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¼îð−העשרה כל  את  בפרטות  יש  ואדם  אדם ובכל  קטן, עולם  הוא האדם אשר 

וכלי  משל  שהם ספירות  עשרה  כן גם בו יש  להנשמה כלי שהוא  והגוף  ספירות ,

ובמשל  הרגלים , בשני האדם באברי נמשלו וההוד  הנצח והנה  הרוחניות . ספירות  לעשרה 

היות  א) אלו: קדושות  מידות  של  פעולותם על  מובהקים  סימנים  וכמה  כמה  כלולים  זה 

הגוף ועיקר  לעצם מחוץ ובמצב 1הרגלים במקום  פעולתם עיקר  וההוד  הנצח  גם  וכך  ,

אשר המוחין, קטנות  של  בזמנים  כמו הקדושה את  בו לעורר  קשה עצמו שמצד  ובזמן 

האמונה הוא  והוד  נצח  מצד  העבודה  עיקר  הק'אז  הבעש"ט  הרגלים)2(כמאמר  היות  ב) ,

בלא זה למקום ממקום  ההליכה  שהיא  פעולתם  לפעול  אפשר  ואי לזה  זה  משועבדים 

את  זה  הפועלים  פעולות  ושני  אחת  מידה בבחינת  וההוד  הנצח היות  על  רומז  וזה  זה ,

התחתונים זה  של  הביטול עם  נשלם  למטה מלמעלה בעולם ית' ומלכותו  אלקותו  לגלות הניצוח כי (וכמובן

מלכותו ) את ומקבלים  לאלקותו  עביםהמודים  אבל  פעולתם מצד  חזקים הרגלים  היות  ג) ,

úåøòäå úåôñåä

הזוה"ק1. א )ז "ל  קמג פרט (במדבר  אינון  דרגלין  אצבעין 

לבר  דאינון  בהדייהו , אתחזי  לא גופא דהא וכלל ,

מנייהו  אעדיו  דגופא בגופא, הוו  לא כך  ובגין  מגופא,

.(עיי"ש)

ברא 2. אלהים בצלם בצלמו  האדם את א-להים ויברא

הוא  כי  ספירות עשר  באדם שיש ממורי  קבלתי  אותו .

בעולמות  שיש מה כי  הראב"ד , שכתב וכמו  קטן , עולם

והר  וסימנך  האדם, ובנפש בשנה כן  גם הוא עליונים

עולם  תיבות ראשי  הוא עשן  תיבת כי  היינו  וגו ' עשן  סיני 

שבאדם  אחרונה ומדריגה שם, יעוין  כידוע נפש שנה

מלכות  מדת נקרא זה וכדומה ויסורין  ועוני  צער  כגון 

והוד ונצח מות, יורדות רגליה כי  אחרונה מדה שהיא

הבורא  אמונת מאמין  שהאדם קיימין , עמודי  הם שבאדם

בעבודת  תענוג  לו  כשיש הוא יסוד  ומדת אמיתותו , על 

שאבר  אחזה מבשרי  כי  התענוגים, מכל  יותר  יתברך  ה'

שנתחבר  אחדות שהוא התענוגים, מבחר  הוא המשגל 

כשמדבק  הרוחני  תענוג  יבין  הגשמי  ומן  ונוקבא, דכר 

כל שורש שהוא שמו  יתברך  באחדותו  עצמו  את

וכו ': ע "א )התענוגים י"ט דף  לך  לך  יוסף  יעקב  .(תולדות 

ממר  זה בענין  והודעוד  נצח כי  ידוע הק': הבעש"ט ן 

האמונה, סוד  שהם שוקין , תרין  גופא, פלגי  תרין  הם

זללה"ה: זקני  אבי  אדוני  בשם כידוע קשוט, סמכי  תרין 

לפורים ) במאמרים  אפרים  מחנה  שאדם (דגל  ממורי  שמעתי 

גדול תענוג  לו  כשיש עולם יסוד  צדיק בסוד  צדיק נקרא

א-לוה אחזה מבשרי  כי  ה', כ "ו)בעבודת י"ט, ונצח (איוב  ,

חכם  פי  ודברי  וכו ', יתברך  בו  האמנה מצד  הוא והוד 

ע "ב )חן : קע "ט דף  ואתחנן  פרשת  סוף  יוסף  יעקב  שמעתי (תולדות 

אשר  המלכות רגלי  מעלה האמונה ידי  על  כי  ממורי 

דזעיר  קשוט סמכי  עם ומקשרה מות, יורדות רגליה

חן : חכם פי  ודברי  וכו ', ע "א )אנפין  נ"ו דף  יוסף  פורת  (בן

ירכי  תרין  סוד  הוא האמנה בחינת כי  זלה"ה מורי  ביאר 

אשר  המלכות מעלה האמנה ידי  ועל  אנפין  דזעיר  קשוט

וכו ' אנפין  דזעיר  קשוט ירכי  אל  מות יורדות רגליה

חן : חכם פי  ע "א )ודברי  סוף  קט"ז דף  יוסף  פורת  .(בן
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התחתונות  הספירות  וההוד  הנצח  היות  על  רומז  וזה וההבנה , ההרגש  מצד  וחלושים

שני  כנגד  ומקושרים מכוונים  הרגלים שני  היות  ד ) התחתונים . לעולמות  בעיקר  השייכים

ה ) הגבורה , כנגד  וההוד  החסד  כנגד  מכוון הנצח דהיינו ולשמאל , לימין שנחלקים  הידים,

היסוד  שמידת  מורה  וזה  וההוד , הנצח  את  מאחד  היסוד  להשי"ת היות  ההתקשרות (מידת

תענוג) מתוך  בוערה שניהםבאש צירוף  מכח  ופועלת  והוד  נצח המידות  שני את  3מאחדת 

פ "א). בסוף (וכמבואר 

ð®ôîהנקראים אלו לדורות  שייכים  וההוד  הנצח פעולת  עיקר  אלו עניינים שלשת 

מדת  בבחי ' דוקא  הוא  הגלות  בזמן העבודה מהות  "עיקר  כי דמשיחא", "עקבתא 

הניצוח  מדת  שבחינת  ה ', מעבודת  מונע  כל  נגד  ניצוח בבחינת  להתחזק  דהיינו הנצח 

דוקא שלאנולדה  ועוז  תוקף  בכל  נגדו לעמוד  הניצוח כח יתרבה  אז  ומנגד  מונע  כשיש 

בעבודה ותענוג  טעם  לו כשאין אפילו הוא  הנצח מדת  בכלל  וגם  ממשלה, שום  לו להניח 

המושג" ודעת  הטעם מן למעלה  מתנצח  קכה )מ "מ  ע' השירים  שיר  להצ "צ , התורה .(אור 

íòíîפעולתה שהתעוררות  דהיינו  החסד , מצד  בעיקרה  היא הנצח  כי בסה "ק  מבואר 

היא כי לגבורה , דומה  היא  פעולתה  אופן מצד  אך  והאהבה , החסד  מכח היא

בנו  של  לשונאיו  לנצח  רוצה  זה  לבניו אהבתו שמכח אב כמשל  גדולה  בהתגברות  פועלת 

בלב  מתעורר  היראה  שמכח  הגבורה מצד  עיקרה ההוד  משא "כ לאביו, בן  להיפך  וכן

ודבר . דבר  כל  על  לו  להודות  גמור  ביטול 

³ðîë¼ëî המוחין וקטנות  חשכות  של  בזמנים  מתגבר  שאדם  מה  היא הנצח  ענין ה '

הבעש "ט  וכמאמר  ה ' עבד  הוא(הנ "ל )להיות  להוד  נצח  בין החילוק  אבל  ,

בשבת  כגון המוחין גדלות  בעתות  בלב שנחקקה  ה ', אהבת  מכח  נולדת  הנצח  שמידת 

הניצוח  שענין ומובן הרע , היצר  לנצח גדול  כח  בלב נולד  זה  ומכח  התפלה , ובעתות  ויו"ט 

והתפילה, השבת  אור  מגודל  היצר  כח  בטל  שאז  עצמו המוחין הגדלות  בשעת  שייך  לא 

האהבה תוקף  שאין בשעה  הוא  הנצח  התגלות  עיקר  ולכן והאהבה , בחסד  נכלל  הנצח  ואז 

לכן  האהבה , מכח נולד  שהוא  כלומר  הימין מקו הוא שהנצח מכיון  מקום ומכל  בגילוי.

וכח  גדולה  שמחה  בלבו מתעוררת  הנצח, במידת  בוראו את  לעבוד  פועל  אדם  כאשר 

úåøòäå úåôñåä

הנ "ל .3. הק' הבעש "ט כמאמר 
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מלחמה כגבור  יצרו את  לנצח  בעתות 4גדול  בקרבו  שנולדה  החזקה  ההחלטה  מגודל  הכל  ,

איפכא, מכח  הוא  וההוד  שיהיה , מצב בכל  ב"ה  בבורא  דבוק  יהיה הוא  כי  האהבה 

לו  יהיה  שלא בזמן גם  להקב"ה  לגמרי מתבטל  הוא  בקרבו  שנולדת  היראה  שמגודל 

שרואים וכמו  פעולתו, לפעול  לו קשה נצח מבלי שהוד  הוא והחילוק  לעבדו, הארה 

בבחינת  ועצלות  עצבות  לידי לבא  יכול  הוא  גרידא  ההוד  במידת  ה ' עובד  אדם  שכאשר 

פעולתם פועלים  הם  ויחד  ההוד  את  ממתיק  הוא והנצח הוד , אותיות  היפוך  שהוא  "דוה"

ידי  על  תמיד  בא  ההוד  למידת  השפע  כי מבואר  זה  ומטעם רמה . ביד  היצר  את  לנצח

הנצח  .5מדת 

íòíîשהוא פעולתו גוף  ידי על  הן  הגבורה, מדת  המתקת  ענינו שהנצח איך  נתבאר 

שהוא ההוד  את  ממתיק  שהוא ידי על  והן החסד  לפעולת  הגבורה את  מצרף 

היו  ששניהם  דהיינו  בהוד , היה  ואהרן בנצח היה  משה כי בסה"ק מבואר  והנה מגבורה .

בטל  אהרן  היה  ולכן הוד , ידי על  וזה  נצח ידי על  זה בהגבורה , החסד  את  ממתיקים 

כי  אהרן, הבית  רביה"ק בדברי ומבואר  הנצח. ידי  על  אלא מקבל  שאינו  ההוד  כי למשה

שבט של  וטבעם  מדתם  שהיא  הגבורה במדת  היא  העבודה  עיקר  כי שיטתו היתה  קרח

על  למטה  החסד  מידת  את  המשיכו שהם ואהרן למשה  עצמו את  להכניע  רצה  ולא  לוי,

שהולך  ומי ה ', לעבודת  המדות  כל  את  ליחד  הוא  העיקר  כי גדול , פגם היה וזה  הנצח . ידי

בהמדה להחיצונים  ואחיזה שליטה  שיש  ר "ל  מורה  זה  הרי טבעו  לפי אחת  במדה  רק 

שלו.

úåøòäå úåôñåä

בגודל4. נט ע' השירים לשיר  רשימות התורה  אור  ראה

מבואר  נצח ענין  הנה "כי  הנצח, ידי  על  שמתגלה האור 

נמשך הנצח ידי  על  איך  ירושלים זו  והנצח ע"פ בס"א

בשר  במלך  משל  דרך  על  כמו  סתימין  דכל  סתימו  גילוי 

מבזבז  שכנגדו  את  לנצח נצח מדת ידי  שעל  ודם

היקרים". אוצרותיו 

ההוד5. מידת תיקון  של  זמנו  שאז  החנוכה מחג  חוץ

ובליקוטי  לחנוכה הכוונות בשער  בארוכה כמבואר 

וישלח. לפרשת הק' להאר "י  תורה
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לפרק : על הקדמה  הוא זה מאמר של  יסודו

הפגם, מהו נתבאר לא אבל  קרח , של  הפגם

מציין  זה במאמר הק ' דבריו בתוך  אמנם

והכוונה  מקודם", שדברנו "וכמו רבינו

הואיל  ששם הפרשה, בתחילת לדבה"ק 

רק שהלך  קרח , של  הפגם לבאר רבינו

מה  כל  לדחות שענינה הגבורה במידת

החסד  מידת היפך  ית"ש, רצונו שכנגד 

וזלה"ק : הניצוצין להעלות שהיא

חסד , כלפי מטה חסד  ורב  כתיב  לומר ונוכל 

המדות  כל  שיהיו העולם קיום עיקר זה כי

כתיב באמת כי החסד , הוא להימין נוטים

ויהי  המים  בתוך  רקיע  יהי אלקים ויאמר

תחילת  באמת כי למים, מים בין מבדיל 

כמ "ש  הגמור בשלימות היה עולמו בריאת

דאיתא  כפי המים ע "פ  מרחפת אלקים ורוח 

עולמות  בורא שהיה הקדושים בספרים

יהי  אלקים ויאמר שנאמר עד  כו', ומחריבן

הרפ "ח שנפלו  מקודם כי  אור, ויהי אור

מרחפ "ת  ל ' כתיב  שלזה כידוע  ניצוצין

ואיתא  מרחפת, אלקים רוח  היה עכ "ז

ובריאת  המשיח  מלך  של  רוחו זו במדרש

כן  גם וברא השלימות, בתכלית היה עולמו

ניצוצות, הרפ "ח  להוציא המחיה האור את

משיחנו  ביאת השלימות תכלית  אז והיה

שצריך  דבר ומכל  הקליפות מן הכל  והבדיל 

ויהי  המים בתוך  רקיע  יהי וזהו להבדיל ,

מים  בין היינו למים, מים בין מבדיל 

רק ביניהם ואין התחתונים למים העליונים

שלא  לראות צריך  הנימא וזה נימא, כמלא

עולמו, בריאת בעת שהיה וכמו ח "ו, יתערב 

הנ"ק ונפלו וקלקלו הדורות עמדו אח "כ  רק 

נתן  לזה אשר רח "ל , הקליפות עמקי לתוך 

להפרידם  בכדי  ומצות תורה העבודה לנו

ניצוצי  כל  מהם ולהעלות הקדושה מן

שיתברר  הש"י  לנו שיעזור עד  הקדושה

ואז  הטובים מעשים ידי  על  הכל  ויתצרף 

בב "י. משיחנו ביאת יהיה

ממנו  ידח  לבלתי  ואחד  אחד  כל  צריך  ולכך 

ל  וצריך  להבורא נדח , העולם כל  העלות

דבר  כל  ולדבק  חסד  כלפי ולהטות ב "ה

אלקיכם  בי"י  הדבקים ואתם - ב "ה להבורא

חפצו  הוא לזה אשר - היום כולכם חיים

כל  וגם בעצמו, והוא הקב "ה, של  ורצונו

וכל  ושרפים המלאכים וכל  הצדיקים

ולהטות  הכל  שיתוקן לזה מצפים העולמות

להפריד . שצריך  מה ולהפריד  להימין

ששמעתי זצוק "ל כפי שבעת מאאמו "ר 

צריך  האש מאורי בורא בהבדלה שאומרים

רק ועדתו קרח  של  אש להבדיל  לכוין

להקדושה, הקדושים הניצוצות כל  להעלות

שלא  עדתו וכל  קרח  מחלוקת היה זה כי

לזה  כי השמאל , להגביר רק  להימין להטות

מחתות  והביא תכלת שכולה טלית לקח 

אשר  השמאל  להגביר בכדי הכל  נחושת

לו  אשר את י"י ויודע  בוקר משה אמר לזה

וכו', לערב  בוקר להפוך  יכולים אתם אם -

כלפי  ולהטות המדות כל  לייחד  העיקר רק 
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¯Ó‡�˘ ‰�Â˙Á˙‰ ‰„È¯ÈÏ Â„¯È˘ÎÏ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,Ï‡Â‚‰ ‡·È È˙Ó Ï‡¯˘È Â¯Ó‡
¯ÙÚÏ ‰Á˘ ÈÎ ‰�Â˙Á˙‰ ‰„È¯È· Â�‡ Á¯˜ È�· Â¯Ó‡ ,Ï‡¯˘È È�· Âˆ·˜� Ê‡
ÌÎÓ ÏÎ‰ ‰"·˜‰ Ï"‡ ,Â�Ï ‰˙¯ÊÚ ‰ÓÂ˜ 'ÂÎ Â��Ë· ı¯‡Ï ‰˜·„ Â�˘Ù�

È�‡ ÂÊ ‰�˘Â˘Î ‰¯ÚÓÏ ÌÎ·Ï Â�ÂÂÎ˙˘ÎÏËÎ ‰È‰‡ ¯Ó‡�˘ ÌÎ˙‡ Ï‡Â‚
.Î"Ú ‰�˘Â˘Î Á¯ÙÈ È˙ÓÈ‡ Ï‡¯˘ÈÏ

øåàéá

כל  ידיהם על  יתעלו ואז חסד , ורב  חסד 

פר"ח והנה כתיב  ולזה ניצוצות הרפ "ח 

ונמצא  החסדים  וגברו לוי , לבית אהרן מטה

הציץ , על  שהיה המפורש שם המטה על 

החסד  איש אהרן ידי שעל  להראות כדי

וד "ל  ניצוצין, הרפ "ח  כל  .6נמתקו

áéúë(א מה, íépLL(תהילים ìò çvðîìÇÀÇÅÇÇÉÇÄ
àúéà ,úBãéãé øéL ìékNî çø÷ éðáìÄÀÅÉÇÇÀÄÄÀÄ
íåùì ÷éæî åðéà äæä ìèä äî ùøãîá

äéøá,בנחת שיורד  íéøéúòמפני êë

ïðéàå äðéëùä åéæî úåðäì íé÷éãö

øîàðù ,ïé÷åæéð(יא טז, éðòéãBzÄÅÄ(תהילים

Eéðt úà úBçîN òáN íéiç çøàÉÇÇÄÇÀÈÆÈÆ
.çöð Eðéîéa úBîòðÀÄÄÄÀÆÇ

במדרש, שם àáéעוד  éúî ìàøùé åøîà

äãéøéì åãøéùëì íäì øîà ,ìàåâä

éðá åöá÷ð æà øîàðù ,äðåúçúä

äãéøéá åðà çø÷ éðá åøîà ,ìàøùé

äðåúçúä(כו מד, øôòì(תהילים äçL ékÄÈÈÆÈÈ
äúøæò äîe÷ 'åë õøàì ä÷ác eðLôðÇÀÅÈÀÈÈÈÆÈÆÀÈÈ
åðååëúùë ,íëî ìëä ä"á÷ä ì"à ,eðlÈ
ìàåâ éðà åæ äðùåùë äìòîì íëáì

øîàðù ,íëúà(ו יד, ìhë(הושע  äéäàÆÀÆÇÇ
åéLøL Céå äpLBMk çøôé ìàøNéìÀÄÀÈÅÄÀÇÇÇÈÀÇÈÈÈ

úåøòäå úåôñåä

כל6. ובאמת לך : לך  פרשת אהרן  בית עוד  וראה

הוא  הקדושים האבות של  ובפרט צדיקים של  העובדות

כל שיתעלו  דבר , כל  ולברר  הקליפה להשפיל  רק

הס"א  ולבטל  להקב "ה כן  גם התחתונות המדרגות

כל כי  ההוא, ביום לבדו  י "י  ונשגב שכתוב כמו  לגמרי 

לגמרי , יתבטל  והרע הטוב מהם ויבורר  יתעלה דבר 

האבות  מלחמות עיקר  הי ' וזה יחלוף, כליל  והאלילים

ס"ת  תהו "ם פנ "י  ע"ל  וחוש"ך  בספרים ואי ' הקדושים.

של המלחמה וזהו  הכלים שבירת שהי ' כידוע כלי "ם,

ולתקן  הכלים לתוך  הקכ "ה של  אורו  להביא הצדיקים

וכחלק  במלחמה היורד  כחלק בפסוק כתיב ולוה הכל ,

יישוב  לעשות המלחמה עיקר  זהו  כי  הכלים על  היושב

עכ "ל . הכלים בתוך 

נקרא  הניצוצין  בירור  של  שענינה מדבה"ק והיוצא

אחר  מדינה שטח לתוך  הנכנס כמלך  לכבוש מלחמה ת

הנצח  מדת וזה המדינה, שטח על  להוסיף חלקים ממנה

מידת  משא"כ  לשרשו , העולם את להעלות שהיא

העולם  בתוך  שלא הגשמיות התפשטות שהיא הגבורה

רק  כלל  ללחום רוצה שאינו  המלך  עבד  בבחינת הוא

לתוכם. זר  יחדור  שלא גבולותיו  על  שומר 



îìþš ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

íòí˘‡¯ Ï‡ÂÓ˘ Â�ÓÓ ‡ˆÈ˘ Á¯˜ È�·Ó Á˜Ï� ‰‡Â·�‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ÚÂ„È ‰Ê
,Â˙ÚË‰ Â�ÈÚ ‡¯Ó‚· ‡˙È‡„ ÈÙÎÂ Á¯˜ ˙‡ ‰ÚË‰ ¯˘‡ Â‰ÊÂ ,ÌÈ‡È·�‰
Ì„‡ ‡Ï ÈÎ ÌÁ�È ‡ÏÂ ¯˜˘È ‡Ï Ï‡¯˘È Áˆ� Ì‚Â ‡È·�‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ Ê"ÚÂ
Ì„Â˜Ó Á˘Ó ‰Ï ¯˘‡ ÚÂ„È˘ ÈÙÎÂ ‰‡Â·�‰ ‰Á˜Ï� ‰„Ó‰ ÂÊÓ ÈÎ ,ÌÁ�‰Ï ‡Â‰
¯Á‡ ˜¯ ÌÚ‰ ÏÎÓ ‰Â·‚ ‰ÏÚÓÂ ÂÓÎ˘Ó ·È˙Î ÂÈÏÚ ¯˘‡ ÍÏÓÏ ÏÂ‡˘ ˙‡
‡Ï Ï‡¯˘È ,Áˆ� Ì‚Â ¯Ó‡Â Ï‡¯˘È ÏÚ ÍÏÓÏ „Â„ ˙‡ Á˘Ó ‚‚‡ ˙‡ ‰ÈÁ‰˘

øåàéá

.ë"ò ïBðálkÇÀÈ

ç÷ìð äàåáðä ø÷éò éë òåãé äæ äðä

ùàø ìàåîù åðîî àöéù çø÷ éðáî

çø÷ úà äòèä øùà åäæå ,íéàéáðä

åúòèä åðéò àøîâá àúéàã éôëå7 שהוא

הגבורה  במדת הוא הנבואה ששורש חשב 

שנותנת  כפי הגשמיות, התפשטות שהיא

לו  שאין מי על  שורה ית"ש שרוחו הסברא

שעוסק למי רק  לגשמיות, נפשית שייכות

רוחו  מלקשר ומניח  אלקותו, בעניני תמיד 

לחיה  אדם שווה שבזה גשמיות לעניני

àéáðäולבהמה, ìàåîù øîà äæ ìòå

כט ) יט א, – מלוכת (שמואל על  שנתנבא בעת

àìåדוד , øwLé àì ìàøNé çöð íâåÀÇÅÇÄÀÈÅÉÀÇÅÀÉ
åæî éë ,íçpäì àeä íãà àì ék íçpéÄÈÅÄÉÈÈÀÄÈÅ

äãîäהנצח äàåáðäמדת äç÷ìð כי

התפשטות  היא הנצח  מידת של  עניינה

כמו  התחתונים, לעולמות למטה השכל 

שבהם  החיות, התפשטות הם שהרגלים

עד  מהראש, והחיות המוחין מתפשט 

ומגושם  גס  באבר אפילו פועל  שלו שהשכל 

ולהיות  אליו להשמע  בהם ופועל  כהרגלים

בבחינת  המוח  לפעולת נמשכים הרגלים

רגליו. יעקב  וישא

úà íãå÷î çùî äæì øùà òåãéù éôëå

áéúë åéìò øùà êìîì ìåàù, ט א, (שמואל

íòä,ב ) ìkî dáb äìòîå BîëMî כלומר ÄÄÀÈÇÀÈÈÉÇÄÈÈÈ
לא  שמעולם וברוחו, במעשיו גבוה שהיה

שלט ולא גשמיות בעניני נסיונות לו היו

מגשמיות, מופשט  והיה כלל , היצר עליו

ââà úà äéçäù øçà ÷ø דרך כי  ונתברר

שהרי  ה', בחר בזה ולא השלימות אינה זו

אגג  את להחיות שאול  בא זו דרך  ידי על 

ה', מצוות את קיים ãåãולא úà çùî

ìàøùé ìò êìîì למידת מרכבה היה דוד 

עוסק והיה צאן רועה היה והוא המלכות,

והרג  להשי "ת, הכל  וייחד  גשמיות בעניני

בתענית יצרו ה')את ט ' ברכות ונלחם (ירושלמי  ,

מלכותו  המשיך  והוא רבה, מלחמה עמו

התחתונים. לעולמות

'åëå øwLé àì ìàøNé çöð íâå øîàå כי ÀÇÅÇÄÀÈÅÉÀÇÅ
אלקותו  המשכת מחייבת הנצח  מידת

úåøòäå úåôñåä

עינו 7. זה לשטות ראה מה היה שפקח וקרח רש"י , ל '

ששקול שמואל  ממנו  יוצאה גדולה שלשלת ראה הטעתו 

בניו  לבני  עומדות משמרות וכ "ד  ... ואהרן  משה כנגד 

שנאמר  הקודש ברוח מתנבאים כה )כולם .(דה "א 
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Áˆ�ÓÏ È˙Â‡ Ì˙Áˆ� Á¯˜ È�·Ï ‰"·˜‰ ¯Ó‡˘ ˘¯„Ó· ‡˙È‡„ ÈÙÎÂ 'ÂÎÂ ¯˜˘È
˙Â·ÂË ÌÈ�·‡ÓÂ ·‰ÊÓ ‰¯ËÚ ÍÏÓÏ ˙Â˘ÚÏ Âˆ¯˘ ‰�È„Ó È�·Ï Ï˘Ó È"ÙÚ
ÌÈ�˘Â˘ Ô‡Î ˘È ·‰Ê Ï˘ ‰¯ËÚ ˘˜·Ó ÍÏÓ‰ ÔÈ‡ Ì‰Ï Â¯Ó‡Â Â‡ˆÈ ˙ÂÈÏ‚¯ÓÂ
Ï˘ ˙Â˙ÁÓ ‰"·˜‰ ˘˜·Ó ÌÈ¯ÓÂ‡ Â˙„ÚÂ Á¯˜ ÍÎ ,‰�È„Ó‰ È�· ÂÁÓ˘ „ÈÓ
ÌÈ�˘Â˘ Ï˘ ˘˜·Ó È�‡ ‰ÓÂ 'ÂÎ ·‰Ê‰ ÈÏÂ ÛÒÎ‰ ÈÏ ‰"·˜‰ Ì‰Ï ¯Ó‡Â ·‰Ê
Á"ˆ� ˙�ÈÁ·· Ì˙‡˘ Â�ÈÈ‰ Ì˙Áˆ� ‰"·˜‰ Ï"‡ ,ÌÈ�˘Â˘ Â�‡ Á¯˜ È�· Â¯Ó‡
Â˜ÊÂÈ ‡ÏÂ ‰�ÈÎ˘‰ ÂÈÊÓ ÌÈ˜È„ˆ‰ Â‚�Ú˙È˘ ˘¯„Ó‰ ¯ÓÂ‡ ‰ÊÏÂ ‰‡Â·�‰ ˙�ÈÁ·
Ï‡¯˘È Á"ˆ� Ì‚ Â�ÈÈ‰ ,Á"ˆ� Í�ÈÓÈ· ˙ÂÓÈÚ� ÍÈ�Ù ˙‡ ˙ÂÁÓ˘ Ú·Â˘ ¯Ó‡�˘

øåàéá

רבינו  כל ' בדווקא התחתונים לעולמות

העולם  שיתעלה רצונו עיקר "וזהו בהמשך 

לשמים", לבו ולכוין שלנו עובדות ידי על 

המלך  דוד  את למשוך  נתנבא  זו מידה ומכח 

עבודתו  ידי על  בעולם מלכותו את לגלות

øîàùבקודש, ùøãîá àúéàã éôëå

,çöðîì éúåà íúçöð çø÷ éðáì ä"á÷ä

úåùòì åöøù äðéãî éðáì ìùî é"ôò

úåáåè íéðáàîå áäæî äøèò êìîì

úåéìâøîå שרצון שחשב קרח  על  רומז

בהתפשטות  דווקא שיעבדוהו השי"ת

ומעשים  ותפילה בתורה דהיינו הגשמיות

העולם, בעניני ולא åøîàåטובים, åàöé

áäæ ìù äøèò ù÷áî êìîä ïéà íäì

והוא  מפסולת נפרד  שהוא דבר על  שמורה

ביופיו, בעצמותו נפרד  ïàëמהות ùé

íéðùåù כשרצונו דווקא הוא המלך  רצון

הבחינות, בשלש העולם לתוך  מתפשט 

זמנים  – שנה הנמוכים, במקומות – בעולם

הנמוכות, נפשות  – ונפש הנמוכים,

החוחיםכששונה השושנה בין  היא וזו ,

שבה  קרקע  ובאותה מקום באותו הצומחת

הרע , מתוך  הוטוב  בירור החוחים, צומחים

äðéãîä éðá åçîù ãéî.

המדרש: דברי åúãòåוהמשך  çø÷ êë

áäæ ìù úåúçî ä"á÷ä ù÷áî íéøîåà

על  המורה גבורות, בחינת הוא הזהב 

דבר  על  כן גם ומורה הגשמיות התפשטות

בתורה  ה' עבודת בחינת וחשוב  יקר

דווקא, ä"á÷äותפילה íäì øîàå, ב (חגי 

ù÷áîח ) éðà äîå 'åë áäfä éìå óñkä éìÄÇÆÆÀÄÇÈÈ
íéðùåù ìù דווקא השי "ת רצון אין

שהרי  המוחין גדלות מתוך  ה' בעבודת

הכל  כי הזהב  ולי הכסף  לי הכי ממנו בלאו

המהללים  מרום מלאכי לו ויש ית"ש,

בשושנים  דווקא ית' ורצונו אותו, ומשבחים

הזה, בעולם אלקותו התגלות על  המורה

ä"á÷ä ì"à ,íéðùåù åðà çø÷ éðá åøîà

ç"öð úðéçáá íúàù åðééä íúçöð

äàåáðä úðéçá שבחינת מכאן חזינן

הנצח . על  מורה שושנים

íé÷éãöä åâðòúéù ùøãîä øîåà äæìå

òáN øîàðù ,å÷æåé àìå äðéëùä åéæîÇ
,çöð Eðéîéa úBîòð Eéðt úà úBçîNÀÈÆÈÆÀÄÄÄÀÆÇ
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ÏÎ ÈÎ ÂÊ ‰�˘Â˘Î ‰ÏÚÓÏ ÌÎ··Ï Â�ÂÂÎ˙˘Î ÌÎÓ ÏÎ‰ Ï"‡ ˙‡ÊÏÂ ¯˜˘È ‡Ï
Ê"ÈÚÂ ,ÌÈÓ˘Ï Â·Ï ˙‡ Ì„‡‰ ÔÈÂÎÓ˘ È„È ÏÚ ‡Â‰ ÏÎ‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎÓ ˙ÂÈÏÚ‰
ÈÓ ÏÈÎ˘ÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ˘¯„Ó· ‡˙È‡„ ÈÙÎ ÌÈÈÁ Á¯Â‡Ï ‡· ‡Â‰
ÂÏÎ˙Ò‰ Á¯˜ È�· ÔÎÂ ,ÌÈÈÁ Á¯Â‡Ï ‡· ‡Â‰ ‰ÏÚÓÏ Â·Ï ÏÎ˙ÒÓÂ ÔÈÂÎÓ˘
ÔÈÂÎÏÂ Â�Ï˘ ˙Â„·ÂÚ È„È ÏÚ ÌÏÂÚ‰ ‰ÏÚ˙È˘ Â�Âˆ¯ ¯˜ÈÚ Â‰ÊÂ ,ÂËÏÓ�Â ‰ÏÚÓÏ
ÔÈÏÚ ‰˘ÓÁ ˘È ‰�˘Â˘·Â ‰ÏÚÓÏ ‰·Ï ÔÈÂÎÓ ‰�˘Â˘ ‰Ó Â‰ÊÂ ,ÌÈÓ˘Ï Â·Ï

øåàéá

ø÷ùé àì ìàøùé ç"öð íâ åðééäידוע

הוא היסוד  מבשרי שמידת בבחי ' שרואים (וכמו

אלוק ) על אחזה מורה וזה וההוד , הנצח  בין

לגילוי  הכלי שהיא – היסוד  מידת היות

אחר  רק  מתגלה – ה' בעבודת התענוג

ומבואר  וההוד , הנצח  מידות שנשלמו

שהאדם  שכדי הוא שהענין רבינו בדברי

ולא  ה' בעבודת התענוג את לסבול  יוכל 

צריך  החיצונים, שליטת בזה יהיה ולא יוזק 

נצח בבחינת בוראו את לעבוד  תחילה הוא

עד  המוחין דקטנות זמנים על  המורה והוד 

וגם  הנפש חלקי לכל  ית' אלקותו שתחדור

המוחין קטנות של  הנמוכים (ראה החלקים

בהקדמה) המובא הק ' הבעש "ט  מאמר  .בארוכה

úàæìå אמרו" לעיל , המובא במדרש

לכשירדו  להם  אמר הגואל , יבא מתי ישראל 

בני  נקבצו אז שנאמר התחתונה, לירידה

בירידה  אנו קרח  בני אמרו ישראל ,

דבקה  נפשנו לעפר שחה כי התחתונה,

לנו, עזרתה קומה כו' בטננו øîàלארץ 

íëááì åðååëúùë íëî ìëä ,íäì

"åæ äðùåùë äìòîì.המדרש ìëעכ "ל  éë

úåîìåòä ìëî úåéìòä הניצוצות להעלות

למעלה הק ' éãéוהנשמות ìò àåä ìëä

,íéîùì åáì úà íãàä ïéåëîù ענינה

שהאדם  היא  ה' בעבודת הנצח  מידת של 

הזה, עולם בעניני גם לשמים לבו את  מכוין

הגבורה  ממידת שונה הנצח  מידת ובזה

מתוך  הזה עולם מעניני להתפשט  שהיא

בהקב "ה  דבוק  להיות ההשתוקקות גודל 

אינה  הנצח  מידת כי גדול , בהתגברות

העלאת  אלא מגשמיות התפשטות

הגשמיות.

íééç çøåàì àá àåä æ"éòå מעשיו לנהוג

הש"י, רצון כפי הזה בעולם éôëגם

ùøãîá àúéàã(כד טו, íéiç(משלי  çøàÉÇÇÄ
ìëúñîå ïéåëîù éî ,ìékNîì äìòîìÀÇÀÈÀÇÀÄ
ïëå ,íééç çøåàì àá àåä äìòîì åáì

åäæå ,åèìîðå äìòîì åìëúñä çø÷ éðá

éãé ìò íìåòä äìòúéù åðåöø ø÷éò

åðìù úåãáåò בעניני בעולם עושים שאנו

íéîùìגשמיות, åáì ïéåëìå עיניו בבחינת

בעניני  שמתעסק  למעלה , ולבו למטה

לבו  מדבק  ועכ "ז מהם פורש ואינו עוה"ז

העוה"ז. ענייני את אף מעלה ואז למעלה,

äìòîì äáì ïéåëî äðùåù äî åäæå

הכתוב במאמר נרמז השושנה של  עניינה

נמצאת  שהיא החוחים", בין "כשושנה

החיות  את מוצאת והיא הקוצים בתוך 

לאותו  חן ונותנת הקוצים של  היבש במקום
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.‰ÏÚÓÏ ÏÎ‰ ˙ÂÏÚ‰Ï ,ÂÏ˘ ˙Â�ÈÁ· ‰˘ÓÁ‰ ÏÎ „ÁÈÈÏ Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÂÓÎÂ

šþõ’ë

ìþšó−òî³ì³íô ó−òî−ñ¼í ³îôñî¼í ð−þõíñ í®þ

øåàéá

חיותו, אמיתיות להראות äðùåùáåמקום

ïéìò äùîç ùé,מעלה כלפי המכוונים

äùîçä ìë ãçééì íãàä êéøö ïë åîëå

åìù úåðéçáנצח תפארת גבורה חסד 

לקמן, כמבואר ìëäההוד  úåìòäì

äìòîì שהיא הנצח  מדת של  ענינה וזה

אלקותו  התפשטות וענינה מגופא" "לבר

שהיא  ניצוח  של  באופן הזה העולם לתוך 

ונפש, שנה בעולם גמורה התפשטות

מקום, בכל  אלקותו התפשטות היא ובעולם

"נצח "יות, בבחינת התפשטות היא שנה

בכל  התפשטות היא ובנפש זמן, ובכל  לעד 

הנמוכים  ניצוצות להעלות  אף  הנפשות

בקלי'. הנמצאים

לפרק : בין הקדמה  החילוק  את להבין כדי

אור  בין החילוק  את להקדים יש והוד  נצח 

תיבת  של  משמעותה דהנה חוזר, לאור ישר

ית"ש  כבודו התגלות היא ברוחניות אור

כפי  ידיעה או הרגשה שכל , של  באופן

אורות: מיני שני יש והנה המידה. מהות

נקרא  שהוא הבורא" "גדלות בבחינת האחד 

דהיינו  למטה, מלמעלה היורד  ישר אור

ית"ש  מציאותו איך  מרגיש שהנברא

שהוא  הגדול  באורו העולמות כל  ממלאת

גור  וזה ורגע , רגע  כל  הרגשת מחיה לאדם ם

ית"ש  אורו איך  ומרגיש ית"ש אליו קרבה

ובדרך  תחבקני וימינו בבחינת אותו מחיה

שהיא  ההוד  למידת מגיע  הוא ממילא

כל  מציאות שהוא להקב "ה להתבטל 

עצמו. שפלות זהו אשר העולמות

וההרגשה  ההכרה שעיקר שני, אופן ויש

דהיינו  עצמו, שפלות הוא האדם של 

כפי  ישותו כמה עד  ההכרה אליו שחודרת

מאלקותו, פירוד  של  באופן מתגלית שהיא

ההכרה  ומתוך  הבל , הכל  כי וכזב  שקר היא

בו  עולה ית"ש ממנו מרוחק  שהוא בריחוק 

זו  ותשוקה ית"ש אליו להתקרב  תשוקה

וזה  למעלה, מלמטה חוזר אור נקראת

הוד  בבחינת 8בחינת שלו שהכל  לו שמודה

של  זו בדרך  שהולך  ומי דין, בעל  הודאת

úåøòäå úåôñåä

מבואר 8. עצמו  שפלות בחינת הוא שהוד  זה ענין 

לאברהם המלאך )בחסד  וכן (ר "א  כה, ד "ה וארא פרשת

המובא  הק' הבעש"ט מאמר  זה בענין  להביא יש

החסדים  בביאור  בראשית פ' עה"ת בעש"ט בסה"ק

מהו  זה דבר  ולהלביש וזלה"ק שבדעת, והגבורות

נח  מו "ה מהמנוח שמעתי  וגבורות חסדים באדם

ושפלותו  וחסרונו  גריעותו  האדם שיחשוב מראשקוב

יתברך השם חסדי  מעלת גודל  וההיפך  גבורות, נקרא

ודפח"ח וכו ' חסדים נקרא האדם כ "ג עם דף  טוב  שם  (כתר 

בפירוש) הק ' הבעש"ט בשם  שקו ע "ב  נמצא הנ "ל  לפי  והנה ,

הנצח)הימין  שורש וקו (שמשם  הבורא גדלות עניינו 

ההוד )השמאל  שורש עצמו .(שמשם  שפלות עניינו 
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íïîÔÈ· „Â¯ÈÙ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆ¯Â Â˙ÚË‰ Â�ÈÚ ,Á¯˜ Ï˘ Â˙Â˜ÏÁÓ ¯˜ÈÚ ‰È‰
ÌÎÓ ÏÎ‰ Á¯˜ È�·Ï ‰"·˜‰ ¯Ó‡ ‰ÊÏ ‰ÏÚÓÏ ÏÎ‰ „ÁÈÏ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜·„‰
Ï‡¯˘Ï ÏËÎ ‰È‰‡ ·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ ,‰ÏÚÓÏ ÏÎ‰ „ÁÈÏ Â�ÈÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ÂÏÎ˙Ò˙˘
„ÂÁÈ Â˘Ú˙ Ì˙‡ ÍÎ ‰ÏÚÓÏ ÔÂÂÎÓ ‰·Ï ‰Ê‰ ‰�˘Â˘‰ ‰Ó ,‰�˘Â˘Î Á¯ÙÈ
È˘�‡Â ‰‚ÏÙ‰ ¯Â„Â ÏÂ·Ó‰ ¯Â„ Â�ÈÈ‰ ÌÈÚ˘¯‰˘ ÚÂ„ÈÎ ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ ¯ÂÓ‚
‰È‰ ‰ÊÂ ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ˜¯ „Ú ‰�ÈÎ˘‰ ˙‡ Â˜ÏÈÒÂ Ï"Á¯ ˙ÂÚÈË�· Âˆˆ˜ ÌÂ„Ò
Â‰ÊÂ ,‰ËÓÏ ‰�ÈÎ˘‰ „È¯Â‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ì‰¯·‡Â ,ÔÎ Ì‚ Â˙„ÚÂ Á¯˜ ˙˜ÂÏÁÓ
ÔÈÂÎÏÂ ‰"·˜‰ Ï˘ Â¯Â‡Ó ı¯‡‰ ÏÎ ˙‡ ¯È‡‰Ï ÌÈ˜È„ˆ‰ ÏÎ Ï˘ ˙Â„·Ú‰ ¯˜ÈÚ

øåàéá

שמפריד  נקרא זה הרי לבד  עצמו שפלות

לעזוב לאדם גורמת זו דרך  כי מנצח , הוד 

תמיד  גופו את ולסגף  העוה"ז עניני כל  את

חוטא) חז"ל תשובה,(שקראוהו לשם דווקא ולאו

מיני  ולכל  ועצלות לעצבות זה ידי על  ובא

קרח כי מבואר זה ובפרק  בישין. מרעין

שנצח והוד , נצח  מידות בין להפריד  רצה

אור  הוא והוד  חסד  שהוא ישר אור הוא

פלגא  תרי נקראים והם דין, שהוא חוזר

ליחדם. היא שהעבודה משום דגופא

åðéò ,çø÷ ìù åúå÷ìçî ø÷éò äéä äæå

åúòèä מכוונים העינים שני כי יחיד  ל '

להפריד  רצה והוא והוד  נצח  שורש בבחינת

וביטול  גבורות בחינת שהוא ההוד  את

מנצח דינים, שזה הודיה בבחינת העצמי

חסד , שזה לעוה"ז אלקותו המשכת שהיא

íé÷áãä ïéá ãåøéô úåùòì äöøåנצח

ונקראים  תמיד  בזה זה מחוברים שהם והוד 

האדם  של  הרגלים כשני גופא" פלגי "תרי

סיוע בלי אחת ברגל  ללכת אפשר שאי

äìòîìהשניה, ìëä ãçéì àìå אמר ולכן

ה'", ובתוכם קדושים כולם  העדה "כל  קרח 

התפשטות  של  במצב  כולם שיהיו שרצה

רק ולא נפש ובכל  זמן, בכל  הגשמיות

÷çøהכהנים, éðáì ä"á÷ä øîà äæì

äìòîì åìëúñúùë íëî ìëä להתבונן

המתפשטים  חסדיו ובגודל  הבורא בגדלות

העולמות, äìòîìבכל  ìëä ãçéì åðééä.

,äpLBMk çøôé ìàøNéì ìhë äéäà äæåÆÀÆÇÇÀÄÀÈÅÄÀÇÇÇÈ
äìòîì ïååëî äáì äæä äðùåùä äî,

äèîî øåîâ ãåçé åùòú íúà êë בתוך

בדווקא הגשמיות òåãéëעניני ,äìòîì

øåãå ìåáîä øåã åðééä íéòùøäù

úåòéèðá åöö÷ íåãñ éùðàå äâìôä

ì"çø ח "ו שכינתו סילק  שהקב "ה שאמרו

הגשמיות, ומעניני úàמהעולם å÷ìéñå

äéä äæå éòéáùä òé÷ø ãò äðéëùä

íäøáàå ,ïë íâ åúãòå çø÷ ú÷åìçî

äèîì äðéëùä ãéøåäì ìéçúä ידי על 

אש"ל  לינה)שנטע  שתיה שבע(אכילה בבאר

העולם, בתוך  אלקותו ø÷éòלפרסם åäæå

úà øéàäì íé÷éãöä ìë ìù úåãáòä

íáì ïéåëìå ä"á÷ä ìù åøåàî õøàä ìë

äìòîì חשוכה הארץ תשאר שלא
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ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ‰ÏÚ˙ÈÂ ˜"�‰ ÏÎ Ô˜˙ÏÂ ËÂ˘Ù‰ Â�Âˆ¯Ï ÏÎ‰ „ÁÈÈÏÂ ‰ÏÚÓÏ Ì·Ï
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ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Ô˜Â˙ÈÂ ÔÈˆÂˆÈ� Á"Ù¯‰ ÂÏÚÈ Â�Ï˘ ˙ÂˆÓ ˙ÈÈ˘ÚÂ ÌÈ„ÂÁÈ‰ È„È
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·È˙Î ‰ÊÏÂ .'ÂÎ ÔÈˆÂˆ� Á"Ù¯‰ ÂÏÚÈ Â�Ï˘ ÌÈ„ÂÁÈ È„È ÏÚ˘ Â�¯·„˘ ÂÓÎ ÏÎ‰

øåàéá

תמיד  יתדבקו שהצדיקים ידי על  בגשמיות

אלא  ישתו, ולא יאכלו ולא במושכלים רק 

ידי  על  ה' באור העולם כל  את שיאירו

ה' לחיות הפנימית בדביקות וישתו שיאכלו

ית' אלקותו איך  ויגלו הגשמיות, שבתוך 

פנוי  אתר  ולית הברואים בכל  מתפשט 

èåùôäמיניה, åðåöøì ìëä ãçééìå

äìòúéå ,íéùåã÷ä úåöåöéðä ìë ï÷úìå

.åìåë íìåòä ìë

ç"ôøä ï÷åúéù ,äpLBMk çøôé åäæåÄÀÇÇÇÈ
ïéöåöéð הנבראים בכל  המשוקעים

íãå÷îהגשמיים, åðøáãù éôëå מובא)

לפרק ) úééùòåבהקדמה íéãåçéä éãé ìòù

ï÷åúéå ïéöåöéð ç"ôøä åìòé åðìù úåöî

íìåòä ìë àáéå åìåë íìåòä ìë

úåîéìùä úéìëúì וזמן ונברא מקום בכל 

בכל  המתפשט  ית' אלקותו חיות יש

וכשאדם  והנפשות, והזמנים העולמות

נפשו  בחינת  את  מעלה מצוה איזה עושה

שאוכל  באכילה או הזה בחפץ  שנמצאת

אלקותו  שמיחד  הזה במקום או שמים לשם

לשרשם, הניצוצות העלאת וזה לשרשה, –

÷åñô ìò åðøáãù éôëå( ב א, çeøåÀÇ(בראשית
çøî íéäìàåçåø äæ ,íénä éðt ìò úô ÁÉÄÀÇÆÆÇÀÅÇÈÄ

,çéùî êìî ìù בראשית)וזלה"ק ונוכל (פ ' ,

שיש  הקדושה היא משיח  של  רוחו לומר,

אלקים  ורוח  הפי' וזהו ישראל , איש בכל 

ישראל  איש כל  כי המים, פני על  מרחפת

משיח , ביאת שיקרב  במעשיו לראות צריך 

לביאת  מונע  ח "ו יהא שלא ופשיטא

על  מרחפת אלקים ורוח  וזש"ה משיח ...

על  מרמז זה כי שדברנו כמו המים פני

שהמים  כמו כי התשובה, ועל  התורה

כן  נמוך  למקום גבוה ממקום הולכים

שכתוב כמו התשובה כן וכמו התורה,

והתשובה  התורה ידי  ועל  לבך , כמים שפכי

למקום  גבוה ממקום הקדושה תתפשט 

רגליו  ועמדו ברגלין, רגלין  דמטי עד  נמוך 

ומלאה  וכו', הזיתים הר על  ההוא ביום

הבאר  מן שעולים כמים ה' את דעה הארץ 

צדיקים". לקראת

ïë íâ áéúë äæìå(כג יז, çøt(במדבר  äpäåÀÄÅÈÇ
ïøäà ähî ניצוצין הרפ "ח  על  מרמז ÇÅÇÂÉ

מעניני  העלאה ידי על  הכהן, אהרן שהעלה

כמבואר  השושנה לפרח  הנמשל  עוה"ז

íéãåçéלעיל , éãé ìòù åðøáãù åîë ìëä

.'åë ïéöåöð ç"ôøä åìòé åðìù

äéä úîàá éë ,øäöé ïa çø÷ áéúë äæìåÉÇÆÄÀÈ
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‡È·‰Â Â˙ÚË‰ Â�ÈÚ ˜¯ ,‰ÓÎÁ‰ Â‰Ê ¯"‰ˆÈ Ô· ‰È‰ ˙Ó‡· ÈÎ ,¯"‰ˆÈ Ô· Á¯˜
.‡˜ÂÂ„ ˙˘Á� Ï˘ ˙Â˙ÁÓ

’è šþõ

íêîëòí ¾þî¾ ê−í¾ ì®òíñ î×ï ìþš −òë

šþ˙Â„Ó‰ ÏÎ „ÁÈÈÏ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰˘ ,˙ÂÓÈÏ˘· ‰‡Â·�‰ ˙‡ Â‚È˘‰ Á¯˜ È�·
ÌÈˆÈÙÁ Â�‡ Â¯Ó‡ ‰ÊÏ ,ÔÈÓÈ‰Ï ÏÎ‰ ˙ÂË‰Ï ˜¯ ,„Â¯ÈÙ ÌÂ˘ Â"Á ‰È‰È ‡ÏÂ

øåàéá

äîëçä åäæ ø"äöé ïáמופשט שהיה

ח "ו, יצרו אחר הלך  ולא åðéòמגשמיות ÷ø

à÷ååã úùçð ìù úåúçî àéáäå åúòèä

קשות  גבורות על  .9הרומז

äàåáðä úà åâéùä çø÷ éðá ÷ø

úåîéìùá ההוד ממידת היא הנבואה כי

עד  העולם לתוך  אלקותו המשכת והיא

אלקות, מראות משיגים התחתונים שאפילו

àìå úåãîä ìë ãçééì àåä ø÷éòäù

ãåøéô íåù å"ç äéäé העליונים בין

ïéîéäìלתחתונים, ìëä úåèäì ÷ø

הימין  שקו הוא לשמאל  ימין בין החלוק 

אלקותו  המשכת על  ומורה ישר אור הוא

בבחינת  וזהו ופרט , פרט בכל  העולם לתוך 

אלקותו  ומשפיע  נותן שהקב "ה חסד 

גבורה  בבחינת הוא השמאל  וקו לתחתונים,

התחתונים  של  הנפש כלות שענינו

ודינים  צמצום  היא זו ובחינה למאצילם,

תמיד  ומשועבדת טפלה להיות וצריכה

המשכת  שהיא ישר אור של  לבחינה

כי  ושוב , רצוא בבחינת העולם לזה אלקותו

מכבודו. העולם שיאיר ית"ש  רצונו כן

מקו  שהיא הנצח  מידת היא זו ובחינה

במקום  גם בתחתונים אלקותו לגלות הימין

מידת  עם מקושרת והיא כ "כ , נגלה שאין

לו  להודות והיא השמאל  מקו שהיא ההוד 

ותכלית  הביטול , בתכלית אליו ולהתבטלת

תהיה  לא שההודיה כדי היא זו התקשרות

úåøòäå úåôñåä

האמצעי 9. לאדמו "ר  הזוה"ק ביאורי  ראה

וזלה"ק פקודי)מליובאוויטש רומז (פ ' הוא הנחשת מראה

והוא  במראה אדום הוא נחשת כי  קשות, לגבורות

ולכן  שבחסד  גבורה בחי ' הוא זהב אבל  קשות, גבורות

שארז "ל כמו  לאדמומית, נוטה רק שהוא ירוק מראיה

מעלת  ולכן  כו ', בזהב שהריקן  חניכיו  את וירק על 

הוא  וזהב פשוט, חסד  רק הוא כסף כי  הכסף על  הזהב

רומז  במראה אדום הוא נחשת אבל  החסדים, תגבורת

מכל יותר  בטבע קשה שהוא וגם קשות לגבורות

קשה  הוא שהר  נחשת, תחצוב מהרריה כי  המתכות,

ליסוד קרוב והוא  דוקא ההר  ע"פ הוא הנחשת ובחי '

כמ"ש  גבורה בחי ' שהוא מאד  קשה הוא לכן  האש,

שבדור  פנים עזי  דרא תקיפי  ענין  והוא כנחושה ומצאך 

בטבע שהם שקשים דתהו  מאורות נמשכו  כי  מאד ,

מצחך בבחי ' תקיפין  הם למנוה נם ולכן  תקיפין  אורות

כנחושה...
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¯Â˜Ó Á"ˆ�‰ ˙Â„Ó ˙‡ Ì˙‚˘‰ Ì˙‡ Ï"¯ ,Ì"˙Áˆ� ‰"·˜‰ Ï‡ ÌÈ�˘Â˘
ÌÈÏÚ '‰ ‰· ˘È˘ ÂÊ ‰�˘Â˘Î ‰ÏÚÓÏ ÌÎ·Ï Â�ÂÂÎ˙˘Î ,ÌÎÓ ÏÎ‰ ‰‡Â·�‰
‰˘ÓÁ‰ ÏÎ „ÁÈÈÏ ÍÈ¯ˆ ÈÎ ,‰‡Â·�‰ ˙�ÈÁ· ‡È‰ ÍÎ ,‰ÏÚÓÏ ÔÂÂÎÓ ‰·ÏÂ
„Ú ‡ÏÂ ‰�È· „Ú „"Â‰ÓÂ .„"Â‰Â Á"ˆ� ˙�ÈÁ·Ó ‡È‰ ‰‡Â·�‰˘ ÚÂ„ÈÎ ,˙Â„Ó
.ÏÈÎ˘Ó ˙‡¯˜�‰ ‰�È· ˙„ÈÓÓ ‡Â‰ Ì˙ÚÙ˘‰ ¯˜ÈÚÂ ÌÈÏÚ '‰ ˙�ÈÁ· Ì‰ ÏÏÎ·
‡Â‰˘ ÈÓ ˘¯„Ó‰ ¯ÓÂ‡˘ ÂÓÎ ,ÏÈÎ˘ÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈÁ Á¯‡ ˜ÂÒÙ‰ ˘Â¯ÈÙ Â‰ÊÂ
Â‰ÓÂ ,ÌÈÈÁ Í¯„Ï ‡· ‡Â‰ ‰ÏÚÓÏ 'ÈÁ·‰ ÏÎ „ÁÈÈÓ˘ Â�ÈÈ‰ ,‰ÏÚÓÏ ÏÎ˙ÒÓ

‰ÈÁ˙ ‰ÓÎÁ‰ ‡È‰ ÌÈÈÁ Í¯„‰(˙‡)ÏÈÎ˘‡ È�‡ Û‡ ‰"ÚÓ‰„ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,‰ÈÏÚ·
‰„Ó‰ „Ú ˘‡¯ ‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Â„Ó‰ ÏÎ ÌÚ ˙ÂÎÏÓ‰ „ÁÈÈ˘ ÚÂ„ÈÎ ‰ÏÚÓÏ

øåàéá

שמודה  הגשמיות התפשטות של  באופן

נפשו  כלתה ולכן עצמית מהות לו שאין

שמבטל  ניצוח  בבחינת אלא לאלוקיו,

מהותו  שכל  ההכרה גודל  מתוך  עצמותו

אלקותו  איך  ומכיר אלקות, התפשטות היא

אבר  ולכל  נפשו חלקי לכל  מתפשטת ית'

שמחה  גורמת זו ובחינה מאיבריו,

על  להגרם שיכול  העצבות את וממתיקה

דו"ה  שהיא חוזר אור שבבחינת הודיה ידי

הו"ד . אותיות

åøîà äæì קרח íéðùåùבני íéöéôç åðà

למעלה  לבם המיחדים התחתונים על  מורה

זו, נשגבה עבודה להבין השכלו קרח  ובני

íúà ì"ø ,í"úçöð ä"á÷ä íäì øîà

äàåáðä øå÷î ç"öðä úåãî úà íúâùä

äìòîì íëáì åðååëúùë ,íëî ìëä

íéìò 'ä äá ùéù åæ äðùåùë כנגד שהיא

המידות àéäכל  êë ,äìòîì ïååëî äáìå

ìë ãçééì êéøö éë ,äàåáðä úðéçá

àéä äàåáðäù òåãéë ,úåãî äùîçä

äðéá ãò ã"åäîå .ã"åäå ç"öð úðéçáî

ììëá ãò àìå תפארת גבורה חסד  כלומר

והוד  íéìòנצח  'ä úðéçá íä'שה כמו

הנקודה  התפשטות הם שבשושנה העלים

הם  מידות הה' כך  שבעלה, האמצעית

אלקותו  מתפשט  בהם כי השכל , התפשטות

והוד , נצח  במידות ובפרט  ø÷éòåלמטה

úàø÷ðä äðéá úãéîî àåä íúòôùä

ìéëùî.השושנה אמצע  בבחינת שהיא

äìòîì íéiç çøà ÷åñôä ùåøéô åäæåÉÇÇÄÀÇÀÈ
éî" ùøãîä øîåàù åîë ,ìékNîìÀÇÀÄ
ãçééîù åðééä - "äìòîì ìëúñî àåäù

êøãì àá àåä" äìòîì úåðéçáä ìë

éç êøãä åäîå ,"íééçäîëçä àéä íé

äéçú(את)êìîä ãåã øîà ïëìå ,äéìòá

ìéëùà éðà óà" ä"ò כל את אעלה

השכלים, שהם òåãéëהמידות ,"äìòîì

ãò úåãîä ìë íò úåëìîä ãçééù

ùàø äìòîì על בעולם הקב "ה את גילה

המידות  שכל  באופן מלכותו, עול  קבלת ידי

אלוקי  האור הארת בהם נתגלה שבעולם

העליונה והבינה)שבמחשבה (החכמה
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‰ÊÏÂ ‡È·�‰ Ï‡ÂÓ˘ È„È ÏÚ ÍÏÓÏ Á˘Ó� ÈÓ È„È ÏÚÂ .ÏÈÎ˘Ó ˙‡¯˜�‰ Ï"�‰
ÏÎ ˙‡ „ÁÈÈÂ ‰ÏÚ‰ ‰"Ú‰„ ÈÎ ,¯˜˘È ‡Ï Ï‡¯˘È Á"ˆ� Ì‚Â Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡
ÏÎ‰ ¯˘È˜Â ‰�È· ˙�ÈÁ· „Ú ˙ÂÎÏÓ ˙„Ó ÂÏ˘ ‰„ÓÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ ˙Â„Ó‰
‰˙È‰ ‰ÓÏ˘ ÈÓÈ·˘ ‡˙È‡ ‰ÊÏÂ ‰ÏÚÓÏ ÏÈÎ˘‡ È�‡ Û‡ ¯Ó‡ ‰ÊÏÂ ,ÔÈÓÈ‰Ï

øåàéá

ì"ðäבשלימות, äãîä ãò הבינה מידת

והיא השכלים, מקור úàø÷ðäשהיא

.ìéëùî

ìàåîù éãé ìò ?êìîì çùîð éî éãé ìòå

àéáðä של בניו מבני היה לעיל  שכאמור

ועליית  הנצח , מידת את תיקנו אשר קרח 

הנצח . ידי על  היא המלכות

שני  שיש ידוע  הנה כי הענין, וביאור

והשני  אנפין זעיר הנקרא האחד  בחינות

מלכות, הנקרא קוב "ה הוא מקומות בכמה (ונקרא

ז"אושכינתיה) של  והוד  הנצח  וספירת (=זעיר ,

המלכות.אנפין) של  והחיות המוחין הם

הכח האדם בנפש  שתקבע  שכדי  היא ה' בעבודת (והכונה

המלכות, למידת מרכבה ושיהיה בעולם מלכותו להמשיך

כבודו  להמשיך הניצוח  את בעצמו לקבוע  האדם צריך

המשכת  ומונעים מתנגדים שהקליפות אע "פ  הזה בעולם

מידת  בקרבו מתעוררת זו התנגדות מכח  ודווקא ית', אלקותו

לפניו  ולהתבטל לו להודות כדי  ית' שמו כבוד למען הניצוח 

המלכות) של המוחין .וזה

והוד  נצח  מבחי' שינק  הנביא שמואל  ולכן

המלך  דוד  את למלך  משך  אנפין, דזעיר

בחינת  כי  המלכות, למידת מרכבה שהיה

למעלה, מלמטה חוזר אור היא המלכות

להמלכות  השפע  שיבא הוא הראוי והאופן

הנצח ידי על  בעולם ית"ש מלכותו לגלות

האור  שיהיה כדי ההוד , את בתוכו הכולל 

הימין  מקו  וחסדים רחמים בבחינת חוזר

שהוא  הנצח  בלי לבד  הוד  בבחינת ולא

גמורים. על דינים מתגלה ית' כשמלכותו עבודה (וע "ד

ותעצומות  בתוקף  בעולם מלכותו לגלות הצדיקים ניצוח  ידי 

ע "ג  רגליו בב ' המרקד אדם בבחינת שמחה מתוך הבא

משא"כ  בעולם, חסדים התפשטות גורמים הם אז הקרקע ,

שפלות  גורמים שהצדיקים ידי  על רק  מתגלה ית' כשמלכותו

על  הצולע  כאדם ההוד, מידת בחי ' שהיא בלבותם והכנעה

שהוא  אבינו יעקב  של ביריכו הס "מ  שפגם הפגם שזה יריכו,

לעצבות  לגרום יכול זה אז הנמוכים, וזמנים בדורות אחיזתו

ח "ו) .ודינים

ìàåîù øîà äæìå( כט טו, א - íâåÀÇ(שמואל
êìîä ãåã éë ,ø÷Lé àì ìàøNé çöðÅÇÄÀÈÅÉÀÇÆ
äèîî úåãîä ìë úà ãçééå äìòä ä"ò

ãò úåëìî úãî åìù äãîî äìòîì

,ïéîéäì ìëä øùé÷å äðéá úðéçá בחינת

מקבלת  שהמלכות שאחרי היא חוזר האור

ושפע חסד  בבחינת ספירות מהעשר שפע 

חוזרת  היא אז לישראל , מהקב "ה עליון

למעלה  מלמטה האור את ומשפיעה

להמשפיע המקבל  השתוקקות בבחינת

'אור  נקרא וזה שבשמים, לאביהם ישראל 

המידות  כל  את יחד  המלך  ודוד  חוזר',

חסדים, שהוא ימין בבחינת מיוחדים שיהיו

."äìòîì ìéëùà éðà óà" øîà äæìå

àøäéñ äúéä äîìù éîéáù àúéà äæìå

המלכות  מידת על  הרומזת הלבנה

àúåîéìùá העשר שכל  כלומר בשלימות
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,‡˙ÂÓÈÏ˘· ‡¯‰ÈÒÏÎ ˙ÈÈÏÚ˘ Ú„ÈÏ Ì„‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÊÓ Â�Ï ‡ˆÂÈ‰
ÌÂ˘ Â"Á ‰È‰È ‡Ï˘ ˙Â‡¯Ï Ì„‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆÂ ,ÌÏÂÚ‰ ‰Ê· ÏÎ‰ ÈÂÏ˙ ˙ÂÓÏÂÚ‰
ÁÈ˘ÓÓ ÂÈ�ÙÏ Â¯·„ ˙Á‡ ÌÚÙ Ï"ˆÊ ¯"ÂÓ ‡"‡Ó È˙ÚÓ˘˘ ÈÙÎ Â„ÈˆÓ ‰ÚÈ�Ó
˜¯ ÁÈ˘Ó ˙‡È·Ï ‰ÚÈ�Ó ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÌÈ˜È„ˆÓÂ ‰"·˜‰Ó ¯˘‡ ÂÚ„˙ ˙‡Ê ,¯Ó‡Â
ÂÊÈ‡ ÁÈ�‰Ï ˙Â‡¯Ï Ì„‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆÂ .Â�Î¯ÚÎ ÌÈËÂ˘Ù ÌÈ˘�‡Ó ‰ÚÈ�Ó‰ ¯˜ÈÚ
Â˙‡È· ·¯˜ÏÂ ÁÈ˘Ó Ï˘ Â¯Â‡· ˜ÏÁ ÔÎ Ì‚ ÂÏ ‰È‰È˘ ˙Â‡¯ÏÂ ÁÈ˘ÓÏ ‰ÏÈ˙Ù

øåàéá

כאחד  מיוחדות היו המלכות של  ספירות

לעיל . וכנזכר

òãéì íãà ìë êéøöù äæî åðì àöåéä

úåîìåòä ìë úééìòù בריאה העליונים

עשיה íìåòäיצירה äæá ìëä éåìú עולם

הנמשלת  מלכות בבחינת שהוא העשיה

שכביכול  חוזר אור בחינת וזה בהלבנה,

ידי  על  לעליונים משפיעים התחתונים

למה  משל  בעולם, ית' מלכותו שמתקנים

ממון  ונותן המשפיע  למלך  דומה? הדבר

מלכותו, שיקבלו מנת על  לעבדיו רב  וכח 

כביכול  הם אז מלכותו מקבלים אין שאם

כשחוזרים  אבל  כוחו, מהמלך  גוזלים

כביכול  הם  אז מלכותו עול  עליו ומקבלים

תמורת  רצונו את למלך  ומשפיעים חוזרים

ממנו  שקבלו íãàהשפע  ìë êéøöå

äòéðî íåù å"ç äéäé àìù úåàøì

åãéöî גילוי לשלימות מניעה יהיה שלא

הפרטיים  ומעשיו בענייניו .המלכות

éáøå éøåî éáà éðåãàî éúòîùù éôë

מסטאלין אשר רבי íòôהרה"ק  ,ì"öæ

úàæ ,øîàå çéùîî åéðôì åøáã úçà

íåù ïéà íé÷éãöîå ä"á÷äî øùà åòãú

äòéðîä ø÷éò ÷ø çéùî úàéáì äòéðî

åðëøòë íéèåùô íéùðàî10ולרוב

האנשים  בין עצמו כלל  ענוותנותו

שגם  מזה רואים שאנו מה עכ "פ  הפשוטים,

מניעת  להיות יכול  העם פשוטי ידי על 

אינה  המלכות קבלת כי השלימה הגאולה

עיני  בחינת סגולה ביחידי דווקא תלויה

הקבלה  בשלימות דווקא אלא העדה, וראשי

עם. בלא מלך  אין כי הדור אנשי כל  ידי על 

åæéà çéðäì úåàøì íãà ìë êéøöå

çéùîì äìéúô גם משיח  של  אורו שידלק 

נשמתו, נר ידי íâעל  åì äéäéù úåàøìå

çéùî ìù åøåàá ÷ìç ïë דווקא הדולק 

ישראל , נשמות שהם הפתילות כל  בצירוף 

äùòéùëå ,åãé ìò ïë íâ åúàéá áø÷ìå

úåøòäå úåôñåä

כבר 10. שיש הק' היהודי  מאמר  ע"ד  שזהו  ואפשר 

ועכשיו  יצירה בריאה אצילות העולמות בכל  משיח

העשיה עולם בבחינת הגילוי  רק פשוטי חסר  על  מורה  (שזה 

.עם )
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,‰"È‡ ‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚‰ ‰È‰È È‡„ÂÂ· ÍÎ Ì„‡ ÏÎ ‰˘ÚÈ˘ÎÂ ,Â„È ÏÚ ÔÎ Ì‚
‰ÈÁÓÂ ˙ÈÓÓ È"È ‰�Á ‰¯Ó‡ ‰ÊÏÂ .ÏÈÎ˘ÓÏ ‰ÏÚÓÏ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ÂÏÚ˙ÈÂ
„È¯ÂÓ È„È ÏÚ ‡˜ÂÂ„ ˜¯ ‰‡Â·�‰ ˙�ÈÁ· ‚È˘‰Ï ‡"‡ ÈÎ ,ÏÚÈÂ ÏÂ‡˘ „È¯ÂÓ
Â„¯È˘ ¯Á‡ ÈÎ ,Â˙Ó ‡Ï Á¯˜ È�·Â Ò�Ï ÂÈ‰ÈÂ ·È˙Î ‰ÊÏÂ ,ÔÎ È¯Á‡ ÏÚÈÂ ÏÂ‡˘
'Ï Ò�Ï ÂÈ‰ÈÂ Â‰ÊÂ ,‰‡Â·�‰ ˙�ÈÁ· Â‚È˘‰Â ÂÏÚÂ ÌÂ˜Ó Ì‰Ï ¯ˆ·˙� Ì�‰È‚Ï
‡Â‰˘ ‚"Ò Ì˘ ‰ÏÂÚ ‰"�Á˘ ÚÂ„ÈÎ ‰�ÁÓ ‰È‰ ‰‡Â·�‰ ˙ÏÁ˙‰ ‰ÊÏÂ ,ÈÂÏÈÚ
„Â‰Â Áˆ� „Ú ˙Â�ÈÁ·‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰ „"Â‰Â Á"ˆ� ÌÈÏ·˜Ó Â�ÓÓÂ ‰‡Â·�‰ ¯Â˜Ó

.·ÈËÈ‰ Ô·‰Â ‰‡Â·�‰ ˙ÂÏ‚˙‰ ‡Â‰ Ò˘˘

øåàéá

äìåàâä äéäé éàãååá êë íãà ìë

úåîìåòä ìë åìòúéå ,ä"éà äîéìù

ìéëùîì äìòîì שהיא הבינה לספרת

והמידות. השכלים כל  שורש

,äðç äøîà äæìå(ו ב , א - úéîî(שמואל 'äÅÄ
øùôà éà éë ,ìòiå ìBàL ãéøBî äiçîeÀÇÆÄÀÇÈÇ
éãé ìò à÷ååã ÷ø äàåáðä úðéçá âéùäì

ïë éøçà ìòéå ìåàù ãéøåî אחר כלומר

אלקותו  את וגילו עלו ושם לגשמיות שירדו

בניצוח ית' אלקותו נתפשט  זה ידי ועל  ית'

למטה.

áéúë äæìå( יב – יא כו, ñðì,(במדבר  eéäiåÇÄÀÀÅ
åãøéù øçà éë ,eúî àì çø÷ éðáeÀÅÉÇÉÅ

íðäéâì את שהפריד  טעותם הבינו ואז

מהעולמות  התחתונים העולמות

åìòåהעליונים, íå÷î íäì øöáúð

äàåáðä úðéçá åâéùäå כוחה זה כי

אדם  כאשר גם אשר – הנצח  מעלת של 

לעלות  הוא יכול  ויעל , – לשאול  יורד 

וקונו, בבוראו ולהתדבק  åéäéåשוב  åäæå

éåìéò 'ì ñðìנס ליריאך  נתת מל '

להתנוסס .

äðçî äéä äàåáðä úìçúä äæìå אמו

הנביא, שמואל  äìåòשל  ä"ðçù òåãéë

äàåáðä øå÷î àåäù â"ñ íù ספירת

וא"ו  ה"י יו"ד  הוי"ה בשם שנרמזת הבינה

ס "ג, גי' שהיא ç"öðה"י íéìá÷î åðîîå

ã"åäå,ãåäå çöð ãò úåðéçáä ìë åðééä

ïáäå äàåáðä úåìâúä àåä íùù

,áéèéä נקרא שהוא האלוקי השכל  התגלות

בשלימותו  מתגלה ס "ג, בשם ונרמז בינה

הספירות  שהם  וההוד  בנצח  דווקא

המלך  מעלת נתגלה שם כי התחתונות,

וכמו  העולמות. לכל  מתפשט  ית' שאלקותו

למי  חכם שהוא מי בין החילוק  שרואים

גדולה  חכמתו שאין שמי גדול , חכם שהוא

של  באופן חכמתו את לגלות יכול  אין כ "כ 

בפעולה  החכמה גילוי שהוא רמיזה

והוא  עצמי קנין חכמתו אין כי מעשית,

מי  משא"כ  'חכם', של  'תלמיד ' בבחינת

קנין  היא וחכמתו אחד  וחכמתו שהוא

שהוא  מקום בכל  לגלותה הוא יכול  עצמי,



ï− öþíê ³−ë ³îð−½ì³¾þîõô

øåàéá

הידועה  החכמה בבחינת הגבלה, מבלי

ידי  על  במחוג מראים שהיו חז"ל  בזמן

שלא  ומי המלכים בחצרות ורמזים תנועות

לכסיל . נחשב  היה כן עושה 11היה

úåøòäå úåôñåä

ה :)בגמ'11. בי (חגיגה  קאי  הוה חנניה בן  יהושע רבי  ,

מריה  דאהדרינהו  עמא מינאה ההוא ליה אחוי  קיסר 

א"ל עלינו . נטויה ידו  איהו  ליה אחוי  מניה. לאפיה

אחוית  ומאי  לך  אחוי  מאי  חנניה בן  יהושע לר ' קיסר 

לאפיה  מריה  דאהדרינהו  עמא ליה אחוי  ליה אמר  ליה.

למינאה  קיסר  ליה אמר  נטויה. ידו  ליה ואחוית מניה

לאפיה  מריה דאהדרינהו  עמא א"ל  ליה אחוית מאי 

גברא  אמר  ידענא. לא ליה אמר  לך , אחוי  ומאי  מניה.

מלכא  קמי  מחוי  במחוג  ליה מחוי  קא מאי  ידע דלא

עכ "ל . וקטלו . מינאה לההוא אפקוהו 

הריב"ש מ"ה )ובשו "ת יוונית (סי' חכמה שהוא פירש

רומזים  שהיו  רק בלשון  דבור  מוצאים היו  "שלא דהיינו 

היו  ובזה ... אברים בשאר  או  באצבעותיהם או  בידיהם

בזה  בגמ' שמרמזים הענין  ועומק המלכים". לפני  עושין 

להצניעה  יכול  החכם כאשר  הוא החכמה שגודל  הוא

הוא  שחכמתו  הוא מראה ובזה ובפעולה, בדיבור  אפילו 

הנצח, מידת של  ענינה היא שזו  למעלה וכאמור  עצמית

הדרגות  שהם ברגלים הבינה התפשטות שהיא

התחתונות.

לוי  קדושת בסה"ק מבואר  אייתי וכן  ד "ה  אגדות  (חידושי

התפשטות ליה ) הבין  שלא הגוי  הכסיל  אותו  כי  ,

הנמוכים  הזמנים כי  חשב התחתונות לדרגות אלקותו 

מריה  דאהדרינהו  משום הם דמשיחא עקבתא של 

ולא  עלינו , אלקותו  משרה אינו  שהקב"ה מיניה, לאפיה

בדרגות  אפילו  הקב"ה לנו  שרומז  רמיזות הבין 

בתוך אפילו  ית' אלקותו  התפשטות שם כי  הנמוכות

ואנכי  הפסוק על  הק' הבעש"ט וכמאמר  ההסתרות,

יודעים  שאין  מה היא שההסתרה פני , אסתיר  הסתר 

בלבד שה  הסתרה היא כי הסתרה פ ' עה "ת  בבעש"ט (מו'

.תבא )


