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íôðší

þôêôë שהאציל ונעים  נפלא  אור  אודות  ונעלמים  עמוקים דברים מבוארים  זה 

צח  רוחני אור  אליהם , וחיבתו אהבתו מרוב ישראל , בני לבניו הקב"ה 

ישראל  לבני דקדושה חיות  הנותן  החיים1ומצוחצח, מקור  לשרשם  אותם ומקשר  והוא2,

מהותו  אבל  מפורשת  שפעולתו ונורא , נפלא  סוד  רבינו  כדברי שהוא  חשמ "ל , הנקרא

עתיקים " "והדברים  דבריו  בסוף  רבינו וכל ' רעיון מכל  מהשגה )נשגבת  ונעלמים  .(נעתקים 

íô×ë מנת על  היתה הבריאה תכלית  הנה  כי הענין, את  רבינו מבאר  בספרו מקומות 

התורה ידי על  העליונים  לעולמות  התחתונים  העולמות  את  יקשרו ישראל  שבני

על  התקשרות , כח בהם  יש  אם  אלא דברים  שני בין לקשר  אפשר  שאי וידוע  והמצוות ,

אמנם כלל , ביה תפיסא  מחשבה  לית  א"ס הקב"ה  והנה המקשרם. פנימי דבר  איזה  ידי

ובתוך  הזמן בתוך  שהוא  במקום בתחתונים מתגלה  אלקותו להיות  היתה רצונו  עיקר 

למעלה שהוא  ית "ש  אליו המוגבל  ואת  מהזמן' ה 'למעלה  עם ה'זמן  את  לקשר  ההגבלה ,

העליונים מתחברים ידה  שעל  זו הארה  ישראל  לבני הקב"ה האציל  ולזאת  הגבלה . מכל 

להיות  זה כל  ועם עוה "ז  בעניני לעסוק  שיוכלו ושוב, רצוא  בבחינת  התחתונים, עם 

אונטן  אונטן, "אויבן מאפטא  הרה "ק  וכלשון העליונים , בעולמות  הגבוה  בשרשם דבוקים

דבוק להיות  זה  וכח למטה , כשהוא גם למעלה  תמיד  במחשבתו מקושר  להיות  אויבן",

לבד , מחשבה של  באופן  ולא דקדושה  וחיות  חמימות  מתוך  מהשגתו שלמעלה  במקום 

אור ". "כתנות  הנקרא  זה , לבוש  מכח בא 

ñ¼ את "שאו אלו , אור  לכתנות  שזכה רבינו למשה הקב"ה  אומר  זה , נשגב אור  ידי

דקדושה בחיות  שיתעלו ישראל , בני את  ורוממו הגביהו ישראל ", בני  כל  עדת  ראש 

אבותם" "לבית  הנקראות  והמרוממות  הנעלות  למדריגות  שיבואו עד  התורה (חכמה )ואור 

ב "ה .(כתר )ו "לגולגולתם " א"ס החיים במקור  דבוק  להיות  זה  דקדושה  לבוש  בכח  כי ,

úåøòäå úåôñåä

וארא 1. ד "ה יחזקאל  להאר "י , הליקוטים שער  ראה

חיותו " תלוי  ובהם האדם... יחיה מקיפין  "ובאותו 

עיי "ש.

שאו .2. בד "ה כאן  רבינו  בדברי  כמפורש
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ö−ò¼î,ובעליונים בתחתונים  להיות  החסידות , תורת  של  הנפלאים  מהיסודות  הוא  זה 

הייליג", – "מענטשליך  מקאצק  הרה "ק  כמאמר  לי, תהיו  קודש  אנשי בבחינת 

ישראל  האוהב רבינו שמבאר  קדושים )וכמו ועם(בפ' בתחתונים  להיות  זה  נפלא כח  כי ,

וכביכול  חי, קל  בני היותם  מכח  רק  ישראל  בבני נחצב בעליונים  מקושר  להיות  זה כל 

כח  ישראל  בני בנשמת  יש  כי לאמרם, אפשר  אי מפורשים  הדברים  ולולי  בבן, האב כח

בחינת  בתחתונים  אלקותו להמשיך  והוא  ושרף , מלאך  לשום שאין מה  ממש  אלקות 

ממש בפועל  להיות  יכול  שהיה  טוב שם הבעל  ממרן המעשה וידוע  מיניה . פנוי אתר  לית 

ממש זמן באותו מקומות  הוא"3בשני שם  אדם  של  שמחשבתו "במקום בבחינת  ,4.

úåøòäå úåôñåä

סז 3. סימן  הבעש"ט ערך  שו "ב ר "י  בכתבי  כמובא

זקן  מאיש ששמע ח "ו  מצפת וואלף משה ר ' סיפר  וז "ל ,

ואמר  ממנו , ששמע  שנים כשלש וזה שנים צ' בן 

הי ' ברוך  ר "ר  שהרב בעת ממעזעבוז  אחד  מאיש ששמע

בדור  עתה של  מהצדיקים מחזיק שאינו  עליו  אמר  שם

רוח, ונאמן  פשוט איש עולמישער  האיש הי ' כי  הזה,

שהוא  ראיתי  הבעש"ט הוא ישראל  ר ' הרב מזקינו  רק

עומד הי ' כי  אמר  ממנו , ראה מה לו  ושאל  צדיק,

דרכו  והי ' חצות, לתיקון  לביהמ"ד  הולך  והיה בחצות

שם  שמאיר  החלון  דרך  וראה הבעש"ט, דירת בית דרך 

עומדים  ולפניו  יושב שהבעש"ט וראה בחלון  והביט נר ,

לביהמ"ד ובא לביהמ"ד  והלך  אליו , ומדברים אנשים ב'

תיכף  והלך  התיקון , ואומר  עומד  שהבעש"ט וראה

והסתכל האנשים עם החלון  דרך  היטב להביט חזרה

שלשה  עשה וכן  הבעש"ט, שזה ברור  וראה היטב

מכבר  שמעתי  זה וכעין  כן , שהוא וראה רצופים פעמים

ביאת  קודם לביהמ"ד  לבא רוצה שהה אז  שהי '

טוב  שם הבעל  היה תמיד  כי  יכול  הי ' לא אך  הבעש"ט,

יושג  שעדיין  החלון  דרך  ראה פ"א רק ובא, מקדים

כאן  זה מה אמר  הבעש"ט, שם והשיג  תיכף ורץ בביתו 

הבעש"ט. ושם הבעש"ט

פ'4. עה"ת בבעש"ט מובא הק', טוב שם הבעל  מאמר 

יסוד מכון  מהדו ' בקונטרס בארוכה ומבואר  בחוקותי 

החסידות.
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þëð−îÔ‡Î Ë¯Ù ‰ÓÏ ˙Ú„ÏÂ ÔÈ·‰Ï ˘È 'Â‚ Ï‰Â‡· 'Â‚ „Á‡· È�ÈÒ ¯·„Ó· 'Â‚
¯‡˘·Â ‰¯Â˙‰ ˙ÂˆÓ ÏÎ· ‰˘Ú ÔÎ ‡ÏÂ ¯Â·È„‰ ÔÓÊÂ ÌÂ˜Ó ·Â˙Î‰
˘È ,·Ï ¯ÈÚ‰· Ì�Ó‡ .ÏÈÎ˘Ó ˘È‡ ÏÎÏ ¯‡Â·ÓÎ ÌÈ˜Â„˜„‰ Â·¯ „ÂÚÂ ,ÌÈ�È�Ú
ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈ¯·„ Ô‡Î Â�ÚÈÓ˘‰ ‰˘Â„˜‰ Â�È˙¯Â˙ ÈÎ ˙Ó‡‰ Í¯„ ÏÚ ¯ÓÂÏ

øåàéá

לפרק : שישהקדמה  גילויים ידוע  מיני כמה
למעלה  זה ישראל , לבני מתגלה שהקב "ה
ע "י  הוא בעוה"ז הגילוי ועיקר מזה,
ו"מלכות", אנפין" "זעיר הנקראים הבחינות
על  ישראל  לבני מתגלה שהקב "ה דהיינו
פנימיות  שהם והמצוות התורה ידי
שהם  כולם הנבראים ידי ועל  העולמות
לפי  שהוא זה וגילוי העולמות, חיצוניות
"זעיר" אנפין, זעיר נקרא ישראל  בני השגת
מתגלה  שהקב "ה שם על  הקטנה, מלשון
השגת  לפי קטנות של  באופן ישראל  לבני
ומהולל  גדול  עצמו שהוא אע "פ  הנבראים,

חקר. אין ולגדולתו מאוד 

ערוך  לאין ורבים גדולים גילויים יש אמנם
שלמעלה  גילוי בחינת והם זה, מגילוי
אדם  שאין מה מהשגה, ולמעלה מהעולם
אופן, בשום הגשמי בשכלו לתפוס  יכול 
הנקרא  באופן אלינו מתגלים אלו וגילויים
והיא  הבא", "עולם כן גם הנקראת "בינה",

ממעל . אלוק  חלק  שהיא הנשמה השגת

האוהב רבינו של  זה במאמר ומבואר
שאף ית"ש הבורא רצון היה כי ישראל 
בעולם  בגוף  מלובשים ישראל  בני כאשר
ית', אלוקותו באור דביקות בהם יהיה הזה,

הגשמיות  בהתפשטות יהיו כאשר רק  ולא
פעולת  וזהו הבא', עולם 'מעין של  בבחינה
זה. במאמר המבואר ה'חשמל ' לבוש וסוד 

שאור  מבואר הקבלה תורת [ובלשון
הבחינה  את מקיפה ה'בינה' של  החיצוני
'לבוש', בבחינת אנפין', 'זעיר הנקראת
הלבוש  שהוא זה ענין מבואר רבינו ובדברי
של  הגבוהה בדרגה אלקות השגת של 
ששם  התחתונים בעולמות המתגלה "בינה"

אנפין]. זעיר ידי על  הוא הגילוי

ìäàa éðéñ øaãîa 'åâ øáãéå מ ֹועד ÀÄÀÇÄÇÀÉÆֵ
'åâ ãçàa הּׁשנית ּבּׁשנה הּׁשני לחד ׁש ÀÆÈִִֵֵֶַַַַָָֹ

לאמר. מצרים מארץ  úàלצאתם eàN ְְִִֵֵֵֶֶַָֹÀÆ
Làø לבית למ ׁשּפחתם יׂשראל  ּבני  עדת ּכל  Éְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹ

לגל ּגלתם  זכר ּכל  ׁשמ ֹות ּבמס ּפר åâ'.אבתם ְְְְְֲִֵַָָָָָֹֹֻ
áåúëä ïàë èøô äîì úòãìå ïéáäì ùé

ìëá äùò ïë àìå ,øåáéãä ïîæå íå÷î

åáø ãåòå ,íéðéðò øàùáå äøåúä úåöî

.ìéëùî ùéà ìëì øàåáîë íé÷åã÷ãä

êøã ìò øîåì ùé ,áì øéòäá íðîà

úîàä,האמת דרך  נקראת התורה פנימיות
ïàë åðòéîùä äùåã÷ä åðéúøåú éë

,íéàøåðå íéøúñð íéàìôð íéøáã הענין
ה"למעלה  המשכת הוא כאן המבואר
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‰ÓÎ Â�ÈÏˆ‡ ¯‡Â·ÓÂ ÚÂ„ÈÂ ‰ÓÏ˘Î ¯Â‡ ‰ËÂÚ ·È˙Î ‰�‰ ÈÎ ,ÌÈ‡¯Â�Â ÌÈ¯˙Ò�
ÌÈÏÂ„‚‰ ÂÈ„ÒÁÂ ÂÈÓÁ¯ ·Â¯· ˘"·Â ‰"· ‡¯Â·‰ ÈÎ ˜ÂÒÙ‰ ‰Ê ˘Â¯ÈÙ ÈÎ ,ÌÈÓÚÙ
ÌÏÈ·˘· ¯˘‡ ÈÁ Ï-‡ È�· Â˘Â„˜ ÌÚ Ï‡¯˘È È�·Ï ·ÈË‰Ï ‰ˆ¯ ÌÈ˘Â„˜‰Â
˙ÂÓÏÂÚÂ ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ�ÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ‰"˘ÚÂ ¯"ˆÈÂ ‡"¯·Â Ï"Èˆ‡‰ Ì¯Â·ÚÂ

ÂÈ˙ÂˆÓ· Ì˘„˜ÏÂ ÌÚÈ„Â‰Ï ‰ˆ¯Â ÌÈ�Â˙Á˙‰ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÌÚÈ„Â‰ÏÂ ,ÌÈ˘Â„˜‰
‰·˘ÁÓ ˙ÈÏ ˙ÂÈ‰ÏÂ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ „ˆÓ ÌÈ‡¯Â�‰ Â˙¯Â·‚Â Â˙ÏÂ„‚Â ÌÈ‡¯Â�‰

.ÈÓ˘‚‰ È˘Â�‡ ˙‚˘‰Ó Ë¯Ù·Â ‰‚˘‰Ó ÏÏ˘ÂÓ ‡Â‰Â ,ÏÏÎ ‰È· ‰ÒÈÙ˙

³êïñîÁˆÁÂˆÓÂ Áˆ ¯Â‡ ÏÂÎÈ·Î ‡¯Â�‰Â „·Î�‰ ˘"·Â ‰"· ‡¯Â·‰ ÏÈˆ‡‰
¯˘‡ „Ú ‰˘Â„˜‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰· ÏÂÏÚÏ ‰ÏÈÚÓ Â˘Â·Ï ‰ËÚÓ „Â‰Ó

øåàéá

ולכן  ההשגה, לתוך  בינה הנקרא מההשגה"
אפשר  אי  הזה והנפלא הנורא האור מהות
הנסתרת  שמים מתנת והוא להשיג

מהשגתינו.

áéúë äðä éë( ב קד, øBà(תהילים äèòÉÆ
äîìMk בבחינת שהוא אור מאציל  הקב "ה ÇÇÉÀÈ

ישראל , לבני ולבוש øàåáîåשלמה òåãéå

äæ ùåøéô éë ,íéîòô äîë åðéìöà

áåøá ù"áå ä"á àøåáä éë ÷åñôä

äöø íéùåã÷äå íéìåãâä åéãñçå åéîçø

ì-à éðá åùåã÷ íò ìàøùé éðáì áéèäì

,éç לבני 5וכמבואר רק  השייך  אור שזה
זה  נשגב  כוח  להם להיות שראוי ישראל 
שכוח ידי על  הקב "ה, של  לבושו בבחינת

בבן, íøåáòåהאב  íìéáùá øùà

ìë ä"ùòå ø"öéå à"øáå ì"éöàä

úåîìåòå íéùåã÷ä íéðåéìò úåîìåòä

íòéãåäì äöøå ,íéðåúçúä להם לתת

íéùåã÷äדעת  åéúåöîá íùã÷ìå דהיינו
קדושה  עליהם תרד  המצוות קיום ידי שעל 
של  והקדושה מההשגה שלמעלה עליונה

בעוה"ז  åéúåçåëאדם íòéãåäìå ,

íéàøåðä åúøåáâå åúìåãâå íéàøåðä

,åéúåìåòô ãöî ידי על  שאפילו כלומר
לבני  יתוודע  הזה בעולם הנבראים פעולותיו
שלמעלה  באופן ית' קדושתו ישראל 

מהשגה.

,ììë äéá äñéôú äáùçî úéì úåéäìå

úâùäî èøôáå äâùäî ììùåî àåäå

éîùâä éùåðà היה ית"ש הבורא ורצון ,
שלמעלה  הזאת הדביקות התגלות שתהיה
מלובשים  ישראל  כשבני אפילו בהשגה

ובגשמיות  בעוה"ז ìéöàäבגוף  úàæì ,

àøåðäå ãáëðä ù"áå ä"á àøåáä

äèòî ãåäî çöçåöîå çö øåà ìåëéáë

úåìùìúùäá ìåìòì äìéòî åùåáì

úåøòäå úåôñåä

הבאה.5. הערה ראה קדושים, פ' ישראל  באוהב 
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,ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ „ˆÓ '˙È Â˙Â˜Ï‡ ÏÂÎÈ·Î ‚È˘‰ÏÂ Ú„ÈÏ ÌÈÓÈÚ�‰ Â·Â¯˜ ÌÚ ÂÏÎÂÈ
‡Â‰ ‰Ê‰ ‡¯Â�‰Â '˜‰ ˘Â·Ï ˙�ÈÁ·Â ,ÌÈ˘Â„˜‰ ÂÈ˙ÂˆÓ· ˜·„ÏÂ ‚È˘‰Ï ÏÎÂÈ˘Â

øåàéá

äùåã÷ä,היא גשמית שהבריאה אע "פ 
בראיה  ההסתכלות מצד  באמת אמנם
האמת, שהיא מהעולם, שלמעלה האלוקית
לפניו, שוים הבא והעולם הזה העולם אזי
והראיה  מיניה, פנוי אתר לית ית' הוא כי

בחוש  נראה אין ית'שבה אלקותו מציאות
ההסתכלות  מצד  באה הזה, בעולם כ "כ 
המסתיר  הצמצום ידי על  שבאה הגשמית,
לא  אבל  להנבראים ית' אלקותו גילוי על 

האמת  .6מצד 

"מהוד  אור הקב "ה לנו נתן כביכול  לכן
את  המלביש מלך  כמשל  לבושו", מעטה
כלומר  בלבושו, עמו שיכלל  בלבושו, בנו
אפשרות  כביכול  ישראל  לבני נתן שהקב "ה
הקב "ה, הסתכלות מצד  הבריאה על  להביט 
בעולם  שגם עד  וגדול , קטן ומשווה השוה

בו. להדבק  נוכל  הזה

לבאר  שרצה למי דומה? הדבר למה משל 
לארמון  מחוץ  הנמצא לבנו, ענין איזה

שמחוץ המלך  בן ראיית מצד  אבל  המלכות,
לבנו  לבאר אפשרי היה לא המלך  לארמון
ואפילו  כלל  בדוגמתו שאין הענין מהות את
רשות  לבנו המלך  נתן כן על  לו, בדומה לא
ולראות  להביט  ומשם המלך  בארמון להיות

הזה. הענין את

åáåø÷ íò åìëåé øùà ãò, המלך קרובי
חי, קל  בני âéùäìåבניו òãéì íéîéòðä

,åéúåìåòô ãöî 'úé åúå÷ìà ìåëéáë

שהוא  אנפין, זעיר הנקראת בבחינה
פעולותיו  מצד  הזה בעולם אלקותו התגלות
הנבראים, מציאות ע"י אלקותו והתגלות
åéúåöîá ÷áãìå âéùäì ìëåéùå

,íéùåã÷ä הזה בעולם שיהיו שאע "פ  כלו'
רק היא למצוות שייכותו אשר גשמי, בגוף 
זה  כל  עם חיצוניות , שהוא מעשה ידי על 
הנמצא  מההשגה שלמעלה האור את ישיגו

הבא. עולם בבחינת בהמצוות

ãåñ àåä äæä àøåðäå '÷ä ùåáì úðéçáå

úåøòäå úåôñåä

וז "ל6. קדושים פ' ריש ישראל  באוהב מבואר  זה ענין 

להרחיק  להיות הרוצה הישראלי  לאיש עצה יש אכן 

והוא  הקדושה, בגבול  ולהכנס הבהמית מהתאוה עצמו 

כי  ידוע הלא ועונה עת בכל  במחשבתו  חקוק שיהיה

מתחת  חצובים  המה ישראל בני  עם נשמות בחינת כל 

ממעל , אלוק חלק  והם ויתעלה יתברך  כבודו  כסא

וביראה  באהבה בקדש הרמה בשרשו  עצמו  ומדביק

ממלא  הוא כי  ידוע והנורא הנכבד  וב"ש ב"ה והבורא

מבדל הוא זה כל  ועם מיניה פנוי  אתר  ולית עלמין  כל 

השם  דבקות לידי  בא וכשאדם עלמין , מכל  ומפרש

נשמת  בסוד  הוא אז  וביראה ובאהבה באמת יתברך 

תבינם ח)שד "י  לח להדמות (איוב  זו  לבחינה לבא ויכול  ,

הוא  כי  וקדושה פרישות שהוא זו  בבחינה כביכול  לקונו 

בגדר  כן  גם ישנו  בהשרש שישנו  ומה ממעל  אלוק חלק

אלקיכם, ה' אני  קדוש כי  הכתוב אמר  ולזה הענפים.

אלוק  חלק המה ונשמותיכם אלקיכם, אני  לאשר  הינו 

לבחינה  לבוא ישראל  איש כל  ביד  יכולת יש לזה ממעל 

נשמתו  ושורש בחינתו  לפי  ואחד  אחד  כל  הלזו  קדושה

כל אל  דבר  בהקהל  זו  בפרשה הציוווי  בא ולזה בקדש,

חצובים  המה ישראל  נשמות כל  כי  ישראל  בני  עדת



îþëðôë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

„ÂÒÂ Ï"‡ È"�Ù ¯"Â‡ '˜‰ Ì˘ ÔÈ�Ó Á"Ú˘ ¯ÙÒÓ ÏÂÎÈ·Î ÔÂÈÏÚ‰ ˘Â·ÏÓ‰ „ÂÒ
.„Á ‡ÏÂÎÂ ,ÔÈ„„ ‰È�·˘ÂÁÎ ÔÈ„„ ‰È�·˘ÂÁ ÈÎ ,˘Â„˜‰ Ï"Ó˘Á

øåàéá

ìåëéáë ïåéìòä ùåáìîä כביכול הנקרא

במהות  השגה ואין הקב "ה, של  לבושו

בינה  בבחינת שהוא הזה ענין ואמיתות

מהשגה, 7íùשלמעלה ïéðî ç"òù øôñî

ì"à é"ðô ø"åà '÷ä שבו שם על  כן ונקרא

הארת  בבחינת ית' אלקותו אור מתגלה

הבריאה, צמצום לפי שלא והרחבה פנים

ïéãã äéðáùåç éë ,ùåã÷ä ì"îùç ãåñå

ïéãã äéðáùåçë פנ"י או"ר בגי' חשמ "ל 

ãç.א"ל  àìåëå ,

עוד  ישראל וראה מה באוהב  זכור לפרשת

דהנה  הקדוש: לשונו וזה זה, בענין שכתב 

ב )כתיב  קד כי (תהלים כשלמה, אור עוטה

הפשוט האחדות הקדום ברצונו כשעלה

את  ולברוא להאציל  ויתעלה יתברך 

טובו  ולפרסם להם להיטיב  כדי העולמות

ושישיגו  העולם, באי לכל  הגדול  וחסדו

דאיהו  ולמנדע  ית"ש, רוממותו גודל  לדעת
עלמין, דכל  ושרשא עקרא ושליט  רב 

השגה  שום להשיג באפשרי היה איך  אמנם
ביה  תפיסא מחשבה לית אשר ית' בעצמותו
לאשר  ולזה מהשגה, מושלל  והוא כלל 
האציל  לברואיו, להיטיב  הגדול  חסדו רצון
מהוד  ומצוחצח  וצח  בהיר אור כביכול 
יוכלו  עי"ז אשר כביכול , לבושו מעטה
כל  ית', ורוממותו גדולתו להשיג העולמות
וכל  ומעלתו, ומדריגתו בחינתו לפי אחד 
מצד  הגדול  וטובו חסדו ישיגו עולם באי

כשלמה. אור עוטה וזהו פעולותיו,

פניו  אור כביכול  נקרא וצח  בהיר האור וזה
שאנו  וזה והנורא, הנכבד  וב "ש הקב "ה של 

כהנים בברכת כה)אומרים ו ה'(במדבר  יאר
שם  כי חנון למדת לבוא ויחנך , אליך  פניו

הגדול " וחסדו הטוב  עוצם רק  .8הוא

úåøòäå úåôñåä

לטובה  שוים כלם אמנם מזו  למעלה זו  עליון  ממקור 

היטב. זאת כל  והבן  ולברכה ולקדשה

בגמרא7. י"ד )ועיין  שהיה (חגיגה  אחד  בתינוק "מעשה 

יצתה  בחשמל  מבין  והיה יחזקאל  בספר  רבו  בבית קורא

חשמל "מאי  שם בגמרא ואיתא ושרפתו ", מחשמל  אש

הטעם  כי  בגמרא ומבואר  ממללות", אש חיות אר "י 

זימניה". מטה ש"לא מפני  ושרפתו  אש שיצתה

זה, בענין  האר "י  בכתבי  ביאורים הרבה מצינו  והנה

אינם  הקבלה בספרי  שמובאים שההסברים ידוע אמנם

בלב  אלא להשיגו  אפשר  שאי  הענין  אמיתיות מבארים

בסה"ק  ומבואר  הענין , לזכי  הענין  ובהרגשת

בשלימות, חשמ"ל  של  הענין  אמיתיות שכשמשיגים

זימניה" מטה "לא של  שם )באופן  בגמרא  אפ (כדאיתא  שר ,

נדב  בבחינת מהגוף הנפש ופרידת הנפש לכלות להגיע

שם )ואביהוא החיים  באור  שעל(כמבו' הענין  גילוי  ידי  על  ,

מחשבה  ולית מיניה פנוי  אתר  שלית איך  מתברר  ידו 

העולמות. בכל  כלל  ביה תפיסא

וזשה"כ 8. הדברים: ד )המשך  מד  ימינך(תהלים  "כי 

החסד מדת הוא ימינך  רציתם", כי  פניך  ואור  וזרועך 

של מדתו  הגבורה מדת הוא וזרועך  אאע"ה, של  מדתו 

כי  פניך  ואור  ע "י  - בזה זה נכללים והם אע"ה יצחק

שבאבות  הבחיר  ע"ה אבינו  יעקב מדת בחי ' הוא רציתם

וזהו  העולמות, כל  של  אמצעי  מרכז  האמת מדת ומדתו 

עם  ישראל  בני  שיזונו  רציתם כי  פניך  ואור  העיקר 
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ישראל  באוהב  שרה)עוד  חיי  במדרש (לקוטים
שמואל  ר' אמר בימים בא זקן אברהם רבה,
אומנותי  אני הקב "ה, לו אמר יצחק , בר
לבושי, ולבוש בוא תפםת, חסדים, גמילות
עכ "ל . בימים, זקן ואברהם דכתיב  הוא הדא
יש  כי  כתבו הספרים כי דע  זה, ולהבינך 
מלבוש, כמספר פניאל  אור הנק ' מלבוש
התורה  מאותיות נעשה הזה המלבוש והנה
וקדושים  רוחנים אורות וקיימים, חיים שהס 

כמשה"כ  ב )מאוד , – א קד, והדר (תהילים הוד 
שמים  נוטה כשלמה אור עוטה לבשת,
הם  הקדושה, התורה על  זה ואמר כיריעה,
אדם  כשלומד  מאד , רוחנים עליונים אורות
מהם  ונעשה ונרקם נתהוה אז לשמה

הזה  .9המלבוש

לעשות, ומפליא מברכין שאנו מה ויובן
ק שהקב ''ה מה פלא שהוא הגוףדהיינו ושר

פלא  והוא רוחני, גשמי דבר הנשמה עם
בהג"ה, ו' סימן או"ח  בשו"ע  עיין גדול 
מדריגה  העליונים בעולמות יש וכמ ''כ 

ואף ברוחני, גשמי דבר קושר שהוא
אף רוחני, עליון אור ג"כ  הוא הזה שהגשם
העולם  לעומת גשם נקרא כן פי על 
ושנקרא  שמים שנקרא הימנו שלמעלה

שהארץ רואין ואנו החיים, ארץ  בבחינת
לנו, הנראים השמים לעומת גשם הוא
[גשם] בבחינת היא העליונה הארץ  וכמ ''כ 
המדרגה  ועל  העליונים, השמים לעמת

ובארץ בשמים כל  כי הכתוב  אמר הזאת
כי  ובארעא, בשמיא דאחיד  ומתרגמינן
רוחני  ובארץ  בשמיס  אוחז הזאת המדרגה
נקראת  היא ולכך  יחד , ומקשרם וגשמי

כל  במדרגת דבוקה שהיא להיות 'בכל ',
השמים". אל  אותה שמקשר

úåøòäå úåôñåä

ע"י  רק המבדיל  מסך  שום בלי  ית' פניו  מאור  קרובו 

הוא  שם אשר  ית' פניו  מאור  להמשיך  יעקב של  מדתו 

נמשך והוא טובים, והחסדים הרחמים עוצם גודל 

קדישא  עילאה דיקנא תיקוני  י "ג  של  ראשונה מהמדה

כמו  וחוזק תוקף לשון  אל  יג)שהוא יז אילי (יחזקאל  ואת

והרחמים  החסדים תוקף נמשכו  שמשם לקח הארץ

המדות. ולכל  העולמות  לכל  העליונים

פניא"ל ' 'אור  הק' שם סוד  וזהו  ית', פניו  אור  בחי ' וזהו 

גימטריא  מלבו "ש מספר  והוא א"ל  פנ "י  אור  שהוא

סוד ג "כ  והוא כשלמה, אור  עוטה וזהו  שע"ח,

דדין  חושבניה לכולם אחד  מספר  כי  החשמ"ל 

ג "כ והם י "ה, סוד  שהם ובינה וחכמה דדין  כחושבניה

וית'. ית' פניו  אור  בסוד 

הפסוק פי ' ג "כ  יובן  ל )ובזה לב  שם (בראשית  ויקרא

ותנצל פנים אל  פנים א-להים ראיתי  כי  פניאל  המקום

ע"ה  אבינו  יעקב עם כשנאבק עשו  של שרו  כי  נפשי 

מלאך אל  ישר  ויעאע"ה בכוחותיו , שיתלבש ורצה

שהאיר  עד  המבדילים המסכים כל  והעביר  לו  ויוכל 

הרחמים  והמשיך  האמת, מדת מדתו  ע"י  לעצמו 

ויקרא  וזהו  עצמו , על  ית' פניו  מאור  הגדולים והחסדים

בלי  פנים אל  פנים א-להים ראיתי  כי  פניאל  המקום שם

עכלה"ק. והבן  נפשי  ותנצל  ועי "ז  המבדיל  מסך 

כתיב9. והנה  הדברים: ט)המשך  ז יומין (דניאל  ועתיק

ואי ' החסד , לבוש דהינו  חיור , כתלג  ולבושי ' יתיב

וזהו  דנורא, שביבין  לכפיא יתיב דעתיק בזוה"ק חסד 

בא  זקן  ואברהם וזהו  דעתיקא, חםד  זקן  אברהם דנק'

ובא  נתלבש דעתיקא חסד  זקן  שאברהס היינו  בימיס

ב"ה, הוי "ה שמות ששה שהם קדישין  עילאין  ביומין 

ס"ג , פעמים ששה הם במילואו  יהו ''ה שמות וששה

וה' כנ "ל . א"ל  פנ "י  או "ר  מספר  מלבוש מםפר  והוא

לאברהס  הי ' בת בגמ' ודרשינן  בכל  אברהם את ברך 

לפי  בכל  ונקראת כנס"י  היא בת שמה, ובכל  אבינו 

כו ' מברכין  שאנו  מה ויובן  כל , בבחי ' דבוקה שהיא

בפנים ) .(ראה 
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íéúòå úåùç íéúò ì"îùçä ãåñå

úåììîî( ב יג, חגיגה כ"ה, דף  תיקו"י  .(תיקו"ז

הוא  החשמ "ל  סוד  כי שם מבואר

את  הממשיכים הקודש וחיות שהמלאכים

הם  התחתונים, לעולמות ית' אלקותו גילוי

כלל  הנה שכן החשמ "ל , בלבוש  משתמשים

עצמו  את משפיל  המשפיע  כאשר כי הוא

עצמו  את ומצמצם המקבל  אל  להשפיע 

אין  אזי המקבל  מחשבת באופן לחשוב 

כיון  המשפיע , של  האמיתית בדרגתו השפע 

כמחשבת  לחשוב  מציאותו שנשתנה

להיות  הזאת ההשפעה נהפכת אזי המקבל 

צריכים  להשפיע  שיוכלו וכדי כמוהו,

המשפיעים  המלאכים שהם הקודש, החיות

דבוקים  להיות ושכליות, השגה שפע  לנו

שותקים  שהם "חשות", בבחינת בשרשם

בעומק החושב  בבחינת אלא מלהשפיע 

שעה. באותה לדבר יכול  שאינו מחשבתו

עת  בכל  להיות כן גם צריכים מקום ומכל 

מתדבקים  הם ורגע  רגע  ובכל  "ממללות",

ושוב , רצוא בבחינת הבחינות בשתי

ממקור  מתנתקת מחשבתם אין ולעולם

ידי  ועל  מלהשפיע , לא וגם והשפע  החיים

אלקותו  גילוי לקבל  ישראל  בני זוכים זה

שגילוי  באופן הקודש חיות ידי על  ית'
באופן  גם בא התחתונים בעולמות אלקותו
בא  זה כל  ועם והבנה מהשגה שלמעלה

כשיעסקו  שגם באופן העולם, בתוך  הגילוי
ית"ש. בו דבוקים יהיו הגשמיים בדברים

,é"ðãà ä"éåä '÷ä úåîù ãåñ àåäå

ä"éåä '÷ä íùä כפי הוייתו על  המורה
מחשבה  בבחינת העולמות את שמחיה

הדיבור את äáùçîáהמחיה ÷ø àåä

ù"ç åäæהחושב כאדם שתיקה מלשון

מדבר  ואינו é"ðãàבמחשבתו '÷ä íùäå ,

בעולמות  אדנותו התגלות על  המורה
úåëìî,התחתונים  åäæå øåáéãá àåä

éãé ìò ãçàã àæøá íâåéæå íãçéúäáå

'ä íò íéùåòù íéáåè íéùòîå úååöî

את  עובדים ישראל  בני כאשר כלומר

בפנימיות  הבחינות  בשתי הקב "ה
פנימיות  בתורת שלמדנו כמו וחיצוניות
צריכה  מצוה כל  כי רשב "י ידי על  התורה

פנימית, בדביקות ì"îùçשתעשה àø÷ð

.úçà äáéú החסידות תורת יסוד  וזהו
את  לחבר ישראל  לבני דעת שלמדה

מצוות  ולעשות והחיצוניות, הפנימיות
המחשבה. וחיות פנימית בדביקות
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ðî½îÏ‰‡· ,‰"Ú Â�È·¯ ‰˘ÓÏ ˘"·Â ‰"· ‡¯Â·‰ Ê‡ ¯ÒÓ ÂÊ ‰‚‰�‰Â ‰Ê‰
¯·È„˘ Â�È‰ ,È˘‡¯ ÈÏÚ Â¯� ÂÏ‰· ÂÓÎ ˙Â¯È‰· ÔÂ˘Ï ‡Â‰ Ï‰‡ ,„ÚÂÓ
,„ÚÂÓ Ï‰‡ Â‰ÊÂ ÔÓÊ‰ ÌÏÂÚÏ ‡·Â ¯È‡Ó‰ Áˆ ¯Â‡Â ˙Â¯È‰· Â˙Â‡Ó Ê‡ Â˙‡

.ÔÓÊ‰ ÌÏÂÚÏ ÍÈÈ˘‰ ‰‚‰�‰Â ¯Â·È„ ÂÏ ¯ÂÒÓÏ Ê‡ Í¯ˆÂ‰ ÈÎ

øåàéá

ä"á àøåáä æà øñî åæ äâäðäå äæä ãåñå

,ãòåî ìäàá ,ä"ò åðéáø äùîì ù"áå

åøð åìäá åîë úåøéäá ïåùì àåä ìäà

åúåàî æà åúà øáéãù åðéä ,éùàø éìò

íìåòì àáå øéàîä çö øåàå úåøéäá

æà êøöåä éë ,ãòåî ìäà åäæå ,ïîæä

íìåòì êééùä äâäðäå øåáéã åì øåñîì

.ïîæä שהוא הוי"ה שם מבחינת כלומר

עולם  הזה בעולם המתגלה האור שורש

של  מהותו שהרי הזמן התגלות שבו העשיה

העשיה  בעולם המתגלה השינוי הוא הזמן

את  המקיפים והגלגלים והלבנה החמה מצד 

מיום  ורגע  רגע  כל  ומשתנה הזה העולם

שינוי  על  והמורה ליום, ומלילה ללילה

הנבראים  פעולות  לפי  ית' אלקותו התגלות

בו. אלקותו התגלות ודביקות

"היכל  בפירוש מבואר זה ענין וביאור
להרה"ק  מקאמרנא הברכה" בשם מהרי "א 

מאפטא ישראל  האוהב  א)רבינו  א, ,10(ויקרא
העבודה  כח  את יש החשמ "ל  בסוד  כי
להיות  שהיא החסידות, תורת שיסדה
טוב שם שהבעל  וכידוע  ולמטה, למעלה
באמצע כי  הק ', תלמידיו עליו אמרו הק '
שליש  ושני למעלה שליש היה השבוע 
שליש  שני היה ובשב "ק  בעוה"ז, למטה
ולעולם  בעוה "ז, למטה ושליש בעוה"ב 
היה  זה כל  עם למעלה מקושר שהיה אע "פ 
המשתמש  אדם בבחינת ג"כ  למטה נמצא
עניני  הסיחו ולא כרצונו ובעליה בבית

בעוה"ב . המוחלטת דביקותו את עוה"ז

כי שם, הברכה בהיכל  עיקר ומבאר היא זו
משה  של  מדרגתו היתה וזו השלימות,

úåøòäå úåôñåä

וזה 10. יותר  גדולה מדריגה יש כי  עוד , שם ומבואר 

והיא  רבתי , אל"ף נקראת והיא משיח, של  אורו  יהיה

את  לעבוד  שיוכלו  עד  ממש בגשמיות אלקותו  לגלות

מהדביקות. כלל  להנתק מבלי  בגשמיות ה'

אתקיים  זעירא, איהי  אמאי  יצחק רבי  ויחי , זוהר  וז "ל ,

מאיתתא, אסתלק דהא  בכלא, ולא בשלימו  משה

מאי  תנינן , הכי  ואנן  לבשתא, אמרי  קדמאה בספרא

שלים" איהו  כדין  ותתא לעילא יתקרי  לעילא דאסתלק

כד ושמש מאתתיה אתפריש משה סברי , קדמאי  וספרי 

רוחא  אתדבק לבר  קדישא רוחא בההוא בגופא איהו 

מתדבקין  הוו  דרגין  וכל  דלעילא, טמירא עלאה ברוחא

הוא  אור  הגם יצחק רבי  סברת כן  אע"פ כחדא, כלהו 

חשמ"ל בגוף משה מלבוש היה בעת גדולה מדריגה

חיזו  מן  נסתלק וכד  עדן , בגן  הצדיקים בו  שהולכין 

שלימות  זה אין  זה כל  על  לגמרי , עלמא דאי  דגוף

ומטה" מעלה להיות הוא השלימות תכלית כי  אמיתי 

עכ "ל .

נחלקו  בזוה"ק הנה כי  ומבאר , הברכה ההיכל  וממשיך 

ולפי  זעירא, הא' למה קדמאה, וספרא יצחק רבי 

סבר  יצחק רבי  היא הכונה הברכה ההיכל  של  פירושו 

הדביקות, במדריגת שלם רבינו  משה שהיה מפני  שהוא

לא  רבינו  משה כי  יותר , גדולה מדריגה עדיין  יש אבל 
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šþõè’

þîêó¾þ¾ë ó³îšëð ð¼ ñêþ¾− ³ê ê¾òô íï

ðìêëÈ�˘‰ ˘„ÁÏ ¯È‡Ó‰ ‰"ÈÂ‰ ÈÙÂ¯Èˆ ·"ÈÓ '˜‰ ÛÂ¯Èˆ‰ ÈÎ È�˘‰ ˘„ÁÏ
ÏÏ‰˙Ó'‰ ÏÏ‰˙'È ˙‡Ê· Ì‡ ÈÎ ˜ÂÒÙÓ ‡ˆÂÈ‰ Â"‰‰È ¯ÈÈ‡ ˘„Á ‡Â‰
‡¯·�Â ˘„Á˙� '˜‰ ‰"ÈÂ‰ ÈÙÂ¯Èˆ ·"È È„È ÏÚ ÈÎ ÚÂ„ÈÂ .È˙Â‡ ÚÂ„È'Â ÏÎ˘'‰

øåàéá

זה  כל  ועם בעוה"ז אדם להיות והיא רבינו,

בעליונים  לגמרי מדובק  מי 11להיות אבל  ,

את  ועוזב  מעוה"ז פרוש להיות רק  שיכול 

בזה  יש לקדושה מלהעלותם העוה"ז עניני

החשמ "ל  ללבוש זכה לא כי ומראה פגם,

כל  ית' אלקותו מצד  איך  מתגלה ידו שעל 

שוים  ועוה"ז ועוה"ב  כאחד  שוים העולמות

מיניה. פנוי אתר לית כי לפניו

כי  חסידות, בספרי מובא הדברים וביאור

מיוחד  לבוש נעשה ומצוות תורה  ידי על 

כל  ועם בעליונים, להתדבק  שתוכל  לנשמה

וזה  הגשמית, ממציאותה להתבטל  לא זה

העליון  רצון מלובש שבמצוות מפני
ומכוחו  הגשמיים, למדריגות עד  שנשתלשל 
שיתגלה  באופן  גשמי מעשה לעשות אפשר

העליון. רצון בו

'÷ä óåøéöä éë ,éðLä Lãçì ãçàaÀÆÈÇÉÆÇÅÄ
éðùä ùãçì øéàîä ä"éåä éôåøéö á"éî

÷åñôî àöåéä å"ääé øééà ùãç àåä

כג) ט , ìläú'é(ירמיה úàæa íà ékÄÄÀÉÄÀÇÅ
.éúBà òãé'å ìkN'ä ìläún'ä זה צירוף  ÇÄÀÇÅÇÀÅÀÈÉÇÄ

ידי  על  המתגלה ית' אלקותו דעת על  מורה
הקדושים. שמותיו

'÷ä ä"éåä éôåøéö á"é éãé ìò éë òåãéå

úåøòäå úåôñåä

מדובק  היה כי  בעליונים, רק בתחתונים גם מדובק היה

שיש  להורות זעירא, היא הא' ולכן  ית"ש, באורו  תמיד 

בספרא  אבל  ממנו , שנחסרה יותר  גבוהה מדריגה

היה  רבינו  משה באמת כי  ואמרו  זה על  נחלקו  קדמאה

גם  בתחתונים ית' אלקותו  גילוי  של  באופן  תמיד  דבוק

הקרוי  זה עליון  בלבוש דבוק שהיה אע"פ כן 

"חשמ"ל ".

אדמו "ר  מאת שמעתי  "וכך  òùåäéמוהר "ר וז "ל  íäøáà

æåáéæòîî ìéùòä בעל רבינו  ìàøùé[ה "ה áäåàä

ורבי  ממורי  שקיבלתי  מה זי "ע] êìîéìàמאפטא åðéáø

ר ' הרב קיבל  לא זה אויבין " הונטין  הונטין  "אויבן 

זעירא  הוא והחשמ"ל  המלבוש שהוא אל "ף ולזה יצחק,

הוא  רבתי  אלף בחינות כי  הקטן  אדם דנוקבא עלמא

ועד מעולם כולל עולם של  אלופו  ממש הוא דאדם

קטנות  בחינות בכל  ממש מיניה פנוי  אתר  לית עולם

לא  טינופת וכל  עולם, של  אלופו  גניז  שם וגשמיות,

משיח  יהיה זאת  ובבחינה הוא , אכלה אש כי  יטנפוך 

וזהו  ממדרגתו  יפול  ולא עולם בחינות בכל  שיתלבש

והבן . אתר  בכל  אשתני  דלא אלהות בחינות

האמצעי 11. האדמו "ר  בדברי  שמובא וכמו 

הק' הבעש"ט אודות חיים תורת בספר  מליובאוויטש

שיוכל תעניתים והתענה תפילות כמה "שהתפלל 

בין  שבת בערב נשמתו  עליות בעת דבר  לשואלו  להשיב

דוקא  למטה לירד  שיוכל  דוקא, שבת בקבלת השמשות

הדביקות  ענין  שזה למעלה", הגבה נשמתו  עליות בעת

כאחת. ולמטה דלמעלה
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'·‰ ÛÂ¯Èˆ ‡Â‰ Ï"�‰ ÛÂ¯ÈˆÂ ,ÌÈ�Â˙Á˙Â ÌÈ�ÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙‡È¯· ÏÎ „ÒÈÈ˙�Â
˙Ó‡ ˙Â„Á‡Ó ,„Á‡· Â‰ÊÂ È�˘‰ ˘Â„ÈÁ „ÂÒ· ‡¯˜� ‰ÊÏÂ ,ÌÈÙÂ¯Èˆ ·"È‰Ó
„ÂÒ Â‰ÊÂ ,¯‡Â·ÓÎ È�˘‰ ˘Â„ÈÁÏ ¯È‡Ó‰ ‡˘È„˜ ‰‡ÏÈÚ ‡¯˙Î „ÂÒ ËÂ˘Ù‰

.Ô·‰Â ,'‰ ÌÚÂ� ˙‡¯˜� ÂÊ ‰�ÈÁ·Â ‰�È·„ ‡ÓÏÚ ‡˘È„˜ ‰‡ÏÈÚ '‰

íò¾ëÌÈ‡¯Â�‰Â ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÎÓ ÌÏ˘ Û˜È‰ „ÂÒ· ‡Â‰ ‰�˘ ,˙È�˘‰
Â�ÈÈ‰ ˙È�˘‰ ‰�˘· Â‰ÊÂ ,‰˘Â„˜‰ ‰ÎÂÏÓ‰ „ÂÒ· ÌÈÏÏÎ�‰Â ÌÈ¯È‡Ó‰

øåàéá

úàéøá ìë ãñééúðå àøáðå ùãçúð

íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä בשם ,

שבהם  הקדושות הספירות כל  נרמז הוי"ה

העולמות  הוא 12נבראו כך  הצירוף  וכפי ,

אותו  ידי  על  המתגלה האלקות גילוי דרגת

כו', גבורה אם בחסד  אם óåøéöåהשם,

,íéôåøéö á"éäî 'áä óåøéö àåä ì"ðä

éðùä ùåãéç ãåñá àø÷ð äæìå ידו שעל 

שהיא  השניה בבחינה העולם נתחדש

השני, úåãçàîהצירוף  ,'ãçàá' åäæå

èåùôä úîà העולמות כל  שורש שהרי

מצד  ורק  ומיוחד , יחיד  אחד  הקב "ה הוא

ובחינה  ההשפעה, באופן חילוק  יש הגילוי

ומיוחד  יחיד  של  באופן מתגלה שהקב "ה זו

÷àùéãהיא äàìéò àøúë ãåñ,הכתר

כולל  שהוא באופן הספירות לכל  שמאיר

חיות  שורש שהוא ידי על  בתוכו כולם את

øàåáîë.כולם, éðùä ùåãéçì øéàîä

åäæå הוא אייר, חודש של  השני הצירוף 

על  àîìòמרמז àùéã÷ äàìéò 'ä ãåñ

äðéáã משם הראשונה בה' נרמזת שהיא

ä'הוי"ה, íòåð úàø÷ð åæ äðéçáåכידוע

באופן  ית' אלקותו התגלות היא שהבינה

הבא  עולם תענוג והוא השכל  תענוג של 

ונהנין  כו' יושבים צדיקים נאמר שעליו

השכינה  רבינו (וראה)ïáäå.מזיו דברי עוד 

עילאה  ה' סוד  הוא "נעמי רות מגילת בחי'

שהוא  יו"ד , נעם דבינה, עלמא קדישא,

העליונים  העולמות נעימות התקשרות

קדישין".

ó÷éä ãåñá àåä äðù ,úéðLä äðLaÇÈÈÇÅÄ
íéàøåðäå íéùåã÷ä úåçåë ìëî íìù

äëåìîä ãåñá íéììëðäå íéøéàîä

,äùåã÷ä את בתוכה כוללת שהשנה כמו

נפרדת  מציאות לה ואין החודשים כל 

"אספקלריא  נקראת המלכות כך  מהחודשים

כל  מתגלים ידה שעל  כלומר נהרא", דלא

שפע לה אין אבל  והצירופים הספירות

úéðùעצמי, 'ä åðééä úéðùä äðùá åäæå

ùåã÷ä úåëìî úðéçá '÷ä ä"éåä íùî

באופן  להנבראים מלכותו התגלות שהיא

ואין  עצמית ממשות להם יש שהנבראים

úåøòäå úåôñåä

מלכות.12. היא וה ' נה"י  חג "ת הוא ו ' בינה, הוא ה' וחכמה, כתר  הוא י ' כי 
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˙Â�ÈÁ·‰ ÂÏ‡ Â„ÁÈ˙� ¯˘‡ÎÂ ,˘Â„˜‰ ˙ÂÎÏÓ ˙�ÈÁ· '˜‰ ‰"ÈÂ‰ Ì˘Ó ˙È�˘ '‰
Â‡˘" .¯‡Â·ÓÎÂ È�ÈÒ ¯·„Ó· ˙Â·È˙· ÊÓ¯�‰ Ï"Ó˘Á‰ „ÂÒ ‡Â‰ „Á‡„ ‡Ê¯·
Ì‡˘�Ï Â�ÈÈ‰ ,"Ì˙Â·‡ ˙È·Ï Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ Ï‡¯˘È È�· ˙„Ú ÏÎ ˘‡¯ ˙‡
‡Â‰˘ Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘� Ï˘ ÌÈ˘¯˘‰ ˘¯Â˘Â ˙Â¯Â˜Ó‰ ¯Â˜ÓÏ Ì˙Â‡ ‰È·‚‰ÏÂ
Â‰ÊÂ ,‡˘È„˜ ‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ „ÂÒ ‰˙‡·˙ ˙È˘‡¯ 'Ï Ï‡¯˘È ˘„Â˜ ˙�ÈÁ·
‰ÓÎÁ „ÂÒ ,Ì˙Â·‡ ˙È·Ï ,˙Â˜È·„ ÔÂ˘Ï Â�ÈÈ‰ ‡� È�ÁÙÒ ÔÂ˘ÏÓ Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ
,‡¯Â�‰Â '˜‰ ·"‡‰ ÁÎ· ÌÈ˜Â·„Â ÌÈÏÂÏÎ ÂÈ‰ ÈÎ ,„Á‡· „Á‡ ‡¯˜�‰ ‡˘È„˜

øåàéá

אין  בבחינת המוחלט , הביטול  בהם מתגלה

המלך  ממעלת נפרדים שהעם עם בלא מלך 
בעולם  נתגלית זו ובחינה להם, ניכרת ואינה

הזמן. שליטת שבו העשיה

àæøá úåðéçáä åìà åãçéúð øùàëå

æîøðä ì"îùçä ãåñ àåä ãçàã

øàåáîëå éðéñ øáãîá úåáéúá,
שוה  שהקב "ה ההשגה את נותן שהחשמ "ל 
והדרגות  ההשגות מיני בכל  אמיתותו מצד 
מצד  רק  הם החילוקים כי וההעלמות,

.המקבלים 

ìàøNé éða úãò ìk Làø úà eàNÀÆÉÈÂÇÀÅÄÀÈÅ
åðééä ,íúáà úéáì íúçtLîì ציוה ÀÄÀÀÉÈÀÅÂÉÈ

רבינו למשה äéáâäìåהקב "ה íàùðì

ùøåùå úåøå÷îä øå÷îì íúåà

àåäù ,ìàøùé úåîùð ìù íéùøùä

úðéçá(ג ב , äì'(ירמיה ìàøNé Lã÷ÉÆÄÀÈÅÇ
äàìéò äîëç ãåñ ,Búàeáz úéLàøÅÄÀÈ

àùéã÷ הנקראת העליונה החכמה
כולם הספירות שורש שהיא (חוץ"ראשית",

נגלית) ואינה נעלמת שהיא שורש מהכתר  היא ,
עלו  "ישראל  נאמר זה ועל  ישראל , נשמות
רבינו  משה ידי ועל  תחילה", במחשבה

בני  האלוקית, הקדושה בחכמה דבוק  שהוא

ושורש  חיותם במקור דבוקים ישראל 

שרשם.

íúçtLîì åäæå הימנית השי"ן ומפרש , ÀÄÀÀÉÈ
שי"ן  היתה כאילו משפחותם דתיבת

כסמ "ך , הנקראת א ïåùìîשמאלית - (שמואל

לו) àðב , éðçôñ'כו לאכל  הּכהּנֹות אחת אל  ÀÈÅÄÈְֱֶֶַַַֹֻ

ãåñ ,íúåáà úéáì ,úå÷éáã ïåùì åðééä

àùéã÷ äîëç שורש היא כי אבא הנקרא

המידות  כל  שהרי לבניו כאב  הספירות כל 

החכמה, ידי על  ãçàמתעוררות àø÷ðä

ãçàá שורש שהיא בחכמה ששם דהיינו

ישראל  הם מיוחדים ישראל , נשמות

יחוד  של  זה וענין גמור, ביחוד  במאצילם

התחתונים  מציאות שכל  מכיון הוא החכמה

על  ית"ש מאיתם הנפרדות במידותיהם הוא

אבל  מרצונו, שנפרדים מעשיהם ידי

שהוא  ית"ש בחכמתו דבוקים כשישראל 

שהם  והמצוות התורה ידי על  אחד , וחכמתו

עמו  מאוחדים הם ית"ש, חכמתו לבוש

היחוד , בתכלית íéìåìëית"ש åéä éë

àøåðäå '÷ä á"àä çëá íé÷åáãå שורש

וכל  הספירות כל  על  המורה בי"ת האל "ף 
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øåàéá

היתה  ששם בהחכמה הוא ההשפעות
אלא  ית"ש, מאתו החיות האצלת תחילת
החיים  במקור כלולה החיות שבחכמה

אחד . וחכמתו הוא בבחינת

äåáâ øúåéä äâéøãîì ãåò íúåìòäìå

øëæ ìk úBîL øtñîa ,ùãå÷á äìåòîåÀÄÀÇÅÈÈÈ
øéôñ ïåùì àåä øôñîá ,íúìbìâìÀËÀÀÉÈ

,øéäáä øåà úåøéäáå אור הוא הכתר
מהשגה, למעלה מאוד  ונעלם ìëבהיר

òéôùîä øëã ïåùì àåä øëæמשפיע כל 
נקבה,ק קרוי מקבל  וכל  זכר åðééäרוי

úåòôùää ìëî úåøéäáä ìëù שמקור
האורות  כל  את הכולל  בהכתר הוא כולם

בו, כלול  החכמה אור äìòúéואפילו

éç ì-à éðá 'ä úãòì êùîåéå

àëìîã àúìâìåâ ãåñ íúåìâìåâì

,ìåëéáë àùéã÷ הנרמז עליון כתר

הבחינות  שכל  וכידוע  בהגולגולת

נרמזות  צורה, מכל  המופשטות הרוחניות

מרכבה  להיות שתכליתו האדם באיברי

ית"ש, òôùåéåלאלקותו êùîåé íùîå

ìëå åãéç ìë åáåø÷ íò ìàøùé éðáì

åáéè, טוב וכל  שמחה ïéøåäðåכל 

ïéùéã÷ ïéàìéò העליונים האורות

àìéòìהקדושים  ìàøùé úñðëäì

ìéëùîäå ,ïîà ïåöø éäé ïë ,àúúìå

íé÷éúò íéøáã íä éë äæ ìë ïéáé

שעבר  משם" "ויעתק  מלשון עתיקים

הם  האלו שהדברים משום אחר, למקום

למאוד . עד  עמוקים


