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חיים באר  א יתרו מים

יתרו 

הקדמה 
שהם במאמר  החסידות בתורת יסודיים עניינים חיים, מים הבאר רבינו  ידי על  נתבארו  זה

תכליתם  ה', בעבודת מהותם את ודעת טעם בטוב מבאר רבינו  ונשמה. רוח נפש 

ומעשה. דיבור מחשבה הבחינות ושלשה בקדושה ופעולתם

מתוך ונקודה פנימית, בדביקות התוה"ק  לימוד  היא  זה במאמר ושרשית עיקרית

אותה  ללומד  המתנוצץ שבה, האלקות אור את לראות הנפש  וכלות השתוקקות

ורק  אותה, לחפש  לאוהבה רמז  הרומזת למטרוניתא  התוה"ק  את ממשיל  הזוה"ק  לשמה.

מתגלית  היא  אזי כראוי אותה לחפש  פונה ואם ועומקו  הרמז  את מבין באמת אותה האוהב

מלכותה. הדר במלא  לה

העצמית אף מהותה הרי הקב"ה, של  חכמתו  שהיא  מכיון כי דעת  בר לכל  מובן התוה"ק ,

הלב, והרגשי מידות וכל  ודעת בינה בחכמה אליו  והדביקות הקב"ה, אור גילוי היא 

ממש  הקב"ה של  אורו  היא  שהרי הספירות שבעשרת הרוחניות הכוחות כל  את בה ויש 

יהודי  לכל  נועדה שהתורה שמכיון ואלא  יהבית", כתבית נפשי אנא  – "אנכי הזוה"ק  כמאמר

ועניני  עסקי אלא  ומחשבתו  בדעתו  ואין השי"ת מאור מאוד  שרחוק  למי גם הוא , באשר

שמצד  בענינים גם אלא  בלבד , אלקותו  דביקות בעניני רק  עוסקת התורה אין לכן עוה"ז ,

נעלמת  שבה והדביקות הפרה, את שנגח כשור  אלקותו , אור  בגלוי בהם ניכר אין עצמם

הפנימי  באורה לידבק  רצון מתוך תוה"ק  בחכמת שעוסק  ומי התורה, חכמת בתוך ונסתרת

במילי  זה עם זה המדברים אוהבים כשני פנימיותה, את נפשו  מתוך ולהבין להשיג  יוכל 

למעלה  היא  והאהבה לזה זה אהבה שמלא  לבם מתוך יוצא  דיבורם הבל  אבל  דעלמא 

הפה. בהבל  הפה הבל  יחוד  שהוא  נשיקין בבחינת הוא  הדיבור ואז  ואותיות מדיבורים



חיים באר  יתרו מים ב 

הקב"ה והגם של  חכמתו  הם שהרי ממש  א "ס  אור הם עצמם מצד  התורה נגלות שגם

מהשגה, שלמעלה אור שהוא  החכמה עומק  מקום מכל  הם, אחד  וחכמתו  והוא  ממש 

כראוי. בדביקות לשמה בתורה שעוסק  למי אלא  מתגלה אינו 

א' פרק

ברע  ללחום הטוב  יצר  אדם מקבל  והרוח הנפש  ידי על 

כרחך (א ) על  וגו '. באו  הזה  ביום וגו ' לצאת  השלישי בחדש 

ואיני  הזה  ביום ואמר סתם כי דרשוני אומר הזה  המקרא 

בדרך  קצת  לפרשו  והנראה  ז"ל  בפרש "י ועיין  יום, באיזה  יודע 

חז"ל  הנה  כי פ"ח .)הדרש , בריך (שבת וכו ' גלילאה  האי דרש  אמרו 

תליתאה  ידי על  תליתאה  לעם תליתאה  אוריאן  לן  דיהב רחמנא 

מה  לדעת  צריך  זה  דבר וגם וכו ' תליתאי בירחא  תליתאי ביום

אחד  כל  נשמת  אשר נודע , הנה  ואמנם בזה , גלילאה  האי חידש 

נשמה , רוח נפש  בחינות  לשלושה  בכללה  מתחלקת  מישראל  ואחד

שלמעלה  אותן  הנה  מקום מכל  מהם למעלה  בחינות  עוד שיש  ואף 

כנודע : ממנה  שגבוהים הגם הנשמה  בבחינת  נכללו 

חז"ל ועל אמרו  הללו  בחינות  כ"א.)שלושה  דרש (בסוטה זו  את 

הכתוב  תלה  וגו ' אור ותורה  מצוה  נר כי יוסי בר' מנחם ר'

לילה  באישון  בדרך  מהלך  שהיה  לאדם משל  עד וכו ' בנר המצוה 

ואינו ומליסטים רעה  ומחיה  וכו ' הקוצים מן  ומתיירא  ואפילה 

הקוצים  מן  ניצול  אור של  אבוקה  לו  נזדמנה  מהלך  דרך  באיזה  יודע 

רעה  מחיה  ניצול  השחר עמוד שעלה  כיון  וכו ' מתיירא  ועדיין  וכו '

דרכים  לפרשת  שהגיע  כיון  מהלך  דרך  באיזה  יודע  אינו  ועדיין  וכו '

תלמיד  זה  וכו ' דרכים לפרשת  הגיע  מאי עד וכו ' מכולם ניצול 

לילה  באישון  ההולך  האדם כי כאן . עד וכו ' חטא  ויראת  חכם

ברוך  הבורא  מקדושת  כלל  עליו  נגה  אור לא  שעדיין  והוא  ואפילה ,

שעדיין  כלומר וכו ', הפחתים ומן  וכו ' הקוצים  מן  ומתיירא  הוא 

מבחינת  כלל  השיג  לא  שעדיין  כיון  הילוכו , מקום בכל  לחטוא  עלול 

רעים  מפגעים מלא  הנה  כולו  העולם וכל  ויראתו  הבורא  אהבת 



חיים באר  ג יתרו מים

וגזל  זנות  התאוות  מכל  מלא  העולם שוק כי טובים, לא  וממראות 

שבעולם. הדברים וכל  רעים והרהורים

מצוות נזדמנה קצת  לעשות  זכה  אם כי והוא  אור, של  אבוקה  לו 

ל  ואבריו  גופו  ביגיעות  על מעשיות  באמת , יתברך  שמו 

הטהורה , הנשמה  מן  דקדושה  הנפש  אור חלק לעצמו  לו  קנה  זה  ידי

הפחתים  מן  ניצול  בזה  יתברך  מבוראו  עליו  השופע  האור ובזה 

יראת  קצת  לו  יגיע  כבר כי ודרכו , הילוכו  מקום בכל  יפול  שלא  וכו '

או ומזוני חיי מבני הזה  עולם עונש  מבוראו , פנים כל  על  העונש 

עיניו , בראות  תיכף  כך  כל  יתאוה  לא  שוב גם וכדומה , גיהנם עונשי

הקוצים  על  ילך  לא  פנים כל  ועל  הקדושה , חלק זה  לו  יש  כאשר

הרע  דרך  איזה  לראות  עינים לו  יש  כבר כי הרעים דרכים שהם

ומלסטים  רעות  מחיות  מתיירא  ועדיין  ירצה . אם לצדדים ויפנה 

והחיצונים  הקליפות  בחינות  שהםכל  וחיילותיו  הרע  היצר הםכוחות 

ה ', מאחרי לסור לבו  את  ומסיתין  האדם אחרי תמיד הרודפים

ולא  יאבה  שלא  המלחמה  בקשרי עמהם לעמוד הוא  גדול  זה  ודבר

וכדומה  וגזל  העריות  מתאוות  זרים יפתוהו  אם גם להם ישמע 

מלך  של  דברו  לעשות  כח גבורי לזה  צריך  כי נגדם בנסיון  שיעמוד

ומתאוית  חומדת  ונפשו  לידו  הבא  עבירה  בדבר המלכים מלכי

השחר  עמוד שעלה  כיון  זה  ועל  הדרך , את  עליה  לעבור ומשתוקקת 

דקודשא  ורחימו  בדחילו  בתורה  לעסוק זכה  אם כי והוא  מהם, ניצול 

הקדושה  בתורתו  ונסתר הנעלם בבוראו  להתדבק בכדי הוא , בריך 

חלק  לעצמו  לו  קונה  ובזה  זה , ידי על  לפניו  רוח נחת  ולעשות 

ללחום  בידו  וחיל  כח בזה  אשר הטהורה , הנשמה  מן  דקדושה  הרוח

ארץ , אסירי כל  רגליו  תחת  ולדכא  ידו  תחת  לכובשו  היצר  מלחמת 

לו יש  כבר כי המלחמה  קשרי בכח לידו  יבוא  אם בנסיון  ולעמוד

כאמור. מלחמה  כלי 

אומר בחדש  הזה המקרא  כרחך על וגו '. באו  הזה ביום וגו ' לצאת השלישי 
בפרש "י  ועיין יום, באיזה יודע ואיני  הזה ביום ואמר  סתם כי  דרשוני 

ז "ל.



חיים באר  יתרו מים ד 

חז "לוהנראה  הנה כי  הדרש , בדרך קצת פ"ח .)לפרשו  דרש (שבת אמרו 
לעם  תליתאה אוריאן לן דיהב  רחמנא  בריך וכו ' גלילאה האי 
זה  דבר  וגם וכו ' תליתאי  בירחא  תליתאי  ביום תליתאה ידי  על תליתאה

בזה  גלילאה האי  חידש  מה לדעת התורה צריך בחינות  שכל בזה  קמ"ל מה 

הם , מתחלקת משולשות  מישראל ואחד אחד כל נשמת אשר  נודע, הנה ואמנם
למעלה  בחינות עוד שיש  ואף  נשמה, רוח נפש  בחינות לשלושה בכללה

ויחידה מהם  חיה  הנשמה,שהם  בבחינת נכללו שלמעלה  אותן הנה מקום מכל
כנודע  ממנה שגבוהים הגבוהה הגם השלישית  בדרגה  כלולים  שהם  כלומר

"נשמה ", ששת הנקראת  כנגד רוח  המלכות, כנגד היא שנפש משום הוא הדבר  (וטעם

בהרבה  הנמנות הראשונות הספירות ג ' כנגד ובכללות הבינה כנגד היא ונשמה ה"מידות",

במידות  מושגים ואינם בשכל ידועה שמציאותם כלומר  "מוחין", שהם משום כאחת מקומות

מורגשות) .שהם

חז "לועל  אמרו  הללו  בחינות כ"א.)שלושה בר '(בסוטה מנחם ר ' דרש  זו  את
וגו ' אור  ותורה מצוה נר  כי  בנר יוסי  המצוה הכתוב  ואת (וכו')תלה

אלא  מגינה  אינה  מצוה  אף  שעה  לפי אלא  מאיר אינו נר מה  לך לומר באור, התורה 

לעולם , מגינה  התורה  אף  לעולם  מגין אור מה  לך לומר באור התורה  ואת  שעה , לפי

המיתה , יום  זה  עליך תשמור בשכבך הזה , בעולם  אותך תנחה  בהתהלכך ואומר

לבא . לעתיד תשיחך היא  באישון והקיצות  בדרך מהלך שהיה לאדם משל עד
הקוצים מן ומתיירא  ואפילה הפחתים לילה ומן הברקנים  רעה ומןומן החיה

ניצול  אור  של אבוקה לו  נזדמנה מהלך, דרך באיזו  יודע ואינו  הלסטים ומן
הקוצים הפחתים ,מן ומן הברקנים  מתיירא ומן ומן (וכו')ועדיין רעה  החיה  מן

מהלך, דרך באיזו יודע  אינו ועדין מחיה הלסטים , ניצול השחר  עמוד  שעלה כיון
וכו ' הלסטים ,רעה לפרשת ומן שהגיע כיון מהלך, דרך באיזה  יודע אינו  ועדין

מכלם, ניצול ד"א (וכו')דרכים המיתה . ויום  חכם  תלמיד זה  דרכים , פרשת  מאי

חטא . ויראת חכם תלמיד זה

כלל כי עליו  נגה אור  לא  שעדיין והוא  ואפילה, לילה באישון ההולך האדם
הוא  ברוך הבורא  מאירה מקדושת שבהם  ומצוות  תורה  קיים  לא  שעדיין מי 

ית "ש , הבורא  של כלומר קדושתו וכו ', הפחתים ומן וכו ' הקוצים מן ומתיירא 
הילוכו מקום בכל לחטוא  עלול מבחינת ,שעדיין כלל השיג לא  שעדיין כיון

וממראות  רעים מפגעים מלא  הנה כולו  העולם וכל ויראתו , הבורא  אהבת
וכל  רעים והרהורים וגזל זנות התאוות מכל מלא  העולם שוק כי  טובים, לא 

שבעולם  מחשבתו הדברים אזי ומצוותיה , התוה "ק  אור באדם  מאירה  אין כאשר

ונראה  הבהמי, לנפש  שנראית  כפי וחיצוניותה  הגשמי עוה "ז בעניני תמיד משוקעת 



חיים באר  ה יתרו מים

כו', ולשתות  לאכול ליהנות  בשביל לעולם  אדם  שבא  התכלית  הם  כאילו בעיניו

רח"ל. ואיסור היתר בתאוות  לחטוא  הוא  בקל וממילא  הם  רעים  העוה "ז עניני ורוב 

מעשיות נזדמנה  מצוות קצת לעשות זכה אם כי  והוא  אור , של אבוקה לו 
באמת  יתברך לשמו  ואבריו  גופו  פנימיות ביגיעות משיג  שאינו הגם 

נשמה)המצוות  לבחינת זכה לא עדיין אור ,(כי חלק לעצמו  לו  קנה זה ידי  על
הטהורה  הנשמה מן דקדושה הנפשהנפש  לחלק  שייכת  המעשה  בחינת  כי

הקרוב הנשמה  חלק  והוא  מעשיות , מצוות  ידי על נקנה  הנפש  חלק ולכן מהנשמה ,

הגוף , באיברי ונתלבש  הגוף  אל יתברך ביותר מבוראו  עליו  השופע האור  ובזה
וכו ' הפחתים מן ניצול לראות בזה יכול ידה  שעל אור של אבוקה  לפניו שיש  כמי

והפחתים , הבורות  לואת  יגיע כבר  כי  ודרכו , הילוכו  מקום בכל יפול שלא 
מבוראו פנים כל על העונש  יראת דהיינו קצת חיצונית  עבודה  ידי שעל משום 

העונש , יראת  שהיא  חיצונית  יראה  עכ"פ  האדם  על באה  לבד, עולם במעשה  עונש 
וכדומה. גיהנם עונשי  או  ומזוני  חיי  מבני  הזה

הקדושה גם  חלק זה לו  יש  כאשר  עיניו , בראות תיכף  כך כל יתאוה לא  שוב 
עשיית  ידי שעל האלוקית  הנפש  ידי על הקדושה  חלק  בו שמושרש  דמכיון

המיאוס את  מעט מבין האדם  ידה  שעל פנימית , אלוקית  חיות  מעט בו יש  המצוות ,

החכמה שבחטאים  פי שעל עוה"ז שבתאוות המיאוס גודל כמה עד מבין שאינו (הגם

האש) כמפני מהם לברוח  ראוי פנים האמיתית כל ועל הקדושה , לחלק  זכה  לא  אם  גם 

ברע למאוס  שהוא  מקום הזה  מכל כ"כ, לשמן היה  לא  המצוות  שעשיית  באופן ,

איזה  לראות עינים לו  יש  כבר  כי  הרעים, דרכים שהם הקוצים על ילך לא 
ירצה  אם לצדדים ויפנה הרע ומבחין דרך יודע  שבנפשו הקדושה  חלק  ידי דעל

רע שרובו העשיה  בעולם  הוא  משוקע  שעדיין הגם  לטוב , רע  בין עכ"פ  בנפשו

לקוצים  שנמשל ברע , הוא  משוקע  נפשו עצם  מצד שאפילו ונמצא  טוב , ומיעוטו

ולא  טובה  בדרך לבחור כח בו יש  שבו האלוקית  נפש  ידי על מקום  מכל ולברקים ,

ירצה . אם  תאוותיו אחר ללכת 

ומלסטים ועדיין  רעות מחיות בגשמיות ,מתיירא  האדם  אחר רודפים  שהם 

הוא  הנמשל כל וברוחניות  שהם וחיילותיו , הרע היצר  כוחות הם
לבו את ומסיתין האדם אחרי  תמיד הרודפים והחיצונים הקליפות בחינות

ה' מאחרי  האדם ,לסור  של העצמית  מציאותו מצד שאינם  הרע  כוחות  בבחינת  והם 

וברקנים) אלא (כקוצים בטוב, ללכת  שבוחר העצמית  בחירתו ידי על שמסתלקים  ,

נאמר ועליהם  עמו, להלחם  הבאים  מלחמה  שני)כחילות  פרק כלה תאנא (מסכת :

היום . כל רע  רק  לבו מחשבות  יצר וכל שנאמר יום , בכל לו מתגבר אדם  של יצרו
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עליהם , חדשות  תחבולות  לחדש  צריך ויום  יום  לעמוד ובכל הוא  גדול זה ודבר 
זרים  יפתוהו  אם גם להם ישמע ולא  יאבה שלא  המלחמה בקשרי  עמהם

שבנפשו הרע  כוחות  מצד וכדומהשאינם  וגזל העריות אדם מתאוות של שנפשו

להם , של מתאוה  דברו  לעשות כח גבורי  לזה צריך כי  נגדם, בנסיון שיעמוד
ומתאוית  חומדת ונפשו  לידו  הבא  עבירה בדבר  המלכים מלכי  מלך

הדרך. את עליה לעבור  ומשתוקקת

בתורה ועל  לעסוק זכה אם כי  והוא  מהם, ניצול השחר  עמוד שעלה כיון זה
הוא  בריך דקודשא  ורחימו  ואהבת בדחילו  יראת  מתוך בתורה  שעוסק 

דהיינו  ולעשות בוראו, הקדושה בתורתו  ונסתר  הנעלם בבוראו  להתדבק בכדי 
מן  דקדושה הרוח חלק לעצמו  לו  קונה ובזה זה, ידי  על לפניו  רוח נחת

הטהורה שבחינת הנשמה משום  הנפש , מבחינת  יותר בפנימיות  לאדם  הנקנה  והוא 

שהיא  הרוח עבודת  משא "כ מעשית , עבודה  דהיינו חיצוניות  ידי על נקנית  הנפש 

ידי  על ונקנה  פנימי, אור והוא  ובמידותיו האדם  של בשכלו המאיר האלוקי השכל

לשמה , התוה "ק  לימוד שהיא  הפנימית  ללחום עבודה  בידו  וחיל כח בזה אשר 
ארץ  אסירי  כל רגליו  תחת ולדכא  ידו  תחת לכובשו  היצר  דכשם מלחמת

מחדש התוה "ק  ידי על שקנה  בשכלו האדם  כך כנגדו תחבולות  מחדש  הרע  שהיצר

הגמ' כמאמר ולנצחו, עמו להלחם  א)תחבולות  ה, חמא (ברכות בר לוי רבי אמר

רגזו  שנאמר הרע , יצר על טוב  יצר אדם  ירגיז לעולם  לקיש  בן שמעון רבי אמר

כו', בלבבכם  אמרו שנאמר בתורה  יעסוק  לאו ואם  מוטב  נצחו אם  תחטאו ואל

התוה "ק , שכל ידי על בעיקר נקנה  היצר עם  להלחם  זה  מבוארדכח יותר  (ובעומק

השכל הבעש "ט בתורת ידי על לשרשם הרעות המידות להעלות האדם בכוח  שיש הק',

מקור מאין ומידה מידה כל בהתבוננות ית' להשם מידותיו כל את שמעלה דהיינו האלוקי,

איתברר במחשבה בזוה"ק נאמר  שעליה המחשבה ידי על היצר  נצחון והיא ושרשה, חיות

כלי כולא). לו  יש  כבר  כי  המלחמה קשרי  בכח לידו  יבוא  אם בנסיון ולעמוד
כאמור  דקליפה מלחמה קצוות  ו' שהם  הרעות  המידות  גבורה דכנגד דקליפה (חסד

כו') הקדושות דקליפה המידות  ששת  שהם  דקדושה  זין כלי לו תפארת יש  גבורה (חסד

יסוד) הוד דקדושה .נצח  הרוח כנגד מכוונות  שבכללות 
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ב ' פרק

יחטא  שלא מובטח אדם הנשמה  ידי על 

בידוועדיין  כבר אשר אמת  הן  כי מהלך  דרך  באיזה  יודע  אינו 

הגדול  בכוחו  עליהן  ולמשול  התאוות  כל  לכבוש  הוא 

תמיד  ירצה  אם יודע  אינו  עדיין  אבל  הרע  היצר ברשת  יכנס  שלא 

ויכשל  ידיו  ירפה  לפעמים ח"ו  ופן  הזו  הכבידה  מלחמה  ללחום

חכמים אמרו  כזה  ועל  הקשות , ה')בתאוותיו  ב', תאמין (אבות אל 

ובידך  וגבורה  כח שבידך  ראית  כבר אם אפילו  כי וכו ' בעצמך 

אל  כן  פי על  אף  עליהם, תעבור שלא  תחתיך  התאוות  לכבוש 

לעמוד  לב תתן  לא  אשר הימים מן  ביום פן  כי בעצמך , תאמין 

הן  כי שחת . לבור ותפול  המלחמה , כנגד וגבורה  ובכח רב בחוזק

אולי  לומר לרעה  העתים כל  ומחפש  הוא  ערום רשע  הרע  היצר

זה  ואמרו  דרכים לפרשת  כשהגיע  אבל  בזה , או  זה  בפעם ילכדנו 

היא  חטא  יראת  בחינת  כי מכולם, ניצול  חטא  ויראת  חכם תלמיד

כבר  הזה , אור עליו  השופע  האדם אשר הטהורה , הנשמה  אור

בו  י')נאמר צ"א, באהליך ,(תהלים יקרב לא  ונגע  רעה  אליך  תאונה  לא 

ממנו , ובדלין  ומבוטלין  בטלין  והחיצונים הרע  היצר  בחינת  כל  כי

הבריאה  מעולם  בא  זו  בחינה  אור כי בו , אחיזה  שום להם שאין 

והיובל  החירות  בחינת  ששם בינה  שערי חמשים בחינת  שם אשר

דיליה : כת  ומכל  רע  מיצר חירות  החמשים שנת  הגדול 

בחינות ועל כל  כי ערו "ה . לגלות  תקרבו  לא  הכתוב אמר זה 

שבשם  ו "ה  בבחינת  אם כי ופוגמים נוגעים אינם העבירות 

ידי  ועל  הנזכרים, ונפש  רוח בחינת  שהוא  הוי"ה  והקדוש  הגדול 

ונעשה  שבשם ו "ה  בחינת  אל  הרע  שמכניס  ערוה  נקרא  זה  שם

אין  שם ראשונה  ה ' לבחינת  הרומזת  הנשמה  לבחינת  אבל  ערוה ,

מקומות , בכמה  ז"ל  האר"י מרן  בדברי שאיתא  כמו  רע  פגע  ואין  שטן 

מדרך  הרע  דרך  לגמרי ומבדיל  מפריש  כי דרכים פרשת  נקרא  וזה 

זה  על  כי אופן , בשום כלל  הרע  דרך  על  תצעדנה  לא  ורגליו  הטוב

ט ')נאמר ב', ואומר(שמואל-א ישמור, חסידיו  כ"א)רגלי  י"ב, (משלי
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ונראה  לעולם. יכשל  שלא  בטוח הוא  וכבר וגו ', לצדיק יאונה  לא 

הנזכר  הכתוב סוף  שם על  דרכים  פרשת  לקרותן  זה  בשם סמכו  כי

חיים  דרך  נקראת  זו  בחינה  אור כי מוסר תוכחת  חיים ודרך  שסיים

שבת  של  סידורו  בחיבורנו  שכתבנו  א')כמו  מאמר  ג ' דרוש ב' (חלק

בה  להלוך  הכבושה  הדרך  היא  כי חיים דרך  נקרא  אלה  ולדברינו 

שמיסרתו לאדם מוסר תוכחת  היא  בעצמה  והיא  הנצחיים לחיים

דרך  אלא  בה  ואין  ושמאל  ימין  לפנות  ושלא  ה ' בדרך  לילך  תמיד

ונטה  הדרכים שהפריש  דרכים בפרשת  הוא  כבר כי חיים דרך  אחד

חז"ל  קראוהו  כן  ועל  החיים. בארץ  ועומד הטוב הכבושה  לדרך  לו 

אור  כי להכשילו , אליו  מלקרב ירא  שהחטא  פירוש  חטא  יראת 

שייראו עד והקליפות  החיצונים כל  את  ומכלה  שורף  שבו  הנשמה 

הכתוב אמר זה  ועל  אליו  כ"ז)מגשת  כ', אדם (שם נשמת  ה ' נר

וכל  רעות  התאוות  כל  ושורף  נר כמו  בקרבו  בוער שהנשמה 

ה ' לדרכי אם כי יתאוה  ולא  יחשוב שלא  עד רעות  המחשבות 

מיצרי  לי אוי בבחינת  ואינו  מעבודתו , רוח נחת  לו  ויש  ועבודתו 

נר  בקרבו  שבוער הוא  תאותו  ועיקר אצלו , כפויה  התאוה  כבר כי

יתברך , לעבודתו  שכתב ה ' כמו נ"ר  הנקרא בשלימות עליו היחוד אז כי (גם

שם) עיין וחנוכה שבת נר  :בכוונת

הכתובולזה כ"ב)יאמר ב', אשר (ישעיה האדם מן  לכם חדלו 

אומר  שהקב"ה  כלומר הוא , נחשב במה  כי באפו  נשמה 

לו יש  אשר האדם מן  שיחדלו  והחיצונים הרע  היצר בחינת  לכל 

ל  נחשב שהוא  הוא  נחשב במה  כי באפו , נשמה  מה בחינת  בחינת 

שבו , החיצונים וכוחות  הרעים  התאוות  בחינת  כל  ביטל  שכבר

עליו  תלינו  כי הוא  בסוד ומ "ה  ענוה הנקראת היא זו בחינה אשר  נודע (גם

מ "ה). שהיא וגו' ענוה עקב ד') כ"ב, (משלי הכתוב 

לכבוש ועדיין  הוא  בידו  כבר  אשר  אמת הן כי  מהלך, דרך באיזה יודע אינו 
היצר  ברשת יכנס שלא  הגדול בכוחו  עליהן ולמשול התאוות כל
ופן  הזו , הכבידה מלחמה ללחום תמיד ירצה אם יודע אינו  עדיין אבל הרע,

הקשות  בתאוותיו  ויכשל ידיו  ירפה לפעמים אינו ח"ו  במלחמה  שאדם  זמן דכל

הימים , מן ביום  ידיו ירפו ושמא  נוצח מי חכמיםיודע אמרו  כזה ב',ועל (אבות

בעצמך ה') תאמין מותךאל יום  כח עד שבידך ראית כבר  אם אפילו  כי  וכו '
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כן  פי  על אף  עליהם, תעבור  שלא  תחתיך התאוות לכבוש  ובידך וגבורה
בחוזק  לעמוד לב  תתן לא  אשר  הימים מן ביום פן כי  בעצמך, תאמין אל
רשע  הרע היצר  הן כי  שחת. לבור  ותפול המלחמה, כנגד וגבורה ובכח רב 
בזה. או  זה בפעם ילכדנו  אולי  לומר  לרעה העתים כל ומחפש  הוא  ערום

ואמרואבל  דרכים לפרשת שם כשהגיע סוטה  ויראת בגמ' חכם תלמיד זה
הטהורה  הנשמה אור  היא  חטא  יראת בחינת כי  מכולם, ניצול חטא 
אדם  כמו מהחטא  ירא  עצמו שהוא  עד לדרגה  שהגיע  למי היא  הכוונה  ובפשטות 

העבירות , במעשי אשר והמות  הרוע  גודל נשמתו בכח בעצמו משיג  כי ממות , שירא 

בלבד, העונש  יראת  יראתו נאמר ואין כבר  הזה, אור  עליו  השופע האדם אשר 
י')בו צ"א, ּבאהל,(תהלים יקרב  לא  ונגע רעה  אלי תא ּנה עזרא לא  האבן ופי' Ÿ§ª¤¥¤¨¨§¤©Ÿ¦§©§¨¢¤

עצמה  מסבבת  אינה  שה "רעה " היינו לידו", אנה  כדרך סבוב  - תאונה  "לא  שם ,

האלוקית , לנשמה  קרבה  ואינה  כלל והחיצונים אליו הרע היצר  בחינת כל כי 
זו בחינה אור  כי  בו , אחיזה שום להם שאין ממנו , ובדלין ומבוטלין בטלין

הבריאה  מעולם נמצא בא  ובריאה , יצירה  עשיה  כנגד מכוונים  ונשמה  רוח דנפש 

הבריאה , עולם  כנגד היא  בינהשהנשמה  שערי  חמשים בחינת שם דשלשה אשר 

אנפין זעיר המלכות , כנגד מכוונות  ובריאה  יצירה  עשיה  מידות)העולמות  והבינה ,(ו'

אין  ושם  המידות  לכל אם  שהיא  הבינה  הארת  שורה  הבריאה  שבעולם  ונמצא 

ורע , טוב  עירוב  יש  ששם  בהמידות  היא  שליטתו כל כי כלל, הרע  היצר שליטת 

ומכל  רע מיצר  חירות החמשים שנת הגדול והיובל החירות בחינת ששם
דיליה  החלקכת התגלות  והיא  מהמידות  שלמעלה  הארה  היא  הבינה  שאור דמכיון

רעות  במידות  היא  הסתתו שכל היצר, הסתת  שם  שייך לא  אדם  של ממעל אלוק 

לעריות  רעות  דקליפה)ותאוות  כעס (חסד דקליפה)או דקליפה)וגאוה (גבורה (תפארת

כו'.

הכתוב ועל  אמר  ו)זה יח , בחינות (ויקרא כל כי  ערו "ה. לגּלֹות תקרב ּו ¨§¤©§§§¦Ÿלא 
הגדול  שבשם ו "ה בבחינת אם כי  ופוגמים נוגעים אינם העבירות

הנזכרים  ונפש  רוח בחינת שהוא  הוי "ה מכוונות והקדוש  השם  אותיות  דארבע 

אנפין זעיר בינה  חכמה  מידות)כנגד ונשמה (ו' נשמה  רוח נפש  כנגד שהם  ומלכות ,

כבוד  בהתגלות  בחטאיו פוגם  וכשאדם  ורוח, נפש  כנגד הם  ה ' שו' נמצא  לנשמה ,

שבשם , אלו אותיות  בשני אלא  זה  אין בעוה "ז הק ' השם  בגילוי דהיינו ית ' מלכותו

'ערוה' נקרא  זה שם ידי  ו"וה ",ועל מ"רע " בחינת מורכב  אל הרע שמכניס
ערוה  ונעשה שבשם שני ו "ה התכסות  משום  שלם  השם  אין הזה  בזמן ולכן

השם , של ראשונה אותיות  ה' לבחינת הרומזת הנשמה לבחינת שהיא אבל

שבנפש , הנשמה  בחינת  שהיא  הבינה  שאיתא כנגד כמו  רע פגע ואין שטן אין שם
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מקומות  בכמה ז "ל האר "י  מרן והגבורות בדברי  הדינים  התעוררות  שתחילת 

רחמים . כולה  הבינה  אבל בהמידות  רק  הוא  הרע  כח שמשם 

דרכיםהנשמה ו  פרשת נקרא  והבדלה ,זה הפרשה  ומבדיל מלשון מפריש  כי 
הטוב  מדרך הרע דרך אם לגמרי  תמידי וספק  מלחמה  לו שאין כלומר

הרע שבדרך החשיכה  גודל את  לראות  זוכה  אלא  הרע , בדרך או הטוב  בדרך ללכת 

הטוב , שבדרך והתענוג  האור גודל את  מבין דרך ומאליו על תצעדנה לא  ורגליו 
נאמר  זה על כי  אופן, בשום כלל ט ')הרע ב', י ׁשמר (שמואל-א חסידו  ידי רגלי  ©§¥£¦¨¦§Ÿ

עצמה  הנשמה  כי יכשלו, לבל אוהביו רגלי את  הקב "ה  שומר ממעל האלוק  החלק 

אותי  מוליכות  "רגלי ע "ה  המלך דוד כמאמר ישרה  בדרך ללכת  האדם  את  מדריכה 

המדרש ", כ"א)ואומר לבית  י"ב, לּצּדיק(משלי יא ּנה און לא  הוא וגו 'כּ ל הצדיק  Ÿ§ª¤©©¦¨¨¤

יכשל  שלא  כלומר און לו יאונה  לא  כי הוא  ומובטח הנשמה , אור בו שמאיר מי

ועוונות , לעולם.בחטאים  יכשל שלא  בטוח הוא  וכבר 

דרכים ונראה  פרשת לקרותן זה בשם סמכו  לטובכי  שקראו הטעם  כלומר

הוא  דרך, בשם  הנזכר ולרע  הכתוב  סוף  שם נר על "כּ י שם  ¥¦במדרש 

א וֹ ר" ות וֹ רה  כג )מצוה  ו, בחינה ,(משלי אור  כי  מ ּוסר , ּתֹוכחֹות חּיים  ודר שסיים ¦§¨§¨§¤¤©¦§¨
שבת של סידורו  בחיבורנו  שכתבנו  כמו  חיים" "דרך נקראת דרוש זו  ב' (חלק

א') מאמר  .ג '

לחיים ולדברינו בה להלוך הכבושה הדרך היא  כי  חיים דרך נקרא  אלה
בעצמה  והיא  הטובה הנצחיים הדרך שהיא  תוכחת הנשמה  היא 

ואין  ושמאל ימין לפנות ושלא  ה' בדרך לילך תמיד שמיסרתו  לאדם, מוסר 
חיים דרך אחד דרך אלא  הבינה בה של התענוג  טעם  את  טועם  שאדם  לאחר

ומפרישו  לפניו עומד כביכול בעצמו האלוקי והחיות  התענוג  הנשמה , אור שהיא 

הוא  מבין שבו התענוג  ומגודל אמיתי , חיים  סם  לטעום  שזוכה  אדם  כמו מהרע ,

ממש , המות  סם  הוא  חיים , סם  הוא  כאילו שנדמה  לכן קודם  שטעם  השני הסם  כי

מהותו, ומכיר יודע  כי סם  מאותו לטעום  כלל נסיון לו אין הוא וממילא  כבר  כי 
ועומד  הטוב  הכבושה לדרך לו  ונטה הדרכים שהפריש  דרכים בפרשת

החיים  דרך בארץ בתוך נמצא  שכבר כמי הוא  דומה  הנשמה , אור את  לו שיש  מי

וזה  לימין זה  הדרכים  שני מתחלקים  שבו מקום  מאותו עבר שכבר כלומר החיים ,

שמאל. לצד לנטות  מקום  כלל אין שבה  הימין בדרך נמצא  כבר והוא  לשמאל,
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חז "ל ועל  קראוהו  הנשמה כן לאור שזכה  למי שיש  זו חטא ,ליראה  יראת
שורף  שבו  הנשמה אור  כי  להכשילו , אליו  מלקרב  ירא  שהחטא  פירוש 

והקליפות  החיצונים כל את הפתילה ,ומכלה ואת  השמן את  המכלה  הנר כאש 

יתברך  השם רצון את לקיים גדולה בתאוה ובוער  לטוב עצמם הם נהפכים שבו (והתאוות

ומצוותיה) התוה"ק שבאור  התענוג  גודל שטעם שייראו ,אחרי מגשת החיצונים עד
לטוב ,אליו ויתהפכו לגמרי יתבטלו הכתוב פן אמר  זה כ"ז)ועל כ', ה'(שם ¥נר 

נר  כמו  בקרבו  בוער  שהנשמה אדם, שמטבעו נ ׁשמת חומרי גוף  לאדם  שיש  הגם  ¦§©¨¨
בגילוי  הטהורה  הנשמה  עליו שתשרה  אדם  זוכה  כאשר מקום  מכל לתאוות , נמשך

החומרי  הגוף  גם  אזי גדול בדביקות  האמונה  לבהירות  וזוכה  ה ' אור עליו ומאיר

הנשמה  באור רעות בוער המחשבות וכל רעות התאוות כל כדאיתא ושורף 

שהפתילה  וכמו בו, הדולק  לאש  נמשלת  והנשמה  לפתילה  נמשל הגוף  כי בזוה "ק 

אחר  הגוף  נמשך כך האש  אחר ונמשכת  בוערת  עצמה  שהיא  עד הנר אחר נמשכת 

נחת הנשמה , לו  ויש  ועבודתו  ה' לדרכי  אם כי  יתאוה ולא  יחשוב  שלא  עד
מיצרי  לי  אוי  בבחינת ואינו  מעבודתו , להתאוות רוח מסיתו הרע  היצר ואין

תאותו, מילוי שמפסיד לו" "אוי כי לו נדמה  בקולו שומע  שכשאינו עד כי לרע 
לעבודתו ה' נר  בקרבו  שבוער  הוא  תאותו  ועיקר  אצלו , כפויה  התאוה כבר 

נ"ריתברך, הנקרא בשלימות עליו היחוד אז כי אלהי"ם ,(גם הוי"ה  אהי"ה , הוי"ה  והוא 

שהם  אלו בחינות  שלשה  על הרומז נ"ר גי' הוא  כאחד כולם  שחשבון אדנ"י והוי"ה 

הנשמה  באור בוער גופו אזי להם  זוכה  שכשאדם  ונשמה  רוח שכתב נפש  כמו 
שם): עיין וחנוכה שבת נר  בכוונת

הכתוב ולזה  כ"ב)יאמר  ב', ּבא ּפֹו(ישעיה נ ׁשמה א ׁשר  האדם מן לכם ©§¨¨§¤£¨¨¨¦¤¨§¦חדלּו
הרע  היצר  בחינת לכל אומר  שהקב "ה כלומר  הּוא , נחׁשב  ב ּמה ¨§¤¤©¦ּכי 
נחׁשב  ב ּמה כי  באפו , נשמה בחינת לו  יש  אשר  האדם מן שיחדלו  ¨§¤¤©והחיצונים

'מה' לבחינת נחשב  שהוא  שבו הּוא , הרע  חלק  שהיא  העצמית  שישותו כלומר ,

שבו, ממעל אלוק  לחלק  לגמרי בטל הוא  ועכשיו בחינת נתבטלה  כל ביטל שכבר 
עליו תלינו  כי  הוא  ומ"ה שבו , החיצונים וכוחות הרעים הדינים התאוות אין

עצמו  שחושב  מי על ולא  ליש  עצמו שחושב  מי על אלא  מתעוררים  והחיצונים 

גמור. זו לאין בחינה אשר  נודע המתגלית (גם שבה  התחתונה  והבחינה  בינה , הנקראת 

דבינה)לחוץ  לאה ,(מלכות הכתוב נקראת  בסוד ענוה הנקראת כ"ב,היא  (משלי

ענוהד') ה 'עקב  שהיא יראת  בבחינת וגו ' לגמרי, היש  ביטול של מ"ה)העבודה  ¥¤£¨¨¦§©

יצר  ממנו בטלים  העצמית  ישותו את  שמבטל שמי היא  מלך שגזירת  מזה , היוצא 

הרע . וכחות  הרע 
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ג' פרק

בדביקות התוה "ק  לימוד ידי על  לאדם נקנה  הנשמה  אור 

שיאיר והנה בנפשו , האדם אותה  שישיג  במה  זו  בחינה  השגת 

הקדושה  התורה  ידי על  כן  גם היא  הלז הנשמה  חלק בו 

נתבאר  כאשר המצוה  עשיות  ידי על  שהוא  הנפש  חלק קניות  וכמו 

בעשיה  שהם לפי ואך  התורה , מצוות  הם המצוות  הרי למעלה ,

חלק  בקניית  כן  גם וכן  הנפש , חלק בזה  קונים וגשמיות , גופניות 

להשיג  האדם יזכה  שכאשר והוא  התורה  ידי על  כן  גם היא  הנשמה 

אותה  להפשיט  ברוחניותה  אותה  להבין  התורה , נשמת  את 

ז"ל  הרב בדברי כמבואר ולבושיה , ריש מגשמיותה  תורה (בליקוטי

האזינו) רזין פרשת וכולה  הקב"ה , של  שמותיו  כולה  התורה  כל 

מזוה "ק לכל  כנודע  קכ"ד.)דאורייתא  ולקמן פ "ז. זו שביאר (פרשה

ובפרט  פעמים, כמה  קנ"ב.)זאת  בהעלותך לשונו ,(בפרשת וזה  אומר

בעלמא  ספורין  לאחזאה  אתא  אורייתא  דהא  דאמר נש  בר להאי  וי

בההוא  אלא  מסתכלי לא  דעלמא  טפשין  עד וכו ' דהדיוטא  ומילין 

לא  חכימין  וכו ' יתיר ידעין  ולא  דאורייתא  סיפור דאיהו  לבושא 

וכו ' ממש  אורייתא  דכלא  עיקרא  דאיהו  בנשמתא  אלא  מסתכלין 

הכתוב מאמר דרך  ועל  כאן . י"ח )עד קי"ט , ואביטה (תהלים עיני גל 

ולהביט  לראות  זוכה  תורה  של  לכתרה  הזוכה  כי מתורתך , נפלאות 

הכתוב דרך  על  בה  הגנוז והאור החיים ודרך  ל"ד,בנפלאותיה  (שם

תענוג ט ') אור טעם בטוב ולהבין  לידע  ה ', טוב כי וראו  טעמו 

נעלם  אשר ומצוחצח צח אור הבהיר אור ולהשיג  ומחמדיה , התורה 

אותה  ומחפשים ומבקשים לדורשיה  ומתגלה  הקדושה , בתורתנו 

למיטעם  בהתורה  עיניהם שיאירו ורוצים וכמטמונים וזהב ככסף 

ידי  שעל  עד הזה , אור מתגלה  להם התורה , מתיקת  טעם פעם

נר  להעלות  מחשבתו  ורעיון  לבו  יתלהב הקדושה  התורה  הלימוד

בבחינת  שנעשה  עד הקדושה  במחשבתו  עמו  עולה  ולהיות  תמיד,

טעם  למו  יומתק כך  וכל  השמימה , מגיע  וראשו  ארצה  מוצב סולם

שמו וברוך  הוא  ברוך  סוף  אין  ורצון  ה ' באהבת  התורה  מתיקות 

נפשו לדבק ויחשוק וירצה  שיכסוף  עד הקדושה  בתורתו  הנעלם
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בלבבו בוער הגדולה  והתשוקה  והחמדה  האהבה  ואור תמיד, לה '

לאלהים: נפשו  בכלות  להבה  כאש 

שכלו והנה בכח מיחד המאיר הוא  ואור לבבו  ובאהבת  ומוחו 

זה  בה  הרמוזים הקב"ה  של  ושמותיו  התורה  אותיות  עליו ,

והסודות  הוא . בריך  לקודשא  אחד שם נעשית  שהתורה  עד בזה 

נקשרין  אשר עד ומאיר המתלהב אור בבחינת  המה  אלו  והיחודים

אחד  הקדושים במדותיו  הנוראים והפרצופים עליונים המאורות 

מקומות  בכמה  בזוה "ק שמאריך  כמו  אחד ע"ב)אל  פ"ג  לך לך (ועיין

הוא  הנר וגוף  בזה  זה  המתדבקים שלהבת  של  גוונים משלושה 

בכח  והכל  בזה  זה  המתקשרין  העולמות  ארבעה  מול  ארבעה ,

ואור  התורה , ויחודי השמות  סודות  וכח הגדולה  ויראתו  אהבתו 

המחשבה  כח ומדבק מקשר אשר והטהורה  הקדושה  מחשבתו 

הגשמיים  מעשיות  סיפורי אינה  התורה  אשר לראות  ודעתו , ומוחו 

ירדה  לאשר מספר, אין  שונים לבושים בכמה  שנתלבשה  רק ח"ו 

משל  כדרך  גשמיים, בלבושים נתלבשה  העב הגשמי הזה  לעולם

בתוכו אשר הנשמה  אל  ונרתיק לבוש  הוא  אדם בשר הגשמי גוף 

דמותה  ועל  רוחניים, גידים ושס "ה  אברים ברמ "ח עשויה  שהיא 

הגוף  על  אשר האדם לבוש  כמו  הללו  אברים בתמונת  הגוף  נעשה 

הוא  הגוף  כן  הגוף , לתמונת  וכדומה , ורגלים ידים בבתי שנעשה 

מהמוני  העב הגס  והאדם הנשמה . מול  אברים בתמונת  לבוש  נעשה 

ודומה  הגשמי הגוף  בשר בשרו  אם כי רואה  ואינו  יודע  אינו  העם

להלך  פעולתן  עושין  בעצמם הרגל  או  היד וכי האדם כל  שזה  לו 

יודע  לו , שכל  שעיני מי אבל  וכדומה , ביד וליקח לראות  ולדבר

אבר  בכל  הנשמה  כח חיים רוח בו  יש  מאשר הוא  הזה  בשר כל  כי

כוחה  ובלתי העשיות , וכל  הפעולות  כל  תעשה  אשר והיא  ואבר,

מאבריו . אבר שום יניע  ולא  יזיז לא  הגוף , באברי מתפשט  אשר

הרוחניות  והוא  נשמתה  אור הוא  עיקרה  אשר הקדושה , בתורה  וכן 

של  ובשמותיו  בה  אשר ה ' בעבודת  התורה  טעמי נועם מאור שבה 

רואה  אינו  העב הגשמי והאיש  בהם. אותו  ה ' שזיכה  למי הקב"ה 

יראה  לו  שכל  שעיני מי אבל  וגשמיותיה , התורה  לבושי אם כי בה 

אדם  וכאשר למעלה . כאמור שבה  החיים ואור בפנימיותיה  ויביט 
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הנשמה  בחינת  לו  קונה  בזה  האלה  לדברים ולבו  מחשבתו  משים

עליו  נאמר ואז כ"ו)בנפשו , ג ', רגלך (משלי ושמר בכסלך  יהיה  ה ' כי

וחמור  קל  חטא  שום לידו  יבוא  שלא  אותו  ישמרו  ומשמים מלכד,

הנאמר: ככל  וגו' לצדיק יאונה  ולא 

בג 'והנה משולשין  ישראל  בני עם להיות  כי לומר, לי אפשר

כמאמר  בהן  נכשלין  אשר ליצלן  רחמנא  רעות  עבירות 

קס"ה.)חז"ל  בתרא באבק (בבא וכולם בעריות  ומיעוטן  בגזל  רובן 

הבורא  מדביקות  ישראל  את  מושכין  אשר והמה  הרע , לשון 

ועוכרין  המכוערין  הללו  בעבירות  מדובקין  להיותן  ומעבודתו ,

אמרו  וחז"ל  ח"ו , ע"ב)אותם ל' לו(קידושין בראתי הרע  יצר בראתי

הרע , יצר בגירי מהכנס  האדם משמרת  היא  שהתורה  תבלין , תורה 

אשר  נשמה  רוח נפש  בבחינת  למעלה  שביארנו  הללו  בחינות  שג '

ישראל  שעם הללו  עבירות  ג ' נגד הוא  התורה  ידי על  אדם משיג 

כבר  הנפש  חלק והנה  להנצל . יכולין  התורה  ידי ועל  בהם, נכשלין 

פירוש  נפש  כי בעם, המתאוה  בחינת  שהוא  אחר במקום כתבנו 

ותאות תאוה  ברצון שם ופירשו צרי  בנפש תתנני אל י "ב) כ"ז, (תהלים (כמו

וכו', המשגל ותאות ושתיה אכילה כמו הגשמיות הגופניות תאוות שהוא צרי)

ניצול  הוא כבר  מכונו על הקדושה הנפש חלק לו לקנות הזוכה אדם כן ועל

יעבור שלא ופשיטא הגשמי אסור  לדבר  יתאוה  שלא האסורות, העריות מתאוות

תבלין  הקדושה נפש קונים ידם שעל התורה מצוות הנה כן ועל בזאת, עבירה

אשר הרוח  וחלק ח "ו. בעריות מיעוטן בכלל הוא יהיה שלא הזאת לעבירה

תבלי  זה התורה לימוד עסק ידי על כתבנו

עתה . עד ביאר שלא  מה  הנשמה , לאור יזכה  איך רבינו מבאר השגת ועתה  והנה
היא  הלז  הנשמה חלק בו  שיאיר  בנפשו , האדם אותה שישיג במה זו  בחינה

הקדושה  התורה ידי  על כן התורה גם ידי על אדם  זוכה  הרוח לחלק  רק  לא 

הזה , הקנין יסוד ומבאר וממשיך הנשמה , חלק  גם  הנפש אלא  חלק קניות וכמו 
מצוות  הם המצוות הרי  למעלה, נתבאר  כאשר  המצוה עשיות ידי  על שהוא 

בדווקא ,התורה  הנפש  לחלק  מוגבל ואינו גבול בלי הוא  המצוה  דאור ואך ונמצא 
הנפש  חלק בזה קונים וגשמיות, גופניות בעשיה שהם האדם לפי  שמצד מכיון

קנין  בדרך בו נדבק  המצוה  אור גם  לכן מעשה , ידי על רק  הוא  בהמצוה  הדביקות 

המעשה , לחלק  השייך שבנפשו החיצוני בחלק  הנשמה רק  חלק בקניית כן גם וכן
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התורה  ידי  על כן גם דהיינו היא  שבתורה  המעשה  חלק  את  שמשיג  שכמו אלא 

לנשמה , זוכה  שבתורה  הנשמה  חלק  את  כשמשיג  כך לנפש , זוכה  העשיה  כח ידי על

ברוחניותה  אותה להבין התורה, נשמת את להשיג האדם יזכה שכאשר  והוא 
ולבושיה  מגשמיותה אותה הנראה להפשיט החלק  שאינו האדם  נשמת  ע "ד

כח  היא  הנשמה  אלא  חפציו, לכל ויראתו אהבתו ניכרת  שבהם  שבו המידות  דהיינו

המידות , שהם  פעולותיו רק  ניכר אינו השכל של ומהותו שעצמותו שבו השכלי

שבה  האלקי ואור הדביקות  חלק  אלא  שבה  הנגלה  חלק  אינה  התורה  נשמת  כך

בדביקות , אותה  שלומד למי ז "ל המושג  הרב  בדברי  בליקוטי כמבואר  הק' (האר "י

האזינו) פרשת ריש רזין תורה וכולה הקב "ה, של שמותיו  כולה התורה כל
מזוה"ק  לכל כנודע קכ"ד.)דאורייתא  ולקמן פ"ז. זו כמה (פרשה זאת שביאר 

ובפרט קנ"ב.)פעמים, בהעלותך דאמר (בפרשת נש  בר  להאי  וי  לשונו , וזה אומר 
וכו ' דהדיוטא  ומילין בעלמא  ספורין לאחזאה אתא  אורייתא  לו דהא  אוי 

פשוטם , לפי הדיוטות  ודברי בעלמא  סיפורים  לספר באה  שהתורה  שאומר לאדם 

דאורייתא  סיפור  דאיהו לבושא  בההוא  אלא  מסתכלי  לא  דעלמא  טפשין עד
וכו ' יתיר  ידעין בלבושי ולא  אלא  התורה , בפנימיות  מתבוננים  אינם  העולם  טפשי

הענין  גודל יודעים  ואינם  ענינים  במאורעות  שעוסקת  התורה  בסיפורי כלומר התורה 

סוף , בלי בעומק  מגיעים  הדברים  היכן בנשמתא עד אלא  מסתכלין לא  חכימין
וכו ' ממש  אורייתא  דכלא  עיקרא  בנשמת דאיהו  אלא  מתבוננים  אינם  החכמים 

ממש  התורה  כל ומציאות  עיקר שהיא  כאן.התורה  עד

הכתוב ועל  מאמר  י"ח )דרך קי"ט , מּתֹורת,(תהלים נפלא ֹות וא ּביטה עיני  ¤¨¦¨§¦¨¦©§©¥©ּגל
תורה של לכתרה הזוכה התורה כי  לנשמת  ולהביט דהיינו לראות זוכה

למשפט ")בנפלאותיה  דבר  ממך יפלא "כי בתורה ,(מלשון ונעלם  נסתר שהוא  דבר

לו, נגלה  הוא  החיים גם  חיים ודרך "ודרך הפסוק  את  לעיל רבינו שפירש  כמו

מוסר", בה תוכחות  הגנוז  בראשית והאור  ימי מששת  הגנוז אור שנגנז א הוא 

והערות1 2הוספות

בה א. שנברא האורה אותה סימון, בר  ר "י אמר  ו): פסקה יב (פרשה בראשית רבה מדרש ראה

דור מעשה הקב"ה שראה כיון סופו, ועד העולם מסוף בה והביט  עמד הראשון אדם העולם

(איוב  שנאמר  מהם וגנזו עמד מקולקלים, שהן הפלגה דור  ומעשה המבול דור  ומעשה אנוש

את  אלהים וירא שנאמר  לבא, לעתיד לצדיקים גנזו אלא גנזו ולמה אורם, מרשעים וימנע לח )

שגנזו  ומנין טוב, כי צדיק אמרו ג ) (ישעיה שנאמר  צדיקים, אלא טוב ואין טוב, כי האור 

לצדיקים  גנוז שהוא אור  שראה וכיון נוגה כאור  צדיקים ואורח  ד) (משלי שנאמר  לצדיקים

ישמח . צדיקים ואור  יג ) (שם שנאמר  שמח ,
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הכתוב ,ב בתוה "ק דרך ל"ד על ט ')(שם ה', טוב  ּכי  ּורא ּו התענוג טעמּו שגילוי ©£§¦
ואינה  המאכל בגוף  ונעלם  הנסתר המאכל טעם  דרך על הוא  ה '" טוב  "כי שבתורה 

דהיינו  עצמה  המאכל את  האוכל הוא  האכילה  כח פנימיות  את  לו שיש  למי רק  נגלית 

מי  דהיינו בחיצוניותו במאכל שמביט למי ולא  לשמה  התוה "ק  את  שלומד למי

לשמה , שלא  ומחמדיה,שלומד התורה  תענוג אור  טעם בטוב  ולהבין לידע
ומתגלה  הקדושה, בתורתנו  נעלם אשר  ומצוחצח צח אור  הבהיר  אור  ולהשיג

וכמטמונים  וזהב  ככסף  אותה ומחפשים ומבקשים השתוקקות לדורשיה ברוב 

להקב "ה , הנפש  טעם וכלות  פעם למיטעם בהתורה עיניהם שיאירו  ורוצים
התורה  החריפות מתיקת לשם  לומדים  ואינם  שבו הדביקות  שהוא  האמיתית 

ח"ו, בלבד התורה שבתוה "ק  הלימוד ידי  שעל עד הזה, אור  מתגלה להם
תמיד  נר  להעלות מחשבתו  ורעיון לבו  יתלהב  גופו הקדושה שיהיה  דהיינו

לעיל, כמבואר להקב "ה  שנעשה בוער עד הקדושה במחשבתו  עמו  עולה ולהיות
יב)בבחינתהאדם  כח , הּׁשמימה (בראשית מּגיע ורא ׁשֹו ארצה מּצב  שהגם סּלם ª¨ª¨©§¨§Ÿ©¦©©¨¨§¨

ונשמתו  ורוחו נפשו שהם  האדם  של ראשו מקום  מכל בארץ  נמצא  הגוף  שמציאות 

והערות1 2הוספות

ב ב. אפרים כמובא מחנה מרןדגל  בשם עוד) ד"ה תצוה איתא הבעש "ט(פרשת וזלה"ק: הק',

הקב"ה  וגנזו סופו ועד עולם מסוף בו להסתכל יכול אדם היה בראשית ימי בששת שנברא אור 

ושמעתי ודור  דור  בכל ח "א מאא"ז לצדיקים זוהר  (עיין גנזו בתורה הקב"ה גנזו היכן זללה"ה

סופו. ועד העולם מסוף להסתכל יכול התורה ידי שעל רסד.) בהשמטות

ב  איתא המאיר וכן לפניו אור  ומתחננים מתפללים אנו ולזה פקודי): (פרשת וזלה"ק מרן בשם

הכוונה  ונראה במצותיך, לבנו ודבק בתורתך עינינו והאר  רבה), אהבה (בברכת יום בכל יתברך

שאלו אחד פעם ששמעתי דרך הזוהרלהבעש "ט על ספר  פתח  ואזי מהדברים, אחת זללה"ה

שכיון  אתו האמת נמצא כך ואחר  המאורע, כל להם  ואמר  בו והסתכל השלחן, על מונח  שהיה

יתכן  בזוהר  מעט  והסתכלות הזוהר  ספר  את שפתח  בשביל וכי הקדוש פיו ושאלו בדבריו,

ברוך  הקדוש בו שברא אור  א) יב, (חגיגה  מצינו הלא להם השיב ואז מרחוק, ולראות לדעת

ועד  העולם מראש לראות יכול האדם וגם סופו, ועד העולם מראש מאיר  היה עולמו את הוא

העולם  שאין הוא  ברוך הקדוש שראה וכיון עליה, ולדרים לארץ ומאיר  הבהיר , אור  עם סופו

והיכן  הבהיר  האור  את מהכיל המקום אפוא ואיה לצדיקים, וגנזו האור , זה עם להשתמש כדאי

א), פה, רות זו"ח  (ר ' הוא ברוך הקדוש של הטוב אוצרו שתורה בתורה האור  את גנז גנזו,

להשכיל  נתיב, לו מאיר  הגנוז המאור  שכלו, בעין בה מסתכל לשמה, תורה לומד וכשאדם

מה, עד יודע אתנו אין אמנם האור , שגנז קודם מאז כאשר  סופו ועד העולם מראש ולראות

ברוך  שהקדוש בתורתך, עינינו והאר  עורות, עינים לפקוח  מאתו ושואלים מתפללים אנו ולזה

כנ"ל: הקדמונים ימים שבעת מאור  בתורה הגנוז האור  את לראות עינינו יפקח  הוא
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בהקב "ה , תמיד ה'מדובקים  באהבת התורה מתיקות טעם למו  יומתק כך וכל
שיכסוף  עד הקדושה, בתורתו  הנעלם שמו  וברוך הוא  ברוך סוף  אין ורצון
והתשוקה  והחמדה האהבה ואור  תמיד, לה' נפשו  לדבק ויחשוק וירצה

לאלהים: נפשו  בכלות להבה כאש  בלבבו  בוער  הגדולה

אותיות והנה  עליו , המאיר  ואור  לבבו  ובאהבת ומוחו  שכלו  בכח מיחד הוא 
נעשית  שהתורה עד בזה זה  בה הרמוזים הקב "ה של ושמותיו  התורה

הוא  בריך לקודשא  אחד הק 'שם הבעש "ט ממרן נח ,כמבואר אפרים מחנה (בדגל

שלח ) נ"ע ,ובפ' טוב ] שם  [הבעל זקיני אבי אדוני האיר וגו', לתבה  תעשה  צהר :

ואמר  לתבה , תעשה  צוהר  שאמר מה  וזהו תיבה , נקרא  שהוא  מלה , על מרומז תבה 

תעשה , ושלישים  שנים  תחתים  וכו', מפיך היוצא  התבה  להאיר שתראה  ז"ל הוא 

עולמות  יש  ודיבור דיבור בכל כי נ"ע  אא "ז מן ששמעתי מה  מרומז כאן לומר יש 

תחתיים  וזהו דיבור פירוש  הוא  ותיבה  התבה , אצל כאן שמרמז וזהו ואלהות , נשמות 

והיינו  נשמה , אותיות  משנה  לשון הוא  שניים  תחתונה , מדרגה  שהוא  עולמות  היינו

הכתוב  שם  על אלהות , היינו ושלישים  בשלח )נשמות , שהוא (בפ' כלו, על ושלישים 

והדיבור  התבה  היינו תעשיה , אלה , וכל הכל, את  ומנהיג  מושל שהוא  ידי על

שניים  תחתיים  דיבור בכל שיש  שלימה , ובאמונה  זו, בכוונה  יהיה  מפיך שתוציא 

והבן. כנ"ל, ואלהות  ונשמות  עולמות  והם  ושלישים ,

הרה "ק  בספרי מצוותיך)מקאמרנא ומבואר ונתיב הברכה באותיות (היכל יש  כי

בחינות  שלש  ידי על ומתיחדים  נשמה , רוח נפש  כנגד שהם  בחינות  שלשה  התוה "ק 

שהם  כמו התורה  שאותיות  שאע "פ  דהיינו ומעשה , דיבור מחשבה  שהם  באדם 

"יש חז"ל וכמאמר מזה  זה  נפרדים  הרבה  כאותיות  נראים  התורה  בחיצוניות  נגלים 

שהוא  המעשה  כנגד החיצוני בחלק  אלא  זה  אין לתורה ", אותיות  ריבוא  שישים 

דיבור  ידי ועל שבותיות , הפנימי אור שהוא  פנימיות  באותיות  יש  אבל לעין, הנראה 

ומוחו  שכלו בכח "מיחד רבינו וכלשון הכל, מתיחדים  מחשבה  מתוך היוצא  האדם 

שהוא  שבו המחשבה  חלק  ידי על דהיינו עליו", המאיר ואור לבבו ובאהבת 

התוה "ק . דברי את  הנשמה  ואור והאהבה  השכליות 

ל  שלו עמוקה  מחשבה  להוציא  שרוצה  למלך משל ע "ד יובן ומצוה והדבר פועל,

שלו  עמוקה  מחשבה  אותה  לגלות  היא  כולם  שתכלית  ציוויים  מאות  כמה  לבניו

הם  שבציויים  החצוני  חלק  שמצד אלו, בציוויים  ונסתרת  נעלמת  והיא  לבניו,

נעלמת  מחשבה  אותה  נמצאת  שבכולם  מכיון אבל לאלפים , או למאות  מתחלקים 

שבהם  הנסתרת  והכוונה  שבציויים  השכליות  שמצד נמצא  הציויים , כל תכלית  שהיא 

מחשבת  את  ויבינו ישיגו הבנים  וכאשר אחד, וציווי אחת  למחשבה  מתיחדים  כולם 
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זו  מחשבה  הם  משיגים  אזי האמיתי, רצונו למלאות  השתוקקות  רוב  מתוך אביהם 

התורה . אותיות  יחוד נקרא  וזה  אחד, ונעשים  הציווים  כל מתיחדים  ואז

הק ' טוב  שם  הבעל דברי עוד בהדיבורים ,ג וראה  כחו כל לשום  צריך בתפלה  בזה :

ומתחברים  מצטרפים  שהאותיות  ויחשוב  מגופניות , שישכח עד לאות  מאות  כך וילך

ברוחנייות , שכן מכל תענוג , הוא  בגשמייות  אם  דמה  גדול, תענוג  וזהו זה , עם  זה 

מדבר, שהוא  מה  ישמע  ולא  המחשבה  לאותיות  יבא  כך ואחר היצירה , עולם  וזהו

כחותיו  כל אצלו שנתבטל אין למדת  בא  הוא  כך ואחר הבריאה , לעולם  בא  וזהו

אחד  שדין בסה "ק  ומבואר עכלה "ק . חכמה  מדת  האצילות  עולם  וזהו הגשמיים ,

זה . לענין התורה  ולאותיות  התפילה  לאותיות 

אלווהסודות בתוה "ק ,והיחודים ומאיר הגנוזים  המתלהב  אור  בבחינת המה
במדותיו הנוראים והפרצופים עליונים המאורות נקשרין אשר  עד

אחד  אל אחד נשמה הקדושים רוח נפש  שהם  האדם  של הנפש  שחלקי ידוע 

פרצופים  כנגד הם  לנשמה  עליונים)ונשמה  גילויים בעולמות (כלומר  אלוקים 

שהקב "ה  גילויים  הם  אשר כלל)העליונים , ביה תפיסא מחשבה לית עצמו (שמצד

הוא  האדם  של ומעשה  דיבור מחשבה  ידי ועל מעשיהם , כפי ישראל לבני מתגלה 

בינה  שהם  העליונים  הפרצופים  את  למעלה  אנפין(מחשבה)מיחד (דיבור ,זעיר

מקומות,(מעשה)מלכות מידות) בכמה בזוה"ק שמאריך פ"ג כמו  לך לך (ועיין

בזה ע"ב) זה המתדבקים שלהבת של גוונים ג 'משלושה שלהבת  בכל דיש 

מזה  למעלה  זה  המתקשרין גוונים  העולמות  ארבעה מול ארבעה, הוא  הנר  וגוף 
בזה  דיבור,ד זה מחשבה , השכל, שורש  כנגד שהם  עשיה  יצירה  בריאה  אצילות  הם 

והערות1 2הוספות

(ח "ב ג . טוב שם מכתר  עוד שהביא טז) אות נח  (פרשת התפילה עמוד התורה על בבעש"ט  מובא

ו'). אות שמיני פ' לקמן ועיין אורייתא. סוד"ה ע"ד ד"ז וק"א ע"ב, די"ז

ב ד. בזה רבינו שהאריך מה עוד שבתראה של  אמנם סידורו א): ענף - השביעי השורש (ח "א

גדול  בשלמות זו בבחינה האדם שיושלם אחר  כי התורה בעסק דרגא על ודרגא מעלה יש עוד

זיכהו  גם הבחינה לזה עוד אם בארנו. כאשר  נאות היותר  באופן מאירבו התורה אור  שיהיה

שמותיו  על מרמז שהתורה מה והמצות התורה ורזי הפנימיות בסודות וידיעה חלק לו ונתן ית'

ושארי  המלאכים ושמות העליונות הקדושות הצורות אל מורה הוא וכי הקב"ה של ומדותיו

של  אומנותו כלי היא כי בהתורה נכלל הכל כי התורה פנימיות הם המה אשר  עליונים דברים

הקדושה  נשמתו כח  בגודל מייחד הוא והנה העולמות כל את וברא הקב"ה הביט  ובה הקב"ה

א' שם נעשית שהתורה עד בזה זה בה הרמוזים ושמותיה התורה אותיות עליו. המאיר  ובאור 
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המראות  נקשרין אשר  עד ומאיר  המתלהב אור  בחי' המה אלו והיחודים והסודות לקוב"ה

שלהבת  של הגוונים שלשה בזוה"ק) (כמ "ש אחד. אל אחד עליונות והצורות הנוראות ומדות

בכח  והכל בזה זה המתקשרין עולמות ארבעה נגד ארבעה הוא הנר  וגוף בזה זה מתדבקין

התורה: ויחודי והשמות הסודות

מעשה  בכח  כי מרכבה מעשה גדול דבר  ע"א) כ"ח  (סוכה שאמרז"ל מרכבה מעשה ענין והוא

בלשונם  ורמזו הנר . כדוגמת בזה זה העולמות כל שמתייחדין מאוד גדול דבר  נעשה מרכבה

מרכבה  מעשה גדול דבר  וזה נ"ר  מספר  הוא ע"הכ גדו"ל דב"ר  כי הנר  היחוד לזה שמתכוונים

הקדושים  עולמות ארבעה שהם הנר  של היחוד בחינת גדול דבר  נעשה מרכבה מעשה בכח  כי

בכל  מאוד גדול אור  מרבין כי בזה. כוחם נא יגדל וכמה כידוע הבריאה כל את הכוללים

ויקיף  סביבם אש ותתלהט  למטה עד יתמשך האור  זיו הבהקת גודל שמחמת עד העולמות

מוסדי ותלהט  השמים מן אש בתוספות אותם (הובא בירושלמי כדאיתא תורתן, אור  בכח  הרים

עמם  ירושלים גדולי וכל הם מילה ברית שמחת על מסובין שהיו ור "י בר "א ע"א) ט "ו חגיגה

בדידהו  עסקן דאלין עד ור "י ר "א אמרו ולרקד לזמר  העם שאר  התחילו ושתו שאכלו וקודם

בעל  להון אמר  אותן והקיפה השמים מן אש ירדה תורה בדברי ונתעסקו ישבו בדידן נעסוק

מתורה  תורה דברי וחוזרין היינו יושבין אלא ח "ו לו אמרו ביתי, את לשרוף באתם מה השמחה

אמרו  וכן ע"כ. באש שנתנו מסיני כנתינתן שמחים הדברים והיו לכתובים ומנביאים לנביאים

כל  וסכסכה מהשמים אש ירדה מרכבה במעשה ערך בן ר "א כשדרש ע"ב) י"ד (שם חז"ל

כמאמר מפיו דבריו לשמוע ובאין סביביו מתקבצין מעלה מלאכי וכל ע"כ. שבשדה האילנו'

עוף  כל בתורה ועוסק שיושב בשעה עוזיאל בן יונתן על עליו אמרו ע"א כ"ח  (סוכה חז"ל

מפיו. תורה לשמוע סביביו מתקבצין השרת מלאכי שהיו לפי ופרש"י  נשרף מיד עליו הפורח 

בדרך  מהלכין הכהן יוסי ור ' הוא היה יהושע רבי לפני הדברים כשנאמרו שם) (בחגיגה ואמרו

נתקשרו  היה תמוז תקופת היום ואותו ודרש ר "י פתח  מרכבה במעשה נדרוש אנו אף אמרו

אדם  כבני לשמוע מתקבצין השרת  מלאכי והיו בענן קשת כמין ונראה בעבים שמים

ואמר ריב"ז לפני דברים וסיפר  הכהן ר "י הלך וכלה. חתן במזמוטי לראות ובאין שמתקבצין

וכו' סיני הר  על היינו מסובין ואתם אני ואף ראו. שכך עיני אשרי יולדתכם  ואשרי אשריכם

ע"כ: שלישית לכת מזומנים תלמידיכם ותלמידי ותלמידיכם אתם עד

שלישית  כת פי' ורש"י בפי' שם  נדחק ז"ל ומהרש"א פי' לו אין שלישית לכת מזומנים וענין

אכן  רביעית. או שניה ולא שלישית כת דוקא למה ולכאורה השכינה. לפני היושבות כתות של

הוא  מרכבה מעשה של זו ודרגא בחינה כי אלה דברים נכונים מאוד מה הנאמרים דברינו לפי

דרגתם  לפי שיושבים השכינה לפני ביושבים הם וכך כאמור  ה' בתורת מעוסקי שלישית כת

הגעתם  כי השכינה לפני מיושבים השלישית לכת מזומנים שאתם אמר  וע"כ מזה למעלה זה

מרכבה  מעשה בחינת התורה ורזי הסודות שהוא בתורה מעוסקי השלישית בחינה לשלמות

כמדובר :
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הגדולה מעשה  ויראתו  אהבתו  בכח אשר והכל לשמה  בתורה  העוסק  האדם  של

הנוראים , הפרצופים  בין יחוד לעורר למעלה  כדוגמתו בזה  סודות מעורר וכח
התורה  ויחודי  הלימוד השמות ידי ועל התורה , אותיות  בעצם  גנוזים  אשר

הבעש "ט  תלמידי מרבוה "ק  כמקובל הללו היחודים  כל פועל האדם  בהתלהבות 

והטהורה ה הק ' הקדושה מחשבתו  בתוה "קואור  דבוקה  מחשבתו אורות  שכל

הנפש , חלקי כל את  בתוכה  הכוללת  אש  בשלהבת  הבוערת  פנימית  אשר במחשבה 
ודעתו ומוחו  המחשבה כח ומדבק הרצון מקשר  שהוא  – הכתר מחשבת  והיא 

"מחשבה " המוחין כל את  הכוללת  - לראות ודעת ,(חכמה)"מוח"(בינה)הפנימי 
ח"ו הגשמיים מעשיות סיפורי  אינה התורה אנשים אשר  לעיני שנראה  כמו

מספר וטים ,פש אין שונים לבושים בכמה  שנתלבשה היא רק התורה  נגלות 

מציאות  עצם  ובאמת  האדם , על מסתיר שהלבוש  כמו התורה , לסודות  לבוש  כעין

להשיגו  שנוכל בכדי נתכסה  שבו שהאופן ורק  סוף , אין עד נורא  אור הוא  התורה 

הוא  הזה  הכיסוי וטעם  חומר, קרוצי לנו המושגים  גשמיים  ענינים  ידי על לאשר הוא 
גוף  משל כדרך גשמיים, בלבושים נתלבשה העב  הגשמי  הזה לעולם ירדה
עשויה  שהיא  בתוכו  אשר  הנשמה אל ונרתיק לבוש  הוא  אדם בשר  הגשמי 

רוחניים  גידים ושס"ה אברים הגשמי ברמ"ח הזה  לעולם  יורדת  שהנשמה  מכיון

גשמיים , בכלים  להתגלות  היא  צריכה  בגשמיות  ית ' מלכותו כבוד את  לגלות  ובכדי

איבריה  לרמ"ח יש  הרוחניים)ולכן מצוות רמ "ח  האיברים ,(שהם שהם  כלים  רמ"ח

שבתורה , תעשה  לא  שס "ה  שורש  שהם  רוחניים  גידים  שס "ה  בה  יש  ועל וכן
הגוף  על אשר  האדם לבוש  כמו  הללו  אברים בתמונת הגוף  נעשה דמותה

הגוף  לתמונת וכדומה, ורגלים ידים בבתי  לבוש ,שנעשה נעשה הוא  הגוף  כן
הנשמה  מול אברים לאיברים בתמונת משל הוא  הגשמיים  האיברים  ולכן

אלוק ", אחזה  "מבשרי הכתוב  אומר זה  ועל מהמוני הרוחניים  העב  הגס והאדם
הגשמי  הגוף  בשר  בשרו  אם כי  רואה ואינו  יודע אינו  על העם המביט האדם 

האיברים  מבלעדי מציאות  עוד בו אין כאילו לו נדמה  גשמית , בראיה  עצמו

והערות1 2הוספות

ושמשראהה. הקדושים מאור  מרבותי ושמעתי התפלה: עבודת לענין ויקח ) ד"ה ויצא (פרשת

יעבוד  אזי  כנ"ל יחודים ליחד יוכל ולא יתירה ופרישות קדושה לאדם שאין שאף זלה"ה

ובמסירות  גדול והשתוקקות יתירה בהתלהבות מאד ורחימו בדחילו תפילה זו עבודה עבודתו

כל  אזי נפש. ובמסירות גדול בהתלהבות כפשוטו מתפלל רק יחודים מיחד שאין אף אז נפש,

הם  עליו, שמתפלל דבר  אותו על השמות אותם ליחד לתפילתו ראויים הם  אשר  היחודים

שהוא  הדבר  שפע ומשפיעים העליונים בעולמות שורשם למקור  ועולים ממילא מתיחדים

עליו. מתפלל
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שבו, עושין הגשמיים  בעצמם הרגל או  היד וכי  האדם כל שזה לו  ודומה
וכדומה  ביד וליקח לראות ולדבר  להלך לו,פעולתן שכל שעיני  מי  מי אבל

ושכלית  רוחנית  בראיה  עצמו על מאשר שמסתכל הוא  הזה בשר  כל כי  יודע ,
הפעולות  כל תעשה אשר  והיא  ואבר , אבר  בכל הנשמה כח חיים רוח בו  יש 
שום  יניע ולא  יזיז  לא  הגוף , באברי  מתפשט אשר  כוחה ובלתי  העשיות, וכל

מאבריו אבר 

נשמתה וכן  אור  הוא  עיקרה אשר  הקדושה, התורה בתורה נתינת  תכלית  עיקר

נשמתה  שהיא  שבתורה  הדביקות  חלק  את  להשיג  ישראל בני שיגיעו בכדי היא 

שבה, הרוחניות בה והוא  אשר  ה ' בעבודת התורה טעמי  נועם בתורה מאור 

לאדם  המאירים  ה ' בעבודת  נוראים  ואורות  טעמים  הם  אשר גדולים  סודות  מתגלים 

יחד  ממש , סוף  אין עד רבים  פרטים  בה  יש  אשר המחשבה  דביקות  בעבודת  דרכו

חלקי  שבארבעת  ה "טעמים " חלק  שהם  עמוקות  כוונות  מתוך מעשית  עבודה  עם 

אותיות ", תגין נקודות  "טעמים  התורה  הקב "ה אותיות  של שמות ובשמותיו 

מיוחד  אור שהיא  מסויימת  ספירה  או לפרצוף  שייך מהם  אחד שכל הקדושים 

ה ', בהם.בעבודת  אותו  ה' שזיכה למי 

וגשמיותיה והאיש  התורה לבושי  אם כי  בה רואה אינו  העב  אבל ,הגשמי 
כאמור  שבה, החיים ואור  בפנימיותיה ויביט יראה לו  שכל שעיני  מי 

האלה  לדברים ולבו  מחשבתו  משים אדם וכאשר  בפנימיות למעלה. לעסוק 

תמיד ודביקותה  בנפשוהתורה  הנשמה בחינת לו  קונה נגלית בזה הנשמה  להיות 

דבוקה  תהיה  מציאותו וכל לנשמתו מקושרים  נפשו חלקי כל שיהיו ממש , בפועל בו

עליו בה , נאמר  כ"ו)ואז  ג ', מלכד,(משלי רגלך ו ׁשמר  בכסל יהיה ה' ¤¤¦§§©©¨§¤§¦§¤§¦¦ּכי 
לצדיק  יאונה ולא  וחמור  קל חטא  שום לידו  יבוא  שלא  אותו ישמרו  ומשמים

הנאמר : ככל וגו '
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