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ñîðèí ³ë¾î ì½õ

íôðší

−þëðë בגאולת שיש  התורה , פנימיות  בעין מצרים יציאת  את  רבינו מבאר  אלו  תורה 

הדעת  יציאת  א) החסידות , בספרי  המובאים עיקריים דברים  שני מצרים 

מהגלות  הדיבור  יציאת  ב) סח)מהגלות , כאן(פה רבינו ומדברי האריז "ל ), דברי על (המיוסדים 

קבלו  שישראל  ומה מהגלות  הדעת  שיציאת  בהא, הא  תלויים אלו  ענינים  ששני מוכח 

ספירת  ומלכות , יסוד  ליחד  כח לישראל  נתן  דעת , לו שיש  "גדול " קרויים להיות  חכמה 

המוציא הדיבור  היא והמלכות  שבאדם  המידות  והתקשרות  המשכת  הוא  עניינה  היסוד 

שהוא למי רק  נתון זה  שכח הדיבור , אותיות  בחיתוך  פועל  לידי שבקול  המידות  את 

הדעת . ידי על  פועל  לידי שלו השכל  את  להמשיך  ויכול  גדול 

−þ¾ëôî לו שיש  וקטן כלל , לדבר  יכול  אינו כלל  מוחין לו שאין שתינוק אלוק, אחזה 

את  להמשיך  יכול  ואינו פנימי שלו הדיבור  אבל  לדבר  יכול  דקטנות  מוחין 

שיש מי ורק תחילה , מחשבה  מבלי הוא  שלו  הדיבור  אלא  בדיבור  שלו והמידות  השכל 

לכל  ישראל  זכו ובפסח בהמוחין , שלו המידות  את  להמשיך  כוח  לו  יש  דגדלות  מוחין לו

דעיבור למוחין  שזכו הכוונות  בשער  כדאי' דלעילא , באתערותא אחת  בפעם אלו מדרגות 

שזכו  ומה  השנה , ימות  בשאר  כן שאין מה  אחת , בפעם דקטנות  ומוחין דיניקה  ומוחין

שלהם . והענוה  השפלות  ידי  על  שהוא  כאן רבינו בדברי  מבואר  דלעילא  באתערותא לזה 

−þëðלדבר הכח  של  היסודי הענין מבואר  שבהם  ביתם, כשם שמם  אלו יסודיים  תורה

שאין  במאמרם חז "ל  שרמזו וכמו המצה, ידי על  המתעורר  קדושה  דיבורי

הק', המצה  אכילת  על  שמרמז  בסה"ק ואמרו דגן, טעם  שיטעום  עד  אבא קורא  התינוק 

הכוונה "אבא" כי שבשמים , אביו את  ומכיר  נאמנה  יודע  אכילתה  ואחר  מדגן , באה  שהיא 

הספר בשם  ג"כ שרמוז  הענין וזה  וכו', חי כל  ונשמת  הגדול  הלל  לומר  יכול  ואז  להקב"ה 

הפנימית . הקדושה מתוך  היוצאים  קדושים דיבורים  קדש ", "מדבר  הקדוש 



ðñîðèí ³ë¾î ì½õ ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

íñ−ô óðî ì½õ óð

øåàéá

לפרק : עבודתינו הקדמה  שעיקר  ידוע 

ושכינתיה, קוב "ה ליחד  הוא הזה בעולם

בספרי  מקומות בכמה נקרא זה ויחוד 

הענין  וטעם ומלכות. יסוד  יחוד  החסידות

היא  הקב "ה של  ששכינתו שידוע  יובן,

בה  אשר ההנהגה דהיינו ישראל , כנסת

ואורו  בתחתונים שכינתו מגלה הקב "ה

להחיותם, התחתונים בעולמות מתלבש

ית' מלכותו מגלה היא ישראל  וכנסת

שייך  ישראל  כלל  של  וגופם בהעולמות.

את  עובדים וכשהם שמים, מלכות לבחינת

את  מגלים הם בלבד  ובמעשה בגופם ה'

העבודה  אמנם בלבד , מלכות בחינת

בבחינת  עבודה היא הנפש של  הפנימית

כל  בין שהמחבר ידוע  כי דהיינו 'יסוד ',

שהיא  היסוד  מידת הוא ומקבל  משפיע 

המידות  כל  את המיחד  הפנימי הקשר יחוד 

הנקודה  התעוררת מתוך  הבא יחוד  שבנפש,

כל  את שמיחדת והאמיתית הפנימית

בתכלית. ההרגשים

דחכמה, מוחין המשכת ידי  על  נעשה וזה

בן  לו שיש למלך  דומה, הדבר למה משל 

את  עובד  העבד  והנה ועבד , קטן ובן גדול 

וזה  השכר ואהבת העונש יראת מכח  מלכו

של  בפעולותיו כי מלכות, בחינת נקרא

על  מולך  שהמלך  מה רק  מתגלה העבד 

שהיא  היסוד  מידת מתגלית אין אבל  עמו,

המשפיע של  האמיתית ההתקשרות

בנו, עם תורה הלומד  אב  כמו והנשפע ,

השפעה  היא לו שמשפיע  שההשפעה

ומעומק האב  של  ורוחו מנפשו פנימית,

המלך  אביו את עובד  קטן בן וכן שכלו,

מאהבת  מלכות בבחינת רק  קטן כשהוא
הגדול  הבן אמנם העונש, ויראת השכר

פנימיותו  מתגלה אז ומוחין חכמה לו שיש

ידי  על  ואז אביו, את אוהב  שהוא האמיתית

הפנימית  ההתקשרות שהיא היסוד  מידת

יהיה  אביו עם שקשרו הגדול  הבן זוכה

אמיתי. קשר

'מלכות' בבחינת העבודה בין והחילוק 

'יסוד ' בבחינת  ג"כ  שהיא לעבודה לבדה
עוד  שכל  משום וארץ , שמים כרחוק  הוא

מכח המלך  את עובד  קטן הבן או שהעבד 

העבודה  שכל  נמצא ועונש שכר של  חשבון

בלבד , לקבל  מנת על  ישות, בבחינת היא

פחותה, מידה היא מקבל  שבחינת וידוע 

ועבודתו  האמיתית  מהחיות  רחוק הוא ואז

הבן  כאשר אמנם ועצלות, בעצבות נעשית
נחשב אזי  וחיות באהבה  אביו את עובד 

אליו  ובטל  המלך  ממציאות כחלק  הוא

הוא  המלך  של  שרצונו עד  אמיתי בביטול 

יוצא  שהבן גאולה, בחינת היא וזו רצונו,

בעצמו  להיות עבדות ומבחינת מהצמצום

מלך .בבחינת

בחינת  הנקראת החשובה שהעבודה ונמצא

מתוך  ועבודה חיות המשפיעה היא יסוד 

- עבודתינו היא וזו הנבראים, לכל  שמחה

מלכות, מידת עם יסוד  מידת את ליחד 
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¯Ó‡˘ ,ÂÏ‡‚È˘ È„Î Ì· Â˜ÒÚ˙È˘ ‰ÏÈÓ Ì„Â(Â Ì˘)C‡¯‡Â CÈÏÚ ¯·Ú‡Â»∆¡»«ƒ»∆¿≈
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ידי  על  אלקותו חיותו להמשיך  דהיינו

החיות  וגם ותענוג, ובחיות פנימית עבודה

מידת  ידי על  נמשכת הנבראים לכל  והשפע 

לעולמות  יתברך  אלקותו הממשיכה היסוד 

משום  צדיק , נקראת זו ומידה התחתונים,

לעולם  וחיות "צדקה" ממשיכה שהיא

צדק הנקרא ומהאי 1התחתון צדקה, או

זה. בשם התחתון הצדיק  נקרא טעמא

רבינו עוד)וכדברי ד"ה נח  פ ' קדש  "קיום (מדבר 

שהוא  העולם יסוד  צדיק  ידי על  הוא העולם

כי  בעולם... שיש מה לכל  חיות ממשיך 

חיות  שממשיך  על  ח"י אי"ש נקרא הצדיק 

חז"ל  לנו תיקנו וכך  בעולם... שיש מה לכל 

שכל  לרמז כדי בשמו"ע  ברכות ח "י

נמשכים  עליהם מתפללים שאנו הברכות

ח "י". שנקרא הצדיק  ידי על  הכל 

øùôà ìåãâä úáù àø÷ðù íòèä

ì"æç øîàî åðéöî äðä ,øîåì

ìàòîùé éáøã àúìéëîá' ח פרשה בא (פרשת

לכם) והיה ùøç,ד"ה ïá àéúî éáø äéä"

øîåà àåä éøä ,øîåà( ח טז, (יחזקאל

úò Czò äpäå Càøàå Céìò øáòàåÈÆÁÈÇÄÈÆÀÅÀÄÅÄÅÅ

íéãcערות ואכ ּסה עלי ּכנפי ואפרׂש Äְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

,את בברית ואב ֹוא  ל òéâäואּׁשבע  ְִִֶַָָָָָָ

íäøáàì ä"á÷ä òáùðù åúòåáù

úååöî íãéá äéä àìå ,åéðá úà ìàâéù

åìàâéù éãë íäá å÷ñòúéù(ז טז, (יחזקאל

íøò zàå çnö CøòNe eðëð íéãLÈÇÄÈÀÈÅÄÅÇÀÇÀÅ

íäì ïúð ,úååöî ìëî íåøò 'åâå ,äéøòåÀÆÀÈ

äìéî íãå çñô íã úååöî éúù ä"á÷ä

øîàðù åìàâéù éãë íá å÷ñòúéù(ו (שם

Céîãa úññBaúî Càøàå Céìò øáòàåÈÆÁÈÇÄÈÆÀÅÄÀÆÆÀÈÈÄ

úåøòäå úåôñåä

במהדו '1. חצ"ר  ע' תולדות פרשת קדש במדבר  כמובא

בחינת  והיא צדק נקרא העולם כי  ידוע "הנה ישנה,

יז:)מלכות תיקו"ז מודים (עי' שהכל  מפני  הוא והטעם

כך הרשעים ואפילו  וכנכון  כראוי  בצדק נברא שהעולם

ידי  על  שזוכים הצדיקים שכן  ומכל  בעיניהם, נכון  הוא

העליונים, העולמות ויורשים הזה בעולם מעשיהם

שהוא  הצד "ק ומקרב מעשיו  ומטהר  מקדש והצדיק

העולם יסוד  שהוא הצדי "ק אל  נח:,העולם תיקו"ז (עי'

ז') ו' סי' צ ' מערכת  אור  מאורי  וע "ע  קסז. ממשיךזוח"ב  וממילא

שהוא  צדי "ק נקרא ולכך  העולם, אל  שפע זה ידי  על 

צדיק בחינת על  מורה שהיו "ד  כנ "ל  י ' עם זוח"ג צדק  (עי'

.רס "ו:)
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ּבדמי  ל חיי ואמר ּבדמי  ל ואמר חיי ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָ
øîåàå ,'åâå(יא ט  zà-íbÇÇÀ(זכריה

ïéà øBaî Céøéñà ézçlL Cúéøa-íãaÀÇÀÄÅÄÇÀÄÂÄÇÄÄÅ

."Ba íéîÇÄ

ä"á÷ä øçá òåãî íòèä ïéáäì êéøöå

íã íäù åìà úååöî éúù à÷ééã úúì

.ìàøùé åìàâé íúåëæáù äìéî íãå çñô

äìåàâä úëùîä ø÷éòù òåãé äðä êà

úãî úëùîäå úåøøåòúä éãé ìò àåä

úåëìî úãîì ÷éãö יסוד 'יחוד  הנקרא
בחינת  הוא צדיק  מדת דהנה ומלכות',
הקב "ה  של  מדותיו על  הרומז המשפיע 
היא  צדקה ומדת לנו, משפיע  הוא שבהם
השראת  שורש שהוא המקבל  בחינת
יחוד  נקרא וזה ישראל , בקרב  ית' שכינתו

וצדקה  מידת 2צדיק  את להמשיך  וצריך  ,

בתענוג  העבודה שהוא להשפיע3היסוד 

העולמות  כל  חיות שהיא להמלכות

את  המחיה הקדושה השכינה התחתונים,

בכל  מלכותו שתתגלה כדי העולמות כל 

äìåàâä,העולמות, êùîð äæîå וכמובא

זוהר ע "א)בתיקוני ח ' ספירא (דף "יסוד 

לתפילה", גאולה סומך  דאיהו תשיעאה

הכוונות  שער בספר ז"ל  מהאר"י וכמובא

ח ') דרוש  לתפילה (סוף  גאולה סמיכות לגבי

תפלה  וכל  ביסוד  הוא גאולה "כל 

ומלכות. יסוד  ליחוד  רמז שזהו 4במלכות",

נפשי  אל  "קרבה הבעש"ט  בשם ומקובל 

המשכת  על  מורה גאולה תיבת כי גאלה",

העולמות, חיות פנימיות עולם, של  אלופו

התענוג  שהוא היסוד  ידי על  הנמשכת

ה' מסתתרת 5בעבודת ששם הגלות, לתוך  ,

úåøòäå úåôñåä

פקודי .2. פרשת אלימלך  נועם עיין 

יסוד3. צדיק בסוד  צדיק נקרא שאדם ממורי  שמעתי 

מבשרי  כי  ה', בעבודת גדול  תענוג  לו  כשיש עולם

אלוה כ "ו)אחזה י"ט, האמנה (איוב  מצד  הוא והוד  ונצח  ,

חן  חכם פי  ודברי  וכו ', יתברך  סוף בו  יוסף  יעקב  (תולדות 

ע "ב ) קע "ט דף  ואתחנן .פרשת 

גואל4. ומביא תיבות על  האר "י  בסידור  מבואר  וכן 

בניהם. לבני 

אודות 5. מילין  מספר  רבינו , דברי  להבין  להביא וראינו 

רבי  הרה"ק של  מלשונו  היסוד , מידת של  מהותה

êàìîä íäøáà( לאברהם חסד  הק ' לספרו "יסוד(בהקדמה  :

החמשה  ממדות דבר  כל  לגמור  התקשרות הוא

בנו  את או  אוהבו  את ראה לא כשאדם דהיינו  שאמרנו ,

מתנה  לו  ליתן  בדעתו  או  במחשבתו  עת ובא שנים כמה

ופרסה  פרסה כל  והנה בעצמו , אותו  לראות או  גדולה

לעיר  שבא עד  יותר ' אהבה לו  יש לבנו  יותר  שקרוב

הנה  בדעתו  שחושב למאוד  עד  גדלה אהבתו  שם שבנו 

ו  שם, בני  אשר  לעיר  את באתי  לו  ואתן  איתו  אראה הנה
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בסה"ק וכדאי' המלכות, מה 6מידת על 

מלשון  ש"עם" עם", בלא מלך  "אין שאמרו

עוממות כבויות)גחלים דהיינו (גחלים

ידי  על  המלך . מעלת מהם שמסתתר

מתוך  במעשה יתברך  השם את שעובדים

להקב "ה, המידות בכל  פנימית התקשרות

לעניני  בעיקר הקשורה המלכות את מיחדים

השפע את שממשיך  להיסוד  העשיה עולם

ממנו. העליונים מהעולמות הזה לעולם

çëä ìàøùéì ïééãò äéä àì åúòùáå

åéãçé åììä úåãîä øáçì כמבואר

'מוחין  להם היה שלא רבינו דברי בהמשך 

קטן  בבחינת והיו שלמה, ו'דעת' דחכמה'

להוליד  יכול  ואינו דעת לו דהיינו 7שאין ,

למה  מידותיו את לקשר יכול  אינו שקטן

לשום  דעת גמירות לו ואין לעשות, שרוצה

כלל)דבר מעשה נחשב  אינו שלו המעשה .(וכן

שמידות  בסה "ק  מבואר הדברים ופנימיות

מי  שרק  זה, כנגד  זה מכוונים והיסוד  הדעת

את  לכוין כח לו יש הדעת מוח  את לו שיש

בפנים  פנים בבחינת מידותיו להתייחד 8כל 

כל  על  שולט  שהדעת משום שלימה, בדעת

להתיחד  רוצה אדם כאשר ולכן המידות,

להשפיע הרוצה רב  [כגון ולקבל  להשפיע 

כל  את מייחד  הוא לתלמידו] שמים יראת

לאותו  מיוחד  להיות מידותיו וכל  פנימיותו

ואז  רבה, באהבה להשפיע  שרוצה ענין

של  שפע  [כגון פנימיותו את להשפיע  יכול 

úåøòäå úåôñåä

הזו  וההנאה לו . ליתן  רוצה אני  אשר  גדולה המתנה

נקרא  וזה המתנה, לו  וליתן  בנו  עם לראות בגמר  שהוא

מזה  לו  שיש ואהבה הנאה אותה של  והתקשרות יחוד 

את  ומקשר  המתנה, לו  ליתן  בנו  עם החסד  שיגמור 

אחר  דבר  לחשוב יכול  שאינו  עד  ודעתו  מחשבתו 

זה  מפני  אותו  לגמור  לו  שיש הגדולה הנאה מחמת

לגבור  יכול  אינו  שונאו  לו  בא שאפילו  התקשרות, נקרא

במחשבתו  מזה לו  שיש ההנאה גודל  מחמת עליו 

הגדולה, המתנה לו  וליתן  בנו  את לראות שיגמור  ודעתו 

פאר  בשום עצמו  את  ולפאר  לחשוב לו  מניח אין  וכן 

לנצח, שרוצה דבר  לשום לנצח שלא וכן  לו , יש אשר 

המפואר , אחר  מדבר  הוד  בדעתו  לבוא יכול  אינו  וכן 

גדולה  הזו  הנאה כי  דבר , שום להודות יכול  אינו  וכן 

מחשבתו  שמצמצם עד  כך , כל  ובדעתו  במחשבתו 

דבר  שום ושכלו  לדעתו  לבוא יוכל  שלא ודעתו  ושכלו 

לו  שיש ההנאה גודל  מחמת המדות, אותן  מכל  אחד 

ואתן (בחושבו) בני  עם עצמי  את שאראה העת בא הנה

הגדולה". המתנה לו 

הוא  התקשרות "והנה הקדוש: בלשונו  שם וממשיך 

הנאת  כגון  המדות אותן  בלא כן  גם עצמו  בפני  מדה

גם  הברואים, ובכל  באדם הבורא נתן  אשר  הזיווגים

כשרואים  כי  הבורא בעבודת הצדיקים התקשרות הנאת

שצריך האהבה גודל  את ומבינים הבורא גדולת  ויודעים

מצות  ותרי "ג  התורה  את לנו  שנתן  הבורא את לאהוב

מלכי  מלך  את לעבוד  כזה בריה שפל  האדם שיוכל  כדי 

עד זו  הנאה כן  גם להם יש ונורא, גדול  א-ל  המלכים

ובאהבתו  הוא ברוך  הבורא ביראת מחשבתו  שנתקשר 

המדה  שפלות הם שאמרנו  ראשון  התקשרות והנה ב"ה.

על אף שבתחתונים, תחתון  בשפל  שבא עד  בנפילתו 

והתקשרות  העולם צורך  שהוא הבורא אותו  עשה כן  פי 

זה  את הקדושה בגודל  כשהוא הזו  המדה של  של  השני 

וכו '". זה לעומת

ועוד .6. ז ' פרק והאמונה היחוד  שער  תניא

ח'.7. פרק עקודים שער  ו ' שער  ע "ח

שם.8. עיין 
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שתהיה  להמקבל  שמים] ויראת דבקות
מצד  וכן הרוחניים, איבריו בכל  ההשפעה
השפע לקבל  להמקבל  אפשר אי המקבל 
כל  את מיחד  אם רק  ובאמת, בשלימות
ידי  על  הוא והיחוד  ענין לאותו איבריו

המידות  כל  שורש שהוא .9הדעת

åìà úååöî éúù ä"á÷ä íäì ïúð êëìå

äìéî úåöîù ,äìéî íãå çñô íã ìù

,íìåò ãåñé ÷éãö úãî úåøøåòúä àéä

כמובא  בהמילה, נרמזת היסוד  מידת
א)בתיקו"ז אות (יז, דגופא סיומא "ויסוד 

קודש", ìòברית äøåî çñô úåöîå

úãî úéøéùòä äãîä àéä øåáéãä

úåëìî10 התגלות היא המלכות שענין מפני

גם  מתגלה שהקב "ה דהיינו חיצונית,
החיצוניות, ובפעולות התחתונים בעולמות

בחיצוניות, השכל  התגלות היא והדיבור
שאינו שה  מי לפני גם מתגלה הדיבור רי

לעמו  המתגלה כמלך  הפנימיות, את מכיר
הנהגת  ידי על  מעלתו את מכירים שאינם
ועבודתינו  חיצונית, פעולה שהיא המלכות

המקשר  היסוד  שהיא הפנימיות את לקשר
שיהיה  עד  והחיצוניות המידות כל  את

דיבור  יהא ולא להפנימיות כלי החיצוניות
נתגלה  ובפסח  מעשה. בבחינת אלא בעלמא

בשער  וכמובא המלכות, שהוא הדיבור כח 
לפסח  ג')הכוונות –(דרוש  פסח  לשון "וזהו

סח ". 11פה

úåøòäå úåôñåä

רבינו 9. שהיו וכלשון  פסח ד "ה  חג התקדש ליל  קדש, (מדבר 

חדשה ) במהדו' ק "צ  ע ' אוכלים  שהיא אבותינו שהמחשבה ידוע ,

הכל , של  השורש והיא הכל  מן  למעלה היא עליון  דעת

בדעת  נכלל  היא שהכל  שהמחשבה בחוש נראה וכן  ,

הכל שורש ולכך  והפעולות העובדות לכל  וראש תחילה

הדעת. הוא

כי 10. דע, ב': פרק סוף פסח עניני  הכוונות שער  ראה

פסח, דם דמים: ב' שהם משז "ל , סוד  הם עצמם  אלו 

כי  טוהר , דם הם מילה, דם כי  הוא, והענין  מילה. ודם

דדכורא. יסוד  דאמה, בפומא המתגלים החסד  מן  הם

כי  כנודע בנוקבא, שהם הגבורות כנגד  הוא פסח, ודם

תיקנו  זו  ולסיבה בס"ה. כנזכר  בנוקבא, הוא הפסח סוד 

ליל הגדה סדר  באמצע זה פסוק ההגדה, המסדרים

פסח.

הקדוש11. טוב שם הבעל  בשם שכתבו  שם וכמו  (כתר 

ע "א ) די"ז יקדים  לקוטים  עי"ב , דכ "ב  "במדרשטוב  ריש : (תנחומא 

א ') הכתובסי' שאמר  זהו  משה אל  ק "ג)ויקרא (תהלים 

שצריך פי  וכו ', דברו  עושי  כח גבורי  מלאכיו  ה' ברכו 

ר "ל עשייה, לו  יהיה שהדיבור  זו , במדרגה להיות האדם

כי  מדרגות, זיי "ן  דרך  לילך  לו  צריך  הדיבור  אל  כשבא

כך ואחר  לדבר , איך  לחשוב בבינה להיות צריך  תחלה

התפארת, דרך  כך  ואחר  ויראה, אהבה דרך  להיות צריך 

נצטרפים  אז  שלימה תיבה שתהיה רוצה כשהוא

כך ואחר  כך , לדברם בעיניו  מתפארים ואז  אותיות,

האחרים  האותיות שמנצח הניצוח, דרך  להיות צריך 

ומדבר  אותם, מנצח המוצאות בנענוע לצאת הרוצים

ואחר  הוד , דרך  להיות צריך  כך  ואחר  לו , הצריך  הדבר 

הוא  לדיבורו  דבוק כשמחשבתו  דהיינו  יסוד , דרך  כך 

כך ואחר  בדיבור , המחשבה דביקות שהוא יסוד , נקרא

התחתונה, מדרגה והוא מלכות, והוא הפה דרך  בא

לו  נחשב דיבורו  שיהיה זו  במדרגה להיות האדם וצריך 

וד "ל ". למעשה
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úååöî éúù ìàøùéì åðúéðù äæ éãé ìòå

åøøåòúä äìéî íãå çñô íã ìù åììä

'å íäù úåëìîå ãåñé úåãî,הוי"ה משם

והבינה החכמה המשכת על  ה')המורה (י '

מידת  שהוא וחיות בתענוג גילוי לידי

ä',,12היסוד  íò שהיא האחרונה הה' לתוך 

על  המורה ולרוחב  לאורך  קו בצורת

ולרוחב , לאורך  ית ' חיותו çëîåהתפשטות

,ìàøùéì äìåàâ äçîö êë באתערותא

הכח לישראל  הקב "ה שנתן דלעילא

למלכות  ולקשרה היסוד  במידת להתקשר

החיצוניות. עם הפנימיות לקשר

çúô êøáúé åãñç ãöî ä"á÷äù òåãéå

äîëçäî øòùå çúô ìàøùéì íäì

äðåéìòä,דאבא מוחין הנקראת הבחינה

כמובא  מהם החיצונים אחיזת לסלק  כדי

ãöîלקמן, äðëä åùòé íäù éìáî

åøîàë ,íîöò- הנ"ל  äéäבמדרש àìù

éãë íäá å÷ñòúéù úåöî íãéá

,åìàâéù העבודה סדר שתמיד  ואע "פ 

המשכת  הגורמת היא ישראל  בני שעובדים

דהיינו  הזה, לעולם העליונה החכמה

המורגשות, øåãäלמידות àø÷ð êëìå

äîëçä íù ìò ,'äòã øåã' àåää

íäì äëùîðù äðåéìòä הגורמת שהיא

יכלו  שמכוחה עד  שלימה דעת להם שתהיה

ומלכות. יסוד  ליחד 

בגלות  היו הדור שבאותו שישראל  זה וענין

עץ בפרי הק ' האר"י בדברי מבואר הדעת

פ "א)חיים המצות חג הוא (שער  משה "והנה :

מבחינת  ההוא הדור וגם הדעת, מבחי'

שנמשכו  רק  אצלינו, כמבואר ג"כ , הדעת

úåøòäå úåôñåä

ב'.12. ל "ב שער  ע"ח



−ñîðèí ³ë¾î ì½õ ³îð−½ì³¾þîõô

ÏÂ·‚· ‰Ó‰ ÏÚÂÙ· Ì‰· ˜ÒÂÚ Ì„‡‰˘ ˙Â„Â·Ú‰Â ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ ÈÙÏ ,ÏÂ„‚‰
˙ÂË˘Ù˙‰· Ô‰ ¯˘‡ ‰·˘ÁÓ‰Â ‰ÓÎÁ‰ ˙ÓÂÚÏ ,Ì„‡‰ È˘ÚÓ ÈÙÏ ÌÂˆÓˆ·Â

øåàéá

ענינה  כל  מצרים, גלות אמנם הקליפות. אל 

באו  ולכן  ההם , נשמות לצרף  רק היה לא

חייהם  את ומררו הגדול , הגלות באותו

כנגד  ובלבנים, בחומר קשה בעבודה

הפלגה, בדור עושין שהיו והלבנים החומר

היה  לא חטאם כי בהיות אמנם זאת. והבן

יצאו  משם כי כנ "ל , הדעת בסוד  אלא

משה, ידע  לכן אלו, הנשמות של  הניצוצין

משם. כן גם נמשך  היה הזה הגלות כי

למטה, פוגמים כשישראל  לעולם כי והענין,

וספירות  ושלום חס  מדה באיזה פגם ועושין

ובו  משם, יונקים החיצונים הנה עליונים,

כי  מצרים, גלות סוד  וזה כולם, יתאחזו

מצד  היה שלהם והטומאה מצרים יניקת

ההוא  גלות כי ודאי והנה שלהם... הדעת

אותו  יונקים היו הדעת, שפע  שכל  היה

שבאותו  ישראל  היו ולכן ומצרים, פרעה

אליו". משועבדים הדור

החכמה  ידי על  ונבנית מיוסדת והדעת

רבינו  וכדברי שהמחשבה 13והבינה, "ידוע 

והיא  הכל  מן למעלה היא עליון דעת שהיא

וכן  בדעת, נכלל  שהכל  הכל , של  השורש

וראש  תחילה היא שהמחשבה בחוש נראה

הכל  שורש ולכך  והפעולות, העובדות לכל 

הכל  כוללת שהדעת ומאחר הדעת. הוא

שני  עוד  עמה כוללת שתהא צריכה ממילא

שהיה  אבינו יעקב  אצל  מצינו וכן דברים,
שני  עוד  עמו שנכללו האבות של  הכולל 
ידוע וכן אותם, הכולל  השלישי והוא אבות

והיא  ובינה חכמה בין הממוצע  היא שדעת
דעת". פעמים מג' נכללת

זו  מצרים ביציאת "והנה שם רבינו וממשיך 
כך  שם שעל  הדעת, לשורש ישראל  בני

בכתוב  הרמז וזה דעה", "דור (יחזקאל נקראו

ז) גי'טז הוא עדים עדי עדיים, ּבעדי ֲֲִִִַַָָוּתבאי
ו'עדיים' אחת פעם  הוא 'עדי' דע , פעמים
זכו  שישראל  לכך  רמז דע , פעמים ב ' הוא

פעמים  מג' הנכללת הדעת לשלמות אז
דעת".

úáù" íùá çñôä éðôìù úàø÷ð ïëìå

"ìåãâä,"דגדלות "מוחין שם éôìעל 

÷ñåò íãàäù úåãåáòäå úåìåòôäù

éôì íåöîöáå ìåáâá äîä ìòåôá íäá

äîëçä úîåòì ,íãàä éùòî

àìì úåèùôúäá ïä øùà äáùçîäå

ìåáâ העולמות שהתנהגות וכידוע 
ידי  על  הוא וצמצום בגבול  שהם התחתונים
במדותיו  גבולית  הנהגה שהוא אנפין זעיר
אבל  המקבלים, שפע  כפי הקב "ה של 
"אבא  הנקראת העליונה החכמה הנהגת

והיא  העולם מהנהגת למעלה היא ואמא"
לו. שורש

úåøòäå úåôñåä

חדשה.13. במהדו ' ק"צ ע' אוכלים אבותינו  שהיו  פסח ד "ה חג  התקדש ליל  קדש, מדבר 
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øåàéá

רבינו חדשה)וכדברי במהדו' רצ "ה ע ' ,(לשבועות,

ב )"ידוע  ג' ח "א הק ' הזוהר  'אתוון (הקדמת שישנן

תתאין  'אתוון וישנן רברבין' עילאין

בשם  בזה הרמז כבר ואמרתי זעירין',

זי"ע ] מלוצק  שלמה [רבי זלה"ה המגיד 

בער], רבי [הרבי זצ "ל  דוב  רבי הרבי בשם

שעל  הדיבור, פי על  מתנהג שהעולם שידוע 

והעולם  בעולם, צריך  מה נודע  הדבור ידי

בצמצום, הוא הדיבור גם וכן צמצום הוא

זעירין, תתאין אתוון רומזים זה צמצום ועל 

חיותו  את לו הממשיך  הדיבור שורש אולם

באה  המחשבה כאשר רק  המחשבה, הוא

הרי  הדיבור פי על  שמתנהג הזה לעולם

שלמעלה  בשורשה אבל  בצמצום, היא

ללא  בהתפשטות היא שם הרי מהדיבור

אתוון  רומזים זו התפשטות ועל  צמצום,

רברבין". עילאין

בלי  ה' את עובד  כשאדם עבודה וע "ד 

ערך  לפי מאוד  מוגבלת עבודתו אזי חכמה

כשאדם  אמנם עבודה, שבאותה העשיה

ואהבה  והשתוקקות שכל  מתוך  ה' את עובד 

גבול , בלי בבחינת הוא המעשה אזי ויראה,

השכל  הוא המעשה של  עיקרו כי

מוגבל , אינו והשכל  שבו, וההשתוקקות

בהשכל  כי ועוד , עוד  תמיד  מתפשט  והוא

ידי  על  משיג שאינו מה גם כלול  עצמו
למעלה  א"ס  הקב "ה כי ומרגיש שמשיג
שלא  הידיעה "תכלית בבחינת מהשגתו

נדע ".

והיא  המעולה היא שהמחשבה אע "פ  אמנם

פחות  הוא והדיבור הכל  ושורש הגבוה
אי  מקום מכל  המעשה, ומכש"כ  ממנה
על  החיים לחי עצמו ולקשר לדבק  אפשר
ידי  על  אלא בלבד , המחשבה שורש ידי

כלי  שהם בלבד  והדיבור המעשה
.14להמחשבה 

éàø÷îì äìçú úáùäù òåãé øáëå

ìë äòôùä ùøåùå øå÷î íäù ,ùãå÷

âçä ìù úåòôùää ìëå úåùåã÷ä

íãå÷ù ùãå÷ úáùî øáë úåøøåòúî

'÷ä øäåæá øàåáîë âçä(א פח , רבי (שמות
כתיב יצחק יום (שם)אמר את א -להים ויברך 

במן וכתיב  טז)השביעי ימים (שמות ששת

בו, יהיה לא שבת השביעי וביום תלקטהו
ברכתא  מה מזוני ביה משתכח  דלא כיון
ברכאן  כל  תאנא הכי אלא ביה, אשתכח 

תליין, שביעאה ביומא ותתא ïëìåדלעילא

úáù" çñôä éðôìù úáù úàø÷ð

úåøòäå úåôñåä

בזה14. שנרמז  עוי "ל  ד "ה וירא פ' קדש ל "א מדבר  ישנה )(ע ' .במהדורה 
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äîëçä øåà ìãåâ íù ìò ,"ìåãâä

çñôä âçá ïëî øçàì ìàøùéì êùîðä

.íåöîöå ìåáâ àìì

לן  מינה נפקא מה רבינו מלמדינו עתה
דבוק להיות למעשה, הלכה זו בידיעה

השפלות, במידת זו ø÷éòבשבת äðäå

ìò àåä äîëçä âéùäìå úåëæì éòöîàä

,íéøôñá øàåáîë úåìôùä úãî éãé

בגמ ' ז.)כדאי' בר (תענית חנינא רבי "ואמר
דכתיב למים, תורה דברי נמשלו למה אידי
מים  מה לך  לומר למים, לכו צמא כל  הוי
אף נמוך  למקום והולכין גבוה מקום מניחין
שדעתו  במי  אלא מתקיימין אין תורה דברי
מתיבות  מורכבת שחכמה ומובא שפלה",
מכח באה  היא כי להורות מה", – "כח 

ושפלות, äàåøענוה ä"á÷ä øùàëå

ìàøùé ùéà ìù åçåø úåìôùå åúòðëä

åîò êøáúé åúðéëù äøùî àåä השכינה

והיראה  הענוה לקבל 15היא פתח  והיא ,

נקראת  היא  ולכן מה, הכח  שהיא החכמה

תתאה  16áåúëáחכמה úàæ æîøì ùéå

ב ) צז, ãö÷(תהלים åéáéáñ ìôøòå ïðòÈÈÇÂÈÆÀÄÈÆÆ

éôåñù äæá æîøäå ,Bàñk ïBëî ètLîeÄÀÈÀÄÀ

äîä "ïåëî èôùîå ÷ãö" úåáéúä

,úåìôù ìò äøåîä "ïè÷" úåéúåà

ùéà äëåæ úåìôùäå äòðëää úåëæáù

,íééç êìî éðô øåà úøàäì ìàøùé

הנשמה  כי אחר במקום רבינו כדברי

גדול , שפלות לה יש עצמה מצד  הקדושה

קדושה  מקבלת הזאת שפלות ידי ועל 

העליון  ממעין מדת 17וטהרה גודל  "וידוע  ,

באין  ישראל  בבני שיש הרוח  שפלות מדת

úåøòäå úåôñåä

הבחינות 15. ששתי  ולאה רחל  שער  בע"ח עי '

ענוה  כנגד  הם ורחל  לאה בחינות שהם שבשכינה

ויראה.

בראשית16. בזוה"ק ב )כמובא לא  דחכמה (דף  "כמה

ועל הויא נמי  ראשית תתאה חכמה ראשית איהי  עלאה

זה  ענין  ומובא ראשית", מן  ב' לאפרשא לית דא

ולאלפים. למאות בספה"ק

דידוע.17. אפ"ל  עוד  ד "ה שרה חיי  קדש מדבר 
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øåàéá

הצדיקים וביותר ושיעור, נשבר גבול  לבם

לפעמים  שרואים והגם הקב "ה, לפני

מכל  התפארות, בלשון מדברים שצדיקים

שמו, יתברך  הבורא לכבוד  הכל  זה מקום

ה' מפחד  בקרבם נשבר לבם באמת אבל 

ורגע עת בכל  כי מפני והוא גאונו, ומהדר

על  ומסתכלים עיניהם כנגד  יתברך  השם

עליהם  ונופל  שמו יתברך  הבורא גדולת

חלילה, שפגם  מי  שכן ומכל  ופחד , אימה

עד  לבו שבור להיות שצריך  בודאי זה

פניו, להרים ופחד  בבושה לבו שיהיה

מה  לתקן יוכל  ואז שלימה בתשובה וישוב 

18שעיוות".

êëìå('ג áéáñ(שם èäìúe Cìz åéðôì LàÅÀÈÈÅÅÀÇÅÈÄ

úåçåëä ìëù ,åéøö[החיצונים [של  ÈÈ

êøáúé åéðô øåà úøàä éãé ìò íéìèá19

אצל  שכינתו משרה שהקב "ה ידי שעל 

אין  כי החיצונים, כל  בטלים הישראל 

שמסתכל  כמי  האור גודל  לסבול  בכוחם

מהאור  כלל  ליהנות יכול  שאינו החמה בפני

שכן  הק ' מהאר"י ואיתא כסומא, ונעשה

זה  גדול  בליל  ושנה שנה כל  נעשה

גודל  ידי על  החיצונים אחיזת שמתבטלת

ישראל  בני שמקבלים .20ההארה

èäìúe úåáéúä éùàøù äæá æîøð ãåòÀÇÅ

óñåé ïéðîë å"ð÷ äìåò åéøö áéáñ שהיה ÈÄÈÈ

היסוד , למידת úåáéúäמרכבה éôåñå

á"åè úåéúåà äîä היסוד מידת שהיא

בעולמות  המתגלה והטוב  התענוג שהיא

באש  חזקה תשוקה ומעורר התחתונים

ב "ה, החיים לחי ìòהתלהבות úåæîøîä

áåúëä( י ג áBè-ék(ישעיה ÷écö eøîàÄÀÇÄÄ

היא  יסוד  שהיא צדיק  שמידת דהיינו

הטוב , éøô-ékהתגלות äæ éãé ìòåÄÀÄ

íéòøä úåçåëä ìëù ,åìëàé íäéììòîÇÇÀÅÆÅ

äæù ,àåä êåøá 'ä úùåã÷ éðôî åòðëé

úãî êéùîäì úåìåàâä ìë ùøåù àåä

ìàøùé úñðë ìà íìåò ãåñé ÷éãö

,øåîàë העליונה החכמה  המשכת ידי ועל 

אפשר  זה ידי ועל  החיצונים, כוחות נכנעים

úåøòäå úåôñåä

ישנה.18. במהדו ' רצ"ז  ע' תולדות פרשת קדש מדבר 

ידי 19. על  פנים: ערך  עינים אור  בסה"ק כמובא 

כח  ומתבטל  הדינים מתמתקים פנים הארת

פט  ד ' פ"ה זו "נ  פרצופי  שער  ע"ח החיצונים,

ע"ב.

וד '.20. ג ' דרוש פסח עניני  הכוונות שער 
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שהרי  ומלכות , יסוד  ספירות את ליחד 

ומלכות  יסוד  ליחד  אפשר שאי הטעם

יש  שאז מפני היא העליונה החכמה מבלי

הקדושות במידות אחיזה (וע "ד לחיצונים

אזי  הזה בעולם העליון התענוג יתגלה שאם עבודה

יתברך) השם רצון כנגד שהם לדברים  בו ואז ישתמשו ,

ישראל  לכנסת משפיע  הקב "ה כביכול 

יהיה  שלא כדי באחור', 'אחור בבחינת

להמלכות  הבא מהשפע  יניקה לחיצונים

מתגלה  שאין דהיינו ישראל , כנסת שהיא

ליחד  אפשר אי ואז הגדול , אורו לנו

וההתקשרות  ההשפעה שהיא היסוד  מידת

והביטול  המקבל  שהיא המלכות מידת עם

ליחד  אפשר ואי להקב "ה, והיראה

אורו  זיו כי החיצוניות, עם הפנימיות

אלא  בגילוי בנו מאיר אינו יתברך 

ית' מידותיו מרגישים אנו ואין בהסתרה

אליו  להתקשר והתפארות ויראה אהבה

וחיצוניות. בפנימיות מידותיו בכל  21ית"ש

יתברך  השם שיגלה הגאולה בעת ולכן

'פנים  בבחינת האלוקי התענוג את

בהתקשרות  ה' את לעבוד  נוכל  בפנים',

מידות  כל  יכנעו וממילא אמיתית

החיצונית.

úåøòäå úåôñåä

ד '.21. דרוש הפסח ענין  הכונות בשער  עיין 
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