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ìþš ³¾þõ

íôðší

þôêôובהם החסידות , תורת  של  הידועים  מהיסודות  כמה  על  מיוסד  רבינו של  זה 

העליה וכן הוא , שם אדם של  שמחשבתו שבמקום הק' הבעש "ט  מאמר 

אמיתית  דביקות  והרגשת  אמונה  ידי על  אלא שכליות  השגות  מבלי העליונים  בעולמות 

העולמות  כל  את  להעלות  האדם  של  תפקידו על  מיוסד  המאמר  יסוד  באותיות .

למאצילן.

îò−ëþ רבינו וכלשון העולמות , כל  חיות  הם  האותיות  איך  ודעת  טעם  בטוב מבאר 

לאדם יש באותיות  הדביקות  ידי  שעל  ונמצא העולמות , נפש  הם שהאותיות 

מכל  ומופשטים רוחניים  שהם  איך  העולמות  מהות  וכשנבין  העולמות . כל  על  השפעה

באותיות , מתלבש  שהשכל  שכמו לעולמות , לבוש  הם  האותיות  איך  נבין צורה ,

כל  כך  הדיבור , אותיות  ידי על  לו אומר  הוא  לחבירו  דבר  איזה  לומר  רוצה  שכשאדם 

האצילות  עולם  כגון האדם  מהשגת  למעלה  שחלקם  רוחניות  השגות  שהם העולמות 

היצירה עולם וגם  השכל  שורש  שהוא הבריאה  עולם בבחינת  להשגתו שייכות  וחלק 

ששם העשיה עולם שורש  והם  הנבראים , כל  וההרגשים  המידות  מציאות  מתגלה  ששם 

האדם . של  הגופני חלק  רק מתגלה 

þôêôë העולמות את  להעלות  האדם של  מחוייבתו על  חריפים דברים  רבינו כותב זה 

אותם מעלה  הוא  ואז  להעולמות  מתקשר  הוא שכביכול  ידי על  לשרשם ,

ללכת  צריך  נמצאים  שהם  ממקום  יקרים יהלומים  להגביה רוצה  שכשאדם  כמו לשרשם ,

יסתכל  "ואל  הק ' וכלשונו ולהגביהם . בהניצוצות  שם  ולאחוז  נמצאים  שהם  מקום לאותו

שוטה ". הוא  לעצמו שהשוטה  כך , עושה  שאינו שוטה  באיזה
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’ê šþõ

³î−³îêí −"¼ ³îòî−ñ¼í ³îð−ôí þþî¼ñ

íòíÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· ¯˜ÈÚÂ ,˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙Ú·˘· ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ‡¯· ‡¯Â·‰
˙‡ „Â·ÚÈ˘ Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ ÍÎÏÂ ,Â˙Â‡ Â„·ÚÈ˘ Ï‡¯˘È ÏÈ·˘· ‰È‰
‡¯Â·‰ ˙‡ „Â·ÚÈ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ·˘ Â�ÈÈ‰„ ,ÌÈÓÈ 'Ê‰Ó ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ· ‡¯Â·‰
ÌÈÎÈ¯ˆ ˙Â�ÈÁ· È�˘‰ ÂÏ‡˘ Ì‚‰ ,‰‡¯È ˙�ÈÁ·· È�˘ ÌÂÈ·Â ‰·‰‡ ˙�ÈÁ··
ÍÈ¯ˆ ¯Â·„Â ¯Â·„ ÏÎ ÂÏÈÙ‡Â ‡¯Â·‰ ˙‡ Ì‰· „Â·ÚÈ˘ ,Ì„‡· „ÈÓ ˙ÂÈ‰Ï
ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ·˘ ,ÍÎ ‡Â‰ ˙ÂÏÏÎ˙‰‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÂÓÈÁ¯Â ÂÏÈÁ„· ˙ÂÈ‰Ï
ÍÈ¯ˆ '‚ ÌÂÈ·Â ‰‡¯È· ‰·‰‡‰ ÏÏÎ� È�˘‰ ÌÂÈ·Â ‰·‰‡· ‰‡¯È‰ ˙ÏÏÎ�
ÂÈ˘ÚÓ· '‰ ÁÓ˘ÈÂ ‚Â�Ú˙ ‡¯Â·‰ Ï·˜È˘ ˙Â¯‡Ù˙‰· ‡¯Â·‰ ˙‡ „Â·ÚÈ˘

øåàéá

úòáùá úåîìåòä ìë àøá àøåáä äðä

,úéùàøá éîé כי האר"י בכתבי מבואר
חסד  המידות שבעת ידי על  נברא העולם
נקראים  הם ולכן כו', תפארת גבורה
ימי  משבעת אחד  וכל  הבנין", ימי "שבעת
המידות, משבעת אחת כנגד  מכוון השבוע 

כו'. חסד  כנגד  ראשון יום

העולם  שחיות זה, ענין מהות רבינו ומבאר
המידות, בשבעת ה' עבודת ידי על  הוא
בו  לעורר לתכלית נברא ראשון שיום דהיינו
השני  ויום  אהבה, שהיא החסד  מידת את

כו'. היראה מידת את בו לעורר

ìéáùá äéä íìåòä úàéøá ø÷éòå

êéøö êëìå ,åúåà åãáòéù ìàøùé

íåéå íåé ìëá àøåáä úà ãåáòéù íãàä

ãåáòé ïåùàø íåéáù åðééäã ,íéîé 'æäî

éðù íåéáå äáäà úðéçáá àøåáä úà

úåðéçá éðùä åìàù íâä ,äàøé úðéçáá

ãåáòéù ,íãàá ãéî úåéäì íéëéøö

øåáãå øåáã ìë åìéôàå àøåáä úà íäá

,åîéçøå åìéçãá úåéäì êéøö וקשה

שאמרו  מה ומקובל  ידוע  והלא רבינו

וכל  ודיבור דיבור כל  כי הקדושים בספרים

להיות  צריך  עושה שאדם ומעשה מעשה

ויראה, אהבה כלומר ורחימו óàבדחילו

,êë àåä úåììëúää ïë éô ìòומתרץ

בזה, זה מתכללים המידות שכל  ידוע  דהנה

äáäàá äàøéä úììëð ïåùàø íåéáù

את  בתוכה כוללת החסד  שמידת דהיינו

בכל  וכן וכו', שבחסד  גבורה והוא הגבורה,

ביום  ההדגשה עיקר כי ונמצא המידות,

מידת  שהיא אהבה, מידת על  היא ראשון

כל  כלולים זו שבמידה אלא החסד ,

äáäàäהמידות. ììëð éðùä íåéáå

äàøéá את בתוכה כוללת הגבורה ומידת

המידות, úàכל  ãåáòéù êéøö 'â íåéáå

àøåáä ìá÷éù úåøàôúäá àøåáä

åéùòîá 'ä çîùéå âåðòúהפסוק ע "ד 
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„ÂÒÈ ‡Â‰˘ ‡¯Â·‰ ˙Â˜È·„· Â"‡Â ÌÂÈ·Â ‰‡„Â‰· '‰ ÌÂÈÂ ÁÂˆ�· '„ ÌÂÈ·Â
ÏÎ· Â˙ÂÎÏÓ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ˙Â�ÈÁ· ÏÎ· ‡¯Â·‰ ˙‡ ÌÈ„·ÂÚ ˘„Â˜ ˙·˘·Â
˙ÂÓÏÂÚÂ ÌÈ�ÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ÔÈ¯¯ÂÚÓ Ê‡Â ÔÈ¯ËÒ ˙È˘‰ ÏÎ· ‰Ï˘Ó

øåàéá

בו  שיתפאר אתפאר", בך  אשר "ישראל 

"בני  בבנו השמח  כאב  בו וישמח  הקב "ה

אני", גם ליבי ישמח  לבך  חכם íåéáåאם

çåöðá 'ã'ה עבודת המונעים כל  את לנצח 

äàãåäáך ,יתבר  'ä íåéå'ית לפניו ליבטל 

לזה, מונעים כשיש å"àåגם íåéáå

ãåñé àåäù àøåáä úå÷éáãá.

את  שמעורר אדם שכאשר מזה, היוצא

החסד  בגודל  הכרה מתוך  להקב "ה אהבתו

אהבה  ומתוך  ורגע , רגע  בכל  לו שמשפיע 

ולשבח לעבוד  ראוי אותו כי מחליט  הוא זו

המתנגדים  המידות את  ולנצח  ולירא ולפאר

מידת  היא עבודתו עיקר כי נמצא לזה,

של  כתולדה הם המידות ושאר אהבה,

את  מעורר אדם כאשר וכן אהבה. מידת

בביטול  להקב "ה והרוממות הכבוד  יראת

ממנו, הוא ומהותו חיותו כל  כי מבין  שהוא

אין  כי לאהוב  יש אותו רק  כי מבין הוא ואז

יש  אותו ורק  ממנו, חיותו וכל  מלבדו עוד 

המידות  כל  כי נמצא ולהודות ולשבח  לפאר

היראה. מידת של  תולדות הם האחרות

מידת  את בקרבו מעורר אדם כאשר וכן

לאהבה  משותפת מידה שהיא התפארת,

מהקב "ה  אוהב  אדם כאשר דהיינו ויראה,

הרצון  בקרבו  מתעורר אז ממנו ירא וגם

ולגלות  טובים במעשים קונו את לפאר

בך  אשר ישראל  עליו שיאמר עד  מלכותו

את  עובד  הוא זה רצון ומכח  אתפאר,

כו'. ויראה באהבה ב "ה הבורא

מידת  את בקרבו מעורר אדם כאשר וכן
הק ' הבעש"ט  של  כביאורו שהיא הניצוח ,
בנצחיות  תמיד  בהקב"ה דבוק  להשאר
גם  עליו, המתעורר הרע  היצר את ולנצח 
ותענוג  ויראה אהבה של  מוחין לו כשאין
כתולדה  שנולד  הניצוח  רגש  בו שיש ורק 
במוחין  כן לפני בהקב "ה דבוק  שהיה ממה
מידת  ומכח  רוממותו, והשיג גדולים
את  אוהב  באמונה מתחזק  הוא הניצוח 

כו'. ממנו וירא הקב "ה

מידת  את בקרבו מעורר אדם כאשר וכן
להקב "ה  ולפאר לשבח  והיא ההוד ,
את  בקרבו מעורר וכשאדם לו, ולהודות
בוערה  באש להקב "ה לבעור היסוד  מידת
ידי  על  להקב "ה והתקשרות תענוג מתוך 
כי  המידות, וכל  והתפארות ויראה אהבה
שהיא  שם על  'כל ' נקראת היסוד  מידת

המידות. כל  את כוללת

ìëá àøåáä úà íéãáåò ùãå÷ úáùáå

ìëá åúåëìî úðéçá àåäù úåðéçá

,ïéøèñ úéùä ìëá äìùî ספירת היא
המידות, כל  את בתוכה כשכוללת המלכות,
כל  את מקשרים אנו השבוע  שבימות לאחר
מתגלה  ב "ה, להבורא והרגשותינו מדותיו

בשב "ק . בשלימות זה כל 

íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïéøøåòî æàå

,íäá øùà ìëå íéðåúçúä úåîìåòå
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˙ÎÂÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·˜È˘ ‡¯Â·‰ ˙„Â·ÚÏ ÔÂˆ¯ Â�ÈÈ‰ ,Ì‰· ¯˘‡ ÏÎÂ ÌÈ�Â˙Á˙‰
.‡¯Â·‰

íôëîÌ„‡˘Î˘ ÌÈ¯Â·„Â ˙ÂÈ˙Â‡ È„È ÏÚ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ Ì˙Â‡ ÌÈ¯¯ÂÚÓ Â�‡
˙ÂÈ˙Â‡‰· ÂÏ˘ ˙ÂÈÁ‰ ÏÎÂ ÂÏ˘ Ô"¯�‰ ‡È·ÓÂ ÁÂÎ ÏÎ· ÌÈ¯Â·„ ¯·„Ó
˙ÂÈ˙Â‡ Ì‰· ˘È ÌÈ‡Â¯·‰ ÏÎ·˘ ÌÈ‡Â¯·‰ ÏÎ ÌÈ¯¯ÂÚÓ ÌÈ¯Â·„‰ ÂÏ‡·
Ì‰· ˘È ÌÈ�ÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ·Â Ì‰Ï˘ È�ÂÈÁ‰ ˘Ù� Ì‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰Â Â‡¯·� Ì‰·˘

øåàéá

àøåáä úãåáòì ïåöø åðééäåìá÷éù

.àøåáä úëåìî íäéìò

כללות  ענינה המלכות שמידת ידוע 

המלכות דכללות, ומידת כל נקרא היסוד מידת כן (שעל

כלה) ענינה נקרא היסוד  מידת הנה כי דהיינו ,

כל  את והתלהבות בהתקשרות לכלול 

דבר  באיזה המתלהב  אדם כמשל  המידות,

והתפארותו  ויראתו אהבתו מחמת זה שהרי

זו  התלהבות עצם וכן וכו', דבר באותו

דבר, לאותו ואהבתו יראתו את מעוררת

המידות  גילוי ענינה המלכות מידת ואילו

שהיא  ונמצא ובמעשה, בדיבור לפועל 

כל  את כולל  שהוא היסוד  מידת את כוללת

שפע המקבלת ככלה זה והרי המידות,

אין  כי כלום, מגרמה לה לית אבל  מהחתן,

רק חדש כח  לעורר הכח  המלכות למידת

מידת  שמאסף  כוחות את לפועל  להוציא

היסוד .

ז"ל , מאמרם על  צדיקים בשם איתא ולכן

רק כי בשבת, יאכל  שבת מערב  שטרח  מי

לקשר  השבוע  ימות בכל  שטורח  אדם

שהוא  שבת בערב  ובפרט  להקב "ה מידותיו

לדרגת  להגיע  יכול  הוא היסוד , מידת כנגד 

גילוי  שענינה מלכתא, שבת שהיא המלכות

ידי  על  בשבת כי פועל , לידי האלקי התענוג
כל  יוצאים השבת ועבודת השבת כח 
לידי  – בהעלם עתה עד  שהיו המידות
על  הבא לתענוג, גורמת זו ושלימות גילוי,
ממש. בפועל  שבהעלם החיות הרגשת ידי

àåä ø÷éòä ,íúåà íéøøåòî åðà äîáå

íéøåáãå úåéúåà éãé ìò שורש שהם
העולמות, íéøåáãחיות øáãî íãàùëù

åçåë ìëá,שלו הנפש חלקי בכל  דהיינו
ùôðä,(נשמתו)ושכלו(רוחו)הרגשותיו àéáî

åìù úåéçä ìëå åìù äîùð çåø"ה"חיה
נשמתו שורש שהן úåéúåàäáוה"יחידה"

,íéøåáãä åìàáזה ידי ìëעל  íéøøåòî

.íéàåøáä

íäáù úåéúåà íäá ùé íéàåøáä ìëáù

éðåéçä ùôð íä úåéúåàäå ,åàøáð

íäìù ביראה הקב "ה את עובד  כשאדם
הבריאה  בכל  גם מעורר הוא אז וכו' ואהבה
בנפש  דהיינו וממשותה, במהותה עצמה,
השכלי  חלק  שהיא הבריאה של  החיונית
- הנבראים כל  את המחיה שבה והרוחני
על  גם בכך  משפיע  וממילא בבורא, דביקות

הבריאה. הנהגת

ïë íâ íäá ùé íéðåéìò úåîìåòáå
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,ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÂÂ˙‡ Ì‰ ÌÈ‡Â¯··˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÂÂ˙‡ Ì‰Â ,˙ÂÈ˙Â‡ ÔÎ Ì‚
·˘ ÚÂ„È ‰ÊÂ‰ÊÈ‡· ·˘ÁÓÂ Â˙·˘ÁÓ· ÂÁÂÎ ÏÎ Ì„‡‰ ÌÈ˘Ó˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ

.ÌÈ¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎ ÂÏ˘ ‰ÓÂ˜‰ ÏÎ ‡Â‰ Ì˘ È‡„ÂÂ· ,ÌÂ˜Ó

øåàéá

úåéúåàäå ïéáøáø ïéååúà íäå ,úåéúåà

,ïéøéòæ ïéååúà íä íéàåøááù יש

גדולות רברבין)אותיות מקור (אתוון שהם

הקטנות האותיות זעירין)ושורש ,(אתוון 

כי  החסידות בספרי הוא הענין וביאור

העליונות, המדות של  כלים הם האותיות

והחיות  רוחניות מתלבשת שבהם דהיינו

ולכן  הנבראים, לכל  הקב "ה ממשיך 

ידי  על  היא והשפע  החיות המשכת

דהיינו  בשרשם והמידות האותיות,

גדולים  בוודאי העליונים בעולמות

כפי  המידות מאשר יותר הם "רברבין"

העשיה  עולם – זה בעולם מתלבשים שהם

"זעירין" ובהסתר בקטנות כלומר 1שהם ,

בהם  יש בשרשם שהם כפי שהאותיות

שהם  כמו מאשר חיות יותר בוודאי

יותר  הם המחשבה שאותיות כמו בהתגלות,

הדיבור, אותיות מאשר וחיות בדביקות

בסה"ק  אפריםוכדאי' מחנה  שרקדגל

באותיות  נכלל  המחשבה מאותיות עשירית

עצמו  מדבק  אדם כאשר כי ונמצא הדיבור,

שהם  העליונים העולמות של  באותיות

שבשעת  דהיינו התחתונים, העולמות שורש
אותם  על  ומחשבתו דעתו האותיות אמירת
הרי  מהשגתו, שלמעלה העליונים עולמות
עולמות  באותם להיות יכול  הוא בכך 
בחינה  באותה יהיו הדיבורים שגם כלומר

עולם. לאותו השייכת דביקות של 

ìë íãàä íéùîù íå÷î ìëáù òåãé äæå

,íå÷î äæéàá áùçîå ,åúáùçîá åçåë

åìù äîå÷ä ìë àåä íù éàãååá

.íéøôñá øàåáîë מאמר פי על  והוא
הק ' טוב  שם  שמחשבתו הבעל במקום כי

שעולה  שהעליה נמצא הוא, שם אדם של 
זה  אין העליונים, לעולמות בתפילתו
בעולם  כי ממש, כפשוטו אלא מליצה
ותמונה, גוף  מכל  מופשט  שהוא הרוחניות
ומובן  מקום, של  הענין כלל  שייך  לא
בשטח אינה העליונים לעולמות שהעליה
שהיא  השכלית הנפש דביקות ידי על  אלא
ראיה  היא וזו וההתבוננות, המחשבה כח 

שכלית.

הק ' טוב  שם הבעל  של  זה מאמר ועל 
ידו  "וזה כוחו, כל  תיבת רבינו עמוסיף 

úåøòäå úåôñåä

התניא1. הבעל  מביא לכך  א 'כמשל  תקסו אדה "ז (מאמרי

כ ') בהתבוננות ע ' המידות מתעוררים כאשר  כי  משל ,

בוודאי  שבשכל , מידות שהם האדם, של  ובשכלו 

לידי  באים המידות כאשר  מאשר  ערוך  לאין  הם גדולים

התגשמות  של  בחינה היא שזו  בהרגשה בלב פועל 

וכן  המורגשות, המידות שהוא הזה לעולם וירידה

ורוחניות  שכל  בבחינת הם העליונים שהעולמות הדבר ,

המידות  שורש ולכן  כמובן , העשיה עולם לגבי 

מאשר  ערוך  לאין  גדול  הוא העליונים בעולמות

העשיה. עולם הזה בעולם התלבשותם
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µ×ñîÌÈÓ˘‰ ÔÓ '‰ ˙‡ ÂÏÏ‰ ÂÁÂÎ ÏÎ·Â ‰ÏÂ„‚ ‰‡¯È· ¯ÓÂ‡ Ì„‡˘Î
˙ÂÈ˙Â‡ ÂÏ‡˘ ÌÏÂÚ Â˙Â‡· ÏÎ˙ÒÓÂ ˙ÂÏÈˆ‡‰ ÌÏÂÚ· „ÓÂÚ È‡„ÂÂ·
ÍÎÏÂ Ì˘ ‰‡Â¯Â ˙ÂÏÈˆ‡Ï ÂÏ‡ ˙ÂÈ˙Â‡ È„È ÏÚ ‡·Â ,˙ÂÏÈˆ‡· Ì‰ ÌÈÓ˘‰

øåàéá

האדם שמשים מקום כוחושבכל  כל

בוודאי  מקום באיזה ומחשב  במחשבתו,

בספרים", כמבואר שלו הקומה כל  הוא שם

בכל  נפשו עצם את מדביק  כאשר רק  אלא

שהם  האבות ושלושת המידות שבעת

באותו  כאחד  כולם ודעת ובינה חכמה

בכל  מקום באותו באמת הוא שאז מקום,

מידותיו  כל  דהיינו שלו שלימה הקומה

ומהותו.

ìëáå äìåãâ äàøéá øîåà íãàùë êëìå

éàãååá ,íéîLä ïî 'ä úà eììä åçåëÇÀÆÄÇÈÇ
úåìéöàä íìåòá ãîåò במחשבתו

אדם  של  שמחשבתו במקום כי ודביקותו,

הוא, íìåò,מתבונןìëúñîåשם åúåàá

,úåìéöàá íä íéîùä úåéúåà åìàù

úåìéöàì åìà úåéúåà éãé ìò àáå

íù äàåøå ראית שהיא רוחנית בראיה
הדביקות. העמקת לאחר המתגלה הנשמה

על  מרמז השמים" מן ה' את "הללו הפסוק 
יותר  הגבוה עולם שהוא האצילות עולם
יצירה  בריאה אצילות העולמות מארבעת
מחמת  "שמים", נקרא הוא ולכן ועשיה,
בדרגה  העולמות מכל  יותר הגבוה שהוא
מן  ה' את הללו אומר אדם וכאשר רוחנית,
האצילות, בעולם להתדבק  עליו השמים
התבוננות  ידי שעל  כזאת בדביקות דהיינו

שלו  המוחלט  בביטול  להכרה  .2יגיע 

מציאות  אינם העליונים העולמות כי וידוע 

úåøòäå úåôñåä

ביחס 2. אחד  לכל  השייכות בדרגות שמדובר  וכמובן 

בכל כי  בספה"ק מבואר  כי  דהיינו  ה', בעבודת לדרגתו 

הנחשב  האצילות לעולם להגיע אפשרות יש אחד 

שבאדם  דהיינו  ה', בעבודת שלו  לדרגה ביחס אצילות

שקוע  שאינו  עד  עצמי  לביטול  מגיע הוא כאשר  פשוט,

אין  כי  מסויימת בדרגה מרגיש ורק ובעסקיו  בתאוותיו 

להגיע  יכול  שהוא ביותר  הגבוהה בדרגה מלבדו , עוד 

לפני  בה נמצא שהוא הדרגה ולפי  שעה, באותה אליה

שקוע  הוא שאז  העשיה, בעולם הוא שאז  התפילה

הביטול כי  נמצא העולם, בהבלי  ודאגותיו  בעסקיו 

מן  ה' את הללו  כשאומר  שעה באותה נמצא שהוא

המוחלטת  לישות ביחס אצילות כעולם נחשב השמים

הדביקות  דרגת היא שזו  מפני  התפילה, קודם בה שהיה

שעה, באותה אליה להגיע הוא שיכול  ביותר  הגדולה

רק  חושב הוא ושעותיו  ימיו  שבכל  גדול  לצדיק אבל 

ועולם  העשיה, עולם נחשבת זו  דרגה אזי  הקב"ה, על 

ממשי , עצמי  ביטול  אכן  חש כאשר  הוא שלו  האצילות

שקועים  היו  לא שמעולם ואהרן  כמשה צדיקים ויש

בעולם  דבוקים היו  ימיהם כל  רק העשיה בעולם

החסידות. בספרי  כמבואר  האצילות
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„ÓÂÚ È‡„ÂÂ· ÌÈÓ˘‰ ÔÓ '‰ ˙‡ ÂÏÏ‰ ÂÁÂÎ ÏÎ·Â ‰ÏÂ„‚ ‰‡¯È· ¯ÓÂ‡ Ì„‡˘Î
,˙ÂÏÈˆ‡· Ì‰ ÌÈÓ˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ÂÏ‡˘ ÌÏÂÚ Â˙Â‡· ÏÎ˙ÒÓÂ ˙ÂÏÈˆ‡‰ ÌÏÂÚ·
ÌÈ˘�‡ Í¯„ Ì˙Â‡ ¯Ó‡È˘ ‡ÏÂ ,Ì˘ ‰‡Â¯Â ˙ÂÏÈˆ‡Ï ÂÏ‡ ˙ÂÈ˙Â‡ È„È ÏÚ ‡·Â
˙Â�ÂÂÎ‰ Ì˘ ·Â˙Î˘ ¯Â„ÈÒ· ÏÎ˙ÒÓ˘ Ù"Ú‡ „È¯ÂÓÂ ‰ÏÚÓ Â�È‡ ‰Ê˘ ‰„ÓÂÏÓ
¯¯ÂÚÓ Â�È‡Â ÌÏÂÚ ÌÂ˘Ï ‡· Â�È‡Â ,‰ÏÚÓÏ ÌÏÂÚ ˙ÂÈ˙Â‡ ÂÏ‡ ÔÈ‡ Î"ÙÚ‡
Â˙Â‡· ÏÎ˙ÒÓ ÌÏÂÚ‰ ÍÂ˙Ï ‡·˘Î Ï·‡ ,ÌÏÂÚ ÌÂ˘· ÏÎ˙ÒÓ Â�È‡Â Ì˙Â‡

øåàéá

מקום (ח "ו)גשמית מבחינת עליונים ואינם ,

רוחנית  מציאות היא מציאותם אלא וגבול ,

וההבנה, מהשכל  למעלה ואשר ושכלית,

עולם  הוא האצילות שעולם דהיינו

עצמו  מפשיט  אדם כאשר דהיינו המאציל ,

במציאותו  מרגיש שאינו בספרי עד  שנאמר  (כמו

מה) ונחנו עצמם  על שאמרו ואהרן משה על ,החסידות

טוב שכולו האצילות בעולם הוא הרי

במציאותו  מרגיש אדם  וכאשר ואלקות.

בטל  שהוא בכך  ומכיר יודע  גם שהוא אלא

הוא  הרי לבוראו, הנברא כביטול  לבורא

רע , ומיעוטו טוב  שרובו הבריאה בעולם

רע , שרובו העשיה עולם עד  הלאה וכן

מהות  הוא כי חושב  אדם כאשר והוא

שלו נפרד  העצמי בביטול  מכיר ואינו ח "ו ת

ית"ש. לבורא

äãîåìî íéùðà êøã íúåà øîàéù àìå

ô"òà ,ãéøåîå äìòî åðéà äæù

,úåðååëä íù áåúëù øåãéñá ìëúñîù

,äìòîì íìåò úåéúåà åìà ïéà ïë éô ìò

øøåòî åðéàå íìåò íåùì àá åðéàå

ìáà ,íìåò íåùá ìëúñî åðéàå íúåà

åúåàá ìëúñî íìåòä êåúì àáùë

íìåòä מתפללים שהיו צדיקים שהיו ידוע 

היו  שלא צדיקים והיו האר"י בכוונות

כי  רבינו ואומר הסידור, בתוך  מתפללים

לא  שניהם כי דומה, שבהם השווה הצד 

הפשוטה  בכוונה החשיבות עיקר היתה

שכתובים  השמות אותיות את מכונים שהיו

אדם  של  מחשבתו כאשר שהרי בסידור,

דהיינו  העשיה , בעולם עדיין מקושרת

הכוונות  את ומכוין שלו, העצמית בישות

וודאי  האצילות, לעולם בנוגע  הכתובים

יכול  אינו שהרי כלל  תועלת בה שאין

שייך  אינו כאשר האצילות לעולם להתקשר

כלל . זה למצב 

רבי הרה"ק  על  מרימנוב ומסופר הירש צבי 

רבי הרה"ק  רבו לפני שהתאונן מנדליזי"ע ,

מתפלל מרימנוב  הוא שכאשר כי כי זי"ע 

ב "ה, להבורא הנפש וכלות דבקות מתוך 

שהם  כפי האותיות את ורואה משיג הוא

סביבו, המרחפות אש של  אותיות בשרשם,

המילות, פירוש את גם להבין הוא ורוצה

רק עליונות למדרגות להגיע  רוצה ואינו

לו  ואמר בפשטות, בהקב "ה להתדבק 

והלא  טענתו מה כי מנדלי רבי הרה"ק 

כוונות  הם רואה שהוא אלו כוונות

את  להבין מבקש שהוא ומה האריז"ל ,
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¯ÓÂ‡˘ÎÂ ,‰È‡¯Ï ‰ÚÈÓ˘ ‰ÓÂ„ Â�È‡Â ‰È‡¯ ˙ÂÈ˙Â‡ ‡Â‰ ‰‡¯È˘ ÌÏÂÚ‰
ÔÂ˙Á˙‰ ÌÏÂÚÏ ‡·˘ÎÂ ,Ì˘ ÏÎ˙ÒÓÂ ‰‡È¯·‰ ÌÏÂÚÏ ‡· ÌÈÓÂ¯Ó· Â‰ÂÏÏ‰
ÏÎÂ ÌÈ�È�˙ ¯·„Ó ÈÁ ÁÓÂˆ ÌÓÂ„ ÌÈ‡Â¯·‰ ÏÎ ¯¯ÂÚÓ ı¯‡‰ ÔÓ ˙‡ ÂÏÏ‰
˙‡ÏÚ‰ ‡¯˜� ‰ÊÂ ,'ÂÎ ı¯‡ ÈÎÏÓ Û�Î ¯ÂÙˆÂ ˘Ó¯ 'ÂÎÂ È¯Ù ıÚ 'ÂÎ ˙ÂÓÂ‰˙
.ÌÓˆÚ ÏÚ ‡¯Â·‰ ˙ÎÂÏÓ ÌÏÂÎ ÂÏ·˜È˘ È„Î ˙ÂÈ˙Â‡‰ Ì‰· ¯ÈÚ·Ó˘ ˙ÂˆÂˆÈ�‰

øåàéá

היא  זאת בפשטות התפילה משמעות
אלא  לה זוכה שאין ביותר גבוהה מדרגה

דור. בכל  שנים או הרה"קאדם של ופועלו (חייו

ל"א) ע ' מרימנוב  הירש  צבי  àåä.רבי  'äàøé'ù

äòéîù äîåã åðéàå ,'äéàø' úåéúåà

,äéàøì עיקר כי רבינו בדברי מבואר
היראה  ידי על  היא לאותיות השייכות
מפיו  שמוציאם הקדושות לאותיות והביטול 
מביאה  האמיתית והיראה ורחימו, בדחילו

רוחנית. לראיה

íìåòì àá íéîåøîa eäeììä øîåàùëåÇÀÇÀÄ
íìåòì àáùëå ,íù ìëúñîå ,äàéøáä

ìë øøåòî ,õøàä ïî úà eììä ïåúçúäÇÀÆÄÈÈÆ
íéðépz ,øáãî éç çîåö íîåã íéàåøáäÇÄÄ

'åë úBîäz ìëå ּגבע ֹות וכל  õòההרים ÀÈÀÉְְִֶָָָÅ
éøtארזים ּבהמה åë'וכל  וכל  Nîøהח ּיה ÀÄְְְֲִֵַַָָָָָÆÆ

úàìòä àø÷ð äæå ,'åë óðk øBtöåÀÄÈÈ
éãë úåéúåàä íäá øéòáîù ,úåöåöéðä

.íîöò ìò àøåáä úëåìî íìåë åìá÷éù

ידי  על  הם העולמות כל  של  חיותם כי ידוע 
וכמו  התורה, אותיות שהם הניצוצות

טוב שביאר שם  הקב "ה הבעל כאשר כי
שתיבות  הרי המים בתוך  רקיע  יהי אמר
רקיע בתוך  תמיד  נצבות הם אלו ואותיות
בפסוק שכתוב  כמו להחיותם, השמים
בכל  וכן בשמים, נצב  דברך  ה' לעולם
שברוב וחשיבותם, גודלם לפי הנבראים
היא  האותיות התלבשות הנבראים
החיות  צמצום ידי על  בהשתלשלות
נקרא  שזה כו', האותיות של  בגימטריאות
מובן  זה ולפי שערים, רל "א הקבלה בלשון
התעוררות  בקרבו מעורר אדם כאשר כי
ומתוך  כו', ויראה אהבה הקדושות מידות
מילות  את ומדבר אומר הוא זו התעוררות
שהם  האותיות את מעלה הוא הרי התפילה,
אותיות  שהם לשורשם זוטרין אתוון
העולמות  כל  את מעלה הוא ובכך  רברבין,

החיות  בשורש .3להדבק 

úåøòäå úåôñåä

בספה"ק3. כן  גם מבואר  זה פרשת íòåðêìîéìàוענין 

דהכתוב  ד "ל  הבאר ", פי  על  גדולה "והאבן  וז "ל  ויצא

הו  קדוש' מקום דשורש ואותיות מפרש למעלה. א

יציר '. בספר  כדאיתא אבנים נקראים הקדושים

נתן  ולנו  גדולים, האותיות שם עליונים ובעולמות

אית  הקדוש בזוהר  כדאיתא זעירין , אותיות השי "ת

לקדש  מחויבין  ואנו  זעירין , ואתווין  רברבין  אתווין 

רברבין  באתווין  זעירין  אותיות ולקשר  עצמינו  ולטהר 

וזהו  האדם. שיזכה נשמה רוח נפש ע"י  והוא העליונים

הבאר  עפ"י  הוא גדולים האותיות ר "ל  גדולה והאבן 

שורש  הוא שם הבאר  פי  הנקרא העליון  בעולם ר "ל 

אשר  אחר  ר "ל  העדרים", כל  שמה "ונאספו  הקדוש'.
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øåàéá

דבק שאדם לאחר כי כאן, רבינו ומבאר
הוא  מכן ולאחר אלו, עולמות בכל  נפשו
וכל  תנינים הארץ  מן ה' את הללו אומר
הגשמיים  הברואים שהם  כו' תהומות,
שמות  את אומר והוא העשיה, שבעולם
אש, תהומות, תנינים, ארץ , שהם הנבראים
כל  את ומפרט  וכו' וקיטור, שלג וברד ,
של  הכללים ויסודות הכללים הנבראים
הדבקות  מתוך  אומר הוא זה וכל  הבריאה,
עולם  של  הדבקות שמתוך  והחיות
הנבראים  בכל  מעורר הוא הרי האצילות,
שורש  את אותם המחיות ובאותיות האלו,
העליונים  המידות כאמור שהוא חיותם,
עד  העליונים בעולמות ושורשם שמקורם

האצילות. עולם

כידוע הניצוצות", "העלאת  נקרא וזה
מעשינו  בכל  הזה בעולם עבודתינו שעיקר
היא  כו' ובאכילותינו ובתפילה בתורה
שנפלו  הקדושים הניצוצות להעלות
ידוע הנה כי דהיינו הכלים, בשבירת
את  הקב "ה האציל  כאשר שבראשונה
היתה  הנקודים, בעולם העליונים הספירות
כלולים  היו ולא מחברתה נפרדת מידה כל 
אמלוך " "אנא אמרה מידה כל  כי בזה זה

מבלי  בוראי את לעבוד  לבדי ואהיה
לא  זה ידי ועל  האחרות, המידות התכללות
להם  המגיע  האור את לקבל  המידות יכלו
ונפלו  שלהם הכלים נשברו זה ידי ועל 
כך  ואחר ועשיה, יצירה בריאה לעולמות
שיהיו  ועשה הכלים את הקב "ה תיקן
שבחסד  חסד  דהיינו באלו, אלו כלולים
יהיו  המידות וכל  כו', שבחסד  גבורה
זעיר  בכללותה הנקראת אחת מציאות
כל  ועם לעולם, קיום יש זה ידי ועל  אנפין,
שעדיין  ניצוצות הקב "ה לנו השאיר זה
עולמות  התחתונים בעולמות נמצאים
אנו  וכאשר כו', ועשיה יצירה בריאה
שהוא  הגשמי בגוף  הקב "ה את עובדים
ית"ש, בו ומתדבקים התחתונים בעולמות
לעולמות  העשיה מעולם ומתעלים
הרגשת  ידי שעל  לעיל  כמבואר - העליונים
מעלים  אנו הרי ית"ש בו והדבקות הביטול 
כאשר  כי וכמבואר הנבראים, כל  את עמנו
שהם  העליונים המידות את מעוררים אנו
גם  זו עליה מעוררים אנו הברואים, שורש
שבעולם  האותיות שהם הקדושים בניצוצות
לשרשם  דבוקים שיהיו העשיה עולם הזה

העליונות. המידות שהם

úåøòäå úåôñåä

אז  הנ "ל : נשמה רוח נפש בחינות הג ' כל  יחד  יאסוף

שעם  דהיינו  והפיכה, גלילה ר "ל  האבן ", את "וגללו 

הרחמים  למדת הדין  מדת מהפכים חם הזאת הקדוש

אזי  פי ' הצאן " את "והשקו  בשורשם, הדינים וממתיקים

את  "והשיבו  קדשים, צאן  לישראל  השפעות גורמים הם

ויחוד קישור  גורמים הם שגם ר "ל  למקומה", האבן 

הוא  ששם העליונים רברבין  לאתווין  זעירין  האתווין 

מקומם. עיקר 

– נוספת נקודה אלימלך  הנועם בדברי  ומבואר 

באדם  יש הנה כי  רבינו , בדברי  לקמן  גם שמתבארת

כנגד משול  אלו  מבחינות אחד  וכל  נשמה, רוח נפש

אדם  כאשר  כי  ונמצא העליונים, בעולמות אחרת בחינה

הקדושה  שהוא ובנשמה ברוח שלו  הנפש את מקשר 

לשרשם. העולמות את מקשר  הוא הרי  שלו  והרוחניות
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øåàéá

åìà, ãçéá ìàøùé ìë åøîà åìàå

úàæ äðéçáá íéøåáãä כל היה וממילא

לפי  השייכים הניצוצות את מעלה אחד 

ודרגתו, ïåöøäבחינתו ìë åøøåòéù

ãéîå óëéú äìåàâä äúéä éàãåá

ìëä ïéàù ÷ø ,ùîî òâø äúåàá

äðéçáä úàæá øîåà äæù ,äæì íéðååëî

úøçà äðéçáá øçàå כולם כוונת ואין

äìåàâäבפנימיות, áåëéò àåä úàæå

הניצוצות, בהעלאת íãàהתלויה áéåçîå

åúîçî áåëéòä äéäé àìù äàøéù

úôéö äìòîì åúåà íéìàåù íãà ìëìù

,äòåùéì לישועה המצפה האדם ובוודאי

הגאולה  לקרב  שביכלתו ככל  עושה

áåëéòäהשלימה, äéäé àìù äàøé êëì

åðéàù äèåù äæéàá ìëúñé ìàå ,åúîçî

.äèåù àåä åîöòì äèåùäù ,êë äùåò

יסוד  תלוי זה בדבר כי ומבאר מוסיף  רבינו

הוא  הנבראים כל  שחיות מכיון כי הגאולה,

לצרכם  נבראה הבריאה שכל  ישראל  ידי על 

אחד  חלק  יש מישראל  איש ולכל  ולשרשם,
ישראל  שאיתא כמו אליו, ששייך  בתורה
לתורה, אותיות ריבוא שישים יש ר"ת
יחד  מכוונים ישראל  כל  היו לולי כי נמצא
לשרשם  האותיות כל  להעלות זו בכוונה
ידי  על  המידות כל  והתעוררות ברצון
באה  בוודאי היתה לעיל  המבואר האופן

השלימה. הגאולה

אומר  גדולה נמצא, אחריות כי רבינו,
לבל  ואחד  אחד  כל  של  כתפיו על  מונחת
אם  וגם השלימה, הגאולה בוא את ימנע 
לו  מה בכך  עוסקים שאינם אנשים רואה
המונח את לעשות צריך  אחד  כל  כי ולהם
ציפה  אם ואחד  אחד  כל  שואלים והרי עליו,
למה  לישועה הוא מצפה אכן ואם לישועה,
את  לקרב  עליו המוטל  את עשה לא

הגאולה?

úåöåöéðä úàìòä ìù äðéçáä úàæå

,ùøåùì ìëä àéáîù 'ä÷úîä' úàø÷ð

.äìèáî ÷éãöäå øæåâ ä"á÷äå


