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³î¼îë¾í èìñ

íôðší

êëò¾×ולמה סיני הר  של  הנבחר  במעמד  נתחדש  מה  מהו, תורה  מתן לעיין

את  לנו מסר  ולא ישראל  בני כל  בהשתתפות  כזה  מעמד  נצרך  היה 

המבואר כלל  בזה להקדים  יש  שניות , בלוחות  כמו  רבינו  משה  ידי על  התורה 

הקב"ה שהוא  החכמה  מבעל  חכמה דבר  ומסירת  השפעת  בכל  כי רבינו, בדברי

דרגות  שלשה  שהם  חלקים  שלשה  של  סדר  יש  ישראל , דהיינו החכמה למקבל 

האחד  למעלה )בשכל . השכל (מלמטה כח  כאשר  הוא השני שבמקבל , השכל  כח  הוא 

השכל  בשורש  מחודשת  בדביקות  השכל , בשורש  להתבונן מתעלה  שבמקבל 

שהדביקות  מכיון  'אין ', הנקרא השכל  שורש  הוא  והשלישי מהשכל , למעלה  שהוא

היש . ביטול  ידי על  הוא  בו

íòíî בהיות הוא הזה, והקדוש  הגדול  ביום  שהיה  תורה שבמתן המיוחד  הכח

ואז  שליח, ידי על  שלא הקב"ה מפי וברקים בקולות  התורה  נתינת  זה  יום 

זה מעמד  חשיבות  ועיקר  סיני, להר  לרדת  האלוקי  התורה  שכל  ירידת  התחילה 

הקב"ה, שהוא  השכל  בשורש  ישראל  עם שכל  של  הגמור  יחוד  בו בהיות  הוא

הוא זה  ומעמד  המשפיע , מפי הנתינה  הוא  סיני הר  מעמד  של  עיקרו כי נמצא 

השבועות . בחג בשנה  שנה מדי  עצמו על  החוזר 

³ò−³ò,מהשגה שלמעלה  הכח  התורה , של  השרשי הכח נתינת  היא התורה

האור התורה, שורש  שהוא לכח התקשרות  יש  התורה  בנתינת  ולכן

החכמה שורש  שהוא האור  ה 'אין', אור  רבינו בלשון  הנקרא  מהשגתינו, שלמעלה 

כולם . הברואים  כל  הויית  התחיל  ומשם  להתגלות , התורה התחילה  שמשם

ö×î את משלימים  אנו הספירה שבימות  לאחר  כי נתבאר  הק ' האר "י בכתבי

ספירת  מצוות  ידי על  'מוחין' הנקרא ישראל  לבני האלוקי השפע  המשכת 

ידי  על  מתתקן אינו - מהשגה  שלמעלה האור  שהוא  - שה 'כתר ' הרי העומר ,
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חג  ביום נשלמת  זו דרגה אלא כך , כל  גבוה אור  להמשיך  בידינו אין כי מעשינו,

השבועות .

³î¬þõëî שצריך "כתר " הנקרא  הדביקות  לאור  דהכוונה  המפרשים  ביארו יותר 

אלינו , שהמשכנו 'מוחין' הנקרא  האלוקי השפע  בתוך  להמשיך 

הספירה עינים1בימות  מאור  בסה"ק המבואר  פי על  היא  דהכוונה  לומר  ויש  ,2

האור שהוא 'אין' הנקרא  שבו הסוד  את  בו יש  לומדים שאנו תורה של  חלק שבכל 

מהשגה שלמעלה  ה 'אין' אור  רבינו בלשון הנקרא  האור  בו, .3הגנוז 

óòôêîשהיא 'אין', כן גם הנקרא  אלוקי שפע של  יותר  גבוהה  מדריגה  עוד  יש 

עליון  בכתר  גמורה  בהתקשרות  מתקשר  שהאדם  שהוא4הדרגה  דהיינו ,

שמקבל  רק  ולא  גמור , ביחוד  האלוקי באור  להתיחד  לגמרי ומתכלל  עולה  עצמו

ממנו  כל 5אור  דהיינו  שבתורה הסוד  חלק את  משיג שאדם  הדביקות  השגת  והיא  ,

úåøòäå úåôñåä

יש 1. שממשיכים פרטית מוחין  קומת שבכל  היינו 

שבהם, הפרטי  והכתר  והלאה מחכמה ספירות ט' רק

שבועות. שבליל  הלימוד  עד  אלא נשלם אינו 

העוסק 2. אחד  כל  וצריך  וזלה"ק: חקת פרשת

דייקא  שבה בהמאור  חיותו  את לדבק בתורה

נקרא  לכך  כי  הטעם, מן  למעלה שהוא אי "ן  הנקרא

עדיין  שהן  מפני  טעמים הנגינות של  הטעמים

דבר  שהם אף טעם ולתת להשיג  שאפשר  בבחי '

טעם  לו  שאין  אי "ן  נקרא הפנימיות אבל  גבוה,

מבחינות  הנשפע באור  לדבק הלומד  וצריך  ותפיסה

שנדבק  מאחר  למוטב מחזירו  בוודאי  ואז  אי "ן ,

כסא  נעשה התורה פנימיות באור  פנימיותו '

בתוכה... ושופע בהתורה השורה יתברך להשראתו 

הוא 3. עינים במאור  המבואר  הזה הסוד  חלק

בימות  שהמשכנו  שבמוחין  הפרטיים הכתרים

שלומדים  מהתורה חלק הוא זה אור  שהרי  הספירה,

ואותיות, תגין  נקודות בטעמים ודרש, רמז  בפשט

התורה. שבתוך  הנסתר  האור  הוא שהכתר  ונמצא

שבהם 4. הספירה בימות שממשיכים המוחין  כל 

החכמה  הם הפרטיים הכתרים את ממשיכים

לנו  שניתנו  ומצוות בתורה הדביקות דהיינו  והבינה

שממשיכים  שלימה כתר  קומת עוד  יש אבל  בנגלה,

השבועות. בחג  השחר  שבעלות בטבילה

התורה,5. פנימיות של  בחינות שני  בין  זה חילוק

פנימיות  שהוא והשני  התורה שורש שהוא האחד 

או  אנפין " "זעיר  הנקרא לנו  המושג  המוחין 

בסה"ק כן  גם מוצאים אנו  ùîùå"תפארת", øåàî

ואתחנן) מעלה (פרשת  של  חכמה ונובלות וזלה"ק:

ה )תורה יז, רבה  היא (בראשית  התורה פשטות פירוש  ,

מעלה של  חכמה àåäנובלות äøåúä úåéîéðôå

,äîöò äìòî ìù äîëç ובינה שחכמה בינה והיא

התורה  פנימיות ולהשיג  מתפרשין , דלא ריעין  תרין 

וכל וכל  מכל  מהחומר  עצמו  שיזדכך  עד  אפשר  אי 

לו  ויהיה כלא, בעיניו  יהיו  הזה עולם חמדת

פנימיות  להשיג  יוכל  אז  הגשמיות התפשטות

á÷òé,התורה àéäù ã"åé àéäå úøàôúä íìåòå

äøåúä úåéîéðô ïééãò ïë íâ íùå האחרון וקול 

אילות יחולל  ה' קול  ט)היא כט, מלכות,(תהלים  והיא

שבכתב  התורה בפשטות מלובש התורה ושם

אספקלריא  היא ופנימיות פה, שבעל  ותורה

שאינה  אספקלריא היא התורה ופשטות המאירה

אף  להשיג  אדם יוכל  התורה ופשטות מאירה,

לזה  גם מקום מכל  וכל , מכל  נזדכך  אינו  שעדיין 

נפש מסירות השגה )צריך  בגמרא(כי (יבמות כדאמרינן 

ע "ב ) ושאר מט  המאירה מאספקלריא ראה שמשה

והקב"ה  מאירה, שאינה מאספקלריא ראו  הנביאים

מעולם  עמהם מדבר  היה לישראל  התורה כשנתן 

עמכם  ה' דיבר  בפנים פנים והיינו  הבינה,
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הטבילה בעת  בשבועות  נשלם  זה  ענין וגם והמצוות , התורה  ושורש  הדביקות  יסוד 

הק'. האר "י בדברי כמבואר  טובלים שאנו

þôêôëî מקוז 'ניץ הק ' המגיד  לרבינו המיוחס  הקדמת 6זה  כי רבינו  מבאר 

האלוקי  האור  את  לקבל  ישראל  רצון הוא  לנשמע  נעשה  ישראל 

קיבלו  שישראל  כידוע  סיני, בהר  ישראל  בני זכו זה  ולאור  "כתר ". הנקרא  ממקורו 

ונשמע . נעשה של  כתרים שני סיני בהר 

úåøòäå úåôñåä

רבינו  ומשה הנשמה, לפנימיות התורה מפנימיות

לפיכך וכל  מכל  הגשמיות התפשטות לו  שהיה

ישראל ובני  ההוא, הדיבור  לקבל  ביכולתו  היה

לקבל בכוחם היה לא כמשה עצמם את הכינו  שלא

ההוא. הדיבור 

חלק 6. אבל  מקוז 'ניץ, המגיד  מכתבי  הוא הספר 

מרן  מדברי  הוא שבכתבים התורות רוב או  גדול 

של במאמרו  בארוכה ראה זי "ע, ממעזריטש המגיד 

קובץ  צדיקים" "שפתי  בקובץ לבנברון  שלמה הרב

צ"ה. ע' תשנ "א שבט ג '
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’ê šþõ

¼ô¾òñ í¾¼ò ³ôðší

í¼¾ë‰Ê Ê¯ ‰ÏÈ‚ ÈÓ ‰"·˜‰ ¯Ó‡ ,ÚÓ˘�Ï ‰˘Ú� Ï‡¯˘È ÂÓÈ„˜‰˘
'ÔÈ‡'· ‰ÏÈÁ˙ ÂÈ‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ˘ Â�·˙Î ¯·Î ‰�‰ ,È�·Ï
ÈÎ Á˙ÂÙ'‰ ‡¯˜� ‰ÊÂ ,‰�·‰· ÔÈ‡‰ ÌÁ˙Ù ÍÎ ¯Á‡Â ,‡Â‰ ÍÂ¯· ‡¯Â·‰·
‰ÊÂ ,ÚÈÓ˘‰Ï ÌÈ¯·„‰ ÔÈ·‰Ï Á˙ÂÙ ÛÂÏ‡‰ ÈÎ ,‡"‰ ÚÓ˘� Á˙Ù· ‡"‰‰

øåàéá

äùòð ìàøùé åîéã÷äù äòùá

äæ æø äìéâ éî ä"á÷ä øîà ,òîùðì

éðáì(א פח , ìëù.(שבת åðáúë øáë äðä

àøåáäá 'ïéà'á äìéçú åéä íéøáãä

ïéàä íçúô êë øçàå ,àåä êåøá

,äðáäá היו הנבראים וכל  השכלים כל 

סופי  אין באור בתחילה כללים

להשורש, מוחלט  וביטול  בהתכללות

נבראים  שיהיו הקב "ה וכשרצה

את  האציל  אזי להם, להטיב  שיעבדוהו

נבראים  שיהיו דהיינו הנפרדים, השכלים

שיש  באופן ולהשכילו להבינו שיוכלו

והנברא  ונברא בורא של  התחלקות

על  שכלו. באמצעות הבורא את משיג

התקשרות  בשכלו מתקשר כשהנברא כן

בדרגת  דהיינו האין, בבחינת להקב "ה

'אין', הנקרא היש ביטול  שהוא כתר

האלוקי  האור את מביאה זו התקשרות

מהשגה  שלמעלה האלוקי מהאור לאדם

והשגה. הבנה של  באופן אליו שיבא עד 

çúåô'ä àø÷ð äæå דלתות יום בכל 

האלוקית  ההשפעה על  קאי מזרח , שערי

לבריותיו  יום בכל  משפיע  שהקב "ה

- סוף  אין מהאור הארה להשיג שיוכלו

השגת  ראשית שהוא החכמה לשכל 

ב "ה, בהבורא à"ääהנבראים éë

,à"ä òîùð çúôáהפתח ניקוד 

החכמה ספירת כנגד  הנקודות המכוון (עשרת

הספירות) עשרת כנגד את הם  הפותח  והוא ,

כלול  ב "אין" עתה עד  שהיה השכל 

ה' ולכן מובן, שיהיה סוף , אין ַבאור

א' אות בו יש כאילו נשמע  פתח  בהברת

ïéáäìבמילוי, çúåô óåìàä éë

,òéîùäì íéøáãä'ו שצורתה האל "ף 

קדומה חכמה מיוד  שמעל הממשיך  (היוד

תחתונההוא"ו) הזה)ליו"ד  שבעולם ,(החכמה

שהיא  החכמה ספירת על  מרמזת

שעניינם  התורה מאותיות הראשונה

גילוי, לידי האלוקי האור את להביא

מהאור  הפותח  הוא א' שהאות ונמצא

להביאם  שיוכלו ב 'אין' עכשיו עד  שהיה

האדם. בשכל  הבנה לידי

ïéàî ùéì ïåùàø úåùáìúä äæå,

האלוקית  ההשגה מתחילה בהבנה

למעלה  'אין' בגדר אז עד  שהיתה

לה  לבוא של מהשגה העצמית שגה
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Ì„‡‰ ¯·„‰ ˙È‡¯· ÈÎ Â�·˙Î ¯·Î ÈÎ ,ÔÈ‡Ó ˘ÈÏ ÔÂ˘‡¯ ˙Â˘·Ï˙‰
ÈÎ ,˙Â˘·Ï˙‰· Â�È‡ ¯·„‰ ÔÈÈ„Ú ÔÎ Ì‡Â ‰Ê‰ ¯·„‰Ï Â˙ÂÓˆÚÓ ÍÏÂ‰
¯·„‰˘ÎÂ ,'‡‰ ÏÎ˘‰Ï ÚÓÂ˘ '·‰ ÏÎ˘ ÏÎ˘Ï ÏÎ˘Ó ¯·„‰ ˙˜˙Ú‰·
¯·„‰ ‰Ï‚˙�˘Î ÍÎ ¯Á‡Â ,Ì„‡ ÌÂ˘Ï ÚÂ„È Â�È‡˘ Ê¯ ‡¯˜� Ô"È‡·

øåàéá

'יש', בבחינת היא ואז øáëהאדם, éë

åðáúë7íãàä øáãä úééàøá éë

,äæä øáãäì åúåîöòî êìåäכח

כמו  החכמה לראיית משל  הוא הראיה

משום  חכמה", ראה "וליבי שכתוב 

ממוצע היא החכמה ספירת של  שעניינה

הכתר  בין דהיינו ל 'יש' ה'אין' בין

של  שעניינה שכמו כלומר להבינה,

יוצא  שהאדם היא בגשמיות הראיה

רואה  שאינו עיניו פקיחת שלפני מהמצב 

עיניו  ובפקיחת עצמו, את אלא  ומרגיש

ענינה  הוא וכן המציאות, לעיניו  נגלה

הראיה  שהיא החכמה ספירת של 

מההשגה  יוצאת שהמחשבה הרוחנית,

והולכת  עתה, עד  להם שהיתה השכלית

האלוקי  להשכל  חדש בדבר להביט 

חדשה  השגה ומשיג מהשגתו, שלמעלה

הבורא. ובאור הבורא במציאות

åðéà øáãä ïééãò ïë íàå

,úåùáìúäá דהיינו הראיה, בשעת

הזמן  הוא שאז החכמה השגת בשעת

לו  שמחוץ  בדבר מתבונן עדיין שהשכל 

לא  שעדיין חדשה בהארה דהיינו -

לו, מחוץ  הוא ולכן éëהשיגה ,

ìëù ,ìëùì ìëùî øáãä ú÷úòäá

'àä ìëùäì òîåù 'áä מאיר כששכל 

המקבל , של  לשכל  המשפיע  של  משכלו

מצב יש אז תורה, כשמלמדו למשל 

את  מלמד  שהמשפיע  בשעה ביניים

המקבל  של  הב ' השכל  שאז תלמידו,

וזה  הראשון, מהשכל  ומקבל  שומע 

החכמה, ראיית של  øáãäùëåהמצב 

íåùì òåãé åðéàù æø àø÷ð ï"éàá

,íãà גילוי לידי הדבר שבא לפני

'רז' נקרא אז 'אין', עדיין והיה והשגה

אינו  שהרי ומכוסה, נעלם דבר דהיינו

אדם. לשום ידוע 

òîùðå øáãä äìâúðùë êë øçàå

úåøòäå úåôñåä

קודש7. בכתבי  ב )מובא –(יג, עינו  כאישון  יצרנו  :

לו  אהבה לו  יש דבר , איזה רואה האדם כי  הענין 

באותו  זה שבדבר  והטעם ממנו , הפרדו  אחר  גם

נקרא  העין  ובבת לנפשו , אהבה לו  ויש בו  נחקק

לזה  בהסתכלות כי  המאיר  השחרות והוא אישון ,

וגורם  זה לדבר  הולך  ואנושיותו  מחשבתו  כל  הדבר 

שכיון  איש כמין  בו  יש ולכן  הדברים, לכל  השחרות

שנעשה  עד  והולך  הולך  לשם, הולך  האנושית שכל 

נסתכל הקב"ה כביכול  והנה איש... כחקיקת בו 

ונעשין  העולם וברא ישראל  של  בנשמותיהן  ונמלך 

שמסתכל כביכול  עינו  כאישון  וישמרנו  בו  כחקיקה

להם... להטיב
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ÏÎ˘‰ Ô"È‡‰ ‰Ï‚˙Ó ‰È˘Ú· ÈÎ ,"‰Ê Ê¯ ‰ÏÈ‚ ÈÓ" ‡¯˜� ÌÈ¯Á‡Ï ÚÓ˘�Â
.ÂÓˆÚ ÏÎ˘‰ ‡Â‰ È¯Ù‰Â ,ÔÈÏÚ ÌÈ‡¯˜� ÌÈ˘Â·Ï‰Â ,ÌÈ˘Â·Ï‰ ÍÂ˙Ó ÂÓˆÚ
,ÔÈ‡‰Ó Ï·˜Ï Ê¯‰ ˙ÂÏ‚Ï Â˘˜· Ï‡¯˘È ÈÎ ,ÂÈÏÚÏ Ì„Â˜ ÂÈ¯Ù ‡¯˜�Â
.ÌÈ˘Â·Ï‰ ÍÂ˙Ó ÏÎ˘‰ ‰Ï‚˙�Â ‰�·‰‰ Ú˜·�˘ ‰Ê˘ ‡Â‰ ˙Ó‡·˘

ë−³×îÔÈ‡‰Ó Ï·˜Ó ÏÎ˘‰ ÈÎ ,È˙ÚÓ˘ ÂÊ ÌÈ˙˘ ÌÈ˜Ï‡ ¯·„ ˙Á‡
ÂÊ ‡¯˜�Â Â"‡Â‰Ó ÌÈÏ·˜Ó Ì˘Ó˘ ·"ÈÊ ÒÙ‡‰Â ,ÒÙ‡‰Ó ÔÈ‡‰Â

.ÌÂˆÓˆÓ Ï·˜Ó‰ ÌÈ˜Ï‡Ï ÊÂÚ ÈÎ ,Â�ÚÓ˘

øåàéá

,"äæ æø äìéâ éî" àø÷ð íéøçàì

'מי ' שנקראת הבינה הזוה"ק )ספירת ,(ע "פ 

ומושג  נשמע  שיהיה הרז גילוי היא

אדם, לבני äìâúîבעולם äéùòá éë

íéùåáìä êåúî åîöò ìëùä ï"éàä,

שהוא  הקב "ה רצון - התורה של  השכל 

לתפסו  נברא שום ביד  ואין מכוסה נעלם

במצוות  מתגלה הגדרה, באיזו ולהשיגו

סיני, בהר שניתנו בעשיה התורה

ïéìò íéàø÷ð íéùåáìäå שבו האופן

התורה  במצוות דהיינו השכל , נתגלה

כמו  שהוא הלבוש, הוא עשייתם ואופן

הפרי  של  לידי העלה להביא שתכליתו

הפרי, åîöòצמיחת ìëùä àåä éøôäå

המצוה  בעשיית שמלובש עצמו הרצון

הפרי, הוא עשייתה åéøôואופן àø÷ðå

åéìòì íãå÷,אפשרי בלתי דבר שהוא

העלים, ידי על  יוצא הפרי ìàøùéכי éë

,ïéàäî ìá÷ì æøä úåìâì åù÷á

äðáää ò÷áðù äæù àåä úîàáù

íéùåáìä êåúî ìëùä äìâúðå נמצא ,

לגלות  אפשר ואי דסתרי, תרתי שהוא

כי  המוחלט , באין כשהוא הרז את

אפשרי  בלתי ה'אין', בתוך  כשהשכל 

'יש'. שהוא האדם בשכל  מושג שיהיה

áéúëå( יב סב , íéäìà(תהילים øac úçàÇÇÄÆÁÉÄ
ìá÷î ìëùä éë ,ézòîL eæ íézLÀÇÄÈÈÀÄ

ñôàäî ïéàäå ïéàäî שכל של  השורש

שבו  ממקום מקבל  האין, שהוא האדם

דהיינו  במאור, לגמרי נכלל  האור

הקב "ה, שהוא á"éæבמאצילו ñôàäå'ז)

בראשית  å"àåäî,)8ימי  ,íéìá÷î íùîù

,íé÷ìàì æò ék ,"åðòîù åæ" àø÷ðåÄÉÅÉÄ
,íåöîöî ìá÷îä מורה אלוקים דשם

לקבלו, שיוכלו באופן האור צמצום על 

כדי  ונרתק  מגן לשמש שנצרך  כמו

שכתוב וכמו אורה, את לקבלה שיוכלו

אלוקים". ה' ומגן שמש "כי

úåøòäå úåôñåä

בראשית.8. ימי  מז ' הגנוז  האור  כלומר 
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’ë šþõ

ñ×¾í ³ð−ñ

íòíî‡¯˜� ÔÎÏÂ ,¯ÒÁ ÏÎ˘‰ Ê‡ ¯·„ ‰ÊÈ‡· ÔÈÈÚÏ ‰ˆÂ¯˘Î ÏÎ˘‰
ÈÏÎ ÂÓÎ ‡Â‰ ÏÎ˘‰Â ,¯·„‰ „ÏÂ� Ì˘Ó ÈÎ ÈÂÂÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÈÏ ¯˙Î
Ì‰ ÌÈ�ÙÂ‡‰ ÂÎÏÈ ˙ÎÏÏ ÁÂ¯‰ ˘È ¯˘‡ ÌÂ˜Ó Ï‡Â ,ÔÈÈÚÏ ‰ˆÂ¯˘ ‰ÓÏ
‡Â‰ ÏÂ˜‰ ÈÎ ,ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÁÂ¯Â ¯Â·È„Â ÏÂ˜ ‡¯˜� ‰ÊÂ ,˙ÂÈ˙Â‡‰

øåàéá

äæéàá ïééòì äöåøùë ìëùä äðäå

øáã,אז עד  השיג לא æàשעדיין

àø÷ð ïëìå ,øñç ìëùä בעודו השכל 

מהשגתו, שלמעלה דבר באיזה מעיין

מלשון  "כתר", בלשון ב 'אין', דהיינו

ב ) לו, jeçàå(איוב  øéòæ éì øzk לשון ÇÇÄÀÅÇÂÇÆÈ
באיזה  לעיין רוצה כשהשכל  כי  המתנה,

בדבר  להתבונן מעצמו יוצא  הוא דבר

שהוא  מעצמותו שמתבטל  ונמצא חדש,

שעדיין  לשכל  לבוא וההשגה, ההבנה

משיגו  øáãä,9אינו ãìåð íùî éë

äöåøù äîì éìë åîë àåä ìëùäå

,ïééòì דבר להשיג מתבונן כשהשכל 

להשגה  ככלי משמש השכל  אז חדש,

לגבי  מתבטל  שהוא ידי  על  החדשה,

לו, מושגת אינו שעדיין החדשה ההארה

הבנה  ולהוסיף  לקבלו ככלי לו ונעשה

עד  בו שהיה השכל  גבי על  חדשה

עכשיו.

åëìé úëìì çåøä ùé øùà íå÷î ìàå

íéðôåàä10úåéúåàä íä האותיות ,

הוא  ואז מהשכל , ההשגה את מקבלות

המחשבה  באותיות בהירות לידי בא

תכליתו, על  הדבר את äæåשמשיגות

,íééîéðôä 'çåø'å 'øåáéã'å 'ìå÷' àø÷ð

øáãä úåìá÷úää àåä ìå÷ä éë

,ïéàäîממשפיע גילוי הוא הקול 

ה'נשמה', הוא הפנימי והקול  למקבל ,

בהשכל  שנשמע  החדש הגילוי שהוא

כלי  כשנעשה ה'אין', לדרגת שבא לאחר

úåøòäå úåôñåä

קודש9. בכתבי  רבינו  ב )כלשון  כט, ...(ע ' והנה :

לבורא  לעבוד  חדשה נשמה מוסיפין  הברואים כשכל 

דרך עולים חדשות השפעות ומקבלים עוז  בתר  ב"ה

שהוא  הנעלמים לשורשם ובאו  העולם הויות שורש

מעמיק  דבר  איזה להשיג  רוצה כשהאדם כי  האין ,

כתר  נקרא וזה הדבר , לו  ונופל  לאין  שבא עד  בשכלו 

מהשורש. שיבא עד  המתנה לשון 

הפסוק10. פי  כ )על  א , ּׁשם (יחזקאל  יהיה אׁשר  ְֲִֶֶַָעל 

והאֹופּנים  ללכת הר ּוח ׁשּמה ילכ ּו ללכת ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהר ּוח

ּבאֹופּנים: החּיה ר ּוח ּכי  לעּמתם ְְִִִַַַַָָָָָֻי ּנׂשאּו



ì³î¼îë¾í èìñ ³îð−½ì³¾þîõô

¯·„‰Â ÁÂ¯‰ ‡Â‰ ÏÎ˘‰ Ï‡ ‡· ÍÎ ¯Á‡Â ÔÈ‡‰Ó ¯·„‰ ˙ÂÏ·˜˙‰‰
Ù‰ ¯Â·È„‰ ‡Â‰ ¯·„‰ ‰ÊÏ ÏÎ˘· „ÏÂ�˘¯ÙÒ· ‡¯˜� ˙ÂÏÏÎ·Â ˙ÂÈÓÈ�

‰�·‰· ‡· ¯Á‡Ï ÁÎ‰Ó ¯·„‰ ‡ˆÈ˘ ÍÎ ¯Á‡Â ,"˘„Â˜‰ ÁÂ¯" ‰¯ÈˆÈ
.ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�Î

íïî‰�Â˙Á˙ ‰‚È¯„Ó‰ ‡Â‰ Â·˘ 'Ê· ÔÂ¯Á‡ ÁÎ· ‡· ÛÏ‡ ÈÎ ,ÔÊ‡
,ÔÊ‡‰ ˙‡ ¯·˘Ï È„Î ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ‡˙È‡˘ Â‰ÊÂ ,Ô"Â�Ï ÏÎ˘·˘
Â�È‡ ÔÈÈ„Ú ‰È‡¯· ÈÎ ÔÊ‡· ˜¯ Â�È‡ ‰ÊÂ ,¯·„‰ ˙Â˘·Ï˙‰ ‡Â‰ Ï˘Ó ÈÎ
ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ‡Â·È ÏÎ˘‰˘ ÁÎ‰ ‡Â‰ ÍÎ ¯Á‡ ‰�·‰· Ï·‡ ,˙Â˘·Ï˙‰·

øåàéá

החדשה, השכלית ההארה את לקבל 

çåøä àåä ìëùä ìà àá êë øçàå

שהולך  'רוח ' בבחינת הוא השכל 

ההארה  את לקבל  למקום, ממקום

äæìהחדשה, ìëùá ãìåðù øáãäå

,éîéðôä øåáéãä àåä øáãä שהרי

הגילוי  הוא 'נפש' בבחינת שהוא הדיבור

לחבירו, דובר שאדם כמו בשלימות

והוא  שכלי דיבור הוא הפנימי והדיבור

שלם, גילוי לידי השכל  úåììëáåכשבא

àø÷ð,אלו שלבים äøéöéכל  øôñá

øáãä àöéù êë øçàå ,"ùãå÷ä çåø"

øëæðë äðáäá àá øçàì çëäî

.ìéòì

ïæà äæå וההבנה השמיעה כח  שהוא

באזן  האזן")שנרמז את "לשבר  חז"ל éë,(כלשון

àåä ,åáù 'æá ïåøçà çëá àá óìà

,ìëùáù äðåúçú äâéøãîä המדריגה

המלכות  דהיינו שבשכל  השביעית

הוא שבחכמה, גילוי  לידי  השכל של הכח  יציאת (כי 

לידי  לצאת דבר  בכל הפועלות שהם המידות בשבעת

המידות  משבעת האחרונה שהיא המלכות וספירת גילוי ,

לחוץ ) החכמה את המגלה היא לחוץ  הגילוי  ,וענינה

ï"åðì היא הבינה כי בינה, שערי

מספירת  האלוקית החכמה את המקבלת

בבחינת  ההתבוננות שהיא 'אין',החכמה

העצמי  המחשבה כח  ביטול  מתוך 

שחוץ בכמה ההתבוננות כח  והפעלת

ממנו.

úåîå÷î äîëá àúéàù åäæå בדברי

של  משל  איזה בתורה כשנכתב  חז"ל 

שהוא גשמיים, בענינים רוחני éãëדבר

àåä ìùî éë ,ïæàä úà øáùì

ïæàá ÷ø åðéà äæå ,øáãä úåùáìúä

שבו  וההבנה השמיעה כח  על  המורה

גילוי  לידי האלוקי השכל  יוצא

åðéàלהנבראים, ïééãò äéàøá éë

úåùáìúäáשכח לעיל  כמבואר ,

כשהשכל  הוא החכמה שהוא הראיה

הבנה  לקבל  ורוצה מעצמותו יוצא

êëחדשה, øçà äðáäá ìáà ההבנה

פעולת  שמסתיימת אחר דווקא היא

מפסיק השכל  שבו ב 'אין', ההתבוננות

כלי  בהיותו ועוסק  המחשבה פעולת את
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Î"Ú ‰ÊÂ ,˙Â˘·Ï˙‰ ¯Á‡ ˙Â˘·Ï˙‰· ‡·Ï ÌˆÓˆÂ ,˙ÂË˘Ù˙‰‰ ÁÎÏÚ-)

(ÍÁ¯Î.ÌˆÓˆÏÂ ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ˙ÂÈ‰Ï ÔÊ‡‰Ó Ï·˜Ó

þìêîÌÂ˜Ó „Ú ‡Â·Ï ÁÎ ÂÏ ˘È ÌÈ¯Â·È„ ¯·„Ó Ì„‡‰˘Î ,¯Â·È„‰· ÍÎ
,‰ÚÈÓ˘Ï ‰È˘Ú ˙Ó„˜‰ ‰ÊÂ ˙Â˘·Ï˙‰ ‡Ï· ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ¯Â·È„‰
ÛÏ‡· ÈÎ�‡· ÏÈÁ˙‰ ‰¯Â˙‰ ÔÎÏ ,ÏÎ˘‰· ˙Â˘È ÂÏ ˘È ÂÓˆÚ· ¯·„‰Â
ÔÈ·‰Ï ˜¯ ,ÔÈ‡‰ ‰ÊÂ ÈÎ�‡ Ï˘ ÛÏ‡Ó ıÓ˜‰ ‡Â‰˘ ‰ÚÂ�˙‰Ó ‰Ï·˜‰Â»
,"‰�· ‰„„Ó‰ Ì‡" ˙‡¯˜�˘ ‰�·‰Â ‰ÚÈÓ˘‰ ÁÎÏ ‡Â·Ï ÍÈ¯ˆ ÌÏÂÚ‰

øåàéá

úåéäìמקבל , àåáé ìëùäù çëä àåä

àáì íöîöå ,úåèùôúää çë åì

úåùáìúä øçà úåùáìúäá כדי ,

האור  את ולהבין להשיג יוכל  שהשכל 

מוכרח הוא והשגה, הבנה לידי  שקיבל 

שהיא  האלוקית ההארה את לצמצם

בהבנה  וצמצום מהגדרה למעלה

ולהוציא  הנבראים, של  המצומצמת

ולהשיג  להבין שיכול  החלק  את מתוכו

המחשבה, ë"òבאותיות äæå(כרחך (-על

úåèùôúää úåéäì ïæàäî ìá÷î

,íöîöìå לצמצם עניינו השמיעה דכח 

כפי  במיוחד  מותאם שיהיה השכל  את

מהמקבל , והבנת הראיה שמיעת כח (משא"כ

יכול  ואדם בהבנה מוגבל אינו לחכמה, משל שהוא

מהבנתו) שלמעלה דברים גם .לראות

øáãî íãàäùë ,øåáéãäá êë øçàå

íéøåáéãíå÷î ãò àåáì çë åì ùé

úåùáìúä àìá éîéðôä øåáéãä כי ,

כח את לעורר החיצוני הדיבור בכח 

העליון  הדיבור שהוא הפנימי הדיבור

מההשגה, äéùòשלמעלה úîã÷ä äæå

äòéîùì שהוא החיצוני בדיבור

לדרגה  לבא כח  יש עשיה, בבחינת

ההשגה, שהיא מהשמיעה שלמעלה

.ìëùäá úåùé åì ùé åîöòá øáãäå

,óìàá éëðàá ìéçúä äøåúä ïëì

גילוי  לידי השכל  המשכת תחילת שהוא

יוצא  שהשכל  שהיא החכמה בראיית

חדש, שכל  לקבל  äìá÷äåמעצמותו

הוא  ב "אנכי" המתחלת התורה קבלת

ìù óìàî õî÷ä àåäù äòåðúäî

,éëðà הוא הראשון הניקוד  שהוא הקמץ  È
- הכתר – הראשונה הספירה  כנגד 

בבחינת  בעודה ההשגה שורש שמשם

האות  שתחת הקמץ  מרמז כך  ועל  'אין',

שהוא  ה'אין' על  מרמז שב 'אנכי' הא'

החכמה, השגת ïéàä.שורש äæå

íìåòä ïéáäì ÷ø ההשגה שתבא כדי

יתפוס שהשכל  הבנה, לידי מה'אין'

האדם  ויוכל  האלוקי האור את  וישיג

להקב "ה, בשכלו àåáìלהתקשר êéøö

íà" úàø÷ðù äðáäå äòéîùä çëì

"äðá äããîä אוחזת האם בעוד  שהיא ,

בהכרח ואז אותה ומוליכה בנה את

הליכתה  ואופן דרך  את לצמצם צריכה
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˙ÏÁ˙‰Ï ÌÏÂÚ‰ ÔÈ�· ‡Â‰ Ì˘ÓÂ ,˘·Ï˙�˘ '·· ÏÈÁ˙‰ ‰¯Â˙‰ ÔÎÏÂ
.˙ÂË˘Ù˙‰

’è šþõ

íñ−ì³ íë¾ìôë îñ¼ ñêþ¾−

íòíîÏÂ„‚ ÏÎ˘ ÂÏ ˘È ‰ÏÈÁ˙Ó ·‡· ‡Â‰ ÏÎ˘‰˘Î ,Ï˘ÓÏ ÏÏÎ‰
ÏÓÈ‚· '· ,'·· '‡‰ Ï˘ÓÏ ,¯Á‡· ¯Á‡Â ¯Á‡· Â˘È·ÏÓ ÍÎ ¯Á‡Â

øåàéá

הבן, יכולת ìéçúäלפי äøåúä ïëìå

ùáìúðù 'áá בהבינה כבר ונתצמצם

את  צמצם כבר שהשכל  לאחר שהיא

ביכולתו, אשר את להבין íùîåעצמו

úìçúäì íìåòä ïéðá àåä

,úåèùôúä' ב התורה מעידה כך  ועל 

ואת  השמים את אלוקים ברא ראשית

הארץ .

àåä ìëùäùë ,ìùîì ììëä äðäå

áàá, המשפיע בשכל  עדיין בעודו

אב  תורה)הנקרא בנו  את  המלמד ,(כאב 

ìåãâ ìëù åì ùé äìéçúî לפי שלא

כלל , הבן השגת êëערך  øçàå

á åùéáìî שכלøçà השגת לפי אשר

á'הבן, ,'áá 'àä ìùîì øçàá øçàå

ìîéâá היינו אלפין, ב ' הוא הב '

אחד  ונתלבש שנתצמצם שהשכל 

השני  שהשכל  היינו בגימל , וב ' בחבירו,

הג'. בהשכל  נתלבש מצומצם ג"כ  שהוא

כתב  יוסף וכן יעקב  (פרשת בתולדות 

א) אות חכמה בראשית הוא א אות כי ונודע  :

בפסוק  שכתוב  כמו (עזרא)ומחשבה,

חכמה לג)ואאלפך  לג, וב(איוב  יובן . זה

וכו' בחכמה ותרגומו ,(ירושלמי )בראשית,

את  אלדים ברא בזה א, אות שהוא

לבושין  הם אותיות כ "ב  כל  כי השמים,

כי  ב ', אות תוך  נתלבשה א כי לזה, זה

כמו  וכו'. אלפין ג' הם ג' אלפין, ב ' ב '

טוב ]ששמעתי שם  [הבעל ממורי 

ע "י  הי' הבריאה וראשית וכו'. זלה"ה

ע "י  הכל  וברא חכמה, שהוא א אות

עשית  בחכמה כולם שכתוב  כמו חכמה,

כד) קד, האותיות (תהלים נתפשטו כי .

הנבראים  כל  ברא ובזה למטה, מלמעלה

תי"ו, עד  אל "ף  מן אותיות כ "ב  ידי על 

קרוב שהוא אות ידי על  הנברא וכל 

הנברא  כי עד  עליון, יותר הוא להמאציל 

זה  בריה אחרון, אות שהוא ת' אות מן

אם  כי הנבראים, מכל  בריה שפל  הוא

ויוכלל  יתברך , להשם עצמו אדם שיקרב 

עד  תשר"ק , בסוד  ש' לאות ת' אות מן

של  אלופו ששם א' אות אל  שיקורב 

שאול  מבטן הכתוב  שאמר וזהו עולם,

וגו' אליך  ג)שוועתי ב , àáù.(יונה ãò
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'˙· ÏÈÁ˙Ó ,˜"¯˘˙· ¯ÂÁ‡· Ï·˜Ó Ô·‰Â ,Ô·‰ ÒÂÙ˙È˘ ¯·„Ï ‡·˘ „Ú
‡Â·Ï ÏÎÂÈ ÍÎ ¯Á‡Â ,'˙‰ Ï˘ ÏÎ˘‰ Ï·È˜ ¯·Î˘Î˘ Ô"È˘Ó Î"Á‡Â

.'‡‰ ‡Â‰˘ ÏÂ„‚‰ ÏÎ˘‰Ï

íòíîÔÈ·‰Ï Â· ÂÓˆÚ ˙‡ ˘È·ÏÓ ·‡‰˘ ,·‡· ‡Â‰˘ Ô·‰Ó ÏÎ˘‰ ‰Ê
Ì¯Ó‡ ‰ÊÂ ,Ô·Ï ‰�ÂÎÓ ‡Â‰ ·‡‰ ÏÎ˘ ‡Â‰ ˙Ó‡·˘ Ì‚‰ Â�·Ï
È‡˜„ È„Â„ ÔÎ ,¯ÓÂ‚Â ÁÂÙ˙Ï Ï‡¯˘È ÂÏ˘Ó� ‰ÓÏ ¯ÚÈ‰ ÈˆÚ· ÁÂÙ˙Î Ì˘
‡¯Â·‰· È¯‰˘ ,ÔÈ�ÂÂ‚ ˙Ï˙„ ÁÂÙ˙ ‡¯˜� ‰ÊÂ ,·‡· ‡Â‰˘ Ô·‰ ÏÎ˘ ÏÚ
ÏÂÎÈ·Î ÂÓˆÚ ˙‡ ˘È·Ï‰˘ ‰Ó· ˜¯ ,ÏÏÎ ÔÈ�ÂÂ‚ ÍÈÈ˘ ‡Ï ‡Â‰ ÍÂ¯·
ÏÚÂ ,Ô„·ÂÚ· ˙Â‡¯·‰Ï Â˙·˘ÁÓ· ‰ÏÚ˘ Ï‡¯˘È ÏÈ·˘· È¯‰˘ ,Ï‡¯˘È·
˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ˘ ‰˜È˜Á‰ ‰ÊÂ ,Ô"È‡· ÂÈ‰Â ÂÊ ‰·˘ÁÓÏ ÂÓ„˜ Ï‡¯˘È ÔÎ

øåàéá

ïáä ñåôúéù øáãì ההבנה ידי על  ÈÈ
לדרגה  מדרגה שמתצמצמת וההשגה

הא"ב . אותיות בכ "ב 

ìéçúî ,÷"øùúá øåçàá ìá÷î ïáäå

'úá השכל של  התחתונה הדרגה שהיא

שכלו, כפי ולקבלו להשיגו יכול  שבה

ìëùä ìáé÷ øáëùëù ,ï"éùî ë"çàå

,'úä ìù אז דרגתו, שלפי השכל  דהיינו

להתעלות  יכול  ושוב  בדרגה, נתעלה

ממנו  שלמעלה אחת דרגה ולקבל 

ש', באות ìëåéהמרומזת êë øçàå

'àä àåäù ìåãâä ìëùäì àåáì

שזוכה  עד  לדרגה מדרגה תמיד  שעולה

א'. באות המרומז השכל  לשורש להגיע 

áàá àåäù ïáäî ìëùä äæ äðäå

השכל  שהוא והלאה, ב ' מאות דהיינו

הבן, שכל  לפי שכלו את מצמצם שהאב 

ïéáäì åá åîöò úà ùéáìî áàäù

áàä ìëù àåä úîàáù íâä ,åðáì

ïáì äðåëî àåä כשכל נחשב  השכל 

שמתחיל  הבן שכל  זה שהרי מכיון הבן,

שכל  שהוא בשורשו הפועל  אל  לצאת

íùהאב . íøîà äæå(ג ב , השירים (שיר 

åìùîð äîì øòiä éöòa çetúkÀÇÇÇÂÅÇÇÇ
éãBc ïk ,øîåâå çåôúì ìàøùé ּבין ÅÄֵ

àåäùהּבנים  ïáä ìëù ìò éà÷ã , ִַָ

áàá שהוא "דודי", הנקרא בהקב "ה

בשכל  סוף  אין השכל  את מלביש

להשיג. שיוכלו àø÷ðמצומצם äæå

ïéðååâ úìúã çåôú נמשלו כן על 

גוונין, שלשה בו שיש לתפוח  ישראל 

והשגה, תפיסה על  מורין דהגוונין משום

êééù àì àåä êåøá àøåáäá éøäù

,ììë ïéðååâ לגוון נמשל  א"ס  והאור

והגדרה, תפיסה שום בו שאין ø÷הלבן

ìåëéáë åîöò úà ùéáìäù äîá

ìàøùé ìéáùá éøäù ,ìàøùéá

ïãáåòá úåàøáäì åúáùçîá äìòù

הטובים, מעשיהם ïëבעבור ìòå

ï"éàá åéäå åæ äáùçîì åîã÷ ìàøùé,



ë−³î¼îë¾í èìñ ³îð−½ì³¾þîõô

ˆÈ‰ˆÂ¯˘ ‰Î‡ÏÓ ÏÚ·‰ Ï˘ÓÏ ,‰ÈÈ˘Ú ¯˜ÈÚ Ô‰Â Ï‡¯˘È ÏÈ·˘· Â‡
¯Á‡Â ,Â· ‰˜È˜Á‰ ¯˜ÈÚ ‰ÊÂ ‰ÏÈÁ˙· Â˙·˘ÁÓ· ¯ÈÈˆÓ ‡Â‰ ÈÏÎ ˙Â˘ÚÏ
‰Ê ÔÎ Ì‡Â ,ÈÏÎ‰ ‰Ê Â· ‰˘ÚÈ˘ ¯·„ ‰ÊÈ‡· Â˙·˘ÁÓ· „ÂÚ ˜˜ÂÁ ÍÎ
‰Ê ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈ¯·„ ÂÏ‡ ÏÎ ‰˘ÂÚÂ ˙Á‡ ‰˜È˜Á‰Ó ‰„ÏÂ˙ ¯·Î ‰˜È˜Á‰

.ÏÚÙ�· ÏÚÂÙ‰ ÁÎÂ ,ÏÚÂÙÏ ıÂÁÏ ÈÏÎ‰

ê®ôò.‰¯È‡Ó‰ ‡È¯Ï˜ÙÒ‡ ‰Ó‰ Ï‡¯˘ÈÂ Ï‡¯˘È ÁÎ ˜¯ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ·
ÌÈÏ·˜Ó ˜¯ ,ÌÓˆÚÓ ÌÈ¯È‡Ó Ì�È‡˘ Ì‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ÍÎ ¯Á‡Â
,‰¯È‡Ó‰ ‡È¯Ï˜ÙÒ‡· ˘Ó˙˘�˘ ÌÂÏ˘‰ ÂÈÏÚ Â�È·¯ ‰˘Ó ÔÎÏÂ ,Ï‡¯˘ÈÓ

øåàéá

ה'אין' שהוא ית' במחשבתו כלולים היו

ותפיסה. השגה מכל  למעלה שהוא

ä÷é÷çä äæå הוא החקיקה דענין

גמור  ביחוד  מיוחדות החקיקה שאותיות

בו, שנחקק  åàöéבדבר úåîìåòä ìëù

äééùò ø÷éò ïäå ìàøùé ìéáùá כל

בשביל  הוא העולם בריאת תכלית

אינו  ההשתלשלות סדר כל  וכן ישראל ,

להקב "ה, יתקשרו שישראל  בשביל  אלא

úåùòì äöåøù äëàìî ìòáä ìùîì

äìéçúá åúáùçîá øééöî àåä éìë

עשייתו, לפני ä÷é÷çäעוד  ø÷éò äæå

,åá התכלית שהם לישראל  משל  וזהו

להמחשבה  משל  והם העולמות, כל  של 

המלאכה, בלב  החקוקה øçàåהראשונה

øáã äæéàá åúáùçîá ãåò ÷÷åç êë

éìëä äæ åá äùòéù יעשה אופן באיזה

אמצעי  אלא אינה זו ומחשבה הכלי, את

והוא  הכלי, שהיא הראשונה למחשבה

אלא  נבראו לא העולמות שכל  לכך  משל 

ישראל , ä÷é÷çäבשביל  äæ ïë íàå

úçà ä÷é÷çäî äãìåú øáë שהרי

לבוא  אמצעי אלא אינה הכלי  עשיית

שבמחשבה  הראשון הרצון לידי

המחשבה  כאילו זה והרי הראשונה,

השניה, המחשבה את הולידה הראשונה

ובן  תולדה נחשבת השניה והמחשבה

הראשונה, åìàלמחשבה ìë äùåòå

ìòåôì õåçì éìëä äæ àéöåäì íéøáã

ìëá àöîð ,ìòôðá ìòåôä çëå

ìàøùé çë ÷ø íéøáãä שהם

גילוי  לידי המוציאה הראשונה המחשבה

מכוח והכל  השניה המחשבה את

הזאת, ראשונה äîäמחשבה ìàøùéå

ìë êë øçàå .äøéàîä àéøì÷ôñà

íéøéàî íðéàù íä úåîìåòä

ìàøùéî íéìá÷î ÷ø íîöòî ובכל

בישראל  תלויים ומציאותם קיומם עת

מציאותם. שורש שהם

íåìùä åéìò åðéáø äùî ïëìå

äøéàîä àéøì÷ôñàá ùîúùðù

על  הראשונה, במחשבה והביט  שראה

שהיא  המאירה אספקלריא בחינת ידי

לעיל  כמבואר שענינו תשר"ק , בבחינת
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Â¯·„ ‰¯È‡Ó ‰�È‡˘· Â‡·� ÌÈ‡È·�‰Â Ï‡¯˘È ˙ÂÂˆÓÓ ÏÎ‰ ¯·È„
˜ÂÏÈÁ ¯˜ÈÚÂ ,ÌÈ�È�Ú ˙ÂÏÏÎ· ‰ÊÂ ,ÌÏÂÚ· ÍÎ ‰È‰È˘ ÌÏÂÚ‰Ó Ì˙‡Â·�
ÏÚ˘ ÏÎÓ ‰ÊÂÁ ‰È‰ ‰˘Ó˘ ,ÌÂÏ˘‰ ÂÈÏÚ Â�È·¯ ‰˘Ó ˙‡Â·�Ó Ì˙‡Â·�

.Ô·‰Â ÌÚ‰ ÏkÓ ‰ÊÁ˙ ‰z‡Â ,ÌÏÂÎ ÂÏ·˜˙‰ Â„È¿«»∆¡∆ƒ»»»

øåàéá

בני  עבודת ידי על  לשרשו האור חזרת -

הא' בו מתגלה דבר של  שבסופו ישראל ,

רואים  שבה ראשונה המחשבה שהיא

בשביל  אלא נבראו לא העולמות  שכל 

ìàøùé,11ישראל  úååöîî ìëä øáéã

כן  גם והם העולמות כל  שורש הם כי

העולמות, åàáðפנימיות íéàéáðäå

á אספקלריאåøáã äøéàî äðéàù

íìåòá êë äéäéù íìåòäî íúàåáð

פועל  רק  הוא הזה העולם מציאות כי

שהם  לישראל  להיות ראוי מאשר היוצא

העולם, ופנימיות úåììëáשורש äæå

íúàåáð ÷åìéç ø÷éòå ,íéðééðò

,íåìùä åéìò åðéáø äùî úàåáðî

ìëî äæåç äéä äùîù,הנביאיםìòù

,íìåë åìá÷úä åãé קבלו הנביאים כל 

משה, קיבל  שמשם מה'אין' נבואתם

מה'אין', שמקבל  הראיה מכח  דהיינו

שמצינו  וכמו הכל , שורש שהוא הכתר

נביאים  בשאר נאמר שלא לשון במשה

כא)- יח , íòä,(שמות ìkî äæçú äzàåÀÇÈÆÁÆÄÈÈÈ
.ïáäå

úåøòäå úåôñåä

רבינו 11. ÷ùãåכלשון  éáúëá( א ובאופן (יא , וז "ל :

כמה  בתחילה חשב הטהורה במחשבה כביכול  אחר 

צירוף  וזה אלו , עולמות מהם ובנה וצירופן  מדות

להבנה  בוא"ו  והמשיך  והמשיך  חשב כי  חשבון 

כך ואחר  הבניין  לסוד  בא הבנה כך  ואחר  וציור 

הדבורים  הם סיחון  לעיר  כך  ואחר  המכונות, לתוכן 

דובר  המלכות כי  נקרא והמושלים לפועל , שהוציאן 

ידי  ועל  בשכלו , הדיבורים אלו  נוטל  והעבד  דבורים

אי  כי  המלך , שכל  אינו  ובאמת המלך , מבין  שכלו 

מחובר  עדיין  אך  העילה, להשיג  לעלול  אפשר 

לשכל משל  שכלו  ונקרא המלך , לשכל  בשכלו 

נקרא וזה שער , אחזו  וזה åðéàùהמלך , àéøì÷ôñà"

,"äøéàî הבורא לשכל  אספקלריא נעשה שכלו  כי 

בו  שכלו  מצמצם הוא ברוך  והבורא הוא, ברוך 

השגתם  וכל  די  לעולמו  שאמר  שדי  אל  ונקרא

היה  המדות כל  שרשי  הרי  כי  האין , בהם שמאיר 

כביכול הוא ברוך  הבורא התצמצם כך  ואחר  באין 

ממדות  אבל  כך , אחר  והוציאם אלו  במדות להתלבש

שם  ונקרא כלל , להבין  אפשר  אי  בעצמם האין 

מכל אבל  שם, השגה לאפיסת ותהום ומות אבדון 

תחילה  היה האדם [של ] המדות שכל  כיון  מקום

האין , שורש בו  ומאיר  לשרשו  משיג  האדם ב'אין ',

מבהירות  ומשיג  בו , מאיר  הוא ברוך  שהבורא ומשיג 

הכי  ומשום מחובר , מדה לאיזה הוא ברוך  הבורא

הקמת  זו  בריתי  את הקימותי  וגם נקרא האין  שורש

לברואיו . מכבודו  ומשפיע במדות שמאיר  הברית
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