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½ìòõ ³¾þõ

íôðší

þôêôëמלמעלה הקדושים  הניצוצות  עליית  סדר  את  הזהב בלשונו רבינו מבאר  זה 

מעולם בהדרגה  היורדת  למטה , מלמעלה  ההשפעה  הורדת  ואופן למטה 

לעולם .

−ð×זה הגבוהים עולמות , מיני חמשה  ישנם  כי להקדים יש  רבינו דברי את  להבין

נעלית  בדרגה  אלקות  גילוי יש  העליון  שבעולם  דהיינו בדרגתם , מזה למעלה

עולם היות  ביאור  וזה ממנו, למטה  שתחתון בעולם  שיש  אלקות  מהגילוי יותר  ונשגבה

הקב"ה שרצון מכיון שבו. והרוממות  הקדושה  בדרגת  ממנו עליון שהוא  מחבירו, למעלה

באדם דגם העולמות , בכל  אחיזה לאדם  שיהיה באופן אך  לדרגה , מדרגה השפע  לצמצם

חלקים  חמשה  יחידה )יש  חיה נשמה רוח נפש  האלוקית (הנקראים  בנפשו  עולמות  חמשה  והם  ,

מזה . ועליון מרומם  זה  הוא , בדרכו חלק  כל  ית ' אלקותו ידיעת  להם  שיש 

³î¬þõëî ונשגבותו מעלתו שלרוב יומין", "עתיק  הנקרא  עליון עולם  יש  הנה  יותר ,

שהיא האלוקית , שבנפש  ה "יחידה " בדרגת  רק  אלא כלל  להשיגו  אפשר  אי 

משפיע הקב"ה  זה  חלק ידי  ועל  חלקיו , שאר  לכל  שורש  שהוא האדם של  נשמה  החלק

שהיא בעת  לנפש  שיש  האלוקי ה 'תענוג ' נשפע  וממנו האלוקית , נפשו חיות  את  לאדם 

בעולם זה  עולם  הקב"ה הלביש  יותר , גילוי לידי יבוא  זה  שעולם  וכדי  להקב"ה . מקושרת 

אנפין", "אריך  הנקרא  כמו אחר  יותר , תחתון בעולם  עליון עולם  מגלה הקב "ה  בו  אופן הוא לבוש  (כל

לתלמיד ) יותר  המושג במשל  חכמתו  שמלביש  האלוקית חכם  הנפש  של  ה 'רצון' מתגלה ידו ועל  ,

של  שהתענוג ונמצא משיגה , שהנפש  בתענוג שורש  לו יש  רצון דכל  הקב"ה , את  לעבוד 

הקב "ה . את  לעבוד  רצונה ידי על  מתגלה באלקות  האלוקית  הנפש 

ðî¼וה ואמא , אבא  הנקראות  עולמות  שני הנפשיש  של  והבינה  החכמה כנגד  ם 

השגת  תחילת  ראשית  שהיא  "אבא " היא יותר  הגבוהה  והדרגה  האלוקית ,

בדרגה אלא  מושג איננו מעלתו שלרוב משום  מה " – "כח שנקרא באופן בנפש  האלקות 

יותר תחתון לעולם שיורד  לאחר  אלא פועל  לידי יוצאת  אינו שעדיין השכל  נקודת 
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האלוקות  לנפש  מושגים  אלו  עולמות  ושני "אמא ". הנקרא  העולם  והוא בינה  הנקרא

ה"נשמה " אמא)בחלק שלה .(-אבא)וה "חיה "(-

ðî¼ האלוקית לנפש  יותר  עוד  יורד  השפע  ידו  שעל  אנפין זעיר  הנקרא  עולם שני יש 

זה גילוי ואופן הקב"ה, מציאות  את  ממש  במוחש  ולהרגיש  להשיג שיכולה באופן 

שכולם וההודיה , והניצוח  והתפארת  והיראה  האהבה שהם  שבנפש  המידות  הוא 

בן  בבחינת  הוא זה עולם ולכן האלוקית , הנפש  של  והבינה החכמה  ידי על  מתעוררים

ואמא . אבא  הנקראות  ממנו שלמעלה  העולמות  לשני

ðî¼שהיא באופן האלוקית  לנפש  יותר  יורד  השפע ידו שעל  מלכות  הנקרא  עולם  יש 

לגמרי  לגלותה  יכולה  שהנפש  באופן שבנפשה  האלוקי השפע  את  לקחת  יכולה

האלוקית , הנפש  מציאות  עצמו הוא  הזה  שהשפע  משום  ובמעשה , בדיבור  לחוץ בתוכה

ממנו. שלמעלה  העולמות  מכל  השפע  את  המקבל  והוא  מעצמיה , ועצם מבשרה  בשר 

í³¼îהנה רבינו, בדברי שמבואר  כפי בעולמות  השפע  התעוררות  לאופן נחזור 

רחום כאב אלינו הנהגתו הרי אלקות , שפע  לעולם  משפיע  כשהקב"ה 

ונשמתו , רוחו בנפשו אביו  את  הבן ויכיר  לזה, זה  שיתקרבו מנת  על  לבנו  שפע  שמשפיע 

צמצומים, מיני בחמשה  חכמתו להעלים  חייב האב לבן, האב בין הריחוק שלגודל  אלא 

לזה זה  החכמה  השפע  את  המעבירים  שליחים מיני  לחמשה נמשלים שבאמת שהם  (אע "פ

שליח) שום  בלי בלבדו  המלך  הוא למעלההכל דרגתו אחד  שכל  חכמים חמשה  בבחינת  ,

שמסר החכמה שפע  ידי שעל  דהיינו שליחותו למלא זוכה  התחתון וכשהשליח  מחבירו,

ומקבל  בדרגה ממנו שלמעלה  לשליח חוזר  הוא  הרי אביו , את  להכיר  אכן הבן זוכה  לבן

תועלת  בו יש כי ובצדק  בדין  הוא  מקבל  שהוא  שהשפע  שנתברר  כיון שפע  יותר  ממנו

וכן  ממנו, שלמעלה לשליח חוזר  ממנו שלמעלה  השליח  ואף  האב, אצל  הבן  את  לקרב

רוח  נחת  למלך  שנעשה  ידי ועל  עצמו למלך  שחוזר  במעלה  הראשון החכם עד  הוא 

אזי  - תכליתה  ופעלה הועילה  הזה לשליח המלך  שמסר  החכמה שסוכו "ס כיון ממנו

ממנו  שלמטה  השליחים  וכל  הזה השליח כל  ידי על  באב  מעורר  הבן שכביכול  נמצא

יותר . אליו הבן שיתקרב כדי האלו לשליחים חכמה  שפע  וישפיע  שיוסיף 
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þëð−îÈ˙ÓÁ ˙‡ ·È˘‰ Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÒÁ�Ù ¯Ó‡Ï ‰˘Ó Ï‡ '‰
Ï‡¯˘È È�· ˙‡ È˙ÈÏÎ ‡ÏÂ ÌÎÂ˙· È˙‡�˜ ˙‡ Â‡�˜· Ï‡¯˘È È�· ÏÚÓ

ÌÂÏ˘ È˙È¯· ˙‡ ÂÏ Ô˙Â� È��‰ ¯ÂÓ‡ ÔÎÏ È˙‡�˜·(·È-È ,‰Î)ÍÈ‡‰ ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ .
·È˙Î Î"Á‡ ˜¯ ,¯Ó‡È ‰ÓÂ ,¯Ó‡È ÈÓÏ Î"Á‡ ·Â˙Î ‡ÏÂ ,¯Ó‡Ï ·Â˙ÎÏ ÍÈÈ˘
,·Â˙Î‰ ÂÒÁÈ ‰ÓÏ ‰�·‰ ÍÈ¯ˆ Ì‚Â .ÌÂÏ˘ È˙È¯· ˙‡ ÂÏ Ô˙Â� È��‰ ¯ÂÓ‡ ÔÎÏ
‰ÊÏ ˜ÈÙÒÈ ‡Ï 'ÂÎÂ Â˙Â‡ ÔÈÊ·Ó ÌÈË·˘‰ ÂÈ‰˘ ÈÙÏ Ï"Ê È"˘¯ ˘¯ÈÙ˘ ‰ÓÂ
˙ÓÁÓ Â˙Â‡ ÂÊÈ· Î"ÙÚ‡Â ÒÁÂÈÓ ‡Â‰ „Á‡ „ˆÓ˘ ÂÚ„È È‡„Â·˘ È�ÙÓ ,ı¯˙Ï

.·Â˙Î‰ ÂÒÁÈ˘ ÏÈÚÂÓ ‰Ó ‡ˆÓ� ,ÒÁÂÈÓ ‰È‰ ‡Ï „Á‡ „ˆÓ˘

íêþòîÈ‡„ ˘¯ÙÏ˙Â·‡ È˜¯Ù· ‡˙(‡"Ó ·"Ù)‰¯˘È Í¯„ Â‰ÊÈ‡ ¯ÓÂ‡ È·¯
,Ì„‡‰ ÔÓ ÂÏ ˙¯‡Ù˙Â ‰È˘ÂÚÏ ˙¯‡Ù˙ ‡È‰˘ ÏÎ Ì„‡‰ ÂÏ ¯Â·È˘
‰¯Â˙‰ ÏÚ ÌÈÈ˜ ÌÏÂÚ‰ ÌÈ¯·„ ‰˘Ï˘ ÏÚ˘ ÚÂ„È ‰Ê˘ ,ÚˆÂÓÓ‰ Í¯„ Â�ÈÈ‰„

øåàéá

ïa ñçðét .øîàl äLî ìà 'ä øacéåÇÀÇÅÆÆÅÉÄÀÈÆ
éúîç úà áéLä ïäkä ïøäà ïa øæòìàÆÀÈÈÆÇÂÉÇÉÅÅÄÆÂÈÄ
éúàð÷ úà Bàð÷a ìàøNé éða ìòîÅÇÀÅÄÀÈÅÀÇÀÆÄÀÈÄ
ìàøNé éða úà éúélë àìå íëBúaÀÈÀÉÄÄÄÆÀÅÄÀÈÅ
úà Bì ïúð éððä øîà ïëì .éúàð÷aÀÄÀÈÄÈÅÁÉÄÀÄÉÅÆ

.íBìL éúéøa( י -יב úåù÷äì.(כה, ùéå ÀÄÄÈ
áåúë àìå ,øîàì áåúëì êééù êéàä

øîàé éîì ë"çà בשאר שכתוב  כמו
אל  דבר או ישראל  בני את צו – מקומות

ישראל , áéúëבני ë"çà ÷ø ,øîàé äîå

éúéøá úà åì ïúåð éððä øåîà ïëì

åñçé äîì äðáä êéøö íâå .íåìù

áåúëä הכהן אהרן ואחר אלעזר ,אחר

åéäù éôì ì"æ é"ùø ùøéôù äîå

÷éôñé àì ,'åëå åúåà ïéæáî íéèáùä

ãöîù åòãé éàãåáù éðôî ,õøúì äæì

åúåà åæéá ë"ôòàå ñçåéî àåä ãçà

,ñçåéî äéä àì ãçà ãöîù úîçî

.áåúëä åñçéù ìéòåî äî àöîð

úåáà é÷øôá àúéàã ùøôì äàøðåפ "ב)

øåáéùמ "א) äøùé êøã åäæéà øîåà éáø

äéùåòì úøàôú àéäù ìë íãàä åì

êøã åðééäã ,íãàä ïî åì úøàôúå

íéøáã äùìù ìòù òåãé äæù ,òöåîîä

äøåúä ìò íéé÷ íìåòä כנגד שהיא
על  דבר בכל  להתנהג הממוצע  קו התפארת
פי  על  ולא שמים כבוד  לפאר התורה פי

מסויימת, äãåáòäמידה ìòå מידת היא
ולהעלות  להקב "ה מידותיו להכניע  הגבורה
שבלב בעבודה להקב "ה רגשותיו כל  ולזכך 
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ÌÈ„ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚ ÏÚÂ ‰„Â·Ú‰ ÏÚÂ(·"Ó ‡"Ù ˙Â·‡)˙�ÈÁ·Â Ì‰¯·‡ ˙�ÈÁ· Ì‰˘ ,
‰˘Ï˘Â ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÓÂ ‰¯Â·‚‰ ˙„ÓÂ „ÒÁ‰ ˙„Ó Ì‰˘ ,·˜ÚÈ ˙�ÈÁ·Â ˜ÁˆÈ
˙„Ó· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÍÂÏÈ‰ ¯˜ÈÚ˘ ˜¯ ,Ì„‡Â Ì„‡ ÏÎ· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ï‡

·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ ,˙Ó‡ ˙„Ó ,·˜ÚÈ ˙„Ó ,˙ÚˆÂÓÓ ‰„Ó ‡È‰˘ ÌÈÓÁ¯‰,Ê ‰ÎÈÓ)

(Î˙„Ó ÌÈÓÚÙÂ „ÒÁ ˙„Ó ÍÈ˘Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈÓÚÙÏ˘ ˜¯ ,·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ô˙˙
˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù· Ï"Ê È"˘¯ ˘¯ÈÙ˘ ‰ÓÂ .‰¯Â·‚‰(‡ ,‡)‡Â¯·Ï ‰"·˜‰ ‰ˆ¯

,ÌÈÓÁ¯‰ ˙„Ó· ÂÙ˙È˘ ÌÈÈ˜˙Ó ÌÏÂÚ‰ ÔÈ‡˘ ‰‡¯ ÔÈ„‰ ˙„Ó· ÌÏÂÚ‰ ˙‡
‡¯Ó‚· ‡˙È‡ ‡Ï‰Â(Ë ,·È ¯"· ,:ÂÙ ‡"Á ˜"‰ÂÊ ‰‡¯)'Ì‡¯·‰·'(„ ,· ˙È˘‡¯·)‡¯˜˙ Ï‡

·È˙Î Ì‚Â ,„ÒÁ‰ ˙„Ó ‡Â‰Â ,Ì‰¯·‡· ‡Ï‡ Ì‡¯·‰·(‚ ,ËÙ ÌÈÏ‰˙)È˙¯Ó‡ ÈÎ
˙„Ó˘ ,È„ÈÓ ‰˘˜ ‡Ï .„ÒÁ‰ ˙„Ó· ‰‡È¯·‰ ‰˙È‰˘ ‡ˆÓ� ,‰�·È „ÒÁ ÌÏÂÚ
‰ÊÏ ‡È·Ó ˙Â�ÓÁ¯ ˙„Ó˘ ,¯˙ÂÈ „ÒÁ ‡Â‰˘ ÔÈÓÈ‰ „ˆÏ ‰ËÂ� ÌÈÓÁ¯‰

øåàéá

תפילה, היא íéãñçזו úåìéîâ ìòå אבות)

מ "ב ) כמובן,פ "א החסד  מידת íäùשהיא

úðéçáå ÷çöé úðéçáå íäøáà úðéçá

äøåáâä úãîå ãñçä úãî íäù ,á÷òé

.íéîçøä úãîå

äìà äùìùåíãà ìëá úåéäì êéøö

úåéäì êéøö êåìéä ø÷éòù ÷ø ,íãàå

,úòöåîî äãî àéäù íéîçøä úãîá

áåúëä øîàîë ,úîà úãî ,á÷òé úãî

כ) ז, ø÷(מיכה ,á÷òéì úîà ïzzÄÅÁÆÀÇÂÉ
ãñç úãî êéùîäì êéøö íéîòôìù

,äøåáâä úãî íéîòôå כשצריך גם כלומר

הוא  ההילוך  הגבורה, או החסד  להמשיך 

או  החסד  המשכת תכלית שהרי בתפארת,

ממוזגת  ההנהגה שתהיה כדי הוא הגבורה

הנצרך  כפי ה' רצון לעשות דהיינו בתפארת

ההנהגה  שעה  באותה אם וגם שעה, באותה

ההנהגה  להשלים הוא זה כל  אזי בחסד  היא

סותר  זה ואין בתפארת שהיא הכללית

או  כך  אחר שתהיה גבורה של  להנהגה

של  אחד  שלימות הוא והכל  לכן, קודם

וגבורה. מחסד  הממוזגת תפארת

úéùàøá úùøôá ì"æ é"ùø ùøéôù äîå

א) íìåòä(א, úà àåøáì ä"á÷ä äöø

íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ïéãä úãîá

àúéà àìäå ,íéîçøä úãîá åôúéù

àøîâá( ט יב , ב "ר  פו:, ח "א זוה"ק  (ראה

'íàøáäá'(ד ב , àø÷ú(בראשית ìà

úãî àåäå ,íäøáàá àìà íàøáäá

ãñçä כנגד הם ויעקב  יצחק  אברהם שהרי

תפארת, גבורה áéúëחסד  íâå(ג פט , (תהלים

àöîð ,äðaé ãñç íìBò ézøîà ékÄÈÇÀÄÈÆÆÄÈÆ
àì .ãñçä úãîá äàéøáä äúéäù

ãöì äèåð íéîçøä úãîù ,éãéî äù÷

,øúåé ãñç àåäù ïéîéä הרחמנות מידת

כלומר  הגבורה, מלמידת לחסד  יותר נוטה
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.„ÒÁ‰ ˙„Ó ‡È‰ ‡È‰˘ ‡ˆÓ� ,ÌÈ„ÒÁ ÍÈ˘ÓÈ˘

’ë šþõ

í"ëší ñ¾ îô³îì ê−í ðî½−í ³ð−ô

³êïîÏÂÎÈ·Î ÍÏÓ‰ Ì˙ÂÁ ‡Â‰Â ,˙Ó‡ ˙„Ó ‡È‰˘ ,˙È¯˜ÈÚ ‡È‰ ‰„Ó‰
˘È˘ÎÂ ,ÔÂ˘ÏÂ ‰ÓÂ‡ ÌÂ˘Ï ‰Ê Ì˙ÂÁ ÔÈ‡˘ ,˘„Â˜ ˙È¯· ˙Â‡ ‡Â‰˘

øåàéá

המצב שמחמת אומרת הרחמים שמידת

לרחם אינו שראוי אם שגם מלך של בנו על (כגון

היותו  מצד עליו לרחם ראוי  מקום מכל מעשיו מצד ראוי 

מלך) של החסד בנו במידת להתנהג יש אזי ,

של  שמהותה נמצא הדין, מידת מצד  אפילו

גם  החסד  לכף  להכריע  הוא הרחמים מידת

הגבורה, מידת úåðîçøמכח  úãîù

àöîð ,íéãñç êéùîéù äæì àéáî

ãñçä úãî àéä àéäù מידת דאדרבה

האמיתית  החסד  מידת היא היא הרחמים

החסד , במידת לנהוג המכריחה דהיא

התפארת  מידת לולי החסד  מידת משא"כ 

שראוי  מלך  של  בנו על  לרחם המכריחה

לצאת  יכולה היתה לא – עליו לרחם

הגבורה ומידת היות מעכבתה לפועל ,

מאזנים. בכף  כנגדה ועומדת

úéø÷éò àéä äãîä úàæå עיקר היא

ושורש  עיקר והיא בעולם הקב "ה הנהגת

אליהו  דבי התנא כמאמר המידות, לכל 

רק נחשבים המידות שכל  גופא" "תפארת

התפארת, שהוא מהגוף  היוצאים כענפים

úîà úãî àéäù להתנהג הוא מהותה כי

נטיה  פי על  ולא האמת  פי על  דבר בכל 
מסויימת.

חלקה  אודות לבאר רבינו ממשיך  עתה
כל  את שכוללת התפארת מידת של  השני
המשך  שהיא היסוד  מידת והיא המידות,
נכללים  ויחד  התפארת מידת של  הארתה
האמת  פי  על  להתנהג שהוא האמצעי בקו
הקבלה  בלשון הנקרא העליון הרצון פי ועל 

"כתר".

ìåëéáë êìîä íúåç àåäå שבו האופן ,
כל  ליחד  בפועל  נפשו מקשר האדם
בבחינת  שלו ההכרה ידי על  מידותיו
לה' ויראתו אהבתו את הכולל  התפארת
אליו  ומתקשר ית"ש תפארתו בהכרת כאחד 
את  שמקשרת באופן זו התקשרות באמת,
היסוד ", "מידת הנקראת היא המידות כל 
להקב "ה  פנימית התקשרות הוא שענינה

המידות, כל  את שמקשרת àåäùבאופן

íåùì äæ íúåç ïéàù ,ùãå÷ úéøá úåà

ïåùìå äîåà ברית דהיינו היסוד  דמצות
שמל  מי ואפילו לישראל , רק  ניתנה מילה
אלא  מהול  נקרא אינו העולם מאומות עצמו
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Â˙Â‡ ‡Ú¯‡„ ‡˙ÂÎÏÓ· ‡Â‰˘ ÂÓÎ Ï˘ÓÏ ,ÂÈ�ÙÏ ÔÈÚÊÚ„ÊÓ ÌÏÂÎ Ì˙ÂÁ‰ ‰Ê ÂÏ
Ï‡¯˘È È�· Â�‡ ÍÎ ,ÂÈ�ÙÏ ÔÈÚÊÚ„ÊÓ ÌÏÂÎ ÂÈ„‚· ÏÚ ÍÏÓ‰ Ì˙ÂÁ ‡˘Â�˘ ¯˘‰
˘„Â˜ ˙È¯·‰ Â"Á Ì‚Ù˘Î Ï·‡ ,Â�È�ÙÏ ÔÈÚÊÚ„ÊÓ ÌÏÂÎ Ì˙ÂÁ‰ ‰Ê Â�Ï ˘È˘Î

ÌÈ˙Ó ÌÈ‡Â¯˜ Ì‰ÈÈÁ· ÌÈÚ˘¯‰ ÍÎÏ ,˙Ó‡ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ Ì˙ÂÁ‰ ˜Ï˙Ò�˙ÂÎ¯·)

(:ÁÈ¯ÙÂÎ˘ ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÙÂÏ‡ ÛÂÏ‡ „È¯ÙÓ Ô‚¯� ‡Â‰ Ê‡ Â"Á ‡ËÂÁ˘Î È�ÙÓ ,
‡Ï‡ .˙Ó ‡¯˜� ÍÎÏ ,'˙Ó' ¯‡˘�Â '˙Ó‡'Ó Û"Ï‡ ˜ÏÒÓ˘ ‡ˆÓ� ,Â"Á Â˙Á‚˘‰

øåàéá

íìåë,4ערל  íúåçä äæ åì ùéùëå

åéðôì ïéòæòãæî היסוד מידת לו שיש אדם ,

תמיד  מידותיו בכל  הוא שמקושר דהיינו

והרגשותיו  פעולותיו ובכל  האמת לגלות

כמי  הוא הרי באמת, להקב "ה הוא מקושר

כל  נעשים כזה דאדם המלך , חותם שנושא

אבר  שכל  דהיינו למלך , כחותם איבריו

שהרי  האמת, לפי העליון לשורש רק  משמש

בריאתו, תכלית כנגד  לעשות בו משקר אינו

שורה  כי  המלך  כחותם הוא מהותו וכל 

בו, וניכרת איבריו כל  על  העליונה הקדושה

חותמו. על  ניכרת המלך  שם שחתימת כמו

àòøàã àúåëìîá àåäù åîë ìùîì

åðù øùä åúåàìò êìîä íúåç àù

éðá åðà êë ,åéðôì ïéòæòãæî íìåë åéãâá

íìåë íúåçä äæ åðì ùéùë ìàøùé

åðéðôì ïéòæòãæî ישראל לבני דכשיש

להקב "ה, ההתקשרות שהיא היסוד  מידת

כל  כי המלך , כחותם ממש הם נעשים

רצון  להמשיך  הוא ופעולותיהם מציאותם

כמו  בפניהם להזדעזע  יש וממילא המלך 

המלך , בפני להזדעזע  íâôùëשיש ìáà

,ùãå÷ úéøáä å"ç במידותיו שמשתמש

לשם  ולא המלך  רצון לשם שלא והנאותיו

úðéçáהאמת, àåäù íúåçä ÷ìúñð

úîà להקב "ה לגמרי מקושר שאינו דכיון

במידות  אם גם אז גמורה, בהתקשרות

עושה  הוא גבורה או חסד  כמו מסויימות

יותר  נחשב  אינו מקום מכל  הקב "ה, רצון

המלך  שרצון מי  רק  שהוא המלך  חותם

בשלימות. בשרו על  חקוק  וחותמו

íéúî íéàåø÷ íäééçá íéòùøä êëì

יח :) היסוד (ברכות מידת להם כשאין 

החיים, חיי שהיא לאמת אותם המקשרת

ãéøôî ïâøð àåä æà å"ç àèåçùë éðôî

åúçâùä øôåëù íìåò ìù åôåìà óåìà

'úîà'î ó"ìà ÷ìñîù àöîð ,å"ç

'úî' øàùðå בכך לדבר רמז  נותן רבינו ,

úåøòäå úåôñåä

.4:à"éî â"ô íéøãð úëñîá àáåî נהנה ׁשאיני  ֱִֵֶֶֶָקֹונם

קֹונם  הא ּמֹות. ּבמּולי  ואסּור  י ׂשראל  ּבערלי  מּתר  ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֻֻלערלים,

ּבמּולי  ּומּתר  י ׂשראל  ּבערלי  אסּור  למּולים, נהנה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאיני 

ׁשּנאמר  הּגֹוים, ל ׁשם אּלא קר ּויה הערלה ׁשאין  ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאּמֹות,

ט) לב,(ירמיה  ערלי  י ׂשראל  ּבית וכל  ערלים הּגֹוים כל  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּכי 

יז)ואֹומר  א  ואֹומר (שמואל  ה ּזה, הערל  הּפל ׁשּתי  והיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

א ) ב  ּבנ ֹות (שמואל  ּתעלזנה ּפן  ּפל ׁשּתים, ּבנ ֹות ּתׂשמחנה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹּפן 

ֲִֵָהערלים.
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¯ÊÂÁ Ê‡ ‰˘Ú˘ Ì‚Ù‰ Ô˜˙ÓÂ ‰·Â˘˙ ‰˘ÂÚ Ì‡ ,‰·Â˘˙ ÏÈÚÂÓ ÏÎ‰ ÏÚ˘
ÏÎ· ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÙÂÏ‡ ÍÈ˘ÓÓ˘ È"Ú Ì˙ÂÁ‰ ÂÈÏ‡ ¯ÊÂÁÂ ,ÔÂ˘‡¯‰ Â�˙È‡Ï

.ÂÈ˙ÂÈ˘Ú

’è šþõ

öî−ñ¼í ¾þî¾ñ íšëð ³ôêí ³èíòí

¾−¾×îÏ·Á· ¯˘Â˜Ó ‡Â‰ Ê‡ ·˜ÚÈ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ '˙Ó‡' Ì˙ÂÁ‰ ‰Ê ÂÏ
·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ ÏÂÎÈ·Î(Ë ,·Ï ÌÈ¯·„)‰ÏÁ� ÂÏ ˘ÈÂ Â˙ÏÁ� Ï·Á ·˜ÚÈ

·˜ÚÈ ˙ÏÁ� ,¯‡·Ó ‰"‰ÏÏÊ ÏÈ„�ÚÓ '¯ ÔÂ‡‚ È‡‰ ·¯ ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,ÌÈ¯ˆÓ ÈÏ·
Ï·Á· Â· ÌÈ¯˘Â˜Ó '‰ ÌÚ Ï‡¯˘È È�· Â�‡˘ ÚÂ„È ‰Ê˘ ,‰ÏÁ� ÌÈ¯ˆÓ ÈÏ· ˘¯ÈÈ
‰ËÓÏ Â· ÊÁÂ‡ „Á‡Â ‰Â·‚ ÌÂ˜Ó· ‰ÏÚÓÏ Ï·Á ¯Â˘˜ Ì‡˘ ÂÓÎ ,ÏÂÎÈ·Î
Ì‡Â ,˙Â‡¯‰ ˘ÂÁ· ‰‡¯�Î Î"‚ ‰ÏÚÓÏ Ú�Ú�˙Ó ‰ËÓÏ Ï·Á· Ú�Ú�Ó ‡Â‰˘Î

øåàéá

משפיעה  שהקב "ה החיות היא ש"אמת"
החיות  הוא ו"מת" בו שדבוק  למי לעולם
שורשו  שהוא האמת גילוי בלי שבא

úîבקודש, àø÷ð êëì חיות לו שאין
שהוא  אחרא דסטרא חיות רק  דקדושה

ממש. מיתה בבחינת

íà ,äáåùú ìéòåî ìëä ìòù àìà

æà äùòù íâôä ï÷úîå äáåùú äùåò

ïåùàøä åðúéàì øæåç ישראל שאיש כיון
הוא מהול  שבמהותם במהותו העולם כאומות (דלא

קשורים  להיות יכולת להם ואין לאמת ולא לשקר  דבוקים

וכדלעיל) é"ò,לאמת íúåçä åéìà øæåçå

.åéúåéùò ìëá íìåò ìù åôåìà êéùîîù

àåäù 'úîà' íúåçä äæ åì ùéùëå

ìáçá øùå÷î àåä æà á÷òé úðéçá

ìåëéáë האמצעי שבקו המידות שלשת

כולם  מקושרים יסוד  תפארת דעת דהיינו

הכתר  שהוא החיים במקום ארוך  כחבל 

יעקב מידת על  וקאי העליון, הרצון דהיינו

האמת, מידת áåúëäשהיא øîàîë (דברים ,

ט ) äìçðלב , åì ùéå ,Búìçð ìáç á÷òéÇÂÉÆÆÇÂÈ
.íéøöî éìá

ìéãðòî 'ø ïåàâ éàä áø øîàù åîë

øàáî ä"äììæהבעש"ט תלמידי מראשוני

ש"ק , בזמירות הפיוט  על  á÷òéהק ', úìçð

åðàù òåãé äæù ,äìçð íéøöî éìá ùøéé

ìáçá åá íéøùå÷î 'ä íò ìàøùé éðá

ìåëéáë משפיעים הזה  בעולם מעשינו

חבל , וכמשל  כדוגמת העליון åîëבעולם

äåáâ íå÷îá äìòîì ìáç øåù÷ íàù

òðòðî àåäùë äèîì åá æçåà ãçàå

ë"â äìòîì òðòðúî äèîì ìáçá
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‰ÏÚÓÏ Ú�Ú�˙Ó Â�È‡ Ê‡ ÁÎ ÏÚ· Â�È‡ Ú�Ú�Ó‰ Ì„‡‰Â „‡Ó ‰Â·‚ ¯˘Â˜Ó ‡Â‰
Â�‡ ÏÂÎÈ·Î ÍÎ ,¯˙ÂÈ ‡ÏÂ Ú�Ú�˙Ó Ì˘ ÚÈ‚Ó ÂÁÎ˘ ÌÂ˜Ó· ˜¯ ,Â¯Â·Á ÌÂ˜Ó·
¯˘Â˜Ó Ï·Á‰˘ ,‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡ ‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡ ÈÙÎ '‰ ÌÚ Ï‡¯˘È È�·
ÍÏ‰Ó ÌÈÓ˘Ï ı¯‡Ó˘ „‡Ó ‰Â·‚ ÌÂ˜Ó ‡Â‰Â ,˙ÂÓ˘� ˘¯Â˘ ÌÂ˜Ó· ‰ÏÚÓÏ

ˆÓ� ,ÔÎ ÂÓÎ ÂÓˆÚ ÚÈ˜¯Â ,ÚÈ˜¯Ï ÚÈ˜¯ ÔÈ· ÔÎ ÂÓÎÂ ,‰�˘ ˜"˙ÁÎ· ÔÈ‡˘ ‡
ÔÎ˘ ‡Ï‡ ,Â˘¯˘ Ï‡ ÚÈ‚È˘ „Ú ÍÎ ÏÎ ¯¯ÂÚ˙‰Ï ‰ÈÏÈ„ ‡˙Â¯Ú˙‡· Ì„‡
ÚÂ˘Ú˘ ¯¯ÂÚÓ Ê‡ ‰ÂˆÓ Ï˘ ÚÂ˘Ú˘ ‰ÊÈ‡· ‡˙Â¯Ú˙‡ ‰˘ÂÚ Ì„‡˘Î ¯·„‰

øåàéá

øùå÷î àåä íàå ,úåàøä ùåçá äàøðë

ìòá åðéà òðòðîä íãàäå ãàî äåáâ

íå÷îá äìòîì òðòðúî åðéà æà ,çë

íù òéâî åçëù íå÷îá ÷ø ,åøåáç

.øúåé àìå òðòðúî

éôë 'ä íò ìàøùé éðá åðà ìåëéáë êë

àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúà

כך  למטה במעשינו מעוררים שאנו כפי

העליונים, בעולמות מכך  יותר נתעורר

ùøåù íå÷îá äìòîì øùå÷î ìáçäù

úåîùð מקושר ישראל  איש שכל  ישראל ,

המקושרת  נשמתו הוא זה וחבל  לחבל ,

זו  דרגות מיני בכמה לשרשה למעלה

הדרגות  עד  ארוך , כחבל  מזו למעלה

וכפי  וגבול , סוף  מבלי יותר הגבוהות

כך  שבנפש התחתון בחלק  פועלת שהנשמה

בחלקיה  יותר ממילא בדרך  פועלת היא

יותר, והמרוממים íå÷îהנעלים àåäå

ãàî äåáâ בדרך הק ' חז"ל  שאמרו וכמו

גשמי ú"÷משל  êìäî íéîùì õøàîù

äðù אלוקים גילויים לחמשה רומז שהוא

פרטיים  עולמות והם הקבלה, בלשון 'עולמות' (הנקראים

ועולם) עולם כל òé÷øשבתוך ïéá ïë åîëå

òé÷øì,ועולם עולם כל  åîöòבין òé÷øå

.ïë åîë

àúåøòúàá íãà çëá ïéàù àöîð

ìà òéâéù ãò êë ìë øøåòúäì äéìéã

åùøù כמשל חז"ל  נתנו גשמי דמשל 

לעלות  האדם ביד  שאין כמו לרוחניות,

אין  כך  שנה, מאות חמש של  מהלך  וללכת

להתעלות  כלל  יכולת הגשמי האדם ביד 

העליון, íãàùëלשורש øáãä ïëù àìà

ìù òåùòù äæéàá àúåøòúà äùåò

äåöî מכיון שעשוע  נקרא מצוה כל  ,

כביכול  שעשועים נעשה המצוה שבעשיית

כשבנו  שעשועים לו שיש אב  כמו בעולמות

חכמה, דבר òåùòùעושה øøåòî æà

åðîî äìòîìבטוב בוחר ישראל  כשאיש

נחשב אזי להקב "ה, שעשועים ועושה

האלקות  לדרגת כשעשועים אלו שעשועים

לו, המשפיעה שהיא – ממנו שלמעלה

תענוג  שהוא משום למקום שעשועים שהוא

שהקב "ה  האלקות גילוי לדרגת ושמחה

ולבחור  הרע על  להתגבר שיוכל  לו משפיע 

להקב "ה  שעשועים עושה הוא ובכך  בטוב ,

ושמחה  חיות כביכול  ונותן זו בדרגה
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ÍÏÂ‰ ÍÎ ,‰Â·‚ ¯˙ÂÈ‰ ‰‚È¯„Ó· ÚÂ˘Ú˘ ¯¯ÂÚÓ ‰‚È¯„Ó‰ ˙‡ÊÂ ,Â�ÓÓ ‰ÏÚÓÏ
ÂÏ ÚÈÙ˘Ó ÏÂÎÈ·Î Ì˘ÓÂ ,Â˘¯˘Ï ÚÈ‚Ó˘ „Ú ‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È¯„ÓÓ ÚÂ˘Ú˘‰
˘¯Â˘Ï ÚÈÙ˘È˘ ÈÙÎ ÏÎ˘Â ¯Â‡ ÍÎ ÏÎ ÚÈÙ˘Ó Â�È‡˘ ˜¯ ,ÏÂ„‚ ¯Â‡Â ÏÎ˘
‡ÏÂ ,‚È˘‰Ï ÏÂÎÈ Â˙Ó˘� ˘¯Â˘˘ ÂÓÎ ÍÎ ÏÎ ‚È˘‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡˘ È�ÙÓ Â˙Ó˘�
Ì„‡‰ ÔÈ‡ ‚È˘‰Ï ÏÂÎÈ Â�ÓÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ‰�Â˘‡¯ ‰‚È¯„Ó˘ ‰Ó ÂÏÈÙ‡˘ „ÂÚ
Â˙Ó˘� ˘¯Â˘Ï ÚÈÙ˘È˘ ‰ÓÓ ÏÎ˘Â ¯Â‡ ËÚÓ ÂÏ ÚÈ‚Ó ÍÎÏ ,‚È˘‰Ï ÏÂÎÈ

øåàéá

אותו  שגילה  בכך  אלקות של  זו לדרגה
הפועל , אל  מהכח  אלקות של  נקודה
הבן  כי מבנו, שעשועים לו שיש אב  כביכול 
של  החכמה את שלו הקטנה בדרגה מגלה
הרי  וגילו דרגתו לפי חכם דכשהבן האב ,
פי  האב  של  העמוקה החכמה את מגלה זה

דרגתו.

òåùòù øøåòî äâéøãîä úàæå

äåáâ øúåéä äâéøãîá מכיון שהרי
אלקות  גילוי אותו של  הכח  שנתגלה
זה  שהרי נמצא ממנו, שלמעלה שבדרגה
דגם  ממנו, שלמעלה לדרגה ג"כ  כח  נותן
- אליו המשפיעה מהאדם שלמעלה הדרגה
אליו, המשפיעה ממנו גבוהה דרגה  לה יש
כמו  הוא בעולמות ית' אלקותו גילוי שהרי
וכשנתגלה  רבות, דרגות לו שיש חבל 
דרגה  ידי על  הזה בעולם ית' אלקותו
שעשועים  נעשה כביכול  אז מסויימת
ממנו  שלמעלה אלקות הגילוי של  בדרגה
יותר  הנמוכה הבחינה באה ידה שעל 

ובן. אב  בבחינת

äâéøãîì äâéøãîî òåùòùä êìåä êë

בעולמות, אלקות גילוי של  דרגות בכמה
מהם  שלמעלה ומלכות, אנפין זעיר שהם:

אנפין, אריך  מהם ולמעלה ואמא, ãòאבא

åùøùì òéâîù,יומין עתיק  íùîåהנקרא

ìåãâ øåàå ìëù åì òéôùî ìåëéáë

אדם  הנקרא העולם ידי על  מגלה הקב "ה

שיוכל  כדי ומחודש חדש  אור – קדמון

וגדלות  בחכמה הקב "ה את לעבוד  האדם

ויותר, ויותר ìëהמוחין òéôùî åðéàù ÷ø

ìëùå øåà êë עצמו òéôùéùלאדם éôë

úîùð ùøåùìå שהוא העליון השורש

היחידה  חלק  דהיינו הבחינות, לכל  שורש

יומין", "עתיק  כנגד  שהוא האדם שבנשמת

åîë êë ìë âéùäì ìåëé åðéàù éðôî

âéùäì ìåëé åúîùð ùøåùù שיש דהגם

כל  את מקבלת שהיא נשמה שורש לאדם

מזעיר  ועולם עולם דבכל  הנורא, השפע 

ואפילו  ואמא, אבא ואפילו ומלכות, אנפין

נשמה  שורש לאדם יש כו' אנפין אריך 

השפע את משיג שהוא עולם באותו פרטי

האדם  אבל  עולם, לאותו הבא האלוקי

השפע כל  להשיג יכול  אינו בשכלו עצמו

äâéøãîùהזה, äî åìéôàù ãåò àìå

åðîî äìòîìù äðåùàø זעיר" שכנגד 

ìåëéאנפין" íãàä ïéà âéùäì ìåëé

ìëùå øåà èòî åì òéâî êëì ,âéùäì
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.ÂÏˆ‡ Â‡Â· „Ú ‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È¯„ÓÓ ÌˆÓˆ˙�˘ ˙ÓÁÓ

íïî˜�ÂÈ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ,·‡ ‡¯˜� Â˙‚È¯„ÓÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰˘ ‰‚È¯„Ó‰˘ Ú„˙
ÍÏÂ‰ ‡Â‰˘ÎÂ ,˙Â·‡ Â˙‚˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ˙Â‚È¯„Ó‰ ÌÈ‡¯˜� ÔÎÏ ,Ì˘Ó
˙ÏÁ� ˘¯ÂÈ Ê‡ ‰·‰‡Â ‰‡¯È ˙Â˜È·„· ‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È¯„ÓÓ ‡¯Â·‰ ˙„Â·Ú·
ÍÎÈÊ˘Î ÂÈ˘ÎÚ ,‚È˘‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰Â ˙Â·‡‰ ‰ÏÈÁ˙Ó ÂÏÁ�˘ ‰Ó ,˙Â·‡
‡È‰Â ,‰ÏÁ�‰ ˙‡Ê ˙Â·‡‰ ÂÏ ÌÈ�˙Â� ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ‰‚È¯„ÓÏ ‡·Â ¯˙ÂÈ ÂÓˆÚ
Â‰ÊÂ .Ô·‰Â ˙Â·‡ ˙ÂÎÊ ÂÓ˙ ˙Â·‡ ˙ÂÎÊ ‰ÏÁ ‡¯Ó‚· Â¯Ó‡˘ ‰ÊÂ .ÌÈ¯ˆÓ ÈÏ·

(˙Â„È„È ‰Ó ,˙·˘Ï ˙Â¯ÈÓÊ)ÍÎÏ .ÏÂ·‚ ÈÏ· ‡Â‰˘ ,'‰ÏÁ� ÌÈ¯ˆÓ ÈÏ·' ˘¯ÈÈ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ�
,˙Ó‡ ˙„Ó ‡È‰˘ ·˜ÚÈ ˙„Ó ‰�ÈÁ·‰ ˙‡Ê· ¯˘Â˜Ó ‰È‰�˘ ¯‰ÊÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Â�‡
,¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ÌÚÙ ÏÎ· ‚È˘‰ÏÂ Ï·Á· ¯˘Â˜Ó ˙ÂÈ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ‰Ê È„È ÏÚÂ

·Â˙Î˘ ÂÓÎ(ËÈ ,·È ÈÏ˘Ó)‡ˆÓ� .¯˜˘ ÔÂ˘Ï ‰ÚÈ‚¯‡ „ÚÂ „ÚÏ ÔÂÎ˙ ˙Ó‡ ˙Ù˘

øåàéá

úîçî åúîùð ùøåùì òéôùéù äîî

åàåá ãò äâéøãîì äâéøãîî íöîöúðù

.åìöà

äìòîì àéäù äâéøãîäù òãú äæå

÷ðåé àåäù éôì ,áà àø÷ð åúâéøãîî

íùî,äìòîìù úåâéøãîä íéàø÷ð ïëì

úåáà åúâùäî שכל הוא אב  דתיבת

יותר, נמוך  לשכל  צמצום ידי על  המשפיע 

בשם  בן לו שיש האדם נקרא כך  שם ועל 

האב ממוח  מקושר הבן שמוח  משום 'אב ',

ממנו, úãåáòáומקבל  êìåä àåäùëå

úå÷éáãá äâéøãîì äâéøãîî àøåáä

äî ,úåáà úìçð ùøåé æà äáäàå äàøé

äéä àì àåäå úåáàä äìéçúî åìçðù

øúåé åîöò êëéæùë åéùëò ,âéùäì ìåëé

åì íéðúåð äìåãâ øúåé äâéøãîì àáå

.íéøöî éìá àéäå ,äìçðä úàæ úåáàä

àøîâá åøîàù äæå5úåáà úåëæ äìç

אחר  האדם על  ושורה חלה אבות שזכות
עצמו, ïáäå.שזיכך  úåáà úåëæ åîú

åäæå(ידידות מה לשבת, á÷òé(זמירות úìçð

éìá àåäù ,'äìçð íéøöî éìá' ùøéé

äéäðù øäæì ïéëéøö åðà êëì .ìåáâ

àéäù á÷òé úãî äðéçáä úàæá øùå÷î

øùôà äéäé äæ éãé ìòå ,úîà úãî

íòô ìëá âéùäìå ìáçá øùå÷î úåéäì

áåúëù åîë ,øúåéå øúåé( יט יב , (משלי 

ïBLì äòébøà ãòå ãòì ïBkz úîà úôNÀÇÁÆÄÈÇÀÇÇÀÄÈÀ

úåøòäå úåôñåä

א )שבת5. לרבינו (נה , היה ואולי  אבות, זכות תחון  אמר  יוחנן  ורבי  אבות זכות תמה אמר  ושמואל  תיו ... שנא ומאי  :

אחרת. גרסא



ê− íô×ìí ö−−¼ô ³îð−½ì³¾þîõô

.Ì„‡· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙Â‚È¯„Ó‰ ‰Ï‡ ‰˘Ï˘˘

’è šþõ

ñ¼¾þî¾ñ ³îš−ëðí ñëìë ó−šëð ³ôêí ³èíòíë ³îš−ëðí −ð−

öî−ñ¼í

íïî‰È‰ ‡Â‰Â ,Ï‡¯˘È Ï˘ ˙ÂÓ˘� ‡Â·¯ ÌÈ˘˘ ÏÎÓ ÏÂÏÎ ‰È‰ ‰˘Ó˘ ÚÂ„È
Ï‡¯˘È ÏÎ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÏÏÎ(ÔÂ˘‡¯‰ ,ÈÎ '‰ ‡¯ÈÂ ‰"„ ˙ÂÓ˘ '¯Ù ˙"Â˜ÈÏ)ÏÎÏ˘ ‡ˆÓ� ,

È"Ú ‰�˙� ‰¯Â˙‰˘ ˙ÓÁÓÂ ,‰˘ÓÓ „Á‡ ˘Â„˜ ıÂˆÈ� ÂÏ ˘È Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡
˙�ÈÁ·· ÂÓˆÚ ¯˘˜È˘ ‡Ï Ì‡ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù ‚È˘‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÍÎÏ ‰˘Ó
‰È‰È˘ ‡Ï Ì‡ ‰˘Ó· ÂÓˆÚ ˜·„Ï ¯˘Ù‡ È‡Â ,‚È˘È Ì˘Ó ˙Ú„‰ ‡Â‰˘ ‰˘Ó
¯˘˜Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡ ˙ÂÏ„‚ Â"Á ÂÏ ˘È Ì‡˘ È�ÙÓ ,‰˘Ó ÂÓÎ Â˙�ÈÁ·· ÏÂ„‚ ÂÈ�Ú
‡Â‰Â Ï"�‰ ˙Â‚È¯„Ó ÂÏ ˘È˘ ÈÓ Ï·‡ ,ÏÂ„‚ ÂÈ�Ú ‰È‰ ‡Â‰ ‡Ï‰ ‰˘Ó· ÂÓˆÚ

øåàéá

úåâéøãîä äìà äùìùù àöîð .ø÷LÈÆ
.íãàá úåéäì êéøö

íéùù ìëî ìåìë äéä äùîù òåãé äæå

ìàøùé ìù úåîùð àåáø היה דנשמתו
ישראל  כל  שורש שמשם הדעת מספירת
ובפרט הספירות כל  שורש משם שהרי
המשכות  שהם ויסוד  תפארת הספירות
ישראל , איש בכל  שנמשכות אמת הברית
ìàøùé ìë ìù úòãä úåììë äéä àåäå

הראשון) כי , ה' וירא ד"ה שמות פר ' àöîð(ליקו"ת ,

ùåã÷ õåöéð åì ùé ìàøùéî ãçà ìëìù

äùîî ãçà עליון חלק  יש אחד  דלכל 
הדעת. בספירת ששורשו בנשמתו

äùî é"ò äðúð äøåúäù úîçîå נמצא
אפשר  ואי הדעת, ידי על  ניתנה שהתורה
להקב "ה, שמתקשר ידי על  אלא להשיגה
äøåúä úåéîéðô âéùäì øùôà éà êëì

äùî úðéçáá åîöò øù÷éù àì íà

âéùé íùî úòãä àåäù התורה דפנימיות
וההתקשרות  והדביקות הדעת הוא
להשיג  אפשר  אי ולכן בהקב "ה, האמיתית
והבנה  השכלה ידי על  התורה פנימיות

פנימית. דביקות ידי על  רק  אלא בלבד 

àì íà äùîá åîöò ÷áãì øùôà éàå

,äùî åîë åúðéçáá ìåãâ åéðò äéäéù

øùôà êéà úåìãâ å"ç åì ùé íàù éðôî

åéðò äéä àåä àìä ,äùîá åîöò øù÷ì

ìåãâ הדעת הוא משה של  שמהותו דמכיון
האלוקי  והדעת משה של  דענוותנותו נמצא
הדביקות  נפרד , בלתי אחד  דבר הם
וההתקשרות  הדעת  בבחינת שהיא האלוקית
הישות  ביטול  ידי על  רק  באה האמיתית

הדביקות  את ומונעת éîהמפרידה ìáà ,

ìåëé åéðò àåäå ì"ðä úåâéøãî åì ùéù
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.‰¯Â˙ ÈÊ¯ ÂÏ ÔÈÏ‚ÓÂ ‰˘Ó ˙�ÈÁ·· ÂÓˆÚ ¯˘˜Ï ÏÂÎÈ ÂÈ�Ú

óèî‰‡¯È· ˙ÂËÈ˘Ù· ‰¯Â˙‰ „ÓÂÏ Ì„‡ Ì‡˘ Â"Á Í˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ‡Ï ˙‡Ê
,Ì„‡‰ ·Ï ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï ‰Ê ,ÌÂÏÎÏ ‰"·˜‰Ï ·˘Á� Â"Á ‰È‰È ‡Ï ‰·‰‡Â

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,„‡Ó ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ È�ÙÏ ÔÎ Ì‚ ·È·Á ‡Â‰ È‡„ÂÂ·˘,· ‰ÈÓ¯È)

(·,¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ ,‰ÚÂ¯Ê ‡Ï ı¯‡· ¯·„Ó· È¯Á‡ Í˙ÎÏ ÍÈ¯ÂÚ� „ÒÁ ÍÏ È˙¯ÎÊ
‡Â‰˘ Û‡ ‰˘ÂÚ ‰˙‡˘ „ÒÁ „Ú· Í˙Â‡ ·‰Â‡Â ÍÏ ¯ÎÂÊ È�‡ ,'„ÒÁ ÍÏ È˙¯ÎÊ'
ÈË˘Ù· ÏÎ˘‰ ˙Â�Ë˜ ‡È‰˘ ˙Â¯Ú� ‰˘ÚÓ ˙�ÈÁ·· ,¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ ,'ÍÈ¯ÂÚ�'
È¯Á‡ ÍÏÂ‰ ‰˙‡˘ ,'¯·„Ó· È¯Á‡ Í˙ÎÏ' ,˙ÂÈÓÈ�Ù· ‡Ï ,„·Ï ‡˙ÈÈ¯Â‡
ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ‰Ó‰ 'ı¯‡·' ,‰ÚÂ¯Ê ‡Ï ı¯‡· ,„·Ï ¯Â·È„ ˙�ÈÁ··
‡Ï‡ ,ÈÏˆ‡ ·È·Á ‡Â‰ Î"ÙÚ‡ ,‰ÚÈ¯Ê ‡Ï· Ì‰· ÍÏÂ‰ ‰˙‡Â ,ÚÂ„ÈÎ ‰ÚÈ¯ÊÏ
ÚÂ„È ‰ÊÂ .Ï"�Î ‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ ˜¯ ,‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ ‡È‰ ˙‡Ê ‡Ï˘ ÚÂ„È ‰Ê˘

øåàéá

éæø åì ïéìâîå äùî úðéçáá åîöò øù÷ì

.äøåú

íàù ,å"ç êúòã ìò äìòú àì úàæ íâå

úåèéùôá äøåúä ãîåì íãà נגלות

å"çהתורה äéäé àì äáäàå äàøéá

íåìëì ä"á÷äì áùçðעסוק שאינו כיון ,

היא  הדעת בבחינת שהוא התורה בפנימיות

רבינו, משה של  ìòבחינתו äìòé àì äæ

ïë íâ áéáç àåä éàãååáù ,íãàä áì

åîë ,ãàî àåä êåøá ùåã÷ä éðôì

áåúëù( ב ב , Céøeòð(ירמיה ãñç Cì ézøëæÈÇÀÄÈÆÆÀÇÄ
øaãna éøçà Czëì Céúìeìk úáäàÇÂÇÀÉÈÄÆÀÅÇÂÇÇÄÀÈ
êì éúøëæ' ,øîåì äöø ,äòeøæ àì õøàaÀÆÆÉÀÈ
ãòá êúåà áäåàå êì øëåæ éðà ,'ãñç

äùåò äúàù ãñç לומד שאתה התורה

ואהבה, äöøבחסד  ,'êéøåòð' àåäù óà

àéäù úåøòð äùòî úðéçáá ,øîåì

àì ãáì àúééøåà éèùôá ìëùä úåðè÷

,úåéîéðôá להבין זוכה שאינו נער כמו

דברים, של  éøçàפנימיותם êúëì'

úðéçáá éøçà êìåä äúàù ,'øáãîá

,ãáì øåáéã שהיא מחשבה בבחינת ולא

בחינת  שהיא התורה פנימיות השגת

באותיות  נתגלתה שלא התורה מחשבת

דברים, של  פשטן לפי àìהתורה õøàá

íäù úåéúåàä äîä 'õøàá' ,äòåøæ

òåãéë äòéøæì íéãîåòהכוח את לגלות

אותו  שזורעים הזרע  כמו שבהם הפנימי

לפועל  הפנימי כוחו יוצא ואז באדמה

נמשלו  ולכן פירות, מיני כל  ממנו לצאת

וממילא  נזרעו לא שעדיין לזרעים האותיות

זרועה  לא בארץ  נמצא הפנימי ,כוחם

ë"ôòà ,äòéøæ àìá íäá êìåä äúàå

.éìöà áéáç àåä

ø÷éò àéä úàæ àìù òåãé äæù àìà

ì"ðë äãåáòä ø÷éò ÷ø ,äãåáòä
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¯Â„Ï „Á‡ ¯·„ ÔÂ˘ÏÓ ¯Â„‰ ¯·„ ‡Â‰ ‰˘Ó˘(.Á ÔÈ¯„‰�Ò).

îíïîÍÈ‡ ,'¯Ó‡Ï' ,‰˘Ó Ï˘ ˙Ú„Ï ‚È‰�‰ ‰"·˜‰˘ ,'‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯·„ÈÂ'
„¯ÂÈ˘,‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ Ì˙Â‡ ˙ÂÏÚ‰Ï Ï‡¯˘È ˙Ú„Ï ÂÓˆÚ¿«¿∆

Ô‰˘ 'ÒÁ�ÈÙ' ˙Â‚È¯„Ó ÂÏ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ ÏÎ Ì„Â˜ ÌÈ„˜‰Â ,‰Ê ‰È‰È ÔÙÂ‡ ‰ÊÈ‡·Â
‡Â‰ 'ÔÙ' ,'ÒÁÈ' 'ÔÙ' ÂÙÂ¯Èˆ˘ 'ÒÁ�ÈÙ' ˙·È˙· ÔÈÊÓÂ¯Ó Ô‰Â ,Ï"�‰ ˙Â„Ó ˘Ï˘‰

Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,‰˘Ú˙ ‡Ï ˙�ÈÁ·(.Âˆ ÔÈ·Â¯ÈÚ)Ï‡Â ÔÙ ¯Ó˘‰ ¯Ó‡�˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ
,‰¯Â·‚‰ ˙�ÈÁ· ‡È‰˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ‡Â‰ ÔÙ ˙·È˙˘ ‡ˆÓ� ,‰˘Ú˙ ‡Ï ‡Ï‡ Â�È‡

·Â˙Î˘ ÂÓÎ(·Ó ,‡Ï ˙È˘‡¯·),„ÒÁ‰ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ 'ÒÁ' ˙·È˙ ,ÈÏ ‰È‰ ˜ÁˆÈ „ÁÙÂ
ÒÁ�ÈÙ ˙·È˙· ÌÈÊÓÂ¯Ó˘ ‡ˆÓ� ,Ï"�Î ·˜ÚÈ ˙�ÈÁ·Ï ,·˜ÚÈÏ ÊÓ¯Ó ‡Â‰ „"ÂÈÂ
È�ÙÁ ·Â˙Î˘Î ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó „"ÂÈ· ‡ÏÓ ‰Ê ÒÁ�ÈÙ ÍÎÏ ,Ï"�‰ ˙Â�ÈÁ· ˘Ï˘‰

ÒÁ�ÙÂ(‚ ,‡ ‡ Ï‡ÂÓ˘)ÍÏ ‰È‰È˘ Ù"Ú‡˘ ‰¯Â˙‰ ‰¯È‰ÊÓ Î"Á‡Â .„"ÂÈ ‡Ï· ‡Â‰

øåàéá

דהיינו  התורה פנימיות להשיג להשתדל 
שבה, àåäהדביקות äùîù òåãé äæå

øåãä øáã,הדור ãçàמנהיג øáã ïåùìî

øåãì(. ח .(סנהדרין

ä"á÷äù ,'äùî ìà 'ä øáãéå' åäæå

äùî ìù úòãì âéäðä הוא דיבור דלשון
הנהגה, כלומר לדור" אחד  "דבר לשון

,'øîàì'"היום האמרת ה' "את מלשון
ועליה, חשיבות åîöòלשון ãøåéù êéà

äàøéå íúåà úåìòäì ìàøùé úòãìÀÇÆ
.äøåúä úåéîéðô íäì

ìë íãå÷ íéã÷äå ,äæ äéäé ïôåà äæéàáå

ïäù 'ñçðéô' úåâéøãî åì äéäéù êéøö

ì"ðä úåãî ùìùä,תפארת גבורה חסד 
åôåøéöù 'ñçðéô' úáéúá ïéæîåøî ïäå

,äùòú àì úðéçá àåä 'ïô' ,'ñçé' 'ïô'

ì"æç åøîàù åîë(.צו íå÷î(עירובין ìë

àì àìà åðéà ìàå ïô øîùä øîàðù

àì àåä ïô úáéúù àöîð ,äùòú

äøåáâä úðéçá àéäù äùòú שעיקרו

שבנפש, הרע  וחלק  הישות ביטול  åîëהוא

áåúëù( מב לא, éì(בראשית äéä ÷çöé ãçôeÇÇÄÀÈÈÈÄ
יצחק של  שבחינתו לומדים אנו ומכאן

"פחד " היא עיקרה הגבורה מידת שהוא

ידי  שעל  יראתו מגודל  רע , מלעשות ויראה

מהקב "ה, נפרד  ח "ו  יהיה 'ñç'כן úáéú

ãñçä úðéçá àåäמורכב חסד  דתיבת

"ד " – "חס " פינחסã"åéåמתיבת שבתיבת

מלא, úðéçáìכשהוא ,á÷òéì æîøî àåä

ì"ðë á÷òé התפארת מידת àöîðשהיא ,

ùìùä ñçðéô úáéúá íéæîåøîù

àìî äæ ñçðéô êëì ,ì"ðä úåðéçá

éðôç áåúëùë ïë ïéàù äî 'ã"åéá

ñçðôå(ג א, א ã"åé.(שמואל àìá àåä

éô ìò óàù äøåúä äøéäæî êë øçàå

äéäé àì ì"ðä äìà úåðéçá êì äéäéù



ð−½ìòõ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

‰˙‡˘ ‰Ó 'Ô·' Ú„˙˘ ˜¯ ,‰Â‡‚ ÌÂ˘ Â"Á ÍÏ ‰È‰È ‡Ï Ï"�‰ ‰Ï‡ ˙Â�ÈÁ·
'Ô·' ˙�ÈÁ· ÍÏ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ Ì‚Â ,ÍÏ ¯ÊÂÚ ‰"·˜‰˘ ¯"ÊÚ Ï"‡ ,˙Â�·Ï ÏÂÎÈ
¯Ó‡ÓÎ ,¯� ˙�ÈÁ·Â ¯Â‡ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ 'Ô‰Î‰ Ô¯‰‡' ˙�ÈÁ·Ï ‡Â·Ï ÏÎÂ˙˘

·Â˙Î‰(‚Î ,Â ÈÏ˘Ó)Ô·‰Â ‰È˙�ÈÎ˘Â ‰"·Â˜ „ÂÁÈ ‡Â‰˘ ¯Â‡ ‰¯Â˙Â ‰ÂˆÓ ¯� ÈÎ
.„‡Ó

’ð šþõ

ó¾þ¾ë ³îš−ëð −"¼ ³î−³îêí −õîþ−® ³îò¾ñ

¾−¾×î¯˘˜Ó ‡Â‰˘ ˙ÓÁÓ ,È˙ÓÁ ˙‡ ·È˘‰Ï ÏÂÎÈ Ï"�‰ ˙Â�ÈÁ·‰ ÂÏ
‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘ ÂÓÎÂ ,Â„È ÏÚ ˙ÂÈ˙Â‡ ÈÙÂ¯ˆ‰ ÏÎ ÔÈÎÏÂ‰Â ‰˘ÓÏ ÂÓˆÚ
‰˙Â‡ ÈÊ‡ ˙ÈÎÂÎÊ ÈÏÎ· ‰˜˘Ó ÌÈ�˙Â�˘Î Ï˘ÓÏ ÂÓÎÂ ,‰˘ÂÚ ÛÂ¯Èˆ ˙Â˘ÚÏ
,ıÂÁ·Ó ‰˜˘Ó‰ ‰‡¯˙� ÔÎ ÂÓÎ ÌÂ„‡ Â‡ ˜Â¯È Â‡ Ô·Ï Ì‡ ÈÏÎÏ ˘È˘ ‰‡¯Ó

ÈÏÎ‰ ˙ÓÁÓ ˜¯ ,‰˜˘Ó‰ „ˆÓ Â�È‡ ˙Â�˙˘‰‰ÂÍÎÂ ,ıÂÁ·Ó ˙Â�˙˘‰‰ ‰‡¯�

øåàéá

äî 'ïá' òãúù ÷ø ,äåàâ íåù å"ç êì

úåðáì ìåëé äúàù הקדושה השכינה את

בעולם, יתברך  מלכותו גילוי ì"àשהיא

êéøö íâå ,êì øæåò ä"á÷äù ø"æò

'ïá' úðéçá êì äéäéù ו"ו ה"ה יו"ד  שם

המלכות  ספירת שכנגד  ב "ן שבגי' ה"ה

שמים, מלכות עול  של  העבודה על  שמרמז

'ïäëä ïøäà' úðéçáì àåáì ìëåúù

øîàîë ,øð úðéçáå øåà úðéçá àåäù

áåúëä(כג ו, øBà(משלי  äøBúå äåöî øð ékÄÅÄÀÈÀÈ
äéúðéëùå ä"áå÷ ãåçé àåäù יחוד

של  דענינה המלכות, ספירת עם הקב "ה

לגילוי  מוכן כלי להיות היא המלכות ספירת

שמים, מלכות עול  קבלת ידי על  העליון

השמן  בתוכו לשים המוכן כלי שהוא כנר

וכמובא  האש , דולק  שעליו והפתילה
הפתילה גבי על  הדולק  שהנר ïáäåבזוה"ק 

.ãàî

áéùäì ìåëé ì"ðä úåðéçáä åì ùéùëå

ç úàåîöò øù÷î àåäù úîçî ,éúî

äùîì,הספירות כל  שורש הדעת שהוא
åãé ìò úåéúåà éôåøöä ìë ïéëìåäå כל

ידי  על  נעשה אותיות צירופי שהם המידות
óåøéöהדעת, úåùòì äöåø àåäù åîëå

ä÷ùî íéðúåðùë ìùîì åîëå ,äùåò

ùéù äàøî äúåà éæà úéëåëæ éìëá

ïë åîë íåãà åà ÷åøé åà ïáì íà ,éìëì

úåðúùääå ,õåçáî ä÷ùîä äàøúð

éìëä úîçî ÷ø ,ä÷ùîä ãöî åðéà

ìåëéáë êëå ,õåçáî úåðúùää äàøð



î¬ íô×ìí ö−−¼ô ³îð−½ì³¾þîõô

ÁÎ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ Ô˙Â� ÔÎ ÂÓÎ ÛÂ¯Èˆ‰ ÔÈ˘ÂÚ˘ ÂÓÎ ,˙ÂÈ˙Â‡ ÈÙÂ¯ˆ‰ Ì‰ ÏÂÎÈ·Î
‰˘ÚÂ 'È˙ÓÁ' ÛÂ¯Èˆ‰ ˙‡ ÍÙ‰˘ ¯ÓÂÏÎ ,'È˙ÓÁ ˙‡ ·È˘‰' Â‰ÊÂ ,ÔÎ ‰È‰È˘
ÏÚ ,'Ï‡¯˘È È�· ÏÚÓ' ÌÈÚ˘ÙÂ ˙Â�ÂÚÂ ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎ ‰ÁÓ˙È˘ 'ÁÓ˙È' ÛÂ¯Èˆ
¯Á‡ Ô˜Â ˘Â·Ï ‰˘Ú˘ ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ 'È˙‡�˜ ˙‡ Â‡�˜·' È„È ÏÚ ,‰Ê ‰˘Ú ‰Ó È„È

·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ ,˘Â·Ï ÔÂ˘Ï Ô˜‰˘ ,˙ÂÈÓÈ�Ù‰Ï(Â ,·Î ÌÈ¯·„),¯ÂÙÈˆ Ô˜ ‡¯˜È ÈÎ
'ÌÎÂ˙·' ¯Á‡ Ô˜ ‰˘Ú˘ Ô‡Î ‡Â‰ ÔÎÂ ,¯ÂÙÈˆ‰Ï ˘Â·ÏÂ ˙È· ‡Â‰ Ô˜‰˘
‡Ï˘ È„ ‡Ï˘ ¯ÓÂÏÎ ,'Ï‡¯˘È È�· ˙‡ È˙ÈÏÎ ‡Ï'˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï Â‰ÊÂ ,˙ÂÈ˙Â‡·

øåàéá

ïéùåòù åîë ,úåéúåà éôåøöä íä

çë úåéîéðôä ïúåð ïë åîë óåøéöä

ïë äéäéù,המידות נשמת נקרא הדעת ,
על  לעולם, שפע  ממשיך  האלוקי דהדעת

המידות לכל  חיות נותן שהדעת דרך ידי (על

שבנפש ) המידות כל את מעורר  והשכל שהדעת רואים ,שאנו
המידות  כל  פנימיות הוא שהדעת ונמצא
כמו  בתוכה שהוא המידה לפי ומשתנה
שאדם  ידי שעל  ונמצא שבכלי, שהמשקה
דהיינו  הדעת לספירת באמת מקושר
ידי  על  בשלימות, להקב "ה דעתו שמקשר
שהוא  האותיות צירופי כל  לשנות יכול 

המידות. כל  של  חיותם

øîåìë ,:éúàð÷a 'éúîç úà áéLä' åäæåÅÄÆÂÈÄÀÄÀÈÄ
óåøéö äùòå 'éúîç' óåøéöä úà êôäù

úåðåòå íéàèçä ìë äçîúéù 'çîúé'

'ìàøNé éða ìòî' íéòùôå שהיה ידי על  ÅÇÀÅÄÀÈÅ
את  שכוללת הדעת לספירת מקושר פנחס 
פנחס שתיבת לעיל  וכאמור המידות, כל 
היה  זה ידי על  תפארת, גבורה חסד  כולל 
ממשמעות  אותיות הצירופי כל  לשנות יכול 
מ "נגע " למשל  הפכית, למשמעות אחת

ל "יתמח ". "חמתי" וכדוגמת ל "ענג"

úà Bàð÷a' éãé ìò ,äæ äùò äî éãé ìòÀÇÀÆ

éúàð÷'ּבתֹוכםùåáì äùòù øîåì äöø , ÄÀÈÄְָ
,úåéîéðôäì øçà ï÷å את נטל  פנחס 

על  אשר ישראל  לבני שירד  החיות השפע 
והפך  תאוה , לאש נהפך  הרע  הלבוש ידי
על  לקנאות קדושה לקנאה עצמו חיות אותו
רשפי  רשפיה אשר בקנאה צבקות ה' כבוד 
שהתקשר  ידי על  וזאת י-ה, שלהבת אש
אורו  שהיא בדעת ופנימיותו השפע  לשורש
"חמתי" את הפך  ובכך  רבינו, משה של 

øîàîëל "יתמח ", ,ùåáì ïåùì ï÷äù

áåúëä(ו כב , øBtö(דברים ï÷ àøwé ékÄÄÈÅÇÄ
לפני,øåôéöäì ùåáìå úéá àåä ï÷äù , ְֶָ

'íëåúá' øçà ï÷ äùòù ïàë àåä ïëå

úåéúåàá יש לאדם, בא האלוקי כשהשפע 
שהוא  הזה בשפע  להשתמש אם בחירה לו
של  באופן לפועל  ולהוציאו – פשוט  חיות
הפועל  אל  מכח  להוציאו או ח "ו רעה מידה
להיות  התאוה מידת שהוא טוב  בבית
מגיע שמשם העליון לשורש דבוקים
לשורש, טוב  בית עושה הוא ובכך  החיות,
פועל  לידי החיות יוצא שבו הזה והבית
גילוי  לידי המוציאות אותיות בבחינת הוא

והתענוג. השכל  את

éða úà éúélë àì'ù ãáìá åæ àì åäæåÉÄÄÄÆÀÅ



ï¬½ìòõ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

È�˘ ÂÏ ˘È 'È˙ÈÏÎ' ˙·È˙˘ ,Ì˙Â‡ ·‰‡˘ ‰·¯„‡ ‡Ï‡ ‰ÈÏÎ Â"Á ‰È‰
È˘Ù� ‰˙ÏÎ ÔÂ˘Ï „Á‡Â ,Â"Á ‰ÈÏÎ ÔÂ˘Ï „Á‡ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ(‚ ,„Ù ÌÈÏ‰˙),‰„ÓÁ ÔÂ˘Ï ,

¯ÓÂ‡ ,Ï"�Î ÔÎ ‡Â‰˘ Ì„‡ Ô·Ï ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ 'ÔÎÏ' ·Â˙Î‰ ¯Ó‡ Î"Á‡Â ,˜"Â„Â
‰¯Â˙‰ ‡Â‰˘ ,'È˙È¯·' ˙‡ ÂÏ Ô˙Â� È��‰ ÂÏ(.‚Ï ˙·˘)‚È˘È˘ Â�ÈÈ‰ ,'ÌÂÏ˘' ,

.„‡Ó Ô·‰Â ,˙ÂÓÈÏ˘· ‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù

øåàéá

å"ç äéä àìù éã àìù øîåìë ,'ìàøNéÄÀÈÅ
,íúåà áäàù äáøãà àìà äéìë

,íéùåøéô éðù åì ùé 'éúéìë' úáéúù

íâå ïåùì ãçàå ,å"ç äéìë ïåùì ãçàÀÇ
éLôð äúìk(ג פד, äãîç,(תהלים ïåùì , ÈÀÈÇÀÄ

÷"åãå שיש "כליתי " תיבת את הפך  פנחס 

מגיפה של  משמעות להתגשם לה שהחל (כמו

זמרי ) חטא ידי  על רח "ל בעולם והמתיקה בפועל ,

וזאת  הנפש , כלות  של  משמעות לה להיות

את  להעלות הוא שמהותה הקטורת ידי על 

ידי  ועל  בקודש, לשרשם המידות כל 
וחמדה  תשוקה ברוב  קטורת הקטיר שפנחס 
רעה  החמדה את בכך  והעלה להקב "ה
את  ג"כ  המתיק  זה ידי על  טובה, לחמדה

הנפש. לכלות רח "ל  ממוות הכליון

øîåì äöø 'ïëì' áåúëä øîà êë øçàåÈÅ
éððä åì øîåà ,ì"ðë ïë àåäù íãà ïáì

äøåúä àåäù ,'éúéøa' úà åì ïúåð שבת) ÀÄÄ
úåéîéðôלג.) âéùéù åðééä ,'íåìL' ,È

.ãàî ïáäå ,úåîéìùá äøåúä


