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ó−¾îðš ³¾þõ

íôðší

³"ðë קדשו דברי על  המיוסדים  זי"ע, ושמש  המאור  בעל  הרה "ק  מרן של  אלו

מהותם על  מיוחד  לביאור  זוכים  אנו זי "ע , ממעזריטש  הק' המגיד  מרן של 

ואדם אדם לכל  נוגעת  היא  ואיך  ית ', השם  בעבודת  והבינה  החכמה  ספירות  של 

הרה"ק אשר  לצדיקים, ההתקשרות  מעלת  אלו בדברים  מבואר  ואף  הוא , באשר 

בענינו. תמיד  מרחיב ושמש  המאור 

íñ−ì³ë העולמות כל  שורש  שהיא החכמה  ספירת  של  במעלתה  רבינו  מרחיב

בדווקא ידה על  היא הברואים  כל  כל 1וחיות  את  כוללת  והיא  .

כמו  הנבראים כל  את  הקב"ה מחיה  החכמה  ידי שעל  בגשמיות , והן הספירות 

במהות  נתבונן כאשר  כי  הוא , הענין וביאור  עשית ". בחכמה  "כולם שכתוב 

האמיתית  המציאות  כי נראה  הספירות , עשרת  ידי על  בעולם  המתפשטת  הקדושה 

לאהוב  שמחייב השכל  מכח היא האהבה  דהנה החכמה . היא  הספירות  כל  של 

שהוא ממי לירא  המחייב שכל  מכח היא והיראה  חינם, חסד  שנותן למי ולהתקשר 

ולפאר להתפאר  המחייב שכל  היא  והתפארת  העולמות , כל  על  ושליט  ותקיף גבור 

ואין  שלו, השלימות  שכל  במי ועאכו"כ המעלות , בכל  ושלם  מפואר  שהוא  במי

úåøòäå úåôñåä

ספר 1. וכלשון  הקדמונים, בספרים מוצאים אנו  וכן 

לרבי הפליאה וי"א  הקנה , ספר  בעל  אביגדור לרבי (המיוחס 

הקנה ) בן נחוניא  רבי של  אביו úìòåôהקנה  äúéä 'îëçå"

øáã ìë äðåáå פשר יודע ומי  כהחכם מי  שנאמר 

ויש  חכמה, תעלומות לך  ויגד  כדכתיב דבר ".

אור  אוצר  היכל  קדושה חכמה שמות ה' לחכמה

לכל ועקר  שורש שהוא מפני  חכמה טהור ,

ועומדת  מהכתר  שמתקדשת מפני  קדוש' החכמות,

מן  מתחזק באמונה אשר  והרבוי  הכתר  בסתר 

äîהכתר , ììåë ììë àåä 'îëçäù éðôî ìëéä

'èîì äî 'ìòîì, אוצר הכלי  הכי "ל  מלשון  היכ "ל 

וכולם  אוצרות כמה בה נסתרים שהחכמה מפני 

אור  פלוני , חכמת חכם פלוני  כגון  חכמה לדברי 

הכתר  עד  למעלה מתרבין  החכמה ענפי  ר "ל  מזהיר 

וענפי  נטועה החכמה כי  כלל , ניכרית שאינה עד 

בעצמה  נשרשת והיא מתאחזים משם האילן 

וללמד ללמוד  לנו  המסורות האותיות פרחי  להגדיל 

שהחכמה  לפי  עינים, מאירת ברא י ''י  מצות ומהו 

חוקק  הב"ה שהיה והרשימות החקיקות כל  היא

לל "ב  מתרבית שהחכמה וזהו  פעליו , בה ורושם

בספר  כדאי ' י "ה שחקק חכמה נתיבות פליאות

ע"ה. אבינו  אברהם  של  יציר '
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את  לנצח מחייבת  הנצח ומידת  ממנו, חוץ אמיתית  ומציאות  שלימות  שום 

מחייבת  וההוד  העולמות , כל  של  החיות  מקור  שהוא  במי להתדבק  המפריעים

כל  את  לקשר  מחייבת  היסוד  ומידת  הטובות , כל  את  שמשפיע  למי  להודות 

המלכות . מידת  שזהו הפועל  אל  מכח  ג "כ להוציאם בכדי  יחדיו המידות 

¼îð−îגם הכלים שבירת  ידי על  נשתלשלו הרוחניות  הקדושות  שמהמידות 

המידות  ג "כהתגלות  הם שבעולם  המידות  שכל  ונמצא  גשמיות , בעניני

פגם שיש  באופן  מתגלות  הזה עולם  שבעניני  האלו שהמידות  אלא החכמה , מכח 

גמורה בידיעה  ומבין  יודע שאינו מי  רק  כי החכמה , באמיתיות  וחסרון בהחכמה ,

מתעורר אזי העולמות , כל  של  והאמיתית  היחידה  המציאות  הוא הקב"ה איך 

שחושב  ממה  או  ממי ולירא  חיים, לו שנותן חושב שהוא  מי את  לאהוב בקרבו

שיש שחושב במי ולהתפאר  גבורה , לו שיש  מי או חסרון לו לגרום שיכול 

כו '. ולפארו בו להתפאר 

ö×î הנראית חכמה  נקודת  בו יש  שבעולם  ונברא נברא  כל  אשר  בגשמיות , הוא 

והם חכמה הם  כולם וטבעו ומעשיו צורתו שהרי הוייתו, היא  כיצד  מתוכו

המלך " "עמק  הקדוש הספר  של  הקדוש  לשונו ולמד  צא אותו. "ובראות 2מחיים 

וצבאותיהם, והגלגלים המאורות  כל  שטח  שורש  לידע  בחכמה  המעמיקים החכמה 

חופפת  החכמה  השמים, מעל  אשר  והמים  הים ודגי והתהומות  וצבאותיו והעולם 

החכמה אצל  כולם  ונחשבו רגליהם , ועד  מראשם  דבר  מהם  נראה  ולא  כולם על 

שיעשה ולמטה  למעלה  דבר  אין "החכמה  שם  ועוד  בה ". אין ומים קטנה כקערה

שאין  שידוע דהיינו ההוא ". הדבר  לעשות  חכמה  נותנת  היא  כי  מבלעדיה , דבר  שום 

החכמה ". מבלעדי בעולם  הנעשית  ופעולה פעולה  שום לעשות  מציאות  שום 

êñ−ôôî שיסוד נמצא  בחכמה , היה  העולמות  כל  שבריאת  כיון כי  נלמד 

החכמה . ידי על  הוא ית ' אלקותו וגילוי בעולם  המתפשטת  הקדושה 

יגלה כיצד  לאלוקיו, האדם של  הקשר  יסוד  הוא מה  להגדיר  נרצה וכאשר 

úåøòäå úåôñåä

המלך 2. עמק הספר  א'. בכרךשער  הרץ  נפתלי (לרבי

מדרשם זי"ע ) בבית ביותר  הנפוצים מהספרים היה ,

בתורת  לעוסקים וידוע ותלמידיו , הק' הבעש"ט של 

על היא החסידות תורת יסודות עיקר  כי  החסידות

הזה. הקדוש הספר 



è ¾ô¾î þîêô ³îð−½ì³¾þîõô

עלמין , כל  וסובב עלמין כל  הממלא ית ' אלקותו מציאות  את  התחתונים בעולמות 

ימיו  בכל  דבוק  יהיה אדם וכאשר  החכמה , היא  הקדושה  יסוד  כי ונאמר  נענה  אזי 

דבוק יהיה בהכרח אזי החכמה , נגד  שהוא  דבר  שום יעשה ולא בהחכמה , רק 

הספירות  עשרת  כל  יסוד  כי מאודו, ובכל  נפשו  ובכל  מידותיו בכל  ית ' באלקותו

בחכמה . כולם האדם  עבודת  יסוד  שהם

ö×î אלקותו מציאות  מאדם  המסתירים  הקליפות  יסוד  הוא  מה  לעיין נרצה  כאשר 

יסו  היא החכמה היפך  שהיא  התאווה  כי ונאמר  נענה  אזי הישות ית ', ד 

למי  הנבראים  כל  של  במציאות  הביטול  את  שמגלה  החכמה , על  המסתירה 

וכנגד  החכמה  כנגד  דבר  לפעול  האדם  של  הפעולה יסוד  היא  התאוה  כי  שבראם.

ינתק בהכרח אזי שלו, הרע  יצר  שהיא להתאוה דרור  יתן האדם וכאשר  השכל ,

רשעים, חז "ל  וכמאמר  בבוראו  להדבק יוכל  לא ואז  אחרימבוראו ההולכים (כלומר 

לבם .תאוותיהם ) ברשות  הם  ,

ñ¼ ידי על  התחתונים  לעולמות  החיות  המשכת  יסוד  הוא איך  רבינו  מבאר  זה  פי 

שבאדם כמו כי העולם", של  ה "חכמה  להיות  היא  הצדיק פעולת  כי הצדיקים.

בכללות  כך  וכדלעיל , חיים  בגי' שהיא  החכמה  היא שלו  החיות  מקור  פרטי ,

צדיק בדור  ימצא וכאשר  החכמה , ידי על  הוא העולמות  לכל  הבא השפע  העולם,

איברי  כביטול  בקולו ושומעים אליו מתבטלים אדם בני ושאר  בחכמה , דבוק  שהוא

לכל  גם  אלא  להצדיק  רק לא  וקדושה  וחיים חכמה  ימשך  אזי  להראש , הגוף 

ובגשמיות . ברוחניות  בו, הדבקים
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’ê šþõ

í"ëší ñ¾ î³ô×ìë šëð³íñ

îê,ÂÈ‰˙ ÌÈ˘Â„˜ ·˙Î˘ ˘¯„Ó‰ 'ÈÙ È˙ÚÓ˘ ÈÎ ÂÈ‰˙ ÌÈ˘Â„˜ ¯Ó‡È
.ÌÎ˙˘Â„˜Ó ‰ÏÚÓÏ È˙˘Â„˜ '‰ È�‡ ˘Â„˜ ÈÎ Ï"˙ ,È�ÂÓÎ ÏÂÎÈ
Ï"ˆÊ È�ÂÂ‡¯Ó ¯Ú· ‰"ÂÓ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ·¯‰ ÏÈ·˘· 'ÈÙ È¯ÂÚ� ÈÓÈ· È˙ÚÓ˘
,ÌÎ˙˘Â„˜Ó ‡È‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰"·˜‰ Ï˘ ‰˘Â„˜‰ Ï"¯ ,‰ÏÚÓÏ È˙˘Â„˜
.ÌÈ·ÂË‰ Ì‰È˘ÚÓ È"Ú ÏÂÎÈ·Î ‰˘Â„˜ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÓ¯Â‚ Ï‡¯˘È È�·˘ Ï"¯
,‰ËÓÏ ÌÎÈÓˆÚ ÌÈ˘„˜Ó Ì˙‡˘ ,ÌÎ˙˘Â„˜Ó ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ È˙˘Â„˜ Â‰ÊÂ

.Á"ÁÙ„Â ,È˙ÚÓ˘ ÍÎ

íêþòî,ÌÈ˘Â„˜‰ ÂÈ¯·„ ¯˙ÂÈ ËÚÓ ÔÈ·‰Ï ÌÈ˘Â„˜‰ ÂÈ¯·„Ï „ÚÒ ˙˙Ï
,¯Ó‡�˘ ÂÓÎ ,‰ÓÎÁ· ÌÏÂÎ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ‡¯· ‰"·˜‰ ‰�‰„

'ÈÙ‰Â ,ÍÈ�È�˜ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ˙È˘Ú ‰ÓÎÁ· ÌÏÂÎ˙¯ÈÙÒ ÈÎ ,ÍÎ ‡Â‰

øåàéá

áúëù ùøãîä ùåøéô éúòîù

ãåîìú ,éðåîë ìåëé ,åéäú íéùåã÷

éúùåã÷ 'ä éðà ùåã÷ éë øîåì

.íëúùåã÷î äìòîì

íùá ,åùåøéô éøåòð éîéá éúòîù

éðååàøî øòá ä"åî íñøåôîä áøä

ממעזריטש ÷éúùåãהמגיד  ,ì"öæ

ìù äùåã÷ä øîåì äöåø ,äìòîì

äìòîì ä"á÷ä שהקב "ה הקדושה ,

את  ומגלה העליונים בעולמות מאציל 

בעולמות  שתשתלשל  כדי קדושתו

ישראל , לבני àéäהתחתונים

ìàøùé éðáù ì"ø ,íëúùåã÷î

é"ò ìåëéáë äùåã÷ äìòîì íéîøåâ

,íéáåèä íäéùòî הקב "ה יסד  כן

כעין  שיהיו העליונים בעולמות

עצמם  מפרישים וכשהם התחתונים,

הקב "ה  כן בשרשם, להתדבק  בקדושה

עליהם, קדושתו ÷éúùåãמיחד  åäæå

íúàù ,íëúùåã÷î àéä äìòîì

êë ,äèîì íëéîöò íéùã÷î

.ç"çôãå ,éúòîù

íéùåã÷ä åéøáãì ãòñ úúì äàøðå

,íéùåã÷ä åéøáã øúåé èòî ïéáäì

úåîìåòä ìë àøá ä"á÷ä äðäã

,øîàðù åîë ,äîëçá íìåë,קד (תהילים

õøàäכה) äàìî úéNò äîëça ílkËÈÀÈÀÈÈÄÈÈÀÈÈÈÆ
úøéôñ éë ,êë àåä ùåøéôäå ,Eðéð÷ÄÀÈÆ
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ÚÂ„ÈÎ ,ÏÏÎ Â· ¯·„Ï ‡"‡ ¯˙Î ÈÎ ,˙ÂÓÏÂÚÏ ‰�Â˘‡¯ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰
‰�Â˙Á˙ ‰„Â˜� „Ú ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ˙Ó˘� ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰Â Ï"ÊÈ¯‡‰ È¯ÙÒÓ

øåàéá

éë ,úåîìåòì äðåùàø àéä äîëçä

òåãéë ììë åá øáãì øùôà éà øúë

,ì"æéøàä éøôñî בבחינת הוא הכתר
למעלה  הוא שהרצון וכמו רצון,
ההשגה  שורש עצמו והוא מהשגה,
העליון  רצון שהוא הכתר כך  והמחשבה,

מהשגתינו  למעלה הוא .3כביכול ,

ãò úåîìåòä ìë úîùð àéä äîëçäå

õøàä úåîåäúáù äðåúçú äãå÷ð,
מקומות  בכמה החכמה נקראת לכן

הכל  כוללת היא כי הן 4"היכל " ,
אין ברוחניות והספירות המידות שכל  –

המחיה  השכל  ידי על  אלא כח  להם

ולהתפאר  ולירא לאהוב  ואומר אותם
כו' ולהתקשר ולהודות והיא 5ולנצח  .

תתאה" "חכמה פ "ב )הנקראת .(כדלקמן

שבעולם בגשמיותוהן נברא שכל  -
ידי  על  הם כולם וטבעו ומעשיו צורתו
ובעומק בבריאתו, שנמצא החכמה כח 
בגשמיות  המלובשת החכמה אזי יותר
שבעולמות  האלוקית החכמה על  מורה
כל  את  שמחיה האור שהוא העליונים
שאור  במוחש שרואים וכמו העולמות.

אינם (יראה)והגבורה(אהבה)החסד 
החכמה  ידי על  אלא מתעוררים

המידות  בכל  וכן .6והמחשבה,

úåøòäå úåôñåä

פרשת 3. שאחר  נחמו  שבת בהפטרת לקמן  גם

הרהור , אפילו  אסור  שבכתר  רבינו  כתב ואתחנן 

בהעלם  עדיין  העולמות כל  היו  "שם כי  וביאר 

שאין  עולמות כן  גם שהם פי  על  אף ובינה וחכמה

להתנוצץ  התחילו  שמהם מחמת אך  השגה בהם

ד "ה  ויצא בפרשת כתב עוד  בם", לדבר  קצת אפשר 

להתבונן  רשות לנו  אין  הראשונות "בג ' כי  ה' וירא

כתב  נדחך  יהיה אם ד"ה נצבים ובפרשת בהם",

חכמה  כתר  כח"ב שהם הראשונות ספירות "שבג '

אם  כי  לזולתו  בהם לשאול  רשאי  אתה אין  בינה

סוכות  של  א' יום וברמזי  וכו '" מדעתו  להתבונן 

חסד ממדת "למעלה למה ביאר  עיריהן  יתנו  ד "ה

לזולתו  לשאול  רשות אין  הראשונות בג ' דהיינו 

ממציאותו ", יתבטל  מזה למעלה יעלה שאם מפני 

"בה"א  משה אל  ה' ויאמר  ד "ה יתרו  בפרשת וז "ל 

ומכל וכו ' להרהר  רשות אין  בינה בחינת ראשונה

בחינת  היו "ד  דהיינו  ראשונה מה"א למעלה שכן 

רשות  שאין  כתר  בחינת יו "ד  של  וקוצו  חכמה

והנה  ד "ה תולדות בפרשת עוד  וראה כלל . להתבונן 

אסור  ובינה מחכמה למעלה כי  ידוע הנה וז "ל ,

אבל בהם לדבר  מה קצת רשות ניתן  ובינה להרהר ,

פנימיות  והם מוחין  שהם מפני  הדיבור  להרחיב לא

העולמות".

הפליאה"4. "מספר  בספר  שאיתא בקבלת כמו  (מובא 

קכד ) ע ' כללהגאונים  הוא שהחכמה מפני  "היכל ,

הכיל מלשון  היכל  למטה, מה למעלה מה כולל 

הכלי .

איך5. המבאר  הרמח"ל , של  הנפלא לשונו  וראה

המידות של  מהותם בלשון שכל  "המאורות " (הנקראים 

מפשטת הקבלה ) החכמה וכן  וז "ל : מהחכמה, היא ,

יש  המאורות מן  אחד  כל  ובתוך  למעלה, המאורות

שלא  מחשבה אין  כי  החכמה מן  נמשך  אחד  חוט

היא  "רוח בסוד  כן  גם שכל  וכן  הנשמה, פי  על 

שכל מנוחה ברית בספר  אמר  כן  ועל  כנ "ל  באנוש"

וחכמה". שכל  מלאים המאורות

שהיא 6. תתאה" "חכמה נקראת זו  ובחינה
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˙ÓÎÁ ‚È˘È ˙È‰ÂÏ‡ ‰‚˘‰Ï ‡Â·Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ ˙ÂÓÂ‰˙·˘
‰�Ë˜‰ ‰‡È¯·‰ ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÏÂÚ·˘ ÌÈ‡Â¯·‰ ÏÎÓ ˘"˙È Â˙Â‰Ï-‡
‡ÏÈÓÓÂ ,˘"˙È Â˙Â‰Ï-‡ ˙ÓÎÁ Â�ÓÓ ˙Â‡¯Ï ÏÂÎÈ ÌÏÂÚ·˘ ˙Â�Ë˜·˘
ÌÏÂÎ˘ ÌÏÂÚ·˘ ÌÈ‡Â¯·‰ ÏÎ·˘ ˙Â‰Ï‡ ˙ÓÎÁ· Ì„‡‰ ÏÎ˙ÒÈ˘Î
˙ÂÈÁ Ô˙�˘ ˘"˙È Â˙ÓÎÁ· ÌÈÓÈÈ˜Â ÌÈÈÁ Ì‰Â ,Â‡¯·� Â˙Â‰Ï-‡ ˙ÓÎÁ·
˜Â·„ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÓˆÚ ‰ÓÎÁÏ ‡Â·Ï ÏÂÎÈ Ê"ÈÚÂ ,ÌÏÂÚ· ÌÂÈ˜ Ì‰Ï ˙ÂÈ‰Ï

øåàéá

äâùäì àåáì äöåøù éî ìëå

ù"úé åúåäì-à úîëç âéùé úéäåì-à

åìéôàå ,íìåòáù íéàåøáä ìëî

íìåòáù úåðè÷áù äðè÷ä äàéøáä

åúåäìà úîëç åðîî úåàøì ìåëé

.ù"úé

úîëçá íãàä ìëúñéùë àìéîîå

íìåòáù íéàåøáä ìëáù úåäìà

,åàøáð åúåäìà úîëçá íìåëù כמו
האדם  שעושה גשמי חפץ  שבכל  שמובן
טמון  ומנורה, שולחן כגון ל 'יש' מ 'יש'
לעשותה  איך  שחשב  האומן של  חכמתו
וכמה  כמה אחת על  ואופן, צורה ובאיזה
מאין  הנבראים כל  את שברא הקב "ה
היא  הנברא של  מציאותו כל  אזי ליש,

ערך  לפי חכמתו שגילה ית"ש, חכמתו
והוייתו, קיומו אופן íééçהנברא íäå

úåéç ïúðù ù"úé åúîëçá íéîéé÷å

,íìåòá íåé÷ íäì úåéäì בשר באומן
רק  האומן של  חכמתו ניכר בצורתודם

שהיה  הראשונה מהצורה שנשתנה הכלי
אבל  לכן, וחיותו מציאותקודם הכלי

הקב "ה  משא"כ  באומן, תלוי אינו
חכמתו  אין אזי ליש, מאין הכל  שבורא
בכוח גם אלא החפץ  במציאות רק  ניכרת
וכידוע ליש, מאין שלו התמידי  הקיום
ורגע רגע  שבכל  הקדוש הבעש"ט  מאמר
מאין  הנבראים כל  את מחיה הקב "ה

ממש. ליש

,äîöò äîëçì àåáì ìåëé æ"éòå

úåøòäå úåôñåä

של חכמתו  שמגלה המלכות ספירת והיא "חשבון ",

"איזהו  חז "ל  וכמאמר  התחתונים, בעולמות הקב"ה

תקופות  חשבון  זה העמים? שלעיני  חשבון 

המתנהלומזלו  הגשמי  העולם מציאות שהיא ת"

העולם. הנהגת חשבון  של  באופן  המתגלה בחכמה

בשם  המתגלה החכמה ספירת של  חכמה ולמשל 

שם  של  החשבון  ידי  על  מתגלה ה"י  וי "ו  ה"י  יו "ד 

וזה  שבעולם. הספירות בכל  וכן  ע"ב, שהוא זה

בחינה  שמבאר  ע "ב ר "כ  פנחס בזוה"ק ג "כ  מרומז 

ר ' אמר  וזלה"ק, דמלכות, החכמה נקודת היא זו 

חשבון  חשבון , למצא לאחת אחת כתיב יוסי 

בסיהרא דקיימן  שעלדגימטרייאות גימטריאות  (חשבון

המלכות ) שהיא  הלבנה  אינון ידי דילה דרגא באן  (באיזה ,

היא ) "עיניךדרגה  דכתיב בפומיה קרא נפל  כו ',

עיינין  ואלין  רבים", בת שער  על  בחשבון  ברכות

מלעילא, דאתמשכא יאה חכמה לגו  פרפראות דילה

ואתעבידו  אתמליין  ועבורין  ותקופין  חשבון  ומגו 

לכל דאתפקדן  עד  סטרין , לכל  מימין  דנפקו  בריכות

ומזלי  וככבין  דלבר  דסיהרא ועבורין  חושבן 

למעבד .
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˙Â‡ÏÙ Â�ÈÈ‰„ ,˙Â·ÂË ˙ÂÚÙ˘‰ ÏÎ Ì˘Ó ÍÂ˘ÓÏÂ ‰ÓˆÚ ‰ÓÎÁ·
‰ÓÎÁ‰ ÈÎ ,È�ÂÊÓÂ È�· ÈÈÁ ˙Â·ÂË ˙ÂÚÙ˘‰‰ ÏÎ ÌÈ‡· Ì‰Ó ÈÎ ,‰ÓÎÁ‰

.'ÂÎÂ ‰ÈÁ˙

’ë šþõ

ó−êîþëí ñ×ñ ³î−ì µ−¾ôô š−ð®í

ê®ôò‰‡¯Â ˘"˙È Â˙Â‰Ï‡ ˙Â‡ÈˆÓ ˘˜·ÓÂ ˘¯Â„Â ¯˜ÂÁ Ì„‡˘Î
‰‡ÏÚ ‰ÓÎÁ· ‰‡˙˙ ‰ÓÎÁ ¯˘˜ÓÂ ‰ÓÎÁ· ˜Â·„ ÏÎ‰˘
'‰ ÂÏ ˜ÏÁ ¯˘‡ ˜È„ˆ‰ ‡Â‰ ‰Ê ,Ï"�Î ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ÏÂ„‚ „ÂÁÈ ‰˘ÂÚÂ
,‰ÓÎÁ· ˜Â·„ ‡Â‰ ÈÎ ,‰"· ‡¯Â·‰· ‡"· ˙Ó˘� Ì‚ ¯˘˜Ï ‰�È·Â ÏÎ˘
‡Â‰ Â˙ÓÎÁ· ÏÂÎÈ·Î ÂÓÎ ,Ï‡¯˘È È�· ÌÚÏ ‰Ó˘� ÂÓÎ ‡Â‰ ‡¯˜� ‡ˆÓ�

øåàéá

êåùîìå äîöò äîëçá ÷åáã úåéäì

,úåáåè úåòôùä ìë íùî ידי על 

הקב "ה  של  בחכמתו עצמו מדבק  שאדם

של  באופן בברואים, שנתגלתה כפי

להתדבק והשתוקקות פנימית דביקות

ע "ד  בברואים חכמתו שגילה במי

ברא  מי וראו עיניכם מרום שאו שנאמר

בעצם  דבוק  להיות זוכה הוא אזי אלה,

הרוחנית, החכמה åðééäãספירת

ìë íéàá íäî éë ,äîëçä úåàìô

ùääéë ,éðåæîå éðá ééç úåáåè úåòô

.'åëå äéçú äîëçä החכמה ספירת

שבעולם, ההשפעות כל  מקור היא

כלומר  תחיה" "החכמה נאמר ועליה

ולכן  הנבראים, לכל  חיות הנותנת היא

ובהשכל  בחכמה תמיד  שדבוק  מי

לפי  יכולתו ככל  מהתאוות ומופשט 

שפע מיני כל  לקבל  זוכה הוא מדרגתו,
שבעולם.

ù÷áîå ùøåãå ø÷åç íãàùë àöîð

ìëäù äàåøå ù"úé åúåäìà úåàéöî

äàúú äîëç øù÷îå ,äîëçá ÷åáã

התחתונים  בעולמות äîëçáשנתגלתה

äàìò,העליונה ãåçéהחכמה äùåòå

ì"ðë úåîìåòä ìëá ìåãâ הוא כי
לשרשם  התחתונים העולמות את מקשר

הקב "ה  מתגלה שבה àåäבחכמה äæ ,

äðéáå ìëù 'ä åì ÷ìç øùà ÷éãöä

àøåáäá íãà éðá úîùð íâ øù÷ì

,äîëçá ÷åáã àåä éë ,ä"áàöîð

éðá íòì äîùð åîë àåä àø÷ð

ìàøùé הדבוקים ישראל  בני לשאר
שמתעוררים  ההרגשים לפי בהמידות
שמשוקעים  הנפולות המידות ולפי בהם
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‡Â‰ ÈÎ ,Ï‡¯˘È È�· ˙Ó˘� ‡Â‰ Ï"�‰ ˜È„ˆ‰ ÔÎ ,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ˙Ó˘�
˙Â··Ï‰ ·È‰Ï‰ÏÂ ˘"˙È Â˙„Â·ÚÏ Ì·¯˜Ï Â˙ÂÏÎ˘Â Â˙¯Â˙· Ì˙Â‡ ‰ÈÁÓ

.˘"˙È ‡¯Â·‰Ï

øåàéá

בחכמה  כולו מקושר הצדיק כי בהם,
ולכן  מידותיו, על  שלטת שלו והחכמה
ה"חכמה" ובחינת הנשמה נחשב  הוא

ישראל  כל  .7של 

ìåëéáë åîëהקב "הàåä åúîëçá

úåîìåòä ìë úîùð החכמה ספירת
היא  ית', אלקותו התלבשות שבה
שכל  כידוע  הספירות, כל  נשמת
החכמה  לספירות בנים נקראים המידות
אלא  המידות הולדת אין שהרי והבינה,

והתבוננות, חכמה éãöä÷לאחר ïë

ìàøùé éðá úîùð àåä ì"ðä כמו
הספירות  כל  את מחיה כך 8שהחכמה

את  מחיה הוא בחכמה שדבוק  הצדיק 
הספירות  בשאר שדבוקים הנבראים ,כל 

åúøåúá íúåà äéçî àåä éë

ù"úé åúãåáòì íáø÷ì åúåìëùå

,ù"úé àøåáäì úåááìä áéäìäìå

כל  את מחיה החכמה שספירת כמו

דהיינו  בחכמה שדבוק  מי  כך  הספירות,

משפיע הוא אלוקות ובשכל  בתורה

בעבודת  העם חיות לפשוטי ה'

הוא  הצדיק  כביכול  בהמידות, שדבוקים

וכמו  העם, שאר של  והראש החכמה

החכמה, ידי על  מתנועעים שהאיברים

שכשהשכל  במציאות שרואים כמו

אזי  לעשותו שצריך  ענין איזה מבין

האיברים שאר מתנועעים (וכמו מאליהם

רגליו) את נשא שראשו רגליו יעקב  וישא כך שכתוב  ,

משפיע הדור של  החכמה שהוא הצדיק 

בו  שדבוקים האנשים שאר את חיות

חיות  אליהם ומשפיע  אליו ומתקשרים

אין  עצמם שהם ואע "פ  ה', בעבודת

ית' אלקותו גודל  שכלם מכח  משיגים

על  מקום מכל  לעבדו, ראוי כמה ועד 

נעשה  הוא בצדיק  דבקים שהם ידי

הם  מרגישים והם ראש בחינת להם

ה'. בעבודת 9חיות

úåøòäå úåôñåä

פרשת 7. אפרים מחנה בדגל  בארוכה מבואר  זה כל 

הוצאת מסעי  במדבר  חלק  מפורשת  חסידות  בספר  ביאור  (ראה 

.מכונו)

נהי"מ)בפרטות8. וחג"ת  בינה  כלובכללות(דהיינו (את 

בריאה  העולמות  כל  שורש היא  דאצילות  חכמה  דהיינו העולמות ,

ספירות ) עשרה  יש מהם  אחת  שבכל  ועשיה  .יצירה 

ד "ה 9. תולדות פרשת ושמש במאור  שכתב וכמו 

מופשט  הוא הצדיק וזלה"ק הנ "ל , בפסוק עוד 

ובתפילה  בתורה עוסקו  ידי  ועל  העולם... מגשמיות

לאלו  ובפרט עליה, ולדרים לארץ המאיר  הוא

הקדושה  אור  בלבם וזורע אליו  המתדבקים

שהם  מה וכל  שמו , יתברך  לעבודתו  והתלהבות

קראו  כן  על  והמעורר , הגורם הוא הוא עושים

ומצמיח  זורע והוא זריעה, בלשון  הטובים מעשיו 

אליו , הקרובים אדם בני  בלבות הקדושה התלהבות

חז "ל וכמאמר  וגדול , הולך  יום בכל  הזה והצדיק
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îíïîÌÈ˘Â„˜ 'ÈÙ Â‰ÊÂ ,˜"‰ÂÊÓ ÚÂ„ÈÎ ,‰ÓÎÁ ‡¯˜� ˘Â„˜ ˙·È˙˘ ÚÂ„È
Ï˘ ˙ÂÈÁ Ì˙‡ ÂÈ‰˙Â ‰ÓÎÁ‰ ˙„Ó· ÌÈ˜Â·„ ÂÈ‰˙˘ Ï"¯ ,ÂÈ‰˙
,‰"· ‡¯Â·‰ ˙„Â·ÚÏ ÏÎ˘ Ì‚Â ,˙Â·ÂË ˙ÂÚÙ˘‰ ÏÎ Ì‰Ï ÍÂ˘ÓÏ Ï‡¯˘È
ÏÎ È˙‡¯· ,˘Â„˜ ˙‡¯˜�˘ ‰ÓÎÁ‰ ˙„Ó· È�‡˘ ÂÓÎ Ï"¯ ,È�‡ ˘Â„˜ ÈÎ
,˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ˙ÂÈÁ ‡Â‰Â ,˙È˘Ú ‰ÓÎÁ· ÌÏÂÎ ·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ ˙ÂÓÏÂÚ‰
,˘Â„˜ ˙‡¯˜�˘ ‰ÓÎÁ· ÌÈ˜Â·„ ÂÈ‰˙ Ï"¯ ,ÌÈ˘Â„˜ Ì˙‡ Ì‚ ÂÈ‰˙ ÔÎ
‰ÏÚÓÏÓ ˙Â·ÂË ˙ÂÚÙ˘‰ ÍÂ˘ÓÏ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÁ Ì˙‡ ÂÈ‰˙Â

øåàéá

àø÷ð ùåã÷ úáéúù òåãé åäæå

÷"äåæî òåãéë ,äîëç(א סא, åäæå,(ח "ג

åéäúù ì"ø ,eéäz íéLBã÷ ùåøéôÀÄÄÀ
íúà åéäúå äîëçä úãîá íé÷åáã

ìë íäì êåùîì ìàøùé ìù úåéç

,úåáåè úåòôùäלהשפיע – בגשמיות
לעיל  וכמבואר ומזוני, חיי בבני שפע  כל 
ידי  על  בא שבעולם השפע  שכל 

àøåáäהחכמה, úãåáòì ìëù íâå

,ä"á'ה בעבודת – ברוחניות שפע 
חיות. מתוך 

úãîá éðàù åîë ì"ø ,éðà LBã÷ ékÄÈÈÄ
ìë éúàøá ùåã÷ úàø÷ðù äîëçä

áåúëä øîàîë úåîìåòä(כד קד, (תהילים

ìë úåéç àåäå ,úéNò äîëça ílkËÈÀÈÀÈÈÄÈ
,úåîìåòä וכדאיתא לעיל , כמבואר

שרה חיי ושמש אחר )במאור בדרך א"י  (ד"ה

דרך  על  הרחמים, מקור הוא "וחכמה

כוללת  והיא בעליה, את תחיה החכמה

מזוני  חיי בני טובות ההשפעות כל 

÷íéùåã,רויחא", íúà íâ åéäú ïë

úàø÷ðù äîëçá íé÷åáã åéäú ì"ø

ìë ìù úåéç íúà åéäúå ,ùåã÷

úåáåè úåòôùä êåùîì úåîìåòä

äèîì äìòîìî מתקשרים כשישראל  ,

מעוררים  הם ממש, בפועל  בחכמה

שהיא  הראשונה המחשבה את כביכול 

ההטבה  טעם והיא הבריאה, כל  שורש

היא  הבריאה כל  שתכלית להנבראים,

הקב "ה  את עובדים ישראל  שיהיו

כשישראל  ולכן חכמה, הנקרא בביטול 

א  בפועל  הזאת המחשבה את ת מקיימים

בפרט עליהם טובות השפעות ממשיכים

לקיומם. הנצרכים הנבראים כל  ועל 

úåøòäå úåôñåä

דמיא  חכם תלמיד  האי  ד . דתענית בגמרא

האמיתי  נבט. דנבט כיון  קאלי  דתותי  לפרצודא

וכמו  שלמעלה". עולם יסוד  צדיק כנגד  שהוא

משאות  וישא ד "ה מקץ בפרשת רבינו  שביאר 

הצדיק  אל  בנסעם היא האחת "הבחינה וז "ל 

הקדושה  צורתו  בראותם אליו  כבואם אזי  אמיתי ,

מה  וכל  ה', בעבודת לבכם מלהיב פניו  ותואר 

הו  שם וינשאם שעושים וינטלם העושה היה א

צדיק  בחינת שהוא אחת בחינה היא אזי  בקדושה

עולם". יסוד 
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‰ÏÚÓÏ È˙˘Â„˜ ,Ï"�‰ ¯Ú· ‰"ÂÓ ˘Â„˜‰ È¯·„ 'ÈÙ Â‰ÊÂ ,‰ËÓÏ
˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˘Â„˜Â ÌÈ„ÂÁÈ ÂÏÚÙ˙ ‰ÓÎÁ‰· ÌÈ˜Â·„ ÂÈ‰˙˘Î ,ÌÎ˙˘Â„˜Ó

.ÌÏÂÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡˘ ÈÓ È�ÙÏ ÁÂ¯ ˙Á� ‰È‰˙Â ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ·

’è šþõ

íëíêíñ íêþ−í þëìñ

ñ¼î‰È‰È˘ Â‡¯È˙ ÂÈ·‡Â ÂÓ‡ ˘È‡ ˜ÂÒÙ‰ ˘Â¯ÈÙ ÔÈ·‰Ï ÏÎÂ� Ï"�‰ ÈÙ
˙ÂÈ‰Ï Ï"�Î ‰„Â·Ú· ÍÏÂ‰˘ ÈÓ ÈÎ ,ÂÈ‰˙ ÌÈ˘Â„˜ ˜ÂÒÙÏ ˙ÂÎÈÈ˘
Â˙Â‰Ï‡ ˙ÓÎÁ ‚È˘Ó˘ ÈÓ ÈÎ ,‰·‰‡ ˙‚È¯„Ó Â‰Ê Ï"�Î ‰ÓÎÁ· ˜Â·„
Í¯·˙È ‡¯Â·· ‰ÏÂ„‚ ‰·‰‡‰ ˙Â˙Â·Ú· Â·Ï ·‰Ï˙Ó ‡ÏÈÓÓ ÂÓ˘ Í¯·˙È
ÈÓ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÔÈ˘¯Ù˙Ó ‡Ï„ ÔÈÚÈ¯ ÔÈ¯˙ Ô‰ ‰�È·Â ‰ÓÎÁ˘ ÚÂ„ÈÂ .ÂÓ˘

øåàéá

øòá ä"åî ùåã÷ä éøáã ùåøéô åäæå

,íëúùåã÷î äìòîì éúùåã÷ ,ì"ðä

åìòôú äîëçäá íé÷åáã åéäúùë

ìëá úåìåãâ úåùåã÷å íéãåçé

,úåîìåòä עושים שישראל  כפי כי
זה, כעין למעלה נתעורר כן למטה
דבוקים  שישראל  שבשעה שכמו ונמצא
גם  כן פועלים הם הזה בעולם בהחכמה
דבוקות  הספירות כל  שיהיו למעלה
שורש  שהיא האצילות עולם של  בחכמה

העולמות, éðôìכל  çåø úçð äéäúå

íìåòä äéäå øîàù éî תכלית זה כי
על  בתחתונים אלקותו שיתגלה הבריאה

בשרשם. דבוקים הברואים שיהיו ידי

ùåøéô ïéáäì ìëåð ì"ðä éô ìòå

äéäéù ,eàøéz åéáàå Bnà Léà ÷åñôäÄÄÀÈÄÄÈ
éî éë ,åéäú íéùåã÷ ÷åñôì úåëééù

÷åáã úåéäì ì"ðë äãåáòá êìåäù

éë ,äáäà úâéøãî åäæ ì"ðë äîëçá

êøáúé åúåäìà úîëç âéùîù éî

úåúåáòá åáì áäìúî àìéîî åîù

.åîù êøáúé àøåáá äìåãâ äáäàä

אוהב שהנברא מידה היא האהבה
החסד , ולמקור לחיותו ומתקשר
שהיא  אלקותו חכמת משיג וכשאדם
ממילא  והנבראים, הבריאה כל  מקור
וזה  להקב "ה. גדולה אהבה בו מתעורר

הרמב "ם ה"ב )כדברי התורה יסודי  מהלכות (פ "ב 

וברואיו  במעשיו האדם שיתבונן בשעה
חכמתו  מהן ויראה הגדולים הנפלאים
אוהב הוא מיד  קץ , ולא ערך  לה שאין
גדולה  תאוה ומתאוה ומפאר ומשבח 
צמאה  דוד  שאמר כמו הגדול , השם לידע 

חי. לאל  לאלהים נפשי

ïéòéø ïéøú ïä äðéáå äîëçù òåãéå

ïéùøôúî àìã העליונה החכמה ,
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‰�‰Â .‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙ ÔÎ Ì‚ ‡Â‰˘ ‰‡ÏÈÚ ‰·Â˘˙· '‰ „·ÂÚÂ ‰ˆÂ¯˘

øåàéá

יחדיו, תמיד  קשורים העליונה והבינה

ולהתקשר  להשיג אפשר אי ולכן

יחדיו, שניהם אלא ולהבינה להחכמה

עצמו  השכל  דהיינו החכמה שמציאות

מושג  אינו בשכל  גילוי לידי שבא לפני

ממנו  לקבל  יכול  ואינו באדם ונתפס 

בפרטי  התבוננות ידי על  אלא רק  חיות,

כח דהיינו הבינה ומאידך , השכל .

מקבלת  רק  עצמי כח  לה אין ההתבוננות

מן  המקבל  כתלמיד  החכמה מן כחה את

לחשוב ? לבינה לה כח  מהיכן כי הרב ,

עצמות ה  הרי בה, הפועל  השכל  מכח  כל 

החכמה  הוא גילוי 10השכל  ואופן ,

שהבינה  ידי על  הוא לפועל  החכמה

בעולם  השכל  מציאות את מגלה

של  העצמי ההרגש ידי על  התחתון

שיש  הכח  וזהו בהשכל , הנוסף  האדם

מורגש" "כח  הנקרא .11לבינה

באיזה  מתבונן אדם כאשר זה מטעם

עצמו  כשמפשיט  העיון לאחר סוגיא,

רק דבוק  להיות שבעולם מחשבות מכל 

אדם  של  בשכלו נולד  אזי השכל , בעולם
והוא  החכמה, הארת שהיא הארה איזו
הענין, על  וישוב  תירוץ  לו שיש מרגיש
אל  מכח להוציאה יכול  אינו מקום ומכל 
זה  כל  ועם בה, שיתבונן עד  הפועל 
בהארתה  שהיא כמו נשאר השכל  מהות
ידי  על  חדש אור נולדה ולא הראשונה

ההתבוננות.

מוליד  ההתבוננות ידי על  ואדרבה,
כי  ההשגה, לכח  והגבלה צמצום האדם
אותו  את להשיג האדם יכל  שלא הטעם
שהאור  מכיון היה בו שהתעורר האור
ההתבוננות  ידי ועל  מאוד , רוחני היה
ההרגשים  את האור באותו מוסיף  האדם
ידי  ועל  שלו, ההתבוננות וכח  וההבנות
קיבול  כח  לפי האור את מגביל  הוא זה

השכל .

'ä ãáåòå äöåøù éî àìéîîå

äàìéò äáåùúá אזי הבינה, שהיא
äáäàîזוכה äáåùú ïë íâ àåäù על

אהבה  בחינת שהוא החכמה מוח  ידי

úåøòäå úåôñåä

והבן 10. ראה שם: הפליאה ספר  של  כלשונו 

כן  תלמיד  בפי  דברים המשים כאדם הוא שהחכמה

כח  החכמה כי  בינה בפי  דברים משימה החכמה

הבינה".

שבדרך11. ודע שם: הפליאה ספר  של  כלשונו 

להוציא  כח לה ויש הבינה הקב"ה האציל  אצילות

מתקדשת  והבינה הפועל , אל  מכח הדברים כל 

נ ' ונקראי ' שערים חמשים לה ויש החכמה מזוהר 

כוחות  בג ' בממשות מיטבעים וכולם בינה שערי 

כח  מוטבע כח מורגש כח מושכל  כח לה שיש

מן  מלמעלה הכח את שמושך  ר "ל  מושכל 

והבינה  בבינה, החכמה מן  ומתנוצציס הניצוצות

כח  שהאצילה בנציצות וברכה שפע מספקת

הספירות  לכל  הרגשה שפע שנותנת ר "ל  מורגש,

אצילות  בדרך  נאצלת שהיא ר "ל  מוטבע, כח כולם

דבוקה  והיא כולם, הנבראים לכל  כח להשפיע

כדכתיב  ראש, נקרא שהכתר  ודע החכמה. בשרשי 

חיכו  שנא' חיך  נקרא החכמה אמת, דברך  ראש



ë−ó−¾îðš ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô
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ÚÊÚ„Ê‰Ï ÔÎ Ì‚ ‡¯È ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,Ô„Ú Ô‚· ÏÂÈË ‡¯˜� ‡Â‰˘

:'‰ È�ÙÓ

îíïî˜"‰ÂÊ· ÌÈ‡¯˜� ‰�È·Â ‰ÓÎÁ˘ ÚÂ„È(.‡ˆ¯ ·"Á)‰ÓÎÁ˘ ,‡ÓÈ‡Â ‡·‡
Â‰ÊÂ .˙ÂÓÂ˜Ó ‰·¯‰· ˜"‰ÂÊ· ÔÈÈÚ ‡ÓÈ‡ ˙‡¯˜� ‰�È·Â ‡·‡ ‡¯˜�
‰‡¯ÈÏ ‡Â·Ï ÁÈÎ˘ ¯˙ÂÈ ÔÎ ÏÚ ,‰�ÈÓ ÔÈ¯Ú˙Ó ÔÈ�È„ ‰�È·Ó˘ ÚÂ„È ÔÎ Ì‚

øåàéá

הבינה. למוח  ומצטרף 

÷åñô ìò é"ùø ùåøéôë äðäå,כו (ויקרא

íëìיב ) éúééäå íëëBúa ézëläúäåÀÄÀÇÇÀÄÀÂÆÀÈÄÄÈÆ
íéäìàì לעם לי ּתהיּו ìééèàואּתם  , ÅÉÄְְְִִֶַָ

åéäú àì ìåëé .ïãò ïâá íëîò

éúééäå øîåì ãåîìú ,éðîî íéòæòãæîÀÈÄÄ
ì"ðë øîåì äöø .íéäìàì íëìÈÆÅÉÄ
àåäù äáäàî 'ä ãáåòù åìéôàù

ïãò ïâá ìåéè àø÷ð לשון הוא הטיול 
אהבה, בחינת - ïëעונג éô ìò óà

òæòãæäì ïë íâ àøé úåéäì êéøö

.'ä éðôî

כי  להקדים, יש הבאים הדברים [להבין
היא  להבינה, החכמה בין החילוק 
ית' אלקותו אור עצם היא שהחכמה
לעיל , וכמבואר הנבראים לכל  המתפשט 
הנבראים  פרטי היא הבינה אבל 
בינה  שערי חמישים ידי על  המתגלים

מהות  היא וזו הבריאה, לפרטי הנכנסים

השכל  התפשטות שהיא ההתבוננות

לפרטים].

åäæåíéàø÷ð äðéáå äîëçù òåãé

÷"äåæá(.רצא àîéàå,(ח "ב  àáà

àáà àø÷ð äîëçù היא החכמה כי

מוליד  שהאב  כשם הספירות כל  שורש

àîéàבנים, úàø÷ð äðéáå שהאם כשם 

מכח אותו ומגלה מהאב  השפע  מקבלת

הבינה  ידי על  כך  הפועל , אל 

אל  מכח  החכמה יוצאת וההתבוננות

úåîå÷î.הפועל , äáøäá ÷"äåæá ïééò

ïéðéã äðéáîù òåãé ïë íâ åäæå

äðéî ïéøòúî שורש היא הבינה ,

שהיראה  וידוע  והצמצומים, הדינים

האדם  שירא הדינים, מחמת נגרמת

או  מזונותיו או חייו לו שיצמצמו

עונש, באיזה משמים ïëיענישוהו ìò

úåøòäå úåôñåä

דברים  להוציא מזומנת היא הבינה כך  לדבר  מזומנת היא שהלשון  שכמו  לשון  נקראת הבינה ממתקים,

בפועל ".



è− ¾ô¾î þîêô ³îð−½ì³¾þîõô

,‰·‰‡ ‰ÏÂÎ ‡È‰ ‰ÓÎÁ Ï·‡ ÚÂ„ÈÎ ‰‡ÏÈÚ ‡ÓÈ‡ ‡È‰˘ ‰�È·‰ ÌÏÂÚÓ
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øåàéá

íìåòî äàøéì àåáì çéëù øúåé

òåãéë äàìéò àîéà àéäù äðéáä,

הנבראים  בפרטי מתבונן שאדם בשעה

ביראה  ולחשוב  מוחו לצמצם יכול  אז

הנבראים, לכל  משתלשלת ית' חיותו איך 

לירא  וצריך  ית' בו תלויים כולם ואיך 

חיותם, להברואים יחסר שלא מפניו

,äáäà äìåë àéä äîëç ìáà כי

בעצם  דהיינו בחכמה דבוק  שאדם  בשעה

היחידה  המציאות שהיא איך  ית' אלקותו

אינו  ונברא נברא כל  שהרי הנבראים, של 

שבו, לחכמה בטל  אלא לעצמו מציאות

אהבה  בחינת מעוררת זו חכמה הרי

הנאהב . עם האוהב  את המאחדת

אהבה  היא החכמה הדברים: ביאור

האהבה  של  מהותה שכל  אחד , גי' שהיא

בבחינת  לנאהב  האוהב  התבטלות היא

שהיא  אהבה בדבר, תלויה שאינה אהבה

כאהבת  העצמיות ביטול  ידי על  דווקא

ממנו  נטל  שדוד  אע "פ  לדוד  יהונתן

מכח דווקא באה היראה ואילו מלכותו,

והיא  לעצמו, מציאות האדם היות

עת  בכל  יקרב  לבל  האוהב  את מגבילה

שהוא  הקב "ה כי ידע  אלא הקודש אל 

הוא  מרומם מקום מכל  אהבתו תכלית
מחשבה  ולית וקץ  תכלית לאין ממנו
על  בא אין זה ומכח כלל , ביה תפיסא

טעות. לידי אהבתו ידי

משפיע שבין אהבה בכל  הוא ויסוד 
הבדלה  ביניהם שתהיה צריך  כי ומקבל 
ואם  בדווקא, וגבורה חסד  הנקראת
ידי  על  היא וגבורה חסד  של  ההבדלה
עצמו  ומרחיק  שירא עצמו המקבל 
אליו  שווה שהוא יחשוב  שלא מהאוהב 
על  עצמו להבדיל  המשפיע  צריך  אין אזי

וצמצומים ידי .12גבורות

כי  כאן, רבינו בדברי מבואר זה וכל 
חכמה  היא האדם של  העבודה עיקר
ועם  אהבה, של  באופן היא שהתגלותה
שבעת  הכתוב  לנו מזהיר זה כל 
קודש, בשבת כגון האהבה התעוררות

מהיראה. נשכח  ולא דעתנו נסיח  לא

,eéäz íéLBã÷ù íâä ,øîàð ïë ìòÀÄÄÀ
äðéááå äîëçá íé÷åáã åéäúù ì"ðë

ïéàìéò שתי והם "קדושים" הנקראים
הנכללים  והבינה החכמה של  בחינות
תרין  שהם לעיל  וכאמור החכמה במוח 

מתפרשין  דלא ïë,13ריעין éô ìò óà

úåøòäå úåôñåä

ראה 12. נצבים, לפ' שלמה בדברת מבואר  זה כל 

מכוננו . הוצאת

הבינה 13. במוח הנכללים והבינה החכמה משא"כ 

החכמה  זה ומטעם ותבונה", סבא "ישראל  נקראים

נקראים  החכמה במוח הנכללים העליונים והבינה

בו  שגם הבינה ממוח להבדיל  עילאין " ואמא "אבא
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øåàéá

Léà, ישראל איש øîåìכל  äöø Bnà ÄÄ
åéáàå ,àîéà úàø÷ðù äðéáä íìåòîÀÈÄ
,àáà àø÷ðä äîëçä íìåò àåä

óà ,ïë íâ äàøé íëì äéäú ,eàøéz"ÄÈ
åéäú äáäàá íé÷åáã åéäúù éô ìò

ïë íâ íéàøé:ì"ðë

éë ,"åøåîùú éúåúáù úàå" åäæå

ïéçåî ïéìâúî úáùá íâù òåãé

íéøôñî òåãéë ,àîéàå àáàã

כמו  "קודש" השבת נקראת זה שמטעם
שהרי  לכם", היא "קודש בפסוק  שכתוב 
רבינו  וכלשון בחכמה, היא קודש כל 
יכולין  דבינה שהמוחין ידוע  "והנה
מתנוצצים  יום ובכל  יום, בכל  להמשיך 
אינם  דחכמה המוחין אך  המלכות, אל 

המלכות, אל  ïéçåîäמתנוצצים êà

éîé ìë íéööåðúî íðéà äîëçä

äìôúä úòá úáùá ÷ø òåáùä"
צו) פ ' כתיב  ד"ה .(לפורים

נקרא  ששבת בזוה"ק  "איתא שם ועוד 

כי  קודש, מקראי נקרא ויו"ט  קודש

וחכמה  החכמה מוח  מתגלה בשבת

מתגלה  טוב  וביום בעצמו קודש נקרא

ולא  קודש מקראי נקרא ולכן בינה, מוח 

מדברי  למדנו נמצא בעצמו, קודש

כן  על  'קודש', נקרא שהחכמה הזוה"ק 

קודש, מקראי ולא קודש נקרא שבת

מתגלין  שבשבת מזה האר"י בכתבי עיין

כן  על  מוסף , בתפילת דחכמה מוחין

מנוחה  ונקרא מלאכה, בעשיית אסור

מתעברין  דינין וכל  ביה דכולא דניחא

úâéøãîמיניה". íãàì àá àìéîîå

úáùá äáäà שמתגלה החכמה ידי על 

הבינה  עם יחד  הזאת והחכמה אז,

"אבא  נקראת החכמה במוח  המתגלית

אלו  מוחין ושני כדלעיל , עילאין" ואמא

ושנ  בשבת רק  בבחינת מתגלים יהם

"קודש". ונקראים חכמה

êéøö úáùá ïë íâ ïë éô ìò óà

åäæå ,ïë íâ äàøé úâéøãîá æåçàì

úåøòäå úåôñåä

מתפרשין . דלא ריעין  תרין  הם כאמור  כי  והבינה החכמה נכללים
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úâéøãîá åðééäã ,éúBúaL úàåÀÆÇÀÇ
úåúáùì æîåøîä äáäà שעיקר

לאהבה  הנרמז החכמה מוח  הוא חידושה

כאמור ) החול בימות גם יש  יראה שהיא בינה ,(משא"כ

äðéáå äîëç åðééäãעילאיןeøBîLzÄÀ
àéä äøéîù éë ,ïë íâ íéàøé åéäú

,òåãéë äàøéä,צמצום היא היראה

יחטא, שלא האדם על  שמירה והיא

את  מבטלת היא עצמה אהבה משא"כ 

יראה  בו לעורר וצריך  בטבעה, היראה

יקלקל  שלא יראה דהיינו אהבה, שמכח 

הרוממות. יראת או האהבה את 
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