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ויגש דברת  א שלמה פרשת

ויגש  פרשת

הקדמה 
של ידוע  טוב מאמרו  שם  בשמים הבעל  נצב דברך ה' לעולם הפסוק  על  ה'א הק ' דבר כי ,

בו עומד  עצמו  והוא  השמים, רקיע של  החיות מציאות עצמו  הוא  רקיע יהי שאמר

כלא  הרקיע יבטל  מיד  כרגע האותיות יסתלקו  ואם ליש  מאין להחיותו  לעולם בו  וקיים

העולמות. נבראו  שבהם המאמרות עשרת בכל  וכן כלל , היה

של והנה זה ביסוד  ועיקרית חדשה בנקודה עיננו  את ומאיר בא  שלמה הדברת רבינו 

ביטול  לאלוקיו , ישראל  האיש  של  האמיתי לביטול  הנוגע הקדוש , טוב שם הבעל 

האדם  של  חייו  כי הידיעה והיא  הנפש , לעמקי החודרת האמיתית ההתקשרות  נקודת שהוא 

הקב"ה. הוא  הקדושה, נשמתו  את בו  שנופח למי תמיד  מחוברים

חיות והעבודה שום לאדם שאין היא  דהאמת בנפש , האמת גילוי היא  האדם על  המוטלת

לאדם  שאין בזה הידיעה ידי שעל  אלא  כלל , משתנית אינה זו  ואמת עצמית,

בידיעה  בשוה, העולמות כל  את המחיה הבורא  כח היא  שלו  האמיתי החיות ורק  עצמי, חיות

הבורא  הוא  האמיתי החיות אל  עצמית חיות לו  שאין שלו  העצמי החלק  את האדם מחבר זו 

ית"ש . ב"ה

יראה ובידיעה לא  אלוף ומפריד  נאמר הזאת הידיעה דבהעדר האדם, של  חיותו  תלויה זו 

שגם  הוא  גורם  הכללי להחיות שלו  הפרטי החיות את בידיעתו  שהמפריד  כו ',
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סה"ק.א. ובהרבה פ"א והאמונה היחוד שער  בראשית, פ' חיים מים בבאר  והובא
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יחוד  ידי על  נעשית ההמשכה כי שלו , הפרטי החיות אל  תמידי חיות ימשך לא  בפועל 

הזורק  כאדם אחוריים מבחינת חיות לו  שתמשך ואפשר הכללי, החיות אל  הפרטי החיות

בחייהם  רשעים חז "ל  כמאמר מיתה, בבחינת הם כאלו  חיים אבל  מאחוריו , שונאו  אל  מזון

מתים. קרויים

שתהפך נמצא עד  זו  בידיעה לבו  חדרי בכל  להתבונן תמיד  צריך בחיים חפץ שהוא  מי כי

הנשמה  אל  הדבק  הזאת, ובחיות אותם, ומחיה איבריו  בכל  הזורם לבו  לדם זו  ידיעה

ותמיד  וליאות, עיפות ומבלי  אמיתית  בחיות בוראו את  לעבוד  איבריו , בכל  חיות לו  תהיה

הוה  היה ומיוחד  יחיד  אחד  ממקור כולם הנמשכים שבעולם חיים מיני בכל  דבק  יהיה

ויהיה.

א' פרק
המלך  קרבת  היא החכם תפלת 

העוד ויאמר הלשון  כו ' חי אבי העוד יוסף  אני אחיו  אל  יוסף 

הזקן  אביכם השלום אמר כבר הלא  מובן , אינו  חי אבי

איך  כי מאביו  דברו  עתה  ועד חי, עודנו  כו ' שלום ויאמרו  וכו '

שנפשו שידע  צריך  האדם  כי הוא  הענין  אך  כו '. אבי אל  אעלה 

שנאמר  כמו  הנבראים לכל  הממשיך  ב"ה  הבורא  בחיות  דבוק וחיותו 

ו) ט , דישתמודעין (נחמיה בגין  הוא  זה  וכל  כולם את  מחי' ואתה 

שנאמר  כמו  עיניו  לנגד תמיד וזוכר ויודע  זה  משיג  כשאדם כי ליה 

ח ) טז, לשון (תהלים לנגדי לפרש  יש  גם תמיד. לנגדי ד' שויתי

מלשון  לב)המשכה  ב"ה (זח "א  הבורא  שהמשכות  ר"ל  ונפיק נגיד

אחת , רגע  אפי' לחיות  אפשר אי זאת  ובלתי אצלינו , תמיד וחיותו 

חז"ל  שאמרו  יד)כמו  פסוק(ב"ר  ו)על  קנ, תהלל (תהלים הנשמה  כל 

עצמו ויקשר וידבק ב"ה  הבורא  גדלות  יבין  זאת  וכשיודע  י"ה ,

שהוא  החי לכל  החיות  נמשך  ממנו  אשר והחיים, הרחמים במקור

אמרו ולפיכך  גבול , בלי הוא  שם כי והצמצומים מהעולמות  למעלה 

סח )חז"ל  שנאמר(פסחים מתים להחיות  צדיקים ח עתידים (זכריה

ממשענת ד) שוה  גזירה  ולמדו  ימים, מרוב בידו  משענתו  ואיש 

כי  אך  במשענת , המתים תחיית  תלוי למה  להבין  וצריך  אלישע 
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מבין  כשאדם אמנם ומטה , ק"ו  כמו  הוא  באדם  הנמשך  החיות 

הוא  החיים במקור דבוק הוא  ומטה , קו  הנק' חיותו  שהמשכת 

נשען  הוא  המקור כן  עליו  נשען  שאדם המטה  כמו  משענת , נקרא 

ממקור  ושפע  חיות  ממשיך  זה  ידי ועל  ק"ו , הנקרא  האדם חיות  על 

ו קו  שהוא  המשכה  דרך  תתקטר,החיים בווין  וזהו  וא "ו  הנקרא  מטה 

העליון  בעולם שכינה  הנקרא  התחתון  עולם נתקשר הווין  ידי שעל 

וזהו  בינה , יא)הנקרא  לב לשני (בראשית הייתי ועתה  כו ' במקלי כי

הנקרא  עולמות  ב' נתקשרו  הנ "ל  החיות  המשכת  ידי על  כי מחנות 

אלישע  הזהיר ולכן  וישב, בפ' כנ "ל  ושביתה  חניה  מלשון  מחנות 

למקור  גדול  דביקות  צריך  כי בהליכתו  בדיבור יפסוק שלא  לגחזי

וגחזי  שיחיה , הנער פי אל  ולדבק המשענת  דרך  ולהמשיך  החיים

מחיה  הזה  שהמטה  התאמין  ואמר בדיבור שהפסיק עשה  כן  לא 

הצדיק  כן  שאין  מה  משורשו  אותו  עקר האמין  שלא  ומחמת  מתים,

וזהו  מתים, להחיות  יכול  בשורשו  ומדבק ד)שמאמין  ב (חבקוק

וזה  יחיה , באמונתו  ד)וצדיק ח  יד"ו(זכריה כי בידו  משענתו  ואיש 

הוא  כי המשכה  שייך  לא  החיים ממקור למעלה  כי יו "ד אותיות 

שאיתא  כמו  כלל , וציור דמיון  בלי יו "ד בשם נקרא  כן  גבול , בלי

הקדוש  י.)בזוהר גדולה (ת"ז לשון  הוא  רב כי ימים, מרוב וזהו  ,

כמו  ח )ומעלה  א אסתר  ממקור (מגילת למעלה  הוא  שם כי ביתו , רב

יום. הנקרא  החיות  המשכת  שהוא  הימים מכל  החיים

שורש והנה שהוא  הק"ו  שהוא  אב, נקרא  הנ "ל  החיות  המשכת 

שהוא  יעקב נקרא  והוא  אותו  המחיה  אדם של  וחיות 

שכתוב כמו  יבקע , ח )אותיות  נח  ומקור (ישעיה כו ', כשחר יבקע  אז

וארוכתך  שם וזהו  זמן , ובלי גבול  בלי הוא  כי עוד נקרא  הנ "ל  החיים

נמשך , ארוך  קו  כמו  הוא  שבך  החיות  שהמשכת  ר"ל  תצמיח מהרה 

ואז  הזמן  מן  למעלה  שהוא  החיים במקור דבוק כשתהיה  אמנם

אבי  העוד לאחיו  והודיע  יוסף  שאמר וזהו  זמן , בלי תצמיח מהרה 

שלי  החיות  המשכת  שהוא  אבי של  עוד הנקרא  מקור ר"ל  חי,

אני  כי ר"ל  מיתה , הנקרא  הפסק בלי חי הוא  כנ "ל  יעקב הנקרא 

יבין . והמשכיל  וכו ' החיים במקור דבוק
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אינוויאמר חי  אבי  העוד הלשון כו ' חי  אבי  העוד יוסף  אני  אחיו  אל יוסף 
כו ' שלום ויאמרו  וכו ' הזקן אביכם השלום אמר  כבר  הלא  מובן,
הוא  הענין אך כו '. אבי  אל אעלה איך כי  מאביו  דברו  עתה ועד חי  עודנו 
לכל  הממשיך  ב "ה הבורא  בחיות דבוק וחיותו  שנפשו  שידע צריך האדם כי 

שנאמר  כמו  ו)הנבראים ט , ּכּלם(נחמיה את מחּיה ורגעוא ּתה ועת  עת  בכל §©¨§©¤¤ª¨
כמו  פנימית  דבקות  של באופן ישראל לנשמות  החיות  את  מחדש  הקב "ה  מחדש 

האחרים  הנבראים  כל על יתירה  זו ומעלה  נפח", מתוכו דנפח "מאן בזוה "ק  שאמר

חיצונית . מבחינה  שמקבלים 

תמיד וכל  וזוכר  ויודע זה משיג כשאדם כי  ליה דישתמודעין בגין הוא  זה
שנאמר  כמו  עיניו  ח )לנגד טז, תמיד,(תהלים לנגּדי  הוי "ה הטעם ׁשּויתי  ¦¦¦§¤§¦¨¦

לנשמות  הנמשך שבחיות  ונמצא  אותו, שיכירו כדי הוא  הבריאה  את  מחיה  שהקב "ה 

הקב "ה  את  להכיר הכוח גם  כלול ורגע , רגע  בכל הקב "ה  אותם  שמחיה  ישראל

תמיד. אותו ולזכור

מלשוןגם  המשכה לשון לנגדי  לפרש  לב)יש  שהמשכות (זח "א ר "ל ונפיק, נגיד
אצלינו  תמיד וחיותו  ב "ה ורגעהבורא  עת  שבכל תמיד לזכור צריך זה  ענין

חדש שפע  על רק  שייך המשכה  דלשון מחדש , מהבורא  חיות  ממשיכים  אנו

כעת , חז "ל הנמשכת  שאמרו  כמו  אחת רגע אפי ' לחיות אפשר  אי  זאת ובלתי 
יד) פסוק(ב"ר  ו)על קנ, יה ,(תהלים  ּתהּלל הּנׁשמה רבה ּכל במדרש  ודרשו Ÿ©§¨¨§©¥¨

נושם  שאדם  ונשימה  נשימה  כל על אמר חנינא  ר' בשם  לוי ר' ט), פי"ד , בראשית 

מ"ט לבורא , לקלס  קנ)צריך יה .(תהלים תהלל הנשימה  כל יה , תהלל הנשמה  כל

ב "ה וכשיודע  הבורא  גדלות יבין היא זאת הבריאה  שתכלית  לעיל וכאמור

גדלות  הכרת  של הכוח בה  כלול וממילא  ליה  דישתמודעון בגין

החיות הבורא , נמשך ממנו  אשר  והחיים, הרחמים במקור  עצמו  ויקשר  וידבק
גבול  בלי  הוא  שם כי  והצמצומים מהעולמות למעלה שהוא  החי  כל לכל

הגשמי  ובגופו ספירות  עשרה  בה  שיש  הרוחנית  נפשו בחלקי האדם  של מציאותו

לעולם  מרכבה  האדם  שיהיה  בכדי נועד הספירות , עשרת  כנגד מכוונים  שאיבריו

יודע האדם  וכאשר ב "ה . א "ס  אור שורה  שבהם  העליונות  לספירות  כלומר העליון

הספירות  מעשרת  רק  הם  והגשמיים  הרוחניים  איברים  חיות  כל כי ומבין זאת 

הקדושות , הספירות  ידי על ורגע  רגע  בכל ליש  מאין בוראו הוא  והקב "ה  העליונות ,

מבין  הוא  זה  ומכח עליון, האור עליו לשרות  וגופו נפשו את  מכין הוא  בכך אזי

למעלה  מה  "דע  הקדוש  טוב  שם  הבעל וכמאמר ב "ה  הבורא  גדלות  את  ומשיג 
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המחשבות  ידי על העליונים  בעולמות  שנמצא  מה  כל להשיג  יכול האדם  כי ממך",

עליו  .ב העוברות 

שאיתא  מה  פי על מושתתים  רבינו היה ג הק 'מהאר "י ודברי הכל תחילת  כי דע  :

המציאות  סוף .כל אין ונקרא פשוט אלא אור  פנוי אויר ושום  חלל שום  היה  ולא 

נודעת , לסיבה  הנאצלים  להאציל הפשוט ברצונו עלה  וכאשר הא "ס . אור היה  הכל

רחמים  שיקבל מי בעולם  אין אם  כי וכיוצא , אפים  ארך וחנון רחום  ליקרא  והיא 
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רחמים ב. או אכזריות או ממך, למעלה מה דע יובן ובזה שכתב, ע"ב) ד"פ ויקרא (פ' בתוי"י ראה

או  אכזריות או בעצבות הדין והוא למעלה  כך גורם דאנפין בנהירו קיימו אי  ממך, נמשך זה

ממך, למעלה מה דע כתבתי ובזה וז"ל, ע"ב דק"נ בהעלותך ובפ' וכו', למעלה כך גורם רחמים

דקפ"ג  ראה ובפ' וכו', עצמו באדם למטה שנעשה מה ידי על למעלה מה לידע שיוכל ר "ל

למעלה  נתעורר  מדה איזה שידע ר "ל ממך למעלה מה דע משנה בארתי ובזה וז"ל, ע"ב

מדת  אם בך נתעורר  מדה איזה ר "ל ממך, הקודש, אל אהרן יבא בזאת בסוד משם ויתפלל

ואם  בשורשן, הדינין למתק הגבורה בשורש וידבק יתפלל גבורה מדת שהוא ופחד  יראה

בשורש  וידבק בשכינה למעלה נתעורר  זו שמדה ידע ושמחה, וחסד אהבה מדת לך נתעורר 

זה, תדע ממך למעלה מה דע וז"ל ע"ג  דצ"ב פענח  צפנת בס' עיין ועוד עכ"ל, כו' השמחה

ע"ב. ד"מ  יוסף פורת בן בספר  הוא וכן

וכיון  כתב: ואח "כ זאת כל הביא התפלה) עמוד נח  (פרשת בעש"ט  ס' על חיים מים ובמקור 

שאין  נראה היה מבעש"ט  שהוא עלה דמארה שמא הזכיר  לא הללו ממקומות אחד שבשום

אף  אבל כו'. כתבתי ובזה או בארתי ובזה שכתב  הלשון פשטות וכדמשמע עצמו דברי רק זה

אמרים  לקוטי בס' כן גם הובא זה פירוש שעיקר  לפי הבעש"ט  דברי שהם נראה כן פי על

זה  ודבר  עכ"ל, ממך הוא הכל שלמעלה מה כל דע פי ממך למעלה מה דע וז"ל ע"א דכ"ח 

ודאי  ז"ל המגיד ובספרי ז"ל התולדות בספרי האלו מקומות בשני שנזכר  דיבור  שכל מובן

טוב  שם שהבעל ונראה תלמידיו, שניהם שהיו הבעש"ט  הוא אחד רועה מפי שניהם ששמעו

וכך  הדיבור  פרטי דעתו לפי אחד כל הבינו שהשומעים רק ובקיצור  בכללות דבריו דיבר 

דעתו, לפי מהם אחד כל הסבירו

יש  הק': הבעש"ט  בשם בהדיא זאת כתב ויש) ד"ה עקב (פרשת אפרים מחנה בדגל ובאמת

זבוב  נראה לא ענין ממורי דשמעתי לי ונראה מזיד. דין מות משפט  יהיה זה בחטא למה להבין

ענינים  עליו עוברים וכן עליו עולמות עומדים כך מחשבתו זיכוך לפי כי י':) (ברכות שלחנו על

מה  דע מ "א) פ"ב, (אבות משנה ביאור  כתבתי ושם אחר  במקום מזה ועיין ובשמיעה בראיה

יוסף]. יעקב [תולדות הנ"ל בכתבי כתוב מצאתי כאן עד ממך למעלה

קדמון.ג . אדם שער  - חיים אוצרות בתחי'



ויגש דברת  שלמה פרשת ו

האור  באמצע  עצמו צמצם  ואז הכינויים . בשאר עד"ז וכן רחום , הוא  יקרא  איך ממנו

ונשאר  והצדדין, הסביבות  אל עצמו וצמצם  שבו. האמצעית  המרכז בנקודת  שלו

הזה  העגול החלל מן אחד צד דרך אז עצמו, צמצם  כאשר והנה  בנתיים ... חלל

דרך החלל המשיך תוך  אל  א"ס  מן הנמשך  אור  אחד  צינור  כעין דק  ישר  אחד  קו

אותו  עגולוממלא הוא  האצילות  שכל ואעפ "י צדדיו ... מכל  מקיפו הוא והא"ס 

ראשבשוה  נק ' שם  הזה  הקו ראש  ממנו ונמשך בו דבק  שנשאר המקום  אותו עכ"ז ,

האצילות ". תחתוניות  נקרא  למטה  ונמשך  שמתפשט מה  וכל ועליונו, האצילות 

דרך היא  הבריאה  דהמשכת  מזה  המשכה קו היוצא  קו יש  ונברא  נברא  לכל וגם  ,

הזאת  ההמשכה  מקור שהוא  סוף  אין אור גם  יש  אבל החיות , אליו שנמשך פרטי

שלו  הפרטי דהחיות  מכיר דכשאדם  ונמצא  בשוה , הנבראים  כל את  מקיף  והוא 

שהוא  הקו ממקור חיות  תמיד ממשיך הוא  אלא  עצמו מצד קיום  לו אין קו הנקרא 

למעלה  שהוא  סוף  אין אור באותו הוא  דבוק  אזי העולמות , כל את  המקיף  סוף  אין

גבול. בלי והוא  מהעולמות 

חז "לולפיכך  א)אמרו  סח , שנאמר (פסחים מתים להחיות צדיקים עתידים
ד) ח , ירושלים (זכריה ברחבות  וזקנות  זקנים  ישבו מׁשענ ּתֹועד §©§¦¦§ואי ׁש

אלישע  ממשענת שוה גזירה ולמדו  ימים, מרב  משענתי ּבידֹו ושמת  וכתיב  - §¨¥Ÿ¨¦
הנער, פני החיות על כי  אך במשענת, המתים תחיית תלוי  למה להבין וצריך

הוא  באדם ומטה הנמשך ק"ו  שיכו כמו  מה  לפי לאדם  המיוחד החיות  והוא 

למטה , מלמעלה  קו בצורת  הוא  עצמו האדם  גם  זה  ומטעם  כשאדם ללקבל, אמנם
החיים  במקור  דבוק הוא  ומטה, קו  הנק' חיותו  שהמשכת הוא מבין דהקו

ורגע , רגע  בכל א "ס  העליון החסד מימי עוברים  ידו שעל צנור נקרא כעין הוא 
עליו נשען שאדם המטה כמו  עת משענת, בכל בו אוחז המקור והאדם  כן

ק"ו  הנקרא  האדם חיות על  נשען בקו הוא  תמיד אוחז הוא  א "ס  השפע  מקור

חיים , לו המשכה ומשפיע  דרך החיים ממקור  ושפע חיות ממשיך זה ידי  ועל
וא "ו הנקרא  ומטה קו  ומטה .שהוא  קו בצורת  שהוא 

שבת)שאומריםוזהו  לליל הנהגת (בזמירות ידה שעל הקדושה השכינה על
הווין  ידי  שעל תתקטר , בווין - התחתונים אור העולמות הממשיכים 

העולמות  לכל הנקרא א "ס  העליון בעולם שכינה הנקרא  התחתון עולם נתקשר 
ה 'בינה חכמה  י' בחינות , ארבע  כנגד הם  הוי"ה  השם  של האותיות  דארבע  ידוע 

הו' של ההמשכה  עיקר רבינו פירוש  ולפי שכינה , מלכות  ה ' אנפין זעיר ו' בינה 

המשכת  על מורה  וזה  להשכינה , הבינה  בין המחבר קו בבחינת  הוא  קו בצורת  שהוא 

עת . בכל הקו ידי על החיות 



ויגש דברת  ז שלמה פרשת

יא)וזהו  לב, כו '(בראשית במקלי  ה זּ ה ּכי  ה יּ רדּ ן את  לׁשני עברּת י הייתי  ועּתה ¦§©§¦¨©§¦¤©©§¥©¤§©¨¨¦¦¦§¥
הנקרא  עולמות ב ' נתקשרו  הנ "ל החיות המשכת ידי  על כי  £©מחנ ֹות,

וישב . בפ ' כנ "ל ושביתה חניה מלשון מחנות

דביקות ולכן  צריך כי  בהליכתו , בדיבור  יפסוק שלא  לגחזי  אלישע הזהיר 
הנער  פי  אל ולדבק המשענת דרך  ולהמשיך החיים למקור  גדול

התמידית שיחיה  במציאות  הדעת  שהיא  הזאת , ההכרה  את  לגיחזי המשיך אלישע 

ההמשכה  ידי ועל ב "ה , סוף  אין שהוא  לשרשה  מחוברת  אדם  כל של שנפשו

בדביקות  במחשבתו תמיד לאחוז לו צוה  משענת  הנקראת  ההיא  וההכרה  התמידית 

ואז  ידבר, שלא  לו ציוה  ממנה  דעתו יסיח שלא  וכדי מהעולמות , שלמעלה  הבורא 

מקום  החיים  למקור מחשבתו ידי על המקושרת  שבו החיים  הרוח את  להמשיך יוכל

שמת . להנער – מיתה  בו שאין

בדיבור וגחזי שהפסיק עשה, כן הזאת לא  ההכרה  את  המפסיק  כזה  ובדיבור

משענת , מתים שנקראת  מחיה הזה שהמטה התאמין כדאיתא ואמר 

פל"ג )במדרש  דר "א בפיך (פרקי תדבר אל לו ואמר לגחזי ונתן המשענת  לקח מיד :

הדבר  היה  וגחזי הנער, פני על המשענת  ותתן שתלך עד טוב  או רע  מאומה  דבר כל

שהמטה  התאמין לו ואומר עמו מדבר היה  בו פוגע  שהיה  אדם  וכל בעיניו, כשחוק 

בידו. עלתה  לא  לפיכך המתים , את  מחיה  אותוהזה  עקר  האמין שלא  ומחמת
יד משורשו על הוא  א "ס  להשורש  החיים  קו דחיבור והדבקות כאמור הידיעה  י

מכל  ההמשכה , שהיא  האמת  מצד משתנית  אינה  שהמציאות  ואע "פ  בזה , המוחלטת 

מופסק הקו כאילו לגביו הדבר נחשב  זו בידיעה  דבוק  אינו כשהאדם  מקום 

שלו. הקו לפי רק  זה  אור להמשיך בידו אין ולכן הצדיק מהמשענת  כן שאין מה
מתים  להחיות יכול בשורשו  ומדבק כשהקו שמאמין נגרם  מיתה  של הענין דכל

לא  שם  ואשר מהצמצום , שלמעלה  סוף  אין באור כשמתדבק  אבל משורשו, נפסק 

להנבראים . הצמצום  מבלי החיים  חי של החיים  שם  כי מיתה  של ענין כלל שייך

ד)וזהו ב, יחיה,(חבקוק ּבאמּונתֹו לאדם וצ ּדיק לו שאין בהכרה  השלימה  הזאת  §©¦¤¡¨¦§¤
דביקות  של באופן עת  בכל לאדם  חדשה  חיות  המביאה  היא  עצמית  חיות 

החיים , ד)וזהבשורש  ח , כי (זכריה יו "ד אותיות יד"ו  כי  בידו  משענתו  ואיש 
גבול  בלי  הוא  כי  המשכה שייך לא  החיים ממקור  של למעלה הזאת  והדבקות 

החיים  מקור הוא  כי צורה  בו ואין כנקודה  שהוא  יוד שנקרא  במקום  הוא  משענת 

הנבראים , צורת  לפי המשכה  ששם  כהקו דמיון ואינו בלי  יו "ד בשם נקרא  כן
הקדוש  בזוהר  שאיתא  כמו  כלל י.)וציור  .(ת"ז



ויגש דברת  שלמה פרשת ח 

שאיתא וזהו  שם)מה הוא (בזכריה רב  כי  ימים, מרב  ּבידֹו מׁשענ ּתֹו ¦¨Ÿ¥¨§§©§¦¦§ואי ׁש
כמו  ומעלה גדולה ח )לשון א, כּ ל (אסתר  על ה ּמ לךְ  יּס ד כן כּ י ּביתֹו, רב  ¦¥¦©©¤¤©¨©¥

ואיׁש , איׁש  כּ רצ וֹ ן שהוא לע שׂ וֹ ת  הימים מכל החיים ממקור  למעלה הוא  שם כי  ©£¦§¦¨¦

יום  הנקרא  החיות ששה המשכת של באופן הוא  העולם  לזה  הנמשכת  ההמשכה 

המידות . ששת  שהם  ימים 

של והנה  וחיות שורש  שהוא  הקו , שהוא  אב , נקרא  הנ "ל החיות המשכת
אותו המחיה שהנברא אדם במקום  החיים , במקור התדבקות  של זו בחינה 

שעדיין  במקום  לאביו הנדבק  בן כמו הוא  שלו הפרטי החיות  קו את  מקבל לא  עדיין

נכלל  זו התדבקות  ובאופן עצמית , מציאות  כלל ואינו אביו במחשבת  הוא  כלול

באביו. הבן

שכתוב והוא  כמו  יבקע, אותיות שהוא  יעקב  ח )נקרא  נח , י ּבקע (ישעיה ©¨¦̈אז 
גבול א וֹ רךָ ּכּׁשחר  בלי  הוא  כי  'עוד', נקרא  הנ "ל החיים ומקור  כו ', ©©©¤

וזהו  זמן, תצמח (שם)ובלי  מהרה הוא ,וארכת שבך החיות שהמשכת ר "ל ©£ª¨§§¥¨¦§¨
אמ  נמשך, ארוך קו  מן כמו  למעלה שהוא  החיים במקור  דבוק כשתהיה נם

זמן  בלי  תצמיח מהרה ואז  של הזמן העניניים  משלשת  אחד הוא  הזמן דענין

נברא , לכל חיות  המודד הקו ידי על שנתחדשו נפש  שנה  עולם  הנקראים  צמצום 

וכשהאדם  לו, הראוי לפי ונפש  וזמן מקום  בכל נבראים  חילוקי יש  כן ידי על ואשר

ונשימה  נשימה  כל רק  כלל עצמו מצד עצמית  חיות  לו שאין בדביקות  בבורא  דבוק 

זמן. מבלי ומיד תיכף  היא  שלו הרפואה  גם  אז מהקב "ה  היא 

לאחיו וזהו והודיע יוסף  ג )שאמר  מה, חי (בראשית אבי  בלשון העֹוד  לא  , ©¨¦¨
השלימה , באמונתו מחזיק  הוא  כי לאחיו להודיע  הודעה , בלשון אלא  שאלה 

אבי  של 'עוד' הנקרא  מקור  מקור ר "ל שהאב  כמו השפע  מקור שהוא  משום 

הבן, של כנ "ל החיות  יעקב  הנקרא  שלי  החיות המשכת שהוא שהוא  משום 

הצמצום , את  במקור בוקע  דבוק אני  כי  ר "ל מיתה, הנקרא  הפסק בלי  חי  הוא 
וכו ' האמצעיהחיים קו הנקר היסוד מידת  הוא  יוסף  של המידות עניינו (שהרי

שמאל  וקו נצח , חסד לחכמה חסד בבחינת חיות המשכת קו דיש קוים לשלשה מתחלקים

דעת  כתר  שהם הממוצעות המידות הם האמצעי הקו אבל נצח , גבורה לבינה גבורה בבחינת

יסוד) מהעולם תפארת שלמעלה  העליונה  מהדרגה  החיות  המשכת  הוא  זה  וקו ,

המעלה  וזה  למלכות , וממשיכה  יסוד שנקראת  התחתונה  הדרגה  עד כתר הנקראת 

הוא  העליון לכתר תמיד מקושר שהוא  היסוד, מידת  במידתו יוסף  של המיוחדת 

וצמצום , מהשגה  שלמעלה  החיות  יבין.שורש  והמשכיל
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