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לוי  א משפטים קדושת 

משפטים 

הקדמה 
דאופן במאמר  לאלוקיו . הישראלי האיש  של  התמידית בדביקות  יסודי ענין נתבאר זה

שהרי  יצרה, לשבת אשר בעוה"ז  הנבראים לקיום סותר לכאורה נראה הדביקות

בכל  מלכותו  ויגלו  הגשמי העשיה בעולם ומצוות תורה יקיימו  שהנבראים ב"ה הבורא  רצון

האמיתית  ההכרה שהיא  לשרשם תמיד  מקושרים להיות עליהם זה כל  ועם מעשיהם,

מחדש . ורגע רגע בכל  ומתחדשת ליש , מאין עת בכל  שנשפעת ומציאותם מהותם בביטול 

כפולה.והכח  משמעות בו  יש  אשר ושוב, רצוא  הנקרא  כח הוא  אלו  עבודות ב' המיחד 

להקב"ה  בדביקות רצוא  להיות צריכים עת בכל  כי הפשוטה המשמעות היא  האחת

שתהיה  צריך עת ובכל  בעוה"ז , עבודתינו  את לקיים בכדי להעוה"ז  ושוב בשורש  ולהדבק 

ובעת  מהנה מאחת  דעתו  להסיח שלא  וישמר ויזהר אלו  עבודות שני על  הנברא  של  דעתו 

אשר  ושוב רצוא  של  הבחינה וזהו  בה, דעתו  לחזק  צריך אלו  מחשבות משני אחת החלש 

הנפש . פעולת מצד  תחת

שהמחשבה והשניה בשעה ואפילו  עצמו  בהרצוא  כי ממש , כאחד  ושוב רצוא  בחינת היא 

לעסוק  לחזור דעתה שהמחשבה שוב, של  ענין בה יש  העליון למקורה רצה

עוה"ז  בעניני עוסקת שהמחשבה בעת גם ומאידך בעוה"ז , שהם כפי ומצוות תורה בעניני

עצמו . בהשוב אפילו  השורה הדביקות היא  זו  ודעת לדביקות לחזור תמיד  דעתה



לוי  משפטים קדושת  ב 

בדבריוענין  נמשל  כל הבעש"טזה בה אשר ודירה בית לו  שיש  לאדם ותלמידיו  הק '

ביתו , על  ומחשבתו  דעתו  תמיד  אשר לביתו , טרף דבר להביא  מביתו  ויוצא  מחסורו 

המחשבה  אין ולעולם מקומו , עיקר ששם לביתו  יחזור רצונו  לעשות כשיגמור שמיד 

אזי  ב"ה א "ס  האור הוא  מציאותו  עיקר כי מכיר האדם כאשר וכך לגמרי. מביתו  מתנתקת

תמיד . בו  ודבוקה מקושרת מחשבתו  תמיד 

בדרך וכח  אלא  האדם ביד  כולו  תלוי אינו  העליון בשורשו  תמיד  דבוק  האדם שיהיה זה

הבורא  אזי הבורא  לדביקות ודעתו  רצונו  מעורר שכשהאדם לבד , דלתתא  אתערותא 

נחדר  להיות הא "ס  אור אליו  להשפיע אליו  ומחשבתו  דעתו  כביכול  מפנה הוא  גם ב"ה

כח  לאדם נותן אחת, וסקירה במחשבה העולמות כל  את שכולל  ית"ש  הוא  ורק  בקרבו ,

ושוב. הרצוא  כח והוא  אפשרי ובלתי כסתירה הנראה זה מיוחד 

ישראל ,וכח  בני מאת לאדם הנשפע העליון והרצון התענוג  הוא  הכתר כח הוא  אשר זה

ישראל  בני דעת את להשפיל  היא  ענינה שכל  עמלק  קליפת היפך היא  זה כח והשפעת

לשקלו , שקלו  להקדים העבודה מוטלת האדם ועל  העוה"ז , בקליפת לגמרי משוקעים להיות

אביה  ולבית לשרשה בחזרה הנפש  תענוגי שהם עוה"ב בתענוגי יעסוק  שתמיד  ידי על 

שהיא  עמלק  לקליפת מקום אין ואזי הקדושה, השכינה היא  אמה בית על  ובהתרפקה

עוה"ז . לעניני האדם נפש  את למשוך הרע של  המדומה תענוג 

א' פרק
חיות לקבל  בכדי בשרשם לידבק  העולמות  כל  על 

ואבר ותחת  ניצוץ  כל  כי הכלל , הספיר. לבנת  כמעשה  רגליו 

כי  הוא  ברוך  הבורא  את  לעבוד צריכין  ומלאך  ותנועה 

סוף  אין  תענוג  מקבל  אותו  והעובד סוף  ואין  ומיוחד יחיד הוא 

סוף  באין  ששם נודע  והנה  להשיגה . נברא  לשום אפשר שאי מה 

אז  העולמות  בתוך  בא  כשהשפע  רק ומנין  ומדה  מספר שייך  אין 

כמה  והיה  מדריגתו  כפי אחד לכל  לצמצם סוף  האין  מוכרח

בחינות  סוף  האין  אצל  ומדה  מספר שפיר שייך  כביכול  אז צמצומים

על  להסתכל  צריכין  הברואים כל  והנה  העולמות . שבתוך  האי"ן 

כל  שממנו  יתברך  סוף  האין  שהוא  שורשם דהיינו  שלהם, האי"ן 

מקבלים  ושם סוף  בהאין  שלהם היש  התחברות  ידי על  חיותם



לוי  ג משפטים קדושת 

העולמות  וכל  לעבודתו  כרצונו  קדושות  ומחשבות  חדש  חיות 

ידי  על  שם ועושים סוף  האין  בשרשם שלהם אותיות  מחברים

שרוצים, כמו  סוף  אין  באור למעלה  אותיות  כן  גם שלהם אותיות 

האופנים  ועולם למדריגתם שצריך  מה  השרפים העולם דהיינו 

התחברות  יבוא  איך  והענין  לבחינתם. שצריכין  מה  החיות  ועולם

להסתכל  שצריכין  באי"ן  ודבקים עשייתם ידי על  סוף  באין  אותיות 

לעשות  האותיות  בחינות  והנה  נפרדים. יהיו  שלא  תמיד באי"ן 

סוף  דאיתא באין  קמ "ץ  נקרא  שלהם אותיות  התחברות  ידי על 

קמ "ץ . נקרא  סוף  והאין  ברקיע  המחובר ניצוץ  סוד שהוא  בתיקונים

שלבנונית  לבן  בחינות  נקרא  גוון  שום שם שאין  סוף  האין  והנה 

בבחינת  הם העולמות  שכל  ונודע  הגוונין  כל  קודם תחלה  הוא 

כל  של  השורש  שהוא  באי"ן  להסתכל  שצריכין  א ', הסתכלות . שתי

שלא  למטה  להיות  צריכין  וגם טוב וכל  ברכה  ליש  בא  ומהאי"ן 

השורש  על  להסתכל  תמיד צריכין  העיקר רק במציאות  יבטלו 

תמיד  עליהם שופע  האי"ן  ויהיה  חלילה  מהאי"ן  יפרדו  שלא  שלהם

סוד  הוא  זו  ובחינה  לעלמין  פסק דלא  מבוע  הברכות  מקור הוא  כי

ושוב רצוא  יד)והחיות  א, בחינות (יחזקאל להיות  תמיד צריך  שהחיות 

השורש  נגד האי"ן  שיהיה  בו  והסתכלות  לאי"ן  ההילוך  שהוא  רצוא 

שלהם: ליש  למקומם ושב בחינות  להיות  וצריך 

ניצוץ ותחת כל כי  הכלל, הּסּפיר . לבנת ּכמעׂשה מחיות רגליו  חלק  כל §©©©§¨§©£¥¦§©©©¦
וכל  הגדולה , מהאש  היוצא  כניצוץ  הוא  בעולמות  הנמצא  ית ' אלקותו

הקדושות , העליונות  ובספירת  ית "ש  א "ס  באור שרשם  ית ' אלקותו חיות  ואבר חלקי
אלקותו  גילוי של מסויים  גילוי שהיא  מסויימת , מידה  כנגד הוא  שבאדם  אבר כל

בשוה , הספירות  כל מאירים  שממנו מהשורש  המאיר  ישותנועה ית ' תנועה  כל

העליונות , הקדושות  מהמידות  באחת  הוא  העליון ששרשה  ית "ש  אלקותו חיות  בה 

העליונות ,ומלאך  מהמידות  מסויימת  למידה  שייך  מלאך את כל לעבוד צריכין
הוא  ברוך סוף הןהבורא  ואין ומיוחד יחיד הוא  שום כי  להם  אין וממילא 

ית "ש  ממנו בא  האמיתי החיות  אלא  אחר, חיות  אלא מקום  אינו בקליפות (והחיות

לשם) שנפלו הקדושה ניצוצות חיות מהשתלשלות אלא אינו ובאמת אותו,דמיון, והעובד
להשיגה  נברא  לשום אפשר  שאי  מה סוף , אין תענוג .מקבל 



לוי  משפטים קדושת  ד 

סוף והנה  באין ששם הצמצום ,נודע שלפני האור שהוא  סוף , אין באור כלומר

ומנין  ומדה מספר  שייך כלל,אין גבול בלי הוא  שהאור רק משום 
כפי  אחד לכל לצמצם סוף  האין מוכרח אז  העולמות בתוך בא  כשהשפע

שהיא מדריגתו מהשגתם  יותר אור ולקבל להשיג  יכולים  שאינם  הנבראים  מצד

הרוחנית , מדרגתם  צמצומים לפי כמה אינו והיה להנבראים  א "ס  שבאור הצמצום 

יצירה  בריאה  אצילות  שבעולמות  מזו למעלה  זו דרגות  בהרבה  אלא  אחד בצמצום 

מזו, למעלה  זו דרגות  מיני בכמה  עצמו עולם  ובכל הצמצום אז עשיה , לאחר

שבתוך  האי "ן בחינות סוף  האין אצל ומדה מספר  שפיר  שייך כביכול
העולמות.

שלהם והנה  האי "ן על להסתכל צריכין הברואים שהוא ,כל שורשם דהיינו 
חיות  כל שממנו  יתברך סוף  א "ס ,ם,האין באור שורש  לה  יש  נשמה  כל

בשליבה  ומחוברת  עומדת  שליבה  שכל כסולם  הוא  ההשתלשלות  שסדר משום 

א "ס האור הוא  העליון בשורש  אשר דרגות , מיני בכמה  נעשה  והצמצום  שמעליה ,

הנשמה  של העצמית  מציאותה  נרגשת  אין זה  ובמקום  הנשמות , כל שורש  שממנו

העליון  מהמקור ולחלק  לאין נחשבת  הנשמה  אלא  אחרת , מנשמה  נפרדת  היא  ,שבו
סוף  בהאין שלהם היש  התחברות ידי  מבטלים על והמלאך הניצוץ  או כשהנשמה 

שהוא  א "ס  לאור שלהם  העצמיות  והנטיות  המידות  שהם  העצמית  מציאותם  את 

ית "ש , לעבודתורצונו כרצונו  קדושות ומחשבות חדש  חיות מקבלים ושם
הנברא  של ההסתכלות  דיינו העצמית , ישותם  את  מבטלים  הניצוץ  או הנשמה  כאשר

וממילא  העליון באור נכללת  היא  ית "ש , הבורא  ממציאות  נפרדת  כמציאות  עצמו על

ה '. לעבודת  גבול בלי חדש  חיות  שם  מקבלת  היא 

על וכל  שם ועושים סוף  האין בשרשם שלהם אותיות מחברים העולמות
שרוצים  כמו  סוף  אין באור  למעלה אותיות כן גם שלהם אותיות ידי 
בכוחו  יש  א "ס , מהאור לחלק  ונהפך במקורו נכלל ליש  שנחשב  העולם  כאשר

באור  הזה  לעולם  הנצרכת  והמסויימת  המיוחדת  החיות  את  למעלה  לעורר כביכול

שממנו  א "ס  באור ניצוץ  או נשמה  או עולם  אותו של העליון בשורש  דהיינו א "ס ,

באביו  הראשונה  המחשבה  את  המעורר בן כמשל והוא  עולם , לאותו האור נשפע 

כביכול  יכול ואז רצונו לעשות  אליו וחוזר אליו מתבטל כשהוא  שפע , לו לתת 

קיומו, סיבת  שהיא  הראשונה  המחשבה  את  שוב  באביו העולם לעורר דהיינו 
שצריכין  מה החיות ועולם האופנים ועולם למדריגתם שצריך מה השרפים

לבחינתם.



לוי  ה משפטים קדושת 

סוף והענין  באין אותיות התחברות יבוא  דסתרי,איך תרתי היינו דלכאורה 

והשפעה  אור של התגלות  שהם  מאותיות  למעלה  הוא  סוף  האין שהרי

גבולית , באי "ן מסויימת  להסתכל שצריכין באי "ן, ודבקים עשייתם ידי  על
נפרדים  יהיו  שלא  אותיות ,תמיד בשם  נקראת  עולם  כל של הרוחנית  מציאותו

להפרד  ולא  בא "ס  דבק  להיות  הרצון ידי על בשרשם  דבקות  האלו וכשהאותיות 

של  בחינה  בה 'אין' גם  יש  כביכול זה  ומצד בהאין, נכלל היש  כביכול אזי ממנו,

העולם  של הרוחנית  מציאותו מקום  דמכל בו, שדבק  הנברא  מציאות  שהיא  אותיות ,

ברצון  קיומו שורש  הם  הם  אלו דאותיות  קיימת , נשארת  שלו האותיות  שהיא 

גילוי  שהיא  קיומו סיבת  טעם  מציאות  הם  הנברא  כל של האותיות  שהרי העליון,

ליש . מאין נברא  שלשמו ההוא  העולם  ידי על מלכותו בהמשך כבוד שמבואר  מה (וזה

מציאותו  שהיא ה'שוב', את גם עת בכל דיש עיי"ש, ושוב ברצוא היא דהדביקות דבה"ק,

השי"ת) רצון שהוא  כפי הנברא  של .העצמית

שלהם והנה  אותיות התחברות ידי  על סוף , באין לעשות האותיות בחינות
קמ"ץ  להאין,נקרא  עצמו ומצמצם  שקומץ  קמיצה  דאיתא מלשון

ברקיע,א בתיקונים  המחובר  ניצוץ סוד בהשורששהוא  מחובר ה 'יש ' כלומר

רקיע , הנקרא  ה 'אין' נשפע שהוא  ומשם לכל ומקיף סובב שהוא הגשמי הרקיע (כמשל

והרוח ) המים האור  דהיינו השפע, קמ"ץ.,כל נקרא  סוף  והאין

הוא אורה והנה  שלבנונית לבן, בחינות נקרא  גוון שום שם שאין סוף  אין
הגוונין  כל קודם לצייר תחלה מקום  בו ויש  הכל שכולל גוון הוא  הלבן

שורש שמשם  העליון לאור משל הוא  ולכן כולם , שורש  שהוא  מורה  וזה  הגוונין, כל

לובן, הנקרא  העולמות  הסתכלות.כל שתי  בבחינת הם העולמות שכל ונודע
ברכה  ליש  בא  ומהאי "ן כל, של השורש  שהוא  באי "ן להסתכל שצריכין א ',

במציאות  יבטלו  שלא  למטה להיות צריכין וגם טוב , רצון וכל הוא  זה  שהרי

שהוא  העליון הרצון את  לפועל שימשיכו באופן קיימים  העולמות  שיהיו השי"ת 

העולמות , ידי על ית ' מלכות  כבוד על גילוי להסתכל תמיד צריכין העיקר  רק

והערות1 2הוספות

ורקיע,א. ניצוץ דאיהו דקמ "ץ, דיוקנא איהי דא כגוונא דיליה וציורא ב): (טו זהר  תיקוני ז"ל

ככב  איהו ניצוץ  מישראל, שבט  וקם רקיע מיעקב, ככב דרך אתמר  ועליה כוכב, איהו ניצוץ

רקיע  דתחות סיהרא א' דא כגוונא א' אתפלג  לתתא רישיה, על עטרה  ברקיעא, דנהרא חמה

אנפהא  ואתכסיאת לעילא, אסתכלת לתתא בה לאסתכלא סמא"ל ייתי כד דא בציורא ותרוייהו

מניה: אתרחקא ואיהי לתתא, מניה אנפהא והדרת מניה,
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חלילה  מהאי "ן יפרדו  שלא  שלהם בהם השורש  חקוקה  שלהם  היש  דמציאות 

שהוא  כמו היש  שישאר אחד והיו להאין היש  את  לחבר הוא  עבודתם  ועיקר בטבעם 

להאין, תמיד ומקושר מחובר יהיה  מקום  ומכל עליהם יש  שופע האי "ן ויהיה
לעלמין  פסק דלא  מבוע הברכות מקור  הוא  כי  עצמות תמיד, הוא  א "ס  האור

דהיינו  לעולמים , פוסק  שאינו מעיין נקרא  ולכן העולמות , לכל והשפע  החיות  מקור

נפסק  בלתי שורש  לו שיש  חיים  מים  הגשמים מקור כשנעצרים הנפסקים כנהרות (ודלא

עצמית) נביעה להם שאין .מפני

ו ׁשֹוב ובחינה  רצ ֹוא  והחּיֹות סוד הוא  יד)זו  א, הנבראים שהחיות ,(יחזקאל של §©©¨¨
והסתכלות  לאי "ן ההילוך שהוא  רצוא , בחינות להיות תמיד צריך
ליש  למקומם "ושב " בחינות להיות וצריך השורש , נגד האי "ן שיהיה בו 

יצרה ".שלהם  לשבת  בראה , לתוהו ד"לא  במציאות , יבטלו שלא  בכדי

ב ' פרק
ישראל לבני להאיר  בכדי א"ס  אור  מצמצם הקב "ה 

ידי ונחזור על  בשורשם אותיות  עושים כשהברואים לענינינו ,

בבחינות  במחשבתו  הולך  הוא  אזי באי"ן  התדבקות 

הספיר, לבנת  כמעשה  רגליו  ותחת  הרמז וזהו  השורש . אל  האי"ן 

בהירות  מלשון  ספיר כי להאותיות , המאיר שלהם האי"ן  כמעשה 

והמקבל  המשפיע  והנה  יתברך . סוף  באין  שם אותיות  יעשה  כן 

המקבל  שיוכל  לצמצם צריך  כי אחד, בשוי' הם המחשבה  בתוך 

אצל  זה  נקודות  שהם ציר"י נקרא  זו  והבחינה  ממנו  ולקבל  לסבול 

המשפיע  שפע  התקבל  אחר אך  מחבירו  למעלה  אחד לא  בשוה  זה 

נקודה  בחינות  זו  בחינה  נקרא  ואז מהמקבל  הוא  גבוה  למעלה 

שהמשפיע  בשעה  והנה  מחברתה . למעלה  אחד שנקודה  שב"א 

מבינה  לוה  שהחכמה  נקרא  זה  המקבל , לבחינת  עצמו  מצמצם

החכמה  מן  לוה  בינה  נקרא  המשפיע  על  מסתכל  שהמקבל  ובשעה 

דאיתא  וזהו  בשורשה . ונתחברת  לאי"ן  בא  החכמה  ידי על  כי

לא)במדרש  רבה כו '(שמות עמי את  תלוה  כסף  כד)אם כב, ,(שמות

מבינה  לוה  חכמה  ואמר מדריגות  ו ' שם וחשיב מירח לוה  שהשמש 

הנ "ל . על  לרמוז כו '
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התדבקות ונחזור ידי  על בשורשם אותיות עושים כשהברואים לענינינו ,
השורש , אל האי "ן בבחינות במחשבתו  הולך הוא  אזי  ידי באי "ן על

כביכול  הוא  להשורש , בדביקות  'אין' בבחינת  מתבטל הנברא  דהיינו שהמקבל

ית "ש שהמשפיע  ונמצא  הקב "ה , שהוא  השורש  אל מחשבתו ידי על "הולך"

במחשבתו  חושב  הנברא  כאשר כי במחשבה , כאחד כביכול מתייחדים  והמקבל

ית "ש בו וגם  במחשבה  ית "ש  עמו מתייחד כביכול הוא  אזי ב "ה , א "ס  בדביקות 

אל הפנים  כמים  אליו להשפיע  הרצון כביכול הפנים .מתעורר

המאיר וזהו שלהם האי "ן כמעשה הספיר , לבנת כמעשה רגליו  ותחת הרמז 
שהוא להאותיות  - שלו באותיות  מאיר המקבל שהוא  הנברא  שמצד כמו

הא "ס , האור שהוא  ה 'אין' – שלו הרוחנית  בהירות,המציאות  מלשון ספיר  כי 
יתברך  סוף  באין שם אותיות יעשה אל כן הפנים  כמים  כביכול מעורר שכן

כנ"ל. במחשבה  עמו מתיחד וכביכול בו חושב  כביכול הקב "ה  שגם  הפנים 

לצמצם והנה  צריך כי  אחד, בשויות הם המחשבה בתוך והמקבל המשפיע
ממנו , ולקבל לסבול המקבל לא שיוכל עדיין הנברא  כאשר בתחילה 

"הולך  הוא  כאשר מקום  מכל האין, שהוא  וההשגה  הדביקות  לתכלית  הגיע 

למעלה  מעורר כבר הוא  ית "ש , בו לידבק  השתוקקות  מתוך האין אל במחשבתו"

בו  מאיר שהקב "ה  ההארה  היא  זו ומחשבה  בו חושב  כביכול ית "ש  הקב "ה  שגם 

שהוא  שהנברא  מכיון שהרי בצמצום , הארה  היא  זו מחשבה  אמנם  אליו, לקרבו

ישות , עדיין בו ויש  ית "ש , הבורא  אל מחשבתו במציאות  בטל אינו עדיין המקבל

שמשפיל  כהאב  מצומצמת , כביכול היא  ב "ה  בא "ס  העליונה  שהמחשבה  נמצא 

ולהעלותו, בידו לאחוז בכדי בנו של לדרגתו לשברעצמו אלא אמורים הדברים (ואין

כלל) ביה תפיסא מחשבה לית ב"ה א"ס באמת כי האוזן, ציר "י .את נקרא  זו  והבחינה
מחבירו למעלה אחד לא  בשוה זה אצל זה נקודות הוא שהם שהמשפיע  דאף 

בהמקבל. לחשוב  עצמו משפיל הוא  המקבל מדרגת  למעלה 

שפע אך  התקבל שהנברא אחר  עד אין לבחינת  העלהו וכבר הנברא , אצל האור

אזי כלל, ליש  עצמו את  מרגיש  אינו הוא כבר גבוה למעלה המשפיע
להאין מהמקבל  ממש  בתכלית  ומבוטל בטל הוא  איך הנברא  מרגיש  האין דבהכרת 

ב "ה , למעלה סוף  אחד שנקודה שב "א , נקודה בחינות זו  בחינה נקרא  ואז 
צמצום .מחברתה  שום  בלי האמיתי בדרגתו א "ס  האור ואז
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שהחכמה והנה  נקרא  זה המקבל, לבחינת עצמו  מצמצם שהמשפיע בשעה
מבינה  של לוה הא "ס  הארת  מאיר ובה  המשפיע , בחינת  הוא  דהחכמה 

ומצמצו  השפע  את  המקבל בחינת  היא  בינה  ובחינת  כתר, הנקרא  העליון הרצון

לווה  כביכול והחכמה  נהי"מ, חג "ת  המידות  שהם  למטה  שהוא  כפי להמקבל

בינה , של הדרגה  בבחינת  להיות  אליה  עצמה  את  ומצמצמת  דרגתה  את  מהבינה 

על  כי  החכמה, מן לוה בינה נקרא  המשפיע על מסתכל שהמקבל ובשעה
החכמה  להבינה ידי  מהחכמה  המאירה  הביטול ונתחברת הארת  לאי "ן בא 

הביטול בשורשה ידי על חכמה  בבחינת  כביכול נעשה  הבינה  שהוא  המקבל גם  ואז

האמיתי.

במדרש וזהו לא)דאיתא  רבה עּמי (שמות את ּתלוה ּכסף  ע ּמ ךְ אם העני את  ¦¤¤©§¤¤©¦¤¤¨¦¦¨

כד)כו ' כב, להירח שהשמש (שמות האור מאיר שמשם  המשפיע , בחינת 

מירח מקבל,לוה בחינת  מבינה שהיא  לוה חכמה ואמר  מדריגות ו ' שם וחשיב 
הנ "ל. על לרמוז  זה כו ' לוין הקב "ה  של בריותיו כל עמי, את  תלוה  כסף  אם  וז"ל

הבריות  כמו זה  עם  זה  דנין ואין היום , מן לוה  והלילה  הלילה  מן לוה  היום  מזה ,

ג )שנאמר יט , ואין (תהלים אומר אין דעת  יחוה  ללילה  ולילה  אומר יביע  ליום  יום 

הלבנה , מן לוין והכוכבים  הכוכבים  מן לוה  הלבנה  קולם , נשמע  בלי דברים 

שנאמר מוציאן אינו רוצה  ז)וכשהקב"ה  ט , ובעד (איוב יזרח ולא  לחרס  האומר

שנאמר האור מן לוה  והשמש  השמש  מן לוה  האור יחתום , יא)כוכבים  ג , (חבקוק

שנאמר החכמה  מן לוה  והבינה  הבינה  מן לוה  החכמה  זבולה , עמד ירח (משלי שמש 

ד) והארץז, הארץ  מן לוין השמים  תקרא , לבינה  ומודע  את  אחותי לחכמה  אמור 

שנאמר השמים  מן יב)לוה  כח , השמים (דברים את  הטוב  אוצרו את  לך ה ' יפתח

עכלה "ק . בעתו ארצך מטר לתת 

שהמשפיע דהיינו ושב "א , ציר"י של אלו בחינות  שני נרמזו דכאן מזה  היוצא 

המקבל אל עצמו ציר "י)מצמצם  הבינה ,(בחינת לדרגת  החכמה  השפלת  שהיא  ,

המשפיע  אל עצמו ומבטל חוזר שב"א)והמקבל לבחינת (בחינת הבינה  העלאת  שזה 

החכמה .
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ג' פרק
ושוב רצוא על  המורה  הדעת  שיקול  מלשון שקל 

הדעת והנה לשיקול  בא  מאי"ן  הוא  וטריא  שקלא  ענין  ידוע 

לשורשו שלו  האין  על  תמיד מסתכל  והיש  ליש  בא  שאי"ן 

והחיות  בסוד לבם משאלות  כל  וממלא  עליהם תמיד שופע  שהאי"ן 

למה  ומחשבות  חיות  שואבים ואז הרצון  מבחינת  ושוב, רצוא 

שקל  בחינות  נקרא  זה  כל  והנה  הוא . ברוך  הבורא  לכבוד שרוצין 

בחינות  היה  וזה  הרצון . במקום למעלה  שם  הוא  שהשקל  נמצא 

שם  ועשו  בהאי"ן  ומתחברים מסתכלים שהיו  ישראל  של  השקלים

פעולה  והיה  לבם משאלות  כל  להם בא  כן  ידי על  כנ "ל  אותיות 

תמיד  שלהם הסתכלות  כל  שהיה  ושלום חס  מהאי"ן  יפרדו  שלא 

טוב: כל  ימשוך  ומשם האי"ן  על 

הדעת והנה  לשיקול בא  מאי "ן הוא , וטריא  שקלא  ענין בדברי ידוע מבואר

ממעזריטש  כדי המגיד  ומתבונן קושיא  באיזה  ונותן נושא  שכשאדם  זי"ע ,

כח  את  ומעלה  תמיד שחושב  מהמחשבה  מחשבתו את  הוא  מסלק  אזי ליישבה 

מחשבתו  רק  דבר שום  משיג  אינו ואז החכמה  בבחינת  גדולה  בהעמקה  המחשבה 

ומתבונן כשחוזר ואז לאין, חוזר בינה)כביכול ההבנה (בבחינת לו מאירה  בהסוגיא 

נקראת  לבינה  מהחכמה  המשכה  שהיא  הזאת  והבחינה  ליש השלימה , בא  שאי "ן
על  שמורה  רפואה , לשון שהיא  "טריא " נקראת  זו ובחינה  בנברא  מאיר א "ס  אור

המאיר  הא "ס  הארת  ידי על הנברא  של החסרונות  כל את  וממלא  המרפא  החיות 

החיים  מקור ושם  חסרון שום  אין בא "ס  כי תשא)בו, כי בפ' רבינו בדברי .(עי'

עליהם והיש  תמיד שופע שהאי "ן לשורשו , שלו  האין על תמיד מסתכל
לבם  משאלות כל בסוד וממלא  להנבראים  מלמעלה  הנמשכת  ההשפעה 

ידי  שעל מפני לה "אין", ה "יש " שיחזור דהיינו חוזר כןלאור גם  גורמת  החכמה ,

ברו"ג  לבם  משאלות  השפעת  לקבל משתוקקים  התחתונים  מלמעלה , הבא  השפע 

מלמעלה .
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היא וע לשרשם  ולשוב  לחזור לתחתונים  גורמת  מלמעלה  שההשפעה  זה  בסוד נין
יד) א, ו ׁשֹוב (יחזקאל רצ ֹוא  רץוהחּיֹות "רצוא " הנבראים  של "חיותם " כלומר §©©¨¨

רצון)ומשתוקק  -(מלשון "שב " הרצון ואח"כ הרצון מבחינת ידי שעל כלומר ,

לשרשם , שבים  שהתחתונים  שב  בחינת  גם  נפעל למטה  מלמעלה  בנבראים  המאיר

הוא  ברוך הבורא  לכבוד שרוצין למה ומחשבות חיות שואבים .ב ואז 

שקל והנה  בחינות נקרא  זה שהוא כל לעיל, כמבואר הדעת  שיקול מלשון

עת , בכל חלילה  וחוזר היש  לביטול העצמית  מהמציאות  ושוב  רצוא  בחינת 

הרצון  במקום למעלה שם הוא  שהשקל העצמי נמצא  הביטול הוא  דהשקל

ב "ה . החיים  למקור עת  בכל והחזרה 

בהאי "ן וזה  ומתחברים מסתכלים שהיו  ישראל של השקלים בחינות היה
כנ "ל  אותיות שם שלהם ,ועשו  הנפש  וכלות  השתוקקות  רוב  ידי על על

לבם  משאלות כל להם בא  כן מקור ידי  ששם  העליון מה 'אין' המשיכו אשר

ב "ה , הסתכלות החיים  כל שהיה ושלום, חס מהאי "ן יפרדו  שלא  פעולה והיה
טוב : כל ימשוך ומשם האי "ן על תמיד שלהם

והערות1 2הוספות

קוצו ב. בסוד אנפין אריך נקרא שהוא חמישי פרצוף יש אבל תשא), (כי לוי בקדושת עוד וראה

אפס  סוד הוא כי באל"ף, יאריך שלא ובלבד אמרו לזאת דאחד. באל"ף מרומזת והוא יו"ד של

ולא  מטי בסוד שם המשוטטת היא המחשבה אך כלל ביה תפיסה מחשבה לית אשר  המוחלט 

וטריא  שקלא בחינת הוא הזאת והענין שם. יאריך שלא בכדי מנוחה בלי  למטה מלמעלה מטי,

בלשון  רפואה לשון הוא טריא כי טריא, שהוא שקלא נקרא הוא למעלה כשמגיע המחשבה

שקל  וזהו ארוכה. מעלה לשון רפואה לשון כן גם הוא אנפין אריך שהוא ושקלא, ארמי.

המחשבה  של השני למחצית למטה חיים נובע שמשם החכמה מעיין נקרא והוא הקודש,

האי  ז"ל אליהו אמר  זה ועל דלעילא. מחשבה החצי נגד גופא בחינת שהוא למטה המשוטטת

המשוטטת  שהמחשבה מזה, לנו היוצא נמצא לגופא. חיים דאיהו לגופא כנשמתא  איהו נביעו

מגין  הוא השקל מחצית ואותו מטי. ולא מטי בחינת שם הוא כי השקל, מחצית נקרא למעלה

הפקודים  על העובר  כל יתנו זה סוד וזהו חיים. שפע משם נובע להיות דלמטה המחשבה על

היינו  השקל, גרה עשרים סוד וזהו נגף. בהם יהיה שלא זה וכל הקודש. בשקל השקל מחצית

השפע  נמשך שמשם זיבה לשון גרה, בבחינות השפע בא ומשם כ' שהוא כתר  סוד הוא שקל

ודו"ק. למטה
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ד ' פרק
ישראל בבני העליון הרצון מאיר  השקל  מחצית  ידי על 

לפקודיהם וזהו ישראל  בני ראש  את  תשא  כי בתורה  רמזו  הסוד

יב) ל, שיהיה (שמות וצריך  מספר שייך  שלהם בבחינה  כי

בהם  יהיה  ולא  הרמז וזהו  אותם. שיחיה  כדי בתוכה  מאיר האי"ן 

והפירוד  ושלום, חס  להפרד יכול  שלו  ביש  רק כשמסתכל  כי כו ', נגף 

כליון  בא  ממילא  חדש , חיות  לינק יוכל  שלא  מיתה , בבחינת  הוא 

הכתוב שאמר וזו  ושלום. לה ',(שם)חס  נפשו  כופר איש  ונתנו 

יתנו  זה  הכתוב שאמר וזה  בהם. מאיר הרצון  וקשה (שם)שיהיה 

שאמר  וזהו  כלל . מספר שם אין  הא  שקלים, מספר שם שייך  מהיכן 

הפקודים על  העובר סוף (שם)כל  האין  הוא  כל  בחינות  לומר רצה 

הפקודים, על  העובר הוא  המדריגות , וכל  העולמות  כל  כולל  שהוא 

שכתוב  כמו  העולמות , תוך  שיהיה  והעברה  הילוך  לו  להיות  צריך 

וזהו בהם. ומאיר הולך  זו  בחינה  להיות  וצריך  בארץ  אברם ויעבור

השקל  גרה  עשרים הקודש  בשקל  השקל  מחצית  הכתוב שאמר

היינו(שם) השקל , גרה  עשרים דפלגותא  אורחא  בכתבים ונקרא 

להשקל  משם הוא  ברוך  סוף  האין  עליון  לכתר רומז כ"ף  בחינות 

כנ "ל .וזה שאמרהכתוב לכפרעל נפשותיכם,(שם)התחברות בשורשו 

פסוק  על  ברש "י ועיין  העולמות . וכל  הנפשות  כל  מקנח האי"ן  כי

כא) לב, של (בראשית המזרקים נקרא  זה  על  במנחה , פניו  אכפרה 

בלבנונית  בהם שמאיר ידי על  שלהם גוון  לבחינת  זהב כפורי קודש 

שלו .

היש ואפשר לפרוד שמו  ימח הרשע  המן  מחשבת  היה  שזה 

וזהו ושוב. רצוא  והחיות  בבחינות  יהיה  שלא  מאין 

שאמר הרשע  המן  שקלי המלאכה בחינת  עושה  ידי על  לשקול 

שורשם  על  יסתכל  שלא  לומר רצה  למטה , עשיה  בבחינת  רק שיהיה 

הקדים  לכך  העולם והיה  שאמר מי לפני וידוע  גלוי הדבר היה  ולכך 

בבחינות  ישראל  שקלי בחינת  שהתחבר הרשע  של  לשקלים שקלינו 

של  שקל  בחינת  שהתחבר לומר רצה  הקדים, שאמר וזהו  האי"ן .
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רשע  אותו  שאמר וזה  בהרצון . למעלה  שהוא  בקדימות  ישראל 

ראש  הקדים וזהו  מה . כח חכמה  שהוא  אלפין  י' נגד אלפים, עשרת 

לשון  כסף  הרצון  שהוא  מהאל "ף  המקבל  י' ונקרא  מה  הוא  וסוף 

שופע  שהאי"ן  ידי על  שבא  והחמדה  הכוסף  נגד וחמדה  כסופה 

ודו "ק. אותו  ומחיה  ומאיר עליו 

לפקדיהםוזהו י ׂשראל ּבני  רא ׁש את תּׂשא  ּכי  בתורה רמזו  ל,הסוד (שמות ¦¦¨¤Ÿ§¥¦§¨¥¦§ª¥¤
מספר יב) שייך שלהם בבחינה כי  "לפקודי , תיבת  פירוש  הוא  ,הם"דזה 

התחתונים , בעולמות  שהם  כפי ישראל בני של הדרגה  לפי דווקא  היא  שהפקידה 

אותם  שיחיה כדי  בתוכה מאיר  האי "ן שיהיה להתגלות וצריך הוא  הבורא  רצון

הארת  בתוכם  יתגלה  זה  כל ועם  דרגתם  מצד תחתונים  שהם  כפי  התחתונים  בעולמות 

כלל. מבלעדיו מציאות  שום  אין כי נברא  לכל ומחכים  מאיר אשר האין

נגף וזהו בהם יהיה ולא  אתם הרמז  כש בּ פקד כי  ב 'יש 'הנברא כו ', רק מסתכל §Ÿ¦§¤¨¤¤¤¦§ŸŸ¨

ושלום, חס להפרד יכול במהותו שלו  רק  ומתבונן מסתכל הנברא  כאשר

ראיית  בו וחסר יש , של למציאות  גשמית  והסתכלות  בראיה  שנראית  כפי העצמית 

מציאותו  ח"ו הוא  מפריד אזי להשורש , היש  והתדבקות  התקשרות  שהיא  האמת 

ב "ה , החיים  חדש ממקור חיות לינק יוכל שלא  מיתה בבחינת הוא  והפירוד
ושלום  חס כליון בא  מחדש ,ממילא  ועת  עת  בכל נשפע  ית "ש  הבורא  חיות  שהרי

רח"ל. מיתה  בחינת  בא  מיד אחד רגע  הזה  החיות  ובהפסק

הכתוב וזו בהם (שם)שאמר  מאיר  הרצון שיהיה לה', נפ ׁשו  ּכפר  אי ׁש ©§©¤Ÿ¦§¨§ונתנ ּו
האין, שהוא  העליון הרצון יאיר האדם , של העצמית  המציאות  שהיא  בנפש 

י ּתנ ּו זה הכתוב  שאמר  שקלים (שם)וזה מספר  שם שייך מהיכן איך וקשה ¤¦§
ושיעור, מספר באיזה  שתהיה  זו במצוה  העליון ברצון מספר שייך שם אין הא 

הּפקדים על העבר  ּכל שאמר  וזהו  הוא ,(שם)כלל. 'כל', בחינות לומר  רצה  ¨¨Ÿ¥©©§ª¦
הפקודים, על העובר  הוא  המדריגות וכל העולמות כל כולל שהוא  סוף  האין

העולמות  תוך שיהיה והעברה הילוך לו  להיות אין צריך ה 'אור שיאיר בכדי

על  המורה  ומנין ובמשקל במידה  ההארה  להיות  צריכה  העולמות , בתוך סוף '

מהשגתו. שלמעלה  ענין להשיג  גבולית , שהשגתו האדם  ביד אין כי וגבול, צמצום 

והמשכה , הילוך הוא  "עובר" שכתוב ולשון ו)כמו  יב, אברם (בראשית ¨§©Ÿ£©©ויעבר 
היא ּבארץ העמוקה  ומשמעותה  לתוכה " "נכנס  פרש "י  הפשוטה  שמשמעותה  ¨¨¤

בעולם  ונתפרסמה  נמשכה  ה ' ואהבת  החסד מידת  שהיא  אבינו אבהם  של שבחינתו

יתברך, ה ' חסדי ולפרסם  לגלות  עבודתו ידי הולך על זו  בחינה להיות וצריך
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בהם  צריכה ומאיר  כן על ומשקל, במידה  היא  התחתונים  העולמות  שהנהגת  דמכיון

לתחתונים . להשפיע  כדי ומשקל במידה  כן גם  הא "ס  הנהגת  להיות 

הּׁשקלוזהו ּגרה עׂשרים הּקדׁש ּבׁשקל הּׁשקל מחצית הכתוב  ,(שם)שאמר  ©£¦©¤¤§¤¤©Ÿ¤¤§¦¥¨©¤¤
השקל גרה עשרים דפלגותא " "אורחא  בכתבים בכתבי ונקרא  מבואר

ומקשר  מחבר אשר דפלגותא  אורחא  הנקרא  למעלה  אחד  מקום  שיש  בכ"מ, האר"י

התחתון  הרצון העליוןג את  הרצון אנפין)עם  אריך "ארבע(הנקרא הנקראת  בהארה 

מלשון  הנפש  וכלות  השתוקקות  של נוראות  הארות  שהם  דכיסופין" עלמי מאה 

נפשי" כלתה  וגם  מצוות ד "נכספה  התרי"ג  כל שורש  ומשם  שורשה , ומשם  ,

והערות1 2הוספות

שורש ג . הוא אנפין וזעיר  הרצון, שהוא הכתר  הוא שגולגלתא ידוע דז"א, גולגלתא הנקרא

המוחין, להם נשפע ומשם ז"א עד היא התחתונים השגת שהרי התחתונים, לעולמות ההמשכה

ואמנו. אבינו הם ונוק' ז"א כי

בסה"קד. המלךכמובא רבא עמק באדרא בזוהר , הנזכר  צדיקים אורח  סוד פכ"ד): טז (שער 

עושים  הם זעיר  ראש על אריך שערות כשמגיעים כך, הוא א'] קכ"ט  במדבר  [זוהר  נשא פרשת

דהיינו  דשערי, פלגותא שנקראת היא  הראשונה, הפעולה פעולות. ארבע  זעיר  של בראשו שם

וקו  אחד, מצד דשמאל ופלגא אחד, מצד ימין פלגא הראש באמצע זעיר  של שערותו שמחלק

הנזכרים, השערות בין שביל כמין נעשה שהוא אשכנז, בלשון שאטיל שקורין דא פלגותא

י"ח ]. ד' [משלי נוגה' כאור  צדיקים 'ואורח  נאמר , ועליו צדיקים, אורח  בספר ונקראת ואיתא

נפשי ' כלתה וגם 'נכספה מלשון, דכיסופין, עלמין מאה ארבע שם יש  זה באורח כי  הזוהר ,

לבית  נכספתה 'נכסוף ונאמר , כזאת, גנוזה לחמדה ג'] פ"ד  תהילים ב ' רמ"ח בראשית [זוהר 

ל ']. ל "א [בראשית במילוי אביך' הויה שם יש באריך כי הוא, אלה, עלמין מאה ארבע וסוד

לסוחר ' עובר  כסף שקל מאות 'ארבע הם, מעשר  ועשר  מעשר , כלולים אלו יודי"ן ארבע יודי"ן,

ט "ז]. כ"ג  הסחורות [בראשית עם הזה כסוחר  היכל , אל  מהיכל  לעלות המחזיר  הצדיק הוא

כיסופין  לשון הוא וכסף שלו. טובים המעשים עם הצדיק כך  מקום, אל  ממקום ההולך  ,שלו,

כך  אחר  בינה, של כליה כל אל שנכנסו אותיות רבוא אלפים הארבעה תקן דיודי"ן הויה ושם

אחד  לכל שהשיגה נמצא אריך, ממנה נעשה הסדוקה שבינה כנודע, אנפין אריך נעשה

ואחר אריך, כלי בתוך מאירים הם רבוא מאות הארבעה ואלו רבוא . מאות ארבע מספירותיה

דהיינו  אנפין, דזעיר  דרישא דשערי בפלגותא ומאיר  אריך, של טבורו דרך הנזכר  האור  יוצא כך

לימין  חצים השערות מתחלקים ששם הראש, אמצעיות דרך דהיינו הקדקד, עד המצח  מן

לשמאל: וחצים
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אלא  שלהם , ובמדריגות  בהשגות  מסתפקים  שאינם  הצדיקים  של הנוראים  הכיסופין

הפסק מבלי ית ' אלקותו גודל להשיג  הנפש וכלות  תשוקה  ברוב  מחזרים  ,ו תמיד

והערות1 2הוספות

שלא  כדי לשנים, מתחלקים כן ועל ממותקים, הם הזאת ובהארה דינים הם שהשערות מפני

שאמרנו, דכיסופין עלמין מאה ארבע הם אותיות רבוא מאות הארבע ואלו יחד. הדינין יהיו

וזה  רבא, באדרא נאמר  זה ועל צדיקים. האורח  יש ושם דז"א, דשערי בפלגותא המאירים הם

למעלה  שפירשתי  עלמין' ושבעין למאתן דנהיר  ארחא , חד אזיל דשערי 'בפלגותא לשונו,

והוא  א']. קכ"ט  במדבר  [זוהר  דאתי' לעלמא צדיקייא ביה דנהירין ארחא נהיר  'ומיניה סודם,

הזה  האור  עליו מאיר  הבא, העולם אל הזה העולם מן כשיוצא העולמות, לאותן חיים דרך סוד

[משלי  היום' נכון עד ואור  הולך נוגה כאור  צדיקים 'ואורח  דכתיב הוא הדא הזה. הדרך למצוא

מ  הזה שהאור  פירוש י"ח ], מאירד' כלומר  ואור , הולך האחד הדרך דרכים, בשני מאריך איר 

מצחו, ובחצי יום, מדת הוא כי יום, הנקרא זעיר  שהוא היום', נכון 'עד ואומר  פוסק. ואינו

מעולם  שהולך כן גם לצדיק מאיר  השני ובדרך באמצע, מכוון נכון, פירוש היום', 'נכון שנקרא

לו': 'ואור  הזה,

אצל, מאורות], יהי [מאמר  בראשית פרשת הנעלם מדרש חדש בזוהר  אליעזר  רבי שאומר  כמו

לעתיד  לצדיקים גנזו והוא סופו, ועד עולם מסוף מאיר  היה ראשון ביום הקב"ה שברא 'אור 

בזה  כי דאתי', לעלמא בה ייעול דצדיקא נשמתא תיפוק 'כד אליעזר , רבי בו ופירש לבוא.

'ומיניה  רבא, האדרא ואומר  ברמיזא. לחכימא העולם, סוף עד ויהיה, הוה היה יודע האור 

חסד  י"י ארחות כל  ביה, דכתיב אנפין, בזעיר  דפליג  ארחין ותליסר  מאה לשית אתפרשא ארחא

א']: קכ"ט  במדבר  [זוהר  ואמת'

באדרת ה. אומרו וזהו אנפין, בזעיר  רוחין התרי"ג  הארת ממש היא וזאת שם: דבה"ק כהמשך

דנהיר אורחא חד אזיל דשערי 'בפלגותא א'], קכ"ט  [במדבר  גדול זוהר  ע"א ס"ב דף נשא

'אני  בסוד, ע"ר , העולים כלליותיהם עשר  עם הויות עשר  סוד שהם עלמין', ושבעין למאתן

דכתיב  הוא הדא דאתי, לעלמא צדיקייא ביה דנהירין אורחא נהיר  'ומיניה ער '. ולבי ישנה

מאה  לשית אתפרשא ארחא 'ומיניה היום', נכון עד ואור  הולך נוגה כאור  צדיקים ואורח 

עושים  וכשישראל ואמת'. חסד י"י ארחות כל ביה, דכתיב אנפין בזעיר  'דפליג  ארחין', ותליסר 

כי  שנאמר  דאורייתא, רזין ומתחדשין למטה, הטל עם יורדים (ההארות) הם מקום, של רצונו

ידי  על מא"א, היורד חסד, הם הללו האורות וכל תרי"ג , גימטריא אורות טלך, אורות טל

כ']: ז' [מיכה ליעקב' אמת 'תתן שנאמר , שלו, שהאמת זעיר  שהוא ליעקב, שלו שערות

מאות ו. 'ארבע  אלה ... עלמין מאה  ארבע "וסוד בהערות) לעיל  (מובא  שם המלך העמק כלשון

היכל, אל מהיכל לעלות המחזיר  הצדיק הוא ט "ז]. כ"ג  [בראשית לסוחר ' עובר  כסף שקל

שלו. טובים המעשים עם הצדיק כך מקום, אל ממקום ההולך שלו, הסחורות עם הזה כסוחר 

כיסופין"... לשון הוא וכסף



לוי  טומשפטים קדושת 

כ"ף  בחינות גרה ",היינו  "עשרים  במנין סוף הנרמז האין עליון לכתר  רומז 
הוא  כתר,ברוך ר"ת  הוא  כנ "ל,נשפע משם דכ' בשורשו  התחברות להשקל

ההארה  בצדיקים  שמאירה  בכך בהאין, היש  את  ומקשרת  מחברת  הנ"ל ההארה  כי

הנפש וכלות  לאלוקיה , הנפש  וכלות  היש  בביטול השתוקקות  וגודל היש  בטול של

חיותה  מציאות  רק  עצמית  ומציאות  חיות  שום  לה  שאין הנפש  מהכרת  באה  היא 

וליכלל  ליבטל ומשתוקקות  כלה  היא  כן ועל וב "ש , ב "ה  העליון החיים  במקור הוא 

דמלכא ". בגופא  "לאשתאבא  העליון בשרשה 

הכתוב וזה  הנפשות (שם)שאמר  כל מקנח האי "ן כי  נפ ׁשתיכם, על ¤¥Ÿ§©©¥©§לכּפר 
העולמות  רוח וכל עליהם  ומשרה  העולמות , כל רוח את  מטהרת  האין הארת 

כפרה  נקראת  זו וטהרה  לשרשם , עצמם  מדבקים  שהם  בעת  עליהם  הנחה  הקדושה 

קינוח, פסוקשהיא  על ברש "י  כא)ועיין לב, ּבּמנחה (בראשית פניו  זלה "קאכּפרה £©§¨¨¨©¦§¨
וכן רוגזו, כח )אבטל מות (ישעיה את  בריתכם  מז)וכופר ונראה (שם כפרה . תוכלו לא 

ולשון  הן והעברה  קנוח לשון כולן פנים  ואצל וחטא  עון שאצל כפרה  שכל בעיני

גברא , בההוא  ידיה  לכפורי בעי ידיה  וכפר בגמרא  והרבה  הוא , בלשון ארמי וגם

קדש  של  המזרקים נקראים בשפת המקרא בהן ידיו מקנח שהכהן שם על  זהב , כפורי

הענין,המזרק , סוד רבינו "כפורי שם על ומפרש  קודש  של המזרקים נקרא  זה
שלהם  גוון לבחינת המורה זהב ", הגוון שהוא  ה "זהב " את  מקנח "כפורי" כלומר

יש  ובחוש)על בשכל  הנתפס  ענין על ומורה בראיה  המושג  ענין הוא הגוון ידי ,(כי על
שלו בלבנונית בהם הדם שמאיר  את  זורק  שהכהן ובכך יש , בחינת  הוא  הזהב 

ה 'יש ' דהיינו הנפש  שהוא  הדם  העלאת  על מורה  הוא  המזבח, גבי על מהמזרקים 

היש התדבקות  על להורות  לבן, שהוא  המזבח על – האדם  של הגשמית  והמציאות 

זאת  התדבקות  אשר לבן, ונקרא  מהשגה  למעלה  אשר סוף  אין האור שהוא  באין

בהיש . האין מאיר זה  ידי ועל הנפש , בכלות  דהיינו הדם  ידי על נעשית 

שלא ואפשר מאין, היש  לפרוד שמו , ימח הרשע המן מחשבת היה שזה
הרשע  המן שקלי  בחינת וזהו  ושוב . רצוא  והחיות בבחינות יהיה

המלאכה  עושה ידי  על לשקול ט )שאמר  ג , כּ סף(אסתר  כּ כּ ר אלפים  וע שׂ רת  -©£¤¤£¨¦¦©¤¤

ה ּמ לךְ , גּ נזי אל להביא  ה ּמ לאכה  עשׂ י ידי על עשיה א ׁש ק וֹ ל בבחינת רק שיהיה ¤§©§¥Ÿ¥©§¨¨§¨¦¤¦§¥©¤¤

תאוותיו למטה  העשיה  עולם  על רק  תמיד תהיה  כסף  הנקראת  שההשתוקקות 

שורשם ותשוקותיו, על יסתכל שלא  לומר  רוחני רצה עולם  הוא  העשיה  דעולם 

בחכמה  ולא  במעשיהם  רק  מונחים  האדם  בני של שהשכליות  דהיינו בשכליות ,

העליון. והתענוג  הרצון שהיא  העליון ובכתר ית "ש , אלקותו הארת  שהיא  העליונה 



לוי  משפטים קדושת  טז 

העולם ולכך  והיה שאמר  מי  לפני  וידוע גלוי  הדבר  רוצה היה הרשע  שהמן

וזהב , לכסף  רק  שישתוקקו ישראל בני לבות  את  הקדים לטמא  לכך
האי "ן  בבחינות ישראל שקלי  בחינת שהתחבר  הרשע, של לשקלים שקלינו 
דבוקים  שיהיו ישראל בני לבות  את  השקל מחצית  מצות  ידי על והיר הקדים  הקב "ה 

האין. אל היש  בביטול העליון שהתחבר בשרשם  לומר  רצה הקדים, שאמר  וזהו 
בקדימות  ישראל של שקל להרצון,בחינת שקודם  בהרצון במה  למעלה שהוא 

עלמא  מאות  ארבע  כסף ", שקל מאות  ה "ארבע  נשפע  שמשם  העליון ברצון דהיינו

דכסיפין.

מה וזה  כח חכמה שהוא  אלפין י ' נגד אלפים, עשרת רשע אותו  שאמר 
מה ", "כח נקראת  הספירות  עשרת  את  כוללת  ראש החכמה  הקדים וזהו 

הרצון  שהוא  מהאל"ף  המקבל י ' ונקרא  מה הוא  באות וסוף  הנרמזת  החכמה 

"אלף ", הנקראת  העליון מהרצון השפעה  את  ומקבלת  הוי"ה , השם  של כסף י'
הכוסף  נגד וחמדה כסופה לדברים לשון והשתוקקות  כיסופין לדחות  כדי

ממילא  נדחים  ואז דקדושה  והשתוקקות  כיסופין עליהם  להקדים  צריך גשמיים ,

האמת  מפני לו בורח השקר כי גשמיים , לדברים  והחמדה  ההשתוקקות  רגשי

אלקים ", מפני רשעים  יאבדו כן אש  מפני דונג  "כהמס  הפסוק  דה והחמ וכמאמר
ודו "ק: אותו  ומחיה ומאיר  עליו  שופע שהאי "ן ידי  על שבא 
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