
דברת שלמה

פרשת וירא

הרה"ק רבי

שלמה מלוצק 

  
 

זי”ע



 

 
             

   

 
                 

0583268992

מערכת הגהה:

. . . . . . . . . . . . íì−³õè

. . . . . . . . . . . . íôðšíî

’ê šþõ

³î−³îêë ³¾ëñ³ô ’ší íò−×¾í

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íñ−õ³í¬

’ë šþõ

ñ×ë ó−¾ëñ³ô íþî³í ³î−³îê

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ó−êþëòíë−

’è šþõ

³îñðè è−¾íñ ñî×− ó−êþëòí −ð− ñ¼

. . . . . . . . . . . . . . . . ¾"³− êþîëíï¬

’ð šþõ

ñî×− î³è¾í ¬î¼−ôë î³¼−ð− −ð− ñ¼

. . . . . . . . . . . . . . . . íëþí è−¾íñ¬−

è íôñ¾ ³þëð ³îð−½ì³¾þîõô

êþ−î ³¾þõ

íì−³õ

îòêîëë' הק המגיד של  תלמידיו  מגדולי  שהיה  מלוצק, שלמה  רבי  הרה "ק  של  בתורתו  לעסוק 

ולהתבשם  שמעו  את  לשמוע האחרונים  דורות  זכו  לא  סיבות  כמה  בשל  אך ממעזריטש ,

הרחיבו  ואשר  חייו  קורות  הלומד  ידע למען  חייו  מתולדות  מעט  להקדים  עלינו  חובה  תורתו , מדברי 

כנגדו . עומד  השמועה  בעל  כאילו  יהיה  למען  בשבחו  צדיקים 

îò−ëþ רבי פלאם הרה "ק רבי שלמה  החסיד לאביו  נולד  לויצק אברהם זצ "ל , בעיר  ז "ל ,

קייב )שבאוקראינה  הבירה  לעיר ממערב  השוכנת  ווהלין מחוז  ומאז (במרכז  תחילה , רבינו  התגורר  שם  .

מעיני  נסתר  היה  כי  בערפל , לוטים  בצעירותו  תולדותיו  לוצקער ". שלמה  "רבי  כולם  בפי  שמו  נקבע 

רבינו  שימש  שם  כבר  כי  הסבורים  ויש  פשוט , אדם  כשל  היו  האנשים  בקרב  והליכותיו  הבריות 

מלוצק ". "המגיד  לדורות : שמו  נקבע  ולכן  במגידות , לראשונה 

ð−èôí −ë³× ³½õðíî ³ë−³×

ó¾ô בעיר לגור  רבינו  בשנת קאריץ עבר  יסד  שם  ספרי תקל "ז , שהדפיס  הראשון  הדפוס  בית  את 

ובהשראתו  קאריץ  אב "ד  עם  יחד  רבנו  הקים  הדפוס  בית  את  ימים . באותם  וחסידות  קבלה 

המגיד  הרה "ק  להפריע מזלאטשוב של  שינסו  ממתנגדים  חשש  מפני בחשאי  אותו  וניהל  זי "ע,

החסידות . מעיינות  הפצת  לעבודת 

³ò¾ë ליקוט ליעקב " דבריו מגיד  – אמרים  "ליקוטי  הקדוש  הספר  את  לאור  רבנו  הוציא  תקמ "א 

היא  והיא  זה , לספר  נפלאה  הקדמה  וכתב  ממעזריטש , הקדוש  המגיד  מרבו  תורה  דברי 

ודרכם , הנהגתם  ואופן  זי "ע  ממעזריטש  והמגיד  הק ' הבעש "ט  מעלת  ביאר  ובו  דנן , לספר  גם  ההקדמה 

שם : רבינו  שמספר  כפי  כן , לעשות  עליו  ציווה  רבו  אך תורתו  דברי  לכתוב  רצה  לא  תחילה  עיי "ש .

ראיתי  כי  לו ... והשבתי  שומע , שאני  מה  כותב אני  אין  למה  זלה "ה  אדומ "ו  אותי  שאל  אחת  "ופעם 

ואמר  הבנתם . לפי  וכותבים  - מבינים  אינם  ולפעמים  אדומ "ו , מכוונת  מאוד  המקצרים  כתבים  כותבי 

ועיי "ש  ב "ה ". הבורא  לעבודת  למזכרת , היות  למען  - טוב  הכל  נכתב , שיהיה  איך  כן, פי  על  'אף  לי :

יוסף  יעקב תולדות  הספר  שראה  עד  כראוי , כתובים  יהיו  לא  שמא  לכותבם  רבינו  חשש  כן  שאע "פ 

המגיד  תלמידי  כתבי  את  אסף  ואז  רבו , ספרי  את  לאור  להוציא  התשוקה  בלבו  גם  התעוררה  ואז 

לכתבי  הזה  היום  עד  זכינו  זה  ידי  ועל  עולם , לאור  והוציאם  הטעויות  מכל  והגיהם  יפה  בסדר  וסידרם 

ממעזריטש . המגיד של  תורתו 
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ממעזריטש . המגיד של  תורתו 



ðêþ−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

íôðšíí בהסכמתו מלובלין  החוזה  הרה "ק  שכתב  כפי  רבינו , של  שמו  לפרסום  שהביאה  היא  הזו 

ובנסתר  בנגלה  ובקי  החריף  מישרים  המגיד  הרב ידוע  הנה  "כי  הלשון : בזה  דנן  לספר 

הגדול  ורבנו  מורנו  של  אמרים  ליקוטי  שעל  הקדמה  ידי  על  בעולם  טבעו  יצא  כבר  ישראל , קדוש 

ז "ל ". בער  דוב מהו ' והקדוש 

¾¬−þï¼ôô ð−èôí ó¼ î−þ¾š

ðëñ שיעור מ עימו  לומד היה  השאר  ובין  ממעזריטש , המגיד  של  הגדול  תלמידו  רבינו  שהיה  מה 

הרה "ק  שהעיד  כפי  בקודש , משמשו  גם  היה  לילה , חצות  בשעת  התורה  ובפנימיות  בקבלה 

המגיד  הרב  אצל  קדשים , בקדש  ולפנים  לפני "משמש  שהיה : זי "ע מסאסוב ליב  משה  רבי 

רשות ] בלי  אף  אצלו  ולהיכנס  לבוא  היה  [=שיכול  בר  בלא  "דעיילי  בלשונו : זאת  ועוד  ממעזריטש "

המגיד". הרב  אצל 

îò−ëþ לקוטי" לספר  בהקדמת  חותם  שרבינו  כפי  זי "ע , המגיד  רבו  עם  משפחה  בקשרי  גם  היה 

דמן  זעירא  דברי  כה  "הלא  זי "ע: בער  ר ' הרבי  של  מתורתו  ליעקב " דבריו  מגיד  - אמרים 

מלויצק  אברהם  במוהר "ר  שלמה  זלה "ה  המחבר  בעל  הרב  אדומ "ו  של  ש "ב  המלך  לפני  כעבד  חברייא 

רבנו  כותב  דנן  בספר  כן  כמו  קארעץ ". ק"ק  פה  מתגורר  עתה  אקוב )ולעת  מה ד "ה  בלק "והנה (פ' :

זצללה "ה ". מורי  בן  זללה "ה  אברהם  מה ' קדישא  אלקי  איש  המפורסם  החסיד  הרב  מש "ב  שמעתי 

אברהם , ר ' היה ממעזריטש המגיד  של  אביו  שם  וגם  אברהם  ר ' היה רבנו  אבי שם  גם  כי שציינו  (יש

אחד ) ע"ש שניהם ונקראו  קרובים  היו  /וכנראה

þìêñ והתיישב שנה  מעשרים  למעלה  ישב  בה  מהעיירה  מקאריץ  זי "ע  פנחס  רבי  הרה "ק  שעקר 

הסתיר  ותחילה  לסקאהל , ועבר  קאריץ  את  שלמה  רבי  גם  עזב  תקנ "א , בשנת  באוסטראה ,

להפצרות  נכנע  אחדות , שנים  לאחר  ורק  תינוקות , מלמד  היה  אלא  ברבנות  לנהוג  רצה  ולא  עצמו רבינו 

כמגיד  רבנו  שימש  סקאהל  בעיר  גם  ואח "כ  קאריץ  בעיר  גם  דמתא . מישרים  כמגיד לכהן  ונאות 

מישרים .

î−ð−ôñ³

ñ¼, ברם אצלו , שילמדו  הרבה  תלמידים  להעמיד זכה  לא  המגיד , תלמידי  מגדולי  רבינו  שהיה  אף 

רבים  תלמידים  כנגד  שקול  תלמיד  יעמוד  ממנו  כי  לו  הבטיח  המגיד  "מגדולירבו  בספר (כך

חסידים "החסידות ") עדת  כנגד  שקול  "שיהיה  אחד תלמיד  או  ירושלים , ספרו בריש רבינו בתולדות  מובא  (כך 

חסידים "תשט "ו) אלפים  לעשרת  בערכו  "שישווה  לתלמיד  שיזכה  אחר  בלשון  או  בית , 'תפארת  (ספר 

דעה') 'דור  בספר  וכן זי "ע .דוד ' מבעלזא  שלום " "השר  שלום  רבי הרה "ק  הוא  זה  ותלמיד

í íôñ¾ ³þëð ³îð−½ì³¾þîõô

’í ì−¾ô

îþôê שיהיה נאמר  המשיח  מלך  על  והנה  בדורו , ה ' משיח  להיות  ראוי  היה  כי  רבינו  על  צדיקים 

תלמידים  לו  היו  ולא  ואין , לחם  שאלו  עולליו  מרוד , עני  היה  רבינו  ואכן  חמור ', על  ורוכב  'עני 

הדל  מלחמו  הפריש  כאשר  אחת  בשבת  ביתו . בני  נפש  ולהשיב  לצרכיו  לדאוג  שיכלו  וחסידים 

דמעות  שתי  הצדיק  הוריד  רעבים , נותרו  כי הזאת  הפרוסה  את  הילדים  וביקשו  שלישית  לסעודה 

השערה  כחוט  החסידים  עם  שמדקדקים  כפי  השמים  מן  עימו  דקדקו  זה  ובגלל  הקדושות , מעיניו 

המופלגת . וצדקתו  הגדולה  מעלתו  גודל  למדים  אנו  מזה  משיח , להיות  ראוי היה  לא  ושוב

î³þ−¬õ

óî−ë. בסקאהל כבוד  ומנוחתו  השמימה , בסערה  עלתה  ונשמתו  רבנו  נפטר  ה 'תקע "ג  בשבט  י '

רבינו  נטמן  שם  האוהל  שרידי  את  מצאו  ולאחרונה  היהודי , העלמין  מבית  זכר  נותר  לא  כהיום 

זצ "ל . רמר "ז  בער  ישכר  ר ' העיר  של  רבה  גם  לידו  שלמה ולימים  דברות  הספר  הקדמת  מתוך הוא  התוכן  (רוב 

תשע "ד ) ירושלים  בעלזא , מוסדות .מהדורת
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רבנו  כותב  דנן  בספר  כן  כמו  קארעץ ". ק"ק  פה  מתגורר  עתה  אקוב )ולעת  מה ד "ה  בלק "והנה (פ' :

זצללה "ה ". מורי  בן  זללה "ה  אברהם  מה ' קדישא  אלקי  איש  המפורסם  החסיד  הרב  מש "ב  שמעתי 

אברהם , ר ' היה ממעזריטש המגיד  של  אביו  שם  וגם  אברהם  ר ' היה רבנו  אבי שם  גם  כי שציינו  (יש

אחד ) ע"ש שניהם ונקראו  קרובים  היו  /וכנראה

þìêñ והתיישב שנה  מעשרים  למעלה  ישב  בה  מהעיירה  מקאריץ  זי "ע  פנחס  רבי  הרה "ק  שעקר 

הסתיר  ותחילה  לסקאהל , ועבר  קאריץ  את  שלמה  רבי  גם  עזב  תקנ "א , בשנת  באוסטראה ,

להפצרות  נכנע  אחדות , שנים  לאחר  ורק  תינוקות , מלמד  היה  אלא  ברבנות  לנהוג  רצה  ולא  עצמו רבינו 

כמגיד  רבנו  שימש  סקאהל  בעיר  גם  ואח "כ  קאריץ  בעיר  גם  דמתא . מישרים  כמגיד לכהן  ונאות 

מישרים .

î−ð−ôñ³

ñ¼, ברם אצלו , שילמדו  הרבה  תלמידים  להעמיד זכה  לא  המגיד , תלמידי  מגדולי  רבינו  שהיה  אף 

רבים  תלמידים  כנגד  שקול  תלמיד  יעמוד  ממנו  כי  לו  הבטיח  המגיד  "מגדולירבו  בספר (כך

חסידים "החסידות ") עדת  כנגד  שקול  "שיהיה  אחד תלמיד  או  ירושלים , ספרו בריש רבינו בתולדות  מובא  (כך 

חסידים "תשט "ו) אלפים  לעשרת  בערכו  "שישווה  לתלמיד  שיזכה  אחר  בלשון  או  בית , 'תפארת  (ספר 

דעה') 'דור  בספר  וכן זי "ע .דוד ' מבעלזא  שלום " "השר  שלום  רבי הרה "ק  הוא  זה  ותלמיד
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îþôê שיהיה נאמר  המשיח  מלך  על  והנה  בדורו , ה ' משיח  להיות  ראוי  היה  כי  רבינו  על  צדיקים 

תלמידים  לו  היו  ולא  ואין , לחם  שאלו  עולליו  מרוד , עני  היה  רבינו  ואכן  חמור ', על  ורוכב  'עני 

הדל  מלחמו  הפריש  כאשר  אחת  בשבת  ביתו . בני  נפש  ולהשיב  לצרכיו  לדאוג  שיכלו  וחסידים 

דמעות  שתי  הצדיק  הוריד  רעבים , נותרו  כי הזאת  הפרוסה  את  הילדים  וביקשו  שלישית  לסעודה 

השערה  כחוט  החסידים  עם  שמדקדקים  כפי  השמים  מן  עימו  דקדקו  זה  ובגלל  הקדושות , מעיניו 

המופלגת . וצדקתו  הגדולה  מעלתו  גודל  למדים  אנו  מזה  משיח , להיות  ראוי היה  לא  ושוב

î³þ−¬õ

óî−ë. בסקאהל כבוד  ומנוחתו  השמימה , בסערה  עלתה  ונשמתו  רבנו  נפטר  ה 'תקע "ג  בשבט  י '

רבינו  נטמן  שם  האוהל  שרידי  את  מצאו  ולאחרונה  היהודי , העלמין  מבית  זכר  נותר  לא  כהיום 

זצ "ל . רמר "ז  בער  ישכר  ר ' העיר  של  רבה  גם  לידו  שלמה ולימים  דברות  הספר  הקדמת  מתוך הוא  התוכן  (רוב 

תשע "ד ) ירושלים  בעלזא , מוסדות .מהדורת
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îþôêôëהתפילה עבודת  בענין החסידות  יסוד  את  מבאר  הוא  רבינו של  זה 

התוה"ק, אותיות  כ"ב ידי על  להקב"ה  הדבקות  והוא  התוה "ק , ולימוד 

לנכח  בעזרך , יהיה והשם מודיעך , אני זאת  "אך  הידועה: באגרתו הבעש "ט  כדברי

ודיבור דיבור  וכל  ולמודך  תפלתך  בעת  הקדושה , בארץ ובפרט  יעליזו, ואל  דרכך  ד '

ואלקות , ונשמות  עולמות  יש  ואות  אות  בכל  כי: ׁשם, לייחד  תכוין שפתיך  «ומוצא 

ומתיחדים מתקשרים  כך  ואחר  - זה . עם זה  ומתייחדים ומתקשרים  ועולים

עמהם נשמתך  ותכלול  באלהות . אמתי יחוד  ומתייחדים  תיבה ונעשים  האותיות 

שמחה ונעשים ועולים  כאחד  העולמות  כל  ומתיחדים מהנ"ל , ובחינה  בחינה  בכל 

שכן  וכל  וגשמיות  בקטנות  וכלה  חתן  בשמחת  בהבינך  שיעור , לאין גדול  ותענוג

ותשכיל , תצליח תפנה  אשר  ובכל  בעזרך  יהיה ד ' ובוודאי כזאת , העליונה  במעלה 

עוד ". ויחכם לחכם  תן

ðî½−הכוונה על  מיוחדת  תוספת  הוא  אשר  נורא, ענין הוא  הק ' הבעש "ט של  זה 

שהיא שבהם, הפשוטה  בהבנה  הכוונה והיא  האותיות , של  הרגילה

כמה במשנתו ונשנים שחוזרים  הבעש "ט  של  אלו בדברים  האותיות . של  ה "נשמה "

ה "אלקות " חלק  והיא האותיות  בדביקות  דרגה עוד  שיש  לומדים או פעמים, וכמה

באותיות . נמצא הוא גם אבל  הבנה  של  באופן  מהשגה שלמעלה  האור  שבאותיות ,

ðî½−יש האותיות  ידי על  בעצם  כי זה  במאמרו אשר  רבינו בדברי מוסבר  זה 

הוא ידם  על  כי  השגה , מכל  למעלה למעלה  הגבוהה בדרגה  אחיזה לאדם

ועל  ערוך , לאין  האותיות  של  דרגתם היא  ומרוממת  נעלה כי עצמו, בהקב"ה דבוק 

הקב"ה  הואידם וחיותם קיומם שבעולם הנבראים כל  כי בעולם, ומתגלה  שורה

דובר וכשהאדם שבתורה, מאמרות  בעשרה  – נבראו שבהם התורה  אותיות  ידי על 

לבורא שבינו  ביותר  הפנימי  הקשר  את  מחדש  הוא  והתפילה  התורה  אותיות  את 

שבהם . התורה  אותיות  שהיא הנבראים  כל  של  הפנימית  החיות  ואת 

ê®ôò לעולמות העליונים עולמות  בין והקשר  השפע  שורשי המה  האותיות  כי
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העולמות  מכל  למעלה  והם  של 1התחתונים , ועיקרה  סוף . אין אור  בהם שנגלה  עד 

האדם של  השלימה  האמונה ידי על  נעשית  זו מוציא2דביקות  כשהוא  זה  ידי שעל  ,

וממילא פנימית , דביקות  של  באופן הוא דיבורו אופן כל  אזי מפיו האותיות  את 

באור נפשו חלקי כל  את  להאיר  זה נפלא  כוח  מפיו שמוציא אלו באותיות  יש 

בהם . אשר  האלקות 

þôêôëî והיא יתברך  השם בעבודת  מעשית הדרכה  מלבד יש  רבינו , של זה 

גם  באותיות , התדבקות בנוגע  זי"ע  הק ' הבעש "ט שיטת על ביאור 

העולם. עניני  כל על מעשית  אשרהסתכלות הימים שבעת  אור  החסידות , תורת 

תורת  דמשיחא , עקבתא  דורות  האחרונים, לדורות  אהבתו ברוב הקב "ה  ייחד 

ה' העובד  היהודי את  מדריכה  המשיח, ביאת  את  לקרב מיועדת  אשר  החסידות 

על  הנכונה  ההסתכלות  מתוך  הבאה התרוממות  מתוך  התורה , של  הגנוז  באור 

כמרכבה לשמש העשיה  עולם תכלית  את  הרואה החסידות  תורת  העולם.

מחשיבה אינה בעולם , ה ' לחיות  כלבושים  הנבראים  כל  ואת  העליונים , לעולמות 

מלכינו  שאבינו יתכן לא  שהרי ה ', את  מלעבוד  האדם את  כמונעים  הנבראים את 

של  וההסתרים הנסיונות  כל  הבעש "ט  תורת  לפי  ה'. את  מלעבוד  מונעים  לנו  ישלח

ומתגבר אביו, את  החפץ בן  הוא האם  לראות  רק הוא ובגשמיות  ברוחניות  האדם

המה . שוא דמיונות  ההסתרים  כל  כי לפניו מתגלה  ואז  כולם על  אהבתו ברוב

þ¾ê×î,דמה להבל  האדם  על  יפלא  לכאורה  "דהנה  ושואל , תמה עומד  היהודי

בבורא לידבק  מעלה  מעלה  יעלה  איך  הגשמי . ובעולם מאוד  מגושם

ית "ש " כאן)עולם רבינו  דבקות (כל' ומלאים רוחניים חיים "לחיות " האדם  יכול  כיצד  ,

úåøòäå úåôñåä

בסה"ק 1. ותלמידיו  סרוג  מהר "י  מקבלת כידוע

האותיות  ששורש כו '. המלך  ועמק אצילות לימודי 

אור , של  אותיות יש ששם המלבוש בעולם הם

עולמות  באותיות שיש הבעש"ט שאמר  וכמו 

אלהות. נשמות

íéøôàכמובא2. äðçî ìâãá תעשה צהר  וזלה "ק

טוב] שם [הבעל  זקיני  אבי  אדוני  האיר  וגו ', לתבה

וזהו  תיבה, נקרא שהוא מלה, על  מרומז  תבה נ "ע,

ז "ל הוא ואמר  לתבה, תעשה צוהר  שאמר  מה

תחתים  וכו ', מפיך  היוצא התבה להאיר  שתראה

מה  מרומז  כאן  לומר  יש תעשה, ושלישים שנים

מן  יש æ"ààששמעתי  ודיבור  דיבור  בכל  כי  נ "ע

אצל כאן  שמרמז  וזהו  ואלהות, נשמות עולמות

תחתיים  וזהו  דיבור , פירוש הוא ותיבה התבה,

הוא  שניים תחתונה, מדרגה שהוא עולמות היינו 

ושלישים  נשמות, והיינו  נשמה, אותיות משנה לשון 

הכתוב שם על  אלהות, בשלח)היינו  ושלישים (בפ '

את  ומנהיג  מושל  שהוא ידי  על  שהוא כלו , על 

והדיבור  התבה היינו  תעשה, אלה, וכל  הכל ,

שלימה, ובאמונה זו , בכוונה יהיה מפיך  שתוציא

והם  ושלישים, שניים תחתיים דיבור  בכל  שיש

עכ "ל . והבן  כנ "ל, ואלהות ונשמות עולמות
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שהיא שבהם, הפשוטה  בהבנה  הכוונה והיא  האותיות , של  הרגילה

כמה במשנתו ונשנים שחוזרים  הבעש "ט  של  אלו בדברים  האותיות . של  ה "נשמה "

ה "אלקות " חלק  והיא האותיות  בדביקות  דרגה עוד  שיש  לומדים או פעמים, וכמה

באותיות . נמצא הוא גם אבל  הבנה  של  באופן  מהשגה שלמעלה  האור  שבאותיות ,

ðî½−יש האותיות  ידי על  בעצם  כי זה  במאמרו אשר  רבינו בדברי מוסבר  זה 
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הקב"ה  הואידם וחיותם קיומם שבעולם הנבראים כל  כי בעולם, ומתגלה  שורה

דובר וכשהאדם שבתורה, מאמרות  בעשרה  – נבראו שבהם התורה  אותיות  ידי על 

לבורא שבינו  ביותר  הפנימי  הקשר  את  מחדש  הוא  והתפילה  התורה  אותיות  את 

שבהם . התורה  אותיות  שהיא הנבראים  כל  של  הפנימית  החיות  ואת 

ê®ôò לעולמות העליונים עולמות  בין והקשר  השפע  שורשי המה  האותיות  כי
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þôêôëî והיא יתברך  השם בעבודת  מעשית הדרכה  מלבד יש  רבינו , של זה 

גם  באותיות , התדבקות בנוגע  זי"ע  הק ' הבעש "ט שיטת על ביאור 

העולם. עניני  כל על מעשית  אשרהסתכלות הימים שבעת  אור  החסידות , תורת 
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ה' העובד  היהודי את  מדריכה  המשיח, ביאת  את  לקרב מיועדת  אשר  החסידות 
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והרי  ה '? מעבודת  האדם  את  כמונעים  נראים והנהגותיו, סדריו שכל  כזה , בעולם

אלא יצרה , לתוהו ולא  הגוף, צרכי  עם  להתעסק הוא צריך  האדם של  כרחו על 

בעולם . יתברך  מלכותו לגלות  יצרה  לשבת 

ê¾îò,זו לשאלה  העונה  הקב"ה  קריאת  את  בפיו  שלמה " ה "דברת  ««ענהרבינו

לי ואמר  ואומרדֹודי  כבנו עליו החביב יהודי כל  אל  ופונה  הקורא  הוא  , ƒ¿»«ƒ

ישראל  ּולכי ־לְךלכנסת  יפתי  רעיתי  לְך שאתהק ּומי  פי על  "אף  רבינו ובלשון , ƒ»«¿»ƒ»»ƒ¿ƒ»

רעיתי  שהיא  הקדושה , נשמתך  ידי על  לקום יכולת  לך  יש  למטה , השפל  ƒ«¿»בעולם

תישן ? למה  לך ! קומי - גדול  בקול  ואומר  מכריז  הפסוק  אשר  והיא  ƒ««יפתי".

íê−þš להתבונן יהודי כל  המלמדת  שהיא  החסידות , תורת  של  נשמתה היא  זו

לא הבריאה . של  ה "נשמה" עם  העולם, של  הפנימית  בהוייתו ולהסתכל 

מכוחות  להבהל  ולא  ה ', מעבודת  וכמונע כמפריע  המעשה  בעולם  להתבונן

קורא הקב"ה העולם , של  בחיצוניותו להתבונן האדם  את  המסיתים  החיצונים

הנשמה לראיית  הגוף  ראיית  את  לבטל  קומתו , את  ולהרים  להתרומם  ליהודי 

זה ידי  "ועל  העשיה , עולם בלבושי המלובש  אלוקי חיות  הברואים  בכל  הרואה 

החיצונים". והכוחות  אחרא  הסטרא  לסלק  ותוכל  כו'. לדרגא מדרגא  לילך  תוכל 

³îôôîþ³í בבהירות השגתו ידי על  "כי  להיפך , וגאוה, התנשאות  אינה  זו 

היראה גודל  מחמת  אליו, נפשו ומסירת  בו, ודביקותו הבורא ,

נגדו  כאין והוא  ממציאות , בטל  כמעט הוא  ית "ש , עולם  מהבורא עליו שנופל  ופחד 

ימצא ". מי א ׁשת ־ חיל  וזה  רבינו )ית ', המגלה(ל' החסידות , תורת  של  רוחה  היא זו . ≈∆«ƒƒƒ¿»

והביטול  הענוה ידי על  ומורא  פחד  מבלי היצר  מלחמת  ועוז  דקדושה  תקיפות  את 

עצמה, מצד  אמיתיות  שום  לה  אין האדם  של  מציאותו כי ההכרה ידי על  הגמור ,

דמה . להבל  עצמו ומצד  האדם של  חיותו  היא  יתברך  הבורא מכח רק

óèî בלבד עצמו בשפלות  הכרה  מתוך  הבאה בעלמא ענוה אינה זו ענוה 

ההכרה מתוך  שבאה  עצמית  ענוה  היא זו אלא  ה ', בעבודת  ובחסרונותיו

פנוי  אתר  ולית  עלמין כל  ממלא  שהוא ובכך  ית "ש , הבורא בגדלות  האמיתית 

האמיתית  בגאוה  ותעצומות  בעוז  האדם  של  נפשו את  הממלאת  הענוה  מיניה ,

בשחקים". ועוזו גאותו ישראל  על  לאלוקים  עוז  "תנו נאמר  שעליה 

¬ íôñ¾ ³þëð ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

íñ−õ³í ³î−³îêë ³¾ëñ³ô ’ší íò−×¾í

êþ−î‡¯ÓÓ È�ÂÏ‡· '„ ÂÈÏ‡(‡ ,ÁÈ)ÏÚ ‰ˆÚ ÂÏ Ô˙�˘ ‡Â‰ Ï"Ê È"˘¯ÈÙ .
‰ÈÏ ‰Â‰„ ,ÂÈÏ‡ ˙·È˙ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ Ì‚ .‡ÏÙÈ ‰¯Â‡ÎÏÂ .‰ÏÈÓ‰

·È˙Î ,‰‡¯�Â .Ì¯·‡ Ï‡ ¯ÓÈÓÏ(È ,‡Ï ÈÏ˘Ó)˜ÂÁ¯Â ‡ˆÓÈ ÈÓ ÏÈÁ ˙˘‡
¯˜ÈÂ ¯ÓÈÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰„ ,˜ÂÁ¯Â ˙·È˙ Ô·ÂÓ Â�È‡ ‰¯Â‡ÎÏÂ .‰¯ÎÓ ÌÈ�È�ÙÓ

·È˙Î Ì�Ó‡ .'ÂÎ ÌÈ�È�ÙÓ(ÂË ,‚ Ì˘)Ï"ÊÁ Â˘¯„Â .'ÂÎÂ ÌÈ�È�ÙÓ ‡È‰ ‰¯˜È
(.‚È ˙ÂÈ¯Â‰)ÈÓ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆÂ .ÌÈ�ÙÏÂ È�ÙÏ Ò�Î�˘ ÏÂ„‚ Ô‰ÎÓ ‡È‰ ‰¯˜È ,

ÌÈ�·‡Â ÌÈ�È�ÙÓ ‡È‰ ‰¯˜È˘ ,ÂËÂ˘ÙÎ Â�È‡ ‰ÓÏÂ .ÔÎ ˘Â¯„Ï ÌÁÈ¯Î‰
ÏÎÂ ‡¯˜„ ‡ÙÈÒ‰ ÏÈ·˘· Ì�Ó‡ .˙Â·ÂË(‰ÈˆÙÁ)È‡„ .‰· ÂÂ˘È ‡Ï [ÍÈˆÙÁ]

øåàéá

àøîî éðìàa 'ã åéìà àøéå(א .(יח , ÇÅÈÅÈÀÅÉÅÇÀÅ
ì"æ é"ùøéô- ממרא ïúðùבאלוני àåä

,äìéîä ìò äöò åì עליו נגלה לפיכך 

àìôé.בחלקו  äøåàëìå כל . שהקשו

דבר  על  שייך  עצה מה המפרשים

לעשות, הקב"ה לו êéøöשהורה íâ

øîåì äéì äåäã ,åéìà úáéú ÷ã÷ãì

.íøáà ìàáéúë ,äàøðå( י לא, (משלי 

íéðéðtî ÷çøå àöîé éî ìéçÎúLàÅÆÇÄÄÄÀÈÀÈÉÄÀÄÄ
úáéú ïáåî åðéà äøåàëìå .døëîÄÀÈ
ø÷éå øîéîì äéì äåäã ,÷åçøå

.'åë íéðéðôî לדבר דוגמא הוא דפנינים

רחוק . דבר דווקא לאו אך  יקר,

áéúë íðîà(טו ג, àéä(שם äø÷éÀÈÈÄ
ì"æç åùøãå .'åëå íéðéðtî(.יג ,(הוריות ÄÀÄÄ

àéä äø÷é- ולומדיה התורה –ïäëî

êéøöå .íéðôìå éðôì ñðëðù ìåãâ

äîìå .ïë ùåøãì íçéøëä éî ÷ã÷ãì

íéðéðôî àéä äø÷éù ,åèåùôë åðéà

.úåáåè íéðáàå ענין שכל  כמו

שייך  כך  לרוחניות, משל  הוא בגשמיות

התורה  וחשיבות יוקר לדמות לומר

ואבנים  פנינים של  וחשיבות ליוקר

התורה  שיוקר הפסוק  אומר וכאן טובות,

כי  הפנינים, מיוקר יותר הרבה היא

שהם  מחמת רק  היא הפנינים חשיבות

חשיבות  אבל  לכל , ראשונה מעלה

ושורש  עצם שהיא מחמת היא התורה

מעלה  רק  ולא העולמות, כל  של  החיות

למדו  ומנין בלבד . בחשיבות ראשונה

ביוקר  דוגמא היא כאן שהדוגמא חז"ל 

גדול  כהן דהינו רוחני בענין וחשיבות

ולפנים. לפני הנכנס 

ìëå àø÷ã àôéñä ìéáùá íðîàÀÈ
êéöôç.dáÎeåLé àì הסיפא מכח  ÂÈÆÈÉÄÀÈ

משל  היא מפנינים היוקר שמשל  מוכרח 
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אפרים1. מחנה ותשב )דגל  ד "ה  מתחלה (וישב  והנה :

תאוה  לו  עושה התורה תורה ללמוד  כשמתחיל 

חשק  לו  שיהיה כדי  דרוש או  פשט איזה לומר 

מתוך זה כל  על  לשמה שלא שהיא ואף ללמוד 

היינו  תמר  ותשב וזהו  לשמה, בא לשמה שלא

דרך  על  עינים בפתח כנ "ל  ו')התורה ג', כי (בראשית 

דברים  בפתיחות בפתח והיינו  לעינים הוא תאוה

אולי  כנ "ל  וחשק תאוה לו  עושה לימודו  בתחלת

אך לשמה, וילמוד  האמיתי  לתכלית מזה יבא

כלל לבו  על  משים ואינו  בזה שנשאר  כשראתה

ללמוד אמיתית לתורה ויבא התכלית עיקר  זה שאין 

ממנו  ומתכסה ממנו  פניה מסתרת התורה אז  לשמה

פנימיות  שאין  לו  ונדמה התורה אור  רואה ואינו 

מקומה  לאנשי  וישאל  מעשיות... סיפורי  רק בתורה

הוא  ברוך  למקום הדבקים וחכמים לצדיקים היינו 

היינו  קדשה, בזה היה לא ואמרו  התורה בענין 

שאין  כנ "ל  לזונה התורה את שחשב מה היא ששקר 

בפנימיות  לדבק הוא התורה עיקר  רק פנימיות בה

התורה. ובאור 

בתולדות 2. הק ', הבעש"ט בשם שאיתא וכמו 

אחרי  פרשת סוף שם ע"ג , כ "ח דף ויצא יוסף יעקב

ב'. אות ו ' פרק חסד  נוצר  ע"א, צ"ח דף
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כמו  לבוש, נקראת זו בחינה כי בפה,

שהוא  הלבוש לפי לעבדיו נגלה שהמלך 

לא  אך  כבודו, נגלה שבו בו, מתלבש

שהלבושים  אלא עצמו המלך  מהות הם

אם  לעבדיו המלך  הנהגת על  מורים

או  חסד  על  המורים בבגדים מתלבש

úåéçåגבורה, úåøéäáä ìò íà éë

.úåéúåàä êåúáù בחינת שהוא

לעיל . וכמבואר האותיות של  ה"נשמה"

,ì"ðä ÷åñôä úìéçúá æîåøîù åîë

çébLî eðìúk øçà ãîBò äæÎäpäÄÅÆÅÇÇÈÀÅÇÀÄÇ
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מה 3. áåèכדאיתא íù ìòá האדם מתחיל  "כאשר 

השכינה  תפתח שפתי  אדנ "י  כשאומר  מיד  להתפלל ,

לו  וכשיהיה הדיבורים, ומדברת בו  מתלבשת

בודאי  הדיבורים אלו  מדברת שהשכינה האמנה

הוא  ברוך  הקדוש וגם ויראה, אימה עליו  תפול 

שנאמר  כמו  אצלו  ושורה עצמו  את מצמצם כביכול 

ט') ב ', השירים  מהאותיות (שיר  - החרכים מן  מציץ

ובכל להיכל , מהיכל  הולך  והוא היכלות, שהם

היה  ואם לכנוס, ראוי  הוא אם אותו  דנין  היכל 

לו  שנפלה בעת אותו  שדנין  לבו  אל  משים האדם

שהוא  רק בכוונה, מתפלל  היה בודאי  זרה מחשבה

וכו '". אותו  שדנין  ע "ב )שוכח א ' דף  אמרים  .(ליקוטי

ו 4. א"י  ד "ה וישב פר ' לקמן  דהנה וראה דע ישב:

ד )כתיב כב , תהלות (תהלים  יושב קדוש ואתה ,

מובדל שהקב"ה שאעפ"י  לומר  רוצה ישראל ,

בתיקונים כמ"ש ומופרש, יז.)וקדוש בתפלת (דף 

אעפ"כ כלל . בך  תפיסה מחשבה לית ז "ל , אליהו 

בתוך ושורה כביכול , עצמו  מצמצם הקב"ה

תפלות  כי  ישראל . ותהילות ותפלות הדיבורים

עליהם  שורה והוא אליו , מרכבה נעשית ישראל 

זוהר  בתיקוני  כמ"ש לד .)ובתוכם, תשכבון (דף  אם

שפתים יד )בין  סח, אם.(תהלים  אלא אם תקרי  אל  ,ִֵ

דכל ושרשא עקרא נקרא שהקב"ה לומר  רוצה

שוכן  והוא שורש. לשון  הוא אם מלת כי  עלמין ,

והמשכת  שבחיו , ספור  ידי  על  פי ' שפתיים, בין 

מושג  הוא עלינו , והחסדים הרחמים מדותיו 

אצלינו .

וזהו 5. וז "ל , כ ' וירא פרשת בראשית לוי  בקדושת

הדבר  את עשה 'מי ' ידעתי  לא אבימלך  שהשיב

כמאמר  'זה', נקרא הוא ברוך  הקדוש וגם הזה.
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תאוה  לו  עושה התורה תורה ללמוד  כשמתחיל 

חשק  לו  שיהיה כדי  דרוש או  פשט איזה לומר 

מתוך זה כל  על  לשמה שלא שהיא ואף ללמוד 
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הוא  ברוך  למקום הדבקים וחכמים לצדיקים היינו 
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שאין  כנ "ל  לזונה התורה את שחשב מה היא ששקר 

בפנימיות  לדבק הוא התורה עיקר  רק פנימיות בה
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מה 3. áåèכדאיתא íù ìòá האדם מתחיל  "כאשר 
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החיות  אבל  הזה, עולם הנקרא הגשמי

שבו  הנשמה היא שהנשמה 6שבו ומכיון ,

úåøòäå úåôñåä

ובנוסף 6. הרוחני , היצירה לעולם ו 'רוח' הרוחני , העשי ' לעולם שייך  'נפש' דרגות, משלשה כלולה והיא



ð−êþ−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,¯·„ ÏÎ· ‡Â‰˘ Â˙Â¯È‰··Â ‡¯Â·‰ ˙ÂÈÁ· ,‰˘Â„˜‰ Â˙Ó˘�
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,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„ÓÓ ‰ÏÚ˙� È„È ÏÚ Â·˘ ÏÂ˜‰Â ˙ÂÈÁ‰ ‡Â‰˘ ,˙Â·È˙‰Â

.˘"˙È ÌÏÂÚ ‡¯Â·· ˜·„�˘ „Ú

îíïîÍÏ ˘È ,‰ËÓÏ ÏÙ˘‰ ÌÏÂÚ· ‰˙‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÍÏ ÈÓÂ˜ ·Â˙Î˘
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ÏÎÂ˙Â .'ÂÎ ‡‚¯„Ï ‡‚¯„Ó ÍÏÈÏ ÏÎÂ˙ ‰Ê È„È ÏÚÂ .ÍÏ ÈÎÏÂ ,'ÂÎÂ ÏÚÓÓ

øåàéá

מקשרת  היא הרי הגוף  כל  את ממלאת

לבוראה, מהותו וכל  הגוף  את גם

וקדושה. בחיות הגוף  את וממלאת

éãé ìò åîöò ÷áãî àåäù ïåéëå

àøåáä úåéçá ,äùåã÷ä åúîùð

åîë ,øáã ìëá àåäù åúåøéäááå

áåúëù(ה ט , úà(נחמיה äiçî äzàåÀÇÈÀÇÆÆ
.'åëå ílkגוף לאדם שיש מכיון ËÈ

איזו  עושה הוא כאשר גם אזי ונשמה,

בכוח להשתמש ביכולתו גשמית, פעולה

הגוף , של  הרוחני חיות שהוא הנשמה

ג"כ , רוחני באופן תהיה שהפעולה

בחלק דבוק  להיות האדם יוכל  שבזה

הנבראים, של  åîëהאלקי àåäù

úåéúåàä ìù úåøéäáäå úåéçä

,åáù ìå÷äå úåéçä àåäù ,úåáéúäå

,äâøãîì äâøãîî äìòúð íãé ìò

.ù"úé íìåò àøåáá ÷áãðù ãò כאשר

והתפילה  התורה קול  את מוציא אדם

את  מעורר הוא אזי פיו, דיבורי באותיות

בכל  וכך  שבהם, והנשמה החיות

האותיות, ידי על  שנבראו הנבראים

הנברא, בחיצוניות עוסק  הגוף  כאשר

להדבק נשמתו אור ידי על  בכוחו אזי

דיו  לא זה ידי ועל  הנבראים, של  בנשמה

בעוסקו  ית"ש מהבורא מתרחק  שאינו

אף הוא יכול  אלא עוה"ז, בעניני

בעוסקו  לבוראו יותר עוד  להתקרב 

אלו. בענינים

øîàù åäæå( י Cì(ב , éîe÷ מלשון ÄÈ
והתעלות, äúàùהתרוממות éô ìò óà

úìåëé êì ùé ,äèîì ìôùä íìåòá

,äùåã÷ä êúîùð éãé ìò íå÷ì

éúéòø àéäù היא ,יפתי הנשמה כי ÇÀÈÄִָָ

חלק היא כי ממעל , אלוק  חלק 

"רעייתי ", מכונה שהיא ìç÷מהשכינה

éãé ìòå -CìÎéëìe ,'åëå ìòîî é÷ìàÀÄÈ
.'åë àâøãì àâøãî êìéì ìëåú äæ

úåøòäå úåôñåä

חלק  שהיא הבריאה, מעולם נשמה בו  יש עליהם

כמו  פגם שום עצמה בה שייך  ולא ממעל  אלוק

אם  וגם היא, טהורה" בי  שנתת "נשמה שכתוב

והנפש. הרוח דהיינו  בלבושיה רק הוא הפגם חוטא

î¬ íôñ¾ ³þëð ³îð−½ì³¾þîõô

.'ÂÎÂ ¯·Ú ÂÈ˙Ò‰ ‰�‰ ÈÎ Â‰ÊÂ .ÌÈ�ÂˆÈÁ‰ ˙ÂÁÂÎ‰Â ‡¯Á‡ ‡¯ËÒ‰ ˜ÏÒÏ
ÏÎ· ˘È˘ ‡¯Â·‰ ˙ÂÈÁ· ˜¯ ÏÎ˙Ò˙Â ‰‡¯˙Â .ÌÈ�ÂˆÈÁ‰ ˙ÂÁÂÎ‰ Ì‰˘

øåàéá

משתוקקת  שהיא הנשמה של  טבעה

דולק כנר בשרשה להתדבק  תמיד 

וכמאמר  למקורו לעלות המשתוקק 

כאשר  ולכן אדם", נשמת ה' "נר הפסוק 

הנשמה  הסתכלות את מגביר האדם

פני  על  - והדבקות הבינה כח  דהיינו

לכל  ההתייחסות  שהיא הגוף  הסתכלות

עולה  הוא ממילא - בחיצוניותו דבר

ה'. בעבודת לדרגה מדרגה

àøçà àøèñä ÷ìñì ìëåúå

.íéðåöéçä úåçåëäå אחרא הסטרא

להתבונן  תמיד  האדם את מסיתה

דבר, כל  של  בחיצוניות רק  ולהתדבק 

בתואר  נקראים הסט "א כוחות כן על 

כל  אלא אינו זה כח  אמנם "חיצונים",

הגוף בכוחות מקושר האדם עוד 

בראיה  דבר בכל  להביט  שדרכו

של  בשכליותו  מתבונן ואינו חיצונית

את  מבטל  האדם כאשר אבל  דבר,

שראייתה  הנשמה לכוחות הגוף  כוחות

אינה  היא כי פנימית, ראיה היא

כדרכו  בחיצוניות רק  מלהביט  מוגבלת

את  רק  רואה היא אלא הגוף , של 

מתבטלים  אזי דבר כל  של  הרוחניות

החיצונים. כוחות כל 

'åëå øáò åéúqä äpäÎék åäæå7íäù . ÄÄÅÇÀÈÈÈ
.íéðåöéçä úåçåëä בפסיקתא כדאיתא

זו (פט "ו)רבתי עבר, הסתיו הנה כי

את  מתעה שהיא הזו הרשעה מלכות

כד "א ז)הבריות, יג, אחי(דברים יסית ְְִִִָּכי

ונעבדה  נלכה [לאמר וכו' ְְְִֵֵֶֶַַָָֹבןֿאּמ

אּתה  ידע ּת לא אׁשר אחרים ְֱֲֲִִֵֶַַָָָֹֹאלהים

עכ "ל  [מתבונן 8ואבתי האדם וכאשר . ֲֶַֹ

בהפנימי  רק  תמיד  כל ומתדבק  של  ות

לכוחות  חשיבות מיחס  ואינו דבר,

מתבטלים  ממילא אזי החיצוניות,

הסתיו  הנה "כי נאמר ועליהם החיצונים,

וכמאמר  לו", הלך  חלף  הגשם עבר...

טוב  שם  שידעהבעל האדם בידיעת

הארץ כל  מלא יתברך  שה' ומאמין

ממנו  והכל  ומחשבה תנועה בכל  כבודו

וכו' און פועלי כל  יתפרדו אז .9יתברך ,

àøåáä úåéçá ÷ø ìëúñúå äàøúå

øáã ìëá ùéù10åäæå יב ). íéðvpäÇÄÈÄ(שם,

úåøòäå úåôñåä

.7 הל חלף "הּגׁשם התיבות ביאור  רבינו  ביאר  ֶֶַַַָָלא

הגשם  כי  ביאר , לא פשטותו  מפני  ובפשטות ל ֹו"

גשמיות. לשון  על מורה

הסתה 8. דלשון  חזינן  הנ "ל  שמהפסוק דהיינו 

בהקב"ה. למרוד  עבירה לדבר  שמסית מי  על  שייך 

דר "כ  בפסיקתא עוד  הסתיו (פ "ה )וראה הנה כי 

הגשם  בבל . מלכות של  שנה שבעים אלו  עבר ,

מלכות  של  שנה ושתים חמשים אלו  לו , הלך  חלף

מדי .

בש 9. קיד  סימן  נח פרשת עה"ת צפנת בעש"ט ם

ע"ב. פ"ו  דף  פענח

אמת10. תרל "א )בשפת בזוה"ק (שלח "כמ"ש הביא

התור  וקול  כו ' בארץ נראו  הנצנים פסוק על  וירא

שצריכין  הפנימיות ההארה שהוא כו '. נשמע
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øåàéá

מקשרת  היא הרי הגוף  כל  את ממלאת

לבוראה, מהותו וכל  הגוף  את גם

וקדושה. בחיות הגוף  את וממלאת

éãé ìò åîöò ÷áãî àåäù ïåéëå

àøåáä úåéçá ,äùåã÷ä åúîùð

åîë ,øáã ìëá àåäù åúåøéäááå

áåúëù(ה ט , úà(נחמיה äiçî äzàåÀÇÈÀÇÆÆ
.'åëå ílkגוף לאדם שיש מכיון ËÈ

איזו  עושה הוא כאשר גם אזי ונשמה,

בכוח להשתמש ביכולתו גשמית, פעולה

הגוף , של  הרוחני חיות שהוא הנשמה

ג"כ , רוחני באופן תהיה שהפעולה

בחלק דבוק  להיות האדם יוכל  שבזה

הנבראים, של  åîëהאלקי àåäù

úåéúåàä ìù úåøéäáäå úåéçä

,åáù ìå÷äå úåéçä àåäù ,úåáéúäå

,äâøãîì äâøãîî äìòúð íãé ìò

.ù"úé íìåò àøåáá ÷áãðù ãò כאשר

והתפילה  התורה קול  את מוציא אדם

את  מעורר הוא אזי פיו, דיבורי באותיות

בכל  וכך  שבהם, והנשמה החיות

האותיות, ידי על  שנבראו הנבראים

הנברא, בחיצוניות עוסק  הגוף  כאשר

להדבק נשמתו אור ידי על  בכוחו אזי

דיו  לא זה ידי ועל  הנבראים, של  בנשמה

בעוסקו  ית"ש מהבורא מתרחק  שאינו

אף הוא יכול  אלא עוה"ז, בעניני

בעוסקו  לבוראו יותר עוד  להתקרב 

אלו. בענינים

øîàù åäæå( י Cì(ב , éîe÷ מלשון ÄÈ
והתעלות, äúàùהתרוממות éô ìò óà

úìåëé êì ùé ,äèîì ìôùä íìåòá

,äùåã÷ä êúîùð éãé ìò íå÷ì

éúéòø àéäù היא ,יפתי הנשמה כי ÇÀÈÄִָָ

חלק היא כי ממעל , אלוק  חלק 

"רעייתי ", מכונה שהיא ìç÷מהשכינה

éãé ìòå -CìÎéëìe ,'åëå ìòîî é÷ìàÀÄÈ
.'åë àâøãì àâøãî êìéì ìëåú äæ

úåøòäå úåôñåä

חלק  שהיא הבריאה, מעולם נשמה בו  יש עליהם

כמו  פגם שום עצמה בה שייך  ולא ממעל  אלוק

אם  וגם היא, טהורה" בי  שנתת "נשמה שכתוב

והנפש. הרוח דהיינו  בלבושיה רק הוא הפגם חוטא
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משתוקקת  שהיא הנשמה של  טבעה

דולק כנר בשרשה להתדבק  תמיד 

וכמאמר  למקורו לעלות המשתוקק 

כאשר  ולכן אדם", נשמת ה' "נר הפסוק 

הנשמה  הסתכלות את מגביר האדם

פני  על  - והדבקות הבינה כח  דהיינו

לכל  ההתייחסות  שהיא הגוף  הסתכלות

עולה  הוא ממילא - בחיצוניותו דבר

ה'. בעבודת לדרגה מדרגה

àøçà àøèñä ÷ìñì ìëåúå

.íéðåöéçä úåçåëäå אחרא הסטרא

להתבונן  תמיד  האדם את מסיתה

דבר, כל  של  בחיצוניות רק  ולהתדבק 

בתואר  נקראים הסט "א כוחות כן על 

כל  אלא אינו זה כח  אמנם "חיצונים",

הגוף בכוחות מקושר האדם עוד 

בראיה  דבר בכל  להביט  שדרכו

של  בשכליותו  מתבונן ואינו חיצונית

את  מבטל  האדם כאשר אבל  דבר,

שראייתה  הנשמה לכוחות הגוף  כוחות

אינה  היא כי פנימית, ראיה היא

כדרכו  בחיצוניות רק  מלהביט  מוגבלת

את  רק  רואה היא אלא הגוף , של 

מתבטלים  אזי דבר כל  של  הרוחניות

החיצונים. כוחות כל 

'åëå øáò åéúqä äpäÎék åäæå7íäù . ÄÄÅÇÀÈÈÈ
.íéðåöéçä úåçåëä בפסיקתא כדאיתא

זו (פט "ו)רבתי עבר, הסתיו הנה כי

את  מתעה שהיא הזו הרשעה מלכות

כד "א ז)הבריות, יג, אחי(דברים יסית ְְִִִָּכי

ונעבדה  נלכה [לאמר וכו' ְְְִֵֵֶֶַַָָֹבןֿאּמ

אּתה  ידע ּת לא אׁשר אחרים ְֱֲֲִִֵֶַַָָָֹֹאלהים

עכ "ל  [מתבונן 8ואבתי האדם וכאשר . ֲֶַֹ

בהפנימי  רק  תמיד  כל ומתדבק  של  ות

לכוחות  חשיבות מיחס  ואינו דבר,

מתבטלים  ממילא אזי החיצוניות,

הסתיו  הנה "כי נאמר ועליהם החיצונים,

וכמאמר  לו", הלך  חלף  הגשם עבר...

טוב  שם  שידעהבעל האדם בידיעת

הארץ כל  מלא יתברך  שה' ומאמין

ממנו  והכל  ומחשבה תנועה בכל  כבודו

וכו' און פועלי כל  יתפרדו אז .9יתברך ,

àøåáä úåéçá ÷ø ìëúñúå äàøúå

øáã ìëá ùéù10åäæå יב ). íéðvpäÇÄÈÄ(שם,

úåøòäå úåôñåä

.7 הל חלף "הּגׁשם התיבות ביאור  רבינו  ביאר  ֶֶַַַָָלא

הגשם  כי  ביאר , לא פשטותו  מפני  ובפשטות ל ֹו"

גשמיות. לשון  על מורה

הסתה 8. דלשון  חזינן  הנ "ל  שמהפסוק דהיינו 

בהקב"ה. למרוד  עבירה לדבר  שמסית מי  על  שייך 

דר "כ  בפסיקתא עוד  הסתיו (פ "ה )וראה הנה כי 

הגשם  בבל . מלכות של  שנה שבעים אלו  עבר ,

מלכות  של  שנה ושתים חמשים אלו  לו , הלך  חלף

מדי .

בש 9. קיד  סימן  נח פרשת עה"ת צפנת בעש"ט ם

ע"ב. פ"ו  דף  פענח

אמת10. תרל "א )בשפת בזוה"ק (שלח "כמ"ש הביא

התור  וקול  כו ' בארץ נראו  הנצנים פסוק על  וירא

שצריכין  הפנימיות ההארה שהוא כו '. נשמע
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øåàéá

õøàá eàøð שהפרחים יוצאים 11כמו ÄÀÈÈÆ
בארץ ניכר היה לא ובתחילה הארץ  מתוך 

ית"ש  הבורא חיות את תגלה כך  כלום,

בארציות. דהיינו בארץ  ïéáúåשנעלם

.åá àøáðù úåéúåà øáã ìëá ùéù

åäæå(שם)úåøéîæä éë òébä øéîfä úòÅÇÈÄÄÄÇ
.íéøåáéã éãé ìò הזמרה של  מהותה

הדיבור, כח  ידי על  השירה ìB÷åÀהיא
úðéçá àåäù ,eðöøàa òîLð øBzäÇÄÀÇÀÇÀÅ

,øåáéãä úà äéçîä ìå÷ä שיתבונן

שהוא  האותיות את המחיה בחיות

הדיבור, את המחיה הקול  בבחינת

של  האמיתית מהותו הוא שהקול 

להראות  הכלי הוא והדיבור הדיבור,

הקול  את לאחרים חוצה ולגלות

המדבר  של  נקראת 12והמידות ולכן ,

לה  דלית – "מלכות בחינת הדיבור

כלום", éãéמגרמה ìòåזו ìëåúעבודה

úåìòì לך "קומי – הכתוב  כמאמר

åë'.רעייתי"

à,úéîéðôä àøåáä úåéçá íðî

äéçîä ìåëéáë íìåò àøåáî êùîðä

÷åáãå åá ìëúñî íãà íà ,íìåë úà

ïéáî àåä ,øúåé âéùîù äî ìë ,åá

ìãøç øéâøâë ,äðè÷ äãå÷ðë àåäù

.óåñ ïéàä êøáúé åéðôì השגת שונה

úåøòäå úåôñåä

במעשה  הגנוז  אור  והוא ההעלם, תוך  גם למצוא

כו '". טובך  רב  מה כמ"ש בראשית

החמה 11. ימי  קרבו  - בארץ נראו  הנצנים כפרש"י :

מתענגים  דרכים והולכי  פרחים מוציאין  שהאילנות

לראותם.

על12. עצמו  מדבק שהוא "וכיון  לעיל  שכתב וכמו 

ובבהירותו  הבורא בחיות הקדושה, נשמתו  ידי 

וכו '. כולם את מחיה ואתה כמ"ש דבר , בכל  שהוא

והתיבות, האותיות של  והבהירות החיות כמו  שהוא

שבו ". והקול  החיות  שהוא

ï− íôñ¾ ³þëð ³îð−½ì³¾þîõô

‡Â‰˘Î Ì�Ó‡ .ÌÈ�ÙÏÂ È�ÙÏ ‚È˘Ó ‡Â‰ Â˙Ú„ÏÂ .¯˙ÂÈ ‚È˘‰Ï ıÙÁÂ
„Ú ÔÎÂ .Ï"�Î Ï„¯Á ¯È‚¯‚Î ‡Â‰ ,ÛÂÒ ÔÈ‡‰ ˘"˙È ÌÏÂÚ ‡¯Â·· ÏÎ˙ÒÓ

.¯˙ÂÈ „ÂÚ ıÙÁ ,¯˙ÂÈ ıÙÁ˘ ‰Ó ÏÎ ,ÏÂ·‚ ÈÏ·

øåàéá

בשאר  כי השגות, משאר ית"ש הבורא

הוא  כך  יותר משיג שאדם ככל  השגות,

אין  ושוב  לשכלו הענין את מקרב 

אך  ממנו. מרוחקת נראית ההבנה

את  שמשיג לפני ית"ש, הבורא בהשגת

להשיג  יכול  שהוא לאדם נראה  ההשגה

דווקא  וזה ית"ש, בבורא השגה איזו

אינו  שלכן ית"ש מהבורא ריחוקו מפני

שלגדולתו  ית"ש הבורא גדלות את מבין

אזי  ההשגה לאחר דווקא אך  חקר, אין

גדול  הוא ית"ש הבורא כי האדם מבין

סוף אין - כלל  חקר אין ולגדולתו  מאוד 

השגתו  מעוטה כמה עד  ומבין ממש,

ית"ש  .13בבורא

.øúåé âéùäì õôçå דמן אף  אמנם

שהידיעה  להיות צריך  הי' הסברא

ממנו  ריחוק  לאדם תביא ה' בגדלות

נתברר  ההתבוננות ידי שעל  כיון  ית"ש,

היא  יתברך  ה' לבין בינו שהמרחק  לו

הרי  כי בעצמו, ששער ממה יותר הרבה

כי  כן, אינו סוף , לה אין יתברך  גדולתו

שהיא  ה' בגדלות ההשגה של  טבעה

להשיג  חזק  ורצון חפץ  לאדם מביאה

מביאה  ה' בגדלות הדעת עצם כי יותר,

יתברך  בה' הדעת כי גדולה, חיות לאדם

להשם  האדם של  הקשר היא היא

שכלו  את מקשר הוא בדעת כי יתברך ,

ידי  על  כי הגם ולכן לבוראו, ומידותיו

בהשגתו  הרויח  לא ה' בגדלות הידיעה

שכלו, אל  ה' גדלות את לקרב  כלום

בין  החילוק  כי צדיקים שאמרו וכמו

שוה  לא"ס  אלפים אלפי ובין לא"ס  אפס 

עומדת  ההשגות כל  שאחר ונמצא הוא,

ה' מגדלות מרחק  באותו ה' ידיעתו

יש  עצמו האדם מצד  אמנם א"ס , שהוא

שהיא  כיון בידיעה, גדולה תועלת

זה  ידי ועל  לבוראו נפשו את מקרבת

החיים  כל  ומקור החיים לחי קרב  שהוא

חיים  ונשמתו רוחו לנפשו נשפעת

ובגשמיות. ברוחניות אמיתיים

íéðôìå éðôì âéùî àåä åúòãìå לאדם

השגה  השיג אכן הוא כי בתחילה נראה

צריך  אינו ושוב  הבורא, בגדלות שלימה

בגדלות  בהתבוננות יותר עצמו להשלים

כ "כ , àøåááה' ìëúñî àåäùë íðîà

øéâøâë àåä ,óåñ ïéàä ù"úé íìåò

äî ìë ,ìåáâ éìá ãò ïëå .ì"ðë ìãøç

.øúåé ãåò õôç ,øúåé õôçù שלא

úåøòäå úåôñåä

שאומר 13. íéðéòוכמו  øåàîä( בלקוטים) זה כי 

נדע", שלא ההשגה "תכלית החכם במאמר  הכוונה

אלא  כלום, יודע אינו  שאדם במה ה' חפץ אין  כי 

וככל ה' בגדלות ולהתבונן  להשיג  עליו  אדרבה

כמה  עד  יותר  יודע כך  ה' בגדלות יותר  שמתבונן 

ה'. בגדלות השגתו  מעוטה
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îíïî.Ï"�Î ÌÈ�ÙÏÂ È�ÙÏ Ò�Î�˘ ÏÂ„‚ Ô‰ÎÓ ÌÈ�È�ÙÓ ‡È‰ ‰¯˜È Â˘¯„˘
‰¯˜È˘ ‰È‡¯ ‰Ê ,‰· ÂÂ˘È ‡Ï ÍÈˆÙÁ ÏÎÂ ˜ÂÒÙ‰ ÌÈÈÒÓ˘ ‰ÊÂ
‰È‰˘ ˙‡Ê˘ ‰‡Â¯ ‡Â‰ ,¯˙ÂÈ ıÙÁ˘ ‰Ó ÏÎ ÈÎ .ÌÈ�ÙÏÂ È�ÙÏÓ ‡È‰
‰„Â˜�Î ÂÏˆ‡ ‰˙Ú ‡Â‰ ,ÌÈ�ÙÏÂ È�ÙÏ Ò�Î�˘ ÂÓÎ ‰ÏÈÁ˙ Â˙‚˘‰·

øåàéá

שממלא  שככל  ושתיה כאכילה כתאוות

עד  התאווה מתמעטת כך  תאותו את

וזה  ושתיה האכילה כח  ויפסק  שיחזור

ואכלה  צרכיו את שקיבל  שאחר מפני

זו  תאווה אמנם חסרונו, את מילא כבר

נפשית, תאווה היא ה' גדלות ידיעת של 

מתמעטת  התאווה אין תמלא, לא והנפש

מפני  אותה, שממלאים ככל  מתרבה אלא

כך  ה' בגדלות מעמיק  שהאדם שככל 

לבין  שבינו הגדול  הריחוק  לפניו מתגלית

מתרבה  וממילא א"ס  שהוא השי"ת

וכן  אותו, ולידע  ה' את להשיג תאוותו

ה' בגדלות מעמיק  שהאדם שככל  מפני

גורם  וזה יתברך  להשם יותר מתקשר הוא
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.Â· ˜·„Â ÂÈÏ‡ „Â‡Ó ·Â¯˜ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ‰˘Ú�

íïîÂ˙Â˜È·„Â ,‡¯Â·‰ ˙Â¯È‰·· Â˙‚˘‰ È„È ÏÚ ÈÎ .‡ˆÓÈ ÈÓ ÏÈÁ ˙˘‡
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øåàéá

.àeä éðà éðà ék äzòÇÈÄÂÄÂÄ

ìò àåäù ,øçBñ úBiðàk äúéä äæåÈÀÈÈÃÄÅ
íå÷î ìëá ïëåùä ùåã÷ä õåöéð éãé

כך  למקום, ממקום ההולכת כאניה

בהירות  שהוא האלוקי הניצוץ  נמצא

ומקום, מקום בכל  – ב "ה ìòהבורא

ìëåéù ,dîçì àéáz ÷çønî äæ éãéÄÆÀÈÈÄÇÀÈ
äàøðä éôìù - íìåò àøåáá ÷áãì

êåøá ùåã÷ä äùòð .ãåàî ÷åçø àåä

áåø÷ àåä.åá ÷áãå åéìà ãåàî כאשר

נברא  שבכל  הקדוש בניצוץ  דבק  אדם

וחיות  לפנימיות ומתקשר ונברא,

הבורא  חיות שהם הנבראים ואמיתיות

הזה  שהעולם בלבד  זו לא הרי ית"ש,

אלא  ית"ש, מהבורא מרחיקו אינו

להשם  מקרבו ונברא נברא כל  אדרבה,

לבושים  הם הנבראים כל  כי יתברך ,

שהבורא  רואה ואז יתברך , השם לחיות

מאוד  עד  אליו קרוב  שמו  יתברך 

.15ממש 

éãé ìò éë .àöîé éî ìéçÎúLà äæåÅÆÇÄÄÄÀÈ
åúå÷éáãå ,àøåáä úåøéäáá åúâùä

ìãåâ úîçî ,åéìà åùôð úøéñîå ,åá

àøåáäî åéìò ìôåðù ãçôå äàøéä

ìèá èòîë àåä ,ù"úé íìåò

äæå ,'úé åãâð ïéàë àåäå ,úåàéöîî

úåøòäå úåôñåä

ב 15. שכותב תהיה àéðúוכמו  זאת וז "ל , ל "ג  פרק

בנפשו  כשרואה ובפרט האמיתית, הנפש שמחת

בשמחת  ולהאירה לזככה שצריך  מזומנים בעתים

ובינתו  בשכלו  ויצייר  מחשבתו  יעמיק אזי  לבב,

כל ממלא הוא איך  האמיתי  יתברך  יחודו  ענין 

הארץ  כל  מלא ואפילו  ותחתונים עליונים עלמין 

חשיב  כלא קמיה וכולא יתברך , כבודו  הוא הלזו 

ממש  ותחתונים בעליונים הוא לבדו  והוא ממש

וגם  בראשית, ימי  ששת קודם לבדו  שהיה כמו 

והארץ  השמים הזה עולם בו  שנברא הזה במקום

וגם  הזה, המקום ממלא לבדו  הוא היה צבאם וכל 

שכל מפני  כלל , שינוי  שום בלי  לבדו  הוא כן  עתה

כביטולהנבראים  ממש במציאות אצלו  בטלים

וככה  ושרשן ... במקורן  והמחשבה הדבור  אותיות

ומלואו  העולם ביטול  הוא משל  דרך  ממש

ב"ה  סוף אין  אור  שהוא מקורו  לגבי  במציאות

באריכות. äáøäוכמש"ש äæá ÷éîòéùë äðäå

ùôðå áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé

úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå

,ùîî íéäìà בריאתו ותכלית האדם כל  וזה

ê× íôñ¾ ³þëð ³îð−½ì³¾þîõô

¯˙ÂÈ ‚È˘‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ,‰¯ÎÓ ÌÈ�È�ÙÓ ˜ÂÁ¯Â ‰Ê È„È ÏÚÂ .‡ˆÓÈ ÈÓ ‰ÊÂ
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íïî‰˘Ú�Â ÌÏÂÚ ‡¯Â·· ˜·„�˘ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ .ÂÈÏ‡ ‡¯ÈÂ ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘
ÏÚÂ .ÂÈÏ‡ ˙·È˙ ÊÓ¯Ó˘ ÂÓÎ ,ÏÈÚÏ È˙·˙Î˘ ÂÓÎ „Â‡Ó ÂÏ ·Â¯˜

øåàéá

.àöîé éî נשמות דהיינו ישראל  כנסת ÄÄÀÈ
חיל  אשת נקראת וכשישראל 16ישראל  ,

אין  שהוא יתברך  השם בגדלות מתבוננים

כאילו  ממש מרגישים הם זה ידי על  סוף ,

אינם  וכאילו קיימת אינה מציאותם

äæ.17בעולם  éãé ìòå עד שמכיר דווקא

השם  גדלות מלהשיג השגתו רחוקה כמה

àåäיתברך , ,døëî íéðéðtî ÷çøåÀÈÉÄÀÄÄÄÀÈ
éðôìî øúåéå øúåé âéùäì ìåëé

íéðôìåרחוק שהוא יודע  האדם כאשר

שישיג  וככל  יתברך  השם מהשגת מאוד 

גדלות  לגבי וכלל  כלל  מאום זה אין

בגדלות  להתבונן הוא יכול  אזי השם,

הזוה"ק שאומר וכמו ויותר, יותר השם

פסוק  כג)על  לא ּבעל ּה(משלי  ּבּׁשערים ְְִַַָָָנֹודע 

כל  כלומר דיליה. שיעורא לפום חד  כל  -

שהוא  כפי יתברך  השם את משיג אחד 

יתברך  השם את .18משער

äöåø .åéìà àøéå áåúëä øîàù äæåÇÅÈÅÈ
äùòðå íìåò àøåáá ÷áãðù øîåì

,ìéòì éúáúëù åîë ãåàî åì áåø÷

.åéìà úáéú æîøîù åîë כאשר

לו", – "אל  שהיא "אליו" תיבת כתובה

היתה  "וירא" של  שהגילוי היא הכוונה

úåøòäå úåôñåä

לו  להיות ותחתונים עליונים העולמות כל  ובריאות

והנה  באריכות. לקמן  כמ"ש בתחתונים זו  דירה

אנשים  ושפל  הדיוט שמחת גדולה כמה

אתו  ודר  המתאכסן  ודם בשר  למלך  בהתקרבותו 

מלכי  מלך  ודירת לקרבת קץ לאין  וק"ו  בביתו  עמו 

ערב  אשר  זה הוא מי  "כי  וכדכתיב הקב"ה המלכים

עכ "ל . ה'" נאם אלי  לגשת לבו 

לעיל :16. רבינו  øîàùוכלשון  åäæå(י Cì(ב , éîe÷ÄÈ

úìåëé êì ùé ,äèîì ìôùä íìåòá äúàù éô ìò óà

.éúéòø àéäù ,äùåã÷ä êúîùð éãé ìò íå÷ìÇÀÈÄ

בפסוק 17. ד "ה שמות פר ' שלמה בדברת ראה

אורו  עריבות שמשיג  מי  באמת הנה אמנם וירא:

הגדול באורו  להתדבק משתוקק הוא ועי "כ  ית',

רבינו  משה אמנם כו '. למעלה מה לראות ויכול  ית',

בלתי  עשה לא בית, נאמן  הנביאים, אדון  ע"ה

לידידיו , דרך  המורה ית', הבורא של  דרך  הוראת

להיות  צריך  ית', בו  דביקותו  בעת שאדם והוא,

רק  הוא הכל  כי  בעולם, היה לא כאלו  נגדו , כאין 

בתכלית  ולהתיחד  בשורשו  לדבק החפץ ית', חיותו 

חז "ל וז "ש וכו '. כביכול  אחד  הכל  ונעשה היחוד ,

ה .) שלא (סוטה  לומר  רוצה לדור , יכול  והוא אני  אין 

אחדות  הכל  שהי ' רק והוא", "אני  בחי ' שום יהיה

אפי ' ולצרכו , להנאתו  מחשבתו  יהיה ושלא אחד ,

הנערב, ובהירתו  ב"ה סוף אין  אור  מדביקות להנות

וראייתו . מהשגתו  או 

דברים18. ושמש במאור  סוכות )וראה של  ב ' יום  (רמזי

'אספקלריה  נקראת מלכות שמדת "וידוע, שכתב

משיג  שמים מלכות שהשגת מפני  מאירה', שאינה

בזוהר  שפירשו  כמו  ושכלו , מדריגתו  לפי  אחד  כל 

ב )הקדוש קג פסוק(ח"א  כג)על  לא  ָנ ֹודע (משלי
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·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘(ËÏ ,·Ï Â�ÈÊ‡‰)˙ÂÈ�‡Î ‰˙È‰ ‰ÊÂ .‡Â‰ È�‡ È�‡ ÈÎ ‰˙Ú Â‡¯
˜Á¯ÓÓ ‰Ê È„È ÏÚ ,ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÔÎÂ˘‰ ˘Â„˜‰ ıÂˆÈ� È„È ÏÚ ‡Â‰˘ ,¯ÁÂÒ
.„Â‡Ó ˜ÂÁ¯ ‡Â‰ ‰‡¯�‰ ÈÙÏ˘ .ÌÏÂÚ ‡¯Â·· ˜·„Ï ÏÎÂÈ˘ ,‰ÓÁÏ ‡È·˙

.Â· ˜·„Â ÂÈÏ‡ „Â‡Ó ·Â¯˜ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ‰˘Ú�

íïîÂ˙Â˜È·„Â ,‡¯Â·‰ ˙Â¯È‰·· Â˙‚˘‰ È„È ÏÚ ÈÎ .‡ˆÓÈ ÈÓ ÏÈÁ ˙˘‡
ÂÈÏÚ ÏÙÂ�˘ „ÁÙÂ ‰‡¯È‰ Ï„Â‚ ˙ÓÁÓ ,ÂÈÏ‡ Â˘Ù� ˙¯ÈÒÓÂ ,Â·
,'˙È Â„‚� ÔÈ‡Î ‡Â‰Â ,˙Â‡ÈˆÓÓ ÏË· ËÚÓÎ ‡Â‰ ,˘"˙È ÌÏÂÚ ‡¯Â·‰Ó

øåàéá

.àeä éðà éðà ék äzòÇÈÄÂÄÂÄ

ìò àåäù ,øçBñ úBiðàk äúéä äæåÈÀÈÈÃÄÅ
íå÷î ìëá ïëåùä ùåã÷ä õåöéð éãé

כך  למקום, ממקום ההולכת כאניה

בהירות  שהוא האלוקי הניצוץ  נמצא

ומקום, מקום בכל  – ב "ה ìòהבורא

ìëåéù ,dîçì àéáz ÷çønî äæ éãéÄÆÀÈÈÄÇÀÈ
äàøðä éôìù - íìåò àøåáá ÷áãì

êåøá ùåã÷ä äùòð .ãåàî ÷åçø àåä

áåø÷ àåä.åá ÷áãå åéìà ãåàî כאשר

נברא  שבכל  הקדוש בניצוץ  דבק  אדם

וחיות  לפנימיות ומתקשר ונברא,

הבורא  חיות שהם הנבראים ואמיתיות

הזה  שהעולם בלבד  זו לא הרי ית"ש,

אלא  ית"ש, מהבורא מרחיקו אינו

להשם  מקרבו ונברא נברא כל  אדרבה,

לבושים  הם הנבראים כל  כי יתברך ,

שהבורא  רואה ואז יתברך , השם לחיות

מאוד  עד  אליו קרוב  שמו  יתברך 

.15ממש 

éãé ìò éë .àöîé éî ìéçÎúLà äæåÅÆÇÄÄÄÀÈ
åúå÷éáãå ,àøåáä úåøéäáá åúâùä

ìãåâ úîçî ,åéìà åùôð úøéñîå ,åá

àøåáäî åéìò ìôåðù ãçôå äàøéä

ìèá èòîë àåä ,ù"úé íìåò

äæå ,'úé åãâð ïéàë àåäå ,úåàéöîî

úåøòäå úåôñåä

ב 15. שכותב תהיה àéðúוכמו  זאת וז "ל , ל "ג  פרק

בנפשו  כשרואה ובפרט האמיתית, הנפש שמחת

בשמחת  ולהאירה לזככה שצריך  מזומנים בעתים

ובינתו  בשכלו  ויצייר  מחשבתו  יעמיק אזי  לבב,

כל ממלא הוא איך  האמיתי  יתברך  יחודו  ענין 

הארץ  כל  מלא ואפילו  ותחתונים עליונים עלמין 

חשיב  כלא קמיה וכולא יתברך , כבודו  הוא הלזו 

ממש  ותחתונים בעליונים הוא לבדו  והוא ממש

וגם  בראשית, ימי  ששת קודם לבדו  שהיה כמו 

והארץ  השמים הזה עולם בו  שנברא הזה במקום

וגם  הזה, המקום ממלא לבדו  הוא היה צבאם וכל 

שכל מפני  כלל , שינוי  שום בלי  לבדו  הוא כן  עתה

כביטולהנבראים  ממש במציאות אצלו  בטלים

וככה  ושרשן ... במקורן  והמחשבה הדבור  אותיות

ומלואו  העולם ביטול  הוא משל  דרך  ממש

ב"ה  סוף אין  אור  שהוא מקורו  לגבי  במציאות

באריכות. äáøäוכמש"ש äæá ÷éîòéùë äðäå

ùôðå áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé

úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå

,ùîî íéäìà בריאתו ותכלית האדם כל  וזה
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¯˙ÂÈ ‚È˘‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ,‰¯ÎÓ ÌÈ�È�ÙÓ ˜ÂÁ¯Â ‰Ê È„È ÏÚÂ .‡ˆÓÈ ÈÓ ‰ÊÂ
.ÌÈ�ÙÏÂ È�ÙÏÓ ¯˙ÂÈÂ

íïî‰˘Ú�Â ÌÏÂÚ ‡¯Â·· ˜·„�˘ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ .ÂÈÏ‡ ‡¯ÈÂ ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘
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øåàéá

.àöîé éî נשמות דהיינו ישראל  כנסת ÄÄÀÈ
חיל  אשת נקראת וכשישראל 16ישראל  ,

אין  שהוא יתברך  השם בגדלות מתבוננים

כאילו  ממש מרגישים הם זה ידי על  סוף ,

אינם  וכאילו קיימת אינה מציאותם

äæ.17בעולם  éãé ìòå עד שמכיר דווקא

השם  גדלות מלהשיג השגתו רחוקה כמה

àåäיתברך , ,døëî íéðéðtî ÷çøåÀÈÉÄÀÄÄÄÀÈ
éðôìî øúåéå øúåé âéùäì ìåëé

íéðôìåרחוק שהוא יודע  האדם כאשר

שישיג  וככל  יתברך  השם מהשגת מאוד 

גדלות  לגבי וכלל  כלל  מאום זה אין

בגדלות  להתבונן הוא יכול  אזי השם,

הזוה"ק שאומר וכמו ויותר, יותר השם

פסוק  כג)על  לא ּבעל ּה(משלי  ּבּׁשערים ְְִַַָָָנֹודע 

כל  כלומר דיליה. שיעורא לפום חד  כל  -

שהוא  כפי יתברך  השם את משיג אחד 

יתברך  השם את .18משער

äöåø .åéìà àøéå áåúëä øîàù äæåÇÅÈÅÈ
äùòðå íìåò àøåáá ÷áãðù øîåì

,ìéòì éúáúëù åîë ãåàî åì áåø÷

.åéìà úáéú æîøîù åîë כאשר

לו", – "אל  שהיא "אליו" תיבת כתובה

היתה  "וירא" של  שהגילוי היא הכוונה

úåøòäå úåôñåä

לו  להיות ותחתונים עליונים העולמות כל  ובריאות

והנה  באריכות. לקמן  כמ"ש בתחתונים זו  דירה

אנשים  ושפל  הדיוט שמחת גדולה כמה

אתו  ודר  המתאכסן  ודם בשר  למלך  בהתקרבותו 

מלכי  מלך  ודירת לקרבת קץ לאין  וק"ו  בביתו  עמו 

ערב  אשר  זה הוא מי  "כי  וכדכתיב הקב"ה המלכים

עכ "ל . ה'" נאם אלי  לגשת לבו 

לעיל :16. רבינו  øîàùוכלשון  åäæå(י Cì(ב , éîe÷ÄÈ

úìåëé êì ùé ,äèîì ìôùä íìåòá äúàù éô ìò óà

.éúéòø àéäù ,äùåã÷ä êúîùð éãé ìò íå÷ìÇÀÈÄ

בפסוק 17. ד "ה שמות פר ' שלמה בדברת ראה

אורו  עריבות שמשיג  מי  באמת הנה אמנם וירא:

הגדול באורו  להתדבק משתוקק הוא ועי "כ  ית',

רבינו  משה אמנם כו '. למעלה מה לראות ויכול  ית',

בלתי  עשה לא בית, נאמן  הנביאים, אדון  ע"ה

לידידיו , דרך  המורה ית', הבורא של  דרך  הוראת

להיות  צריך  ית', בו  דביקותו  בעת שאדם והוא,

רק  הוא הכל  כי  בעולם, היה לא כאלו  נגדו , כאין 

בתכלית  ולהתיחד  בשורשו  לדבק החפץ ית', חיותו 

חז "ל וז "ש וכו '. כביכול  אחד  הכל  ונעשה היחוד ,

ה .) שלא (סוטה  לומר  רוצה לדור , יכול  והוא אני  אין 

אחדות  הכל  שהי ' רק והוא", "אני  בחי ' שום יהיה

אפי ' ולצרכו , להנאתו  מחשבתו  יהיה ושלא אחד ,

הנערב, ובהירתו  ב"ה סוף אין  אור  מדביקות להנות

וראייתו . מהשגתו  או 

דברים18. ושמש במאור  סוכות )וראה של  ב ' יום  (רמזי

'אספקלריה  נקראת מלכות שמדת "וידוע, שכתב

משיג  שמים מלכות שהשגת מפני  מאירה', שאינה

בזוהר  שפירשו  כמו  ושכלו , מדריגתו  לפי  אחד  כל 

ב )הקדוש קג פסוק(ח"א  כג)על  לא  ָנ ֹודע (משלי
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Û˜Â˙ ÔÂ˘Ï È�ÂÏ‡· ,‡¯ÓÓ È�ÂÏ‡· ¯Ó‡˘ ‰Ê ,ÂÊ ‰‚¯„ÓÏ ‡· ‰Ó È„È
ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰ È„È ÏÚÂ .˜"‰ÂÊ· ˘¯ÂÙÓ ÔÎÂ ,‰‡¯È ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ‡¯ÓÓ ,˜ÊÂÁÂ
‡Â‰ Ï"Ê È"˘¯ÈÙ˘ ‰ÊÂ .˙Ó‡· ˘Ù� ˙¯ÈÒÓ È„ÈÏ ‡·Â ,Â„‚� ÔÈ‡Î ‡Â‰
.ÂÓˆÚ ÏÓÂ Â˘Ù� ¯ÒÓ ,‰ÏÂ„‚ ‰‡¯È‰ È„È ÏÚ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ .'ÂÎ ÂÏ Ô˙�˘

øåàéá

פניו  המגלה מלך  כדרך  "אליו" מיוחדת

זה לעבדו  היה לו" "וירא כתוב  היה אם (משא"כ

בדווקא  אליו מיועד שאינו מחזה שראה משמעות
19

,(

לאברהם  הקב "ה בין המיוחדת התגלות היא כי 

את  ומדבקת המקרבת גדולה קרבה יש  זו שבהתגלות

לבוראו. ויותר  יותר  עוד אברהם

äæ ,åæ äâøãîì àá äî éãé ìòå

ïåùì éðåìàá ,àøîî éðìàa øîàùÀÅÉÅÇÀÅ
,÷æåçå ó÷åú מידת על  מרמז שזה

היראה, עבודת שורש שהיא הגבורה

של  בגבורותיו התבוננות ידי על  שהיא

מכונה  זו הנהגה שם שעל  הקב "ה

אלוקים  בתואר àåä,20השי"ת àøîî

÷"äåæá ùøåôî ïëå ,äàøé ïåùì מדרש)

צז:) דף  ח "א ìåãâä.הנעלם àøåîä éãé ìòå

úøéñî éãéì àáå ,åãâð ïéàë àåä

.úîàá ùôð מתבונן אדם כאשר

רואה  אזי ובאמיתתו, ה' בגדלות

רצונות  בביטול  הם האמיתיים שהחיים

יתברך  להשם ולהתבטל  הגוף  ותאוות

החיים, ומקור החיים חי הוא כי באמת

åì ïúðù àåä ì"æ é"ùøéôù äæå עצה

המילה éãéעל  ìò øîåì äöåø .'åë

.åîöò ìîå åùôð øñî ,äìåãâ äàøéä

úåøòäå úåôñåä

ּבע  דיליה.ּבּׁשערים שיעורין  לפום חד  כל  - ל ּה ְְִַַָָ

נפשו  אּות וכל  עוז  בכל  ה' את המבקש כל  ַַאמנם,

יתברך מציאותו  ואמיתות ואמונתו  מלכותו  להשיג 

גדולה, היותר  השגה מהשיג  קטן  שכלו  אם אף -

ה', את לבקש שלם לבבו  היה כי  יען  זאת כל  עם

אֹותֹו ה' יחן  - מגמתו  כל  וזאת ׂשיחֹו, י ׁשּפ זה ְְִִֶַָֹֹועל 

מנועם  ו ּיראהּו והׂשּכל , ּבינה וילמדהו  חנם, ְְְְִֵֵַַָמתנת

שכלו ". מהשגת יותר  אורו 

לשון 19. øîåìראה äöåø äîäאריה (ויקרא בגור 

א ) רש"י א , לשון  על  וזלה"ק אליו " "ויקרא עה"פ

מצי  דהוי  פירוש, וכו '. אליו " קול  לו  "קול  שם

פט)למכתב ז, וכתב (בבמדבר  לו ', מדבר  הקול  'וישמע

וישראל הקול  שמע שמשה ללמוד  אליו ", "מדבר 

שמעו  משה לא אל  מדבר  היה  שלא  שכיון ע "ב ... ד  יומא  (רש"י

מדבר הקול  שהיה  כלומר  בשבילו, כמו "אליו" האי לפרש צריך 

הקול 'וישמע  למכתב  ליה  הוי כן ואם  משה , שישמע  כדי עצמו עם 

שפירוש  "לו", כתב  אליו הדיבור  היה  שלא  מקום  דכל  לו', מדבר 

טו) כח, בראשית  (ר ' ויצא  בפרשת  רש"י פירש וכן 'לצרכו'. "לו"

לך ", דיברתי  אשר  עשיתי  אם עד  אעזבך  לא "כי 

שהרי  ממש, "לך " לומר  יתכן  שלא 'לצרכך ', ופירש

למכתב  הוי  נמי  הכי  כן  ואם דיבר , ליעקב  לא

שלא  "אליו " כתב שלכך  דרשינן  ולפיכך  לו ', 'מדבר 

משה. אם כי  שומע הקול  היה

לראב"ד 20. הרמה האמונה בספר  ב וכמ"ש (מאמר 

ו) והיא עיקר  א-להים, ממלת חלק היא א-ל  אמנם ,

השם  וזה ההגדלה, דרך  ועל  הרבוי  עם אל  מלת

המניע: לכח שנאמר  עד  חזק, דבר  כל  בו  נקרא כבר 

איל  אין  כגבר  ה )הייתי  פח והחזקים (תהלים  .

לקח הארץ אילי  ואת א )שבארצות: כט והאילן (שם 

עבותה אלה כד )הקשיש: מ ומשענות (יחזקאל  ,

בחוזק  הלך  כאשר  שהטלה עד  ואלמיו  אליו  הבנין :

עכ "ל . איל . נקרא


