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íôðší

þôêôë כי מבאר  רבינו כולם . העולמות  בריאת  שורש  רבינו בדברי נתבאר  זה 

אם שגם  כלומר  נקודה , נקרא דבר  של  ותכליתו שורשו שהוא  דבר  כל 

שהשורש הרי אליו , ומגיעים ממנו ומתפשטים  ממנו שיוצאים  רבים  דרכים  יש 

נבראו  שבשלה העולמות  נקודת  היא  מה  לדעת  עלינו כן ואם  נקודה . הוא  והתכלית 

תמיד . בה ונתדבק שנגיע ה ' חפץ שאליה  הדרגה היא  מה כולם , העולמות  כל 

þêëôî בריאת תכלית  שהרי  שמים , מלכות  עול  קבלת  היא זו נקודה  כי רבינו

עלינו , יראתו  שתהיה  עם", בלא מלך  "אין כמאמר  היא העולמות  כל 

כולם . התורה  וכל  העולמות  כל  נקודת  והיא

êñê הנקראות אלו יראות  שני דרגות , שני בכללות  בה  יש  היא עצמה  זו שנקודה

זה העומדים עולמות  שני בבחינת  נמשלות  ולאה, רחל  הקבלה  בלשון

והיראה העולמות , כל  את  הקב"ה ברא שבהם הספירות  עשרת  בדרך  מזו, למעלה 

והיראה העליונות , הספירות  של  והתכלית  הגילוי היינו  "מלכות " בחינת  היא עילאה 

התחתונה . הספירות  של  "מלכות " בחינת  היא  תתאה 

íèþðí העליונות הספירות  חמשת  של  התגלות  שהיא  "לאה " הנקראת  העליונה 

העולם את  הקב"ה ברא  העולם )שבהם נברא מאמרות בעשרה חז "ל  ,(כמאמר 

חכמה ידי  על  המושגת  עילאה  יראה  שהיא גבורה , חסד  דעת  בינה  חכמה 

האהבה תוך  אל  דעת  הנקראת  החזקה  בהתקשרות  החודרת  אלקות  והתבוננות 

מי  ידי על  שבאה  העונש  יראת  היא  "רחל " הנקראת  השניה  והדרגה  דות והיראה,

מלכות . יסוד  הוד  נצח תפארת 

îò−ëþî הרוממות יראת  העליונה , הדרגה היא  היראה עיקר  אמנם  אם  כי מבאר 

התחתונה הדרגה  ידי על  אם  כי אינה אליה  להגיע  שהדרך  הרי והבושה ,

בתחילה דהיינו למעלה , מלמטה  שמים מלכות  עול  קבלת  בדרך  העונש , יראת  –

- "יסוד " מלכינו , והוא  עבדיו אנו כי יתברך  במלכותו ולידע להכיר  – "מלכות "
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והוד " "נצח  ומדותיו , מעשיו בכל  הזאת  מלכות  עול  לקבלת  בחוזק  מקושר  להיות 

לראשית  יגיע  אז  ורק  מזה, אותו  המונעים  וכל  הרע היצר  את  ולנצח להתגבר  –

העליונה ביראה  ינתק בל  בקשר  קשורה  שהיא  העונש  יראה  זו יראה  ושורש 

התחתונה היראה בין המחברת  הדרגה שהיא  – ה "תפארת " בספירת  שמסתיימת 

העליונה  ומסתיימת ליראת  גבורה חסד  דעת בינה החכמה  ספירות את מגלה  כאמור  (שהיא

קבלת בתפארת) בדרך  אם  כי שמים , במלכות  לבו בכל  מקושר  שאדם  אחרי כי ,

בתפארת  לראות  ה ' יראת  של  האור  בו יאיר  דבר  של  בסופו אז  שמים , מלכות  עול 

ה'. עבודת  מתיקות  בגודל  ולהכיר  יתברך  עוזו

−ò¾î. בתחתונים מלכותו לגלות  שהיא עבודתינו תכלית  הם  אלו  בחינות 

משל  לכל , ית ' מלכותו גילוי היא  המלכות  ספירת  של  ענינה  כי  ובהקדים 

שאין  רבנן, מלכי מאן ז "ל  אמרו  שעליו  חכם  ותלמיד  לצדיק  דומה, הדבר  למה

הראש , כלפי  הגוף  כאיברי כלפיו הם  הדור  בני כל  וכי  הגדולה  מעלותיו  לכל  ידוע 

כל  תפילות  עולה  הזכה  תפלתו ידי שעל  ישראל , כל  לגבי הראש  בבחינת  והוא

בטלים וכולם ישראל  כל  חיות  הוא  כי בפועל , מלך  בבחינת  הוא  זה  שצדיק  ישראל ,

בני  כל  במציאות  בזה  מכירים שאין נתגלית , מלכותו אין אבל  במציאות , אליו

בשבילו , אלא ניזון לא  כולו העולם  שכל  לו כראוי בו להתנהג היה  שראוי העולם,

מלך  בחינת  וזהו יעשו, מפיו היוצא וכל  דברו לקול  ולשמוע  לו, כראוי ולהמליכו

במלכותו  מכירים  שהעם מי הוא בפועל  מלך  אמנם  ובדין. .1בכח 

öî−×ôî ונקבל במלכותו חלק ישראל  בני - לבניו שיהיה רצה יתברך  שהשם 

בעולם, השכינה  הקב"ה  שמשרה הק' השכינה  שהיא מהמלכות  השפע 

ית "ש מלכותו מקבלים וכשאנו ישראל , בני בידינו המלכות  של  זה  ענין תלה  כן על 

אזי  בשלימות  מלכותו מגלין אנו וכשאין  קיים המקדש  ובית  במקומה  השכינה  אז 

מגרמה לה  ליה  שמלכות  הידוע  פי על  היא  המלכות  והתגלות  בגלות . השכינה

בה, שמתגלות  המידות  כל  את  מקבלת  שהיא אלא כלום ], מעצמה  לה  [=אין כלום 

úåøòäå úåôñåä

דמגילה1. בפ"ק ב )כמ"ש הכרמלי (יד , נבל  לגבי 

וכי  לדוד  אמרה שאביגיל  לדונו  המלך  דוד  שרצה

ולא  הוא במלכות מורד  לה אמר  בלילה, ד "נ  דנין 

ולא  קיים שאול  עדיין  לו  אמרה למדייניה, צריך 

שעדיין  שמלך  אנו  ורואים עכ "ל , בעולם טבעך  יצא

עצמו  לגבי  שהמלך  הגם אזי  מלכותו  נתפרסמה לא

שם  בתואר  חסר  מקום מכל  השלימות, תכלית הוא

במלכותו . מכירים העם כשאין  המלכות

í ö−¼ ³ë ³îð−½ì³¾þîõô

ה' שאהבת  היא  שהעבודה  והיינו והוד , וניצוח  והתפארות  ויראה  אהבה דהיינו

ממש . בפועל  שיתגלו אלא  בלבד , מופשטת  דביקות  של  באופן ישארו לא  ויראתו

³ñëšîהיא המלכות  ענין כי בדווקא, היראה  בהרגשת  היא  המלכות 

העשיה לעולם עד  התחתונים לעולמות  המלכות  שמתפשטת 

בחוש שמרגיש  עד  ונפשו בגופו מתפשטת  היראה  וכאשר  הגשמיים , ולברואים 

בעולם . ית ' מלכותו מגלה  הוא  אזי למנהיג  בירה  ויש  עליו מלך  יש  כי ובגילוי

את  לגלות  כנ"ל  והיא  רחל , הנקראת  הק' השכינה היא  המלכות  עול  קבלת  ותחילת 

את  לעבוד  צריך  ולכן בתחתונים , ית ' כבודו שנתגלה  באופן בתחתונים  המידות  כל 

בגוף המתפשט היראה  הרגש  מתוך  ובמעשה, בדיבור  ממש  ונפשו בגופו יתברך  ה '

היא הנרגשת  היראה  עיקר  אזי  בגלות  שהשכינה ועכשיו העשיה . בעולם  ונתגלה 

כל  את  ומכניעים  מקשרים שישראל  דהיינו גשמית , יראה שהיא העונש  יראת 

אבל  להקב"ה  עצמם  להכניע  להם  הגורם היראה  הרגש  מתוך  להקב"ה  מדותיו

וכמו  הרוממות , יראת  עם  דבוקה  תהיה  המורגשת  שהיראה  היא  העבודה תכלית 

לבא . לעתיד  שיהיה 

íèþðíî שנקראת מקומות  ויש  הרוממות  יראת  הנקראת  לאה  היא  העליונה 

עלמין  כל  ממלא שהוא  ה ' במציאות  מתבונן אדם כאשר  כי ענוה .

מחשבה בלבו מביאה  זו התבוננות  אזי הם, חד  אלו ענינים  ששני עצמו ושפלות 

הי  זו מחשבה  שעצם  וענוה , דבקות  מתוך  ובושההבאה  ענוה  בבחינת  גמור  ביטול  א 

ית "ש . מגדלותו 

ê®î−íיש שבשניהם  בכך  מלכות  הנקראות  אלו דרגות  שני הם ששוים מזה

הביטול  היא  לאה הנקראת  שהמלכות  אלא  הביטול , עבודת  בהם 

לה יש  אחד  וכל  רחל , הנקרא היראה  של  הביטול  היא  הכללית  והמלכות  שבענוה ,

כי  יותר , בגילוי  שהיא  מפני מעלה  לה יש  תתאה  היראה  חברתה , גבי  על  מעלה

כשאנו  הוא  ושכינתיה  קוב"ה  יחוד  עיקר  ולכן מורגשת , עבודה  היא  הפחד  יראת 

דרגה לה יש  הענוה  אבל  ובמעשה , בדיבור  שהיא מורגשת  ביראה אותו מיחדים

הבא יותר  פנימי ביטול  היא  הענוה  כי ביטול , יותר  בה שיש  במה  יותר , ומעלה 

בה שיש  מעלה  לה  יש  והענוה  הבורא , וגדלות  עצמו בשפלות  ההתבוננות  מתוך 

במה הכרה  מתוך  הבא  יותר  חיצוני ביטול  היא  היראה  ואילו ודביקות , מוחין
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ה' שאהבת  היא  שהעבודה  והיינו והוד , וניצוח  והתפארות  ויראה  אהבה דהיינו

ממש . בפועל  שיתגלו אלא  בלבד , מופשטת  דביקות  של  באופן ישארו לא  ויראתו

³ñëšîהיא המלכות  ענין כי בדווקא, היראה  בהרגשת  היא  המלכות 

העשיה לעולם עד  התחתונים לעולמות  המלכות  שמתפשטת 

בחוש שמרגיש  עד  ונפשו בגופו מתפשטת  היראה  וכאשר  הגשמיים , ולברואים 

בעולם . ית ' מלכותו מגלה  הוא  אזי למנהיג  בירה  ויש  עליו מלך  יש  כי ובגילוי

את  לגלות  כנ"ל  והיא  רחל , הנקראת  הק' השכינה היא  המלכות  עול  קבלת  ותחילת 

את  לעבוד  צריך  ולכן בתחתונים , ית ' כבודו שנתגלה  באופן בתחתונים  המידות  כל 

בגוף המתפשט היראה  הרגש  מתוך  ובמעשה, בדיבור  ממש  ונפשו בגופו יתברך  ה '

היא הנרגשת  היראה  עיקר  אזי  בגלות  שהשכינה ועכשיו העשיה . בעולם  ונתגלה 

כל  את  ומכניעים  מקשרים שישראל  דהיינו גשמית , יראה שהיא העונש  יראת 

אבל  להקב"ה  עצמם  להכניע  להם  הגורם היראה  הרגש  מתוך  להקב"ה  מדותיו

וכמו  הרוממות , יראת  עם  דבוקה  תהיה  המורגשת  שהיראה  היא  העבודה תכלית 

לבא . לעתיד  שיהיה 

íèþðíî שנקראת מקומות  ויש  הרוממות  יראת  הנקראת  לאה  היא  העליונה 

עלמין  כל  ממלא שהוא  ה ' במציאות  מתבונן אדם כאשר  כי ענוה .

מחשבה בלבו מביאה  זו התבוננות  אזי הם, חד  אלו ענינים  ששני עצמו ושפלות 

הי  זו מחשבה  שעצם  וענוה , דבקות  מתוך  ובושההבאה  ענוה  בבחינת  גמור  ביטול  א 

ית "ש . מגדלותו 

ê®î−íיש שבשניהם  בכך  מלכות  הנקראות  אלו דרגות  שני הם ששוים מזה

הביטול  היא  לאה הנקראת  שהמלכות  אלא  הביטול , עבודת  בהם 
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במה הכרה  מתוך  הבא  יותר  חיצוני ביטול  היא  היראה  ואילו ודביקות , מוחין
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להתבטל  מוכרחים אנו וממילא  ית "ש  ממנו מקבלים ואנו משפיע  הוא שהקב"ה 

זו  בחינה ולכן רצונו , לעוברי ומעניש  רצונו  לעושים  שכר  הנותן  שהוא ית "ש  לפניו 

יראת  בעיקר  היא  המורגשת  שהיראה  הגלות , בזמן עכשיו שלימה  אינה  רחל  של 

עיינין", לה דלית  שפירא "עולמתא נקראת  שרחל  בזוה "ק  איתא  ולכן העונש ,

לאה משא "כ  והדבקות , המחשבה בהירות  שהיא  העינים בחינת  לה  חסר  שכביכול 

הגמור בביטול  וההכרה  המוחין והוא  עינים  לה  שיש  רכות ", לאה  "ועיני עליה נאמר 

הענוה . שהוא

þ−ë½ôîשכר מפני ית "ש  ממנו שירא שמי הוא , הדרגות  שני  בין שהחילוק רבינו

מפני  יותר  קטנה  דרגה  היא  זו  ויראה תתאה , יראה בחינת  זו הרי ועונש 

הבחינה של  החיצוניות  רק  מגלים אנו  זו יראה  ידי על  כי בגבול , היא  זו  שיראה

שכר  נותן ית "ש  שהוא  מה  דהיינו אנפין, זעיר  ושראוי (גבורה )ועונש (חסד )שנקרא 

ערך (תפארת)לפארו  לפי ומידה  בגבול  והכל  היראה, אבל  זה , בענין שלנו השגה

הוא כמה עד  ומבין  דבר  מתוך  דבר  שמבין מי כח שהוא  הבינה , ידי על  הבאה

שלמעלה יראה היא  עלמין, כל  ושרשא  עיקרא  הוא  כי  עליו להתבטל  ראוי  ית "ש 

עושה יתברך  שהשם פעולה  איזה  מתוך  לא הבאה עצמית  יראה  והיא העולמות  מן 

לנו  שאין והגם בעצמו , יתברך  מהשם יראה היא  זו אלא  מאיתנו, ימנע שלא או

הבינה, עבודת  היא  שזו בו והאמונה  ית "ש  בו הדבקות  ידי על  הרי ית "ש , בו השגה 

יכולים אנו ית "ש , בגודלו להתבונן הבינה , מכח שהיא המחשבה  עבודת  ידי ועל 

מהמידות . למעלה גם  בו  להדבק

ñ¾ô פעולותיו ידי על  המלך  את  מכיר  אחד  אנשים , שני דומה ? הדבר  למה 

נותן  שהוא  מזה  רק  המלך  את  מכיר  שהוא עצמו, המלך  את  מכיר  ואינו 

מוגבלת  התקשרות  אלא  שלימה  הכרה זו הכרה  אין לרעים , ומעניש  לטובים  שכר 

יכול  שאינו אע "פ עצמו, המלך  את  שמכיר  מי אבל  אליו, המלך  השפעת  לפי

התקשרות  היא ההתקשרות  מקום  מכל  סוף , לה שאין חכמתו  וסוף  רוב להשיג 

היא וכן עושה , שהוא  פעולה  איזה מכח  ולא  המלך  גדלות  מכח  שהוא  עצמית ,

עלמין. דכל  ושרשא  עיקרא  דהוא  בגין ית "ש מהבורא אדם שירא  היראה 

óòôê מהגלות חלק  היא  מרחל  לאה  התחלקות  של  זו בחינה  כל  כי  לדעת  יש 

ואותיות  הדיבור  אותיות  ולכן רחל  בחינת  בשלימות  נגלה  אין שאז 
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לעסוק לו קשה  זו בעבודה עוסק וכשאדם  ממש , יחד  מתאחדות  אינן המחשבה 

העונש , יראת  רק  היא רחל  בחינת  שהיא המורגשת  היראה  וגם  האחרת , בעבודה

ה "א לאה , עם  רחל  ליחד  עבודתינו זו  כי כאחד , שניהם יהיו  לבא לעתיד  אבל 

תתאה . ה "א  עם  עילאה 

þôêôë האמיתי והביטול  שהענוה  רבינו של  תורתו עיקרי את  לומדים  אנו זה 

בנשמתו  אלו  ד "ת  ידי על  להתדבק  שנזכה יה "ר  משנתו, מעיקרי  היו

כסליו. י"ב הבא בשבוע  חל  דיליה  דהילולא  שיומא רבינו של  הק '
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ùðåò úîçî àøééúîù àåä äàúú

äæä íìåòá מניעת איזה לו שיהיה

הגשמי, בגוף  צער או íìåòáשפע  åà

àáä גיהנום ועונשי הבא עולם מניעת

הרוחנית, לנפש àø÷ðשכולם äæ

àøééúîäå ,äàúú äàøé úðéçá

èéìùå áø åäéàã ïéâá ä"á àøåáäî

ïéîìò ìëã àùøùå àø÷éò יראת

של  ונוראותיו גדלותו מחמת הרוממות

החיות  ומציאות השורש שהוא הקב "ה

כולם, העולמות כל  àø÷ðשל  åäæ

äàìéò äàøé úðéçá מהותה זו יראה ,

עצמית  חיות שום לאדם לו שאין שמבין
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אין  העולמות לכל  וכן מציאות ושום

מציאות מהותו שום כל  וממילא עצמית,

כי  גדולה, בהכנעה ונכנעת מתבטלת

והישות  ההרגשה את מבטלת היראה

עצמית  ויראה הכנעה היא וזו העצמית,

בדבר. תלויה שאינה

úðéçá àø÷ð äàøé úðéçá äðäå

ïåöøä úãå÷ð äúéä àéä éë ,äãå÷ð

íìåòä úàéøáá ä"á àøåáä ìù

.ì"ðë בתואר בזוה"ק  מכונית היראה

נקודה  כמו הכל , שורש בהיותה נקודה,

ממנה  מתפשטים כך  שאחר שרשית

מקום  ומכל  צדדיה, לכל  שונים קווים

והכי  הכל , פנימיות ונקודת שורש היא

שהקב "ה  הספירות וכל  המידות כל  נמי

תכליתם  העולם, בהנהגת בהם מתנהג

ממנו  ויראו ותפארתו בגדלו שיכירו

ית"ש.

éðù íéàø÷ð äàøé úåðéçá éðùäå

úåãå÷ð äðéçá ùéù ,úåãå÷ð úåðéçá

úçú åðééä ,úåéúåàäî äèîì

,äîåãëå çúô õî÷ ïåâë ,úåéúåàä

ìò äìòîì úåãå÷ð äðéçá ùéå

íìåç ïåâë ,úåéúåàä.úðéçáá íâå

éë åðééä ,ì"ðä úåðéçá 'á ùé äàøé

úðéçáá íéàøáð úåîìåòä ìë

øîàîë ,äøåúä ìù úåéúåà.ה (זח "א

קסא.) àîìò,ח "ב  ä"á÷ àøá àúééøåàá

,òåãéë äøåúä úåéúåàá åðééä אותיות

הנבראים  כל  את ומחיות מהוות התורה

בסה"ק , כדאיתא ורגע  עת בכל 

של  האמיתית המציאות הם והאותיות

בטלים  הברואים וכל  העולמות, כל 

אותם. שמחיים לאותיות בתכלית

íãàä ìò êùîðä äàøéä ïëì

úâäðäå úåîìåòä úåàéøá úðéçáî

äæä íìåòá ùðåòå øëùá úåîìåòä

,äàúú äàøé àø÷ð åäæ ,àáä íìåòå

,úåéúåàä úçúù äãå÷ð úðéçá

úåîìåòä úàéøá úçú åðééä
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äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiåÇÅÅÇÂÉÄÀÅÈÇÇÅÆÈÈÈ
íìçiå ,'åâå íB÷nä éðáàî çwiå ,'åâåÇÄÇÅÇÀÅÇÈÇÇÂÉ

ílñ äpäåמ ּגיע וראׁשֹו ארצה מ ּצב  ÀÄÅËÈְְִַַַָָֹֻ

עלים  אלהים מלאכי והּנה ְְְֱֲִִִֵֵַַָָָֹֹהּׁשמימה

ּבֹו י )åâå'וירדים êøã(כח , ìò äæ ïéáäì . ְְִֹ

äàøé úéàå äàøé úéà äðä ,øñåîä

עג:) äàøé,,(ת"ז éðéî 'á ùéù 'éô

øîàîëå(:ל י : בראשית úéùàøá(ז"ח 

'á ùéù ,úéùàø 'á ìéáùá ,àøá

,úéùàø íéàø÷ðù äàøé úåðéçá

,íìåòä àøáð íìéáùáהכתוב פירוש

היראה  שבשביל  ברא שהקב "ה הוא

" שכתוב  כמו ראשית, úéùàøהנקראת

את úàøéחכמה אלוקים ברא ה'",

הארץ . ואת שם השמים הן שא-להים (וידוע 

àøåáä.היראה) ïåöø úãå÷ð äéä äæù

åéðôìî åàøéù íìåòä úàéøáá ä"á

äàøé åðééä ,äàøé úåðéçá éðùá

äàøé åðééä ,äàìéò äàøéå äàúú

ùðåò úîçî àøééúîù àåä äàúú

äæä íìåòá מניעת איזה לו שיהיה

הגשמי, בגוף  צער או íìåòáשפע  åà

àáä גיהנום ועונשי הבא עולם מניעת

הרוחנית, לנפש àø÷ðשכולם äæ

àøééúîäå ,äàúú äàøé úðéçá

èéìùå áø åäéàã ïéâá ä"á àøåáäî

ïéîìò ìëã àùøùå àø÷éò יראת

של  ונוראותיו גדלותו מחמת הרוממות

החיות  ומציאות השורש שהוא הקב "ה

כולם, העולמות כל  àø÷ðשל  åäæ

äàìéò äàøé úðéçá מהותה זו יראה ,

עצמית  חיות שום לאדם לו שאין שמבין
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מציאות מהותו שום כל  וממילא עצמית,

כי  גדולה, בהכנעה ונכנעת מתבטלת

והישות  ההרגשה את מבטלת היראה

עצמית  ויראה הכנעה היא וזו העצמית,

בדבר. תלויה שאינה

úðéçá àø÷ð äàøé úðéçá äðäå

ïåöøä úãå÷ð äúéä àéä éë ,äãå÷ð

íìåòä úàéøáá ä"á àøåáä ìù

.ì"ðë בתואר בזוה"ק  מכונית היראה

נקודה  כמו הכל , שורש בהיותה נקודה,

ממנה  מתפשטים כך  שאחר שרשית

מקום  ומכל  צדדיה, לכל  שונים קווים

והכי  הכל , פנימיות ונקודת שורש היא

שהקב "ה  הספירות וכל  המידות כל  נמי

תכליתם  העולם, בהנהגת בהם מתנהג

ממנו  ויראו ותפארתו בגדלו שיכירו

ית"ש.
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úçú åðééä ,úåéúåàäî äèîì

,äîåãëå çúô õî÷ ïåâë ,úåéúåàä

ìò äìòîì úåãå÷ð äðéçá ùéå

íìåç ïåâë ,úåéúåàä.úðéçáá íâå

éë åðééä ,ì"ðä úåðéçá 'á ùé äàøé

úðéçáá íéàøáð úåîìåòä ìë

øîàîë ,äøåúä ìù úåéúåà.ה (זח "א

קסא.) àîìò,ח "ב  ä"á÷ àøá àúééøåàá

,òåãéë äøåúä úåéúåàá åðééä אותיות

הנבראים  כל  את ומחיות מהוות התורה

בסה"ק , כדאיתא ורגע  עת בכל 

של  האמיתית המציאות הם והאותיות

בטלים  הברואים וכל  העולמות, כל 

אותם. שמחיים לאותיות בתכלית

íãàä ìò êùîðä äàøéä ïëì

úâäðäå úåîìåòä úåàéøá úðéçáî
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,äøåúä úåéúåàá åàøáðù מכיון

ועונש  בשכר האדם התעוררות ששיעור

שפע להשפיע  העולמות בהנהגת תלוי

בגבורה, שפע  למנוע  או בחסד  להטיב 

למטה  היא ועונש משכר היראה ולכן

תלויה. היא שבהם מהעולמות,

êùîðù äàøé úðéçáä ìáà

ïéâá åðééä ,úåîìåòä ïî äìòîìî

áø åäéàãàùøùå àø÷ò èéìùå הוא

החיות שורש ïéîìòית"ש ìëã כל של 

גדלות  וממילא אינו העולמות, ית"ש ו

כבר  היה אלא העולמות, במציאות תלוי

àìë 'éî÷ àìëå íìåòä àøáðù íãå÷

áéùç חיות שום להם אין העולמות כל 

לגבי  בטלים והם עצמית ומציאות

כביטול  ממש, הביטול  בתכלית השי"ת

שום  לו שאין השמש בתוך  השמש זיו

העולמות  מציאות וכל  ממש, מציאות

נפרדת  כמציאות נראים שהם כפי

לגבי  רק  יחס  לו יש עצמם מצד  וקיימת

המצומצמת  והסתכלותם הנבראים,

מה  ורק  ית"ש מציאותו מהם שנסתר

ניכר  העולמות ידי על  עצמו שגילה

úðéçáלהם, äàìéò äàøé àø÷ð åäæ

åðééä ,úåéúåàä ïî äìòîì äãå÷ð

åàøáðù úåîìåòä úàéøáî äìòîì

ì"ðë äøåúä úåéúåàá,זו יראה

שאינה  יראה היא ושיעורה קיומה

שום  לעולמות ואין בדבר, תלויה

יראה  היא כי זו, יראה על  השפעה

דבר  המבין לאדם הבינה, מכח  שהיא

השגתו  כפי רק  יראתו ואין דבר, מתוך 

העולם  את יתברך  השם בהנהגת

ומרגיש  ומבין יודע  הוא אלא במידותיו,

מאמין  הוא הרי מבין, שאינו ומה

הלב לעומק  החודרת מורגשת באמונה

ויותר  יותר מאוד  ומהולל  ה' גדול  כי

השגתו  .1מכפי

úåøòäå úåôñåä

מלכות 1. שהיא לאה, בחינת היא עילאה יראה כי 

ואור  הבינה, אור  גילוי  שהיא כלומר  דבינה,

מהשגה, למעלה שהוא בסה"ק מבואר  הבינה

הארץ  פרי  בסה"ק ומבואר  מקיף, אור  בחינת

נמדדת  שהאמונה האמונה, ענין  את תשובה לשבת

לשער  יכול  כך  משיג  שהאדם שככל  ההשגה, לפי 

יש  זה ושיעור  השגתו , מכפי  יותר  ה' גדלות בלבו 

לדרגה  אמונתו  תעתק כך  שמשיג  שכפי  שיעור , לו 

ותהיה  השגתו  שתתרבה עד  מההשגה, שלמעלה

יותר  אמונתו  תתגדל  ואז  לידיעה האמונה לו 

דבר , מתוך  דבר  מבין  בחינת וזהו  עכדה"ק,

ועל מבין , שכבר  ממה יותר  השגה שיש שמבין 
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על  היא תתאה יראה כי שבשם, שניה
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כל  שורש  שהיא הלבן הגוון בבחינת שהיא (מרמז

גוון  כל עליו לרשום ואפשר  מוגבל אינו ולכן הגוונים

הכל) שורש  שהוא úåðá,,משום éúù ùé2, כל

אחרת, בחינה ידי על  שנמשכת בחינה

בת  או בן נקראת השניה הבחינה

הבחינה  מהות כפי הראשונה, להבחינה

נקראת 3הזאת  היראה שבחינת הטעם .

היראה  של  זו שעבודה מפני הוא בת,

זו  כאשה ביטול  בבחינת להיות ענינה

ומבעלה. ומאמה מאביה שפע  4המקבל 

éðù ãñç áø úðéçáî êùîðù åðééä

ìçø íéàø÷ðä ì"ðä äàøé úåðéçá

ã"ñç á"ø úåìîá æîåøîå ,äàìå
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ה' גדלות משיג  בלבו  שמשער  זה שיעור  זה ידי 

ויותר . יותר 

מובא 2. ע"א, קס"ג  ויצא בזוה"ק איתא כן 

פ"ג . ולאה רחל  שער  חיים באוצרות

הבן 3. במוח מלובש המשפיע שהוא האב מוח כי 

הנשפע.

ידי 4. על  ית"ש בו  ההתקשרות בחינת למשל

אבא  הנקראים והבינה לחכמה בן  נקרא המידות

ידי  על  היא המידות שהתעוררות מפני  ואמא,

וההתבוננות. השכל 
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øåàéá
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למטה  היא ועונש משכר היראה ולכן

תלויה. היא שבהם מהעולמות,

êùîðù äàøé úðéçáä ìáà

ïéâá åðééä ,úåîìåòä ïî äìòîìî

áø åäéàãàùøùå àø÷ò èéìùå הוא

החיות שורש ïéîìòית"ש ìëã כל של 

גדלות  וממילא אינו העולמות, ית"ש ו

כבר  היה אלא העולמות, במציאות תלוי

àìë 'éî÷ àìëå íìåòä àøáðù íãå÷

áéùç חיות שום להם אין העולמות כל 

לגבי  בטלים והם עצמית ומציאות

כביטול  ממש, הביטול  בתכלית השי"ת

שום  לו שאין השמש בתוך  השמש זיו

העולמות  מציאות וכל  ממש, מציאות

נפרדת  כמציאות נראים שהם כפי

לגבי  רק  יחס  לו יש עצמם מצד  וקיימת

המצומצמת  והסתכלותם הנבראים,

מה  ורק  ית"ש מציאותו מהם שנסתר

ניכר  העולמות ידי על  עצמו שגילה

úðéçáלהם, äàìéò äàøé àø÷ð åäæ

åðééä ,úåéúåàä ïî äìòîì äãå÷ð

åàøáðù úåîìåòä úàéøáî äìòîì

ì"ðë äøåúä úåéúåàá,זו יראה
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úåøòäå úåôñåä
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ואור  הבינה, אור  גילוי  שהיא כלומר  דבינה,
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דבר , מתוך  דבר  מבין  בחינת וזהו  עכדה"ק,

ועל מבין , שכבר  ממה יותר  השגה שיש שמבין 
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נקראת 3הזאת  היראה שבחינת הטעם .

היראה  של  זו שעבודה מפני הוא בת,
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Ì¯Ó‡· Ï"Ê¯ ÂÊÓ¯ Ì‚Â .‰"‡Ï Ï"Á¯ ¯ÙÒÓ(‡"Ó ‰"Ù ˙Â·‡)˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú·
‰‡ÏÈÚ ‡"‰ ‰‡˙˙ ‡"‰ ,Ï"�‰ ‡"‰ ˙Â�ÈÁ· È�˘Ï ÊÓ¯Ó ,ÌÏÂÚ‰ ‡¯·�
˙ÂÈ˙Â‡ ·"Î· ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� Ï"�‰ Ô"È‰‰ '· È"Ú˘ ,‰¯˘Ú ‡È¯ËÓÈ‚
Ô‰˘ ,ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ‰¯Â˙‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ·"ÎÂ ˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú È"ÚÂ ,‰¯Â˙‰
Ô·ÏÏÂ .˙Â·È˙'� ·"Ï ÔÂ˜È¯ËÂ� ,Ô"·Ï ˙ÏÓ· Î"‚ ÊÓÂ¯ÓÂ .˙Â·È˙� ·"Ï „ÁÈ·
È˙˘ Â�ÈÈ‰ ,˙Â�· È˙˘ ˘È ,Ï"�‰ ˙Â·È˙� ·"Ï ÏÎ ‰�ÈÁ·Ï 'ÈÙ ,˙Â�· È˙˘

.Ï"�Î ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ÌÈ‡¯˜�˘ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·

îíïî‡¯˜� ‰‡¯È ˙�ÈÁ·˘ 'ÈÙ ,Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙�ÈÁ·Â ı¯‡Ï ıÂÁ ˙�ÈÁ·
È�ÙÏ ÏÙ˘�Â Ì„‡‰ Ú�Î� ‰‡¯È‰ È"Ú ÈÎ ,˙ÂÏÙ˘ ˙�ÈÁ· ı¯‡ Ì˘·

øåàéá

ä"àì ì"çø øôñî äìåòù שניהם כי

רע "ד . מנין  ì"æøעולה åæîø íâå

íøîàá(מ "א פ "ה úåøîàî(אבות äøùòá

úåðéçá éðùì æîøî ,íìåòä àøáð

äàìéò à"ä äàúú à"ä ,ì"ðä à"ä

ì"ðä ï"éää 'á é"òù ,äøùò àéøèîéâ

,äøåúä úåéúåà á"ëá íìåòä àøáð

הקדושה  התורה אותיות הם העולם חיות

שמלמד  חכם כמו המלכות, בחינת שהם

מפיו, מוציא אשר בדברו תלמידיו את

הרוחני, חיותם שורש הוא זו ודיבורו

כך  במוחם מתלבשות שהאותיות וכפי

הם  אלו אותיות ושורש חיותם, שורש

ה' האות כי הוי"ה, משם ה' האות בחינת

לחוץ  החיות גילוי על  ראשונה מורה (ה'

את  מגלה  אחרונה וה' י ' באות הנרמזת החכמה את מגלה

ו') באות הנרמזות .המידות

úåéúåà á"ëå úåøîàî äøùò é"òå

á"ì ãçéá ïäù ,íìåòä àøáð äøåúä

úåáéúð5 אותיות כ "ב  כי לעיל  נתבאר

שהיא  מאמרות מעשרה שרשם התורה

התורה  אותיות כ "ב  כ "ב6חיות וחשבון

שהם  חכמה נתיבות ל "ב  הוא י' עם

החכם  כפי התורה, ידי על  המתגלים

דיבורו. ידי על  מתגלית שחכמתו

ïå÷éøèåð ,ï"áì úìîá ë"â æîåøîå

.úåáéú'ð á"ì

á"ì ìë úðéçáì 'éô ,úBðá ézL ïáììeÀÈÈÀÅÈ
åðééä ,úåðá éúù ùé ,ì"ðä úåáéúð

ìçø íéàø÷ðù äàøé úðéçá éúù

.ì"ðë äàìåõøàì õåç úðéçá åäæå

úðéçáù 'éô ,ìàøùé õøà úðéçáå

úðéçá õøà íùá àø÷ð äàøé

íãàä òðëð äàøéä é"ò éë ,úåìôù

úåøòäå úåôñåä

רבי 5. כתב וכן  כן . ג "כ  שכתב אור  במאורי  עיין 

דף  תולדות פרשת החמה באור  אזולאי  אברהם

ע"א. קל "ד 

פ"ה.6. טנת"א שער  ה' שער  חיים בעץ עי '

è− ö−¼ ³ë ³îð−½ì³¾þîõô

¯È È"Ú Ì„‡‰Ï ‡·˘ ‰Ú�Î‰Â ‰‡¯È ˙�ÈÁ·˘ ˜¯ ,‰"· ‡¯Â·‰˘�ÂÚ ˙‡
ÂÈ�ÙÏ ‰Ú�Î‰Â ˙˘Â·· ‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È ˙ÂÓÓÂ¯‰ ˙‡¯ÈÂ ,ı¯‡Ï ıÂÁ ‡¯˜�
ı¯‡ Ì˘· ‡¯˜� ÔÈÓÏÚ ÏÎ„ ‡˘¯˘Â ‡¯˜Ú ËÈÏ˘Â ·¯ Â‰È‡„ ÔÈ‚· '˙È
,‡ÏÈÚÏ ÌÈÏ˘Â¯È ‡˙˙Ï ÌÈÏ˘Â¯È Ì˘· ˙Â�ÈÁ· '·‰ ÌÈ‡¯˜� Ì‚ .Ï‡¯˘È

·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ(‚ ,·Î˜ ÌÈÏ‰˙),Â„ÁÈ ‰Ï ‰¯·Á˘ ¯ÈÚÎ ‰ÈÂ�·‰ ÌÈÏ˘Â¯È
‰ÏÚÓ Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È „‚�Î ÔÂÂÎÓ ‰ËÓÏ˘ ÌÈÏ˘Â¯È˘(.‰ ˙È�Ú˙)˙Â�ÈÁ· ‡Â‰ ,

Â‰ÊÂ ,Ï"�Î ‰‡ÏÈÚ ‰‡¯ÈÂ ‰‡˙˙ ‰‡¯È(Ì˘ ˙È�Ú˙)Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È· ‡·‡ ‡Ï

øåàéá

,ä"á àøåáä éðôì ìôùðåהארץ כמו

מכל , ולמטה נשפלת ø÷שהיא

íãàäì àáù äòðëäå äàøé úðéçáù

õøàì õåç àø÷ð ùðåò úàøé é"ò7,

חיצונית, יראה úåîîåøäשהיא úàøéå

åéðôì äòðëäå úùåáá äàìéò äàøé

àø÷ò èéìùå áø åäéàã ïéâá 'úé

õøà íùá àø÷ð ïéîìò ìëã àùøùå

.ìàøùé ההכרה מכח  הבאה היראה

שמהותה  יראה היא יתברך  השם בגדלות

הקב "ה  הארת שהיא אלוקית, הכרת

"ישראל ", נקראת שהיא בעולמו

בארץ נמשל  שזה השכינה אל  והקרבה

השכינה. שורה ששם ישראל 

íùá úåðéçá 'áä íéàø÷ð íâ

,àìéòì íéìùåøé àúúì íéìùåøé

áåúëä øîàîë(ג קכב , íìLeøéÀÈÇÄ(תהלים
,åcçé dl äøaçL øéòk äéeðaäÇÀÈÀÄÆËÀÈÈÇÀÈ
ãâðë ïååëî äèîìù íéìùåøéù

äìòî ìù íéìùåøé(.ה àåä,(תענית

äàìéò äàøéå äàúú äàøé úåðéçá

,ì"ðë למטה יראה היא תתאה שיראה

שלמטה, ירושלים נקראת ולכן מהעולם

למעלה  יראה היא עילאה ויראה

úåøòäå úåôñåä

כן 7. ג "כ  שכתב ויצא פרשת תורה לקוטי  ראה

בחי ' ולאה חו "ל  בבחי ' היא רחל  אזי  הזה דבזמן 

המחשבה  אותיות הם ורחל  לאה הנה וז "ל  א"י 

ועלמא  דאתכסיא עלמא שהם הדבור . ואותיות

שבזמן  ארצות. ב' החיים. בארצות ענין  דאתגליא

בא"י . מאירים הבחינות שני  היו  קיים היה שבהמ"ק

רחל  בחי ' היה הבית )והעיקר  עקרת  כי (שנקראת 

היה  והדבור  הדבור  בתוך  מתלבשת המחשבה

עלמא  הוא הדבור  בחי ' שהוא שרחל  ולפי  מתגלה.

שהיו  ית' אלקותו  גילוי  בא"י  אז  היה לכך  דאתגליא

ונביאים רוה"ק בעלי  גדולים גבי חכמים שפרש"י (וכמו

בא "י) אלא  שורה  הנבואה  שאין ויחזקאל  בהמ"ק יונה  ובפרט

ועבודת  ותומים ואורים בקה"ק השכינה והשראת

אחר  משא"כ  שלמעלה. אש יורד  שהי ' הקרבנות

השכינה. עמהם וגלתה ישראל  שגלו  בהמ"ק חורבן 

ואינה  שרים בע' גלות בבחי ' שהיא רחל  בחי ' שהיא

הבית  בזמן  מאירה שהיתה הגלוי  מערך  כלל  מאירה

כרחל כתיב עכשיו  משא"כ  מתגלה הדבור  שהי '

כו ' בירורים בדרך  היא והעבודה נאלמה. גוזזי ' לפני 

סיני) במדבר  ע "פ  בחי '(וכמ"ש בא "י  מאיר  נשאר  ומ"מ

וכמשל רחל  מבחי ' גבוה יותר  מדרגה והיא לאה

עכ "ל . הדבור  מן  ונעלית רוחניות שהיא המחשבה
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Ì¯Ó‡· Ï"Ê¯ ÂÊÓ¯ Ì‚Â .‰"‡Ï Ï"Á¯ ¯ÙÒÓ(‡"Ó ‰"Ù ˙Â·‡)˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú·
‰‡ÏÈÚ ‡"‰ ‰‡˙˙ ‡"‰ ,Ï"�‰ ‡"‰ ˙Â�ÈÁ· È�˘Ï ÊÓ¯Ó ,ÌÏÂÚ‰ ‡¯·�
˙ÂÈ˙Â‡ ·"Î· ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� Ï"�‰ Ô"È‰‰ '· È"Ú˘ ,‰¯˘Ú ‡È¯ËÓÈ‚
Ô‰˘ ,ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ‰¯Â˙‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ·"ÎÂ ˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú È"ÚÂ ,‰¯Â˙‰
Ô·ÏÏÂ .˙Â·È˙'� ·"Ï ÔÂ˜È¯ËÂ� ,Ô"·Ï ˙ÏÓ· Î"‚ ÊÓÂ¯ÓÂ .˙Â·È˙� ·"Ï „ÁÈ·
È˙˘ Â�ÈÈ‰ ,˙Â�· È˙˘ ˘È ,Ï"�‰ ˙Â·È˙� ·"Ï ÏÎ ‰�ÈÁ·Ï 'ÈÙ ,˙Â�· È˙˘

.Ï"�Î ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ÌÈ‡¯˜�˘ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·

îíïî‡¯˜� ‰‡¯È ˙�ÈÁ·˘ 'ÈÙ ,Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙�ÈÁ·Â ı¯‡Ï ıÂÁ ˙�ÈÁ·
È�ÙÏ ÏÙ˘�Â Ì„‡‰ Ú�Î� ‰‡¯È‰ È"Ú ÈÎ ,˙ÂÏÙ˘ ˙�ÈÁ· ı¯‡ Ì˘·

øåàéá

ä"àì ì"çø øôñî äìåòù שניהם כי

רע "ד . מנין  ì"æøעולה åæîø íâå

íøîàá(מ "א פ "ה úåøîàî(אבות äøùòá

úåðéçá éðùì æîøî ,íìåòä àøáð

äàìéò à"ä äàúú à"ä ,ì"ðä à"ä

ì"ðä ï"éää 'á é"òù ,äøùò àéøèîéâ

,äøåúä úåéúåà á"ëá íìåòä àøáð

הקדושה  התורה אותיות הם העולם חיות

שמלמד  חכם כמו המלכות, בחינת שהם

מפיו, מוציא אשר בדברו תלמידיו את

הרוחני, חיותם שורש הוא זו ודיבורו

כך  במוחם מתלבשות שהאותיות וכפי

הם  אלו אותיות ושורש חיותם, שורש

ה' האות כי הוי"ה, משם ה' האות בחינת

לחוץ  החיות גילוי על  ראשונה מורה (ה'

את  מגלה  אחרונה וה' י ' באות הנרמזת החכמה את מגלה

ו') באות הנרמזות .המידות

úåéúåà á"ëå úåøîàî äøùò é"òå

á"ì ãçéá ïäù ,íìåòä àøáð äøåúä

úåáéúð5 אותיות כ "ב  כי לעיל  נתבאר

שהיא  מאמרות מעשרה שרשם התורה

התורה  אותיות כ "ב  כ "ב6חיות וחשבון

שהם  חכמה נתיבות ל "ב  הוא י' עם

החכם  כפי התורה, ידי על  המתגלים

דיבורו. ידי על  מתגלית שחכמתו

ïå÷éøèåð ,ï"áì úìîá ë"â æîåøîå

.úåáéú'ð á"ì

á"ì ìë úðéçáì 'éô ,úBðá ézL ïáììeÀÈÈÀÅÈ
åðééä ,úåðá éúù ùé ,ì"ðä úåáéúð

ìçø íéàø÷ðù äàøé úðéçá éúù

.ì"ðë äàìåõøàì õåç úðéçá åäæå

úðéçáù 'éô ,ìàøùé õøà úðéçáå

úðéçá õøà íùá àø÷ð äàøé

íãàä òðëð äàøéä é"ò éë ,úåìôù

úåøòäå úåôñåä

רבי 5. כתב וכן  כן . ג "כ  שכתב אור  במאורי  עיין 

דף  תולדות פרשת החמה באור  אזולאי  אברהם

ע"א. קל "ד 

פ"ה.6. טנת"א שער  ה' שער  חיים בעץ עי '

è− ö−¼ ³ë ³îð−½ì³¾þîõô

¯È È"Ú Ì„‡‰Ï ‡·˘ ‰Ú�Î‰Â ‰‡¯È ˙�ÈÁ·˘ ˜¯ ,‰"· ‡¯Â·‰˘�ÂÚ ˙‡
ÂÈ�ÙÏ ‰Ú�Î‰Â ˙˘Â·· ‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È ˙ÂÓÓÂ¯‰ ˙‡¯ÈÂ ,ı¯‡Ï ıÂÁ ‡¯˜�
ı¯‡ Ì˘· ‡¯˜� ÔÈÓÏÚ ÏÎ„ ‡˘¯˘Â ‡¯˜Ú ËÈÏ˘Â ·¯ Â‰È‡„ ÔÈ‚· '˙È
,‡ÏÈÚÏ ÌÈÏ˘Â¯È ‡˙˙Ï ÌÈÏ˘Â¯È Ì˘· ˙Â�ÈÁ· '·‰ ÌÈ‡¯˜� Ì‚ .Ï‡¯˘È

·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ(‚ ,·Î˜ ÌÈÏ‰˙),Â„ÁÈ ‰Ï ‰¯·Á˘ ¯ÈÚÎ ‰ÈÂ�·‰ ÌÈÏ˘Â¯È
‰ÏÚÓ Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È „‚�Î ÔÂÂÎÓ ‰ËÓÏ˘ ÌÈÏ˘Â¯È˘(.‰ ˙È�Ú˙)˙Â�ÈÁ· ‡Â‰ ,

Â‰ÊÂ ,Ï"�Î ‰‡ÏÈÚ ‰‡¯ÈÂ ‰‡˙˙ ‰‡¯È(Ì˘ ˙È�Ú˙)Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È· ‡·‡ ‡Ï

øåàéá

,ä"á àøåáä éðôì ìôùðåהארץ כמו

מכל , ולמטה נשפלת ø÷שהיא

íãàäì àáù äòðëäå äàøé úðéçáù

õøàì õåç àø÷ð ùðåò úàøé é"ò7,

חיצונית, יראה úåîîåøäשהיא úàøéå

åéðôì äòðëäå úùåáá äàìéò äàøé

àø÷ò èéìùå áø åäéàã ïéâá 'úé

õøà íùá àø÷ð ïéîìò ìëã àùøùå

.ìàøùé ההכרה מכח  הבאה היראה

שמהותה  יראה היא יתברך  השם בגדלות

הקב "ה  הארת שהיא אלוקית, הכרת

"ישראל ", נקראת שהיא בעולמו

בארץ נמשל  שזה השכינה אל  והקרבה

השכינה. שורה ששם ישראל 

íùá úåðéçá 'áä íéàø÷ð íâ

,àìéòì íéìùåøé àúúì íéìùåøé

áåúëä øîàîë(ג קכב , íìLeøéÀÈÇÄ(תהלים
,åcçé dl äøaçL øéòk äéeðaäÇÀÈÀÄÆËÀÈÈÇÀÈ
ãâðë ïååëî äèîìù íéìùåøéù

äìòî ìù íéìùåøé(.ה àåä,(תענית

äàìéò äàøéå äàúú äàøé úåðéçá

,ì"ðë למטה יראה היא תתאה שיראה

שלמטה, ירושלים נקראת ולכן מהעולם

למעלה  יראה היא עילאה ויראה

úåøòäå úåôñåä

כן 7. ג "כ  שכתב ויצא פרשת תורה לקוטי  ראה

בחי ' ולאה חו "ל  בבחי ' היא רחל  אזי  הזה דבזמן 

המחשבה  אותיות הם ורחל  לאה הנה וז "ל  א"י 

ועלמא  דאתכסיא עלמא שהם הדבור . ואותיות

שבזמן  ארצות. ב' החיים. בארצות ענין  דאתגליא

בא"י . מאירים הבחינות שני  היו  קיים היה שבהמ"ק

רחל  בחי ' היה הבית )והעיקר  עקרת  כי (שנקראת 

היה  והדבור  הדבור  בתוך  מתלבשת המחשבה

עלמא  הוא הדבור  בחי ' שהוא שרחל  ולפי  מתגלה.

שהיו  ית' אלקותו  גילוי  בא"י  אז  היה לכך  דאתגליא

ונביאים רוה"ק בעלי  גדולים גבי חכמים שפרש"י (וכמו

בא "י) אלא  שורה  הנבואה  שאין ויחזקאל  בהמ"ק יונה  ובפרט

ועבודת  ותומים ואורים בקה"ק השכינה והשראת

אחר  משא"כ  שלמעלה. אש יורד  שהי ' הקרבנות

השכינה. עמהם וגלתה ישראל  שגלו  בהמ"ק חורבן 

ואינה  שרים בע' גלות בבחי ' שהיא רחל  בחי ' שהיא

הבית  בזמן  מאירה שהיתה הגלוי  מערך  כלל  מאירה

כרחל כתיב עכשיו  משא"כ  מתגלה הדבור  שהי '

כו ' בירורים בדרך  היא והעבודה נאלמה. גוזזי ' לפני 

סיני) במדבר  ע "פ  בחי '(וכמ"ש בא "י  מאיר  נשאר  ומ"מ

וכמשל רחל  מבחי ' גבוה יותר  מדרגה והיא לאה

עכ "ל . הדבור  מן  ונעלית רוחניות שהיא המחשבה
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‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ,‰ËÓ Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È· ‡·‡˘ „Ú ‰ÏÚÓ
.‰‡˙˙ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ‰ÏÁ˙ ÌÈÚÈ‚Ó˘ „Ú ‰‡ÏÈÚ

’è šþõ

³îþ−ìð êôñ¼ ³êþšò íêñ−¼ íêþ−

íòíî‡ÓÏÚ ‡¯˜� ,‰‡Ï ˙�ÈÁ· ,‰‡ÏÈÚ ‡"‰ ˙�ÈÁ· ,‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È
,„Â·Ú˘ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰‡˙˙ ‰‡¯È ˙�ÈÁ· ÈÎ ,ÚÂ„ÈÎ ˙Â¯ÈÁ„
˙‡¯È ,‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚Ó˘Î Ï·‡ ,Ï"�Î ˘�ÂÚÓ ‡¯ÈÈ˙Ó˘
˙ÂÈÓ˘‚Ó Ë˘ÙÂÓ ‡Â‰ ÈÎ ,˘�ÂÚ ˙�ÈÁ·Ó „ÂÚ ‡¯ÈÈ˙Ó Â�È‡Â ,„·Ï ˙˘Â·‰
Â‰Ê ,'˙È Â„Â·ÎÓ ‰˘Â· Ï„Â‚ ‡Â‰ Â˙‡¯È˘ ˜¯ ,ÈÓ˘‚ ‚Â�Ú˙ ˙�ÈÁ·Ó

øåàéá

שלמעלה  ירושלים נקראת ולכן מהעולם

זו  כנגד  זו מכוונות אלו בחינות ושתי

ינתק . בל  בקשר יחדיו הם ומקושרים

איתא  ירושלים נקראת שיראה ומה

נ"ו)במד "ר אותו (בראשית קרא אברהם

שנאמר י "ד)יראה כ"ב  ויקרא (בראשית

שם  יראה, ד ' ההוא המקום שם אברהם

שנאמר שלם אותו י "ח )קרא י "ד (שם

אם  הקב "ה אמר שלם, מלך  צדק  ומלכי

אותו  שקרא כשם יראה קורא אני

ואם  מתרעם, צדיק  אדם שם אברהם,

צדיק אדם אברהם שלם, אותם אני קורא

ירושלים  אותו קורא הריני אלא מתרעם,

שלם  יראה שניהם שקראו כשם

ירושלים.

åäæå(שם ìù(תענית íéìùåøéá àáà àì

ìù íéìùåøéá àáàù ãò äìòî

úðéçáì òéâäì øùôà éàù ,äèî

äìçú íéòéâîù ãò äàìéò äàøé

,äàúú äàøé úðéçáì האדם בתחלה

היראה  מדרגת ידי על  עצמו את מקשר

את  לקשר יכול  ידה שעל  תתאה

עומדת  שכינה כאילו ולדמות מחשבתו

של  גדולות לדרגות מגיע  ומשם כנגדו,

מוחלטת  התפשטות עד  אמיתית יראה

שלמעלה  והכרה הצמצומים מכל 

שלפני  הבורא באחדות מהשגה

הצמצום.

à"ä úðéçá ,äàìéò äàøé äðäå

àîìò àø÷ð ,äàì úðéçá ,äàìéò

äàøé úðéçá éë ,òåãéë úåøéçã

,ãåáòù úðéçá àåä äàúú

òéâîùë ìáà ,ì"ðë ùðåòî àøééúîù

úùåáä úàøé ,äàìéò äàøé úðéçáì

úðéçáî ãåò àøééúî åðéàå ,ãáì

úåéîùâî èùôåî àåä éë ,ùðåò

åúàøéù ÷ø ,éîùâ âåðòú úðéçáî

åäæ ,'úé åãåáëî äùåá ìãåâ àåä

î¬ ö−¼ ³ë ³îð−½ì³¾þîõô

˙�ÈÁ· ‡Â‰Â ÂÏ ˘È ˙Á‡ ‰‡¯È ˜¯ ,˙Â‡¯È È¯‡˘Ó ˙Â¯ÈÁ ˙�ÈÁ·ÔÈ˘Â„È˜)

(:·ÎÈ„·Ú ‰˘Ó ˙�ÈÁ· Â‰ÊÂ ,'ÂÎ ‡ÏÂ Ì‰ È„·Ú(·Î ,‚ ÈÎ‡ÏÓ)È‡ ÂÊ ‰�ÈÁ·ÏÂ .
,‰„Ó˙‰Â ‰„È˜˘·Â ‰·¯ ‰ÚÈ‚È· ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ È"Ú Ì‡ ÈÎ ÚÈ‚‰Ï ¯˘Ù‡
ÂÁÂÓ ˘„˜˙� Ê"ÈÚÂ ,˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙‰ ÔÂÈÚ· ˜¯ Â·ÏÂ Â˙·˘ÁÓ ÏÎ ÌÈ˘È˘
Ú·˘ ¯‡·Ó ·˜ÚÈ ‡ˆÈÂ Â‰ÊÂ .‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚‰Ï ÏÎÂÈÂ ,Â·ÏÂ

øåàéá

÷ø ,úåàøé éøàùî úåøéç úðéçá

åì ùé úçà äàøé אזי מעונש שירא מי ,

היא  כי הנפש על  מכבידה זו יראה

שאינו  חיצוני לדבר הנפש את משעבדת

והרי  העונש, יראת והוא הנפש, בשורש

ידי  על  למלך  המשועבד  עבד  כמשל  זה

בממונו  או בגופו עונש מאיזה יראתו

ואין  נפשו, על  אימה מטיל  זה שעונש

באהבה  כראוי נפשו את לעורר יכול 

בהיראה  מעלה שיש והגם להמלך ,

כמי  זה הרי להמלך , נפשו את לקשר

מזונות, לו שיתן מנת על  אדון שעובד 

רק השעבוד  בעצם כוונה לו שאין

ולכן  ידו, על  היוצא והפועל  בהתכלית

מי  אבל  העבד , על  קשה העבודה

שהוא  שמכיר מהקב "ה היא שיראתו

יראה  אדרבה, הרי וחיותו, נפשו שורש

ומוסיפה  לשרשה הנפש את מקשרת זו

שאין  חורין כבן ושמחה, עוז חיות לה

דעתו  תמיד  אלא אחר מדבר דאגה לו

לעבוד  צריך  ואינו חיותו, עם מקושרת

חיותו  לצורך  שאינו אחר האמיתי,אדם

מקושרים  ושכלו דעתו תמיד  ורק 

לנפשו. חיים להוסיף 

úðéçá àåäå(: כב íä(קידושין éãáò

àìåלעבדים שירא åë',עבדים שמי

מהמסובב אלא ירא אינו מהקב "ה

צדדי, עונש מאיזה לירא צריך  ואינו

écáò äLî úðéçá åäæå( כב ג, (מלאכי  ÆÇÀÄ
יראת  דרגת לו היתה רבינו משה

בעצמו  מהקב "ה ירא שהיה הרוממות

שהוא, כל  עונש מחמת äðéçáìåולא

é"ò íà éë òéâäì øùôà éà åæ

דהיינו  התורה, שהיא משה של  בחינתו

ידי äáøעל  äòéâéá äøåúä ÷ñò

,äãîúäå äãé÷ùáå זו יראה אין

היא  זו שיראה מפני שכלית, יראה

שלמעלה  הרגש שהיא הבינה מכח 

השגה  שייך  לא הדעת מצד  כי מהדעת,

הבאה  הארה שהיא ורק  כלל , ית"ש בו

להשם  ומתקשר עצמו שמקדש למי

היא  העצה ולכן מידותיו, בכל  יתברך 

åúáùçî ìë íéùéù חכמה בחינות

ודעת בכל åáìåבינה הרגשותיו כל 

המידות äøåúäשבעת ïåéòá ÷ø

åáìå åçåî ùã÷úð æ"éòå ,úååöîå כי

יתברך  השם של  חכמתו היא התורה

שכלו  שמקשר ומי עצמו, אחד  שהיא

עמו  שכלו מיוחד  אזי יתברך  להשם

אחד , וחכמתו הוא כי ìëåéåית"ש

.äàìéò äàøé úðéçáì òéâäì

Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå åäæåÇÅÅÇÂÉÄÀÅÈÇÇÅÆ



ð−ê®−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ,‰ËÓ Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È· ‡·‡˘ „Ú ‰ÏÚÓ
.‰‡˙˙ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ‰ÏÁ˙ ÌÈÚÈ‚Ó˘ „Ú ‰‡ÏÈÚ

’è šþõ

³îþ−ìð êôñ¼ ³êþšò íêñ−¼ íêþ−

íòíî‡ÓÏÚ ‡¯˜� ,‰‡Ï ˙�ÈÁ· ,‰‡ÏÈÚ ‡"‰ ˙�ÈÁ· ,‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È
,„Â·Ú˘ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰‡˙˙ ‰‡¯È ˙�ÈÁ· ÈÎ ,ÚÂ„ÈÎ ˙Â¯ÈÁ„
˙‡¯È ,‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚Ó˘Î Ï·‡ ,Ï"�Î ˘�ÂÚÓ ‡¯ÈÈ˙Ó˘
˙ÂÈÓ˘‚Ó Ë˘ÙÂÓ ‡Â‰ ÈÎ ,˘�ÂÚ ˙�ÈÁ·Ó „ÂÚ ‡¯ÈÈ˙Ó Â�È‡Â ,„·Ï ˙˘Â·‰
Â‰Ê ,'˙È Â„Â·ÎÓ ‰˘Â· Ï„Â‚ ‡Â‰ Â˙‡¯È˘ ˜¯ ,ÈÓ˘‚ ‚Â�Ú˙ ˙�ÈÁ·Ó

øåàéá

שלמעלה  ירושלים נקראת ולכן מהעולם

זו  כנגד  זו מכוונות אלו בחינות ושתי

ינתק . בל  בקשר יחדיו הם ומקושרים

איתא  ירושלים נקראת שיראה ומה

נ"ו)במד "ר אותו (בראשית קרא אברהם

שנאמר י "ד)יראה כ"ב  ויקרא (בראשית

שם  יראה, ד ' ההוא המקום שם אברהם

שנאמר שלם אותו י "ח )קרא י "ד (שם

אם  הקב "ה אמר שלם, מלך  צדק  ומלכי

אותו  שקרא כשם יראה קורא אני

ואם  מתרעם, צדיק  אדם שם אברהם,

צדיק אדם אברהם שלם, אותם אני קורא

ירושלים  אותו קורא הריני אלא מתרעם,

שלם  יראה שניהם שקראו כשם

ירושלים.

åäæå(שם ìù(תענית íéìùåøéá àáà àì

ìù íéìùåøéá àáàù ãò äìòî

úðéçáì òéâäì øùôà éàù ,äèî

äìçú íéòéâîù ãò äàìéò äàøé

,äàúú äàøé úðéçáì האדם בתחלה

היראה  מדרגת ידי על  עצמו את מקשר

את  לקשר יכול  ידה שעל  תתאה

עומדת  שכינה כאילו ולדמות מחשבתו

של  גדולות לדרגות מגיע  ומשם כנגדו,

מוחלטת  התפשטות עד  אמיתית יראה

שלמעלה  והכרה הצמצומים מכל 

שלפני  הבורא באחדות מהשגה

הצמצום.

à"ä úðéçá ,äàìéò äàøé äðäå

àîìò àø÷ð ,äàì úðéçá ,äàìéò

äàøé úðéçá éë ,òåãéë úåøéçã

,ãåáòù úðéçá àåä äàúú

òéâîùë ìáà ,ì"ðë ùðåòî àøééúîù

úùåáä úàøé ,äàìéò äàøé úðéçáì

úðéçáî ãåò àøééúî åðéàå ,ãáì

úåéîùâî èùôåî àåä éë ,ùðåò

åúàøéù ÷ø ,éîùâ âåðòú úðéçáî

åäæ ,'úé åãåáëî äùåá ìãåâ àåä

î¬ ö−¼ ³ë ³îð−½ì³¾þîõô

˙�ÈÁ· ‡Â‰Â ÂÏ ˘È ˙Á‡ ‰‡¯È ˜¯ ,˙Â‡¯È È¯‡˘Ó ˙Â¯ÈÁ ˙�ÈÁ·ÔÈ˘Â„È˜)

(:·ÎÈ„·Ú ‰˘Ó ˙�ÈÁ· Â‰ÊÂ ,'ÂÎ ‡ÏÂ Ì‰ È„·Ú(·Î ,‚ ÈÎ‡ÏÓ)È‡ ÂÊ ‰�ÈÁ·ÏÂ .
,‰„Ó˙‰Â ‰„È˜˘·Â ‰·¯ ‰ÚÈ‚È· ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ È"Ú Ì‡ ÈÎ ÚÈ‚‰Ï ¯˘Ù‡
ÂÁÂÓ ˘„˜˙� Ê"ÈÚÂ ,˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙‰ ÔÂÈÚ· ˜¯ Â·ÏÂ Â˙·˘ÁÓ ÏÎ ÌÈ˘È˘
Ú·˘ ¯‡·Ó ·˜ÚÈ ‡ˆÈÂ Â‰ÊÂ .‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚‰Ï ÏÎÂÈÂ ,Â·ÏÂ

øåàéá

÷ø ,úåàøé éøàùî úåøéç úðéçá

åì ùé úçà äàøé אזי מעונש שירא מי ,

היא  כי הנפש על  מכבידה זו יראה

שאינו  חיצוני לדבר הנפש את משעבדת

והרי  העונש, יראת והוא הנפש, בשורש

ידי  על  למלך  המשועבד  עבד  כמשל  זה

בממונו  או בגופו עונש מאיזה יראתו

ואין  נפשו, על  אימה מטיל  זה שעונש

באהבה  כראוי נפשו את לעורר יכול 

בהיראה  מעלה שיש והגם להמלך ,

כמי  זה הרי להמלך , נפשו את לקשר

מזונות, לו שיתן מנת על  אדון שעובד 

רק השעבוד  בעצם כוונה לו שאין

ולכן  ידו, על  היוצא והפועל  בהתכלית

מי  אבל  העבד , על  קשה העבודה

שהוא  שמכיר מהקב "ה היא שיראתו

יראה  אדרבה, הרי וחיותו, נפשו שורש

ומוסיפה  לשרשה הנפש את מקשרת זו

שאין  חורין כבן ושמחה, עוז חיות לה

דעתו  תמיד  אלא אחר מדבר דאגה לו

לעבוד  צריך  ואינו חיותו, עם מקושרת

חיותו  לצורך  שאינו אחר האמיתי,אדם

מקושרים  ושכלו דעתו תמיד  ורק 

לנפשו. חיים להוסיף 

úðéçá àåäå(: כב íä(קידושין éãáò

àìåלעבדים שירא åë',עבדים שמי

מהמסובב אלא ירא אינו מהקב "ה

צדדי, עונש מאיזה לירא צריך  ואינו

écáò äLî úðéçá åäæå( כב ג, (מלאכי  ÆÇÀÄ
יראת  דרגת לו היתה רבינו משה

בעצמו  מהקב "ה ירא שהיה הרוממות

שהוא, כל  עונש מחמת äðéçáìåולא

é"ò íà éë òéâäì øùôà éà åæ

דהיינו  התורה, שהיא משה של  בחינתו

ידי äáøעל  äòéâéá äøåúä ÷ñò

,äãîúäå äãé÷ùáå זו יראה אין

היא  זו שיראה מפני שכלית, יראה

שלמעלה  הרגש שהיא הבינה מכח 

השגה  שייך  לא הדעת מצד  כי מהדעת,

הבאה  הארה שהיא ורק  כלל , ית"ש בו

להשם  ומתקשר עצמו שמקדש למי

היא  העצה ולכן מידותיו, בכל  יתברך 

åúáùçî ìë íéùéù חכמה בחינות

ודעת בכל åáìåבינה הרגשותיו כל 

המידות äøåúäשבעת ïåéòá ÷ø

åáìå åçåî ùã÷úð æ"éòå ,úååöîå כי

יתברך  השם של  חכמתו היא התורה

שכלו  שמקשר ומי עצמו, אחד  שהיא

עמו  שכלו מיוחד  אזי יתברך  להשם

אחד , וחכמתו הוא כי ìëåéåית"ש

.äàìéò äàøé úðéçáì òéâäì

Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå åäæåÇÅÅÇÂÉÄÀÅÈÇÇÅÆ



ï¬ê®−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÍÏ‰Â ,‡"‰ ˙�ÈÁ·Ó ‡ˆÈ Ú·˘ ¯‡·· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ È"Ú˘ 'ÈÙ ,‰�¯Á ÍÏÈÂ
.˙Â¯ÈÁ ˙�ÈÁ· ‰�¯Á ˙�ÈÁ· ,‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ‰�¯Á

’ð šþõ

íêþ−ñ ¼−èíñ µþðí³îòòîë³í −ð− ñ¼ íêñ¼

¾þõôî'Â‚Â ÌÂ˜Ó· Ú‚ÙÈÂ ¯Ó‡Â ,Ï"�‰ ˙Â�ÈÁ·Ï Â˙ÎÈÏ‰ ¯„Ò ·Â˙Î‰
ÏÎ˙Ò‰ Ú‚Ù˘ ‰�ÈÁ· ÏÎ·˘ 'ÈÙ ,ÌÂ˜Ó‰ È�·‡Ó Á˜ÈÂ
‰"·˜‰ ‡¯·˘ ‰Ó ÏÎ ‡Ï‰ ,‡¯·� ‰Ó ÏÚÂ ‡¯·� ‰ÓÏ Â˙È˘‡¯Â Â˙ÈÏÎ˙·

Â„Â·ÎÏ ‡Ï‡ ‡¯· ‡Ï ÂÓÏÂÚ·(·È Â ˙Â·‡)ÂÈ�ÙÏÓ Â‡¯È˘ ‰˘Ú ÌÈ‰Ï‡‰Â ,
(„È ,‚ ˙Ï‰˜)‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ‰ÏÁ˙ ÚÈ‚‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,¯·„ ÏÎ· Ô�Â·˙‰ ÔÎÂ ,

øåàéá

øàáá äøåúä ãåîéì é"òù 'éô äðøçÈÈÈ
òáù ויראה אהבה מתוך  תורה שלמד 

המידות שבעת à"äוכל  úðéçáî àöé

äàøéתתאה, úðéçáì äðøç êìäå

úåøéç úðéçá äðøç úðéçá ,äàìéò.

åúëéìä øãñ áåúëä ùøôîå

íB÷na òbôiå øîàå ,ì"ðä úåðéçáìÇÄÀÇÇÈ
ùåøéô ,íB÷nä éðáàî çwiå 'åâåÇÄÇÅÇÀÅÇÈ

òâôù äðéçá ìëáùשפגע נברא כל 

שבאה  מידה כל  – יותר ובעומק  בו,

בלבו åúéìëúáלפניו ìëúñä

àøáð äî ìòå àøáð äîì åúéùàøå

ובמידות  שבנבראים באותיות הסתכל 

[כי  לעיל , כמבואר הנבראים חיות שהם

בספר  כנזכר אבנים נקראים האותיות

- היתה והסתכלותו ìëיצירה], àìä

àøá àì åîìåòá ä"á÷ä àøáù äî

åãåáëì àìà( יב ו הם (אבות הברואים כל  ,

ידם  שעל  הקב "ה של  לבושים בחינת

ומציאותו  ה' כבוד  לראות אפשר

ההשגה  הוא ה' וכבוד  ומידותיו,

הבריאה, מתוך  שרואים האלוקית

åéðôlî eàøiL äNò íéäìàäå,ג (קהלת ÀÈÁÉÄÈÈÆÄÀÄÀÈÈ
בבריאה יד) הקב "ה שטבע  היראות שכל  ,

לאחר  הבאה התחתונים שבעולמות

הדין  מידת שמכח  והסתר צמצום

לבושים  הם "אלקים", בשם המכונה

מהם  להגיע  ותכליתם העליונה ליראה

יתברך  מהשם האמיתית 8ïëåליראה

òéâä äæ éãé ìòå ,øáã ìëá ïðåáúä

úåøòäå úåôñåä

ז "ל8. רבותינו  אמרו  כו . אות עקב פ' בעש"ט ראה

ע "א ) דנ"ט פסוק(ברכות  ג')על  עשה (קהלת  והאלהים

לפשט  אלא רעמים נבראו  לא מלפניו , שייראו 

שם  הבעל  בשם נאמר  והענין  שכלב, עקמומיות

ï− ö−¼ ³ë ³îð−½ì³¾þîõô

ÂÈ˙˘‡¯'Ó Ì˘È'Â ÌÂ˜Ó'‰ È�·‡'Ó Á˜ÈÂ ˜ÂÒÙ· ÊÓÂ¯ÓÂ .˙ÂÓÈÏ˘· ‰‡˙˙
˙�ÈÁ· ,È"�„‡ ‰"ÈÂ‰ ˙ÂÓ˘ È�˘ ¯ÙÒÓ ,‡"ˆ ‡È¯ËÓÈ‚ ˙"¯(Î ,· ˜Â˜·Á)'‰Â

'‰ ˙�ÈÁ· ˘È ‡¯·� ¯·„ ÏÎ·˘ ÍÈ‡ ¯·„ ÏÎ· ÏÎ˙Ò�˘ ,Â˘„˜ ÏÎÈ‰·
˙·È˙· ÊÓÂ¯ÓÂ .Ï"�Î ‰¯Â˙‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ·"Î È"Ú Í˘Ó�˘ ,Â˘„˜ ÏÎÈ‰·

øåàéá

äàúú äàøé úðéçáì äìçú

.úåîéìùá

íB÷n'ä éðáà'î çwiå ÷åñôá æîåøîåÇÄÇÅÇÀÅÇÈ
,à"ö àéøèîéâ ú"ø åéúLàø'î íNi'åÇÈÆÀÇÂÉÈ
,é"ðãà ä"éåä úåîù éðù øôñî

úðéçá(כ ב, ÷BLã(חבקוק  ìëéäa 'äå9, ÀÅÇÈÀ
øáã ìëáù êéà øáã ìëá ìëúñðù

,åùã÷ ìëéäá 'ä úðéçá ùé àøáð

äøåúä úåéúåà á"ë é"ò êùîðù

ì"ðë משם היא הברואים כל  חיות

מקום  "היכל " הק ' השכינה היא אדנ"י

ית', קדושתו היכל)"קדשו" גי ' והיא (אדנ"י  ,

אותיות  כ "ב  ידי על  הזה בעולם שורה

שהוא  הוי"ה השם שורה שבהם התורה,

בזה  האדם וכשמכיר יתברך , קדושתו

אותיות  מכ "ב  חיותם הנבראים שכל 

ושכינת  קוב "ה מיחד  הוא הרי יה,התורה

מהות  זה כי אדנ"י, הוי"ה יחוד  וגורם

'השכינה' כי ושכינתיה, קוב "ה יחוד 

שמתלבש  כפי יתברך  השם חיות היא

שתתגלה  מנת על  לחיותם בברואים

את  קוראים אנו זו ובהשגה מלכותו,

כלומר  אדנ"י בלשון יתברך  השם

הוא  ו'קוב "ה' עלינו, אדנותו שמתגלה

ואין  אותו משיגים אנו שאין הבחינה

למעלה  היא כי אלינו מתגלה הוא

קוראים  אנו זו ובבחינה מהשגתינו,

ה' מציאות שהוא הוי"ה בשם אותו

úåøòäå úåôñåä

חפץ  יתברך  שהשם מרומים בגנזי  נשמתו  טוב

שיש  מי  אך  מלפניו , יראים ישראל  כל  שיהיו  מאוד 

עקרא  ושליט רב דאיהו  בגין  מלפניו  ירא שכל  לו 

עלמין  בכל  ע "ב )ושרשא די"א  הזוה "ק  ואם (הקדמת 

מתבטלין  היו  כמימריה רגע אף ח"ו  חיותו  יסלק

מאימת  וחרד  ירא הוא זה ומחמת העולמות, כל 

השם  מפחד  נרתעים אבריו  שכל  עד  יתברך  השם

שאומרים  השוטים כמו  [לא גאונו  ומהדר  יתברך 

שאינו  שחורה, מרה שהוא אמיתית היראה על 

ידברו , כן  ולא פיהם יפצה והבל  נקודה, רק צריך 

עד גדול  ופחד  אימה עליו  שיפול  צריך  באמת אבל 

לענינינו ] ונחזור  אצלו , נרתעים אבריו  כל  שיהיו 

לירא  שכל  לו  שאין  מי  אבל  שכל , לו  שיש מי  זהו 

חפץ  כן  פי  על  אף יתברך  והשם שמו , יתברך  מפניו 

בדבר  יתברך  השם עליו  מאיים לכן  מלפניו , שיראו 

בשמעו  כגון  שכלו , קט לפי  ונבעת נרתע שיהיה

אל מזה שילך  יתברך  השם וכוונת הרעם, קול 

אחד הוא הרעם הלא בחשבו  העליונה, היראה

יירא  לא ואיך  הוא, ברוך הקדוש של  מגבורותיו 

החיצונייות  היראות שאר  וכן  בעצמו , יתברך  מהשם

ימותו  שלא או  מהשררה שירא כגון  לאדם שיש
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מהשם  רק ירא שאינו  שידע העליונה, היראה

נתלבשה  עצמה ה' יראת עליונה שהיראה יתברך ,

לפי  עליו  לאיים כדי  ההם הדברים תוך  ונתצמצמה

שכלו : שמיני,קט בפי ושם  ודע , ד "ה  יתרו פ ' עינים  (מאור 

פ  צדיקים  נח)שפתי '.
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øàáá äøåúä ãåîéì é"òù 'éô äðøçÈÈÈ
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·ˆÂÓ˘ ÌÏÒ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰‡ÏÈÚ ‰‡¯ÈÂ ‰‡˙˙ ‰‡¯È ˙�ÈÁ· ,‰"‡Ï Ï"Á¯
‰ÓÈÓ˘‰ ÚÈ‚ÓÂ ,‰ËÓÏÓ ı¯‡ ˙�ÈÁ·Ó ‰‡¯È‰ ˙ÏÁ˙‰˘ Â�ÈÈ‰ ,‰ˆ¯‡
‰Ê‰ ÌÂ˜Ó‰ ‡¯Â� ‰Ó ¯Ó‡ÈÂ ‡¯ÈÈÂ ÔÎÏ ,‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚Ó˘
˙Â�ÈÁ· '· Ï"¯ ,ÌÈ‰Ï‡ '˙È·' Ô‡Î ˘È˘ 'ÈÙ ,ÌÈ‰Ï‡ ˙È· Ì‡ ÈÎ ‰Ê ÔÈ‡

øåàéá

ליחד  ועבודתינו ויהיה, הוה היה שהוא

מציאות  את דבר בכל  ולראות אלו שני

כל  את מיחדים אנו ובכך  השי"ת,

שהוא  ית"ש עמו מלכותו שהם הנבראים

ושמו  אחד  ה ' ואז הארץ , כל  על  המלך 

אדנ"י. הוי"ה יחוד  וזהו אחד ,

íB÷na 'ákLi'å úáéúá æîåøîåÇÄÀÇÇÈ
ùé ïå÷éøèåð ,àeää–,á"ë(. רלט ,(זח "ג Ç

úðéçá ùéù ïéáä 'éô ,àåää íå÷îá

,àøáð ìëá úåéúåà á"ë לא אמנם

על  אלא גרידא, זו בהתבוננות הסתפק 

שלמעלה  ליראה הגיע  זו התבוננות ידי

- éô'מהאותיות ,'åâå íìçiå æ"éòåÇÇÂÉ
,íìBç úðéçá ,íìçéå úðéçáì òéâäùÈ
úåéúåàä ïî äìòîìù úåãå÷ð úðéçá

.ì"ðë äàìéò äàøé úðéçá ,ì"ðë

äàøù 'éô ,äöøà ávî ílñ äpäåÀÄÅËÈËÈÇÀÈ
,í"ìñ úðéçá àåä äàøé úðéçáù

úðéçá ,ã"ñç á"ø úðéçáì æîåøî

,äæë åàåìéîá í"ìñ éë ,äàìå ìçø

,ã"ñç á"ø àéøèîéâ í"î ã"îì ê"îñ

äàøé úðéçá ,ä"àì ì"çø àéøèîéâ

äàìéò äàøéå äàúú(ג לח  חיים ,(עץ 

,äöøà áöåîù íìñ úðéçá àåä

úðéçáî äàøéä úìçúäù åðééä

å ,äèîìî õøàראׁשֹו,äîéîMä òébî ÀֹÇÄÇÇÈÈÀÈ
,äàìéò äàøé úðéçáì òéâîù ונמצא

רחל  הנקראת תתאה יראה עבודת שגם

אדם  לכל  תחילה מוכרחת יראה היא

היא  שהעבודה אלא העבודה, בסדר

רחל  הבחינות שני את לחבר דוקא

שאין  מעלה יש מהם אחת שבכל  ולאה,

היא  רחל  בבחינת שיראה בחברתה,

בגילוי, הטבעית לנפש מורגשת יראה

יותר  נעלה יראה היא לאה ובחינת

להמשיך  היא והעבודה יותר, ופנימית

ממש. בגילוי הפנימית היראה את

íB÷nä àøBp äî øîàiå àøéiå ïëìÇÄÈÇÉÇÇÈÇÈ
'éô ,íéäìà úéá íà éë äæ ïéà ,äæäÇÆ
'á ì"ø ,íéäìà 'úéá' ïàë ùéù

¬− ö−¼ ³ë ³îð−½ì³¾þîõô

ÔÓ‡ ,‰ÊÏ ‰ÎÊ�˘ ÔÂˆ¯ È‰È ,ÚÂ„ÈÎ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÊÓ¯Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ ,‰‡¯È
.ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ

øåàéá

æîøî íéäìà éë ,äàøé úåðéçá

òåãéë äàøé úðéçáì(צו שהרי (זח "ב 

כמאמר  ומשפט  דין משמעותה זו תיבת

בארץ " שופטים א-להים "יש הפסוק 

כמו  אלקים קרויים הדיינים וכל 

אלהים", ירשיעון "אשר éäéשנאמר

äæì äëæðù ïåöøהשילוב לשלימות

עילאה  יראה שהם היראות שני של 

תתאה, יראה מתוך  éäéהבאה ïë ïîà

.ïåöø



ì−ê®−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

,·"ÎY˘È ÔÂ˜È¯ËÂ� ,‡Â‰‰ ÌÂ˜Ó· '·Î˘È'Â(.ËÏ¯ ‚"ÁÊ)ÔÈ·‰ 'ÈÙ ,‡Â‰‰ ÌÂ˜Ó· ,
˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚‰˘ 'ÈÙ ,'Â‚Â ÌÏÁÈÂ Ê"ÈÚÂ ,‡¯·� ÏÎ· ˙ÂÈ˙Â‡ ·"Î ˙�ÈÁ· ˘È˘
˙�ÈÁ· ,Ï"�Î ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ˙Â„Â˜� ˙�ÈÁ· ,ÌÏBÁ ˙�ÈÁ· ,ÌÏÁÈÂ»
‰‡¯È ˙�ÈÁ·˘ ‰‡¯˘ 'ÈÙ ,‰ˆ¯‡ ·ˆÓ ÌÏÒ ‰�‰Â .Ï"�Î ‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È
ÈÎ ,‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙�ÈÁ· ,„"ÒÁ ·"¯ ˙�ÈÁ·Ï ÊÓÂ¯Ó ,Ì"ÏÒ ˙�ÈÁ· ‡Â‰
‡È¯ËÓÈ‚ ,„"ÒÁ ·"¯ ‡È¯ËÓÈ‚ Ì"Ó „"ÓÏ Í"ÓÒ ,‰ÊÎ Â‡ÂÏÈÓ· Ì"ÏÒ
·ˆÂÓ˘ ÌÏÒ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰‡ÏÈÚ ‰‡¯ÈÂ ‰‡˙˙ ‰‡¯È ˙�ÈÁ· ,‰"‡Ï Ï"Á¯
‰ÓÈÓ˘‰ ÚÈ‚ÓÂ ,‰ËÓÏÓ ı¯‡ ˙�ÈÁ·Ó ‰‡¯È‰ ˙ÏÁ˙‰˘ Â�ÈÈ‰ ,‰ˆ¯‡
‰Ê‰ ÌÂ˜Ó‰ ‡¯Â� ‰Ó ¯Ó‡ÈÂ ‡¯ÈÈÂ ÔÎÏ ,‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚Ó˘
˙Â�ÈÁ· '· Ï"¯ ,ÌÈ‰Ï‡ '˙È·' Ô‡Î ˘È˘ 'ÈÙ ,ÌÈ‰Ï‡ ˙È· Ì‡ ÈÎ ‰Ê ÔÈ‡

øåàéá

ליחד  ועבודתינו ויהיה, הוה היה שהוא

מציאות  את דבר בכל  ולראות אלו שני

כל  את מיחדים אנו ובכך  השי"ת,

שהוא  ית"ש עמו מלכותו שהם הנבראים

ושמו  אחד  ה ' ואז הארץ , כל  על  המלך 

אדנ"י. הוי"ה יחוד  וזהו אחד ,

íB÷na 'ákLi'å úáéúá æîåøîåÇÄÀÇÇÈ
ùé ïå÷éøèåð ,àeää–,á"ë(. רלט ,(זח "ג Ç

úðéçá ùéù ïéáä 'éô ,àåää íå÷îá

,àøáð ìëá úåéúåà á"ë לא אמנם

על  אלא גרידא, זו בהתבוננות הסתפק 

שלמעלה  ליראה הגיע  זו התבוננות ידי

- éô'מהאותיות ,'åâå íìçiå æ"éòåÇÇÂÉ
,íìBç úðéçá ,íìçéå úðéçáì òéâäùÈ
úåéúåàä ïî äìòîìù úåãå÷ð úðéçá

.ì"ðë äàìéò äàøé úðéçá ,ì"ðë

äàøù 'éô ,äöøà ávî ílñ äpäåÀÄÅËÈËÈÇÀÈ
,í"ìñ úðéçá àåä äàøé úðéçáù

úðéçá ,ã"ñç á"ø úðéçáì æîåøî

,äæë åàåìéîá í"ìñ éë ,äàìå ìçø

,ã"ñç á"ø àéøèîéâ í"î ã"îì ê"îñ

äàøé úðéçá ,ä"àì ì"çø àéøèîéâ

äàìéò äàøéå äàúú(ג לח  חיים ,(עץ 

,äöøà áöåîù íìñ úðéçá àåä

úðéçáî äàøéä úìçúäù åðééä

å ,äèîìî õøàראׁשֹו,äîéîMä òébî ÀֹÇÄÇÇÈÈÀÈ
,äàìéò äàøé úðéçáì òéâîù ונמצא

רחל  הנקראת תתאה יראה עבודת שגם

אדם  לכל  תחילה מוכרחת יראה היא

היא  שהעבודה אלא העבודה, בסדר

רחל  הבחינות שני את לחבר דוקא

שאין  מעלה יש מהם אחת שבכל  ולאה,

היא  רחל  בבחינת שיראה בחברתה,

בגילוי, הטבעית לנפש מורגשת יראה

יותר  נעלה יראה היא לאה ובחינת

להמשיך  היא והעבודה יותר, ופנימית

ממש. בגילוי הפנימית היראה את

íB÷nä àøBp äî øîàiå àøéiå ïëìÇÄÈÇÉÇÇÈÇÈ
'éô ,íéäìà úéá íà éë äæ ïéà ,äæäÇÆ
'á ì"ø ,íéäìà 'úéá' ïàë ùéù

¬− ö−¼ ³ë ³îð−½ì³¾þîõô

ÔÓ‡ ,‰ÊÏ ‰ÎÊ�˘ ÔÂˆ¯ È‰È ,ÚÂ„ÈÎ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÊÓ¯Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ ,‰‡¯È
.ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ

øåàéá

æîøî íéäìà éë ,äàøé úåðéçá

òåãéë äàøé úðéçáì(צו שהרי (זח "ב 

כמאמר  ומשפט  דין משמעותה זו תיבת

בארץ " שופטים א-להים "יש הפסוק 

כמו  אלקים קרויים הדיינים וכל 

אלהים", ירשיעון "אשר éäéשנאמר

äæì äëæðù ïåöøהשילוב לשלימות

עילאה  יראה שהם היראות שני של 

תתאה, יראה מתוך  éäéהבאה ïë ïîà

.ïåöø


