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והוא  לשמה תורה סוד הוא שבת  קדושת  א.

האחרונים בדורות נחלש 

השבת,לא ביום מושבותיכם בכל אש תבערו 

בחי ' יש כי ש 'חור , א'דום תיבות ראשי  א"ש

אין  ובשבת  חיוורא, נהורא בחי' ויש  אוכמא נהורא

נהורא  שהוא ש 'חור  א'דום בחי ' שהוא א"ש  לבער

בבחי ' רק להיות  צריך  שבת  בחי ' כל אלא אוכמא,

חיוורא. נהורא

בחז"לדהנה ע"ב)איתא כ"א השנה "בקש (ראש

קהלת בקש  חפץ" דברי למצוא קהלת

"וכתוב  לו  ואמרה קול בת יצתה כמשה, להיות 

בישראל  עוד  נביא קם ולא אמת" דברי יושר 

התורה אכמשה  בלימוד הי"ת  דעבודת הוא והענין ,

דורות הנה לשמה, תורה לימוד ענין  שהוא הק'

ללמוד  מצליחים ובקושי  מאד  חלושים האחרונים

בפשיטות, אפי' ויתפללו שילמדו  והלואי  ולהתפלל,

לא  כמעט לשמה תורה של הענינים כל וממילא

נשכח  הלשמה ענין כל כי  אלו, בדורות שייך 

כהררים  הם שבת  הלכות  באמת כי  מאתנו,

והלכות מועט מקרא שהם בשערה התלויים

דהלכות הוא והסוד חז"ל, שאמרו  כמו  מרובות

בחי ' שהוא לשמה תורה של ההלכות  הם שבת

ושל  לשמה של אלו ענינים וכל  שבת, קדושת 

וכתיב  מאתנו, נשכח שבת  הנק ' הק' השכינה

שידברו רוצה הקב"ה כי דבר" "ודבר  בשבת

חז"ל כמש "א אמונה בעניני  ל"א)בשבת (שבת 

הדיבור  אין בשבת  כי  באמונה, ונתת  נשאת

אמונה. של ומתן  במשא אלא ומתן  במשא

שהוא  ומים אש  חיבור הוא אדומה  פרה סוד ב.

חסדיםיחוד  חיבור שורש  ובוצינא אוירא

וגבורות 

שזה והנה הק' בספרים איתא אדומה פרה ענין 

הק' השכינה על מים בקאי נתינת  וסוד  ,

בדברי איתא הפרה אפר  ובתוכם כלי  אל חיים

_________________________

לו א . אמר פרה, עסקי על לעמוד קהלת  בקש  חפץ, דברי למצוא קהלת  בקש תתקפ"ט): רמז  י"ב (קהלת שמעוני ובילקוט

גזרה  באמונה, עשה בישרות עשה הישר, ספר על כתובה היא הלא יושר של ספרו על לך  כתבתי כבר אמת , דברי יושר כתוב

נסיתי  זה כל תתקע"ו): רמז  ו' (קהלת שמעוני ובילקוט עכ"ל. התורה, חקת זאת  אחריה, להרהר לך  אין חקקתי חוקה גזרתי

עכ"ל. ממני, רחוקה והיא אחכמה אמרתי אדומה פרה לפרשת שהגעתי וכיון עליה, עמדתי שלא בעולם חכמה הנחתי לא בחכמה,

חקת ב. זאת לאמר אהרן ואל משה אל ה' וידבר ז"ל: י"ט) סימן חקת  פרשת  הליקוטים (ספר האריז"ל מדברי אדומה פרה סוד

ונמשכים  יורדים שהם לפי או פר"ה, הרי אותיות  ה' ועם פ"ר, בגי' והם גבורות, ה' הם מנצפ"ך  אותיות הנה כי דע וכו': התורה



לנפשך  חכמה דעה ד

חבר  בעה"ת ג מהרי"א בדברי תורה וכן (ליקוטי

נ"ו) דף חקת עולה דפרשת חיים המים ענין ששורש 

לסוד  העליה הוא הגר"א דרך ולפי למעלה, למעלה

שרשה  הפרה ושריפת  דעתיקא, שברישא אוירא

ששם  סתימאה שבחכמה דקרדינותא בבוצינא

חיים  במים האפר  נתינת ידי  ועל הגבורות, שורש 

השורש  שהוא ובוצינא, אוירא יחוד  עי "כ  נעשה

החסדים  חיבורי כל ושל היחודים כל של העליון

סוד  הוא הק' האר"י ולדברי ומיתוקם. והגבורות 

של  החיבור שורש סוד והוא מו "ס , עם גלגלתא יחוד

סוד  הוא בקודש  למעלה הענין  ושורש  אש . עם מים

האש  בחי' שהוא הצמצום הגבורות )חיבור  (שורש 

ב"ה א"ס  דאור  הקו החסדים)עם בחי '(שורש שהוא

המים.

שהוא והנה  אדומה פרה של אלו  עליונים חיבורים

גם  שייך הוא השרשי , ואש מים חיבור  סוד

משה" "ויקהל ענין  שהוא השבוע פרשת  לסוד

הדעת  סוד וז"ל:שהוא ת"ב אות מוהר"ן חיי (עי'

הדעת היה הוא כי ישראל" בני עדת  כל  את  משה "ויקהל 

_________________________

שהיא  הבינה מן נמשכת כי אדומה, והיא ה'. פ"ר פר"ה נקראת  לכן ה', הנקראת במלכות  שיורדים לפי או ה', הנקראת  הבינה אל

היא  בפנים בהיותם אמנם מתערין. דינין שממנה לפי בינה, שערי חמשים שהם נ ' בגימטריא עולה ו' חסר אדמ"ה ולכן אדומה,

היו  שלא מה להם גרמו אלו דינים והנה הדינים. זוהמת  שורש נגלה אז  הקליפות אל כשיוצאה אך מום, בה אין אשר תמימה

מאה  המקבל היסוד שהוא בזוהר כנזכר עול, עליה עלה לא אשר וזהו הדין. כחות  אדום בארץ המלכים סוד היו ולכן פב"פ,

מחוץ  יוציאוה ואמנם אלו, דינים יצאו ולכן זו"ן נתחברו לא עדיין כי והכוונה במלכות , הת"ת  הוא או ע "ל, בגי' שהם ברכאן

אותה  ולצרף ללבן אותה ושחט ואז  זוהמא, להם יש בחוץ אז שכינה, למחנה מחוץ האלו הדינין בהתפשטות כי פירוש למחנה,

מחמשה, אחד חלק שהיא הקדושה סוד ממנה ישאר אז  שנשרפה אחר ואמנם הפרה, את  ושרף  ולכן הקשה, אש  ע "י הזוהמא

פרה  שהיתה ומה לבד, בא' יוכללו ההם גבורות  פ"ר כי אפ"ר, תקרא ואז  הדינין, חומש שהיא ה', הנקראת  המלכות סוד והיא

עכ"ל. חיים, אני משנלע"ד ע "כ א', עם אפר תהיה ה' עם

כמה ג . כתבתי כבר כו'. מבועא אית ונימא נימא ובכל וז"ל: ובכל) ד"ה ע"א קכ"ט דף  רבא אדרא (על עולמים בית  ספר עי'

זכה  מליחה מליאים חלולים הם שהשערות הניתוח , בחכמת כידוע בתוכם הנובע  אור אל וצינורות  כלים הם שהשערות פעמים

ממ דנפיק  מבועא אית  אמר ולזה סתימאה, המוחא אור השערות  בתוך נובע כאן וכן המוח , מן מים היוצא נקרא שהמו"ס ו"ס ,

שחיות  חיים" "מים נק ' והוא דיליה, מבועא פסיק  דלא חיים מים בסוד והם הגוף , משקין הם המוחין וכן דאילנא, שקיו שהם

וכו', דמיתו המלכים סיגי והם דסט "א, פרישו הוא טהרה שכל חיים, מים ע "י הכל ומת מצורע טהרת  ולכן ממו"ס, הוא המלכים

ובאד"ז  לקמן וכמ "ש  חי, כל מעין נעלמה אדומה פרה טעם ולכן כידוע, דינים פ "ר מנצפ "ך בוצד"ק  במו"ס  הוא פרה אפר וסוד

דאוירא  בטישא סוד פרה אפר עם חיים מים חיבור וז "ס  כו', חי כל מעיני ונעלמה תמצא מאין והחכמה נאמר עליה שהמו"ס

בסוד  המלכים כל תיקון היה ומו"ס דאוירא עילאה זווגא וע "י הפרה, שריפת  ע "י אש, ובוצד"ק  כידוע , מים הוא שאוירא ומו"ס ,

עכ"ל. הנ "ל, הכלים סוד כלי אל חיים מים נאמר וע "ז ונוקבין, דכורין מתקלא

שריפת ד . ענין זהו הרצוא ושוב, הרצוא דבחי' זה ענין כללות הוא אדומה פרה מצות והנה שם: הבעה"ת מלשון מקצת  וזה

יש  מצוה שבכל הגם (והנה התורה. חקת  זאת  דייקא בה נאמר ולכן כלי. אל חיים מים עליו ונתן ענין זהו והשוב לאפר, הפרה

דרצוא  אלו בחינות ב' הוא ענינה שכל אדומה, פרה במצות  כמו המצות בכל גמור וגילוי בביאור זו בחינה בא לא אך  זו, בחי'

חקת  נאמר שעליה אדומה בפרה ג''כ יובן זה וכענין וכו'. התורה חקת  נק ' הוא ולפיכך  חיים, והמים האפר ענין שזהו ושוב,

והוא  וב''ן. מ''ה יחוד ענין שזהו ושוב, הרצוא חיבור כללות  הוא חיים ומים האפר שע ''י דהיינו התורה, כללות  ג''כ שהיא התורה

ושיתחברו  שוב, בחי' והוא במוח  הוא המים ויסוד לבך , רץ אם וזהו בלב הוא האש  שיסוד והמוח , הלב התחברות כענין ג''כ

רצוא  לבחי' האדם יבא מצוה כל קיום ע''י ולכן ומים, אש בחי' ג''כ יש  המצות בכל והנה ושוב, הרצוא חיבור ענין זהו יחד

חיבור  וכמו זה, יחוד כללות הוא אדומה פרה במצות אבל פרטית, בחינה הוא שם אמנם ומוח. מהלב כלול אבר כל גם כי ושוב,

באורך. הענין המשך  ועי"ש  וכו '),עכ"ל. עצמן והלב המוח  ויחוד



תשע"ב  ויקהל פר' השל"ס

כולם  את ולהמשיך  להקהיל בכחו והיה ישראל , כלל  של

עכ "ל ) לשמה אליו, כי  לשמה, תורה ענין  סוד והוא .

שפי ' כמו הק ' השכינה שהוא ה' לשם פירושו

הק'ההאריז"ל  השכינה בסוד בקיאים וכאשר  ,

כחו כך  גבול בלי שכחו ד'כשם הסוד ומתגלה

עזריאל  ר' שאמר כמו  שורש ו בגבול' סוד  והוא ,

כח  גילוי  שהוא הצמצום, בסוד הקדושות הגבורות

איך  העבודה דרך הוא הדעת וענין  שבא"ס, הגבול

עמוקים  דברים והם גבול, עם גבול בלי לחבר

להכנס  צריך לאלקות  כניסה בכל כי מאד, ויסודיים

שהוא  הדעת בסוד אדומה פרה של העבודה לדרכי

בשרשם  והגבורות החסדים ולמזג לחבר הדרך

מאד . עמוקה עבודה והוא העליון,

כח  שהוא אש בחי' שהוא הגבול  כח  ע "י ג.

שהוא  גבול הבלי להשיג יכול ההשתוקקות 

מים בחי'

בע"חוהענין המבואר עפ "י  פרקהוא מ"ב (שער

שהוא א') נברא וניצוץ בורא ניצוץ שיש

וכו ' דא"ק יחידה ע"ב שורש  ט' דף  רחה"נ היטב (עי'

ע"ב) ל"ד דף ושם וע"ב, ע"א י"א דף ונה"ש  וסוד וע"ג , ,

בנים  בסוד אמת  הצדיק סוד  הוא ב' ניצוץ בחי '

זו בחי' נק ' אחרים ובספרים אלקיכם, לה' אתם

ישראל  נשמת  שורש  שהיא הק' בשכינה העבודה

ניצ  ולמעשה ב'. ניצוץ בחי' ב'שהוא וניצוץ א' וץ

שכתבו ספרים יש ולכן  כאחד, להיות צריכים

של  היחוד שהוא הק', השכינה הוא שהתכלית 

בעולם. שיתגלה הקב"ה

קטן ,והנה  דבר אינו ב"ה הבורא יחוד של זה ענין 

איזה  ואינו זה, ענין על ללמוד  הרבה וצריך 

והוא  מאד , עמוק ענין הוא אלא בעלמא, לומדות

קוב"ה  יחוד לשם לעשותו  דבר כל של התכלית  סוד

יחוד  הוא היחוד של העליון שורש כי ושכינתיה,

היחוד  שיתגלה הכוונה וענין  בחסדים, הגבורות

כלי יהיה הגבורות, שהוא הגבול שכח היינו 

והוא  גבול, הבלי אור  שהוא החסדים להתגלות 

הגבול  כח ענין והנה היחוד . סוד  אמיתת 

ומתחיל  התאוה, כח והוא האש  כח הוא שבעולמות

למטה  עד ומתפשט דקדושה, העולמות בשורש 

הוא  התאוה כח הצדיקים ואצל העולמות , בכל

התאוה  כח שהוא פיהו , מנשיקות ישקני בסוד

חדוותא  סוד שהוא העולמים, כל לבורא להשתוקק

_________________________

יסוד ה. אורות  להמשיך  שיכוין לשמה, התורה עסק  כונת היא וזאת  וז"ל: תורה תלמוד במצות  ואתחנן פרשת המצוות  שער עי'

דינא  נקראת לאה כי כנודע  בה, אשר הקשים הדינין מתמתקין כן וע"י ה', אות  הנקראת העליונה לאה אל תורה, הנקרא אבא

לשם  לשמה וזהו שיתבאר, כמו ה' אות ע"י להיות  צריכות הכונות כל כי ונמצא הנזכרת . במשנה כנזכר גדול שכרו ולכן קשיא,

ו'. פרק  אבות  על חז "ל מאמרי שער וע"ע  עכ"ל. ה',

עשר ו. בביאור ספירות,עי' שם יש  כי תכריח הכרח באיזה לשאול השואל יוסיף ואם לשונו: וזה ג' בשאלה עזריאל לר' ספירות 

ואין  גבול בלי כח  לו שיש  תאמר ואם חסרון, בלי שלימות  הוא סוף אין  תשובה. לבד. סוף  אין רק  שם אין כי לומר רצוני כי

חסרת  מהשלמותו, חסר שהוא הזה העולם היה תחילה ממנו הנמצא שהגבול תאמר ואם שלימותו. מחסר אתה בגבול, כח לו

הם  תחלה ממנו והנמצא גבול. מבלי בגבול כח לו שיש בהכרח  לומר לנו יש  שלימותו, לחסר שאין ולפי ממנו. שהוא הכח 

כח  בהם יש  מהם השפע ובהמנע שלם, כח  הם מהשלמתו הבא מהשפע מקבלים כשהם החסר. וכח  השלם כח שהם הספירות 

בלבד  הוא כי וא"ת לדבר. דבר בין המבדילים הדברים הם והחסרון והשלימות  ובחסרון. בהשלמה לפעול כח  בהם יש  לכך  חסר,

יש  בבריאתו, כיוון שלא וא"ת המכוין. חסרון על מורה הכוונה כי זה, על להשיב יש הספירות , מבלי עולמו בבריאת  כיוון

ביום  השמש סדר, להם יש  הנבראים כי רואים ואנו סדר, לו אין במקרה הבא דבר וכל במקרה, הבריאה היתה כן אם להשיב

מתקיימים  שהם הזה והסדר מתחדשים, הם סדר ועל מתבטלים הם סדר ועל מתקיימים הם סדר ועל בלילה. והכוכבים והירח 

הספירות, באמצעות  הנבראים מציאות  שהיה ולפי מספר, בגדר הנגדר מצוי לכל כח שהם ספירות, הנקרא הוא בו ומתבטלים

עכ"ל. ממנו, חוץ שאין סוף מאין והכל אחד מעיקר שכולם ואעפ"י ובינוני, ושפל רום בהם ויש מזה זה משתנים הם
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הכח ז דשמעתתא  והוא התאוה, מכח הנעשה

כי פיהו  ישקני  סוד  והוא גבול, בלי עם הגבול לקשר

לבורא  עת בכל להשתוקק שהוא מיין , דודיך טובים

אהבה  בבחי ' ה' על ולהתענג העולמים, כל

בתענוגים.

פנימיותדהנה הוא ה'" על תתענג "אז ענין 

לדבקות לזכות  שהוא המצוות כל תכלית

אלא  בעלמא שכר רק  ואינו  ה', על תתענג אז  של

כמ"ש  האדם של התכלית והוא מצוה, עצמו הוא

לא  שהאדם ישרים מסלת  ספר בריש הרמח"ל

שכינתו, מזיו וליהנות ה' על להתענג אלא נברא

והוא  עבודה, בסוד  אלא שכר, בסוד רק  שאינו 

עצמו והוא שבתורה, המצוות מכל יותר  מצוה

שכתב  וכמו  מצוה, מצוה שכר כי המצוה, שכר

דשבתא יקרא י"ב)בספר  סימן שכל (סוף  והצדיק ,

לשורש  להכנס הוא עבודתו כל שמים, לשם מעשיו 

יותר  הוי "ה על להתענג שהוא המצוה ותכלית 

_________________________

רבי ז. ליה אמר יהודה, רבי ביה פגע ללוד, מקפוטקיא אתי הוה יוסי ברבי יצחק רבי וז "ל: ע "א) קל"ח  דף  (ח"א זוה"ק  עי'

חייך  ליה אמר לזיווגא, שעתא ההיא בר עלמא מן יתנשי הרע  דיצר עניינא להאי אתערו מתניתא חכימי דחבירנא תאמר יצחק ,

למחטי  כקדמיתא מנוולא לא אבל ליהוי, לא דשמעתא חדוותא הרע יצר דאלמלא לעולם, כמטרא לעולם הרע יצר אצטריך הכי

דיצר  דמדוריה לבא הוא שמעון רבי אמר וגומר, קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו לא ט') י"א (ישעיה דכתיב הוא הדא ביה,

בכל  אלהיך  יהו"ה את ואהבת  ה') ו' (דברים כתיב כך  ובגין ונשמתא, דגופא בניינא טבא לבא אומר אליעזר רבי ביה. הרע 

עכ"ל. דכולא, עיקרא דהוא לבבך ,

שהן  האדם, שהוא המעשה סוף לכוונת  היה תולדותיהן וכל העולמות כל ובריאת שעיקר נודע  בראשית : פרשת עינים מאור וז "ל

ראשית  שנקראו ישראל ובשביל דרכו, ראשית שנקרא התורה בשביל ברא בראשית הכתוב שאמר כמו אדם הנקרא ישראל

ישראל, שהם המובחר האנושי המין ידי על והגשמי המעשה בעולם מלכותו ויתפרסם שיתפשט חפץ הוא ברוך  שהבורא תבואתו.

המלאכים  מעבודת שמתענג מתענוג יותר גשמי, בחומר מלובשין שהם ישראל אותו שעובדין ממה מאוד מתענג יתברך השם כי

החומריות  את ונוצחין העבודה, מן שמעכבן חומרן על ישראל שמתגברין התגברות מפני זה, כל כנודע  הקודש  ואופני וחיות

ידי  ועל בשמאלו, הרע יצר ומשכן בימינו, טוב יצר משכן דלבא, חללי תרי באדם שיש  כנודע בימין, השמאל ומכניסין והרע 

יצר  אלמלא רז"ל וכמאמר יתברך , השם לעבודת מסייעהו ואדרבה טוב, ונעשה הרע ונמתק  בימין השמאל נכלל ההתגברות טוב

שזהו  סניגור, נעשה וקטיגור שנתמתק הרע  היצר מצד בא בעבודה והחשק הזריזות  עיקר כי הוי, לא דשמעתתא חדוותא הרע 

תחת  שמאלו ו') ב' השירים (שיר הכתוב שאמר וכמו כו', יצריך  בשני לבבך  בכל אלקיך את ואהבת  ה') ו' (דברים שכתוב מה

מזה  גדול לבורא שיש  תענוג לך  שאין הרע , היצר מהמתקת  נעשה לעבודה והחשק התשוקה שעיקר תחבקני, וימינו לראשי

יש  כן על ה', עובד מקום ומכל חומרי, ובגוף  כן, גם המעכבין וגשמי המעשה בעולם שהוא גם ומה לטוב, מתהפך  המונע שדבר

מזה. הוא ברוך להבורא גדול תענוג

השם  התורה ידי ועל הרע , ליצר וממתקין שמתבלין התבלין שהוא לישראל התורה נתן יתברך שהבורא ידי על הוא זה וכל

סוף  אין שאור כנודע בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו ח ') כ"ה (שמות  הכתוב שאמר כמו האדם, בתוך  שכינתו משכין יתברך

באותיות  המופיע האלקי חלק  בחיותו נדבק  בתורה, ודבורו חיותו שמדבק  ידי שעל התורה, אותיות  בתוך ושורה מופיע הוא ברוך 

הוא  ברוך שהבורא מקדש בחינת כן גם האדם ונקרא כנודע, חיצונית פניה לשם ולא זו לכוונה הוא עסקו כשעיקר התורה,

הכללי  במקדש שמצינו וכמו לעיל, כאמור האדם מעבודת לו שיש  והתענוג התשוקה ידי על העובד האדם בתוך  שכינתו מצמצם

שיש  התשוקה ידי על זה וכל יכלכלוהו, לא השמים ושמי השמים אשר ארון, בדי שני בין שכינתו הוא ברוך  הבורא שצמצם

מצמצם  הוא ברוך  שהבורא יתברך , לו מרכבה להיות הזוכה האדם שהוא הפרטי מקדש  בבחינת הוא כן לישראל, יתברך לו

(משלי  הכתוב שאמר כמו לוחות , שני ובחינת ארון בדי שני בחינת  שהם שדיך שני סוד שהם דלבא, חללי תרי בתוך שכינתו

והמקדש  המשכן בציווי הבורא כוונת עיקר שהיא לבך , לוח  על כתבם ג') וכו',ג' האדם שהוא הפרטי במקדש  שכינתו להשרות ,

עכ"ל.



תשע"ב  ויקהל פר' ז של"ס

הוא  הקב"ה שברא הגבורות כל וממילא ויותר,

"שלהובין  הנקרא האהבה אש שהוא זה לתכלית

העולמים  כל לבורא ההשתוקקות  להגביר דרחימו"

בלימוד  וכן  ומצוה, מצוה ובכל שעה ובכל עת  בכל

דבר . ובכל התפלה  ובעבודת  התורה

אש בחי' והמשכיל  מים בחי' השכל  ד.

בינה חכמה  סוד והם  חיבורם הוא והמושכל

ודעת 

כמ"ש דהנה  ומושכל ומשכיל שכל הם בחי' ג'

השכל, הוא דהחכמה ר "ל הקדמונים,

כי המושכל, הוא והדעת  המשכיל, הוא והבינה

למעלה, ממטה הוא המשכיל בחי' שהוא הבינה

למטה, ממעלה הוא השכל בחי ' שהוא והחכמה

מהשכל  היוצא הפועל שהוא הדעת  הוא והמושכל

מכח  הוא להשכיל הבינה של הכח וכל והמשכיל,

להשכיל  ההשתוקקות שהוא האש , התגברות

את להשיג המשתוקקת  הבינה סוד שהוא הענין ,

הדעת ואח"כ  המים, בחי' הוא והחכמה החכמה.

יחוד  בסוד יחד ומים אש  שכולל המושכל הוא

השכל  את להשיג צריך ועי "כ  והגבורות, החסדים

האלקי.

שמע ובאמת הפסוק בסוד אחד  הוא החב"ד  כל

הוי "ה (בינה)אלקינו (חכמה)ישראל

בכוונת(דעת )הוי "ה האריז"ל שביאר  וכמו  אחד,

ועע"שקר"ש  ע"א, כ "ד  דף  דקר"ש  ו' דרוש  שעה"כ (עי'

ע"א) כ"ב ודף ע"ד כ"א דף ה' להרגיש דרוש  וצריך  ,

הוא  והמשכיל למטה, ממעלה בבחי ' השכל ענין 

ממטה  שהוא הבינה שהוא להשיג העולה האש

והוא  הדעת, בסוד  להתאחד צריך והכל למעלה,

שביעי פעמים ג' בחי' והוא שבת , קדושת סוד

הגר"א  שכתב וכמו  שבת , דליל בקידוש שאומרים

יצירה בספר משנה ז"ל פ"א ספי"צ ריש בהגר"א (עי'

ע"ב) ע"א דף שבת דרושי שעה"כ ועי' א', אופן כיא' .

של  התענוג סוד  הוא והיחוד  הזיווג, סוד הוא הדעת

להגיע  הוא הבורא עבדות  כי הוי"ה, על תתענג אז

על  והרכבתיך וזמש"א המצוות , כל לפנימיות 

ה' פי כי  אביך  יעקב נחלת והאכלתיך  ארץ במתי

שהוא  להבין  צריך אך  שכר, הוא ולכאורה דיבר,

העבודה עצם כלבאמת  שם דשבתא ביקרא (ועי'

.חהענין)

ההשתוקקות  הוא הצדיקים  עבודת  תחילת  ה.

בבחי' היחוד לשלמות עולים ואח "כ אדם  בבחי'

אדם לא

החו "ג והנה  יחוד סוד הוא אדומה פרה סוד

לחיות הבורא יחוד  וענין למעלה, בשורש 

עמוק  דבר  באמת הוא היחוד, מציאות  עם עת בכל

לקבל  צריך  אך  בוריו , על הענין להבין  וא"א מאד

איתא  הצדיקים של הדרך ועיקר מהצדיקים, הענין 

היחוד  עת בכל חיפשו כי צדיקים שנעשו ברמח"ל

היחוד  אל זו והשתוקקות הקדושה, השכינה עם

_________________________

וקראת ח. קדשי ביום חפציך "עשות לעיל), (עי"ש  כנ"ל היינו רגליך " משבת  תשיב "אם וזה י"ב): (סי' שם דשבתא יקרא וז "ל

כבוד  בחי' בשביל שמים, כבוד בשביל הכל רק  עצמו, של וכבוד עונג בשביל יהיה לא כוונתו שכל היינו וכו', עונג" לשבת

מבחי' נמשך  חיה' 'נפש ממלא רוח  שהוא שהדיבור מאחר כי דבר", ודבר חפציך  "ממצוא וזהו לשמה. הלימוד בחינת שבת,

רק שמים לשם כוונתו יהיה ולא דיבור איזה לדבר רשאים איך כן אם חיה, נפש  הארץ תוצא בחי' פה מלכות בחי' השכינה

אחד  אחדות הכל תורתו, ולימוד מעשיו בעד לעתיד הצדיק  שיקבל בעצמו העונג כי ה'", על תתענג "אז  וזה עצמו, הנאת בשביל

כל  פנימיות  עיקר זה כי  מצוה, מצוה שכר בחי' המצוות , מכל יותר מצוה בעצמו והוא ה', על תתענג אז בחי' יתברך , השם עם

שהמלכות  היינו מלכיות, משיעבוד שניצול רז"ל ודרשו ארץ" במתי על "והרכבתיך ה', על ולהתענג יתברך בו לדבק  המצוות

שמים, לשם רק ומעשיו לימודו שכל הצדיק בחי' הוא יעקב כי אביך" יעקב נחלת  "והאכלתיך בשלימות, מהגלות  עולה דקדושה

שבעל  ותורה פה מלכות  בחי' ה', פי בחי' שהוא לשרשו עולה הדיבור אז כי דיבר" ה' פי "כי וזה בפנים, כמבואר לבסוף  ושכרו

כנ "ל. לה קרינן פה



לנפשך  חכמה דעה ח

כך  ואחר  העבודה, תחילת וזה "אדם" בחי' הוא

"לא  בסוד  היחוד שאת  ביתר לגלות  כך ידי  על צריך

"ברוך א  בבחי' הדבקות מגלה תחילה כי  דם",

צריך  אך  "אדם", בחי' שהוא נכח לשון שהוא אתה"

העולם" "מלך  בבחי' הדבקות אח"כ  ולגלות להשיג

ענין  כי אדם", "לא בחי' שהוא נסתר לשון שהוא

הוא  "אתה" בחי' של הנגלה באופן ה' על להתענג

וענין  "אדם", בחי' הנקרא והוא תתאה יחודא

הוא  העולם" "מלך בחי ' של נעלם בדרך הדבקות

אדם". "לא בחי ' הנקרא שהוא עלאה יחודא

ועבודת  אדם בבחי' היכלות הששה  עבודת  ו.

אדם לא בבחי' קה"ק היכל

ההיכלותוזהו כלל דהנה ההיכלות , של העבודה

הששה  הוא הא' מדרגות , לשני  מתחלק 

הוא  והב' הכסא, בחי' שהם הראשונים היכלות

על  היושב האדם בחי ' שהוא הקדשים קודש  היכל

בחי ' הוא היכלות הו' של הבחי' והנה הכסא,

לבחי ' הכסא בחי ' שהוא משם לעלות  אך "אדם",

"לא  לבחי ' העליה הוא הכסא, על היושב האדם

נכנסים  קה"ק  להיכל נכנסים כאשר  דהנה אדם",

אדם" "לא של לדביקות עי"כ ועולים רעוא, לבחי '

ששם  עתיקא בחי ' שהוא ה', על תתענג אז  בבחי '

ליהנות העבודה והוא אלקות , עצם מתגלה

הוא  לזה להגיע והדרך אלקות , עצם בדביקות 

והדבקות היחוד עת בכל לחפש  צריך  שתחילה

בבחי ' "אדם" בסוד "אתה" בסוד הבורא עם

העליונה  לדביקות  לעלות  שוב יכול ועי"כ פב"פ ,

בבחי ' בפשיטות דבקות  שהוא אדם" "לא של

עצם. דבקות 

שיויתי  לבחי' להגיע העבודה  הפורים בימי ז.

לעלות  צריך פרה בפרשת ואח "כ אדם  בבחי' ה'

אדם לא בבחי' העליון ללבנונית

ושל והנה  דבקות של מחשבות  לו שאין  האדם

הן  לגמרי רחוק  הוא הרי ה', על תענוג

רחוק  הוא והרי  אדם, לא מבחי ' וכ "ש אדם מבחי '

לחפש  תחילה צריך  כי אדומה, פרה סוד  ענין מכל

והנשמה  ובתפלה, התורה בלימוד עת בכל דבקות

נעלם, באופן עת בכל זאת  עבודה עושה

אמר  והבעש "ט בגילוי, כן  עושים והצדיקים

להכנס  עבודתו  עיקר היה החטא קודם דאדה"ר

ודרך  ויחודים, עלייות ולעשות העליונים לעולמות 

הדרך  שהוא הבעה"ת  ואמר  רשב"י, גילה זה

ה' שיויתי  של הסודות  והוא הבעש"ט, של והגילוי

העבודה עיקר והוא תמיד, הפורים.לנגדי דימי

כי פרה, של לעבודה להכנס צריך  פורים ואחר 

ת 'מיד  ל'נגדי י 'הו"ה ש'יויתי בסוד  הוא פורים

שילת בר  שמואל ר' בסוד  שיל"ת  ר"ת שהוא

ברק  בבני  תורה שלמדו המן של בניו מבני שהיה

בגמ' יעקב)כמ"ש שבעין הגירסא אחר (כפי אך  ,

העליה  שהוא פרה למדרגת לעלות צריך פורים

למדרגת ולעלות  חיים מים בסוד  העליון  ללבנונית 

אדם". "לא

עוסקים וכל אם רק להבין  אפשר  אי אלו  ענינים

היחוד , חיפוש  של באופן  ובתפלה בתורה

שהוא  אדם בחי' של התשוקה תחילה ומחפשים

ושוב  פרה, אפר  של האש בבחי' הגבורות  בחי '

הנמשך  האלקי האור  ועצם החסדים בחי' מחפשים

אחר  כי אדה"ר , חטא תיקון  עיקר  והוא אין , מבחי '

העולם  ובמראות העולם בזה חיים הרי החטא

מראות בחי' שנשברו כלים בחי' מת בחי' שהוא

מת מטומאת לצאת  פרה טהרת  לזה וצריך  דבי"ע,

שהוא  פרה אפר  ידי על ולהטהר בי"ע, בחי ' שהוא

הנורא  הדעת  ולהשיג דעתיק, חו "ג שורש סוד

שהוא  בשורש, החו"ג חיבור  בחי' דעתיק  העליון

הנמשך  היחוד שהוא חיים מים בחי ' ע"י 

בחי ' הבורא, יחוד רק  שהכל העליון  מהלבנונית 

ית ' שמצידו  איך יחו "ע, העולם, מלך  בחי ' רעוא,

הם  הגבורות  ומאידך מלבדו , עוד ואין  אלקות  הכל

להשיג  ההשתוקקות  כח שהוא העולמות  בחי' האש

היחוד . את 
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דקטנות  יחוד בסוד אדומה  פרה של  הדם  סוד ח .

ע "ד  קדישא עתיקא בכח  הגבורות  ומיתוק 

סוף  ים  קריעת 

ז"ל והנה  חבר  מהרי "א בדברי  שסוד טמבואר

ההיא  על מרמז  אדומה פרה של הדם

של  בסודות  שמבואר כמו  צר  דרחמה אילה

אהי "ה  שם הוא הד "ם וסוד  סוף, ים קריעת

וכו'. נח"ש  גימ' הוא שד"י שם ובצירוף בריבוע

אלקות גילוי  היה פסח בליל דהנה הוא והענין

המוחין  בסוד  עלאין או "א מדרגת עד ועלו

דלעילא  מסטרא פסח בליל שנמשכו שני  דגדלות

האריז"ל ודרושכמ"ש א' דרוש  סוף  הכוונות  (שער

דפסח) נפלוב' סוף  ים קריעת בעת  כך ואחר  ,

מפניו  משה וינס בסוד הקטנות שער לסוד  (עיין

דפסח) י"ב דרוש  של הכוונות התכלית  וכל ,

של  הדרך ללמד הוא וההסתרה הגבורות

צריך  כי  "אדם", בחי ' סוד הקדושות  הגבורות

והן  אדם במדרגת הן העולמות , בכל בקי  להיות 

שנעשה  התשוקה את וצריך אדם, לא במדרגת 

אדם בחינת ידי ועל על הגבורות , מבחי ' שמגיע

שהוא  אדם" ה"לא בחי ' את  להשיג אפשר  כך  ידי 

עצם  בחי' רעוא בבחי' היחוד  שלימות השגת

אלקות.

בסוד והנה  הגבורה שורש הוא עתיק  של הגילוי 

מתגלה  והוא האמיתי , יש נקרא שעתיק 

אין , הנק ' החכמה לגבי  יש  נקראת  שהיא בבינה

הבינה  ידי  על דהיינו הפרטים, כל מתגלה ובבינה

והפרטים  הגבורות מתגלה הדינים שורש  שהיא

בחי ' סוד  והוא דינים, פ "ר בסוד במלכות  למטה

את להשיג שהוא "אתה" מדרגת  של הגילוי 

הששה  כל סוד  שהוא הפרטים בכל הבורא

ההיכלות כל שיכירו  רוצה הקב"ה כי היכלות,

נפילה  יש לפעמים ולכן המדרגות , כל להשיג ויוכלו 

ה', את לעבוד  איך האדם מתקשה ואז  לקטנות 

הטעם  כל ואמנם בזה, נתקשה המלך שלמה ואפי '

דקטנות, הנחש  התגברות לפעמים עושה שהקב"ה

על  כי  הפרטים, וכל ההיכלות  את  להשיג כדי הוא

היחוד  את  כך אחר  להשיג כח מקבלים כך ידי 

ים  קריעת  לסוד  שנכנסים ידי על והוא שאת , ביתר

תחרישון  ואתם לכם ילחם ה' שם שנאמר  סוף

דצניעותא  בספרא כמ"ש  מילתא" תליא "בעתיקא

_________________________

היא ט. אז  בקטנות  שהנוק ' בעת כי בה, לעמוד יכלו לא ושלמה משה אדומה פרה מ "ש  וז"ס וז"ל: אד"ר על עולמים בבית 

יסוד  ואז צר, דרחמה אילת  סוד והוא ד"ם, בסוד אדומה והיא פר"ה, הוא הכלליים ה"ג ועם מנצפ "ך פ"ר בסוד דינים מלאה

בסוד  והוא מפניו, הצור ונבקע  היה סנפרינון של רז "ל כמ "ש  במטה להכות  צריך  היה ולכן יצחק, של אילו איל נק' דדכורא

ראוים  והיו המדבר דור כשכלו להבנות , הנוקבא פרצוף נשלם וכבר בגדלות ז"א היו שאז מריבה במי משא"כ סוף, ים קריעת 

אל  ודברתם כתיב ולכן הפנימי, זווג הדיבור סוד והוא המוחין, של הפנימיות בבחי' הזווג היה ואז  ישראל, לארץ לכנוס 

ידי  על הוא הקטנות  זווג כי ונודע  הכולל, עם סל"ע גימ ' קס "א והוא דגדלות דיודי"ן אהי"ה שם בנוק ' האירו ואז הסלע,

עומד  הנני וזש"ש  מילתא. תליא בעתיקא כי כו' לכם ילחם ה' שכתוב כמו סוף , ים קריעת  בעת שהיה כמו קדישא עתיקא

כידוע  כו', היאור את בו הכית  אשר ומטך וכתיב בז "א, בשורשו האיר וע"ק דמשה, סטרא הוא ז"א כי הצור, על שם לפניך 

מטותם  את  שבלע משה מטה וסוד וארא, בפ' כמ "ש  תנינים ט' הם יאורין וט' יאוריו, בתוך הרובץ הגדול תנין נק' שפרעה

מזקני  אתך וקח  העם לפני עבור וז "ש עילאין, בשרשין משתרשא ליה דחמי מפניו משה וינס  וכתיב ע "ק , ע "י ביטולם הוא

כו', עמלק  ויבא כך אחר סמך  ולזה הקליפות , מתעוררים אז קטנות שיש עת  בכל כי וידוע דסבין, סבא דע "ק  מסט ' ישראל

חושבנא  צפ"ע , יצא נחש  משורש הנחש הוא עמל"ק וכן בריח , נחש נקרא שהוא ע"ה רבינו משה של אחוריו הנחש סוד והוא

וכו', בעתיקא תליא אם לידע שביקשו כו' בקרבנו ה' יש  אם ואמרו זה דבר להשיג ישראל רצו ולכן דדין, כחושבנא דדין

עכ"ל.
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בשעת אף  לדבקות להגיע יכול ואז ב', פרק  סוף

קטנות.

נפסק  אינו האל  במציאות הפנימי התענוג ט.

הקטנות  להמתיק  הצדיקים  כח  וזהו  עת  בשום

תמידי  בדבקות ולחיות 

ושרשיכי  פנימי  הכי  בתענוג להשתמש צריך 

השתמש  רבינו  ומשה עת , בשום נפסק שאינו 

בשעה  סוף ים קריעת  בשעת זה תענוג עם

נתגלתה  השכינה ואז  בקטנות, היתה שהאילה

מפניו", משה ש"וינס  עד דקטנות  נחש  בסוד  אליו

נתגלה  מילתא" תליא "בעתיקא סוד  ידי  על אך

הפנימי לתענוג להכנס  העבודה דרך  רבינו למשה

אי תענוג בלא באמת  כי האל, מציאות  של השרשי

יחוד  בחי ' שייך לא כי כלל, ה' את  לעבוד אפשר

ידי על אך  הקטנות , בעת  הקושי  וזהו תענוג, ללא

קטנות, בזמן אף נפסק שאינו השרשי התענוג סוד

להכנס  יכול מילתא, תליא בעתיקא של הסוד  והוא

וענין  האל, מציאות עצם מצד לתענוג גם אז

הנפש  בפנימיות  עצמי  תענוג הוא הזה התענוג

דרעוין . רעוא בסוד 

ביח וזו עת  בכל דבוקים שהם הצדיקים וד דרך 

בעת מבעי  ולא לשמה, תורה ולומדים האל,

בתיקון  עוסקים כאשר אפי ' אלא המוחין, גדלות 

הם  הנה הק ', השכינה של ובגבורות  השכינה

הנעלם  השרשי  התענוג כזו  בעת אף  מעוררים

השרשי, האל מציאות  בבחי' הנעלם היחוד שהוא

כי פרטיהם, בכל היכלות  הששה כל מיחדים ועי"כ

ואש  מים שורש  שהוא דעתיק החו "ג שורש  באמת 

הבורא  יחוד  עם אש בסוד  התשוקה חיבור שהוא

הקו, עם הצמצום וחיבור  יחוד סוד הוא מים, בחי '

או קטנות , בעת  מתגברים הגבורות כאשר  כי

הוא  לכל הכל גדלות, בעת מתגברים החסדים

העבודה  שלפעמים אלא הבורא, יחוד לגלות

העבודה  ולפעמים גדלות , בעת והוא באתגליא

כל  לא ולכן  קטנות. בעת שהוא רעוא בסוד בהעלם

המלכות שהיא אדומה פרה בסוד  בקי  אדם

הגבורות, מדרגות כל בסוד  המקומות לכל שיורדת

בתענוג, אלא יחוד  אין כי ביחוד, בקי להיות וצריך 

בעת אפי ' ה' על להתענג איך בקי  להיות  וצריך 

קטנות.

אפר  תחת  פאר בסוד פרה אפר המתקת  י.

שאה"כוהוא וכמו  אפר תחת פאר  ס"א סוד (ישעי'

כיי') באלה"י , נפשי תגל בה' אשיש  שוש

יכהן  "כחתן יעטני , צדקה מעיל ישע בגדי  הלבישני 

והעיקר  אפר, תחת  פאר סוד  והוא וגו'. פאר "

להשיג  שהוא בהוי"ה תשיש שוש לסוד להגיע

לא  עת , בכל הדבקות  להשיג הנעלם, העליון הדעת

האדם  כי קטנות , בעת אף אלא גדלות בשעת רק 

בקטנות אף וצריך ה', על להתענג אלא נברא לא

והוא  עצם, תענוג בבחי ' העליון ביחוד דבוק להיות 

איך  יודע האדם אם כי "פאר", שנעשה "אפר" סוד

קודש  אש  מהם לעשות  הגבורות  כל עם להשתמש

תיבות ראשי שהוא א"ש  בסוד  היחוד, להשיג

עתיק  של האור  להשיג יכול ועי"כ ש'חור, א'דום

שבת קדושת סוד חירוותא גו  חיוורתא בחי ' שהוא

השבוע. לכל שתאיר 

עבודת  פנימיות האמת מצדיק ללמוד צריך יא.

שעשה פרה סוד והוא ומים  אש בסוד היחוד

במדבר  משה

האמת,וכל מצדיק ללמוד  צריך  האלו  הענינים

פרה  בסוד הענינים אלו בכל בקי שהוא

צריך  שעושים פרה ובכל במדבר, משה שעשה

שהוא  משה, שעשה הפרה של מהאפר להכניס

סוד  אמיתות היודע שהוא אמת  הצדיק של הפרה

ו אדומה להפוך פרה בשרשם הדינים המתקת 

ניצוץ  בסוד הק ' השכינה כי  לפאר, מאפר אותם

בכל  מתיחדים ב' ניצוץ בסוד  הצדיקים ונשמת  א'

לשון  שהוא "אתה" בבחי' הן עבודה וצריך עת ,

העולם" "מלך  בבחי ' והן  הגילויים, בחי ' נוכח
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אפשר  אי  אך  אדם", "לא בחי' נסתר  לשון שהוא

משה, בבחי' אמת  הצדיק ידי על אלא לזה להגיע

כי במהרה. שתתגלה העשירית  הפרה סוד  והוא

איך  כלים הוא המקדש בית של הכלים כל הנה

בכל  שחושבים ידי ועל הק ', לשכינה בית לבנות

הכלים  ענין  שהוא המשכן כלי  פרטי  בענין עת 

הק' השכינה להשיג יכולים המקדש, בית לבנות

ויהי ואחד. אחד כל בתוך  בתוכם ושכנתי  בסוד

אש  ירד זו, בעבודה שנתחיל ידי שעל רצון

כל, לעין המקדש  בית  בנין  ויתגלה מהשמים

במהרה  צדק גואל בביאת מלכותך  תראינה ועיננו 

אמן . בימינו 
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מוהר"ן  חיי

צב  אאות

יב ) אות חדשים סיפורים נושאים לפי  (בחיי "מ

בימי סיפר, מאד הרבה  לאכול רגיל שהיה 

והשליך  מזה, יסורים  לו  והיו  נעוריו ,

לאותו גם  תאוה לו שיש כך אחר  וראה  זאת.

לאכול, שוב והתחיל ונתישב שאוכל, המעט

הרבה , או תאוה עם  מעט כשאוכל לו  מה כי

כל  מניח והיה  בחינם , גופו  להפסיד לו  ולמה

אכילה. של זו תאוה  בתוך התאוות

הר"ן ויש בשבחי  מש"כ  לזה יח)להסמיך (אות

בזה"ל, רצה כתב דבר שהבעל ואמר

אחד, דבר  לו  יוותר  שהוא רק הכל, לו  להניח

אותו רק  הכל, יניח שהוא להיפוך, אמר  והוא

דהיינו מלשברו, להניח רוצה  אינו  הדבר

כל  שישבר  לו  להניח מרוצה  היה  דבר שהבעל

מן  אחד, דבר לו יוותר שהוא רק התאוות,

שעיקר הנ"ל, הכללית התאוה  היינו  הסתם

זכרונו הוא אבל זו , בתאוה  הוא הרע  היצר 

לבלי  הכל לו יניח שהוא להפך, אמר  לברכה ,

לגמרי. לשברה רוצה  התאוה זאת רק לברו,

וכל  מגמתו שכל מתחילה , נוהג  היה  וכן

התאוה  בראשונה לשבר  רק  היו יגיעתו 

בתחילה  כלל משגיח היה  ולא הזאת, הכללית

היה  בתחילה  אדרבא, רק  אכילה, תאות לשבר

משאר יותר  הרבה  מאד, מאד הרבה  אוכל

התאוות  כל ממשיך היה שאז ואמר , אדם, בני

אכילה. תאות ע"כ .לתוך

עצמו להציל דרך שיש  לימדנו  רביז"ל

לתאות  שיכניסנה  ע"י הכללי תאוה מהתגברות 

האכילה

וביאור שצריך א] הוא התכלית דהנה הענין

והדרך  התאוות , מכל לצאת

כח  שמתקנים ע"י  הוא לזה לבוא העיקרית 

לאלוקות, לתאוה אותה ומעלים בשורשו, התאוה

ועבודתו בעצמו  רביז "ל בענין  השגה לנו  אין והנה

הוא  הכל רביז"ל, לנו  שסיפר מה שכל אלא הק',

מתאוה  עצמו להציל דרך בזה שיש ללמדנו

מסוכנת  היותר התאוה שהיא בה הכללית (שיש 

הטמאות ) קליפות ג ' – הרע של גדולה ע"יאחיזה ,

האכיל  לתאות  התאוה כח התאוותכנסת  כל כי  ה,

הנפש  ותאות רצון  שהוא אחד , הם בשרשם

והדרך  תאוות, מיני לכל ומתפשט לתענוג,

כנ"ל  הוא התאוה כח לבטל והאמיתית  המעולה

לאלקות, והתענוג התאוה את  שמעלה ע"י 

שיתענג  אלקות, על ויתענג להש "י  שיתאוה

הרמב"ם  וכלשון  ובעבודה"י , ובתפלה בתורה

הכ"ב)הידוע איסו"ב מהל' אמרו(פכ"א זאת  "מכל

דעתו וירחיב תורה לדברי  ומחשבתו  עצמו יפנה

אלא בחכמה מתגברת עריות מחשבת שאין

החכמה מן פנוי אילתבלב אומר  הוא ובחכמה

באהבתה  עת  בכל ירווך  דדיה חן  ויעלת אהבים

תמיד ". תשגה

_________________________

ויקהל-שקלים.א. פר' וערש "ק  ליל נאמר



מוהר"ן יג חיי

מאד אלא  עליהם שמתגברים בנ"א שיש

ויצה"ר  והגשמיות  וההסתרות הקטרוגים

ואין  הש"י על אז להתענג יכולים שאין עד

שבתורה  האור ומתיקות טוב את מרגישים

גדולה  בסכנה הם ונמצאים ובעבודה"י, ובתפלה

אל  להפילם התאוה כח ח"ו  עליהם תתגבר שלא

שיכול  הסכנה, עיקר  בה שכנ"ל הכללית  התאוה

תתורו 'ולא של שבתורה חמורות  לעבי' עי "ז  ליפול

את להציל טובה עצה פה רביז"ל לנו נתן  ולזה וגו',

כח  את להכניס  שיכוין  זו טובה בכוונה עצמו 

קלי ' של תאוה שהיא האכילה, בתאות  המתאוה

הטמאות, קלי' לג' כ"כ  אחיזה בה שאין נוגה

את גם לתקן הוא מתחיל עצמה זו  טובה ובכוונה

האכילה כדי תאות  שאוכל קדושה כונה ג"כ זו הלא (כי

קדושה  כונה עצמה זו והרי מיצה"ר עי"ז להנצל 

אכילתו) את  ומעלה ,המתקנת 

לרביז"ל הק' הבעש"ט רבינו  של הגילוי

והמשך הנ "ל )המעשהב ] פעם הוא,(בחיי"מ

השולחן  על יושב היה  אחת

שבת, של שלישית הסעודה בשעת חמיו אצל

היה  והוא בבית, חושך והיה בזוית, וישב

והתחיל  כדרכו, שלו את לעשות תמיד דרכו

האבות, את יתברך השם  לו  שיראה לבקש

יתברך, להשם  והבטיח ויעקב, יצחק אברהם

התאוה  זאת גם אשליך זאת, לי כשתראה

אכילה) של ונכנס(היינו שעשה, מה  בזה  ועשה  .

טוב  שם הבעל זקנו ובא ויישן. מאד, בזה

הפסוק , לו  ואמר  בחלום , אליו  לברכה  זכרונו 

ונפלא  והקיץ. לבהמתך", בשדך עשב "ונתתי 

למה  הפסוק  לזה  יש שייכות מה  בעיניו,

עשב  בתקונים, שאיתא בדעתו, ובא שביקש,

עין, בת היא ע "ב שין, בית, עין, אותיות הוא

- לראות שין תרצה  אם  וזהו  אבהן, תלת

לבהמתך, בשדך אם  כי לך אפשר אי אבהן,

אכילה , תאות הבהמיות, לשדד אתה  צריך

התאוה. זאת גם  והשליך

לוהיינו  ליתן מהשמים הק' הבעש"ט שבא

קשר  שיש  בתחלה שסבר מה אל הסכמה

לבין  הק' האבות  ראיית בין הדברים, ב' בין 

הבעש"ט  לו שגילה [אלא האכילה, תאות השלכת 

שיראוהו ביקש  שהוא מה שתמורת הסדר, להפוך

גילה  הרי התאוה, זאת  ישליך  ואח"כ האבות קודם

האכילה, תאות  שישליך הסדר  להפוך  הבעש "ט לו 

זאת גם שהשליך  עשה וכן  האבות, יראה ועי"ז

הק ']. האבות  לראות זכה שעי "ז ומובן התאוה,

האכילה תאות רביז"ל שיבר איך המעשה

ובשבחי  כג )הר "ןג] בזה"ל,(אות ובענין כתב

ג "כ  לו  היה  אכילה תאות

קודם  מאד גדולה ויגיעה גדולה מלחמה

כלל  משגיח היה  לא בתחילה כי  ששיברה,

לשבר רצה אח"כ כנ"ל, אכילה, תאות לשבר

מאד, מאד עליו  וכבד קשה והיה  זו , תאוה 

עד  אכילה , תאות שבירת עליו קשה  היה  וכ"כ

מלבד  לשבר, יוכל התאוות שכל לו, שנדמה

של  זו שתאוה  לו  ונדמה אכילה , של זו תאוה 

כל  לשברה, א"א כי  שתשאר , בהכרח אכילה 

ואעפ"כ  זו, תאוה  התגברות עליו  חזק היה כך

תאוה  גם  ושיבר  יצרו את וכפה  עצמו התגבר 

בפרישות  קדושתו  וגודל לגמרי , אכילה של זו 

לא  כי  כל, לעין מפורסם היה אכילה תאות

היה  אוכל, שהיה מעט וגם כלל, אוכל היה

עצמו להכריח והוכרח מאד, גדול בהכרח

לו שיהיה  כדי  מעט, לאכול כדי  הכוחות בכל

התחיל  שבתחילה  ואמר , לחיות. כח איזה 

מכריח  שהיה דהיינו  אכילה, תאות לשבר

שהיה  ממה פחות לאכול עצמו  והרגיל עצמו 

שיאכל  בזה, רגיל וכשנעשה  תחילה, אוכל

תאוה  לו  יש עדיין שגם ראה  מקודם , פחות

מקודם , פחותה  שהיא אע"פ  האכילה , בזאת

פחות  עוד ולאכול תאותו לשבר  שוב והתחיל

עוד  ואכל תאוה , זה  שגם ראה  ואח"כ מזה ,

לו יש בזה שגם  ראה, אח"כ וכן פחות, יותר 



לנפשך  חכמה דעה יד

זה  ובדרך פחות, יותר עוד ואכל עדיין, תאוה 

מאד  ומעוטה פחותה אכילתו שהיתה עד נהג,

א"א  אשר  והמיעוט, הצמצום  בתכלית מאד

י  ואח"כ שאכילתולבאר . שאע "פ עצמו, שב

בזה  תאוה  לו  יש עדיין אעפ"כ מאד, מעוטה 

התאוה  ושיבר עצמו והתגבר  שאוכל המעט

אכילה  תאות ששיבר עד המעט, בזה גם 

בתכלית  לגמרי מהתאוה ויצא לגמרי ,

כלל  תאוה, שום  לו היה  שלא עד הקדושה,

עצמו פורש שהיה כך, ובין כך ובין לא. וכלל

עוד  יכול היה  לא זה מחמת מהאכילה, כ"כ

היה , מדבריו הנראה וכפי  כלל, לאכול

תאוה  בלי בקדושה לאכול כח לו היה שאח"כ

לא  כבר  אבל הרבה , אוכל היה  אם אפילו  כלל,

עצמו שהרגיל רגילותו, מחמת לאכול היכול

שאח"כ  ואמר , מאד. ומעוטה פחותה  באכילה 

לו שאין ראה  אז לאר "י , שנסע בעת הים , על

עצמו הכריח אזי  דבר, משום חיות שום

קצת, לאכול הורגל והלאה  ומאז קצת, לאכול

אכילה  אפילו  אוכל היה  לא לזה קודם  אבל

שהיה  אחר אח"כ גם באמת כי  כזו , פחותה

מאד, מאד מעוטה  ג "כ אכילתו  היתה  הים, על

אוכל. היה לא כזה  פחות שיעור  גם  ומקודם

ע"כ .

לזרים הלחם ' 'מעשה לספר האיסור בענין

ובהמשך כתב,ד] שם שמעשה חיי "מ ואמר ,

קבלת  של להמעשה שיכה  זו

כתוב  יד כתב מוהר"ן בחיי הנ"ל. התורה 

התורה  מקבלת מעשה  זה , אות לפני למעלה,

מהלחם) המעשה "הנ"ל".(היא תבת תבין ובזה  ,

המעשה. זאת גם לחזור  ע"כ .וצוה

זההנה  מהלחם)מעשה בחיי "מ (המעשה נשאר 

רביז"ל  הזהרת משום הודפס ולא בכת"י 

מותר  האם לדעת וצריך זר, לאיש  לספרו שלא

זר  איש  הנקרא הוא ומי בימינו, המעשה זה לספר

שאסר  האיסור שעיקר בזה ונראה לו, לספר שאסור 

עדיין  שהיתה הקודמים בזמנים היה לספרו  רביז"ל

לרביז"ל גדולה הסט"א התנגדות קטרוגי (מחמת 

וכו') רביז"ל באור התלויה הגאולה לעכב והיה וחפצו ,

הטמונים  הנוראים הסודות לבזות שיבואו חשש 

ונתקבל  נתפרסם שכבר בזמנינו אך  המעשה, בזה

הנשגבה  וקדושתו גדולתו  כולו העולם בכל

רביז "ל של כביכולוהנוראה מתנגד  שהיום (ומי

בחיצוניות ) רק הוא כבר לרביז"ל  קרובים שאנו  היות ,

רביז"ל שאמר  וכמו לגאולה אותמאוד  חיי"מ (עי'

ועו"מ) ושמט בעולם שמו הק' ספרו שכשיתקבל

לראות זוכים אנו  וכן  דגאולה, אתחלתא הר"ז 

בכל  ומתקבלים מתפשטים רביז "ל וענין שספרי 

ב  מצויהעולם אין  הרי  ודרכים, אופנים מיני  הרבה

מי מצוי שאין  המעשה, לו  לספר  שאסור זר  איש 

זה  להיתר  וראיה הזה, הנורא למעשה ח"ו  שילעג

האחרון  בדור נדפס שכבר שראינו  ממה הוא

ספרים בכמה זה פעולתמעשה ספר בסוף (כמו

ספרים) ובעוד  הרמב"ם הצדיק, מש"כ  ידוע והלא ,

השמד ) כאילו(באגרת הוא בספר הנדפס שדבר 

בנ"א  לאלפי  אותו  יראיובדורשים 'רצון והלא ,

הרי הענין  יתפרסם שלא רצה רביז"ל שאם יעשה'

שנדפס  גופא ומזה להדפיסו, יכולים היו  שלא ודאי 

שבדורינו כנ"ל ש"מ מקומות בכמה המעשה כבר 

ח"ו, לרביז"ל אמיתי מתנגד באמת  אין שכבר

מאד  שקרובים העת  ב"ה הגיע שכבר ואדרבא

ומשתוקקים  חפצים כולם וממילא המשיח, לביאת

רביז "ל, לקדושת  להתקרב לבם בפנימיות 

_________________________

פעם ב. לדבר שרצונו מה שיחזור עד העם באזני ולדרש  לדבר לו ראוי אין שהאדם שתדעהו שראוי ומה שם, הרמב"ם וז"ל

ויספרה  ראה 'אז הכתוב מלשון ראיה והביאו השלום עליהם אמרו וכך ידבר כך ואחר היטב אותו וישנה וארבע ושלש ושתים

בפיו בו לדבר לאדם שצריך  מה על נאמר זה לאדם', 'ויאמר כך  ואחר כ"ז) כ"ח  (איוב חקרה' וגם שיחוק הכינה מה ואולם 
זה  יתכן אילו פעמים  אלף שיחזירהו לו ראוי הספר על ויכתבהו בידו עכ"ל.האדם  וכו'.



מוהר"ן טו חיי

שעי"ז  רביז "ל גדולת לדעת  זה ממעשה ומתחזקים

ובקיום  הק ' תורתו  בלימוד  שאר  ביתר  יתחזקו 

הנ"ל  האיסור  כ"כ  כבר נוהג אין הרי  הק', עצותיו

לזרים) לספרו בחי '(שלא כלל מצוי אין  שכהיום

כנ"ל. הזרות 

זקינו עם  רביז"ל  של המיוחד הקשר בענין

זי"ע הק ' הבעש"ט

ובסיום כתב,ה] הנ"ל שבחיי"מ [אמרהמעשה

הרב  שסיפר שמעתי, המעתיק .

של  המקורבים מגדולי אחד קאווליר, ניסן רבי 

צדיק  זכר ברוך, רבי הקדוש הצדיק הרב

צדיק  זכר  מטיראויצע , המגיד לפני  לברכה ,

הקדוש הרב אל בא אחת פעם אשר  לברכה ,

אותו וראה לברכה, צדיק זכר  ברוך, רבי 

לו, והשיב זאת. מה אותו ושאל מאד, נעצב

טוב, שם הבעל את ראה  שלא  זמנים  כמה שזה 

על  שבא אימת וכל לברכה , וקדוש צדיק זכר 

אותו, ראיתי ועתה  אותו, מוצא אינו  קברו 

נמצא  שהוא לי, והשיב זה, מה  אותו , ושאלתי

האט  "ער  הלשון, בזו ואמר  נחמן. רבי  אצל

נחמנ'ן"]. ר ' צוא קליבן פאר ע"כ .זיך

במקו "אהנה דףהארכנו  תשע"א שנת החכמה (ים

ואילך ) המיוחד תקצט והחיבור  הקשר  בענין

זי"ע, הק ' הבעש"ט רבינו לזקינו רביה"ק  בין שישנו

תוספת קצת  עם שם מהמבואר חלק ונעתיק 

וביאורים.

שבכל דור בכל  משרע "ה נשמת עיבור בענין

שבדור  אמת צדיק

ולהבין בספר ו] המבואר  בהקדם הדברים

ז"ל האר "י  לרבינו  (פרשתהלקוטים

בי) ה' ויתעבר ד"ה משה ואתחנן בא דור בכל "כי 

שהוא  לפי שנה, לחמישים אחת וכו' עיבור בסוד

תפלות כמה והנה וכו ', לתקנם ישראל שורש 

נענה, ולא דור , כל בעיבור יבוא שלא משה התפלל

בא  שאני למענכם', בי ה' 'ויתעבר  שאמר וזהו 

וכו', לי  גורמים אתם כי  למענכם, דור כל בעיבור

משה  סוד וזה וכו ', אתכם לתקן  למענכם ופירוש 

פושעים  ואת בא, הוא דור שבכל הפסק , בלי משה

לימחל  נגמר  ידו  על כי  נשא, רבים חטא והוא נמנה

וחוה". אדם וחטא הדורות  חטא

דור הרי בכל לבוא חוזרת משה שנשמת נמצא

דור  שבכל צדיק כל ובאמת  הפסק , בלי ודור 

מצאנו שע"כ משרע"ה, מנשמת הארה בחי ' בו יש 

משה  ע"ש  הצדיקים גדולי  כל נקראים שע"כ בחז"ל

קאמרת' שפיר  'משה פעמים - הרבה בגמ' (כדאי'

צג ) דף חולין לט, דף  סוכה לח, דף ביצה קא, דף בשבת

בשבת הדור ",(שם)ורש"י גדול – "משה מפרש

חכם", תלמיד – "משה פירש בביצה ובחולין  (אמנם

משתבע") קא דשמה "ביקרא רש "י ידועים פירש וכן  .

זוה"ק  התקוני  סט)דברי  דהאי(תקונא דרא "זכאה

ידא  על לאתחדשא האי  כולי דעתיד  בי' דאיתגליא

קרא  לקיימא בתראה, בדרא יומיא בסוף  דמשה

א') וכן(קהלת  שיהיה, הוא שהיה לג )מה (תהלים

השגיח, שבתו  קמד )ממכון ש'כ 'כ'ה (שם העם אשר

בכל  הוא ואתפשטותיה וכו' משה בגימטריא לו ,

עד  באורייתא דמתעסק וחכם צדיק בכל ודרא דרא

וכו ' דילהון מפגימו  כולהו  לאשלמא רבוא שתין 

שכל  בתקו "ז  וכ"כ  וכו '" רבוא כששים דשקיל משה

כולם  ולכן ממשה, הארה מקבלים הנביאים

משה  ואיהו משימשא הארה דמקבל כסיהרא

בסופו) לד  גדול (תקונא שכל  בזוה"ק  בכ"מ אי' וכן ,

רבינו. ממשה ניצוץ בו  יש  בתורה

שיש הבחינות  בה ' האריז"ל  רבינו דברי

למשרע"ה

אלא שיש ז] האריז"ל בדברי  מצאנו מקום שמכל

מיוחדים  מקומות  חמש  משרע"ה לנשמת

האריז "ל רבינו  וז "ל מתגלה, הוא ח"א בהם (ע"ח

ע"א) ט דף  סופ"י הכללים יש שער בחי' ה' והנה וז "ל, ,

אבא,א'למשה, יסוד שם כי עצמו  ז "א בדעת  הוא



לנפשך  חכמה דעה טז 

רחב ב' מקום יותר  שם כי  המכוסה עליון  בשליש 

ב' בחי ' הוא ואז  מבדעת  יותר הזרועות בין 

נאמר  הבחי ' זו וכנגד  דאבא היסוד שם שמתפשט

שם  כי  פי' מהביט ירא כי פניו  משה ויסתר במשה

בחי ' ומכוסה. סתר  האמצעיג 'בחי ' ת "ת בשליש 

וז" משה נבואת  היתה ושם אמא מיסוד צאתו אחר

הנביאים  ושאר  דכורא מן משה נבואת כי  בזוהר

שבתוך  אבא מיסוד  מתנבא משה כי  פי' נוקבא מן

ז "א. תוך  בהיותם אמא מיסוד הנביאים ושאר  ז"א

הוא ד'בחי ' ואז  ז "א יסוד תוך אבא יסוד כשמגיע

מקום  שת  הוא כי פי' שת  וחשופי וז "ס שת. בחי '

ונתוסף  מתגלה מהיסוד הערלה כשמסירין יסוד 

בחי ' שת . חשופי וזהו שם אשר האור  ונחשוף ] [ס"א

ושם ה ' ז"א  ליסוד חוץ אבא  מיסוד  היוצא הבל  הוא

"הבל  "שת "משה ר "ת  משה וז"ס  הבל בחי ' הוא

היה  שהבל פי' בשכינה שהביט חטא הבל והנה

ויוצא  בוקע והוא אבא יסוד  מן היוצא שאור  רוצה

לרחל  ליתן  לאחוריים להפכו  רוצה היה ליעקב

להאיר  שרצה בשכינה, הציץ וזהו שכינה, הנקרא

עכ"ל  ליעקב". הנוגע אור מאותו בשכינה ולהציץ

האריז "ל.

גילויוהנה של האלו בחינות שה' במקו "א ביארנו

הפעמים  ה' בבחי ' הם משרע"ה נשמת 

משרע"ה  דנשמת  ההתפשטות שבאה המיוחדים

מסודות חדשות  ולגלות  להוסיף הדורות  ביחידי

ישראל  שנשתקעו  פעם שבכל והיינו התורה,

לחשוש  מקום שהיה עד  ויותר  יותר הגלות בעומק 

הקב"ה  הקדים ח"ו , מישראל התורה תשתכח שמא

רבינו משה נשמת  ידי  על והמשיך למכה רפואה

שאת ביתר  התורה גילוי הדור  באותו שירדה

זה  ידי  ועל הנה, עד  נתגלה שלא חדש באופן

ומנע  כולו, הדור  לכללות  ומרפא צרי  המשיך

רשב"י האלהי התנא וכמאמר  ח"ו , התורה שכחת 

דרך  ועל מישראל, תורה שתשתכח ושלום חס ע"ה

מוהר"ן . ליקוטי  ספר  בריש המבואר

בן  משרע"ה  ע"י לנו ניתנה  התורה עצם  בחי'

לכל ה 'כתר' בבחי' לעולם שהוא עמרם

המדרגות 

והארכנו  במקו"אח] יאמינו כבר בך וגם (מאמר

ח"א) מפאנולעולם הרמ"ע בשם

פ"ב)זי "ע אלם יונת הזוה"ק (מאמר לשון  שמעתיק 

רכג )ברע"מ דף ואמוראין (פנחס תנאין קמו וז"ל,

ישראל, לכל שקיל הוא אנת  מהימנא, רעיא ואמרו ,

ההוא  שרייא, בך  ודאי  טבין, מדות  מכל ממולא

אלקינו , כה' קדוש אין ביה על דאתמר  כתר אנת

נשא, בר בלתך אין כי מישראל, וחד חד כל

ולא  חכם, ולא משיח, לא עלך, כתר דיהא

ולא  תם, ולא גבור, ולא חסיד, ולא מבין,

מלך  ולא צדיק, ולא שם נביא, ובארנו  ע"כ. .

זכה  המדבר שבדור  עמרם בן  שמשרע"ה בארוכה

עד  מ'בראשית' התורה עצם את משמים להוריד 

מהשם  אחד  דיבור  הם שכולם ישראל' כל 'לעיני

ובעצם.ג ית ' בשורש הכל כבר כלול שבזה ,

_________________________

השמים,ג . מן תורה היות השמיני היסוד וז "ל, סנהדרין למסכת  המשניות בפירוש  הרמב"ם התורה כתב כל כי שנאמין והוא 
וכו' יתברך ה' מאת כולה  אליו שהגיעה  כלומר הגבורה , מפי כולה שהיא  "ה , ע רבינו משה  ידי על הנתונה  ואין הזאת

טהורה  תמימה ה' תורת  והכל הגבורה, מפי הכל כי ישראל", ו"שמע  אלקיך" ה' "אנכי ובין ומצרים, כוש  חם "ובני בין הפרש

פנים  ומגלה כופר ונביאנו חכמינו אצל הוא הנה מדעתו, ספרם משה והסיפורים הפסוקים אלה שכמו שאומר וזה אמת , וקדושה

משה  מאת ושהם בהם תועלת אין והסיפורים הימים דברי ושאלה וקליפה, לב בתורה שיש שחשב לפי הכופרים, מכל יותר

שכל  המאמין פירוש הבא), לעולם חלק לו (אין השמים מן תורה אין האומר צ) דף  (סנהדרין שאמרו מה ענין וזה ע"ה, רבינו

כל  אלא ע"א) צט דף  (סנהדרין בזה ה' דבר כי זה עצמו, מפי משה אלא הקב"ה אמרו שלא זה פסוק מן חוץ הקב"ה מן התורה

וזה  הבורה, מפי כן גם המקובל התורה פירוש כן וכמו וכו', אותם שמבין למי  ופלאים חכמות בהם יש  התורה מן ודבור דבור

וזולתם, ותפילין וציצית ושופר ולולב הסוכה מתבנית  היום עושים למשה,שאנו יתברך השם אמר  אשר  התבנית בעצמו הוא



מוהר"ן יז חיי

העגל,ואם  בחטא חוטאים היו ולא זוכים היינו 

ההר  מן משרע"ה בירידת  תיכף  הרי

בידו הראשונות  כלוהלוחות את  בעצם (הכוללות

בחז"ל ) כדאי' הדברות  בעשרת הנכללת  כולה ,התורה

אחרון  גואל וגם ראשון  גואל משרע"ה נהיה היה

והיה  השלם לתיקון  העולם כל את  תיכף  מביא והיה

הסודות כל את  ועד לעולם משרע"ה אותנו מלמד

ואין  קץ אין  סודות בה שיש  שבתורה"ק  הגנוזות

מהגדולה  היינו משרע"ה, ירד  זו ומגדולה תכלית,

שיש  מה כל את הגילוי  אל מהעלם ולגלות  להוציא

לבנ"י בתורה"ק אתוגנוז הש"י שברא התכלית (שזו

ע"י  שיכירוהו בנ"י עם סגולתו, עם בניו שיהיו עולמו

בה) הגנוזים הסודות  גילוי ע"י רק אפשר וזה הק', ,תורתו

אמר  בעגל שחטאו  שכיון בחז "ל שאי' מה שזה

חז "ל ודרשו  רד ' 'לך  למשה לב הקב"ה דף (ברכות 

הגילויע"א) השגת  בבחי ' היינו מגדולתך', 'רד

הפועל. אל מכח וההוצאה

האמונה מעיקרי הז' עיקר ביאור

אך הנביאים ט] אבי  הוא לעולם משרע"ה באמת 

התורה  שעצם היות החכמים ואבי

כל  נקראת  ועדיין  ממנו, נלקחה לא לו שניתנה

כל  לו שניתנה המתנה ועצם שמו על התורה

ככלהה  במתנה הפסוקתורה על רש"י (כדברי

משה) כלת  היא שהתורה"ק ממנו'ככלותו' נלקחה לא ,

התורה"ק  עצם את  אצלו יש עדיין  וא"כ  זה. הוא כי

בבחי ' וא"כ שבעולם החכמות  כל את  שכוללת

החכמים' 'אבי  לעולם הוא משרע"ה הרי  ה'עצם'

האמונה  עיקר  שזה תחתיו , שכולם הנביאים' ו 'אבי

האמיתית הגירסא כפי אמונה העיקרי  מי"ג הז'

שם  שהבאנו  [כפי  שם, כמש"כ  עיקרים הי "ג בנוסח

האריז "ל יד )מדברי הקדמה שכשיורד (בשעה"ג 

ולהתעבר  להתלבש  משרע"ה מנשמת  ניצוץ

חלק  יורד  אין אחריו  בדורות  הבאים בחכמים

נשמתו התפשטות  אלא למעלה שנשאר העצמי 

בערך  'בן ' בחי ' ונקרא הנשמה ענף  בחי ' שהוא

האמצעי האדמו "ר  כדברי הנשמה חיים עצם (תורת

קנו) דף העצם בשלח נקודת  וא"כ  שם, המובאים

נהיה  לא שבזה התורה כל את משרע"ה שקיבל

שרשית ונקודה ומתגלגל, יורד אין  זה - פגם שום

הק' גוף  אצל תמיד  ותישאר נשארה זו ועצמית 

זאת שקיבל עמרם בן החכמים דדמשרע"ה וכל ,

שזה  – הגילויים ענין את ולהשלים לתקן הבאים

תחת הם כולם הרי  – העגל בחטא ממשרע"ה ניטל

יש  בכולם שיש מה וכל דמשרע"ה], העצם נקודת

דלעיל  הזוה"ק  לשון  וע"פ ובעצם, בשורש אצלו 

הרי המדרגות לכל ה'כתר' בבחי ' הוא שמשרע"ה

בקבלה  הידוע ע"פ פשוט ביאור בזה לבאר יש 

_________________________

בשליחותו  נאמן והוא לנו, אמר תדעון והוא  בזאת  משה "ויאמר טז) (במדבר שנאמר מה הוא הזה היסוד על המורה והמאמר ,

עכ"ל. מלבי". לא כי האלה המעשים כל לעשות  שלחני ה' כי

הוא  שהקב"ה לרבים להודיע לקצתכם קצתכם לאמץ אתם חייבים ישראל בני אחינו לפיכך וז"ל, הרמב"ם כתב תימן ובאגרת 

וכו' הנביאים כל אדון והוא עמו, ומדבר נביאו הוא שמשה ולהודיע וכו' כל אחד לעיני עד  מבראשית כולו תורה  ושספר 
רבינו  למשה  ית' הבורא מאת דבור  הוא  וש ישראל לעולם, לגרוע  ולא להוסיף  ולא לשנות ולא להפר ושאין מאת , תבוא לא

ועומדים, נוהגים אמונתכם ועל מחזיקים ובדתכם קיימים בריתכם על היו אחינו ואתם וכו' אזהרה ולא צווי ולא זולתה תורה ה'

עכ"ל.

כבר ד . שהיו הדורות שבכל הצדיקים כל יקומו וכן משרע"ה, ויקום לתחייה"מ, הגופים כל כשיקומו בתחייה"מ לעת "ל וגם

וא"כ  זה בגלגול שתיקן הנשמה חלק יקבל גוף  שכל האריז "ל מרבינו להדיא איתא הרי וכו' הרשב"י ואדונינו דשהע "ה ניצוצי

והורידה  עמרם בן משרע "ה שזכה ישראל, כל לעיני עד מבראשית התושב"כ כל שהיא התורה קבלת של והשרשי העצמי חלק 

מובן  וא"כ לתחייה"מ , שיקום דמשרע "ה הק' גוף אצל תמיד ישאר זה הרי כנ"ל, בעצם פגם שום נהיה לא בזה השמים, מן לנו

מפאנו. מרמ"ע כנ "ל הצדיקים כל של הכתר בחי' משרע "ה נשאר לעת "ל שאף



לנפשך  חכמה דעה יח

כל  שמעל פשוט אור בעצם שהיא הכתר  מספי '

בשורש  הכתר בספי' גנוזים הספי' וכל הספי '

הכתר  ספי ' מעל שהיא ספי' שום ואין ובהעלם,

כולם  שורש הוא הכתר  אלא בע"ח, האריז"ל  כלשון 

בכל  שמתגלה מה וכל לכולם, ומשפיעה כולם ומעל

ונמצא  גנוז קודם שהיה מה של הגילוי  הוא הספי '

ישאר  לעולם וע"כ הכתר, ספי' בתוך  ובעצם באמת 

בחי ' הוא עמרם בן שמרע"ה המדרגות סדר

נמצא  בזולתו  שיש מה וכל כולם מעל הוא ה'כתר'

ומכוחו ממנו מקבלים וכולם ובשורש, בעצם ג"כ  בו 

הספי') לשאר ביחס הכתר בספי' שהוא .(כמו

שמתגלים החדשות על  בחיי"מ רביז"ל  דברי

הדורות  יחידי ע "י 

ועל  בלקו "תי ] האריז "ל דברי ואתחנן פי (פרשת

אתהנ "ל ) לתקן משרע"ה נשמת  שיורדת

נצרך  שלזה העגל חטא ידי  על שנהיה הקלקול

נתנה  שלא מה התורה בסודות  גילויים עוד לגלות

לגלו רשות  המדבר לו  בדור  העגל )ת  חטא ,(מחמת

מוהר "ן חיי  בסה"ק  נוראותכתב גדולת  רע"ט, (סימן

ל"ט) אות  שמעון השגתו רבי "מן  רביז"ל שאמר  ,

שקט  העולם היה כמפורסם חידוש שהיה יוחאי בר

עד  יוחאי בר  שמעון  שמרבי היינו האריז"ל, עד

ידי על שנתגלו  כמו חדשות  נתגלו  לא האריז"ל

חידוש  שהיה האריז "ל, שבא עד  רשב"י .

נמצא  שלא לגמרי  חדשות גילה והוא כמפורסם,

האר "י ומן ז "ל. האר "י  עד כאלה חדשות  שיגלה מי 

שקט  העולם כן  גם היה ז "ל טוב שם הבעל עד ז"ל

חידוש  שהיה ז"ל הבעש"ט שבא עד  חידוש, בלי 

עתה, עד ז "ל הבעש"ט ומן  חדשות . וגילה נפלא

והיה  כזה, חידוש בלי  שקט העולם כן גם היה

שגילה  ההתגלות  פי על רק מתנהג העולם

ועתה  אנכי, שבאתי  עד הנה, עד ז"ל הבעש"ט

וכן  וכו '. לגמרי  נפלאות חדשות לגלות  מתחיל אני 

לא  משיח עד  ממנו  כי שאמר  קדשו מפי שמענו

חדשות". יהיה

בזה הראב"נ הרה"ק דברי

ועל  מה יא] פי על וכן  הללו, רבה"ק דברי  פי

לאוזן , מפה בקבלה בידו מקובל שהיה

נחמן  במוה"ר  אברהם מוה"ר  הגה"ק  כתב

אור  כוכבי בספרו ז"ל וספורים מטולטשין  (שיחות

כב) סימן סוף  הליקוטים בביאור משם הוא וכן לח, ,אות

חמשה  ידי על נעשה לעולם, התורה המשכת דסדר 

להמשיך  השי"ת  בחר שאותם הדורות, יחידי

דתחילה  בעולם, חדשות גילוי  ידם על ולהוריד

התורהניתנה ידי עצם רבינו על ע"ה,משה 

בית בחורבן  האחרון הגלות לזה "בירידתנו ואח"כ 

הים  ושבר  הנו "ן , בשער  להשתקע לנו, דחמיר שני

למכה  רפואה השי"ת  הקדים ויותר , יותר דסט"א

קודם  שנים עשר  בערך עקיבא רבי שנתעורר

שתנתן  ראוי שהיה עד וללמד, ללמוד החורבן

ידו  על ע"א)התורה כ"א בו(סנהדרין שנתייחד  עד ,

תלמידו  כך יוחאיאחר  בר שמעון שנמצא רבי 

הוא כי מרוחו, שנים פי רשות בו  לו  שניתן

שבנסתר התורה  תבל פני  על שהוא להוציא ,

משה, מנשמת בו היה כי דקדושה, הנו"ן שער מצד

באידרא והתפאר  יותר, עלה דףועתה ח"ג (זוהר

ע"ב) וא קלב וכו ' ידע לא [עיין ומשה ידענא נא

להרמ"ק  יקר  אור פט)בספר דף ח"א זוהר ,(תיקוני

החמה אור קמא ובספר  דף  ב' כיו "ב ה(כרך ועוד  ,(

חכמים סמיכת מציעא)בספר בבא בס'(ריש וכיו "ב ,

_________________________

אליו ה. מתגלה שהיתה ע"ה משה נשמת עם מדבר היה ר"ש  קדישא, בוצינא וגו' אבדה להשיב דא בתר "פקודא שם, זל"ק

שהיה  לפי בזה רשב"י וזכה וגומר אילין מילין למימר דקב"ה שליחא די מעלמא ואנא לו אומר שהיה בר"מ תרומה בפ ' כנזכר

דוגמתו  כך  כ"י בתקונים כנזכר לנבואה צנור כעין נשמתו ושורש נביאים של רבן היה שמרע "ה שכמו הזאת בחכמה דוגמתו

שתתגלה  ר"ש  זכה זה ומצד חכמה להם נשפע היה ידו ועל הקבלה בחכמת  החכמים לכל צנור היה נשמתו בשורש ר"ש  היה
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חי  יוסף האזינו עוד  קלקוליו (סו"פ שמרוב ואע"פ .[(

כמה  בעצמה תורתו  כך  אחר  נסתתרה הדורות 

להוציאה  השי"ת  גמר זאת  בכל אבל שנים, מאות

אחר  וירדה שבאה עד  והסתרתה, מתערה שנית 

ב  נשמתו האריז"ל כך  ולגלותרבינו להתחיל ,

ישראל  ברבינו כך ואחר שבנסתר . תורה יותר 

טובסבא שם בעבודתו.הבעל המשיך  והוא ז"ל,

ורבינו מורינו נשמת הקדוש  נחמן ומזרעו  רבי

תורה  סתרי  הן  הן  ומעשיותיו תורתיו כי  זצ"ל,

והמוכרחים  הנו"ן שער מצד  הנמצאים ופנימיותה

הנצחית". לגאולתנו

אורוכן כוכבי בספרו  עוד ספורים מבואר  חלק (סוף 

יתברך נפלאים) שה' רבה"ק דברי  פי על

כתב  שעפ "ז יפה, יותר  פעם בכל העולם את  מנהיג

התחתונה  במדרגה שהיו "במצרים כי הנ"ל הגה"ק

רועה  להם ושלח רחמיו נכמרו  טומאה שערי במ"ט

בחורבן  כך אחר וכן  לגאלם, ע"ה רבינו  משה נאמן

_________________________

מקום) שם (הוא דרעא חכמי משם ושמעתי והחכמה והנבואה התורה אבות  הם שניהם כי תורה רזי לו ויגלה אליו מרע "ה נשמת

דבר  כי ידע  לא ומשה נהירין דאנפאי ידענא ואנא ואמר באדרא עצמו משביח רשב"י היה ולזה ע "ה ברשב"י נתגלגל שמרע "ה

זה  בגלגול שעתה פי' וגו' השתא חמי דאנא אומרו ג"כ וידוקדק יובן דרעא חכמי בשם ששמענו ע "פ אמחנם היא תימא של

וגו' קרן כי ידע לא ומשה נאמר שאז ההוד בקרני הראשונים בימים השגתי שלא מה הפנים קירון בידיעת  השגתי שנתגלגלתי

עתיד  קב"ה ואמר עמו תנחמין ר"ש מדבר הי' תנחומין לו ומדבר לו כמנחם ועתה הוא שהוא באופן וגו' השתא חמי ואנא וז "ש

שיכנסו  גרמת שאתה לפי דילן, כלה נפלת  עגלה ית  רב ערב דעבדו ואזיל. כדמפרש המלכות דהיינו דאבדת  אבדה לך  לאתדרא

[בגלותא] בגלגולא המלכות על היינו כתיב לוחת  חסר מדכתיב הלחת , את  עמך, שחת  כי רד לך כדרז "ל ישראל עם בכלל

ע"כ. ז"ל. הרא"ג עכ"ל אדום. גלות  רביעאה

הגלגול,ו. בסוד ע"ה רבינו ממשה גדול חלק  בא ע "ה יוחאי בר שמעון רבי אצל שגם לראות  משכילים אנחנו ועוד שם, ז "ל

ל  בהקדמה ז"ל מהרח"ו רבינו כי רבא והוא באדרא עצמו יוחאי בר שמעון רבי מאמר נא וזכור לשונו, וזה כתב ההקדמות , שער

דעלאין  עילאה שמיא עלי אסהדנא קדישא עזקא בהאי דאתיין חברייא בוצינין כולהו שמעון רבי אמר ע "ב), קלב דף  נשא (פר'

דאנא  ועוד דסיני, לטורא תניינא זמנא משה דסליק מיומא ב"נ  חמא דלא מה השתא חמי דאנא דעלאין עילאה קדישא וארעא

אחרון  יוחאי בר שמעון שרבי היות  עם כי מזה, האדם יפלא ואל וכו'. פניו עור קרן כי ידע לא ומשה נהירין דאנפאי ידע 

זה  דרך  ועל אצלינו, וחתום הכמוס  עניינם לפרש בפה רשות  אין עולם, של כבשונו אלו דברים כי כזו, למעלה זכה שבתנאים

אוכל  ולא האריז "ל), רבינו (הוא זה ובדורנו בזמנינו אלינו הנגלה הקדוש החכם מענין זאת  הקדמה בסוף שנספר ממה יפלא אל

בתיקון  וכנזכר מהימנא רעיא משה דא ד'), א' (קהלת בא ודור הולך דור על התיקונין בספר שכתוב מה תבין תרצה ואם לפרש.

זכאה  חבורא. בהאי למהוי ותתאין עילאין עמנא אסתכם הוא בריך קודשא בודאי חברייא שמעון רבי אמר ע "ב), קי"א (דף ס"ט 

הוא  שהיה מה ט ') פסוק  (שם קרא לקיימא בתראה, בדרא דמשה ידא על לאחדשא האי כוליה דעתיד ביה, אתגלייא דהאי דרא

סתומין  והדברים וכו', רבוא רששים מניינא עד באורייתא דמתעסק  וחכם צדיק בכל ודרא דרא בכל הוא ואתפשטותיה שיהיה.

אנא  אמינא ושכינתיה הוא בריך קודשא ברשות והנה שם. עיין הנזכרת  בהקדמה ז"ל מהרח "ו רבינו לשון כאן עד וחתומין,

ידענא  אנא האדרא, בסוף אלו דברים אומר היה עצמו הוא ע"ה, רשב"י בגוף המגולגל ע"ה רבינו משה של החלק כי עבדא,

נהירין, דאנפאי ידענא השתא, ביה וקאימנא רשב"י של זה בגוף המגולגל אנא  כלומר אסתכל. ולא ידע  לא ומשה נהירין דאנפאי

לומר  אלו בדברים עצמו לשבח  בא שמעון רבי אין בזה ונמצא אסתכל. ולא ידע לא משה הנקרא גוף כלומר ידע , לא משה אבל

ה' בעזרת  ברור נראה כן עצמו, על אותם אומר ע"ה רבינו משה של חלק אלו דברים אלא ע "ה, רבינו משה מן יותר שזכה

סימן  ישרים בסוד ב' (חלק פעלים רב הקטן בספרי והנה הדברים. והעלים כך  כוונתו ז"ל מהרח "ו רבינו שגם ואפשר יתברך,

בידינו  עלה כאן והנה שם, עיין טעם, בטוב שם קושיתו לו יישבתי ואני רבא, אדרא דסוף הנזכר מאמר על חכם ממני שאל י"ד)

ראיתי  באומרו ע"ב) מ"ה (סוכה בגמרא רשב"י של אחר מאמר עוד ליישב יש זה דרך ועל הנזכרת . לקושיא חדש ישוב עוד

הבא"ח. עכ"ל בו. המגולגל מחלק יצאו אלו דדברים לומר יש  בזה דגם שם, עיין הוא, אנא חד ואם וכו', מועטין והמה עליה בני
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הסופר  עזרא להם ושלח רחמיו  נכמרו  המקדש  בית

בית ובחורבן קדמו, משה אלמלא וכו' היה שראוי

שמעון  רבי  קדישא בוצינא העמיד  לן דחמיר  שני

משיח  ניצוץ התחיל כך ואחר  זיע"א, יוחאי  בר

על  רחמיו  נכמרו  כך  ואחר זיע"א, הקדוש האר"י

את והעמיד  ומתמעטים, שהולכים הדורות 

שהלכו כך ואחר  והחבריא, הקדוש הבעש"ט

אור  שהתחיל רבינו בימי עוד הלבבות ונתמעטו 

ושלח  מאוד השי "ת רחמי נכמרו לשקוע, הבעש"ט

עוד  ועיין צדקנו". משיח עד  הכין  שכבר רבה"ק  את 

להלן ושם ובינה, חכמה לחלק  בהקדמה (אותשם

ולהלן) אלומ"ד  בסודות  טובא שהאריך 

זה, עם זה הדורות דיחידי  הנשמות  ובהתקשרות 

וספורים שיחות  בחלק  שם ולהלן)ועוד ל "ו .(אות

הליקוטיםוכן ביאור בספרו עוד סימן (ח"מבואר  ב

ל"א) אות ע"ה ע"א רבינו כמשה גדול לנו "מי 

העולם, מן  ולהסתלק למות  שהוכרח וכו' בעצמו 

כאשר  לדור מדור וגם וכו', ויגמור  גמר  אבל

קדושות משכן  והחריבו וכו ' החובלים נתגברו 

ודוקא  וכו', שני  בית  גם שהחריבו  ועד עליונות,

ורוחו נפשו  ובא חזר החבלים אלה עוצם בתוקף 

ביה  נהיר מהימנא דרעיא רשב"י קדישא בבוצינא

ע"א) רנ "ו דף פנחס לנו,(זוהר שבנסתר וגילה  תורה

עד  שנים מאות כמה כך אחר גם ונסתר, ונגנז  וכו ',

עלינו והאיר  הופיע וגם ונתגלה חזר ה' שבחמלת

נשתלש  ועוד  זצוק"ל, האר"י השני  אור בזריחת

זצוק"ל  טוב שם בעל ישראל רבינו המשולש בחוט

בני זקנים ובעטרת וכו', החובלים גברו וכנגדו וכו ',

ינחמנ"ו". זה אשר  זצוק "ל מוהר "ן מאתו יצא בנים

אל מהכח  הסודות  והוצאות  הגילויים  ענין

ויותר  יותר ומתחזק  גובר הפועל 

הרי חד יב] כל הדורות  יחידי דאלו  מהכא לן

נוסף  גילוי  לגלות המשיך  מינייהו

הק ', התורה בעצם גנוזים שהיו  והסודות מהאורות

גילוי המשיך יותר המאוחר  שכל אלא עוד  ולא

שכבר  הגילויים מכל מחודש ויותר נעלה יותר 

לא  העם אל ההר מן משה ברדת  דבראשונה קדמו ,

שבכתב, תורה אלא בנ"י  עם אל ידו  על נתגלה

הגילויים  כל בתושב"כ גנוז כנ"ל  הרי  שבעצם [ואף 

תהא  לא שהרי עד, לעלמי  שיתגלו  הסודות וכל

וכל  הסודות וכל ית "ש , מאתו אחרת  תורה לעולם

בעצם  גנוזים כולם עד  לעלמי  שיתגלו הגילויים

התושב"כ  בסדר בתוך ישאר  לעולם כנ"ל  (וע "כ

המשפיע  ה'כתר' בסוד  עמרם בן משרע"ה המדרגות 

הנקרא  המשיח למלך כתר משרע"ה ישאר ואף לכולם,

וכמובא  משרע"ה, של  והתפשטות  ניצוץ כנ"ל

של בנו נקרא שמשיח זי"ע האמצעי מהאדמו"ר

(משרע"ה) שמו 'מה הפסוק בסוד בנומשרע"ה שם ומה

צדקנו) לבנ"י(משיח נתגלה המדבר דור  בזמן מ"מ ,'

שבתורה הנפש בחי ' רק כוללתבגילוי  אמנם (שהיא

בחי' רק  נתגלה שבגילוי אלא הנרנח"י כל את  בהעלם

מהאריז"ל ) זה ענין להדיא כדאי' ].נפש 

המשיך ובבואו רשב"י נשמת  בסוד שנית

תורת הגילוי אל להוציא והתחיל

שלא  אלא הנגלה, תורת  על המעולה הנסתר

בבואו הכי  ולבתר לבד, הזוהר  זולת  אז  נתגלה

האר  רבינו נשמת  גילויבסוד תוספת עוד המשיך "י

ההקדמות כל פי  על הזוהר דברי פשט עומק של

נשמת בסוד  שוב בבואו  וכן האר"י, רבינו  שגילה

גילוי תוספת עוד  המשיך הקדוש הבעש "ט מרן 

פנימיות והיינו  שקדמו, הגילויים כל על יותר  נעלית

הוא  וכן  האר"י, תורת  פנימיות  שהוא הקבלה

רבה"ק . נשמת בסוד  בבואו באחרונה

הבעש "ט  רבינו  בין המיוחד והחיבור הקשר

ויחידה חיה חיבור בסוד הלקו "מ הק ' לרבינו

והנה השוה יג] הצד הדורות יחידי  החמשה אלו 

את לעולם המשיכו  שהמה שבכולם

הנסתר  חלקתורת מסירת השתלשלות סדר (דאילו

אחר) באופן הוא שבתורה המה הנגלה חמשה ואינון ,

תורת שבפרטות  נרנח"י בחינות חמש כנגד 
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נתגלה  לא העם אל ההר מן  משה דברדת  הנסתר,

שבתורת הנפש חלק  אלא לבנ"י  בגילוי  ידו על

המשיך  רשב"י , נשמת  בסוד  שנית ובבואו הנסתר,

שלמעלה  הנסתר שבתורת הרוח חלק  את  וגילה

בסוד  בשלישית  בבואו  הכי ולבתר הנפש , מחלק

הנשמה  חלק  את המשיך  האר "י , רבינו נשמת

בסוד  הרביעית  בפעם ובבואו הנסתר , שבתורת 

החיה  חלק  את  המשיך  הקדוש הבעש"ט מרן  נשמת

נשמת בסוד באחרונה ובבואו הנסתר , שבתורת 

הנסתר . שבתורת  היחידה חלק  את  המשיך  רבה"ק 

קטיריוזאת  המה תמיד  והיחידה דהחיה נודע

דחמש  נודע דכבר  שריין, וכחדא וקיימי

הוי "ה  שם אותיות  ד' כנגד  המה נרנח"י  בחינות 

הרוח  אחרונה, ה' אות  כנגד  דהנפש  יו"ד, של וקוצו

החיה  ראשונה, ה' אות  כנגד  הנשמה ו ', אות  כנגד 

ולאשר  יו "ד , של קוצו כנגד  והיחידה י ', אות  כנגד 

בחינת לכן היו "ד , באות  כלולה יו"ד של הקוצו 

ושני המה בחינות ששתי  הגם והיחידה החיה

הם, אחד ענין שניהם מקום מכל הם, גילויים

הגילוי בענין  הוא וכן שוים, להיות המה דקרובים

המה  שלהאמור מברסלב ורבה"ק הבעש"ט דמרן

הנה  הנסתר , תורת דפרטות  והיחידה החיה בחינת

הם  אחת וכחטיבה שוים, להיות  קרובים שניהם

הגילוי שהם נר"ן  בחינות תלת לעומת נחשבים

האלהי והתנא מהימנא רעיא משה שהמשיכו 

אחרת כחטיבה שהמה האר "י  ורבינו רשב"י 

לעומתם.

עומק [והמשך וביאור  הראב"נ דברי  ביאור

נשמת של הגידול בענין הק ' דבריו

ביתר  מתגלים שעי "ז  בשרשה, למעלה משרע"ה

הנשמות ניצוצי ע"י למטה האורות  גילוי שאת

בך  'וגם במאמר  בעזה"י  נשמתו , התפשטות שהם

בעז"ה  הענין כל יבואר  שם ח"ב לעולם' יאמינו 

בארוכה] .ז בל"נ

_________________________

הקבלה ז. חכמת  באמת, החכמה בפתח  קצת  שדרך  מי לכל הידוע  בהקדם כהוגן ויתבארו יובנו הראב"נ  של קדשו דברי ויסוד

מהקבלה  ידוע  דהנה כדלהלן], בשכלו אף  מובן שיהא באופן זאת  לו לבאר אפשר זו מחכמה לטעום עדיין זכה שלא למי [ואף

שמתגשם  עד לעולם מעולם ויורד העליונים, עולמות  דרך  השפע ומשתלשל עובר התחתונים עולמות אל מהש"י שיורד שפע שכל

שהוא  העליון עולם דרך  יורד שכשהשפע הקבלה בספרי שמובא מה וידוע  עוה"ז, – התחתון לעולם בגילוי בפועל ויורד השפע 

והמה  לדרגה, מדרגה האלקי והאור השפע  יורד דרכם הכלים שהמה (כביכול) האצילות  פרצופי חמשה שם ישנם האצי' עולם

ספי' בחי' ותבונה, סבא (ישראל אמא פרצוף החכמה), ספי' בחי' (או"א, אבא פרצוף  הכתר), ספי' (בחי' ו)אריך (עתיק פרצוף

עובר  הרי לעולם היורד ואור שפע כל והנה המלכות), ספי' (בחי' הנוק ' פרצוף  נה"י), חג"ת  הספי' (בחי' הז"א פרצוף הבינה),

מקודם  הוא מתגדל ובזה עתיק ) (פרצוף  העליון הפרצוף  על הא"ס, אור מאורו מקודם משפיע  שהש"י באופ הפרצופים אלו דרך 

התחתון  פרצוף אל הוא משפיע  העליון פרצוף  שנתגדל זו התגדלות ואחרי בו) שנכנסה העליון האור השפעת  (ע"י בדרגתו

לפרצוף  והשפע  האור לבסוף יורד הנזכר שע"י עד וכו' הג' לפרצוף  ומשפיע הב' פרצוף ומתגדל אריך ) (פרצוף  ממנו המקבל

העליונים. לעולמות  בפועל וההשפעה הגילוי תלוים שבה הנוק'

שלמעלה, הפרצופים בכל גידול עתה שהיה מוכיח הר"ז  התחתונים לעולמות  היורד חדש שפע  שכל זה ע "פ לכל מובן והנה

ממנה, שלמעלה פרצוף  ממנה יורת  עתה שנתגדל ומכ"ש לתחתונים ממנו השפע ירד זה ידי שעל המלכות פרצוף שנתגדל [היינו

ובכך  הז"א, פרצוף  ממנה יותר למעלה עתה שנתגדל ודאי הנוק' ובגידול לה, משפיע והוא מהנוק ' גדול שהוא הז "א, פרצוף  היינו

נתגדלו  שכולם מכולם, יותר עתה נתגדל עתיק) (פרצוף  העליון ופרצוף  העליונים, הפרצופים כל גם עתה שנתגדלו ממילא מובן

ומכוחו]. ידו על

בסוד  ע"ה רבינו משה ניצוצי שהם הצדיקים ידי (על למטה התורה סודות  גילוי תוספת  של חדשה דרגה שכל ומובן

משרע"ה  דנשמת  הראשון שבשורש אור וגילוי גידול מתוספת נובע זה כל הרי ע "ה) רבינו דמשה הנשמה וענפי התפשטות 

שהיו האורות  כן גם  אצלה שיצאו וירד שלמעלה, נמשך שממנה עד הגילוי אל וההעלם הכח  מן ויצאו בכח , אצלה גנוזים
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שרצה  התכלית  שזו לתחתונים, למטה בפועל האור מתגלה שאצלם שלמטה הצדיקים ידי על התחתון בפרצוף  למטה עד

השי"ת. בה

נקראת  התורה שכל התורה נותן הוא עמרם בן שמשרע "ה בעצם המדרגות סדר ישאר תמיד א' שמצד הצדדים, ב' מובן ובזה

ומצד  ה"ב), תשובה מהל' (פ"ט הרמב"ם כפסק משרע "ה לנבואת  בנבואתו קרוב נביא רק יהא עצמו המשיח  מלך  ואף שמו, על

כמו  משרע"ה, אצל היו שלא מעלות בהם יש שכאילו הדורות מגדולי צדיקים כו"כ על מקומות  בכו"כ בחז"ל אשכחן שני

ונבון חכם לב לך  נתתי 'הנה יב) ג, (מלכים-א להדיא הפסוק בלשון ע"ה המלך שלמה אצל לפניך דאשכחן היה לא  כמוך אשר 
כמוך  יקום  לא  מאיתן ואחריך האדם מכל "ויחכם יא) ה, (מלכים-א ע"ה המלך  שלמה על עה"פ  שאשכחן חז "ל מאמר וכן ,'

במד"ר  וכן פרה (פר' בפסיקתא מחז "ל הביא שם וברש "י סביב", הגוים בכל שמו ויהי מחול בני ודרדע וכלכל והימן האזרחי

וכו', והימן האזרחי מאיתן האדם מכל 'ויחכם חוקת ) פר' משה ותנחומא זה  וכו'.הימן

וכן  ועו"מ), ע"ב כט דף  מנחות (עי' למשרע"ה נגלו שלא מה וחבריו לר"ע שנגלו בחז"ל לשונות  יוסף בן ר"ע  אצל אשכחן וכן

האור  והוצאת  הגילוי בסוד זה בכל והכוונה ממשה', - ש 'ונשא המשיח מלך על פי"ד) תולדות פר' תנחומא (מדרש בחז"ל אשכחן

פרצוף  שאחרי הפרצופים בסוד שהם משרע "ה אחרי הבאים  הצדיקים אצל מעלות יש שבזה התכלית , שהיא הפועל אל הכח  מן

שמשפיע  בכתר בשורש  קודם ומתגדל המתגלה האור מכח (והכל הפועל אל מהכח בהסתר הגנוז  האור מוציאים שהם הכתר

ויגלה  לאור שיוציא ב"א שיתגלה המשיח מלך של ביותר והגדולה האחרונה המעלה עד כנ "ל) שתחתיו הפרצופים כל אל זאת

בב"א. צדקינו משיח בביאת שתתגלה התכלית  שזו הרדל"א, של שבתורה"ק הגנוזים הסודות כל את  לבנ"י



ישר האדם את עשה כג אלקים

רבים חשבונות בקשו והמהישר האדם את עשהאלקים 

שקדמו המאמרים  מן העולה  המסקנא א.

במאמרים כבר בס"ד  בארוכה דברינו באו

דפסוק  היחוד  ענין ביאור בעומק  שקדמו 

דהגם  באר'ה ומשם שם, עיין  שמע, של ראשון 

שהוא  עילאה יחודא לבחינת ירמוז הפסוק שזה

דייקא  אדרבה זה כל עם הפשוט, סוף  האין  אור 

גילוי דבחינת  זה ונעלה נורא במקום בעומדו 

ביתר  גרמא הזמן דוקא אז  העצמי , התענוג

עתה  דוקא הלא כי  מלכותו, לקבלת  שאת

נולד  סוף  האין  דאור העצמי  התענוג אל בעלותו 

יתברך  מלכותו עול עליו  לקבל חדש  רצון בו 

ממילא  בדרך  נמשך  וטבעו  עצמו שכל באופן

הרצון  קיום אחר  הנפש  בכלות גמור  ובטבע

והוא  בעצמותו, המלך שעשועי  בסוד העליון

בכלות נמשך  להיות  העצמי  הרצון  טבע לסיבת 

העצמי, דהתענוג העליון הרצון  אחר הנפש 

נפשו ממנו  למעלה שאין  הגמור  הכליון ולגודל

שאין  עד ולבבי  שארי כלה בבחינת בדברו  יצאה

להתכלל  אם כי בארץ ולא בשמים לא חפץ לו 

בגופא  לאשתאבא ממש 'אליו ' - בעצמו  בו 

עול  עליו לקבל זוכה בהיותו  וכדין דמלכא,

המצות מתעלים זה, במקום יתברך מלכותו

כעטרה  לשמש דייקא הגשמיים בלבושיהם

אור  לגילוי כלים כבחינת  ולשמש  צדיק בראש 

מתגלה  דייקא ידם שעל באופן  העצמי התענוג

אמיתות שלימות הוא זה וכל העצמי, התענוג

קבלת חיוב עיקר ולפיכך  יתברך , מלכותו קבלת

לזה  רומז  שענינו הפסוק בזה דייקא נתקן  מלכותו

וכמבואר  עילאה, יחודא דבחינת  הנורא היחוד

יקצר  כי עי "ש  שקדמו , במאמרים בארוכה זה כל

המצע.

הא"ס  דאור היחוד במקום  הבחירה  ענין צ"ע  ב.

דלהמבואר ומה הוא, בזה להבין  שנשאר

סוף  האין דאור הפשוט היחוד  שבמקום

נמשך  להיות  העצמי  הרצון  טבע העצמי , דהתענוג

התענוג  רצון קיום אחר גמור  בכליון מאליו

שישנו הבחירה ענין מהו יפלא כן אם העצמי ,

אמירת בעת  הנזכר  היחוד במקום עומדים בהיותנו

דבהיותנו מוכרח ודאי דהא שמע, של ראשון פסוק 

שלימה  שמים מלכות עול עלינו  לקבל מכוונים

מצד  גם הקבלה תבוא שמע של ראשון בפסוק 

היחוד ה  במקום הכא שכגון  וכיון מרצון , בחירה

מצד  בטוב יחפוץ מאליו  סוף האין  דאור  הפשוט

הרי כן אם העצמי, התענוג אחר  הנמשך  טבעו 

בתכלית המצות  לקיים מעצמו  כמוכרח כמעט הוא

לא  שהרי לבחירה, מקום תת מבלי  השלימות

דרך  ועל העליון , הרצון  כנגד  להלך טבעו  יניחנו 

מליובאוויטש  אדמו"ר כ "ק משמיה לעיל המבואר 

שהתיר  דאע"פ  יוחנן  רבי  דברי בביאור זי"ע

דכתיב  כלאים בו שאבד בבגד  המת  קבורת

מן  חפשי נעשה אדם שמת  כיון  חפשי במתים

המתים  בתחיית דבקומו  פשיטא עכ "ז המצות,

בתורת לא כי  אם בכלאים, לבוש ישאר  לא 'בודאי 

הקב"ה  של רצונו  מצד ממילא, בדרך  אלא ציווי

אחר  מאליו  נמשך ש 'טבעו ' דכיון  כלאים', לשלול

יעמוד  שבקומו יתכן לא שוב השי "ת, רצון  עשיית

להלך  אופן  בשום יניחו  לא דטבעו בכלאים, לבוש 

ובהכרח  כמימריה, רגע אפילו  העליון  הרצון כנגד 

מה  כן  ואם שם, בדברינו וכדיעויין כדבעי , יקום

הפסוק  בזה בעומדו מרצון הבחירה אל יש מקום

עיקר  שהלא פלאי , והוא שמע, דקריאת  הראשון 

זה  באמירת  דוקא נתקן יתברך מלכותו קבלת
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באופן  הקבלה תבוא כאן שדוקא יתכן ולא הפסוק ,

זה.

אדם מבחי' שירד במה דאדה "ר הפגם שורש ג.

דעשיה אדם לבחי' דיצירה

רבינווהנראה דברי בהקדים בע"ה בזה

לרבינו תורה ליקוטי  בספר  האריז "ל

ע"א)האריז"ל סוף ד ' דף ויצמח ד "ה בראשית (פרשת 

ה' ויצמח לשונו, וזה הראשון, אדם חטא בענין 

לא  דיצירה לאדם ורע, טוב הדעת  ומעץ וגו' אלקים

היה  הוא שגם משום מעץ, לאכול שלא ציוה

משום  דעשיה, לאדם רק  הציווי היה ולא מבורר,

יאכל  ואם הקליפות , בו ונאחזות  נשארו  ששם

ה' ויקח וכו '. בו  הנאחזות הקליפות כן  גם יתוקנו 

בה  שאמר וזהו  וכו ', דעשיה האדם את  אלקים

וצריך  עבודה שייך בזה כי  ולשמרה לעבדה

[האדם  ולזה הקליפות , נאחזות שבו  משום שמירה,

שיתקן  תאכל אכול הגן  עץ מכל ציוה דעשיה]

טוב  הדעת  מעץ אבל הבחינות , שאר מכל ויהנה

הקליפות יתהנו שבזה משום ממנו , תאכל לא ורע

עוד  שם ועיין עכ"ל. חיות , להם ויהיה ממנה

בעומק .

זי "ע ובביאור מקאמארנא הרה"ק  האריך  הענין

ע"ב  כ "ח דף בראשית חי זוהר  בספרו 

לדפה"ס) ולהלן ע"א ק "כ  דף וה (ח"א מדבריו,, עולה

אדם  בבחינת היה הראשון  אדם שחטא דקודם

חל  לא מעיקרא זו נעלית  במדרגה ובהיותו דיצירה,

לא  הציווי שזה הדעת , עץ אכילת  איסור כלל עליו

בכחו אין שהוא לבד , דעשיה אדם אלא בו  נצטוה

בחינת שהוא דיצירה אדם כן  לא הדעת , עץ לתקן

לעתיד  שיתגלה הדעת שהוא דדכורא, עליון דעת

הכתוב ל "ג )בסוד  ל"א, אותי(ירמי' ידעו כולם כי

ולהחזירו הרע כל לתקן בכחו  גדולם, ועד  למקטנם

אכן  הדעת. מעץ באכילת  הותר  כן  ועל לטוב,

שש"מ  ידי  על קל בחטא הראשון אדם חטא כאשר

ירד  השבת , לקדושת  המתין  ולא שבת  בערב

דעשיה  באדם ונתלבש  דיצירה אדם ממדרגת 

זה  דבר ובאמת  תחתון , דעת בחינת שהוא

דבר  על לא שהרי גמור , כחטא  חשיב לא כשלעצמו 

דמצוה  סבר הראשון אדם ואדרבה נצטוה, זה

פגה, שאכלה אלא היחוד , אל שנזדרז במה עביד 

מועד . בא כי לחננה עת  מטי  לא דעדיין

ערכו,אכן לפי קל כחטא חשיב סוף  כל שסוף כיון 

דיצירה  אדם ממדרגת שירד  גרמא דין

קליפה  בו  נתלבשה ואז  דעשיה, באדם ונתלבש

כיון  האמנם לתקנה, יכול היה שבקל ולחה דקה

ממילא  עליו  חל דעשיה, באדם ונתלבש  ירד שכבר

דעשיה, אדם בו  שנצטוה הדעת  עץ אכילת  איסור 

לאדם  וגרם העולם, את השטן  הוא הס"מ ובלבל

במדרגתו שעדיין בדעתו  סבור  שיהיה הראשון 

דיצירה, דאדם הדביקות  במקום קאי, הראשונה

מעץ  אכל כן ועל הדעת , עץ באכילת מותר  ששם

עתה, כחו כן אז  שככחו בלבו  וסבר הדעת,

ולהחזירו הרע כל לתקן יזכה זו באכילה ואדרבה

באדם  ונתלבש  קדם שכבר כיון  האמנם לטוב,

איסור  עליו חל הנ"ל, הקל חטאו מחמת דעשיה

הדעת מעץ באוכלו  כן ועל הדעת , עץ אכילת 

שקשה  והיבשה הקשה הקליפה בו נתלבשה

גזירת ונגזרה עדן, מגן ונתגרש  ונדחה לתקנה,

בהערה  ועיין  עכתו"ד. זרעו , ועל עליו  מיתה

קדשו לשון שהעתקנו  .אהסמוכה

באיסור הרי הראשון  אדם שנצטוה מטרם כי

במדרגת עומד בהיותו  הדעת, עץ אכילת 

לא  הגדולה מעלתו שמצד  הגם דיצירה, אדם

_________________________

הראשון א. אדם  חטא בענין מקאמארנא הרה"ק הרז"ל דברי מדברי מעט  להעתיק נקדים שם, קדשו מדברות שנחקוק  וקודם :

לנטלא  לאתתא אחרא סטרא מפתי נוגה ובהאי שאמר וזהו בתו"ד, לשונו וזה ע"ג) קי"א דף (ח "ב ב' פרק סוף מ "ט שער בע "ח

[הקליפות  נתדבקו הראשון] אדם [בחטא ואז  ממנו, נפרדין והקליפות  הקליפה, שבתוך  המוח  הוא וחוה אדם הנה כי כו', נהורא
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יכולים  לחה בהיותה אך  האגוז, במוח  יבישה היותה אחר לגמרי הנדבקת  האגוז על דקה קליפה סוד במוח נדבקה נגה כי במוח],

נעשה  והרי במוח , נדבקים אחרים קליפות  וג' רכ"ז , פנחס פרשה כנזכר יבשה אותיות תקום 'שיבה' מפני בסוד בנקל, להפרידה

ורע , טוב הדעת  עץ אחד, אגוז והקליפות מתכונתו המוח על הראשון אדם חטא  היטב שער והבן בפרע"ח  הוא וכן עכ"ל. ,

למהרח"ו. דרוש  ו' פרק רח "פ

עדיין  ביכולת  היה שלא זמן, בלא והוציאם משה, מקליפת רב ערב כי לשונו, וזה שם, מקאמארנא הרה"ק  דברי נחקוק ומעתה

הכל, לתקן צריכים באמת כי בראשית, תורה בליקוטי כמבואר בזה חטא הראשון אדם וכן רשעים, והרשיעו חטאו ולכן לתקנם,

יש  הטמאים קליפות בשלש  וכו' והנה וכו'. משה שעשה כמו גמור, לטוב ולהחזירו הרע  לתקן האדמה על האדם עבודת  וזהו

קליפות  מג' ס "מ הוא הדעת ] מעץ [לאכול לאדם שפיתו ול"י וס"מ  וכו', ארורים וחטאים רעים נחשים אמיתיים, ונוק' ס"מ 

קליפות  הג' ידי על [ולא דעשיה אדם - וכו' נגה קליפת  ידי על היה הפיתוי אך מאוד, רעים ונוק' ס"מ  שם אשר החיצונים

ויעסוק ישתדל [באם חשש  ואין מבורר, היה שהוא הדעת , מעץ לאכול שלא נצטוה לא דיצירה אדם באמת  כי הנ "ל], הטמאות 

נאחז  ששם משום דעשיה, לאדם אלא הציווי היה ולא וכו', יתקנו ואדרבה הדעת], עץ אכילת בסוד לטוב וחזרתו הרע בתיקון

מהאי  ליה הוה ו]לא דיצירה, אדם מבחינת כולו היה הנזכר הקל החטא שחטא [קודם הראשון ואדם הרע . יאחז  יאכל ואם הרע ,

קודם  ששי"מ וכו', דק  חטא שחטא אחר אלא וכו', דעשיה אדם אלא הדעת עץ אכילת על נצטוה ולא עשיה, מבחינת  כלום עלמא

אסור  בעשיה שנתלבש כיון הדעת , מעץ יאכל שלא הציווי בא ואז  דעשיה, בנוגה נתלבשו זה דק חטא ידי על ואז  וכו', השבת

[ר"ל, הקדוש הראשון ואדם ומית , ואתפתי דאכל דל"י בעלה קדמאה אדם סוד וזה וכו', הרע אחר יגרור שלא וכו' הדעת עץ לו

שחטא  וכיון וכו', רע שום בלי ומבורר טוב קודש, כולו היה כי וכו', מתחילה כלל נצטוה לא דיצירה] אדם בחינת שהוא הראשון

יתהנה  שלא הדעת מעץ לאכול שלא הציווי ושם בו, ונתלבש דל"י, בעלה קדמאה אדם הנחש  עליו קפץ וכו', אשתו ידי על

ופיתו  וכו', הטמאות קליפות ג' של הרע  ס"מ  ירד ואז וכו'. ברע  טוב שיתערב לו ויגרמו גדול חיות  להם ויהיה ממנה הקליפות 

שחטא  קודם ו[בתחילה וכו'. ורע טוב מעורב כולו נעשה ואז הכל, נתערב וכו' מאז  אחריו, נגררו ואז הדעת ], מעץ [לאכול אותם

לחה  ובהיותה האגוז , במוח הנדבקת דקה קליפה כדרך  שבת קודם ששי"מ  אחר במוח נדבקה נוגה, בו כשנתדבק  הדעת ] בעץ

ואכל  שחטא ואחר וכו', להפרידה בנקל לחה בעודה וכו', שבת ערב ששי"מ  דק, בחטא שחטא אף  ואז בנקל, להפרידה יכולים

וכו'. ונתייבש במוח מאוד ונדבק וכו', התורה כל על שעבר הדעת, מעץ

ואחר  וכו', הדעת  מעץ יאכל שלא כלל נצטוה לא וכו' [בתחילה] הראשון אדם כי וכו', סתירה בלי הדרושים לך  יובנו "ובזה

אדם  וטעה לחה, בעודה שבאגוז מוח  על דקה קליפה שנדבקת כמו בו, ונדבק  ונתלבש וכו' הנחש עליו קפץ וכו' דק  חטא שחטא

שנתלבשתי  אעפ"י וכו', לאכול שלא נצטויתי לא ואני לה', קודש כולו  עליונה, במעלה שאני מעלתי, רב הרי ואמר ¦¨©©הראשון

סר  ה' כי ידע לא והוא לטוב, הכל ואחזיר אוכל אני והרי בנקל, ואסירה ולחה דקה קליפה אלא] אינה [הלא וכו' קדמאה ¨באדם

אדם  טעות וזהו וכו'. לאכול שלא נצטוה דעשיה] באדם שנתלבש  [כיון והוא וכו', קדמאה באדם שנתלבש כיון במקצת מעליו

וחוה.

וכו', הדעת עץ על נצטוה לא והוא החטא, קודם אדם למדרגת  לגמרי נזדכך  הוא שבסנה כיון שסבר רבינו, משה טעות  "וזה

ותורה  שבת  ישראל שיקבלו המתין ולא בזמנו, שלא זה היה כי] יען בזה, ו[טעה לטוב. ויחזירם רב ערב את יקרב בכחו הרי

רצה  לא הקב"ה כי וכו', ירידה לו גרמו עדיין, הזמן היה שלא וכיון וכו', משיח של למדרגה באמת יעלה והוא סיני, הר על

שהוא  כיון סבר אדם כי הוא, אחד ואדם משה חטא [כי] הרי וכו'. לגמרי מתוקנים ישראל שיהיו עד רב הערב לקבל עדיין

עדיין  מתוקנים אינם שהם וכיון בו, דבקים ישראל שהיו משה, טעות כן לטוב, הכל ויחזיר לו יזיק  לא וכו' בו שנדבק  אף מתוקן

את  והחטיא נגה, רב ערב על הרע  הס"מ  ורכב לטוב, הכל יחזיר בכחו מתוקן שהוא כיון סבר והוא וכו', רב הערב אותם יחטיא

יריד  למשה גרם וזה וכו', בעגל יתקנם ישראל בסוף  אעפי"כ וכו', הראשון אדם חטא ממש  משה שחטא סלע  וענין וכו', רד' 'לך ה

עכ"ל. וכו', משה

חטא  כעין בדקות וחטא הקדים שבת, בערב ששי"מ  במה קל בחטא הראשון אדם שחטא דמטרם דבריו, בהמשך שם כתב עוד

דעשיה, לאדם ירד ידו שעל הנ "ל הקל בחטא שנפל ליה גרמא ודין ונוראים, גדולים יחודים מייחד שהיה במה והוא הדעת, עץ

כו'. עדן מגן ונתגרש החמור לחטא שנפל עד הטעות  נמשך ומזה



לנפשך  חכמה דעה כו 

עמד  שהרי  הדעת, עץ אכילת באיסור  נצטוה

הנ"ל, זו אכילה הותרה ששם ונעלה גבוה במקום

לעמוד  אם הבחירה לפניו  עמדה זה כל עם

ש  הנורא במקום החמורה העמידובקדושתו בו

האדם  את  עשה אלהים בסוד האדם יוצר וקדשו 

כי החמורה, הקדושה מזו  מעט לסור או ישר,

להיות הוא עלול ונעלה, הגבוה המקום בזה בעומדו 

ודוגמת מאוד , נשערה דסביביו ח"ו , בקל נדחה

דמצוה  וסבר  רבים חשבונות  שביקש הראשון אדם

ומכל  שבת, בערב מצותו  לקיים ונזדרז  קעביד

באדם  אשר  ממקומו  נדחה פגה, שאכלה כיון מקום

באכילת נאסר ששם דעשיה לאדם ונפל דיצירה,

כי הרי כפשוטו . הבחירה מקום ושם הדעת עץ

בעצם  הבחירה היא הבחירה עיקר  גבוה במקום

העליון . מקומו  על עמידתו 

חטא  קודם  הבחירה  בענין הרמח "ל  מדברי ד.

אדה "ר 

אדוננוויסוד בכתבי  בארוכה מבואר הדברים

הכתוב בסוד  כ"ט)הרמח"ל ז', אשר (קהלת

חשבנות בקשו  והמה ישר האדם את האלהים עשה

קדשו. מדברות מהנה אחת  בזה ונחקוק  רבים,

האדרא זה  על במרום אדיר  בספרו  הרמח"ל לשון 

יתקן  יהודה לרבי  שמעון רבי אמר  ד"ה רבא

ולהלן)ארחך שפ"ט כתוב(עמוד  הנה כ"ט), ז', (קהלת

וכתוב וכו', ישר האדם את  האלקים ב,עשה (משלי

החכמה כ ) שכח דע טובים, בדרך תלך למען 

הבא  דעתיקא חוטמא של זה מצד  בא הגדולה

בסוד ב)מעתיק יא, הרוח,(ישעיה מזה עליו ונחה

- שחטא וכיון הגדולה, החכמה לו  היתה ולכן

אבדו.

של "ואפרש שרוחו  דע, אבדו , איך עתה לך

וכו', העולם בריאת קודם נברא משיח

הוא  כי הראשון  אדם חטא בסוד נתפרש  וכבר

העולמות כל גדול תיקון  לתקן עומד היה עצמו 

- החיים עץ סוד  וזה מן כולם, לדעת לו היה שלא

המצב  לפי  העולמות לתקן אלא כלל, הרע

מסולקים  היו  שכבר  ההוא בזמן עומדים  שהיו

הרע  בחינתם מן אל להעלותם צריך  שהיה אלא ,

שהניח  באמת החלק  הוא זה כי  השבירה, כקודם

אפשר  אי  התיקונים אלה אך  לעשות , לאדם הקב"ה

אליו נתון  אחד  כח יהיה כן אם אלא לעשותם

ונמצא, וכו', הזה הרוח בחינת  וזהו בו , לעשותם

עץ  סוד זה כי  וכו ', לאדם מגיע כבר  היה הרוח שזה

כן  על כי  לוהחיים, יהיה  שלא רוצה  היה  הקב"ה 

בבחינת  התיקון עסק דרך שהוא כלל הרע

לעמוד  רצה  שלא כיון אך וכו ', עתה הנמצא

שירדו גרם הנה  הדעת, בעץ וחטא בזה,

ורע  טוב בחינת שיהיה  עד ואז העולמות וכו ',

ינקה  בתחילה לא אם השורש לתקן  אפשר אי 

נקרא וזה הרע, ברע מדיבוק להתעסק  שצריך

וכו'.עצמו היטב והבן  המיתה, נמשכה ומזה ,

מן "וזה יצא וכשחטא, וכו ', גדול סוד הוא הענין

רבים, חשבונות  דרכי אל והגיע הזה, הדרך 

_________________________

ושי"מ עוד טעה זה ידי ועל הדעת , עץ חטא על בדקות עבר וכו' ונוראים גדולים יחודים עשה הקדוש  הראשון ואדם לשונו, וזה

נתפתה  והוא וכו', לאכול שלא שנצטוה האדם הוא דעשיה] [האדם וזה וכו', נתלבש ואז וכו', בדקות זה וכל וכו', שבת בערב

כלל  נצטוו לא שהם בחשבם טעו וחוה] [אדם והם וכו', הקדוש אור אביו משל לגנוב ומורה סורר בן להיות  לילך משכנא בגו

דאתפתא  קדמאה אדם ס"מ  על הכל כופר, מין, הראשון אדם על בגמרא הנאמר הדברים וכל וכו', טעות זה היה ובאמת  וכו',

טעה  קטן טעות  כי שעה, באותה אף גמור צדיק והיה ממדרגתו, שנתמעט  אלא לו היה לא הראשון אדם אבל וכו', משכנא גו

לו  גם ועריה ערום עדיין שהם בישראל ומלובש מקושר שהוא כיון וטעה וכו' רב ערב שקירב רבינו משה שטעה כמו ודקות,

וכו'. ממש אחת טעות  טעו ושניהם הרע, את לקרב אסור

דק " טעות אלא  כלל חטא  לא שאדם שביררתי מצחי על לי ינשק מעלמא נפיקנא  כד אמת,מובטחני תורת האמת והוא ,

עכ"ל. גמור, לטוב הכל להחזיר המשיח  בימי שעתיד למעשה, צרפה לטוב הרע את שיחזירו ומשה אדם של טובה ומחשבה
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לבדה  המלכות מן שמתפשטים דרכים כמה והם

אלא  ישר , דרך  ואינו תתפתל, עקש  עם לקיים וכו ',

מצד  בא אינו כי  שבילים, לכמה מתפרש פתלתול,

התחזק  רק  שהוא הישר , דרך כמו  העליון היחוד

המנהג  ית "ש  סוף האין  מצד הקדוש  היחוד  גילוי 

אלה  לשבילים מתפרש הוא כן  ועל הכל, את 

עכ "ל. הרבים,

שםובהמשך עמודדבריו וסיפא רישא (מאמר

ולהלן) דזא שצ"ג ברזא מאוד  האריך

ותבין  בעמקו , הראשון  אדם חטא ענין  לך "לבאר

והוא  לאמיתה , לאדם  אשר הבחירה ענין

מאד  ונורא נשגב סוד ראויבאמת היה ולא ,

כי ולדעת צדק  לפועלנו  לתת אלא אותו , לגלות

צדיק  עול ואין אמונה אל ודאי , פעלו  תמים אל

שם דבריו ובתוך  הוא". שצ"ה)וישר "ואז (עמוד :

בידו והבחירה זאת , בבחינה למטה אדם נברא

ועץ  החיים עץ הם וכו ', אלה משתים אחד  לעשות 

וכו ', מתעסק הדעת היה רוצה , היה אדם ואם 

הראש סוד והוא החיים בעץ אתרק  ומכניע ,

כל  מיד להתבטל צריך  והיה הזה, מצד  הנחש

פעולתו להשלים העליון  ליחוד  ולהניח שלו, הרע

ורע, טוב הדעת לעץ שהלך וכיון וכו ', כראוי

הסוף , אחר  נמשך אז זה, בדרך  לעבוד חשב והוא

צריך  שהוא הזמן כל להתעכב מוכרח והוא

את האלקים עשה סוד  באמת הוא וכו', להתעכב

ישר ". האדם

ת "ג )להלןושם  שני(עמוד הושמו  הגן "ובתוך :

עדן  הגן עניני  וכל וכו ', שפירשתים העצים

עץ  מכל לו נאמר ולכן החיים, עץ בסוד באמת  היו

בעץ  תלוים הזה העולם עניני וכל תאכל, אכול הגן

זה  וסוד  וכו ', נאסר  לבדו הוא ולכן  ורע, טוב הדעת

שם  עומד  היה הוא כי הגן' בתוך  החיים 'ועץ

היה  ורע טוב הדעת עץ אך  בגדודיו , כמלך  במקומו 

לאיזה  שם העומד כאורח אלא הגן , בתוך  ולא שם,

העולם  עניני  בו  לשיתוקנו  רק - עומד  היה כך  דבר 

וזה  מ"ן, גורם היה וכו ' שנצטוה אחר  והנה הזה

לוענין  נותנים  עבירה [עבר] ולא אדם ישב

מצוה כעושה  היה שכר חוטא היה לא ואם וכו '

הכל  נתקן  היה ואז במקומו, למטה גם הזיווג נעשה

וכו'.

להלןעוד שם דבריו  בהמשך תט"ז)כתב :(עוד 

עשה  האלקים הפסוק לפירוש נשוב "ועתה

רק  המהלך היחוד ענין זה כי  ישר, האדם את 

אלא  רבים, חשבונות  צריך  היה ולא השלם, לתיקון

נאמר  אז  ורע טוב הדעת לעץ כשירד כך  אחר

כנ"ל. שניהם עיני  שבתחילה ותפקחנה ומה

של  הסדר  בחיזוק רק נעשה  היה  התיקון

עקש הדרך לפי  ללכת צריך עתה הקדושה,

וכו ' תתפתל עקש  ועם  בסוד ותבין ופתלתול ,

מצד  שהם למעלה שפירשתי הדרכים שיש היטב

לפי הדרך  והם הזיווג, דרך לפי  שלא לבד  המלכות 

ואדם, הרבים. החשבונות  יש  ושם לבדו, הסוף

הישר , אורח היה אליו המוכן  שהאורח אעפ"י

הישר  והדרך  וכו', הרבים בחשבונות לו נתעקם

סיוע  צריך רק  אליו , לחזור יכול והוא למעלה עומד 

ובכל  המקרים בכל תמיד שיוכל חזק  בכח גדול

היחוד  בסוד ולעמוד החשבונות מן לחזור הפגעים

אליו, יחזור ושהכל הכל, על השולט שהוא לדעת  -

והיה  דרכך ', לפני  'הישר דוד מתפלל היה זה ועל

בזה  תמיד  ולעמוד  וכו ', בצדקתך' נחני  'ה' אומר 

כי היטב והבן וכו', גדול סיוע צריך הדרך היושר 

אין  בו כי היחוד, דרך נקרא הקדוש  הזווג  של

אך  אליו. שב והכל הקדוש , ליחוד אלא שליטה

לכמה  ומתפרשים  רבים, הם הדרכים  שאר

הרע  שליטות לפי  שבושבילים  הדרך ולפי  כנ"ל.

כי אליו, המגעת  ההשפעה היא כך  מתהלך , האדם

שנתקן  ומי  ההשפעה. ירידת דרכי  הם הדרכים

לת זוכה וכו ' הזה היחוד  בדרך  ללכת  קן ארחו

סוף  אין עד  עולים מעשהו  שכח הגדולים, התיקונים

בלא  וכו' טובים' 'דרך נקרא וזה תכלית, אין  ועד 

כל  כי וכו ' היחוד סוד ממש והוא וכו ', כלל רע

דיקנא  תיקוני  י "ג מתגלים בו  ולכן ובארץ, בשמים



לנפשך  חכמה דעה כח

תפלות בתקט"ו  עוד לו  ועיין כידוע". אחד בסוד

תקט"ו  תפלה .(ואתחנן)ריש

מעורבת  הקלי' היתה לא אדה "ר חטא קודם ה.

בקדושה

שלו עוד הגאולה במאמר  הרמח"ל (בהנמ"ח כתב

פ"ט) הראשון עמוד אדם חטא בענין עוד כתב

עתה כי לשונו, כברוזה הראשון אדם  חטא אחר 

בקדושה  נתדבקה  איש הקליפה  יוכל לא כן  ועל ,

לא  כי  ממנה, הקליפה יפריד שלא עד  תיקונים לתקן

היויצלח, כבר  כי  היה, כך לא בראשונה אבל

מזה  זה  והחול הקודש היה נבדלים  לא כן  ועל ,

להיות צריך היה אחר  בדרך אלא הדרך , לזה צריך

החסד , בסוד הן  עשה המצות  כי והענין, התיקון.

צריך  היה והנה הגבורה, בסוד תעשה לא ומצות 

עשה, המצות  בסוד בראשונה הגן  בנין להשלים

השמירה. תבוא אז  נשלם הזה הבנין  ובהיות

לחוץ "ועוד הנה היטב, באר  הענין  זה אבינך

הסותמת, הגבורה להמצא תמיד צריך 

הנקרא  האור יהיה ומבית  קליפה, נקראת  והיא

והיא  טמאה, הקליפה היתה עתה והנה מוח,

מן  כשתעבור אבל המוח, לשמור ושימושה צריכה,

שהקליפה  רק קליפה, בלתי  המוח ישמר לא העולם

רק  תהיה לא כי  קדושה, במדרגת  היא גם תהיה

אין  כי תמיד, צריך  וזה שאמרתי, כמו הסותם הדין

שכתוב  ומה בגבול. אלא לקבל יכולים המקבלים

הקליפה  בהיות  כי  הוא מוריך', עוד  יכנף 'ולא

ולא  חושך  רק ונשאר האור  מחשכת היא אז טמאה

אבל לבד,אור, הגבורה  סוד הקליפה בהיות

יהיה  ולא תחשיך, ולא תאיר  היא גם  הנה 

גבול  לתת אלא ימצא שמושה גדול ריוח אבל ,

אדם  צריך  היה שכך ונמצא הנה. עד  ששמעת כמו

בראש  בנינו להשלים תיקונו, לתקן  ונה הראשון

והוא  סביב השמירה לשית  כך  ואחר  עשה, במצות

לא  והקליפה בתיקון , הכל ישאר  ואז  הגבורה, סוד

תבלע  אך בקדושה, להדבק עוד  לבבה ישאנה

הבנין , להשלים אדם שנצטוה ונמצא וכו '. לעולם

מצות והוא תאכל, אכול הגן  עץ מכל כתוב וכן

לא  ורע טוב הדעת  ומעץ וכו ', הבנין לתקן עשה

תעשה. הלא הוא אז תאכל האדם  חטא וכאשר

בקודש החול זה נתערב לעומת  זה עוד היו ולא ,

במדרגות החול מדרגות נתדבקו  כבר כי  לבד,

להתפשט  הרבה נתחזקה והלאה ומשם הקדושה,

והנה וכו ', העולם לא בכל מתחילה  הרע היצר

כן  אחר  רע  ונעשה  באדם, רע  ועיין היה עכ"ל. ,

באורך . שם

בהנ"ל החיים  הנפש מדברי ו.

לבאר ובדרך מוולאזין  מהר "ח הגה"ק  הלך זו 

בספרו והוא הראשון, אדם חטא ענין

לשונו, וזה בהגה"ה, ו ' פרק א' שער החיים נפש 

העולמות מכל רק אז  כלול היה לא החטא קודם

אבל הרע, מכחות  ולא לבד, הקדושה אחרוכחות 

הטומאה  כחות גם בו ונתערבו נכללו  החטא

והענין והרע ורע. טוב הדעת  עץ ענין  והוא וכו',

בחירה כי  בעל שהיה  ודאי  כי  עם  החטא, קודם 

אוגמור  להטיב יחפוץ אשר לכל עצמו להטות 

וגם  הבריאה, כלל כוונת תכלית זה כי ח"ו, להיפך

בחירתו ענין  שהיה לא אמנם חטא, כך  אחר הרי כי

הוא כי  בתוכו, כלולים היו  הרע שכחות  היה מחמת

כחות  מסדרי  רק  כלול לגמרי ישר אדם

לבד  קדושים הקדושה ישרים כולם היו  עניניו וכל ,

לצד  ונטיה עירוב שום בלי  גמור , טוב ומזוככים

וענין  לצד  עומדים היו  הרע וכחות כלל, ההיפך

ממנו, חוץ עצמו  ליכנסבפני בחירה  בעל והיה 

בעל  הוא שהאדם כמו  ח"ו הרע  כחות אל

האש תוך אל ליכנס כשרצה בחירה  לכן  ,

מבחוץ  לבא הנחש הוצרך להחטיאו אחרא הסטרא

המפתה לפתות, שהיצר  עתה  שהוא כמו  לא

בת  הוא האדם עצמואת האדם ומתדמה וך ,

לעשות ונמשך  הרוצה הוא עצמו  שהוא להאדם

ובחטאו מפתהו , ממנו חוץ שאחר ולא העון 

נתערבו אז  אחרא הסטרא פיתוי  אחר שנמשך



ישר האדם את עשה כט אלקים

בהעולמות, וכן  ממש, בתוכו הרע עץ הכחות  וזהו 

בתוכו ונתערבו שנתחברו - ורע טוב הדעת

זה  בתוך זה  יחד והרע  הטוב ובהעולמות

והענין ממש כידוע, התחברות פירושו דעת  כי  ,

ב' פרק  נוגה קליפת  שער חיים בעץ למבין  מבואר 

פרק  בגלגולים היטב ועיין בענין, שם שקיצר אלא

א'.

רז"ל"וזה ע"א)שאמרו קמ"ו על (שבת נחש כשבא

בתוכה  לומר  רוצה זוהמא, בה הטיל חוה

גדולה  ערבוביא זה ידי על גרם ומאז  ממש,

בערבוביא  המה האדם מעשי  שכל במעשיו ,

ומתהפך  רע, ופעם טוב פעם מאד , רבים והשתנות 

כשמכניסין  לכן  וכו ', לטוב ומרע לרע מטוב תמיד

חשבונות צריך  שמו יתברך לפניו למשפט האדם

כל  של פרטים הפרטי כל על שיעור , לאין  רבים

הנהגותיו, פרטי וכל ומחשבותיו  ודבוריו  מעשיו 

הכתוב  שאמר  וזהו נוטים, היו לאן  נטייתם באופני 

'והמה' כנ"ל ישר' האדם את  אלקים עשה 'אשר 

אמור  זוהר ועיין  רבים', חשבונות  'בקשו  בחטאם

וכו', דברינו  פי על שם מבואר  והוא ע"א סוף  ק"ז 

עוד . שם ועיין עכ"ל.

בהנ"ל שערים  הפתחי  מדברי ז.

הגה"ק ואחריו  זה דרך  על לבאר האריך 

ומהם  טובא, בדוכתי חבר מהרי "א

לו וכדיעויין שערים, פתחי  בספרו  מקומות  בכמה

מצינו הנה "כי  ג' פתח הכלים שבירת בנתיב

כולו היה  יצירתו בתחילת הראשון באדם

עומד  רק  בגופו, מובלע היה לא והרע טוב,

זך מבחוץ כולו  היה יצירתו  שבתחילת  וכו',

מטבעווטהור, נמשך להיות בו הרע  היה  ולא

מגונה  ומדה  תאוה ולכל ועון חטא רק לכל ,

לפתות מנגדו מבחוץ עומדת  היה אחרא הסטרא

א  אליו  לשמוע אם בידו הבחירה והיה לא,אותו, ו

בור  או בוערה, אש  תנור לפניו  שיש  מי  כמו

אם  בידו  שהרשות ועקרבים, נחשים מלאה וחפירה

היה  ומקומו משם, דרכו למנוע או שם, וליפול לילך 

סוד  והוא וכו ', מקדם בעדן וכו ' וטהור  זך במקום

ואחר  ג'ן , נ'הר  ע'דן  עצת ענ"ג אחר  שנתפתה 

גופו בפנימיות הרע יצר  בו  נכנס אז ,הנחש ,

נמשך  הנפש  וכן  תאוות, אחר נמשכים אבריו  שכל

ונמצא, בהמיות. ותאוות  מגונות מדות אחר

מלאים  כולם שהם ממש , נשברו  שלו  שהכלים

אל  עדן  מגן גורש ולכן וכו', וחסרונות  פגמים

נפילת בסוד  והוא משם, לוקח אשר האדמה

לבי"ע". מאצילות המלכים

כ"ז :וכן פתח דז"א גדלות נתיב להלן  שם הוא

היה  לא הראשון , אדם שחטא לולי  "והנה

לסטרא  וגם בעולם, הרע ליצר  כך  כך שליטה

הרע  היה לא כי גמורה, שליטה היה לא אחרא

בגדר  רק  הראשון, אדם של בנפשו בטבעו דבוק

לפניו בור הרואה כאדם לבד , ורצון  בחירה

וכו ', שם עצמו  להפיל יכול אפשרובבחירתו  והיה 

חטא  מכל נקי האדם שיהיה  היה המציאות ולא ,

אבל וכו', למות בוצריך נכנס אז שחטא אחר 

בטבע  הרע  ביאתויצר  תיכף  עמו שכרוך  עד ,

זה  ידי על לכן  וכו' בתחילה הרע היצר  קדם לעולם

בארץ". צדיק אדם  אין 

"שזה ושם ה': פתח אבי "ע קיצור נתיב להלן

לאחר  הראשון  אדם חטא קודם בין  ההפרש

זכה חטאו, כן גם  הבהמיית נפשו  היה שתחלה

תאוות  אחר  מעצמה נמשכת ואינה וטהורה

היה מגונות  ולא מגופו, חוץ היה הרע שיצר  רק ,

משא"כ  רע, לעשות  לבד  חפשי  ורצון  בחירה רק לו 

הרע  יצר נכנס  שאז הדעת מעץ שאכל לאחר

נתקלקלה  הבהמיית שנפשו ממש, בגופו  ונבלע

לזה  וצריך  וכו ', רעות תאות אחר מעצמו ונוטה

ותיקונים  כך , אחר שיוצאים בחסדים רב טורח

אחרא  שהסטרא עד לעשות האדם צריך  גדולים

רע  האדם לב יצר כי שכתוב וזהו  ממנו , נדחה יהיה

יצר  היה שבתחילה שאמרנו  וזהו וכו '. מנעוריו

הרע  שיצר  ור "ל, טובים, שניהם הרע ויצר  הטוב



לנפשך  חכמה דעה ל

דחיי נחשא האדם לטובת אבל היה הנסיון , בשביל

הרע, אל ולהמשיכו האדם להכריח בחפצו היה לא

עוד , יכריחנו לא בזה ימאן  ואם לבד , לו  לומר רק 

חטאו אחר  משא"כ  ורע, שונא בגדר לו  היה ולא

אשר  בארץ צדיק  אדם ואין  מוכרח, היא שכמעט

ורע  שונא בגדר  נקרא אז יחטא, ולא טוב יעשה

פתח  וחיצוניות פנימיות בנתיב עוד  ועיין גמור ".

מקומות. ובכמה כ"ד ,

בהנ"ל ואחלמה  שבו הלשם  מדברי ח .

שבוואחריהם להלשם הדע"ה בספר  כן  נתבאר 

א' סימן י "א ענף ד' דרוש  (דףואחלמה

ע"א) שבאדם נ "א הבחירה כח כי בתו"ד, לשונו וזה ,

מפגם  שהוא שבו הדעת  עץ בחינת  הוא הנה

ר "ל, וכו ', שלמטה האדם הגבורות לב שיצר מה 

הוא  הרי רע, לעשות פונה ולבבו  מנעוריו  רע 

עצמו האדם ידי על רק כן גם  האלהים נעשה כי  ,

באדם  הרע יצר  היה ולא ישר, האדם את  עשה

עצמו בפני  מתחילה הרע היה כי כלל, הראשון 

היה  הוא בעצמו הראשון שאדם אלא וכו', לגמרי

עוד  גרם וכן  למעלה, ויעלה הרע שישתרבב הגורם

וכו'. באדם הרע יצר ונכנס בטוב הרע שיתערב

התחתונים  הגבורות  פגם גודל עיקר  כל נעשה והרי 

עץ  בחינת וכל בהם, החיצונים אחיזת  ידי  על שהוא

להטות שבו  הבחירה כח שהוא שבאדם הדעת

כל  תולה ולכן עצמו , האדם בגרם הכל ולכאן  לכאן 

והוא  המקלקל שהוא במעשיו, רק  כן גם תיקונו 

כח  שיהא ית"ש המאציל וסידר כנזכר . המתקן

כל  תכלית הוא שהאדם משום זה בכל להאדם

עד  המציאות  שורש מראשית נכלל ובו הבריאה,

כולם  בכח הוא עושה שהוא מה וכל כולה, סיומה

ד' דרוש  מינה לעיל שם מה עוד  ועיין עכ "ל. וכו ',

ד' ודע)ענף ד"ה ע"ג מ"א בענף (דף  שהאריך  ומה ,

ולהלן א' סימן  ולהלן)כ' ע"ב פ"א עץ (דף ובדרוש ,

בספר  לו  ועוד הדע"ה. ספר  בסוף  הנדפס  הדעת

ו ' פרק  ו ' שער  ושערים -הקדמות ע"א כ "ה (דף

טובא.ע"ב) ועוד ,

בידיעה הבחירה  סוד - ככ"ה שם ט.

העליון העולה במקום נכלל דבהיותו  האר'ש  מן 

ס  האין  דאור  הפשוט עיקר דיחוד  וף,

למעלה  אשר  העליונה בדביקותו  לעמוד  בחירתו

ואיננו בו אינך  התעיף  כי ממנה, סור  מבלי בקודש 

ה')ח"ו  כ "ג , אצלינו(משלי הנקרא הסוד  וזהו ,

והיינו בידיעה, שבוחר והיינו  בידיעה', 'בחירה

דבחינת העליונה הדביקות במקום לעמוד  דבוחר

ושמאל. ימין  ממנה סור  מבלי  הידיעה

מרן והוא  במאמר  הנזכר ככ "ה הנורא השם סוד 

הקדוש  טוב שם הבעל הימים שבעת אור

ט"ז) אות  יוסף  יעקב תולדות  ספר שבסוף  אחרון (קונטרס

כ'ל  כ'תר ר "ת  ככ "ה כתר בקדושת  שם לכוין  "שיש

הנשמות להעלות  נפלאה סגולה והוא ה'כתרים

הקדוש  המגיד  בספרי  טובא איתא וכן  ממעמקים".

ג' תמונה סוף  ישראל רמזי בספר כמובא מקאז 'ניץ,

קכ "ד ) עמוד  בכתר (בהנמ"ח כי ז"ל שם בעל "ואמר 

כל  רצון  ה'כתרים כ'ל כ 'תר  ר "ת  ככ"ה שם יש 

ועושים  לכל רצון  נותן שהקב"ה שהגם הרצונות,

יכול  עת בכל והוא הפשוט, ברצונו  הכל כרצונם,

ישראל  נר  בספרו  עוד הוא וכן  לרצונו". הכל לחזור

מקומות רע"ב)בכמה ס"ו, כ "ג , עמוד בהנמ"ח ,(ומהם

טובא  כן  מבואר ואחריו אחר. במקום מזה והארכנו

מהנה  ואחת  זי"ע, מקאמארנא הגה"ק  בספרי

אסתר  מגילת על אופיר כתם פסוקבספרו ו' (פרק 

כל ט') המעלה נורא "שם הוא ככ "ה שם כי

שנעשה  עליה והוא בראשית, יוצר לפני הנשמות 

אליך  פניו  ה' ישא ואז וכו ', ישראל נשמות  מן

שישראל  חז "ל מדרשת  והוא הכתר, את לראות 

המלכים  מלכי  מלך קונם בראש כתר  להיות  עתידין

להלן שם הוא וכן י"א)הקב"ה. עוד (פסוק ועיין .

שלמה תפארת ולכלבספר ד "ה תורה שמחת  (מועדים

קודש .המורא) בספרי טובא ועוד  ,

הבחירה וסוד העלאת על מורה הנזכר  השם

אינה  שהבחירה באופן  הידיעה, למקום

נתוסף  ידה שעל אלא עוד ולא הידיעה, סותרת 



ישר האדם את עשה לא אלקים

כמבואר  והיינו  הידיעה, תוך עצמי  ושעשוע קישוט

העצמי התענוג בחינתדבהתגלות  שורש (שהוא

העצמי הידיעה) הרצון אחריו  שורשנמשך (שהוא

הבחירה) ובמסירותענין גמור בכליון ממילא בדרך

אחר  רצון  שום עוד  לו להיות אפשר שאי  עד נפש ,

שאפס  מתגלה ההיא ובעת העליון, הרצון  זולת 

אלא  אינם ומצות  התורה עניני ושכל זולתו,

האין  דאור העצמי התענוג בגוף  קישוט תוספת 

בעצמותו. המלך שעשועי  בסוד וביה מיניה סוף 

הי  ענין אמיתות שמעי. של  ראשון בפסוק חוד

בזווהנה  לבבו  באמיתות  לבחור  זוכה בהיותו

סוף , האין דאור העליון  דהיחוד הידיעה

שבבחינת מחצבתו מקום לשורש לחזור זוכה

היחוד  אמיתות  והוא ישר ', האדם את עשה 'אלקים

הוי "ה  אלקינו הוי "ה ישראל שמע דפסוק הנורא

דכל  מסיפא המציאות  כל להעלות מכוין שבו  אחד,

עד  המדרגות כל דרך הנפרד  היש שהוא דרגין 

היש  דבחינת  העליון השורש ועד  דרגין דכל רישא

אור  עצמיות  עצם - אלהיכם הוי "ה 'אני ' דאיהו 

ומקבל  העצמי , התענוג דבחינת הפשוט סוף  האין 

וזו וביראה, באימה יתברך מלכותו  עול עליו

נפשו על לעמוד הבחירה סוד  היא הקבלה

אשר  העליון ממקומו סור  לבלי  נפש  במסירות 

ומצות התורה נכללים ואז  הידיעה, במקום

סוף , האין דאוןר העליון  באור הגשמיים בלבושיהם

ראש  על כעטרה להיות  שמתעלים אלא עוד ולא

העליון  האור לגילוי כלים כבחינת ולשמש  צדיק

אינם  ומצות  התורה אלו  וכל העצמי , דהתענוג

אלא  סוף , האין  דאור  היחוד  מפשיטות  יוצאים

הפשוט  היחוד ומתהדר מתקשט ידם על אדרבה

ואז  בעצמותו , המלך שעשועי בסוד דנהירין בגוונין 

להיות המייחד  דהאדם מהותו וכל טבעו  מתהפך

ובשלהובין  ממנו  למעלה שאין  הנפש בכלות  נמשך 

ככל  התורה מצות כל קיום אחר  דרחימותא

לאשתאבא  ולבבו  שארו וכלה וחוקותם, משפטם

דבר  בשום חפץ אינו ששוב באופן  דמלכא בגופא

בשמים  לי מי התחתונים, מן ולא העליונים מן לא

יתברך  בו להתכלל אם כי בארץ חפצתי לא ועמך 

זוכה  ובזה מדותיו , באמצעות ממש  'אליו' -

יתברך  מלכותו  קבלת  מדרגת אמיתות  לשלימות

ודו "ק . המעלה, בתכלית


