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µñ µñ ³¾þõ

íôðší

ó−š½î¼í כי יודעים  מויטעבסק  מענדל  מנחם  רבי הרה "ק  רבינו של  בתורתו

האמונה היא  חייו ימי  כל  בעבודתו כמו בתורתו רבינו של  דרכו

והשגתו  הבנתו כל  אחרי כי והידיעה וההתבוננות , ההשגה  אחר  שבאה  הפשוטה 

האמונה פי על  אלא  השגותיו פי על  לא  ומאמין כלום, מבין ואינו משיג אינו 

עוד  אין כי והמקומות  והמצבים הזמנים בכל  ית ' באחדותו ומכיר  שיודע  הפשוטה ,

מינה . פנוי אתר  ולית  מלבדו

íòîôêí ולהשכיל להבין עמל  שהאדם אחר  באה האמיתית  וההכרה  השלימה 

באור לדבקות  נפשו מידות  את  לעורר  בכדי השגתו כפי הבורא גדלות 

הבורא גדלות  יותר  להשיג  כדי אינו הבורא  בגדלות  והעיון שההבנה  ונמצא הבורא,

עצמו  האדם לב את  ולעורר  לזכך  כדי אלא  כלל , ביה תפיסא  מחשבה לית  שהרי –

הבורא . וידיעת  הכרת  שהיא האמונה  להארת  לזכות  בכדי

óòôê של העצומה  הדרגה  שהיא  מיוחדת  נקודה  רבינו מחדש  בפרשייתנו

תחילה בהגיעו אלא  נברא  שום להגיע  יכול  לא שאליה  אבינו אברהם 

עצמו  על  שאמר  אבינו  אברהם  של  הגמור  והביטול  השפלות  של  הדרגה לאותה 

אמונה של  זו והבנה  בידיעה אפילו כי וההשגה ההכרה והיא  ואפר ", עפר  "ואנכי

רק ולא  ית ', בו השגה  שום משיג  אינו  כן גם  – ודעת  מטעם שלמעלה  – פשוטה 

פשוטה . באמונה אפילו אלא  ודעת , בטעם  כלל  ביה  תפיסה  מחשבה שלית 

šôî¼î' ית מאתו רק  באה זו ידיעה  כי  כותב ורבינו  ולתאר  לשער  אין זו  ידיעה 

שיבטל  ידי על  אלא  זו  ידיעה  ולהשיג להגיע  יכול  אדם  שום  ואין בעצמו,

לה אליו  פניו ה ' יחון ואז  ית ' להשם  גופו את  זו.כליל  בהארה אירו

−þõ½ëîשם על  כך  הנקראת  המלכות , ספירת  היא  האמונה כי נתבאר  החסידות 

העשירית  הספירה  שהיא  ואע"פ הספירות , כל  על  מולכת  שהיא

מולכת  היא הספירות  מכל  מקבלת  שהיא  אחרי  מקום  מכל  מהם, והאחרונה
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גדולה1עליהם האמונה  אזי האמונה  אל  המידות  מכל  שמשפיעים  שלאחר  דהיינו ,

המידות . מכל  והשגתה  במעלתה ויותר  יותר 

úåøòäå úåôñåä

.1éçéå øåà äøåú äàø( א ג ':(מו הן  אלו  בחינת וג '

הוא  האמצעי  קו  שהוא ודת"י  בג "ה חח"ן  קוין 

יהודה  בחינת נמשך  אלו  בחינת ג ' שע"י  לוי . בחינת

דהנה  מל ' כתר  הודאה בחינת להיות אחיך , יודוך 

ואף  כלום, מגרמה ול "ל  מקבל  בחינת היא המל '

מלכות  בחינת היא הרי  שמקבלת אחר  כן  פי  על 

למעלה )עליהם מלמטה  כתר  בחינת  שהיא  מל ' כתר  הגם (ונק '

ופרקין  האורות לה ממשיכים ע "פ שהם בלק  בזהר  (וע '

כו') דברו בקול  לשמוע  דברו עושי כח כמשלגבורי וה"ז 

מאנשי  והזהב הכסף המס מקבל  שהוא ב"ו  המלך 

המל ' כך  כו ' עליהם מולך  הוא הרי  ואעפ"כ  מדינתו 

בתחלתן . סופן  נעוץ בכתר  שרשה
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מידת  לפי מוגבלת שאינה הדבקות

רק האדם, של  ידיעתו או השגתו

הבורא  מציאות באמיתות נפשו שמדביק 

מרן  שאמר וע "ד  האמת, הוא כן כי

כל  "אחר פטירתו לפני הק ' הבעש"ט 

וחקרתי, שהשגתי והידיעות ההשגות

באמונה  העולמים בבורא מאמין הריני

איך  אין נער א בין איך  - פשוטה,

גלייב ".
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øîàîë íéøáãä(ז א, ìkÈ(קהלת
epðéà íiäå íiä ìà íéëìä íéìçpäÇÀÈÄÉÀÄÆÇÈÀÇÈÅÆ
íL íéëìä íéìçpäL íB÷î ìà àìîÈÅÆÀÆÇÀÈÄÉÀÄÈ

,úëìì íéáL íä אל מרמז זה פסוק  ÅÈÄÈÈÆ
ההולכים  המידות שהם הנחלים

השכינה  שהיא ה'ים' אל  וממשיכים

מקבל  שהים כמו המידות מכל  המקבלת

שבעולם, הנחלים מכל  éëמים àåäå

íåìë äîøâî äì úéì äðéëùä

כלום, מעצמה להם אין דהיינו השכינה

úåøòäå úåôñåä

לבנים.1. לזכות אחותי  עם נתחברתי  המקום מאת חבורים פתיל  צמיד  במחברת פירשו  סרוק בן  מנחם ז "ל ,



ðµñ µñ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

גדולה1עליהם האמונה  אזי האמונה  אל  המידות  מכל  שמשפיעים  שלאחר  דהיינו ,

המידות . מכל  והשגתה  במעלתה ויותר  יותר 

úåøòäå úåôñåä

.1éçéå øåà äøåú äàø( א ג ':(מו הן  אלו  בחינת וג '

הוא  האמצעי  קו  שהוא ודת"י  בג "ה חח"ן  קוין 

יהודה  בחינת נמשך  אלו  בחינת ג ' שע"י  לוי . בחינת

דהנה  מל ' כתר  הודאה בחינת להיות אחיך , יודוך 

ואף  כלום, מגרמה ול "ל  מקבל  בחינת היא המל '

מלכות  בחינת היא הרי  שמקבלת אחר  כן  פי  על 

למעלה )עליהם מלמטה  כתר  בחינת  שהיא  מל ' כתר  הגם (ונק '

ופרקין  האורות לה ממשיכים ע "פ שהם בלק  בזהר  (וע '

כו') דברו בקול  לשמוע  דברו עושי כח כמשלגבורי וה"ז 

מאנשי  והזהב הכסף המס מקבל  שהוא ב"ו  המלך 

המל ' כך  כו ' עליהם מולך  הוא הרי  ואעפ"כ  מדינתו 

בתחלתן . סופן  נעוץ בכתר  שרשה

í ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

í¬î¾õ íòîôêë êîí ³îšëðí þš−¼

ñ"ïþê(‡"Ú Á˜ ˙·˘)¯Ó‡�˘ ÔÈ�Ó ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ‰ÏÈÓ(È ,ÊÈ)ÏÎ ÌÎÏ ÏÂÓ‰
˜ÂÒÙ‰ „"Ú ‡Â‰ ÔÈ�Ú‰ ,'ÂÎÂ ¯ÎÊ ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó ¯ÎÊ(Â ,ÂË ÏÈÚÏ)

Ï"Ê¯‡ „"Ú ‡Â‰Â .‰˜„ˆ ÂÏ ‰·˘ÁÈÂ '‰· ÔÈÓ‡‰Â(·"Ú Ê Ê"Ú)¯„ÒÈ ÌÏÂÚÏ
‰ÏÙ˙ ˙‡¯˜�‰ ‡È‰ ‰�ÈÎ˘‰ ÈÎ ,ÏÏÙ˙È Î"Á‡Â ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ Ì„‡

(‡"Ú „Î ‡"ÁÊ)ÌÂ˘ ÈÏ· ‰�ÂÓ‡‰ È"Ú ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯· È˙Ó‡‰ ˙Â˜·„‰ ‡Â‰˘
¯Ó‡ÓÎ ÌÈ¯·„‰ Í˘Ó‰· ¯‡·˙È ÔÈ�Ú‰ ˙Â˜„Â .ÌÚË(Ê ‡ ˙Ï‰˜)ÌÈÏÁ�‰ ÏÎ

Ì‰ Ì˘ ÌÈÎÏÂ‰ ÌÈÏÁ�‰˘ ÌÂ˜Ó Ï‡ ‡ÏÓ Â��È‡ ÌÈ‰Â ÌÈ‰ Ï‡ ÌÈÎÏÂ‰
Í˘Ó�‰ Ì‡ ÈÎ ÌÂÏÎ ‰Ó¯‚Ó ‰Ï ˙ÈÏ ‰�ÈÎ˘‰ ÈÎ ‡Â‰Â .˙ÎÏÏ ÌÈ·˘

øåàéá

ì"æøà(ע "א קח  íå÷î(שבת åúåàá äìéî

øîàðù ,ïéðî( י øëæ,(יז, ìë íëì ìåîä

ìò àåä ïéðòä ,'åëå øëæ àåäù íå÷î

÷åñôä êøã(ו טו, äa'(לעיל ïîàäåÀÆÁÄÇ
êøã ìò àåäå .ä÷ãö Bl äáLçiåÇÇÀÀÆÈÀÈÈ

ì"æøà( ע "ב ז' íãà(ע "ז øãñé íìåòì

éë ,ììôúé ë"çàå íå÷î ìù åçáù

äìôú úàø÷ðä àéä äðéëùä כד (זח "א

ח )מלשוןע "א) ל, נפתלתי,(בראשית נפתולי

ודביקות  חיבור לשון שהוא ,1ופרש"י

ïåöøá éúîàä úå÷áãä àåäù

ïåéìòäíòè íåù éìá äðåîàä é"ò

מידת  לפי מוגבלת שאינה הדבקות

רק האדם, של  ידיעתו או השגתו

הבורא  מציאות באמיתות נפשו שמדביק 

מרן  שאמר וע "ד  האמת, הוא כן כי

כל  "אחר פטירתו לפני הק ' הבעש"ט 

וחקרתי, שהשגתי והידיעות ההשגות

באמונה  העולמים בבורא מאמין הריני

איך  אין נער א בין איך  - פשוטה,

גלייב ".

êùîäá øàáúé ïéðòä úå÷ãå

øîàîë íéøáãä(ז א, ìkÈ(קהלת
epðéà íiäå íiä ìà íéëìä íéìçpäÇÀÈÄÉÀÄÆÇÈÀÇÈÅÆ
íL íéëìä íéìçpäL íB÷î ìà àìîÈÅÆÀÆÇÀÈÄÉÀÄÈ

,úëìì íéáL íä אל מרמז זה פסוק  ÅÈÄÈÈÆ
ההולכים  המידות שהם הנחלים

השכינה  שהיא ה'ים' אל  וממשיכים

מקבל  שהים כמו המידות מכל  המקבלת

שבעולם, הנחלים מכל  éëמים àåäå

íåìë äîøâî äì úéì äðéëùä

כלום, מעצמה להם אין דהיינו השכינה

úåøòäå úåôñåä

לבנים.1. לזכות אחותי  עם נתחברתי  המקום מאת חבורים פתיל  צמיד  במחברת פירשו  סרוק בן  מנחם ז "ל ,



îµñ µñ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Ó Ï˘ ÂÁ·˘ Ì‰˘ ˙Â„Ó‰ Í¯„ ‰ÈÏ‡ÚÂ„ÈÎ ÌÂ˜(·"Ú ÁÈ¯ ·"ÁÊ)Ì„‡‰˘Î ÔÎÏ .
‡È‰˘ ‰�ÈÎ˘‰ ‡È‰˘ ‰ÏÙ˙ È„È ÏÚ Ì‡ ÈÎ ¯˘Ù‡ È‡ '˙È Â· ‰˜·„Ï ıÙÁ
‰ÏÁ˙ ÍÈ¯ˆ ÌÂÏÎ ‰Ó¯‚Ó ‰Ï ˙ÈÏ„Ó Ï·‡ ,˘„˜‰ Ï‡ ‡·È ˙‡Ê· ‰‡¯È‰

øåàéá

בשכינה להתקשר עצמי דרך  (שהיא שאין

באמונה) עומ "ש  שמתחיל קבלת ידי על  אם כי

והדרכים  השבילים שהם אחרות במידות

השלימה, באמונה לדביקות להגיע 

ובזוה"ק המלכות, מידת היא [השכינה

האמונה  שהיא המלכות מידת כי  מבואר

נקראת  היא אלא עצמי אור לה אין

שאין  זכוכית מאירה" דלא "אספקלריא

לתוכה  שמאירים מה אלא עצמי אור לה

בהארה  בה משתקף  אחרים באורות

גדולה].

האמונה  את לעורר דרך  אין כי נמצא

המלכות äéìàשהיא êùîðä íà éë

úåãîä êøã'כו תפארת גבורה חסד 

òåãéë íå÷î ìù åçáù íäùריח (זח "ב 

הנבראים ע "ב ) מתקשרים המדות ידי על  .

מתבונן  האדם כאשר ב "ה, להבורא

הבורא  של  ותפארתו וגבורתו בחסדו

לבו  את לעורר גורם זה דבר הרי ב "ה

ויראתו  ואהבתו מהשי"ת, ולירא לאהוב 

השלימות  בהתכללות יחדיו מתקשרים

ועל  השלימות, בתכלית תפארת הנקראת

גם  המידות את להמשיך  בכוחו זה ידי

את  ולנצח  שבנפשו, הנמוכות לדרגות

ית"ש  לו ולהודות ה' עבודת המונעים

האדם  בא זה ומכל  היסוד . בהתקשרות

המלכות. שהיא האמונה לידי 

,'úé åá ä÷áãì õôç íãàäùë ïëì

àéäù äìôú éãé ìò íà éë øùôà éà

,äàøéä àéäù äðéëùä דרך שום אין

שהיא  ה' לעבודת להגיע  אחרת

שהיא  השכינה, ידי על  רק  הדביקות

על  השכינה שורה ידה שעל  היראה

והשכינה  ית"ש, ממנו הירא האדם

הדביקות  שמהותה תפילה נקראת

לעיל , ùã÷äכאמור ìà àáé 'úàæ'á

הק ' השכינה אל  כינוי הוא 'זאת' תיבת

בכל  ית' אלקותו גילוי כלי שהיא משום

לומר  נראה שהוא דבר וכל  הנבראים

מהשכינה  הכל  הוא" .2"זה

íåìë äîøâî äì úéìãî ìáà וממילא

יראה  הרגש האדם שיקבל  אפשר אי

úåøòäå úåôñåä

בזוה"ק2. ב )אי ' קצז, שכינתא",(האזינו דא "זאת

ויש  תי "ו  עד  מא' התורה אותיות כ "ב בה שיש

פסים  הכתונת וכלשון  המידות, ז ' התגלות ג ' בה

שמיני) השכינה (סו"פ  "כי  טוב שם הבעל  בשם

חלק  הוא שרואה דבר  כל  כי  זאת נקראת

המלכות  מידת הקדושה, השכינה והיא השכינה".

והשראת  הנבראים, לכל  שפע המשפיעה שהיא

והיא  העולמות כל  הממלא האור  היא השכינה

הנמצאת  והיא עלמין " כל  "ממלא הנקראת בחינת

זו  אין  מקום בכל  שיש החיות וכל  מקום, בכל 

דהיינו  מקום, שבאותו  פנימית מהנקודה אלא

לומר  שייך  ולכן  מקום בכל  שנמצאת השכינה
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øåàéá

וגבורתו  בחסדו התבוננות מבלי וביטול 

הרגשותיו, בכל  תחילה êéøöית"ש

ì"ðë íå÷î ìù åçáù øãñì äìçú

äéìà øøåòì éãëá השכינה את לעורר

והשראתו  עליו, שתשרה המלכות שהיא

מלכות  עול  עליו כשמקבל  היא עליו

לקדושתו  מרכבה עצמו ומשים שמים

עליו, שתשכון úøîåàית' äðéëùäå

êî÷ì àðéúà àøá éàîá éæç יג (זח "ג

הישראלי ע "א) האיש עם מתפארת היא

עליו, ותשכון שתשרה נפשו את שמכין

הדבקות  את האדם אל  מביאה והיא

העליון. הרצון הכתר שהיא האמיתית

úå÷áãä ìà òéâîùëå השכינה אור

כל  התכללות כל  אחר מגיעים שאליה

ב "ה, להבורא  וההרגשים ïéáéהמידות

åúðåîàá úàæ úà פשוטה האמונה

ומתגדלת  המתחזקת היא המלכות שהיא

הכתר, אור שהיא הזאת הדבקות ידי על 

ומבין מרגיש שאז àìמפני ïééãò éë

äâùäá çéøä àìå íòè àì âéùä

äá ñðëð àìå åäö÷ ñôàå åäðî õîù

ììë וקרבת לדבקות זוכה האדם כאשר

ומשכיל  מבין הוא אז אמיתית אלוקים

וכל  סוף  בלי היא ה' שגדלות איך 

ממש  ואפס  אין הם והרגשותיו השגותיו

סוף , אין  סוף )לגבי אין הכתר  נקרא  ,(ולכן

÷áãúäì ,ãáì åúðåîà àåä åãåáëå

íéðåéòä ìë øçà äðåîàä é"ò 'úé åá

âéùäù íéìëùäå הוא שמים כבוד 

שאין  זו בידיעה אותו כשמפארים

במה  ולא ית', מקדושתו כלום משיגים

שמשיגים  במה אותו שמפארים

לו  שיש למלך  דומה זה הרי  כי מגדולתו

נחושת, בשל  אותו ומפארים זהב  כלי

היא  íðéàוהאמונה åéúåâùä ìëù

.ä"á ñ"à àåä éøäù 'úé åá íéìåëé

להתעמק האדם צריך  מה לשם כן, אם

תכלית  שכל  כיון ב "ה, הבורא בהשגת

משיג  שאינו לידיעה לבא היא ההשגה

úåøòäå úåôñåä

ואנוהו ] א-לי  זה [כמו  נוכח בלשון  "זאת" עליה

בשפת  שכתב מה וראה מקום, בכל  נמצאת היא כי 

זאת  נקראת שמים מלכות "כי  תרל "ג  חקת אמת

נאמר  להיות בעולם דבר  לשום קיום אין  כי  בעבור 

בכל אשר  ית' מלכותו  רק זאת היא כי  עליו 

משלה".
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'˙È ÂÁ·˘ ¯Â„ÈÒ ¯È‰ÊÓÂ ¯È‰�Ó ÏÈ„‚Ó ‰�ÂÓ‡‰ ˜ÊÂÁÂ ,‰�ÂÓ‡‰ ˙Â˜ÊÁ˙‰
ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÁ·˘ ¯Â„ÈÒ ˙ÏÂ„‚Â ,ÌÂÏÎ ‰Ó¯‚Ó ‰Ï ˙ÈÏ È¯‰˘ ¯˙ÂÈ
ÌÏÂÚÏ ı¯‡‰Â ,‰¯È˙È ‰ÏÙ˙Â ˙Â˜È·„‰ Ï‡ Â‡È·Ó ¯˙ÂÈ Â�ÓÓ ‡ÏÙÂÓ·

øåàéá

ומתרץ  íðéàויודע ? åéúåâùä ìë ìáà

äðåîàä úå÷æçúä úìåòô ÷ø תכלית

הרגש  את לעורר רק  הוא ההשגות כל 

התבוננות  ידי על  לאדם הבא האמונה

ידיעת  עצם והיא ית', וגבורתו בגדלותו

הדבר  והרי בו, והדביקות ה' מציאות

בכל  המלך  את וחיפש שחקר למי משול 

מקומו, לו שנודע  עד  דרכים מיני

מבלי  בלבו המלך  ידיעת חקוקה ועכשיו

בתחילה, שחיפש והוכחות ראיות אותם

ידיעת  – המלכות ספירת היא וכן

התבוננות  לאחר הבאה - האמונה

מביאים  וה'גבורה' שה'חסד ' המדות,

הקב "ה, של  'תפארת'ו הרגשת לידי

תכלית  ית' שהוא איך  שמרגיש דהיינו

ובחינות  צדדים מיני מכל  השלימות

לאדם  כח  יש זו הרגשה ומכח  שבעולם,

על  עצמו לתוך  ההרגשה את להמשיך 

חקוקה  שתהיה עד  ו'הודיה', 'ניצוח ' ידי

בלבד  בהרגשה רק  ולא נפשו, בעומק 

אמיתית. התקשרות שהיא ב 'יסוד ' אלא

בעומק הידיעה את שהשיג אחר אבל 

זוכה  הוא אזי לבוראה, וקשרה נפשו

ית' ותפארתו גדלו איך  ולהבין להשיג

למעלה  הוא כי כלל  להשגה ניתן אינו

וידיעות. השגות מכל  א"ס 

øéäæîå øéäðî ìéãâî äðåîàä ÷æåçå

äì úéì éøäù ,øúåé 'úé åçáù øåãéñ

íåìë äîøâî לה "לית של  זה ענין

שבניין  במה רק  אינו כלום" מגרמה

גם  אלא מהמידות, הוא השכינה

שהיא  השכינה ידי על  הבאה שההשגה

ליה  לית של  להרגשה מביא המלכות

לבא  גדולה ולהשתוקקות כלום מגרמיה

הבורא, בגדלות יותר גדולה להשגה

íå÷î ìù åçáù øåãéñ úìåãâå

ìà åàéáî øúåé åðîî àìôåîá

äøéúé äìôúå úå÷éáãä הרגש ידי על 

מקום  של  שבחו מסדר הדבקות אור

אור  גם וממילא יותר גדולה בהתפעלות

סידור  ידי על  הבא והדבקות האמונה

מדותיו  בהתעוררות מקום של  שבחו

חדש  אור .3הוא

ּבא  וד ֹור  הל ּדֹור הפסוק  ביאור ְֵָֹוזהו

úãîò íìBòì õøàäå(ד א, כי (קהלת , ÀÈÈÆÀÈÉÈÆ
למידת  כינוי היא ש'הארץ ' ידוע 

úåøòäå úåôñåä

עולם3. כל  של  שהכתר  גבוהה ידוע  הכי הדרגה  (שהוא 

עשיה ) יצירה  בריאה  אצילות  עולמות  מארבעת  עולם  הוא בכל 

קטנה )המלכות הכי ממנו .(הדרגה  שלמעלה בעולם 

תכלית  אל  האדם שכשמגיע באמרו  רבינו  מרמז  ולזה

השיג  שלא ההרגשה לידי  שוב בא הוא הדבקות

מגרמה  לה דלית המלכות מידת מדרגת שהיא כלום

חדש  אור  שהוא חדש לעולם שהגיע מפני  וזה כלום,

אין  הזה האור  ולגבי  הבורא, בגדלות חדשה והשגה

¬ ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô
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íòíî˘¯„Ó· ‡˙È‡(ÈÂ�È˘· ‡È ,Ï ¯"·)È"ÙÚ ‡Â‰ Ì‰¯·‡Ï Á� ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ‰
‡· ÍÏÓ‰Â ‰ÏÈÙ‡· ·˘ÂÈ˘ ÍÏÓ Ï˘ Â·‰Â‡Ï ‰ÓÂ„ Á� ,Ï˘Ó

øåàéá

מגרמה  לה לית הארץ  שכן המלכות,

והיא  בתוכה, שזורעים מה רק  כלום

לנו  ואומר המלכות, כמו 'מקבל ' בחינת

הבורא  בגדלות שההשגות בעוד  הפסוק 

ודור  דור כל  במדרגה ועולים משתנים

עומדת, לעולם האמונה אמנם והשגתו,

שאינו  והידיעה ההשגה היא שהאמונה

חקר  אין לגדולתו כי כלום ומבין משיג

'úé åá äâùä íåù éìá äðåîà àéäù,

הפסוק ì"ðëוכלשון "'äá ïéîàäå"

íìåòì.נמצא, àåä ïëå

ìù åçáù íãà øãñé íìåòì" åäæå

"íå÷î מחדש להתעורר צריך  שלעולם ,

וההשגה  האור לפי ית' ויראתו באהבתו

שאליה  האמונה ידי על  הבאה החדשה

הקודמת  ההתעוררות ידי על  האדם מגיע 

סוף , זו לעבודה íéìçpäואין  ìk åäæåÈÇÀÈÄ
'åëå íiä ìà íéëìä המדות כל  ÉÀÄÆÇÈ

אור  השגת לידי ומביאים מעוררים

המידות, כל  מקור הים שהוא הדבקות

כשמגיע כי - מלא אינּנּו והּים ְֵֵֶַָָאמנם

כלום, השיג שלא איך  רואה זו לדבקות

íä íL íéëìä íéìçpäL íB÷î ìàÆÀÆÇÀÈÄÉÀÄÈÅ
úëìì íéáL לאור מגיע  שכאשר , ÈÄÈÈÆ

עצמו  את לעורר מחדש צריך  הדבקות

המדות  ששת שהם הנחלים באותם

:ì"ðë

ùøãîá àúéà äðäå( בשינוי י  ל, (ב "ר 

é"ôò àåä íäøáàì çð ïéáù ÷åìéçä

êìî ìù åáäåàì äîåã çð ,ìùî

øéàîå àá êìîäå äìéôàá áùåéù

àáù áäåàì äîåã íäøáàå ,åì

úåøòäå úåôñåä

כל שהרי  לכלום, נחשבים הקודמים השגותיו  כל 

עולם  אור  לגבי  כלום אינם למשל  יצירה של  המדות

שוב  מתעורר  וממילא ואהבה הבריאה, בהשתוקקות

כו '. מקום של  שבחו  לסדר  יתירה ויראה
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„Ú ÍÏÓ‰ ¯Ó‡Â ÍÏÓÏ ¯È‡‰Ï ‡·˘ ·‰Â‡Ï ‰ÓÂ„ Ì‰¯·‡Â ÂÏ ¯È‡ÓÂ
Â‰ÊÂ Áˆ ÔÂ˘Ï‰ ˘"ÈÈÚ ¯Â‡ ÌÂ˜Ó· ¯È‡˙Â ÍÏ˙ ‰ÏÈÙ‡· ¯È‡Ó ‰˙‡˘
‰‚˘‰ ÌÂ˘ ÈÏ· Â˙�ÂÓ‡· ˜È„ˆ ‰È‰ Á� ÈÎ ‡Â‰ ÔÈ�Ú‰Â ,ÍÏ ÍÏ ¯Ó‡˘
˘Ï˘ Ô· Ì‰¯·‡ Ï·‡ .ÂÏ ¯È‡‰ ˙"È˘‰Â ÂÈ˘ÚÓ· ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ˙È�ÂÈÚ

Â‡¯Â· ˙‡ ¯ÈÎ‰ ÌÈ�˘(‡"Ú ·Ï ÌÈ¯„�)Ï„‚Â ÍÏÂ‰ ‰È‰Â ˙Â��Â·˙‰Â ÔÂÈÚ Ù"Ú
„·Ï ‰�ÂÓ‡‰ ‡È‰˘ ÂÈ˘ÚÓ· ÌÈÓ˙ ‰È‰ ‰Ê ÏÎ ¯Á‡Â ÏÎ˘‰Â ‰�È· ‰Ú„·

¯Ó‡ÓÎ(‡ ÊÈ ˙È˘‡¯·)ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ˙Â„Ó‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰˘ È�ÙÏ ÍÏ‰˙‰
È˙Ó‡‰ ˙Â˜È·„‰Â ˙Â¯˘˜˙‰‰Â ÛÂÒ ÔÈ‡ ‡Â‰ '˙È Â· ‰‚˘‰‰ ÈÎ ,Î"Á‡

øåàéá

äúàù ãò êìîä øîàå êìîì øéàäì

íå÷îá øéàúå êìú äìéôàá øéàî

,çö ïåùìä ù"ééò ,øåà:המדרש וז"ל 

נחמיה  ר' נח , התהלך  הא-להים את

שהיה  מלך  של  לאוהבו משל  אמר

וראה  המלך  הציץ  עבה בטיט  משתקע 

משתקע שאתה עד  ליה אמר אותו,

את  דכתיב  הוא הדא עמי, הלך  בטיט 

אברהם  ולמה נח , התהלך  האלהים

את  שראה מלך  של  לאוהבו דומה?

הציץ האפלים במבואות מהלך  המלך 

החלון, דרך  עליו מאיר והתחיל  אוהבו

עד  לו אמר אותו וראה המלך  הציץ 

והאיר  בא חלון דרך  לי מאיר שאתה

עד  לאברהם הקב "ה אמר כך  לפני,

מאספוטמיא  לי מאיר שתהא

בארץ לפני והאיר בא ומחברותיה
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ñëê¯„ÒÂ ÔÙÂ‡· Â‡¯·� ‰Ï‡ ÏÎ È¯‰˘ ,ÏÏÎ Ï˘Ó�Ï ‰ÓÂ„ Ï˘Ó‰ ÔÈ‡

øåàéá

.5האמונה 

øîàîë ,'úé åéòåùòù ìë åäæå פסחים)

ע "א) ðéì÷קיב  äöåø ìâòäù äîî øúåé"

"÷éðäì äöåø äøô היא האמונה

והיא  למטה ושמחה שעשועים הגורמת

השעשועים  ענין כי ההשפעה, שורש

השגה  איזה משיג המקבל  כאשר הוא

שמקבלה  ידי על  מדרגתו שלמעלה

איזה  שמשיג תינוק  כענין מהמשפיע ,

מפי  עכשיו עד  אותה השיג שלא ידיעה

ללבאביו  נכנסת זו השגה שכאשר .

גורם  זה הרי באביו באמונתו התינוק 

הוא  וכביכול  גדולים, שעשועים לאביו

ישראל  בני כשאנו שעשועים לו יש ית'

באמונה  בו ודבקים אותו משיגים

פשוטה.

íìåò ìë ïéáù úåøù÷úää åäæå

äöåø åøéáçî ìåãâä ìëù ,íìåòì

åúòôùäáå ,åéúçúùì òéôùäì

î øúåé âåðòú ìá÷î אשר התענוג אשר

להתחתון åúìá÷á.יש

ììë ìùîðì äîåã ìùîä ïéà ìáà

- ומהותו עצמו - הקב "ה השפעת אין

זה  העליונים העולמות להשפעת דומה

אשר  רבינו בדברי הובאה ולא לזה,

לכך  משל  להביא אלא הקודם, בפרק 

úåøòäå úåôñåä

זו 5. דווקא היא פשוטה האמונה זה ומטעם

הבאה  ההשגה כי  ההתבוננות, עבודת אחר  הבאה

הדעה  בבחינת היא אשר  לחבירו , אחד  מעולם

את  מהאב קיבל  שאז  מהולדתו  לו  שיש העצמית

היא  כך  אחר  הבאה והאמונה כבן , מציאותו  עצם

מאביו  חדשה ידיעה לקבל  המוכן  בן  של  הדרגה

גורמת  זו  והתבטלות שאמונה פשוטה, באמונה

היא  שהיא מפני  לאב גדולים שעשועים

הוא  זו  שבהתקשרות לאב, הבן  נפש התקשרות

אלו  השעשועים ידי  ועל  חדש. שפע לקבל  מוכן 

בבחינת  שהוא חדש שכל  לבנו  האב משפיע

יכולת  לפי  המותאם שכל  והוא חדשה, הולדה
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השעשועים  ענין כי ההשפעה, שורש
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íìåò ìë ïéáù úåøù÷úää åäæå
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‚Â�Ú˙‰ ‡Â‰˘ ,„‡Ó ·Â‰‡Â ·È·Á Â˙ÂÈ‰Ï ˙È˘‡¯ ÏÎÏ Í¯„ ÔÎ˘
Ï‡ Â�ÓÓÂ ÂÈ¯Á‡Ï˘ Ï‡ ˙È˘‡¯‰ ÔÓ ,ÌÏÂÚÏ ÌÏÂÚ ÔÈ·˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰Â
‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ Ï·‡ .ÌÏÂÚÏ ÔÎÂ ˙È˘‡¯ ‡Â‰ ‡¯˜� ÂÈ¯Á‡Ï˘
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ì"æ í"áîøä äðäå( פמ "ט ח "ג נבוכים (מורה
6

çë ùéúäì - äìéî úåöîì íòè áúë

àéöåä ì"æ àåä éë úîàäå ,äåàúîä

íéãîåòä íéúîà íéøáã ùåã÷ åéôî

íäá ïåéë àìù ô"òà íìåò ìù åîåøá

שתורתם  אמת תורת הלומדים דרך  כן כי

וסוד . דרוש רמז לפשט  åîëåעולה

úìøò êåúéçá íòèäå äðååëäù

äìçú äìøò .íøëá àåä ïë äìéîä

הראשונות, השנים úåöîåבשלשה

.íéøåëá

øîàîë ïéðòäå(ד כח  ציצת (ישעיה ְְִַָָוהיתה

ּגיא  ראׁש על  אׁשר תפארּתֹו צבי ְְְֲִִֵֵֶַַֹֹנבל 

÷õéׁשמנים íøèa døekák יראה אׁשר ְִָÀÄÈÀÆÆÇÄְֲִֶֶ

יבלענה ּבכ ּפֹו ּבע ֹוד ּה אֹותּה ,åëå'הראה ְְְִֶֶַָָָָָֹ

בזה המלבי "םוכפירוש "שנדמו :

הגם  אותה הרואה יראה אשר להבכורה

בכפו  בעודה כי ילקטנה, בעליה שאינו

וגם  פיו, אל  הגיעה טרם בידו בעודה

מתוך  לעיסה בלי אחד  בפעם יבלענה

àåäהחביבות". äìçúäå úéùàøä éë

éðôî ÷ø àåä úåáéáçäå ,áéáç øáã

ìëì êøã ïëù ,ãáì úéùàø åúåéä

ãàî áåäàå áéáç åúåéäì úéùàø

שרשו  אלא מושג ענין אינו זה ותענוג

מהשכל , שלמעלה àåäùבענין 

íìåò ïéáù úåøù÷úääå âåðòúä

íìåòìמשפיע בין התקשרות שכל 

ההשפעה  תענוג בה יש ומקבל 

ìàוההתפשטות, úéùàøä ïî

åéøçàìù לכתר דבריאה ממלכות כגון

התענוג)דיצירה הוא שהכתר  åðîîå,(וכידוע 

åéøçàìù ìà דיצירה ממלכות כגון

דעשיה, àåäלכתר àø÷ð של הכתר
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ממנו  שלמעלה מעולם המקבל  העולם

.íìåòì ïëå ,"úéùàø"

åá úåøù÷úääå äãåáòä ø÷éò ìáà

,âéùäì 'úéהיאéúîàä úå÷éáãä

úåøù÷úää ïéàù ,úåâùä ìë øçàù

'úé åá äâùä השגה ידי שעל  אפשר אי 

בעצמותו  השגה ישיג וסוף  בגבול  שהיא

סוף , אין שהוא õåçית' 'úé àåä éøäù

íéàøáðä ìëî מחשבה לית וממילא

כלל , ביה úåáéáçäתפיסא ìëî õåçå

úåøù÷úää òáèî õåçå ,úåáäàäå

ìëä úà àøåáä àåä éøäù ,ì"ðä

התענוג  ידי על  בו הדבקות אין וממילא

בין  המחברת שהיא ההשגה ידי על  שבא

את  למקבל  ההשגה את המשפיע 

המלמד ההשגה רב  בין שמחברת התענוג (שהיא

àåä,לתלמידו) åá úå÷éáãä ìáà

äáäà íòè íåù éìá ,ãáì äðåîàá

äåàúå äáéç.

שבשעה  בכורים, מצות של  עניינה וזהו

שהוא  הזה התענוג לאדם שמתעורר

אותו  נותן הוא הראשית, תענוג

להתקשר  רצונו על  בכך  ומורה להקב "ה,

אלא  הראשית תענוג מבלי ית' אליו

ממש. פשוטה באמונה

áúëù åäæå מצות בטעם הרמב "ם

éëמילה, ,"äåàúîä çë ùéúäì"

øáàá äá íéîåúç åðàù äìéî úåöî

ãéìåîä,וההתקשרות היסוד  מידת והיא

שעל  התקשרות היא העבודה שבתחילת

תענוג, àåäùידי úåîùð àéöåîå

úå÷éáãä מולידה היסוד  שמידת שידוע 

חדשות  הארות כלומר חדשות, נשמות

המשפיע הוא [היסוד  ה', בעבודת

הדב שהיא המלכות קות],למידת

äåàúîä çë ùéúäì úåéäì äëéøö

הנפש, של  התאוה כח  את להתיש היינו
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íòíîÏ"Ê Ì"·Ó¯‰(ËÓ ˜¯Ù '‚ ˜ÏÁ ÌÈÎÂ·� ‰¯ÂÓ)˘È˙‰Ï ‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓÏ ÌÚË ·˙Î
ÌÈ¯·„ ˘Â„˜ ÂÈÙÓ ‡ÈˆÂ‰ Ï"Ê ‡Â‰ ÈÎ ˙Ó‡‰Â ,‰Â‡˙Ó‰ ÁÎ
‰�ÂÂÎ‰˘ ÂÓÎÂ .Ì‰· ÔÂÈÎ ‡Ï˘ Ù"Ú‡ ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÓÂ¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ˙Ó‡
˙ÂˆÓÂ ‰ÏÁ˙ ‰Ï¯Ú Ì¯Î· ‡Â‰ ÔÎ ‰ÏÈÓ‰ ˙Ï¯Ú ÍÂ˙ÈÁ· ÌÚË‰Â

¯Ó‡ÓÎ ÔÈ�Ú‰Â .ÌÈ¯ÂÎ·(„ ÁÎ ‰ÈÚ˘È)˙È˘‡¯‰ ÈÎ 'ÂÎÂ ıÈ˜ Ì¯Ë· ‰¯ÂÎ·Î
„·Ï ˙È˘‡¯ Â˙ÂÈ‰ È�ÙÓ ˜¯ ‡Â‰ ˙Â·È·Á‰Â ·È·Á ¯·„ ‡Â‰ ‰ÏÁ˙‰Â
‚Â�Ú˙‰ ‡Â‰˘ ,„‡Ó ·Â‰‡Â ·È·Á Â˙ÂÈ‰Ï ˙È˘‡¯ ÏÎÏ Í¯„ ÔÎ˘
Ï‡ Â�ÓÓÂ ÂÈ¯Á‡Ï˘ Ï‡ ˙È˘‡¯‰ ÔÓ ,ÌÏÂÚÏ ÌÏÂÚ ÔÈ·˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰Â
‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ Ï·‡ .ÌÏÂÚÏ ÔÎÂ ˙È˘‡¯ ‡Â‰ ‡¯˜� ÂÈ¯Á‡Ï˘

øåàéá

ì"æ í"áîøä äðäå( פמ "ט ח "ג נבוכים (מורה
6

çë ùéúäì - äìéî úåöîì íòè áúë

àéöåä ì"æ àåä éë úîàäå ,äåàúîä

íéãîåòä íéúîà íéøáã ùåã÷ åéôî

íäá ïåéë àìù ô"òà íìåò ìù åîåøá

שתורתם  אמת תורת הלומדים דרך  כן כי

וסוד . דרוש רמז לפשט  åîëåעולה

úìøò êåúéçá íòèäå äðååëäù

äìçú äìøò .íøëá àåä ïë äìéîä

הראשונות, השנים úåöîåבשלשה

.íéøåëá

øîàîë ïéðòäå(ד כח  ציצת (ישעיה ְְִַָָוהיתה

ּגיא  ראׁש על  אׁשר תפארּתֹו צבי ְְְֲִִֵֵֶַַֹֹנבל 

÷õéׁשמנים íøèa døekák יראה אׁשר ְִָÀÄÈÀÆÆÇÄְֲִֶֶ

יבלענה ּבכ ּפֹו ּבע ֹוד ּה אֹותּה ,åëå'הראה ְְְִֶֶַָָָָָֹ

בזה המלבי "םוכפירוש "שנדמו :

הגם  אותה הרואה יראה אשר להבכורה

בכפו  בעודה כי ילקטנה, בעליה שאינו

וגם  פיו, אל  הגיעה טרם בידו בעודה

מתוך  לעיסה בלי אחד  בפעם יבלענה

àåäהחביבות". äìçúäå úéùàøä éë

éðôî ÷ø àåä úåáéáçäå ,áéáç øáã

ìëì êøã ïëù ,ãáì úéùàø åúåéä

ãàî áåäàå áéáç åúåéäì úéùàø

שרשו  אלא מושג ענין אינו זה ותענוג

מהשכל , שלמעלה àåäùבענין 

íìåò ïéáù úåøù÷úääå âåðòúä

íìåòìמשפיע בין התקשרות שכל 

ההשפעה  תענוג בה יש ומקבל 

ìàוההתפשטות, úéùàøä ïî

åéøçàìù לכתר דבריאה ממלכות כגון

התענוג)דיצירה הוא שהכתר  åðîîå,(וכידוע 

åéøçàìù ìà דיצירה ממלכות כגון

דעשיה, àåäלכתר àø÷ð של הכתר
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øåàéá

ממנו  שלמעלה מעולם המקבל  העולם

.íìåòì ïëå ,"úéùàø"

åá úåøù÷úääå äãåáòä ø÷éò ìáà

,âéùäì 'úéהיאéúîàä úå÷éáãä

úåøù÷úää ïéàù ,úåâùä ìë øçàù

'úé åá äâùä השגה ידי שעל  אפשר אי 

בעצמותו  השגה ישיג וסוף  בגבול  שהיא

סוף , אין שהוא õåçית' 'úé àåä éøäù

íéàøáðä ìëî מחשבה לית וממילא

כלל , ביה úåáéáçäתפיסא ìëî õåçå

úåøù÷úää òáèî õåçå ,úåáäàäå

ìëä úà àøåáä àåä éøäù ,ì"ðä

התענוג  ידי על  בו הדבקות אין וממילא

בין  המחברת שהיא ההשגה ידי על  שבא

את  למקבל  ההשגה את המשפיע 

המלמד ההשגה רב  בין שמחברת התענוג (שהיא

àåä,לתלמידו) åá úå÷éáãä ìáà

äáäà íòè íåù éìá ,ãáì äðåîàá

äåàúå äáéç.

שבשעה  בכורים, מצות של  עניינה וזהו

שהוא  הזה התענוג לאדם שמתעורר

אותו  נותן הוא הראשית, תענוג

להתקשר  רצונו על  בכך  ומורה להקב "ה,

אלא  הראשית תענוג מבלי ית' אליו

ממש. פשוטה באמונה

áúëù åäæå מצות בטעם הרמב "ם

éëמילה, ,"äåàúîä çë ùéúäì"

øáàá äá íéîåúç åðàù äìéî úåöî

ãéìåîä,וההתקשרות היסוד  מידת והיא

שעל  התקשרות היא העבודה שבתחילת

תענוג, àåäùידי úåîùð àéöåîå

úå÷éáãä מולידה היסוד  שמידת שידוע 

חדשות  הארות כלומר חדשות, נשמות

המשפיע הוא [היסוד  ה', בעבודת

הדב שהיא המלכות קות],למידת

äåàúîä çë ùéúäì úåéäì äëéøö

הנפש, של  התאוה כח  את להתיש היינו
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˘È˙‰˘ ‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓ·Â .„·Ï ‰�ÂÓ‡‰ È"Ú Ì‡ ÈÎ ‰Â‡˙Ó‰ ÁÎ ˘È˙‰Ï
˙‚˘‰ ÌÂ˘ ÈÏ· Â· ‰˜·„Ï '˙È Â· ‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ÂÓ˙ÂÁ ‰Â‡˙Ó‰ ÁÎ
‚Â�Ú˙ Ú·Ë ˙ÓÁÓ ÏÂÏÚÏ ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Í¯„Î ,ÌÚË
‚Â�Ú˙ Ú·Ë Â· ÍÈÈ˘ ‡ÏÂ Ú·Ë‰ ÔÂ„‡ '˙È ‡Â‰ Ò"‡ È¯‰˘ Ï"�Î ‰ÚÙ˘‰‰
Ì‡ ÈÎ Â�È‡ Â˙‡Ó '˙È Â˙ÚÙ˘‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰Â ˙Â˜È·„‰ Ï·‡ ,Ï"�‰
'˙È Â�È·˘ ˜ÂÏÈÁ‰ Â‰ÊÂ .ÌÚË ÌÂ˘ ÈÏ· ÚÈÙ˘‰Ï ËÂ˘Ù‰ Â�Âˆ¯· ‰�ÂÓ‡‰
Ì˙ÚÙ˘‰· ÌÈÏ·˜Ó ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÏÎ È¯‰˘ ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÌÈ‡¯·�‰ ÏÎÏ
Ú·Ë‰ ÔÂ„‡ '˙È ‡Â‰ Î"‡˘Ó .‰‡È¯·‰ Ú·ËÎ ÌÈÚÈÙ˘Ó Ì˙ÂÈ‰ ‚Â�Ú˙‰

:ÚÈÙ˘Ó ˜¯ ÏÏÎ Ï·˜Ó Â�È‡

îíïîÂ�È‡Â ÚÈÙ˘Ó ˜¯ ,¯ÎÊ ‡Â‰˘ ÌÂ˜ÓÓ ,¯ÎÊ ÏÎ ÌÎÏ ÏÂÓ‰ Â¯Ó‡˘

øåàéá

ית"ש, אליו להתקשר רצונה שמטבעה

תענוג בה שיש השגה ידי על  (משא"כ רק 

פשוטה) ãáì,באמונה äðåîàä é"ò íà éë

ההתבוננות  לאחר שבאה האמונה

וההשגה.

,äåàúîä çë ùéúäù äìéî úåöîáå

ä÷áãì ,'úé åá äðåîàå úîà åîúåç

íòè úâùä íåù éìá åá בלי דהיינו

שהיא  ההשגה, ידי שעל  ההתקשרות

úåîìåòä ìë úåøù÷úää êøãë

âåðòú òáè úîçî ìåìòì äìéòî

ì"ðë äòôùää השפעת ידי על  שבא

אשר  לעולם מעולם והאור ההשגה

במקבל  תענוג מוליד  זו השפעה

úé'ובמשפיע  àåä óåñ ïéà éøäù

âåðòú òáè åá êééù àìå òáèä ïåãà

úåøù÷úääå úå÷éáãä ìáà ,ì"ðä

íà éë åðéà åúàî 'úé åúòôùä

òéôùäì èåùôä åðåöøá äðåîàä

.íòè íåù éìá

ìëì 'úé åðéáù ÷åìéçä åäæå

ìë éøäù ,íéòéôùîä íéàøáðä

íúòôùäá íéìá÷î íéòéôùîä

òáèë íéòéôùî íúåéä âåðòúä

ïåãà 'úé àåä ë"àùî .äàéøáä

,òéôùî ÷ø ììë ìá÷î åðéà òáèä

להקב "ה  מתקשר האדם שאם נמצא

משפיע תענוג התקשרות של  בדרך 

שהוא  ההשגה ידי על  שהוא ומקבל 

דבוק להיות יכול  הוא אין ממנו, מקבל 

שהרי  משיג, שהוא עולם לאותו רק 

תענוג  ידי על  הוא העולמות התקשרות

מקושר  להיות רוצה אם אבל  זה,

אלא  זה אין ממש ית' ומהותו לעצמותו

כל  אחר שבאה פשוטה אמונה ידי על 

והעיונים. ההשגות

åøîàù åäæå( י יז, ìk(בראשית íëì ìBnäÄÈÆÈ
øëæ–÷ø ,"øëæ àåäù íå÷îî" ÈÈ

ï− ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÌÚË ÌÂ˘ ÈÏ· ÏÏÎ ‰ÚÙ˘‰‰ ‚Â�Ú˙Â ‰Â‡˙Ó‰ ÁÎ ˘È˙‰· ÏÏÎ Ï·˜Ó
„"ÂÈ ‡È‰˘ ‰�ÂÈÏÚ ‰ÓÎÁ· ¯˘˜˙Ó ‡Â‰ ‰Ê·Â ÏÏÎ(‡"Ú ·Ï ÁÈ '˙ Ê"˙)¯Ó‡ÓÎÂ .

(·È ,ÁÎ ·ÂÈ‡)˙ÏÈÓÂ .ÌÚË ÌÂ˘ ÈÏ· ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó ‡Â‰˘ ‡ˆÓ˙ ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰
:‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ÂÓ˙ÂÁ Ì‰ ‰ÊÎ ÌÈ¯ÎÊ

’î šþõ

íòîôêí −ð− ñ¼ ½"êë óíþëê ñ¾ î³îšëð

îíïî¯Á‡ ‚È˘‰˘ ‰�ÂÓ‡‰ ÏÎ˘ ‰˜„ˆ ÂÏ ‰·˘ÁÈÂ '‰· ÔÈÓ‡‰Â ¯Ó‡˘
‰‚È¯„ÓÏ Ì‡ ÈÎ ‰‚˘‰ ÌÂ˘Ï ·˘Á ‡Ï ÌÈÏÎ˘‰Â ÌÈ�ÂÈÚ‰ ÏÎ
‰ÓÂ .'˙È Â„‚�Î ÌÈÏË· ˙Â‚˘‰‰ ÏÎ È¯‰˘ ‰˜„ˆ ‰�ÂÓ‡ ‡Â‰˘ ‰�Â˙Á˙‰

øåàéá

ììë ìá÷î åðéàå òéôùî- ,ùéúäá

ììë äòôùää âåðòúå äåàúîä çë

,ììë íòè íåù éìá באמונה אלא

äîëçáפשוטה, øù÷úî àåä äæáå

ã"åé àéäù äðåéìò החכמה ספירת

הוי"ה שם של  י' באות יח ,נרמזת תי ' (ת"ז

ע "א) שהיא לב  פשוטה נקודה בצורה

שהשפעת  כך  על  מורה וזה השגה, מבלי

למי  אלא יורדת אינה העליונה החכמה

מוחלט , ביטול  מתוך  להקב "ה שמתקשר

ולכן  התענוג, ועולם ההבנה שהיא הה"א (משא"כ

לאורך  השכליות בהתפשטות הבנה על מורה צורתה

יב )øîàîëå,ולרוחב ) כח , äîëçäåÀÇÈÀÈ(איוב 
éìá ñôàå ïéàî àåäù ,àö nz ïéàîÅÇÄÄÈÅ

íòè íåù שבאה האמונה השגה והיא

החכמה אור ידי מה)על  כח  שעליה (-

יסד  אבא ארץ  יסד  בחכמה ה' נאמר

בת)ברתא שהיא המלכות את יסדה ,(החכמה

úîà åîúåç íä äæë íéøëæ úìéîå

.äðåîàå

øîàù åäæå(ו טו, äa'(בראשית ïîàäåÀÆÁÄÇ
,ä÷ãö Bl äáLçiå קאי ויחשבה תיבת ÇÇÀÀÆÈÀÈÈ

עצמו, אבינו אברהם äðåîàäעל  ìëù

íéìëùäå íéðåéòä ìë øçà âéùäù

íà éë ,äâùä íåùì áùç àì

äðåîà àåäù äðåúçúä äâéøãîì

,ä÷ãö פשוטה באמונה היראה היא

"צדקה" הנקראת השכינה שורה ,7שבה

.'úé åãâðë íéìèá úåâùää ìë éøäù

âéùäù äîå הזה הביטול  ידי על 

úåøòäå úåôñåä

צדק.7. הנקרא מהיסוד  מקבל  שהיא ה', צדק
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Ì˙ÚÙ˘‰· ÌÈÏ·˜Ó ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÏÎ È¯‰˘ ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÌÈ‡¯·�‰ ÏÎÏ
Ú·Ë‰ ÔÂ„‡ '˙È ‡Â‰ Î"‡˘Ó .‰‡È¯·‰ Ú·ËÎ ÌÈÚÈÙ˘Ó Ì˙ÂÈ‰ ‚Â�Ú˙‰

:ÚÈÙ˘Ó ˜¯ ÏÏÎ Ï·˜Ó Â�È‡

îíïîÂ�È‡Â ÚÈÙ˘Ó ˜¯ ,¯ÎÊ ‡Â‰˘ ÌÂ˜ÓÓ ,¯ÎÊ ÏÎ ÌÎÏ ÏÂÓ‰ Â¯Ó‡˘

øåàéá

ית"ש, אליו להתקשר רצונה שמטבעה

תענוג בה שיש השגה ידי על  (משא"כ רק 

פשוטה) ãáì,באמונה äðåîàä é"ò íà éë

ההתבוננות  לאחר שבאה האמונה

וההשגה.

,äåàúîä çë ùéúäù äìéî úåöîáå

ä÷áãì ,'úé åá äðåîàå úîà åîúåç

íòè úâùä íåù éìá åá בלי דהיינו

שהיא  ההשגה, ידי שעל  ההתקשרות

úåîìåòä ìë úåøù÷úää êøãë

âåðòú òáè úîçî ìåìòì äìéòî

ì"ðë äòôùää השפעת ידי על  שבא

אשר  לעולם מעולם והאור ההשגה

במקבל  תענוג מוליד  זו השפעה

úé'ובמשפיע  àåä óåñ ïéà éøäù

âåðòú òáè åá êééù àìå òáèä ïåãà

úåøù÷úääå úå÷éáãä ìáà ,ì"ðä

íà éë åðéà åúàî 'úé åúòôùä

òéôùäì èåùôä åðåöøá äðåîàä

.íòè íåù éìá

ìëì 'úé åðéáù ÷åìéçä åäæå

ìë éøäù ,íéòéôùîä íéàøáðä

íúòôùäá íéìá÷î íéòéôùîä

òáèë íéòéôùî íúåéä âåðòúä

ïåãà 'úé àåä ë"àùî .äàéøáä

,òéôùî ÷ø ììë ìá÷î åðéà òáèä

להקב "ה  מתקשר האדם שאם נמצא

משפיע תענוג התקשרות של  בדרך 

שהוא  ההשגה ידי על  שהוא ומקבל 

דבוק להיות יכול  הוא אין ממנו, מקבל 

שהרי  משיג, שהוא עולם לאותו רק 

תענוג  ידי על  הוא העולמות התקשרות

מקושר  להיות רוצה אם אבל  זה,

אלא  זה אין ממש ית' ומהותו לעצמותו

כל  אחר שבאה פשוטה אמונה ידי על 

והעיונים. ההשגות

åøîàù åäæå( י יז, ìk(בראשית íëì ìBnäÄÈÆÈ
øëæ–÷ø ,"øëæ àåäù íå÷îî" ÈÈ

ï− ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÌÚË ÌÂ˘ ÈÏ· ÏÏÎ ‰ÚÙ˘‰‰ ‚Â�Ú˙Â ‰Â‡˙Ó‰ ÁÎ ˘È˙‰· ÏÏÎ Ï·˜Ó
„"ÂÈ ‡È‰˘ ‰�ÂÈÏÚ ‰ÓÎÁ· ¯˘˜˙Ó ‡Â‰ ‰Ê·Â ÏÏÎ(‡"Ú ·Ï ÁÈ '˙ Ê"˙)¯Ó‡ÓÎÂ .

(·È ,ÁÎ ·ÂÈ‡)˙ÏÈÓÂ .ÌÚË ÌÂ˘ ÈÏ· ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó ‡Â‰˘ ‡ˆÓ˙ ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰
:‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ÂÓ˙ÂÁ Ì‰ ‰ÊÎ ÌÈ¯ÎÊ

’î šþõ

íòîôêí −ð− ñ¼ ½"êë óíþëê ñ¾ î³îšëð

îíïî¯Á‡ ‚È˘‰˘ ‰�ÂÓ‡‰ ÏÎ˘ ‰˜„ˆ ÂÏ ‰·˘ÁÈÂ '‰· ÔÈÓ‡‰Â ¯Ó‡˘
‰‚È¯„ÓÏ Ì‡ ÈÎ ‰‚˘‰ ÌÂ˘Ï ·˘Á ‡Ï ÌÈÏÎ˘‰Â ÌÈ�ÂÈÚ‰ ÏÎ
‰ÓÂ .'˙È Â„‚�Î ÌÈÏË· ˙Â‚˘‰‰ ÏÎ È¯‰˘ ‰˜„ˆ ‰�ÂÓ‡ ‡Â‰˘ ‰�Â˙Á˙‰

øåàéá

ììë ìá÷î åðéàå òéôùî- ,ùéúäá

ììë äòôùää âåðòúå äåàúîä çë

,ììë íòè íåù éìá באמונה אלא

äîëçáפשוטה, øù÷úî àåä äæáå

ã"åé àéäù äðåéìò החכמה ספירת

הוי"ה שם של  י' באות יח ,נרמזת תי ' (ת"ז

ע "א) שהיא לב  פשוטה נקודה בצורה

שהשפעת  כך  על  מורה וזה השגה, מבלי

למי  אלא יורדת אינה העליונה החכמה

מוחלט , ביטול  מתוך  להקב "ה שמתקשר

ולכן  התענוג, ועולם ההבנה שהיא הה"א (משא"כ

לאורך  השכליות בהתפשטות הבנה על מורה צורתה

יב )øîàîëå,ולרוחב ) כח , äîëçäåÀÇÈÀÈ(איוב 
éìá ñôàå ïéàî àåäù ,àö nz ïéàîÅÇÄÄÈÅ

íòè íåù שבאה האמונה השגה והיא

החכמה אור ידי מה)על  כח  שעליה (-

יסד  אבא ארץ  יסד  בחכמה ה' נאמר

בת)ברתא שהיא המלכות את יסדה ,(החכמה

úîà åîúåç íä äæë íéøëæ úìéîå

.äðåîàå

øîàù åäæå(ו טו, äa'(בראשית ïîàäåÀÆÁÄÇ
,ä÷ãö Bl äáLçiå קאי ויחשבה תיבת ÇÇÀÀÆÈÀÈÈ

עצמו, אבינו אברהם äðåîàäעל  ìëù

íéìëùäå íéðåéòä ìë øçà âéùäù

íà éë ,äâùä íåùì áùç àì

äðåîà àåäù äðåúçúä äâéøãîì

,ä÷ãö פשוטה באמונה היראה היא

"צדקה" הנקראת השכינה שורה ,7שבה

.'úé åãâðë íéìèá úåâùää ìë éøäù

âéùäù äîå הזה הביטול  ידי על 

úåøòäå úåôñåä

צדק.7. הנקרא מהיסוד  מקבל  שהיא ה', צדק



ì−µñ µñ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

¯Ó‡˘ ‡Â‰ Î"Á‡ ‚È˘‰˘(ÊÎ ÁÈ ˙È˘‡¯·)˙Â¯˘˜˙‰ ‡Â‰˘ ,¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ�‡Â
ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â ¯Ó‡ÓÎ ÔÈ‡Â ÒÙ‡Î ˙ÂÏÙ˘‰ ‡Â‰˘ ‰�ÂÈÏÚ ‰ÓÎÁ·
˙Â‚˘‰Â ÌÈ�ÂÈÚ‰Â ÌÈÏÎ˘‰ ÏÎ ¯Á‡˘ ÂÊÎ ‰ÏÂ„‚ ‰�ÂÓ‡ ˙‚˘‰Â .‡ˆÓ˙
Â˙ÂÈ‰Ï ÂÓˆÚ ˙ÂÏÙ˘ ˙ÓÁÓ ‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡· ÔÈÓ‡È ,‚È˘Ó˘ ˙Â˜È·„‰
ÌÂ˘ ‡ÏÂ ÁÈ¯ ‡ÏÂ ÌÚË ‡Ï Â· ÔÈ‡ ÂÈ˙Â‚˘‰ ÏÎ È‡„Â· ,¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÂÈ�ÈÚ·

'˙È Â· ‰˜·„Ï ‰ÈÁÈ Â˙�ÂÓ‡·Â ÏÏÎ ˙Â˜È·„˙‡¯˜�‰ ‡È‰ ÂÊ ‰�ÂÓ‡ ,
ÈÓ‡ ˙· ‡Ï Í‡ ‡È‰ È·‡ ˙· È˙ÂÁ‡ ‰�Ó‡(·È Î Ì˘)‰�È‡ ÂÊ ‰�ÂÓ‡ ÈÎ ,

øåàéá

øîàùבנפשו àåä ,ë"çà(כז יח , (בראשית

úåøù÷úä àåäù ,øôàå øôò éëðàåÀÈÉÄÈÈÈÅÆ
úåìôùä àåäù ,äðåéìò äîëçá

ïéàî äîëçäå øîàîë ïéàå ñôàëÀÇÈÀÈÅÇÄ
,àöîz הם האבות ששלשת וכידוע  ÄÈÅ

של  ובחינתו ודעת, בינה חכמה כנגד 

הבאה  השגה שהיא החכמה הוא אברהם

והאור  הגמור, הביטול  ידי על  רק 

ית' אלקותו מהשגת למאמין המתנוצץ 

השגה  בו שאין המבריק  ברק  .8בבחינת

החכמה  התנוצצות כי כאן ומבואר

שבאה  ית' אלקותו ידיעת שהיא

ולכל  ויעקב  ליצחק  ומשם לאברהם

עצמו  את שהחזיק  ידי על  באה ישראל ,

ורק וכאין, כאפס  שהשיג ההשגות ואת

האמיתית  הדעת להארת זכה כן ידי על 

מציאות  השגה שהיא החכמה, שהיא

"ראיה", הנקראת בבהירות ית' אלקותו

מוגבלת  שהיא והבנה בהשגה ולא

"שמיעה". והנקראת

ìë øçàù ,åæë äìåãâ äðåîà úâùäå

úå÷éáãä úåâùäå íéðåéòäå íéìëùä

âéùîù'כו וגבורה חסד  המידות ידי על 

שמנהיג  ההנהגה ידי על  שמתגלות

העולם, את ב "ה úîàáהבורא ïéîàé

åúåéäì ,åîöò úåìôù úîçî äðåîàå

,øôàå øôò åéðéòá(כז יח , (בראשית

להשיג  כח  בו שאין שמבין שמחמת

ואין  נברא שהוא אחר ית' אלקותו גודל 

אלא  בוראו את להשיג נברא ביכולת

שממילא  והבין פשוטה, éàãåáבאמונה

àì åá ïéà åéúåâùä ìë בבחינת השגה

àìå íòè שבבחינת יותר דקה השגה

àìå çéø שהיא יותר דקה השגה

ììë,בבחינת úå÷éáã íåùרק אם כי

,'úé åá ä÷áãì äéçé åúðåîàáå

úàø÷ðä àéä åæ äðåîà של בדבריו

ע "ה אבינו éúçàאברהם äðîà íâåÀÇÈÀÈÂÉÄ
éîà úá àì Cà àåä éáà úá( יב כ, .(שם ÇÈÄÄÇÉÇÄÄ

הבינה  הוא והאם החכמה הוא האב 

úåøòäå úåôñåä

סוגיא,8. באיזה שמעיין  למי  בזה משל ומשלו 

'אין ' של  למציאות שבא עד  מאד  דעתו  וכשמעמיק

השכל , הארת בו  מתנוצץ השכל , אפיסת דהיינו  –

והבנה. בהשגה כך  אחר  שבא התירוץ שורש שהוא

¬− ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÌÈÏ·˜Ó˘ ÌÈÚˆÓ‡ ˙ÂÓÏÂÚ ÌÂ˘ ÈÏ· ÂÓˆÚ· '˙È Â˙‡Ó Ì‡ ÈÎ ˙ÚÙ˘�
.ÔÈ·È ÔÈ·Ó‰Â Ï"�Î ‰ˆÂ¯ Ï‚Ú‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ¯Ó‡ÓÎ Ì˙ÚÙ˘‰· ‚Â�Ú˙
˙Â‚È¯„Ó‰ ‰¯Â˙· ÌÈ¯ÎÊÂÓ ÔÎÏÂ .'˙È Â· ˙Â˜È·„‰ ‡Â‰ ÂÊ ‰�ÂÓ‡· ÔÎÏÂ
Î"Á‡Â ¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ�‡ Î"Á‡Â ‰˜„ˆ ÂÏ ‰·˘ÁÈÂ ˜ÂÒÙ ‰ÏÁ˙ ¯„ÒÎ

:˘"ÈÈÚ ‡È‰ È·‡ ˙· È˙ÂÁ‡ ‰�Ó‡ Ì‚Â ˜ÂÒÙ

øåàéá

את  המציירת כאם השכל  את  המציירת

אלוקית  מההארה באה זו ואמונה הוולד ,

הארת  שהיא נמצא מהשכל , שלמעלה

בכלי  ונצטמצמה התלבשה שלא חכמה

åæהבינה, äðåîà éëאפס שהוא הידיעה

úé'ואין åúàî íà éë úòôùð äðéà

åîöòá שהיא החכמה הארת והיא

העולמות  לכל  הראשונה הספירה

תמצא, מאין והחכמה הכתוב  כמאמר

סוף אין ממנו מקבלת בלי 9והיא יתברך 

íéòöîàצמצום, úåîìåò íåù éìá

øîàîë íúòôùäá âåðòú íéìá÷îù

,ì"ðë äöåø ìâòäù äîî øúåé

העולמות  כל  שהארת לעיל  שנתבאר

הנקראת  בהשפעה התענוג ידי על  היא

היסוד  ïëìåמידת .ïéáé ïéáîäå

.'úé åá úå÷éáãä àåä åæ äðåîàá

úåâéøãîä äøåúá íéøëæåî ïëìå

Bl äáLçiå ÷åñô äìçú ,øãñëÇÇÀÀÆÈ
ä÷ãö של פשוטה האמונה על  מורה ÀÈÈ

שהשיג  והעיונים ההשגות אחר אברהם

העליון" ברצון "הדבקות והיא ועיין

שלימה, øôòבאמונה éëðà ë"çàåÈÉÄÈÈ
øôàå החכמה בדרגת התקשרות היא ÈÅÆ

מה) אפס(כח , הם השגותיו שכל  שמבין

והיא ë"çàåואין, יותר גבוהה דרגה

,àéä éáà úá éúçà äðîà íâå ÷åñôÀÇÈÀÈÂÉÄÇÈÄÄ
השגת  שגם ומבין שמשיג ההשגה היא

משיג  ואינו וכאין כאפס  היא זו חכמה

שהיא  הדבקות בהשגת אפילו כלום

על  אלא  תתכן בלתי זו שהשגה באמונה,

עפר  שהוא  שמשיג המוחלט  הביטול  ידי

דבוק להיות זוכה זו שבהשגה ואפר,

בעצמו, ב "ה ù"ééò.בהבורא

úåøòäå úåôñåä

כידוע.9. סוף אין  נקרא הכתר  ולכן  צמצום בלי  סוף  האין  השפעת הוא הכתר  של  ענינו  כי 



ì−µñ µñ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

¯Ó‡˘ ‡Â‰ Î"Á‡ ‚È˘‰˘(ÊÎ ÁÈ ˙È˘‡¯·)˙Â¯˘˜˙‰ ‡Â‰˘ ,¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ�‡Â
ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â ¯Ó‡ÓÎ ÔÈ‡Â ÒÙ‡Î ˙ÂÏÙ˘‰ ‡Â‰˘ ‰�ÂÈÏÚ ‰ÓÎÁ·
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Â˙ÂÈ‰Ï ÂÓˆÚ ˙ÂÏÙ˘ ˙ÓÁÓ ‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡· ÔÈÓ‡È ,‚È˘Ó˘ ˙Â˜È·„‰
ÌÂ˘ ‡ÏÂ ÁÈ¯ ‡ÏÂ ÌÚË ‡Ï Â· ÔÈ‡ ÂÈ˙Â‚˘‰ ÏÎ È‡„Â· ,¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÂÈ�ÈÚ·

'˙È Â· ‰˜·„Ï ‰ÈÁÈ Â˙�ÂÓ‡·Â ÏÏÎ ˙Â˜È·„˙‡¯˜�‰ ‡È‰ ÂÊ ‰�ÂÓ‡ ,
ÈÓ‡ ˙· ‡Ï Í‡ ‡È‰ È·‡ ˙· È˙ÂÁ‡ ‰�Ó‡(·È Î Ì˘)‰�È‡ ÂÊ ‰�ÂÓ‡ ÈÎ ,

øåàéá

øîàùבנפשו àåä ,ë"çà(כז יח , (בראשית

úåøù÷úä àåäù ,øôàå øôò éëðàåÀÈÉÄÈÈÈÅÆ
úåìôùä àåäù ,äðåéìò äîëçá

ïéàî äîëçäå øîàîë ïéàå ñôàëÀÇÈÀÈÅÇÄ
,àöîz הם האבות ששלשת וכידוע  ÄÈÅ

של  ובחינתו ודעת, בינה חכמה כנגד 

הבאה  השגה שהיא החכמה הוא אברהם

והאור  הגמור, הביטול  ידי על  רק 

ית' אלקותו מהשגת למאמין המתנוצץ 

השגה  בו שאין המבריק  ברק  .8בבחינת

החכמה  התנוצצות כי כאן ומבואר

שבאה  ית' אלקותו ידיעת שהיא

ולכל  ויעקב  ליצחק  ומשם לאברהם

עצמו  את שהחזיק  ידי על  באה ישראל ,

ורק וכאין, כאפס  שהשיג ההשגות ואת

האמיתית  הדעת להארת זכה כן ידי על 

מציאות  השגה שהיא החכמה, שהיא

"ראיה", הנקראת בבהירות ית' אלקותו

מוגבלת  שהיא והבנה בהשגה ולא

"שמיעה". והנקראת

ìë øçàù ,åæë äìåãâ äðåîà úâùäå

úå÷éáãä úåâùäå íéðåéòäå íéìëùä

âéùîù'כו וגבורה חסד  המידות ידי על 

שמנהיג  ההנהגה ידי על  שמתגלות

העולם, את ב "ה úîàáהבורא ïéîàé

åúåéäì ,åîöò úåìôù úîçî äðåîàå

,øôàå øôò åéðéòá(כז יח , (בראשית

להשיג  כח  בו שאין שמבין שמחמת

ואין  נברא שהוא אחר ית' אלקותו גודל 

אלא  בוראו את להשיג נברא ביכולת

שממילא  והבין פשוטה, éàãåáבאמונה

àì åá ïéà åéúåâùä ìë בבחינת השגה

àìå íòè שבבחינת יותר דקה השגה

àìå çéø שהיא יותר דקה השגה

ììë,בבחינת úå÷éáã íåùרק אם כי

,'úé åá ä÷áãì äéçé åúðåîàáå

úàø÷ðä àéä åæ äðåîà של בדבריו

ע "ה אבינו éúçàאברהם äðîà íâåÀÇÈÀÈÂÉÄ
éîà úá àì Cà àåä éáà úá( יב כ, .(שם ÇÈÄÄÇÉÇÄÄ

הבינה  הוא והאם החכמה הוא האב 

úåøòäå úåôñåä

סוגיא,8. באיזה שמעיין  למי  בזה משל ומשלו 

'אין ' של  למציאות שבא עד  מאד  דעתו  וכשמעמיק

השכל , הארת בו  מתנוצץ השכל , אפיסת דהיינו  –

והבנה. בהשגה כך  אחר  שבא התירוץ שורש שהוא

¬− ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÌÈÏ·˜Ó˘ ÌÈÚˆÓ‡ ˙ÂÓÏÂÚ ÌÂ˘ ÈÏ· ÂÓˆÚ· '˙È Â˙‡Ó Ì‡ ÈÎ ˙ÚÙ˘�
.ÔÈ·È ÔÈ·Ó‰Â Ï"�Î ‰ˆÂ¯ Ï‚Ú‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ¯Ó‡ÓÎ Ì˙ÚÙ˘‰· ‚Â�Ú˙
˙Â‚È¯„Ó‰ ‰¯Â˙· ÌÈ¯ÎÊÂÓ ÔÎÏÂ .'˙È Â· ˙Â˜È·„‰ ‡Â‰ ÂÊ ‰�ÂÓ‡· ÔÎÏÂ
Î"Á‡Â ¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ�‡ Î"Á‡Â ‰˜„ˆ ÂÏ ‰·˘ÁÈÂ ˜ÂÒÙ ‰ÏÁ˙ ¯„ÒÎ

:˘"ÈÈÚ ‡È‰ È·‡ ˙· È˙ÂÁ‡ ‰�Ó‡ Ì‚Â ˜ÂÒÙ

øåàéá

את  המציירת כאם השכל  את  המציירת

אלוקית  מההארה באה זו ואמונה הוולד ,

הארת  שהיא נמצא מהשכל , שלמעלה

בכלי  ונצטמצמה התלבשה שלא חכמה

åæהבינה, äðåîà éëאפס שהוא הידיעה

úé'ואין åúàî íà éë úòôùð äðéà

åîöòá שהיא החכמה הארת והיא

העולמות  לכל  הראשונה הספירה

תמצא, מאין והחכמה הכתוב  כמאמר

סוף אין ממנו מקבלת בלי 9והיא יתברך 

íéòöîàצמצום, úåîìåò íåù éìá

øîàîë íúòôùäá âåðòú íéìá÷îù

,ì"ðë äöåø ìâòäù äîî øúåé

העולמות  כל  שהארת לעיל  שנתבאר

הנקראת  בהשפעה התענוג ידי על  היא

היסוד  ïëìåמידת .ïéáé ïéáîäå

.'úé åá úå÷éáãä àåä åæ äðåîàá

úåâéøãîä äøåúá íéøëæåî ïëìå

Bl äáLçiå ÷åñô äìçú ,øãñëÇÇÀÀÆÈ
ä÷ãö של פשוטה האמונה על  מורה ÀÈÈ

שהשיג  והעיונים ההשגות אחר אברהם

העליון" ברצון "הדבקות והיא ועיין

שלימה, øôòבאמונה éëðà ë"çàåÈÉÄÈÈ
øôàå החכמה בדרגת התקשרות היא ÈÅÆ

מה) אפס(כח , הם השגותיו שכל  שמבין

והיא ë"çàåואין, יותר גבוהה דרגה

,àéä éáà úá éúçà äðîà íâå ÷åñôÀÇÈÀÈÂÉÄÇÈÄÄ
השגת  שגם ומבין שמשיג ההשגה היא

משיג  ואינו וכאין כאפס  היא זו חכמה

שהיא  הדבקות בהשגת אפילו כלום

על  אלא  תתכן בלתי זו שהשגה באמונה,

עפר  שהוא  שמשיג המוחלט  הביטול  ידי

דבוק להיות זוכה זו שבהשגה ואפר,

בעצמו, ב "ה ù"ééò.בהבורא

úåøòäå úåôñåä

כידוע.9. סוף אין  נקרא הכתר  ולכן  צמצום בלי  סוף  האין  השפעת הוא הכתר  של  ענינו  כי 
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