




תשע"ב  מקץ פר' ג של"ס

תשע "ב מקץ פרשת דרעוין רעואדא "ח מתוך 
תשע"ב  מקץ פר' של"ס

ההההייייאאאארררר:::: עעעעלללל עעעעממממדדדד ווווההההּנּנּנּנהההה חחחחללללםםםם ּוּוּוּופפפפררררעעעעהההה ייייממממייייםםםם ׁשׁשׁשׁשננננתתתתייייםםםם ממממּקּקּקּקץץץץ א')ווווייייההההיייי מ"א, (בראשית ©§¦¦¥§¨©¦¨¦©§ŸŸ¥§¦¥Ÿ¥©©§Ÿ

עעעעללללייייךךךך ׁשׁשׁשׁשממממעעעעּתּתּתּתיייי וווואאאאנננניייי אאאאתתתתֹוֹוֹוֹו אאאאייייןןןן ּוּוּוּופפפפתתתתרררר חחחחללללממממּתּתּתּתיייי חחחחללללֹוֹוֹוֹוםםםם ייייֹוֹוֹוֹוססססףףףף אאאאלללל ּפּפּפּפררררעעעעהההה ¨¤¨¦§©¨¦£©Ÿ¤©§Ÿ¤¥£¨©§¦Ÿ¥¥Ÿ©ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר

אאאאללללההההייייםםםם ּבּבּבּבללללעעעעדדדדיייי ללללאאאאממממרררר ּפּפּפּפררררעעעעהההה אאאאתתתת ייייֹוֹוֹוֹוססססףףףף ווווּיּיּיּיעעעעןןןן אאאאתתתתֹוֹוֹוֹו:::: ללללפפפפּתּתּתּתרררר חחחחללללֹוֹוֹוֹוםםםם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשממממעעעע ¦Ÿ¦§©£¦§ŸŸ©©©¥¤©§Ÿ¥Ÿ¦§¨¨¡Ÿ¥ללללאאאאממממרררר

ּפּפּפּפררררעעעעהההה:::: ׁשׁשׁשׁשללללֹוֹוֹוֹוםםםם אאאאתתתת ט"ז)ייייעעעעננננהההה מ"א, (שם ©£¤¤§©§Ÿ

אלקים צריך "בלעדי לפרעה יוסף שאמר מהו להבין
ממנו  בקש  פרעה והרי פרעה" שלום את  יענה
שלום  את יענה שאלקים התשובה ומהו לחלום, פתרון

פרעה.

להיות  עצמו לקדש  צריך התחתון האדם א.

מ"ה שם  שהוא העליון לאדם  מחובר

דא,הנה מן לגו דא האצילות , בראש איכא רישין תלת
זוטא  באדרא בזוה"ק כמ"ש דא, מן לעילא ודא

ע"ב) רפ"ח  אתידע,(דף דלא רישא הוא הראשון והראש  ,
וכתב  סתימאה. מוחא והשלישי גלגלתא, והשני

ד')האריז"ל פרק א"א שם (שער בו יש  הראשון דהראש 
ס"ג, שם השני והראש  יודי"ן, במלוי הוי"ה שהוא ע"ב
שברדל"א  הע"ב שם ואח"כ מ"ה. שם השלישי והראש

והמ"ה  בדיקנא, מתגלה והס"ג דא"א, בפה מתגלה
הק'. האר"י בדברי כמבואר בחוטמא

'אדמה'והנה מלשון 'אדם' נקרא התחתון האדם
י"ד)אלעליון  י"ד דמות (ישעי' לשון שהוא ,

להיות  כח לאדם יש  כי העליון, לאדם להתדמות 
כנגד  מ"ה, גי' עולה אד"ם וסוד העליון, לאדם מחובר

אלפי"ן במלוי הוי"ה שם שהוא מ"ה ה "אשם יו "ד (כזה :

ה "א ) שהם וא"ו אלפי"ן וג' אחת י' אות  זה בשם ויש  ,
הק' באר"י ומבואר השם, דף עיקר דפסח א ' דרוש (שעה "כ

וע"ד) סע"ג מ"ה ע"ט שבשם אלפי"ן מהג' אחד שכל
ריבוע בבחי' בו המתפשט אהי"ה שם על א ,מורה (כזה:

אהיה ) אהי, הדם אה, סוד והוא ד"ם, בגי' שעולה ,
וכו' בחינות ג' בו ויש מאימא, בז"א .בהמתפשט

____________________

lrilaא. mc`d zence ,oeilr mc` zenc dyecwd zenc .`ed zeienc lra mc`d :l"fe ('f ze` cec zia ± mc` zeclez) w"dlya 'ir

,miigd ur ceq miiga wac aeh jxca jledyk ,rxde zende aehde miigd :xn`py enk dxigad ea miiewne ,mc` ipta sewk `edy

exn`y enke ,d"edia wac 'zecn' ceq 'zenc' `ed f` aeh jxca jledyk ,cvik .dpzyp zence ,zena wac rx jxca jledyke

`edyke .oeilrl 'dnc`' oeyln 'mc`' `xwp f`e ,eizecna wacd - d"edia miwacd mz`e (`"r c"i dheq) dkxal mpexkf epizeax

cvn zene ,mc` cvn mce ,aeyz xtr l`e dz` xtr ik ,'dnc`' oeyln mc` `xwp f`e ,'zen' 'mc' dyrpe dpzyn zenc f` jetida

fnexn mye ,'zn`' zeaiz iteq ,dyr xy` lk 'z` 'midl` '`xie ,zn`a ziy`xa dyrn mzeg ik rc ,cvik .mlerl dzin dnxb deg

eyexit zn` oipr ik ,iigvp xnelk 'zn`' zeidl `xape ,ziy`xa dyrn lk ly zilkz `ed ik ,'mc`' zeize` 'c`n' aeh dpde ,mc`

.l"kr ,'eke igvp zeig mlerl ige ely d`ixad zilkz dide ,henz `l xy` czi wx ,afki `ly iigvp iizn` ze`ivn

`d"idב. my lr dxen mdn cg` lke ,o"itl` 'b yi ef diedae ,`"fa `id o"itl`c d"nc d"iedy rcep :xeviwa my k"dry l"fe

.rcepk d"id` z`xwp `ide ,`"f jez zhytznd d`lir `ni` 'iga `ede ,xkfpk m"c 'iba dlery miixeg`e reaix ceqa ezeida



לנפשך  חכמה דעה ד 

כנג  מ "ה דשם  אלפין בג' הדם התפשטות ד ב.

ובמעשה ובתורה  במחשבה האדם  התקדשות

המצוות 

בחי'והענין בג' עצמו לקדש האדם צריך כי הוא
הראשון  והאל"ף מ"ה, בשם שיש  אלו אלפי"ן

בינה, בחי' שהוא ראשונה ה"א דםדמלוי מתפשט  (ושם 

שבראש) דעת בבחי' מחשבתו החיות לקדש  הוא ענינו
עת  בכל שיחשוב קדושות, מחשבות רק לו שיהיו
קדושות  במחשבות תמיד דבוק ויהיה הק', בשמות 
דם  בחי' הוא וא"ו, דמלוי השני והאל"ף וטהורות.
נפש  של החיות  הוא ידו שעל הגוף בכל המתפש 

הו"ק)האדם, בכל  תחתון דדעת החו "ג התפשטות והוא (בסוד ,
תפארת הכוללבבחי' הת"ת שכנגד וא "ו  אות במילוי הוא (כי

הו"ק) כל האדם את חיות עיקר שהוא הק', התורה שהוא
ואל"ף  הקדושה. התורה עם עת  בכל קשור להיות
קיום  של החיות בחי' הוא אחרונה, ה''א דמלוי האחרון
כל  לבורא ובדבקות דקדושה חיות עם שיהיה המצוות,

להמלכות העולמים, הדם התפשטות בחי' הוא אחרונה  ה "א  (כי

המצוות) מעשה בחי' סוד .והוא 

מקבל ועל אלו, אלפי"ן בג' עצמו מקדש  שהאדם ידי
יאא"א  הוא שעיקרו מ"ה שם של הקדושה את
להיות  עי"כ זוכה כי אח"ד, גי' שהוא י"ג בגי' שעולה
הוא  וגם ית"ש , הוי"ה של הפשוטה אחדות עם נכלל
אח"ד, בגי' שעולה אהב"ה של השם שהוא אהב"ה גי'
בכל  מקושר להיות צריך הבורא אהבת  לו שיש  מי כי

ודבקות  קדושות, מחשבות  שהם אלו אלפי"ן ג' עם עת
בבחי' אדם נעשה ועי"כ המצוות, ובקיום הק', בתורה
העליון, האדם עם עת  בכל דבוק והוא לעליון', 'אדמה
השם  שהוא הגוף כל חיות של הדם הוא הכל ושורש 
כי  הק', התורה שהוא ו' באות  שנמשך בריבוע אהי"ה
יוכל  האדם, חיות  עיקר שהיא בתורה הדבקות ידי על
בדבקות. המצוות  מעשה לקיים וכן מחשבתו גם לקדש

עם וזהו מקושר להיות העולם בזה האדם עבודת 
דשם  אלו אלפי"ן ג' עם שהוא העליון האד"ם
במלוי  הוי"ה שמות ג' הם אלו אלפי"ן ג' ושורש  מ"ה,
רדל"א  שהם הנ"ל ראשים הג' שהם מ"ה, ס"ג ע"ב
בדיקנא  הנ"ל מקומות בג' מתגלים והם ומו''ס, גלגלתא

ובפומא, בחי'ובחוטמא וחוטמא בינה, בחי' הוא  הדיקנא (כי

מלכות) בחי' ופומא .ז"א,

והיה סתימאה בחכמה  שרשו  הצדיק  יוסף  ג.

נשמת  שורש  ששם הרדל "א עד לעלות  צריך

ישראל

א"ב והנה אותיות  שהוא "אברך" נקרא הצדיק יוסף
החכמה  עד עולה הוא כי 'אבא', מלשון ר"ך
עד  עולה כי פענח", "צפנת  גם ונקרא אבא, בחי' שהוא
את  יענה אלקים "בלעדי, אמר ומ''מ סתימאה, חכמה
מוחא  עד לעלות  מספיק שאין ר''ל פרעה", שלום
בבחי' הרדל"א, עד לעלות הוא העיקר אלא סתימאה,
ישראל  נשמת שורש ששם ברדל''א הגנוזה המלכות

____________________

ze` ik .`"fa oitl`c d"nc died my zewlgzde zehytzd xcq dfe ,'fpk m"c 'igaa ziyrp `id okl oixrzn oipic dpin ik zeidle

'de micqg 'dn lelkd zrcd gen ekeza xy` `ni`c ceqid yalzn my xy` `"fc oexba dpey`xd `"de ,`"fc ey`xa `id c"ei

'`e ,oexba `id (dheytd) dnvr 'd ik ,dpey`x `"d ielin ly s"l` 'iga `ed ,`"fc oexba xy` `ni`c dfd ceqid 'igae ,zexeab

ceqa ,`"f z` dignd zeig mc `xwp dfe ,mc dlerd reaixa d"id` my `id '`d ef okle ,oexbd jezay `ni`c ceqid `ed dielinay

.heyt dfe zeig mc `xwp oexbay mcd ik rcepe .e`lni mixcg zrcae aizk ea xy` ,ekezay zrcd

zehytzda zrcd dlbzn f`e ,eay dfgd mewn cr `"fc z"zc oeilr yilya dhnl cxeie zrcd hytzn xy`k dhnl `ed e"`e ze`e

` ielinay s"l` ze` dpde .zexeab 'de micqg 'dmde ,m"c k"b dlerd ereaixa k"b d"id` my `ed ,o"ieed 'a oia dpezpd e"`e ze

oipnk d"n lkd didi o"itl`c d"iedd my zix`y m"ca d"id` m"c zexagzdae .'eke my mihytznd zexeabde micqgd iyeal 'iga

ceqa o"itl`c d"nc died ly dpexg`d `"d z`xwpd `"fc `awep lgx l` mipzip zexeabde mmicqgd el` xy`k k"g`e .'eke m"c`

da oiyrp f`e ,lgxa ozipd m"c dlerd ereaixa d"id` my l` zfnex `id ,dpexg`d z`fd `"d ze` ielinay '`d dze` f` ,beeifd

.l"kr ,'eke 'neh inc 'de xdeh inc 'd



תשע"ב  מקץ פר' השל"ס

י"ש  אותיות שהוא ישרא"ל, שם בסוד "אלקים" הנק'
שבעולם  ואחור פנים שערים הרל"א שהם רל"א,

המלבוש.

מ "ן  העלאת  חסרון מחמת הוא הקטרוגים כל  ד.

הכתר  עד מ "ן להעלות הוא והעיקר

מי דהנה שאין מחמת הוא והקטרוגים העוונות  כל
האריז"ל  כמ"ש לבינה המלכות להעלות שיכול

ע"ב) כ"ד דף דקר"ש ו' דרוש מסירות ג (שעה"כ לזה וצריך ,
אין  ואמנם בינה, עד מ"ן להעלות כדי ה' קדוש  על נפש
ימצא  לפעמים אם וגם כראוי, נפשו שמוסר מי אפי' לנו
עי"כ  שיכול הרי כראוי באמת  נפשו שמוסר צדיק איזה
שמוסר  ידי על והוא בינה, עד רק המלכות להעלות

ובמעשה. בדיבור במחשבה נפשו

שיכולים ובאמת אמיתיים צדיקים כך כל שאין
ולהעלות  כראוי נפשם באמת למסור
צדיקים  שאין שכן וכל הבינה, עד לפחות  המלכות
הביטול  ידי על שהוא חכמה, עד המלכות שיעלו כאלו
בחכמה  כולם בסוד מ"ה, כ"ח בבחי' דחכמ"ה הגמור
דבוק  ולהיות ומבוטל בטל להיות לזה וצריך אתברירו,
יותר  הרבה ממתיק וזה עת, בכל הבורא ביחוד ביותר
ותלמידיו  הק' הבעש ''ט דרך היה וזה הדינים. כל את
שהיתה  אותם כי חכמה, ועד בינה עד המלכות שהעלו

העלו  אש, שלהבת  בבחי' בהתלהבות  עבודתם
דבוקים  שהיו ואותם אש, דרך שהוא בינה עד המלכות

החכמה. עד המלכות העלו עת בכל גמור בביטול

החכמה,ואמנם עד המל' להעלות  מספיק אינו זה גם
עד  המל' להעלות הוא העבודה עיקר אלא

רד  עד שהוא הגנוזה הכתר, המלכות  שורש  במקום ל''א
בבחי' הוא העבודה ושם הגמור, האין הוא ושם שם,
שלא  העליון למאציל רוח נחת  רק לתת  נפש מסירות
שאין  ואף הגמור, באין להכלל כלל, פרס לקבל מנת  על
המופלגים, הצדיקים של אלו עבודות של השכל לנו
עליו  שעובר אדם דכל מדרגה, לכל שייך יהודי כל מ''מ
הוא  שהתכלית  לדעת  צריך ומשונות, שונות הסתרות 
כל  כנגד באמונה ולהתחזק תפלות , ממנו לעשות 
שברדל"א. השרשית  האמונה בחי' שהוא ההסתרות 

ועומד  הסתרות  האדם על שעובר ידי על  ה.

יכול נפש במסירות שלמה באמונה  בהם 

ברדל "א  הגנוזה המלכות עד לעלות

יכול וזהו איני עצמי מצד שאני "בלעדי" יוסף שאמר
"אלקים  אבל סתימאה, חכמה עד רק לעלות
עם  שהיה המעשה ידי דעל פרעה" שלום את  יענה
לו  נותן זה יוסף על שעברו ההסתרות כל שהוא פרעה
מקץ  "ויהי וזהו הרדל"א, עד לעלות האפשרות את

____________________

l`xyiג . dyrn on gke reiqe xfr jixv z"iyd lekiak 'it 'eze`b l`xyi lr midl`l fer epz' xne` aezkd dpde :my k"dry l"fe

didiy jixv zelrl dvex xy`k oke ,mirxd epiyrn i"r dltp epizepera ik ,'zltepd cec zkeq' z`xwp zeklnd dpde .mipezgzd

didi `l m` zelrl dl `"` dzr k"`e ,dze` milrn epizeikfe ,lekiak dze` militn epizeper ik ,miaehd epiyrne epizeikf i"r

mipewiza 'fpk ,zeklnd dlrz mci lre ,`ni` mewn cr zelrl gk mdl yiy ,zexedhe zeyecw mdizenyp xy` mixenb miwicv epa

ik ,efd dbxcna zelrl lkeiy in epa oi` ik ,jx`zne akrzn zelbd df mrhle ,dlrnl dzelrdl `zpikyc oitcb 'wp l`xyi ik

.dle`bd uw zxdnzn dzide epewizk dyrp beefd dide ,zeklnd z` mb dlrn did eznyp ,my zelrl lkeiy in epipia didi m`

lr ze`ad zexvde zerxd aex hrnke ,jx`zn uwd ef daiqle ,dlrnl epewizk beef zeyrl zleki oi` d"era epipnfa dzr j`

.ef daiql ze`a mc`d

epryxde miaeh miyrn mey epa oi` elit` ,ok i"r ik ,al lka myd yecw lr epiytp xeqnpy dna oewiz zvw yi z`f lk mr mpn`

dlecb l"fg y"nk d`lr `ni` cr zelrl zleki epa yie ,mlek epizeper mixtkzn dbixdl epiytp zxiqn i"r dpd ,`iltdl cr

ceakd `qk cr ezribne mc`d z` dlrn daeyzd oipr ik ,'ek jidl` 'd cr l`xyi daey xn`py ceakd `qk cr zrbny daeyz

epizenype o"ef elri f`e l"pk `zpikyc oitcb epgp` ik ,epnr zelrl zeklnd lkez k"ire ,daeyz z`xwpd d`lr `ni` `idy

.l"kr ,'eke 'd 'wpd `"f lr dlrnl xy` `ni` `idy ,myd yecw 'lr' q"fe ,d`lr `ni` l` o"n ceqa dlrnl



לנפשך  חכמה דעה ו 

שנתיים  בבור היה שיוסף אחר שהוא ימים" שנתיים
שהוא  חולם" "ופרעה ואז הימין, קץ הגיע כבר ימים,
דא"ק  חולם נקודת סוד שהוא כתר למדרגת העליה

דאצילות  הכתר נעשה ממנו פ"ג)אשר ח ' שער  ע"ח ,(עי'
עד  שהגיע י''ה, או"ר אותיות שהוא היאור" על "עומד
לעלות  איך יודע שאינו אף הצדיק כי הרדל"א,
העולמים  כל לבורא יחודים מיחד כאשר הנה לרדל"א,
ובביטול  אש בהתלהבות  שיהיה די לא נפש, במסירות
מיני  כל עליו עובר כאשר אלא וחכמה, בינה שהוא
כל  שהוא דקליפה אח' שהוא פרעה בבחי' הסתרות 
דבוק  הוא אם הנה האדם, של וההפרעות ההסתרות 
בג' השרשי במ"ה ונכלל ודבוק עת , בכל בהיחוד
בבחי' כי מ''ה, ס''ג מע''ב עי''כ ומקבל שלו, אלפי"ן
שהוא  עילאה דרישא מע''ב מקבל הראשון אל"ף

קדושים. ביחודים הדבקות שהוא הרדל''א

ויהודה דחכמה היחודים  בבחי' היה יוסף  ו.

הרדל "א  בסוד דכתר היחודים  דרך אותו  לימד

ההסתרות  בכל עמד ועי"כ  הידיעה שורש ששם

היה והנה למצרים, נמכר הצדיק שיוסף הזמן באותו
לימד  יהודה הנה כי מאחיו', יהודה 'וירד ענין
ביחודים  דבוק היה יוסף כי הצדיק, ליוסף זה דרך
נחשים  שם שהיו לבור נזרק כאשר אבל דחכמה,
כי  ליחודים, לו להפריע יכולים הם הרי ועקרבים
בלבוש  ולא ואור חיות  עם רק ליחד אפשר אי באצילות

בחי'שק  של ליחודים להגיע אפשר אי שק בלבוש כי ,
לבוא  ואין המלכות , שהיא ברתא יסד אבא כי חכמה,
יחודים  בדרך להכנס וקשה שק, בלבוש המלך שער אל
ועקרבים  נחשים מלא בבור הוא כאשר דחכמה
על  ליוסף גילה יהודה ולכן היחוד. אל לו המפריעים
אינו  הצדיק כי בהעלמה, לו שגילה ר"ל עבודתו, ידי
אלא  רעהו, אל איש  כדבר בפשיטות רק התורה מגלה
לנשמת  מלמדת  אחת  צדיק נשמת  עבודתו, בעצם גם

עבודתו ידי על בהעלמה האחר יהודההצדיק (וביותר

אחת  נשמה בחי' הם ובאמת ומב"י, מב"ד משיחין תרין שה"ס ויוסף

מב"י  על  ושומר מסייע  מב"ד לעולם כי דין, מן דין ומקבלין בשורש

כידוע ) מב"ד את מציל מב"י גיסא  ומאידך  גיסא , .מחד

שהיה ולכן  מאחיו, יהודה וירד בבחי' בעבודתו יהודה
שהוא  תמ''ר למקום וירד עולם, של באורו עוסק
באין  היא העבודה דרך ושם דינים, ש''ך פעמים ב'
שהוא  הידיעה סוד הוא ששם רדל''א במקום הגמור
הוא  שם ולמטה הרדל"א מאחר כי מאד, ונגנז נעלם
הידיעה, סוד הוא ולמעלה ומהרדל"א הבחירה, סוד
ושם  הכל, ומתקן הכל מנהיג שהקב"ה הידיעה שהוא
ה"יש" שמציאות רל"א, י"ש בסוד ישראל נשמת שורש 
בסוד  הקב''ה של התפארות  הוא ישראל של השרשי
בנשמות  הוא ההתפארות ובאמת לבש , גאות מלך ה'
ישראל  נשמות  באמת כי רל''א, י"ש שהוא ישראל
כי  הידיעה, של בסודות  והוא טוב, רק עת בכל עושים
לאין  להכנס יכול הידיעה של הסוד שיודע הצדיק
עצמו  המאציל רק מציאות  שום שאין יודע כי הגמור,
בורא  של ה'אני' בחי' רק הוא היש  מציאות וכל ית"ש ,
בלתי  שהם יחודים לעשות יכול והוא העולמים, כל
לקבל  מנת על שלא ענין באמת  כי לגמרי, לבדו לה'
סוד  משיגים כאשר ורק ההשגה, מן למעלה הוא פרס
שהכל  ורואה וביה מיניה רק שהוא איך העליון היחוד
שהוא  המלבוש עולם בסוד עליונים שעשועים רק הוא
בכל  לעמוד יכולים עצמיים. השעשועים עולם
במקום  אף ויחודים בדבקות ולהשאר ההסתרות 

ועקרבים. נחשים

חנוכה נ"ר של ביחודים  הצדיקים של העבודה  ז.

שהוא  דא"ק  השרשי הרדל"א עד לעלות הוא

ישראל נשמת שורש ששם המלבוש  עולם 

שצריך וזה חנוכה, נר של היחודים עליית  סוד עומק
ס"ג  שהוא אח"פ בחי' של ליחודים רק לא לעלות 
שכל  דא"ק, ע"ב שהוא הקרקפתא לבחי' רק ולא דא"ק,
אלא  ולמטה, שמהצמצום השרשיים החו"ב הם אלו
העליונה  ההוי''ה במקום מהם, למעלה לעלות צריך
שהוא  וחנון, רחום אל הוי"ה הוי"ה בסוד השרשיית,
כביכול, מהצמצום למעלה שהיא הראשונה ההוי"ה
הם  ששם ומלבוש , קדמון ואויר אק''ס בעולמות שהוא
איך  משיגים ושם השרשיית , ההוי"ה של המדרגות
שורש  בחי' וכל עליונים, שעשועים רק הוא שהכל
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וביה  מיניה שעשועים בחי' אלא אינם ישראל נשמת 
כביכול.

שורש והדרך עם שמתקשרים יד על הוא לזה להגיע
נשמות  שורש  שהוא ע"ה רבינו משה נשמת
גואל  שהוא שיהיה, ה'וא ש 'היה מ'ה בסוד ישראל
לנו  גילה ע"ה רבינו ומשה אחרון, גואל והוא ראשון
אלקינו  הוי"ה ישראל 'שמע של האמיתי היחוד סוד
הידיעה  וסוד עצמיים, השעשוים בסוד אחד' הוי"ה
וסוד  ית''ש , אלקות עצמות עצם רק הוא לכל שהכל
לעשות  אלא אינם עצמיים שעשועים בבחי' היחודים
חיים  אנו כי בזה השגה לנו שאין ואף ליוצרנו, רוח נחת
יודע  האדם כאשר מ''מ 'יש ', של במציאות עת  בכל
ית "ש  הבורא מציאות  אלא אינו בשרשו ה'יש' שאף
י"ש  בבחי' המלבוש בעולם ישרא"ל נשמת שורש בסוד
ממעל  אלוק חלק הם ישראל ונשמת  שערים, רל"א
שאנו  ואף ית "ש, לבדו הוא רק מציאות שום ואין ממש,
עוזר  הקב''ה מ''מ בפועל, אלו מהשגות  רחוקים
שהוא  הימין, קץ שהוא ימים שנתיים מקץ שבזכות 
אצל  ובעיקר ישראל, נשמות  על שעובר מה כל בזכות
שעברו  מה עברו שהם ויוסף יהודה בבחי' הצדיקים
אז  ההסתרות, כל אף על עולם של באורו ועסקו
העליון  היחוד שהוא "בלעדי" לסוד להגיע יכולים
חכמה  דבחי' יחודים מספיק אין כי השרשי, כתר דבחי'
היחודים  מספיק אין ואף דאצילות, יחודים שהוא
מא"ק  שלמעלה ליחודים להכנס צריך אלא דא"ק,
ובאויר  סתימאה בא"ק שהוא דא"ק, רדל"א בבחי'
אמת. הצדיק עבודת  הוא ושם העליון, ובמלבוש קדמון

למעלה להגיע  האדם יכול  היחודים בעולם  ח .

נשמת  לשורש התקשרות  ידי על ממדרגתו 

משה ונשמת  ישראל

עולםואף מ"מ זו, במדרגה האדם הוא שאין היחודים
ישראל  נשמת לשורש להכנס ויכולים רוחני, כולו
ויהודה. יוסף בבחי' אמת  הצדיק בחי' גנוז שם אשר
דרך  מ"מ כזה, גבוה במקום נמצא לא שהאדם אף ולכן
אלו  וליחודים זו למדרגה להתקשר יכול היחודים עולם

שהוא  הגמורה הידיעה בסוד הרדל''א במקום שהם
ורק  זה, את להבין אפשר ואי לגמרי ונסתר נעלם באמת
לבחי' להכנס יכולים היחודים בעולם הנשמה בשורש 
רוח  נחת לעשות רק לבדו לה' בלתי שהם אלו יחודים
עד  עצמיים, השעשועים עולמות  בחי' שהוא ליוצרו,
הגמורה  הידיעה סוד ששם רל"א י"ש למקום שמגיעים
אך  כלל, להבינו אפשר שאי באופן ונסתר נעלם שהוא
אפשר  הדורות  יחידי אמת לצדיקי התקשרות  ע"י מ"מ
ההסתר  כל ולתקן זו לבחי' להגיע היחודים בדרך
פ"ה  שהוא פרעה בבחי' שאפי' שבעולם, ביותר הקשה
בפה  עת בכל שמגיע הס''מ שהוא הגמור, בהסתר ר"ע
אינו  שהמצב ולחשוב ח"ו, ההשגחה כנגד לדבר רע
מבין  שאין השאלות כל וכן הדעת , ולהחליש  כראוי,
נחשים  בבחי' הם וההשגחה ההנהגה דרך האדם
אך  עת, בכל ביחוד לחיות  לאדם המפריעים ועקרבים
שהוא  פרעה' שלום את יענה 'אלקים בכח מ''מ
הכל  לתקן שאפשר להאמין צריך דרדל"א, היחודים
יותר  הרבה באופן הכל בזה יתוקן  ואדרבה מכל, בכל
התשובה  כח שהוא וכלל, כלל מבין שהאדם בלי נעלה
מקום  שהוא רדל"א דבחי' עלאה תשובה בסוד
על  ורק אליו, להגיע שקשה מקום שהוא אלא הידיעה,
שהיא  פרעה שלום יענה 'אלקים' בסוד הק' השכינה ידי
האמונה  כח שהוא 'אלקים', הנקראת הק' השכינה
שקשה  מקום שהוא ואף ודעת , מטעם למעלה הגדולה
השכינה  שהוא אלקים ידי על מ"מ אליו, להגיע מאד

זה. למקום להגיע יכול ישראל נשמת  שורש 

לא  בשלמות האמונה בעבודת  שבוחר מי ט.

יסורים עליו  שיעברו  צריך

האמונה,ויש  בעלי את  אוהבת  הק' שהשכינה לדעת 
לקרב  כדי הוא האדם על שעוברים היסורים וכל
מי  ובאמת  שאת, ביתר האמונה לעבודת  האדם את
כל  עליו שיעבור צריך לא מעצמו, באמונה שבוחר
כלל  ביסורים רוצה אין הקב''ה באמת  כי ח''ו, היסורים
אין  שכאשר אלא להיטיב, רק הוא דרכו דהרי
על  להביא צריך האמונה, לאמיתת  כראוי מקושרים
האמונה  אל ולקרבו אותו לעורר כדי יסורים האדם
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רודפים  אין כאשר ולכן השכינה הפשוטה. (שהיאאחר

שיחפש האמונה ) כדי האדם על יסורים ח"ו להביא צריך
לאמונה. ויגיע

קדושות ולכן למחשבות  האדם נכנס כאשר
לשורש  שמגיע עד העליון ביחוד בהתבוננות 
רק  בעולם מציאות שום שאין האמונה, אמיתת 
בכל  השלמה לכוונה להגיע יכול ית "ש, הבורא מציאות
שום  בלי ליוצרנו רוח נחת  לעשות ורק אך שיהיה דבר
אתנו  שאין ואף ה', רצון לעשות  רק אלא בעולם רצונות
מסירות  ידי על מ"מ כזה, עליון למקום להגיע שיכול מי
עת, בכל בתמידות ומצב מצב בכל האמונה על נפש
מעלה  גם והוא הזה, למקום להתקשר עכ"פ יכולים

מאד. עד עצומה

שהיא  העליונה  המלכות  עד העליה  כח עיקר י.

ההתמדה ידי על הוא האמונה  שלמות 

לכל ולהשתוקק מ"ן ולהעלות  היחוד בעבודת 

המדרגות 

כי והעיקר התמדה, ידי על הוא אלו למדרגות  להגיע
שהוא  הדעת  בחי' סוד הוא הצדיק יוסף
כי  סתם לרדל"א להגיע אפשר אי כי העבודה, התמדת 
שהוא  דעתיק שהיסוד אלא ודעת, מטעם למעלה הוא
תלוי  הכל ולכן שם, עד להעלות  יכול הדעת  שורש 
עד  עת בכל היחודים ליחד העבודה, בהתמדת 
שלום  את יענה 'אלקים בבחי' דרדל"א לדעת  שמגיעים
מדרגא  מ"ן ולהעלות  להשתוקק והעיקר פרעה',
להעלות  לכוין צריך העולם במלך ברכה ובכל לדרגא,
בסידור  כמ"ש המעלות רום עד לדרגא מדרגא מ"ן
ותחילה  המדרגות , לכל להשתוקק צריך כי הרש"ש ,

ישסו''ת  לבחי' ולהשתוקק מ''ן בינה )להעלות  בחי' ,(שהוא
אש  שלהבת  בעבודה לו שיהיה להשתוקק שהוא
עלאין  או''א לבחי' מ"ן להעלות  ושוב ית"ש , לאלקות

חכמה ) בחי' ית "ש,(שהוא  לאלקות גמור ביטול לו  שיהיה
א"א לבחי' מ"ן ולהעלות  להשתוקק בחי'ושוב (שהוא 

שבכתר ) במסירות בינה  ביטול בבחי' הגמור האין שהוא
עתיק ולבחי' שבכתר )נפש, חכמה בחי' שהוא (שהוא 

עד  יותר וישתוקק יעלה עד באלקות, עצמי התענוג
המעלות. רום ועד הרדל"א

שבבחי'ובודאי  למדרגות  להשתוקק תחילה שצריך
הבינה  עבודת שהם האצילות עולם
ולהעלות  אלו, למדרגות  החסרון ולהרגיש והחכמה,

ספיר  של העבודות  לכל יעלה מ"ן ואח"כ האצילות, ות
דא"ק אח"פ שהם בא"ק בשרשם אלו (בחי'למדרגות

השרשית) דא"קבינה  וגלגלתא וכתרוקרקפתא חכמה  (בחי'

וחכמה השרשיים ) דבינה עבודות אותם באמת  שהם ,
שיעלה  עד א"ק, בבחי' עליונה יותר במדרגה אלא
של  בעבודה רק ולא כלל, במציאות שאינו למקום משם
שאין  למקום יגיע אלא א "ק, במקום שהוא כליון
ששם  דא"ק מהצמצום למעלה שהוא כלל, מציאות
רק  אלא מציאות שום אין זה ובמקום המלבוש, עולמות
בשרשם  ישראל נשמת נכללים ושם עצמיים, שעשועים
ואף  בלבד, ית' הבורא עם השעשוע במקום העליון
בכל  אמונה צריך מ"מ כלל, אלו בחי' מבינים שאין
שהיא  האמונה שהיא הק' השכינה ורק הללו, המדרגות
לכל  אותנו ותעלה אותנו תציל היא הקדוש , המלכות
ואחר  הק' השכינה אחר נרדוף כאשר המדרגות,

בתכלית. האמונה שלמות 

שיש האמונה הוא חנוכה דנ"ר היחוד סוד יא.

והיא  והיחודים  האורות  כל המלכות  אצל

שהוא  החמה  שקיעת  בזמן בבי"ע למטה מאירה 

הגלות  חושך

שבו וזה 'נר' הנקרא הכלי שהוא חנוכה נר סוד
שחידש  כמו והשלהבת , והפתילה השמן מכניסים

הק' כידוע )המהר''ל משיח  נשמת לו  ישראל (שהיה  וכל
הנקרא  עיקר שהוא לנרות , כלי לעשות  כן נוהגים
המלכות, בחי' הוא דהכלי הוא והענין 'נר', בלשון
כל  ולכן המלכות , בחי' שהיא הק' השכינה הוא והעיקר
הרמ''א  שכתב כמו נפרד כלי עם בנפרד מדליק אדם
כי  עצמו, בפני ידליק אחד שכל המהר''ל כמו שהמנהג
הכתר, במדרגת היה משיח נשמת  לו שהיה המהר''ל
בחי' שהם והתוס' הרמב"ם דעת  כמו המנהג אין ולכן
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בבחי' שניהם שכולל המהר''ל כמו אלא ובינה, חכמה
הכתר.

בשורש והעיקר הכתר מדרגת את  להשיג הוא
רדל"א  לבחי' לעלות  שהוא השרשים,
אמונה  ב"דרך רק עצה שום אין כי האמונה, בעומק
הכלי, שהוא הק' המלכות הוא חנוכה נר כי בחרתי",
כח  שהוא ב"ן, שם שהוא בנימין בסוד הפתילה ושם
אצל  נמצא האור כל כי המלכות , של ההשתוקקות
שמורידים  דנ''ר יחודים דג' השמות  כל בסוד המלכות

המלכות  תלוי דאל המדרגות  וכל העולמות כל כי ,
שקיעת  של ובמצב תלויים, היחודים כל שבה במלכות
נר  מדליקין ואז לבי"ע למטה יורדת  המלכות  החמה
לכל  העליונים היחודים אור עמה וממשיכים חנוכה
חנוכה  בכוונת כמבואר התחתונה העשיה עד העולמות

חנוכה ) על  פע"ח .(עי'

החושך והנה כי החמה, שקיעת  של במצב אנו עתה
לחזור  איך מה עד יודע אתנו ואין  ארץ, יכסה
הבורא, את  לעבוד ואיך העולמים, כל לבורא בתשובה
בבחי' הכוכבים צאת  של מצב והוא תורה, ללמוד ואיך
עצה  שום לנו ואין ארץ יכסה החושך כי גמור, חושך
למקום  לבי''ע עמנו שיורדת הק' השכינה ידי על רק
מארץ  אתכם המוציא אלקיכם ה' אנ"י בסוד החושך
היא  רק המלכות, מדת שהוא דייקא "אני" מצרים,
מלכות  מלכותך בסוד מצרים, מארץ אותנו המוציאה
סוד  שהוא לאי"ן דסלקא אנ"י ובסוד העולמים, כל

ולא"ס. לכתר דסלקא המלכות

האורות וצריך כל בה יש  הק' שהשכינה לדעת
השמות  כל את לה יש כי בה, תלוי והכל
ושכינתא  בגלותא ששכינתא ואף היחודים, וכל
ח"ו  ונמצאת הק' השכינה מחשיבים אין כי בעפרא,
חשיבות  שום שאין כביכול, בורסקי של ובשוק בעפר

שהיא  ואף האמונה, לדרכי חשיבות ואין השכינה, אל
כי  לזה, כבוד נותנים שאין כיון מ''מ לנו, לעזור רוצה
אחרות, עבודות רק האמונה, עבודת מחשיבים אין
שהוא  מ"ן ואין אמונה, דרכי של לחיים חשיבות  ואין
לזה  השתוקקות אין אם והרי זה. לענין השתוקקות
'הא  של במצב היא כי לנו, לעזור יכולה היא אין
'לחם  של במצב הנמצאת  השכינה שהיא עניא' לחמא

עוני'.

ומתגלים אבל  החנוכה, ימי מגיעים כאשר עתה
הבחינות], בכל הק' בהשכינה דנ''ר היחודים

קדושות במחשבות אהי"ה )הן דהוי"ה היחוד והן (שהוא  ,
הקדושה אלקים )בתורה דהויה  היחוד במעשה (שהוא  והן ,

אדנ"י)המצוות  דהוי"ה היחוד לזכות (שהוא  יכולים עי"כ ,
לא  ושלל בעלה לב בה בטח ימצא מי חיל לאשת 
וכל  העולמות כל הק' לשכינה יש  כי יחסר,
ל"ו  גם לה ויש  כלום, לה חסר ואין המדרגות,

יחסר לא של"ל ענין שהוא הש''ס גי'מסכתות (של"ל

התורה ש"ס ) להפריד וחלילה כלום. לה חסר לא כי ,
חסרון, שום לה שאין לדעת וצריך מהשכינה, הק'

בשכ  באמת  שדבוק והצדיק בה, נמצא הק'והכל ינה
כולה  התורה כל את  לו יש  האמונה, דרכי באמיתת 
לה  חסר אין כי והיחודים האורות  וכל העבודות  וכל

דבר. שום

שלום ולכן את יענה 'אלקים אמר הצדיק יוסף
כלל  של העבודות  מספיק לא כי פרעה',
הביטול  בדרך או הבינה, התלהבות בדרך הצדיקים
סתימאה  מוחא של העבודה אפי' מספיק ולא דחכמה,

גלגלתא ועתיק)ושל א "א  שבכתר חו"ב בחי' שכל (שהם  אף ,
אלא  התכלית  זה אין מ"מ גדולות , עבודות  הם אלו
אחר  ולרדוף ברדל"א, הגנוזה המלכות  עד להגיע צריך
האמיתית, הידיעה לדרכי ולהגיע הסוף, עד האמונה

____________________

dkepgד . zaiz ceqe ,x"p 'iba milery micegi 'bd lk zlawny zeklnd ceq `ed dkepg xpc ,g"rtae dkepg yexc k"dry 'ir

f"ewiz 'ir) `cegic oeez` d"k e"pg l"fg `"yn ceq `ed ,dkepg xp wilcdl zkxaazeny lk mdy ,('eke ceda d`pinz b"i oewiz

d"kepg zaiza cegid oipr my x`azpy "dkepg xp wilcdl" xn`na dkepg lr dnkgd mi ihewil ahid 'ire ,x"pd 'iga ly micegid

.l"nk`e g"ezd c"itr oi`lir oifx xn`nd seqa y"ir dnvr zeklnd mewna `edy
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שום  ואין אלקות , עצמות עצם הוא לכל שהכל לדעת
למקום  ולהגיע שמו, יתברך בלעדו מציאות
במלכות  להדבק יכול ואז עצמיים, השעשועים
שהם  אלפי"ן הג' לכל ולזכות ברדל"א הגנוזה העליונה
והוי"ה  אלקים, הוי"ה אהי"ה, הוי"ה דנ"ר, יחודים הג'

אלפי"ן)אדנ"י, ג' הם א'דני א 'להים  א'היה  שמות ג' ורק (דשורש ,
ר"ע, פ"ה שהוא מפרעה להושע יכולים זה ידי על
הק' בשכינה בדבקות תלוי הכל כי הימין, לקץ ולזכות
לנו, לעזור יכולה היא שרק בעלה, עטרת מלכות בבחי'

לנו. תעזור אשר והיא

חנוכה נר ידי על האמונה שלמות אחר יב.

של האור לעורר שבת לנר חנוכה בשבת עולים 

הגאולה

הנה ולכן  חנוכה, שבת של הק' הזמן מגיע כאשר
חנוכה  הנר מדליקים תחילה שב"ק, בערב
לה  שיש  הק' בשכינה שלמה באמונה ומאמינים למטה,
יורדת  והיא דנ"ר, יחודים הג' כל שהם האורות  כל
הק' לשכינה שיש לאמונה להכנס וצריך לשוק, עמנו
תהיה  ששכינה לגרום לא וחלילה שבעולם , האורות  כל
שהוא  לשכינה, חשיבות  לתת  וצריך ח"ו, בעפרא
ולא  הצדיקים, של האמיתית האמונה לדרכי החשיבות 
זה  שאין ולחשוב האמונה בחשיבות למעט חלילה
צריך  אלא העבודה, עיקר זה ואין כך, כל עבודה
כל  הק' בשכינה שיש האמונה בשלמות להתעצם

שבת  לנר עולים ואח''כ האורות , וכל ההיחודים

של  האור לעורר למעלה הק' השכינה את  ומעלים
של  התיקון שהוא למשיחי' נר 'ערכתי בסוד הגאולה,

המדרגות. כל

'נוצר  מזל  בהתגלות  חנוכה' 'זאת מעלת יג.

העליונים החסדים נמשכים  ידו  שעל חסד'

הדינים כל  הממתיקים 

חסד ואח''כ נוצר מזל מאיר חנוכה זאת מגיע כאשר
דרעוין רעוא בחי' רצו"ן שהוא אותיות (נוצ"ר

דרעוין) רעוא  נמשך שהוא דיקנא תיקוני י"ג דהנה ,
כמ"ש  הראשון הוי''ה שם שהוא למעלה מלמעלה
ההוי"ה  והוא וכו', וחנון רחום אל הוי"ה הוי"ה
מפאריטש  הלל ר' שביאר וכמו הצמצום, מן שלמעלה
מן  שלמעלה העולמות  היא הראשונה דהוי"ה ז"ל
מן  שלמטה העולמות  היא השניה והוי"ה הצמצום
אז  והנה וכו'. בגוייהו טעמא פסיק ולכן הצמצום,
שהביא  כמו לאלפים, חסד נוצר עד המדות כל מתגלים
נמשכים  חסד בנוצר הנמשכים שהחסדים המלך בעמק
כל  ממתיקים ועי''ז השרשי, מהחסד למעלה מלמעלה
ידי  על והוא לאלפי"ם, הנק' ואדני אלקים של הדינים

הצדיק. יוסף שהוא חסד נוצר

שה"ס והענין  המלכות את  שמחשיבים דאחר הוא
להחשיב  ולא בנימין, סוד הכלי, סוד יהודה,
יסד  אבא שבאמת אף וחכמה, דבינה העבודה רק
שהוא  השרשי האלקים עד להגיע צריך אך ברתא,
המלכות  שהוא פרעה, שלום את  יענה אלקים בסוד
לבנימין, יהודה בין החיבור הוא ושם ברדל"א, הגנוזה
רוצה  הקב"ה כי עצמיים, חסדים להוריד אפשר ואז
חסד  'נוצר בסוד ממש העצמיים החסדים שיתגלו
ואינו  הסתרה, משום הנאה לו אין שהקב"ה לאלפים',
שם  קץ אלא הסתרה, שום ולא ורחמים חסד רק רוצה
וכאשר  מקץ, ויהי עפ"ס חז"ל שאמרו כמו לחושך
שמגיע  עד הק' השכינה אחר ורודף מחפש האדם
דהיינו  לזה, מ"ן לו ונעשה עצמיים, לשעשועים

____________________
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עצמיים, וחסדים עצמיים לשעשועים להגיע שמשתוקק
צריך  מ"מ בתחילה, מיד אותם רואים שאין ואף
על  ורק סיני, בהר העשויה תמיד עולת בבחי' התמדה

לזה. להגיע יוכל התמדה ידי

ולקנות  היחוד בעבודת להתמיד צריך יד.

וביאה שטר כסף  של  הקנינים  בג' הק' השכינה

נקנית וצריך האשה כי היחוד בעבודת להתמיד
כיסופין  הוא בכסף ובביאה, בשטר בכסף
צריך  כי הק', התורה הוא ובשטר עת , בכל גדולים
ובביאה  הק', השכינה שקונים עד תורה הרבה ללמוד

לעס  היחודים עבודת סוד סוף,הוא בלי ביחודים וק
למדרגה  שיגיעו עד המלכות  קניני בכל לעסוק וצריך
חסד', 'נוצר בסוד ולהידבק דמטרוניתא, בעלה של
צריך  כי ועוד, עוד יום בכל והולך מוסיף להיות וצריך
קדושים, וביחודים עת בכל גדולים בכיסופים לעסוק
בכל  באמונה לעסוק צריך ותחילה בזה, מאד ולהתמיד
למטה, חנוכה נר בחי' שהוא השכינה של האורות
קדושת  כל שבאמת  חנוכה, לשבת  זוכים ואח"כ
את  תעלה הק' והשכינה חנוכה, משבת  נמשך החנוכה
השעשועים  במקום לחיות להתחיל שיוכל עד האדם
לאלפים, חסד נוצר למקום להגיע ויוכל העליונים,
גדולים  חסדים ויומשכו קץ, אין עליון חסד שיומשך

ואדני. אלקים של הדינים כל שיבטלו

ישועות  להמשיך יכולים אלו  בימים טו.

האמונה שלמות ידי על  לישראל 

לזה והקב"ה יזכו שהם מקום בכל ישראל שכל יעזור
ה' 'ויושע בנו יקויים עוז, וביתר שאת ביתר
משה  ישיר אז בסוד בעתיקא תלוי הכל כי ההוא', ביום

אזבוג"ה שם שהוא ישראל, ישירובני אז מפסוקי (היוצא

חנוכהכידוע ) של ימים הח' שהם לג', מתחלק זה  שם (כי

ג"ה ) ב"ו א "ז שהם ח ' יכולים פעמים אלו שבימים לרמז
על  ההוא, ביום ה' ויושע בסוד ישראל ישועות  להמשיך
להשיג  יתחילו כי עבדו', ובמשה בה' ש'ויאמינו ידי

האמונה. דרכי

גוג דהנה במלחמת שיכניע השם הוא אזבוג"ה שם
אור  של השם והוא הקלי', כל ויהרוג ומגוג
שם  שבזכות יעזור והקב''ה אלו, בימים שמאיר החנוכה
שלא  ומגוג הגוג כל את  יכניעו החנוכה בימי המאיר זה
"ואני  וכמ"ש העליון, היחוד לפועל להוציא יפריע

קדשי" הר ציון על מלכי ו')נסכתי ב' הכל (תהלים כי ,
היסוד  תיקון שהוא האמונה לדרכי בהשתוקקות תלוי
לעזוב  ולא ומגוג, גוג מלחמת להכניע והעיקר דנוק',
המלבוש, עולם בסוד הוא דהטלית  ותפילין, הטלית
כי  הדבקות , שהוא התפלין אל יאיר המלבוש  ועולם
בבחי' הדבקות , שהוא תפלין שיהיה רוצה לא היצה"ר

עבתימו" ממנו ונשליכה מוסרותימו את  (תהלים"ננתקה

ג') התפ ב' על יכסה שהטלית  וצריך דבקות , שיהיה לין
המלבוש  דעולם המלבוש מעשהבבחי' שבסוף ברמזים (עי'

ואכמ "ל ) מעשיות מסיפורי .ג'

הוא כי והעיקר היחודים, כל את  לה יש  הק' השכינה
בכל  בקודש  לעלות וצריך בנימין, בסוד השתוקקות
בעולם  הן יחודים להג' ולהשתוקק ויותר, יותר יום
וללמעלה  א"ק, בעולם מזה למעלה והן האצילות
דא"ק, מהצמצום שלמעלה המלבוש בעולמות  בקודש
הידיעה  ודרכי היחוד ודרכי האמונה לדרכי ולהכנס
וכל  הש "ס כל שהוא השל"ל כל נשיג ועי"כ האמיתית ,
בהם  אשר נהורין ש"ע להארת  ונזכה כולה, התורה
החסרונות  כל כי ומזוני, חיי דבני ההשפעות  כל תלוי
האמונה  תוקף ידי ועל האמונה, חסרון משום רק הוא
בעלה  לב בה 'בטח בבחי' הק' בשכינה הבטחון וגודל

החסרונות. כל יושלם עי"כ יחסר' לא ושלל

של והחתימה הכפרה גמר הוא חנוכה  זאת טז.

כיפור  יום

בעיננו,והקב"ה עולם של לאורו שנזכה  יעזור
כי  מלכותך'. תראינה 'ועיננו בנו שיתקיים
תיקוני  כל תלוי בו אשר יו''כ של הגמר הוא עתה הנה
ברית  את חותם סוד שהוא החתימה וסוף השנה,
שלא  דנוק' יסודות בסוד שנחתמים כמה כי קודש,
היחוד, אל שהוא המלך אל רק השתוקקות  שום יהיה
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שנותנים  בחנוכה ולכן השנה. כל בקדושה נכללים כך
השתוקקות  שום לנו שאין ומתברר למלכות , חשיבות 
רק  רוצים שאין העליון, היחוד ואל הק' השכינה אל רק
על  הנה אחרים, רצונות שום ללא דבקות ורק קדושה
יו''כ  של החותמות  שאת  ביתר מתחזק כך ידי
שתלוי  יו''כ של הסליחה גמר נעשה ועי''כ והושע''ר,
ישראל, נשמת  על זכות  מלמדת שהיא הק' בשכינה
סוד  כי בנה, צואת ותקנח אמו תבוא חז"ל שאמרו וכמו
שעשה  פרה בסוד הסודות  מכל למעלה אדומה פרה
אי  כי בנה, צואת  לקנח תבוא והיא במדבר, משה
מכל  למעלה שהוא השכינה דרכי להשיג אפשר
שעשה  פרה בסוד אותה השיג רבינו משה ורק השגות ,
ידי  על העשירית  לפרה נזכה ובקרוב במדבר, משה
הק', השכינה בזכות  הדינים כל ויומתקו המשיח, מלך
פרה  של בעבודה עתה כבר שעוסקים הצדיקים ובזכות
ידי  ועל דינים, הפ"ר כל להמתיק שהוא אדומה,
שורש  שהוא העליון לגחלת הכל יתקשר השלהבת 
ידי  על העליון ביחוד האמונה דרכי שהם עליון, כתר
והכל  הק', ובתורה הק' בשכינה להתכלל השתוקקות

שדבוק  האמיתייים הצדיקים בשלמות בזכות עת בכל ים
האמונה.

תיכף והקב''ה מלכותך תראינה לועיננו שנזכה יעזור
מ"ה  ס"ג דע"ב הויו"ת הג' ויומשכו ומיד,
על  לא אך לח"ם, גי' הויו"ת  וג' האלפי"ן ג' שורש 
יחיה  ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם
שהם  ה', פי' מוצא הנק' הק' השכינה שהוא האדם,
כל  מרימה כביכול השכינה כי הק', התורה סודות
בבחי' והעלמות , ההסתרות כל והופכת ההסתרות 
המרירות  כל מהפך ה' פי מוצא כי ממות , מר אני מוצא
השכינה  שתעלה עד טוב, מצא אשה מצא לבחי'
שעשועים  מצד התורה לסודות שנזכה למעלה, למעלה
שהוא  פענח וצפנת  אברך מצד רק ולא עצמיים,
החכמה  לפנימיות  יזכה כך ידי שעל אלא יוסף, עצמיות
ודויד  יוסף של השלם לחיבור ונזכה רדל''א, עד שעולה
ולאלתר  מיד תיכף נזכה ועי"כ משיחין, תרין יחוד שהם

אמן  ממש בימינו במהרה צדק גואל לביאת 

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה יז.

ממלאך 'דעה קיבל רבינו משה הנה לנפשך' חכמה
מתן  בשעת כי הסודות, לו שגילה יופיא"ל
ואח"כ  החמישים, שער עד המדרגות  לכל הגיע תורה
וחנוך  נשמה, למדרגת  ירד ישראל כלל חטא מחמת
בחי' יהיה צדקנו ומשיח חיה, בחי' הוא מט"ט שהוא

יחידה.

הארה דהנה וקיבל נשמה, בחי' שהוא רבינו משה
חיה  בחי' גם כך ידי על לו והיה ממט"ט
היחידה  בחי' עדיין חסר אך מט"ט, בחי' שהוא
הרבי  והנה משיח. משה בבחי' משיח יהיה שהוא
יופיא"ל, מלאך הוא התורה בסודות רבינו משה של
קדושים  יחודים לעשות  הכח שהוא מוצ"א גי' והוא
תואר  יפה שהיה יוסף בחי' האמיתי, היופי בבחי'
לא  עולה כי העליון, היופי לו יש כי מראה, ויפה
בסוד  החכמה פנימיות עד אלא חכמה עד רק
היופי  עיקר ששם פרעה, שלום את יענה אלקים

האמיתי.

העבודה 'דעה מספיק אינו כי לנפשך' חכמה
הביטול  מספיק לא ואף דבינה, דהתלהבות
של  אלו במדרגות לעבור שצריך אף חכמה, של
להגיע  צריך אלא מספיק, אינו אך דא''א, ביטול
ברדל"א  בשרשה האמונה של עצמייים לשעשועים
שאינה  מציאות  בבחי' מהצמצום למעלה בבחי'
רק  לא הגיע יוסף כי לנפשך' חכמה 'דעה במציאות.
הגנוזה  המלכות  שהוא נפש  עד אלא חכמה עד
שיש  חנוכה הנר שהיא הק', השכינה שהוא ברדל"א
כל  את  יש עמה כי היחודים, כל של האורות כל לה
ידי  על רק לזה להגיע אפשר שאי ואף האורות,
העליה  ידי על מתגלה והיא אליה הקודמות  המדרגות
השתוקקות  יש  כאשר רק הוא אך לדרגא, מדרגא
צריך  ובתחילה המדרגות . כל של החסרון ומרגישים
של  לביטול ואח"כ הבינה, לעבודת החסרון להרגיש
ועי"כ  דא"א, נפש  במסירות  לביטול ואח"כ חכמה,
אך  אותם, ולהשיג הללו מדרגות לכל מ"ן להעלות
השרשית  לאמונה לבסוף להגיע כדי הוא הכל



תשע"ב  מקץ פר' יג של"ס

סוד  ברדל"א, הגנוזה המלכות שהיא בתפארתה,
הצמצום  מן למעלה שהוא בעלה, עטרת  חיל אשת 
וצריך  הידיעה, סוד ושם שניתי, לא הוי"ה אני בסוד
ואף  בידיעה, לבחור תהיה שהבחירה למדרגה להגיע
הוא  ששם לדעת צריך מ''מ מזה, אנו שרחוקים
בסוד  האמיתי היופי הוא ושם והתכלית , העיקר

השרשי. א"ל שם שהוא יופיא"ל

עי"כ 'דעה כי לראשך' כתר והיא לנפשך חכמה
מצא  אשה מצא ידי על פרעה את  ממתיקים
שבת  שמור קדושך מצות  'נצור לכל. ה' טוב טוב,
לה  יש  השכינה כי ב"ת, ש ' שבת  הוא העיקר כי קדשך',
עצמה  והיא קוין, ג ' לה שיש  ש ' אות  בסוד גוונים הג' כל
ב"ת, ש ' ש'ב"ת  וזהו עין הב"ת סוד שהיא הרביעי הגוון

אמן. בימינו במהרה צדק גואל בביאת  לזה שנזכה



לנפשך  חכמה דעה יד

חדתין  נשמתין
תשע"ו וישב פרשת דא"ח ליקוטי

תשע"ו  וישב פרשת  בשב"ק  שנאמרו קודש  משיחות  באחלק

ח' המשך - שבת הל '

סתירה מצאנו  'שלא החזו "א דברי בנידון הערה

במגופה '

המאמרים לא המשך השבוע לכתוב בידינו  עלה

וכו ' בפטיש ומכה מחתך  איסורי בענין 

אפשר , אי כלום בלא פטור  מ"מ הפקקים, בפתיחת

במאמרים  מש "כ בענין  קצרה הערה ונזכיר

בעשיית כלי סותר איסור  חשש שיש  הקודמים

ונקרא  מוסתקי  הפקק שאין  [מחשש  בפקק , הנקב

לדוד , התהלה כדעת  פתיחתו  לפני  עוד  כלי  כבר 

להדעה  דחושש  שמ בסי' מהביאוה"ל והבאנו

אחר  במקום לתקן ע"מ ע"י דסותר שיוכל  כדי (היינו

היין) להוציא גדול הסתירה לצורך רק ומקיל דאו', הוי 

החזו "א  מדברי  אחד  ת "ח העיר  הנה וכו')], גוי  ע"י 

ולהסיר) בד"ה סקי"א נא דבריו(סי' בתוך שכותב

הת "ח  ופירש  במגופה", סתירה איסור  מצאנו  "שלא

דינה  מגופה שכל החזו "א בדברי  שהכוונה

סתירה דין  בו  שאין  שהוא כמוסתקי  שמוסתקי (שכמו

בו  שייך  אין וע"כ  חשוב כלי אינו משברים המחובר כלי

להיותסתירה) תפקידה שכל היות  במגופה כך

דין  בו ואין  חשוב לכלי  נחשב אינו  לכלי , מכסה

לדעתינו אך  הנ"ל], ת"ח פירש  כך – כלל סתירה

כל  ונעתיק החזו "א, בדברי הנ"ל פשט נכון אין 

הקטנה  המגופה ולהסיר וז"ל, שם החזו "א לשון

הבקבוקים  את  בה שסותמין  כפוף  מטס הנעשה

דינו פיו , שסביב הבקבוק  זר  על אותה שדוחקין 

ואף  חיבור, שאינה ומותר חבית מגופת  כהתזת

משום  כאן אין אותה המעוות במפתח שמסירה

מגופה, בשבירת איסור מצינו דלא כלי, סתירת 

וחותך , מפקיע כדין בכלים סתירה אין בכלל דזהו 

אסור  מתכת  של דפותחת  תוס' דכתב ואע"ג

תמיד , בכלי קבועה להיות נעשה התם לשברה

לפקק  רק  נעשה הכא אבל הכלי , שבירת והו"ל

הבקבוק  שבתוך  מה להוציא בשביל רק ועושה

כבר הבקבוק  על דלבשה דכיון  ועוד  בטלה שרי ,

עכ "ל. לשבירה. שעומדת כלי מתורת 

דזמניהם היוצא מגופה שדוקא החזו "א, מדברי

ואין  מהחבית  להסירה העומדת

הסתירה אחר  למגופה שוב בה (אלא משתמשים

לחבית אחר כיסוי מביאים אותה שמסירים אחר

סתירהתחתיה) דין  אין  בה אינה , שהיא (משום

כותב  דבריו ובסוף  חשיבות, בה שאין כמוסתקי חשובה

כלי) בגדר בכלל  אינה לשבירה שעומדת  שהיות  אך גם ,

שעתיד  לחבית מכסה דהיינו חבית  של פותחת

הרי הפתיחה, אחר אף  הכלי  לשימוש קבוע להשאר 

וה"נ  סתירה, דין בו ויש  עצמו, הכלי כמו חשוב הוא

להיות הפתיחה אחר בו  שמשתמשים דידן  בפקק

זמן  כל קיים ונשאר  לכלי, ופקק  למכסה קבוע

דין  בו ויש עצמו  ככלי דינו בכלי, שמשתמשים

עצמו. כבכלי  סתירה

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

מוגה.ב. אינו



תשע"ו  וישב פרשת דא"ח טו ליקוטי

השבוע  פרשת 

לאחיו החלומות  יוסה"צ שסיפר הטעם

ויחלם  עוד א ] ויוספו לאחיו  ויגד חלום  יוסף

אתו. ה)שנא (לז,

לספר נתקשו  כלל הוצרך  מדוע המפרשים

שבזה  חשש  לא ומדוע לאחיו , החלום

מורנו וביאר אותו, ושנאתם קנאתם יגביר

ונבון  חכם 'אין  שהרי  בחכמתו יוסף  ידע שבודאי

אותו, שנוא יוסיפו החלום סיפור  שע"י כמוהו ',

זה עבור  לסבול ואיזהו ושיצטרך  מנביא עדיף (שחכם

כל חכמתו בעיני שרואה הנולד, את הרואה חכם

ממעשיו) לצאת  כדיהעתיד נפשו מסר בכ"ז  אך  ,

עולם  יסוד צדיק  האמת לצדיק  אחיו את לקרב

היסוד לספי' מרכבה הוא שהיה עצמו, אליו (היינו

זוכים  אליו המה ומתכללים וכשמתקרבים העליונה

העליון) הציס"ע באור ג"כ שסוכ "ס ליכלל  והיינו –

עומק  למפרע אז יבינו  חלומותיו  כשיתקיימו  לבסוף

באמת, בו  ליכלל ויזכו  אליו  יתכללו ואז  החלום

כמאמר  ממש' 'כמוני בבחי ' להיות כולם [ויזכו 

בו המתכללים אלו על – עולם יסוד  צדיק – רביז"ל

היה  לא שאם והיינו  באמת], אליו ומתבטלים

מתקיימים  שהיו אף החלומות  להם מספר

להתקיים)החלומות  המוכרחת נבואה בגדר והיו(שהיו

מהחלום  מוכח אין הרי לבסוף אליו  משתחוים

ורק  ופנימי, עמוק וביטול השתחוואה זה שיהא

עליו חלקו והמה מקודם זאת כל להם שגילה עי "ז 

הרי וכו ' ומכרוהו ושנאוהו  בו  וקנאו זאת בעבור 

לבושה  עי "ז  יבואו  בדבריו  שצדק  כשיתגלה אח"כ

מפניו לענותאמיתית  יכלו שלא לבסוף שהיה (כמו

מפניו) נבהלו כי לביטול אותו אותם יביא שזה

בו וליבטל ליכלל באמת  יזכו  ועי "ז  ופנימי אמיתי 

לדרגתו. עמו  ולהעלות

ממדרגתם בנ"י העלאת עבור דהצדיק  מסי"נ

והיינו  נפשותב] לסכנת נפשו יוסה"צ שמסר 

וכו' לעבד ידע ולמכירה כנ "ל  (שכ"ז

כן) שיהא לכתחילה בדעתו במסי "נ לשער והכל ,

למדריגה  ממדרגתם אחיו את  להעלות כדי  גמורה

זי "ע הצ"צ [וכמאמר יותר פנחס גבוהה פר' (אוה"ת 

א'קפט) ליעמ' ה' 'יוסף ע"ש הנקרא הצדיק שיוסף 

את ולהוסיף להעלות היא עבודתו  אחר ', בן

זו ועבודתו – 'בן ' לדרגת 'אחר ' בדרגת הנמצא

עבור  נפשו  ומסירות  אהבתו  לרוב במסי"נ עשה

הק' האוה"ח פירוש זה לפירוש  להסמיך  [ויש אחיו,

עה"פ ד )הידוע מה, אשר (בראשית אחיכם יוסף 'אני 

שחזר  "טעם וזל"ק, וכו', מצרימה אותי  מכרתם

ענוהו שלא שראה לצד  יוסף, אני שנית פעם לומר 

יכלו ולא ממנו  שפחדו הא' דברים, לב' חשש 

האמינוהו שלא והב' ימצא, כי גנב כבושת להשיב

שאתם  היראה צד  כנגד  אמר  לזה יוסף, שהוא

לדבר תחושו  לא ונבהלתם יוסף יראים אני  כי

האחוה , במידת עמכם מתנהג פירוש אחיכם ,

לומר סמך גם  ההוא, הדבר היה  לא וכאילו 

בזמן  שאפילו  לומר  מכרתם אשר אחיכם 

ממני, האחוה  עין כהתה לא וכו'".המכר 

הדרגה  על זי"ע צדיקים שהפליגו מה וידוע עכל"ק .

הק' האוה"ח מדברי  שיוצאת  יוסה"צ של הנוראה

נוספת דרגה בו יש  הרי  הנ"ל, מורנו  ולפירוש האלו ,

מרוב  וכו ' המכירה כל יוסה"צ סיבב שמלכתחילה

בגודל  נוראים והדברים – הק' לאחיו  אהבתו

את להעלות  כדי  הצדיק  שסובל והיסורים המסי"נ

העצומה  אהבתו  מרוב למדרגתו , ישראל בני 

וכו')אליהם אותו מוכרים על (והמה רביז"ל וכדברי  ,

הפסוק את יג )עצמו  ז, והמה (הושע אפדם "ואני 

בחיי "מ כמובא כזבים", עלי שצו דברו )].ג (אות 

_________________________

היינו,ג . אפדם"... "ואנכי קובלנא, בדרך ואמר ענה כזבים. עליו שדוברין שעליו, המחלוקת מענין דבר באומין שם, וז "ל

"ואנכי  שנאמר כמו כזבים, עליו דוברים והם טובות , להם לעשות שרוצה ישראל, על הנביא שקובל בהושע, הנאמר הפסוק



לנפשך  חכמה דעה טז 

הבטחון מדת  בענין 

בטח  ולא השתדלות לעשות יוסה "צ יכל  איך

בה '

ברש"י הפרשה)ג] מפני (סוף  – וישכחהו 

שנים  שתי  אסור להיות הוזקק  יוסף בו  שתלה 

מבטחו בה' שם אשר הגבר  אשרי שנאמר 

מצרים ולא על בטח ולא רהבים אל פנה

רהב. הקרויים 

ומאמריאמר שבכתבי מצינו  פלא שדבר מורנו

ומדברים  שעוסקים מצינו לא כמעט חב"ד 

מכאן חוץ הבטחון  ומדת  מעלת  ענין בענין (שנזכר

תר  עמ' י אות  צדק  להצמח הליקוטים בספר הבטחון

היה ואילך ) איך גם יתורץ [ועפ"ז  בזה וביאר ,

כאן  שנראה הצדיק יוסף  אצל חסרון איזה כביכול

בטח  ולא המשקים בשר בטחונו  ותלה שנכשל

במקו"א הצ"צ בדברי  דאי ' מה ע"פ  (ביאור בה'],

ע"א) כב דף וארא פ' היא הזוהר משרע"ה שמדרגת 

מדרגת והיא השי "ת להנהגת הביטול מדרגת 

הבטחון , ממדרגת למעלה היא זו ומדרגה החכמה,

אכדט"ם בשם היא הבטחון (כמש "כשמדרגת

הבטחון) שם הוא זה ששם שייך האריז"ל  זה ושם

הז "א הסדר)לספי ' ליל  בדרושי האריז"ל  וזל"ק (כמ"ש  ,

למעלה  נשמתו  ששרש מי "ואמנם שם, צדק הצמח

משה  של נשמתו  שרש  כמו  דאצי ' המדות מבחי '

המים  מן  כי  וכמ"ש דאצי ' החכמה אור  מבחי' שהי'

כלל  הבטחון  בחי' שם שייך  לא כידוע כו ' משיתיהו 

בתוקף  מה דבר הרגשת בחי' הוא הבטחון  בחי' כי

דהיינו מה כח בחי' הוא בחכמה אבל כנ"ל, ועוז

לית באא"ס  כי להיות  במציאות  ביטול בחי '

בבחי ' הוא בחכמה ואא"ס  כו ' בי' תפיסא מחשבה

מרחוק  וכמו  מרחוק  אחותו  ותתצב וכמ"ש ההעלם

הביטול  בבחי' להיות  מסתעף  ומזה לי נראה ה'

משה  וכמ"ש  עצמותו הרגשת העדר בחי' שהוא

יודע  אינו  ולכך כו ' פשפשת  מה כי  כו ' מה ונחנו

מה  בדבר בבטחון  בלבו לבטוח לנפשו חיזוק שום

ההתפעלות מבחי' למעלה שהביטול מאחר

לא  הביטול ובבחי ' כו' שנתפעל מי  שיש  באהבה

תפיסא  בחי ' בו שיהי' מורגשת  התפעלות  יש 

דלית מאחר  כו' הבטחון  בבחי ' בזה להתגבר 

להתפס  במה שם אין  שם תפיסא מחשבה

עכל"ק . כו ', ולהתגבר 

שכשרצה ובזה  במשרע"ה שאשכחן  מה מתבאר 

מפניו, לברוח הוצרך להרגו מצרים מלך

הבטחון  במדת משרע"ה התחזק  לא מדוע ולכאו '

יעשה  מה אירא לא בטחתי  'באלקים דהע"ה כמ"ש 

'ויתחזק  דהע"ה הנהגת אצל שמצינו וכמו לי ', אדם

שדרגת שהיות  כנ"ל וההסבר אלקיו ', בה' דוד

לה', הביטול של גבוהה היותר  דרגה היא משרע"ה

להשתמש  כ"כ  ביכלתו ואין  האין, מדריגת  זו  הרי

בבחי ' שהיא הז"א לספי' ששייך  הבטחון במדרגת 

החכמה)היש מדת לעומת שכותב (בערכין וכמו  ,

להתגבר  והעוז  הכח בנפשו מוצא שאין  כנ"ל הצ"צ

ביט  מחמת הבטחון עצמובמידת  מרגיש  שאין ולו

והאין  הביטול שממדרגת  משרע"ה וע"כ כלל,

לברוח  השתדלות  החיוב לעשות תורה ע"פ  הוצרך

שאין  היות להרגו , הרוצה פרעה של הסכנה מפני

הבטחון  מדת ע"י מפרעה להנצל הרוחני  הכח בו 

בריחה  של זאת  בהשתדלות חייב הוא וע"כ 

מפרעה.

הבטחון  במדרגת  החזו"א שיטת  ביאור

[והיינו  מדרגותד] סוגי כמה שישנם הידוע ע"פ 

בבטחון  מדרגה שיש בבטחון,

כרצונו, בגלוי  עמו  יטיב שהשי"ת  האדם שבוטח

שמחליט  דהאדם, היש לבחי' שייכת זו ומדרגה

מבין  שהוא כפי  לו יטיב שהשי "ת ובוטח ורוצה

_________________________

בניגון  בנעימה, ואמרן אפדם', 'ואנכי אלו, תיבות  שתי אם כי הזכיר לא לברכה זכרונו הוא אבל כזבים". עלי דברו והמה אפדם

ע"כ. ופירושו. במקרא לבקי כמובן הפסוק, לאותו השיך 
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הש "י להנהגת מתבטל ואין  עבורו , שטוב ומרגיש 

אף  עבורו  ביותר  הטוב את עושה שהש "י  לידע

זאת. מבין  כשאינו

בספרווכמה החזו"א בין  מח' שהוא כתבו  ספרים

הבטחון  שיטת לבין ובטחון אמונה

שם  כותב שהחזו "א והרמב"ן , הלבבות דהחובת 

בגלוי טוב לו שיהא שבוטח אינו  שבטחון  בארוכה

שיעשה  בה' ובוטח כלל דואג שאינו  אלא כרצונו,

הטוב  מה ית ' לפניו  שידוע כמו  עבורו , ביותר  הטוב

חז"ל  ממאמרי להוכיח הרבו  וע"ז בעבורו , האמיתי 

בה' שבוטח הבטחון  שמדרגת  הראשונים ומספרי 

כמש "כ  חפץ, שהוא כפי בגלוי  הטוב לו שיעשה

אפי ' – יסובבנו ' חסד בה' 'והבוטח עה"פ במדרש

לחסד  יזכה עצמו  הבטחון  שבזכות  ובוטח, רשע

מראשונים  ראיות עוד  הביאו וכן  וכו', מהשי"ת  גלוי

החזו "א  שקורא מה הרי  ולהנ"ל חסידות , וספרי 

מדרגת שהיא החכמה מדרגת באמת  היא 'בטחון '

למעלה  מדרגה שהיא ה' להנהגת  הביטול

נשמתו שורש לפי  שהיה והחזו"א מהבטחון ,

למדרגה  כ "כ הסכים לא לה', ביטול של זו  במדרגה

לספי ' יותר  שייכת  שהיא דהבטחון, הפשוטה

דהע"ה  וכמו  דקדושה, היש  בחי ' שהיא המלכות ,

של  הענין  היה ואצלו המלכות , ספי' שמבחי'

בפסוקי הרבה כמובא הגלוי בטוב הבטחון 

החכמה  מספי' שמדרגתו  מי משא"כ התהילים,

איך  לה' בטל שהוא שכיון הנ"ל, ענין לו  קשה

הגלוי הטוב דוקא לו  יעשה שה' לבטוח יתחזק 

אצל  שמצינו מובן ובזה טוב, בעיניו הנראה

ללמוד  תלמידיו  גדולי את  ששלח זי"ע הק ' הבעש"ט

בגלוי השי"ת  לו  שיטיב הפשוטה הבטחון מדת

שאנשים  וכנ"ל פשוטים, מאנשים דוקא כרצונו

הבטחון ].הפ  למדרגת לזכות  יותר להם ניקל שוטים

סותרת  עליונה שמדרגה מצינו  לפעמים

ממנה הנמוכה למדרגה 

[ויש  על ה] הק ' באוה"ח זאת כעין שמצינו  לציין 

הגבוהה  למדרגה שזכה שכיון  משרע"ה

חסרון  איזה לו נגרם עי "ז  כ"כ  להשי"ת  קירבה של

לומר  נכשל שעי "ז  מדרגתו לפי היראה במידת 

שלפעמים  והיינו כדת, שלא דיבורים להשי"ת 

הימנה הנמוכה מדרגה סותרת גבוהה (אףמדרגה

שמדרגות מנה' מאתיים ד 'בכלל אמרינן כלל  שבדרך 

בכל מהם, הנמוכות  מדרגות את בודאי כוללות  הגבוהות

סותרת גבוהה שמדרגה כנ "ל  מציאות לפעמים יש אופן

הנמוכה) רביז"ל מדרגה בדברי  כעי "ז  מצינו  וכן ,

ט)בלקו"מ אות  ז סי' שהיא (תנינא 'בן' מדרגת על

גבוהה  מדרגה שהיא פשפשת מה ראית מה השגת

עילאה  יחודא ושל המאירה באספקרליא ראיה של

במדרגת ליכלל הבן  שמחויב רביז"ל שם וכותב

של  ההשגה בבחינת  שהוא הבן  "כי וזל"ק התלמיד,

יראה  לו  יהיה לא כן  ואם וכו ', חמית  מה בחינת מה,

כן  ועל יתברך כבודו  כלל רואה שאינו מאחר  כלל,

להראות תלמיד, מבחינת כלול הבן  שיהיה צריך

בחינת של מההשגה קצת כן גם בן  לבחינת

כנ"ל  י"ל בזה והביאור  עכל"ק. וכו '", התלמיד

באספקלריה  השי "ת קירבת של העליונה שמדרגתו 

ממנה  הנמוכה מדרגה ממנו לבטל עלולה המאירה

כבודו כלל רואה שאינו  "מאחר  היראה, מדרגת של

שאינה  באספקלריה רואה שאינו  היינו  יתברך ",

ית', כבודות הנקראת  המלכות מדת  שהיא מאירה,

לכלול  לבן  יש וע"כ  יראה, לאדם מביאה שהיא

עיי "ש ]. התלמיד , במדרגת עצמו 

שלא  הבטחון למדרגת  משרע "ה יזכה  לעת "ל 

לה ' הביטול  את  תסתור

ואי' משרע"ה ו] יגיע שלעת "ל זי "ע מהצ"צ שם

ויש  'אין  כוללת שהיא הרדל"א למדרגת 

אף  בשלימות  הבטחון למדרגת יזכה ואז כאחד ',

כ "ז  וע"פ בשלימות, הביטול בתכלית מונח שיהא

אצל  שהיה בבטחון  החסרון  את מורנו  ביאר 

דרגת כנ"ל היתה שמדרגתו מחמת יוסה"צ,

וע"כ  להשי"ת , הביטול דרגת  שהיא החכמה

לעשות דייקא הגבוהה דרגתו לפי  הוצרך

המשקים שר אצל זו משרע"ה השתדלות  (כמו



לנפשך  חכמה דעה יח

הבריחה  של  השתדלות  לעשות תורה ע"פ שהוצרך

אצלו מפרעה  שאין הבטחון מדרגת על לסמוך  ולא

מהצ"צ) וכנ"ל זו רצה מדרגה השי"ת  ואמנם ,

משרע"ה  דרגת לבחי' יוסה"צ את  להעלות

וע"כ  ביחד , והבטחון  הביטול את שכוללת  דלעת"ל

זה  שבעונש שנים שתי  עוד  במאסר  לישב נענש

שהוא  אף הבטחון  למדרגת לזכות  יותר נתעלה

וכנ"ל. ביטול בבחי '

חנוכה  הלכות 

נוהגים בחנוכה מדוע  הפנימי ביאור

כהתוס' והספרדים  כהרמב"ם האשכנזים

בענין הידועא] היטב ס"ב)הבאר תרעא (סי'

דהמחבר  השיטות  ב' על שכתב

מבני רבים אם שאפילו  כתב שהמחבר והרמ"א,

בדעת כותב והרמ"א יותר , ידליק  לא הבית

דרבים  [וידוע ידליק  הבית  מבני  אחד דכל הרמב"ם

והפמ"ג )מהאחרונים הגר"א בי' משנה, נתלבטו(לחם

הרמב"ם  דברי  משמעות כן  שאין  הרמ"א בדברי 

ולא  כולם עבור  שמדליק הוא שהבעה"ב כתב אלא

"וזה  הבאה"ט ע"ז וכתב ואכמ"ל]. לעצמו , אחד  כל

והאשכנזים  כהתוספות  נוהגים שהספרדים חידוש 

ובמקו "א  מקומות", בשאר  מצינו לא וזה כהרמב"ם,

פוסק  בחנוכה מדוע פנימי ביאור  מורנו  פירש 

בכ"מ  מש "כ ע"פ כהתוס', ולא כהרמב"ם הרמ"א

עמ' תשס"ז החכמה שבים תפילין בהל ' ביאורנו (עיין

ע"ב) כו דף ברכות  עמ"ס יעקב שארית  מדברישנד , ,

וואלי  ט הרמ"ד עמ' ח"א הליקוטים שבניד(ספר (

הבינה ספי' בבחי' הם אוהבים אשכנז רובם (וע"כ

הלימוד לדרך  יותר ונוטים התורה נגלות לימוד יותר

להבין  התוס' בעלי כדרך ותירוצים בקושיות  דפלפול 

דבר) מתוך  יותר דבר הנוטים ספרד  בני  לעומת ,

החכמה וכן לספי' הקבלה ללימוד  רובם נוטים (וע"כ 

פשטות בבחי' שהוא הרמב"ם בדרך  לימודם דרך

וכו') דהחכמה פשוט אור בבחי' ,וישרות

כהרמב"ם פסק הרמ "א מדוע ביאור

והנה שבחנוכה ב] האריז"ל רבינו מדברי ידוע

העליונה  החכמה הארת  מאירה

העליון  אור  שהוא האצי' עולם הארת והיינו  למטה,

למטה, בעוה"ז  בהתגלות  יורדת  (שהנהגתדהחכמה

ב  נקראת החול  בימות בערכין)עוה"ז הבינה ,מדרגת

פסק  חנוכה בהל' מדוע הפנימית ע"ד  מובן  ובזה

אשכנז)הרמ"א דבני רבם ספי '(שהוא שבבחי '

והיינו החכמה, ספי ' שבבחי ' כהרמב"ם הבינה,

במקום  למטה בחנוכה מאיר החכמה שאור  כנ"ל

הבינה,

פוסק ואמנם  מדוע נתיישב לא עדיין  זה בביאור 

[ובאמת כהרמב"ם ולא כהתוס' המחבר 

שהמחבר  הכרח אין הרי הנ"ל האחרונים מדברי 

אלא  כהרמב"ם, דפוסק  יתכן אלא כהתוס ', פוסק 

_________________________

והנה ד. דאיכא, מכלל עשו, מהר ותבונה מאדום חכמה והאבדתי שנאמר כענין באדום ותבונה חכמה שיש ידוע  כבר שם, זל"ק 

הצליח דע ספרדי שהיה ז"ל והרמב"ם  ויצליחו חכמה  בחיבורי עוסקים שהספרדים  הטעם  זהו החכמה  סוד  הוא ספרד  כי
התורה  בחכמת לפניו שהיו מה מכל טבעם מאד כן כי העולם, מאומות  גם מינים כמה של חכמה בספרי בו כיוצא ורבים

להם  אין התבונה סוד שהוא בפלפול אך  המים, סוד הימין טבע כן כי עסקיהם בכל ומתונים בנחת ודיבורם החכמה מצד בהיותם

השמאל, מן הוא כי יצליחו לא בו עוסקים ואם ושם, טבע יד ונבהלים  אצים  נמהרים וכלם הצפון מן שהם  האשכנזים  סוד
כוסם  מנת היא התבונה כי ופלפולה  התורה  גבורת ושם מאד הרבה  בתבונה  רק בחכמה עסק להם  ואין הספרדי האש ואם

שאין  מה גוברת, הקליפה כי ברפיון אך ובזה בזה חלק  לו יש המכריע  בקו ממוזג שהוא והאיטלקי הרים, עוקר האשכנזי סיני,

ואוירה  ובטח השקט שם יש כי הטעם זהו וצלמות  חשך יגאלוהו ולא הממוזג הקו ממש העולם במזרח  בהיותו כי הירושלמי, כן

עכל"ק . כחכמתה. חכמה ואין מחכים
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כהבנת הרמב"ם בדעת המחבר  שמפרש 

ביאור  מורנו בזה וביאר  ואכמ"ל], הנ"ל, האחרונים

מאיר  שבחנוכה האריז "ל מש "כ ע"פ  אחר  פנימי 

נ"ר  יחוד שהוא ושלם נאה הוי"ה יחוד  אהי"ה, (הוי"ה

אדנ"י) הוי"ה הג"ר אלקים, של השלם יחוד  שהוא ,

חג"ת מוחין, – נה"י)כח"ב חג"ת אלקים,(או הוי "ה –

נהי"ם)מלכות מורנו(או חידש ובזה אדנ"י. הוי"ה –

במדרגה  שלם יחוד בבחי' הוא זה שלם דיחוד די"ל

ימין (ואכמ"ל )שביעית  התכללות נהיה זה שביחוד

בימין ושמאל שכן בשמאל זו"ן יחוד לגבי כן (וכדאי'

בזה, זה והתכללות  הנ"ל ההתחלפות להיות  צריך 

שהמחברואכמ"ל ) א"ש  ובזה החכמה , אור (בחי'

הצדיק ) כהתוס 'דיוסף כאן  בחי'פסק – הבינה (אש

והרמ"אשמאל ) שמאל ), – הבינה ספי' פסק (שבבחי'

כהרמב"ם ימין)כאן  – החכמה בימות(ספי' [וע"כ ,

בענין  העוסקות בפרשיות  תמיד קוראים החנוכה

ליחוד  מסוגלים אלו שימים – הק' ואחיו יוסף יחוד

משיחין  דתרין יחוד  שבבחי ' ביניהם, והגמור  השלם

אכי "ר ]. בב"א שיתגלו

כסלו דיט ליו"ט התניא בסידור רמז

ובדרך והאשכנזים אגבג] הספרדים ענין (שהזכיר

הגרא"ח כנ "ל ) בשם פלא דבר  אמר

זצ"ל ל )נאה הע' ס"ח כד  סי' פירוש (בדה"ש  שמפרש

בענין  בסידורו  התניא בעל הרב כתב מדוע מענין 

אומרים  שאין הספרדים שמנהג למנצח אמירת 

תחנון, אומרים  כשאין  הפר"ח למנצח שיטת (שהוא

לסידור) בציונים בשאר כמש"כ מצינו היכן  ולכאו ' ,

הספרדים, מנהג את  התניא בעל שיעתיק  מקומות

אדמו"ר  במש"כ  קצת  להעיר ויש  שם, הגרא"ח וז "ל

שבכל  ספרדים מנהג יענך, למנצח קודם בסידור

מה  ספרדים מנהג שזה כאן הזכיר  דמדוע וכו ', יום

והמנהגים  הדינים מקורי לציין דרכו שאין

שלא  לפי לזה טעם לומר  בעיני  וקרוב שבסידור ,

לדורות קבוע לאנ"ש יו "ט שהוא כסלו י"ט כאן  נזכר

מ  ז "ל אדמו "ר  יצא בי "ט מאז  בפעטרבורג מאסרו

ולמנצח, תחנון בו אומרים ואין תקנ"ט כסלו 

והסידור  ז "ל אדמו "ר  בהסכמת היו"ט נקבע ובודאי

שער  בהקדמת  עי' תקס"ג בשנת הא' בפעם נדפס

הימים  בין  כסלו  י "ט גם למנות  צריך  והי' הכולל

ז"ל  אדמו "ר  רצה ולא ולמנצח תחנון שא"א

תהא  שלא ובכדי  ענותנותו גודל מפני להזכירו 

בו שאומרים משמעות  שום כסלו י "ט של ההשמטה

וממילא  הספרדים" "מנהג תחלה הקדים תחנון

מנהג  שאינו  כסלו  י"ט שהשמיט מה כלל דיוק אינו

קשורים  שהספרדים [ולהנ"ל עכ "ל. מאז . ספרדים

י "ט  על שהרמז  ג"כ  מדויק – החכמה לספי' יותר 

במנהג  נרמז – החכמה אור  התגלות  – כסליו

הספרדים].

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך
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ט  פרק כ"ה שער ע"ח

התיקון' אל  וסוף קץ 'אין 

א"ק  עילאה יחודא בי"ע, - תתאה יחודא א.

אוא"ס  - חשיב 'לא' קמיה כלא ואצילות,

תתאה ונראה  יחודא - יחודים תלת דאילין עוד 

עילאה  ויחודא באדנ"י, הוי "ה שם דשילוב

ויחודא  'אחד ', הנקרא בהוי "ה אדנ"י  שם דשילוב

קיימי 'יחיד', הנקרא עצמו מצד  הוי"ה דשם עילאה

ברצונו עלה שבהם גילויים תלת  אילין לקבל

סוף  האין  אור שהם הנאצלים, אל להתגלות  הפשוט

עולמות דרגין , חילוקי  מיני  מכל המושלל ב"ה

הפירוד  ועולמות ואצילות , מא"ק  הכלולים היחוד

ועשיה. יצירה בריאה עולמות  משלשה הכלולים

נקראים כי  בי"ע עולמות ששלשה נודע כבר הנה

וגרמוהי וחיוהי איהו דלאו יען  הפירוד  עולמות 

דילהון  והרוחין והנפשין  דהכלים והיינו בהון, חד

ולמעלה  הנשמה מבחינת  ורק  פירוד, בחינת  הם

אשר  האלהות  וזו  אלהות , בחינת  הם שבהם

אינה  היא אף  ולמעלה שבהם הנשמה מבחינת

דילהון  והכלים והרוחין הנפשין עם מתאחדת 

לחודייהו אינון אלא אחת , באחדות  עמהם להיות 

לחודייהו והרוחין והנפשין והכלים אלהות, בבחינת

המציאות כי איפוא ונמצא פירוד , בבחינת  קיימי

הבאה  והיא הפירוד, מציאות  היא בהם הנגלית

בהם  באה אינה היחוד  מציאות ולעומתה במורגש,

הרגשה  בלתי לבד  השכל ובידיעת בהעלם אלא

אלא  אינו  בהם המאיר היחוד  כן  ועל פנימית,

הוי "ה  שם שילוב סוד שהוא תתאה יחודא דבחינת 

בשם  הרמוזה היש שמציאות  באופן שהיא באדנ"י

האחדות ומציאות במורגש , הבאה היא אדנ"י

אינה  הוי"ה בשם הרמוז סוף  האין דאור  הפשוט

בהעלמה. אלא באה

מא"ק ולמעלה הכלולים היחוד  עולמות המה מזה

שבהם  השוה הצד  אשר  ואצילות ,

סוף  האין אור היות לסיבת  אלהות בחינת  שהמה

שגם  היות עם אכן אחת , באחדות עמהם מתאחד 

כישני ביניהם, הפרש איכא אלהות, בחינת  הם

זו חלוקות ספירות  מעשר  כלול האצילות עולם הנה

אחת באחדות עמהם מתאחד סוף  האין ואור  מזו

ואחדות בהון, חד וגרמוהי  וחיוהי  דאיהו באופן

דרגין  מחילוקי המושלל סוף  האין שאור  - זה ממין 

מציאות יבטל לא ועכ"ז  ספירות העשר עם יתאחד

אנוש , מהשגת  הוא מושלל - לעשר  התחלקותם

כנודע  דמהימנותא, רזא סוד  הוא הוא כן  ועל

פרק  והאמונה היחוד  בשער הזקן אדמו "ר  מדברי 

ז '.

מזה,ואמנם למעלה היא דא"ק האחדות מדרגת 

פשוט  כאור א"ק נבחן  האצילות בערך כי

א' שער חיים עץ ספר  בריש וכמבואר כלים, בלתי

מ"ת  ב' ע"ד )ענף  י"ב לעשר (דף  החלוקה גם ואף ,

בדקות, אלא באה אינה בו  הנמצאת ספירות

א"ק  נקרא זה ולטעם העקודים, בעולם ודייקא

ששם  דא"ק  קדומה מחשבה בשם חסידות  בספרי

אחת. בסקירה נסקרים כולם

אלהות,וכיון בחינת שניהם גם העולמות  שאלו

באחדות עמהם מתאחד סוף האין ואור

היא  בהם הנגלית המציאות  כי נמצא לכן  אחת ,

זה  כל שעם אלא הוי "ה, דשם האחדות מציאות 



ט פרק כ"ה שער כא ע"ח

אלא  העולמות, מציאות שוללת אינה זו מציאות 

בידיעת אם כי במורגש באה אינה המציאות  שזו 

באורו כולם ונכללים בטלים היחוד ובמקום השכל,

יחודא  הוא שם המאיר  היחוד כן  ועל הפשוט,

בהוי"ה. אדנ"י שילוב שהוא אחד דבחינת עילאה

אשר למעלה  הפשוט, סוף האין  אור הוא מזה

מיני מכל מושלל היותו על מעיד שמו 

'יחיד' כבחינת  נבחן הוא כן  ועל דרגין , חילוקי

מכל  הדרגין שלילת  - בחושבן ' ולא 'חד על המורה

היחוד  סוד  הוא והוא ליתנהו , דמעיקרא באופן  וכל

התכללות בלתי  'מצדו ', הנקרא הפשוט הוי "ה דשם

החיים. הנפש  בדברי וכמבואר  בו, אדנ"י  שם

נפשי  כח  שיש בדעתו 'המעלה - הראב"ד ב.

ישראל באלהי חלק לו  אין ח "ו  העלות  בעילת 

ובתורתו '

הוא הרי הראשון אינון, יחודים תלתא כי  נמצא

שהוא  'מצדנו ' הנקרא תתאה יחודא בחינת

יחודא  בחינת  הוא השני באדנ"י, הוי "ה שם שילוב

והוא  הזקן , אדמו"ר בלשון 'מצדו' הנקרא עילאה

השלישי 'אחד ', ונקרא בהוי"ה אדנ"י שם שילוב

עילאה  יחודא בחינת  הוא מכולם מעולה והיותר

היחוד  והוא 'יחיד', הנקרא עצמו מצד  הוי "ה דשם

החיים. הנפש  בלשון  'מצדו' הנקרא 

היחוד ומעתה  בגוף  לדבר  נשוב רגע עוד

הנקרא  'יחיד ' דבחינת הנזכר  המעולה

החיים הנפש  בדברי להמבואר  דהנה (פרק'מצדו ',

הפשוט ו') ב"ה סוף  האין  אור על מורה היחוד  זה

החלל  כל את עתה גם הממלא הפשיטות בתכלית

שום  מבלי  העולם שנברא כקודם גמורה בהשוואה

ד'מצדו ' זו  השגה בערך  כך  שמפני עד כלל, שינוי

ומצות, התורה עניני לכל מקום נתינת  שום יש  לא

מיוסדים  כולם שהמה שבהם השוה הצד  שהלא

ההשגה  פי  על ואילו כו', והזמן  המקום גבולי תחת

אור  אם כי וזמן , דמקום גבולות  שום יש  לא ד'מצדו '

חילוקי מיני מכל ונעדר  המושלל פשוט סוף האין 

הוי "ה  אני  הכתוב וכמאמר בהעלם, אפילו מדרגות

להם  אין ומצות  התורה עניני כל ולפיכך שניתי , לא

אשר  'מצדנו', הנקראת ההשגה בערך אלא מקום

כו'. וזמן  דמקום דרגין חילוקי  ושינוי הבחן  יש שם

סוף ואכן האין  דאור  הוא ומוסכם פשוט זה דבר 

מיני מכל ונעדר  מושלל להיותו הפשוט

וזמן  דמקום גבולות שום בו לדמות  אין דרגין חילוקי

ורשימו דהעלם בהעלם לא אף  ח"ו בהם כיוצא וכל

הראב"ד  אדוננו  בזה הזהיר כבר  וכאשר דרשימו ,

וזה  יצירה, ספר  לפירוש הקדמתו בתחילת ז"ל

הנה לשונו , אמרי כי  בנפשך מאד והזהר

דעתך  על יעלה שלא אלהים, בחכמת נצטיירו

וכל  ח"ו, העלות בעילת נפשי  כח שיש לומר 

לו אין אלה , מכל דבר לומר  בדעתו שיעלה  מי 

ובתורתו ישראל באלהי ודברותחלק  עכ "ל. ,

יוס 'ף  ביתה אירגאס מהר "י  הרב הביאם קדשו

הקדמון אמונים שומר הקדוש שני בחיבורו  (ויכוח

י"א) הלויאות מהר"א הגה"ק  ואחריו  ,

שער  והאמונה היחוד שערי בספרו מסטראשעליע

י "א פרק  ע"ב)א' כ"ט .(דף 

לעיללך שהבאנו  מה ראה ו')נא מדברי(אות 

אלימה בספרו  פרקהרמ"ק סוף א' תמר א' (מעין

דמיון ה') שום לדמות  לך  הותר  לא סוף  "באין כי

אלא  דמיון, שום ולא אותיות, דמות לא כלל,

פשוט, שכל על פשוט שכל שיש  בשכלך להשכיל

הוא מהכל שלא ולמעלה שמו  יתברך סוף האין

מציאותו וחיוב שישנו , רק  כלום , ממנו .נדע 

שיהיה  אלוה, שיש  בשכלך כשתשכיל כי הזהר ולכן

ושוב, רצוא מציאותובדרך לחייב - 'רצוא'

דמיון  שום  תדמה שלא - 'ושוב' בשכלך,

כלל  נאמר וציור  ולכן  השכל, אחר  רץ הדמיון כי  ,

והזהר  לאחור. שוב לבך רץ ואם יצירה, בספר

וכעין  באמונה". גדול עיקר  הוא כי זה, בדבר  היטב

בדברי ואחריו  מפאנו, הרמ"ע בדברי  מבואר  דבריו

ועוד , זי"ע, מקאמארנא והגה"ק הגר "א, רבה"ק 

שם. לעיל מדבריהם כמובא
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א"ס  בחי' מכל תחתונה היותר 'הבחינה ג.

שבמלכות' מלכות בחי' שהיא

רבינוומה  מדברי הוא בזה להעיר  יש שלכאורה

א' פרק  מ"ב שער  בע"ח דףהאריז"ל (ח"ב

ע"ג ) ריש - ע"ב סוף  הוא פ"ט כתר הנה כי  לשונו , וזה

שורש  בו  שיש היול"י  הנקרא הקודם החומר  דוגמת 

כי נמצא וכו', בפועל ולא בכח יסודות  הד ' כל

דעת שהוא כמו ומאציל סוף  אין לקוראו  אפשר

ואפשר  הכתר, הוא סוף שהאין המקובלים קצת

ועל  ממנו , גדול סוף  אין  ודאי  כי  נאצל, בשם לקוראו

תדרוש . אל ממך  במופלא חכמים בו הזהירו כן 

כי הוא בו  לדבר יכולים שאנו  מה תכלית אמנם

והטעם  ונאצל. ממאציל ממוצע בחינת הוא הכתר

כי האפשרהוא, מכל האחרונה  היותר הבחינה 

סוף בה באין אשר  אחת בחינה האציל אשר הוא

שאי גדול ודקות  בהעלם ספירות העשר  כל שורש 

תהו כי  ממנו , דקות  יותר לנאצל להיות  אפשר

המוחלט  האפס  זולת  עוד  אין ממנו למעלה אשר 

ראשונה  מדרגות , ב' זו בבחינה יש כי  ונמצא כנ"ל.

מכל היא ושפלה תחתונה  היותר הבחינה

משל  דרך נאמר  וכאילו  סוף, אין בחינות

שבמלכות  מלכות בחינת שאינושהוא ואע"פ  ,

לשכך  רק כלל, ח"ו  וספירה דמות  שם אין כי  כך ,

בזו  והנה כך , נדבר  התחתונה האזן המדרגה 

סוף הימנו,שבאין שלמעלה כל כללות בה יש 

מכולם, מקבלת  שהמלכות  כנודע מכולם, ומקבלת 

בחינה  את האצילה היא התחתונה זו  מדרגה

מה מכל העליונה המדרגה שהיא שבכל השנית 

והיא  הנאצלים כל שורש בה ויש הנאצלים,

באופן  לכולם. מכל משפעת קטן שהיותר

הנאצלים,המאציל  שבכל מובחר היותר  האציל ,

המאציל  אחר כי  כלל, אחרת  מדרגה ביניהן ואין

כזה. לו ודומה אליו  קרוב יותר נאצל אין  הזה

אחת בחינה היא הבחינות  אלה שתים וכללות

בה  אשר הראשונה בחינה שבערך כתר , הנקרא

שניה  בחינה ובערך סוף , אין מקובלים קצת  קראוה

עכ "ל. כתר , המקובלים קצת  קראוה שבה

דרגין הרי  חילוקי  כביכו "ל מונה האריז"ל רבינו כי 

מכל  לגמרי  המושלל הפשוט סוף  האין  באור

ולכאורה  דהעלם, בהעלם אפילו  דרגין  חילוקי מיני

עם  אחד בקנה אלו  קדשו דברות יעלו האיך  יפלא

דהמעלה  לעיל שהובאו הראב"ד  אדוננו  דברי 

העילות בעילת  נפשי  כח איזה שיש  לומר בדעתו 

בתוך  שאכן  האריז"ל לרבינו  ליה דחזינן  והגם וכו '.

פשוטם, מידי  הדברים והוציא חזר  דיבור כדי 

דמות שם אין  כי  כך , שאינו "אע"פ  וכאומרו 

וכוונתו כך", נדבר  האזן  לשכך רק  כלל, ח"ו וספירה

מהם  שדיברו הגנוזות הספירות  לסוד  בודאי 

דעכ "פ  ליה חזינן  סוף  סוף  הא אעפי"כ הקדמונים,

איזה  שוי משל ובדרך  הדקות  ובתכלית  בהעלם

הא  סוף, האין  אור הנקרא במקום  דרגין  חילוקי

חילוקי איזה לומר  הלא יפלא, הדבר  גוף וגם כיצד.

חילוקי מיני מכל מעיקרא המושלל במקום דרגין 

כמובן . והפוכו, כדבר  לכאורה מחזי  דרגין

דהוי  שני אלפי דשית התיקון בתכלית  ד.

ועולה אחת' 'מדרגה  הנאצל נתקן חד' 'עלמא

במאציל ' 'ונדבק

הרש "ש ויותר למרן ליה דשמענא ממאי  יפלא

והזמנים הימים בהקדמת שלום ז "ל (נהר

ע"ב) י"ג כל דף שעולים העליות  סדר  ומבאר  שהולך 

שני אלפי  שתא במשך למדרגה ממדרגה המדרגות

ומשבוע  לשבוע, ליום מיום "עולים כי  עלמא, דהוי 

ומשמיטה  לשמיטה, ומשנה לשנה, ומחודש לחודש,

שבכל  עד  העליון, המאציל עד ליובל, ומיובל ליובל,

המאציל  אל הסמוכה אחת  מדרגה נשלמה יום

שלם וזיכוך תיקון ולהזככך  ונדבק לההתקן

".במאציל 

ולעלותהרי להתתקן הנאצל שזכה דאחר 

שזכה  עד  למעלה, הגבה למדרגה ממדרגה

תיקונו וגמר תכלית  הנה שלם, וזיכוך  תיקון  ונזדכך

- במאציל' 'נדבק  להיות בעלותו הוא ההיא, בעת 

העליות מכל עליונה היותר העליה היא זו אשר 
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ולהתכלל  להתדבק  הנאצל חזרת  סוד  שהיא

בתחילת וכרמוז הפשוט, סוף  האין  באור במאצילו

א' ענף  א' שער חיים עץ ע"א)ספר י"א דתכלית(דף 

ולהתדבק  להתכלל המציאות  כל שיחזור הוא הכל

וימלא  סוף  האין אור  וישּוב הפשוט, סוף האין  ¨באור 

הוי "ה  שם סוד  וזה כבראשונה, החלל כל את 

בלשון  וכמבואר ויהיה', הוה 'היה היותו על המורה

העולמות בריאת  של הכוונה "תכלית כי שם הרז "ל

אותיות ארבע בן  שהוא הגדול השם הנה כי  וכו ',

וקיומו הנצחית  הוויתו הוראת על כן נקרא הוי"ה,

ובזמן  היה], -] הבריאה טרם ויהיה, הוה היה לעד,

הוה], -] הבריאה מה קיום אל התהפכו ואחרי 

על שהיה  מורה הוי "ה דשם והיינו יהיה]", -]

העולם שנברא קודם בין הנצחית, ,(היה)הוויתו

העולם קיום בזמן  הכל (הוה)ובין  ככלות  אחר  ובין  ,

שהיה  כמו סוף  אין  אור  להיות הכל יתהפך כאשר

ישובו(יהיה)בתחילה כאשר התיקון  בגמר והוא ,

במאצילם  ולהתכלל להתדבק  הנאצלים כל

שנברא  קודם בראשונה בו כלולים כבהיותם

בשרשם, בו  כלולים כולם היו אז אשר העולם,

כנודע.

המלך וכן עמק  בספר עוד שעשועי מבואר (שער

א') פרק בעצמותו שם,המלך בתו"ד לשונו  וזה ,

האויר  אותו מטמא היה וכו' בחטאו הראשון  אדם

ומצות תורה בהבל אותו  לתקן  צריכים ואנחנו וכו ',

כבודו לכסא מקום לתת  מקום, בכל בגלותנו 

מקום בכל השכינה  הכתוב שתשרה  וכוונת וכו ',

בעבור  והיה הצור  על ונצבת אתי מקום 'הנה

בתוכי דהיינו  אתי ' מקום 'הנה כך , הוא כבודי'

להקדושה  ואפשר שבראתי, העולמות כל עומדים

הרושם  שיחזור ההוא, החלול דרך להתנוצץ

לעשות וכו ' היה הקב"ה כוונת  כל כי וכו ', לקדמותו 

ע' כל עם הזה העיגול של החלול לתקן טוב, מרע

וכו ', איןארצות  של יחזורוהחלול סוף

קודש כולו  ויהיה עוד לקדמותו לו  ועיין  עכ"ל. ,

באורך . שם

ואחלמה ויותר שבו  הלשם בדברי מבואר  מזה

הדע"ה  בספר מהנה ואחת טובא, בדוכתי

ה' ענף  ב' דרוש ב' ולהלן)חלק  ע"ב י"ז לשונו(דף  וזה ,

כן  גם שהיא וכו' האחרונה ההבחנה והנה בתו"ד,

דסוד  להגילוי  יגיע כאשר  והוא האחרון, התכלית

הנה יחזורהאחדות, כי סוף, אין לאור אז יחזור

משם  יצא אשר  הראשונה להסיבה  והוא הכל ,

כי  בסופן , ותחילתן  בתחילתן  סופן  נעוץ יצא סוד 

סוף  לאין ויחזור  סוף יתברך מאין סוף  שאין ,

הגילויים, לכל הראשונה הסיבה הוא אשר שמו

הוא  הנה סיבה, לו ואין הסיבות  כל סיבת והוא

לו אין אשר  התכליות  כל תכלית יהיה עצמו 

תכלית".

כ "אושם  אות ה' סימן ה' דרוש א' מ"ח בחלק  (דף

הכל ע"א) "שבתכלית  לבאר עוד האריך 

המקיף  סוף אין לאור  גם  כולם  שהוא ישובו  ,

ימלוך  הוא לבדו ואז  וכו', והעיקרי  הראשון  היסוד 

אשר  שמו , יתברך  סוף דאין המלכות  שהוא נורא,

שם  כי לחשוב, לב ואין לדבר פה אין  מזה למעלה

שם  בשום נתפס  אין  אשר הפשוטה אחדותו הוא

מאוד ". זה כל והבן וכו', ומלה

ד'וכן שער  ושערים הקדמות בספרו עוד כתב

ג' ע"א)פרק ט"ו ביארנו(דף יסוד א"כבר  כי 

אור  רק באמת  הוא כולו המציאות דכל הראשון 

אין  אור על רק  כולו המציאות כל ונתייסד סוף , אין 

ישובוסוף , ואליו יצאו ".וממנו 

אלפישמע דשית  התיקון  וגמר דתכלית מינה

להיות הנאצל בחזרת הוא עלמא דהוי  שני 

הפשוט  סוף האין  באור דהיינו  במאציל', 'נדבק 

דרגין . חילוקי  מיני מכל המושלל עלמין  כל הסובב

למרן  ליה שמעינן דיבור כדי  שבתוך לפלא ברם,

_________________________

כ'.א. ואות י"ח אות ב' ענף  ויושר ובעיגולים ב', כלל הכללים ספר



לנפשך  חכמה דעה כד

הנאצל  שעולה עצמה העליה דזו עוד  והוסיף שחזר

'עלמא  כעליית אלא נחשבת אינה במאציל, ונדבק

שם וכדמסיק שלימה', אחת 'מדרגה שהיא (דףחד'

ע"ב) כיי"ג  העולמות, בכל "נעשה העליות  דסדר 

ומחודש  לחודש , ומשבוע לשבוע, ליום מיום עולים

הנזכר  דרך  על שני אלפי שתא עד וכו ', לשנה

שני אלפי  שבשתא עד חד לעיל, עלמא דהוי 

ולעלות ולהתתקן להתברר העולמות  כל נשלמו

שלימה ממדרגתם אחת פרט מדרגה  כל ,

בירור  זמן הוא שני  אלפי שתא כי  שעליו, למדרגה

ועליית  חד ותיקון שהואעלמא אחת, לכל מדרגה 

עוד  להרחיב נוכל לא כי למבין , בזה ודי  העולמות ,

עמוק , עמוק  עתיקים, הדברים כי הצריך , הדיבור 

יבין ". והמשכיל

באור הרי להתכלל הנאצל עלות אחר  דגם להדיא

- במאציל' 'נדבק  ולהיות  הפשוט סוף האין 

העליות, מכל עליונה היותר  העליה היא זו אשר 

עלמא  כעליית  אלא זו  עליה חשיבא לא זה כל עם

פלאי, הוא ולכאורה אחת , מדרגה עליית שהיא חד

הפשוט  האחדות  במקום ונכלל עלה שכבר  דכיון

דרגין , חילוקי  מיני מכל המושלל סוף האין דאור

וכ'עלמא  אחת ' 'מדרגה כעליית להגבילו יתכן איך 

האחדות במקום דרגין  חילוקי על המורה חד'

הפשוט.

הללוויותר ז"ל מרן  דברי  יכונו האיך יפלא מזה

לעיל  שהובאו  הראב"ד אדוננו דברי עם

בעילת נפשי  כח שיש לומר  בדעתו דהמעלה

מוסכמים  הללו הראב"ד  ודברי  כו ', ח"ו העלות

על  המקובלים רבותינו  כל מדברי  הם ועומדים

מכביעתא  טפי ופשיטא האחרונים, ועל הראשונים

לא  אף - וכלל כלל הדעת  על יעלה דלא בכותחא

הסכים  לא ז "ל דמרן לומר  - אמינא הוה בדרך

צווחים  הללו  ז"ל מרן  שדברי  באופן  עמהם,

וחיו. דרשונו  ואומרים

גוהן ז"ל למרן  ליה חזינן  ומרגיש אמת  דחלי פא

כבשי ומבהדי עתיקים, הדברים דאלו בנפשיה

ההכרח  ומן  ימצאנו, מי  עמוק עמוק  נינהו , דרחמנא

ולהרחיב  תחת ועומק רום בעומק  בהם להעמיק 

להאריך  אבה לא זה כל שעם אלא הדיבור, בהם

הדברים  וחתם סתם ורק  לקצר, שאמרו במקום

המרובה, את  המחזיק מועט בבחינת  מילין בקוצר

אלהים  יהיה אם מעצמו שיבינם המשכיל אל והניח

נוכל  לא כי למבין, בזה "ודי בלישניה וכדמסיק עמו ,

עתיקים, הדברים כי הצריך, הדיבור  עוד  להרחיב

יבין ". והמשכיל עמוק, עמוק

התיקון' אל  וסוף  קץ  'אין אהרן: בני הרב ה.

הערכין ,והנראה  ליסוד מגיעים שהדברים בע"ה

הרב  בדברי יפה המבואר  דרך ועל

שער  על אהרן בני הגדול בספרו  ז "ל אגסי  מהר"ש 

א' אות  כ "ט הקדמה ר"ח,הגלגולים - ר"ז (עמוד 

ש"מ) - של "ז עמוד  שלום אהבת הוצאת  והוא בהנמ"ח ,

בשער  דאיתמר אהך ליה קשיא דמעיקרא

נברא  כאשר הראשון אדם אם "כי  שם הגלגולים

שבת ליל עד וכו ' וממתין  מתעכב היה ששי  ביום

בני להרב ליה וקשיא נתקנים". העולמות כל היו

על  לגמרי  נתקנים העולמות  היו  אכן  דאם ז "ל אהרן 

ואילך , מכאן עוד  נעשה היה מה הראשון, אדם ידי 

שכבר  אחר  נוהג היה האיך  ועונש  השכר ענין  וגם

התיקון . נשלם

יפה שוב  הרב הרגיש  כבר הקושיא דבזו  כתב

א' פרק  ט"ל שער לע"ח בביאורו  ז"ל שעה

ג' ע"ד )אות  ס"ה דף כי(ח"ב התם דאיתמר אהך

פנים  זו"ן את להחזיר  ראוי  היה הראשון  אדם

גמור  בירור המ"ן חלקי מתבררים היו  ואז בפנים

עלה  וכתב וכו'. בעולם חורבן עוד היה לא ושוב

הוא  כן עושה היה ואם תאמר  "ואם שעה יפה הרב

משם  כן אם להעשות, המשיח שעתיד  מה עצמו 

שכבר  אחר ועונש שכר בעולם היה היאך  ואילך

ומעיקרא  העניינים, אלו וכל לנצח המות  בלע היה

קטנה  נקודה ומלכות  נקודה חלקי בששה ז "א שיצא

בעולם, ועונש  שכר שיהא כדי  אלא [זה] היה לא
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וצריך  ו ']. פרק י "א שער  [בע"ח רז "ל שכתב כמו

כו העולם שכל הראשון, באדם לעולם שדיו  לולומר

כל  כללות היה הוא כי לזה, לצוות  אלא נברא לא

התורה  כל מתקיים היה ובו] [ר"ל, והוא כו ', ישראל

לה'". קודש  ושכרה  עונשה ופרטותיה כללותיה

הישוב,אכן בזה ליה ניחא לא אהרן  בני הרב

ז"ל  מדבריו  "משמע דהנה עליה, ליה דקשיא

מוליד , היה לא הראשון  אדם חוטא היה לא דאם

אמאי כן דאם וקשה לבד, בו  לעולם דיו והיה

ואמאי החטא, קודם ורביה פריה על נצטווה

תנאי על היה זה דכל לומר  ודוחק  חוה. לו  נזדווגה

מנת על שנצטוה דעתיך  סלקא דהיכי  שיחטא, באם

ותו, אשכחן . לא תנאי  על דבריאה ותו , שיחטא.

היה  שאם דקאמר  הגלגולים] [בשער  רז "ל דמדברי

לא  אם שגם משמע וכו ' שבת  ליל עד  וכו' ממתין

מה  זה וזווג שבת , בליל מזד' היה נמי  חוטא היה

דהזוהר  אחרים מאמרים לאותם ותו, וכו'. טיבו

דסבירא  הכוונות, בשער  שם הרז "ל שזכר הקדוש 

איכא  מאי החטא, קודם נולדו והבל דקין  להו 

לא  אם ועונש  שכר  בהן מקיים הוה והיכי  למימר ,

קין  כרחך דעל יולדו , אשר בבניהם או  חוטא, [היה]

ועוד , תאומות. עמהם מדנולדו מולידי , הוו והבל

ישראל  גבי  ע"א ה' דף  זרה דעבודה קמא דבפרק 

לקיש  לריש  אפילו מסקינן סיני הר  על כשעמדו

מכל  מייתי, הוו  לא חטאו  לא דאי כר "י  ליה דסבירא

במעמד  ישראל והא שם. יעויין מולידי , הוו מקום

ואפילו דמו, החטא קודם הראשון  כאדם סיני  הר

באדם  הדין הוא כן  ואם מולידי , דהוי  אמרינן הכי

לדוכתיה. קושיא והדרא מוליד, הוי נמי  הראשון 

הכי". לאקשויי  איכא גופייהו  ישראל גבי  הדין והוא

ליישב ומחמת ז"ל הוא העלה הקושיות אלו  כל

[אדם  היה לא אם גם "דודאי  אחר באופן 

גם  נוהג כמנהגו  ועולם מוליד, היה חוטא, הראשון ]

ועונש , שכר  לתקן לענין לפניו  הרבה היה  שעוד

אין  עד עילוי אחר  עילוי  העולמות ולהעלות

באותה קץ  העולמות מתקן  היה אם גם שהרי  ,

שבת דאותו מנחה בתפלת הגדולה המעלה

פרשת רשב"י מאמרי בשערי  כנזכר בראשית,

ע"ד כ"ז  דף  מזה קדושים ועיין ל"ז, - ל "ו דף  (לפנינו

י"ח  דף  י"ב אות א' פרק הברודים לשער שלימה באיפה

פרצוף ע"א) כל האצילות עולם להעלות  שהיא ,

בא"א  - דאצילות א"א ר"ל, בא"ק, שכנגדו בפרצוף 

ואימא  באבא - [דאצילות] ואימא ואבא דא"ק ,

עלה  שמעתה [באופן  דא"ק , בזו "ן  - וזו"ן דא"ק ,

שיעו כל והלביש האצילות  עולם קומתכללות ר

קומת שיעור  והלביש  א"ק גם עלה זה דרך ועל א"ק,

שהם  אליו , הסמוכות  העליונות  מדרגות  השלש 

קדמון , אויר עילאה, סתימאה א"ק  הנקראים

ובזה  ע"ו , כלל דוד חסדי בכללי כמבואר ומלבוש,

עד  העולמות כל פרצופי עלו  שכבר  לכאורה נמצא

אינה  זה גם מקום מכל ועלייתם], תיקונם תכלית

אבל  הימנה, שלמטה מה בערך  רק שלימה, עליה

חסרת נקראת  היא הימנה שלמעלה מה לערך 

ז"א  נקרא הוא עצמו שא"ק יען והשלימות, התיקון

לבד  ו"ק רק כולל שאינו ונקרא אליו, הקודם לערך 

בחינת שהם ג"ר לו  וחסר  ורוח, נפש  בחינת  שהם

שלשה  ידי  על להשלימו  [וצריך] ויחידה, חיה נשמה

דף  ההקדמות  בשער  שכתב כמו  שעליו , פרצופים

ע"ב)י "א י"ב דף ז"ל (לפנינו הרש"ש  והביאו  ,

ע"ב צ"ז  דף ע"ב)בהקדמה ג ' דף שם,(לפנינו יעויין ,

עתה  [אף כן  ואם ע"ו. אות  דוד חסדי ובקונטרס

אשר  לשורשו והלביש האצילות  עולם שעלה אחר

ז"א  מדרגת  כמצב מדרגה אותה מצב חזר  בא"ק]

גם  כאמור  [שהלא ג"ר וחסר בו "ק  שנאצל דהשתא,

ממנו, שלמעלה מה בערך זו"ן אלא אינו  א"ק

שיהיה  כדי הוא] וזה מג"ר, חסר הוא זה ובערך

בעולם. ועונש שכר

באדם "ואם  ועונש  שכר מציאות  לקיים יש  הרי כן

עליון  מצב באותו  גם ותולדותיו הראשון

כל  להעלות הראשון אדם זוכה היה אילו אף  [ר"ל,

כל  והיה בא"ק, אשר  לשורשם האצילות פרצופי 

עם  בא"ק , שכנגדו הפרצוף  ומלביש עולה פרצוף 
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ומצות, תורה ידי על לתיקון  מקום היה עדיין זה כל

הלום  שגם לפי ועונש , שכר למציאות  מקום והיה

מהם, שלמעלה מה בערך  חסרים הפרצופים עדיין 

מה  וילבישו  יעלו והמצות  התורה קיום ידי  ועל

אשר  העליונות  המדרגות  שהם מהם, שלמעלה

ביטול  ידי שעל להיפך, זה דרך  ועל מא"ק, למעלה

מציאות והרי זו, עליה נמנעת  ח"ו ומצות התורה

ועונש ]. שכר

משלים "ולא הראשון] [אדם היה אם גם אלא עוד,

לא  נעלה, היותר  באופן ההוא המצב תיקון 

שלימות נקרא אינו  זה גם אלא זה, הוא דבר  סוף

מה  לערך  אבל הימנו, שלמטה מה לערך רק  גמור 

חסר , נקרא הימנו אחר שלמעלה שלימות וצריך 

שכר  מציאות יש בזה וגם הימנו, מעולה יותר 

אחר , לעילוי ועונש מעילוי  הדרך זה על וכן

מעל  גבוה וסוף, קץ אין עד למדרגה וממדרגה 

ריבוי  שכמה  לפי  עליהם , וגבוהים גבוה

לעולם  קדמו ומספר קץ אין עד מדרגות

ד'האצילות  ענף  א' שער  בע"ח שכתב כמו  (דף,

ע"ב) שם.י"ג  יעויין ,

עד "באופן בתכלית , גמור שלימות נקרא שאינו

הזה  והנורא הגדול המציאות כל שישוב

נתהווה, שמשם למקום בממציאו ולהכלל ¦§©להדבק 

והנר  הראשון , ושורשם למקורם המים וישובו 

שם  ויתייחדו  הוא, ברוך  סוף  האין  שהוא לאבוקה,

בתכלית במאצילם והנאצלים הנמצאים פרטי כל

ושורשו מוצאו  למקום ואחד אחד  כל האחדות ,

יתבטלו ואז  מציאותו, קודם של ממש  הראשון 

שלימותם, תכלית  עיקר זהו  וביטולם ממציאות .

בתכלית חיותם במקור להדבק  שחזרו  לפי

ועיין  אחד . ושמו אחד ה' ויהיה והאחדות, הדביקות 

שלום בנהר ע"ב)היטב - ע"א י"ג נתקנים (דף איך 

ומשבוע  לשבוע, ליום מיום ועולים העולמות 

ומשמיטה  לשמיטה, ומשנה לשנה, ומחודש לחודש,

שבכל  עד  העליון, המאציל עד ליובל ומיובל ליובל,

תיקון  ולהזדכך להתתקן  אחת מדרגה נשלמת יום

הענין  סוף  עד  וכו ', במאציל ונדבקת  שלם, וזיכוך 

ועוד  ע"א, ע"ו  דף חכם בתורת  עוד ועיין  שם. יעויין

של  הזו "ן  אפילו  יום שבכל שכתב ע"ב ק"י דף שם

יותר  ונכנסים נתקנים הראשון  אדם שנולד יום

הרי שם, יעויין סוף, האין  אל ומתקרבים לפנים

התיקון  אל וסוף קץ .שאין

שבכל "מיהו והעונש השכר שמציאות ודאי 

המעולות מהמדרגות  ומדרגה מדרגה

עתה, שישנו ועונש  כשכר אינו לעיל, הנזכרים

ורוע  הגשמיים המעשים מכשרון  מסובב שהוא

במקום  [למעלה שם אין  כי  חומריים, מעללים

לא  וגם גשמי, טוב מעשה העליונות ] המדרגות

דק , מחשביי  ענין  הוא הכל אלא חומרי, רע פועל

מדרגה  כל ורוחניות  דקות ערך  לפי  רוחני , רצון

עצמה. בפני ומדרגה

שנצטווה "תדע, המצות  מציאות גם שהרי

עדן , בגן  בהיותו הראשון אדם עליהם

עשה, מצות זו - 'לעבדה' רז "ל שדרשו  כמו

לא  תעשה, לא מצות  זו - פעולה 'ולשמרה' היה

בזה  וכיוצא ולולב וסוכה ותפלין  כציצית גשמית 

אחר  באופן היה הכל אלא בידינו, עתה שהם כמו

דף  רז "ל מאמרי בשער  שכתב כמו רוחני , נעלה

ע"א, ע"ג )כ "ג ט"ז דף  חטא (לפנינו וכן  שם. יעויין ,

כמו גשמית , אכילה היה לא הדעת  עץ אכילת  של

ע"א ע"ג דף תמיד  בעולת ע"א)שכתב נ"ו דף  (לפנינו

יעויין  מתכונתו, על ורע טוב הדעת  עץ סוד  שזהו 

השעה  באותה היה הראשון אדם גם כי  וכו', שם

ממלאך  יותר ובהיר  זך  היה גופו  ואפילו  עדן , בגן

פרשת רשב"י מאמרי בשער  שכתב כמו  מט"ט,

מדרגה  באותה כך  הוא הדבר ואם וכו '. שם קדושים

בשאר  שכן  כל הראשון, אדם אז בה שהיה

והרשע  שהצדק הימנה, המעולות  המדרגות

ויותר . יותר ורוחני דק  יהיה שבערכם

במדרגות"ואם  שעומד דמי לומר , אדם לחשך 

הרע  יצר לו  יש  מהיכן  כאלו  גבוהות 

צא  לו אמור אתה אף ועונש. שכר מזה לכשיסובב



ט פרק כ"ה שער כז ע"ח

כל  החטא קודם שהיה עצמו , הראשון מאדם ולמד 

בשער  כמבואר דאצילות, הנוק' במקום עומד  גופו 

ע"ג סוף  כ"ז  דף  שם רשב"י ל"ז מאמרי דף  (לפנינו

ע"ד ) של ריש  רוחו  וכן וכו', הרע יצר בו שלט ואיך ,

שלט  היאך החומר  מן מופשט שהיה לאחר  נבות

תימה, זה שאין אלא וכו ', הרע היצר  כל בו  שכפי

קליפה  הנקראת אחת בחינה כנגדה  יש מדרגה 

באצילות,בערכה  טומאה היא דבריאה טהרה כי  ,

ח' פרק  מ' שער בע"ח שכתב ע"ב)כמו פ"ב דף  ,(ח"ב

מדרס  תרומה אוכלי בגדי  סוד  וזה שם. יעויין

בראשית פרשת הליקוטים בספר ועיין וכו '. לקודש 

ע"ד  ח' היה דף  והנחש ד"ה ע"ג ריש ד' דף (לפנינו

הכלים ערום) שבירת  מצד שבאו שהדינים שכתב

הרע  יצר  שנתהווה קודם ההסתה היתה מהם

שם. יעויין תחילה, בעולם בפועל

אלהים "שוב איש מפי מפורש  הדבר מצאתי 

לספר  בפירושו  ז "ל, הראב"ד הוא, קדוש

ולפיכך לשונו , וזה א', משנה ב' פרק  ישיצירה

וגמול ועונש  שכר כן גם  ומכאן במלאכים  וכו',

למ  פשוטה דאתה חובה  וכף זכות שכף

ולתחתונים  עכ "ל.לעליונים הדין, לפי והכל ,

רב. ומפז מזהב הנחמדים קדשו  בדברי  שם יעויין

והשכר  הבחירה למציאות  ישנו שפיר  כן ואם

המעולות. המעלות  בגרם שעומד למי  גם והעונש 

פרשת"שוב הקדוש בזוהר  מסיק  דהכי  מצאתי 

אדם  חטא לא דאלמלא ס "א, דף ריש  נח

יעויין  קדישא, דרוחא מסטרא תולדות עביד  הוה

דפרשת הינוקא וכן לעיל. כדכתיבנא והיינו שם.

אחרי שם. יעויין  הכי , קאמר נמי ע"א קצ"א דף  בלק

כתב  בעצמו  שהרז "ל וראיתי  עיני את ה' האיר זה

ע"א ב' דף הליקוטים בספר בפירוש דרוש )כן (ד"ה

כך  נשאר העולם היה חוטא היה לא ואם לשונו, וזה

שם. יעויין עכ "ל, מיתוק , ידי  על מוליד  והיה

ראוי"והנה  שהיה מדרגות  עילוי  אותו כל

ולא  הראשון, אדם ידי על להעשות 

במהרה  המשיח ידי על להעשות ועתיד  נעשה,

עילוי כי  זה, דרך על יהיה הוא גם אמן , בימינו 

דוגמת הוא המשיח ימות בזמן  שיהיה המדרגות

כך  ואחר וכו', החטא קודם הראשון  אדם מדרגת 

כמו השביעי באלף  נפלא יותר אחר עילוי  יהיה

כ"ד , בהקדמה לעיל עוד שכתב יהיה  כך ואחר 

כי  לספר  יכול הפה  שאין מה עילוי  אחר עילוי 

ראתה  לא רז"ל עין שאמרו  מה והיינו .

עד  הבא לעולם  מנוחה להם אין שהצדיקים 

סוף  באין הראשון למציאותו  הכל שיתעלה 

אחד  ושמו  אחד הוי "ה ויהיה  במהרה ב"ה, ,

ז "ל. אהרן בני  הרב עכ "ל אמן. בימינו

בערכין  נידון הכל ו .

מורה הרי ששמו א"ק  וגם בערכין, נידון הכל כי

בכל  ושלם התיקון, בתכלית  מתוקן היותו על

מה  בערך אלא זה אין  השלימות, ואופני  מיני

גם  ממנו  שלמעלה מה בערך אבל ממנו , שלמטה

למעלה  הוא זה דרך  ועל זו "ן , אלא אינו  הוא

וגבוהים  שומר  גבוה מעל מעל גבוה כי  בקודש ,

היכל  בספרו  מקאמארנא הרה"ק  וכדמייתי עליהם,

ברכה פרשת ה')הברכה הקדוש (ל "ד , שאמר  "כמו

צבי רבינו  דודי  למורי מזלאטשוב מיכל רבי

לי בחזון  כשאנו[מזידיטשוב] עדן  בגן אנחנו  גם לה,

כמו חדשה, ארץ אל עולים אנחנו  עליה בכל עולים,

טוב שם הבעל מרן החמשים שאמר  ששער

שערים  מ "ט עוד לילך חדשה  התחלה ".[הוא]

שאנווהיינו מה דגם קודש, בספרי דאיתא גופא

אלא  אינו סוף ', אין  'אור  בתואר מכנים

דהרמ"ז  משמיה לעיל וכמובא 'עצמותו ', ולא 'אורו '

ענין  דכל דייק שכתב חיים לאוצרות בהגהותיו

והוא  עצמותו, לאפוקי  ב'אורו ' אלא אינו  הצמצום

אורה  רק  מקום מחזקת שאינה הנשמה כדרך 

האלו הדברים כל כך  להחיותו , הגוף  בכל מתפשט

מעצמותו". המתפשט באור הם

אדיר וכן בספרו  הרמח"ל בדברי עוד  מבואר 

דרעוין)במרום רעוא דגולגלתא "מה (מצחא כי 
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הוא  פשוט כבר  הנה ית "ש , במאציל מדברים שאנו

ולא  פעולותיו, בבחינת  רק מדברים אנו שאין

מה  שאפילו ותדע כלל, ועצמותו מהותו בבחינת

הכוונה  אין ב"ה', סוף  'אין בשם אותו מזכירין  שאנו

הענין , ופירוש פעולותיו , על אלא כלל, עצמותו  על

אלה  כל את האציל שהמאציל יודעין שאנו  כיון כי

אור  שהוא אלא בו  ידיעתנו אין כן אם שהאציל,

אל  הארתו  שמגיע - מאיר ור"ל מאיר , פשוט

יעלה  לא - הזה האור  מהו  שנבין אך האחרים.

שלא  מפני  פשוט, אור נקראהו  כן  על כי בדעתנו ,

מאיר , שהוא נדע רק  כלל, ממהותו לדבר נוכל

מהארתו  'אין ונדבר  קוראים אנו  הזאת  ולההארה

גבול  שאין כמו  כלל גבול לה אין באמת כי סוף',

עצם  הוא גדרו  השמש  כאשר כי והענין, לעצמותו .

פשוט  אור  שהוא נאמר  יתברך המאציל כן  מאיר ,

הוא  עצמותו  ובאמת וכו ', הארתו  כן  וכאורו מאיר ,

לא  ממנו הנמשך על אפילו  ומלה, דיבור מכל נעלה

דבר  איזה אם כי בו , כלל עסק  לנו אין כי  נחשוב,

ומצד  ממנו, הנמשך  מצד בהארתו, להתבונן  נוכל

ה' קנאת במאמר עוד כתב וכן  בה". שרצה מה

ה')צבאות  ולא (כלל  נשיגהו , לא ב"ה המאציל "כי 

פשוט, אור  נקראהו  אם כי  בשם, לכנותו נוכל

באופן  התנוצצות". או הארות , - לפעולותיו  ונקרא

הו סוף  האין  בושאור  שנתגלה הראשון הגילוי  א

בתכלית בעצמותו  מיוחד ולהיותו המאציל,

זה. גילוי  שם על יתברך  אותו  מכנים אנו  האחדות

זי "עוכזאת מוהרש"ב הגה"ק אדמו"ר  (ספר כתב

תער"ב  תורה שמחת שלום תורת  השיחות
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אין  דבקבלה העצמי , בשמו הכוונה ב'עצמות',

מדברים  בחסידות  משא"כ  בזה, אפילו מדברים

כי יען ממש ". בעצמות  לא אבל העצמי , בשמו

ההבחנות וכל כלל, מדברים אין העצמות מבחינת

בחינת על חסידות  בדרושי  הנמצאים והתוארים

דבעל  ומהותו עצמותו על ח"ו  קאי לא העצמות,

'שמו הנקרא הגילוי  בבחינת אלא הם אלא הרצון,

בעצמותו, המיוחד  הנעלם רצונו שהוא העצמי ',

בעצמותו. ונדבק עולה ידו שעל

מוהרש"ש דברי עם הראב"ד דברי ישוב ז.

אדוננוועל דברי צדקו  דודאי  לעניננו, יובן זה דרך 

פשוט  אור  הוא סוף האין  דאור  הראב"ד

המעלה  וכל דרגין, חילוקי מיני מכל לגמרי  המושלל

חלק  לו  אין  דרגין  חילוקי  איזה בו  לתאר דעתו  על

אמת זאת וגם הנזכרת . האזהרה חומר  וככל וכו ',

סוף  האין  אור בכלל הוא מא"ק  שלמעלה דכל ונכון 

ז"ל  מהרח"ו  בדברי  בפשיטות כמבואר הפשוט,

אדם  הנקרא הוא דא"ק ההשתלשלות דרושי בריש

הנמצאים  לכל קודם והוא הקדומים לכל קדמון 

בע"ח  כדאיתא החלל, מציאות  כל ותופס כולם,

תנינא מהדורא ב' ענף א' ע"ג )שער  סוף י"ב (דף

ד' בענף  מזה ע"ב)ויותר י"ג  טובא.(דף  ועוד ,

אדמו"ר וכבר שיבח עצמו  זה שלטעם נודע

ז"ל  מהרח"ו  את התניא בעל הגה"ק 

עלמין  אילין מכל כלל זכר ולא וסתם בעצמו  שנזהר

מהר "י בדרושי הנזכרים מא"ק דלעילא סתימין

הלוי מהר"א תלמידו בגדלו העיד  וכאשר  ז "ל, סרוג

ז"ל השער מסטראשעליע האמונה היחוד (שערי

בהגהה) כ"א פרק ידע הראשון ז"ל שמהרח"ו דהגם

המלך  בבית  גדול לנו מי  שהרי  ונוכחת , כל את 

כל  האריז"ל רבינו  בפניו  גילה ובודאי  ממנו ,

נזהר  אעפ"כ  הזאת, הנעלמה החכמה גנזי  אוצרות

הזכירם  שלא "ומה זה, מכל להזכיר  לבל בעצמו 

וכו ' בספרו האלה להצמצומים ז"ל רח"ו האלה'י 

העלמם, ועוצם הענינים דקות  לגודל כי ] יען [הוא

מ  כל לאו באלה אשר לטעות  ויכולים דא, סביל וחא

יתברך , בעצמותו מהות  איזה ושלום חס להעריך

אחרונים  מקובלים למקצת  זה קרה כאשר

בחינה  איזה המקומות באלה להעריך  המתחכמים

יכפר  ה' וכו', מנשוא עונם וגדול פלילי עון וזה וכו ',

בזה  דיבר  לא לכן בשגגה. העם לכל כי  בעדם

כאשר  מאוד , בזה כחו  ויפה כלל, רח"ו  האלה'י 
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משבח  התניא] [בעל הקדוש  אדמו "ר  היה תמיד

קל  ישאו ומזה כלל, מזה דיבר שלא בזה אותו 

ז"ל  רח"ו  האלה'י אם וכו ', העם דלת בעצמם וחומר

אשר  למבינים אם כי גילה ולא ספרו  הסתיר אשר 

זאת הביא לא כן פי על ואף  הוי"ה, בסוד  עמדו

וקל  שכן  כל בזה, יטעו  שלא מחששו הקדוש בספרו

עמדו שלא שאותם וחומר קל של בנו בן  וחומר

כאלה, עמוקים בדברים להתבונן  וכו ', הוי"ה בסוד

עכלה"ק . וכו ', שהורשה במה אם כי

היחוד וכן שערי לספרו בהקדמה עוד  כתב

שני חלק  הלוי והאמונה עבודת בספרו (נדפס

בהגהה) ע"ג ע"ה דף ליקוטים ח"ב "אותן ריש כי

מצד  הכל המה א"ק, לבחינת  שקדמו הבחינות 

לכן  וכו', העולמות בבחינת שלא יתברך  עצמותו 

ירא  וכו' כי  כלל, דרך  אלא ז "ל הרח"ו  הזכירם לא

לעלות יהרסו  פן  הדברים דקות מחמת  לנפשו 

איזה  או  ּבשם, ושלום חס דרגין  מהות איזה ¨§ולתאר

אין  אשר  דהעלמה, בהעלמה אפילו עולמות  מהות

של  למקצת כזה קרה וכאשר  מזה, חמור  עון 

ה' להם חלק  לא אשר  הקבלה בביאור  המתחכמים

ולכנות לדמות  באו ידיעתם קיצור ומצד  בבינה,

הגשמה  בבחינת  בהעלם דרגין ערך  איזה ¨§ּבשם

לא  לכן  בשגגה, העם לכל כי  בעדם יכפר  ה' רבה,

[מהרח"ו]". בזה דיבר 

הנה והנה סוף , האין לאור העליה בערך  כי ודאי

עלמא, דהוי  שני אלפי דשית  התיקון בגמר 

זוכה  הוא מיד דא"ק , מרישא לעילא הנאצל בעלות

ולהתדבק  ולהתכלל במאציל, ונדבק נכלל להיות 

סוף , האין אור  דאיהו  והמיוחד , הפשוט באורו 

שאליו החמודות כל וחמדת  כיסופין דכל כסופא

הלא  זה כל שעם אלא חי, כל נפש ותכסוף  תכלה

כתיב, מקדושתכם למעלה קדושתי  גיסא לאידך

וקדושתו רמים, כל על רם מאד , ומהולל ה' וגדול

אלא  אינו  סוף האין אור ואפילו מקדושתנו , למעלה

השגה ובערך  לבד , דרגין 'אורו' אילין כל זו, נעלמת 

אלא  אינם הנאצל, בהם זכה שכבר ואבי"ע דא"ק 

נבחן  ובערכם אליו, הקרובים ואבי"ע א"ק אותם

סוף  האין  כאור מא"ק שלמעלה העליון  האור 

יש  עדיין  מזה, שלמעלה מה בערך ואולם הפשוט,

עד  מעילוי  למעלה עילוי הרבה, עליות  לעלות לו 

מתפרשים  אינם העליות אותם כל מיהו קץ, אין 

העליות לאותן  לדמותן וחלילה וחלילה כפשוטם,

ושלום  חס  פוגם כן דהמדמה ולמטה, א"ק  שמן 

בתכלית פשוט אור שהוא סוף האין אור  בפשיטות 

הדקות בתכלית הם אלו עליות  אכן  הפשיטות ,

מפשיטות יוצאים שאינם באופן הדק'ה מן  דק 'ה

מה  בערך  אלא נבחנים ואינם סוף , האין אור יחוד

אינם  מהם שלמטה מה ובערך מהם, שלמעלה

היחוד  מפשיטות יוצאים אינם שהלא כלל, נבחנים

השכל  מחשבת  אין כן ועל הפשוט, סוף האין  דאור

השכל  מהשגת רחוקים להיותם בהם תופסת 

נתפסים  הם דלבא ברעותא ורק לגמרי , האנושי 

דיליה, שיעורא לפום חד  כל ושוב רצוא בדרך מעט

גליא. לא לפומא ומליבא

דא"ק וקל  דרגין בחילוקי אפילו  שהלא הוא, וחומר

כן  שעל יחודם, באמיתות  השגה שום לנו אין 

בחושבן ', ולא 'חד דרך ועל 'יחיד ', כבחינת נבחנים

קדומה', 'מחשבה לא"ק  קרינן חסידות ובספרי 

העליונה  המחשבה מגדר  יוצאים שאינם להורות

אמר  כבר  עצמו הרז"ל ואף  עוזו , בחביון  השוכנת

תנינא מהדורא ב' ענף א' שער ע"ח י"ב בספר (דף

לדבר ע"ד ) רשות  לנו  'אין  כי  דא"ק הכלים לענין

יבין  'שהמשכיל אלא כזה' גבוה במקום יותר 

בספר  בארוכה וכמבואר מאחריתו ', דבר ראשית

הלוי מהר "א להרה"ק  והאמונה היחוד  שערי 

בשער  מהנה ואחת  מקומות, בכמה מסטראשעלי

אינם  והכינויים השמות דכל ותו "ד , ל"ז, פרק ב'

השמות אין בא"ק אבל ולמטה, האצילות מן אלא

באופן  השאלה בדרך  אלא נאמרים והכינויים

התחתונים  שמן מתתאי, עילאי  דאשתמודעין

כפשוטם  הדברים מתפרשים ובהם הדיבור הותר (שבהם

הרוחנית ) משמעותם כפי העליונים- אל (שלא נלמד
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בהם) הדיבור משמשים הותר העליונים היות  דמצד  ,

שכל  בהכרח התחתונים, אל שורש  כבחינת 

בשורש , גם ימצאו בענפים הנמצאים הפרטים

בבחינת אלא שם נמצאים אינם זה כל שעם אלא

נמצאים  היותם כדרך ולא לבד , נעלם' 'שורש 

שכן  ומכל בארוכה, לו וכדיעויין בענפים, בפועל

מזה  ויותר  שיוצר  ערוך , לאין  וחומר  קל אלפי באלף

אינו שם הנמצא שכל מא"ק , שלמעלה במה הוא

א  מכל אלא בעצם המושלל הפשוט סוף  האין ור

היחוד  בתוקף  השגה שום ואין הדרגין, עניני

מרחוק  לדבר נבוא כאשר  שגם עד דשם, הפשוט

לפי שם הגנוזות הבחינות מן  ושוב רצוא בדרך

כמשל  אלא זה אין משל, בדרך הנורא דקותם ערך 

שכל  ובאופן וכלל, כלל לנמשל דומה שאינו  רחוק

אם  כי כפשוטם, מתפרשים אינם הבחינות אותן

וכבחינת במציאות , שאינה מציאות  בבחינת

באופן  ודוקא כו', במאציל הגנוזות  הספירות

דאור  היחוד  פשיטות ושלום חס  סותרים שאינם

שאין  מה בעצמותו , המלך  וכשעשועי  סוף, האין 

לחשוב. והלב לדבר  יכול הפה

דקריוהיינו במאי להורות ז"ל מרן דכיון גופא

בתכלית הנאצל שעולה העליה לזאת 

'עלמא  עליית בשם במאציל' 'נדבק  להיות התיקון

אמת דהן נתן  דלהורות אחת ', 'מדרגה שהיא חד'

והיינו במאציל, ונדבק  הנאצל עולה התיקון ובגמר 

אכן  מא"ק , דלעילא סוף  האין  באור ונכלל דעולה

דלבא  באובנתא למינדע בהכרח זה כל עם

בעלותו ותיכף כתיב, מקדושתכם למעלה דקדושתי 

וירא  עיניו וישא מיד  החמישים, בשער  להתכלל

עלמין  ועוד לפניו, פתוחים שערים מ"ט והנה

דקותם  שלגודל ורברבין יקירין סגיאין עילאין

ודרכי הנה, עד  בהם להכיר  זכה לא העלמם ועוצם

בהון  דאיתנהו מצות תרי"ג עניני וכל שבהם היחוד

כולם  שם, הנדרשים והעונש  השכר  הבחנת  וכן

עצם  בפנימיות הדקה, מן דקה בדרך אלא אינם

מפשיטות יוצאים ואינם וביה, מיניה העליון היחוד

עלמין  כלהו חשיבי לא ובערכם הנעלם, יחודם

אם  כי  הנה עד בהון זכה שכבר ואבי "ע דא"ק 

ריוח  הרבה ועוד  לבד, אחת' וכ 'מדרגה חד' כ'עלמא

חיים  מלך  פני באור  ולהתענג לעלות  לפניו והצלה

אל  וסוף קץ אין  כי  קץ, אין  עד עילוי  אחר בעילוי 

מטובו לשבוע חיל אל מחיל וההליכה העילוי 

בר  חייא רבי  וכדאמר הפשוט, באורו ולהתענג

לא  מנוחה להם אין  חכמים תלמידי  רב אמר  אשי

אל  מחיל ילכו שנאמר הבא בעולם ולא הזה בעולם

בציון אלהים אל יראה ע"א)חיל ס"ד  .(ברכות 

והאמונה היחוד ודרכי והמצות  התורה  עניני ח .

מקום בכל  ישנם 

ראש ומאחר נתנה ההקדמות  אלו כל עלות 

הערכין , כללי  יסוד בע"ה לבאר  ונשוב

הפשוט  ברצונו  עלה שכך  נתבאר כבר דהנה

העליון  הגילוי  גילויים, מיני  בג' לנאצלים להתגלות 

מיני מכל והמושלל הפשוט סוף האין אור הוא

דהעולמות הגילוי  הוא השני  הגילוי  דרגין , חילוקי

קדמון  אדם שהמה הפשוטה באחדותו המיוחדים

הגילוי הוא השלישי והגילוי האצילות, ועולם

בריאה  עלמין תלת דאינון  הנפרדים דהעולמות

ועשיה. יצירה

הם וזאת  גילויים השלשה דאלו אמרנו כבר

הנזכרים  יחודים השלשה כנגד עצמם

שנתגלה  הראשון דהגילוי  דרבוותא, משמיה לעיל

היחוד  סוד  הוא הפשוט סוף האין  באור המאציל

החיים הנפש  בלשון  הנקרא הוי"ה ,'מצדו 'דשם

שלא  עד  הוא ו'אתה שניתי ', לא הויה ו 'אני והואיל

וגם  וכו', העולם' משנברא הוא אתה העולם נברא

כל  את  הפשוט ב"ה סוף  האין  אור  ממלא עתה

העולם  שנברא כקודם גמורה בהשוואה החלל

מציאות שום יש  שלא עד  כלל שינוי שום מבלי 

בהעלם, ולא בגלוי לא וזמן דמקום דרגין  חילוקי

שנברא  כקודם פשוט סוף  אין אור הוא הכל אלא

יש  לא ד 'מצדו' זו  השגה בערך לכן ממש , העולם
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ומצות התורה עניני  לכל מקום נתינת  שום

ההשגה  וזו כו', והזמן  המקום גבולי  תחת  המיוסדים

קמיה כולא הנקראת חשיב.'לא'היא

בעולמותהגילוי  המאציל שנתגלה השני

בחינת הוא עילאה המיוחדים, יחודא

שהיחוד  המורה הוי "ה בשם אדנ"י שם שילוב סוד -

בפשיטות, אצלו  מורגש  ב"ה הוי "ה דשם הפשוט

דשם  היחוד  אצלו  נודע השכל בידיעת  ואמנם

קמיה דכולא באופן  במקורו הבטל 'כלא'אדנ"י

חשיב.

המאציל ולמטה  שנתגלה הגילוי הוא מזה

בחינת שהוא הנפרדים, בעולמות 

תתאה  הוי"ה,יחודא בשם אדנ"י שם שילוב סוד  -

אדנ"י דשם היש שמציאות המורה

אצ  בידיעתמורגשת מקום ומכל בפשיטות, לו 

שכל  בידיעתו  ומבין  מקורו , את  הוא 'יודע' השכל

מלכותו, דמדת גילויים אלא אינם העולמות 

היש . בביטול הנעלמה אחדותו  בפשיטות ונכללים

והנורא ואמנם  העליון  הגילוי דגם אמרנו  כבר

מושלל  היותו  עם סוף', האין  ד 'אור 

דברי חומר וככל כו', דרגין חילוקי מיני מכל לגמרי

'עצמות בערך זה כל עם לעיל , שהובאו הראב"ד 

מן  דק 'ה דרגין  מריבוי הוא גם כלול וכו ' האור '

במציאות במאצילם גנוזים דרגין  אילין וכל הדק 'ה,

מפשיטות יוצאים שאינם ובאופן  במציאות  שאינה

בעצמותו, המלך  כשעשועי אם כי  הנעלם יחודו

סוף . האין אור 'עצמות' בערך  אלא נבחנים ואינם

שנתגלה וכפי  גילויים השלשה אלו דכל נמצא, זה

זה  כראי  זה ראי  דלא הגם המאציל, בהם

ובקדושת במעלתם מזה זה המה ורחוקים כלל,

השוה  הצד אעפ "כ ערוך , לאין  עד הנעלה יחודם

ודרכי פקודין  דתרי "ג העבודה דעניני הוא שבהם

בשלשתם. ישנם כו' והאמונה היחוד

והיחוד ,אכן העבודה בעניני  ביניהם מאוד ישתנו

מאמרי בשער  ז"ל מהרח"ו  שכתב דרך  ועל

ע"ג )רז "ל ט"ז דף אבות  פרקי עם (פירוש בתורה "כי

שלה, הפנימיות  הוא העיקר  אמיתי , הפשט היות 

שנאמר  אלהינו שתורת אפשר איך  כן לא דאם

יום', יום שעשועים ואהיה אמון  אצלה 'ואהיה עליה

וכל  וכו', פלגש  היתה ותמנע עשו, אלופי  בה וסיפר

להם  אוי  נאמר  עליו בזה כיוצא או זה שסובר  מי 

פני ומביישים שמלבינים תורה, של מעלבונה

האלהיית התורה כוונת היא שזאת  באמרם התורה

בריאת בענין  עוד  נקשה כוונתינו  ולהבין וכו '. ח"ו 

לעבדה  עדן בגן הקב"ה ששמֹו הראשון, ¨אדם

עשה  מצות  שהם זלה"ה מורי ואמר ולשמרה,

וקודם  שחטא קודם היה זה והרי  תעשה, לא ומצות 

לקיים  אפשר איך  כן אם כנזכר , מיתה עליו  שנגזר

תשימו לא באהל, ימות  כי אדם התורה מצות

כו', איש  את  שור  יגח כי  או למת, עיניכם בין קרחה

[כפי כלל לקיימם אפשר היה לא וכו ' מצות וכמה

מצות רמ"ח לקיים ודאי  חייב היה והוא פשוטם],

ו איברים [רמ"ח] כנגד תעשה עשה לא מצות  שס "ה

אמיתות אבל אפשר . ואיך גידים, שס "ה כנגד 

קודם  הראשון אדם שבריאת כמו כי  דע, הענין 

אחר  שהיה ממה יותר וגבוה זך  גופו  היה שחטא,

עדן  בגן  הושם שאז  - התורה גוף כן  שחטא,

ר"ל, מצותיה, לקיים ולשמרה פשט לעבדה

רוחני  יותר אחר  באופן היה  כל מצותיה , ולכן .

לנו אשר המצות  פשט ועושה טורח שאדם מה

הארץ  עדן לגן להכנס  לכשיוכל הוא הזה, בעולם

דרך  על ולשמור  לעבוד  יטרח ושם הזה, הלבוש  עם

אם  הראשון אדם בבריאת  יתברך כוונתו  שהיתה

זכה.

כי"ועם בתחילה, שהקשינו מה נתרץ זה

פסקה  סיני הר על עמדו  כשישראל

החטא, קודם הראשון כאדם להיות  וחזרו  זוהמתן 

שכתוב  התורה השי"ת  להם נותן היה איך  כן  אם

זוהמת פסקה כבר אם באהל ימות  כי אדם בה

על  התורה השי "ת נתן  שאז האמת אבל הנחש.

ולשמרה, לעבדה עדן בגן  הראשון אדם ששם דרך
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היו ואלו  ודאי, רוחני  יותר התורה ופשט גוף והיה

להיות יתברך  מעשיו  היו אשר הראשונות  לוחות 

השי"ת שאמר  השניות כמו ולא רוחני, הגוף  גם

ידי על היה כתקנם האבנים שפסול לך , פסל למשה

להורות השי "ת ידי על היה התורה וכתיבת  משה

ופשט  הגוף  גם מתחילה אבל גשמיי , היה שהגוף

בהר  שהשיגו המדרגה כפי  יותר רוחני היה התורה

הראשון  כאדם וחטאו  העגל עשו  ובעוה"ר סיני ,

לאותו ראויים היו  שלא ראשונות  לוחות  נשתברו

והוגשם  לך  פסל למשה השי"ת  ציוה ולכן הפשט,

שהיו לפרדס , נכנסו  ארבעה וזהו  הפשט.

להשיג  כדי רוחני אחר  בלבוש  נשמתם מתלבשים

דרך  ועל ראשונות  לוחות  דרך  על בתורה ולעסוק 

שם  עיין עכ "ל. עדן , בגן כשהושם הראשון אדם

.בבארוכה 

יש הרי דכולם דרגין בכלהו השוה הצד  כי דאם

עדן  בגן ואפילו והאמונה, היחוד עבודת  בהם

לעבדה  שנצטוה הראשון  לאדם מצינו  נמי 

היחוד  דרכי  בין גדול הפרש  זה כל עם ולשמרה,

והאמונה  היחוד לדרכי  ממעל בשמים והאמונה

מתחת. הארץ על אשר 

א'ויובן שער בע"ח הרז"ל שכתב דרך על מעט

מ"ת ב' ע"ד )ענף י"ב ההפרש (דף  בענין 

דהעולמות הכלים אל דא"ק הכלים שבין

הצמצ  ידי  על והנה לשונו, וזה הזה התחתונים, ום

[בא"ק] בו היה הנ"ל האדם נעשה אשר הנ"ל

גורם  האור  צמצום כי וכלים, עצמות בחינת

לדבר  רשות לנו ואין וכו ', הכלים הוויות מציאות 

דבר  ראשית  יבין  והמשכיל כזה, גבוה במקום יותר 

אחרים  בדרושים בע"ה שיתבאר  כמו  מאחריתו

שבערך  אלא ממש, כלי אינו  ואמנם לפנינו . הבאים

ובהיר  זך  הוא אמנם כלי, נקרא שבתוכו האור 

והבהירות". והדקות  הזיכוך בתכלית

העבודה הרי  דרכי על המורה - הכלים ענין כי 

המלובש  האור עצם להשיג זוכה ידם שעל

בעולמות ובין  בא"ק  בין ישנו - הכלים תוך

כראי זה ראי דלא והגם בא"ק , שלמטה התחתונים

יוצדק  אכן  התחתונים בעולמות  אשר  דהכלים זה,

לגודל  דא"ק, הכלים כן  לא כלים, בשם לכנותם

דלא  זה, בתואר לכנותם יוצדק  לא וזיכוכם דקותם

אעפ "כ  התחתונים, דהעולמות להכלים כלל דמי

גופא  א"ק דפנימיות  והבהיר הזך האור בערך 

ועל  כלים. בשם הם גם לכנותם יוצדק  וביה, מיניה

האין  'אור  אמנם דהן בקודש, למעלה יובן  זה דרך

אפילו דרגין  חילוקי  מיני מכל לגמרי  מושלל סוף'

האמורים  הדברים חומר  וככל וברשימו , בהעלם

וצח  הזך האור' 'עצמות  בערך הנה למעלה,

האין  באור גם משל בדרך לכנות  יוצדק ומצוחצח

דקרי דרך  ועל ונעלמות, גנוזות  ספירות  שם ¥סוף

היותר  למדרגה א' פרק  מ"ב שער בע"ח הרז "ל

מלכות בשם סוף  אין  בחינת מכל ושפלה תחתונה

שלמטה  מה בערך  אכן לעיל, וכמובא דמלכות,

דרגין  אילין  דכל כלל, מזה לדבר הותר  לא משם,

ואינם  נכללים, הם סוף האין  אור בכלל עילאין

_________________________

זעירין ב. 'יומין הזוהר למאמר בביאורו תשנ "ה) ירושת "ו הוצאת  כ"ט  (עמוד במרום אדיר בספרו ז "ל הרמח"ל הגה"ק לשון וזה

כשנברא  האדם הנה וכו ', בראשונה לאדם היתה אשר העבודה היא עתה, לנו אשר כעבודה לא כי "דע, דחיק', דחובא ומארי

יתברך  המאציל שהתחיל התיקון להשלים והיינו העליונה, למדרגה העולמות להעלות  אלא לו היה ולא כלל, זוהמא בו היתה לא

העבודה  סוד היא] מצות  תרי"ג ידי על התיקון עבודת [ר"ל, זה כי מצות , בתרי"ג הראשון אדם נצטוה שלא הטעם וזה וכו', שמו

יום  עד גדול בהתגברות [מאליה] אליו הבאה הקדושה להשיג אלא היתה, כך לא הראשון אדם דרך אבל ז "א, בסוד למטה

העולם  והיה מאוד, טוב יהיה הרע  היצר בחינת שאפילו לגמרי, מקדשו היה הקדושה רוב ואז  לה, ימנע שלא די והיה השבת,

מצות  התרי"ג בסוד רב ומעשה גדול טורח צריך וכו' הזה] בזמן הנעשה התיקון [שהוא בז"א אך  וכו'. א"א בסוד וזה מיד, נתקן

את  ברא זה ובסוד הקדושה, קבלת בסוד רק  בראשונה העולם לתקן שיוכל היתה שמו יתברך  המאציל שמחשבת  ונמצא וכו'.

באורך. שם לו יעויין האדם".



ט פרק כ"ה שער לג ע"ח

שם הרז"ל וכדברי יחודו, מפשיטות  (ע"ח יוצאים

ע"ג ) ריש  פ"ט דף שם ח"ב אין כי  כך , "אינו באמת כי 

נדבר  האוזן  את  לשכך  רק ח"ו, כלל וספירה דמות 

כך ".

הוי "ה והנה  דשם המדרגה זו דגם נמצא זה כפי 

הנפש  בלשון 'מצדו' הנקראת הפשוט

שנברא  כקודם הפשוט סוף  האין  אור  שהיא החיים,

בערך  נבחנת זו מדרגה שבהיות הגם הנה העולם,

בה  יש לא ממנה שלמטה התחתונים המדרגות

עד  ומצות, התורה עניני לכל מקום נתינת  שום

וכל  מכל בה הדרגין  ולשלילת ההשגה שלהעדר

אעפ "כ  חשיב, 'לא' קמיה דכולא עליה לומר יוצדק 

'עצמות בערך נבחנת  גם בהיותה כי  ודאי  האור '

בדקות ומצות  התורה לעניני מקום בה יש  היא

לפי ונוראים עליונים וביחודים מדקות למעלה

האמור . וככל ערכה,

היחוד  בענין החיים  הנפש דברי עומק  ט.

אחד  דתיבת 

זה,ונראה  לסוד רמז  עצמו  החיים הנפש  שאף

שלהי ג' לשער  הנזכרת בהגהתו  לו  והיא

לעיל בדברינו  הנזכרת י"א י')פרק הנה (אות  כי ,

אילן  לבאר הנזכר  השער בכל הרבה שהאריך  אחר

השגת ושמצד  ו'מצדנו', 'מצדו ' - השגות  תרין 

כו', ונאצלים עולמות מציאות  שום יש  לא 'מצדו'

העולם  שנברא כקודם פשוט סוף אין אור  הכל אלא

'מצדנו ' השגת  מצד ודוקא כלל, שינוי שום מבלי 

עניני ולכל הנאצלים למציאות  מקום שיש הוא

ברזא  הרבה שהאריך  אחר הנה כו ', ומצות  התורה

יקשה  ולכאורה לשונו, וזה עוד  וכתב הוסיף  דנא

אבא  בר חייא לרבי  ירמיה רבי ליה דאמר  ממאי 

קורא) היה פרק בתיבת(בריש  טובא מאריך דהוה

ולמטה  למעלה דאמליכתיה כיון  ליה ואמר אחד,

דברינו ולפי צריכת . לא תו  השמים רוחות  ולארבע

אחד . תיבת  על 'דאמליכתיה' לישנא קצת  קשה

בדברי ליודעים כידוע תברא, לא הא גם אמנם

יתברך  מחשבתו ראשית  תחילת  שכל ז"ל האר"י

והבן , סוף, דאין מלכות  בסוד  היתה הבריאה בענין 

לעיל מזה כתבנו וכבר להמבואר (שם)עכ"ל. אכן  ,

שאת. ביתר  בע"ה דבריו יתבארו עתה

ראשון והוא  פסוק  "יחוד כי  לומר שהקדים דאחר

לכוין  ר"ל, אחד, ה' אלקינו  ה' שמע דקריאת

ומקור  הכחות בעל אלקינו  הוא יתברך  שהוא

הברואים  כל ושל וחיותנו  נשמתנו  שורש 

כחות מציאות והמציא שברא ואף והעולמות,

הוי "ה  בבחינת הוא זה כל עם ובריות  ועולמות

חוצצים  כולם הברואים שאין יתברך ', 'מצדו ואחד 

כל, הממלא יתברך  הפשוט אחדותו נגד  כלל ח"ו 

אחד  דבתיבת והיינו ואחד ", הוי"ה עתה גם ונקרא

על  המורה ד'מצדו ' הנעלה היחוד  לכוין ההכרח

חילוקי מיני  מכל המושלל הפשוט סוף  האין אור 

דנברא  כקודם החלל כל את  עתה גם הממלא דרגין 

יפלא  שוב הדברים כנים אם ליה קשיא הדר העולם,

מדת על המורה 'אמליכתיה' לענין יש מקום מה

וכל  מכל הוא מושלל סוף האין אור והלא המלכות ,

מדות אלין מכל איהו  ולאו  דרגין , חילוקי  מיני  מכל

וספירות. מדות  בו  להבחין  יתכן והאיך כלל,

בדבריומשני ליודעים כידוע תברא, לא הא "גם

מחשבתו ראשית תחילת שכל ז "ל האר"י

דאין  מלכות בסוד  היתה הבריאה בענין יתברך 

מצד  סוף  האין ואור אמת  דהן  וכוונתו והבן". סוף,

מיני מכל הוא מושלל העולמות בערך  נבחן היותו

לעיל, הנזכרים האזהרות  תוקף  וככל דרגין, חילוקי

האור' 'עצמות  בערך נבחן היותו מצד  זה כל עם

גנוזות מספירות  כלול הוא שאף בהכרח כו',

למעלה  קדושתו שהלא גבוה, מעל גבוה ונעלמות 

הפסוק  שבזה וכיון  לעיל, וכמבואר מקדושתנו,

לייחדו - היחוד במצות  נצטוינו דשמע הראשון 

הפשוט  סוף  האין דאור הנורא היחוד בזה יתברך 

איזה  יש היחוד בזה שגם בהכרח 'מצדו', הנקרא

העבודה  לעניני הנוגעת  הדק'ה מן  דק 'ה הבחנה

אלא  לנו  אין הלא כן לא שאם והאמונה, והיחוד 



לנפשך  חכמה דעה לד

דקאמר  והיינו ושוב, ברצוא באימה מציאותו  לחייב

באור  הגנוזות  הספירות  מצד היא העבודה זו דאכן

בשעשועים  הפשוט באורו  המתייחדים סוף האין 

יוצדק  שפיר ובערכם גבוה, מעל גבוה עצמיים

לרבינו ליה וכדשמענא המלכות, מדת  בו לכנות 

לעיל  המובא א' פרק  מ"ב בשער  .ג האריז "ל

דומה בריה ואין לחברו דומה יום  'אין י.

לחברתה '

וקיום הכלל  הם, גילויים דשלשה הוא העולה

והאמונה  היחוד  ודרכי  והמצות התורה

שמכל  אלא בכולם, נוהגים העליונים והיחודים

וזכות בדקות מאלו  אלו  מאוד הם רחוקים מקום

קבועים  גילויים השלשה אלו והנה ענינם, ובהירות 

ישתנו האמנם זמן , ובכל אדם בכל לעולם וקיימים

שהלא  הכינויים, ערכי כללי  פי על מקומם בהערכת 

המתייחסים  פרטיים ואבי "ע א"ק ליה אית  אדם כל

סוף  האין אור  הוא מא"ק ולמעלה נשמתו , לשורשי 

ז"ל הרש"ש  מרן כתב כבר  האמנם ג 'הפשוט. (דף

דומה ע"ג ) בריה ואין  לחבירו , דומה יום "אין כי

חיוב  גודל וזהו  לחבירו , דומה צדיק ואין לחבירתה,

כפי ומעלה מתקן אחד  וכל והמצות, התפלות מצות

שלא  מה החלבנה ותתקן אליו , הראויה בחינתו 

יוכל  ולא לזה, זו  צריכים הכל ולכן  הלבונה, תתקן 

חבירו". שיעשה מה לעשות  מישראל אחד שום

ומהם ומקורו  מקומות , בכמה הרז "ל בדברי 

ב' פרק ג' שער  חיים עץ ט"ז בספר (דף

פרצופים ע"ד ) חמשה בחית כל כי  דע לשונו , וזה

מרמ"ח  כלול אחד  כל הנה הנ"ל ועולם עולם שבכל

על  לחקור  המעיין וצריך  גידין, ושס"ה אברים

יפגשו איך  ופרצוף  פרצוף  שבכל אברים ניתוח

_________________________

הרקיע ג . זוהר בספר הנדפס  דמלכא הורמנותא בריש ע"א ט "ו דף בראשית לזוהר בביאורו פאפיראש  מהר"ם בדברי ועיין

קפ"ט), עמוד (הנמ"ח בינה מקום בספר משם הוא וכן ע "ד), כ"ג דף תרל"ה סיגעט הוצאת ע "א, כ' דף  תקמ"ה קארעץ (הוצאת

יצאו  שבתחילה שם הרז"ל דכתב אהך ל"א), (עמוד אדם נקרא הרוח כי ד"ה ג' ענף א' שער לע"ח  זרוע אור בספר ובקצרה

מהר"י  הרב דברי בחשאי הרב רמז  שכאן לי "נראה הרמ "ף  עלה וכתב הרוח , שהוא היושר יצא ואחריהם הנפש, שהם העיגולים

כי  קונו, כבוד על וחס לגלותו רצה שלא אלא מזה, ידע  הרח"ו כי לי ונראה מא"ק, למעלה עולמות שיש סרוג ומהר"י טבול ן'

הנזכר  א"ק ועל ס "ג. בחינת והוא נשמה, והיינו בריאה, בחינת הוא מהרח "ו] בדרושי הנזכר מא"ק למעלה [שהוא סתימאה א"ק

מ "ה  בחינת שהוא] יצירה בחינת  אלא דאינו [ר"ל, בחכמה האדם את  יצר אשר נאמר מהרח "ו] בדרושי הנזכר א"ק  [שהוא כאן

והנה  דא"ק. ברישא לעילא עתיק  דוגמת  שיש זרוע )], באור הוא (כן פ "ו הכלים שבירת [בשער הרח "ו שם שכתב וכמו רוח ,

היושר  וכו', נפש  בחינת  הם דא"ק  סתימאה עיגולים מא"ק למעלה והנה נשמה], בחינת  הוא סתימאה [וא"ק וכו' רוח סוד שהוא

הוא  (כן וכו' ע"ח  בנוף לוי ר' בדרוש הרח"ו שכתב [כמו אתפס  דלא אוירא והוא קדמון, אויר בחינת יש נשמה] בחינת [שהוא

ובספר  ע"ב, בחינת  - דכללות] החיה בחינת  [שהוא לנשמה נשמה והוא מ "ג)], פרק  בב"ר רז "ל מאמרי בשער והוא זרוע , באור

נקרא  חכמה בחינת  - קדמון אויר כי [הרי] וכו'. רוח  בחינת  הוא האויר כי רוח ונקרא חכמה הוא חיים אלקים רוח אמר יצירה

מהרח"ו] בדרושי הנזכר א"ק  [שהוא הקדומים לכל א"ק נשמה, בחינת - סתימאה א"ק חיה, סוד והוא רוח , בחינת  שהוא אוירא

מבחינת  זרוע )] באור הוא (כן [וא"א עתיק סוד יחידה, בחינת  זה מכל ולמעלה הנפש . סוד - האצילות ועולם רוח, בחינת  -

ונלע"ד וכו'. חצאיו בשני המלבוש  סוד והוא סוף הנעלמות , באין הנעלמות דמלכות מלכות הוא זה [המלכות]שמלבוש סוד ,

נקרא  מלכות כל כי ע "ג), ריש פ "ט  דף ח "ב (ע "ח א' פרק  אבי"ע סדר בשער הנזכר מלכות  כתר סוד וזה כנזכר. השרשית 

דמלכות  המלכות  בחינת היא המלבוש שהיא דהיחידה [יען זכר לשון יחיד ולא נקבה, יחידה שנקרא סוד שזה ונלע"ד לבוש .

בהיכלא  שהוא כו' מופלא אמון סוד שם עיין ע"א, קל"ח דף הגר"א פירוש  עם זוהר [תיקוני קי"ט  דף תיקונים ועיין סוף ]. דאין

הוא  ממנו ולמעלה וב"ן, מ "ה שהם ונפש  רוח בחינת  הוא א"ק כי [והוא מא"ק למעלה ס "ג שם שיש שכתב קדומים] דכל דא"ק

הרב  דברי שורש  הם הללו הרמ"ף ודברי עכ"ל. שם , ועיין שכתבנו, מה לכל משם ראיה דמדומי ויש  ס"ג], שהיא נשמה בחינת 

תקפ"ט). (עמוד ב' אות ט' ענף שמ"ש עם ייראוך בחיבורנו בס "ד מזה שכתבנו מה עוד ועיין ע"ו. כלל בכלליו דוד חסדי



ט פרק כ"ה שער להע"ח

אין  כי  בו , המתלבש  פרצוף באבר זה פרצוף  אבר

נמצא  אחת, ובקומה בשוה הפרצופים כל עומדים

העקב  בתחתית נפגשה דעשיה המלכות  ראש  כי

לא  הבחינות  שאר בכל זה דרך  על וכן דא"ק ,

דיבוק  וכפי  השמים, כספר  נגולו אם כי העין יכילם

שכנגדו הפרצוף באבר הפרצוף שבזה האבר זה

בזה  וכיוצא בעקב ואזן  בחוטם עין  יפגשו לפעמים

אותיות כ "ב הצירוף חכמת  ענין  וזהו קץ. לאין 

אל"ף , עם וכולם כולם עם אל"ף ביתא, אלפא

השינוי גורמים הם והם האותיות, בשאר וכיוצא

דומה  צדיק  ואין  לחבירו שדומה יום לך שאין

הנבראים  וכל לחבירתה, דומה בריה ואין  לחבירו 

לא  אף שוה, כולם יניקת  אין כי  גבוה, לצורך כולם

מה  בקטורת החלבנה ותתקן שוה, כולם תיקון

העולמות באלו צריך היה לכן הלבונה, תתקן שלא

עכ "ל. קץ, לאין  מינים אחד  ובכל ובינוני  ורע טוב

דרגין ועד"ז תלת  דאילין היות  דעם לעניננו , יובן

הנאצלים, בכל הם שוים לעיל דאמרינן 

כפי הוא באשר אדם וכל יעמודו , בהם ולעולם

הג' אלו  דכל העבודה דרכי בו נוהגים ומצבו מעמדו

כמדרגת נבחנת  בערכו התחתונה דהמדרגה דרגין ,

לפי הפירוד עולמות  שהמה בי"ע עולמות שלשה

דרך  על הוא בהם והמצות התורה וקיום ערכו ,

עול  קבלת  בדרך  יבאו שבהם העבודה ודרכי  הפשט,

הוא  שבהם והיחוד  היש , ובביטול ויראה ובאהבה

באדנ"י. הוי"ה דשילוב תתאה יחודא בסוד

נבחנתוהמדרגה מהם שלמעלה העליונה

המיוחד  האצילות  כעולם בערכו 

היותו דעם והיינו דמהימנותא, ברזא באחדותו

כולם  המה אעפי "כ  חלוקים ספירות  מעשר כלול

הפשוט  סוף האין  באור אחת  באחדות  מיוחדים

דאיהו האחדות במדרגת  שלים ביחודא המייחדם

שם  והמצות התורה וקיום בהון , חד  וגרמוהי  וחיוהי

החטא, קודם הראשון  כאדם יחודים בדרך הוא

הוא  דשם והיחוד  במציאות , הביטול ובבחינת 

בהוי"ה. אדנ"י דשילוב עילאה יחודא בבחינת

א"ק ולמעלה  הוא אצילות הנקראת המדרגה מן

המיוחד  קדומה' 'מחשבה הנקרא

היחוד  ממדרגת למעלה הגבה האחדות  בתכלית

רשות אין הנעלמה אחדותו  שלתוקף עד דאצילות,

בערך  אם כי  כפשוטם, כלים בחינת בו להבחין 

דרך  על ודייקא שבתוכם, הבהיר  האור  זכות

ודרכי וכו ', מאחריתו  דבר  ראשית יבין המשכיל

וכולא  הדקות , בתכלית  הם דשם והעבודה היחוד

חשיב. 'כלא' קמיה

סוף וכל האין כאור  אצלו  נבחן מא"ק שלמעלה

כלל, ביה תפיסא מחשבה דלית  הפשוט

במאציל', 'ונדבק  ועולה חשיב, 'לא' קמיה וכולא

אור  נבחן  האור' 'עצמות  בערך זה כל שעם אלא

'מדרגה  שהוא חד' 'עלמא כבחינת  הנזכר סוף  האין 

גנוזות ספירות איתנהו  זה במקום גם כי  יען  אחת ',

יוצאים  שאינם באופן  והדקות ההעלם בתכלית

שאין  מה סוף, האין  באור  הפשוט יחודם מפשיטות 

הדברות וככל לחשוב, והלב לדבר יכול הפה

נרמז  שמע של ראשון  ובפסוק למעלה, האמורות

החיים  הנפש בדברי  כמבואר זה, נעלם יחוד

ראוי הפסוק  לזה בהגיעו כן  ועל הנזכרת , בהגהה

היחוד  בזה וביראה באימה במחשבתו  לכוין לו 

בערך  כי  למקום, שוב לבך  רץ אם ומיד הנעלם,

הוזהרנו כבר סוף, האין כאור  נחשב היחוד זה היות 

שיש  לומר  דעתך על יעלה 'שלא הקדושה בתורתנו 

בדעתו שיעלה מי  וכל ח"ו, העלות בעילת נפשי  כח

ישראל  באלהי חלק לו אין אלה, מכל דבר  לומר 

שם  לומר  יתכן לא כי  ודאי  זה ובערך ובתורתו',

מאוד  והבן  וכו', ומצות תורה וקיום עבודה דרכי

תליא. דלבא דבאובנתא

אדם וכל בכל כולם שנוהגים הגם הבחינות  אלו 

השגת ערך  לפי שינוי בהם יחול זמן, ובכל

ופעמים  לחברתה, דומה בריה דאין הנאצלים,

שנבחן  ומה דזולתו, בעקב זה דאדם הראש יפגשו

ספירות מעשר  הכלול האצילות עולם כמדרגת

וחיוהי דאיהו  האחדות בקדושת  המיוחדים חלוקות



לנפשך  חכמה דעה לו 

זולתו בערך  פעמים יבחן בהון , חד וגרמוהי

הנקרא  א"ק כבחינת  במעלה, ממנו התחתון 

שאת, ביתר  באחדותו  המיוחד קדומה' 'מחשבה

כהרי זה הרי  לא אופנים מיני בכמה זה דרך  ועל

הנ"ל. ג' בשער  הרז"ל כדברי  זה,

חילוובזה  שרב הכינויים ערכי  יסוד  של כוחו

והיינו הדרגין, הבחנת  צורת  להכריע

מדרגה  כל נבחנת  האיך נכון  על תחילה 'להבחין '

בערך  נבחנת  היא והאיך ממנה, העליונים בערך 

אמיתות 'להכריע' ושוב ממנה, התחתונים

המקום לפי הנכונה (שנה)והזמן(עולם)ההבחנה

אין (נפש )והאדם עד השינויים בזה רבו וכאשר  ,

וככל  וכו ', זמן ובכל מדרגה ובכל אדם בכל מספר,

דלעיל. הרז "ל בדברי  האמור 

בכל ואולם  השוה הצד  הנה הכל, ככלות  אחר 

בהכרח  אופן  שבכל הוא ההבחנות , אלו

מקומם  על לעיל הנזכרות  הבחנות  השלש שאלו

עלה  כך שהלא נעדרה, לא מהנה אחת יעמודו

תתאה  ביחודא הן לנאצלים להתגלות  ברצונו 

דשילוב  עילאה ביחודא והן  באדנ"י , הוי "ה דשילוב

והן  חשיב, 'כלא' קמיה דכלהו  באופן בהוי "ה אדנ"י

'לא' קמיה דכלהו באופן הוי "ה דשם שלים ביחודא

לפי והאמונה היחוד  דרכי  לענין מינה ונפקא חשיב,

דרכי שהרי  והזמן, המקום ולפי  ההיא המדרגה ערך 

דקות כפי מדרגה בכל ישתנו והאמונה היחוד

וזּכּותה. ¨©ערכה

שב' הכלל  על מיוסד הכינויים ערכי יסוד יא.

בבת  תרוייהו קיימי ומצדנו דמצדו  ההבחנות 

אחת 

יובנוואל  הדברים דאלה יען  החפץ, על תתמה

דענין  לעיל הנזכרת ההקדמה פי  על מאוד 

שהקב"ה  לומר  ח"ו  כפשוטו  נדרש אינו הצמצום

הצמצום  אלא העולמות , מן  הפשוט אורו סילק

להאציל  ברצונו שעלה דבעת והסתר , העלם ענינו

ועל  אדנ"י , שם שהיא גבורתו מדת גילה הנאצלים

באופן  הפשוט אורו את והסתיר העלים ידה

סוף  האין דאור לתחתונים נדמה ואילך  שמכאן

לברוא  מקום ניתן  כך ידי ועל דליתא, כמאן 

באמת אבל התחתונים, ולעבודת  "אין דהעולמות 

לגבי אבל לתחתונים, אלא וההסתר הצמצום

השמש  כאור  חשיבי, ממש  כלא קמיה כולא הקב"ה

לפניו ח"ו מסתרת הגבורה מדת ואין בשמש ,

הוא  הוי "ה אלא עצמו, בפני  דבר  איננה כי  יתברך ,

כי למעלה ההאלהים", יתברך  שהוא "אע"פ 

למטה  גם נמצא הוא אעפ"כ  והזמן , מהמקום

הנקרא  יתברך ועצמותו  שמהותו  וכו', וזמן במקום

בזמן  ממש  הארץ כל את  מלא ב"ה סוף אין בשם

סיטרין  ולארבעה ובארץ ממעל בשמים כי ומקום,

כך  כי ממש, בשוה ב"ה סוף  אין מאור מלא הכל

ממ  ממעל בשמים כמו מתחת  בארץ כיהוא ש,

אין  באור במציאות  הבטל מקום בחינת  הוא הכל

מלכותו מדת  ידי על בו המתלבש  ב"ה סוף

מדת היא מלכותו שמדת  רק יתברך, בו המיוחדת

שלא  ב"ה, סוף אין אור  להסתיר וההסתר  הצמצום

יהיה  ולא לגמרי ממציאותם והמקום הזמן  יבטלו

אפילו במציאות  ומקום זמן בחינת שום

שכתוב  מה יובן שכתבתי  במה והנה להתחתונים.

כלל, שינוי שום שאין  פירוש שניתי , לא הוי "ה אני 

לבדו הוא כך  העולם בריאת קודם לבדו  שהיה כמו

נברא  שלא עד  הוא אתה שאמר  וזהו  שנברא, אחר

בעצמותו". שינוי  שום בלי - כו' הוא אתה העולם

היותר הרי  המדרגות גם יתברך 'מצדו ' באמת כי 

בריאה  הפירוד עולמות שהם תחתונות

סוף  אין אור  אלא אינם הם אף כו', עשיה יצירה

_________________________

ו'.ד. פרק  סוף  והאמונה היחוד שער בספרו הזקן אדמו"ר לשון

ז '.ה. פרק שם
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בין  דאיתנהו השינויים וכל ומיוחד, יחיד  פשוט

מצד אלא אינם כולם, בין  דשם הגילוי הדרגין

להתגלות המאציל שבחר  הגילוי שהוא אדנ"י,

כדי הפשוט אורו  והסתיר שהעלים והוא דידן , כלפי 

עתה  גם מיהו דרגין, לחילוקי  מקום יהיה ש'מצדנו '

נסתלק  לא הפשוט, אור והסתיר  שהעלים אחר

כלפי ונסתר נעלם שהוא אלא ח"ו, הפשוט אורו 

סוף ובהעלםדידן, האין לאור עתה גם ישנו  בודאי 

כלל, שינוי שום מבלי ממש  העולם שנברא כקודם

דכל  איפוא ונמצא כתיב, שניתי לא הוי"ה דאני

שינויים  אינם הדרגין, בין  שישנם השינויים

אדנ"י דשם 'הגילוי' מצד שינויים אם כי  'בעצם',

יותר  המדרגות ירידת שיעור דכפי דידן, כלפי 

ויותר  יותר  הפשוט אורו  ונסתר נעלם כך למטה

דהיינו 'בעצם', ואמנם ערכה, כפי מדרגה בכל

תחתון , אל העליון  בין  שינוי שום יש לא 'בהעלם'

שנברא  כקודם סוף האין באור מיוחדים שניהם דגם

ממש . העולם

בחדא ולפיכך נבחנת  מדרגה שכל הוא הנכון

דמצד  אחת, בבת  הבחנות בב' מחתא

ערך  כפי  נבחנת  היא 'מצדנו ' הנקרא 'הגילוי '

אם  למטה ואם למעלה אם המדרגות  בסולם מקומה

נתייסדו זה ערך יסוד  ועל כו', לאחור ואם לפנים

ומצד  והמצות, התורה עניני  כל בה ונקבעו 

כאור  עתה גם נבחנת היא 'מצדו ' הנקרא 'ההעלם'

ואלו דרגין . חילוקי מיני  מכל המושלל פשוט סוף  אין 

היא  שכן אחת , בבת לשתיהן ישנם הבחנות  השתי 

קיימי ו 'מצדנו ' ד 'מצדו' הבחנות הב' דאלו המדה

אחת. בבת  תרוייהו

ערכיועל יסוד  מענין תתמה אל אתה אף  כן 

בכמה  מדרגה כל להבחין שבכחו הכינויים

ש'בהעלם' משום והוא אחת, בבת אופנים מיני

דכל  סיפא עד דרגין  שכל מרישא דרגין כלהו  הלא

השינויים  וכל ומדרגה, מדרגה בכל איתנהו  דרגין 

שכל  וכיון  לבד, 'הגילוי ' שיעור מצד  אלא אינם

הנה  'הגילוי', מצד  אם כי 'בעצם' אינם השינויים

מצד  שינויים שיחולו  יתכן שפיר 'הגילוי ' בשיעור 

הוא  הגילוי ששיעור  דפעמים והאדם, והזמן  המקום

אינם  סוף  אין  אור עד  האורות שאר וכל וכך , כך 

יבא  ופעמים בהעלמה, אם כי  בגילוי בה ניכרים

תבחן  כך  הגילוי שיעור  וכפי אחר, בשיעור הגילוי 

דהפרצוף  הגילוי  שיעור הרי דלא ההיא, המדרגה

ז "א, הנקרא דהפרצוף הגילוי כשיעור א"א הנקרא

והבחנת ערכה. כפי  מדרגה בכל הוא זה דרך  ועל

פי על הנקבע הוא פרט, בכל שישנו הגילוי שיעור 

המדרגה  הבחנת  אופן  דכפי  הכינוים, ערכי  יסוד 

בערך  פעמים - הכינויים ערכי יסוד  פי על ההיא

שלמטה  מה בערך ופעמים ממנה, שלמעלה מה

בתוך  האופן יעלה כאשר  הדרך זה ועל ממנה,

במדרגה  שישנו  הגילוי  שיעור  הוא כך - האופן

וכיון  בשם, נקראת  המדרגה זו  תהיה וכך  ההיא,

האור  שיעור  לכל עתה גם ישנו 'בהעלמה' שעכ "פ

יוצדק  שפיר  ועידן, עת  בכל סוף אין  עד  כולו 

הנבחן  הגילוי ערך  כפי  עת  בכל המדרגות  להבחין 

מחתא  בחדא להבחינם זה דרך  ועל ההיא, בעת 

יבא  העליונה המדרגה דבערך אופנים, מיני  בכמה

התחתונה  המדרגה ובערך  וכך, כך  בשיעור  הגילוי 

ודו "ק . אחר, בשיעור יבא

למטה יורד או עולה  כאשר רוחני 'בדבר יב.

כל לה  יש  למטה  וגם למעלה נגרע דבר שום  אין

עצמה ' הבחינה

ולא ועומק במראה יפה נתבאר  בזה הביאור

חכם התורת  רבינו  בדברי  (דףבחידות

ע"ב) נבחנים כ "ז הפרצופים היות  דסיבת  ותו "ד , ,

כל  כבהיות הן הבחנות, מיני  בכמה אחת  בבת 

קומתו ושיעור ואבי"ע מא"ק בפרטותו כלול פרצוף 

והן  התחתונה, העשיה סוף  עד  א"ק  מראש  מחזקת 

אלא  שאינו  פרצופיכמי  מכלל לבד  אחד  פרט

שיעור  ובגבול במקום אלא מלביש ואינו  האורך,

זה  דרך  ועל בלכתו , ינוע ולא המצומצמת קומתו

משום  הוא זה כל סיבת  הנה אופנים, מיני בכמה

הפרצופים  כל היו העולם שנברא קודם שמעיקרא



לנפשך  חכמה דעה לח

היו ההיא ובעת  הפשוט, סוף  אין באור כלולים

מכל  כלולים והיו  השלימות  אופני  בכל שלמים

ו'בכח' 'בהעלמה' אלא לבד , זו  ולא המעלות,

ו'בפועל ') 'בגילוי' ריבוי(לאפוקי מכל כלולים היו 

וכנודע  העולם, שברא אחר ונאצלו  שנתגלו הדרגין 

דהרמב"ן  רביה ז"ל עזריאל מוה"ר  האלה'י  מדברי 

סוף  "אין כי ג' תשובה ספירות עשר ביאור  בספרו

כח  לו שיש תאמר  ואם חסרון , בלי שלימות  הוא

מחסר  אתה בגבול, כח לו ואין [לבד] גבול בלי 

לזה  רמז  האריז "ל רבינו  ואף  נמצא ו שלימותו ", ,

אחר  - ויצאו שנתגלו ואבי"ע דא"ק דרגין דכל

הכח  ומן הגילוי  אל ההעלם מן - העולם שנברא

הבלתי סוף  האין  באור כלולים היו  כולם הפועל, אל

סוף  האין אור  הארת  שלגודל אלא גבול, בעל

בכח  במציאות בטלים כולם היו גבול, בעל הבלתי

קיימים  כולם היו 'בכח' שעכ "פ כיון אכן  בפועל, ולא

באור  כלולים כולם בהיותם שם, בעודם לכן  שם,

כו ' ניצוץ וכל ספירה וכל פרצוף  כל היה סוף, האין 

אחת ואבי "ע דא"ק הדרגין חילוקי  ריבוי  מכל כלול

הפרצוף  היה ההיא בעת  שהלא נעדרה, לא מהנה

ההוא)ההוא הניצוץ או ההיא הספירה באור (או כלול

הוא  מוכרח זה ומצד  גבול, בעל הבלתי  סוף  האין 

הגבול, בכח דאיתנהו  דרגין  מכלהו  כלול שיהיה

מדברי לעיל וכנזכר  כו', מחסר  אתה כן לא שאם

שמעינן  כרחך  על אלא ז "ל, עזריאל מוה"ר 

כו ' והספירות  הפרצופים שהיו  בעוד  דמעיקרא

בפועל )כלולים ולא בעל (בכח הבלתי  סוף האין  באור 

מכולם. כלול מהם אחד כל היה גבול,

ג'והנה פרק  ד' שער  בע"ח רבי  לן שנה גדול כלל

ע"ב) י"ט זה (דף בידך יהא "לעולם כי  והוא

יורד  או  עולה כאשר  רוחני, בדבר  לעולם כי  הכלל,

שום  ואין במקומה, שלימה הבחינה נשארה למטה,

הבחינה  כל לה יש  למטה וגם למעלה, נגרע דבר 

שנתבאר  מה זה פי על שביאר שם ועיין  עצמה",

ירדה  דבינה ס"ג דשם אחרונה ה' דאות שם

לבד , ה' אות אלא שאינה ועם בז "א, ונתפשטה

שם שירדה ואינה אחר הלום גם הנה שלם, ס "ג

כבראשונה, שלם ס"ג שם נשארה בז "א ונתפשטה

יש  למטה וגם למעלה, נגרע דבר  שום "אין כי  יען 

עצמה". הבחינה כל לה

להאציל ולטעם  ברצונו שעלה אחר  עתה גם זה

דא"ק  המדרגות כל והוציא הנאצלים

זה  באורך והלבישו הפועל, אל הכח מן ואבי"ע

_________________________

שער ו. ע "ח לספר וביאורים בהגהות  הובא ע"ב), סוף  א' (דף  א' פרק  סוף  א' חלק  א' שער שערים מבוא ספר בריש  וכדיעויין

בהכרח  היה כי לתקן, מנת על מקלקל נקרא דין היה הזה צמצום אשר גם והנה לשונו, וזה ו'), אות  ע"ד י"א (דף  מ"ב ב' ענף א'

של  האמצעית  הנקודה כי ונלענ "ד וכו'. העולמות לברר היה העולמות  האצילות כונת  כל כי תחילה, אז  הדין שורש להתגלות

הנקודה  על שסובב וממה הכלי, דוגמת  שהוא המקום נעשה וממנה למטה, כך אחר שנתגלה הדין שורש כח  היה שם סוף  האין

ה  בנקודה שם כי תחשוב שאל והזהר נחטא, שלא בזה ודי פנימיות, נמשך סובב ומהיותר העולמות , חיצוניות נמשכו היא ההיא

עכ"ל. ח"ו. דין גילוי היה

הנזכר  עם ונלענ "ד לשונו, וזה ה', אות  שם לע"ח  וביאורים בהגהות  הובא ע "ב), ריש  ב' (דף  במוסגר ב' פרק בסוף שם כתב עוד

נסתלק אשר הוא החסד ואור במקומו, שם נשאר הדין העלם שורש שהיא האמצעית הנקודה כי בהגהה, א' בפרק  אצלי לעיל

ממשיי, והוא הוא, נברא האויר גם כי כנודע  נתפס , שאינו אויר בבחינת נשארה היא האמצעית  והנקודה הצדדין, אל ונתצמצם

ונעשה  לתוכם, החסד אור חזר כך  ואחר ונתהוו, הכלים שם נתגשמו אז  החסד בלתי יחידה בהיותה ואז  יתברך , בלתו נפרד ואינו

כהן. שמחת  שו"ת בריש  הנדפס בה חפצי בדרוש מזה עוד ועיין עכ"ל. העולמות, ושאר הא"ק בחינת 

כדי  הדינין שורש  לגלות הוא הזה הצמצום ענין לשונו, וזה ע "ד) י"א (דף מ "ב ב' ענף א' שער ע"ח  בספר בקצרה עוד כתב וכן

הגבול  דכח זה מכל לן הרי עכ"ל. קרדינותא, חיטי כמו דקרדינותא, בוצינא נקרא ההוא וכח  בעולמות, כך אחר הדין מדת לתת

בפנים. שהובאו עזריאל מוה"ר וכדברי במציאות, שאינה מציאות בבחינת  סוף האין באור כלול היה הדין שורש  הנקרא
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המבואר  הפרצופים הלבשת כסדר מזה למטה

מדרגתם  מהם נסתלקה לא ההשתלשלות , בדרושי 

כלולים  בעודם בהם קיימת שהיתה הראשונה

מכל  כלול מהם אחד וכל הפשוט סוף  האין באור 

דידן  שכלפי אלא ואבי"ע, דא"ק הדרגין חילוקי מיני

ניכר  אין  ושוב המעלה, זו מהם ונסתרה נעלמה

להתגלות הראוי האור שיעור אם כי  'בגילוי ' בהם

ואולם  המדרגות , בסולם ועמידתם מקומם כפי  בהם

נגרע  דבר שום "אין  כי הוא גדול שכלל כיון 

לכן  עצמה", הבחינה כל לה יש  למטה וגם למעלה,

כלול  עדיין  למטה, הפרצופים רדת אחר עתה גם

בעודו בו כלולים שהיו הבחינות מכל פרצוף  כל

עלה  שכך אלא הפשוט, סוף  האין  באור כלול

כי 'בגילוי' בו יאירו לא הבחינות אלו שכל ברצונו 

על  הבחנתו  אמיתות  כפי  ואולם לבד , 'בהעלם' אם

בו יאיר הזה כשיעור  כך הכינויים, ערכי יסוד  פי

בין  שהלא ההיא, המדרגה אל הראוי האור 'בגילוי '

ביה קיימי  כך  ובין  בבת(בהעלם)כך דרגין כלהו 

היטב. והבן אחת,

חכםוזה התורת  רבינו שכל (שם)לשון  והטעם ,

כמו הוא ואבי"ע, א"ק כולל שבעולם בחינה

ב' פרק  אח"פ שער ד' בשער  ז"ל הרב (דףשכתב

ע"א) סוף  חציי"ט שבחינת  מבואר הרי  לשונו , וזה ,

דתבונה, ה' מלכות שהוא דס "ג אחרונה דה"י  היו"ד

אחת אות אלא שאינה [עם זו בה' ויש  בז"א, ירדה

כלל  בידך יהיה ולעולם עצמו . ס "ג שם כל לבדה]

יורד , או עולה כאשר  הרוחניים, בדברים כי זה,

ואין  במקומה, שלימה [הבחינה] נשארה לעולם

בחינות כל יש  למטה וגם מלמעלה, נגרע דבר שום

מציאות עשתה למטה שירדה זו  ה' כי  עצמה,

הנצח  זה וכן ע"כ. כנ"ל, שלם] [ס"ג שם התפשטות 

סוף  האין מן שירדה דעשיה, אחרת  ספירה או 

מורי שכתב כמו  העשיה, עד  ממנו ונתרחק כנודע,

צריך  ע"א] י"ג דף שלום [נהר בהקדמה ז "ל הרב

מה  כל למטה] רדתה אחר עתה גם [בה שיהיה

א"ק  שהוא סוף, באין [כלולה] בהיותה לה שהיה

בין  ואבי "ע מא"ק  אחת  מדריגה שהיא ואבי"ע,

לעניננו. הנוגע עכ "ל בעובי, בין באורך

לא  כאילו לו  ראוי כו' למעלה מה  'המסתכל  יג.

לעולם ' בא

בניאיברא, הרב מדברי  לעיל שנתבאר הגם

"מעילוי הולך  העליות  דסדר אהרן,

גבוה  וסוף , קץ אין עד  למדרגה וממדרגה לעילוי 

ריבוי שכמה לפי עליהם, וגבוהים גבוה מעל

האצילות, לעולם קדמו ומספר  קץ אין  עד  מדרגות

ד ' ענף  א' שער בע"ח שכתב ע"ב)כמו י"ג ",(דף 

מכל  התיקון ", אל וסוף קץ "אין  כי  עוד כתב וכן

דהגם  אמת , דברי  קושט להודיע בהכרח מקום

עד  הראשונים גבלו  גבול מקום מכל הוא, כן שאכן

להעלות הותר היכן ועד הדיבור , הותר היכן

להעלות אסור הגבול מזה שלמעלה וכל המחשבה,

בכלל  הוא לשם מחשבתו  והמעלה לשם, מחשבתו 

"כל  דחגיגה ב' פרק  ריש במשנה דאיתא מאי 

בא  לא כאילו לו ראוי  דברים בארבעה המסתכל

ומה  לפנים, מה למטה, מה למעלה, מה לעולם,

שלא  לו ראוי קונו , כבוד על חס  שלא וכל לאחור ,

לעולם". בא

דהרז"ל והענין, משמיה לעיל דברינו באו  דכבר 

ע"ח ספר הב')בריש החקירה "כי(ד"ה ,

הנקרא  קץ אין  עד  למעלה למעלה העליון האור 

עליו  מוכיח שמו סוף' תפיסה 'אין שום  בו שאין

ועיקר כלל בהרהור ולא במחשבה  והוא לא ,

כל  אל קודם והוא מחשבות , מכל ומובדל מופשט

היה  ולא והנעשים, והיצורים והנבראים הנאצלים

וקיים  נמצא הוא תמיד  כי וראשית , התחלה זמן בו 

סוף  האין אור כי  הרי  כלל". וסוף ראש בו  ואין  לעד

בעל  בעצמות האחדות בתכלית המיוחד  הפשוט

ולא  במחשבה לא תפיסה שום בו "אין  הרצון

שערי בספר עוד כתב וכן ועיקר ", כלל בהרהור

וכו ' העליון "המאציל כי  א' חלק ג' שער קדושה

בו". אסור ההרהור  אפילו
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אלימהוכן בספר  הרמ"ק מדברי שם (מעין הבאנו 

ה') פרק  סוף  א' תמר הותר א' לא סוף  "באין כי

להשכיל  אלא וכו ', כלל דמיון  שום לדמות לך

ולמעלה  פשוט, שכל על פשוט שכל שיש  בשכלך

ממנו נדע שלא שמו , יתברך סוף האין  הוא מהכל

רצוא  בדרך  וכו' מציאותו  וחיוב שישנו, רק כלום,

לבך  רץ ואם יצירה, בספר נאמר ולכן וכו ' ושוב

עיקר שו הוא כי  זה, בדבר  היטב והזהר לאחור . ב

ע"כ . באמונה, גדול

הגר"אואחריו בדברי מבואר  סוףכן  (ליקוטים

סוד ד"ה ע"ב ל "ח דף דצניעותא ספרא

וכלל,הצמצום) כלל בו  לחשוב אין  ב"ה סוף  אין  "כי 

המציאות חובת  אפילו  בו לכנות אסור וכן ז כי  ."

א' שבפרק בליקוט עוד ז'כתב בענין ד "ה ע"א ו' (דף 

גולגלתא) הסוד תיקוני תבין  ומזה בתו "ד , לשונו וזה

לבא  בעומקא ותבין הזה והעמוק והנורא הגדול

החכמה  שם על הוא רדל"א כל וכו', גליא לא לפומא

אבל  מהחכמה, פרצוף בכל הוא הראשית כי שבו,

רמז  דרך  אפילו  בו  לדבר  אפשר  אי שבו  כתר

כלל". ומחשבה

נתיב וכן בספרו  זי "ע מקאמארנא הגה"ק כתב

ח')מצותיך אות  ב' שביל היחוד  "לא (נתיב כי 

להניח  אלא ועיקר , כלל בו להתבונן הורשינו 

ברתת ויראה באימה מציאותו , חיוב בפשיטות 

זולת ולא מאוד , נורא לתוארו בו  יצדק ולא ובזיע,

הכינויים" שכן  ומכל נמחקים, הבלתי .חמהשמות

הפשוט הרי סוף  האין דאור מודו  עלמא דכולי

שום  בו  אין  הרצון בעל בעצמות  המיוחד

לשם, מחשבתו  להעלות  ואסור  והרהור , מחשבה

גבלו גבול אכן ושוב, ברצוא מציאותו לחייב זולת 

הותר , לא והיכן ההרהור הותר  היכן הראשונים

כראי זה ראי  לא גבולות  מכמה כלול גופא זה וגבול

בשופי ההרהור  הותר שבהם יש דמקומות  זה,

התחתונות ) במדרגות  שלא (והוא יש מהם ולמעלה ,

בדקות אם כי ההתבוננות  בהם (והם הותר

נעלות ) היותר שלא במדרגות יש מהם ולמעלה ,

דעינא  בשורייני זולת ההתבוננות  הותר

דרך  ועל הדק 'ה, מן דק'ה תליא דלבא דבאובנתא

המאציל, לו  שקבע השיעור  כפי גבול בכל זה

הפשוט  סוף האין  אור הוא אלו מכל ולמעלה

והרהור , מחשבה שום בו שאין  בעצמותו  המיוחד

ועליה  וכאמור, לשם, מחשבתו להעלות ואסור 

בארבעה  המסתכל ד"כל דאיתמר הוא דידיה

למעלה, מה לעולם, בא לא כאילו  לו  ראוי  דברים

על  חס שלא וכל לאחור, ומה לפנים, מה למטה, מה

לעולם". בא שלא לו  ראוי קונו , כבוד 

ראשונים גבלו אשר  גבול תסיג לא יד.

המדה ובכללות  בדבר, מדות שלש חכמים נתנו

בסנהדרין  דאיתא הך  היא הראשונה

ע"א) סוף  הוו(צ"ז שני אלפי  שית קטינא רב "אמר 

ביום  לבדו ה' ונשגב שנאמר  חרוב, וחד  עלמא

כשם  קטינא דרב כותיה תניא וכו ', ההוא

_________________________

התבוננות ז. בו אין כי וכו', בכינויים ולכנותו הבחנות  בו ולהבחין המחשבה בו לתקוע היינו בו לחשוב דאין באומרו וכוונתו

ופשוט . בעינן, ודאי ושוב וברצוא וביראה באימה מציאותו לחייב אבל כו', מחשבה ולא

המיוחד ח. הפשוט  סוף  האין ולאור הרצון לבעל הוא אחד דין הרצון, בעל על שנאמרו מהם שיש  הגם הלשונות אלו וכל

בדברי  וכנזכר מ'עצמותו', ולא מ 'אורו' זולת  כלל לדבר לבל מאוד עד דקדק כי דאם האריז"ל לרבינו ליה וכדשמעיא בעצמותו,

דרבוותא, משמחה שם עיין בפנים, לעיל בדברינו וכמובא ד', אות  שם עוד ועיין ח ', אות  חיים אוצרות  לספר בהגהותיו הרמ"ז

"כי ע"ב) ריש י"א (דף  ע "ח ספר בריש  מללו ברור קדשו שפתי זה כל העליון עם הנקרא האור  קץ אין עד למעלה למעלה

עליו מוכיח  שמו סוף ' כלל 'אין בהרהור  ולא במחשבה לא תפיסה שום בו המיוחד שאין הפשוט סוף  האין אור כי הרי ועיקר",

וככל  ושוב, וברצוא וביראה באימה מציאותו חיוב להניח  זולת הרהור ולא מחשבה לא בו לנו אין הוא אף  הרצון בעל בעצמות 

פשוט . חכמים, שדיברו הדברים



ט פרק כ"ה שער מא ע"ח

כך  שנים לשבע אחת  שנה משמטת שהשביעית 

שנה  אלפים לשבעת  שנים אלף משמט העולם

מזמור  ואומר ההוא, ביום לבדו  ה' ונשגב שנאמר 

אלף  כי  ואומר שבת  שכולו  יום השבת ליום שיר

הוא  וכן יעבור". כי  אתמול כיום בעיניך שנים

בראשית  פרשת  הלקוטים ע"ג )בספר  ב' וזה (דף 

הוי שנין אלפי  ששה הם - אב"ג אבגית "ץ, לשונו ,

וכן  חרוב. חד דהיינו - ית "ץ והדר עלמא,

כך  ואחר היותו, ימי כל העולם ברא בר"א-שי "ת,

ראשון , בפסוק  אלפין  ו ' ויש  ושית, שמיר יהיה

אלף  וכו ', ובהו ' תהו 'היתה שביעי  אלף - 'והארץ'

ז 'רע  פ'ורקן י'ג'ל'ה ביה פז "ק, יג"ל ביה שתיתאה

ק"ץ  ביה - שקוצי "ת שביעאה ביומא ק'דושים,

בספר  להלן  שם עוד  כתב וכן  הימין ". ק "ץ דאיהו 

א' פרק  והחיות )יחזקאל ד "ה ע"ד  פ"ד "ולעתיד (דף

הכל  שיהיה דכים, נהרות ישאו  חרוב חד דהוי 

ויצא בפרשת  שם עוד ועיין ע"ד )מים", י"ח הרי(דף .

כקודם  סוף  האין לאור הכל יחזור  השביעי באלף כי

ע"ח ספר בריש וכדאיתא העולם, י"א שנברא (דף 

היהע"א) על המורה הוי"ה שם (קודם בהוראת

הבריאה)הוההבריאה) קיום ('אחרי ויהיה(בעת

שהיה') מה אל  .התהפכו

סוף ועל האין  כאור  נבחנת דהמדרגה נמצא זה פי 

היא  היא עלמא, דהוי שני  אלפי  שית בערך

לגמרי המושלל הפשוט סוף האין כאור הנבחנת 

בדברי המבואר דרך  ועל דרגין, חילוקי מיני מכל

והזמנים הימים בהקדמת ז "ל ע"ב)מרן  י"ג (דף

עולים  כי  העולמות , בכל "נעשה העליות דסדר 

לשנה  ומחודש  לחודש, ומשבוע לשבוע, ליום מיום

עד העליון וכו', נשלמה המאציל יום שבכל עד  ,

לההתקן  המאציל אל הסמוכה אחת מדרגה

שלם וזיכוך  תיקון  במאציל ולהזככך וכן ונדבק  ,

דרך  על שני אלפי שתא עד וכו' הוא זה דרך  על

שני  אלפי שבשתא עד לעיל, עלמא הנזכר  דהוי

ולעלותחד ולהתתקן  להתברר  העולמות כל נשלמו 

שלימה ממדרגתם אחת פרט מדרגה  כל ,

בירור  זמן הוא שני  אלפי שתא כי  שעליו, למדרגה

ועליית  חד ותיקון שהואעלמא אחת, לכל מדרגה 

עוד  להרחיב נוכל לא כי למבין , בזה ודי  העולמות ,

עמוק , עמוק  עתיקים, הדברים כי הצריך , הדיבור 

בערך  נבחן המדרגות  דגבול הרי יבין ". והמשכיל

שלמעלה  וכל עלמא, דהוי שני  אלפי שית  בערך 

כמי חשיב חד  עלמא דהוי  שני  אלפי  דשית  מא"ק

באור  ונכלל דעלה והיינו  במאציל', 'ונדבק שעלה

סוף . האין

בכמה והיינו  מקאמארנא להגה"ק דאשכחן נמי 

פרשת חי זוהר  בספרו ומהם מקומות,

וברא ד"ה ע"א כ"ה דף ע"דבראשית צ"ה דף (ח"א

שלאחר לדפה"ס) בענינים להתבונן  איסר  שאסר  ,

שידע  בעולם נביא היה "לא כי  הששי , האלף  גמר

והמסתכל  ואחריו , השביעי באלף  שיהיה מה הענין 

האמין  אלא לעולם, יבוא שלא לו  היה ראוי  בזה

לך  ויהיה תנועה, בכל עמך הוא אשר  בבוראך

כלל  יותר תהרהר ולא ומתיקות , והארה נועם

נשא  בפרשת שם ופיר 'ש שנה בזה וכיוצא חלילה".

שמהן ד"ה קל"ה ע"א)דף  ק "כ  דף .(ח"ה

בריתכל  הקדוש הספר בהקדמת  מצינו דנא, קבל

ז')מנוחה עמוד רמח"ל מכון זמן (הוצאת שקבע

ועליית התיקון  תשלום עד שנה אלפים דעשרת

על  "ואמרו בתו "ד , לשונו  וזה משלם, העולמות 

מלפני נתפשט היצירה שבשעת  הגדול, הזה השם

ובהתפשטותו הגדול, המציאות  מקום מן אדוניו

מאהלו  ונתרחק  שנה ירד אלפים מהלך ,שית

העולם  יתקיים שנה אלפים שש  הקב"ה אמר

הרשעה  תאבד  כן  ואחרי לפני , וברשעות  בצדקות

מלירד  סיים וכאשר והישרות . החכמה ותשאר 

בדרך  שנה אלף  מהלך עלה מקומו, אל עולה והיה

הקב"ה  אמר וכו', והשלום האהבה מקום מתנה,

כן  במנוחה, הלך  שנה אלף מהלך  הזה שהאור כמו

השביעי  והחכמה אלף והשלום והרווחה מנוחה

לבני גלויים והמלאכים ממקומו, יוצא הבא ועולם

השמחה  רוב מפני כך  כל חשובים ואינם אדם,
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וכו ' ממקומו נסע הזה המאור וכאשר  והחכמה.

וגבורה  בכח שם ונתפשט מהלך, שנה אלף  נתעכב

כן  הקב"ה אמר  וכו', ובתפארת אלף וגדולה

ובניהשמיני  בגבורה, מתגברת תהיה החכמה

שעלה  עד עלה וכן  תאוותם. אובדים האדם

העשירית  עליולמדרגה וכיסה נתעלם ושם ,

אדם  יוכל לא כן  על דבר , ממנו  נראה ולא הכבוד,

העשירי". באלף  יהיה מה לדעת

ודעתוכן חכמה פתחי  באגרות  הרמח"ל העלה

כ"ג סימן  -סוף ש"פ עמוד רמח"ל (שערי

הוא שפ"א) שכן  לדבר טעם ליתן הוסיף  ז "ל והוא ,

נדרש  הכל הצמצום, אחר שנסדר  סדר  ש "כל המדה

אלא  נמדד דבר  שום אין כי ספירות , עשר  בסוד

[בזמניו ] האדם מצבי גם כן ועל הזאת , במדה

שהזכיר  מה והוא ספירות , בעשר כן [גם] נדרשים

האלף  עד  העליות  סדר] [פרטות מנוחה ברית בעל

שיהיו צריך ודאי כי והענין  וכו ', בו וחתם העשירי

ספירות". העשר  בשיעור נשערים עליותיו 

שהאריך ובדרך ז "ל ואחלמה שבו הלשם הלך  זו 

התיקון  דרכי  נהד'ר  בקודש לדרכו  לבאר 

שנין , אלפי דעשר העליות סדר  לפי והגאולה

הקדמות בספר ומהם טובא, בדוכתי לו  כדיעויין

ג' אות  פ"ז  ז' שער  נ"ח ושערים - ע"ד סוף  נ "ז (דף 

וה'ע"ד ) ד' ענף  ג' דרוש  ח"ב הדע"ה ספר כ ', (דף

ולהלן) ז'ע"ד  ענף  שם ולהלן), ע"א כ "ד  ועוד (דף  ,

טובא.

ספרא ואף שבסוף בליקוטים הגר "א רבה"ק 

רישין ג' סוד  ד "ה -דצניעותא ע"ב ל"ז (דף

הששיע"ג ) האלף  סיום דאחר  ההנהגה דרכי הזכיר ,

לו. עיין ואילך ,

סדר ויותר שדרשו חב"ד בספרי מצינו  מזה

כדאיתא  יובלות , אלפים נ' עד  הגילוי 

הזקן אדמו"ר ויצא בדברי  פרשת קצרים (מאמרים

י  עמוד ויקח תתן "ד )ד"ה אשר  וכל  בתו "ד , לשונו וזה

סוף , אין  עד  עליות  שהוא יובלות אלפים נ' שיש לי ,

פנוי מקום תחילה היה העולמות בריאת כי והטעם

יש  לכן ומטה, מעלה בו ויש הקו, נמשך ואח"כ 

במקום  כך  ואחר הקו, ראש עד  סוף אין עד  עליות 

בכל  מ"ן שיעלה אעשרנו' 'עשר  וזהו  וכו ', פנוי 

וכן  עכ"ל. וד"ל, אלקות לעצמות  'לך ' עד עליות 

דא"ח עם בסידור  עוד  כ "דמבואר  דף  התפלה (שער

ע"ג ) - כן ע"ב ואחריו  טובא. בדוכתי בדבריו ועוד ,

האמצעי  בנו בדברי  עמודמבואר  חתונה (דרושי

אדמו"ר טתקכ"א  בדברי ואחריו  טובא. ובדוכתי ,(

מצותיך  דרך בספרו  צדק  ולהלן הצמח ע"א ט"ו )י (דף 

_________________________

כו'ט. המלך דשעשועי העצמות אור מאמיתייות  הארה קצת  רק אינו הבא העולם הבא,"שגם העולם נברא ביו''ד איתא שהרי ,

כנשרים  אבר יעלו כח  יחליפו ה' וקווי שאמרו שמה אחר במקום שנתבאר וכמו כו', עילאה שבטהירו ס ''ג דשם יו''ד רק  שאינו

דעדן, הבא העולם מחיי למעלה שזהו כו', עליונים המים פני על למעלה וטסים נשרים ככנפי הצדיקים לנשמות  כנפיים שיעשה

כו', העצמית מנוחה בחינת  שבת, שכולו יום שנקרא אף  הבא שהעולם כו', עליונים מים שנקרא דתורה דחכמה יו''ד רק  שהוא

יום  שנקרא אף  הבא ושהעולם יובלות , אלפים נ ' עד ויובלות שמטות ז' שיש וידוע  שנין, אלפין דשית  זו שמיטה לגבי רק זהו

אלפים  נ ' עד ויובלות  שמטות  ז' שיש  וידוע שנין, אלפין דשית זו שמיטה לגבי רק  זהו כו', העצמיית מנוחה בחינת  שבת  שכולו

בנצחיות  סלה' 'יהללוך זהו זה ולפי כו'. מחיל ילכו שכתוב כמו הבא, בעולם אפילו מנוחה להם שאין אמרו כן ועל כו', יובלות 

עכ"ל. וכו', הגבוהות הנשמות בעליות  למעלה שיעור לו שאין סוף  דאין

ושנת י. הראשונה, כסוף השניה השמיטה ותחלת  העולמות עליות לה' שבת השביעית  שנת  כי יובלות , אלפים נ' ענין יובן "ובזה

דרך  על עדן לגן הזה מעולם כמו עילוי אחר עילוי יובלות  אלפים נ ' עד זה דרך  ועל יותר, בעילוי שלה הז ' אלף  שהוא השביעית 

האלקות  הארת בבחינת זה וכל יתברך, באלקותו ההשגה עילוי באופן להיות שיוכל העליות  לריבוי שיעור אין כי לעיל, הנזכר

זה  גילוי נקרא הקבלה ובלשון למעלה, ממטה העליות יהיו ובה העולמות  ירידת  כפי ומתצמצמת שהולכת בפנימיות  המתלבשת

הנה  ומקיפם הנמצאים בפנימיות מתלבש  שאינו החיות בחינת אבל וכו'. ובאצילות  בא"ק  ב"ה סוף מאין הנמשך  וחוט  קו בשם
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בדרושי טובא עוד  וכזאת בספריו, טובא ועוד

חסידות.

התחתון הרי הגבול ראשונים, גבלו  גבולות  דכמה

הגבול  הוא מזה למעלה שני , אלפי דשית הוא

שיעור  הוא מזה ולמעלה שני, אלפי דעשרת

הגבה  הגבול שיעור  וכפי  יובלות , אלפים חמשים

בדקות, יותר ההתבוננות  תהיה כך  למעלה

אחר  זהירות  וביתר וזיע, ורתת  ויראה ובאימה

מיחוד , למעלה וביחוד מקרוב, ולא ומרחוק  זהירות ,

והלב  לדבר  יכול פה שאין  מה הדקה מן דקה עד

לחשוב.

הנזכרתאבל  עליונה היותר  ההבחנה מן למעלה

יובלות, אלפים חמישים שהיא קודש , בספרי 

להעלות לא ואף  וכלל, כלל ההרהור הותר לא

הפשוטה  מציאותו לחייב אם כי  לשם, המחשבה

חומר  וככל ושוב, ברצוא ובדרך  וביראה באימה

'המעלה  כי הראב"ד אדוננו שהזהיר  האזהרה

לו אין ח"ו העלות בעילת  נפשי כח שיש בדעתו 

דתנן  הוא ועלה ובתורתו', ישראל באלהי  חלק

לו ראוי  דברים בארבעה "המסתכל במתניתין

מה  למטה, מה למעלה, מה לעולם, בא לא כאילו 

קונו, כבוד  על חס  שלא וכל  לאחור, ומה לפנים,

רבינו בדברי  וכדאיתא לעולם", בא שלא לו ראוי 

כי השניה, בחקירה חיים עץ ספר  בריש האריז"ל

גבול  שנאמר בעולמו, הקב"ה חלק  גבולות  אכן 

הארץ. לכסות  ישובון  בל יעברון  בל שמת

א"ק ואפילו מן  שלמעלה הבחינות  אותם בכל

עלמא, דהוי  שני  אלפי שית בערך  אשר

מהם, שדיברו החכמים לגדולי  מצינו  שבדקות הגם

מ"ב  שער בע"ח האריז "ל לרבינו נמי  וכדמצינו 

דאין  דמלכות  המלכות שהזכיר א' סוף ,פרק

דשית דרגין  לכלהו דכליל במאי ז "ל מרן לן  וכדרמז

כל  עם אחת', ו 'מדרגה חד' 'עלמא בשם שני  אלפי

אם  כי  ח"ו, כפשוטם הדברים כי לדמות אין זה

במציאות, שאינה מציאות  בבחינת דוקא

יוצאים  שאינם במאציל הגנוזות וכספירות

ולעולם  סוף, האין  באור  הפשוט יחודם מפשיטות 

עד  אלא אינו  זה כל אכן  לאחור , שוב לבך רץ אם

לא  שוב משם, למעלה אבל יובלות , אלפי  חמישים

ח"ו. כלל ההרהור  הותר 

אל ואמנם  סוף ש'אין ידענו  גיסא שמחד  כיון

אל  קץ 'ואין  עילוי' אחר  בעילוי העליות

להם  אין חכמים 'תלמידי  ז "ל וכאמרם התיקון',

ולייחדו ולהמליכו  לעבדו עלינו  ומצוה כו', מנוחה'

רישא  עד דרגין דכל מסיפא דרגין בכלהו ית"ש

עליונה  היותר  המדרגה שהיא דרגין דכל

ולאידך  הפשוט, סוף  האין באור הגנוזות  דהספירות 

לבל  נמרצת  באזהרה אנו ועומדים מוזהרים גיסא

האין  אור  מקום שהוא כו ', למעלה מה ח"ו להסתכל

מחשבה  לא בו  שאין  בעצמותו המיוחד הפשוט סוף

וביראה, באימה מציאותו חיוב אם כי  הרהור  ולא

ועד  כמה ולשער  להבחין האדם על קשה ופעמים

האסור  בין להבדיל מנין הבדלה דעת אין ואין מה,

ולהרוס  לטפס רדיף דמחשבה ורהיטי  והמותר ,

כן  על לשם, המחשבה להעלות שאסור במקום

שוב  לבך  רץ 'אם יצירה בספר  להזהיר  הוצרך

גזרתי וגזירה חקקתי חוקה ז"ל וכאמרם לאחור ',

חקת זאת שנאמר גזירתי על לעבור יכול אדם ואין

וגו'. התורה

מסטראשעליע וכבר הגה"ק מדברי  לעיל הבאנו 

בעל  הגה"ק אדמו"ר ארביה דאסהיד זי"ע

את לשבח דרכו  היה עצמה זו שלסיבה התניא

זכר  ולא וסתם בנפשו , זהירות שנהג ז"ל מהרח"ו

מא"ק  דלעילא סתימין  עלמין  אילין  מכל כלל

פן  הוא זה דכל ז"ל, סרוג מהר "י  בדרושי  הנזכרים

כפשוטם, שהדברים וידמו  העם דלת בזה יטעו

_________________________

להיותו  הנמצאים מפחות  כמו הנמצאים ממבחר נעלם הוא הרי כי דרגין, כל סוף  עד דרגין כל מריש כולם את ומשוה שוה הוא

עכ"ל. וכו', מקיף בבחינת אותם מחיה הוא אלא חשיבי כלא כולא דקמיה סוף  אין בחינת
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מחילוקי המושלל במקום העליות  לגשם ויבאו 

אל  ההיתר  מן  לעלות יהרסו  זאת ועוד דרגין ,

האיסור .

ההתבוננות  שאסר החיים  הנפש  מדברי טו.

המיוחד  הפשוט אוא"ס שהוא 'מצדו ' בבחינת

בעצמותו

ו',והן פרק ג' בשער  החיים הנפש דברי הן 

מודה  ז "ל איהו דאף  ביארנו  שכבר דהגם

בדברי הנזכר  הוי "ה בשם אדנ"י שם שילוב לסוד

הגנוזות הספירות  לסוד  גם ואף  הזקן, אדמו"ר

בהגהה  מדבריו לעיל וכמובא סוף, האין  באור 

יש  אחד דתיבת היחוד  שבכוונת  י"א פרק שבסוף 

'כיון  ז"ל כאמרם הגנוזות  הספירות באלו לכוין 

דבריו שרוב כיון זה כל עם כו ', דאמליכתיה'

סוף  האין באור איירי  'מצדו ' הבחנת  בענין 

למעלה  הגבה בעצמותו , המיוחד הפשוט

דתנינן  דרגין דכלהו  סוף ' האין 'אור  מבחינת

'עצמות שבערך  שבהם השוה שהצד לעיל,

ובהעלמה  בדקות  בהם להבחין  מקום יש  האור '

כן  לא ונעלמות , גנוזות  ספירות  בחינת איזו 

הוי "ה  שם בסוד הרמוז  הפשוט סוף האין  באור 

שהוא  בתוכו , אדנ"י שם התכללות  בלתי לבד

להבחנת מקום שום אין  הפשוט', 'מצדו הנקרא

כו', ובגניזו  וברשימו  בהעלם אפילו  דרגין  חילוקי

והוא  הנ"ל, גניזין  דרגין אילין מכל למעלה דאיהו 

הזהיר  שעליו  בעצמותו המיוחד סוף האין  אור 

כתב  ועליו וכו', למעלה מה המסתכל התנא

ושום  מחשבה שום בו אין  כי  האריז"ל רבינו 

וביראה  באימה מציאותו  חיוב זולת  הרהור,

זו שעל כיון והנה הבזק, כמראה ושוב וברצוא

בענין  דבריו  ברוב החיים הנפש משתעי הבחינה

להזהיר  שדקדק לו תמצא לכן 'מצדו', השגת

בזו ההתבוננות  איסור בדבר פעם אחר  פעם

חיוב  אלא בה לנו  שאין 'מצדו ', הנקראת ההשגה

לבד . המציאות 

יסודיוזה  כל והנה ו ', פרק  ג בשער לשונו 

והמצות האזהרות  בכל הקדושה תורתנו 

זאת פי על הולכים כולם תעשה ולא עשה כולם

הבחינה  זאת  ובלתי וכו ', השגתנו  שמצד  הבחינה

ואף  כלל. ומצות  לתורה מקום אין  ש'מצדנו '

הוא  עצמותו המשיג יתברך ש'מצדו ' שבאמת

חציצה  שום בלא גמורה בהשוואה כל את מלא

הכל  רק  כלל, מקומות ושינוי חילוק  שום ולא

אבל ממש , הבריאה כקודם פשוט אין אחדות

כלל  ליכנס  הורשינו לא וגם יכולים  אנחנו 

לידע  הנורא הענין בזה בינה להתבונן

וכל  כל, את מלא ב"ה  יחיד אדון איך ולהשיג 

גמור ושיווי  פשוט באחדות חלילה המקומות ,

קדושת בשורש  ז"ל הרוקח שכתב וכמו  וחלילה.

כו', תחקור אל ממך 'במופלא הקדוש  ז"ל היחוד

'השב  יצירה דספר  ברייתא בריש  דאיתא ¥¨זהו

ובבריי כו'. כל' היוצר הוא מכונו על תא היוצר 

נאמר  שלכך  למקום שוב לבך רץ 'ואם אחרת

על  בלבך כשתחשוב פירוש , ושוב', רצוא והחיות

מקום  בכל חנייתו ואיך  הוא מה עולם בורא

מלהרהר,ומעשיו , ולבך מלדבר, פיך בלום

מלבך  המחשבה למחשבה הסר לבך רץ ואם ,

מקומו ליחוד ושוב תהרהר , ואל ומהר  חושה זאת

וכו ', וליראתו  לעבודתו עולם זה של דבר ועל

כל  שאין באלקותו, לחשוב שלא ברית נכרת

לידע  יכולין שם החכמים ועיין  [הרוקח] עכ"ל ,

איה  שואלין  מעלה המוני צבאות וכל באורך,

בחינת ענין  מהות  להשיג יכולין שאין כבודו , מקום

אין  בפרק ז "ל מאמרם והוא הנ"ל, עולם של מקומו 

ב')דורשין ממקומו(י"ג ה' כבוד  ברוך דמדאמרי

ע"ה  רבינו ומשה ליה, דידע ליכא דמקומו מכלל

את נא הראני באמרו הענין  להשיג נפשו ביקשה

יתברך  לבדו הוא ורק לו , ניתן ולא וכו ' כבודך 

זה  מהות  עצמות היודע הוא עצמותו המשיג

אלהינו, לה' והנסתרות  ומכוסה, המופלא הענין 

במה  אלא להתבונן רשאין אין ואנחנו

והוא  להשגתינו , לנו והנגלות שהורשינו ,
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ש'מצדינו ' יסוד בהבחינה  פינת  היא כי  וכו',

כולם. והמצות התורה שורש  ועיקר  האמונה

פסוק "והוא  יחוד  שאחר מהטעמים אחד כן  גם

שם  ברוך אומרים שמע דקריאת  ראשון

היינו 'אחד ' בתיבת  ראשון פסוק יחוד  שענין וגו',

העולמות בכל אחד  הוא ב"ה יחיד  שאדון לכוין 

וכולם  כמשמעו, פשוט אחדות כולם והבריות 

לגמרי, יתברך מלבדו  עוד ואין  לאין , נחשבים

הענין  מהות על חלילה להתבונן נבא ושלא

ומה  שם איך ברוך זה אחרי  אומרים אנחנו  לזאת ,

השגתנו, שמצד הבחינה על הוא שהכוונה - וגו'

מחודשים  ובריות  עולמות  מציאות  שמתראה

והוא  מאתו , להתברך  הצריכים יתברך ברצונו 

עכ "ל. מלכותו , כבוד שם ברוך זהו עליהם, המולך 

וזה וכן ח' בפרק  דבריו  בהמשך  והזהיר חזר

והתבוננות החקירה נאסר לכן  לשונו,

וכו', הצמצום ענין  הורשינובמהות  שלא

מקומו ענין מהות ולהשיג  לידע  כלל להתבונן

עולם הפשוט של אחדותו  רק מלא שהכל איך 

יתברך , 'מצדו' לגמרי כלל מלבדו  עוד ואין יתברך 

לפנים  מה  וחקירת שאלת בכלל שהוא והאמת

כי מכתוב דורשין אין  פרק  בריש  ז "ל שלמדוהו

ברא  אשר היום למן  ראשונים לימים נא שאל

והאריז"ל  וכו '. שואל אתה ואי  וכו ' אדם אלהים

ורמים  עמוקים סודות  לגלות  והפליא הורשה אשר 

למן  הכתוב כוונת שפנימיות ז "ל הוא פירש  כבר 

עולם  על הוא וכו ' אדם אלהים ברא אשר היום

כתב א"ק  בענין  וגם מ"ת )א"ק. ב' ענף א' שער (ע"ח

עצמות בענין ולחקור  לדבר רשאין  אנחנו  שאין

זאת וגם לבד . ממנו  היוצאים באורות  רק פנימיותו,

ע"ב  באורות ולא ואילך , שבו דס "ג מאורות רק 

חלילה  להתבונן  הורשינו שלא שכן כל שבו,

'מצדו ' הוא אשר  כפי הצמצום ענין  במהות

בהשתלשלות היינו הקו  בענין ורק יתברך ,

הרחיב  שהעמיק  הוא בזה השגתנו  שכפי  העולמות 

ברצוא  בו דיבר הצמצום בענין  אבל הדיבור .

ולא  וכו ', בפרטות ענינו במהות דיבר  ולא ושוב,

ומבין  לחכם לבד  כלל דרך מציאותו רק גילה

חכם  הישר להאדם ראוי  שודאי  מטעם מדעתו ,

אשר  ומצות תורה בתלמוד  הימים כל הקבוע לבב

הנורא  הענין זה מציאות  לידע רוחו  אל את נאמנה

עוד  ואין  כל את מלא ית"ש יחיד שאדון כלל, דרך

קדושת טוהר מזה להלהיב יתברך , מלבדו

באימה  לבו לכוין התפלה, לעבודת  מחשבתו 

וכן  וכו ', עולם של מקומו הוא למקום ורתת ויראה

אחד  בתיבת שמע דקריאת ראשון פסוק ביחוד

מחשבתו בקדושת  לכוין אמיתי להעובד  ראוי 

בכל  גם כמשמעו אחד הוא 'מצידו ' ית"ש שהוא

הבריאה  כקודם לבד  פשוט אחדות כולם הברואים

תשכח  ואל זכור בנפשך , מאד הזהר  אמנם וכו '.

למעלה נתבאר אלא אשר  אמור  הדבר  שאין

בשיעורא  כלל דרך הלב ידיעת הענין לדעת

ח"ו ולהתבונן לחקור  לא אבל לבד דלבא

הענין  יהא במהות שלא מאד להזהר  וגם ,

היום  וידעת  הכתוב שאמר  וכמו וכו ', לבא ממשכא

וכו ' ממעל בשמים כו ' הוי "ה כי  לבבך אל והשבות

באובנתא  רק  היינו  דוקא, לבבך ' 'אל עוד, אין 

בתפלה  שאמרו וכעין לבד, דלבא ושיעורא דלבא

למק  לבו סוף יכוין  להלן  שם וכתב חזר וכן עכ "ל. ום,

שם. עיין  י"ד, פרק 

על הרי  מוכיח שמו סוף האין  שאור  אע"פ  כי 

דרגין , חילוקי מיני  מכל לגמרי מושלל היותו 

שיעורים  כמה חכמים בו נתנו  בדקות זה כל עם

המבואר  וככל במאציל, הגנוזות הספירות  בסוד

בזה, מודה החיים הנפש ואף  לעיל, בדברינו

מכל  דלמעלה מודו עלמא כולי זה כל עם וכאמור ,

הפשוט  סוף  האין  אור הוא דגניזו, דרגין אלין 

הוי "ה שם בסוד  הרמוז בעצמותו  (בלתי המיוחד

אדנ"י) שם ולא התכללות מחשבה לא יש  לא ושם ,

וביראה  באימה מציאותו חיוב אם כי  הרהור

הפשוט', 'מצדו  הנקרא הוא האור וזה ושוב, ברצוא

כלל. חשיב 'לא' קמיה וכלא
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אזהרת  בענין מסטראשעליע  הגה "ק  מדברי טז.

כו ' למעלה  מה המסתכל 

הגה"ק וכבר ה"ה האר'ש  אדוני האיש  בנו דיבר

בהקדמה  מסטראשעליע הלוי מהר"א

התפלה דףלסדר ח"ב הלוי עבודת ספר ריש  (ליקוטים

ע"ד ) - ע"ג מבואר ס"ב וכאשר  בתו"ד, לשונו וזה

ונבנובהמקובלים נבראו  הזה  האויר  שבתוך

קץ  אין עד עולמות הסתרתכמה מצד  אלא ,

אין  הבשר בכלי  ונתגשם שנתעבה הגשמיות הכלי

ונתגשם לראותם, דידןכח נראה לגבי  שאינו  עד 

דידן , לגבי הסתרתו ערך  לפי גשמי  אויר אם כי

היה  מגשמיות ומופשטים זכים הכלים היו  אילו  אבל

הזה  שהאויר וכידוע אחר, באופן הזה האויר נראה

להם  שיש השדים כמו  ובריות עולמות  מלא הוא

בשר . לעיני נראים אינם אך מהאויר  גופות

המה  ממנו זך  ליותר  מגשמיות  עוד  וכשנפשיט

פנימיות יותר  בו וכשמתבוננים המלאכים. כחות 

המהותים. בשוי משתווה ויותר עמוק  יותר  תראה

הזה  הגשמית העשיה אויר בבחינת והכל

ב"ה  סוף אין עד העולמות המה וכל דייקא .

המה  והתחתונים העליונים עולמות  קוראים שאנו

וכו'. ביותר  הרוחניות שנתגלה ורוחניותם מעלתם

הבריות"אבל  שמדמים כמו  הפירוש אין

במקום  גבוהים הם עליונים שעולמות 

מעולם  גבוה היצירה שעולם תעריך  כן אם כי  ח"ו ,

ח"ו העשיה, של מהגלגלים גבוה והוא העשיה,

היא שלימה משנה כי כן , דחגיגה)לדבר  פ"ב (ריש 

למעלה, מה דהיינו כו', דברים בד ' המסתכל כל

הרקיע, מכיפת למעלה מה דהיינו  שפירש"י וכמו 

[ונמצא  וכו ' הגשמית  העשיה הוא הרקיע וכיפת 

העשיה  רקיע מכיפת למעלה ח"ו להסתכל דאין

העשיה שעולם אלא לנוהואהגשמית]. הנראה

ותפשיטהו בו יותר  כשתעמיק אבל גשם, לעיני

יותר הואמגשמיות  וכשתפשיטו  היצירה, עולם

מהותוהוא יותר  וכשתעמיק הבריאה, הוא עולם

יותר מהותו  וכשתעמיק  האצילות , עולם הואעולם

בערך  הוא הכל אבל ב"ה, סוף  אין עד  האצילות 

בערך  שאינו מה אבל לנו, הנגלה הזה העולם

לבדו סוף אין  אם כי  בריאה בערך  אינו זהו העולם

וכו'. זה בדבר  לחקור אסור  לכן  יתברך,

גוף כמו  הוא נגלה כאשר ודם, בשר  מאדם למשל

שיש  מה אליך  יתראה יותר , וכשתבין גשמי ,

בו תעמיק  וכאשר חיותו, הוא עיקרו  וכל בתוכו

חכמה  פי  על הוא הנהגתו  שכל מתגלה יותר ,

שכח  תראה יותר , בו וכשתעמיק  חכמה, בו ותמצא

יותר , בו  וכשתעמיק  מחכמה, למעלה הוא נפשו 

ותסתכל  שתעמיק ובעת דקות, יותר בו  תמצא

בשם  עולה ואינו  בטל התחתון אזי עיקרו, בבחינת

אחד , אדם בבחינת הוא הבחינות  כל אבל כלל,

הכחות וכל נפשו , כח הוא אדם של מהותו והעיקר 

אחד  כח והיא מכחה, המה הגוף בכלי המתפשטים

כל  אליה נערכים ואינם התפשטות, כל הכולל

דבר  אין  וזולתה אצלה, משתוים וכולם הצמצומים,

עיקר  העולמות, כל בכללות  הוא כן לעיל. וכמבואר 

הוא מצד בעשיהההתגלות בשר לעיני הנראית 

נמ  יותר, תחקור  וכאשר  בזה ההסתרה. צא

העשיההתפשטות של וחיותה.הרוחניות

נקרא  מהותם, ועצם כחם מאין  עוד וכשתסתכל

במהותם יצירה הנבראים כל הצטיירות  שהוא

תראה  יותר , וכשתעמיק  העשיה. כל וערך

התהוותם, ומאין הנבראים, כל והשכלת  השכלתם

הנקרא  [וזהו  וכו ' ומקורו  וכחו, דבר, כל של וטעמו

שהוא בריאה  תמצא יותר , לעומק  תבוא וכאשר .[

הנמצאים  וכל חלקיו , בכל מיוחד לבדו אחד  כח הכל

המחיים  הוא כי יתברך , בכחו ומיוחדים מאתו, הם

והכל  יתברך , ממנו הוא והכל הפרטים, בכל ומהוום

וכחו בהם, משתווה והוא יתברך, מכחו נמצאים

ח"ו להבדילם אין  יתברך מכחו הגילויים וכל יתברך 

[הסיבה] רק יתברך , לבדו כחו הכל כי  אחר, למהות

ההסתרה  מצד  הכל משונות , לכחות  שנגלים מה

עד  הגשמיות  העשיה שאפילו  נמצא דידן, לגבי 

בעצמו, יתברך כחו הכל שבים קטן  שלשול
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שום  בלי מיוחד  אחד כח הכל המה ואעפי "כ 

ח"ו , ושינוי  וריבוי נקרא התחלקות זה וכח

הם אצילות  כאשר הנבראים כחות כל דהיינו ,

שם  שכתב מה עוד  לו ועיין  עכ"ל, יתברך, אצלו 

טובא. בדוכתי  ועוד באורך,

אינוולעניננו ההתבוננות  היתר  דכל למדנו

וכל  הרקיע, מכיפת למטה אלא

עד  דרגין  דכל מרישא חכמים שדיברו  דרגין אילין

הגנוזות הספירות  מענין  ואף  דרגין , דכל סיפא

אבל  הזה, המקום בפנימיות אלא אינם כולם כו',

סוף  האין כאור נבחן  הרקיע, מכיפת שלמעלה כל

מחשבה  לא בו שאין בעצמותו, המיוחד  הפשוט

ועליו כנ"ל, מציאותו  חיוב זולת הרהור  ולא

וככל  כו', למעלה מה המסתכל התנא הזהיר

המבואר .

המדב'ר  מן העולה יז.

מצינוזאת  הנה המדב'ר , מן העולה התורה

בקדשו שדיבר  החיים הנפש  להגה"ק

ו'מצדנו'. 'מצדו ' הנקראים בחינות תרין  מאילין

סוד  הוא - האין 'מצדו' אור  והוא ב"ה, הוי "ה שם

אחר  עתה וגם העולם, שנברא דקודם הפשוט סוף

כקודם  החלל כל את  ממלא הוא העולם שנברא

שינוי שום מבלי  גמורה בהשוואה העולם שנברא

חילוקי מיני  מכל המושללת הבחינה זו  ומצד כלל,

וכו', ומצות  לתורה מקום יש  לא וזמן דמקום דרגין 

מה  המסתכל באורו  התנא הזהיר  הבחינה זו ועל

אסורה  הבחינה בזו ההתבוננות  כי יען כו ', למעלה

בידיעת המציאות  חיוב אלא בה הותר ולא היא,

ושוב. ברצוא הלב

על 'מצדנו' המורה אדנ"י שם סוד הוא -

אחר  שנאצלו העולמות  מציאות

שהעלים  ידי  על הנאצלים להאציל ברצונו שעלה

להשיג  יוכלו  לבל השגתם, לערך  עצמו  והסתיר

כל  את עתה גם הממלא הפשוט אורו מציאותו

העולמות מציאות ניכר  יהיה מצדם אלא החלל,

שינויי כל המה זה ובערך בהם, המאציל שהאציל

כו', הפרצופים ובין  העולמות בין דאיתנהו הדרגין 

המקום  ובזה כו', והמצות  התורה עניני  וכל

הוי "ה  כי ולהגלות  להתוודע ההתבוננות  הותרה

החיים הנפש בלשון וכמבואר  האלהים, (שער הוא

י"א) פרק  הוא ג' הוי"ה כי  הכתוב שאמר "זהו כי

נקרא  הוא השגתנו' 'מצד כי  עם ר"ל, האלהים,

שם  בבחינת נקרא יתברך ' ו'מצדו אלקים, בשם

האלקים  הוא והוי"ה אחד , הכל באמת  ב"ה, הוי"ה

ראשון  פסוק  יחוד  ענין  בכלל כן גם וזהו כו'.

שהוא  לכוין  ר"ל, אחד, ה' אלקינו  ה' שמע דקריאת 

שורש  ומקור  הכחות  בעל אלקינו הוא יתברך 

ואף  והעולמות, הברואים כל ושל וחיותנו  נשמתנו 

ובריות, ועולמות כחות  מציאות  והמציא שברא

'מצדו ואחד הוי "ה בבחינת  הוא זה כל עם

נגד  כלל ח"ו חוצצים כולם הברואים שאין  יתברך ',

גם  ונקרא כל, הממלא יתברך הפשוט אחדותו

ואחד ". הוי"ה עתה

עוד האמנם בזה לבאר הוסיף זי "ע הזקן אדמו"ר

תתאה  יחודא סוד  והם הבחנות , ב'

אדנ"י שם שילוב הוא עילאה יחודא עילאה, ויחודא

הוי "ה בחינתבשם תוך מצדנו בחינת התכללות (והיינו

סוף מצדו) האין אור על המורה הוי "ה דשם והיינו ,

אלא  ובמורגש, בגלוי אצלו בא וכנ"ל, הפשוט,

בידיעת ויודע מכיר  הוא הרי בהעלמה זה כל שעם

מציאות על המורה אדנ"י  שם במציאות  הלב

עלמין  כלהו היות  אצלו  מורגש כי  אפס העולמות ,

ויחודא  הפשוט. סוף האין  באור  במציאותם בטלים

הוי "ה שם שילוב והוא להיפך , הוא בשם תתאה

מצדנו)אדנ"י, בחינת  תוך  מצדו בחינת  (התכללות 

העולמות מציאות  על המורה אדנ"י  דשם והיינו

זה  כל שעם אלא ובגלוי , במורגש אצלו הבא הוא

שם  ממציאות  הוא יודע הלב ובידיעת בהעלמה

הממלא  הפשוט סוף האין אור על המורה הוי"ה

בטלים  עלמין דכלהו ומכיר ויודע החלל, כל את 

היש . ביטול בבחינת  סוף האין  באור
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הוא ולהמבואר באדנ"י  הוי"ה שילוב בדברינו,

שהם  הפירוד דעולמות היחוד

המה  ובמורגש באתגליא כי  בי"ע, עולמות שלשה

ורק  בהון, חד וגרמוהי איהו דלאו פירוד, בבחינת

אדנ"י שילוב ואמנם אלהות . בחינת הם בהעלמה

א"ק , ודעולם האצילות דעולם היחוד הוא הוי"ה

הפשוטה  ואחדותם ויחודם היחוד, עולמות שהמה

שעם  אלא ובמורגש, באתגליא בא סוף  האין באור 

מציאות שולל סוף האין באור יחודם אין זה כל

מכמה  הכלולים גבול בעלי  כעולמות  נבחנים היותם

כולא  בבחינת  המה כי  ונמצא דרגין , חילוקי  וכמה

לא  כאילו  והיינו הדמיון, בכ "ף חשיב, 'כלא' קמיה

הגם  סוף  כל דסוף  חשיב, 'לא' ממש  לא אבל חשיב,

באתגליא  הפשוטה באחדותו  מיוחדים שהמה

מציאותם. סותר יחודם אין ובמורגש,

'לא'ולמעלה קמיה כלא מדרגת היא אלה מכל

הפשוט  סוף אין אור והיא חשיב,

מבלתי לבד, הוי"ה בשם הרמוז  בעצמותו המיוחד

הדרגין , מציאות על המורה אדנ"י  שם בו  שיתכלל

הנפש  בלשון 'מצדו ' הנקראת  היא המדרגה וזו 

החיים.

כמה האמנם  מצינו  גופא המדרגה בזאת 

שלמטה  מה שבערך דהגם הבחנות ,

המושלל  הפשוט סוף  האין אור  בחינת היא ממנה

בהעלם  אפילו דרגין חילוקי מיני מכל לגמרי

שלמעלה  מה בערך  זה כל עם ובגניזו , וברשימו 

מצינו שפיר  האור ', 'עצמות  בערך  דהיינו ממנה,

ונעלמות, גנוזות ספירות  בה שהבחינו  לחכמים

פרק  מ"ב בשער האריז"ל לרבינו ליה וכדשמענא

סוף  האין  באור דמלכות  בחינת שהבחין  א'

סוף  האין לאור  דקרי  ז"ל למרן מצינו ועד "ז הפשוט,

אחת'. ו'מדרגה חד ' 'עלמא בשם מא"ק דלעילא

תרתימיהו  מקום מכל הדבר, ונכון  שאמת הגם

שאכן  היות  דעם חדא, בזה, איכא לעיכובא

המקום  בזה דרגין חילוקי  שהבחינו לחכמים מצינו

מורה  מציאותו עצם אשר - סוף  האין אור  הנקרא

לא  זה כל עם - דרגין מחילוקי  מושלל היותו על

באור  יחודם מפשיטות דרגין אילין  כל כלל נפקין 

אור  אלא אינם הלום דגם והיינו הפשוט, סוף  האין 

וכל  דרגין , חילוקי מיני מכל המושלל פשוט סוף אין 

אלא  אינו בהון  דאיתמר הדרגין מציאות עיקר

בבחינת והיינו  בעצמותו, המלך  שעשועי  בבחינת

זה  לטעם ובאמת וביה, מיניה גופא סוף  האין  אור 

האין  אור  שהלא לעצמם, כמציאות  נבחנים אינם

הם  אלא דרגין , מציאות  מיני מכל מושלל סוף

הם  והרי במציאות , שאינה מציאות  בבחינת

שום  מבלי הפשוט סוף  האין באור וגנוזים נעלמים

וביה, מיניה האור  עצמות בערך זולת  והיכר הבחן

דחמשה  דרגין אינון לכל כלל דמי לא ולפיכך

שבערך  שבהם השוה שהצד  ואבי "ע א"ק עולמות 

אין  אור בבחינת אינם שוב כדרגין נבחנים היותם

ודו "ק . פשוט, סוף

קדישיותו, לרבנן ליה שמענא אמנם דהן

הדקה  מן  דקה דרגין  חילוקי שהבחינו

המה  גם זה כל עם סוף, האין באור  ובגניזו  בהעלם

סוף  האין אור  הוא דרגין אינון  מכל דלמעלה מודים

מכל  לגמרי המושלל בעצמותו המיוחד הפשוט

ובערך  ובגניזו  בהעלם לא אף דרגין, חילוקי מיני

יחיד  פשוט סוף  אין  אור כי  וכו ', האור עצמות

ולא  מחשבה שום אין האור בזה ושם ומיוחד ,

וביראה  באימה מציאותו חיוב אם כי  הרהור,

במשנה  התנא שהזהיר  הוא ועלה ושוב, ברצוא

כו'. למעלה מה המסתכל

אומרים ונתנו  דיש בדבר, גבולות  שלשה חכמים

דשית הא"ק  ממדרגת שלמעלה שכל

מחשבה  לא בו  שאין סוף אין אור נקרא שני  אלפי

אומרים  ויש  המציאות, חיוב אם כי  כו ' הרהור  ולא

העשירי האלף  עד ולהתבונן להוסיף (ועדדשרי 

חמישים בכלל ) עד להתבונן עוד  דשרי  אומרים ויש ,

ומעלה  דהמהרהר  ודאי  הא אבל יובלות, אלפי

המסתכל  בכלל הוא משם שלמעלה בכל מחשבתו 

ושוב. ברצוא מציאותו חיוב זולת יש  לא דשם כו',



ט פרק כ"ה שער מט ע"ח

הוא והנה  מוכרח ההתבוננות , בו שהותר  כל

והיחוד  העבודה מדרכי  כן  גם בו  שיש

א  זה,והאמונה, כראי  זה ראי  דלא דפשיטא לא

כנגד  כך למעלה, הגבה המקום מעלת שיעור  דכפי

ביתר  והאמונה והיחוד העבודה דרכי  בו יבאו זה

ביחודים  הזיכוך  ובתכלית  בהירות ובתוספת דקות

והלב  לדבר  יכול הפה שאין מה ונוראים עליונים

ההתבוננות, עוד  הותר שלא במקום ואולם לחשוב,

אלא  שם אין שהלא העבודה, מדרכי בו  יש לא שוב

ברכה  על מרומם והוא ושוב, ברצוא מציאותו חיוב

דלבא  ברעותא כי  נודע כבר  מקום ומכל ותהלה,

במדותיו, מיוחד בהיותו ממש  'אליו ' שיכוין בהכרח

הרמ"ק  מדברי  קדושים יבוהרמ"ע יאכנודע וכל ,

ואכמ"ל. עמהם,

דרגין באופן תלתא הכללות דבערך  שנמצא

עבודתם  שדרכי  בי "ע עולמות  אינון ,

א"ק  ועולם האצילות  עולם תתאה, יחודא בסוד

סוף  האין  אור  עילאה, יחודא בסוד עבודתם שדרכי 

בערך  מקום ומכל דרגין, מחילוקי  (ובאותם המושלל

חילוקיהמקומות ) סוף האין באור  להבחין  שהותר

כמה  ביה אית  סוף האין  אור  דגם בהכרח דרגין ,

בתכלית שהמה אלא בדקות , עבודה דרכי  מיני

מזיכוך  למעלה בזיכוך  והבהירות  הזיכוך

באופן  עילאין  בקישוטין  עצמיים ובשעשועים

סוף , האין באור יחודם מפשיטות יוצאים שאינם

בערך חילוקי(ובמקום)ואולם להבחין הותר  שלא

ולא  מחשבה לא יש  לא סוף , האין באור דרגין 

כו'. וביראה באימה מציאותו  חיוב זולת הרהור 

_________________________

רומז יא . שהוא הגדול האל כשיאמר לכוין המכוין צריך ב', פרק הכוונה שער - ל"ב שער הפרדס  בספר הרמ "ק לשון זה

התיבה  ונמצא הספירות, ושאר גבורה כן וכמו בגדולה, המתפשט העצמות  אל כוונתו אמנם בגדולה, עצמה והתיבה בגדולה,

אבל תואריו, שהם בספירות אותם בהםמכנה ומתלבש עמהם  המשתמש סוף האין אל ע"ה כוונתו הרשב"י פירש  וכן .

שהיא  באדנ"י והדיבור בו, הרמז  מפיו היוצא הקול כל ולכן בו הוא התפלה כל וסתם בת "ת, הוא ד' בן שם כי וכו', בתיקונים

אבל סוף מלכות, באין 'א המחשבה שירמוז מה התפלה בכל ואין אלה, מדות שתי מתייחדים ידו שיכוין שעל הכוונה אלא ליו'

ועל  לפעול, הספירות כח כך ידי ועל הספירות , בתוך  העצמות בסוד וזהו והמשפיעם, המדות  המייחד והוא הכל שהוא בו האדם

וכלים". עצמות  בשער כמבואר הפעולות אליו יתייחסו כך ידי

כלומר, הכוונה, אלא העצמות  אל רומז שיהיה הדברים בכל דבר "אין כי ב' פרק  הכוונה שער רימונים עסיס בספר מבואר וכן

בתוכם, ב"ה ממנו המתפשט  העצמות ידי על ומשפיע  המדות, מייחד והוא הכל, הוא ב"ה סוף  אין שממנו בלבד, לו האדם שיכוין

ב"ה". סוף  האין אל תתייחסנה הפעולות  כל ועי"כ

המדרש יב. בבית ואנו וכו', אחד ושמו הוא כטעם באמת , אחד והרצון הרוצה והנה ל"ב, סימן קשיטה מאה במאמר לשונו זה

וכו', וזיע  ברתת ורעד ויראה באימה הנעלם הרצון באותו בהתיחדן בספירות נדבר הלב נביע במחשבת הרוצה אל שהוא ונכוין

שכלם  וכנוייהן שמותן ופעולותיהם הספירות  מדות  נזכירה רננות ושפתי והתפלות  ההודאות  בכל הכנסת  בבית  וכן אחד, ורצונו

בשרשן, הענפים כמו ברצונו דלבא נתלים ברעותא הרצון לבעל כלה ונכוין התורה בכל וטעם ונקודה ואות  ושבח שם אין כי ,

לקצר, שראוי במקום להאריך ואין והשגחתו, ממשלתו בחיוב ותטעמו תביאמו לבב משכיות עוברי רק אליו לרמוז  אפילו יספיק

ע"כ.

בלבד  לספירות שיכוין למתפלל ראוי אין כי מהכא לן שמיעא ארחין אגב מילתא לשונו, וזה ס "ב בסימן  להלן ופיר'ש  שנה וכן

דרשו  כן על כי למעלה, שכתבנו מה עם פ"י א' שער הרמון בפלח המפורש  הדרך ועל במאצילם, תמיד בהתיחדם אלא ח "ו,

למדותיו, ולא אליו קראינו בכל רב דבי הלב בספרי במחשבת דוקא 'אליו' חיל והקריאה  לעשות  למדותיו כח הנותן הוא כי ,

וכו'. ב"ה מאצילן עם היחוד בתכלית  ולעולם וכו', והתארים השמות  שהן הספירות הן הרוצה הן עם  לדבר רשאים  אנו אין כי
הרצון  באמצעות שמותיו ,אלא שהספירות אליו נמחקים והפנייה הבלתי השמות  שאר והם כנוייו המאמרות אך  ההויו"ת  והם ,

פעולותיהם מצד המאמרות אל התארים הם וחנון רחום כגון והרוצה והמדות  שהוא לכולם  מקור  הרצון עם  גמור  ביחוד והכל
שמו  יתברך באמת עכ"ל.אחד  ,



לנפשך  חכמה דעה נ 

אדם והנה בכל יעמודו  לעולם דרגין  תלתא אלין

נוהגים  כך ערכו  לפי  אדם דכל זמן , ובכל

יחודא  עבודת  דרכי  הן הנ"ל, העבודה דרכי  כל בו 

דרכי והן  עילאה, יחודא עבודת דרכי והן  תתאה,

יכול  הפה שאין  מה והנוראים הנעלמים היחודים

ערכי יסוד כח גדול אכן  לחשוב, והלב לדבר 

הבחנת מקום אמיתות  הוא היכן  לקבוע הכינויים

המקום ערכי  לפי  דרגין תלת והזמן (עולם)אילין

מקומו(נפש )והאדם(שנה) אלא להקדש  דאין  ,

הלבונה. תתקן  שלא מה החלבנה ותתקן ושעתו,

דרכי בו  נוהגים כך  שהוא, מה כפי  אדם וכל

יחודא  ודרכי  ערכו  לפי תתאה יחודא עבודת 

לפי העליונים היחודים ודרכי ערכו, לפי  עילאה

אחת בבת  נבחן אדם וכל מיניערכו , בכמה

אם  עצמו, בערך נבחן היותו בערך  אם - הבחנות

ואם  ממנו, שלמעלה מה בערך נבחן היותו בערך 

כאשר  בזה כיוצא וכל ממנו , שלמטה מה בערך 

יפגשו לפעמים כי  עד  האופן , בתוך  האופן יעלה

ואין  קץ, לאין  בזה וכיוצא בעקב ואזן בחוטם עין 

לחבירו דומה צדיק ואין לחבירו שדומה יום לך

בעת נבחן  היותו וכפי  לחבירתה, דומה בריה ואין

עבודתו דרכי  ישתנו כך ההוא ובמקום ההיא

ובלבד  זיכוך, אחר  בזיכוך  והאמונה היחוד  בעבודת 

חלקי בארבעה האמור מכל שהוא כל זיז  יזוז  שלא

טפי ופשוט כמובן הקודש, ספרי  ובכל שו"ע

בכותחא. מכביעתא

לאחור  שוב לבך רץ  אם  יח .

ועמקוומהודענא  גבהו הענינים אלו  כל כי בזה,

תחת, ועומק  רום בעומק  מאוד  עד

דבריו בסיום ז"ל הרש"ש  מרן  הודיענו וכאשר 

והזמנים הימים ע"ב)בהקדמת  י"ג  עת'ק (דף  שיצאו 

כי הצריך, הדיבור  עוד להרחיב נוכל לא "כי  לעיל

יבין ". והמשכיל עמוק , עמוק עתיקים, הדברים

מרזי בקדשו שדיבר מקום בכל לו מצינו  וכזאת

להזהיר  דקדק דבריו בסיום שמיד  והאמונה, היחוד

דא, סביל מוחא כל דלאו הענינים עמקות בדבר 

כ "ו  בסימן  להלן ליה ע"ג )וכדשמענא ריש  ט' (דף

גניזין , רזין  לבאר  פנימה הקודש אל נכנס שם שגם

לחכם  בזה "ודי  עלה מסיק דיבור כדי בתוך  ומיד

ממך  במופלא רז"ל אמרו זה על כי מדעתו, ומבין

על  ולעמוד ולעיין  להעמיק  האדם ירצה ואם וכו ',

להבין  שיוכל אפשר  יזכה אם אלו, דברים בירור 

לו תמצא וכן  עמו ". אלהים יהיה אם זה מענין  קצת

אחר  שתיכף ע"ב, ל"ד  דף  שלום נהר בספר עוד 

בעומק  מרכבה במעשה לדרוש  ולפנים לפני  שנכנס

לחכם  ותן  למבין , "ודי עלה מסיק מיד  היחוד  רזי 

לאלוה  עוד כי  דבר, מתוך דבר  להבין עוד ויחכם

הנזכר  ההוי "ה שם האדם ישים כי באופן וכו ', מילין

בזה  ודי תמיד , לנגדי ה' שויתי בסוד  עיניו  לנגד

מינה לעיל ושם א')למבין". כי(עמוד ואמר הודה

בארוכה, לבוא אבה לא אלה בכגון  הזהירות  לגודל

עבודת ענין "על כי מללו ברור  קדשו  שפתי וכאשר 

יראתי כי שאפשר, מה כל זה בענין  קיצרתי וכו ' ה'

דברי למד  לא שעדיין  מי  ביד אלו  דפים יפלו פן 

בינה  מקום בספר כתב וכזאת כראוי ". ז"ל האר"י

קפ"ט) עמוד להעמיק (הנמ"ח שלא הראוי  מן  כי

הדברים  אלה וגובה עומק לרוב והוא אלו , בדברים

עולם. של ברומו העומדים

רזיואף בעומק  לדבר  שהרחיב קודם החיים הנפש 

הקדים  ו'מצדנו', ד'מצדו ' ההבחנות אלו 

וזה  ג' שער בריש  וכדכתב רבתי , באזהרה להזהיר

כגחלי דבריהם שכל באבות  ז "ל אמרו כבר לשונו ,

ניצוץ  רק בה נראה שלא שאף הגחלת  שכמו  אשף 

כל  ולנפחה, להפכה בה כחך  תשים אם אש,

עד  הנצוץ בה ותתפשט תתלהב יותר שתנפחה

ממנה  ליהנות  ותוכל לוחשת כולה שתיעשה

'נגדה' רק  אבל נגדה, ולהתחמם לאורה  להשתמש

זהירות צריך לוחשת שנעשית  שכיון לאוחזה, ולא

דברי כל נמשלו  זה בדמיון  כן בה, תכוה שלא

ופשוטים, קצרים דברים שנראים שאף חכמים,

מהפך  שהאדם שכל יפוצצו , כפטיש  הם אבל

אורם  משלהבת  עיניו  יאורו  בהם ומדקדק ומסלסל



ט פרק כ"ה שער נא ע"ח

ז"ל  כאמרם עמוקים, ענינים בתוכם שימצא הגדול,

מאד  להזהר צריך אבל בה. דכלא וכו ' בה הפוך

בדברים  ולחקור להתבונן  ליכנס  שלא בגחלתן ,

מדאי, יותר בהם להתבונן  נתונה הרשות  שאין

חכמים', של אורן כנגד  מתחמם 'והוי  שם כאמרם

כי בדבריהם, כלל מלהתבונן  להתרחק שלא היינו 

מדאי יותר יתקרב לא וגם כלל, מאורם יהנה לא

זה  אחרי  שסיים כמו  דמנגד' רק  כנ"ל, יכוה שלא

עכ "ל. וכ ', בגחלתן ' זהיר 'והוי

שםובהמשך ג ')דבריו לעכב,(פרק עליו שנה

וכו ' הקדמנו כבר אמנם לשונו , וזה

זהיר  שיהא אש , כגחלי  ז "ל דבריהם שהמשילו

יותר  ולחקור  להתבונן  ליכנס שלא בגחלתן מאד

הרבה, להתבונן  נתונה הרשות  שאין  בדברים מדי

הדבר  אין  הנורא הענין  זה הוא וכן  ח"ו , ¤¨ויכוה

הענין  פנימיות מדעתו  ומבין  לחכם אלא אמור 

בזה  להלהיב ושוב, ברצוא לבד  דלבא בשעורא

ההתבוננות רוב אבל התפילה, לעבודת  לבו  טהר

בספר  נאמר  זה ועל עצומה, סכנה הוא בזה

ובאמת וכו', למקום שוב לבך  רץ ואם יצירה,

כי כלל, זה בענין  מלדבר עצמי  מונע הייתי

שתראה  כמו  מאד , הענין הסתירו ז"ל הראשונים

רק  בזה דיבר שלא ז "ל הרוקח ה' קדוש דברי 

וכו', דבר  וכיסו רוחם אל את נאמנה כי  ברמז ,

בזה, להזהר  האדם צריך יתרה זהירות וכמה

למשמרת", במשמרת מאד  נפשו  את  ולשמור 

בארוכה. שם לו ועיין

לחיים ועל  הכתוב דכל צריכים, אנו למודעי כן 

ה  לעומתבזה וכאפס  כאין  אינו  מאמר ,

ואינו השגה, בהם לנו שאין הענינים אמיתות

הסודות אמיתות עוצם בערך הים מן כטיפה אפילו 

וארץ  לרום שמים כי  בהא, דאיכא גבוה מעל גבוה

אי הדברים ואלה דבר, הסתר אלהים וכבוד לעומק 

וכמאמר  הראוי , עומקם כפי בהם להעמיק  אפשר

ז')הכתוב י"א, עד (איוב אם תמצא אלוה 'החקר

תמצא'. שדי  תכלית

באלה ועל  כי  בשכלו  לדמות המעיין יטעה בל כן 

הענינים, אמיתות  השיג הקצרים הדברים

בהו תפיסא מחשבה לית הענינים אמיתות  כי  יען 

הגון  ביאור  כדי  בו  אין  בכאן האמור וכל כלל,

כי שמענו , לא ולרביע לשליש  למחצה ואף ושלם,

סדקית, מחט נקט כמלא וצר קטן כפתח אם

ואין  ולפנים, הפרגוד אל החרכים מן וכמציץ

נייתי הענינים בשרשי לעיין  והחפץ עוד, להאריך

ובדיו הספר  על הדברים באו  שכבר ונחזי , ספר

חב"ד  בדרושי  ובפרט חסידות, דרושי בספרי

גדולה. בזהירות קצת בהם שהאריכו 

נדע,והעיקר שלא הידיעה דתכלית הוא בזה

ולהבין  להשיג שזכה בשכלו והמדמה

רח"ל, להגשמה הנופל יפול הדברים אמיתות

להגה"ק  שהגיד מזידיטשוב מהרי"א הגה"ק וכדברי 

יוסף  אמרי  ליקוטי בעל לספר יוסף האמרי (הקדמת

מ"ה) עמוד בהנמ"ח וש"ס שמבין תורה שסובר מי  "כי

שמקיף  כיון ושלום, חס הגשמה הוא בוריו, על

דאיתא  מה על לי ואמר הנעלמים. הדברים בשכלו 

ע"א)בספרים קל "ח ח"ג  להמגלה (זוהר ח"ו עונש

כי כפשוטו, שהסוד  שסובר מי לומר  רצונו  רזין ,

רוחניות מציאות  הוא שהכל ולהאמין לידע צריך

הקודש  רוח לבעלי המרכבה בצורת מושגים דקים

מדרגתו". לפי אחד כל ונבואה,

של וכבר פסיעותיו  במאמר  ז"ל מהרח"ו כתב

אבינו אותאברהם ג ' עמוד חדשים (כתבים

ולהלן) בכתביח' שישכיל למי ואוחילה לשונו, וזה

יוכל  כי זה בבאורי הקורא יחשוב ולא וכו ', זה

כי כולו , הדרוש  בכל השיבולת ראש  כמגע להבין 

אפילו יתחיל לא פעמים שנים אלף חיה אילו

כענין  אינו  זה וענין  אחת , הקדמה בהתחלת

התורה  כי  גוזמא, דרך  חכמים שדיברו המקומות

של  תילים תילי וקוץ קוץ כל ועל ים מני רחבה

בלתי מבין  הוא כי המעיין  יחשוב ואל הלכות ,

להגביה  וירצה החכמה, אל הצריכות  הקדמות

התור  כבוד  על כשיעור כבודו כי בחשבו  ח"ו, ה



לנפשך  חכמה דעה נב 

ולא  וכו'. תורתינו מדת אורך שיעור  כך שכלו אורך

ח"ו אענש  שלא כדי זולתי הדרוש מכוונת יצאתי 

שלא  זה, בביאורי  המסתכל לכל אזהיר לא אם

הייתי ואילו  ספק , בלי נימא כמלא בו  יבין  כי יחשוב

אליהם  מכריח הייתי  פה אל פה עמם להתוכח יכול

מלהתרות אמנע זה על לא אמנם זו, סברא

פיוט  נאמר  זו חכמה על כי הצריכה, זו  התראה

הכיפורים יום כוננת )עבודת מי(אתה לפני  'ראה

וגחלת', שלהבת להבת למקום נכנס עומד, אתה

חיוב  זולתי  מזה להמנע רוצה הייתי  האמת  ועל

עכ "ל. וכו', לזה הכריחני  אשר  זלה"ה מורי 

החכמה,ואזהרה  בזאת הוא גדול דכלל שמענו,

איזה  להבין  לו יצא לימודו מתוך  שבאם

והטהורה  הקדושה אמונתנו כפשיטות דלא פרט

וככל  איש, מפי  איש מאבותינו  לנו המקובלת 

שלא  לבד זו שלא ידע האמונה, עיקרי  בי "ג האמור 

וכלל  כלל והאמונה היחוד ברזי קצהו  אפס ליגע זכה

וכל  בדעתו, מאוד נשתבש זאת גם אף  אלא לא,

שוב  לבך  רץ אם נאמר  זה כגון ועל שקר , השגותיו 

לגלות אלא באו לא הקבלה סודות  כל שכן  לאחור ,

הראשונים  שהעמידו כפי  והאמונה היחוד אמיתות

עיקרי בי "ג האמור  וככל פשיטותם, על כמלאכים

מקאמארנא  הגה"ק  בדברי יפה וכמבואר  האמונה,

י "ג  לבאר שהאריך  בראשית  הברכה היכל בחיבורו

טל  הרב ואחריו  היחוד , דרך  על האמונה עיקרי

יעקב נחלת  בספרו מחדש )אורות  שכתב (נדפס

הפנימיות, דרך  על האמונה עיקרי י"ג לבאר

בריש  להרמ"ק  היטב ועיין לסור, אין ומדבריהם

בספר  שליט"א מרן  כ "ק שכתב ומה אלימה, ספר

מנוחה  ברית  פירוש  בהקדמת תשע"ג החכמה ים

תתנ "ד ) - תתנ"ב .(עמוד 

המאמר ומאחר בזה שנתבארו הענינים שאלו 

העיון  לדקות ובהכרח הם, עמוקים

כי ידע הטעות  בשוחת  הנופל לכן כראוי , להבינם

עצמו יתלה ולא כזאת , לו  אירע המשיג לקוצר

ז"ל  מהרח"ו שכתב דרך  ועל רח"ל, גדול באילן 

האדם  אם "שגם חיים עץ לספר  הקדמתו  בשלהי

ודברים  ספיקות כמה לו  שיראה שאעפ"י מובטח

לא  אני שכלי  מחסרון רק בלבו  יאמר תמוהים

האיש  לזה פקפוק , יש  עצמו בדבר שח"ו ולא משיג,

לשמה  שלא מתוך כך שמתוך עמו , ללמוד מצוה

לעמוד  כח לו  שאין  למי אלא אסור ואין לשמה, בא

כי בחשבו וזה ח"ו, כפירה לידי ויבא המלך, בהיכל

לעניננו, הוא וכן  מצדו ", העדר ואין  גדול חכם הוא

האמת. למבקש זו בהערה ודי 


