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šñë ³¾þõ

íôðší

í¼îð−והתירוצים הגוף , לתוך  הנשמה ירדה מה מפני הקדמונים שהקשו הקושיא

זי"ע, התניא בעל  רבינו מעיין ג"כ זה  ובמאמר  קדמונינו. עליה  שתירצו השונים

שיש זה  טורח לה  נצרכת  מה  ולשם  לה  יש  רווח מה  הגוף , לתוך  הנשמה  ירידת  בענין

הזאת  השאלה בעומק  רבינו, מדברי כניכר  אמנם בהפסדה. שכרה  שיבא  גדולה סכנה  בו

עולמות  מצד  גם  באמת  כי  בדווקא , הגשמי הגוף  לתוך  ירדה מדוע התמיהה  מונחת 

לרע, טוב עירוב יש  היצירה  בעולם גם  כי בחירה  שייך  ג"כ היצירה בעולם  כגון הרוחניים 

ביותר , מתגבר  הרע  העשיה שבעולם  הגם  הגוף , בלבושי  דווקא תלוי אינו הבחירה  וענין

ית "ש . הבורא רצון כפי עולם  בכל  שייך  הבחירה  ענין מקום  מכל 

î®îþ−³î בענין דווקא אלקותו שמתגלה המיוחד  הגילוי בענין  הוא רבינו של  הנפלא

הוא הגוף  פעולת  שאופן  לגוף , שייך  העשיה  שענין בדווקא , גשמית  עשיה 

הגוף משא"כ רוחניים , שהם  והנשמה  והרוח הנפש  פעולות  כמו שכליות  אינן  שפעולותיו

והדעת  הדיבור  שבעניני אע "פ כי הגשמיים  הנבראים לשאר  בטבעו הוא דומה  עצמו מצד 

המדרש  וכמאמר  לבהמה , הוא  דומה  הגוף  בעניני - למלאך  אדם  בראשית דומה  רבה (מדרש 

ארבעח) בו ברא אמרי ר "א  בשם  ורבנן יצחק  בר  חנינא  רבי בשם נחמיה  בר  יהושע רבי ,

גללים ומטיל  כבהמה ורבה פרה  כבהמה ושותה  אוכל  מלמטן וארבעה מלמעלה  בריות 

דעת  בו  יש  השרת  כמלאכי מדבר  השרת  כמלאכי עומד  מלמעלה  כבהמה , ומת  כבהמה

כו '. השרת  כמלאכי

þš−¼îשום בו ניכר  אין הגשמי שהמעשה במה  הוא  הגוף במעשי לבהמה הדמיון 

ית "ש הבורא  נתן  מיוחד  כח  ואמנם  בתוך שכל . ומתלבשת  המתגלית  לנשמה 

המשתמש כאדם השכל , עניני את  בו ולגלות  בו  להביע  בהגוף  משתמשת  שהיא הגוף ,

הדבר . וטעם  גוף  את  מבין אינו שהעבד  אע "פ  לצרכיו בעבדו

óòôêîאדם של  והפנימית  האמיתית  האהבה  שנתגלית  לפני  דווקא הוא זה כל 

נאמר שעליה  הנשמה שורש  מכח הבאה  בתענוגים  רבה  האהבה  לבוראו,
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משתמשת  אזי  שבו, הפנימית  הדרגה  את  אדם מגלה  כאשר  אמנם  חד , וקוב"ה  ישראל 

בטלה שהיד  לצרכיו, בידו המשתמש  אדם  של  באופן אלקותו לגלות  בהגוף  הנשמה 

השכל  את  היטב לבאר  אפשר  שאי עניינים גם  ולכן שבו, ולהשכל  להראש  לתכלית 

מבלי  הכל  ועושה להנפש  מתבטל  הגוף  עכ"ז  – הנפש  טבע  מחמת  באים  הם  רק שבהם 

האמיתית  האהבה באדם  מתגלה  וכאשר  לנפש . התקשרותו עוצם  מפני כלל , והכרח  ציווי

מתוך  המצוות  מעשי את  לעשות  זוכה  הוא אזי קונה , עם מתייחדת  הנשמה שבו  שבו

האצילות . עולם  של  בתענוגים  האהבה לקונה , מקושרת  שהנשמה  הגדולה  האהבה אותה 

ö−ò¼î מכיון הבריאה, עולם  העליון עדן בגן משכנה במקור  הנשמה בהיות  שייך  אינו  זה

שלמעלה דבר  ולגלות  להשיג  ביכולתה  ואין שכלית , הוא  הנשמה השגת  כל  שאז 

הנעלה שהכח בתחילתן" סופן "נעוץ שנקרא  מיוחד  כוח  לו יש  הזה  העולם אבל  מהשכל 

לגלות  הגוף  יכול  זה  נפלא ומכח  ביותר , השפל  במקום  דווקא מתגלה  ביותר  והמרומם

בשורשה . שהיא  כמו הנשמה של  בתענוגים האהבה  את 
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’ê šþõ

í¾¼ôíñ þîë−ð ö−ë šîñ−ìí

−ô.Ï‡¯˘È Ú·Â¯ ˙‡ ¯ÙÒÓÂ ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰�Ó('‡ ‡"Ï) ‰„�„ ‚"ÙÒ ‡¯Ó‚·)ויגש רבות  .

כתפוח  ס "פ רבה  בשה "ש  בלק  פ' פ"ב במדבר  פ"א  ויקרא  באה . הנפש  כל  גבי פצ "ד 

הנחלים ) כל  בפסוק רבה בקהלת  גנת . אל  ובפסוק  יונתי. היא אחת  ובפסוק  ¯·Úבעצי
˙�ÈÁ·· ‰�‰ ÈÎ .‰Ú·¯‡ ÔÂ˘ÏÓ '·‰Â ,˙ÈÚÈ·¯ ˜ÏÁ „Á‡ 'ÈÙ ÌÈ˘Â¯ÈÙ '· Â· ˘È
Ì‰Â ÂÈ˙È˘Ú Û‡ ÂÈ˙¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯· È„Â·ÎÏÂ ·È˙Î„ ÔÈ�Ú‰Â .˙Â�ÈÁ· '„ ˘È Ï‡¯˘È
ÔÈ‡Ó ˘È ‡Â‰˘ ‰·˘ÁÓ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ÂÈ˙‡¯· ‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ ˙�ÈÁ·
.‰·˘ÁÓ·˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯ÈÈˆÓ˘ ‰¯Âˆ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ¯Â·È„‰ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ÂÈ˙¯ˆÈ

øåàéá

òáø úà øtñîe á÷òé øôò äðî éîÄÈÈÂÇÇÂÉÄÀÈÆÉÇ
.ìàøNé( י כג, א')(במדבר  (ל"א דנדה ספ "ג (בגמרא ÄÀÈÅ

האיש  של  הגוף  חשיבות אודות שם מבואר

שות  שהקב "ה דרש ישראל  וז"ל , בעשייתו ף 

יעקב עפר מנה מי דכתיב  מאי אבהו רבי

שהקב "ה  מלמד  ישראל  רובע  את ומספר

ישראל  של  רביעיותיהם את וסופר יושב 

ועל  הימנה, נוצר שהצדיק  טיפה תבא מתי

אמר  הרשע , בלעם של  עינו נסמית זה דבר

טהורים  ומשרתיו וקדוש טהור שהוא מי

עינו  נסמית מיד  זה? בדבר יציץ  וקדושים

דאמר  והיינו העין, שתום הגבר נאם דכתיב 

בלילה  עמה וישכב  דכתיב  מאי יוחנן רבי

מעשה, באותו סייע  שהקב "ה מלמד  הוא,

לו  גרם חמור גרם חמור יששכר שנאמר

äàá,ליששכר. ùôðä ìë éáâ ã"öô ùâéå úåáø

שימש  נחמן בר שמואל  ר' בשם לוי רבי

קורא  הוא ברוך  והקדוש מטתו יעקב  אבינו

הה"ד  נפשות כז)אותם את (במדבר  ומספר

שאינו  הזה כשרף  ברכיה א"ר ישראל , רובע 

אותו  שמספיגין עד  לצאת à"ôמספיק  àø÷éå .

éöòá çåôúë ô"ñ äáø ù"äùá ÷ìá 'ô á"ô øáãîá

úìä÷á .úðâ ìà ÷åñôáå .éúðåé àéä úçà ÷åñôáå

.(íéìçðä ìë ÷åñôá äáø

ãçà ùåøéô íéùåøéô 'á åá ùé "òáø"

éë .äòáøà ïåùìî 'áäå ,úéòéáø ÷ìç

.úåðéçá 'ã ùé ìàøùé úðéçáá äðä

áéúëã ïéðòäå(ז מג, ב ׁשמי (ישעיה הּנקרא ְְִִִַָֹּכל 
,åéúéNò óà åézøöé åéúàøa éãBáëìåÀÄÀÄÀÈÄÀÇÀÄÇÂÄÄ

å המוזכרות עשיה יצירה בריאה עולמות
øåáéãכנגד íäבפסוק , äáùçî úåðéçá

.äùòîå

ùé àåäù äáùçî úðéçá àåä åéúàøaÀÈÄ
ïéàî בחינת הוא הבריאה שעולם כידוע 
העולמות.(בינה) כללות של  ומחשבה

øåáéãä úðéçá àåä åézøöé שעולם ÀÇÀÄ
המחשבה  וגילוי  דיבור בחינת הוא היצירה

והשגה, צורה äøåöלידי úðéçá àåäù

äáùçîáù úåéúåàä øééöîù הדיבור
שהוא  אלא המחשבה על  נוסף  דבר בו אין
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È�Ù· „¯Ù� ¯·„ ‰˘ÚÓ‰˘ ÈÙÏ Û‡ ÔÂ˘Ï· ·È˙Î ‰˘ÚÓ‰ ˙�ÈÁ· ÂÈ˙È˘Ú Û‡
˘ÓÓ ‰·˘ÁÓ‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯ÈÈˆÓ˘ ‰·˘ÁÓ‰ „‚� ¯Â·È„‰ Í¯ÚÎ Â�È‡˘ ÂÓˆÚ
ÂÓˆÚ È�Ù· ÔÈ�Ú ‡Â‰ ˙ÂÈÓ˘‚ ‰ÈÈ˘Ú ÔÈ�Ú Î"‡˘Ó ¯·„Ó ‡Â‰ ·˘ÂÁ˘ ‰Ó ÈÎ
עד  כו' קוין  ג ' הוא הה ' וצורתה  במש "ש . בפוריא * לבסומי  אינש  חייב בד "ה  מזה [וע '

עשיתיו]. אף ·Â�ÈÁ˙וכמ "ש  ‰˘Ï˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ˙ÈÚÈ·¯ ‰�ÈÁ· „ÂÚ ˘È ‰�‰Â
˙Â·¯Ï ÈÂ·È¯ ÔÂ˘Ï ‡Â‰ Û‡ ÈÎ Û‡ ˙ÏÓ· ÊÓ¯�Â ‰˘ÚÓÂ ¯Â·È„ ‰·˘ÁÓ Ï"�‰
ÂÏÏ‰ ˙Â�ÈÁ· ‰˘Ï˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ¯·„‰ ‡Â‰Â Ô‡Î ˘¯ÂÙÓ Â�È‡˘ ¯·„ „ÂÚ

øåàéá

באופן  המחשבה אותיות את ומגלם מצייר
שיהיו  עד  הפועל  אל  מכח  יוצאות שיהיו

להשומע . מובנות

áéúë äùòîä úðéçá ,åéúéNò óàÇÂÄÄ
,'óà' ïåùìá בפשטות מבאר למה עתה

שייך  ריבוי לשון כי  "אף ", לשון כתיב 
ענין  לאותו שייך  אינו עצמו שמצד  במקום
חדש  גילוי של  ענין הוא אלא הראשון
שאפילו  רבותא בלשון לומר שייך  שעליו

הגילוי, מגיע  øáãשם äùòîäù éôì

øåáéãä êøòë åðéàù ,åîöò éðôá ãøôð

úåéúåàä øééöîù äáùçîä ãâð

àåä áùåçù äî éë ùîî äáùçîä

øáãî את להביע  אדם יכול  בהדיבור
אלא  רמז, באופן רק  לא עצמה מחשבתו
באותיות  ביטוי לידי בא עצמו שהשכל 
וענין  גילוי אינו שהדיבור ונמצא הדיבור,
אל  מהכח  המחשבה הוצאת רק  אלא חדש

úåéîùâהפועל , äééùò ïéðò ë"àùî

åîöò éðôá ïéðò àåä היא העשיה ,
רק שאינה חדשה ומציאות כלי בבחינת
כלומר  חדש, כח בו יש אלא השכל  גילוי
שייך  שאינו  באופן  גילוי לידי  בא שהשכל 
מעשה  גם יש שהרי לשכליות, במהותו

מתעסק והוא שכל , מבלי עושה שאדם
את  לעשות אדם שיכול  אלא בעלמא,
השכל  אין אז וגם להשכל , כלי המעשה
של  באופן אלא בהמעשה מתגלה עצמו
בהרמז  להבין שקשה בעלמא, רמז

בהנמשל , שיש מה כל  את äæîובהמשל  'òå]

.íù áúëðù äîá àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç ä"ãá

.[åéúéùò óà ù"îëå ãò 'åë ïéå÷ 'â àåä 'ää úøåöå

"אף " לשון חדש באופן ומבאר חוזר ועתה
יותר, עמוק  äðéçáע "ד  ãåò ùé äðäå

úåðéçá äùìùäî äìòîìù úéòéáø

æîøðå äùòîå øåáéã äáùçî ì"ðä

óà" úìîá,"עשיתיוïåùì àåä 'óà' éë

ùøåôî åðéàù øáã ãåò úåáøì ,éåáéø

äùìùäî äìòîìù øáãä àåäå ,ïàë

íäî äìòðå äåáâå åììä úåðéçá כלל .
אפשר  אי מהשגה שלמעלה דבר כי הוא
אינו  שהרמז  דהיינו רמז, בדרך  אלא לפרשו
עוד  שיש כך  על  אלא הענין מהות על  מורה
השם  של  היו"ד  של  הקוץ  וכן נוסף , ענין
למעלה  שהוא הכתר על  מרמזת היא הוי"ה
שהוא  ענין עוד  שיש הוא והרמז מהשגה,

ממנו. למעלה
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˙ÂÓ˘�‰ ˙„È¯È ˙ÈÏÎ˙ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰�‰ ¯·„‰ ¯Â‡È·Â .Ì‰Ó ‰ÏÚ�Â ‰Â·‚Â
‡È‰ ‰Ó ÂÊ ‰ÈÏÚ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ,Ú„Â�Î ‡È‰ ‰ÈÏÚ Í¯Âˆ Ô˙„È¯È˘ ‰Ê‰ ÌÏÂÚÏ
Ì‚Â .‰ÊÓ ÏÂ„‚ ÈÂÏÈÚ ‰ÓÂ ‰�ÈÎ˘‰ ÂÈÊÓ ˙È�‰� ‰˙È‰ ‰˙„È¯È Ì¯Ë˘ ¯Á‡Ó
ÂÈ˙‡¯· ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ‰ÏÚÓÏ ‰˘ÚÓÂ ¯Â·„ ‰·˘ÁÓ ÔÈ�Ú ·ËÈ‰ ÏÈÎ˘‰Ï
.'ÂÎ ÛÂ‚‰ ˙ÂÓ„ ÂÏ ÔÈ‡Â ·È˙Î ÌÎÈ˙Â·˘ÁÓ È˙Â·˘ÁÓ ‡Ï ÈÎ È¯‰˘ 'ÂÎ ÂÈ˙¯ˆÈ
¯·„ Ì˘· ‡¯˜� ÈÂÏÈ‚‰ Ï‡ ÌÏÚ‰Ó ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙‡ÈˆÈ ˙�ÈÁ·˘ ‡Â‰ ÔÈ�Ú‰ ‡Ï‡
ÍÎ .Â˙·˘ÁÓ È�ÂÙˆÓ Â˙ÏÂÊÏ ‰Ï‚Ó ‡Â‰ ¯Â·È„‰ Ì„‡· Ï˘Ó „"Ú ÂÓÎ .'‰
˙ÂÈ˙Â‡ ÈÙÂ¯ÈˆÂ ˙Â¯Ó‡Ó ˙�ÈÁ· Ì‰ ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú· Ó"„Ú
ÏÂÎÈ „Á‡ ¯Ó‡Ó· ‰�‰Â .˘ÈÏ ÔÈ‡Ó ˙ÂÂ‰ÏÂ ÈÂÏÈ‚‰ Ï‡ ÌÏÚ‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰

øåàéá

úéìëú ïéáäì êéøö äðä ,øáãä øåàéáå

ïúãéøéù äæä íìåòì úåîùðä úãéøé

àéä äéìò êøåö לעלות שיוכלו כדי

בעודם  היו מאשר יותר גבוהות בדרגות

הכבוד , בכסא êéøöåחצובות ,òãåðë

íøèù øçàî ,àéä äî åæ äéìò ïéáäì

äîå äðéëùä åéæî úéðäð äúéä äúãéøé

.äæî ìåãâ éåìéò

øåáã äáùçî ïéðò áèéä ìéëùäì íâå

äìòîì äùòîå ודיבורו מחשבתו בבחינת

'åéúøöé',ית' 'åéúàøá' úðéçá àåäù

שהיא  – שהבריאה הכתוב  מלשון משמע 

הדיבור  בחינת שהיא היצירה וכן המחשבה,

'צורה') המחשבה מקבלת לגבי (שבו מתייחסת

לקוראו  שייך  ית"ש שלגביו הבורא,

"יצרתיו" או éøäùוקשהåë',"בראתיו"

ח ) נה, íëéúBáLçî(ישעיה éúBáLçî àì ékÄÉÇÀÀÇÇÀÀÅÆ
'åë óåâä úåîã åì ïéàå ,áéúë וא"כ ,

לדיבור  מחשבה בין החילוק  שאין נמצא

בין  שהחילוק  אצלינו שהוא כמו ומעשה,

מתגלה  שהדיבור הוא להדיבור מחשבה

ידי  על  יותר עוד  מתגלה והמעשה יותר
בחינת  לו  שאין הקב "ה אצל  משא"כ  הגוף ,
לדרגה, מדרגה שינוי שום בו ואין כלל  גוף 

כן. לומר שייך  לא בוודאי

àåä ïéðòä àìà לא אכן הוא דהחילוק 
של  חילוק  שום בו שאין הקב "ה, לגבי
לגבי  אלא ומעשה, דיבור מחשבה

úåîìåòäהנבראים, úàéöé úðéçáù

'ä øáã íùá àø÷ð éåìéâä ìà íìòäî,
- הוא כן שנקרא êøãוהטעם ìò åîë

åúìåæì äìâî àåä øåáéãä íãàá ,ìùî

åúáùçî éðåôöî,ìùî êøã ìò êë

íìåòä àøáð úåøîàî äøùòá שהם
הנצרך  כפי הגילוי אופן מצד  רק  נצרכים
וכאמור  מוגבל  שהוא המקבל  מצד  להיות
מצפוני  לזולתו "לגלות הוא שהדיבור

éôåøéöåמחשבתו", úåøîàî úðéçá íä

éåìéâä ìà íìòäî íéàöåéä úåéúåà

.ùéì ïéàî úååäìå

äðäå שם התנא דברי בהמשך  הכוונה זה
"והלא –,"úåàøáäì ìåëé ãçà øîàîá
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ÔÂÈÏÚ‰ Ï·‰ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ÂÈÙ ÁÂ¯ 'ÈÙ Ì‡·ˆ ÏÎ ÂÈÙ ÁÂ¯·Â ·È˙Î„ÎÂ ˙Â‡¯·‰Ï
דוד ] ויעש  ד "ה  ובאגה "ק  ב ' מ "ז  ח "ג  בזהר  Ó‡ÓÎÂ¯[ע' ÏÏÂÎ‰ „Á‡ ¯Ó‡Ó ‡Â‰Â

Ï·‰‰ „È¯ÙÓÂ ˜ÏÁÓ ‡Â‰ ¯Â·È„‰˘ ‡Ï‡ .'ÂÎ „Á‡ ¯Ó‡Ó· ‰˘ÂÚÂ ¯ÓÂ‡ ÍÂ¯·
˜ÏÁ˙‰ ÈÂ·È¯ Ì‰ Ì‰˘ ˙ÂÈ˙Â‡ ÈÙÂ¯Èˆ È�ÈÓ ‰ÓÎÏÔÈÙÏ‡ ÛÏ‡ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙Â

Â¯·„ È˘ÂÚ ÁÎ È¯Â·‚ ÂÈÎ‡ÏÓ '‰ ÂÎ¯· Â‰ÊÂ .'ÂÎ ÂÈ„Â„‚Ï ¯ÙÒÓ ˘È‰ 'ÂÎÂ
'‰ ¯·„ ˙�ÈÁ·Ó ÌÈÓÈÈ˜Â ÌÈÈÁ Ì‰˘ È�ÙÓ .‡˜ÈÈ„ Â¯·„ Â¯·„ ÏÂ˜· ÚÂÓ˘Ï
ÈÙÂ¯ÈˆÂ ÌÈ‡¯·�‰ ˙Â˜ÏÁ˙‰ ÈÂ·È¯ ˙ÂÈ‰Ï '‰ ÈÙ ‡ˆÂÓ ÈÂÏÈ‚ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘
ÏÎ ˙ÂÓ˘ ˙�ÈÁ· Ì‰Â ˙ÂÓ˘‰ ˙�ÈÁ· Ì‰ Ì‰ ÌÈ‡¯·�‰ ÌÈÈÁ Ì‰Ó˘ ˙ÂÈ˙Â‡
ÌÈ‡¯·�‰ ÏÎ ˙ÂÓ˘ ÔÎÂ 'ÂÎ Ï‡ÎÈÓ ‰�ÁÓ ÂÓÎ ÂÓ˘ ÏÚ „Á‡ ÏÎ ÌÈ‡¯·�‰
˙ÂÈ˙Â‡ ÈÙÂ¯Èˆ ˘ÓÓ ˙ÂÓ˘ ˙�ÈÁ· Ì‰Â ˙ÂÓ˘ Ì„‡‰ ‡¯˜ÈÂ ˘"ÓÎÂ Ì‰È�ÈÓÏ

.'Â‚Â '‰ ÈÙ ‡ˆÂÓ

øåàéá

áéúëãëå(ו לג, ìk(תהילים åét çeøáeÀÇÄÈ
íàáö, אחד פיו ברוח  נכללים הנבראים כל  ÀÈÈ

ïåéìòä ìáä úðéçá àåä åéô çåø 'éô'ò]

,[ãåã ùòéå ä"ã ÷"äâàáå 'á æ"î â"ç øäæáàåäå

ììåëä ãçà øîàî העשרה כל  את
הנבראים, כל  את וממילא מאמרות

,"äùåòå øîåà êåøá" øîàîëå אומר
דהיינו יחיד , åë'לשון ãçà øîàîá וכל

הבריאה  מצד  שהוא המחשבה מצד  זה
אחד  כלול  שבה המשפיע  מצד  לעצמה

היחוד , øåáéãäùבתכלית àìà שהוא
שיכולים  באופן ותיבות, באותיות הגילוי

- לקבל  המקבלים ìçî÷הנבראים àåä

éôåøéö éðéî äîëì ìáää ãéøôîå

úå÷ìçúä éåáéø íä íäù ,úåéúåà

øôñî ùéä 'åëå ïéôìà óìà úåîìåòä

.'åë åéãåãâì

åäæå(כ קג, éøab(תהילים åéëàìî 'ä eëøaÈÀÇÀÈÈÄÉÅ

åøáã ,åøác ìB÷a òîLì Bøáã éNò çëÉÇÉÅÀÈÄÀÉÇÀÀÈ
à÷ééã,דיבור íäùמלשון éðôî

ä'המלאכים øáã úðéçáî íéîéé÷å íééç

úåéäì 'ä éô àöåî éåìéâ úðéçá àåäù

éôåøéöå íéàøáðä úå÷ìçúä éåáéø

íä íä íéàøáðä íééç íäîù úåéúåà

úåîùä úðéçá המלאכים מציאות  כל 

מציאות  להם ואין הגילוי לבחינת רק  שייך 

בשורשה  ומתאחדת הנסתרת נוספת

המתאחדת  נשמה שורש להם שיש כישראל 

ìëבשורשה, úåîù úðéçá íäå

äðçî åîë ,åîù ìò ãçà ìë íéàøáðä

íéàøáðä ìë úåîù ïëå 'åë ìàëéî

áåúëù åîëå ,íäéðéîì(כ ב , (בראשית

úBîL íãàä àø÷iå מיירי שם אשר ÇÄÀÈÈÈÈÅ
העשיה, מעולם úðéçáבנבראים íäå

'ä éô àöåî úåéúåà éôåøéö ùîî úåîù

'åâå באותיות שמתגלה כפי ית' שחיותו
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’ë šþõ

ñêþ¾− −òëñ ó−×êñôí ö−ë šîñ−ìí

íòíîÔÈÈÏ‚˙‡ ‡Ï„ ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ ˘ÈÂ .ÔÈÈÏ‚˙‡„ ÔÈÓÏÚ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰Ê ÏÎ
ÔÈÓÏÚ· ˘È˘ ‰Ó ÏÎÂ .ÔÈÈÏ‚˙‡„ ÔÈÓÏÚÏ ÌÈ¯Â˜Ó ˙�ÈÁ· Ì‰˘
ÍÏ ÔÈ‡ Ï"Ê¯ ˙˘¯„· ¯ÎÊ�Î ,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ· ¯Â˜Ó ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï Á¯ÎÂÓ ÔÈÈÏ‚˙‡„
,˙ÂÏÚÓ‰ ÌÂ¯ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰ ÔÎÂ ,‰ÏÚÓÏÓ ÏÊÓ ÂÏ ÔÈ‡˘ ‰ËÓÏÓ ·˘Ú
ÂÏÚ Ï‡¯˘È ‰�‰Â .Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‰Â·‚Â ¯ÓÂ˘ ‰Â·‚ ÏÚÓ ‰Â·‚ ÈÎ ·È˙Î„ÎÂ
˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰·˘ÁÓ‰ Ï˘ÓÏ ÂÓÎ Â�ÈÈ‰Â ,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ ˙�ÈÁ·· 'ÈÙ .‰·˘ÁÓ·

øåàéá

שבעולמות  הנבראים כל  את מחיה
לאופן  כינוי שהם אלו ואותיות התחתונים,
נקראים  הם  ית' חיותו של  ההתלבשות
הוא  דבר כל  של  השם הנבראים, שמות
והאמונה  היחוד  בשער וכמבואר חיותו,

בלשון (פ "א) מכונה אשר כפי  נברא שכל 
משא"כ  אלו. מאותיות חיותו כן הקודש
שבהם  הנבראים שורש האצילות בעולם
האותיות  אין שבו חד , וקוב "ה ישראל 

כלל . אותיות צורת שם ואין 1בגילוי

äæ ìë äðäå דיבור בבחינת שהם המלאכים
דרגתם, ïéîìòמצד  úðéçá àåä

ïééìâúàã,מגולה שהוא הדיבור ùéåכמו

ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò בבחינת
להדיבור, מקור שהיא íäùמחשבה

.ïééìâúàã ïéîìòì íéøå÷î úðéçá

çøëåî ïééìâúàã ïéîìòá ùéù äî ìëå

øëæðë ,ïéîéúñ ïéîìòá øå÷î åì úåéäì

ì"æø úùøãá(ז י , áùò(ב "ר  êì ïéà"

,"äìòîìî ìæî åì ïéàù äèîìî

ברוחניות  הנבראים כל  על  גם היא שהכוונה
אחד  שלכל  עשב , כמו גילוי בבחינת שהם
שאינו  ממנו שלמעלה בעולם שורש יש

íåøנגלה, ãò äìòî äìòîì àåä ïëå

,úåìòîä דאתכסיא שבעלמא הנבראים גם
עד  מהם שלמעלה בעולמות שורש להם יש
המלכים  מלכי מלך  א"ס  בעצמו הקב "ה

כולם, את ז)áéúëãëåהמחיה ה, ékÄ(קהלת
.íäéìò íéäáâe øîL dáb ìòî dáâÈÉÇÅÇÈÉÇÉÅÀÉÄÂÅÆ

äðäå(ד א, äáùçîá(ב "ר  åìò ìàøùé

הואùåøéôתחילה. ישראל  úðéçááשורש

,ïéîéúñ ïéîìò ונעלמים סתומים עולמות
מחשבה, הנקראים åîëמהשגה, åðééäå

íìòää úðéçá àåä äáùçîä ìùîì

úåøòäå úåôñåä

ית'1. לפניו  מתפללים שאנו  הקדושים השמות ואף

הוא  האצילות, בעולם שנתגלה כפי  חיותו  מקור  שהוא

שמשם  התחתונים בעולמות שמתגלה ההתגלות בגדר  רק

אבל אותיות, של  באופן  האצילות עולם את משיגים

בפרדס  כמבואר  כלל  אותיות האצילות בעולם אין  באמת

הק'. להאר "י  ההקדמות שער  ובריש להרמ"ק, רמונים
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‰ÓÂ ‰·˘ÁÓ·˘ ‰Ó ˘¯ÂÙÂ ‰Ï‚Ó ‡Â‰ ¯Â·„‰˘ ,¯Â·„‰ Ï˘ ÌÏÚ‰‰
ÁÎ ˙�ÈÁ· ÈÎ ,Â¯Â·È„· ‰·¯‰ ˘¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ˙Á‡ ‰¯È˜Ò· ‡Â‰ ‰·˘ÁÓ·˘
ÈÓÈ�Ù‰ ˘Â·Ï ‡Â‰ ‰·˘ÁÓ‰˘ ,¯Â·„‰ ÁÎÓ ‰ÏÚ� „‡Ó ‡Â‰ ‰·˘ÁÓ‰
‡¯˜ÈÂ ·È˙Î Î"ÚÂ ˘ÓÓ ÔÈ‡Ó ˘È ˙�ÈÁ·· ‡Â‰˘ .˘ÓÓ ˘Ù�‰ ÌÚ ˙„Á‡˙Ó˘

øåàéá

øåáãä ìù,הדיבור שורש היא המחשבה
החושב בעודו הכוח  שהיא המחשבה ועצם
בהדיבור, נעלם אלא לחבירו, מתגלה אינו
äî ùøåôå äìâî àåä øåáãäù

.äáùçîáù

úçà äøé÷ñá àåä äáùçîáù äîå

úðéçá éë ,åøåáéãá äáøä ùøôì êéøö

çëî äìòð ãàî àåä äáùçîä çë

éîéðôä ùåáì àåä äáùçîäù ,øåáãä

ùîî ùôðä íò úãçàúîù,שכן ומכיון
קל  בכח  להשיג המחשבה לכח  קל 
הנפש. רצון כל  את שבה אחת ובמחשבה

שמבאר  למלך  דומה? הדבר למה משל 
שלרוב המלוכה, מעניני ענין איזה לבנו
שממנו  האב  במוח  הבן מוח  של  אחדותו
את  מועט  ברמז מבין הוא נמשך , הוא
המלוכה  בעניני בקי שאינו מי אבל  הענין,
שייך  שאינו מי וכמה כמה אחת ועל  כ "כ ,
מעולם, שם היה ולא המלך  לארמון כלל 
מרובה  בהסבר אם כי הענין את יבין לא

משלים. וריבוי

חלק עצמה שהיא מכיון המחשבה, גם כך 
לידי  באה שהנפש כלומר הנפש, מלבושי
לידי  בא עצמה ובה המחשבה ידי על  גילוי
שהיא  שהנפש כלומר הנפש, כח  גילוי
בהמחשבה  משתמשת האדם של  הרצון

וכיו"ב . וכך  כך  שרוצה רצונה את לגלות

הנפש, מכח חלק  היא שהמחשבה ונמצא

וכך , כך  רוצה שהנפש הכח  עצמה שהיא

הרצון  את מגלה הנפש בהמחשבה שהרי

להענין  הרצון  היה לכן שקודם שלה הפנימי

רק באותיותיו, מהותו שנתגלה לפני הנכסף 

מה  הענין פרטי את מגלות שהאותיות

למשל , פועלת, שהיא מה או הנפש שרוצה

ולפני  אלוקים, לקרבת משתוקקת שנפשו

ההשתוקקות  היה גילוי לידי הרצון שבא

שבא  אחרי אבל  הנפש, הרגשת של  באופן

בא  אזי קצת גילוי לידי ההשתוקקות

כלומר  מחשבה, של  בגילוי ההשתוקקות

לקרבת  משתוקק  שהוא איך  שחושב 

לאלוקיו. נפשו צמאה וממש ית' אלקותו

לידי  בא הנפש של  הצמאון שאותו ונמצא

אלו. במחשבות גילוי

,ùîî ïéàî ùé úðéçáá àåäù כאשר

אזי  בהמחשבה, גילוי לידי באה הנפש

המחשבה  כח  את מחדשת עצמה הנפש

כדי  ממנה חלק  שהוא זה בכח  ומשתמשת

את  המגלה אדם כמו רצונה, את לגלות

את  שממשיכים שמוליד  בבנים פנימיותו

ב המעשה דרכו כח  משא"כ  קודש.

שהיא  הנפש למהות שייך  אינו שבמהותו

באופן  בה משתמשת שהנפש אלא רוחנית,

כמו  רצונה , את  לגלות כדי מיש, יש של 

אליו  שייך  אינו שבאמת שליח  ששולח  אדם
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'Â‚Â ÌÈÓ˘‰ ÛÂÚÏÂ ‰Ó‰·‰ ÏÎÏ ˙ÂÓ˘ Ì„‡‰ תברכו כה  בד "ה  זה  פי' [ועמ "ש 

נשא ] ‰˘ÂÓ˙בפ ' Ì‰Â ,'ÂÎÂ ¯˘� È�Ù ¯Â˘ È�Ù ‰È¯‡ È�Ù ÌÈÎ‡ÏÓ ˙�ÈÁ· Ì‰˘ ,
ÔÈ‡Ó ÂÂ‰˙�Â ÂÎ˘Ó� Ì‰Ó˘ ˙ÂÈ˙Â‡ ÈÙÂ¯Èˆ‰ Ì‰ Ì‰˘ 'ÂÎ Ï‡È¯·‚Â Ï‡ÎÈÓ
˙�ÈÁ· ‡Â‰ ¯ÊÚ 'ÈÙ .Â„‚�Î ¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡ÏÂ Ï·‡ .'‰ ¯·„ ˙�ÈÁ·· ˘ÈÏ

Ì˘(‰Ê ˜ÂÒÙ· ˘ÓÂÁ‰ 'ÈÙ· Ô"·Ó¯‰· ÔÈÈÚ)‰�È‡ ÛÂ‚ÏÂ ÌÏÂÚÏ ‰‡Â· Ì„Â˜ ‰Ó˘�‰˘ Â�ÈÈ‰Â

øåàéá

רצונו. מהו אדם לאיזה לומר כדי כלל ,

áéúë ïë ìòå(כ ב , íãàä(בראשית àø÷iåÇÄÀÈÈÈÈ
íéîMä óBòìe äîäaä ìëì úBîL ּולכל ÅÀÈÇÀÅÈÀÇÈÇÄְֹ

הּׂשדה åâååëøáú'ח ּית äë ä"ãá äæ 'éô ù"îòå] ֶַַַָ

[àùð 'ôáäéøà éðô íéëàìî úðéçá íäù

השדה", "חית בחינת øåùשורש éðô

הבהמה" "כל  בחינת øùðשורש éðô שורש

השמים" "עוף  שהאדם åëå'בחינת כלומר

שורש  שהיא המחשבה לבחינת שייך 

המלאכים  – שהם המלאכים, שהם הדיבור

שענין  שמכיון כלומר שם , בעלי בבחינת -

באותיות  המחשבה גילוי הוא שם הקריאת

על  נפעלת זו שפעולה נמצא כן אם הדיבור,

והוא  המחשבה בחינת שהוא האדם ידי

דיבור, בחינת  שהם  למלאכים שם קורא

הם  שהמלאכים היא הכוונה ובעומק 

שהוא  - האדם של  רצונותיו את הממשיכים

– ה' בעבודת – העולמות פנימיות בבחינת

בעבודתו. לו מסייעים והם גילוי לידי

íäù ,'åë ìàéøáâå ìàëéî úåîùä íäå

åëùîð íäîù úåéúåà éôåøéöä íä

'ä øáã úðéçáá ùéì ïéàî ååäúðå כלומר

יש  דיבור, בבחינת שהם המלאכים שאצל 

שורש  להם ואין בשורשם, שם של  בחינת

כל  כי שם, בחינת אין שבו גבוה יותר

חיצוניות  בבחינת הוא המלאכים של  מהותם

דיבור, לבחינת השייך  ìáàהעולמות

כ) ב , Bcâðk,(בראשית øæò àöî àì íãàìeÀÈÈÉÈÈÅÆÀÆÀ
íù úðéçá àåä øæò ùåøéô' בפי בהרמב "ן  (עיין 

זה  בפסוק  שיש החומש  מה הוא שהעזר שמפרש

וטבעו  תכונתו ומין מין כל  המראה ,)2שם

íìåòì äàåá íãå÷ äîùðäù åðééäå

ììë íùá úàø÷ð äðéà óåâìå הכוונה וזה

שורשו  בבחינת שהוא  כמו "לאדם"

úåøòäå úåôñåä

á)(ז "ל 2. á úéùàøá הוא השם שקריאת דעתי  ולפי  ,

וכל השדה חית כל  הביא הקב"ה כי  והענין , העזר .

להם  וקרא טבעם הכיר  והוא אדם, לפני  השמים עוף

ובשמות  טבעיהם. כפי  להם הראוי  השם כלומר  שמות,

הראוים  כלומר  לחבירו , עזר  להיות הראוי  נתבאר 

שהם  בשמות נאמין  אם ואפילו  מזה. זה להוליד 

טבעיות לא ל )בהסכמה, ב  שקריאת (מו"נ נאמר  ,

ונקבה  זכר  לפניו  עברו  כי  המינים, הבדלת היא השמות

כלומר  לחבירו , עזר  מהם איזה בטבעם, והתבונן 

הדקה  הבהמה כי  בשמות, זה והודיע ממנו , המוליד 

שיולידו  בתולדה לזה זה עזר  שכולן  אחר , בשם קרא

שלא  אחר , בשם והחיה אחר , בשם והגסה מזה, זה

שתהיה  בכולן  מצא ולא כולן . וכן  מזה, זה מין  יולידו 

היא  השמות קריאת כי  בשמו , ותקרא לו  עזר  בטבעה

פירשתי  כאשר  מזה, זה כחותם והפרד  המינים הבדלת

למעלה.
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ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ ‰·˘ÁÓ ˙�ÈÁ·· ‡Â‰ ‰·ˆÂÁ ¯Â˜Ó˘ ÈÙÏ ,ÏÏÎ Ì˘· ˙‡¯˜�
‰Ó˘�‰ ˙Â˘·Ï˙‰ È¯Á‡ ‡Â‰ 'ÂÎ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ‡¯˜�˘ ‰ÓÂ .ÔÈÈÏ‚˙‡ ‡Ï„

Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Á‡ Â‰ÊÂ .ÛÂ‚·[ כ"ד ל "ג  ‰�˘Ó‰[יחזקאל  ˙‡È· Ì„Â˜˘ ‰È‰ 'ÈÙ
Ì‰Â ˘Ù�‰ ÌÚ ˙„Á‡˙Ó˘ ‰·˘ÁÓ‰ ˙�ÈÁ·· Â�ÈÈ‰„ „Á‡ ˙�ÈÁ·· ‰È‰ ÂÙÂ‚Ï
‰�ÈÁ·· ˘ÓÓ ‰"· Ò"‡ ¯Â‡· ÌÈ„ÁÈÈ˙Ó Ì‰˘ ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ ˙�ÈÁ· Ì‰
‡ÓÏÚÓ ÌÈ‡¯·�‰ ˙Â˜ÏÁ˙‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÈÂÏÈ‚ È„ÈÏ ‰‡Â· Ì„Â˜˘
'Á‡ ‰�ÈÁ·· ˙ÂÓ˘� ‡Â·¯ ÌÈ˘˘ ÌÈÏÂÏÎ ÂÈ‰ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡· ÔÎÏ 'ÂÎ ‡„Â¯Ù„
ÌÈ‡¯·�‰ ˙Â˜ÏÁ˙‰ ˙�ÈÁ·Ó ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰Ó˘�‰ ¯Â˜Ó˘ ÈÙÏ Â�ÈÈ‰Â

Ï"�Î:['ב ק"ב ב' פ"ה  ח "א בזהר  [וע '

øåàéá

כנגדו" שם מצא "לא העליונים בעולמות

זו, מבחינה למעלה הוא øå÷îùכפי éôì

ïéîìò äáùçî úðéçáá àåä äáöåç

ïééìâúà àìã ïéîéúñ לפני ישראל  נשמות

של  "מחשבתו בבחינת היו לגוף  שירדו

היחוד , בתכלית עמו שמיוחדת הקב "ה"

נשמה  לאיזה שם לקרוא שייך  לא זה ומצד 

את  המבדיל  הוא השם ענין כי מסויימת,

שייך  זה וענין אחר, בשם מהנקרא השם בעל 

כל  להיות הנשמות נחלקו שבו הגוף  מצד  רק 

שמתגלית  המחשבה כמו אחר בגוף  נשמה

הרי  הנשמות מצד  אבל  אותיות, מיני בכמה

אחד , åë'כולם ÷çöé íäøáà àø÷ðù äîå

óåâá äîùðä úåùáìúä éøçà àåä וגם

בגוף , המלובש  הנשמה  לחלק הוא זה כינוי

דבוק תמיד  הנשאר הנשמה לחלק  ולא

"יחידה". והנקרא בשורשו

íäøáà äéä ãçà åäæå[ã"ë â"ì ìà÷æçé], ÆÈÈÈÇÀÈÈ
"äéä" 'éô,"הוא" כתיב  ולא עבר בלשון

äéä åôåâì äîùðä úàéá íãå÷ù

"ãçà" úðéçáá,קונו עם åðééäãמיוחד 

íò úãçàúîù äáùçîä úðéçáá

ùôðä ישראל לנשמות משל  וזהו

ית"ש, קונם עם íäהמתאחדים íäå

íéãçééúî íäù ïéîéúñ ïéîìò úðéçá

ùîî ä"á ñ"à øåàá עולם בחינת וזהו

הקב "ה  – חד  וגרמוהי הוא שבו האצילות

האצילות  בעולם ואין הם אחד  ית' ושמותיו

ישראל  נשמות אלא פירוד , של  בחינה שום

היחוד , בתכלית במאצילן äðéçááכלולם

úåîìåòä éåìéâ éãéì äàåá íãå÷ù

àîìòî íéàøáðä úå÷ìçúä úåéäì

'åë àãåøôã הבריאה עולם בחינת שזהו

למהות  הנבראים נחשבים כבר ששם

בבחינת  ישראל  נשמות נתגלו ושם עצמית,

נפרד . שם לה יש נשמה שכל  שמות

íéùù íéìåìë åéä ïåùàøä íãàá ïëì

,úçà äðéçáá úåîùð àåáø איך וקשה

ולפי  כאחד ? נשמות כמה שיכללו יתכן

מובן, äîùðäהנ"ל  øå÷îù éôì åðééäå

úå÷ìçúä úðéçáî äìòî äìòîì àéä

ì"ðë íéàøáðä:['á á"÷ 'á ä"ô à"ç øäæá 'òå]
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’è šþõ

ó−èîò¼³ë íëíêñ ³îòòîë³íë¾ íëíê ö−ë šîñ−ìí

−þìêî‰Ó˘�‰Ï ÈÂÏÈÚ‰ ˙ÙÒÂ˙ Â‰Ó ÔÈ·‰Ï ˘È ‰Ï‡‰ ˙Ó‡‰Â ÌÈ¯·„‰
‰·ˆÂÁ ¯Â˜Ó·˘ ¯Á‡Ó ÈÓ˘‚‰ ÛÂ‚· ‰˙Â˘·Ï˙‰· ‰Ê‰ ÌÏÂÚ·
ÔÈÓÏÚ ˙�ÈÁ· ‰·˘ÁÓ ˙�ÈÁ·· ‰"· Ò"‡ ¯Â‡· ˙„Á‡˙ÓÂ ‰ÏÂÏÎ ‰˙È‰
.Ï"�Î ÔÈÈÏ‚˙‡„ ÔÈÓÏÚ· '‰ ¯·„ ˙�ÈÁ·Â Ì˘ ˙�ÈÁ·Ó ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓÈ˙Ò
ÌÏÂÚ ˙·‰‡ ˙Î¯·· ÔÈÏÏÙ˙Ó Â�‡ ÔÎÂ ÍÓ˘ ‰‡¯ÈÏ È··Ï „ÁÈ ·È˙Î ‰�‰ Í‡
ÔÂˆ¯ ‡Â‰˘ ‡·ÈÏ„ ‡˙ÂÚ¯ ˙�ÈÁ· ˘È ÈÎ ÔÈ�Ú‰Â .'ÂÎ Â�··Ï „ÁÈÂ 'ÂÎ Â�˙·‰‡
˙�ÈÁ· ‡È‰ ·Ï‰ ˙„Â˜� ˙ÈÓÈ�Ù ˙ÂÈ�ÂˆÈÁÂ ˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â�ÈÁ· '· ‰Ê· ˘ÈÂ ·Ï‰
˘"ÓÎ ‰�˙Ó ˙�ÈÁ·· ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡·Â ˙Ú„‰Â ÌÚË‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰·¯ ‰·‰‡

ÌÎ˙�Â‰Î ˙‡ Ô˙‡ ‰�˙Ó ˙„Â·Úמשה אל  ה ' וידבר  סד "ה  במדבר  פ' מ "ש [ע '

ד "ה באגה"ק וע ' ע "ש  לגלגלותם  וזהו כו'. מתנה  עבודת  בחינת  היא  והיא  סיני. במדבר 

יפית ]. מה ‰'כתיב ˙ÏÂ„‚· ˙Â��Â·˙‰Â ˙Ú„‰ ÔÓ Á˜Ï�‰ ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁÂ

øåàéá

äìàä úîàäå íéøáãä éøçàå שנתברר
וקודם  עצמה מצד  הנשמה מעלת גודל 

בגוף, úôñåúהתגלותה åäî ïéáäì ùé

äæä íìåòá äîùðäì éåìéòä

éîùâä óåâá äúåùáìúäá היא שבה
ומצוות, תורה øå÷îáùמקיימת øçàî

øåàá úãçàúîå äìåìë äúéä äáöåç

äáùçî úðéçáá ä"á ñ"à לעיל שכאמור
ולא  שרשה, מקור עם מתאחדת היא

äìòîìכהדיבור, ïéîéúñ ïéîìò úðéçá

'ä øáã úðéçáå íù úðéçáî äìòî

.ì"ðë ïééìâúàã ïéîìòá

"êîù äàøéì éááì ãçé" áéúë äðä êà

íìåò úáäà úëøáá ïéììôúî åðà ïëå

'åë "åðááì ãçéå" 'åë åðúáäà להבין ויש
בשני  רק  שייך  דיחוד  זה, ביחוד  כוונה מה

àúåòøבחינות. úðéçá ùé éë ïéðòäå

'á äæá ùéå ,áìä ïåöø àåäù àáéìã

úéîéðô ,úåéðåöéçå úåéîéðô úåðéçá

äáø äáäà úðéçá àéä áìä úãå÷ð

úòãäå íòèäî äìòîìù זו ואהבה
ויותר  יותר שמתרבה מכיון רבה נקראת
"אהבת  בבחינת מוגבלת ואינה מההשגות
בכליות  העולם השגת כפי שהיא עולם"

úðéçááובפרטיות, äìòîìî äàáå

áåúëù åîë ,äðúî(ז יח , úãáòÂÉÇ(במדבר 
íëúpäk úà ïzà äðzîøáãîá 'ô ù"î 'ò] ÇÈÈÆÅÆÀËÇÀÆ

àéä àéäå .éðéñ øáãîá äùî ìà 'ä øáãéå ä"ãñ

'òå ù"ò íúåìâìâì åäæå .'åë äðúî úãåáò úðéçá

.[úéôé äî áéúë ä"ã ÷"äâàá

úòãä ïî ç÷ìðä àåä áìä úåéðåöéçå

íåôì ãç ìë 'ä úìåãâá úåððåáúäå
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¯¯ÂÚÓ ÍÎ ‰"· Ò"‡ ¯Â‡· Â˙‚˘‰Â ÂÏÎ˘ ÈÙÏÂ .‰ÈÏÈ„ ‡¯ÂÚÈ˘ ÌÂÙÏ „Á ÏÎ
ÂÓÎ˘ ÌÈ‰Ï‡ ‰˘Ú ‰Ê ˙ÓÂÚÏ ‰Ê ˙‡ ÈÎ ˙‡Ê ˙Ú„ÂÓ ‰�‰Â .·Ï· ‰·‰‡‰ ˙‡
‰ÙÈÏ˜‰ „ˆÓ ˙Ú„ ˘È ÍÎ .Â˙Â‡ ‰·‰‡ÏÂ '‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰˘Â„˜· ˙Ú„ ˘È˘
·¯Ú˘ ˙ÓÁÓ „¯Ù� ˘˜·È ‰Â‡˙ÏÂ ÌÈ¯Ê ÌÈ¯·„ ·Â‰‡ÏÂ Ú¯‰ ˙Ú„ ‡Â‰Â ‡"ËÒÂ
ËÙÂ˘ ‰ÊÂ ‰Ê 'È�Â�È· ˙„Ó ‡È‰ ÂÊ ‰�‰Â .ÂÈ‚Â�Ú˙Â ‰Ê‰ ÌÏÂÚ ˙Â˜È˙Ó ÂÎÁÏÔ
·Ï‰ ˙ÈÓÈ�Ù·˘ ‰·‰‡‰ Í‡ ,ÏÙÂ� ‰Ê Ì˜ ‰Ê˘Î 'ÂÎ ıÓ‡È ÌÂ‡ÏÓ ÌÂ‡ÏÂ 'ÂÎ
‰Ê ˙�ÈÁ· ÔÈ‡ ‰�˙Ó ˙�ÈÁ·· ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡· ˜¯ ˙Ú„Â ÌÚË‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘

øåàéá

,äéìéã àøåòéù שייך שההתבוננות מכיון
נמצא  דיבור, בבחינת מושג שהוא במה רק 
היא  זו התבוננות ידי  על  הבאה שהאהבה

הלב , חיצוניות åìëùבבחינת éôìå

úà øøåòî êë ä"á ñ"à øåàá åúâùäå

.áìá äáäàä

éë úàæ úòãåî äðäå(יד ז, äæ(קהלת úàÆÆ
,íéäìàä äNò äæ únòìוכידוע ÀËÇÆÈÈÈÁÉÄ

שורש  בא "אלקים" שם שמבחינת
אחרים", "אלקים שהוא åîëùהקליפות

'ä úà úòãì äùåã÷á úòã ùéù

ãöî úòã ùé êë .åúåà äáäàìå

òøä úòã àåäå ,àøçà àøèñå äôéì÷ä

íéøæ íéøáã áåäàìå ההתקשרות והוא
כשאינו  גם תמיד  דבר לאיזה מקושר שלבו

עיניו, א)לנגד  יח , Lwáé,(משלי  äåàúìåÀÇÂÈÀÇÅ
íìåò úå÷éúî åëçì áøòù úîçî ãøôðÄÀÈ

åéâåðòúå äæä שענינו – הדעת וזהו
שמרגיש  ידי שעל  בקליפה, – התקשרות

הזה. העולם מתיקות את בחושיו

åæ äðäå הגורם זה" לעומת "זה של  המצב 
במידה  נתפס  האדם היות מצד  מלחמה,

לסט "א , שייכות בה úãîשיש àéä

úéðåðéá' בגמ נאמר äæ"בינונים3שעליה

"'åë ïèôåù äæå כי התניא בספר ומבואר
הרע והיצר טוב  היצר למלחמת היא הכוונה
יכול  שאינו הבינוני על  תמיד  המתגברים
לבלתי  שבלבו הרע  את לגמרי להכריע 
במלחמה, הוא תמיד  אלא בו יתעורר

כג) כה, åë',(בראשית õîàé íàìî íàìeÀÉÄÀÉÆÁÈ
.ìôåð äæ í÷ äæùë

äìòîìù áìä úéîéðôáù äáäàä êà

äìòîìî äàá ÷ø úòãå íòèäî

äðúî úðéçáá בה שאין האהבה והיא ,
רק באה והיא כלל , במחשבה השגה
שבנפש  היחידה  חלק ידי על  מתנה בבחינת

קונה, עם הנפש מתאחדת úðéçáשבה ïéà

úåéîéðô úðéçáù ,äãâðë 'äæ úîåòì äæ'

úåøòäå úåôñåä

ב )ברכות3. יצר (סא , צדיקים פדת בן  אלעזר  רבי  אמר  :

רע  יצר  רשעים בקרבי , חלל  ולבי  שנאמר  שופטן  טוב

שופטן  רע יצר  רשעים בקרבי , חלל  ולבי  שנאמר  שופטן 

וזה  זה בינונים לבי , בקרב לרשע פשע נאם שנאמר 

משופטי  להושיע אביון  לימין  יעמוד  כי  שנאמר  שופטן 

נפשו .
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‰Ï ÔÈ‡˘ ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁ· ‡È‰ ·Ï‰ ˙„Â˜� ˙ÂÈÓÈ�Ù ˙�ÈÁ·˘ ‰„‚�Î ‰Ê ˙ÓÂÚÏ
‡ÏÂ ‰˙Ó‚Â„ ÔÈ‡˘ ‰‚¯„Ó‰Â ‰ÏÚÓ‰ ‡È‰Â ÌÈÓ˘·˘ ‰È·‡Ï „Á‡ ÔÂˆ¯ ‡Ï‡
˘"ÓÎ Â·Â¯˜ ÌÚ Ï‡¯˘È È�·· ‡ˆÓ� Â„·Ï '‰Ï ˜¯ ÏÏÎ ˙ÂÈÓ˘‚· ‡ˆÓ� ‰Î¯Ú·
‰ÏÚÓÏ˘ ÔÂˆ¯ ˙�ÈÁ· Û¯ÂÚ ‰˘˜ 'ÈÙ .'Â‚Â ˙ÁÏÒÂ ‡Â‰ Û¯ÂÚ ‰˘˜ ÌÚ ÈÎ

‡"Ó· ˘"ÓÎ 'ÂÎ ˙Ú„Â ÌÚË‰Ó('ÂÎ ÂÁ·˘Ï ‡Ï‡ Â�È‡Â ·"Ó Ù"Ò ‡˘˙ ÈÎ ˙Â·¯· 'ÚÂ).˙Â¯¯ÂÚ˙‰·Â
ÔÈ‡˘ È�ÙÓ È¯Ó‚Ï Ú¯‰ ÏÚ ·ÂË‰ ¯È·‚‰ÏÂ Áˆ�Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ Ï˜· ÂÊ ‰·¯ ‰·‰‡
ÏÏÎ� ‰È‰È˘ .'ÂÎ Â�··Ï „ÁÈÂ 'ÂÎÂ È··Ï „ÁÈ Â‰ÊÂ ÏÏÎ ‰ÊÈÁ‡ ‰· ÌÈ�ÂˆÈÁÏ

ÔÂˆ¯‰ ˙ÈÓÈ�Ù ˙�ÈÁ·· ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙�ÈÁ·‰"„Ò ˘"ÓÚÂ ˙ÂÎ¯·‰ ÔÈ�Ú ÔÈ·‰Ï ‰"„Ò ‰ÊÓ ˘"ÓÚÂ)

(‰˘‡ ‰ÏÂÚ Ì˙·¯˜‰Â.

øåàéá

äì ïéàù äãéçé úðéçá àéä áìä úãå÷ð

,íéîùáù äéáàì ãçà ïåöø àìà ועל

יחי  אחד  מלשון יחידה נקראת כך  ד שם

לבוראה, מיוחדת היא כי àéäåומיוחד 

àìå äúîâåã ïéàù äâøãîäå äìòîä

ììë úåéîùâá àöîð äëøòá לא בגוף  כי

מהשגתו  שלמעלה דבר שיאהב ø÷שייך 

åãáì 'äì שהיא הנשמה מכח  רק  זה אין ,

א"ס במאצילה ומיוחדת ממעל  אלוק  חלק 

÷åáåøב "ה, íò ìàøùé éðáá àöîð

ית"ש  אליו  תמיד  קרובים שהם כלומר

וכנ"ל , נשמתם במקור נפרדים åîëואינם

áåúëù( ט לד, àeä(שמות óøò äL÷ íò ékÄÇÀÅÉÆ
zçìñåּונחל ּתנּו ּולח ּטאתנּו åâå'.לע ֹוננּו ÀÈÇÀÈְְְֲֵֵַַַָָ

ïåöø úðéçá óøåò äù÷ ,ùåøéô

åîë 'åë úòãå íòèäî äìòîìù

øçà íå÷îá øàáúðùס "פ תשא כי  ברבות (וע '

כו') לשבחו אלא ואינו .מ "ב 

àåä ì÷á åæ äáø äáäà úåøøåòúäáå

òøä ìò áåèä øéáâäìå çöðì ìåëé

éøîâì מהיצר מלחמה  עוד  לו יהיה שלא
äæéçàהרע , äá íéðåöéçì ïéàù éðôî

ììëלהכניע כח  שום להם אין וממילא
מטעם  שלמעלה זו רבה אהבה ולבטל 

åðááìודעת. ãçéå 'åëå éááì ãçé åäæå

'åë היא שהבקשה ומפרש שממשיך  כמו
ïåöøä úåéðåöéç úðéçá ììëð äéäéù

ïåöøä úéîéðô úðéçáá סד"ה מזה (ועמ "ש 

אשה) עולה והקרבתם סד"ה ועמ "ש  הברכות ענין ,להבין
"למען  נאמר כזאת אהבה  על  רק  ולכן
כי  ועד ", לעולם נכשל  ולא נבוש לא
ליצר  ואין נצחית היא כזאת זו אהבה
בה  להלחם או עליה להתגבר כח  הרע 

כלל .
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’ð šþõ

êšîîðë í−¾¼ë öî−ñ¼í öî®þí −îñ−è

îíïîÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ ˙�ÈÁ· ‡Â‰Â '‡ ‰�ÈÁ· „ÂÚ ‰·¯Ó Û‡˘ ÂÈ˙È˘Ú Û‡
ÈÙÏ ÂÈ˙È˘ÚÏ ÍÓÒÂ ‰˘ÚÓÂ ¯Â·„ ‰·˘ÁÓ ˙�ÈÁ·Ó ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ˘
‰˘ÚÓ· Â�ÈÈ‰„ ‡˜Â„ ˙ÂÈÓ˘‚ ‰ÈÈ˘Ú ˙�ÈÁ·· ‡Â‰ ‰Ê ÔÂˆ¯ ÈÂÏÈ‚ ¯˜ÈÚ˘
˙ÂˆÓ Á"Ó¯Â .·ÂË ‰˘ÚÂ Ú¯Ó ¯ÂÒ· Â�Âˆ¯ È�ÙÓ Í�Âˆ¯ ÏË· ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂˆÓ‰

‡˜ÈÈ„ ÔÙÂÒ· Ô˙ÏÁ˙ ıÂÚ�Â ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ ˙ÂÎ˘Ó‰ Á"Ó¯ Ì‰ ‰˘Ú'א ענין [וזהו

דוקא הזה  שבעולם  כו' נא  יגדל  ועתה ע "פ שלח פ' לעיל  המבואר  הנשמות עם נעשו

øåàéá

ãåò äáøî 'óà'ù ,"åéúéùò óà" åäæå

ïåéìòä ïåöø úðéçá àåäå úçà äðéçá

øåáã äáùçî úðéçáî äìòî äìòîìù

ø÷éòù éôì åéúéùòì êîñå ,äùòîå

äééùò úðéçáá àåä äæ ïåöø éåìéâ

à÷åã úåéîùâ שבגשמיות משום דווקא
מצד  עצמית ישות שום האדם מצד  אין
נמצא  הרגשותיו, או השגתו מחשבתו

המעשה ש  שמצד  כזה בביטול  דווקא
שבשורשו  האמיתי הביטול  בו מתגלה
ואע "פ הם, חד  ושורשו הוא שבו
המצוה  לעשות האדם נתעורר שבתחילה
לבא  בכדי מקום מכל  השכל , ידי על 
צריך  במעשה המצוות קיום של  לדרגה
מלכות  עול  ג"כ  עצמו על  לקבל  האדם
רצונו  מפני רצונו ולבטל  פנימית שמים
עצמו  מצד  בו אין עצמו המעשה כי ית',
את  לקיים נוטה השכל  אין ולכן שכל 
שבבחינת  הפנימית האהבה רק  המעשה

דלבא. רעותא

ìèá úåéäì úåöîä äùòîá åðééäã

äùòå òøî øåñá åðåöø éðôî êðåöø

,áåè גם אמיתי ביטול  להיות שיכול  הגם
שעוד  מכיון עכ "ז הלב , ובהרגש במחשבה
הביטול  שאין  נמצא להשגה מקום בו שייך 
מצד  בו שאין במעשה אבל  לגמרי, מוחש
איך  ביותר נגלה שכל  גילוי שום עצמו
רצון  שכן מפני רק  המעשה את שעושה

קונו, לרצון עצמו את ומכניע  ç"îøåקונו

ïåöø úåëùîä ç"îø íä äùò úåöî

à÷ééã ïôåñá ïúìçú õåòðå ïåéìòä על
עשרת  כי  יצירה, מספר הידוע  הכלל  פי
'כתר' הוא שבהם שהראשון הספירות,
היא  שבהם והתחתון מהשגה שלמעלה
היא  אלא עצמית השגה בה שאין 'מלכות'
– הספירות כל  מאירים שבה כאספקלריה
רבינו  דברי ולפי בזה, זה קשורים הם
הכתר  ספירת מאיר שבמלכות היא הכוונה
להיות  כלל  נגלית הנברא מהות אין שבה

לעצמה. מציאות

äúòå ô"ò çìù 'ô ìéòì øàåáîä íò 'à ïéðò åäæå]

úåîùðä åùòð à÷åã äæä íìåòáù 'åë àð ìãâé
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כמ "ש המצות * ידי על  והיינו הכלי . גבול  בלי דמאדך  אהבה  בחינת  שהוא מהלכים בחינת 

כו ' להעלותם  נר "נ על  סוכ"ע  מבחינת  מקיפים  המשכת  שהם  לפי תלכו בחקתי אם 

ע "ש ]. אבקש  הוי' פניך  את  ידי על  והיינו פני בקשו בפי' תצא כי ע"פ ועמ "ש 

îíïî‰È‰Â .'Â‚Â ÌÂÈ‰ ÍÂˆÓ ÈÎ�‡ ¯˘‡ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰Â ˘"˜· ‡˙È‡˘
Í··Ï ÏÎ· ÍÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ˙·‰‡Â ¯Á‡ 'ÂÎ È˙ÂˆÓ Ï‡ ÂÚÓ˘˙ ÚÂÓ˘ Ì‡
˙ÂÈÓÈ�Ù ˙�ÈÁ·Ï ‡·Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ˜¯ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁÂ ˙ÂÈÓÈ�Ù ·Ï ˙Â�ÈÁ· '· 'ÈÙ 'ÂÎ
ÍÏÈÏ ÍÈ¯ˆ ÈÎ ˙Ú„‰Ó ‰„ÏÂ�‰ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ‰ ˙�ÈÁ· ‰ÏÁ˙ ‚È˘ÈÂ ÚÈ‚È˘ „Ú

‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓתחלה המדרגות  כסדר  שצ "ל  בקול  תשמע כי בד "ה  במ "ש  [עיין 

øåàéá

éìá êãàîã äáäà úðéçá àåäù íéëìäî úðéçá

éú÷çá íà ù"îë ,úåöîä éãé ìò åðééäå .éìëä ìåáâ

ìë ááåñ úðéçáî íéôé÷î úëùîä íäù éôì åëìú

àöú éë ô"ò ù"îòå 'åë íúåìòäì ð"øð ìò ïéîìò

ù÷áà 'éåä êéðô úà éãé ìò åðééäå éðô åù÷á 'éôá

[ù"ò שלח )וזלה"ק נפשך (פ ' בכל  ענין הנה
ומהלכים  עומדים בחינת שהוא מאדך  ובכל 
האורות  התלבשות בחינת הוא עומדים
כך  בבריאה השגתו לפי עולם בכל  בכלים
שמקבל  לפי והיינו כו', כך  וביצירה
הזה  בעולם אבל  הממכ "ע , מל ' מבחינת
מהלכים  בבחינת ישראל  נשמות נקראים
שלמעלה  עלמין  כל  סובב  בו שמאיר מפני
מאדך  בחינת והוא בכלים, מהתלבשות
הבירורים  כל  ולכך  עולם, זרועות ומתחת
שיש  לפי כי לעשותם היום דוקא עתה הם
ממהות  להפך  יכול  עלמין כל  סובב  התגלות
'מהלכים' נקראים זה ומטעם כנ"ל , למהות
בעולם  אבל  כו' מחשוכא אתהפכא להיות
ממהות  היפוך  להיות אפשר אי העליון

כו' יקום כן שהוא כמו אלא .למהות,

òîù úàéø÷á áåúëù åäæå בפרשה

ו)ראשונה ו, älàä(דברים íéøácä eéäåÀÈÇÀÈÄÈÅÆ
áì ìò íBiä Eeöî éëðà øLàב.'åâå E ÂÆÈÉÄÀÇÀÇÇÀÈ

שניה, בפרשה יג)ועוד  יא, íà(דברים äéäåÀÈÈÄ
'åë éúBöî ìà eòîLz òîL למה וקשה ÈÉÇÄÀÀÆÄÀÇ

שכבר  אחר אלו, פסוקים שני לומר נצרך 
- הראשונה הפרשה בתחילת øçàאמר

'åë êááì ìëá êéäìà 'ä úà úáäàå מה
קבלנו  שכבר אחר הנוספת השמיעה היא
הדברים  להיות ראשונה בפרשה עצמנו על 
בכל  ית"ש אותו ולאהוב  לבבנו על  האלה

ומתרץ , áì,לבבנו? úåðéçá 'á 'éô

úåéðåöéçå úåéîéðô אחר גם ולכן
שיהיו  עצמו על  קיבל  ראשונה שבפרשה
"בכל  לבבו בפנימיות האלה הדברים
לשמוע עצמו על  לקבל  צריך  עכ "ז לבבך "

בחיצוניות. ה' מצוות בקול 

úåéîéðô úðéçáì àáì øùôà éàù ÷ø

úðéçá äìçú âéùéå òéâéù ãò

,úòãäî äãìåðä úåéðåöéçä על שהיא
והשגה, התבוננות êìéìידי êéøö éë

äìòîì äèîîòîùú éë ä"ãá ù"îá ïééò]

úåçúôî äìçú úåâøãîä øãñë ì"öù ìå÷á
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נצבים אתם  ובד "ה כו' השבת  ממחרת  לכם  וספרתם וסד "ה ע "ש  כו' החיצוניות  מפתחות 

כו'] בחינת  ב' הלב צעקת  בבחינת  יש  הנה  ˜"˘כי È�ÙÏ˘ ˙ÂÎÈ¯‡‰ ÏÎ ÔÈ�Ú Â‰ÊÂ
˘È˘ ÈÂÏÈÚ‰ Ô·ÂÈ ‰Ê·Â .Ú„Â�Î 'ÂÎÂ ˘"˜ È�ÙÏ˘ ˙ÂÎ¯·Â ‰¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ·
‰˙„È¯È Ì¯Ë˘ Ì‚‰ ÈÎ ÛÂ‚‰ ÍÂ˙· ˙˘·ÂÏÓ ‰˙ÂÈ‰· '‰ ˙„Â·Ú· ‰Ó˘�‰Ï
‰�È‡ ‰·˘ÁÓ‰ Ó"Ó ‡ÏÈÚÏ„ ‰·˘ÁÓ ˙�ÈÁ·· ‰¯Â˜Ó· ˙„Á‡˙Ó ‰˙È‰

øåàéá

ù"ò 'åë úåéðåöéçä4úøçîî íëì íúøôñå ä"ãñå ,

úðéçáá ùé äðä éë íéáöð íúà ä"ãáå 'åë úáùä

,['åë úðéçá 'á áìä ú÷òöìë ïéðò åäæå

äøîæã é÷åñôá ù"÷ éðôìù úåëéøàä

בעולם  אשר ה' בנפלאות התבוננות שהוא

åëå'הזה  ù"÷ éðôìù úåëøáå אנו שבו

ומצד  המלאכים מצד  ה' בגדלות מתבוננים

כמבואר  תורתו במתן אלינו ית' אהבתו

התניא  òãåðë.בספר

äîùðäì ùéù éåìéòä ïáåé äæáå

êåúá úùáåìî äúåéäá 'ä úãåáòá

óåâä לתוך הנשמה ירדה זה עילוי שמצד 
äúéäהגוף , äúãéøé íøèù íâä éë

äáùçî úðéçáá äøå÷îá úãçàúî

àìéòìã,הבריאה עולם בחינת î"îשהוא 

úðéçá àìà úàø÷ð äðéà äáùçîä

úåøòäå úåôñåä

בגוף 4. מתלבשת שהנשמה הזה בעולם אבל  וזלה"ק

בגילוי  זו  המשכה להיות בנפשו  עצות לשית צריך 

כל ממלא ית' שהוא איך  שיתבונן  ידי  על  והיינו  הנפש

ה  את עשית אתה יוצר עלמין  כו ' השמים ושמי  שמים

ביראה  עומדים כולם משרתיו  ואשר  משרתים

ברעש  הקדש וחיות והאופנים כו ' בקול  ומשמיעים

והיא  ויראה אימה ג "כ  האדם על  תפול  ומזה כו '. גדול 

מבחינת  לקוחה זו  שיראה החיצוניות מפתחות בחינת

התהוות  להיות בעלמא והארה זיו  בחינת היא חיצוניות

בחינת  נמשכה ידי  ועל  שבהם מעלה צבא וכל  העולמות

כו ' אצבעותיך  מעשה שמיך  אראה כי  וכמ"ש היראה

שאמר  ברוך  כו ' אלה ברא מי  וראו  עיניכם מרום שאו 

והיה  שאמר  ממה נלקח שברוך  שמה העולם והיה

ה' אחרי  ע"פ ועמש"ל  כו ' זיו  אלא זה שאין  העולם

הפנימיות  מפתחות הוא העיקר  אבל  תלכו . אלקיכם

דהיינו  פנימיות. בחינת בגילוי  לפתוח מפתח בחינת

כלל עלמין  בגדר  שאינו  ממש ב"ה סוף אין  אור  גילוי 

שנברא  קודם כמו  ממש לבדך  ה' הוא אתה וכמ"ש

וגו ' שניתי  לא ה' ואני  ית' לבדו  הוא שהיה העולם

כי  חשיבא. ממש וכאין  כלא קמיה דכולא משום והיינו 

העוה"ב  נברא ביו "ד  עולמים צור  ה' ביה כי  כתיב הנה

והה"א  היו "ד  אותיות כמו  שהן  הזה העולם נברא ובה'

מחשבתו  כללות לגבי  שבטילות אדם של  במחשבתו 

מכן  ויותר  כן  ועצמותו  מהותו  לגבי  ומכ "ש ושכלו 

אין  אור  לגבי  והעוה"ב הזה העולם בחינת כל  בטילות

עולמות  בשם עולות ואין  ובכבודו  בעצמו  ב"ה סוף

לשכך רק היה כלא והיה ממש ואפס כאין  שהם כלל 

שהוא  האריז "ל  בכתבי  איתא גשמי  משל  ע"ד  האזן  את

הוא  עתה גם ולכן  כו ' אוקיינוס בים אחת טפה כדמיון 

הנפש  בגילוי  שיהיה מבקשים אנו  ואותו  יתברך . לבדו 

אבה  מלשון  ואהבת פי ' אלהיך . הוי ' את ואהבת וכמ"ש

הוי ' שיהיה הנפש רצון  שיהיה ורצון  חפץ לשון  שהוא

לי  ויקחו  ע"פ בזוהר  וכמ"ש לנוכח. בגילוי  אלהיך 

אין  אור  גילוי  שיהיה דהיינו  כו ' אותי  פי ' לי  כי  תרומה

ית' אליו  הנפש ביטול  להיות נפשו  על  ממש ב"ה סוף

וגו '.... לבבך  בכל 
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˙„ÁÈÈ˙Ó ‰�È‡ Ï·‡ ÈÓÈ�Ù ˘Â·Ï ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ˘Â·Ï ˙�ÈÁ· ‡Ï‡ ˙‡¯˜�
‰·˘ÁÓ ˙ÈÏ„ ˘ÓÓ ‰"· Ò"‡ ¯Â‡· ˙ÏÏÎ� ˙ÂÈ‰Ï È¯Ó‚Ï ‰ÏÈˆ‡Ó· ‰˘¯˘·
‡Ï‡ ÏÂÎÈ·Î ÏÏÎ Â˙Â‰ÓÂ Â˙ÂÓˆÚ Ï‡ Ú‚Â� Â�È‡˘ 'ÈÙ ÏÏÎ 'È· ‡ÒÈÙ˙
ÏË· ˙ÂÈ‰Ï ‡"ËÒ ‡ÈÙÎ˙‡ „Î ‡·ÈÏ„ ‡˙ÂÚ¯ ˙�ÈÁ· Î"‡˘Ó Â· ˘·Ï˙Ó˘
‰˘ÚÓ· ˙ÂÈÓ˘‚ 'È˘Ú ˙�ÈÁ·· ·ÂË ‰˘ÚÂ Ú¯Ó ¯ÂÒ· 'ÂÎ Â�Âˆ¯ È�ÙÓ Í�Âˆ¯
Â„Â·Î·Â ÂÓˆÚ· ‰"· Ò"‡ ¯Â‡ ‡Â‰˘ ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ È¯‰ Ï"�Î Ú¯Ó ¯ÂÒÂ ˙ÂˆÓ‰
Â¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ .˘ÓÓ ‡ÎÏÓ„ ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯ Ì‰ ÔÈ„Â˜Ù Á"Ó¯Â Â· ‰Ï‚˙ÓÂ ‰¯Â˘

'ÂÎ ˙Á‡ ‰Ú˘ ‰ÙÈ Ï"Ê¯ איהו בענין השבת  יום  את  זכור  ע "פ יתרו  בפ ' מזה  [ועמ "ש 

øåàéá

ùåáì,הנפש גילוי àåäùשהוא àìà

éîéðô ùåáì המתגלה היא שהפנימיות

היא  המחשבה ועכ "ז המחשבה, ידי על 

עצמה, הנפש ואינה להגילוי אמצעי רק 

äùøùá úãçééúî äðéà ìáà

øåàá úììëð úåéäì éøîâì äìéöàîá

àñéôú äáùçî úéìã ùîî ä"á ñ"à

ììë 'éá דאיהו האצילות עולם בבחינת

שהוא  א"ס  בבחינת שהוא חד , וגרמוהי

המחשבה  אין ולכן ממחשבה למעלה

אותו, ìàמשגת òâåð åðéàù 'éô

àìà ìåëéáë ììë åúåäîå åúåîöò

åá ùáìúîù משיגה המחשבה אין ולכן

נפרד , ודבר לבוש עצמה היא כי אותו

ãë àáéìã àúåòø úðéçá ë"àùî

ìèá úåéäì àøçà àøèñ àéôëúà

òøî øåñá 'åë åðåöø éðôî êðåöø

úåéîùâ äéùò úðéçáá áåè äùòå

ì"ðë òøî øåñå úåöîä äùòîá

המעשה  ידי  על  רצונו את מכניע  כשאדם
ושומע הרע  היצר על  שמתגבר בפועל 

ה', øåàלקול  àåäù ïåéìòä ïåöø éøä

äøåù åãåáëáå åîöòá ä"á ñ"à

åá äìâúîå ביחוד הנשמה יחוד  בבחינת
על  במאצילה, íäגמור ïéãå÷ô ç"îøå

.ùîî àëìîã íéøáà ç"îø

ì"æø åøîàù åäæå(מי "ז פ "ד äòù(אבות äôé

'åë úçà יותר טובים  ומעשים בתשובה
העוה"ב  חיי ô"òמכל  åøúé 'ôá äæî ù"îòå]

'åë ãç éäåéçå åäéà ïéðòá úáùä íåé úà øåëæ5

úåøòäå úåôñåä

בהון וזלה"ק 5. חד  וחיוהי  איהו  הנה כי  הדבר . וביאור 

החכמה  כי  כו '. חכים הוא דאנת חכמה בחינת על  קאי 

אין  אור  היינו  ואיהו  תחיה. והחכמה כמ"ש חיוהי . נק'

חכמה  מבחינת קץ לאין  ונשא  רם שהוא בעצמו  סוף

נעשה  בחכמה ב"ה סוף אין  אור  כשמתלבש ומ"מ כו '.

כו '. הידוע והוא המדע הוא כי  בהון . חד  וחיוהי  איהו 

אותיות  בחינת על  קאי  וגרמוהי  ואיהו  א'. וחכמתו  והוא

בבחינת  ב"ה סוף אין  אור  שכשמתלבש המחשבה

אותיות  בחינת שהן  גרמוהי  בחינת שהוא המחשבה

נעשה  מ"מ כו '. לון  תקינת לבושין  כמאמר  ולבושין 

מחש  מחשבותי  לא כי  בהון  חד  וגרמוהי  בותיכם.איהו 

היותם  שמפני  להמלאכים התורה נתנה לא ולכן 
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וממ "ש וכסף . זהב מאלפי פיך  תורת  לי  טוב בפי' יעקב וישב  ע "פ ועמ "ש  כו' חד  וחיוהי

øåàéá

êéô úøåú éì áåè 'éôá á÷òé áùéå ô"ò ù"îòå

óñëå áäæ éôìàî דווקא כי נתבאר שם

הגוף התגברות של  במצב  נמצא כשהאדם

אזי  עצמו מצד  אלוקית השגה בו שאין

להשיג  גבול  בלי ההשתוקקות בו מתגברת

זוכה  בדווקא זו השתוקקות ידי ועל  ית' אור

שההשתוקקות  מכיון כי א"ס, אור לגלות
הוא  הגילוי גם לכן והשגה גבול  בלי היא
מתגלה  כשהנשמה משא"כ  בהשגה
לפי  רק  היא השתוקקותה שאז בהשכל ,

בו. שהיא השכל 

כך  העולם בכללות שהוא וכמו וזלה"ק ,

úåøòäå úåôñåä

שאינו  האמצעי  לבוש בחינת שהוא הדבור  מבחינת

בחינת  שהוא המחשבה כמו  הנפש עם כ "כ  מתאחד 

אור  יחוד  גילוי  להמשיך  יכולים אין  לכך  הפנימי  לבוש

המצות  ועבודת התורה בעסק ממש ב"ה סוף אין 

למעלה  כמו  למטה ב"ה סוף אין  אור  יחוד  שיתגלה

במחשבה: שעלו  ישראל  אלא

מצד מבמלאכים רב בישראל  העילוי  היות עם והנה

אלא  התורה להם נתנה לא אעפ"כ  כנ "ל . נשמותיהם

נודע  הנה כי  החיונית. ונפש בגוף בהתלבשותן 

בגוף  להתלבש הזה לעולם הנשמה ירידת שתכלית

דהיינו  היא עלייה צורך  זו  ירידה החיונית ונפש

וחיוהי  איהו  לבחינת וגרמוהי  איהו  מבחינת להעלותה

להיות  דהיינו  דמלכא בגופא לאשתאבא בזוה"ק ונק'

שכל בו  בהתלבשותה הנפש עם הגוף התאחדות כמו 

ומתפעלת  הנפש מרגשת ח"ו  בגוף אשר  ומכה כאב

ממש  לאחדים והיו  מתאחדים שהם לפי  הגוף ממקרי 

שעלו  נשמותיהם מצד  כזו  העלאה להיות וא"א

וכמאמר  הנפש לבוש בחינת שהוא בלבד  במחשבה

נפש  לגבי  המחשבה אותיות כי  לון  תקינת לבושין 

שכל להיות וא"א בהן  שמתאחדת היות עם המשכלת

כלבוש  הן  שבמחשבה האותיות מ"מ מחשבה בלי 

להתלבש  יכול א' שכל  שהרי  ויחלופו . תחליפם

מתאחד ואינו  אלו  באותיות ולפעמים אלו  באותיות

בחינת  הוא זו  שהתאחדות הנפש עם כגוף ממש

ואין  כו '. הגוף בחיי  מתפעלת שהנפש וחיוהי  איהו 

אלא  עצמה מצד  בנשמה מתגלה זה יחוד 

צורך זו  שירידה החיונית נפש עם בגוף בהתלבשותה

היא... עלייה

ב"ה  סוף אין  אור  הוא אנכי  אלקיך . הוי "ה אנכי  וזהו 

ממש  אלקיך  יהיה ההשתלשלות מגדר  שלמעלה בעצמו 

על שנמשך  רק ממש האדם בנפש ומתגלה שורה שיהא

לישראל אך  כו '. והתפשטות צמצום הוי "ה בחינת ידי 

דוקא  והיינו  ממש. אנכי  מבחינת זה הוי "ה בחינת נמשך 

ארי ' מפני  שנלקחה החיונית נפש בגוף בהתלבשותה

שעליו  אדם ומראה הכסא את שנושאות כו ' שור  פני 

יתרון  להנשמה יגיע  ועי "ז  הוא, אדם לא כי  לבחינת

צורך ירידה ותהיה בהם בהתלבשותה יתירה ומעלה

יותר  תשובה הבעל  כח שגדול  נודע הנה כי  עלייה,

כו '. עומדין  תשובה שבעלי  במקום כמארז "ל  כו ' מצדיק

בחילא  ליה דמשכין  הזוהר  מאמר  ע"פ הוא והטעם

פלאים  ותרד  בגוף הנשמה בהתלבשות לזאת אשר  יתיר .

תג  כי  בע"ת בבחינת לה'הוא והצמאון  התשוקה דל 

שאת  נפשו  שתוכל  בכדי  שאת ביתר  ית' אליו  בבטול 

ב"ה  סוף אין  בגדולת שמתבונן  מחמת בהשגתה

הזה  עולם תענוגי  וכל  כו '. סוף לו  אין  הוא כן  שכשמו 

רחוקים  הם אחריהם נמשכים החיונית והנפש שהגוף

הנפש  ותכסוף  תכלה לזאת ואי  וקדושתו . ה' מאור  מאד 

החיונית  ונפש שבגוף הלבושים הם הן  מנרתקה לצאת

לבבך בכל  אלקיך  הוי "ה את ואהבת קיום לידי  ויבא

חפצתי  לא ועמך  בשמים לי  מי  וכמ"ש כו '. נפשך  ובכל 

הבאה  יתירה מעלה הוא וגם וגו '. ולבבי  שארי  כלה כו '

מטרם  שאת ביתר  בגוף הנשמה התלבשות לאחר  לאדם

לבחינת  שבא החשך  מן  הבא האור  כיתרון  התלבשותה

בטול בחינת והוא הנפש השגת מכדי  יותר  מאדך  בכל 

ממש  אלקות גלוי  משם להמשיך  ממש ב"ה סוף באואין 

ועבודתו . תורתו  בעסק
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מש "ש ]: יותר  יובן כאן 
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בעבודת  מישראל  נפש בכל  בפרטות הוא

הזה  לעולם ירידתה טרם הנשמה הנה כי ה',

הבהמית, החיונית ונפש בגוף  להתלבש

ושרשה  במקורה ומיוחדת קשורה היתה

בטבע , האהבה אש ברשפי במאצילה

בחינת  לה והיה כו' מאליה העולה כשלהבת

בחינת  שהוא רב  בגילוי טבעי' ויראה אהבה

דהיינו  נכספת נכסף  מלשון כסף  וזהב . כסף 

שהוא  יאתה מצפון וזהב  אהבה. בחינת

ואח "כ  יראה בחינת שהוא שמאל  בחינת

בגוף להתלבש הזה לעולם הנשמה כשירדה

שהיה  ויראה אהבה בחינת גם הנה הגשמי,

הגשמי  בלב  ומכוסות מסותרות הם לה

ויראה  באהבה לראות יכולה ואינה

שנגרעו  ונמצא כבתחלה, כך  כל  בהתגלות

ירדה  זה למה וא"כ  מערכם. ויראה האהבה

ירידה  שהיא מאחר הזה לעולם הנשמה
מבתחילה? גדול  וגרעון גדולה

זהב מאלפי  פיך  תורת לי טוב  כתיב  הנה אך 
לי  שיש כלומר לימוד  לשון אלפי וכסף .
יותר  הזה בעולם פיך  בתורת ומעלה יתרון
למודה  הנשמה שהיתה וכסף  זהב  מבחינת
יפה  רז"ל  שאמרו כמו והענין בתחלה. בהם
תשובה  ידי על  כי וכו', בתשובה  אחת שעה
הנפש  דביקת תהיה דלבא מעומקא עילאה
דלבא  ברעותא נפלאה יותר חיים בא-להים
גרעון  לה שיש שאע "פ  ונמצא לקמן, כמ "ש
הלב שבחיצונית טבעי' ויראה באהבה
רעותא  בבחינת יתרון לה יהיה מ "מ  הגלוים
האור  כיתרון הלב  פנימית בנקודת דלבא

דוקא  החשך  מן øúåé.6הבא ïáåé ïàë ù"îîå

[íù áúëðùî.

úåøòäå úåôñåä

אני 6. כתיב הנה כי  הענין  וביאור  הדברים: המשך 

מ"ש  ע"ד  פי ' אלהים. אין  ומבלעדי  אחרון  ואני  ראשון 

שום  בלי  וכו ' שנברא קודם הוא ואתה שניתי  לא ה' אני 

תופסים  ותחתונים עליונים עולמות בריאת אין  כי  שינוי 

פי ' ומבלעדי  ממש. חשיב כלא  קמיה וכולא כלל  מקום

שנראה  הזמן  באמצעות דהיינו  זו  בחינת זולת שהוא מה

א-להים  אין  ומקום, זמן  בחינת בפ"ע ודבר  ליש העולם

כמאמר  עולם, ומלך  חיים א-להים בחינת שהוא זולתי ,

העולמות  שכל  וכו ', גואל  מלך  לנו  אין  ומבלעדיך 

וכדכתיב  ית', מלכותו  מבחינת נתהוו  ותחתונים עליונים

כל השגת עלו  ושם וגו ', עולמים כל  מלכות מלכותך 

בכבודו  בהקב"ה אבל  ותחתוני ', העליונים הנבראי '

מגדר  ונשא רם הוא כי  ביה, תפיסא מחשבה לית ובעצמו 

ולא  ממלא בבחינת לא עלמין , בתוך  נתפס ואינו  ההשגה

ברעותא  אלא בעולם, והשגה שכל  בשום סובב בבחינת

קראתיך ממעמקים וכמ"ש עמוק. ולב איש מקרב דלבא

זו  מהתבוננות נמשך  דלבא רעותא בחינת כי  מפני  ה',

ביה  תפיסא מחשבה דלית לבו  אליו  ישים אם עצמה,

ותכלית  קץ אין  עד  מעלה למעל ' ונשא רם והוא כלל 

ותכלה  תכסף לזאת אי  עילאה. חכמה מבחינת אפילו 

הגוף  ממאסר  לצאת יתב' אליו  במציאות לבטל  נפשו 

טרם  הנשמה משא"כ  אביה, חיק אל  ולהשתפך  נרתקה

בשרשה  ודבקותה אהבתה היתה בגוף להתלבש ירידתה

היראה. לענין  וכן  השגתה לפ"ע


