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וארא

הקדמה 
סובבים במאמר  שניהם אשר אברהם, אל  וארא  הפסוק  על  פירושים שני רבינו  מבאר זה

לבדה, חכמה ידי על  לא  ה' גדלות והשגת הענוה, מידה והיא  אחת נקודה על 

תורת  פי על  ה' עבודת  יסוד  דהנה ביטול . מתוך אשר מעשית עבודה ידי על  גם אלא 

הוא  כי האדם שירגיש  וח"ו  מאוד , גדל  כי עד  במעלות מעלה מעלה לגדול  אינו  החסידות

ולהטהר  להתקדש  היא  ה' עבודת תכלית אלא  ונכונה, טובה ומעלה מידה בכל  וגדוש  מלא 

בעומק  האדם על  שורה שהיא  ככל  זו  קדושה אשר האדם, על  השורה מעלה של  בקדושה

עמה  מתרבה כך מתרבה אלקות שההשגת וככל  האלקות, השגת עמה מתרבה כך  יותר

מביא  ההשגה ריבוי וממילא  משיג , שאינו  וחקר שיעור לאין גדלות עוד  יש  כי ההשגה

אמיתית. וענוה לביטול 

לדעת וענין  לא  היא  שהתכלית הכוונה אין נדע שלא  הידיעה דתכלית בסה"ק  מבואר זה

כזאת  ידיעה שתהיה היא  הידיעה תכלית אלא  גמור, הארץ עם הוא  שזה ח"ו  כלל 

משום  רבות פעמים בסה"ק  מבואר זה וביאור יודע, שאינו  איך ומבין שמשיג  היא  שמהותה

להקב"ה  הביטול  גודל  הרקיע בזוהר ומבהיקה המזהירה החסידות, דרך מיסודות שהוא 

הקב"ה. של  קדושתו  האדם על  שורה האמיתי הביטול  ידי על  שדווקא  הנפש , בעומק 

מעשיות,ומטעם ומצוות התורה אותיות ידי על  דווקא  שורה האמיתית ההשגה זה

האמיתי  השכל  גילוי אופן ולמה למעשה, השכל  ענין מה  מובן אינו  שלכאורה

ממעט  בהם המרבה שכל  עוה"ז  בעסקי מצינו  שלא  מה מעשה, ידי על  דווקא  הוא  בעוה"ז 

ההשגות  כשאר שכלית השגה אינה האלקות דהשגת הנותנת, היא  כי רבינו  ומבאר חכמתו ,

היא  כי והבנה, מהשגה שלמעלה קדושה היא  אלא  לבד , והשכלה בהתבוננות הנקנית



לוי  וארא קדושת  ב 

כזו והשגה והשגה, מהבנתו  למעלה והיא  חקר לה אין ה' שגדלות איך שמשיג  הקדושה

ועל  עליו  העליונה הקדושה השראת של  באופן דווקא  אלא  ולהבין להשיג  האדם בכח אין

ובמעשה. בדיבור התורה, אותיות ידי  על  המתקדשים גופו  איברי

היא וזו המעשה לכל  שתחילה דהגם מעשיות, במצוות לעבודה שיש  היתירה המעלה היא 

דווקא  נגמר ההשגה שלימות זה כל  עם ה', בגדלות אליו  הקודמת תחילה המחשבה

ההשגה  והיא  התכלית עיקר שהיא  בהשגה האדם השגת את הגומר והמעשה הדיבור ידי על 

וענוה. ביטול  לידי המביאה ההשגה שהיא  משיג  שאינו 

א' פרק
עבודתו  מיעוט את  האדם מבין ה ' בעבודת שמרבה  ככל 

האר"י וארא  בכתבי איתא  כו '. יעקב ואל  יצחק אל  אברהם אל 

לאלפים חסד נוצר ז)ז"ל  לד, השמות (שמות בחינות  הם

להבין  ממתיקים. והחסד דינין  בחינות  יש  ושם באלפי"ן  שהתחלתם

ז"ל  רבותינו  שאמרו  מה  נקדים מז)זאת  רבה משה (שמות זכה  מהיכן 

החיים  האור ופירש  בקולמוס . שנשתיירה  דיו  מטיפת  הוד לקרני

כתיב ג )כי יב, היה (במדבר  כי י', בלא  ענו  מאד, ענו  משה  והאיש 

האדם  מכל  עניו  שהוא  שבח עצמו  על  לכתוב משה  בעיני קשה 

כתב  כן  פי על  אף  אך  לכתבו , והוכרח אותו  צוה  יתברך  השם אך 

בקולמוס  נשאר ובוודאי עצמו . של  השבח למעט  כדי י', בלא  בתורה 

ומזה  ביו "ד עניו  תיבת  בהקולמוס  לכתוב צריך  שהיה  דיו  הטיפת 

שהחסיר  משה  צדקת  מחמת  דהיינו  בקולמוס , שנשתייר דיו  הטיפת 

כתוב  כן  הוד, לקרני זכה  זה  ידי על  כנ "ל  שבחו  למעט  כדי היו "ד

נקדים  ביו "ד לעניו  י' בלא  ענו  שבין  החילוק ולהסביר החיים. באור

במדרש  שכתוב כד)מה  רבה תהיו (ויקרא ב)קדושים יט , יכול (ויקרא

אני קדוש  כי לומר תלמוד מקדושתכם,(שם)כמוני למעלה  קדושתי

השם  ועובד יותר עצמו  ומטהר מקדש  שאדם מה  כל  באמת  כי

אדם  כי לעבדו , כלל  התחיל  לא  שעדיין  יותר יודע  יותר יתברך 

היה  אם כי כלל  אותו  עובד שאינו  סימן  זה  ה ' עובד שהוא  שסובר

קדושתי  וזהו  יתברך  מהשם מאד רחוק שהוא  יודע  היה  אותו  עובד

שאתם  מה  כל  היינו  מקדושתכם, למעלה  למעלה  מוסיפין מסתלקת 
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שאתם  היינו  למעלה , למעלה  קדושתי אז יותר עצמכם ומקדשין 

רחוקה  וקדושתי יתברך  השם מקדושת  רחוקים שאתם רואים

כלל  התחילו  לא  שעדיין  רואין  יותר שמקדשין  מה  כל  כי מכם,

יתברך . אותו  ולעבוד לקדש 

יצחקוארא  אל אברהם ׁש דּ יאל בּ אל יעקב  ג )כו 'ואל ו, איתא .(שמות כו '. ¨¥¨¤©§¨¨¤¦§¨§¤©£Ÿ§¥©¨

לאלפים חסד נוצר  ז "ל האר "י  ז)בכתבי  לד, השמות (שמות בחינות הם
באלפי "ן  ש "משם שהתחלתם נאמר שעליה  הבינה  שם  שהוא  אהי"ה , שם  כלומר

רחמים  עצמה  שהיא  אע "פ  הדינים  שורש  התחלת  יש  ששם  כלומר  מתערין", דינין

דינין גמורים , בחינות יש  בפועלושם דינין שם  שאין בחינה)אע "פ  והחסד ,(רק
לאלפים  חסד נוצר של ממתיקים.הזה 

ז "ללהבין  רבותינו  שאמרו  מה נקדים מז)זאת רבה משה (שמות זכה מהיכן
בקולמוס  שנשתיירה דיו  מטיפת הוד מאוד,לקרני  עד קשה  ולכאורה 

ולמה  התורה , אותיות  לפי גמור בחשבון היה  אשר בקולמוס , דיו נשתיירה  מאין

זו. מטיפה  הוד לקרני משה  כתיב זכה  כי  החיים  האור  ג )ופירש  יב, (במדבר 

מאד ענו  מׁשה האדמה ,והאי ׁש ּפ ני על א ׁש ר האדם  היה מכּ ל כי  י ', בלא  ענו  §¨¦¤¨¨§Ÿ¦Ÿ¨¨¨£¤©§¥¨£¨¨

השם  אך האדם מכל עניו  שהוא  שבח עצמו  על לכתוב  משה בעיני  קשה
כדי  י ', בלא  בתורה כתב  כן פי  על אף  אך לכתבו , והוכרח אותו  צוה יתברך

עצמו של השבח ולכן למעט זו, תיבה  לכתוב  אופן באיזה  לו נאמר לא  דבציווי

לכתוב . שהוכרח באופן רק  שהיה כתבה  דיו  הטיפת בקולמוס נשאר  ובוודאי 
ביו "ד  עניו  תיבת בהקולמוס לכתוב  במעלת צריך שלם  היה  האמת  לפי הרי

משה הענוה , צדקת מחמת דהיינו  בקולמוס, שנשתייר  דיו  הטיפת ומזה
הוד לקרני  זכה זה ידי  על כנ "ל שבחו  למעט כדי  היו "ד הדיו שהחסיר  דטיפת 

משה  של ענוותנותו גודל הק ' בתורה  להתגלות  צריך שהיה  רוחני אור שהיא  הזו

מבהיק הוא  ומצוחצח צח רוחני אור שהוא  בכוח ובעודו בפועל, ולא  בכוח נשאר

סביבותיו  כל על שהתפשטו הוד לקרני משה  זכה  ומזה  וצמצום  שיעור כן בלי
החיים. באור  כתוב 

ביו "ד ולהסביר לעניו  י ' בלא  ענו  שבין רקהחילוק בזה  אין בוודאי  שבעומק 

הענוה  כל של במשמעותה  גם  מיעוט יש  אלא  אחת , אות  מיעוט

עניו, מתיבת  במדרש הנלמדת  שכתוב  מה כד)נקדים רבה תהיו(ויקרא קדושים
ב) יט , אני (ויקרא קדוש  כי  לומר  תלמוד כמוני  למעלה (שם)יכול קדושתי 

השם  ועובד יותר  עצמו ומטהר  מקדש  שאדם מה כל באמת כי  מקדושתכם,
לעבדו כלל התחיל לא  שעדיין יותר  יודע יותר  עצמו יתברך שמקדש  ידי על
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איך  העליונה  הקדושה  בכח להבין הוא  זוכה  העליונה  הקדושה  אור עליו ושורה 

מה  בערך עבודתו מעוטה  כמה  עד הוא  מבין וממילא  וסוף , חקר לה  אין ה ' גדלות 

כלל, ביה  תפיסא  מחשבה  ולית  לגודלו ושיעור קץ  שאין ית ' ה ' את  לעבוד שצריך

כלל  אותו  עובד שאינו  סימן זה ה' עובד שהוא  שסובר  אדם זו כי  מחשבה 

להכניע מימיו כלל התחיל שלא  למי רק  תיתכן כראוי ה ' את  עובד שהוא  האדם  של

מהשפת  היא  עבודתו כל אלא  העליונה , הקדושה  עליו ולהשרות  קונו לפני עצמו את 

ית ', מלכותו כבוד הדר לפני להתבטל בתכלית  ולא  אותוולחוץ  עובד היה אם כי 
עבודתו  בהתחלת  רק  יתברך אפילו מהשם מאד  רחוק  שהוא  יודע דזהו היה

לפי  ואחד אחד כל האדם  על השורה  העליונה  הקדושה  אור ידי על המושג  ענין

לא  ש "עדיין משיג  שאינו הגם  יתברך ה ' את  לעבוד שמתחיל ומי עבודתו, ערך

מהשם  מאוד רחוק  "הוא  כי הפחות  לכל הוא  משיג  מקום  מכל לעבדו", כלל התחיל

וכלל. כלל אותו עובד אינו ה ' עובד שהוא  שסובר שמי מוכרח כן ועל יתברך",

מקדושתכם וזהו למעלה למעלה מסתלקת קשה קדושתי  פשוטו פי שעל

בבחינת  שהם  ישראל לבני הקדושה  מקור בין כלל ערך שום  דאין להבין

עצמות  והוא  סוף  בלי שהוא  העליון מהמקור נשפעת  אשר קדושתם  דהיינו מקבל,

דעת , בר לכל ופשוט המושכל זה  דבר לומר צריך ואין מה הקדושה , כל היינו 
למעלה  למעלה קדושתי  אז  יותר  עצמכם ומקדשין מוסיפין שהכוונה שאתם

כלומר  ישראל, בני לעבודת  השייכת  הקדושה  על היא  קדושתי שאתם בתיבת  היינו 
מכם  רחוקה וקדושתי  יתברך השם מקדושת רחוקים שאתם כלומר רואים ,

מקדושתכם , למעלה  היא  קדושתי, הנקראת  האדם  על הקב "ה  שישרה  זו דרגה 

ערך  לפי כראוי אותו עובד ואינו עליו שורה  הקב "ה  קדושת  שאין מבין שהאדם 

מכך  ויותר ית "ש , אותו לעבוד צריך רואין שהיה  יותר  שמקדשין מה כל כי  -
יתברך. אותו  ולעבוד לקדש  כלל התחילו  לא  שעדיין

ב ' פרק
עבודתו  מיעוט את  האדם מבין ה ' בעבודת שמרבה  ככל 

כח או מוסיפין  ישראל  ז"ל  חכמינו  שאמרו  מה  דרך  על  יבואר

יותר  עצמן  מקדשין  שישראל  מה  וכל  מעלה , של  בפמליא 

למעלה  קדושתי וזהו  למעלה . וקדושה  כח מוסיפין  הם בזה 

קדושתי  ומתרוממת  מתעלה  קדושתכם ידי שעל  היינו  מקדושתכם,

למעלה : למעלה 
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בחינות ,ולהבין  ב' יש  הנה  כי כמוני, יכול  שכתוב מה  הענין 

ובחינת  דקדושה , סטרא  הוא  הימין  קץ  בחינת  היינו 

בעובדות  ה ' לעבוד צריך  באמת  כי אחרא . סטרא  הוא  הימים קץ 

למעלה  ומתעלה  מתרומם יתברך  השם כי וצדקה , ובתפלה  בתורה 

אפילו כי תמן , לית  נקודה  ואפילו  האותיות  מן  למעלה  הכל  מן 

אפילו מתעלה  הוא  אבל  עליות  על  מורה  הוא  השם של  י' של  קוצו 

עליון  כתר אפילו  דהא  הקדוש  בזוהר שכתוב כמו  י', של  מקוצו 

מחשבה  ולית  העלות  עלת  קדם הוא  אוכם חוור דאיהו  גב על  אף 

ו לזכות  שרוצה  ומי כלל . ביה  כי תפיסה  אפשר אי להשגתו , לבוא 

על  אותיות  בחינת  שהם וצדקה  ותפלה  בתורה  עובדות  ידי על  אם

ידי  על  כי האותיות , מן  למעלה  שהוא  להשגתו  לבוא  יכול  זה  ידי

לעבוד  צריך  כן  ועל  המציאות . לביטול  לבוא  יכול  כנ "ל  עבודה 

ידי  שעל  כדי אותיות  בחינת  שהם וצדקה  ובתפלה  בתורה  ה ' את 

שפרוש  מי אבל  האותיות . מן  למעלה  שהוא  להשגתו  לבוא  יזכה  זה 

בחינת  זהו  בהבל  ימיו  ומבלה  עבודה  שום עושה  ואינו  הזה  מעולם

מכל  עצמו  ולפרוש  עצמו  לקדש  צריך  כי אחרא , סטרא  הימים קץ 

וצדקה  ותפילה  בתורה  בעובדות  ה ' את  ולעבוד הזה  עולם תאות 

מכל  עצמו  ולפרוש  עצמו  לקדש  היינו  תהיו , קדושים וזהו  כנ "ל .

מן  ומתעלה  מרומם שאני כמו  היינו  כמוני, יכול  הזה . עולם תאות 

אותיות , בלי קדושים להיות  אתם כן  גם תרצו  האותיות  כל  מן  הכל 

צריכין  אתם כי כו ', אני קדוש  כי לומר תלמוד עובדות . בלא  דהיינו 

אותיות  בחינת  שהם וצדקה  ותפלה  תורה  שהם לעובדות  דווקא 

כנ "ל . האותיות  מן  למעלה  להשגתו  לבוא  יכולין  זה  ידי על  ודווקא 

מורה  יו "ד כי יו "ד, בלא  לענו  יו "ד מלא  עניו  שבין  החילוק וזהו 

הוי"ה  השם של  יו "ד ז"ל  האר"י בכתבי שכתוב כמו  הראיה  על 

אי"ן  בחינת  שהוא  עניו  שהוא  דהיינו  ראיה , בחינת  היא  הוא  ברוך 

שהם  בעובדות  ה ' ועובד הזה  עולם תאות  מכל  עצמו  שמבטל 

ומבין  רואה  הוא  זה  ידי שעל  ראיה  בחינת  שהוא  אותיות  בחינת 

הזה  העולם מן  עצמו  שמבטל  אי"ן  שהוא  מי אבל  יתברך . אותו 

היינו יו "ד , בלא  ענו  בחינת  הוא  זה  כנ "ל  עובדא  שום עושה  ואין 

כנ "ל  אותו  ולהבין  לראות  זוכה  ואינו  עובדות  בלא  אותיות  בלא 

לא  השלום עליו  רבינו  שמשה  וזהו  כו '. גרוע  הוא  הבחינה  וזהו 
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החסיר  כן  ועל  יו "ד מלא  עניו  שהוא  עצמו  על  שבח לכתוב רצה 

שבחו . לכתוב שלא  כדי כנ "ל  היו "ד

ז "ל או חכמינו  שאמרו  מה דרך על לה)יבואר  א, רבה מוסיפין (איכה ישראל
הם  בזה יותר  עצמן מקדשין שישראל מה וכל מעלה, של בפמליא  כח
שעל  היינו  מקדושתכם, למעלה קדושתי  וזהו  למעלה. וקדושה כח מוסיפין

למעלה: למעלה קדושתי  ומתרוממת מתעלה קדושתכם ידי 

בחינת ולהבין  היינו  בחינות, ב ' יש  הנה כי  כמוני , יכול שכתוב  מה הענין
אחרא  סטרא  הוא  הימים קץ ובחינת דקדושה, סטרא  הוא  הימין קץ
שהוא  העולם  תיקון היא  האחד סוף , של בחינות  שני ויש  לעולם , וסוף  סיום  היא  קץ 

הטומאה . צד שהיא  העולם  חורבן היא  והשניה  הקדושה  לעבוד צד צריך באמת כי 
וצדקה  ובתפלה  בתורה  בעובדות ואע "פה' לבד, במחשבה  ולא  ובמעשה  בדיבור

הוא , כן לא  בלבד, והשכלה  השגה  ידי על באה  ה ' השגת  השם שלכאורה  כי 
ואפילו האותיות, מן למעלה הכל, מן למעלה ומתעלה מתרומם יתברך

תמן  לית ההשגה נקודה ועיקר אותיות , של באופן מושגת  שבעולם  השגה  כל

ובמקום  ההשגות , מכל למעלה  הקב "ה  אבל המחשבה , אותיות  ששם  בבינה  מתחלת 

השגה , כלומר אות  לשום  מקום  אין הקב "ה  של אורו גמור בגילוי נתגלה  ששם 

שם . שייכת  אינה  השגה  ושורש  תחילת  שהיא  נקודה  הנקראת  החכמה  השגת  ואפילו

עוד  עליות ולא  על מורה הוא  השם של י ' של קוצו  אפילו  היו"ד כי  של הקו"ץ 

הדק מן דק  באופן רק  השגה  של באופן לגמרי מתגלית  שאינה  השגה  על מורה 

כתר, הנקרא  האלוקי התענוג  הוא והיא  של הקב "ה אבל מקוצו  אפילו  מתעלה
הקדוש  בזוהר  שכתוב  כמו  קל"ה:)י ', ע' תי' אף (תיקו"ז עליון כתר  אפילו  דהא 

חוור  דאיהו  גב  שאין על לבן כמו השגה  שם  שאין כלומר לבן, נקרא  שהוא  אע "פ 

והשגה , תפיסה  ביה בו תפיסה מחשבה ולית העלות עלת קדם הוא  אוכם
השגה ,כלל  בו שאין הכתר גם  הסיבות  כל סיבת  שהוא  ית ' אורו אמיתיות  בערך

הוא  כלומר כשחור הוא  נחשב  ורצון, תענוג  ידי על המציאות  ידיעת  בו יש  אבל

מלכות  שום א בבחינת  אין הקב "ה  כי העצמי, גילוי ולא  חיצוני גילוי רק  שהוא 

והשגה . הבנה  מכל למעלה  והוא  כלל, בו תופסת  מחשבה 

והערות1 2הוספות

שחור .א. בצבע נמשלת היא כי הקבלה בספרי ומבואר  ונאוה אני שחורה נאמר  שעליה
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להשגתוומי ולבוא  לזכות ית "ש ,שרוצה אלקותו אור כי להשיג  אפשר , אי 
אותיות בחינת שהם וצדקה ותפלה בתורה עובדות ידי  על הגם אם

מכל  למעלה  הקב "ה  כי שכליות , אותיות  של השגה  ידי על נקנית  ה ' ידיעת  שאין

והתפילה . התורה  קדושת  ידי על שהוא  אלוקי באופן ה ' ידיעת  נקנית  והשגה , שכל

אלא  והשגה  שכל אינו ומציאותו וההשגה , מהשכל למעלה  הוא  ה ' שאור דמכיון

חיות  להשיג  אפשר ידו שעל והגבלה  הגשמה  רק  הוא  ושכל פשוט, אלוקי אור

שהאדם  ידי על רק  הוא  ה ' אור השגת  כן אם  למטה , ונתגשמה  שנשתלשלה  מסויימת 

השכליות  שמלבד התורה , אותיות  והם  השתלשלות , בלי עצמו האור אל דבק 

העולמות , מכל שלמעלה  ה ' אור עצמותם  שבה , לבוא וההשגה  יכול זה ידי  על
האותיות  מן למעלה שהוא  מקיים להשגתו  או ותפילה  תורה  שלומד ידי על כי

שהם  התורה  מאותיות  לחלק  עצמו הוא  נעשה  התורה , אותיות  מלובשים  שבה  מצוה 

באופן  לא  מהשגה , שלמעלה  באור גם  דבק  להיות  הוא  יכול וממילא  אלקות , אור

- דביקות , של באופן אלא  לביטול שכלי לבוא  יכול כנ "ל עבודה ידי  על כי 
של המציאות  באופן השכל השגת  שהיא  העצמית  מציאותו ביטול ידי על דווקא  ,

רק כולם  להיות  שבנפש  המידות  כל וביטול התוה "ק , דברי על מיוסד שאינו הגיון

באור  כלולה  להיות  עצמו האדם  של מהותו נהפכת  זה  ידי שעל  ומצוותיה , בתוה "ק 

באלקות . דבק  להיות  האדם  יכול ה ',

אותיות ועל  בחינת שהם וצדקה ובתפלה בתורה ה' את לעבוד  צריך כן
האותיות התורה , מן למעלה שהוא  להשגתו  לבוא  יזכה זה ידי  שעל כדי 

מהשגה  שלמעלה  באור הדבקות  והיא  הימין קץ  הנקראת  שהבחינה  לעיל וכאמור

הזה , לעולם  הזה  האור את  הממשיכים  ומעשה  דבור ידי על דווקא  מי באה  אבל
בהבל  ימיו  ומבלה עבודה שום עושה ואינו  הזה מעולם שאינו שפרוש  מי

בשכליות , דבוק  כולו וכל מגשמיות  פרוש  אם  גם  מעשיות , מצוות  בחינת מקיים  זהו 
אחרא  סטרא  הימים התחתונים קץ בעולמות  ה ' אור את  ולהסתיר להעלים  שענינה 

העליונים , בעולמות  ה ' במציאות  מכירה  אחרא  הסטרא  שגם  לקדש הגם  צריך כי 
הזה עולם תאות מכל עצמו  ולפרוש  מחלקעצמו  דווקא  להיות  צריכה  הפרישות 

הטוב , מחלק  לא  אבל שבעולם , דווקא והרע  צריך בעובדות לכן ה' את לעבוד
כנ "ל. וצדקה ותפילה בתורה

הזה.וזהו עולם תאות מכל עצמו  ולפרוש  עצמו  לקדש  היינו  תהיו , קדושים
האותיות  כל מן הכל מן ומתעלה מרומם שאני  כמו  היינו  כמוני , יכול

אותיות  בלי  קדושים להיות אתם כן גם דמכיון תרצו  ולומר, לחשוב  מקום  דיש 

להיות  אנו צריכים  כן אם  מהעולמות , למעלה  ומעשה שהקב "ה  דיבור מכל בטלים 

ית "ש  בו דבוק  להיות  נוכל כן ידי עובדותועל בלא  של דהיינו  ענין שום  בלי
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התחתון, העשיה  בעולם  שנתחדש  גשמי ענין שהוא  קדוש עשיה  כי  לומר  תלמוד
שהם  וצדקה ותפלה תורה שהם לעובדות דווקא  צריכין אתם כי  כו ', אני 

אותיות  דיבור בחינת ידי על דווקא  ה ' אור מתגלה  העשיה  עולם  הזה  דבעולם 

ומצוות , בתורה  דהיינו באלקות  להשגתוומעשה  לבוא  יכולין זה ידי  על ודווקא 
כנ "ל. האותיות מן למעלה

הראיה וזהו על מורה יו "ד כי  יו "ד, בלא  לענו  יו "ד מלא  עניו  שבין החילוק
היא  הוא  ברוך הוי "ה השם של יו "ד ז "ל האר "י  בכתבי  שכתוב  כמו 

ראיה  ו',בחינת ריח ה ', שמיעה  י', היא  שראיה  הק ' האר"י בספרי כמ"פ  וכדאי'

ה ', תאות דיבור מכל עצמו  שמבטל אי "ן בחינת שהוא  עניו  שהוא  דהיינו 
הזה אלקותו עולם אור ראיית  על המסתירות  שבו והקליפות  ישותו את  מבטל הוא 

ראיה ית ', בחינת שהוא  אותיות בחינת שהם בעובדות ה' שהראיה ועובד כידוע 

שנגדו, הדבר את  רואה  שהוא  דביקות , של ענין אלא  והשגה  הבנה  של חוש  אינה 

הענין לאותו חוזר אור של באופן מתקשרת  בגשמיות והעין גם נראית זו (ודביקות

בספרי  וכדאי' כידוע בחוזק, ביציו על שמסתכל הראיה, חוש ידי על שמוליד עוף שיש

החושים ,האר "י) שאר וכ"ש  והשגה  הבנה  של ענין שהיא  כהשמיעה  ודלא  שעל ,
יתברך  אותו  ומבין רואה הוא  זה זה ידי  אין ביה , תפיסא  מחשבה  שלית  דהגם 

אדם  יכול – לאלקות  המחשבה  כח ביטול של אופן אבל השגה  של באופן אלא 

התניא  וכלשון ית "ש  בו דבק  ד)להיות  פרק לית (ח "א  ובעצמו בכבודו הקב "ה  אבל ,

היא  אזי ומצותיה  בתורה  ומתלבשת  תפיסא  כאשר אם  כי כלל ביה  תפיסא  מחשבה 

שהתורה  ואף  חד. כולא  וקב "ה  דאורייתא  ממש  בהקב "ה  ומתלבשת  בהן. תפיסא 

שאין  משל, דרך המלך את  כמחבק  זה  הרי גשמיים  תחתונים  בדברים  נתלבשה 

אחד  לבוש  לבוש  כשהוא  מחבקו בין במלך ודביקותו התקרבותו במעלת  הפרש 

מחבקו  המלך אם  וכן בתוכם . המלך שגוף  מאחר לבושים , כמה  לבוש  שהוא  בין

שנתנה  התורה  שהיא  תחבקני וימינו כמ"ש  מלבושיו, תוך מלובשת  שהיא  גם  בזרועו

ומים . חסד בחי' שהיא  מימין

עובדא אבל  שום עושה ואין הזה העולם מן עצמו  שמבטל אי "ן, שהוא  מי 
עובדות  בלא  אותיות בלא  היינו  יו "ד, בלא  ענו  בחינת הוא  זה כנ "ל

כנ "ל  אותו  ולהבין לראות זוכה כו '.,ואינו  גרוע הוא  הבחינה הקב "ה וזהו  שהרי

ומצוות  תורה  עושה  שאינו מי וממילא  השגה  ידי על כלל ביה  תפיסא  מחשבה  לית 

שום  לו אין בוודאי הבורא , בגדלות  במחשבותיו משוקע  תמיד ורק  טובים  ומעשים 

ית "ש , הבורא  בגדלות  ופנימית  אמיתית  השגה 
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עניווזהו שהוא  עצמו  על שבח לכתוב  רצה  לא  השלום עליו  רבינו  שמשה
שבחו לכתוב  שלא  כדי  כנ "ל היו "ד החסיר  כן ועל יו "ד, דמהותו מלא 

החשיב שלא  שמשה  ורק  גמור, ביטול שהוא  העפר יסוד כנגד היתה  רבינו משה  של

יתברך  ה ' בעבודת  כלל חובה  ידי יוצא  אינו ה ' גדלות  שלפי סבר כי מעשיו את  כלל

ומצוות . תורה  שום  עושה  שאינו חורבן בבחינת  שהוא  יו"ד בלא  ענו שהוא  וס "ל

ומצוות  תורה  שהיא  האמיתית  בדרגה  היה  רבינו משה  דבר של שלאמיתו ומכיון

היתה  ענו תיבת  שכתב  דמה  נמצא  עניו, עליו לכתוב  ראוי והיה  טובים , ומעשים 

בלבד, ענוותנותו זו מתוך ומטיפה  הכבוד אחריו רדף  מהכבוד בריחתו ומתוך

הוד. לקרני זכה  בקולמוס  שנשתיירה 

ג' פרק
הרחמים  מידות  י"ג ידי על  הדינים המתקת 

האותיות וזה מן  למעלה  שם כי לאלפים, חסד נוצר בחינת  הוא 

הדינין  התחלת  רק כלל , דין  שום שם ואין  וחסד טוב אך  הוא 

השורה  הדין  להמתיק וצריך  האותיות  התחלת  במקום למטה  הוא 

מן  למעלה  שהוא  העליונים בחינות  ידי על  האותיות  בתחילת  שם

הוא  תיבת  כי דייקא , הוא  הוא , חסד חפץ  כי בבחינות  האותיות 

חסד  רק הוא  ששם ונסתרות  נעלמות  עליונות  בחינות  על  מרמז

והיא  מאד ונעלמה  קלה  האל "ף  הברת  כי לאלפים, חסד נוצר וזה 

החסד  ידי על  והמתקה  כנ "ל  הדינין  התחלת  ושם האותיות  התחלת 

כנ "ל : האותיות  מן  שלמעלה 

היינווהנה ראיה , ידיעה . ובחינת  ראיה  בחינת  בחינות , ב' יש 

בחינת  יש  ששם אותיות  בחינת  הוא  ורואין  שמשיגין  מה 

שכתוב  כמו  התחברות  בחינת  הוא  ידיעה , ובחינת  והבנה . ראיה 

כה) ד, ולהבין (בראשית לראות  אפשר שאי מה  היינו  אדם, וידע 

בחינה  שהוא  והתחברות  דביקות  היינו  ידיעה , בבחינת  רק ואינו 

דביקות  בחינת  רק והבנה  ראיה  אין  ששם כנ "ל  האותיות  מן  למעלה 

שהיו הנביאים מדריגת  בחינות  וזה  והבן . במציאות  ביטול  בחינת 

ראיה  מהשגת  למעלה  ידיעה  בחינת  משיגים היו  כי כמשתגעים,

האומות , של  פורעניות  על  אפילו  מצטערים היו  ולכן  השכל  והבנת 
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בבחינת  היו  כי כלל , רע  בחינת  בהם היה  ולא  טוב רק היו  הם כי

וחי  האדם יראני לא  כי בחינת  וזה  כנ "ל  מהשכל  למעלה  ידיעה 

כ) לג , והבן .(שמות ידיעה  בחינת  רק ראיה  בחינת  שם  שאין  היינו 

וזה  אחר, במקום אצלינו  כמבואר וכלל  ופרט  כלל  בחינת  וזהו 

עשר: אחד ולא  עשר בחינת 

בבחינת וזהו רק נתגליתי לא  שאצלם היינו  אברהם, אל  וארא 

שם  כי שדי, באל  שכתוב וזה  דין . בחינת  יש  ששם ראיה 

ה ' ושמי אבל  וכו '. די לעולמו  שאמר מי העולמות  בתוך  הוא  שדי

ידיעה  בבחינת  להם נתגליתי שלא  דייקא , נודעתי להם, נודעתי לא 

עדיין  כי חסד, הכל  ששם מהאותיות  למעלה  עליונה  בחינה  שהוא 

שם  ראיה  בבחינת  אם כי להם נראיתי ולא  חסדי להם הראיתי לא 

בחינה  כי הודעתי, לא  כתיב ולא  נודעתי, לא  שכתוב וזה  כנ "ל . שדי

עצומה  ויגיעה  גדולה  טרחא  ידי על  ממילא  באה  העליונה  זאת 

בחינות  שהם אלו  לעבודת  לזכות  וצדקה  ותפלה  בתורה  ה ' בעבודת 

ידיעה  בחינת  ממילא  כך  אחר שבא  זוכין  זה  ידי ועל  אותיות  ג '

היינו נודעתי, לא  וזה  זה . והבן  בעצמה  לקבלה  אפשר אי אבל 

ודו "ק: ממילא  שבא  ידיעה  בחינת 

בכתבי "איתא  וז"ל דבה "ק  בתחילת  שפתח מה  לבאר בא  נוצר האר "יועתה  ז"ל

והחסד  דינין בחינות  יש  ושם  באלפי"ן שהתחלתם  השמות  בחינות  הם  לאלפים  חסד

בחינת ממתיקם ". הוא  ז)וזה לד, לאלפים(שמות חסד מידות נצר  שי"ג  כלומר Ÿ¥¤¤¨£¨¦
במידה  בפרט היא  הקדושה  להשכינה  השפע  ושורש  החסדים , כל שורש  הם  הרחמים 

משפיע שהקב "ה  היא  הכוונה  כאן רבינו פירוש  ולפי לאלפים , חסד נוצר הנקראת 

האותיות  התחלת  שמשם  אל"ף  לאות  אותיות  שם  שאין ממקום  חסדים  ומאציל

התוה "ק , אותיות  כ"ב  שבה  הקדושה  ולהשכינה  הזה  לעולם  השפע  שם וירידת  כי 
כלל  דין שום שם ואין וחסד טוב  אך הוא  האותיות מן על למעלה בא  דהדין

ומצוות , תורה  מחסרון ה ', אור את  במעשיהם  משיגים  אינם  שהתחתונים  רק ידי
האותיות  התחלת במקום למטה הוא  הדינין תפיסת התחלת מתחילה  ששם 

וגבול, דין בה  שיש  נמצא  התחתונים , בתפיסת  תלויה  שההשגה  דבמקום  התחתונים ,

ר  תבא  לה ,שההשפעה  וראויים  ומבינים  משיגים  שהתחתונים  מה  לפי וצריך ק 
שהוא  העליונים בחינות ידי  על האותיות בתחילת שם השורה הדין להמתיק

האותיות  מן האותיות ,למעלה מן שלמעלה  ודביקות  נפש  מסירות  ידי על והיא 
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יח )בבחינות ז, הּוא (מיכה חסד חפץ הרחמים ,ּכי  מידות  בי"ג  דייקא האמור הוא  ¦¨¥¤¤
נסתר  ששם בלשון ונסתרות נעלמות עליונות בחינות על מרמז  הוא  תיבת כי  ,

חסד רק גבול הוא  בלי וחיות  אור הוא  ההשגה  מן שלמעלה  דהאור לעיל כאמור

שיעור, בלי חסד קלה המשפיע  האל"ף  הברת כי  לאלפים, חסד נוצר  וזה
האותיות  התחלת והיא  מאד למיעוט ונעלמה ביותר הרוחנית  האות  היא  כי

עולם , של אלופו על המורה  הראשונה  האות  היא  ולכן בהברה , ושם הגשמתה 
כנ "ל: האותיות מן שלמעלה החסד ידי  על והמתקה כנ "ל הדינין התחלת

שמשיגין והנה  מה היינו  ראיה, ידיעה. ובחינת ראיה בחינת בחינות, ב ' יש 
והבנה  ראיה בחינת יש  ששם אותיות בחינת הוא  הכוונה ורואין ואין

הבאה  לראיה  אלא  מהשגה , שלמעלה  באופן אלקות  ומשיג  שרואה  הרוחנית  לראיה 

הגשמית , הראיה  מתוך שבאה  והבנה  שכל בחינת מתוך הוא  ידיעה, ובחינת
ית 'התחברות  אלקותו באור שכתוב דביקות  כה)כמו  ד, אדם,(בראשית ¨¨©¥©ו ּידע

דביקות  היינו ידיעה , בבחינת  רק ואינו  ולהבין לראות אפשר  שאי  מה היינו 
כנ "ל  האותיות מן למעלה בחינה שהוא  מהשכל והתחברות למעלה  כלומר

בעולמות , ההשפעה  שמשם  האותיות  ידי על באה  שהארתם  אין והמידות  ששם
במציאות ביטול בחינת דביקות בחינת רק והבנה אינה ראיה זו התקשרות 

מכח  אלא  בהם , שמלובש  והמידות  שמשיג  השכל כלומר עצמו האדם  מכח באה 

לשורש ביטול מתוך ודווקא  רק  האדם  מקבל זו ידיעה  ולכן ממעל, אלוק  חלק  היותו

והרגשים , שכליות  מתוך ולא  הקב "ה  שלו והבן.החיים 

כמשתגעים וזה  שהיו  הנביאים מדריגת מחושיהם בחינות שיצאו משום 

כמשתגעים , נראו ולכן למעלה הגשמיים , ידיעה בחינת משיגים היו  כי 
השכל  והבנת ראיה והמדות מהשגת השכלים  מכל למעלה  שהיא  הכתר בספירת 

כלל, דין שם  אין גם  וממילא  כלל השגה  שם  על ואין אפילו  מצטערים היו  ולכן
כלל  רע בחינת בהם היה ולא  טוב  רק היו  הם כי  האומות, של פורעניות
תלוי  אינו כי בעולם  דין שום  אין האותיות  מן למעלה  שהוא  שבמקום  לעיל כאמור

האומות , על דין אין גם  זה  במקום  ולכן התחתונים  במעשי בבחינת כלל היו  כי 
כנ "ל  מהשכל למעלה ובתפילה ידיעה בתורה  שעסקו ידי מעשיות על ומצוות 

וחי  האדם יראני  לא  ּכי  י  בחינת כ)וזה לג , ראיה (שמות בחינת שם שאין היינו  ¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨
במקום  אצלינו  כמבואר  וכלל ופרט כלל בחינת וזהו  והבן. ידיעה בחינת רק

אבות)וזלה "ק אחר  מסכת האדם .(בחידושיו במעשה  בחינות  ג ' כן גם  יש  והנה  :

הוא  אשר הראשונה  המדה  כי וכלל, ופרט כלל ז"ל רבותינו במאמר נרמז זה  והנה 

מהדברים  דבר שנראה  ומה  כלל בשם  מכונה  הוא  השגה  בלתי הוא  אשר עליון פלא 

כן  גם  מכונה  הוא  הטוב  לתחילתו הדבר ובחוזר פרט. בשם  מכונה  טובים  בלתי
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בני  עמו בנו אשר בהמעשים  ובין יתברך מאתו אשר בבחינה  בין וזהו כלל. בשם 

שמו  יתברך עבודתו לעבוד העיקר כי וכלל, ופרט כלל ברמז כן גם  הוא  ישראל

פרטי  במדת  הם  הנגדיים  והדברים  הכלל הוא  וזה  ובמצות . ובתורה  וביראה  באהבה 

כלל. בשם  המכונה  הוא  שמו וברוך הוא  ברוך הבורא  הללו במדות  עובדים  וכאשר

נברא, לשום מושג אינו העליון הפלא משיגים אנחנו אשר  נקרא המחשבה והנה

דבר  כל על השכל עיני בהשים  אך טובים , בלתי הדברים  מתחילה  נראה  ובהשגתינו

מתחילה  רק  העולמות  ולכל ישראל בית  לעמו טוב  רב  ממנו שיהא  הדבר הוא  ודבר

העולם  שאין וראה  הדין במדת  לבראו במחשבה  עלה  בתחילה  וזהו הדין, מדת  נראה 

אשר  בהשגתינו בתחילה  נראה  שהוא  והיינו הרחמים , מדת  עמו ושיתף  מתקיים 

שיש בדבר ובין שמו יתברך שמאתו בדבר בין הפרט הוא  בתחילה  משיגים  אנחנו

הראשון  הכלל שהוא  הראשונה  המדה  כי שמו, יתברך בעבודתו במעשינו התנגדיות 

בעבודתו  והישר הטוב  שהוא  הב ', הכלל  נתגלה  בסוף  אבל ונעלם  סתום  הוא 

שמו, יתברך הבורא  בחוק  שינוי שום  ושלום  חס  ואין שמו יתברך כך ובתורתו כי

הפרט  והוא עיניו למראה  אשר  המחשבה תפיסת  מתחילה להיות  הבריאה כונת  הוא

השני. הכלל  והוא לטוב  הדברים שיוחזר  כך  שאמרו ואחר  מקום  בכל יובן ובזה 

אך  טוב , בלתי בעינינו נראה  אשר הפרט והוא  במחשבה , עלה  כך ז"ל חכמינו

עלה  בתחילה  ז"ל חכמינו דברי פירוש  וזה  טוב . רב  בעצמו מזה  בא  הדבר בתכלית 

לנו  ונראה  נכונים  בלתי הדברים  שהוא  במחשבתינו שנתפס  מה  היינו במחשבה ,

הנראה  טוב  הבלתי הוא  נהפוך באמת  אבל טוב , והבלתי טוב  דבר דברים  שני

השני. הכלל והוא  הטוב  לתכלית 

הספירות ,בחינת וזה  מנין על יצירה  בספר שכתב  עשר מה  אחד ולא  עשר 
חד  הוא  דאנת  ז"ל אליהו דברי נודע  "הנה  פרה : לפ ' לוי בקדושת  כמבואר

תפיסה  מחשבה  לית  סתימן דכל סתימא  עלאין כל על עלאה  הוא  אנת  בחושבן ולא 

העובדים  ועמוד היסודות  כל יסוד עולם  של ברומו העומדים  ז"ל ודבריו כלל. בך

על  והוא  ונפשו. לבו בכל יתברך השם  את  לדרוש  אדם  בני לב  את  ולהעיר להאיר

והיצורים  הנבראים  פרטי כל על יתברך אלהותו התגלות  על הא ', דרכים . שני

שום  אין ובלתו מבלעדו נמצא  כל ואין ממנו הכל בעולם  שיש  מה  וכל והנעשים 

שכתוב  כמו מהנבראים  לאחד מציאות  ט ,ו)קיום  ומצד (נחמיה כולם , את  מחיה  ואתה 

שבעולם  בריאה  לכל לחיות  כח ונותן עת  בכל המחדש  עלמין רבון שיש  נודע  זה 

על  ההשגה  וענין מושג  הוא  כאלו נוכח בלשון שבארנו כמו אתה  נקרא  זה  ולצד

כנ"ל. הנמצאים  פרטי
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להשיג  אפשרי שבלתי עד מאד ועצמה  גדלה  האיך ידע  האדם  יתבונן כאשר "אכן

כאמור האנושי בכח לו,ב)בהיותו כו',(שמות יראני לא  ברורה כי ידיעה לנו שזה רק 

יתברך  בחינת  וערך  מקיימם והוא ממנו הכל  העולמות  כל  שנתהוו מה שכל  ועצומה

כלל . בך  תפיסה מחשבה דלית  כאמור  מחשבה תפיסת  שום בו אין יתואר זה  ולצד

מורה  והוא  אתה  בנוכח שמדברים  העולם  דרך כן כי נסתר, הוא  הוא  כי הוא , מלת 

ואינו  משכלו גדול שהוא  מורה  הוא  ידבר בנסתר ידבר וכאשר אותו משיג  שהוא 

ובשאר  טל בשפע  מבואר הוא  וכן הוא  ותיבת  אתה  תיבת  בו יצויר ולזה  משיגו

מבואר  וכן הוא . לא "ס  שנקרא  חסידים  במשנת  יותר ומבואר המקובלים  ספרי

ועיין  מהותו ולא  מציאותו שנודע  בזה .ברמב "ם  להאריך ואין שם 

אנו  ואין נעלם  סוף  אין שבחינת  האיך עבודתינו בחינת  שעיקר הנ"ל, מכל "נמצא 

והמהוה  המחיה  והוא  מציאות  כל הממציא  מצוי שיש  יודעין אנו רק  אותו משיגים 

בשלום  שנכנס  עקיבא  ר' בחינת  וזהו טובו, מדת  מצד הגדול בכחו הנמצאים  כל את 

בשלום  ע"ב)ויצא  יד עליו (חגיגה עברה  אחרת  ורוח אותו הטעה  אשר מי אבל .

מקצץ זה  הרי יתברך באלהותו השגה  ואיזה  תפיסה  איזה  לו שיש  ושלום  חס  ואומר

דאחר. וכעובדא  עשר ,בנטיעות  אחד  ולא עשר  בדבריו רמז מקצץוזהו הוא  זה  שכל

תפיסה  בבחינת  ולא  משל פי על מגמתינו עיקר רק  ואבדון, שאול והוא  בנטיעות 

עכלה "ק כמבואר כלל .ב בהשגה 

והערות1 2הוספות

על ב. הוא ענינו טמא והנוגע טהור  עליו ומזין שהמזה הפרה סוד וזהו שם: דבה"ק המשך ראה

נסתר ידי על שעבודתו לפי טהור  ולזה למטה מלמעלה הוא הכל ונזה מזה דענין המבואר  דרך

ויש  אלהים דבר  איזה תופס שהוא בדעתו שמדמה לומר  רוצה הנוגע, אבל כנ"ל. משיגו שאינו

נדע  הנ"ל ובחינות כנ"ל דאחר  וכעובדא  כנ"ל קוצץ הוא שאז טמא  אז נגיעה וזהו השגה לו

איזה  לעשות מצוה המלך כאשר  משל דרך על שיתבאר  וכמו נעלם. פרה  של הטעם שבחינת

יעשה  הכל רק בזה רצונו ענין ומהו מלך של מחשבתו לבקש שיהרהר  מי אין בודאי אז דבר 

ענינים. בכל המלך מחשבות לדעת לבו ימלא ומי יקום כן זה הוא כי יאמר  כאשר  דבורו פי על

לבא  רשות לנו ואין המלך של דבורו פי על והמצות התורה בלימוד עבודתינו זה בערך

דוב  הרב מורינו ורבי מורי אדוני  אמר  זו בחינה שלצד עד  ותהי אמר  הוא רק המלך  למחשבת

המבואר דרך על המורה הוא כן כי מלכות, בבחינת דיבור  נקרא  אשר  משל בדרך ז"ל, בער 

משל. פי על לעיל כמבואר רצונו ונעשה אמר  שהוא רק המלך במחשבת להרהר  שיבא מי שאין

הטהרה  שבחינת לומר  רוצה קדוש, באומר  טהורים ולטמא טמאים לטהר  הפייטן אמר  זה ולצד

קדוש  כי קדוש, באומר  מצד כנ"ל לומר  רוצה הנגיעה, בבחינת הטומאה ובחינת כמבואר 

ולצד  הנ"ל. פי על רק להשיגו האנושי בשכל שאין האנושי משכל נבדל  והוא הפרש מלשון
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ד ' פרק
השגה  ידי על  ידיעה  לבחינת  לזכות  אפשר  אי

יצחקוזהו אל אברהם אל יעקב וארא  ג )כו 'ואל ו, שאצלם .(שמות היינו  , ¨¥¨¤©§¨¨¤¦§¨§¤©£Ÿ

דין  בחינת יש  ששם ראיה בבחינת רק נתגליתי  היה לא  האבות  דעבודת 

כל  את  קיימו ולכן מעשיות , במצוות  התורה  אצלם  נתגלו ולא  ודעת , בינה  בחכמה 

האבות  שהשגה  נמצא  שכן ומכיון בעשיה , לא  אבל בשרשם  שהשיגום  כפי המצות 

האר"י, בכתבי כדאי' ראיה  בחינת  שהיא  ואילך החכמה  מספירת  רק  יצחק היה  (וגם

והוסיפו  המשיכו ומשם  אברהם מכח  החכמה להארת זכו ודעת בבינה שהוסיפו ויעקב

מדריגתו) לפי אחד כל .בעבודתם

והערות1 2הוספות

החכמה  שבחינת לומר  רוצה ממני, רחוקה והיא אחכמה אמרתי ע"ה המלך שלמה אמר  זה

זה  ולצד שמו יתברך אלהותו את להשיג  יכול האדם מוח  שאין ידיעה ענין הוא לפרה השייך

שנתעלם  הטעם זהו כי ממני, רחוקה היא אמר 

מחשבה  דלית כמאמר  להשיג  לאדם אפשר  אי כי הוראה, אלא אינה עיקרה אכן מלהשיגו

מעשה  בחינת  עיקר  כי עגל , מעשה על מכפר  הוא כי עליו מורה בעצמו זה וענין כלל בך תפיסה

את  השיגו כי סוברים, להיותם היה וטעותם וכו' אלהים ויחזו כד,יא) (שמות דרך על הוא עגל

וזה  שמו יתברך בחינת

מהצורך  יותר  שנתגלה גלוי מלשון כו'. הוא פרוע כי לב,כה) (שם נאמר  זה שלצד עגל בחינת

הקדוש  הוצרך זה ולצד יתברך בו וכפירה שגגה להם בא זה מצד באמת כי גורע, המוסיף וכל

תפיסה  מחשבה לית כי שביארנו ענין על מבואר  וענינו הפרה שיעשו להם לומר  הוא ברוך

יטמא: והנוגע ביה

מה  לומר  ישראל את מונין העולם ואומות שהשטן מפני ז"ל רש"י וביאר  חוקה אמר  זה ולצד

בחינת  שזהו לומר  רוצה בה, להרהר  רשות לך ואין חקקתי חוקה אמר  לפיכך בה יש טעם

עצם  וזהו בה להרהר  רשות לך שאין מצד והוא הדבר  טעם של גלוי עצם הוא וזאת החוקה

השם  מציאות נדע ומזאת חי. לכל חיים הנותן עולמים חי אל המלך דברות פי על רק הגלוי

נגיעה  מצד לא אבל כנ"ל. רק משכלינו נעלם מהותו ועיקר  הנמצאים מציאות פי על יתברך

לומר רוצה העולמים, חי אל יחיד מלך באומרנו עבודתינו עיקר  הוא וזאת כנ"ל ושלום חס

בחינת  הנאמרים בחינות משני והוא בעולם וחיותו שפעו ונותן המציאות כל המציא שהוא

נוכח : ובחינת נסתר 



לוי  טווארא קדושת 

העולמות וזה  בתוך הוא  שדי  שם כי  ׁשּדי , ּבאל בגמרא שכתוב  (חגיגה כדאיתא  §¥©¨
א) וכו 'יב, די  לעולמו  שאמר  הוא מי  העולמות  שמציאות  מכך אנו ורואים 

ומדידה  גבול לשון שהוא  שד"י שם  ידי להם,,(די)על נ ֹודע ּתי  לא  ה' ּוׁשמי  ¤¨¦§©Ÿ¦§אבל
שהוא  ידיעה בבחינת להם נתגליתי  שלא  דייקא , בחינה הדביקות ,נודעתי 

חסד  הכל ששם מהאותיות למעלה שנתגלו עליונה  הרחמים  מידות  י"ג  בבחינת 

הק ', לאבות  ולא  למשה  להם רק  נראיתי  ולא  חסדי  להם הראיתי  לא  עדיין כי 
כנ "ל  שדי  שם ראיה בבחינת אם היה כי  ועבודתם  השגתם  מצד האבות  השגת 

הקב "ה . את  עבדו שבהם  השכל לפי רק 

הודעתי וזה  לא  כתיב  ולא  נודעתי , לא  בוודאי שכתוב  זכו ג "כ האבות  דבאמת 

זו, גדולה להשגה  טרחא  ידי  על ממילא  באה העליונה זאת בחינה כי 
שהם  אלו  לעבודת לזכות וצדקה ותפלה בתורה ה' בעבודת עצומה ויגיעה

אותיות  ג' שישבחינות שם  וכל וצדקה , תפלה  תורה  כנגד שד"י  הנ"ל שם  שהוא 

לה  ואין העיגול צדדי משלשת  הסובבת  טבעת  בבחינת  מראה  זה  הרי אותיות  ג ' בו

ידיעה לכן וסוף  בחינת ממילא  כך אחר  שבא  זוכין זה ידי  השם על שהיא 

המור  ית "ש ,הוי"ה  הוייתו אמיתות  על והבן ה  בעצמה לקבלה אפשר  אי  אבל
ממילא  שבא  ידיעה בחינת היינו  נודעתי , לא  וזה ודו "ק:זה.
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