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µ³îñ¼íë ³¾þõ

íôðší

−ð×העליונים שהעולמות  ידוע  כי להקדים  יש  הזה במאמרו רבינו דברי את  להבין

העבודה . מין ולפי ישראל  בני עבודת  לפי שפעם  להשפיע  ומתנהגים  מתעוררים 

והם : בחינות , לשלש  העולמות  את  חילקו החסידות  בספרי והנה 

.êבזה הארך  מלובלין החוזה  רבינו ובספרי אנפין, אריך  הקבלה בלשון שנקרא הרצון

הטבע מדרך  שלמעלה  השפעות  ואפילו ההשפעות  כל  שורש  שממנו פעמים  הרבה 

רבינו  שהאריך  וכמו בלבד , טובים  ומעשים מצוות  עשיית  ידי על  מתעוררים ואינם

חושב  שאינו דהיינו העליון הרצון עם  רצונו יחד  האדם שבו העולם שהוא  זה  במאמר 

הדרגה היא  זו  ודרגה  יתברך  הבורא  את  לעבוד  הוא רצונו כל  אלא  וגופו עצמו על  כלל 

הצדיקים . עבודת  והיא ה ', בעבודת  ביותר  הגבוההה 

.ë או את  להמשיך  ורצון אהבה מתוך  ה ' עבודת  שהיא אנפין, זעיר  הנקראות  רהמידות 

בתחתונים  ית ' דוכרין)אלקותו מין הקבלה בלשון הקבלה(הנקרא בלשון  נקרא  זו ועבודת  ,

שאור בוקר  לבחינת  זו עבודה נמשלה  כאן רבינו  ובדברי אהבה, העבודה ובלשון חסדים 

את  וכשעובד  ה ' בעבודת  והתענוג  הנעימות  גודל  את  משיג  שהאדם והיינו זורח, השמש 

יתברך . אלקותו אור  את  הזה  לעולם  ממשיך  הוא זו בבחינה ה '

.èהקבלה בלשון נקרא  זו שעבודה  והשתוקקות  יראה  מתוך  ה ' עבודת  דהיינו המלכות 

גדולה השתוקקות  דהיינו אהבה גם בה שיש  אע "פ  יראה , העבודה  ובלשון גבורות 

לשורשה, וביטולה  להקב"ה  הנפש  כלות  היא  זו  עבודה  של  ענינה  כל  מקום מכל  להקב"ה 

הכרה הוא  היראה  דענין  יראה , מתוך  ה ' עבודת  החסידות  ספרי בלשון נקרא  זה שענין

ית ' אורו מבלעדי עצמית  מציאות  שום לה  שאין  ובכך  להקב "ה  בביטולה הנפש  של 

זו  שעבודה  מפני לילה , רבינו הקבלה  בלשון נקראת  זו ועבודה  העולמות , כל  את  המחיה 

הצער הרגשת  מתוך  יותר  אלא  ה ' בעבודת  הנעימות  הרגשת  מתוך  דווקא  באה אינה

החושך  אזי ואפילה , בחושך  ונמצא לילה  שהוא  בשעה שהאדם  כמו מהקב"ה, שבריחוק

להקב "ה . קרוב להיות  גדולה בהשתוקקות  להיות  לו גורם 
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−þëðî האלוקי השפע  המשכת  לצורך  כי רבות  פעמים  שיסד  יסוד  על  סובבים  רבינו

של  גמור  ביטול  שהיא  הראשונה  הדרגה מתוך  הבורא  את  לעבוד  צריך  לעולם

נרמזו  אלו עבודות  שלשה  כי מבאר  רבינו ולעניננו הקב"ה, ברצון  והתכללותו  הרצון

שלו  שהרצון  דהיינו הנרות  את  מדליק שהוא לצדיק  נמשל  הגדול  הכהן המנורה : בעבודת 

משמע וקא ויראה , אהבה  ישראל  בנשמות  לעורר  כח  לו ויש  הקב"ה  ברצון לגמרי נכלל 

הראשונה מהבחינה  ומזוני חיי  בני שפע  כן גם  עליהם  ימשיך  הגדול  מכוחו שהצדיק  לן 

אלו. כוחות  באים  שממנו עליון המזל  את  בה  שיש

íòíî והעלאת הנרות  שהטבת  שכמו אלא  ישראל , נשמות  כנגד  נמשלות  המנורה  נרות 

בחינות  שהם שיש  בחינות , שני ישראל  בנשמות  יש  כך  ובערב, בבוקר  היו הנרות 

ית ', אלקותו אור  השמש  אור  שהיא בוקר  בחינת  ידי על  היא  שעבודתם דהיינו מזרח 

השתוקקות  יראה ידי  על  היא  שעבודתם  דהיינו מערב בחינת  שהם  נשמות  בהם  ויש 

להקב "ה . הנפש  וכלות 

−þëðëîואינה כפיפות , היא יראה , שהיא  ערב, שבבחינת  העבודה  כי  מבואר  רבינו

לאור זוכה  ואינה  ה ' את  לעבוד  עצמה  את  כופה  כשהנפש  כי השלימה , הדרגה 

בשרשה מתכללת  הנפש  אין במקורה, להתכלל  השלהבת  אחר  כנר  שמושכה  האלוקי

חלק שהם  ישראל  לנשמות  הראויה העבודה ואינה  חיצונית  הכנעה  היא הזאת  וההכנעה 

שהיא זו בבחינה שמים  מלכות  עול  עצמו על  מקבל  ישראל  שכאיש  אלא  ממעל , אלוק 

והגבהת  התפשטות  שהיא  הגבוהה הדרגה את  חינם  במתנת  הקב"ה  לו נותן יראה ,

בשלהבת . שנכלל  כנר  עזה  באהבה  לשרשה, והעלאתה הנשמה 
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³î−ô¾èí ³î¬¾õ³íë íðîë¼ −ð− ñ¼ ó¾þ¾ë ó−ò−ðí ³š³ôí

¾−î‡Ï‰ ÈÎ ,˜È˙Ó‰ÏÂ Â˘¯Â˘· Ì‰ÈÏÚ˘ ÔÈ„‰ ¯˘˜Ï ¯Â˘È˜ ÔÂ˘Ï ÈÓ� ˘¯ÙÏ
‡Ï˘ Ú„È˘ ÏÈ·˘·Â ·ÂË‰ ˜¯ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ÏÈˆ‡‰ ‡Â‰ ÍÂ¯· ‡¯Â·‰
ÔÈ„ ‡Â‰Â ,Â¯Â‡ ÌˆÓˆ ,Í¯·˙È Â¯Â‡ Â·Â¯· ÏË·˙È ÈÎ ÏÏÎ ÌÏÂÚÏ ÌÂÈ˜ ‰È‰˙
ÌÈÓÁ¯ ˜¯ ‡Â‰˘ ÔÈ„‰ ˘¯Â˘ ‰ÊÂ ,ÌÈËÂ˘Ù ÌÈÓÁ¯Â ÏÂ„‚‰ Â·ÂË ÏÈ·˘· ˜¯Â
ÏÚ ˜¯ ÔÈ„‰ ÍÏÂ‰ Â˘¯Â˘Ï ÔÈ„‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ˘ ‰Ê·[Â] ,ÌÏÂÚ‰ ÌÂÈ˜ ˙ÂÈ‰Ï
ÌÂÈ˜ Í¯ÂˆÏ Â˘¯Â˘Î ÔÈ„‰ ÏÚÂÙÂ ,ÌÏÂÚ‰ ˙‡ „·‡Ï ÌÈˆÂ¯˘ ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ

.'ÂÎ „ÓÂÚ ÌÏÂÚ‰˘ Ï‡¯˘È Ì‰ ÌÏÂÚ‰

íòíîÌÈÓÚÙ ‰�‰„ ,·¯Ú ˙Á�Ó ÈÙÎ ˙‡˘Ó ÍÈ�ÙÏ ˙¯ÂË˜ È˙ÏÙ˙ ÔÂÎ˙ ·È˙Î
˘ÂÙ˘ÙÂ ‰·Â˘˙Â ‰‡¯È· ÌÈÓÚÙÏÂ ,ÏÂ„‚ ˙Â·‰Ï˙‰Â ‰·‰‡· ÌÈ„·ÂÚ
,‡Â‰˘ ÍÈ‡‰ ÏÏÎ ÂÓˆÚ ·Â˘ÁÏ ‡Ï˘ ‰ÊÓ ‰�ÂÈÏÚ ¯˙ÂÈ ‰‚È¯„Ó ˘ÈÂ ,ÂÈ˘ÚÓ

øåàéá

ח )בפסוק  ל, הּנרת (שמות את אהרן ְֲֲֵֶַַַֹֹֹּובהעלת
ה' לפני ּתמיד  קטרת יקטירּנה הערּבים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבין

éîðלדרתיכם., ùøôì ùéåקטורתïåùì ְֵֶֹֹ
íäéìòù ïéãä øù÷ì ,øåùé÷ בני שעל 

åישראל  åùøåùáזה ידי éëעל  ,÷éúîäì

ìë ìéöàä àåä êåøá àøåáä àìä

àìù òãéù ìéáùáå ,áåèä ÷ø úåîìåòä

åáåøá ìèáúé éë ììë íìåòì íåé÷ äéäú

ïéã àåäå ,åøåà íöîö ,êøáúé åøåà

שהקב "ה  היינו דין, בבחינת הוא המצום
יוכלו  אור כמה ובמשקל  במידה תמיד  שוקל 
מעשיהם  לפי תלוי וזה לקבל , התחתונים

זכותם, ìåãâäולפי åáåè ìéáùá ÷øå

àåäù ïéãä ùøåù äæå ,íéèåùô íéîçøå

.íìåòä íåé÷ úåéäì íéîçø ÷ø

åùøåùì ïéãä úà íéìòîù äæá[å]

רצונו  שכל  העליון הרצון את שמגלים
לברואיו, להטיב  רק  הוא ïéãäיתברך  êìåä

ãáàì íéöåøù íéáëåë éãáåò ìò ÷ø

êøåöì åùøåùë ïéãä ìòåôå ,íìåòä úà

ãîåò íìåòäù ìàøùé íä íìåòä íåé÷

åë'.עליהם

áéúë äðäå( ב קמא, éúlôz(תהילים ïBkzÄÀÄÈÄ
,áøò úçðî étk úàNî Eéðôì úøè÷ÀÉÆÀÈÆÇÀÇÇÇÄÀÇÈÆ
äáäàá íéãáåò íéîòô äðäã

äàøéá íéîòôìå ,ìåãâ úåáäìúäå

åéùòî ùåôùôå äáåùúå עבודת והם
מחסד  שנמשכות ויראה אהבה המידות

äæîוגבורה, äðåéìò øúåé äâéøãî ùéå

éë ,àåäù êéàä ììë åîöò áåùçì àìù

úåáäìúäå úåéîùâä úåèùôúäá íà

ãåàî íåöò מהעולם נמשכת זו שבחינה
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ÔÂÎ˙ ˘¯ÙÏ ˘È ‰�‰Â .„Â‡Ó ÌÂˆÚ ˙Â·‰Ï˙‰Â ˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙ÂË˘Ù˙‰· Ì‡ ÈÎ
˙ÂÓ˘� Ì‰ ˙Â¯�‰ ˙‡ Â·ÈË‰· ¯˜Â·· ˘¯ÙÏ ˘È ‰ÊÂ ,„Â‡Ó ÁÎ˘� 'ÂÎÂ È˙ÏÙ˙
˙‡ ¯ÈË˜È ,¯˜Â·Â ‰·‰‡ ˙‚¯„Ó· ·È˘Ó˘Î ˘Â¯ÈÙ Ì·ÈËÓ˘Î˘ ,Ï‡¯˘È
ÔÎÂ ,Ì‰Ï ¯˘ÂÚ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ ‡�˙ÂÓ ÏË·Ï ÈÈÁ Ì‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ÊÓÂ¯Ó˘ ˙¯ÂË˜‰

.˙¯Ë˜· ÏÎ‰ ÊÓÂ¯Ó˘ ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�Î È�·

øåàéá

שהוא  לעיל  האריך  שרבינו "מזלא" הנקרא
שפע ממשיכים וממנו ההשפעות כל  שורש
הרצון  את שמגלים ידי על  ומזוני חיי בני
וכמ "ש  כלל , דין בו ואין טוב  שכולו העליון

תרומה)רבינו פ ' זכרון לא (זאת ומזוני חיי  בני כי
הוא  במזלא. אם כי מילתא תליא בזכותא
לשון  הוא חסד  נוצר אותיות העליון הרצון

זכות. פי על  לא חסד  שומר

'åëå éúìôú ïåëú ùøôì ùé äðäå שקאי
קטורת  בחינת שהיא הגבוהה הדרגה על 
חיי  בני ממשיכה והיא לקמן, שמפרש כמו
ודאי  מהמזל  כשממשיכין "והנה ומזוני
כל  למקור בא והתשוקה שהתפלה
להמשיך  המזלות מתמלא ומשם המקורות
והן  חיי  והן בני  הן  לו שצריך  מה לאדם

ולגוף " לנפש שם)מזוני תרומה פ ' רבינו .(ל'
ãåàî çëùð בדרך דרבינו לומר [יש

שהיא  זו שמדריגה אמר ענוותנותו
היינו  ממנו נשכחה מאוד " עצום "התלהבות
מבואר  הפירוש עצם דהרי ממנו, שנעלמה

הק ']. דבריו בהמשך 

למנורה  קטרת בין הקשר מבאר ועתה
שנאמר  כמו בזה, זה הכתוב  שתלאם
הערבים  בין הנרות את אהרן ובהעלות

כו', ø÷aaיקטירנה ùøôì ùé äæåÇÉÆ
ìàøùé úåîùð íä ,úøpä úà BáéèéäaÀÅÄÆÇÅÉ

אדם, נשמת ה' נר שכתוב  כמו
áéùîùë ùåøéô íáéèîùëù בני את

ø÷åáåישראל  äáäà úâøãîá אם אף  אזי

הגבוהה  למדריגה  להגיע יכולים אינם הם

באיך  כלל  עצמו לחשוב  "שלא הצדיק  של 
הנמשל  הצדיק של  מכוחו אזי שהוא",

- הגדול  úøåè÷ä,לכהן úà øéè÷é

àðúåî ìèáì ééç íäì êéùîäì æîåøîù

,íäì øùåò êéùîäìå לעיל כמבואר

העליון  המזל  כוח  המשכת היא שהקטורת

הכתר. שהוא

ìëä æîåøîù ìéòì øëæðë ,éðá ïëå

úøè÷á היה והנה לעיל , רבינו וז"ל 

ויש  קטורת, ומזבח  ושלחן מנורה במקדש

ומזוני, חיי בני שורש להמשיך  לומר
אדם  נשמת אלקים נר כי על  בני מנורה

ושלחן  למטה, נשמות להמשיך  צריך  כי

הוא  קטורת ומזבח  ועושר מזוני הוא לחם
הגם  מותנא, מבטל  קטורת כן ועל  חיי,

בח הג ' כל  בהם יש גם שכולם כי  ינות

נמי  וכן מזוני... וכן חיי... יש במנורה
[על  קטורת מזבח  וכן נמי.... שלחן

מתעשר, קטורת כי לשוןעשירות] גם 

לבשר והיו  שכתוב ] כמו  [בני , על קישור 

שלהם אחד, בהפרש אומרים אנו אך 
לעיל . כנזכר
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ö×î·¯ÚÓ ‰Ê·˘ ‰ÏÙ˙Â ‰·Â˘˙‰Â ÔÈ·˜Â� ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰ ‡Â‰ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ·
ÌÈÈÒÓ ‰È‰ ‰·Â ÏÈÁ˙Ó ‰�ÓÓ˘ È·¯ÚÓ ¯�· ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�Î ,˙ÂÓÏÂÚ‰
ÏÎ Í¯„ ÚÙ˘‰ ‡· ÔÈ·˜Â� ÔÈÓ ÌÈ¯¯ÂÚÓ‰ÏÂ ,ÏÈÁ˙Ó ‰�ÓÓ˘ Ô"Ó ˙‡ÏÚ‰·
ÔÈ‚‰Ï ˙¯ÂË˜‰ ÈÓ� ‰�¯ÈË˜È ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ‰ÊÂ ,Ì„‡ Â˙Â‡Ï ÚÙ˘‰ ‡· ˙ÂÓÏÂÚ‰
˙¯ÂË˜ È˙ÏÙ˙ ÔÂÎ˙ ˘¯ÙÏ ˘È ‰ÊÂ ,ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�Î ÚÙ˘ Ì‰Ï ÍÈ˘Ó‰ÏÂ Ì‰ÈÏÚ

øåàéá

ïéá÷åð ïéî úàìòä àåä íéáøòä ïéá ïëå

äìôúå äáåùúäå השניה הבחינה שהיא
העלאת  נקראת שהיא ותשובה, יראה של 
היא  התשובה של  שענינה מפני נוקבין, מין
והחיות  האור את ומדבק  חוזר שהאדם
דבק שוב  להיות לשורשו שבו והשפע 
ומתדבק חוזר שבו החיות ואז בהקב "ה,
הקב "ה. דהיינו הכל  נמשך  שממנו לשורש

שפע להמשיך  רצון מעורר כביכול  ובזה
מפני  הוא והטעם דוכרין, מין הנקרא חדש

úåîìåòä áøòî äæáù את שמחבר
שבתוך  החיות דהיינו התחתון העולם
הבא  לעולם – הזה שבעולם הנפשות
העולם, שורש שהוא האלוקי החיות דהיינו
העליון  ולעולם התחתון לעולם גורם ובכך 
בבחינת  יחדיו ומעורבים מקושרים להיות
כשהבן  לבנו משפיע  שהאב  ובן, אב 
מאתו  מקבל  להיות בביטול  אליו מתחבר

ותלמידו. רב  ובבחינת השפע ,

äðîîù" ,'éáøòî øð'á ìéòì øëæðë

ï"î úàìòäá - "íééñî äéä äáå ìéçúî

נוקבין, המין העלאת על  רומזת הנר העלאת

והביטול  היראה בחינת על  מורה מערב  וצד 

המערב כמו מקבל  בבחינת להיות להקב "ה

מבחינת  מקבל  והוא השמש שוקעת שבו

השפע , זורחת שממנו äðîîùמזרח 

àá ïéá÷åð ïéî íéøøåòîäìå ,ìéçúî

òôùä àá úåîìåòä ìë êøã òôùä

äðøéè÷é íéáøòä ïéá äæå ,íãà åúåàì

êéùîäìå íäéìò ïéâäì úøåè÷ä éîð

ìéòì øëæðë òôù íäì שיעוררו ידי על 

נוקבין. מין

כו' ישראל  עדות בפרשתן, לעיל  רבינו וז"ל 

מערבי. נר זו בישארל  שורה שהשכינה

מתתא  נוקבין מין לעורר שיכול  מי שהנה

נר  נקרא למטה, שפע  להמשיך  לעיל ,

נשמת  אלקים נר שנקרא הנשמה בשביל 

נוקבין  מין לעורר שיכול  ומערבי אדם,

מתתא  בחפצו העולמות ולקשר לערב 

וזה  לתתא, מעילא שמוריד  ובשפע  לעילא

כן  על  שורה, שכינה סימן וזה מערבי. נר

ולקשר  לערב  נוקבין מין לעורר יכולים אנו

מערבי  נר סימן היה וזה כולם. העולמות

וכן  מסיים, היה ובה מתחיל  היה שממנה



îµ³îñ¼íë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

,˙Â‡Â˘Ó ÔÈ‡È˘Ó ÔÂ˘Ï ÈÙÎ ˙‡˘Ó ÔÈ�Ú· Ô‰Â ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�Î ¯˜Â· ÔÈ�Ú· Ô‰ ÍÈ�ÙÏ
·¯Ú ˙Á�Ó ‰ÊÂ ,‰·Â˘˙Â ‰‡¯È‰ ÔÈ�Ú ÏÚ ‡Â‰ ˙ÂÙÈÙÎ ÔÂ˘Ï Ètk ,‰¯Ú·˙ ‡Â‰««
˘¯ÙÏ ˘ÈÂ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ·¯ÚÓ ‰Ê·˘ ‰Ú�Î‰ Ï˘ ‰·Â˘˙Â ÈÂ„ÈÂÂ ‰ÏÙ˙‰ ‡Â‰
ÁÎ˘� ‰˙ÚÂ ,·¯Ú ‡¯˜� ‰�Â˘‡¯‰Ó ‰˙ÂÁÙ ‰‚È¯„Ó ‡È‰˘ ÏÚ ·¯Ú ˙Á�Ó

.ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÌÈ�È�Ú· ÂÈ‰ Í‡ ÈÂ‡¯Î È˙¯Ó‡˘ ÍÈ‡‰

ö−¼ôî¯˘Ù‡Â ,‰ËÂ˘Ù ˜È„ˆÂ ‰ÙÂÙÎ ˜È„ˆ Ï"Ê¯ Â¯Ó‡˘ ‰Ó ÏÚ È˙¯Ó‡ ‰Ê
,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡· ÏÎ‰ ˜È„ˆ„ ,ÛÂÙÎ ÔÓ‡�Â ËÂ˘Ù ÔÓ‡� ÏÚ ÈÓ� È˙¯Ó‡
Â˙ÂÓÓÂ¯Â ¯ÂÚÈ˘ ‰Ï ÔÈ‡˘ Í¯·˙È Â˙ÓÎÁ ˙‚˘‰ Í¯„ ÏÚ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ˘ÈÂ

øåàéá

ובו  מתחיל  הוא כן הוא נוקבין מין המעורר
מלמעלה. שבא השפע  מסתיים

לעיל  שהזכיר הפסוק  לבאר חוזר ועתה
כל  בה שמרומז לפניך  קטורת תפלתי תכון

ה'. שבעבודת הדרגות ùéשלשת äæå

ïä ,Eéðôì úøè÷ éúlôz ïBkz ùøôìÄÀÄÈÄÀÉÆÀÈÆ
ïéðòá ïäå ,ìéòì øëæðë 'ø÷åá' ïéðòá

úåàåùî ïéàéùî ïåùì étk úàNîÇÀÇÇÇ
תבערות, ïåùìמבעירין étk ,äøòáú àåäÇÇ

,äáåùúå äàøéä ïéðò ìò àåä úåôéôë

áøò úçðî äæå וקא העולמות עירוב  לשון ÄÀÇÈÆ
התשובה, עולם של  הגבוהה הדרגה על 
äòðëä ìù äáåùúå éåãéåå äìôúä àåä

.úåîìåòä ìë áøòî äæáù

ùøôì ùéå על קאי שלא אחר דרך  על 
אלא הגבוהה, ìòהדרגה áøò úçðî

äðåùàøäî äúåçô äâéøãî àéäù

áøò àø÷ð נקראת היראה שמדריגת היינו

אור, מיעוט  יש שבערב  שם על  äúòåערב 

åéä êà éåàøë éúøîàù êéàä çëùð

.ìéòì íéøëæðä íéðéðòá

ì"æø åøîàù äî ìò éúøîà äæ ïéòîå

äèåùô ÷éãöå äôåôë ÷éãö1øùôàå ,

,óåôë ïîàðå èåùô ïîàð ìò éîð éúøîà

äàøéå äáäàá ìëä ÷éãöãדאע "פ היינו ,

הבחינות  שני את לעיל  חילק  שרבינו

ה' הקבלה)בעבודת בל' ומלכות אנפין לאהבה (זעיר 

עובד  שאינו צדיק  שום אין בוודאי ויראה,

שלימה  עבודה דאין ויראה, באהבה ה' את

שני  בזוה"ק  הנקראות אלו בחינות שני בלי

למעלה, העבודה פורחת ידם שעל  גדפין

úâùä êøã ìò äàøéå äáäà ùéå

øåòéù äì ïéàù êøáúé åúîëç

íòåð òôù àáå ,äàøéäá åúåîîåøå

úåøòäå úåôñåä

א )1. קד , כפוף (שבת  צדיק פשוטה, וצד "י  כפופה צד "י  :

לך הוסיף פשוט, נאמן  כפוף נאמן  היינו  פשוט, צדיק

במנוד התורה שנתנה מכאן  כפיפתו  על  כפיפה הכתוב

ראש.
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ÔÓ‡� ¯ÂˆÈ˜· ¯ÓÂÏ ˘È ‰ÊÂ ,˙Â·‰Ï˙‰ Ì¯Â‚ ÔÂÈÏÚ ÌÚÂ� ÚÙ˘ ‡·Â ,‰‡¯È‰·
Ì‚ ‰ÏÙ˘ ‰‚¯„· ˘ÈÂ ‰·‰‡‰ ÏÚ ËÂ˘ÙÂ ,ÛÂÙÎ ‰‡¯È ÏÚ ,ÛÂÙÎ ÔÓ‡�Â ËÂ˘Ù

È„ˆÂ ‰·‰‡ ÏÚ ËÂ˘Ù ˜È„ˆ ‰ÊÂ ,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡· ÔÎ‡¯˜� ‰‡¯È ÏÚ ÛÂÙÎ ˜
.ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�Î ÈÙÎ ˙‡˘Ó ‰ÊÂ ,ÛÂÙÎ

¾−î)˙¯ÂË˜ È˙ÏÙ˙ ÔÂÎ˙ ˘Â¯ÈÙ ,‰ÏÚÓÏ‡ È‡˜ ÈÙÎ ˙‡˘Ó ÈÎ „ÂÚ ¯ÓÂÏ
‡Â‰ ˙ÂÙÈÙÎ‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ÈÙÎ ˙‡˘Ó ‡Â‰˘ ‰ÏÙ˙ ‰˙Â‡ ÍÈ�ÙÏ
‰ÏÈÙ˙‰ Ì‚ ˘Â¯ÈÙ ,·¯Ú ˙Á�Ó ¯Ó‡ È�˘‰ „ˆ ÏÚÂ ,˙Â·‰Ï˙‰· ÏÏÙ˙Ó˘Î
Â‡˘È ˘¯ÙÏ ˘È ÔÎÂ ,ÍÈ�ÙÏ ˙¯ÂË˜ ÔÎ Ì‚ ÔÂÎ˙ „·Ï ‰‡¯È· ·¯Ú ˙Á�Ó Ï˘
È„È ÏÚ Ì˙Ú�Î‰ ÌÈÎ„ Â‡˘È ,ÌÈ˜È„ˆ Ì‰ ˙Â¯Â‡ Â˘Â¯ÈÙ ,˙Â¯‰� ÌÈÎ„ ˙Â¯‰�

øåàéá

úåáäìúä íøåâ ïåéìò זו ובחינה

ידי  שעל  מפני אהבה, נקרא בכללותה

התבוננות  ידי על  שבאה זו ויראה אהבה

בעבודת  ותענוג עליון נועם בא ה' בגדלות

אנפין, זעיר בחינת נקרא וזה ùéה' äæå

,óåôë ïîàðå èåùô ïîàð øåöé÷á øîåì

óåôë äàøé ìò– הכנעה היא עניינה כי

äáäàä.כפיפות, ìò èåùôå

,äàøéå äáäàá ïë íâ äìôù äâøãá ùéå

לעיל  הנקראת השניה הבחינה היא שזו

כי  ויראה אהבה בוודאי יש בה וגם יראה,

ויראה, אהבה בלי צדיק  éãö÷אין äæå

äàøé ìò óåôë ÷éãöå äáäà ìò èåùô

øëæðë éôë úàùî äæå ,óåôë àø÷ð

.ìéòì

אלמעלה  קאי  ּכּפי  מ ׂשאת  כי  עוד לומר  הבחינה (ויש  על  ְַַַַ

אינה  כפי ותיבת אהבה, של  הראשונה

היא  אלא כפיפות מלשון לעצמה נדרשת

בחינת  שהיא הראשונה הדרגה של  המשך 

והיינו  ÷úøèאהבה, éúlôz ïBkz ùåøéôÄÀÄÈÄÀÉÆ

'éôë úàùî' àåäù äìôú äúåà ,EéðôìÀÈÆ
לשון  אלומותיו", "נושא לשון משאת

- àåäהגבהה úåôéôëä úåèùôúä

úåáäìúäá ììôúîùë אהבה מתוך 

ואז  ויראה, אהבה בתוכה הכוללת עילאה

ומתכללת  בכפיפותה נפשו מתפשטת

בשורשה.

éðùä ãö ìòå הפחותה השניה, הדרגה

íâממנה, ùåøéô ,áøò úçðî øîà

,ãáì äàøéá áøò úçðî ìù äìéôúä

אהבה  בה נכללים שבאמת לעיל  וכמבואר

בחינת  בכללותה נקראת שהיא אלא ויראה,

כוחות  כל  בהתכללות שאינה מפני יראה

שהאדם  חיצונית הכנעה מתוך  אלא הנפש,

הקב "ה, לפני נפשו את ïëמכניע  íâ ïåëú

êéðôì úøåè÷. יתברך לפניו רצויה היא גם

ùøôì ùé ïëå(ג צג, eàNéÄÀ(תהילים
åùåøéô ,úåøäð íéëc úBøäð נהרות ÀÈÈÀÈ

ליה" "נהיר כמו אורות, ומואר מלשון (ברור 

íéëã,לו) åàùé ,íé÷éãö íä 'úåøåà'
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Ì‰ ˙Â¯�‰ ˙‡ Í˙ÂÏÚ‰· ¯ÓÂÏ ˘È ‰ÊÂ ,(Ô˙Â�˘ Í¯·˙È ‡¯Â·‰ ˙ÂÓÈÚ�
ÏÚ ,ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�Î ˙Â¯� ÌÈ‡¯˜� ˙ÂÓ˘� ÈÎ ,Ì˙Â‡ ‰ÏÚÓ ‰˙‡˘ ˙ÂÓ˘�‰

.Ì„‡ ˙Ó˘� ÌÈ˜Ï‡ ¯� ·Â˙Î˘

øåàéá

הכנעה, לשון דכא", את "אשכון מלשון
-íúòðëä שמתחילים שאע "פ  היינו

הקב "ה  כפיפות, שהיא ביראה ית' לעבדו
במתנת  ית' אהבתו את להם מאיר
כפיפותם, את ונושא מגביה ובזה שמים,
êøáúé àøåáä úåîéòð éãé ìò

.(ïúåðù

øîåì ùé äæå( ב ח , úà(במדבר  EúìòäaÀÇÂÉÀÆ

úåîùðä íä ,úøpä לאור כלי שהם ÇÅÉ
íúåàהעליון, äìòî äúàù רבינו משה ,

עילאה  אהבה בבחינת האלוקי הדעת שהוא

נושא  מהעולם, שלמעלה הגבוהה שבדרגה

שהיא  מכפיפותם ישראל  נשמות את ומעלה

יראה, בבחינת íéàø÷ðעבודה úåîùð éë

áåúëù ìò ,ìéòì øëæðë úåøð(כז כ, (משלי 

.íãà úîLð 'ä øðÅÄÀÇÈÈ


