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³šîì ³¾þõ

íôðší

³þî³ובפרט ותלמידיו הק ' הבעש "ט בתורת  היא  שלימה  תורה  המידות  העלאת 

שחידשה גדול  חידוש  היא  ועיקרה זי"ע. מקאמארנא הרה "ק רבינו בתורת 

כשנוטלים ממש , לטוב לההפך  יכול  עצמו הרע  איך  וגילתה  ה ', בעבודת  החסידות  תורת 

טוב  המברר  השכל , לכח  ההרגשים העלאת  ידי על  לטוב בו ומשתמשים  הרע  היצר  את 

לטוב. הרע  את  הופך  זה  ידי ועל  מרע

íòíð כח והוא האדם  על  לגבור  היצר  כוח עיקר  חלקים, שני יש  היצר  התלהטות  בכל 

אינה שהנפש  ובהיות  התענוג , בכח  להתקשר  הנפש  תשוקת  שהיא  הגבורה ,

בה' למרוד  אותה  מסית  הרע  היצר  אזי עליה, הגוברים  הם  רגשותיה  אלא בשכל , מקושר 

בהשתלשלות  לשם  שנפל  דק  תענוג  בהם שיש  ומשונות , רעות  תאוות  לה  ולקחת 

שעה באותה יודעת  אינה והנפש  הכלים , בשבירת  העליונות  מהמידות  המדריגות 

שיש התענוג גודל  כלפי מאוד  עד  ועלוב דק  משל  אלא אינו בעבירה  לה שיש  שהתענוג

מצוותיו. ובקיום  ה ' בעבודת  לאלקות , בדביקות 

íòíî מכוונת שהיא המלכות  מספירת  היא  הרי לה , בא מאין הנפש  של  התאווה כח 

ר נפש  הבחינות  שלשת  כי החיות כנגדה , דרגות  שלשת  כנגד  מכוונות  ונשמה  וח

אנפין זעיר  המלכות , שהם  ישראל  שבאיש  המידות)האלוקית  ושורש(ששת והבינה .

ממעל  אלוק  חלק שהיא  האדם  של  האלוקית  מהנשמה נשתלשל  הנפש  של  התאווה 

ואלא הם . שלו והתענוגים  החיים  שכל  מלך  של  בצילו החיים  באור  לשכון  ומתאווה

את  היא  מתרגמת  אזי בעליונות , מכירה  ואינה  הגשמיות  שפת  את  מכירה  בהיותה  הנפש 

גשמית . לתאווה  התאווה 

í®¼íîהבינה כח  את  יעורר  שהאדם  היינו לשרשה , התאווה  את  להעלות  היא  לזה

וכשהוא שבנפשו, הנשמה  של  התגלות  באמת  שהוא שבנפשו והמחשבה 

לחלק שנפלו הדקות  הטיפות  מאליהם  מתבטלים אזי שבנפשו התאווה  מקור  את  מעורר 

וההשתוקקות  התאוות  דהיינו שבנפשו הגבורות  שכל  הוא גורם ואזי  הנפש , של  התחתון
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ומרויח  חיים , לאלוקים להשתוקק  המעיין מקור  כלפי הם עולים  – בתענוג דבוק  להיות 

ואראה אבוא מתי לאמור  גדולה  בתאווה  גדולה  בגבורה  עבודתו בהיות  גדול  רווח  הוא 

בתכלית  אליה  בטלה להיות  אליה  להשתפך  אביה  לחיק נפשו וכלתה  אלוקים , פני

ומציאותיה . תענוגיה  מקור  ושם  נחצבה  משם  כי  הביטול 

óòôêîברע משוקע  שהיה  שבנפשו התאווה כח בשלמא אזי כן, עושה האדם  בהיות 

המרידה, חלק שהוא  הרע החלק  על  יהא מה  אבל  מעלה , לקראת  הוא  עולה –

קליפות  משלשת  אלא  לו באה מנפשו לא  זה  שחלק בהקב"ה? וההסתר  הקליפה

שהאדם לאחר  כי רבינו אומר  כך  על  להחטיאו ? היהודי האיש  על  המתגברות  הטמאות 

ששם הגדול  תהום  של  בנקב לשורשו וזורקו הרע  את  הקב"ה נוטל  אזי מרע טוב הפריד 

משם . יוצא ואינו שורשו
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’ê šþõ

³îþîëèí ³êñ¼í ñ¼ íþîô íþõí ³õ−þ¾

ñ×‡˙È·Â‰Ï˘‰ ‡Â‰Â ,‰È˘Ú„ ˙ÂÎÏÓ ¯‰ËÏÂ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰˙ÙÈ¯˘· ‰¯Ù ÌÚË
Ì‰ ‰‚� ˙Â�ÈÁ· ÏÎÂ ,‰‚�· Â˜·„�˘ ˙Â‡ÓË ˙ÂÙÈÏ˜ ˘Ï˘ ˘‡¯ ÔÈˆÁÂÓ‰
È¯Ó‚Ï ¯‰Ë‰Ï „È˙ÚÂ ,ÔÈÈ„Ú Â¯‰Ë� ‡Ï˘ ‰Ï˘ ÔÈˆÂˆÈ�Â ˙ÂÎÏÓ È¯·‡
.¯ÂÓ‚ ·ÂË ‰È‰È Ê‡Â ,Ú„ÈÈ˙‡ ‡Ï„ ‡˘È¯ „Ú ‰˘Â„˜„ ˙ÂÎÏÓ‰ ÌÚ ˙ÂÏÚ˙‰ÏÂ

øåàéá

äøô íòè ìë– דינים פ "ר על  המרמזת

שמלובשות  הקדושות הגבורות הם

øäèìåבקליפות, úåìòäì äúôéøùá

äéùòã úåëìî על מורה האדומה דהפרה

דעשיה  מלכות מקבלת שממנה ,1הגבורות

àåäå על מרמז הפרה àúéáåäìùäשריפת

,ùàø ïéöçåîä מוחצת זו ששלהבת היינו

שהוא הנחש ראש ÷úåôéìאת ùìù

äâðá å÷áãðù úåàîè היא נוגה קליפת ,

ובסדר  אלוקית, חיות מלובש שבה הקליפה

שהיא  האלוקית החיות היא ההשתלשלות

דקדושה  העשיה מעולם יותר נמוכה בדרגה

חיות  ומהות העשיה, עולם מתחת היא ולכן

קדוש, חיות  שהוא היא לקמן כמבואר זו

שהקליפות ידי שעל  הגוף )אלא ישות (שהם

ומבואר  קליפה, נחשב  הוא בו אוחזות

למשל  היתר לתאוות שהכוונה בסה"ק 

תאוה  לשם שכשאוכלו ויין בשר אכילת

לשם  כשאוכלו אבל  ממש, קליפה נעשה

קדוש. ונעשה לשורשו עולה אזי שמים

íä äâð úåðéçá ìëå,úåëìî éøáà

,ïééãò åøäèð àìù äìù ïéöåöéðåידוע
הם  נוגה שבקליפת החיות כל  כי בסה"ק 
המלכות  ספירת של  הספירות משבעת
המלכים" "שבעת הנקראים דקדושה
דהיינו  אדום, מלכי שבעת בפרשת ונרמזים
שנקראת  – המידות של  הכללית שהבחינה
לפועל , המידות כל  של  גילוי שהיא 'מלכות'
שנפלה  היא לעמו, מלכותו המגלה כמלך 
נוגה, לקליפת הקדושה מעולמות בדרגתה
שנראה  בכך  בפועל  מתגלה זה ענין אשר
ה' בעבודת רק  לא בעולם חיות יש  כביכול 
הוא  ובאמת היתר, בתאוות יש  גם אלא
וטעמם  מקדושה שנפלו הקדושים ניצוצות
בתאות  דקדושה, בתענוג הוא האמיתי
ניצוצי  את להעלות היא ועבודתינו היתר,

לשרשם. נוגה שבקליפת הקדושה

ãéúòåנוגה éøîâì,קליפת øäèäì

ãò äùåã÷ã úåëìîä íò úåìòúäìå

,òãééúà àìã àùéø כשכל לבא לעתיד 

úåøòäå úåôñåä

לכן 1. הפנים, ולא קדושים שמות אחורי  מקבלת מלכות בהיות "הוא אדומה דפרה כתב זו  לפרשה תורה בליקוטי 

הדינים". בסוד  אדומה היא
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‡ÓÂ‰˙„ ‡·˜Â�Ï ÌÈ„¯ÂÈÂ ÌÈÏÙÂ�Â ‰È˘Ú„ ‰‚�Ó Ú¯‰ „È¯ÙÓ ‰¯Ù‰ ˙ÂÙÈ¯˘·Â
„ÂÒ· ˙ÈÏÂÚ ‡Â‰Â ,ıÂÁÏ Â‡ˆÈ ‡Ï˘ ÌÂ‰˙‰ ÈÙ Ì‰Ï ÌÈ¯ÎÂÒÂ ÌÈÊ�‚� Ì˘Â ,‡·¯
ÌÚËÎ ,Ô˘¯Â˘Ï Í"Ùˆ�Ó„ ÔÈ‡¯Â·‚ ‰''˙ ÛÏ‡ ÌÚ ˙Ï„‰ ˙ÈÏÚ ‰"˙"‡ ‰„Â‰È

øåàéá

המלובשים  דקדושה המלכות ניצוצי

לשרשם  ויתעלו יעלו נוגה בקליפת

גבוהה  ששרשה המלכות גם אזי בקדושה,

אין  האור עם גמור ביחוד  תתדבק  מאוד 

בעולמות, שמלובש בעולם סוף  הקבלה (ובלשון

אתידע ) דלא רישא או קדישא עתיקא הנקרא ביותר  ,הנעלה

.øåîâ áåè äéäé æàå

äâðî òøä ãéøôî äøôä úåôéøùáå

àá÷åðì íéãøåéå íéìôåðå äéùòã

,àáø àîåäúãנקב נקרא הקליפות שורש

על  המורה הפרה ושריפת הגדול , התהום

– נוגה שבקליפת הטוב  החלק  העלאת

הרע וממילא לשורשו, – שבו החיות דהיינו

האלקות  על  המסתיר הישות החלק  שהוא –

קליפת  שלש שהוא ברע  לשורשו מצטרף  –

רבה, דתהומא לנוקבא עמם ונופל  נוגה,

íåäúä éô íäì íéøëåñå íéæðâð íùå

õåçì åàöé àìù ידי על  שהאדם לאחר

הקב "ה  אזי מהטוב , הרע  הפריד  פעולותיו

יוכל  שלא במקום ומפרידו הרע  את מפיל 

לשורשו. ולעלות לחזור

àåäåהשכינהãåñá úéìåò( ח מט , (בראשית

,äzà äãeäé הנקראת קדושה השכינה כי ÀÈÇÈ

אחרונה  וה' הא"ב  אותיות שם על  'אתה'

גם  ומרמז הקדושה, השכינה שכנגד  שבשם

הפסוק  ט )על  פסוק  יהּודה (שם אריה ְְֵַָּגּור

ּבני  ניצוצי úéìò,מ ּטרף  עליית על  מרמז ְִִֶֶÈÄÈ

הקדושה, השכינה ועימם לשרשם הקדושה

úìãä על מרמז 'יהודה' שבתיבת הדל "ת

היינו  ועניה, דלה בהיותה הקדושה השכינה

נוגה  בקליפה מלובשת זו 2כשהיא שדל "ת ,

ê"ôöðîãעולה ïéàøåáâ ä''ú óìà íò

מלובשים  שהיו שבמלכות הגבורות הם

היינו 3בקליפות  את"ה בתיבת ונרמזים ,

úåøòäå úåôñåä

יהודה,2. לחם מבית איש וילך  חי : בזוהר  רבינו  זלה"ק

מלכות  בסוד  יהודה בסוד  ובסבא ויקהל  זוהרקיע עיין 

דל בחינת בגלות שכינה קונו ,דעשיה לפני  ועניה דלה ת

והצער  היסורין  כל  באהבה הכל  ישראל  כנסת ומקבלת

שלימה  באמונה קונה לפני  לבה ומשברת דעת וחלישות

אחרונה  הא כי  יתברך , השם בלתי  מציאות שום שאין 

וזמנין  ה' ויסורין ,ã'זימנין  וצער  קטנות ודלה עניה

שם, עומד  שאתה בבחינה הש"י  לעבוד  וצריכין 

ולחשוב  מצות לעשות ומלה מלה כל  להתפלל 

מעלין  ובזה קדושות, מחשבות הש"י  זאת ã'מחשבות

ויסורין  הסתרות בכל  כי  הקליפות, בעמקי  שנפלה

אבל הש"י , מציאות שם גם טובות לא ומחשבות

כן  גם ששם בידיעה וכשתדע הסתרות בכמה מלובש

עצמך ותקשר  ומורא פחד  עליך  ותפול  עמך , הש"י 

אין  במעלות תעלה אזי  דגיהנם, נורא ותכבה בקדושה

בעמקי  שנפלה דקדושה  הדלת של  מאחור  ותלך  שיעור 

ושמח  ושש ואביון  עני  דקדושה דלת אל  הקליפות

ובאהבה.... בשמחה כל  מרב בוראו  רצון  לעשות

á÷òéכמובא3. úìä÷á(טו מחמש (ערך  אחת כי 

דיני  מחמש מאות וארבע אלף ב' היא הטומאות

לשלמה  אשמדאי  גלי  נשא בני  בהו  דמסאבי  מסאבותא

זרה  עבודה דף אחרי  פרשת בזוהר  שאמר  כמו  מלכא,
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„ÈÓ ‡ÈˆÂÓ ÚÓ˘Ó ‰ÏÂÎ ‰˘¯Ù‰ ÏÎÂ ,ÁÂÁÈ� ÁÈ¯Ï ÌËÂÁ· ,¯Â‰Ë ˘È‡ ÛÒ‡Â
.‡ÏÈÓÓ ÚÓ˘ÓÂ ,ÚÓ˘Ó

µ−þ®îÔÈÎÈ¯ˆ ‰¯Â·‚‰ ÈÎ ,˜È˙Ú„ ‡ÁˆÓ„ ·ÂË „Ú ·ÂËÏ ·ÂËÓ ˙ÂÏÚ‰Ï
ÂÊÁ‡Â ÂË˘Ù˙�˘Î ‡Ï‡ ,‰ÏÙ˙ÏÂ ‡˙ÚÓ˘„ ‡˙ÂÂ„ÁÏ ¯ËÓÎ ÌÏÂÚÏ

øåàéá

גבורות, ת"ה íòèëאלף  ,ïùøåùì במדבר)

ט ) øBäèיט , Léà óñàå– הפרה אפר את ÀÈÇÄÈ

חלקי  את האוסף  הצדיק  על  המרמזת

היא  וזו לשורשם, שבקליפה הקדושה

çåçéðהעליה çéøì íèåçá כמבואר ,

ריח "אשה דבתיבת הקדוש, האר"י בכוונות

הקדושה  ניצוצי עליית נרמזות לה'" ניחוח 

היא  העליה כי בכתבים וכמובא לשרשם,

המחשבה  עד  בחוטם העולה הריח  בבחינת

היא  זה ובאופן מהריח , הנהנית הפנימית

הפנימיות  על  המורה הניצוצין עליית

המלובש  ריח  בבחינת בחיצוניות המלובש

השורש  עד  ועולים וגשמי, חיצוני בדבר

העליונה, המחשבה שהיא ìëåהעליון 

ãéî àéöåî òîùî äìåë äùøôä

.àìéîî òîùîå ,òîùî

,áåèì áåèî úåìòäì êéøöå העלאת

היא  המחשבה ידי על  לשרשם הגבורות

וצריך  הסולם, כשלבי רבים, בשלבים

הקדושה  בדרגות לדרגה מדרגה להעלותם

שמתבונן  ידי על  "טוב ", נקראות שכולם

וההשתוקקות  התשוקות כל  ששורש

ית' אלקותו אור הוא שבעולם והתענוגים

ובמצוות, àçöîãשבתורה áåè ãò

÷éúòã ההשפעות כל  שורש שהיא

יש  למה מבאר ועתה טוב , הנקראות

לבטלם  מספיק  ולא הגבורות את להעלות

וכחמור  לעול  כשור החומר הכנעת ידי על 

øèîëלמשא, íìåòì ïéëéøö äøåáâä éë

,äìôúìå àúòîùã àúååãçì ונמצא

לעולם  צריכים לשרשם העולים שהגבורות

גבורות הנקרא שהמטר ב .)כמו נצרך (תענית

בא  ותפילה בתורה ההתחדשות כי לעולם,

הקדושה  התאוה התגברות ידי על  דווקא

קדושים, אלקים בספרו הנקרא רבינו שמאריך (כמו

רבות) .פעמים

àìàהוא שבהם åèùôúðùëשהרע 

ג"כ  ולהתפשט  ממדרגתם לרדת ממקומם

הקליפות, úåôéì÷äבמקום íäá åæçàå

לגרום  שבנפש לגבורות הגורמים

שהוא  השורש, במקום לרע  השתוקקות

וממילא  להקב "ה, הנפש וכלות השתוקקות

úåðéçá äùòðקליפתäâð עד שהיה

מעכשיו  להיות – ברע  טוב  מעורב  עכשיו

úåøòäå úåôñåä

אלף  גימטריא כוללים וה' מנצפ"ך  פעמים ה' ה', מכל  כלול  אחד  כל  מנצפ"ך  גבורות מה' שהן  הרח"ו  ופירש ע"א,

ח')ת"ה פרק  הסליחות  שער  חיים  עץ  .(פרי
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˙ÂÂ‡˙ ÏÎÏ ÌÓÁÓÂ ¯ÂÓ‚ Ú¯ Ú¯‰ ¯ˆÈ ‰‚� ˙Â�ÈÁ· ‰˘Ú� ˙ÂÙÈÏ˜‰ Ì‰·
ÔÈ˘¯Ù˙Ó ‡Ï„ ÔÈÚ¯ ‚ÂÈÊÂ ÌÂÓÈÁ ÔÈÓ¯Â‚ ¯Ù‡ ÔÈ˘Ú�Â ÔÈ˜˙Ó�Â ÔÈÏÂÚ˘ÎÂ ,˙ÂÚ¯
˙ÂˆÓÏÂ ˘Ù� ˙Â¯ÈÒÓÏÂ ‰¯Â˙Ï ÌÂÓÈÁ‰ ‡È‰Â ,‰ËÓÏ˘ ÌÈ„Â„ ‚ÂÈÊÂ ÌÂÓÈÁÂ

.¯Ù‡· ÔÈ˘ÙÁÓ ˘‡ ÔÈˆÂ¯˘Î „È‚Ó‰ ·Â„ Â�È·¯ ÊÓ¯˘ Â‰ÊÂ ,Ë"˘ÚÓÏÂ

š³ôò¾×î‰·Â˘˙‰ Â‰Ê˘ ¯ÈÚÊ„ ÁˆÓ ‰�È·„ „ÂÒÈÏ ÔÈÏÂÚÂ ˙Â¯Â·‚‰

øåàéá

úååàú ìëì íîçîå øåîâ òø ,òøä øöé

úåòø לקבל הרצון הוא הגבורה ענין כי

אור  על  המסתירה הקליפה ידי ועל  תענוג,

רעה. תאווה רח "ל  הגבורה נעשה ה'

ïéìåòùëåלשרשםøôà ïéùòðå ïé÷úîðå

רק שנשאר עד  היש, ביטול  על  המורה

באש  נשרף  שאינו שבו האמיתית הנקודה

נקודת  והיא – האמיתית מציאותו הוא כי

עפר  ואנכי אבינו אברהם כמאמר החכמה,

àìãואפר, ïéòø âååéæå íåîéç ïéîøåâ

ïéùøôúî יחוד הקבלה בלשון הנקרא

האלוקי  הכח  את מיחד  שהאדם היינו או"א,

עם  - מלכות בחינת שהיא נפשו שבשורש

המידות  שורש שמשם אנפין זעיר בחינת

יחוד  מעורר זה ויחוד  האדם, שברוח 

אלו  בחינות לשני שורש שהם העולמות

העולמות  והם להם, השפע  בא ומשם

ואמא, אבא íéãåãהנקראים âååéæå íåîéçå

äèîìù היא בריך  קודשא יחוד  היינו ,

הנשמה  חיבור ידי על  הנעשה ישראל  וכנסת

העולה  הרע  היצר כח  ידי ועל  הנפש, עם

האלוקית  הנפש  אזי בקדושה, לשרשו

הקב "ה  שרשה עם להתיחד  כאש בוערת

למעלה, יחוד  נעשה זה ידי àéäåועל 

úåöîìå ùôð úåøéñîìå äøåúì íåîéçä

è"ùòîìå מתאחדת זה חימום ידי שעל 

וכלות  בהשתוקקות בהקב"ה ישראל  כנסת

ãéâîäהנפש  áåã åðéáø æîøù åäæå ,

- זי"ע  ùàממעזריטש ïéöåøùë גבורות

מתוך  ה' עבודת דהיינו ה' בעבודת קדושות

אש, כגחלי והתלהבות ïéùôçîהתגברות

øôàá ממקום העולות הגבורות הם

גבורות  המעוררים שהם לקדושה, הקליפה

ה'. בעבודת קדושות

úåøåáâä ÷úîðùëåהרע הכנעת ידי על 

הם  כך  שאחר מהרע  הטוב  והבדלת שבהם

הכנעה נמתקים הבדלה – הק ' הבעש "ט  שנתן (כסדר 

אשר å,המתקה) היא זו ãåñéìהמתקה ïéìåò

äðéáãב øéòæãהמלובש çöî כי אנפין ,

של  וההתקשרות היסוד  בחינת שהוא המצח 

של  ההארה מתגלית בו לשורשו, השכל 

אור  והוא בו מאירה אשר השכל  אור  מקור

äàìòå,הבינה, äìåãâä äáåùúä åäæù

תשובה  היא העילאה שהתשובה וכידוע 

יבין  "ולבבו כנאמר  הבינה ידי על  הבאה

מספיקה  אינה  שהתשובה לו", ורפא ושב 

נצרכת  אלא שמים, מלכות עול  בקבלת

הגבורה  מצד  איך  פנימית התבוננות אליה

רק להשתוקק  מאוד  עד  ראוי וההשתוקקות

כל  ומקור החיים חי שהוא בלבדו, להקב "ה



ï í×þëí ñ×−í ³îð−½ì³¾þîõô

˙È�ÂˆÁ ‰‡¯È ˙¯Â·‚‰ Ï˘ ˙È¯ÓÂÁÂ ˙Â˘È‰ ÏÎ ÔÈÏË·˙�˘ÎÂ ,‰‡ÏÚÂ ‰ÏÂ„‚‰
„ÂÒ· ‰˙ÂÈ‰· „·Ï· ÌÈ�ÙÏ ˙Ï‚Ï‚ „ÂÒ· Â˘¯˘ Ï‡ ˙ÂÏÚÏ ‰ˆÂ¯ ¯·„ ÏÎ Ê‡

.˙Â‡ÈˆÓ ÏÂËÈ·Ï ‡·È ÔÈ‡ ¯Ù‡ ‰˘Ú�Â ÏË·˙�˘ÎÂ ,‰„Â˜�

ðî½î‰˘Ú�˘ÎÂ ,‰‚�„ ˙Ú„‰ ıÚ ¯Á·Ó Û"ÒÂÈ Ô"· Á"È˘Ó „ÂÒ· ‰"¯Ù ¯"Ù‡

øåàéá

וחיות  מציאות שום ואין התענוגים

מבלעדו.

ìù úéøîåçå úåùéä ìë ïéìèáúðùëå

úéðåöç äàøé úøåáâä באים הגבורות ,

ענינה  שהיראה מכיון חיצונית, יראה מתוך 

ואם  חיות, או תענוג חסרון לו שיהיה שירא

לחיות  משתוקק  אזי חיצונית היא היראה

היא  היראה ואם שבגשמיות, חיצונית

פנימי  ענין  הוא התענוג כי שמבין פנימית

גם  אזי הנבראים שבכל  הקב "ה מחיות הבא

וקדושים, פנימיים הם øáãהגבורות ìë æà

úìâìâ' ãåñá åùøù ìà úåìòì äöåø

ãáìá 'íéðôì למוחין הגבורות העלאת

הגולגולת  בבחינת  שיהיו גורם ולשכל ,

וכמו  באדם, המוחין כל  מקום ששם

כך  על  מורה וצורתה ענינה שהגולגולת

כי  בלבד , לפנים רק  מכוון השכל  שכל 

והוא  פנימי  אור הוא אדם של  השכל 

אחר  פונה ואינו לפנימיותו, דבר כל  משכיל 

לפעמים  הנוטים הגוף  כהרגשי החיצוניות

החיצוניות, äãå÷ð,אחר ãåñá äúåéäá

ìåèéáì àáé ïéà øôà äùòðå ìèáúðùëå

.úåàéöî

ó"ñåé ï"á ç"éùî ãåñá ä"øô ø"ôà ãåñå

äâðã úòãä õò øçáîיוסף בן משיח 

מקליפת  העולות קדושות הגבורות הוא

äãå÷ðנוגה, ãåñá äùòð øôà äùòðùëå

וכל  נקודה נעשה שהחפץ  האפר כמו

באפר, נכלל  ïéàåהחומר íéðô úìâìâ ãåñ

óåâå éìëå úåùé íù היסוד אבר ולכן ,

היחוד  בעת רק  äöåø,4מתעורר äæáå

ãåñá ,ìèáì בפסוק שנרמז (שמות הביטול 

úåøòäå úåôñåä

הלולב 4. שער  עיין  :3 עמ' א' בראשית חי  זוהר  ראה

ידים  הגוף אברי  שכל  הענין  יסוד  מערבי , יוסף להר "ר 

אמנם  תמידי , שלהם וחיות פעולת עושין  הם ורגלים

קצוב  ובעת רוחני , אלא גשמי  מעשה בו  אין  היסוד 

אמרו  היחוד  בעת  רק  מת, אבר  אלא אינו  לזמן  מזמן 

מתפשטין  שאז  להזדווג  כשרוצה יוסף אתיילד  בפירוש

יוסף  נקרא ולזה הזיוג , עת בכל  אתיילד  אז  האורות בו 

אינו  שלו  וכלי  רוחניות בסוד  הוא מציאתו  שכל  נער 

לו  יש ולזה הזיוג , לעת בלבד  אור  לקבל  אלא משמש

ליסוד האור  כשמגיע ולזה עליון , הדעת עד  לעלות כח

בהסת  הוא פעולתו  וכל  מתעוררין  האברים ר כל 

משרשם  להם ומוריד  עולה הוא הנשמות וכל  ובצנעה,

הוא  למטה שהוא שאע"פ בהם, ומשפיע שבדעת

הוא  וחיותו  שרשו  הרי  כי  אור  הספירות בכל  משפיע

שלנו  דבור  מעשה מחשבה ידי  שעל  וכמו  בדעת,

א"ס  עד  נתעוררין  יסוד  ידי  על  כן  זו "נ , מתעוררין 

בני  יוסף עוד  נאמר  אז  א"ס מאור  חדש חיות ונשפע

חי .
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‰ˆÂ¯ ‰Ê·Â ,ÛÂ‚Â ÈÏÎÂ ˙Â˘È Ì˘ ÔÈ‡Â ÌÈ�Ù ˙Ï‚Ï‚ „ÂÒ ‰„Â˜� „ÂÒ· ‰˘Ú� ¯Ù‡
‰ÏÚÈ ‡Ï˘ ‰È˜�Â ‰¯Â‰Ë ‰‡¯È ÂÏ ˘È˘ ˜¯ ,‰˘Ó„ ‰Ó Â�Á�‡Â „ÂÒ· ÏË·Ï
˜„ ˘Â·Ï ¯Ù‡ „ÂÒ· ¯‡˘�Â ,Â�Â˜˙ ÏË·˙ÈÂ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ‰ÓÈ�Ù ÒÂ�ÎÈÂ
.˘Â„˜ ˘Â„˜ ˘Â„˜ ÔÈ‡· ÊÂÁ‡ ‰˘Â„˜Â ‰ÓÈÏ˘ ‰ÓÂ˜ ÛÂ‚‰ ÏÎÏ ÏÏÂÎ ˘Â„˜Â

’ë šþõ

ñ×¾îôñ êîë− ¾èþîôí öô

¼ðî·¯˜Ï ÍÈ‡‰ ˜ÂÓÚ ˜ÂÓÚ „ÂÒ Â‰ÊÂ ,ÏÎ˘ÂÓÏ ‡Â·È ˘‚¯ÂÓ‰ ÔÓ˘ ÈÁ‡
˙Â·‰Ï˙‰Â ˙ÂË‰Ï˙‰ ÂÈÏÚ ¯·‚˙Ó˘ ˙Ú· Ú˘¯‰ ˙Ó‡· ÈÎ ,‰ÏÂ‡‚‰
‡„Á Ú‚¯·Â ‡„Á ‡˙Ú˘· ÏÎ˘ÂÓÏ ·˘Â Â�Â˜ ˙‡¯È· Â˙Ú„ ·˘ÈÈÓ˘Î ¯ˆÈ‰
ÔÂÈÏÚ Ï‡· Â˘Ù� ˜·„ÓÂ ,‰�È·„ „ÂÒÈ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡· ÔÈ‡ ÏÂËÈ· ˙Â‚È¯„ÓÏ ‡·

øåàéá

ז) äùîãטז, äî eðçðå ביטול על  שמורה ÀÇÀÈ

הנשמה  וממילא בלבד  הנשמה וגילוי הגוף 
מונע , לה ואין סוף  אין åìנכללת ùéù ÷ø

äé÷ðå äøåäè äàøé בושה מחמת הבאה
אמיתית äîéðôוהכנעה ñåðëéå äìòé àìù

øàùðå ,åðå÷ú ìèáúéå éåàøä ïî øúåé

ìëì ììåë ùåã÷å ÷ã ùåáì øôà ãåñá

ïéàá æåçà äùåã÷å äîéìù äîå÷ óåâä

.ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷

ìëùåîì àåáé ùâøåîä ïîù éçà òãå,
באדם  שכשיש הוא, הגבורות העלאת סוד 
הרגש  היינו בקליפות, המשוקע  גבורה
ההרגש  את יעלה אזי לרע , שמושכו ישות
שכליים, הרגשים גם יש כי לשכל , הזה
השכל  הכרת הוא השכלית והגבורה
והיא  מהקב "ה, רחוקה כשהיא בחסרונה

להקב "ה. הנפש כלות הרגשת

áø÷ì êéàä ÷åîò ÷åîò ãåñ åäæå

úòá òùøä úîàá éë ,äìåàâä

úåáäìúäå úåèäìúä åéìò øáâúîù

áùå åðå÷ úàøéá åúòã áùééîùë øöéä

ìëùåîì אחרי ללכת  שלא שב  אם
על  השכל  את להשליט  אלא הרגשותיו

אזי  àãçההרגש, òâøáå àãç àúòùá

אחד  וברגע  אחת úåâéøãîìבשעה àá

äðéáã ãåñé íééç íéî øàá ,'ïéà' ìåèéá

הבינה  כי הבינה, אל  הגבורות את מעלה
כח טמון ובה שבשכל  הגבורות חלק  היא
והיא  להקב "ה, הנפש וכלות ההשתוקקות
מתגלה  כאשר באדם שמאיר הביטול  גודל 
העליון  השכל  שהוא נשמתו, שורש בו
השכל  ואזי שבאדם, השכל  שורש שהוא
האלוקי  השכל  שהוא לשורשו בטל  שבאדם

האבוקה. בפני הנר כביטול 

נפשו  ביטול  גודל  הכרת מתוך  כן, ידי ועל 
מציאותה  כל  אלא עצמית מציאות לה שאין
- מיד  אזי האלוקית, הבינה הבל  הוא
ä÷éáãá 'ïåéìò ìà'á åùôð ÷áãîå



¬ í×þëí ñ×−í ³îð−½ì³¾þîõô

„Á‡ Ú‚¯· ÏÂÎÈÂ ,ÔÂÈÏÚ ¯Â‡· ¯Â‡Ï ˘Ù�‰ ˙ÂÏÎ „Ú ‰ˆÈÙÁÂ ‰˜Â˘ÁÂ ‰˜È·„·
ÌÈ˘ÚÓ ‰ÓÎ Â�È�ÈÚ· Â�È‡¯˘ ÂÓÎ ˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ˙Â‚È¯„Ó ˙Â‚˘‰ ‚È˘‰Ï
Ï‡¯˘È Ì˘· ¯˘‡ ÏÎ È�ÙÏÂ Í�Â˜ È�ÙÏ Í˘Ù� Ú�Î‰ È·È·Á È�· ÔÎÏÂ ,ÌÈ‡ÏÙ�
ÌÈ�Â˘Ó ÌÈÙÂ‚ÒÏ Í¯Ëˆ˙ ‡Ï ‰Ê·Â ,ÍÓÓ ·ÂË ˙Ó‡· ÍÈ�ÈÚ· ‰È‰ÈÂ ‰�ÂÎÈ
ÈÏ· ¯·„˙Â ÌÈ�Ê‡ ÈÏ· ÚÓÂ˘Â ÌÈ�ÈÚ ÈÏ· ‰‡Â¯ ‰È‰˙Â .ÏÈÎ˘Ó ·Ï ÌÈ˘·˘Ó‰
˙ÚÏÂ˙ ÌÚ Í˘Ù� Û˙˘˙Â ÍÓˆÚ È�ÈÚ· ‰ÊÂ·ÓÂ ‰ÎÂÓ� ‰È‰È Í˘Ù�Â ,‰Ù
‰"· ÛÂÒ ÔÈ‡ ˙ÏÂ„‚Ó ËÚÓ ¯ÈÎ˙˘Î ‰Ê ÏÎÂ ,˙Ó‡· ˙Ó‡· ı¯‡Ï ˙¯¯‚�‰

.˘"·Â

’è šþõ

ê−í íòî×ò íêþ− îï−ê

í³êî‡¯˜� ‰È˘Ú„ ˙ÂÎÏÓ ˘�ÂÚ ˙‡¯È ‰‡˙˙ ‰‡¯È˘ Û‡ ,ÏÈÎ˘˙ ÈÁ‡

øåàéá

,äöéôçå ä÷åùçå עליו כשמתגבר אשר

לבוא יכול  הנפשי והחפץ  úåìëהחשק  ãò

ïåéìò øåàá øåàì ùôðä שהנפש היינו

כלה  היא רק  אחר רצון בשום חפצה אינה

להתדבק רצונה רוב  מתוך  ומתבטלת

âéùäìבהקב "ה, ãçà òâøá ìåëéå

åîë ,ùãå÷ä çåø úåâéøãî úåâùä

.íéàìôð íéùòî äîë åðéðéòá åðéàøù

,êðå÷ éðôì êùôð òðëä éáéáç éðá ïëìå

äðåëé ìàøùé íùá øùà ìë éðôìå

מכח הם ומצוותיך  מעשיך  שכל  כשתכיר

יש  כן ואם מכוחך , ולא העליונה הבינה

ג"כ  ששורשו ישראל  איש כל  להתבטל 

העליונה, הבינה êéðéòáמאותה äéäéå

êøèöú àì äæáå êîî áåè úîàá

ìéëùî áì íéùáùîä íéðåùî íéôåâñì,

הכח להחלשת לפעמים גורם הגוף  דסיגוף 

מלובשת  השכלית שהנפש כיון השכלי,

הנפש  את מסגף  כשהאדם משא"כ  בגוף ,

ומכיר  להקב "ה, בביטול  שמכניעה דהיינו

ממנו, חשוב  יהודי  שכל  עד  עצמו בשפלות

אלא  לשכל  חלישות גורם כזה סיגוף  אין

òîåùåלהיפך , íéðéò éìá äàåø äéäúå

äô éìá øáãúå íéðæà éìá זה ידי על 

ידי  על  שאינה רוחנית ראיה לראות תזכה

שהוא  הרוחני הדיבור ולכוח  גשמיים, עינים

פה, מבלי ג"כן הנפש של  הגילוי כח 

êîöò éðéòá äæåáîå äëåîð äéäé êùôðå

ואפר, עפר אנכי אבינו אברהם כמאמר

êùôð óúùúåúøøâðä úòìåú íò

øéëúùë äæ ìëå ,úîàá úîàá õøàì

.ù"áå ä"á óåñ ïéà úìåãâî èòî

äàúú äàøéù óà ,ìéëùú éçà äúàå

éøáãá àø÷ð äéùòã úåëìî ùðåò úàøé
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˙‡¯È„ ‡·Â‰Ï˘ È‡‰ Î"ÙÚ‡ ,‰¯Ê ‰„Â·Ú „·ÂÚ ‰�ÓÓ ‡¯È‰˘ Ô¯Ó È¯·„·
ÌÈÚ˘¯Ó ıÂÁ ,˙ÂÚ¯ ˙Â‡˙ ÏÎ ¯ÈÒ‰ÏÂ ˙ÂÙÈÏ˜‰ ˘‡¯ ıÂÁÓÏ ÏÈÚÂÓ ˘�ÂÚ
ÔÈ‡ ÈÎ ,˙‡Ê ‰‡¯È ÂÏÈÙ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯„Ú‰‰ ¯Á‡Â ÌÈ˙Ó ÌÈÂ¯˜ Ô‰ÈÈÁ·˘
ÈÓÏ ‡Ï‡ ,‰Ï ¯Ó‡È ˘Â„˜ ˙‡Ê ‰‡¯È Û‡ ˙Ó‡· ÈÎ ,ÌÏÂ‡ ‡È¯·Â ˙·Âˆ¯Á

øåàéá

ïøî משפטים ויקהל  הרקיע  5בזוהר

æ''ò ãáåò äðîî àøéäù בדברי ומבואר

שהיראה  מפני הטעם זי"ע  מקאמרנא רבינו

הבורא  הכרת תהיה ידה ועל  שבה הרצויה

ית' אלקותו שאור בדרגה רק  היא ית"ש,

נמצא  ואז בקליפות, מכוסה ואינו נגלה

אבל  ית', ממנו היא והעבודה שהיראה

דעשיה, דמלכות מלכות שנקרא זה במקום

המכוסה  הזה העולם הנהגת דהיינו

רבים, הסתר ,בהסתרים על מורה היא מלכות (כי 

ההסתרים) תכלית דמלכות אלקותו ומלכות אור אזי ,

בהנהגת  נגלה שאינו עד  כ "כ  נסתר ית'

דהיינו  זו מהנהגה שירא מי ולכן העולם,

כו' בגשמיות עונשים עליו שיבואו שירא

דמלכות  במלכות נמצא שהוא במצב 
אינו  אזי גדול , פנים הסתר שהוא דעשיה
יתברך , ממנו שיהיה היראה את לזכך  יכול 
ומרה  עצבות אלא אינה זו יראה ולכן

àáåäìù.6שחורה  éàä ïë éô ìò óà

ùàø õåçîì ìéòåî ùðåò úàøéã

úåòø úåàú ìë øéñäìå úåôéì÷ä דיראה
מרע , סור בבחינת היא מעולה õåçזו

øçàå íéúî íéåø÷ ïäééçáù íéòùøî

øãòää אלוקית נפש  כלל  להם שאין מכיון
úàæ äàøé åìéôà íäì ïéà בהם אין כי

של  הרגש הוא היראה והרגש חיים רוח 
íìåà.הנפש, àéøáå úáåöøç ïéà éë

øîàé ùåã÷' úàæ äàøé óà úîàá éë

úåøòäå úåôñåä

מקומות.5. בכמה רבינו  בדברי  מובא כך 

ענין 6. ודע ראה: פרשת הברכה היכל  למשל  ראה

ואין  ממש בהם אין  והקליפות והרע הסט"א כי  אחד 

שם  ועיין  המה... וריק הבל  חיות ושום כח שום בהם

נאמר  ועליו  דאבי "ע מלכיות ארבע יש כי  בזוהרקיע

מן  שהוא אף דעשיה והמלכות מאלהיך , ויראת

בלועה  שהוא מפני  ממנה לירא לאדם לו  אין  הקדושה,

אם  מרובה, הרע ושם בהם ומעורבת הקליפות בעמקי 

שהוא  זאת מבחינה יראה להשיג  אלא שכל  לו  אין 

ירא  הוא והרי  שחורה ומרה ויסורים גיהנם עונש יראת

מלכות  בחינות ושם  יתברך , השם מן  ולא הקליפות מן 

זאת  בחינה והוא בגלות שכינה עיקר  היא זאת

סממני  י "א  הם ושם הקליפות, בעמקי  המעורבת

יראה  לירא אסור  ולכן  והקליפות, הרע חיות קטורת

הדלת  של  אחוריים אחורי  והוא אחרא דחלא רעה

זרה, עבודה כעובד  כזאת יראה והירא בגלותא דנפילת

שיבוא  עד  לגמרי , משם לצאת יכולה זאת בחינה ואין 

החיות  זה יסולק שאז  לנצח המות בלע שכתוב הזמן 

ממלכות  מאלהיך  ודא מתים... כולם וישארו  מתוכם

אע"פ  כי  דעשיה, מלכות לאפוקי  אלא חלילה, כל  ולא

אלהיך איה אדם לך  ישאל  אם בירושלמי  שמבואר 

הקליפות, עומק מקום רומי  של  גדול  בכרך  לו  תאמר 

כמו  יתברך  מצדו  זה כל  דאיתפרס פריסו  ואו  ותמן 

ולא  תעבוד  לא אבל  כתיב רע יגורך  לא למצרים שירד 

שחורה  מרה הרע בך  יתדבק כי  זאת, בבחינה תירא

שם. דרך  תלך  לא ולכן 



ê− í×þëí ñ×−í ³îð−½ì³¾þîõô

¯ÈÒ‰Ï ‰· ˘Ó˙˘Ó˘ ÈÓ Ï·‡ ,‰¯Ê ‰„Â·Ú „·ÂÚ ‡¯˜È ˙‡Ê ‰�ÈÁ·· „·ÂÚ˘
ÌÈ‡ÓËÏ ¯‰ËÓ ˙‡Ê ‰�ÈÁ·Â .ÂÏ ¯Ó‡È ˘Â„˜ Ú¯‰ ¯ÈÒ‰ÏÂ Ò‚Â ·Ú ¯ÓÂÁ ÍÒÓ
ÏÈÎ˘˙Â ,ÌÂÈ‰ ÏÎ ‰"Â‰È ˙‡¯È· ˜¯ Ê''Ú „·ÂÚ ‰�ÓÓ ‡¯È‰˘ ,ÌÈ¯Â‰ËÏ ‡ÓËÓÂ
‰�ÈÁ·Â .˙ÂÙÈÏ˜‰ È˜ÓÚ· ‡Â‰˘ ÚÈ˜"¯‰ÂÊ· Ô¯Ó ¯Ó‡˘ ˙‡Ê ˙Ï„ „ÂÒ· ·ËÈ‰
‰ÈÁÓ‰ ‡Â‰Â ˙Ï„‰ ¯ÂÁ‡ ˙Â�ÈÁ·· ˙ÂÏ‚· ‰�ÈÎ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ Â�‡˘ ‰Ó ‡Â‰ ˙‡Ê
ÔÓÊ „Ú ÌÎÂ˙Ó È¯Ó‚Ï ˙‡ˆÏ ÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ ‰È˘Ú„ ˙ÂÎÏÓ„ ‰‡¯È Â‰ÊÂ ,˙ÂÙÈÏ˜‰
˙Ï„‰ ‰ÏÂÚÂ ÔÈ˘È„˜ ÔÈˆÂˆ� Ì˘Ó ÌÈÏÚÓ Â�‡ ‡˙˘‰Â ,˙ÂÙÈÏ˜‰ ÏÂËÈ·

øåàéá

'äì ג"כ לו שיהיה לאדם ראוי דוודאי ,

בה' הכרתו תהיה שלא ובתנאי זו, יראה

בלבד , זו בחינה אל  éîìועבודתו àìà

äãåáò ãáåò àø÷é úàæ äðéçáá ãáåòù

äøæ הוא בהקב "ה והכרתו עבודתו שכל  מי

רע גומל  שהקב "ה העונש, יראת בבחינת

מצוותיו, äáלעוברי ùîúùîù éî ìáà

øéñäìå ñâå áò øîåç êñî øéñäìòøä

.åì øîàé ùåã÷

àîèîå íéàîèì øäèî úàæ äðéçáå

äãåáò ãáåò äðîî àøéäù ,íéøåäèì

,äøæ סור בבחינת נטהר כבר שהאדם אחר

לו  אסור אזי טוב " ב "עשה הוא ועסוק  מרע 

הוא  ירא כי זו, בבחינה הקב "ה את לעבוד 

והמות  היסורים שהם מהקב "ה ,7מהקליפות (לא

הרעות) תצא לא ומאתו החיים, מקור  ועוד ,שהוא ,

לו  יהיה שלא ירא הוא עצמו את שבאמת

ויסורים  íåéä,,8צער ìë ä"åäé úàøéá ÷ø

øîàù úàæ úìã ãåñá áèéä ìéëùúå

.úåôéì÷ä é÷îòá àåäù òé÷"øäåæá ïøî

íéøîåà åðàù äî àåä úàæ äðéçáå

úìãä øåçà úåðéçáá úåìâá äðéëù

– ועניות דלות בבחינת זו שיראה היינו
ונפחד  ירא  ועני דל  עצמו מרגיש שהירא

המלכות, אחורי לא שהוא מהמלך שירא (כאדם

אחוריים) דרך שהוא שיענישו מחמת אלא עצמו ,מחמת
אי  וממילא עכשיו נגלית שאינה בגלות היא
ידה, על  בוראו את להכיר לאדם אפשר

úåôéì÷ä äéçîä àåäå ידי שעל 
אלינו  ואהבתו ית"ש פניו אור שמסתירים

חיות, להם úåëìîãיש äàøé åäæå

éøîâì úàöì ìåëé ïéàù ,äéùòã

.úåôéì÷ä ìåèéá ïîæ ãò íëåúî

ïéùéã÷ ïéöåöð íùî íéìòî åðà àúùäå

úåøòäå úåôñåä

קודמת.7. בהערה רבינו  לשון  ראה

רבי 8. מחותנו  בשם שלח פרשת לחיים באורח עי '

עבדות  אין  עונש יראת אבל  ממעזריטש: בער  ישכר 

מכשירי  נקרא אבל  עצמו . את עובד  כי  כלל , השי "ת

וזהו  עונש. יראת מחמת מרע מופרש שהוא מפני  מצוה,

ודפח"ח: עכ "ל  ביראה, ה' את עבדו 

מסכים  עצמו  זי "ע לחיים אורח בעל  שהרה"ק ועיי "ש

אבל כלל , יתברך  השם עבודת כאן  שאין  זו  לנקודה

שאינ  צדיק מיקרי  מקום דמכל  שסוכ "ס ס"ל  כיון  גמור , ו 

שלימה. אמונה לו  יש
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˙ÓÂ˙ÂÏÈˆ‡Â ,˙ÂÏÈˆ‡ „Ú ‰È˘Ú· ‰Ê ÏÎÂ „''ÂÈ· '‰Â '‰· Â‡Â 'Â· '‰Â '‰· ¯·Á
‡Ï‡ ÂÏ‡ ˙Â�ÈÁ·Ó ÂÏÙ� ‡ÏÂ ,‡"ˆ Û„Â Â''Ò˜ Û„ ˘"Ú ÛÂÒ ÔÈ‡· ÂÏÂÎ ˜Ï˙ÒÓ

.‰˙„�· ‰''Â„‰Â Â‰ÊÂ Ì"„ ‡Â‰ ‰"Â Ù"„ ‰"Â„ „ÂÒ ‡Â‰Â ,‰"ÂÓ

øåàéá

åàå 'åá 'äå 'äá øáçúîå úìãä äìåòå

äéùòá äæ ìëå ,ã''åéá 'äå 'äá בכל כי

ולכן  הוי "ה, אותיות יש ועולם עולם

שד ' דעשיה, בהוי"ה היא העליה תחילת

ה' מאות ו')שנפרדה מד' לה'(שמורכבת שבה

הוי"ה, אותיות לשם מתחברת ãòוהיא

úåìéöà לבריאה ומיצירה ליצירה מעשיה

לאצילות, ìúñî÷ומבריאה úåìéöàå

,à"ö óãå å''ñ÷ óã ù"ò óåñ ïéàá åìåë

'ä"å'î àìà åìà úåðéçáî åìôð àìå

הכ  ה'שבירת ו' מבחינות רק  היתה לים

הבחינות  על  שמורות הוי"ה, שבשם

לתחתונים, ההתפשטות של  התחתונות

í"ã àåä ä"å ô"ã - ,'ä"å'ã ãåñ àåäå

כנגד  בחינות ד ' נפלו עצמם ה' ו ' באותיות

זה  וכל  שבהם, ב "ן מ "ה ס "ג ע "ב  שמות

פעמים  ד ' על  המרמז "דוה" בתיבת נרמז

גבורות  על  המורה דם גי' והוא ה', ו'

נמתקו, לג)åäæåשלא טו, äåcäåÀÇÈÈ(ויקרא

.dúcðaÀÄÈÈ


