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הארץ  א ויקהל פרי

ויקהל 
הקדמה 

נפלאים זה יסודות בתוכו  כולל  הארץ, הפרי בעל  של  זה מאמר בו . יבואו  צדיקים לה' השער

תורת  של  הקדוש  בעולמה שנידונו  ידועות שאלות על  ועונה ה' עבודת בעניני ונוראים

גדר  מה לשמה. שלא  נקראת שמא  או  רצויה, או  מותרת האם  בתענוג , העבודה החסידות.

בהרגשים  יתברך השם את לעבוד  צריך מה ולשם לשמה, שלא  ומצוות תורה של  ההיתר

ית"ש . אליו  הגמור הביטול  הוא  התכלית אם ובשכל ,

סדר במאמר  פי על  המיוסד  החסידות, פי על  העבודה סדר את רבינו  מבאר זה מיוחד 

רבינו  תורת לפי אשר כל הבעש"ט הספירות, של  העבודה סדר בעצם היא  הק '

פשוטה אמונה הוא  למעלה מלמטה העבודה סדר ישראל . באהבה (מלכות)איש  הרגשים ,

מידות)ויראה שכל (הז' חב "ד ), מוחין  זו(הג ' נקודה האמיתי. האין – התכלית שהוא  ושורשם ,

השכלים  כל  תכלית אשר אחרים, וגם אלו  בענינים רבינו  בספרי רבות פעמים מוזכרת

שלמעלה  האמונה ידי על  שהוא  המוחלט, לביטול  הגמור, לאין להגיע הוא  וההרגשים

אמונה  ידי על  היא  העבודה שתחילת בתחילתן", סופן "נעוץ סוד  שזהו  וידוע ודעת, מטעם

ההרגש  כלות לאחר הבאה מהמידות שלמעלה האמונה היא  ותכליתה העבודה וסוף פשוטה,

ותכליתה. העבודה תחילת היא  שהאמונה ונמצא  הנפש , כוחות בכל  והעבודה והשכל 

כי וכדי רבינו  מבאר ויראה, אהבה הרגשי ידי על  דווקא  שהוא  העבודה סדר את לבאר

ה"שלא  בגדר הם לדבקות. הנפש  את לפתות אמצעיים כעין הם והיראה האהבה

התכלית, אינו  והיראה האהבה אל  הנלווה התענוג  וממילא  ה"לשמה". אל  המביא  לשמה"

בהכרח  התענוג  על  וחושב העצמית מציאותו  את עדיין מרגיש  שאדם זמן כל  – ואדרבה

הישות. ביטול  מתוך גמור בביטול  העבודה שהיא  הנרצית העבודה לדרגה הגיע לא  שעדיין



הארץ  ויקהל פרי ב 

א' פרק
לשמה  לבא כוונתו אם רק  מותר  לשמה  שלא

לצווי פרש "י  שבת  אזהרת  ויקהל  בפרשת  שהקדים על  ז"ל 

פתח  השבת . את  דוחה  שאינו  לומר המשכן  מלאכת 

כל  והולך  ומונה  משה  אל  המשכן  את  ויביאו  פקודי בפרשת  הרב

היו שלא  על  למשה  שהביאו  ז"ל  ופרש "י וכליו  המשכן  מחברת 

והענין  מאליו . ז"ל  שפירש "י המשכן  הוקם ופסוק להקימו , יכולין 

שכן  כי מועד אהל  אל  לבא  משה  יכול  ולא  על  הזוהר מאמר הוא 

לעמוד  דרך  ואין  כלה  קישוטי ענין  שהוא  הזהר ופירש  הענן  עליו 

שכל  דאורייתא  ורזין  תורה  סתרי  הוא  הנה  שמתקשטת . בשעה  שם

להבין  האוזן  את  לשבר בגשמים המלובשים אש  כגחלי דבריהם

יותר  ונעלם הנסתר דרזין  רזא  הוא  הנה  סודותיה  עמקי ולהשכיל 

פסוק  שהם זה  את  זה  המכחישין  כתובים שני על  והנה  ה '. בסוד

שבתחלה  הזהר שפירש  לב נדיב מכל  ופסוק תרומה  מאתכם קחו 

דייקא . מאתכם קחו  הפסוק בא  לכן  במשכן  חלק רב לערב גם היה 

שמתוך הענין  לשמה  שלא  ללמוד שהם הש "ס  מאמרי שני הוא 

לשמה  שלא  הלומד על  הסותר ומאמר לשמה  לידי בא  כך 

לשמה  השלא  שהוא  פירוש  וכבר פניו  על  שליתו  שנהפך  לו  נוח

עצמו את  לכוף  שרוצה  מי כן  שאין  מה  לזה  אם כי כונתו  שאין  לבד

לשמה  לידי בא  לשמה  שלא  מתוך  אליה  הגיע  לא  ועדיין  לשמה 

ואשיבה  דרכי חשבתי פרה  פרשת  על  ע "ה  המלך  שלמה  מאמר שהוא 

עכור  חומר הוא  שהגוף  ידוע  להיות  פירשו  שכבר עדותיך  אל  רגלי

משיגי  פתויי ידי על  אם כי השכל  בהתחייבות  לעשות  מסכים ואינו 

ותענוג  רוח נחת  או  הבא  עולם שכר או  עונש  יראת  שהם הגוף ,

ה '. את  ואהבתו  בעבודתו  שמרגיש 



הארץ  ג ויקהל פרי

סוף ובאמת  באין  הדביקות  ותופסת  משגת  השגה  שום שאין 

שכל  מובן  ממילא  ותענוג , בהרגשה  שכן  כל  שכל , בשום

כל  עניני והרגשת  הדבקות  תענוג  או  אהבה  או  היראה  הרגשת 

המורגש  אחר האמיתי הדביקות  אבל  ה ', ברעש  לא  כי כוזב, אדם

האדם  יראני לא  כי והראיה  תפיסה , בשום מורגש  השאינו  הוא 

בטול  ענין  שהוא  הרגשה  שום בלי האמונה  ידי על  אם כי וחי,

ולהשכיל  להבין  שכן  וכל  בעצמו  עליו  לעמוד אפשר שאי המציאות 

הנקר  הוא  אבל לאחרים, דילא . דרגא  לפום אדם כל  של  לשמה  א 

לשמה  שלא  עם הגוף  פתויי ידי על  אם כי אליו  להגיע  אפשר אי

לחול  אפשרותם בלתי אשר והתענוג , והאהבה  היראה  שהוא  תחלה 

ידי  ועל  ענינים ושארי ועונש  בשכר האמונה  ידי על  אם כי כן  גם

תחלה  דרכי, חשבתי וזהו  כנזכר. הימנה  למעלה  מגיע  זו  אמונה 

האמונה  שהיא  רגלי ואשיבה  כך  ואחר ופתוייו  הגוף  דרכי חשב

עירוב  שום בלי אמת  עדות  הלשמה , שהוא  עדותיך  אל  רגל , הנקרא 

אותיות  חבור ולשון  עדי קשוט  לשון  היא  עדות  וכן  ושקר, זרות 

ודבקות . הדעת  שהוא  דעות 

מכל וזהו הזה  בעולם טובים ומעשים בתשובה  אחת  שעה  יפה 

נוראות  השגות  הכל  הבא  העולם חיי שכל  הבא , העולם חיי

בתשובה  הזה  בעולם שמשיג  אחת  השעה  והנה  מהם התענוג  ועוצם

האמונה  שהיא  ההשגות  אפשרות  מכל  למעלה  היא  טובים, ומעשים

כלות  אחר ותפיסתו  הרגשותיו  כל  מציאות  בבטול  לעיל  הנזכרת 

זו , באמונה  מתדבק האפשרי והתענוג  והדבקות  השגתו  אפשרי

אם  כי זו  ודבקות  לאמונה  להגיע  אפשר שאי הוא  הנה  האמת  אבל 

ודביקות  ואהבה  ביראה  ההשגות  אפשרי עניני כל  תחלה  כלות  אחרי

העיקר. הוא  זה  שאחר מושג  להשאינו  גופא  הכנה  וזהו  המושגים

המשכן,פרש "י מלאכת לצווי  שבת אזהרת ויקהל בפרשת שהקדים על ז "ל
ׁש בּ ת וֹ ן  ׁש בּ ת  קדׁש  לכם  יהיה  ה �ביעי וּ ב יּ וֹ ם  מלאכה  ּת ע שׂ ה  ימים  ¨©©©¤¤¨¤§¦¦¦§©©¨¨§¤¨¥¦¨¤¥ׁש ׁש ת 

ה �בּ ת  בּ יוֹ ם  מׁש בתיכם  בּ כל א ׁש  לא -תבערוּ  יוּ מת . מלאכה  ב וֹ  כּ ל-הע שׂ ה  (שמות לה ', ¨¨¤§¨¨¨Ÿ§©£¥§§¥¤§©©¨

ג ) ב- השבת..לה, את דוחה שאינו  לומר 



הארץ  ויקהל פרי ד 

פקודי פתח בפרשת לג )הרב  לט  ומונה (שמות אל-מׁשה את-הּמׁשּכן ¤¤¨§¦©¤¦¨©ו ּיביא ּו
- וכליו  המשכן מחברת כל קרׁש יו והולך קרסיו ואת -כּ ל-כּ ליו ¨¨§¨¨§¨¥¨¤§¤¨¤את -האהל

ואדניו, וע ּמ דיו להקימובּ ריחיו יכולין היו  שלא  על למשה שהביאו  ז "ל ,א ופרש "י  §¦¨§©ª¨©£¨¨

בו עוד יז)פסוקפתח מ  לחדׁש (שמות בּ אחד ה �נית  בּ �נה  הרא ׁש וֹ ן בּ חדׁש  ¤Ÿ¤¨¦©¨¨©¥¦§¤¨©Ÿ©¦§©ויהי

מאליו ז "ל שפירש "י  הּמׁשּכן אלו,הּוקם פירושים  שני בין סתירה  יש  ולכאורה  ©©¦§¨
מאליו. שהוקם  או המשכן את  הקים  רבינו משה  אם 

עלוהענין  הזוהר  מאמר  לה)הוא  מ , אל-אהל (שמות לב ֹוא  מׁשה ¤¤¨¤¨Ÿ§ולא -יכל
הענן עליו  ּכי -ׁשכן את -ה ּמ ׁש כּ ן,מֹועד ה ' שהוא וּ כבוד הזהר  ופירש  ¥¦¨©¨¨¤¨¨§¤©¦§¨

שמתקשטת. בשעה שם לעמוד דרך ואין כלה, קישוטי  הזוה "ק ענין (שמות ז"ל

א) טעמא ,ב רלה מאי וגו'. הענן עליו כּ י-ׁש כן מוֹ עד  אל-אהל לב וֹ א  מׁש ה  ¨¨¤¨¨©¨¦¥¤¤¨¤¨Ÿ§"ולא -יכל

ובההיא  בעלה , לגבי  ואתקשטת  דאתתקנת  אתתא  כהאי מתתקנא  איהי דהות  בגין

יכל  "ולא  דא  ועל לגבה , לאעלא  לבעלה  אתחזי לא  מתקשטת  קא  דאיהי שעתא 

משה ". אל המשכן את  ויביאו כך בגין הענן", עליו שכן כי מועד אהל אל לבא  משה 

אש  כגחלי  דבריהם שכל דאורייתא  ורזין תורה סתרי  הוא  המלובשים הנה
המתקשטת בגשמים כלה  של גשמיים  ולהשכיל במשלים  להבין האוזן את לשבר  ,

דרזין  רזא  הוא  הנה סודותיה, הסודות ,עמקי  בסוד סוד יותר  ונעלם הנסתר 
התוה "ק .ה' סודות  משאר ונסתר נעלם  יותר הוא  זה  סוד

והערות1 2הוספות

מלאכה א. שום משה עשה שלא ולפי להקימו, יכולים היו שלא המשכן את ויביאו ופירש"י

שאין  הקרשים כובד מחמת אדם שום להקימו יכול היה שלא הקמתו, הקב"ה לו הניח  במשכן

אמר אדם? ידי על הקמתו אפשר  איך הקב"ה לפני משה אמר  העמידו. ומשה לזקפן, באדם כח 

הוקם  המשכן הוקם שנאמר  וזהו מאליו, וקם נזקף והוא כמקימו נראה בידך אתה עסוק לו

תנחומא. רבי מדרש מאליו,

עבידאן ב. אינון בכל אסתכל משכנא ית משה דאוקים זמנא בההוא ת"ח  שם: הק' לשונו תחילת

אייתיאו  וחד חד כל במשכנא ביה דהוו עבידאן אינון וכל ליה אוקים וכדין יאות כדקא דהוו

דכתיב  לך מובאות לך, מובאות רעותיה אחריה בתולות מה) (תהלים דא ורזא למשה, ליה

שעתא  בההיא דהא בגין המשכן, את ויביאו אמאי א) רלד (ויחי משה, אל המשכן את ויביאו

חתן  לבי כלה דאייתי כמה משה אל המשכן את ויביאו דא ועל לאזדווגא, דמשה זווגא הוה

בתי  את כב) (דברים אמר  דאת כמה חתן, לגבי לכלה לאעלא אצטריך בקדמיתא דהא בגין

יז) (במדבר  וכתיב אליה ויבא דכתיב לגבה, ייתי א) (רלח  איהו ולבתר  לאשה הזה לאיש נתתי

עליו  שכן כי מועד אהל אל לבא משה יכל ולא כתיב מה והכא העדות, אהל אל משה ויבא

בפנים). הדברים (המשך וגו', הענן



הארץ  ה ויקהל פרי

פסוק והנה  שהם זה את זה המכחישין כתובים שני  ה)על לה §קחּו(שמות
ופסוק  לה', ּתר ּומה יביאה(שם)מא ּתכם לּבֹו נדיב  ה ',ּכל ּת רוּ מת  את  ¥¦§¤§¨§¦¦§¦¤¨¥§©

במשכן חלק רב  לערב  גם היה שבתחלה  הזהר  כל שפירש  מאת  שנאמר כמו

רב , הערב  לרבות  לבו, ידבנו אשר מאתכם איש  קחו  הפסוק בא  מישראל לכן

ג דייקא .

בא הענין  כך שמתוך לשמה שלא  ללמוד שהם הש "ס מאמרי  שני  הוא 
לשמה  נ.)לידי  נוח ,(פסחים לשמה שלא  הלומד על הסותר  ומאמר 

פניו על שליתו  שנהפך י"ז.)לו  לבד,(ברכות לשמה השלא  שהוא  פירשו  וכבר 
לזה  אם כי  כונתו  הלימוד שאין ידי על להגיע  שרוצה  משום  שלומד הטעם  ואין

לשמה , לדרגת  לא הזה  ועדיין לשמה עצמו  את לכוף  שרוצה מי  כן שאין מה
אליה  לשמה ד הגיע לידי  בא  לשמה שלא  הוא מתוך לימודו שתכליתו אדם 

והערות1 2הוספות

מאת ג . כה) (שם כתיב בקדמיתא חזי, תא תרומה, מאתכם קחו ב) רלז (במדבר  הק' הזוהר  וז"ל

רב  הערב בכלל, כולם כו' איש כל מאת כתיב (בתחילה בכלל, כלא לבו ידבנו אשר  איש כל

העגל  רב העגל שעשו (כיון דמיתו אינון מנייהו ומיתו דא עבדו רב ערב דאינון כיון וישראל),

דישראל  בהדייהו לאתפייסא הוא בריך קודשא בעא נפשות), כמה מישראל שימותו וגרמו

התחברו  להם, (אמר  חד לסטר  כלכו אתחברו לון אמר  ישראל), עם להתפייס הקב"ה (רצה

ישראל  בני עדת כל את משה ויקהל לה) (שם דכתיב הוא הדא אחד), לצד יחדיו כולכם

הערב  בלי לבדם כו' ישראל, בני  עדת קהל כל את משה ויקהל שכתוב מה (וזהו בלחודייהו

אני  בכם בני להם, (אמר  דילי דיורא תהא עמכון למשרי, בעי אנא בכון בני, לון, אמר  רב),

מאחרא, ולא מאתכם תרומה מאתכם קחו כה) (שם דא ועל דירתי), תהיה עמכם לשרות, רוצה

מאחרים, ולא מאתכם  קחו כתיב (ולכן בהדייכו ולא בהדי לאחרנין שתופא דתהא בעינא לא

כל  נשמדו (ולכן אשתציאו כלהו כך ובגין ועמכם), עמי לאחרים שותפות שיהיה רוצה איני

ולא  מתים ודאי המתים המתים, ויהיו הוו בישא גזעא מאינון אינון הא הכא אוף רב), הערב

ולא  מתים קרויים שבחייהם הרשעים רב הערב אלו המתים, ויהיו כתיב כאן (אף מישראל

ארימו  בּ ני-ישׂ ראל, [כּ ל-עדת] את-ראׁש  שׂ אוּ  ב) א (במדבר  דכתיב לון מנה כך ובגין ¥¨§¦¥§©£¨¤§מישראל),

ראשם). זקפו כו' ראש את שאו אמר  כן (ועל רישייהו

כן ד. לא חז"ל, כדברי טוב הוא לשמה שלא גם הלא  תאמר  "ולא צו פ' בנוע"א הרר "א כתב וכן

לומד  אם אבל לשמה, לידי יבא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא התירו חז"ל כי כדבריך, הוא

הוא  הלימוד אם פירוש הלילה כל וזהו בגיהנום, יענש ענוש בודאי לשמה שלא ימיו כל

מעשיו, כל על וביקור  וחשבון דין יום מותו יום עד רמז הבוקר  עד ימיו כל ואפילה בחושך
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שלומד  מי משא "כ לשמה , הלימוד ידי על יבא  בוודאי אזי לשמה  לידי שיבא  כדי

לשמה  הלימוד לידי לעולם  יבא  לא  אזי כלל לשמה  שלמה ,ה שלא  מאמר  שהוא 
פרה פרשת על ע"ה נט )המלך קיט , רגלי (תהלים וא ׁשיבה דרכי  ©§©¨¦¨¨¨¨§¦§©¦חּׁשב ּתי 

מסכים  ואינו  עכור  חומר  הוא  שהגוף  ידוע להיות פירשו  שכבר  , אל-עדתי¤¥¤
יראת  שהם הגוף , משיגי  פתויי  ידי  על אם כי  השכל בהתחייבות לעשות

או מזה עונש  אולמעלה  הבא  עולם יותרשכר  גבוהה  ותענוג דרגה  רוח נחת
ה'. את ואהבתו  בעבודתו  בשם שמרגיש  הק 'כמובא  בתוי"י הבעש"ט המובא 

ע"ב) דקס "א נ (חקת איזה  ידי על הגוף  את  לפתות  בעבודה דיש  לו שיהיה  (אבל גיעה 

רצונו) ממלא אין הנשמה בקול לשמוע ומתפתה נכנע שהגוף לאחר  דבר  של .ו בסופו
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בגיהנום". בו תוקד מזבח  להיות ראוי שהיה האש ר "ל בו תוקד המזבח  ואש מאוד, מר  הוא אזי

דבה"ק. עיי"ש

לשמה,ה. ללימוד להגיע כדי הוא שלו הלימוד שתכלית כזה שאדם רבינו, כוונת אפשר  (ועוד

"לשמה"). יש שלו לשמה השלא ש"בתוך" נמצא

אל-עדתיךָ ,ו. רגלי ואׁש יבה דרכי ח �בּת י קי"ט ) (תהילים הכתוב פירוש ממורי "שמעתי ¤¥¤©§©¨¦¨¨¨¨§¦§©¦וזלה"ק

בטוב  יהיה שלא ר "ל כ') זיי"ן (קהלת יחטא ולא טוב יעשה אשר  בארץ צדיק אין כי והענין

יצר בו מתגרה רע, דבר  שום בלי טוב כשיעשה כי וביאר  אפשר , אי זה וחטא פנייה שום ההוא

ואז  לו והולך מניחו הרע היצר  חלק תערובת בו שיש הרע היצר  כשרואה כן שאין מה הרע,

צריך  כי וכו', גנבים ישראל ע"א) ע' (ע"ז שאמרו וזהו כך, אחר  לשמה ויעשה הדבר  גומר 

מצוה  דבר  בכל לומר  רצה כו' דרכי ח �בּת י שאמר  וזהו מצוה, דבר  בכל הרע היצר  דעת ¨¨§¦§©¦לגנוב

ר "ל  אל-עדתיךָ , רגלי ואׁש יבה כך  ואחר  הגשמיי, להנאתי, דרכי חשבתי בתחלה קדושה, ¤¥¤©§©¨¦¨¨או

לילה  חצות קי"ט ) (תהילים שאמר  וזהו לשמה. עשיתי אז לשמה שלא שהורגל ההרגל ©§©"רגלי"

בנקל], כך [כל אפשר  אי שמים לשם משינתו שיתעורר  מיד כי הגשמיי, לתועלתי ר "ל אקום,

חצות  עכלה"ק.אלא חצות שינת הטבע על להתגבר  יכול הטבע בדברי ואז לצרכי , אקום לילה

ע"א, דכ"ד ח "ב (כש"ט  אחר , באופן הק' הבעש"ט  בדברי מצינו התורה לימוד בענין אמנם

תורה  חידושי מחדשים שכשהם לזה לעשות מה ז"ל להבעש"ט  שאלו ע"ד). דכ"ג  לק"י ועי'

הנה  לעשות, מה הבעש"ט  והשיב הוא, עברה אולי השמחה זו על צער  להם ויש שמחים, הם

שמחים  וכשהם  הלב , משמחים  בעצמם הם  לב משמחי ישרים ה' פקודי י"ט ) (תהלים כתיב

דרכי  ס' (בסוף לו: יחשב רבה למצוה ובוודאי דע, אין באמת לשכינה  קישוטין שעשו במה

צדק).

שמחת  רוחנית, שמחה היא התורה מלימוד לאדם לו הבאה שהשמחה היא הכוונה ובפשטות

היא. מותרת זו שמחה ולכן לשכינה, קישוטין שעשו על הנשמה
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שכל ובאמת בשום סוף ' ב 'אין הדביקות ותופסת משגת השגה שום ,שאין

ותענוג, בהרגשה שכן שורשכל והוא  מההרגש  למעלה  הוא  השכל

אין  מקום  ומכל ותפארת , גבורה  החסד שורש  הם  ודעת  בינה  החכמה  שהרי לו,

שיש מה  רק  לתפוס  יכול השכל כי השכל, ידי על ב "ה  סוף  אין את  להשיג  יכולת 

יותר  מוגבלים  שהם  בההרגשים  וחומר וקל סוף , לו שאין מה  ולא  וגבול סוף  לו

בהרגש , שמורגש  מה  רק  להשיג  אוויכולים  היראה הרגשת שכל מובן ממילא 
כוזב , אדם כל עניני  והרגשת הדבקות תענוג או  לאדם אהבה כשנדמה  גם 

א "ס , אור  בעצמות  ואהבה  יראה  של  זו הרגשה  אין בוודאי ה ' גדלות  משיג  שהוא 

אור  רק  להשיג  ואפשר עצמו, ב "ה  סוף  אין אור מציאות  את  להרגיש  אפשר אי כי

שמרגיש הוא  שחושב  הרגשה  אותה  וממילא  המידות , לפי בצמצום  הקב "ה  שמאיר

ושקר, "כוזב " היא  יתברך עצמותו יא)כי ומשיג  יט  א ה',(מלכים ברעׁש הרעשלא  Ÿ¨©©
למידות  או לשכל שנתגלית  הרגשה  כל כי רומז זה  ופסוק  בחוש , הנרגש  גילוי הוא 

שהיא  הרגשה  וכל בהרגש  או בשכל ית "ש  אותו לתפוס  אפשר אי כי גבולית , היא 

גבולית . היא  "רעש " בחינת 

תפיסה אבל  בשום מורגש  השאינו  הוא  המורגש  אחר  האמיתי  הדביקות
שם  הפסוק  לשון י"ב)וכהמשך שאחר (פסוק יתברך לאלקותו הנבואה  בגילוי

ּפ תח  ויּ עמד ויּ צא  בּ א דּ רּת וֹ  ּפ ניו "ויּ לט ואז דּק ה ", דּ ממה  "ק וֹ ל היה  והאש  ©¤£©©¥¥©§©©§¨¨¤¨©¨©¨¨§הרעש 

כי  אליּ ה וּ ", פה  מה -לּ ךָ  ויּ אמר ק וֹ ל אליו וה נּ ה  בביטול ה ּמ ערה  בא "ס  דבוק  כשאדם  ©§¨¨§¦¥¥¨©¤©§¥¦¨

את  לתפוס  יכול אינו אזי וכוחותיו, חושיו בכל יתברך אליו ומתבטל ממש  גמור

דחזי", הוא  "מזליה  אלא  בהרגש או בשכל כלל שעה  באותה  דבק  שהוא  הדבקות 

כ)והראיה לג  וחי ,(שמות האדם לא -יראני  שכלית ּכי  ראיה  הוא  הראיה  וענין ¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨
חכמה " ראה  "וליבי או ז כמו בשכל יתברך עצמותו להשיג  אפשר אי כלומר ,

כלל, האמונה במידות  ידי  על אם הרגשה,כי  שום "אין",בלי  הנקראת  בדרגה 

ספירת  נקראת  והיא  גדולה , בהירות  בה  יש  אמנם  וההשגה , מהישות  הלמעלה  היא 

המידות , וכל השכלים  כל שורש  שהיא  תמצא " מאין "והחכמה  נאמר שעליה  הכתר

המציאות  בטול ענין ידיעה שהוא  אינה  ההשגות  לאחר הבאה  האמיתית  האמונה 

פשוטה  אמונה  שהיא  וכל ח האמת  השכל ביטול ידי על שבא  אמיתית  דבקות  אלא  ,
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(הקדמון).ז. החכמה מעין הקדוש בספר  פירש כן

סוד ח . שזה מכוננו), הוצאת ויקרא, פרשת קודש זרע (עי' מקומות בכמה בסה"ק מבואר  ובאמת

לה  יש – פשוטה אמונה – המלכות שהיא הספירות שסוף דהיינו בתחילתן", סופן "נעוץ
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בשלימותה , "יחידה " או "אין" הנקראת  הפנימית  הנקודה  מתגלית  שאז הנפש , חושי

לעמ  אפשר  לאחרים,שאי  ולהשכיל להבין שכן וכל בעצמו  עליו  בחינה וד

מדריגה  היא  העצמית  ישותו את  מרגיש  שאינו באופן בהקב "ה  דבק  האדם  שבה  זו

אדם  לאותו אפילו זו מדריגה  של מהותה  להשיג  אפשר שבלתי עד מאוד, מרוממת 

אור  היא  כי לאחרים  לבארה  אפשר שאי שכן וכל זו, מדריגה  השיג  שכבר עצמו

מהשגה , שלמעלה  דילא ."אין" דרגא  לפום אדם כל של לשמה הנקרא  הוא 
בא  לשמה  שלא  מתוך נאמר ועליה  האדם , עבודת  תכלית  ה "לשמה ", היא  זו דרגה 

לשמה .

שהיא  הזאת  הדביקות  מהות  על לעמוד אפשר שאי הטעם  רבינו ביאר אחר ובמקום 

האמונה  שהיא  זו דביקות  של ומהותה  דחזי", הוא  מזליה  חזי לא  "איהו בבחינת 

רבינו לשון וזה  מושג ". ש "אינו תצא)בבחינה  כי מחמת (פ' כלל טעם  שום  בלי "חוק 

אל  ומתחבט טעם  שום  בלי מאליו הנמשך כולו הכלל אל החלק  הדבקות  קשר

אשר  המקום  אל שב  והכל קאי אעיקרא  לאוירא  חוטרא  זרוק  רז"ל כמאמר שורשו,

בלי  שהוא  בראשית ", ימי מששת  בענביו המשומר "יין פירוש  והוא  משם "... לוקח
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שהחילוק  אלא מושגים, בלתי שניהם כי ההשגה, שלאחר  אמונה שהיא הכתר  לספירת שייכות

בפשטות  בה' מאמין שבתחילה דהיינו הדעת מן שלמטה האמונה היא פשוטה שהאמונה הוא

שנטע  הידיעה והיא פשוטה האמונה היא  הכל ושורש יסוד כי ה' את לדעת שמתחיל לפני עוד

הקדושים  מהאבות להם ירושה ישראל בלבות נטועה היא ובפרט  – בתולדתו איש כל בלב ה'

הבורא  במציאות בברירות שמכירה הנשמה מכח  באה זו וידיעה לבריאה, ומנהיג  בורא שיש -

מכירה  ולכן רוחנית היא שהנשמה משום גשמית, במציאות מכיר  שהגוף כמו במהותו) (ולא

ועמוד  היסודות יסוד שהיא זו מציאות מלבד ברוחניים מחויבת מציאות שום ושאין ברוחניים

החזקה). יד ספר  בתחילת הרמב"ם (לשון נמצא לכל ממציא בורא שם שיש לידע החכמות

הגוף, של זיכוכו לאחר  הבאה פשוטה, אמונה כן גם היא הכתר  ספירת שהיא האמונה אמנם

הבורא  במציאות ומכיר  יודע עצמו האדם ואז עליו ומולך האדם על שולט  השכל שאז

להיות  נהפכו האדם של מידותיו כל כי מאוד, היא גבוהה זו שאמונה אלא גמורה, בבהירות

נשמתו  מכח  נשארת אינה האמונה ידיעת וממילא לאלקות ששעבדם ידי על באלקות דבוקים

תכלית  היא זו אמונה ולכן ודעתו מידותיו ולכל הנפש עמקי לכל חודרת אלא האדם של

העבודה. של הנרצית

הדעת  שלאחר  האמונה של והן פשוטה האמונה של הידיעה שיסוד מכיון מקום מכל אמנם

איהו  "אם בבחינת הפנימית ידיעה מכח  הם ששניהם היא, אחת הכתר  שהיא ממנה וגבוהה
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למעלה  למעלה  טעמו אבל האוזן את  לשכך האפשרות  המדות  מן ומדה  טעם  שום 

שכל  בשום  להכניסו אפשר אי הדבקות  העדר אחר ותיכף  הדבקות , בשעת  למשכיל

מושכל  שום  שאין הגמור הדבקות  מפני  בינה , ולדעת  דבר אל משכיל להיותו אנושי

אין  הפרידה  ואחר מעשה , בשעת  עצמו את  יודע  השכל אם  כי כלל ניכר ומשכיל

והסתלקותה , הפקדה  אחר רוחניות  כל בטבע  המניח רשימה  אם  כי לראשונים  זכרון

ומכלה  אוכלת  כאש  וחוקה  טעם  שום  בלי השכל מן למעלה  שהיא  האמונה  והיא 

נקרא  והוא  דחזי, הוא  מזליה  חזי לא  דאיהו ואע "ג  ישטפוה , לא  ונהרות  הכל את 

עולם ". יסוד צדיק  וזהו ויסוד, עולם  וקיום  העמדה  אחד", רגל על כולה  התורה  "כל

לשמה אבל  שלא  עם הגוף , פתויי  ידי  על אם כי  אליו  להגיע אפשר  אי 
והתענוג, והאהבה היראה שהוא  ביטול תחלה לידי יגיע  שהאדם  כדי

ותענוג , ישות  דורש  שמטבעו הגוף  אותו ימנע  ולא  ב "ה , לא "ס  והרגשותיו חושיו כל

באהבה  המורגש  אלוקים  קרבת  ידידות  עריבות  נעימות  להגוף  להטעים  האדם  על

שמוכן  הגוף  של טבעו כך כי עצמי, ביטול לידי הגוף  את  מביא  זה  ותענוג  ויראה ,

התענוג  ירגיש  שלא  אע "פ  התענוג  שורש  הוא  כי בו שמכיר דבר למען עצמו לבטל

ב "ה  לא "ס  הביטול עוצם  על מרוב  אם כי  כן גם לחול אפשרותם בלתי  אשר 
ענינים ושארי  ועונש  בשכר  האמונה בתענוג ידי  ירגיש  שהגוף  לדרגה  להגיע  כדי

ידי  על הגוף  חומריות  את  להכניע  בתחלה  אדם  צריך ויראה  אהבה  של האלוקי

אליו  ולהתקרב  ה ' רצון לקיים  השתוקקות  בגוף  המחדיר ועונש  בשכר  האמונה 

והעונש , הרע  תכלית  שזה  ממנו להתרחק  וירא  השכר ענין שזה  ויראתו ולאהבתו

למעלה , מלמטה  הספירות  תחילת  שהיא  המלכות  ספירת  עבודת  היא  ידי וזו ועל
כנזכר . הימנה למעלה מגיע זו  אמונה

נט )וזהו קיט  ופתוייו(תהלים הגוף  דרכי  חשב  תחלה דרכי , בתחלה חּׁשב ּתי  ¦©§¦§¨¨
על  דקדושה  ויראה  לאהבה  ולהעלותו הגוף  של ויראה  באהבה  לחשב  צריך

ועונש , בשכר האמונה  רגל,ידי הנקרא  האמונה שהיא  רגלי  וא ׁשיבה כך ©§©¨¦¨¨ואחר 
מאמונה  לו, הראוי למקום  ומחזירה  רגלים , שבבחינת  האמונה  את  מחזק  כך אחר

שהיא  ב "ה  בא "ס  האמיתית  לאמונה  עצמית , בנגיעה  שהיא  בלבד ועונש  בשכר

הישות , הלשמה,בביטול שהוא   היא אל-עדתי לשמה  על מרמז שעדות  והטעם  ¤¥¤
היא  העדות  של שמהותה  וכן מפני ושקר , זרות עירוב  שום בלי  אמת עדות

והערות1 2הוספות

נעוץ  סוד וזה שייכות, אלו ספירות לשני יש כן על רבינו, שכותב וכמו חזי" מזליה חזי לא

בתחילתן. סופן
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עדי  - קשוט לשון היא  הדעת ט עדות שהוא  דעות אותיות חבור  ולשון ,
על ודבקות  אינו ית "ש  לבורא  האמיתי החיבור כי חוה ", את  ידע  "והאדם  מלשון

ומאצילה  לשרשה  הנפש  של אמיתי ביטול ידי על אלא  בלבד ויראה  אהבה  ידי

.ית "ש

מי"ז)וזהו פ"ד הּזה,(אבות ּבעֹולם טֹובים ּומעשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ¤©¨¨¦¦£©¨§¦©©¨¨¨̈יפה
הּבא  העֹולם חּיי  מכּ ל מּכל ה בּ א , בּ ע וֹ לם  רוּ ח ק וֹ רת  ׁש ל אחת  ׁש עה  ויפה  ¦¨©¥¨¨©¨§¨¨¨¨©©¤©©¨¨©¨¦¨

גדול  יותר הבא  בעולם  התענוג  שעוצם  כיון להבין? יש  ולכאורה  ה זּ ה . הע וֹ לם  ¤©¨¨¥©חיּ י

חיי  מכל בעוה "ז אחת  שעה  יפה  באמת  למה  ערוך, לאין הזה  העולם  חיי מכל

התענוג ומתרץהעוה "ב ? ועוצם נוראות השגות הכל הבא  העולם חיי  שכל
ותענוג מהם  מציאות  כלומר הבא , העולם  בגדלות י חיי ההשגה  היא  הבא  עולם 

בעולם  ית "ש  באורו הדבקות  היא  ה ' בגדלות  ההשגה  כי האמיתי, התענוג  שהוא  ה ',

הרוחנית , הקרבה  שהיא  ההשגה  ידי על הבא  עולם  שהוא  אחת השכל השעה והנה
טובים, ומעשים בתשובה הזה בעולם גודל שמשיג משיגים  אין הזה  שבעולם 

בבחינת  שהיא  תשובה  תיבת  רומז זה  שעל באמונה , ועושים  ומצוות  מתורה  התענוג 

האדם , שורש  שהיא  האין בחינת  דהיינו לשורשו השב  מכל אדם  למעלה היא 
ההשגות, הוא אפשרות מציאות והטעם  בבטול לעיל הנזכרת האמונה שהיא 

השגתו אפשרי  כלות אחר  ותפיסתו  הרגשותיו  מדבר כל חז"ל שמאמר דהיינו

פשוטה  אמונה  של באופן ה ' את  עובד הוא  ועכשיו ויראה  אהבה  השיג  שכבר באדם 

ההרגשים  ביטול מתוך בעלמא  עשיה  טובים " "מעשים  נקרא  והדבקות שזה  ,
זו באמונה מתדבק האפשרי  הדביקות והתענוג עליו חלה  זה  באופן רק  ,

האמיתית .

הוא אבל  הנה הוא ,האמת ברור ודבקות כלומר לאמונה להגיע אפשר  שאי 
ואהבה  ביראה ההשגות אפשרי  עניני  כל תחלה כלות אחרי  אם כי  זו ,
העיקר  הוא  זה שאחר  מושג להשאינו  גופא  הכנה וזהו  המושגים, ודביקות
על  ית "ש , לאלקותו הביטול אחר ימשכו הנפש  חלקי שכל כדי לעיל כאמור כי

חושי  כל שיתהפכו עד ה ' ויראת  אהבת  של המתיקות  גודל בהם  להחדיר האדם 

והערות1 2הוספות

עדי-זהב.ט . כּ י-תעדּ י ׁש ני כּ י-תלבּ ׁש י מה-ּת עשׂ י ׁש דוּ ד ואּת  ל) ד (ירמיה ¨¨¦£¦§©¦¦¨¦§§¦¦¦£©©¨§©§כמו

הוא י. התענוג  כי לתענוג , הכוונה שחיים וחי" האדם יראני לא "כי הפסוק את רבינו שפירש כמו

לדבקות. סתירה
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להמשיך  יוכל אז ורק  ותפארתו, ה ' ויראת  לאהבה  ותפארת , וגבורה  חסד שהם  הנפש 

ב "ה . לא "ס  ביטול של הנפלא  האור את  אליהם 

תצא  כי בפרשת  רבינו השני)וכלשון המכים (ד"ה המדות  התעוררות  שהם  "המצוות 

להתדבק בכדי וכו', ויראה  אהבה  שהם  המדות  מן בהתפשטות  נפשו שתצא  עד בו

וכלל, כלל וטעם  מדה  שום  או אהבה  לבוש  הפסק  שום  בלי עצם  אל עצם  בשרשם 

הנמשך  כולו הכלל אל החלק  הדבקות  קשר מחמת  כלל, טעם  שום  בלי חוק  רק 

לאוירא  חוטרא  "זרוק  רז"ל כמאמר שורשו, אל ומתחבט טעם  שום  בלי  מאליו

דהמדות  מזה  היוצא  משם ". לוקח אשר המקום  אל שב  ו"הכל קאי", אעיקרא 

הדבקות  שהיא  ונשמתם  המידות  בשורש  דבוק  להיות  האדם  את  ממשיכות 

האמיתית .

ב ' פרק
המשכן  ומלאכת  פרה  עניני ביאור 

שמט וזהו פרה  את ענין  ומטהר ועוסקיה  הטהורים את  מא 

באהבה  והשגתם ועונש  בשכר האמונה  ענין  שהוא  הטמאים,

בלתה  אפשר ואי לה ' השער וזה  קודש  למקראי תחלה  שהיא  ויראה 

שאינו בדביקות  אם כי יעבוד בהם לעולם כן  ישאר שלא  ובלבד

זו במדריגה  העומדים הטהורים את  שמטמא  פירוש  והוא  מושג ,

והוא  השער, פתח שהיא  ידה  על  המתחילים הטמאים את  ומטהר

ידי  על  אם כי הקמתו  אפשרות  היה  שלא  המשכן  מלאכת  ענין 

ישראל , כלל  של  והדביקות  החיבור שהוא  הדעת  היה  שהוא  משה 

רב  ערב אפילו  לבו , נדיב מכל  היה  המשכן  נדבות  תחילת  והנה 

הזדככות  שהוא  לבד מישראל  כך  ואחר הרבה , זרות  תקרובת  שהוא 

שהיה  המשכן  שהרי דווקא , מאתכם קחו  כמאמר וטהורה  יתירה 

השתלשלות  לכל  ואדניו  ועמודיו  וכליו  מלאכתו  צורת  בכל  מרומז

שכינה  להיות  המעשה  סוף  עד המחשבה  מתחילת  העולמות 

הוא  והמשכן  אדם בכל  וכן  בתוכם ושכנתי כמאמר בתחתונים

ההזדככות  אפשרות  ובלתי המחשבה  תחלת  עם המעשה  סוף  המחבר

לעולם  מעולם לכתו  ענין  שהוא  זעיר, וזעיר מעט  אם כי והטהרה 

להיות  מטהרתו  הדרך  זו  לא  באמת  אבל  העולמות , השתלשלות  דרך 

עיקר  הוא  מושג  ושאינו  הלשמה  הוא  התכלית  שהרי תכליתי,
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אפשרות  בלתי  היה  לא  לכן  הכל  את  ומקים המעמיד העמידה 

האנכי  כמאמר  העם, מכל  גבוה  שהיה  משה  ידי על  אם כי ההקמה 

כאשר  בחקיך  שאהו  אלי תאמר כי משה  שאמר העם כל  את  הריתי

הזדככותם  עניני כל  עם ישראל  כל  שהיו  היונק את  האומן  ישא 

כן  כי מצואתו  רוחץ  שלא  משה  בעיני ויונק לעולל  דעה  דור שהיו 

משה  ידי על  היה  המשכן  הקמת  ועיקר לשמה , השלא  כל  דרך 

ישראל  כל  בתוך  המשכן  מלאכת  כל  את  והקים וחיבר שהעלה 

תקומה  מהם ואחד אחד וכל  ישראל  כל  שבתוך  השכינה  שהוא 

אצלו . מושג  שאינו  והדביקות  הדעת  שהוא  משה  ידי על  לו  היתה 

שהוא וזהו הטמאים, את ומטהר  ועוסקיה הטהורים את שמטמא  פרה ענין
ויראה  באהבה והשגתם ועונש  בשכר  האמונה כנגד ענין היא  הפרה 

ית "ש מידותיו אור בה  מאיר שאין בשעה  המלכות  האמונה יא ספירת  כנגד והוא  ,

דקטנות , ומוחין פנים  הסתר של במצב  קודש הפשוטה  למקראי  תחלה שהיא 
שערי  במ"ט מונחים  שהם  טמאים , הנקראים  לאלו העבודה  שתחילת  לעיל כאמור

להרגשי  ההרגשים  את  להעלות  היא  ה ', קרבת  והרגש  דביקות  שום  להם  ואין טומאה 

בחינת  החיצונית  היראה  שהיא  ועונש  בשכר האמונה  ידי על בתחילה  אלקות 

והתפארות , ויראה  אהבה  שהם  השכליים  ההרגשים  ידי על ואח"כ וזה המלכות ,
יעבוד  בהם לעולם כן ישאר  שלא  ובלבד בלתה, אפשר  ואי  לה' שלא השער 

בלבד, ויראה  באהבה  העבודה  תמיד בדביקותתהיה  אם יגיעכי  דבר של שבסופו

במדריגה לתכלית  העומדים הטהורים את שמטמא  פירוש  והוא  מושג, שאינו 
השער , פתח שהיא  ידה על המתחילים הטמאים את ומטהר  הדביקות זו 

להתעלות  להם  ומסייעת  הטמאים  את  מטהרת  ויראה  אהבה  של ותענוג  במידות 

פשוטה . לאמונה 

והערות1 2הוספות

סודות יא. על הנה אדומה: פרה אליו ויקחו חקת: פרשת על תורה בליקוטי הק' האר "י כמ "ש

פרה  סוד כי דע כמארז"ל. ממני, רחוקה והיא אחכמה אמרתי ע"ה, המלך שלמה אמר  הפרה,

בסוד  אדומה, היא לכן הפנים, ולא הקדושים שמות אחורי מקבלת מלכות בהיות הוא אדומה,

ד"ט , הא"ה, ד"ט , טה"ג , ס"ג : אחורי ס"ג  גי' ד"ט , הט "ה, ד"ט , טה"ג , ע"ב: אחור  הדינים.

ד"ד, ה"ה, ד"ד, טה "ג , ב"ן: ואחורי ל"ח . גי' ד"א, הא"ה, ד"א, טה"ג , מ "ה: אחורי נ"ד. גי'

רחוקה  והיא אחכמה אמרתי וז"ש, פרה . גי' הכל ה"ד, ט "ד פשוטה: הוי"ה ד' ואחורי מ "ג . גי'

ה' בה נקבצו כך כנ"ל, אחוריים  מדות מה' שצרופה וכשם אחוריים. סוד כולה שבאה ממני,

עלה. לא אש"ר  מום, בה אין אש"ר  תמימ "ה, אדומ "ה, פר "ה, מדות:
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משה והוא  ידי  על אם כי  הקמתו  אפשרות היה שלא  המשכן מלאכת ענין
והנה  ישראל, כלל של והדביקות החיבור  שהוא  הדעת היה שהוא 

לבו  נדיב  מכל היה המשכן נדבות לרבות תחילת באה  כל ערב תיבת  אפילו 
הרבה זרות תקרובת שהוא  הם רב  כן שכשמם  מגושמים  אנשים  שהם  רב  הערב 

ועונש , בשכר הכרתם  מכח רק  המשכן נדבת  נותנים  ורע , טוב  בהם  ואחר מעורב 
מאתכם  קחו  כמאמר  וטהורה יתירה הזדככות שהוא  לבד, מישראל כך

להקב "ה .דווקא , ויראה  אהבה  בטבעם  להם  יש  ישראל כי

לכל שהרי ואדניו  ועמודיו  וכליו  מלאכתו  צורת בכל מרומז  שהיה המשכן
להיות  המעשה סוף  עד המחשבה מתחילת העולמות השתלשלות

כמאמר  בתחתונים, ח )שכינה כה ּבתֹוכם,(שמות היתה ו ׁשכנ ּתי  העולמות  בריאת  §¨©§¦§¨
להיות  הקב "ה  שנתאווה  משום  היה  העולם  בריאת  כל שהרי המשכן, בנין בבחינת 

שהם  העולמות  השתלשלות  סדר באופן הוא  המשכן בנין ולכן בתחתונים , דירה  לו

יתברך, להשם  משכן להיות  אדם ג "כ בכל ג "כ וכן רמז בו יש  שהמשכן משום 

בלבו, משכן להקב "ה  לבנות  שרוצה  אדם  כל של הפרטית  הוא לעבודה  והמשכן
המחשבה, תחלת עם המעשה סוף  הפעולות המחבר  כללות  על מורה  המשכן

השם  את  לעבוד להתחיל בפשטות  מהעבודה  החל השכינה  להשראת  הגורמים 

קודש שהיא  מורגש  הבלתי הדבקות  בתכלית  וכלה  ועונש , שכר ידי על יתברך

הקדשים .

ענין ובלתי שהוא  זעיר , וזעיר  מעט אם כי  והטהרה  ההזדככות אפשרות
העולמות  השתלשלות דרך לעולם מעולם שיסד לכתו  העבודה  סדר

עשיה  יצירה  בריאה  אצילות  העולמות  בארבעת  המתגלות  הספירות  בעשרת  הקב "ה 

שיתעלו  ידי על בתחתונים  מלכותו שתתגלה  בכדי תכליתו ההשתלשלות , סדר שהוא 

העליה  כי לעולם , ומעולם  לבחינה  מבחינה  דעשיה  במלכות  הדבוקים  התחתונים 

חז"ל וכמאמר דווקא  במעט מעט היא  ה"א)בקדושה  פ"א א, ה דף ברכות (ירושלמי

חמש מהלך לרקיע  רקיע  בין כך שנה , מאות  חמש  מהלך לרקיע  הארץ  שבין "כשם 

"שינוי" מלשון "שנה " היא  שהכוונה  שנה ", מאות  חמש  מהלך ועוביו שנה , ,יב מאות 

אלקותו  התגלות  על הרומז לרקיע  אדם  שמגיע  עד והעבודה  הזמן אריכות  על ורומז

יתברך.

והערות1 2הוספות

ממעזריטש יב. המגיד בספרי פעמים כמה מובא זה וענין המלך, עמק הקדמון בספר  פירש כן

זי"ע.
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על  הוא  משכן להיות  והוכשר מכונו על שנשלם  לפני המשכן בניית  תחילת  ולכן

העבודה  סדר על לרמז כדי ישראל, שבכלל והאמצעיות  הנמוכות  הדרגות  כל ידי

הגבוהות , לדרגות  הנמוכות  מטהרתו מדרגות  הדרך זו  לא  באמת האדם אבל את 

תכליתי , כמו להיות עצמו התכלית  ולא  לתכלית  להגיע  אמצעי רק  הם  המידות 

הם  גם  ישראל שאר ואפילו הנדבות , בתחילת  רק  שותפים  רב  הערב  היו שבמשכן

לגמרי, המשכן את  להקים  זכו הלשמה לא  הוא  התכלית האמונה שהרי  דהיינו

ויראה , אהבה  של בתענוג  העבודה  ולא  מושג  עיקר שאינו הוא  מושג ושאינו 
הכל את ומקים המעמיד מקיימת העמידה היא  האמיתית  והדביקות  האמונה 

חושיו  בכל  באמת  יתברך  בהשם  דבוק  להיות  הנפש  חלקי כל את  דבר של בסופו

ב "ה . לא "ס  ביטולם  ידי על והרגשותיו

מכל לכן  גבוה שהיה משה ידי  על אם כי  ההקמה אפשרות בלתי  היה לא 
אמות העם, עשר גבוה  שהיה  בגמ' ובעיקר יג כדאיתא  ג "כ היא  והכוונה  ,

ישראל, כל את  הכוללת  נפשו יב)כמאמר ברוחניות  יא הריתי (במדבר  ¦¦¨¦¨¤האנכי 
ּכל-העם ישראל ה זּ ה את כל את  כולל היה  שמשה  אנו ורואים  ילדּת יה וּ  ,יד אם -אנכי ¥¨¨¨©¤¦¨¦§¦§¦
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מי יג . המשכן, על האהל את ויפרש שנאמר  היה אמות עשר  רבינו משה רב אמר  א, מד בכורות

משה) ד"ה ב, (נד ברכות ברש"י וראה הקרש, אורך אמות עשר  וכתיב פרשו, רבינו משה פרשו

וכתיב  המשכן, לקומת עצמו את הקים ודרשי' המשכן את הקים הוא שהרי אמין. עשר  הוי כמה

לו): (שמות הקרש אורך אמות עשר  ביה

מהות יד. משער  כ "ב פרק ח ') (שער  הפרדס לשון הביא שני) מאמר  מאמרות (עשרה הק' בשל"ה

בעת  מששים והנהגה: כלולה [היתה] האצילה כפיו, יציר  נשמת הוא ברוך הקדוש שהאציל

התקונים  בספר  יוחאי בן שמעון רבי פירש וכן רבוא, מששים פחות דור  שאין נשמות, רבוא

כל  רבוא, ששים מאותן כלולה נשמתו בהיות והנה ע"א). קי"ב דף ם"ט , תיקון זהר , (תקוני

שלו  נשמה אין ולעולם בהם, מתפשטת נשמתו היתה ומתרבים, הולכים האנשים שהיו עוד

והוא  ההוא, במעשה חטאו כולם כי אחריו, הבאים לכל המיתה קנם הטעם וזהו דבר . חסרה

שת, שהוא ע"ה רבינו במשה שהרי ראיה, דמדומי קצת לנו ויש הנשמות. בכל ומצטרף הולך

שהיה  כצלמו', בדמותו 'ויולד ג ) ה, (בראשית נאמר  ועליו ע"ב), ק"י דף (שם בתקונים כנדרש

ששים  ממצרים הוציא ולכן האב, [ממוח ] הנמשך הבן הוא כי כאביו, רבוא מששים כלול

בכרם  רבוא ששים ילדה אחת אשה ט ) דשירה, מסכתא בשלח  (מכילתא נאמר  ועליו רבוא,

קי"ב  דף ס"ט , תיקון זהר , (תקוני ישראל כל כנגד משה שקול א) שם, (שם רמזו זה ועל אחד,

עמו  כי בקרבו', אנכי אשר  העם רגלי אלף מאות 'שש כא) יא, (במדבר  אמר  זה ועל ע"א).

תורה. ממנו ינקו כולם ולכן כלולים. היו ובו יצאו, ממנו היו, ממש
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מה  מובן זה  האמן ולפי י ּׂשא  ּכא ׁשר  בחיק ׂשאהּו אלי  ּכי -תאמר  משה ¥¨¨¦¤£©¤¥§¥¨©¥©Ÿ¦שאמר 
מפי את-הּינק נצטוווה  שמשה  אנו ורואים  לאבתיו, נׁש בּ ע ּת  א ׁש ר האדמה  על ¤©¥©¨£¨¨£¤¦§©§¨©£¨

משום  היונק , את  הנושא  כאומן ישראל  כל לישא  עם הקב "ה  ישראל כל שהיו 
רוחץ  שלא  משה בעיני  ויונק לעולל דעה דור  שהיו  הזדככותם עניני  כל

שהרי מצואתו , התינוקות , כדרך בצואתו ומלוכלך כלל מוחין עדיין לו שאין כתינוק 

קרני  בעפר ועוללתי מלשון בצואתו, מלוכלך היותו על מראה  עולל כן ,טו לשון כי 
לשמה  השלא  כל שזה דרך ה ' בעבודת  תענוג  של ישויות  נגיעות  בו שמעורב 

לשמה ". ה "לא 

כל ועיקר את והקים וחיבר  שהעלה משה ידי  על היה המשכן הקמת
ישראל  כל בתוך המשכן להחדיר מלאכת פעולתו ידי על רבינו משה  ,

על  שנעשו המשכן מלאכת  כל את  והקים  העלה  מהשגה , שלמעלה  אמיתית  אמונה 

היא  המשכן והקמת  ישראל, נשמות  כל את  העלה  זה  ידי ועל ישראל כל ידי

ישראל  פעולות  שהן המשכן מעשי לתוך – ישראל של הדעת  – עצמו את  טז שהמשיך

ישראל כל שבתוך השכינה השראת שהוא  מציאות  על מורה  המשכן שהרי

גשמי  מעשה  לו לעשות  צריך רוחני דבר שכל אלא  ישראל, כל בלב  השכינה 

הזה . בעולם  כדוגמתו

מהם וכל  ואחד ישראלאחד נשמות  ריבוא  לו משישים  היתה בשעת תקומה

המשכן  אצלוהקמת  מושג שאינו  והדביקות הדעת שהוא  משה ידי  על
האמיתית  הביטול נקודת  והיא  משה  הנקראת  פרטית  נקודה  יש  מישראל איש  לכל

פשוטה . האמונה  שהיא  ותכליתם  לשרשם  וההרגשים  המידות  כל את  מעלה  והיא 

יכול  לא  שמשה  הק ' בדבריו לעיל המוזכרים  הזוה "ק  דברי את  רבינו מתרץ  ובזה 

לבעלה , המתקשטת  כאשה  המשכן היה  שאז מפני מועד אוהל אל ¨Ÿ§"ולא -יכל יז לבא 
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להודות טו. ותקנת  במקדש שכינתך השרית ויונקים  עוללים  "מפי ב ) (ח  בתהלים רש"י שכתב כמו

עוללים  שדים, ויונקי כעוללים בליכלוך, גדלים אדם בני שהם והכהנים הלוים מפי עוז לך

עוללים". תינוקות כל נקראו הלכלוך וע"ש טז) (איוב קרני בעפר  ועוללתי לשון

לקומת טז. עצמו את הקים ודרשי' המשכן את "הקים משה) ד"ה ב, (נד ברכות רש "י כלשון

המשכן",

עבידאן יז. אינון בכל אסתכל משכנא ית משה דאוקים זמנא בההוא ת"ח  שם: הק' לשונו תחילת

אייתיאו  וחד חד כל במשכנא ביה דהוו עבידאן אינון וכל ליה אוקים וכדין יאות כדקא דהוו

דכתיב  לך מובאות לך, מובאות רעותיה אחריה בתולות מה) (תהלים דא ורזא למשה ליה
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איהי  דהות  בגין טעמא , מאי וגו'. הענן עליו כּ י-ׁש כן מוֹ עד אל-אהל לב וֹ א  ¨¨¤¨¨©¨¦¥¤¤¨¤מׁש ה 

קא  דאיהי שעתא  ובההיא  בעלה , לגבי ואתקשטת  דאתתקנת  אתתא  כהאי מתתקנא 

אהל  אל  לבא  משה  יכל ולא  דא  ועל לגבה , לאעלא  לבעלה  אתחזי לא  מתקשטת 

המשכן  הקמת  כי משה ". אל המשכן את  ויביאו כך בגין הענן, עליו שכן כי מועד

וכלשון  היחוד, שהיא  הקישוט בעניני עסוקה  שעדיין המתקשטת , לכלה  נמשלת 

הדעת  שהוא  דעות  אותיות  חבור ולשון עדי, קשוט לשון היא  "עדות  דלעיל רבינו

המביאים  בענינים  שעסוקה  אלא  ומיוחדת , מקושטת  אינה  שעדיין דהיינו ודבקות "

ויראה . אהבה  דהיינו להיחוד

היחוד  והוא  המשכן את  המעמיד האמיתית  הדעת  שהוא  משה " יכול "לא  כן ועל

את  שיזככו ויראה  באהבה  העם  פשוטי לו שיקדמו ידי על אלא  להיות , האמיתי

כל  את  לאחד משה  היה  יכול ואז יתברך, להשם  להתקרב  אותם  ויטהרו נפשותם 

לדודה . ישראל  כנסת  בין האמיתי היחוד וזה  יתברך להשם  הגמור בדבקות  ישראל

ג' פרק
מושג  שאינו הדבקות  כנגד היא שבת 

המדות וכן  כל  שהוא  העולמות , כל  עלית  ענין  הוא  שבת  ענין 

השביעי  וביום המעשה , ימי ששה  שהוא  המושגים והדבקות 

הדביק  הוא  וכו ', יאמר שבת  ואם הכל . את  המעלה  מושג  שאינו ות 

המעשה  ימי ששת  שהם לשמה  בשלא  להתחיל  לי למה  האומר

עוסקיה , את  המטמא  פרה  מעשה  שהוא  המשכן  מלאכת  שהם

שאמרו הוא  בזה , לאחוז לי למה  מזה , גם להטהר  העיקר שהרי

מורה  המשכן  למלאכת  שבת  סמיכת  ז"ל  בפרש "י המבואר רז"ל 

השבת  את  דוחה  הטהרה  התחלת  שהוא  המשכן  מלאכת  שאין 

והערות1 2הוספות

שעתא  בההיא דהא בגין המשכן, את ויביאו אמאי א) רלד (ויחי משה, אל המשכן את ויביאו

חתן  לבי כלה דאייתי כמה משה אל המשכן את ויביאו דא ועל לאזדווגא, דמשה זווגא הוה

בתי  את כב) (דברים אמר  דאת כמה חתן, לגבי לכלה לאעלא אצטריך בקדמיתא דהא בגין

יז) (במדבר  וכתיב אליה ויבא דכתיב לגבה ייתי א) (רלח  איהו ולבתר  לאשה הזה לאיש נתתי

עליו  שכן כי מועד אהל אל לבא משה יכל ולא כתיב מה והכא העדות, אהל אל משה ויבא

בפנים). הדברים (המשך וגו', הענן
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הוא  ואדרבה  ההתחלה  היא  דרבה  ההכנה  כי הטהרה , עיקר שהוא 

בלתה . אפשר שאי  הכניסה  פתח והוא  העיקר אל  המביא 

כמאמר וזהו לשבת  מועיל  אדרבה  אם כי שבת  דוחה  שאינה 

חשבתידרכיהנזכרוהוא ענין אמרםז "ל בחסידיםהראשונים 

האמונה  לדביקות  מגיעים שהיו  תפלה  בכל  שעות  ג ' שוהין  שהיו 

תורתן  הגמרא  שאלת  וזהו  יום , בכל  שעות  ט ' כנ "ל  המציאות  ובטול 

הנקרא  מדותיהם על  שאלתם והפירוש  נעשית  מתי מלאכתן  או 

נעשית , מתי זה  לדביקות  המביאים המעשה  ימי וששת  מלאכה  בשם

בכתבים. כמבואר זה  בדביקות  עומדים היו  שעות  ט ' שהרי 

והדבקות וכן  המדות כל שהוא  העולמות, כל עלית ענין הוא  שבת ענין
המעשה, ימי  ששה שהוא  המידות המושגים ששת  כנגד (והמלכות המכוונים 

כללית) מידה מלאכה היא יע שׂ ה  ימים  ׁש ׁש ת  ׁשּבת, הּׁשביעי  קדׁש ּוב ּיֹום וכו ',ׁש בּ ת וֹ ן ¥¤¨¦¥¨¤§¨¨©©§¦¦©©©¨¤

טו) לא, הכל (שמות את המעלה מושג שאינו  הדביקות שהעבודה הוא  דהיינו

שלו המידות  את  לזכך הוא  המעשה  ימי בששת  אדם  הק')של הבעש"ט  בשם ,(כידוע

מהמידות . שלמעלה  האמיתית  לדבקות  יבא  שבשבת  כדי

המעשה ואם  ימי  ששת שהם לשמה בשלא  להתחיל לי  למה האומר  יאמר 
שהרי  עוסקיה, את המטמא  פרה מעשה שהוא  המשכן מלאכת שהם

בזה? לאחוז  לי  למה מזה, גם להטהר  זוהעיקר  קושיא  רז "ל ועל שאמרו  הוא 
מלאכת  שאין מורה המשכן, למלאכת שבת סמיכת ז "ל בפרש "י  המבואר 
כי  הטהרה, עיקר  שהוא  השבת את דוחה הטהרה התחלת שהוא  המשכן

דרבה  דקדושה ההכנה ובתענוג  העונש  הוא ביראת  ואדרבה ההתחלה היא 
דוחה  שאינה וזהו  בלתה. אפשר  שאי  הכניסה פתח והוא  העיקר , אל המביא 

לאמונה שבת  סתירה  היא  והשכל המידות  שעבודת  לומר אפשר היה  שלכאורה  אף 

ביטול, מתוך דרכי האמיתית  חשבתי  כמאמר  לשבת, מועיל אדרבה אם כי 
באהבה הנזכר  לעבוד בתחילה  צריך אמיתית  לאמונה  הגוף  את  לשעבד שכדי

ויראה .

ז "לוהוא  אומרם ב)ענין לב, ג'(ברכות שוהין  שהיו  הראשונים בחסידים
המציאות  ובטול האמונה לדביקות מגיעים שהיו  תפלה בכל שעות
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יום  בכל שעות ט' נעשית ,יח כנ "ל, מתי  מלאכתן או  תורתן הגמרא  שאלת ,וזהו 

ומלאכתן  משתמרת  היאך תורתן בתפלה  ביום  שעות  תשע  ששוהין מאחר "וכי -

נעשית "? וששת היאך מלאכה בשם הנקרא  מדותיהם על שאלתם והפירוש 
המביאים  המעשה זה ימי  ימים לדביקות ששת  הכתוב  בפירוש  לעיל וכאמור

המעשה , ימי בששת  הנעשית  המידות  לעבודת  שהכוונה  מלאכה , מתי תעשה 
בכתבים  כמבואר  זה בדביקות עומדים היו  שעות ט' שהרי  בפע "ח נעשית?

פ"א) המצות  חג  הנפלא (שער  היחוד את  להמשיך כדי היתה  זו דביקות  שתכלית 

ידי  על התפילה  בשעת  האדם  שמתדבק  הדבקות  ידי על שבא  ושכינתיה  קוב "ה 

שעה . באותה  עליו הנשפעים  המוחין

ומלאכתן  משתמרת  תורתם  הם  שחסידים  מתוך "אלא  הגמ' מתרצת  זה  ועל

לדביקות  המביאה  שלהם  המידות  התעוררות  אזי חסידים  שהם  ידי שעל מתברכת ",

מחדש . עת  בכל עצמם  לעורר צריכים  ואינם  תמיד, משתמרת 
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וחוזרין יח . אחת שעה ומתפללין אחת שעה שוהין היו הראשונים חסידים רבנן "תנו הגמ ' וז"ל

שהיו  מעשה, ואנשי חסידים עושים היו וכך א) צח  (או"ח  השו"ע וכלשון אחת". שעה ושוהין

השכלי, כח  ולהתגברות הגשמיות להתפשטות מגיעים שהיו עד בתפלתם ומכוונין מתבודדים

עכ"ל. הנבואה למעלת קרוב מגיעים שהיו עד
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