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ìñ¾ ³¾þõ

íôðší

−ò¾ עבודת היא  האחת  זו. את  זו לכאורה  כסותרות  הנראות  ה', בעבודת  ישנם  דרכים

לשורשו , היש  העלאת  עבודת  והשניה  שבו, היש  ביטול  גילוי ידי על  היש  ביטול 

אחת  כסותרות  נראות  אלו עבודות  שני היש . שבתוך  האלוקי הניצוץ מציאת  ידי על 

המוחלט שילובם  ידי על  ודווקא ה ', לעבודת  נדרשים  כאחד  שניהם  באמת  אבל  לשניה 

מציאותו  שכל  אחד  חלק  חלקים , שני האדם בנפש  שיש  משום זו . את  זו משלימים הם 

דעת  בו חודרת  אזי באדם  מאיר  זה  וכשחלק לשרשו, בתכלית  הבטל  אלוקי אור  הוא 

ה 'יש' מציאות  את  שמרגיש  שני וחלק לשורשו, בטלה מציאותו כל  איך  לדעת  שלימה 

היש ביטול  של  באופן להקב"ה שיתבטל  כדי  ולתקן לזכך  יש  שאותו חלק עצמו, שלו

בתכלית  ממנו ירא  ויהיה הקב"ה הוא  ומציאותו חיותו שכל  ירגיש  שהיש  באופן .1לאין,

þêîëôî, שבקרבו הדעת  ידי על  כאחד  שניהם את  כלל  רבינו משה  כי רבינו בדברי 

"אנחנו", של  מציאות  יש  אחד  מצד  דהיינו מה ", "ונחנו משה  שאמר  וכמו

להקב "ה . לגמרי בטל  "מה ", רק  הוא  ה"אני" מציאות  כל  שני ומצד 

ðî½−כשעושה דהנה מרגל , בחינת  נקרא  לזה, זה  הסותרים דברים  שני בין חיבור  של  זה 

יש עצמו, באדם וכן מרגל . נקרא  הוא אחרת , מטרה  לשם  אחת  פעולה  אדם 

חלק את  יש  שבו, הענוה  בחינת  שהוא  שבאדם  הנשגב החלק יש  חלקים , שלשה באדם

והמחשבה הפנימית  הדעת  את  יש  ואח"כ היראה, בחינת  שהוא  שבאדם  התחתון 

האמיתי. רצונו והוא עצמו, האדם  שהוא העמוקה 

íòíî כג תחתונה, ופעולה נשגבה  פעולה  עירוב  בה  שיש  פעולה  התוה"קבכל  לימוד  ון

החלק בין חיבור  בה  שיש  נמצא  וכיו"ב, כבוד  דהיינו לגוף  הנאה  בה שיש  באופן

úåøòäå úåôñåä

בלשון 1. גם מוזכרות האדם בנפש אלו  חלקים שני 

בגימטריא  הוי "ה שם דהיינו  וב"ן , מ"ה בדרך  הקבלה

היש, ביטול  על  המורה ה"א, וא"ו  ה"א יו "ד  – מ"ה

משה  שאמר  כמו  עצמית, מציאות שום לנו  אין  איך 

- ב"ן  בגימטריא הוי "ה שם דהיינו  ב"ן  ושם מה, ונחנו 

אלקיכם, לה' אתם בנים על  המורה ה"ה, ו "ו  ה"ה יו "ד 

לבבנו . בכל  ה' את לעבוד 
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הוא מי לעיין יש  כן ואם שבנפש, התחתון  החלק  לבין הקב"ה  לרצון הבטל  שהוא העליון 

רבינו  אומר  כך  על  כבוד ? לשם  או שמים לשם היא  זו פעולה אם לומר  ביניהם  השופט

ודעתו  רצונו  דהיינו שבאדם , החלקים שני בין המחברת  הנקודה  אל  להביט עלינו כי 

בהכרח  יש זה  את  זה  הנוגדים  חלקים  שני בכל  כי כוונתו, עיקר  היא  מה  ולראות  הפנימית ,

דעתו  ואם ביניהם , ומחליט  השופט והוא אליו עבדים ששניהם  משניהם  עליון  חלק 

להיפך . וח"ו שמים  לשם נקרא  הלימוד  שכל  נמצא לשמים

öî−×ô הדעת מבלי עוה "ז  בעניני בשלימות  הקב"ה  את  לעבוד  אפשר  אי כי  נמצא שכן,

התחתון  והחלק  ענוה  הנקרא  העליון החלק שהם הבחינות  שני בין המקשר 

לגמרי  מתוקנים  היו ויצחק  אברהם שהם הקדושים האבות  אם גם ולכן יראה, הנקרא

ועשיו , ישמעאל  דהיינו והגבורה החסד  במידות  שהיו הסיגים מהם שהתברר  לפני אף 

עוה "ז , מתאוות  לגמרי מופשטים היו הקדושים  שהאבות  ידי על  היה  זה  כל  אמנם 

בגמ ' דב "ק )וכנאמר  ויעקב.(סופ"א יצחק  אברהם  והם הרע יצר  בהם שלט לא דשלשה 

לקליפה . נפלו זו, בדרגה  היו שלא  וישמעאל  עשיו אמנם 

×"ê¾ô, באבות בחיר  נקרא  שמה  שעל  האבות  שאר  על  תוספת  לו היה  אבינו  יעקב

והיראה, הענוה  בין המקשרת  הדעת , ספירת  את  לעולם שהמשיך  והוא 

יותר נמוכה  בדרגה  שהיו לבניו שגם באופן הכח את  להמשיך  כח לו היה  שכך  ומכיון 

אבינו  יעקב של  שדביקותו מכיון כלל , הדביקות  בהם  הפסיק לא  מקום מכל  ממנו,

מתוקן  היה  שהוא  ומכיון  שבו, הדעת  ידי על  זה  וכל  ביותר  הנמוכים לדרגות  עד  נמשכה

פסול . בהם  היה לא  בבניו גם  כן על  שבו, התחתונים בחלקים  גם  בשלימות 
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’ê šþõ

îïñ îï ³îþ³î½ íêþ−íî íîò¼í

šî½õë'Â‚Â EÏ ÁÏL(· ,‚È)Í˙Ú„Ï È"˘¯ÈÙÂ .(·"Ú „Ï ‰ËÂÒ)˙Ú„ ‰È‰ ‰Ó ‰˘˜Â . ¿«¿
‰Ó Ì‚Â .‰Ê· ÏÂÎÈ·Î Â˙Ú„ ÔÈ‡˘ ‰‡¯˘ ÔÂÈÎ ,‰Ê· ‰"Ú Â�È·¯ ‰˘Ó
ÈÎ¯„ Â�Ï ˙Â¯Â‰ÏÂ ˙ÈÁˆ� ‡È‰ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ‡Ï‰ ,‰ÊÓ Â�Ï ‡ˆÂÈ ¯ÒÂÓ

:„ÈÓ˙ ¯ÒÂÓ
È·ˆÏ '„ ÁÓˆ ¯ÙÒ· ˘¯ÙÓ˘ ‰Ó ÈÙ ÏÚ ¯‡Â·È ÌÏÂ‡È"‡ ‰"„ ·˜Ú 'ÙÂ ,˘¯„Ó· ‰"„ ‡¯‡Â 'Ù)

('‰ ‰Ó‰Â�Ú ˘¯Â˘Ó ÈÎ ,„ÁÈ· ˙ÂÈ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ËÚÓÎ ‰‡¯ÈÂ ‰Â�Ú ˙�ÈÁ·˘
ÏÚ ˘È ‰‡¯È ¯„‚Â ,‡Â‰ '‰Ó' ÈÎ ‡¯È˙È˘ ¯„‚· Â�È‡Â ˙Â‡ÈˆÓ· ÏË· ˙ÂÈ‰Ï

øåàéá

'åâå Eì çìL ÷åñôá( ב é"ùøéôå(יג , . ÀÇÀ
êúòãì( ע "ב לד úòã(סוטה äéä äî äù÷å .

ïéàù äàøù ïåéë ,äæá ä"ò åðéáø äùî

åúòãהקב "ה äæáשל  ìåëéáë והרי

עצמי  רצון  היה לא רבינו למשה בוודאי

וכיון  ית"ש, הבורא רצון לעשות מלבד 

שאין  משמע  לדעתך , הקב "ה לו שאמר

על  מצווהו היה כן דאם בזה, הקב "ה רצון

רבינו  למשה היה באמת למה כן ואם כך ,

המרגלים. את לשלוח  ודעת äîרצון íâå

äøåúä ìë àìä ,äæî åðì àöåé øñåî

éëøã åðì úåøåäìå úéçöð àéä äùåã÷ä

:ãéîú øñåî

øôñá ùøôîù äî éô ìò øàåáé íìåà

éáöì 'ã çîö ד"ה עקב  ופ ' במדרש , ד"ה וארא (פ '

ה') מה éàא"י  èòîë äàøéå äåðò úðéçáù

äåðò ùøåùî éë ,ãçéá úåéäì øùôà

úåàéöîá ìèá úåéäì שמהוהו להקב "ה

ורגע , עת בכל  øãâáומחדשו åðéàå

àåä äî éë àøéúéù מרגיש אינו שהרי

עצמית, מציאות כלל  לו ה'שיש אור אלא

ליש  מאין רגע  כל  המחיהו לו 2הוא ואין ,

מי  כאן אין וממילא עצמית, חיות שום

ביטול  הוא הענוה גדר כי שמתיירא,

כבעל  עצמו את רואה שאינו המציאות

וישות, íéðôבחירה ìë ìò ùé äàøé øãâå

,úåàéöîá,עצמי ביטול  אינו היראה הרגש

הירא  עבד  של  הרגש הוא אדרבה אלא

ושולט מולך  שהוא שיודע  מכיון ממלכו

כביכול  סותר הוא זה שהרגש ונמצא עליו,

יראה, של  יותר הנעלה שייך להרגש ועיקרו

את  שרואה יותר, קטנה בדרגה שהאדם

úåøòäå úåôñåä

ויקח 2. בפסוק ד "ה קרח פרשת חיים בדברי  כמובא

מה... בבחינת שלימה  ענוה בגדר  האדם אם אולם קרח:

ורק  בעולם, וכאינו  במציאות בטל  כמעט באמת הוא

לחיותו . בו  המאיר  אלקי  שפע הוא חיותו 
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˜ÂÒÙ‰ ˙�ÂÂÎ ‰ÊÂ .˙Â‡ÈˆÓ· ÌÈ�Ù ÏÎ(·È ,È ÌÈ¯·„)Â�ÈÈ‰ ,ÍÓÚÓ Ï‡Â˘ '„ ‰Ó
:‰Ó ˙�ÈÁ·· ‰È‰˙ ‡Ï ‰‡¯ÈÏ Â�ÈÈ‰ ,‰‡¯ÈÏ Ì‡ ÈÎ ,‰Ó ˙�ÈÁ·· ‰È‰˙˘

µêÏ"Ê Â�ÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ˙Ó‡·(‰Â�Ú ‰"„ 'ÒÂ˙·Â ,·"Ú Î Ê"Ú)‰Â�ÚÂ ‰Â�Ú È„ÈÏ ‡È·Ó ‰‡¯È
ÈÂÏÈ‚ ˙ÓÁÓ ˙Â‡ÈˆÓ· ÏË· ËÚÓÎ Ì„‡‰ Ì‡ ˙Ó‡· ÈÎ ,‰‡¯È È„ÈÏ
,Â„Â·Î ˙ÂÏ‚˙‰‰ ˙ÂÓˆÚÏ [ÚÈ‚‰] ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Ú„ÂÈ ¯˙ÂÈ ,ÌÏÂÚ È˜Ï‡ ˙Â˘Â„˜‰

'ÂÎÂ Ì„‡‰ È�‡¯È ‡Ï ‰Ê ÈÎ(Î ,‚Ï ˙ÂÓ˘)Ï"Ê Ì"·Ó¯· ¯‡Â·ÓÎÂ(Ë"�Ù ‡"Á �"ÂÓ)‰Ó˘
¯„‚· ‡ÏÈÓÓ ‡Â‰ ‡ˆÓ�Â .ÏÂÎÈ·Î ˙ÂÈÏÈÏ˘ ¯˙ÂÈ Ú„ÂÈ '‰ „Â·ÎÓ ¯˙ÂÈ Ú„ÂÈ˘

øåàéá

כי  שיודע  אלא עצמית, מציאות כבעל  עצמו

וירא  בקולו, לשמוע  שמוכרח מלך  לו יש

גדולה. יראה ממנו

÷åñôä úðååë äæå( יב י , ìàåL(דברים 'ã äîÈÅ
Eîòî בחינת את ממך  דורש הקב "ה ÅÄÈ
äî"מה", úðéçáá äéäúù åðééä שהיא

הענוה  åðééäבחינת ,äàøéì íà éë ,

,äî úðéçáá äéäú àì äàøéì זה דלענין

שנראה  אע "פ  יראה בחינת לו שיהיה צריך 

ענוה. לבחינת כסותר

ì"æëç åøîà úîàá êà ד"ה ובתוס ' ע "ב , כ (ע "ז

éãéìענוה) äåðòå äåðò éãéì àéáî äàøé

ìèá èòîë íãàä íà úîàá éë ,äàøé

é÷ìà úåùåã÷ä éåìéâ úîçî úåàéöîá

íìåò'ה קדושת הכרת בנפשו שמאיר ,

רוממותו  ומרוב  העולמות, כל  את שמחיה

איך  שרואה גדולה הארה בו מאיר ית'

אורו  חיות רק  הוא העולמות כל  מציאות

[òéâä]יתברך , àì ïééãòù òãåé øúåé

åãåáë úåìâúää úåîöòì שהאדם ככל 

זוכה  כך  ית', הבורא בגדלות יותר מכיר

מעל  גבוה ית' שגדלותו איך  יותר להבין

לא  שישיג וככל  ותפיסתו, מהשגתו גבוה

ית', כבודו עצמות את לעולם äæישיג éë

'åëå íãàä éðàøé àì(כ לג, כל (שמות שאין ÄÀÇÄÈÈÈ
שלמעלה  ית' עצמותו את לתפוס  מציאות

בריה. כל  של  השגה מכל 

ì"æ í"áîøá øàåáîëå( פנ"ט ח "א äîù(מו"נ

øúåé òãåé 'ä ãåáëî øúåé òãåéù

,ìåëéáë úåéìéìù שכל מבאר הרמב "ם

בדרך  רק  היא באלקות שלנו ההשגה

שאין  איך  שמכיר "הגדול " ומפרש שלילה,

ית', הגדולים חסדיו כגדולת גדולה

עצם  אבל  מלבדו, גבור שאין ו"הגבור"

ומפרש  להשיג , אין ית' וגבורתו ית' גדלותו

כך  יותר שמשיג שככל  מפני הטעם רבינו

כלום, הבין ולא השיג שלא יותר מבין

ìë ìò úåäî øãâá àìéîî àåä àöîðå

íéðô שמשיג האדם בהשגת חלק דכל 

במציאות  ביטול  בגדר  הוא ית' אלקותו

כלל , עצמית מציאות לו שאין שמבין מפני

ההשגות  שכל  איך  משיג שכשהאדם ונמצא

העצמית  מההבנה חלק  הם ה' בגדלות שלו

הוא  רואה האדם, של  הישות של  המוגבלת

יש, של  מציאות בו יש גודל שעדיין כלפי

לו  שזוכה ה"אין" השגת וכל  ית', קדושתו
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‰ÓÂ ˘È ¯„‚ ˙�ÈÁ·· ‡Â‰˘ ‰ÓÂ ,˙ÈÓÈ�Ù‰ ‰‡¯ÈÏ ‡· ‰ÊÏ ,ÌÈ�Ù ÏÎ ÏÚ ˙Â‰Ó
‡¯ÈÏ ˜¯Â ,‰Â�Ú‰ Ï„Â‚ ˙ÓÁÓ ÂÈ�Ù ÏÚ ‰˘Â·‰ Ï„Â‚ ˙Ó‡· ÈÎ ,‰‡¯ÈÏ ˜¯ ‡Â‰

:‰Ó ¯„‚· ‡Â‰ '„

íòíîÏ˘ Â¯Â„ ‰Â�Ú ˙�ÈÁ·Ó ‰È‰ ¯·„Ó‰ ¯Â„˘ ˘Â„˜‰ È"¯‡‰· ¯‡Â·Ó
Ì˙Ó˘� ‰‡ˆÈÂ ,‰Ù Ï‡ ‰Ù ‰�ÈÎ˘‰ ÈÂÏÈ‚ ˙ÓÁÓ ˙Ó‡·Â ,‰˘Ó

¯Á·�‰ „ÓÚÓ·(·"Ú ÁÙ ˙·˘),ÌÏÂÚ‰ ‰Ê· ÏÏÎ Â˜ÒÚ ‡ÏÂ ,˙Â‡ÈˆÓ· ÂÏË·˘ ËÚÓÎ

øåàéá

לגבי  ליש נחשב  ית', גדלותו השגת ידי על 

ית'. גדלו עוצם

úéîéðôä äàøéì àá äæì,הרוממות יראת

ככל  וההבנה ההשגה גודל  לאחר הבאה

היראה  שאז להשיג, השכל  ביד  האפשרי

שהוא  איך  ומשיג שמבין שלילה בדרך  היא

כלל , ומבין משיג שאינו ממי äîåירא

÷ø àåä 'äî'å 'ùé' øãâ úðéçáá àåäù

äàøéì הישות רק  היא שבו הישות כל 

הישות  היא  וביטול , יראה בדרך  שבאה

ערוך  אין כי ההשגה מגודל  דווקא שבאה

שמבין  ההשגה עצם וממילא ית"ש, לפניו

משיג  שאינו מפני ליש עדיין נחשב  שהוא

בתכלית, אליו  להתבטל  ית' קדושתו גודל 

והביטול , היראה עצמה úîàáהיא éë

äåðòä ìãåâ úîçî åéðô ìò äùåáä ìãåâ

ישות  של  מציאות כלל  כאן אין כאמור כי

בתכלית, ובושה הכנעה רק  øå÷ופירוד 

:äî øãâá àåä 'ã àøéì

á øàåáî äðäå כתביùåã÷ä é"øàä3

åøåã äåðò úðéçáî äéä øáãîä øåãù

äùî ìù הקבלה בלשון נקרא והוא

ענוה, בחינת שהיא שהיא "לאה" "רחל" (לעומת

יראה) äðéëùä,בחינת éåìéâ úîçî úîàáå

äô ìà äô,סיני הר äàöéåבמעמד 

øçáðä ãîòîá íúîùð( ע "ב פח  (שבת

ììë å÷ñò àìå ,úåàéöîá åìèáù èòîë

éëàìîù ïåæî ,ïî åìëà éë ,íìåòä äæá

úåøòäå úåôñåä

חיים3. זו"ן)אוצרות הארות  שהיה (שער  הזווג  אמנם :

ונוק' יעקב מבחינת היה המדבר  דור  בזמן  אז  נעשה

דור  של  הנשמות וכל  כנזכר  המדבר  דור  הנקראת

על נקראים ולכן  הזווג , זה מן  נמשכות היו  המדבר 

הדור  כי  בהעלותך  פרשת בזוהר  מ"ש תבין  ובזה שמה.

מאות  שש שכתבו  וכמו  במשה, נכללים כולם היו  ההוא

שכולם  לפי  והטעם בקרבו , אנכי  אשר  העם רגלי  אלף

נקרא  הוא אשר  זעיר  שבתוך  אבא יסוד  מהארות יוצאים

אבא, מיסוד  הוא שמשה אצלינו  כמבואר  משה בחינת

מהארות  נעשו  שניהם הנזכרים ונוק' שיעקב ולהיות

כולם  ההוא מזווג  הבאות הנשמות לכן  אבא, יסוד 

ז "ל שאמרו  וזהו  כולם, תוצאות ממנו  כי  במשה נכללים

אלהים  עשה אשר  כל  את פ' על  א'] מ"ז  ח"ב [זוהר 

כי  ישראל , כל  כנגד  משה שקול  עמו  ולישראל  למשה

בספר  ההוא הדור  שנק' ז "ס גם שלו . ניצוצות כולם

דעה  דור  שפי ' דרדע, י "א] ה' [א' ובמלכים הימים דברי 

יסוד שבתוך  זעיר  של  הפנימי  הדעת מן  שיצאו  לפי 

עליון . דעת הנק' והוא ע "ה משה בחינת שהוא דאבא



îìñ¾ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Â�ÓÓ ÌÈ�ÂÊÈ� ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ˘ ÔÂÊÓ ,ÔÓ ÂÏÎ‡ ÈÎ(·"Ú ‰Ú ‡ÓÂÈ)ı¯‡‰ È‡· ¯Â„ Ï·‡ .
ÈÎ ,‰‡¯È ˙�ÈÁ·· ˙ÂÈ‰Ï ‰˘Â„˜‰ ı¯‡ È·˘ÂÈÏ ÈÂ‡¯ ÔÎ˘ ,‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ó ÂÈ‰
Â"Á ËÚ·Ï ‡Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ‰‡¯È ÌÈÎÈ¯ˆ ı¯‡‰ ˙¯ÓÂÁ· ÌÈ˜ÒÂÚ [ÂÈ‰˘] ˙ÓÁÓ
¯Â„ È¯˘Ù‡· ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÊÏÂ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·· ‡È‰ ‰˘Â„˜‰ ı¯‡Â ,·ÂË ·Â¯Ó

.Ï"�Î ‰‡¯ÈÏ ˙Â„‚�˙‰ ËÚÓÎ ‡Â‰ ‰Â�Ú ÈÎ ,ı¯‡Ï Â‡Â·È˘ ¯·„Ó‰

’ë šþõ

³¼ðí þîê −ð− ñ¼ íêþ−íî íîò¼í ³ê ëñ¾ñ

µêîÂ�ÈÈ‰ ,˙ÈÈÓÈ�Ù‰ ‰‡¯È È„ÈÏ ‡È·Ó ‰·¯„‡ ‰Â�Ú ÈÎ ‰ÏÚÓÏ Â�·˙Î˘ ÈÙÏ
˜¯ ,ÔÈ‡ ¯„‚· ‡Â‰ ˙Ó‡· ‡ˆÓ�Â ,ÂÈ�ÙÓ ‡¯ÈÏ ˜¯ ‰Ó ¯„‚· Â�È‡˘

:‡¯Â·‰ È�ÙÓ ‰‡¯ÈÏ È„Î ‡˘�˙Ó˘

íòíîÛÂ‚Ï ‡Ï Â˙�ÂÎÂ ‰˘ÂÚ Ì„‡˘ ¯·„· Â�˙¯Â˙· Ï‡˘ÂÓ‰ Ì˘˘ ÚÂ„È
˙�ÈÁ· ‰˘ÚÓ‰ ‡¯˜� ,Â�Âˆ¯·˘ ¯Á‡ ˙ÏÚÂ˙ ‰ÊÈ‡Ï ˜¯ ,‰˘ÚÓ‰

øåàéá

åðîî íéðåæéð úøùä( ע "ב עה מזון (יומא הוא

מי  המזין הגשמי, המזון שורש שהוא רוחני

ישות  לו  שאין דהיינו מלאך  בגדר שהוא

åéäגשמית, õøàä éàá øåã ìáà

äàøé úðéçáî דר לו שהיא שיש מי של  גה

עצמית, õøàישות éáùåéì éåàø ïëù

éë ,äàøé úðéçáá úåéäì äùåã÷ä

õøàä úøîåçá íé÷ñåò [åéäù] úîçî

מצוות  שיקיימו  יתברך  השם רצון כן דהרי

בתחתונים, ית' אלקותו לגלות מעשיות

å"ç èòáì àìù äìåãâ äàøé íéëéøö

úðéçáá àéä äùåã÷ä õøàå ,áåè áåøî

äàøé בבחינה לשכינה מרכבה היא כי

יראה. בחינת שהיא "רחל ", הנקראת

øáãîä øåã éøùôàá åéä àì äæìå

èòîë àåä äåðò éë ,õøàì åàåáéù

ì"ðë äàøéì úåãâðúä מי נפשך , דממה

איך  ישות בחינת לו ואין במציאות שבטל 

ויראה, ישות בבחינת éôìיעסוק êàå

àéáî äáøãà äåðò éë äìòîì åðáúëù

øãâá åðéàù åðééä ,úéîéðôä äàøé éãéì

äî גדר לה שיש נפרדת מציאות בגדר אינו

הוא, מה לומר àøéìלגביø÷שאפשר

÷ø ,ïéà øãâá àåä úîàá àöîðå ,åéðôî

àøåáä éðôî äàøéì éãë àùðúîù

יראה  בין סתירה אין האופן שבזה נמצא

לענוה.

åðúøåúá ìàùåîä íùù òåãé äðäå

óåâì àì åúðåëå ,äùåò íãàù øáãá

äùòîäøçà úìòåú äæéàì ÷ø

,åðåöøáù עצמה מהפעולה תועלת לו אין

בעקיפין, לו שנסתבב  אחרת מתועלת רק 



ï ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

Ú˘Â‰È ÁÏ˘˘ ÌÈÏ‚¯Ó‰ Â˘Ú˘ ÂÓÎÂ ,ÂÓˆÚ ‰ÒÎÓ Ï‚¯Ó˘ ÂÓÎ Â�ÈÈ‰„ ,Ï‚¯Ó
˘¯Á È¯ÎÂÓ ÂÓÎ ÌÓˆÚ Â˘Ú˘(‡ ,ÊË ¯"Ó·)Î ‰È‰ ‡Ï ˙Ó‡· ‰�‰Â¯ÂÎÓÏ Ì˙�Â

˙ÏÚÂ˙Ï ¯·„ ‰˘ÂÚÏ ‰Ê Ì˘ Ï‡˘� ÔÎ ÂÓÎÂ ,ı¯‡‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˜¯ ˘¯Á‰
‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ‡˘ÈÏ ,˙È˙Ó‡ ‰Â�Ú· ÔÂÂÎÓ‰ ‡Â‰ ‰ÊÂ .ÔÈÚÏ ‰‡¯�˘ ‰ÓÓ ¯Á‡
ÍÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ ,„ÂÓÏÈ ‡ÏÂ ÏÏÙ˙È ‡Ï ˙Â‡ÈˆÓÓ ÏË· ‡Â‰ Ì‡ ÈÎ ,‰Ó ¯„‚· ˙ÂÈ‰Ï

·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ ,˙Â‡˘�˙‰ ËÚÓ(Â ,ÊÈ '· È"‰·„)‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ Í‡ ,['‰ ÈÎ¯„a] ÂaÏ ‰a‚ÈÂ«ƒ¿«ƒ¿«¿≈
:‰‡¯ÈÏ ˜¯ ˙Â‡˘�˙‰Ï

þêîëôîÁÎ È„È ÏÚ ˜¯ ÌÈÎÙ‰ È�˘ ¯·ÁÏ ¯˘Ù‡ È‡„ ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ¯ÙÒ·
ÁÂ¯‰ È„È ÏÚ ÌÈ¯·Á˙Ó˘ ÌÈÓÂ ˘‡ ˙Â„ÂÒÈ‰ ÂÓÎ ,Ì‰È�˘Ó ‰Â·‚‰
˙Ú„ È„È ÏÚ ÍÈ¯ˆ ‰‡¯ÈÂ ‰Â�Ú ¯·Á˙‰· ÔÎÏ ,ÁÏÂ ÌÁ Ì‰È�˘Ó ÁÎ Â· ˘È˘
ÂÓÎ ,ÏÏÎ· ˘È˘ ÂÓÎ Ë¯Ù· ˘È˘ ÚÂ„È ‰�‰Â .‰‡¯ÈÂ ‰Â�Ú ˘¯Â˘ ‡Â‰˘ ÈÓÈ�Ù‰

øåàéá

åîë åðééäã ,ìâøî úðéçá äùòîä àø÷ð

åùòù åîëå ,åîöò äñëî ìâøîù

íîöò åùòù ,òùåäé çìùù íéìâøîä

ùøç éøëåî åîë(א טז, úîàá(במ "ר  äðäå ,

÷ø ùøçä øåëîì íúðåë äéä àì

õøàä úà úåàøì,לכובשה מנת åîëåעל 

úìòåúì øáã äùåòì äæ íù ìàùð ïë

.ïéòì äàøðù äîî øçà

àùéì ,úéúîà äåðòá ïååëîä àåä äæå

äî øãâá úåéäì äàøé úðéçáì כאמור ,

ידי  על  אלא יראה להיות אפשר אי לעיל 

ישות  כבעל  עצמו על  שמסתכל  ישות, מעט 

באותה  מהקב"ה לירא שיכול  עד  עצמית,

בעוד  עצמו, את מרגיש שעדיין מציאות

אור  היא האדם של  מציאותו כל  שבאמת

ורגע , רגע  בכל  משפיע  שהקב "ה éëאלוקי

àìå ììôúé àì úåàéöîî ìèá àåä íà

ãåîìéשבחינת לעיל  ישראל וכאמור ארץ 

דווקא  אפשרית מעשיות מצוות קיום שהיא

יראה, בחינת ידי èòîעל  êéøö äæìå

áåúëù åîëå úåàùðúä(ו יז, ב ' (דבה"י 

äðååëä ïéà êà ,['ä éëøãa] åaì äaâéåÇÄÀÇÄÀÇÀÅ
,äàøéì ÷ø úåàùðúäì לעיל כאמור

רק היא הישות מציאות שכל  בחינה שהיא

היראה.

øùôà éàã íéùåã÷ä íéøôñá øàåáîå

äåáâä çë éãé ìò ÷ø íéëôä éðù øáçì

íäéðùî מפני שניהם את כולל  שהוא

שורשם, íéîåשהוא ùà úåãåñéä åîë

çë åá ùéù çåøä éãé ìò íéøáçúîù

äåðò øáçúäá ïëì ,çìå íç íäéðùî

àåäù éîéðôä úòã éãé ìò êéøö äàøéå

äàøéå äåðò ùøåù נמשכים שניהם דהרי

אלקותו  במציאות הדעת שהוא אחד , מכח 

אותם  ומחיה העולמות כל  את הממלא ית'

ורגע . עת בכל 



ììñ¾ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÂÈ‰ ¯·„Ó‰ ¯Â„ ‰�‰Â .Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘� ˘¯Â˘· ‡Â‰ ÔÎ ,Ë¯Ù· Ì„‡· Â�·˙Î˘
„ÁÈ Ì¯·ÁÏÂ ,‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ó ÂÈ‰ ı¯‡‰ È‡·Â ‰˘Â„˜‰ ı¯‡Â ,‰Â�Ú ˙�ÈÁ·Ó
˘¯Â˘ ,˙Ú„ ˙�ÈÁ· Ì˘¯Â˘Â ,„ÁÈ ˙Â�ÈÁ· È�˘Ó ÌÈÏÂÏÎ˘ ˙ÂÓ˘�· ÍÈ¯ˆ ‰È‰

:ÌÏÚ�‰ ˙Ú„ ˘¯Â˘ ‡Â‰˘ ‰˘Ó ˙Ó˘�

íïñîÏÂÎÈ˘ Ì‰ÈÏÚ ÚÙ˘ÂÈ Â˙Ú„Ó˘ Â�ÈÈ‰ ,Í˙Ú„Ï ÍÏ ÁÏ˘ ‰"·˜‰ ¯Ó‡
˙Ú„ ˘¯Â˘ ¯·ÁÏ(¯Â„ ‰ÓÂ)˘¯Â˘Ó ‰˘Â„˜‰ ı¯‡Ï ,¯·„Ó‰ [¯Â„‰ÓÂ]

ÍÈ˘Ó‰ ÂÈÓÈ ÏÎ ‰"Ú Â�È·¯ ‰˘Ó˘ ¯˘‡Ï ,‰"·˜‰ ‰˘Ú ÂÈ‡¯È ÔÂˆ¯Â ,‰‡¯È‰
‰Ï˙ ‰ÊÏÂ ,‡ÂËÁÏ ÔÈ„È˙Ú˘ ‰Ó ˙Â¯˙Ò� ‰Ùˆ ‰"·˜‰ ˙Ó‡· Ï·‡ .˙Ú„‰
ÁÏ˘ ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡ ‰ÊÏÂ ‰ÚÈ„ÈÏ ¯˙ÂÒ ‰�È‡ ‰¯ÈÁ·‰Â ,‰˘Ó· ˙ÂÁÈÏ˘‰

øåàéá

,ììëá ùéù åîë èøôá ùéù òåãé äðäå

àåä ïë ,èøôá íãàá åðáúëù åîë

ìàøùé úåîùð ùøåùá צריך שבאדם כמו

ענוה  שבו, הבחינות שני את לחבר כדי דעת

שהוא  אדם צריך  ישראל  בכללות כך  ויראה,

שהם  הנשמות בין לחבר כדי דעת בחינת

יראה, בחינת שהם והנשמות ענוה בחינת

,äåðò úðéçáî åéä øáãîä øåã äðäå

úðéçáî åéä õøàä éàáå äùåã÷ä õøàå

ãçé íøáçìå ,äàøé הדור אותו שיהיו

שיוכלו  והיינו הבחינות שני לסבול  יכולים

בחינת  שהיא לארץ  ליכנס  המדבר דור

דור  הנהגת את בה לסבול  כדי וגם יראה,

ביראה, שהיא הארץ  êéøöבאי äéä

,ãçé úåðéçá éðùî íéìåìëù úåîùðá

úîùð ùøåù ,úòã úðéçá íùøåùå

:íìòðä úòã ùøåù àåäù äùî

,êúòãì êì çìù ä"á÷ä øîà äæìå

íäéìò òôùåé åúòãîù åðééä על

יראה, בחינת המדבר מדור שהיו המרגלים

úòã ùøåù øáçì ìåëéù( דור (ומה

ùåã÷ä õøàì ,øáãîä [øåãäîå]ä

äùò åéàøé ïåöøå ,äàøéä ùøåùî

ìë ä"ò åðéáø äùîù øùàì ,ä"á÷ä

úòãä êéùîä åéîé עבודתו שכל  מכיון

הדעת  להמשיך  היה רבינו משה של 

מסר  לכן זו, בעבודה לעסוק  ורצה לישראל ,

הדעת  להמשיך  זו עבודה הקב "ה לו

נצרך  היה לא שבאמת אע "פ  להמרגלים,

להכנס עתידים היו לא הכי בלאו כי לזה

- וכדלהלן ישראל  úîàáלארץ  ìáà

ïéãéúòù äî úåøúñð äôö ä"á÷ä

äùîá úåçéìùä äìú äæìå ,àåèçì

מצוה  לו נמסרה משה צורך  בשביל  דדוקא

כל  הלך  שבה זו עבודה לו למסור כדי – זו

אבל  לישראל , הדעת להמשיך  חייו, ימי

לחבר  זו עבודה נצרך  היה לא האמת כלפי

וכנ"ל , ליראה ענוה äðéàבין äøéçáäå

äòéãéì øúåñ משה של  שההנהגה נמצא

מתאימה  היה הדעת את אליהם להמשיך 
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:Âˆ¯È Ì‡ ‰˘Ó Ï˘ ˙Ú„ È„È ÏÚ È„È ÏÚ ¯·Á˙‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ Â�ÈÈ‰ ,Í˙Ú„Ï ÍÏ

’è šþõ

³îî®ôî íþî³ë ñèþô ³ò−ìë

íòíîÏ‚¯Ó ˙�ÈÁ· ˘È ,˙Ó‡‰ Í¯„Ó ÍÂÙÈ‰· ÍÏÂ‰‰ Ì„‡· ‡ÎÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ
Ú·ËÂÓ‰ ˘Â„˜‰ Â˘Ù� ÁÎ· ÈÏ‡¯˘È‰ Ì„‡‰ Í¯„Ó˘ Â�ÈÈ‰ ,‰¯È·ÚÏ

‰ÈÓ˙Ó ·Â˙Î‰˘ ÂÓÎÂ ,˘"˙È ÂÈ˙ÂˆÓÓ ¯Â·ÚÏ ‡ÏÂ '„ È�ÙÓ ‡¯ÈÏ Â·(· ,„ ‡¯˜ÈÂ)

˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ ‡ÂËÁÏ ˙‡· ‰Ó·Â ‰‡ËÁ Í‡È‰ ,‡ËÁ˙ ÈÎ ˘Ù�(·"Ú ‚È ‡¯˜ÈÂ).
‰�È˘Ú˙ ‡Ï ¯˘‡ '„ ˙ÂˆÓÓ ˙Á‡ ‰˙Â˘Ú· ,ıÂ¯È˙‰ ˜¯Â(ÊÎ ,Ì˘ ‡¯˜ÈÂ)¯ˆÈ˘

˜¯ Ô‰È˘ÂÚ Ì˘Ï ‡Ï˘ ‰˘ÂÚ ˙ÂˆÓ‰ Ì‚Â ,‰ÂˆÓ ‡Â‰˘ Ì„‡Ï ‰‡¯Ó Ú¯‰
‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ ,Ì˘‡Â Ú„È ‡ÏÂ ,˙Ó‡Ó Â˘Ù� ˜ÈÁ¯‰ ‰ÊÏÂ ,‰È�ÙÂ ÂÓˆÚ ÏÈ·˘·
ÂÓˆÚ „Â·ÎÏ Â˙�ÂÎ Ì‡ ,‡Â‰ ÔÎ ‡ÏÂ ,˙ÂˆÓÂ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓ ‰˘ÂÚ˘ ÂÏ ‰‡¯�

‡¯Ó‚· ¯‡Â·Ó˘ Ì‚‰ ,‰ÓÂ„ÎÂ ÂÈ�· ÂÈÁÈ˘ ÏÈ·˘· Â‡(.„ ‰"¯),¯ÂÓ‚ ˜È„ˆ ‰Ê È¯‰

øåàéá

בחירה  להם היה שעדיין שעה, אותה לפי

שייך  היה וממילא ישראל  לארץ  להכנס 

ליראה  ענוה בין  לחבר זו עבודה להם

הדעת, ידי ä"á÷äעל  åì øîà äæìå

åìëåéù åðééä ,êúòãì êì çìù

ìù úòã éãé ìò éãé ìò øáçúäì

:åöøé íà äùî

êìåää íãàá àëéà ïë åîë äðäå

ìâøî úðéçá ùé ,úîàä êøãî êåôéäá

éìàøùéä íãàä êøãîù åðééä ,äøéáòì

àøéì åá òáèåîä ùåã÷ä åùôð çëá

,ù"úé åéúåöîî øåáòì àìå 'ã éðôî

äéîúî áåúëäù åîëå( ב ד, ék(ויקרא LôðÆÆÄ
úàá äîáå äàèç êàéä ,àèçúÆÀÈ

÷"äåæá øàåáîë ,àåèçì( ע "ב יג (ויקרא

לעולם  רוצה אינו האלוקית הנפש דבוודאי

הקב "ה, רצון על  õåøéúä,לעבור ÷øå

àì øLà 'ä úBöî ìkî úçà äúåùòaÇÂÈÇÇÄÈÄÀÂÆÉ
äð éNòú(כז שם , äàøî(ויקרא òøä øöéù ÅÈÆÆ

,äåöî àåäù íãàì גם שתסכים כדי

באמת  שהוא זה למעשה האלוקית הנפש

הרעíâåעבירה, היצר מפתה אחר באופן

את שגם האדם, àìùאת äùåò úåöîä

,äéðôå åîöò ìéáùá ÷ø ïäéùåò íùì

òãé àìå ,úîàî åùôð ÷éçøä äæìå

äùåòù åì äàøð äøåàëì éë ,íùàå

íà ,àåä ïë àìå ,úåöîå íéáåè íéùòî

åéçéù ìéáùá åà åîöò ãåáëì åúðåë

àøîâá øàåáîù íâä ,äîåãëå åéðá ר "ה)

øàåáîד.) øáë ,øåîâ ÷éãö äæ éøä
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Ò"˘· ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ¯‡Â·Ó È‡„Â· Ï·‡ .¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Â˘Â¯ÈÙ ¯‡Â·Ó ¯·Î
(�"˘Â ,·"Ú � ÌÈÁÒÙ)˜"‰ÂÊÂ(·"Ú ‰Ù ÌÈ˘Â„˜ ,·"Ú „Ù˜ ·˘ÈÂ)˜¯ ,‰Ó˘Ï ‰ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú ¯˜ÈÚ„

:‰Ó˘Ï ‡È·Ó ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÍÂ˙Ó

µê‡Â·Ï Â˙·˘ÁÓ ˜ÓÂÚ· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÈÏÎ˙‰ ¯˜ÈÚ ÌÈ�Ù ÏÎ ÏÚ È‡„Â·
˙‡�‰Ï Ì‚ ÔÈÂÎÓ ÍÎ ÏÎ ÍÎ„Ê� ‡Ï˘ ˙ÓÁÓ ˜¯Â ,Í¯·˙È Ì˘‰ ˙„Â·ÚÏ
ÂÈ˜ÒÚÂ Â„Â·Î ÏÈ·˘· ˜¯ Â˙Ó‚Ó ÏÎ Â"Á Ì‡ Ï·‡ ,‰Ê ˜ÒÚÓ ‰�‰�Â ÂÓˆÚ

øåàéá

á åùåøéôøçà íå÷î4éàãåá ìáà .

ñ"ùá úåîå÷îä ìëá øàåáî, ע "ב נ (פסחים

ע "ב )äåæå"÷וש "נ) פה קדושים ע "ב , קפד (וישב 

êåúî ÷ø ,äîùì äåöîä úééùò ø÷éòã

:äîùì àéáî äîùì àìù

úéìëúä ø÷éò íéðô ìë ìò éàãåá êà

àåáì åúáùçî ÷îåòá úåéäì êéøö

êøáúé íùä úãåáòì ששורש היינו ,

בדעת  יהיה עשייתו סיבת ועיקר המעשה

הקב "ה, רצון àìùלעשות úîçî ÷øå

åîöò úàðäì íâ ïéåëî ,êë ìë êëãæð

äæ ÷ñòî äðäðå הזאת הדעת לאחר

הרע אם גם אזי המחשבה, שבעומק 

המצוה  מעשיית נהנה האדם בנפש המעורב 

úåøòäå úåôñåä

בפסוק4. כתיב והנה יתרו : פרשת חיים (שמות דברי 

כ ) יט עמכם כ , דברתי  השמים מן  כי  ראיתם אתם

תעשו  לא זהב ואלהי  כסף אלהי  אתי  תעשון  לא

ראיתם  הן  ראיתם, אתם הקב"ה אמר  ולזה לכם...

האלקות, תעשו  לא כן  פי  על  ואף בכם, חפץ שאני 

כסף  בשביל  לפניו  ולהתפלל  אלהי  עול  לקבל  היינו 

מצוה  בשביל  כדאי  אינו  העולם כל  כי  ח"ו , וזהב

כדכתיב חקה, או  טו)אחת ג, וגו ',(משלי חפציך  וכל 

התורה  ידי  על  רק ישראל  עם הקב"ה התיחדות וכל 

זהב  או  כסף פרס לקבל  מנת על  לא באמת, והמצוה

ח"ו :

איסור  שאין  היינו  לכם, תעשו  לא הפסוק וסיים

כוונתו  אם רק פרס, לקבל  מצות ולעשות להתפלל 

זה  בענין  אפילו  האדם כוונת אם אבל  להנאתו , הפרס

ועבודה, בתורה לעסוק יוכל  זה ידי  שעל  כדי  רק הוא

טוב  כל  לישראל  יהיה כאשר  השם קידוש יהיה כי  וגם

כל כי  ומצות, בתורה לעסוק מותר  זה בדרך וזהב כסף

לא  הפסוק סיים ולכן  יתברך . השם לכבוד  הוא זה

הנאת  בשביל  בכסף הכוונה שיהיה היינו  לכם, תעשו 

השם, לכבוד  האדם כוונת אם אבל  לכם, שמקרי  עצמו 

האי : כי  פרס לקבל  מנת על  מצוה לעשות מותר  ודאי 

אדמ"ו  מפרש זה דרך  çöé÷ועל  á÷òé áøä åðéøåî

ïéìáåìîבר "ה הגמרא האומר (ד .)לפרש שם כמבואר 

גמור , צדיק זה הרי  בני  שיחיה בשביל  לצדקה סלע

ז "ל  זה )ופירש"י  הרי כוונת (ד "ה  ידענו  ולא בכך , רגיל  אם

דקאמר  לרש"י  דקשה ז "ל  הוא ואמר  בזה. ז "ל  רש"י 

הא  גמור , צדיק הוא דמאי  גמור , צדיק זה הרי  הגמרא

אך פרס, בקשת שום בלא צדקה נותן  שהיה היה טוב

השם  לכבוד  כן  גם בנו  שיחיה שמבקש דמי  דמיירי 

הזה  העולם אפילו  שמכוין  מאד , גמור  צדיק וזה יתברך ,

היכן  עד  כוונתו  ניכר  במה אך  יתברך , השם לכבוד 

ידוע דהנה בכך , רגיל  אם פירש"י  לזה נ מגיע, (פסחים 

רגילע "ב ) זה אם ולכן  לשמה, בא לשמה שלא שמתוך 

אם  גם כן  אם בנו , שיחיה בשביל  צדקה ליתן  בכך 

בפעם  מקום מכל  לשמה, שלא היה הראשון  בפעם

בשביל שאומר  מה כן  ועל  לשמה, לידי  הביאתו  השני 

הרי  כן  ואם השם, כבוד  בשביל  כן  גם הוא בני  שיחיה

גמור . צדיק זה
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È¯˜Ó ‰Ê˘ È‡„Â· ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ· Â˙‡�‰ ÏÈ·˘· ˜¯ ˙ÂˆÓ ‰˘ÂÚÂ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ·
Í¯„Î ‡Â‰ ,‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ÌÈÓÚÙÏ Ì‡Â ¯ÒÂÓ È¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎ ,ÂÓˆÚ „·ÂÚ ˜¯

‰ÊÂ .ÂÓˆÚ Í¯ÂˆÏ Â˙�ÂÂÎ Ï·‡ ,‰ÂˆÓ· ÂÎ¯„ ¯˙ÒÂÓ˘ Ï‚¯Ó·Â˙Î‰ ˙�ÂÂÎ
(‡Ó - ËÏ ,ÂË ¯·„Ó·)Í¯ÂˆÏ ˙ÂˆÓ‰ ‰˘ÂÚ ˙ÂÈ‰Ï Â�ÈÈ‰ ,ÌÎ··Ï È¯Á‡ Â¯Â˙˙ ‡ÏÂ

È˙ÂˆÓ ÏÎ ˙‡ Ì˙È˘ÚÂ ˜¯ ,Ï"�ÎÂ ı¯‡‰ ¯ÈÈ˙Ó˘ Ï‚¯Ó Í¯„·Â ÌÎÈÓˆÚ
‰˘Â„˜Ï ÌÈ�ÓÂÊÓ ÂÈ‰˙ ˙ÂˆÓ‰ È„È ÏÚ˘ Â�ÈÈ‰ ,ÌÎÈ˜Ï‡Ï ÌÈ˘Â„˜ Ì˙ÈÈ‰Â
:‰˘Â„˜Ï ‡ÒÎ ˙ÂÈ‰ÏÂ ÌÎÈ˜Ï‡ '„ È�‡ ‰�ÂÎÓ ˙ÂÈ‰Ï ,‰�ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰Â

’ð šþõ

ðîë×í ê½× êþšò ’³− î³îšñê ³îñè³í

ñ¼îÏ"ÊÁ È¯·„ Â˘¯ÂÙÈ ‰Ê Í¯„(·"Ú ‚Ó ˙ÂÁ�Ó)ÚÈ˜¯Â „Ú 'ÂÎ ÌÈÏ ‰ÓÂ„ ˙ÏÎ˙
˙Â˜Ï‡ ˙ÂÏ‚˙‰ ‡Â‰ „Â·Î‰ ‡ÒÎ ˙�ÈÁ·„ ÚÂ„È„ ,„Â·Î‰ ‡ÒÎÏ ‰ÓÂ„
‡ÒÎ È„È ÏÚ˘ Í¯„Î ,„Â·Î‰ ‡ÒÎ ‰Ï‡˘‰ Í¯„· È¯˜Ó ˙ÂÏ‚˙‰„ ,ÌÏÂÚ‰ ÏÚ

øåàéá

המצוה  נחשב  מקום מכל  לכבודו, כגון

לשמה, åúîâîבבחינת ìë å"ç íà ìáà

,äæä íìåòá åé÷ñòå åãåáë ìéáùá ÷ø

íìåòá åúàðä ìéáùá ÷ø úåöî äùåòå

äæä לשם לעשותו דקדושה דעת בו ואין

åîöòשמים, ãáåò ÷ø éø÷î äæù éàãåá

íéîòôì íàå øñåî éøôñá øàåáîë

øúñåîù ìâøî êøãë àåä ,äåöî äùåò

.åîöò êøåöì åúðååë ìáà ,äåöîá åëøã

áåúëä úðååë äæå(מא - לט  טו, àìåÀÉ(במדבר 
úåéäì åðééä ,íëááì éøçà eøeúúÈÇÂÅÀÇÀÆ
êøãáå íëéîöò êøåöì úåöîä äùåò

ì"ðëå õøàä øééúîù ìâøî שעושה

לשם  רק  המעשה כוונת לשם שלא מעשה

אחרת, éúBöîכוונה ìk úà íúéNòå ÷øÇÂÄÆÆÈÄÀÈ

ìòù åðééä ,íëé÷ìàì íéLã÷ íúééäåÄÀÄÆÀÄÅÉÅÆ
äùåã÷ì íéðîåæî åéäú úåöîä éãé

'ã éðà äðåëî úåéäì ,äðéëùä úàøùäåÇÄ
:äùåã÷ì àñë úåéäìå íëé÷ìàÁÅÆ

ì"æç éøáã åùøåôé äæ êøã ìòå מג (מנחות

òé÷øåע "ב ) ãò ,'åë íéì äîåã úìëú

úðéçáã òåãéã ,ãåáëä àñëì äîåã

ìò úå÷ìà úåìâúä àåä ãåáëä àñë

íìåòäהאלוקות האצילות)התגלות עולם (אור 

התחתונים הבריאה)בעולמות עולם ידי  ,(על

àñë äìàùä êøãá éø÷î úåìâúäã

äìâúð àñë éãé ìòù êøãë ,ãåáëä

äéìò áùåé ùéù שהתגלות שהגם כלומר,

אור  עצם כלפי חיצונית התגלות היא זו

מפני  להתגלות נחשב  הוא האלוקות,
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Ï"Ê Ì"·Ó¯· ÔÈÂÚÈÂ ,˙ÂÎÏÓ ‡ÒÎ ‡¯˜� ÔÎÂ ,‰ÈÏÚ ·˘ÂÈ ˘È˘ ‰Ï‚˙�‡"Á �"ÂÓ)

(Ë"Ù:

íòíî˙ÂÏÚ‰ÏÂ ÏÏÂÊÓ ¯˜È ‡ÈˆÂ‰Ï Ì„‡‰ ˙‡È¯· ¯˜ÈÚ˘ ¯Â„‰ È˜È„ˆÓ ÚÂ„È
,ÌÏÂÚ·˘ ¯·„ ÏÎÓ ÌÏÂÚ È˜Ï‡ ˙˘Â„˜ ÂÏ ‰Ï‚˙È˘Â ,‰˘Â„˜ ÈˆÂˆÈ�
,Â„Â·ÎÏ ÏÎ‰ ‡¯·Â ,‚È‰�ÓÂ ‡¯Â· ˘È˘ ÍÈ‡ ÊÓ¯ ÂÏ Á˜È ÌÏÂÚ·˘ ¯·„ ÏÎÓÂ
Ì˜ÒÚ ,‰Â˘· ÏÎ‰ ‰ÏÂ‚Ò È„ÈÁÈ Ïˆ‡Â ,‰¯È·Ú ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ Â‡ ‰ÂˆÓ ˙Â˘ÚÏÂ
‰ÊÂ ,ÂÈ˘ÚÓ ÏÎ ÏÚ '„ „Â·Î ˙ÂÏ‚˙‰Ï Ï"�‰ ‰�ÂÂÎ· ÌÏÂÚ· Ì˜ÒÚ Â‡ ‰¯Â˙·

:Ï"�ÎÂ „Â·Î‰ ‡ÒÎ ˙ÂÏ‚˙‰ È¯˜Ó

øåàéá

שיש  לגלות מהותה זו התגלות שעכ "פ 

שלמעלה  ונעלה יותר גבוהה בחינה

ïéåòéåמהשגתינו, ,úåëìî àñë àø÷ð ïëå

ì"æ í"áîøá( פ "ט ח "א :5(מו"נ

øåãä é÷éãöî òåãé äðäå האר"י מרן

ø÷éהק ', àéöåäì íãàä úàéøá ø÷éòù

äùåã÷ éöåöéð úåìòäìå ììåæî שענין

בעניני  ה' עבודת ידי על  דווקא נפעל  זה

הקדושים, הניצוצות נפלו שבהם עוה"ז

ìëî íìåò é÷ìà úùåã÷ åì äìâúéùå

íìåòáù øáã בכל ה' קדושת התגלות כי

שבו, האלוקי הניצוץ  הוא שבעולם דבר

êéà æîø åì ç÷é íìåòáù øáã ìëîå

åãåáëì ìëä àøáå ,âéäðîå àøåá ùéù

דבר  שבכל  הניצוץ  העלאת הוא וזה

ואינו  שבו האלוקית החיות את כשרואה

בקדושה, משורשו äåöîמפרידו úåùòìå

éãéçé ìöàå ,äøéáò úåùòì àìù åà

åà äøåúá í÷ñò ,äåùá ìëä äìåâñ

íìåòá í÷ñò ואין גמורה בדביקות הכל 

עוה"ז, בעניני בעוסקם פירוד  בהם

ìë ìò 'ã ãåáë úåìâúäì ì"ðä äðååëá

ãåáëä àñë úåìâúä éø÷î äæå ,åéùòî

:ì"ðëå

úåøòäå úåôñåä

נבוכים5. במורה ט)וזלה"ק פרק  א  עיקר (חלק  'כסא'. :

עליו  ישבו  אמנם שהכסא ובעבור  ידוע. בלשון  הנחתו 

נמצא  דבר  הכסא והיה כמלכים, והעוצם, הגדולה בעלי 

נקרא  - ענינו  ועוצם ומעלתו  לו  הראוי  גדולת על  מורה

בו  שנגלה מי  עוצם על  להוראתו  'כסא', ה'מקדש'

מרום  כבוד  "כסא אמר , - עליו  וכבודו  אורו  והשכין 

'כסא', השמים נקראו  הענין  זה ומפני  וכו '". מראשון 

עוצם  על  - בהם ויתבונן  שידעם מי  אצל  - להוראתם

טובם  בהשפעת השפל  העולם ומנהיג  ומניעם ממציאם

הם  יאמר , - וכו '" כסאי  השמים יי , אמר  "כה ואמר , -

ה'כסא', כהוראת ויכלתי , ועצמתי  מציאותי  על  יורו 

צריך אשר  זהו  לו . ראוי  שהוא לגדול , מוכן  שהוא

האלוה  שינשא גשם שיש לא המאמתים, שיאמינוהו 

רב )עליו  עלוי שהוא (יתעלה  במופתים לך  יתבאר  הנה כי  -

גוף? על  משכן  או  מקום לו  יהיה ואיך  גוף, אינו  ית'

מקום, כל  כי  עליו , שהעירונו  מה הוא הענין  ואמנם

השמים, או  כ 'מקדש' וזהרו , באורו  ויחדו  האלוה נישאו 

'כסא' נקרא
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ñ¼îÒ"˘· ¯‡Â·Ó˘ ‰Ó ÊÓÂ¯Ó ‰Ê(·"Ú ·È ‰‚È‚Á)˜"‰ÂÊÂ(·"Ú ‚Î˜ ‡˘�)˙ÂÓ˘�˘
Ï˘ Ô˙Ó˘� ÁÎ˘ Â�ÈÈ‰ ,˙Â·¯Ú ÈÓ˘· „Â·Î‰ ‡ÒÎ· ˙ÂÊÂ�‚ Ï‡¯˘È
ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈÓ˘Â ,‰ÓÎÁ„ ‡ÊÈÓ¯ ¯·„ ÏÎÓ Á˜ÈÏÂ Â˘¯˘Ï ÏÎ‰ ÍÂÙ‰Ï Ï‡¯˘È

˙Â·¯Ú ‡¯˜�(Ì˘ ‰‚È‚Á)‰�Â˘‡¯ ÈÏÂÈ‰‰Ï ‰Ê ÌÈ�ÎÓ ÌÈ‡¯È‰ ÌÈ�¯˜Á‰ ÈÙ ÏÚÂ
Ï‡¯˘È Ï˘ Ô˙Ó˘�Â ,ÌÈ¯·ÂÚ ÌÏÂÚ È‡· ÏÎ Ì˘ÓÂ ,˙ÂÁÎ‰ ÏÎ ·¯ÂÚÓ Â·˘

ÌÏÂÚ È‡· ÏÎÓ ‰·˘ÁÓ· ‰Ó„˜(„ ,‡ ¯"·)ÁÎÓ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ,Ô˙Ó˘� Ì˘ ‰ÊÂ�‚ ‰ÊÏÂ
:‰ÏÁ˙ ‰·˘ÁÓ· ‰˘ÚÓ ÛÂÒ˘ ,˘"˙È Â„Â·ÎÏ ÏÎ‰ ˙‡È¯· ˙ÈÏÎ˙˘ ÏÚÂÙÏ

íïî·˜ÚÈÏ Â¯Ó‡ ÌÈË·˘‰˘(.Â� ÌÈÁÒÙ)ÔÈ‡ ÍÎ „Á‡ ‡Ï‡ Í·Ï· ÔÈ‡˘ Ì˘Î
¯·„‰ ÂÏ˙ ‰ÓÂ ,„Á‡ '„ ¯ÓÈÓÏ Â‰Ï ÈÂ‰ ‰¯Â‡ÎÏ„ ,„Á‡ ‡Ï‡ Â�·Ï·

ÚÂ„È ¯·„‰ Í‡ .Â·Ï·(Â ,ÊÓ ¯"·)„Ú Â˙„ÓÏ „Á‡ ÏÎ ,‰·Î¯Ó‰ Ô‰ ˙Â·‡‰„
˙Â·‡·˘ ¯ÂÁ· ·˜ÚÈÂ ,Â˘¯Â˘Ï Â‡È·‰˘(‡ ,ÂÚ Ì˘)‡˙È‡„Î ÌÂ¯Ó· ˘Ó˘Ó

øåàéá

ñ"ùá øàåáîù äî æîåøî äæ ìòå חגיגה)

ע "ב ) ע "ב )äåæå"÷יב  קכג úåîùðù(נשא

éîùá ãåáëä àñëá úåæåðâ ìàøùé

ìàøùé ìù ïúîùð çëù åðééä ,úåáøò

øáã ìëî ç÷éìå åùøùì ìëä êåôäì

äîëçã àæéîø שהוא הכבוד  בכסא הוא

ית' קדושתו התגלות שורש כאמור

התחתונים, ïåùàøäבעולמות íéîùå

úåáøò àø÷ð(שם íéðø÷çä(חגיגה éô ìòå ,

äðåùàø 'éìåéä'äì äæ íéðëî íéàøéä

úåçëä ìë áøåòî åáù לו שיש כוח  דכל 

הראשוני  בכוח  שורש לו שיש בהכרח  צורה

הכל  נמצא ושם הכוחות, כל  שורש שמשם

הנקרא  והוא צורה, בלי בפועל  ולא בכוח 

ההיולי", "כח  הראשונים ìëבלשון íùîå

íéøáåò íìåò éàá ונבראים נשמות כל 

נחצבו  ופירוד  צורה להם שיש שבעולם

÷äîãמשם, ìàøùé ìù ïúîùðå

íìåò éàá ìëî äáùçîá(ד א, äæìå(ב "ר 

äæä éìåéää çëá ïúîùð íù äæåðâ,

כל  נחצבו שמשם ראשונה מחשבה שהוא

שבעולם, ìòåôìהכוחות çëî àéöåäìå

,ù"úé åãåáëì ìëä úàéøá úéìëúù

:äìçú äáùçîá äùòî óåñù

á÷òéì åøîà íéèáùäù äæå(.נו (פסחים

ïéà êë ãçà àìà êáìá ïéàù íùë

åäì éåä äøåàëìã ,ãçà àìà åðáìá

.åáìá øáãä åìú äîå ,ãçà 'ã øîéîì

òåãé øáãä êà(ו מז, ïä(ב "ר  úåáàäã

åàéáäù ãò åúãîì ãçà ìë äáëøîä

åùøåùì מרכבה עצמו עשה אחד  כל 

שבעולם, מהמידות אחת בהעלאת להתדבק 

בקדושה  לשרשו והביאו שהעלהו עד 

úåáàáùבשלימות, øéçá á÷òéå(א עו, (שם

íéøôñá àúéàãë íåøîá ùîùî

íéùåã÷ä(.קלג שרה חיי  כוח(זוה"ק  הוא וענינו



ð−ìñ¾ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ¯ÙÒ·(.‚Ï˜ ‰¯˘ ÈÈÁ ˜"‰ÂÊ)ÌÏÂÚ· ˙ÂÓ˘� ÁÎ· ÌÈË˘Ù�‰ ‰Ó‰ ÌÈË·˘‰Â
Ì‰¯·‡ ,‰ÏÚÓ‰ ÌÂ¯· Â�˜˙ ÂÈ˙Â·‡˘ ÂÓÎ ,·˜ÚÈ ˘˘Á ‰ÊÏÂ .Ï"�ÎÂ ‡ÒÎ‰
,Ì˙˘Â„˜Â Ì˙„Â·Ú· ·ËÈ‰ ¯·„‰ Â�˜˙ ‰ÏÚÓÏ ,‰ÏÚÓÏ ‰¯Â·‚· ˜ÁˆÈÂ „ÒÁ·
Â�‡¯˜È ÔÙ ·˜ÚÈ ˘˘ÁÂ ,Â˘Ú ˜ÁˆÈÓÂ Ï‡ÚÓ˘È Ì‰¯·‡Ó ‡ˆÈÈ Ë˘Ù˙‰· Í‡

:ÂÈÏ‡ Ì‚ ˙‡ÊÎ Â"Á

µê˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·Ó ˙Ó‡·(·"Ú ‡È˜ ¯‰·),ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ Û¯ˆ�˘ ÛÒÎÏ ‰ÓÂ„ ‰Ê„
·˜ÚÈ·Â ,¯Á‡ ÌÚÙ ˜ÁˆÈ· ÔÎÂ ,ÌÈ‚ÈÒ‰ Â�ÓÓ ÂÎÏ‰Â Ì‰¯·‡ Û¯ˆ� ‰ÊÏÂ

·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎÂ ,ÌÏÂÚÏ ‰�˙˘� ‡ÏÂ ÛÂ¯ˆ ÛÒÎ‰ ‰È‰ ¯·Î(Â ,‚ ÈÎ‡ÏÓ)È�· Ì˙‡Â
È„È ÏÚ Â�ÈÈ‰ ,ÂÚ¯Ê· ˙ÏÂÒÙÏ Â"Á ˘˘Á˘Î Â�È·‡ ·˜ÚÈ ‰ÊÏÂ .Ì˙ÈÏÎ ‡Ï ·˜ÚÈ
Ì˘Î ,„ÁÈ ÌÈË·˘‰ Â�Ú ‰ÊÏÂ ,Ì‰È˘ÚÓ ¯Ê Â"Á È¯ÓÂÁ‰ ÌÏÂÚ· ˙ÂË˘Ù˙‰

øåàéá

דהיינו  הנשמות, כל  שורש שהוא ה'היולי'

העליון, íéèùôðäהדעת äîä íéèáùäå

זה, מכח  íìåòáהמתפשטים úåîùð çëá

àñëä יציאת כבר ששם הבריאה בעולם

לפועל , משורש ì"ðëåהכל  נחצבו שהם

ההיולי. בכח  נשמתו

åð÷ú åéúåáàù åîë ,á÷òé ùùç äæìå

÷çöéå ãñçá íäøáà ,äìòîä íåøá

,äìòîì äøåáâá דווקא מקום ומכל 

îìíúãåáòá áèéä øáãä åð÷ú äìò

èùôúäá êà ,íúùåã÷å של הכוחות

התחתונים, בעולמות וגבורה àöéחסד 

ùùçå ,åùò ÷çöéîå ìàòîùé íäøáàî

åéìà íâ úàæë å"ç åðàø÷é ïô á÷òé

ä-é éèáùá התגלות כאמור הם שגם

התחתונים  בעולמות והכוחות הנשמות

ומטה. הכבוד  מכסא שהם

÷"äåæá øàåáî úîàá êà( ע "ב קיא (בהר 

íòô øçà íòô óøöðù óñëì äîåã äæã

עד  מהפסולת הכסף  ובבירור הצורף  בהכאת

סיגים, בו אין íäøáàששוב  óøöð äæìå

íéâéñä åðîî åëìäå ממנו שיצאו והסיגים

ישמעאל , øçàהוא íòô ÷çöéá ïëå

בעשיו  נתאספו ממנו שיצאו ,והסיגים

àìå óåøö óñëä äéä øáë á÷òéáå

áåúëä øîàîëå ,íìåòì äðúùð,ג (מלאכי 

íúéìëו) àì á÷òé éða ízàå היה לא ÀÇÆÀÅÇÂÉÉÀÄÆ
ושינוי. כליון åðéáàבכם á÷òé äæìå

ìò åðééä ,åòøæá úìåñôì å"ç ùùçùë

øæ å"ç éøîåçä íìåòá úåèùôúä éãé

íäéùòî,הקדושים באבותיו שהיה כמו

מקום  מכל  לגמרי, מתוקנים היו שהם שאף 

מהם  היוצאת בדרגה דהיינו בהתפשטות,

יותר  משוקעים שהיו בניהם שהם

ישמעאל  דהיינו סיגים, בהם היה בגשמיות,

מרע טוב  לבירור נצרכים היו ולכן ועשיו,

בבניהם.

äúàù íùë ,ãçé íéèáùä åðò äæìå



î¬ ó−−ì −þëð ³îð−½ì³¾þîõô

Ì‚ Â�·Ï· ÔÈ‡ ÔÎ ,È˙ÈÓ‡‰ ˙ÂÏ‚˙‰‰ Ì˘˘ ,„Á‡ ˜¯ Í·Ï· ÔÈ‡ ÌÂ¯Ó· ‰˙‡˘
„ÂÚ ÔÈ‡ ÈÎ ˙ÂÏ‚˙‰Ï ,„Á‡ ˜¯ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂË˘Ù˙‰· Â�˜ÒÚ· ‰Ê‰ ÌÏÂÚ·
:„ÂÚ ÔÈ‡Â Â˙ÏÂÊ ËÏÁÂÓ‰ ÒÙ‡ ÏÎ‰Â ,Â„Â·ÎÏ ‡¯· ÏÎ‰ ÈÎ ,'‰ È„ÚÏ·Ó

óêîÌÏÂÚ‰ È˘Â·Ï ÏÎ·˘ ˙Â‡¯‰Ï ,„Â·Î‰ ‡ÒÎÏ ˙ÏÎ˙‰ ‰ÓÂ„ ‰Ê· ÔÎ
,ÌÏÂÚ· ˙ÂÁÂ¯ Ú·¯‡ ˘È˘ ÂÓÎ ,˙ÂÙ�Î Ú·¯‡„ ˙ÂÒÎ ÊÓ¯Ó ‡Â‰˘
'„ ÏÎÓ˘ Â�ÈÈ‰ ,„Â·Î‰ ‡ÒÎÏ ‰ÓÂ„˘ ˙ÏÎ˙‰ ‡ˆÂÈ ÛÂÒÂ ,˘Â·Ï ‡Â‰ ÏÎ‰Â
‡¯˜�‰ ÛÂÒ·Ï ‡ˆÈ˘ ,˙Â˜Ï‡ ˙ÂÏ‚˙‰‰ ˘·Ï˙Ó ÂÈ˙ÂÁÂ¯ Ú·¯‡Â ÌÏÂÚ‰ È˜ÏÁ
,Â„·ÚÏ ÏÎ ÂÈ˙‡ÈÂ ˙ÂÓ‰ ÚÏÂ·È˘ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÛÂÒÂ ˙ÈÏÎ˙ ÈÎ ,„Â·Î‰ ‡ÒÎ

øåàéá

íùù ,ãçà ÷ø êáìá ïéà íåøîá

éúéîàä úåìâúää הדעת שבשורש כמו

רע , שיהיה שייך  לא יעקב  דבוק  היה שבו

מבלי  גמורה קדושה התגלות יש דשם

כלל , לרע  מקום íâנתינת åðáìá ïéà ïë

íìåòä úåèùôúäá åð÷ñòá äæä íìåòá

,ãçà ÷øéãòìáî ãåò ïéà éë úåìâúäì

,'ä שבו דקדושה ההיולי שכוח  שמכיון

גמור  וטוב  אור הוא אבינו יעקב  דבוק  היה

כח בהתפשטות כן על  רע , עירוב  שום מבלי

– במידות למטה אבינו יעקב  של  הדעת

רע , עירוב  בהם היה לא כן גם י-ה בשבטי

בתכלית  ומקושר מחובר ההתפשטות והיה

ñôàלשורש, ìëäå ,åãåáëì àøá ìëä éë

.ãåò ïéàå åúìåæ èìçåîä

פי  על  הוא זה כדי וכל  כי לעיל , רבינו דברי

בבחינת  צורך  יש הזה, העולם בעניני לעסוק 

על  בתחתונים למטה נשפעת ואשר היראה,

הגבוהה  הדרגה בין  המחבר הדעת ידי

ומכיון  ליראה, הענוה בין היינו לנמוכה,

היה  כן על  דעת, בחינת היה אבינו שיעקב 

לבחינת  גם הדביקות את להמשיך  בו כח 

עוה"ז  בעניני שעסקו בניו גם וממילא יראה,

שלימה. בדביקות להיות היו יכולים

àñëì úìëúä äîåã äæá ïë íàå

,íìåòä éùåáì ìëáù úåàøäì ,ãåáëä

úåôðë òáøàã úåñë æîøî àåäù שהוא

התחתונים  העולמות כדוגמת להאדם לבוש

העליונים, לעולמות לבושים åîëשהם

àåä ìëäå ,íìåòá úåçåø òáøà ùéù

ùåáì שהיא האחת הנקודה בהם להתגלות

כולם, את הכולל  ההיולי àöåéכח  óåñå

ãåáëä àñëì äîåãù úìëúä תכלית

שמאיר  דהיינו תכלת, בחינת הוא הבריאה

שהוא  הכבוד  כסא הראשונה הכוונה בו

הבריאה  לעולם ההשתלשלות סדר תחילת

העולמות, é÷ìçולשאר 'ã ìëîù åðééä

ùáìúî åéúåçåø òáøàå íìåòä

úå÷ìà úåìâúää שההתגלות שהגם

מכל  יוצא דבר של  בסופו שיהיה האלקות

הוא  – בהם שתהיה ה' ומעבודת ההסתרים

הוא  וסופו תכליתו מקום מכל  עכשיו, נסתר

óåñáì àöéùההתגלותàñë àø÷ðä

íìåòä ìë óåñå úéìëú éë ,ãåáëä



ï¬ìñ¾ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

:È„˘ ˙ÂÎÏÓ· ÌÏÂÚ Ô˜˙Ï ÔÂ˙¯ÎÈ ˙Â¯Î ÌÈÏÂÏ‚‰Â

ñêî˘¯„Ó‰ ÔÂÂÎ ‰Ê(‰ ,ÊÈ ¯"Ó·)˜ÂÒÙ ÏÚ Â¯Ó‡˘ ‰Ó·(ÁÏ ,ÂË ¯·„Ó·)ÈÙ�Î ÏÚ
·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘ ‰Ê˘ ,Ì‰È„‚·(‡È ,Êˆ ÌÈÏ‰˙)Ú¯Ê‰ ÂÓÎ˘ Â�ÈÈ‰ .'Â‚Â ÚÂ¯Ê ¯Â‡

,ÌÈ˜È„ˆ‰ ‰˘ÚÓ ÔÎ ÂÓÎ ,È¯Ù‰ ˘¯Â˘ ‰‡ˆÈ Â�ÓÓÂ ı¯‡· ÔÂÓË ‡Â‰ Ú¯Ê�‰
˙ÈˆÈˆ·˘ ˙ÏÎ˙‰ ÂÓÎ ÛÂÒ·Ï ‰Ï‚˙ÈÂ ,¯Â‡‰ Â· ÚÂ¯Ê ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· Ì˜ÒÚ· Ì‚

:Ï"�Î

øåàéá

,åãáòì ìë åéúàéå úåîä òìåáéù

íìåò ï÷úì ïåúøëé úåøë íéìåìâäå

:éãù úåëìîá

ùøãîä ïååë äæ ìàå(ה יז, äîá(במ "ר 

÷åñô ìò åøîàù( לח טו, éôðk(במדבר  ìòÇÇÀÅ
áåúëä øîàù äæù ,íäéãâá(יא צז, (תהלים ÄÀÅÆ

òøæðä òøæä åîëù åðééä .'åâå òeøæ øåàÈÇ

åðîîå õøàá ïåîè àåä ידי על  דווקא

בארץ  åîëהטמנתו ,éøôä ùøåù äàöé

íìåòá í÷ñòá íâ ,íé÷éãöä äùòî ïë

øåàä åá òåøæ äæä הקדוש הניצוץ  הוא

úéöéöáù úìëúä åîë óåñáì äìâúéå

במעשי  ית' מלכותו כבוד  גילוי ידי על 

ì"ðë:הצדיקים


