÏÂ·‚Â ÌÂˆÓˆ ˙�ÈÁ·· ÌÂ˜Ó·
¯¯·Ï ¯˜ÈÚ ‰ÊÂ ,Í˘ÂÁ‰ ¯ÈÒ‰Ï ‰„Â·Ú ˙ÈÏÎ˙ ÈÎ ÍÎ„Ê‰Ï È„Î ÌÈ¯ˆÓÏ
ÔÂÎ�Ó Ô‡Ó ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎÂ ¯Â‡Ï Í˘ÂÁ‰ ÍÂÙ‰ÏÂ Í˘ÂÁ‰ ÍÂ˙Ó ¯Â‡‰

ÍÙ‰Ó„ÌÂ˜Ó Ô¯ÁÏ ÍÏ‰ ÌÂÏ˘‰ ÂÈÏÚ Â�È·‡ ·˜ÚÈ ÔÎÏÂ ,‡¯Â‰�Ï ‡ÎÂ˘Á

øåàéá

éîùâä íìåò עולם לתקן בתכלית

שד "י, úðéçááבמלכות íå÷îá òâô

,ìåáâå íåöîö אבינו יעקב  הכניס  שאז

וגבול  צמצום של  זו לבחינה בדווקא

ועבודה  השי"ת, אור בתוכו לגלות כדי

שאין  גמורים לצדיקים רק  שייכת זו

יכולים  ולכן לרע  שייכות שום להם

גשמיות  בעניני לעסוק  עצמם להכניס 

ההסתר  את לגלות מנת על  לכתחילה

åéìò,11שבו  åðéáà íäøáà ïëã

êëãæäì éãë íéøöîì êìä íåìùä

רק הוא האדם שבנפש הרע  חלקי בירור

ושם  עוה"ז בענייני שעוסק  ידי על 

משא"כ  ומנצחו, הרע  על  מתגבר

חלק בא ואין ה' בעבודת רק  כשעוסק 

יכול  אין אזי גילוי לידי שבו הרע 

כלל , ולנצחו úéìëúלהכריעו éë

,êùåçä øéñäì äãåáò תכלית כי

אלקותו  לגלות היה העולם בריאת

נשמות  נשלחו ולכן בדוקא בתחתונים

לעוה"ז. ישראל 

êùåçä êåúî øåàä øøáì ø÷éò äæå

øàåáîëå ,øåàì êùåçä êåôäìå

÷"äåæá(א ד, êôäîã(הקדמה ïåëðî ïàî

.àøåäðì àëåùç די מנכון "מאן ז"ל 

מרירא  וטעמין לנהורא מהפכן חשוכא

הכא" ייתון לא עד  יצאה למתקא, (בלה"ק :

מר  וטעם לאור  חושך מהפך שאינו מי  ואמרה קול בת

כאן) יבא לא למתוק ,
12.åðéáà á÷òé ïëìå

íéðéãä íå÷î ïøçì êìä íåìùä åéìò

úåøòäå úåôñåä

כל מתגלים שבה שם על  כן  נקראת התורה פנימיות

מתגלה  ושבם אנפין  זעיר  הנקראות מידות השבעה

יתברך . השם

ויפגע 11. לשון  אבינו  ביעקב בו  שייך  ולכן 

לענין  כלל  שייכות לו  היה לא אז  שעדיין  שמשמע

מורה  פגיעה דלשון  לומר  יש עוד  והצמצום. המקום

כך על  ומורה בי ", תפגעי  "אל  כמו  חיבור  על 

על הצמצום למקום עצמו  והכניס חיבר  שיעקב

ניצוצות, משם להעלות היא מנת שהיא  מהאר "י (וכידוע 

אפים ) נפילת  .כוונת 

זו àéðúáוראה12. עבודה אופן  (ליקוטי שביאר 

י) פרק  גמור אמרים  צדיק  הנה כי  הענין  "וביאור  ,

ולכן  לטוב שלו  הרע לו שנהפך  וטוב צדיק נקרא

מהרע, לגמרי  הצואים הבגדים הסרת ע"י  הוא

בם  להתענג  עוה"ז  בתענוגי  מאד  למאוס דהיינו 

ולא  בלבד  הגוף תאות למלאת אדם בני  בתענוגות

ונשפעים  נמשכים היותם מפני  ה', לעבודת

הצדיק  מהס"א שהוא מה וכל  וס"א, מהקליפה

גודל מחמת השנאה בתכלית שונאו  הוא גמור 

וחיבה  בתענוגים רבה באהבה וקדושתו  לה' אהבתו 

תכלית  כדכתיב זה, לעומת זה הם כי  הנ "ל , יתרה

לבבי  ודע חקרני  לי  היו  לאויבים שנאתים שנאה

גודל ערך  כך  לה' האהבה גודל  ערך  וכפי  וגו ',

המיאוס  כי  בתכלית ברע והמיאוס לס"א השנאה

è− ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

ÌÈ¯ÙÒ· ÚÂ„ÈÎ Ú˜Â˘Ó ‰È‰˘ Ô·Ï ˙È·· ÍÂ˘Á ¯˙ÂÈ‰ ÌÂˆÓˆ‰Â ÌÈ�È„‰
Ú‚Ù Ï"�Î Ú·˘‰ ¯‡·Ó Â˙‡ÈˆÈ ˙ÏÁ˙Ó ÍÏ‰ ¯˘‡Î ÔÎÏÂ ,ÌÈ˘Â„˜‰
˘¯ÈÙ ¯˘‡Î ,Ì˘ ÔÏÈÂ ‰ÊÂ .Í˘Á‰ ¯ÈÒ‰ Â˙˘Â„˜· ‡Â‰Â ÌÂˆÓˆÂ ÏÂ·‚·
‰ÏÈÏ Ï˘ Í˘Á‰ ¯ÈÒ‰˘ Â�ÈÈ‰ ÔÏÈÂ ,ÔÈÏ·ÂÏÓ ‚"‰�·Î˘¯ ¯"ÂÓ„‡ Â�È·¯

.ÌÈ�È„ Í"˘ ˙�ÈÁ· ˙Â�ÈÁ· È�˘ Ì‰ ˘Ó˘‰ ‡· ÈÎ ÌÂÈ‰ ¯È‡‰Â

øåàéá

ïáì úéáá ,êåùç øúåéä íåöîöäå

íéøôñá òåãéë ò÷åùî äéäù

íéùåã÷ä הוא החושך  בירור עיקר

ביותר, החושך  שורר ששם במקום

מלשון  חרן היה ביותר הגרוע  והמקום

ובפר  אף , שהיה חרון לבן בבית ט 

שיעקב ידי ועל  זרה, בעבודה משוקע 

לעבודת  לבן של  תחבולותיו למד  אבינו

החושך  במקום בביתו ה' את ועבד  ה',

הניצוצות  כל  העלה אזי וההסתר,

לקדושה. שבביתו 13הקדושים

åúàéöé úìçúî êìä øùàë ïëìå
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êùçä øéñä åúùåã÷áמתורץ ובזה .
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לכתוב צריך  דהיה במקום, ויפגע  הלשון

למקום. ויבא

ממשיך  הקושיות, לתרץ  כשגמר ועתה
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ø"åîãà åðéáø ùøéô øùàë ,íLÈ
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,íåéä øéàäå ד"ה וז"ל ויצא פ ' זכרון (זאת

שראה עוד) הוא הלן כמו שם, "וילן
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מאפילה  מהצרה שיוצא לינה נקרא

úåðéçáלאור", éðù íä ùîùä àá éë

íéðéã ê"ùמתוק הוא השמש "בא

גי' שהוא ז"ל  האר"י בשם כידוע  הדינין

מה  וכן שמש תבואות ממגד  וזה תמר,

עכ "ל  חמה" בגלגל  תלאה חז"ל  שאמרו

úåøòäå úåôñåä

השנאה". כמו  ממש  האהבה הפך  הוא

.13ùãå÷ òøæá האדם צריך  באמת כי  כ ', וישלח פ'

בספרי  שכתוב דרך  על  הרשע, ממעשי  גם ללמוד 

אם  ישנו  לא איך  מהרשעים האדם שילמוד  מוסר ,

יכשילו  לא אם שנתם ונגזלה ירעו  טז)לא ד , ,(משלי

ולאור  מאוד , במאוד  בקרבם בוער  שתאוותם מחמת

נשף  שמרה נואף ועין  כו ' רוצח יד .יקום כד , (איוב 

הרע טו) היצר  רצון  למלאות עושים התחבולות וכל  ,

תחבולות  לעשות איך  ילמוד  מזה הרעה, ותאוותם

מעט  שנות במעט ית"ש, בעבודתו  ולהתגבר 

היות  ענין  היה וזהו  התגברות... מיני  ובכל  תנומות

משכורתו  את שהחליף הרמאי  לבן  אצל  יעקב

עשיותיו  מכל  וכן  תחבולות, מיני  בכל  מונים עשרת

ממנו  יעקב אבינו  למד  מהכל  ברשעתו , לבן  של 

גדולות, וחכמות בתחבולות ית"ש לעבודתו  דרך 

קדושות. הניצוצות כל  מאתו  בירר  זה ידי  ועל 
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øåàéá

éîùâä íìåò עולם לתקן בתכלית

שד "י, úðéçááבמלכות íå÷îá òâô

,ìåáâå íåöîö אבינו יעקב  הכניס  שאז

וגבול  צמצום של  זו לבחינה בדווקא

ועבודה  השי"ת, אור בתוכו לגלות כדי

שאין  גמורים לצדיקים רק  שייכת זו

יכולים  ולכן לרע  שייכות שום להם

גשמיות  בעניני לעסוק  עצמם להכניס 

ההסתר  את לגלות מנת על  לכתחילה

åéìò,11שבו  åðéáà íäøáà ïëã

êëãæäì éãë íéøöîì êìä íåìùä

רק הוא האדם שבנפש הרע  חלקי בירור

ושם  עוה"ז בענייני שעוסק  ידי על 

משא"כ  ומנצחו, הרע  על  מתגבר

חלק בא ואין ה' בעבודת רק  כשעוסק 

יכול  אין אזי גילוי לידי שבו הרע 

כלל , ולנצחו úéìëúלהכריעו éë

,êùåçä øéñäì äãåáò תכלית כי

אלקותו  לגלות היה העולם בריאת

נשמות  נשלחו ולכן בדוקא בתחתונים

לעוה"ז. ישראל 

êùåçä êåúî øåàä øøáì ø÷éò äæå

øàåáîëå ,øåàì êùåçä êåôäìå

÷"äåæá(א ד, êôäîã(הקדמה ïåëðî ïàî

.àøåäðì àëåùç די מנכון "מאן ז"ל 

מרירא  וטעמין לנהורא מהפכן חשוכא

הכא" ייתון לא עד  יצאה למתקא, (בלה"ק :

מר  וטעם לאור  חושך מהפך שאינו מי  ואמרה קול בת

כאן) יבא לא למתוק ,
12.åðéáà á÷òé ïëìå

íéðéãä íå÷î ïøçì êìä íåìùä åéìò

úåøòäå úåôñåä

כל מתגלים שבה שם על  כן  נקראת התורה פנימיות

מתגלה  ושבם אנפין  זעיר  הנקראות מידות השבעה

יתברך . השם

ויפגע 11. לשון  אבינו  ביעקב בו  שייך  ולכן 

לענין  כלל  שייכות לו  היה לא אז  שעדיין  שמשמע

מורה  פגיעה דלשון  לומר  יש עוד  והצמצום. המקום

כך על  ומורה בי ", תפגעי  "אל  כמו  חיבור  על 

על הצמצום למקום עצמו  והכניס חיבר  שיעקב

ניצוצות, משם להעלות היא מנת שהיא  מהאר "י (וכידוע 

אפים ) נפילת  .כוונת 

זו àéðúáוראה12. עבודה אופן  (ליקוטי שביאר 

י) פרק  גמור אמרים  צדיק  הנה כי  הענין  "וביאור  ,

ולכן  לטוב שלו  הרע לו שנהפך  וטוב צדיק נקרא

מהרע, לגמרי  הצואים הבגדים הסרת ע"י  הוא

בם  להתענג  עוה"ז  בתענוגי  מאד  למאוס דהיינו 

ולא  בלבד  הגוף תאות למלאת אדם בני  בתענוגות

ונשפעים  נמשכים היותם מפני  ה', לעבודת

הצדיק  מהס"א שהוא מה וכל  וס"א, מהקליפה

גודל מחמת השנאה בתכלית שונאו  הוא גמור 

וחיבה  בתענוגים רבה באהבה וקדושתו  לה' אהבתו 

תכלית  כדכתיב זה, לעומת זה הם כי  הנ "ל , יתרה

לבבי  ודע חקרני  לי  היו  לאויבים שנאתים שנאה

גודל ערך  כך  לה' האהבה גודל  ערך  וכפי  וגו ',

המיאוס  כי  בתכלית ברע והמיאוס לס"א השנאה
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גי' שהוא ז"ל  האר"י בשם כידוע  הדינין
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יכשילו  לא אם שנתם ונגזלה ירעו  טז)לא ד , ,(משלי

ולאור  מאוד , במאוד  בקרבם בוער  שתאוותם מחמת
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תחבולות  לעשות איך  ילמוד  מזה הרעה, ותאוותם
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עשיותיו  מכל  וכן  תחבולות, מיני  בכל  מונים עשרת

ממנו  יעקב אבינו  למד  מהכל  ברשעתו , לבן  של 

גדולות, וחכמות בתחבולות ית"ש לעבודתו  דרך 
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ìš−î¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎ ÌÈ�·‡ Ì˘· ˙Â�ÂÎÓ ˙ÂÈ˙Â‡‰ Â�ÈÈ‰ ÌÂ˜Ó‰ È�·‡Ó
ÚÂ„ÈÂ ,ÌÂˆÓˆ·˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ˘¯Â˘ Ô˜È˙Â Á˜Ï Â�È·‡ ·˜ÚÈÂ ,‰¯ÈˆÈ

øåàéá

מלובלין  על 14.15החוזה בא" "כי ותיבת

ועל  השמש, שקיעת על  מורה פשוטו פי

הדינים  נסתלקו כי הכוונה הסוד  פי

בשרשם. והומתקו

úåéúåàä åðééä 'íB÷nä éðáàî çwiåÇÄÇÅÇÀÅÇÈ
øôñá øàåáîë íéðáà íùá úåðåëî

,äøéöéשם מ "ד)כדתנן אבנים (פ "ג שתי

בונות (שתים)בונות שלש בתים, שני

כו'. כ "ד  בונות ארבע  בתים, ששה

שני  לכתוב  אפשר אותיות שמשני דהיינו

אותיות  ומשלוש בש, - שב  כמו תיבות,

והיוצא  כו'. תיבות ששה לכתוב  אפשר

האבנים  בבחינת הם דהאותיות מזה

י  בצירוףשעל  כי אחד , בית נבנה דיהם

דבקות  מתוך  מדבר שהאדם האותיות

המתלבשים  והשכל  המדות של  וחיות

והשכינה  להקב "ה, בית בונה בדיבוריו,

בדיבוריו  .16שורה

ùøåù ï÷éúå ç÷ì åðéáà á÷òéå

,íåöîöáù úåéúåàä הוא נמצא כל 

וקיומו  לעולם שירידתו ה' חיות בעצם

והוא  האותיות, ידי על  הוא התמידית

úåøòäå úåôñåä

פי "ח 14. היחודים בשער  והוא שם. החוזה לשון 

שמש) שברחל(יחוד  דינים ש"ך  והם תמר  בגי ' שמש ,

שבלאה. דינים וש"ך 

בסה"ק15. מבואר  רפ "ח והענין  שער  חיים  (אוצרות 

מש"ךניצוצין) הם הקדושים הניצוצות כל  שמקור 

בשבירת  התחתונים לעולמות שנפלו  ניצוצין 

עליון  בכח כבר  נתבררו  מהניצוצין  וחלק הכלים,

רבינו  כוונת וזה להעלותם. הזכות לנו  נתנו  והשאר 

הקדושים  הניצוצין  את והעלה המתיק אבינו  דיעקב

כפולים  דינים שהש"ך  והטעם לבן . בבית שהיו 

הדינין  שכל  משום חיים באוצרות שביאר  עיי "ש

כפולים. הם והגבורות 

אז 16. קונו  לפני  מתפלל  אדם שכאשר  וכידוע

בהם  נכנס ועי "ז  אלו  באותיות מתלבשת השכינה

אלוקי  חיות מתוך  הדיבורים שיהיו  אלוקי , חיות

כדאיתא אמיתיות, áåèומתוך  íù ìòáäî כאשר"

שפתי  אדנ "י  כשאומר  מיד  להתפלל  האדם מתחיל 

הדיבורים, ומדברת בו  מתלבשת השכינה תפתח

אלו  מדברת שהשכינה האמנה לו  וכשיהיה

וגם  ויראה, אימה עליו  תפול  בודאי  הדיבורים

ושורה  עצמו  את מצמצם כביכול  הוא ברוך  הקדוש

שנאמר  כמו  ט')אצלו  ב ', השירים  מן (שיר  מציץ

הולך והוא היכלות שהם מהאותיות החרכים

ראוי  הוא אם אותו  דנין  היכל  ובכל  להיכל , מהיכל 

אותו  שדנין  לבו  אל  משים האדם היה ואם לכנוס,

מתפלל היה בודאי  זרה מחשבה לו  שנפלה בעת

וכו '". אותו  שדנין  שוכח שהוא רק (ליקוטי בכוונה,

ע "ב ) א ' דף  .אמרים 
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˘‡¯‰ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ Ì„‡·˘ ÂÓÎ ‡Â‰ ¯˜ÈÚÂ ,ÌÏ˘ Ì„‡ ˙�ÈÁ· ‰ÓÈÏ˘
ÌÂ˜Ó‰ È�·‡Ó Á˜Ï ‰ÊÏÂ ¯·„‰ ˙È˘‡¯· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÂ˜È˙‰ ÔÎ ÂÓÎ

øåàéá

תיקן  אבינו ויעקב  המחייהו, ה' דבר הוא

כי  האלו, האותיות וראשית שורש את

כמו  באותיות, ג"כ  הוא הצמצום שורש

איזה  להמשיך  כשרוצים רואים שאנו

אותו  להגביל  צריך  גילוי לידי שכל 

השכל  מלובש שבהם òåãéå,17באותיות

äôéì÷ä ìòî äùåã÷ä ÷ìúñðùë

äìòúð,העולםàåä ìëä ïå÷éúå

íìåòá øáã ìëá éë ,úéùàøä ï÷úì

åá ùé úåøîàî ã"åéî øîàî ìëáå

,íìù íãà úðéçá äîéìù äîå÷ כמו

דהיינו  ספירות, עשרה יש אדם שבכל 

והתפארות  ויראה ואהבה ובינה חכמה

את  יש מהספירות ספירה בכל  כך  כו',

בכל  וממילא ספירות, העשרה כללות

ידי  ועל  נברא שכולם מהנבראים אחד 

הספירות. כל  את יש מאמרות העשרה

החושב לאדם דומה? הדבר למה משל 

שבא  עד  בו ומתבונן ענין, איזה לפעול 

עושה  ואז ויראתו אהבתו גילוי  לידי

שנתעורר  הזה שבמעשה הזה, מעשה

כל  מלובשים  ומידתו חכמתו מכח 

כאשר  אזי רוחנית ובראיה מידותיו,

אנו  הזה, המעשה עושה אותו אנו רואים

לידי  יוצאים מידותיו כיצד  גם רואים

חכמתו  וכיצד  זה, במעשה פועל 

זה  במעשה יוצאת במידותיו המלובשת

מלובש  והרצון לבוש, בתוך  בלבוש

.18בחכמתו 

àåä ø÷éò íãàáù åîë ,àåä ø÷éòå

úåéäì êéøö ïå÷éúä ïë åîë ,ùàøä

øáãä úéùàøá כעין יש נברא לכל 

úåøòäå úåôñåä

õøàäכמובא17. éøôá והנה וז "ל , ויגש, לפרשת

אחזה  ומבשרי  האותיות, המה הצמצום כללות

מחשבתו  בתחילת האדם יתבונן  כאשר  אלוק,

ושוב  רצוא והחיות כלל , נחה ואינה המשוטטת

אותיות, צורת המה הכל  צורה, ולובש צורה פושט

כי  אותיות, מבלי  מחשבה השגת אפשרות בלתי  כי 

כלל מושגת ואינה פשוטה המחשבה אותיות בלי 

אחרי  אם כי  מחשבה נקראת ואינה פשטותה מגודל 

אותיות  צורת ולובש צורה פושט הפשיטות צמצום

בבינה  דבר  מבין  אח "כ  לחכמה, מצרף כי  אחרים,

דמילתא  כללא כו '... בהעלם שהיה הדעת ומתגלה

ולכן  הצמצום... ענין  שהוא באותיות נברא שהעולם

המשכה, ראשית בשם לאותיות כאן  מכנים אנו 

יש  ההוא במקום וישכב פסוק על  בזוה"ק כמבואר 

ידי  על  אם כי  שנברא דבר  שום אין  כי  אתוון , כ "ב

עכ "ל , וקיומו ... דבר  אותו  חיות הנה והן  אותיות,

אותיות  ידי  על  הוא הנבראים כל  דקיום מזה היוצא

השפע. שמצמצמים

שכתב18. ùèéøæòîîוכמו  ãéâîä אמרים (לקוטי

פ "ד ) למשלסימן תחלה, במחשבה מעשה סוף והנה

מבין  אני  מיער  עצים מוליך  אדם רואה אני  שאם

לבנות  האיך  במחשבתו  וחשב בית לבנות שרוצה
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öî¾êþí þôêôñ óñî¼í þëìñ

ìš−î¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎ ÌÈ�·‡ Ì˘· ˙Â�ÂÎÓ ˙ÂÈ˙Â‡‰ Â�ÈÈ‰ ÌÂ˜Ó‰ È�·‡Ó
ÚÂ„ÈÂ ,ÌÂˆÓˆ·˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ˘¯Â˘ Ô˜È˙Â Á˜Ï Â�È·‡ ·˜ÚÈÂ ,‰¯ÈˆÈ

øåàéá

מלובלין  על 14.15החוזה בא" "כי ותיבת

ועל  השמש, שקיעת על  מורה פשוטו פי

הדינים  נסתלקו כי הכוונה הסוד  פי

בשרשם. והומתקו

úåéúåàä åðééä 'íB÷nä éðáàî çwiåÇÄÇÅÇÀÅÇÈ
øôñá øàåáîë íéðáà íùá úåðåëî

,äøéöéשם מ "ד)כדתנן אבנים (פ "ג שתי

בונות (שתים)בונות שלש בתים, שני

כו'. כ "ד  בונות ארבע  בתים, ששה

שני  לכתוב  אפשר אותיות שמשני דהיינו

אותיות  ומשלוש בש, - שב  כמו תיבות,

והיוצא  כו'. תיבות ששה לכתוב  אפשר

האבנים  בבחינת הם דהאותיות מזה

י  בצירוףשעל  כי אחד , בית נבנה דיהם

דבקות  מתוך  מדבר שהאדם האותיות

המתלבשים  והשכל  המדות של  וחיות

והשכינה  להקב "ה, בית בונה בדיבוריו,

בדיבוריו  .16שורה

ùøåù ï÷éúå ç÷ì åðéáà á÷òéå

,íåöîöáù úåéúåàä הוא נמצא כל 

וקיומו  לעולם שירידתו ה' חיות בעצם

והוא  האותיות, ידי על  הוא התמידית

úåøòäå úåôñåä

פי "ח 14. היחודים בשער  והוא שם. החוזה לשון 

שמש) שברחל(יחוד  דינים ש"ך  והם תמר  בגי ' שמש ,

שבלאה. דינים וש"ך 

בסה"ק15. מבואר  רפ "ח והענין  שער  חיים  (אוצרות 

מש"ךניצוצין) הם הקדושים הניצוצות כל  שמקור 

בשבירת  התחתונים לעולמות שנפלו  ניצוצין 

עליון  בכח כבר  נתבררו  מהניצוצין  וחלק הכלים,

רבינו  כוונת וזה להעלותם. הזכות לנו  נתנו  והשאר 

הקדושים  הניצוצין  את והעלה המתיק אבינו  דיעקב

כפולים  דינים שהש"ך  והטעם לבן . בבית שהיו 

הדינין  שכל  משום חיים באוצרות שביאר  עיי "ש

כפולים. הם והגבורות 

אז 16. קונו  לפני  מתפלל  אדם שכאשר  וכידוע

בהם  נכנס ועי "ז  אלו  באותיות מתלבשת השכינה

אלוקי  חיות מתוך  הדיבורים שיהיו  אלוקי , חיות

כדאיתא אמיתיות, áåèומתוך  íù ìòáäî כאשר"

שפתי  אדנ "י  כשאומר  מיד  להתפלל  האדם מתחיל 

הדיבורים, ומדברת בו  מתלבשת השכינה תפתח

אלו  מדברת שהשכינה האמנה לו  וכשיהיה

וגם  ויראה, אימה עליו  תפול  בודאי  הדיבורים

ושורה  עצמו  את מצמצם כביכול  הוא ברוך  הקדוש

שנאמר  כמו  ט')אצלו  ב ', השירים  מן (שיר  מציץ

הולך והוא היכלות שהם מהאותיות החרכים

ראוי  הוא אם אותו  דנין  היכל  ובכל  להיכל , מהיכל 

אותו  שדנין  לבו  אל  משים האדם היה ואם לכנוס,

מתפלל היה בודאי  זרה מחשבה לו  שנפלה בעת

וכו '". אותו  שדנין  שוכח שהוא רק (ליקוטי בכוונה,

ע "ב ) א ' דף  .אמרים 

î¬ ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

Ô˜˙Ï ‡Â‰ ÏÎ‰ ÔÂ˜È˙Â ,‰ÏÚ˙� ‰ÙÈÏ˜‰ ÏÚÓ ‰˘Â„˜‰ ˜Ï˙Ò�˘Î
‰ÓÂ˜ Â· ˘È ˙Â¯Ó‡Ó „"ÂÈÓ ¯Ó‡Ó ÏÎ·Â ÌÏÂÚ· ¯·„ ÏÎ· ÈÎ ,˙È˘‡¯‰
˘‡¯‰ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ Ì„‡·˘ ÂÓÎ ‡Â‰ ¯˜ÈÚÂ ,ÌÏ˘ Ì„‡ ˙�ÈÁ· ‰ÓÈÏ˘
ÌÂ˜Ó‰ È�·‡Ó Á˜Ï ‰ÊÏÂ ¯·„‰ ˙È˘‡¯· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÂ˜È˙‰ ÔÎ ÂÓÎ

øåàéá

תיקן  אבינו ויעקב  המחייהו, ה' דבר הוא

כי  האלו, האותיות וראשית שורש את

כמו  באותיות, ג"כ  הוא הצמצום שורש

איזה  להמשיך  כשרוצים רואים שאנו

אותו  להגביל  צריך  גילוי לידי שכל 

השכל  מלובש שבהם òåãéå,17באותיות

äôéì÷ä ìòî äùåã÷ä ÷ìúñðùë

äìòúð,העולםàåä ìëä ïå÷éúå

íìåòá øáã ìëá éë ,úéùàøä ï÷úì

åá ùé úåøîàî ã"åéî øîàî ìëáå

,íìù íãà úðéçá äîéìù äîå÷ כמו

דהיינו  ספירות, עשרה יש אדם שבכל 

והתפארות  ויראה ואהבה ובינה חכמה

את  יש מהספירות ספירה בכל  כך  כו',

בכל  וממילא ספירות, העשרה כללות

ידי  ועל  נברא שכולם מהנבראים אחד 

הספירות. כל  את יש מאמרות העשרה

החושב לאדם דומה? הדבר למה משל 

שבא  עד  בו ומתבונן ענין, איזה לפעול 

עושה  ואז ויראתו אהבתו גילוי  לידי

שנתעורר  הזה שבמעשה הזה, מעשה

כל  מלובשים  ומידתו חכמתו מכח 

כאשר  אזי רוחנית ובראיה מידותיו,

אנו  הזה, המעשה עושה אותו אנו רואים

לידי  יוצאים מידותיו כיצד  גם רואים

חכמתו  וכיצד  זה, במעשה פועל 

זה  במעשה יוצאת במידותיו המלובשת

מלובש  והרצון לבוש, בתוך  בלבוש

.18בחכמתו 

àåä ø÷éò íãàáù åîë ,àåä ø÷éòå

úåéäì êéøö ïå÷éúä ïë åîë ,ùàøä

øáãä úéùàøá כעין יש נברא לכל 

úåøòäå úåôñåä

õøàäכמובא17. éøôá והנה וז "ל , ויגש, לפרשת

אחזה  ומבשרי  האותיות, המה הצמצום כללות

מחשבתו  בתחילת האדם יתבונן  כאשר  אלוק,

ושוב  רצוא והחיות כלל , נחה ואינה המשוטטת

אותיות, צורת המה הכל  צורה, ולובש צורה פושט

כי  אותיות, מבלי  מחשבה השגת אפשרות בלתי  כי 

כלל מושגת ואינה פשוטה המחשבה אותיות בלי 

אחרי  אם כי  מחשבה נקראת ואינה פשטותה מגודל 

אותיות  צורת ולובש צורה פושט הפשיטות צמצום

בבינה  דבר  מבין  אח "כ  לחכמה, מצרף כי  אחרים,

דמילתא  כללא כו '... בהעלם שהיה הדעת ומתגלה

ולכן  הצמצום... ענין  שהוא באותיות נברא שהעולם

המשכה, ראשית בשם לאותיות כאן  מכנים אנו 

יש  ההוא במקום וישכב פסוק על  בזוה"ק כמבואר 

ידי  על  אם כי  שנברא דבר  שום אין  כי  אתוון , כ "ב

עכ "ל , וקיומו ... דבר  אותו  חיות הנה והן  אותיות,

אותיות  ידי  על  הוא הנבראים כל  דקיום מזה היוצא

השפע. שמצמצמים

שכתב18. ùèéøæòîîוכמו  ãéâîä אמרים (לקוטי

פ "ד ) למשלסימן תחלה, במחשבה מעשה סוף והנה

מבין  אני  מיער  עצים מוליך  אדם רואה אני  שאם

לבנות  האיך  במחשבתו  וחשב בית לבנות שרוצה
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øåàéá

אותו  המחיה הרוחניות שהיא נפש,

שורש  שהם התורה באותיות המלובש

מישראל  נפש של  שתיקונו וכמו בריאתו,

– שבו הראש ידי על  המחשבה הוא כח 

שאיתא  וכמו מרע , טוב  המבררת בו

ואיתא  כולא, איתברר במחשבא בזוה"ק 

לספירת  היא שהכוונה החסידות בספרי

הנבראים, כל  את המעלה שהיא החכמה

ונברא  נברא בכל  בפרטות התיקון כן

שבו, שבחיות החכמה לחלק  להתקשר

העשרת  של  הראשון המאמר הוא

כל  של  החיות שורש שהוא מאמרות

בצרכי  מתעסק  וכשאדם הנבראים,

אזי  ושתיה, אכילה למשל  הזה העולם

שבו  החכמה בספירת להתדבק  עליו

מונחת  אשר האלוקית בכוונה דהיינו

מלכותו  שיתגלה והיא החפץ  בבריאת

החכמה  ספירת מתוך  ולהתבונן בעולם,

שהיא  הדבר כל  של  האמיתית במציאותו

הנקראת והיא (ובגי ')החכמה חיים

שכתוב כמו הנבראים כל  את המחיה

בעליה". תחיה "החכמה

היא  מה יתבונן ונברא מעשה בכל  וכן

האלקות  גילוי דהיינו החכמה נקודת

כל  נבראו שלתכליתו השם ועבודת

זה  בענין התבוננות ידי ועל  הנבראים,

החכמה  בכח  התדבקות לידי ואז 19יבא ,

אלא  תאוה מתוך  לא המעשה את יעשה

מתוך  המתעורר המידות חשק  מתוך 

בדבר, שיש רוחני ענין באותו התבוננות

מהרגש  עצמו יפשיט  במאכל  ולמשל 

במי  דבקות הרגש בעצמו ויכניס  התאוה

ולהחיות  לכבודו הזה המאכל  את שברא

בסה"ק שאיתא וכמו חי, כל  נפש

רוחני  דבר הוא שהטעם שיתבונן

הטעם  את שברא במי ויתדבק  ומופשט 

עצמם. והריח  בטעם ולא והריח 

רואים  שבגשמיות שכמו רבינו ומבאר

מתתקנים  הגוף  איברי כל  כי אנו

הם  כאשר רק  צרכם, כל  ומתוקנים

איברי  לכל  חיות הנותן לראש מחוברים

מקבל  ואינו מהגוף  ניתק  וכשאבר הגוף ,

וצריך  ונרקב , מת הוא מהראש חיות

כך  לשרשו, בהנתקו מיד  ולחברו לשוב 

הבחינה  את לחבר הוא הנבראים תיקון

ורגליים  בעקב  נמשלת שהיא החיצונית

והשכלית  הפנימית והחיות לחכמה

מקבלים  הם ואז שבנבראים, והרוחנית

שהיא  החכמה מבחינת אלוקי חיות

הראש.

àåä íå÷îä éðáàî ç÷ì äæìå

úåéúåàî אבנים נקראים האותיות –

úåøòäå úåôñåä

שיהא  ושונא כך  והחדרים כך  הבית שיהא ואוהב

ומדבר  הזה הבית אצלו  מפואר  שכך  אחדים חדרים

המדות  כל  כלולים נמצא הזה הבית שיבנו  לעבדיו 

בזה.

להרה"ק 19. טוב ועשה מרע בסור  שכתב מה ראה

מזידיטשוב הו'מהרצ"ה החיים  לעץ  ודרך  (הקדמה 

קי"ד ) ע ' החכמה מונקאטש כל  תכלית כי  דע אמנם ,

עלמין , כל  לבורא מקורם אל  הדברים כל  להעלות

ï− ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô
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יצירה) בספר  íåöîöäá,(כדאי ' íéòìáðä

הזה  עולם בעניני שהשתמש ידי על 

שמים, åéúåùàøîלשם íùå–

úéùàø àåä ,åùàøá– החכמה

יד  שעל  ה', יראת חכמה בא ראשית ו

.ïå÷éúäåäæå( י "ב כ"ח  íìçiåÇÇÂÉ(בראשית
äöøà ávî ílñ äpäåמ ּגיע וראׁשֹו ÀÄÅËÈËÈÇÀÈְִַַֹ

ראהì"øהּׁשמימה, אבינו ïéðòשיעקב  ְַָָָ

äìòîì äèîî êìåää את ראה

עליו  המוטלת úåìòäìהעבודה

äùòî óåñå íùøùì íéøáãä

äìçú äáùçîá מה פי על  והוא

שורש  כי רבינו בדברי לעיל  שנתבאר

את  שראה ה' ראיית הוא הצמצום

העתיד  הטוב  כל  ואת הצדיקים מעשה

הצמצום  שורש כי ונמצא ידו, על  להיות

וכאשר  גמורים, וחסדים רחמים הוא

בגודל  בהצמצום בפגעו מתבונן הצדיק 

בשורש  הנמצא והנעימות הטוב 

הצמצום  ששורש וכאמור בכח  הצמצום

הדינים  את ממתיק  הוא אזי הטוב , הוא

החושך . בתוך  האור את ומגלה בשרשם

Ba,והּנה íéãøéå íéìò íé÷ì-à éëàìî ְִֵÇÀÂÅÁÉÄÉÄÀÉÀÄ
ùøãîáå( י "ב פס "ח , חייא (רבה רבי נחלקו

קאי, מה על  "בו" בתיבת ינאי ãçורבי

,á÷òéá øîà ãçå íìåñá øîà ואיתא

שם ã"îìבמדרש ,àçéð íìåñá ã"îì

éàî á÷òéá פשוטו לפי מובן שאינו

ביעקב , וירדו יעלו שהמלאכים הכוונה

בו  אפזים בו ומורידים מעלים ומתרץ 

úåøòäå úåôñåä

נפשות  להחיות ברורין  לברר  המעשים כל  כוונת וכי 

הולך סובב זה ועל  הקליפות, בעומקי  המוטבעות

ז "ל האר "י  לנו  גילה זה כל  על  אשר  המצות. כל 

הנקודה  משורש ֿ חיים ֿ עץ ופרי  ֿ חיים עץ בספר 

טבור  האחרונה נקודה עד  ראשון  צמצום הראשונה

וכל העולמות כל  וציור  עליה, אשר  ואת הארץ

הכל סוף, ועד  מראש והנפסדים ההווים דברים

ומקורם  והוייתם וענינם שרשם ז "ל  האר "י  לנו  סיפר 

מדת  מן  נמשכים הם איך  ונמוקם וטעמם והיותם

וברא  האציל  אשר  שמו , וברוך  הוא ברוך  הבורא

לו  רוח נחת לעשות הוא, ברוך  לכבודו  ועשה ויצר 

בחכמתו . רצונו  ולקיום לשמו 
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אותו  המחיה הרוחניות שהיא נפש,

שורש  שהם התורה באותיות המלובש

מישראל  נפש של  שתיקונו וכמו בריאתו,

– שבו הראש ידי על  המחשבה הוא כח 

שאיתא  וכמו מרע , טוב  המבררת בו

ואיתא  כולא, איתברר במחשבא בזוה"ק 

לספירת  היא שהכוונה החסידות בספרי

הנבראים, כל  את המעלה שהיא החכמה

ונברא  נברא בכל  בפרטות התיקון כן

שבו, שבחיות החכמה לחלק  להתקשר

העשרת  של  הראשון המאמר הוא

כל  של  החיות שורש שהוא מאמרות

בצרכי  מתעסק  וכשאדם הנבראים,

אזי  ושתיה, אכילה למשל  הזה העולם

שבו  החכמה בספירת להתדבק  עליו

מונחת  אשר האלוקית בכוונה דהיינו

מלכותו  שיתגלה והיא החפץ  בבריאת

החכמה  ספירת מתוך  ולהתבונן בעולם,

שהיא  הדבר כל  של  האמיתית במציאותו

הנקראת והיא (ובגי ')החכמה חיים

שכתוב כמו הנבראים כל  את המחיה

בעליה". תחיה "החכמה

היא  מה יתבונן ונברא מעשה בכל  וכן

האלקות  גילוי דהיינו החכמה נקודת

כל  נבראו שלתכליתו השם ועבודת

זה  בענין התבוננות ידי ועל  הנבראים,

החכמה  בכח  התדבקות לידי ואז 19יבא ,

אלא  תאוה מתוך  לא המעשה את יעשה

מתוך  המתעורר המידות חשק  מתוך 

בדבר, שיש רוחני ענין באותו התבוננות

מהרגש  עצמו יפשיט  במאכל  ולמשל 

במי  דבקות הרגש בעצמו ויכניס  התאוה

ולהחיות  לכבודו הזה המאכל  את שברא

בסה"ק שאיתא וכמו חי, כל  נפש

רוחני  דבר הוא שהטעם שיתבונן

הטעם  את שברא במי ויתדבק  ומופשט 

עצמם. והריח  בטעם ולא והריח 

רואים  שבגשמיות שכמו רבינו ומבאר

מתתקנים  הגוף  איברי כל  כי אנו

הם  כאשר רק  צרכם, כל  ומתוקנים

איברי  לכל  חיות הנותן לראש מחוברים

מקבל  ואינו מהגוף  ניתק  וכשאבר הגוף ,

וצריך  ונרקב , מת הוא מהראש חיות

כך  לשרשו, בהנתקו מיד  ולחברו לשוב 

הבחינה  את לחבר הוא הנבראים תיקון

ורגליים  בעקב  נמשלת שהיא החיצונית

והשכלית  הפנימית והחיות לחכמה

מקבלים  הם ואז שבנבראים, והרוחנית

שהיא  החכמה מבחינת אלוקי חיות

הראש.

àåä íå÷îä éðáàî ç÷ì äæìå

úåéúåàî אבנים נקראים האותיות –

úåøòäå úåôñåä

שיהא  ושונא כך  והחדרים כך  הבית שיהא ואוהב

ומדבר  הזה הבית אצלו  מפואר  שכך  אחדים חדרים

המדות  כל  כלולים נמצא הזה הבית שיבנו  לעבדיו 

בזה.

להרה"ק 19. טוב ועשה מרע בסור  שכתב מה ראה

מזידיטשוב הו'מהרצ"ה החיים  לעץ  ודרך  (הקדמה 

קי"ד ) ע ' החכמה מונקאטש כל  תכלית כי  דע אמנם ,

עלמין , כל  לבורא מקורם אל  הדברים כל  להעלות
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בו, שונטים בו (ישעיה שנאמרãòקפזים

ג) øàtúà,מט , Ea øLà ìàøNé עכ "ד ÄÀÈÅÂÆÀÆÀÈÈ
ïéîìòהמדרש, ìë àøåáäù åðééäå

àøáå ,äøéçá äéäéù íìåòä àøá

äøåúä àøáå òøä øöéå áåè øöé

.ñ"ùá øàåáîë òøä øöéì ïéìáú

הכוונה  דזה רבינו ílñומפרש äpäåÀÄÅËÈ
äøåúä úðéúð íå÷î ,éðéñ àéøèîéâá

התורה  על  מרמז סיני דתיבת ונמצא

מגיע וראש ארצה "מוצב  שהיא

- וכמבואר äøåúäהשמימה" éãé ìòå

úåìòìå òøä øöéä ìèáì ïéìåëé

äìòîì כל חיות החכמה היא התורה כי

באהבה  - בתורה וכשמתדבק  הנבראים,

בדווקא לקמן)ויראה לבטל (כמבואר  יכול  -

ונמצא  הגשמיים, מעניניים הרע  היצר

להתדבק להנבראים סולם היא דהתורה

בבוראם.

êééù äæìåוהּנהíéìò íéäì-à éëàìî ְִֵÇÀÂÅÁÉÄÉÄ
ì"æ í"áîøäî òåãé éë ,Ba íéãøéå' עי) ÀÉÀÄ

התורה) יסודי  מהלכות íéëàìîùפ "ב 

íéàø÷ð(סיבות)[íéìëù] הם כי

אהבה  של  המחשבות את מעוררים

ה', לעבודת íãàויראה  úáùçî íâå

íéëàìî íéàø÷ð של ממחשבותיו כי

מלאכים  נבראים ùåøéôáå,20האדם

øöéå ùã÷ êàìî áåèä øöé åøîà

åëåôéäá òøä שנטיית אנו ורואים

úåøòäå úåôñåä

יפגשך20. כי  והיה וזה וישלח: פרשת לוי  קדושת

שמכונה  הרע היצר  דהיינו  למי , ושאלך  אחי  עשו 

מחשבות  שהם יעקב במלאכי  שיפגוש עשו  בשם

... מלאכים נבראו  שממנו  יעקב  של  קדושות

יוסף יעקב תולדות יא )ועיין  אות  יובן (וישלח ובזה :

עשו  אל  לפניו  מלאכים יעקב וישלח הפרשה, סדר 

לפני  כי  הנ "ל . א' סוג  ה' עבודת בחי ' הוא אחיו ,

נזהר  היה ותפלה ותורה מצות איזה שעשה המעשה

שלו  ובינה חכמה שהם תחלה, מחשבותיו  לטהר 

כתר  ענין  הכוונת בס' כמבואר  מלאכים, שנק'

אלדינו  ה' לך  יתנו  כתר  שאומרים שבת, במוסף

חו "ב  או "א הם מלאכים פי ' מעלה, המוני  מלאכים

חו "ב  הם מלאכים, יעקב וישלח וז "ש יעו "ש. וכו '

עשיית  וקודם לפני  ר "ל  עשו , אל  לפניו  מחשבותיו ,

לטהר  נזהר  שהיה עשיה, לשון  עשו  שנק' המצות

חיצונית. מפני ' תחלה מחשבתו 
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˙Â¯ÈÒÓ Í¯Ú ÈÙÏÂ ˘Â„˜‰ ÂÓ˘ Ì˙„Â·Ú· Ï‡¯˘È ÌÈ„ÁÈÓ˘ Í¯Ú ÈÙÏ

øåàéá

נעשים  ולרע  לטוב  ומחשבותיו האדם

המלאכים, ידי íéãøåéåעל  íéìåò äæå

òøä øöéä òéðëäì ìåëé ,íìåñá ,åá

הטוב היצר על  קאי "עולים" שתיבת

הרע , היצר על  קאי "יורדים" ותיבת

התורה  שהוא הסולם ידי שעל  דהיינו

ולהסיר  הטוב  היצר להעלות יכול 

ידי  שעל  רק  ולא הרע , היצר מחשבות

ולהתקדש  להתעלות אפשר התורה

- כן הוא להיפך  גם אלא íâåברוחניות,

äùåã÷á ãîåì åðéà íà íåìùå ñç

äàøéå וממילא טובות מחשבותיו ואין

במחשבותיו, טובים מלאכים בורא אין

áåúëä øîàîë ìùëäì ìëåé יד (הושע 

ֿ י ) ּכי וידעם נב ֹון אּלה ויבן חכם ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָמי

י  וצ ּדקים ה' ּדרכי בם יׁשרים לכ ּו ְְְְִִִֵֵַַָָ

,íá eìLké íéòLôe מכך ורואים ÉÀÄÄÈÀÈ
ה'" "דרכי שנקראים מצוות שאפילו

יכול  שמים לשם שלא אותם העושה

בנזיר  וכדאיתא ולהתגשם בהם להכשל 

פסח .(כ"ג.) קרבן לענין

שאומר  המדרש יבואר øéôùובזה ïëìå

,åá íéãøåéå íéìåò היא בסולם היינו

á÷òéáהתורה, ã"îì êà מקשה

åá.המדרש íéãøåéå íéìåò éàî

éãé ìò ìàøùé éë òåãé úîàá êà

ìù àéìîôá çë íéôéñåî íäéùòî

äìòî(לג א, מעלה ,(איכ"ר  של  פמליא

שכונסת  המלכות מידת השכינה, היא

שכולם  העליונות המדות כל  בתוכה

מלכות  וכשמדת בתוכה, משפיעים

וכל  הגזירות כל  נתבטלו אז נתעלית

íéîøåâ,21הדינים  íéáåèä íäéùòîáå

÷ñò éôì úåìâúäå äùåã÷ úåòôùä

,íäéùòî בו שעוסקים ענין שבכל 

אם  מהספירות, ענין לאיזה השייך 

הם  אזי ה' כבוד  ענין באותו מגלים

קדושה, השפעות øîàîëåגורמים

áåúëäÎúà øékæà øLà íB÷näÎìëaÀÈÇÈÂÆÇÀÄÆ
éîL(כא כ êøò,(שמות éôì åðééäã ÀÄ

åîù íúãåáòá ìàøùé íéãçéîù

ùåã÷ä השכינה להתגלות וגורמים

úåøòäå úåôñåä

לחנוכה.21. דרוש עינים  מאור 



ì−ê®−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

‡¯·Â ‰¯ÈÁ· ‰È‰È˘ ÌÏÂÚ‰ ‡¯· ÔÈÓÏÚ ÏÎ ‡¯Â·‰˘ Â�ÈÈ‰Â ,¯‡Ù˙‡ Í·
‰�‰Â ,Ò"˘· ¯‡Â·ÓÎ Ú¯‰ ¯ˆÈÏ ÔÈÏ·˙ ‰¯Â˙‰ ‡¯·Â Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ·ÂË ¯ˆÈ
ÏË·Ï ÔÈÏÂÎÈ ‰¯Â˙‰ È„È ÏÚÂ ,‰¯Â˙‰ ˙�È˙� ÌÂ˜Ó È�ÈÒ ‡È¯ËÓÈ‚· ÌÏÒ

.‰ÏÚÓÏ ˙ÂÏÚÏÂ Ú¯‰ ¯ˆÈ‰

íïñîÌ"·Ó¯‰Ó ÚÂ„È ÈÎ ,Â· ÌÈ„¯ÂÈÂ ÌÈÏÂÚ ÌÈ˜Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ ‰�‰Â ÍÈÈ˘
ÌÈ‡¯˜� ÌÈÎ‡ÏÓ˘ Ï"Ê(˙Â·ÈÒ)ÌÈ‡¯˜� Ì„‡ ˙·˘ÁÓ Ì‚Â ,[ÌÈÏÎ˘]

¯ÈÙ·Â ,ÌÈÎ‡ÏÓ‰ÊÂ ÂÎÂÙÈ‰· Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ˘„˜ Í‡ÏÓ ·ÂË‰ ¯ˆÈ Â¯Ó‡ ˘Â

øåàéá

בו, שונטים בו (ישעיה שנאמרãòקפזים

ג) øàtúà,מט , Ea øLà ìàøNé עכ "ד ÄÀÈÅÂÆÀÆÀÈÈ
ïéîìòהמדרש, ìë àøåáäù åðééäå

àøáå ,äøéçá äéäéù íìåòä àøá

äøåúä àøáå òøä øöéå áåè øöé

.ñ"ùá øàåáîë òøä øöéì ïéìáú

הכוונה  דזה רבינו ílñומפרש äpäåÀÄÅËÈ
äøåúä úðéúð íå÷î ,éðéñ àéøèîéâá

התורה  על  מרמז סיני דתיבת ונמצא

מגיע וראש ארצה "מוצב  שהיא

- וכמבואר äøåúäהשמימה" éãé ìòå

úåìòìå òøä øöéä ìèáì ïéìåëé

äìòîì כל חיות החכמה היא התורה כי

באהבה  - בתורה וכשמתדבק  הנבראים,

בדווקא לקמן)ויראה לבטל (כמבואר  יכול  -

ונמצא  הגשמיים, מעניניים הרע  היצר

להתדבק להנבראים סולם היא דהתורה

בבוראם.

êééù äæìåוהּנהíéìò íéäì-à éëàìî ְִֵÇÀÂÅÁÉÄÉÄ
ì"æ í"áîøäî òåãé éë ,Ba íéãøéå' עי) ÀÉÀÄ

התורה) יסודי  מהלכות íéëàìîùפ "ב 

íéàø÷ð(סיבות)[íéìëù] הם כי

אהבה  של  המחשבות את מעוררים

ה', לעבודת íãàויראה  úáùçî íâå

íéëàìî íéàø÷ð של ממחשבותיו כי

מלאכים  נבראים ùåøéôáå,20האדם

øöéå ùã÷ êàìî áåèä øöé åøîà

åëåôéäá òøä שנטיית אנו ורואים

úåøòäå úåôñåä

יפגשך20. כי  והיה וזה וישלח: פרשת לוי  קדושת

שמכונה  הרע היצר  דהיינו  למי , ושאלך  אחי  עשו 

מחשבות  שהם יעקב במלאכי  שיפגוש עשו  בשם

... מלאכים נבראו  שממנו  יעקב  של  קדושות

יוסף יעקב תולדות יא )ועיין  אות  יובן (וישלח ובזה :

עשו  אל  לפניו  מלאכים יעקב וישלח הפרשה, סדר 

לפני  כי  הנ "ל . א' סוג  ה' עבודת בחי ' הוא אחיו ,

נזהר  היה ותפלה ותורה מצות איזה שעשה המעשה

שלו  ובינה חכמה שהם תחלה, מחשבותיו  לטהר 

כתר  ענין  הכוונת בס' כמבואר  מלאכים, שנק'

אלדינו  ה' לך  יתנו  כתר  שאומרים שבת, במוסף

חו "ב  או "א הם מלאכים פי ' מעלה, המוני  מלאכים

חו "ב  הם מלאכים, יעקב וישלח וז "ש יעו "ש. וכו '

עשיית  וקודם לפני  ר "ל  עשו , אל  לפניו  מחשבותיו ,

לטהר  נזהר  שהיה עשיה, לשון  עשו  שנק' המצות

חיצונית. מפני ' תחלה מחשבתו 

¬− ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô
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×ê®−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Â· ÌÈ„¯ÂÈÂ ÌÈÏÂÚ ¯ÈÙ˘ ¯Ó‡ ‰ÊÏÂ ,˘"˙È Â˙Â˜Ï‡ ˙ÂÏ‚˙‰ ‡Â‰ ÔÎ ˘Ù�
Í¯Ú ÈÙÏÂ ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙È ÂÈ˘ÚÓ· Ì„‡‰ È„È ÏÚ˘ Â�ÈÈ‰
.ÌÈÎ‡ÏÓ ÌÈ‡¯˜�‰ ‰˘Â„˜‰ ˙ÂÏ‚˙‰ ‡Â‰ ÔÎ Í¯·˙È Â˙�ÈÎ˘ ÈÂÏÈ‚

øåàéá

הוא, ברוך  הקדוש של  שמ  הנקראת

àåä ïë ùôð úåøéñî êøò éôìå

øîà äæìå ,ù"úé åúå÷ìà úåìâúä

åðééä ,"åá íéãøåéå íéìåò" øéôù

øàôúé åéùòîá íãàä éãé ìòù

éåìéâ êøò éôìå ,ìåãâä åîù íîåøúéå

úåìâúä àåä ïë ,êøáúé åúðéëù

íéëàìî íéàø÷ðä äùåã÷ä אורות

ובכל  העולמות בכל  המתגלים העליונים

כל  על  ומשפיעים מתגלים השכלים

והם  ית"ש בו ולהתדבק  הברואים

והצמצומים  הדינים כל  את מבטלים

מקור  חיים מלך  פני אור המסתירים

החיים.


