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עבודת יהודה בהתחזקות באמונה שהכל מהשי"ת

הודאה ויגש  מלשון  יהודה,  אליו 
והוא כל איש ישראל, שמעתי 
שנקראו  זצלה״ה  מו״ר  מאא"ז 
להשי"ת  שמודים  שם  על  יהודים, 
על כל דבר קטן וגדול, שיודעין שהכל ממנו ית׳ כו׳, ועל ידי זה 
איש  לכל  פנים  והסתרת  צר  שעה  בכל  עצה  וזה  ליגש,  יכולין 
האדם  שמברר  ידי  על  השי״ת,  לרצון  להתבטל  העצה  ישראל, 
"ויגש  וזהו  השי"ת,  מרצון  חיות  יש  ההסתר  בתוך  שגם  אצלו 
הוא  יוסף  כי  ליוסף,  הגשה  נקרא  זה  כי  וגם  להשי״ת,   - אליו" 

הנקודה פנימיות שיש מהשי״ת כמ״ש במ״א.

היה אז צר מאוד ליהודה כמ"ש מה נאמר כו׳ והיה עצתו ובאמת 
על ידי הגשה זו לפנימיות הדבר כי לא הוסיף בבקשה 
ולקבל  אצלו  מיושרין  להיות  לעצמו,  הדברים  כל  שחזר  רק  זו, 
רצון השי"ת בשמחה, ועל ידי שמבררין שהוא מהשי״ת נתגלה 
להתאפק,  הפנימיות  שהוא  יוסף"  יכול  "ולא  וכתיב  הפנימיות. 
שההסתרות  איש  כל  הוציאו  וממילא  הפנימיות,  ונתגלה 
שאיתא  כמו  נתבטלו,  הפנימיות  מסתירין  שהם  וחיצוניות 
ועל  להשי״ת,  הביטול  ידי  על  דאחד"  ברזא  "דמתיחדין  בשבת 
ה'  האר"י,  וכתב  אדוני",  "בי  שאמר  וזהו  כו׳,  מתעברין  זה  ידי 
באותיות יהודה. ובאמת כ׳ שם אדנ"י וביהודה השם ידו"ד. אך 
כי "ה׳ ושמו אחד", ובבחינת השראת השכינה תוך האדם היא 
באותיות אדנ"י שהוא על שם האדנות שהכח והממשלה שלו. 
שכל  שהפירוש,  עולמים"  כל  מלכות  "מלכותך  שכתוב  ]כמו 

התנועות וחיות האדם שעושה כרצונו בחינת המלכות שבתוך 
לברר  צריך  שהאדם  רק  שמים,  מלכות  ידי  על  בזה  גם  האדם. 
כו׳ רש"י פירש  לרעך  ובמדרש ערבת  כנ"ל[.         ומתגלה  זה 
הזה  עולם  עניני  עושה  והאדם  עיי"ש.  ריע  שנקרא  להשי"ת 
ומתרחק, והעצה לידע שגם בעולם הזה יש חיותו ית׳, ולהתבטל 
להשורש, ועל ידי זה יוכל להנצל כנ"ל. וזהו שאמר קבל אדנותו 
שכתוב  כמו  כו׳.  יגשו  כאחד  אחד  במדרש  שאמר  וזהו  כו׳. 
בקוצר",  "חורש  וזהו  אחד".  ושמו  אחד  דה׳  רזא  כו׳  "כגוונא 
אמונה,  ידי  על  ההסתר  בתוך  גם  הארה  למצוא  הוא  יהודה  כי 
נזיר אחיו,  ויוסף  ]וזהו חורש שהוא ימי המעשה ועבודה רבה. 
גמר  שהוא  "בקוצר"  וזהו  מהטבע,  למעלה  להשי״ת  שמופרש 

ועליית כל דבר לשורשו כנ"ל[.

כנ״ל. וזהו  יוסף  לבחי׳  אמונה  ידי  על  שנמשך  "ויגש"  שאיתא 
מצרימה"  עמך  ארד  "אנכי  השי״ת  שהבטיח  כן  גם  וזהו 
שיוסף  מנת  על  במדרש  ידו",  ישית  "ויוסף  כו׳,  "אעלך"  כו׳ 
ישראל,  לבני  שיש  מיצר  בכל  שגם  הבטחה  פירוש,  כו'.  ישית 
יוסף  בחינת  שהוא  להשורש  הביטול  ידי  ועל  המיצר.  בתוך  ה׳ 
כנ"ל מעוררין הגאולה, ]וזהו סוד סמיכת גאולה לתפלה שעל ידי 
גם לפי הפשוט אין  זו נתעורר הגאולה לבחינת תפלה[.  ידיעה 
פירוש לבקשת יהודה, רק על ידי שסילק נגיעתו ודן לפני יוסף 
האיך יוכל לעשות כן מצד יושרו. וכן בהנ״ל בכל מיצר יוכל אדם 
לבקש מהשי"ת, אף שיודע שעונותיו גרמו. עם כל זה כשמבטל 

עצמו להאמת ומבקש עזר להנצל נענה: 

ויגש 
תרל"א 

"ויגש אליו יהודה", מלשון הודאה, והוא כל איש ישראל, מפרש בזה רבינו שתיבת יהודה קאי על כלל 

ישראל הנקראים "יהודים"   , ונגשים אליו בל' הידוע )ולא כתיב מי הוא(, היינו אל מי שלית אתר פנוי מיניה והוא 

השם יתברך.

    אפשר ליתן טעם לשבח על פי הידוע בטעם קריאת שם יהודים משום ש"כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי", ואין 
הכוונה דווקא לכפור בעבודה זרה ממש, אלא כמו שאמר הבעל שם טוב הק' )צוואת הריב"ש סעיף ע"ו(, ״כי לא מחשבותי 
מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי״, פירוש, כי כאשר האדם מפריד את עצמו מהשי״ת, מיד הוא עובד עבודה זרה, ולא יש 
דבר ממוצע, וזהו וסרתם ועבדתם״ -״וסרתם ועבדתם אלהים אחרים״ - ״תיכף כשסרתם מאת ה׳, מיד ועבדתם אלהים 
אחרים״. והביאור בזה מבואר בספר מאור עינים )ריש פרשת שמות( בפירוש דברי הבעש״ט על הפסוק ״וסרתם ועבדתם 
אלהים אחרים״, ״תיכף כשסרתם מאת ה׳, מיד ועבדתם אלהים אחרים״ — לפי ש״עיקר הדעת לידע שכל כחותיו וחיותו 
הוא הבורא ב״ה שהוא תקיף ובעל היכולת ובכל הכוחות, והוא יתברך מנענע כל הכוחות שלו, ותיכף כשסר מדעת זה 

נעשה עובד אלהים אחרים, כחות אחרים זולת הבורא ב״ה, שאין לו דעת זה שכל הכחות שלו הוא הבורא ב״ה״.

ועל פי זה יובן למה נקט כאן שם יהודה ככינוי לכל כלל ישראל בעבודה זו של כפירה בעבודה זרה ואמונה כי כל פרט 
ופרט הכל בהשגחה פרטית מאת הבורא ית"ש, וכהמשך דברי השפת אמת דלקמן.
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שמעתי מאא"ז מו״ר זצלה״ה שנקראו עם בני ישראל יהודים, כידוע ששמו של כל איש וק"ו של עם שלם 
מורה על מהותו, כמו שאיתא בסה"ק ובפרט מרבינו הבעל שם טוב הק'   , ואם כן מכך שעם ישראל נקראים על 

שם ההודאה מוכרח שזו היא המציאות שלהם, על שם שמודים להשי"ת על כל דבר קטן וגדול, היהודי מודה 

להשי"ת על כל דבר, לא רק על דבר היוצא מן הכלל, אלא על כל פרט ופרט, מחמת שהוא מכיר כי גם הפרטים 

הקבועים והרגילים הם מהשם ית', והכרה זו באה על ידי שהיהודי מקושר תמיד להשי"ת. ואפשר שגם בקשותיהם 

של בני ישראל הם מכח מהותם שמודים להשי"ת, ומטעם זה הם מבקשים תמיד מהשם יתברך בקשות שונות 

שיתן להם כל מיני דברים כוונתם הוא מהטעם הנזכר, כדי שיראו את חסדי ה' בגלוי ועל ידי זה יוכלו להוציא 

לפועל את כח הנפש של הודאה בגלוי, שיודעין שהכל ממנו ית׳ כו׳, הכוונה בתיבת "יודעין", אינו רק מלשון 

ידיעה בעלמא, אלא גם מלשון דעת שהיא התקשרות, כלומר שמקושרים תמיד בדעת זו שהכל ממנו ית"ש, ועל 

ידי זה יכולין ליגש על ידי הודאה תמידית מתקרבים אליו ית"ש ויכולים ליגש אליו בתפילה.

וזה עצה בכל שעה צר והסתרת פנים לכל איש ישראל, עיקר בקשת ישראל היא שיאר ה' פניו אליהם 
ולתפילתם "אל תסתר פניך ממני ביום צר לי", העצה כיצד לגלות את הפנים העליונים, את "הפנים בפנים" 

שבתוך ה"הסתר פנים", הוא להתבטל לגמרי לרצון השם יתברך ואיך עושים זאת, להתבטל לרצון השי״ת, ואיך 

היא התבטלות זו, על ידי שמברר האדם אצלו שגם בתוך ההסתר יש חיות מרצון השי"ת, אע"פ שבשעת 

ההסתר השם יתברך כביכול מוסתר ואין רואים אותו, מכל מקום הרי בכל נברא שבעולם יש חיות, ואפילו כח 

ההסתר גם הוא כח אלוקי הנשפע משם "אלוקים" שמכוחו נראה הנהגת הטבע כהנהגה קבועה, כמאמר הכתוב 

כי שמן ומגן ה' אלקים – ששם אלוקים מגן ומסתיר על הנהגת החסד של שם הוי"ה, והרי אנו מאמינים כי ה' הוא 

האלקים ממש שהכל אחד וגם בזה יש חיות השם יתברך, וכן כוונתו כמו שאיתא בספה"ק ובפרט בספר מאור 

זו גם היא נשפעת כל כולה מהשם  עינים שצריך האדם לחשוב בשעת ההסתר, שכל חיותו שלו עצמו בשעה 

יתברך, וכשדבר זה יהיה אצלו ברור, ממילא יתברר אצלו ג"כ מלשון ברירה מה הוא הסתר ומה הוא חיות השי"ת 

שגם ההסתר גם הוא חיות השי"ת.

ועוד אפשר לומר כוונת רבינו כמו שאומר הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע שזה הפירוש בצר לי הרחבת לי, 

שאם אדם מוצא בתוך ההסתרה איזו הרחבה שגם בתוך הצרה רואים איזו ישועה ואיזו נקודה שמשם רואים את 

הרחבת השי"ת לאדם, על ידי זה באמת השם יתברך מרחיב לו שיצא מתוך הצרה, וזהו שכתוב "מן המצר קראתי 

י-ה", שאם אני מוצא בתוך המצר את ההרחבה "ענני במרחב י-ה", כי אותו מרחב כבר היה גנוז בתוך המצר וזה 

היה כל התכלית של המצר שאני אמצא את השם יתברך בתוך המצר. 

וזהו "ויגש אליו" - להשי״ת, ואפשר שלכן אמר הכתוב בלשון "אליו", לשון הסתר, לשון גוף שלישי, שאפילו 
בשעה שהוא "אליו" ולא "אליך" - שהוא בהעלם ובהסתר פנים, מכל מקום "יהודה" אנו מודים לו ומשבחים לו, 

ובא עוד ליישב איך יתיישב זה עם פירוש הפשוט של הפסוק שלא יסתור לפשט זה, וגם כי זה נקרא הגשה 

ליוסף, כי יוסף הוא הנקודה פנימיות שיש מהשי״ת כמ״ש במ״א, מקץ תרל"א ד"ה ומה.

    ראה דגל מחנה אפרים )פרשת לך לך ד"ה וישב(: ושורש של אדם הוא נשמתו והוא השם של אדם כמו שאמר ר' נחמן 
הארידענקיר ז"ל נפש חיה הוא שמו )בראשית ב', י"ט( פירוש הנפש חיה החיות והנשמות של האדם הוא שמו של האדם 

עד כאן.

טעם שעם 
ישראל נקראים 
"יהודים"

העצה בכל מצב 
צרה לגלות שגם 
בתוך ההסתר יש 
חיות השי"ת
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ובאמת היה אז צר מאוד ליהודה כמ"ש )לעיל בראשית מ"ד, ט"ז( ויאמר יהודה מה נאמר לאדוני, מה נדבר 

כו׳ ורואים  ומה נצטדק האלקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני גם אני גם אשר נמצא הגביע בידו 

כפשוטו שהיה לו קשה מאוד ומה שאמר "ומה נצטדק" היינו שלא מצא הצטדקות פנימית בכוחות הנפש שלו, כי 

הצטדקות מביא להרחבה בפנימיות, וזה גם בחינה של צר ברוחניות, והיה עצתו על ידי הגשה זו לפנימיות 

הדבר עצתו היה לברר ולחקור כל ענין זה, שבשעה שאירע המעשה היה נראה להם כאילו היה נקרה להם הסתר 

בתוך הסתר, ולא זכו בשעת מעשה לברר שהכל מהשי"ת, אבל על ידי שמברר במחשבתו כל מהלך הענינים 

ומחליט וברור אצלו בבהירות שהכל מהשי"ת, על ידי הבירור הזה הוא זוכה לגלות בפועל פנימיות חיות השי"ת 

בענין עצמו - 

 כי לא הוסיף בבקשה זו, רק שחזר כל הדברים לעצמו, ועל כן חזר לספר סיפור כל הדברים לפני יוסף   , 

ובזה מתורץ מה שמקשה השפת אמת בליקוטים, מה הוסיף יהודה לחדש בסיפור הדברים לפני יוסף, ומה טענה 

היתה לו בהם, והלא גם הוא הסכים שכן יהיה שאם ימצא הגביע ביד אחד מהם ומת ועכ"פ שלא יחזור לביתו, 

אלא שהתכלית היה לפעול עבודה הנ"ל, לעורר בפנימיותו ובדעתו כל הענין באופן חדש, להיות מיושרין אצלו 

לראות בכל דבר את היושר ואת האלקות שבו כ"ש האלקים עשה את האדם ישר, ולקבל רצון השי"ת בשמחה, 

ועל ידי שמבררין אצלם שהוא כל מה שקרה מהשי״ת נתגלה הפנימיות. כי עכשיו מברר את כל רוחניות 

המעשה כפי שמונח אצלו בפנימיות, בזכרון שלו ובדעת שלו, ושם מכניס הדעת הזו שהכל מהשי"ת, על ידי זה 

הוא מברר את הנקודה הפנימית הזו, ומכיון שבאמת התכלית הפנימית של כל העובר על האדם הוא כדי שימצא 

שבתוך ההסתר יש את החיות, אז כשהוא אכן מוצא את החיות הפנימית היא מתגלית.

איש  עמד  ולא  מעלי,  איש  כל  הוציאו  ויקרא  עליו  הנצבים  לכל  להתאפק  יוסף  יכול  "ולא  א(  )מ"ה  וכתיב 

יוסף"  יכול  "לא  אז  ידי שמברר אצלו שהכל מהשי"ת,  שעל  יוסף אל אחיו" שהוא הפנימיות,  אתו בהתוודע 

כו',  מעלי  שהוא מרמז על החיות הפנימית הזאת "להתאפק" ונתגלה הפנימיות, וממילא הוציאו כל איש 

יחוד  בחי'  הפנימיות  התגלות  בחינת  ונעשה  נתבטלו,  הפנימיות  מסתירין  שהם  וחיצוניות  שההסתרות 

קודשא בריך היא ושכינתיה, כי יוסף היא נגד יסוד שהוא הפנימיות )הנקרא ז"א( קודשא בריך היא, ויהודה הוא 

בחינת המלכות – השכינה, וכשמוצאים בכל חיצוניות את הפנימיות ומתגלה שהכל הוא מהשי"ת אז נעשה יחוד 

קוב"ה ושכינתיה, כמו שאיתא בשבת בתפילת כגוונא "דמתיחדין ברזא דאחד" על ידי הביטול להשי״ת, 

ועל ידי זה וכל שולטני רוגזין ומארי דדינא כולהו ערקין מתעברין כו׳, שכל הקליפות נעלמים ונכנסים לתהומא 

רבה כדאי' בזוה"ק. 

    ואפשר לומר בפשטות הטעם שהיה צריך לחזור דווקא לפני יוסף, כי הנה עיקר הנסיון של אדם לגלות מלכות שמים 
מסקווירא זי"ע בפירוש דברי  אצלו בכל פרט ופרט באמונה רבה הוא כשנלחם עם בעל בחירה, וכמו שאמר הרה"ק 
האור החיים הק' בפרשת וישב בענין מכירת יוסף, בטעם שהשליכו את יוסף לבור כדי שלא ליתנו בידי בעל בחירה, 
ופירש הרה"ק מסקווירא דברי האור החיים שכשנופל אדם בידי בעל בחירה אז יכול לבוא עליו צרה גם אם לא נגזר 
עליו משמים, והטעם פירש הרה"ק הנ"ל משום שעל ידי שנופל בידי בעל בחירה אז קשה לו להתחזק באמונה שהכל 
משמים, כי הבעל בחירה לוחם כנגדו בפועל ולפעמים גם מחליש אמונתו בדבריו, ונראה כאילו הוא עושה איזה דבר ולא 
משמים כי ה' אמר לו קלל, ולכן קשה יותר להתחזק באמונה זו שהכל מהשם יתברך עכדה"ק. ואפשר לומר דאם נכשל 
אדם בזה התיקון הוא מידה כנגד מידה, לבוא דווקא לפני אותו בעל בחירה ולומר לפניו סיפור הדברים מתוך אמונה 
שלימה שהכל מהשם יתברך, כמו שעשה יהודה שסיפר שוב כל הדברים באמונה ובדעת שהכל מהשם יתברך )המגיה(. 

עצתו של יהודה 
בשעת צרתו

על ידי עצת 
יהודה נתגלה 

יוסף שהוא 
הפנימיות ונעשה 

יחוד קוב"ה 
ושכינתיה
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וזהו שאמר "בי אדוני", וכתב האר"י, השם באותיות יהודה דהיינו שאמר יהודה, "בי" בתוכי נמצא השם 
הוי"ה. ובאמת כ׳ שם אדנ"י "ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני" וביהודה השם ידו"ד. אך כי "ה׳ ושמו אחד", 

מה שיתגלה לעתיד לבא כמ"ש "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", גם עכשיו 

כן הוא, רק שהוא בהסתרה, ובבחינת השראת השכינה תוך האדם היא באותיות אדנ"י שהוא על שם 

האדנות שהכח והממשלה שלו. כמו שאיתא בספה"ק ובפרט בספרי הבעל התניא, שהפנימיות של כל נברא 
הוא בחי' ממלא כל עלמין ובחינת האור שאינו יכול להכנס מחמת מעלתו לתוך הכלי הוא בחינת סובב כל עלמין, 

זה בחי' קודשא בריך היא ושכינתיה, אדנות היא בחינת מלכות דינא דמלכות דינא, דינא הוא אותיות שם אדנ"י 

והבחינה שאינה יכולה ליכנס בתוך האדם היא בחינת שם הוי"ה. 

האדם  וחיות  התנועות  שכל  שהפירוש,  ֹעָלִמים"  ָּכל  ַמְלכּות  ַמְלכּוְתָך  יג(  קמה,  )תהילים  שכתוב  ]כמו 
וזה ג"כ בחינת שם אלוקים  בחינת המלכות שבתוך האדם. גם בזה על ידי מלכות שמים,  שעושה כרצונו 
שזה בחינת המלכות, כי מהותו תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, כמ"ש בשולחן ערוך שזה היא הכוונה 

שצריכים לכוין בשעת אמירת שם זה, רק שהאדם צריך לברר זה ומתגלה כנ"ל[. ואז מתאחד האור האלוקי 

הוי"ה שהוא למעלה  דהיינו שם  אליו,  כלומר שאינו מתגלה  לאור שמקיף את האדם  השכלי ש"בתוך האדם" 

מהשגה, ונהיה יחוד בין שני שמות אלו, כי הרי כל תכלית ההסתרה היא לברר שהכל השם יתברך, כי הוי"ה הוא 

האלקי"ם, כי על ידי "וידעת היום והשבות אל לבבך" שהאדם מברר זאת בדעתו, על ידי זה "כי ה' הוא האלקים".

ובמדרש ערבת לרעך כו׳ דהיינו קבל אדנותו – כלשון המדרש, "דבר אחר בני אם ערבת לרעך, זה יהודה 
אנכי אערבנו, תקעת לזר כפיך מידי תבקשנו, נוקשת באמרי פיך - אם לא הביאותיו אליך, עשה זאת בני והנצל, 

במשלי שם להשי"ת שנקרא  רש"י פירש  יהודה",  ויגש אליו  ואדנותו  וקבל מלכותו  לך והדבק בעפר רגליו 

ריע וז"ל בני אם ערבת לרעך, אחר שנעשית ערב להקב"ה שהוא רעך כדכתיב "זה דודי וזה רעי" )שיר השירים 
עיי"ש. והאדם עושה עניני עולם  ה(, וקבלת עליך בסיני ובערבות מואב באלה ובשבועה לשמור מצותיו   , 

הזה ומתרחק, והעצה לידע שגם בעולם הזה יש חיותו ית׳, ולהתבטל להשורש, ]וכמו שפירש רש"י שם, 
"עשה זאת איפא בני והנצל הואיל ובאת בכף רעך בסיני וקבלת אלהותו עליך, לך התרפס הכנע לפניו כאסקופה 

הנרפסת ונדרסת, ורהב רעיך הרבה רעים שיתפללו עליך לפניו וכן נדרש במדרש תהילים"[, ועל ידי זה יוכל 

להנצל כנ"ל. וזהו שאמר קבל אדנותו כו׳. 

וזהו שאמר במדרש אחד באחד יגשו כו׳. וז"ל המדרש )ב"ר צ"ד(, כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, כי 
הנה מלכים זה יהודה ויוסף, עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה וזה נתמלא עברה על זה, המה ראו כן תמהו 

)בראשית מ"ג( ויתמהו האנשים איש אל רעהו, נבהלו נחפזו ולא יכלו אחיו וגו', רעדה אחזתם שם אלו השבטים, 

אחד באחד  אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו, יאי למלך מדין עם מלך. ויגש אליו יהודה 

יגשו זה יהודה ויוסף ורוח לא יבא ביניהם אלו השבטים, אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה אכפת לנו 

עכ"ל ]ורואים במדרש שויכוחם היה בבחי' מלכים מדיינים זה עם זה והיינו הו' מידות שהם ז"א שהוא בחי' מלך 

וספירת המלכות שהיא בחי' מלכה[, כמו שכתוב "כגוונא כו׳ רזא דה׳ אחד ושמו אחד". דהיינו ששם הוי"ה 

ושם אלוקים שהוא מקור שם אדנו"ת מתאחדים.

    ועי' עוד ברש"י שבת ל"א. ד"ה דעלך סני לרעך לא תעביד, ריעך וריע אביך אל תעזוב )משלי כ"ז( זה הקב"ה, אל תעבור 
על דבריו, שהרי עליך שנאוי שיעבור חברך על דבריך עכ"ל.

יהודה מרמז 
על שם הוי"ה 
שבבחינת 
המלכות הוא 
שם אדנ"י

העצה להתקרב 
להשי"ת על ידי 
ביטול לשורשו
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וזהו "חורש בקוצר", כלשון המדרש )צ"ג ד(, "ויגש אליו יהודה "הנה ימים באים נאום ה', ונגש חורש בקוצר 
יוסף, שנאמר והנה אנחנו מאלמים אלומים  זה  יהודה "בקוצר"  זה  )עמוס ט(, "חורש"  וגו'  והטיפו הרים עסיס" 

)בראשית ל"ו(, "ודורך ענבים" זה יהודה, כי דרכתי לי יהודה קשת )זכריה ט(, "במושך הזרע" זה יוסף שמשך זרעו 

של אביו והורידו למצרים, כדכתיב בחבלי אדם אמשכם )הושע י"א( "והטיפו ההרים עסיס" אלו השבטים אמרו 

מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה אכפת לנו" עכ"ל. כי יהודה הוא למצוא הארה גם בתוך ההסתר על ידי 

אמונה, ]וזהו "חורש" שהוא ימי המעשה ועבודה רבה. ויוסף נזיר אחיו בחי' שבת, שמופרש להשי״ת 
למעלה מהטבע, וזהו "בקוצר" שהוא גמר ועליית כל דבר לשורשו כנ"ל[. וזהו שאיתא "ויגש" שנמשך 

על ידי אמונה לבחי׳ יוסף כנ״ל. 

וזהו גם כן שהבטיח השי״ת )בראשית מו, ד( ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה כו' ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך כו' - ַגם ָעֹלה, ְויֹוֵסף 
ָיִׁשית ָידֹו כו׳ - ַעל ֵעיֶניָך במדרש )צ"ד ו( רבי חגי ב"ר יצחק אמר על מנת שיוסף ישית כו'. פירוש, הבטחה 
שגם בכל מיצר שיש לבני ישראל, ה׳ בתוך המיצר. כי יוסף הוא בחינה הפנימית, בחינת שם הוי"ה, ועל ידי 
הביטול להשורש שהוא בחינת יוסף כנ"ל מעוררין הגאולה, ]וזהו סוד סמיכת גאולה לתפלה שעל ידי 

ידיעה זו נתעורר הגאולה לבחינת תפלה שמגלים את הגאולה שבתוך התפילה[. 

גם לפי הפשוט אין פירוש לבקשת יהודה שהרי לא הוסיף לבקש כלום לשחרר את בנימין רק אמר סיפור 
הדברים, רק על ידי שסילק נגיעתו ודן לפני יוסף האיך יוכל לעשות כן מצד יושרו. וכן בהנ״ל בכל מיצר 

יוכל אדם לבקש מהשי"ת, אף שיודע שעונותיו גרמו. עם כל זה כשמבטל עצמו להאמת ומבקש עזר 
להנצל נענה יעזור השי"ת שנזכה להבטל אליו ית"ש באמת ובלב שלם והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא 

יהיה ה' אחד ושמו אחד: 
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מה היא עבודת האדם בעולם

תקעת במדרש  כו'  ערבת  כו'  בני 
לזר כפיך כו' קבל אדנותו 
הכל  לקרב  נברא  האדם  כי  כו', 
עשה  "האלקים  וכתיב  להשי"ת, 
את האדם ישר", שאם לא קלקל האדם היה דבוק תמיד אליו 
וחיבור  עירוב  לו  שיש  עירוב,  לשון  "ערבת"  כן  גם  וזה  יתברך, 
הכח  שהוא  כפיך",  לזר  "תקעת  וזה  נשמתו,  בשורש  לקדושה 
ידי  על  טובים,  לא  בדברים  שנתערב  ורצון,  חשק  והתלהבות 
מצינו  וכן  לו"  ישולם  אדם  "פועל  כי  לחושך,  הכל  לו  נדמה  זה 
ידי זה היה נדמה  יוסף, שעל ידי שמכרוהו על  דוגמא במכירת 
כאויב. והעצה לזה להאמין באמונה אף בחושך, כי מכל מקום 
החיות הוא רק מה' יתברך אף שטח עיניו מראות ומוסר נפשו 
באמת בביטול ובהכנעה לבוא לנקודה הפנימית כמ"ש ישב נא 
עבדך כו' ומסר נפשו עבור הערבות של בנימין, וכשאדם מוכן 
למסור נפשו באמת בלי נגיעה, רק להכיר קדושתו ית', ממילא 

דבר  שבכל  הפנימיות  הנקודה  הוא  להתאפק"  יוסף  יכול  "ולא 
שנקרא יוסף, רק שעל ידי הקלקול נסתר זה, והקליפה מחשיך 
וביטול  ידי הכנעה  ועל  ומסתיר כאילו ח"ו דבר נפרד מהשי"ת, 
וזהו  כנ"ל.  אחיהם  שהוא  ונתודע  הפנימיות  נתגלה  כנ"ל  אמת 
אף  ה',  חיות  בפנימיותו  יש  מקום  שמכל  שהאמין  אדוני",  "בי 
שנסתר לו ואינו יודע האיך, אבל באמת "בי אדוני" כו' כן יש בכל 
הסתר כנ"ל. וגם מה שאמרו ז"ל  אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום 
התוכחה  גם כן יש לפרש על פי הנ"ל, "כי נבהלו מפניו", דהיינו 
הפנימיות  אור  להם  נגלה  ופתאום  לגוי,  שהחזיקוהו  הפנימיות 
שהוא יוסף, ונתביישו מאוד איך גרם חטאם שיתהפך להם אור 
כזה. וקל וחומר ליום הדין שנתגלה לכל אדם איך התיעוב היותר 
עשה  בחטאו  ואיך  מאוד.  קדוש  שבו  החיות  באמת  היה  גדול 
כבר  שכתבתי  להאריך  אין  כי  והבן  כנ"ל,  גמור  לרע  שיתהפך 

במקום אחר .  

ויגש 
תרל"ב 

כפרעה,  כמוך  כי  בעבדך  אפך  יחר  ואל  אדוני  באזני  עבדך  נא  ידבר  אליו  ויאמר  יהודה  אליו  ויגש  בפסוק, 

במדרש )בראשית רבה פ' צ"ג א'( מקשה למה נאמר "ויגש" ולא נאמר סתם "ויאמר לו יהודה", ומתרץ שהיו צריכים 
התרפסות, וכמו שנאמר במשלי )ו א-ב-ג( ְּבִני ִאם ָעַרְבָּת ְלֵרֶעָך ָּתַקְעָּת ַלָּזר ַּכֶּפיָך, )ב( נקשת באמרי פיך נלכדת 

באמרי פיך, )ג( עשה זאת איפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך והתרפס רהב רעך, היינו שאם התחייבת לרעך 

לך והתחנן לו בהפצרות ופיוסים. 

וז"ל המדרש, "דבר אחר בני אם ערבת לרעך, זה יהודה" כי יהודה אמר אנכי אערבנו וזהו בגלל שערבת לרעך, 

שנהיית ערב על בנימין הצדיק, "תקעת לזר כפיך" כמו שנאמר "מידי תבקשנו", כי שהערבות נתקיימה על ידי 

תקיעת כף, "נקשת באמרי פיך", שנכשל במה שאמר "אם לא הביאותיו לפניך" וחטאתי לך כל הימים, וזה חוץ 

ממה שקיבל על עצמו ערבות, הוסיף ופירש על עצמו את העונש שיבוא עליו אם לא יקיים, ואיתא שקיבל על 

עצמו לאבד גם חלקו בעוה"ב אם לא יחזיר את בנימין, "לך והדבק בעפר רגליו", כי התרפסות הוא לשון רמיסת 

הרגל, "וקבל מלכותו ואדנותו", וזהו ויגש אליו יהודה, היינו שלא היה די במה שיהודה דיבר אל יוסף אלא היה 

צריך גם שיגש אליו בדרך הכנעה וביטול וישתחווה אליו והוא התרפסות. וזהו התקיים בהמשך "ויאמר בי אדני".

כי האדם נברא לקרב הכל להשי"ת   , האדם הוא מבחר הבריאה, שהשי"ת בראו לאחר כל הנבראים כדאי' 
שהטעם הוא בגלל שרק הוא בעל בחירה שיכול לעלות ולרדת במדריגה ולהעלות את עצמו ועמו כל הבריאה 

שמעליו, כידוע שכשרוצים להרים איזה חפץ מלמטה למעלה, צריך לתפסו בחלק התחתון ביותר שבו ומשם 

להגביהו, וכן כשיש כמה חפצים זה על זה אוחזים בחפץ התחתון ועל ידי זה מגביהים את כל החפצים שעליו, וזה 

    וראה שפת אמת )שלח תרל"ג ד"ה במדרש(: הכלל כי כל הנבראים וכל המעשים הם לכבודו ית' וע"ז נברא האדם לקרב 
הכל להקדושה, ונשלח האדם בעוה"ז כי לעתיד יתגלה כבוד מלכותו כמ"ש יהיה ה' אחד ושמו אחד, ולא יהיה דבר 

נפרד מגילוי מלכותו ית'.

תכלית בריאת 
האדם
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תכלית בריאת האדם אחר בריאת כל העולמות עד אין קץ, שיעלה את כל הנבראים על ידי התורה הקדושה, כי 

על ידה יכול לקרב את כל הבריאה לרבש"ע, כי כשיהודי מתקרב לתוה"ק, לפנימיות התורה הקדושה שהוא "אנא 

נפשי כתבית יהבית" אלוקותו ית' שהוא התוה"ק, ממילא הוא מעלה ומרומם את כל הבריאה שגם היא נכללת 

בתורה הקדושה, כדאיתא שהקב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא.

והכח הזה של העלאת ורוממות כל הבריאה נתן הקב"ה לאדם שהוא מבחר הבריאה, וכדאיתא במדרש שהאדם 

כולל בתוכו את כל הבריאה, כל העליונים ותחתונים, וכדאיתא במדרש שהקב"ה אמר שאם אברא את האדם מן 

העליונים אני מטיל קנאה בתחתונים, ואם אברא אותו מן התחתונים אני מטיל קנאה בעליונים, מה עשה בראו 

כל  ואת  כל העליונים  כוחותיהם של  כלולים  רואים שבאדם  לומדים  אנו  ומכך  ומן התחתונים   .  מן העליונים 

התחתונים דאל"כ היה קנאה ביניהם, ולכן ברא ה' את האדם שכל הבריאה תהיה כלולה בו ועל ידי כן בעבודתו 

מרים את כל הבריאה שלמעלה ממנו חוץ ממה שמרים את עצמו.

וכתיב "אלקים עשה את האדם ישר", היינו שבריאת ה' את האדם היה בישרות ובלי עקמומיות של עוה"ז, 
והחיסרון הוא רק מ"הם ביקשו חשבונות רבים", הטורי דפרודא של תאוות עוה"ז, שאם לא קלקל האדם היה 

דבוק תמיד אליו יתברך, כי אז היה דבוק בנקודה הראשונה של האלקים עשה את האדם ישר, הוא אינו צריך 
לעשות דבר חדש רק לא לקלקל, וממילא היה דבוק תמיד בהשי"ת.

וזה גם כן " ָעַרְבָּת" לשון עירוב, שיש לו עירוב וחיבור לקדושה בשורש נשמתו, שלאדם יש עירוב 
נכנע  הבריאה  כל  וממילא  אחד,  ונעשים  מתחברים  הם  וממילא  בזה,  זה  שמעורבים  דברים  שני  כמו  היינו 

הגוף,  כל  את  אחריו  ממשיך  הוא  מסויים  למקום  נמשך  וכשהראש  הנבראים  כל  של  הראש  הוא  כי  תחתיו, 
]וממילא גם המאכלים וכל שאר צורכי האדם שבבריאה אינה מגשמים אותו כי הוא ראש לכולם[, אבל החיסרון 

כאן הוא אך על ידי מעשי גשמי בעוה"ז כשנדבק בהם האדם ח"ו, היינו שבוודאי אופן הבריאה הוא שהאדם 

צריך ומוכרח לעשות מעשים גשמיים, כדכתיב "ששת ימים תעשה מלאכתך" וכתיב "יגיע כפיך כי תאכל אשריך 

וטוב לך", אלא שידוע מאמרו של הבעל התניא )נדפס בליקוטי תורה, לסוכות( על המאמר הנ"ל שכל זה הוא רק אם 

יגע רק ביגיע כפיו אבל המחשבה והנשמה שלו דבוקים בהרבש"ע ואז באמת "אשריך וטוב לך"   , וזה כוונתו 

    ז"ל המדרש )רבה ויקרא פרשה ט פס' ט(: ביום ששי בא לבראות אדם, אמר אם אני בורא אותו מן העליונים הרי העליונים 
רבים מן התחתונים בריאה אחת, אם אני בורא אותו מן התחתונים הרי התחתונים רבים על העליונים בריאה אחת, מה 
עשה בראו מן העליונים ומן התחתונים, הה"ד )שם ב( וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה מן התחתונים, ויפח 

באפיו נשמת חיים מן העליונים.

    וז"ל... וכשם שהיו מקריבין על מזבח החיצון כל הקרבנות פרים ואילים וכבשים כו'. כך צריך כל אחד בתפלתו לעורר 
את האהבה הטבעית בלבו שהוא בחינת חיצוניות שבלב בלבד שתתלהט כרשפי אש בהתגלות הלב והוא בחינת אש 
של מעלה שיורד בדמות אריה לשרוף הקרבנות. ונודע דאהבה הטבעית שבנפש האלקית היא ירושה לנו מבחי' חסד 
לאברהם, ועד"ז נתבאר כאן שבחי' התעוררות גילוי אהבה הטבעית זהו בחי' אש שלמעלה... והוא ע"ד מ"ש אחרי ה' 
ילכו כאריה ישאג, שהיא אהבה המתלהבת ומתלהטת בלב האדם בזכרו את ה' שאינו רוצה להיות נפרד ח"ו. וכתיב כי 
ה' אלקיך אש אוכלה הוא אש אוכלה אש, ששורף ומכלה את כל האישים אשר לא לה' המה הנקרא בשם אש זרה ולא 
להיות האש כ"א לה' לבדו. ולכן אמרו רז"ל שאסור לאכול קודם התפלה כי מאחר שהוא רוצה לאכול איזה דבר כמו 
לחם גשמי מוכרח הוא להיות במעלה הגבוה ויתירה מן הלחם שמצד מעלתו היתירה עליו ראוי לשלוט בו ולאכול ממנו, 
וכיון שהוא קודם התפלה שעדיין לא ביער ושרף את המותרות שלו באש של מעלה והרי הוא מקושר בדאגת הפרנסה, 
הרי הוא מקושר למטה ונופל במדרגות שאר ענינים גשמיים, הרי הוא שוה במדרגה אל הלחם אשר הוא אוכל ואין ראוי 

על ידי שנדבק 
בגשמיות גורם 

שהבריאה 
תגשם אותו 
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של השפ"א שהפגם הוא כשנדבק בהם האדם ח"ו, כי כשהוא למעלה מהם הוא יכול להעלותם, בעצם מה שהוא 

למעלה מהם ועושה בהם כדבר חיצוני בגלל שכך הוא ציווי השי"ת, אבל משעה שנדבק בהם הוא נופל ממילא.

וזה הכלל בכל עשייה גשמית שהאדם עושה, שעל כרחו יהיה אחד מב' האופנים או שהוא יגביה את הגשמיות 

או שהם יפילו אותו. ולמשל באכילה, מי שהוא אוכל לשם שמים הוא מעלה את האכילה והוא מגיע על ידי לדבר 

ה' הקיים בתוך המאכל, אבל מי שהוא אוכל בתאווה ח"ו, המאכל מוריד ומגשם אותו, ובפרט שיש לפעמים שיש 

נשמה של רשע במאכל, ואם עושה ברכה כיהודי ואוכל לשם שמים, הוא מעלה את נשמתו של הרשע ומתקנו 

ומעלה אותה לשורשה, ואם לאו ח"ו הרשע המגולגל במאכל מפיל אותו לדרגתו, וכידוע מהאר"י הק' שזה אחד 

מהטעמים שיוחנן כהן גדול נעשה מין וכופר לעת זקנתו, בגלל שאחד מהמאכלים שאכל היה מאכל שנתגלגלה 

בו נשמתו של איזה רשע ולפי דרגתו לא כיוון בברכה כוונה די הצורך.

זה ָּתַקְעָּת ַלָּזר ַּכֶּפיָך , שהוא הכח והתלהבות חשק ורצון, שנתערב בדברים לא טובים, היינו שנתקע 

בחוזק בבחינת ה"כפיך" שהוא תאוות עולם הזה, שכשעושה אותם בכח והתלהבות, הם נוטלים חלק מהחיות 

פנימי של האדם, כי כל דבר שהאדם עושה בחשק פנימי, החשק ניטל מעצם הרצון שלו ומכוחות הנפש שלו. 

עול  עצמו  על  לקבל  זה  בכוח  צריך  היה  האדם  כי  מלכות,  בחי'  הוא  שבעשייתו  במעשי  הכח  יותר:  ובביאור 

מלכות שמים, וההתלהבות שבעשייתו ניטל מההרגשים והם הו' מידות חג"ת נעי"ם, והחשק והרצון הם פנימיות 

וחיצוניות הכתר, כי ברצון עצמו כלול גם פנימיות הרצון, על ידי זה נדמה לו הכל לחושך, ִּכי ֹפַעל ָאָדם ְיַׁשֶּלם 

לֹו )איוב לד, יא(, היא מידה כנגד מידה, שכפי מה שאדם עושה כך משלמים לו, ואע"פ שמצד הבורא הרי הכל 

אור ותכלית הכל הוא האור, אע"פ כן משלמים לו חושך, וכמאמר הבעש"ט על הפסוק "ה' צלך", שכמו שאתה 

מתנהג עם הקב"ה כך הקב"ה מתנהג עמך עכדה"ק, ואם אדם מתנהג בענייני העוה"ז באופן שמכיר שהכל הוא  

כח אלוקותו יתברך, אז זוכה שגם משפיעים לו ראיה כזאת שיראה בכל דבר אור אלוקות, ואם ח"ו להיפך אז הוא 

איפכא, וכמו שכתב השפת אמת שאם אדם מכניס את הכח וההתלהבות והחשק והרצון בדברים לא טובים נראה 

שהכל חושך.

וכן מצינו דוגמא במכירת יוסף, שעל ידי שמכרוהו, ובכך עשו פעולה המורה שהוציאוהו מאחוותם, ולא 

על ידי רצון סתם אלא על ידי מעשה גמור וקנין, שמסרו אותו לזר היינו לישמעאלים, והרחיקו האחוה, על ידי 

זה היה נדמה להם כאן כשהגיעו למצרים כאויב, אבל והיה יוסף אחיהם באמת, וכן רואים בכל מציאות עוה"ז 

שמי שמדמה בעצמו שחיצוניות העולם היא מציאות לעצמה, והיא נפרדת במשבתו ממציאות השם יתברך, אזי 

הקב"ה נדמה לו כשונא, על ידי הריחוק שיש לו מהשי"ת, ואע"פ שבאמת לא יתכן שיהיה הקב"ה רחוק מהבריאה, 

כי כח הפועל בנפעל, וכח הבורא שבבריאה הוא כח השי"ת, כי השם הוא האלקים, אבל הראיה הנשפעת בעולם 

היא כל אחד כפי הנהגתו, ומי שמתנהג בעולם בהנהגת של חושך אזי נדמה לו גם העולם בבחינת חושך ואפילה.

לשלוט בו ולאכול ממנו )ועמ"ש מזה בד"ה כה תברכו בפ' נשא(, וזהו עבודת האדם בתפלה לשרוף דאגת הפרנסה וכמו שהיו 
מקריבין ע"ג המזבח סולת חטים למנחות. ולא ענין הפרנסה עצמה כי היא צריכה והכתוב משבח ואומר יגיע כפיך כי 
תאכל אשריך וגו'. אבל הדאגה שאדם מיצר ודואג על זה הנה הוא מיסוד האש והחמימות שבנפשו הבהמית אשר זהו 

אש זרה וצריך לשרפה באש של מעלה בתפלה כנ"ל.

כפי שהאדם 
משוקע 
בגשמיות 
כן נראה לו 
הגשמיות חושך

במכירת יוסף 
ג"כ נדמה יוסף 
לאחים כפי 
שהתנהגו אליו
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והעצה לזה להאמין באמונה ]אף[ בחושך, גם אם שהמצב כעת הוא חושך, כי ההסתר עושה אותו לחושך 
והיינו מצידנו, מכל מקום אמונה שייך אף במצב כזה, כי זהו כח האמונה שמאמין בכח עצם הנשמה שעליה נאמר 

)תהילים קלט, ב( "גם חושך לא יחשיך ממך", כי הרי היא חלק אלוקה ממעל, וממילא – כי מכל מקום החיות הוא 

רק מה' יתברך, היינו שמצד המשפיע, מצד הנותן החיות אף שטח עיניו מראות, עיניו דווקא, היינו שמצד 
המקבל נסתר, מכל מקום שהאמונה פועלת אצלו באופן גמור "אגיפאסקנט ביים איהם", באופן של גמר מלאכה, 

וזה פועל בו למעשה עד כדי כך שפועל אצלו בכל כוחות הנפש, והוא מוכן למסי"נ, ומוסר נפשו באמת בביטול 

ובהכנעה לבוא לנקודה הפנימיות, הוא הנקודה הפנימית של הכ"ח מ"ה, החכמה תחיה בעליה, כי לכל דבר אי 
אפשר להגיע אלא על ידי מ"ה היינו ביטול, היינו שאפילו שאינו משיג האמונה אצלו כ"כ חזק עד שמביא אותו 

למסי"נ, וכמו שבאמת היה ביהודה כמו שכתוב )בראשית מד לג(, שיהודה אמר "כי עבדך ערב את הנער מעם אבי 

לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לך כל הימים", ועל ידי זה נגמר אצלו "ועתה ישב עבדך עבד תחת אני והנער 

יעלה עם אחיו" שזה היה מסי"נ של יהודה, ונמצא שמסר נפשו עבור הערבות של בנימין.

וכשאדם מוכן למסור נפשו באמת בלי נגיעה, כמו שהיה במעשה דיהודה, רק להכיר קדושתו ית', כך 
צריך אדם להתנהג ללכת במסי"נ להוציא את אחיו היינו חלק הנפש שבו שהוא בחי' אחווה, הניצוצות הקדושים 

משגיחים  עוה"ז שכשאין  עניני  שהוא  מצרים,  של  שר  שליטת  תחת  מצרים  מהגלות  להוציאם  אליו  ששייכים 

להתנהג בהם כראוי הם בחי' זו, ואם המטרה רק להכיר קדושתו ית' ממילא )בראשית פרק מה, א( ְוֹלא ָיֹכל יֹוֵסף 

ְלִהְתַאֵּפק" )בראשית מה, א(, הוא הנקודה הפנימית שבכל דבר הנקרא יוסף, שלא יכול להתאפק אלא התגלה, 
היהודי,  בעצמות  הפנימית  הנקודה  זה  נסתר  הקלקול  ידי  שעל  רק  געווארן",  נתגלה  אין  "ארויסגעפלאצט 

הוא ה"לעומת  והקליפה מחשיך ומסתיר כאילו ח"ו דבר נפרד מה',  שאיננו רואים אותה במעשיו בפועל, 

זה", הסט"א המחשיך ומסתיר את האור ועל ידי זה נראה החושך כאילו הוא מציאות, כי שם 'קליפה' היא על שם 

קליפה שמסבבת על הפירות, וכח הסט"א הוא לעשות את הקליפה ואת החיצוניות כמציאות בפני עצמה, ע"י 

שמחשיך ומסתיר כאילו הוא ח"ו דבר נפרד מה'.

ועל ידי הכנעה וביטול אמת כנ"ל נתגלה הפנימיות שבו שהוא יוסף, מפני שיוסף גילה את פנימיותו, וזה 
הוא ענין הכנעה וביטול שעל ידי מתגלה הפנימיות היינו האלוקות הנמצא בכל דבר, וכן פנימיות האדם שהוא 

אלוקות, ונתוודע שהוא אחיהם כנ"ל ושכולנו בני אב אחד אנחנו, אב אחד הוא אבינו שבשמים.

וזהו "בי אדוני", בי יהודה, אפילו במצב זה שנמצא בחושך כזה ובצער גדול שאמרו "מה נדבר ומה נצטדק 
האלקים מצא את עוון עבדיך", גם בחושך כזה המשיך יהודה את האמונה כמ"ש ואמונתך "בלילות", שעיקר חובת 

המשכת היא דווקא במצב של לילה ברוחניות שהוא חושך ואפיה, שהאמין שמכל מקום יש בפנימיותו חיות 

ה', שעל אף כל ההסתרות מ"מ יש בו נקודות טובות, מכח החיות האלוקית אשר בנשמתו הקדושה, אף שנסתר 
לו ואינו יודע האיך, שאינו יודע איפא הוא החיות אלוקות, כי היצר הרע מחשיך ואינו רוצה ואינו נותן שיתגלה 
האור בפועל, מ"מ אומר הוא אני מאמין, איך גלייב, ועל ידי האמונה ממשיך את האמונה בפועל, וכל זה רק גרם 

החטא שהוא רק חיצוניות, וכמ"ש הבעש"ט הק' שבחט"א מסותר האל"ף שהוא אלופו של עולם, ולכן אנו אומרים 

בהגיית המילה רק אותיות ח"ט ולא את האל"ף, כי האל"ף שמרמזת על האלופו של עולם מוסתרת בתוך החטא, 

אך מ"מ היא שם, וזהו אבל באמת "בי אדוני", ביי מיר איז דא דער אייבישטער, כל זה גרם החטא, אבל באמת 

"בי אדוני" כו' כך יש בכל הסתר כנ"ל.

התיקון למי 
שנפל לחושך

על ידי 
השתוקקות 

במסי"נ להשי"ת 
זוכה להתגלות 

הנקודה 
הפנימית

בפנימיות של 
כל מקום יש 

חיות ה'
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וגם מה שאמרו ז"ל )בראשית רבה צג, יא( על הפסוק ולא יכלו כו' לענות אותו כו' נבהלו מפניו כו', רבי אלעזר 
בן עזריה אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה ומה יוסף שהוא בשר ודם כשהוכיח את אחיו לא 

יכלו לעמוד בתוכחתו, הקב"ה שהוא דיין ובעל דין ויושב על כסא דין ודן את כל אחד ואחד על אחת כמה וכמה 

שאין כל בשר ודם יכולים לעמוד לפניו, גם כן יש לפרש על פי הנ"ל, "כי נבהלו מפניו", דהיינו הפנימיות 

שהחזיקוהו לגוי, ופתאום נגלה להם אור הפנימיות שבו שהוא יוסף, ונתביישו מאוד איך גרם חטאם 
שיתהפך להם אור כזה. וקל וחומר ליום הדין שנתגלה לכל אדם איך התיעוב היותר גדול היה באמת 
החיות שבו קדוש מאוד. ואיך בחטאו שהיה נדמה לו שהוא מציאות לעצמו, עשה שיתהפך לר"ע גמור 
כנ"ל, הוא היה האשם, עיניו שלו שלא ראו כראוי, והבן כי אין להאריך שכתוב כבר במקום אחר הוא בשפ"א 

תרל"א )ד"ה במדרש( כמו שכבר ביארנו.
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בזכות יוסף נמנע מיעקב ירידה רוחנית למצרים

מה בשם  על  ז"ל,  מו"ר  אא"ז 
לירד  היה  ראוי  חז"ל  שאמרו 
למצרים,  ברזל  של  בשלשלאות 
ולמה ראוי היה יעקב אבינו לזה, אך 
הפירוש שהיה ראוי לירד מדרגה אחר מדרגה עד שיוכל לבוא 
למצרים והשם יתברך פעל על ידי יוסף הצדיק שיהיה יכול לירד 

שמה כמו שהיה, בלי ירידה כלל, על ידי הכנת יוסף הצדיק בנו 

כו', וזהו שכתוב רדה אלי אל תעמוד, שראה יוסף שיוכל עתה 

ויפול  יגרום החטא  וירא שמא  ירידה כנ"ל,  להיות במצרים בלי 

ממדריגתו, כי הצדיקים אינם מאמינים בעצמם, לכך אמר רדה 

כו' אל תעמוד כנ"ל:

ויגש 
תרל"ב

לירד  אבינו  יעקב  היה  ראוי  קה(  תהילים  טוב,  שוחר  )מדרש  חז"ל  שאמרו  מה  על  ז"ל,  מו"ר  אא"ז  בשם 
בשלשלאות של ברזל למצרים, אלא שריחם עליו הקב"ה וירד דרך יוסף הצדיק, ומקשה השפת אמת ולמה 
היה, אך הפירוש שהיה ראוי לירד  גמור  צדיק  והלא  כזה  מבוזה  באופן  לירד  לזה  ראוי היה יעקב אבינו 
מדרגה אחר מדרגה עד שיוכל לבוא למצרים כי הרי הירידה למצרים אינה ירידה גשמית בעלמא אלא ירידה 
רוחנית, וכדי שיתקיים הירידה למצרים צריך שיהיה ממש  ברוחניות בבחינה זו של מצרים, ולזה הרי צריך לירד 

מדרגה לדרגה כשלשלת, כידוע שסדר ההשתלשלות של העולמות קרוי בשם זה של "שלשלת" שהוא טבעות 

רבים הקשורים זה לזה ואע"פ שכל טבעת קשורה לחברתה, כל אחת מהטבעות יורדת יותר מחברתה עד למטה, 

וכך היה יעקב אבינו ראוי לירד ממדריגה למדריגה עד שירד למצרים.

והשם יתברך פעל על ידי יוסף הצדיק שהיה יכול לירד שמה כמו שהיה, בלי ירידה כלל, ואיך הוא, 
יכול  יוסף הצדיק שהיה  כו', כמו שביארנו לעיל שזה היה כוחו המיוחד של  על ידי הכנת יוסף הצדיק בנו 
לעשות בענייני עולם הזה ועם כל זה להיות מקושר להשי"ת, כמו שכתוב "ויוסף היה במצרים", יוסף הוא 

בתמותו מתחילתו ועד סופו אפילו כשהיה במצרים, ועל ידי זה היה יכול להכין את מצרים לדרגה כזו שקדושת 

יעקב לא תפגם ויוכל לירד למצרים.

וזהו שכתוב )בראשית מה, ט( ְרָדה ֵאַלי ַאל ַּתֲעֹמד, שראה יוסף שיוכל עתה להיות במצרים בלי ירידה 
כנ"ל, וכמו שכתוב בפרשייתנו )מ"ה, ט'( שאמר יוסף הצדיק "מהרו ועלו את אבי, ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף 
שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אלי אל תעמוד" ]ומשמע שמה ש"שמני אלוקים לאדון לכל מצרים" זהו 

טעם שתרד אלי ולא תעמוד, והיינו[ שמכח זה שאני אדון לכל מצרים ואני שולט על הקליפה שלהם, על כן "רדה" 

תוכל לרדת למצרים, כי על ידי זה נמצא שאינך יורד למצרים אלא "אלי" לקדושת יוסף הצדיק, ואין זה אלא 

ירידה חיצונית בעלמא, וירא שמא יגרום החטא ויפול ממדריגתו, כי הצדיקים אינם מאמינים בעצמם, 

לכך אמר רדה כו' אל תעמוד כנ"ל:



יסוד החסידות
ביאורים על ספרי חסידות

מכון



אור לשמים
פרשת ויגש

הרה"ק רבי
מאיר 
מאפטא
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¾è−î ³¾þõ

íôðší

½þ¬òîšë מידת הקדושים בספרים הנקראת  היסוד  מידת  אודות  מבואר  זה 

הצדיק, יוסף  של  מידתו ג"כ נקראת  ההתקשרות  מידת  ההתקשרות .

יחדיו , גם ויראה  אהבה  בתוכה  המשלבת  והזריזות , ההתלהבות  מידת  היא זו מידה 

העטפים והיה עבירה . מדבר  ולברוח מצוה  לדבר  האיברים  כל  לחימום  Àƒ¬«««¿הגורמת 

דקדושה, לסטרא  במהותה  שייכת  ההתקשרות  מידת  כי ליעקב, וה ּקׁשרים ¬»¿Àƒ¿»¿««¿ללבן

וסטרא ללבן שייכת  "העטפים " והעצלות  העצבון ופעולת  חיות , מלאה  בהיותה 

דיליה .

íð−ôî,"חי "א -ל  שם  הנקראת  והיא  אדם , של  גופו  לכל  חיות  הנותנת  היא  זו

אלא בלבד , ויראה  הכרח  מתוך  לא  להקב"ה, אדם עובד  שבו המידה 

והגוף , הנפש  התקשרות  גופו, לכל  חיים הנותנת  פנימית  התקשרות  מתוך 

הנראים וגבורות  חסדים  הכוללת  היא  היסוד  מידת  והמידות . המוחין התקשרות 

יכול  שאינו באופן החיים , למקור  אש  כרשפי גדול  צמאון מאידך  דסתרי, תרתי

לחצר ֹות  נפׁשי וגם-ּכלתה  נכספה לאלוקיה , תכלה  רק  כלל  תשבע  ולא נפשו ¿»¿ƒ¿¿»¿«»¿»«¿ƒלעצור 

בשמחה דא אל  דא  מנקשין איבריו כל  מרגיש  שהוא עד  גדולה  שמחה  ומאידך  ה ',

חי. אל -א-ל  יר ּננּו ּובׂשרי ל ּבי «≈∆¿»¿ƒƒ¿»ƒואומרים 

íòíîאדם שיש  דהיינו בכלליות , יסוד  גם  יש  האדם, בפרטיות  יסוד  שיש כמו

מתוך  וזה  נפשו, בעמקי המושרשת  אמיתית  בחיות  ה ' את  עובד  שהוא 

שמים בין  שמקשר  עולם יסוד  צדיק  נקרא  וזה  להקב"ה, בו בוערת  התענוג  שאש 

ישראל . לבני הקב"ה  בין לארץ,

îò−ëþî להעלות היא היסוד , מידת  המשכת  של  העבודה  תכלית  כי כאן מבאר 

י  כנסת  הקדושה  השכינ את את  כשמקשרים הגאולה  שורש  והיא שראל ,

שורש שהוא  לתענוג  מלכות  הנקרא הדיבור  את  לקשר  כלומר  לשרשה , המלכות 

מקששר והתפילה התורה  כשבעת  וזה  הבינה ", "ספירת  הקבלה ובלשון הדיבור 

וחיות . כוונה תענוג  מתוך  יוצא  והדיבור  המחשבה  אותיות  עם הדיבור  אותיות  את 
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³î−íëî מיני כל  עליו נשפעים אזי לעולם , השפע  להמשיך  זו במידה אוחז  אדם

ההשפעה, מידת  היא היסוד  מידת  כי וגשמיות , ברוחניות  וחיות , טוב 

מלכותו  לגלות  התחתון בעולם  בפועל  בשלימות  פעולתה  את  להשלים  והכח 

ב )יתברך  לט , הּמׁשּביר(בראשית ה ּוא על -הארץ, ה ּׁשּליט  ה ּוא  ויֹוסף  הכתוב וכמאמר  ,¿≈««ƒ«»»∆««¿ƒ

הארץ ו )לכל -עם מב, ידי (בראשית על  כולם באות  שבעולם השפעות  מיני כל  כי  , ¿»«»»∆

ובבא . בזה  תמיד  חיים  המוסיפה יוסף , מידת 
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¾è−îÈ�Â„‡ È· ¯Ó‡ÈÂ ‰„Â‰È ÂÈÏ‡(ÁÈ ,„Ó)˜ÂÒÙ‰ ˘¯ÙÏ Ì„˜‰·Â ,ÌÈÏ‰˙)

(Á ,ÁˆÔ˜˙Ï ¯˜ÈÚ‰ ‰‡¯˙· ‡¯„· ‰�‰„ ,ÛÎ Â‡ÁÓÈ ˙Â¯‰�
Ïˆ‡ „ÁÈ ÌÈÙÒ‡˙ÓÂ ÌÈ„ÁÈ˙Ó Ï‡¯˘È È�·˘ ‰Ê·Â ,‡ÁÈ˘Ó ˙Â·˜Ú‰
,ÔÈÁÈ˘Ó ÔÈ¯˙‰ „ÁÈ ¯·ÁÏ ‰ÎÊ� Ê"ÈÚÂ ,‡ÁÈ˘Ó ˙Â·˜Ú Ô˜˙Ó ˜È„ˆ‰
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øåàéá

éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå,מד) ÇÄÇÅÈÀÈÇÉÆÄÂÉÄ
åñôä÷,יח ) ùøôì íã÷äáå( ח צח , (תהלים

àøãá äðäã ,óë eàçîé úBøäðÀÈÄÀÂÈ
úåá÷òä ï÷úì ø÷éòä äàøúá

àçéùî תלוי המשיח  מלך  ביאת עיקר

שרמוז  שמים, מלכות קבלת בהשלמת

שרומזת  העקבים שהיא הנמוכה בדרגה

כל  את ומאסף  שמקשר ומי למלכות.

יוסף  בן משיח  הם איסוף )ישראל  ,(מלשון

העם  לב  את ולקשר לאסף  עניינו שעיקר

עניינו  שעיקר דוד  בן ומשיח  להקב "ה,

כל  על  באהבה שמים מלכות עול  להטיל 

ישראל .

íéãçéúî ìàøùé éðáù äæáå

ï÷úî ÷éãöä ìöà ãçé íéôñàúîå

àçéùî úåá÷ò נעשה המלכות תיקון

ומבואר היסוד , ידי כמו (בהקדמה)על  כי

המידה  שהיא האדם, בפרטות יסוד  שיש

לפעולה  זה איבריו כל  את שמקשרת

הפועל , אל  מהכח  חיותו נמשכת שבא

גדול , תענוג בו לו שיש למצוה למשל 

שמקשר  אדם ישראל  בכלליות יש כך 

הצדיק והוא לזה, זה ישראל  כל  את

את  להביא כח  לו שיש עולם יסוד 

אל  מההעלם ישראל  בני בלבות החיות

החיות  את מגלה שהוא ידי על  הגילוי

מתקשרים  כשהם ישראל  לבני שיש

ישראל  שבני בכך  ולכן להקב "ה,

הצדיק אצל  באים ית' מלכותו שמקבלים

משפיע אשר 'יסוד ' בחינת שהוא

מלכותו  את שמגלה דהיינו ל 'מלכות',

מתקנים  הם ישראל , נשמות לכל  בעולם

בעקבתא  לתקן שצריכים מה את

ãçéדמשיחא, øáçì äëæð æ"éòå

ïéçéùî ïéøúäיוסף בן משיח שהם

יסוד  יחוד  שזה וכדלעיל  דוד , בן ומשיח 

äøäîá.ומלכות  äìåàâä äéäéå

åîë ,õåáé÷ ïåùì ,úBøäð ùåøéô åäæåÀÈ
áåúëù( ב ב , ìk(ישעיה åéìà eøäðåÀÈÂÅÈÈ

- óë eàçîé äëæð äæ éãé ìò ,íéBbäÇÄÄÀÂÈ
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¯"˙Î ÏÚ ÊÓÂ¯ Û"Î‰Ó(·"Ú Ù¯ ‚"ÁÊ)Â‡ÁÓÈ „ÂÚ .ÁÂÓ ÔÂ˘Ï Â‡ÁÓÈ ˙·È˙Â ,
,Â"Á Ï‡¯˘È ÛÂÙÎÏ ÌÈˆÂ¯˘ Ì˙Â‡ ÂÁÓÈ˘ ,‰ÁÓ˙ ‰ÁÓ ÔÂ˘Ï ,ÛÎ

˜ÂÒÙ ÏÚ ‰"‰ÏÏÊ È"¯‡‰Ó ˘Â¯ÈÙ È˙È‡¯ ‰ÊÏ ‰ÓÂ„ÎÂ(Ê-Â ,ÁÓ ÌÈÏ‰˙)‰�‰ ÈÎ
Ì‰ ÌÈÎÏÓ È�· Ï‡¯˘È ÏÎ ÈÎ ,ÂÈ„ÁÈ Â¯·Ú Â„ÚÂ� ÌÈÎÏÓ‰(„"Ó „"ÈÙ ˙·˘),

Â¯·Ú ,„ÁÈ ÌÈÙÒ‡˙Ó È"�·˘ ‰Ê· ,Â„ÚÂ� ÌÈÎÏÓ‰ ‰�‰ ÈÎ ˘Â¯ÈÙ Â‰ÊÂ
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כתר, נקראת והיא שלו, השורש שהיא

ראש  על  מונח  שהכתר שכמו  משום

אור  הוא הזה התענוג כך  האדם,

מידת  ידי ועל  האדם, מהשגת שלמעלה

את  לעורר שבכוחו הצדיק  של  היסוד 

יורד  אזי ישראל , בני של  והחיות התענוג
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התענוג, התקשרות שהיא היסוד  מידת

בחיות  להקב "ה ההתקשרות ממילא

בנקודת  אמיתית והתקשרות אמיתית

שפע השפע  יורד  בו הצינור היא הלב 

כנסת  קומת נגבהת ובכך  ישראל , לבני

הקמים  כל  את מכלה והקב "ה ישראל 

עליה.
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÷åñô ìò ä"äììæ(ה מח , äpä(תהלים ékÄÄÅ
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ìàøùé éðáù למידת מרכבה שהם

מלכות  לגלות הוא ותפקידם המלכות

בעולם ãçéשמים íéôñàúî כאיש
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ו  והפרסום  הגילוי של הוא הרוממות

מחייבת  המלכות מידת וממילא המלך ,

מלכותו  תתגלה שאז המשיח , ביאת את

בעיניהם, זאת יראו העמים וכל  כל  לעין
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ÁÏÒÂ ·ÂË ‰"‰ÏÏˆÊ È"È¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡Î(‰ ,ÂÙ ÌÈÏ‰˙)‡Â‰ ÍÂ¯· ˙"È˘‰˘
Â�Ï ÚÈÙ˘Ó˘ ‡Ï‡ Â�È˙Â�ÂÚ ÏÎ Â�Ï ÏÁÂÓ˘ È„ ‡Ï ÂÈ„ÒÁÂ ÂÈÓÁ¯ ·Â¯·
Ú˘Ù ÏÚ ¯Â·Ú Â˙¯‡Ù˙Â ‰ÊÂ .ÌÈ˘Â„˜‰ ÂÈ¯·„ Ô‡Î „Ú ,‰·¯‰ ˙Â·ÂË „ÂÚ

(‡È ,ËÈ ÈÏ˘Ó)·Â¯· Ï‡¯˘È ˙‡ „ÂÚ ¯‡Ù˙Ó˘ ‡Ï‡ Ú˘Ù ÏÚ ¯·ÂÚ˘ È„ ‡Ï˘
:·ÂË

’ë šþõ

êþõ¼ô ê³ò−×¾ êôšîêñ íðîë¼í

îíïîÔÈÁÈ˘Ó ÔÈ¯˙‰ „ÁÈ Â¯·Á˙È˘ ,‰„Â‰È ÂÈÏ‡ ˘‚ÈÂ ·Â˙Î‰ ˘Â¯ÈÙ
,È�Â„‡ È· ¯Ó‡ÈÂ - ‰Ó È"ÚÂ ,ÛÒÂÈ Ô· ÁÈ˘ÓÂ „Â„ Ô· ÁÈ˘Ó
,È"�„‡ ‰"ÈÂ‰ „ÂÁÈ ‰È‰ÈÂ ,È"�„‡ ˙�ÈÁ·Ï ‰"· ‰"ÈÂ‰ ÈÙÂ¯Èˆ ·"È ÍÈ˘Ó‰Ï

øåàéá

אשר  הטובה לגודל  מאוד  עד  ויתפעלו

האהובים. לבניו משפיע  הקב "ה

é"éøäåî ø"åîãàë ùøéô øùàëå
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מכל  כידוע  שפעה מקבלת המלכות

מגרמה  לה "לית נקראת ולכן המידות,

עול  שקבלת שפשוט  וכמו כלום",

לכשעצמה, עבודה בה אין שמים מלכות

המידות  כל  את לגלות היא מהותה אלא

הן  דהיינו בגילוי, שיהיו להקב "ה שבלב 

בגילוי  והן מידה כל  של  הפרטי בגילוי

צירופי  י"ב  ויש ובמעשה, בדיבור הכללי

גבולי  י"ב  כנגד  המידות בכללות הוי"ה

1é"ðãàאלכסון  ä"éåä ãåçé äéäéå ,

שהם  המידות ידי על  ית' הוייתו שיתגלה

úåøòäå úåôñåä

זה.1. בספר  וישב  פרשת מזלאטשוב  המגיד  לתורת בהקדמה בארוכה בזה ראה
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·ÈÂÁÓ „Á‡ ÏÎ ÈÎ ,È�Â„‡ È�Ê‡· ¯·„ Í„·Ú ‡� ¯·„È .‰ÏÂ‡‚Ï ‰ÎÊ� Ê"ÈÚÂ
‡� ¯·„È Ù"ÊÂ ,‡¯ÙÚÓ ‡˙�ÈÎ˘ ‡Ó˜‡Ï ÂÈ˙ÂÈ˘Ú·Â ÂÈ˙ÂÏÈÙ˙· ÏÂÚÙÏ
„Ú È"�„‡ ˙�ÈÁ· ˙‡ ÍÏ˘ ˙Â„·Ú È"ÚÂ Í˙ÏÙ˙ È"Ú ¯·„˙˘ - Í„·Ú

ÚÂ„ÈÎ ‰�È·Ï ÊÓÂ¯ ÔÊ‡ ˙�ÈÁ·(‡"Ù „"˘ Á"Ú)ÈÓ Ê"ÈÚÂ ,Í„·Ú· ÍÙ‡ ¯ÁÈ Ï‡Â ,
˘È ÌÈÓÚÙÏ ÈÎ ˙Â„·Ú‰Ó ˙Â˜È˙Ó ÌÚÂ� ÂÈÏ‡ ‡·˘ ‰ÎÂÊ ÔÎ ‰˘ÂÚ˘
ÂÈÏ‡ ‡·È˘ ‰ÎÂÊ Ï"�‰ Ê"ÈÚÂ ÏÏÙ˙‰ÏÂ „ÂÓÏÏ ÂÓˆÚ ˘Â·˘ ‰˘Â· Ì„‡Ï
ÍÏ˘ ˙Â„·Ú· - Í„·Ú· ÍÙ‡ ¯ÁÈ Ï‡Â ˘Â¯ÈÙ Â‰ÊÂ ,˙Â„·Ú‰Ó ˙Â˜È˙Ó

øåàéá

מצד  שההסתר במקום הפנימי הגילוי

שהוא  חיצוני גילוי רק  שם יש עצמו

äìåàâì.אדנות, äëæð æ"éòå

éë ,éðãà éðæàa øáã Ecáò àð øaãéÀÇÆÈÇÀÀÈÈÀÈÀÅÂÉÄ
åéúåìéôúá ìåòôì áéåçî ãçà ìë

àøôòî àúðéëù àî÷àì åéúåéùòáå

חלק והיא המלכות, מידת היא השכינה

ברואיו  על  למלוך  בכדי שמגלה אלקותו

בגלות, היא ועכשיו להם, ולהטיב 

ואנו  כראוי, מלכותו מקבלים כשאין

השכינה  צער עם להצטער מצווים

ומעפרותה. משפלותה ולהקימה

Ecáò àð øaãé ùåøéô åäæå– ÀÇÆÈÇÀÀ
øáãúùלדור )תנהיג אחד דבר  é"ò(מלשון

êìù úåãáò é"òå êúìôúתעלהúà

é"ðãà úðéçá,הקדושה ãòהשכינה

òåãéë äðéáì æîåø ïæà úðéçá ש "ד (ע "ח 

שעניינה פ "א) משום אזן נקראת הבינה ,

פנימית. והבנה האזנה הוא

éî æ"éòå ,Ecáòa Età øçé ìàåÀÇÄÇÇÀÀÇÀÆ
íòåð åéìà àáù äëåæ ïë äùåòù

úåãáòäî úå÷éúîאף חרון ולא

בכפיה, עבדות ùéשהוא íéîòôì éë

ãåîìì åîöò ùåáù äùåá íãàì

ììôúäìå מהדינים בא הבושה וענין ,

הבינה  מספירת הוא 2שמשתלשלים ,

אני  מי אומר כי ית' לפניו לדבר בוש

לפניו, שאתפלל  אני ì"ðäומה æ"éòå

úåãáòäî úå÷éúî åéìà àáéù äëåæ

נעימות  בה יש הבינה שספירת משום

הקבלה  בתורת נקראת והיא גדולה

הבא". "עולם

- Ecáòa Età øçé ìàå ùåøéô åäæåÀÇÄÇÇÀÀÇÀÆ
óà íåù äéäé àì êìù úåãáòá

úåøòäå úåôñåä

מהבינה2. בא הבושה מלכות וענין  מבחינת  (ובפרטות 

בספרי  וכמבואר  קשים , רבים  דינים  בה  שיש לאה  הנקרא  דבינה 

בספרי  ומבואר  וענוה , בושה  היא  לאה  של  שענינה  הק ' האר "י

מלשון  ג"כ  הוא  שלאה  הם  האלו דהדינים  זי"ע  מלובלין החוזה 

ועצל נלאה  הוא  ית ' ותפארתו גודלו מבין שאינו ידי שעל  נלאה ,

ד "ה  ויצא  פרשת  זכרון (זאת  הק ' וכלשונו ית "ש לפניו  מלהתפלל 

פירשנו) בדעת עוד  ושפל  העניו  כי  לאה נקרא וענוה

וחשק  בכח להתאמץ מצח לו  ואין  עיף כמו  הוא

של פירוש שמעתי  כן  תלאה, מלאה לשון  וגדלות,

עכלה"ק. לאה

¬ ó−ô¾ñ þîê ³îð−½ì³¾þîõô

ÍÂÓÎ ÈÎ .˙Â„·Ú‰ ‰È‰È ˙Â˜È˙Ó ÌÚÂ�· ˜¯ ‰ÏÈÏÁ Û‡ ÌÂ˘ ‰È‰È ‡Ï
,ÌÈ�È„‰ ÏÎ ÌÈ˜˙Ó� Ì˘Â ‰�È·Ó ÏÈÁ˙Ó 'È‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙È˘‡¯‰ ÈÎ ,‰Ú¯ÙÎ

˜"‰ÂÊ· ‡˙È‡„Î ‰�È·‰ ÏÚ ÊÓÂ¯ ‰Ú¯ÙÂ(„Î ,ÈÒ ,Ù‰ 'ÚÓ ‡"‡Ó ,Ê"Ù ·"Ï˘ Á"Ú ,.È¯ ‡"ÁÊ),
ÍÈÁ‡ ÍÂÓÈ ÈÎ ÔÂ˘Ï ÍÂÓÎ ÈÓ ˘Â¯ÈÙ Â‰ÊÂ(‰Î ,‰Î ‡¯˜ÈÂ)‡ÓÏÚ ÏÚ ÊÓÂ¯ ,

Ê‡Â ,‰�È·‰ „Ú ‡�ÎÒÓ„ ‡ÓÏÚ‰ ‰ÏÚ˙È˘ Â�ÈÈ‰„ - ‰Ú¯ÙÎ ,‡�ÎÒÓ„
:·ÂË ÏÎ Â�Ï ‡Â·ÈÂ Û‡ ÔÂ¯Á‰ ˜Ï˙ÒÈ

øåàéá

äéäé úå÷éúî íòåðá ÷ø äìéìç

.úåãáòä צריכה שהעבודה והטעם

מהבינה  הבאה הנעימות מתוך  להיות

משום éëהוא ,äòøôk EBîë ékÄÈÀÇÀÉ
äðéáî ìéçúî äéä éåìéâä úéùàøä

äòøôå ,íéðéãä ìë íé÷úîð íùå

÷"äåæá àúéàãë äðéáä ìò æîåø

כד) סי , הפ , מע ' מא"א פ "ז, של"ב  ע "ח  רי ., (זח "א

אהרן פרעה "כי אהרן)כמו (-גילהו

מגלה  היא והבינה בקמיהם", לשמצה

הרצון  שורשי של  הספירות את

וכמו וה  וחכמה, כתר דהיינו שכל 

הוא  החכמה גילוי שעיקר רואים שאנו

בפרטים  הענין הרחבת ידי על 

בינה  נקראת ולכן וגילוי, ובתענוג

אמא.

Ceîé ék ïåùì êåîë éî ùåøéô åäæåÄÈ
Eéçà(כה כה, àîìò,(ויקרא ìò æîåø ÈÄ

àðëñîã השכינה והיא המלכות

ודלה עניה הנקראת בארמית הקדושה (עני 

מסכן) äìòúéù,הוא åðééäã - äòøôë

æàå ,äðéáä ãò àðëñîã àîìòä

óà ïåøçä ÷ìúñé שאנו כמו כי

גם  בעבודתינו הספירות את מעוררים

מלמעלה, ההנהגה את בזה מעוררים אנו

:áåè ìë åðì àåáéå
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¾è−î ³¾þõ

íôðší

þôêôëידוע אשר  מצרים, גלות  בענין נפלאים  חידושים  רבינו מבאר  זה עמוק 

בגלות  נעשו אשר  הנפלאים התיקונים  בגודל  בסה "ק  בה  שהאריכו מה 

הטובות  וכל  השלימה , הגאולה ולצורך  לטובה  היתה  זו  גלות  כל  תכלית  ואשר  זו,

הירידה ידי על  היה  הכל  תורה  במתן  מצרים גאולת  אותה  לאחר  ישראל  שזכו

עיניהם ש "נסתמו  עד  נוראה הסתרה  שעה  באותה  נראה  היתה  אשר  מצרים, לגלות 

השעבוד ". מצרת  ישראל  של  ולבן

íòíî את להביא יוסף  אל  השבטים  בירידת  שהחלה  למצרים , השבטים ירידת 

בה היתה  לא  הגלות , שנות  במנין נחשבת  כי אם  אבינו, ליעקב בנימין

התיקונים התחילו  שעה  שבאותה  דהיינו בלבד , בכוח  אם כי בפועל  הגלות 

תורה מתן לידי הביאו שהם  הניצוצות  בירורי הגלות , בשנות  שנפעלו הנפלאים 

באותו  הגלות  שורש  היתה  זו  ובשעה  השלימה, הגאולה  לידי יביאו דבר  של  ובסופו

הגלות  מציאות  כי  הם , חד  והגאולה  הגלות  שבהם העליונים, בעולמות  שהיא  אופן

הא' עם  גלה  מתיבת  מורכבת  גאולה  תיבת  שכן הגאולה, למציאות  המביאה  היא 

הניצוצין. ברורי ידי  על  בה  המתגלה  עולם  של  אלופו

öê×îבאותה השבטים  ידי על  כבר  שנעשו היחודים גודל  את  רבינו לנו מגלה 

השבטים המשיכו  שבה  שעה , באותה  כבר  שהחל  לגלות , שירדו שעה 

הנוראה עבודתם ובכוח הגדולה , קדושתם בכח  השלימה  הגאולה כל  את  הקדושים 

מתוך  ה' עבודת  שהיא  היסוד  עבודת  צירוף  דהיינו ומלכות ", יסוד  "יחוד  הנקראת 

בפועל  ה ' עבודת  שהיא  המלכות  כח עם  המידות , כל  בהתגלות  התלהבות  אש 

כאחד  להיות  אלו עבודות  שני שבצירוף  רבה , אהבה מתוך  ובמעשה בדיבור  ממש 

השלימה, הגאולה  תלוי ההתקשרות  עבודת  מתוך  והמעשה  הדיבור  שיהיה  דהיינו

ו ' יחוד  נקרא  ושמו וזה  אחד  ה ' שיהיה  הוי"ה , שם  את  המשלימים  אותיות  שני ה ',

אחד .
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מתוך  ה' עבודת  שהיא  היסוד  עבודת  צירוף  דהיינו ומלכות ", יסוד  "יחוד  הנקראת 

בפועל  ה ' עבודת  שהיא  המלכות  כח עם  המידות , כל  בהתגלות  התלהבות  אש 

כאחד  להיות  אלו עבודות  שני שבצירוף  רבה , אהבה מתוך  ובמעשה בדיבור  ממש 

השלימה, הגאולה  תלוי ההתקשרות  עבודת  מתוך  והמעשה  הדיבור  שיהיה  דהיינו

ו ' יחוד  נקרא  ושמו וזה  אחד  ה ' שיהיה  הוי"ה , שם  את  המשלימים  אותיות  שני ה ',

אחד .



ð¾è−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ìî×ëî,עצום ביחוד  לבוראם  השבטים  שהתקשרו שם, שהיתה זו נוראה  עבודה 

הקדושה ניצוצי את  לתקן מנת  על  לגלות  וירדו בשלימות , רצונו לעשות 

– המלכות  בחינת  אשר  לבא , לעתיד  מעין שהיא  הבחינה  שם האירה  שם , אשר 

אינו  הבית  שכל  חיל  כאשת  בעלה ", עטרת  חיל  "אשת  בבחינת  נחשבת  – המקבל 

והגאולה הגלות  תכלית  שכל  הבחינה שם שהתגלה דהיינו פיה , על  אלא מונהג

יתברך  לפניו שעשועים  נעשה  ידיה שעל  ישראל  כנסת  – המלכות  בשביל  הכל 

ההשפעה וכוחות  העולמות  כל  מתעוררים ידיהם  ועל  הבריאה, תכלית  כל  שהם

להם, ולהשפיע  ישראל  כנסת  לצורך  רק  הוא הבריאה  תכלית  כל  כי בידיהם , תלוים 

ניצוצות  בה  יתווספו הגלות  ידי שעל  ישראל  לכנסת  להטיב רק  תכליתה הגלות  וגם

הקדושה קומת  כשתבנה  השלימה  הגאולה תבא  זה  ידי ועל  בגלות , אשר  הקדושה 

בשלימות . שמים  מלכות  של 

í ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

íñîêèí µþî®ñ í−í ³îñèí ³−ñ×³

¾þðôë˘¯ÂÁ ,¯ˆÂ˜· ˘¯ÂÁ ˘‚�Â ÌÈ‡· ÌÈÓÈ ‰�‰ ,ÂÈÏ‡ ˘‚ÈÂ ‰·¯
Í¯Â„Â ÌÈÓÏ‡Ó Â�Á�‡ ‰�‰Â ¯Ó‡�˘ ÛÒÂÈ ‰Ê ¯ˆÂ˜· ‡„Â‰È ‰Ê
Í˘Ó˘ ÛÒÂÈ ‰Ê ,Ú¯Ê‰ Í˘Ó· ˙˘˜ ‰„Â‰È ÈÏ È˙Î¯„ ÈÎ ‡„Â‰È ‰Ê ÌÈ·�Ú
Ê‡˘ ÚÂ„È ‰�‰„ ,ÍÎ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .Ï"ÎÚ 'ÂÎ ÌÈ¯ˆÓÏ Â„È¯Â‰Â ÂÈ·‡ Ï˘ ÂÚ¯Ê
,¯·„ ˙ÈÏÎ˙ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÏ‚‰ Ì„Â˜ÓÂ ,˙ÂÏ‚‰ ‰ÏÈÁ˙‰
ÔÎÏÂ ,ÏÚÂÙÏ ‡ˆÂÈ ÍÎ ¯Á‡Â ÁÎ· ‡Â‰ Ì„Â˜Ó ÌÈ�È�Ú ÏÎ·˘ ¯‡Â·ÓÎ
‰ÏÁ˙Ó ÍÈ¯ˆ ‰ÊÏ ÔÂ˜È˙‰Â ,˙ÂÏ‚‰Ó ‰‡ÈˆÈ‰ ‡Â‰ Â˙ÈÏÎ˙˘ ˙ÂÏ‚·

øåàéá

.åéìà Lâéå äáø ùøãîá ימים [הּנה ÇÄÇÅÈִִֵָ

ה'], נאם øöwaּבאים LøBç Lbðå ְִָֻÀÄÇÅÇÅ

והּטיפ ּו הּזרע  ּבמ ׁש ענבים ודר]ְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּתתמ ֹוגגנה] וכל -הּגבע ֹות עסיס  ְְְְִִִֶַַָָָָָההרים

י "ג) ט ' øöå÷á,(עמוס  ,àãåäé äæ ùøåç

øîàðù ,óñåé äæ(ז לז, äpäåÀÄÅ(בראשית

íéáðò Cøãå .íénìà íéîlàî eðçðàÂÇÀÀÇÀÄÂËÄÀÅÂÈÄ

.úL÷ äãeäé éì ézëøã-ék ,àãåäé äæÄÈÇÀÄÄÀÈÆÆ

יג) ט  óñåé,(זכריה äæ ,òøfä CLîaÀÅÇÈÇ

åãéøåäå åéáà ìù åòøæ êùîù

'åë íéøöîì יא)כדכתיב בחבלי (הושע 

אמשכם ה)אדם ì"ëò.(יואל

æàù òåãé äðäã ,êë øîåì ùéå

úåìâä äìéçúä שאומר וכמו מצרים,

אביו  של  זרעו שמשך  יוסף  "זה המדרש

היא  מצרים וגלות כו'" למצרים והורידו

הגלויות כל  דבריו)שורש בסיום רבינו ,(כמ "ש 

úåéäì êéøö úåìâä íãå÷îå

øàåáîë ,øáã úéìëú úåøù÷úä

çëá àåä íãå÷î íéðéðò ìëáù

הענין, נולד  שמשם êëבשורש øçàå

ìòåôì àöåé שאנו וכמו  במעשה.

שום  לעשות לאדם אפשר שאי רואים

נכונה  תועלת ידו על  יבא אשר מעשה

מחשבה  זו למעשה תקדם לא אם

כללי  פי על  המעשה סדר את המכינה

בעולם  אם ורק  אופנו, על  דבר החכמה

מוכן  הדבר יהיה והמחשבה השכל 

הענין  להוציא האיש יכול  אזי ומסודר

לאמיתיות  משל  הוא זה וכל  פועל . לידי

בעולם  ענין שכל  ברוחניות, העניינים

שורש  מקודם לו להיות צריך  הזה

אחר  ורק  המחשבה, ובעולם ברוחניות

שיצא  הדבר את להמשיך  אפשר כך 

פועל . לידי

רבינו, מבאר אשר úåìâáוזהו ïëìå

úåìâäî äàéöéä àåä åúéìëúù

,ïå÷éúäåעירוב שהוא הגלות דשורש
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.‰ÏÁ˙ ‰·˘ÁÓ· ‰˘ÚÓ ÛÂÒ Í¯„· ‡Â‰Â ‰ÊÏ ,˙Â¯˘˜˙‰

’ë šþõ

¹½î− ñ¾ ðî½−í ì×ñ ¼−õ¾íî íñ¼ íðîí− ñ¾ ³î×ñôí ìî×

¼îð−îıÂÚ�Â ˙Â‚¯„Ó‰ ÏÎ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙�ÈÁ·· ‡Â‰ ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ·„
‡Â‰ ˘¯ÂÁ ÔÎÂ ,‡‚¯„„ ‡ÙÂÒ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‡„Â‰ÈÂ ,ÔÙÂÒ·

øåàéá

הראשון  אדם בחטא ברע  ותכלית 1טוב  ,

לצאת  כדי הוא מצרים לגלות הירידה

דהגלות  ונמצא הנ"ל , הפנימית מהגלות

והיא  הגאולה, של  ה"בכח " חלק  היא

התיקון, מתחיל  בה כי דגאולה אתחלתא

äæì úåøù÷úä äìçúî êéøö äæì

של  באופן יתחיל  שהגלות שצריך  דהיינו

השלימה, להגאולה àåäåהתקשרות

"äìçú äáùçîá äùòî óåñ" êøãá

רק פועל  לידי יוצא גאולה של  המעשה

דהיינו  לה הקודמת המחשבה מכח 

לגאולה. התקשרות של  העבודה

úðéçáá àåä óñåé úðéçáã òåãéå

úåâøãîä ìë úåøù÷úä היסוד מידת ,

למקבל  המשפיע  בין התקשרות היא

המשפיע של  המידות כל  והתקשרות

המקבל , אל  להשפיעם מנת על  עצמם

הנפש  חימום היא ה' בעבודת זו ומידה

חסדים  של  בשילוב  יתברך  להשם

אהבה דהיינו והתגברות (חסד)וגבורות,

השתוקקות (גבורה)הנפש  אש מתוך 

גבורה  חסד  המידות כל  את המקשר

מכך , ויותר יסוד , הוד  נצח  תפארת

באש  הדעת עד  עולה שהיסוד 

הוא  והדעת אותו, ומעורר ההתלהבות

ונמצא  והבינה, החכמה את המקשר

כל  התקשרות כח  בו יש שהיסוד 

שהיא  למלכות להשפיע  ממש הספירות

מהם. המקבלת

ïôåñá õåòðå2 את משפיע  הוא היסוד  ,

úåøòäå úåôñåä

אשר 1. גדול , לתכלית היה מצרים שגלות ידוע

במידת  באונס פגם אשר  הראשון  אדם של  בחטאיו 

הקליפות  בין  הקדושים ניצוצות נפלו  היסוד 

היו  זה ומטעם הרוחנית, מצרים ארץ בבחינת

מקום  שהוא מצרים לארץ לירד  ישראל  צריכים

בין  ירדו  הרוחנית ונפשם העשיה, בעולם הקליפות

את  העלו  יסורים שסבלו  ידי  ועל  הקליפות,

שהיא  אמיתית לגאולה זכו  זה ידי  ועל  הקליפות

גדול ברכוש משם שיצאו  ידי  על  רוחנית גאולה

בקליפות. שהיו  הקדושות הניצוצות דהיינו 

ז '.2. ע' א' אות ב' ענף מאורות פ"ג  לאברהם חסד 

השפעת  בענין  פ"ה שעה"ק חיים אוצרות וע"ע

רשימו  משארת שהמלכות היסוד , על  המלכות

עיי "ש. כו ' ביסוד 

להיות  רוצה יהודי  שכאשר  מבואר , ה' ובעבודת

לה  דלית המלכות בחינת יתברך , להשם באמת בטל 

ï ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

‡Â‰ ‡„Â‰È˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰È‰ ‡Î‰Â ,‰¯Èˆ˜Â ‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÎ‰Ï ‰ÏÁ˙·
‰ÏÚ ÔÈ‚¯„„ ‡ÙÂÒ˙�ÈÁ·· ‡¯˜� ‡„Â‰È ÔÎÏÂ ,ÛÒÂÈ ÏÚ ‰ÈÏÚ ˙�ÈÁ··

øåàéá

לעורר  שבכוחו – המידות מכל  השפע 

ולהוציאו  שבכולם הפנימי החיות את

התקשרות  שהוא וכוחו במידתו לפועל 

הוא  זה ידי ועל  הכל , בשורש המידות

שהיא  המידות של  לסופן הכל  משפיע 

àôåñהמלכות úðéçá àåä àãåäéå

àâøãã והספירות הדרגות כל  סוף 

המלכות. ספירת דהיינו

שאמר  המדרש דברי לבאר בא ועתה

יוסף", זה בקוצר יהודא, זה ïëå"חורש

äòéøæì ïéëäì äìçúá àåä ùøåç

øéö÷åä לחרישה נמשלת יוסף  עבודת

הסופית  והתוצאה הגילוי לידי המביאה

ו  המלכות. בחינת כן àëäשהיא לא

להיפך , אלא äéäהיה , àëäå

úåøù÷úää באופן תחילה במחשבה

קדם  מלכות בחינת שהוא שיהודה

היסוד  מידת שהוא àãåäéùלהמשפיע  ,

äéìò úðéçáá äìò ïéâøãã àôåñ àåä

óñåé ìòבזוה"ק הנקראת בבחינה

בעלה". עטרת חיל  "אשת

רבינו בדברי  נתבאר ד"ה והענין יתרו (פ '

למלכות,בפסוק ) קודם שהיסוד  מה כי

הסדר  שבה המלוכה הנהגת במשל  הוא

הקיבול , לכח  קודם ההשפעה כח  כי הוא

בלי  לקבל  למקבל  אפשר אי שהרי

ההשפעה  כח  מוכן כל  קודם שיהיה

במחשבה  אבל  ההתקשרות, כח  שהוא

היינו  ליסוד , המלכות קדמה הראשונה

הוא  ההשתשלות סדר כל  של  דהתכלית

יתברך  מלכותו שיקבלו עיקר 3כדי וזה ,

רק להיות יכול  זה שענין אלא המכוון

ההתקשרות. שהוא היסוד  כח  ידי על 

ùøåç úðéçáá àø÷ð àãåäé ïëìå

úåøòäå úåôñåä

ידי  על  עצמו  לזכך  בתחילה צריך  כלום, מגרמה

שעל דהיינו  הגבורות, ממתיק שהוא היסוד  מידת

מתיקות  ידיעת מתוך  יתברך  להשם השתוקקות ידי 

ידי  ועל  ה', לקרבת כאש יבער  אזי  ה', קרבת נועם

שלימה, יראה שהיא המלכות מידת את ממשיך  כך 

מידת  תכלית וכל  מלכות. שהיא שבת בחינת

בשל "ה  וכמבואר  למלכות, להגיע היא ההתקשרות

יוסף  עם השבטים מחלוקת בענין  וישב פרשת הק'

מכוננו  הוצאת  וישב , פרשת  מזלאטשוב  המגיד  קונטרס  (ראה 

.תשע "ה )

מלכים 3. מנהג  רואים אנו  באמת אך  וז "ל ,

אותו  ממליכים גבורותיו  ומראה גבורה כשעושה

מלכותו  שיקבלו  לו  למה וקשה מלכותו , ומקבלים

במלכים  רואים שאנו  כמו  עמו , חזקה יד  הלא

מלכותם, יקבלו  שהעם שרוצים זרוע בעלי  גדולים

המלך ברצון  שיקבלו  הוא מלוכה עניני  עיקר  אך 

בחזקה  ומושל  מלכות, טכסיסי  הוא כן  בחוזק, לא

מה  נקרא מלוכה ובחינת מלך , לא מושל  נקרא

עמהם  מנהג  הקב"ה וכן  המלך  את ברצון  שמקבלים

הגם  ברצון , מלכותו  עול  שיקבלו  מלכות בטכסיסי 

רוצה  מיניה פנוי  אתר  ולית עולם מלך  שהוא

מלכות  עול  קבלת והנה מלכותו , עול  שיקבלו 

ובשביל יתברך , רצונו  שכן  מחמת הוא ברצון  שמים

והוא  בראתיו , ולכבודי  שכתוב  כמו  הכל  ברא כבודו 

מלכותו  שיגלה כדי  כבוד  שנקרא מלכותו  מדת

בתחלת  הרצון  היה וזה אותו , שנמליך  עלינו 



î¾è−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô
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¼îð−îıÂÚ�Â ˙Â‚¯„Ó‰ ÏÎ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙�ÈÁ·· ‡Â‰ ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ·„
‡Â‰ ˘¯ÂÁ ÔÎÂ ,‡‚¯„„ ‡ÙÂÒ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‡„Â‰ÈÂ ,ÔÙÂÒ·

øåàéá

הראשון  אדם בחטא ברע  ותכלית 1טוב  ,

לצאת  כדי הוא מצרים לגלות הירידה

דהגלות  ונמצא הנ"ל , הפנימית מהגלות

והיא  הגאולה, של  ה"בכח " חלק  היא

התיקון, מתחיל  בה כי דגאולה אתחלתא

äæì úåøù÷úä äìçúî êéøö äæì

של  באופן יתחיל  שהגלות שצריך  דהיינו

השלימה, להגאולה àåäåהתקשרות

"äìçú äáùçîá äùòî óåñ" êøãá

רק פועל  לידי יוצא גאולה של  המעשה

דהיינו  לה הקודמת המחשבה מכח 

לגאולה. התקשרות של  העבודה

úðéçáá àåä óñåé úðéçáã òåãéå

úåâøãîä ìë úåøù÷úä היסוד מידת ,

למקבל  המשפיע  בין התקשרות היא

המשפיע של  המידות כל  והתקשרות

המקבל , אל  להשפיעם מנת על  עצמם

הנפש  חימום היא ה' בעבודת זו ומידה

חסדים  של  בשילוב  יתברך  להשם

אהבה דהיינו והתגברות (חסד)וגבורות,

השתוקקות (גבורה)הנפש  אש מתוך 

גבורה  חסד  המידות כל  את המקשר

מכך , ויותר יסוד , הוד  נצח  תפארת

באש  הדעת עד  עולה שהיסוד 

הוא  והדעת אותו, ומעורר ההתלהבות

ונמצא  והבינה, החכמה את המקשר

כל  התקשרות כח  בו יש שהיסוד 

שהיא  למלכות להשפיע  ממש הספירות

מהם. המקבלת

ïôåñá õåòðå2 את משפיע  הוא היסוד  ,

úåøòäå úåôñåä

אשר 1. גדול , לתכלית היה מצרים שגלות ידוע

במידת  באונס פגם אשר  הראשון  אדם של  בחטאיו 

הקליפות  בין  הקדושים ניצוצות נפלו  היסוד 

היו  זה ומטעם הרוחנית, מצרים ארץ בבחינת

מקום  שהוא מצרים לארץ לירד  ישראל  צריכים

בין  ירדו  הרוחנית ונפשם העשיה, בעולם הקליפות

את  העלו  יסורים שסבלו  ידי  ועל  הקליפות,

שהיא  אמיתית לגאולה זכו  זה ידי  ועל  הקליפות

גדול ברכוש משם שיצאו  ידי  על  רוחנית גאולה

בקליפות. שהיו  הקדושות הניצוצות דהיינו 

ז '.2. ע' א' אות ב' ענף מאורות פ"ג  לאברהם חסד 

השפעת  בענין  פ"ה שעה"ק חיים אוצרות וע"ע

רשימו  משארת שהמלכות היסוד , על  המלכות

עיי "ש. כו ' ביסוד 

להיות  רוצה יהודי  שכאשר  מבואר , ה' ובעבודת

לה  דלית המלכות בחינת יתברך , להשם באמת בטל 

ï ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

‡Â‰ ‡„Â‰È˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰È‰ ‡Î‰Â ,‰¯Èˆ˜Â ‰ÚÈ¯ÊÏ ÔÈÎ‰Ï ‰ÏÁ˙·
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øåàéá

לעורר  שבכוחו – המידות מכל  השפע 

ולהוציאו  שבכולם הפנימי החיות את

התקשרות  שהוא וכוחו במידתו לפועל 

הוא  זה ידי ועל  הכל , בשורש המידות

שהיא  המידות של  לסופן הכל  משפיע 

àôåñהמלכות úðéçá àåä àãåäéå

àâøãã והספירות הדרגות כל  סוף 

המלכות. ספירת דהיינו

שאמר  המדרש דברי לבאר בא ועתה

יוסף", זה בקוצר יהודא, זה ïëå"חורש

äòéøæì ïéëäì äìçúá àåä ùøåç

øéö÷åä לחרישה נמשלת יוסף  עבודת

הסופית  והתוצאה הגילוי לידי המביאה

ו  המלכות. בחינת כן àëäשהיא לא

להיפך , אלא äéäהיה , àëäå

úåøù÷úää באופן תחילה במחשבה

קדם  מלכות בחינת שהוא שיהודה

היסוד  מידת שהוא àãåäéùלהמשפיע  ,

äéìò úðéçáá äìò ïéâøãã àôåñ àåä

óñåé ìòבזוה"ק הנקראת בבחינה

בעלה". עטרת חיל  "אשת

רבינו בדברי  נתבאר ד"ה והענין יתרו (פ '

למלכות,בפסוק ) קודם שהיסוד  מה כי

הסדר  שבה המלוכה הנהגת במשל  הוא

הקיבול , לכח  קודם ההשפעה כח  כי הוא

בלי  לקבל  למקבל  אפשר אי שהרי

ההשפעה  כח  מוכן כל  קודם שיהיה

במחשבה  אבל  ההתקשרות, כח  שהוא

היינו  ליסוד , המלכות קדמה הראשונה

הוא  ההשתשלות סדר כל  של  דהתכלית

יתברך  מלכותו שיקבלו עיקר 3כדי וזה ,

רק להיות יכול  זה שענין אלא המכוון

ההתקשרות. שהוא היסוד  כח  ידי על 

ùøåç úðéçáá àø÷ð àãåäé ïëìå

úåøòäå úåôñåä

ידי  על  עצמו  לזכך  בתחילה צריך  כלום, מגרמה

שעל דהיינו  הגבורות, ממתיק שהוא היסוד  מידת

מתיקות  ידיעת מתוך  יתברך  להשם השתוקקות ידי 

ידי  ועל  ה', לקרבת כאש יבער  אזי  ה', קרבת נועם

שלימה, יראה שהיא המלכות מידת את ממשיך  כך 

מידת  תכלית וכל  מלכות. שהיא שבת בחינת

בשל "ה  וכמבואר  למלכות, להגיע היא ההתקשרות

יוסף  עם השבטים מחלוקת בענין  וישב פרשת הק'

מכוננו  הוצאת  וישב , פרשת  מזלאטשוב  המגיד  קונטרס  (ראה 

.תשע "ה )

מלכים 3. מנהג  רואים אנו  באמת אך  וז "ל ,

אותו  ממליכים גבורותיו  ומראה גבורה כשעושה

מלכותו  שיקבלו  לו  למה וקשה מלכותו , ומקבלים

במלכים  רואים שאנו  כמו  עמו , חזקה יד  הלא

מלכותם, יקבלו  שהעם שרוצים זרוע בעלי  גדולים

המלך ברצון  שיקבלו  הוא מלוכה עניני  עיקר  אך 

בחזקה  ומושל  מלכות, טכסיסי  הוא כן  בחוזק, לא

מה  נקרא מלוכה ובחינת מלך , לא מושל  נקרא

עמהם  מנהג  הקב"ה וכן  המלך  את ברצון  שמקבלים

הגם  ברצון , מלכותו  עול  שיקבלו  מלכות בטכסיסי 

רוצה  מיניה פנוי  אתר  ולית עולם מלך  שהוא

מלכות  עול  קבלת והנה מלכותו , עול  שיקבלו 

ובשביל יתברך , רצונו  שכן  מחמת הוא ברצון  שמים

והוא  בראתיו , ולכבודי  שכתוב  כמו  הכל  ברא כבודו 

מלכותו  שיגלה כדי  כבוד  שנקרא מלכותו  מדת

בתחלת  הרצון  היה וזה אותו , שנמליך  עלינו 
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øåàéá

בה  וזורע  הקרקע  את החורש כאדם

התקשר שכאן úìçúáמכיון

äáùçîä, שבה הראשונה למחשבה

תכלית  היא כי הכל  שורש היא המלכות

מלכותו  שיתגלה – הבריאה סדר כל 

בתחתונים, óåñיתברך  àåäù íâä

,ïéâøãã בפועל המעשה שמצד  אע "פ 

המלכות  בחינת הוא יהודה הזה בעולם

המקבל .

øöå÷ úðéçáá àåä óñåéå בבחינת

שזרע מה הקוצר כאדם מיהודה , מקבל 

ìëאחר, øù÷îä àåäù íâä

úéìëúäלכח מרכבה הוא יוסף  שהרי 

יחדיו, המידות כל  של  ההתקשרות

חרישה, בבחינת ההכנה àåäåשהיא

æàù ÷ø ,àãåäéî äìòîì äðéçáá

דוגמת  והיה "בכח " בבחינת שהיה

העתידה, הגאולה של  השלימות

äìò äùòîä óåñù ãò åøù÷úð

äìçú äáùçî קודם המחשבה ובסדר

ידו  ועל  התכלית הוא כי ליוסף , יהודה

ההשתלשלות. סדר כל  נתעורר

,òøfä CLîa íéáðò Cøãå ïëåÀÅÂÈÄÀÅÇÈÇ

êë øçàì àåä òøæä êùåîù דהיינו

לביתו הזרע  שנושא øàåáîëהקוצר

úåãåöî ùåøéôá ñåîòá íù וז"ל

ויהיו  תצמח , תבואה הרבה "ר"ל 

החרישה  זמן עד  בקצירה עוסקים

בזה, זה ויפגשו יגשו והקוצר והחורש

שמושך  במי ענבים דורך  יפגוש וכן

התבואה" åìומוליך  æîøå הקב "ה ,

àìôðä.להנביא úåøù÷úää ìò

úåøòäå úåôñåä

מלך "אשר  אומרים ולזה הנעלם, בראשית הבריאה

איך להבין  קשה ולכאורה נברא", יציר  כל  בטרם

דישראל ידוע אך  בריאה, בלא מלך  להקרא שייך 

כמו  העולם נברא ובשבילם הבריאה ראשית המה

והמה  ראשית שנקרא ישראל  בשביל  חז "ל  שאמרו 

והיה  יתברך , שבמחשבתו  עלו  ישראל  של  נשמתן 

של נשמתן  והיו  נברא יציר  כל  בטרם מלך  נקרא

פסוק  על  במדרש שכתוב וזהו  בהעלם, ישראל 

כו ', עמהם נהג  מלכות בטכסיסי  אלקים וידבר 

שאמרו  בשביל  כך  למה מלבנון , אתי  שנאמר 

כדברי  להמדרש ליה שסבירא דהיינו  וכו ', נעשה

מלכות  בחינת על  מרמז  שלאחר  הקדוש הזוהר 

שכתוב וכמו  עמהם דיבר  והיינו (חסר )הקדוש ,

מלכות  בבחינת הקדושות המדות כל  שנתקן 

הגילוי  ראשית עולמים כל  מלכות מלכותו  ונתעורר 

ל "ב  בחינת הוא הגילוי  דראשית וידוע מהעלם,

לבנון , בחינת בינה שערי  ונון  החכמה נתיבות

שורש  ושם כידוע, המלכות בחינת נתגלה ומשם

יציר  כל  בטרם מלך  אשר  בבחינת ישראל  נשמות

עכ "ל . נברא

¬ ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

¯˘˜˙� Ê‡ ‰ÊÏÂ ,˙ÂÈÂÏ‚ '„‰ ÏÎÓ ÏÂÏÎ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ‚˘ ÚÂ„È˘ ˙ÂÈÏ‚‰
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.„ÚÂ ‰ÏÒ Áˆ� ÔÓ‡

øåàéá

òåãéù ,úåéìâä ìëì æîø äæ íâå

úåéåìâ 'ãä ìëî ìåìë íéøöî úåìâù,

úéøçàå úéùàø øù÷úð æà äæìå

úåøù÷úä úéìëúá גלות תחילת כי

וממילא  הגלויות, כל  תחילת היה מצרים

כל  כן גם בה כלול  שיהיה מוכרח 

מצרים  הגליות כל  וראשית הגאולות,

סוף כי השלימה, הגאולה עם נתקשר

שהיה  עד  תחילה, במחשבה מעשה

בכח , ממש השלימה הגאולה ïëåבחינת

çöð ïîà åðéîéá äøäîá ãéúòì äéäé

.ãòå äìñ
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כל  כן גם בה כלול  שיהיה מוכרח 
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¾è−î ³¾þõ

íôðší

ö−ëíñ, המוחין קומת  קומות : משלשת  מורכב האדם  כי להקדים יש  הזה  הד "ה 

בההבנה, נכללים והחכמה  שהרצון משום  "בינה", בכללותה  הנקראת 

וקומת  "אדם", נקרא הוא  שמה שעל  עצמו האדם של  עיקר  והיא  המידות  קומת 

והמעשה . הדיבור  – לחוץ הגילוי 

ó¼¬íî– שהמידות  מפני  היא עצמו, האדם נקראת  המידות  קומת  שרק לכך 

ממנו  נעקרות  ואינם עצמו האדם  מנפש  חלק  הם  כו' ויראה אהבה

הדביקות  לפי תמיד  ומתרבה  מתמעט האדם, של  השכל  – ה 'מוחין' אבל  לעולם ,

נקראת  שהיא  הקב"ה של  מיוחדת  מהשפעה  מקבל  האדם  זו קומה  כי בהקב"ה , שלו

באופן  תלויה  היא  אלא עצמו , מהאדם חלק אינה  לחוץ הגילוי קומת  כן כמו "אמא".

האדם . של  "בת " בבחינת  נקראת  היא  ולכן  מידותיו, את  לחוץ מגלה  הוא  שבו

íòíî דהיינו רוחניים , בעולמות  לנעשה דוגמא  רק  הוא  באדם , שיש  מה כל 

במידותיו  דהיינו  עצמו , האדם לב בתוך  ה ' אור  מתגלה שבו שהחלק 

הגימטריא והוא  בעולם, ה ' אור  גילוי עיקר  והוא  אנפין" "זעיר  נקרא והרגשותיו ,

את  בו מגלה  שהקב"ה  השם שהוא  ה "א " וא "ו ה "א  "יו "ד  דהיינו אדם  תיבת  של 

אם בבחינת  שהוא  חלק  חלקים , שני עוד  זה לגילוי יש  ואמנם בעולם, מידותיו 

יהיה בעולם שהגילוי באופן המוחין, את  משפיע הקב "ה  שבו החלק  דהיינו אליו,

הנקרא העולם וזה נעלמת , בהרגשה  רק  ולא  שלימה  הבנה  של  ונעלה שלם  באופן

כל  לעיני בפועל  בהנהגה  בעולם  ה' כבוד  נתגלה  שבו החלק את  עוד  ויש  "אמא",

"בת ". הנקראת  המלכות  בחינת  והיא

î³−ñ×³î,שמים לכבוד  מרכבה  להיות  הוא האדם  שהואשל  ידי שעל  ולגרום

אל  ו"אמא " "בינה " הנקראת  שלו המוחין קומת  את  יחבר  בעבודתו 

הנקראת  המוחין קומת  את  הקב"ה  גם יחבר  "בת ", הנקראת  שלו הדיבור  קומת 

ו"בת " "אדם " בבחינת  שהם  ושכינתיה  היא בריך  קודשא  קומת  אל  (ולעיתים "אמא "

ואשה ) אדם  בבחינת היא יופיה בשלימות ונתגלתה המלכות קומת שנשלמה לאחר  –.
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ð¾è−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ê®ôòהאדם ממציאות  חלק  הם וה "בת " ה "אם" כאילו זה  הרי זו , בבחינה  כי 

מגלה אדם  שבו החלק הוא וה "בת " שבו, ההשכלה  היא  ה "אם" כי עצמו ,

הם ובתו אמו  האדם, כאילו לנו נראה  הזה  בעולם  שכאן והגם  לחוץ, מידותיו את 

שלשת  כל  את  יש  עצמו האדם  נפש  שבתוך  היא  האמת  נפרדים, גופים שלשה 

ותלויה שלו והאם  האב מכח  אליו שבאה  והשגה  הבנה של  חלק  בו יש  אלו, חלקים 

ניתן  שאותו לחוץ, גילוי של  חלק בו  ויש  אליהם, ומקושר  אותם שמכבד  כפי

החלק לו שחסר  ומי נפשו, בתוך  כן  גם  באמת  הוא אבל  שלו, ובנות  בבנים לראות 

שלו  והבנות  הבנים  חינוך  על  משפיע זה  הרי  נפשו, בתוך  לחוץ הפנימיות  גילוי של 

בשלימות . יהיה  שלא 

ö×î יתברך מידותיו גילוי שעיקר  לעיל  שנתבאר  שהגם  העליונים , בעולמות  הוא

וא"ו  ה"א יו"ד  בשם  הוא  אשר  הוי"ה , השם בתוך  נרמזו אלו  בחינות  בכל  הוא

גם מקום מכל  לעליון", "אדמה להיות  היא  אדם שעבודת  משום  אד "ם , גי' ה "א 

י' לאותיות  נתחלק  הוא  כי הנ"ל , הבחינות  כל  בו רמוז  עצמו הוי "ה  (חכמה )השם 

אנפין)ו'(בינה )ה ' .(מלכות)ה '(זעיר 

ö−ò¼î בעבודת הגדולים  מהיסודות  אחד  הוא  שורשה  עם  המלכות  את  לחבר  זה 

אשר בעולם, מלכותו התגלות  דהיינו הק ' השכינה כבוד  את  לגלות  היא  ה ',

זה . במאמר  רבינו מאריך  זה  בענין

þë½íî בספה "ק מבואר  לאברהם הענין העבודה )חסד יסוד מסלאנים (לבעל

בנין  לבנות  שרוצה  למלך  משל  ע "ד  ספירות , העשרה  ענין להסביר 

ונקודת  קוטב ברצונו עולה  שבתחילה  ותפארתו , לכבודו משכן לו להיות 

העניינים המחשבה  בהתפשטות  חושב ואח"כ מנוחתו , חדר  שהוא  התכלית 

ואח "כ צרכיו, ועושי משמשיו  הוא  שבגשמיות  המנוחה  לשלימות  השייכים

כניסת  ושער  דרך  הכנה  והיא  למשכנו, הסובבת  גדולה  חצר  על  כן גם  חושב

החצר בנין והיא  הפועל  אל  מהכח מחשבתו מוציא  ואח "כ להיכלו האורחים

במעשיו  התבוננות  ידי על  במלך  להדבק  רוצים  לבית  כשהנכנסים אבל  עצמו.

החצר , במציאות  בהתבוננות  – למעלה  מלמטה מתחילים  הם  אזי ומידותיו,

– יותר  ועוד  ובינתו, חכמתו יבינו ושם לבנותה, שרצה  המלך  של  ובמידותיו

הפנימי. רצונו את 

í ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô

µ×שהיא המלכות  מידת  ידי על  בהקב"ה  האדם  להתדבק  צריך  בתחילה 

שורה שבהם והתפילה התורה אותיות  דיבורי דהיינו התחתונה, הספירה 

המוסתר האותיות  בפנימיות  יתדבק  ומשם ה' לבית  ופתח  חצר  והיא השכינה,

שהיא המלכות  בנין של  המכוון  תכלית  שהם  והמידות  הבינה  אור  דהיינו בהם ,

שכשיוציא ידי על  אדם  עושה  וזאת  המחשבה , שהוא הפנימי לבית  ופתח  חצר 

א שבתוך מפיו א "ס  באור  לידבק והשתוקקות  רצון מתוך  התפילה  אותיות  ת 

רבי לגיסו כתב שבה  הק', הבעש "ט  אגרת  וכידוע  מקיטוב העולמות , זי"עגרשון

אלקות , נשמות  עולמות  "יש  ועולם עולם שבכל  לדעת  והיא  העבודה , יסוד  את 

ומתיחדים מתקשרים  כך  ואחר  - זה . עם זה  ומתייחדים ומתקשרים  ועולים

עמהם נשמתך  תכלול  בא -להותו, אמתי יחוד  ומתייחדים  תיבה  ונעשים האותיות 

מהנ"ל ". ובחינה בחינה בכל 

îô×îיגיע לא  אזי תכלית  בלי  המלך  בבית  מסתובב אדם  יהיה  אם שבמשל 

אלא בעלמא, באמירה להיותם  רק אינם  האותיות  תכלית  כך  במלך , לדבק 

והנה המלך . של  ברצונו רצונו בפנימיות  לידבק  דהיינו  להבינה, מתוכן שיכנס כדי

לעבדיו , ב"ה  המלך  מתגלה  ידה  שעל  המלך  בית  בחינת  היא  הקדושה השכינה

המתלבשת  והיא  מחשבתו, מתגלה  ידה שעל  המלך  דבר  בבחינת  ג"כ והיא

את  המחיה  והיא הנבראים, כל  חיות  שהם  ובאותיות  והתפילה , התורה  באותיות 

הנבראים . כל 

öî−×ôî רצונו את  המגלה  המלך  דבר  בהיותה  היא הקדושה  השכינה  של  שמידתה 

ישראל  בני שיתקרבו משתוקקת  הקדושה השכינה  כן על  ומחשבתו,

עם הדיבור  שיתייחדו ידי על  באהבה  דודה  עם מיוחדת  תהיה  והיא  להקב"ה 

שיש והתפילה התורה  ידי על  בעולם יתברך  כבודו שיתגלה ידי  על  וזהו המחשבה ,

וכל  עוזו בתפארת  וידעו ירגישו  שהנבראים  עד  בעולם , מלכותו לגלות  כוח  להם 

אלא נגלה  אינו ועכשיו לבא, לעתיד  בשלימות  שיהיה וכמו בשמו יקראו בשר  בני

דרגתו. פי ואחד  אחד  לכל 

îíïî כי אומרת  השכינה  כי זה , במאמר  יוסף  יעקב התולדות  רבינו שמבאר  מה

ולגאולה בעולם  ית ' מלכותו לגלות  העבודה מוטלת  ועלינו אני אהבה  חולת 

בב"א . מגלותה
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ê®ôòהאדם ממציאות  חלק  הם וה "בת " ה "אם" כאילו זה  הרי זו , בבחינה  כי 

מגלה אדם  שבו החלק הוא וה "בת " שבו, ההשכלה  היא  ה "אם" כי עצמו ,

הם ובתו אמו  האדם, כאילו לנו נראה  הזה  בעולם  שכאן והגם  לחוץ, מידותיו את 

שלשת  כל  את  יש  עצמו האדם  נפש  שבתוך  היא  האמת  נפרדים, גופים שלשה 

ותלויה שלו והאם  האב מכח  אליו שבאה  והשגה  הבנה של  חלק  בו יש  אלו, חלקים 

ניתן  שאותו לחוץ, גילוי של  חלק בו  ויש  אליהם, ומקושר  אותם שמכבד  כפי

החלק לו שחסר  ומי נפשו, בתוך  כן  גם  באמת  הוא אבל  שלו, ובנות  בבנים לראות 

שלו  והבנות  הבנים  חינוך  על  משפיע זה  הרי  נפשו, בתוך  לחוץ הפנימיות  גילוי של 

בשלימות . יהיה  שלא 

ö×î יתברך מידותיו גילוי שעיקר  לעיל  שנתבאר  שהגם  העליונים , בעולמות  הוא

וא"ו  ה"א יו"ד  בשם  הוא  אשר  הוי"ה , השם בתוך  נרמזו אלו  בחינות  בכל  הוא

גם מקום מכל  לעליון", "אדמה להיות  היא  אדם שעבודת  משום  אד "ם , גי' ה "א 

י' לאותיות  נתחלק  הוא  כי הנ"ל , הבחינות  כל  בו רמוז  עצמו הוי "ה  (חכמה )השם 

אנפין)ו'(בינה )ה ' .(מלכות)ה '(זעיר 

ö−ò¼î בעבודת הגדולים  מהיסודות  אחד  הוא  שורשה  עם  המלכות  את  לחבר  זה 

אשר בעולם, מלכותו התגלות  דהיינו הק ' השכינה כבוד  את  לגלות  היא  ה ',

זה . במאמר  רבינו מאריך  זה  בענין

þë½íî בספה "ק מבואר  לאברהם הענין העבודה )חסד יסוד מסלאנים (לבעל

בנין  לבנות  שרוצה  למלך  משל  ע "ד  ספירות , העשרה  ענין להסביר 

ונקודת  קוטב ברצונו עולה  שבתחילה  ותפארתו , לכבודו משכן לו להיות 

העניינים המחשבה  בהתפשטות  חושב ואח"כ מנוחתו , חדר  שהוא  התכלית 

ואח "כ צרכיו, ועושי משמשיו  הוא  שבגשמיות  המנוחה  לשלימות  השייכים

כניסת  ושער  דרך  הכנה  והיא  למשכנו, הסובבת  גדולה  חצר  על  כן גם  חושב

החצר בנין והיא  הפועל  אל  מהכח מחשבתו מוציא  ואח "כ להיכלו האורחים

במעשיו  התבוננות  ידי על  במלך  להדבק  רוצים  לבית  כשהנכנסים אבל  עצמו.

החצר , במציאות  בהתבוננות  – למעלה  מלמטה מתחילים  הם  אזי ומידותיו,

– יותר  ועוד  ובינתו, חכמתו יבינו ושם לבנותה, שרצה  המלך  של  ובמידותיו

הפנימי. רצונו את 
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µ×שהיא המלכות  מידת  ידי על  בהקב"ה  האדם  להתדבק  צריך  בתחילה 

שורה שבהם והתפילה התורה אותיות  דיבורי דהיינו התחתונה, הספירה 

המוסתר האותיות  בפנימיות  יתדבק  ומשם ה' לבית  ופתח  חצר  והיא השכינה,

שהיא המלכות  בנין של  המכוון  תכלית  שהם  והמידות  הבינה  אור  דהיינו בהם ,

שכשיוציא ידי על  אדם  עושה  וזאת  המחשבה , שהוא הפנימי לבית  ופתח  חצר 

א שבתוך מפיו א "ס  באור  לידבק והשתוקקות  רצון מתוך  התפילה  אותיות  ת 

רבי לגיסו כתב שבה  הק', הבעש "ט  אגרת  וכידוע  מקיטוב העולמות , זי"עגרשון

אלקות , נשמות  עולמות  "יש  ועולם עולם שבכל  לדעת  והיא  העבודה , יסוד  את 

ומתיחדים מתקשרים  כך  ואחר  - זה . עם זה  ומתייחדים ומתקשרים  ועולים

עמהם נשמתך  תכלול  בא -להותו, אמתי יחוד  ומתייחדים  תיבה  ונעשים האותיות 

מהנ"ל ". ובחינה בחינה בכל 

îô×îיגיע לא  אזי תכלית  בלי  המלך  בבית  מסתובב אדם  יהיה  אם שבמשל 

אלא בעלמא, באמירה להיותם  רק אינם  האותיות  תכלית  כך  במלך , לדבק 

והנה המלך . של  ברצונו רצונו בפנימיות  לידבק  דהיינו  להבינה, מתוכן שיכנס כדי

לעבדיו , ב"ה  המלך  מתגלה  ידה  שעל  המלך  בית  בחינת  היא  הקדושה השכינה

המתלבשת  והיא  מחשבתו, מתגלה  ידה שעל  המלך  דבר  בבחינת  ג"כ והיא

את  המחיה  והיא הנבראים, כל  חיות  שהם  ובאותיות  והתפילה , התורה  באותיות 

הנבראים . כל 

öî−×ôî רצונו את  המגלה  המלך  דבר  בהיותה  היא הקדושה  השכינה  של  שמידתה 

ישראל  בני שיתקרבו משתוקקת  הקדושה השכינה  כן על  ומחשבתו,

עם הדיבור  שיתייחדו ידי על  באהבה  דודה  עם מיוחדת  תהיה  והיא  להקב"ה 

שיש והתפילה התורה  ידי על  בעולם יתברך  כבודו שיתגלה ידי  על  וזהו המחשבה ,

וכל  עוזו בתפארת  וידעו ירגישו  שהנבראים  עד  בעולם , מלכותו לגלות  כוח  להם 

אלא נגלה  אינו ועכשיו לבא, לעתיד  בשלימות  שיהיה וכמו בשמו יקראו בשר  בני

דרגתו. פי ואחד  אחד  לכל 

îíïî כי אומרת  השכינה  כי זה , במאמר  יוסף  יעקב התולדות  רבינו שמבאר  מה

ולגאולה בעולם  ית ' מלכותו לגלות  העבודה מוטלת  ועלינו אני אהבה  חולת 

בב"א . מגלותה
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¯˙ÂÈ ÍÈ·ÈÂ‡ ÌÚ ‰ÓÁÏÓÏ ÔÈ· ÔÂ¯Â„Ï ÔÈ· Í�Âˆ¯ ˙Â‡ÏÓÏ ÏÎÂ˙ È· '·

øåàéá

éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà LbiåÇÄÇÅÈÀÈÇÉÆÄÂÉÄ
ìàå éðãà éðæàa øáã Ecáò àð øaãéÀÇÆÈÇÀÀÈÈÀÈÀÅÂÉÄÀÇ
:äòøôk EBîë ék Ecáòa Età øçéÄÇÇÀÀÇÀÆÄÈÀÇÀÉ

יח ) מד åäî.(בראשית 'à ,÷ã÷ãì ùéå

äù÷ä ïëå ,èùôä éôì åæ äùâä

êéùìàä.ממש זה בלשון

ùøãîáå('א צ "ג פרשה éáøã(ב "ר  åøîà

äîçìîì äùâä äéì àøéáñ äãåäé

áåúëù åîëå(יג י , áàBé(שמואל-ב  LbiåÇÄÇÈ
äéîçð 'ø .äîçìnì Bnò øLà íòäåÀÈÈÂÆÄÇÄÀÈÈ
éøîà ïðáø ,'åëå ñåéôì äùâä øîåà

áåúëù åîë äìôúì äùâä, יח (מלכים-א

é÷ìàלו) 'ä øîàiå àéápä eäiìà LbiåÇÄÇÅÄÈÇÈÄÇÉÇÁÉÅ
ויׂשראל  יצחק  øæòìàאברהם 'ø 'åâå 'åë ְְְְִִֵַָָָָ

ïéáäì ùéå .'åëå àá ïìåëì øîà

íà äøåúá äæ áúëð àúå÷ôð äæéàì

.'åëå ñåéôì åà äîçìîì àá הקושיא

בכמה  רבינו שמבאר מה פי על  היא

ושייכת  נצחית היא שהתורה מקומות

ואי  זמן, ובכל  מקום בכל  אדם לכל 

נצחי, שאינו דבר בתורה שיכתב  אפשר

מענין  לומדים אנו מה להבין יש כן ואם

ניגש  יהודה אם מינה נפקא דמה זה,

לשניהם. או למלחמה או לפיוס 

'áהתיבות äåäãקשה ,"éðåãà éá"

"éðåãà àð" øîéîì äéì זו קושיא גם

שם. האלשיך  ÷àéùåהקשה éôìã íâä

'á àéùå÷ øàåáî 'à המבואר לפי

שהגשה  חז"ל  דרשת הראשונה בקושיא

הקושיא  כן גם מתורץ  למלחמה היא

יהודה לו שאמר ìëåúהשניה, ,"éá"

ïéá ïåøåãì ïéá êðåöø úåàìîì

,åðîî øúåé êéáéåà íò äîçìîì

ì"æç úùøãëå לו שאמר ברש"י כמובא
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‰¯Â˙· ·Â˙Î� Í¯Âˆ ‰ÊÈ‡Ï ‰˘˜ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Í‡ ,Ï"ÊÁ ˙˘¯„ÎÂ Â�ÓÓ
ÌÈ�Ê‡ '·· ÚÓ˘Ó È�Ê‡· '„ ,Â�Ê‡· ˘ÁÏÏ ‰ˆ¯ ÔÎ˙È‰ 'Â‚Â ‡� ¯·„È '‚ ,‰Ê
„ÓÏÓ Â˘¯„ Ï"ÊÁÂ ,ÂÙ‡ ¯ÁÈ ‰Ó· ÍÙ‡ ¯ÁÈ Ï‡Â '‰ ,ÔÎ˙È ‡Ï ‡Â‰Â

˙Â˘˜ Â˙‡ ¯·È„˘(È"˘¯)‡Â‰ ‰Ó· ‰Ú¯ÙÎ ÍÂÓÎ 'Â ,·Â˙Î· ¯ÎÊ� ‡Ï ‰ÊÂ
.ÔÂÈÓ„‰ ÛÎ ÔÈÙÎ '· Ì‚Â Â‰ÓÎ

óòôêÈÎ ÌÈ�Â˜È˙· ¯‡Â·Ó È�‡ ‰·‰‡ ˙ÏÂÁ ÈÎ ˜ÂÒÙ‰ ˙�ÂÂÎ ¯˜ÈÚ

øåàéá

ממנו  מעולה אני דבר "לכל  יהודה

הכוונה  וזה ולשמש" ולמלחמה לגבורה

להיות  מוכן שהוא לו שאמר אדוני" "בי

מבנימין, טוב  יותר במלחמה ליוסף  עזר

êøåö äæéàì äù÷ íå÷î ìëî êà

äæ äøåúá áåúëð לעיל וכאמור

ה' בעבודת לימוד  מזה יש שבהכרח 

לנצח .

'åâå àð øáãé 'âùçìì äöø ïëúéä

åðæàá לומר שרצה לו היה סתר דבר וכי

ישמעו, שלא באזנו למה ã'לו וקשה

"באזן", ולא "באזני" "éðæàá"אמר

ïëúé àì àåäå ,íéðæà 'áá òîùî כי

בלחש  דבר ללחוש במציאות אפשר אי

אחת  לאוזן פיו מטה אם כי  אוזנים לשני

ורק השניה, מאוזן רחוק  הוא הרי

לשני  להשמיע  יכול  רם בקול  המדבר

øçé,1אזנים  äîá êôà øçé ìàå 'ä

,åôàåúà øáéãù ãîìî åùøã ì"æçå

úåù÷( רש "י)áåúëá øëæð àì äæå ואם

הכונה  מה הפסוק  פשט  לפי קשה כן

אפך , יחר שם.ואל  האלשיך  הקשה וכן

åäîë àåä äîá äòøôë êåîë 'å וכן ,

שם. האלשיך  óëהקשה ïéôë 'á íâå

ïåéîãä,"כמו" כאומר היא כ ' תיבת

פעמים  ב ' לומר צריך  למה וקשה

ותיבת  כמו" "אתה כלומר "כמוך "

פרעה", "כמו שמשמעותה "כפרעה"

יישב [וכאן לשון. כפל  כאן שיש ונמצא

ואח "כ  דרכים, בכמה קושיותיו רבינו

תפלה]. על  דקאי עבודה בדרך  מיישב 

÷åñôä úðååë ø÷éò íðîàב השירים (שיר 

ּבּתּפּוחים ה) רּפד ּוני ּבאׁשיׁשֹות ְְֲִִִִַַַַָס ּמכ ּוני

øàåáî ,éðà äáäà úìBç-ékÄÇÇÂÈÈÄ
íéðå÷éúáשבסוף ו' ותיקון כ"ה תיקון (עי '

הספר 
2

(äðéëùä éë ישראל נשמות מקור

úåøòäå úåôñåä

אחר 1. באופן  באלשיך  הקשה זו  קושיא אמנם

כן . משמע דאין  באזנו ", ללחש  רצה "היתכן 

זהר 2. תיקוני  ב )לשון  בה (עא , תתאה שושנה :
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יח ) מד åäî.(בראשית 'à ,÷ã÷ãì ùéå

äù÷ä ïëå ,èùôä éôì åæ äùâä

êéùìàä.ממש זה בלשון

ùøãîáå('א צ "ג פרשה éáøã(ב "ר  åøîà

äîçìîì äùâä äéì àøéáñ äãåäé

áåúëù åîëå(יג י , áàBé(שמואל-ב  LbiåÇÄÇÈ
äéîçð 'ø .äîçìnì Bnò øLà íòäåÀÈÈÂÆÄÇÄÀÈÈ
éøîà ïðáø ,'åëå ñåéôì äùâä øîåà

áåúëù åîë äìôúì äùâä, יח (מלכים-א

é÷ìàלו) 'ä øîàiå àéápä eäiìà LbiåÇÄÇÅÄÈÇÈÄÇÉÇÁÉÅ
ויׂשראל  יצחק  øæòìàאברהם 'ø 'åâå 'åë ְְְְִִֵַָָָָ

ïéáäì ùéå .'åëå àá ïìåëì øîà

íà äøåúá äæ áúëð àúå÷ôð äæéàì

.'åëå ñåéôì åà äîçìîì àá הקושיא

בכמה  רבינו שמבאר מה פי על  היא

ושייכת  נצחית היא שהתורה מקומות

ואי  זמן, ובכל  מקום בכל  אדם לכל 

נצחי, שאינו דבר בתורה שיכתב  אפשר

מענין  לומדים אנו מה להבין יש כן ואם

ניגש  יהודה אם מינה נפקא דמה זה,

לשניהם. או למלחמה או לפיוס 

'áהתיבות äåäãקשה ,"éðåãà éá"

"éðåãà àð" øîéîì äéì זו קושיא גם

שם. האלשיך  ÷àéùåהקשה éôìã íâä

'á àéùå÷ øàåáî 'à המבואר לפי

שהגשה  חז"ל  דרשת הראשונה בקושיא

הקושיא  כן גם מתורץ  למלחמה היא

יהודה לו שאמר ìëåúהשניה, ,"éá"

ïéá ïåøåãì ïéá êðåöø úåàìîì

,åðîî øúåé êéáéåà íò äîçìîì

ì"æç úùøãëå לו שאמר ברש"י כמובא
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ממנו  מעולה אני דבר "לכל  יהודה

הכוונה  וזה ולשמש" ולמלחמה לגבורה

להיות  מוכן שהוא לו שאמר אדוני" "בי

מבנימין, טוב  יותר במלחמה ליוסף  עזר

êøåö äæéàì äù÷ íå÷î ìëî êà

äæ äøåúá áåúëð לעיל וכאמור

ה' בעבודת לימוד  מזה יש שבהכרח 

לנצח .

'åâå àð øáãé 'âùçìì äöø ïëúéä

åðæàá לומר שרצה לו היה סתר דבר וכי

ישמעו, שלא באזנו למה ã'לו וקשה

"באזן", ולא "באזני" "éðæàá"אמר

ïëúé àì àåäå ,íéðæà 'áá òîùî כי

בלחש  דבר ללחוש במציאות אפשר אי

אחת  לאוזן פיו מטה אם כי  אוזנים לשני

ורק השניה, מאוזן רחוק  הוא הרי

לשני  להשמיע  יכול  רם בקול  המדבר

øçé,1אזנים  äîá êôà øçé ìàå 'ä

,åôàåúà øáéãù ãîìî åùøã ì"æçå

úåù÷( רש "י)áåúëá øëæð àì äæå ואם

הכונה  מה הפסוק  פשט  לפי קשה כן

אפך , יחר שם.ואל  האלשיך  הקשה וכן

åäîë àåä äîá äòøôë êåîë 'å וכן ,

שם. האלשיך  óëהקשה ïéôë 'á íâå

ïåéîãä,"כמו" כאומר היא כ ' תיבת

פעמים  ב ' לומר צריך  למה וקשה

ותיבת  כמו" "אתה כלומר "כמוך "

פרעה", "כמו שמשמעותה "כפרעה"

יישב [וכאן לשון. כפל  כאן שיש ונמצא

ואח "כ  דרכים, בכמה קושיותיו רבינו

תפלה]. על  דקאי עבודה בדרך  מיישב 

÷åñôä úðååë ø÷éò íðîàב השירים (שיר 

ּבּתּפּוחים ה) רּפד ּוני ּבאׁשיׁשֹות ְְֲִִִִַַַַָס ּמכ ּוני

øàåáî ,éðà äáäà úìBç-ékÄÇÇÂÈÈÄ
íéðå÷éúáשבסוף ו' ותיקון כ"ה תיקון (עי '

הספר 
2

(äðéëùä éë ישראל נשמות מקור
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ישראל  כנסת ג"כ  והיא 3הנקראת

אשר  בעולם אשר הקב "ה של  קדושתו

הנבראים, כל  את מחיה úìåçהיא àéä

,äãåã íò ãçééúäì äáäà הקב "ה

ישראל , כנסת של  ואוהבה דודה הנקרא

לי". ודודי לדודי "אני שכתוב  כמו

בעולם  שוכנת אשר הקב "ה של  וקדושתו

אהבה  חולת ישראל , בני ובנפשות

סוף אין באור גמור ביחוד  להתדבק 

מגלים  הברואים שאין זמן וכל  ב "ה,

השכינה  כביכול  אזי ית"ש מלכותו

רחוקה  התחתונים, בעולמות שנמצאת

ית"ש  כבודו נגלה שאין משום מהקב "ה,

רצונה  והשכינה תחתונים, בעולמות

יראו  שלא דהיינו הקב"ה עם להתייחד 

ית"ש. כבודו רק  הנבראים בכל 

'àðù ÷éãöä éãé ìò( ח ה, השירים (שיר 

íëúà ézòaLä אם ירּוׁשלם ּבנֹות ÄÀÇÀÄÆÀÆְְִִָָ

ׁשח ֹולת  ל ֹו ּתּגיד ּו מה ּדֹודי את ְְִִִֶֶַַַּתמצאּו

אני, åâå'אהבה íé÷éãöä íä4הצדיק ֲִַָָ

בעולמות  יתברך  השם את עובד 

ובכך  להקב "ה בהתקשרות התחתונים

האלקים  הוא ה' כי ומגלה מראה הוא

ועי"ז  מתחת, הארץ  ועל  ממעל  בשמים

כי  דודה, עם המלכות את מיחד  הוא

מציאות  התחתונים בעולמות נתגלה

קוב "ה  יחוד  נקרא וזה ית', כבודו

שאר  על  שגם דהיינו ושכינתיהד ,

וירגישו  ית' כבודו הוד  יתגלה הנבראים

ה'. במציאות

éøåîî éúòîù øùàëå טוב שם  הבעל

åñôä÷זי"ע הק ' ùåøéô(א קב  (תהלים

CtLé 'ä éðôìå óèòé éë éðòì älôzÀÄÈÀÈÄÄÇÂÉÀÄÀÅÄÀÉ
êìîä æéøëäù ,ìùî éô ìò ,BçéNÄ

úåøòäå úåôñåä

ואם  תעירו  אם השדה באילות או  בצבאות ירושלים

ריח  ארח שתחפץ,ואיהו  עד  האהבה את תעוררו 

תפוחין  תפוחין)בתרין  דתרין ריח ואיהו דאתמר (נ"א  ,

סמכי (ביה ) תרי  נינהו  ומאי  כתפוחים, אפך  וריח בהו 

אגוז  גנת צדיק דא אגוז  רמונים, תרי  ואינון  קשוט

אגוז  גנת אל  שלמה דאמר  איהו  ודא שכינתא, דא

ירדתי .

äøåàראה3. éøòù למסור לנו  יש שכתב: א' שער 

שמזכירין  לרז "ל  שתמצא מקום בכל  כי  קבלה בידך 

ונקראת  אדנ "י  נקראת המדה זאת היא ישראל  כנסת

בה  המחזקת והיא שאמרו , השמות כל  ושאר  שכינה

ידה  ועל  ומתקבצים מתכנסים ובה ישראל  קהל  כל 

ואבדיל שאמר  כמו  האומות מן  ישראל  נבדלו 

לי . להיות העמים מן  אתכם 

למידת 4. ההשפעה היא רבינו  כוונת יותר  ובעומק

צדיק  הנקראת היסוד  מידת ידי  על  היא המלכות

הצדיק  ידי  "על  דבריו  בהמשך  רבינו  שכותב וכמו 

"והמדה  ב' שער  אורה שערי  וראה יוסף". הנק'

שנקרא  ולפי  כולה, התורה בכל  צדיק נקראת הזאת

הנמצאות  בכל  תחתיו  אשר  הדברים כל  ונושא יסוד 

סוד הוא צדיק שנקרא וענין  עולם, יסוד  צדיק נקרא

כו '". וברכה טוב כל  שמשפיע השפע
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øåàéá

ïî øáã ù÷áéù éî ìë åúçîù íåéá

ù÷éáù éî ùéå åù÷åáî åàìîé êìîä

ãåáëå äøøù,ולכבודו ùéåלהנאתו

ãçà ìëì åðúðå øùåò ù÷éáù

åù÷åáî לכבוד כיוונו שלא אע "פ 

íëçהמלך , ãçà äéäå פי על  אשר

נצחי  בדבר רק  לחשוק  צריך  החכמה

וכלה, עובר בדבר øîàùולא

êìîä øáãéù åù÷åáîå åúìàùù

íåéá íéîòô 'â åîò åîöòá החכם

המלכים  מלכי המלך  קרבת את רוצה

מכל  יותר ואמיתי פנימי תענוג שהיא

כלים  חיצוניים דברים שהם התענוגות

שיזכה  היא בקשתו כל  ולכן ואובדים,

כי  ביום, פעמים שלש המלך  עם לדבר

וחשובה  הטובות כל  כוללת המלך  קרבת

אהבה  שמרוב  אלא עוד , ולא מהם, יותר

לו  די המלך , עם החכם את שאוהב 

מכל . עליו חביבה היא כי המלך  בקרבת

היתה  שהבקשה רבינו בדברי ומודגש

עמו ידבר עם שהמלך  ידבר  שהוא רק  (ולא

קשור המלך) שיהיה כדי היום זמני בכל 

מיני  בכל  חזקה בהתקשרות עמו

המשתנים, גילוי המצבים הוא המלך דיבור  (כי 

המלך  של מידותיו כל, מעיני  הנסתר  המלך פנימיות

שמגלה  המלכות מידת ולכן דיבורו ידי  על מתגלות

המלך) דבר  נקראת המלך .מלכות

øçàî êìîä éðéòá ãåàî áèåäå

ãåáëå øùåò ïî åéìò áéáç åøåáéãù

אוהב הוא כמה עד  נראה מכך  וממילא

באמת, המלך  åúù÷á,את àìåîé ïëì

øáãì åìëéäá ñðëéì úåùø åì åðúéù

åîò גם בקשתו שימלאו אלא עוד , ולא

שאל , שלא åìבמה åçúôé íùå

íâ ãåáëå øùåò ïî ç÷éù úåøöåàä

ïë ידי על  המלך  כבוד  שרומם מכיון כי ,

מכל  חשוב  יותר המלך  שדבר שהראה

זה  ידי על  חלקו יגרע  לא וכבוד  עושר

כפשוטו, וכבוד  עושר åäæåמלקבל 
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ישראל  כנסת ג"כ  והיא 3הנקראת

אשר  בעולם אשר הקב "ה של  קדושתו

הנבראים, כל  את מחיה úìåçהיא àéä

,äãåã íò ãçééúäì äáäà הקב "ה

ישראל , כנסת של  ואוהבה דודה הנקרא

לי". ודודי לדודי "אני שכתוב  כמו

בעולם  שוכנת אשר הקב "ה של  וקדושתו

אהבה  חולת ישראל , בני ובנפשות

סוף אין באור גמור ביחוד  להתדבק 

מגלים  הברואים שאין זמן וכל  ב "ה,

השכינה  כביכול  אזי ית"ש מלכותו

רחוקה  התחתונים, בעולמות שנמצאת

ית"ש  כבודו נגלה שאין משום מהקב "ה,

רצונה  והשכינה תחתונים, בעולמות

יראו  שלא דהיינו הקב"ה עם להתייחד 

ית"ש. כבודו רק  הנבראים בכל 

'àðù ÷éãöä éãé ìò( ח ה, השירים (שיר 

íëúà ézòaLä אם ירּוׁשלם ּבנֹות ÄÀÇÀÄÆÀÆְְִִָָ

ׁשח ֹולת  ל ֹו ּתּגיד ּו מה ּדֹודי את ְְִִִֶֶַַַּתמצאּו

אני, åâå'אהבה íé÷éãöä íä4הצדיק ֲִַָָ

בעולמות  יתברך  השם את עובד 

ובכך  להקב "ה בהתקשרות התחתונים

האלקים  הוא ה' כי ומגלה מראה הוא

ועי"ז  מתחת, הארץ  ועל  ממעל  בשמים

כי  דודה, עם המלכות את מיחד  הוא

מציאות  התחתונים בעולמות נתגלה

קוב "ה  יחוד  נקרא וזה ית', כבודו

שאר  על  שגם דהיינו ושכינתיהד ,

וירגישו  ית' כבודו הוד  יתגלה הנבראים

ה'. במציאות

éøåîî éúòîù øùàëå טוב שם  הבעל

åñôä÷זי"ע הק ' ùåøéô(א קב  (תהלים

CtLé 'ä éðôìå óèòé éë éðòì älôzÀÄÈÀÈÄÄÇÂÉÀÄÀÅÄÀÉ
êìîä æéøëäù ,ìùî éô ìò ,BçéNÄ

úåøòäå úåôñåä

ואם  תעירו  אם השדה באילות או  בצבאות ירושלים

ריח  ארח שתחפץ,ואיהו  עד  האהבה את תעוררו 

תפוחין  תפוחין)בתרין  דתרין ריח ואיהו דאתמר (נ"א  ,

סמכי (ביה ) תרי  נינהו  ומאי  כתפוחים, אפך  וריח בהו 

אגוז  גנת צדיק דא אגוז  רמונים, תרי  ואינון  קשוט

אגוז  גנת אל  שלמה דאמר  איהו  ודא שכינתא, דא

ירדתי .

äøåàראה3. éøòù למסור לנו  יש שכתב: א' שער 

שמזכירין  לרז "ל  שתמצא מקום בכל  כי  קבלה בידך 

ונקראת  אדנ "י  נקראת המדה זאת היא ישראל  כנסת

בה  המחזקת והיא שאמרו , השמות כל  ושאר  שכינה

ידה  ועל  ומתקבצים מתכנסים ובה ישראל  קהל  כל 

ואבדיל שאמר  כמו  האומות מן  ישראל  נבדלו 

לי . להיות העמים מן  אתכם 

למידת 4. ההשפעה היא רבינו  כוונת יותר  ובעומק

צדיק  הנקראת היסוד  מידת ידי  על  היא המלכות

הצדיק  ידי  "על  דבריו  בהמשך  רבינו  שכותב וכמו 

"והמדה  ב' שער  אורה שערי  וראה יוסף". הנק'

שנקרא  ולפי  כולה, התורה בכל  צדיק נקראת הזאת

הנמצאות  בכל  תחתיו  אשר  הדברים כל  ונושא יסוד 

סוד הוא צדיק שנקרא וענין  עולם, יסוד  צדיק נקרא

כו '". וברכה טוב כל  שמשפיע השפע
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ïî øáã ù÷áéù éî ìë åúçîù íåéá

ù÷éáù éî ùéå åù÷åáî åàìîé êìîä

ãåáëå äøøù,ולכבודו ùéåלהנאתו

ãçà ìëì åðúðå øùåò ù÷éáù

åù÷åáî לכבוד כיוונו שלא אע "פ 

íëçהמלך , ãçà äéäå פי על  אשר

נצחי  בדבר רק  לחשוק  צריך  החכמה

וכלה, עובר בדבר øîàùולא

êìîä øáãéù åù÷åáîå åúìàùù

íåéá íéîòô 'â åîò åîöòá החכם

המלכים  מלכי המלך  קרבת את רוצה

מכל  יותר ואמיתי פנימי תענוג שהיא

כלים  חיצוניים דברים שהם התענוגות

שיזכה  היא בקשתו כל  ולכן ואובדים,

כי  ביום, פעמים שלש המלך  עם לדבר

וחשובה  הטובות כל  כוללת המלך  קרבת

אהבה  שמרוב  אלא עוד , ולא מהם, יותר

לו  די המלך , עם החכם את שאוהב 

מכל . עליו חביבה היא כי המלך  בקרבת

היתה  שהבקשה רבינו בדברי ומודגש

עמו ידבר עם שהמלך  ידבר  שהוא רק  (ולא

קשור המלך) שיהיה כדי היום זמני בכל 

מיני  בכל  חזקה בהתקשרות עמו

המשתנים, גילוי המצבים הוא המלך דיבור  (כי 

המלך  של מידותיו כל, מעיני  הנסתר  המלך פנימיות

שמגלה  המלכות מידת ולכן דיבורו ידי  על מתגלות

המלך) דבר  נקראת המלך .מלכות

øçàî êìîä éðéòá ãåàî áèåäå

ãåáëå øùåò ïî åéìò áéáç åøåáéãù

אוהב הוא כמה עד  נראה מכך  וממילא

באמת, המלך  åúù÷á,את àìåîé ïëì

øáãì åìëéäá ñðëéì úåùø åì åðúéù

åîò גם בקשתו שימלאו אלא עוד , ולא

שאל , שלא åìבמה åçúôé íùå

íâ ãåáëå øùåò ïî ç÷éù úåøöåàä

ïë ידי על  המלך  כבוד  שרומם מכיון כי ,

מכל  חשוב  יותר המלך  שדבר שהראה

זה  ידי על  חלקו יגרע  לא וכבוד  עושר

כפשוטו, וכבוד  עושר åäæåמלקבל 

'ä éðôìå 'åâå éðòì älôz áåúëùÀÄÈÀÈÄÀÄÀÅ
éøáãå 'åëå åù÷åáî äæù ,BçéN CtLéÄÀÉÄ

.ïç íëç éô משל ג"כ  הוא זה וכל 

שכל  "עני" הנקראת הק ' לשכינה

דודה. עם להתייחד  הוא מבוקשה
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øåàéá

לפרק : מתגלה הקדמה  שבו הבחינה

ג  חסד  במידותיו אלינו בורה הקב "ה

אנפין, זעיר נקרא ו' שהיא כו' תפארת

ית' אותו עובדים אנו זו בחינה ידי ועל 

ויראה  אהבה שהן המידות בשבעת

נרמזת  זו בחינה זה ומטעם כו'. תפארת

אד "ם, גי' ה"א וא"ו ה"א יו"ד  בשם

זו, בבחינה היא האדם שעבודת משום

להיות  לעליון, אדמה מלשון אדם להיות

במידותיו  שידבק  ידי על  להקב "ה דומה

אהבה  במידות וישתמש הקב "ה, של 

עם  להתקשרות רק  בקרבו שיש ויראה

שמו. יתברך  השם

אנפין  זעיר שהיא זו עבודה ידי ועל 

דקדושה (ז"א) חיות ממשיכים אנו ,

הבינה  והיא יותר גבוהה במדרגה

הבינה  את לקשר וצריך  אמא, הנקראת

הספירה  והיא התחתונה לדרגה

משל  וע "ד  המלכות, דהיינו העשירית

שאינו  למי ומבין חכם אדם בין החילוק 

מדבר  חכם שאינו שמי ומבין, חכם

ונמצא  דיבורים סתם או הבל  דיבורי

והגילוי  הדיבור – שלו מלכות שהבחינת

החכם  אמנם בבינה, התקשרות לה אין -

ומשתמש  בטלים, דיבורים מדבר אינו

את  להוציא ככלי רק  בהדיבור

דהיינו  בדיבור, לפועל  מחשבותיו

הכוונה  ה' ובעבודת רצונו, מה שאומר

את  להוציא ככלי רק  בהדיבור להשתמש

'בינה' הנקרא מהכח  הפנימית הדבקות

וכן  בפה, - 'מלכות' הנקרא הפועל  אל 

בה  גם מלכות, בחינת שהוא במעשה

בבינה, לקשרה רק  ג"כ  משתמש

אזי  ויראה אהבה של  מעשה שכשעושה

שהוא  ונמצא וחכמתו, בינתו מתגלה

התפילה  ובעבודת ומלכות. בינה מקשר

אותיות  את ליחד  שצריך  היא הכוונה

המלכות  שהרי כאחד , כולם להיות השם

מלך  של  בבחינה אלינו השי"ת שהתגלה

התורה  אותיות בחינת היא בהתגלות

דבוקים  נהיה שלא שתכליתם והתפילה,

בפנימיות  אלא האותיות, בחיצוניות רק 

והתענוג  החיות שהיא האותיות

הנקראת  שבלב  הפנימית וההתקשרות

בינה.

המלכות  לקשר הדרך  היא (הדיבור )ומה

ידי  על  שהיא רבינו מבאר להבינה?

דהיינו  אנפין", "זעיר הנקראת הבחינה

שהיא  בינה הקרויה שהבחינה שכדי

שהוא  במעשה תתגלה הפנימית הדבקות

להתדבק אנו צריכים החיצוניות,

שהם  ויראה באהבה ית"ש במידותיו

הנקרא  להמידות הבינה בין הממוצע 

בבחינה  להדבק  נוכל  ואז אנפין, זעיר

תהיה  שפנימיותינו דהיינו בינה הקרויה

כל  שיהיו עד  ית"ש, בו דבוקה כן גם

באמת, ית"ש בו דבוקים מחשבותינו

ית"ש  בו הדבקות ונבין נרגיש ומעצמינו

שמעצמו  עד  הפנימית הדבקות ענין שזה

לצוות  צריך  ואין הענין ומשכיל  מבין

תתגלה  בינה הקרויה וכשהבחינה לו,

ית"ש, אליו ויראה באהבה במידותינו

ê− ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô
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על  בעולם מלכותו כבוד  לגלות נוכל  אזי

שיהיו  והתפילה התורה אותיות ידי

של  הבחינה שזהו אמיתית, בדבקות

ומלכות. בינה יחוד 

ïáåé äæáå(: פ מי "ב , פ "ד קדושין (המשנה

íãà ãçéúî ויׁשן ּבּתֹו, ועם אּמֹו עם ÄÀÇÅÈÈְְִִִִֵָ

זֹו - הגּדיל ּו ואם ּבשר; ּבקרּוב  ְְְִִִִֵֶָָָע ּמהם

מתייחד  ּבכס ּותֹו. יׁשן וזה ּבכס ּותּה ְְְְִִֵֵֶָָָיׁשנה

בבחינה äéäéù"אדם" הגשמי האדם

שיהיה  דהיינו אדם, הנקראת הרוחנית

à"æ úîâåãíãà àø÷ðäאנפין (-זעיר

בני  מעשה לפי  המידות ידי  שעל אלוקית התגלות

ä"îישראל) 'éâ בשם היא זו התגלות

מ "ה, גי' שהוא אלפין במילוי הוי"ה

זה  ובשם ה"א, וא"ו ה"א יו"ד  והוא

במידותיו  יתברך  השם מתגלה

הוא  מה ע "ד  בו, שידבקו להנבראים

זה  ומטעם כו', רחום אתה אף  רחום

של  עבודתו כי "אדם" בשם אדם נקרא

זו  בבחינה דבוק  להיות  הוא האדם

של  במידותיו דהיינו ז"א הנקראת

הקב "ה.

åúìôúå åúøåú úåéúåà øù÷ì

להיות  כאמור היא יהודי של  עבודתו

במידותיו, ולהתנהג להקב "ה מרכבה

מלכותו  כבוד  את מגלה שהקב "ה וכמו

זו  שבחינה הקדושות המידות ידי על 

הוא  זה שגילוי אנפין", "זעיר  נקראת

יסוד , הוד  נצח  תפארת גבורה בחסד 

úåëìî íä úåéúåàäù משום

באופן  השכל  גילוי הם שהאותיות

בהם  ולכן בחיצוניות, גם שמתגלה

נאמרים  כשהם בעולם מלכותו מתגלה

פנימית, וחיות דביקות úàø÷ðäמתוך 

åúá לבת מוחין נותן שאב  שכמו ,5מפני

י  על  היא הבת נפש כך והויית  האב , די

והתפילה  התורה אותיות דהיינו המלכות

המידות, ידי על  äàúúמתגלים àîìò

שהיא  מפני התחתון, עולם נקראת היא

וגם  הספירות, מכל  התחתונה הספירה

úåøòäå úåôñåä

כמו 5. גופני  דבר  אינו  לאביה מתייחסת שהבת מה

נותן שקיי  שהאב משום אלא בבהמות יחס שאין  "ל 

האב  ממוח נמשך  הבן  ומוח לבת, שלו  המוחין 

פ"ב. תניא אמרים  בלקוטי  וכמובא
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לפרק : מתגלה הקדמה  שבו הבחינה

ג  חסד  במידותיו אלינו בורה הקב "ה

אנפין, זעיר נקרא ו' שהיא כו' תפארת

ית' אותו עובדים אנו זו בחינה ידי ועל 

ויראה  אהבה שהן המידות בשבעת

נרמזת  זו בחינה זה ומטעם כו'. תפארת

אד "ם, גי' ה"א וא"ו ה"א יו"ד  בשם

זו, בבחינה היא האדם שעבודת משום

להיות  לעליון, אדמה מלשון אדם להיות

במידותיו  שידבק  ידי על  להקב "ה דומה

אהבה  במידות וישתמש הקב "ה, של 

עם  להתקשרות רק  בקרבו שיש ויראה

שמו. יתברך  השם

אנפין  זעיר שהיא זו עבודה ידי ועל 

דקדושה (ז"א) חיות ממשיכים אנו ,

הבינה  והיא יותר גבוהה במדרגה

הבינה  את לקשר וצריך  אמא, הנקראת

הספירה  והיא התחתונה לדרגה

משל  וע "ד  המלכות, דהיינו העשירית

שאינו  למי ומבין חכם אדם בין החילוק 

מדבר  חכם שאינו שמי ומבין, חכם

ונמצא  דיבורים סתם או הבל  דיבורי

והגילוי  הדיבור – שלו מלכות שהבחינת

החכם  אמנם בבינה, התקשרות לה אין -

ומשתמש  בטלים, דיבורים מדבר אינו

את  להוציא ככלי רק  בהדיבור

דהיינו  בדיבור, לפועל  מחשבותיו

הכוונה  ה' ובעבודת רצונו, מה שאומר

את  להוציא ככלי רק  בהדיבור להשתמש

'בינה' הנקרא מהכח  הפנימית הדבקות

וכן  בפה, - 'מלכות' הנקרא הפועל  אל 

בה  גם מלכות, בחינת שהוא במעשה

בבינה, לקשרה רק  ג"כ  משתמש

אזי  ויראה אהבה של  מעשה שכשעושה

שהוא  ונמצא וחכמתו, בינתו מתגלה

התפילה  ובעבודת ומלכות. בינה מקשר

אותיות  את ליחד  שצריך  היא הכוונה

המלכות  שהרי כאחד , כולם להיות השם

מלך  של  בבחינה אלינו השי"ת שהתגלה

התורה  אותיות בחינת היא בהתגלות

דבוקים  נהיה שלא שתכליתם והתפילה,

בפנימיות  אלא האותיות, בחיצוניות רק 

והתענוג  החיות שהיא האותיות

הנקראת  שבלב  הפנימית וההתקשרות

בינה.

המלכות  לקשר הדרך  היא (הדיבור )ומה

ידי  על  שהיא רבינו מבאר להבינה?

דהיינו  אנפין", "זעיר הנקראת הבחינה

שהיא  בינה הקרויה שהבחינה שכדי

שהוא  במעשה תתגלה הפנימית הדבקות

להתדבק אנו צריכים החיצוניות,

שהם  ויראה באהבה ית"ש במידותיו

הנקרא  להמידות הבינה בין הממוצע 

בבחינה  להדבק  נוכל  ואז אנפין, זעיר

תהיה  שפנימיותינו דהיינו בינה הקרויה

כל  שיהיו עד  ית"ש, בו דבוקה כן גם

באמת, ית"ש בו דבוקים מחשבותינו

ית"ש  בו הדבקות ונבין נרגיש ומעצמינו

שמעצמו  עד  הפנימית הדבקות ענין שזה

לצוות  צריך  ואין הענין ומשכיל  מבין

תתגלה  בינה הקרויה וכשהבחינה לו,

ית"ש, אליו ויראה באהבה במידותינו

ê− ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô
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על  בעולם מלכותו כבוד  לגלות נוכל  אזי

שיהיו  והתפילה התורה אותיות ידי

של  הבחינה שזהו אמיתית, בדבקות

ומלכות. בינה יחוד 

ïáåé äæáå(: פ מי "ב , פ "ד קדושין (המשנה

íãà ãçéúî ויׁשן ּבּתֹו, ועם אּמֹו עם ÄÀÇÅÈÈְְִִִִֵָ

זֹו - הגּדיל ּו ואם ּבשר; ּבקרּוב  ְְְִִִִֵֶָָָע ּמהם

מתייחד  ּבכס ּותֹו. יׁשן וזה ּבכס ּותּה ְְְְִִֵֵֶָָָיׁשנה

בבחינה äéäéù"אדם" הגשמי האדם

שיהיה  דהיינו אדם, הנקראת הרוחנית

à"æ úîâåãíãà àø÷ðäאנפין (-זעיר

בני  מעשה לפי  המידות ידי  שעל אלוקית התגלות

ä"îישראל) 'éâ בשם היא זו התגלות

מ "ה, גי' שהוא אלפין במילוי הוי"ה

זה  ובשם ה"א, וא"ו ה"א יו"ד  והוא

במידותיו  יתברך  השם מתגלה

הוא  מה ע "ד  בו, שידבקו להנבראים

זה  ומטעם כו', רחום אתה אף  רחום

של  עבודתו כי "אדם" בשם אדם נקרא

זו  בבחינה דבוק  להיות  הוא האדם

של  במידותיו דהיינו ז"א הנקראת

הקב "ה.

åúìôúå åúøåú úåéúåà øù÷ì

להיות  כאמור היא יהודי של  עבודתו

במידותיו, ולהתנהג להקב "ה מרכבה

מלכותו  כבוד  את מגלה שהקב "ה וכמו

זו  שבחינה הקדושות המידות ידי על 

הוא  זה שגילוי אנפין", "זעיר  נקראת

יסוד , הוד  נצח  תפארת גבורה בחסד 

úåëìî íä úåéúåàäù משום

באופן  השכל  גילוי הם שהאותיות

בהם  ולכן בחיצוניות, גם שמתגלה

נאמרים  כשהם בעולם מלכותו מתגלה

פנימית, וחיות דביקות úàø÷ðäמתוך 

åúá לבת מוחין נותן שאב  שכמו ,5מפני

י  על  היא הבת נפש כך והויית  האב , די

והתפילה  התורה אותיות דהיינו המלכות

המידות, ידי על  äàúúמתגלים àîìò

שהיא  מפני התחתון, עולם נקראת היא

וגם  הספירות, מכל  התחתונה הספירה

úåøòäå úåôñåä

כמו 5. גופני  דבר  אינו  לאביה מתייחסת שהבת מה

נותן שקיי  שהאב משום אלא בבהמות יחס שאין  "ל 

האב  ממוח נמשך  הבן  ומוח לבת, שלו  המוחין 

פ"ב. תניא אמרים  בלקוטי  וכמובא
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התחתונים  בעולמות שמתגלית מפני

להנבראים, חיות éãéלתת ìò øù÷ì

úåéúåàä øù÷ì ,ïéáîù åìù äðéáä

àîìò úàø÷ðä äðéáä ìà åúáùçîá

åîà äàìò אותיות מפיו שיצאו דהיינו 

הלב הבנת מתוך  והתפילה התורה

תענוג  הבינה שהיא אמיתית ודבקות

פנימית. דבקות הבא עולם

åîà íò íãà ãçééúî" àúéàù åäæå

øîåì äöåø ,"øùá áåøé÷á åúá íòå

äøæ äáùçî íåù éìá עניינו היחוד 

מקום, באותו זר ענין שום שאין כשמו,

ה', עבודת היא וכן בלבד , שניהם רק 

שום  לאדם יהיה לא הדיבור שבשעת

וההתבוננות  הבינה רק  זרה מחשבה

ומחשבתו  בשכלו תהיה ה' בגדלות

הבינה, מתוך  יצא åéäéùוהדיבור ÷ø

ט ) – ח  מא eLbé"(איוב  ãçàa ãçàורּוח ÆÈÀÆÈÄÇְַ

יד ּבק ּו איׁש-ּבאחיהּו ביניהם, ְְִִֵֵֶָָָֹֻלא-יב ֹוא

שהבינה  דהיינו יתּפרד ּו", ולא ְְְְִִַָָֹיתל ּכד ּו

יהיו  והדיבור המחשבה שהם והמלכות

מתוך  יצאו והאותיות ממש, כאחד 

והמחשבה. ã"çàהבינה 'éâ äáäà éë

שאין  אהבה על  המורה ענין הוא היחוד 

היא  שהאהבה מפני ביניהם, זר

להיות  אפשר ואי רוחנית התקשרות

אלא  לשנים ההתקשרות בתכלית מקושר

לאחד  התקשרות כל  כי בלבד , לאחד 

היא  וכן להראשון, מההתקשרות גורעת

באותיות  הדיבור שבשעת ה', עבודת

בכל  מקושרים נהיה והתפילה התורה

נהיה  ולא יתברך  להשם רק  מחשבותנו

העולם  להבלי זרות במחשבות מקושרים

הזה.

éðà äáäà úìBç-ék áåúëù åäæå, ÄÇÇÂÈÈÄ
ומבקשת  מתחננת הק ' שהשכינה

הדיבור  עולם את שיקשר ה' מהעובד 

עולם  שיתאחד  באופן הבינה לעולם

שבבחינת  המוחלטת והדבקות המחשבה

שהוא  הדיבור עולם עם – הבא עולם

ויתקשר  התחתונים בעולמות הדבקות

לשרשו, התחתון ïáäå.עולם

ç"òðá ù"î ïééòå6'éô( ח מב  (תהלים

íBäz-ìà-íBäzàøB÷צ ּנֹורי לק ֹול  ÀÆÀÅְִֶ

úåøòäå úåôñåä

פעמים 6. כמה מוזכר  חיים" עץ "נוף זה ספר 

הק', להאר "י  תורה לקוטי  ספר  והוא רבינו , בספרי 

וז "ל , כו ' יחדיו  סג  כולו  עה"פ נ "ג  מזמור  וזלה"ק

וזה  הבל , גי ' ל "ז , גימ' שהוא ס"ג , שם מילוי  הנה
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עברּו, עלי וגּלי ּכל -מ ׁשּבריøùò éë ְְִֶֶַַָָָָָ

íãàä äôá àåä äðéáã úåøéôñ

היוצא  בהבל  דהיינו הדיבור, בשעת

הבינה  של  ההרגש חמימות שזה מפיו

מתחלק זה והבל  הפה, דרך  היוצא

אלו  הבלים זה וכנגד  הבלים, לשבעה

דהיינו  הדיבור מהם שיוצא האברים הם

והשפתים  השינים הלשון החיך  הגרון

úåëìîìכו', íéòéôùîå ïéøéàî íäå

הדיבור אותיות àåäùשהוא äòùá

,äìôúá ÷ñåòå äøåúá àøå÷ ידי על 

והתפילה  התורה אותיות מדבר שאדם

ובהשתוקקות  הפנימית חיות מתוך 

ה' אור לו מאיר אזי ית"ש, בו לידבק 

ובהירות  הבנת מתוך  הדיבור שיהיה

שקישר  ידי על  כי יותר, עוד  ג"כ  הבינה

במלכות  הבינה מאירה לבינה מלכות

שיהיו  התפילה אותיות לו ומאירים

אותיות  ושיהיו הלב , ועבודת בשלימות

בהבנת  לפניו וזכים מאירים התורה

ופנימיותו  בוריו על  .7הענין

ïéî ãåñá - úåëìî- íBäz ãåñáÀ
íBäz-ìà ,ïéá÷åð-'åëå àøB÷ äðéá ÆÀÅ

את  מעורר המלכות שהדיבור כלומר

שתתעורר  הפנימית והחיות הבינה

להתפלל  מתחיל  וכשאדם מתוכו,

הארת  את ומוציא ודביקות באהבה

את  בפנימיות המסותרת והדבקות הבינה

בחינה  מעורר הוא בזה אזי החוץ ,

נוקבין, מין העלאת הנקראת

מתדבקים  התחתונות שכשהספירות

יתברך  שהשם גורמים הם בשרשם,

העליונות  הספירות מתוך  ישפיע 

כשיהודי  ולכן התחתונות, להספירות

אותיות  ידי על  בהקב "ה להדבק  רוצה

גורם  המלכות, בחינת שהם התפילה

וחיות  בינה עוד  מאיר יתברך  שהשם

הדיבור  לתוך  ודבקות .ù"åòé8אלקית

úåøòäå úåôñåä

משם, היוצא בינה של  המקיף אוד  הבל  אל  לרמוז 

שאמר  הבלים ז ' סוד  הם ואלו  זו "נ . לז "ת ומקיף

ז ' הם לכן  הבינה, מפה היוצאים והם קהלת,

גרון , והם: הבינה, של  הפה מוצאות ה' נגד  הבלים,

הם, מוצאות חד  ושפתים. ושינים, ולשון , וחיך ,

העליון , בפה כוללים ב' יש עוד  נ "ה' חג "ת כנגד 

ומלכות, יסוד  והם מוצאות, ה' כל  כוללים הם אשר 

כולל המלכות וכן  בתוכו , ה"ג  כל  כולל  יסוד  כי 

הרי  כנודע, כלה וזה כל  זה כי  בי , פעם ה"ג  ג "כ 

הבלים. ז ' והם ז ', הם

מש"כ 7. ä÷'ראה è"ùòáä וכן" טוב שם בכתר 

מלכות  מדה הוא מבין  ואינו  עמוק דבר  בלומד 

וחיבר  קישר  אז  לעמקו  וירד  להבין  דעת וכשנתן 

בבינה". מלכות

דבכתב 8. אורייתא איתא, ב' כ "א דף בתקונים

כל כו ' דשבועות ביומא פה דבעל  ואורייתא

מקבלין  לתתא ומלאכין  דא מן  דא מקבלין  ספיראן 

על וכלהו  כו ' ישראל  דא גרים ומאן  כו ', דין  מן  דין 
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התחתונים  בעולמות שמתגלית מפני

להנבראים, חיות éãéלתת ìò øù÷ì

úåéúåàä øù÷ì ,ïéáîù åìù äðéáä

àîìò úàø÷ðä äðéáä ìà åúáùçîá

åîà äàìò אותיות מפיו שיצאו דהיינו 

הלב הבנת מתוך  והתפילה התורה

תענוג  הבינה שהיא אמיתית ודבקות

פנימית. דבקות הבא עולם

åîà íò íãà ãçééúî" àúéàù åäæå

øîåì äöåø ,"øùá áåøé÷á åúá íòå

äøæ äáùçî íåù éìá עניינו היחוד 

מקום, באותו זר ענין שום שאין כשמו,

ה', עבודת היא וכן בלבד , שניהם רק 

שום  לאדם יהיה לא הדיבור שבשעת

וההתבוננות  הבינה רק  זרה מחשבה

ומחשבתו  בשכלו תהיה ה' בגדלות

הבינה, מתוך  יצא åéäéùוהדיבור ÷ø

ט ) – ח  מא eLbé"(איוב  ãçàa ãçàורּוח ÆÈÀÆÈÄÇְַ

יד ּבק ּו איׁש-ּבאחיהּו ביניהם, ְְִִֵֵֶָָָֹֻלא-יב ֹוא

שהבינה  דהיינו יתּפרד ּו", ולא ְְְְִִַָָֹיתל ּכד ּו

יהיו  והדיבור המחשבה שהם והמלכות

מתוך  יצאו והאותיות ממש, כאחד 

והמחשבה. ã"çàהבינה 'éâ äáäà éë

שאין  אהבה על  המורה ענין הוא היחוד 

היא  שהאהבה מפני ביניהם, זר

להיות  אפשר ואי רוחנית התקשרות

אלא  לשנים ההתקשרות בתכלית מקושר

לאחד  התקשרות כל  כי בלבד , לאחד 

היא  וכן להראשון, מההתקשרות גורעת

באותיות  הדיבור שבשעת ה', עבודת

בכל  מקושרים נהיה והתפילה התורה

נהיה  ולא יתברך  להשם רק  מחשבותנו

העולם  להבלי זרות במחשבות מקושרים

הזה.

éðà äáäà úìBç-ék áåúëù åäæå, ÄÇÇÂÈÈÄ
ומבקשת  מתחננת הק ' שהשכינה

הדיבור  עולם את שיקשר ה' מהעובד 

עולם  שיתאחד  באופן הבינה לעולם

שבבחינת  המוחלטת והדבקות המחשבה

שהוא  הדיבור עולם עם – הבא עולם

ויתקשר  התחתונים בעולמות הדבקות

לשרשו, התחתון ïáäå.עולם

ç"òðá ù"î ïééòå6'éô( ח מב  (תהלים

íBäz-ìà-íBäzàøB÷צ ּנֹורי לק ֹול  ÀÆÀÅְִֶ

úåøòäå úåôñåä

פעמים 6. כמה מוזכר  חיים" עץ "נוף זה ספר 

הק', להאר "י  תורה לקוטי  ספר  והוא רבינו , בספרי 

וז "ל , כו ' יחדיו  סג  כולו  עה"פ נ "ג  מזמור  וזלה"ק

וזה  הבל , גי ' ל "ז , גימ' שהוא ס"ג , שם מילוי  הנה

è− ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô
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עברּו, עלי וגּלי ּכל -מ ׁשּבריøùò éë ְְִֶֶַַָָָָָ

íãàä äôá àåä äðéáã úåøéôñ

היוצא  בהבל  דהיינו הדיבור, בשעת

הבינה  של  ההרגש חמימות שזה מפיו

מתחלק זה והבל  הפה, דרך  היוצא

אלו  הבלים זה וכנגד  הבלים, לשבעה

דהיינו  הדיבור מהם שיוצא האברים הם

והשפתים  השינים הלשון החיך  הגרון

úåëìîìכו', íéòéôùîå ïéøéàî íäå

הדיבור אותיות àåäùשהוא äòùá

,äìôúá ÷ñåòå äøåúá àøå÷ ידי על 

והתפילה  התורה אותיות מדבר שאדם

ובהשתוקקות  הפנימית חיות מתוך 

ה' אור לו מאיר אזי ית"ש, בו לידבק 

ובהירות  הבנת מתוך  הדיבור שיהיה

שקישר  ידי על  כי יותר, עוד  ג"כ  הבינה

במלכות  הבינה מאירה לבינה מלכות

שיהיו  התפילה אותיות לו ומאירים

אותיות  ושיהיו הלב , ועבודת בשלימות

בהבנת  לפניו וזכים מאירים התורה

ופנימיותו  בוריו על  .7הענין

ïéî ãåñá - úåëìî- íBäz ãåñáÀ
íBäz-ìà ,ïéá÷åð-'åëå àøB÷ äðéá ÆÀÅ

את  מעורר המלכות שהדיבור כלומר

שתתעורר  הפנימית והחיות הבינה

להתפלל  מתחיל  וכשאדם מתוכו,

הארת  את ומוציא ודביקות באהבה

את  בפנימיות המסותרת והדבקות הבינה

בחינה  מעורר הוא בזה אזי החוץ ,

נוקבין, מין העלאת הנקראת

מתדבקים  התחתונות שכשהספירות

יתברך  שהשם גורמים הם בשרשם,

העליונות  הספירות מתוך  ישפיע 

כשיהודי  ולכן התחתונות, להספירות

אותיות  ידי על  בהקב "ה להדבק  רוצה

גורם  המלכות, בחינת שהם התפילה

וחיות  בינה עוד  מאיר יתברך  שהשם

הדיבור  לתוך  ודבקות .ù"åòé8אלקית

úåøòäå úåôñåä

משם, היוצא בינה של  המקיף אוד  הבל  אל  לרמוז 

שאמר  הבלים ז ' סוד  הם ואלו  זו "נ . לז "ת ומקיף

ז ' הם לכן  הבינה, מפה היוצאים והם קהלת,

גרון , והם: הבינה, של  הפה מוצאות ה' נגד  הבלים,

הם, מוצאות חד  ושפתים. ושינים, ולשון , וחיך ,

העליון , בפה כוללים ב' יש עוד  נ "ה' חג "ת כנגד 

ומלכות, יסוד  והם מוצאות, ה' כל  כוללים הם אשר 

כולל המלכות וכן  בתוכו , ה"ג  כל  כולל  יסוד  כי 

הרי  כנודע, כלה וזה כל  זה כי  בי , פעם ה"ג  ג "כ 

הבלים. ז ' והם ז ', הם

מש"כ 7. ä÷'ראה è"ùòáä וכן" טוב שם בכתר 

מלכות  מדה הוא מבין  ואינו  עמוק דבר  בלומד 

וחיבר  קישר  אז  לעמקו  וירד  להבין  דעת וכשנתן 

בבינה". מלכות

דבכתב 8. אורייתא איתא, ב' כ "א דף בתקונים

כל כו ' דשבועות ביומא פה דבעל  ואורייתא

מקבלין  לתתא ומלאכין  דא מן  דא מקבלין  ספיראן 

על וכלהו  כו ' ישראל  דא גרים ומאן  כו ', דין  מן  דין 
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äàìò àîìòã òãåð éë ïáåé äæáå

הבא", "עולם הנקראת הבינה

åîë óñåé àø÷ðä àøåëãá úîééúñî

àø÷éå øäåæá àúéàù ויחי בפ ' ועי ' ע "א, (ו'

ע "א) יורדת רמו העולמות לכל  ההשפעה

והיא  החיים מקור שהיא הבינה ממידת

"אלקים  ונקראת המידות לכל  אם

עד  המידות בכל  מתפשטת והיא חיים",

כל  הארת מתקבצים ושם היסוד ,

היסוד  במידת כאחד  ומתקשרים המידות

יוסף .9הנקראת

על  כי רבינו בדברי מבואר עבודה וע "ד 

הקדושה  חיות מתפשטת ההתבוננות ידי

בריאתם  שתכלית האדם של  איבריו  בכל 

עד  ית', למידותיו מרכבה להיות הוא

איבריו  בכל  חיות מתעורר זה ידי שעל 

דבר  מהפה להוציא יחד  המתקשרים

ובהתדבקות  דקדושה בחיות קדושה

שום  בדיבור תשלוט  שלא עד  גדול ,

זרה. מחשבה

ãçééîä úòãä ãò äìåò ãåñéä éë íâ

.äðéáå äîëç, היסוד מידת של  הכוח 

úåøòäå úåôñåä

צנוריך לקול  קורא תהום אל  תהום הה"ד  צנורין  ידי 

עיי "ש, כו ' מימך  אבע לדא דא אמרי  ומאי  כו ',

דעלה  מלכות א ו ' א' כ "ט ועשרין  חד  ובתיקון 

מקולות  איהו  ודא השחר , אילת על  למנצח אתמר 

דאורייתא  טעמי  אלין  ים, משברי  אדירים רבים מים

עיי "ש, עברו  עלי  וגליך  משבריך  כל  בהו  דאתמר 

אחרא  תהום ואית ז "ל  ע"ב ס"ב דף חדש בזהר  וכ "ה

מאי  צנוריך  לקול  קורא תהום אל  תהום בי ' דאתמר 

כל העמודים, ווי  דאנון  דחכמתא צנורין  אנון  צנוריך 

נקודי  אלין  וגליך  דאורייתא טעמי  אלין  משבריך 

עיי "ש. דעיבור  רזא דא עברו  עלי  אורייתא

שהיא  משום תהום נקראת שמלכות שם המבואר 

תהום  נקראת והבינה ז "א, מבחינת מימיה מקבלת

אומרת  והמלכות מהחכמה, שפעה שמקבלת מפני 

ווי  הנקראים המידות ידי  על  שפעה לשלוח להבינה

העמודים.

זוה"ק9. ע "א )ראה קצ "ד  עולות (ח"א  היאור  מן  והנה

ותרע  בשר  ובריאות מראה יפות פרות ינה שבע

כל אתברכאן  דא מנהר  דהא היאור , מן  והנה באחו .

ונפיק, דנגיד  נהר  דההוא בגין  דלתתא, דרגין  אינון 

לאתברכא  נהר , איהו  ויוסף לכלא, וזן  אשקי  איהו 

כתב  שם הסולם ובפי ' בגיניה. דמצרים ארעא כל 

יסוד , שהוא זה, מנהר  כי  היאור , מן  והנה וז "ל 

שאותו  משום שלמטה, המדרגות כל  מתברכות

ומזין  משקה בינה, שהיא מעדן  ויוצא הנמשך  הנהר 

ידי  על  מבינה המקבל  יסוד , שהוא ויוסף. לכל .

מתברכת  מצרים ארץ שכל  נהר . הוא כנ "ל , ז "א,

בשבילו .
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ההשתלשלות, שבסדר שלמרות הוא

כי  התשיעית, הספירה הוא היסוד 

המידות  בתוך  להקב "ה ההתקשרות

לאחר  רק  להיות יכולה שבנפש

שלימות, שבנפש האלוקיות שהמידות

ורק וכו', ה' את ולפאר ויראה אהבה

בו  שמתעוררת האדם זוכה מכן לאחר

עמוקה  התקשרות שהיא היסוד  מידת

הנפש, וכוחות רגשות בכל  להקב "ה

היא  זו התקשרות של  המיוחדת והמעלה

כל  את מעוררת שהיא בלבד  זו שלא

הנקראות  שבנפש הרגשות כוחות

יותר  עוד  עולה שהיא אלא "מידות",

כוחות  את גם ומקשרות למעלה

הנקראים  הנפש שבשורש השכליים

נעשית  זו והתקשרות ו"בינה", "חכמה"

התקשרות  שענינו שהיסוד  ידי על 

חזק בקשר ומתקשר עולה המידות,

השכל  כוחות התקשרות עם ואמיץ 

דעת ובחזקה הנקרא באמת מקושר  (שהאדם

והבנתו) ה' לידיעת
10.

á"ò úåîù íäù היא החכמה מידת

וי"ו  ה"י יו"ד  יודי"ן במילוי הוי"ה שם

ע "ב , גי' היא ÷à"ñה"י הבינה מידת

ה"י  אל "ף  יודי"ן במילוי אהי"ה שם

קס "א, גי' - ה"י øåëæיו"ד  'éâ,רל "ג

àá íùîù ãåñéá íéòéôùîä

äøéëæä11íéãåçéá àúéàù åîë.

úåøòäå úåôñåä

זוה"ק ראה ע "ב )עוד  רמ"ה  לחמו (ויחי שמנה מאשר 

דאתי , מעלמא חזי  ותא כו ' מלך  מעדני  יתן  והוא

ועדונין  תפנוקין  למיהב צדיק, להאי  ונגיד  אתמשיך 

הדא  לחם, ואתעביד  עוני , לחם דאיהו  ארץ, להאי 

מעדני  יתן  והוא לחמו  שמנה מאשר  דכתיב, הוא

שם  הסולם ובביאור  אוקימנא. והא ודאי , מלך 

בינה, שהוא הבא מעולם וראה, בוא וז "ל  פירש

לתת  דז "א, יסוד  שהוא הזה, לצדיק ויוצא נמשך 

שהיתה  [המלכות], הזו  לארץ ומעדנים תענוגים

שמנה  מאשר  שכתוב זהו  לחם. ונעשית עוני  לחם

בארנו  וכבר  ודאי . מלך , מעדני  יתן  והוא לחמו 

בינה. הוא ו')אשר , אות  ב "ב  מעדני (כנ"ל  נותנת והוא

לנוקבא. והיסוד  היסוד , אל  מלך 

מידת 10. בהיות הוא הדעת, של  זה מיוחד  וכוח

והבינה  בעולמות, האור  התנוצצות ראשית החכמה

הפרטים  בהרחבת הדבר  במהות ההתבוננות היא

שגומר  לאחר  אמנם ובהירה, ברורה שהיא עד 

הארות  שני  את מיחד  הדעת ולהתבונן , להחכים

להיות  אלו  האורות שני  את שמקשר  בכך  אלו ,

הארה  בה שיש החכמה של  ראשונית הארה אותה

שיהיו  הבינה ספירת של  ההרחבה עם גדולה

מעצמותו  לחלק הנהפכת כידיעה בדעתו  מיוחדות

שוב  ולהתבונן  להחכים צריך  אינו  ושוב האדם של 

העצמית. ומהותו  דעתו  כך  כבר  כי  ושוב 

אורה11. שערי  ספר  ל ' ב ')ראה מידת (שער  אודות

זכרון  נקראת [יסוד ] הזאת המדה כי  "ודע היסוד 

אנו  לפיכך  הנשכחות, כל  זוכרת הזאת והמדה כו '

סוד שהוא לפי  הברית זוכר  השנה בראש חותמים

אלו  בשני  חותמים אנו  הברית, וסוד  הזכרון 

ולפ  הברית. זוכר  רוצה העניינים ע"ה דוד  היות י 

מזמור  אומר  היה הזאת במדה ולהדבק להתחבר 

להזכיר ". לדוד 
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äàìò àîìòã òãåð éë ïáåé äæáå

הבא", "עולם הנקראת הבינה

åîë óñåé àø÷ðä àøåëãá úîééúñî

àø÷éå øäåæá àúéàù ויחי בפ ' ועי ' ע "א, (ו'

ע "א) יורדת רמו העולמות לכל  ההשפעה

והיא  החיים מקור שהיא הבינה ממידת

"אלקים  ונקראת המידות לכל  אם

עד  המידות בכל  מתפשטת והיא חיים",

כל  הארת מתקבצים ושם היסוד ,

היסוד  במידת כאחד  ומתקשרים המידות

יוסף .9הנקראת

על  כי רבינו בדברי מבואר עבודה וע "ד 

הקדושה  חיות מתפשטת ההתבוננות ידי

בריאתם  שתכלית האדם של  איבריו  בכל 

עד  ית', למידותיו מרכבה להיות הוא

איבריו  בכל  חיות מתעורר זה ידי שעל 

דבר  מהפה להוציא יחד  המתקשרים

ובהתדבקות  דקדושה בחיות קדושה

שום  בדיבור תשלוט  שלא עד  גדול ,

זרה. מחשבה

ãçééîä úòãä ãò äìåò ãåñéä éë íâ

.äðéáå äîëç, היסוד מידת של  הכוח 

úåøòäå úåôñåä

צנוריך לקול  קורא תהום אל  תהום הה"ד  צנורין  ידי 

עיי "ש, כו ' מימך  אבע לדא דא אמרי  ומאי  כו ',

דעלה  מלכות א ו ' א' כ "ט ועשרין  חד  ובתיקון 

מקולות  איהו  ודא השחר , אילת על  למנצח אתמר 

דאורייתא  טעמי  אלין  ים, משברי  אדירים רבים מים

עיי "ש, עברו  עלי  וגליך  משבריך  כל  בהו  דאתמר 

אחרא  תהום ואית ז "ל  ע"ב ס"ב דף חדש בזהר  וכ "ה

מאי  צנוריך  לקול  קורא תהום אל  תהום בי ' דאתמר 

כל העמודים, ווי  דאנון  דחכמתא צנורין  אנון  צנוריך 

נקודי  אלין  וגליך  דאורייתא טעמי  אלין  משבריך 

עיי "ש. דעיבור  רזא דא עברו  עלי  אורייתא

שהיא  משום תהום נקראת שמלכות שם המבואר 

תהום  נקראת והבינה ז "א, מבחינת מימיה מקבלת

אומרת  והמלכות מהחכמה, שפעה שמקבלת מפני 

ווי  הנקראים המידות ידי  על  שפעה לשלוח להבינה

העמודים.

זוה"ק9. ע "א )ראה קצ "ד  עולות (ח"א  היאור  מן  והנה

ותרע  בשר  ובריאות מראה יפות פרות ינה שבע

כל אתברכאן  דא מנהר  דהא היאור , מן  והנה באחו .

ונפיק, דנגיד  נהר  דההוא בגין  דלתתא, דרגין  אינון 

לאתברכא  נהר , איהו  ויוסף לכלא, וזן  אשקי  איהו 

כתב  שם הסולם ובפי ' בגיניה. דמצרים ארעא כל 

יסוד , שהוא זה, מנהר  כי  היאור , מן  והנה וז "ל 

שאותו  משום שלמטה, המדרגות כל  מתברכות

ומזין  משקה בינה, שהיא מעדן  ויוצא הנמשך  הנהר 

ידי  על  מבינה המקבל  יסוד , שהוא ויוסף. לכל .

מתברכת  מצרים ארץ שכל  נהר . הוא כנ "ל , ז "א,

בשבילו .
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ההשתלשלות, שבסדר שלמרות הוא

כי  התשיעית, הספירה הוא היסוד 

המידות  בתוך  להקב "ה ההתקשרות

לאחר  רק  להיות יכולה שבנפש

שלימות, שבנפש האלוקיות שהמידות

ורק וכו', ה' את ולפאר ויראה אהבה

בו  שמתעוררת האדם זוכה מכן לאחר

עמוקה  התקשרות שהיא היסוד  מידת

הנפש, וכוחות רגשות בכל  להקב "ה

היא  זו התקשרות של  המיוחדת והמעלה

כל  את מעוררת שהיא בלבד  זו שלא

הנקראות  שבנפש הרגשות כוחות

יותר  עוד  עולה שהיא אלא "מידות",

כוחות  את גם ומקשרות למעלה

הנקראים  הנפש שבשורש השכליים

נעשית  זו והתקשרות ו"בינה", "חכמה"

התקשרות  שענינו שהיסוד  ידי על 

חזק בקשר ומתקשר עולה המידות,

השכל  כוחות התקשרות עם ואמיץ 

דעת ובחזקה הנקרא באמת מקושר  (שהאדם

והבנתו) ה' לידיעת
10.

á"ò úåîù íäù היא החכמה מידת

וי"ו  ה"י יו"ד  יודי"ן במילוי הוי"ה שם

ע "ב , גי' היא ÷à"ñה"י הבינה מידת

ה"י  אל "ף  יודי"ן במילוי אהי"ה שם

קס "א, גי' - ה"י øåëæיו"ד  'éâ,רל "ג

àá íùîù ãåñéá íéòéôùîä

äøéëæä11íéãåçéá àúéàù åîë.

úåøòäå úåôñåä

זוה"ק ראה ע "ב )עוד  רמ"ה  לחמו (ויחי שמנה מאשר 

דאתי , מעלמא חזי  ותא כו ' מלך  מעדני  יתן  והוא

ועדונין  תפנוקין  למיהב צדיק, להאי  ונגיד  אתמשיך 

הדא  לחם, ואתעביד  עוני , לחם דאיהו  ארץ, להאי 

מעדני  יתן  והוא לחמו  שמנה מאשר  דכתיב, הוא

שם  הסולם ובביאור  אוקימנא. והא ודאי , מלך 

בינה, שהוא הבא מעולם וראה, בוא וז "ל  פירש

לתת  דז "א, יסוד  שהוא הזה, לצדיק ויוצא נמשך 

שהיתה  [המלכות], הזו  לארץ ומעדנים תענוגים

שמנה  מאשר  שכתוב זהו  לחם. ונעשית עוני  לחם

בארנו  וכבר  ודאי . מלך , מעדני  יתן  והוא לחמו 

בינה. הוא ו')אשר , אות  ב "ב  מעדני (כנ"ל  נותנת והוא

לנוקבא. והיסוד  היסוד , אל  מלך 

מידת 10. בהיות הוא הדעת, של  זה מיוחד  וכוח

והבינה  בעולמות, האור  התנוצצות ראשית החכמה

הפרטים  בהרחבת הדבר  במהות ההתבוננות היא

שגומר  לאחר  אמנם ובהירה, ברורה שהיא עד 

הארות  שני  את מיחד  הדעת ולהתבונן , להחכים

להיות  אלו  האורות שני  את שמקשר  בכך  אלו ,

הארה  בה שיש החכמה של  ראשונית הארה אותה

שיהיו  הבינה ספירת של  ההרחבה עם גדולה

מעצמותו  לחלק הנהפכת כידיעה בדעתו  מיוחדות

שוב  ולהתבונן  להחכים צריך  אינו  ושוב האדם של 

העצמית. ומהותו  דעתו  כך  כבר  כי  ושוב 

אורה11. שערי  ספר  ל ' ב ')ראה מידת (שער  אודות

זכרון  נקראת [יסוד ] הזאת המדה כי  "ודע היסוד 

אנו  לפיכך  הנשכחות, כל  זוכרת הזאת והמדה כו '

סוד שהוא לפי  הברית זוכר  השנה בראש חותמים

אלו  בשני  חותמים אנו  הברית, וסוד  הזכרון 

ולפ  הברית. זוכר  רוצה העניינים ע"ה דוד  היות י 

מזמור  אומר  היה הזאת במדה ולהדבק להתחבר 

להזכיר ". לדוד 
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האיברים  התקשרות היא היסוד  מידת

שהיא  האמיתי חיות ידי על  חיותם, בכל 

האלוקית, הנפש של  המידות חיות

"והקשרים  מלשון היא זו והתקשרות

מא)ליעקב " ל, ברש"י (בראשית כמובא

פנימיות  התקשרות שהיא שם ורמב "ן

בנפשו", קשורה "ונפשו מלשון הנפש

שהיא  לשרשו שוב  מתקשר שהאדם

האיברים  כל  של  החיות מקור הדעת

תמיד  זוכר הוא זו התקשרות זה ומכח 

והבינה  ה' ידיעת חכמת  את באמת

באמת. יתברך  השם קרבת בתענוג

åéìà Lbiå áåúëù åäæå שהוא יוסף  אל  ÇÄÇÅÈ
היסוד  בחינת äãeäéבחינת שהוא ÀÈ

כידוע , ãåñמלכות àåäù אותיות

äìôúä,מלכות בחינת øù÷ìשהם

äàúú àîìò úåëìî ùéâäìå עולם

"àãåäé"התחתון àø÷ðä,áåúëù åîë

יהודה  משבט  ע "ה המלך  דוד  ידי על 

ד) קט , älôú,(תהילים éðàå"אני" בחינת  ÇÂÄÀÄÈ
השכינה  על  בתורה מקום בכל  מורה

היא  הקדושה והשכינה הקדושה,

בבחינת 12התפילה  שהיה המלך  ודוד  ,

זו, למידה מרכבה היה àîìòáהמלכות

÷éãöä éãé ìò ,äðéá àéäù äàìò

óñåé àø÷ðä בבחינת שהוא הצדיק 

מ – בין יוסף  שמקשר ההתקשרות, ידת

שמוציא  הדיבור לבין שבמוחו הבינה

התפילה. באותיות מפיו

,íéâåñ 'â åá ùé åæ äùâäå בסדר יש

לעשות  שצריך  דברים שלשה העבודה

והמלכות  הבינה את לקשר כדי

úåáùçîäבשלימות, íò äîçìîì 'à

úåìòäìå úåôéì÷ä øáùì êéà úåøæ

äùåã÷ä ìà éîéðôä כשעומד" .

עומדים  בתורה, בעסקו או בתפלה

ותפלתו, תורתו לבלבל  זרות המחשבות

חטאותיו  הם זרות המחשבות כי

אבל  מלחמה, כדרך  לפניו ועומדים

מעמקי  ולהוציאן שיתקנם כוונתם

שיחרד  ידי על  והיינו הקליפות,

עליהן" ויצטער עוונותיו שהם כשירגיש

úåøòäå úåôñåä

הקדמת12. úåðååëäראה øòùוז "ל שכתב

בעולם  היא תפלה כל  כי  דע קטנה אחת הקדמה

השואלת  המלכות והיא לעני , תפילה בסוד  העשיה

"ואני  וסימנך  אנפין , זעיר  אל  ומתפללת צרכיה

בתורה  נכתב תפלה לשון  שכל  הטעם וזהו  תפלה".

ואשפוך הכתוב שאומר  כמו  נפש, שפיכת בלשון 

או  דאצילות מלכות בחינת והיא ה', לפני  נפשי  את

נפש. הנקרא העשיה  עולם

ï− ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô
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רבינו  (ל'
13

.(éøåîî äæá éúòîù øùàë

הק ' טוב  שם áåúëéìהבעל  ïúéð àìå

הנפש  בהרגשת תלוי שהענין מחמת

שבתאווה  הפנימי החלק  את המעלה

íå÷îáלקדושה, äæî éúáúëù íâä

õøîð øåöé÷á äæá øçà בכל שיתבונן ,

ומאיזה  מהותה מה ומחשבה מחשבה

שייכת  היא מאהבה אם נפלה, שורש

מדרגתה  ונפלה ה', לאהבת בשרשה

הכלים" ולאדם 14ב "שבירת זרה, לאהבה

ה', לאהבת ולהעלותה לחזור כוח  יש

הבינה  כח  גדול  כי התבוננות, ידי על 

המידות  בכל  וכן לרע , טוב  בין המבררת

.15שבנפש 

äéäù õåöéðä ñééôúðù .ñåéô 'á

äúò äìòúðå ,úåôéì÷ä íå÷îá

ïåùàøä åîå÷îå åðåëî ìà äùåã÷á

,'åëå ïéöåöéð ç"ôø ïî גמר לאחר

בכח במחשבתו מברר שהאדם הבירור

אשר  שבתשוקה לרע  טוב  בין  בינתו

הניצוץ את לפייס  עליו בנפשו, נתעוררה

דהיינו  לקדושה, שהעלה הטוב  חלק  –

למשל  חדשה, קדושה הארת לו להאיר

לאהבה  רעה אהבה מחשבת העלה אם

חיות  הארת בנפשו להאיר עליו קדושה,

תיקון  נשלמת ובכך  ה', באהבת דקדושה

úåøòäå úåôñåä

יוסף13. יעקב ח)תולדות אות  שם (חקת  ומסיים .

קבלתי  הדבר  כאן .éáøîוביאור  להאריך  צריך  ואין  ,

המוזכר 14. הכלים שבירת ענין  הידוע פי  על 

בעולם  שהיו  המידות כלי  שנפלו  והוא בסה"ק,

באופן  נתייסדו  שלא ידי  ועל  וקדוש, גבוה נאצל 

להמידות ונכללת הראוי  כוללת  מידה  שכל  פרצוף , (הנקרא 

האחרות ) ונפלו מהמידות  מהכלים, האורות נסתלקו  ,

אבל התחתונים, לעולמות כלים הנקראות הספירות

שנפל ניצוצין , רפ"ח הנקרא חיות קצת בהם נשאר 

היא  והכוונה התחתונים, לעלמות המידות עם

המידות  כל  מתעוררים התחתונים שבעולמות

שטעם  לאדם שנדמה באופן  ויראה אהבה

רע  או  טוב של  מציאות איזה מכח הוא ההתעוררות

אהבה  של  החיות באמת אבל  העשיה, בעולם

ויראת  ה' לאהבת בשרשו  שייך  בו  המתעורר  ויראה

מיד הזאת האהבה את ומעורר  משכיל  והחכם ה',

היצר  מעול  נפטר  ואז  ה' אהבת שהיא בשרשה

הרע.

.15óñåé á÷òé úåãìåú(ג אות  בכתבי (ויקהל  מבואר  :

דומה  זה יום של  תפילה בחינת שאין  זלה"ה האר "י 

כוונת  וזהו  המשיח, ביאת עד  מחר  יום לתפילת

ברכות מ"ד )המשנה אין (פ "ד  קבע תפלתו  העושה

מופת  מורי  בשם ושמעתי  יעו "ש. תחנונים תפלתו 

באמצע  לאדם שבאו  זרות המחשבות מן  זה על 

האדם  שצריך  ניצוצין  ורפ"ח השבירה מסוד  תפילה

ולהעלות  אותם שיתקן  באין  והם יום, בכל  ן ,לברר 

של למחשבה דומה זה יום של  זרה מחשבה ואין 

וכאשר  זה. על  לב שנותן  למי  בחון  והוא מחר ,

éøåîî éúòîù הוא אם זרות, מחשבות יתקן  איך 

שהוא  בשרשן  ולדבקן  להעלותן  יכוין  נשים הרהורי 

הוא חסד  אחותו  יקח אשר  ואיש בסוד  (ויקרא חסד 

יז) בזה.כ , ודי  ישראל  בת"ת פגם ע"ז  ומחשבת ,



ï¬¾è−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÂÓÎ - ‡„Â‰È ‡¯˜�‰ ‰‡˙˙ ‡ÓÏÚ 'ÏÓ ˘È‚‰ÏÂ ¯˘˜Ï ‰ÏÙ˙‰ „ÂÒ
‡¯˜�‰ ˜È„ˆ‰ È„È ÏÚ ,‰�È· ‡È‰˘ ‰‡ÏÚ ‡ÓÏÚ· ,‰ÏÙ˙ È�‡Â ·Â˙Î˘
ÍÈ‡ ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ‰ ÌÚ ‰ÓÁÏÓÏ '‡ ,ÌÈ‚ÂÒ '‚ Â· ˘È ÂÊ ‰˘‚‰Â .ÛÒÂÈ
‰Ê· È˙ÚÓ˘ ¯˘‡Î ,‰˘Â„˜‰ Ï‡ ÈÓÈ�Ù‰ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ˙ÂÙÈÏ˜‰ ¯·˘Ï

øåàéá

האיברים  התקשרות היא היסוד  מידת

שהיא  האמיתי חיות ידי על  חיותם, בכל 

האלוקית, הנפש של  המידות חיות

"והקשרים  מלשון היא זו והתקשרות

מא)ליעקב " ל, ברש"י (בראשית כמובא

פנימיות  התקשרות שהיא שם ורמב "ן

בנפשו", קשורה "ונפשו מלשון הנפש

שהיא  לשרשו שוב  מתקשר שהאדם

האיברים  כל  של  החיות מקור הדעת

תמיד  זוכר הוא זו התקשרות זה ומכח 

והבינה  ה' ידיעת חכמת  את באמת

באמת. יתברך  השם קרבת בתענוג

åéìà Lbiå áåúëù åäæå שהוא יוסף  אל  ÇÄÇÅÈ
היסוד  בחינת äãeäéבחינת שהוא ÀÈ

כידוע , ãåñמלכות àåäù אותיות

äìôúä,מלכות בחינת øù÷ìשהם

äàúú àîìò úåëìî ùéâäìå עולם

"àãåäé"התחתון àø÷ðä,áåúëù åîë

יהודה  משבט  ע "ה המלך  דוד  ידי על 

ד) קט , älôú,(תהילים éðàå"אני" בחינת  ÇÂÄÀÄÈ
השכינה  על  בתורה מקום בכל  מורה

היא  הקדושה והשכינה הקדושה,

בבחינת 12התפילה  שהיה המלך  ודוד  ,

זו, למידה מרכבה היה àîìòáהמלכות

÷éãöä éãé ìò ,äðéá àéäù äàìò

óñåé àø÷ðä בבחינת שהוא הצדיק 

מ – בין יוסף  שמקשר ההתקשרות, ידת

שמוציא  הדיבור לבין שבמוחו הבינה

התפילה. באותיות מפיו

,íéâåñ 'â åá ùé åæ äùâäå בסדר יש

לעשות  שצריך  דברים שלשה העבודה

והמלכות  הבינה את לקשר כדי

úåáùçîäבשלימות, íò äîçìîì 'à

úåìòäìå úåôéì÷ä øáùì êéà úåøæ

äùåã÷ä ìà éîéðôä כשעומד" .

עומדים  בתורה, בעסקו או בתפלה

ותפלתו, תורתו לבלבל  זרות המחשבות

חטאותיו  הם זרות המחשבות כי

אבל  מלחמה, כדרך  לפניו ועומדים

מעמקי  ולהוציאן שיתקנם כוונתם

שיחרד  ידי על  והיינו הקליפות,

עליהן" ויצטער עוונותיו שהם כשירגיש

úåøòäå úåôñåä

הקדמת12. úåðååëäראה øòùוז "ל שכתב

בעולם  היא תפלה כל  כי  דע קטנה אחת הקדמה

השואלת  המלכות והיא לעני , תפילה בסוד  העשיה

"ואני  וסימנך  אנפין , זעיר  אל  ומתפללת צרכיה

בתורה  נכתב תפלה לשון  שכל  הטעם וזהו  תפלה".

ואשפוך הכתוב שאומר  כמו  נפש, שפיכת בלשון 

או  דאצילות מלכות בחינת והיא ה', לפני  נפשי  את

נפש. הנקרא העשיה  עולם

ï− ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô

¯ÂˆÈ˜· ‰Ê· ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰ÊÓ È˙·˙Î˘ Ì‚‰ ·Â˙ÎÈÏ Ô˙È� ‡ÏÂ È¯ÂÓÓ
‰˙Ú ‰ÏÚ˙�Â ˙ÂÙÈÏ˜‰ ÌÂ˜Ó· ‰È‰˘ ıÂˆÈ�‰ ÒÈÈÙ˙�˘ ÒÂÈÙ '· ,ı¯Ó�
‰ÏÙ˙ '‚ ,'ÂÎÂ ÔÈˆÂˆÈ� Á"Ù¯ ÔÓ ÔÂ˘‡¯‰ ÂÓÂ˜ÓÂ Â�ÂÎÓ Ï‡ ‰˘Â„˜·

øåàéá

רבינו  (ל'
13

.(éøåîî äæá éúòîù øùàë

הק ' טוב  שם áåúëéìהבעל  ïúéð àìå

הנפש  בהרגשת תלוי שהענין מחמת

שבתאווה  הפנימי החלק  את המעלה

íå÷îáלקדושה, äæî éúáúëù íâä

õøîð øåöé÷á äæá øçà בכל שיתבונן ,

ומאיזה  מהותה מה ומחשבה מחשבה

שייכת  היא מאהבה אם נפלה, שורש

מדרגתה  ונפלה ה', לאהבת בשרשה

הכלים" ולאדם 14ב "שבירת זרה, לאהבה

ה', לאהבת ולהעלותה לחזור כוח  יש

הבינה  כח  גדול  כי התבוננות, ידי על 

המידות  בכל  וכן לרע , טוב  בין המבררת

.15שבנפש 

äéäù õåöéðä ñééôúðù .ñåéô 'á

äúò äìòúðå ,úåôéì÷ä íå÷îá

ïåùàøä åîå÷îå åðåëî ìà äùåã÷á

,'åëå ïéöåöéð ç"ôø ïî גמר לאחר

בכח במחשבתו מברר שהאדם הבירור

אשר  שבתשוקה לרע  טוב  בין  בינתו

הניצוץ את לפייס  עליו בנפשו, נתעוררה

דהיינו  לקדושה, שהעלה הטוב  חלק  –

למשל  חדשה, קדושה הארת לו להאיר

לאהבה  רעה אהבה מחשבת העלה אם

חיות  הארת בנפשו להאיר עליו קדושה,

תיקון  נשלמת ובכך  ה', באהבת דקדושה

úåøòäå úåôñåä

יוסף13. יעקב ח)תולדות אות  שם (חקת  ומסיים .

קבלתי  הדבר  כאן .éáøîוביאור  להאריך  צריך  ואין  ,

המוזכר 14. הכלים שבירת ענין  הידוע פי  על 

בעולם  שהיו  המידות כלי  שנפלו  והוא בסה"ק,

באופן  נתייסדו  שלא ידי  ועל  וקדוש, גבוה נאצל 

להמידות ונכללת הראוי  כוללת  מידה  שכל  פרצוף , (הנקרא 

האחרות ) ונפלו מהמידות  מהכלים, האורות נסתלקו  ,

אבל התחתונים, לעולמות כלים הנקראות הספירות

שנפל ניצוצין , רפ"ח הנקרא חיות קצת בהם נשאר 

היא  והכוונה התחתונים, לעלמות המידות עם

המידות  כל  מתעוררים התחתונים שבעולמות

שטעם  לאדם שנדמה באופן  ויראה אהבה

רע  או  טוב של  מציאות איזה מכח הוא ההתעוררות

אהבה  של  החיות באמת אבל  העשיה, בעולם

ויראת  ה' לאהבת בשרשו  שייך  בו  המתעורר  ויראה

מיד הזאת האהבה את ומעורר  משכיל  והחכם ה',

היצר  מעול  נפטר  ואז  ה' אהבת שהיא בשרשה

הרע.

.15óñåé á÷òé úåãìåú(ג אות  בכתבי (ויקהל  מבואר  :

דומה  זה יום של  תפילה בחינת שאין  זלה"ה האר "י 

כוונת  וזהו  המשיח, ביאת עד  מחר  יום לתפילת

ברכות מ"ד )המשנה אין (פ "ד  קבע תפלתו  העושה

מופת  מורי  בשם ושמעתי  יעו "ש. תחנונים תפלתו 

באמצע  לאדם שבאו  זרות המחשבות מן  זה על 

האדם  שצריך  ניצוצין  ורפ"ח השבירה מסוד  תפילה

ולהעלות  אותם שיתקן  באין  והם יום, בכל  ן ,לברר 

של למחשבה דומה זה יום של  זרה מחשבה ואין 

וכאשר  זה. על  לב שנותן  למי  בחון  והוא מחר ,

éøåîî éúòîù הוא אם זרות, מחשבות יתקן  איך 

שהוא  בשרשן  ולדבקן  להעלותן  יכוין  נשים הרהורי 

הוא חסד  אחותו  יקח אשר  ואיש בסוד  (ויקרא חסד 

יז) בזה.כ , ודי  ישראל  בת"ת פגם ע"ז  ומחשבת ,
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.ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÌÈ‚ÂÒ '‚ ÏÎ ‰ÏÙ˙‰ ÏÏÂÎ˘ Ï"�‰ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ˙Ú„ÎÂ

’ð šþõ

íò−×¾í ðîë× þîë¼ ññõ³íñ

þôê−îÏÏÙ˙È ‡Ï˘ ‰ÏÙ˙‰ „ÂÒ ˙ÂÏ‚Ï ·Â˙Î‰ ‡· Ô‡Î Ï"¯ È�Â„‡ È·
ÈÎ ,‰„Â„ ÌÚ „ÁÈÈ˙‰Ï ‰�ÈÎ˘‰ ¯Â·Ú ˜¯ ÂÓˆÚ ¯Â·Ú Ì„‡
˙�ÂÂÎ ÔÈ‡˘ ,È�Â„‡ È· ˙ÏÏÙ˙Ó‰ ‡˙È�Â¯ËÓ„ ÈÁÂÏ˘ ÔÂ�È‡ ‡ÈÈ˜È„ˆ

øåàéá

באמת  מקשר האדם שבכך  מפני הניצוץ ,

קבועה  שתהיה הזאת האהבה את

נפלה. שמשם הקדושה בעולם 16ועומדת

ì"ðä øæòìà éáø úòãëå äìôú 'â

,ì"ðä íéâåñ 'â ìë äìôúä ììåëù

לפיוס למלחמה היינו בא", "לכולן

התקשרות 17ולתפילה  היא התפילה כי ,

הכנעת  את בתוכה שכוללת הפנימית

להעלותו  מהרע  הטוב  הבדלת הרע ,

בקדושה  והמתקתו .18לשרשו

áåúëä àá ïàë ì"ø éðãà éa øîàiåÇÉÆÄÂÉÄ
ììôúé àìù ,äìôúä ãåñ úåìâì

äðéëùä øåáò ÷ø åîöò øåáò íãà

àéé÷éãö éë ,äãåã íò ãçééúäì

àúéðåøèîã éçåìù ïåðéà שלוחי

"מטרוניתא" הנקראת הקדושה השכינה

המלכות, מידת היא כי מלכה, –

úðååë ïéàù ,éðãà éa úììôúîäÄÂÉÄ

úåøòäå úåôñåä

ב 16. שכתב éåìכמו  úùåã÷( תצוה כל(פרשת  והנה :

נקראים  והם תבירין  ממאנין  באים זרות המחשבות

הכל . להעלות צריך  והצדיק כנודע שבורין  אותיות

אליך ויקחו  וגו ' תצוה" "ואתה הכתוב שאמר  וזהו 

כל הכל  להעלות שתראה לומר  רצה זך , זית שמן 

אתוון  כ "ז  דהם באותיות נכללים דהם המחשבות

האותיות  אותן  לומר  רצה כתית, ז "ך . אותיות הם

שצריך "למאור ", ושבורים. כתותים הם אשר 

קדושה  של  הארה להם ולמשוך  להעלות הצדיק

מעלה  שהצדיק זה ידי  על  תמיד , נר  להעלות זה וכל 

של להארה תענוג  עליות אז  זרות המחשבות כל 

עובד שהוא לומר  רצה תמיד , נר  נקרא אשר  הצדיק

גורם  אז  אחרים שמעלה זה ידי  על  בתמידות השם

למעלה. שמחה

וכמו 17. למלחמה הגשה ליה סבירא יהודה דרבי 

יג)שכתוב י, עּמֹו(שמואל -ב  אׁשר  והעם י ֹואב ְֲִִֶַַָָָו ּיּגׁש

רבנן  וכו ', לפיוס הגשה אומר  נחמיה ר ' ְִַָָל ּמלחמה.

שכתוב כמו  לתפלה הגשה לו)אמרי  יח, (מלכים -א 

יצחק  אברהם אלקי  ה' ו ּיאמר  הּנביא אל ּיהּו ְְֱִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹו ּיּגׁש

וגו ' כו ' לעיל )וי ׂשראל  רבינו .(לשון ְְִֵָ

רבינו 18. שכתב ע "ב )כמו  כ "ז דף  פסים  בענין (כתונת 

" הניצוצין  åðîîהעלאת éúòîù שם הבעל  [ממרן 

והמתקה  הבדלה הכנעה שצריך  כן  גם הק'] טוב

בין  קדושות הניצוצות שנפלו  השבירה מצד  וכו '

מח  מהשכינה להפריד  צריך  רעות הקליפות שבות

ודפח"ח. וכו ', וזרות

¬− ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô

˙Â�„‡ È· ÌÒ¯Ù˙È˘ '˙È Â„Â·Î ÔÚÓÏ ˜¯ ,‰ÓˆÚ ¯Â·Ú ÔÎ Ì‚ ‰�ÈÎ˘‰
ÌÒ¯ÙÓÂ ‰Ï‚Ó ‡Â‰ ÈÎ ,È�„‡ ˙ÂÎÏÓ‰ ‡¯˜� ÍÎÏÂ ,ÌÏÂÚ‰ ÏÚ ÍÏ˘

.ÏÎ‰ ÔÂ„‡ ‡Â‰˘ Â˙Â�„‡

þëð−‰ÎÊ‡˘ ˜¯ ¯·„ ÌÂ˘ È˙Ó‚Ó ÔÈ‡˘ ,È�„‡ È�Ê‡· ¯·„ Í„·Ú ‡�
,'ÂÎÂ Â‰ÈÙ ˙Â˜È˘�Ó È�˜˘È „ÂÒ· ,È�„‡ È�Ê‡· .˘ÓÓ ÍÓÚ ¯·„Ï
ÈÎ ,È�„‡ È�Ê‡· ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ .'Â‚Â ÔÂ·Î˘˙ Ì‡ Ï"¯ ÔÂ·Î˘˙-Ì‡ „ÂÒ·Â

øåàéá

÷ø ,äîöò øåáò ïë íâ äðéëùä

úåðãà éá íñøôúéù 'úé åãåáë ïòîì

íìåòä ìò êìù קדושת שהיא השכינה

כבוד  להשפיע  מהותה המלכות ספירת

על  יתגלה ידה שעל  בכדי לעולם, שמים

בעולם, שמים מלכות àø÷ðידה êëìå

"éðãà" úåëìîä הוא זה, ששם כידוע 

ספירת  בבחינת הקב "ה של  שמו

קבלת  של  הקדושה שהיא המלכות

בעולם, שמים ומלכות àåäאדנות éë

ïåãà àåäù åúåðãà íñøôîå äìâî

ìëä כבוד רק  רוצה שהשכינה כמו ולכן

שלוחי  שהם הצדיקים כך  שמים,

רק דבר בכל  לכוין צריכים הק ' השכינה

ונשנה  חוזר זה ויסוד  שמים. כבוד 

בשם  פעמים הרבה רבינו בדברי

צריך  התפילה שעיקר הק ' הבעש"ט 

כל  כי השכינה, כבוד  למען רק  להיות

מתהווים  בעולם, שיש והיסורים הצרות

שמים  כבוד  העדר ידי על  ורק  אך 

שפע שהיא השכינה צער שהוא בעולם,

הכל . וחיות

,éðãà éðæàa øáã Ecáò àð øaãéÀÇÆÈÇÀÀÈÈÀÈÀÅÂÉÄ
äëæàù ÷ø øáã íåù éúîâî ïéàù

ùîî êîò øáãì תיבת משמעות שכן

רק ובינך  ביני מליץ  יהיה שלא 'באזני',

גדולה, בקרבה עמך  לדבר éðæàaÀÈÀÅאזכה
ãåñá ,éðãà( ב א, השירים éð÷Mé(שיר  ÂÉÄÄÈÅÄ

ãåñáå ,'åëå eäét úB÷éLpî(יד סח  (תהלים ÄÀÄÄ
ïeákLz-íà,ׁשפ ּתים íàּבין ì"ø ÄÄÀÀְִֵַָÅ

'åâå ïåáëùú כבוד למען שיבקש

אם  הנקראת כמו 19השכינה ישראל  לבני

אלקיכם". לה' אתם "בנים שכתוב 

úìôú éë ,éðãà éðæàa áåúëù åäæåÀÈÀÅÂÉÄ

úåøòäå úåôñåä

יוסף19. יעקב בתולדות ו)כמובא אות  תולדות  כ '(פ ' :

שפתותיך השני  כחוט הפסוק ביאר  שיף מהר "ם

ג) ד , שהיה (שה "ש דוסא בן  חנינא ר ' ע"ד  שהוא ר "ל  ,

שגורה  אם מת, או  חי  אם וידע החולה על  מתפלל 

וכו ' בפי  ע "ב )תפלתי  לד  היה (ברכות  השני  חוט והנה, .

שנתכפרו  ידעו  מלבין  היה אם לישראל , סימן 

וכו ' סז.)עונותיהן  בו (יומא  שהיה השני  כחוט וז "ש .

שגורה  אם סימן  בו  יש שפתותיך  כך  כנ "ל , סימן 

ודפח"ח. äøåâùוכו ' íà åäî ïéáäì éãë êà

ïéá ïåáëùú íà íéðå÷éúá 'éàã ì"ð ,åéôá åúìôú

'åëå íà àìà íà éø÷éú ìà ,íééúôù דף י"ח  (תיקון

ע "א ) éðôì,ל . ñðëðù ìåãâ ïäëá íù ùøåôî ïëå



ì−¾è−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

.ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÌÈ‚ÂÒ '‚ ÏÎ ‰ÏÙ˙‰ ÏÏÂÎ˘ Ï"�‰ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ˙Ú„ÎÂ

’ð šþõ

íò−×¾í ðîë× þîë¼ ññõ³íñ

þôê−îÏÏÙ˙È ‡Ï˘ ‰ÏÙ˙‰ „ÂÒ ˙ÂÏ‚Ï ·Â˙Î‰ ‡· Ô‡Î Ï"¯ È�Â„‡ È·
ÈÎ ,‰„Â„ ÌÚ „ÁÈÈ˙‰Ï ‰�ÈÎ˘‰ ¯Â·Ú ˜¯ ÂÓˆÚ ¯Â·Ú Ì„‡
˙�ÂÂÎ ÔÈ‡˘ ,È�Â„‡ È· ˙ÏÏÙ˙Ó‰ ‡˙È�Â¯ËÓ„ ÈÁÂÏ˘ ÔÂ�È‡ ‡ÈÈ˜È„ˆ

øåàéá

באמת  מקשר האדם שבכך  מפני הניצוץ ,

קבועה  שתהיה הזאת האהבה את

נפלה. שמשם הקדושה בעולם 16ועומדת

ì"ðä øæòìà éáø úòãëå äìôú 'â

,ì"ðä íéâåñ 'â ìë äìôúä ììåëù

לפיוס למלחמה היינו בא", "לכולן

התקשרות 17ולתפילה  היא התפילה כי ,

הכנעת  את בתוכה שכוללת הפנימית

להעלותו  מהרע  הטוב  הבדלת הרע ,

בקדושה  והמתקתו .18לשרשו

áåúëä àá ïàë ì"ø éðãà éa øîàiåÇÉÆÄÂÉÄ
ììôúé àìù ,äìôúä ãåñ úåìâì

äðéëùä øåáò ÷ø åîöò øåáò íãà

àéé÷éãö éë ,äãåã íò ãçééúäì

àúéðåøèîã éçåìù ïåðéà שלוחי

"מטרוניתא" הנקראת הקדושה השכינה

המלכות, מידת היא כי מלכה, –

úðååë ïéàù ,éðãà éa úììôúîäÄÂÉÄ

úåøòäå úåôñåä

ב 16. שכתב éåìכמו  úùåã÷( תצוה כל(פרשת  והנה :

נקראים  והם תבירין  ממאנין  באים זרות המחשבות

הכל . להעלות צריך  והצדיק כנודע שבורין  אותיות

אליך ויקחו  וגו ' תצוה" "ואתה הכתוב שאמר  וזהו 

כל הכל  להעלות שתראה לומר  רצה זך , זית שמן 

אתוון  כ "ז  דהם באותיות נכללים דהם המחשבות

האותיות  אותן  לומר  רצה כתית, ז "ך . אותיות הם

שצריך "למאור ", ושבורים. כתותים הם אשר 

קדושה  של  הארה להם ולמשוך  להעלות הצדיק

מעלה  שהצדיק זה ידי  על  תמיד , נר  להעלות זה וכל 

של להארה תענוג  עליות אז  זרות המחשבות כל 

עובד שהוא לומר  רצה תמיד , נר  נקרא אשר  הצדיק

גורם  אז  אחרים שמעלה זה ידי  על  בתמידות השם

למעלה. שמחה

וכמו 17. למלחמה הגשה ליה סבירא יהודה דרבי 

יג)שכתוב י, עּמֹו(שמואל -ב  אׁשר  והעם י ֹואב ְֲִִֶַַָָָו ּיּגׁש

רבנן  וכו ', לפיוס הגשה אומר  נחמיה ר ' ְִַָָל ּמלחמה.

שכתוב כמו  לתפלה הגשה לו)אמרי  יח, (מלכים -א 

יצחק  אברהם אלקי  ה' ו ּיאמר  הּנביא אל ּיהּו ְְֱִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹו ּיּגׁש

וגו ' כו ' לעיל )וי ׂשראל  רבינו .(לשון ְְִֵָ

רבינו 18. שכתב ע "ב )כמו  כ "ז דף  פסים  בענין (כתונת 

" הניצוצין  åðîîהעלאת éúòîù שם הבעל  [ממרן 

והמתקה  הבדלה הכנעה שצריך  כן  גם הק'] טוב

בין  קדושות הניצוצות שנפלו  השבירה מצד  וכו '

מח  מהשכינה להפריד  צריך  רעות הקליפות שבות

ודפח"ח. וכו ', וזרות

¬− ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô

˙Â�„‡ È· ÌÒ¯Ù˙È˘ '˙È Â„Â·Î ÔÚÓÏ ˜¯ ,‰ÓˆÚ ¯Â·Ú ÔÎ Ì‚ ‰�ÈÎ˘‰
ÌÒ¯ÙÓÂ ‰Ï‚Ó ‡Â‰ ÈÎ ,È�„‡ ˙ÂÎÏÓ‰ ‡¯˜� ÍÎÏÂ ,ÌÏÂÚ‰ ÏÚ ÍÏ˘

.ÏÎ‰ ÔÂ„‡ ‡Â‰˘ Â˙Â�„‡

þëð−‰ÎÊ‡˘ ˜¯ ¯·„ ÌÂ˘ È˙Ó‚Ó ÔÈ‡˘ ,È�„‡ È�Ê‡· ¯·„ Í„·Ú ‡�
,'ÂÎÂ Â‰ÈÙ ˙Â˜È˘�Ó È�˜˘È „ÂÒ· ,È�„‡ È�Ê‡· .˘ÓÓ ÍÓÚ ¯·„Ï
ÈÎ ,È�„‡ È�Ê‡· ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ .'Â‚Â ÔÂ·Î˘˙ Ì‡ Ï"¯ ÔÂ·Î˘˙-Ì‡ „ÂÒ·Â

øåàéá

÷ø ,äîöò øåáò ïë íâ äðéëùä

úåðãà éá íñøôúéù 'úé åãåáë ïòîì

íìåòä ìò êìù קדושת שהיא השכינה

כבוד  להשפיע  מהותה המלכות ספירת

על  יתגלה ידה שעל  בכדי לעולם, שמים

בעולם, שמים מלכות àø÷ðידה êëìå

"éðãà" úåëìîä הוא זה, ששם כידוע 

ספירת  בבחינת הקב "ה של  שמו

קבלת  של  הקדושה שהיא המלכות

בעולם, שמים ומלכות àåäאדנות éë

ïåãà àåäù åúåðãà íñøôîå äìâî

ìëä כבוד רק  רוצה שהשכינה כמו ולכן

שלוחי  שהם הצדיקים כך  שמים,

רק דבר בכל  לכוין צריכים הק ' השכינה

ונשנה  חוזר זה ויסוד  שמים. כבוד 

בשם  פעמים הרבה רבינו בדברי

צריך  התפילה שעיקר הק ' הבעש"ט 

כל  כי השכינה, כבוד  למען רק  להיות

מתהווים  בעולם, שיש והיסורים הצרות

שמים  כבוד  העדר ידי על  ורק  אך 

שפע שהיא השכינה צער שהוא בעולם,

הכל . וחיות

,éðãà éðæàa øáã Ecáò àð øaãéÀÇÆÈÇÀÀÈÈÀÈÀÅÂÉÄ
äëæàù ÷ø øáã íåù éúîâî ïéàù

ùîî êîò øáãì תיבת משמעות שכן

רק ובינך  ביני מליץ  יהיה שלא 'באזני',

גדולה, בקרבה עמך  לדבר éðæàaÀÈÀÅאזכה
ãåñá ,éðãà( ב א, השירים éð÷Mé(שיר  ÂÉÄÄÈÅÄ

ãåñáå ,'åëå eäét úB÷éLpî(יד סח  (תהלים ÄÀÄÄ
ïeákLz-íà,ׁשפ ּתים íàּבין ì"ø ÄÄÀÀְִֵַָÅ

'åâå ïåáëùú כבוד למען שיבקש

אם  הנקראת כמו 19השכינה ישראל  לבני

אלקיכם". לה' אתם "בנים שכתוב 

úìôú éë ,éðãà éðæàa áåúëù åäæåÀÈÀÅÂÉÄ

úåøòäå úåôñåä

יוסף19. יעקב בתולדות ו)כמובא אות  תולדות  כ '(פ ' :

שפתותיך השני  כחוט הפסוק ביאר  שיף מהר "ם

ג) ד , שהיה (שה "ש דוסא בן  חנינא ר ' ע"ד  שהוא ר "ל  ,

שגורה  אם מת, או  חי  אם וידע החולה על  מתפלל 

וכו ' בפי  ע "ב )תפלתי  לד  היה (ברכות  השני  חוט והנה, .

שנתכפרו  ידעו  מלבין  היה אם לישראל , סימן 

וכו ' סז.)עונותיהן  בו (יומא  שהיה השני  כחוט וז "ש .

שגורה  אם סימן  בו  יש שפתותיך  כך  כנ "ל , סימן 

ודפח"ח. äøåâùוכו ' íà åäî ïéáäì éãë êà

ïéá ïåáëùú íà íéðå÷éúá 'éàã ì"ð ,åéôá åúìôú

'åëå íà àìà íà éø÷éú ìà ,íééúôù דף י"ח  (תיקון

ע "א ) éðôì,ל . ñðëðù ìåãâ ïäëá íù ùøåôî ïëå
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,Ï‡Ó˘· ‰Á�Ó ˙ÏÙ˙Â ÔÈÓÈ· ˙ÂÎÏÓ‰ ¯˘˜ÏÂ ˘È‚‰Ï ,˙È¯Á˘ ˙ÏÙ˙
.Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ,È"�Ê‡· ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ

þì−-ñêîÂ˙‡ËÁ ÂÈÏ‡ Ú„Â‰ Â‡ ‡¯˜ÈÂ ¯‰ÂÊ· ·Â˙Î„ ,Í„·Ú· ÍÙ‡
‡˙ÈÈ¯Â‡ ‰ÏÈÏ· ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ˘ ÈÓ Ï·‡ ,ÔÈ¯ÂÒÈ· Ú„Â‰ ‰Ó·
È„È ÏÚ ,Í„·Ú· ÍÙ‡ ¯ÁÈ-Ï‡Â ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ ,'ÂÎÂ Â˙‡ËÁ ‰ÈÏ ˙Ú„ÂÓ

øåàéá

úéøçù צד החסדים שליטת שבזמן

ïéîéáימין, úåëìîä øù÷ìå ùéâäì

תחבקני", "ימינו äçðîבבחינת úìôúå

ìàîùá שהם הדינים שליטת זמן שאז

תחת  "שמאלו בבחינת הגבורות מצד 

é"ðæàáלראשי", áåúëù åäæå לשון

ìàîùåרבים, ïéîé קשיא לא  וממילא

דבר  ללחוש יתכן איך  שהקשה הקושיא

על  קאי שבאמת דהגם אזנים, בשתי

העמידה  תפילת דהיינו בלחש, אמירה

המלכות  יחוד  יש ושבה בלחש שהיא

אמירות, שני על  קאי אמנם דודה, עם

בימין בשמאל (שחרית)אחד  .(מנחה)ואחד 

øäåæá áåúëã ,Ecáòa Età øçé-ìàåÀÇÄÇÇÀÀÇÀÆ
àø÷éå( ע "ב Búàhç(כג åéìà òãBä BàÇÅÈÇÈ

כג) ד, ïéøåñéá,(ויקרא òãåä äîá וכמו

בגמרא ה.)שאיתא אדם (ברכות רואה אם

במעשיו, יפשפש עליו באין שיסורין

äìéìá äøåúá ÷ñåòù éî ìáà

'åëå åúàèç äéì úòãåî àúééøåà,20

זמן  שהוא – בלילה בתורה העוסק 

התורה  ובגשמיות, ברוחניות החשכות

שבנפשו  הפרטי החושך  את לו מודיעה

וחטאיו, עוונותיו áåúëùשהם åäæå

úåøòäå úåôñåä

àöé íééç íñ äðéëùäì ïååëúð íà ,íéðôìå

.'åëå åúàø÷ì

ב  איתא óñåéועוד  á÷òé úåãìåú( א אות  וארא  :(פרשת 

ו)בארתי  סי' תולדות  כי (פ ' לה' יצחק ויעתר  בפסוק,

אל שיכוין  בפי  תפלתי  שגורה מהו  וגו ', היא עקרה

יעו "ש. וכו ' íàהשכינה ÷åñôä úðååë åäæå

íéúôù ïéá ïåáëùú( יד סח, íà,(תהלים  éø÷éú ìà

íà '÷ðù äðéëùä ìà åéúåúôùá ïéåëéù ,íà àìà

.ïáäå éç ìë השכינה כך  שנק' השני  כחוט וזהו 

אל בתפלתו  שיכוין  שפתותיך , יהיה כך  כנודע,

בתיקונים משמע וכן  הספר )השכינה, שבסוף  ו' (תיקון

ובה דמלכא ברתא ד )פומא נ, ל ּמּודים (ישעיה  ְִִל ׁשֹון 

שלו , למודים בלשון  יכוין  שהצדיק ר "ל  צדיק, זהו 

ברתא  שנקראת השכינה אל  בתורה, בין  בתפלה בין 

[והבן ]. למודים לשון  וב"ה שאיתא וזהו  דמלכא.

בסוף  יעו "ש וכו ' שפתותיך  השני  כחוט וזהו 

וכן  éøåîî,תיקונים. éúòîù אינון צדיקיא כי 

ידעון  להם שחסר  ומה דמטרוניתא, שלוחי 

שימולא  ויתפללו  בשכינה, הוא זה שהחסרון 

כלל והוא עצמו . להנאת שיכוין  ולא שם החסרון 

עצמו . עם ולא קונו  עם המתחסד  חסיד  שהוא גדול ,

בזוה"ק20. ב )כמובא כג, àéìéìá:(ח "ג íéà÷ã ïàîå

äéì àòãåî à÷ àúééøåà ,àúééøåàá éòìîì

,äéáåç דאודעא כאימא אלא דינא, באורח ולא

ותב  ליה, אנשי  לא והוא רכיך , במלה לברה

מאריה. קמי  בתיובתא

זוה"ק עוד  א )ועיין  יא , חילא (ח"א  הוא כמה חזי  תא :

דכל כלא, על  עלאה הוא וכמה דאורייתא, תקיפא

ê× ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô

‰¯ÈÎÊ‰ ‡Â·È ‰¯Â˙‰ È„È ÏÚ ˜¯ ,Â‡ËÁ ÚÈ„Â‰Ï ÔÈ¯ÂÒÈ‰ Ì‰˘ ÂÙ‡ ÔÂ¯Á
.Â¯ÈÎÊ‰Ï ÔÈ¯ÂÒÈ Í¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,ÁÎ˘È ‡Ï˘ Â‡ËÁ Â¯ÈÎÊ‰Ï

−×‡Ó‡Ó Í˘Ó� ,‰¯ÈÎÊ‰ Ì˘Ó ¯˘‡ ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ· ÈÎ ,‰Ú¯ÙÎ ÍÂÓÎ
ÂÓÎÂ ,˙Â�ÂÈÏÚ ˙Â¯Â‡ ‰Ï‚˙�Â Ú¯Ù� Ì˘Ó˘ ‰Ú¯Ù ‡¯˜�‰ ‰‡ÏÚ

·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ ,ÌÎÁÂ ÔÂ·� ˙�ÈÁ· Í˘Ó� Ì˘ÓÂ ,¯‰ÂÊ· ‡˙È‡˘,‡Ó ˙È˘‡¯·)

(ËÏ.Ô·‰Â ÍÂÓÎ ÌÎÁÂ ÔÂ·� ÔÈ‡

øåàéá

ïåøç éãé ìò ,Ecáòa Età øçé-ìàåÀÇÄÇÇÀÀÇÀÆ
÷ø ,åàèç òéãåäì ïéøåñéä íäù åôà

åøéëæäì äøéëæä àåáé äøåúä éãé ìò

ïéøåñé êøèöé àìå ,çëùé àìù åàèç

.åøéëæäì

óñåé úðéçá éë ,äòøôk EBîë ék מידת ÄÈÀÇÀÉ
äøéëæä,היסוד  íùî øùà זוכר כי

המידות  כל  את àîàîומקשר êùîð

äàìò כל של  החיות שורש שהיא הבינה

äòøôהמידות, '÷ðä כמו גילוי מלשון

כה) לב , אהרן,(שמות פרעה íùîùּכי ְֲִַָֹֹ

åîëå ,úåðåéìò úåøåà äìâúðå òøôð

øäåæá àúéàù ושער רע "א קצד מקץ  (פ '

וישב ) ס "פ  úðéçá,הפסוקים êùîð íùîå

íëçå ïåáð ההתבוננות פעולת שהוא

כח עצם שהיא עילאה מאמא שנמשכת

áåúëùהבינה, åîëå( לט מא, ïéàÅ(בראשית
.ïáäå EBîk íëçå ïBáðÈÀÈÈÈ

úåøòäå úåôñåä

ומתתאי , מעלאי  דחיל  לא באורייתא דאשתדל  מאן 

אחיד דאיהו  בגין  דעלמא, בישין  ממרעין  דחיל  ולא

יומא, בכל  מיניה ויליף דחיי  àäãבאילנא

,èåù÷ çøàá ìæéîì ùð øáì óéìåú àúééøåà

àìèáì äéøàî éî÷ áåúé êéä àèéò äéì óéìåú

éàä ìèáúé àìã äéìò øæâúà åìéôàã ,äøæâ àéää

,äøæâ עליה שריא ולא מניה, ואסתלק אתבטל  מיד 

עלמא, בהאי  נש ùðדבר  øáì äéì éòá êë ïéâáå

éãòúé àìå éìéìå àîîé àúééøåàá àìãúùàì

.äðéî
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,Ï‡Ó˘· ‰Á�Ó ˙ÏÙ˙Â ÔÈÓÈ· ˙ÂÎÏÓ‰ ¯˘˜ÏÂ ˘È‚‰Ï ,˙È¯Á˘ ˙ÏÙ˙
.Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ,È"�Ê‡· ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ

þì−-ñêîÂ˙‡ËÁ ÂÈÏ‡ Ú„Â‰ Â‡ ‡¯˜ÈÂ ¯‰ÂÊ· ·Â˙Î„ ,Í„·Ú· ÍÙ‡
‡˙ÈÈ¯Â‡ ‰ÏÈÏ· ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ˘ ÈÓ Ï·‡ ,ÔÈ¯ÂÒÈ· Ú„Â‰ ‰Ó·
È„È ÏÚ ,Í„·Ú· ÍÙ‡ ¯ÁÈ-Ï‡Â ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ ,'ÂÎÂ Â˙‡ËÁ ‰ÈÏ ˙Ú„ÂÓ

øåàéá

úéøçù צד החסדים שליטת שבזמן

ïéîéáימין, úåëìîä øù÷ìå ùéâäì

תחבקני", "ימינו äçðîבבחינת úìôúå

ìàîùá שהם הדינים שליטת זמן שאז

תחת  "שמאלו בבחינת הגבורות מצד 

é"ðæàáלראשי", áåúëù åäæå לשון

ìàîùåרבים, ïéîé קשיא לא  וממילא

דבר  ללחוש יתכן איך  שהקשה הקושיא

על  קאי שבאמת דהגם אזנים, בשתי

העמידה  תפילת דהיינו בלחש, אמירה

המלכות  יחוד  יש ושבה בלחש שהיא

אמירות, שני על  קאי אמנם דודה, עם

בימין בשמאל (שחרית)אחד  .(מנחה)ואחד 

øäåæá áåúëã ,Ecáòa Età øçé-ìàåÀÇÄÇÇÀÀÇÀÆ
àø÷éå( ע "ב Búàhç(כג åéìà òãBä BàÇÅÈÇÈ

כג) ד, ïéøåñéá,(ויקרא òãåä äîá וכמו

בגמרא ה.)שאיתא אדם (ברכות רואה אם

במעשיו, יפשפש עליו באין שיסורין

äìéìá äøåúá ÷ñåòù éî ìáà

'åëå åúàèç äéì úòãåî àúééøåà,20

זמן  שהוא – בלילה בתורה העוסק 

התורה  ובגשמיות, ברוחניות החשכות

שבנפשו  הפרטי החושך  את לו מודיעה

וחטאיו, עוונותיו áåúëùשהם åäæå

úåøòäå úåôñåä

àöé íééç íñ äðéëùäì ïååëúð íà ,íéðôìå

.'åëå åúàø÷ì

ב  איתא óñåéועוד  á÷òé úåãìåú( א אות  וארא  :(פרשת 

ו)בארתי  סי' תולדות  כי (פ ' לה' יצחק ויעתר  בפסוק,

אל שיכוין  בפי  תפלתי  שגורה מהו  וגו ', היא עקרה

יעו "ש. וכו ' íàהשכינה ÷åñôä úðååë åäæå

íéúôù ïéá ïåáëùú( יד סח, íà,(תהלים  éø÷éú ìà

íà '÷ðù äðéëùä ìà åéúåúôùá ïéåëéù ,íà àìà

.ïáäå éç ìë השכינה כך  שנק' השני  כחוט וזהו 

אל בתפלתו  שיכוין  שפתותיך , יהיה כך  כנודע,

בתיקונים משמע וכן  הספר )השכינה, שבסוף  ו' (תיקון

ובה דמלכא ברתא ד )פומא נ, ל ּמּודים (ישעיה  ְִִל ׁשֹון 

שלו , למודים בלשון  יכוין  שהצדיק ר "ל  צדיק, זהו 

ברתא  שנקראת השכינה אל  בתורה, בין  בתפלה בין 

[והבן ]. למודים לשון  וב"ה שאיתא וזהו  דמלכא.

בסוף  יעו "ש וכו ' שפתותיך  השני  כחוט וזהו 

וכן  éøåîî,תיקונים. éúòîù אינון צדיקיא כי 

ידעון  להם שחסר  ומה דמטרוניתא, שלוחי 

שימולא  ויתפללו  בשכינה, הוא זה שהחסרון 

כלל והוא עצמו . להנאת שיכוין  ולא שם החסרון 

עצמו . עם ולא קונו  עם המתחסד  חסיד  שהוא גדול ,

בזוה"ק20. ב )כמובא כג, àéìéìá:(ח "ג íéà÷ã ïàîå

äéì àòãåî à÷ àúééøåà ,àúééøåàá éòìîì

,äéáåç דאודעא כאימא אלא דינא, באורח ולא

ותב  ליה, אנשי  לא והוא רכיך , במלה לברה

מאריה. קמי  בתיובתא

זוה"ק עוד  א )ועיין  יא , חילא (ח"א  הוא כמה חזי  תא :

דכל כלא, על  עלאה הוא וכמה דאורייתא, תקיפא

ê× ¹½î− ëš¼− ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô

‰¯ÈÎÊ‰ ‡Â·È ‰¯Â˙‰ È„È ÏÚ ˜¯ ,Â‡ËÁ ÚÈ„Â‰Ï ÔÈ¯ÂÒÈ‰ Ì‰˘ ÂÙ‡ ÔÂ¯Á
.Â¯ÈÎÊ‰Ï ÔÈ¯ÂÒÈ Í¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,ÁÎ˘È ‡Ï˘ Â‡ËÁ Â¯ÈÎÊ‰Ï

−×‡Ó‡Ó Í˘Ó� ,‰¯ÈÎÊ‰ Ì˘Ó ¯˘‡ ÛÒÂÈ ˙�ÈÁ· ÈÎ ,‰Ú¯ÙÎ ÍÂÓÎ
ÂÓÎÂ ,˙Â�ÂÈÏÚ ˙Â¯Â‡ ‰Ï‚˙�Â Ú¯Ù� Ì˘Ó˘ ‰Ú¯Ù ‡¯˜�‰ ‰‡ÏÚ

·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ ,ÌÎÁÂ ÔÂ·� ˙�ÈÁ· Í˘Ó� Ì˘ÓÂ ,¯‰ÂÊ· ‡˙È‡˘,‡Ó ˙È˘‡¯·)

(ËÏ.Ô·‰Â ÍÂÓÎ ÌÎÁÂ ÔÂ·� ÔÈ‡

øåàéá

ïåøç éãé ìò ,Ecáòa Età øçé-ìàåÀÇÄÇÇÀÀÇÀÆ
÷ø ,åàèç òéãåäì ïéøåñéä íäù åôà

åøéëæäì äøéëæä àåáé äøåúä éãé ìò

ïéøåñé êøèöé àìå ,çëùé àìù åàèç

.åøéëæäì

óñåé úðéçá éë ,äòøôk EBîë ék מידת ÄÈÀÇÀÉ
äøéëæä,היסוד  íùî øùà זוכר כי

המידות  כל  את àîàîומקשר êùîð

äàìò כל של  החיות שורש שהיא הבינה

äòøôהמידות, '÷ðä כמו גילוי מלשון

כה) לב , אהרן,(שמות פרעה íùîùּכי ְֲִַָֹֹ

åîëå ,úåðåéìò úåøåà äìâúðå òøôð

øäåæá àúéàù ושער רע "א קצד מקץ  (פ '

וישב ) ס "פ  úðéçá,הפסוקים êùîð íùîå

íëçå ïåáð ההתבוננות פעולת שהוא

כח עצם שהיא עילאה מאמא שנמשכת

áåúëùהבינה, åîëå( לט מא, ïéàÅ(בראשית
.ïáäå EBîk íëçå ïBáðÈÀÈÈÈ

úåøòäå úåôñåä

ומתתאי , מעלאי  דחיל  לא באורייתא דאשתדל  מאן 

אחיד דאיהו  בגין  דעלמא, בישין  ממרעין  דחיל  ולא

יומא, בכל  מיניה ויליף דחיי  àäãבאילנא

,èåù÷ çøàá ìæéîì ùð øáì óéìåú àúééøåà

àìèáì äéøàî éî÷ áåúé êéä àèéò äéì óéìåú

éàä ìèáúé àìã äéìò øæâúà åìéôàã ,äøæâ àéää

,äøæâ עליה שריא ולא מניה, ואסתלק אתבטל  מיד 

עלמא, בהאי  נש ùðדבר  øáì äéì éòá êë ïéâáå

éãòúé àìå éìéìå àîîé àúééøåàá àìãúùàì

.äðéî
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