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íôðší

þôêôë המידות שהם בשרשם הגשמיות  המידות  התכללות  אודות  הסובב זה 

המידות  נמשלו שבו האופן אודות  רבים  חידושים  לומדים  אנו דקדושה ,

וגבורה, חסד  על  המורות  האדם , של  ידיו  לשני הבהמית , ונפש  האלוקית  שבנפש 

המציאות  כל  שיסוד  כך  על  מיוסדים רבינו דברי וצמצום. התפשטות  היא  שמהותם

גבורות . הנקראת  הצמצום  בחינת  ידי על  היא  הגשמית 

þ³î−ëî של הכללית  הגבורה מהנהגת  נלקחה  הזה  שבעולם  ה 'יש' מהות  כל  ביאור ,

הכלים )המידות  שבירת היתה של (שבהם  העצמית  מהותה התגברות  היא  שענינה  ,

המידות  שילוב של  ההנהגה  דהיינו המידות , כללות  של  החסד  הנהגת  לעומת  מידה , כל 

מ "ה הקבלה  בלשון נקראת  וגבורות , לחסדים המידות  של  זו  חלוקה בזה . זה והתכללותם

שבו  האלוקית  המידות  כל  על  שרומז  הוי"ה  השם נכתב שבהם  אופנים שני שם  על  וב"ן ,

מג  ה "אהקב"ה וא"ו ה "א  יו"ד  הוא  האחד  אשר  לעבדו, שנוכל  מנת  על  אלינו עצמו לה 

בזה זה שילובם  ידי ועל  ב"ן , בגימטריא  ה "ה  ו"ו  ה "ה  יו"ד  הוא והשני  מ "ה , בגימטריא

העולמות . כל  תיקון נעשה

þêîëôî,להקב"ה ביטול  של  באופן  המידות  הנהגת  היא  מ "ה שם  כי חסידות , בספרי

שכולם בשרשם  שהם  כפי המידות  של  האמיתית  ההנהגה  היא  זו והנהגה 

נמשך  ידה שעל  מפני  חסדים , נקראת  היא  מ "ה  שם של  זו והנהגה ית ', באורו נכללים 

ב"ן  הנקראת  השניה  בהנהגה  המידות , של  התיקון שורש היא זו ובחינה  לעולם , ית ' אורו

'התגברות ' של  באופן שבנפש  המידות  הנהגת  היא  בעבודה  שענינה הגבורות , הנהגת  והיא

מתגברת  מידה  כשכל  הגשמיות , כל  שורש  הוא זה  שדבר  לעצמה, ומידה  מידה  כל 

המידות . כל  נכללים שבה  בשרשה  נכללת  ואינה  לעצמה 

íòíîהאדם מ "ה, הנקראת  ההנהגה שלפי לזו, זו סותרות  אלו הנהגות  ששני אע "פ

הוא מהותינו  כל  הלא מה , ונחנו בלבו וחושב להקב"ה עצמי ביטול  מרגיש  תמיד 

יש ב"ן הנקראת  ההנהגה  ולפי  ליש , מאין עת  בכל  אותנו ומהוה  המחיינו ית "ש  ממנו

בו  יש  וממילא  ישות , בהם  יש  נפשו שמידות  איך  מרגיש  הוא כי קשים, נסיונות  לאדם
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ההנהגה את  בנפשו יכניע שהאדם אינה  העבודה  שתכלית  הרי ולרע . לטוב בחירה 

יקח  ועמה  שבנפשו הישות  את  האדם שיקח  רוצה הקב"ה  אדרבה , כי ב"ן, הנקראת 

בוער ישותה  כל  אזי  והדעת , ההתבוננות  שאחרי הנפש , התגברות  מתוך  ה ', את  לעבוד 

הקב"ה את  לעבוד  אש  כרשפי הבערה  מתגברת  כך  עליה  גובר  שישותה  וככל  להקב"ה ,

שוטה כסיל  לו ומה  זולתו, אפס מלבדו חיות  עוד  שאין הכרתו אחרי גדול , חשק  מתוך 

ב "ה . החיים מחיי ולהפרד  עצמו את  לעבוד 

íðîë¼îשהאדם ידי על  דווקא  היא לבדה , לה ' כולה להיותה  הב"ן הנהגת  זיכוך  של  זו

שהנהגה לב"ן, מ "ה  שמקדים  דהיינו והב"ן, המ "ה את  בנפשו נקראת משלב  זו

השמאל  על  הימין שהם הגברת  האדם  של ידיו  שני  כנגד נמשלות אלו  הנהגות ששני לעיל (וכאמור 

ושמאל ) בתכלית ימין הנפש  ביטול  שהיא המ "ה  הנהגת  את  בנפשו  שהשריש  ולאחר  ,

לרע, טוב בין ולבחירה  לנסיונות  גורמת  הב"ן הנהגת  שאין בלבד  די לא  אזי להקב"ה ,

שענינה – הקב"ה  שעבודת  ידי על  מעלה, של  בפמליא  כח  להגביר  גורמת  שהיא  אלא 

מתוך  היא  עבודתו ואז  הב"ן, הנהגת  בצירוף  נעשית  – ית "ש  אליו ביטול  שהוא  מ "ה  שם 

שנצטרפה כיון זו, בעבודה  וגאוה  ישות  בו יכנס  לא זה כל  ועם גדול , והתלהבות  חשק 

הב"ן. את  המתקן מ "ה  שם הנהגת  אליה 
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’ê šþõ

í¾îðšð ³îð−ôí ó¼ ³î−ô¾èí ³îð−ôí þëìñ

ìñ¾'Â‚Â ÌÈ˘�‡ ÍÏ(· ‚È)‰Ó ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆÂ .'ÂÎÂ Í˙Ú„Ï ÍÏ ,È"˘¯ ˘¯ÈÙ .
˜ÂÒÙ‰ ÔÈ·‰Ï Ì‚Â .Í˙Ú„Ï ‡Â‰(ÁÈ ‚È)Ì‡ ‡Â‰ ËÚÓ‰ ‰Ù¯‰ ‡Â‰ ˜ÊÁ‰

‰Ù¯ Ì‡ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ‰Ù¯‰ ‡Â‰ ˜ÊÁ‰ ·˙Î˘ ÈÂ�È˘‰ Â‰Ó ÔÈ·‰Ï ˘ÈÂ ,'Â‚Â ·¯
ÌÏÂÎ Ïˆ‡ ,ÌÈ¯ˆ·Ó· Ì‡ 'Â‚Â ‰Ú¯ Ì‡ 'Â‚Â ·¯ Ì‡ ‡Â‰ ËÚÓ‰ ¯Ó‡�˘ ÂÓÎ

:‡"‰ ˙Â‡· ˜¯ ¯Ó‡� Ô‡ÎÂ Ì‡ ÔÂ˘Ï ¯Ó‡�

ö−ëíñî˜ÂÒÙ· ÔÈ·‰Ï ‰ÏÁ˙ ÌÈ„˜� ,‰Ê ÏÎ(ÊÈ „È ¯·„Ó·)È"�„‡ ÁÎ ‡� Ï„‚È ‰˙ÚÂ
˙„Ó ¯¯ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÔÂÈÎ ,‰"ÈÂ‰ ÁÎ ¯ÓÂÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰Ó ‰¯Â‡ÎÏÂ ,'Â‚Â

:ÔÈ„‰ ˙„Ó ‡ÏÂ ÌÈÓÁ¯‰

µêÌ‡¯·‰· ÏÚ Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó ÈÙ ÏÚ ‡Â‰ ÔÈ�Ú‰(„ · ˙È˘‡¯·)Ì‡¯· ‡"‰·˙ÂÁ�Ó)

(·"Ú ËÎ‰˙È‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· ¯˜ÈÚ˘ ˘Â¯ÈÙ ,'‰ ˙Â‡· ‡¯·� ÌÏÂÚ‰˘ ,
ÏÚ ‡�ÈÓÈ ‡Ó¯‡ÏÂ 'ÂÎÂ ˙¯‡Ù˙ ‰¯Â·‚ ‰ÏÂ„‚ ˙Â„Ó ‰˘ÓÁ‰ Ô˜˙Ï ÏÈ·˘·

øåàéá

'åâå íéLðà Eì çìL( ב é"ùø,(יג ùøéô . ÀÇÀÂÈÄ
àåä äî ïéáäì êéøöå .'åëå êúòãì êì

÷åñôä ïéáäì íâå .êúòãì( יח æçäÆÈÈ÷(יג
ùéå ,'åâå áø íà àeä èòîä äôøä àeäÂÈÆÇÀÇÄÈ
àåä ÷æçä áúëù éåðéùä åäî ïéáäì

øîàðù åîë ,äôø 'íà' øîà àìå äôøä

íà 'åâå äòø íà 'åâå áø íà àåä èòîä

íà ïåùì øîàð íìåë ìöà ,íéøöáîá

:à"ä úåàá ÷ø øîàð ïàëå

ïéáäì äìçú íéã÷ð ,äæ ìë ïéáäìå

÷åñôá(יז יד, éðãà(במדבר  çk àð ìcâé äzòÇÈÄÀÇÈÉÇÂÉÈ
çë øîåì äéä éåàøäî äøåàëìå ,'åâå

ä"éåä שהוא דהיינו הרחמים, מידת שהוא

בחסדו  הנבראים את עת בכל  מהוה יתברך 

תמיד , אורו את להם וממשיך  ïåéëהגדול 

úãî àìå íéîçøä úãî øøåòì êéøöù

ïéãä אדנות מלשון אדנ"י שם שהוא

מלך  של  הנהגה בחינת שהוא וממשלה,

דין בדרך  בעמו ומשפט .המושל 

ìò ì"æç øîàî éô ìò àåä ïéðòä êà

íàøaäa(ד ב , íàøá(בראשית à"äá מנחות) ÀÄÈÀÈ
ע "ב ) ùåøéôכט  ,'ä úåàá àøáð íìåòäù ,

ìéáùá äúéä íìåòä úàéøá ø÷éòù

äøåáâ äìåãâ úåãî äùîçä ï÷úì

úøàôú הוד יסוד åëå'נצח  מידות אבל 

החמשה  ותיקון כלליות מידות הם ומלכות

ומיחד  מקשר היסוד  כי ידם, על  הוא מידות

כולם, àìàîùאת ìò àðéîé àîøàìå
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˜"‰ÂÊ· ‡˙È‡„Î ‡Ï‡Ó˘(.ÊÒ Û„ ·"Á)˙�ÈÁ·Ï ÌÈÈÓ˘‚ ˙Â„Ó ‰˘ÓÁ‰ ÍÙ‰Ï Â�ÈÈ‰ ,
‰˘ÓÁ ÌÚ „È ÌÈ‡¯˜� ÌÈÈÓ˘‚ ˙Â„Ó ‰˘ÓÁ˘ Â�ÈÈ‰ ,‰˘Â„˜„ ˙Â„Ó '‰
˙Â„Ó '‰ ˙�ÈÁ· ÔÈÓÈ „È ˙�ÈÁ· ‡�ÈÓÈ ‡Ó¯‡Ï ÍÈ¯ˆÂ ,‡Ï‡Ó˘ Ï˘ ˙ÂÚ·ˆ‡

:ÚÂ„ÈÎ ˙ÂÈÓ˘‚ ˙�ÈÁ· ÏÚ Â¯·‚˙È˘ ‰˘Â„˜„

’ë šþõ

’í ³ðîë¼ñ ì× ó−õ−½îô ³î−ô¾èí ³îð−ôí ³êñ¼íë

îíïîÏ"ÊÁ Â¯Ó‡˘(·"Ú ËÎ ˙ÂÁ�Ó)‡ËÁ Ì‡˘ ¯ÓÂÏ ‡"‰ ˙Â‡· ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ‰ÓÏ
‰È‰È ‰·Â˘˙· Ì„‡‰ ·Â˘È Ì‡˘ ˘Â¯ÈÙ ,'ÂÎÂ Á˙Ù ÂÏ Á˙Ù‡ È�‡ Ì„‡‰
˙�ÈÁ· ,‰ ‰ÊÎ Â"„ ˙�ÈÁ· ‡"‰ ˙Â‡ ,‡ËÁ ÏÚ ÊÓ¯Ó ‡Â‰˘ ˙ÈÁ ˙Â‡ ÔÓ ‰˘Ú�

øåàéá

÷"äåæá àúéàãë(.סז דף  êôäì(ח "ב  åðééä ,

'ä úðéçáì íééîùâ úåãî äùîçä

úåãî äùîçù åðééä ,äùåã÷ã úåãî

úåòáöà äùîç íò ãé íéàø÷ð íééîùâ

àìàîù ìù,הגבורה צד  הוא השמאל  צד 

הצמצום  שורש שהיא המידה שהיא

באופן  המידות כל  נכללות ובה בעולמות,

הם  ואז וגבורה, צמצום בחינת הם שכולם

זו  בחינה ידי ועל  גבורות, חמש הנקראות

בצמצום  הבריאה נשתלשלה הגבורה שהיא

גדול  הכי הצמצום עד  למדריגה, ממדריגה

שבהם  בגשמיות, שהם כפי המידות שהוא

לבושים  מיני בכמה נסתר האלוקי החיות

שביד  האצבעות ולכן קץ , אין עד  והסתרים

שהם  כפי מידות החמשה על  מורות שמאל 

úðéçáבגשמיות, àðéîé àîøàì êéøöå

äùåã÷ã úåãî 'ä úðéçá ïéîé ãé

òåãéë úåéîùâ úðéçá ìò åøáâúéù

צד  שיתגבר שבנפש, המידות את להגביר

אדם  אם למשל  הטומאה. צד  על  הקדושה

ידי  על  בקרבו ה' אהבת את מגביר

מעורר  ואז עליו, ה' חסדי בגודל  התבוננות

שבקרבה  האלוקית בנפש ששורשה אהבה

אלוק חלק  בהיותה הקב "ה את שאוהבת

האהבה  גם  נתהפכת זה ידי על  אזי ממעל ,

ידי  על  וכן ה', לאהבת שבקרבו הטבעית

אהבה  בכל  שמתבונן המידות, העלאת

וממילא  רוחני, אור הוא ששרשה גשמית

ה' אהבת השרשית באהבה לכללה יש

האהבות. כל  שורש שהיא

ì"æç åøîàù åäæå( ע "ב כט  äîì(מנחות

íàù øîåì ,à"ä úåàá íìåòä àøáð

,'åëå çúô åì çúôà éðà íãàä àèç

äéäé äáåùúá íãàä áåùé íàù ùåøéô

àèç ìò æîøî àåäù úéç úåà ïî äùòð

חטא, ר"ת הוא å"ãדח ' úðéçá à"ä úåà

ä äæë אות ובתוכה מד ' מורכבת ה' תיבת

ïîו', äùòðù ãåé úðéçá øùò úðéçá
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¯˘Ú ‰˘Ú�Â ‰˘Â„˜„ ˙Â„Ó '‰ ÌÈÈÓ˘‚ ˙Â„Ó '‰ ÔÓ ‰˘Ú�˘ „ÂÈ ˙�ÈÁ· ¯˘Ú
‡È¯ËÓÈ‚ „"È ÌÈÓÚÙ È�˘ ÔÈÓÈ „È Ï‡Ó˘ „È ˙Â„È È˙˘ ÔÓ ‰˘Ú�Â ,„"ÂÈ ˙�ÈÁ·

:Á"Î

íïî˜ÂÒÙ· ÊÓÂ¯Ó(‡ ‡ ˙È˘‡¯·),ı¯‡"‰ ˙‡Â ÌÈÓ˘"‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯· ˙È˘‡¯·
˙�ÈÁ·Ï ÊÓ¯Ó ı¯‡ '‰ ,ÌÈÈ�ÁÂ¯ ˙Â„Ó '‰ ˙�ÈÁ·Ï ÊÓ¯Ó ÌÈÓ˘ '‰ ˘Â¯ÈÙ

‡Ó˘ ÏÚ ‡�ÈÓÈ ‡Ó¯‡Ï ,ÌÈÈˆ¯‡ ÌÈÈÓ˘‚ ˙Â„Ó '‰˙Â„È '· ˙�ÈÁ· ,Ï"�Î ‡Ï
:Ï"�Î

îíïî˙È˘‡¯·„ ‡„·ÂÚ„ Á"Î ˙�ÈÁ·(·"Ú Ëˆ ËÒ '˙ Ê"˙)È�· ‰˘ÚÓ È„È ÏÚ˘ Â�ÈÈ‰ ,
ÔÈÙÈÒÂÓ ÏÂÎÈ·Î ,Ï"�Î ˙Â„È '· ˙�ÈÁ· ‡Ï‡Ó˘ ÏÚ ‡�ÈÓÈ ÌÈÓÈ¯Ó˘ Ì„‡

:ÈÓÁ¯Ï ‡�È„ ÌÈÎÙ‰Ó˘ ‰ÏÚÓ Ï˘ ‡ÈÏÓÙÏ ÁÎ

øåàéá

,äùåã÷ã úåãî 'ä íééîùâ úåãî 'ä

שמצד  המידות שורש שכאמור מפני

יש  בקדושה כי בקדושה, ג"כ  הוא השמאל 

שורש  שהם גבורות וחמש חסדים חמש

הידיים. שני של  בחינתם

בדעתו  מתבונן שאדם התשובה ידי ועל 

אזי  הוא, מהיכן הבינות שורש ובבינתו

להשתמש  שמאל  דצד  המידות גם נתקדשים

ה' את לעבוד  דקדושה, לגבורות בהם

גדולה, ותאוה וחשק  äùòðåבהתגברות

ã"åé úðéçá øùò ימין דיד  החסדים חמש

עשרה, הרי שמאל  דיד  הגבורות וחמש

ïéîé ãé ìàîù ãé úåãé éúù ïî äùòðå

ç"ë àéøèîéâ ã"é íéîòô éðù האור ,

יד , נקרא מידות החמש  כל  של  הכללי

מידות  העשר את שכוללות הידים וכששני

הם  אזי בקדושה, כולם להיות ביחד  נכללות

כח , בחינת ומתגבר נעשות מתגלה האדם דכח  (כידוע 

היא  ה' עבודת וכן כאחד, ידיו בשתי  דבר  כשעושה דווקא

והן  ימין  בבחינת באהבה  הן  ה' את כשעובד רק  בשלימות

שמאל) בחינת מצד וחשק  .בגבורה

÷åñôá æîåøî äæå(א א, úéLàøaÀÅÄ(בראשית
,õøà'ä úàå íéîM'ä úà íéäìà àøaÈÈÁÉÄÅÇÈÇÄÀÅÈÈÆ
úåãî 'ä úðéçáì æîøî íéîù 'ä ùåøéô

íééðçåø דצד מידות חמש בחינות שהם

לא  אלו שמידות דקדושה, מידות שהם ימין

לקליפות, ä'נפלו úðéçáì æîøî õøà 'ä

íééöøà íééîùâ úåãî המידות הן

לקליפות, הכלים בשבירת שנפלו דגבורה

ì"ðë àìàîù ìò àðéîé àîøàì כן על 

לארץ שמים להגביר כדי וארץ  שמים קדם

גשמיים, מידות על  דקדושה מידות דהיינו

יכללו  הגשמיים המידות שגם באופן

ì"ðë:בקדושה, úåãé 'á úðéçá

úéùàøáã àãáåòã ç"ë úðéçá åäæå ת"ז)

ע " צט  סט  éðáב )ת' äùòî éãé ìòù åðééä ,

àìàîù ìò àðéîé íéîéøîù íãà

ïéôéñåî ìåëéáë ,ì"ðë úåãé 'á úðéçá

àðéã íéëôäîù äìòî ìù àéìîôì çë

éîçøì בחינת את מהפך  שהאדם דכמו ,



îìñ¾ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

îíïî(ÊÈ „È)Ï˘ ‡ÈÏÓÙ· Á"Î Ï„‚˙È˘ ˘Â¯ÈÙ ,‡˜ÈÈ„ È"�„‡ ÁÎ ‡� Ï„‚È ‰˙ÚÂ
Â‰ÊÂ .Ï"�Î ÌÈÓÁ¯Ï ÍÙ‰˙�˘ ‡"�È„ ˙�ÈÁ· È"�„‡ ˙�ÈÁ· È„È ÏÚ ‰ÏÚÓ

˜ÂÒÙ· ÊÓÂ¯Ó(‰Ï ÁÒ ÌÈÏ‰˙)ÈÎ ,˜"˙ ‡È¯ËÓÈ‚ Ú"Ï"˙ ˙"¯ ,ÌÈ‰Ï‡"Ï Ê"ÂÚ Â�"˙
‰˘Â„˜·˘ ¯·„ ÏÎÂ ‰˘Â„˜„ ˙Â„Ó '‰ ÌÈÈÓ˘‚ ˙Â„Ó '‰ ÔÓ ‰˘Ú�˘ È„È ÏÚ
Ú"Ï˙ ˙�ÈÁ· ˜"˙ ‰˘Ú� ÌÈ˘ÓÁ ÔÓÂ ÌÈ˘ÓÁ '‰ ÔÓ ‰˘Ú� ‰¯˘ÚÓ ˙ÂÁÙ ÔÈ‡
‰ÏÚÓ Ï˘ ‡ÈÏÓÙÏ ÁÎ ˙ÙÒÂ‰ ˙�ÈÁ· ,ÌÈ‰Ï‡"Ï ÊÂ"Ú Â�"˙ ˙�ÈÁ· ,Ï"�‰

:È�ÈÒ ¯‰· ‰ÈÂ˘Ú‰ „ÈÓ˙ ˙"Ï"Ú ˙�ÈÁ·

øåàéá

בכל  ולעבדו ה' באהבת לכללה שלו הגבורה

למעלה  מידה כנגד  מידה מעורר כן מידותיו,

הרחמים, במידת בעולם מתנהג שהקב "ה

התפארת  מידת הנהגת נקראת זו ובחינה

נכללים  ושניהם וחסדים, דינים נכללים שבה

דמן  מודה הדין מידת שגם באופן ברחמים,

ישראל . בני על  לרחם יש הדין

åäæå(יז é"ðãà(יד, çk àð ìcâé äzòåÀÇÈÄÀÇÈÉÇÂÉÈ
ìù àéìîôá ç"ë ìãâúéù ùåøéô ,à÷ééã

úðéçá é"ðãà úðéçá éãé ìò äìòî

à"ðéã,שוות אותיות êôäúðùשהם

ì"ðë íéîçøì הדין מידת כשגם דעכשיו

כח מתגדל  אזי הרחמים, למידת מודה

הגדולה  במידת להשפיע  כביכול  הקב "ה

החסד) מידת ומסטין (שהיא מקטרג שום ואין ,

ישראל . בני על 

÷åñôá æîåøî åäæå(לה סח  æò(תהלים eðzÀÉ

éë ,÷"ú àéøèîéâ ò"ì"ú ú"ø íéäìàìÅÉÄ
'ä íééîùâ úåãî 'ä ïî äùòðù éãé ìò

ïéà äùåã÷áù øáã ìëå ,äùåã÷ã úåãî

,äøùòî úåçô המידות כל  כי כי הוא כלל 

שכולם  מכיון בזו, זו נכללות דקדושה

שמשם  העליון למקורם ובטלות מחוברות

מעשרה, כלולה מידה כל  ולכן הכל , שורש

גשמיות  מידות  שהחמשה בשעה וממילא

כלולה  מידה כל  נעשית בקדושה נכללות

ïîåמעשרה, íéùîç 'ä ïî äùòð

÷"ú äùòð íéùîç מידה כל  גם כי

נמצא  מעשרה, ג"כ  כלולה עשרה מאותם

מאות, ה' נעשה מדות úðéçáשמחמשה

úðéçá ,ì"ðä ò"ìú(לה סח , æ'ò(תהילים eð'zÀÉ
àéìîôì çë úôñåä úðéçá ,íéäìà'ìÅÉÄ
äéNòä ãéîz úìò úðéçá äìòî ìùÉÇÈÄÈÂËÈ

éðéñ øäa16. ÀÇÄÇ

úåøòäå úåôñåä

שכתב 16. מה ע"ד  הוא ואולי  הק', כוונתו  עיון  צריך 

בחינת  לעורר  שהוא זה, פסוק בכוונת הקדוש האר "י 

בחינת  דהוא בסה"ק ביארו  אשר  דקדושה, קדוש תולע

דכל הקדוש דבריו  בסוף כותב רבינו  אשר  וביטול , ענוה

וביטול . ענוה ידי  על  רק  הוא זה

הרה"ק לשון  דברים )àðøàîà÷îונביא דברי (פ ' בביאור 

לא  ישראל  איש כל  לזה וזלה"ק: הנ "ל , הק' האר "י 

בדרכי  לבו  ויגבה הצורך  לפי  רק לתפוס ישות בו  יהיה

יהיה  אמיתות עליה ובעת תמימה, עבודה לצורך  ה'

אין  יש רגע ובכל  ליש, וחוזר  ממש אין  ומבוטל  בטל 

ולכן  הארץ, על  רוחש קטן  תולע עליון  באור  יש אין 

א"ס  אור  ממש שהוא וכולל  שורש יש הספירות בכל 



ï ö−¼ ³ë ³îð−½ì³¾þîõô

ï"×îÁÏ˘˙˘ ˘Â¯ÈÙ ,Í˙Ú„Ï ÍÏ È"˘¯ÈÙ ,ÌÈ˘�‡‰ ÍÏ ÁÏ˘ ‰˘¯Ù· ÊÓÂ¯Ó
ÒÈ�Î‰Ï ˙Ú„ ˙�ÈÁ· Ì‰· ‰È‰È˘ Â�ÈÈ‰ Í˙Ú„Ï ÍÏ ‰È‰È˘ ÌÈ˘�‡
Í"Ï ˙�ÈÁ· Ì‰Ó ‰˘Ú� ‰È‰ÈÂ ‰˘Â„˜ ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÈÓ˘‚ ˙Â„Ó ‰˘ÓÁ‰

:Í"Ï ‰˘Ú� '‰ ÔÓÂ ‰¯˘ÚÓ ˙ÂÁÙ ÔÈ‡ ‰˘Â„˜‰ ÈÎ ,ÌÈ˘ÓÁ ‡È¯ËÓÈ‚

ö×î˙Â„Ó ‰˘ÓÁ‰ ÂÏÚ˙˘ ˘Â¯ÈÙ ,·‚�· ‰Ê ÂÏÚ ¯Ó‡Â ‰˘Ó Ì‰Ï ¯È‰Ê‰
˙ÂÈ˙Â‡ ÔÓ ‰˘Ú� ‰È‰È˘ ,·‚� ˙�ÈÁ· ‡�ÈÓÈ ˙�ÈÁ· ÌÂ¯„ ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÈÓ˘‚
‰È‰È ‰Ê·Â ,Ï"�Î ÌÈ˘ÓÁ ˙�ÈÁ· ,·"‚� ÔÓ Ô"Â� ˙Â‡ ‰˘Ú� ‰È‰È ,'‰ Â�ÈÈ‰ ·"‚
,‰Ù¯"‰ ‡Â‰ ˜ÊÁ"‰ ˙�ÈÁ· È„È ÏÚ ,Ï‡¯˘È ı¯‡ ‰Ê ¯‰‰ ˙‡ Ì˙ÈÏÚÂ ÁÎ ÌÎ·

øåàéá

êì çìù äùøôá æîåøî äæ ìëå

'éô ,êúòãì êì é"ùøéô ,íéùðàä

êúòãì êì äéäéù íéùðà çìùúù היינו

בחינתו  כי בחינתך , ידי  על  המגיע  לדעת

הדעת, הוא רבינו משה äéäéùשל  åðééä

äùîçä ñéðëäì ,úòã úðéçá íäá

äùåã÷ úðéçáì íééîùâ úåãî וכאמור

בקדושה  גשמיות המידות דהתכללות לעיל 

שהיא  והדעת, ההתבוננות ידי על  הוא

עילאה, תשובה האמיתית äéäéåהתשובה

àéøèîéâ ê"ì úðéçá íäî äùòð

äøùòî úåçô ïéà äùåã÷ä éë ,íéùîç

:ê"ì äùòð 'ä ïîå

øîàå äùî íäì øéäæä ïëå(יז יג, (במדבר 

äùîçä åìòúù ùåøéô áâpa äæ eìòÂÆÇÆÆ
úðéçá íåøã úðéçáì íééîùâ úåãî

,áâð úðéçá àðéîé גשמיות המידות זיכוך 

שהמידות  מכיון  עלייתם, הוא בקדושה

גשמיות, המידות שורש  הם דקדושה

,'ä åðééä á"â úåéúåà ïî äùòð äéäéù

á"âð ïî ï"åð úåà äùòð äéäéנג"ב תיבת

המידות  על  המורה "גב " מאותיות מורכבת

ידי  על  "נ'" שיהיו חמש, שהם הגשמיות

בקדושה, íéùîçהתכללותם úðéçá

úà íúéìòå ,çë íëá äéäé äæáå ,ì"ðëÇÂÄÆÆ
ìàøùé õøà äæ øää במעלות לעלות ÈÈ

úåøòäå úåôñåä

בחינות  ויש א"ס, במדריגות ממש מקושר  הכולל  כי 

כולל בחינות יש וגם חי , כל  נפש להחיות התפשטות

ביש, ישארו  שלא לשומרם המתפשטים עם שמתפשט

בואו  תולע נקרא והוא והקליפות הרע ומיניקות

והשורש  והכולל , המתפשטין  החסדים עם שמתפשט

בחינות  האמיתי  האחדות ששם ואו  בלא עלת תלע הוא

א"ס, ø÷åáאור  ìëá äìâúîä ãñçá äæ íù éë òãåðå

àåä äåöé íîåé íäøáà ïëù ,ø÷áá íäøáà íëùéå

ìà íéîòô 'ç ïéèùôúîä íò èùôúîä ììåëä

øåà úåâéøãî íúâéøãî ìà ë"çà íúìòäìå íøîåùì

,ïéò óøä ìëá åäæå ñ"à המוחין בהירות בעת ובבקר  ...

קושי  לו  להפיל  הטמא תולע אותו  מתגבר  תפלה ות בעת

אמונה, על  ãéîúושטותים úìåò áéø÷äì é"ùä äåöå

àåäå ,åîöò úåìôùá ìëúñî àåäùë ùåã÷ä òìåú

òìåúä ÷ìúñî æà õøàä ìò ùçåøä òìåúë åéðéòá

àîèä...



ììñ¾ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

· ÔÓ ‰˘Ú� ‰È‰È˘ 'ÈÙ‰È‰È ,‰Ù¯ ˙�ÈÁ· ÌÈÈÓ˘‚ ˙Â„Ó '‰ Â�ÈÈ‰ ‰Ù¯"‰ ˙�ÈÁ
:˜ÊÁ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ‰˘Â„˜„ ˙Â„Ó '‰ ˙�ÈÁ· ˜ÊÁ"‰ ‰˘Ú�

óòôêÔÂ� Ô· Ú˘Â‰È ¯Ó‡ ‰ÊÏ ,‰Â�Ú ˙�ÈÁ· ‰ÏÁ˙ ‚È˘‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ê ÏÎÏ
„‡Ó „‡Ó ı¯‡‰ ‰·ÂË(Ê „È)˙Â�ÈÁ·‰ ÏÎÏ ‚È˘‰Ï ‡Â‰ ‰·ÂË˘ ÊÓ¯Ï ,

ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰ „‡Ó „‡Ó ˙�ÈÁ· È„È ÏÚ ‰˘Â„˜„(„ „ ˙Â·‡)È‰È ,‰Â�Ú ˙�ÈÁ·
:ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ ÔÓ‡ ‰ÊÏ ‰ÎÊ�˘ ÔÂˆ¯

øåàéá

àåäהקדושה, ÷æç"ä úðéçá éãé ìò

úðéçá ïî äùòð äéäéù ùåøéô ,äôø"ä

úðéçá íééîùâ úåãî 'ä åðééä äôø"ä

,äôø שמאל יד  שהיא גבורה בחינת

כל  שכאמור מכיון ורפה, כהה יד  הנקראת

האלוקי  השפע  צמצום ידי על  נעשה ענינה

בסדר  דרגות מיני בכמה והגשמתו

úðéçáההשתלשלות, ÷æç"ä äùòð äéäé

:÷æç úðéçá àåäù äùåã÷ã úåãî 'ä

äìçú âéùäì íéëéøö äæ ìëì íðîà

äåðò úðéçá לעלות לאדם אפשר דאי

שהוא  וביטול , ענוה בלי לקדושה מידותיו

העבודה, כל  ïáשורש òùåäé øîà äæì

ïåð(ז יד, ãàî,(במדבר  ãàî õøàä äáBèÈÈÈÆÀÉÀÉ
úåðéçáä ìëì âéùäì àåä äáåèù æîøì

éåä ãàî ãàî úðéçá éãé ìò ,äùåã÷ã

çåø ìôù(ד ד ïåöø(אבות éäé ,äåðò úðéçá

:ïåöø éäé ïë ïîà äæì äëæðù


