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þôêôë. והבחירה הידיעה  בענין  האמונה ביסודות  יסודי ענין מבואר  זה  נפלא 

הקב"ה של  דעתו אודות  הקושיא על  החסידות  ספרי של  ההסתכלות 

וסקירה במחשבה  כולם  ויהיה הוה  היה אשר  מעשיהם  ואת  הנבראים  כל  את  שכוללת 

יסודה פז  אדני ועל  וברירותה , בבהירותה מיוחדת  היא  הבחירה , עם והשתוותה אחת 

הק'. והשל "ה  הק ' האר "י של  משנתם על  ובפרט  הקבלה  ספרי של  במשנתם 

íòî¾êþëמאשר אחר  באופן היא  הקושיא  האמת , חכמי דעת  לפי  אשר  להקדים , יש 

לית  ומהותו, לעצמותו המתייחסת  ה ' ידיעת  דהנה  בפשטות . נראה

כלל  השגה  שום  לנו שאין כמו כי כלל , עוסקים אנו אין שבזה  כלל , ביה תפיסא  מחשבה 

השמות  וכל  אחד , ודעתו  שהוא  בדעתו השגה  לנו אין כך  מושאל  בלשון אפילו  בעצמותו

לנו  הנראית  האלקות  ההתגלות  מתוך  אלא  אינם הקב"ה  את  בהם  מכנים  שאנו הקדושים 

שהם במידותיו שנתגלה  ומידה  בגבול  אותו ונכיר  בו  שנתדבק חפץ שבהם  מעשיו מתוך 

המיוחד  השם  ובפרט  מסויימת  מידה  על  מורה אחד  שכל  נמחקים  שאינם השמות 

כידוע . באותיותיו כולם  השמות  כל  את  הכולל  והוא  ויהיה הוה  היה היותו על  המורה 

ê®ôò לנו אין ית ', בעצמותו השגה  שום לנו שאין על שמכיון ולשאול  לחקור  כלל 

תדרוש ", אל  ממך  "במופלא  כי אחד , ודעתו שהוא  הקב"ה של  דעתו עצם 

השגה שום  אין מרום  ושוכני למלאכים  וגם  ועצמותו במהותו השגה  לנו שאין וכשם 

וממילא ית "ש , בדעתו  ותפיסה  השגה שום  לנו אין כך  ית "ש , ומהותו בעצמותו ותפיסה 

היה אשר  הבריאה  כל  הקב"ה  של  בדעתו כלול  איך  זה  ענין להבין יכולת  שום  לנו  אין

להבחירה . סתירה שום בזה  אין ועכ"ז  אחת  בסקירה כולה ויהיה הוה 

ê−¾îšíî'הק והשל "ה הק ' האר "י רבוה "ק  בדברי שנתפרשה  כפי ובחירה ידיעה  של 

והוא ולהשגתינו, לנו השייך  ענין על  חז "ל  בדברי שנתבאר  במה  אלא  אינה 

הדעת  ספירת  והיא לעבודתינו, השייך  וכפי לנו שנתגלתה  כפי הקב"ה של  דעתו על 

יודע ית "ש  שהוא נאמר  זה  ועל  לנבראיו , בהם שנגלה  הקב"ה  של  ממידותיו אחת  שהיא 

זה ועל  הנבראים . כל  הויית  שורש  היא  היא  זו וידיעה  ודורשיו, דור  דור  ומביט  צופה 
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כיון  ועונשם הרשעים מעשה  הקב"ה של  בדעתו כלולה שתהיה  אפשר  איך  תמהו,

הבריאה שורש  שהיא הדעת  בספירת  כלול  שהכל  מכיון ולכאורה  בידם, נתונה  שהבחירה 

להבחירה . הסותר  ענין כאן נתגלה  שכביכול  נמצא 

þîê−ëíî לשואליו הק ' האר "י  תי' זה  לארבעה1על  נחלקים העולמות  כי הידוע  פי על  ,

שורש בבחינת  והוא  אלקות , שכולו האצילות  עולם  והם  בכללותם ,

úåøòäå úåôñåä

המובא 1. הק' האר "י  רבו  בשם הק' הרח"ו  לשון  ראה

אחד דבר  לשאול  יש כסף: שקל  מאות ארבע בסה"ק

הזוהר , ובספר  הקבלה, בספרי  ראינו  כי  והוא, קשה,

בשעה  כי  זצלה"ה, קנה בן  הקנה ובספר  המדע, ובספר 

באצילות  וכשיהיה יודע, אינו  בבריאה, מתעסק שהא-ל 

היא  האצילות שבעולם נתבאר , הרי  כן  אם יודע. הוא

פסוק, על  חז "ל  לדברי  קשה כן  אם והכריחה, הידיעה

ראשון  מלך  הכהנים, אל  אמור  משה אל  ה' ויאמר 

אומר , אתה ולי  א"ל  בחרב. ידקר  לישראל , שיעמוד 

ונמצא  הכהנים. עיר  נוב הרג  שהרי  כהנים, אל  אמור 

אם  שיהיה, אופן  באיזה שאול , על  דעתו  שהכריחה

כל על  שהכריחה נמצא וא"כ  באצילות, אם בבריאה,

היא, זללה"ה מורי  שהשיב והתשובה úîàפנים. éë

øåçáì íãàá çë ùé ìáà ,äòéãé úåìéöàá ùéù

åîë ,äúìåæ את היום לפניך  נתתי  ראה הכתוב, שאמר 

בחיים  ובחרת הרע ואת המות ואת הטוב ואת החיים

שהכריחה  מובן , מכאן  הרי  וזרעך . אתה תחיה למען 

בחירה, שהוא מוכיח הכתוב ומן  שאול , ממעשה

יורד רע אין  שאמרו , לרז "ל  וגם ובחרת שנאמר 

אותה  ואין  פשוט, הכל  באצילות למעלה כי  מלמעלה,

שכר  אין  כי  האדם, על  להכריח למטה יורדת ידיעה

למעלה. ורצון  בחירה ואין  ועונש,

וכי  יעקב, את ואוהב ה' נאום ליעקב עשו  אח הלא וז "ס

העידה  כבר  כי  עשו , כן  יעקב שכמו  אומר  השי "ת

והשי "ת  ע"ז , עובד  ועשו  אהלים, יושב יעקב כי  בתורה,

ואוהב  אח"כ , השי "ת שאמר  זה מהו  וא"כ  בצדיק, בוחר 

כי  היא, הכוונה אלא רשע. וזה צדיק זה יעקב, את

שכר  יש לא שם כי  עשו , כן  יעקב כמו  באצילות, למעלה

עתיקא  שהוא ה', נאום ליעקב עשו  אח הלא וז "ס ועונש,

נאום  כי  ה' נאום נשבעתי  בי  באדרא, שפי ' כמו  קדישא,

ולקבל בקולי , לשמוע לכם יש  אמר  כן  על  ע"ק, הוא ה'

עליכם  עשו .מלכות  כמו  שהוא ואף ביעקב, בחרתי  כי  ,

לתורה  לא צורך  אין  מוכרחת, ידיעה שיש נאמר  אם וגם

במעשיו . האדם הכרח כבר  כי  למצות, ולא

הקב"ה  רצה אומר , עקשיא בן  חנניא ר ' מאמר  וגם

אם  ומצות, תורה להם הרבה לפיכך  ישראל , את לזכות

המצות. בהרבות צורך  אין  מוכרחת, ידיעה שיש נאמר 

היא, הכוונה ïéàåאלא ,äòéãé ùé úåìéöàá äìòîì éë

.íù øàùð éë ,äìòîìî ãøåé íãàä ìù òøä úòéãé

כן  על  בזולתה, לבחור  בחירה, בעל  שהוא האדם וביד 

בתורה, דבק האדם אם וגם מצותיה, התורה צותה

מלמעלה, מעצמה יורד  רע אין  כי  הטוב, עליו  מושך 

יורד . אז  הרע האדם עליו  ימשך  אלא

כי  נפש ויקרא פרשה בזוהר  אחד  מאמר  יובן  זה ועם

ידע  או  ראה או  עד  והוא אלה קול  ושמעה תחטא

למעלה, שתרד  קודם הנפש כי  אומר  שם כי  וגומר ,

אם  כי  רשע. תהי  ואל  צדיק תהי  הקב"ה, אותה משביע

הוא  שהרי  לשקר , שמשביעה נמצא ידיעה, שיש נאמר 

לרז "ל אחר  מאמר  וגם ומשביע חוטא שהוא בו  יודע

שידע, נאמר  אם רשע, תהי  ואל  צדיק תהי  משביעין 

בשמו  שישבעו  רוצה השי "ת ואין  לשקר , משביעו  נמצא

כתובים  הרבה וגם המאמרים, אלו  אלא לשקר ,

וממה  ידיעה. לו  אין  הבריאה שבשעת מוכחים,

ידיעה  היא האצילות, ידיעת שאפילו  ראיה, יש שביארנו 

כי  לו , נאמר  שכבר  האדם, ברצון  תלויה והיא פשוטה,

שאמר  כמו  ורצון , בחירה בעל  שהוא קונו , כמו  הוא

הוא  הרי  לסגולתו , ישראל  י "ה לו  בחר  יעקב כי  הכתוב

ורצון . בחירה לו  שיש מובן 

הכתובים  מן  הרי  וגו ', אתכם ורציתי  שנאמר  מה גם

שאמר  אליו , ישראל  מדמה וגם ורצון . בחירה לו  שיש

כך קדוש, שאני  כמו  אני , קדוש כי  קדושים והייתם

כי  כדמותו , כצלמו  בני  רעי  אחי  קדושים, תהיו  אתם

שאמר  כמו  מוכרחת, ואינה ידיעה לו  שיש יאמר  אם

לו  יש עליו  ידיעתו  שהכריחה שאול  נמצא במז "ל , הרב

הכל יבוא שאמרנו , כמו  נאמר  אם אמנם זה. על  תלונה

ובאמונה. באמת
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בחירה, בעל  נברא  מציאות  עדיין בו ואין הנבראים  שורש שהוא  הקב"ה  של  המחשבה 

הבריאה  אע"פ (והמחשבה )עולם  הבחירה התחלת  ומשם  ישראל  נשמות  שורש  ששם

במחשבה למתעמקים כלומר  - בו  לנמצאים  משפיע  הוא  האצילות  לעולם  קרבתו שמצד 

הש הדיבור , שהוא  – היצירה  עולם לטוב, שינטו - מגשמיות  עצמן ירהומפשיטים 

בו. גוברות  והקליפות  לרע  שנוטה  העשיה ועולם  רע , וחציו טוב שחציו והזמרה,

íòíî כי העליונים, מהעולמות  הוא  התחתונים  בעולמות  שנמצא  מה  כל  שורש

שבעולם מההארה נשפע  אחד  כל  אלא  ח "ו , מזה זה חלוקים  אינם  העולמות 

כל  בו כלולים הרי  המלך , של  בנו שמהיותו מלך , לבן דומה ? הדבר  למה ומשל  שעליו.

אביו  של  ממחשבתו  כי במעשיו, לאביו דומה  להיות  כח בו  ויש  המלך , של  כוחותיו

בחינת  זהו באב בהיותו הבן ושורש  האב, ממוח נאצל  הבן שמוח  כידוע  מחשבתו נאצלה

הכח  ניתן שבו הבריאה  עולם הוא  לעצמו מציאות  בהיותו הבן ומחשבת  האצילות , עולם 

הבן  של  ומידותיו אביו, במעשי הולך  להיות  שלו הפנימיים  הכוחות  את  לעורר  להבן

עולם בבחינת  הן  בפועל  ומעשיו היצירה, עולם  בבחינת  הן המחשבה מכח המעוררות 

את  לקשר  לבחור  וביכולתו הבן שבבחירת  ומובן לרע . טוב בין הבחירה הוא ובו העשיה

למחשבתו  מעשיו 2עשייתו  שנתנכרו נכר  כבן מעשיו  להיות  יוכל  ירצה , לא  אם אמנם  ,

כי  בו, הנמצאים הגלומים הכוחות  לפי לפעול  ולא  משורשו מעשיו את  ולהפריד  לאביו

הבחירה כח  לו נותן בטובו שהוא  רק  מעשיו  על  מכריח אינו .3המלך 

þôêôëî ע "ד והבחירה הידיעה  יסוד  את  ביאר  עינים , המאור  רבינו של  זה  נפלא

רבות  פעמים  נשנה  אשר  יסוד  הדעת , היא  האדם עבודת  כל  אשר  העבודה ,

החסידות . עבודת  מיסודות  רבים  מיוסדים  עליו ואשר  הק', בספרו

úåøòäå úåôñåä

ויקהל 2. פ' חיים דברי  שבסה"ק להעיר  בפסוק ויש (ד "ה 

קל "ח קחו) בס' הרמח"ל  דברי  ע"פ זה  תירוץ כן  גם כתב

של "עתיק" הנהגת כי  שביאר  עיי "ש חכמה, פתחי 

בכח, הטוב נמצא שבו  הרצון  הנהגת היא האצי ', עולם

הרשעים  יבואו  שלא כדי  פגם שום מגיע אין  ובו 

עולמות  מצד  היא והבחירה העולם, להחריב

הרעה  בבחירתם הרע מרבים הרשעים ואם התחתונים,

מגיע  אין  ששם מקום מאותו  לעולם הקב"ה משפיע אזי 

דהיינו  ורע מטוב הבחירה שישאר  כדי  הרשעים מעשה

עיי "ש. הטוב, כח גם שיהיה

האמונ 3. מיסודות כי ואמנם כן  גם לדעת הוא ה

עליו  מכריזין  אא"כ  מלמטה אצבעו  נוקף אדם אין 

הק' הבעש"ט עוררו  כמה עד  וידוע מלמעלה,

שלימה  באמונה להאמין  החיוב בגודל  ותלמידיו 

ושעל , צעד  כל  על  ית"ש שלו  פרטית בהשגחה

יכול היה לא עושה שאדם הרעים מעשים וגם

עליו  שיכריזו  מבלעדי  אחת תנועה אפילו  לעשות

עצם  על  רק היא שהבחירה נמצא כן  על  מלמעלה,

או  טוב לעשות אם האדם של  וההחלטה המחשבה

אם  רק לעשות יוכל  לא המעשה עצם אמנם רע,

אל מכח בחירתו  להוציא כדי  מלמטה כח לו  יתנו 

הפועל .
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ä"á÷ä ìù åéùòî ישראל שיכנסו שרצה

ישראל , ìùלארץ  åàðåù äùòù ìàëéî

ä"á÷ä,נהור סגי ø"àבל ' ,ìåëéáë êî

àéáçäù éáçð øîàð åðà óà ïðçåé

ä"á÷ä ìù åéøáãשמע שלא כלומר

ìùבקולו, åéúåãî ìò òñôù éñôå

.ä"á÷ä

çìù é"ùø ùøéôù äî íéã÷ð äæ ïéáäì

íà äúà êì äåöî éðéà éðà ,êúòãì êì

øäåæá ùøéôù äî òãåðã ,çìù äöøú

êøãá íéìâøî ìù äùøôä ìë

,ù"åòé äðåéìòä õøà úðéçá úåìëùåîä

êøãá ïä úåéîéðôäå èåùôä úîàá éë

àåä ìàøùé õøàù òåãé éë ,ãçà

á"äåò ìù éìëäå øîåçä אור כל 

ידו  שעל  כלי צריך  מהעליונים והשפעה

הוא  הכלי למטה, מלמעלה ההשפעה תבוא

ידי  על  התחתונים מקבלים שבו אופן

ישראל  ארץ ידי ועל  האורות את מעשיהם

הבא, לעולם לבא àåäאפשר äãé ìòù

ïî ì÷ð øúåéä á"äåòì àåáî êøã

ìë ì"æ íøîàë ,õøàì õåçá ãáåòä

åì ùéù éîë äîåã ìàøùé õøàá øãä

.'åëå õøàì õåçá øãä ìëå äåì-à

æ"ò éãáåò õøàì õåçáù ìàøùé éë

ãøéì êéøö íúòôùä ìë ,íä äøäèá

àéää äðéãî ìù øùä éãé ìò íìöà
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‡Â‰ ÌÈÎÒÈ˘ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ‰"· ‡¯Â·‰Ó ÌÈ˘˜·Ó Ô‰˘ Û‡ ÈÎ ,‡È‰‰
Â‰ÊÂ ,Â˙�È„Ó· ÔÈ�ÎÂ˘ Ô‰˘ ¯˘‰ Í¯„ ˙¯·ÂÚ ,‡È‰‰ ÚÙ˘‰ ÚÈÙ˘‰Ï Í¯·˙È
,Ï"Ê È"¯‡‰ È·˙Î· ˘"ÓÎ Ô·‰Â ‰¯‰Ë· ‡Â‰˘ Û‡ ÏÂÎÈ·Î ‰¯Ê ‰¯Â·Ú È„·ÂÚ

øåàéá

ולכל  המקום לאותו השפע  מגיע  ידו שעל 

שבחו"ל  המקום באותו שמקושרים מי

אומה אותה של  הקליפה  מי ובאותה (לאפוקי 

ארץ על תמיד ומחשבתו המקום לאותו מקושר  שאינו

4àøåáäîישראל) íéù÷áî ïäù óà éë ,

ä"á,זר ולא הקב "ה את עובדים הם א"כ 

êøáúé àåä íéëñéù øçà íå÷î ìëî

øùä êøã úøáåò àéää òôùä òéôùäì

éãáåò åäæå ,åúðéãîá ïéðëåù ïäù

,ìåëéáë äøæ äøåáò בקשה שבאותה

דרך  שהוא השפע  קבלת דרך  גם כלול 

השר, דהיינו זרה àåäùהעבודה óà

äøäèá משתנה אינו שהשפע  כלומר

כמו  אינה שזכותו רק השר, תחת בעודו

העוברת  החמה כאור אמצעי, בלי שהיא

זכוכית  5éáúëáדרך  àúéàù åîë ïáäå

úåøòäå úåôñåä

"שמעתי 4. איתא שאדם éøåîîוכן  במקום כי  זלה"ה

אם  והנה ודפח"ח, וכו ' כולו  הוא שם במחשבה חושב

ישראל לארץ תמיד  וחושב וחושק לארץ, בחוץ דר  הוא

לו , יש באמת אבל  וכו ', אלקי  לו  שאין  כמי  דומה אז 

בא"י  כשהוא משא"כ  ישראל , לארץ תמיד  מחשבתו  כי 

מחשבתו  אז  לארץ בחוץ פרנסתו  ומצב מעמד  ויהיה

דומה  אז  לביתו , טרף משם להביא לארץ בחוץ תמיד 

בח"ל , מחשבתו  כי  לו  אין  באמת אבל  וכו ' לו  שיש כמי 

וכו ' מצרים בארץ יעקב ויחי  בחינת פרשה וזה יוסף  (פורת 

.ויחי)

איזה 5. להקדים אני  צריך  וז "ל , הק' בשל "ה שכתב כמו 

נחלתו ' חבל  יעקב עמו  ה' חלק 'כי  א', (דברים הקדמות.

הזה לב ) כחבל  באחדותו , בנשמותינו  קשורים אנחנו  ,

ושם  למעלה קשור  אחד  וראש למטה אחד  שראש

רק  אחיזתם אין  כי  האומות, חלק כאלה לא אחיזתנו ,

והאומות  הפרי  הם ישראל  כן  על  יותר , ולא שריהם עד 

אף  כי  אחר , במקום הארכתי  כבר  ב', הקליפה. הם

הקליפה  שורש מקום מכל  קליפה, שהיא הקליפה

חס  כפירה דבר  היה כן  לא ראם קדושה, הוא למעלה

בעטפיה  מונח רעשו  דרישיה הענין , וזהו  ושלום.

מכל המות, סם הוא הקליפה כלל  שהוא וסמאל  דיצחק,

אחר  במקום זה דבר  ובארתי  'א"ל ', הוא שורשו  מקום

והרע  שרשם, מצד  ליטהר  הכל  ועתיד  בארוכה.

ענין  זהו  תשאר . והקדושה והטוב יכלה, והטומאה

שיצא  תרח כמו  הקדושה, ידי  על  הקליפה הזדככות

בגנות  ההתחלה נמצא המאמינים. ראש אברהם, ממנו 

רשומה  ונשאר  הקליפה, נזדככה ובזה בשבח. והסיום

ודבר  אבינו , אברהם של  בבריתו  הנכנס גר  כמו  בקודש,

ו  לאבות גדולה מעלה הוא יבא זה ידיהם שעל  לישראל 

הרי  האחדות. בסוד  לעיל  הנזכר  להתייחד  ההזדככות

למעלה. הקליפה ושורש הקליפה דהיינו  שנים, בארתי 

בחינת  א' למעלה. מלמטה בחינות שלש יש ובזה

שהוא  הקדושה, התלבשות בחינת ב', הקליפה. עצמות

'מפני  וזהו  בקליפה, ומתלבש היורד  והשורש הראש

בחינת  ג ', אחר . במקום בארוכה כמבואר  חטאינו ',

התלבשותו . בלתי  קדושתו  עצם מצד  והשורש הראש

מצרים' בארץ 'ועברתי  סוד  יב )וזהו  יב , דרך(שמות 

ובעצמו . בכבודו  נגלה שהרי  התלבשות, ולא העברה

ובהם  שלמעלה, השרים העמים לכל  ה' חלק והנה,

שהיא  עצמם בבחינת והוא ואחיזתם, האומות דביקות

נאחזים  שאינם באופן  ה' אותם וחלק התחתונה, בחינה

עד יגיעו  פה עד  כי  ההתלבשות, בבחינת אף בהקדושה

יתברך בו  דביקות להם ואין  התחתונה, בחינה עצם

אומות  חסידי  מזה, היותר  והמעלה באמצעים. אפילו 
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˙�ÈÁ· 'ÈÓÈ�Ù ÌÈÈÁ‰ ı¯‡ ‰�ÂÈÏÚ‰ ı¯‡Ï ˙ÂÎÊÏ ‰ÓÈÏ˘‰ ‰„Â·Ú˘ ‡ˆÓ�Â
.Ï‡¯˘È ı¯‡· Ï˜�‰ Í¯„‰ ‡Â‰ Ï‡¯˘È ı¯‡

’ë šþõ

íþ−ìëí êîí ³¼ðí

ö×ñÌÈ�ÂÓ„˜‰ Â˘˜‰ ÈÎ ,‰Ê Í¯„ ÏÚ ÔÎ Ì‚ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ÔÈ·˙ ËÂ˘Ù‰ ÔÓ
ËÈ·Ó ‡Â‰˘ Í¯·˙È ÂÏ ÈÂÏ‚Â ÈÂÙˆ ÏÎ‰˘ ÔÂÈÎ˘ Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ ÌÏÏÎÓÂ

øåàéá

ì"æ é"øàä6.

õøàì úåëæì äîéìùä äãåáòù àöîðå

úðéçá úåéîéðô íééçä õøà äðåéìòä

ìàøùé õøà, ישראל ארץ  של  פנימיותה

הבא, עולם היא הרוחנית ישראל  ארץ  והיא

של  אלקות שפע  לקבל  צריך  לה לזכות וכדי

לזכות  כדי ולכן קדושים, ואורות שכליות

ìàøùé.לעוה"ב  õøàá ì÷ðä êøãä àåä

ïë íâ úåìëùåîá ïéáú èåùôä ïî ïëì

äæ êøã ìò לזכות כדי שבפשוט  כמו ,

ראוי  לכלי צריך  העליונה ישראל  לארץ 

התחתונה  ישראל  ארץ  שהיא ומתאים

עולם  שהוא ברוחניות גם כך  והגשמית,

הוא  יתברך  אלקותו שפע  שקבלת השכלים,

בנפשו  האדם שמכין המידות ידי על 

לקבלו, íéðåîã÷äוברוחו åù÷ä éë

éåôö ìëäù ïåéëù ì"æ í"áîøä íììëîå

øáã óåñ èéáî àåäù ,êøáúé åì éåìâå

,åúéùàøîהמדע שהוא הרמב "ם וכמאמר

ידי  על  הוא שידיעתו כלומר היודע , והוא

úåøòäå úåôñåä

והיא  באמצעים, יתברך  בו  דביקות להם שיש העולם

שזכרתי . שניה ìàøùéבחינה àéä ,úéùéìùä äìòîäå

.ïä äøäèá äøæ äãåáò éãáåò õøàì õåçáù ואמרו

ז "ל  ב )רבותינו  נו ראש.(גיטין נעשה לישראל  המיצר  כל 

שלישית. מעלה בחינת  שזכרתי  הראש סוד  והוא

והשפעה  ההוא השר  תחת היושבים שישראל  והענין ,

אלא  דביקותם אין  מקום מכל  ההוא, השר  דרך  יורד 

טומאתם'. בתוך  אתם השוכן  ה' 'אני  óàåבראש,

êøã åðéà ,øùä êøã åðì äøéàî áéúëã äùåã÷äù

,àîìòá äøáòä êøã àìà ,åðì úåáòúäå úåùáìúä

äáòúî äðéàù ,úéëåëæ êøã äøéàîä äîçä øåàë

.äøáòä êøã äøéàî ÷ø ,úéëåëæá מפני הוא זה ואף

הוא  מקום מכל  זרה, עבודה דרך  לעבור  חטאינו 

בטהרה.

הזוה"ק6. ע "ב )וזלה"ק צ "ה  לך  אשריך(לך  ואמר  פתח

שמלכך ארץ לך  אי  וכתיב וג ' חורין  בן  שמלכך  ארץ

דכתיב  האי  קשיין  ולא אהדדי , קשיין  קראי  הני  וגו ' נער 

ארץ  אקרי  כן  ובגם וכו ', דלעילא ארץ דא ארץ אשריך 

אותה  דורש אלהיך  ה' אשר  ארץ כתיב ועלה החיים

משום  למה כך  וכל  דייקא, בה כל  תחסר  לא וכו ' תמיד 

ארץ  לך  אי  וכו ', הוא בריך  קודשא דא חורין  בן  שמלכך 

ארץ האי  נער  ארעי שמלכך  שאר  כל  דתניא דלתתא

דממנן  תריסן  לרברבין  אתיהיבו  או "ה עמין  דשאר 

וי  נער  שמלכך  ארץ לך  אי  כתיב וע"ד  וכו ', עלייהו 

ינקין  בגלותא ישראל  וכד  ינקי . דא דמסטרא לעלמא

ע"כ . וכו ' אחרא מרשותא דיניק כמאן 
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Ú˘¯ Â‡ ˜È„ˆ ‰È‰È˘ ‰Ó ËÈ·Ó Ì„‡‰ ˙¯ÈˆÈ ˙Ú˘· Î"‡Â Â˙È˘‡¯Ó ¯·„ ÛÂÒ
‰¯ÈÁ· ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡Ï ‰�Â˙� ˙Â˘¯‰ ÍÈ‡ Î"‡Â ,‰�Â˘È ‡Ï È‡„ÂÂ· Â˙ÚÈ„ÈÂ
ÔÈ�Ú‰ Í‡ ,‰�Â˘È ‡ÏÂ ‰È‰È˘ ÍÈ‡ Í¯·˙È Â˙ÚÈ„È ¯·Î ‰¯Ê‚˘ ¯Á‡Ó ,Ú¯Â ·ÂËÏ
‡Â‰ ‰È‰˘ ÌÈÏÎ‰ ˙¯È·˘ „ˆÓ ‡Â‰ Ú¯Â ·ÂË Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ˙Â‰Ó Ú„Â�„ ‡Â‰
˙ÂÓÏÂÚ‰ Ô‰˘ ÌÈÏÎ‰ ˙¯È·˘ „ÂÒ ‡Â‰˘ Ô·È¯ÁÓÂ ˙ÂÓÏÂÚ ‰�Â· Í¯·˙È
‰˘Ú�˘ ‰¯È·˘· ˙Â˘Â„˜‰ ˙Â�ÂÈÏÚ‰ ˙Â„Ó‰ ÔÓ ÂÏÙ� Ê"ÈÚÂ ,ÌÈ¯ÎÊ�‰
È„Î· ‰ˆ¯È˘ ÌÈÎ¯„ È�˘Ó „Á‡ ¯ÂÁ·Ï ‰¯ÈÁ· ‰˘Ú� Ê"ÈÚÂ ,Ú¯Â ·ÂË ˙Â·Â¯Ú˙
ÌÈ�Â˙Á˙‰ ˙„Â·Ú ÔÓ Í¯·˙È ÂÏ ‚Â�Ú˙ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ‡Ï· ÈÎ ,˘�ÂÚÂ ¯Î˘ ‡‰È˘
ÏÈ·˘· ‡Â‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ Â˙Â‡È¯·Â ˘"˙È ‡¯Â·‰ ‚Â�Ú˙ ¯˜ÈÚ ÏÎ ÈÎ Ï‡¯˘È È�·
¯ÓÂÁ ÈˆÂ¯˜ Ô‰˘ Û‡ Â˙Â‡ Â„·ÚÈ˘ Ì˙„Â·Ú È„È ÏÚ ‚�Ú˙È˘ Ï‡¯˘È

øåàéá

להיות  מציאות לכל  כח  נותן עצמו שהוא

עצמה, המציאות היא וידיעתו נתהווית

äî èéáî íãàä úøéöé úòùá ë"àå

éàãååá åúòéãéå ,òùø åà ÷éãö äéäéù

ðåúð úåùøä êéà ë"àå ,äðåùé àìä

òøå áåèì äøéçá åì úåéäì íãàì

êéà êøáúé åúòéãé øáë äøæâù øçàî

äðåùé àìå äéäéù.

äøéçáä úåäî òãåðã àåä ïéðòä êà

íéìëä úøéáù ãöî àåä òøå áåè ìù,

úåîìåò äðåá êøáúé àåä äéäù

ïáéøçîå הרוחניים העליונים העולמות הם ,

המדות  כלי והם "כלים", הנקראים

"עולם  הנקרא הראשון במצב  העליונות

חיותם  מהם ונסתלק  שנחרבו התוהו",

לעולמות  קדושים ניצוצות ונפלו וקדושתם

מגושמים  בעולמות להתגלות התחתונים

כל  נשתלשלו ומהם מגושמים, ובכלים

הרעות, והמידות הרעות àåäùהתאוות

úåîìåòä ïäù íéìëä úøéáù ãåñ

íéøëæðä שהם מפני כלים הם העולמות

כלי  כפי יתברך  אלקותו לקבלת כלים

העולמות, של  ïîהקיבול  åìôð äæ éãé ìòå

äøéáùá úåùåã÷ä úåðåéìòä úåãîä

òøå áåè úåáåøòú äùòðù מכיון

מהם  ונסתלק  נתעלמו הקדושות שהמידות

נמצא  בקליפות ונתערבו חיותן, אמיתות

ברע , מעורב  äùòðשהטוב  äæ éãé ìòå

íéëøã éðùî ãçà øåçáì äøéçá

ùðåòå øëù àäéù éãëá äöøéù.

שכר  מגיע  היה לא למה מפרש ועתה

הבחירה, בלא המצוות äæלמקיים àìá éë

úãåáò ïî êøáúé åì âåðòú äéä àì

ø÷éò ìë éë ,ìàøùé éðá íéðåúçúä

úåîìåòä åúåàéøáå ù"úé àøåáä âåðòú

éãé ìò âðòúéù ìàøùé ìéáùá àåä

,íúãåáò,שעשועים נקרא זה ותענוג

והוא  חידוש, מדבר åúåàהנעשים åãáòéù

áåè úåáåøòúá øîåç éöåø÷ ïäù óà

,òøå על הוא בזה המתחדש התענוד  וגודל 



ììñ¾ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÏÚ ˙ÂÏÚ˙‰ ÌÂ˘ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ú¯‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,Ú¯Â ·ÂË ˙Â·Â¯Ú˙·
· ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó Â˙Â‡ ÔÈ„·ÂÚ‰ ‰ÏÚÓ ‡·ˆ ÏÎÂ ÌÈÎ‡ÏÓ‰Ú„Â�Â .ÏÏÎ Ú¯ Ì‰È�È

ÈÎ ,˙Ú„‰ È„È ÏÚ ‡Â‰ Ú¯Â ·ÂËÓ '‡ Í¯„ ¯ÂÁ·Ï ‰¯ÈÁ·‰Ï ‡È·Ó‰ ‰·ÈÒ‰ ÈÎ
Ô�ÂÁ· ‰Ï„·‰ Â�˜È˙ ‰Ó È�ÙÓ ‡¯Ó‚· Â�ÈˆÓ˘ ÂÓÎ ÔÈ�Ó ‰Ï„·‰ ˙Ú„ ÔÈ‡ Ì‡
ÂÏ˘ ˙Ú„‰ Â‰ËÓ˘ ÂÓÎ Â˙Ú„ ÈÙÏ „Á‡ ÏÎ ¯ÁÂ· ˙Ú„‰ È„È ÏÚÂ ,'ÂÎÂ ˙Ú„‰

øåàéá

בתחתונים  גם מלכותו  מתגלה זה ידי

ידי  על  ורע , טוב  תערובות שיש במקום

בהטוב , òøäהבחירה äéä àì íà ìáà

ìò úåìòúä íåù íäì äéä àì

ïéãáåòä äìòî àáö ìëå íéëàìîä

,åúåà שהם ישראל  של  המעלה לולי

מעלה  שום אין מהרע  בטוב  בוחרים

מלמלאכים, יותר ïéàùלישראל  øçàî

.ììë òø íäéðéá

äøéçáäì àéáîä äáéñä éë òãåðå

éãé ìò àåä òøå áåèî ãçà êøã øåçáì

ïéðî äìãáä úòã ïéà íà éë ,úòãä

הוא  שגם אע "פ  המידות, שורש הוא הדעת

מהמידות  אחד  שהיא 7נחשב  הדעת אמנם ,

– האמיתית הרוחנית המציאות ידיעת

האילן  שורש בבחינת הוא ית"ש, מציאותו

שירצה, להיכן המטהו והוא המידות של 

את  המגדל  כאילן המידות את המגדל  והוא

הוולד , את המגדלים וכמים כחו כפי ענפיו

נקרא  המידות את המגדל  הזה והכח 

דגבורות",(=שורש )"עיטרא ועיטרא דחסדים

בהדעת. אשר

האמיתי  הדעת שהוא בדעת דווקא זה וכל 

ידיעת  כן גם המציאות, ידיעת שמלבד 

האדם  שמרגיש ההרגשה דהיינו המהות,

המושכו  היראה או האהבה חיות במהות

דבר, איזה ולירא åðéöîùלאהוב  åîë

àøîâá( ב יט , åð÷éú(ברכות äî éðôî

,úòãä ïðåçá äìãáä דעת אין אם כי

מנין øçåáהבדלה úòãä éãé ìòå ,'åëå

úòãä åäèîù åîë åúòã éôì ãçà ìë

åìù ודבקות התקשרות היא  הדעת

את 8הרוחניות  מקשר בחירתו לפי שהאדם ,

להיות  שרוצה במה הפנימי רצונו לפי עצמו

úåøòäå úåôñåä

הראשון 7. שהמלך  חיים באוצרות שמובא כמו 

הדעת. הוא שנשברו  מלכים מהשבעה

באגרא 8. ועיין  פ"ג , תניא אמרים בלקוטי  כמפורש

דאע"פ  זה על  והוסיף משמו  שהביא קל "ב רמז  דפרקא

עמו . הדין  עכ "ז  בזה התניא הבעל  על  שחולקים שיש

בחידושי  מובא כן  החסידות, בספרי  ההכרעה כן  ובאמת

הרה"ק  לתלמיד  ספירות עשר  ובמאמר  הרי "ם,

לאברהם )מברדיטשוב חסד  בספר  .(המודפס 

דברי  היושר  בעל  הרה"ק של  הנפלא לשונו  בזה וראה

בדעתו  הציור  כשגמר  כך  ואחר  וז "ל  שכתב אמת

אחר , באופן  לא לו , וברור  שנגמר  זה באופן  שיהיה

שהבין  כבראשונה ומעמידה, מחשבתו  סותר  אינו  אזי 

ציור  דבר  על  מחשבתו  מעמיד  רק כך , או  כך  בהבנה

לשון  ר "ל  דעת, נקרא והוא הציור , בזה ודבוק אחד ,

כד ) ד  ר "ל(בראשית  התקשרות, לשון  אדם, וידע

בלבו  שהיה מפני  בזה, מקושר  היה לא שמתחלה
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Î"‡Â ,Ú¯Â ·ÂË ˙Â·Â¯Ú˙· ÚˆÂÓÓ‰ Í¯„· ÚÂˆÓ ˙ÂÈ‰Ï Â‡ ˙ÂÂˆ˜‰ ÔÓ „Á‡Ï -
„Á‡ ‡Â‰ ˙Ú„‰˘ Ú„Â�Â ,Â�ÓÓ Ì˘¯˘˘ ¯Á‡Ó ‰¯ÈÁ·‰ ¯˜ÈÚ ‡Â‰ ˙Ú„‰
ÈÙÏ „Á‡ ÏÎ Í‡ ,ÔÂÈÏÚ‰ ˙Ú„· ‰ÏÚÓÏ ˘¯Â˘ ÂÏ ˘È˘ ‰"·˜‰ Ï˘ ÂÈ˙Â„ÓÓ
,‰¯È·˘· ÔÎ Ì‚ ÂÏ˘ ˙Ú„‰˘ „Á‡ ˘ÈÂ ,ÂÏ˘ ˙Ú„‰ ÂÏˆ‡ ÍÎ Ì„‡ ‡Â‰˘ ‰Ó
‡Â‰˘ ,ÔÂÈÏÚ‰ ˙Ú„ ˙Ú„‰ Ï˘ Â˘¯˘Ï ‰Ê ˙Ú„‰ ÔÓ ˙ÂÏÚÏ ıÓ‡˙‰Ï ÍÈ¯ˆÂ
,Ú„Â�Î ‰˘Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ÏÂ„‚ ˙Ú„Ï ˙ÂÎÊÏ È„Î Â‰„·ÚÂ ÍÈ·‡ È˜Ï‡ ˙‡ Ú„
Ì‚ ‰È·‚ÈÂ Â˘¯Â˘ ÔÈ‡Ó ˘¯Â˘‰ ÏÚ ‰‡¯È ‰¯È·˘· Ô‰˘ ˙Â„Ó‰ ÏÎ· ÔÎ ÂÓÎÂ

øåàéá

בו, úååö÷äדבוק  ïî ãçàìרע או טוב 

òöåîîä êøãá òåöî úåéäì åà דהיינו

תמיד  של áלהתנהג áåèדרך  úåáåøòú

äøéçáä ø÷éò àåä úòãä ïë íàå ,òøå

.åðîî äùøùù øçàî

ìù åéúåãîî ãçà àåä úòãäù òãåðå

úòãá äìòîì ùøåù åì ùéù ä"á÷ä

êà ,ïåéìòä אדם בין החילוק  עצמו זה

êëלאדם, íãà àåäù äî éôì ãçà ìë

úòãäù ãçà ùéå ,åìù úòãä åìöà

äøéáùá ïë íâ åìù גם שפגם מי כי

שלו  הדעת גם וכו' במינות שלו בדעת

לחיות  מיד  מקושר שהוא בשבירה,

מקושר  ואינו הקליפות של  החיצונית

כח את לו אין גם וממילא להקב "ה,

לטוב הדעת את להטות שהוא הבחירה

שבתחילה  הוא שלו התיקון כן ואם ולרע ,

-äæ úòãä ïî úåìòì õîàúäì êéøöå

úòãשבשבירה  úòãä ìù åùøùì

,ïåéìòä לבחור לו אפשר שאי כזה אדם

אזי  בשבירה, שלו שהדעת ידי על  בטוב 

שלו  הדעת את לתקן בראשונה היא עבודתו

לשרשו, ט )àåäùולהעלותו כח , א, הימים (דברי 

,eäãáòå Eéáà éäìà úà òc הדעת ÇÆÁÉÅÈÄÀÈÀÅ
לעבודת  המביא שהוא בהקב "ה והדביקות

בדביקות  רבונו את שיודע  והיינו ית', השם

ה' עבודת לידי המביאה האמיתית והרגשה

הדעת  של  תולדות שהם המידות éãëבכל  ,

äùî úðéçá àåäù ìåãâ úòãì úåëæì

òãåðë איש בכל  כי בזוה"ק  שאיתא וכמו

הדעת  והיא משה בחינת בו יש ישראל 

ישראל  כל  של  הדעת היה שהוא שבו,

פעמים, כמה עינים מאור בסה"ק  כמובא

äøéáùá ïäù úåãîä ìëá ïë åîëå

úåøòäå úåôñåä

לעשות, מה יודע היה ולא כן , לא ופעמים כן  פעמים

כך אחר  אבל  בדעתו , הציור  כלל  מקושר  היה ולא

בבינה  שלו  החכמה נתיחדה אז  בדעתו , יחוד  כשיש

שהוא  אחת מחשבה רק לו  ואין  הדעת, ידי  על  שלו 

ובזה  לעיל , כנזכר  והבינה החכמה המגלה הדעת

נמצא  הבית, של חדריו  בל  ובונה תמיד  הולך  הדעת

האדם  ודביקות ושלימותו  מחשבתו  גמר  היא הדעת

כל וממלא תמיד  הולך  הדעת בזה כך  ואחר  בה,

וזהו  זו , בדיעה ד )חדריו  כד  חדרים (משלי ובדעת

ימלאו .
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·Â˘ÁÈ ‰Ú¯ ‰·‰‡ ‰ÊÈ‡ ÂÏ ‡Â·È Ì‡ ÔÂ‚Î „Á‡ ˙Â„Á‡ ˙Â˘ÚÏ Â˘¯Â˘Ï ÔÎ
˙Â¯¯ÂÚ˙‰· ‰·‰‡· '‰ „Â·ÚÈ Ê"ÈÚÂ ,˘Â„˜‰ ‰·‰‡‰ ÌÏÂÚÓ ‰ÏÙ� ‰Ê ‡Ï‰
·ÂË‰Â Ú¯‰ ÏÙÂ� Î"ÚÂ ,'˙È Â˙Â‡ ‰˜ÊÁ ‰·‰‡ ·Â‰‡Ï ÏÈÁ˙ÈÂ Â·¯˜· ‰„Ó‰
˜ÂÒÙ ÏÚ Ó"‚·� Ë"˘Ú·‰ ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ‰·‰‡‰ ÌÏÂÚ· Â˘¯Â˘· ¯˘˜�Â ¯¯·�
‡Â‰ „ÒÁ ˙ÂÈ¯Ú‰ Ï˘ ‰·‰‡‰ ‰Ê ÈÎ 'Â‚Â ‡Â‰ „ÒÁ Â˙ÂÁ‡ ˙‡ Á˜È ÈÎ ˘È‡Â
¯Â¯·Ï ‰˙‡ ÍÈ¯ˆÂ ,‰ÏÂË� ‡È‰ ˙Â‰Ï‡‰ ‰·‰‡‰ ÌÏÂÚ ‡Â‰˘ „ÒÁ‰ ÌÏÂÚÓ

øåàéá

åùøåù ïéàî ùøåùä ìò äàøé מקור

החיים, מקור הקב "ה שהוא שלו החיות

úåãçà úåùòì åùøåùì ïë íâ äéáâéå

äòø äáäà äæéà åì àáé íà ïåâë ,ãçà

äáäàä íìåòî äìôð äæ àìä áåùçé

ùåã÷ä לחסד רעות אהבות להעלות

äáäàáדקדושה, 'ä ãåáòé æ"éòå

,åáø÷á äãîä úåøøåòúäá כלומר

יקל  בו התעוררה שכבר מידה אותה שבכח 

בכח ישתמש כי ה', את לעבוד  ביותר עליו

בו  נמצאת שכבר ìéçúéå,9ההתעוררות

êøáúé åúåà ä÷æç äáäà áåäàì באותו

מזה. ויותר בקליפה בו שהיה האהבה חוזק 

ìòå ידי,òøä ìôåð ïë ידי על  שבא

דקליפה, שבדעת ברע  áåèäåהבחירה

øøáðפסולת מתוך  åùøùáאוכל  øù÷ðå

גבוה  לעולם בו שהוא מעולם מתעלה

דהיינו äáäàäממנו, íìåòá העליוןåîë ,

÷åñô ìò î"âáð è"ùòáä øîàù,כ (ויקרא

àeä,יז) ãñç Búçà úà çwé øLà LéàåÀÄÂÆÄÇÆÂÉÆÆ
àåä ãñç úåéøòä ìù äáäàä äæ éë

מחסד , שורשו ãñçäכלומר íìåòî

àéä úåäìàä äáäàä íìåò àåäù

äìåèð שורש היא ברוחניות החסד  מידת

úåøòäå úåôñåä

מפני 9. אך  וזלה"ק פנחס פ' עינים במאור  שכתב כמו 

בתוך שיתעוררו  באפשר  היה לא העליונות שהמדות

כזה  וגופני  חומרי  במלבוש מלובש שהוא מפני  האדם

זכה  אהבה ב"ה הבורא את לאהוב מתעורר  היה ואיך 

הגופני  טבע ידי  על כי  מדות, שארי  או  מפניו  לירא או 

נתצמצם  לכן  כזה, רוחני  לדבר  להתעורר  מניחו  היה לא

אהבת  שהן  גשמיים בדברים כן  גם יתברך  מדותיו  כב"י 

מ  שהן התענוגים חיצונית ויראת הגשמי  העולם זה

אחר  מדריגה מזה  זה אדם בני  ויראת העונש יראת

לעלול מעילה העליונות המדות שנתפשטו  ער  מדריגה,

ידי  על  כי  זה וכל  מאוד , שפלים לדברי  הגיען  ער 

מדת  בו  יתעורר  הגשמיים לתענוגים שמתאוה החומר 

כי  ואמונה, דעת לו  וכשיש ההוא בדבר  ששם האהבה

וצמצם  מדד  ב"ה שהבורא העליונה האהבה ממדת זהו 

בכדי  הדבר  אותו  ער  העולם לזה המדה זה עם א"ע

בזו  ויאהוב יחרד  תיכף אזי  המדה בזו  לאחוז  שיוכלו 

יתברך הבורא את לאהוב ויתחיל  בו  שנתעוררה המדה

ויותר  יותר  אהבה בו  יתוסף ובודאי  חזקה, אהבה

אז  לו  ונקל  לטהר , כשבא לו  מסייעין  כי  רוחני  בתענוג 

הדבר  מביא ואז  והבן , כבר  בו  המדה שנתעוררה ידי  על 

אל שרשו  אל  ומיצר  בצמצום שהיתה המדה דהיינו 

ששם  מיצר  בלא שהוא העליון  ותענוג  האהבה עולם

כמ"ש העולם בנין  שמשם גמורים, חסדים (תהלים הוא

ג) רצון פט עושה הוא זה ידי  ועל  יבנה, חסד  עולם

לאהבה  לעוררו  אם כי  כוונתו  היתה שלא יתברך  הבורא

העליונה.
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ÏÎ· ÔÎÂ ,ÂÎÂ˙·˘ Ú¯‰ ¯Á‡ ÍÂ˘ÓÏ ‡ÏÂ Ï"�Î ˘¯Â˘‰ Ï‡ ‰¯˘˜ÏÂ Ú¯‰ ÔÓ
ÂÊÏ ‡·�˘ Â�È˜„ˆ ÁÈ˘Ó ‰ÙˆÓ ‰Ê ÏÚ˘ ÍÎ ‡Â‰ ˙Â„·Ú‰ ¯˜ÈÚ ÔÎ Ì‚ ˙Â„Ó‰
Ú¯‰ ÔÓ ·ÂË‰ ¯¯·Ï ¯Â¯È·‰ „ÂÒ Â‰Ê˘ ,Ï"�‰ ˙ÂˆÂˆÈ� ¯¯·Ï ‰‚È¯„Ó‰
Ê‡˘ ˙Ú„‰ È„È ÏÚ Ì‡ ÈÎ ¯˘Ù‡ È‡ ‰Ê ÏÎÂ ‰¯È·˘‰ È„È ÏÚ Â· ˘·ÂÏÓ˘
¯·Î Â�ÈÏˆ‡ ¯‡Â·Ó ‰Ê ÏÎÂ ,Ï"�‰ ÔÈ¯Â¯·Ï ‰ÚÂ˘˙Â ‰ˆÚ ÂÓˆÚÏ Ô˙ÈÏ Ú„ÂÈ
‡Â‰ ÔÎ Ì‚ Ì˘Ó˘ ˙Ú„ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰"· ‡¯Â·‰ ˙ÚÈ„È Î"‡Â .‡"Ó·
‡ˆÓ�Â ‰¯ÈÁ·‰ ‡Â‰ ˙Ú„‰ ÈÎ ‡ˆÓ�Â ,Ï‡¯˘È ¯· ÏÎÏ ˙Ú„‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰
‡¯Â·‰ Ï˘ Â˙ÚÈ„ÈÓ ÍÙÈ‰· Â�È‡ ‰¯ÈÁ·‰ ˙Ó‡· ÈÎ Ï"�‰ ‡È˘Â˜Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡

øåàéá

האהבה  ישראל , לכנסת הקב "ה בין האהבה

כבן  ישראל  איש כל  את הקב "ה שאוהב 

òøäיחיד , ïî øåøáì äúà êéøöå

ì"ðë ùøåùä ìà äøù÷ìå'ה לאהבת

הפנים, אל  הפנים øçàכמים êåùîì àìå

.åëåúáù òøä

úåãáòä ø÷éò ïë íâ úåãîä ìëá ïëå

åðé÷ãö çéùî äôöî äæ ìòù ,êë àåä

úåöåöéð øøáì äâéøãîä åæì àáðù

ì"ðä הניצוצין בירור את כשנגמור כי

השלם, התיקון יבא אז ãåñשבעולם åäæù

ùáåìîù òøä ïî áåèä øøáì øåøéáä

äøéáùä éãé ìò åá ומוסתר מלובש הטוב 

ואבק בעפר המכוסה כזהב  הרע  בתוך 

המידה  שעצם כלומר מהותו, את המסתיר

מה  הוא הרע  והחלק  היא טוב  אהבה שהיא

גשמי  דבר אותו לאהוב  שנכון שחושב 

הגשמי  ההנאה דמיון ואף  שקרית שהנאתו

אמיתית, מציאות לו שאין  לרגע  רק  הוא

úòãä éãé ìò íà éë øùôà éà äæ ìëå

äòåùúå äöò åîöòì ïúéì òãåé æàù

ì"ðä ïéøåøáìיודע הוא הדעת ידי שעל 

האמיתי  לטוב  דעתו יקשר איך  להבין

הטוב את ומפריד  לאהוב , נכון שאותו

הדבר  שהוא מהלבושים המידה שהיא

אותו  לאהוב  האהבה בו שנתלבש הגשמי

.à"îá øáë åðéìöà øàåáî äæ ìëå

ä"á àøåáä úòéãé ë"àå נאמר שעליה

הבורא, בידיעת נכלל  העולם מציאות שכל 

úòãהכוונה úðéçá àåä לעיל האמור

הבחירה, שורש àåäשהוא ïë íâ íùîù

ìàøùé øá ìëì úòãä úåìùìúùä

המעשים  כל  ששורש היא שהכוונה כלומר

הכל  הוא הטוב  ובחירת והמצוות טובים

לכל  הדעת נשתלשל  שמשם הדעת מספירת

למקום  בנים שהם éëישראל  àöîðå ,

äøéçáä àåä úòãä הכוונה שאין

בו, שבוחר הרע  חלק  כלול  הדעת שבספירת

הדעת, בהעדר היא ברע  הבחירה שהרי

הוא  לטוב , הבחירה כח הוא שהדעת אלא

לרע , טוב  בין להבדיל  ïéàהכח  àöîðå

äøéçáä úîàá éë ,ì"ðä àéùå÷ì íå÷î

ä"á àøåáä ìù åúòéãéî êôéäá åðéà

ù"áåמכח היא הבחירה אדרבה, אלא
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˙�ÈÁ· ‡Â‰ Í¯·˙È ‡¯Â·‰ Ï˘ Â˙ÚÈ„ÈÂ ‰¯ÈÁ·‰ ˘¯Â˘ ˘ÓÓ ‡Â‰˘ ˘"·Â ‰"·
‡Â‰ È„È ÏÚÂ Ì„‡‰· ÔÎÂ˘˘ Í¯·˙È Â˙ÚÈ„È È„È ÏÚ ÔÎ Ì‚ ‡È‰˘ ‰¯ÈÁ·
·ÂË‰ Ô‰Ó ¯¯·Ï ˙ÂÏÂÙ�‰ ˙Â„Ó· ‰Ï„·‰ ˙Â˘ÚÏÂ Ú¯Ó ·ÂË ¯ÂÁ·Ï ‰¯ÈÁ·‰
Â·˘ ˙Ú„‰ Ô˙Â�‰ ÈÎ ¯ˆ·È ‡Ï Í¯·˙È Â„ˆÓ ˙Ó‡· ÈÎ ,¯ÂÓ‡Î ˘¯˘Ï Â‡È·‰ÏÂ
·¯ÂÚÓ˘ Ú¯‰ ¯Á‡ Í˘Ó�˘ ‰ÚÈ�Ó‰ ‡Â‰ Ì„‡‰ „ˆÓ Í‡ ˙Â„Ó‰ Ì„‡‰ ¯¯·È

øåàéá

בטוב , לבחור כח  שנותן àåäהריùהדעת

äøéçáä ùøåù ùîî הדעת שורש הוא

ישראל  איש כל  של  בנפשו  שנשתלשל 

הפועל  אל  מהכח  מוציא האדם אשר שהיא

דקדושה. הדעת את

úðéçá àåä êøáúé àøåáä ìù åúòéãéå

åúòéãé éãé ìò ïë íâ àéäù äøéçá

íãàäá ïëåùù êøáúé הדעת כח 

בעולמות  ישראל  בהאיש שנשתלשל 

הבורא  דעת ידי על  כביכול  הוא התחתונים

האצילות  עולם של  אהבתו 10ב "ה שמכח 

כלומר  לידיעתו, להתקשר כח  נתן לבניו

וכלפי  האמת יודע  יתברך  שהוא שכמו

את  הקב "ה נתן כך  כלל , רע  אין הקב "ה

שיוכל  ישראל  להאיש כביכול  זו ידיעתו

רע אין שבבחינתה הזאת להדעת להתקשר

øåçáì,11כלל  äøéçáä àåä äãé ìòå

úåãîá äìãáä úåùòìå òøî áåè

åàéáäìå áåèä ïäî øøáì úåìåôðä

êøáúé åãöî úîàá éë ,øåîàë ùøùì

øöáé àì ידיעת שהיא ההשפעה מצד 

הדעת  ובכח  כלל , רע  אין יתברך  הבורא

בטוב הבחירה כח  כלול  הקב "ה שמשפיע 

מן  פטירתו עד  מלידתו בטוב  אדם שיבחר

וזה  בהטוב , הבחירה היא הדעת כי העולם,

לפניו, ידועים אדם בני מעשה שכל  הכוונה

íãàä øøáé åáù úòãä ïúåð àåä éë

äòéðîä àåä íãàä ãöî êà ,úåãîä

åá áøåòîù òøä øçà êùîðù המניעה

הנ"ל  וכמשל  ההשפעה, מקבל  מצד  היא

úåøòäå úåôñåä

שם.10. ובהערה בהקדמה ראה

ארז "ל11. וזלה"ק קדושים פ' ישראל  באוהב כתב וכן 

לשון  תהיו  קדושים וז "ש וכו ' לך  במותר  עצמך  קדש

יחשוב  לא גשמיות בהנאות שאפי ' והבדלה, פרישה

לקדש  אדרבא  רק  ח"ו , גופו  והנאת תאוותו  למלאות

ואולי  השגתו , לפי  כ "א קדושות במחשבות אז  גם עצמו 

התאוה  הלא זו  לבחינת לבא אפשר  איך  האדם יאמר 

שבשעה  אפשר  הוא ואיך  וכו ', הרצון  על  שולטת

וקדושה, פרישה  לזה  גם ימשוך  הגוף בהנאת שעוסק

שהשי "ת  כמו  היינו  אלקיכם, ה' אני  קדוש כי  אמר  לזה

מיניה  פנוי  אתר  ולית עלמין  כל  ממלא בוודאי  הוא

כן  כמו  עלמין , מכל  ומופרש מובדל  הוא ועכ "ז  כלל ,

ממעל אלוק חלק היא נשמתו  כי  לבו  אל  האדם בשום

בסוד הוא אז  וביראה באהבה בשורשו  עצמו  את ומדבק

להדמות  זו  לבחינת לבא ויכול  תבינם, ש-די  נשמת

בשורש  שישנו  מה כי  זו  בבחינת כביכול  לקונו  עצמו 

עדת  כל  אל  דבר  וז "ש וכו ', הענפים בגדר  כן  גם ישנו 

ישראל נשמות  כל כי  וכו ', תהיו  קדושים ישראל  בני 

ולברכה  לטובה שוים וכולם עליון , ממקור  חצובים

הנ "ל . בבחינת ולקדושה



è− ó−ò−¼ þîêô ³îð−½ì³¾þîõô

˙Ú„‰· ÏÚÂÙ Â�È‡˘ Ì„‡ ˘È˘ ˜¯ ,Â"Á Í¯·˙È Â˙ÚÈ„È· ÈÂ�È˘ ÔÈ‡ Î"‡Â Â·
‰¯Ê‚ ÔÎ Ì‚ ÍÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ‰ ÏÏÎ‰ ‰Ê Ô·‰Â ,Ú¯‰ „ˆÏ Â"Á ÏÙÂ�˘ ˙ÓÁÓ ÌÂÏÎ
ÏÂÚÙÈ Â· ÏÂÚÙÏ ‰ˆ¯ÈÂ Â· ÊÁ‡È Ì‡ ÔÂÈÏÚ‰ ˙Ú„‰ È„È ÏÚ˘ Í¯·˙È Â˙ÚÈ„È

.‰¯ÈÁ·‰ ˙�ÈÁ· ˘ÓÓ ‡Â‰Â ,¯ÂÓ‡Î ˙Â„Ó‰ ¯¯·Ï È‡„Â·

’è šþõ

ó−ñèþôí ê¬ì

îíïîÏ‡¯˘È ı¯‡ ˙�ÈÁ· ˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ÏÂ„‚‰ ˙Ú„‰ ‚È˘‰Ï Ï‡¯˘È Âˆ¯˘
'ÈÓÈ�Ù‰ Ô‰È˙ÂÁÎÂ Ô‰È˙Â„Ó ÏÎ ÌÚ ‰�ÂÈÏÚ‰ ı¯‡‰ ˙‡ ¯Â˙Ï ‰�ÂÈÏÚ‰
Í¯„ ‰ÊÈ‡ ,˙Â‡·ÂÓÂ ˙Â‡ˆÂÓ Ú„ÈÏ ÏÂ„‚‰ ˙Ú„‰ ‡Â‰˘ ‰˘Ó ˙�ÈÁ· ‚È˘‰ÏÂ
˙ÈÓÈ�Ù‰ ¯¯·Ï Â‚È˘È ÌÈ¯·„‰ ÏÎ·˘ ,¯ÂÓ‡‰ „"Ú ‡Â‰˘ ‰�ÂÈÏÚ‰ ı¯‡Ï ÂÎÏÈ

øåàéá

ונכון  ראוי כלי  שהיא ישראל , ארץ  של 

העוה"ב , לחיי לבא כדי ההשפעה לקבל 

כי  אלוק  לו שאין כמי בחו"ל  הדר משא"כ 

חילוק , שום אין המשפיע  שמצד  אע "פ 

שההשפעה  חילוק  יש המקבל  מצד  אמנם

עבודה  בחינת שהוא מאוס  כלי ידי על  באה

ההיא. המדינה של  השר והוא זרה

å"ç êøáúé åúòéãéá éåðéù ïéà ë"àå,

úòãäá ìòåô åðéàù íãà ùéù ÷ø

,òøä ãöì å"ç ìôåðù úîçî íåìë

ïë íâ êë éë äìåòä ììëä äæ ïáäå

úòãä éãé ìòù ,'úé åúòéãé äøæâ

åá ìåòôì äöøéå åá æçàé íà ïåéìòä

,øåîàë úåãîä øøáì éàãåá ìåòôé

äøéçáä úðéçá ùîî àåäåרק לא

ידיעתו  מכח  זה הרי בטוב  בוחר כשאדם

כי  כן גם גזרה יתברך  שידיעתו אלא ית',

הוא  צריך  האדם אל  הדעת שישתלשל  כדי

בכח הדעת ישאר לא ואם בטוב , לבחור

בפועל . ולא

úòãä âéùäì ìàøùé åöøù åäæå

úåìëùåîá ìåãâä שהוא הדעת שורש

האצילות  עולם של  העליונה הדעת ספירת

הקב "ה, של  ממידותיו אחת úðéçáשהיא

õøàä úà øåúì äðåéìòä ìàøùé õøà

äéúåçëå äéúåãî ìë íò äðåéìòä

íééîéðôä הקדושה כוחות כל  את להשיג

בהדעת, שכלולות âéùäìåוהספירות

òãéì ìåãâä úòãä àåäù äùî úðéçá

úåàáåîå úåàöåî ולבא מהרע  לצאת

äðåéìòäבהטוב õøàì åëìé êøã äæéà ,

íéøáãä ìëáù ,øåîàä ã"ò àåäù

ורע , טוב  עירוב  בהם שיש שבעולם

ïùøùì ïàéáäìå úéîéðôä øøáì åâéùé

úåðåéìò úåãîì המגלה הדעת ידי על 

דבר. שבאותו האלקות וגילוי הטוב  את
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ÔÈ‡˘ ˙ÓÁÓ ‰Ê· ÌÈÏ˘Î�˘ Ô˙Â‡ ˘È Í‡ ,˙Â�ÂÈÏÚ ˙Â„ÓÏ Ô˘¯˘Ï Ô‡È·‰ÏÂ
¯Â¯È·Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ,Â"Á ‰¯ÈÙÎ È„ÈÏ ÔÈ‡·Â Ì„Â˜Ó ‰‡¯È‰ Ì‰Ï
,Ï"�‰ ÌÈÏÎ ˙�ÈÁ· ˜È¯‰ÏÂ ‡ÈˆÂ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡Â Ú¯ ˘ÓÓ ‡Â‰ Ú¯‰ ÈÎ Ï"�Î
Â�ÓÓ ‰‡¯ÈÂ ‰�ÂÓ‡ Ì„Â˜Ó ‰ÊÏ ÍÈ¯ˆ ÔÎÏ ,Ï"¯ ÌÈ¯ÂÓ‚‰ ÌÈÚ˘¯‰ ÂÓÎ ·ÂË‰Ó
‡Â‰˘ Í˙Ú„ ˙�ÈÁ· ¯Â‡ ÔÂÎ˘È Í¯„ ‰ÊÈ‡ Ú„ÈÏ Â·¯ ˙È· ˙ÚÈ„È ˙Ï·˜Â Í¯·˙È
˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ‚È˘‰Ï ÍÏÎ˘Â 'ÈÓÈ�Ù‰ ÍÈ˙ÂÁÎ ÏÎ ÍÏ ÁÏ˘ È‡„Â· ‰˘Ó ˙�ÈÁ·

øåàéá

ïéàù úîçî äæá íéìùëðù ïúåà ùé êà

,íãå÷î äàøéä íäì להם אין זה ומטעם

הדעת  ידי על  שבא בהטוב  לבחור יכולת

על  רק  ומתגלה הקב "ה של  ממדותיו שהוא

והאמונה, היראה שאינם åידי  שרואין מכיון

בהטוב  לבחור äøéôëיכולים éãéì ïéàá

å"ç יתברך אלקותו במציאות לכפור

הנבראים  ובכל  הנמצאים בכל  ,שנמצא

,ì"ðë øåøéáì øùôà éàù íéøîåàù

על  התגברות ידי  על  מהרע  הטוב  לבחור

òøהתאוה , ùîî àåä òøä éëהרע כח 

והתענוג  החיות שכל  דהיינו לגמרי, רע  הוא

הקליפה  כח  ידי על  הבא תענוג הוא שבו

הוא, ה' כח  øùôàממילאåולאו éà

,ì"ðä íéìë úðéçá ÷éøäìå àéöåäì

áåèäî שנפלו הכלים ניצוצות דהיינו

וכדלעיל , הכלים בשבירת åîëלהקלי'

ì"ø íéøåîâä íéòùøä כן אומרים שהם

ובטבע בהטוב לבחור לאדם כח  שאין תמיד 

כרחו  בעל  יתנהג כך  .שנולד 

ïëìמהרע הטוב  לברר שיוכלו כדי

שבתוכו הטוב  את äæìולראות êéøö

äðåîà íãå÷î יתברך אלקותו במציאות

האמונה  עצם ידי ועל  הנמצאים, בכל 

הקליפות  בירור åðîî,12מתחיל  äàøéå

êøáúé מתפרדים היראה ידי על  כי

כוחם, ומשתברים úìá÷åהחיצונים

åáø úéá úòéãé אופן את מרבו לקבל 

מתוך  ניצוצין לברר  מרע  טוב  הבחירה

øåà,הקליפות, ïåëùé êøã äæéà òãéì

úðéçá ל – לך  êúòã,àåäùשלח 

êì çìù éàãåá äùî úðéçá מלשון

íééîéðôä,הפשטה êéúåçë ìëלשלח

וראייתו  הגשמיים מלבושיו ולהפשיט 

העולם, כל  על  âéùäìהגשמית êìëùå

.øåîàë úåìëùåîá

åäæå' הגמ ל"ד:)כוונת לך (סוטה  "שלח 

מדעתך , לך  שלח  לקיש ריש אמר אנשים,

úåøòäå úåôñåä

חטא 12. ולולא ז "ל, ויהס בד "ה רבינו  שכתב כמו 

גולים  היו  ולא לארץ נכנסים ישראל  המרגלים

אחת, פעם רק לארץ העלייה היתה ולא כלל , בגלות

האמונה  ידי  שעל  המשיח, ימות מתחילין  היו  ומיד 

אך הזמן , באותו  נגמר  והיה הבירורין , מבררין  היו 

הוצרכו  בתוכן  המרגלים שהכניסו  הכפירה ידי  על 

המשיח  ימות עד  הבירורין  זמן  ולהארכת לגלות

ב"ב.
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‡¯˜�˘ ˙�ÈÁ·Ï ‡·˘ È„È ÏÚ ÈÎ ÂÓˆÚÏ Ú¯ ˜ÏÁ ¯¯Â· Ì„‡ ÈÎÂ Â‰ÊÂ ¯ÂÓ‡Î
¯ÂÊ‚‡˘ Ï"¯ ÍÏ ‰ÂˆÓ È�È‡ Í‡ Ô·‰Â Ú¯‰ ‰ÁÂ„Â ·ÂË‰ ¯¯Â·˘ È‡„Â· Í˙Ú„Ï
È˙Á�‰˘ ‡Â‰ ‰Ê˘ ÈÙÏ ,ÁÏ˘ ‰ˆ¯˙ Ì‡ ˜¯ ,‰�Â˘È ‡Ï˘ ÍÎ ‡˜Â„ ‰È‰È˘
‰˙È‰ Ì‡Â 'Â‚ ·ÂË‰ ˙‡Â ÌÈÈÁ‰ ÌÂÈ‰ ÍÈ�ÙÏ È˙˙� ‰‡¯ ˘"ÓÎ ,‰¯ÈÁ·· Ì„‡Ï
Ì‡ ˙Ó‡· ÈÎ ,‰¯ÈÁ·Ï ·˘Á� ‰˙È‰ ‡Ï Í¯·˙È Ï‡‰ ÔÂˆ¯ ÈÙÎ ‰È‰È˘ ‰¯ÈÊ‚‰

øåàéá

ìò éë ,"åîöòì òø ÷ìç øøåá íãà éëå

éàãåá êúòãì àø÷ðù úðéçáì àáù éãé

ïáäå òøä äçåãå áåèä øøåáù ונמצא

לבחור  הכח  כלול  לאדם הנסיון שבנתינת

יבחור  בוודאי הדעת ידי על  שהרי בהטוב 

הטוב מציאות לפניו כשיתגלה כי בהטוב ,

כשיבין  בהטוב  יבחור בוודאי והרע 

שבו. האלוקי והתענוג נעימותו

æâàù ì"ø ,"êì äåöî éðéà êà"äéäéù øå

,äðåùé àìù êë à÷åã שיש וכאמור

בספירת  להתדבק  אם הבחירה כח  לאדם

אל  מכח  להוציאה ולא להניחה או הדעת

çìùהפועל , äöøú íà ÷ø הוא הרצון

הפועל  אל  מהכח  להדעת äæùהמביא éôì ,

äøéçáá íãàì éúçðäù àåä13åîë ,

áåúëù(טו ל, Eéðôì(דברים ézúð äàøÀÅÈÇÄÀÈÆ
íàå ,'åâå áBhä úàå íéiçä úà íBiäÇÆÇÇÄÀÆÇ
ì-àä ïåöø éôë äéäéù äøéæâä äúéä

,äøéçáì áùçð äúéä àì êøáúé רצון

מה  יודע  יתברך  שהוא הדעת, הוא הקב "ה

כל  הויית שורש עצמו וזה רוצה שהוא

הדעת  היה ואם הספירות, וכל  העולמות

והוא  - יתברך  שרוצה הרצון שהוא העליון

אזי  הפועל  אל  מהכח  יוצא - הטוב  עצמות

úåøòäå úåôñåä

יצחק13. באור  כתב אבות )וכן  "סוד(לפרקי שכתב

כותב: ושם בהחלום, עדן  בגן  לו  שנתגלה נפלא"

במחשבה  כן  גם העולם זה נברא לא ולמה עוד  ושאלתי 

לי  והשיבו  במחשבה, שנבראו  העליונים העולמות כמו 

כן  גם העולס זה נברא היה באם כי  הטעם, מזה

שכתבתי  וכמו  בחירה, היה לא תירוץ (לעיל )במחשבה

ז "ל  הרמב"ם קושיית ה "ה )על  פ "ה  תשובה  הל ' בענין (עי'

כן  אם האדם שיחטא הקב"ה ידע שאם ובחירה, ידיעה

אינו  שיחטאו  שהידיעה אמנם לחטוא. הוא מוכרח

וזרעו  אברהם קדומה מחשבה שהיה מצד  מכריח

זה  והיה במחשבה נברא העולם זה היה ואילו  אחריו ,

והיו  בשוה, האדם בריאת ומחשבת שיחטאו  המחשבה

מוכרחים  והיו  בחירה היה ולא קדומות, מחשבות שני 

שיחטא  ב"ה כביכול  שידע הקושיא נשאר  והיה לחטוא,

בדיבור  שנברא עכשיו  כן  שאין  מה בראו , ולמה אדם

האדם  ונשאר  הדיבור , את מכריח הידיעה אין  אזי 

לעשות  הוא האדם וביד  הבחירה, אצל  בדיבור  שנברא

המה  כי  אחיי  ותבינו  ח"ו , הרע או  הטוב אס כחפצו 

האין  שמקבל  התענוג  גודל  וזהו  מאז . עמוקים דברים

עכור  ובחומר  והנבזה השפל  האדם מזה אמיתי  סוף

רובץ חטאת לפתח ז)ואשר  ד , מואס (בראשית  הוא זה כל 

מזה, יותר  ליוצרו  גדול  נחת לך  אין  בטוב ובוחר  ברע

והבן .

הוא  הקב"ה שמחשבת כאן  רבינו  כדברי  כן  גם ונמצא

בדיבור , לאור  שתצא מוכרחת שאינה הידיעה בבחינת

את  לגלות אם האדם ביד  שנמסר  הכח הוא והדיבור 

הבחירה  ולעולם לא, או  לפניו  שעלתה הזאת המחשבה

האדם. ביד  הוא 
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øåàéá

לרע טוב  בין בחירה היה úîàá,14לא éë

êøáúé àøåáä õôç äéä íà יהיה שלא

åìåëבחירה, êë à÷åã äéäéù äåöî äéä

,íìåòá òø úðéçá íåù äéä àìå áåè

יתברך  רצונו גילוי שיתפשט  גוזר שהיה

התחתונים  לעולמות האצילות מעולם

ולא  רצונו כפי הבריאה הנהגת שיתקיים

ית"ש, רצונו נגד  שהוא לרע  חיות éëשום

àøåáä äöø åìà àåä äæ éååö úðéçá

,áåè úåùòì çøëåî íãàä äéä êøáúé

ì-àä øæâå äåöù éååö úðéçá äæ äéäå

ïôåàá áåè úåùòì çøëää à÷åã äéäéù

úåøòäå úåôñåä

של 14. דבריו  עוד  זה בענין  ä÷'ונביא ä"ìùä שכתב

והבחירה  הידיעה בביאור  ממש זו  ועלבדרך  וזלה"ק, ,

לבחירה. ידיעה בין  החקירה נופלת האלה הדברים פי 

יש  ושלום, חס נמצא, ידיעה, בלי  בחירה יש אם כי 

אשר  גזרתו  והיא ידיעה יש ואם רשויות, וחילוק פירוד 

דברי  אקדים ומתחילה בחירה. אין  נמצא ויהי , צוה

ולכאורה, הזו , השאלה תתגדל  מדבריהם אשר  רבותינו ,

השם  בעזרת נכון  על  הכל  יבוא ההשקפה בטוב אבל 

מדליקין  במה בפרק א )יתברך . לב  רבי (שבת  דבי  תנא ,

ממנו ' הנפל  יפל  'כי  ח)ישמעאל , בב , זה (דברים  ראוי  ,

והכתוב  נפל , לא שהרי  בראשית, ימי  מששת ליפול 

וחובה  זכאי  ידי  על  זכות שמגלגלין  אלא 'נופל ', קראו 

בראשית, ימי  מששת רש"י : לשון  וזה חייב. ידי  על 

ד )דכתיב מא , לפניו (ישעיה  שנגלו  מראש', הדרות 'קרא

כשנתנה  שהרי  פורענותם, וקנס ומעשיהם, הדורות

עכ "ל . 'נופל ', קראו  והכתוב זה, נפל  לא עדיין  תורה

אף  שעשהו , קודם נודע הכל  שכבר  בהדיא אומר  הרי 

הברכה  וזאת פרשת רש"י , לשון  וזה ועונשו . שכרו 

ג) א - לד , לברכה(דברים  זכרונם רבותינו  דברי  פי  (ספרי על 

שגז) ארץ שם , כל ] [את הראהו  הארץ', כל  את ה' 'ויראהו 

מציקין  להיות העתידים והמציקין  בשלוותה, ישראל 

שנאמר  זרה, עבודה עובדי  דן  בני  הראהו  דן ' 'עד  לה-

ל ) יח, והראהו (שופטים  הפסל ', את דן  בני  להם 'ויקימו 

נפתלי ', כל  'ואת למושיע. ממנו  לעמוד  שעתיד  שמשון 

וברק  דבורה והראהו  וחורבנה, בשלוותה ארצו  הראהו 

ארץ  'ואת וחיילותיו . סיסרא עם נלחמים נפתלי  מקדש

ובחורבנה, בשלותה ארצם הראהו  ומנשה', אפרים

מאפרים, שבא כנען , מלכי  עם נלחם יהושע והראהו 

כל 'ואת ועמלק. מדין  עם נלחם ממנשה שבא וגדעון 

בית  מלכות והראהו  ובחורבנה. בשלותה יהודה', ארץ

בשלותה  המערב ארץ האחרון ', הים 'עד  ונצחונה. דוד 

אלא  האחרון ' 'הים תקרי  אל  אחר ] [דבר  ובחורבנה.

כל הוא] ברוך  הקדוש [הראהו  האחרון ', 'היום

המתים. שיחיו  עד  לישראל  ליארע שעתידים המאורעות

המקדש, בית כלי  יוצק שלמה הראהו  הככר ', 'ואת

מו)שנאמר  ז, א  במעבה (מלכים - המלך  יצקם הירדן  'בככר 

עכ "ל . האדמה',

הקדוש  הראם  וכן  בהכרח. והיו  נגזרו , כבר  והמנהיגים

רבי  מעלת שגילהו  עד ע "ה רבינו  למשה הוא ברוך 

ונעתר  מחלציו , שיצא משה והתפלל  (ילקוט אליעזר ,

רס "ח) רמז ח"א  ז "לשמעוני, רבותינו  מאמרי  הרבה וכן  .

מלכים ובספר  כאלה. ב )מעניינים יג, ה'(א  אמר  'כה ,

את  עליך  וזבח שמו , יאשיהו  דוד  לבית נולד  בן  הנה

שנולד קודם זמן  אריכות היתה וזו  וגו ', הבמות' כהני 

חס  מוכרחים, היו  הבמות וכהני  ירבעם נמצאו  יאשיה,

לעשות  מוכרח היה ויאשיה המזבח, זה לקיים ושלום,

נפשכם. ותחי  אלי  שמעו  ועתה הטוב. המעשה זה

הרצון  ענין  כי  הידיעה. הוא והרצון  הרצון , הוא הידיעה

כל שורש הוא והרצון  לעשות, שחפץ מה הוא

אשר  וכל  זולתו , אין  קטן , ועד  מגדול  ההשתלשלות
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øåàéá

äøéçá äéäé àìù שרצונו מכיון כלומר

אם  א"כ  עצמה, המציאות הוא הקב "ה של 

של  באופן מתגלה כן גם הבורא רצון היה

היה  אזי בעצמותו, מתגלה הטוב  והיה צווי,

שאין  כמו הטוב  לעשות מוכרח  האדם

מכח למות או לחיות אם בחירה לאדם

הנחקק החיים שבמציאות התענוג בהירות

מטבעה, àìבנפשו êøáúé àåäù êà

úåøòäå úåôñåä

בידיעת  הידיעה, בעצמה וזוהי  עושה, לעשות ה' חפץ

הכל ויודע הידיעה, והוא הרצון  והוא רצונו , עצם

כלול הרצון  כי  למעלה הארכתי  וכבר  רצונו . מעצמות

נתונה  והבחירה בו , הדרכים וכל  הפכיים, מדברים

את  עשה 'והאלהים שירצה. כח איזה להתעורר  לאדם

חטאו  ומכח הרע, כח  יעורר  שלא וציווהו  ישר ' האדם

ורע טוב לדעת כב )היה ג, השכר (בראשית  נמשך  ומזה ,

שורש  היא מצוה שכר  רק הסכמיים, שאינם והעונש,

הכל וזה עבירה. עבירה ושכר  בשרשה, למעלה מצוה

הדברים  כל  כולל  שהרצון  מאחר  הרצון , בענין  מושרש

ותמורתן ...

כבר  רע, הן  טוב הן  ענין , איזה אדם עשיית קודם והנה

אומר  שהפסוק ראיה והא הדרכים. אלו  מוכנים היו 

וגו ' אנכי ' 'ראה ראה, כח)בפרשת כו- יא , שאומר ,(דברים 

לעשייתן . קודמין  הדרכים מינה שמע לפניך , דרכים הרי 

נצבים בפרשת טו)וכן  ל , היום (דברים  לפניך  נתתי  'ראה

בחיים' 'ובחרת עד  וגו ', הטוב' ואת החיים שם ,את (שם 

רשעיםיט) ודרך  צדיקים דרך  יש הרי  ועוד ). ו א , ,(תהלים 

úòéãé ,äòéãéä àéäå ,ïåéìòä ïåöøä íìåë ùøåùå

ää ìë éùøùá åðåöø úåîöòäî ìëå ,úåìùìúù

øçåá ÷éãöä àìà ,ïåéìò çëá äùåò ,äùåò íãàù

éôëå .äúøåîúá òùøäå ,ùãå÷ä øùéä êøãá êìåäå

ìëä éåìúå ,íúå÷áãå íúæåçà ïë íúìåòô

.ïåúçúä úåøøåòúäá ולא ישר , נשאר  האדם היה ואם

חלציו , יוצאי  כל  ראויים היו  אזי  הרע, כח מתעורר  היה

כי  עכשיו , שהם ממה אחר  בענין  להיותם דורות, דורי 

והולך מתפשט והיה הטוב, מקור  נפתח היה

שחטא, ולאחר  לענף. ומענף להתפשטות, מהתפשטות

הראהו  אזי  ומרע, מטוב אחר  מענין  המקור  ופתח

ומנהיגיו , וחכמיו  ודורשיו , דור  דור  הוא ברוך  הקדוש

להיות  ראוי  איך  עתה, שנפתחו  המקורות ענין  לפי 

ענפים. וענפי  והענפים התפשטות,

להגביר  שירצה מי  כי  מוכרחים, אינם זה שכעבור  אמת

אחר  מקור  לפתוח וירצה ההתפשטות מזה ולילך 

בידו  הבחירה כח אז  רצונו , כפי  וימשיך  מהמקורות,

פתיחת  לפי  לאדם הראה הוא ברוך  הקדוש רק להגביר ,

ובודאי  ההתפשטות. להיות ראויה איך  עתה, של  המקור 

לפי  להיות ראויין  שהיו  עניינים, ורבואות אלפים

הבחירה, מכח ונשתנו  כך , עתה של  המקור  פתיחת

'שמואל כמו  ראוין , שהיו  כפי  נשארים דברים והרבה

יתקרי ' לא רבי  יתקרי , חכם ב )ירחינאה, פה  מציעא  .(בבא 

ללמוד שלא שמואל  רצה ואילו  כאלו . עניינים ואלף

בחר  אבל  לבחור , יכול  היה ושלום, חם כלל , תורה

הבחירה, מכח נשתנו  דברים והרבה שהלך . הטוב  בדרך 

מקור  כי  ברצון , הוא הכל  אבל  אחר , במקור  ונדבקו 

במה  פרק  בלישנא דוק והנה משם. הדרכים כל  ושורש

א )מדליקין  לב  כו ',(שבת  ליפול  זה היה ראוי  אמר  דלעיל 

דתנן  כהא למוחזק, ראוי  בין  חילוק ב )יש נא  (בבורות 

לומר , רצוני  בראוי . ולא במוחזק שנים פי  נוטל  הבכור 

להיות  ראוי  כן  העליון , המקור  פתיחת כפי  כי 

בוא  עד  מוחזק אינו  עדיין  אבל  והענפים, ההתפשטות

במוחזק, למעלה הידיעה אזי  הבחירה ובבוא הבחירה.

ממנו , מחוץ בידיעת ולא יודע, רצונו  עצמות בידיעת

ופגם  בחשך  כשהלך  הן  למעלה, רושם שנעשה דהיינו ,

ושב  למעלה, והאיר  באור  כשהלך  והן  הדין , כח לעורר 

למעלה  הידיעה אז  העליון , במקור  למעלה ממטה הכל 

הפסוק  שאמר  וזהו  ובמוחזק. בהחלט עצמותו  בידיעת

יב ) כב , והנה (בראשית  אתה'. א-להים ירא כי  ידעתי  'עתה

הענין  אלא כבר . משמע ו 'ידעתי ' עתה, משמע 'עתה'

בראוי . כבר  שידעתי  מה במוחזק עתה
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øåàéá

æâìå úååöì äöøêë à÷åã äéäéù øå

.éçøëä áåèä úééùò äéäéù

õåôçé íàù äøéçáì äæ çéðä ïëì

,äùòé òø úåùòì כפי העליון הרצון וזהו

התחתונים, שבעולמות בהמידות שנתגלה

מתגלה  שהאור כלומר הכלים, שבירת והוא

יש  כאילו שנדמה מתוקן, ולא מעוות באופן

בהמעשה  שיש החיות ובאמת בהרע , חיות

של  החיות רק  הוא להרע  המושך  החפץ  או

הרע , שבירת ידי על  דווקא שמתגלה הטוב 

àúéàù åîëליטמא åì""בא ïéçúåô

áéèäì à÷åã çøëåî åðéàåוהרע הטוב  כי

להמשיך  האדם וביד  בפועל  ולא בכח  הם

ממש  בפועל  שיהיו äåöù,15אותם óà

íééçá úøçáå êøáúé הוא זה שציווי

שם, ככתוב  התורה שהיא בטוב  לבחור

ùîî éååö úðéçá äæ ïéà íå÷î ìëî

øåîàäהאדם את מכריח  åðàùשהוא

úåøòäå úåôñåä

עוד :15. הביא ושם קודמת, בהערה השל "ה דברי  ראה

דברים  ברמב"ן  מצאתי  יתברך , השם  זכני  זה, כתבי  אחר 

וילך  בפרשת לשונו  וזה לדברי . הנוטים (דברים סתומים

בא ) היום'לא , עשה הוא אשר  יצרו  את ידעתי  'כי  וטעם :

אתה'(שם ) אלהים ירא 'כי  כטעם יב ), כב , שהיא (בראשית  ,

לא  ואם בכח, [ידיעה] בעתיד  הידיעה כי  בפועל , הידיעה

היה  לא בפועל , יצרו  נודע ולא במדבר , ישראל  חטאו 

שתחטאו , לפניו  הגלוי  לומר  שירה, בהם שיעיד  הגון 

כזו  וצרות רבות רעות אתכם שתמצאנה בכם ואעירה

סתם, ביעודיה התורה להם שיתן  ראוי  היה אבל  וכזו .

תמאנו  ואם תאכלו , הארץ טוב ושמעתם תאבו  'אם

תאכלו  חרב ב )ומריתם יט- א , גם (ישעיה  שנודע עתה אבל  .

הקורות  כל  להם יגיד  הזונה, ולבם הרע יצרם להם

שנאמר  כענין  ה )אותם, ד - מח, אתה,(שם  קשה כי  'מדעתי 

תבוא  בטרם מאז , לך  ואגיד  ערפך ... ברזל  וגיד 

רבותינו  דברי  יובנו  ומזה הרמב"ן . עכ "ל  השמעתיך ',

זרה עבודה במסכת ב )ז "ל  ראויין (ד  ישראל  היו  לא ,

כו ', מעשה לאותו  ראוי  דוד  היה ולא כו ', מעשה לאותו 

הענין , כו '. רבים חטאו  ואם כו ', יחיד  חטא שאם אלא

של מקור  שנפתח מה כפי  לומר , רצוני  הראוי , מצד  כי 

היה  אדרבה, הזו , להתפשטות הראוי  מן  היה לא ישראל ,

פתחו  התורה  קבלו  כשישראל  כי  להיפך , הראוי  מן 

רק  חסידותו , נודעה דוד  וכן  הטוב, העליון  המקור 

שבחרו , הבחירה גבורת מכח במוחזק שנשתנה

ואמרו , זה. חטא לידי  יבואו  שלא היה הראוי  מן  אבל 

ביאור  כו ', יחיד  חטא אם או  כו ', רבים חטאו  אם אלא

ראויים  הם רק לחטא, ראויים היו  לא הוא, דבריהם

יוצא  בחירתם, בגבורת אף כי  מהחטא, הנמשך  לטוב

טובה,(ההם )מפעולתם דרך  לראוי ,[ההיא] הנוטה

וכל כו '. רבים חטאו  ואם כו ' יחיד  חטא שאם דהיינו ,

ולמשה  לאדם הוא ברוך  הקדוש שהראה העתידות

כפי  לומר , רצוני  הראוי , כפי  היה הכל  ע"ה, רבינו 

המקור , שנפתח  מה מצד  להיות, המוכנת ההכנה

מראש' הדרות 'קרא זו  ד )ובבחינה מא , אבל(ישעיה  ,

והרבה  לרע . אם לטוב אם להגביר  בכח, נתונה הבחירה

הראוי , לפי  מוכנים שהיו  ההכנה כפי  נשארו  עניינים

נשתנו  דברים והרבה הבחירה, בכח עליה התגברו  ולא

במקור  הוא הכל  אבל  אחר , מקור  לפתוח הבחירה מכח

אין  כי  הידיעה, הוא והרצון  הרצון , בשורש העליון 

ממנו . חוץ הידיעה



¬− ó−ò−¼ þîêô ³îð−½ì³¾þîõô
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äöò úðéúð àåäù åá íéøîåàכאב

אהבתו  מתוך  לו ואומר בנו את האוהב 

מכריחו  אינו אבל  במות ולא בחיים לבחור

כן, לעשות úéçøëäבידים äøéæâ àìå

.úøçà äøéøá íãàì äéäé àìù

äæ éååö úðéçáå למשה הקב "ה שציוה

האצילות  דעולם  דעת בחינת שהוא

לעולמות  דקדושה הדעת להמשיך 

לשלוח שהוא "שלח " ידי על  התחתונים,

האדם  של  הגשמיים כוחותיו ולהפשיט 

העליונה  הדעת שהיא ישראל  לארץ  הגשמי

התחתונים, àøåáäשבעולמות äåö àì

÷ø ,éçøëä éååö úðéçá àäéù êøáúé

äöøé àì íàù äøéçáá äæ çéðäù

êôéää úåùòì ìëåé åúöò ìà òåîùì

בחינת  לגלות הגשמיות את לשלוח  ולא

ישראל , דארץ  çìù.דעת äöøú íà åäæå

åäæå(:ל"ד ìù(סוטה åéùòî øúñù 'øeúñ'À
éúìáù íéøîåàä ïúåà éë ä"á÷ä

øåîàë òøî áåè àéöåäì éøùôà דהיינו

שהיו  האומות שבעת את שראו המרגלים

המידות  שבעת כנגד  שהם ישראל  בארץ 

שהיא  ישראל  ארץ  על  ואמרו הנפולות,

שהיא  כלומר היא, רעה כי העליון הדעת

להעלותה, אפשר ואי øúåñבשבירה ë"à

ä"á÷ä ìù åéùòî ואומר כביכו מעיד  ל 

- הקב "ה שעשה האמיתית המציאות כנגד 

ïúðå òøå áåè áøåòî íìåòä äùòù

åéäéù éãëá äøéçáä ידי על  ישראל 

העליון àéäùהדעת äøéúñä ïéðåá

íéîëç éãéîìú åàø÷ð êëìù ,äøéáùá

éø÷ú ìà 'åëå êéðá ìëå øîàîë íéðåá

ïéøúåñ ïäå ,'åëå êéðåá àìà êéðá באי

וגורמים úðéçááבחירתם å"ç øàùðù

.äøéúñ

נענשו  "ולכן  ויהס : בד "ה רבינו שכתב  וכמו

טיבור, עד  בו שחטאו לשונם בהשתרבבות

כפירתם  ידי  על  שפגמו הפגם הגיע  ששם

תחתונים  דברים שהפרידו ידי על  בזה

א"ס מא-להות עיבור בחינת שבהשבירה

ראינו  אשר העם וכל  אמרו כן שעל  ב "ה,

ישראל  שבארץ  נודע  כי מדות, אנשי בתוכה

המדות  כל  כי אמרו והן עממין ז' היו

עממין, ז' באותן נתלבשו בשבירה שנפלו
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øåàéá

מן  עממין לז' לשם שכפלו מדות אנשי וזהו

מן  מופרדין והן בשבירה, שנפלו מדות הז'

לתקנו, שא"א גמור רע  הוא הרע  רק  הטוב 

הוא  והאמת

יתברך  שחיותו החיים, ארץ  נקרא שהארץ 

מבשאר  ויותר יותר מורגש הוא שם

הדברים  בכל  טוב  שם ולפעול  מקומות,

הבורא  הגמור הא-להות אל  ולקרבן להביאן

יושביה  אוכלת ארץ  אמרו וע "כ  וב "ש, ב "ה

דנחית  מאן כנודע  מיתה, ל ' שהוא היא

ואלה  בפי כמ "ש וימת, ביה קרי מדרגיה

שבירת  סוד  שהוא וימלוך , וימת המלכים

בחינת  ביותר הוא ששם אמרו ע "כ  הכלים,

חשבה  הש"י  כי  הבינו לא והם הנ"ל , מיתה

וכפרו  שטעו והבן בגמ ', שם כמ "ש לטובה

כאמור". זה בשכל 

ìù åàðåù äùòù åøîàù äî éîð ïëå

,å"ç äæ êøã ìò ïë íâ àåä êî ä"á÷ä

ïéìåôð ïä íìåò ìù åëìî úåøöåàù

'åëå ïäéáâî åðéàå את מחזיר וכשהאדם

המידות  אורות שהם ית"ש, אוצרותיו

הקב "ה  עושה כביכול  לשרשם הקדושות

ח "ו. להיפך  משא"כ  עשיר,

,ä"á÷ä ìù åéøáã àéáçäù 'éaçð'ÇÀÄ
å"ç äâéøãîä øúñá ïàéáçäù,åøàùéù

,å"ç íù בהסתרה המידות שישארו שגרם

מדרגות  של  הטוב  גודל  יגלה ולא ובשבירה

העליונות  המידות של  .הקדושה

ä"á÷ä ìù åéúåãî ìò òñôù 'éñôå'ÈÀÄ
åîåøá íéãîåòä íéøáã ìò å"ç òñåôù

ïùøùשל  ,íìåò הנפולות המדות של 

גבורה  חסד  הקדושות המידות שהם

מלכות, יסוד  הוד  נצח  òñåôתפארת àåäå

ïäéáâî åðéàå ïéìåôðä úåãîä ìò å"ç

נפילה  של  במצב  לידו באים שהם כלומר

אינו  והוא הארץ  על  כמוטלים ושבירה

בטוב שיתבונן ידי על  לשרשם מגביהם

ויבחר  ההתגברות ידי על  בהם הצפון

בטוב .

úéáä ìòá åìéôà åäæå מלכו הקב "ה הוא

עולם íùîשל  åéìë àéöåäì ìåëé åðéà

êøåö ïéàù íéøîåà íéòùøäù ,å"ç

íéìë úðéçá ÷éøäìå àéöåäì úìåëéå

,äøéáùáùשברע שהתענוג הם חושבים

שהכל  איך  מבינים ואינם גמור רק  הוא

להעלותם  וצריך  שבשבירה מהמידות
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øåàéá

êéøöùלשרשם, àåä úîàä êà ,ïáäå

åìëù ìëå åáìå åéðéò ïúéì íãàä

åðéúîâî ø÷éò ìë åäæ éë ,ì"ðë úåùòì

ùøåùì åàéáäìå áåèä øøáì åðéúãåáòå

äìòúéå åîù êøáúé åá åøù÷ìå ïåéìòä

.å"ñðà åøëæ


