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התוכן

ספרי המגיד ממעזריטש, המגיד מזלאטשוב, תולדות יעקב יוסף )רבי יעקב יוסף 

מפולנאה(, דגל מחנה אפרים )רבי משה חיים אפרים מסאדילקוב(, מאור עינים )רבי מנחם נחום 

מטשערנאביל(, אור חכמים )רבי צבי אריה מאליק(, אור המאיר )רבי זאב וואלף מזיאטמיר(, דברי 

שמואל )רבי שמעלקא מניקלשבורג(, דברי משה )רבי משה מדאלינא(, חיים וחסד )רבי חייקא 

מאמדור(, חסד לאברהם )ר"א המלאך(, דברת שלמה )רבי שלמה מלויצק(, מעיין החכמה )רבי 

אשר צבי מאוסטרהא(, אורח לחיים )רבי אברהם חיים מזלאטשוב(, פרי הארץ )רבי מנחם מנדל 

מויטעבסק(, קדושת לוי )רבי לוי יצחק מבארדיטשוב(, פנים יפות )רבי פנחס בעל ההפלאה(, לקוטי 

תורה )רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל(, זאת זכרון )רבי יעקב יצחק מלובלין(, מאור ושמש )רבי 

קלונימוס קלמן אפשטיין(, אוהב ישראל )רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא(, עבודת ישראל )רבי 

ישראל המגיד מקוז'ניץ(, תולדות אהרן )רבי אהרן מזיטאמיר(, זרע קודש )רבי נפתלי צבי 

מראפשיץ.
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החילוק בין עבודת האבות לעבודת השבטים

המשנה וירכב  במרכבת  אותו 
הן  הן  האבות  דאיתא  כו' 
המרכבה, וכמו שיש מרכבה בבחינת 
בבחינת  מרכבה  יש  כך  אבות 

שבעל  תורה  בבחינת  שהוא  המשנה  מרכבת  ונקרא  השבטים, 

מקרא.  מארי  שבכתב  תורה  בבחי'  והאבות  משנה,  מארי  פה 

ויוסף הרוכב ושליט על מרכבת המשנה הנ"ל. 

מקץ 
תרנ"ה

ַוַּיְרֵּכב ֹאתֹו ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר לֹו כו' ויקראו לפניו אברך כו'" )בראשית מא, מג(. דאיתא במדרש )רבה 
פב, ו( עה"פ ויעל אלוקים מעל אברהם, דבר הכתוב בלשון נקיה כי האבות הן הן המרכבה, וכמו שיש מרכבה 

הקדושה  השפעת  את  להמשיך  היתה  השבטים  עבודת  השבטים  בבחינת  מרכבה  יש  כך  אבות  בבחינת 
הנמשכת מהמרכבה הקדושה של האבות, מעולם העליון לזה העולם, ]וגם במידות המיוחדות לכל שבט ושבט 

היו השבטים מרכבה לשכינה הק'[. 

ונקרא מרכבת המשנה שהוא בבחינת תורה שבעל פה מארי משנה כמו שמפרש רש"י עה"פ מרכבת 
המשנה, השניה למרכבתו, המהלכת אצל שלו, והאבות בבחי' תורה שבכתב מארי מקרא. וכתב רבינו בחיי 

"ורבינו הקדוש שחיבר המשנה שהיא תורה שבעל פה על כן קרא שמה משנה שהיא שניה לתורה שבכתב", וכן 

הביא בבני בינה בשם הרמ"ק משנה היא המלכות בסוד שהיא שניה למלך שהיא התפארת תורה שבכתב, ולעולם 

משנה בסוד הה"א שהיא המלכות עכ"ד, היוצא מדבריו שזהו סוד יחוד קוב"ה ושכינתיה, שמחברים את הקב"ה 

המתגלה אלינו בתורתו על ידי המשנה שהיא פירוש התורה שבכתב, וגילויה, שזו היא בחינת המלכות השכינה 

הק' המגלה מלכותו ית' בעולם. 

ויוסף הרוכב ושליט על מרכבת המשנה הנ"ל יוסף הוא בחינת "יסוד" שהיא המולכת ושולטת על בחינת 
המלכות והיא המשפיעה לה, ]וכידוע שמידת המלכות שהיא גילוי אלקות בפועל מתגלה רק על ידי מידת היסוד 

שהיא מידת ההתקשרות והבערה להשי"ת[. וכן מביא בזוהר חדש וזלה"ק )מדרש הנעלם כו, ב( ת"ח, כל אינון אבהן 

עילאין דאחידן לעילא, רמיזן כלהו בתורה שבכתב, תורת הוי"ה )שהיא מידת התפארת דהיינו זעיר אנפין(, ודוד דאיהו 

אחיד בברייתא, דאיהי תורה שבע"פ )דהיינו המלכות(, רמיזא בדברי קבלה. ובגין כך אקרי קבלה, דמקבלת נהירו 

מתורה שבכתב, דאיקרי צדיק, ואיקרי יוסף, ואיקרי כל )כמו שידוע מה שאנו אומרים כל יום לך ה' הגדולה והגבורה כו' 

כי כל בשמים ובארץ, 'כל' זה יסוד, סיומא דגופא, כי מידת היסוד היא סיום המידות שבבחי' זעיר אנפין, שהוא מחבר את השמים 

והארץ בחינת קוב"ה ושכינתיה(. 

החילוק בין 
עבודת ימות 

החול לעבודת 
השבת
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טעם לאמירת הלל בחנוכה

לחושך איתא  שם  קץ  במדרש 
יעשה  כמה  לעולם  נתן  זמן 
באפילה שכל זמן שיצר הרע בעולם 
כו', כי אור הראשון היה מאיר מסוף 
שנמצא  החשכות  וכל  לצדיקים,  הקב"ה  וגנזו  סופו  ועד  עולם 

נס  וכשנעשה  הפנימי,  האור  זה  המכסה  הטבע  מכח  בעולם 

מתגלה זה האור, והוא כולל מה שהיה ושיהיה לכן נתקן ההלל 

מסוף  בו  יש  האור  מזה  כשנתגלה  כי  ועתיד,  מעבר  בו  שיש 

העולם כנ"ל.

מקץ תרנ"ז 
שבת חנוכה

קץ שם לחושך זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה  ימים,  ויהי מקץ שנתים  א'(,  )ב"ר פ"ט  איתא במדרש 
חושך  ארץ  דכתיב  בעולם  וצלמות  חושך  זמן שיצר הרע בעולם  שכל  לחושך,  נתן  קץ  ומה טעם  באפילה 
ומביא מות לעולם( כו', כי אור הראשון היה מאיר מסוף  )כי הוא מחטיא את הבריות ללכת אחרי תאותיו  וצלמות 

)י"ב.( אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם  וגנזו הקב"ה לצדיקים, כך איתא בגמרא חגיגה  עולם ועד סופו 
צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים, 

עמד וגנזו מהם שנאמר וימנע מרשעים אורם, ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא, וכל החשכות שנמצא בעולם 

מכח הטבע המכסה זה האור הפנימי, אם לא היה אור זה נסתר והיה האור הגנוז נתגלה אזי לא היה כלל ענין 
של טבע המסתיר על כבוד הבורא, ומכיון שאין הרשעים זראים לגילוי כזה, וכדי שתהיה בחירה בין טוב לרע, 

לכן גנזו הקב"ה לאור והסתירו, אבל מכל מקום הוא קיים בצורה מוסתרת בטבע וכשמביטים בהסתכלות פנימית 

על הטבע אזי רואים גם את האור הפנימי אשר בו, וכשנעשה נס מתגלה זה האור, האור הגנוז המתגלה בנס 

מרומם את הטבע, משום שנס הוא מלשון נס להתנוסס )תהילים ס, ו( ומגלה בו את אור האמת.

והוא כולל מה שהיה ושיהיה כי הוא היה מגולה בשעת בריאת העולם וכן יתגלה לעתיד לבא, ועל ידי זה 
הוא מגלה שגם הזמן שבשית אלפי שנין שלפני ביאת הגואל ג"כ אינו מציאות לעצמו, וכמו שאומר הבעל התניא    

על הפסוק "אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוקים", אני ראשון לפני בריאת העולם ואני אחרון לאחרי שית 

אלפי שנין ומבלעדי אין אלוקים המכסה ומסתיר על אור זה, שהוא ית"ש בעצמו המסתיר ומכסה על זה וההסתר 

עצמו הוא גם כן אלוקות, וכידוע שאלוקים בגי' הטבע, לכן נתקן ההלל שיש בו מעבר ועתיד, וכאמור שההלל 

יש על העבר ועל העתיד כאחד, דהיינו שמודים על העבר בהלל אבל כלולה בו גם התפילה על העתיד, וכמו 

שכתב במקץ תר"נ עיי"ש.

וכן איתא במדרש רבה )ויקרא ל(, ולספר כל נפלאותיך, אמר ר' אבין זה הלל שיש בו לשעבר ויש בו לעתיד לבא 

ויש בו לדורות הללו, ויש בו לימות המשיח ויש בו לימות גוג ומגוג )שם קיד( בצאת ישראל ממצרים לשעבר )שם 

קטו( לא לנו ה' לדורות הללו אהבתי כי ישמע ה' לימות המשיח, כל גוים סבבוני לימות גוג ומגוג, אלי אתה ואודך 

אל-הי ארוממך לעתיד לבא עכ"ל, היוצא מזה שהלל יש בו בחינת עבר ועתיד, כי כשנתגלה מזה האור יש בו 

    ראה ליקוטי תורה )פרשת מטות(: והנה כתיב אני ה' לא שניתי שגם אחר שנברא העולם אין לפניו שום שינוי ח"ו אלא 
אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא לאחר כו'. וכמ"ש אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים )בישעיה סי' מ"ד 
ו'(, פי' אני ראשון קודם שנברא העולם ואני אחרון לאחר שיכלו ימות המשיח וחיי העוה"ב שאז יהיה הוא ושמו בלבד 
כמו שהיה קודם שנברא העולם. וגם מבלעדי פי' באמצעות בין מה שהיה ובין מה שיהיה דהיינו מה שהוא בבחי' הוה 
בעת וזמן בריאת העולם וחיותו וקיומו מששת ימי בראשית שית אלפי שני כו'. וימות המשיח ותחיית המתים הכל לפניו 

ית' כאלו הוא ושמו בלבד ואין אלקים והסתר כו'.
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מסוף העולם כנ"ל, זה הוא בחינת אור הגנוז שנתגלה בימי החנוכה, ואיתא מצדיקים שמטעם זה בחנוכה אפשר 
לראות מסוף העולם ועד סופו, וכמו שכתב רבינו בחנוכה )סוף תרמ"ז ד"ה בענין( שהלל הוא בחינת התגלות אור 

הגנוז. ולכן נקרא הלל מלשון בהלו נרו על ראשי, וכן איתא בסה"ק תורה אור להבעל התניא פ' וישב.



ו

שלימות הבטחון

נתן במדרש  זמן  לחושך  שם  קץ 
לשון  ויהי  דהנה  ליוסף, 
צרה, כי כל תהלוכות יוסף היה הכנה 
בעתה  ואיתא  מצרים,  גלות  לכל 
אבל  אחר,  במקום  מזה  כתבתי  וכבר  אחישנה,  זכו  אחישנה, 
בודאי יוסף הצדיק שהיה בבית האסורים ולא ביקש לו תחבולות 
רק בטח בה' כמו שכתוב ויהי שם בבית הסוהר לכן היה גאולה 

שלו קודם הזמן.

כן ביציאת מצרים נעשה מת' שנה רד"ו, אכן כאן במאמר וכמו 
הזכרתני היה נסיון, שהגם שנרמז לו מקום גאולה אם לא 
היה פונה כלל היה יוצא מיד, ומעט נטיה קלה שהיה לו נתוסף 
לו ב' שנים, ז"ש התנאי ולא פנה אל רהבים, ופניה מועטת יכול 
שלשים  שאותן  לומר  ויתכן  מועלת,  מחשבה  כדאיתא  לפגום, 
שנה שקדמו בני אפרים לצאת בודאי היה גם זה מקום גאולה, 
אבל על ידי שבטחו בכחם נפגם, ונתאחרו עוד שלשים שנה, זהו 

שאיתא שהיצר הרע אבן אופל ודו"ק.

מקץ 
תרנ"ט

במדרש )בראשית רבה פט, א( קץ שם לחושך, זמן נתן ליוסף כמה ימים יעשה באפילה בבית האסורים כיון 
שהגיע הקץ חלם פרעה חלומו. דהנה ויהי לשון צרה, וכן איתא במגילה )י:( כל ויהי אינו אלא לשון צער כי כל 

תהלוכות יוסף היה הכנה לכל גלות מצרים, יוסף הצדיק הכין את שנות הגלות לבני ישראל וכמו שכתב לעיל 
תרנ"ג עיי"ש, ואיתא )סנהדרין צח, א( אני ה' בעתה אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעתה וכבר כתבתי מזה 

במקום אחר, מקץ תרמ"ט עיי"ש.

אבל בודאי יוסף הצדיק שהיה בבית האסורים ולא ביקש לו תחבולות רק בטח בה' כמו שכתוב ויהי 
שם בבית הסוהר, לכן היה גאולה שלו קודם הזמן. ופירש רבינו במקו"א )לעיל תרמ"ג( ויהי שם בבית הסוהר, 
והכוונה שהיה שם ברצון שלא ביקש לעצמו תחבולות לצאת משם כי גדול היה וגם עשיר כו' ומסתמא היה יכול 

להציל עצמו מבית הסוהר, רק כי האמין כי מה' הוא, רק בחלום שר המשקים אמר כי זכרתני, על ידי שנדמה לו 

על ידי החלום כי רוצים משמים שיגאלוהו על ידי זה החלום )כלומר שלא ח"ו שסמך באמת על חלום שר המשקים, הס 

מלהזכיר, אלא שהוא סמך על השם יתברך רק שחשב שכן רצון השם יתברך וכן מרמזים לו משמים(.

וכן איתא בקדושת לוי בפרשייתנו )ד"ה ויקח בבית הסהר( וז"ל ונראה כשהקב"ה שולח על אדם ח"ו דבר לא 

טוב אזי לא יעשה שום פעולה גשמיות, רק יבטח בה' ובודאי יהפוך הכל לטובה, וזה הוא המדה של נחום איש 

גם זו וכו', וזה הרמז ויהי שם בבית הסהר אעפ"י שהי' אפשר לו לעשות איזה פעולה שלא יהי' בבית הסהר לא 

עשה שום פעולה, כי בטוח הי' בה' שבודאי יהי' הכל לטובה יעיי"ש. וביאור דבריו דאיתא בסה"ק החילוק בין 'כל 
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ובסופו מסיים, "השביעי הוא שיבטח בהקב"ה בכל  )בראשית מ, כ( מביא שבע דרגות בבטחון  וברבינו בחיי 
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של יוסף הצדיק, אבל בוודאי יוסף הצדיק לא סמך באמת על שום דבר, רק על הקב"ה בעצמו, אלא שחשב שכן 
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מבלתי שיבקש הוא אותה, ולצדיק כמוהו נחשב לעון שהרי הקב"ה מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט השערה. 
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ולחם ובשר בערב, והנה העורבים היו סבה לפרנסתו, או בדרך הנס או משולחנו של יהושפט, והקב"ה הזמין לו 

אותה הסבה והוא לא בקש אותה. והעולה לנו מזה כי יוסף הצדיק לא תלה בטחונו בבשר ודם כלל, והעונש היה 

על שבקש סבה: 

וכן איתא בזוה"ק )מקץ קצ"ג(: שיוסף הסתכל בחלום, וטעה שזה רמז ששר המשקים יזכירו על ידי השתדלות, 

ובאמת טעה כי לא היה זה אלא רמז שהקב"ה יצילו. וכן כתב באור החיים בפרשתיינו שיוסף למד כן מפרטי 

החלום שרצון השם יתברך שיעשה השתדלות עיי"ש. 

יכול לפגום,  ופניה מועטת  "פנה",  הלשון  בזה  ומדייק  ולא פנה אל רהבים  התנאי  הכתוב  זהו שאמר 
כדאיתא מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה )סנהדרין כ"ו:(, ופרש"י שאם אדם מחשב כך וכך אעשה מחשבה זו 

מועלת שלא יצלח הדבר עכ"ל, וחזינן דאע"פ שהוא מחשבה בעלמא פוגם.

ויתכן לומר שאותן שלשים שנה שקדמו בני אפרים לצאת בודאי היה גם זה מקום גאולה, אבל על 
ידי שבטחו בכחם נפגם, ונתאחרו עוד שלשים שנה כמו שאיתא בפרקי דר"א )מו' בילקוט שמעוני שמות יג, 
סימן רכז( רא"א כל אותן השנים שהיו ישראל יושבין ]במצרים היו יושבין[ בטח ושאנן ושלו. עד שבא גאון מבני 

בניו של אפרים ואמר נגלה עלי הקב"ה להוציא אתכם ממצרים, בני אפרים בגאות לבם שהם מזרע המלוכה 

ושהן גבורי כח במלחמה עמדו ולקחו נשיהן בניהן ובנותיהן ויצאו ממצרים ועמדו המצרים והרגו כל גבוריהם 

שנאמר בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב וגו'. זהו שאיתא שהיצר הרע אבן אופל אופן הוא לשון 
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חושך, שהיצר הרע מסתיר על האמת ומכניס פניות תמיד, ולעתיד לבא יבטל היצר הרע ודו"ק. כמו שכתוב ורוח 

הטומאה אעביר מן הארץ במהרה בב"א.
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þôêôë רבינו אשר  הניצוצות , העלאת  עבודת  של  במהותה  רבינו עוסק  זה 

הניצוצות , בירור  עבודת  ממש . שבויים  פדיון במהותה שהיא מבאר 

נזכרה, החי האר "י בתורת  כבר  אלא כידוע , טוב שם הבעל  של  מחידושיו אינה

ועבודתה . מהותה  לבאר  בארוכה  זה ענין  מוזכר  החסידות  בספרי אמנם

þôêôהיא האדם  עבודת  כי באריכות  בפרשתנו רבינו לדברי בהמשך  בא  זה 

לפני  – הקדושים בדבריו ומסיים  הרוחניות , אל  הגשמיות  את  לקשר 

וגו ', יהודה  אליו ויגש  נבאר  זה  פי "ועל  אלו במילים – שלפנינו  זה  במאמר  שפותח

יהודה הנקרא  שבמלכות  הגשמי ושמיעה  הראיה בחינת  יהודה  שנגש  לומר  רצה 

וזה ברוחני, לקשר  ובינה  חכמה  לייחד  הדעת  עד  העולה  יסוד  כי  הרוחני, יוסף  אל 

אדם מתייחד  והיינו בינה , - כפרעה  כמוך  כי אדוני באזני עבדך  נא  ידבר  שאמר 

כו'". אפך  יחר  אל  ובזה  לעיל , כנזכר  בתו ועם אמו עמו 

þìêñאלא הניצוצות , העלאת  בסוד  פרשתיינו בביאור  רבינו פותח מכך 

שפירש כדרך  ולא  בשביה , הנמצא  הניצוץ אל  "יוסף " תיבת  את  שמפרש 

תיבת  לבאר  הסה "ק  שדרך  וכמו  הדעת , עד  העולה  היסוד  הוא "יוסף " כי בתחילה 

דומם, או צומח  בבחינת  הנמצא הקדוש  הניצוץ כי  מבאר  הק ' בלשונו ורבינו יוסף .

פעולותיו , לעשות  יכול  אינו אשר  האסורים, בבית  הנמצא  אדם  בבחינת  הוא

אסור אלא  לחוץ האמיתית  ומהותו רצונו  להוציא יכול  אינו אבל  נמצאת  מציאותו

שיכול  המציאות  היא חירותו  אזי  לביתו משם וכשיוצא  נראה. ולא  רואה  לא בפנים,

לפועל . שבו והרצון התענוג  את  להוציא 

ö×î הקדו בניצוץ ממש  הניצוץ הדבר  של  הצער  כי ובצומח , בדומם  הנמצא  ש 

ושכל , מחשבה  בו שאין  בחפץ מלובש  שהוא  בכך  הוא  שם , בהיותו הקדוש 

למחשבה מקושרת  אינה  שמציאותו זו, בבחינה  נמצא  עצמו הניצוץ גם  וממילא

ומיתתם ששבירתם  הקדושים, הניצוצות  כל  של  הגלות  שורש  היא וזו והשכל ,
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לעולמות  בנפילתם ונפרדו והדעת  השכל  מאור  נפרדים  בהיותם כידוע  היא

המחשבה . ולא  והפעולות  המידות  רק  נגלים ששם הפירוד  עולמות  התחתונים

óêîמחשבה ידי על  בדומם  משתמש או  מאכל  אוכל  האדם  שכאשר  נמצא  כן

את  מחבר  הוא בכך  כי האסורים, מבית  הניצוץ את  בכך  הוא גואל  ודעת ,

ממש . שבויים כפדיון זה  והרי הצומח , או  שבדומם  לחיות  והדעת  המחשבה 

í ¹½î− ³þîõ öë ³îð−½ì³¾þîõô
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ó−îë¾ öî−ðõ× ëî¾ì ³î®î®−òí þîþ−ë
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,'åëå ïéøåñàä úéáî óñåé àöé

øçà íå÷îá äæî éúáúëå1øàáðå ,

áùéå 'ô ÷åñô(כ לט , éðãà(בראשית çwiåÇÄÇÂÉÅ
øäqä úéa ìà eäðziå Búà óñBéÅÉÇÄÀÅÆÅÇÉÇ

íéøeñà Cìnä éøåñà øLà íB÷îÀÂÆÂÄÅÇÆÆÂÄ
ãò ,'åâå øäqä úéáa íL éäéå בראשית) ÇÀÄÈÀÅÇÉÇ

כג) óñBéמ , úà íé÷Lnä øN øëæ àìåÀÉÈÇÇÇÇÀÄÆÅ
eäçkLiå(א מא, õwî,(בראשית éäéå ÇÄÀÈÅÇÀÄÄÅ

ãîò äpäå íìç äòøôe íéîé íéúðLÀÈÇÄÈÄÇÀÉÉÅÀÄÅÉÅ

úåøòäå úåôñåä

בראשית1. בפרשת א ')והוא בראש (אות  וזלה"ק:

עדות  שנאמר  וכו ', האסורים מבית יוסף יצא השנה

זה  לבאר  וגו '. מצרים ארץ על  בצאתו  שמו  ביהוסף

לקמן  דכתבתי  ד ')נ "ל  סימן בתיקונים (שמות  מ"ש

ע "ב ) ע  דף  כ "ו לגבי (תקון אבל  שניתי , לא ה' אני 

שאם  זלה"ה ממורי  דשמעתי  לקמן  כתבתי  חייביא

זה  אין  שם מסתתר  הוא ברוך  שהקדוש האדם ידע

ואנכי  וז "ש און . פועלי  כל  נתפרדו  כי  הסתרה,

מהם פני  אסת"יר  יח)הס"תר  לא , שיסתיר (דברים  ר "ל  ,

בהסתרה  שם הוא ברוך  שהקדוש ידעו  שלא מהם

ר "ת  כי  ממנו  שמעתי  בזה וכיוצא ודפח"ח. וכו ' זו 

וגו ' ארדוף אויב ט)אמר  טו, ה'(שמות  הם ר "ת ,

שם  בסוד  מסתתר  עולם של  אלופו  ששם אלפין ,

זה  כלל  אדם שידע ואחר  ודפח"ח. וכו ' סא"ל 

לבין  בינו  מבדיל  מסך  שום שאין  גדול , כלל  שהוא

כמה  לפניו  שיעלו  גם ותפלה, תורה בשעת אלהיו 

שהקדוש  וכסויין , לבושין  שהם זרות מחשבות

אדם  שידע אחר  מקום מכל  שם, מסתתר  הוא ברוך 

הסתרה  זה אין  שם מסתתר  הוא ברוך  שהקדוש

וכנ "ל :

שט"ן  גי ' הש"נה כ .)והנה יותר .(יומא  א' שיש רק ,

וכנ "ל . ג "כ  שם מסתתר  עולם של  אלופו  הוא א' כי 

.íéøåñàä úéáî óñåé àöé äðùä ùàøá ïáåé äæáå

גי ' הש"נה כי  השנה בראש יוסף שידע אחר  ר "ל 

שהוא  עולם של  אלופו  שהוא יותר  א' ועוד  שט"ן ,

שט"ן , שהוא בקליפין  גם שמסתתר  השנה, ראש

משלה בכל  ומלכותו  יט)בסוד  קג, להכניע (תהלים  ,

זה, כשידע אז  השנה, ראש הוא ושפיר  הקליפות,

האסורים  בית הקליפות שהיו  און  כל  נתפרדו 

האסורין , מבית יוסף יצא בגשמי  כך  להשכינה,

שאמר  וזהו  זאת, בידיעה ממש הקליפות כששבר 

ביהוסף ע"דות ו)הכתוב פא , זה (תהלים  דעת ידי  על  ,

שהוא  הדעת סוד  יה"וסף נקרא שיהיה ה' לו  ניתוסף

על בצאתו  שמו  וזה כנודע, והבן .יה"ו  מצרים ארץ
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.'Â‚Â ¯È·˘Ó‰ ‡Â‰ ı¯‡‰ ÏÚ ËÈÏ˘‰

íêþòî˙Â˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ� È¯Â¯È· ÔÈ�Ú ‰"‰ÏÊ È"¯‡‰ ˙�ÂÂÎ· ¯‡Â·Ó„
ÌÓÂ„Ó Ô¯¯·ÏÂ ˙ÂÏÚ‰Ï Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆÂ ,‰¯È·˘‰ ˙Ú· ÂÏÙ�˘
˙ÈÏÎ˙ ‰ÊÂ ,'ÂÎÂ ‰ÙÈÏ˜‰ ÍÂ˙·˘ ˘Â„˜‰ ıÂˆÈ�‰ ¯¯·Ï ¯·„Ó ÈÁ ÁÓÂˆÏ
„Á‡ ÏÎ ¯‡Â·ÓÎ ‰ÏÈÎ‡ ˙�ÂÂÎÂ ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙· Ï‡¯˘È ˘È‡ ˙„Â·Ú
‰ÓÂ˜ Â· ˘È 'ÂÎÂ ÁÓÂˆÂ ÌÓÂ„ ÍÂ˙·˘ ıÂˆÈ� ÏÎ ÈÎ Ú„Â�Â ,ÂÓÂ˜Ó·

øåàéá

'åâå øàéä ìò(ו מב , àeä(בראשית óñBéå , ÇÇÀÉÀÅ
øéaLnä àeä õøàä ìò èélMä לכל ÇÇÄÇÈÈÆÇÇÀÄְָ

הארץ åâå'.עם ֶַָָ

ä"äìæ é"øàä úðååëá øàåáîã äàøðå

úåùåã÷ä úåöåöéð éøåøéá ïéðò

äøéáùä úòá åìôðù2 חלקי שנפלו

של  האורות משבעת ממקומם הקדושה

מתוך  הכלים ונשברו המידות, שבעת

לעולמות  נפלו וממילא הקדושה אורות

אצלו התחתונים ונפרד אהבה לו שיש  אדם (כמשל

שטות) לדברי  באהבה משתמש  ואז מהשכל ,ההרגש 

ïøøáìå úåìòäì íãàä êéøöå

øøáì ,øáãî éç çîåöì íîåãî

,'åëå äôéì÷ä êåúáù ùåã÷ä õåöéðä

ìàøùé ùéà úãåáò úéìëú äæå

äìéëà úðååëå úåöîå äøåúá

.åîå÷îá ãçà ìë øàåáîë

íîåã êåúáù õåöéð ìë éë òãåðå

äîå÷ åá ùé ,'åëå çîåöåïî äîéìù

íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø מכיון ,

בספירות  הוא הניצוץ  של  שמקורו

נמצא  מכולם, כלול  אחד  שכל  העליונות

úåøòäå úåôñåä

המלך 2. עמק ה )ראה ד  פרק  התשובה  תיקוני וכיון (שער  :

היצור  ובכל  ודגים, בבהמות שונים גלגולים שיש

נפשו , לשובע האוכל  צדיק כל  לפיכך  כנודע,

על כי  האדם, יחיה לבדו  הלחם על  לא 'כי  שנאמר ,

שהיא  ג '], ח' [דברים האדם' יחיה י "י  פי  מוצא כל 

טהרה, ניצוצי  להעלות יכוין  ולכן  והכוונה, הברכה

הנהנין  בברכת שלחנו , על  לו  המזדמן  דבר  שבכל 

דומם, או  צומח שיהיה, מה יהיה הן  וסוף, תחלה

שותף  ונעשה מזולל ', יקר  'להוציא ומים מלח כגון 

של הכוונה שאותה אפשר  כי  בראשית, מעשה

בזכותו  להעלותה תיקונו , גמר  היא הברכה,

באותה  מעל  ברכה בלא אכלן  אם אבל  למחיצתו .

פגם  מוסיף הוא כי  דווקא, בקדשים ומועל  נשמה,

שהם  ואפשר  הנאכל , בדבר  הגנוזות בניצוצות

וקלקל , לתקנם, לו  שנזדמנו  אחיו , או  אביו  ניצוצי 

יש  האוכל  אם שכן  וכל  הוא'. 'בנפשו  כי  ידע ולא

שהוא  כגון  ניצוצות, אותן  עם אחרת קורבה לו 

אביי  כמו  בבנו , האב שמתגלגל  מקורו , מן  עצמו 

ויש  סבא, ייבא רב אביו  מגלגול  שהיה בו  שהכירו 

בזוהר , ידוע אחד  חסיד  שם על  ייבא אביי , באותיות

שאומר  בזוהר , משפטים בפרשת הסבא הוא

בבי  ליה ויהבית לי , אית חד  ברא 'אבל  בהתחלתו 

צ"ה  שמות [זוהר  באוריתא' דישתדל  ובעינא ספרא,

ענפים  ז ' של  אילן  כדמות היא נשמה כל  כי  א'].

והמבין  הגוף שם על  נקראים הענפים וכל  אור , של 

בתשובה, עומד  האוכל  שיהיה צריך  ולעולם יבין ,

נבארהו  ובמקומו  מקום, מכל  שפגם האוכל  לתקן 

והבן : הפגם לזה  השייך  התיקון  יותר ,
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øåàéá

קומת  כל  כלול  קדוש ניצוץ  שבכל 

שבעשרת  הכוחות מיני וכל  הקדושה

íîåãäהספירות, êåúá àåäùëå

ïéøåñàä úéáá àåä 'åëå çîåöäå

åéìâøå åéãé èåùôì ìåëé åðéàù

åáø÷å åéòøë ìò åùàø íà éë ,øáãìå

בבית  הנמצא אדם של  הצער עיקר

ומציאותו  שחיותו שהגם הוא האסורים

בדומם  בעודו מקום מכל  שלימה,

יכול  אינו דעת, בהם שאין והצומח 

כי  הפועל  אל  מהכח  חיותו את להוציא

אודות  הפסוק  כמאמר אסורין איבריו

רבינו יוסף  שמבאר  כמו – הקדוש  הניצוץ  (שהוא

דבה"ק ) ב ּכבל בהמשך ע ּנּו יֹוסף . נמ ּכר ְְִִֵֶֶֶֶַַלעבד 

נפ ׁשֹו. ּבאה ּברזל  יח )רגלו – יז קה, .(תהילים ְְְֶַַַָָ

הקדוש  דהניצוץ  הנמשל , הוא וכן

לא  אך  במציאותו שלם שבשביה

שיוציאו  הדעת בו דחסר בפעולותיו,

העולם  את להאיר הפועל  אל  מהכח 

ה'. באור

åúðååëå åúáùçî áåèá ìëåéù éîå

éçì çîåöî ùåã÷ä õåöéðä úåìòäì

êì ïéàå ,úåøéçì åàéöåî àåä øáãî

åîëå ,äæî ìåãâ íéåáù ïåéãô

.'åëå éøåîî éúòîùù

ïéøåñàä úéáá êìîä ïá íà èøôáå

åàéöåäå åúåìãúùäá ãçà íãà àáå

,úåøéçì úåãáòî ïéøåñàä úéáî

ìôåëîå ìôë åøëùù והניצוצות ,

הקדושות  מהמידות שנפלו הקדושים

שהאיר  המלכים מלכי מלך  הבורא של 

כן  ועל  מלכים, כבני ממש הם בעולם,

גדול , שכרו לחירות ìëהמוציאם íðîà

õ÷ øùà ïåéìò èôùîå ïéãá àåä äæ

úéáá äéäé éúî ãò êùçì íù

,éùôç úàöì äëæé éúîéàå ïéøåñàä

úåøéçì äàéöéä äéäé éî éãé ìòå

דינים  ידי על  נעשה הכלים כל  דשבירת

האלוקי  החיות נסתתר ידם שעל  קשים,,

כנפרד  שנראה באופן בהדבר, אשר



î±šô ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

.'Â‚Â ¯È·˘Ó‰ ‡Â‰ ı¯‡‰ ÏÚ ËÈÏ˘‰

íêþòî˙Â˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ� È¯Â¯È· ÔÈ�Ú ‰"‰ÏÊ È"¯‡‰ ˙�ÂÂÎ· ¯‡Â·Ó„
ÌÓÂ„Ó Ô¯¯·ÏÂ ˙ÂÏÚ‰Ï Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆÂ ,‰¯È·˘‰ ˙Ú· ÂÏÙ�˘
˙ÈÏÎ˙ ‰ÊÂ ,'ÂÎÂ ‰ÙÈÏ˜‰ ÍÂ˙·˘ ˘Â„˜‰ ıÂˆÈ�‰ ¯¯·Ï ¯·„Ó ÈÁ ÁÓÂˆÏ
„Á‡ ÏÎ ¯‡Â·ÓÎ ‰ÏÈÎ‡ ˙�ÂÂÎÂ ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙· Ï‡¯˘È ˘È‡ ˙„Â·Ú
‰ÓÂ˜ Â· ˘È 'ÂÎÂ ÁÓÂˆÂ ÌÓÂ„ ÍÂ˙·˘ ıÂˆÈ� ÏÎ ÈÎ Ú„Â�Â ,ÂÓÂ˜Ó·

øåàéá

'åâå øàéä ìò(ו מב , àeä(בראשית óñBéå , ÇÇÀÉÀÅ
øéaLnä àeä õøàä ìò èélMä לכל ÇÇÄÇÈÈÆÇÇÀÄְָ

הארץ åâå'.עם ֶַָָ

ä"äìæ é"øàä úðååëá øàåáîã äàøðå

úåùåã÷ä úåöåöéð éøåøéá ïéðò

äøéáùä úòá åìôðù2 חלקי שנפלו

של  האורות משבעת ממקומם הקדושה

מתוך  הכלים ונשברו המידות, שבעת

לעולמות  נפלו וממילא הקדושה אורות

אצלו התחתונים ונפרד אהבה לו שיש  אדם (כמשל

שטות) לדברי  באהבה משתמש  ואז מהשכל ,ההרגש 

ïøøáìå úåìòäì íãàä êéøöå

øøáì ,øáãî éç çîåöì íîåãî

,'åëå äôéì÷ä êåúáù ùåã÷ä õåöéðä

ìàøùé ùéà úãåáò úéìëú äæå

äìéëà úðååëå úåöîå äøåúá

.åîå÷îá ãçà ìë øàåáîë

íîåã êåúáù õåöéð ìë éë òãåðå

äîå÷ åá ùé ,'åëå çîåöåïî äîéìù

íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø מכיון ,

בספירות  הוא הניצוץ  של  שמקורו

נמצא  מכולם, כלול  אחד  שכל  העליונות

úåøòäå úåôñåä

המלך 2. עמק ה )ראה ד  פרק  התשובה  תיקוני וכיון (שער  :

היצור  ובכל  ודגים, בבהמות שונים גלגולים שיש

נפשו , לשובע האוכל  צדיק כל  לפיכך  כנודע,

על כי  האדם, יחיה לבדו  הלחם על  לא 'כי  שנאמר ,

שהיא  ג '], ח' [דברים האדם' יחיה י "י  פי  מוצא כל 

טהרה, ניצוצי  להעלות יכוין  ולכן  והכוונה, הברכה

הנהנין  בברכת שלחנו , על  לו  המזדמן  דבר  שבכל 

דומם, או  צומח שיהיה, מה יהיה הן  וסוף, תחלה

שותף  ונעשה מזולל ', יקר  'להוציא ומים מלח כגון 

של הכוונה שאותה אפשר  כי  בראשית, מעשה

בזכותו  להעלותה תיקונו , גמר  היא הברכה,

באותה  מעל  ברכה בלא אכלן  אם אבל  למחיצתו .

פגם  מוסיף הוא כי  דווקא, בקדשים ומועל  נשמה,

שהם  ואפשר  הנאכל , בדבר  הגנוזות בניצוצות

וקלקל , לתקנם, לו  שנזדמנו  אחיו , או  אביו  ניצוצי 

יש  האוכל  אם שכן  וכל  הוא'. 'בנפשו  כי  ידע ולא

שהוא  כגון  ניצוצות, אותן  עם אחרת קורבה לו 

אביי  כמו  בבנו , האב שמתגלגל  מקורו , מן  עצמו 

ויש  סבא, ייבא רב אביו  מגלגול  שהיה בו  שהכירו 

בזוהר , ידוע אחד  חסיד  שם על  ייבא אביי , באותיות

שאומר  בזוהר , משפטים בפרשת הסבא הוא

בבי  ליה ויהבית לי , אית חד  ברא 'אבל  בהתחלתו 

צ"ה  שמות [זוהר  באוריתא' דישתדל  ובעינא ספרא,

ענפים  ז ' של  אילן  כדמות היא נשמה כל  כי  א'].

והמבין  הגוף שם על  נקראים הענפים וכל  אור , של 

בתשובה, עומד  האוכל  שיהיה צריך  ולעולם יבין ,

נבארהו  ובמקומו  מקום, מכל  שפגם האוכל  לתקן 

והבן : הפגם לזה  השייך  התיקון  יותר ,

ï ¹½î− ³þîõ öë ³îð−½ì³¾þîõô

ÁÓÂˆ‰Â ÌÓÂ„‰ ÍÂ˙· ‡Â‰˘ÎÂ ,ÌÈ„È‚ ‰"Ò˘Â ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯ ÔÓ ‰ÓÈÏ˘
Ì‡ ÈÎ ,¯·„ÏÂ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËÂ˘ÙÏ ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·· ‡Â‰ 'ÂÎÂ
˙ÂÏÚ‰Ï Â˙�ÂÂÎÂ Â˙·˘ÁÓ ·ÂË· ÏÎÂÈ˘ ÈÓÂ ,Â·¯˜Â ÂÈÚ¯Î ÏÚ Â˘‡¯
ÔÂÈ„Ù ÍÏ ÔÈ‡Â ,˙Â¯ÈÁÏ Â‡ÈˆÂÓ ‡Â‰ ¯·„Ó ÈÁÏ ÁÓÂˆÓ ˘Â„˜‰ ıÂˆÈ�‰

.'ÂÎÂ È¯ÂÓÓ È˙ÚÓ˘˘ ÂÓÎÂ ,‰ÊÓ ÏÂ„‚ ÌÈÂ·˘

¬þõëîÂ˙ÂÏ„˙˘‰· '‡ Ì„‡ ‡·Â ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·· ÍÏÓ‰ Ô· Ì‡
ÏÙÎ Â¯Î˘˘ ˙Â¯ÈÁÏ ˙Â„·ÚÓ ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó Â‡ÈˆÂ‰Â
„Ú Í˘ÁÏ Ì˘ ı˜ ¯˘‡ ÔÂÈÏÚ ËÙ˘ÓÂ ÔÈ„· ‡Â‰ ‰Ê ÏÎ Ì�Ó‡ ,ÏÙÂÎÓÂ
‰È‰È ÈÓ È„È ÏÚÂ ,È˘ÙÁ ˙‡ˆÏ ‰ÎÊÈ È˙ÓÈ‡Â ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·· ‰È‰È È˙Ó

.˙Â¯ÈÁÏ ‰‡ÈˆÈ‰

øåàéá

קומת  כל  כלול  קדוש ניצוץ  שבכל 

שבעשרת  הכוחות מיני וכל  הקדושה

íîåãäהספירות, êåúá àåäùëå

ïéøåñàä úéáá àåä 'åëå çîåöäå

åéìâøå åéãé èåùôì ìåëé åðéàù

åáø÷å åéòøë ìò åùàø íà éë ,øáãìå

בבית  הנמצא אדם של  הצער עיקר

ומציאותו  שחיותו שהגם הוא האסורים

בדומם  בעודו מקום מכל  שלימה,

יכול  אינו דעת, בהם שאין והצומח 

כי  הפועל  אל  מהכח  חיותו את להוציא

אודות  הפסוק  כמאמר אסורין איבריו

רבינו יוסף  שמבאר  כמו – הקדוש  הניצוץ  (שהוא

דבה"ק ) ב ּכבל בהמשך ע ּנּו יֹוסף . נמ ּכר ְְִִֵֶֶֶֶַַלעבד 

נפ ׁשֹו. ּבאה ּברזל  יח )רגלו – יז קה, .(תהילים ְְְֶַַַָָ

הקדוש  דהניצוץ  הנמשל , הוא וכן

לא  אך  במציאותו שלם שבשביה

שיוציאו  הדעת בו דחסר בפעולותיו,

העולם  את להאיר הפועל  אל  מהכח 

ה'. באור

åúðååëå åúáùçî áåèá ìëåéù éîå

éçì çîåöî ùåã÷ä õåöéðä úåìòäì

êì ïéàå ,úåøéçì åàéöåî àåä øáãî

åîëå ,äæî ìåãâ íéåáù ïåéãô

.'åëå éøåîî éúòîùù

ïéøåñàä úéáá êìîä ïá íà èøôáå

åàéöåäå åúåìãúùäá ãçà íãà àáå

,úåøéçì úåãáòî ïéøåñàä úéáî

ìôåëîå ìôë åøëùù והניצוצות ,

הקדושות  מהמידות שנפלו הקדושים

שהאיר  המלכים מלכי מלך  הבורא של 

כן  ועל  מלכים, כבני ממש הם בעולם,

גדול , שכרו לחירות ìëהמוציאם íðîà

õ÷ øùà ïåéìò èôùîå ïéãá àåä äæ

úéáá äéäé éúî ãò êùçì íù

,éùôç úàöì äëæé éúîéàå ïéøåñàä

úåøéçì äàéöéä äéäé éî éãé ìòå

דינים  ידי על  נעשה הכלים כל  דשבירת

האלוקי  החיות נסתתר ידם שעל  קשים,,

כנפרד  שנראה באופן בהדבר, אשר



ì±šô ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

’ë šþõ

³¼ðí −ð− ñ¼ ³î®î®−òí ³êñ¼í

íïëî˘Â„˜‰ ıÂˆÈ�‰ ‡È‰Â 'ÂÎÂ ÛÒÂÈ ‡¯˜� ‰Ó˘�‰ ÈÎ ÏÈÚÏ Â�¯ÎÊ„ Ô·ÂÈ
ÁÓÂˆ ÌÓÂ„ ÍÂ˙·Â ,˙ÂÙÈÏ˜‰ È˜ÓÚÓ· ‰ÏÙ� ‰¯È·˘‰ È„È ÏÚ˘
„ˆÓ Â‡ ,¯‰ÂÒ‰ ˙È·· Ì˘ È‰ÈÂ ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ ,ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È· ‡Â‰˘ 'ÂÎÂ

øåàéá

האסורים, בית בחינת וזהו ממקומו

הרבים  עוונותינו הם הקשות והגבורות

הניצוצות  על  דינים ועוררו שגרמו

אותם  וריחקו שבנשמותינו האלוקים

לחשך  שם קץ  ואמנם מחצבתם, ממקור

הניצוצות  יהיו מתי עד  משמים גבול  ויש

בשביה.

äîùðä éë ìéòì åðøëæã ïáåé äæáå

'åëå óñåé àø÷ð בתולדות איתא כן

מקו  בהרבה יוסף  àéäå,3מות יעקב 

äøéáùä éãé ìòù ùåã÷ä õåöéðä

êåúáå ,úåôéì÷ä é÷îòîá äìôð

úéá àåäù 'åëå çîåö íîåã

,íéøåñàä שמכיון לעיל  כאמור

בו  אין וממילא דעת אין וצומח  שבדומם

לשורשו, דביקות של  עצמית תנועה

באופן  שם נמצא שהניצוץ  נמצא

לו  שאין ומי גלוי, אינו שלו שהדעת

מציאות  כי האסורים, בבית חשוב  דעת

האיברים  כח  הוצאת שהם התנועות כל 

הדעת. ידי על  יתכן הפועל  אל  מהכח 

øäqä úéáa íL éäéå áåúëù åäæåÇÀÄÈÀÅÇÉÇ

úåøòäå úåôñåä

וז "ל ,3. ע"ב דע"ג  יוסף פורת בן  בס' עוד  וראה

והגלות  השכחה לסלק הזכירה גדר  הוא יוסף כי 

מגדר  אחיו  וכל  יוסף וימת נאמר  באמת וכאשר 

השכחה  שהוא פרעה חדש] [מלך  ויקם הזכירה

כו ', הזכירה סוג  דייקא יוסף את ידע לא אשר 

ושם  י "ח. אות פרשתינו  סוף לקמן  מזה ועיין  ע"ש

וימת  בפסוק דאיתא וז "ל , ע"ד  דפ"ב ויחי  לפ'

וגו ' העבודה מן  ישראל  בני  ויאנחו  מצרים מלך 

גלות  מיני  שני  דיש וכתבתי  וגו ' רועה היה ומשה

גלות  ב' האומות, אצל  והגוף החומר  גלות אחד 

המיצר  שהוא הרע, היצר  אצל  והנשמה הצורה

האדם  את שמטריד  האדם, של  הגדול  והשונא

פנוי  יהיה שלא הזה, עולם וצרכי  הגוף בעסק

מינ  ושני  נשמתו , עסקי  על  זה לפקח הנ "ל  גליות י 

שהוא  גאלה, נפשי  אל  קרבה וכאשר  מזה, נמשך 

הוא  מיד  אז  הרע, מיצר  והנשמה הנפש גאולת

וגלות  משעבוד  והגוף החומר  כוללת גאולה

מלך ויקם הכתוב שאמר  מה תבין  ובזה האומות,

שהוא  יוסף, את ידע לא אשר  מצרים על  חדש

יוסף  בחינת שמת אחר  גזרותיו  שחידש הרע היצר 

אשר  קיים יוסף בחינת היה אשר  זמן  שכל  כו ',

בו  שלט לא הנשמה, בעסקי  לפקח דעת נקרא

ויקם  אז  יוסף, כשמת כן  שאין  מה הרע, היצר 

ומזה  הנשמה, גלות שהוא הרע היצר  חדש מלך 

¬ ¹½î− ³þîõ öë ³îð−½ì³¾þîõô

ı˜‰ ÌÏ˘�˘ „Ú ,'ÂÎÂ ˙ÂˆÂˆÈ� Á"Ù¯ ÂÏÙ�˘ ‰¯È·˘‰ „ˆÓ Â‡ Ï‚Ï‚‰
Î"‡˘Ó ,Ï"�‰ ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó ˙‡ˆÏ Í˘ÂÁÏ Í¯·˙È Ì˘‰ Ì˘ ¯˘‡
˘"ÓÎ ¯ÂÎÈ˘Ï ‰ÓÂ„ ˙ÂÏ‚‰ ÈÎ ÛÒÂÈ ˙‡ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘ ¯ÎÊ ‡ÏÂ ‰ÊÏ Ì„Â˜
ÔÈÈÓ ‡ÏÂ ˙¯ÂÎ˘ '‡�˘ ÔÈ„‰Ó ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ¯ÂËÙÏ È�ÏÂÎÈ ÔÈ·Â¯ÈÚ„ Ò"˘·
ÛÒÂÈ ˙‡ ¯ÎÊ ‡Ï˘ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘Ï ‰ÓÂ„ ˙ÂÏ‚‰ ˙Â¯Î˘ È„È ÏÚ ÈÎ ,'ÂÎÂ
ı˜ Ì‰ ,ÌÈÈ˙�˘ ı˜Ó È‰ÈÂ „Ú Â‰ÁÎ˘ÈÂ ‰ÙÈÏ˜‰ ÍÂ˙·˘ ‰˘Â„˜‰ ıÂˆÈ�
‡·Â ‰ÏÈÏÏ ‰ÓÂ„ ‡È‰˘ ı˜‰ ÌÏ˘�˘ÎÂ ,ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Â ˙ÂÏ‚‰ ˙Â�˘
˙Ó‡· ÌÈÓÈ ˙‡¯˜�˘ Â˙·˘ÁÓ ¯‰ËÏ ÏÎÂÈ Ê‡ ,‰ÏÂ‡‚‰Â ÌÈÓÈ‰ ˙�ÈÁ·

øåàéá

,'åâå וטעם הקדוש, הניצוץ  על  קאי 

שם  ìâìâä,שהוא ãöî åà שחטא

הקודם äøéáùäבגלגול  ãöî åà

'åëå úåöåöéð ç"ôø åìôðù כבר

ירידת  של  ענין היה העולם בבריאת

התחתונים, לעולמות ניצוצין רפ "ח 

היום  עד  תוקנו לא מהניצוצות וחלק 

לברר  כשנגמור צדק  גואל  ביאת עד  הזה

הבירורים, øùàכל  õ÷ä íìùðù ãò

úàöì êùåçì êøáúé íùä íù

ì"ðä ïéøåñàä úéáî שנגזר הזמן הוא

לקדושה. שיעלוהו הניצוץ  על 

øN øëæ àìå äæì íãå÷ ïë ïéàù äîÀÉÈÇÇ
äîåã úåìâä éë ,óñBé úà íé÷LnäÇÇÀÄÆÅ

øåëéùì הדעת את מבלבל  שהיין כמו

האלקות  הסתר וחושך  הגלות טרדות כך 

בה', הדעת את ומעלים åîëמבלבל 

ïéáåøéòã ñ"ùá àúéàù(א (ס "ה,

'àðù ïéãäî íìåòä ìë øåèôì éðìåëé

כא) נא, éë(ישעיה ,'åëå ,ïéiî àìå úøëLeÀËÇÀÉÄÈÄ
øùì äîåã úåìâä úåøëù éãé ìò

õåöéð óñåé úà øëæ àìù íé÷ùîä

.eäçkLiå äôéì÷ä êåúáù äùåã÷äÇÄÀÈÅ

úåðù õ÷ íä ,íéúðL õwî éäéå ãòÇÀÄÄÅÀÈÇÄ
íìùðùëå ,ïéøåñàä úéáå úåìâä

äìéìì äîåã àéäù õ÷ä רמז כנ

של  במשל  וכמו שנתיים מקץ בתיבות

בבית  היה הצדיק  שיוסף  הפסוק 

בחושך , íéîéäהאסורים úðéçá àáåÈÄ
äìåàâäå הנקרא הדעת הארת שהוא

בכל  מאיר שהוא משום ו'יום' 'אור'

וחיות, אור בהם ונותן ìëåéהמידות æà

úåøòäå úåôñåä

וימת  כך  אחר  עד  כן , גם להגוף ממש גלות נמשך 

של מלך  או  הגדול , המיצר  הרע היצר  מצרים מלך 

ממדריגתו  שירד  וימת מצרים, שנקרא הזה עולם

שהיה  מה בזה הרגישו  אז  הדעת, משה, שנולד 

זו  העבודה מן  ויאנחו  הרע היצר  בגלות נשמתם

מלך שמת והטעם וגו ', ויזעקו  השי "ת, עבודת

וגו ' רועה היה ומשה כי  מקודם, ולא אז  מצרים

הרגישו  אז  ישראל , לכלל  שבא דעת בחינת שהוא

גאולה  ובא שועתם, ותעל  וגו ' ויזעקו  חסרונם

עכ "ל . והחומר , להצורה
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’ë šþõ

³¼ðí −ð− ñ¼ ³î®î®−òí ³êñ¼í

íïëî˘Â„˜‰ ıÂˆÈ�‰ ‡È‰Â 'ÂÎÂ ÛÒÂÈ ‡¯˜� ‰Ó˘�‰ ÈÎ ÏÈÚÏ Â�¯ÎÊ„ Ô·ÂÈ
ÁÓÂˆ ÌÓÂ„ ÍÂ˙·Â ,˙ÂÙÈÏ˜‰ È˜ÓÚÓ· ‰ÏÙ� ‰¯È·˘‰ È„È ÏÚ˘
„ˆÓ Â‡ ,¯‰ÂÒ‰ ˙È·· Ì˘ È‰ÈÂ ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ ,ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È· ‡Â‰˘ 'ÂÎÂ

øåàéá

האסורים, בית בחינת וזהו ממקומו

הרבים  עוונותינו הם הקשות והגבורות

הניצוצות  על  דינים ועוררו שגרמו

אותם  וריחקו שבנשמותינו האלוקים

לחשך  שם קץ  ואמנם מחצבתם, ממקור

הניצוצות  יהיו מתי עד  משמים גבול  ויש

בשביה.

äîùðä éë ìéòì åðøëæã ïáåé äæáå

'åëå óñåé àø÷ð בתולדות איתא כן

מקו  בהרבה יוסף  àéäå,3מות יעקב 

äøéáùä éãé ìòù ùåã÷ä õåöéðä

êåúáå ,úåôéì÷ä é÷îòîá äìôð

úéá àåäù 'åëå çîåö íîåã

,íéøåñàä שמכיון לעיל  כאמור

בו  אין וממילא דעת אין וצומח  שבדומם

לשורשו, דביקות של  עצמית תנועה

באופן  שם נמצא שהניצוץ  נמצא

לו  שאין ומי גלוי, אינו שלו שהדעת

מציאות  כי האסורים, בבית חשוב  דעת

האיברים  כח  הוצאת שהם התנועות כל 

הדעת. ידי על  יתכן הפועל  אל  מהכח 

øäqä úéáa íL éäéå áåúëù åäæåÇÀÄÈÀÅÇÉÇ

úåøòäå úåôñåä

וז "ל ,3. ע"ב דע"ג  יוסף פורת בן  בס' עוד  וראה

והגלות  השכחה לסלק הזכירה גדר  הוא יוסף כי 

מגדר  אחיו  וכל  יוסף וימת נאמר  באמת וכאשר 

השכחה  שהוא פרעה חדש] [מלך  ויקם הזכירה

כו ', הזכירה סוג  דייקא יוסף את ידע לא אשר 

ושם  י "ח. אות פרשתינו  סוף לקמן  מזה ועיין  ע"ש

וימת  בפסוק דאיתא וז "ל , ע"ד  דפ"ב ויחי  לפ'

וגו ' העבודה מן  ישראל  בני  ויאנחו  מצרים מלך 

גלות  מיני  שני  דיש וכתבתי  וגו ' רועה היה ומשה

גלות  ב' האומות, אצל  והגוף החומר  גלות אחד 

המיצר  שהוא הרע, היצר  אצל  והנשמה הצורה

האדם  את שמטריד  האדם, של  הגדול  והשונא

פנוי  יהיה שלא הזה, עולם וצרכי  הגוף בעסק

מינ  ושני  נשמתו , עסקי  על  זה לפקח הנ "ל  גליות י 

שהוא  גאלה, נפשי  אל  קרבה וכאשר  מזה, נמשך 

הוא  מיד  אז  הרע, מיצר  והנשמה הנפש גאולת

וגלות  משעבוד  והגוף החומר  כוללת גאולה

מלך ויקם הכתוב שאמר  מה תבין  ובזה האומות,

שהוא  יוסף, את ידע לא אשר  מצרים על  חדש

יוסף  בחינת שמת אחר  גזרותיו  שחידש הרע היצר 

אשר  קיים יוסף בחינת היה אשר  זמן  שכל  כו ',

בו  שלט לא הנשמה, בעסקי  לפקח דעת נקרא

ויקם  אז  יוסף, כשמת כן  שאין  מה הרע, היצר 

ומזה  הנשמה, גלות שהוא הרע היצר  חדש מלך 

¬ ¹½î− ³þîõ öë ³îð−½ì³¾þîõô

ı˜‰ ÌÏ˘�˘ „Ú ,'ÂÎÂ ˙ÂˆÂˆÈ� Á"Ù¯ ÂÏÙ�˘ ‰¯È·˘‰ „ˆÓ Â‡ Ï‚Ï‚‰
Î"‡˘Ó ,Ï"�‰ ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó ˙‡ˆÏ Í˘ÂÁÏ Í¯·˙È Ì˘‰ Ì˘ ¯˘‡
˘"ÓÎ ¯ÂÎÈ˘Ï ‰ÓÂ„ ˙ÂÏ‚‰ ÈÎ ÛÒÂÈ ˙‡ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘ ¯ÎÊ ‡ÏÂ ‰ÊÏ Ì„Â˜
ÔÈÈÓ ‡ÏÂ ˙¯ÂÎ˘ '‡�˘ ÔÈ„‰Ó ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ¯ÂËÙÏ È�ÏÂÎÈ ÔÈ·Â¯ÈÚ„ Ò"˘·
ÛÒÂÈ ˙‡ ¯ÎÊ ‡Ï˘ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘Ï ‰ÓÂ„ ˙ÂÏ‚‰ ˙Â¯Î˘ È„È ÏÚ ÈÎ ,'ÂÎÂ
ı˜ Ì‰ ,ÌÈÈ˙�˘ ı˜Ó È‰ÈÂ „Ú Â‰ÁÎ˘ÈÂ ‰ÙÈÏ˜‰ ÍÂ˙·˘ ‰˘Â„˜‰ ıÂˆÈ�
‡·Â ‰ÏÈÏÏ ‰ÓÂ„ ‡È‰˘ ı˜‰ ÌÏ˘�˘ÎÂ ,ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Â ˙ÂÏ‚‰ ˙Â�˘
˙Ó‡· ÌÈÓÈ ˙‡¯˜�˘ Â˙·˘ÁÓ ¯‰ËÏ ÏÎÂÈ Ê‡ ,‰ÏÂ‡‚‰Â ÌÈÓÈ‰ ˙�ÈÁ·

øåàéá

,'åâå וטעם הקדוש, הניצוץ  על  קאי 

שם  ìâìâä,שהוא ãöî åà שחטא

הקודם äøéáùäבגלגול  ãöî åà

'åëå úåöåöéð ç"ôø åìôðù כבר

ירידת  של  ענין היה העולם בבריאת

התחתונים, לעולמות ניצוצין רפ "ח 

היום  עד  תוקנו לא מהניצוצות וחלק 

לברר  כשנגמור צדק  גואל  ביאת עד  הזה

הבירורים, øùàכל  õ÷ä íìùðù ãò

úàöì êùåçì êøáúé íùä íù

ì"ðä ïéøåñàä úéáî שנגזר הזמן הוא

לקדושה. שיעלוהו הניצוץ  על 

øN øëæ àìå äæì íãå÷ ïë ïéàù äîÀÉÈÇÇ
äîåã úåìâä éë ,óñBé úà íé÷LnäÇÇÀÄÆÅ

øåëéùì הדעת את מבלבל  שהיין כמו

האלקות  הסתר וחושך  הגלות טרדות כך 

בה', הדעת את ומעלים åîëמבלבל 

ïéáåøéòã ñ"ùá àúéàù(א (ס "ה,

'àðù ïéãäî íìåòä ìë øåèôì éðìåëé

כא) נא, éë(ישעיה ,'åëå ,ïéiî àìå úøëLeÀËÇÀÉÄÈÄ
øùì äîåã úåìâä úåøëù éãé ìò

õåöéð óñåé úà øëæ àìù íé÷ùîä

.eäçkLiå äôéì÷ä êåúáù äùåã÷äÇÄÀÈÅ

úåðù õ÷ íä ,íéúðL õwî éäéå ãòÇÀÄÄÅÀÈÇÄ
íìùðùëå ,ïéøåñàä úéáå úåìâä

äìéìì äîåã àéäù õ÷ä רמז כנ

של  במשל  וכמו שנתיים מקץ בתיבות

בבית  היה הצדיק  שיוסף  הפסוק 

בחושך , íéîéäהאסורים úðéçá àáåÈÄ
äìåàâäå הנקרא הדעת הארת שהוא

בכל  מאיר שהוא משום ו'יום' 'אור'

וחיות, אור בהם ונותן ìëåéהמידות æà

úåøòäå úåôñåä

וימת  כך  אחר  עד  כן , גם להגוף ממש גלות נמשך 

של מלך  או  הגדול , המיצר  הרע היצר  מצרים מלך 

ממדריגתו  שירד  וימת מצרים, שנקרא הזה עולם

שהיה  מה בזה הרגישו  אז  הדעת, משה, שנולד 

זו  העבודה מן  ויאנחו  הרע היצר  בגלות נשמתם

מלך שמת והטעם וגו ', ויזעקו  השי "ת, עבודת

וגו ' רועה היה ומשה כי  מקודם, ולא אז  מצרים

הרגישו  אז  ישראל , לכלל  שבא דעת בחינת שהוא

גאולה  ובא שועתם, ותעל  וגו ' ויזעקו  חסרונם

עכ "ל . והחומר , להצורה
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ÌÏÂÚ ‰Ú¯Ù ˙�ÈÁ· ‡·˘ ÌÏÂÁ ‰Ú¯ÙÂ Ê‡Â ,Â¯È¯·˙È‡ ‰·˘ÁÓ·Â Ï"�Î
„Â˜È�· ‰È‰˘ ‰ÓÂ ,¯‰ÂÊ· ‡˙È‡˘ ÂÓÎ ‰Ú¯Ù ‡¯˜�˘ ‰�È· ‰·˘ÁÓ‰
‰ÏÚÓÏ ÌÏÂÁ ‰˘Ú� ,·Î˘˙Â ÂÈ˙ÂÏ‚¯Ó Ï‚˙Â „ÂÒ· ˙ÂÈ˙Â‡ ˙Á˙ ˜¯ÈÁ

.˙¯‡Ù˙ ˙¯ËÚ „ÂÒ· ˙ÂÈ˙Â‡‰Ó

íòíîÈˆÂˆ� ˙‡ÏÚ‰Â ¯Â¯È·‰ „ÂÒ ‡Â‰˘ ,Â"È¯ 'È‚ ¯‡È‰ ÏÚ „ÓÂÚ

øåàéá

'íéîé' úàø÷ðù åúáùçî øäèì

åøéøáúéà äáùçîáå ,ì"ðë úîàá

יכול  אזי הדעת, בהירות לאדם כשיש

אשר  הניצוצות כל  את לברר הוא

לאהבות  בשביה אשר במידותיו נמצאים

רעות. וליראות רעות

äòøô úðéçá àáù íìç äòøôe æàåÇÀÉÉÅ
äòøô '÷ðù äðéá ,äáùçîä íìåò

øäåæá àúéàù åîë(א ר "י , (ויגש 
פרעה 4

כל  מתגלים משם כי גילוי, מלשון

אם  היא הבינה שהרי והמידות האורות

המידות, כל  את המולידה והיא הבנים

úçú ÷øéç ãå÷éðá äéäù äîå

ãåñá úåéúåà(ז ג, åéúìbøî(רות ìâzåÇÀÇÇÀÀÉÈ

,ákLzå על מרמז זה פסוק  אשר ÇÄÀÈ
לגלות  שיורדת הקדושה 5השכינה

נקודה  בבחינת שהיא קומתה ומתמעטת

כנקודת  נעלמים ספירותיה וכל  קטנה

האותיות, תחת שהיא äùòðהחיריק 

ãåñá úåéúåàäî äìòîì íìåç

úøàôú úøèò על חולם דנקודת

וממנו  שבירה בו היה שלא המקום

העולמות  של  התיקון .6שורש 

øàéä ìò ãîò äpäåהיא יאר éâ'תיבת ÀÄÅÉÅÇÇÀÉ
å"éøגבורה גי' ãåñשהוא àåäù

äùåã÷ä éöåöð úàìòäå øåøéáä

íééç õò éøôá øàåáîë7 דהעלאת

ידי  על  נעשה הקדושה ניצוצי

úåøòäå úåôñåä

יעקב4. בקהלת בי)מובא הוא (ערך  פרעה בית :

וכל נהורין , כל  מינה ואתגליין  דאתפרעו  ביתא בינה

ר "י . דף ויגש זוהר  אתגלי . מתמן  סתם דהוה מה

זהר 5. א )תיקוני  אל(נג, ירד  ויונה זמנא בההוא :

הספינה äáירכתי  øîúàã ,äàúú àúðéëù àã

,àøôòì úáéëù ,áëùúå åéúåìâøî ìâúå איהו ודא

רוחא  מינה דפרח בגין  נפלת, ואמאי  וירדם, וישכב

נפלת, ואיהי  לה, דסמיך  דאמצעיתא עמודא דאיהו 

בדד , ישבה איכה בה אתמר  זמנא ïàîåובההוא

àúééøåà ìàøùé åìéèáã ïéâá ,äìéã åúéçð íéøâ

,ïéìâø ïéá úúçð éäéàã àðîæ àåääá ,äåöîå

ïåðéàå ,ïéìâø ïéá ïé÷ãåäî ïåðéà àäðá ìàøùé

,ïéùúëîá ïéòøîá מרעין בבי  דגופא זמנא בההוא

מה  יונה, דאיהי  עמהון  ושכינתא ישראל , דאינון 

ביה א ')כתיב ההוא (יונה  החובל , רב אליו  ויקרב

מרעא.דח  בבי  בשרא ביל 

לתפארת6. רומז  זה ניקוד  שערכי  חיים  אוצרות  (עי'

שלא טנת "א ) הנקודים מעולם החלק על  מרמז  והוא ,

והיא  הניצוצות, כל  עליית ידו  שעל  הכתר  והוא נפל 

מהאותיות. שלמעלה הנקודה

פע"ח7. פ "ב )ראה הכוונות(לר "ה  השנה )ושער  (לראש

דיני  להמתיק רי "ו  בכוונת האר "י  שם שהאריך 

גבורה, גי ' היא דרי "ו  שם ומבואר  המלכות,

ידי  על  אלא בביטולם אינה המלכות דיני  והמתקנת

ê− ¹½î− ³þîõ öë ³îð−½ì³¾þîõô

øåàéá

וזה  ממותקות, גבורות להם שממשיכים

ג  גי' שהוא רי"ו מספר ידי ועל על  בורה,

הנקרא  העולמות שבשורש הגבורות ידי

והם  ממותקות גבורות שהם "בינה",

ולהבת  להבה באש הדביקות נעימות

את  ממתיקים  דקדושה, בתאוה מתגברת

הקשות, ïîהגבורות ð"î ãåñá

ê"ôöðîø"ô 'éâ קשות גבורות חמש יש

חמשת  והם הדינים כל  שורש  שמהם

והם  התיבות, בהם שחותמים האותיות

סופיות  אותיות בהם שיש מנצפ "ך 

דין  על  ורומזים התיבה את שחותמים

שהם  מ "ן ואותיות וצמצום, גבול 

והנה  הדינים, שורש הם הראשונות

העליון  בעולם שורש יש אלו לדינים

העולמות  שורש שהיא "בבינה" הנקרא

והם  הבנים" "אם נקרא ולכן התחתונים,

שבמידות  הדינים את הממתיקים

שהם  מ "ן אותיות דווקא ואז התחתונות,

טוב לדין נעשים הדינים, והוא 8עיקר

לחושך " שם "קץ  נאמר שעליו הדין

לבל  להקליפות ומידה גבול  שנותן

מדי  יותר הקדושים בניצוצות .9יאחזו

העליונים  בעולמות שהדין זה, הוא וכלל 

úåøòäå úåôñåä

כמה  ועיי "ש ממותקים, דינים למלכות שממשיכים

נרמז . איך  רי "ו  במספר  חשבונות  מיני 

המלך 8. עמק ב )ראה מ"ו, ח, פרק  - ח ונהפוך(שער  :

כל ומהרסים שונאיהם, על  היהודים לשלוט הוא

הדין  מדת ושוחקים וממתיקים בליעל , האדם בנין 

ז "ל , כאמרם הרחמים, למדת אותם ומהפכים

למדת  הדין  מדת שמהפכים הצדיקים הם 'גדולים

שחקים  סוד  וזהו  ג ']. ל "ג  רבה [בראשית הרחמים'

י "ב  [חגיגה לצדיקים מ"ן  ששוחקים רחיים, שבו 

בכל שנזכרים גבורות ה' מנצפ"ך , של  מ"ן  והוא ב],

ה  כי  ביותר , קשים הם אותיות השתי  ואלו  מקום,

והנחש  נחש, של  נו "ן  היא ונו "ן  מות, של  היא מם'

שנאמר  אהבה, היכל  הם והשחקים ממנה. נתהוה

בשני  לבבך , בכל  אלהיך  י "י  את 'ואהבת עליו ,

שנהרג  ובזמן  א], נ "ד  [ברכות מדבר ' הכתוב יצריך ,

אהבתו  [בגלל ] מרוב השם, קידוש על  אחד  צדיק

הדין  מדת שם שוחק הוא אז  אלהיו , י "י  אל 

מנצפ"ך פעמים שני  סוד  שהוא שלו , בפורפירא

פרפר (ר "פ ) העולה ר "פ ), ועוד  בא (ר "פ  והמיתוק

עלמא  הנקרא עילאה, באימא הגנוז  ממנצפ"ך ,

שאינו  מאבא, ממותקים דאמא דינין  וכל  דאתי ,

דלא  רעים 'אינון  נקראים לכן  מיתוק, בלי  מניחם

ובזמן  א']. ד ' ויקרא [זוהר  לעלמין ' מתפרשין 

שלה  מנצפ"ך  שולחת אימא אז  זכאים שישראל 

של דרכו  שכך  ועמו , י "י  באויבי  ונקמה דין  ועושה

"ונתן  שנאמר , יתברך , לרחוקיו  מכה הממותק, הדין 

ועל איביך  על  האלה האלות כל  את אלהיך  ה'

יורד והמיתוק ז ']. ל ' [דברים רדפוך " אשר  שנאיך 

היכל של  קדשים קודש דהיינו  עילאה, אימא מן 

בית  שחרב ומיום צופים, נופת ונקרא אהבה,

ניטלה  ונסגר המקדש א], מ"ח [סוטה צופים נופת

אמרתו  'בצע נאמר , החורבן  ובשעת אהבה, היכל 

ואינו  ה'], ו ' רבה [ויקרא דיליה' פורפירה בזע

פסוק  שמקיים למי  שעה, לפי  אלא [ההיכל ] נפתח

נפשך ' את נוטל  הוא אפילו  אלהיך  י "י  את 'ואהבת

א']. נ "ד  [ברכות

חיים9. באוצרות הק' האר "י  מרן  דברי  (שערוראה

ניצוצין) והחילוק רפ "ח פ"ר , הוא בגי ' מנצפ"ך  והנה :

מנצפ"ך גבורות ה' ובין  ניצוצין  שכ "ה בין  שיש

של גבורותיה הם ניצוצין  השכ "ה אלו  כי  זה הוא

שלה  המלכות בספירת נתונות וגם עצמה הנקבה

של הכלים בחינת ג ' כל  כי  לעיל  אצלינו  כמבואר 
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øåàéá

'íéîé' úàø÷ðù åúáùçî øäèì

åøéøáúéà äáùçîáå ,ì"ðë úîàá

יכול  אזי הדעת, בהירות לאדם כשיש

אשר  הניצוצות כל  את לברר הוא

לאהבות  בשביה אשר במידותיו נמצאים

רעות. וליראות רעות

äòøô úðéçá àáù íìç äòøôe æàåÇÀÉÉÅ
äòøô '÷ðù äðéá ,äáùçîä íìåò

øäåæá àúéàù åîë(א ר "י , (ויגש 
פרעה 4

כל  מתגלים משם כי גילוי, מלשון

אם  היא הבינה שהרי והמידות האורות

המידות, כל  את המולידה והיא הבנים

úçú ÷øéç ãå÷éðá äéäù äîå

ãåñá úåéúåà(ז ג, åéúìbøî(רות ìâzåÇÀÇÇÀÀÉÈ

,ákLzå על מרמז זה פסוק  אשר ÇÄÀÈ
לגלות  שיורדת הקדושה 5השכינה

נקודה  בבחינת שהיא קומתה ומתמעטת

כנקודת  נעלמים ספירותיה וכל  קטנה

האותיות, תחת שהיא äùòðהחיריק 

ãåñá úåéúåàäî äìòîì íìåç

úøàôú úøèò על חולם דנקודת

וממנו  שבירה בו היה שלא המקום

העולמות  של  התיקון .6שורש 

øàéä ìò ãîò äpäåהיא יאר éâ'תיבת ÀÄÅÉÅÇÇÀÉ
å"éøגבורה גי' ãåñשהוא àåäù

äùåã÷ä éöåöð úàìòäå øåøéáä

íééç õò éøôá øàåáîë7 דהעלאת

ידי  על  נעשה הקדושה ניצוצי

úåøòäå úåôñåä

יעקב4. בקהלת בי)מובא הוא (ערך  פרעה בית :

וכל נהורין , כל  מינה ואתגליין  דאתפרעו  ביתא בינה

ר "י . דף ויגש זוהר  אתגלי . מתמן  סתם דהוה מה

זהר 5. א )תיקוני  אל(נג, ירד  ויונה זמנא בההוא :

הספינה äáירכתי  øîúàã ,äàúú àúðéëù àã

,àøôòì úáéëù ,áëùúå åéúåìâøî ìâúå איהו ודא

רוחא  מינה דפרח בגין  נפלת, ואמאי  וירדם, וישכב

נפלת, ואיהי  לה, דסמיך  דאמצעיתא עמודא דאיהו 

בדד , ישבה איכה בה אתמר  זמנא ïàîåובההוא

àúééøåà ìàøùé åìéèáã ïéâá ,äìéã åúéçð íéøâ

,ïéìâø ïéá úúçð éäéàã àðîæ àåääá ,äåöîå

ïåðéàå ,ïéìâø ïéá ïé÷ãåäî ïåðéà àäðá ìàøùé

,ïéùúëîá ïéòøîá מרעין בבי  דגופא זמנא בההוא

מה  יונה, דאיהי  עמהון  ושכינתא ישראל , דאינון 

ביה א ')כתיב ההוא (יונה  החובל , רב אליו  ויקרב

מרעא.דח  בבי  בשרא ביל 

לתפארת6. רומז  זה ניקוד  שערכי  חיים  אוצרות  (עי'

שלא טנת "א ) הנקודים מעולם החלק על  מרמז  והוא ,

והיא  הניצוצות, כל  עליית ידו  שעל  הכתר  והוא נפל 

מהאותיות. שלמעלה הנקודה

פע"ח7. פ "ב )ראה הכוונות(לר "ה  השנה )ושער  (לראש

דיני  להמתיק רי "ו  בכוונת האר "י  שם שהאריך 

גבורה, גי ' היא דרי "ו  שם ומבואר  המלכות,

ידי  על  אלא בביטולם אינה המלכות דיני  והמתקנת

ê− ¹½î− ³þîõ öë ³îð−½ì³¾þîõô

øåàéá

וזה  ממותקות, גבורות להם שממשיכים

ג  גי' שהוא רי"ו מספר ידי ועל על  בורה,

הנקרא  העולמות שבשורש הגבורות ידי

והם  ממותקות גבורות שהם "בינה",

ולהבת  להבה באש הדביקות נעימות

את  ממתיקים  דקדושה, בתאוה מתגברת

הקשות, ïîהגבורות ð"î ãåñá

ê"ôöðîø"ô 'éâ קשות גבורות חמש יש

חמשת  והם הדינים כל  שורש  שמהם

והם  התיבות, בהם שחותמים האותיות

סופיות  אותיות בהם שיש מנצפ "ך 

דין  על  ורומזים התיבה את שחותמים

שהם  מ "ן ואותיות וצמצום, גבול 

והנה  הדינים, שורש הם הראשונות

העליון  בעולם שורש יש אלו לדינים

העולמות  שורש שהיא "בבינה" הנקרא

והם  הבנים" "אם נקרא ולכן התחתונים,

שבמידות  הדינים את הממתיקים

שהם  מ "ן אותיות דווקא ואז התחתונות,

טוב לדין נעשים הדינים, והוא 8עיקר

לחושך " שם "קץ  נאמר שעליו הדין

לבל  להקליפות ומידה גבול  שנותן

מדי  יותר הקדושים בניצוצות .9יאחזו

העליונים  בעולמות שהדין זה, הוא וכלל 

úåøòäå úåôñåä

כמה  ועיי "ש ממותקים, דינים למלכות שממשיכים

נרמז . איך  רי "ו  במספר  חשבונות  מיני 

המלך 8. עמק ב )ראה מ"ו, ח, פרק  - ח ונהפוך(שער  :

כל ומהרסים שונאיהם, על  היהודים לשלוט הוא

הדין  מדת ושוחקים וממתיקים בליעל , האדם בנין 

ז "ל , כאמרם הרחמים, למדת אותם ומהפכים

למדת  הדין  מדת שמהפכים הצדיקים הם 'גדולים

שחקים  סוד  וזהו  ג ']. ל "ג  רבה [בראשית הרחמים'

י "ב  [חגיגה לצדיקים מ"ן  ששוחקים רחיים, שבו 

בכל שנזכרים גבורות ה' מנצפ"ך , של  מ"ן  והוא ב],

ה  כי  ביותר , קשים הם אותיות השתי  ואלו  מקום,

והנחש  נחש, של  נו "ן  היא ונו "ן  מות, של  היא מם'

שנאמר  אהבה, היכל  הם והשחקים ממנה. נתהוה

בשני  לבבך , בכל  אלהיך  י "י  את 'ואהבת עליו ,

שנהרג  ובזמן  א], נ "ד  [ברכות מדבר ' הכתוב יצריך ,

אהבתו  [בגלל ] מרוב השם, קידוש על  אחד  צדיק

הדין  מדת שם שוחק הוא אז  אלהיו , י "י  אל 

מנצפ"ך פעמים שני  סוד  שהוא שלו , בפורפירא

פרפר (ר "פ ) העולה ר "פ ), ועוד  בא (ר "פ  והמיתוק

עלמא  הנקרא עילאה, באימא הגנוז  ממנצפ"ך ,

שאינו  מאבא, ממותקים דאמא דינין  וכל  דאתי ,

דלא  רעים 'אינון  נקראים לכן  מיתוק, בלי  מניחם

ובזמן  א']. ד ' ויקרא [זוהר  לעלמין ' מתפרשין 

שלה  מנצפ"ך  שולחת אימא אז  זכאים שישראל 

של דרכו  שכך  ועמו , י "י  באויבי  ונקמה דין  ועושה

"ונתן  שנאמר , יתברך , לרחוקיו  מכה הממותק, הדין 

ועל איביך  על  האלה האלות כל  את אלהיך  ה'

יורד והמיתוק ז ']. ל ' [דברים רדפוך " אשר  שנאיך 

היכל של  קדשים קודש דהיינו  עילאה, אימא מן 

בית  שחרב ומיום צופים, נופת ונקרא אהבה,

ניטלה  ונסגר המקדש א], מ"ח [סוטה צופים נופת

אמרתו  'בצע נאמר , החורבן  ובשעת אהבה, היכל 

ואינו  ה'], ו ' רבה [ויקרא דיליה' פורפירה בזע

פסוק  שמקיים למי  שעה, לפי  אלא [ההיכל ] נפתח

נפשך ' את נוטל  הוא אפילו  אלהיך  י "י  את 'ואהבת

א']. נ "ד  [ברכות

חיים9. באוצרות הק' האר "י  מרן  דברי  (שערוראה

ניצוצין) והחילוק רפ "ח פ"ר , הוא בגי ' מנצפ"ך  והנה :

מנצפ"ך גבורות ה' ובין  ניצוצין  שכ "ה בין  שיש

של גבורותיה הם ניצוצין  השכ "ה אלו  כי  זה הוא

שלה  המלכות בספירת נתונות וגם עצמה הנקבה

של הכלים בחינת ג ' כל  כי  לעיל  אצלינו  כמבואר 
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.¯ÙÎÈ È"˘‰Â 'ÂÎÂ ‰‡È¯·‰

øåàéá

הרחמים  שורש הוא מהמידות שלמעלה

מרן  וכביאור הזה, המגיד בעולם

ממעזריטש
שהם 10 ה'שערות' כי

למטה דינים אין בבחינת טעמא שמהאי  (וכידוע 

הקליפות) יניקת שמהם שערותיו לגדל הם לאדם ,

למעלה  רחמים של  עולמות על  רומזים

שערות) שנקראים רחמים של מידות י "ג ,(בחינת

הגוף מותרי שהם שהשערות משום

גבוה  מעולם הבאה השפעה על  מורות

לקבלו  יכולת אין ממנו לקבל  רוצה שמי

מהשערות  ולכן נתצמצם כשהשכל  אלא

ולכן  לעולם, ההשפעה כל  יוצא

אבל  אצלינו רחמים הם האלו השערות

מרן  ביאר ועד "ז דינים, הם יתברך  אצלו

תוספות  שהם מנצפ "ך  צמצום כי  המגיד 

המוחין)האותיות מותרי  הם שהשערות הם (כמו

הם  ולכן השכל , תוספת על  מורים כן גם

שהם  לעיל  כנזכר גבורות בה' מרומזים

מעלה. לגבי ודינים למטה רחמים

øùà ,úåøéôñ 'æ ïî úåøô 'æ íäù

÷éãöäהקדוש הניצוץ  ìâìåâîדהינו

ãåñá(טז כד, écö÷(משלי  ìBté òáLÆÇÄÇÄ
,í÷å הקדושים ניצוצות ירדו מידה מכל  ÈÈ

עולמות  שהוא השבירה למקום

ויש  פ "ר, גי' ומנצפ "ך  התחתונים,

הניצוץ נופל  שבהם ספירות שבעה

יראה  או רעה באהבה דהיינו הקדוש,

והודיה  ניצוח  או רעה התפארות או רעה

רעה, התקשרות או äæ'רעים úà íb 'åÇÆÆ
,äùåã÷ä íìåòì(יד ז, äæ(קהלת únòì'ÀËÇÆ

áåèä ãâð òøä úðéçá 'íéäìàä äNòÈÈÈÁÉÄ
שבכח הדינים הנהגת הוא "אלקים" שם

אלקים)ה"עשיה" נשתלשל (עשה שמהם ,

ית', אלקותו אור על  המסתיר הרע  כח 

'åëå úåòø 'æå úåáåè úåøô 'æ êëì

עולם  של  "פר" בדיני נמתקים וכולם

íéùáì,הבינה, úåéúåà íéìáù ïëå

'åëå äàéøáä éùåáì àåäù היינו

úåøòäå úåôñåä

נתבאר  וכבר  אדנ "י , של  שמות ג ' הם זו  ספירה

גבורות  אמנם אדנ "י , שמות ה' הם שכ "ה כי  לעיל 

שאח"כ עצמו  הזכר  גבורות בחינת הם מנצפ"ך 

שבה  היסוד  בספירת מתקבצים והם אליה, נותנם

שכ "ה  ענין  נתבאר  הרי  כנודע. ציון  נקודת הנק'

הניצוצין  פ"ר  או  מנצפ "ך )הניצוצין  בכל(של  הנז '

בז ' שהיו  הניצוצין  בחינת שהם בזוהר  מקום

כלים  והם בחינות ג ' בהם שיש כנ "ל  המלכים

הניצוצות  פ"ר  ידי  על  ונתקנו  ואורות, וניצוצות

הם  וכולם ניצוצות בחינת הם שגם מנצפ"ך  של 

והם ) וכלים  - של(נ"א  שאלו  אלא וגבורות, דינים

השכ "ה  מן  מאד  יותר  ממותקות הם מנצפ"ך 

ניצוצות:

.10.30 עמ' קודש כתבי 

è− ¹½î− ³þîõ öë ³îð−½ì³¾þîõô

’è šþõ

í"þë ö−ðë í×îï ö−®î®−òí ³êñ¼í þ×¾ë

íïëî'· ÂÏ ˘È˘ ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó ÛÒÂÈ ‡ˆÈ ‰"¯· Ï"�‰ Ò"˘ Ô·ÂÈ
‡ˆÈ˘ ‰"¯· ÔÂ„È�˘ ‡ÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ„ ‡�È„· ÂËÂ˘ÙÎ '‡ ˙ÂÚÓ˘Ó
Ì„‡‰ ˘Ù�·Â ÌÏÂÚ·Â ‰�˘· ˘‡¯ ˘È˘ '· 'ÈÙ „ÂÚÂ ,ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó
¯˘‡ÎÂ ,˘"ÂÚÈ ‰"¯ 'Ï‰ ‰"‰ÏÊ È"¯‡‰ È·˙Î·Â ‰¯ÈˆÈ ¯ÙÒ· ˘"ÓÎ

øåàéá

הבריאה  בטבע  אפשר שאי שכמו

המוץ לבושי בלתי בעצמו הפרי להוציא

על  דווקא גילוי ידי בא הטוב  כך  ותבן,

מתוך  הטוב  את ומסירים שמפשיטים ידי

הרע øôëé.,11לבושי é"ùäå

ì"ðä ñ"ù ïáåé äæáå( ב י , השנה ,(ראש 

úéáî óñåé àöé äðùä ùàøá

'à ,úåòîùî 'á åì ùéù ïéøåñàä

àéîù úåëìîã àðéãá åèåùôë

ïéøåñàä úéáî àöéù ä"øá ïåãéðù

הנבראים  כל  על  דין יש השנה דבראש

מבית  לצאת יזכה מי ברוחניות גם

רוחניים, לחיים ולזכות הרוחני האסורים

äðùá ùàø ùéù 'á ùåøéô ãåòå

àúéàù åîë ,íãàä ùôðáå íìåòáå

ä"äìæ é"øàä éáúëáå äøéöé øôñá

,ù"åòé ä"ø 'ìä בהם יש שהעולמות

עולם שהם בחינות, שנה (מקום)שלשה

יש (הנברא)נפש(זמן) מהם אחד  ובכל  ,

לכל  הנשפע  החיות מקור שמשם ראש

úåøòäå úåôñåä

יוסף11. יעקב ב ')תולדות אות  ונראה (שלח וזלה"ק:

שמקשטין  הכלה קשוטי  בענין  ממורי  דשמעתי  לי 

לקירוב  שיבואו  כדי  לבושין , מיני  בכמה אותה

הקשוטין , ידי  על  בעיניו  חן  שמצאה ידי  על  הזווג 

וכו ', בשר  בקירוב מלבושיהן  אשתליל ' הזווג  ובעת

היא  שהתפלה כביכול , אלוה אחזה ומבשרי 

שעל הצדיק הוא והשושבין  עליונה, כלה השכינה

מעומקא  בתפלת עליון , וזווג  היחוד  נעשה ידו 

ישראל , לאלהי  הכלה שהוא התפלה מייחד  דליבא

לקשטה  צריך  הזווג  קודם וע"כ  עליון . זווג  והוא

משם  שתדע וצריך  וכנ "ל . מלבושין  קשוטין  בכמה

כי  שמצינו  מה נודע וע"כ  לקשוט, הגורם לבושין 

המוץ  הוא הפרי  אל  והלבוש הצדיק, הוא הפרי 

להוציא  הבריאה בטבע אפשר  שאי  הרשעים. ותבן ,

אם  כי  ותבן , המוץ לבושי  בלתי  בעצמו  הפרי 

שתוציא  ארץ עתידה חז "ל  שאמרו  ע"ד  לעתיד ,

מילת וכלי  ע "ב )גלוסקאות ל  אח"כ .(שבת  זה ויבואר  ,

השליט, של  לו  לרע באדם אדם שליט אשר  ובעת

יעו "ש. חיותו  קדושי  נצוצי  להוציא בכתבים והטעם

לבוש  הנקרא הרשע כי  מבואר  הנ "ל  ולדברינו 

קשוטי  הוא א"כ  ממיצר , שיקרא כדי  לצדיק ומיצר 

ונעשה  ממצר , להתפלל  שגורם השכינה, לבושי 

נעשה  וכאשר  דודה. עם הכלה שהיא התפלה יחוד 

כל ויתפרדו  מלבושי ', אשתליל  כביכול  אז  היחוד 

לשונו  זה שאין  הגם דבריו , תוכן  כאן  עד  און , פעלי 

ודפח"ח:



ë−±šô ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

˙‡ Ì‚Â ,Ì˜Â ˜È„ˆ ÏÂÙÈ Ú·˘ „ÂÒ· Ï‚ÏÂ‚Ó ˜È„ˆ‰ ¯˘‡ ˙Â¯ÈÙÒ 'Ê ÔÓ
ÍÎÏ ·ÂË‰ „‚� Ú¯‰ ˙�ÈÁ· ÌÈ‰Ï‡ ‰˘Ú ‰Ê ˙ÓÂÚÏ ‰˘Â„˜‰ ÌÏÂÚÏ ‰Ê
È˘Â·Ï ‡Â‰˘ ÌÈ˘·Ï ˙ÂÈ˙Â‡ ÌÈÏ·˘ ÔÎÂ 'ÂÎÂ ˙ÂÚ¯ 'ÊÂ ˙Â·ÂË ˙Â¯Ù 'Ê

.¯ÙÎÈ È"˘‰Â 'ÂÎÂ ‰‡È¯·‰

øåàéá

הרחמים  שורש הוא מהמידות שלמעלה

מרן  וכביאור הזה, המגיד בעולם

ממעזריטש
שהם 10 ה'שערות' כי

למטה דינים אין בבחינת טעמא שמהאי  (וכידוע 

הקליפות) יניקת שמהם שערותיו לגדל הם לאדם ,

למעלה  רחמים של  עולמות על  רומזים

שערות) שנקראים רחמים של מידות י "ג ,(בחינת

הגוף מותרי שהם שהשערות משום

גבוה  מעולם הבאה השפעה על  מורות

לקבלו  יכולת אין ממנו לקבל  רוצה שמי

מהשערות  ולכן נתצמצם כשהשכל  אלא

ולכן  לעולם, ההשפעה כל  יוצא

אבל  אצלינו רחמים הם האלו השערות

מרן  ביאר ועד "ז דינים, הם יתברך  אצלו

תוספות  שהם מנצפ "ך  צמצום כי  המגיד 

המוחין)האותיות מותרי  הם שהשערות הם (כמו

הם  ולכן השכל , תוספת על  מורים כן גם

שהם  לעיל  כנזכר גבורות בה' מרומזים

מעלה. לגבי ודינים למטה רחמים

øùà ,úåøéôñ 'æ ïî úåøô 'æ íäù

÷éãöäהקדוש הניצוץ  ìâìåâîדהינו

ãåñá(טז כד, écö÷(משלי  ìBté òáLÆÇÄÇÄ
,í÷å הקדושים ניצוצות ירדו מידה מכל  ÈÈ

עולמות  שהוא השבירה למקום

ויש  פ "ר, גי' ומנצפ "ך  התחתונים,

הניצוץ נופל  שבהם ספירות שבעה

יראה  או רעה באהבה דהיינו הקדוש,

והודיה  ניצוח  או רעה התפארות או רעה

רעה, התקשרות או äæ'רעים úà íb 'åÇÆÆ
,äùåã÷ä íìåòì(יד ז, äæ(קהלת únòì'ÀËÇÆ

áåèä ãâð òøä úðéçá 'íéäìàä äNòÈÈÈÁÉÄ
שבכח הדינים הנהגת הוא "אלקים" שם

אלקים)ה"עשיה" נשתלשל (עשה שמהם ,

ית', אלקותו אור על  המסתיר הרע  כח 

'åëå úåòø 'æå úåáåè úåøô 'æ êëì

עולם  של  "פר" בדיני נמתקים וכולם

íéùáì,הבינה, úåéúåà íéìáù ïëå

'åëå äàéøáä éùåáì àåäù היינו

úåøòäå úåôñåä

נתבאר  וכבר  אדנ "י , של  שמות ג ' הם זו  ספירה

גבורות  אמנם אדנ "י , שמות ה' הם שכ "ה כי  לעיל 

שאח"כ עצמו  הזכר  גבורות בחינת הם מנצפ"ך 

שבה  היסוד  בספירת מתקבצים והם אליה, נותנם

שכ "ה  ענין  נתבאר  הרי  כנודע. ציון  נקודת הנק'

הניצוצין  פ"ר  או  מנצפ "ך )הניצוצין  בכל(של  הנז '

בז ' שהיו  הניצוצין  בחינת שהם בזוהר  מקום

כלים  והם בחינות ג ' בהם שיש כנ "ל  המלכים

הניצוצות  פ"ר  ידי  על  ונתקנו  ואורות, וניצוצות

הם  וכולם ניצוצות בחינת הם שגם מנצפ"ך  של 

והם ) וכלים  - של(נ"א  שאלו  אלא וגבורות, דינים

השכ "ה  מן  מאד  יותר  ממותקות הם מנצפ"ך 

ניצוצות:

.10.30 עמ' קודש כתבי 
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íïëî'· ÂÏ ˘È˘ ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó ÛÒÂÈ ‡ˆÈ ‰"¯· Ï"�‰ Ò"˘ Ô·ÂÈ
‡ˆÈ˘ ‰"¯· ÔÂ„È�˘ ‡ÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ„ ‡�È„· ÂËÂ˘ÙÎ '‡ ˙ÂÚÓ˘Ó
Ì„‡‰ ˘Ù�·Â ÌÏÂÚ·Â ‰�˘· ˘‡¯ ˘È˘ '· 'ÈÙ „ÂÚÂ ,ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó
¯˘‡ÎÂ ,˘"ÂÚÈ ‰"¯ 'Ï‰ ‰"‰ÏÊ È"¯‡‰ È·˙Î·Â ‰¯ÈˆÈ ¯ÙÒ· ˘"ÓÎ

øåàéá

הבריאה  בטבע  אפשר שאי שכמו

המוץ לבושי בלתי בעצמו הפרי להוציא

על  דווקא גילוי ידי בא הטוב  כך  ותבן,

מתוך  הטוב  את ומסירים שמפשיטים ידי

הרע øôëé.,11לבושי é"ùäå

ì"ðä ñ"ù ïáåé äæáå( ב י , השנה ,(ראש 

úéáî óñåé àöé äðùä ùàøá

'à ,úåòîùî 'á åì ùéù ïéøåñàä

àéîù úåëìîã àðéãá åèåùôë

ïéøåñàä úéáî àöéù ä"øá ïåãéðù

הנבראים  כל  על  דין יש השנה דבראש

מבית  לצאת יזכה מי ברוחניות גם

רוחניים, לחיים ולזכות הרוחני האסורים

äðùá ùàø ùéù 'á ùåøéô ãåòå

àúéàù åîë ,íãàä ùôðáå íìåòáå

ä"äìæ é"øàä éáúëáå äøéöé øôñá

,ù"åòé ä"ø 'ìä בהם יש שהעולמות

עולם שהם בחינות, שנה (מקום)שלשה

יש (הנברא)נפש(זמן) מהם אחד  ובכל  ,

לכל  הנשפע  החיות מקור שמשם ראש

úåøòäå úåôñåä

יוסף11. יעקב ב ')תולדות אות  ונראה (שלח וזלה"ק:

שמקשטין  הכלה קשוטי  בענין  ממורי  דשמעתי  לי 

לקירוב  שיבואו  כדי  לבושין , מיני  בכמה אותה

הקשוטין , ידי  על  בעיניו  חן  שמצאה ידי  על  הזווג 

וכו ', בשר  בקירוב מלבושיהן  אשתליל ' הזווג  ובעת

היא  שהתפלה כביכול , אלוה אחזה ומבשרי 

שעל הצדיק הוא והשושבין  עליונה, כלה השכינה

מעומקא  בתפלת עליון , וזווג  היחוד  נעשה ידו 

ישראל , לאלהי  הכלה שהוא התפלה מייחד  דליבא

לקשטה  צריך  הזווג  קודם וע"כ  עליון . זווג  והוא

משם  שתדע וצריך  וכנ "ל . מלבושין  קשוטין  בכמה

כי  שמצינו  מה נודע וע"כ  לקשוט, הגורם לבושין 

המוץ  הוא הפרי  אל  והלבוש הצדיק, הוא הפרי 

להוציא  הבריאה בטבע אפשר  שאי  הרשעים. ותבן ,

אם  כי  ותבן , המוץ לבושי  בלתי  בעצמו  הפרי 

שתוציא  ארץ עתידה חז "ל  שאמרו  ע"ד  לעתיד ,

מילת וכלי  ע "ב )גלוסקאות ל  אח"כ .(שבת  זה ויבואר  ,

השליט, של  לו  לרע באדם אדם שליט אשר  ובעת

יעו "ש. חיותו  קדושי  נצוצי  להוציא בכתבים והטעם

לבוש  הנקרא הרשע כי  מבואר  הנ "ל  ולדברינו 

קשוטי  הוא א"כ  ממיצר , שיקרא כדי  לצדיק ומיצר 

ונעשה  ממצר , להתפלל  שגורם השכינה, לבושי 

נעשה  וכאשר  דודה. עם הכלה שהיא התפלה יחוד 

כל ויתפרדו  מלבושי ', אשתליל  כביכול  אז  היחוד 

לשונו  זה שאין  הגם דבריו , תוכן  כאן  עד  און , פעלי 

ודפח"ח:



ð−±šô ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Â¯È¯·˙È‡ ‰·˘ÁÓ·Â Ì„‡‰ ˘Ù� ˘‡¯·˘ Â˙·˘ÁÓ ¯‰ËÓ Ì„‡‰
‰"¯· ‡˙È‡˘ Â‰ÊÂ ,Î"‚ ‰�˘‰ ˘‡¯· ÍÎ Ò¯Â‚ ˘Â„˜‰ ıÂˆÈ�‰ ˙ÂÏÚ‰Ï
Ì‰˘ ‰ÙÈÏ˜‰ È˜ÓÚÓ ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó ‰˘Â„˜‰ ıÂˆÈ� ˙�ÈÁ· ÛÒÂÈ ‡ˆÈ
ÍÎ ,Î"‚ ÈÓ˘‚· ‰˘Ú� ‰Ê ÁÎÓÂ ,È�ÁÂ¯· ˘Â„˜‰ ıÂˆÈ�Ï ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·
‡Â‰ ˙Ú„‰ „ÂÒ Ï"¯ ,ÚÓ˘‡ È˙Ú„È ‡Ï ˙Ù˘ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ÏÚ Â˙‡ˆ·
˙Ú„‰ È„È ÏÚ Â¯È¯·˙È‡ ‰·˘ÁÓ·Â ,·ÏÂÏ‰ „ÂÒ· Ú„Â�Î Â"‰È ˙ÂÈ˙Â‡
ÁÓÂˆ‰Â ÌÓÂ„‰ ÍÂ˙· ‰È‰˘ È˙Ú„È ‡Ï ˙Ù˘ Ê‡Â ,˙ÂÏ‚‰ ¯ˆÓÓ ‡ˆÈ˘
‡ˆÈ˘ ÂÈ˘ÎÚÂ ,ÂÏ˘ ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È· Â‰ÊÂ ,‰ÚÈÓ˘Â ‰È‡¯Â ¯Â·È„ ÌÂ˘ ÈÏ·
ÍÏÓ ÁÏ˘ Â‰˙Ù¯ˆ '‰ ˙¯Ó‡ ˘"ÊÂ ,'Â‚Â ÚÓ˘‡ È˙Ú„È ‡Ï ˙Ù˘ Ì˘Ó
„ÂÒ ÍÏÓ ÁÏ˘ Ê‡ ,¯‰Ë�Â Û¯ˆ�˘ ‰·˘ÁÓ ‡Â‰ ˙¯Ó‡ Ï"¯ ,'Â‚Â Â‰¯È˙ÈÂ
'ÂÎÂ Â‰Á˙ÙÈÂ ÌÈÓÚ Ï˘ÂÓ Ê‡Â È�ÁÂ¯· Ï"�‰ ÍÏÓ ‡È¯ËÓÈ‚ ÍÙˆ�Ó„ �"Ó

.Î"‚ ÈÓ˘‚·

øåàéá

øäèîהאיברים, íãàä øùàëå

íãàä ùôð ùàøáù åúáùçî,

אשר  המחשבה כח  הוא שבאדם ה'ראש'

לכל  חיות להמשיך  כח  לו שיש בו,

ניצוצות  משם ולהעלות שלו המידות

åøéøáúéàנפולים, äáùçîáå

ùåã÷ä õåöéðä úåìòäìהטוב בירור

על  שבזה המחשבה, ידי על  הוא מהרע 

או  התאוה אל  דעתו האדם שנותן ידי

בקרבו, שמתעוררת והמידה היראה

ואין  אלוקי כח  שמציאותה איך  לדעת

את  מברר הוא ובכך  עצמי כח  שום בה

מהרע , שבה האלוקי êëהניצוץ  íøåâ

ë"â äðùä ùàøá השנה דהראש

השנה  הראש כפי נפעל  ב 'שנה'

מהרע מבורר וכשהטוב  שב 'נפש',

ונגזר  מבורר הוא בשנה גם אזי בנפש,

לישראל . טוב  אך 

,óñåé àöé äðùä ùàøá àúéàù åäæå

úéáî ,äùåã÷ä õåöéð úðéçá

,ïéøåñàäכלומרúåôéì÷ä é÷îòî

ùåã÷ä õåöéðì ïéøåñàä úéá íäù

éðçåøá את להוציא יכול  שאינו

בו, אשר הקדושה כח  שהוא פנימיותו

בו  אשר החיות חלק  רק  נראה ואז
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הקליפות. מבין שהעלה הניצוצות

על  קאי 'שבר' דתיבת זה, דרך  ועל 

המשך  גם לפרש יש הכלים, שבירת

ùéהפסוקים, éë á÷òé äàøù äæå
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הניצוצות  על  דקאי הסה"ק  ופירשו

ורוקנו  ממצרים, שהוציאו הקדושים

שבה, הקדושה חלקי מכל  ïáäå.אותה
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¼îð−' ית אלקותו להמשיך  הוא האדם נברא אליה  אשר  השלימה  שהעבודה 

והבינה החכמה  הם ה 'מוחין' את  להמשיך  ובפרטות  התחתונים , לעולמות 

אדם בני  בהם  שמתנהגים  וההנהגות  המידות  כל  שיהיו דהיינו הזה , להעולם  והדעת 

והבינה החכמה  ידי  על  האמת  אור  כשמתגלה  הנגלה  האמת  לאור  מקושרים 

הנבראים . כל  חיות  שממנו צבקות , אלקים ה' הלא פעלו מי פעול  כל  ויודע  בעולם,

îò−ëþî על בא  לעולם שפע  המשכת  של  עבודה  כל  כי מקומות  בכמה  מבאר 

גבולי , ובלתי  רוחני הוא  האלוקי האור  הנה כי וצמצומים , גבורות  ידי

ומצומצמת  נמוכה לדרגה ירד  שהאור  היא  לעולם , השפע  המשכת  של  והעבודה 

יותר . נמוך  במקום גם  ויתגלה  הוא , מאשר יותר 

ñ¾ôיכולים היו לא  חכמתו  לרוב אשר  אדם , מכל  גדול  לחכם  דומה ? הדבר  למה 

אשר אחר , גדול  חכם  איזה  בא והנה  חכמתו. דברי את  להבין אדם  בני

צמצם הגדול , החכם  זאת  ראה וכאשר  הגדול , לחכם הלך  והוא  מעוטה, חכמתו

לפי  הענין לו והסביר  ממנו, קטנה  שדרגתו הזה  לחכם  עכ"פ מובן שיהיה  שכלו

הזה . השני החכם בו שעוסק  הענינים ולפי החכם , של  חכמתו דרגת 

þìêîקטנים לחכמים  אלו חכמה  דברי ולימד  והלך  הזה  השני  החכם  הלך  כך 

להשגה יותר  ולהביאם  הדברים  את  לצמצם  עמל  הוא שגם  לאחר  ממנו,

עשו  וכן האלו, החכמים השגת  לפי יותר  מוחשים ומשלים  בדוגמאות  והבנה

ומובנים מושגים  החכמה  דברי  היו דבר  של  שבסופו עד  לתלמידיהם אלו חכמים 

ואחד .לכל  אחד 

ñ¾ôô ורוחני גבוה שהוא  אור  להביא  רוצים אנו כאשר  כי היטב, אנו מבינים  זה 

יעבור שהאור  הוא בהכרח אזי  הזה , בעולם ומושג מובן להיות  מאוד ,

הוא שעבודתו צדיק כן  ואם  גילוי. לידי שיבוא עד  רבים והגבלות  צמצומים

ה' את  לעבוד  מוכרח הנבראים , ולכלל  לעוה "ז  לתחתונים, האור  את  להמשיך 

האור את  להוריד  לנו אפשר  הצמצום כח  ידי  על  רק כי וצמצום , יראה  של  באופן

בתחתונים . גילוי לידי ולהביאו העליון
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מערכת הגהה:
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לפי  הענין לו והסביר  ממנו, קטנה  שדרגתו הזה  לחכם  עכ"פ מובן שיהיה  שכלו

הזה . השני החכם בו שעוסק  הענינים ולפי החכם , של  חכמתו דרגת 

þìêîקטנים לחכמים  אלו חכמה  דברי ולימד  והלך  הזה  השני  החכם  הלך  כך 

להשגה יותר  ולהביאם  הדברים  את  לצמצם  עמל  הוא שגם  לאחר  ממנו,

עשו  וכן האלו, החכמים השגת  לפי יותר  מוחשים ומשלים  בדוגמאות  והבנה

ומובנים מושגים  החכמה  דברי  היו דבר  של  שבסופו עד  לתלמידיהם אלו חכמים 

ואחד .לכל  אחד 

ñ¾ôô ורוחני גבוה שהוא  אור  להביא  רוצים אנו כאשר  כי היטב, אנו מבינים  זה 

יעבור שהאור  הוא בהכרח אזי  הזה , בעולם ומושג מובן להיות  מאוד ,

הוא שעבודתו צדיק כן  ואם  גילוי. לידי שיבוא עד  רבים והגבלות  צמצומים

ה' את  לעבוד  מוכרח הנבראים , ולכלל  לעוה "ז  לתחתונים, האור  את  להמשיך 

האור את  להוריד  לנו אפשר  הצמצום כח  ידי  על  רק כי וצמצום , יראה  של  באופן

בתחתונים . גילוי לידי ולהביאו העליון
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îïîביראה היה  ויוסף  יעקב של  ועבודתם  דרכם  עיקר  כי רבינו, ודרך  שיטת  היא 

הק ' וכלשונו ÈÂ˘·)גדולה , ‰"„ ·˘ÈÂ 'Ù) מבחינות כלול  שהיה  פי על  אף  יוסף  "וכן

הויו"ת , וי"ו  גימטריא  יוסף  ולכן קצוות  גדולה,ו' ביראה  היה  עבודתו  עיקר  זה  כל עם

שעובד  זה  כי הכולל , עם יצח"ק  גימטריא  הצדי "ק  הצדיק , יוסף  נקרא יוסף  ולכן

ולכן  לאלהים, וחטאתי שנאמר  כמו לאלהים  יחטא  פן ומתיירא  זאת , גדולה  ביראה

מחמת  שהצדיק לצדיקים , תשובה  בעלי בין החילוק  וזהו צדיק, נקרא  מחטא  מונע 

לחטא"... מלבוא  מאוד  מתיירא  הגדולה  יראתו

ó¾î במדת ית "ש  לו עבדו ויוסף , שיעקב לזה  "והטעם  ומבאר : רבינו ממשיך 

המדות , מכל  כלולים שהיו אף  ממשיכין יראה , החסדים ושורש  עיקר  כי 

ביראה, עבודה  ה'ע "י  יראת  חכמה  ראשית  È)כי ,‡È˜ ÌÈÏ‰˙)' בג היראה  שורש  נמצא  .

גמורים , רחמים  ששם  שהם ראשונות  הרחמים  מדות מי "ג ממשיכין היראה  וע "י

קדישא , דדיקנא  תיקוני  הקדוש י "ג  בזוהר  Ú"·)שכתוב ‰ˆ¯ ‚"Á)דדיקנא שערא 

הם דינא לאכפייא  רק גמורים , רחמים שם  שבאמת  דינא, לאכפייא  אינון קשישין 

גבורה " בחינת  מורה  .1קשישין,

úåøòäå úåôñåä

אומרים 1. שאנו  כמו  וכותב: שממשיך  ועיי "ש

לעולם  גבור  אתה חז "ל  לנו  שתקנו  י "ח בתפילת

ואנו  הקב"ה, של  גבורותיו  לספר  שבאנו  כו ', אדני 

ורב  מתים מחיה מאוד , גדולים חסדים מספרים

נופלים  סומך  כו ' בחסד  חיים מכלכל  להושיע

ומסיימין  כו ' ומקיים אסורים ומתיר  חולים ורופא

גבורותיו  הוא זאת כי  כו ', גבורות בעל  כמוך  מי 

מצינו  וכן  גדולים, חסדים לעמו  כשמשפיע ית"ש

גבור "ה, גימטריא ו 'נרפא י 'י  ר 'פאינו  שר "ת

ר "ת  א'תה ת'הלתינו  כ 'י  ו 'נושעה ה'ושיענו 

גבור "ה, פעמים ג ' הרי  גבור "ה פעמים ב' גימטריא

שזה  גבורה, מרומז  מדה שבכל  ראשונות הג ' נגד 

לעמו . גדולים חסדים לעשות גבורותיו 

שנאמר  לט)וזהו  לב , ארפא,(דברים  ואני  מחצתי 

רפואה, ג "כ  מרומז  עצמה גבורה שבבחינת

היראה  שמדת גדולים, חסדים עצמה  שבגבורה

בג ' שורשה גבורה בחינת יצחק פחד  בחינת

יעקב  ולכן  ה'. יראת חכמה שראשית כנ "ל  ראשונות

עיקר  היה המדות, מכל  כלולים שהיו  אף ויוסף

ששורשה  היראה שע"י  ביראה, ית"ש לו  עבודתם

גדולים  חסדים המשיכו  מאוד , עליונים מבחינות

[י "ג  הרחמים מדות מי "ג  ישראל , לכנסת ורחמים

לאכפייא  קשישין , דדיקנא, ששערא דיקנא] תיקוני 

מגור "י , גימטריא זקני "ם ב"ן  ולכן  כנ "ל , דינא

כנ "ל הכולל ], [עם אלהי "ם פעמים ג ' גימטריא

וז "ש יראה. בבחינת עבודתו  ג "כ  היה (תרגום שיוסף

בבחינת אונקלס ) יראתו  שהיה ליה, הוא חכים בר 

חז "ל  שפירשו  כמו  ה', יראת חכמה (קידושין ראשית

ע "ב ) פסוקלב  לב )על  יט, זה (ויקרא  זקן , פני  והדרת

שנקרא  הרחמים מדות מי "ג  שממשיך  חכמה, שקנה

מי "ג  שהמשיך  לו , הוא זקונים בן  כי  וז "ש דיקנא,

הקדוש, זקן  דיקנא, תיקוני  י "ג  הרחמים מדות

רחמים  מלא זקן  ע"ד  גמורים רחמים שמורה

בשלח) תרח"ם (מכילתא  [יש] י "ח, בתפלת ולכן  ,

שורש  על  מרמז  גבור "ה, פעמים ג ' גימטריא תיבות,

עיקר  שבהם כנ "ל , ראשונות מג ' הגבורות

רחמים  שהם ראשונות בג ' ששורשם הרחמנות,

גמורים.
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øåàéá

íéøöîa øáL Lé ék á÷òé àøiåÇÇÀÇÂÉÄÆÆÆÀÄÀÈÄ
א) מב , éúùøéôù(בראשית äî éô ìò .'åë

כ) לא, zðôö(תהלים øLà Eáeè áø äîÈÇÀÂÆÈÇÀÈ
ú"éùä àøáù øåà éë ,'åë EéàøélÄÅÆ
ãéúòì íé÷éãöì åæðâ ïåùàøä íåéá

àåáì(. יב øáçîä,(חגיגה ìòá ùøéôå

ì"öæ êìîéìà íòåð ויאמר ד"ה (בראשית

בדווקא אלהים) לבא לעתיד  הכוונה שאין

מסויים  וזמן מסויימת תקופה על 

אלא המשיח , ביאת íé÷éãöùשלאחר

,øåà åúåàì àåáì íéãéúò åéäé

óåñî øåàä äæá íéàåø íé÷éãöäù

åôåñ ãòå íìåòä שבו האמת אור הוא

כל  שממלא ית' אלקותו אמיתות מתגלה

זה  אור ידי ועל  עלמין, כל  וסובב  עלמין

זמן  של  והמחיצות ההסתרות כל  בטלים

לראות  הצדיקים יכולים וממילא ומקום,

שהווה  מה וכל  להיות שעתיד  מה כל 

העולם, íé÷éãöìבכל  ùåøéôä åäæå

àåáì ãéúòì1.

éãé ìò íé÷éãöäù ,àåä ïéðòäå

äéçé Búðeîàa ÷écöäù - íú÷ãöÇÄÆÁÈÄÀÆ

úåøòäå úåôñåä

אלקים )זלה"ק1. ויאמר  ד "ה  בראשית  אלקים (פ ' ויאמר  :

השם  שאמר  רבותא מה לכאורה אור . ויהי  אור  יהי 

שאמר  הוא חידוש מה אור  ויהי  אור  שיהיה יתברך 

עלה  מתחילה שאחז "ל  מה לדקדק יש וגם  ויהי .

וכבר  כו '. מתקיים העולם שאין  וראה כו ' במחשבה

הפשוט  הבורא על  ולומר  לחשוב חלילה דקדקו 

כך ואחר  כך  במחשבתו  עלתה שמתחילה אמיתי 

דאיתא  לפרש ונראה וחלילה. חלילה השתנות שום

מ"ת  רפ"ח אותיות מרחפת אלקים ורוח בכתבים

הכלים  בשבירת שנפלו  ניצוצין  הרפ"ח על  רמז 

וזהו  הניצוצות. אותן  להעלות לתקן  עבודתינו  והיא

טוב, כי  האור  את אלהים וירא כו ' אלקים ויאמר 

יתברך אצלו  שייך  וכי  מובן  אינו  כן  גם דלכאורה

חלילה  קודם ולא טוב שהוא הבין  שראה שאחר 

הענין  אך  יתברך . הבורא אצל  כך  ולחשוב לומר 

יתברך הבורא של  שהדיבור  כך , הוא והשורש
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îïîביראה היה  ויוסף  יעקב של  ועבודתם  דרכם  עיקר  כי רבינו, ודרך  שיטת  היא 

הק ' וכלשונו ÈÂ˘·)גדולה , ‰"„ ·˘ÈÂ 'Ù) מבחינות כלול  שהיה  פי על  אף  יוסף  "וכן

הויו"ת , וי"ו  גימטריא  יוסף  ולכן קצוות  גדולה,ו' ביראה  היה  עבודתו  עיקר  זה  כל עם

שעובד  זה  כי הכולל , עם יצח"ק  גימטריא  הצדי "ק  הצדיק , יוסף  נקרא יוסף  ולכן

ולכן  לאלהים, וחטאתי שנאמר  כמו לאלהים  יחטא  פן ומתיירא  זאת , גדולה  ביראה

מחמת  שהצדיק לצדיקים , תשובה  בעלי בין החילוק  וזהו צדיק, נקרא  מחטא  מונע 

לחטא"... מלבוא  מאוד  מתיירא  הגדולה  יראתו

ó¾î במדת ית "ש  לו עבדו ויוסף , שיעקב לזה  "והטעם  ומבאר : רבינו ממשיך 

המדות , מכל  כלולים שהיו אף  ממשיכין יראה , החסדים ושורש  עיקר  כי 

ביראה, עבודה  ה'ע "י  יראת  חכמה  ראשית  È)כי ,‡È˜ ÌÈÏ‰˙)' בג היראה  שורש  נמצא  .

גמורים , רחמים  ששם  שהם ראשונות  הרחמים  מדות מי "ג ממשיכין היראה  וע "י

קדישא , דדיקנא  תיקוני  הקדוש י "ג  בזוהר  Ú"·)שכתוב ‰ˆ¯ ‚"Á)דדיקנא שערא 

הם דינא לאכפייא  רק גמורים , רחמים שם  שבאמת  דינא, לאכפייא  אינון קשישין 

גבורה " בחינת  מורה  .1קשישין,

úåøòäå úåôñåä

אומרים 1. שאנו  כמו  וכותב: שממשיך  ועיי "ש

לעולם  גבור  אתה חז "ל  לנו  שתקנו  י "ח בתפילת

ואנו  הקב"ה, של  גבורותיו  לספר  שבאנו  כו ', אדני 

ורב  מתים מחיה מאוד , גדולים חסדים מספרים

נופלים  סומך  כו ' בחסד  חיים מכלכל  להושיע

ומסיימין  כו ' ומקיים אסורים ומתיר  חולים ורופא

גבורותיו  הוא זאת כי  כו ', גבורות בעל  כמוך  מי 

מצינו  וכן  גדולים, חסדים לעמו  כשמשפיע ית"ש

גבור "ה, גימטריא ו 'נרפא י 'י  ר 'פאינו  שר "ת

ר "ת  א'תה ת'הלתינו  כ 'י  ו 'נושעה ה'ושיענו 

גבור "ה, פעמים ג ' הרי  גבור "ה פעמים ב' גימטריא

שזה  גבורה, מרומז  מדה שבכל  ראשונות הג ' נגד 

לעמו . גדולים חסדים לעשות גבורותיו 

שנאמר  לט)וזהו  לב , ארפא,(דברים  ואני  מחצתי 

רפואה, ג "כ  מרומז  עצמה גבורה שבבחינת

היראה  שמדת גדולים, חסדים עצמה  שבגבורה

בג ' שורשה גבורה בחינת יצחק פחד  בחינת

יעקב  ולכן  ה'. יראת חכמה שראשית כנ "ל  ראשונות

עיקר  היה המדות, מכל  כלולים שהיו  אף ויוסף

ששורשה  היראה שע"י  ביראה, ית"ש לו  עבודתם

גדולים  חסדים המשיכו  מאוד , עליונים מבחינות

[י "ג  הרחמים מדות מי "ג  ישראל , לכנסת ורחמים

לאכפייא  קשישין , דדיקנא, ששערא דיקנא] תיקוני 

מגור "י , גימטריא זקני "ם ב"ן  ולכן  כנ "ל , דינא

כנ "ל הכולל ], [עם אלהי "ם פעמים ג ' גימטריא

וז "ש יראה. בבחינת עבודתו  ג "כ  היה (תרגום שיוסף

בבחינת אונקלס ) יראתו  שהיה ליה, הוא חכים בר 

חז "ל  שפירשו  כמו  ה', יראת חכמה (קידושין ראשית

ע "ב ) פסוקלב  לב )על  יט, זה (ויקרא  זקן , פני  והדרת

שנקרא  הרחמים מדות מי "ג  שממשיך  חכמה, שקנה

מי "ג  שהמשיך  לו , הוא זקונים בן  כי  וז "ש דיקנא,

הקדוש, זקן  דיקנא, תיקוני  י "ג  הרחמים מדות

רחמים  מלא זקן  ע"ד  גמורים רחמים שמורה

בשלח) תרח"ם (מכילתא  [יש] י "ח, בתפלת ולכן  ,

שורש  על  מרמז  גבור "ה, פעמים ג ' גימטריא תיבות,

עיקר  שבהם כנ "ל , ראשונות מג ' הגבורות

רחמים  שהם ראשונות בג ' ששורשם הרחמנות,

גמורים.
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šþõ’ê

ïîòèí þîêí µ−¾ôô ðî½−í

êþ−îÈ˙˘¯ÈÙ˘ ‰Ó ÈÙ ÏÚ .'ÂÎ ÌÈ¯ˆÓ· ¯·˘ ˘È ÈÎ ·˜ÚÈ(Î ,‡Ï ÌÈÏ‰˙)

ÌÂÈ· ˙"È˘‰ ‡¯·˘ ¯Â‡ ÈÎ ,'ÂÎ ÍÈ‡¯ÈÏ ˙�Ùˆ ¯˘‡ Í·ÂË ·¯ ‰Ó
‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜È„ˆÏ ÂÊ�‚ ÔÂ˘‡¯‰(.·È ‰‚È‚Á)ÌÚÂ� ¯·ÁÓ‰ ÏÚ· ˘¯ÈÙÂ ,

Ï"ˆÊ ÍÏÓÈÏ‡(ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ ‰"„ ˙È˘‡¯·),¯Â‡ Â˙Â‡Ï ‡Â·Ï ÌÈ„È˙Ú ÂÈ‰È ÌÈ˜È„ˆ˘
˘Â¯ÈÙ‰ Â‰ÊÂ ,ÂÙÂÒ „ÚÂ ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒÓ ¯Â‡‰ ‰Ê· ÌÈ‡Â¯ ÌÈ˜È„ˆ‰˘
˜È„ˆ‰˘ Ì˙˜„ˆ È„È ÏÚ ÌÈ˜È„ˆ‰˘ ,‡Â‰ ÔÈ�Ú‰Â ,‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜È„ˆÏ

øåàéá

íéøöîa øáL Lé ék á÷òé àøiåÇÇÀÇÂÉÄÆÆÆÀÄÀÈÄ
א) מב , éúùøéôù(בראשית äî éô ìò .'åë

כ) לא, zðôö(תהלים øLà Eáeè áø äîÈÇÀÂÆÈÇÀÈ
ú"éùä àøáù øåà éë ,'åë EéàøélÄÅÆ
ãéúòì íé÷éãöì åæðâ ïåùàøä íåéá

àåáì(. יב øáçîä,(חגיגה ìòá ùøéôå

ì"öæ êìîéìà íòåð ויאמר ד"ה (בראשית

בדווקא אלהים) לבא לעתיד  הכוונה שאין

מסויים  וזמן מסויימת תקופה על 

אלא המשיח , ביאת íé÷éãöùשלאחר

,øåà åúåàì àåáì íéãéúò åéäé

óåñî øåàä äæá íéàåø íé÷éãöäù

åôåñ ãòå íìåòä שבו האמת אור הוא

כל  שממלא ית' אלקותו אמיתות מתגלה

זה  אור ידי ועל  עלמין, כל  וסובב  עלמין

זמן  של  והמחיצות ההסתרות כל  בטלים

לראות  הצדיקים יכולים וממילא ומקום,

שהווה  מה וכל  להיות שעתיד  מה כל 

העולם, íé÷éãöìבכל  ùåøéôä åäæå

àåáì ãéúòì1.

éãé ìò íé÷éãöäù ,àåä ïéðòäå

äéçé Búðeîàa ÷écöäù - íú÷ãöÇÄÆÁÈÄÀÆ

úåøòäå úåôñåä

אלקים )זלה"ק1. ויאמר  ד "ה  בראשית  אלקים (פ ' ויאמר  :

השם  שאמר  רבותא מה לכאורה אור . ויהי  אור  יהי 

שאמר  הוא חידוש מה אור  ויהי  אור  שיהיה יתברך 

עלה  מתחילה שאחז "ל  מה לדקדק יש וגם  ויהי .

וכבר  כו '. מתקיים העולם שאין  וראה כו ' במחשבה

הפשוט  הבורא על  ולומר  לחשוב חלילה דקדקו 

כך ואחר  כך  במחשבתו  עלתה שמתחילה אמיתי 

דאיתא  לפרש ונראה וחלילה. חלילה השתנות שום

מ"ת  רפ"ח אותיות מרחפת אלקים ורוח בכתבים

הכלים  בשבירת שנפלו  ניצוצין  הרפ"ח על  רמז 

וזהו  הניצוצות. אותן  להעלות לתקן  עבודתינו  והיא

טוב, כי  האור  את אלהים וירא כו ' אלקים ויאמר 

יתברך אצלו  שייך  וכי  מובן  אינו  כן  גם דלכאורה

חלילה  קודם ולא טוב שהוא הבין  שראה שאחר 

הענין  אך  יתברך . הבורא אצל  כך  ולחשוב לומר 

יתברך הבורא של  שהדיבור  כך , הוא והשורש
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‰ÈÁÈ Â˙�ÂÓ‡·(„ ,· ˜Â˜·Á)ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ‰�ÂÓ‡Â(Ê ,· ¯˙Ò‡),‰Ò„‰ ˙‡ ÔÓÂ‡ È‰ÈÂ
,ÔÈ�·‰ ÈÓÈ 'Ê‰ ÏÎÏ ‰Ê‰ ¯Â‡‰ ÔÈÎÈ˘ÓÓ ,‰Î˘Ó‰Â ‰‚‰�‰ ÔÂ˘Ï ‡Â‰˘
Â· ÌÈ‡Â¯ ÂÈ‰È Ì‰˘ ,ÌÈ˜È„ˆÏ ‰Ï‚˙� ÊÂ�‚‰ ¯Â‡ ‰ÏÈÁ˙ ‰È‰˘ ‰ÓÂ

:Ê"¯ ‡È¯ËÓÈ‚ ¯"Â‡ ÔÎÏÂ ,ÌÏÂÚÏ Â˙Â‡ ÔÈÎÈ˘ÓÓÂ

íòíîÂÈ�Ù ¯È‡˙ Ì„‡ ˙ÓÎÁ ÔÎÏÂ ,˙Â�Â˘‡¯ '‚· ÊÂ�‚ ‰Ê‰ ¯Â‡(‡ ,Á ˙Ï‰˜),

øåàéá

ד) ב , הנקרא (חבקוק  היסוד  שמידת כלומר ,

להקב "ה  ההתקשרות והיא "צדיק ",

ממשיכה  "יחיה" ובתענוג, בוערה באש

היא  ומה האמונה, בפעולת חיות

- מבאר ïåùìהאמונה àåä äðåîàå

ז) ב , äqãä(אסתר  úà ïîà éäéå על קאי ÇÀÄÉÅÆÂÇÈ
המלך  בדרך  ומנהיג מחנך  שהיה מרדכי

דודו, בת הדסה äâäðäאת ïåùì àåäù

äëùîäå מושך היסוד  שמידת משום

המידות,אחר  כל  את עמו ומנהיג יו

éîé 'æä ìëì äæä øåàä ïéëéùîî

ïéðáä חכמה של  אור שהוא הגנוז האור

ית' מציאותו ידיעת שהוא ודעת בינה

והבנה(חכמה) הרחבה של  (בינה)באופן

שנברא  הזה בעולם גם מתגלה ובדעת,

המידות  בשבעת דהיינו ימים בשבעה

כו', תפארת גבורה äéäùחסד  äîå

,íé÷éãöì äìâúð æåðâä øåà äìéçú

åúåà ïéëéùîîå åá íéàåø åéäé íäù

æ"ø àéøèîéâ ø"åà ïëìå ,íìåòì כי

הגנוז, האור על  מרמזת סתם אור תיבת

וירא  הפסוק  על  במדרש שנאמר כמו

גנזו  כו' טוב  כי האור את אלקים

לבא. לעתיד  לצדיקים

úåðåùàø 'âá æåðâ äæä øåà äðäå כתר ,

בראש, שהם ובינה úîëçחכמה ïëìÈÀÇ

úåøòäå úåôñåä

עוד צריך  ואין  בו  הכל  נשלם יתברך  מפיו  היוצא

יתברך . פיו  במאמר  הכל  נתקן  כי  כלל  תיקון  לשום

אומר  היה אם ניצוצין  הרפ"ח נפילת בעת נמצא

מיד היה אור  יהי  אלו  דברים פיו  ברוח כביכול 

שהאציל בעת שהיה כמו  לקדמותו  האור  חוזר 

דווקא  חפץ הוא ברוך  יתברך  והשם שבירה. קודם

ואם  הניצוצות, אותם יעלו  שהם הצדיקים בעובדות

לעליית  צורך  היה לא כנ "ל  בדיבורו  אומר  היה

שום  יתברך  השם עושה היה לא ואם הצדיקים.

כל לפעול  הצדיקים ביכולת היה לא כביכול  פעולה

כו '. עוזרו  הוא ברוך  הקדוש לולא כמשז "ל  זאת

הגדולים  רחמיו  ברוב יתברך  השם עשה ולכן 

פירוש  ההיא באור  והביט וראה הרמה, ובחכמתו 

עוזר  פעול  והשגחתו  בראייתו  הניצוצות באותן 

וזהו  להעלותם, הצדיק ביד  יכולת שיהא לצדיק

אומר  היה אם לומר  רוצה כו ', ויאמר  הכתוב פירוש

היה  פירוש אור , ויהי  מיד  אור  יהי  יתברך  השם

שום  לצדיק לו  היה ולא כנ "ל  לקדמותו  האור  חוזר 

דווקא  רצה הוא ברוך  יתברך  והשם עבודה

וירא  לכך  זאת. כל  יפעלו  שהם הצדיקים בעבודת

ההוא  באור  וראה שהביט פירש האור  את אלקים

הניצוצין  להעלות לצדיק וסיוע עזר  יהא למען 

הנקרא  צדיק זה שאחז "ל  כמו  טוב כי  וזהו  כנ "ל ,

פירוש  לבוא לעתיד  לצדיקים גנזו  שאמרו  וזהו  טוב

אורו  אותן  שיעלו גנזו  לבוא שעתידין  לצדיקים ת

אותן .
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‡ˆÓ˙ ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰ ÈÎ ,‰ÓÎÁÓ ‡· ¯Â‡‰˘ ‡ˆÓ�(·È ,ÁÎ ·ÂÈ‡)Í˘Ó�Â ,
Ì‡ ‡È‰ ‰�È· ˙„ÓÏÂ ‰ÓÎÁÏ ,¯˙Î ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ÔÈ‡ ˙�ÈÁ·Ó ¯Â‡‰
ÔÈ�Ú‰ ‰È‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ�·‰ ÈÓÈ 'Ê ÏÎÏ Ì‰Ó ¯Â‡‰ ÍÈ˘ÓÓ ˜È„ˆ‰Â ,ÌÈ�·‰
ÌÈ�·‰ Ì‡ ˙�ÈÁ·Ó ÍÈ˘ÓÓ˘ ˜È„ˆ ˘È˘ ‰‡¯˘ ,¯·˘ ˘È ÈÎ ·˜ÚÈ ‰‡¯˘
„‚� ,ÌÈÏÏÂÎ '· ÌÚ ¯"� ÌÈÓÚÙ '· ‡È¯ËÓÈ‚ ¯"·˘ ÔÎÏ ,ÔÈ�·‰ ÈÓÈ 'ÊÏ

øåàéá

åéðt øéàz íãà(א ח , החכמה (קהלת ÈÈÈÄÈÈ
שיודע פניו את מאירה האדם שבשכל 

אור  תיבת דמשמעות האמת, את ומשיג

הוא  וחושך  אלוקית, ודעת חיים שפע 

קיימת, מציאות מהעין המסתיר דבר

äîëçî àá øåàäù àöîð המידות

שהוא  מהחכמה האור את מקבלות

האור מקור בין (הכתר )הממוצע 

של (מידות)למקבלים שילוב  בו יש כי ,

יכול (ביטול)ו'אין '(כח )'יש ' הוא ולכן ,

והוא  אין שהוא הכתר בין ממוצע  להיות

והם  יש שהם למידות מהשגה למעלה

הזה. בעולם המושגות

àönz ïéàî äîëçä éë( יב כח , (איוב  ÇÈÀÈÅÇÄÄÈÅ
ממקום  הוא החכמה שורש כלומר

'אין' øåàäממילאåשנקרא êùîð

øúë úðéçá àåä ïéà úðéçáî ששם

השורש  ומשם והתענוג האור עצם

הספירות, לכל  úãîìåהנשפע  äîëçì

íéðáä íà àéä ,äðéá נקראת בינה

שהרי  הבנים את המולידה היא כי אמא

אור  החכמה באור התבוננות ידי על 

ויראה  אהבה אדם בבני נולד  הגנוז

ית'. לעבודתו

'æ ìëì íäî øåàä êéùîî ÷éãöäå

ïéðáä éîé מהבינה האור המשכת

שהוא  הצדיק  ידי על  נעשה להמידות

ועל  'אין' בבחית להקב "ה עצמו מבטל 

אלוקית, ולבינה לחכמה זוכה כן ידי

וזיכוך  ומצוות בתורה עבודתו ידי ועל 

והבינה  שהחכמה ממשיך  הוא מידותיו

אור  "אין" בבחינת עכשיו עד  שהיו

ירד  מהשגה, שלמעלה מופשט 

שבעת  ידי על  שנבנה בעולם ויתפשט 

כו', תפארת גבורה חסד  המידות

בחוש  בעולם מורגש שיהיה דהיינו

בחסדו  העולם את מנהיג שהקב "ה איך 

כו'. וגבורתו

ùé éë á÷òé äàøù ïéðòä äéä äæå

øáù מורה פשוטו פי על  שבירה תיבת

על  מורה הוא וברוחניות פרנסה, על 

שהוא  הגנוז אור שהוא השפע  המשכת

הספירות, לכל  רוחנית וחיות פרנסה

úðéçáî êéùîîù ÷éãö ùéù äàøù

ø"áù ïëì ,ïéðáä éîé 'æì íéðáä íà

ø"ð íéîòô 'á àéøèîéâ נ"ר תיבת כי ,
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‰ÈÁÈ Â˙�ÂÓ‡·(„ ,· ˜Â˜·Á)ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ‰�ÂÓ‡Â(Ê ,· ¯˙Ò‡),‰Ò„‰ ˙‡ ÔÓÂ‡ È‰ÈÂ
,ÔÈ�·‰ ÈÓÈ 'Ê‰ ÏÎÏ ‰Ê‰ ¯Â‡‰ ÔÈÎÈ˘ÓÓ ,‰Î˘Ó‰Â ‰‚‰�‰ ÔÂ˘Ï ‡Â‰˘
Â· ÌÈ‡Â¯ ÂÈ‰È Ì‰˘ ,ÌÈ˜È„ˆÏ ‰Ï‚˙� ÊÂ�‚‰ ¯Â‡ ‰ÏÈÁ˙ ‰È‰˘ ‰ÓÂ

:Ê"¯ ‡È¯ËÓÈ‚ ¯"Â‡ ÔÎÏÂ ,ÌÏÂÚÏ Â˙Â‡ ÔÈÎÈ˘ÓÓÂ

íòíîÂÈ�Ù ¯È‡˙ Ì„‡ ˙ÓÎÁ ÔÎÏÂ ,˙Â�Â˘‡¯ '‚· ÊÂ�‚ ‰Ê‰ ¯Â‡(‡ ,Á ˙Ï‰˜),

øåàéá

ד) ב , הנקרא (חבקוק  היסוד  שמידת כלומר ,

להקב "ה  ההתקשרות והיא "צדיק ",

ממשיכה  "יחיה" ובתענוג, בוערה באש

היא  ומה האמונה, בפעולת חיות

- מבאר ïåùìהאמונה àåä äðåîàå

ז) ב , äqãä(אסתר  úà ïîà éäéå על קאי ÇÀÄÉÅÆÂÇÈ
המלך  בדרך  ומנהיג מחנך  שהיה מרדכי

דודו, בת הדסה äâäðäאת ïåùì àåäù

äëùîäå מושך היסוד  שמידת משום

המידות,אחר  כל  את עמו ומנהיג יו

éîé 'æä ìëì äæä øåàä ïéëéùîî

ïéðáä חכמה של  אור שהוא הגנוז האור

ית' מציאותו ידיעת שהוא ודעת בינה

והבנה(חכמה) הרחבה של  (בינה)באופן

שנברא  הזה בעולם גם מתגלה ובדעת,

המידות  בשבעת דהיינו ימים בשבעה

כו', תפארת גבורה äéäùחסד  äîå

,íé÷éãöì äìâúð æåðâä øåà äìéçú

åúåà ïéëéùîîå åá íéàåø åéäé íäù

æ"ø àéøèîéâ ø"åà ïëìå ,íìåòì כי

הגנוז, האור על  מרמזת סתם אור תיבת

וירא  הפסוק  על  במדרש שנאמר כמו

גנזו  כו' טוב  כי האור את אלקים

לבא. לעתיד  לצדיקים

úåðåùàø 'âá æåðâ äæä øåà äðäå כתר ,

בראש, שהם ובינה úîëçחכמה ïëìÈÀÇ

úåøòäå úåôñåä

עוד צריך  ואין  בו  הכל  נשלם יתברך  מפיו  היוצא

יתברך . פיו  במאמר  הכל  נתקן  כי  כלל  תיקון  לשום

אומר  היה אם ניצוצין  הרפ"ח נפילת בעת נמצא

מיד היה אור  יהי  אלו  דברים פיו  ברוח כביכול 

שהאציל בעת שהיה כמו  לקדמותו  האור  חוזר 

דווקא  חפץ הוא ברוך  יתברך  והשם שבירה. קודם

ואם  הניצוצות, אותם יעלו  שהם הצדיקים בעובדות

לעליית  צורך  היה לא כנ "ל  בדיבורו  אומר  היה

שום  יתברך  השם עושה היה לא ואם הצדיקים.

כל לפעול  הצדיקים ביכולת היה לא כביכול  פעולה

כו '. עוזרו  הוא ברוך  הקדוש לולא כמשז "ל  זאת

הגדולים  רחמיו  ברוב יתברך  השם עשה ולכן 

פירוש  ההיא באור  והביט וראה הרמה, ובחכמתו 

עוזר  פעול  והשגחתו  בראייתו  הניצוצות באותן 

וזהו  להעלותם, הצדיק ביד  יכולת שיהא לצדיק

אומר  היה אם לומר  רוצה כו ', ויאמר  הכתוב פירוש

היה  פירוש אור , ויהי  מיד  אור  יהי  יתברך  השם

שום  לצדיק לו  היה ולא כנ "ל  לקדמותו  האור  חוזר 

דווקא  רצה הוא ברוך  יתברך  והשם עבודה

וירא  לכך  זאת. כל  יפעלו  שהם הצדיקים בעבודת

ההוא  באור  וראה שהביט פירש האור  את אלקים

הניצוצין  להעלות לצדיק וסיוע עזר  יהא למען 

הנקרא  צדיק זה שאחז "ל  כמו  טוב כי  וזהו  כנ "ל ,

פירוש  לבוא לעתיד  לצדיקים גנזו  שאמרו  וזהו  טוב

אורו  אותן  שיעלו גנזו  לבוא שעתידין  לצדיקים ת

אותן .
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‡ˆÓ˙ ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰ ÈÎ ,‰ÓÎÁÓ ‡· ¯Â‡‰˘ ‡ˆÓ�(·È ,ÁÎ ·ÂÈ‡)Í˘Ó�Â ,
Ì‡ ‡È‰ ‰�È· ˙„ÓÏÂ ‰ÓÎÁÏ ,¯˙Î ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ÔÈ‡ ˙�ÈÁ·Ó ¯Â‡‰
ÔÈ�Ú‰ ‰È‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ�·‰ ÈÓÈ 'Ê ÏÎÏ Ì‰Ó ¯Â‡‰ ÍÈ˘ÓÓ ˜È„ˆ‰Â ,ÌÈ�·‰
ÌÈ�·‰ Ì‡ ˙�ÈÁ·Ó ÍÈ˘ÓÓ˘ ˜È„ˆ ˘È˘ ‰‡¯˘ ,¯·˘ ˘È ÈÎ ·˜ÚÈ ‰‡¯˘
„‚� ,ÌÈÏÏÂÎ '· ÌÚ ¯"� ÌÈÓÚÙ '· ‡È¯ËÓÈ‚ ¯"·˘ ÔÎÏ ,ÔÈ�·‰ ÈÓÈ 'ÊÏ

øåàéá

åéðt øéàz íãà(א ח , החכמה (קהלת ÈÈÈÄÈÈ
שיודע פניו את מאירה האדם שבשכל 

אור  תיבת דמשמעות האמת, את ומשיג

הוא  וחושך  אלוקית, ודעת חיים שפע 

קיימת, מציאות מהעין המסתיר דבר

äîëçî àá øåàäù àöîð המידות

שהוא  מהחכמה האור את מקבלות

האור מקור בין (הכתר )הממוצע 

של (מידות)למקבלים שילוב  בו יש כי ,

יכול (ביטול)ו'אין '(כח )'יש ' הוא ולכן ,

והוא  אין שהוא הכתר בין ממוצע  להיות

והם  יש שהם למידות מהשגה למעלה

הזה. בעולם המושגות

àönz ïéàî äîëçä éë( יב כח , (איוב  ÇÈÀÈÅÇÄÄÈÅ
ממקום  הוא החכמה שורש כלומר

'אין' øåàäממילאåשנקרא êùîð

øúë úðéçá àåä ïéà úðéçáî ששם

השורש  ומשם והתענוג האור עצם

הספירות, לכל  úãîìåהנשפע  äîëçì

íéðáä íà àéä ,äðéá נקראת בינה

שהרי  הבנים את המולידה היא כי אמא

אור  החכמה באור התבוננות ידי על 

ויראה  אהבה אדם בבני נולד  הגנוז

ית'. לעבודתו

'æ ìëì íäî øåàä êéùîî ÷éãöäå

ïéðáä éîé מהבינה האור המשכת

שהוא  הצדיק  ידי על  נעשה להמידות

ועל  'אין' בבחית להקב "ה עצמו מבטל 

אלוקית, ולבינה לחכמה זוכה כן ידי

וזיכוך  ומצוות בתורה עבודתו ידי ועל 

והבינה  שהחכמה ממשיך  הוא מידותיו

אור  "אין" בבחינת עכשיו עד  שהיו

ירד  מהשגה, שלמעלה מופשט 

שבעת  ידי על  שנבנה בעולם ויתפשט 

כו', תפארת גבורה חסד  המידות

בחוש  בעולם מורגש שיהיה דהיינו

בחסדו  העולם את מנהיג שהקב "ה איך 

כו'. וגבורתו

ùé éë á÷òé äàøù ïéðòä äéä äæå

øáù מורה פשוטו פי על  שבירה תיבת

על  מורה הוא וברוחניות פרנסה, על 

שהוא  הגנוז אור שהוא השפע  המשכת

הספירות, לכל  רוחנית וחיות פרנסה

úðéçáî êéùîîù ÷éãö ùéù äàøù

ø"áù ïëì ,ïéðáä éîé 'æì íéðáä íà

ø"ð íéîòô 'á àéøèîéâ נ"ר תיבת כי ,
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(‰ ,ÂÓ˜ ÌÈÏ‰˙)‡È¯ËÓÈ‚ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÌÚ ¯"·˘ Ì‚ ,ÂÊ ‰�ÈÁ· ÏÚ ‰¯ÂÓ˘ ·Â˙Î

„ÒÁ‰ ÍÈ˘ÓÓ˘ ÈÓ ˘È˘ ‰‡¯˘ ,Ï"�‰ ÊÓ¯Ï ÏÏÂÎ‰ ÌÚ „"ÒÁ ÌÈÓÚÙ 'Ê
,ÛÒÂÈ ˙„Â·Ú ÔÈ�Ú ‰È‰ Â‰Ê˘ ÌÈ‡Â¯ Â�‡ ÔÎÂ ,ÔÈ�·‰ ÈÓÈ 'ÊÏ ˙Â�Â˘‡¯ '‚Ó
ÊÓ¯Ï ,‰ÈÏ ÔÈÏ‚ ÔÈ¯ÓËÓ„ ÌÂ‚¯˙‰ ˘¯ÈÙÂ ,Á�ÚÙ ˙�Ùˆ ÛÒÂÈÏ Â‡¯˜ ÔÎÏÂ
ÂÈ‰˘ ¯Â‡‰ Â˙Â‡ ÂÏ ‰Ï‚�Â ,ÍÈ˘ÓÓ ÛÒÂÈ ‰È‰ ÊÂ�‚ ‰È‰˘ ¯Â‡‰˘ Ï"�‰
¯"Â‡ ‡È¯ËÓÈ‚ Á"�ÚÙ ˙"�Ùˆ ÔÎÏÂ ,ÔÈ�·‰ ÈÓÈ 'ÊÏ ˙Â�Â˘‡¯ '‚Ó ÍÈ˘ÓÓ

øåàéá

העולם, לתוך  ה' אור המשכת על  מורה

נ"ר  נקרא זה על 2שיחוד  מורה נר וב "פ  ,

בבחינות  בחינות, בב ' אורות המשכת

הגבורה  ובבחינות á'3החסד  íò

íéììåë גימטריא בחשבון הכולל  בחינת

כל  את הכולל  השרשי אור על  מורה

äìòîהאורות, ìù øåàä ãâð

מהשגה åúåàשלמעלה êéùîîùå

äèîì.הבנין ימי לשבעת

åéäìà 'ä ìò BøáN ìò úðååëá ïëåÄÀÇÁÉÈ
ה) קמו, äðéçá(תהלים ìò äøåîù áåúë

àéøèîéâ úåéúåàä íò ø"áù íâ ,åæ

ì"ðä æîøì ììåëä íò ã"ñç íéîòô 'æ

המשכת  לשבעת על  הכתר אור

éîיעקבäàøùהספירות, ùéù

éîé 'æì úåðåùàø 'âî ãñçä êéùîîù

ïéðáäהשפע ובפרט  חסד  נקרא השפע 

כלל , דינים אין ששם ראשונות מג' הבא

שבמצרים  קדשו ברוח  ראה אבינו ויעקב 

ושפע וחסד  קדושה המשכת של  כח  יש

הצדיק . יוסף  והוא הספירות לכל 

úãåáò ïéðò äéä åäæù íéàåø åðà ïëå

óñåé,העולם לזה ית' אורו להמשיך 

óñåéì åàø÷ ïëìå(מה מא, úðôöÈÀÇ(בראשית
ïéìâ ïéøîèîã íåâøúä ùøéôå ,çðòtÇÀÅÇÀÄÇÀÄÇÀÈ

äéì עכשיו עד  מכוסה שהיה מה דהיינו Å
ידו, על  øåàäùמתגלה ì"ðä æîøì

äìâðå ,êéùîî óñåé äéä æåðâ äéäù

'âî êéùîî åéäù øåàä åúåà åì

ïéðáä éîé 'æì úåðåùàøהצדיק

אור  רואה הגנוז האור לו שמתגלה

שהוא  ומה דבר, בכל  ית' אלקותו

אור  דהיינו אחרים לגבי "מטמרין"

לצדיק , ליה" "גלין ית' ïëìåאלקותו

úåøòäå úåôñåä

חיים2. עץ בפרי  פ "כ )כמובא העמידה  וסוד(שער  :

כי  זה, הוא זלה"ה מורי  מדברי  שהבנתי  מה הענין 

יחוד הוא א' הם, יחודים מיני  ג ' כי  ידעת, כבר  הלא

יחוד ג ' בהויה. אלהים יחוד  ב' בהוי "ה. אהי "ה

הב' או  הא' יחוד  מתייחדים ולפעמים בהויה. אדני 

הגמור  יחוד  הוא ואז  שלשתן , ולפעמים הג ', או 

יחודים  ג ' כי  ג "כ , נ "ר  המלכות נקראת ואז  שבכולם,

מצוה. נר  נקראת היא המלכות ואז  נ "ר , גי ' אלו 

שבדעת,3. השרשים בשני  מתכללים המידות כל  כי 

דגבורה. ודעת דחסדים דעת
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:ÍÈ˘Ó‰ Ì˘Ó˘ ,ÏÏÂÎ‰ ÌÚ ¯"˙Î

šþõ’ë

óî®ô® −"¼ ¼õ¾î þîê µ−¾ôô ðî½−í

îíïî‰¯ÂÓ ı"Ó˜ ÈÎ ,ÌÈˆÓ˜Ï Ú·˘‰ È�˘ Ú·˘· ı¯‡‰ ˘Ú˙Â ·Â˙Î˘
ÔÈ�Ú‰ Â‰ÊÂ ,ÂÊ ‰�ÈÁ·Ï ‰¯ÂÓ ıÓ˜ ˙Â„Â˜�· ‰"ÈÂ‰˘ ,¯˙Î ˙�ÈÁ·Ï

Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘(ÂË ,·È ¯"·)Î"Á‡Â ÔÈ„‰ ˙„Ó· ÌÏÂÚ‰ ‡Â¯·Ï ‰"·˜‰ ‰ˆ¯˘
‰�‰ ÈÎ ,¯ÂÓ‚ „ÒÁ ˙Ó‡· ‡Â‰ ÔÈ„‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ„Ï ÌÈÓÁ¯‰ ˙„Ó Û˙È˘
ÌÈ‡¯·� ÂÈ‰È˘ ÏÂ„‚‰ Â„ÒÁ· ‰È‰ ,ÌÏÂÚ‰ ‡Â¯·Ï ‰ˆ¯˘Î ˙"È˘‰
ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂˆÓˆ‰ ‡Â‰ ÔÈ„‰ ‰Ê ÈÎ ˜¯ ,ÏÂ„‚‰ Â·ÂËÂ Â„ÒÁ Ì‰Ï ÚÈÙ˘È˘
˙Â�‰Ï ÌÈ‡¯·�‰Â ÌÏÂÚ‰ ÂÏÎÂÈ˘ ,ÏÂ„‚‰ Â¯Â‡ ÏÂÎÈ·Î ˙"È˘‰ ÌˆÓˆ˘
ÔÈÚ ÍÈ˘ÁÓ ÏÂ„‚ ¯Â‡ ÈÎ ,ÌÂˆÓˆ ‡Ï· ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï˘ ‰Ó ,Â¯Â‡Ó

øåàéá

ø"úë ø"åà àéøèîéâ ç"ðòô ú"ðôö

:êéùîä íùîù ,ììåëä íò

áåúëù åäæå(מז מא, NòzåÇÇÇ(בראשית
éë ,íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàäÈÈÆÀÆÇÀÅÇÈÈÄÀÈÄ
ä"éåäù ,øúë úðéçáì äøåî õ"î÷

åæ äðéçáì äøåî õî÷ úåãå÷ðá עשרת

הספירות, עשרת כנגד  מכוונות הנקודות

רומז  קמץ  שהוא הראשון והניקוד 

ד ' כאשר הוי"ה השם ולכן לכתר,

רומז  הוא קמ "ץ  בניקוד  הם אותיות

שמשם  הכתר, מספירת הבא לשפע 

ונחשב לעולם, החיות את יוסף  המשיך 

בה  היה הארץ  כל  כאילו הדבר

אור  שהאיר כתרים, כלומר "קמצים",

יוסף קדושת ידי על  הארץ  בכל  הכתר

הצדיק .

ì"æç åøîàù ïéðòä åäæå(טו יב , (ב "ר 

úãîá íìåòä àåøáì ä"á÷ä äöøù

íéîçøä úãî óúéù ë"çàå ïéãä

ãñç úîàá àåä ïéãä äæå ,ïéãì

àåøáì äöøùë ú"éùä äðä éë ,øåîâ

åéäéù ìåãâä åãñçá äéä ,íìåòä

åáåèå åãñç íäì òéôùéù íéàøáð

åãâäì הוא הבריאה שתכלית היינו

לנבראים, ïéãäלהטיב  äæ éë ÷ø

החסד  למידת הקב "ה àåäשצירף 

ú"éùä íöîöù ïåùàøä íåöîöä

íìåòä åìëåéù ,ìåãâä åøåà ìåëéáë

àìù äî ,åøåàî úåðäì íéàøáðäå

ìåãâ øåà éë ,íåöîö àìá øùôà äéä

úåàøä ïéò êéùçî שבגשמיות כמו

את  מסמא מדי גדול  שאור רואים אנו
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ÊÓ¯Ï ,‰ÈÏ ÔÈÏ‚ ÔÈ¯ÓËÓ„ ÌÂ‚¯˙‰ ˘¯ÈÙÂ ,Á�ÚÙ ˙�Ùˆ ÛÒÂÈÏ Â‡¯˜ ÔÎÏÂ
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העולם, לתוך  ה' אור המשכת על  מורה

נ"ר  נקרא זה על 2שיחוד  מורה נר וב "פ  ,

בבחינות  בחינות, בב ' אורות המשכת

הגבורה  ובבחינות á'3החסד  íò

íéììåë גימטריא בחשבון הכולל  בחינת

כל  את הכולל  השרשי אור על  מורה

äìòîהאורות, ìù øåàä ãâð

מהשגה åúåàשלמעלה êéùîîùå

äèîì.הבנין ימי לשבעת

åéäìà 'ä ìò BøáN ìò úðååëá ïëåÄÀÇÁÉÈ
ה) קמו, äðéçá(תהלים ìò äøåîù áåúë

àéøèîéâ úåéúåàä íò ø"áù íâ ,åæ

ì"ðä æîøì ììåëä íò ã"ñç íéîòô 'æ

המשכת  לשבעת על  הכתר אור

éîיעקבäàøùהספירות, ùéù

éîé 'æì úåðåùàø 'âî ãñçä êéùîîù

ïéðáäהשפע ובפרט  חסד  נקרא השפע 

כלל , דינים אין ששם ראשונות מג' הבא

שבמצרים  קדשו ברוח  ראה אבינו ויעקב 

ושפע וחסד  קדושה המשכת של  כח  יש

הצדיק . יוסף  והוא הספירות לכל 

úãåáò ïéðò äéä åäæù íéàåø åðà ïëå

óñåé,העולם לזה ית' אורו להמשיך 

óñåéì åàø÷ ïëìå(מה מא, úðôöÈÀÇ(בראשית
ïéìâ ïéøîèîã íåâøúä ùøéôå ,çðòtÇÀÅÇÀÄÇÀÄÇÀÈ

äéì עכשיו עד  מכוסה שהיה מה דהיינו Å
ידו, על  øåàäùמתגלה ì"ðä æîøì

äìâðå ,êéùîî óñåé äéä æåðâ äéäù

'âî êéùîî åéäù øåàä åúåà åì

ïéðáä éîé 'æì úåðåùàøהצדיק

אור  רואה הגנוז האור לו שמתגלה

שהוא  ומה דבר, בכל  ית' אלקותו

אור  דהיינו אחרים לגבי "מטמרין"

לצדיק , ליה" "גלין ית' ïëìåאלקותו

úåøòäå úåôñåä

חיים2. עץ בפרי  פ "כ )כמובא העמידה  וסוד(שער  :

כי  זה, הוא זלה"ה מורי  מדברי  שהבנתי  מה הענין 

יחוד הוא א' הם, יחודים מיני  ג ' כי  ידעת, כבר  הלא

יחוד ג ' בהויה. אלהים יחוד  ב' בהוי "ה. אהי "ה

הב' או  הא' יחוד  מתייחדים ולפעמים בהויה. אדני 

הגמור  יחוד  הוא ואז  שלשתן , ולפעמים הג ', או 

יחודים  ג ' כי  ג "כ , נ "ר  המלכות נקראת ואז  שבכולם,

מצוה. נר  נקראת היא המלכות ואז  נ "ר , גי ' אלו 

שבדעת,3. השרשים בשני  מתכללים המידות כל  כי 

דגבורה. ודעת דחסדים דעת

¬ ¾ðîš ¼þï ³îð−½ì³¾þîõô

:ÍÈ˘Ó‰ Ì˘Ó˘ ,ÏÏÂÎ‰ ÌÚ ¯"˙Î

šþõ’ë

óî®ô® −"¼ ¼õ¾î þîê µ−¾ôô ðî½−í

îíïî‰¯ÂÓ ı"Ó˜ ÈÎ ,ÌÈˆÓ˜Ï Ú·˘‰ È�˘ Ú·˘· ı¯‡‰ ˘Ú˙Â ·Â˙Î˘
ÔÈ�Ú‰ Â‰ÊÂ ,ÂÊ ‰�ÈÁ·Ï ‰¯ÂÓ ıÓ˜ ˙Â„Â˜�· ‰"ÈÂ‰˘ ,¯˙Î ˙�ÈÁ·Ï

Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘(ÂË ,·È ¯"·)Î"Á‡Â ÔÈ„‰ ˙„Ó· ÌÏÂÚ‰ ‡Â¯·Ï ‰"·˜‰ ‰ˆ¯˘
‰�‰ ÈÎ ,¯ÂÓ‚ „ÒÁ ˙Ó‡· ‡Â‰ ÔÈ„‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ„Ï ÌÈÓÁ¯‰ ˙„Ó Û˙È˘
ÌÈ‡¯·� ÂÈ‰È˘ ÏÂ„‚‰ Â„ÒÁ· ‰È‰ ,ÌÏÂÚ‰ ‡Â¯·Ï ‰ˆ¯˘Î ˙"È˘‰
ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂˆÓˆ‰ ‡Â‰ ÔÈ„‰ ‰Ê ÈÎ ˜¯ ,ÏÂ„‚‰ Â·ÂËÂ Â„ÒÁ Ì‰Ï ÚÈÙ˘È˘
˙Â�‰Ï ÌÈ‡¯·�‰Â ÌÏÂÚ‰ ÂÏÎÂÈ˘ ,ÏÂ„‚‰ Â¯Â‡ ÏÂÎÈ·Î ˙"È˘‰ ÌˆÓˆ˘
ÔÈÚ ÍÈ˘ÁÓ ÏÂ„‚ ¯Â‡ ÈÎ ,ÌÂˆÓˆ ‡Ï· ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï˘ ‰Ó ,Â¯Â‡Ó

øåàéá

ø"úë ø"åà àéøèîéâ ç"ðòô ú"ðôö

:êéùîä íùîù ,ììåëä íò

áåúëù åäæå(מז מא, NòzåÇÇÇ(בראשית
éë ,íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàäÈÈÆÀÆÇÀÅÇÈÈÄÀÈÄ
ä"éåäù ,øúë úðéçáì äøåî õ"î÷

åæ äðéçáì äøåî õî÷ úåãå÷ðá עשרת

הספירות, עשרת כנגד  מכוונות הנקודות

רומז  קמץ  שהוא הראשון והניקוד 

ד ' כאשר הוי"ה השם ולכן לכתר,

רומז  הוא קמ "ץ  בניקוד  הם אותיות

שמשם  הכתר, מספירת הבא לשפע 

ונחשב לעולם, החיות את יוסף  המשיך 

בה  היה הארץ  כל  כאילו הדבר

אור  שהאיר כתרים, כלומר "קמצים",

יוסף קדושת ידי על  הארץ  בכל  הכתר

הצדיק .

ì"æç åøîàù ïéðòä åäæå(טו יב , (ב "ר 

úãîá íìåòä àåøáì ä"á÷ä äöøù

íéîçøä úãî óúéù ë"çàå ïéãä

ãñç úîàá àåä ïéãä äæå ,ïéãì

àåøáì äöøùë ú"éùä äðä éë ,øåîâ

åéäéù ìåãâä åãñçá äéä ,íìåòä

åáåèå åãñç íäì òéôùéù íéàøáð

åãâäì הוא הבריאה שתכלית היינו

לנבראים, ïéãäלהטיב  äæ éë ÷ø

החסד  למידת הקב "ה àåäשצירף 

ú"éùä íöîöù ïåùàøä íåöîöä

íìåòä åìëåéù ,ìåãâä åøåà ìåëéáë

àìù äî ,åøåàî úåðäì íéàøáðäå

ìåãâ øåà éë ,íåöîö àìá øùôà äéä

úåàøä ïéò êéùçî שבגשמיות כמו

את  מסמא מדי גדול  שאור רואים אנו
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:ÏÂ„‚‰
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øåàéá

כלום, לראות יכולה העין ואין העינים

הנפלא  אורו מגלה הקב "ה היה אם כך 

לא  אזי  גבול , בלי - מהשגתינו שלמעלה

כלל , ה' אור שום להשיג יכולים היינו

הגבלה  לו שאין לאור שייכות לנו אין כי

שלנו. המצומצמים והרגש השכל  בכלי

éàù åðì äøåî [õ"î÷ ãå÷éðä] äæå

åðîî [úåðäì] ìåãâä øåàì øùôà

àåäù óà - õ"î÷ ïëìå ,íåöîö àìá

ìò äøåî ,íåöîöå úåðöî÷ ïåùìî

íéîçø ïåéìòä øåà øúë úðéçá

ìåãâ øåà àåäù úîçîù ÷ø ,íéøåîâ

úðéçáå ,íåöîöä êéøö ïëì ãåàî

ìåãâä ãñçä àåä íù õ"î÷ הוא

הספירות  כל  שורש äæהכתר éãòìáîù

,ìåãâä åøåàî úåðäì øùôà äéä àì

ä"éåä úåéúåà 'ãîù íéöî÷ 'ã ïëìå

,ï"éã àéøèîéâ ,ø"úë úðéçááù

òåãéë( ע "ב ז å"éì(תיקו"ז áùçð õî÷ù

ו' הוא הקמץ  שצורת בכך  כנרמז

ההמשכה  על  מרמז וזה י ', ומתחתיו

פשוט מהאור ו' שבצורת בקו הנרמזת

היו"ד , בנקודת הנרמז מהשגה שלמעלה

úîàáå ,ï"éã àéøèîéâ å"é íéîòô 'ã

.ìåãâä ãñçä àåä ïéãä äæ

úåáéú 'ã íò õ"î÷ íéîòô 'ã íâ

àéøèîéâ ,ììåëäå(כה נ, ã÷tÈÉ(בראשית
íëúà íéäìà ã÷ôé(כה נ, לרמז (בראשית ÄÀÉÁÉÄÆÀÆ

הכתר  מאור להם המשיך  הצדיק  שיוסף 

המשכה  שהיא פקידה של  לדרגה עד 

יותר  הקשים והמצבים למקומות

בגלות  .4שהשכינה

úåøòäå úåôñåä

בזוה"ק4. ב )כמובא קנט, את (ח"א  אלהי "ם ויזכור  :

ואמר , פתח חייא רבי  ה )רחל , ו אני (שמות  וגם

מעבידים  מצרים אשר  ישראל  בני  נאקת את שמעתי 

בגין  זכירה, הא ואזכור  בריתי , את ואזכור  אותם
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îíïî‰Ó Ô‡Î Ì‚ ÈÎ ,ÌÈˆÓ˜Ï Ú·˘‰ È�˘ Ú·˘· ı¯‡‰ ˘Ú˙Â ·Â˙Î˘
‰Ê ,˙Â�ˆÓ˜ ˙�ÈÁ· ‰È‰˘ Ú·˘‰ È�˘ Ú·˘Ó ÌˆÓˆÂ ÛÒÂÈ ıÓ˜˘
‰È‰ ‰ÊÂ ,·Ú¯‰ È�˘ Ú·˘Ï ÏÎÂ‡ ‰È‰È˘ ,ÏÂ„‚‰ „ÒÁ‰ ˙Ó‡· ‰È‰
ÔÎÏ˘ ,Ï"�Î ¯˙Î‰ ¯Â‡Ó ÍÈ˘Ó‰Ï ‰Ê ÌÂˆÓˆÂ ˙Â�ˆÓ˜· ÛÒÂÈ ˙„Â·Ú

øåàéá

áåúëù åäæå(מז מא, NòzåÇÇÇ(בראשית
éë ,íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàäÈÈÆÀÆÇÀÅÇÈÈÄÀÈÄ
íöîöå óñåé õî÷ù äî ïàë íâ

úðéçá äéäù òáùä éðù òáùî

ãñçä úîàá äéä äæ ,úåðöî÷

éðù òáùì ìëåà äéäéù ,ìåãâä

óñåé úãåáò äéä äæå ,áòøä

øåàî êéùîäì äæ íåöîöå úåðöî÷á

ì"ðë øúëä ג"כ בה יש היסוד  מידת

גבורות  שהם אלא ג"כ , וצמצום גבורה

אין  האור את שממשיך  היינו ממותקות,

הרגשה  לתוך  מהשגה שלמעלה סוף 

שמורגש  עד  האלוקית הנפש של  ממשית

וזה  העולם, בזה בגוף  בהיותה אפילו

אין  באמת אבל  צמצום של  בחינה נראה

את  שממשיך  מזה, גדול  ותענוג חסד  לך 

ומושג  מורגש להיות העליון התענוג

בעולמות.

מידת  של  ענינה ידי על  גם נעשה וזה

להיות  שלא עצמו שמצמצם היסוד 

בתענוג  רק  שבעולם דבר בשום מקושר

ית', ה' עבודת תענוג והוא אמיתי,

שבעולם  תענוגים מיני בכל  ומואס 

בראיות  להסתכל  שלא עצמו ומצמצם

לחטא  שמאס  הצדיק  כיוסף  אסורות,

ואופן  אופן בכל  זו 5לאלוקים והנהגה .

התענוג  דווקא כי חסד , של  צמצום היא

– יתברך  ה' בקרבת לו שיש והשמחה

úåøòäå úåôñåä

בדכורא, לעילא דאיהו  מזלא דהאי  לעילא, דאיהו 

,àá÷åðá àúúì ,àúåìâá éäéàã äãé÷ô ìò àúà

אמר  דאת כמה רחל , את אלהי "ם ויזכור  דא כגוונא

כתיב חזי  תא בריתי . את טז)ואזכור  ג פקוד(שם 

פקידה  והא פקדתי , פקוד  וכי  אתכם, פקדתי 

ואיהי  הות, בגלותא זמנא ובההוא קיימא, בנוקבא

לאסתכלא, אית הכא אלא פקדתי . פקוד  אמרת

אתחזי  היך  בגלותא איהי  הכא, דחכמתא ורזא

הכי  אלא פקדתי , פקוד  אמרת והיך  הכא, למשה

ותוקפיה  בשמיא, איהו  נהיר  כד  שמשא אוליפנא,

דא  כגוונא אתר , בכל  ארעא על  שלטא וחיליה

מלא  קאים, דמקדשא בזמנא כבודו , הארץ כל  מלא

והשתא  קדישא, ארעא דא כבודו  הארץ כל 

להו  סחרא ותוקפא לעילא, איהי  בגלותא דישראל 

בארעא  דאינון  גב על  ואף עלייהו , לאגנא לישראל 

אחרא.

רבינו 5. שכתב מה בהקדמה שהבאנו  וישב וכמו  (פ '

וישב ) מבחינות ד "ה  כלול  שהיה פי  על  אף יוסף "וכן 

הויו "ת, וי "ו  גימטריא יוסף ולכן  קצוות ìëו ' íò

,äìåãâ äàøéá äéä åúãåáò ø÷éò äæ יוסף ולכן 

עם  יצח"ק גימטריא הצדי "ק הצדיק, יוסף נקרא

ומתיירא  זאת, גדולה ביראה שעובד  זה כי  הכולל ,

לאל יחטא לאלהים,פן  וחטאתי  שנאמר  כמו  הים

בין  החילוק וזהו  צדיק, נקרא מחטא מונע ולכן 

יראתו  מחמת שהצדיק לצדיקים, תשובה בעלי 

לחטא"... מלבוא מאוד  מתיירא הגדולה
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כלום, לראות יכולה העין ואין העינים

הנפלא  אורו מגלה הקב "ה היה אם כך 

לא  אזי  גבול , בלי - מהשגתינו שלמעלה

כלל , ה' אור שום להשיג יכולים היינו

הגבלה  לו שאין לאור שייכות לנו אין כי

שלנו. המצומצמים והרגש השכל  בכלי

éàù åðì äøåî [õ"î÷ ãå÷éðä] äæå

åðîî [úåðäì] ìåãâä øåàì øùôà

àåäù óà - õ"î÷ ïëìå ,íåöîö àìá

ìò äøåî ,íåöîöå úåðöî÷ ïåùìî

íéîçø ïåéìòä øåà øúë úðéçá

ìåãâ øåà àåäù úîçîù ÷ø ,íéøåîâ

úðéçáå ,íåöîöä êéøö ïëì ãåàî

ìåãâä ãñçä àåä íù õ"î÷ הוא

הספירות  כל  שורש äæהכתר éãòìáîù

,ìåãâä åøåàî úåðäì øùôà äéä àì

ä"éåä úåéúåà 'ãîù íéöî÷ 'ã ïëìå

,ï"éã àéøèîéâ ,ø"úë úðéçááù

òåãéë( ע "ב ז å"éì(תיקו"ז áùçð õî÷ù

ו' הוא הקמץ  שצורת בכך  כנרמז

ההמשכה  על  מרמז וזה י ', ומתחתיו

פשוט מהאור ו' שבצורת בקו הנרמזת

היו"ד , בנקודת הנרמז מהשגה שלמעלה

úîàáå ,ï"éã àéøèîéâ å"é íéîòô 'ã

.ìåãâä ãñçä àåä ïéãä äæ

úåáéú 'ã íò õ"î÷ íéîòô 'ã íâ

àéøèîéâ ,ììåëäå(כה נ, ã÷tÈÉ(בראשית
íëúà íéäìà ã÷ôé(כה נ, לרמז (בראשית ÄÀÉÁÉÄÆÀÆ

הכתר  מאור להם המשיך  הצדיק  שיוסף 

המשכה  שהיא פקידה של  לדרגה עד 

יותר  הקשים והמצבים למקומות

בגלות  .4שהשכינה

úåøòäå úåôñåä

בזוה"ק4. ב )כמובא קנט, את (ח"א  אלהי "ם ויזכור  :

ואמר , פתח חייא רבי  ה )רחל , ו אני (שמות  וגם

מעבידים  מצרים אשר  ישראל  בני  נאקת את שמעתי 

בגין  זכירה, הא ואזכור  בריתי , את ואזכור  אותם

ê− ¾ðîš ¼þï ³îð−½ì³¾þîõô

îíïî‰Ó Ô‡Î Ì‚ ÈÎ ,ÌÈˆÓ˜Ï Ú·˘‰ È�˘ Ú·˘· ı¯‡‰ ˘Ú˙Â ·Â˙Î˘
‰Ê ,˙Â�ˆÓ˜ ˙�ÈÁ· ‰È‰˘ Ú·˘‰ È�˘ Ú·˘Ó ÌˆÓˆÂ ÛÒÂÈ ıÓ˜˘
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øåàéá

áåúëù åäæå(מז מא, NòzåÇÇÇ(בראשית
éë ,íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàäÈÈÆÀÆÇÀÅÇÈÈÄÀÈÄ
íöîöå óñåé õî÷ù äî ïàë íâ

úðéçá äéäù òáùä éðù òáùî

ãñçä úîàá äéä äæ ,úåðöî÷
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בעולמות.
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התענוג  דווקא כי חסד , של  צמצום היא

– יתברך  ה' בקרבת לו שיש והשמחה

úåøòäå úåôñåä

בדכורא, לעילא דאיהו  מזלא דהאי  לעילא, דאיהו 
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רבינו 5. שכתב מה בהקדמה שהבאנו  וישב וכמו  (פ '
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.ÔÈ�·‰ ÈÓÈ 'Ê ÏÎÏ

šþõ’è

’ší íò−×¾íñ ³îšñêí þîê µ−¾ôô ðî½−í
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øåàéá

נראתה  אביו של  דיוקנו "דמות בבחינת

מלהיות  עצמו שמצמצם הטעם היא לו",

אחרים. לדברים àø÷ðמקושר ïëìù

ì"ðë çðòt úðôö שמצמצם ידי שעל  ÈÀÇÇÀÅÇ
העליון, והחיות האור את ומצפין

הוא  "צפנת", תיבת של  כמשמעותה

התענוג  של  הגנוז האור את מגלה

גילוי  נהיה וממילא מהכתר ששרשו

"פענח ". בתיבת הנרמז

áéúë ïëìå(ג לז, íéð÷æ(בראשית ïá ékÄÆÀËÄ
,äéì àeä íékç øa íâøúîå ,åì àeäÇÇÄÅ

úåðåùàø 'âî êéùîäù ì"ðë היינו

אור  נשפע  שמשם – ודעת בינה מחכמה

חכים" "בר נקרא זה שם על  לעולם,

החיות  המשכת שעיקר לעיל  כאמור

החכמה, אור ידי על  הוא ï÷æåלעולם

äîëç äð÷ù היא היסוד  שמידת

אותה  וקונה עליונה, חכמה שממשיך 

בגילוי  בעולמות  יוסף6להיות נקרא לכן ,

זקנים", úðéçáî"בן êéùîä ïëìå

,àöîú ïéàî äîëçäù ,ïéàî äîëç

æ"øå ,ø"åà àéøèîéâ í"éð÷æ ïëìå

åëéùîä æåðâ äéäù øåàäù ,ì"ðë

.ïéðáä éîé 'æ ìëì íìåòì

áéúë ïëìå( מח מא, אכל (בראשית ִֶֶַֹוּיּתן

øLàּבערים øéòä äãN ìëà ִֶָÉÆÀÅÈÄÂÆ
ú"ø øéò'ä äã'ù ìëå'à ,äéúáéáñÀÄÉÆÈ

ú"ø ä"ùà( ט קיג, íéðaä(תהילים íàÅÇÈÄ
ïéà úðéçáî êéùîäù ,äçîN מאור ÀÅÈ

כלומר  אין בבחינת שהוא סוף  אין

úåøòäå úåôñåä

הכל .6. וקונה תיבות על  הק' להאר "י  הכוונות בשער  שאיתא כמו 
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:[Ï"�Î] ÂÈ‰Ï‡ '‰ ÏÚ Â¯·˘ Í¯„

øåàéá

בבחינת  שהיא השכל  מהשגת למעלה

íàישות, [úðéçáì] הקדושה להשכינה

ישראל  כל  אם שהיא ישראל  כנסת

הנשמות, כל  נחצבות íàוממנה çîùì

ïéðáä éîé 'æ íéðáä השכינה בנין כי

החכמה, אור לה שממשיכים ידי על  הוא

,'ìë' àø÷ðù ÷éãö úðéçá äéä éë

úååö÷ 'åä ìëî ìåìëù היסוד מידת

מידת  שהיא מפני המידות מכל  כלולה

את  לקשר כח  לה יש ולכן ההתקשרות,

כמו  ההתלהבות, אש ידי על  המידות כל 

לו  שיש שאדם בגשמיות שרואים

אחריו  מקשר אמיתית וחיות התלהבות

עולם  יסוד  צדיק  ענין וזה רבים, אנשים

ה'. לעבודת העולם כל  את שמקשר

øîàðù åäæå(נו מא, ìò(שם äéä áòøäåÀÈÈÈÈÈÇ
ìk úà óñ óñBé çzôiå õøàä éðt ìkÈÀÅÈÈÆÇÄÀÇÅÅÆÈ

äîå çúô äî øîàð àìå ,íäa øLàÂÆÈÆ
çúôù ì"ðä êøã ìò ÷ø ,íäá äéä

,úåãîä ìëî äìåìëù 'ìë' úãî úà

משום  כל  שנקראת היסוד  מידת היינו

מידה  או חסד  ממשיכה שאינה

æåðâä,מסויימת, øåà çúôå êéùîäå

'æ ìëì íéìåãâ íéãñç íùî êéùîäå

ïéðáä éîé שהוא היסוד  ידי על 

בחמימות  להקב "ה כללית התקשרות

התקשרות דקדושה לשון נקרא המידות חמימות (כי 

מב ) ל, (בראשית ליעקב "כמו הקשרים ."והיו

íéøöîì øaLiå êë øçà áåúëù åäæåÇÄÀÉÀÄÀÇÄ
äæ æîåøî øáù úáéúáù ,'åë כאמור

המורה  כוללים ב ' עם נ"ר ב "פ  גי' שהוא

לתחתונים, האור המשכת êøãעל  ìò

ה) קמו, åéäìà(תהילים 'ä ìò BøáNÄÀÇÁÉÈ
[ì"ðë].זה ענין על  כן גם שמורה
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øåàéá

בבחינת  שהיא השכל  מהשגת למעלה

íàישות, [úðéçáì] הקדושה להשכינה

ישראל  כל  אם שהיא ישראל  כנסת

הנשמות, כל  נחצבות íàוממנה çîùì

ïéðáä éîé 'æ íéðáä השכינה בנין כי

החכמה, אור לה שממשיכים ידי על  הוא

,'ìë' àø÷ðù ÷éãö úðéçá äéä éë

úååö÷ 'åä ìëî ìåìëù היסוד מידת

מידת  שהיא מפני המידות מכל  כלולה

את  לקשר כח  לה יש ולכן ההתקשרות,

כמו  ההתלהבות, אש ידי על  המידות כל 

לו  שיש שאדם בגשמיות שרואים

אחריו  מקשר אמיתית וחיות התלהבות

עולם  יסוד  צדיק  ענין וזה רבים, אנשים

ה'. לעבודת העולם כל  את שמקשר

øîàðù åäæå(נו מא, ìò(שם äéä áòøäåÀÈÈÈÈÈÇ
ìk úà óñ óñBé çzôiå õøàä éðt ìkÈÀÅÈÈÆÇÄÀÇÅÅÆÈ

äîå çúô äî øîàð àìå ,íäa øLàÂÆÈÆ
çúôù ì"ðä êøã ìò ÷ø ,íäá äéä

,úåãîä ìëî äìåìëù 'ìë' úãî úà

משום  כל  שנקראת היסוד  מידת היינו

מידה  או חסד  ממשיכה שאינה

æåðâä,מסויימת, øåà çúôå êéùîäå

'æ ìëì íéìåãâ íéãñç íùî êéùîäå

ïéðáä éîé שהוא היסוד  ידי על 

בחמימות  להקב "ה כללית התקשרות

התקשרות דקדושה לשון נקרא המידות חמימות (כי 

מב ) ל, (בראשית ליעקב "כמו הקשרים ."והיו

íéøöîì øaLiå êë øçà áåúëù åäæåÇÄÀÉÀÄÀÇÄ
äæ æîåøî øáù úáéúáù ,'åë כאמור

המורה  כוללים ב ' עם נ"ר ב "פ  גי' שהוא

לתחתונים, האור המשכת êøãעל  ìò

ה) קמו, åéäìà(תהילים 'ä ìò BøáNÄÀÇÁÉÈ
[ì"ðë].זה ענין על  כן גם שמורה
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מערכת הגהה:
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è ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô

±šô ³¾þõ

íôðší

³¾þõë,והשבטים יוסף  של  יחודם  בסוד  גדולים יסודות  רבינו  מבאר  מקץ

את  מכין היה הצדיק  שיוסף  ושכינתיה , קוב"ה  יחוד  סוד  באמת  שהם

להקב"ה  השלימה  ההתקשרות  מידת  ידי על  הקב"ה  מצד  ההשפעה  (שנשלמהכח 

הנסיונות) בכל כשעמד  לפועל שנתגלה קדושתו  ידי על במצרים  נעשיםביותר  והשבטים  ,

לעולם, ולהמשיכו הקב"ה  של  קדושתו את  לקבל  ישראל , כנסת  – לשכינה  מרכבה

אליה . מיוחד  שהוא  המידה לפי י-ה  משבטי ושבט  שבט  כל 

ñ×îוזה ישראל , לכנסת  קוב"ה  בין היחוד  סביב סובבים  והשבטים  יוסף  מעשי

סביב  חריפים  לשונות  בכמה  הזוה "ק  שהאריך  מה  וידוע דברים , של  עיקרם 

הגם מזה, יותר  בהם ואין בלבד  שבהם  הפשט הוא תורה  דברי שעיקר  החושבים 

מחז "ל  שקבלנו כפי הוא והפשט  פשוטו, מידי יוצא  מקרא  שאין אמת , זה  שגם

והאחרונים . הראשונים ורבותינו הקדושים 

íòíî ישראל לכנסת  קוב"ה  בין היחוד  סדרי כל  איך  רבינו מבאר  זה  במאמר 

השבטים אליו שבאו  שעה  באותה  כי הצדיק , יוסף  של  בדבריו  נרמזו

תחילת  שהיא  הראשונה  הגלות  להיות  שעתידה  המקום  – למצרים י-ה  שבטי

להיות  שעתיד  ושכינתיה  קוב"ה  היחוד  את  להכין יוסף  צריך  היה  הגלויות , כל 

ואף גדול , והסתר  חשכות  הנראים בזמנים גם נעשה  זה  יחוד  אשר  הגלויות , בכל 

ידי  על  נוראים יחודים  ונעשים  אתנו, הקב"ה אויביהם בארץ בהיותם  זאת  גם

פשוטה אמונה  ידי על  להקב"ה להתקשר  ומתחזקים  עומדים ישראל  שכלל 

עבודת  ידי  על  ליום  מיום ומתגברת  המתבררת  אמיתית , הכנעה  מתוך  בשלימות 

ישראל . בני

þêîëôî ידו ועל  בנימין נקרא ישראל  בני מצד  היחוד  כח  כי הק' האר "י בכתבי

זה יחוד  כי שם  נתבאר  וכן  ישראל , וכנסת  הקב"ה בין  היחוד  נעשה 
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בנימין  ידי על  נעשה  הגלות  על 1שבזמן הגלות , בזמן  שנעשה  ההתקשרות  שהוא ,

כי  לעולם, משם זזה  ואינו היהודי של  לבו בנקודת  שנמצא  ההתקשרות  כוח  ידי

ישראל  היות  כי ואופן, פנים בשום  לבטלה אפשר  אי  זו ומציאות  להקב"ה  בן הוא

כל  מצד  כי שנראה  בזמנים  גם  ולכן מציאותם , יסוד  שורש  הוא  למקום בנים

עימם שהקב"ה  ניכר  ואין גדול , פנים הסתר  יש עליהם  העוברים  המאורעות 

נעשה מקום  מכל  לעולם , הקב"ה  אור  את  ממשיך  שהוא – הצדיק  יוסף בבחינת 

ישראל  בכלל  שנמצא ההתקשרות  שורש  ידי על  – הצדיק  בנימין ידי על  היחוד 

לעולם .

þìêñîומשביר המשפיע  – יוסף של  ביחוד  הנרמזת  – הגאולה  כשבאה  מכן

נעשה אזי המקבלים, ישראל  כנסת  בחינת  – והשבטים הארץ, עם  לכל 

ישראל  איש  של  העצמית  ההתקשרות  שהוא  – בנימין ידי על  בשלימות  היחוד 

נעשה ידו ועל  הגלות , ובחשכות  פנים  בהסתר  גם מקום ובכל  זמן בכל  להקב"ה 

בשלימות . היחוד 

úåøòäå úåôñåä

הליקוטים1. ויגש)ספר  היה (פרשת  בנימין  כי  דע, :

והיה  בגלות, יוסף היה כאשר  יוסף במקום משמש

בראותו  ת"ת, שהוא והי "ה, וזהו  הברית. רומז 

בנימין  ונשאר  בגלות, למטה ירד  העליון  שברית

סוד יסוד  שהוא הנער , שאין  ובראותו  במקומו ,

מקום  לו  אין  כי  אורו , יסתלק ר "ל  ומת, הברית,

צריך זה ובסיבת ביסוד , אלא זוגו  לבת להשפיע

לבדו  הוא ויותר  עמנו . אינו  הגביע כי  להאמין , אתה

נותר  הוא א"כ  שלה, מ"ן  הוא כי  הכוונה, לאמו ,

עתה  היה שהוא לפי  אהבו , ואביו  לאמו . לבדו 

בנימין  ג "כ  ולכן  יוסף, שהוא עליון  צדיק במקום

כנודע. צדיק נקרא
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ÛÒÂÈ ‡· Ê‡ ‡·˜Â�„ ‡ÓÏÚÓ Ì‰Â ÛÒÂÈ ÈÁ‡ Â‡·˘Î ÔÎÏ .ÌÁÏ
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óñBé økiåהּכרהּו לא והם אחיו åâå'את ÇÇÅÅְִִֵֶֶָֹֻ

ח ) מב , áéúë(בראשית כה). לז, øòðÇÇ(תהלים
÷écö éúéàø àìå ézð÷æ íb éúééäÈÄÄÇÈÇÀÄÀÉÈÄÄÇÄ

íçì Lwáî Bòøæå áæòð משמעות ÆÁÈÀÇÀÀÇÆÈÆ
במציאות  אפשר שאי היא הדברים

דהיינו  לחם" מבקש "זרעו שיהיה

כנסת  המקבל , מצד  הכנה שתהיה

השפע את מקבלים שהם ישראל 

מלכותו  מקבלים שהם ידי על  מהקב "ה,

"מלכות", במידת מתקשרים הם ובזה

שהיא  היסוד  מידת – ה"צדיק " ויהיה

סוף מאין האלוקי השפע  המשכת שורש

"נעזב " ישראל , לבני לעולם ב "ה

האלוקי. מהשפע 

הקדמונים  פירשו בזה דיסוד 1והביאור ,

ובתחתונים, בעליונים הקב "ה יסד 

ההשפעה, לקבל  מוכן מקבל  יש שכאשר

ההשפעה, ממנו לקבל  המשפיע  אל  הבא

ההשפעות  משפיע  גם מקבל  ממילא אזי

וכמו  לו, להשפיע  ההשפעה שפע  את

שהיו  ידי שעל  צדיקים, כמה שאמרו

מהם  לקבל  מוכנים שהיו תלמידים להם

כח אצלם נתרבה כן ידי על  אזי שפע ,

בשלימות  .2ההשפעה

àîìòî íäå óñåé éçà åàáùë ïëì

àá÷åðã לשכינתו מרכבה היו השבטים

úåøòäå úåôñåä

אמר 1. "ולזה לשונו , וזה להרמ"ק גרושין  בס'

לחם". מבקש "וזרעו  וגו ' זקנתי " גם הייתי  "נער 

אומרו " העולם שר  זה "פסוק [כי ] פי ' ובגמרא

כי  זקנתי ". גם הייתי  "נער  ואמר  מט"ט, שהוא

פעמים  נער , שימוש פעמים משמש הזה המלאך 

בסוד נעוריו  כנשר  מחדש בהיותו  "נער " ונקרא זקן .

זקנתי ", גם הייתי  "נער  אמר  ולכן  הירח. חדוש

זקנתי " "גם במילואה. הלבנה סוד  לו  היות דהיינו 

אין  זה כל  ועם לו . אשר  האור  פריצת אחר  דהיינו 

מסטרא  אלא דעילאין  מסטרא ורבוי  האור  מעוט

"צדיק  למעלה ראיתי " "ולא שאמר  וזהו  דתתאין .

הצדיק  ולא המלכות, מן  נעזב הצדיק שיהיה נעזב"

וי "ו , זרע דהיינו  "וזרעו " שאמר  וזהו  אחריה. מחזר 

אלא  לחם דאין  לחם". "מבקש ידו , על  הנשפע

עכ "ל , התחתונים" דילן , מסטרא והמיעוט אשה,

רק  תלויה ההשפעה שהמשכת הוא הדברים פירוש

מלכותו  שהם ישראל  בני  בהכנת דילן , בסטרא

השפע. ממנו  לקבל  יתברך 

להמגיד2. הק' טוב שם הבעל  שאמר  מה ידוע

מעיינות  נפתחים אצלו  שהוא עת שבכל  ממעזריטש

לו  הרשה לא ולכן  להמגיד , להשפיע שלו  החכמה

צדיקים  מכמה ידוע זה ומטעם לביתו . ליסוע
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ישראל  איש  של  העצמית  ההתקשרות  שהוא  – בנימין ידי על  בשלימות  היחוד 

נעשה ידו ועל  הגלות , ובחשכות  פנים  בהסתר  גם מקום ובכל  זמן בכל  להקב"ה 

בשלימות . היחוד 

úåøòäå úåôñåä

הליקוטים1. ויגש)ספר  היה (פרשת  בנימין  כי  דע, :

והיה  בגלות, יוסף היה כאשר  יוסף במקום משמש

בראותו  ת"ת, שהוא והי "ה, וזהו  הברית. רומז 

בנימין  ונשאר  בגלות, למטה ירד  העליון  שברית

סוד יסוד  שהוא הנער , שאין  ובראותו  במקומו ,

מקום  לו  אין  כי  אורו , יסתלק ר "ל  ומת, הברית,

צריך זה ובסיבת ביסוד , אלא זוגו  לבת להשפיע

לבדו  הוא ויותר  עמנו . אינו  הגביע כי  להאמין , אתה

נותר  הוא א"כ  שלה, מ"ן  הוא כי  הכוונה, לאמו ,

עתה  היה שהוא לפי  אהבו , ואביו  לאמו . לבדו 

בנימין  ג "כ  ולכן  יוסף, שהוא עליון  צדיק במקום

כנודע. צדיק נקרא

í ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

ñëšôí ó¼ ðì− óñ¾òí ¼−õ¾ôí ì×

þ×−î·È˙Î ,'Â‚Â ÛÒÂÈ(‰Î ,ÊÏ ÌÈÏ‰˙)˘˜·Ó ÂÚ¯ÊÂ ·ÊÚ� ˜È„ˆ È˙È‡¯ ‡ÏÂ
ÛÒÂÈ ‡· Ê‡ ‡·˜Â�„ ‡ÓÏÚÓ Ì‰Â ÛÒÂÈ ÈÁ‡ Â‡·˘Î ÔÎÏ .ÌÁÏ

øåàéá

óñBé økiåהּכרהּו לא והם אחיו åâå'את ÇÇÅÅְִִֵֶֶָֹֻ

ח ) מב , áéúë(בראשית כה). לז, øòðÇÇ(תהלים
÷écö éúéàø àìå ézð÷æ íb éúééäÈÄÄÇÈÇÀÄÀÉÈÄÄÇÄ

íçì Lwáî Bòøæå áæòð משמעות ÆÁÈÀÇÀÀÇÆÈÆ
במציאות  אפשר שאי היא הדברים

דהיינו  לחם" מבקש "זרעו שיהיה

כנסת  המקבל , מצד  הכנה שתהיה

השפע את מקבלים שהם ישראל 

מלכותו  מקבלים שהם ידי על  מהקב "ה,

"מלכות", במידת מתקשרים הם ובזה

שהיא  היסוד  מידת – ה"צדיק " ויהיה

סוף מאין האלוקי השפע  המשכת שורש

"נעזב " ישראל , לבני לעולם ב "ה

האלוקי. מהשפע 

הקדמונים  פירשו בזה דיסוד 1והביאור ,

ובתחתונים, בעליונים הקב "ה יסד 

ההשפעה, לקבל  מוכן מקבל  יש שכאשר

ההשפעה, ממנו לקבל  המשפיע  אל  הבא

ההשפעות  משפיע  גם מקבל  ממילא אזי

וכמו  לו, להשפיע  ההשפעה שפע  את

שהיו  ידי שעל  צדיקים, כמה שאמרו

מהם  לקבל  מוכנים שהיו תלמידים להם

כח אצלם נתרבה כן ידי על  אזי שפע ,

בשלימות  .2ההשפעה

àîìòî íäå óñåé éçà åàáùë ïëì

àá÷åðã לשכינתו מרכבה היו השבטים

úåøòäå úåôñåä

אמר 1. "ולזה לשונו , וזה להרמ"ק גרושין  בס'

לחם". מבקש "וזרעו  וגו ' זקנתי " גם הייתי  "נער 

אומרו " העולם שר  זה "פסוק [כי ] פי ' ובגמרא

כי  זקנתי ". גם הייתי  "נער  ואמר  מט"ט, שהוא

פעמים  נער , שימוש פעמים משמש הזה המלאך 

בסוד נעוריו  כנשר  מחדש בהיותו  "נער " ונקרא זקן .

זקנתי ", גם הייתי  "נער  אמר  ולכן  הירח. חדוש

זקנתי " "גם במילואה. הלבנה סוד  לו  היות דהיינו 

אין  זה כל  ועם לו . אשר  האור  פריצת אחר  דהיינו 

מסטרא  אלא דעילאין  מסטרא ורבוי  האור  מעוט

"צדיק  למעלה ראיתי " "ולא שאמר  וזהו  דתתאין .

הצדיק  ולא המלכות, מן  נעזב הצדיק שיהיה נעזב"

וי "ו , זרע דהיינו  "וזרעו " שאמר  וזהו  אחריה. מחזר 

אלא  לחם דאין  לחם". "מבקש ידו , על  הנשפע

עכ "ל , התחתונים" דילן , מסטרא והמיעוט אשה,

רק  תלויה ההשפעה שהמשכת הוא הדברים פירוש

מלכותו  שהם ישראל  בני  בהכנת דילן , בסטרא

השפע. ממנו  לקבל  יתברך 

להמגיד2. הק' טוב שם הבעל  שאמר  מה ידוע

מעיינות  נפתחים אצלו  שהוא עת שבכל  ממעזריטש

לו  הרשה לא ולכן  להמגיד , להשפיע שלו  החכמה

צדיקים  מכמה ידוע זה ומטעם לביתו . ליסוע
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והיינו, דנוקבא". "עלמא הנקראת ית'

ועבודתם  השבטים של  מציאותם שכל 

ידי  שעל  היתה חייהם, ימי בכל 

ופעולותיהם  מחשבותיהם נפשותם,

ימי  וכל  בעולם, שמים מלכות תתגלה

אור  את לקבל  הכנה עושים היו חייהם

ההשפעה  כח  ידי על  הנשפע  – ה'

באו  כאשר ולכן היסוד ", "מידת הנקרא

הצדיק יוסף  עם אחד  למקום השבטים

היסוד ", ל "מידת מרכבה àáשהיה æà

øôñîá æîåøä äîå÷ øåòéùì óñåé

ø"ëéå השבטים שנפגשו שעה באותה

הצדיק יוסף  קיבל  אזי הצדיק , יוסף  עם

הוא  שמהותו ההשפעה, כח  שורש את

לכל  מקושר להיות האלוקי, הדעת כח 

העולמו  ולכל  הקדושה ת מרכבת

יש  אלו ועולמות בשלימות, הקדושים

בגימטריא  שהם הקדושים, שמות להם

הנרמזים 3ויכ "ר  אלו שמות של  וענינו ,

הדעת הם אלו, äøëääåבתיבות

ב "ה, הבורא בגדלות îהאמיתית úåàì

úåëìî הדעת דהיינו קומה השיעור

– למקבל  ההשפעה לצורך  היה האלוקי

יתברך , מלכותו שהיא הקדושה השכינה

ה' דעת העולמות בכל  להאיר

ית"ש, אליו íøëéå.והתקשרות åäæå

äæî åòãé àì ïééãò åéçà ìáà וממילא

באופן  היחוד  להיות עדיין יכול  היה לא

מכיר  שהמקבל  – בפנים פנים של 

צריך  והיה במקבל , והמשפיע  במשפיע 

דהיינו  אחר, באופן  ízàלהיות øaãéåÇÀÇÅÄÈ
åäôãøå íåìù ù÷á ãåñá úBL÷È

טו) לד, למקבל (תהלים המשפיע  בין היחוד 

והמקבל  המשפיע  כי שלום, נקרא

זה  מתיחדים כשהם שלימים נעשים

לעצמו  וממשיך  מסגל  המשפיע  מזה,

ידי  על  אלוקית דעת של  שלימות

למקבל  לעיל)שמשפיע  והמקבל (כאמור  ,

אליו, מהמשפיע  שלימותו כל  את מקבל 

שהם  בחינות, שני יש עצמו וביחוד 

שיש  דהיינו טוב , ועשה מרע  סור כנגד 

היחוד  שקודם נצרך  לפעמים אשר

מרצונו  לא – המשפיע  אל  נכנע  המקבל 

אליו) נכנע  להיות שצריך יודע  אינו בעל (שהרי  אלא

הדינים  כל  את מסירים ובזה כרחו

היחוד , את היחוד והמונעים נעשה אח "כ (ורק 

ובשלימות) ידי ברצון שעל  כאן היה וכן ,

וקבלו  אליו נכנעו קשות אליהם שדיבר

להיחוד . ההכנה התחלת היה וזה מרותו,

úåîåìçä åîöòì êéùîä æàå כמאמר

úåøòäå úåôñåä

אחר . לצדיק מהם הנוסעים על  שהקפידו  גדולים

ס"ג 3. ע"ב קומה שיעור  רל "ו  גימטריא "שהוא

שהשפיע  היחוד  שמות כוללים ד ' עם ב"ן  מ"ה

בפרשייתנו)עליו " לקמן רבינו .(לשון

ï ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô
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.˙ÂÎÏÓÏ ÈÂ�ÈÎ ˙‡Ê ‡È‰
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ט )הכתוב  מב , את (בראשית יֹוסף  וּיזּכר -ְִֵֵַֹ

להם, חלם אׁשר ãå÷éðהחלמ ֹות àåä ֲֲֶֶַַָָֹ

åá øèòúîù øúë àåäù íìåçהשלב

שלאחר  הוא היחוד , לפני האחרון

יסוד)שהמשפיע  את (הנקרא קיבל  כבר

כל  את הכוללת האלוקית הדעת

כל העולמות, שנסתלקו ולאחר

המשפיע בין להיחוד  המפריעים

גבוהה  דרגה להיות צריכה להמקבל ,

שבו  עולם להמשיך  שהיא נוספת,

והוא  כאחד , שוים והמקבל  המשפיע 

הראשונה  והמחשבה הרצון – הכתר

כאחד , נכללים והמקבל  המשפיע  שבה

כולם  ההשפעות שורש נרמז 4ובה והוא ,

למעלה  הוא שהניקוד  חול "ם בניקוד 

מכל  למעלה הוא שהכתר כמו מהאות,

הספירות.

åðééä ,ízà íéìbøî íäìà øîàiåÇÉÆÂÅÆÀÇÀÄÇÆ
,ãåñé ãåä çöðá ÷áãì íéëéøö íäù

ïéìâøä ãåñ מקבל המקבל  בו האופן כי

ידי  על  הוא ההשפעה, את מהמשפיע 

ההשפעה  של  בדרגה ומתקשר שנדבק 

יסוד , הוד  נצח  מידות שהם בו, אשר

מידות  של  מהותם כי רגלים, הנקראים

הרגלים  בבחינת שהם היא אלו

שיכולים  דהיינו הארץ  על  שעומדים

מהדרגה  יותר הנמוכות לדרגות להשפיע 

המשפיע , של  íäìהעצמית øîàå

àéä íúðéçáù åðééäã eðçaz úàæaÀÉÄÈÅ
úåëìîì éåðéë ,'úàæ' שמים מלכות

על  מורה זאת תיבת כי זאת, נקראת

ומהותה  עניינה והיא המוחלט , הגילוי

úåøòäå úåôñåä

בשעת 4. היסוד  שספירת הוא הדברים סדר 

עד מכן  ולאחר  הדעת, עד  בתחילה עולה ההשפעה

שבתחילה  דהיינו  בשלימות. משפיעה ואז  הכתר ,

היסוד מידת מקבלת אז  להשפעה מוכן  כלי  כשיש

ידי  על  כי  קומה השיעור  כל  של  השלימות את

כל ביסוד  נכללת ממילא אזי  הדעת, עד  שעולה

מכן  ולאחר  בדעת, נכללים שכולם קומה השיעור 

לכתר  שעולה יותר , גבוהה לדרגה היסוד  עולה

אפשרי  ואז  כאחד  והמלכות היסוד  את שכולל 

מישרים  במגיד  שאיתא וכמו  האמיתי  היחוד  להיות

צו) עש (פרשת  לארבעה אור  כי : וכו ' עמך  ה' בניסן  ר 

ותבונה, ודעת חכמה הכא הא וכו ' חכמה יתן  ה'

דאיהו  יתן  הכא והא מלכות, דאיהי  מפיו  הכא והא

כנסת  הכא והא ה' הכא הא ונותן , חונן  צדיק

ודעת  חכמה נקיט אמאי  למידק ואיכא ישראל ,

חכמה  איהו  כסדרן  דהא כסדרן , שלא ותבונה

ישראל דכנסת דמילתא רזא אבל  ודעת, ותבונה

משפיע  דכתר  וקאמר  יסוד  כתר  דילה תיבות ראשי 

מאן  ידי  ועל  יתן , והיינו  ונותן  חונן  דאיהו  בצדיק

דכתיב  והיינו  חכמה, ידי  על  ביסוד  כתר  משפיע

בחכמה  רמיז  דאיהו  ה' כתיב לכ "י  וסמוך  הכי . בתר 

ברזא  בכתר  מתעלה דיסוד  למרמז  לכתר  יסוד  וסמך 

בפיו , משפיע איהו  שפע אתמלא צדיק וכד  דמוסף,

והיינו  כולהו  עלמין  מתזנין  ומתמן  מלכות דאיהו 

בחיבורא  איהו  במלכות משפיע צדיק וכד  מפיו ,

עמה. דמחבר  דעת דאיהו  דבעלה
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והיינו, דנוקבא". "עלמא הנקראת ית'

ועבודתם  השבטים של  מציאותם שכל 

ידי  שעל  היתה חייהם, ימי בכל 

ופעולותיהם  מחשבותיהם נפשותם,

ימי  וכל  בעולם, שמים מלכות תתגלה

אור  את לקבל  הכנה עושים היו חייהם

ההשפעה  כח  ידי על  הנשפע  – ה'

באו  כאשר ולכן היסוד ", "מידת הנקרא

הצדיק יוסף  עם אחד  למקום השבטים

היסוד ", ל "מידת מרכבה àáשהיה æà

øôñîá æîåøä äîå÷ øåòéùì óñåé

ø"ëéå השבטים שנפגשו שעה באותה

הצדיק יוסף  קיבל  אזי הצדיק , יוסף  עם

הוא  שמהותו ההשפעה, כח  שורש את

לכל  מקושר להיות האלוקי, הדעת כח 

העולמו  ולכל  הקדושה ת מרכבת

יש  אלו ועולמות בשלימות, הקדושים

בגימטריא  שהם הקדושים, שמות להם

הנרמזים 3ויכ "ר  אלו שמות של  וענינו ,

הדעת הם אלו, äøëääåבתיבות

ב "ה, הבורא בגדלות îהאמיתית úåàì

úåëìî הדעת דהיינו קומה השיעור

– למקבל  ההשפעה לצורך  היה האלוקי

יתברך , מלכותו שהיא הקדושה השכינה

ה' דעת העולמות בכל  להאיר

ית"ש, אליו íøëéå.והתקשרות åäæå

äæî åòãé àì ïééãò åéçà ìáà וממילא

באופן  היחוד  להיות עדיין יכול  היה לא

מכיר  שהמקבל  – בפנים פנים של 

צריך  והיה במקבל , והמשפיע  במשפיע 

דהיינו  אחר, באופן  ízàלהיות øaãéåÇÀÇÅÄÈ
åäôãøå íåìù ù÷á ãåñá úBL÷È

טו) לד, למקבל (תהלים המשפיע  בין היחוד 

והמקבל  המשפיע  כי שלום, נקרא

זה  מתיחדים כשהם שלימים נעשים

לעצמו  וממשיך  מסגל  המשפיע  מזה,

ידי  על  אלוקית דעת של  שלימות

למקבל  לעיל)שמשפיע  והמקבל (כאמור  ,

אליו, מהמשפיע  שלימותו כל  את מקבל 

שהם  בחינות, שני יש עצמו וביחוד 

שיש  דהיינו טוב , ועשה מרע  סור כנגד 

היחוד  שקודם נצרך  לפעמים אשר

מרצונו  לא – המשפיע  אל  נכנע  המקבל 

אליו) נכנע  להיות שצריך יודע  אינו בעל (שהרי  אלא

הדינים  כל  את מסירים ובזה כרחו

היחוד , את היחוד והמונעים נעשה אח "כ (ורק 

ובשלימות) ידי ברצון שעל  כאן היה וכן ,

וקבלו  אליו נכנעו קשות אליהם שדיבר

להיחוד . ההכנה התחלת היה וזה מרותו,

úåîåìçä åîöòì êéùîä æàå כמאמר

úåøòäå úåôñåä

אחר . לצדיק מהם הנוסעים על  שהקפידו  גדולים

ס"ג 3. ע"ב קומה שיעור  רל "ו  גימטריא "שהוא

שהשפיע  היחוד  שמות כוללים ד ' עם ב"ן  מ"ה

בפרשייתנו)עליו " לקמן רבינו .(לשון
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ט )הכתוב  מב , את (בראשית יֹוסף  וּיזּכר -ְִֵֵַֹ

להם, חלם אׁשר ãå÷éðהחלמ ֹות àåä ֲֲֶֶַַָָֹ

åá øèòúîù øúë àåäù íìåçהשלב

שלאחר  הוא היחוד , לפני האחרון

יסוד)שהמשפיע  את (הנקרא קיבל  כבר

כל  את הכוללת האלוקית הדעת

כל העולמות, שנסתלקו ולאחר

המשפיע בין להיחוד  המפריעים

גבוהה  דרגה להיות צריכה להמקבל ,

שבו  עולם להמשיך  שהיא נוספת,

והוא  כאחד , שוים והמקבל  המשפיע 

הראשונה  והמחשבה הרצון – הכתר

כאחד , נכללים והמקבל  המשפיע  שבה

כולם  ההשפעות שורש נרמז 4ובה והוא ,

למעלה  הוא שהניקוד  חול "ם בניקוד 

מכל  למעלה הוא שהכתר כמו מהאות,

הספירות.

åðééä ,ízà íéìbøî íäìà øîàiåÇÉÆÂÅÆÀÇÀÄÇÆ
,ãåñé ãåä çöðá ÷áãì íéëéøö íäù

ïéìâøä ãåñ מקבל המקבל  בו האופן כי

ידי  על  הוא ההשפעה, את מהמשפיע 

ההשפעה  של  בדרגה ומתקשר שנדבק 

יסוד , הוד  נצח  מידות שהם בו, אשר

מידות  של  מהותם כי רגלים, הנקראים

הרגלים  בבחינת שהם היא אלו

שיכולים  דהיינו הארץ  על  שעומדים

מהדרגה  יותר הנמוכות לדרגות להשפיע 

המשפיע , של  íäìהעצמית øîàå

àéä íúðéçáù åðééäã eðçaz úàæaÀÉÄÈÅ
úåëìîì éåðéë ,'úàæ' שמים מלכות

על  מורה זאת תיבת כי זאת, נקראת

ומהותה  עניינה והיא המוחלט , הגילוי

úåøòäå úåôñåä

בשעת 4. היסוד  שספירת הוא הדברים סדר 

עד מכן  ולאחר  הדעת, עד  בתחילה עולה ההשפעה

שבתחילה  דהיינו  בשלימות. משפיעה ואז  הכתר ,

היסוד מידת מקבלת אז  להשפעה מוכן  כלי  כשיש

ידי  על  כי  קומה השיעור  כל  של  השלימות את

כל ביסוד  נכללת ממילא אזי  הדעת, עד  שעולה

מכן  ולאחר  בדעת, נכללים שכולם קומה השיעור 

לכתר  שעולה יותר , גבוהה לדרגה היסוד  עולה

אפשרי  ואז  כאחד  והמלכות היסוד  את שכולל 

מישרים  במגיד  שאיתא וכמו  האמיתי  היחוד  להיות

צו) עש (פרשת  לארבעה אור  כי : וכו ' עמך  ה' בניסן  ר 

ותבונה, ודעת חכמה הכא הא וכו ' חכמה יתן  ה'

דאיהו  יתן  הכא והא מלכות, דאיהי  מפיו  הכא והא

כנסת  הכא והא ה' הכא הא ונותן , חונן  צדיק

ודעת  חכמה נקיט אמאי  למידק ואיכא ישראל ,

חכמה  איהו  כסדרן  דהא כסדרן , שלא ותבונה

ישראל דכנסת דמילתא רזא אבל  ודעת, ותבונה

משפיע  דכתר  וקאמר  יסוד  כתר  דילה תיבות ראשי 

מאן  ידי  ועל  יתן , והיינו  ונותן  חונן  דאיהו  בצדיק

דכתיב  והיינו  חכמה, ידי  על  ביסוד  כתר  משפיע

בחכמה  רמיז  דאיהו  ה' כתיב לכ "י  וסמוך  הכי . בתר 

ברזא  בכתר  מתעלה דיסוד  למרמז  לכתר  יסוד  וסמך 

בפיו , משפיע איהו  שפע אתמלא צדיק וכד  דמוסף,

והיינו  כולהו  עלמין  מתזנין  ומתמן  מלכות דאיהו 

בחיבורא  איהו  במלכות משפיע צדיק וכד  מפיו ,

עמה. דמחבר  דעת דאיהו  דבעלה
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מלכותו  לגלות – שמים מלכות של 

כל  לעיני בגלוי העולמות בכל  יתברך 

העמים.

úåùòì øùôà äéä àì úîàá ìáà

÷éãö àåäù ïéîéðá àìá ãåçéä

àúúìã היסוד מידת של  שענינו למרות

כל  התקשרות ידי על  ההשפעה כח  הוא

למקבל , להשפיע  המשפיע  של  מידותיו

מצד  גם כי הק ' האר"י בכתבי מבואר

מוכרח המלכות בחינת שהוא המקבל 

התקשרות  דהיינו 'יסוד ', בחינת להיות

וכמו  להשפיע . המקבל  של  מידותיו כל 

אם  שגם  הדברים, במציאות רואים שאנו

למקבל , להשפיע  במשפיע  ורצון כח  יש

דבריו  את להשיג המקבל  יוכל  לא

לו  יהיה לא אם ובעומק  בשלימות

מקושר  להיות השתוקקות לכן מקודם

חכמת  את לקבל  ומדותיו מהותו בכל 

הנקראת  זו ובחינה ופנימיותו, המשפיע 

נוקבין" מיין "העלאת הקבלה בלשון

הצדיק בנימין של  דרגתו הנקרא 5היתה ,

שלו  היסוד  מידת שם על  "צדיק " בתואר

בנפשו  האלקות שפע  את לקבל 

מציאותו , כל  היא וזו ïëìåבשלימות

éìà ïè÷ä íëéçà åàéáäå øîà

,íëéøáã åðîàéå(כ מב , ְֶואת (בראשית

דבריכם  ויאמנּו אלי ּתביאּו הּקטן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחיכם

כן, וּיע ׂשּו ...óåøéö ,å"ðîàéå עם ו' י' ֲֵַַ

היינו אמן, åתיבת ìà é úåà êùîåéù

בי' הנרמז והמוחין החכמה כח  שיומשך 

כח שהוא היסוד  על  שמרמז ו' האות אל 

הי 'ההשפעה בין המשכה של קו היא הו' צורת (וכן

למטה) הו' ï"îà,שבראש  íäîò åùòéå'בגי

המוחין,הוי "ה כל את בתוכו שכולל ההשפעה (כח 

השכינה  היא אחרונה וה' ודעת בינה חכמה הם ו' ה' י '

במשפיע ) עול אדנ "יהנכללת וקבלת האדנות (כח 

המקבל  בין היחוד נעשה ידו שעל שמים מלכות

ãåçéä.,להמשפיע ) àåäù

úåøòäå úåôñåä

.5÷îòêìîä(סח פרק  ה , השם (שער  שהוצרך  עד  .

הדברים  ותוכן  אלו . מלוכה הרוגי  י ' לסוד  יתברך 

מה  נוקבין  המיין  מציאות ידעת כבר  הלא הוא, אלו 

סוד הקודמים, בפרקים הדברים ביארנו  גם עניינם,

יש  עוד  ואמנם ענינו . מה האשה של  יסוד  כלי 

וגם  היטב, הדברים לך  לברר  כדי  אחר , מציאות

¬ ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô
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,úåìâäì äðëä úåùòì êéøö äéäù

åéäù äãåäéá äùòð äéäù åîë

÷"ôá àúéàãë äìëäì ïúçä ïéãçéî

úåáåúëã( ע "ב øñôè(ג úøéæâ éðôî

ישראל , קדושת לחלל  הטפסר שגזר

בכלל  קדושה שום יהיה שלא דהיינו

הוא  הקדושה של  מהותו שהרי  ישראל ,

המקבל  לגמרי (האשה)להיות מיוחדת

שכל (הבעל)להמשפיע  המלכות וגזרה ,

לטפסר, תחילה תיבעל  הנישאת בתולה

שעיקרה  ומכיון הקדושה, לקלקל  והיינו

שבין  השכינה והשראת הקדושה של 

למקבל  לאשה)המשפיע  הבעל נעשית (בין

הקדושה  שאחר הראשון היחוד  ידי על 

הקידושין) שאחרי  היחוד רצה (היינו והוא ,

על  היחוד , שיהיה לפני הקדושה לקלקל 

הקידושין, לפני יחוד  שיהיה תיקנו כן

היחוד , לקלקל  אפשר יהיה שלא כך 

הקדושה כח  כשנשלם (הקידושין)דמיד 

לכן, קודם שהיה היחוד  עימו נשלם

ìèáì äùåã÷ì ãåçé ïéîéã÷î åéäå

äøæâäבמשנה שאיתא א)כמו יב , ,(כתובות

היו  בראשונה ביהודה יהודה א"ר

אחת  שעה הכלה ואת החתן את מייחדין

גס לבו שיהא כדי לחופה כניסתן קודם

מבואר ïáäåבה, הדברים שורש

משלשה  נעשה היחוד  כי בסה"ק ,

המוחין  שהם – וברכה קדושה בחינות,

"אור  בבחינת למקבל  נותן שהמשפיע 

כך  אחר יהיה ידם שעל  כדי מקיף "

בשלימות  להמקבל 6היחוד  אפשר אי כי ,

מבלי  המשפיע  של  אורו את לקבל 

בשלימות, אליו בתחילה שיתקשר

יוכל  ואז וקדושתו, חכמתו ממנו ולקבל 

אבל  הפנימית, ההשפעה ממנו לקבל 

צריך  כן, לעשות אפשר שאי במקום

úåøòäå úåôñåä

לך שביארנו  והוא שכלך , בעין  בעיניך  תראה אתה

אך מעצמן . לעלות נוקבין  למיין  כח שאין  למעלה,

של שם סוד  והוא רוחא, חד  בנוקביה עייל  הזכר 

הוא  ה"ה, ו "ו  ה"ה יו "ד  ההי "ן , מילוי  של  ב"ן 

'[חד ] סוד  זהו  בעלה, לגבי  נוקבין  המיין  מעלה

משפטים  בפרשת הנזכר  בעלה', בגווה דשבק רוחא

שם  הזה הרוח בא הזיווג  זמן  ובכל  ב'] ק"ב א' [ק'

דעייל בנימין  סוד  והוא נוקבין , מיין  ומעלה ב"ן 

היה  זה וכל  ויצא. פרשת הזוהר  שאומר  ונפיק,

נוקבין . מיין  ב"ן  השם מעלה  והיה החורבן , קודם

מצות 6. תצא: פרשת - המצות בשער  עיין 

דע  וגו '. ובעלה אשה איש יקח כי  כתיב הקדושין 

נמשך לאשתו  מקדש שאדם הקידושין  ע"י  כי 

בבחינת  והוא בעל , של  רוחו  מכח רוחא חד  אליה

מן  מקיף אור  לה נמשך  שכבר  ואחר  מקיף אור 

ויהיב  גמורה ביאה עליה  בא אח"כ  דיליה, רוחא

רוחא  מכח בגווה פנימי  אור  בסוד  רוחא חד  בה

קכג ] [מ"א הקידושין  להקדים צריך  ולכן  דיליה,

אור  שיכנס עד  בה נכנס הפנימי  הרוח אין  כי 

נתבאר  זה וענין  בתחלה הרוח זה של  המקיף
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àúúìã היסוד מידת של  שענינו למרות

כל  התקשרות ידי על  ההשפעה כח  הוא

למקבל , להשפיע  המשפיע  של  מידותיו

מצד  גם כי הק ' האר"י בכתבי מבואר

מוכרח המלכות בחינת שהוא המקבל 

התקשרות  דהיינו 'יסוד ', בחינת להיות

וכמו  להשפיע . המקבל  של  מידותיו כל 

אם  שגם  הדברים, במציאות רואים שאנו

למקבל , להשפיע  במשפיע  ורצון כח  יש

דבריו  את להשיג המקבל  יוכל  לא

לו  יהיה לא אם ובעומק  בשלימות

מקושר  להיות השתוקקות לכן מקודם

חכמת  את לקבל  ומדותיו מהותו בכל 

הנקראת  זו ובחינה ופנימיותו, המשפיע 

נוקבין" מיין "העלאת הקבלה בלשון

הצדיק בנימין של  דרגתו הנקרא 5היתה ,

שלו  היסוד  מידת שם על  "צדיק " בתואר

בנפשו  האלקות שפע  את לקבל 
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להקדים  היינו לקדושה, היחוד  להקדים

להתקשרות  בתחילה ההשפעה קבלת

אמונה  ידי על  נעשה זה וענין השלימה,

גם  להתקשר אפשר ידו שעל  פשוטה,

וזה  בתחילה, ודעת מוחין קבלת מבלי

על  שנעשים בגלות היחודים של  האופן

לבא  ולעתיד  פשוטהף  אמונה ידי

גם  יבאו אז משיחנו דוד  לביאת כשנזכה

ואז  בשלימות "קדושה" הנקרא המוחין

השלם. התיקון יהיה

הבא  לאדם דומה? הדבר למה משל 

ה' בעבודת דעת ממנו לקנות להצדיק 

והנה  בשלימות, בקודש בדרכו וללכת

אזי  להצדיק  האיש שבא לפני בתחילה

כרחוק הצדיק  של  מדרכו דרכו רחוקה

הולך  היה האיש שהרי ממערב , מזרח 

אנשי  עם בה שהורגל  בדרך  עכשיו עד 

הדרך  לעיתים אשר מקומו ואנשי ביתו

וממילא  ערום, נחש עקלקלות  דרך  היא

הצדיק נפש עם להתחבר נפשו תוכל  לא

בבחינת  שהם מכיון אורו, ממנו ולקבל 

עולמות  בשני הנמצאים אנשים שני

מזה. זה שונה הסתכלותם וכל  שונים

הוא, כך  בתחילה היחוד  סדר כן על 

לרשות  להכנס  האיש צריך  שמתחילה

את  ולקבל  מדרשו בבית להיות הצדיק 

הנמצאים  על  החופף  הצדיק  אור

תלמידיו  עם יחד  ולהסתופף  בהיכלו,

יוכל  ואז זיוו, מנועם ולטעום ביתו, ובני

באופן  ורוחו, נפשו אליו לקשר להתחיל 

יוכל  הצדיק  לפני כשיכנס  מכן שלאחר

בשלימות  עמו ולהתיחד  לפניו 7לבא

והבנה  בדעת דהיינו פנימי באור

ועומק הצדיק  של  דרכו להשיג אמיתית,

הוא. טוב  כי זיוו נועם

ביכולת  אין אשר לפעמים, יש אמנם

עומד  השטן כי כן , לעשות האדם

לו  נותן ואינו המדרש בית של  בפתחו

ולהסתופף המקיף , האור את לקבל 

המקיף " "אור את לקבל  הצדיק  בהיכל 

לזה  העצה ואז שהיא, סיבה מאיזה שלו,

היחוד , את בתחילה להקדים היא

ה"אור  את לקבל  להצדיק  ולהתקשר

תורתו  דברי לשמוע  דהיינו שלו פנימי"

יכולה  נפשו שאין והגם בקודש, ודרכו

שעדין  מפני בפנימיות לזה להתקשר

כאמור  כראוי, להצדיק  מקושר אינו

ה"אור  את שמקבלים הוא שהסדר לעיל 

המקיף ", ה"אור קבלת לאחר פנימי"

את  שיקבל  לזה, עצה יש מקום מכל 

בהכנעה  שלימה באמונה פנימי" ה"אור

אע "פ אליו, המשפיע  להצדיק  אמיתית

על  האמונה את לקבל  יכול  לא שעדיין

שהאמונה  באופן המקיף " "אור ידי

úåøòäå úåôñåä

בגווה  דשדי  רוחא ההוא בענין  דמשפטים בסבא

ראשונה. בביאה

כן ,7. נהוג  היה צדיקים כמה של  מדרשם ובבית

התלמיד בו  השלם להיחוד  נכנסים היה מכן  ולאחר 

בלשונם  נקרא היה וזה בשלימות לרבו  דעתו  מקשר 

יחוד . מלשון  "יחידות" הטהור 
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מכל  לבו, מיתרי את ומרטיטה מורגשת

של  בבחירתו היא תלויה האמונה מקום

בהכנעה  נפשו להכניע  בוחר ואם האדם

היא  זו אמונה אז הצדיק  תחת גמורה

יכול  ואז המקיף ", ה"אור ותחת במקום

– הצדיק  של  פנימי" ה"אור את לקבל 

היחוד  שהוא ועבודתו, תורתו דברי את

.8השלם 

úåøòäå úåôñåä

במציאות 8. הוא המקיף" ה"אור  של  זה וענין 

לבוא  אפשר  ואי  מהעולם, שנסתלקו  בצדיקים גם

האור  כי  רוחם, בצל  להסתופף מדרשם לבתי 

הצדיק  של  הכללי  לאור  ההתקשרות הוא המקיף

מעלת  גודל  היא וזו  מספקת, ידיעה מבלי  גם

כי  מעשה, ואנשי  חסידים אצל  צדיקים סיפורי 

השתוקקות  תמיד  בלבנו  חודרת זה ידי  על 

לאחר  וממילא גדולים, צדיקים לאותם וגעגועים

שהוא  תורתם דברי  את לומדים כשאנו  מכן 

אליהם  להתקשר  זוכים אנו  פנימי " ה"אור 

בשלימות.

בירושלמי  הקדושים חז "ל  בדברי  נרמז  זה וענין 

ב ') הלכה  פ "א , אדם (שבת  יראה לעולם גידל  ר ' אמר 

שנאמר  לנגדו  עומד  השמועה בעל  (תהלים כאילו 

ז') הוא ל "ט, זה וענין  איש, יתהלך  בצלם אך 

ידי  על  הצדיק של  המקיף" ה"אור  התגלות

ואז  כנגדו  עומד  כאילו  להצדיק בתחילה שמתקשר 

אליו . להשפיע הצדיק יכול 
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היחוד  שהוא ועבודתו, תורתו דברי את

.8השלם 

úåøòäå úåôñåä

במציאות 8. הוא המקיף" ה"אור  של  זה וענין 

לבוא  אפשר  ואי  מהעולם, שנסתלקו  בצדיקים גם

האור  כי  רוחם, בצל  להסתופף מדרשם לבתי 

הצדיק  של  הכללי  לאור  ההתקשרות הוא המקיף

מעלת  גודל  היא וזו  מספקת, ידיעה מבלי  גם

כי  מעשה, ואנשי  חסידים אצל  צדיקים סיפורי 

השתוקקות  תמיד  בלבנו  חודרת זה ידי  על 

לאחר  וממילא גדולים, צדיקים לאותם וגעגועים

שהוא  תורתם דברי  את לומדים כשאנו  מכן 

אליהם  להתקשר  זוכים אנו  פנימי " ה"אור 

בשלימות.

בירושלמי  הקדושים חז "ל  בדברי  נרמז  זה וענין 

ב ') הלכה  פ "א , אדם (שבת  יראה לעולם גידל  ר ' אמר 

שנאמר  לנגדו  עומד  השמועה בעל  (תהלים כאילו 

ז') הוא ל "ט, זה וענין  איש, יתהלך  בצלם אך 

ידי  על  הצדיק של  המקיף" ה"אור  התגלות

ואז  כנגדו  עומד  כאילו  להצדיק בתחילה שמתקשר 

אליו . להשפיע הצדיק יכול 
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