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ì½õ

íôðší

¼îð−עליונים אורות  לישראל  נשפעים השבועות  וחג  העומר  וספירת  הפסח שבימי

ה', לעבודת  אלוקיים כוחות  הם  אלו ומוחין  השנה , ימות  לכל  "מוחין" הנקראים 

במאור מבואר  לאדם, הנשפע  החיות  שהוא מוחין תיבת  וביאור  ומעשה . דיבור  במחשבה 

נדחות 1עינים והפסולות  הסיגים  כל  אז  וחיות  המוחין שכשבאין מחיה , מלשון "מוחין

בסה"ק ומבואר  פשעיך ". כעב מחיתי של 2מלשון הראשון שליל  נמצא שכן מכיון כי

איך  השנה , ימות  בכל  ה ' את  שיעבוד  ה ' עבודת  דרכי לכל  הדין יום  בבחינת  הוא פסח 

מכח  היא  השנה ימות  שבכל  והדבקות  העבודה  כל  שהרי אופן, ובאיזה  עבודתו תהיה

ה'. בעבודת  השנה  תחילת  היא  שאז  הפסח , בחג  אדם  שמקבל  אלו מוחין

íòíî מבשרי" רואים שאנו כמו מוחין, בלי בעולם  רוחנית  מציאות  שום  שאין ידוע 

השכל  איברי את  לו יש  יומו בן תינוק שאפילו הזה , עולם  בעניני אלוק ", אחזה 

בין  הוא  שהחילוק  אלא מוחין, יש  לעובר  ואף  היונק , פעולות  לפי שכל  מעט  לו יש וגם

ואחד  אחד  כל  של  וגדלותו אחד , כל  של  החיות  שורש  הוא שהמוחין המוחין, מהות 

שלו. המוחין ערך  לפי  נמדדת 

îò−−íð הגדול באדם  באמת  הם אלו  ומוחין  דעיבור ", "מוחין שיש  לו יש  שהעובר 

שאין  כעובר  והוא  כידוע , הרגלים כנגד  שהם  יסוד ", הוד  "נצח ספירות  בבחינת 

"רגלים ", בבחינת  הוא  זה  וחיות  איבריו, להניע  מאוד  מועטת  חיות  רק  כמעט דעה  לו 

מקום לאיזה  ללכת  כללית  בהחלטה  רק  מסויימת , ומחשבה  דעת  ללא  מניעם  שהאדם

ובבחינה תנועה , בכל  מחשבות  לחשוב צריך  אין ועכ"פ  טבע  הנעשה  שני הרגל  ידי על  או

קלוש באופן אלא ה' בגדלות  כלל  ידיעה  לו שאין במצב הנמצא  אדם  של  המוחין הם זו

úåøòäå úåôñåä

תשא.1. כי  פרשת

רוצה 2. השי "ת כי  כתב, קע"ז  סימן  לפסח פנחס באמרי 

באיזה  בפסח דנין  זה ועל  האופנים, בכל  אותו  שיעבדו 

או  בתפלה או  בלימוד  זו , בשנה עבודתו  יהיה אופן 

בזה. וכיוצא אחר , בדבר 
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הדעת . בגלות  שהיו במצרים, ישראל  של  המוחין היה  וזה עובר . של  כמוחין

¾−îהתוה"ק נגלות  לימוד  כגון חיצוני באופן ה' עבודת  שהם  דקטנות " באופן 3"מוחין

החול  בימות  אדם סתם של  מוחין וזה דבקות , בלי ימות שהוא  בכל ות"ח שבת (לאפוקי

שבת) בחינת שהוא כגדול .השבוע ובפנימיות  בדבקות  ה' עבודת  שהם דגדלות  מוחין ויש 

ואיתא שלימה , בדעת  מעשיו כל  את  בליל 4העושה  ישראל  מקבלין האלו המוחין שכל 

החיצונים . יניקת  מהם  לסלק  מנת  על  פסח

óòôê החסידות בספרי איתא  הפסח 5באמת  של  הא' בליל  שמקבלים המוחין  שעיקר 

דגדלות ", "מוחין בו נכנסים  העומר  בימי אח"כ ורק  בלבד , דקטנות " "מוחין הם 

לבנות  הם  אלו מוחין שתכלית  מכיון הוא דקטנות ", "מוחין נחשבים אלו שמוחין והטעם 

בקטנות  ה ' עבודת  בחינת  שהיא  המלכות  קומת  עבודת 6את  תשלום גמר  אחר  מיד  ולכן ,

המוחין  מסתלקים  ויומו הפסח העומר7ליל  ספירת  עבודת  ידי על  אותם  מחזירים ואנו

אע"פ  פסח  בליל  לנו שנותנין דגדלות  המוחין ותכלית  דגדלות . מוחין  לבנות  כדי

החיצונים . יניקת  לסלק  כדי  שהוא  באר "י איתא אותם, שמסלקים

ñ¾ôעם באשפה  משחק  שהוא  איך  הקטן בנו את  שרואה  למלך  דומה ? הדבר  למה 

אותו , ולרומם אותו להגביה  רוצה  שהוא כלל , דעה  מבלי גדול  בקטנות  מרעיו 

אע"פ  וגדולה , ברוממות  מתנהגים  שמלכים מלוכה עניני מיני כל  אותו מלמד  הוא  ואז 

úåøòäå úåôñåä

לכאו '3. היא והכוונה לפסח. פנחס באמרי  פירש כן 

נחשב  אינו  דביקות בלא לימוד  התורה דבנסתרות

כלל . לימוד 

ג '.4. דרוש הכוונות שער 

מה 5. ע"ד  והוא הפסח, חג  מצוות מצוותיך  בדרך 

כוונות  לכון  פ"ה המצות חג  שער  הכוונות שער  שכתב

סתירה  ג ' דרוש ששון  בשמן  והקשה דקטנות. דמוחין 

גם  או  בלבד  דקטנות מוחין  מקבלים הסדר  בליל  אם זו ,

בדרך וכאמור  תירוצים, כמה שם ותירץ דגדלות מוחין 

באוהב  כן  גם משמע שכמותה דרך  נקט שם מצוותיך 

כאן . ישראל 

פ"ו 6. המצות חג  שער  בפע"ח שאיתא מה וזה

בחינת  שהם דז "א נה"י  בחינת הם דפסח שהמוחין 

מנה"י  הם המלכות שיניקת ידוע שהרי  דקטנות, מוחין 

פרצוף  כל  של  נה"י  שבחינת הכלל  וכידוע דז "א,

ממנה. התחתונה לדרגה מוחין  נעשה ומקור ודרגה

מוצאים  אנו  במלכות הוא הפסח עבודת שעיקר  הענין 

הם  פסח של  הכוונות "כל  ר ' סימן  לפסח פנחס באמרי 

עניא  לחמא בהא קפ"ב, סימן  עוד  ועיי "ש במלכות".

פסח) של  שמים,(הגדה  ירא להיות אדם צריך  בתחילה .

פירוש  וזה המדרגות, לכל  לעלות יכול  זאת וממעלה

ואח"כ הקערה, להגביה שצריך  עניא" לחמא "כהא של 

למלכות רומז  קערה כי  מצרים, ביציאת (פרע "ח מספרים

חמ"צ ) המדה שער  מגביהים ותחילה שמים, יראת וזה

משובח  זה הרי  לספר  המרבה כל  ואח"כ  הזאת,

פ "ז)בחסדים שם  פרע "ח יכול(עיין אדם שהוא מה כפי  ,

הבנין  מספירות אדם יש כי  ממנה, במדרגתו  לעלות

יראת  ע"י  עליות ותחילת וכו ', מאריך  שנשמתו  ויש

שמים.

שם.7. ג ' בדרוש כדאי '
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והוא לסובלם  יכול  הקטן דעת  אמיתית שאין  שייכות  לו אין כי אח"כ, מיד  שוכחם 

עניני  שהם שלו מהקטנות  שיצא  כדי אותו לרומם  הוא  המוחין ותכלית  אלו, למוחין

לענין  וכן הקטן, של  השגתו כפי לאיטו המלוכה  עניני להשיג  יוכל  וממילא  התינוקות ,

ואח "כ אותם, להשיג יכולים  אנו שאין אע"פ דגדלות  מוחין מיני כל  מקבלים שאנו הפסח

אלו  מוחין ומשיגים  חוזרים  אנו השנה  ימות  ובכל  העומר  ספירת  בימי עבודתנו ידי על 

וע "ד  לגמרי, המוחין  את  משיג ואז  התורה, עמקות  מיני וכל  גמרא בעצמו כשלומד 

אע"פ  כולה  התורה  כל  הוולדו לפני  העובר  עם  לומד  שהמלאך  מה בטעם  בנוע "א  שאיתא 

הכל . שוכח  הוולדו שבעת 

îô×îהדיבור בשל  היה  מצרים  יציאת  תכלית  שעיקר  חסידות  בספרי מוצאים  שאנו

בגלות  פנחס8שהיה רבי  הרה "ק  בשם איתא וכן מלכות , בחינת  הוא  והדיבור 

פסח  של  הכוונות  כל  ז "ל , הרב בשם וז "ל : במלכות , הוא פסח  שתיקון בהדיא מקוריץ

האותיות . עם "מלכות " בגימטריא  הוא באח "ב עד "ש  ודצ "ך  במלכות  הם 

ö×î ליל עבודת  שכל  ופירש  כן שלמד  בהדיא  נראה  כאן  ישראל  האוהב רבינו מדברי

ובאמונה ובקטנות  בפשטות  ה ' עבודת  ובחינת  והדיבור  השכינה  תיקון היא פסח 

פשוטה .

úåøòäå úåôñåä

בין 8. יושבין  בין  קפו  סימן  לפסח פנחס אמרי  ראה

פסח)מסובין  של  הדיבור (הגדה  היה במצרים כשהיו  כי  .

שנאמר  וזה יג)בגלות, א , בני (שמות  את מצרים ויעבידו 

חז "ל  ודרשו  א )ישראל , יא , והביא (סוטה  רך . בפה בפרך 

מהגלות  הדיבור  ויצא ונגאלו , לעולם גדול  אור  הקב"ה

סח פה "פסח" פ "א )וזה חהמ"צ  שער  חיים  עץ  והדיבור (פרי  ,

והוא  סביב לשון  מסובין , וזה מקיפין . בחינת הוא

מקיפין .
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וב ': א ' לפרק  מתחיל הקדמה  א' פרק 

שיצאו  מצרים יציאת "בחינת בתיבות

את  לבאר רבינו בא זה בפרק  לחירות".

פנימיות  פי על  מצרים יציאת של  ענינה

כלי  חיצוניות בכל  הרואה התורה

מבואר  הדברים ופנימיות להפנימיות.

המוחין  צמצום מבחינת שיצאו בסה"ק 

שאדם  זמן "כל  עינים המאור וכלשון

ומבואר  י"ם". מצר נקרא השכל  בקטנות

מה  הוא הקטנות מעניני שאחד  בסה"ק  עוד 

כוחותיו  את ולהוציא לדבר יכול  אינו שקטן

"ר"ל  שם עינים המאור וכלשון גילוי, לידי

דעתו, חסרון מפני הדיבור כח  לאדם כשאין

מהגרון  היוצא הקול  כי במצר הוא אז

שם  כי דבור, בלא שם הוא כשיוצא

רק לדבר יכול  ואינו צר במקום מצומצם

מתרחב כך  ואחר לבד  קול  הוצאות

אל  בא אשר עד  מקומות בה' ומתחלק 

נקרא  וזהו גדול  תענוג נולד  ואז הדבור

לגדלות  כשבא אדם ולכן מצרים, יציאת

יציאת  נקרא הדבורים כח  לו ויש השכל 

ב '. בפרק  מבואר זה וענין מצרים".

עניינים  שני יבואר זה בפרק  רבינו ובדברי

דקטנות,א )אלו: מוחין ישראל  שקבלו

נקראים  אשר וחיות, מוחין שקבלו כלומר

עדיין  בהם שאין משום קטנות בבחינת

הם  ואמנם דגדלות, המוחין כמו כ "כ  גילוי

יותר  מסויימת בבחינה לאדם מאוד  נצרכים
היא  דקטנות המוחין כי דגדלות, ממוחין
יכול  ידה שעל  האדם, של  ה'נפש' בחינת
ועל  מדבר, לבחינת חי מבחינת ויוצא לדבר
שאין  ומי המוחין, כל  את לקבל  יכול  ידה
לעולם  לקבל  יוכל  לא דקטנות מוחין לו

שבעולם. מוחין שום

שיזכה ב ) כדי כי זה בפרק  מודגש ועוד 
את  לקבל  לרצות עליו דגדלות למוחין אדם
עבודה  דהיינו דקטנות, מוחין של  הבחינה
יזכה  זה ידי על  ודוקא ובתמימות, פשוטה
מי  משא"כ  ולדבקות, אמיתית לקרבה
בתענוג  ה' עבודת דווקא מיד  שרוצה
כשור  עומ "ש עליו מקבל  ואינו ודבקות,
לשום  לעולם יגיע  לא למשא, וכחמור לעול 

מדריגה.

úåøéçì åàöéù íéøöî úàéöé úðéçá.
äæ( ב כ, åë'(שמות éëðà אלקיך øLàה' ÈÄÂÆ

íéøöî õøàî EéúàöBä,עבדים מ ּבית ÅÄÅÆÆÄÀÇÄֲִִֵָ
אלקותו  גילוי שתחילת לומדים אנו ומכאן
יציאת  ידי על  בא ישראל  בבני יתברך 
"מוחין  הנקרא הבחינה הוא וזה מצרים,
האיש  של  הנפש יסוד  שהיא דקטנות",
ועל  יתברך , אלקותו נתגלה שבו ישראל ,
את  אח "כ  ית"ש הוא מאיר אלו מוחין ידי
– דגדלות "מוחין הנקראת בבחינה אורו
ובתענוג, בהרגש ה' עבודת ידי על  ראשון"
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שני", – דגדלות "מוחין מזה ולמעלה

אלו  שמוחין הגשמיות, בהתפשטות

יום  ובשבועות, העומר ספירת בימי מתגלים
כשזכו  תורה  מתן בשעת ולכן תורה. מתן

ה' אנכי ית"ש הוא אמר דגדלות למוחין
מצרים", מארץ  הוצאתיך  "אשר - אלקיך 

ידי  על  רק  בא דגדלות מוחין שגילוי משום

מיצרים  מבחינת יציאה של  דקטנות מוחין
המוחין. לכל  ותחילה ראש  שהם

àåäù(ז – ו פד, æBò(תהלים íãà éøLàÇÀÅÈÈ
÷îòa éøáò .íááìa úBlñî Cá-BìÈÀÄÄÀÈÈÀÅÀÅÆ
ähòé úBëøa-íb eäeúéLé ïéòî àëaäÇÈÈÇÀÈÀÄÇÀÈÇÀÆ

,äøBî'ה עבודת על  מורים אלו פסוקים Æ
במלבי"ם  שכתב  וכמו ובפשטות, בתמימות
עתה  יכולים אנו שאין הגם "יאמר שם

אשרי  זאת בכל  בפעל , ה' בית אל  לעלות
בלתי  הוא אשר בך , לו עוז אשר אדם

מסלות  ה'. לישועת בעוז מצפה רק  מתיאש

מסילות  ימצאו  בלבבם אשר בלבבם,
שהגם  ר"ל  לציון, ישובו שבם כבושות

הם  בפועל  עוד  אינם האלה שהמסילות
ה' בעוז תקוה מלא שלבם בלב , אצלם

וסלולות". כבושות מסילות וחוזה

ék ,'åë Búîëça íëç ìläúé-ìà åäæåÇÄÀÇÅÈÈÀÈÀÈÄ
'åë úàæa-íà הּמתהּלל ìkNäיתהּלל  ÄÀְְִִֵֵַַַÇÀÅ

,éúBà òãéå(כג - כב  ט , העבודה (ירמיה עיקר . ÀÈÇÄ

מוחין  בדווקא רוצה אינו שהאדם היא

כי  והשכלה, חכמה השגות שהם דגדלות

"השכל  בפשטות השם ידיעת היא העיקר

ונפלאות, גדולות לרצות ולא אותי", וידוע 

לבירה  מנהיג שיש שיודע  האמונה והיא

קבלנו  זו ואמונה אותי" וידוע  "השכל 

שיש  בחוש לנו שנודע  מצרים ביציאת

מוחין  בחינת הוא וזה לבירה. מנהיג

" ותיבת העבודה, יסוד  שהם זאת"דקטנות

התגלות  שהיא המלכות למידת כינוי הוא

באות  ההשפעות וכל  לתחתונים, אלקותו

ולכל  המידות לכל  פתח  והיא ידה, על 

הדבקות,

úBøöçì éLôð äúìk-íâå äôñëð åäæåÄÀÀÈÀÇÈÀÈÇÀÄÀÇÀ
'ä(ג פד êìéì,(תהלים éðåöøå éöôç ïéàù

éùôð äúìë ÷ø ,úåàìôðáå úåìåãâá

óà ,'ä úåøöçá íéðô ìë ìò úåéäì

úéáì ñåðëì àìù הארות מרגיש שאינו

העומד  בבחינת הוא הרי ה' בעבודת ותענוג

ואמנם  הבית , ואור מזיו נהנה שאינו בחצר

והוא  המלך  בחצר הוא עומד  מקום מכל 

שאין  המלך , דוד  שאומר מה וזה מעבדיו.

אלא  בדווקא, דגדלות מוחין לקבל  ברצוני

ובתמימות  באמונה ה' את לעבוד  ברצוני

עבודת  היא וזו ית"ש, אליו בטל  להיות

אלקותו  ודעת באמונה אומץ  שיוסיף  האדם
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‡Â‰˘ ‰ÓÈÏÎÂ ‰˘Â· ‡ÏÓ ÈÏÎÎ ÍÈ�ÙÏ È�‡ È¯‰ Â‰ÊÂ .˙È·Ï ÒÂ�ÎÏ ‡Ï˘ Û‡ '‰
.·ÂË ÈÎ ¯Â‡‰ Ï·˜Ï ÈÏÎ ‰˘Ú�Â .‰ÓÈÏÎÂ ‰˘Â· ‡ÏÓ

øåàéá

שהוא  ונפלאות למדריגות יכסוף  ולא ית',
בחינת  היא וזו הגדלות. אורות וגילוי הרגש

בפסח . שנתגלית 9מלכות

äùåá àìî éìëë êéðôì éðà éøä" åäæå

àåäù ,"äîéìëå,'ה את העובד  האדם
äîéìëå äùåá àìî ואינו גמור בביטול 

מוחין  לקבל  שראוי למי עצמו את חושב 
ותענוג, בהשגה בדווקא דגדלות
השם  אל  ובאמת בפשטות ומשתוקק 

הנפש, בכלות זהåיתברך  ידי äùòðעל 

áåè éë øåàä ìá÷ì éìë בחינת וזהו ,
ביטול  מתוך  העבודה שהיא מלכות,

כלי  בנפשו 10שהיא ית' אלקותו לקבל 
ונשמתו. רוחו

לפרשת  בלקוטים רבינו בזה האריך  וכן
ולכל  דברות לכל  רש"י פי' "ויקרא ויקרא:
כי  קריאה, קדמה צוויים ולכל  אמירות
מי  דווקא היא להשי"ת האמתית העבדות

אופן  בשום רוצה ואינו השם, את שעובד 

אותו  וכופים לו שקוראים עד  מדרגה, בשום

העולם. צורך  שזה משם לקבלה, השמים מן

שנעשו בעינ  ישראל  בני מן רבים ראינו ינו

הדבר  נמצא ומאין ח "ו, שחורה מרה בעלי

ה' ופקודי לב  משמחי התורה הרי הזה,

כי  הוא, הענין אבל  לב ? משמחי ישרים

והסולם  ה' אל  לעלות רוצים האלה האנשים

השם  את עובדים אינם כי מהם... נעלם

להם, שייך  שאינו דבר ותופסים בהדרגה

שעיקר  יש  וגם השמים. מן קריאה שום בלי

ועל  מדרגות, בעלי להיות כדי היא עבודתם

נאמר כג)זה כ, במעלות (שמות תעלה "ולא :

עליו"; ערותך  תגלה לא  אשר מזבחי על 

בעלי  שישנם רואים שאנו שמה היא והאמת

שכופים  ע "י הוא הכל  גדולות, מדרגות

לצורך  מדרגות, לקבל  השמים, מן אותם

העולם..."

úåøòäå úåôñåä

בזוה"ק9. ב )כמובא צד  ואמר (בראשית  חד  פתח (תהלים ,

בקדמיתא ס "ה ) וגו ', חצריך  ישכון  ותקרב תבחר  אשרי 

דא  מן  פנימאה דא היכלך , ולבתר  ביתך  לבתר  חצריך 

לעילא, לגו)ודא בקדמיתא (נ"א  חצריך  ישכון  דא, מן 

אמר  דאת ד ')כמה והנותר (ישעיה  בציון  הנשאר  והיה

לבתר  ביתך  בטוב נשבעה לו , יאמר  קדוש בירושלם

אמר  דאת כ "ד )כמה החכמה (משלי בית, יבנה בחכמה

דחכמה  משמע הוה הכי  כתיב דאי  כתיב, לא בית יבנה

דכתיב  היינו  בית יבנה בחכמה כתיב אלא אקרי , בית

ב ') וגו ',(בראשית  הגן  את להשקות מעדן  יוצא ונהר 

תנינן  דהכי  דכלא שלימו  הוא דא לבתר  היכלך  קדוש

אשתלים  וכלא והאי , האי  כ "ל  ה"י  כלומר  היכל , מהו 

כחדא.

היכל  הנקראת היא שהחכמה בספה "ק מבואר  (כמבואר 

הספירות ) כל  את  כוללת  שהיא  והחכמה משום  החכמה, והיא

המלכות  היא והחצר  אנפין , זעיר  שהיא הבית את בונה

אנפין . זעיר  לבחינת להכנס חצר  שהיא

דבר ,10. ד "ה אמור  פרשת ריש ישראל  אוהב ראה

המלוכה  בחינת הוא ועולם עולם מכל  עשירית ובחינה

האורות  כל  לקבל  לקבלה, כלי  כביכול  והוא הקדושה,

וכל הקדושות והשפעות קדושות העליונות והכוחות

ברכאן . וכל  טיבו 
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’ë šþõ

ëñíñ þîë−ðí þ¾šñ

îíïî(„È ,Ï ÌÈ¯·„)‡Ï ÈÎ .Â˙Â˘ÚÏ Í··Ï·Â ÍÈÙ· „Â‡Ó ¯·„‰ ÍÈÏ‡ ·Â¯˜ ÈÎ
Â··Ï·Â ÂÈÙ· ÌÈ‰Ï‡ ÌÏˆ· ‡¯·�˘ Ì„‡‰ ÏÎ „È· Ì‡ ÈÎ ‡Â‰ ÌÈÓ˘·

ÍÏ Ì˜ÈÂ ¯ÓÂ‡ ¯Ê‚˙Â .˙Â˘ÚÏ(ÁÎ ,·Î ·ÂÈ‡)ÂÈÙ˘Î ÂÈÙ È¯Ó‡· ÌÈÎÒÓ‰ ÏÎ Ú¯Â˜˘ .

øåàéá

åäæå(יד ל, øácä(דברים Eéìà áBø÷-ékÄÈÅÆÇÈÈ
àì éë ,BúNòì Eááìáe Eéôa ãàîÀÀÄÄÀÈÀÇÂ
íãàä ìë ãéá íà éë àåä íéîùá

åááìáå åéôá ,íéäìà íìöá àøáðù

,úåùòì היא פשוטה אמונה של  זו עבודה
בשמים, ולא אליו קרובה  האדם, כל  ביד 
כלל  בהשגות תלויה שאינה מכיון וכנ"ל 
בהכנעה, שמים מלכות עול  בקבלת אלא
כל  דהיינו - אלוקים בצלם שנברא מי וכל 
יתברך  בו  דבוק  להיות יכול  ישראל  איש
מתוך  היוצא בדיבור ובלבבו בפיו בפשטות
ובדבורים  יתברך , להשם ביטול  הרגש
לקמן  וכמבואר ואמיתיים פשוטים

íéã÷äì,בארוכה. ùé àáä òè÷ä ïéáäì

çåø ùôð ,úåðéçá äùîç íãàá ùé éë

ïéçåî àéä ùôð ,äãéçé äéç äîùð

ìù úéòáèä ùôð àéäå ,úåðè÷ã

ïåùàø úåìãâã ïéçåî àéä çåøä ,íãàä

,åøöåéì íãà ìù úåãéîä ùâøä àåäå

úåøéäá éðù úåìãâã ïéçåî àéä äîùð

øåà àéä 'äéç'å ,'ä úòéãéá ìëùä

,ìëùä úåîã÷ àø÷ðä úå÷áãä

ìåëé íãà ïéàù óé÷î øåà àåä 'äãéçé'å

.åâéùäì

שמיחד  דהיינו  שוין ולבו  שפיו כזה ואדם
למאמר  זוכה פנימיותו, עם דיבורו את

Cìהכתוב  í÷éå øîBà-øæâúå( כח כב , .(איוב  ÀÄÀÇÆÀÈÈÈ
íéëñîäותגזר  ìë òøå÷ù המבדילים - ְְִַ

המסכים  והם שבשמים, אביו לבין בינו
את  מהאדם המונעים "מצרים", הנקראים
ומרגיש  בקונו, האמיתי הדבקות הרגש

- אֹומר ית"ש. ממנו åéô,מרוחק  éøîàá ֶ
היא  זו ïéåùובקיעה åáìå åéôùë שמדבר

ונפשו, לבו בכל  הלב  הרגש מתוך  לה'
åðåøâ êåúî úøáãî äðéëùå היא השכינה

רבינו  בדברי לקמן וכמובא הדיבור, בחינת
יתברך , להשם מדבר וכשאדם פה" "מלכות
ומרכבה  לבוש בבחינת הוא הדיבור אזי
מגלה  במעשיו הוא כי הקדושה, להשכינה

הדיבור  ידי על  בעולם áìäù,11מלכותו

úåøòäå úåôñåä

טוב11. שם הבעל  שאומר  צו)וכמו  אות  "כאשר (נח

שפתי  אדנ "י  כשאומר  מיד  להתפלל , האדם מתחיל 

הדיבורים, ומדברת בו  מתלבשת השכינה תפתח

הדיבורים, אלו  מדברת שהשכינה האמנה לו  וכשיהיה

הוא  ברוך  הקדוש וגם ויראה, אימה עליו  תפול  בודאי 

שנאמר  כמו  אצלו  ושורה עצמו  את מצמצם (שירכביכול 

ט') ב ', היכלות השירים  שהם מהאותיות החרכים מן  מציץ

ע "ב )כו '" א ' דף  אמרים  .(ליקוטי
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˙ÂÈ˙Â‡ Ì‰˘ ‰Ù‰ ˙Â‡ˆÂÓ '‰· ¯Â·È„Â ÏÂ˜· ‡ÏÓÈÂ ÔÂˆ¯‰ ˙„Â˜�Â ·Ï

øåàéá

ìáä àåä הנקרא הפנימי הרגש שהוא הלב 

שהיא  הפה הבל  ידי על  מתגלה "רוח ",

ש'הבל ' בזוה"ק  וכמובא התחתונה, בחינת

'הלב', אותיות åéìàהוא êùåî ùôðäù

çåøä הנמוכה בחינה שהיא הנפש בחינת

נשמה  רוח  נפש שבו בחינות ה' מכל  באדם

הבחינה  את לעורר כוח  בה יש יחידה, חיה

הרגשת  שהוא הרוח , בחינת היא שמעליה

והתפארות)המידות ויראה המורגשים (אהבה

áìáù,בלב , ïåöøä àåäù מזה והיוצא

זוכה  ובאמת בפשטות עבודה ידי שעל 

דגדלות. מוחין עליו להמשיך  האדם

שהדיבור  בזה ה' החסד  גודל  מבאר ועתה

ומעשהו, ה' פועל  שזה הרצון, את מעורר

את  הממלא הוא יתברך  שהשם דהיינו

הדיבור, בתוך  טז)åäæåהרצון קמה, (תהלים

,ïBöø éç-ìëì òéaNîe Eãé-úà çúBtÅÇÆÈÆÇÀÄÇÀÈÇÈ
הדרגה  המלכות, בחינת על  מרמז ידיך 

שבאדם  עושה 12התחתונה היד  ידי על  כי ,

כי  הדיבור, וזהו החיצונים, מעשיו כל  אדם

המגלה  המעשה חיצוניות הוא שהיד  כמו

את  מגלה הדיבור כך  אדם של  רצונו את

האדם, של  והרגשו ä"á÷äùמחשבתו

íãàä ïåöø àìîî דהיינו הדיבור, בתוך 

לרצון  כלי יהיה שלו שהדיבור לו שמסייע 

ובא  שבו, יתלבשו האלוקי הדיבור ותיות

שהם  האותיות ושורש המחשבה אותיות

והתענוג, הרצון ïåöøäאותיות àåäù

éúéîàä מתוך היוצא הרצון דהיינו

הנשמה היוצא (ה"יחידה)עצמיות שבאדם

בדבורו גילוי úåîåìòúלידי òãåé àåäù

ïåöøä úãå÷ðå ,áì את יודע  הקב "ה

לבו  בעמקי לעבדו האדם של  רצונו פנימיות

àìîéå הפועל אל  מכח  יוצא זה רצון להיות

øåáéãå ìå÷áíäù äôä úåàöåî 'äá

.ê"ôöðî úåéúåà הם והדיבור הקול 

כי  פועל , לידי הרצון וגילוי יחוד  בבחינת

על  מורה מהלב  ויוצא פשוט  שהוא הקול 

בה' שיוצאות הדיבור ואותיות הרצון,

המידות  חמשת שהם הפה, מוצאות

המלכות  בחינת הן במלכות, המתגלות

לחוץ הפנימיות ואת המידות את המגלה

לעיל . וכמבואר

בפרשת  דיבור בענין רבינו שכתב  מה וראה

úåøòäå úåôñåä

היא 12. "והמלכות ח' שער  המלך  בעמק שכתב כמו 

ביד  מנגן  ודוד  בסוד  מקום בכל  היד  יט סוד  א  (שמואל 

מלכות ט) שהיא  היד  מסוד  עליו  באה הקודש ורוח ,

שנאמר  שמחה מתוך  אלא שורה השכינה ואין  דוד  בית

המנגן  דוד  וזהו  ה' רוח עליו  ותהי  המנגן  כנגן  והיה

כו '. ביד 
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·Ï ÂÏÂÎ ¯Â·È„‰ ‡Â‰˘ 'ÈÙ Ô·ÏÓ ‰È‰Â .˙Â¯ÈÁÏ ‡ˆÈÂ ‰�ÈÎ˘‰Ó ÌÈ˜ÈÚÓ‰ ÏÎ

.‡·Ï„ ‡˜ÓÂÚÓ

øåàéá

ואתה)תצוה יאמר  או האדם (ד"ה חיות "עיקר
בעליה, תחיה חכמה בסוד  במחשבה הוא
ובה  לבא "בינא הלב  אל  בא המחשבה ומן
השית  ידי על  בא הלב  ומן מבין", הלב 
פה", "מלכות בסוד  הפה אל  דקנה עזקין
הכל  נתגלה הפה מוצאות ה' ידי על  ונמצא
סתומות, והחכמות המחשבות כל  ונתודע 

בדיבור". תלוי החיות ועיקר 

ïéøùå÷ åéäù úéøåäæ ìù ïåùì åäæå

ìëéäá,הכיפורים øéòùביום ìòå

çìúùîä של לשון אותה קושרין היו 
ïéáìîזהורית  äéäå שדחפוהו , לאחר

איברים  ונעשה העזאזל  הר על  לאחוריו
יח )øîàðùאיברים, א eéäé-íàÄÄÀ(ישעיה

eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèçÂÈÅÆÇÈÄÇÆÆÇÀÄ
,eéäé øîvk òìBzë eîécàé-íà ומפרש ÄÇÀÄÇÈÇÆÆÄÀ

היא  הכיפורים יום åøåáéãשעבודת äéäéù

éøåäæ ìù ïåùì øéäæîå êæå ùåã÷,ú

מעורב ואינו הלב  מעמקי יוצא כשהדיבור
יוצאים  שאינם תנועות דהיינו חיצוניות, בו
ומצוחצח מזהיר הדיבור אזי הלב , מעמקי

שקר, àåäùמכל  ìëéäá ïéøùå÷ åéäù

áìä הדיבור שהוא הלשון את מקשרים היו
הפנימי. הרגש שהוא הלב  אל 

äðéëùä úàøùä àåäù ä"ô úåëìîå

,åéôá חלקי כל  כי זוה"ק , בתקוני איתא
חלק כל  הספירות, כנגד  הם האדם גוף 
אחת  כנגד  הוא והאיברים מהמוחין
פה" "מלכות איתא ושם הספירות, מעשרת
מידת  שהיא הקדושה השכינה כלומר
מתגלה  ית' קדושתו את המגלה המלכות
רצונו, פנימיות מתגלה שבו האדם, בפה
äðéëùäî íé÷éòîä ìë øéñî àåä äæáå

úåøéçì àöéå דיבורים מדבר כשהאדם
בחינת  את מגלה הוא אזי אמיתיים
שהקב "ה  המידה היא המלכות המלכות.
בעולמות  וקדושתו מלכותו מגלה
בעולמות  מתגלה וכשאין התחתונים,
המלכות  אזי יתברך , קדושתו התחתונים
העולמות  בחיות מוסתרת שהיא בגלות,
וכשהמלכות  נתגלית, ואינה התחתונים,
נתגלה  התחתונים העולמות חיות דהיינו
יוצאת  המלכות אזי ית' קדושתו בהם
בדוגמתו  האדם מעשי ידי ועל  מהגלות,
המלכות  שהיא בדיבורו מגלה שהוא
הפרטית  העומ "ש קבלת את שלו, הפרטית
בכל  כן פועל  הוא אזי ית"ש לעבדו שלו

מהגלות, השכינה שתצא äéäåהעולמות

זהורית של  àåäùהלשון 'éô ,ïáìî

.àáìã à÷îåòî áì åìåë øåáéãä
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øåàéá

לפרק : רבינו הקדמה  מאריך  זה בפרק 

בחינת  ידי על  הפסח  בימי הבאה בעבודה

מכיון  כי בפסח , ומתייסדת שנבנית המלכות

והיא  התחתונה דרגה היא שה'מלכות'

הזה, העולם בעניני ית' אלקותו התלבשות

להעלות  הוא הפסח  ימי עבודת ממילא

הזה. העולם עניני

חדשים  לקוטים ישראל  באוהב  שכתב  וכמו

אדם  חמוץ  לידי הבאה דבר כל  וז"ל : לפסח 

בא  שאין דבר וכל  מצה, חובת ידי בה יוצא

חובת  ידי  בה יוצא אדם אין חמוץ  לידי

הוא  באדם החשובה עבודה העיקר כי מצה.

בדברי  אפילו יתברך  השם את כשעובד 

שאינ  מי  אבל  לה' אותם ומעלה ו ארציות

בדברי  רק  גשמיות, בעניני להקב "ה עובד 

כ "כ  עבודתו אין לחוד , ותפלה תורה

הבאה  דבר כל  וזהו המקום. לפני חשובה

בשביל  לעשותה אדם שיכול  חמוץ  לידי

יוצא  אדם עולם תאוות או גשמיות תאוות

ההוא  דבר כשעושה מצה, חובת ידי בה

רק העולם לתאוות בזה נוטה מחשבתו ואין

כו'. מצה חובת ידי בה יוצא לבדו לה'

å דהיינו זהורית, של  הלשון את תולין היו
וזורח , שמזהיר øéòùהדיבור ìò

çìúùîä ורומז לעזאזל  הולך  היה שהוא
הסט "א, חיות úééùòעל  ìëá åäæ

åôøöúé ìëä æ"äåòä úåàðäå úåéîùâä

,åðáìúéå כנגד הוא שהדיבור מכיון
שבתוכו  חיצוניות על  מורה שהוא המלכות
להשפיע זה כח  בו יש הפנימיות, מלובש
דהיינו  בחיצוניות, שהם האדם מעשי כל  על 
שהם  הזה עולם שבעניני מעשיו בכל  שגם
בהם  מלובש יהיה חיצוניות, בחינת
ה', עבודת שהוא בריאתם כוונת פנימיות
כל  ואפילו העוה"ז בעניני מעשיו כל  ויהיו
לשם  הכל  כו' ושתיה באכילה שנהנה מה

הנפש, ובדביקות åùòðשמים úåðåãæå

.íå÷î ìëá äøàä àéáîù .úåéëæë

õøàa øBøc íúàø÷e( י כה, ä÷ðéù(ויקרא ÀÈÆÀÈÈÆ
òùôå àèç ìëî åááì øäèéå שהם

ובבחינה  ממש במעשה עבים חטאים
גשמיות  על  המורה ארץ  ìáì,13הנקראת

úåøòäå úåôñåä
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øåàéá

åìöà ñàîð øáëù íìåòì äìñëì áåùé

.øáãä

åäæå הקב "ה לנו שמשפיע  מההשפעות אחד 
מידות, הי"ג  נאמרו שאז הכיפורים ביום

העגל , חטא על  למשה הקב "ה øáòåÀÅשמחל 
òLt-ìò( יח ז, òùôä(מיכה ìò øåáòéù ÇÆÇ

äùòî åúåàáå íå÷î åúåàáå זה כל  עם
החטא ñàîðיהיה åéðéòá äæáð הקב "ה

נשמתו  עם גופו את לחבר לאדם כח  נותן
עד  הפנימיות, עם החיצוניות דיבוק  שזהו
הרגש  את הגוף  בתוך  מאירה שהנשמה
באותו  שעובר שאפילו עד  העבירה מיאוס 

שעבר נמאסמקום מעשה ובאותו עבירה
היא  וזו מלעשותה, העבירה בעיניו
ברמב "ם  שנפסק  כמו שלימה התשובה

תשובה. הלכות

äæå, תשליך בתפילת אומרים שאנו מה
תשליך  ישראל  בית עמך  חטאות "וכל 
יעלו  ולא יפקדו ולא יזכרו לא אשר במקום

כלומר לעולם", לב  áìעל  ìò äìòé àì

íãàä לאדם המעיקים התאוות כל 
לבו  על  יעלו לא ה' מעבודת לו ומפריעים

ìëיותר, øéñé äðéëùä àéäù íåùî

çë ìë øáùìå ìèáì ìåëéå íé÷éòîä

ìæâäî åìéôà úååàúä תאוות אפילו

הגוזלות  לקליפות  בגזל  שנפלו אסורות
מהשכינה, והחיות יט )ãåñáהשפע  קג, (תהלים

,äìLî ìka Búeëìîe חיות אפילו ÇÀÇÈÈÈ
השם  מחיות היא אסורות ותאוות הקליפות
ידי  ועל  בקליפות, ונעלם שנסתר יתברך 

לשורש, הכל  יחזור הנ"ל  åäæåהעבודה

àåäù íéøåôëä íåé úðéçá( יח ז, (מיכה

òLt ìò øáòå(כא לז, äøáò(איוב  çeøå ÀÉÅÇÆÇÀÇÈÀÈ
øåøã 'éçá ,íøäèzå, הרע äøàäåמהיצר ÇÀÇÂÅ

ú"à ãòå óåñ ïéàî äìåãâ,[תכלית [אין
הכיפורים  ביום המדריגות, אחרית דהיינו
הארת  מתגלה אזי ית' מלכותו שמתגלה
יניקת  ומתבטלת  העולמות בכל  א"ס 

לגמרי. החיצונים

הנ"ל  העבודה ידי על  נפעל  זה ìå÷áוכל 

úåìéôú 'äá øåáéãå על היא התפילה כי
היא  שהתפילה דווקא, ודיבור קול  ידי
ידי  יוצא אין ולכן דיבור, בחינת השכינה
היא  תפילה כי בלבד , במחשבה חובתו
היא  העבודה אך  שבלב , עבודה אמנם

בדיבור, גילוי לידי íéàáùלהוציאה

äãéçé úðéçáì'מה העליונה שהיא
יחידה, חיה נשמה רוח  נפש àåäùבחינות

øåîâä ãåçééä. יחוד מלשון יחידה כי

øåà íéîòô äùîçäù בפרשת הכתובים
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øåàéá

על  רומזים שהם האור, ביצירת בראשית

המידות הוד)חמשת נצח  תפארת גבורה (חסד

כולם  את המקשר היסוד  ידי על  המתגלים

כלומר  דנהרא", "אספקלריא בזוה"ק  ונקרא

שהיסוד  כלומר עצמי, גוון לה שיש זכוכית

היא  זו מידה אבל  לעצמה מידה אמנם היא

הראשונות  המידות ה' כל  את ,14המקשרת

àåäù øåà íéðååâ ùîçá íéøéàî

äàúú äðéëù דלא אספקלריא הנקראת

דהיינו  גוון, מבלי כזכוכית שהיא נהרא,

הרגש  שהם המדות כל  את מגלה שהיא

שכל  התחתונים בעולמות – ה' מציאות

כל  כי משל , בדרך  אחר גוון לה יש מידה

אחרת, למידה רומז וצבע  àìגוון íù éë

'åë íëåà àìå øååéç àì ïååâ íåù ùé

אור  גילוי לה אין שהשכינה לעיל  וכאמור

כפי  ית' קדושתו את מגלה היא אלא עצמי

ידי  על  שנתגלה וכפי בהמידות, שנתגלית

íåéá,15היסוד  äðéëùä úééìò åäæå

íéøåôéëä שביום ז "ל  מהאר"י כמובא

להתדבק וחוזרת עולה השכינה הכיפורים

הבינה)בשורשה äéìàî,(בספירת äìòúðù

ïîæäù íéðåúçúäî äéùò íåù àìá

.äìåãâ äøàä íøåâ

åäæå(כ שם åäæù(שם á÷òéì úîà ïzzÄÅÁÆÀÇÂ
úîà úðéçá מתוך היוצאים אמת דיבורי

האותיות  כי אמת, בחינת וזה הלב  הרגש
מורות  שהם  בלבד , וסימן אות מלשון הם
הבא  שבהם והחיות הרוחניות בחינת על 
משא"כ  הלב , הרגש ידי על  מהשכל 
שקר  בחינת זה הרי כוונה, בלי כשמדבר
והלב השכל  הרגש לו יש כאילו שמורה

כן, אינו ד)ובאמת קלה øça(תהילים á÷òé-ékÄÇÂÈÇ
àåäù d"é Bì מוחין שהוא עקב  בחינת È

בחיצוניות  דיבור של  הבחינה דקטנות,
קטן  לנער אפילו שיש דקטנות מוחין שהוא

øçáäéåä ìë äåäîä ä"é úà åì החכמה
משם  וה' י' באותיות הנרמזים והבינה
כל  שורש הם והבינה החכמה כי הוי"ה,
נקראים  הם ולכן הדיבורים, וכל  ההרגשים

ואמא, יב )úåéäìאבא כח , ávî(בראשית ílñËÈËÈ
äöøà,הּׁשמימה מ ּגיע  שהדיבורים וראׁשֹו ÇÀÈְְִַַַָָָ

תחתונה, בחינת הארץ  בחינת שהם אע "פ 
יוצא  הדיבור שהרי העולמות, חיצוניות

úåøòäå úåôñåä

בראשית.14. פ' ריש רשב"י  מאמרי  שער 

מלכות 15. "ומדת בהעלותך  פרשת ישראל  אוהב ראה

המקבלת  המדות מכל  הכוללת הארה סוד  הוא

עולם". יסוד  צדיק ידי  על  השפעתם
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עקימת  שהיא  מעשית פעולה ידי על  לפועל 
מעשה דהוי ב )פיו סה, ראשם (סנהדרין אבל  ,

ראש  של  הגבוהות לבחינות השמימה מגיע 
סולם  שהם הזה העולם עניני כל  וכן ושכל ,
השמימה  מגיע  ראשם שיהיה ארצה, מוצב 

ודבקות, במחשבה äàìîלעשותם äéäéù

'ä ãåáë õøàä בחינה שהיא שהארץ 
הדיבור  דהיינו מלכות על  המורה התחתונה
ה' כבוד  בתוכו מלא יהיה הגשמיות ועניני

הלב , בגילוי ית' אלקותו חיות åäæùשהוא

íãàä úàéøá úéìëú(ג מט  ìàøNéÄÀÈÅ(ישעיה
,øàtúà Ea-øLà דהיינו יעקב  שבחינת ÂÆÀÆÀÈÈ

הוא  הפנימיות בתוכו כשמתגלה הדבור
שמתגלה  ראש, לי לשון ישראל  נקרא

ה'. וכבוד  המוחין בתוכו

áåúëù åîë(א צ , úééä(תהלים äzà ïBòîÈÇÈÈÄÈ
eðl,ודר úàéøáּבדר íãå÷ ,äøéã ïåùì Èְָ

,êá åðåòî äéä íìåòä העולם בריאת לפני
במידת  והתגלותו הקב "ה של  מעונו היה
קדושה  כולה שהיא דאצילות, המלכות
החושב מלך  בבחינת גמור אלקות עליונה
שמכיון  מלכותו, יתגלה איך  במחשבתו
תכלית  היא הקב "ה של  שמחשבתו

שורש המציאות שהיא ודם בשר  של כמחשבתו (לא

לעולמות בלבד) שורש בבחינת היא ,

במחשבה  מעשה סוף  בבחינת התחתונים

õøàתחילה, ììBçzå eãlé íéøä íøèaÀÆÆÈÄËÈÇÀÅÆÆ
ìáúå את קב "ה שברא לפני היה זה כל  ÀÅÅ

הארציות, עניני ãñçה"ארץ " äúòåÆÆ
éîéî eðéúáàì zòaLð-øLà íäøáàìÀÇÀÈÈÂÆÄÀÇÀÈÇÂÅÄÅ
äæä íìåòä ìëá äøàä àéáîù ,íã÷ÆÆ
ומתגלית  היורדת ית' מלכותו התגלות שהיא

ועד  יצירה בריאה התחתונים העולמות בכל 

äéäéùעשיה, äðéëùì äéìò äéäéùå

"íã÷ éîé"ë של מלכותו היתה כאשר

מלך  כמשל  העולמות, לכל  שקדמה הקב "ה

מחשבת  חושב  הוא פעולותיו כל  שלפני

עליהם, מלך  יהיה ואיך  עמו ליסד  מלכותו

הכל  תכלית זהו נכלל 16אשר זו ובמחשבה ,

אחר  שיהיה הגילוי וכל  המלכות כל  בכח 

שהרי  מונע , שום מבלי הגילוי בתכלית כך 

כל  תכלית שורש הוא במחשבה שם

באופן  הבריאה מציאות יש ושם הבריאה,

על  עתה אף  במאצילה, כליל  בטלה שהיא

ומלכותו  שהוא איך  יתגלה עבודתינו ידי

לגלות  כלי המלכות שתהיה דהיינו אחד 

úåøòäå úåôñåä

ùèéøæòîîראה16. ãéâîä úøåúá( קצ "א וזלה"ק (ע '

ראשון  "אני  דרך  על  תחילה מלכות יצא העקודים עולם

במחשבה  לו  שנפלה הבנאי  כמו  פירוש אחרון ", ואני 

וזה  במחשבה זאת לו  יש אז  נאה, דירה לו  לעשות שלו 

יש  כך  ואחר  אברהם, ויעקוד  מלשון  עמו , עקוד  עדיין 

ובכל במחשבה כך  ואחר  נאה, בית לעשות רצון  לו 

לדור  ילך  הבנאי  כך  ואחר  העבודה, ובגמר  המדות,

הניקודים. ידי  על  וזה ה ', מלכות נקרא ו 'אני ' בתוכו .



ï¬ì½õ ³îð−½ì³¾þîõô

øåàéá

בעולם. ואחדותו קדושתו

äîåã÷ àéäù äîéìù äáåùúä åäæå

íìåòì(.נ"ד להשיב(פסחים היא התשובה ,
בחינת  שהוא הזה העולם ואת הדיבור את

לעולמות היורדת התחתונים,המלכות

ית' מלכותו שנגלה ידי על  לשרשה

ובמעשה  בדיבור העולמות בחיצוניות

ותאוותיו. הזה עולם בעניני ובעוסקינו

בטבלה : א  שורה 

רבינו בדברי éðåöøåנתבאר éöôç ïéàù"

äúìë ÷ø úåàìôðáå úåìåãâá êìéì

àìù óà 'ä úåøöçá ô"ëò úåéäì éùôð

."úéáì ñåðëì,נפש לבחינת רבינו רומז
בחצר, עומד  בחינת התחתונה דרגה שהיא
בביטול  רק  כלל , דבקות הרגש מבלי מוחין

ובפשטות. êì,גמור í÷éå øîåà øæâúå"

åéôùë åéô éøîàá íéëñîä ìë òøå÷ù

."åðåøâ êåúî úøáãî äðéëùå ïéåù åáìå

פה", "מלכות לאמור רבינו רומז כאן
נתגלית  התחתונה דרגה שהיא שהשכינה
וכן  התחתונה, הדרגה שהוא הדיבור ידי על 

בפירוש. בהמשך  כותב 

בטבלה : ב ' שורה 

åéìà êùåî ùôðäù ìáä àåä áìäù

áìáù ïåöøä àåäù .çåøä כאן .
שבאדם  "רוח " לבחינת רבינו מפרש
המתגלה  ההבל  שורש ומשם בלב , שהיא

בפה.

éç ìëì òéáùîå êéãé úà çúåô åäæå

àåäù íãàä ïåöø àìîî ä"á÷äù ïåöø

úåîåìòú òãåé àåäù éúéîàä ïåöøä

øåáéãå ìå÷á àìîéå ïåöøä úãå÷ðå áì

ê"ôöðî úåéúåà íäù äôä úåàöåî 'äá

כנגד  שהיא הקול , לבחינת רבינו רומז כאן
הקול  ידי על  בפה המתגלה הרוח  בחינת

ההבל . שהוא

 

 

  

  סיכום הדברים שנתבארו בקונטרס זה:
  

ממטה 
 למעלה

בנפש 
 האדם

 בהתגלות אור ה' בעבודת ה' גילוי מהכח אל הפועל

 מלכות אמונה פשוטה דיבור נפש א

 זעיר אנפין הרגש אהבה ויראה הבל, קול רוח ב

 אמא –בינה  השגת אלוקות מחשבה נשמה ג

 אבא - חכמה  דבקות שלמעלה מהשגה שורש המחשבה חיה ד

 אריך אנפין ועתיק שורש הדבקות רצון יחידה ה
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