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קודש  א ויקרא זרע 

ויקרא

הקדמה 
שאיתא במאמר  כמו  טוב, שם הבעל  תלמידי דרך ע"פ האמונה, ענין אודות רבינו  כותב זה

הק 'בשם הבעש"ט שני מרן יש  כי אבותינו . ואלקי אלקינו  אומרים אנו  למה טעם

אמונתו ועכ"ז  אבותיו , קבלת מחמת בהקב"ה שמאמין א ' בהש "י. המאמינים אדם בני מיני

לו יש  שהא ' הוא , ביניהם והחילוק  החקירה. מחמת הדת האמנת על  שבא  מי והב' חזקה.

חזקה  אמונתו  כי ח"ו , הסותרות חקירות כמה לו  יאמרו  אם אף אותו  לפתות שא "א  מעלה

רק  הוא  אצלו  שהאמונה חסרון, לו  יש  אבל  מעולם, חקר שלא  ועוד  אבותיו , קבלת מצד 

הבורא  את שהכיר שמחמת מעלה, לו  יש  הב' אבל  ושכל . טעם בלי מלומדה, אנשים מצות

לו יש  ג "כ אבל  גמורה, ובאהבה שלימה באמונה אצלו  חזקה היא  חקירתו  גודל  מחמת ית'

מי  אבל  ח"ו . יתפתה אמונתו  הסותרות ראיות לו  יביאו  ואם לפתותו , יכול  שבקל  חסרון,

באה  וג "כ בחוזק , הקדמונים אבותיו  על  שסומך דהיינו  ממנו , למעלה אין בידו  המדות שב'

חקירתנו , מצד  אלקינו  אומרים אנו  ולזה וטובה. שלימה אמונה היא  זו  בעצמו , שחקר לו 

קבלתינו מצד  אבותינו  .א ואלקי

א )ועל חלקים: שלשה העבודה בסדר יש  כי העבודה, סדרי לבאר רבינו  כותב זה דרך

ג ) ההתבוננות, ידי שעל  הדעת ב) מאבותינו , לנו  מסורת שהיא  הפשוטה, האמונה

רבנו מפרש  ובזה מהדעת. שלמעלה השגה בחלק  הדעת ומכח הדעת לאחר הבאה האמונה

והערות1 2הוספות

אלקי א. אומרים ואין יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי דעכ"א מאירות, פנים בתשובת (וכ"כ

האלקות  חקרו אלא  מאברהם קבלתם  על סמכו לא ויעקב דיצחק לך לומר  ויעקב, יצחק אברהם

ר "ו). סימן טוב שם (כתר  בעצמם)



קודש  ויקרא זרע  ב 

ידוע  שהרי בתחילתן", סופן "נעוץ הספירות עשרת כי הח"ן בתורת הידוע היסוד  את

האחרונה  הספירה שהיא  והמלכות מלכות , נה"י חג "ת בינה חכמה כתר הם הספירות שעשרת

"תחילתן", הראשונה הספירה שהוא  להכתר מיוחדת ושייכות הארה לה יש  "סופן", והיא 

לאמונה  היא  הכוונה כי בקודש , דרכו  פי על  בתחילתן סופן נעוץ של  זה ענין מבאר ורבינו 

האמונה  את מאיר הספירות שורש  שהוא  והכתר הפשוטה, האמונה שהיא  מלכות בבחינת

וסדנא  מהדעת שלמעלה הכתר בהארת היא  הפשוטה האמונה ויסוד  מהדעת, יותר שגבוהה

הוא . חד  דארעא 

לווזה יש  חוקר שאדם שבשעה שבדעת, לאמונה חקירה ידי שעל  אמונה בין החילוק 

לדעת, האמונה ידי על  בא  כאשר הוא  הדעת אבל  אסור, וזה רח"ל  צדדים שני לחוקר

מציאות  להחדיר זו  אמונה מכח ורוצה ה', מציאות האמונה ידי על  בבירור שיודע דהיינו 

ושס "ה  איבריו  רמ "ח בכל  ית"ש  באלקותו  דבוק  כולו  כל  שיהיה עד  ושכלו  הרגשותיו  בכל  ה'

תמיד  דבוקים להיות איבריו  לכל  חיות ונותן הגן את המשקה כנהר היא  הדעת ואז  גידיו 

רבינו שכותב כמו  היא , גדולה ומצוה היא  מותרת זו  ודעת יתברך, בהשם גדול  בחיות

זה. נכבד  במאמר באריכות

א' פרק

דעת בלי מאמונה  חשובה  בדעת  אמונה 

ׂשפתי-דעת ,ויקרא  יקר ּוכלי ורב-ּפנינים זהב יׁש במדרש  משה , ©¨¥§¦¨§¦§¦¦§¨§¨¨¥אל 

וזאת  דכתיב המשכן  למלאכת  ישראל  שנדבו  מה  זהב §¨¨¥יׁש

הנשיאים, שנדבו  מה  ורב-ּפנינים מא ּתם, ּתקחּו א ׁשר ¦¦§¨§¨¦¥§¦¤£¨§©ה ּתרּומה 

ׂשפתי-דעת  יקר ּוכלי כו ' ה ּׁשהם אבני את  הביא ּו וה ּנׂשאם ©¨¥§¦¨§¦§©©¥§©¥¦¥¦¦§©§דכתיב

התנדב  שלא  עליו  עגומה  משה  של  נפשו  שהיתה  לפי משה , זה 

מן  עלי חביב דיבורך  משה  הקב"ה  אמר המשכן , למלאכת  כלום

כאילו זעירא  א ' כתיב בויקרא  כי משה , אל  ויקרא  הוי כו ', הכל 

דעת . שפתי יקר כלי משה  שהיה  דרשו  ולכן  א ', בלא  ויקר כתיב

מבין  שאדם מה  הוא  אמת  ואמונה , אמת  בחינת  יש  כי זה  ולהבין 

בדעתו שמשיג  מה  אמונה  שייך  אין  זה  ועל  הוא , שכן  בדעתו 

בירור  אצלו  והוא  בשכלו  נכון  על  והשיג  שיודע  בבירור שיודע 

בלא  מאמין  רק בדעת  מושג  שאינו  דבר הוא  ואמונה  בעיניו  כרואה 



קודש  ג ויקרא זרע 

יתברך  לעובדו  צריך  אלו  ענינים ובב' ושכלו  דעתו  בהשגת  ידיעה 

שמו .

שמווזהו יתברך  אותו  שמשיגין  שמה  אחד, ה ' אלקינ ּו ה ' ¨¤¥Ÿ¡שכתוב

וה ' אלקיך  או  אלקינו  בשם זו  השגה  נקרא  פעולותיו  מצד

שבחינת  אף  והנה  שמו , יתברך  באחדותו  אמונה  על  מורה  ¨¤אחד

ּדע  כתיב ולכן  דעת  בלא  אמונה  מבחינת  ועליונה  גבוה  הוא  ©דעת 

בחינת  שהוא  ידוע  אמונה  ובחינת  כו ', ועבדה ּו אבי ¥§¨§¦¨¥Ÿ¡¤את -אלקי

דרגין  דכל  שמוסופא  יתברך  להשיגו שכל  שום לו  שאין  מי שאף 

בבחינת  שמו  יתברך  לעובדו  צריך  ונפלאותיו פעולותיו  ידי על 

אמונה .

הבורא וזה כי די, לעולמו  שאמר חז"ל  שדרשו  שד"י שם בחינת 

עד  לעולם מעולם והשתלשל  רוחניים עולמות  ברא  יתברך 

הרע  ליצר וכח מקום ויש  מאוד, שנתגשם הגשמיי הזה  העולם

הבחירה  רק עולם אלקי מאמונת  אדם בני את  ולפתות  להכחיש 

יתברך  באמונתו  ולהתחזק הרע  להיצר לשמוע  שלא  האדם ביד ניתן 

המגושם  הזה  שמעולם יותר מתפשט  עוד היה  אם כן  שאין  מה 

יותר  עוד ההשתלשלות  ומגושם עולם משתלשל  היה  אם מאוד

בעולם  הרע  והיצר אחרא  להסטרא  גדול  כח עוד היה  נמצא  ויותר

אלקי  מאמונת  נפסקים שם והיה  יותר הזה  מעולם נשתלשל  שהיה 

באחדות , אמונת  על  מורה  די לעולמו  אמר לכן  ושלום, חס  עולם

אמונתו להשיג  יוכלו  כאן  שעד כדי די, לעולמו  יתברך  שאמר ונמצא 

ב"ש  בא "ת  חילופו  זה  שם לכן  כנ "ל . דרגין  דכל  סופא  נקרא  וזה 

אמונת  לנו  שהנחילו  האבות  של  תיבות  סופי אותיות  הם בק"ם הוא 

פני  יאחזו  שהם אותם להזכיר צריך  תפילה  כל  וקודם עולם, אלקי

בעדינו . להתפלל  כסא 

א)אל-מׁשהוּיקרא  א , א')במדרש .(ויקרא  רבה  ורב -ּפנינים (ויקרא זהב  י ׁש ©¦§¨¤¤¥¨¨§¨§¦¦
ׂשפתי -דעת יקר  טו)ּוכלי  כ למלאכת (משלי ישראל שנדבו  מה זהב  י ׁש , §¦§¨¦§¥¨©¥¨¨

דכתיב  ג )המשכן, כה, מא ּתם (שמות ּתקחּו א ׁשר  הּתר ּומה וכסףוזאת זהב  §©§¨£¤¦§¥¦¨¨¨¨¤¤

דכתיב וּ נחׁש ת  הנשיאים, שנדבו  מה ורב -ּפנינים כז)), לה , והּנׂשאם שמות  §¤§¨§¦¦§©§¦¦
כו ' הּׁשהם אבני  את ולחׁש ן.הביא ּו לאפ וֹ ד ה ּמ לּ אים  אבני יקר ואת  ּוכלי  ¥¦¥©§¥©©§¥©§¥©¦ª¦¨¥§©¤§¦§¨



קודש  ויקרא זרע  ד 

התנדב  שלא  עליו  עגומה משה של נפשו  שהיתה לפי  משה, זה ©¨¥§¦ׂשפתי -דעת
כו ', הכל  מן עלי  חביב  דיבורך משה הקב "ה אמר  המשכן, למלאכת כלום

משה  אל ויקרא  המדרש ,הוי  כתיב עכ"ל כאילו  זעירא  א ' כתיב  בויקרא  כי 
דעת. שפתי  "יקר " כלי  משה שהיה דרשו  ולכן א ', בלא  ויקר 

בדעתוולהבין  מבין שאדם מה הוא  אמת ואמונה, אמת בחינת יש  כי  זה,
בבירור  שיודע בדעתו  שמשיג מה אמונה שייך אין זה ועל הוא , שכן

בעיניו כרואה ברור  אצלו  והוא  בשכלו  נכון על הבחינות והשיג שלשה  הם  ,

שכן  ברורה  בהכרעה  השכל התקשרות  היא  "דעת " מזו, למעלה  זו שהם  בהכרה 

חכמה  בחינת  שהיא  השכל ושורש  בינה , שהיא  השכל השגת  שהיא  הדעת  מקור היא ,

השכל, מקור והיא  ממש  כראיה  הבהירות  מושג שהיא  שאינו  דבר  הוא  ואמונה
ושכלו דעתו  בהשגת ידיעה בלא  מאמין רק ושורשבדעת הוא  שכן יודע 

שבלבו. הפנימית  והנקודה  אבות  אמונת  אחר, ענין מכח היא  הזאת  הידיעה 

שכתוב ובב ' וזהו  שמו , יתברך  לעובדו  צריך אלו  ׁש מע)ענינים ד) ו, ©§דברים 

מצד ישׂ ראל  שמו  יתברך אותו  שמשיגין שמה אחד, ה' אלקינ ּו ה' ¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨
אלקיך  או  אלקינו  בשם זו  השגה נקרא  ומוחדרת פעולותיו  המושגת  השגה  היא 

עלינו  אלקותו שורה  ובזה  השגתינו כפי הגדול באורו אלינו שנתגלה  כפי בלבותינו

לבותינו, שמו ,ובתוך יתברך באחדותו  אמונה על מורה אחד דהיינו וה' ¤¨
צריך  ולזה  מהשגותינו למעלה  שזה  א "ס  ומיוחד יחיד אחד שהוא  ית "ש  במציאותו

מצד  והן הידיעה  מצד הן הבחינות , בשתי עומ"ש  עצמנו על מקבלים  ואנו אמונה ,

האמונה .

דעת והנה  בלא  אמונה מבחינת ועליונה גבוה הוא  דעת שבחינת כי אף 

דעת  בלי  האמונה  אבל הנפש , לעמקי וחודרת  פנימית  השגה  היא  הדעת 

השכל) ביטול ידי על שאינה (הבאה הרגשה  היא  כי לשכל חודרת  שאינה  השגה  היא 

מושכלות , הוכחות  ידי על בפרטיה  כתיב ברורה  ט )ולכן כח  א הימים ©ּדע (דברי
ועבדהּו  אבי חפצה את-אלקי  וּ בנפׁש  ׁש לם  להבין כו ',בּ לב  דווקא  מצוה  שיש  ¤¡Ÿ¥¨¦§¨§¥§¥¨¥§¤¤£¥¨

בזה , להאמין רק  ולא  ה ' מציאות  בבירור שהוא ולדעת  ידוע אמונה ובחינת
דרגין  דכל סופא  מלכות בחינת הנקראת  הספירות  מכל התחתונה  שאף ,ב הדרגה 

ונפלאותיו  פעולותיו  ידי  על שמו  יתברך להשיגו  שכל שום לו  שאין שהם מי 

והערות1 2הוספות

השנה ב. ראש שער  (פע"ח  כדאיתא אמונה נקראת "מלכות אמונה ערך עינים אור  בספה"ק ראה

אמונתך". נקראת מלכות אמונתך רבה ע"ב) קי"ד דף פ"ד



קודש  ה ויקרא זרע 

במידותיו, אלינו שמתגלה  כפי ית "ש  שהוא  אנפין" "זעיר הנקראת  צריך בחינה 
אמונה  בבחינת שמו  יתברך .ג לעובדו 

חז "ל וזה  שדרשו  שד"י  שם בחינת מ "ו)האמונה פרשה רבה בראשית י"ב, (חגיגה

והשתלשל  רוחניים עולמות ברא  יתברך הבורא  כי  ד'י , ל'עולמו  ש 'אמר 
מאוד החיות  שנתגשם הגשמיי  הזה העולם עד לעולם הוא מעולם עולם  כל

שמעליו, לעולם  משל רק  הוא  עולם  שכל ונמשל, משל בערך שמעליו מעולם  ירידה 

אור  הוא  והעלם  משל בדרך רק  שמתחתיו לעולם  היורד שבחכמה  האור וממילא 

משל  בדרך רק  שתחתיו לעולם  מתגלה  ועולם  עולם  כל וכן יותר, ויש ,ד מגושם 
עולם  אלקי  מאמונת אדם  בני  את ולפתות להכחיש  הרע ליצר  וכח מקום

והערות1 2הוספות

"והגדת ג . וז"ל פשוטה  באמונה להתחזק עצה  שנתן ושאינו, ד "ה הגדה על קודש בזרע ראה

איך  אותנו ומורה שמחזק שפירוש רק מיותר  לכאורה לאמר  סיבת כו', לאמר  ההוא ביום לבנך

בפיו  יאמר  שהוא אותו שלמד כשאי"ל  אף ולכן בניו, ואת באמונה עצמו את אחד כל לחזק

לו  שאין אף כן באמירתו האמונה אצלו שתתחזק כדי ממצרים, בצאתי לי ה' עשה זה בעבור 

הזאת  האמירה כן... לומר  תלמדו ולכן אמונתו תתחזק האמירה ידי על מקום מכל כך, כל שכל

עצמו  את וידבק באמת יתברך ויעבוד לבסוף הרע היצר  מכח  שיצא לו יועיל האמונה וחיזוק

ית"ש". בו

על  מאיר  זה ידי שעל מפני הוא בפשטת האמונה, מתחזק דיבור  ידי שעל הענין וטעם מקור 

אריך  מבחינת המלכות על המאירה זו והארה אנפין, אריך הנקרא כתר  מבחינת הארה המלכות

הדיבור היא זו שעניה אמונה, מלשון – "אמן" עניית כגון דיבור , ידי על דווקא היא אנפין

המלכות  ספירת ששלימות מפני וזה בדיבור , מתגלית שהיא כפי האמונה על מורה  והיא

"כשישראל  לפורים: הכוונות שער  וכלשון פה". – "מלכות התיקו"ז וכמאמר  בדיבור , מתגלה

וחנון. רחום אל שהוא ז"א, של א' א"ל: מב' הארה אז מקבלים אמן, ואומרים קדיש, עונים

מאיר ז"א ואז ז"א, של בא-ל מאיר  אריך, של א-ל ופירושו: כמוך. א-ל מי שהוא מא"א, וא'

ש"ע  עולים במילואם, אל הב' ואלו בפנים. הוא והארה בפנים, הוא א-ל כי לפי פב"פ. בנוקבא

בחינת  שאמונה בפנים , רבינו דברי  כפי הוא זה וכל אמן". בענית הוא הנזכרת והארה נהורין,

הם. חד וכתר  מלכות

אליו ד. להתקרב העם פשוטי ורצו שלמה, כחכמת גדול חכם שהוא למי דומה? הדבר  למה משל

היוצאת  ותיבה תיבה כל כי חכמתו מרוב מאורו לשאוב יוכלו בלתי אמנם מחכמתו, ולשאוב

שיוכלו  כדי ומליצה משל בדרך הדברים לומר  עצמו צמצם כן על עמוק, סוד היא מפיו

כ"כ  עמוק הענין כי דורו, חכמי אלא להבין יוכלו לא המשל אחר  גם אמנם להבין, הפשוטים

ואי  הנמשל, לענין הקרובים בדברים  לעסוק מוכרח  המשל וגם כלל, יובן לא המשל אחר  שגם



קודש  ויקרא זרע  ו

את  לדעת  ורצון יגיעה  ידי על רק  אליו להגיע  ואפשר ונעלם  מוסתר שהאור מפני

ולהתחזק האמת , הרע להיצר  לשמוע שלא  האדם ביד ניתן הבחירה רק
יתברך  האמת ,באמונתו  ידיעת  הרגשת  ידי על היא  הפשוטה  האמונה  שורש  וגם 

בב להבין חכם  שאינו מי שבהירה שגם  עד ובינה  חכמה  של באופן הדעת  את  ירור

ידיעה  של באופן האמת  את  להשיג  עכ"פ  הוא  יכול וראיה , שמיעה  של באופן לו

מעולם  שנשתלשל ית ' אלקותו מאור בו שניטעה  פנימית  הרגשת  מכח הבאה  פשוטה 

– ה ' במציאות  האמת  ידיעת  הרגשת  לו ונותן לעולם 

והערות1 2הוספות

הם  יכלו הענין הבינו הדור  שחכמי אחר  ורק גשמי, במשל מאוד עמוק ענין להמשיך אפשר 

אחרים, לאנשים הענין את להסביר  יכולים והם ונבונים, פקחים לאנשים הנמשל את להסביר 

הדעת. לחלושי הענין שיובן עד

באר מכון ידי שעל החסידות" "באר  הנפלא מהקונטרס שורות כמה כאן להביא הראוי ומן

דפנות  "המשלשל מלשון היא 'השתלשלות' זה: בענין שביארו תשע"ה) שמש (בית החסידות

לארוג  "שהתחיל שם: ופירושו א), טז (סוכה הסוכה  דפנות בעושה האמור  למטה" מלמעלה

רש"י: שם ופירש לארץ]. =] מטה כלפי ובא ואורג  למעלה] =] הסכך אצל המחיצה

שכתבו  'השתלשלות' המושג  לביאור  משל וזהו שלשול". קרי למטה מלמעלה כל - "המשלשל

ובהנמשל: הבריאה. מהלך היא שכך הקודש דבר ,'מעלה'בספרי כל של הרוחני השורש הוא

גשמיים  ברואים להוות סוף' ה'אין ית' אורו שצמצם השי"ת הוא כולה הבריאה לכל והשורש

וסוף. גבול ש'השתלשלות''מטה'בעלי ומבואר , שלנו. הגשמי בעולם לפנינו שנראה מה הוא

עליון. רוחני מאור  הגשמית, המציאות כל נתהותה שבו התהליך זהו

הגדולים  העיקרים ה):"מן פרק א (חלק ה'" "דרך בספרו הרמח "ל של בלשונו הדברים ויובנו

נמצאים  התחתונים], =] השפלים בנמצאים שנמצא מה כל שכנגד  הוא, זה בענין שבידנו

- ויוצאים משתלשלים שמהם 'רוחניים'], כלומר  מגשמיות, נבדלים =] נבדלים כחות למעלה

וכל  הם =] ומקריהם  הם האלה, השפלים - ית' חכמתו שגזרה השתלשלות של אחד בסדר 

העליונים] הרוחניים; =] ההם הכחות ונמצאים תהלוכותיהם], כל עמהם; שרשים הקורה

השפלים והנמצאים הגשמיים], =] האלה השפלים ותולדות לנמצאים ההם,ענפים לכחות

ה  ומצבו העולם מציאות עיקר  ואמנם השלשלת... כטבעות  בזה זה בכחות אמיתי ונקשרים הוא ,

ו  העליונים, השפלים...".תולדת ההם שבגשמים מה הוא שבהם, מה

האמי  וה'מציאות' האמיתי, שהעולם הראשון: הכלל נתפרש שנראים הנה, מה אינם תית,

האמיתית, המציאות של 'תולדה' אלא אינם  אלו כל וכדו', ובהמות חיות ואבנים עצים לפנינו

ו'תולדה' השתלשלות רק היא שלעינינו הגשמית והבריאה דבר , שבכל הרוחניות שהיא

הרוחנית. מהבריאה



קודש  ז ויקרא זרע 

יותר ,מה  מתפשט עוד היה אם כן מאוד דהיינושאין המגושם הזה שמעולם
ויותר  יותר  עוד ההשתלשלות ומגושם עולם משתלשל היה שהיה אם

עכשיו, שהוא  כמו העשיה  מעולם  ברוחניות  יותר קטן כח העולם  עוד היה נמצא 
יותר  הזה מעולם נשתלשל  שהיה בעולם, הרע והיצר  אחרא  להסטרא  גדול

ושלום חס עולם אלקי  מאמונת נפסקים שם תכלית והיה הוא  הזה  העולם 

באופן  ונעשה  אמונתו להשיג  אפשר שעוד באופן האלקות  אורות  של הצמצום 

לגמרי  נעלם  היה  אזי יותר, מגושם  העולם  היה  ואם  ולמוטב , לטוב  שוה  שהבחירה 

להשיגו, יכולים  היו שלא  באופן האמת  על אור מורה די , לעולמו  אמר  לכן
באחדותו המתגלה אמונת אורו ידי על אמונה  להיות  כח הקב "ה  נתן זו באמירה 

להשיגה , יוכלו אלא  כ"כ האמת  ידיעת  מהם  יוסתר שלא  שאמר להנבראים  נמצא 
אמונתו להשיג יוכלו  כאן שעד כדי  די , לעולמו  שם יתברך ידי על די אמירת 

האמונה , יסוד היא  כנ "ל.שד"י דרגין דכל סופא  נקרא  וזה

זה לכן  ד'י,שם ל'עולמו אותיות ש 'אמר הם בק"ם הוא  ב "ש  בא "ת חילופו 
עולם  אלקי  אמונת לנו  שהנחילו  האבות של תיבות שעצם סופי  הגם 

שאור  לעיל וכאמור מתולדתו, ישראל איש  בכל טבעית  הרגשה  היא  האמת  ידיעת 

האבות  מאבותינו לנו הנשפע  לדעת  אנו צריכים  מקום  מכל שד"י, משם  נשפע  זה 

האמונה  את  והמשיכו ודעתם , ובינתם  בחכמתם  ה ' ידיעת  שהשיגו מה  הקדושים 

חקירתם  ידי על הפועל אל מכח שד"י בטבעו ה שמשם  האמת  שמרגיש  מי גם  כי ,

ולהוציאה  מטבעו, בו הנטועה  המציאות  להרגיש  יוכל ואז הוא  שכן שיודיעוהו צריך

לו  שמאמין בעיניו הנאמן מאדם  ששומע  כמי הוא  הידיעה  ואופן הפועל, אל מכח

ידיעתו  מחמת  בו מאמין ואז לעומקו הדבר שמבין עד חידוש  דבר שהוא  .ו אף 

והערות1 2הוספות

באו ה. הם גם כי (שד"י) הזה הקדוש בשם הק' לאבותינו הקב"ה נתגלה לכן רבינו: כלשון

שבעולם  הברואים אלה ברא מי הזך בשכלם לחקור  שהתחילו ע"י ית"ש אלקותו לדביקות

שם  ע"י הי' שלהם המפתח  תחילת האבות כל כו', הנ"ל) הקדוש משם נמשך הזאת (והאמונה

שנתגלה  עד לדרגא מדרגא הלכו הזכה וחכמתם דביקותם קדושת גודל מחמת רק הזה הקדוש

ד"ה  וארא (פ' הק'. השם בזה הכלולים עילאין קדישין המקורין וכל העליונים האורות כל להם

נב). [ב], וידבר 

מובא ו. כו' ה' את העם וייראו כו' ה' ויושע א"י ד"ה בשלח  בפרשת רבינו שכתב כמו

ב"מילואים".



קודש  ויקרא זרע  ח 

בעדינווקודם  להתפלל כסא  פני  יאחזו  שהם אותם להזכיר  צריך תפילה כל
ברורה  השגה  להם  יש  שהם  הקדושים  באבות  יסודה  שלנו שהאמונה  מכיון

בכח  שהיא  האבות  לתפילת  צריכים  אנו כן על ודעת , בינה  בחכמה  ואמיתית 

הנוראה . השגתם  ידי על ית "ש  בבורא  הקדושים  האבות  של הנפלא  התקשרות 

ב ' פרק

דעת מבחינת  הגדולה  אמונה  יש 

דעת והנה ובחינת  מאוד, גבוה  אמונה  שבחינת  הנ "ל  דרך  על 

שהאמונה  ענין  יש  זה  כל  עם יותר, ממנה  וגבוהה  גדולה 

משכל  יותר להשיג  אפשר אי דעת  ידי על  כי דעת  מבחינת  גדולה 

תפיסא  מחשבה  ולית  האדם משכל  שגבוה  מה  כן  שאין  מה  האדם

שם  לילך  וצריך  נפסק הדעת  ענין  שם סוף , אין  ית "ש  והוא  ביה 

בסופן  ותחילתן  בתחילתן  סופן  נעוץ  ע "ד וזהו  אמונה  של  במדריגה 

צריך  ולכן  כנ "ל , עליונה  יותר כן  גם  היא  אחרונה  אמונה  שבחינת 

שאפשר  מקום עד דעת  בחינת  הבחינות  בשני יתברך  לעובדו 

ביציאת  מצינו  אמונהוכן  בבחינת  למעלה  ואילך  ומכאן  להשיג 

ידי  על  שמו  יתברך  להכירו  נפלאותיו  שמו  יתברך  שהראה  מצרים

אלקינ ּו,פעול  כה ' ּכי-אין  ּתדע  למען  שכתוב וכמו  הנוראים, ¥Ÿ¡¥¦©¥©©§ותיו 

מיכלא  הוא  מצה  שאכילת  בזוה "ק כתיב זה  כל  עם  פעמים כמה  וכן 

כנ "ל  רק כנ "ל  אמונה  שייך  אין  בדעת  שמשיג  זה  ועל  דמהימנותא 

להשיג . אפשר שאי מה  על  כן  גם אמונה  בחינת  שצריך 

מאוד והנה  גבוה אמונה שבחינת הנ "ל דרך פשוטה על אמונה  שהיא  אע "פ 

השכלית , ההכרה  לפני יותר שבאה  ממנה וגבוהה גדולה דעת ובחינת
יותר, בעומק  חקוקה  האמונה  ידה  שעל שבה  הבהירות  עוצם  יש מפני זה כל עם

יותר  להשיג אפשר  אי  דעת ידי  על כי  דעת, מבחינת גדולה שהאמונה ענין
האדם  הוא ,משכל מוגבל האדם  שכל משכל שהרי שגבוה מה כן שאין מה

נאמר האדם  כך שעל א "ס , אור ביה דהיינו תפיסא  מחשבה שום ולית אין

שם , תופסת  סוף מחשבה  אין ית"ש  יכול והוא  שמוגבל האדם  שכל אין ולכן

ית "ש אמונה להשיגו של במדריגה שם לילך וצריך נפסק הדעת ענין שם ,
רבינו בחוקותי)וכל' שמבין (פ' הטעמים  של המצות  בעשיות  מחשבתו ישים  "לא 
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מקום  עד רק  כונתו שאין כיון המצוה , בעשיית  וגבול קצבה  נותן בזה  כי לבד,

יכול  אינו שהוא  מאמין כי טעם , בלי חוקים  בבחינת  כשעושה  רק  מגעת , שחכמתו

לשים  שאין ועיי"ש  וערך". שיעור אין כי מהשגתו למעלה  והוא  בחכמתו להשיג 

התענוג  מהשגת  שלמעלה  האין בבחינת  רק  המצוה  ומתיקות  בדביקות  אפילו השגתו

והדביקות .

מ "ד)ע"ד וזהו פ"א יצירה בלימה ,"(ספר  ספירות  בתחילתן עשר סופן נעוץ
בסופן", שהיא ותחילתן הגבוהה  הדרגה  – סופן נעוץ  הקדושות  שהספירות 

בתחילת  מגיע  שאליה  הפשוטה  באמונה  בתחילתן - ההשגות  כל שלאחר האמונה 

משיגו, אינו אם  גם  האמת  הרגשת  והיא  היא , אחת  האמונה  כי העבודות , כל

כנ "ל  עליונה יותר  כן גם היא  אחרונה אמונה הדרגה שבחינת שהיא  האמונה 

הדעת  ביטול של באופן ית "ש  אליו ההתקשרות  המלכות , ספירת  והיא  התחתונה ,

שהיא  ודעת  מטעם  שלמעלה  לאמונה  קשורה  למלכו, יראה  מתוך הבטל כעם  ביראה 

מתקשר  שניהם  ידי על כי הספירות , לכל וראש  שורש  כתר שהיא  הכתר ספירת  מכח

בדעת , להשיג  יכול מאשר יותר גבוהות  בדרגות  לעובדוומתדבק  צריך ולכן
הבחינות  בשני  דהיינויתברך להשיג,הנ"ל, שאפשר  מקום עד דעת בחינת

אמונה. בבחינת למעלה ואילך ומכאן

שהיא  הכתר לספירת  שייכות  לה  יש  – פשוטה  אמונה  – המלכות  יותר, ובעומק 

שהאמונה  הוא  שהחילוק  אלא  מושגים , בלתי שניהם  כי ההשגה , שלאחר  אמונה 

עוד  בפשטות  בה ' מאמין שבתחילה  דהיינו הדעת , מן שלמטה  האמונה  היא  פשוטה 

והיא  פשוטה  האמונה  היא  הכל ושורש  יסוד כי בשכלו, ה ' את  לדעת  שמתחיל לפני

ירושה  ישראל  בלבות  נטועה  היא  ובפרט – בתולדתו איש  כל בלב  ה ' שנטע  הידיעה 

הנשמה  מכח באה  זו וידיעה  לבריאה , ומנהיג  בורא  שיש  - הקדושים  מהאבות  להם 

הב במציאות  בברירות  במהותו)ורא שמכירה  מכיר (ולא שהגוף  בהירות  באותו

וסובב עלמין כל הממלא  הבורא  מציאות  מרגישה  שהיא  משום  גשמית , במציאות 

עלמין. כל

באה  שהיא  אלא  אמונה  של בחינה  כן גם  היא  הכתר ספירת  שהיא  האמונה  אמנם 

שכל  אפילו ואז עליו, ומולך האדם  על שולט השכל שאז הגוף , של זיכוכו לאחר

שהוא  באמונה  ג "כ ומכיר גמורה  בבהירות  הבורא  במציאות  ומכיר יודע  עצמו האדם 

ממנו  ונשגבה  גדולה  ה ' שגדולת  איך מרגיש  הוא  השיג  שכבר מה  ידי על כי א "ס ,

של  מידותיו וכל ששכלו לאחר מאוד, היא  גבוהה  זו ושאמונה  א "ס , עד מאוד עד

ידיעת  ממילא  לאלקות , ששעבדם  ידי על באלקות  דבוקים  להיות  נהפכו האדם 



קודש  ויקרא זרע  י

לכל  חודרת  היא  אלא  בלבד, הנשמה  בידיעת  מהגוף  מופשטת  נשארת  אינה  האמונה 

העבודה . של הנרצית  תכלית  היא  זו אמונה  ולכן ודעתו מידותיו ולכל הנפש  עמקי

שלאחר  האמונה  של והן פשוטה  האמונה  של הידיעה  שיסוד מכיון מקום  מכל אמנם 

הפנימית  ידיעה  מכח הם  ששניהם  היא , אחת  הכתר שהיא  ממנה  וגבוהה  הדעת 

בחינות  ששני ומכיון רבינו, שכותב  וכמו חזי", מזליה  חזי לא  איהו "אם  בבחינת 

במה  גם  ומאמין עצמו את  שמכניע  הגוף  של הביטול הרגש  מכח באות  האמונה 

אלו  ספירות  לשני יש  כן על האמת , הוא  שכן שיודע  מכיון בשכל לו מושג  שאינו

בתחילתן  סופן נעוץ  סוד וזה  .ז שייכות ,

יתברך וכן  להכירו  נפלאותיו  שמו  יתברך שהראה מצרים ביציאת מצינו 
שכתוב  וכמו  הנוראים, פעולותיו  ידי  על ו)שמו  ח , ּתדע (שמות ©¥©©§למען

אלקינ ּו כה' מהגלות ,ּכי -אין הדעת  יצא  מצרים  שביציאת  פעמים וכידוע  כמה  וכן  ¦¥¡Ÿ¥

והערות1 2הוספות

החכמה ז. עיקר  "וזה מהשגה: שלמעלה האמונה בחשיבות רבינו האריך תבא כי בפרשת וכן

זמן  שכל מחכמה, גדולה ואמונה באמונה, רק חכמה בשום יתברך להשיגו שאין זה להשיג 

כן  שאין מה שם, מגעת וחכמתו שהשגתו משום עד רק לילך יכול אין בחכמה הולך שהוא

"והאמין  שכתוב וזהו שמו. יתברך אותו שמכתיר עליון גבוה מקום עד מגיע באמונה , כשהולך

יותר האמונה על ע"ה אבינו לאברהם וזכות צדקה יתברך שחשב צדקה", לו ויחשבה בה'

ואמונים  השיג , שלא מה על האמין עתה כן שאין מה משיג , שהוא מה מאמין שהיה מחכמה

ה'". נוצר 

בגוף  שנתבאר  וכמו פשוטה לאמונה כתר  בחינת בין השייכות ומבאר  רבינו ממשיך ושם

שהוא  יתברך לנו שנתן חוקים ענין "וזהו שלנו, פשוטה באמונה מתפאר  ית' הוא כי המאמר ,

נדע  זה כל עם טעמים איזה בספרים במדרשים שכתוב הגם באמונה, רק טעם להם שאין מצות

"אמרתי  שכתוב כמו בחכמה להשיג  שאין חק, קראו שהכתוב כיון המצוה טעמי כל זה שאין

אמונה", מצוותיך ש"כל כתיב לכן אמונה, רק מחכמה שרחוקה ממני", רחוקה והיא אחכמה

מפאר יתברך כי מגהנום, ניצל חוקיו המקיים שכל גיהנום גי' וחק המצוות, כל כלל שזהו

חכמה". מבחינת עליונה יותר  שגבוה שלנו אמונה בבחינת עצמו את ומכתיר 

גבול : בלי  בצידו שיהיה ושכרו יתברך שיאמר  גרם אמונה בבחינת עצמו את המחזיק "והאדם

האמירך  וה' שכתוב וזהו ישועתי", צור  א-לי אתה אבי יקראני "הוא שכתוב כמו לאלקים, לו

באמונה  רק כלל טעם בלא  שהם חקיו לשמור  עליך  מקבל שתהיה סגולה לעם לו להיות היום

אע"פ  כו'", אחון אשר  את מ "וחנותי לנו משפיע יתברך הוא ולכן טעם, בלא סגולה בחינת וזהו

כו'". כדאי שאינו
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וגילוי  יציאת  והיא  ית ', נפלאותיו גילוי שהיא  מצרים  ביציאת  שאפילו מזה  ורואים 

המידות , כל את  המשקה  מצה הדעת  שאכילת בזוה"ק כתיב  זה כל אשר עם

מצרים  ליציאת  זכר והוא  להחמיץ  אבותינו של בצקם  הספיק  שלא  שם  על הוא היא 
דמהימנותא  בשעה מיכלא  באמונה  להתחזק  לנו למה  וקשה  האמונה , מאכל

מצרים ? יציאת  ידי על האמיתי הדעת  לנו אין שמתגלה  בדעת שמשיג זה ועל
כנ "ל  אמונה דסתרי,שייך תרתי לכאורה  דהוי קשה  כן שצריך ואם  כנ "ל רק

להשיג  אפשר  שאי  מה על כן גם אמונה שמתגלה בחינת בשעה  דווקא  כי ,

במה  להתדבק  כדי האמונה , נחלי את  להגביר הצורך ומתחזקת  מתחדשת  אזי הדעת ,

מהדעת . שלמעלה 

לפסח וספרתם)ובחידושיו שיצאו (ד"ה הראשונה  בלילה  באמת  כי רבינו מבאר

נתעורר  ראשונה  שבלילה  הענין "רק  הק ' וכלשונו זו בדרגה  הם  היו ממצרים  ישראל

העליון  בעולם  ביה  תפיסה  מחשבה  ולית  להשיג , שאין מאד עליונה  מדריגה  עליהם 

ולא  אני מצרים  בארץ  ועברתי ולכן מצרים , יציאת  הנס  ובא  נשתלשל שמשם  הזה 

לאור  במציאות  בטלים  ישראל והיו ותפיסה  השגה  שם  אין למלאך גם  כי מלאך

מאוד". עליונה  מדריגה  וזהו השגה  שום  להם  שאין וידעו הזה  העליון

להם  נדמה  כך "ואחר זו: ממדריגתם  נפלו אח "כ שאמנם  ואומר רבינו ממשיך אמנם 

היו  שלא  ממדריגתן, נפילה  וזהו עליהם  והארתו יתברך אלקותו קצת  שמשיגין

היו  ולא  השגה  להם  שהיה  הים , על שפחה  ראתה  ולכן כמקודם , במציאות  בטלים 

לפי  להדבר וקץ  וערך שיעור שאין שהבינו ראשונה  בלילה  כמקודם  בטלים 

אדם ". מחשבות 

ג' פרק

באמונה  גם ה ' את  עבד רבינו משה 

שהיה ועל השלום עליו  רבינו  משה  של  עבדות  היה  זה  דרך 

שהלך בחינ  ה ּוא , נאמן  ּבכל -ּביתי עליו  וכתיב כידוע , דעת  ¨¡¤¦¥¨§ת 

שכתבה  במה  הקדושה  התורה  לנו  רמזה  וזה  אמונה , בבחינת  כן  גם

בחינת  היא  אמונה  כי ז"ל , שדרשו  כמו  ויקר למדרש  זעירא  אלף 

מויקרא  ויקר ולכן  והכולל  האותיות  עם יקר גי' ושדי כנ "ל , שדי שם

הכולל . עם ירוק שגי' האותיות  עם שדי עה "כ גי' כנ "ל 
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אמר וזהו שיתברך  כולו  העולם כל  את  המקיף  ירוק קו  ענין 

יתפשט  שלא  ומקומו  לעולם גבול  הוא  ושדי די לעולמו 

בחי' שדי שם בחינת  שהוא  אמונה  ענין  כאן  שמרומז נמצא  יותר

כל  וראו  דכתיב תפילין  אלו ויקר במגילה  חז"ל  דרשו  ועוד ויקר,

שבראש  תפילין  אלו  אומר הגדול  אליעזר רבי והנה  כו ' הארץ  עמי

ובחינת  כנ "ל  אמונה  בחינת  בחינות  ב ' ויקר בתיבת  שמרמז נמצא 

השכל  כלי ג ' על  מרמזים שבראש  שבתפילין  בתים הד' כי דעת 

השכלי  כח שורה  שבהם והמוח קרומין  הב' שם במוח כלים ג ' שיש 

לעיל  הנזכר המחשבות  בחינת  הכולל  הדעת  ובחינת  והמחשבה 

כללותן  על  לרמוז אחד מעור בתים הד' לעשות  צריך  ולכן  הד' הוא 

בדעת .

זעירא ונמצא  וא ' ויקר בתיבת  הקדושה  התורה  לנו  שרמזה 

ענינם  ב' ודעת  אמונה  בבחינת  שהיה  משה  של  עבדות 

שפתי  יקר כלי הפסוק זה  על  שהביאו  במה  רז"ל  שרמזו  וזהו  הנ "ל 

כן  גם והיא  אמונה  בחינת  הוא  שכינה  כי שפה  גי' ששכינה  דעת 

דעת  שפתי יקר וגם שד "י בשם כנ "ל  דרגין  דכל  סופא  נקראת 

שדי  שם בחינת  אמונה  בחינת  על  לרמוז שד"י הוא  תיבות  הראשי

שאדם  מקום שעד כנ "ל  השנית  בחינה  הוא  שדעת  דעת  שפתי ואמר

אלקי  את  דע  דעת  בבחינת  שמו  יתברך  לעובדו  צריך  להשיג  יכול 

לעיל  כנזכר עבדות  עניני בב' דעת  שפתי בחינת  ומרומז אביך 

כנ "ל . דעת  היא  הב' ובחינה  אמונה  הוא  שפה  בחינת 

דעת ועל  בחינת שהיה השלום עליו  רבינו  משה של עבדות היה זה דרך
הדעת כידוע  שורש  עליו שהיה  ז)וכתיב  יב הּוא ,(במדבר  נאמן ¨¡¤¦¥¨§ּבכל-ּביתי 

אמונה  בבחינת כן גם בינה שהלך שערי נ' כי מהשגתו, שלמעלה  הנ' בשער

אחת  חסר למשה  נמסרו וכולם  בעולם  ע"א)נבראו לח  התורה ,(נדרים לנו  רמזה וזה
אמונה  כי  ז "ל, שדרשו  כמו  ויקר  למדרש  זעירא  אלף  שכתבה במה הקדושה

עם  יקר  גי ' ושדי  כנ "ל, שדי  שם בחינת ויקר ג 'היא  ולכן והכולל, האותיות
הכולל. עם ירוק שגי ' האותיות עם שדי  עה"כ גי ' כנ "ל מויקרא 
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ש וזהו כולו  העולם כל את המקיף  ירוק קו  לעולמוהשם ענין אמר  יתברך
יותר  יתפשט שלא  ומקומו  לעולם גבול הוא  וש -די  הוא די , הירוק  הקו

שיהיו  באופן ית "ש  מחיותו יתרחק  שלא  עליו ומשפיע  העולם  כל את  המקיף  אור

ית "ש , באמונתו להתדבק  יכולים  שהוא הנבראים  אמונה ענין כאן שמרומז  נמצא 
ויקר . בחי ' שדי  שם בחינת

במגילה ועוד  חז "ל דכתיב (טז:)דרשו  תפילין, אלו  י)ויקר  כח  ¨§ורא ּו(דברים
הארץ מּמ ךּ ּכל-עּמי  וירא וּ  עליךָ  נקרא  ה ' ׁש ם  אליעזר כּ י רבי  והנה כו ', ¨©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤§¨§¦¤¨

שבראש  תפילין אלו  אומר  לה:)הגדול ב ',(מנחות ויקר  בתיבת שמרמז  נמצא 
כנ "ל  אמונה בחינת שבראש בחינות, שבתפילין בתים הד' כי  דעת, ובחינת

קרומין  הב ' שם, במוח כלים ג' שיש  השכל כלי  ג' על שבהם ח מרמזים והמוח,
השכלי א )שורה ב )כח השכל, מקור החכמה  ההתבוננות והמחשבההוא  כח

ג ) החכמה , כח את  פועל לידי המוציא  בחינת במחשבה  הכולל הדעת ובחינת
הד' הוא  לעיל הנזכר  הבינה המחשבות כח ואת  החכמה  כח את  כולל הדעת  כח

המכריע הדעת  בחוזק  כאחד הנכללים  הבינה  והרחבת  החכמה  בהירות  ידי על כאחד

הנחלקים  המידות  בו שנולדים  עד ובהרחבה  בחזקה  השכל את  ומקשרת  ביניהם 

מוחין, ד' יש  ויחדיו מוחין לב ' נחשב  הדעת  מוח ולכן וגבורות  חסדים  שהם  לשנים 

בדעת. כללותן על לרמוז  אחד מעור  בתים הד' לעשות צריך ולכן

של ונמצא  עבדות זעירא , וא ' ויקר  בתיבת הקדושה התורה לנו  שרמזה
הנ "ל  ענינים ב ' ודעת אמונה בבחינת שהיה אל משה ויקרא  בתיבת 

רומזת  הקב "ה  לו קורא  ידה  שעל להקב "ה  רבינו משה  של ההתקשרות  שהיא  משה 

ודעת  באמונה  שהוא  ית "ש , אליו רבינו משה  התקשר התקשרות  באיזה  התורה 

תרוייהו. נרמז יקר בתיבת  שהרי כאחד,
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אע"ג ח . עילאה קרמא תרוייהו דאמרי ושמואל רב מוח : של קרום ניקב מ "ה.) (חולין בגמרא

ופרש"י תתאה דאינקיב עד לה ואמרי תתאה אינקיב עילאה,דלא לגולגולת קרמא המחובר 

תתאה מבפנים, אינקיב  דלא בתוכו.ואע"ג מונח  שהמוח  הרך הקרום ,

ופרש"י  מוחא. ביה דמתנח  חייתא וסימניך נחמני בר  שמואל רבי אמר  שם, הגמרא  ובהמשך

דקיטרי.חייתא  חייתא יד): דף (ב"מ  כמו שק מוחא.- ביה בתוכו.דמתנח מונח  שהמוח 

כפי  אחד כל מנהיגים י"ב ב') משנה ה' פרק (ספ"י ז"ל גאון סעדיה רבינו שכתב מה וראה

ימות  ולכך קרומים שני בין שוכן חיים אלקים ונשמת ולח , הם וכחו העליון הוא המוח  עבודתו

הקרומים. מן אחד כשניקב האדם
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רז "ל וזהו הד"ה ,שרמזו  בתחילת  המובא  הפסוק במדרש  זה על שהביאו  במה
ׂשפתי -דעת יקר  משה ,כלי  זה  שפה- גי ' וגבול,ששכינה סוף  הוא  שפה  §¦§¨¦§¥¨©

הספירות , כל של האחרון גבול שהיא  האחרונה  הדרגה  היא  והאמונה  שהמלכות 

אמונה  בחינת הוא  שכינה שורשכי  שהיא  מלכות  ספירת  היא  שהשכינה  מפני

וכנ"ל, פשוטה  שד"י ,האמונה  בשם כנ "ל דרגין דכל סופא  נקראת כן גם והיא 
בחינת  אמונה בחינת על לרמוז  שד"י  הוא  תיבות הראשי  ׂשפתי -דעת יקר  ©¨¥§¦¨§וגם

שדי  אלקותו,שם ולהסתר לצמצום  די שנותן הזה  שם  מכח נשפעת  האמונה  שהרי

הדעת גבול היא  ׂשפתי -דעת להשיג ואמר  שיכול הדעת  וגבול סוף  שאחרי דהיינו ¦§¥¨©
משיג  שאינו מה  על באמונה  לעבוד שעד צריך כנ "ל השנית בחינה הוא  שדעת ,

דעת, בבחינת שמו  יתברך לעובדו  צריך להשיג יכול שאדם (דברי מקום

ט ) כח  א , אבי הימים את-אלהי  חפצה ּדע וּ בנפ ׁש  ׁש לם  בּ לב  לעיל ,ועבדה וּ  וכנזכר ©¤¡Ÿ¥¨¦§¨§¥§¥¨¥§¤¤£¥¨

יותר, חשוב  שזה  בדעת  ה ' את  לעבוד צריך אזי ולהשכיל להבין שיכול שבמקום 

אלו,עומרומז  בחינות  בשני ה ' את  שעבד רבינו משה  בב 'ל דעת שפתי  בחינת
דעת  היא  הב ' ובחינה אמונה הוא  שפה בחינת לעיל כנזכר  עבדות עניני 

.ט כנ "ל 
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בשלח :ט . פרשת קודש זרע עוד כו'.ראה ה' את העם וייראו כו' ה' אפשרויושע איך להבין יש

במציאות  מאמין אינו אם ה ' את ירא שהאיך האמונה קודם שמו יתברך מאתו ירא להיות

אבותיהם  אומנות שתפסו בספרים שכתוב דרך על הענין רק וחלילה, חס שמו יתברך הבורא

מלומדה  אנשים מצות דרך על היה הוא ה' אל ישראל בני שויצעקו שמה הפירוש בידיהם,

איזה  מאבותיו שלומד מי כדרך יתברך השם אל לצעוק צריך צרה כשבא שלמדום אבות ירושת

להתחיל  האדם צריך כן ובאמת בידיהם, אבותיהם מנהג  רק בשכלם זה השיגו לא אבל אמונה,

אבותיו  מקבלת זה, דרך על שמו יתברך מאתו ליראה ולבוא זה דרך על שמו יתברך בעבודתו

יבוא  זה ידי ועל למקיימין, שכר  ונותן מצוותיו על לעובר  שמעניש אלקי שיש לו שמסרו

יתברך  מציאותו אמיתות ויבין ישכיל שבעצמו עד למדריגה ממדריגה  ילך כך ואחר  ליראה,

כל  עם והנה שמו. יתברך גדלותו רב בהם שנראה הנגלים פעולותיו מצד לאחרשמו גם זה

מגעת, שכלו שיד מקום עד רק להשיג  אפשר  אי בחכמתו כי אמונה, בבחינת להיות צריך השגה

להיות  צריך בחכמתו שמשיג  אחר  גם ולכן שמו, יתברך ביה תפיסא מחשבה לית ובאמת

העם  "וייראו שכתוב וזהו הזאת, החכמה אחר  הבאה שלימה אמונה היא וזאת כן, גם האמונה

השגתם  מחמת בה' ויאמינו כך ואחר  מהאבות להם שהיה אמונה מחמת מתחילה ה'", את

שלימה. לאמונה
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