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ì½õ

íôðší

þôêôëשזכה הק', הבעש "ט  של  תלמידיו ומגדולי  נכדו  אפרים, מחנה  הדגל  של  זה 

אנו  הק', הבעש "ט דברי על  המיוסדים  ונפש , ברוח  ביותר  אליו מקורב להיות 

רבינו  מבאר  כאן העולם. של  והחיות  המוחין גילוי שהיא  הפסח  חג יסודות  את  מוצאים 

היא ועבודתינו  הך , היינו ו"מצוה" "מצה " כי הזוה "ק דברי פי על  המצה , אכילת  טעם את 

ושכינתיה . קוב"ה  ליחד  הו', את  להמשיך 

−þëðî דברי בארוכה  נתבאר  כאן כולה , התורה  לכל  גדול  יסוד  בעצם  הם  אלו תורה 

הם  חד  הוי"ה  ושם מצוה שתיבת  ב"ש)הזוה"ק  בא"ת ה' י' הוא המ"צ  כי (שהרי ,

דברים מבאר  ורבינו העולמות , כל  את  המחיה  והנורא  הקדוש  "הוי"ה " שם היא  המצוה 

שהמצוות  יתגלה  לבא שלעתיד  זי"ע  הקדוש  טוב שם הבעל  מרן של  ביאורו פי על  אלו

ממש , נפשו חיי אחר  רודף  שאדם כמו אחריהם  וירדפו  ממש העולמות  כל  חיות  הם 

עולים הפירושים שני כי  מעיד  רבינו אך  עצמו אפרים  מחנה  הדגל  של  פירושו ובשילוב

אחד . למקום 

ó−þëðî, והחסידות הקבלה  תורת  שהיא האמת  תורת  כל  ביסוד  העומדים הם  אלו

ממש היא ומצוה  מצוה  כל  איך  והמראה  והמצווה התורה  פנימיות  את  המגלה 

"עיטין" תרי"ג מצוות  תרי"ג  שהרי בקונו, האדם  מתדבק  המצוה ודרך  העולמות  חיות 

אמצעי (עצות) בדרך  לא  ממש , העולמות  כל  חיות  ית ' שהוא  בהקב "ה  דבוק  להיות  הם,

מיניה . פנוי  אתר  ולית  עלמין כל  וסובב עלמין כל  ממלא בעצמו ית ' הוא אלא  ח"ו

îò−ëþ,החכמה דרך  את  לנו לבחור  הדרך  את  זה  במאמר  הקדושים  בדבריו  לנו נותן

והחוקים העדות  "מה  גדולה  בפליאה  התמה שבהגדה , החכם  הבן בחר  שבו

כל  אשר  האלו המצוות  על  לצוות  צריך  למה  אתכם "? אלקינו ה ' צוה  אשר  והמשפטים

טיפש רשע  כאותו ולא  העולמות ! כל  חיות  שהם איך  בחוש  רואה  בחכמה  שדבוק  מי

ברוב  כי בהיות  למשא, עליו היא והמצוה  לכם "? הזאת  העבודה  "מה  ואומר  התמה 

נפשו. חיות  היא  שהמצוה  איך  להרגיש  יכול  שאינו  וכ"ש  מאמין  אינו כסלותו
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−þëðëî ישראל לכל  הקב"ה  משפיע  שבהם הפסח חג ימות  תכלית  את  נבין אלו תורה 

בכל  ית "ש  בו ולהדבק  להתעלות  שנוכל  כדי דקטנות  ומוחין דגדלות  מוחין

בכל  ומוחשת  המורגשת  ופנימית  אמיתית  דבקות  עד  פשוטה  מאמונה  האופנים ,

נאמר ועליה דמהימנותא  מיכלא  שהיא המצה  ידי על  ועיקרה  החושים , וכל  האיברים

התינוק " דקטנות)"אין מוחין לו  שיש  מי אבא "(הוא לקרוא שבשמים )"יכול  שיטעום(לאביו  "עד 

מצה  זה  דגן" בספה"ק )טעם  .(כדאי'
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’ê šþõ

íî®ô í®ôô ³î¾¼ñ

êëòÈ‡„Â· Â˙Â‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÎ ¯˘‡ ‰„‚‰ ÏÚ· ¯Ó‡Ó ¯‡·Ï
˜ÂÏÈÁ‰ Â‰ÓÂ ,Â˙·Â˘˙ Â‰ÓÂ ÌÎÁ‰ ˙Ï‡˘ ‰Ó ‰¯Ó‡� ˘„Â˜‰ ÁÂ¯·
ÌÈ˜ÂÁ‰Â ˙Â„Ú‰ ‰Ó ¯ÓÂ‡‰ ÌÎÁ‰ ÈÎ ,Ú˘¯‰ È¯·„Ï ÌÎÁ‰ È¯·„ ÔÈ·
¯ÓÂ‡ Ú˘¯‰Â ,'ÂÎÂ ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰Î Â˙·Â˘˙Â ,ÌÎ˙‡ '‰ ‰Âˆ ¯˘‡ ÌÈËÙ˘Ó‰Â
ÌÈ¯·„ ‰Ê· ˘ÈÂ ,ÂÈ�È˘ ˙‡ ˙Â‰˜‰Ï Â˙·Â˘˙Â ÌÎÏ ˙‡Ê‰ ‰„Â·Ú‰ ‰Ó

.ÌÈ˜ÂÓÚ

þêëòî‰¯·„ ÌÈ�· ‰Ú·¯‡ ¯Â‡È·· ‡·È Ì‚ ,ÔÈ·È ÌÎÁ‰Â ¯ÂˆÈ˜‰ ˙ÈÏÎ˙·
¯Â·È„·Â ˙Á‡ ‰¯‰Ê‡· È„ ÌÈÓÎÁÏ ÈÎ ÏÈÚÏ Â�¯‡· ¯·Î ÈÎ ,‰¯Â˙
Ò‡Ó ÈÎ ˙ÓÁÓ ÂÓˆÚ· ‰¯Â˙‰ ÏÎ ‚È˘‰ ‰"Ú Â�È·‡ Ì‰¯·‡Â ,ÈÎ�‡ „Á‡

øåàéá

ìë øùà äãâä ìòá øîàî øàáì àáð

çåøá éàãåá åúåà íéøîåà ìàøùé ùéà

äøîàð ùãå÷ä אשר הבעש"ט  שאמר כמו

הוא  בוודאי ישראל  כל  אצל  שנתקבל  דבר

הקודש  åäîå,1ברוח  íëçä úìàù äî

íëçä éøáã ïéá ÷åìéçä åäîå ,åúáåùú

,òùøä éøáãì מה מקשים ששניהם

האלו, äîהמצוות øîåàä íëçä éëÈ
'ä äeö øLà íéètLnäå íéwçäå úãòäÈÅÉÀÇËÄÀÇÄÀÈÄÂÆÄÈ

çñôäאלקינּו úåëìäë åúáåùúå ,íëúà ֱֵֹÆÀÆ

úàfä äãáòä äî øîåà òùøäå ,'åëåÈÈÂÉÈÇÉ
åéðéù úà úåä÷äì åúáåùúå ,íëì,ùéå ÈÆ

úéìëúá øàáðå íé÷åîò íéøáã äæá

.ïéáé íëçäå øåöé÷ä

äøáã íéðá äòáøà øåàéáá àáé íâ

íéîëçì éë ,ìéòì åðøàá øáë éë ,äøåú

éëðà ãçà øåáéãáå úçà äøäæàá éã כי
כולה, התורה כל  כלול  åðéáàבו íäøáàå

éë úîçî åîöòá äøåúä ìë âéùä ä"ò

,åîöòî íéøçà íéäìà çë øáéùå ñàî

úåøòäå úåôñåä

ישראל 1. לסוכות )בשארית דרוש בשם (וילדעניק , מובא

ועד המהרש"א עד  שהיו  החיבורים שכל  טוב שם הבעל 

הוא  הקודש ברוח שהוא וכיון  הקודש, ברוח היו  בכלל 

הקודש, רוח ידי  על  הוא הגילוי  שרק ואמר  עצמה. תורה

גבוה  בעצם תורה באמת תורה, ונעשה שנתגלה כיון  אבל 

על לפרש אפשר  תורה שהוא וכיון  הקודש, מרוח יותר 

פרד "ס א )פי  לב , ח"ג המהרש"א (זוהר  שאחר  החיבורים גם .

מכל הקודש, ברוח שלא ויש הקודש, ברוח שהם בהם יש

שאינו  הגם ישראל , בני  אצל  החיבור  שנתקבל  כיון  מקום

צבור , בשם הנקרא בפרט אם כי  הכלל , אצל  מקובל 

ח"ו  יהיה שלא רק החיבור , בזה הקודש רוח כח ממשיכין 

וד "ל . יתברך , הבורא רצון  נגד 
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‰ÎÊ ÍÎ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙¯Ò‰ ˙�ÈÁ· ÈÙÏÂ ,ÂÓˆÚÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÁÎ ¯·È˘Â
‰"Ò˘Â ‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ Á"Ó¯· Ì„‡‰ ˙‡È¯· ˙�ÈÁ· ‚È˘‰Â ÔÈ·‰Â ,ÈÎ�‡ ˙�ÈÁ·Ï
¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎ Â˙Â‡ ÌÈÈÁÓÂ Ì„‡· ÌÈ¯È‡Ó Ì‰ ÍÈ‡‰Â ,‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ
Â„È· ‰˙ÏÚÂ ‰‡¯Â 'ÂÎÂ ËÈ·‰Â ÔÈ·‰ ‰"Ú Â�È·‡ Ì‰¯·‡ ‡·˘ÎÂ ,‰¯ÈˆÈ

¯Ó‡�˘ ,‰‡È¯·‰(‰ ,·È ˙È˘‡¯·)ÌÈ¯˘Ú ¯˘˜Â 'Â‚Â Ô¯Á· Â˘Ú ¯˘‡ ˘Ù�‰ ˙‡Â
Ò"˘· ‡˙È‡ ÈÎ ,Ô‡Î „Ú 'ÂÎÂ Â�Â˘Ï· ˙ÂÈ˙Â‡ ÌÈ˙˘Â(:‡Ò ‰„�)˙ÂÏÈË· ˙ÂÂˆÓ

˙ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÂˆÓÂ ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ,˙ÈÁˆ� ‡È‰ ‰¯Â˙‰ ‡‰ ‰ÂÓ˙ ‡Â‰Â ,‡·Ï „È˙ÚÏ
.Ì‰· ÏÂËÈ· ÍÈÈ˘ ÍÈ‡Â ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ¯‡Â·ÓÎ ˙ÂÓÏÂÚ‰

µê,Â‚Á· ‚Á ˙ÂÎÏ‰ ‰ÎÏ‰ Â˙Â‡·Â ÔÈ�Ú Â˙Â‡· Â�‡ ÌÈ˜ÂÒÚÂ ÏÈ‡Â‰ ‰Ê ÔÈ·‰Ï

øåàéá

כל  עוקר שהיה באריכות במדרש וכמובא

מתבונן  והיה אביו, מבית זרות עבודות

כח בהם אין הברואים שכל  איך  בעצמו

ה', מבלעדי úøñäעצמי úðéçá éôìå

,éëðà úðéçáì äëæ êë íéøçà íéäì-à

זרות, עבודות מיני כל  ממנו שהסיר ידי על 

ה', מציאות על  המסתירות הקליפות שהם

כל  הממלא ה' אחדות לפניו שיתגלה זכה

עלמין, כל  וסובב  âéùäåעלמין ïéáäå

íãàä úàéøá úðéçá איברים ברמ "ח

הוא שחיותם גידים úååöîושס "ה ç"îøá

êéàäå ,äùòú àì úååöî ä"ñùå äùò

,åúåà íééçîå íãàá íéøéàî íä

äøéöé øôñá øàåáîë(מ "ד "àáùëå,(פ "ו

'åëå èéáäå ïéáä ä"ò åðéáà íäøáà

øîàðù äàéøáä åãéá äúìòå äàøå

ה) יב , ïøçá(בראשית åùò øùà ùôðä úàå

úåéúåà íéúùå íéøùò øù÷å 'åâå

'åëå "åðåùìá אברהם שצפה כיוון - זלה"ק 

וחקק והבין וחקר וראה והביט  ע "ה אבינו

וצרף וחצב  בחיקו, והשיבהו ב "ה הכל 
על  ונשקו אדון עליו נגלה אז בידו ועלתה
ולזרעו  בדית לו וכרת אוהבו וקראו ראשו,
לו  וכרת צדקה, לו ויחשבה בה' והאמין
ברית  והיא ידיו אצבעות עשר בין ברית
המילה  והוא רגליו אצבעות ועשר הלשון
את  לו וגלה בלשונו אותיות כ "ב  לו וקשר
ברוח רעשן באש ודלקן במים משכן יסודן,

מזלות  בי"ב  נהגם בז' ïàë.בערן ãò ,

ñ"ùá àúéà éë(:סא úåìéèá(נדה  úååöî

äøåúä àä ,äåîú àåäå ,àáì ãéúòì

úéçöð àåä אלקותו אור היא התורה כי
ועוד  נצחית, שהיא בהכרח  וממילא יתברך ,

úåéçקשה àåä äåöîå äåöî ìëå

êéàå ,úåîå÷î äîëá øàåáîë úåîìåòä

íäá ìåèéá êééù בריתי לא ש"אם מכיון
שמתי" לא וארץ  שמים חקות ולילה יומם

קיום. שום אין התורה שבלי נמצא

åúåàá åðà íé÷åñòå ìéàåä äæ ïéáäì êà

åâçá âç úåëìä äëìä åúåàáå ïéðò,
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Â�ÈÈ‰ ,‰·È¯ÓÂ ‰ËË˜ ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ‰ˆÓ ÈÎ ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯· ‡˙È‡ ÈÎ ¯‡·�Â
˙�ÈÁ·· ˘"· ˙"‡· ‰ÒÂÎÓ ‰"È ‡È‰ ‰ˆÓ Ì‚ ‰ÙÈÏ˜‰ ‰ÁÂ„Â ‰·È¯Ó ‰˘ÂÚ˘
‰ÂˆÓ ˙ÂÈ˙Â‡ ÚÂ„È ÈÎ ‰Ê ¯‡·ÏÂ ,Ì˘ ÔÈÈÚ ‰ˆÓ ‡¯˜� ÈÊ‡ Ì˘ ‰"·˜‰˘ÎÂ ˆ"Ó

øåàéá

äöî éë àðîéäî àéòøá àúéà éë øàáðå

äùåòù åðééä ,äáéøîå äèè÷ ïåùì àåä

,äôéì÷ä äçåãå äáéøîהזוה"ק וכדברי
ב ) רנא כך (במדבר  אלא מצה? נקראה למה

כן  נקראת השכינה דהיינו שד "י שם למדנו,
מי  – לחיצונים די עושה שהיא שם על 
אף די, לצרותינו יאמר די לעולמו שאמר
כל  מבריחה שהיא שם על  נקראת כן, המצה
כשם  בהם, מריבה ועושה הסט "א כוחות
שדים  כל  מהבית שמבריח  שבמזוזה שד "י
אותם  מבריחה המצה אף  מהדלת, ומזיקים
מריבה  בהם ועושה הקדושה חיות מכל 

מלשון ז)וקטטה, יז הּמק ֹום (שמות ׁשם ְִֵַַָָ"וּיקרא
ולכן  יׂשראל ", ּבני על -ריב  ּומריבה ְְְִִִֵֵַַָָָמ ּסה
היא  מסה והלא תאמר ואם מצה, נקראת
ועל  מצותא, כתיב  בתרגום אמנם בסמ "ך ?

ומריבה  מצה מלשון המצה נקראת זה .2שם

ä"é àéä äöî íâ,הוי"ה äñåëîמשם

ö"î úðéçáá ù"á ú"àá בא"ת י' היא מ '
והם  ב "ש  בא"ת ה' היא והצ ' ב "ש,
השכינה  שהיא למלכות המשפיעים

העולמות  כל  של  החיות כי הקדושה,

קדושתו  התגלות ידי על  הוא התחתונים

לעולמות, משפיע  שהקב "ה באור יתברך ,

בהספירות  היא ההשפעה וראשית ותחילת

ה' י' ובינה חכמה שהם המוחין שנקראים

מוטלת  עלינו אמנם ואמא, אבא הנקראים

למלכות, ההשפעה את להביא העבודה

ולהראות  בעולם ית' אורו את לגלות דהיינו

היא  זו והמשכה העולמות, בכל  ה' כבוד 

המשכה  שצורתו הוי "ה משם ו' בחינת

התורה  פנימיות ובלשון למטה, מלמעלה

אנפין", "זעיר בשם íLנקרא ä"á÷äùëåÈ
בעולמות  נמצא הקב "ה חיות איך  שמתגלה

שהיא  ית' במלכותו שם שורה וקדושתו

כן, גם בתחתונים שבעולם, ישראל  כנסת

äåöî àø÷ð éæà,מצה תיבת על  ו' נוסף  כי

íù ïééò( ב רנא מהימנא את (רעיא "ושמרתם

דאיהו  לבעלה שמורה איהי מצה המצות,

לה  דנטיר ומאן מצוה אתעביד  וביה ו',

י"ם  ואינון מצה מן במ "ץ  דגניזין  יה לגבי

הוא" בריך  קודשא ומני .3ה"ץ 

úåøòäå úåôñåä

ההיא2. הנפש יב )ונכרתה מצה?(שמות  אתקריאת אמאי  ,

דיאמר  די  לעולמו  דאמר  בגין  ש-די  תנינן , הכי  אלא

דמברחת  משדד  דקא בגין  מצה הכי  אוף די , לצרותינו 

דשדי  כגוונא בהו  קטטה ועביד  בישין  סטרין  לכל 

איהי  הכי  אוף דתרעא ומזיקים לשדים דמבריח דמזוזה

וקטטה  מריבה ועביד  קדושה  משכני  מכל  לון  מברחת

אמר  דאת כמה יז)בהו  כתיב (שם  ע"ד  ומריבה מסה

איהו  דמסה תרגומו  אלא איהו  בסמך  מסה והא מצה,

מצותא".

בזוה"ק3. עוד  א )וראה קנז ישראל(בראשית  הוו  כד  ת"ח ,

הוא  בריך  קודשא בעא כד  אחרא ברשותא הוו  במצרים

עני  לחם עני , דלחם אתר  לון  יהב לגביה לון  לקרבא
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˙�ÈÁ· Ì‰Â ˆ"Ó ˙ÂÈ˙Â‡· ÌÏÚ‰· Ì‰ ‰"È ˙ÂÈ˙Â‡ ˜¯ ‰"· ‰"ÈÂ‰ Ì˘ ‡Â‰
˙�ÈÁ·Â ÔÈÁÂÓ‰ ‰Ï‚˙È˘Î ‡·Ï „È˙ÚÏÂ ,ÌÈÒÂÎÓ Ì‰ ‰˙Ú ˙ÚÏ ¯˘‡ ÔÈÁÂÓ‰
,‰ÂˆÓÂ ‚ÂÂÈÊÂ ¯Â·ÈÁ ‰È‰ÈÂ ‰"·˜‰ Ì˘ ‰È‰È ÈÎ ‰ÂˆÓ ˙�ÈÁ·· ‰ˆÓ ‰È‰È ˙Ú„‰
,Ú·¯‡ Ô‰˘ ÌÈ˙˘ Ì‰Â Â‰ÊÂ ÔÈÁÂÓ ˙Ï˙‰ ‰Ï‚˙È˘ ‰"· ‰"ÈÂ‰ ˙�ÈÁ·· ‰È‰È

øåàéá

òåãé éë ,äæ øàáìåבזוה"ק איתא 4אשר

÷ø ,ä"á ä"éåä íù àåä äåöî úåéúåà

ö"î úåéúåàá íìòäá íä ä"é úåéúåà,
íä äúò úòì øùà ïéçåîä úðéçá íäå

,íéñåëîרק לפנינו נגלה הזה בהעולם
או  המצווה מעשה שהיא המלכות בחינת
המצוה  פנימיות אבל  התורה, אותיות
שבה, הטעם שהוא שבה והרוחניות

והבינה הוי "ה)החכמה של ה' י ' באותיות ,(הנרמזים
שבה  והדביקות הסוד  ניכר והוא אינו ,

המצוה. במעשה

úðéçáå ïéçåîä äìâúéùë àáì ãéúòìå

éë ,äåöî úðéçáá äöî äéäé ,úòãä

ä"á÷ä íù äéäé לעיני ונגלה ממש בגילוי
דבר, ה' פי כי בשר âååéæåכל  øåáéç äéäéå

קוב "ה  יחוד  נקרא שזה ה' עם הו' שיתחבר
יהיה  המצוה שעשיית היינו ושכינתיה,
חיות  בכל  אמיתית התקשרות בבחינת
הגוף , כל  חיות שהם המוחין ידי על  האדם
איך  הכל  שידעו בגלוי, המוחין יתגלו כי
נוכל  וממילא האדם חיות היא שהמצוה

חיותינו , בכל  המצוה äéäéלעשות äåöîå

úìúä äìâúéù ä"á ä"éåä úðéçáá

ïéçåî הם הוי"ה משם ה' שי' ידוע  כי
למלכות  אותם ממשיכין ואנו המוחין,
לעולמות  דהיינו אחרונה, ה' שהיא
ו' האות ידי על  ישראל , ולבני התחתונים
המשכה  על  המורה קו בצורת שהיא
מתגלה  הו' ידי ועל  למטה, מלמעלה
יחוד  וזהו התחתונים, בעולמות הקב "ה
ו' הנקראת זו ובחינה ושכינתיה, קוב "ה
שהקב "ה  שם על  אנפין', 'זעיר נקראת
כפי  "זעיר" של  באופן אלינו מתגלה
ית' שהוא אע "פ  עבודתינו וכפי השגותינו

א"ס גבול  שהוא 5בלי הו' ידי שעל  ונמצא ,
ולכן  המוחין, כן גם מתגלים ההמשכה
אנו  כי  זה, בשם מצוה תיבת נקראת
לתיבת  מצה תיבת והופכים ממשיכים
נעשה  ואז לה', הו' ממשיכים שאנו מצוה,

הוי"ה. שם

òáøà ïäù íéúù íäå" åäæå,"'â äéäéå

,úòã äðéá äîëç ùøåù ä"éåä úðéçá

úåøòäå úåôñåä

ביה דכתיב מלכא דוד  דא עני  פ "ו)מאן  עני (תהלים  כי 

דכורא  בלא נוקבא מצה אקרי  עני  לחם והאי  אני  ואביון 

כיון  בקדמיתא מצה לגבי  אתקריבו  הוי , מסכנותא

בדרגין  הוא בריך  קודשא לון  עייל  יתיר  לון  דקריבו 

כד מצה וכדין  בנוקבא, דכורא ואתחבר  אחרנין 

וא  בתוספת מצוה אקרי  בדכורא הוא אתחברת הדא "ו 

ל ')דכתיב מצה (דברים  כך  בגיני  הזאת, המצוה כי 

מצוה. ולבתר  בקדמיתא

הזוה"ק.4. בשם י  יח ויקרא החיים באור  מובא כן 

שלח.5. פרשת ישראל בעבודת כמבואר 
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ÊÓÂ¯Ó ‡Â‰ È˙Ú„ ˙ÂÈ�ÚÏÂ ,˙Ú„ ‰�È· ‰ÓÎÁ ˘¯Â˘ ‰"ÈÂ‰ ˙Â�ÈÁ· '‚ ‰È‰ÈÂ
Â ˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ·˙�ÈÁ·Ï Ï‡¯˘È ÂÏÚ ‰ÏÁ˙· ÈÎ ,ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯·

‡Â‰ ÌÈÓ˘‰Â ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÌÁÏ ÌÎÏ ¯ÈËÓÓ È��‰ ÌÁÏ ˙�ÈÁ·Ï ÍÎ ¯Á‡Â ‰ˆÓ

øåàéá

גם  מתגלה ה' ו' אותיות יחוד  ידי שעל 

על  מורים שהם ה'. י' הנעלמים האותיות

בבחינת  יובן והענין העולם. של  המוחין

גלוי  הזה שבעולם אלוק ", אחזה "מבשרי

שבו, החיצוניות רק  נברא וכל  חפץ  בכל 

ברזל  אם אבן אם החיצונית תכונתו שהוא

חומר  בכל  הנסתרים הכוחות אבל  עץ , ואם

הם  שבו, החיות שבו, המוחין שהם שהוא,

בדורותינו, נתגלו וחלקם ונסתרים, נעלמים

שנסתרים  עצומים וכוחות פעולות מיני כל 

המוחין  בבחינת הם אלו וכוחות בהנבראים,

ידי  על  המתגלים בהחומר, הגנוזה והחכמה

שכל  אע "פ  שעל  גדולה, ובינה חכמה

מיום  תמיד  ועומדים תלוים היו אלו כוחות

גם  לנו להורות בא זה וכל  העולם, שנברא

נברא  שהעולם שאע "פ  העולם, רוחניות על 

ברוחניו  שלם שהוא מקום כמו מכל  תו,

של  המוחין את לגלות התפקיד  מוטל  עלינו

ובכל  הזה, בהעולם גם שבאמת העולם,

אלקותו  התגלות יש מישראל  ואדם אדם

האופן  את למצוא שבכדי ורק  ית"ש,

ורוחינו  בנפשינו ית"ש  לאלקותו להתקשר

ידי  על  בנפשינו וליגע  לעמול  צריכים אנו
שיתגלו  עד  ויראה, אהבה הנקראים הכוחות
הנשמה  חלק  שהוא שלנו והחיות המוחין
הנפש. חלקי כל  את המחיה שהוא שבנפש

øäåæá æîåøî àåä éúòã úåéðòìå

,íéîòô äîë àðîéäî àéòøáå ùåã÷ä

äöî úðéçáì ìàøùé åìò äìçúá éë

אמונה  בלבד , מלכות בחינת על  המורה
והחיות, המוחין  השגת מבלי פשוטה,

íçì úðéçáì êë øçàå בירידת דהיינו
כתיב  שבו ד)המן כז, øéèîî(שמות éððäÄÀÄÇÀÄ

.íéîMä ïî íçì íëì קנז בזוה"ק (בראשית ÈÆÆÆÄÇÈÈÄ
מתיבת א) ועשו התעלו שישראל  מבואר

דהיינו  המקבל , – הנוקבא על  המורה מצה
על  שמורה מצוה לתיבת מלכות בחינת
אומר  ואח "כ  ושכינתיה, קוב "ה יחוד 
קרא  האי על  ודאי חייא "א"ר הזוה"ק 
מלה  חד  מסבאי דאוליפנא דכירנא דאמרת
הוא  בריך  קודשא לון דיהב  בפסח , עלאה
לחם  ולבתר דחיי מארעא דא לחם לישראל 

מלה" אוקימנא והא דא לחם השמים .6מן

'å úðéçá àåä 'íéîùä'åוהארץ השמים

úåøòäå úåôñåä

שמות6. בזוה"ק עוד  ב )וראה כד(סא  בקדמיתא איתא,

והשתא  מצה דאקרי  בנהמא עאלו  ממצרים ישראל  נפקו 

עלאה  מאתר  יתיר  עלאה אחרא נהמא למיכל  ועאלו  זכו 

השמים  מן  השמים, מן  לחם לכם ממטיר  הנני  דכתיב

דא. מאתר  לישראל  להו  אשתכח זמנא ובההוא ממש,

שם א )ועוד  נפקו (קפג כד  חד  ישראל , אכלו  נהמי  תרין 

מן  לחם במדברא וחד  עוני  לחם מצה אכלו  ממצרים

בשבועות )השמים, וחד  בפסח דכתיב(חד  טז), ממטיר (שם  הנני 

נהמא  דא דיומא קרבנא דא ועל  השמים מן  לחם לכם

איהו  דנהמא קרבנין , שאר  כל  אתקריבו  נהמא ועל  איהו ,
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.ÔÈÁÂÓ ˙Ï˙ Ì‰˘ Ô·‰Â ˙ÂÈÂÂ‰ ‰˘Ï˘ ˙�ÈÁ· Ì‰ ÌÁÏÂ ,'Â ˙�ÈÁ·

îíïîÒ"˘· ‡˙È‡˘(:Ï ˙·˘)˘Â¯ÈÙ ˙Â‡˜ÒÂÏ‚ Ï‡¯˘È ı¯‡ ‡ÈˆÂ˙ ‡·Ï „È˙ÚÏ
‡ÈˆÂ˙Â ‰"· ‰"ÈÂ‰ ÏÎ‰ ‰È‰ÈÂ ÔÈÁÂÓ‰ ÔÓ ‰ÒÎÓ‰ ¯ÈÒÈ ‡·Ï „È˙ÚÏ
‰‡ÈˆÂÓ ‡È‰ ‰· ÌÈÚ¯ÂÊ˘ ‰Ó ı¯‡‰ ÂÓÎ ,Ô·˙Â ıÂÓ ÈÏ· ÌÁÏ Ï‡¯˘È ı¯‡
ÏÎ· ‡Â‰ ÔÎÂ Â"Á ÍÂÙÈ‰Ï ÔÎÂ ,ÌÈÙÈ ÌÈËÈÁ ‡ÈˆÂÓ ‰È‰È ÌÈÙÈ ÌÈËÈÁ Ì‡
,Ô·˙Â ıÂÓ ÈÏ· ‚ÂÂÈÊ‰ ÈÙÎ ˙ÂÓ˘�‰ ‡ÈˆÂÈ ‰˘‡Â ˘È‡ ‚ÂÂÈÊÂ ,ÌÏÂÚ·˘ ÌÈ¯·„‰

øåàéá

קוב "ה  דהיינו ומקבל , למשפיע  מרמזים

משם  ה' ו' באותיות הנרמזים ושכינתיה

קוב "ה  וחיבור יחוד  מתגלה שבו הוי"ה

שמשפיע השפע  השפעת ידי על  ושכינתיה

מתוך  פנימי באופן ישראל , לכנסת הקב "ה

יחוד  הנקראת היא כזאת שהשפעה אהבה,

úåéååäוזיווג, äùìù úðéçá íä íçìå,

לחם דהיינו (ע "ח )כי הויות שלשה גי'

כ "ו, פעמים úìúשלשה íäù ïáäå

ïéçåî נכנסים שכשהם ודעת, בינה חכמה

מתגלים  הם התחתונים בעולמות ומתגלים

הקדוש. הוי"ה השם ידי על 

ñ"ùá àúéàù åäæå(:ל àáì(שבת ãéúòì

úåà÷ñåìâ ìàøùé õøà àéöåú דהיינו

היא  הכוונה העניינים ובפנימיות מוכן, לחם

ïî äñëîä øéñé àáì ãéúòì ùåøéô

ïéçåîä,שבמצוה צ ' ä"éåäמ ' ìëä äéäéå

ä"á שחיותם התחתונים בעולמות ויתגלה

העליונים  המוחין כן גם הקדושה מהשכינה

כמו  והחיצוניות העשיה חלק  רק  ולא

ìàøùéעכשיו, õøà àéöåúå שהיא

הקדושה השכינה על  íçì,(המלכות)מרמזת

íéòøåæù äî õøàä åîë ,ïáúå õåî éìá

äéäé íéôé íéèéç íà ,äàéöåî àéä äá

,å"ç êåôéäì ïëå ïéôé íéèéç àéöåî

ועל  לרוחניותו לבוש הוא העולם גשמיות

הקב "ה  הנהגת מתגלה הגשמיות ידי

נגלה  כשיהיה לבא ולעתיד  בעולמו,

הלבוש  שהוא התחתון בעולם הפנימיות

גם  זה כעין יהיה להעליון, והתגלות

מיד  יתגלה הנבראים שבחיצוניות בגשמיות

רק תוציא לא שהארץ  דהיינו  הפנימיות

תוציא  אלא שבו הלחם כח  שנסתר חיטים

שהוא. כמו הלחם את מיד  àåäותגלה ïëå

íìåòáù íéøáãä ìëá ודבר דבר בכל 

ואז  בו עכשיו הנסתר הגשמי כח  הן  יתגלה

המלובש  הרוחני  כח והן בהתגלות, יהיה

הוא  לבא ולעתיד  בגשמיות עכשיו ונסתר

בהתגלות. יהיה

éôë úåîùðä àéöåé äùàå ùéà âååéæå

úåøòäå úåôñåä

דכתיב כג)עקר  כבשים (ויקרא  שבעת הלחם על  והקרבתם

וכתיב וגו ',(שם )וגו ' תנופה לחם תביאו  ממושבותיכם

עלאה  חכמתא ישראל  ביה דאחכימו  נהמא איהו  דדא

באריכות. שם עיין  כו ' בארחהא ועאלו  דאורייתא
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·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˙ÂÓ‰ ÏÂËÈ·Â Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ÏÂËÈ· ‰È‰È ÔÎÏ(Á ,‰Î ‰ÈÚ˘È)˙ÂÓ‰ ÚÏ·Â
ÏÈÎ˘Ó‰Â ,ÌÈÈÁ Ì‰ ¯˘‡ ÔÈ‡ÏÈÚ ÔÈÁÂÓ ˙ÂÏ‚˙‰· ÏÎ‰ ‰È‰È ÈÎ ,'Â‚Â Áˆ�Ï

.ÔÈ·È

šþõ’ë

³îî®ôí ³î−ì íñè³− êëñ ð−³¼ñ

îíïîÒ"˘· ‡˙È‡˘(:Ï ˙·˘)˘Â¯ÈÙ ,˙Â‡˜ÒÂÏ‚ Ï‡¯˘È ı¯‡ ‡ÈˆÂ˙ ‡·Ï „È˙ÚÏ
‡ÈˆÂ˙Â ,‰"· ‰"ÈÂ‰ ÏÎ‰ ‰È‰ÈÂ ÔÈÁÂÓ‰ ÔÓ ‰ÒÎÓ‰ ¯ÈÒÈ ‡·Ï „È˙ÚÏ
‰‡ÈˆÂÓ ‡È‰ ‰· ÌÈÚ¯ÂÊ˘ ‰Ó ı¯‡‰ ÂÓÎ Ô·˙Â ıÂÓ ÈÏ· ÌÁÏ Ï‡¯˘È ı¯‡
ÌÈ¯·„‰ ÏÎ· ‡Â‰ ÔÎÂ ,Â"Á ÍÂÙÈ‰Ï ÔÎÂ ÔÈÙÈ ÌÈËÈÁ ‡ÈˆÂÓ ‰È‰È ÌÈÙÈ ÌÈËÈÁ Ì‡
‰È‰È ÔÎÏ ,Ô·˙Â ıÂÓ ÈÏ· ‚ÂÂÈÊ‰ ÈÙÎ ˙ÂÓ˘�‰ ‡ÈˆÂÈ ‰˘‡Â ˘È‡ ‚ÂÂÈÊÂ ,ÌÏÂÚ·˘

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ˙ÂÓ‰ ÏÂËÈ·Â Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ÏÂËÈ·(Á ,‰Î ‰ÈÚ˘È),'Â‚Â Áˆ�Ï ˙ÂÓ‰ ÚÏ·Â
ÊÓ¯ Â‰ÊÂ ,ÔÈ·È ÏÈÎ˘Ó‰Â ÌÈÈÁ Ì‰ ¯˘‡ ÔÈ‡ÏÈÚ ÔÈÁÂÓ ˙ÂÏ‚˙‰· ÏÎ‰ ‰È‰È ÈÎ

øåàéá

,ïáúå õåî éìá âååéæäוהארץ השמים

ומקבל  משפיע  של  חיבור (בשפעשהם

לנוקבא,הגשמים) המשפיע  לדכר נמשלים

הגמרא ב )וכמאמר נט  מאימתי (ברכות תנא

לקראת  חתן משיצא הגשמים על  מברכין

הארץ על  הגשמים שיהיה דהיינו כלה,

הבאים  הגשמים לקראת שיעלו עד  רבים

שהשפע7עליהם  וכמו נשמת , אומרים אזי  ,

על  בארץ  בשלימות יתגלה השמים מן הבא

ומקבל  משפיע  של  יחוד  בכל  כך  הלחם, ידי
דהיינו  מושלם, באופן השפע  יתגלה

נשמות  שראוי שימשיכו כפי וטהורות זכות
של  העבודה אחר הגלות בימי עכשיו להיות

שנה. שמונים בגבורות ואם שנה שבעים

,úåîä ìåèéáå øöéä ìåèéá äéäé ïëì

áåúëù åîë( ח כה, úånä(ישעיה òlaåÄÇÇÈÆ
ïéçåî úåìâúäá ìëä äéäé éë ,'åâå çöðìÈÆÇ
ïéáé ìéëùîäå íééç íä øùà ïéàìéò.

úåøòäå úåôñåä

בריטב"א7. ב )וכדאיתא ד  בלחלוחית (תענית  כי  י "מ

כן  אחרי  של  הטפות אין  בו  שנבלעו  בגשמים הארץ

טיף  טיף כנגד  טיף טיף וכשימיר  לאלתר , נבלעים

העליונה, טפה כנגד  מעלה כלפי  אבעבועות נוצצות

הארץ  מן  והיוצאת הכלה היא השמים מן  והבאה

אמר  מזה שלמעלה ואע"פ החתן , הוא לקראתה

לאשה  הנמשל  הוא והקרקע דארעא בעלה מטרא

והארץ  המטר  בין  הכללי  בדמיון  זהו  לבעל , והמטר 

בגוף  אבל  רביעה, נקראת שלכך  הצמחים להוליד 

עצמו  יש (ז)המטר  בנים שיוליד  קודם בואו  בתחלת

הדרך על  והכלה החתן  דמיון  הגשם בטפות שם

שהזכרנו .
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Ò"˘·(:‡Ò ‰„�)˜¯ ÏË· ‰È‰È ‰ÂˆÓ ˙·È˙ Â�ÈÈ‰ ‡·Ï „È˙ÚÏ ˙ÂÏÈË· ˙ÂÂˆÓ
‰Ï‚˙È ÈÎ ‰"· ‰"ÈÂ‰ Ì˘ ‡¯˜È ˜¯ ÏË· ‰È‰È ‰ÂˆÓ ˙·È˙ Â�ÈÈ‰ ,‡·Ï „È˙ÚÏ
Â‡ ÂÓ˘· Â‡ È˙ÚÓ˘ ‰"‰ÏÏÊ Ê"‡‡ÓÂ ,‰ÂˆÓ„ ‰ˆÓ· ‰ÒÂÎÓ‰ ÔÈÁÂÓ‰ ¯Â‡
ÍÈ‡‰ ‰ÂˆÓ‰ ˙ÂÈÁ ˘¯Â˘Â ‰ÂˆÓ‰ ˙�ÈÁ· ÌÏÂÚ‰ Â‚È˘È ÈÎ Ï"Ê Ô"·Ó¯‰ Ì˘·

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ˙ÂÈÁÂ Â˘Ù� ˙ÂÈÁ ˘ÓÓ ‡Â‰˘(‰Î ,‚Ï ‰ÈÓ¯È)‡Ï Ì‡
ÂÓÎÂ ‰¯Â˙‰ Â�ÈÈ‰ È˙È¯·Â ,È˙Ó˘ ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓ˘ ˙Â˜ÂÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓÂÈ È˙È¯·
‰¯Â˙‰ ¯Ó˘˘ ‡ÏÂ Ï"�Î ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÂÓˆÚ „ˆÓ ‰"Ú Â�È·‡ Ì‰¯·‡ ‚È˘‰˘
„ˆÓ ‚È˘‰˘ ˜¯ ‰¯Â˙ ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÈÎ ÂÏ ‰ÂˆÓ ‰È‰˘ ˙ÓÁÓ ‰"·˜‰ ÈÂÂÈˆ·
ÍÈ¯ˆÂ ,Â˘Ù� ˙ÂÈÁ ‡Â‰˘ ÍÈ‡ ‰ÂˆÓÂ ‰ÂˆÓ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÁ ˘¯Â˘ ÏÎ˘‰

‡·Ï „È˙ÚÏ Ê‡Â ,ÌÈÈÁ‰ ÈÁÏ ˜·„Ï È„Î Â˘Ù� ˙ÂÈÁÏ ‰˙Â˘ÚÏ(Ë ,‡È ‰ÈÚ˘È)‰‡ÏÓÂ

øåàéá

ידי  על  שנגרם החיים העדר הוא המות
על  דהיינו מהחיצוניות, הגשמיות הפרדת
בשלימות  דבקים  אינם שהברואים ידי
מהנבראים  נפרדת זה ידי ועל  לשרשם,
שלהם, והמוחין החיות שהוא נשמתם
לו  ואין הופכין לו שאין כאבן הגוף  ונשאר
החיות  שיהיה  לבא  לעתיד  אבל  חיות, שום
והחיצוניות  הגשמיות בתוך  נגלים והמוחין

כלל . בעולם מוות יהיה לא שוב 

ñ"ùá æîø åäæå(:סא úåìéèá(נדה úååöî

åðééä ,àáì ãéúòì המצוה מעשה לא
אלא ø÷יתבטל , ìèá äéäé äåöî úáéú

äéäé äåöî úáéú åðééä ,àáì ãéúòì

ä"á ä"éåä íù àø÷é ÷ø ,ìèá שם על 
הו' ידי על  וה' י' שהם המוחין המשכת
העולמות  המלכות שהוא הה' לתוך 

ïéçåîäהתחתונים, øåà äìâúé éë

äåöîã äöîá äñåëîä.

æ"ààîå' הק טוב  שם ä"äììæהבעל 

ì"æ ï"áîøä íùá åà åîùá åà ,éúòîù

ùøåùå äåöîä úðéçá íìåòä åâéùé éë

úåéç ùîî àåäù êéàä - äåöîä úåéç

,úåîìåòä ìë úåéçå åùôð ידי על  וזה

דהיינו  המצוה של  המוחין את שישיגו

האלקות  שבה, והפנימית האמיתית המהות

העולמות, כל  את המחיה åîëשבה

áåúëù(כה לג, íîBé(ירמיה éúéøá àì íàÄÉÀÄÄÈ
,ézîN àì õøàå íéîL úBwç äìéìåÈÈÀÈËÈÇÄÈÈÆÉÈÀÄ
âéùäù åîëå ,äøåúä åðééä 'éúéøá'å

øáàìë åîöò ãöî ä"ò åðéáà íä

éååéöá äøåúä øîùù àìå ,ì"ðë äøåúä

ïééãò éë åì äåöî äéäù úîçî ä"á÷ä

äøåú äéä àì התורה ניתנה לא עדיין

מופשטת  עדיין והיתה שלפנינו, באותיות

שנתלבש  שבה הרוחניות שהיא בפנימיותה

לפנינו, שהם כפי באותיות ø÷אח "כ 

ìë ìù úåéç ùøåù ìëùä ãöî âéùäù

åùôð úåéç àåäù êéà äåöîå äåöî

÷áãì éãë åùôð úåéçì äúåùòì êéøöå

àáì ãéúòì æàå ,íééçä éçì( ט יא, (ישעיה
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ÈÎ ,ÍÈ¯ÂÓ ˙‡ ˙Â‡Â¯ ÍÈ�ÈÚ ÂÈ‰Â Â‰ÊÂ ,ÌÈÒÎÓ ÌÈÏ ÌÈÓÎ 'Â‚Â ‰Ú„ ı¯‡‰
Ê"‡‡ Ì˘· ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ ÂÚÈ·�‰ ÌÚ ‰�È·Â ‰ÓÎÁ ˙�ÈÁ· Ì‰ È·¯ ˙ÂÈ˙Â‡

øåàéá

íéì íéîë 'åâå äòã õøàä äàìîå

.íéñëî

åäæåלבא úàלעתיד  úBàø Eéðéò eéäåÀÈÅÆÉÆ
,EéøBî את השכל  בעין ממש שיראו Æ

"מורה" בחינת שהם והבינה החכמה
הגנוז  הפנימיות על  ומגלים שמורים ו"רבי"
והבינה  שהחכמה זה וענין בהמצוה,
ושל  בפרטות האדם של  דרך  מורי נקראים
המלכות  היא ישראל  כנסת ישראל , כלל 
הקדוש  הבעש "ט  דברי על  מיוסד  בכללותה,

äîëçהאומר  úðéçá íä éáø úåéúåà éë

ìéòì øàåáîë åòéáðä íò äðéáå פרשת
ע "ד  א"י ד "ה æ"ààמשפטים íùá

.ä"äììæ:שם ה'וזלה "ק  עובד  "וכשאדם
ושכינתיה  היא בריך  קודשא לייחד  באמת,
מריב עושה אזי מעפרא, שכינתא ולאקמא
אא"ז  בשם מבואר הוא רבי וסוד  רבי.
חכמה  סוד  שהוא זללה"ה הק '] [הבעש"ט 

הנביעו" עם כשהחכמה 8ובינה דהיינו
שם  על  רבי נקראים הם מתיחדים והבינה

והחכמה  הספירות, לכל  שפע  מרבים שהם
רי"ש באות הספירות)מרומזת לכל ראש  היא ,(כי 

בית  היא כי בית באות מרומזת והבינה
השפע , ממנו ומקבלת של לחכמה ביתו (בבחינת

אשתו) זו החכמה אדם נביעת על  מורה והיו"ד  ,
בין  המחבר הדעת ידי על  שהוא למידות,

להמידות  .9החכמה

דהיינו  ואמא אבא יחוד " אין בוודאי "וזהו
בזה  המשל  דעת" "בלא ובינה חכמה

ה' הארה בעבודת היא שהחכמה הוא,
אפשר  אי עומקה מגודל  אבל  גדולה
עד  דעתו בה ולהרחיב  דעת בה להעמיק 
כח גם אבל  הבינה, בכח  בה שיתבונן
מקום  מכל  רחב  שהוא אע "פ  הוא הבינה
שהוא  והדעת החכמה, בהירות את בו אין
לאחר  החכמה באור בחוזק  דעתו שתוקע 
והוא  בבינתו, בה דעתו הרחיב  שכבר
לשני  שמקושר דהיינו שניהם, את המייחד 

כאחת. הבחינות

כלול  שבו האמיתי המייחד  הוא "והדעת

úåøòäå úåôñåä

מעשה 8. כי  מבבל  רב וכל  מא"י  רבי  כל ממורי  שמעתי 

רק  בי "ת, ובינה רי "ש חכמה ע"י  יחודים הכל  האדם

עוד נוסף בחוץ בא"י  משא"כ  הדעת  בחי ' נביעו  י '

ודפח"ח מא"י  רבי  כל  וז "ש דעת בלא פסים לארץ (כתונת 

נשא ) .פרשה 

עוד9. מבואר  פ"ג  אנ "ך  שער  חיים ובאוצרות

אחוריים  שבבחינת ההשפעה על  מורה רב שתיבת

שם  ידי  על  תמיד  באה ההשפעה כי  לארץ, שבחוץ

ה"א, וא"ו  ה"א יו "ד  דהיינו  אלפין , דמילוי  הוי "ה

גי ' י -ה-ו -ה יה יה י  דהיינו  הוי "ה דשם ואחוריים

יו "ד יו "ד , הוא הזה הוי "ה שם של  והמילוי  ע"ב,

ק"ל , גי ' ה"א וא"ו  ה"א יו "ד  וא"ו , ה"א יו "ד  ה"א,

שנאמר  מה סוד  וזה רב, גי ' יחדיו  יט ושניהם (ישעיה 

אלילי א ) ונעּו מצרים ּובא קל  על -עב רכב ה' ְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָהּנה

מיירי  שם כי  ּבקר ּבֹו, י ּמס מצרים ּולבב מּפניו  ְְְְְִִִִִִִַַַַָָמצרים

אותיות  הי ' על  המורה י ' נוסף ישראל  ובארץ בחו "ל .

עם  המתיחדים פנים בבחינת שהוא עצמו  השם של 

. ק"ל  ע"ב
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Â‰ÊÂ ,‰"‰ÏÏÊ(Î ,Ï ‰ÈÚ˘È)˙�ÈÁ·‰ ‰ÒÂÎÓ ‰È‰È ‡Ï˘ ˘Â¯ÈÙ ,ÍÈ¯ÂÓ „ÂÚ Û�ÎÈ ‡ÏÂ
ÏÎ‰ ‰È‰È ˜¯ ,‰¯˙Ò‰ ‡Â‰˘ ˆ"Ó ˙ÂÈ˙Â‡· ‰�È·Â ‰ÓÎÁ ‡Â‰˘ È·¯
ÏÎ Ï˘ ˘¯Â˘ ‰"Ú Â�È·‡ Ì‰¯·‡ ÂÓÎ ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡ ÏÎ‰ Â‚È˘ÈÂ ‡ÈÈÏ‚˙‡·
È‡Â ,Ì˙Â‡ ‰ÈÁÓÂ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ·Â Ì„‡· ÌÈ¯È‡Ó Ì‰ ÍÈ‡‰ ‰È˙Â„ÂÒÂ ‰ÂˆÓ‰

øåàéá

ובינה" כששני חכמה הוא האמיתי היחוד 

וכמשל  ממש , אחת נעשות רוחניות אורות

בהארה  בחזקה דעתו תוקע  שאדם הנ"ל 

אליה, ופנימיותו דעתו  ומקשר שמקבל 

ידי  על  שהשיג להארה שמקושר באופן

שדן  אחר כי וברור, מוחלט  באופן הבינה

להכרעת  הגיע  הענין צדדי בבינתו וחישב 

ובהרחבת  החכמה של  ברור באופן הענין

החכמה  את בדעתו שכולל  עד  הבינה

ימלאון" חדרים "ובדעת כאחת, על והבינה

לכל  והבינה החכמה נמשך  הדעת ידי

כביכול ,"המידות, השכינה אל  נמשך  ומשם

עסק לי "ואין כידוע , שמו וברוך  הוא ברוך 

אלקות, הוא השכינה שבאמת בנסתרות"

לנו  מתגלה שבה המלכות מידת והיא

מידת  שהיא ושמו אחד  ה' ובאמת הקב "ה,

אחד . המלכות

בכל  יחוד  מזה העולמות""ונעשה

העולמות  כל  את שמחיה שהמלכות

מתגלה  - ועשיה יצירה בריאה - התחתונים

האצילות, בעולם שהוא ושורשה אחדותה

אחד  ושמו אחד  שה' - האמת נגלה ששם

והכל  עצמית חיות שום העולמות בכל  ואין

כל  את המחיה ית"ש מלכותו מידת מכח 

וכשמגלה  כח , נברא לשום ואין הנבראים

יש  אזי התחתונים בעולמות הנהגתו הקב "ה

השפע מניעת כי העולמות, בכל  שפע  רוב 

ממאצילם  נתרחקו שהעולמות מפאת היה

אלקות, גילוי בנבראים היה  ולא החיים חי

ה' את עובדים שהם ישראל  בני ידי ועל 

העולמות, לכל  חיות נשפע  מלכותו ומגלים

העולמות  כל  ונתמלאו הריב  "ונשקט 

הנובעים". מוחין בחינת שהוא רבי בבחינת

åäæå(כ ל, EéøBî(ישעיה ãBò óðké àìå לא ÀÉÄÈÅÆ
ה"מוריך ", מכוסה עוד  àìùיהיה ùåøéô

äîëç àåäù éáø úðéçáä äñåëî äéäé

äøúñä àåäù ö"î úåéúåàá äðéáå כמו

שהמוחין  הגלות, בזמן עכשיו שהוא

י' שאותיות מצוה בתיבת וכנרמז מסותרים,

צ ', מ ' באותיות מסותרים ìëäה' äéäé ÷ø

àééìâúàáוהיּו" הפסוק  לשון ְָכהמשך 

ידי  על  רק  ולא ,"מ ֹורי את ראֹות ֵֶֶֶֹעיני

והתדבקות  הגשמיות והתפשטות יגיעה

åîëבמוחין, íééç úåçøåà ìëä åâéùéå

ìë ìù ùøåù ä"ò åðéáà íäøáà

íéøéàî íä êéàä äéúåãåñå äåöîä

íãàá את באדם משפיעים הם איך  ישיגו

ושפעו הקב "ה úåîìåòäאור ìëáå

התחתונים  בעולמות שהיא שהמצוה

החכמה  חיות את משפיעה ממש במעשה

בחינת  שהם העליונים מעולמות והבינה

ובריאה  אצילות דהיינו ובינה, חכמה
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‰�˜· ÌÈÏÂÚ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È�˘Â Ì„È ÏÚ Ì‡ ÈÎ Ì„‡‰ ˙ÂÓÈÏ˘ ÏÏÎ ˙ÂÈ‰Ï ¯˘Ù‡
ÏË· ‰È‰È ‰Ê ÈÂÂÈˆ ÔÂ˘Ï ‡Â‰˘ ˙ÂÂˆÓ Ì˘ ˙ÂÂˆÓ ˘Â¯ÈÙ Â‰ÊÂ ,ÔÈ·Ó‰ ÈÙÏ „Á‡
‡Â‰ ÍÂ¯· Ì˘‰ ˙‡Ó ‰ÂÂˆÓ ‡Â‰˘ ˙ÓÁÓ ˙ÂÂˆÓ‰ Â˘ÚÈ ‡Ï ÈÎ ‡·Ï „È˙ÚÏ
˙ÂÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ï ÌÈÙ„Â¯ ÂÈ‰È ‡ÏÈÓÓ ˜¯ ‰˘ÂÚ ‰È‰ ‡Ï ‰ÂÂˆÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â

„ÎÌÂ˘ ÈÏ· ˙ÂÈÓ˘‚· ‰ÈÁÓ‰ ¯·„‰ ¯Á‡ ÌÈÙ„Â¯˘ ÂÓÎ Ì˘Ù� ˙ÂÈÁ‰Ï È

øåàéá

יצירה  התחתונים לעולמות בה המלובש

íúåà,10ועשיה  äéçîå את המחיה כמזון

ììëהגשמיות, úåéäì øùôà éàå

.íãé ìò íà éë íãàä úåîéìù

íéùåøéôä éðùå חז"ל מאמר בפירוש

של  פירושו לבוא", לעתיד  בטלים "מצוות

מצוה  תיבת כי עצמו אפרים מחנה הדגל 

מגולים  המוחין שיהיו מפני בטלה תהיה

המוחין  על  הרומזים צ ' מ ' תיבות וממילא

על  הרומזים ה' י' לאותיות יהפכו באתכסיא

הבעש"ט של  ופירושו באתגליא, המוחין

לשון  שמשמעותה כמו מצוה שתיבת הק '

המוחין  שיתגלו  משום תתבטל , ציווי

כל  מוכרח  ואיך  המצוה כל  של  והחיות

שנראה  כמו נפשו לחיי לעשותה אחד 

לאכול  אחד  כל  שצריך  בגשמיות עכשיו

נפשו, ïéáîäלחיי éôì ãçà äð÷á íéìåò

המצוה  של  והחיות שהמוחין אחד  ענינם כי

המצוה  רוחניות כולם וישיגו יתגלה

שלפי  ורק  הנפש, חיי שהיא איך  ומהותה

אותית  על  קאי בטלות" "מצוות אחד  פירוש

קאי  השני הפירוש ולפי מצוה, בתיבת צ ' מ '

שיתבטל  מצוה, שבתיבת ציווי לשון על 

כל  של  נפש חיי ויהיה בהכרח , ציווי היותו

אחד .

הק ', הבעש"ט  בדברי ממשיך  åäæåועתה

ïåùì àåäù úååöî íù ,úååöî ùåøéô

éååéö הכרח מתוך  הנעשה דבר äæהמשמע 

åùòé àì éë ,àáì ãéúòì ìèá äéäé

íùä úàî äååöî àåäù úîçî úååöîä

äéä àì äååöî äéä àì íàå - àåä êåøá

äùåò,íéé÷ì íéôãåø åéäé àìéîî ÷ø

åîë íùôð úåéçäì éãë úååöîä

úåéîùâá äéçîä øáãä øçà íéôãåøù

äåöî íåù éìá אביו ידי על  שנצטווה כמי

ומבין  ויודע  נפשו לחיות שהוא דבר לעשות

וממילא  נפשו חיות הוא איך  אביו כוונת

מוחין  עם חיותו בכל  המעשה את עושה

כאילו  נראה שעכשיו וכמו ומידות,

לבא  לעתיד  כך  האדם את מחיה הגשמיות

את  מחיה ה' אור שרק  איך  האמת את יראו

מזון  ממש הם שהמצוות איך  ויבינו האדם

úåøòäå úåôñåä

הספירות,10. כל  את ועולם עולם בכל  שיש מה מלבד 

לספירות  ובינה מחכמה עצמו  עולם בכל  מאיר  והשפע

בכללותן  העולמות אזי  ומלכות, ז "א התחתונות

כנגד אצילות דהיינו  ספירות, לעשרת כן  גם מחולקות

מידות ו ' כנגד  יצירה בינה, כנגד  בריאה או חכמה, (ו"ק 

מלכות.ז"א ) כנגד  היא ועשיה
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„ˆÓ ˜¯ ,ÈÂÂÈˆ ÔÂ˘Ï· ÏÏÎ ‰�ÂÎÈ ‡Ï˘ ‰ÂˆÓ Ï˘ Ì˘ ÏË· ‰È‰È ÔÎÏÂ ,‰ÂˆÓ
˘¯Â˘ ÔÈ·‰Ï ÏÈÎ˘ÓÏ ÂÊ ‰¯Ú‰· È„Â Ï"�Î Ì˙Â‡ Â˘ÚÈ ÌÓˆÚ ˙‚˘‰Â ÏÎ˘‰

.„Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È�˘ ÍÈ‡‰Â ÌÈ¯·„‰

’è šþõ

íðèíë ó−òëí ³¼ëþê ³ñê¾ þîê−ë

íïî‰¯Â˙ ‰¯·„ ÌÈ�· ‰Ú·¯‡ „‚�Î 'ÂÎÂ ÌÂ˜Ó‰ ÍÂ¯· ‰„‚‰‰ ÏÚ· ¯Ó‡˘
¯˘‡ ÌÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈ˜ÂÁ‰Â ˙Â„Ú‰ ‰Ó ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ‰Ó ÌÎÁÂ ,ÌÎÁ „Á‡

ÈÎ Â�ÈÈ‰Â ,ÌÎ˙‡ '‰ ‰Âˆ(ÁÈ ,· ˙Ï‰˜)‰ÓÎÁ ˙�ÈÁ· ÂÏ ˘È˘ ,Â˘‡¯· ÂÈ�ÈÚ ÌÎÁ‰
ÌÎÁ‰ ‰Ê ÁÎÓÂ Ï"�Î ÈÎ�‡ ˙�ÈÁ· ÔÂ˘‡¯ ¯Ó‡Ó ‡Â‰˘ ˙È˘‡¯· ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘
,Ô·‰Â Ï"�Î ÈÎ�‡ ˙�ÈÁ·Ï ÔÈËÈÚ ‡"È¯˙ Ì‰˘ ‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÂÈÏ‡Ó ‚È˘Ó

øåàéá

äåöîהנשמה, ìù íù ìèá äéäé ïëìå

ãöî ÷ø éååéö ïåùìá ììë äðåëé àìù

.ì"ðë íúåà åùòé íîöò úâùäå ìëùä

יוסף  יעקב  בתולדות איתא זה דרך  (פי 'ועל 

מצרים וישלח ) גלות ענין כי ממורי "שמעתי

שיש  להכריע  שידעו הדעת מהם שחסר היה

בעולם  נתפרסם שעשה הניסים וע "י בורא

בחי' אמנם תמיד , המחדש אחד  בורא שיש

דנו"ק , דעת היה ביצי"מ  שנתגלה זה דעת

בימות  לעתיד  יתגלה  דדכורא דעת אך 

את  רואות עיניך  שיהיו והיינו המשיח ,

ל)מוריך  התורה (ישעיה אותיות שיראו

עיניהם  לנגד  ומתפללים שלומדים והתפלה

וכו'. מצוחצחות" עולמות éãåשהם

ùøåù ïéáäì ìéëùîì åæ äøòäá

úåìåò íéùåøéôä éðù êéàäå íéøáãä

.ãçà äð÷á

íå÷îä êåøá äãâää ìòá øîàù äæå

äøåú äøáã íéðá äòáøà ãâðë 'åëå

íëç ãçà,'כו רשע  àåäאחד  äî íëçå

íéètLnäå íéwçäå úãòä äî øîåàÈÈÅÉÀÇËÄÀÇÄÀÈÄ
éë åðééäå ,íëúà eðé÷ìà 'ä äeö øLàÂÆÄÈÁÉÅÆÀÆ

יח ) ב , BLàøa(קהלת åéðéò íëçä שתואר ÆÈÈÅÈÀ
אלא  חריף , ששכלו מי על  לא הוא חכם שם

מי àåäùעל  äîëç úðéçá åì ùéù

,úéùàøá úðéçá דבר כל  לראות
ונא  נברא שהוא איך  ופנימיותו צל בראשיתו

העולמים, כל  הבורא àåäùמהמאציל 

ì"ðë éëðà úðéçá ïåùàø øîàîכידוע
העשרת  כנגד  מכוונים המאמרות שעשרת

11åéìàîהדברות  âéùî íëçä äæ çëîå

ïéèéò à"éøú íäù äìåë äøåúä ìë

úåøòäå úåôñåä

באבות11. משנה נבאר  ועתה ההגדה: בעל  מאמר  בביאור  הזה לד "ה בהקדמתו  בפרשתיינו  לעיל  (פ "ה ,וזלה"ק
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úåøòäå úåôñåä

אחדמ"א ) במאמר  והלא העולם נברא מאמרות  בעשרה

את  שמאבדים הרשעים מן  להפרע אלא להבראות יכול 

טוב  שכר  וליתן  מאמרות בעשרה שנברא העולם

בעשרה  שנברא העולם את שמקיימין  לצדיקים

עשרת  הם מאמרות עשרה כי  וידוע גלוי  זה כי  מאמרות.

וממילא  הדברות עשרת בחינת נבאר  ועתה הדברות.

חכם  למלך  משל  דרך  על  המאמרות בחינת ויובן  יושג 

עטרה  כמו  לו  לעשות חכמה דבר  איזה לצוות שרצה

יש  אשר  ונבונים לחכמים בודאי  למלך  היכל  או  למלך 

ואשר  ודעת, ותבונה חכמה לעשות להם לבם מלאה

למלך רוח נחת לעשות בזה מאוד  חפצים המלאכה

אפשר  או  אחד  דיבור  רק המלך  להם יאמר  אם בודאי 

ורצון  חפץ מחשבת את שיבינו  בעלמא במחוג  אפילו 

עמהם  לדבר  למלך צורך  ואין  יעשו , כה בודאי  המלך 

יבינו  שהכל  ורוצה חסד  מלך  הוא שהמלך  רק הרבה,

חלק  לכולם שיהיה בכדי  והקרובים, הרחוקים מחשבתו 

עצמו  משלשל  עושה? מה המלך  והיכל  וכתרו  בעטרה

שכלו  ומצמצם הרבה, בדיבורים דיבור  אל  מדיבור 

תוכן  להבינם בכדי  הקדוש בדיבורו  ומרבה הגדול 

הוא  והנמשל  ורצונו , חפצו  לעשות ישיגו  ובמה כונתו 

עשרת  בחינת הם העולם ובריאת המאמרות כל  כי 

ולעשות  ולשמרה לעבדה התורה כל  ובחינת הדברות

הוא  כולה התורה כל  ושורש למלך , וכתר  עטרה מזה

ב ) כ , אחרים,(שמות  א-להים לך  יהיה ולא אלקיך  ה' אנכי 

כמו  זה לקיים האיך  עיטין  תרי "א רק הם התורה ויתר 

הקדוש בזוהר  יתרו)שכתוב לחכמים (פרשת  ובודאי  ,

לבחינת  רק כולה התורה לכל  צריכים היו  לא ונבונים

מואס  אשר  בחינתו  כפי  אדם בכל  וכן  אנכי , דיבור 

זה  כי  זה והבן  אנכי , בחינת השיג  כך  אחרים בא-להים

גדול . ושער  גדול  כלל 

דהיינו  אנכי  שמונע מה והבין  גדול  חכם היה והוא

מכל כדומה או  שעטנז  לבישת או  זנות או  טריפות

שכל והרמה הזכה בחכמתו  הבין  תעשה לא המצוות

אל -הים  בחינת אדם אצל  מרבה תעשה לא מצוות

וכדומה  ואם אב כיבוד  דהיינו  העשיות ובחינת אחרים,

וקיים  השיג  וכך  אנכי , בחינת להשיג  הנשמה כח מגדל 

הקב"ה  צריך  היה לא בודאי  וממילא כולה, התורה כל 

והם  והנבונים החכמים לפני  אנכי  בחינת רק לומר 

נשמרים  והיו  אחרים, א-להים שיש ממילא הבינו 

בנפש  הפסד  הגורמים תעשה לא מצוות מכל  בחכמתם

כל מקיימין  והיו  אחרים א-להים בחינת שמרבים

לבחינת  הנפש ולדבק להגדיל  עשה מצוות הבחינת

רק  והבן , ע"ה אבינו  אברהם אצל  המעשה כמו  אנכי 

ויצטרפו  וישיגו  יבינו  הדעת קטני  שאף רצה הקב"ה

כביכול עצמו  צמצם לך , יהיה ולא אנכי  לבחינת

לא  מצוות וחמשה עשה מצוות בחמשה לדיבור  מדיבור 

בש"ס כדאיתא לא .)תעשה הקב"ה (קידושין שאמר  בשעה

דורש, הוא עצמו  לכבוד  העולם אומות אמרו  אנכי 

אביך את כבד  וכשאמר  אנכי , בחינת השיגו  שלא והיינו 

בחינת  ולהשיג  להבין  הראשונות לדברות חזרו  וגו '

לא  בחינת וכן  הגשמיים, ואם אב כיבוד  מבחינת אנכי 

תחמ  לא מבחינת להבין  יש אחרים אלהים לך  ודיהיה

זונה  אשה דימה ע"ה המלך  שלמה החכם כי  רעך  אשת

זרה ח)לעבודה ה , והבן ,(משלי יז .) זרה עבודה ועיין 

אשר  טובה לאשה דומה אנכי  בחינת שהוא והתורה

נעוריה. אלוף ברית שומרת

היה  לדיבור  מדיבור  הדיבורים ההשתלשלות נמצא

הדורש  החכם כמו  לכל  ומושג  מובן  שיהיה בכדי 

במשל הדברים מלביש הוא כולם שיבינו  ורוצה ברבים

כמו  הם אחד  הכל  ומליצה המשל  בתורה רק ומליצה,

משלי  בספר  ע"ה המלך  שלמה ו)שאמר  להבין (א , ,

והוא  והבן , רש"י  שפירש מה שם עיין  ומליצה משל 

הכתוב יב )שאמר  סב , אנכי (תהלים  היינו  אלקים דבר  אחת

מובן  ממילא אנכי  מבחינת פירוש שמעתי , זו  שתים

היה  בודאי  היינו  לאלקים, עוז  כי  לך , יהיה לא בחינת

אברהם  כמו  הקב"ה, של  שהוא כולה התורה כל  מובן 

תשלם  אתה כי  כנ "ל  החסד  ה' ולך  רק ע"ה, אבינו 

הרבה  דיבורים הקב "ה שאמר  מה היינו  כמעשהו , לאיש

כמאמר  וכו ' תשלם אתה כי  הגדול  חסדו  מחמת הוא

וכו '. טוב שכר  ליתן  וכדי  וכו ' להפרע כדי  התנא

במאמר  והלא העולם נברא מאמרות "בעשרה וזהו 

עיקר  הוא כי  אנכי  בחינת ידי  על  היינו  כנ "ל  אחד ",

אשר  הרשעים מן  להפרע אלא והעמדה, הבריאה

שישיגו  בכדי  דיבור  אל  מדיבור  עצמו  צמצם הקב"ה

את  ומאבדין  ולקיים, ולהבין  להשיג  רצו  לא והם הכל ,

וליתן  מהם, ונפרעין  מאמרות בעשרה שנברא העולם

פי  על  אף העולם את שמקיימין  לצדיקים טוב שכר 

על הדברים בכל  משגיחין  הם עצמו  הקב"ה שמצמצם
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ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙÎ Â‡ ‡Ï‡ ,‰ÂˆÓ Ì˘· ‡ÏÂ ˜ÂÁ Ì˘· ‡¯˜È ‡Ï ÌÎÁÏ ÍÎÏÂ
˜¯ ÈÂÂÈˆ Í¯„ ‰È‰È ‡Ï˘ È�˘‰ ˘Â¯ÈÙÎ Â‡ ,‰"· ‰"ÈÂ‰ Ì˘· ÂÏˆ‡ ‡¯˜È˘
Ï˘ ˙ÂÈÁ‰ ˘¯Â˘ ‰ÓÎÁ‰ ¯Â‡ ‰Ï‚˙È ¯˘‡ ¯Á‡ ‰Ê ¯Á‡ ÌÈÙ„Â¯ ÂÈ‰È ˘ÓÓ
Ì‡Â ÌÎ˙‡ '‰ ‰Âˆ ¯˘‡ 'ÂÎÂ ÌÈ˜ÂÁ‰ ‰Ó ÌÎÁ‰ ˙‰ÈÓ˙ Â‰ÊÂ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ
Â‰Ê˘ ÔÈ·È Â„˜„˜· ÁÂÓ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ‡Ï‰ ,ÌÈ˘ÂÚ Ì˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌÈÂÂˆÓ Ì˙ÈÈ‰ ‡Ï
˘È˘ Â�ÈÈ‰ ,ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰Î ‡Â‰ Â˙·Â˘˙Â ,Ë¯Ù‰Â ÏÏÎ‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ‰ ˘ÓÓ
ÌÙ¯ˆÏ ÍÈ¯ˆÂ Ì˙ÂÓÎ Ì„‡ È�· ˘È ÔÎ Ì‚ ÔÎ ,˙Â�Ë˜„ ÔÈÁÂÓÂ ˙ÂÏ„‚„ ÔÈÁÂÓ

øåàéá

íëçì êëìå ,ïáäå ì"ðë éëðà úðéçáì

äåöî íùá àìå ÷åç íùá àø÷é àì

åìöà àø÷éù ïåùàøä ùåøéôë åà àìà

ä"á ä"éåä íùá של המוחין יתגלו כי
ה', לי' נהפכים צ ' המ ' ויהיו מצוה תיבת
éååéö êøã äéäé àìù éðùä ùåøéôë åà

המעשה  את  שעושה למי רק  השייך 
רק גלויים שלו והטעם והמוחין בחיצוניותו
הטעם  ומרגיש יודע  שהוא אותו למצוה

כן, לעשות íéôãåøשצריך  åéäé ùîî ÷ø

äæ øçà,לעשותם יתברך  השם מצוות אחר
ùøåù äîëçä øåà äìâúé øùà øçà

.úåîìåòä ìë ìù úåéçä

'åëå íé÷åçä äî íëçä úäéîú åäæå

íëúà 'ä äåö øùà היא תמיהתו ועיקר

הציווי, àìעל  íéååöî íúééä àì íàå

çåî åì ùéù éî àìä ?íéùåò íúééä

ìù úåéçä ùîî åäæù ïéáé åã÷ã÷á

!èøôäå ììëä בזמן עתה גם משיג החכם
הוא  והגוף  הנשמה של  שהחיות איך  הגלות

שבהם  בהמוחין מדובק  הוא כי המצוה,
המצוה, חיות àåäמתגלה åúáåùúå

ïéçåî ùéù åðééä çñôä úåëìäë

úåðè÷ã ïéçåîå úåìãâãהפסח שבכוונות
דגדלות  מוחין שנכנסים הק ' מהאר"י איתא
דפסח החג התקדש בליל  דקטנות ומוחין

כניסתם  על  לכוין éðá,וצריך  ùé ïë íâ ïë

,íúåîë íãà את "זמן" בבחינת שיש כמו
אותם  ויש וקטנות, גדלות של  הבחינות כל 

כן  שעל  דרגתו, לפי בפרטות אחד  בכל 

úåøòäå úåôñåä

שנברא  העולם בריאת העמדת עיקר  זה כי  אנכי  בחינת

והבן . מאמרות בעשרה

חכמתו  ברוב ע"ה המלך  שלמה החכם שאמר  וזהו 

כ ) לא , לשונה.(משלי על  חסד  ותורת בחכמה פתחה פיה

הדברות  עשרת ממש  הם מאמרות עשרה כי  ידוע כי 

ונמצא  הוא, מאמר  נמי  בראשית אלא הווין  ט' ויאמר 

הראשית  שהוא אנכי  בחינת הוא בראשית מאמר 

ונמצא  בחוכמתא ירושלמי  תרגום ובראשית והעיקר 

החכמה  בעלי  היו  לכן  חכמה, בחינת הוא אנכי  בחינת

ואב  אב בנין  הוא זה כי  והבן  התורה, כל  ממנו  משיגים

וזהו  והבן , בו  דבוקים והם פתחה (שם )לכולם פיה

התור  היינו  אנכי ,בחכמה בחינת בחכמה פתיחתה ה

החסד בחינת הוא התורה שאר  כל  היינו  חסד " "ותורת

משיגים  הכל  שיהיו  ישראל  את לזכות רצה שהקב"ה

לשונה  על  וזהו  ומצוות תורה להם הרבה ולכך  זה,

והבן . אדם בני  כלשון  תורה דברה היינו 
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Â�˜„ˆ ÁÈ˘Ó ˙‡È· „Ú ‰È‰È ‰ÊÂ ,ÍÂ¯‡‰ ˘Â¯„· Ï"�Î Ô˜È˙Ó‰ÏÂ „ÁÈ Ì‰È�˘
ÈÙÂÒ Ô'ÓÂ˜ÈÙ‡ Á'ÒÙ‰ ¯'Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡ ÊÓÂ¯Ó˘ Â‰ÊÂ .ÔÓ‡ Â�ÈÓÈ· ‰¯‰Ó·
ÂÈ‰ ÔÎÏÂ ÚÂ„ÈÎ ˙Â�Ë˜„ ÔÈÁÂÓ ‡Â‰˘ ÌÈ˜Ï‡ '‚ ˙�ÈÁ· Ì‰˘ ,Ô"¯Á ˙Â·È˙
'ÂÎÂ ÁÒÙ‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡ Â‰ÊÂ ,˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘ÚÂ ˙Â¯·„ ‰¯˘Ú ÌÈÎÈ¯ˆ
¯Á‡ „ÂÚ ˘È ÈÎ ,ÔÈÁÂÓ‰ ˙ÂÏ‚˙‰ ˙�ÈÁ·· ‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚ ‰˙Ú ÔÈ‡˘ ˘Â¯ÈÙ

.Ô·‰Â ÌÈ·˙Î· ·Â˙Î˘ ‰Ó ÚÂ„ÈÎ ‰¯ÈÙÒ‰ ÔÓÊ ÁÒÙ‰

øåàéá

כדי  הפסח  בליל  להכנס  המוחין כל  צריכים

האלו  המוחין בכוח  ה' את לעבוד  ,12שיוכל 

אדם  בני מיני כל  "נפש" בבחינת יש כך 

ימות  כל  קטנות בבחינת שהם אנשים שיש

להם  שיש חכמים התלמידי בערך  השנה

דגדלות, דחכמה íôøöìמוחין êéøöå

,ï÷éúîäìå ãçé íäéðù צריכה זה מטעם

כדי  והמשפטים, החקים על  לצוות התורה

מוחין  בבחינת שהם אנשים אותם שגם

של  החיות את משיגים שאינם דקטנות

ויצטרפו  המצוות יקיימו  הם גם המצוות,

המוחין  המצוות שמקיימים לאותן בעשייתן

כי  יוסף  יעקב  בתולדות וכמבואר דגדלות,

ידי  על  דהיינו יחדיו שניהם חיבור ידי על 

חומר", "אנשי הנקראים עם שהפשוטי

גם  עליה יש אזי צורה" ל "אנשי מתחברים

לגוף עליה שיש כמו החומר לאנשי

בו, המאירה לנשמה ì"ðëשמתבטל 

úàéá ãò äéäé äæå ,êåøàä ùåøãá

.ïîà åðéîéá äøäîá åð÷ãö çéùî

ç'ñôä ø'çà ïéøéèôî ïéà æîåøîù åäæå

úðéçá íäù ï"øç úåáéú éôåñ ,ï'îå÷éôà

òåãéë úåðè÷ã ïéçåî àåäù íé÷ìà 'â

המורים  אלקי"ם שמות הם דקטנות שמוחין
הם  דגדלות מוחין ושמות וצמצום דין על 

ית', אורו גילוי על  המורה הוי"ה ïëìåשם

äøùòå úåøáã äøùò íéëéøö åéä

,úåøîàî מדרגה תתפשט  שהתורה כדי
מוחין  שהיא אחרונה דרגה עד  לדרגה
עם, לפשוטי גם מושגת שתהיה כדי דקטנות
מצד  להשיגה אפשר האמת מצד  אמנם
כולה  התורה כל  של  המוחין שהוא האנוכי

ע "ה. אבינו אברהם שהשיגה כמו

'åëå çñôä øçà ïéøéèôî ïéà åäæå

äîéìù äìåàâ äúò ïéàù ùåøéô

ïéçåîä úåìâúä úðéçáá מורה זה שעל 
אפיקומן, çñôäתיבת øçà ãåò ùé éë

áåúëù äî òåãéë ,äøéôñä ïîæ

úåøòäå úåôñåä

דהיא 12. פסח  כוונת רנה . סימן  לפסח  פנחס אמרי  ראה

כוללת  והיא דגדלות, והן  דקטנות הן  המוחין  כל  כוללת

הוא  [וקטנות מוחין  מיני  ג "כ  בקטנות ויש התורה, כל 

יתברך  שמותיו  ג "כ  הוא כי  גדול  דבר  דודי ג "כ  (ובכתבי

וש"ס ר "ש) רבו ] כשם ושמו  נער  נקרא הוא מט"ט כי 

הויות  קטן  דבר  כמ"ש דקטנות, מוחין  הוא בכללות

להם  קשה הגדולים הלומדים כל  ולכך  ורבא, דאביי 

דגדלות, למוחין  שבאים עד  בנים להוליד 



×ì½õ ³îð−½ì³¾þîõô

³ñê¾îÌÚÂ� ÌÂÏÎ ‚È˘Ó ÔÈ‡˘ Ú˘¯‰ ÈÎ ,ÍÂÙÈ‰Ï ˘ÓÓ ‡Â‰ Ú˘¯‰
,‰· ÌÈ˘ÂÚ‰ ÏÎÏ ‰˘˜ ‰„Â·ÚÎ ‡È‰Â ‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ˙Â˜È˙Ó
Ï‡˘˘ ‡Â‰Â ,ÂÁ¯Î ÏÚ· ‰˘ÂÚ ‡Â‰ ¯˘‡ ‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡ Â�ÓÓ Â„·ÎÈ „·Î ‡˘ÓÎÂ
ÔÈ‡ Â‰Ê˘ Â‡ ‰Î ˙Â˘ÚÏ ÂÈ„·ÚÏ ‰ÂˆÈ ¯˘‡ ‰„Â·Ú Â‰Ê Â‰Ó ÍÏÓ‰ È„·ÚÏ

Â‰ÊÂ ,ÏÏÎ ÍÏÓ‰ ˙ÂˆÓÔÓ ÂÓˆÚ ‡ÈˆÂ‰˘ ÈÙÏ Â‰ÊÂ ,Ï"�‰ ˘Á�‰ ¯Ó‡ÓÎ ÌÎÏ
‰˘Ú ‰Ê ¯Â·Ú· ÂÏ ¯ÂÓ‡Â ÂÈ�È˘ ˙‡ ‰‰˜‰ ‰˙‡ Û‡Â .Ô·‰Â ¯˜ÈÚ· ¯ÙÎ ÏÏÎ‰
Â· ÌÈ�ÈÓ‡ÓÏ ˜¯ ‰È‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ÈÎ ,Ï‡‚� ‰È‰ ‡Ï Ì˘ ‰È‰ ÂÏÈ‡ ÂÏ ‡ÏÂ ÈÏ '‰

ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡· ·Â˙Î˘ ÂÓÎ Í¯·˙È(·È ,·È ˙ÂÓ˘)¯·ÂÚ‰ ÍÏÓÎ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡· È˙¯·ÚÂ
ÌÈÙˆÓÂ ‰˘˜ ‰È·˘· ÌÈ�Â˙�‰ ÍÏÓ‰ È�·Ï Ï˘Ó Í¯„ ‡Â‰Â ,ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ
ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡ Í¯„ ÍÏÓ‰ ¯·Ú ˙Á‡ ÌÚÙÂ ,ÌÎÏÓÏÂ Ì‰È·‡Ï ˙‡ˆÏ ÌÂÈ ÏÎ·
Â· ÌÓˆÚ ÂÒÙ˙Â ÌÎÏÓÂ Ì‰È·‡ ˙‡ ÂÈ�· Â¯ÈÎ‰Â ÍÏÓ‰ ¯Â·Ú·Â ‰Ó˘ ÂÈ�·˘
·ÈÈÁ˙È„ ‡„Á ,Ì‰È·‡Ó Ì¯È·Ú‰Ï ‰Ó˘ Â„È ËÈ˘ÂÈ ¯˘‡ ‡Â‰ ÈÓÂ Â„‚··Â

øåàéá

íéáúëá המוחין חוזרים הפסח  ימי שאחר
ידי  על  שלא שבאו משום ומסתלקין
לחזור  צריכים אנו הספירה ובימי עבודה,
הרשימו  ידי על  המוחין ולעורר ולהעלות
נשארין  ואז הפסח , מימי שנשאר דקדושה

השנה  ימות לכל  קיימא של  ïáäå.המוחין

éë ,êåôéäì ùîî àåä òùøä úìàùå

úå÷éúî íòåð íåìë âéùî ïéàù òùøä

äù÷ äãåáòë àéäå äåöîäå äøåúä

åãáëé ãáë àùîëå ,äá íéùåòä ìëì

ìòá äùåò àåä øùà äåöî äæéà åðîî

,åçøë אינם עצמם שמצד  מצוות אפילו
אליו קשות  הן קשות כו' מצה כאכילת

ואינו  עשייתן טעם משיג שאינו מכיון
מבינתו, הנשגב  טעם בהם שיש מאמין
åäæ åäî ,êìîä éãáòì ìàùù àåäå

,äë úåùòì åéãáòì äåöé øùà äãåáò

ììë êìîä úåöî ïéà åäæù åà מזה ויוצא

כופר  הוא וממילא אחת במצוה כופר שהוא
כולה, התורה øîàîëבכל  íëì åäæå

ïî åîöò àéöåäù éôì åäæå ì"ðä ùçðä

.ïáäå ø÷éòá øôë ììëä

åì øåîàå åéðéù úà ää÷ä äúà óàå

äéä åìéà ,åì àìå ,éì 'ä äNò äæ øeáòaÇÂÆÈÈÄ
÷ø äéä äìåàâä éë ,ìàâð äéä àì íù

øåàá áåúëù åîë ,êøáúé åá íéðéîàîì

íééçä( יב יב , íéøöî(שמות õøàá éúøáòå

êøã àåäå ,íå÷îì íå÷îî øáåòä êìîë

äù÷ äéáùá íéðåúðä êìîä éðáì ìùî

íäéáàì úàöì íåé ìëá íéôöîå

êøã êìîä øáò úçà íòôå ,íëìîìå

øåáòáå ,äîù åéðáù íå÷îä åúåà

íëìîå íäéáà úà åéðá åøéëäå êìîä

øùà àåä éîå ,åãâááå åá íîöò åñôúå

,íäéáàî íøéáòäì äîù åãé èéùåé

úîéà úîçî ãåòå åùôðá áééçúéã àãç
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¯·ÂÚ‰ ÍÏÓÎ Â‰ÊÂ ,ÏÏÎ ÂÏˆ‡ Ú‚ÈÏ ‡¯È ÍÏÓ‰ ˙ÓÈ‡ ˙ÓÁÓ „ÂÚÂ Â˘Ù�·
ÌÈ¯ÙÒ· ‡˙È‡„Î ,‰Ê· ÔÈÓ‡Ó Â�È‡˘ Ú˘¯Ï Ï·‡ ,Ô·‰Â ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ
„ÈÓÏ˙ ‰Ê·Ó‰ ,¯‡·Ó Ï"Ê „È‚Ó‰ ·¯‰ Ì˘· ‰‡�ÏÂÙÓ ÔÂ‡‚‰ Ï˘ ÌÈ˘Â„˜‰

Â˙ÎÓÏ ‰‡ÂÙ¯ ÔÈ‡ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ‰Ê·Ó‰ ¯‡·Ó Â˙ÎÓÏ ‰‡ÂÙ¯ ÔÈ‡ ÌÎÁ˙·˘)

(:ËÈ˜Â· ˜·„ÈÏ Ì�‰È‚ Í¯„ ˜È„ˆ‰ ¯Â·Ú· ·Ï Ô˙Â� Â�È‡Â Â· ÔÈÓ‡Ó Â�È‡˘ ÔÂÈÎ ,
Ú˘¯· ÔÈ�Ú‰ ˘ÓÓ Â‰ÊÂ ,ÂÓÚ ‰ÏÂÚ Â�È‡ ÔÎÏ ,ÂÈÈÁ· Â· ÔÈÓ‡Ó ‰È‰ ‡Ï˘ ÏÈ·˘·
Ì˘ ‰È‰ ÂÏÈ‡ ÔÎÏ Â· ÔÈÓ‡Ó Â�È‡Â ¯˜ÈÚ· ¯ÙÎÂ ÂÈ„·Ú ÏÚÂ '‰ ÏÚ Ï‡Â˘‰ ‰Ê
‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÏÂÙ˙ ˙ÂÙÈÏ˜‰ ÏÎÂ ÂÏÚ ‰�ÈÎ˘‰ ÈˆÂˆÈ� ÏÎ ÈÎ ,Ï‡‚� ‰È‰ ‡Ï
˜¯ ,‰¯Â˙‰ ˙Ó‡ ˙�ÈÁ· ‚È˘‰ ‡Ï˘ Ì˙‰ ˙Ï‡˘Â ,Ô·‡Î ÂÓ„ÈÂ „ÁÙÂ

øåàéá

êìîë åäæå ,ììë åìöà òâéì àøé êìîä

,ïáäå íå÷îì íå÷îî øáåòä שהגאולה

נשמות  של  ההשתוקקות ידי על  רק  היה

הקליפות  ברשות בשביה, שהיו ישראל 

ונאקתם, צעקתם ידי  ועל  בהקב "ה להדבק 

דהיינו  במצרים הקב "ה כשעבר  כן ידי ועל 

נדבקו  אזי במצרים הקב "ה אור כשהתגלה

גאולה  להם והיה ישראל  נשמות כל  בו

בהם  לשלוט  יכולים היו לא ושוב  שלימה

להשובים, נמשלים שהם ìáàהקליפות

äæá ïéîàî åðéàù òùøì לו היה לא

ודבקות  השתוקקות לו שאין הרשע  גאולה,

אין  הקב "ה כשמתגלה גם אזי בהקב "ה

בגלות, ונשאר ודביקות התגלות שום לרשע 

במצרים  מישראל  הרבה נשארו זה ומטעם

ממצרים. יצאו ולא חושך  במכת ומתו

ïåàâä ìù íéùåã÷ä íéøôñá àúéàãë

ì"æ ãéâîä áøä íùá äàðìåôî רבי

מנדל  íëçמנחם ãéîìú äæáîä ,øàáî

åúëîì äàåôø ïéà(: קיט åðéàù(שבת ïåéë

÷éãöä øåáòá áì ïúåð åðéàå åá ïéîàî

עובר íðäéâכשהצדיק  êøã פטירתו לאחר

אינו  והרשע  ששם, הנשמות כל  עמו ומעלה

תאב  ואינו åá,רוצה ÷áãéì מציאות כן כי

של  זה במצב  תמיד  שנשארת הרשע  נפש

åáטומאה ïéîàî äéä àìù ìéáùá

åééçá הוא האפיקורוס  פטירת שלאחר

תמיד  נשאר שהוא דהיינו הקלע , בכף  נידון

באותה  בחייו בו שהיה מדריגה באותו

וממילא  שלו, הגיהנום עצמו וזה טומאה

מכל  העליון בעולם האמת את שיודע  אע "פ 

וגם  באמת דבוק  להיות יכול  אינו מקום

ו  בצדיק , מאמין אינו העליון ïëìבעולם

åîò äìåò åðéà כל את מעלה כשהצדיק 

מהגיהנום, ïéðòäהרשעים ùîî åäæå

øôëå åéãáò ìòå 'ä ìò ìàåùä äæ òùøá

äéä åìéà ïëì ,åá ïéîàî åðéàå ø÷éòá

äðéëùä éöåöéð ìë éë ìàâð äéä àì íù

äúîéà íäéìò ìåôú úåôéì÷ä ìëå åìò

.ïáàë åîãéå ãçôå

úîà úðéçá âéùä àìù íúä úìàùå

äøåúä,שלו המוחין נתגלו שלא מחמת



ë×ì½õ ³îð−½ì³¾þîõô

Ú„ÂÈ Â�È‡˘Â ,˙‡Ê ‰Ó Ì˙‰ Ï‡Â˘ ‡Â‰ ÂÈ„·Ú·Â '‰· ÔÈÓ‡ÓÂ ÍÏÂ‰ ˙ÂÓÈÓ˙·
‰Ú·¯‡ÏÂ ‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ˙�ÂÓ‡· ÌÈÁ˙Ù ÂÏ ÁÂ˙ÙÏÂ ÂÏ „È‚‰Ï ÍÈ¯ˆ ÏÂ‡˘Ï

ÂÓÎ ,Ú˘¯ „Á‡˘ Û‡ ·˘ÁÈ ÌÈ�·(Ê"Ë ‰�˘Ó ,‰"Ù ˙Â·‡)‰˜„ˆ È�˙Â�· ˙Â„Ó Ú·¯‡
‰"‰ÏÏÊ Ê"‡‡ Ì˘· ¯‡Â·ÓÎ ,ÌÈ¯Á‡ Â�˙È ‡ÏÂ Ô˙È ‡Ï ‡Â‰ Ì‰Ó „Á‡˘ Û‡
„‚�Î ÌÈ¯Â·È„· ‰¯Â˙‰ ‰·¯‰ Â�ÈÈ‰ ,‰¯Â˙ ‰¯·„ ÌÈ�· ‰Ú·¯‡ „‚�Î Â‰ÊÂ

øåàéá

מקום מכל  êìåäאמנם úåîéîúá ÷ø

åéãáòáå 'äá ïéîàîå פשוטה באמונה

.úàæ äî íúä ìàåù àåä

åì ãéâäì êéøö ìåàùì òãåé åðéàùå

äøåúä úðåîàá íéçúô åì çåúôìå

óà áùçé íéðá äòáøàìå äåöîäå

åîë ,òùø ãçàù(ט "ז משנה פ "ה, (אבות

ãçàù óà ä÷ãö éðúåðá úåãî òáøà

íéøçà åðúé àìå ïúé àì àåä íäî

ä"äììæ æ"àà íùá øàåáîë13 שמעשה

מעשי  ידי  על  לטובה ניכר הצדיקים

מן  האור כיתרון נותנים שאינם הרשעים

ית' כבודו מתגלה זה ידי ועל  החושך ,

הרשעים. מעשה ידי על  אפילו

,"äøåú äøáã íéðá äòáøà ãâðë" åäæå

"דברה", לשון äáøäומבאר åðééä

íëçä ãâðë íéøåáéãá äøåúä כן הנקרא

שהוא שם äìåëעל  äøåúä ñôåú

úåøòäå úåôñåä

אשתו 13. תשטה כי  תרומה, פרשת פענח צפנת זל "ק

וכו ' הכהן  יקח המשכן  בקרקע יהיה אשר  ומעפר  וכו '

משנה  ביאור  ע"פ בזה פירש זלה"ה ממורי  ושמעתי 

והקושיא  וכו ', צדקה בנותני  מדות ארבע דאבות

ולא  יתן  לא זו  דמדה מדות ארבע הוא איך מפורסמת

בהולכי  מדות ארבע וכן  צדקה מנותני  אינו  אחרים יתנו 

פסוק  וביאר  וכו ' חלום שאלת לי  וביאר  וכו ', לביהמ"ד 

ויהי  מדרש ע"פ עדותיך  אל  רגלי  ואשיבה דרכי  חשבתי 

מעשיהן  אלו  בקר  ויהיה רשעים של  מעשיהן  אלו  ערב

כשהוא  חפץ? מהם באיזה יודע ואיני  צדיקים, של 

של במעשיהם הוי  טוב כי  האור  את אלקים וירא אומר 

שחפץ  דעתך  סלקא וכי  תמוה והוא יותר , חפץ צדיקים

רשעים? במעשי 

ויתרון  תועלת יש אמנם מרבו ... שקיבל  מה וביאר 

מצד ניכר  האור  יתרון  מעלת דהיינו  החשך  מן  לאור 

מצד הצדיק מעלת וניכר  הטפש מצד  החכם וכן  החשך 

נודע  הדעת ומעלת והיסורין  הנגע מכח והתענוג  הרשע

האדם  יד  כמו  לזה, כסא זה נעשה א"כ  השכחה, מכח

מעלת  וזה שם בעצמו  הוא אז  למעלה דבר  המושיט

מה  בצד  שיוי  לו  שיש אחר  ברוחני  כי  שוה, גזירה

למיתה  גם שוה בגזירה דנין  ולכן  אחד , נעשה

עיגולו  מצד  חרדל  גרגר  הרמב"ם כתב וכן  החמורה,

מקום  יש זה לפי  אמנם וכו ' לרקיע שוה וכדורו 

א"כ זל "ז  כסא נעשה שהכל  מאחר  לעע"ז , לטענות

אינו  שזה אמנם וכו ', אחד  באחדות נכנס הכל  באמת

שסר  אחר  שנמשך  התענוג  רק  וכו ' הבדלה יש כי 

בסוד למטה יורד  והשאר  באחדות נכנס הוא השכחה

מאחר ה  חפץ מהם  באיזה יודע ואיני  וז "ש וכו ', בדלה

א"כ הצדיקים למעשה כסא הוא הרשעים מעשה שגם

האור  את אלקים וירא נאמר  לכך  אחד , אחדות הכל 

רשעים  במעשה כי  צדיקים של מעשיהם אלו  טוב כי 

צדקה  בנותני  ד ' יש כי  יובן  ובזה וכו '. הבדלה צריך 

הנ "ל כדרך  להנותן  כסא נעשה נותן  שאינו  זה כי 

ודפח"ח.
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ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‡Â‰ Â˙Ï‡˘Â ,Ï"�Î ‰ÓÎÁ· ‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÒÙÂ˙ ÌÎÁ‰
ÌÈ�˘È Â¯ÂÚ Ì¯ ÏÂ˜· ˜ÚÂˆÂ ‰ÓÎÁ‰Â ˙Ú„‰ ˘¯Â˘ Ì�È·‰ÏÂ ·ËÂÓÏ
˙�ÈÁ· ‰Ê ÔÈ‡Â ÌÈÈÁ ÌÈ˜Ï‡ '‰ Ì‡ ÈÎ ‰Ê ÔÈ‡ ‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÈÎ ÌÎ˙Ó„¯˙Ó
·Â¯· ˘Â¯ÈÙ ÌÈÚ˘¯ È�È˘ ¯·˘ÓÂ ,Ï"�Î ÂÓ˘ ÍÂ¯·Â ‰"· ‰"ÈÂ‰ ˜¯ ‰ÂˆÓ

Â‰ÊÂ ,ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡‰Â ÌÈ·ÊÂÎ‰ ˙ÓÎÁ ¯·˘Ó Â˙ÓÎÁ(Á ,‚ ÌÈÏ‰˙)ÌÈÚ˘¯ È�È˘
ÌÈ˜È„ˆÏ ·ÂË ¯Î˘ Ô˙ÈÏ È„Î Â‰ÊÂ ,‰ÏÒ Í˙Î¯· ÍÓÚ ÏÚ ‰ÚÂ˘È‰ '‰Ï ˙¯·˘
‰¯·„ ÌÈ�· ‰Ú·¯‡ „‚�Î Â‰ÊÂ ,˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú· ‡¯·�˘ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ÔÈÓÈÈ˜Ó˘

.Ô·‰Â Ï"�Î Ì�È·‰Ï Ì„‡ È�· ÔÂ˘ÏÎ ‰¯Â˙ È¯·„ Â�ÈÈ‰ ,‰¯Â˙

øåàéá

úà øéæçäì àåä åúìàùå ,ì"ðë äîëçá

úòãä ùøåù íðéáäìå áèåîì íìåòä

íéðùé åøåò íø ìå÷á ÷òåöå ,äîëçäå

äæ ïéà äåöîäå äøåúä éë ,íëúîãøúî

úðéçá äæ ïéàå ,íééç íé÷ìà 'ä íà éë

äåöî שאותיות ובאופן והכרח , ציווי לשון

בעיני  כנראה נסתרים מוחין שהם  ה' י'

העם, åîùהמון êåøáå ä"á ä"éåä ÷ø

áåøá ùåøéô ,íéòùø éðéù øáùîå ,ì"ðë

íéáæåëä úîëç øáùî åúîëç

íéñøå÷éôàäå המתלבשת שהתורה ונמצא ,

שיהיו  בנים, הארבעה כנגד  מדברת בהחכם

בדביקות  חכמה בבחינת כולם מאוחדים

ח )åäæåאמיתית, ג, íéòLø(תהלים épLÄÅÀÈÄ

Eúëøá Enò ìò äòeLéä 'äì ,zøaLÄÇÀÈÇÀÈÇÇÀÄÀÈÆ
.äìqÆÈ

íé÷éãöì áåè øëù ïúéì éãë åäæå

äøùòá àøáðù íìåòä úà ïéîéé÷îù

úåøîàî העשרה את מגלים שהם ,
לכל  ומגלים העולם, נברא שבהם מאמרות
ה' דבר הוא העולם מציאות שכל  איך 
קיום  ידי על  לעולם ונמשך  אותם המחיה

והמצוות, íéðáהתורה äòáøà ãâðë åäæå

,äøåú äøáã לשון שנקט  הטעם היינו
הבנים  אל  מדברת שהתורה לך  לומר דברה,

בבחינת להם, ולהסבירם éøáãלהבינם

דברה] צ "ל  íãà[אולי éðá ïåùìë äøåú

.ïáäå ì"ðë íðéáäì
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