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µ³îñ¼íë ³¾þõ

íôðší

³îðî½−ôהנזכרים הספירות  כל  כי הוא  הק ', הבעש "ט שפרסם  ית "ש  הבורא  עבודת 

התורה  כו ')בפסוקי והתפארת" והגבורה הגדולה ה' "לך  בפסוק ושעליהם(כגון

נוגעים ואשר  העליונים  בעולמות  ההשפעה  מציאות  רק  אינם הקבלה, תורת  מיוסדת 

התורה בפנימיות  שנתבארו המושגים  וכל  המידות  כל  אלא  הקבלה , בתורת  לעוסקים 

הם אלו  שספירות  משום  ואחד , אחד  לכל  תמידי  באופן ה ' לעבודת  למעשה  נוגעים 

ליחד  וכדי אלו  מספירות  כלולה  ישראל  איש  כל  של  ונפשו נשמתו ולכן הנשמות , מחצב

הדבקות  אופן לדעת  הישראלי האיש  צריך  למאצילה  ולדבקה  בשרשה  הנשמה  את 

לפרטי  רבים  ביאורים  לה  יש  ומידה מידה  כל  זה  ומטעם  בעליונים. נפשו שמתדבקת 

בסה"ק . פרטים 

íòíî,פעולתם שם  על  נקראים  המידות  כל  כי נראה  הספירות  בענין נתבונן כאשר 

והניצוח  יראה  המעוררת  הגבורה  והנהגת  אהבה  המעוררת  חסד  השפעת  דהינו

על  נקראת  אלא  פעולה  אינה  התפארת  מידת  אבל  ההתקשרות , שהוא  והיסוד  וההודיה 

ושילובן. המידות  כל  הרכבת  של  והתפארת  היופי והיא  מהותה  שם 

ö−ò¼íî המהר "ל בספרי המבואר  פי  על  בבחינת 1מובן היא  התפארת  שמידת  המבאר  ,

ונשמתו , העיגול  לב היא  העיגול , כל  את  הכוללת  שבעיגול  האמצעית  הנקודה 

הספירות , כל  מבין והחשובה  המיוחדת  גם  היא  כן על  הספירות . כל  את  הכוללת  והיא 

בתוכה הכוללת  המידה  היא  כי העליונים , בעולמות  ההשפעה במציאות  והן ה' בעבודת  הן

נכנה שכאשר  עד  המידות , כל  את  הכולל  יפיה  זיו בהדר  המשתלבות  המידות  כל  את 

שמנהיג  ההנהגה  ידי על  בעולמות , ית ' כבודו מתגלה  שבה  אחת  במציאות  המידות  לכל 

תפארת  בשם זו  כללית  להנהגה  נקרא  אזי וברחמים, בדין בחסד  העולמות  זעיר את  (או 

úåøòäå úåôñåä

ויחי)וז "ל 1. אריה , יעקב (גור  רז "ל  "ואמרו  ד "ה

אבינו  יעקב אודות בתוכו " וכו ' מת לא אבינו 

נפלא  דבר  בזה יש התפארת: מידת של  מרכבה

שיעקב  מפני  וכו ' תבין  אם ארמוז  מה ודבר  ונעלה

השלישי  והוא יצחק ובין  אברהם בין  האמצעי  הוא

שאין  האמצעית הנקודה כנגד  הוא ביניהם המכריע

מת  לא אבינו  יעקב ולפיכך  וגבול  קצה לה מתיחס

וכו '.
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מידת אנפין) מקבלת  ידה ועל  העולמות , כל  על  הקב"ה  של  תפארתו מתגלה  בה כי  ,

הדעת  בבהירות  בעולם  מלכותו  לגלות  כוחה  את  .2המלכות 

³ðîšò של הלב נקודת  וכאשר  כולם, המידות  כל  את  כוללת  התפארת  שהיא הלב 

צריך  ואינו המידות , כל  את  מעוררת  עצמה  היא לבוראו, מיוחדת  היהודי האיש 

חסד  לעשות  כדי אהבתו  לעורר  צריך  אינו שאדם  וכמו בנפרד , מידה  לכל  עצמו לעורר 

בתכלית  גופו עם  מקושרת  שנפשו משום  צרכיו לגופו  לתת  כלומר  עצמו , עם 

לגופו  יחסר  פן לירא  היראה  מידת  לעורר  צריך  אינו שאדם  וכמו יפרד , בלתי ההתקשרות 

עם התקשרותו ידי על  זו מידה  מתעוררת  מאליה  כי תמידית , התבוננות  ידי  על  רע איזה

עצמותו.

þôêôëî כל את  כוללת  היא  התפארת  שהיא  הלב  שנקודת  שמכיון  איך  מבואר  זה 

שיהיו  להם וגורמת  האחרות  המידות  כל  על  משפיעה  ג"כ היא  המידות ,

היא המידות  על  וההשפעה התפארת , מידת  נשמת  שהיא האמת  נקודת  עם מקושרים 

של  באופן יתברך  להשם מקושר  שאדם  שבשעה  דהיינו כולם, את  כוללת  שהיא ידי על 

התפארת , בתוך  המידות  כל  נכללים  אזי  והודיה וניצוח ויראה  אהבה  ושילוב שלימות 

רצון  לעשות  ורוצה לקונו בן  שהוא  האדם  הרגשת  בכל  שנקבע  הכללית  המידה  שהיא 

לתוך  מאיר  ממעל  אלוק והחלק להקב"ה  בן הוא כי רק  טעם שום בלי  ית ' השם 

בך  אשר  ישראל  עליו שיאמר  זו במידה להתנהג נהפך  מהותו שכל  עד  הרגשותיו

אתפאר .

úåøòäå úåôñåä

זו 2. לפרשה רבינו  בדברי  ומובא האר "י  בכתבי  איתא

בהעלותך ) א "י של(ד "ה  שליש שני  עד  מגיעה המלכות כי 

של תחתון  שליש עד  רק היא השגתה אבל  תפארת,

שלישים  שני  לה לתת הוא עבודתינו  ובקידוש תפארת,

העליון  שהשליש תפארת, שלישי  שני  לה, החסרים

ממנה  מכוסה שהיה האמצעי  והשליש שפע לה ישפיע

מגולה. שיהיה

ע"ג  דכ "ב ויקרא בפ' החיים באוצר  עבודה ע"ד  והענין 

המחשבה  שחטא ידוע וזה לשונו  וזה וכתב בזה האריך 

וכשיש  בפועל  חטא עם להמוני  מביא הדור  ראשי  של 

עולם  של  אלופו  הדעת בחינת נסתלק אז  בדור  חטא

עם  המוני  הנהגת אופן  העדה מעיני  ונעלם העם מראשי 

מעיני  ונעלס חי  כל  מעיני  ונעלמה ולתעודה לתורה

וסוד עיינין , לה דלית שפירתא עולימתא ונעשית אישה

הכלה  לעיני  מאירין  אישה ועיני  הדעת שורש הם עיינין 

הדור  וראשי  הצדיקים וגם פה, שבעל  תורה משה כלת

מעיני  אם אבל  להנהגות, דילה עיינין  הם זכות שבהיכל 

עם  המוני  של  השגגה עשיית כי  לשגגה נעשתה הערה

א-להי  את דע הדעת מהם שנסתלק עיני  מחסרון  נמשך 

של ואלופו  בשלמות הם הדור  שראשי  זמן  כי  אביך ,

קדושתם  ונתפשט נמשכה אזי  שלהם במחשבה עולם

להיפוך וכן  חטא, שום לעשות המוני  איש ביד  כח שאין 

לעיני  טעות הדור  שחטא ישגו  ישראל  עדת כל  אם

עכ "ל . הקהל  מעיני  דבר  ונעלם העדה
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íïî התפארת ידי על  בא  הספירות  לכל  החיות  שכל  בסה"ק שאיתא כשאדם3מה כי ,

מידה לכל  עצמו את  לעורר  צריך  הוא אין אזי התפארת  מידת  של  באופן מתנהג

כולם, את  כולל  התפארת  כי אותה , מקיים הוא אשר  המצוה  מהות  כפי בנפרד  ומידה

כל  בו וכולל  השלימות  בתכלית  שלם  שהוא  דבר  כל  כי זה , בשם  התפארת  נקרא  ולכן

תפארת . נקרא  השלימיות  4מיני

³êîהקב"ה אומר  שבה  בפסוק  מוצאים  אנו התפארת  מידת  של  המיוחדת  חשיבותה 

על  מורה  שזה אתפאר ", בך  אשר  "ישראל  אליהם  אהבתו ברוב ישראל  בני על 

חלק נשמתם כי ממש , בניו שהם ישראל  בני אל  להקב"ה  שיש  האמיתית  ההתקשרות 

מידת  שייך  שלא ומובן  בהם, מתפאר  שהקב"ה  עד  כבודו, מהדר  ונחצבה  ממעל  אלוק 

באביהם מתפארים והבנים  בבניו  מתפאר  אב ורק שלו, שאינו במה  להתפאר  ההתפארות 

קונו  את  עובד  הישראלי האיש  וכאשר  הם , חד  והבן והאב דאבוה כרעא שברא  משום

הרצון  התהפכות  של  באופן אביו רצון לעשות  עצמו שמכניע  בן של  באופן מידותיו בכל 

שלימה, באמיתיות  והיראה האהבה  את  בתוכה כוללת  זו  שהנהגה  האב, לרצון העצמי

חלקי. קשר  שהם  לבד , יראה  או באהבה רק  ולא 

íèíòíî חשוב שהוא  משום  באמת  אביו רצון  את  לעשות  שרוצה  בבן רק  שייכת  זו 

בזוה "ק  שאיתא וכמו מנפשו, יותר  עליו  תצא)וחביב  פ' מהימנא לזה(ברעי' משל 

התפארת  למידת  מרכבה שהיה רבינו משה  זה )על  במאמר  בתר(כמבואר  דאשתדל  "כברא  ,

למיתה גרמיה ומסר  כו' ונשמתיה  ורוחיה  ונפשיה מגרמיה  יתיר  לון דרחים ואימיה  אבוי

כו'". לון למפרק מנפשו עלייהו יותר  ואף  מעצמו , יותר  שאוהבם  משום  הוריו  לטובת המשתדל  (כבן

בעדם ) למות נפשו  ומוסר  כו ' ונשמתו  פ"י).רוחו  זי"ע התניא לבעל  אמרים  ליקוטי  בספר  .(וכמובא

ó¼¬ôîהנהגה הנפש , כוחות  כל  את  שכולל  האדם בלב נמשלת  התפארת  מידת  זה 

זה ועל  תפרד , בל  הלב בעומק  החקוקה האמיתית  האהבה  על  מורה  היא זו

העולם אומות  בין החילוק  הוא  וזה  אליו . בקראי אלי וקרוב עליו ופארי עלי  פארו  – נאמר 

אינם אבל  בלבד , לבם  נטיית  כפי העולם  את  עובדים  העולם אומות  שחסידי לישראל ,
úåøòäå úåôñåä

נקרא 3. מקום וז "ל  מקום ערך  שם רמונים פרדס ראה

בתקונים נתבאר  וכן  כו ', ד "ע )התפארת כ "ו בפירוש,(תקונא 

כל הסובל  הוא פירוש עולם, של  מקומו  הוא כי  והכוונה

כלם  כי  לכולם, סבה והוא קצוות שש דהיינו  העולם

השש  אין  פירוש מקומו  העולם ואין  ממנו , מסתעפים

והוא  המשפיע הוא כי  כדפירשנו  אליו , סבה קצוות

מקום. נקרא זו  ובבחינה שריו , בתוך  מלך  כאמצעות

התפארת 4. כי  נוף יפה ערך  שם רמונים בפרדס ועיין 

ולכן  הענפים, ידי  על  יפה הוא כי  "והטעם כן  נקרא

נוף". יפה נקרא ולכן  תפארת נקרא
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את  בעבודתם משלבים  ישראל  אבל  טבעם, כנגד  ית "ש  לעבדו לבם את  לכוף  יכולים 

ושניהם לשמאל , אם לימין אם לבם לנטיית  נוגדים  הם שממ "נ אע "פ  והיראה  האהבה

הגש התפשטות  על  מורה וזה  זה , את  זה  .5מיות נוגדים 

ö−ò¼íî ידי על  הוא העולם אומות  חסידי העכו"ם  שעושים מצוות  כי בסה"ק, מבואר 

הוא מקבלים  שהם  השפע  גם  ולכן הגשמי, טבעו כפי אחד  כל  יראה, או  אהבה

ואומה אומה  כל  על  הקב"ה  שחיזר  שבשעה  מצינו ולכן ומידה  בגבול  עבודתם  כפי רק 

שעבודתם ישראל  בני  אבל  גופם , לטבע  המנוגדים  התורה  חלקי את  לקבל  האומות  מיאנו

אזי  התפארת , והיא  ויראה , אהבה  שילוב שהוא  הטבע  שנגד  באופן מהטבע  למעלה  היא 

מאיר א "ס  שאור  נקראת  זו ובחינה הטבע , מדרך  למעלה  כן גם  דביקות  להם יש 

סוף . אין עד  עולה  שהתפארת  או 6בתפארת ,

íïëîממעזריטש הק' המגיד  מאמר  שהש "י 7יובן גופא, תפארת  נקרא  כן "שעל  ,

עם המדובק  בגוף  מלובשים  שהם  מחמת  השרפים  עם ולא האדם עם מתפאר 

ועל  התפארות ". זהו הש "י בו  לעבוד  הגוף  מעשה  כל  ומטהר  מקדש  ואעפי"כ הרע היצר 

לבו. נטיית  כנגד  הולך  שאדם  מה  היא  התפארת  שענין לעיל  האמור  פי

úåøòäå úåôñåä

שבה 5. המחול , עניין  על  הגולה בבאר  כתב וביותר 

אחר  במקום זה )ביאר  במאמר  ראשונה  הערה  הוא (ראה  כי 

האמצעית  הנקודה שהיא התפארת מידת כנגד  מכוון 

עו)וז "ל  עה - עמוד  רביעי המחול(באר  בעניין  כי  עוד  "תדע

שיהיו  לעתיד  הצדיקים מעלת לך  לבאר  באו  הזה

שיעשה  שאמרו  מה אמנם וכו ', החומר  מן  נבדלים

להם  שיהיה אחר  בלשון  אמר  ולא לצדיקים מחול 

הוא  המחול  כי  הזה, ההתעלות עניין  על  להורות ריקוד ,

האמצע  כי  וידוע אמצע, בלא עיגול  ואין  ועיגול  סבוב

לכן  וכו ', העיגול  מכל  נבדל  הוא העיגול  תוך  שהוא

וכן  וכו ', העיגול  תוך  ביניהם יושב השי "ת כי  אמר 

התפשטות  שהוא הזה, במחול  ומעלתם הצדיקים עניין 

יתברך אליו  פונים שיהיו  עד  לגמרי  החמרי  מן 

זה  כל  עם יתברך  והוא וכר  יתברך  השם עם מתחברים

כמו  העיגול  מן  האמצעי  שנבדל  כמו  הצדיקים מן  נבדל 

שיש  המחול  וזהו  האלו , הדברים והבן  וכר , שהתבאר 

שמראים  ואמר  ונוראים, גדולים דברים ואלו  לצדיקים

אמתתו  הכרת הוא וכו ' ואחד  אחד  כל  באצבעו  עליו 

האלו  ודברים וכו ', הנמצאים מכל  נבדל  שהוא במה

ודעת". חכמה יוסיף חכם ורובם בכתב מועטים

אורה6. בשערי  ה ')כמובא שער  גיקטיליא , יוסף  והנה (לרבי

ולגבורה, לגדולה מקיפים שרים השבעים כל  תמצא

כך למעלה, ממקומם עולים אינם וגבורה שגדולה וכמו 

מן  יותר  לעלות יכולים אינם האומות של  שרים שבעים

בקו  נאחזים הם ישראל  אבל  בו , שנאחזים המקום

עד עולה האמצעי  שקו  וכמו  שהודענוך , כמו  האמצעי 

למעלה  למעלה עולים בו  הדבקים ישראל  כך  סוף, אין 

ומשה  ארץ, במתי  על ירכיבהו  סוד  וזהו  סוף, אין  עד 

לך אויביך  ויכחשו  ואומר  לישראל , מבשר  ע"ה רבינו 

שהאומות  פי  על אף כלומר  תדרוך , במותימו  על  ואתה

יכולים  שאינם לעלייתם יש וקץ גבול  למעלה יעלו  כולם

ישר  דבקים, שהם המקומות מן  יותר  שהם לעלות אל 

כמו  הדעת והוא התפארת שהוא האמצעי  בקו  דבקים

בו  הדבקים ישראל  כך  סוף אין  עד  עולה האמצעי  שהקו 

במותימו  על  ואתה סוד  וזהו  סוף, אין  עד  עמו  עולים

וסוד  מ"ט)תדרוך , כלומר (ישעיה  אתפאר , בך  אשר  ישראל 

ומתלבש  סוף, אין  עד  למעלה עולה שהתפארת כמו 

הדבקים  ישראל  כך  בהם ומתפאר  הכתר , בבגדי 

אתפאר . בך  אשר  ישראל  סוד  וזהו  עמו  עולים בתפארת

שמות.7. פרשת לחיים באורח מובא
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’ê šþõ

íêþ−î íëíê ³ññî×í ³ôêí ê−í ³þêõ³í ³ð−ô

µ³ñ¼íë‰‡¯�Â ,‰ÈÏÈ‡Ó ‰ÏÂÚ ˙·‰Ï˘ ‡‰˙˘ Ï"Ê È"˘¯·Â ˙Â¯�‰ ˙‡
¯˘‡ ÚÂ„È ÈÎ ,˙ÂÚ·Ë‰ ‰�ÈÈ‰˙ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙ÓÚÏ ‡¯˜‰ Ì„˜‰·
„‚� ÌÈÊÓÂ¯‰ Ï‡Ó˘ „ÈÂ ÔÈÓÈ „È ÔÂ‚Î Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈ Ï‡ ÌÈ˜ÏÁ� Ì„‡‰ È¯·‡
˙�ÈÁ· ‡Â‰Â „ÁÈ Ì‰È�˘ ÂÏÏÎ� ˙¯‡Ù˙ ‡Â‰˘ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰„Ó·Â ,‰¯Â·‚Â „ÒÁ
¯‚Ò ÈÎ ÔÚÈ ˙¯‚ÒÓ Ì˘· ˙‡¯˜� ÂÊ ‰„ÓÂ ,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ÂÎÂ˙· ÏÂÏÎ‰ ˙Ó‡

øåàéá

ì"æבפסוק , é"ùøáå ,úøpä úà EúìòäaÀÇÂÉÀÆÇÅÉ
äàøðå .äéìéàî äìåò úáäìù àäúù

àø÷ä íã÷äá(יד לז, únòìÀËÇ(שמות
øùà òåãé éë ,úòahä eéä úøbñnäÇÄÀÆÆÈÇÇÈÉ
ìàîùå ïéîé ìà íé÷ìçð íãàä éøáà,

ãâð íéæîåøä ìàîù ãéå ïéîé ãé ïåâë

,äøåáâå ãñç אברהם של  מידתם והיא

ויראה, באהבה ה' את שעבדו (וכן ויצחק 

וההוד) הנצח  שהם ושמאל לימין נחלקות ,הרגלים

úøàôú àåäù úéòöîàä äãîáå

את  הכולל  הגוף  כנגד  היא האדם ובאיברי

אליו, מחוברים ששניהם הידים, שני

úîà úðéçá àåäå ,ãçé íäéðù åììëð

äàøéå äáäà åëåúá ìåìëä מדתו והיא

אמת  תתן שכתוב  כמו אבינו יעקב  של 

ליעקב .

אזי  יתברך , ה' את עובד  האדם בהיות

השם  לעבודת עצמו את לעורר הדרכים

אליו  קרוב  להיות העבודה בתחילת יתברך 

משולים  שהם ויראה, אהבה ידי על  הוא

לקרב אדם יכול  ידם שעל  הידים לזרועות

אותנו  מקרב  הקב "ה וכך  אליו, דבר איזה

המעוררים  וגבורתו חסדו ידי  על  לעבודתו

העבודה  תכלית אמנם ויראה, אהבה בנו

הגוף כנגד  המשולה התפארת מידת היא

היא  זו וקרבה הזרועות, שני באמצע  שהוא

א  השייך קרבה פנימי חיבוק  בבחינת מיתית

ויראה  באהבה נתקרב  שכבר במי רק 

ועוררה  לבו לעומק  בו שחדרה עד  שלימה

דער  יהודי, האיש של  המהות נקודת את בו

את  כוללת זו ונקודה הארץ , פינטעלע 

הנקודה  מתגלה אז כי ויראה, האהבה

זה  ידי ועל  בחיצוניות גם הלב  של  הפנימית

לבו  בכל  להקב "ה לגמרי בטל  האדם נעשה

באמת.

éë ïòé ,'úøâñî' íùá úàø÷ð åæ äãîå

úåãîä ìë íù øâñהלב שנקודת מכיון ,

המידות, כל  את כוללת היא התפארת שהיא

האחרות  המידות כל  על  משפיעה ג"כ  היא

נקודת  עם מקושרים שיהיו להם וגורמת
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‰ÓÁ¯ ¯‚Ò '„Â ·‰‡ ‰�Á ˙‡ ˜ÂÒÙ· ÌÈ¯ÙÒ· 'È‡˘ ÂÓÎÂ ,˙Â„Ó‰ ÏÎ Ì˘
˙"Ú·Ë ÈÎ ˙ÂÚ·Ë‰ ÔÈÈ‰˙ ˙"¯‚ÒÓ‰ ˙ÓÚÏ Â‰ÊÂ ,‰ÎÂ�Á ¯Ú˘ Á"Ú¯Ù· ˘"ÈÚ

øåàéá

התפארת,5האמת  מידת נשמת שהיא ,

שהיא  ידי על  היא המידות על  וההשפעה

שאדם  שבשעה דהיינו כולם, את כוללת

שלימות  של  באופן יתברך  להשם מקושר

אזי  והודיה וניצוח  ויראה אהבה ושילוב 

שהיא  התפארת, בתוך  המידות כל  נכללים

האדם, הרגשת בכל  שנקבע  הכללית המידה

השם  רצון לעשות ורוצה לקונו בן שהוא

להקב "ה  בן הוא  כי  רק  טעם שום בלי ית'

הרגשותיו  לתוך  מאיר ממעל  אלוק  והחלק 

זו  במידה להתנהג נהפך  מהותו שכל  עד 

אתפאר. בך  אשר ישראל  עליו שיאמר

÷åñôá íéøôñá àúéàù åîëå,א א - (שמואל

ïééòה) ,dîçø øâñ 'äå áäà äpç úà ékÄÆÇÈÈÅÈÇÇÀÈ

äëåðç øòù ç"òøôá íù6, שם מבואר

לבני  משפיע  שהקב "ה שהמוחין שידוע 

מעין  הרוממה הבחינה ידי על  בא ישראל 

"אמא", או "בינה" הנקראת הבא עולם

היסוד  שמידת ידי על  היא זו הארה ואופן

זו, בחינה השפעה ידי על  היינו הבינה, של 

ישראל  נשמות לשורש המוחין שפע  בא

ית' התגלותו שהיא אנפין", "זעיר הנקראת

לחלק באה זו והשפעה העולמות, בתוך 

והדברים  אנפין, זעיר של  התפארת מידת

עמוקים.

בארוכה  מבואר עבודה ע "ד  הענין וביאור

הרה"ק  היכל מקאמרנאבדברי בסה"ק 

דברים)הברכה היא 7(פ ' הבינה הארת כי ,

úåøòäå úåôñåä

כי 5. ישורון  ערך  פ"י  כ "ג  שער  רמונים בפרדס עי '

ישורון  הנקראת בדרגה האחד  דרגות, שני  יש לתפארת

שורת  שורות ב' שהם והשמאל  הימין  קבלתו  בערך 

אל והמזגה ההכרעה התהפך  בלי  השמאל  ושורת הימין 

כמו  שורות שני  הם עדיין  אלא הקצוות אחד 

השורות  שני  מהפך  שהוא אחד  נקרא וישראל  שקבלם,

של זו  בבחינה מיירי  ורבינו  עכ "ל . שפעו . טבע אל 

האמת  נקודת את המידות בכל  המחדירה האמת נקודת

ישראל . הנקראת והיא

חיים6. עץ פ "ד )פרי  ופורים  חנוכה  ר "ח חנוכה,(שער  פי ' :

עלאה  מאימא המלכות שיונקת והוא כ "ו , חנ "ה הוא

ס"ג , שם ושם בבינה, חנה כי  ס"ג , העולה חנ "ה, הנקרא

ד ' עם הוי "ה כמספר  אל , מספרו  ייא"י , הוא ושרשו 

הכתוב, שאמר  וזהו  כ "ו . חנ "ה וזהו  והכולל , אותיות

ח  הוא ואת אלקנה כי  - פי ' רחמה, סגר  וה' אהב נה

להזדווג  יכול  ואינו  אימא, בחינת וחנה אבא, בחינת

שם  דבינה שנה"י  ר "ל  רחמה, סגר  ה' כי  לפי  עמה,

בספרא  וז "ס מוחין . בסוד  ז "א בראש נעלמים

אינם  או "א לכן  שיתא דכליל  מפתחא אתי  דצניעותא,

למעלה  מסתלקות אבל  ביחד , להזדווג  יכולים

ואז  מעירו , ההוא האיש ועלה סוד  וזהו  ומזדווגת,

יחד . מזדווגין 

אות 7. ו "ק רק אינו  התפארת  כי  נתבאר  כבר  וזלה"ק

דבינה, נה"י  בו  ונכנסים שית דכליל  מפתחא וזהו  ואו 

לקבל כלי  והוא שבבינה ציון  נקודת הוא דבינה ויסוד 

מתלבשת  בהיותה ואז  לחוץ, יתפזר  שלא והחיות האור 

בדעת  גניז  דאמא יסוד  שכן  ודעת תפארת זעיר  בואו 

ימשול לבל  ומוסגרת וחתומה סתומה הוא ואז  דזעיר ,

אתוון  כ "ב ב"ך  הם מעייני  כל  חתום מעיין  במעיינה זר 

טוב  הריב"ש ישראל  אור  מרן  צוה ולכן  דאורייתא,

איזה  התורה באותיות ילמוד  התפלה אחר  שתיכף

ודלתות  בצירים אתוון  בכ "ב הזה הפתח לסתום שיעור 
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‰˘ÚÈ ‡Ï˘ ·Ï‰ ¯‚ÂÒ ‡Â‰˘ ˙Ó‡‰ ˙„Ó· „ÁÈ ÌÏÏÎÏ Ï"‡Ó˘ Ô"ÈÓÈ ‰ÏÂÚ
‰¯È‡Ó ¯˘‡ ‰¯Â�Ó· ÔÈ�Ú‰ ÔÎÂ ,Â˙Ó‡Ï ˙Ó‡ Â··Ï ÌÂ˙· ˜¯ ÌÈ¯·‡‰ ˙ÂÚÂ�˙

øåàéá

השכלית  והתגברות אלוקית החיות

בשעה האדם על  בה'המתגברת שדבוק 

שאחרי  חשש  יש אמנם התפילה, בשעת

מקדושהת  הבא והשפע  החיות ילך  התפילה

עליו  שיתגבר ידי על  לקליפות, – התפילה

תאוות  מיני וכל  וכעס  בגאווה הרע  היצר

החסד  מידת התגברות ידי  על  כי רעות,

ידי  ועל  רעות, לתאוות לבא יכול  והאהבה

רח "ל  לבא יכול  היראה מידת התגברות

ההארה  את להכניס  היא והעצה לכעס ,

התורה  אותיות שהיא התפארת במידת

שהרי  הממוצע , קו בבחינת שהיא הקדושה

את  מקשר האדם התורה לימוד  בשעת

התורה  ולדעת התורה לאמיתיות עצמו

כהוא  האמת מן נוטה ואינה האמת שהיא

את  כן גם לקשר יזכה זה ידי ועל  זה,

דבוקים  שיהיו ויראתו אהבתו מידותיו

קו  לשום ינטה ולא והאמת התפארת במידת

זה  ומטעם ח "ו, וגאוה וכעס  רעות לתאוות

מרן בלימוד הבעש "ט הזהיר לעסוק  הק '

עכדה"ק . התפילה אחרי מיד  התורה

,úåòáèä ïééäú ú"øâñîä úîòì åäæå

íììëì ,"ì"àîù ï"éîé" äìåò ú"òáè éë

ãçé בימין שהם והגבורה החסד  מידות את

áìäושמאל , øâåñ àåäù úîàä úãîá

íåúá ÷ø íéøáàä úåòåðú äùòé àìù

åúîàì úîà åááì התפארת מידת

ויראה  האהבה מידות את  כן גם מקשרת

התפארת  ובמידת אליה, צמודים שיהיו

בבחינת  בחוש שרואים כמו הלב , כלול 

úåøòäå úåôñåä

הלידה  בסוד  הפתח זה נפתח התפלה דבעת נעולות,

זרוע  אור  ושוב, ברצוא אהלך  מקום הרחיבי  והרווחה

בהתפשטות  הנפש כלות עד  אור  הטפה בהורדת לצדיק

בגווני  הקשת האיר  אז  השכלי , כח ובהגברות הגשמיות

ואז  דצלותא מלולין  חויא דהאי  לגבי  חצים וזרק נהירין 

והשלום  והחיים הרחמים בפתיחות השלם היחוד  היה

שלא  דאורייתא, אתוון  בכ "ב לסתום צריכין  ואח"כ 

שאין  שסובר  גאוה לידי  להביאו  ויכול  במעיין  זר  יתאחז 

ובקל הזמן , לתאוות חלילה יפול  ובזה כעס ולידי  כמותו 

דתו "ר  לנוקבא הקדושה מכל  נדחה להיות êëìåיוכל  ,

àìà äåàâá åá øæ ìåùîé ìáì çúôä íúñð äøåú éãé ìò

àòøàã àøôòë ìôù òðëð áì åì äéäé בעבודת ויש

ללמוד שצריך  מאוחרת וטפה מוקדמת טפה התפלה

בתפלה  מוחין  לו  להיות ויראה באהבה התפלה קודם

ממנו  שנעשית כלולה אתוון  מכ "ב טפה התפלה ואחר 

הירח  שער  בע"ח עיין  וחותם וצירים ודלתות חומת

בדגל מובא טוב הריב"ש מרן  דברי  גם ותבין  ותבין .

וטפה  כלי  לעשות מוקדמת טפה בענין  אפרים מחנה

האור  לסגור  ובריח דלתים בצורה חומת לעשות מאוחרת

אור  הקדוש רבינו  מרן  דברי  בעניי  הבנתי  כך  והיחוד ,

וקדושו  áåèישראל  ù"áéøä..., הנ "ל שער  בפע"ח עיין 

שלו  נה"י  כולל  הצדיק יוסף יסוד  הוא מפתחא האי  וסיום

הם  ואז  וה"ג  ה"ח המלכות של  ציון  בנקודת נכנס הוא

הדינין  ואין  וברתא, דאמא והרווחה הרחמים סתומים

מסירות  נקודת הבינה בנקודת עליון  מעיין  ויש נמשכין 

בלב  אמיתי  ביחוד  כחץ יורה הנפש כלות עד  ואהבה  נפש

שית  דכליל  ות"ת דדעת מפתחא ידי  ועל  ושפל , נמוך 

ותאוה  וכעס גאוה נכרי  ממגע ונחתם נסתם ואו  אות

ופוסקים  גמרא לשמה  תורה לימוד  ידי  על  והוא חיצוני ,

התורה. אותיות באבני  מאוחרת ניפה בו  לדבקה משניות
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ÊÂÓ¯‰ Â‰ÊÂ ,˙Ó‡‰ ˙„Ó ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ Ï‡ ÌÈËÂ� Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈÂ ÈÚˆÓ‡‰ ¯� Ï‡
È�Ù ÏÂÓ Ï‡ Ï˘ ˙"¯ Ì‚ ˙"Ó‡ ‰ÏÂÚ ‰"¯Â�Ó È"�Ù ÈÎ ,‰¯Â�Ó‰ È�Ù ÏÂÓ Ï‡
ÔÎ Î"‰„Ú Ô¯‰‡ ÔÎ ˘ÚÈÂ ‰ÊÏÂ ,˙"Ó‡ ‰ÏÂÚ ˙Â¯�‰ ˙Ú·˘ Â¯È‡È ‰¯Â�Ó‰
,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ˙"Ó‡‰ ˙„Ó· ÏÎ‰ ÏÂÏÎÏÂ ÔÈÂÎÏ ÔÎ ‰˘Ú Ô¯‰‡ ¯˘‡ Â�ÈÈ‰ ˙¯·„
˙Ó‡‰ ˙„Ó ÏÚ ÊÂÓ¯ ‰�È˘ ‡Ï˘ Ô¯‰‡ Ï˘ ÂÁ·˘ „È‚‰Ï Ï"Ê È"˘¯Ù˘ Â‰ÊÂ

.ÏÚÂÙ· ‰˘ÚÈ ÔÎ Â··Ï ÔÎÂ˙ ÈÙÎÂ ‡Â‰˘ ˙ÂÓÎ ˙Ó‡‰ ‰�˘È ‡Ï˘

øåàéá

בחלק נמצא שהלב  אלוק ", אחזה "מבשרי

התפארת, מידת כנגד  שהוא האמצעי הגוף 

שהאהבה  גורמת התפארת שמידת ונמצא

נקודת  שהיא לאמת דבוקים יהיו ויראה

האמיתית. הלב 

øð ìà äøéàî øùà äøåðîá ïéðòä ïëå

å÷ ìà íéèåð ìàîùå ïéîéå éòöîàä

úîàä úãî éòöîàä כוונת שזה כידוע 

שבעת  יאירו המנורה פני  מול  אל  הפסוק 

נר  כנגד  מכוונים היו הנרות שכל  הנרות,

המידות  שכל  כך  על  מראה וזה האמצעי,

עד  לאמת תמיד  מחוברות להיות צריכות

תהיה  ויראה האהבה של  שההתעוררות

של  האמת נקודת אל  בדביקות תמיד 

לא  זה ידי ועל  ית"ש, בבורא דביקותו

ותאוה  גאוה של  נטיות בהם יתעוררו

באמת  מדובק  יהיה שתמיד  מכיון וכבוד ,

שהיא  ההתעוררות סיבת את ישכח  ולא

כן, יעשה לא אם משא"כ  באמת, הדבקות

שלו  הנטיה ותתלהב  שתתרבה אפשר

חולין. לדברי ויראה לאהבה

é"ðô éë ,äøBðnä éðt ìeî ìà æåîøä åäæåÆÀÅÇÀÈ
,ú"îà äìåò ä"øåðî רומז המנורה שפני

אמת, הקרויה התפארת מידת ú"øאל  íâ

úòáù åøéàé äøåðîä éðô ìåî ìà" ìù

ú"îà äìåò ,"úåøðä איך ג"כ  מרמז וזה

שורה  התפארת במידת הדבקות ידי על 

מכוונים  כשהם הנרות, כל  על  האמת נקודת

שהיא  התפארת במידת תמיד  ודבוקים

áåúëäהאמת, êøã ìò ,ïøäà ïk NòiåÇÇÇÅÇÂÉ
ïë äùò ïøäà øùà åðééä ,zøaã ïkÅÄÇÀÈ
å÷ ú"îàä úãîá ìëä ìåìëìå ïéåëì

éòöîàä שושבינתא היה  אהרן ,

כלל  של  שושבינם כלומר דמטרוניתא

אביהם  אל  תמיד  לחברם ישראל 

היה  המנורה שהדליק  שבשמים,ובשעה

כל  של  מידותיהם את ליחד  לכוון צריך 

האמצעי  הקו שהיא התפארת למידת ישראל 

שתהיה  דהיינו המידות. כל  את המיחד 

דלבא. מעומקא ובתמים באמת  עבודתם

ìù åçáù ãéâäì ì"æ é"ùøôù åäæå

ïøäà מידת היתה עבודתו שתוכן

" הוא שמהותה äðéùהתפארת àìù,"

úîàä äðùé àìù úîàä úãî ìò æåîø

äùòé ïë åááì ïëåú éôëå àåäù úåîë

.ìòåôá
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’ë šþõ

íñ× îí−−ò−ëî êñêô¾î êò−ô−

íòíî,‡˙·˘ ÈÓ˜Ó ÈÓÂÈ ‡˙Ï˙ ÈÚˆÓ‡ ¯� „‚� ‡Â‰ ¯˘‡ ÚÂ„È ˘„Â˜ ˙·˘
,˙Ó‡ ˙„Ó ˙¯‡Ù˙ ˙�ÈÁ· ÚˆÓ‡‰ ‡Â‰ ˙·˘Â ,‡˙·˘ ¯Á‡Ï ‡˙Ï˙Â
Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù˙ ˙�ÈÁ· ‡¯˜� Ï‡¯˘È ÈÎ Í‚ÂÊ Ô· ‰È‰È Ï‡¯˘È Ï"Ê Â¯Ó‡ ÔÎ ÏÚÂ
‰˘˘ ÏÚ ÊÓÂ¯‰ Ù"Ú 'Ù ·"È ‰ÏÂÚ Ï"‡¯˘È ¯˘‡ ÚÂ„ÈÂ ,¯‡Ù˙‡ Í· ¯˘‡
‡Â‰ Ï"‡¯˘È ˙Â·È˙· ÛÒÂ�‰ „Á‡Â ÔÂÒÎÏ‡ ÈÏÂ·‚ ·"È ÌÈ‡¯˜�‰ ˙ÂÂˆ˜

øåàéá

øð ãâð àåä øùà òåãé ùãå÷ úáù äðäå

,àúáù éî÷î éîåé àúìú éòöîà

àúáù øçàì àúìúå ששלשה כידוע 

השבת, ליום הכנה הם השבת לפני ימים

נשמה  רוח  נפש  הארת את מקבלים ובהם

השבת  שלאחרי ימים ושלשה השבת, של 

רוח בנפש השבת הארת את משמרים הם

שבת  לליל  בזמירות וכנאמר נשמה,

ובינייהו  ושמאלא "ימינא ז"ל  מהאר"י

úðéçáכלה", òöîàä àåä úáùå

,úîà úãî úøàôúשבאמצע בעוד 

רבו, את העובד  עבד  בבחינת האדם השבוע 

כדי  תמיד  ויראתו אהבתו לעורר שצריך 

לו, הראויה המידה כפי יום ובכל  לעובדו

שקר, מעורב  שיהיה אפשר זו ובבחינה

רק לשמה שלא יהיו והיראה שהאהבה

שהנשמות  שבשבת  הרי עצמיות, לנגיעות

מתעלים  והעולמות לשרשם מתקרבות

של  הפנימית הנקודה מתעוררת במאצילן,

תפארת  הנקראת השבת 8האדם ידי ועל  ,

לנפשו  המסייע  שפע  האדם על  נשפע 

תהיה  השבוע  ימות בכל  שגם האלוקית

בחינת עבודתו  שהיא אמת של  זו בבחינת

בן.

ì"æ åøîà ïë ìòå הקב "ה אמר אשר

כנסת êâåæלהשבת, ïá äéäé ìàøùé

תהיה  ישראל  הנקראת זו שבחינה דהיינו

האיש  יעבוד  ידה ועל  להשבת מצומדת

זה, קדוש ביום קונו את éëהישראלי

úøàôú úðéçá àø÷ð ìàøùé(ג מט , (ישעיה

,øàtúà Ea øLà ìàøNé נקרא ולכן ÄÀÈÅÂÆÀÆÀÈÈ
היה  הוא כאמור כי זה בשם אבינו יעקב 

התפארת. למידת מרכבה

íéîòô á"é äìåò 'ì"àøùé' øùà òåãéå

íéàø÷ðä úååö÷ äùù ìò æîåøä ä"î

ïåñëìà éìåáâ á"é התפארת שמידת מכיון

המידות, כל  את כוללת השלימות שהיא

נעשים  המנוגדים המידות שבין גורמת והיא

úåøòäå úåôñåä

התפארת.8. והיא המידות לתוך  הדעת דרך  המאיר  א"ס אור  ידי  על  היא התפארת כי  בסה"ק שאיתא מה בבחינת



−µ³îñ¼íë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

'Ò· ‡˙È‡˘ ÂÓÎ ,˙¯‡Ù˙ ˙„Ó· „ÁÈ ÌÏÎ ÌÈ¯‚Ò�Â ÏÎ‰ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ ˙¯‡Ù˙‰
Â‰ÊÂ ,Û"Ï‡ ÌÚ ‰"Ó ·"È ‡Â‰ Ì"‰È·‡ ¯˘‡ Ì"‰È·‡ Ï"‡¯˘È ¯Ó‡ÈÂ ˜ÂÒÙ·
Â"‡Â „‚� Ì‰˘ ‰˘ÚÓ‰ ÈÓÈ ˙˘˘ ÔÓ ÏÂÏÎÂ ˙¯‡Ù˙ ‡Â‰˘ ˙·˘ ˙�ÈÁ· ‡Â‰
,Ï‡¯˘È ˙·È˙· '‡ ˙Â‡ ˙�ÈÁ·· ˙·˘ „ÂÒ· 'ÈÏÏÎ�Â ÔÂÒÎÏ‡ ÈÏÂ·‚ ·"È ˙ÂÂˆ˜
‰˘˘ „‚� ‰"Ó 'Ù ·"È ‰ÏÂÚ ˙"ÓÚÏ ÈÎ ˙Ú·Ë‰ ‰�È‰˙ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙ÓÚÏ Â‰ÊÂ
ÌÚ ˙¯‚ÒÓ ‰ÏÂÚ ˙"·˘ „ÂÒ· „ÁÈ Ì¯‚ÒÏ ÔÂÒÎÏ‡ ÈÏÂ·‚ ·"È Ì‰˘ ˙ÂÂÂˆ˜
ÈÎ ˙Ú·Ë‰ ÔÈÈ‰˙ Â‰ÊÂ ,„ÁÈ ÌÏÏÂÎ‰ „ÂÒ Ï‡¯˘È ˙·È˙Ó Â· ÛÒÂ�‰ '‡‰

øåàéá

הימין  קו של  שהמידות באופן חיבורים

קו  של  המידות עם מתחברים חסד  בחינת

הו' נעשים גבורה, בחינת שהם השמאל 

שהיא  מידה בכל  כי י"ב , בבחינת מידות

גבורה  של  בחינה ג"כ  מאיר חסד  בבחינת

ומכיון  אלכסון, גבולי י"ב  וזה להיפך  וכן

ה"א  יו"ד  הוא אנפין בזעיר המתגלה שהשם

אלו  מידות י "ב  כן אם מ "ה, בגי' ה"א וא"ו

י"ב בבחינת הם אנפין בזעיר המתגלות

מ "ה, úåáéúáפעמים óñåðä ãçàå

ì"àøùé'גי הוא מ "ה פעמים י"ב  שהרי

ישראל  תיבת בחשבון א' עוד  ונשאר תק "מ ,

תקמ "א, גי' ììåëäשהוא úøàôúä àåä

úãîá ãçé íìë íéøâñðå ìëä úà

úøàôú.

÷åñôá íéøôñá àúéàù åîë,מג (בראשית

øùàיא) ,íäéáà ìàøNé íäìà øîàiåÇÉÆÂÅÆÄÀÈÅÂÄÆ
àåä í"äéáà,אותיותä"î á"é על מרמז

מ "ה בגי' שהוא הוי"ה שם פעמים (יו"ד י"ב 

ה"א) וא"ו åäæå,ה"א ,ó"ìà íòúðéçá àåä

úøàôú àåäù úáù,הוי"ה שם שהוא

ãâð íäù äùòîä éîé úùù ïî ìåìëå

úååö÷ å"àå כאשר אשר המידות, ששת

הם  התפארת ידי על  בזה זה נכללים הם

ãåñáנעשים  íéììëðå ,ïåñëìà éìåáâ á"é

úáù המידות כל  של  זו התכללות

ימות  כל  של  התכללותם היא בתפארת

מברכאן  מיניה שאיתא כמו בשב "ק  החול 

מקבלים  החול  ימות שכל  יומין, שיתא כל 

נכללים, הם ובה מהשבת úðéçááחיותם

ìàøùé úáéúá 'à úåàבסה"ק כמבואר

נקודה  בבחינת היא קודש שבת כי

המורכב האלוקי העיגול  של  האמצעית

העיגול , קצוות  ששת שהם המידות מששת

את  בתוכה הכוללת האמצעית והנקודה

כולם.

åäæå(כז כה, ïééäz(שמות úøbñnä únòìÀËÇÇÄÀÆÆÄÀÆÈ
ä"î 'ô á"é äìåò ú"îòì éë ,úòahä'גי ÇÇÈÉ

éìåáâתק "מ  á"é íäù úååö÷ äùù ãâð

äìåò ú"áù ãåñá ãçé íøâñì ,ïåñëìà

úøâñî,תש"ג גי' óñåðäשהוא 'àä íò

åá,תק "ג הא' עם יחד  שעולה שבת בתיבת

ãçé íììåëä ãåñ ,ìàøùé úáéúî

הוא  ישראל  מתיבת זה שא' לעיל  וכאמור

הכל . את הכולל  האחד  התפארת,

äìåò ú"òáè éë "úòahä ïééäz" åäæåÄÀÈÇÇÈÉ
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˙"Ú·Ë ÈÎ ˙Ú·Ë‰ ÔÈÈ‰˙ Â‰ÊÂ Î"‰„Ú 'È˙Ï·‚Ï ‰ÏÂÚÂ ˙"‡Ù ‰ÏÂÚ ˙"Ú·Ë
¯Ó‡�‰ ‰È˙Ï·‚Ï ı"¯‡‰ ˙‡Ù ·Â˙Î‰ Í¯„ ÏÚ ,‰È˙Ï·‚Ï ‰ÏÂÚÂ ˙"‡Ù ‰ÏÂÚ
ÔÂÒÎÏ‡ ÈÏÂ·‚ ÏÚ ÊÂÓ¯È ,ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ Ï‡¯˘È ı¯‡ ÈÏÂ·‚ ÈÓÂÁ˙·
‡Â‰˘ ˙"ÓÚÏ ˙·È˙ ‰ÊÏÂ Ï"�Î ˙"¯‚ÒÓ ‡Â‰˘ ˙"·˘ ˙�ÈÁ·· „ÁÈ ÌÏÏÎÏ
ÔÂÂÎÓ ¯ÙÒÓ· ‰ÏÂÚ ˙"·˘ ¯ÙÒÓ ÌÚ ˙ÂÂˆ˜ ‰˘˘· ÌÈÊÓÂ¯‰ ‰"Ó ÌÈÓÚÙ ·"È

Ï ÊÓÂ¯ Ò"È Ô"ÂÙˆ ‰"ËÓ ‰"ÏÚÓ ·"¯ÚÓ Á"¯ÊÓ.Ï"�Î „ÁÈ ÌÏÏÎ

’è šþõ

³þêõ³ ³ò−ìë ñîìí −ô− ³ðîë¼ô ³−¾¼ò ³ë¾ ³¾îðš

íòíîÚÂ„ÈÎ ,„·Ï ‰'Î‡ÏÓÓ ‰˙È·˘ È„È ÏÚ ÂÈÏ‡Ó ‰˘Ú�‰ ¯·„ ‡Â‰ ˙·˘

øåàéá

äéúìáâì äìåòå ú"àô, הכולל ìòעם

áåúëä êøã(ב -ג õ"øàä(לד, úàô

äéúìáâì9õøà éìåáâ éîåçúá øîàðä

íéùåã÷ä íéøôñá ïééò ìàøùéארץ

התפארת, מעלת בחינת על  רומזת ישראל 

על  רומז "ישראל " ששם לעיל  וכאמור

íììëìהתפארת, ïåñëìà éìåáâ ìò æåîøé

.ì"ðë ú"øâñî àåäù ú"áù úðéçáá ãçé

íéîòô á"é àåäù ú"îòì úáéú äæìå

øôñî íò úååö÷ äùùá íéæîåøä ä"î

ïååëî øôñîá äìåò ú"áùç"øæî

æîåø í"åøã ï"åôö ä"èî ä"ìòî á"øòî

,ì"ðë ãçé íììëì המידות שששת

ד ' דהיינו רוחות, ו' בצורת כביכול  נמשלים

וכדאי' ומטה, ומעלה השמים רוחות

דרום הנענועים חסד ,(ימין)בכוונות הוא

מזרח (שמאל)צפון גבורה, הוא (אמצע )הוא

הוד , הוא למטה נצח , הוא למעלה תפארת,

שילובי (אמצע )מערב  כן ועל  יסוד , הוא

קוי  בצורת נמשלו בזה, זה המידות שבעת

רומית מזרחית גבול  דהיינו (מלשון אלכסון,

למעלה) כלומר  גבול רום, צפונית, מזרחית גבול  ,

גבול  רומית, דרומית גבול  תחתית, מזרחית

תחתית, דרומית גבול  מזרחית, דרומית

מערבית  גבול  רומית, מערבית גבול 

גבול  תחתית, מערבית גבול  דרומית,

גבול  מערבית, צפונית גבול  רומית, צפונית

תחתית. צפונית

ìò åéìàî äùòðä øáã àåä úáù äðäå

ãáì äëàìîî äúéáù éãé השביתה עצם ,

úåøòäå úåôñåä

כי 9. אלהם ואמרת ישראל  בני  את צו  שם, הפסוק ז "ל 

לכם  תפל  אשר  הארץ זאת כנען  ארץ אל  באים אתם

כנען  ארץ לכםäéúìáâìבנחלת והיה ,úàô נגב

ים  מקצה נגב גבול  לכם והיה אדום ידי  על  צין  ממדבר 

כו '. קדמה המלח 
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ÌÈ„ÂÁÈ‰ ˙Â�ÂÎ‰Â ˙ÂÏÙ˙‰ È„È ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ë"ÂÈ ¯˘‡ Ï"Ê È"¯‡‰ È¯·„Ó
ÔÈ�ÂÂÎÓ Â�‡˘ ˜¯ ‡ÏÈÓÓ ÌÈ˘Ú� ÌÈ„ÂÁÈ‰ ÈÎ ,˙·˘· ÔÎ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ�ÂÈÏÚ·
˙ÂÈÓÈ�Ù ,˙Ó‡ ˙„Ó‰ ÏÏÂÎ‰ ‰„Ó ÏÚ ˙ÊÓÂ¯ ˙·˘ ÈÎ ÔÚÈ ,‰ÏÚÓÏ ‰˘Ú�˘ ‰Ó
˜¯ ,‰ÓˆÚ È�Ù· ‰„ÈÓ ˙�ÈÁ·· ‰�È‡Â ˙Â·ÂË‰ ˙Â„Ó‰ ÏÎ ÏÏÂÎ‰ ·Ï‰ ÔÎÂ˙
ÏÎ ˙·˘ ˙˘Â„˜ ÂÈÏ‡Ó ‰˘Ú� ‰ÊÓ ‰˘ÚÓ‰ ÈÓÈ ˙˘˘· ‰„Â·Ú‰ Í¯Ú ÈÙÏ

øåàéá

ומכאן  תעשה, ואל  שב  ידי על  רק  נעשה

של  ונשמתה פנימיותה כי לומדים אנו

ואל  שב  של  באופן ג"כ  שנעשה השבת

øùàתעשה, ,ì"æ é"øàä éøáãî òåãéë

úåìôúä éãé ìò ìåòôì ïéëéøö è"åé

íéðåéìòá íéãåçéä úåðåëäå תפילה בכל  ,

יחודים  נעשים ביו"ט  שמתפללים ותפילה

מובאים  האריז"ל  ובכוונות למעלה,

היחודים  אודות לכוין שצריכים הכוונות

דהיינו  מעשינו ידי על  הנעשים האלו

והסעודות, úáùá,התפילות ïë àì ìáà

àìéîî íéùòð íéãåçéä éë ידי על 

העולמות, עליית של  åðàùהמציאות ÷ø

ïéðååëî בספרי הכתובים היחודים את

לי"ח , הידועים äùòðùהאר"י  äî

äìòîì.

החילוק , טעם רבינו úáùומבאר éë ïòé

úîà úãîä ììåëä äãî ìò úæîåø10,

úåãîä ìë ììåëä áìä ïëåú úåéîéðô

éðôá äãéî úðéçáá äðéàå úåáåèä

éîé úùùá äãåáòä êøò éôì ÷ø ,äîöò

úáù úùåã÷ åéìàî äùòð äæî äùòîä

,åëøò éôì ãçà ìë עבודה בשבת אין

מנוחה  יום הוא שבת כי ומוגדרת מיוחדת

דווקא  תלוי בו שמתגלה שהאור דהיינו

לפי  אחד  כל  החול , ימות של  בעבודה

ולפי  המעשה ימי בששת שעבד  העבודה

הכללי  לאור זוכה כן ה', בעבודת דרגתו

שמתגלה  תפארת הנקרא המידות של 

בשב "ק .

שבת  ועונג טעם  כן שעל  בסה"ק  ומובא

בששת  האדם עבודת כפי תלוי ברוחניות

נלקחת  שבת קדושת כי המעשה, ימי

בשארית  שאיתא וכמו המעשה, ימי מששת

ששבת  אחד  קדמון בספר "איתא ישראל 

שד ' דהיינו המעשה, ימי מששת נעשה

של  שעות כ "ד  מזה נעשה יום מכל  שעות

ואמר קודש. [המגיד מורישבת

שהד 'מטשערנאביל  זה על  פירוש ז"ל  [

תפלות  ג ' הוא שבת, מהם שנעשה שעות

לשעה  נחשבת היא תפלה שכל  יום, שבכל 

ב )אחת לב , ברכות יפה (ראה היא הד ' והשעה ,

טובים ומעשים בתשובה אחת (אבות שעה

מי "ז) המטה,פ "ד שעל  שמע  קריאת והיא ,

úåøòäå úåôñåä

שהוא 10. קודש "ובשבת דברים בפ' רבינו  כתב וכן 

שבת  של  דיבורך  יהא לא ז "ל  שאמרו  וכמו  אמת בחינת

שקר  מלומר  עליו  שבת אימת הארץ עם ואפילו  כו '

א ) ד ', דמאי עכ "ל .(ירושלמי
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,‡Â‰ ‰Ó Ú„È ‡Ï ÈÎ ,‰"Ó Ì˘ ˙¯‡Ù˙ ˙„ÈÓ ‡¯˜� ÔÎ ÏÚÂ ,ÂÎ¯Ú ÈÙÏ „Á‡
ÌÏ˘‰ Ì„‡ ÂÓÎ ˙Â„ÈÓ‰ ıÂ·È˜Ó ÂÈÏ‡Ó ˙È˘Ú� ˜¯ ,‰ÓˆÚ È�Ù· ‰„Ó Â�È‡ ÈÎ
ÌÏÂÎ ˙ÂÏÏÎ˙‰·Â .ÂÓˆÚ È�Ù· ‰„ÈÓ ÂÏ ˘È ¯·‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯·‡‰ ÍÂ˙ÈÁÓ ‰˘Ú�‰
˘„˜Ó ¯˘‡Î ‡Â‰˘ ‡�ÏÈ‡„ ‡ÙÂ‚ ÂÊ ‰„Ó· ÔÎ ÂÓÎ ,Ì„‡ ‰ÊÓ ‰˘Ú� „ÁÈ·
‰˘Ó ÔÎ ÏÚÂ ,¯‡Ù˙‡ Í· ¯˘‡ Ï‡¯˘È ÂÈÏÚ ¯Ó‡� ÈÊ‡ ÂÈ˙Â„Ó ÏÎ Ì„‡‰
‡Â‰ Â˙¯‡Ù˙ ÚÂ¯Ê ‰˘Ó ÔÈÓÈÏ ÍÈÏÂÓ ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ˙¯‡Ù˙ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘
˙ÂÏÏÎ˙‰ ˜¯ ÂÓˆÚ È�Ù· ÔÈ�Ú ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ÙÒ· ‡˙È‡„Î ‰"Ó Ì˘ ˙�ÈÁ··

øåàéá

דחושבנא ממארי להיות צריך  (זוהר שאדם

קע "ח .) כאן.ח "ג עד  ,

ä"î íù úøàôú úãéî àø÷ð ïë ìòå

ה"א  יו"ד  השם והוא מה" "ונחנו מלשון

מ "ה, גי' שהוא ה"א äîוא"ו åòãé àì éë

àåä(טו טז, נאמר (שמות שהמן שכמו היינו ,

לכמה  משתנה היה כי הוא" "מה עליו

השבת  כך  באכילתו, הכוונה לפי טעמים

שקדמה  העבודה לפי טעמים לכמה משתנה

äîöòלו, éðôá äãî åðéà éë במידת אין

מיוחדת, ועבודה מיוחדת הנהגה התפארת

úåãéîä õåáé÷î äéìàî úéùòð ÷ø

ויראה  באהבה ה' את עובד  אדם כאשר

ואינו  האמת, לנקודת לבו את שמיחד  נמצא

או  לאהבה שהם לבו לנטיות דרור נותן

שלו  והיראה טבעו, כפי אחד  כל  ליראה

שלא  תהיה שלא להאהבה גבול  נותנת

בא  זה ידי ועל  להיפך  וכן הראוי באופן

האמת. לנקודת

êåúéçî äùòðä íìùä íãà åîë

éðôá äãéî åì ùé øáà ìëå ,íéøáàä

äùòð ãçéá íìåë úåììëúäáå ,åîöò

íãà äæî,àôåâ åæ äãîá ïë åîë

,àðìéàãגוף" נקראת התפארת מידת

כל  את הכולל  כאילן היא כי האילן"

את  מאחד  והוא ממנו, המסתעפים הענפים

את  כולל  התפארת וכן אותם ומחיה כולם

המידות, íãàäכל  ùã÷î øùàë àåäù

åéìò øîàð éæà ,åéúåãî ìë

ג) מט , øàtúà,(ישעיה Ea øLà ìàøNéÄÀÈÅÂÆÀÆÀÈÈ
את  לאדם שיש באופן היא התפארת מידת

ורק המידות, כל  ידי על  הבאה השלימות

עליו  לקרוא שייך  זו שלימות לאדם כשיש

רק שייך  התפארת ענין כי אתפאר, בך  אשר

בדבר  להתפאר שייך  ואין שלם, שהוא במה

חסרון. בו ויש שלם שאינו

úøàôú úðéçá àåäù äùî ïë ìòå

התפארת) מידת פנימיות שהוא הדעת åîë,(בבחינת

áåúëù( יב סג, äLî(ישעיה ïéîéì CéìBîÄÄÄÉÆ
íù úðéçáá àåä ,Bzøàôz òBøæ יו"ד ÀÇÄÀÇÀ

שבגי' ה"א וא"ו נרמזה ä"îה"א שבו 

התפארת, íéøôñáמידת àúéàãë ולכן ,

מרכבה  כלומר מה", "ונחנו עצמו על  אמר

מה, שהיא התפארת ïéðòלמידת äéä àìå

ìë ìù úåììëúä ÷ø ,åîöò éðôá

.ìàøùé úåîùð



ð−µ³îñ¼íë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÂÈ�Ú ‰˘Ó ˘È‡‰Â ˜ÂÌÙ· Ï"ˆÊ Ê"‡‡Î ˘¯ÈÙ˘ ÂÓÎÂ ,Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘� ÏÎ Ï˘
¯˘‡ Ì„‡‰ ÏÎÓ ‰˘Ú� ‡Â‰ ¯˘‡ Ú„ÂÈ ‡Â‰ ÈÎ ÏÂ„‚ ÂÈ�Ú ‰È‰ ÔÎ ÏÚ˘ „Â‡Ó
˙�ÈÁ· ¯˘‡ Ï"�Î ÏÎ‰ ,Ï‡¯˘È Ï˘ ı·Â˜Ó ˜¯ ÂÈ�È�ÚÏ ¯·„ Â�È‡Â ,‰Ó„‡‰ ÏÚ
È"˘¯ È¯·„· ÊÂÓ¯‰ Â‰ÊÂ ,˘„Â˜ ˙·˘ ˙�ÈÁ· ,ÂÈÏ‡Ó ‰˘Ú�‰ ¯·„ ‡Â‰ ˙¯‡Ù˙
Â˜ Ï‡ ˙Â„Ó ‰˘˘‰ Ì‰˘ ÔÂ�ÈˆÂ· ˜ÈÏ„‡Ï ÊÓÂ¯ ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÏÂÚ ˙·‰Ï˘ Ï"Ê
‰"¯Â�Ó È"�Ù „ÂÌ· ÏÎ‰ ÏÏÎ� ÂÈÏ‡Ó ‰˘Ú�‰ ¯·„ ‡Â‰˘ ˙·˘ ˙�ÈÁ· ÈÚˆÓ‡‰
¯È‡‰Ï È"�„‡ 'Ù ·"È ‰ÏÂÚ Â"¯È‡È ‰"¯Â�Ó‰ È�Ù Ï"ÂÓ Ï"‡ Â‰ÊÂ ,˙"Ó‡ ‰ÏÂÚ‰

øåàéá

÷åíôá ì"öæ æ"àà ãåáë ùøéôù åîëå

ג) יב , ìòù(במדבר  ,ãàî åðò äLî LéàäåÀÈÄÆÈÈÀÉ
øùà òãåé àåä éë ,ìåãâ åéðò äéä ïë

éðt ìò øLà íãàä ìkî äùòð àåäÄÉÈÈÈÂÆÇÀÅ
äîãàä נשמה היתה משה של  נשמתו ÈÂÈÈ

נשמות  כל  שורש בבחינת שהיא כללית

õáå÷îישראל , ÷ø ,åéðéðòì øáã åðéàå

ìàøùé ìù הוא יחדיו ישראל  כל  נשמות ,

תלוי  היה משה מדריגות ולכן משה בחינת

"רד  בפסוק  שכתוב  כמו ישראל , בגדלות

חז"ל  ודרשו ל"ב .)לך " –(ברכות מגדולתך  רד 

בשבילהם  אלא גדולה לך  נתתי ìëä,11לא

øáã àåä úøàôú úðéçá øùà ,ì"ðë

.ùãå÷ úáù úðéçá ,åéìàî äùòðä

úáäìù ì"æ é"ùø éøáãá æåîøä åäæå

ïåðéöåá ÷éìãàì æîåø ,äéìàî äìåò

éòöîàä å÷ ìà ,úåãî äùùä íäù

åéìàî äùòðä øáã àåäù úáù úðéçá

לעיל  היה (פ "א)וכאמור אהרן שעבודת

קו  האמת במידת הכל  ולכלול  "לכוין

כאמור  מאליו נעשה שהוא ,האמצעי"

äìåòä ä"øåðî é"ðô ãåñá ìëä ììëð

eøéàé äøBðnä éðt ìeî ìà åäæå ,ú"îàÆÀÅÇÀÈÈÄ
é"ðãà 'ô á"é äìåò ששת על  מורה שזה

ונעשים  בזה זה שנכללים שבעולם המידות

חיותם  שואבים והם אלכסון, גבולי י"ב 

úåøòäå úåôñåä

מאוד11. עניו  משה והאיש  ז "ל , פנחס באמרי  גם ראה

האדמה פני  על  אשר  האדם ג)מכל  מדת (יב , מענין  דבר  .

פני  על  אשר  האדם מכל  ע"ה רבינו  משה של  ענוה

ישראל  כל  של  הדעת הוא כי  וגו '. להאר "י האדמה (לקו"מ

ה ') וירא  ע "פ  שמות  וכלפ ' שבו  טובות המדות כל  ותלה

ישראל בר  עם מקורב שאני  מפני  בישראל , הקדושות

אותה  לי  יש זה אדם ועם הקדושה, אותה לי  יש זה

יקר , ודבר  קדושה יש מישראל  אחד  בכל  כי  הקדושה,

כלום, איני  בעצמי  אני  אבל  זולתו , באחר  כן  שאינו  מה

עצמו . את אחד כל  ימשוך  זה ולדרך 

רבנו  "משה פ"ו , התקשרות שער  ישראל  שארית וראה

ישראל  נשמות כללות של  הדעת שורש היה (זוהרע"ה

א ) רכ "א , נ ח"ב  הוא גם כן  פי  על  ואף לישראל ,, היה צרך

קטן , חלק היה מישראל  אחד  וכל  הגדול  חלק הוא כי 

שיהיה  כדי  ישראל  כלל  עם עצמו  להתכלל  צריך  והיה

לו  אמר  ישראל  כשחטאו  ולכך  הגמור , שלימות לו 

רד  לך  ז)הקב"ה לב , הגמור .(שמות  כשלימות שאינך  ,

ישראל  בני  עדת כל  את משה ויקהל  הפירוש (ויקהלוזהו 

א ) הוא לה , את ישראל , בני  עדת כל  עם עצמו  שהקהיל 

עם". מלשון 
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ÔÎ ÏÚÂ ,‰"Ó 'Ù ·"È Ì‰˘ ˙¯‡Ù˙ ˙�ÈÁ· ˙Ó‡ ˙„Ó ‰¯Â�Ó‰ È�Ù „‚� Ì˙Â‡
˙ÂÏÏÎ˙‰ ÏÚ ÊÓÂ¯ Ô"È„ „"ÌÁ Ù"Ê ÌÚ ˙"·˘ ‰ÏÂÚ ˙"¯�‰ ˙"Ú·˘ Â"¯È‡È
.˙·˘‰ „ÂÒ· ÏÎ‰ ÏÂÏÎÂ ,ÚÂ„ÈÎ ÔÈ„Â „ÌÁ ˙�ÈÁ·· „Á‡ ÏÎ Ì‰˘ ÌÏÎ ˙Â„Ó‰

øåàéá

האצילות  עולם של  המלכות ממידת

אדנ"י, בשם ãâðשנרמזת íúåà øéàäì

úøàôú úðéçá úîà úãî äøåðîä éðô

ä"î íéîòô á"é íäùהי"ב את שיאיר ,

בי"ב הבריאה עולם של  אלכסון גבולי

הנכללים  האצילות עולם של  אלכסון גבולי

האצילות  בעולם והשמות התפארת, במידת

מ "ה. שבגי' ה"א וא"ו ה"א יו"ד  הוא

ú"áù äìåò úBøpä úòáL eøéàé ïë ìòåÈÄÄÀÇÇÅ
ìò æîåø ,ï"éã ã"ñç íéîòô 'æ íò

ãçà ìë íäù ,íìë úåãîä úåììëúä

,òåãéë ïéãå ãíç úðéçáá מידת דהיינו

וכן  שבחסד , גבורה בתוכה כוללת החסד 

שבגבורה  חסד  בתוכה כוללת הגבורה מידת

והתכללות  מכולם, נכללות המידות כל  וכן

התפארת, מידת ידי על  נעשית זאת

חסד  בחינת מהם אחד  כל  על  שמשפיעה

שהיא  זו במידה התכללותם ידי על  וגבורה,

משניהם, ומורכבת  ìëäממוצעת ìåìëå

úáùä ãåñá.התפארת שהיא

לפרק : נתבאר הקדמה  הקודמים בפרקים

שיש  שלם אדם בבחינת נמשלים שהמידות

וכמו בו ורגלים, גוף  זרועות ראש איברים

מהראש  יורד  החיות - הזה שבמשל 

יורד  החיות ברוחניות כך  להרגלים,

המוחין  – הראש בבחינת שהם מהספירות

שהם  להספירות ובינה, חכמה כתר שהם

זה  וכל  לרגלים, ומשם וזרועות גוף  בבחינת

המלכות  ובחינת ישר', 'אור בחינת נקרא

השפע את המקבלת אשה בבחינת היא

חוזר'. 'אור בבחינת היא והמלכות מבעלה,

ע "ד  חוזר לאור ישר אור בין והחילוק 

היא  שעבודתינו שמכיון הוא העבודה,

עבודתינו  כן על  ושכינתיה קוב "ה ליחד 

העולם  לזה להמשיך  הא' בחינות, בב ' היא

תורה בבחינת ית' אנפין)אלקותו זעיר  (הנקרא

המידות  כל  את הכולל  בתפארתו המתגלה

של  [חכמתו מלמעלה היורד  אור שזה

שמלובשים  [ישראל  למטה א"ס ] הקב "ה

בו  נידבק  התחתונים שאנו והשניה בגוף ],

חוזר  אור בבחינת בהשתוקקות ית"ש

והשתוקקות  תפילה ידי על  למעלה מלמטה

בעולם. מלכותו לגלות

גדול  ישר שהאור ככל  כי מבואר זה ובפרק 

כח מתחזק  כן יותר, גבוה ממקום ובא יותר

כי  מובן עבודה וע "ד  חוזר, באור המלכות

אלקותו  כח  בעצמו מגלה שהאדם ככל 

בכל  ית' תפארתו לפניו מתגלה אזי ית"ש,

מתגברת  ממילא זה ידי  ועל  לבו, חדרי

ית"ש  בו להדבק  בוערת באש השתוקקותו

עבודתו  וכן מאליה", עולה "שלהבת

על  היא האמיתית והעליה יותר, אמיתית

דבוק כשאדם כי האמת, שהיא התפארת ידי

היא  שהאמת בהקב "ה דבוק  הוא באמת

דביקות  מתוך  היא וכשהעבודה חותמו,

ולאור  לעליה סוף  אין עצמו בהקב "ה
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³î−ô−òõëî¯Â‡È·· ÂÊ 'Ù ‰¯Â˙ ÈËÂ˜Ï‰ È¯·„ ÈÙ ÏÚ ¯Ó‡� ¯˙ÂÈ· ¯·„‰
˙Ò�Î ‡Â‰˘ ˙ÂÎÏÓ ˙�ÈÁ·Ó ¯˘‡ ‰¯Â�Ó‰ ˙˜Ï„‰ „ÂÒ
ÏÎ ÈÎ ÔÚÈ ,˙ÂÂˆ˜‰ Í¯„ ‡Ï Í‡ ,¯"˙Î‰ „Ú ‰ÏÚÓÏ ˙Â¯Â‡‰ ÔÈÏÂÚ Ï‡¯˘È
ÏÂ„‚ ÁÎ· ‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ˙Â¯Â‡‰ ˙„È¯È È„È ÏÚ Ì‰ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏÂÚ‰ ˙Â¯Â‡‰
ıÙÂ˜ ‡Â‰ ÈÊ‡ ÁÎ· ‰Â·� ÌÂ˜ÓÓ ı¯‡Ï Ô·‡ ˜¯ÂÊ˘Î Ï˘ÓÏÂ ,„Â‡Ó ‰Â·‚
Ô‡Î·Â ,‰ÏÚÓÏ ıÙÂ˜ Â�È‡ ÍÂÓ� ÌÂ˜ÓÓ „¯ÂÈ˘Î Ï·‡ ,„Â‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰¯ÊÁ·

øåàéá

בבחינת  זו עבודה ידי על  לקבל  אדם שיכול 

גבול . בלי

éô ìò øîàð ,øúåéá øáãä úåéîéðôáå

øåàéáá åæ äùøô äøåú éèå÷ìä éøáã

úðéçáî øùà äøåðîä ú÷ìãä ãåñ

ïéìåò ,ìàøùé úñðë àåäù úåëìî

ø"úëä ãò äìòîì úåøåàä אור בבחינת

úååö÷äחוזר, êøã àì êà עד זו עליה

ידי  על  היא העליה אם רק  היא הכתר

קו  שהיא תפארת בבחינת התדבקות

שבשמים, לאביהם ישראל  בין החיבור

הנקראת  לבחינה ישראל  כנסת בין דהיינו

ולא  האמצעי, קו בבחינת והוא אנפין, זעיר

או  אהבה בבחינת הוא ההתדבקות אם

וצדדים, קצוות בבחינת שהיא לבד , יראה

הדבר  וטעם ושמאל , ימין קו בבחינת

בהתפארת, דווקא היא הכתר עד  שהעליה

íä äìòîì íéìåòä úåøåàä ìë éë ïòé

äèîì äìòîìî úåøåàä úãéøé éãé ìò

,ãåàî äåáâ ìåãâ çëá יורד כשהאור

זעיר  הנקרא בהמידות אלקותו מהתגלות

בתחתונים  מלכותו  התגלות לבחינת אנפין

גדול  האור אם אזי מלכות, הנקרא ממש

שהיא  התפארת מידת בבחינת מאוד  וחזק 

המידות, כל  את וכולל  וחזקה גדולה

של  האמיתית שהדביקות לעיל  וכאמור

היא  הלב  בשורש שנוגעת התפארת מידת

או  באהבה מדביקות ערוך  לאין גדולה

בכח הוא חוזר האור גם אזי לבד , יראה

גדול .

äåáâ íå÷îî õøàì ïáà ÷øåæùë ìùîìå

äìòîì äøæçá õôå÷ àåä éæà çëá

êåîð íå÷îî ãøåéùë ìáà ,ãåàî

כך , כל  גדול  כח  בו אין ÷õôåוממילא åðéà

äìòîì12 שנותן מלמעלה הירידה כוח  כפי

העליה, כן לעלות לתחתונים ïàëáåכח 

úåøòäå úåôñåä

וז "ל12. ע"א כ "ו  דף זרוע באור  פאפירוש מהר "מ  כתב

מחזרת  אלא נעשה הנוקרא פרצוף שאין  גדול  כלל 

ישר  אור  נוקבא, חוזר  ואור  זכר  ישר  אור  כי  האור 

דין  סילוק כעין  לומר  שרוצה דק חוזר  ואור  רחמים,



ï− ó¼îò −þôê ³îð−½ì³¾þîõô

‰È‰ ‡Ï ˙ÂÂˆ˜ Í¯„ 'ÈÏÚ‰ ‰È‰ Ì‡ Î"Ú ,ÍÎ ÏÎ ÍÎ ÏÎ ‰„È¯È‰ ÔÈ‡ ˙�ÈÁ··
Ê‡Â ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ Í¯„ ˜¯ ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÏÚ‰ ‰È‰˙˘ ÍÈ¯ˆ Î"Ú ,·"ÂÁ „Ú ˜¯
‰ÏÂÚ ˙·‰Ï˘ ‰È‰˙˘ Â‰ÊÂ .ÔÈ·˙Â ·ËÈ‰ ˘"Ú ,¯"˙Î‰ „Ú ˙ÂÏÚ‰Ï ‰ÁÎ·

øåàéá

,êë ìë äãéøéä ïéà úåëìî úðéçáá

פחותים  המלכות שאורות שם כמבואר

ז"א, הנקראת הבחינה מאורות ìòבחזקם

úååö÷ êøã äéìòä äéä íà ïë שהאור

החסד  ידי  על  היה למעלה מלמטה היורד 

ישראל  שהתדבקות כלומר והגבורה,

לשרשם  לחזור בהשתוקקות בהקב "ה

או  אהבה של  אור ידי על  היה בקדושה,

בלבד , äéäיראה àìחוזר באור ø÷העליה

äðéáå äîëç ãò כך כל  העליה היתה ולא

הכתר, äéìòäעד  äéäúù êéãö ïë ìò

,éòöîàä å÷ êøã ÷ø äìòîì שהעליה

עבודת  של  דבקות מכח  יהיה חוזר באור

שהאור  ומכיון חזק , כח  לה שיש התפארת

הוא  חוזר האור גם אזי חזק  הוא ישר

ø"úëä,בחוזק , ãò úåìòäì äçëá æàå

ïéáúå áèéä ù"ò13.

העכו"ם  עבודת כי בסה"ק , מבואר והענין

או  אהבה ידי על  הוא העולם אומות חסידי

גם  ולכן הגשמי, טבעו כפי אחד  כל  יראה,

עבודתם  כפי רק  הוא מקבלים שהם השפע 

כ  אבל  ומידה, שעבודתם בגבול  ישראל  לל 

úåøòäå úåôñåä

הוא  חוזר  ואור  הזכר , בחינת וזה בכח בא ישר  ואור 

לא  ישר  אור  ולולי  הכח, חלשת נוקבא בחינת רפה

הרי  כי  הנקבה היתה לא הזכר  לולא כי  חוזר , אור  היתה

עכ "ל . מצלעותיו  אחת לוקה האדם שנברא אחר 

בע"ח13. ראה אבל  ליתא, שם תורה  ל "ה בלקוטי  (שער 

הגבורות פ "ב ) כי  שאמרנו , זה ענין  עתה ונבאר  וז "ל ,

וטעם  כד "ת. שהם הכתר , עד  יסוד  מן  עליות, ג ' עולין 

דומה  אינו  כי  בהעלותך , פרשה בדרוש בארנו , הענין 

בדכורא. החסדים עליית כמו  בנוקבא, הגבורות עליות

ועולין  קוין , הג ' בכל  החסדים, מתפשטין  בדכורא כי 

קו  דרך  רק עולין  אינן  בנוקבא, אמנם שבו . כח"ב עד 

שהוא  המנורה, פני  מול  אל  סוד  שהוא שבה, האמצעי 

במקומו . שכתוב כמו  האמצעי , קו 

הנוקבא, כמו  אינו  דכורא, שיסוד  שנודע הדבר , וטעם

נוקבא, שהוא אמא  יסוד  לכן  ארוך , יותר  הוא כי 

ב"ח  אנפין , לזעיר  שיש ונמצא דז "א. בחזה מסתיים

יש  הכאתן , אחר  היסוד  מן  כשעולין  ולכן  מגולין , וב"ש

הנוקבא, אך  שבו . הכתר  עד  לעלות והסתפקות כח להם

הוא  כי  שבז "א, היסוד  מן  מכוסה הוא שבה הת"ת כל 

מגולה  שם ואין  דנוק', הת"ת כל  כנגד  עד  ומגיע ארוך 

למעלה, שבארנו  הטעם זהו  כי  לבד , ונ "ה גבורות ב' רק

אחד , יום אפילו  אינם שבה, ביסוד  הגבורות ירידת כי 

הת  סיום עד  הדעת מן  ט' בשנה ירדו  שהגבורות "ת,לפי 

לכנוס  הת"ת, מסיום בצאתם אח"כ  סתום. כולו  כי 

אינו  בז "א שם אך  אחד , רגע רק א"צ המגולה, ביסוד 

היסוד מסיום המגולין  שליש שני  מורד  מקום יש כי  כן ,

גמור , אחד  יום צריך  לכן  דז "א, יסוד  סיום עד  אמא

בנוקבא. משא"כ 

מגולות  גבורות ב' רק בנוקבא שאין  לפי  לענין , ונחזור 

לא  קוין , ג ' בכל  ועולות מתפשטות היו  אם הנה לבד ,

והוא  שבה, הכתר  עד  לעלות והסתפקות כח בהם היה

חצי  רק יש לא שלה שבכתר  לפי  שם, עד  שיעלו  מוכרח

בהכרח, הגבורות הארת וצריך  כנ "ל , לבד  אור  שליש

כדי  לבד , האמצעי  הקו  דרך  רק יעלו  שלא הוצרך  לכן 

לכן  שבה, הכתר  עד  לעלות כח בהם ויהיה שיספיקו ,

לבד . האמצעי  קו  בדרך  רק עולות אינם



ì−µ³îñ¼íë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

˙¯ÊÁ ÌÂ¯‚˙˘ ‰ÏÚÓÏÓ ÍÎ ÏÎ ˙Â¯Â‡‰ ˙˘ÈË· ÔÈ‡˘ Ì‚‰˘ Â�ÈÈ‰ ‰ÈÏ‡Ó
‰ÈÏ‡Ó ˙·È˙· ÊÂÓ¯Â .¯˙Î ˙�ÈÁ· „Ú ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏÂÚ ‰Ê ÏÎ ÌÚ ‰ËÓÏÓ ˙Â¯Â‡‰
ÌÈÓÚÙ 'ÈÂ Ï‡ ÌÈÓÚÙ 'È Â�ÈÈ‰ ‰�È· ‰ÓÎÁ ¯˙Î ‰ÏÂÚ‰ ‰‡ÏÓ ÌÈÓÚÙ 'È ‡Â‰
Â˜‰ Í¯„ ˜¯ ‰ÏÚÓ ‰��È‡˘ ˙ÓÁÓ ‡Â‰ ÍÎ ÏÎ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰ÁÎ· ˘È˘ ‰ÓÂ .‰Ó
ÂÈÏ‡Ó ‰˘Ú�‰ ¯·„ ˙‡¯˜�‰ ˙·˘ ˙�ÈÁ·Â .‰¯Â˙ ÈËÂ˜Ï Ì˘· Ï"�Î ÈÚˆÓ‡‰

øåàéá

שנגד  באופן דהיינו מהטבע , למעלה הוא

והיא  ויראה, אהבה שילוב  שהוא הטבע 

כן  גם דביקות להם יש אזי התפארת,

נקראת  זו ובחינה הטבע , מדרך  למעלה

שהתפארת  או בתפארת, מאיר א"ס  שאור

רבינו  כוונת וזה סוף. אין עד  עולה

עד  עולה ישראל  כנסת דהיינו שהמלכות

שהוא  הכתר נקרא והוא התפארת, דרך  א"ס 

א"ס . בבחינת ומידה מגבול  14למעלה

,äéìàî äìåò úáäìù äéäúù åäæå

ìë úåøåàä úùéèá ïéàù íâäù åðééä

äìòîìî êë האורות יחוד  הוא הביטוש

הספירות  מאירים ידם שעל  העליונים

התחתונים, úøæçלעולמות íåøâúù

äèîìî úåøåàä, גדול äæבכח  ìë íò

חוזר, אור בבחינת שהוא המלכות אור

לשרשה  לחזור המשתוקקת כשלהבת

מעלה  כלפי äéìàî,15ובוערת äìåòמכח

úáéúáעצמה, æåîøå .øúë úðéçá ãò

äìåòä 'äàìî' íéîòô 'é àåä äéìàî

'éå ìà íéîòô 'é åðééä äðéá äîëç øúë

äî íéîòô שהיא התפארת מידת על  לרמז

לעיל , כאמור מ "ה äçëáשם ùéù äîå

äððéàù úîçî àåä êë ìë úåìòäì

íùá ì"ðë ,éòöîàä å÷ä êøã ÷ø äìòî

.äøåú éèå÷ì

äùòðä øáã úàø÷ðä úáù úðéçáå

åéìàî מכל שביתה משמעותה היא וזו

úåøòäå úåôñåä

אורה14. בשערי  ה ')מובא שער  גיקטיליא , יוסף  והנה (לרבי

ולגבורה, לגדולה מקיפים שרים השבעים כל  תמצא

כך למעלה, ממקומם עולים אינם וגבורה שגדולה וכמו 

מן  יותר  לעלות יכולים אינם האומות של  שרים שבעים

בקו  נאחזים הם ישראל  אבל  בו , שנאחזים המקום

עד עולה האמצעי  שקו  וכמו  שהודענוך , כמו  האמצעי 

למעלה  למעלה עולים בו  הדבקים ישראל  כך  סוף, אין 

ומשה  ארץ, במתי  על ירכיבהו  סוד  וזהו  סוף, אין  עד 

לך אויביך  ויכחשו  ואומר  לישראל , מבשר  ע"ה רבינו 

שהאומות  פי  על  אף כלומר  תדרוך , במותימו  על  ואתה

שאינם  לעלייתם יש וקץ גבול  למעלה יעלו  כולם

ישראל דבקים, שהם המקומות מן  יותר  לעלות יכולים

הדעת  והוא התפארת שהוא האמצעי  בקו  דבקים שהם

ישראל כך  סוף אין  עד  עולה האמצעי  שהקו  כמו 

על ואתה סוד  וזהו  סוף, אין  עד  עמו  עולים בו  הדבקים

וסוד  תדרוך , מ"ט)במותימו  בך(ישעיה  אשר  ישראל 

אין  עד  למעלה עולה שהתפארת כמו  כלומר  אתפאר ,

ישראל כך  בהם, ומתפאר  הכתר  בבגדי  ומתלבש סוף,

בך אשר  ישראל  סוד  וזהו  עמו  עולים בתפארת הדבקים

אתפאר .

החמה15. אור  סה"ק של  דף וכלשונו  ר "מ פנחס  (לזוה "ק 

ככלה רכו:) המקושטת מלכות שהיא כלה לשון  פירשו  ,

כליון  לשון  פירשו  עוד  למעלה, ולהתייחד  לעלות

כ דשרגא תכלא ואיהי  שאמר  וזהו  אש '.åורשיפת



¬− ó¼îò −þôê ³îð−½ì³¾þîõô

˙ÂÏÚÏ ‰ÁÎ· ‰Ê È„È ÏÚ ,‰ÏÚÓÏ Â�¯‡· ¯˘‡Î ˙Â„Ó‰ ˙ÂÏÏÎ˙‰ Ì˘ ¯˘‡
‡Â‰˘ ‰ÈÏ‡Ó ˙·È˙· ÔÎ Ì‚ ÊÂÓ¯‰ ‰�È· ‰ÓÎÁ ¯˙Î ˙�ÈÁ· ˙ÂÏÚÓ‰ ÌÂ¯ „Ú
Ï"ÊÁ Â˘¯„ ‰ÊÏÂ .‰�È· ‰ÓÎÁ ¯˙Î ‰ÏÂÚ‰ ‰Ó ÌÈÓÚÙ 'ÈÂ "Ï-‡" ÌÈÓÚÙ 'È
Ì‚ ‰ÈÏ‡Ó ÔÈÏÂÚ‰ ˙Â¯Â‡‰ ÏÚ ÊÓÂ¯ ‰ÈÏ‡Ó ˙È˘Ú�˘ ,‰¯Â�Ó‰ ‰˘Ú˙ ‰˘˜Ó
‰¯Â�Ó‰ È�Ù ‰ÏÂÚ‰ ,˙Ó‡‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Ì‰ ‰¯Â�Ó‰ ˙‡ ‰˘Ú˙ ‰˘˜Ó Ï˘ ˙"¯‰

.Ï"�Î ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰ ‡Â‰˘

øåàéá

שנעשית  התפארת מידת והיא מלאכה,

úåãîäמאליה úåììëúä íù øùà

äìòîì åðøàá øùàë כוללת שהיא

וגבורות, חסדים  äçëáבתוכה  äæ éãé ìò

øúë úðéçá úåìòîä íåø ãò úåìòì

úáéúá ïë íâ æåîøä äðéá äîëç

'éå ,"ì-à" íéîòô 'é àåäù äéìàî

.äðéá äîëç øúë äìåòä äî íéîòô

ì"æç åùøã äæìå('ג בהעלותך ועשית (תנחומא

טהור זהב  äøBðnäמנורת äNòéz äL÷îÄÀÈÅÈÆÇÀÈ
לא) äéìàî(כה, úéùòðù שם , רש"י וז"ל  ,

משה  שהיה לפי מאליה, המנורה, תיעשה

הוא  ברוך  הקדוש לו אמר בה מתקשה

מאליה  נעשית והיא לאור הככר את השלך 

עיי"ש. תעשה, כתיב  לא ìòלכך  æîåø

äéìàî ïéìåòä úåøåàä האור על  כלומר

משתוקקים  שישראל  ישראל , של  חוזר

באתערותא  בשרשם להתדבק  מאליהם

דלתתא.

ú'à äùò'ú äù÷'î ìù ú"øä íâ

éðô' äìåòä ,úîàä úåéúåà íä äøåðîä

.ì"ðë éòöîàä å÷ä àåäù 'äøåðîä


