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ê ó¼îò −þôê ³îð−½ì³¾þîõô

−³îšîìë ³¾þõ

íôðší

−þëðëרבינו של  אלו נועם ,תורה  כולל האמרי  המרובה , את  המחזיק מעט  שהם 

הנפלאים ברמזיו צאתה. ועד  מבואה  הש "ק  עבודת  יסודות  כל  את  רבינו

צדיקי  בהם  רמזו  רבים  סודות  שכידוע  תלכו, בחוקותי אם  פסוקי  את  רבינו של 

נפלאים בגמטריות  רבינו  רומז  ואילך , החיים  והאור  הק ' הבעש "ט  מזמן הדורות 

הק'. האר "י בכתבי שנתבארה  כפי הש "ק , עבודת  כל  את 

ðî½−î' לב בעיקרה  מתחלקת  ישראל  בני עבודת  באמת  כי  להקדים  יש  לכך 

לימוד  ידי על  והרגש  בשכל  לעולם  ית ' אלקותו  המשכת  האחד  בחינות ,

לקדושתו  מרכבה  ישראל  נעשים דכר  הנקרא זו ובבחינה  מצוות , וקיום  התוה "ק 

אלקותו  המשכת  והב' לעולם , משפיע בבחינת  הם ואז  ידיהם , על  שנשפעת  ית '

שהיא מלכות  הנקראת  לבחינה  מרכבה נעשים  הם ואז  שבעולם  החושך  לחלק ית '

יורדות  "רגליה עליה  כנאמר  וההסתר  ההעלם החושך  למקום  ית ' אלקותו  המשכת 

בקדושתו  והודיה בניצוח והתחזקות  פשוטה אמונה  ידי על  נעשית  זו ובחינה  מות ",

ה'. אור  את  המסתירים  קשים נסיונות  שיש  בזמן גם נחללה  לבל  ית '

þ×¾íî כל של  עבודתינו נשלמת  שבה  הקדושה , השבת  היא  אלו ענינים ב' על 

אמונה שהיא השבוע  בימות  המלכות  עבודת  תחת  ואז  השבוע , ימות 

ית ' אליו  הנפש  וכלות  אלוקי תענוג של  הארה  שבת  בליל  מקבלים אמו פשוטה 

אם רב אם  זכותה , לפי זו מרגישה  מישראל  ונפש  נפש  וכל  כלל , ודעת  טעם מבלי 

הנשמה שהיא שבנפש, הפנימי בחלק  קיימת  התענוג שמציאות  הגם  במעט,

של  באופן  ההארה מגיעה שבת  וביום ואחד , אחד  בכל  "זעירהקדושה , פרצוף

מושכל  באופן  השגה  שהוא  ודעת)אנפין" בינה  המידות)והרגש (חכמה .(ששת

³îô−ñ¾î נשלמת שאז  שלישית , בסעודה היא  אנפין זעיר  הנקרא זו השגה

"יחידה " הנקרא  שבנפש  הכתר  חלק  התגלות  של  באופן ההארה 

הקליפות  כל  מאליה  בהסר  ית "ש , במאצילה  הנפש  יחוד  ידי על  הבא  התענוג והוא

גדול . באור  המבהיק  וזיווה  אורה  את  המסתירים 
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ë−³îšîìë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

š"¾ ³îðî¼½ í¾ñ¾ ³ðîë¼

óêÏ˜'Á ‡Â‰˘ ,˜"˘ Ï˘ ‰�Â˘‡¯ ‰„ÂÚÒ ÏÚ ÊÓÂ¯ .ÂÎÏ˙ È˙Â˜Á·
˙�ÈÁ· 'Â¯Ó˘˙ È˙ÂˆÓ ˙‡Â' .˙"˜Á ˙Â·È˙ È˘‡¯ ÔÈ˘È„'˜ ÔÈÁÂÙ'˙

˘"· ˙"‡· ‰"ÂˆÓ ÈÎ ,‰È�˘ ‰„ÂÚÒ(‡Â‰)Ú„Â�Î ‰"ÈÂ‰,‰"È ‡Â‰ ˘"· ˙"‡· ˆ"Ó)

(.‚Ú Û„ ¯‰ÂÊ È�Â˜È˙· ÔÈÈÚ ,‰"ÈÂ‰ ‡Â‰ ‰"Â ÌÚÂ˙·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÎÊ ˙�ÈÁ·· ¯Î„„ ‡Ê¯ ,˙ÂÓ˘)

(Á ,ÎÍÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ� ˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ„ ‡Ê¯ ‡Â‰ 'Ì"˙‡ Ì˙È˘ÚÂ' .
.ÚÂ„ÈÎ ˙"Ó‡ ˙�ÈÁ·

øåàéá

eëìz éúwça íà(ג כו, ìò,(ויקרא æîåø ÄÀËÉÇÅÅ
àåäù ,÷"ù ìù äðåùàø äãåòñ

úåáéú éùàø ïéùéã'÷ ïéçåô'ú ì÷'ç

ú"÷ç תפוחין חקל  הנקראת זו בחינה

המלכות  ספירת בחינת היא קדישין

שדה גילוי (חקל)הנקראת עבודת שהיא ,

זמן  באותו בעולם, ית' ואלקותו קדושתו

קדושתו  בעולם ונעלם שנסתר ואופן

בלא  חוק  בבחינת היא העבודה ואז ית',

רק אלא הקדושה נועם ניכר שאין טעם,

בשדה  זריעה בבחינת פשוטה, באמונה

ידי  על  חדשים פירות המצמיחה

והזריעה  .1העבודה

äãåòñ úðéçá eøîLz éúBöî úàåÀÆÄÀÇÄÀÀ
ù"á ú"àá ä"åöî éë ,äéðù(הוא)

òãåðë ä"éåä ו"ה ועם י "ה, הוא ב "ש  בא"ת (מ "צ 

עג.) דף  זוהר  בתיקוני  עיין הוי "ה, סעודת הוא .

אנפין, זעיר בחינת כנגד  מכוונת היום

בעולמות  ית' קדושתו מתגלית שבה

מצוה  של  באופן ישראל , בני ובלבות

קדושת  כאשר כי לכל , גלוי שטעמה

בשלימות  מתגלית  אנפין מאיר 1זעיר אזי

ישראל  בנפשות האלקות תענוג אור

איתא  ולכן שלימה, ודעת בינה בחכמה

לחדש  יש זה שבזמן הק ' מהאר"י

בשירות  העסק  מלבד  בתוה"ק  ולעסוק 

הוי"ה  בשם נרמזת זו ובחינה ותשבחות,

היה  ית"ש היותו התגלות על  המורה

ויהיה, øBëæהוה úðéçáá øëãã àæøÈ
úaMä íBé úà( ח כ, זכר,(שמות מלשון ÆÇÇÈ

הקב "ה  מצד  היא שההתגלות דהיינו

כבחינת  ולא לעולמות, המשפיע  שהוא

היא  העבודה עיקר שאז  לבד  מלכות

דווקא  מלכותו לגלות ישראל  בני מצד 

ית'. כבודו נתגלה שאין המקום באותו

äãåòñã àæø àåä íúà íúéNòåÇÂÄÆÉÈ
úéùéìù(יד נח , Eéáà(ישעיה á÷òé úìçðÇÂÇÇÂÉÈÄ

ú"îà úðéçáאת "ם òåãéë,אותיות 

מידת  כנגד  היא שלישית, סעודה בחינת

שבה  מפני אמת, הנקראת התפארת

שהוא  הספירות, כל  שורש מאיר

לבושים, מבלי האור ועצמות אמיתיות

è ó¼îò −þôê ³îð−½ì³¾þîõô

’ë šþõ

³ë¾í −šñì ³¾ñ¾ ³ñî¼õî ³ðîë¼ þ×¾

îíïî˙Â˙·˘ ÈÏÈÏ· 'Ì˙Ú· ÌÎÈÓ˘‚ È˙˙�Â'(.‚Î ˙È�Ú˙ ÔÈÈÚ)‰�˙�Â' Ê‡Â ,
ÌÂÈ ˙�ÈÁ· ,'ÂÈ¯Ù Ô˙È ‰„˘‰ ıÚÂ' .˙ÂÎÏÓ ˙�ÈÁ· ,'‰ÏÂ·È ı¯‡‰
‰„ÂÚÒ ÏÚ ÊÓÂ¯ ,'¯Èˆ· ˙‡ ˘È„ ÌÎÏ ‚È˘‰Â' .¯Î„„ ‡Ê¯ ‡Â‰˘ ˙·˘‰
‚È˘‰Â' ¯Ó‡� ÔÎ ÏÚÂ .Í"È·‡ ·"˜ÚÈ ˙"ÏÁ� ‰ÏÂÚ ¯"Èˆ· ˙"‡ ÈÎ ,˙È˘ÈÏ˘

øåàéá

עליון. הכתר אור והוא

ízòa íëéîLâ ézúðå åäæå ופרש"י ÀÈÇÄÄÀÅÆÀÄÈ
úåúáù éìéìá(.כג תענית ההשפעה (עיין

מלכות  לבחינת שבת בלילי היורדת

בבחינת  היא כלום, מגרמה לה שלית

המשפיע לזכר הנמשל  לארץ  היורד  גשם

dìeáéלנקבה, õøàä äðúðå æàåÀÈÀÈÈÈÆÀÈ
úåëìî úðéçá דרך הם ההשפעות שכל 

ארץ בחינת שהיא המלכות, ספירת

ירידת  שדרך  מפני פירות, המצמיחה

ידי  על  הוא הגשמי לעולם ההשפעה

מגלים  שבו האופן שהוא המלכות בנין

בכל  פשוטה באמונה ית' אלקותו ישראל 

ההארה  במצב  חילוק  מבלתי העולמות

הן  והרגש, בשכל  בהם שמאיר

בהשפעה (-השפעות)ב "גשמים" רוחניים

זה  למצב  אלקות ותענוג חיות של 

והן  המלכות, ספירת הארת הנקרא

טובות  השפעות מיני בכל  בגשמיות

בני  שהם ישראל  לכל  ומזוני חיי בבני

מלכים.

íåé úðéçá ,Béøt ïzé äãOä õòåÀÅÇÈÆÄÅÄÀ
,øëãã àæø àåäù úáùä לו יש העץ 

שמצמיח אחר גם ולכן עצמי צמיחה כח 

מדי  ומצמיח  חוזר ראשונה שנה פירות

כח לו  שיש דכר בחינת וזה בשנה, שנה

שצריכה  כהארץ  ודלא עצמי השפעה

הגשמים  להשפעת בשנה שנה מדי

אזי  דשבתא ובצפרא הדכר. שהיא

כלומר  אנפין, זעיר קומת נשלמת

בני  עבודת שהוא אנפין' שה'זעיר

עץ הנקרא השבוע  ימות בכל  ישראל 

ההארה  שנשלמת דהיינו קומתו, נשלמת

תוקפה  חסדה בכל  להאיר האלוקית

בבחינת  ודעת בינה בחכמה ותפארתה

קומתו  כשנשלמת פריו הנותן השדה עץ 

אזי  בפריו טועמים ואזי פרטיו, בכל 

בו  אשר והעבודה העץ  מציאות כל  טעם

אל  מהכח  מושג באופן לפועל  נתגלית

הפועל .

ìò æîåø øéöa úà Léc íëì âéOäåÀÄÄÈÆÇÄÆÈÄ
äìåò ø"éöá ú"à éë ,úéùéìù äãåòñ

יד) נח , òé÷(ישעיה úìçð.Eéáà á פי על  ÇÂÇÇÂÉÈÄ
סעודת  כנגד  שהוא בזוה"ק  שאמרו מה

תפארת  בחינת כנגד  שהיא שלישית

אבינו, יעקב  של  אורו ïëשהיא ìòå
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בשדה  זריעה בבחינת פשוטה, באמונה

ידי  על  חדשים פירות המצמיחה

והזריעה  .1העבודה

äãåòñ úðéçá eøîLz éúBöî úàåÀÆÄÀÇÄÀÀ
ù"á ú"àá ä"åöî éë ,äéðù(הוא)

òãåðë ä"éåä ו"ה ועם י "ה, הוא ב "ש  בא"ת (מ "צ 

עג.) דף  זוהר  בתיקוני  עיין הוי "ה, סעודת הוא .

אנפין, זעיר בחינת כנגד  מכוונת היום

בעולמות  ית' קדושתו מתגלית שבה

מצוה  של  באופן ישראל , בני ובלבות

קדושת  כאשר כי לכל , גלוי שטעמה

בשלימות  מתגלית  אנפין מאיר 1זעיר אזי

ישראל  בנפשות האלקות תענוג אור

איתא  ולכן שלימה, ודעת בינה בחכמה

לחדש  יש זה שבזמן הק ' מהאר"י

בשירות  העסק  מלבד  בתוה"ק  ולעסוק 

הוי"ה  בשם נרמזת זו ובחינה ותשבחות,

היה  ית"ש היותו התגלות על  המורה

ויהיה, øBëæהוה úðéçáá øëãã àæøÈ
úaMä íBé úà( ח כ, זכר,(שמות מלשון ÆÇÇÈ

הקב "ה  מצד  היא שההתגלות דהיינו

כבחינת  ולא לעולמות, המשפיע  שהוא

היא  העבודה עיקר שאז  לבד  מלכות

דווקא  מלכותו לגלות ישראל  בני מצד 

ית'. כבודו נתגלה שאין המקום באותו

äãåòñã àæø àåä íúà íúéNòåÇÂÄÆÉÈ
úéùéìù(יד נח , Eéáà(ישעיה á÷òé úìçðÇÂÇÇÂÉÈÄ

ú"îà úðéçáאת "ם òåãéë,אותיות 

מידת  כנגד  היא שלישית, סעודה בחינת

שבה  מפני אמת, הנקראת התפארת

שהוא  הספירות, כל  שורש מאיר

לבושים, מבלי האור ועצמות אמיתיות

è ó¼îò −þôê ³îð−½ì³¾þîõô

’ë šþõ

³ë¾í −šñì ³¾ñ¾ ³ñî¼õî ³ðîë¼ þ×¾

îíïî˙Â˙·˘ ÈÏÈÏ· 'Ì˙Ú· ÌÎÈÓ˘‚ È˙˙�Â'(.‚Î ˙È�Ú˙ ÔÈÈÚ)‰�˙�Â' Ê‡Â ,
ÌÂÈ ˙�ÈÁ· ,'ÂÈ¯Ù Ô˙È ‰„˘‰ ıÚÂ' .˙ÂÎÏÓ ˙�ÈÁ· ,'‰ÏÂ·È ı¯‡‰
‰„ÂÚÒ ÏÚ ÊÓÂ¯ ,'¯Èˆ· ˙‡ ˘È„ ÌÎÏ ‚È˘‰Â' .¯Î„„ ‡Ê¯ ‡Â‰˘ ˙·˘‰
‚È˘‰Â' ¯Ó‡� ÔÎ ÏÚÂ .Í"È·‡ ·"˜ÚÈ ˙"ÏÁ� ‰ÏÂÚ ¯"Èˆ· ˙"‡ ÈÎ ,˙È˘ÈÏ˘

øåàéá

עליון. הכתר אור והוא

ízòa íëéîLâ ézúðå åäæå ופרש"י ÀÈÇÄÄÀÅÆÀÄÈ
úåúáù éìéìá(.כג תענית ההשפעה (עיין

מלכות  לבחינת שבת בלילי היורדת

בבחינת  היא כלום, מגרמה לה שלית

המשפיע לזכר הנמשל  לארץ  היורד  גשם

dìeáéלנקבה, õøàä äðúðå æàåÀÈÀÈÈÈÆÀÈ
úåëìî úðéçá דרך הם ההשפעות שכל 

ארץ בחינת שהיא המלכות, ספירת

ירידת  שדרך  מפני פירות, המצמיחה

ידי  על  הוא הגשמי לעולם ההשפעה

מגלים  שבו האופן שהוא המלכות בנין

בכל  פשוטה באמונה ית' אלקותו ישראל 

ההארה  במצב  חילוק  מבלתי העולמות

הן  והרגש, בשכל  בהם שמאיר

בהשפעה (-השפעות)ב "גשמים" רוחניים

זה  למצב  אלקות ותענוג חיות של 

והן  המלכות, ספירת הארת הנקרא

טובות  השפעות מיני בכל  בגשמיות

בני  שהם ישראל  לכל  ומזוני חיי בבני

מלכים.

íåé úðéçá ,Béøt ïzé äãOä õòåÀÅÇÈÆÄÅÄÀ
,øëãã àæø àåäù úáùä לו יש העץ 

שמצמיח אחר גם ולכן עצמי צמיחה כח 

מדי  ומצמיח  חוזר ראשונה שנה פירות

כח לו  שיש דכר בחינת וזה בשנה, שנה

שצריכה  כהארץ  ודלא עצמי השפעה

הגשמים  להשפעת בשנה שנה מדי

אזי  דשבתא ובצפרא הדכר. שהיא

כלומר  אנפין, זעיר קומת נשלמת

בני  עבודת שהוא אנפין' שה'זעיר

עץ הנקרא השבוע  ימות בכל  ישראל 

ההארה  שנשלמת דהיינו קומתו, נשלמת

תוקפה  חסדה בכל  להאיר האלוקית

בבחינת  ודעת בינה בחכמה ותפארתה

קומתו  כשנשלמת פריו הנותן השדה עץ 

אזי  בפריו טועמים ואזי פרטיו, בכל 

בו  אשר והעבודה העץ  מציאות כל  טעם

אל  מהכח  מושג באופן לפועל  נתגלית

הפועל .

ìò æîåø øéöa úà Léc íëì âéOäåÀÄÄÈÆÇÄÆÈÄ
äìåò ø"éöá ú"à éë ,úéùéìù äãåòñ

יד) נח , òé÷(ישעיה úìçð.Eéáà á פי על  ÇÂÇÇÂÉÈÄ
סעודת  כנגד  שהוא בזוה"ק  שאמרו מה

תפארת  בחינת כנגד  שהיא שלישית

אבינו, יעקב  של  אורו ïëשהיא ìòå



ð−³îšîìë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Ì˘Ó Ú„Â�Î ·˜ÚÈ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÏÚ ÊÓÂ¯ ¯˘‡ ÚÂ„È '˘È„' ÈÎ ,'˘È„ ÌÎÏ
ÂÓÎ ˜ÁˆÈ ‡Â‰ '„ ˙Â‡ ,¯˘Ú· ‰Ò�˙�˘ Ì‰¯·‡ ‡Â‰ 'È ˙Â‡ ,È"„˘
‡Â‰ ÔÈ˘‡¯ ˙Ï˙ ÏÂÏÎ '˘Â ,˜ÁˆÈ ‰Ê ÔÓ‚¯‡Î Í˘‡¯ ˙Ï„Â Ï"ÊÁ Â˘¯„˘
˙"‡ ˙Â·È˙· ÊÂÓ¯‰ ˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ· ‰ÊÏÂ .Ô‰·‡ ˙Ï˙Ó ÏÂÏÎ ·˜ÚÈ
‰�ÈÁ· „ÂÚ ˘È Ì�Ó‡ .˘"È„ ˙·È˙· ÊÂÓ¯‰ È"„˘ Ì˘ ÏÎ ÌÏ˘� Ê‡ ,¯"Èˆ·
˙�ÂÂÎÓ ÚÂ„ÈÎ ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ· ˜È„ˆ„ ‡‚¯„ ‡Â‰˘ ,˜"˘· ˙ÚÙ˘�‰ ˙Á‡
,·"˜ÚÈ ˜"ÁˆÈ Ì"‰¯·‡ ‰ÏÂÚ ˘"È„ ÌÚ ‚"È˘‰Â ÔÎ ÏÚ ,ÛÒÂÓ ˙ÏÙ˙

:Ï"�Î ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ· ÏÚ ÊÓÂ¯ 'ˆ ‰ÏÂÚ Ì"ÎÏ ˙·È˙Â

øåàéá

'ùéã' éë ,'ùéã íëì âéùäå' øîàð

÷çöé íäøáà ìò æîåø øùà òåãé

àåä 'é úåà ,é"ãù íùî òãåðë á÷òé

øùòá äñðúðù íäøáà כנגד נסיונות

בו, הכלולים הספירות ã'עשרת úåà

ì"æç åùøãù åîë ÷çöé àåä שיר)

ו) ז, äæהשירים - ïîbøàk CLàø úlãåÀÇÇÉÅÈÇÀÈÈ
÷çöé כנגד ד' בד"ה המלאך רזיאל בספר  (עיין

ובזרע דל"ת. בד"ה רזיא סודי  לספר  ובפתיחה הצואר ,

בשם  זאת הביא ובשם, בד"ה וארא פרשת קודש 

àåä,המפרשים) ïéùàø úìú ìåìë 'ùå

ïäáà úìúî ìåìë á÷òé במגלה (עיין

ס "ז) האופן בד"ה ויקרא פרשת השי"ן עמוקות ,

ראשין, שלשה לה שיש אחת אות שהיא

הכוללת  התפארת ספירת על  מלמדת

והתפארת  הגבורה החסד  את כאחד 

יצחק אברהם כנגד  מכוונות שהם

æåîøäויעקב . úéùéìù äãåòñá äæìå

ìë íìùð æà ,ø"éöá ú"à úåáéúá

ù"éã úáéúá æåîøä é"ãù íùוכידוע

אור  את בתוכו כולל  התפארת דאור

יחדיו. גם והגבורה החסד 

úòôùðä úçà äðéçá ãåò ùé íðîà

÷éãöã àâøã àåäù ,÷"ùá מידת

צדיק  הנקראת óñåéהיסוד  úðéçá

óñåî úìôú úðååëî òåãéë זה שבזמן

וקומת  אנפין הזעיר קומת נשלמים

ואז  בשלימות, זה לעומת זה המלכות

הקב "ה  בין ויחוד  זיווג בחינת נעשה

הוא  השלם היחוד  דענין ישראל , לכנסת

בקומתם  שוים והמקבל  המשפיע  כאשר

לרב דומה? הדבר למה משל  הרוחנית,

תלמידו את דהיינו המלמד  אשה בבחינת (שהוא

הגיעמקבל) שנה מ ' ולאחר תורה,

באותה  הוא וכבר רבו לדעת התלמיד 

הרב קומת מתיחדת כביכול  ואזי דרגה,

זה  מבינים ושניהם התלמיד  קומת עם

בכל , שוה ודעתם בשלימות זה את

זיווג  נקרא ברוחניות הצורה והשווואת

ויחוד .

äìåò ù"éã íò â"éùäå ïë ìò

í"ëì úáéúå ,á"÷òé ÷"çöé í"äøáà

÷éãöä óñåé úðéçá ìò æîåø 'ö äìåò

ì"ðë' ד כל  זה בפסוק  נרמזו ובכך 

ישראל  לבני בש"ק  המושפעות הבחינות

עבודתם. ידי על 


